ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 1

๒. อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา
-----------๑. สามาวตี วตฺถุ. [๑๕]
อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา โกสมฺพึ
อุปนิสฺสาย โฆสิตาราเม วิหรนฺโต สามาวตีปมุขาน ปฺจนฺน
อิตฺถีสตาน. มาคนฺทิยปมุขานฺจ ตสฺสา ปฺจนฺน าติสตาน
มรณ พฺยสน อารพฺภ กเถสิ. ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา
อตีเต อลฺลกปฺปรฏเ อลฺลกปฺปราชา นาม เวฏทีปกรฏเ
เวฏทีปกราชา นามาติ อิเม เทฺว ทหรกาลโต ปฏาย สหายกา
หุตฺวา เอกาจริยกุเล สิปปฺ  อุคฺคณฺหิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปตูน
อจฺจเยน ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา ทสทสโยชนิเก รฏเ ราชาโน อเหสุ.
เต กาเลน กาล สมาคนฺตฺวา เอกโต ติฏนฺตา นิสีทนฺตา นิปชฺชนฺตา
มหาชน ชายมานฺจ มียมานฺจ ทิสฺวา ปรโลก คจฺฉนฺต
อนุคจฺฉนฺโต นาม นตฺถิ อนฺตมโส อตฺตโน สรีรป สพฺพ ปหาย
คนฺตพฺพ กินฺโน ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามาติ มนฺเตตฺวา รชฺชานิ
ปุตฺตทารสฺส นิยฺยาเทตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตวฺ า หิมวนฺตปฺปเทเส
วสนฺตา มนฺตยึสุ มย รชฺช ปหาย ปพฺพชิตา น ชีวิตุ อสกฺโกนฺตา
เต มย เอกฏาเน วสนฺตา อปพฺพชิตสทิสาเยว โหม ตสฺมา วิสุ
๑

๑. ม. ยุ. โกสมฺพิย.
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วสิสฺสาม ตฺว เอตสฺมึ ปพฺพเต วส อห อิมสฺมึ ปพฺพเต วสิสฺสามิ
อนฺวฑฺฒมาส ปน อุโปสถทิวเส เอกโต ภวิสฺสามาติ. อถ เนส
เอตทโหสิ เอวป โน คณสงฺคณิกาว ภวิสฺสติ ตฺว ตว ปพฺพเต
อคฺคึ ชาเลยฺยาสิ อห มม ปพฺพเต อคฺคึ ชาเลสฺสามิ ตาย
สฺาย อตฺถิภาว ชานิสฺสามาติ. เต ตถา กรึส.ุ
อถาปรภาเค เวฏทีปกตาปโส กาล กตฺวา มเหสกฺโข
เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ. ตโต อฑฺฒมาเส สมฺปตฺเต อคฺคึ
อทิสฺวา อิตโร สหายโก เม กาลกโตติ อฺาสิ. อิตโรป
นิพฺพตฺตกฺขเณเยว อตฺตโน เทวสิรึ โอโลเกตฺวา กมม อุปธาเรนฺโต
เนกฺขมฺมโต ปฏาย อตฺตนา กตกิริย ทิสฺวา อิทานาห คนฺตฺวา
มม สหายก ปสฺสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตสฺมึ ขเณ ต อตฺตภาว
วิชหิตฺวา มคฺคมูฬฺหปุริโส วิย ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ. อถ น โส อาห กุโต อาคโตสีติ. มคฺคมูฬฺหปุริโส อห ภนฺเต ทูรโต ว อาคโตมฺหิ กึ ปน ภนฺเต อยฺโย
อิมสฺมึ าเน เอกโก ว วสติ อฺโป โกจิ อตฺถีติ อาห. อตฺถิ
เม เอโก สหายโกติ. กุหึ โสติ. เอตสฺมึ ปพฺพเต วสติ
อุโปสถทิวเส ปน อคฺคึ น ชาเลสิ นูน มโต ภวิสฺสตีติ. เอว
ภนฺเตติ. เอวมาวุโสติ. อห โส ภนฺเตติ. กุหึ นิพฺพตฺโตสีติ.
เทวโลเก มเหสกฺโข เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตฺโตสฺมิ ภนฺเต อยฺย
๑

๒

๓

๔

๑. สี. ยุ. ปพฺพเต. ๒. สี. ม. นิกฺขมนโต. ๓. สี. ม. ยุ. อตฺตโน ตปจริย.
๔. สี. ม. ยุ. มคฺคิกปุริโส.
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ปสฺสิสฺสามีติ ปุน อาคโตมฺหิ อป นุ โข อยฺยาน อิมสฺมึ าเน
วสนฺตาน โกจิ อุปทฺทโว อตฺถีติ. อาม อาวุโส หตฺถึ นิสฺสาย
กิลมามีติ. กึ ปน โว ภนฺเต หตฺถี กโรนฺตีติ. สมฺมชฺชนฏาเน
ลณฺฑ ปาเตนฺติ ปาเทหิ ปหริตฺวา ปสุ อุทฺธรนฺติ สฺวาห ลณฺฑ
ฉฑฺเฑนฺโต ปสุ สม กโรนฺโต กิลมามีติ. กึ ปน เตส อนาคมน
อิจฺฉถาติ. อามาวุโสติ. เตนหิ เตส อนาคมน กริสฺสามีติ ตาปสสฺส
หตฺถิกนฺตวีณฺเจว หตฺถกิ นฺตมนฺตฺจ อทาสิ ททนฺโต จ ปน
วีณาย ติสฺโส ตนฺติโย ทสฺเสตฺวา ตโย มนฺเต อุคฺคณฺหาเปตฺวา
อิม ตนฺตึ ปหริตฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วุตฺเต นิวตฺติตฺวา โอโลเกตตป
อสกฺโกนฺตา หตฺถี ปลายนฺติ อิม ตนฺตึ ปหริตฺวา อิมสฺมึ มนฺเต
วุตฺเต นิวตฺติตฺวา ปจฺฉโต โอโลเกนฺตา ปลายนฺติ อิม ตนฺตึ
ปหริตฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วุตฺเต หตฺถี ยูถปติ ปฏึ อุปนาเมนฺโต
อาคจฺฉตีติ อาจิกฺขิตฺวา ย โว รุจฺจติ ต กเรยฺยาถาติ วตฺวา
ตาปส วนฺทติ ฺวา ปกฺกามิ. ตาปโส ปลายนมนฺต วตฺวา ปลายนตนฺตึ
ปหริตฺวา หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ.
ตสฺมึ สมเย โกสมฺพยิ  ปรนฺตโป นาม ราชา อโหสิ. โส
เอกทิวส คพฺภินิยา เทวิยา สทฺธึ พาลาตป ตปฺปมาโน อากาสตเล
นิสีทิ. เทวี รโ ปารุปน สตสหสฺสคฺฆนิก รตฺตกมฺพล ปารุปตฺวา
นิสินฺนา รฺา สทฺธึ สมุลฺลปมานา รฺโ องฺคุลิโต สตสหสฺสคฺฆนิก ราชมุทฺทกิ  นีหริตฺวา อตฺตโน องฺคุลิย ปลนฺธิ. ตสฺมึ
๑

๒

๓

๑. สี. ยุ. หตฺถี. ๒.สี. ม. ยุ. อุปเนนฺโต. ๓. สี. ม. ยุ. โหติ.
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สมเย หตฺถลิ ิงฺคสกุโณ อากาเสนาคจฺฉนฺโต เทวึ ทิสฺวา มสเปสีติ
สฺาย ปกฺเข วิสฺสชฺเชตฺวา โอตริ. ราชา ตสฺส โอตรณสทฺเทน
ภีโต อุฏาย อนฺโตนิเวสน ปาวิส.ิ เทวี ครุคพฺภตาย เจว
ภีรุกชาติกตาย จ เวเคน คนฺตุ นาสกฺขิ. อถ น โส สกุโณ
อชฺฌุปฺปตฺโต นขปฺชเร นิสีทาเปตฺวา อากาส ปกฺขนฺทิ. เต
กิร สกุณา ปจนฺน หตฺถีน พล ธาเรนฺติ ตสฺมา อากาเสน
เนตฺวา ยถารุจิตฏาเน นิสีทิตฺวา มส ขาทนฺติ สาป เตน
นียมานา มรณภยภีตา จินฺเตสิ สจาห วิรวิสฺสามิ มนุสฺสสทฺโท
นาม ติรจฺฉานคตาน อุพฺเพชนิโย ต สุตฺวา ม ฉฑฺเฑสฺสติ
เอว สนฺเต สห คพฺเภน ชีวิตกฺขย ปาปุณิสฺสามิ ยสฺมึ ปน
าเน นิสีทิตฺวา ม ขาทิตุ อารภิสสฺ ติ ตตฺร น สทฺท กตฺวา
ปลาเปสฺสามีติ. สา อตฺตโน ปณฺฑิตตาย อธิวาเสสิ. ตทา จ
หิมวนฺตปฺปเทเส โถก วฑฺฒิตฺวา มณฺฑปากาเรน ิโต เอโก
มหานิโคฺรโธ โหติ. โส สกุโณ มิครูปาทีนิ ตตฺถ เนตฺวา ขาทติ
ตสฺมา ตป ตตฺเถว เนตฺวา วิฏปนฺตเร เปตฺวา อาคตมคฺค
โอโลเกสิ. อาคตมคฺโคโลกน กิร เตส ธมฺมตา. ตสฺมึ ขเณ
เทวี อิทานิ อิม ปลาเปตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อุโภ หตฺเถ
อุกฺขิปตฺวา ปาณิสทฺทฺเจว มุขสทฺทฺจ กตฺวา ต ปลาเปสิ.
อถสฺสา สุรยิ ตฺถงฺคมนกาเล คพฺเภ กมฺมชวาตา จลึสุ. สพฺพทิสาสุ
คชฺชนฺโต มหาเมโฆ อุฏ หิ. สุเข ิตาย ราชมเหสิยา มา ภายิ
๑

