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                               คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา   
                               ยกศัพทแปล  ภาค ๔                 
 
                                 เรื่องพระราธเถระ 
        ๑.  ๒/๑๖  ต้ังแต  อเถกทิวส  ธมมฺสภาย  ภิกฺขู  กถ 
เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. กถ 
ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา  กิร  ไดยินวา  สารีปุตฺตตฺเถโร  อ. พระ 
เถระชื่อวาสารีบุตร  กตฺ ู  เปนผูรูซึ่งอุปการะอันบุคคลอ่ืนกระทําแลว 
กตเวที  เปนผูรูซึ่งอุปการะตอบอันตนกระทําแลวโดยปกติ  (หุตฺวา) 
เปน  สริตฺวา  ระลึกไดแลว  อุปการ  ซึง่อุปการะ  กฏจฺฉุภิกฺขามตฺต 
อันมีภิกษุอันบุคคลพึงถือเอาดวยทัพพีเปนประมาณ  ทุคฺคตพฺราหฺมณ 
ยังพราหมณผูถึงแลวซ่ึงทุกข  ปพฺพาเชสิ  ใหบวชแลว  ราธตฺเถโรป 
แม  อ. พระเถระชื่อวาราธะ  โอวาทกฺขโม  เปนผูอดทนตอการโอวาท 
(หุตฺวา)  เปน  ลภิ  ไดแลว  โอวาทกฺขมเอว  อาจริย  ซึ่งอาจารย  ผู 
อดทนในการส่ังสอนนั่นเทียว  อิติ  ดงัน้ี  สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอม 
แลว  ธมฺมสภาย  ในธรรมสภา  ฯ  
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        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  กถ  ซึ่งวาจาเปน  
เครื่องกลาว  เตส  ภิกฺขูน  ของภิกษุ  ท.เหลาน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  (สารีปุตฺโต)  อ. ภิกษุชื่อสารีบุตร  (กตฺู) 
เปนผูรูอุปการะอันบุคคลอื่นกระทําแลว  (กตเวที)  เปนผูรูซึ่งอุปการะ 
ตอบอันตนกระทําแลวโดยปกติ  (โหติ)  ยอมเปน  อิทานิเอว  ใน 
กาลน้ีนั่นเทียว   น  หามิได  สารีปุตฺโต  อ. ภิกษุชือ่วาสารีบุตร  กตฺู 
เปนผูรูซึ่งอุปการะอันบุคคลอ่ืนกระทําแลว  กตเวที  เปนผูรูซึ่งอุปการะ 
ตอบอันตนกระทําแลวโดยปกติ  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  ปุพฺเพป  แม 
ในกาลกอน  อิติ  ดังนี้  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ  ตรัสใหพิสดารแลว 
อลีนจิตฺตชาตก  ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยพระกุมารพระนามวา 
อลีนจิต  ทุกนิปาเท  ในทุกนิบาต  อิม  นี้วา 
 
        จมู  อ. เสนา  มหตี  หมูใหญ  นิสสฺาย  อาศัยแลว 
        อลีนจิตฺต  ซึ่งพระกุมารพระนามวาอลีนจิต ปหฏา 
        ราเริงท่ัวแลว  อคาหยิ  ไดยังชางใหจับเอาแลว 
        โกสล  ซึ่งพระราชาพระนามวาโกศล  อสนฺตุฏ 
        ผูไมทรงยินดีดวยดีแลว  เสน  รชฺเชน  ดวยความ 
        เปนแหงพระราชา  อันเปนของพระองค  ชีวคฺคาห 
        จับเอาดวยความเปนอยู  ภิกขฺุ อ. ภิกษุ  นิสฺสย- 
        สมฺปนฺโน  ผูถึงพรอมแลวดวยนิสัย  เอว  อยางน้ี 
        อารทฺธวีริโย  ผูมีความเพียรอันปรารภแลว ธมฺม  
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        ยังธรรม  กุสล   อันเปนกุศล  ภาวย  ใหเปนอยู   
        ปตฺติยา  เพ่ืออันบรรลุ  โยคกฺเขมสฺส  ซึ่งธรรม 
        อันเปนแดนเกษม  จากกิเลสเปนเครื่องประกอบ 
        ปาปุเณ  พึงบรรล ุ สพฺพสโยชนกฺขย  ซึ่งความ 
        สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง  อนุปุพฺเพน  ตามลําดับ 
        อิติ  ดังน้ี 
ปกาเสตุ  เพ่ืออันทรงประกาศ  ต  อตฺถ ซึ่งเน้ือความนั้น ฯ 
        กริ  ไดยินวา  หตฺถี  อ. ชาง  เอกจาริโก  ตัวเที่ยวไปตัวเดียว 
วฑฺฒกีหิ  ปาทสฺส  อโรคกรณภาเวน  กต  อตฺตโน  อุปการ  ตฺวา 
สพฺพเสตสฺส  หตฺถโิปตกสฺส  ทายโก  ตัวรูซึ่งอุปการะ  อันนายชาง 
ไม ท.  กระทําแลว  แกตน  โดยความเปนคืออันกระทําซ่ึงเทา  ใหเปน 
เทาไมมีโรค  แลวจึงให  ซึ่งลูกแหงชาง  ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว  ตทา 
ในกาลน้ัน  สารีปุตฺตเถโร  เปนพระเถระชื่อวาสารีบุตร  อโหสิ  ได 
เปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้ ฯ 
        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  กเถตฺวา  ครั้นตรัสแลว  ชาตก  ซึ่ง 
ชาดก  อารพฺภ  ทรงพระปรารภ  เถร   ซึ่งพระเถระ  เอว  อยางนี้ 
อารพฺภ   ทรงพระปรารภ  ราธตฺเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวาราธะ  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ภิกฺขุนา  นาม  ชื่ออันภิกษุ 
สุวเจน  พึงเปนผูอันบุคคลวากลาวไดโดยงาย  ราเธน  วิย  พึงเปนผู 
เพียงดังวาภิกษุชื่อวาราธะ  ภวิตพฺพ พึงเปน  (อาจริเยน)  โทส  
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ทสฺเสตฺวา  โอวทิยมาเนนป  ผูแมอันอาจารย  แสดงแลว  ซึ่งโทษ   
กลาวสอนอยู  น  กชฺุฌิตพฺพ  ไมพึงโกรธ  ปน  อน่ึง โอวาททายโก 
ปุคฺคโล  อ. บุคคล  ผูใหซึ่งโอวาท  (ภิกฺขุนา)  อันภิกษุ  ทฏพฺโพ 
พึงเห็น  นิธิอาจิกฺขนโก  วิย  (หุตฺวา)  เปนเปนผูเพียงดังวาผูบอกซึ่ง 
ขุมทรัพย  อิติ  ดังนี้  อนสุนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะ 
ทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ ซึ่ง 
พระคาถา  อิม  นี้วา 
        (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ปสฺเส  พึงเห็น  ย  อาจรยิ 
        ซึ่งอาจารยใด  วชฺชทสฺสิน  ผูมีปกติแสดงซ่ึงโทษ 
        นิคฺคยหฺวาทึ  ผูมีปกติกลาวขม  เมธาวึ  ผูมีปญญา 
        (กตฺวา)  กระทํา  ปวตฺตาร อิว  ใหเปนผูเพียงดัง 
        วาผูบอก  นิธีน  ซึ่งขุมทรัพย ท. ภเช  พึงคบ 
        (ต)  อาจริย ซึ่งอาจารยนั้น  ตาทิส  ผูเชนนั้น 
        ปณฺฑิต  ผูเปนบัณฑติ  (หิ)  เพราะวา  (ปุคฺคลสฺส) 
        เมื่อบุคคล  ภชมานสฺส  คบอยู  ตาทิส  อาจรยิ 
        ซึ่งอาจารย  ผูเชนนัน้  เสยฺโย  คุโณ อ. คุณ 
        อันประเสริฐกวา  โหติ  ยอมมี  ปาปโย  โทโส 
        อ.  โทษอันลามกกวา  น  (โหติ)  ยอมไมม ี
        อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  นิธิกุมฺภีน   ซึ่งหมอแหงขุมทรัพย  ท.  
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หิรฺสุวณฺณาทิปูรน  อันเต็มดวยวัตถุมีเงินและทองเปนตน  นิทหิตฺวา   
ปตาน  อันบุคคลฝงต้ังไวแลว  ตตฺถ  ตตฺถ  เน  ในที่นั้นนั้น (อิติ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
นิธีน  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  กิจฺฉชีวิเก  ทุคฺคตมนุสฺเส  อนุกมฺป 
กตฺวา  เอหิ  สุเขน  เต  ชวิีตุปาย  ทสฺเสสฺสามิ  อิติ  นิธิฏาน  เนตฺวา 
หตฺถ  ปสาเรตฺวา  อิม  ธน  คเหตฺวา  สุข  ชีว  อิติ  อาจิกฺขนฺตาร 
วิย ใหเปนผูเพียงดังวาผูกระทําแลว  ซึง่ความอนุเคราะห  ในมนุษยผู 
ถึงแลวซ่ึงทุกข  ผูมีความเปนอยูโดยยาก  กลาวแลววา  อ. ทาน  จงมา 
อ. เรา  จักแสดง  ซึ่งอุบายแหงชีวิต  ตามสบาย  แกทาน  ดังนี้  นําไป 
แลว  สูที่แหงขุมทรัพย  เหยียดออกซ่ึงมือ  แลวบอกวา  อ. ทาน จง 
ถือเอา  ซึ่งทรัพยนี้  จงเปนอยู  เปนสขุเถิด  ดังนี้  (อิติ)  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  ปวตฺตาร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (วินิจฺฉโย)  อ. วินิจฉัย  (ปเท)  ในบทวา  วชชฺทสฺสิน  อิติ 
ดังน้ี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ  วชชฺทสฺสโิน 
ชนา  อ. ชน  ท.  ผูแสดงซ่ึงโทษโดยปกติ  เทฺว  ๒  อิมินา  น  ปคฺุคล 
อสารูปฺเปน  วา  ขลิเตน  วา  สงฺฆมชฺเฌ  นิคฺคณฺหิสฺสามิ  อิติ 
(จินฺตเนน)  รนฺธคเวสโก  ชโน  จ  คือ  อ. ชน  ผูแสวงหาซ่ึงโทษ 
ดวยอันคิดวา  อ. เรา  จักขมข่ี  ซึ่งบุคคลน้ัน  ในทามกลางแหงสงฆ 
ดวยมารยาทอันไมสมควรหรือ  หรือวาดวยความพลั้งพลาดน้ี  ดังน้ีดวย 
อฺาต ฺาปนตฺถาย  าต  ธมฺม  อนุคฺคณฺหนตฺถาย  สีลาทนี  คุณาน  
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อสฺ  ปุคฺคลสสฺ  (อตฺตโน)  วุฑฺฒิกามตาย  ต  ต  วชฺช  โอโลกเนน   
อุลฺลุมฺปนวเสน  สภาวสณฺ ิโต  ชโน  จ  คือ  อ.ชน  ผูต้ังอยูดวยดี 
แลวตามสภาพ  ดวยอํานาจแหงการอุมชู  ดวยการแลดู  ซึ่งโทษน้ันนั้น 
เพ่ือประโยชนแกอันยังบุคคลใหรู  ซึ่งธรรมอันตนไมรูแลว  เพ่ือ 
ประโยชนแกอันถือเอาตาม  ซึ่งธรรมอันตนรูแลว เพราะความท่ีแหง 
ตนเปนผูใครซึ่งความเจริญแหงคุณ  ท. มีศลีเปนตน  แกบุคคลนั้นดวย 
อย  สภาวสณฺ ิโต  ชโน  อ. ชน  ผูต้ังอยูดวยดีแลวตามสภาพน้ี  (ภควตา) 
อันพระผูมีพระภาคเจา  อธิปฺเปโต  ทรงพระประสงคเอาแลว  อิธ  ปเท 
ในบทนี้วา  (วชฺชทสฺสิน)  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        ทุคฺคตมนุสฺโส  อ. มนุษยผูถึงแลวซ่ึงทุกข  (ปรปุคฺคเลน) 
ตชฺเชตฺวาป  โปเถตฺวาป  นิธึ  ทสฺสิโต  ผูอันบุคคลอ่ืน  คุกคามแลว 
ก็ดี  โบยแลวก็ดี  แสดงแลว  ซึ่งขุมทรัพย  (วจเนน)  ดวยคําวา 
ตฺว  อ. ทาน  คณฺหาหิ  จงถือเอา  อิม  ธน  ซึ่งทรัพยนี้เถิด  อิติ 
ดังน้ี  น  กโรติ  ยอมไมกระทํา  โกป  ซึง่ความโกรธ  ปมุทิโต  ว  
เปนผูบันเทิงทั่วแลวเทียว  โหติ  ยอมเปน  ยถา   ฉันใด  โกโป 
อ. ความโกรธ  (ชเนน)  อันชม  ปุคฺคเล  ครั้นเมื่อบุคคล  เอวรูเป 
ผูมีรูปอยางนี้  ทิสฺวา  เห็นแลว  อสารูปปฺ  วา  ซึ่งมารยาทอันไมสมควร 
หรือ  ขลิต  วา  หรือวาซึ่งความพลั้งพลาด  อาจิกฺขนฺเต  บอกอยู น 
กาตพฺโพ  ไมพึงกระทํา  (เตน  ชเนน)  อันชนนั้น ตุฏนเอว  พึง 
เปนผูยินดีแลวน่ันเทียว   ภวิตพฺพ  พึงเปน  ปวาเรตพฺพเอว  ซึ่งปวารณา 
นั่นเทียววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  กมฺม  อ. กรรม  มหนฺต  อัน 
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ใหญ  โว  อันทาน  ท.  มยฺห  อาจริยุปชฺฌายฏาเน  ตฺวา  โอวทนฺเตหิ 
ผูดํารงอยูแลว  ในฐานะเพียงดังวาอาจารยและอุปชฌายะของกระผม   
กลาวสอนอยู  กต  กระทําแลว  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. โอวเทยฺยาถ  พึง 
กลาวสอน  ม  ซึ่งกระผม  ปุนป  แมอีก  อิติ  ดังน้ี  เอวเอว  ฉันนั้น 
นั่นเทียว  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  ก็  เอกจฺโจ  อาจริโย  อ. อาจารย 
บางคน  ทิสฺวา  เห็นแลว  อสารูปฺป  วา  ซึ่งมารยาทอันไมสมควรหรือ 
ขลิต  วา  หรอืวาซึ่งความพลั้งพลาด  สทฺธิวิหาริกาทีน  สิสฺสาน  ของ 
ศิษย  ท  มีสทัธิวิหาริกเปนตน  อวิสหนฺโต  ไมอาจอยู  วตฺตุ  เพ่ืออัน 
กลาว  (จินฺตเนน)  ดวยอันคิดวา  อย  สิสฺโส  อ. ศษิยนี้ อุปฏหติ 
ยอมบํารุง  เม  ซึ่งเรา  มุโขทกทานาทีหิ  กิจฺเจหิ  ดวยกิจ  ท.  มกีาร 
ถวายซ่ึงน้ําเปนเครื่องลางซึ่งหนาเปนตน  สกฺกจฺจ  โดยเคารพ  สเจ 
ถาวา  อห อ.เรา  วกฺขามิ  จักวากลาว  ต  สิสฺส  ซึ่งศิษยนั้นไซร 
(โส  สิสฺโส)  อ. ศิษยนั้น  น  อุปฏหิสสฺติ  จักไมบํารุง  ม  ซึ่งเรา 
เอว  ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้  (สนฺเต)  มีอยู ปรหิานิ อ.ความ 
เสื่อมรอบ  ภวิสฺสติ  จักมี  เม  แกเรา  อิติ  ดังนี้  นิคฺคยฺหวาที  นาม 
ชื่อวาเปนผูมีปกติกลาวขมข่ี  โหติ  ยอมเปน น  หามิได  โส  อาจริโย 
อ. อาจารยนั้น  อากิรติ  ยอมเรียราย  กจวร  ซึ่งหยากเยื่อ  อิมสฺม ึ
สาสเน  ในศาสนานี้  ปน  สวนวา  โย  อาจริโย  อ. อาจารยใด  ทิสฺวา 
เห็นแลว  วชชฺ  ซึ่งโทษ  ตถารูป  อันมีรูปอยางนั้น  ตชฺเชนโฺต 
คุกคามอยู  ปณาเมนฺโต ประณามอยู  กโรนฺโต  กระทําอยู  ทณฺพกมฺม  
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ซึ่งทัณฑกรรม  นีหรนฺโต  นําออกไปอยู  วิหารา  จากวิหาร  วชชฺานุรูป   
ตามสมควรแกโทษ  สิกขฺาเปติ  ยังศิษยใหศึกษาอยู  อย (โส) 
อาจริโย  อ. อาจารยนี้นั้น  นิคฺคยฺหวาที  นาม  ชื่อวาเปนผูมีปกติกลาว 
ขมข่ี  (โหติ)  ยอมเปน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อ. พระสมัมาสัมพุทธเจา 
(โหติ)  ยอมเปน  เสยฺยถาป  แมฉันใด  (เอว)  ฉันนั้น  (อิติ) 
ดังน้ี (ปทสฺส)  แหงบทวา  นิคฺคยฺหวาทึ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        หิ  จริงอยู  เอต  วจน  อ.  พระดํารัสนี้วา  อานนฺท  ดูกอน 
อานนท  อห  อ. เรา  นิคฺคยฺห  นิคฺคยฺห  วกฺขามิ  จักขมข่ีแลว  ขมข่ี 
แลว  วากลาว  อานนฺท  ดูกอนอานนท  อห  อ. เรา  ปคฺคยฺห  ปคฺคยฺห 
วกฺขามิ  จักยกยองแลว  ยกยองแลว  วากลว โย  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุใด  สาโร 
จักเปนผูเปนสาระ  (ภวิสฺสติ)  จักเปน  โส  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนั้น  สฺสติ 
จักดํารงอยูได  อิติ  ดังน้ี  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต 
ตรัสแลว  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สมนฺนาคต  ผูมาตามพรอมแลว  ธมโฺมช- 
ปฺาย  ดวยปญญาอันมีโอชะเกิดแตธรรม  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสสฺ) 
แหงบทวา  เมธาวึ  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ภเชยฺย  พึงคบ 
คือวา  ปยิรูปาเสยฺย  พึงเขาไปน่ังใกล  (ต  อาจริย)  ซึ่งอาจารยนั้น 
ปณฺฑิต  ผูเปนบัณฑิต  เอวรูป  ผูมีรูปอยางนี้  หิ  เพราะวา  อนฺเตวา- 
สิกสฺส  เมื่ออันเตวาสิก  ภชมานสฺส  คบอยู  อาจริย  ซึ่งอาจารย 
ตาทิส  ผูเชนนั้น  เสยฺโย  อ. คุณอันประเสริฐกวา  โหติ  ยอมมี  ปาปโย 
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อ. โทษอันลามกกวา  น  (โหติ)   ยอมไมมี  คือวา  วุฑฺฒิเอว  อ. ความ   
เจริญน่ันเทียว  โหติ  ยอมมี  ปริหานิ  อ. ความเส่ือมรอบ  น  (โหติ) 
ยอมไมมี  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ตาทิส  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ  
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                    เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ     
        ๒.  ๕/๙  ต้ังแต  เต  กิร  กิฺจาป  อคฺคสาวกาน  สทฺธิวิหาริกา 
เปนตนไป. 
        กริ  ไดยินวา  เต  เทฺว  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ ท. ๒  เหลาน้ัน 
สทฺธิวิหาริกา  เปนสัทธิวิหาริก  อคฺคสาวกน  ของพระอัครสาวก  ท. 
(โหนฺติ)  ยอมเปน  กิฺจาป  แมก็จริง  ปน  ถึงอยางนั้น  (เต  ภิกขฺุ) 
อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  อสชฺชิโน  เปนผูไมมีความละอาย  (เต  ภิกขฺุ) 
เปนภิกษุผูลามก  อเหสุ  ไดเปนแลว ฯ เต  เทฺว  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ ท. ๒ 
เหลาน้ัน  วิหรนฺตา  อยู  กฏิาคิริสฺมึ  ในกิฏาคิรี  สทธฺึ  พรอม 
ภิกฺขุสเตหิ  ดวยรอยแหงภิกษุ  ท. ปฺจหิ  ๕  ปริวาเรหิ  ผูเปนบริวาร 
อตฺตโน  ของตน  ปาปเกหิ  ผูลามก  กโรนฺตา  กระทําอยู  อนาจาร 
ซึ่งอนาจาร  นานปฺปการ  อันมีประการตาง ๆ  อันมีคําวา (เต  ภิกฺขู) 
อ. ภิกษุ  ท.เหลาน้ัน  โรเปนฺติป  ยอมปลูกบาง  โรปาเปนฺตป  ยอม 
ยังบุคคลใหปลูกบาง  มาลาวจฺฉ  ซึ่งกอแหงดอกไม  อิติอาทิก  ดังน้ี 
เปนตน  กตฺวา  กระทําแลว  กุลทูสกกมฺม  ซึ่งกรรมของบุคคลผูประทุษ 
รายซึ่งตระกูล  กปเปนฺตา  สําเร็จอยู  ชวิีต  ซึ่งชีวิต  ปจฺจเยหิ  ดวย 
ปจจัย  ท. อปฺปนฺเนหิ  อันเกิดข้ึนแลว  ตโต  กมฺมโต  แตกรรมนั้น 
อกสุ  ไดกระทําแลว  ต  อาวาส  ซึ่งอาวาสน้ัน  อนาวาส  ใหเปนที่  
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ไมเปนที่อยู  ภิกฺขูน  แหงภิกษุ  ท. เปสลาน  ผูมีศลีเปนที่รัก ฯ   
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึง่ความ 
เปนไปน้ัน  อามนฺเตตฺวา  ทรงเรียกมาแลว  อคฺคสวเก  ซึ่งพระอัคร- 
สาวก  ท. เทฺว  ๒  สปริวาเร  ผูเปนไปกับดวยบริวาร  ปพฺพาชนีย- 
กมฺมกรณตฺถาย  เพื่อประโยชนแกอันกระทําซึ่งกรรมอันสงฆพึงขับไล 
เตส  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  สารีปุตฺตา 
ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ  ท. ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  คจฺฉถ  จงไป 
เตสุ  ภิกฺขูสุ  ในภิกษุ  ท.เหลาน้ันหนา  เย  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. เหลาใด 
น  กโรนฺติ  ยอมไมกระทํา  วจน  ซึ่งคํา  ตุมฺหาก  ของเธอ ท. ตุมฺเห 
อ. เธอ  ท.  กโรถ  จงกระทํา  ปพฺพาชนียกมฺม  ซึ่งกรรมอันสงฆพึงขับ 
ไล  เตส  ภิกขฺูน  แกภิกษุ ท. เหลาน้ัน  ปน  สวนวา  เย ภิกฺขู 
อ. ภิกษุ  ท. เหลใด  กโรนฺติ  ยอมกระทํา  (วจน)  ซึ่งคํา  (ตุมฺหาก) 
ของเธอ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. โอวทถ  จงกลาวสอน อนุสาสถ  จง 
พร่ําสอน  เต  ภิกฺขู  ซึ่งภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  หิ  ก ็ (ปุคฺคโล)  อ.บุคคล 
โอวทนฺโต  ผูกลาวสอนอยู  อนุสาสนฺโต ผูพร่ําสอนอยู  อปฺปโย  เปน 
ผูไมเปนที่รัก อปณฺฑิตานเอว  ชนาน  ของชน ท. ผูมิใชบัณฑิตนั่น 
เทียว  โหติ  ยอมเปน  ปน  แตวา  (โส  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลน้ัน 
(โอวทนฺโต)  ผูกลาวสอนอยู  (อนุสาสนฺโต)  ผูพร่ําสอนอยู  ปโย 
เปนผูเปนที่รัก  มนาโป  เปนผูเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ  ปณฺฑิตาน  ชนาน 
ของชน  ท. ผูเปนบัณฑิต  โหติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  
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ตรัสแลว  คาถ ซึ่งพระคาถา อิม  นี้วา   
        (โย  ปุคฺคโล)  อ.บุคคลใด  โอวเทยยฺ  จ  พึง 
        กลาวสอนดวย  อนสุาเสยฺย  จ  พึงพร่ําสอนดวย 
        อสพฺภา  นิวารเย  จ  พึงหาม  จากธรรมอันเปน 
        ของสัตบุรุษหามิไดดวย  โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลนั้น 
        ปโย  เปนผูเปนที่รัก  สต  หิ ของสัตบุรุษ  ท. เล 
        โหติ  ยอมเปน  อปปฺโย  เปนผูไมเปนที่รัก  อสต 
        ของอสตับุรุษ  ท.  โหติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  วตฺถุสฺมึ  ครั้น 
เมื่อเรื่อง  อุปฺปนฺเน  เกิดข้ึนแลว  วทนฺฌต  กลาวอยู  โอวทติ  นาม 
ชื่อวายอมกลาวสอน   วตฺถุสุมึ  ครั้นเมื่อเรื่อง  อนุปฺปนฺเน  ไมเกิดข้ึน 
แลว  ทสฺเสนฺโต  แสดงอยู  วชชฺ  ซึ่งโทษ  อนาคต  อันไมมาแลว 
อยโสป  โทโส  เต  สิยา  อติอาทิวเสน  ดวยอํานาจแหงคํามีคําวา 
อ. โทษแมอันมิใชยศ  พึงมี  แกทาน  ดังน้ีเปนตน  อนุสาสติ  นาม 
ชื่อวายอมพร่ําสอน  วทนฺโต  กลาวอยู  สมฺมุขา  ตอหนา  โอวทติ 
นาม  ชื่อวายอมกลาวสอน  เปเสนฺโต  สงไปอยู  ทตู  วา  ซึ่งทูตหรือ 
สาสน  วา  หรือวาซึ่งสาสน  ปรมฺมุขา  ลับหลัง  อนุสาสติ  นาม 
ชื่อวายอมพร่ําสอน  วทนฺโตป  แมกลาวอยู  สกึ  คราวเดียว โอวทติ 
นาม  ชื่อวายอมกลาวสอน  วทนฺโต  กลาวอยู  ปุนปฺปุน  บอย ๆ 
อนุสาสติ  นาม  ชื่อวายอมพร่ําสอน  วา  อีกอยางหน่ึง  (ปุคฺคโล)  
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อ.  บุคคล  โอวทนฺโตเอว  กลาวอยูนั่นเทียว  อนุสาสติ  นาม  ชือ่วา   
ยอมพร่ําสอน  (โย  ปุคฺคโล)  อ.  บุคคลใด  โอวเทยฺย  พึงกลาวสอน 
อนุสาเสยฺย  พึงพร่ําสอน  เอว  อยางนี้  อิติ  ดวยประการฉะน้ี  (อิติ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
โอวเทยฺย  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  นิวาเรยฺย  พึงหาม  อกุสลธมฺมา  จากธรรม 
อันเปนอกุศล  คือวา  ปติฏาเปยฺย  พึงใหต้ังอยูเฉพาะ  กุสลธมฺเม 
ในธรรมอันเปนกุศล  อิติ  ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  อสพฺภา  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  โส  นั้น  คือวา 
เอวรูโป  ผูมรีูปอยางนี้  ปโย  เปนผูเปนที่รัก  สปฺปรุิสาน  ของสัตบุรุษ 
ท.  พุทฺธาทีน  มีพระพุทธเจาเปนตน  โหติ  ยอมเปน  ปน แตวา 
เย  ชนา  อ.  ชน  ท. เหลาใด  อทฏิธมฺมา  เปนผูมีธรรมอันไมเห็น 
แลว  วิติณฺณปรโลกา  เปนผูมีโลกในเบื้องหนาอันขามวิเศษแลว 
อามิสจกฺขุกา  เปนผูเห็นซึ่งอามิส  ปพฺพชิตา  เปนผูบวชแลว  ชวิีตตฺถาย 
เพ่ือประโยชนแกชีวิต  (โหนฺติ)  ยอมเปน  โส  ปุคฺคโล  อ. บุคคลนั้น 
โอวาทโก  ผูกลาวสอน  อนุสาสโก  ผูพร่ําสอน  อปฺปโย  เปนผูไม 
เปนที่รัก  เตส  ชนาน  ของชน  ท.เหลาน้ัน  อสต  ชื่อวาผูเปน 
อสัตบุรุษ  วิชฺฌนฺตาน  ผูทิ่มแทงอยู  มุขสตฺตีหิ  ดวยหอกคือปาก  ท. เอว 
อยางนี้วา  ตฺว  อ. ทาน  อุปชฺฌาโย  เปนพระอุปชฌายะ  อมฺหาก 
ของขาพเจา  ท. (อสิ)  ยอมเปน   น  หามิได  อาจริโย  เปนอาจารย  
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(อมฺหาก)  ของขาพเจา  ท. (อสิ)  ยอมเปน  น  หามิได  ตฺว   
อ.  ทาน  โอวาสิ  ยอมกลาวสอน  อมฺเห  ซึ่งขาพเจา  ท. กสฺมา 
เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี  อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สต 
อิติ  ดังนี้  ฯ  
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                                 เรื่องพระฉันนเถระ    
        ๓.  ๗/๔  ต้ังแต  โส  กริายสฺมา  อมฺหาก  อยยฺปุตฺเตน 
เปนตนไป. 
        กริ  ไดยินวา  โส อายสฺมา  ฉนฺนตฺเถโร  อ.  พระเถระชื่อวา 
ฉันนะ  ผูมีอายุนั้น  อกฺโกสติ  ยอมดา  อคฺคสาวเก  ซึ่งพระอัครสาวก 
ท. เทฺว  ๒  วา  อห  อ.  เรา  นิกฺขมนฺโต  เมื่อออกไป  มหาภินิกฺขมน 
สูมหาภิเนษกรมณ  สทฺธ ึ กับ  อยฺยปตฺุเตน  ดวยพระลูกเจา  อมฺหาก 
ของเรา  ท. น  ปสฺสามิ  ยอมไมเห็น  อฺ  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน 
เอกป  แมคนหน่ึง  ตทา  ในกาลน้ัน ปน  แตวา  อิทานิ  ในกาลน้ี 
อิเม   ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ี  วตฺวา  วิจรนฺติ  ยอมเที่ยวไปกลาว 
วา  อห อ. เรา  สารีปุตฺโต  นาม  ชื่อวาเปนพระสารีบุตร  (อมฺหิ) 
ยอมเปน  อห  อ. เรา  โมคฺคลฺลาโน  นาม  ชื่อวาเปนพระโมคคัลลานะ 
(อมฺหิ)  ยอมเปน  มย  อ. เรา  ท  อคฺคสาวกา  เปนพระอัครสาวก 
อมฺห  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อิติ  ดังนี้ ฯ สตฺถา  อ. พระศาสดา 
สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต ปวตฺตึ  ซึ่งความเปนไปน้ัน  สนฺติกา จาก 
สํานัก ภิกฺขูน  ของภิกษุ  ท. ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหรองเรียก 
มาแลว  ฉนฺนตฺเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวาฉันนะ  โอวทิ  ตรัสสอนแลว ฯ 
โส  ฉนฺนตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาฉันนะน้ัน  ตุณฺหี  เปนผูนิ่ง  ตขณ- 
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เอว  ในขณะน้ันนั่นเทียว  หุตฺวา  เปน  ปุน  คนฺตฺวา  เถเร  อกฺโกสติ-   
เอว  ไปแลว  ดาอยู ซึ่งพระเถระ  ท.  อีกนั่นเทียว ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหรอง 
เรียกมาแลว  (ฉนฺนตฺเถร)  ซึ่งพระเถระชื่อวาฉันนะ  อกฺโกสนฺต  ผู 
ดาอยู  เอว  อยางนี้  ยาวตติย  ฉนฺน  ดกูอนฉันนะ  อคฺคสาวกา  นาม 
ชื่อ  อ. พระอคัรสาวก  ท. เทฺว  ๒  กลฺยาณมิตฺตา  เปนมิตรผูดีงาม 
อุตฺตมปุริสา  เปนบุรุษผูสูงสุด  ตุยฺห  ของเธอ  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
ตฺว  อ. เธอ  เสวสฺสุ  จงเสพ  ภชสฺส ุ จงคบ  กลฺยาณมิตฺเต  ซึ่ง 
กัลยาณมิตร  ท. เอวรูเป   ผูมีรูปอยางนี้  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม   เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม อาห 
ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม นี้วา 
        (ปุคฺคโล)  องบุคคล  น  ภเช  ไมพึงคบ  มิตฺเต 
        ซึ่งมิตร  ท.  ปาปเก  ผูลามก น  ภเช  ไมพึงคบ 
        ปุริสาธเม  ซึ่งบุรุษผูตํ่าทราม  ท. ภเชถ  พึงคบ 
        มิตฺเต  ซึ่งมิตร  ท. กลฺยาเณ  ผูดีงาม  ภเชถ  พึง 
        คบ  ปุรสิุตฺตเม  ซึ่งบุรุษผูสูงสุด  ท. อิติ ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  (ชนา)  อ. ชน  ท. กายทุจฺจริตาทิ- 
อกุสลกมฺมาภิรตา  ผูยินดียิ่งแลวในกรรมอันเปนอกุศลมีการะประพฤติชั่ว 
ดวยกายเปนตน  ปาปมิตฺตา  นาม ชื่อวาเปนมิตรผูลามก   (โหนฺติ)  
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ยอมเปน  (ชนา)  อ.ชน  ท. นิโยชกา  ผูชักชวน  อฏาเน  ในฐานะ   
อันไมควร  สนฺธิจฺเฉทนาทิเก  วา  อันมีการตัดซึ่งท่ีตอเปนตนหรือ 
เอกวีสติอเนสนาปเภเท  วา  หรือวาอันมีการแสวงหาอันไมควร ๒๑ 
เปนประเภท  ปุริสาธมา  นาม  ชื่อวาเปนบุรุษผูตํ่าทราม  (โหนฺติ) 
ยอมเปน  เอเต  ชนา  อ.  ชน  ท. เหลาน่ัน  อุโภป  แมทั้งสอง 
ปาปมิตฺตา  จเอว  เปนมิตรผูลามกดวยน่ันเทียว  ปุรสิาธมา  จ เปน 
บุรุษผูตํ่าทรามดวย  (โหนติฺ)  ยอมเปน  (ปุคฺคโล)  อ.  บุคคล   น 
ภเชยฺย  ไมพึงคบ  คือวา  น  ปยริูปาเสยฺย  ไมพึงเขาไปนั่งใกล  เต 
ชเน  ซึ่งชน  ท. เหลาน้ัน  ปน  แตวา  (ชนา) อ.  ชน  ท. วิปริตา 
ผูผิดแลวตรงขาม  กลฺยาณมิตฺตา  จเอว  ชื่อวาเปนมิตรผูดีงามดวยนั่น 
เทียว  สปฺปุรสิา  จ  ชื่อวาเปนสัตบุรุษดวย  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
(ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ภเชถ  พึงคบ  คือวา  ปยิรูปาเสถ  พึงเขาไป 
นั่งใกล  เต  ชเน  ซึ่งชน ท. เหลาน้ัน  อิติ  ดังนี้  ตสฺส  คาถา- 
วจนสฺส  แหงคําอันเปนพระคาถานั้น  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
(เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                              เรื่องพระมหากัปปนเถระ   
        ๔.  ๑๑/๖  ต้ังแต  อเถกทิวส  วิหาเร  ธมฺมสฺสวน  เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  ธมฺมสฺสวน อ. การฟงซ่ึง 
ธรรม  วิหาเร  ในวิหาร (ชเนหิ)  อันชน  ท. สงฺฆุฏ  ปาวประกาศ 
แลว  น  เต  กุฏมฺพิกา  อ. กุฎมพี  ท.  เหลาน้ัน  สพฺเพป  แมทั้งปวง 
สุตฺวา  ฟงแลววา  สตฺถา  อ. พระศาสดา  เทเสติ  จะทรงแสดง  ธมฺม 
ซึ่งธรรม  อิติ  ดังนี้  (มนฺเตตฺวา)  ปรึกษากันแลววา  มย  อ. เรา  ท. 
สุณิสฺสาม  จักฟง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  อิติ  ดังนี้  อคมสุ  ไดไปแลว 
วิหาร  สูวิหาร  สทฺธ ึ พรอม  ภริยาย  ดวยภรรยา  ฯ เตส  กฏุมพิฺกาน 
วิหารมชฺฌ  ปวิฏกฺขเณ  ในขณะแหงกุฎมพี  ท. เหลาน้ันเขาไปแลว 
สูทามกลางแหงวิหาร  วสฺส  อ. ฝน  อุฏหิ  ต้ังข้ึนแลว ฯ  สาม- 
เณราทโย  ปพฺพชิตา  อ. บรรพชิต  ท.  มีสามเณรเปนตน  กุลุปกา  วา 
ผูเปนกุลุปกะหรือ  าตี  วา  หรือวาผูเปนญาติ  เยส ชนาน  ของชน 
ท.  เหลาใด  อตฺถิ   มีอยู   เต  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน  ปวิสึส ุ
เขาไปแลว  ปริเวณานิ  สูบริเวณ ท.  เตส  ปพฺพชิตาน ของบรรพชิต 
ท. เหลาน้ัน  ฯ  ปน  สวนวา  เต  กุฏมพิฺกา  อ. กุฎมพี  ท.  เหลาน้ัน 
อวิสหนฺตา  ไมอาจอยู  ปวิสิตุ  เพ่ืออันเขาไป  กตฺถจิ  าเน  ในท่ีไหน ๆ 
ตถารูปาน  ปพฺพชิตาน  นตฺถิตาย  เพราะความท่ีแหงบรรพชิต  ท. ผูมี  
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รูปอยางนั้นไมมีอยู  อฏ ึสุ  ไดยืนอยูแลว  วิหารมชฺเฌเอว  ในทาม   
กลางแหงวิหารนั่นเทียว ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  เชฏกกุฏมฺพิโก  อ. กุฎมพีผูเจริญท่ีสุด  อหา 
กลาวแลววา ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. ปสฺสถ  จงดู  วิปฺปการ  ซึ่งประการ 
อันแปลก  อมฺหาก  ของเรา  ท.เถิด  กลุปุตฺเตหิ  นาม  เอตฺตเกน 
การเณน  ลชชฺิตุ  อ. อันชือ่อันกุลบุตร  ท.  ละอาย  ดวยเหตุอันมี 
ประมาณเทานี้  ยุคฺต  สมควรแลว  อิติ  ดังนี้  เน  ปริวารกุฏมฺพิเก 
กะกุฎมพีผูเปนบริวาร  ท. เหลาน้ัน  ฯ (ปริวารกุฏมฺพิกา)  อ. กฎุมพี 
ผูเปนบริวาร  ท.  (อาหสุ)  กลาวแลววา อยฺย  ขาแตนายเจา  มย 
อ. เรา  ท.  กโรม  จะกระทํา  กึ  ซึ่งอะไร  อิติ  ดังน้ี ฯ  (เชฏก- 
กุฏมฺพิโก)  อ. กุฎมพีผูเจริญท่ีสุด  (อาห)  กลาวแลววา  มย อ. เรา 
ท. ปตฺตา  เปนผูถึงแลว  วิปฺปการ  ซึ่งประการอันแปลก อิม  นี ้
อภาเวน  เพราะความไมมี  วิสฺสาสิกฏานสฺส  แหงท่ีอันมีความคุนเคย 
(อมฺห)  ยอมเปน  สพฺเพ  มย  อ.เรา  ท. ทั้งปวง  สหริตฺวา  รวบรวม 
แลว  ธน  ซึ่งทรัพย  กโรม  จงกระทํา  ปริเวณ  ซึ่งบริเวณเถิด  อิติ 
ดังน้ี  ฯ  (ปรวิารกุฏมฺพิกา)  อ. กุฎมพีผูเปนบริวาร  ท.  (อาหสุ) 
กลาวแลววา   อยฺย  ขาแตนายเจา  สาธุ  อ. ดีละ  อิติ  ดังนี้  ฯ  เชฏโก 
อ. กุฎมพีผูเจริญท่ีสุด  อทาสิ  ไดใหแลว  สหสฺส  ซึง่พันแหงทรัพย 
เสสา  กุฏมฺพิกา  อ. กุฎมพี  ท.  ผูเหลอื  (อทสุ)  ไดใหแลว  สตานิ 
ซึ่งรอยแหงทรัพย  ท.  ปฺจ  ๕  ปฺจ  ๕  อิตฺถิโย  อ. หญิง  ท. (อทสุ) 
ไดใหแลว  สตานิ  ซึ่งรอยแหงทรัพย  ท. อฑฺฒเตยฺยานิ  ที่สามท้ังกึ่ง  
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อฑฺฒเตยฺยานิ  ที่สามท้ังกึ่ง ฯ   
        เต  กุฏมฺพิกา  อ. กฎุมพี  ท. เหลาน้ัน  สหริตฺวา  รวบรวมแลว 
ต  ธน  ซึ่งทรัพยนั้น  อารภึสุ  เริ่มแลว  มหาปริเวณ  นาม  ชื่อซ่ึง 
บริเวณอันใหญ  สหสฺสกูฏาคารปริวาร  อันมีเรือนยอดอันมีพันเปน 
ประมาณเปนบริวาร  วสนตฺถาย  เพื่อตองการแกที่เปนที่ประทับอยู 
สตฺถุ  แหงพระศาสดา ฯ  ธเน  ครั้นเมื่อทรัพย  อปปฺโหนฺเต  ไมเพียง 
พออยู  นวกมฺมสฺส  มหนฺตตาย  เพราะความท่ีแหงนวกรรมเปนกรรม 
ใหญ  (กุฏมพิฺกา)  อ. กุฎมพี  ท.  อทสุ  ไดใหแลว  อุปฑฺฒุปฑฺฒ 
ธน  ซึ่งทรัพย  อันเขาไปท้ังกึ่งและเขาไปท้ังกึ่ง  ทินฺนธนฺโต  จาก 
ทรัพยอันตนใหแลว ปุพฺเพ  ในกาลกอน  ปุน  อีก ฯ  ปริเวร  ครั้น 
เมื่อบริเวณ  นิฏ ิเต  สําเร็จแลว  (กุฎมพิฺกา)  อ. กุฎมพี  ท. กโรนฺตา 
เมื่อจะกระทํา  วิหารมห  ซึ่งการฉลองซึ่งวิหาร  ทตฺวา  ถวายแลว 
มหาทาน  ซึ่งทานอันใหญ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  แกหมูแหงภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน  สตฺตาห  ตลอดวัน  ๗  สชชฺยึสุ  จัด 
แจงแลว  จีวรานิ  ซึ่งจีวร  ท.  ภิกฺขุสหสฺสาน  เพ่ือพนแหงภิกษุ  ท. 
วีสติยา  ๒๐ ฯ 
        ปน  ฝายวา  ภริยา  อ. ภรรยา  เชฏกกุฏมฺพิกสฺส  ของกุฎมพีผู 
เจริญท่ีสุด  อกตฺวา  ไมกระทําแลว  สมภาคิก  ใหมีสวนอันเสมอ 
สพฺเพหิ  กุฏมฺพิเกหิ  ดวยกุฎมพี  ท.  ทั้งปวง   ิตา  ต้ังอยูแลว  ปฺาย 
ในปญญา  อตฺตโน  ของตน (จินฺเตตฺวา)   คิดแลววา  อห  อ. เรา 
ปูเชสฺสามิ  จักบูชา  สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา  กตฺวา  กระทํา  อติเรกตร  
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ใหเปนของยิ่งกวา  อิติ  ดงัน้ี  คเหตฺวา  ถือเอาแลว  อโนชปุปฺผจงฺโคฏก 
ซึ่งผอบแหงดอกไม  ชื่อวาอังกาบ  สทฺธึ   พรอม  สาฏเกน  ดวยผา 
สาฎก  สหสฺสมูเลน  อันมีพันเปนมูลคา  อโนชปปฺุผวณฺเณน  อันมีสี 
เพียงดังวาสีของดอกไมชื่อวาอังกาบ  ปูเชตฺวา  บชูาแลว  สตฺถาร  ซึ่ง 
พระศาสดา  อโนชปุปฺเผหิ  ดวยดอกไมชื่อวาอังกาบ  ท.  อนุโมทนกาเล 
ในกาลอันเปนที่อนุโมทนา  เปตฺวา  วางไวแลว  ต  สาฏก  ซึ่งผา 
สาฎกน้ัน  ปาทมูเล  ณ  ทีใ่กลแหงพระบาท  สตฺถุ  ของพระศาสดา 
เปสิ  ต้ังไวแลว  ปตฺถน  ซึ่งความปรารถนาวา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  สรีร  อ. สรีระ  เม  ของหมอมฉัน  อโนชปปฺุผวณฺณเอว  จง 
เปนสรีระมีสีเพียงดังวาสีแหงดอกไมชื่อวาอังกาบนั่นเทียว  โหตุ  จงเปน 
เถิด  (เม)  นพฺิพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   ในที่แหงขาพระองคบังเกิดแลว 
และบังเกิดแลว  จ  อน่ึง  อโนชาเอว  อ. อโนชานั่นเทียว  นาม  จง 
เปนชื่อ เม  ของหมอมฉัน  โหตุ  จงเปนเถิด  อิติ  ดงัน้ี  ฯ  สตฺถา 
อ. พระศาสดา   อกาสิ  ไดทรงกระทําแลว  อนโุมทน  ซึ่งอันอนุโมทนา 
วา  เอว  ตยา  วุตฺตวจน  อ. คําอันเธอกลาวแลวอยางนี้  โหตุ 
จงมีเถิด  อิติ  ดังนี้  ฯ  
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        ๕.  ๒๐/๑๐  ต้ังแต  ตตฺร  สุท  อายสฺมา  มหากปฺปโน   
เปนตนไป. 
        สุท  ไดยินวา  ตตฺร  ภิกฺขูสุ  ในภิกษุ  ท. เหลาน้ันหนา  มหากปฺปโน 
อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ  อายสฺมา  ผูมีอายุ  อุทาเนนฺโต  วิจรติ 
ยอมเที่ยวไปเปลงอยู  อุทาน  ซึ่งอุทานวา  อโห  โอ  สุข  อ. ความสุข 
อโห  โอ  สขุ  อ.  ความสุข  อิติ  ดังนี้  รตฺติฏานทิวาฏานาทีสุ  าเนสุ 
ในที่  ท.  มีทีเ่ปนที่พักในกลางคืนและที่เปนที่พักในกลางวันเปนตน ฯ 
ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  อาโรเจสุ  กราบทลูแลววา  ภนเฺต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  มหากปฺปโน  อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ  อุทาเนนฺโต 
วิจรติ  ยอมเที่ยวไปเปลงอยู  อุทาน  ซึ่งอุทานวา  อโห  โอ  สขุ  อ. 
ความสุข  อโห  โอ  สุข  อ. ความสุข  อิติ  ดังนี้  (มหากปฺปโน) 
อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ  กเถติ  มฺเ  ชะรอยจะกลาว  อารพฺภ 
ปรารภ  รชชฺสุข  ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชา  อตฺตโน  ของ 
ตน  อิติ  ดังนี้  ภควโต  แกพระผูมีพระภาคเจา ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหรองเรียก 
มาแลว  ต  มหากปฺปน  ซึง่พระเถระชื่อวามหากัปปนะน้ัน  (ปจฺุฉิ) 
ตรัสถามแลววา  กปฺปน  ดูกอนกัปปนะ  กิร ไดยินวา  ตฺว  อ. เธอ 
อุทาเนสิ  เปลงแลว  อุทาน  ซึ่งอุทาน  อารพฺภ  ปรารภ  กามสุข  ซึ่ง 
ความสุขในกาม  รชฺชสขุ  ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชา  สจฺจ 
จริงหรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ  (มหากปฺปโน)  อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ 
(อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภควา  อ. พระ  
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ผูมีพระภาคเจา  ชานาติ  ยอมทรงทราบ  ต  กามสุข  วชฺชสุข  อารพฺภ   
อุทานภาว  วา  ซึ่งความเปนคืออันเปลง  ปรารภ  ซึ่งความสุขในกาม 
ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชานั้นหรือ  ต  (กามสุข  รชชฺสุข 
อารพฺภ)  อนุทานภาว  วา  หรือวาซึ่งความเปนคืออันไมเปลง  ปรารภ 
ซึ่งความสุขในกาม  ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชานั้น  เม 
แหงขาพระองค  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท.  ปุตฺโต  อ. บุตร   มม  ของเรา  น  อุทาเนติ  ยอมไมเปลง 
อุทาน  ซึ่งอุทาน  อารพฺภ ปรารภ  กามสุข  ซึ่งความสุขในกาม  รชฺชสุข 
ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชา  ปน  แตวา  ธมฺมปติ  อ.ความ 
เอิบอ่ิมในธรรม  อุปฺปชฺชติ  ยอมเกิดข้ึน  ปุตฺตสฺส  แกบุตร  เม  ของ 
เรา  โส  มม  ปุตฺโต  อ. บตุรของเราน้ัน  อุทาเนติ  ยอมเปลง  อุทาน 
ซึ่งอุทาน  เอว  อยางนี้  อารพฺภ  ปรารภ  อมตมหานินฺพาน  ซึ่งอมต- 
มหานิพพาน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะ 
ทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึง่พระ 
คาถา  อิม  นีว้า 
        (ปุคฺคโล)  อ.  บุคคล  ธมฺมปติ  ผูเอิบอิ่มในธรรม 
        เจตสา  มีใจ  วิปฺปสนฺเน  อันผองใสวิเศษแลว 
        เสติ  ยอมนอน  สุข  เปนสุข  ปณฺฑิโต  อ.  บณัฑิต 
        รมติ  ยอมยินดี  ธมฺเม  ในธรรม  อริยปฺปเวทิเต  
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        อันพระอริยเจาประกาศแลว  สทา  ในกาลทุก   
        เมื่อ  อติิ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   ธมฺมปายโก  ผูเอิบอ่ิมในธรรม  (อิติ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
ธมฺมปติ  อิติ  ดังน้ี  อตฺโถ  อ. อธิบายวา  ปวนฺโต  ผูดื่มอยู  ธมฺม  ซึ่ง 
ธรรม  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        จ  ก็  ธมฺโม  นาม  ชื่อ  อ. ธรรม  เอโส  นั่น  (เกนจิ)  อันใคร ๆ 
น  สกฺกา  ไมอาจ  ปาตุ  เพ่ืออันดื่ม  ภาชเนน  ยาคุอาทีนิ  วตฺถูนิ  (ปวนฺโต 
ปุคฺคโล)  วิย  ราวกะ  อ. บคุคล  ดื่มอยู  ซึ่งวัตถุ ท.  มีขาวยาคูเปนตน 
ดวยภาชนะ  ปน  แตวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ผุสนฺโต  ถูกตองอยู 
โลกุตฺตรธมฺม  ซึ่งธรรมอันเปนโลกุตระ  นววิธ  อันมีอยาง  ๙  นาม- 
กาเยน  ดวยนามกาย   สจฺฉิกโรนฺโต  กระทําใหแจงอยู  อารมฺมณโต  โดย 
ความเปนอารมณ  ปฏิวิชฌฺนฺโต  แทงตลอดอยู  อรยิสจฺจานิ  ซึ่งอริยสัจ 
ท.  ทุกฺขาทีนิ  มีทุกขเปนตน  ปริฺาภิสมยาทีหิ  กิจฺเจหิ  ดวยกิจ ท. 
มีการตรัสรูพรอมเฉพาะดวยการกําหนดรูเปนตน  ปวติ  นาม  ชื่อวา 
ยอมด่ืม  ธมมฺ  ซึ่งธรรม ฯ 
        เอต  สขุ  เสติ  อิติ  วจน  อ.  คําวา  สุข  เสติ  ดังน้ีนั่น 
เทสนาสีสมตฺต  เปนคําสักวาหัวขอแหงเทศนา  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  วิหรติ  ยอมอยู  สุข  เปนสุข  อิริยาปเถหิ 
ดวยอิริยาบถ  ท.  จตูหิ  ๔  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  อนาวิเลน  อันไมขุนมัว  คือวา 
นิรูปกฺกิเลเสน  อันไมมีอุปกิเลส  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา   
วิปฺปสนฺเนน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โพธิปกฺขิยธมฺเม  ในธรรมอันมีใจฝก 
ฝายแหงพระปญญาเปนเครื่องตรัสรู  สติปฏานาทิเภเท  อันตางดวย 
ธรรมมีสติปฏฐานเปนตน  พุทฺธาทีหิ  อริเยหิ  ปเวทิเต  อันพระ 
อริยเจา  ท. มีพระพุทธเจาเปนตน  ประกาศแลว  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  อริยปฺปเวทิเต   อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ปณฺฑิโต)  อ. บัณฑิต  ธมฺมปติ  ผู 
เอิบอ่ิมในธรรม  เอวรูโป  ผูมีรูปอยางนี้  เจตสา  มีใจ  วิปฺปสนฺเนน 
อันผองใสวิเศษแลว  วิหรนฺโต  อยู  สมนฺนาคโต  ผูมาตามพรอม 
แลว  ปณฺฑิจฺเจน  ดวยความเปนแหงบุคคลผูฉลาด รมติ  ยอมยนิดี 
คือวา  อภิรมติ  ยอมยินดยีิ่ง  สทา  ในกาลทุกเม่ือ  อิติ  ดังนี้  (ปททฺ- 
วยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา  สทา  รมติ  อิติ  ดังนี้ ฯ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 26 