๑. สี. ยุ. อชฺฌปฺปตฺโต.
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อยฺเยติ วจนมตฺตป อลภมานาย ทุกขฺ ปเรตาย สพฺพรตฺตึ นิทฺทา
นาม นาโหสิ. วิภายมานาย ปน รตฺติยา วลาหกวิคโม จ
อรุณุคฺคมนฺจ ตสฺสา คพฺภวุฏานฺจ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.
สา เมฆอุตฺุจ อรุณุคฺคมนอุตฺุจ คเหตฺวา ชาตตฺตา ปุตฺตสุ
อุเทโนติ นามมกาสิ.
อลฺลกปฺปตาปสสฺสป โข ตโต อวิทูเร วสนฏาน โหติ. โส
ปกติยา วสฺสทิวเส สีตภเยน ผลาผลตฺถาย วน น ปวิสติ ต
รุกฺขมูล คนฺตฺวา สกุเณน ขาทิตมสาน อฏึ อาหริตฺวา โกฏเฏตฺวา
รส ปจิตฺวา ปวติ ตสฺมา ตทิวสป อฏึ อาหริสฺสามีติ ตตฺถ
คนฺตฺวา รุกขฺ มูเล อฏึ ปริเยสนฺโต อุปริ ทารกสทฺท สุตฺวา
โอโลเกนฺโต เทวึ ทิสฺวา กาสิ ตฺวนฺติ วตฺวา มานุสิมฺหีติ กถ
อาคตาสีติ หตฺถิลิงคฺ สกุเณน อานีตมฺหีติ วุตฺเต โอตราติ อาห.
ชาติสมฺเภทโต ภายามิ อยฺยาติ. กาสิ ตฺวนฺติ. ขตฺติยาติ. อหป
ขตฺติโยวาติ. เตนหิ ขตฺติยมาย กเถหีติ. โส กเถสิ. เตนหิ
อารุยฺห ปุตฺตก เม โอตาเรหีติ. โส เอเกน ปสฺเสน อภิรุหณมคฺค
กตฺวา อภิรุหิตฺวา ทารก คณฺหิตฺวา มา ม หตฺเถน ฉุปติ วุตฺเต
ต อจฺฉุปตฺวาว ทารก โอตาเรสิ. เทวีป โอตริ. อถ น อสฺสมปท
เนตฺวา สีลเภท อกตฺวา ว อนุกมฺปาย ปฏิชคฺคิ นิมฺมกฺขิกมธุ
อาหริตฺวา สฺชาตสาลึ อาหริตฺวา ยาคุ ปจิตฺวา อทาสิ. เอว
ตสฺมึ ปฏิชคฺคนฺเต สา อปรภาเค จินฺเตสิ อห เนว อาคตมคฺค
๑

๒

๑. สี.ม.ยุ. ปพฺพตอุตุจ. ๒. สี. ยุ. อฏี.
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น คมนมคฺค ชานามิ อิมินาป เม สทฺธึ วิสฺสาสมตฺตป นตฺถิ
สเจ ปนาย อมฺเห ปหาย กตฺถจิ คมิสฺสติ อุโภป อิเธว มรณ
ปาปุณิสฺสาม ยงฺกิฺจิ กตฺวา อิมสฺส สีล ภินฺทิตวฺ า ยถา ม
น มุจตุ ตถา กาตุ วฏฏตีติ. อถ น ทุนฺนิวตฺถ ทุปฺปารุต ทสฺสเนน
ปโลเภตฺวา สีลวินาส ปาเปสิ. ตโต ปฏาย เทฺวป สมคฺคสวาส วสึสุ.
อเถกทิวส ตาปโส นกฺขตฺตโยค โอโลเกนฺโต ปรนฺตปสฺส
นกฺขตฺตปฬน ทิสฺวา ภทฺเท โกสมฺพิย ปรนฺตปราชา มโตติ อาห.
กสฺมา อยฺย เอว วเทสิ กินฺเต เตน สทฺธึ อาฆาโต อตฺถีติ.
นตฺถิ ภทฺเท นกฺขตฺตปฬนมสฺส ทิสฺวา เอว วทามีติ. สา ปโรทิ.
อถ น กสฺมา โรทสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตาย ตสฺส อตฺตโน สามิกภาเว
อกฺขาเต อาห มา ภทฺเท โรทิ ชาตสฺส นาม นิยโต มจฺจูติ.
ชานามิ อยฺยาติ. อถ กสฺมา โรทสีต.ิ ปุตฺโต เม กุลสนฺตกสฺส
รชฺชสฺส อนุจฺฉวิโก สเจ ตตฺราย ภวิสฺสติ เสตจฺฉตฺต อุสฺสาปยิสฺสติ
อิทานิ มหาชานิโก วต ชาโตติ โสเกน โรทามิ อยฺยาติ. โหตุ
ภทฺเท มา จินฺตยิ สจสฺส รชฺช ปตฺเถสิ อหมสฺส รชฺชลภนาการ
กริสฺสามีติ. อถสฺส หตฺถิกนฺตวีณฺเจว หตฺถิกนฺตมนฺเต จ อทาสิ.
ตทา อเนกานิ หตฺถิสตสหสฺสานิ อาคนฺตฺวา วฏฏรุกฺขมูเล นิสีทนฺติ.
อถ น อาห หตฺถีสุ อนาคเตสุเยว รุกฺข อภิรุหติ ฺวา เตสุ
อาคเตสุ อิม มนฺต วตฺวา อิม ตนฺตึ ปหร สพฺเพ นิวตฺติตฺวา
โอโลเกตตป อสกฺโกนฺตา ปลายิสฺสนฺติ อโถตริตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ.
๑

๑. สี. ยุ. มฺุจติ.
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โส ตถา กตฺวา อาคนฺตฺวา ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. อถ น ทุติยทิวเส
อาห อชฺช อิม มนฺต วตฺวา อิม ตนฺตึ ปหเรยฺยาสิ หตฺถี
นิวตฺติตฺวา ปจฺฉโต โอโลเกนฺตา ปลายิสฺสนฺตีติ. ตทาป ตถา กตฺวา
อาคนฺตฺวา ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. อถสฺส มาตร อามนฺเตตฺวา ภทฺเท
ปุตฺตสฺส เต สาสน เทหิ เอโต ว คนฺตฺวา ราชา ภวิสฺสตีติ อาห.
สา ปุตฺต อามนฺเตตฺวา ตาต ตฺว โกสมฺพิย ปรนฺตปรฺโ
ปุตฺโต ม สคพฺภ หตฺถิลิงฺคสกุโณ อาเนสีติ วตฺวา เสนาปติอาทีน
นามานิ อาจิกฺขิตฺวา อสทฺทหนฺตาน อิม ปตุ ปารุปนกมฺพลเจว
ปลนฺธนมุททฺ ิกฺจ ทสฺเสยฺยาสีติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ. กุมาโร ตาปส
อิทานิ กึ กโรมีติ อาห. รุกฺขสฺส เหฏิมสาขาย นิสีทิตฺวา อิม
มนฺต วตฺวา อิม ตนฺตึ ปหร เชฏหตฺถี เต ปฏึ อุปนาเมตฺวา
อุปสงฺกมิสฺสติ ตฺว ตสฺส ปฏิย นิสินฺโนว คนฺตฺวา รชฺช
คณฺหาหีติ. โส มาตาปตโร วนฺทิตวฺ า ตถา กตฺวา อาคตสฺส
หตฺถิโน ปฏิย นิสีทิตฺวา ต กณฺเณ มนฺตยิ อห โกสมฺพิย
ปรนฺตปรฺโ ปุตฺโต เปตฺติก เม รชฺช คณฺหิตฺวา เทหิ สามีติ.
โส ต สุตฺวา อเนกานิ หตฺถิสหสฺสานิ สนฺนิปตนฺตูติ หตฺถิรว
รวิ. อเนกานิ หตฺถิสหสฺสานิ สนฺนิปตึสุ. ปุน ชิณฺณหตฺถี
ปฏิกฺกมนฺตูติ รว รวิ. ชิณฺณหตฺถี ปฏิกฺกมึสุ. ปุน อติตรุณา
หตฺถี นิวตฺตนฺตูติ รว รวิ. เตป นิวตฺตึสุ. โส อเนเกหิ
โยธหตฺถิสหสฺเสเหว ปริวุโต ปจฺจนฺตคาม ปตฺวา อห รฺโ
๑

๑. สี. ยุ. ทตฺวา.
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ปุตฺโต สมฺปตฺตึ ปตฺถยมานา มยา สทฺธึ อาคจฺฉนฺตูติ ตโต ปฏาย
มนุสฺสสงฺคห กโรนฺโต คนฺตฺวา นคร ปริวาเรตฺวา ยุทฺธ วา
เม เทนฺตุ รชฺช วาติ สาสน เปเสสิ. นาครา อาหสุ มย เทฺวป
น ทสฺสาม อมฺหาก หิ เทวี ครุคพฺภา หตฺถิลิงฺคสกุเณน นีตา
ตสฺสา อตฺถภิ าว วา นตฺถิภาว วา น ชานาม ยาว ตสฺสา
ปวตฺตึ น สุโณม ตาว เนว ยุทฺธ ทสฺสาม น รชฺชนฺติ. ตทา
กิร ต ปเวณิรชฺช อโหสิ. ตโต กุมาโร อห ตสฺสา ปุตฺโตติ
วตฺวา เสนาปติอาทีน นามานิ กเถตฺวา ตถาป อสทฺทหนฺตาน
รตฺตกมฺพลฺจ มุทฺทิกฺจ ทสฺเสสิ. เต ต รตฺตกมฺพลฺจ มุทฺทิกฺจ
สฺชานิตฺวา นิกฺกงฺขา หุตฺวา ทฺวาร วิวริตฺวา ต รชฺเช อภิสิฺจึสุ.
อย ตาว อุเทนสฺส อุปฺปตฺติ.
อลฺลกปฺปรฏเ ปน ทุพฺภิกฺเข อุปฺปนฺเน ชีวติ ุ อสกฺโกนฺโต
เอโก โกตุหลิโก นาม มนุสฺโส กาลึ นาม ตรุณปุตฺต ภริย
อาทาย โกสมฺพิย คนฺตฺวา ชีวิสฺสามาติ ปาเถยฺย คเหตฺวา นิกฺขมิ.
อหิวาตกโรเคน มหาชเน มรนฺเต นิกฺขมีติป วทนฺติเยว. เต
คจฺฉนฺตา ปาเถยฺเย ปริกฺขีเณ ขุทาภิภูตา ทารก วหิตุ นาสกฺขึสุ.
อถ สามิโก ปชาปตึ อาห ภทฺเท มย ชีวนฺตา ปุน ปุตฺต
ลภิสฺสาม ฉฑฺเฑตฺวา น คจฺฉามาติ. มาตุ หทย นาม มุทุก โหติ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สี. ยุ. หตฺถลิ ิงฺคสกุเณนาหตา. ๒. สี. ยุ. นาติ นตฺถิ. ๓. สี. ยุ. อชิตรฏเ.
๔. สี. ม. ยุ. กาป นาม ตรุณปุตฺต กาลึ นาม ภริย อาทาย. ๕. สี. ม. ยุ. โกสมฺฬึ...
ชีวิสฺสามีติ.
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ตสฺมา สา อาห นาห ชีวนฺตเมว ปุตฺต ฉฑฺเฑตุ สกฺขิสฺสามีติ.
อถ กึ กโรมาติ. วาเรน น วหามาติ. มาตา อตฺตโน วาเร
ปุปฺผทาม วิย น อุกฺขิปต ฺวา อุเร นิปชฺชาเปตฺวา องฺเกน วหิตฺวา
ปตุ เทติ. ตสฺส ต คเหตฺวา ปตปตฏาเน ฉาตกโตป พลวตรา
เวทนา อุปฺปชฺช.ิ โส ต ปุนปฺปุน อาห ภทฺเท มย ชีวนฺตา ปุตฺต
ลภิสฺสาม ฉฑฺเฑม นนฺติ. สาป ปุนปฺปุน ปฏิกฺขิปตฺวา ปฏิวจน
นาทาสิ. ทารโก วาเรน ปริวตฺติยมาโน กิลนฺโต ปตุ หตฺเถ นิทฺทายิ.
โส ตสฺส นิทฺทายนภาว ตฺวา มาตร ปุรโต กตฺวา เอกสฺส
คจฺฉสฺส เหฏา ปณฺณสนฺถเร ต นิปชฺชาเปตฺวา ปายาสิ. มาตา
นิวตฺติตฺวา โอโลเกนฺตี ปุตฺต อทิสฺวา สามิ กุหึ เม ปุตฺโตติ
ปุจฺฉิ. เอกสฺส เม คจฺฉสฺส เหฏา นิปชฺชาปโตติ. สามิ มา
ม นาสยิ ปุตฺต วินา ชีวติ ุ น สกฺขิสสฺ ามิ อาเนหิ เม ปุตฺตนฺติ
อุร ปหริตฺวา ปริเทวิ. อถ น นิวตฺติตฺวา อาเนสิ. ปุตฺโตป
อนฺตรามคฺเค มโต โหติ. อิติ โส เอตฺตเก าเน ปุตฺต ฉฑฺเฑตฺวา
ตสฺส นิสฺสนฺเทน ภวนฺตเร สตฺต วาเร ฉฑฺฑิโต. ปาปกมฺม นาเมต
อปฺปกนฺติ นาวมฺิตพฺพ. เต คจฺฉนฺตา เอก โคปาลกุล ปาปุณึสุ.
ตทิวสฺจ โคปาลกสฺส เธนุมงฺคล โหติ. โคปาลกสฺส เคเห
นิพทฺธ เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ ภุชติ. โส ต โภเชตฺวา มงฺคลมกาสิ.
พหุ ปายาโส ปฏิยตฺโต โหติ. โคปาลโก เต อาคเต ทิสฺวา กุโต
อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิตฺวา สพฺพ ปวตฺตึ สุตฺวา มุทุชาติโก กุลปุตฺโต
เตสุ อนุกมฺป กตฺวา ปหูเตน สปฺปนา ปายาส ทาเปสิ. ภริยา
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สามิ ตยิ ชีวนฺเต อห ชีวามิ นาม ทีฆรตฺต อูโนทโรสิ
ยาวทตฺถ ภฺุชาติ วตฺวา สปฺปนา สทฺธึ ตทภิมขุ ฺเว กตฺวา
อตฺตนา มนฺทสปฺป โถกเมว ภฺุชิ. อิตโร พหุ ภฺุชิตฺวา
สตฺตฏทิวเส ฉาตตาย อาหารตณฺห ฉินฺทิตุ นาสกฺขิ. โคปาลโก เตส
ปายาส ทาเปตฺวา สย ภฺุชิตุ อารภิ. โกตุหลิโก ต โอโลเกนฺโต
นิสีทิตฺวา เหฏาปเ นิปนฺนาย สุนขิยา โคปาลเกน วฏเฏตฺวา
ทียมาน ปายาสปณฺฑ ทิสฺวา ปฺุวตาย สุนขี นิพทฺธ เอวรูป
โภชน ลภตีติ จินฺเตสิ. โส รตฺติภาเค ต ปายาส ชีราเปตุ
อสกฺโกนฺโต กาล กตฺวา ตสฺสา สุนขิยา กุจฺฉสิ ฺมึ นิพฺพตฺติ.
อถสฺส ภริยา สรีรกิจฺจ กตฺวา ตสฺมเึ ยว เคเห ภตึ กตฺวา
ตณฺฑุลนาฬึ ลภิตฺวา ปจิตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต ปติฏาเปตฺวา
ภนฺเต ทาสสฺส โว ปาปุณาตูติ วตฺวา จินฺเตสิ มยา อิเธว วสิตุ
วฏฏติ นิพทฺธ อยฺโย อิธาคจฺฉติ เทยฺยธมฺโม โหตุ วา มา วา
เทวสิก วนฺทนฺตี เวยฺยาวจฺจ กโรนฺตี จิตฺต ปสาเทนฺตี พหุ ปฺุ
ปสวิสฺสามีติ สา ตตฺเถว ภตึ กโรนฺตี วสิ.
สาป โข สุนขี ฉฏเ วา สตฺตเม วา มาเส เอกเมว กุกฺกรุ 
วิชายิ. โคปาลโก ตสฺส เอกเธนุยา ขีร ทาเปสิ. โส นจิรสฺเสว
วฑฺฒิ. อถสฺส ปจฺเจกพุทฺโธ ภฺุชนฺโต นิพทฺธ เอก ภตฺตปณฺฑ
เทติ. โส ภตฺตปณฺฑ นิสฺสาย ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนหมกาสิ. โคปาลโก
นิพทฺธ เทฺว วาเร ปจฺเจกพุทฺธสฺส อุปฏาน ยาติ. โส คจฺฉนฺโตป
๑