                                เรื่องบัณฑิตสามเณร   
        ๖.  ๒๒/๑๕  ต้ังแต  โส  คาม  ปวิสิตฺวา  อมฺมตาตา  เสฺว 
เปนตนไป. 
        โส  ปณฺฑิตปุริโส  อ.  บรุุษผูเปนบัณฑิตนั้น  ปวิสิตฺวา  เขาไป 
แลว  คาม  สูบาน  อาโรเจตฺวา  วิจรนฺโต  เที่ยวไปบอกอยูวา  อมฺมตาตา 
ขาแตคุณแมและคุณพอ  ท. เสฺว  วันพรุง  ภิกฺขุสงฺโฆ  อ. หมูแหงภิกษุ 
พุทฺธปฺปมุโข  อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน  มยา  อันขาพเจา 
นิมนฺติโต  นมินตแลว  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  สกฺโกม  ยอมอาจ  (ทาตุ) 
เพ่ืออันถวาย  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. ยตฺตกาน  ผูมีประมาณเทาใด  เทถ 
จงถวาย  ตตฺตกาน  ภิกฺขูน  แกภิกษุ ท. ผูมีประมาณเทาน้ันเถิด  อิติ  ดังน้ี 
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  มย  อ. เรา  ท.  ทสฺสาม จักถวาย  ทสนฺน 
ภิกฺขูน  แกภิกษุ ท. ๑๐  มย  อ. เรา  ท.  (ทสฺสาม)  จักถวาย  วีสติยา 
ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. ๒๐  มย  อ. เรา ท. (ทสฺสาม)  จักถวาย  สตฺสสฺ 
แกรอยแหงภิกษุ  มย  อ. เรา  ท.  (ทสสฺาม)  จักถวาย  สตาน  แกรอย 
แหงภิกษุ  ท.  ปฺจนฺน  ๕  อิติ  ดังนี้  (มนุสฺเสหิ)  อันมนุษย  ท. สล-ฺ 
ลกฺเขตฺวา  กําหนดแลว  พล  ซึ่งกําลัง  อตฺตโน  ของตน  วุตฺเต  กลาว 
แลว  อาโรเปสิ  ยกข้ึนแลว  วจน  ซึ่งคํา  สพฺเพส  มนุสฺสาน  ของมนุษย 
ท. ทั้งปวง  ปณฺเณ  ในหนังสือ  ปฏาย  จําเดิม  อาทิโต  แตเบื้องตน ฯ  
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        จ  ก็ เตน  สมเยน  โดยสมัยนั้น  เอโก  ปรุิโส  อ. บุรุษคนหนึ่ง 
ปฺาโต  ผูอันบุคคลรูทั่วแลววา  มหาทุคฺคโต  อ.  นายมหาทุคคตะ   
อิติ  ดังนี้  (อตฺตโน)  อติทุคฺคตภาเวนเอว  เพราะความท่ีแหงตนเปนผู 
ถึงแลวซ่ึงความลําบากอยางยิ่งน่ันเทียว  อตฺถิ  มีอยู  ตสฺมึ  นคเร  ใน 
พระนครน้ัน ฯ  โส  ปณฺฑิตปุริโส  อ. บุรุษผูเปนบัณฑิตนั้น  ทิสฺวา 
เห็นแลว  ตป  มหาทุคฺคต  ซึ่งนายมหาทุคคตะแมนั้น  สมฺมุขาคต  ผูมา 
แลวตอหนา (อาห)  กลาวแลววา  มหาทุคฺคต  แนะนายมหาทุคคตะ 
สมฺม  ผูสหาย  ภิกฺขุสงฺโฆ   อ. หมูแหงภิกษุ  พุทฺธปฺปมุโข  อันมีพระ 
พุทธเจาทรงเปนประธาน  มยา  อันเรา  นิมนฺติโต  นิมนตแลว สฺวาตนาย 
เพ่ืออันฉันในวันพรุง  เสฺว  วันพรุง  นครวาสิโน  ชนา  อ. ชน  ท.ผูมี 
ปกติอยูในเมือง  ทสฺสนฺติ  จักถวาย  ทาน  ซึ่งทาน  ตฺว  อ. ทาน  ภิกฺขู 
ยังภิกษุ  ท. กตี  กีรู่ป  โภเชสฺสติ  จักใหฉัน  อิติ  ดงัน้ี ฯ  (มหาทุคฺคโต) 
อ. นายมหาทุคคติ  (อาห)  กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย  กึ  ปโยชน 
อ.  ประโยชนอะไร  มยหฺ  ของผม  ภิกฺขูหิ   ดวยภิกษุ  ท. อตฺโถ  อ. 
ความตองการ  ภิกฺขูหิ  ดวยภิกษุ  ท.  (โหติ)  ยอมมี สธนาน  ชนาน 
แกชน  ท. ผูเปนไปกับดวยทรัพย  ปน  ก็  ตณฺฑุลนาฬิมตฺตป  วตฺถุ 
อ. วัตถุแมอันมีทะนานแหงขาวสารเปนประมาณ  ยาคุอตฺถาย เพ่ือ 
ประโยชนแกขาวยาคู  เสฺว  ในวันพรุง  นตฺถ ิ ยอมไมมี  มยฺห  แกเรา 
อห  อ. ขาพเจา  กตฺวา  กระทําแลว ภตึ  ซึ่งการรับจาง  ชีวามิ  ยอม 
เปนอยู  กึ  ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร  เม  ของขาพเจา  ภิกฺขูหิ  ดวย 
ภิกษุ  ท. อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        สมาทปเกน  นาม  ปคฺุคเลน  อันบุคคล  ชื่อวาผูยังบุคคลอ่ืนให 
ถือเอาดวยดี  พฺยตฺเตน  พึงเปนผูฉลาด  ภวิตพฺพ  พึงเปน  ตสฺมา  เพราะ   
เหตุนั้น  โส  ปณฺฑิตปุริโส  อ.  บรุุษผูเปนบัณฑิตน้ัน  (วจเน)  ครั้น 
เมื่อคําวา  (กิฺจิ  วตฺถุ)  อ. วัตถุอะไร  ๆ  นตฺถิ  ยอมไมมี  อิติ  ดังน้ี 
เตน  มหาทุคฺคเตน  อันนายมหาทุคคตะน้ัน  วุตฺเตป  แมกลาวแลว 
ตุณฺหีภูโต  อหุตฺวา  ไมเปนเปนผูนิ่งเปนแลว  อาห  กลาวแลว  เอว 
อยางนี้วา  มหาทุคฺคต  แนะนายมหาทุคคตะ  สมฺม  ผูสหาย  ชนา  อ. 
ชน  ท.  พหู  มาก  อิมสฺมึ  นคเร  ในพระนครน้ี  สขุุมวตฺถนิวตฺถา  ผูม ี
ผาอันละเอียดอันนุงแลว  นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา  ผูประดับแลวดวย 
เครื่องอาภรณตาง ๆ  ภฺุชิตาวา  บริโภคแลว  สุโภชน  ซึ่งโภชนะอันดี 
สยมานา  นอนอยู  สิริสยเน  บนที่เปนที่นอนอันเปนสิริ  อนุภวนฺติ 
เสวยอยู  สมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติ  ปน  สวนวา  ตฺว  อ.ทาน  กตฺวา  กระ 
ทําแลว  ภตึ  ซึ่งการรับจาง  ทิวส  ตลอดวัน  น  ลภสิ  ยอมไมได 
กุจฺฉิปูรมตฺตป  อาหาร  ซึง่อาหาร  แมสักวาเปนเครื่องยังทองใหเต็ม 
เอว  ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้   สนฺเตป  แมมีอยู  ตฺว  อ. ทาน  น 
ชานาสิ  ยอมไมรูวา  อห อ. เรา  น  ลภามิ  ยอมไมได  กิฺจิ  ซึง่อะไร ๆ 
กิฺจิ  ปฺุ  (มยา)  อกตตฺตา  เพราะความท่ีแหงบุญอะไร ๆ  เปน 
บุญอันเราไมกระทําแลว  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  อิติ ดังน้ี  อิติ  ดังนี้ ฯ 
(มหาทุคฺคโต)  อ. นายมหาทุคคตะ  (อาห)  กลาวแลววา  สามิ  ขา 
แตนาย  อห  อ. ขาพเจา  ชานามิ  ยอมรู  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (ปณฺฑิตปุริโส) 
อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต  (อาห)  กลาวแลววา  อถ  ครั้นเมื่อความเปน  
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อยางนั้น  (สนฺเต)  มีอยู  ตฺว  อ.  ทาน  น  กโรสิ  ยอมไมกระทํา   
ปฺุ  ซึ่งบุญ  อิทานิ  ในกาลน้ี  กสมฺา  เพราะเหตุอะไร  ตฺว  อ. ทาน 
ยุวา  เปนคนหนุม พลสมปฺนฺโน  เปนผูถึงพรอมแลวดวยกําลัง  (อสิ) 
ยอมเปน  ตยา  ภตึ  กตฺวาป  ยถาพล  ทาน  ทาตุ  อ. อันทาน 
แมกระทําแลว  ซึ่งการรับจาง  ถวายซ่ึงทาน  ตามกําลัง  น  วฏฏติ 
ยอมไมควร  กึ  หรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        โส  มหาทุคฺคโต  อ. นายมหาทุคคตะน้ัน  ตสฺมึ   ปณฺฑิตปุริเส 
ครั้นเมื่อบุรุษผูเปนบัณฑิตน้ัน  กเถนฺเต กลาวอยู  สเวคปฺปตฺโต  เปนผู 
ถึงแลวซ่ึงความสังเวช  หตฺุวา  เปน  อาห กลาวแลววา  ตฺว  อ. ทาน 
อาโรเปหิ  จงยกข้ึน  เอก  ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุรูปหน่ึง  ปณฺเณ  ในหนังสือ 
มยฺหป  แมแกขาพเจา  อห  อ. ขาพเจา  กตฺวา  จักกระทําแลว  ภตึ 
ซึ่งการรับจาง  กฺจิเอว  อะไร  ๆ  นัน่เทียว  ทสสฺามิ  จักถวาย  ภิกฺข 
ซึ่งภิกษุ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  แกภิกษุรูปหนึ่ง  อิติ  ดงัน้ี ฯ  อิตโร  ปณฺฑิต- 
ปุริโส  อ. บรุุษผูเปนบัณฑิตนอกน้ี  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  กึ  ปโยชน 
อ. ประโยชนอะไร  เอเกน  ภิกฺขุนา  ดวยภิกษุรูปหน่ึง  อาโรปเตน  ผูอัน 
เรายกข้ึนแลว  ปณฺฌณ  ในหนังสือ  อิติ  ดังนี้  น  อาโรเปสิ  ไมยกข้ึน 
แลว  ฯ  มหาทุคฺคโตป  แม  อ. นายมหทุคคตะ  คนฺตฺวา  ไปแลว 
เคห  สูเรือน  อาห  กลาวแลววา  ภทฺเท  แนะนางผูเจริญ  เสฺว  วันพรุง 
นครวาสิโน  ชนา  อ.ชน  ท. ผูมีปกติอยูในเมือง  กโรนฺติ  จะกระทํา 
ภตฺต  ซึ่งภัต  สงฺฆสฺส  เพื่อสงฆ  อหป  แม  อ. ฉัน  สมาทปเกน  ปุคฺค- 
เลน  วุตฺโต  เปนผูอันบุคคล  ผูยังบุคคลอ่ืนใหถือเอาดวยดี  กลาวแลว  
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วา  ตฺว  อ.  ทาน  เทหิ  จงถวาย  ภิกฺข  ซึ่งภิกษา  เอกสฺส  ภิกฺขุสสฺ     
แกภิกษุรูปหน่ึงเถิด  อิติ  ดังน้ี  (อสิ)  ยอมเปน  เสฺว  วันพรุง มย 
อ.  เรา  ท.  ทสฺสาม  จักถวาย  ภิกฺข  ซึง่ภิกษา  เอกสฺส  ภิกฺขุสฺส แก 
ภิกษุรูปหนึ่ง  อิติ  ดังน้ี  ภริย  กะภรรยา ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  ภริยา  อ. ภรรยา  อสฺส  มหาทุคฺคตสฺส  ของนาย 
มหาทุคคตะนั้น  อวตฺวา  ว  ไมกลาวแลววา  มย  อ. เรา  ท.  ทลทิฺทา 
เปนคนขัดสน  (อมฺห)  ยอมเปน  (ต วจน)  อ. คําน้ัน  ตยา  อัน 
ทาน  ปฏิสฺสตุ  ฟงตอบแลว  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ีเทียว 
วตฺวา  กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย  ภทฺทก  กมฺม  อ.  กรรมอันเจริญ 
เต  อันทาน  กต  กระทําแลว  มย  อ. เรา  ท. อทตฺวา  ไมใหแลว 
กิฺจิ  ซึ่งอะไร  ๆ  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  ทุคฺคตา  เปนผูถึงแลวซ่ึง 
ความลําบาก  ชาตา  เกิดแลว  อิทานิ  ในกาลน้ี  (อมฺห)  ยอมเปน 
มย  อ. เรา  ท. อุโภป  แมทั้งสอง  กตฺวา  จักกระทําแลว  ภตึ  ซึ่งการ 
รับจาง   ทสฺสาม  จักถวาย  ภิกฺข   ซึ่งภิกษุ  เอกสฺส  ภิกฺขุสฺส  แกภิกษุ 
รูปหน่ึง  อิติ  ดังน้ี  อุโภป  ชายปติกา  อ. เมียและผัว  ท. แมทั้งสอง 
นิกฺขมิตฺวา  ออกไปแลว  อคมสุ  ไดไปแลว  ภติฏาน  สูที่เปนที่กระทํา 
ซึ่งการรับจาง ฯ  มหาเสฏ ี  อ.  มหาเศรษฐี  ทิสฺวา  เห็นแลว  มหา- 
ทุคฺคต  ซึ่งนายมหาทุคคตะ  ปุจฺฉิ  ถามแลววา  มหาทุคฺคต  แนะนาย 
มหาทุคคตะ  สมฺม  ผูสหาย  ตฺว  อ. เธอ  กริสฺสส ิ จักกระทํา  ภตึ  ซึ่ง 
การรับจางหรือ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (มาทุคฺคโต)  อ. นายมหาทุคคตะ 
(อาห)  กลาวแลววา  อยฺย  ขาแตทานเจาพระคุณ  อาม  ขอรับ  อห  
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อ. กระผม   (กิรสฺสามิ)   จักกระทํา  (ภตึ)  ซึ่งการรบัจาง  อิติ  ดังนี้ ฯ   
(มหาเสฏ ี)   อ. มหาเศรษฐี  (ปุจฺฉิ)  ถามแลววา  ตฺว  อ. เธอ 
กริสฺสสิ  จักกระทํา  กึ  กมฺม   ซึ่งการงานอะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ  (มหาทุคฺคโต) 
อ.  นายมหาทุคคตะ  (อาห)  กลาวแลววา  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  กาเรสฺ- 
สถ  จักยังกระผมใหกระทํา  ย  กมฺม  ซึ่งการงานใด  (อห)  อ. กระผม 
(กริสฺสามิ)  จักกระทํา  (ต  กมฺม)  ซึ่งการงานน้ัน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
(มหาเสฏ ี)  อ.  หมาเศรษฐี  (วตฺวา)  กลาวแลววา  เตนหิ  ถา 
อยางนั้น  มย  อ. เรา  ท. ภิกฺขุสตานิ  ยังรอยแหงภิกษุ  ท. เทฺว  ๒ 
ตีณิ  ๓  โภเชสฺสาม  จักใหฉัน  เสฺว  วันพรุง  ตฺว  อ. เธอ  เอหิ  จงมา 
เถิด  ผาเลหิ จงผา  ทารุนิ  ซึ่งฟน  ท. เถิด  อิติ  ดังนี้  นีหริตฺวา  นํา 
ออกแลว  ทาเปสิ  ยังบุคคลใหใหแลว  วาสีผรสุ  ซึ่งมีดและขวาน ฯ 
        มหาทุคฺคโต  อ. นายมหาทุคคตะ  พนฺธิตฺวา  ผูกแลว  กจฺฉ  ซึ่ง 
ชายกระเบน  พาฬฺห   อันมั่น  อุสฺสาหปฺปตฺโต  ผูถงึแลวซ่ึงความอาจ 
หาญข้ึน  ปหาย  ละแลว  วาสึ  ซึ่งมีด  คณฺหนฺโต  ถอืเอาอยู  ผรสุ  ซึ่ง 
มีด  ผาลติ  ผาอยู  ทารูนิ  ซึ่งฟน  ท. ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  เสฏ ี  อ. เศรษฐี 
อาห  กลาวแลววา  สมฺม  แนะสหาย  ตฺว อ. เธอ  อุสฺสาหปฺปตฺโต  ผู 
ถึงแลวซ่ึงความอาจหาญข้ึน  อติวิย  เกนิเปรียบ  กโรสิ  กระทําอยู  กมฺม 
ซึ่งการงาน  อชฺช  ในวันนี้  ก ึ น ุ โข  การณ  อ. เหตุอะไรหนอแล 
(ภิวสฺสติ)  จักมี  อิติ  ดังน้ี  น  มหาทุคฺคต  กะนายมหาทุคคตะนั้น ฯ 
(มหาทุคฺคโต)  อ. นายมหาทุคคตะ  (อาห)  กลาวแลววา  สามิ  ขา-  
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แตนาย  อห  อ. กระผม  เอก  ภิกฺขุ  ยังภิกษุรูปหน่ึง  โภชสฺสามิ  จัก 
ใหฉัน   อิติ  ดังนี้ ฯ  เสฏ ี  อ. เศรษฐี  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่ง   
คําน้ัน  ปสนฺนมานโส  ผูมีฉันทะอันมีในใจอันเลื่อมใสแลว  จินฺเตสิ 
คิดแลววา  อโห  โอ  ทุกกฺร  กมฺม  อ. กรรมอันบุคคลกระทําไดโดย 
ยาก  อิมินา  มหาทุคฺคเตน  อันนายมหาทุคคตินี้  กต  กระทําแลว 
(อย  มหาทุคฺคโต)  อ. นายมหาทุคคตะน้ี  อนาปชฺชิตฺวา  ไมถึงท่ัวแลว 
ตุณฺหีภาว  ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูนิ่ง  (จินฺตเนน)  ดวยอันคิดวา  อห 
อ. เรา  ทุคฺคโต  เปนผูถึงแลวซ่ึงความลําบาก  (อมฺหิ)  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  วทติ  ยอมกลาววา  อห  อ. กระผม  กตฺวา  จักกระทําแลว 
ภตึ   ซึ่งการรับจาง  เอก  ภิกฺขุ   ยังภิกษุรูปหน่ึง  โภเชสฺสามิ  จักใหฉัน 
อิติ  ดังนี้  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        เสฏ ิภริยาป  แม  อ. ภรรยาของเศรษฐี  ทิสฺวา  เห็นแลว  ภริย 
ซึ่งภรรยา  ตสฺส  มหาทุคฺคตสฺส  ของนายมหาทุคคตะน้ัน  ปุจฺฉิตฺวา 
ถามแลววา  อมฺม  ดูกอนแม   ตฺว  อ. เธอ  กริสฺสส ิ จักกระทํา  กึ  กมฺม 
ซึ่งการงานอะไร  อิติ  ดังนี้ (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท. 
กาเรถ  จะยังดิฉันใหกระทํา   ย  กมฺม  ซึ่งการงานใด  (อห)  อ. 
ดิฉัน  (กริสสฺามิ)  จักกระทํา  (ต  กมมฺ)   ซึ่งการงานน้ัน  อิติ  ดังน้ี 
(ตาย  มหาทุคฺคตภริยาย)  อันภรรยาของนายมหาทุคคตะนั้น วุตฺเต 
กลาวแลว  ปเวเสตฺวา  ยังภรรยาของนายมหาทุคคตะใหเขาไปแลว 
อุทุกฺขลสาล  สูโรงแหงกระเดื่อง  ทาเปสิ  ยังบุคคลใหใหแลว  สุปฺปมุส- 
ลาทีนี  วตฺถนูี  ซึ่งวัตถุ  ท.  มีกระดงและสากเปนตน ฯ  สา  มหาทุคฺคต  
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ภริยา  อ.  ภรรยาของนายมหาทุคคตะน้ัน  ตุฏหฏา  ยินดีแลวและ 
ราเริงแลว  วีหี  โกฏเฏติ  จเอว  ซอมอยู  ซึ่งขาวเปลือก ท. ดวยนั่น   
เทียว  โอผุนาติ  จ  ฝดอยูดวย  นจฺจนฺตี  วิย  ราวกะวาฟอนอยู ฯ 
 
        ๗.  ๓๗/๒๑  ต้ังแต  ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ  ฉายา  อธิกปฺปมาณา 
เปนตนไป. 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. อุชฺฌายึสุ  โพนทนาแลววา  ฉายา  อ. เงา 
อธิกปฺปมาณา  เปนธรรมชาติมีประมาณยิ่ง  ชาตา  เกิดแลว  สรุิโย 
อ. พระอาทิตย  คลิตฺวา  คโต  คลอยไปแลว  มชฺฌฏานโต  จากท่ีในทาม 
กลาง  จ  อนึง่  (ภตฺต)  อ.  ภัต  สามเณเรน  อันสามเณร  ภุตฺต 
ฉันแลว  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  เอต  การณ  อ. เหตุนั่น  กึ 
นุ  โข  อะไรหนอแล  อิติ  ดังน้ี ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ตฺวา 
ทรงทราบแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น  อาคนฺตฺวา  เสด็จ 
มาแลว  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ 
ท. กเถถ  ยอมกลาว  ก ึ วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอะไร  อิติ  ดงัน้ี ฯ  (ภิกฺขู)  อ. 
ภิกษุ  ท. (อาหสุ)  กราบทูลแลววา  ภนเฺต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
(มย)  อ. ขาพระองค  ท. (กเถม)  ยอมกลาว  อิท  นาม  วตฺถุ 
ซึ่งเรื่องชื่อน้ี  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ  ท.  อาม  เอม  (เอว)  อ. อยางนี้  กรณกาเล  ในกาล  
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อันเปนที่กระทํา  สมณธมฺม  ซึ่งสมณธรรม  ปฺุวโต  แหงบุคคลผูมีบุญ 
เทวปุตฺโต  อ. เทพบุตร  จนฺโท  ชื่อวาพระจันทร  (อากฑฺฒิตฺวา)  ครา   
มาแลว  จนฺทมณฺฑล  ซึ่งมณฑลแหงพระจันทร  (คณฺหิ)  ยึดเอาแลว 
เทวปุตฺโต  อ. เทพบุตร  สรุิโย  ชื่อวาพระอาทิตย  สุริยมณฺฑล  อากฑฺ- 
ฒิตฺวา  ว  ครามาแลว  ซึ่งมณฑลแหงพระอาทิตยเทียว  คณฺหิ  ยึดเอาแลว 
มหาราชา  อ.ทาวมหาราช  ท.  จตฺตาโร  ๔  คณฺหึสุ  ยึดเอาแลว  อารกฺข 
ซึ่งอันอารักขา  จตุทฺทิส  อันมีในทิศ  ๔  วิหารูปวเน  ในปาใกลตอวิหาร 
เทวราชา  อ. เทวดาผูพระราชา  สกโฺก  พระนามวาสักกะ  อาคนฺตฺวา 
เสด็จมาแลว  คณฺหิ  ทรงยดึเอาแลว  อารกฺข  ซึ่งอันเอารักขา  อาวิฺ- 
ชนเก  ที่สายโยง  อหป  แม  อ. เรา  อปฺโปสฺสุกฺโก  ผูมีความขวนขวาย 
อันนอย  (จินฺตเนน)  ดวยอันคิดวา  อห  อ.เรา  พุทโฺธ  เปนพระ 
พุทธเจา  อมฺหิ  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้   น  อลตฺถ  ไมไดแลว  นิสีทตุ 
เพื่ออันนั่ง  คนฺตฺวา  ไปแลว  อคฺคเหสึ  ไดยึดเอาแลว  อารกฺข  ซึง่อัน 
อารักขา  ปุตฺตสฺส  เพ่ือบุตร  มม  ของเรา  ทฺวารโกฏเก  ที่ซุมแหง 
ประตู  ปณฺพิตา  อ. บัณฑิต  ท. ทิสฺวา  เห็นแลว  เนตฺติเก  มาติกาย 
อุทก  หรนฺเต  จ  ซึ่งชนผูไขน้ํา   ท.  ผูนําไปอยูซึ่งน้ํา  ดวยเหมืองดวย 
อุสุกาเร  อุสุ  อุชุ  กโรนฺเต  จ  ซึ่งนายชางศร  ท. ผูกระทําอยู  ซึ่ง 
ลูกศรใหเปนของตรงดวย  ตจฺฉเก  ทารูนิ  ตจฺฉนฺเต  จ  ซึ่งนายชาง 
ถาก  ท. ผูถากอยู  ซึ่งไม  ท. ดวย  คเหตฺวา  ถือเอาแลว  เอตฺตก  การณ 
ซึ่งเหตุอันมีประมาณเทานี้  (กตฺวา)  กระทํา  อารมฺมณ  ใหเปนอารมณ 
ทเมตฺวา  ทรมานแลว  อตฺตาน  ซึ่งตน  อรหตฺต  คณฺหนฺติเอว  ยอม  
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ยึดเอา  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันตนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึง   
ธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        ห ิ ก็  เนตฺติกา  อ. ชนผูไขน้ํา  ท. นยนฺติ  ยอม 
        นําไป  ยอมดัด    เตชน  ซึ่งลูกศร  ตจฺฉกา 
        อ. ชางถาก  ท. นมยนฺติ  ยอมดัด  ทารุ ซึ่งไม 
        ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท. ทมยนฺติ  ยอมฝก  อตฺตาน 
        ซึ่งตน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ชนา)  อ. ชน  ท. ชนิตฺวา  ขุดแลว 
ถลฏาน  ซึง่ท่ีอันเปนบก  ปวิยา  แหงแผนดิน  อาวาฏฏาน  ยังที ่
อันเปนหลุม  ปุเรตฺวา  ใหเต็มแลว  มาติก  กตฺวา  วา  กระทําแลว 
ซึ่งเหมืองหรือ   รุกฺขโทณึ   เปตฺวา  วา  หรือวาวางไวแลว  ซึ่งราง 
แหงตนไม  เนนฺติ  ยอมนําไป  อุทก  ซึ่งนํ้า  อตฺตนา  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน 
สูที่อันตนปรารถนาแลวและปรารถนาแลว  อิติ  เพราะเหตุนั้น 
(เต  ชนา)  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน  เนตฺติกา  ชื่อวาผูไขนํ้า  (อิติ)  ดังนี้ 
ตฺตถ  ปเทสุ  ในบท  ท.เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อุทก 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  กณฺฑ  ซึ่งลกูศร  (อิติ)  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  เตชน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        อิท  อตฺถรูป  อ. อรรถรูปนี้วา  เนตฺติกา  อ. ชนผูไขน้ํา  ท. 
นยนฺติ  ยอมนําไป  อุทก  ซึ่งนํ้า  รุจิยา  ตามความชอบใจ  อตฺตโน   
แหงตน   อุสุการาป  แม  อ. นายชางศร  ท. ตาเปตฺวา  ยังลูกศรใหรอน 
แลว  นมยนติฺ  ยอมดัด  เตชน  ซึ่งลูกศร  คือวา  กโรนฺติ  ยอมกระทํา  อุชุ 
ใหตรง  ตจฺฉกาป  แม  อ. ชางถาก  ท. ตจฺฉนฺตา  เมื่อจะถาก  อตฺถาย 
เพ่ือประโยชน  เนมิอาทีน  วตฺถูน  แกวัตถุ  ท. มดีุมเปนตน  นมยนฺติ 
ชื่อวายอมดัด  ทารูนิ  ซึ่งไม  ท. คือวา  กโรนฺติ  ยอมกระทํา  อุช  วา   
ใหตรงหรือ  วงฺก วา  หรือวาใหคด  รุจิยา  ตามความชอบใจ  อตฺตโน 
แหงตน  ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท.  กตฺวา  กระทําแลว  เอตตฺก  การณ 
ซึ่งเหตุอันมีประมาณเทานี้  อารมฺมณ  ใหเปนอารมณ  เอว  อยางนี้ 
โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ  คุณชาตานิ  ยังคุณชาต  ท.  มโีสดาปตติมรรค 
เปนตน  อุปฺปาเทนฺตา  ใหเกิดข้ึนอยู  ทเมนฺติ  ชื่อวายอมฝก  อตฺตาน 
ซึ่งตน  ปน  แตวา  อรหตฺเต  ครั้นเมื่อความเปนแหงพระอรหันต 
(ปณฺฑิเตหิ)  อันบัณฑิต  ท. ปตฺเต  บรรลุแลว  (เต  ปณฺฑิตา) 
อ.  บัณฑิต  ท.เหลาน้ัน  เอกนฺตทนฺตา  นาม  ชื่อวาเปนผูฝกแลวโดย 
สวนเดียว  โหนฺติ  ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี  (ภควตา)  วุตฺต  เปนคํา 
อธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ  ยอมเปน ฯ  
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                                  เรื่องมารดานางกาณา   
        ๘.  ๔๐/๑๕  ต้ังแต  ตทา  ปน กาณมาตรา  อตุจฺฉหตฺถ 
เปนตนไป. 
        ปน  ก ็ ตทา  ในกาลนั้น  กาณมาตรา  อตุจฺฉหตฺถ ธีตร  ปติกุล 
เปเสตุ  ปกฺเกสุ  ปูเวสุ  จตุกฺขตฺตุ  จตุนฺน  ภิกฺขูน  (เตส ปุวาน) 
ทินฺนกาเล  ในกาลแหงขนม  ท.เหลาน้ัน  อันมารดาของนางกาณา  ครั้น 
เมื่อขนม  ท. อันมารดาของนางกาณา  ทอดแลว  เพ่ืออันสงไป  ซึ่งธิดา 
ผูมีมืออันไมเปลา  สูตระกลูแหงผัว  ถวายแลว  แกภิกษุ  ท. ๔  ๔  ครั้ง 
สิกฺขาปเท  ครั้นเมื่อสิกขาบท  สตฺถารา  อันพระศาสดา  ปฺตฺเต 
ทรงบัญญัติแลว  ตสฺสม ึ วตฺถุสฺมึ  ในเพราะเรื่องนั้น  ปชาปติยา  เมื่อ 
ปชาบดี  อฺาย  คนอ่ืน  สามิเกน  อันสามี  กาณาย  ของนางกาณา 
อานีตาย นํามาแลว  กาณา อ. นางกาณา  สุตฺวา สดับแลว  ต ปวตฺตึ 
ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น  อกฺโกสติ  ยอมดา  ปริภาสติ  ยอมบริภาษ  ภิกฺขู 
ซึ่งภิกษุ  ท. (อตฺตนา)  ทิฏทิฏเ  ผูอันตนเห็นแลวและเห็นแลว 
(วจเนน)  ดวยคําวา  ฆราวาโส  อ. การอยูครองซึ่งเรือน  เม  แหงเรา 
อิเมหิ  ภิกฺขูหิ  อันภิกษุ  ท. เหลาน้ี  นาสิโต  ใหฉิบหายแลว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. น  วิสหึสุ  ไมอาจแลว  ปฏิปชชฺิตุ  เพ่ืออันดําเนิน 
ไป   ต  วิถ ี สูถนนสายนั้น ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ตฺวา  ทรง  
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ทราบแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึ่งความเปนไปท่ัวน้ัน  อคมาสิ  ไดเสด็จไปแลว   
ตตฺถ  าเน  ในที่นั้น  ฯ  กาณมาตา  อ. มารดาของนางกาณา  วนฺทิตฺวา 
ถวายบังคมแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  นิสีทาเปตฺวา  ยังพระศาสดา 
ใหประทับนั่งแลว  ปฺตฺตาสเน  บนอาสนะอันตนปูลาดแลว  อทาสิ 
ไดถวายแลว  ยาคุขชฺชก  ซึ่งขาวยาคูและวัตถุอันบุคคลพึงเค้ียว ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  กตปาตราโส  ผูมีพระกระยาหารอันบุคคล 
พึงกินแตเชาอันทรงกระทําแลว  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลววา  กาณา  อ. นาง 
กาณา  (คตา)  ไปแลว  กห  าเน  ณ  ที่ไหน  อิติ  ดังน้ี ฯ  (กาณ- 
มาตา)  อ. มารดาของนางกาณา  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เอสา  กาณา  อ.  นางกาณาน่ัน  ทิสฺวา  เห็นแลว 
ตุมฺเห  ซึ่งพระองค  ท. มงฺกุภูตา  ผูเปนคนเกอเปนแลว  โรทนฺตี   ิตา 
ยืนรองไหอยูแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ  (สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)  ตรัส 
ถามแลววา  (กาณา)  อ. นางกาณา  (ทิสฺวา)  เห็นแลว  (ม)  ซึ่ง 
เรา  (มงฺกุภูตา)  ผูเปนคนเกอเปนแลว  (โรทนฺตี   ีตา)  ยืนรองไห 
อยูแลว  กกึารณา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ  (กาณมาตา)  อ. 
มารดาของนางกาณา  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เอสา  กาณา  อ.  นางกาณานั่น  อกฺโกสติ  ยอมดา  ปรภิาสติ 
ยอมบริภาษ  ภิกฺขู  ซึ่งภิกษุ  ท. ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (เอสา  กาณา) 
อ.  นางกาณานั่น  ทิสฺวา  เห็นแลว  ตุมฺเห  ซึ่งพระองค  ท.  มงฺกุ  เปน 
ผูเกอ  หุตฺวา  เปน  โรทมานา   ิตา  ยืนรองไหอยูแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        อถ  ครัง้น้ัน   สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยัง 
มารดาของนางกาณาใหรองเรียกมาแลว  น  กาณ  ซึ่งนางกาณานั้น   
(ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา  กาเณ  ดูกอนกาณา  ตฺว  อ. เธอ  ทิสฺวา 
เห็นแลว  ม  ซึ่งเรา  มงฺกภูตา  ผูเปนคนเกอเปนแลว  นิสียิตฺวา  แอบ 
แลว  โรทส ิ รองไหอยู  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังนี้  ฯ อถ 
ครั้งน้ัน  มาตา  อ. มารดา  อสฺสา  กาณาย  ของนางกาณานั้น  อาโร- 
เจสิ  กราบทูลแลว  ตาย กาณาย  กตกิริย  ซึ่งกิริยาอันนางกาณานั้น 
กระทําแลว  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาห  ตรัสแลววา 
กาณมาเต  ดูกอนมารดาของนางการณา  ปน  ก็  สาวกา  อ. สาวก  ท. 
มม  ของเรา  คณฺหึสุ  รับเอาแลว  ตยา  ทินฺนก  วตฺถุ  ซึ่งวัตถุอัน 
เธอถวายแลว  (กึ)  หรือ  (อุทาหุ)  หรอืวา  (สาวกา)   อ. สาวก 
ท. (มม)  ของเรา  (คณฺหึสุ)  รับเอาแลว  (ตยา)  อทนิฺนก  วตถุ 
ซึ่งวัตถุอันเธอไมถวายแลว  อิติ  ดังนี้ น  กาณมาตร กะมารดาของ 
นางกาณานั้น ฯ (กาณมาตา)  อ. มารดาของนางกาณา  (อาห)  กราบ 
ทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  (สาวกา)  อ. สาวก  ท. 
(ตว)  ของพระองค  (คณฺหึสุ)  รับเอาแลว  (มยา)  ทินฺนก  วตฺถุ 
ซึ่งวัตถุอันหมอมฉันถวายแลว  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)   ตรัสถามแลววา  สเจ  ถาวา 
สาวกา  อ. สาวก  ท. มม  ของเรา  จรนฺตา  เที่ยวไปอยู  ปณฺฑาย  เพ่ือ 
บิณฑบาต  ปตฺวา  ถึงแลว  เคหทฺวาร  ซึ่งประตูแหงเรือน  ตว  ของเธอ 
คณฺหึสุ  รับเอาแลว  ตยา  ทินฺนก  วตฺถุ  ซึ่งวัตถุอันเธอถวายแลว  
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ไซร  โทโส  อ.  โทษ  โก  อะไร  (ภวิสสฺติ)  จักมี เตส  สาวกาน   
แกสาวก  ท. เหลาน้ัน  อิติ  ดังนี้ ฯ  (กาณมาตา)  อ. มารดาของ 
นางกาณา  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
โทโส  อ. โทษ  นตฺถิ  ยอมไมมี  อยฺยาน  แกพระผูเปนเจา  ท. โทโส 
อ. โทษ  เอติสฺสาเอว  กาณาย  ของนางกาณานั้นนั่นเทียว  (อตฺถิ) 
มีอยู  อิติ  ดังนี้ ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาห  ตรัสแลววา  กาเณ 
ดูกอนกาณา  กิร  ไดยินวา  สาวกา  อ. สาวก  ท.  มยฺห  ของเรา 
จรมานา  เที่ยวไปอยู  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  อาคตา  มาแลว 
เคหทฺวาร  สูประตูแหงเรือน  อิม  นี้  อถ  ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น 
(สนฺเต)  มีอยู  ปูวา  อ. ขนม  ท. มาตรา  อันมารดา  ตว  ของเธอ 
ทินฺนา  ถวายแลว  เนส  สาวกาน  แกสาวก  ท. เหลาน้ัน  โทโส  อ. โทษ 
โก  นาม  ชื่ออะไร  (ภวิสฺสติ)  จักมี  สาวกาน  แกสาวก  ท. มม  ของ 
เรา  เอตฺถ  วตฺถุมฺหิ  ในเรือ่งนี้  อิติ  ดังนี้  กาณ กะนางกาณา ฯ 
 