๑. สี. ยุ. ภฺุชาหีติ สปฺป ตทภิมุขฺเว. ม. ภุชาหีติ สปฺปฺจ ทธิฺจ ตทภิมุขฺเว.
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อนฺตรามคฺเค วาลมิคฏาเน ทณฺเฑน คจฺเฉ จ ภูมิฺจ ปหริตฺวา
สุสูติ ติกฺขตฺตุ สทฺท กตฺวา วาลมิเค ปลาเปสิ. สุนโขป เตน
สทฺธึ คจฺฉติ. โส เอกทิวส ปจฺเจกพุทฺธ อาห ภนฺเต ยทา เม
โอกาโส น ภวิสฺสติ ตทา อิม สุนข เปเสสฺสามิ อิมสฺส
ปหิตสฺาเณน อาคจฺเฉยฺยาถาติ. ตโต ปฏาย อโนกาสทิวเส
คจฺฉ ตาต อยฺย อาเนหีติ สุนข เปเสสิ. โส เอกวจเนเนว
ปกฺขนฺทิตฺวา สามิกสฺส คจฺฉภูมิโปถนฏาเน ติกฺขตฺตุ ภุสฺสิตฺวา
เตน สทฺเทน วาลมิคาน ปลายนภาว ตฺวา ปาโต ว สรีรปฺปฏิชคฺคน
กตฺวา ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา นิสินนฺ สฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส วสนฏาน
คนฺตฺวา ปณฺณสาลาทฺวาเร ติกฺขตฺตุ ภุสฺสิตฺวา อตฺตโน อาคตภาว
ชานาเปตฺวา เอกมนฺเต นิปชฺชติ. ปจฺเจกพุทฺเธ เวล สลฺลกฺเขตฺวา
นิกฺขนฺเต โส ภุสฺสนฺโต ปุรโต ปุรโต ว คจฺฉติ. อนฺตรนฺตรา
ปจฺเจกพุทฺโธ ต วีมสนฺโต อฺ มคฺค ปฏิปชฺชติ. อถสฺส ปุรโต
ติริย ตฺวา ภุสฺสิตฺวา อิตรมคฺคเมว น อาโรเปสิ. อเถกทิวส
อฺ มคฺค ปฏิปชฺชติ ฺวา เตน ปุรโต ติรยิ  ตฺวา วาริยมาโนป อนิวตฺติตฺวา สุนข ปาเทน อปนุทิตฺวา ปายาสิ. สุนโข
ตสฺส อนิวตฺตนภาว ตฺวา นิวตฺติตฺวา นิวาสนกณฺเณ ฑสิตฺวา
อากฑฺฒนฺโต อิตรมคฺคเมว น อาโรเปสิ. เอว โส ตสฺมึ พลวสิเนห
อุปฺปาเทสิ. ตโต อปรภาเค ปจฺเจกพุทฺธสฺส จีวร ชีร.ิ อถสฺส
โคปาลโก จีวรวตฺถานิ อทาสิ. ตเมน ปจฺเจกพุทฺโธ อาห อาวุโส
๑

๑. สี. ม. ยุ. คจฺฉโปถนภูมิโปถนฏาเน.
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จีวรนฺนาม เอกเกน ทุกฺกร กาตุ ผาสุกฏาน คนฺตฺวา กาเรสฺสามีติ.
อิเธว ภนฺเต กโรถาติ. น สกฺกา อาวุโสติ. เตนหิ ภนฺเต
มา จิร พหิ วสิตฺถาติ. สุนโข เตส กถ สุณนฺโต ว อฏาสิ.
ปจฺเจกพุทฺโธ ติฏ อุปาสกาติ โคปาลก นิวตฺตาเปตฺวา เวหาส
อพฺภุคฺคนฺตฺวา คนฺธมาทนาภิมุโข ปกฺกามิ. สุนขสฺส ต อากาเสน
คจฺฉนฺต ทิสฺวา ภุกฺกริตฺวา ิตสฺส ตสฺมึ จกฺขุปถ วิชหนฺเต
หทย ผลิต.
ติรจฺฉานา นาเมเต อุชุชาติกา โหนฺติ อกุฏิลา มนุสฺสา ปน
อฺ หทเยน จินฺเตนติ อฺ มุเขน กเถนฺติ เตเนวาห คหน
เหต ภนฺเต ยทิท มนุสฺสา อุตฺตาน เหต ภนฺเต ยทิท ปสโวติ.
อิติ โส ตาย อุชุทฏิ ิตาย อกุฏิลตาย กาล กตฺวา ตาวตึสภวเน
นิพฺพตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต มหาสมฺปตฺตึ อนุโภสิ. ตสฺส
กสฺสจิ กณฺณมูเล มนฺตยนฺตสฺส สทฺโท โสฬสโยชนฏาน ผรติ
ปกติกถาสทฺโท ปน สกล ทสโยชนสหสส เทวนคร ฉาเทติ.
เตเนวสฺส โฆสกเทวปุตฺโตติ นาม อโหสิ. กสฺส ปเนส นิสฺสนฺโทติ
ปจฺเจกพุทฺเธ เปเมน ภุกฺกรณสฺส. โส ตตฺถ น จิร ตฺวา จวิ.
เทวโลกโต หิ เทวปุตฺตา อายุกฺขเยน ปฺุกฺขเยน อาหารกฺขเยน โกเปนาติ จตูหิ การเณหิ จวนฺติ. ตตฺถ เยน พหุ ปฺุกมฺม
กต โหติ โส เทวโลเก อุปฺปชฺชิตฺวา ยาวตายุก ตฺวา อุปรุปริ
นิพฺพตฺตติ เอว อายุกฺขเยน จวติ นาม. เยน ปริตฺต ปฺุ
๑

๒

๓

๑. สี. ยุ. ภุงกฺ ริตฺวา. ๒ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร. กิราติ อตฺถิ. ๓. ม.ม. ๑๓/๔.
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กต โหติ ตสฺส ราชโกฏาคาเร ปกฺขิตฺต จตุปฺจนาฬิมตฺต วิย
ธฺ อนฺตราว ต ปฺุ ขียติ อนฺตราว กาล กโรติ
เอว ปฺุกฺขเยน จวติ นาม. อปโร กามคุเณ ปริภฺุชมาโน
สติสมฺโมเสน อาหาร อปริภฺุชิตฺวา กิลนฺตกาโย กาล กโรติ เอว
อาหารกฺขเยน จวติ นาม. อปโร ปรสฺส สมฺปตฺตึ อสหนฺโต
กุชฺฌิตฺวา กาล กโรติ เอว โกเปน จวติ นาม. อย ปน
กามคุเณ ปริภฺุชนฺโต มุฏสฺสติ หุตฺวา อาหารกฺขเยน จวติ.
จวิตฺวา จ ปน โกสมฺพิย นครโสภินิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
สา วิชาตทิวเส กึ เอตนฺติ ทาสึ ปุจฺฉิตฺวา ปุตฺโต อยฺเยติ
วุตฺเต หนฺท เช อิม ทารก กตฺตรสุปฺเป อาโรเปตฺวา สงฺการกูเฏ
ฉฑฺเฑหีติ ฉฑฺฑาเปสิ. นครโสภินิโย หิ ธีตร ปฏิชคฺคนฺติ น ปุตฺต
ธีตรา หิ ตาส ปเวณี ฆฏิยติ. ทารก กากาป สุนขาป ปริวาเรตฺวา
นิสีทึสุ. ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนหปฺปภวสฺส ภุกฺกรณสฺส นิสสฺ นฺเทน
เอโกป อุปคนฺตุ น วิสหิ. ตสฺมึ ขเณ เอโก มนุสฺโส พหิ
นิกฺขนฺโต ต กากสุนขสนฺนิปาต ทิสฺวา กินฺนุ โข เอตนฺติ ตตฺถ
คจฺฉนฺโต ทารก ทิสฺวา ปุตฺตสิเนห ปฏิลภิตฺวา ปุตฺโต เม
ลทฺโธติ เคห เนสิ.
ตทา โกสมฺพิกเสฏี ราชกุล คจฺฉนฺโต ราชนิเวสนโต
อาคจฺฉนฺต ปุโรหิต ทิสวฺ า กึ อาจริย อชฺช เต ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค โอโลกิโตติ ปุจฺฉิ. อาม มหาเสฏิ อมฺหาก
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. จวิ. ๒. สี. ม. ยุ. คนฺตฺวา.
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กิมฺ กิจจฺ นฺติ. ชนปทสฺส กึ ภวิสฺสติ อาจริยาติ. อฺ
นตฺถิ อิมสฺมึ ปน นคเร อชฺช ชาตทารโก เชฏกเสฏี ภวิสฺสตีติ.
ตทา เสฏิโน ภริยา ครุคพฺภา โหติ ตสฺมา โส สีฆ เคห ปุรสิ 
เปเสสิ คจฺฉ ชานาหิ น วิชาตา วา โน วาติ น วิชาตาติ
สุตฺวา ราชาน ทิสฺวา เวเคน เคห คนฺตฺวา กาลึ นาม ทาสึ
ปกฺโกสิตฺวา สหสฺส ทตฺวา คจฺฉ อิมสฺมึ นคเร อุปธาเรตฺวา
สหสฺส ทตฺวา อชฺช ชาตทารก คณฺหิตฺวา เอหีติ. สา อุปธาเรนฺตี
ต เคห คนฺตฺวา ทารก ทิสฺวา อย ทารโก กทา ชาโตติ
คหปตานึ ปุจฺฉิตฺวา อชฺช ชาโตติ วุตฺเต อิม มยฺห เทหีติ
เอก กหาปณ อาทึ กตฺวา มูล วฑฺเฒนฺตี สหสฺส ทตฺวา ต
อาเนตฺวา เสฏิโน ทสฺเสสิ. เสฏี สเจ เม ธีตา ชายิสฺสติ
ตาย น สทฺธึ นิเวเสตฺวา เสฏิฏานสฺส สามิก กริสฺสามิ สเจ
เม ปุตฺโต ชายิสฺสติ มาเรสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา น เคเห กาเรสิ.
อถสฺส ภริยา กติปาหจฺจเยน ปุตฺต วิชายิ. เสฏี อิมสฺมึ อสติ
มม ปุตฺโต เสฏิฏาน ลภิสฺสติ อิทาเนว ต มาเรตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา กาลึ อามนฺเตตฺวา คจฺฉ เช วชโต คุนนฺ  นิกฺขมนเวลาย
วชทฺวารมชฺเฌ อิม ติริย นิปชฺชาเปหิ คาวิโย น มทฺทิตฺวา
มาเรสฺสนฺติ มทฺทนามทฺทนภาว ปนสฺส ตฺวา เอหีติ อาห. สา
คนฺตฺวา โคปาลเกน วชทฺวาเร วิวฏมตฺเตเยว ต ตถา นิปชฺชาเปสิ.
โคคณเชฏโก อุสโภ อฺสฺมึ กาเล สพฺพปจฺฉา นิกฺขมนฺโตป
๑

๒

๑. สี. วุตฺตา. ๒. สี. ม. ยุ. คจฺฉนฺโตป.
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ต ทิวส สพฺพปม นิกฺขมิตฺวา ทารก จตุนฺน ปาทาน อนฺตเร
กตฺวา อฏาสิ. อเนกสตา คาวิโย อุสภสฺส เทฺว ปสฺสานิ ฆสนฺติโย
นิกฺขมึสุ. โคปาลโกป อย อุสโภ ปุพฺเพ สพฺพปจฺฉา นิกฺขมติ
อชฺช ปน สพฺพปม นิกฺขมิตฺวา วชทฺวาเร นิจฺจโลว ิโต กินฺนุ โข
เอตนฺติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา ตสฺส เหฏา นิปนฺน ทารก ทิสฺวา
ปุตฺตสิเนห ปฏิลภิตฺวา ปุตฺโต เม ลทฺโธติ เคห เนสิ. กาลี
คนฺตฺวา เสฏินา ปุจฺฉิตา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา คจฺฉ น ปุน
สหสฺส ทตฺวา อาเนหีติ วุตฺตา สหสฺส ทตฺวา ปุน อาเนตฺวา
อทาสิ. อถ น อาห อมฺม กาลิ อิมสฺมึ นคเร ปฺจ สกฏสตานิ
ปจฺจูสกาเล อุฏาย วณิชฺชาย คจฺฉนฺติ ตฺว อิม เนตฺวา จกฺกมคฺเค
นิปชฺชาเปหิ โคณา วา น มทฺทิสฺสนฺติ จกฺกานิ วา ฉินฺทิสฺสนฺติ
ปวตฺติฺจสฺส ตฺวาว อาคจฺเฉยฺยาสีติ. สา ต เนตฺวา จกฺกมคฺเค
นิปชฺชาเปสิ. ตทา สกฏเชฏโก ปุรโต อโหสิ. อถสฺส โคณา ต
าน ปตฺวา ธุร ฉฑฺเฑสุ ปุนปฺปุน อาโรเปตฺวา ปาชิยมานาป
ปุรโต น คจฺฉึสุ. เอว ตสฺส เตหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว อรุณ
อุฏหิ. โส กินฺนาเมต โคณา กรึสตู ิ มคฺค โอโลเกนฺโต ทารก
ทิสฺวา ภาริย วต เม กมฺมนฺติ จินฺเตตฺวา ปุตฺโต เม ลทฺโธติ
ตุฏมานโส ต เคห เนสิ. กาลี คนฺตฺวา เสฏินา ปุจฺฉิตา ต
ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา คจฺฉ น ปุน สหสฺส ทตฺวา อาเนหีติ วุตฺตา
ตถา อกาสิ. อถ น อาห อิทานิ น อามกสุสาน เนตฺวา คจฺฉนฺตเร
นิปชฺชาเปหิ ตตฺถ สุนขาทีหิ วา ขาทิโต อมนุสฺเสน วา ปหโต
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มริสฺสติ มตามตภาวฺจสฺส ชานิตฺวาว อาคจฺเฉยฺยาสีติ. สา ต
เนตฺวา ตตฺถ นิปชฺชาเปตฺวา เอกมนฺเต อฏาสิ. ต สุนโข วา
กาโก วา อมนุสฺโส วา อุปสงฺกมิตุ นาสกฺขิ. นนุ จสฺส เนว
มาตา น ปตา น ภาติกาทีสุ โกจิ รกฺขิตา นาม อตฺถิ โก น
รกฺขตีติ. สุนขกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนเหน ปวตฺติต ภุกฺกรณมตฺตเมว
น รกฺขติ. อเถโก อชปาโล อเนกสตสหสฺสา อชา โคจร เนนฺโต
สุสานปสฺเสน คจฺฉติ. เอกา อชา ปณฺณาทีนิ ขาทมานา คจฺฉนฺตร
ปวิสิตฺวา ทารก ทิสฺวา ชนฺนุเกหิ ตฺวา ทารกสฺส ถน อทาสิ.
อชปาลเกน เหเหติ สทฺเท กเตป น นิกฺขมิ. โส ยฏิยา น
ปหริตฺวา นีหริสฺสามีติ คจฺฉนฺตร ปวิฏโ อชึ ชนฺนุเกหิ ตฺวา
ทารก ขีร ปาเยนฺตึ ทิสฺวา ทารเก ปุตฺตสิเนห ปฏิลภิตฺวา ปุตฺโต
เม ลทฺโธติ ต อาทาย ปกฺกามิ. กาลี ต ทิสฺวา คนฺตฺวา เสฏินา
ปุจฺฉิตา ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา คจฺฉ น ปุน สหสฺส ทตฺวา
อาเนหีติ วุตฺตา ตถา อกาสิ. อถ น อาห อมฺม กาลิ อิม
อาทาย โจรปปาตปพฺพต อภิรุหิตฺวา ปปาเต ขิป ปพฺพตกุจฺฉิย
ปฏิหฺมาโน ขณฺฑาขณฺฑิโก หุตฺวา ภูมิย ปติสฺสติ มตามตภาวฺจสฺส ตฺวา ว อาคจฺเฉยฺยาสีติ. สา ต ตตฺถ เนตฺวา
ปพฺพตมตฺตเก ตฺวา ขิป. ต โข ปน ปพฺพตกุจฺฉึ นิสฺสาย
มหาเวณุคุมฺโพ ปพฺพตานุสาเรเนว วฑฺฒิ. ตสฺส มตฺถก ฆนชาโต
ชิฺชุกคุมโพ อวตฺถริ. ทารโก ปตนฺโต โกชเว วิย ตสฺมึ ปติ.
ตทิวส นฬการเชฏกสฺส เวณุนา อตฺโถ โหติ. โส ปุตฺเตน
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สทฺธึ คนฺตฺวา ต เวณุคุมฺพ ฉินฺทิตุ อารภิ. ตสฺมึ จลนฺเต ทารโก
สทฺทมกาสิ. โส ทารกสทฺโท วิยาติ เอเกน ปสฺเสน อภิรุหิตวฺ า
ต ทิสฺวา ปุตฺโต เม ลทฺโธติ ตุฏจิตฺโต อาทาย คโต. กาลี
เสฏิสฺส สนฺติก คนฺตฺวา เตน ปุจฺฉิตา ตมฺปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา
คจฺฉ น ปุน สหสฺส ทตฺวา อาเนหีติ วุตฺตา ตถา อกาสิ.
เสฏิโน อิทฺจิทฺจ กโรนฺตสฺเสว ทารโก วฑฺฒิโต.
โฆสโกเตฺววสฺส นาม อโหสิ. โส เสฏิโน อกฺขิมฺหิ กณฺฏโก
วิย ขายิ. อุชกุ  โอโลเกตตป น วิสหิ. อถสฺส มรณุปาย จินฺเตนฺโต
อตฺตโน สหายกกุมฺภการสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา กทา อาวาป
อาลิมฺเปสฺสสีติ ปุจฺฉิตฺวา เสฺวติ วุตฺเต เตนหิ อิท สหสฺส
คเหตฺวา มเมก กมฺม กโรหีติ อาห. กึ สามีติ. เอโก เม
อวชาตปุตฺโต อตฺถิ ต ตว สนฺติก เปเสสฺสามิ อถ น คพฺภ
ปเวเสตฺวา ติขิณาย วาสิยา ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺทิตฺวา จาฏิย
ปกฺขิปตฺวา อาวาเป ปเจยฺยาสิ อิทนฺเต สหสฺส ลฺจการสทิส
อุตฺตรึ ปุน เต กตฺตพฺพยุตฺตก ปจฺฉา กริสฺสามีติ. กุมภกาโร
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ. เสฏี ปุนทิวเส โฆสก ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต
หีโย มยา กุมฺภกาโร เอก กมฺม อาณตฺโต เอหิ ตฺว ตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา เอว วเทหิ หีโย กิร เม ปตรา อาณตฺต กมฺม
นิปฺผาเทหีติ ปหิณิ. โส สาธูติ อคมาสิ. ต ตตฺถ คจฺฉนฺต อิตโร
๑