        ๙.  ๔๒/๑๒  ต้ังแต  อเถโก  สพฺพตฺถกมหามตฺโต  อห เทวสฺส 
เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  สพฺพตฺถกมหามตฺโต  อ. มหาอํามาตยผูมีประโยชน 
ในกิจทั้งปวง  เอโก  คนหนึ่ง  (วตฺวา)  กราบทูลแลววา  อห  อ. 
ขาพระองค  โปเสสฺสามิ  จักเลี้ยงดู  ธีตร  ซึ่งพระธิดา  เทวสฺส  ของ 
สมมติเทพ  อิติ  ดังนี้  เนตฺวา  นําไปแลว  ต กาณ  ซึ่งนางกาณาน้ัน  
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เคห  สูเรือน  อตฺตโน  ของตน  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  ยังนางกาณาใหรับแลว   
อิสฺสริย  ซึ่งความเปนใหญ  สพฺพ  ทั้งปวง  อาห  กลาวแลววา  ตฺว 
อ. เธอ  กโรหิ  จงกระทํา  ปฺุานิ  ซึง่บุญ  ท.  ยถารุจึ  ตามความ 
ชอบใจเถิด  อิติ  ดังนี้  ฯ  กาณา  อ. นางกาณา  เปตฺวา  ต้ังไวแลว 
ปุริเส  ซึ่งบุรษุ  ท. ทฺวาเรสุ  ที่ประตู  ท. จตูสุ  ๔  น  ลภติ  ยอมไม 
ได  ภิกฺขู  จ  ซึ่งภิกษุ  ท. ดวย  ภิกฺขุนโิย  จ  ซึ่งภิกษุณี  ท. ดวย 
อตฺตนา  อุปฏาตพฺเพ  ผูอันตนพึงบํารุง  ปฏาย  จําเดิม  ตโต  กาลโต 
แตกาลน้ัน ฯ  ขาทนียโภชนีย  อ. วัตถุอันบุคคลพึงเค้ียวและวัตถุอัน 
บุคคลพึงบริโภค  กาณาย  เคหทฺวาเร  ปฏิยาเทตฺวา  ปต  อัน 
นางกาณา  จัดแจงแลว  ต้ังไวแลว  ที่ประตูแหงเรือน  ปวตฺตติ  ยอม 
เปนไป  มโหโฆ  วิย  ราวกะ  อ. หวงนํ้าอันใหญ ฯ 
        (ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท.  กถ  ยังถอยคําวา  อาวุโส  ดูกอนผูมีอายุ  ท. 
ปุพฺเพ  ในกาลกอน  มหลลฺกตฺเถรา  อ. พระเถระผูแก  ท. จตฺตาโร 
๔  กรึส ุ กระทําแลว  วิปฺปฏิสาร  ซึ่งความเดือดรอน  กาณาย แกนาง 
กาณา  สา  กาณา  อ. นางกาณานั้น  วิปฺปฏิสารินี  หุตฺวาป  แมเปน 
เปนผูมีความเดือดรอน  เอว  อยางนี้  อาคมฺม  อาศัยแลว  สตฺถาร 
ซึ่งพระศาสดา  ลภิ  ไดแลว  สทฺธาสมฺปท  ซึ่งความถึงพรอมดวยศรัทธา 
เคหทฺวาร  อ. ประตูแหงเรือน  ตสฺสา  กาณาย  ของนางกาณานั้น 
สตฺถารา  อันพระศาสดา  กต  ทรงกระทําแลว  อุปสงฺกมนารห  ใหเปน 
ที่ควรแกการเขาไป  ภิกฺขูน  แหงภิกษุ  ท. ปุน อีก  อิทานิ  ในกาลน้ี  
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(สา  กาณา)  อ. นางกาณาน้ัน  ปริเยสมานาป  แมแสวงหาอยู  ภิกฺขู  
วา  ซึ่งภิกษุ  ท.  หรือ  ภิกขฺุนิโย  วา  หรือวาซ่ึงภิกษุณี  ท.  (อตฺตนา) 
อุปฏาตพฺเพ  ผูอันตนพึงบํารุง  น  ลภติ  ยอมไมได  อโห  โอ  พุทฺธา 
นาม  ชื่อ อ.  พระพุทธเจา ท.  อจฺฉริยคุณา  ทรงเปนผูมีพระคุณอัน 
นาอัศจรรย  (โหนฺติ)  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี  สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึน 
พรอมแลว  ธมฺมสภาย  ในธรรมสภา ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัส 
ถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. สนฺนิสินนฺา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  นุ  อะไรหนอ  อตฺถ 
ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
(มย)  อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสินฺนา)  เปนผูนั่งประชุมกันแลว 
อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี  (เอตรหิ) 
ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  วุตฺเต 
กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรสัแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  วิปฺปฏ-ิ 
สาโร  อ.  ความเดือดรอน  เตหิ  มหลฺลกภิกฺขูหิ  อันภิกษุผูแก  ท. 
เหลาน้ัน  กโต  กระทําแลว  กาณาย  แกนางกาณา  อิทานิเอว  ใน 
กาลน้ีนั่นเทียว น  หามิได  (เต  มหลลฺกภิกฺขู)  อ. ภิกษุผูแก  ท. 
เหลาน้ัน  (กาณาย  วิปฺปฏิสาร)  กรึสุเอว  กระทําแลว  ซึ่งความ 
เดือดรอน  แกนางกาณาน่ันเทียว  ปพฺุเพป  แมในกาลกอน  จ  อนึ่ง 
กาณา  อ. นางกาณา  มยา  อันเรา  กตา  กระทําแลว  วจนการิกา  
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ใหเปนผูกระทําซ่ึงคํา  มม  ของเรา  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  น   
หามิได  (กาณา)  อ. นางกาณา  (มยา)  อันเรา  (มม  วจนการิกา) 
กตาเอว  กระทําแลว  ใหเปนผูกระทําซึ่งคํา  ของเราน่ันเทียว  ปุพฺเพป 
แมในกาลกอน  อิติ  ดังนี้  ต  อตฺถ  โสตุกาเมหิ  ภิกฺขูหิ  ยาจิโต  ผู 
อันภิกษุ  ท.  ผูใครเพ่ืออันสดับ  ซึ่งเน้ือความน้ัน  ทูลอาราธนาแลว 
กเถตฺวา  ตรัสแลว  พพฺพุชาตก  ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย 
แมว  อิม  นีว้า 
        พพฺพุ  อ. แมว  เอโก  ตัวหน่ึง  ลภติ  ยอมได 
        (มูสิกมส)   ซึ่งหนูและเนื้อ  ยตฺถ  าเน  ในท่ีใด 
        พพฺพุ  อ. แมว  ทุติโย  ตัวท่ีสอง  ชายติ  ยอมเกิด 
        ตตฺถ  าเน  ในท่ีนั้น  พพฺพุ  อ. แมว  ตติโย  จ 
        ตัวท่ีสามดวย จตุตฺโถ  จ  ตัวท่ีสี่ดวย  (ชายติ) 
        ยอมเกดิ  (ตตฺถ  าเน)  ในที่นั้น  เต  พพฺพุกา 
        อ. แมว  ท.  เหลาน้ัน  (ภินฺทิตฺวา)  ทําลายแลว 
        อิท  พิล  ซึ่งปลองน้ี  (ปตฺตา)  ถึงแลว  (มรณ) 
        ซึ่งความตาย  อิติ  ดังน้ี 
ชาตก  ยังชาดก  สโมธาเนตฺวา  ทรงใหต้ังลงพรอมแลว  (วจเนน) 
ดวยพระดํารัสวา  พิฬารา  อ. แมว  ท. จตฺตาโร  ๔  ตทา  ในกาลนั้น 
มหลฺลกภิกฺขู  เปนภิกษุผูแก  จตฺตาโร  ๔  อเหสุ ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  
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ในกาลบัดนี้  มณิกาโร  อ. นายชางแกว  (ตทา)  ในกาลน้ัน  อหเอว   
เปนเราน่ันเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ 
ดังน้ี  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. อตีเตป  กาเล 
ในกาลแมอันลวงไปแลว  กาณา  อ. นางกาณา  ทุมฺมนา  เปนผูมีใจ 
อันโทษประทุษรายแลว  อาวิลจิตฺตา  เปนผูมีจิตอันขุนมัว  หุตฺวา เปน 
เอว  อยางนี้  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  เปนผูมีจิตอันผองใสแลว  วจเนน 
เพราะคํา  มม  ของเรา  อโหสิ  ไดเปนแลว  ปสนฺนอุทกรหโท  วิย 
ราวกะ  อ. หวงแหงนํ้าอันใสแลว  อิติ  ดังนี้  อนสุนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัส 
แลว  คาถ  ซึง่พระคาถา  อิม  นี้วา 
        รหโท  อ. หวงนํ้า  คมฺภีโร  อันลึก  วิปฺปสนฺโน 
        เปนหวงน้ําใสวิเศษแลว  อนาวิโล  เปนหวงนํ้าไม 
        ขุนมัว  (โหติ)  ยอมเปน   ยถาป แมฉันใด 
        ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท.  สุตฺวาน  ฟงแลว  ธมมฺานิ 
        ซึ่งธรรม  ท.  วิปฺปสทีนฺติ  ยอมผองใสวิเศษ  เอว 
        ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        โย  อุทกณฺณโว  อ. หวงแหงนํ้าใด  เสนาย  ครั้นเมื่อเสนา 
จตุรงฺคินิยาป  แมมีองค  ๔  โอคาหนฺติยา   ขามลงอยู  น  ขุภติ ยอม 
ไมกระเพ่ือม  (โส)  อุทกณฺณโว  อ.  หวงแหงนํ้านั้น  เอวรูโป  อันม ี
รูปอยางนี้  รหโท  อิติ  ชือ่วาหวงนํ้า  ตตฺถ  คาถาย  ในพระคาถานั้น  
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ปน  ก ็ นลีมหสมุทฺโท  อ. นลีมหาสมุทร  จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร 
อันลึกโดยพันแหงโยชน  ๘๔  สพฺพากาเรน  โดยอาการท้ังปวง  รหโท   
นาม  ชื่อวาหวงน้ํา  หิ  จรงิอยู  อุทก  อ. น้ํา  าเน  ในท่ี  จตฺตาฬีส- 
โยชนสหสฺสมตฺเต  อันมีพันแหงโยชน  ๔๐  เปนประมาณ  เหฏา 
ในภายใต  ตสฺส  นลีมหาสมุทฺทสฺส  แหงนิลมหาสมุทรน้ัน  จลติ  ยอม 
หว่ันไหว  มจฺเฉหิ  เพราะปลา ท. อุทก  อ. น้ํา  าเน  ในท่ี 
ตาวตฺตเกเอว  อันมีประมาณเพียงนั้นน่ันเทียว  อุปริ  ในเบื้องบน 
(ตสฺส  นีลมหาสมุทฺทสฺส)  แหงนีลมหาสมุทรนั้น จลติ  ยอมหวั่นไหว 
วาเตน  เพราะลม  อุทก  อ. น้ํา  าเน  ในที่  จตุโยชนสหสฺสมตฺต 
อันมีพันแหงโยชน  ๔  เปนประมาณ  มชฺเฌ  ในทามกลาง  (ตสฺส 
นีลมหาสมุทฺทสฺส)  แหงนีลมหาสมุทรน้ัน  นิจฺจล  เปนน้ํามีความ 
หว่ันไหวออกแลว  (หุตฺวา)  เปน  ติฏติ  ยอมต้ังอยู  อย  อุทกณฺ- 
ณโว  อ. หวงแหงนํ้าน้ี  คมฺภีรรหโท  นาม  ชื่อวาหวงน้ําอันลึก ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เทสนธมฺมานิ  ซึ่งธรรมคือเทศนา  ท. 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ธมฺมานิ  อิติ  ดังนี ้ฯ 
        อิท  อตฺถรูป  อ. อรรถรูปนี้วา  โส  รหโท  อ. หวงนํ้าน้ัน 
วิปฺปสนฺโน  ชื่อวาเปนหวงนํ้าใสวิเศษแลว  (ตสฺส  รหทสฺส)  อนา- 
กุลตาย   เพราะความท่ีแหงหวงน้ําน้ัน  เปนหวงนํ้าไมอากูล  อนาวิโล 
ชื่อวาเปนหวงนํ้าไมขุนมัว  (ตสฺส   รหทสฺส)  อจลตาย  เพราะความท่ีแหง 
หวงนํ้าน้ัน   เปนหวงนํ้าไมหว่ันไหว  (โหติ)  ยอมเปน  ยถา  ฉันใด 
ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท.  สุตฺวา  ฟงแลว  เทสนาธมฺม  ซึ่งธรรมคือเทศนา  
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มม  ของเรา  อาปชฺชนฺตา  ถึงท่ัวอยู  นริูปกฺกิเลสจิตฺตต ซึ่งความเปนแหง   
บุคคลผูมีจิตอันไมมีอุปกิเลส  โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน  ดวยอํานาจแหง 
มรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน  วิปฺปสทีนฺติ  ชื่อวายอมผองใสวิเศษ  เอว 
ฉันนั้น  ปน  สวนวา  (ปณฺฑิตา)  อ. บัณฑิต  ท.  อรหตฺตปฺปตฺตา  ผู 
ถึงแลวซ่ึงความเปนแหงพระอรหันต  เอกนฺตวิปฺปสนฺนา  ว  เปนผู 
ผองใจวิเศษแลวโดยสวนเดียวเทียว  โหนฺติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
(ภควตา)  วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ 
ยอมเปน ฯ  
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                                  เรื่องภิกษุ  ๕๐๐   
        ๑๐.  ๔๕/๑๓  ต้ังแต  สตฺถา  ธมมฺสภ  คนฺตฺวา  ภิกฺขเว 
เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  ธมฺมสภ  สูธรรม 
สภา  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห 
อ. เธอ  ท.  กเถถ  ยอมกลาว  กึ  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอะไร  อิติ  ดังน้ี 
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  (มย)  อ. ขาพระองค  ท.  (กเถม)  ยอม 
กลาว  อิท  นาม  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องชื่อน้ี  อิติ  ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ) 
อันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  เอเต 
วิฆาสาทา  อ.  บุคคลผูถือเอาซ่ึงอาหารอันเปนเดน ท.  เหลาน่ัน 
นิพฺพตฺตา  บังเกิดแลว  คทฺรภโยนิย  ในกําเนิดแหงฬา  คทฺรภา  นิหีน 
อุทก   ซึ่งนํ้าอันเลว  อปฺปรส  อันมรีสนอย  คต  อันถึงแลว  สงฺขย 
ซึ่งอันนับวา  วาโลทก  น้าํหาง  อิติ  ดงัน้ี  ปฺจสตาน  อาชานียสินฺธ- 
วาน  อลฺลรสมุทฺทิกาปานกปตาวเสส  อุจฺฉิฏกสฏ  อุทเกน  มททฺิตฺวา 
มกจิปโลติกาหิ  (ตสฺส  อุทกสฺส  ปุคฺคเลน)  ปริสฺสาวิตตฺตา  เพราะความ 
ที่แหงน้ําน้ัน  เปนน้ําอันบุคคล  ขยําแลวซ่ึงกากอันเปนเดน  อันเหลือ 
ลงจากนํ้าอันบุคคลกระทําแลวดวยลูกจันทนอันมีรสอันสด  อันมาสินธพ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 48 

ตัวอาชาไนย  ท. มีรอยหาเปนประมาณ  ดื่มแลว  ดวยนํ้า  กรองแลว   
ดวยผาเกาอันสําเร็จแลวดวยเปลือกปอ  ท. มธุมตฺตา  วิย  เปนราวกะ 
วาเมาแลวเพราะนํ้าหวาน (หุตฺวา) เปน  นทนฺตา  วิจรึสุ  เที่ยวไป 
บันลืออยูแลว  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน อิติ  ดังนี้  ทสฺเสนฺโต  เมื่อ 
ทรงแสดง  กริิย  ซึ่งกิริยา  เตส  คทฺรภาน  แหงฬา  ท.เหลาน้ัน 
รฺา  เตส  คทฺรภาน  สทฺท  สุตฺวา  ปุจฺฉิเตน  โพธิสตฺเตน  รฺโ 
กถิต  อันพระโพธิสัตว  ผูอันพระราชา   ทรงสดับแลว  ซึ่งเสียง 
ของฬา  ท. เหลาน้ัน  ตรสัถามแลว  ทูลแลว แกพระราชา  กเถตฺวา 
ตรัสแลว  วาโลทกชาตก  ซึ่งวาโลทกชาดก  อิม  นี้วา 
        (ราชา)  อ. พระราชา  (ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา 
        มโท  อ. ความเมา  ชายติ  ยอมเกดิ  คทฺรภาน 
        แกฬา  ท.  ปตฺวา  เพราะด่ืม  วาโลทก  ซึ่งนํ้าหาง 
        อปฺปรส  อันมีรสอันนอย  นหิีน  อันเลว  จ  แตวา 
        มโท  อ. ความเมา  น  สฺชายติ  ยอมไมเกิด 
        สินฺธวาน  แกมาสินธพ  ท. ปตฺวาน  เพราะดื่ม 
        รส  ซึ่งรส  ปรีต  อนัประณีต  อมิ  นี้  (กึการณา) 
        เพราะเหตุอะไร  (อติิ)  ดังน้ี  (โพธิสตฺโต) 
        อ. พระโพธิสัตว  (อาห)  กราบทูลแลววา  ชนนิฺท 
        ขาแตพระราชาผูเปนจอมแหงชน  โส  คทฺรโภ 
        อ. ฬาน้ัน  นิหีนชจฺโจ  เปนสัตวมีชาติอันเลว  
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        (หุตฺวา)  เปน  ปวิตฺวา  ด่ืมแลว  (รสอุทก)  ซึ่ง 
        น้ําอันมรีส  อปฺปป  แมอันนอย  เตน  อปฺปรส-   
        อุทเกน  ผุฏโ  ผูอันน้ําอันมีรสอนันอยนั้นถูกตอง 
        แลว  มชฺชติ  ยอมเมา  จ  สวนวา  (สินฺธโว) 
        อ. มาสินธพ  โธรยฺหสีโล  เปนสตัวมีธุระอันตน 
        พึงนําไปเปนปกติ  ชาโต  เกิดแลว  กุลมฺห ิใน 
        ตระกูล  ปวิตฺวา  ด่ืมแลว  อคฺครส  อุทก  ซึ่งนํ้า 
        อันมีรสอันเลิศ  น  มชฺชติ  ยอมไมเมา  (อิติ) 
        ดังน้ี  อติิ  ดังน้ี 
วิตฺถาเรน  โดยพิสดาร  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
สปฺปุริสา  อ. สัตบุรุษ  ท. วิวชเชตฺวา  เวนขาดแลว  โลภธมฺม 
ซึ่งธรรมคือความโลภ  นพฺิพิการา  ว  เปนผูมีวิการออกแลวเทียว 
(อตฺตโน)  สขิุตกาเลป  แมในกาลแหงตนถึงแลวซึ่งสุข  (อตฺตโน) 
ทุกฺขิตกาเลป  แมในกาลแหงตนถือแลวซ่ึงทุกข  โหนฺติ  ยอมเปน 
เอว  ดวยประการอยางนี้  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม นี้วา 
        สปฺปุริสา  อ. สัตบุรษุ  ท.  วชนฺติ  ยอมเวน 
        สพฺพตฺถ   เว  ธมฺเมสุ  ในธรรม  ท.  ทั้งปวงแล 
        สนฺโต  อ. สัตบุรษุ  ท.  กามกามา  ผูใครซึ่งกาม  
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        ลปยนฺติ  ยอมบนเพอ  น  หามิได  ปณฺฑิตา   
        อ.  บัณฑิต  ท.  สุเขน  อถวา  ทุกเฺขน  ผุฏา  ผูอัน 
        สขุหรืออันทุกข  ถูกตองแลว  น  ทสฺสยนฺติ  ยอม 
        ไมแสดง  อุจฺจาวจ  อาการ  ซึ่งอาการ  ทั้งสูงทั้งตํ่า 
        อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สพฺพธมฺเมสุ  ในธรรมทั้งปวง  ท. 
ปฺจกฺขนฺธาทิเภเทสุ  อันตางดวยธรรมมีขันธ  ๕  เปนตน (อิติ)  ดังน้ี 
ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สพฺพตฺถ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        สุปุริสา  อ. บุรุษผูดี  ท.  สปฺปุริสา  อิติ  ชื่อวาสัตบุรุษ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (สปฺปุริสา)  อ. สัตบุรุษ  ท. อปกฑฺ- 
ฒนฺตา  เมื่อคราไปปราศ  (ฉนฺทราค)  ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ 
แหงความพอใจ  อรหตฺตมคฺคาเณน  ดวยญาณอันประกอบพรอมแลว 
ดวยอรหัตมรรค  วิชหนฺติ  ชื่อวายอมเวนขาด  ฉนฺทราค  ซึ่งความ 
กําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจ  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  วชนฺติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  กามยนฺตา  ผูใครอยู  กาเม  ซึ่งกาม  ท. 
กามเหตุ  เพราะเหตุแหงกาม  คือวา  กามการณา  เพราะกามเปน 
เหตุ  (อิติ)  ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา   น  กามกามา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สนฺโต  อ. สัตบุรุษ  ท.  พุทฺธาทโย  
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มีพระพุทธเจาเปนตน  นเอว  อตฺตนา  ลปนฺติ  ยอมไมบนเพอ  ดวย 
ตนน่ันเทียว  น  ปร  ปุคฺคล  ลปาเปนฺติ  ยอมไมยังบุคคลอ่ืนใหบน   
เพอ  กามเหตุ  เพราะเหตุแหงกาม  (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสส)  แหง 
หมวดสองแหงบทวา  ลปยนฺติ  สนฺโต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        หิ  จริงอยู  เย  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ   ท.  เหลาใด  ปวิฏา  เขาไป 
แลว  ภิกฺขาย เพ่ือภิกษา   ิตา  ดํารงอยูแลว  อิจฺฉาจาเร   ในความ 
ประพฤติดวยอํานาจแหงความอยาก  วทนฺติ  ยอมกลาว  (วจนานิ) 
ซึ่งคํา  ท. อันมีคําวา  อุปาสก  ดูกอนอุบาสก  สุข  อ. ความสุข  (อตฺถิ) 
ยอมมี  ปุตฺตทารสฺส  แกบุตรและทาระ  เต  ของทาน  กึ  หรือ  อุปทฺทโว 
อ. อุปทวะ  โกจิ  ไร  ๆ  วเสน  ดวยอํานาจ  ราชโจราทีน  อุปท-ฺ 
ทวาน  แหงอุปทวะ  ท. มีพระราชาและโจรเปนตน  นตฺถ ิ ยอมไมมี 
ทฺวิปทจตุปฺปเทสุ  สตฺเตสุ  ในสัตว  ท. ผูมีเทาสองและมีเทาส่ีหรือ 
อิติอาทีนิ  ดังนี้เปนตน  เต  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท.เหลาน้ัน  ลปยนติฺ 
นาม  ชื่อวายอมบนเพอ ฯ 
        ปน  ก ็ (ภิกฺขู) อ. ภิกษุ  ท.  วตฺวา  ครั้นกลาวแลว  ตถา 
เหมือนอยางน้ัน  นิมนฺตาเปตฺวา  ยังอุบาสกใหนิมนตแลว  อตฺตาน 
ซึ่งตน  (วจเนน)  ดวยคําวา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  อาม  ขอรับ 
สุข  อ. ความสุข  (อตฺถิ)  มีอยู  โน  แกขาพเจา  ท. สพฺเพส  ทั้งปวง 
อุปทฺทโว  อ. อุปทวะ โกจิ  อะไร  ๆ  นตฺถิ  ยอมไมมี  อิทานิ  ใน 
กาลน้ี  เคห  อ. เรือน  โน  ของขาพเจา  ท. ปหูตนฺนปาน  เปนที่มี 
ขาวและนํ้าอันบุคคลพึงด่ืมอันเพียงพอแลว  (โหติ)  ยอมเปน  ตุมฺเห  
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อ.  ทาน  ท.  วสถ  จงอยู  อิธเอว  าเน  ในท่ีนี้นั่นเทียวเถิด  อิติ 
ดังน้ี  ลปาเปนฺติ  นาม  ชือ่วายอมยังบุคคลอ่ืนใหบนเพอ ฯ  ปน สวนวา   
สนฺโต  อ. สตับุรุษ  ท. น  กโรนฺติ  ยอมไมกระทํา  อิท  การณ  ซึ่ง 
เหตุนี้  อุภยป  แมทั้งสอง ฯ 
        เอต  วจน  อ. คําน้ีวา  สุเขน  ผุฏา  อถวา  ทุกฺเขน  อิติ  ดังนี้ 
เทสนามตฺต  เปนคําสักวาเทศนา  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท. อฏห ิ
โลกธมฺเมหิ  ผุฏา  ผูอันโลกธรรม  ท. ๘  ถูกตองแลว  น  ทสฺสยนฺติ 
ยอมไมแสดง  อาการ  ซึง่อาการ  อุจฺจาวจ  ทั้งสูงทั้งตํ่า  ตุฏ ิภาว- 
มงฺกุภาววเสน วา  ดวยอํานาจแหงความเปนแหงบุคคลผูยินดีและความ 
เปนแหงบุคคลผูเกอเขินหรือ  วณฺณภณนอวณฺณภณนวเสน  วา  หรือวา 
ดวยอํานาจแหงการกลาวซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณนาและการกลาวซ่ึง 
โทษอันบุคคลไมพึงพรรณานา  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                   เรื่องพระธัมมิกเถระ    
        ๑๑.  ๔๘/๑๑  ต้ังแต  อเถกทิวส  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  (ภิกขู)  อ. ภิกษุ  ท.  กถ 
ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา  อาวุโส  แนะทานผูมีอายุ  ท.  ธมฺมกิอุปาสโก 
อ. อุบาสกผูต้ังอยูในธรรม  นิกฺขมิตฺวา  ออกไปแลว  ปพฺพชิตฺวา 
บวชแลว  ปตฺโต  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 
ปติฏา  เปนผูเปนที่ต้ังเฉพาะ  ปุตฺตทารสฺสอป  แมแหงบุตรและทาระ 
ชาโต  เกิดแลว อตฺตโน  ธมฺเม  ปติฏ ิตตฺตา  เพราะความท่ีแหงตน 
เปนผูต้ังอยูเฉพาะแลว  ในธรรม  อิติ  ดังน้ี สมุฎาเปสุ  ใหต้ังข้ึน 
พรอมแลว  ธมฺมสภาย  ในธรรมสภา ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา 
ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. สนนฺิ- 
สินฺนา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  น ุ อะไรหนอ 
อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อ 
คําวา  (มย)  อ. ขาพระองค  ท.  (สนฺนสิินฺนา)  เปนผูนั่งประชุมกัน 
แลว  อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถวยคําชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี  (เอตรหิ) 
ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  วุตฺเต  
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กราบทูลแลว  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  สมทิฺธิ   
อ.  ความสําเร็จ  ปณฺฑิเตน  นาม  ชื่ออันบัณฑิต  นเอว  (อิจฺฉิตพฺพา) 
ไมพึงปรารถนาน่ันเทียว  อตฺตเหตุ  เพราะเหตุแหงตน  น  อิจฺฉิตพฺพา 
ไมพึงปรารถนา  เหตุ  เพราะเหตุ  ปรสฺส  ปุคฺคลสสฺ  แหงบุคคลอ่ืน 
ปน  แตวา  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  ธมฺมิเกนเอว  พึงเปนผูต้ังอยู 
ในธรรมน่ันเทียว  ธมฺมปปฺฏิสรเณน  พึงเปนผูมีธรรมเปนที่ระลกึเฉพาะ 
ภวิตพฺพ  พึงเปน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อ 
จงทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห ตรัสแลว  คาถ  ซึ่ง 
พระคาถา อม  นี้วา 
        (ปณฺฑิโต)  อ. บัณฑติ  ฯ  (กโรติ)  ยอมไม 
        กระทํา  (ปาป)  ซึ่งบาป  อตฺตเหตุ  เพราะเหตุ 
        แหงตน  น  (กโรติ)  ยอมไมกระทํา  (ปาป) 
        ซึ่งบาป  เหตุ  เพราะเหตุ  ปรสฺส  ปุคฺคลสฺส 
        แหงบุคคลอ่ืน  (ปณฑฺิโต)  อ.บัณฑิต  น  อิจเฉ 
        ไมพึงปรารถนา  ปุตฺต  ซึ่งบุตร  น  (อิจฺเฉ)  ไม 
        พึงปรารถนา  ธน  ซึ่งทรัพย  น  (อิจเฉ)  ไมพึง 
        ปรารถนา  รฏ  ซึ่งแวนแควน  น  อิจฺเฉยฺย ไมพึง 
        ปรารถนา  สมิทฺธ ึ ซึ่งความสําเร็จ  อตฺตโน  เพ่ือ 
        ตน  อธมฺเมน  โดยธรรมหามิได  โส  ปฺฑิโต 
        อ. บัณฑิตนั้น  สีลวา  พึงเปนผูมีศีล  ปฺวา 
        พึงเปนผูมีปญญา  ธมฺมิโก  พึงเปนผูต้ังอยูในธรรม 
        สิยา  พึงเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปณฺฑิโต  นาม  ชื่อ  อ. บณัฑิต  น 
กโรติ  ยอมไมกระทํา  ปาป  ซึ่งบาป  อตฺตเหตุ  วา  เพราะเหตุแหง   
ตนหรือ  ปรสฺส  ปุคฺคลสสฺ  เหตุ  วา  หรือวาเพราะเหตุ  แหงบุคคลอ่ืน 
(อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  น  อตฺตเหตุ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  (ปณฺฑิโต)  อ. บัณฑิต  น  อิจฺเฉยฺย  ไม 
พึงปรารถนา  ปุตฺต  วา  ซึง่บุตรหรือ  ธน  วา  หรือวาซ่ึงทรัพย รฏ 
วา  หรือวาซึ่งแวนแควน  ปาปกมฺเมน  ดวยกรรมอันลามก  (ปณฺฑิโต) 
อ. บัณฑิต  อิจฺฉนฺโต  เมื่อปรารถนา  เอตานิป  วตฺถูนิ  ซึ่งวัตถุ  ท. 
แมเหลาน้ัน  ปาปกมฺม  น  กโรติเอว  ยอมไมกระทํา  ซึ่งกรรมอันลามก 
นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  น ปุตฺตมิจฺเฉ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สมิทฺธิ  อ. ความสําเร็จ  อตฺตโน  เพ่ือตน 
ยา  ใด  (ปณฺฑิโต)  อ. บณัฑิต  น  อิจฺเฉยฺย  ไมพึงปรารถนา  ตป 
สมิทฺธึ  ซึ่งความสําเร็จแมนั้น  อธมฺเมน  โดยธรรมหามิได  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  สมิทฺธิมตฺตโน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  น  กโรติ  ยอมไมกระทํา  ปาป  ซึ่งบาป 
สมิทฺธิการณาป  แมเพราะเหตุแหงความสําเร็จ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปุคฺคโล  อ.บุคคล  เอวรูโป ผูมีรูป 
อยางนี้  โย  ใด  โสเอว  ปุคฺคโล  อ. บุคคลน้ันนั่นเทียว  สีลวา  จ  พึง 
เปนผูมีศีลดวย  ปฺวา  จ  พึงเปนผูมีปญญาดวย ธมฺมิโก  จ  พึงเปน  
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ผูต้ังอยูในธรรมดวย  สิยา  พึงเปน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา   
ส  สลีวา  อิติ   ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  อฺโ  พึงเปนอยางอ่ืน  (สิยา)  พึงเปน 
น  หามิได  อิติ  ดังนี้ ฯ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 57 