๒

๓

๔

๑. สี. ม. เอตฺถนฺตเร คเหตฺวาติ อตฺถิ. ๒. สี. ยุ. สจฺจการสทิส. ๓. สี. ม. ยุ.
ปกฺโกสิตฺวา. ๔. ม. ยุ. กุมภฺ การสฺส เอก กมฺม อาณตฺต.
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เสฏิโน ปุตโฺ ต ทารเกหิ สทฺธึ คุล กีฬนฺโต ทิสฺวา ต ปกฺโกสิตฺวา
กุหึ คจฺฉสิ ภาติกาติ ปุจฺฉิตฺวา ปตุ สาสน คเหตฺวา กุมฺภการสฺส
สนฺติกนฺติ วุตฺเต อห ตตฺถ คมิสฺสามิ อิเม ทารกา ม พหุลกฺข
ชินึสุ ต เม ปฏิชินิตฺวา เทหีติ อาห. อห ปตุ ภายามีติ. มา
ภายิ ภาติก อหนฺต สาสน หริสฺสามิ พหูหิ ชิโต ยาวาห
อาคจฺฉามิ ตาว เม ลกฺข ปฏิชินาหีติ. โฆสโก กิร คุฬกีฬาย
เฉโก เตน ต เอว นิพฺพนฺธิ. โสป น เตนหิ คนฺตฺวา กุมฺภการ
วเทหิ ปตรา กิร เม หีโย เอก กมฺม อาณตฺต ต นิปฺผาเทหีติ
วตฺวา อุยฺโยเชสิ. โส ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตถา อวจ. อถ น
กุมฺภกาโร เสฏินา วุตตฺ นิยาเมเนว มาเรตฺวา อาวาเป ขิป.
โฆสโกป ทิวสภาค กีฬิตฺวา สายณฺหสมเย เคห คนฺตฺวา เสฏินา
ทิสฺวา กึ ตาต น คโตสีติ วุตฺเต อตฺตโน อคตการณฺจ
กนิฏสฺส คตการณฺจ อาโรเจสิ. เสฏี ต สุตวฺ า มา อวธีติ
มหาวิรว วิรวิตฺวา สกลสรีเร ปกฺกุฏ ิตโลหิโต วิย หุตฺวา อมฺโภ
กุมฺภการ มา ม นาสยิ มา ม นาสยีติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต
ตสฺส สนฺตกิ  อคมาสิ. กุมฺภกาโร ต ตถา อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
สามิ มา สทฺท กริ กมฺมนฺเต นิปฺผนฺนนฺติ อาห. โส ปพฺพเตน
วิย มหนฺเตน โสเกน อวตฺถริโต หุตฺวา อนปฺปก โทมนสฺส
ปฏิสเวเทสิ ยถาต อปฺปทุฏสฺส ปทุฏ มโน. เตนาห ภควา
๑

๑. สี. ม. ยุ. อวตฺถโต.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 19

" โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ
อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ
ทสนฺนมฺตร าน
ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ
เวทน ผรุส ชานึ
สรีรสฺส ว เภทน
ครุก วาป อาพาธ
จิตฺตกฺเขป ว ปาปุเณ
ราชโต วา อุปสคฺค
อพฺภกฺขาน ว ทารุณ
ปริกฺขยว าตีน
โภคาน ว ปภงฺคุณ
อถ วาสฺส อคารานิ
อคฺคิ ฑหติ ปาวโก
กายสฺส เภทา ทุปฺปฺโ นิรย โส อุปปชฺชตีติ. "
เอว สนฺเตป ปุน น เสฏี อุชกุ  โอโลเกตุ น สกฺโกติ.
กินฺติ น มาเรยฺยนฺติ จินฺเตนฺโต มม คามสเต อายุตฺตกสฺส
สนฺติก เปเสตฺวา มาราเปสฺสามีติ อุปาย ทิสฺวา อย เม
อวชาตปุตฺโต อิม มาเรตฺวา วจฺจกูเป ขิปตุ เอว กเต อห
มาตุลสฺส กตฺตพฺพยุตฺตก ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ ตสฺส ปณฺณ ลิขิตฺวา
ตาต โฆสก อมฺหาก คามสเต อายุตฺตโก อตฺถิ อิม ปณฺณ
หริตฺวา ตสฺส เทหีติ วตฺวา ปณฺณ ตสฺส ทุสฺสนฺเต พนฺธิ. โส ปน
อกฺขรสมย น ชานาติ. ทหรกาลโต ปฏาย หิ น มาราเปนฺโต ว
เสฏี มาราเปตุ นาสกฺขิ กึ อกฺขรสมย สิกฺขาเปสฺสติ. อิติ โส
อตฺตโน มาราปนปณฺณเมว ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา นิกฺขมนฺโต อาห
ปาเถยฺย เม ตาต นตฺถีติ. ปาเถยฺเยน เต กิจฺจ นตฺถิ อนฺตรามคฺเค
อสุกคาเม มม สหายโก เสฏี อตฺถิ ตสฺส ฆเร ปาตราส กตฺวา
๑

๒

๓

๑. ปาลิ ๒๕/๓๓ สรีรสฺส ปเภทน. ๒. ปาลิ ๒๕/๓๓ อพฺภกฺขานฺจ ทารุณ.
๓. ตพฺพณฺณนาย ปน ทณฺฑวคฺเค ทิสฺสติ.
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ปุรโต คจฺฉาหีติ. โส สาธูติ ปตร วนฺทิตฺวา นิกฺขนฺโต ต คาม
ปตฺวา เสฏิฆร ปุจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา เสฏิชาย ปสฺสิตฺวา กุโต
อาคโตสีติ วุตฺเต อนฺโตนครโตติ อาห. กสฺส ปุตฺโตสีติ.
ตุมฺหาก สหายกเสฏิโน อมฺมาติ. ตฺวมสิ โฆสโก นามาติ.
อาม อมฺมาติ. ตสฺสา สห ทสฺสเนเนว ตสฺมึ ปุตฺตสิเนโห อุปฺปชฺชิ.
เสฏิโน ปเนกา ธีตา อตฺถิ ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา
อภิรูปา ปาสาทิกา. ต รกฺขิตุ เอกเมว เปสนการิก ทาสึ ทตฺวา
สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริตเล สิริคพฺเภ วสาเปสิ. เสฏิธีตา
ตสฺมึ ขเณ ต ทาสึ อนฺตราปณ เปเสสิ. อถ น เสฏิชายา ทิสฺวา
กุหึ คจฺฉสีติ ปุจฺฉิตฺวา อยฺเย ธีตาย เปสเนนาติ วุตฺเต อิโต
ตาว เอหิ ติฏตุ เปสน ปุตฺตสฺส เม ปก อตฺถริตฺวา ปาเท
โธวิตฺวา เตล มกฺขิตฺวา สยน อตฺถริตฺวา เทหิ ปจฺฉา เปสน
กริสฺสสีติ อาห. สา ตถา อกาสิ. อถ น จิเรนาคต เสฏิธีตา
สนฺตชฺเชสิ. อถ น สา อาห อยฺเย มา เม กุชฌ
ฺ ิ เสฏิปุตฺโต
โฆสโก อาคโต ตสฺส อิทฺจิทฺจ กตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
อาคตามฺหีติ. เสฏิธีตาย เสฏิปุตฺโต โฆสโกติ นาม สุตฺวา ว
เปม ฉวิอาทีนิ ฉินฺทิตฺวา อฏิมิฺช อาหจฺจ ิต. โกตุหลิกกาลสฺมึ
หิ สา ตสฺส ปชาปตี หุตฺวา นาฬิโกทน ปจฺเจกพุทฺธสฺส อทาสิ.
ตสฺสานุภาเวนาคนฺตฺวา อิมสฺมึ เสฏิกุเล นิพฺพตฺตา. อิติ น โส
ปุพฺพสิเนโห อวตฺถริตฺวา คณฺหิ. เตนาห ภควา
๑

๑. สี. ม. ยุ. วสาเปนฺติ.
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" ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน
ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
เอวนฺต ชายเต เปม
อุปฺปลว ยโถทเกติ."
อถ น ปุจฺฉิ กุหึ โส อมฺมาติ. อยฺเย สยเน นิปนฺโน
นิทฺทายตีติ. อตฺถิ ปนสฺส หตฺเถ กิฺจีติ. ทุสฺสนฺเต ปณฺณ
อตฺถิ อมฺมาติ. สา กึ ปณฺณ นุ โข เอตนฺติ ตสฺมึ นิทฺทายนฺเต
มาตาปตูน อฺาวิหิตตาย๑ อปสฺสนฺตาน โอตริตฺวา สนฺติก คนฺตฺวา๒
ต ปณฺณ โมเจตฺวา อาทาย อตฺตโน คพฺภ ปวิสติ ฺวา ทฺวาร ปธาย
วาตปาน วิวริตฺวา อกฺขรสมเย กุสลตาย ปณฺณ วาเจตฺวา อโห
พาโล อตฺตโน มรณปณฺณ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา วิจรติ สเจ มยา
น ทิฏ อสฺส นตฺถิ ตสฺส ชีวิตนฺติ ต ปณฺณ ผาเลตฺวา เสฏิสฺส
วจเนน อปร ปณฺณ ลิขิ อย มม ปุตฺโต โฆสโก นาม
คามสตโต ปณฺณาการ อาหราเปตฺวา อิมสฺส ชนปทเสฏิโน
ธีตรา สทฺธึ มงฺคล กตฺวา อตฺตโน วสนคามสฺส มชฺเฌ ทฺวิภูมิก
เคห กาเรตวา ปาการปริกฺเขเปน เจว ปุริสคุตฺติยา จ สุสวิหิตารกฺข
กโรตุ มยฺหฺจ อิทฺจิทฺจ มยา กตนฺติ สาสน เปเสตุ เอว กเต
อห มาตุลสฺส กตฺตพฺพยุตฺตก ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ ลิขิตฺวา จ ปน
สหริตฺวา โอตริตฺวา ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.
โส ทิวสภาค นิทฺทายิตฺวา อุฏาย ภฺุชิตฺวา ปกฺกามิ.
ปุนทิวเส ปาโตว ต คาม คนฺตฺวา อายุตฺตก คามกิจฺจ กโรนฺตฺเว
ปสฺสิ. โส ต ทิสฺวา กึ ตาตาติ ปุจฺฉิ. โส ปตรา เม ตุมฺหาก
๑. สี. ม. ยุ. อฺวิหิตตาย. ๒. ยุ. สนฺตกิ  คนฺตฺวาติ นตฺถิ.
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ปณฺณ เปสิตนฺติ อาห. กิสฺส ปณฺณ ตาต อาหราติ ปณฺณ
คเหตฺวา วาเจตฺวา ตุฏมานโส ปสฺสถ โภ มม สามิโน มยิ
สิเนห เชฏปุตฺตสฺส เม มงฺคล กโรตูติ มม สนฺติก ปหิณิ
สีฆ ทารุอาทีนิ อาหรถาติ คหปติเก วตฺวา คามมชฺเฌ วุตฺตปฺปการ
เคห กาเรตฺวา คามสตโต ปณฺณาการ อาหราเปตฺวา ชนปทเสฏิโน
ธีตร อาเนตฺวา มงฺคล กตฺวา เสฏิสฺส สาสน ปหิณิ อิทฺจิทฺจ
มยา กตนฺติ.
ต สุตฺวา เสฏิโน ย กาเรมิ ต น โหติ ย น กาเรมิ
ตเทว โหตีติ มหนฺต โทมนสฺส อุปปฺ ชฺช.ิ ปุตฺตโสเกน สทฺธึ โส
โสโก เอกโตว หุตฺวา กุจฺฉิฑาห อุปฺปาเทตฺวา อติสาร ชเนสิ.
เสฏิธีตาป สเจ โกจิ เสฏิโน สนฺติกา อาคจฺฉติ ตุมฺเห มม
อกเถตฺวา เสฏิปุตฺตสฺส ปมตร มา กถยิตฺถาติ ชเน อาณาเปสิ.
เสฏีป โข นทานิ ต ทุฏปุตฺต มม สาปเตยฺยสฺส สามิก
กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอก อายุตฺตก อาห มาตุล ปุตฺต เม
ทฏุกาโมมฺหิ เอก ปาทมูลิก เปเสตฺวา มม ปุตฺต ปกฺโกสาเปหีติ.
โส สาธูติ ปณฺณ ทตฺวา เอก ปุรสิ  เปเสสิ. เสฏิธีตาป
ตสฺสาคนฺตฺวา ทฺวาเร ิตภาว สุตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา กึ
ตาตาติ ปุจฺฉิ. เสฏี คิลาโน ปุตฺต ปสฺสิตุ ปกฺโกสาเปติ อยฺเยติ.
ตาต เสฏี พลวา ทุพฺพโลติ. พลวา ตาว อาหาร ภฺุชติเยว
อยฺเยติ. สา เสฏิปุตฺต อชานาเปตฺวา ว ตสฺส นิวาสฺจ ปริพฺพยฺจ
๑

๑. ยุ. ปกฺโกสาเปสิ.
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ทาเปตฺวา มยา เปสิตกาเล คมิสฺสสิ อจฺฉ ตาวาติ อาห.
มหาเสฏี ปุน อายุตฺตก อโวจ กึ มาตุล น เต มม ปุตฺตสฺส
สนฺติก ปหิตนฺติ. ปหิต สามิ คตปุริโส น ตาว เอตีติ. เตนหิ
ปุน อปร เปเสหีติ. โส เปเสสิ. เสฏิธีตา ตสฺมึป ตเถว ปฏิปชฺชิ.
อถ เสฏิโน โรโค พลวา ชาโต เอก ภาชน ปวิสติ เอก
นิกฺขมติ. ปุน เสฏี อายุตฺตก ปุจฺฉิ กึ มาตุล น เต มม
ปุตฺตสฺส สนฺติก ปหิตนฺติ. ปหิต สามิ คตปุริโส ปน น เอตีติ.
เตนหิ ปุน อปร เปเสหีติ. โส เปเสสิ. เสฏิธีตา ตติยวาเร
อาคตป ต ปวตฺตึ ปุจฺฉิ. โส พาฬฺหคิลาโน อยฺเย เสฏี อาหาร
ปจฺฉินฺทิตฺวา มจฺจุปรายโน ชาโต เอก ภาชน นิกฺขมติ เอก
ปวิสตีติ อาห. เสฏิธีตา จินฺเตสิ อิทานิ คนฺตุ กาโลติ เสฏิปุตฺตสฺส ปตา กิร เต คิลาโนติ อาโรเจตฺวา กึ วทสิ ภทฺเทติ
วุตฺเต อผาสุกมสฺส สามีติ อาห. อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ. สามิ
คามสตโต อุฏานก ปณฺณาการ อาทาย คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสาม
นนฺติ อาห. โส สาธูติ ปณฺณาการ อาหราเปตฺวา สกเฏหิ อาทาย
ปกฺกามิ. อถ น สา ปตา เต ทุพฺพโล เอตฺตก ปณฺณาการ
คเหตฺวา คจฺฉนฺตาน ปปฺโจ ภวิสฺสติ เอต นิวตฺเตหีติ วตฺวา ต
สพฺพ อตฺตโน กุลเคห เปเสตฺวา ปุน อาห สามิ ตฺว อตฺตโน
ปตุ ปาทปสฺเส ติฏเยฺยาสิ อห อุสฺสีสกปสฺเส สฺสามีติ เคห
ปวิสมานาเยว เคหสฺส ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อารกฺข คณฺหถาติ
๑

๒

๑. สี. ยุ. คามสเต. ๒. สี. ยุ. สกเฏนาทาย.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 24