                                  เรื่องการฟงธรรม   
        ๑๒.  ๔๙/๑๓  ต้ังแต  สาวตฺถิย  กริ   เอกวีถิวาสิโน  มนุสฺสา 
เปนตนไป. 
        กริ  ไดยินวา  มนุสฺสา  อ.  มนุษย  ท.  เอกวีถวิาสิโน  ผูมีปกติ 
อยูในถนนสายหน่ึง  สาวตฺถิย  ในเมืองสาวัตถี  สมคฺคา  เปนผูพรอม 
เพรียงกัน  หตฺุวา  เปน  ทตฺวา  ถวายแลว  ทาน  ซึ่งทาน  คณพนฺเธน 
ดวยการผูกซึ่งหมู  กาเรสุ  ยังกันและกนัใหกระทําแลว  ธมฺมสสฺวน 
ซึ่งการฟงซ่ึงธรรม  สพฺพรตฺตึ  ตลอดราตรีทั้งปวง  ปน  แตวา  (เต 
มนุสฺสา)  อ. มนุษย  ท.เหลาน้ัน   น  อสกฺขึสุ  ไมไดอาจแลว  โสตุ  เพ่ือ 
อันฟง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  สพฺพรตฺตึ  ตลอดราตรีทั้งปวง  เอกจฺเจ  มนุสฺสา 
อ. มนุษย  ท. บางพวก  กามรตินิสฺสิตา  เปนผูอาศัยแลวซ่ึงความยินดี 
ในกาม  หุตฺวา เปน ปุน  เคหเอว  คตา  ไปแลว  สูเรือนอีกน่ันเทียว 
เอกจฺเจ  มนุสฺสา  อ. มนษุย  ท. บางพวก  โทสนิสสฺิตา  เปนผูอาศัย 
แลวซ่ึงโทสะ  หุตฺวา  เปน  คตา  ไปแลว  ปน  แตวา  เอกจฺเจ  มนุสฺสา 
อ. มนุษย  ท.  บางพวก  ถนีมิทฺธสมงฺคิโน  เปนผูมคีวามพรอมเพรียง 
ดวยความงวงเหงาและความหาวนอน  หุตฺวา  เปน  นิสีทิตฺวา  นั่งแลว 
จปลายนฺตา  หว่ันไหวอยู  ตตฺถเอว  าเน  ในท่ีนั้นนั้นเทียว  น 
อสกฺขึสุ  ไมไดอาจแลว  โสตุ  เพื่ออันฟง ฯ  ปุนทิวเส  ในวันใหม  
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ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. กถ  ยังถอยคํา  สมฏุาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอมแลว 
ธมฺมสภาย  ในธรรมสภา  อุทฺทิสฺส  เจาะจง  ต  ปวตฺตึ  ซึ่งความเปน   
ไปท่ัวนั้น ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา  ตรัส 
ถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  สนฺนิสินนฺา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  นุ  อะไรหนอ  อตฺถ 
ยอมมี  เอตรหิ ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  (มย) 
อ. ขาพระองค  ท. (สนฺนสิินฺนา)  เปนผูนั่นประชุมกันแลว  อิมาย 
นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี  (เอตรหิ)  ในกาล 
บัดนี้  อิติ  ดงัน้ี  (เตหิ ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  วุตฺเต 
กราบทูลแลว  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  อิเม 
สตฺตา  นาม  ชื่อ  อ. สัตว  ท.เหลาน้ี  ภวนิสฺสิตา  ผูอาศัยแลวซ่ึงภพ 
เยภุยฺเยน  โดยมาก  ลคฺคา  ของแลว  ภเวสุเอว  ในภพ ท. นั่นเทียว 
วิหรนฺติ  อยู  ปารคามิโน  นาม  สตฺตา  อ.สัตว  ท. ชื่อวาผูมีปกติ 
ถึงซ่ึงฝง  อปฺปกา  เปนสัตวมีจํานวนนอย  (โหนฺติ)  ยอมเปน อิติ 
ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุ- 
สนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. 
อิมา  เหลาน้ีวา 
        มนุสฺเสสุ  ในมนุษย  ท.หนา  เย  ชนา  อ.  ชน 
        ท.เหลาใด  ปารคามโิน  เปนผูมปีกติถึงซ่ึงฝง  
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        (โหนฺติ)  ยอมเปน  เต  ชนา  อ.  ชน ท.เหลา-   
        นั้น  อปฺปกา  เปนจํานวนนอย  (โหนฺติ)  ยอม 
        เปน  อถ  สวนวา  อย  ปชา  อ. หมูสัตวนี้  อิตรา 
        นอกนี ้ อนุธาวติ  ยอมแลนไปตาม   ตีรเอว  ซึ่ง 
        ฝงน่ันเทียว  จ  โข  ก็แล  เย  ชนา  อ. ชน ท. 
        เหลาใด  ธมฺมานุวตฺติโน  เปนผูมีปกติประพฤติ 
        ตามซ่ึงธรรม  ธมฺเม  ในธรรม  สมฺมทกขฺาเต 
        อันเรากลาวแลวโดยชอบ  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
        เต  ชนา  อ. ชน  ท.  เหลาน้ัน  (ตรตฺิวา)  จัก 
        ขามแลว  มจฺจุเธยฺย  ซึ่งบวงแหงมาร  สุทุตฺตร 
        อันสัตวขามไดโดยยากดวยดี  เอสฺสนฺติ  จักถึง 
        ปาร  ซึง่ฝง  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  โถกา  หนอยหน่ึง  คือวา  น  พหู  ไมมาก 
(อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  อปฺปกา  อิติ  ดังนี ้ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นิพฺพานคามิโน  เปนผูมปีกติถึงซ่ึง 
พระนิพพาน  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ปารคามิโน  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปน  สวนวา  ปชา  อ. หมูสัตว  อวเสสา 
ผูเหลือลง  ยา  อย  นีใ้ด  อนุธาวติ  ยอมแลนไปตาม  สกฺกายทิฏ ิตีร-  
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เอว  ซึ่งฝงคือสักกายทิฏฐินั่นเทียว  อยเอว  ปชา  อ. หมูสัตวนี้นั่นเทียว 
พหุตรา  เปนจํานวนมากกวา  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (คาถา-   
ปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  อถาย  อิตรา  ปชา  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อกฺขาเต  อันเรากลาวแลว  สมฺมา 
โดยชอบ  คือวา  สุกถิเต  อันเรากลาวดวยดีแลว  (อิติ)  ดังนี้ (ปทสฺส) 
แหงบทวา  สมฺมทกฺขาเต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เทสนาธมฺเม  ในธรรมคือเทศนา  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  ธมฺเม  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ) อ.  อรรถวา   ธมฺมานุวตฺติโน  เปนผูมีปกติประพฤติ 
ตามซ่ึงธรรม  ต  ธมฺม  สตฺุวา  ตทนุจฺฉวิก  ปฏิปท  ปูเรตฺวา  มคฺคผล- 
สจฺฉิกรณวเสน  ดวยอํานาจแหงอันสดับแลว  ซึง่ธรรมนั้น  ยงัขอปฏิบัติ 
อันสมควรแกธรรมนั้นใหเต็มแลว  กระทําใหแจง  ซึ่งมรรคและผล 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ธมฺมานุวตฺติโน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เต  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน  คือวา 
เอวรูปา  ผูมีรูปอยางนี้  คมิสฺสนฺติ  จักถึง  นิพฺพานปาร  ซึ่งฝงคือพระ- 
นิพพาน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ปารเมสฺสนฺติ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เตภูมิกวฏฏ  ซึ่งวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ 
๓  นิวาสนฏานภูต  อันเปนสถานเปนที่อยูเปนแลว  มจฺจุสฺส  แหงมัจจุ 
กิเลสมารสงฺขาตสฺส  อันบัณฑิตนับพรอมแลววามารคือกิเลส  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  มจฺจุเธยฺย  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เย  ชนา  อ. ชน  ท.เหลาใด  ธมฺมา-   
นุวตฺติโน  เปนผูมีปกติประพฤติตามซ่ึงธรรม  (โหนฺติ)  ยอมเปน  เต 
ชนา  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน  ตริตฺวา  จักขามแลว  คือวา  อติกฺกมิตฺวา 
จักกาวลวงแลว  มารเธยฺย  ซึ่งบวงแหงมาร  เอต  นัน่  สุทุตฺตร  อัน 
สัตวขามไดโดยยากดวยดี  คือวา  ทุรติกฺกม  อันสัตวกาวลวงไดโดยยาก 
คมิสฺสนฺติ  จักถึง  นิพฺพานปาร  ซึ่งฝงคือพระนิพพาน  อิติ  ดังนี ้
(ปทสฺส)  แหงบทวา  สุทุตฺตร  อิติ  ดังนี้  ฯ  
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                                  เรื่องอาคันตุกภิกษุ   
        ๑๓.  ๕๑/๔  ต้ังแต  โกสลรฏเ  กิร  ปฺจสตา  ภิกฺขู  วสฺส 
เปนตนไป 
        กริ  ไดยินวา  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. ปฺจสตา  ผูมีรอยหาเปน 
ประมาณ  วสิตฺวา  อยูแลว  วสฺส  ตลอดพรรษา  โกสลรฏเ  ในแวนแควน 
ชื่อวาโกศล  วุตฺถวสฺสา  ผูมีพรรษาอันอยูแลว  (มนเฺตตฺวา)  ปรึกษา 
กันแลววา  มย  อ. เรา  ท. ปสฺสิสฺสาม  จักเฝา  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา 
อิติ  ดังนี้  คนฺตฺวา  ไปแลว  เชตวน  สูพระเชตวัน  วนฺทิตฺวา  ถวาย 
บังคมแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  นิสีทึสุ  นั่งแลว  เอกมนฺต 
ณ  สวนสุดขางหน่ึง  ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  นิสาเมตฺวา  ทรงพิจารณาแลว  จรยิ- 
ปฏิปกฺข  ซึ่งธรรมอันเปนปฏิปกษตอความประพฤติ  เตส  ภิกฺขูน 
แหงภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม 
อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        ปณฺฑิโต  อ.บัณฑิต  วิปฺปหาย  ละขาดแลว 
        ธมฺม  ซึง่ธรรม  กณหฺ  อันดํา  (นกิฺขมิตฺวา) 
        ออกไปแลว  โอกา  จากอาลัย  อาคมฺม  อาศัยแลว 
        อโนก   ซึ่งธรรมอันหาอาลัยมิได  สุกฺก  ธมฺม 
        พึงยังธรรมอันขาว  ภาเวถ  พึงใหเจริญ  ทูรม  
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        อ.  อันยนิดีไดโดยยาก  ยตฺถ  วิเวเก  ในวิเวกใด 
        (ปณฺฑิโต)  อ. บัณฑติ  หิตฺวา  ละแลว  กาเม   
        ซึ่งกาม  ท. อกิฺจโน  เปนผูไมมีความกังวล  (หุตฺวา) 
        เปน  อจิฺเฉยฺย  พึงปรารถนา   อภิรตึ  ซึ่งความ 
        ยินดียิ่ง  ตตฺร  วิเวเก  ในวิเวกน้ัน  ปณฺฑิโต 
        อ. บัณฑิต  อตฺตาน  ยังตน  ปริโยทเปยฺย  พึง 
        ใหผองแผว  จิตฺตเกฺลเสหิ จากเครื่องเศราหมอง 
        แหงจิต  ท. จิตฺต  อ. จิต  เยส  ชนาน  อันชน  ท. 
        เหลาใด  สุภาวิต  ใหเจริญดีแลว  สมฺมา โดยชอบ 
        สมฺโพธิยงฺเคสุ  ในองคแหงความตรัสรู  ท.  เย 
        ชนา  อ. ชน  ท.เหลาใด  อนุปาทาย  ไมเขาไป 
        ถือมั่นแลว  รตา  ยินดีแลว  อาทานปฏินิสฺสคฺเค 
        ในการสละลงเฉพาะซ่ึงการถือมั่น  เต  ชนา  อ. ชน 
        ท. เหลาน้ัน ขีณาสวา  ผูมีอาสวะส้ินแลว  ชุติมนฺโต 
        ผูมีความรุงเรือง  ปรินิพฺพุตา  ปรินิพพานแลว  โลเก 
        ในโลก  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  วิปฺปหาย  ละขาดแลว  คือวา  ชหิตฺวา 
สละแลว  อกุสลธมฺม  ซึง่กรรมอันเปนอกุศล  กายทุจฺจริตาทิเภท  อันตาง 
ดวยธรรมมีการประพฤติชั่วดวยกายเปนตน  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ 
ในบท  ท.เหลาน้ันหนา  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา 
กณฺห  ธมฺม  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  ปณฺฑิโต  ผูเปนบัณฑิต   
ธมฺม  ยังธรรม  สุกฺก  อันขาว  กายสุจริตาทิเภท  อันตางดวยธรรม 
มีการประพฤติดีดวยกายเปนตน  ภาเวยฺย  พึงใหเจริญ  ปฏาย  จําเดิม 
อภินิกฺขมนโต  แตการออกไปเพื่อคุณอันยิ่ง  ยาว เพียงใด  อรหตฺตมคฺคา 
แตอรหัตมรรค  (อิติ)  ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหง 
บทวา  สุกฺก  ภาเวถ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา  (ปณฺฑิโต)  อ.  บัณฑิต  (ธมฺม) 
ยังธรรม  (สกฺุก)  อันขาว  (ภาเวถ)  พึงใหเจริญ  กถ  อยางไร 
(อิติ)  ดังนี้ ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ. อันเฉลยวา  (ปณฺฑิโต)  อ. บณัฑิต  (นิกฺขมิตวา) 
ออกไปแลว  โอกา  จากอาลัย  อาคมฺม  อาศัยแลว  อโนก  ซึ่งธรรม 
อันหาอาลัยมิได  (สุกฺก  ธมฺม)  ยังธรรมอันขาว  (ภาเวถ)  พึงให 
เจริญ  อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  อาลโย  อ. ความอาลัย  (ภควตา) 
อันพระผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียก  โอก  วา โอกะ  อนาลโย 
อ. ความไมอาลัย  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  (วุจฺจติ) 
ยอมตรัสเรียก  อโนก  วาอโนกะ  (ปณฺฑิโต)  อ. บัณฑิต  นิกขฺมิตฺวา 
ออกไปแลว  อาลยโต  จากความอาลัย  ปฏิจฺจ  อาศัยแลว  คือวา 
อารพฺภ  ปรารภแลว  นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน  อนาลยสงฺขาต 
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมอาลัย  ปตฺถยมาโน  เมื่อปรารถนา  
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ต  นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพานนั้น  (สกกฺ  ธมฺม)  ยังธรรมอันขาว    
ภาเวยฺย  พึงใหเจริญ  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา  โอกา  อโนกมาคมฺม  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อิเมหิ สตฺเตหิ  ทูรภิรม  อ. อันสัตว 
ท. เหลาน้ี  ยนิดียิ่งไดโดยยาก  วิเวก  ในวิเวก  อนาลยสงฺขาเต 
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมอาลัย  คือวา  นิพฺพาเน  ในพระนิพพาน 
ยสฺมึ  ใด  (ปณฺฑิโต)  อ. บัณฑิต  อิจฺเฉยฺย  พึงปรารถนา  อภิรตึ 
ซึ่งความยินดียิ่ง  ตตฺร  วิเวเก  ในวิเวกน้ัน  (อิติ)  ดงัน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  หิตฺวา  ละแลว  วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม  ซึ่งวัตถุ- 
กามและกิเลสกาม  ท. อกิฺจโน  เปนผูไมมีความกังวล  หุตฺวา  เปน 
อิจฺเฉยฺย  พึงปรารถนา  อภิรตึ  ซึ่งความยินดียิ่ง  วิเวเก  ในวิเวก  อิติ 
ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  หิตฺวา กเม  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อตฺตาน  ยังตน  โวทาเปยฺย  พึงใหผองแผว 
คือวา  ปริโสเธยฺย  พึงใหหมดจดรอบ  ปฺจนีวรเณหิ  จากนิวรณ  ๕ 
ท. อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  จิตฺตเกฺลเสหิ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โพชฺฌงฺเคสุ  ในองคแหงความตรัสรู  ท. 
อิติ  ดังนี้ (ปทสฺส)  แหงบทวา  สมฺโพธิยงฺเคสุ  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  จิตฺต อ. จิต (เยส  ชนาน)  อันชน 
ท.  เหลาใด  ภาวิต  ใหเปนแลว  คือวา  วฑฺฒิต  ใหเจริญแลว  สฏุ ุ  
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โดยดี  เหตุนา  โดยเหตุ  คือวา  นเยน  โดยนัย  (อิติ)  ดังนี ้
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  สมฺมา  จิตฺต  สุภาวิต   
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  คหณ   อ. การยึดถือ  (ภควตา)  อัน 
พระผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียก  อาทาน  วาความถือม่ัน 
เย  ชนา  อ. ชน ท. เหลาใด  อนุปาทยิตฺวา  ไมเขาไปถือม่ันแลว 
กิฺจิ  ซึ่งอะไร ๆ  อุปาทาเนหิ  ดวยอุปาทาน  ท. จตูหิ  ๔  รตา 
ยินดีแลว  อคฺคหเณ  ในการไมยึดถือ  ปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต  อันบัณฑิต 
นับพรอมแลววาการสละเฉพาะ  ตสฺส  อาทานสฺส  ซึ่งความถือม่ันนั้น 
อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  อาทานปฏ-ิ 
นิสฺสคฺเค อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อานุภาววนฺโต  ผูมีอานุภาพ  ธมฺเม  ยังธรรม 
ท. ขนฺธานิเภเท  อันตางดวยธรรมมีขันธเปนตน  โชเตตฺวา  ใหรุงเรือง 
แลว   ิตา  ดํารงอยูแลว  อรหตฺตมคฺคาณชุติยา  ดวยความรุงเรือง 
คือญาณอันประกอบแลวดวยอรหัตมรรค  อิติ  ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  ชุติมนฺโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เต  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน  ปรินิพฺพุตา 
นาม  ชื่อวาดับรอบแลว  อิมสฺมึ  ขนฺธาทิโลเก  ในโลกมีขันธเปนตนนี้ 
คือวา  ปรินิพฺพุตา  ชื่อวาปรินพพานแลว  ปรินิพฺพาเนหิ  ดวยปรินิพพาน 
ท. ทฺวีหิ  ๒  อิติ  คือ สอุปาทิเสเสน  ปรินิพฺพาเนน  ดวยปรินิพพาน  
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ชื่อวาสอุปาทเสส  กิเลสวฏฏสฺส  (อตฺตนา)  เขปตตฺตา  เพราะความ   
ที่แหงกิเลสวัฏ  เปนสภาพอันตนใหสิ้นไปแลว  ปฏาย  จําเดิม 
อรหตฺตปฺปตฺติโต   แตการบรรลุซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  จ  ดวย 
อนุปาทิเสเสน  ปรินิพฺพาเนน  ดวยปรนิิพพาน  ชื่อวาอนุปาทเสส 
ขนฺธวฏฏสฺส  (อตฺตนา)  เขปตตฺตา  เพราะความท่ีแหงขันธวัฏ  เปน 
สภาพอันตนใหสิ้นไปแลว  จริมจิตฺตนิโรเธน  ดวยความดับแหงจิต 
ดวงกอน  จ  ดวย  คือวา  คตา  ถึงแลว  อปณฺณตฺติกภาว ซึ่งความ 
เปนแหงสภาพอันไมมีบัญญัติ  ปทีโป  วิย  ราวกะ  อ. ประทีป 
อนุปาทาโน  อันไมมีเชื้อ  อิติ  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสอง 
แหงบทวา  เต  โลเก  อิติ  ดังน้ีเปนตน ฯ  
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                                        เรื่องหมอชีวก   
        ๑๔.  ๕๓/๕  ต้ังแต  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เทวทตฺโต  อชาตสตฺตุนา 
เปนตนไป. 
        หิ  ก ็ เอกสฺมึ  สมเย  ในสมัยหน่ึง  เทวทตฺโต  อ. พระเทวทัต 
หุตฺวา  เปน  เอกโต  โดยความเปนอันเดียวกัน  สทธฺึ  กับ  อาชาตสตฺตุนา 
ดวยพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู  อภิรุหิตฺวา  ข้ึนไปเฉพาะแลว 
คิชฺฌกูฏ  สูภูเขาชื่อวาคิชฌกูฏ  ปทุฏ ิตฺโต  ผูมีจิตอันโทษประทุษราย 
แลว  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อห  อ. เรา  วธิสฺสามิ  จักปลง 
พระชนม  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  อิติ  ดังนี้  ปวิชฌฺิ  กลิ้งแลว  สีล 
ซึ่งศิลา  ฯ  ปพฺพตกูฏานิ  อ. ยอดแหงภูเขา  ท. เทฺว  ๒ สมฺปฏิจฉึสุ 
รับพรอมแลว  ต  สิล  ซึ่งศิลานั้น ฯ  ปปฺปฏิกา  อ. สะเก็ด  ภิชฺชตฺิวา 
คตา  แตกไปแลว  ตโต  สลิโต  จากสีลานั้น  อภิหนิตฺวา  กระทบแลว 
ปาท  ซึ่งพระบาท  ภควโต  ของพระผูมีพระภาคเจา  โลหิต  ยังพระ- 
โลหิต  อุปฺปาเทสิ  ใหเกิดข้ึนแลว ฯ  เวทนา  อ. เวทนา  ท. ภูสา 
อันกลา  ปวตฺตึสุ  เปนไปแลว  ฯ  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. นยึสุ  นําเสด็จ 
ไปแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  มทฺทกุจฺฉึ  สูสวนชื่อวามัททกุจฉิ ฯ 
สตฺถา  อ. พระศาสดา  คนฺตุกาโม  ทรงเปนผูใครเพ่ืออันเสด็จไป 
ตโตป  มทฺทกุจฺฉิโต  จากสวนชื่อวามัททกุจฉิแมนั้น  ชีวกมฺพวน 
สูชีวกัมพวัน  (หุตฺวา)  เปน  อาห  ตรสัแลววา  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  
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เนถ   จงนําไป  ม  ซึ่งเรา  ตตฺถ  ชีวกมพฺวเน  ในชีวกัมพวันนั้นเถิด   
อิติ  ดังนี้ ฯ  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. อาทาย  พาเอาแลว  ภควนฺต ซึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจา  อคมสุ  ไดไปแลว  ชีวกมฺพวน  สูชีวกัมพวัน ฯ 
        ชีวโก  อ. หมอชีวก  ตฺวา  ทราบแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึ่งความ 
เปนไปท่ัวนั้น  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระ 
ศาสดา  ทตฺวา  ถวายแลว  ติขิณเภสชฺช  ซึ่งเภสัชอันกลา  วณปฏกิมฺมตฺถาย 
เพ่ือประโยชนแกอันสมานซึ่งแผล  พนฺธิตฺวา  พันแลว  วณ  ซึง่แผล 
อโวจ  ไดกราบทูลแลว  เอต  วจน  ซึ่งคํานี้วา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เภสชฺช  อ. เภสัช  มยา  อันขาพระองค  กต  กระทําแลว 
เอกสฺส  มนสฺุสสฺส  แกมนุษยคนหน่ึง  อนฺโตนคเร  ในภายในแหง 
พระนคร  อห อ. ขาพระองค  คนฺตวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก 
ตสฺส  มนุสฺสสฺส  ของมนุษยนั้น  อาคมิสฺสามิ  จักมา  อิท  เภสชฺ 
อ. เภสัชนี้  ติฏตุ  จงต้ังอยู  (มยา)  พทฺธนิยาเมนเอว  โทยทํานอง 
แหงแผลอันขาพระองคพันแลวน่ันเทียว  ยาว  เพียงใด  อาคมนา 
แตการมา  มม  แหงขาพระองค  อิติ  ดังนี้ สตฺถาร  กะพระศาสดา ฯ 
โส  ชีวโก  อ. หมอชีวกนัน้  คนฺตฺวา  ไปแลว  กตฺวา  กระทําแลว 
กตฺตพฺพกิจฺจ  ซึ่งกิจอันตนถึงกระทํา  ตสฺส ปุริสสฺส  แกบุรุษน้ัน 
อาคจฺฉนฺโต  มาอยู  ปทหนเวลาย  ในเวลาอันเปนท่ีปด  ทฺวาร ซึ่ง 
ประตู  น  สมฺปาปุณิ  ไมถึงพรอมแลว  ทฺวาร  ซึ่งประตู  ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  เอต  จินฺตน  อ. ความคิดนี้วา  อโห  โอ  โย 
อห  อ.เราใด  ทตฺวา  ถวายแลว  ติขิณเภสชฺช  ซึ่งเภสัชอันกลา  
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ปาเท  ที่พระบาท  ตถาคตสฺส  ของพระตถาคต  อฺตรสฺส  ปุริสสฺส   
(เภสชฺช  เทนฺโต)  วิย  เปนราวกะวาใหอยู  ซึ่งเภสัช  แกบุรุษคนใด 
คนหน่ึง  (หุตฺวา)  เปน  พนฺธึ  พันแลว  วณ  ซึ่งแผล  กมฺม  อ. 
กรรม  ภาริย  อันหนัก  (เตน)  มยา  อันเราน้ัน  กต  กระทําแลว 
อย  เวลา  อ.เวลาน้ี  โมจนเวลา  เปนเวลาอันเปนที่แก  ตสฺส  วณฺสฺส 
ซึ่งแผลนั้น  (โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมึ  เวเณ  ครั้นเมื่อแผลน้ัน  (มยา) 
อันเรา  อมุจฺจมาเน  ไมแกอยู  ปริฬาโห  อ. ความเรารอน  อุปปฺชฺชิสฺสติ 
จักเกิดข้ึน  สรีเร  ในพระสรีระ  ภควโต  ของพระผูมีพระภาคเจา 
สพฺพรตฺตึ  ตลอดราตรีทั้งปวง  อิติ  ดังนี้  อโหส ิ ไดมีแลว  อสสฺ 
ชีวกสฺส  แกหมอชีวกนั้น ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  สตฺถา  อ. พระ 
ศาสดา  อามนฺเตสิ  ตรัสเรียกแลว  อานนฺทตฺเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวา 
อานนท  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา  อานนฺท  ดูกอนอานนท  ชีวโก 
อ. หมอชีวก  อาคจฺฉนฺโต  มาอยู  สาย  ในเวลาเย็น  น  สมฺปาปุณิ 
ไมถึงพรอมแลว ทฺวาร  ซึ่งประตู  ปน  แตวา  (โส  ชีวโก)  อ. 
หมอชีวกนั้น  จินฺเตสิ  คิดแลววา  อย  เวลา  อ. เวลาน้ี  โมจนเวลา 
เปนเวลาอันเปนที่แก  วณสฺส  ซึ่งแผล  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ 
ตฺว  อ. เธอ  โมเจหิ  จงแก  น  วณ  ซึง่แผลนั้นเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ 
เถโร  อ. พระเถระ  โมเจสิ  แกแลว  ฯ  วโณ  อ. แผล  อปคโต 
ไปปราศแลว  รกฺุขโต  ฉลลฺิ  (อปคจฺฉนฺตี)  วิย  ราวกะ  อ. สะเก็ดไม 
ไปปราศอยู  จากตนไม  ฯ  
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        ชีวโก  อ. หมอชีวก  อาคนฺตฺวา  มาแลว  สนติฺก  สูสํานัก   สตฺถ ุ  
ของพระศาสดา  เวเคน  โดยเร็ว  อนฺโตอรุเณเอว  ในภายในแหงอรุณ 
นั่นเทียว  ปุจฺฉิ  ทูลถามแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ปริฬาโห 
อ. ความเรารอน  อุปฺปนฺโน  เกิดข้ึนแลว  สรีเร  ในพระสรีระ  โว 
ของพระองค  ท.  กึ  นุ  โข  หรือหนอแล  อิติ  ดังน้ี ฯ  สตฺถา อ. 
พระศาสดา  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ชีวก  ดูกอนชีวก  สพฺพปริฬาหา 
อ. ความเรารอนท้ังปวง  ท.  ตถาคตสฺส  โข  แหงพระคถาคตแล 
วูปสนฺตา  เขาไปสงบวิเศษแลว  โพธมิณเฑเอว  ที่ควงของตนโพธิ์ 
นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรง 
สืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระ 
คาถา  อิม  นีว้า 
        ปริฬาโห  อ.  ความเรารอน  น  วชิฺชติ  ยอมไมม ี
        (ขีณาสวสฺส)  แกพระขีณาสพ  คตทฺธิโน  ผูมทีาง 
        ไกลยืดยาวอันถึงแลว  วิโสกสฺส  ผูมีความเศราโศก 
        ไปปราศแลว  วิปฺปมุตฺตสฺส  ผูพนวิเศษแลว  สพฺพธิ 
        ธมฺเมสุ  ในธรรม  ท. ทั้งปวง  สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส 
        ผูมีกิเลสเปนเครื่องรอยรัดท้ังปวงอันละไดแลว  อิติ 
        ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  คตมคฺคสฺส  ผูมีหนทางอันถึงแลว  (อิติ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
คตทฺธิโน  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        อทฺธา  นาม  ชื่อ  อ. ทางไกลยืดยาว  ท. เทฺว  ๒  อิติ  คือ   
กนฺตารทฺธา  อ.  ทางไกลยืดยาวคือกันดาร วฏฏทฺธา  อ. ทางไกลยืดยาว 
คือวัฏฏะ  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล ปฏิปนโฺน  ดําเนินไปแลว  เตสุ  ทฺวีสุ 
อทฺธาเนสุ  ในทางไกลยืดยาว  ท. ๒  เหลาน้ันหนา  กนฺตาร  สูทางกันดาร 
(อตฺตา)  อ. ตน  น  ปาปุณาติ   ยอมไมถึง  อิจฺฉิตฏาน  ซึ่งที่อันตน 
ปรารถนาแลว  ยาวเพียงใด  อทฺธิโกเอว  เปนผูเดินทางไกลยืดยาวน่ันเทียว 
(โหติ)  ยอมเปน  ตาว  เพียงนั้น ปน แตวา  ตสฺมึ  อทฺธาเน  ครั้นเมื่อ 
ทางไกลยืดยาวน้ัน  (เตน  ปุคฺคเลน)  อันบุคคลน้ัน  ปตฺเต  ถึงแลว 
(โส  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลน้ัน  คตทฺธา  นาม  ชื่อวาเปนผูมีทางไกล 
ยืดยาวอันถึงแลว โหติ  ยอมเปน  ฯ  สตฺตา  อ. สัตว  ท. วฏฏสนนฺิสฺสิตาป 
ผูแมอาศัยดวยดีแลวซ่ึงวัฏฏะ  (อตฺตา)  อ. ตน  (อตฺตา)  อ. ตน 
วสนฺติ  อยู วฏเฏ  ในวัฏฏะ  ยาว  เพียงใด  อทฺธิกาเอว  เปนผูเดิน 
ทางไกลยืดยาวน่ันเทียว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  ตาว  เพียงนั้น ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา  (สตฺตา)  อ. สัตว  ท.  (วฏฏสนฺนิสฺสติา) 
ผูอาศัยดวยดีแลวซ่ึงวัฏฏะ  (อตฺตา)  อ. ตน  (อตฺตา)  อ.  ตน  (วสนฺติ) 
อยู  (วฏเฏ)  ในวัฏฏะ  (ยาว)  เพียงใด  (อทฺธิกา)  เปนผูเดินไปสู 
ทางไกลยืดยาว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  (ตาว)  เพียงนั้น  กสฺมา  เพราะเหตุ 
อะไร  (อิติ)  ดังน้ี ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ. อันเฉลยวา  (สตฺตา)  อ. สัตว  ท. (วฏฏสนนฺิสฺสิตา) 
ผูอาศัยดวยดีแลวซ่ึงวัฏฏะ  (อตฺตา)  อ.  ตน  (อตฺตา)  อ. ตน 
(วสนฺติ)  อยู  (วฏเฏ)  ในวัฏฏะ  (ยาว)  เพียงใด  (อทฺธิกา)  
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เปนผูเดินไปสูทางไกลยืดยาว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  (ตาว)  เพียงนั้น   
วฏฏสฺส  (อตฺตนา)  อเขปตตฺตา  เพราะความท่ีแหงวัฏฏะ  เปนสภาพ 
อันตนไมใหสิ้นไปแลว  (อิติ)  ดังนี้ ฯ 
        โสตาปนฺนาทโยป  อริยปุคฺคลา  อ. พระอริยบุคคล  ท. แมมี 
พระโสดาบันเปนตน  อทฺธิกาเอว  เปนผูเดินไปสูทางไกลยืดยาวน่ันเทียว 
(โหนฺติ)  ยอมเปน  ฯ  ปน สวนวา  ขีณาสโส  อ. พระขีณาสพ 
วฏฏ  เขเปตฺวา   ิโต  ผูยงัวัฏฏะใหสิ้นไปแลว  ดํารงอยูแลว  คตทฺธา 
นาม  ชื่อวาเปนผูมีทางไกลยืดยาวอันถึงแลว  โหติ ยอมเปน ฯ  ตสฺส 
ขีณาสวสฺส แกพระขีณาสพนั้น  คตทฺธิโน ผูมีทางไกลยืดยาวอันถึงแลว ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  วิโสกสฺส  ผูชื่อวามีความเศราโศกไป 
ปราศแลว  วฏฏมลูกสฺส  โสกสฺส  วิคตตฺตา  เพราะความท่ีแหงความ 
เศราโศก  อันมีวัฏฏะเปนมูล  เปนสภาพไปปราศแลว  (อิติ)  ดังน้ี 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  วิโสกสฺส  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  วิปฺปมุตฺตสฺส  ผูพนวิเศษแลว  ขนฺธาทิธมฺเมสุ 
ในธรรมมีขันธเปนตน  ท. สพฺเพสุ  ทั้งปวง  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  วิปฺปมุตฺตสฺส  สพฺพธิ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส  ชื่อวาผูมีกิเสสเปน 
เครื่องรอยรัดทั้งปวงอันละไดแลว  จตุนฺน  คนฺถาน  ปหีนตฺตา  เพราะ 
ความท่ีแหงกิเลสเปนเครื่องรอยรัด  ท. ๔  เปนสภาพอันตนละไดขาด 
แลว  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปริฬาโห  อ. ความเรารอน  ทุวิโธ   
อันมีอยางสอง  กายิโก  จ  คือ  อ. ความเรารอนเปนไปในกายดวย 
เจตสิโก  จ  คือ  อ. ความเรารอนเปนไปในจิตดวย  เตสุ  ปริฬาเหสุ 
ในความเรารอน  ท. เหลาน้ันหนา  กายิกปริฬาโห  อ. ความเรารอน 
เปนไปในกาย  อุปฺปชชฺนโฺต  เกิดข้ึนอยู   ขีณาสวสฺส  แกพระขีณาสพ 
สีตุณฺหาทิวเสน  ดวยอํานาจแหงสัมผัสมีเย็นและรอนเปนตน  อนิพฺพุโต 
ว  ไมดับแลวเทียว  ชีวโก  อ. หมอชวีก  สนฺธาย  หมายเอา  ต 
กายิกปริฬาห  ซึ่งความเรารอนเปนไปในกายน้ัน  ปุจฺฉิ  ทูลถามแลว  ฯ 
ปน  แตวา  สตฺถา  อ. พระศาสดา  เทสน  ยังเทศนา  วินิวฏเฏนโฺต 
ทรงใหเปนไปวิเศษอยู  เจตสิกปริฬาหวเสน  ดวยอํานาจแหงความ 
เรารอนเปนไปในจิต  (อตฺตโน)  ธมฺมราชตาย  เพราะความท่ีแหง 
พระองคทรงเปนพระธรรมราชา  (อตฺตโน)  เทสนาวิธิกุสลตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงพระองคทรงเปนผูฉลาดในวิธีแหงเทศนา  อาห  ตรสัแลววา 
ชีวก  ดูกอนชีวก  อาวุโส  ผูมีอายุ หิ ก ็ ปรฬิาโห  อ. ความเรารอน 
น  วิชชฺติ  ยอมไมมี  ขีณาสวสฺส  แกพระขีณาสพ  เอวรูปสฺส  ผูมีรูป 
อยางนี้  ปรมตฺเถน  โดยอรรถอันยอดเยี่ยม  อิติ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี 
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ปริฬาโห  น  วิชชฺติ 
อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                               เรื่องพระมหากัสสปเถระ   
        ๑๕.  ๕๕/๑๔  ต้ังแต  เอกสฺมึ  ห ิ สมเย  สตฺถา  ราชคเห 
เปนตนไป. 
        หิ  ความพิสดารวา  เอกสฺมึ  สมเย  ในสมัยหนึ่ง  สตฺถา  อ. 
พระศาสดา  วุตฺถวสฺโส  ผูมีพระพรรษาอันทรงอยูแลว ราชคเห 
ในเมืองราชคฤห  อาโรจาเปสิ  ทรงยังบุคคลใหบอกแลว  ภิกขฺูน  แก 
ภิกษุ  ท. วา  อห  อ. เรา  ปกฺกมิสฺสามิ  จักหลีกไป  จาริก  สูที่จาริก 
อฑฺฒมาสจฺจเยน  โดยกาลเปนที่เปนไปลวงแหงเดือนท้ังกึ่ง  อิติ  ดังนี้ ฯ 
กิร   ไดยินวา  อาโรจาปน  อ. อันยังบุคคลใหบอก  ภิกฺขูน  แกภิกษุ ท. 
วา  อห  อ. เรา  ปกฺกมิสฺสามิ  จักหลีกไป  จาริก  สูทีจ่าริก  อฑฺฒ- 
มาสจฺจเยน  โดยกาลเปนที่เปนไปลวงแหงเดือนท้ังกึ่ง  อิทานิ  ในกาลน้ี 
อิติ  ดังนี้  (อธิปฺปาเยน)  ดวยทรงพระประสงควา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  ท. 
กตฺวา  จักกระทําแลว  ปตฺตปจนจีวรรชนาทีนิ  กิจฺจานิ  ซึ่งกิจ  ท. มีการ 
ระบมซ่ึงบาตรและการยอมซ่ึงจีวรเปนตน  อตฺตโน  ของตน  คมิสฺสนฺติ 
จักไป  สุข  ตามสบาย  เอว  ดวยประการอยางนี้  อิติ  ดังนี้  เอต นั่น 
วตฺต  เปนวัตร  พุทฺธาน  ของพระพุทธเจา  ท.  จรตุิกามาน  ผูใครเพ่ืออัน 
เสด็จเที่ยวไป  จาริก  สูทีจ่าริก  สทฺธึ  พรอม  ภิกฺขูหิ  ดวยภิกษุ  ท. 
(โหติ)  ยอมเปน  ฯ  ปน  ก็  ภิกฺขูสุ  ครั้นเมื่อภิกษุ  ท. กโรนฺเตสุ  
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กระทําอยู  ปตฺตปจนาทีนิ  กิจฺจานิ  ซึ่งกิจ  ท.  มีการระบมบาตรเปนตน 
อตฺตโน  ของตน  มหากสฺสปตฺเถโรป  แม  อ. พระเถระชื่อวาพระมหา-   
กัสสปะ โธวิ  ซักแลว  จีวรานิ  ซึ่งจีวร ท. ฯ 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. อุชฺฌายึสุ  ยกโทษแลววา  เถโร  อ. พระ 
เถระ  โธวติ  ยอมซัก  จีวรานิ  ซึ่งจีวร  ท. กสฺมา  เพราะเหตุอะไร 
มนุสฺสโกฏโย  อ. โกฏิแหงมนุษย  ท.  อฏารส  ๑๘  วสนฺติ  ยอมอยู 
อนฺโต  จ  ในภายในดวย  พหิ  จ  ในภายนอกดวย  อิมสฺมึ  นคเร 
ในพระนครนี้  ตตฺถ  มนสฺุเสสุ  ในมนุษย  ท.  เหลาน้ันหนา  เย 
มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท.เหลาใด  น  าตกา  เปนผูไมใชญาติ เถรสฺส 
ของพระเถระ  (โหนฺติ)  ยอมเปน  เต  มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท. 
เหลาน้ัน  อุปฏากา  เปนผูอุปฏฐาก  (เถรสฺส)  ของพระเถระ 
(โหนฺติ)  ยอมเปน  เย  มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท. เหลาใด  น 
อุปฏากา  เปนผูไมใชอุปฏฐาก  (เถรสฺส)  ของพระเถระ  (โหนฺติ) 
ยอมเปน  เต  มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท. เหลาน้ัน  าตกา  เปนผูเปนญาติ 
(เถรสฺส)  ของพระเถระ  (โหนฺติ)  ยอมเปน  (เต  มนสฺุสา)  อ. 
มนุษย  ท. เหลาน้ัน  กโรนฺติ  ยอมกระทํา  สมฺมาน  ซึ่งสัมมานะ 
สกฺการ  ซึ่งสกัการะ  เถรสฺส  แกพระเถระ  ปจฺจเยหิ  ดวยปจจัย  ท. 
จตูหิ  ๔  เอโส  มหากสฺสปตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวามหากัสสปะน่ัน 
ปหาย  จักละแลว  อุปการ  ซึ่งอุปการะ  เอตฺตก  อันมีประมาณเทาน้ี 
คมิสฺสติ  จักไป  กห  าเน  ณ  ที่ไหน  สเจป  แมถาวา  (เอโส 
มหากสฺสปตฺเถโร)  อ. พระเถระชื่อวามหากัสสปะ  นั่น  คจฺเฉยฺย  
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พึงไปไซร  น  คมิสฺสติ  จักไมไป  ปร  าน  สูที่อ่ืน  มาปมาทกนฺทรโต 
จากซอกช่ือวามาปมาทะ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        กริ  ไดยินวา  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปตฺวา  เสด็จถึงแลว  ย 
กนฺทร  ซึ่งซอกใด  วเทติ  ยอมตรัสวา  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. ปฏินิวตฺตถ 
จงกลับเฉพาะ  อิโต  านโต  จากที่นี้  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  มา 
ปมชฺชิตฺถ  อยาประมาทแลว  อิติ  ดังน้ี  ภิกฺขู  กะภิกษุ  ท.  (อตฺตนา) 
นิวตฺเตตพฺพยุตฺตเก  ผูสมควรแลวแกความเปนภิกษุผูอันพระองคพึงให 
กลับ  ปุน  อีก  สา  กนฺทรา  อ. ซอกน้ัน  (โลเกหิ)  อันชาวโลก  ท 
วุจฺจติ  ยอมเรียกวา   มาปมาทกนฺทรา  อ. ซอกชื่อวามาปมาทะ 
อิติ  ดังนี้  เอต  วจน  อ. คําน้ัน (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. 
เหลาน้ัน  สนฺธาย  วุตฺต  กลาวหมายเอาแลว  ต  มาปมาทกนฺทร 
ซึ่งซอกชื่อวามาปมาทะน้ัน ฯ 
        สตฺถาป  แม  อ. พระศาสดา  ปกฺกมนฺโต  เสด็จหลีกไปอยู 
จาริก  สูที่จาริก  จินฺเตสิ  ทรงพระดําริแลววา  มนสฺุสโกฏโิย  อ. 
โกฏิแหงมนุษย  ท. อฏารส  ๑๘  วสนฺติ  อยู  อนฺโต  จ  ในภาย 
ในดวย  พหิ  จ  ในภายนอกดวย   อิมสฺมึ  นคเร  ในพระนครน้ี 
ภิกฺขูหิ  คนฺตพฺพ  อ.  อันภิกษุ  ท.  พึงไป  มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ 
ในที่เปนที่กระทําซ่ึงงานมงคลและงานมิใชมงคล  ท. โหติ  ยอมมี 
มนุสฺสาน  แกมนุษย  ท.  (มยา)  อันเรา  น  สกฺกา  ไมอาจ  กาตุ  
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เพ่ืออันกระทํา  วิหาร  ซึง่วิหาร  ตุจฺฉ  ใหเปลา  อห  อ. เรา  ก  นุ 
โข  ยังใครหนอแล  นิวตฺตาเปสฺสามิ  จักใหกลับ  อิติ  ดังนี้    
        อถ  ครัง้น้ัน  เอต  จินฺตน  อ. อันทรงพระดํารินี้วา  จ  ก ็
มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท. เอเต  เหลาน่ัน  าตกา  จ  เปนผูเปนญาติดวย 
อุปฏากา  จ  เปนผูอุปฏฐากดวย  กสฺสปสฺส  ของภิกษุชื่อวากัสสปะ 
(โหนฺติ)  ยอมเปน  (มยา)  กสฺสป  นิวตฺเตตุ  อ.  อันเรายังภิกษุ 
ชื่อวากัสสปะใหกลับ  วฏฏติ   ยอมควร  อิติ  ดังน้ี  อโหส ิ ไดมีแลว 
อสฺส  ภควโต  แกพระผูมีพระภาคเจาน้ัน ฯ  โส  ภควา  อ. พระผูมี 
พระภาคเจานั้น  อาห  ตรัสแลววา  กสฺสป  ดูกอนกัสสปะ  (มยา) 
อันเรา  น  สกฺกา  ไมอาจ  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  วิหาร  ซึ่งวิหาร 
ตุจฺฉ  ใหเปลา  อตฺโถ  อ. ความตองการ  ภิกฺขูหิ  ดวยภิกษุ  ท. โหติ 
ยอมมี  มนุสสฺาน  แกมนษุย  ท.  มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ  ในที่เปน 
ที่กระทําซ่ึงงานมงคลและงานมิใชมงคล  ท. ตฺว  อ. เธอ  สทฺธึ  พรอม 
ปริสาย  ดวยบริษัท  อตฺตโน  ของตน  นิวตฺตสฺสุ  จงกลับไปเถิด  อิติ 
ดังน้ี  เถร  กะพระเถระ  ฯ  เถโร  อ. พระเถระ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) 
ทูลรับพรอมแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  สาธุ  อ. ดลีะ 
อิติ  ดังนี้  อาทาย  พาเอาแลว ปริส  ซึ่งบริษัท  นิวตฺติ  กลับแลว ฯ 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.   อุชฺฌายึสุ  ยกโทษแลววา  อาวุโส  แนะ 
ผูมีอายุ  ท. (เอต  วตฺถุ)  อ. เรื่องนั่น  โว  อันทาน  ท. ทิฏ 
เห็นแลวหรือ  (เอต  วจน)  อ. คําน่ัน  อมฺเหหิ  อันเรา  ท. วุตฺต  
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กลาวแลว  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  นนุ  มิใชหรือ  ย  วจน  
อ.  คําใดวา  มหากสฺสโป  อ.  พระเถระชื่อวามหากัสสปะ  โธวติ  ยอมซัก 
จีวรานิ  ซึ่งจีวร ท.  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  โส  มหากสฺสโป  อ. 
พระเถระชื่อวามหากัสสปะน้ัน  น  คมิสฺสติ  จักไมไป  สทฺธึ  กับ 
สตฺถารา  ดวยพระศาสดา  อิติ  ดังน้ี  อมฺเหหิ  อันเรา  ท.  วุตฺต 
กลาวแลว ตเอว  วจน  อ. คํานั้นนั่นเทียว  ชาต  เกิดแลว  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
สตฺถา  อ.  พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  กถ  ซึ่งถอยคํา  ภิกฺขูน 
ของภิกษุ  ท.  นิวตฺติตฺวา   ิโต  เสด็จกลับประทับยนือยูแลว  อาห 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  กเถถ 
ยอมกลาว  เอต  วจน  ซึ่งคํานั่น  กึ  นาม ชื่ออะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
(ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท. (วตฺวา)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  มย  อ. ขาพระองค  ท. กเถม  ยอมกลาว  อารพฺภ  ปรารภ 
มหากสฺสปตฺเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวามหากัสสปะ  อิติ  ดังนี้  อาโรเจสุ 
กราบทูลแลว  สพฺพ  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องทั้งปวง  อตฺตนา  (วจนสฺส) 
กถิตนิยาเมนเอว  โดยทํานองแหงคําอันตนกลาวแลวน่ันเทียว ฯ 
 
        ๑๖.  ๕๗/๑๐  ต้ังแต  สตฺถา  เตส  ภิกฺขเว  อิโต  เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอนภิกษุ  
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ท.  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  ในที่สุดแหงกัปอันมีแสนเปนประมาณ  อิโต     
กปฺปโต  แตกัปนี้  พุทฺโธ  อ. พระพุทธเจา  ปทุมุตฺตโร  นาม  ทรงพระ 
นามวาปทุมุตตระ  อุทปาทิ  ไดทรงอบุัติแลว  โลเก  ในโลก   อิติ 
ดังน้ีเปนตน  เตส  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  กเถสิ  ตรัสแลว 
ปุพฺพจริต  ซึ่งความประพฤติในกาลกอน  เถรสฺส  แหงพระเถระ  สพฺพ 
ทั้งปวง  กตฺวา  กระทํา  ปตฺถน  ซึ่งความปรารถนา  เตน  มหากสฺสปตฺเถเรน 
ปต  อันพระเถระชื่อวามหากัสสปะน้ันต้ังไวแลว ปทุมูตฺตรพุทฺธกาเล 
ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ  อาทึ  ใหเปนตน ฯ 
ต  ปุพฺพจริต  อ.  ความประพฤติในกาลกอนน้ัน  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) 
อันพระธรรมสังคาหกาจารย  เถรปาลยิ  วิตฺถาริตเอว  ใหพิสดารแลว 
ในบาลีอันแสดงซ่ึงเรื่องของพระเถระนั่นเทียว ฯ 
        ปน  ก ็ สตฺถา  อ. พระศาสดา  อิม  เถรสฺส  ปุพฺพจริต  ยังความ 
ประพฤติในกาลกอน  แหงพระเถระน้ี  วิตฺถาเรตฺวา  ทรงใหพิสดารแลว 
(วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. อิติ  โข  เพราะ 
เหตุนั้นแล  อห  อ. เรา  กเถสึ  กลาวแลว  จนฺโทปมปฺปฏิปท  จเอว 
ซึ่งขอปฏิบัติอันเปรียบดวยพระจันทรดวยน่ันเทียว  อริยวสปฺปฏิปท  จ 
ซึ่งขอปฏิบัติแหงอริยวงศดวย  กตฺวา  กระทํา  กสสฺป  ซึ่งภิกษุชื่อวากัสสปะ 
ปุตฺต  ผูเปนบุตร  มม  ของเรา  อาทึ ใหเปนตน  สงฺโค  นาม  ชื่อ 
อ. ความเกี่ยวเกาะ  ปจฺจเยสุ  วา  ในปจจัย  ท.  หรอื  กุเลส ุ วา 
หรือวา  ในตระกูล  ท. วิหาเรสุ  วา  ในวิหาร  ท. หรือ  ปริเวเณสุ 
วา  หรือวา  ในบริเวณ  ท. นตฺถ ิ ยอมไมมี ปุตฺตสิส  แกบุตร  มม  
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ของเรา  ปุตฺโต  อ.  บุตร  มม  ของเรา  กตฺถจิ  าเน  อลคฺโคเอว   
ไมของแลว  ในที่ไหน  ๆ  นั่นเทียว  ปลฺลเล  โอตริตฺวา  ตตฺถ  ปลฺลเล 
จริตฺวา  คจฺฉนฺโต  ราชหโส  วิย  ราวกะ  อ. หงษผูพระราชา  ขามลงแลว 
บนเปอกตม  เที่ยวไปแลว  บนเปอกตม  นั้น  บินไปอยู  อิติ  ดังนี้ 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ 
แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึง่พระคาถา  อิม  นี้วา 
        (ขีณาสวา)  อ. พระขีณาสพ  ท. สตีมนฺโต  ผูม ี
        สติ  อุยยฺฺุชนฺติ  ยอมขวนขวาย  เต  ขณีาสวา  อ. 
        พระขณีาสพ ท. เหลาน้ัน  น  รมนฺติ  ยอมไมยินดี 
        นิเกเต  ในท่ีเปนที่อยู  เต  ขีณาสวา  อ. พระขณีาสพ 
        ท.เหลาน้ัน ชหนฺติ  ยอมละ  โอกโมก  ซึ่งความ 
        หวงใย  หสา  อิว  ราวกะ  อ. หงษ  ท. หิตฺวา  ละแลว 
        ปลฺลล  ซึ่งเปอกตม  (คจฺฉนฺตา)  บินไปอยู  อติิ 
        ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ขีณาสวา  อ. พระขีณาสพ  ท. สติ- 
เวปุลฺลปฺปตฺตา  ผูถึงแลวซ่ึงความไพบูลยแหงสติ  อุยฺยฺุชนฺติ  ยอมขวนขวาย 
คือวา  ฆเฏนฺติ  ยอมสืบตอ  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธคุเณสุ  ในคุณอันตน 
แทงตลอดแลว  ท.  ฌานวิปสฺสนาทีสุ  มีฌานและวิปสสนาเปนตน 
อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏานาธิฏานปฺปจฺจเวกฺขณาหิ  ดวยการราํพึงถึง 
และการเขาและการออกแลวการอธิษฐานและการพิจารณาเห็นเฉพาะ  
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ท.  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (คาถาปาทสฺส)   
แหงบาทแหงพระคาถาวา  อุยฺยฺุชนติฺ  สตีมนฺโต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  รติ  นาม  ชือ่  อ. ความยินดี  อาลเย 
ในความอาลัย  นตฺถ ิ ยอมไมมี  เตส  ขีณาสวาน  แกพระขีณาสพ  ท. 
เหลาน้ัน  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
น  นิเกเต  รมนฺติ  เต อิติ  ดังน้ี ฯ 
        เอต  ปท  อ. บทนี้วา  หสาว  อิติ  ดังนี้  เทสนาสีส  เปนหัว 
ขอแหงเทศนา  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        ปน  ก ็ อตฺโถ  อ. อธบิาย  เอตฺถ  ปเท  ในบทน้ี  อย  นี้วา 
สกุณา  อ. นก  ท. คเหติวา  ถือเอาแลว โคจร  ซึ่งเหย่ือ  อตฺตโน 
ของตน  ปลฺลเล  ในเปอกตม  โคจรสมฺปนฺเน  อันถึงพรอมแลวดวยเหย่ือ 
อกตฺวา  ไมกระทําแลว  อาลย  ซึ่งความอาลัย  กฺจิ  อะไร ๆ  ตสฺมึ 
าเน  ในท่ีนั้นวา  อุทก  อ. น้ํา  มม  ของเรา  ปทุม  อ. ดอกปทุม 
มม  ของเรา  อุปฺปล  อ. ดอกอุบล  มม  ของเรา  ปุณฺฑรีก  อง 
ดอกบุณฑริก  มม  ของเรา  ติณ  อ. หญา  มม  ของเรา  อิติ  ดังนี้ 
คมนกาเล  ในกาลอันเปนที่ไป  อนเปกฺขา  ว  ผูไมเยื่อใยเทียว  ปหาย 
ละแลว  ต ปเทส  ซึ่งประเทศน้ัน  อุปฺปติตฺวา  บินข้ึนไปแลว 
กีฬมานา  คจฺฉนฺติ  ยอมบินเลนไปอยู  อากาเส  ในอากาศ  ยถา  ฉันใด 
ขีณาสวา  อ.  พระขีณาสพ  ท.  เอเต  เหลาน่ัน  วิหรนฺตาป  แมอยู 
ยตฺถ  กตฺถจิ  าเน  ในที่ที่ใดท่ีหน่ึง  กลุาทีสุ  าเนสุ  อลคฺคาเอว 
ไมของแลว  ในที่  ท. มีตระกูลเปนตนนั่นเทียว  วิหริตฺวา  อยูแลว  
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ปหาย  ละแลว  ต  าน  ซึง่ท่ีนั้น คมนสมเยป  แมในสมัยอันเปนที่ไป   
คจฺฉนฺตา  เมื่อจะไป  อนาลยา  เปนผูไมอาลัย  อนเปกฺขา  ว  เปนผู 
ไมเสียดายวา  วิหาโร  อ. วิหาร  มม  ของเรา  ปริเวณ  อ. บริเวณ 
มม  ของเรา  อุปฏากา  อ. อุปฏฐาก  ท. มม  ของเรา  อิติ  ดังน้ีเทียว 
(หุตฺวา)  เปน คจฺฉนฺติ  ยอมไป  เอว  ฉันนั้น  (อิติ)   ดังน้ี 
(ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปริจฺจชนฺติ  ยอมสละรอบ  อาลย  ซึ่งความ 
อาลัย  คือวา  สพฺพาลย  ซึง่ความหวงใยท้ังปวง  อิติ  ดังนี้  (ปทสสฺ) 
แหงบทวา  โอกโมก  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                               เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ   
        ๑๗.  ๕๘/๑๙  ต้ังแต  โส  กิรายสมฺา  อนฺโตคาเม  เอก 
เปนตนไป. 
        กริ  ไดยินวา  โส  อายสฺมา  อ.  ทานผูมีอายุนั้น จริตฺวา  เที่ยว 
ไปแลว  เอก  วีถึ  สูถนนสายหนึ่ง  อนฺโตคาเม  ในภายในแหงบาน 
ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  กตฺวา  กระทําแลว  ภตฺตกิจฺจ  ซึ่งกิจดวยภัต 
จิริตฺวา  เที่ยวไปแลว  อปร  วีถึ  สูถนนสายอ่ืนอีก  ปุน  อีก  อาทาย 
ถือเอาแลว  กูร  ซึ่งขาวตาก  สุกฺข  อันแหง  หริตฺาว  นําไปแลว 
วิหาร  สูวิหาร  ปฏิสาเมตฺวา  เก็บไวแลว  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา 
ปณฺฑปาตปริเยสน  นาม  ชื่อ  อ. การแสวงหาซึ่งบิณฑบาต  นิพทฺธ 
เนืองนิตย  ทุกฺข  เปนทุกข (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี  กติปาห 
ยังวันแมเล็กนอย  วีตินาเมตฺวา  ใหนอมลวงไปวิเศษแลว  ฌานสุเขน 
ดวยความสุขในฌาน  อตฺเถ  ครั้นเมื่อความตองการ  อาหาเรน  ดวย 
อาหาร  สติ  มีอยู  ปริภฺุชติ  ยอมฉัน  ต  กรู  ซึ่งขาวตากน้ัน ฯ  ภิกขู 
อ. ภิกษุ  ท. ตฺวา  ทราบแลว  อุชฺฌายิตฺวา  ยกโทษแลว  อาโรเจสุ 
กราบทูลแลว  ต  อตฺถ  ซึง่เนื้อความน้ัน  ภควโต  แกพระผูมีพระภาค 
เจา  ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปฺาเปตฺวาป  แมทรงบัญญัติแลว  
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สิกฺขาปท  ซึ่งสิกขาบท  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. ปริวชฺชนตฺถาย  เพ่ือตองการ   
แกอันเวนรอบ  สนฺนิธิการ  ซึ่งการกระทําซ่ึงการสั่งสม  อายตึ  ตอไป 
เอตสฺมึ  นิทาเน  ในเพราะเหตุเปนแดนมอบใหซึ่งผลน่ัน  ปน  กแ็ตวา 
ปกาเสนฺโต เมื่อจะทรงประกาศ  โทสาภาว  ซึ่งความไมมีแหงโทษ  ตสฺส 
เถรสฺส  แหงพระเถระน้ัน  เถเรน  อปปฺฺตฺเต  (สตฺถารา)  สกิฺขาปเท 
อปฺปจฺฉต  นิสฺสาย  (ตสฺส  สนฺนิธิการสฺส)  กตตฺตา  เพราะความท่ี 
แหงการกระทําซ่ึงการส่ังสมนั้น  เปนอาการอันพระเถระ  ครั้นเมื่อ 
สิกขาบท  อันพระศาสดา  ไมทรงบัญญัติแลว  อาศัยแลว  ซึ่งความเปน 
แหงบุคคลผูมีความปรารถนาอันนอย  กระทําแลว อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห 
ตรัสแลว  คาถ ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        สนฺนิจโย  อ. การส่ังสม  นตฺถิ  ยอมไมม ี เยส 
        ชนาน  แกชน  ท. เหลาใด  เย  ชนา  อ.  ชน  ท. 
        เหลาใด  ปริฺาตโภชนา  เปนผูมีโภชนะอัน 
        กําหนดรูแลว  (โหนติฺ)  ยอมเปน  วิโมกฺโข อ. 
        วิโมกข  สุ ฺโต  จ  ชื่อวาสุญญตะดวย  อนิมตฺิโต 
        จ  ชื่อวาอนิมิตดวย  โคจโร  เปนอารมณ  เยส 
        ชนาน  ของชน ท. เหลาใด  (โหติ)  ยอมเปน 
        คติ  อ. คติ  เตส  ชนาน  ของชน  ท.เหลาน้ัน 
        (เกนจิ)  อันใคร ๆ  ทรุนฺวยา  ไปตามไดโดยยาก 
        อากาเส  สกุนฺตาน  (คติ)  อิว  ราวกะ  อ. การไป  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 86 

        แหงนก  ท.  ในอากาศ  อิติ ดังน้ี ฯ   
        สนฺนิจยา  อ. การส่ังสม  ท. เทฺว  ๒ กมฺมสนฺนิจโย  จ  คือ อ. 
การส่ังสมซ่ึงกรรมดวย  ปจฺจยสนฺนิจโย  จ  คือ อ. การส่ังสมซ่ึงปจจัยดวย 
ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.เหลาน้ันหนา  (ปเท)  ในบทวา  สนฺนิจโย 
อิติ  ดังนี้  ฯ  กสุลากุสสกมฺม อ. กรรมอันเปนกุศลและอกุศล  เตสุ 
ทฺวีสุ  สนฺนิจเยสุ  ในการสั่งสม  ท. ๒  เหลาน้ันหนา  กมฺมสนนฺิจโย 
นาม  ชื่อวาการส่ังสมซ่ึงกรรม  ปจฺจยา  อ. ปจจัย  ท. จตฺตาโร  ๔ 
ปจฺจยสนฺนิจโย  นาม  ชื่อวาการส่ังสมซ่ึงปจจัย ฯ 
        ตตฺถ  ทวีฺสุ  สนฺนิจเยสุ  ในการส่ังสม  ท.  ๒  เหลาน้ันหนา 
ปจฺจยสนฺนิจโย  อ. การส่ังสมซ่ึงปจจัย  นตฺถ ิ ยอมไมมี  ภิกฺขุโน แก 
ภิกษุ  วสนฺตสฺส  ผูอยู  วิหาเร  ในวิหาร  เปนฺตสฺส  ผูเก็บไวอยู 
เอก  คุฬปณฺฑก  จ  ซึ่งกอนแหงนํ้าออยงบ  กอนหน่ึงดวย  จตุพฺภาคมตฺต 
สปฺป  จ  ซึ่งเนยใสอันมีสวนส่ีเปนประมาณดวย  เอก  ตณฺฑุลนาฬึ  จ 
ซึ่งทะนานแหงขาวสาร  ทะนานหน่ึงดวย  (โส  ปจฺจยสนฺนิจโยป  อ. 
การส่ังสมซ่ึงปจจัยนั้น  โหติ  ยอมมี  (ภิกฺขุโน)  แกภิกษุ  (เปนฺตสฺส) 
ผูเก็บไวอยู  อุตฺตรึ  ยิ่งข้ึน  ตโต  วตฺถุโต  กวาวัตถุนั้น  สนฺนิจโย  อ. 
การส่ังสม  ทุวิโธ  อันมอียางสอง  อย  นี ้ นตฺถ ิ ยอมไมมี  เยส  ชนาน 
แกชน  ท.เหลาใด ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปริฺาตโภชนา  เปนผูมีโภชนะอัน 
กําหนดรูแลว  ปริฺาหิ  ดวยการกําหนดรู  ท. ตีหิ ๓  (อิติ)  ดังน้ี 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  ปริฺาตโภชนา  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        หิ  ก ็ ยาคุอาทีน  วตฺถูน  ยาคุภาวาทิชานน  อ. อันรูซึ่งภาวะ   
มีความท่ีแหงวัตถุ  ท. มีขาวยาคูเปนตนขาวยาคูเปนตน  าตปริฺา 
ชื่อวาอันกําหนดรูดวยอันรู  ฯ  ปน  สวนวา  ปรชิานน  อ. อันรูรอบ 
โภชนสฺส  ซึง่โภชนะ  ปฏิกูลสฺาวเสน  ดวยอํานาจแหงความหมาย 
รูวาปฏิกูล  อาหาเร  ในอาหาร  ตีรณปริฺา  ชื่อวาอันกําหนดรูดวย 
อันไตรตรอง  ฯ ฉนฺทราคาปกฑฺฒนาณ  อ. ญาณอันเปนเครื่องครา 
ไปปราศซ่ึงความกําหนัดอํานาจแหงความพอใจ  กวฬิงฺการาหาเร 
ในอาหารคือคําขาว  ปหานปริฺา  ชื่อวาอันกําหนดรูดวยอันละ  เย 
ชนา  อ. ชน  ท. เหลาใด  ปริฺาตโภชนา  เปนผูมีโภชนะอันกําหนด 
รูแลว  ปริฺาหิ  ดวยอันกําหนดรู  ท.  ตีหิ ๓  อิมาหิ  เหลาน้ี  (โหนฺติ) 
ยอมเปน  ฯ 
        อปฺปณิหิตวิโมกฺโขป  แม  อ. วิโมกขชื่อวาอัปปณิหิตะ  (ภควตา) 
อันพระผูมีพระภาคเจา  คหิโตเอว  ทรงถือเอาแลวนั่นเทียว  เอตฺถ 
คาถาปาเท  ในบาทแหงพระคาถาน้ีวา  สฺุโต  อนิมิตฺโต  จ อิติ  ดังนี้ ฯ 
        หิ  เหตุวา  เอตานิ  ปทานิ  อ. บท  ท. เหลาน้ัน ตีณิป  แม ๓ 
นามานิ  เปนชื่อ  นิพฺพานสฺสเอว  ของพระนิพพานน่ันเทียว  (โหนฺติ) 
ยอมเปน  ฯ หิ  จริงอยู   นิพฺพาน  อ. พระนิพพาน  ราคโทสโมหาน 
อภาเวน  สฺุ  จ  ชื่อวาเปนธรรมชาติวาง  เพราะความไมมี  แหงราคะ 
และโทสะและโมหะ ท. ดวย  เตหิ ราคโทสโมเหหิ  วิมุตฺต จ  เปน 
ธรรมชาติพนวิเศษแลว  จากราคะและโทสะและโมหะ  ท.เหลาน้ันดวย(โหติ)  ยอมเปน  อิติ   
เพราะเหตุนั้น  (ต  นิพฺพาน)  อ. พระนิพพาน  
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นั้น  (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา (วุจฺจติ)  ยอมตรัสเรียกวา  
วิโมกฺโข  อ. วิโมกข  สฺุโต  ชื่อวาสุญญตะ  (อิติ)  ดังนี้ ต  นิพฺพาน 
อ. พระนิพพานน้ัน ราคาทินิมิตฺตาน  อภาเวน  อนิมิตฺต  จ  ชื่อวาเปน 
ธรรมชาติไมมีเครื่องหมาย  เพราะความไมมี  แหงเครื่องหมายมีราคะ 
เปนตน  ท. ดวย  เตหิ  ราคาทินิมิตฺเตหิ  วิมุตฺต  จ  เปนธรรมชาติพน 
วิเศษแลว จากเครื่องหมายคือกิเลสมีราคะเปนตน  ท. เหลาน้ันดวย 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (ต  นิพฺพาน)  อ. พระนิพพาน 
นั้น  (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา  (วุจฺจติ)  ยอมตรัสเรียกวา 
วิโมกฺโข  อ. วิโมกข  อนมิิตฺโต  ชื่อวาอนิมิตตะ  (อิติ)  ดังนี้  ปน  อนึ่ง 
(ต  นิพฺพาน)  อ. พระนิพพานน้ัน  ราคาทิปฺปณิธีน อภเวน  อปฺปณิหิต 
จ  ชื่อวาเปนธรรมชาติไมมีที่ต้ัง  เพราะความไมมี  แหงท่ีต้ังคือกิเลสมี 
ราคะเปนตน  ท. ดวย  เตหิ  ราคาทิปฺปณิธีหิ  วิมุตฺต  จ  เปนธรรมชาติ 
พนวิเศษแลว  จากท่ีเปนที่ต้ังคือกิเลสมีราคะเปนตน  ท.เหลาน้ันดวย 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (ต นิพฺพาน)  อ. พระนิพพาน 
นั้น  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียกวา 
วิโมกฺโข  อ. วิโมกข  อปปฺณิหิโต ชื่อวา  อัปปณิหิตะ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
วิโมกฺโข  อ. วิโมกข  ติวิโธ  อันมีอยางสาม  อย  นี ้ โคจโร  เปนอารมณ 
เยส  ชนาน  ของชน  ท.เหลาใด  ผลสมาปตฺติวเสน  ต  นิพฺพาน 
อารมฺมณ  กตฺวา  วิหรนฺตาน  ผูกระทํา  ซึ่งพระนิพพานน้ัน ใหเปน 
อารมณ  ดวยอํานาจแหงผลสมาบัติ  แลวอยูอยู  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  คติ  อ. การไป  สกุณาน  แหงนก  ท.  
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คตาน  ตัวบินไปแลว  อากาเสน  โดยอากาศ  (เกนจิ)  อันใคร ๆ   
ทุรนฺวยา  ไปตามไดโดยยาก  คือวา  น  สกฺกา  ไมอาจ าตุ  เพ่ืออันรู 
อทสฺสเนน  เพราะอันไมเห็น  ปทนิกฺเขปสฺส  ซึ่งอันทอดท้ิงรอยเทา 
ยถา  นาม  ชือ่ฉันใด  เยส  ชนาน  อย  ทุวิโธ  สนฺนจิโย  นตฺถ ิ จ  อ. 
การส่ังสม  อันมีอยางสองนี้  ยอมไมมี แกชน  ท.เหลาใดดวย (เย  ชนา) 
อิมาหิ  ตีหิ  ปริฺาหิ  ปริฺาตโภชนา  (โหนฺติ)  จ  อ. ชน  ท. 
เหลาใด  เปนผูมีโภชนะอันกําหนดรูแลว  ดวยอันกําหนดรู  ท. ๓ 
เหลาน้ี  ยอมเปนดวย  เยส  ชนาน  อย  วุตฺตปฺปกาโร  วิโมกโฺข  โคจโร 
(โหติ)  จ  อ.  วิโมกข  อันมีประการแหงคําอันเรากลาวแลวน้ี  เปน 
อารมณ  ของชน  ท.เหลาใด  ยอมเปนดวย  คติ  อ.  การไป  เตส 
ชนาน  แหงชน  ท. เหลาน้ัน (เกนจิ)  อันใคร ๆ  ทรุนฺวยา  ไปตาม 
ไดโดยยาก  คือวา  น สกฺกา  ไมอาจ  ปฺาเปตุ  เพ่ืออันบัญญัติ 
อปฺปฺายนโต  เพราะอันไมปรากฏ  คมนสฺส  แหงการไปวา  (เต  ชนา) 
อ. ชน  ท.เหลาน้ัน  คตา  ไปแลว  โกฏาเสสุ  ในสวน  ท. ปฺจสุ ๕ 
อิเมสุ  เหลาน้ี  อิติ  คืออ  ภวา  อ. ภพ  ท. ตโย  ๓  โยนิโย  อ. กาํเนิด 
ท. จตสฺโส  ๔  คติโย  อ. คติ  ท. ปฺจ  ๕  วิฺาณฏ ิตโย  อ. วิญญาณฐิติ 
ท. สตฺต  ๗  สตฺตาวาสา  อ. สัตตาวาส  ท. นว ๙  หนา  อิมินา  นาม 
โกฏาเสน  โดยสวนชื่อนี้  อิติ ดังน้ี  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อิติ 
ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  คติ  เตส  ทรุนฺวยา 
อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                 เรื่องพระสารีบุตรเถระ   
        ๑๘.  ๖๗/๑๐  ต้ังแต   สตฺถา  ต  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  กึ  เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  กถ ซึ่งวาจาเปน 
เครื่องกลาวน้ัน  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. กเถถ  ยอมกลาว  ก ึ วตฺถุ  ซึ่งเรือ่งอะไร  อิติ   ดังน้ี 
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  (มย)  อ.  ขา- 
พระองค ท. (กเถม)  ยอมกลาว  อิท  นาม  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องชื่อน้ี  อิติ 
ดังน้ี  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. เหลานั้น  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  (เกนจิ)  อันใคร ๆ  น  สกฺกา 
ไมอาจ  โกป  วา  โทส  วา  อุปฺปาเทตุ  เพ่ืออันยังความโกรธหรอื 
หรือวายังโทษ  ใหเกิดข้ึน  สารีปุตฺตสทิสาน  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. ผูเชน 
กับดวยสารีบุตร  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. จิตฺต  อ. จิต  สารีปุตฺตสฺส 
ของภิกษุชื่อวาสารีบุตร  มหาปวีสทิส  จ เปนธรรมชาติเชนกับดวย 
แผนดินใหญดวย  อินฺทขีลสทิส  จ  เปนธรรมชาติเชนกับดวยเสาเข่ือน 
ดวย  ปสนฺนอุทกรหทสทิส  จ  เปนธรรมชาติเชนกับดวยหวงแหงนํ้า 
อันใสแลวดวย  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม 
เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 91 

        (โย  ภิกขฺุ)  อ. ภิกษใุด  ปวีสโม  เปนผูเสมอ   
        ดวยแผนดิน  อินฺทขลีูปโม  เปนผูเปรียบดวย 
        เสาเขื่อน  ตาทิ  เปนผูคงท่ี  สุพฺพโต  เปนผูมีวัตร 
        อันดี  อเปตกทฺทโม  เปนผูมีกิเลสเพียงดังวา 
        เปอกตมไปปราศแลว  (หุตฺวา)  เปน  รหโท  อิว 
        ราวกะ  อ. หวงนํ้า  (อเปตกทฺทโม)  อันมีเปอกตม 
        ไปปราศแลว  โน  วริุชฺฌติ  ยอมไมยินราย  สสารา 
        อ. สงสาร  ท. น  ภวนฺติ  ยอมไมมี  (ตสฺส 
        ภิกขฺุโน)   แกภิกษุนัน้  ตาทิโน  ผูคงท่ี  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. (ชนา)  อ. 
ชน  ท. สุจีนิ  คนฺธมาลาทีนิ  นิกฺขิปนฺติป  ยอมท้ิง  ซึ่งของสะอาด 
ท.  มีของหอมและดอกไมเปนตนบาง  อสุจีนิ  มุตฺตกรีสาทีนิ  นิกฺขิปนฺติป 
ยอมท้ิงซึ่งของไมสะอาด ท. มีมูตรและคูถเปนตนบาง  ปวิย  บน 
แผนดิน  ตถา  อนึ่ง  ทารกาทโย ชนา  อ.  ชน  ท.  มีเด็กเปนตน 
อุมฺมิหนฺติป  ยอมถายปสสาวะรดบาง  อูหทนฺติป  ยอมถายอุจจาระรดบาง 
อินฺทขีล  ซึ่งเสาเข่ือน  นิขาต  อันบุคคลฝงไวแลว  นครทฺวาเร  ใกล 
ประตูแหงเมือง  ปน  แตวา  อปเร  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาอ่ืนอีก 
สกฺกโรนฺติ  ยอมสักการะ  ต  อินฺทขีล  ซึ่งเสาเข่ือนนั้น  คนฺธมาลาทีหิ 
วตฺถูหิ  ดวยวัตถุ  ท.  มีของหอมและดอกไมเปนตน  อนุโรโธ  อ. 
ความยินดี  นเอว  อุปฺปชชฺติ  ยอมไมเกิดข้ึนนั่นเทียว  วิโรโธ  อ. 
ความยินราย  น  (อุปฺปชฺชติ)  ยอมไมเกิดข้ึน  ปวิยา  วา  แกแผน  
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ดินหรือ  อินทฺขีลสฺส  วา  หรือวาแกเสาเข่ือน  ตตฺถ  กรเณ  ในเพราะ   
การกระทําน้ัน  ยถา  ฉันใด  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  ขีณาสโว  ผูมีอาสวะส้ินแลว 
โย  อย  นีใ้ด  ตาทิ  ชื่อวาเปนผูคงท่ี  (อตฺตโน)  อฏหิ  โลกธมฺเมหิ 
อกมฺปยภาเวน  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูอันโลกธรรม  ท. ๘  ให 
หว่ันไหวไมได  สุพฺพโต  ชื่อวาเปนผูมีวัตรอันดี  วตฺตาน  สุนฺทรตาย 
เพราะความท่ีวัตร  ท. เปนธรรมชาติงาม  (โหติ)  ยอมเปน  โส  ภิกฺขุ 
อ. ภิกษุนั้น (ชเนสุ)  ครั้นเม่ือชน ท. กโรนฺเตสุ  กระทําอยู สกฺการ  จ 
ซึ่งการสักการะดวย  อสกกฺาร  จ  ซึ่งการไมสักการะดวย  นเอว  อนุรุชฺฌติ 
ยอมไมยินดีนั่นเทียว  น  วิรุชฺฌติ  ยอมไมยินราย  วา  อิเม  ชนา  อ.ชน 
ท. เหลาน้ี  สกฺกโรนฺติ  ยอมสักการะ ม  ซึ่งเรา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ดวย 
ปจจัย  ท. ๔  ปน  แตวา  อิเม  ชนา  อ. ชน  ท.เหลาน้ี  น  สกฺกโรนฺติ 
ยอมไมสักการะ  (ม)  ซึ่งเรา  (จตูหิ  ปจฺจเยหิ)  ดวยปจจัย  ท. ๔ 
อิติ  ดังนี้  อถโข  ที่แท  (โส  ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนั้น  ปวีสโม จ 
เปนผูเสมอดวยแผนดินดวย  อินฺทขีลปูโมเอว  จ เปนผูเปรียบดวย 
เสาเข่ือนน่ันเทียวดวย  โหติ  ยอมเปน เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว จ 
เหมือนอยางวา  รหโท  อ. หวงน้ํา  อปคตกทฺทโม  อันมีเปอกตมไป 
ปราศแลว  ปสนฺโนทโก  เปนหวงนํ้ามีน้ําอันใสแลว  โหติ  ยอมเปน 
ยถา  ฉันใด  (โส  ขีณาสวภิกฺขุ)  อ. ภิกษุผูมีอาสวะส้ินแลวน้ัน 
อปคตกทฺทโม  ชื่อวาเปนผูมีกิเลสเพียงดังวาเปอกตมไปปราศแลว 
ราคกทฺทมาทีหิ  กทฺทเมหิ  ดวยกิเลสเพียงดังวาเปอกตม  ท. มกีิเลสเพียง 
ดังวาเปอกตมคือราคะเปนตน  (อตฺตโน)  อปคตกฺกิเลสตาย  เพราะ  
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ความท่ีแหงตนเปนผูมีกิเลสไปปราศแลว  วิปฺปสนฺโน  ว  เปนผูผองใส     
วิเศษแลวเทียว  โหติ  ยอมเปน เอว  ฉันนั้น ฯ  (อตฺโถ)  อ. อรรถวา 
ปน  ก ็ สสารา  นาม  ชื่อ  อ. สงสาร  ท.  สสรณวเสน  ดวยอํานาจแหง 
อันทองเที่ยวไป  สุคติทุคฺคตีสุ  ในสุคติและทุคติ  ท. น  โหนฺติ  ยอมไมมี 
ตสฺส  ภิกฺขุโน แกภิกษุนั้น  คือวา  เอวรูปสฺส  ผูมรีูปอยางนี้  อิติ  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  ตาทิโน  อิติ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี  ตสฺส 
คาถาวจนสฺส  แหงคําอันเปนพระคาถานั้น  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
(เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ 
         
        ๑๙.  ๗๓/๗  ต้ังแต  ต  สุตฺวา  ภิกขฺุ  กถ  สมฏุาเปสุ 
เปนตนไป. 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. สตฺุวา สดับแลว  ต  วจน  ซึง่คําน้ัน  กถ  ยัง 
วาจาเปนเครื่องกลาววา  สารีปุตฺตตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตร 
วิสฺสชฺเชสิ  ทูลเฉลยแลว มิจฺฉาคหเณนเอว  ดวยการถือเอาผิดนั่นเทียว 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  น  สททฺหิเอว  ไมเชื่อแลว  ตอพระสัมมาสัมพุทธเจาน่ัน 
เทียว  อชฺชอป  แมในวันนี้  อิติ  ดังน้ี  สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอมแลว ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  กถ  ซึ่งวาจาเปน 
เครื่องกลาวน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมเฺห 
อ. เธอ  ท.  วเทถ  ยอมกลาว  เอต วจน  ซึ่งคํานั่น  กึ  นาม  ชื่ออะไร 
อห  หิ  อ. เราแล  ปุจฺฉึ  ถามแลววา  สารีปุตฺต  ดูกอนสารีบุตร  ตฺว 
อ.  เธอ  สททฺหสิ  ยอมเชื่อวา  สมตฺโถ  นาม  ปุคฺคโล อ.  บุคคลชื่อวาผู  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 94 

สามารถ  ปฺจินฺทฺริยานิ  อภาเวตฺวา  สมถวิปสฺสน  อวฑฺเฒตฺวา  มคฺคผลานิ   
สจฺฉิกาตุ  เพ่ืออันไมยังอินทรีย ๕  ท.  ใหเปนแลว  ไมยังสมถะและ 
วิปสสนาใหเจริญแลว  กระทําใหแจง  ซึ่งมรรคและผล  ท.  อตฺถิ  มีอยู 
อิติ  ดังนี้หรือ  อิติ  ดังนี้  โส  สารีปุตฺโต  อ. ภิกษุชือ่วาสารีบุตรนั้น 
กเถสิ  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ. 
ขาพระองค  น  สทฺทหามิ  ยอมไมเชื่อวา  สจฺฉิกโรนฺโต  ปุคฺคโล  อ. 
บุคคล  ผูกระทําใหแจงอยู  เอว  อยางนี้  อตฺถ ิ นาม  ชื่อวามีอยู  อิติ 
ดังน้ี  อิติ  ดังนี้  (สารีปุตฺโต)  อ. ภิกษุชือ่วาสารีบุตร  น  สทฺทห ิ
ไมเชื่อแลว  ผลวิปาก  ซึ่งผลวิบาก  ทนิฺนสฺส  ทานสฺส  วา  แหงทานอัน 
บุคคลถวายแลวหรือ  กตสฺ  กมฺมสฺส  วา  หรือวาแหงกรรมอันบุคคล 
กระทําแลว  น  หามิได  น  สทฺทหิ  ไมเชื่อแลว  คุณ  ซึ่งคุณ  พุทฺธาทีน 
รตนาน  ของรัตนะ  ท. มพีระพุทธเจาเปนตน  นอป แมหามิได  ปน 
แตวา  โส  สรีปุตฺโต  อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น  น  คจฺฉติ  ยอมไมถึง 
สทฺธาย  ดวยความชื่อ   ปเรส  ชนาน ตอชน ท. เหลาอ่ืน  ฌานวิปสฺสนา- 
มคฺคผลธมฺเมสุ  ในธรรมคือฌานและวิปสสนาและมรรคและผล  ท. 
อตฺตนา  ปฏิลทฺเธสุ  อันตนไดเฉพาะแลว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
(โส  สารีปุตฺโต)  อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น  อนุปวชฺโช  เปนผูอัน 
ใคร ๆ  ไมพึงเขาไปวาราย  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        โย  นโร  อ. นระใด  อสฺสทฺโธ  จ  เปนผูไมเชื่องาย  
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        แลวดวย  อกตฺ ู  จ  เปนผูรูซึ่งพระนิพพานอัน   
        ปจจัยกระทําไมไดแลวดวย  สนธฺิจฺเฉโท  จ เปนผู 
        ตัดซ่ึงท่ีตอดวย  หตาวกาโส  จ  เปนผูมีโอกาส 
        อันกําจัดแลวดวย  วนฺตาโส  จ  เปนผูมีความหวัง 
        อันคายแลวดวย  (โหติ)  ยอมเปน  โส  เว  นาโร 
        อ.  นระนั้นแล  อุตฺตมโปริโส  เปนบุรุษผูสูงสุด 
        (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (วิคฺคโห)  อ. วิเคราะหวา  (โย  นโร)  อ. นระใด  น  สททฺหติ 
ยอมไมเชื่อ  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธคุณ  ซึ่งคุณอันตนแทงตลอดแลว 
กถาย  ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว  ปเรส  ชนาน  ของชน ท.เหลาอ่ืน 
อิติ  เพราะเหตุนั้น (โส  นโร)  อ. นระนั้น อสฺสทฺโธ ชื่อวาเปนผูไม 
เชื่องายแลว  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ  (โย  นโร)  อ. นระใด  ชานาติ  ยอมรู 
นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน  อกต  อันปจจัยกระทําไมไดแลว  อิติ  เพราะ 
เหตุนั้น  (โส  นโร) อ. นระน้ัน  อกตฺ ู  ชื่อวาเปนผูรูซึ่งพระนิพพาน 
อันปจจัยกระทําไมไดแลว  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ  อตฺโถ  อ. อธิบายวา 
สจฺฉิกตนิพฺพาโน  เปนผูมีพระนิพพานอันกระทําใหแจงแลว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
(โย  นโร)  อ. นระใด  ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว  วฏฏสนฺธึ  ซึ่งที่ตอคือวัฏฏะ 
สสารสนฺธึ  ซึ่งท่ีตอคือสงสาร   ิโต  ดํารงอยูแลว  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (โส 
นโร)  อ. นระนั้น  สนฺธิจฺเฉโท  ชื่อวาเปนผูตัดซึ่งท่ีตอ  (โหติ)  ยอม 
เปน  น  นิพฺพตฺตนาวกาโส  อ. โอกาสแหงการบังเกิด  อสฺส  นรสฺส 
อันนระนั้น  หโต  ชื่อวากําจัดแลว  กุสลากุสลกมฺมวีชสฺ  ขีณตฺตา เพราะ  
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ความท่ีแหงพืชคือกรรมอันเปนกุศลและอกุศล  เปนธรรมชาติสิ้นไปแลว   
อิติ  เพราะเหตุนั้น  (โส  นโร)  อ. นระนั้น  หตาวกาโส  ชื่อวาเปนผูมี 
โอกาสอันกําจัดแลว  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ  สพฺพาสา  อ. ความหวังท้ังปวง 
อิมินา  นเรน  อันนระนี้  วนฺตา  ชื่อวาคายแลว  จตูหิ  มคฺเคหิ 
กตฺตพฺพกิจฺจสฺส  กตตฺตา  เพราะความท่ีแหงกิจอันบุคคลพึงกระทํา  ดวย 
มรรค  ท. ๔  เปนกิจอันตนกระทําแลว  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (โส 
นโร)  อ. นระนั้น  วนฺตาโส  ชื่อวาเปนผูมีความหวังอันคายแลว 
(โหติ)   ยอมเปน  ปน  ก็  โย  เอวรูโป  นโร  อ. นระผูมีรูปอยางนี้ใด 
โส  เว  นโร  อ. นระนั้นแล  ปตฺโต  ชือ่วาถึงแลว  อุตฺตมภาว  ซึ่ง 
ความเปนแหงนระผูสูงสุด ปุริเสสุ  ในบุรุษ  ท.  (อตฺตโน)  ปฏิวิทฺธ- 
โลกุตฺตรธมฺมตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีธรรมอันเปนโลกุตระ 
อันแทงตลอดแลว  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (โส  นโร)  อ. นระนั้น 
ปุริสุตฺตโม  เปนบุรุษผูสูงสุด  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อสฺสทฺโธ  อิติ  ดังนี้ 
เปนตน  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                              เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ   
        ๒๐.  ๘๓/๓  ต้ังแต  โส  ปรุิโส  เอตฺตกั  กมฺม  กตฺวา  เปนตนไป. 
        โส  ปรุโิส  อ. บรุุษน้ัน  กตฺวา  กระทําแลว  เอตฺตก  กมฺม 
ซึ่งกรรมอันมีประมาณเทาน้ี  นิพฺพตฺติตฺวา  บังเกิดแลว เทวโลเก  ใน 
เทวโลก  อายุหปริโยสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงอายุ  สสรนฺโต 
ทองเท่ียวไปอยู  เอตฺตก  กาล  สิ้นกาลอันมีประมาณเทาน้ี  จวิตฺวา 
เคลื่อนแลว  เทวโลกา  จากเทวโลก  เอกสฺมึ  สมเย  ในสมัยหน่ึง 
นิพฺพตฺโต  บังเกิดแลว  ราชกุเล ในตระกูลของพระราชา  พาราณสิย 
ในเมืองพาราณสี  ปาปุณิ  ถึงแลว  รชชฺ  ซึ่งความเปนแหงพระราชา 
อจฺจเยน  โดยกาลเปนที่เปนไปลวง  ปตุ  แหงพระบิดา ฯ  โส  ราชา 
อ. พระราชานั้น  (จินฺเตตฺวา)  ดําริแลววา  อห  อ. เรา  คณฺหิสฺสามิ  จัก 
ยึดเอา  เอก  นคร  ซึ่งนคร  นครหน่ึง  อิติ  ดังนี้  คนฺตวา  เสด็จไปแลว 
ปริวาเรสิ  ทรงลอมรอบแลว ฯ  จ  อน่ึง  (โส  ราชา)  อ. พระราชานั้น 
ปหิณิ  ทรงสงไปแลว  สาสน  ซึ่งพระราชสาสนวา  (นาครา)  อ. ชาว 
พระนคร  ท.  รชฺช  เทนฺตุ  วา  จงให  ซึ่งความเปนแหงพระราชาหรือ 
ยุทฺธ  (เทนฺตุ)  วา  หรือวาจงให  ซึ่งการรบ  อิติ  ดังนี้  นาคราน 
เพ่ือชาวพระนคร  ท. ฯ  เต  นาครา  อ.  ชาวพระนคร  ท. เหลาน้ัน 
วตฺวา  กลาวแลววา  มย  อ. เรา  ท. นเอว  รชฺช  ทสฺสาม  จักไมให  
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ซึ่งความเปนแหงพระราชา  นั่นเทียว   น  (ทสฺสาม)  จักไมให  ยทฺุธ   
ซึ่งการรบ  อิติ   ดังนี้  นิกขฺมิตฺวา  ออกไปแลว  จูฬทฺวาเรหิ  โดยชอง 
อันนอย  ท.  อาหรนฺติ  ยอมนํามา  ทารุทกาทีนิ  วตฺถูนิ  ซึ่งวัตถุ  ท. 
มีฟนและน้ําเปนตน  กโรนฺติ  กระทําอยู  สพฺพกิจฺจานิ  ซึ่งกิจ 
ทั้งปวง ท. ฯ 
        อิตโรป  ราชา  อ. พระราชาแมนอกน้ี  รกฺขนฺโต  ทรงรักษาอยู 
มหาทฺวารานิ  ซึ่งชองอันใหญ  ท.  จตฺตาริ  ๔  อุปรนฺุธิ  ทรงลอมแลว 
นคร  ซึ่งพระนคร  วสฺสานิ  สิ้นป  ท. สตฺต  ๗  สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ 
อันยิ่งดวยกัน  ๗  และเดือน  ๗  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  มาตา  อ. พระมารดา 
อสฺส  รฺโ  ของพระราชานั้น  ปุจฺฉิตฺวา   ตรัสถามแลววา  ปุตฺโต 
อ.  พระโอรส  เม  ของเรา  กโรติ  ทรงกระทําอยู  กึ  ซึ่งอะไร  อิติ  ดังนี้ 
สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต ปวตฺตึ  ซึ่งความเปนไปท่ัวนั้นวา  เทวิ  ขาแต 
พระเทวี  (ปุตฺโต)  อ.  พระโอรส  (เต)  ของพระองค (กโรติ) 
ทรงกระทําอยู  อิท  นาม  กมฺม  ซึ่งกรรมชื่อน้ี  อิติ  ดังนี้  (อาห) 
ตรัสแลววา  ปุตฺโต  อ. พระโอรส  มม  ของเรา  พาโล  เปนคนโง 
(โหติ)  ยอมเปน  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  คจฺฉถ  จงไป  วเทถ  จงกราบ 
ทูลวา  (มม  ปุตฺโต)  อ. พระโอรสของเรา  ปธาย  จงปดแลว 
จูฬทฺวารานิ  ซึ่งชองอันนอย  ท.  อุปรนฺุธตุ  จงลอม  นคร  ซึ่งพระ 
นครเถิด  อิติ  ดังนี้  ตสฺส  มม  ปุตฺตสฺส  แกพระโอรสของเราน้ันเถิด 
อิติ  ดังนี้  ฯ  โส  ราชา  อ. พระราชานั้น  สุตฺวา  ทรงสดับแลว 
สาสน  ซึ่งพระสาสน  มาตุ  ของพระมารดา  อกาสิ  ไดทรงกระทําแลว  
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ตถา  เหมือนอยางนั้น ฯ  นาคราป  แม  อ. ชาวพระนคร  ท.  อลภนฺตา   
เมื่อไมได   นิกฺขมิตุ  เพ่ืออันออกไป  พหิ  ในภายนอก  ราชาน 
ยังพระราชา  อตฺตโน  ของตน  มาเรตฺวา  ใหสวรรคตแลว  สตฺตเม 
ทิวเส  ในวันที่  ๗  อทสุ  ไดถวายแลว  รชฺช  ซึ่งความเปนแหงพระราชา 
ตสฺส  รฺโ  แกพระราชานั้น ฯ 
        โส  ราชา  อ. พระราชานั้น  กตฺวา   ทรงกระทําแลว  อิม  กมฺม 
ซึ่งกรรมนี้  นิพฺพตฺติตฺวา  ทรงบังเกิดแลว  อวีจิมฺหี  ในนรกชื่อวาอเวจี 
อายุหปริโยสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงพระชนมายุ  มหาปวี 
อ. แผนดินใหญ  อย  นี ้ อุสฺสนฺนา  หนาข้ึนแลว  โยชนมตฺต าน 
สิ้นที่อันมีโยชนเปนประมาณ  ยาว  เพียงใด  ปจิตฺวา  ทรงไหมแลว 
นิรเย  ในนรก  ตาว  เพียงนั้น  จุโต เคลื่อนแลว  ตโต  นริยโต  จาก 
นรกน้ัน คเหตฺวา  ถือเอาแลว  ปฏิสนฺธึ  ซึ่งปฏิสนธิ  กุจฺฉิสฺมึ  ในทอง 
มาตุ  ของมารดา  เอติสฺสาเอว  นี้นั่นเทียว  วสิ  อยูแลว  อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ 
ในภายในแหงทอง  วสฺสานิ  สิ้นป  ท.  สตฺต  ๗  สตฺตมาสาธิกานิ  อันยิ่ง 
ดวยเดือน  ๗  นิปชฺช ิ นอนแลว  ติริย  ขวาง  โยนิมเุข  ที่ปากแหง 
กําเนิด  ทิวสานิ  สิ้นวัน  ท.  สตฺต  ๗  จตุนฺน  จูฬทฺวาราน  (อตฺตนา) 
ปหิตตฺตา  เพราะความท่ีแหงชองอันนอย  ท.  ๔  เปนชองอันตนปด 
แลว  ฯ  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. สีวล ี อ. ภิกษุชื่อวา  สีวลี  ปจิตฺวา 
ไหมแลว  นริเย  ในนรก  เอตฺตก  กาล  สิ้นกาลอันมีประมาณเทาน้ี 
ตทา  นคร  อุปรุนฺธิตฺวา  (อตฺตนา)  คหิตกมฺเมน  เพราะกรรมอัน 
อันตนลอมแลวยึดเอาแลว  ซึ่งพระนคร  ในกาลน้ัน  คเหตฺวา  ถือ  
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เอาแลว  ปฏสินฺธึ  ซึ่งปฏสินธิ  กุจฺฉิสฺมึ  ในทอง  มาตุ  ของมารดา   
ตสฺสาเอว  นั้นนั่นเทียว  วสิ  อยูแลว  กจฺุฉิมฺหิ  ในทอง  เอตฺตก  กาล 
สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้  จตุนฺน  จูฬทฺวาราน  (อตฺตนา)  ปหิตตฺตา 
เพราะความท่ีแหงชองอันนอย  ท.  ๔  เปนชองอันตนปดแลว  ลาภคฺค- 
ยสคฺคปฺปตฺโต  เปนผูถึงแลวซ่ึงความเลิศดวยลาภและความเลิศดวยยศ 
ชาโต  เกิดแลว  นวมธุโน  (อตฺตนา)  ทินฺนตฺตา  เพราะความท่ีแหง 
น้ําผ้ึงอันใหม  เปนน้ําอันตนถวายแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                         เรื่องบุคคลผูฆาโจรชื่อตัมพทาฐิกะ 
        ๒๑.  ๘๙/๙  ต้ังแต  ตสฺมึ  ขเณ  สารีปุตฺตตฺเถโร  สมาปตฺติโต 
เปนตนไป. 
        ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  สารีปุตฺตตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตร 
วุฏาย  ออกแลว  สมาปตฺติโต  จากสมาบัติ  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา 
อชฺช  ในวันนี้  มยา  อันเรา  คนฺตพฺพ  พึงไป  กตฺถ  น ุ โข าเน 
ณ  ที่ไหนหนอแล  อิติ ดงัน้ี  โอโลเกนฺโต  แลดูอยู  ภิกฺขาจาร  ซึ่งหนทาง 
เปนที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา  อตฺตโน  ของตน  ทิสฺวา  เห็นแลว ขีรยาคุ 
ซึ่งขาวยาคูอันเจือดวยนํ้านม  เคเห  ในเรือน  ตสฺส  ตมฺพาทา ิกปุริสสฺส 
ของบุรุษผูมีเคราอันแดงนั้น  อุปธาเรนฺโต  ใครครวญอยูวา  โส  ปุรโิส 
อ. บุรุษนั้น  กริสฺสติ  จักกระทํา สงฺคห  ซึ่งการสงเคราะห  เม  แกเรา 
นุ  โข  หรือหนอแล  อิติ  ดังน้ี  ตฺวา  ทราบแลววา  (โส  ปุรโิส) 
อ. บุรุษนั้น  ทิสฺวา  เห็นแลว  ม  ซึ่งเรา  กริสฺสติ  จักกระทํา  สงฺคห 
ซึ่งการสงเคราะห  มม  แกเรา  จ  ปน  ก็แล  อย  กลุปุตฺโต  อ. กุล- 
บุตรนี้  กริตฺวา  ครั้นกระทําแลว  ลภิสฺสติ  จักได  มหาสมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติ 
อันใหญ  อิติ  ดังนี้  ปารุปตฺวา  หมแลว  จีวร  ซึ่งจีวร  อาทาย  ถอืเอาแลว 
ปตฺต  ซึ่งบาตร  ทสฺเสสิ  แสดงแลว  อตฺตาน  ซึ่งตน  ตสฺส  ตมฺพทา ิก- 
ปุริสสฺส  เคหทฺวาเร   ิตเอว  ผูยืนอยูแลว  ที่ประตูแหงเรือน  ของบุรุษ 
ผูมีเคราอันแดงน้ัน  นั่นเทียว  ฯ  
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        โส  ตมฺพทา ิกปุริโส  อ. บุรุษผูมีเคราอันแดงน้ัน  เถร  ทสิฺวา  ว 
เห็นแลว  ซึ่งพระเถระเทียว  ปสนฺนจิตฺโต  ผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว  จินฺเตสิ 
คิดแลววา  โจรฆาตกกมฺม  อ. กรรมของบุคคลผูฆาซ่ึงโจร  มยา  อันเรา 
กต  กระทําแลว  จิร  สิ้นกาลนาน  มนสฺุสา  อ. มนษุย  ท.  พห ู มาก 
(มยา)  อันเรา  มาริตา  ใหตายแลว  อิทานิ  ในกาลนี้  ขีรยาคุ อ. ขาว 
ยาคูอันเจือดวยนํ้านม  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  ปฏิยตฺตา  ตระเตรียมแลว 
เคเห  ในเรือน  เม  ของเรา  จ  อนึ่ง  เถโร  อ. พระเถระ  อาคนฺตฺวา 
มาแลว   ิโต  ยืนอยูแลว  เคหทฺวาเร  ที่ประตูแหงเรือน  มม  ของเรา 
อิทานิ  ในกาลน้ี มยา  อยยฺสฺส  เทยฺยธมฺม ทาตุ  อ.  อันเราถวายซึ่ง 
ไทยธรรม  แกพระผูเปนเจา  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังน้ี  อปเนตฺวา 
นําไปปราศแลว  ยาคุ  ซึ่งขาวยาคู  ปต  อันบุคคลต้ังไวแลว  ปุรโต 
ขางหนา  อุปสงฺกมิตฺวา  เขาไปหาแลว  เถร  ซึ่งพระเถระ  วนฺทตฺิวา 
ไหวแลว  นสิีทาเปตฺวา  ยังพระเถระใหนั่งแลว  อนฺโตคเห  ในภายใน 
แหงเรือน  อากิริตฺวา  เกลี่ยแลว ขีรยาคุ  ซึ่งขาวยาคูอันเจือดวยนํ้านม 
ปตเต  ในบาตร  อาสิฺจิตฺวา  ราดแลว  นวสปฺป  ซึ่งเนยใสอันใหม 
วีชมาโน  อฏาสิ  ไดยืนพัดอยูแลว  เถร  ซึ่งพระเถระ ฯ 
        อถ  ครัง้นั้น  อชฺฌาสโย  อ. อัธยาศัย พลวา  อันมีกําลัง  ปาตุ 
เพ่ืออันดื่ม  ขีรยาคุ  ซึ่งขาวยาคูอันเจือดวยนํ้านม  อโหสิ  ไดมีแลว  อสฺส 
ตมฺพทา ิกปุริสสฺส  แกบรุุษผูมีเคราอันแดงน้ัน  (อตฺตนา  ขีรยาคุยา) 
อลทฺธปุพฺพตาย  เพราะความท่ีแหงขาวยาคูอันเจือดวยนํ้านม  เปนของ 
อันตนไมเคยไดแลว  ทีฑรตฺต  สิ้นราตรีนาน  ฯ  เถโร  อ. พระเถระ  
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ตฺวา   ทราบแลว  อชฺฌาสย  ซึ่งอัธยาศัย  ตสฺส  ตมฺพทา ิกสฺส  ของบุรุษ 
ผูมีเคราอันแดงน้ัน  อาห  กลาวแลววา  อุปาสก  ดกูอนอุบาสก  ตฺว 
อ. ทาน  ปว  จงดื่ม  ยาคุ  ซึ่งขาวยาคู  อตฺตโน  ของตนเถิด  อิติ  ดังนี ้
ต  ตมฺพทา ิก  กะบุรุษผูมีเคราอันแดงน้ัน ฯ โส  ตมฺพทา ิกปุริโส  อ. บุรุษ 
ผูมีเคราอันแดงน้ัน  ทตฺวา  ใหแลว  วีชนึ  ซึ่งพัด  หตฺเถ  ในมือ  อฺสฺส 
ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลอ่ืน  ปวิ  ดื่มแลว  ยาคุ  ซึ่งขาวยาคู  สย  เอง ฯ 
เถโร  อ. พระเถระ อาห  กลาวแลววา  ตฺว  อ. ทาน  คจฺฉ  จงไป  วีชาหิ 
จงพัด  อุปาสกเอว  ซึ่งอุบาสกน่ันเทียวเถิด  อิติ  ดังนี้  ปุริส กระบุรุษ 
วีชมาน  ผูพัดอยู ฯ  โส  ตมฺพทา ิปุริโส  อ. บรุุษผูมีเคราอันแดงน้ัน 
(เตน   ปุริเสน)  วีชิยมาโน  ผูอันบุรุษนั้นพัดอยู  ปวิตฺวา  ดื่มแลว  ยาคุ 
ซึ่งขาวยาคู  กุจฺฉิปูร  อันยังทองใหเต็ม  อาคนฺตฺวา  มาแลว  วีชมาโน 
ตฺวา  ยืนพัดอยูแลว  เถร  ซึ่งพระเถระ  อคฺคเหสิ  ไดรับเอาแลว ปตฺต 
ซึ่งบาตร  เถรสฺส  ของพระเถระ  กตภตฺตกิจฺจสฺส  ผูมีกิจดวยภัตอันกระทํา 
แลว ฯ 
        เถโร  อ. พระเถระ  อารภิ  เริ่มแลว  อนโุมทน  ซึ่งอันอนุโมทนา 
ตสฺส  ตมฺพทา ิกสฺส  แกบุรุษผูมีเคราอันแดงน้ัน ฯ  โส  ตมฺพทา ิกปุริโส 
อ. บุรุษผูมีเคราอันแดงน้ัน  น  อสกฺขิ  ไมไดอาจแลว  กาตุ เพ่ืออัน 
กระทํา  จิตฺต  ซึ่งจิต  อตฺตโน  ของตน  ธมฺมเทสานุคต  ใหเปนธรรมชาติ 
ไปตามแลวซึ่งพระธรรมเทศนา  เถรสฺส  ของพระเถระ  ฯ  เถโร  อ. พระ- 
เถระ  สลฺลกฺเขตฺวา  กําหนดแลว ปุจฺฉิ  ถามแลววา  อุปาสก  ดูกอน 
อุบาสก  ตฺว  อ. ทาน  น  สกฺโกสิ  ยอมไมอาจ  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  
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จิตฺต  ซึ่งจิต  เทสนานุคต  ใหเปนธรรมชาติไปตามแลวซึ่งเทศนา  กสฺมา 
เพราะเหตุอะไร  อิติ ดังน้ี  (โส  ตมฺพทา ิโก)  อ. บรุุษผูมีเครา 
อันแดงน้ัน  (อาห)  กราบเรียนแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  กกฺขฬ- 
กมฺม  อ. กรรมอันกลาแข็ง  มยา  อันกระผม  กต  กระทําแลว  ทฆีรตฺต 
สิ้นราตรีนาน  มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท.  พหู  มาก (มยา)  อันกระผม 
มาริตา  ใหตายแลว  อห  อ. กระผม  สรนฺโต  ระลึกถึงอยู  ต  อตฺตโน 
กมฺม  ซึ่งกรรมของตนน้ัน   น  อสกฺขึ  ไมไดอาจแลว  กาตุ เพ่ืออันกระทํา 
จิตฺต  ซึ่งจิต  เทสนานุคต  ใหเปนธรรมชาตไปตามแลวซ่ึงเทศนา  อยฺยสฺส 
ของพระผูเปนเจา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
 
        ๒๒.  ๙๐/๒๐  ต้ังแต  ภิกฺขุ  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
เปนตนไป. 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  กถ  ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา  โจรฆาตโก 
ปุริโส  อ. บรุุษผูฆาซึ่งโจร  กตฺวา  กระทําแลว  กกขฺฬกมฺม ซึ่งกรรมอัน 
กลาแข็ง  วสฺสานิ  สิ้นป  ท.  ปฺจปณฺณาส  ๕๕  มตฺุโต  พนแลว  ตโต 
กมฺมโต  จากกรรมน้ัน  อชฺชเอว  ในวันนี้นั่นเทียว  ทตฺวา  ถวายแลว 
ภิกฺข  ซึ่งภิกษา  เถรสฺส  แกพระเถระ  อชฺชเอว  ในวันนี้นั่นเทียว 
กาลกโต  เปนผูมีกาละอันกระทําแลว  โหติ  ยอมเปน  อชฺชเอว  ในวัน 
นี้นั่นเทียว  (โส  โจรฆาตกปุริโส)  อ. บุรุษผูฆาซึ่งโจรนั้น  นิพฺพตฺโต  
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บังเกิดแลว  กห  น ุโข  าเน  ณ  ที่ไหนหนอแล  อิติ  ดังนี้  สมฏุาเปสุ 
ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมมฺสภาย  ในธรรมสภา ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคจฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัส 
ถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. สนฺนิสินนฺา  เปน 
ผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว  กาย  น ุ อะไรหนอ 
อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
(มย)  อ. ขาพระองค  ท. (สนฺนิสินฺนา)  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  อิมาย 
นาม  กถาย  ดวยวาจาเปนเครื่องกลาวชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี  (เอตรหิ) 
ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  วุตฺเต 
กราบทูลแลว  อาห  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  โส  ปรุิโส 
อ. บุรุษนั้น นิพฺพตฺโต  บังเกิดแลว  ตุสิตปุเร  ในบุรีชื่อวาดุสิต  อิติ 
ดังน้ี  ฯ  (ภิกขฺู)  อ. ภิกษุ  ท. (ปุจฺฉึสุ)  ทูลถามแลววา  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท. วเทถ  ยอมตรัส  ก ึ วจน  ซึ่ง 
คําอะไร  (โส  ปุรโิส)  อ. บุรุษนั้น  ฆาเตตฺวา  ฆาแลว  มนุสฺเส  ซึ่ง 
มนุษย  ท. เอตฺตเก  ผูมีประมาณเทาน้ี  เอตฺตก  กาล  สิ้นกาลอันมี 
ประมาณเทานี้   นิพฺพตฺโต  บังเกิดแลว  ตุสิตวิมาน  ในวิมานชื่อวา 
ดุสิตหรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
อาม  เออ  (เอว)  อ.  อยางนั้น  กลฺยาณมิตฺโต  อ. มิตรผูดีงาม  มหนฺโต 
ผูใหญ  เตน  ปุริเสน  อันบุรุษน้ัน ลทโฺธ  ไดแลว  โส  ปรุิโส  อ. บุรุษนั้น 
สุตฺวา  ฟงแลว  ธมฺมเทสน  ซึ่งพระธรรมเทศนา  สารีปุตฺตสฺส  ของภิกษุ  
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ชื่อวาสารีบุตร  อนโุลมาณ  ยังญาณโดยอนุโลม  นิพฺพตฺเตตฺวา  ให 
บังเกิดแลว  จุโต เคลื่อนแลว  อิโต  อตฺตภาวโต  จากอัตภาพน้ี  นิพฺพตฺโต 
บังเกิดแลว  ตุสิตวิมาเน  ในวิมานชื่อวาดุสิต  อิติ  ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า 
        โจรฆาตโก  ปุริโส  อ. บุรุษผูฆาซ่ึงโจร  นคเร  ใน 
        เมือง  สณุิตฺวาน  ฟงแลว  สุภาสิต  วจน  ซึ่งคําอัน 
        เปนสุภาษิต  ลทฺธาน  ไดแลว  อนุโลมขนฺตึ  ซึ่ง 
        ขันติโดยอนุโลม  ติทิวงฺคโต  ไปแลวสูภพชั้น 
        ไตรทิพ  โมทติ  ยอมบันเทิง  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท.  (อาหสุ)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อนุโมทนกถา  นาม  ชื่อ  อ. วาจาเปนเครื่องกลาว เปน 
เครื่องอนุโมทนา  พลวา  เปนธรรมชาติมีกําลัง  (โหติ)  ยอมเปน  น  หา 
มิได  อกุสลกมฺม  อ. กรรมอันเปนอกุศล  เตน ปุริเสน  กต อันบุรุษ 
นั้นกระทําแลว  มหนฺต เปนกรรมใหญ  (โหติ)  ยอมเปน  (โส  ปุริโส) 
อ. บุรุษนั้น  วิเสส  ยังคุณวิเศษ  นิพฺพตฺเตสิ  ใหบังเกิดแลว  ตตฺตเกน 
การเณน  เพราะเหตุอันมีประมาณเทานั้น  กถ  อยางไร  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  มา  คณฺหถ  จงอยาถือเอา  ปมาณ  ซึ่งประมาณวา 
อปฺป  วา  นอยหรือ  พหุ  วา  หรือวามาก  อิติ  ดังนี ้ มยา  เทสิตธมฺมสฺส 
แหงธรรมอันเราแสดงแลว  ห ิ เพราะวา  เอกวาจาป  แม  อ. วาจา  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 107 

คําหนึ่ง  อตฺถนิสฺสิตา  อันอาศัยแลวซ่ึงประโยชน  เสยฺโยเอว  เปนวาจา 
ประเสริฐกวาน่ันเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห 
ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        เจ  หากวา  วาจา  อ. วาจา  ท.  สหสฺสป  แมอนั 
        มีพันเปนประมาณ  อนตฺถปทสฺหิตา  เปน 
        วาจาประกอบแลวดวยบทอันมปีระโยชนหามิได 
        (โหนฺติ)  ยอมเปนไซร  (ปุคฺคโล) อ. บุคคล 
        สุตฺวา  ฟงแลว  ย  อตฺถปท  ซึ่งบทอันมีประโยชนใด 
        อุปสมมฺติ  ยอมเขาไปสงบ  (ต)  อตฺถปท  อ. บท 
        อันมีประโยชนนั้น  เอก  บทหน่ึง  เสยฺโย  เปนบท 
        ประเสรฐิกวา  (โหติ)  ยอมเปน  อติิ  ดังน้ี ฯ 
        ตตฺถ  ปเทสุ ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปท)  อ. บทวา  สหสฺสมป 
อิติ  ดังนี้  ปริจฺเฉทวจน  เปนคําอันเปนเครื่องกําหนด  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  เจป  แมหากวา  วาจา  อ. วาจา  ท. ปริจฺฉินฺนา 
อันบัณฑิตกําหนดแลว  สหสฺเสน  ดวยพัน เอว  อยางนี้  อิติ  คือ เอก 
สหสฺส  อ. พันหน่ึง  เทฺว  สหสฺสานิ  อ.  พัน  ท. ๒  โหนฺติ  ยอมเปนไซร 
จ  ก็  ตา  วาจา  อ. วาจา  ท.เหลาน้ัน  อนตฺถปทสฺหิตา  เปนวาจา 
ประกอบแลวดวยประโยชนหามิได  คือวา  สฺหิตา  เปนวาจาประกอบแลว 
ปเทหิ  ดวยบท  ท.  อนตฺถเกหิ  อันมีประโยชนหามิได  ปกาสเกหิ  อัน 
ประกาศ  อากาสวณฺณปพฺพตวณฺณวนวณฺณาทีนิ  วตฺถูนิ  ซึ่งเรือ่ง  ท. มกีาร  
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พรรณนาซ่ึงอากาศ  และการพรรณนาซึ่งภูเขา  และการพรรณนาซึ่งปา 
เปนตน  อนิพฺพานทีปเกหิ  อันแสดงซ่ึงพระนิพพานหามิได  (วาจา) 
อ. วาจา  ท. พหุกา  เปนวาจามาก  โหนฺติ  ยอมเปน  ยาว  เพียงใด 
ปาปกาเอว  เปนวาจาลามกน่ันเทียว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  ตาว  เพียงนั้น 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปน  สวนวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  สุตฺวา 
ฟงแลว  อตฺถปท  ซึ่งบทอันมีประโยชน เอกป  แมบทหน่ึง  เอวรูป 
อันมีรูปอยางนี้วา  อย  ธมโฺม  อ. ธรรมน้ี  กาโย  เปนกาย  (โหติ) 
ยอมเปน  อย  ธมฺมชาติ  อ. ธรรมชาตินี ้ สติ  เปนสติ  กายคตา  อันไปแลว 
ในกาย (โหติ)  ยอมเปน  วิชฺชา  อ. วิชชา  ท.  ติสฺโส  ๓  (มยา)  อันเรา 
อนุปฺปตฺตา  ตามบรรลุแลว  สาสน  อ. คําส่ังสอน  พุทฺธาน  ของ 
พระพุทธเจา  ท. (มยา)  อันเรา  กต  กระทําแลว  อิติ  ดังนี้  ย ใด 
วูปสมติ  ยอมเขาไปสงบวิเศษ  วูปสเมน  ดวยการเขาไปสงบวิเศษ 
ราคาทีน  กิเลสาน  แหงกิเลส  ท. มรีาคะเปนตน  ต  ปท  อ. บทนั้น 
อตฺถสาธก  อันยังประโยชนใหสําเร็จ นิพฺพานปฺปฏสยุตฺต  อันประกอบ 
พรอมเฉพาะแลวดวยพระนิพพาน  ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺค- 
สติปฏานปริทีปก  อันแสดงซ่ึงขันธ  และธาตุ  และอายตนะ  และ 
อินทรีย  และพละ  และโพชฌงค และสติปฏฐาน  เอกป  แมบทเดียว 
เสยฺโยเอว  เปนบทประเสริฐกวาน่ันเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ 
(ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  เอก  อตฺถปท  อิติ  ดงัน้ี ฯ  
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                                   เรื่องพระทารุจีริยเถระ 
        ๒๓.  ๙๔/๑๕  ต้ังแต  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  เอตทโหสิ  อย  มยา 
เปนตนไป. 
        เอต ปรวิิตกฺกน  อ. ปริวิตกน้ีวา  อย  ปุรโิส  อ. บุรุษนี ้ พนธฺิตฺวา 
ผูกแลว  นิสฺเสณึ  ซึ่งบันได  สทฺธ ึ กับ  มยา  ดวยเรา  อภิรุหิตฺวา  ข้ึนไป 
เฉพาะแลว  ปพฺพต  สูภูเขา  อกาสิ  ไดกระทําแลว  สมณธมฺม  ซึ่ง 
สมณธรรม  อิทานิ  ในกาลน้ี  (อย  ปรุโิส)  อ. บรุุษน้ี  คเหตฺวา  ถือ 
เอาแลว  ลทธฺึ  ซึ่งลัทธ ิ อิม นี้  จรนฺโต  ประพฤติอยู   วินสฺเสยฺย  พึง 
ฉิบหาย  อห  อ. เรา  น  ปรุิส  ยังบุรุษน้ัน  สําเวเชสฺสามิ  จักใหสังเวช 
อิติ  ดังนี้  อโหสิ  ไดมีแลว  ตสฺส  พฺรหฺมุโน แกพรหมนั้น ฯ  อถ  ครั้งน้ัน 
(โส  พฺรหฺมา)  อ. พรหมนั้น  อุปสงฺกมิตฺวา  เขาไปหาแลว น  ทารุจีริย 
ซึ่งนายทารุจีริยะน้ัน  อาห  กลาวแลว  เอว  อยางนี้วา  พาหิย  ดกูอน 
พาหิยะ  ตฺว  อ. ทาน  อรหา  เปนพระอรหันต  (อสิ)  ยอมเปน  นเอว 
โข  หามิไดนั่นเทียวแล  สมาปนฺโน  เปนผูถึงพรอมแลว  อรหตฺตมคฺค 
ซึ่งอรหัตมรรค  (อสิ)  ยอมเปน  นอป  แมหามิได  ตฺว  อ. ทาน  อรหา 
วา  เปนพระอรหันตหรือ  อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺโน  วา  หรือวา  เปนผูถึง 
พรอมแลว  ซึ่งอรหัตมรรค  (อสิ)  ยอมเปน  ยาย  ปฏิปทาย  ดวย  
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ปฏิปทาใด   สาป  ปฏิปทา   อ. ปฏิปทาแมนั้น    นตฺถิ    ยอมไมมี   เต   แกทาน 
อิติ   ดังนี้  ฯ 
           พาหิโย   อ. นายพาหิยะ   โอโลเกตฺวา   แลดูแลว   มหาพฺรหฺมาน 
ซึ่งมหาพรหม   อากาเส   ตฺวา   กเถนฺต   ผูยืนกลาวอยู   ในอากาศ   จินฺเตสิ 
คิดแลววา   อโห    โอ   กมฺม    อ. กรรม  ภาริย   อันหนัก   (มยา)   อันเรา 
กต   กระทําแลว   อห    อ. เรา  จินฺเตสึ   คิดแลววา    อห   อ. เรา   อรหา 
เปนพระอรหันต   อมฺหิ  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้   จ  ก็   อย   พฺรหฺมา    อ. พรหมนี้ 
วทติ  ยอมกลาววา   ตฺว  อ. ทาน   อรหา  เปนพระอรหันต   (อสิ)   ยอมเปน 
น   หามิได   สมาปนฺโน    เปนผูถึงพรอมแลว   อรหตฺตมคฺคึ   ซึ่งอรหัตมรรค 
(อสิ)   ยอมเปน  นอป  แมหามิได   อิติ   ดังน้ี  ม   กะเรา   อรหา   อ. พระ- 
อรหันต   อฺโ  อ่ืน   อตฺถิ  น ุ โข  มีอยูหรือหนอแล   โลเก   ในโลก 
อิติ  ดังนี้  ฯ   อถ  ครั้งน้ัน   (พาหิโย)  อ. นายพาหิยะ   ปุจฺฉิ    ถามแลว 
น   พฺรหฺมาน   ซึ่งพรหมน้ันวา   เทวเต  แนะเทวดา  อรหา  วา  อ. พระ- 
อรหันตหรือ   อรหตฺตมคฺค    สมาปนฺโน   ปุคฺคโล   วา  หรือวา  อ. บุคคล 
ผูถึงพรอมแลว   ซึ่งอรหัตมรรค   อตฺถิ  นุ  โข   มอียูหรือหนอแล    โลเก 
ในโลก   เอตรหิ   ในกาลบัดนี้   อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน   เทวดา   อ. เทวดา  อาจิกฺขิ   บอกแลว  อสสฺ   พาหิยสฺส 
แกนายพาหิยะน้ันวา   พาหิย   ดูกอนพาหิยะ   นคร   อ. เมือง  สาวตฺถี   นาม 
ชื่อวาสาวัตถี   อตฺถิ  มีอยู  ชนปเทสุ   ในชนบท   ท. อุตฺตเรสุ   อันมีในทิศ 
อุดร   โส   ภควา  อ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   อรห   ผูเปนพระ-  
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อรหันต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ผูตรัสรูเองแลวโดยชอบ   วิหรติ   เสด็จประทับ 
อยู  ตตฺถ  นคเร   ในพระนครน้ัน   เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  พาหิย  ดูกอน 
พาหิยะ  หิ   ก็  โส  ภควา  อ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  อรหา  (โหติ) 
จเอว   ทรงเปนพระอรหันต  ยอมเปนดวยน่ันเทียว   อรหตฺตาย   ธมฺม 
เทเสติ  จ   ยอมทรงแสดง   ซึ่งธรรม  เพ่ือความเปนแหงพระอรหันตดวย 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           พาหิโย   อ. นายพาหิยะ   สุตฺวา    ฟงแลว   กถ   ซึ่งวาจาเปนเครื่อง 
กลาว  เทวตาย  ของเทวดา   รตฺติภาเค   ในสวนแหงราตรี  สวิคฺคมานโส 
ผูมีฉันทะอันมีในใจอันสังเวชแลว   นกิฺขมิตฺวา   ออกไปแลว   สุปฺปารกา 
 จากทาเรือชื่อวาสุปปารกะ  ตขณเอว  ในขณะนั้นน่ันเทียว   อคมาสิ  ได 
ไปแลว  สาวตฺถึ   สูเมืองสาวัตถี   เอกรตฺติวาเสน  ดวยการพักอยูสิ้นราตรี 
หน่ึง  ฯ  (โส  พาหิโย)  อ. นายพาหิยะน้ัน  อคมาสิ   ไดไปแลว   มคฺค 
สิ้นหนทาง   วีสโยชนสติก    อันประกอบดวยรอยแหงโยชน  ๒๐  สพฺพ 
ทั้งปวง  เอกรตฺติวาเสนเอว   ดวยการอยูพักสิ้นราตรีหน่ึงนั่นเทียว   จ  ปน 
ก็แล   (โส  พาหิโย)  อ. นายพาหิยะน้ัน   คจฺฉนฺโต   เมื่อไป  คโต    ไปแลว 
เทวตานุภาเวน   ดวยอานุภาพของเทวดา ฯ  (เกจิ  อาจริยา)  อ. อาจารย  ท. 
บางพวก   วทนฺติเอว   ยอมกลาววา   (โส  พาหิโย)   อ. นายพาหิยะน้ัน  
(คโต)   ไปแลว   พุทฺธานุภาเวน   ดวยอานุภาพของพระพุทธเจา    อิติป 
ดังน้ีบางนั่นเทียว  ฯ 
           ปน  ก็  ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  สตฺถา  อ. พระศาสดา   ปวิฏโ 
เปนผูเสด็จเขาไปแลว   สาวตฺถึ  สูเมืองสาวัตถี    ปณ  ฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  
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โหติ   ยอมเปน ฯ  โส  พาหิโย   อ. นายพาหิยะน้ัน   ปุจฺฉิ   เรียนถามแลว 
ภิกฺขู   ซึ่งภิกษุ   ท. สมฺพหุเล   ผูมาพรอม   ภุตฺตปาตราเส   ผูมีอาหารอัน 
บุคคลพึงกินแตเชาอันฉันแลว    จงฺกมนฺเต    ผูจงกรมอยู   อพฺโภกาเส 
ในที่แจง   วิโมจนตฺถาย   เพ่ือตองการแกอันเปลื้อง   กายาลสิย   ซึ่งความ 
ครานแหงกาย   วา   สตฺถา  อ. พระศาสดา  (วสติ)    ยอมประทับอยู  กห 
าเน  ณ  ที่ไหน  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้   อิติ  ดังน้ี ฯ  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. 
วตฺวา  กลาวแลววา   (สตฺถา)   อ. พระศาสดา  ปวิฏโ   เสด็จเขาไปแลว 
สาวตฺถึ  สูเมืองสาวัตถี  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต   อิติ   ดังนี้   ปจฺุฉึสุ  ถามแลว 
ต   พาหิย   ซึง่นายพาหิยะน้ันวา   ปน   ก็   ตฺว   อ. ทาน   อาคโต   เปนผู 
มาแลว   กโุต   านโต   จากท่ีไหน   อสิ  ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี ฯ  
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                                     เรือ่งพระกุณฑลเกสีเถร ี
           ๒๔.   ๑๐๐/๒๐    ต้ังแต  สา  ตสฺส  ปพฺพตสฺส  มตฺถเก   ตฺวา 
เปนตนไป. 
           สา  กณฺุฑลเกสี  อ. นางกุณฑลเกสีนั้น   ตฺวา  ยืนอยูแลว    มตฺถเก 
บนยอด   ปพฺพตสฺส   แหงภูเขา   ตสฺส  นั้น  อาห    กลาวแลววา   สามิ 
ขาแตนาย  ตฺว   อ. ทาน   กโรหิ   จงกระทํา   พลกิมฺม  ซึ่งพลีกรรม   เต 
ของทานเถิด  อิติ  ดังน้ี  ฯ   โส   โจโร   อ. โจรน้ัน  ตุณฺหี   เปนผูนิ่ง  อโหส ิ
ไดเปนแลว ฯ   (โส  โจโร)  อ. โจรน้ัน  (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา   สามิ 
ขาแตนาย    ตฺว   อ. ทาน   ตุณฺหีภูโต   เปนผูเปนคนน่ิงเปนแลว    อส ิ
ยอมเปน   กสฺมา  เพราะเหตุอะไร   อิติ  ดังนี้   ตาย   กุณฺฑลเกสิยา   อัน 
นางกุณฑลเกสีนั้น   วุตฺเต  กลาวแลว   ปุน   อีก   อาห   กลาวแลววา 
อตฺโถ   อ. ความตองการ  พลิกมฺเมน  ดวยพลีกรรม   น   (โหติ)  ยอม 
ไมมี  มยฺห   แกฉัน   ปน   แตวา  อห   อ.  ฉัน  วฺเจตฺวา    ลวงแลว 
อาทาย  พาเอาแลว   ต  ซึ่งเธอ   อาคโต  เปนผูมาแลว   อมฺห ิ  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้   ต  กุณฺฑลเกสึ   กะนากุณฑลเกสินั้น ฯ  (กุณฺฑลเกสี)   อ. นาง 
กุณฑลเกสี   (อาห)   กลาวแลววา  สามิ   ขาแตนาย   ตฺว  อ. ทาน 
(วฺเจตฺวา)   ลวงแลว   (อาทาย)  พาเอาแลว  (ม)   ซึ่งดิฉัน   (อาคโต) 
เปนผูมาแลว    (อสิ)   ยอมเปน  กึการณา  เพราะเหตุอะไร   อิติ   ดังน้ี ฯ   
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           โจโร   อ. โจร  (อาห)   กลาวแลววา   (อห)   อ. ฉัน  (วฺเจตฺวา) 
ลวงแลว   (อาทาย)   พาเอาแลว  (ต)  ซึง่เธอ  (อาคโต)  เปนผูมาแลว 
ต  มาเรตฺวา    ตว  อาภรณานิ   คเหตฺวา   ปลายนตฺถาย   เพ่ือประโยชนแก 
อันยังเธอใหตายแลว   ถอืเอาแลว  ซึ่งเครื่องอาภรณ  ท. ของเธอ   หนีไป 
(อมฺหิ)   ยอมเปน   อิติ   ดงัน้ี  ฯ  สา  กณฺุฑลเกสี  อ.  นางกุณฑลเกสีนั้น 
มรณภยตชฺชติา   ผูอันความกลัวแตความตายคุกคามแลว   อาห   กลาว 
แลววา   สามิ   ขาแตนาย  อห  (ตว  สนตฺกา  โหมิ)  จ  อ. นางกุณฑลเกสีนั้น 
มีอยู   ของทาน   ยอมเปนดวย  อาภร ณานิ   เม  ตว   สนฺตกานเิอว  (โหนฺติ) 
จ  อ. เครื่องอาภรณ   ท. ของดิฉัน  เปนของมีอยู    ของทานน่ันเทียว   ยอม 
เปนดวย   ตฺว  อ. ทาน   วเทสิ   กลาวแลว  เอว   อยางนี้   กสฺมา  เพราะ 
เหตุอะไร   อิติ  ดังนี้  ฯ  โส  โจโร   อ. โจรน้ัน  (กณฺุฑลเกสิยา)  ปุนปฺปุน 
ยาจิยมาโนป   ผูแมอันนางกุณฑลเกสีออนวอนอยู   บอย ๆ  วา  ตฺว  อ. ทาน 
มา  กโรหิ   จงอยากระทํา   เอว   อยางนี้    อิติ   ดงัน้ี    อาห   กลาวแลววา 
อห   อ. ฉัน  มาเรมิเอว   จะยังเธอใหตายน่ันเทียว    อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (กุณฺฑลเกสี)   อ. นางกุณฑลเกสี  วตฺวา  กลาวแลววา   เอว  ครั้น 
เมื่อความเปนอยางนี้   สนฺเต  มีอยู   ก ึ ปโยชน   อ. ประโยชนอะไร  มรเณน 
ดวยความตาย  มม   แหงดิฉัน  เต  แกทาน   ตฺว   อ. ทาน   คเหตฺวา 
จงถือเอาแลว   อิมานิ   อาภรณานิ   ซึง่เครื่องอาภรณ  ท. เหลาน้ี  เทหิ 
จงให  ชีวิต  ซึ่งชีวิต   มยหฺ  แกดิฉันเถิด    ตฺว  อ. ทาน   ธาเรหิ   จงทรงไว 
ม   ซึ่งดิฉันวา   อห  อ. ดฉัิน  มตา   เปนผูตายแลว   (อมฺหิ)   ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้   ปฏฐาย   จําเดิม   อิโต   กาลโต   แตกาลน้ี  วา  อีกอยางหน่ึง  
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อห   อ. ดิฉัน  ทาสี  จักเปนนางทาสี  เต  ของทาน   หุตฺวา   เปน   กริสฺสามิ 
จักกระทํา   หตฺถกมฺม   ซึ่งหัตกรรม   อิติ  ดังน้ี   อาห   กลาวแลว   คาถ 
ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        สุวณฺณเกยูรา   อ. สรอยคออันเปนวิการแหงทอง  ท. 
        อิเม   เหลาน้ัน  สพฺเพ   ทั้งปวง    เวฬุริยามยา  เปนของ 
        สําเร็จแลวดวยแกวไพฑูรย    (โหนฺติ)   ยอมเปน 
        ภทฺทนฺเต    ขาแตทานผูเจริญ  ตฺว  อ. ทาน   สพฺพ 
        อาภรณ   คณฺห   จ   จงถือเอา  ซึ่งเครื่องอาภรณทั้งปวง 
        ดวย  มม   ทาสึ  สาวย  จ   จงยังบุคคลใหสดับ   ซึ่ง 
        ดิฉันวาเปนทาสีดวย   อิติ  ดังน้ี ฯ 
           โจโร  อ. โจร  สุตฺวา   ฟงแลว   ต  วจน   ซึ่งคําน้ัน  วตฺวา  กลาว 
แลววา   เอว   กมฺเม   ครัน้เมื่อกรรมอยางนี้   (มยา)  อันฉัน   กเต 
กระทําแลว  ตฺว  อ. เธอ   คนฺตฺวา   จักไปแลว   อาจิกฺขิสฺสสิ   จักบอก 
มาตาปตูน  แกมารดาและบิดา   ท. อห  อ. ฉัน   มาเรสฺสามิเอว   จักยังเธอ 
ใหตายน่ันเทียว   ตฺว  อ. เธอ  มา  ปริเทวิ   อยาร่ําไรแลว   พาฬหฺ 
อยางหนัก   อิติ   ดังนี้   อาห   กลาวแลว   คาถ   ซึง่คาถา   อิม   นี้วา 
        ตฺว  อ. เธอ   มา  ปริเทเวสิ   อยาร่าํไรแลว   พาฬฺห 
        อยางมัน่   ตฺว   อ. เธอ   พนฺธาห ิ  จงผูก   ภณฺฑก 
        ซึ่งหอ   ขิปฺป   พลัน  ชีวิต  อ.  ชวีิต   ตุยฺห  ของเธอ 
        น  อตฺถิ   ยอมไมมี   อห  อ. ฉัน  คณฺหามิ   จะถือเอา 
        ภณฺฑก   ซึ่งหอ  สพฺพ   ทั้งปวง    อิติ  ดังน้ี ฯ  
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           สา   กุณฺฑลเกสี   อ. นางกุณฑลเกสีนั้น   จินฺเตสิ   คิดแลววา   อโห 
โอ   อิท   กมมฺ   อ. กรรมนี้   ภาริย  เปนกรรมหนัก   (โหติ)  ยอมเปo 
ปฺา   นาม  ชื่อ  อ. ปญญา    (ธมมฺชาติยา)   อันธรรมชาติ   น   กตา 
ไมกระทําแลว   ปจิตฺวา   ขาทนตฺถาย   เพ่ือประโยชนแกอันหุงตมแลว 
เค้ียวกิน   อถโข  ที่แท   (สา  ปฺญา)   อ. ปญญาน้ัน  (ธมฺมชาติยา) 
อันธรรมชาติ  กตา  กระทําแลว   วิจารณตฺถาย   เพ่ือประโยชนแกอัน 
พิจารณา   อห  อ. เรา   ชานิสฺสามี    จักรู   กตฺตพฺพ   กมฺม  ซึ่งกรรมอันเรา 
พึงกระทํา   อสฺส   โจรสฺส   แกโรจนัน้   อิติ   ดังน้ี ฯ  อถ  ครัง้นั้น  สา 
กุณฺฑลเกสี   อ.  นางกุณฑลเกสีนั้น   อาห  กลาวแลววา   สามิ   ขาแตนาย 
ยทา  ในกาลใด  ตฺว  อ. ทาน  (ราชปุริเสหิ)   อันราชบุรุษ  ท. คเหตฺวา 
จับแลว   (สฺาย)  ดวยความหมายรูวา   โจโร  เปนโจร  อิติ  ดังนี้ 
นียสิ   นําไปอยู   ตทา  ในกาลน้ัน   อห   อ. ดิฉัน   อาจิกขึฺ   บอกแลว 
มาตาปตูน   แกมารดาและบิดา   ท.  เต  มาตาปตโร  อ. มารดาและบิดา  ท. 
เหลาน้ัน   วิสฺสชฺเชตฺวา   สละวิเศษแลว   สหสฺส   ซึ่งพันแหงทรัพย 
อานาเปตฺวา   ยังบุคคลใหนํามาแลว  ต  ซึ่งทาน  กรสึุ   กระทําแลว   เคเห 
ในเรือน  อห  อ. ดิฉัน   อุปการิกา  เปนผูอุปการะ  ตุยฺห   แกทาน 
(อมฺหิ)   ยอมเปน  ปฏาย   จําเดิม  ตโต   กาลโต   แตกาลน้ัน   อชฺช 
ในวันนี้   ตฺว  อ. ทาน   เทหิ   จงให   เม   สุทิฏ   กตฺวา  อตฺตาน  วนฺทิตุ 
เพ่ืออันกระทํา   ใหเปนผูอันดิฉันเปนดวยดีแลว   แลวจึงไหว   เม   แก 
ดิฉันเถิด   อิติ   ดังนี้    น  โจร   กะโจรน้ัน  ฯ  
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           โส โจโร   อ. โจรนั้น   วตฺวา   กลาวแลววา  ภทฺเท   แนะนางผูเจริญ 
สาธุ   อ.  ดลีะ  ตฺว  อ. เธอ  กตฺวา   จงกระทําแลว   สุทิฏ  ใหเปนผูอัน 
ตนเห็นดวยดีแลว    วนฺทาหิ   จงไหวเถิด   อิติ   ดังน้ี   อฏาสิ   ไดยืนอยูแลว 
ปพฺพตนฺเต   ณ  ที่สุดแหงภูเขา  ฯ   อถ   ครั้งน้ัน   สา   กุณฺฑลเกสี  อ. นาง 
กุณฑลเกสีนั้น  กตฺวา  กระทําแลว   ปทกฺขิณ  ซึ่งปทักษิณ   ติกขฺตฺตุ   ๓ ครัง้ 
วนฺทิตฺวา   ไหวแลว  น  โจร   ซึ่งโจรนั้น   จตูสุ   าเนสุ   ในานะ  ท. ๔  
(วตฺวา)  กลาวแลววา     สามิ   ขาแตนาย   อิท   ทสสฺน   อ. การเห็นนี้ 
ปจฺฉิมทสฺสน   เปนการเห็นอันมีในเบื้องหลัง   เม   แหงดิฉัน  (โหติ) 
ยอมเปน   อิทานิ    ในกาลน้ี   ตุยฺห   มม   ทสฺสน   วา   อ. การเห็น 
ซึ่งดิฉัน  แหงทานหรือ  มยฺห  ตว  ทสฺสน  วา  หรือวา  อ. การเห็น ซึ่งทาน 
แหงดิฉัน   นตฺถิ   ยอมไมมี   อิติ   ดังน้ี  อาลิงฺคิตฺวา   สวมกอดแลว   ปุรโต 
จ  ขางหนาดวย   ปจฺฉโต   จ  ขางหลังดวย   ตฺวา   ยืนอยูแลว   ปฏ ิปสฺเส 
ที่ขางแหงหลัง   คเหตฺวา    จับแลว   (โจร)   ซึ่งโจร  ปมตฺต   หตฺุวา 
ปพฺพตนฺเต   ิต ผูเปนคนประมาทแลว  เปน  ยืนอยูแลว   ณ  ทีสุ่ดแหงภูเขา 
ขนฺเธ   ที่คอ   เอเกน   หตฺเกน   ดวยมือขางหน่ึง   คเหตฺวา   จับแลว 
ปฏ ิกจฺฉาย   ที่รักแรขางหนา   เอเกน   หตฺเถน  ดวยมือขางหน่ึง   ขิป 
ผลักไปแลว   ปพฺพตปปาเต   ในเหวแหงภูเขา ฯ  โส  โจโร  อ. โจรน้ัน 
ปฏิหโต   กระทบแลว    ปพฺพตกุจฺฉิย   ที่ทองแหงภูเขา   ขณฺฑาขณฺฑ   เปน 
ทอนใหญและทอนนอย   หุตฺวา   เปน  ปติ   ตกไปแลว   ภูมิย   บนภาคพื้น ฯ 
           เทวตา  อ. เทวดา   อธิวตฺถา   ผูอยูทับแลว   โจรปปาตมตฺถเก 
บนยอดแหงภูเขาเปนที่ยังโจรใหตกไป   ทิสฺวา   เห็นแลว   กิรยิ   ซึ่ง  กริิยา  
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เตส  ทฺวินฺนป   ชนาน   แหงชน    ท. แม  ๒  เหลาน้ัน    ทตฺวา   ใหแลว 
สาธุการ   ซึ่งอันสาธุการ   ตสฺสา   อิตฺถิยา   แกหญงิน้ัน   อาห  กลาวแลว 
คาถ   ซึ่งคาถา  อิม   นี้วา 
        โส  ปุริโส  อ. บุรุษนัน้  ปณฺฑิโต   เปนผูฉลาด   าเนสุ 
        ในฐานะ  ท. สพฺเพสุ   ทั้งปวง  โหติ   ยอมเปน   น 
        หามิได   อิตฺถีป   แม  อ. หญิง วิจกฺขณา   ผูเหน็แจง 
        ปณฺฑิตา   เปนผูฉลาด  โหติ  ยอมเปน  ตตฺถ  ตตฺถ 
         าเนสุ   ในานะ  ท. เหลาน้ันเหลาน้ัน   อิติ  ดังน้ี  ฯ 
 
           ๒๕.  ๑๐๕/๗   ต้ังแต   ภิกฺขู   ธมฺมสภาย   กถ   สมฏุาเปสุ 
เปนตนไป. 
           ภิกฺขู   อ. ภิกษุ   ท.  กถ   ยังวาจาเปนเครื่องกลาว   ธมฺมสสฺวน  อ. 
การฟงซ่ึงธรรม   พหุ  มาก   นตฺถิ  ยอมไมมี   กุณฺฑลเกสีเถริยา   แกพระ 
เถรีชื่อวากุณฑลเกสี   ปพฺพชิตกิจฺจ  อ. กิจแหงบรรพชิต   อสฺสา   กุณฺฑล- 
เกสีเถริยา  ของพระเถรีชื่อวากุณฑลเกสีนั้น   ปตฺต  ถึงแลว   มตฺถก  ซึ่ง 
ที่สุด   กิร  ไดยินวา   (สา  กุณฺฑลเกสีเถรี)   อ. พระเถรีชื่อวากุณฑลเกสี 
นั้น  กตฺวา   กระทําแลว   มหาสงฺคาม   ซึ่งสงครามอันใหญ   สทฺธึ   กับ 
โจเรน  ดวยโจร   เอเกน   คนหน่ึง   ชนิิตฺวา   ชนะแลว  อาคตา  มาแลว 
อิติ  ดังนี้  สมุฏาเปสุ   ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมฺมสภาย   ในธรรมสภา ฯ 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา   อาคนฺตฺวา   เสด็จมาแลว   ปุจฺฉิตฺวา   ตรัส 
ถามแลววา   ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ  ท. ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. สนฺนิสนิฺนา   เปน  
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ผูนั่งประชุมกันแลว   กถาย   ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว    กาย  นุ  อะไร 
หนอ  อตฺถ  ยอมมี   เอตรหิ   ในกาลบัดนี้   อิติ  ดังนี้  (วจเน)  ครั้นเมื่อ 
คําวา  (มย)  อ. ขาพระองค  ท. (สนฺนสิินฺนา)   เปนผูนั้งประชุมกันแลว 
 ึอิมาย   นาม   กถาย   ดวยวาจาเปนเครื่องกลาวชื่อน้ี    (อมฺห)  ยอมมี 
(เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้   อิติ  ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน 
วุตฺเต   กราบทูลแลว   วตฺวา   ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห 
อ. เธอ  ท. มา  มินาถ  จงอยานับ   มยา  เทสิตธมฺม  ซึ่งธรรมอันเรา 
แสดงแลววา  อปฺป   วา   อันนอยหรือ  พหุ  วา  หรอืวาอันมาก   อิติ  ดังนี ้
ปท  อ. บท  อนตฺถ  อันไมมีประโยชน  สตป  แมอันบัณฑิตกําหนดแลว 
ดวยรอย   เสยฺโย   เปนบทประเสริฐกวา   โหติ   ยอมเปน  น  หามิได  ปน 
สวนวา  เอกป  ธมฺมปท   อ. บทแหงธรรม   แมบทหน่ึง   เสยฺโย   ว  เปน 
บทประเสริฐกวาเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  จ  อน่ึง   ชโย  นาม   ชื่อ  อ. 
ความชนะ  น  โหติ   ยอมไมมี   ชินนฺตสส   ปุคฺคลสฺส   แกบคุคล  ผูชนะอยู 
อวเสสโจเร  ซึ่งโจรผูเหลือลง  ท. ปน  แตวา   ชโย  อ. ความชนะ  โหติ 
ยอมมี  อชฺฌคฺติเก   กิเลสโจเร  ชินนฺตสฺส   ปถคฺคลสฺส  แกบุคคล  ผูชนะ 
อยู   ซึ่งโจรคือกิเลส  ท. อันเปนไปในภายในนั่นเทียว   อิติ  ดงัน้ี  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา   ธมฺม   เทเสนฺโต   เมื่อจะทรงสืบตอ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดงซึ่งธรรม 
อกาสิ   ไดทรงภาษิตแลว   คาถา  ซึ่งพระคาถา   ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        จ  ก ็ โย  ปุคฺคโล   อ. บุคคลใด   ภาเส   พึงกลาว 
        คาถา   ซึ่งคาถา  ท. สต  อันบัณฑิตกําหนดแลวดวย 
        รอย     อนตฺถปทสฺหิตา    อันประกอบแลวดวย  
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        ประโยชนหามิได   (ปุคคฺโล)    อ. บุคคล    สตฺุวา 
        ฟงแลว  ย  ธมมฺปท   ซึ่งบทแหงธรรมใด  อุปสมฺมติ 
        ยอมเขาไปสงบ  (ต)  ธมมฺปท   อ. บทแหงธรรมน้ัน 
        เอก  บทเดียว   เสยฺโย   เปนบทประเสริฐกวา  (ตโต 
        ตสฺส   ปุคฺคสฺส   สตคาถากถนโต)  กวาการกลาว 
        ซึ่งคาถาอันบัณฑิตกําหนดแลวรอย   แหงบคุคล 
        นั้นนั้น  (โหติ)  ยอมเปน   โย   ปุคฺคโล   อ. บคุคลใด 
        ชิเน  พึงชนะ  มานุเส   ซึ่งประชมุแหงมนษุย   ท. 
        สหสฺส  อันบัณฑิตกาํหนดแลวดวยพัน   สหสฺเสน 
        ดวยพัน   สงฺคาเม   ในสงคราม   (โส  ปุคฺคโล)  
        อ. บุคคลนั้น  ( อุตฺตโม  นาม)  ชือ่วาเปนผูสูงสุด 
        (สงฺคามชินต  ชนาน)   แหงชน  ท.  ผูชนะอยูใน 
        สงคราม  (โหติ)   ยอมเปน  (น)  หามิได  จ  สวนวา 
        (โย  ปุคฺคโล)   อ. บุคคลใด   เชยฺย  พึงชนะ  อตฺตาน 
        ซึ่งตน   เอก   ผูเดียว   โส   เว   ปุคฺคโล  อ. บุคคล 
        นั้นแล   สงฺคามชุตฺตโม   เปนผูสูงสุดแหงบุคคล 
        ผูชนะในสงคราม  (โหติ)  ยอมเปน    อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           อตฺโถ   อ. อรรถวา   จ  ก ็ โย  ปคฺุคโล  อ. บคุคลใด   ภาเสยฺย 
พึงกลาว   คาถา   ซึ่งคาถา   ท.  สตปรจฺิเฉทา   อันกําหนดดวยรอย  คือวา 
พหู  มาก   อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ   ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปททฺวยสฺส)  
แหงหมวดสองแหงบทวา   คาถา  สต  อิติ   ดังนี้  ฯ  
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           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   สฺหิตา  อันประกอบแลว   ปเทหิ   ดวยบท  ท. 
อนตฺเกหิ   อันมีประโยชนหามิได   อากาสวณฺณนาทิวเสน   ดวยอํานาจ 
แหงเรื่องมีการพรรณนาซ่ึงอากาศเปนตน  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา   อนตฺถปทสฺหิตา   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (ปท)   อ. บท   ขนธฺาทิปฺปฏิสยุตฺต  อันประกอบพรอมเฉพาะแลว 
ดวยธรรมมีขันธเปนตน   อตฺถสาธก  อันเปนเครื่องยังประโยชนใหสําเร็จ 
ธมฺมปท  อิติ   ชื่อวาบทแหงธรรม ฯ 
           ธมฺมปเทสุ   ในบทแหงธรรม  ท.   จตูสุ  ๔  วุตฺเตสุ   อันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลว   เอว  อยางนี้วา   ปริพฺพาชกา   ดูกอนปรพิาชกและ 
ปริพาชิกา   ท. ธมฺมปทานิ   อ. บทแหงธรรม  ท.  จตฺตาริ ๔  อิมานิ 
เหลาน้ี   จตฺตาริ   ธมฺมปทานิ   อ. บทแหงธรรม  ท. ๔  กตมานิ  เหลาไหน 
ปริพฺพาชกา  ดูกอนปริพาชกและปริพาชิกา   ท. ธมฺมปท  อ. บทแหงธรรม 
อนภิชฺฌา   คือความไมเพงเล็ง  ปริพฺพาชกา  ดูกอนปริพาชกและปริพา- 
ชิกา   ท. ธมมฺปท  อ. บทแหงธรรม   อพฺยาปาโท  คือความไมพยาบาท 
ปริพฺพาชกา   ดูกอนปริพาชกและปรพิาชกา   ท.  ธมฺมปท   อ. บทแหงธรรม 
สมฺมาสติ   คือความระลึกโดยชอบ   ปริพฺพาชกา  ดกูอนปริพาชกและปร-ิ 
พาชิกา  ท.  ธมฺมปท  อ.  บทแหงธรรม  สมฺมาสมาธิ  คือความต้ังม่ัน 
โดยชอบ  อิติ  ดังนี้หนา   ธมฺมปท  อ. บทแหงธรรม   เอกป   แมบทหน่ึง 
เสยฺโย   เปนบทประเสริฐกวา  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ  
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           (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   สงฺคามโยโธ  อ. นกัรบในสงคราม   โย 
ใด   คือวา  เอโก  คนหน่ึง   ชิเนยฺย   พึงชนะ  มนุสฺเส   ซึ่งมนุษย  ท. 
สหสฺส   อันกําหนดดวยพัน  คุณิต  อันบุคคลคูณแลว   สหสฺเสน   ดวย 
พัน  สงฺคาเม   ในสงคราม  เอกสฺมึ   ครั้งหนึ่ง    คือวา  ชินิตฺวา   ชนะ 
แลว   มนุสฺสสตสหสฺสานิ   ซึ่งแสนแหงมนุษย   ท.  ทส ๑๐  อาหเรยฺย 
พึงนํามา  ชย  ซึ่งความชนะ  อยป  (โส)  สงฺคามโยโธ  อ. นับรบใน 
สงครามน้ันแมนี้   อุตฺตโม   นาม    ชือ่วาเปนผูสูงสุด  สงฺคามชินต   ชนาน 
แหงชน  ท. ผูชนะอยูในสงคราม   โหติ  ยอมเปน  น   หามิได   (อิติ) 
ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา  โย  สหสฺส  สหสฺเสน 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปน  สวนวา  โย  โยโธ  อ. นักรบใด 
สมฺมสนฺโต   พิจารณาอยู   อชฌฺตฺติกกมฺมฏาน   ซึง่กรรมฐานอันเปนไป 
ในภายใน   รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ   ในที่เปนที่พักในกลางคืนและที่เปน 
ที่พักในกลางวัน  ท.  ชิเนยฺย  พึงชนะ  อตฺตาน  ซึ่งตน  โลภาทิกฺกิเลสชเยน 
ดวยการชนะซ่ึงกิเลสมีความโลภเปนตน  (อิติ)   ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  เอกฺจ   เชยฺยมตฺตาน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โส  โยโธ  อ. นักรบนั้น   สงฺคามสีสโยโธ 
เปนนักรบในประเทศแหงสงคราม   อุตฺตโม   ผูสูงสุด   คือวา  ปวโร 
ผูประเสริฐ   สงฺคามชินต   ชนาน   แหงชน   ท.  ผูชนะอยูในสงคราม 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถา 
วา  ส   เว   สงฺคามชุตฺตโม   อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                       เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ 
           ๒๖.  ๑๐๗/๔    ต้ังแต   โส   กริ   พฺราหฺมโณ   กุ  นุ  โข   เปนตนไป. 
           กิร  ไดยินวา   โส   พฺราหฺมโณ   อ. พราหมณนั้น   (จินฺเตตฺวา) 
คิดแลววา    สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา   ชานาติ   ยอม 
ทรงทราบ  อตฺถเอว   ซึ่งความเจริญน่ันเทียว  กึ  นุ  โข   หรือหนอแล 
อุทหุ   หรือวา  (สมฺมาสมฺพุทฺโธ)   อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา  (ชานาติ) 
ยอมทรงทราบ   อนตฺถป   แมซึ่งเหตุมิใชความเจริญ   อห    อ.  เรา 
ปุจฺฉิสฺสามิ    จักทูลถาม  น   สมฺมาสมฺพุทฺธ   ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
อิติ  ดังนี้   อุปสงฺกมิตฺวา   เขาไปเฝาแลว   สตฺถาร   ซึ่งพระศาสดา   ปุจฺฉิ 
ทูลถามแลววา   ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ   ตุมฺเห   อ. พระองค  ท. 
ชานาถ   มฺเ   ชะรอยจะทรงทราบ  อตฺถเอว   ซึ่งความเจริญ  นั้นเทียว 
โน   (ชานาถ   มฺเ)  ชะรอยจะไมทรงทราบ   อนตฺถ  ซึ่งเหตุมิใช 
ความเจริญ   อิติ  ดังนี้  ฯ 
           (สตฺถา)   อ. พระศาสดา   (อาห)  ตรัสแลววา   พฺราหฺมณ 
ดูกอนพราหมณ   อห  อ. เรา   อตฺถ  ชานามิ  จ   ยอมทราบ  ซึ่งความ 
เจริญดวย   อนตฺถ   (ชานามิ)   จ  ยอมทราบ   ซึ่งเหตุมิใชความเจริญ 
ดวย   อิติ ดังน้ี  ฯ  (พฺราหฺมโณ)   อ. พราหมณ   (อาห)   กราบทูล 
แลววา   เตนหิ    ถาอยางนั้น    ตุมฺเห   อ. พระองค  ท.  กเถถ   จงตรัสบอก 
อนตฺถ   ซึ่งเหตุมิใชความเจริญ  เม   แกขาพระองคเถิด   อิติ   ดังน้ี ฯ  
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อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาห   ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระ- 
คาถา   อิม   นี้วา    
        พฺราหมฺณ   ดูกอนพราหมณ   ตฺว  อ. ทาน   เสวสฺสุ 
        จงเสพ  เอต  ฉพฺพิธกมฺม  ซึ่งกรรมอันมอียาง ๖ นี ้
        อุสฺสูรเสยฺย   คือ  ซึง่การนอนอันมีพระอาทิตยขึ้น 
        ไปแลว  อาสสฺย    คือ  ซึ่งความเปนแหงบุคลผู 
        เกียจคราน   จณฑฺิกกฺ  คือ  ซึ่งความเปนแหงบคุคล 
        ผูดุราย   ทีฆโสตฺติย   คือ  ซึ่งความเปนแหงบคุคล 
        ผูหลบัส้ินกาลนาน   อทฺธานคมน  คือ  ซึ่งการไปสู 
        หนทางไกลยืดยาว  เอกสฺส   ปคฺคลสฺส  แหงบคุคล 
        คนเดียว   ปรทารูปเสวน  คือ   ซึง่การเขาไปเสพ 
        ซึ่งทาระของบุรษุอืน่   อนตฺถ  อ. เหตุมใิชความ 
        เจริญ  ภวิสฺสติ   จักมี   เต   แกทาน   อิติ   ดังน้ี  
        อสฺส   พฺราหฺมณสฺส   แกพราหมณนั้น ฯ 
           พฺราหฺมโณ   อ. พราหมณ  สุตฺวา   ฟงแลว  ต  วจน   ซึ่งพระ 
ดํารัสนั้น  อทาสิ   ไดทูลถวายแลว   สาธุการ   ซึ่งอันสาธุการวา   คณาจริย 
ขาแตพระโคดมผูเปนอาจารยแหงคณะ   คณเชฏก   ผูทรงเจริญท่ีสุด 
ในคณะ  สาธุ   อ. อีละ  สาธุ  อ. ดลีะ   ตุมฺเห   อ. พระองค  ท.  เทียว 
อตฺถ  ชานาถ   จ  ยอมทรงทราบซ่ึงความเจริญดวย   อนตฺถ  (ชานาถ)  
จ  ยอมทรงทราบซ่ึงเหตุมิใชความเจริญดวย   อิติ  ดังน้ี  ฯ   (สตฺถา)  
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อ. พระศาสดา   (อาห)  ตรัสแลววา  พฺราหฺมณ  ดูกอนพราหมณ   เอว 
อ. อยางนั้น   อตฺถานตฺถชานนโก   นาม  ปุคฺคโล   อ. บุคคล  ชือ่วา 
ผูรูซึ่งความเจริญและเหตุมิใชความเจริญ  สทิโส   ผูเชนกับ   มยา   ดวย 
เรา  นตฺถิ    ยอมไมมี   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน   สตฺถา   อ. พระศาสดา   อุปธาเรตฺวา   ทรงใครคราญ 
แลว  อชฺฌาสย   ซึ่งอัธยาศัย   อสฺส   พฺราหฺมณสฺส  แหงพราหมณนั้น  ปุจฺฉิ 
ตรัสถามแลววา   พฺราหฺมณ  ดูกอนพราหมณ   ตฺว  อ. ทาน   ชีวสิ   ยอม 
เปนอยู  เกน   กมฺเมน   ดวยกรรมอะไร  อิติ  ดังน้ี   ฯ   (พฺราหฺมโณ) 
อ. พราหมณ  (อาห)   กราบทูลแลววา   โคตม   ขาแตพระโคดม   โภ 
ผูเจริญ  อห   อ. ขาพระองค   (ชีวามิ)   ยอมเปนอยู   ชูตกมฺเมน  ดวย 
กรรมคือการเลนซึ่งสะกา   อิติ  ดังนี้  ฯ   (สตฺถา)   อ. พระศาสดา   (ปุจฺฉิ) 
ตรัสถามแลววา   ปน   ก็   ชโย   อ. ความชนะ  โหติ   ยอมมี   เต  แกทาน 
กึ   หรือ   (อุทาหุ)   หรือวา    ปราชโย   อ. ความแพ  (โหติ)   ยอมมี 
(เต)   แกทาน   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (สตฺถา)    อ. พระศาสดา   (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา   ชโยป 
อ. ความชนะบาง   ปราชโยป  อ.  ความแพบาง  (โหติ)   ยอมมี  (เม) 
แกขาพระองค   อิติ   ดังน้ี  (เตน   พฺราหฺมเณน)   อันพราหมณนั้น 
วุตฺเต   กราบทูลแลว   วตฺวา  ตรัสแลววา   พฺราหฺมณ   ดกูอนพราหมณ 
เอโส   ชยปราชโย   อ. ความชนะและความแพนั่น  อปฺปมตฺตโก  เปน 
อาการมีประมาณนอย   (โหติ)   ยอมเปน  ชโย  นาม   ชื่อ   อ. ความ 
ชนะ  ปร  ปคฺุคล   ชินนตฺสฺส   แหงชนผูชนะอยู  ซึ่งบุคคลอ่ืน  เสยฺโย  
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เปนอาการประเสริฐวา   (โหติ)   ยอมเปน  น  หามิได  ปน  สวนวา 
โย   ปุคฺคโล   อ. บุคคลใด  ชินาติ  ยอมชนะ  อตฺตาน  ซึ่งตน  กิเลสชเยน 
ดวยการชนะซ่ึงกิเลส  ชโย   อ. ความชนะ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส   แหงบุคคล 
นั้น  เสยฺโย   เปนอาการประเสริฐกวา   (โหติ)  ยอมเปน  หิ  เพราะวา 
โกจิ  อ. ใคร  ๆ  น  สกโฺกติ   ยอมไมอาจ    กาตุ    เพ่ืออันกระทํา   ชย 
ซึ่งความชนะ  ต  นั้น  ปราชย  ใหเปนความแพ   อิติ   ดังนี้   อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา   ธมฺม  เทเสนฺโต   เมื่อจะทรงสืบตอ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดงซึ่งธรรม 
อภาสิ   ไดทรงภาษิตแลว   คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา   เหลาน้ีวา 
        อตฺตา   หเว    อ. ตนแล   ชิต  อันบุคคลชนะแลว 
        เสยฺโย   เปนสภาพประเสริฐกวา   (โหติ)  ยอมเปน 
        จ   สวนวา   ปชา   อ.  หมูสัตว  อิตรา  นอกนี้  ยา 
        ย   นี้ใด   (ชิตา)   พึงเปนหมูอันบคุคลชนะแลว 
        (ภเวยฺย)  พึงเปน  (ต  ชิต)   อ. ความชนะนั้น 
        (ตสฺสา   ปชาย)  แหงหมูสัตวนั้น   (เสยฺโย) 
        เปนความชนะประเสริฐวา   (โหติ)   ยอมเปน 
        (น)   หามิได    (หิ)   เพราะวา  เทโว  อ.  เทพ 
        นเอว   กยิรา   พึงกระทําไมไดนั่นเทียว  คนฺธพฺโพ 
        อ. คนธรรพ   น  กยริา   พึงกระทําไมได   มาโร  อ. 
        มาร  สห   พรอม  พฺรหฺมุนา   ดวยพรหม   น  กยิรา พึง 
        กระทําไมได   ชิต   ซึ่งความชนะ   ชนฺตุโน   แหงสัตว 
        เกิด  อตฺตทนฺตสฺส   ผูมีตนอันฝกแลว   โปสสฺส  ผู  
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        เปนสัตวของเลี้ยง  สฺตจาริโน   ผูมีความประพฤติ 
        อันสํารวมแลว   นิจจฺ    เปนนิจ   ตถารูปสฺส   ผูมีรูป 
        อยางน้ัน   อปชิต  ใหเปนความแพ   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (สทฺโท)  อ. ศัพทวา   หเว   อิติ  ดังน้ี   ตตฺถ   คาถาย   ในพระคาถา 
นั้น   นิปาโต   เปนนิบาต   (โหติ)  ยอมเปน  ฯ 
           (ปท)  อ. บทวา  ชติ   อิติ  ดังน้ี    ลิงฺควิปลฺลาโส   เปนลิงค- 
วิปลลาศ   (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
           อตฺโถ   อ. เนื้อความวา   อตฺตา  อ. ตน  ชิโต  อันบุคคลชนะแลว 
กิเลสชเยน  ดวยการชนะซ่ึงกิเลส   อตฺตโน   ของตน  เสยฺโย  เปนสภาพ 
ประเสริฐกวา    (โหติ)   ยอมเปน   อิติ  ดังนี้ ฯ 
           อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปน   สวนวา  ปชา   อ. หมูสัตว   อวเสสา 
อันเหลือลง   ยา   อย  นี้ใด   ชิตา  พึงเปนผูอันบุคคลชนะแลว   ชูเตน 
วา  ดวยสะกาหรือ   ธนหรเณน   วา   หรือวา   ดวยการนําไปซ่ึงทรัพย 
สงฺคาเม   พลาภิภเวน   วา   หรือวา   ดวยการครอบงําดวยกําลัง   ใน 
สงคราม   ภเวยฺย   พึงเปน  ต  ปช   ชินนฺเตน   ปุคฺคเลน   ย  ชิต  อ. อัน 
อันบุคคล  ผูชนะอยู  ซึ่งหมูสัตวนั้น  ชนะแลวใด  ต  ชิต  อ. ความชนะ 
นั้น   เสยฺโย   เปนความชนะประเสริฐวกวา   (โหติ)   ยอมเปน   น   
หามิได   อิติ   ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา    ยา   จาย 
อิตรา   ปชา  อิติ   ดังนี ้
           (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา   ปน  ก ็ ตเอว  ชิต  อ. ความชนะนั้น  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 128 

นั่นเทียว  เสยฺโย   เปนความชนะประเสริฐกวา  (โหติ)  ยอมเปน  อิท 
ชิต   อ. ความชนะนี้   เสยฺโย   เปนความชนะประเสริฐกวา   (โหติ) 
ยอมเปน  น   หามิได   กสฺมา    เพราะเหตุอะไร   อิติ   ดังนี้ ฯ  
           (วิสฺสชฺชน)   อ. อันเฉลยวา   เทโว   อ. เทพ   นเอว   กยิรา   พึง  
กระทําไมไดนั่นเทียว   คนฺธพฺโพ   อ. คนธรรพ  น  กยิรา  พึงกระทํา 
ไมได   มาโร   อ. มาร   สห   พรอม   พฺรหฺมุนา   ดวยพรหม   น   กยิรา 
พึงกระทําไมได  ชิต   ซึ่งความชนะ   ขนฺตุโน  แหงสัตวเกิด   อตฺตทนฺตสฺส 
ผูมีตนอันฝกแลว   โปสสสฺ   ผูเปนสัตวของเลี้ยง   สฺตจาริโน   ผูมี 
ความประพฤติอันสํารวมแลว   นิจฺจ   เปนนิจ   ตถารูปสฺส    ผูมีรูปอยางนั้น 
อปชิต  ใหเปนความแพ   ยสฺมา   เหตุใด   (ตสฺมา)   เพราะเหตุนั้น 
(ต  ชิต)  อ. ความชนะน้ัน   (เสยฺโย)  เปนความชนะประเสริฐกวา 
(โหติ)  ยอมเปน  (อิตร  ชติ)   อ. ความชนะนอกน้ี  (เสยฺโย)  เปน 
ความชนะประเสริฐกวา   (โหติ)   ยอมเปน  (น)  หามิได   อิติ  ดังน้ี  ฯ 
           อิท  อตฺถรูป   อ. อรรถวารูปนี ้ วา  หิ   ก็  โย   อย   ชนฺตุ   อ. สัตวเกิด 
นี้ใด   โปโส   ผูเปนสัตวของเลี้ยง   อตฺตทนฺโต   ผูชือ่วามีตนอันฝกแลว 
(อตฺตโน)  นกิฺกิเลสตาย   เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีกิเลสอันออกไป 
แลว   เทโว   วา   อ. เทพหรือ  คนฺธพฺโพ   วา  หรอืวา   อ. คนธรรพ 
วา  ปน  ก็หรือวา   มาโร   อ. มาร   สห  พรอม  พฺรหฺมุนา   ดวยพรหม 
อุฏหิตฺวา   ลุกข้ึนแลว   ฆเฏนฺโตป    แมสืบตออยู   (จินฺตเนน)  ดวย 
อันคิดวา   อห  อ. เรา   กริสฺสามิ   จักกระทํา  ชิต   ซึ่งความชนะ  อสฺส 
ชนฺตุโน   แหงสัตวเกิดนั้น   อปชิต   ใหเปนความแพ   อห   อ. เรา  
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กิเลเส   ยังกิเลส  ท.  ปหีเน   อันสัตวเกิดละไดแลว   มคฺคภาวนาย   ดวย 
การยังมรรคใหเจริญ   อุปฺปาเทสฺสามิ   จักใหเกิดข้ึน  ปุน   อีก    อิติ 
ดังน้ี   นเอว   สกฺกุเณยฺย   ไมพึงอาจนั่นเทียว   กาตุ   เพ่ืออันกระทํา 
(ชิต)   ซึ่งความชนะ  ชนตฺุโน   แหงสัตวเกิด   ตสสฺ  นั้น  อนงฺคณสฺส 
ผูมีกิเลสเพียงดังวาเนินหามิได    สฺตจาริโน   ผูมีความประพฤติอัน 
สํารวมแลว   นิจฺจ   เปนนจิ    กายาทีหิ    ทฺวาเรหิ   ดวยทวาร  ท. มีกาย 
เปนตน  เอวรูปสฺส   ผูมีรปูอยางนี้   สฺตสฺส   ผูสํารวมแลว   กาย- 
สฺมาทีหิ   สฺเมหิ   ดวยความสํารวม  ท.   มีความสํารวมดวยกาย 
เปนตน  อิเมหิ   เหลาน้ี   อปชิต   ใหเปนควาามแพ  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล 
ปราชิโต   ผูแพแลว   ธนาทีหิ   วตฺถูห ิ  ดวยวัตถุ   ท. มีทรัพยเปนตน 
ปกฺขนฺตโร   เปนฝกฝายอ่ืน   หุตฺวา  เปน  ชินนฺโต  ชนะอยู   อิตเรน 
ปุคฺคเลน   ชติ  ปช   ซึ่งหมูสัตว   อันบุคคลนอกน้ีชนะแลว   ปนุ  อีก 
กเรยฺย   พึงกระทํา  อปชติ   ใหเปนผูแพแลว   ยถา  ฉันใด  เอว  ฉันนั้น 
ยสฺมา   เหตุใด   (ตสฺมา)  เพราะเหตุนั้น   (ต ชิต)  อ. ความชนะน้ัน 
(เสยฺโย)   เปนความชนะประเสริฐกวา   (โหติ)   ยอมเปน  (อิท  ชิต) 
อ. ความชนะนี้   (เสยฺโย)  เปนความชนะประเสริฐกวา   (โหติ) ยอม 
เปน   (น)  หามิได  อิติ   ดังน้ี  (ภควตา)  วุตฺต  เปนอรรถรูป   อันพระผู 
มีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ   ยอมเปน  ฯ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาท่ี 130 

                                               เรื่องอายุวัฑฒนกุมาร 
           ๒๗.   ๑๑๓/๑๘   ต้ังแต   อถ  น  กสฺมา  ปน  ภนฺเต   อมฺเห   เปนตนไป.  
           อถ  ครั้งน้ัน  (โส   พฺราหฺมโณ)  อ. พราหมณนั้น  อาห   กลาว 
แลววา   ภนฺเต   ขาแตทานผูเจริญ  ปน  ก ็ ตุมฺเห   อ. ทาน  ท.  วตฺวา 
กลาวแลววา  ตุมฺเห   อ. ทาน   ท. ทีฆายุกา   จงเปนผูมีอายุยืนยาว   โหถ 
จงเปนเถิด  อิติ   ดังนี้  อมฺเห   กะขาพเจา  ท. วนทฺิเต  ผูไหวแลว   น 
วเทถ   ยอมไมกลาว   กิฺจิ   วจน  ซึ่งคําอะไร  ๆ   วนฺทนกาเล   ในกาล 
อันเปนที่ไหว   อิมสฺส   ทารกสฺส   แหงเด็กนี้   กสฺมา  เพราะเหตุอะไร   อิติ 
ดังน้ี  น   สหายกพฺราหฺมน   กะพราหมณผูเปนสหายนั้น ฯ  (สหายก- 
พฺราหฺมโณ)  อ. พราหมณผูเปนสหาย  (อาห)  กลาวแลววา   พฺราหฺมณ 
แนะพราหมณ   อนฺตราโย   อ. อันตราย   เอโก   อยางหน่ึง  อตฺถิ   มีอยู 
อิมสฺส   ทารกสฺส   แกเด็กนี้   อิติ   ดังน้ี  ฯ  (พฺราหฺมโณ)   อ. พราหมณ 
(อาห)   กลาวแลววา   ภนฺเต   ขาแตทานผูเจริญ  (อย  ทารโก)   อ. เด็กนี ้
ชีวิสฺสติ   จักเปนอยู    กิตฺตก   กาล   สิน้กาลอันมีประมาณเทาไร   อิติ 
ดังน้ี ฯ   (สหายกพฺราหฺมโณ)   อ. พราหมณผูเปนสหาย   (อาห)  กลาว 
แลววา   พฺราหฺมณ   แนะพราหมณ   (อย  ทารโก)  อ. เด็กนี ้  (ชีวิสฺสติ) 
จักเปนอยู   สตฺตาห  สิ้นวัน  ๗   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (พฺราหฺมโณ)  อ. พราหมณ   (อาห)   กลาวแลววา   ภนฺเต 
ขาแตทานผูเจริญ  ปฏิพาหนการณ   อ. เหตุอันเปนเครื่องหาม   อตฺถิ 
มีอยูหรือ   อิติ  ดังนี้ ฯ   (สหายกพฺราหฺมโณ)   อ. พราหมณผูเปนสหาย  
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(อาห)  กลาวแลววา   อห   อ. ขาพเจา  น  ชานามิ  ยอมไมทราบ 
ปฏิพาหนการณ   ซึ่งเหตุอันเปนเครื่องหาม   อิติ  ดังน้ี  ฯ   (พฺราหฺมโณ) 
อ. พราหมณ  (ปุจฺฉิ)   ถามแลววา   ภนฺเต   ขาแตทานผูเจริญ  ปน  ก ็
โก   อ. ใคร   ชาเนยฺย   พึงทราบ  อิติ  ดังน้ี ฯ   (สหายกพฺราหฺมโณ) 
อ. พราหมณผูเปนสหาย   (อาห)  กลาวแลววา   สมโณ  อ. พระสมณะ 
โคตโม   ผูโคดม  (ชาเนยฺย)  พึงทราบ  ตฺว   อ. ทาน   คนฺตฺวา  จงไป 
แลว   สนฺติก   สูสํานัก  ตสฺส  สมณสฺส  โคตมสฺส   ของพระสมณะผูโคดมน้ัน 
ปุจฺฉาหิ   จงถามเถิด  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (พฺราหฺมโณ)  อ.  พราหมณ  (อาห) 
กลาวแลววา  อห  อ. ขาพเจา  คจฺฉนฺโต   เมื่อไป  ตตฺถ   าเน    ใน 
ที่นั้น   ภายามิ   ยอมกลัว  ตปปริหานิโต   แตอันเสื่อมรอบแหงตบะ 
อิติ  ดังนี้ ฯ  (สหายกพฺราหฺมโณ)   อ. พราหมณผูเปนสหาย   (อาห) 
กลาวแลววา   สเจ   ถาวา  ปุตฺตสิเนโห   อ. ความสิเนหาในบุตร   อตฺถ ิ
มีอยู  เต   แกทานไซร   ตฺว   อ. ทาน  อจินฺตยิตฺวา   ไมคิดแลว  ตปปริหานึ 
ซึ่งความเส่ือมรอบแหงตบะ   คนฺตฺวา   จงไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  ตสฺส 
สมณสฺส   โคตมสฺส   ของพระสมณะผูโคดมน้ัน    ปุจฺฉาหิ  จงทูลถามเถิด 
อิติ   ดังนี้ ฯ   โส  พฺราหฺมโณ   อ. พราหมณนั้น  คนฺตฺวา   ไปแลว   สนฺติก 
สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา   วนฺทิ  ถวายบังคมแลว   สย  เอง   ตาว 
กอน ฯ 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา  อาห  ตรัสแลววา   ตฺว  อ. ทาน  ทีฆายุโก 
จงเปนผูมีอายุยืนยาว   โหหิ   จงเปนเถิด  อิติ  ดังนี้   วตฺวา  ตรัสแลว 
ตถาเอว   เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว   ตสฺสา   ปชาปติยา   แกปชาบดีนั้น  
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วนฺทนกาเลป   แมในกาลอันเปนที่ไหว  ปชาปติยา  แหงปชาบดี  ตุณฺหี 
เปนผูทรงนิ่ง   อโหสิ   ไดเปนแลว  ปุตฺตสฺส  วนฺทาปนกาเล   ในกาล 
อันเปนที่ยังบุตรใหไหว  ฯ   โส   พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น  ปุจฺฉิ 
ทูลถามแลว   สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา   ปุริมนเยนเอว   โดยนัยอันมีใน 
กอนน่ันเทียว ฯ   สตฺถาป  แม  อ. พระศาสดา  พฺยากาสิ   ไดทรงกระทํา 
ใหแจงแลว    ตถาเอว  เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว   อสฺส   พฺราหฺมณสฺส 
แกพรหมณนั้น ฯ  กิร  ไดยินวา  โส   พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น 
อปฺปฏิวิชฺฌิตฺวา   ไมแทงตลอดแลว  สพฺพฺุตฺาณ   ซึ่งพระสัพ- 
พั ุตาณ  สสนฺเทสิ  เทียบเคียงแลว  มนฺต  ซึ่งมนต  อตฺตโน  ของตน 
สพฺพฺุต ฺาเณน   ดวยพระสัพพั ุตาน   ปน   แตวา   (โส) 
พฺราหฺโณ)  อ. พราหมณนั้น  น   ชานาติ   ยอมไมรู   ปฏิพาหนุปาย 
ซึ่งอุบายอันเปนเครื่องปองกัน  ฯ 
           พฺราหฺมโณ   อ. พราหมณ   ปุจฺฉิ   ทลูถามแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระ 
ศาสดาวา  ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ   ปน   ก ็  ปฏิพาหนุปาโย 
อ. อุบายอันเปนเครื่องปองกัน   อตฺถ ิ  มีอยูหรือ   อิติ  ดังนี้  ฯ  (สตฺถา) 
อ. พระศาสดา  (อาห)   ตรัสแลววา  พฺราหฺมณ   ดูกอนพราหมณ 
(ปฏิพาหนุปาโย)   อ. อุบายอันเปนเครื่องปองกัน  ภเวยฺย   พึงมี   อิติ 
ดังน้ี ฯ   (พฺราหฺมโณ)   อ. พราหมณ   (ปุจฺฉิ)   ทูลถามแลววา 
(ปฏิพาหนุปาโย)   อ. อุบายอันเปนเครื่องปองกัน   ภเวยฺย  พึงมี  ก ึ
อยางไร  อิติ   ดังนี้ ฯ   (สตฺถา)   อ. พระศาสดา   (อาห)  ตรัสแลววา 
สเจ  ถาวา  ตฺว  อ. ทาน   สกฺกุณยฺยาสิ   พึงอาจ   อตฺตโน  เคหทฺวาเร  
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มณฺฑป   กตฺวา   ตสฺส   มณฑปสฺส  มชฺเฌ   ปก   กาเรตฺวา  ต   ปก 
ปริกฺขิปนฺโต   อฏ  วา   โสฬส   วา   อาสนานิ   ปฺาเปตฺวา  เตส 
อาสเนสุ  มม  สาวเก   นิสทีาเปตฺวา   สตฺตาห  นิรนฺตร  ปริตฺต  (มม 
สาวเก)   กาเรตุ   เพ่ืออันกระทําแลว   ซึ่งมณฑป   ใกลประตูแหงเรือน 
ของตน   ยังบุคคลใหกระทําแลว  ซึ่งต่ังนอย  ในทามกลาง  แหงมณฑป 
นั้น  ปลูาดแลว  ซึ่งที่เปนที่นั่ง  ท. แปดหรือ   หรือวาสิบหก  แวดลอม 
อยู   ซึ่งต่ังนอยน้ัน  ยังสาวก   ท. ของเรา   ใหนั่งแลว  เหนือท่ีเปนที่นั่ง  ท. 
เหลาน้ัน  ยังสาวก  ท.  ของเรา  ใหกระทํา   ซึ่งพระปริตร  ตลอด 
วัน  ๗  มีระหวางออกแลวไซร  อนฺตราโย   อ.  อันตราย  อสฺส   ปุตฺตสฺส 
ของบุตรนั้น   วินสฺเสยฺย   พึงพินาศ  เอว   ปฏิพาหนุปาเยน  ดวยอุบาย 
อันเปนเครื่องปองกัน   อยางนี้  อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (พฺราหฺมโณ)  อ. พราหมณ  (อาห)  กราบทูลแลววา  โคตม 
ขาแตพระโคดม   โภ  ผูเจริญ  มณฺฑปาทีนิ   กิจฺจานิ   อ. กิจ  ท. มี 
มณฑปเปนตน  มยา  อันขาพระองค  สกฺกา  อาจ  กาตุ   เพ่ืออันกระทํา 
ปน    แตวา  อห   อ. ขาพระองค  ลจฺฉามิ   จักได  สาวเก   ซึ่งสาวก  ท.  
ตุมฺหาก   ของพระองค  ท.   กถ   อยางไร   อิติ   ดังน้ี  ฯ    (สตฺถา) 
อ. พระศาสดา  (อาห)   ตรัสแลววา    เอตฺตเก   กิจฺเจ  ครั้นเมื่อกิจ 
อันมีประมาณเทาน้ี   ตยา   อันทาน   กเต   กระทําแลว    อห  อ. เรา 
ปหิณิสฺสามิ   จักสงไป  สาวเก   ซึ่งสาวก  ท. มม  ของเรา   อิติ   ดังน้ี ฯ 
(พฺราหฺมโณ)  อ. พราหมร  โส  นั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)    ทลูรับพรอม 
แลววา  โคตม   ขาแตพระโคดม  โภ  ผูเจริญ   สาธุ   อ. ดลีะ   อิติ  ดังนี้  ฯ  
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ต   กิจฺจ  ยังกิจน้ัน   สพฺพ  ทั้งปวง      นิฏาเปตฺวา   ใหสําเร็จแลว 
 เคหทฺวาเร   ใกลประตูแหงเรือน  อตฺตโน  ของตน  อคมาสิ   ไดไปแลว 
สนฺติก   สูสํานัก   สตฺถุ   ของพระศาสดา  ฯ 
 
           ๒๘.   ๑๑๕/๑๘   ต้ังแต  อเถกทิวส   ภิกฺขู   ธมฺมสภาย   กถ  เปนตนไป. 
           อถ    ครั้งน้ัน     เอกทิวส   ในวันหน่ึง   ภิกฺขู   อ. ภิกษุ   ท.  กถ 
ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  ท.  ตุมฺเห    อ. ทาน  ท.  
ปสฺสถ   จงดูเถิด   กิร   ไดยินวา   อายุวฑฺฒนกุมาเรน   สตฺตเม    ทิวเส 
มริตพฺพ   อ. อันอายุวัฑฒนกุมารพึงตาย   ในวันที่  ๗  อภวิสฺส  จักได 
มีแลว   อิทานิ   ในกาลน้ี   โส   อายุวฑฺฒนกุมาโร   อ. อายุวัฑฒนกุมาร 
นั้น   (วีสวสฺสสตฏายี)   เปนผูมีปกติดํารงอยูตลอดรอยแหงป   ๒๐ 
(หุตฺวา)  เปน   ปฺจหิ   อุปาสกสเตหิ   ปริวุโต  ผูอันรอยแหงอุบาสก  ท. ๕ 
แวดลอมแลว   วิจรติ   เท่ียวไปอยู  อายุวฑฺฒนกุมาโร  อ. เหตุอันเปน  
เครื่องเจริญแหงอายุ   อิเมส  สตฺตาน  ของสัตว   ท. เหลาน้ี   อตฺถิ  มฺเ 
ชะรอยจะมีอยู   อิติ   ดังน้ี   สมฏาเปสุ   ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมฺมสภาย 
ในธรรมสภา ฯ 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา   เสด็จมาแลว   ปุจฺฉิตฺวา   ตรัส 
ถามแลววา  ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ  ท. ตุมฺเห   อ.  เธอ   ท.  สนฺนสิินฺนา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว   กถาย   ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว   กาย   น ุ
อะไรหนอ   อตฺถ   ยอมมี   เอตรหิ   ในกาลบัดนี้   อิติ   ดังนี้ ฯ  (วจเน)  
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ครั้นเมื่อคําวา   (มย)   อ. ขาพระองค  ท. (สนฺนิสินนฺา)  เปนผูนั่งประชุม 
กันแลว    อิมาย  นาม  กถาย   ดวยวาจาเปนเครื่องกลาวชื่อน้ี   (อมฺห) 
ยอมมี   (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  (อิติ)  ดังน้ี   (เตหิ   ภิกฺขูหิ)   อันภิกษุ   ท. 
เหลาน้ัน  วุตฺเต   กราบทูลแลว   วตฺวา   ตรัสแลว  ภิกฺขเว    ดูกอน 
ภิกษุ    ท.   อายุวฑฺฒนเอว   อ. เหตุเปนเครื่อง เจริญแหงอายุนั่นเทียว 
(โหติ)  ยอมมี  เกวล   อยางเดียว   น   หามิได   ปน  ก ็  อิเม   สตฺต 
อ. สัตว  ท. เหลาน้ี   วนฺทนตา  ไหวอยู   คุณวนฺโต  ชเน  ซึ่งจน  ท. ผูมีคุณ 
วฑฺฒนฺติ   ยอมเจริญ  จตูหิ  การเณหิ   ดวยเหตุ  ท. ๔  มุจฺจนฺติ   ยอมพน 
ปริสฺสยโต   จากอันตรายเปนเครื่องนอนรอบ   ติฏนฺติ    ยอมดํารงอยู 
ยาวตายุกเอว   กําหนดเพียงใดแหงอายุนั่นเทียว   อิติ  ดังนี   อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา   ธมฺม  เทเสนฺโต   เมื่อจะทรงสืบตอ   ซึ่งอนุสนธึ   แสดงซึ่ง  
ธรรม   อาห   ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา   อิม  น้ีวา 
        ธมฺมา  อ. ธรรม  ท. จตฺตาโร ๔  อายุ  คือ  อ. อายุ 
        วณฺโณ  คือ  อ. วรรณะ   สุข  คือ   อ. สุขะ  พล  คือ 
        อ. พละ   วฑฺฒนฺติ   ยอมเจริญ  (ปุคฺคลสฺส)  แก 
        บุคคล  อภิวาทนสีลิสฺส  ผูไหวโดยปกติ  วุฑฺฒา- 
        ปจายิโน   ผูมีปกติออนนอมตอบุคคลผูเจริญแลว 
        นิจฺจ  เปนนิจ   อิติ  ดังน้ี  ฯ 
           อตฺโถ   อ. อรรถวา  วนฺทนสีลิสสฺ   ผูไหวโดยปกติ   คือวา  ปสุตสฺส 
ผูขวนขวายแลว   วนฺทนกจฺิจ  ซึ่งกิจคืออันไหว   อภิณฺห  เนือง  ๆ   อิติ  
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ดังน้ี  ตตฺถ   ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)  แหงบทวา 
อภิวาทนสีลิสฺส   อิติ  ดังนี้  ฯ 
           อตฺโถ   อ. อรรถวา  คิหิสฺส  ตทหุปพฺพชิเต    ทหรสามเณเรป 
อปจายมานสฺส  วา   อภิวาทเนน   นิจฺจ   ปูเชนฺตสฺส  วา  แกคฤหัสถ 
ผูออนนอมอยูหรือ   หรือวาผูบูชาอยู   ดวยการกราบไหวเปนนิจ  แมใน 
ภิกษุหนุมและสามเณร   ผูบวชแลวในวันนั้น    วา    ปน     กห็รือวา 
ปพฺพชิตสฺส   แกบรรพชิต   อปจายมานสฺส   วา  ผูออนนอมอยูหรือ 
อภิวาทเนน   นิจฺจ  ปูเชนตฺสฺส    วา   หรือวาผูบูชาอยู   ดวยการไหว 
เปนนิจ   วุฑฺฒตเร    ปุคฺคเล    ในบุคคลผูเจริญแลวกวา    ปพฺพชฺชาย  วา 
โดยอันบรรพชาหรือ   อุปสมฺปทาย  วา   หรือวาโดยอันอุปสมบท   คุณ- 
วุฑฺเฒ   ปุคฺคเล   ในบุคคลผูเจริญแลวดวยคุณ   (อิติ)  ดังนี้   (ปทสฺส) 
แหงบทวา   วุฑฺฒาปจายิโน   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   อายุมฺหิ    ครั้นเมื่ออายุ    วฑฺฒมาเน 
เจริญอยู   อายุ    อ. อายุ   วฑฺฒติ    ยอมเจริญ   ยตฺตก   กาล   สิน้กาลอันมี 
ประมาณเทาใด   อิตเรป   ธมฺมา   อ. ธรรม  ท.  แมเหลานอกน้ี   ตตฺตก 
กาล   วฑฺฒนฺติเอว   ยอมเจริญ  สิ้นกาลอันมีประมาณเทาน้ันนั่นเทียว 
หิ   ดวยวา    กุสล    อ.  กศุล   ปฺาสวสฺสายุสวตฺตนิก   อันประกอบดวย 
อันยังอายุมีปหาสิบเปนประมาณใหเปนไปพรอม   เยน   ปุคฺคเลน    อัน 
บุคคลใด   กต    กระทําแลว   ชีวิตฺตราโย   อ. อันตรายแหงชีวิต     อสฺส 
ปุคฺคลสฺส    ของบุคคลน้ัน    อุปฺปชฺเชยฺย      พึงเกิดข้ึน        (อตฺตโน) 
ปฺจวีสติวสฺสกาเลป     แมในกาลแหงตนมีปยี่สิบหาเปนประมาณ    โส  
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อนฺตราโย   อ. อันตรายน้ัน   ปฏิปฺปสสฺมฺภติ    ยอมระงับเฉพาะ   อภิวาทน- 
สีลตาย     ดวยความเปนแหงบุคคลผูมีการไหวเปนปกติ    โส   ปุคฺคโล 
อ. บุคคลน้ัน    ติฏติ   ยอมดํารงอยู    ยาวตายุกเอว   กําหนดเพียงใดแหง 
อายุนั่นเทียว    วณฺณาทโยป   ธมฺมา   อ. ธรรม  ท.  แมมีวรรณะเปนตน 
อสฺส   ปุคฺคลสฺส   ของบุคคลน้ัน    วฑฺฒนฺติ    ยอมเจริญ  สทฺธ ึ  พรอม 
อายุนา   ว   ดวยอายุเทียว   นโย   อ. นัย  อุตฺตรึป    แมยิ่งข้ึนไป    อิโต 
การณโต   กวาเหตุนี้   เอโสเอว   นี้นัน่เทียว    ปน   ก็  วฑฺฒน   นาม 
ชื่อ   อ. ความเจริญ   อายโุน   แหงอายุ    ปวตฺตสฺส    อันเปนไปแลว 
อนนฺตราเยน   โดยไมมีอันตราย  นตฺถิ   ยอมไมมี  อิติ  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 
แหงหมวดแหงบทวา   จตฺตาโร   ธมมฺา   อิติ   ดังน้ี ฯ  
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                                            เรื่องสังกิจจสามเณร 
           ๒๙.  ๑๒๔/๑๔    ต้ังแต  กิจฺจปริโยสาเน   โจรเชฏโก  เปนตนไป. 
           กิจฺจาปริโยสาเน    ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงกิจ   โจรเชฏโก   อ. 
โจรผูเจริญท่ีสุด   อุพฺพาเหตฺวา   ชักออกแลว   อสึ    ซึ่งดาบ   อุปสงฺกมิ 
เขาไปหาแลว    สามเณร    ซึ่งสามเณร ฯ   สามเณโร    อ. สามเณร 
นิสีทมาโน    เมื่อจะน่ัง   ฌาน   สมาปชฺชิตฺวา   ว  นิสีทิ    นั่งเขาแลว   ซึ่ง 
ฌานเทียว ฯ  โจรเชฏโก   อ. โจรผูเจริญท่ีสุด   อสึ    ยังดาบ   ปริวตฺเตตฺวา 
ใหเปนไปรอบแลว   ปาเตสิ   ยังดาบใหตกไปแลว    ขนฺเธ   ที่คอ   สามเณรสฺส 
ของสามเณร ฯ   อสิ    อ. ดาบ   นมิตฺวา   นอมแลว   ปหร ิ   กระทบแลว 
ธาร   ซึ่งคม   ธาราย   ดวยคม  ฯ   โส   โจรเชฏโก   อ. โจรผูเจริญท่ีสุด 
นั้น   มฺมาโน   สําคัญอยูวา   อห   อ. เรา   น   ปหรึ  ไมประหารแลว 
สมฺมา   โดยชอบ   อิติ    ดังน้ี   กตฺวา  กระทําแลว   ต    อสึ    ซึง่ดาบนั้น 
อุชุ   ใหตรง   ปหร ิ    ประหารแลว   ปุน    อีก  ฯ  อสิ   อ. ดาบ   เวยมาโน 
มวนอยู   อคมาสิ    ไดไปแลว   ถรุ มลู   สูโคนแหงดาม   ตาลปตฺต   วิย 
ราวกะ    อ. ใบของตาล ฯ 
           หิ   จริงอยู   (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล   อวตฺถรนฺโตป    แมทับลงอยู 
สามเณร    ซึง่สามเณร   สิเนรุนา   ดวยภูเขาชื่อวาสิเนรุ  ตสฺมึ  กาเล ในกาล 
นั้น   สมตฺโถ   นาม  ชื่อวาสามารถ   มาเรตุ  เพ่ืออันยังสามเณรใหตาย    นตฺถ ิ
ยอมไมมี    ปเคว    จะกลาวไปไย  (ปุคฺคโล)     อ. บุคคล   (ปหรนฺโต) 
ประหารอยู   (สามเณร)   ซึ่งสามเณร   อสินา   ดวยดาบ   (สมตฺโถ  นาม)  
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ชื่อวาผูสามารถ  (มาเรตุ)   เพ่ืออันยังสามเณรใหตาย  (ภวิสฺสติ)   จักมี ฯ 
โจรเชฏโก   อ. โจรผูเจริญท่ีสุด   ทิสวฺา   เห็นแลว   ปาฏิหาริย   ซึ่ง 
ปาฏิหาริย   ต   นั้น   จินฺเตสิ   คิดแลววา   อสิ   อ. ดาบ   เม  ของเรา   ฉินฺทติ 
ตัดอยู   สลิาถมฺภ    วา    ซึ่งเสาอันเปนวิการแหงสิลาหรือ    ขทิรขานุ   วา 
หรือวาซึ่งตอแหงไมตะเคียน   กลรี   ฉินฺทนฺโต   ปคฺุคโล   วิย    ราวกะ 
อ. บุคคล   ตัดอยู  ซึ่งหยวกกลวย   ปุพฺเพ   ในกาลกอน    (มม   อสิ)   อ. 
ดาบของเรา   นมิโต   นอมแลว   เอกวาร   สิ้นวาระหนึ่ง   ตาลปตฺตเวโก   วิย 
เปนดาบเพียงดังวามวนเพียงดังวาใบของตาล   ชาโต   เกิดแลว   เอกวาร 
สิ้นวาระหน่ึง   อิทานิ   ในกาลน้ี   อย   นาม  อสิ   อ. ดาบ  ชื่อนี้  อเจตโน 
เปนดาบไมมีจิต    หุตฺวาป    แมเปน   ชานาติ   ยอมรู   คุณ   ซึง่คุณ  อิมสฺส 
สามเณรสฺส   ของสามเณรน้ี   อห  อ. เรา  สเจตโน   ผูเปนไปกับดวย 
จิต   น    ชานามิ    ยอมไมรู   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           โส   โจรเชฏโก    อ. โจรผูเจริญท่ีสุดนั้น    ขิปตฺวา   โยนไปแลว 
อสึ   ซึ่งดาบ   ภูมิย   เหนอืภาคพ้ืน    นิปชฺชิตฺวา   หมอบลงแลว   อุเรน 
ดวยอก    ปาทมูเล   ณ  ทีใ่กลแหงเทา    ตสฺส   สามเณรสฺส    ของสามเณร 
นั้น   ปุจฺฉนฺโต   เมื่อจะถามวา   ภนฺเต   ขาแตทานผูเจริญ   มย  อ. ขาพเจา 
ท. ปวิฏา  เปนผูเขาไปแลว    อฏิวิย   ในดง   อิธ  นี้   ธนการณา   เพราะ 
เหตุแหงทรัพย   อมฺหา   ไดเปนแลว   ปุริสา   อ. บรุุษ  ท. สหสฺสมตฺตาป 
ผูแมมีพันเปนประมาณ   ทิสฺวา   เห็นแลว   อมฺเห    ซึ่งขาพเจา  ท. ทูรโต 
ว   แตที่ไกลเทียว   ปเวเธนฺติ    ยอมส่ัน   น   สกโฺกนฺติ   ยอมไมอาจ   กเถตุ 
เพ่ืออันกลาว   กถา    ซึ่งวาจาเปนเครื่องกลาว   ท.  เทฺว  ๒   ติสฺโส   ๓  
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ปน  สวนวา   จิตฺตตฺราสมตฺตป   การณ   อ. เหตุอันแมสักวาความสะดุง 
แหงจิต   นตฺถิ   ยอมไมมี    ตว   แกทาน    มุข   อ. หนา   เต   ของทาน 
วิโรจติ   ยอมรุงเรืองวิเศษ   อุกฺกามุเข   สุวณฺณ   วิย  จ  ราวกะ   อ. ทองคํา 
ในปากแหงเบาดวย    สุปปฺุผิตกณฺณิการ   วิย   จ   ราวกะ   อ. ดอกกรรณิการ 
อันบานดีแลวดวย  การณ   อ. เหตุ    ก ึ   น ุ  โข   อะไรหนอ    อิติ   ดังนี ้
อาห   กลาวแลว   คาถ   ซึ่งคาถา   อิม   นี้วา 
        ตาโส   อ.  ความสะดุง   นตฺถิ    ยอมไมม ี  เต   แก 
        ทาน   ภย   อ. ความกลัว   น   (อตฺถิ)   ยอมไมม ี
        (เต)   แกทาน    วณฺโณ    อ. วรรณะ   (เต)   ของ 
        ทาน   ปสีทติ   ยอมผองใส   ภยิฺโย   ยิ่ง    ตฺว  อ. ทาน 
        น   ปริเทเวนสิ   ไมคร่ําครวญแลว   มหพฺภเย   ใน 
        เพราะภัยอันใหญ   เอวรูเป   อันมีรูปอยางน้ี   กสฺมา 
        เพราะเหตุอะไร   อติิ   ดังน้ี  ฯ 
           สามเณโร    อ. สามเณร  วุฏาย  ออกแลว  ฌานา  จากฌาน  เทเสนโต 
เมื่อจะแสดง   ธมฺม   ซึ่งธรรม   ตสฺส   โจรเชฏกสฺส   แกโจรผูเจริญท่ีสุด 
นั้น  วตฺวา  กลาวแลววา  คามณิ   แนะนายบาน  อาวุโส   ผูมีอายุ   อตฺตภาโว 
นาม   ชื่อ  อ. อัตภาพ   ขีณาสวสฺส   ของพระขีณาสพ   ปตภาโร   วิย 
เปนสภาพเพียงดังวา   ภาระอันบุคคลต้ังไวแลว   สีเส   บนศรีษะ   โหติ 
ยอมเปน   โส    ขีณาสโว   อ. พระขีณาสพน้ัน   ตสฺมึ   อตฺตภาเว   ครั้น 
เมื่ออัตภาพน้ัน   ภิชฺชนฺเต   แตกไปอยู   ตุสติเอว   ยอมยินดีนั่นเทียว   น  
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ภายติ   ยอมไมกลัว   อิติ   ดังน้ี    อภาสิ   ไดกลาวแลว   คาถา   ซึ่งคาถา 
ท. อิมา   เหลาน้ีวา 
        คามณิ   แนะนายบาน   ทุกฺข    อ. ทุกข   เจตสิก   อัน 
        เปนไปในจิต     นตฺถิ     ยอมไมมี    อนเปกฺขสสฺ 
        ขีณาสวสฺส    แกพระขีณาสพผูไมหวงใย   ขณีาสโว 
        อ. พระขีณาสพ      อิสิ      ผูแสวงหาซ่ึงคุณ   ขีณ- 
        สโยชโน    ผูมีสังโยชนอันสิ้นแลว  อติกฺกนฺโต   กาว 
        ลวงแลว   ภย   ซึ่งภยั   สพฺพ  ทั้งปวง    ภวเนตฺติ 
        อ. ตัณหาอันนําไปสูภพ   อสฺส    ขีณาสวสฺส   ของ 
        พระขณีาสพน้ัน   ขีณา   สิ้นแลว   ธมมฺา   อ. ธรรม 
        ท. (เตน  ขีณาสเวน)   อันพระขีณาสพนั้น   ทฏิา 
        เห็นแลว   ยถา   ฉันใด    ตถา    ฉันนั้น  มรณ  อ. 
        ความตาย     นิพฺภย   เปนธรรมชาติมีภัยออกแลว 
        โหติ   ยอมเปน   ภารโวโรปน   ยถา    ราวกะ   อ. การ 
        ปลงลงซึ่งภาระ   อติิ   ดังน้ี ฯ  
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                                           เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ 
           ๓๐.   ๑๒๙/๓   ต้ังแต  อเถก  อาม  วิลุมฺปตฺวา   ปฺจสตา   เปนตนไป. 
           อถ  ครั้งน้ัน  โจรา   อ. โจร  ท.  ปฺจสตา    ผูมีรอยหาเปนประ 
มาณ   วิลุมฺปตฺวา   ปลนแลว   เอก   คาม   ซึ่งบานบานหน่ึง   พนฺธิตฺวา 
ผูกแลว   ภณฺฑิก   ซึ่งหอ    พลานุรูเปน   ตามสมควรแกกําลัง   อตฺตโน 
ของตน   อาทาย   ถือเอาแลว   สีเสน   ดวยศีรษะ   คจฺฉนฺตา   เดินไปอยู 
ตนฺตฺวา  ไปแลว  ทรู  สูทีไ่กล  กิลนฺตรูปา   ผูมรีูปอันลําบากแลว  (จินฺเตตฺวา) 
คิดแลววา  มย อ. เรา  ท.  อาคตาเปนผูมาแลว   ทรู  สูที่ไกล   อมฺห  ยอมเปน 
มย  อ. เรา  ท. วิสฺสมิสฺสาม  จักพักผอน    ปฏ ิปาสาเณ   บนหลังแหง 
หินดาด   อิมสฺมึ   นี้   อิติ   ดังน้ี   โอกกฺมฺม    กาวลงแลว   มคฺคา   จาก 
หนทาง   คนฺตฺวา   ไปแลว   สนฺติก    สูที่ใกล  ปฏ ิปาสาณสฺส   แหง 
หลังแหงหินดาด   ทิสฺวาป    แมเห็นแลว   เถร   ซึ่งพระเถระ   สฺ ิโน 
เปนผูมีความหมายรูวา    อย   เถโร  อ. พระเถระนี้   ขานุโก   เปนตอ 
(โหติ)   ยอมเปน    อิติ   ดังน้ี   อเหสุ    ไดเปนแลว ฯ  อถ   ครัง้น้ัน 
โจโร   อ. โจร   เอโก   คนหน่ึง  าเปสิ    วางไวแลว   ภณฺฑิก   ซึ่งหอ 
สีเส   บนศรีษะ   เถรสฺส   ของพระเถระ  ฯ  อปโร   โจโร   อ. โจรคน 
อ่ืนอีก   เปสิ   วางไวแลว   ภณฺฑิก   ซึ่งหอ   นิสสฺาย    อาศัย  ต   เถร 
ซึ่งพระเถระน้ัน  ฯ 
           โจรา   อ. โจร  ท.   ปฺจสตาป       ผูแมมีรอยหาเปนประมาณ  
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ปริกฺขิปตฺวา   ลอมรอบแลว   เถร   ซึ่งพระเถระ   ภณฺฑิกสเตหิ   ดวยรอย 
แหงหอ  ท.   ปฺจหิ   ๕  นิปนฺนา  นอนแลว   สยป   แมเอง  นิทฺทายิตฺวา 
ประพฤติหลับแลว   ปพุชฌฺิตฺวา   ต่ืนแลว   อรุณุคฺคมนกาเล   ในกาลอัน 
เปนที่ข้ึนไปแหงอรุณ   คณฺหนฺตา  ถือเอาอยู   ภณฺฑิก   ซึ่งหอ   อตฺตโน 
ของตน   อตฺตโน    ของตน   ทิสฺวา  เห็นแลว   เถร   ซึ่งพระเถระ   อารภึสุ 
เริ่มแลว   ปลายิตุ   เพ่ืออันหนีไป   สฺาย   ดวยความหมายรูวา   อมนุสฺโส 
อ. อมนุษย   อิติ  ดังนี้   เอว   ดวยประการฉะนี้  ฯ   อถ   ครั้งน้ี    เถโร 
อ. พระเถระ   อาห   กลาวแลววา   อุปาสกา    ดูกอนอุบาสก   ท. ตุมฺเห 
อ. ทาน   ท. มา  ภายถ   จงอยากลัว   อห   อ. อาตมภาพ   ปพฺพชิโต  เปน 
บรรพชิต   (อมฺหิ)  ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี   เน  โจเร   กะโจร  ท. เหลาน้ัน  ฯ 
           เต    โจรา   อ. โจร   ท. เหลาน้ัน    นิปชฺชิตฺวา   หมอบลงแลว 
ปาทมูเล   ณ   ที่ใกลแหงเทา   เถรสฺส    ของพระเถระ   เถร   ยังพระเถระ 
ขมาเปตฺวา   ใหอดโทษแลว   (วจเนน)   ดวยคําวา   ภนฺเต    ขาแต 
ทานผูเจริญ   ตุมฺเห   อ. ทาน   ท. ขมถ   ขอจงอดโทษเถิด   มย   อ. ขาพเจา 
ท.   ขานุสฺ ิโน   เปนผูมีความหมายรูวาตอ    อหุมฺหา   ไดเปนแลว 
อิติ   ดังนี้   (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา   อห   อ. ขาพเจา   ปพฺพชิสสฺามิ 
จักบวช   สนติฺเก   ในสํานัก   อยฺยสฺส   ของพระผูเปนเจา  อิติ   ดงัน้ี 
โจรเชฏเกน   อันโจรผูเจริญท่ีสุด   วุตฺเต   กลาวแลว   เสสา  โจรา  อ. โจร 
ท. ผูเหลือ  วตฺวา   กลาวแลววา   มยป   แม   อ. ขาพเจา  ท.  ปพฺพชิสฺสาม 
จักบวช   อิติ  ดังนี้  สพฺเพว    โจรา  อ. โจร  ท. ทั้งปวงเทียว   เอกจฺฉนฺทา 
เปนผูมีฉันทะเปนอันเดียวกัน   หุตฺวา   เปน   ยาจึสุ   ขอแลว   ปพฺพชฺช  
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ซึ่งอันบรรพชา   เถร  กะพระเถระ ฯ 
            เถโร   อ. พระเถระ   เต  โจเร  ยังโจร   ท. เหลาน้ัน    สพฺเพป   แมทัง้ 
ปวง   ปพฺพาเชสิ   ใหบวชแลว   สงฺกจฺิจสามเณโร   วิย   ราวกะ  อ. สามเณร 
ชื่อวาสังกิจจะ  ฯ    (เถโร)     อ.  พระเถระ     ปฺายิ        ปรากฏแลววา 
ขานุโกณฺฑฺโ     อ. พระเถระชื่อวาขานุโกณฑัญญะ     อิติ   ดังน้ี 
ปฏาย   จําเดิม   ตโต   กาลโต   แตกาลน้ัน  ฯ   โส   เถโร   อ. พระ- 
เถระนั้น    คนฺตฺวา   ไปแลว   สนฺติก   สูสํานัก   สตฺถุ   ของพระศาสดา 
(สทฺธึ)   พรอม  เตหิ    ภิกขฺูหิ   ดวยภิกษุ   ท. เหลาน้ัน   (วจเน)   ครั้น 
เมื่อพระดํารัสวา  โกณฺฑฺ  ดูกอนโกณฑัญญะ   อนฺเตวาสิกา   อ. อันเตวาสิก 
ท.  เต  อันเธอ   ลทฺธา  ไดแลว   กึ   หรือ   อิติ  ดังนี้  สตฺถารา     อัน 
พระศาสดา   วุตฺเต   ตรัสแลว   อาโรเจสิ   กราบทูลแลว   ต   ปวตฺตึ 
ซึ่งความเปนไปนั้น ฯ 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา   ปุจฺฉิตฺวา   ตรัสถามแลววา    ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ   ท.  กิร  ไดยนิวา   เอว    อ. อยางนั้นหรือ   อิติ   ดงัน้ี   
(วจเน)   ครัน้เมื่อคําวา    ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ  อาม   พระเจาขา 
(เอว)    อ. อยางนั้น    อานุภาโว   อ. อานุภาพ   เอวรูโป   อันมรีูปอยางนี้ 
อฺสฺส   ปุคฺคลสฺส   ของบุคคลอ่ืน   (อมฺเหหิ)   น  ทฏิปุพฺโพ   เปนสภาพอัน 
ขาพระองค    ท. ไมเคยเห็นแลว   (โหติ)   ยอมเปน    เตน    การเณน 
เพราะเหตุนั้น   มย   อ. ขาพระองค  ท.   ปพฺพชิตา     เปนผูบวชแลว 
อมฺห   ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี   (เตหิ   ภิกฺขูหิ)   อันภิกษุ   ท. เหลาน้ัน 
วุตฺเต   กราบทูลแลว   วตฺวา   ตรัสแลววา   ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ  ท. ชีวิต  
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อ. ความเปนอยู  เอกาหป   แมสิ้นวันหนึ่ง   โว  แหงเธอ   ท.  วตฺตมานาน 
ผูประพฤติอยู   ปฺสมฺปทาย    ในความถึงพรอมดวยปญญา   อิทานิ 
ในกาลน้ี   เสยฺโย    เปนธรรมชาติประเสริฐกวา   เอวรูเป   ทุปปฺฺกมฺเม 
ปติฏาย    วสฺสสต   ชีวิตโต   กวาความต้ังอยูเฉพาะในกรรมของบุคคลผูมี 
ปญญาชั่ว   อันมีรูปอยางนี้   แลวจึงเปนอยู   สิ้นรอยแหงป   (โหติ) 
ยอมเปน    อิติ   ดังนี้   อนุสนฺธึ   ฆเฏตฺวา   ธมฺม   เทเสนฺโต   เมื่อจะ 
ทรงสืบตอ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง ซึ่งธรรม   อาห   ตรัสแลว   คาถ   ซึ่ง 
พระคาถา   อิม  นี้วา 
        จ    ก ็   โย    ปุคฺคโล     อ. บุคคลใด    ทุปฺป ฺโ 
        ผูมีปญญาช่ัว   อสมาหิโต    ผูไมต้ังมั่นดวยดีแลว 
        ชีเว   พึงเปนอยู     วสฺสสต   สิ้นรอยแหงป    ชวีิต 
        อ. ความเปนอยู   เอกาห    สิ้นวนัหน่ึง   ปฺวนฺตสฺส 
        ปุคฺคลสฺส   แหงบุคคลผูมีปญญา   ฌายิโน     ผูม ี
        ปกติเพง    เสยฺโย    เปนธรรมชาติประเสริฐกวา 
        (ตโต     ตสฺส    ปุคฺคลสฺส     วสฺสสต     ชีวิตโต) 
        กวาอันเปนอยู    สิ้นรอยแหงป   แหง บุคคลนัน้นั้น 
        (โหติ)   ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี  ฯ  
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                                              เรื่องนางปฏาจารา 
           ๓๑.   ๑๓๘/๑๔    ต้ังแต   สา   เอโก    เม    ปุตฺโต    เสเนน 
เปนตนไป. 
           สา    ปฏาจารา   อ. นางปฏาจาราน้ัน    โรทนฺตี     รองไหอยู 
ปริเทวนฺตี   ร่ําไรอยู  ปุตฺโต    อ. บุตร  เอโก   คนหน่ึง   เม   ของเรา 
เสเนน   อันเหยี่ยว   คหิโต  จับเอาแลว   เอโก   ปตฺุโต  อ. บุตรคนหน่ึง 
อุทเกน   อันน้ํา   วูฬโห   พัดไปแลว    ปติ   อ. ผัว  มโต   ตายแลว 
ปนฺเถ   ในทางเปลี่ยว   อิติ   ดังนี้   คจฺฉมานา   เดินไปอยู   ทิสฺวา 
เห็นแลว  เอก  ปรุิส  ซึ่งบุรุษคนหนึ่ง   คาคจฺฉนฺต   ผูเดินมาอยู   สาวตฺถิโต 
จากเมืองสาวัตถี    ปุจฺฉิ     ถามแลววา     ตาต    แนะพอ    ตฺว      อ. ทาน 
วาสิโก    เปนผูมีปกติอยู   กตฺถ   าเน   ณ   ที่ไหน   อสิ   ยอมเปน  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
           (ปุริโส)   อ. บรุุษ   (อาห)   กลาวแลววา   อมฺม   แนะแม 
อห   อ. ฉัน   สาวตฺถีวาสิโก   เปนผูมีปกติอยูในเมืองสาวัตถี  อมฺหิ 
ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี  ฯ   (ปฏาจารา)    อ. นางปฏาจารา   (ปุจฺฉิ) 
ถามแลววา   กุล  อ. ตระกูล   อสุก   นาม   ชื่อโนน   เอวรูป   อันมี 
รูปอยางนี้    อตฺถิ  มีอยู   อสุกวิถิย   ในถนนสายโนน   สาวตฺถีนคเร 
ในเมืองชื่อวาสาวัตถี   ตาต   แนะพอ   ตฺว  อ. ทาน   ชานาสิ  ยอมทราบ  
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หรือ   อิติ   ดงัน้ี  ฯ  (ปุริโส)   อ. บรุุษ  (อาห)   กลาวแลววา    อมฺม 
แนะแม   อห   อ. ฉัน  ชานามิ    ยอมทราบ   ปน   แตวา   ตฺว  อ. ทาน 
มา   ปุจฺฉิ    อยาถามแลว   ต  กลุ   ซึ่งตระกูลนั้น   สเจ   ถาวา  ตฺว  อ. 
ทาน   ชานาสิ   ยอมทราบ   อฺ   กลุ   ซึ่งตระกูลอ่ืนไซร  ตฺว  อ. ทาน 
ปุจฺฉ   จงถามเถิด  อิติ  ดงัน้ี ฯ  (ปฏาจารา)   อ. นางปฏาจารา   (อาห) 
กลาวแลววา   กมฺม  อ. กรรม  เม   ของดิฉัน  อฺเน  กุเลน   ดวย 
ตระกูลอ่ืน   นตฺถิ   ยอมไมมี  ตาต   แนะพอ   อห   อ. ดิฉัน   ปจฺุฉามิ 
ยอมถามถึง   ต  เอว  กุล   ซึ่งตระกูลนั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           (ปุริโส)   อ. บรุุษ  (อาห)    กลาวแลววา   อมฺม    แนะแม 
(มยา)  อาจิกฺขิตุ   อ. อันฉันบอก   น  ยตฺุต   ไมสมควรแลว  อิติ 
ดังน้ี  ฯ   (ปฏาจารา)   อ. นางปฏาจารา   (อาห)   กลาวแลววา  ตาต 
แนะพอ   ตฺว  อ. ทาน  วเทหิ   จงกลาว  เม    แกดฉัินเถิด  อิติ   ดังน้ี ฯ 
(ปุริโส)  อ. บุรุษ  (ปุจฺฉิ)   ถามแลววา   อชชฺ   ในวันนี้   เทโว   อ.  
ฝน   วสฺสนฺโต   ตกอยู   สพฺพรตฺตึ   ตลอดราตรีทั้งปวง  เต   อันทาน 
ทิฏโ   เห็นแลวหรือ   อิติ   ดังน้ี  ฯ  (ปฏาจารา)   อ. นางปฏาจารา  (อาห) 
กลาวแลววา   ตาต   แนะพอ   (เทโว)  อ. ฝน  (วสฺสนฺโต)   ตกอยู   เม 
อันดิฉัน   ทฏิโ   เห็นแลว  โส   เทโว  อ. ฝนนั้น   วุฏโ   ตกแลว 
มยฺหเอว   เพ่ือดิฉันนั่นเทียว   น  (วุฏโ)   ไมตกแลว    อฺญสสฺ 
ปุคฺคลสฺส   เพ่ือบุคคลอ่ืน  ปน  ก ็  อห  อ. ดิฉัน   กเถสฺสามิ   จักบอก 
(เทวสฺส)   วุฏการณ   ซึง่เหตุแหงฝนตกแลว   มยหุ  เพ่ือดิฉัน   เต 
แกทาน   ปจฺฉา  ภายหลัง    ตฺว   อ. ทาน    กเถหิ    จงบอก    ปวตฺตึ  
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ซึ่งความเปนไปทั่ว   เอตสฺมึ   เอตสฺมึ   เสฏ ิเคเห   ในเรือนของเศรษฐีนั่น  เม 
แกดิฉัน    ตาว    กอนเถิด     อิติ     ดังน้ี  ฯ    (ปุรโิส)     อ. บรุษุ    (อาห) 
กลาวแลววา   อมฺม   แนะแม   อชฺช   ในวันนี้   รตฺตึ    ในราตรี   เคห 
อ. เรือน   ปติ   ลมแลว   อวตฺถรมาน   ทับอยู   ชเน    ซึ่งชน   ท. ตโยป 
แมสาม   อิติ   คือ   เสฏ ึ    จ   ซึ่งเศรษฐีดวย   เสฏ ิภริย  จ   ซึ่งภรรยา 
ของเศรษฐีดวย  เสฏ ิปุตฺต   จ   ซึ่งบุตรของเศรษฐีดวย   เต   ชนา 
อ. ชน  ท. เหลาน้ัน   (ชเนหิ)   อันชน  ท.   ฌายนฺติ   เผาอยู   เอกจิต- 
กาย   บนเชิงตะกอนอันเดียวกัน   อมฺม   แนะแม   เอโส   ธโูม  อ. ควันนั่น 
ปฺายติ    ปรากฏอยู   อิติ    ดังน้ี ฯ 
           ตสฺมึ   ขเณ   ในขณะนั้น    สา   ปฏาจารา   อ. นางปฏาจาราน้ัน 
น   สฺชานนฺตี    ไมทราบดวยดีอยู   นิวตฺถวตฺถ   ซึ่งผาอันตนนุงแลว 
ปตมาน   อันตกลงอยู   ปตฺวา   ถึงแลว   (อตฺตโน)    อุมฺมตฺติกภาว 
ซึ่งความท่ีแหงตนเปนผูเปนบา    ยถา ิตา   ว   ยืนอยูแลวอยางใดเทียว 
โรทนฺตี   รองไหอยู   ปริเทวนฺตี   ร่ําไรอยู   วิลปนตีฺ   บนเพออยู   ปริพฺภม ิ
หมุนไปแลววา 
        ปุตฺตา  อ. บุตร   ท.   อุโภ   ทั้งสอง   กาลกตา   เปน 
        ผูมีกาละอันกระทําแลว   (โหนฺติ)   ยอมเปน   ปติ 
        อ. ผัว   มยฺห   ของเรา   มโต   ตายแลว   ปนฺเถ 
        ในทางเปล่ียว   มาตา   จ  อ.  มารดาดวย   ปตา  จ 
        อ. บิดาดวย    ภาตา   จ   อ. พ่ีชายดวย   (ชเนหิ)  
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        อันชน   ท.  ฑยหฺเร   เผาอยู    เอกจิตกมฺหิ   บนเชิง 
        ตะกอนอันเดียวกัน   อิติ  ดังน้ี ฯ 
 
           ๓๒.  ๑๔๐/๑๐   ต้ังแต    อถสสฺา    เอโก    ปุริโส     อุตฺตรสาฏก 
เปนตนไป. 
           อถ  ครั้งน้ัน   เอโก   ปุริโส   อ. บุรุษคนหนึ่ง  ขิป   โยนไปแลว 
อุตฺตรสาฏก   ซึ่งผาสาฏกอันเปนผาหม   อสฺสา   ปฏาจาราย    แกนาง 
ปฏาจารานั้น  ฯ   สา   ปฏาจารา  อ. นางปฏาจาราน้ัน   นิวาเสตฺวา 
นุงแลว   ต   สาฏก   ซึ่งผาสาฏกน้ัน   อุปสงฺกมิตฺวา   เขาไปเฝาแลว 
สตฺถาร   ซึ่งพระศาสดา   วนฺทิตฺวา   ถวายบังคมแลว  ปาเทสุ   ใกลพระบาท 
ท. สุวณฺณวณฺเณสุ   อันมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง   ปฺจปฺปติฏ ิ- 
เตน   ดวยอันต้ังไวเฉพาะแหงองค ๕  (อาห)  กราบทูลแลววา    ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ตุมฺเห   อ. พระองค   ท.  อวสฺสโย    จงเปนผู 
เปนที่พํานัก   เม   ของหมอมฉัน   โหถ   จงเปนเถิด   หิ   เพราะวา 
เสโน   อ. เหยี่ยว   คณฺหิ    เฉ่ียวเอาแลว   เอก   ปุตฺต   ซึ่งบุตรคนหน่ึง 
เม  ของหมอมฉัน  เอโก  ปุตฺโต    อ. บุตรคนหน่ึง  (เม)  ของหมอมฉัน 
อุทเกน   อันน้ํา   วูฬโฺห   พัดไปแลว   ปติ  อ. ผัว  (เม)  ของหมอมฉัน 
มโต   ตายแลว  ปนฺเถ  ในทางเปลี่ยว   มาตาปตโร   จเอว   อ. มารดา 
และบิดา   ท. ดวยน่ันเทียว   ภาตา  จ  อ.  พ่ีชายดวย  (เม)   ของหมอมฉัน  
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เคเหน  อันเรือน  อวตฺถฏา   ทับลงแลว   (ชเนหิ)   อันชน  ท.  ฌายนฺติ 
เผาอยู  เอกจิตกาย    บนเชิงตะกอนอันเดียวกัน  อิติ   ดังนี้ ฯ 
           สตฺถา  อ. พระศาสดา   สุตฺวา   ทรงสดับแลว   วจน    ซึง่คํา 
ตสฺสา  ปฏาจาราย   ของนางปฏาจาราน้ัน   วตฺวา   ตรัสแลววา  ปฏาจาเร 
ดูกอนปฏาจารา   ตฺว  อ. เธอ   มา  จินฺตยิ    อยาคิดแลว  ตฺว   อ. เธอ 
อาคตา  เปนผูมาแลว    สนฺติก   สูสํานัก   ตว   ตาณ   สรณ  อวสฺสโย 
ภวิตุ   สมตฺถสฺสเอว   ปุคฺคลสฺส   ของบุคคล   ผูสามารถ   เพ่ืออันเปน 
เปนผูเปนที่ตานทาน   เปนผูเปนที่ระลึก  เปนผูเปนที่พํานัก   ของเธอ 
นั่นเทียว   อสิ   ยอมเปน   ห ิ  เหมือนอยางวา   เอโก   ปุตฺโต   อ. บุตร 
คนหน่ึง   ตว   ของเธอ   เสเนน  อันเหยี่ยว   คหิโต   เฉ่ียวเอาแลว 
อิทานิ   ในกาลน้ี   เอโก   ปุตฺโต   อ. บุตรคนหน่ึง   (ตว)   ของเธอ 
อุทเกน   อันน้ํา   วูฬโฺห    พัดไปแลว   ปติ    อ. ผัว   (ตว)   ของเธอ 
มโต   ตายแลว   ปนฺเถ   ในทางเปลี่ยว   มาตาปตโร   จเอว   อ. มารดา 
และบิดา   ท. ดวยน่ันเทียว   ภาตา    จ   อ. พ่ีชายดวย   (ตว)  ของเธอ 
เคเหย   อันเรือน  อวตฺถฏา  ทับลงแลว   ยถา  ฉันใด    ปคฺฆริตอสฺสุ 
อ. น้ําตาอันไหลออกแลว   ตว   ของเธอ    โรทนฺติยา    ผูรองไหอยู 
ปุตฺตาทีน   ปยชนาน    มตกาเลเอว   ในกาลแหงปยชน   ท. มีบตุรเปนตน 
ตายแลวน่ันเทียว   อิมสฺม ึ   สสาเร   ในสงสารน้ี   พหุตร   เปนน้ํามากกวา 
อุทกโต   กวานํ้า    ฉันนัน้นั่นเทียว   อิติ   ดังนี้   อาห   ตรัสแลว   คาถ 
ซึ่งพระคาถา    อิม  นี้วา  
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        ชล  อ. น้ํา  จตูสุ   สมุทฺเทสุ   ในสมุทร   ท.  ๔  
        ปริตฺตก   เปนน้ํานิดหนอย   (โหติ)    ยอมเปน 
        อสฺสุชล   อ. น้ําคือน้ําตา  นรสฺส  ของนระ ทุกเฺขน 
        ผุฏสฺส   ผูอันทุกขถูกตองแลว   โสจโต   ผูเศรา 
        โศกอยู  อนปฺปก   เปนน้ําไมนอย   พหุ   เปนน้ํา 
        มาก    ตโต   จตูสุ   สมุทฺเทสุ   ชลโต    กวานํ้า 
        ในสมุทร   ท. ๔   นัน้   (โหติ)   ยอมเปน  อมมฺ 
        แนะแม   ตฺว   อ. เธอ   ปมชฺชส ิ   ประมาทอยู 
        กึการณา   เพราะเหตุอะไร   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           สตฺถร ิ  ครั้นเมื่อพระศาสดา   กเถนฺเต   ตรัสอยู   อนมตคฺคปริยาย 
ซึ่งอนมตัคคปริยาย   เอว   อยางนี้   โสโก   อ. ความเศราโศก   สรีเร 
ในสรีระ   ตสฺสา   ปฏาจาราย   ของนางปฏาจาราน้ัน   อคมาสิ   ไดถึงแลว 
ตนุตฺต   ซึ่งความเปนสภาพเบาบาง  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน   สตฺถา  อ. พระ 
ศาสดา   ตฺวา   ทรงทราบแลว   น   ปฏาจาร   ซึ่งนางปฏาจาราน้ัน 
ตนุภูตโสก    ผูมีความเศราโศกอันเปนสภาพเบาบางเปนแลว   อามนฺ- 
เตตฺวา  ทรงเรียกแลว   ปนุ   อีก   วตฺวา  ตรัสแลววา    ปฏาจาเร 
ดูกอนปฏาจารา    ปุตฺตาทโย    นาม   ปยชนา    อ. ปยชน  ท. ชือ่วามี 
บุตรเปนตน   น   สกฺโกนติฺ   ยอมไมอาจ  ภวิตุ   เพ่ืออันเปน   ตาณ 
วา   เปนเครื่องตานทานหรือ   สรณ   วา  หรือวาเปนที่ระลึก   เลน 
วา   หรือวาเปนเครื่องกีดกัน   คจฺฉนฺตสฺส   ของบุคคลผูไปอยู   ปรโลก 
สูโลกในเบ้ืองหนา   ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น   เต   ปตฺุตาทิปยชนา   อ.  
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ปยชนมีบุตรเปนตน  ท. เหลาน้ัน   วิชชฺมานาป   แมมีอยู   น   สนฺติเอว 
ชื่อวายอมไมมีนั่นเทียว  ปน  สวนวา   ปณฺฑิเตน   สีล   วิโสเธตฺวา 
อตฺตโน   นพฺิพานคามิมคฺคเอว    โสธาตุ   อ. อันบัณฑิต   ยังศีลให 
หมดจดวิเศษแลว   ยังหนทางอันมีปกติไปสูพระนิพพาน   เพ่ือตนน่ัน 
เที่ยว   ใหหมดจด   วุฏฏติ   ยอมสมควร   อิติ  ดังนี้   เทเสนฺโต   เมื่อ 
จะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม   อภาสิ   ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่ง 
พระคาถา   ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        ปณฺฑิโต   อ. บัณฑติ  ตฺวา   รูแลว   เอต  อตฺถวส 
        ซึ่งอํานาจแหงเนื้อความน้ีวา   ปุตฺตา   อ. บุตร  ท. 
        น   สนติฺ   ยอมไมม ี  ตาณาย   เพ่ืออันตานทาน 
        ปตา   อ. บิดา  น   (อตฺถิ)  ยอมไมมี  (ตาณาย) 
        เพ่ืออันตานทาน   พนฺธวา    อ. พวกพอง   นป 
        (อตฺถิ)    แมยอมไมมี   (ตาณาย)   เพ่ืออันตาน 
        ทาน   (ปุคฺลสฺส)   เมือ่บุคคล   อนตฺเกน   อัน 
        มัจจุอนักระทําซ่ึงท่ีสุด   อธิปนนฺสฺส   ครอบงําแลว 
        ตาณตา    อ. ความเปนผูตานทาน    าตีสุ   ใน 
        ญาติ   ท.  นตฺถิ  ยอมไมม ี  อิติ   ดังน้ี   สีลสวุโต 
        เปนผูสํารวมแลวในศีล   (หุตฺวา)   เปน    มคฺค 
        ยังหนทาง   นิพฺพานคมน   อันเปนที่ไปสูพระนิพพาน 
        วิโสธเย    พึงใหหมดจดวิเศษ     ขิปฺปเอว   พลัน 
        นั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
                 คัณฐีธัมมปทัฏฐกถายกศพัทแปล  ภาค  ๔  จบ. 