อตฺตโน ปุรเิ ส อาณาเปสิ. ปวิฏกาเล ปน เสฏิปุตฺโต ปตุ
ปาทปสฺเส อฏาสิ อิตรา อุสฺสีสกปสฺเส. ตสฺมึ ขเณ เสฏี
อุตฺตานโก นิปนฺโน โหติ. อายุตฺตโก ปนสฺส ปาเท ปริมชฺชนฺโต
ปุตฺโต เต สามิ อาคโตติ อาห. กห โสติ. เอส ปาทมูเล
ิโตติ อาห. อถ น ทิสฺวา อายุตฺตก ปกฺโกสาเปตฺวา มม
เคเห กิตฺตก ธนนฺติ ปุจฺฉิตฺวา สามิ ธนสฺเสว จตฺตาฬีส
โกฏิโย อุปโภคปริโภคภณฺฑาน ปน คามกฺเขตฺตทฺวิปท จตุปฺปทยานวาหนานฺจ อยฺจ อยฺจ ปริจฺเฉโทติ วุตฺเต อห เอตฺตก
มม ปุตฺตสฺส โฆสกสฺส น เทมีติ วตฺตุกาโม เทมีติ อาห. ต
สุตฺวา เสฏิธีตา อย ปุน กเถนฺโต อฺ กิฺจิ กเถยฺยาติ
จินฺเตตฺวา โสกาตุรา วิย เกเส วิกีริตวฺ า โรทมานา กินฺนาเมต
ตาต วเทถ อิทป นาม โว วจน สุโณม อลกฺขิกา วตมฺหาติ
วตฺวา มตฺถเกน ต อุรมชฺเฌ ปหรนฺตี ปติตฺวา ยถา ปุน วตฺตุ
น สกฺโกติ ตถาสฺส อุรมชฺเฌ มตฺถเกน ฆสนฺตี อาโรทน ทสฺเสสิ.
เสฏีป ตขณฺเว กาลมกาสิ.
เสฏี มโตติ คนฺตฺวา อุเทนสฺส รฺโ อาโรเจสุ. ราชา
ตสฺส สรีรกิจฺจ การาเปตฺวา อตฺถิ ปนสฺส ปุตฺโต วา ธีตา วาติ
ปุจฺฉิ. อตฺถิ เทว โฆสโก นาม ตสฺส ปุตฺโต สพฺพ สาปเตยฺย
ตสฺส นิยฺยาเทตฺวา มโต เทวาติ. ราชา อปรภาเค เสฏิปุตฺต
ปกฺโกสาเปสิ. ตสฺมิฺจ ทิวเส เทโว วสฺสิ ราชงฺคเณ ตตฺถ ตตฺถ
๑

๑. ยุ. เสฏี มโตติ นตฺถิ.
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อุทก สณฺาติ. เสฏิปุตฺโต ราชาน ปสฺสิสฺสามีติ ปายาสิ. ราชา
วาตปาน วิวริตฺวา ต อาคจฉนฺต โอโลเกนฺโต ราชงฺคเณ อุทก
ลงฺเฆตฺวา อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ิต ตฺว โฆสโก
นาม ตาตาติ ปุจฺฉิตฺวา อาม เทวาติ วุตฺเต ปตา เม มโตติ
มา โสจิ ตว เปตฺติก เสฏิฏาน ตุยหเมว ทสฺสามีติ ต
สมสฺสาเสตฺวา คจฺฉ ตาตาติ อุยโยเชสิ. ราชา คจฺฉนฺตฺจ น
โอโลเกนฺโตว อฏาสิ. โส อาคมนกาเล ลงฺฆติ  อลงฺฆิตฺวา
โอตริตฺวา สณิก อคมาสิ. อถ น ราชา ตโต ว ปกฺโกสาเปตฺวา
กินฺนุ ตาต ตฺว มม สนฺติก อาคจฺฉนฺโต อุทก ลงฺฆิตฺวา อาคมฺม
คจฺฉนฺโต อิทานิ โอตริตฺวา สณิก คจฺฉสีติ ปุจฺฉิ. อาม เทว
อห ตสฺมึ ขเณ กุมารโก กีฬนกาโล นาเมโส อิทานิ ปน เม
เทเวน านนฺตร ปฏิสฺสตุ  ตสฺมา ยถาปุร อจริตฺวา อิทานิ สณิเกน
หุตฺวา จริตุ วฏฏตีติ. ต สุตฺวา ราชา ธิติมา อย ปุริโส
อิทาเนวสฺส านนฺตร ทสฺสามีติ ปตรา ภุตฺตโภค ทตฺวา สพฺพสเตน
เสฏิฏาน อทาสิ. โส รเถ ตฺวา นคร ปทกฺขิณ อกาสิ.
โอโลกิโตโลกิตฏาน กมฺปติ. เสฏิธีตาป กาลีทาสิยา สทฺธึ
มนฺตยมานา นิสินฺนา อมฺม กาลิ ปุตฺตสฺส เต เอตฺตกา สมฺปตฺติ
ม นิสฺสาย นิปฺผนฺนาติ อาห. กึการณา อมฺมาติ. อย หิ
อตฺตโน มรณปณฺณ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา อมฺหาก ฆร อาคโต
อถสฺส มยา ต ปณฺณ ผาเลตฺวา มยา สทฺธึ มงฺคลกรณตฺถาย
อฺ ปณฺณ ลิขิตฺวา เอตฺตก กาล ตตฺถ อารกฺโข กโตติ.
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อมฺม ตฺว เอตฺตก ปสฺสสิ อิม ปน เสฏี ทหรกาลโต ปฏาย
มาเรตุกาโม มาเรตุ นาสกฺขิ เกวล อิม นิสฺสาย พหุ ธน ขียีติ.
อมฺม อติภาริย วต เสฏินา กตนฺติ. สา นคร ปทกฺขิณ
กตฺวา เคห ปวิสนฺต น ทิสฺวา อย เอตฺตกา สมฺปตฺติ ม
นิสฺสาย นิปผฺ นฺนาติ หสิต อกาสิ. อถ น เสฏิปุตฺโต ทิสฺวา
กึการณา หสีติ ปุจฺฉิ. เอก การณ นิสฺสายาติ. กเถหิ นนฺติ.
สา น กเถสิ. โส สเจ น กเถสิ ทฺวิธา ต ฉินทฺ ิสฺสามีติ
ตชฺเชตฺวา อสึ นิกฺกฑฺฒิ. สา อย เอตฺตกา สมฺปตฺติ ตยา
ม นิสฺสาย ลทฺธาติ จินฺเตตฺวา หสินฺติ อาห. เสฏี ยทิ มม
ปตรา อตฺตโน สนฺตก มยฺห นิยฺยาทิต ตฺว เอตฺถ กึ อโหสีต.ิ โส
กิร เอตฺตก กาล กิฺจิ น ชานาติ เตนสฺสา วจน น สทฺทหิ.
อถสฺส สา ตุมฺหาก ปตา มรณปณฺณ ทตฺวา เปเสสิ ตุมฺเห
มยา อิทฺจิทฺจ กตฺวา รกฺขิตาติ สพฺพ กเถสิ. อภูต กเถสีติ
อสทฺทหนฺโต มาตร กาลึ ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอว กิร
อมฺมาติ อาห. อาม ตาต ทหรกาลโต ปฏาย ต มาเรตุกาโม
มาเรตุ นาสกฺขิ ต นิสฺสาย พหุ ธน ขียิ สตฺตสุ าเนสุ ตฺว
มรณโต มุตโฺ ต อิทานิ โภคคามโต อาคมฺม สพฺพสเตน สทฺธึ
เสฏิฏาน ปตฺโตติ. โส ต สุตฺวา ภาริย วต เม กมฺม
เอวรูปา โข ปน มรณา มุตฺตสฺส มม ปมาทชีวติ  ชีวิตุ อยุตฺต
อปฺปมตฺโต ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เทวสิก สหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา
อทฺธิกกปณาทีน ทาน ปฏเปสิ. มิตฺโต นามสฺส กฏมฺพโิ ก
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ทานพฺยาวโฏ อโหสิ.
อิท โฆสกเสฏิโน อุปฺปตฺติ.
ตสฺมึ ปน กาเล ภทฺทวตีนคเร ภทฺทวติยเสฏี นาม โฆสกเสฏิโน อทิฏปุพฺพสหายโก อโหสิ. ภทฺทวตีนครโต อาคตาน
วาณิชาน สนฺติเก โฆสกเสฏี ภทฺทวติยเสฏิโน สมฺปตฺติฺจ
วยปฺปเทสฺจ สุตฺวา เตน สทฺธึ สหายกภาว อิจฺฉนฺโต ปณฺณาการ
เปเสสิ. ภทฺทวติยเสฏีป โกสมฺพิโต อาคตาน วาณิชาน สนฺติเก
โฆสกเสฏิโน สมฺปตฺติฺจ วยปฺปเทสฺจ สุตฺวา เตน สทฺธึ
สหายกภาว อิจฺฉนฺโต ปณฺณาการ เปเสสิ. เอว เต อฺมฺ
อทิฏปุพฺพสหายกา หุตฺวา วสึสุ. อปรภาเค ภทฺทวติยเสฏิโน
เคเห อหิวาตกโรโค ปติโต. ตสฺมึ ปติเต ปม มกฺขิกา มรนฺติ
ตโต อนุกฺกเมเนว กีฏา มูสิกา กุกฺกฏุ า สูกรา สุนขา มชฺชารา คาโว
ทาสี ทาสา สพฺพปจฺฉา ฆรมานุสกา มรนฺต.ิ เตสุ เย ภิตฺตึ
ภินฺทิตฺวา ปลายนฺติ เต ชีวิต ลภนฺติ. ตทาป เสฏี จ
ภริยา จ ธีตา จ ตถา ปลายิตฺวา โฆสกเสฏึ ปสฺสิตุ ปตฺเถนฺตา
โกสมฺพึ ปฏิปชฺชึสุ. เต อนฺตรามคฺเคเยว ขีณปาเถยฺยา วาตาตเปน
เจว ขุปฺปปาสาหิ จ กิลนฺตสรีรา กิจฺเฉน โกสมฺพึ ปตฺวา
อุทกผาสุกฏาเน นหาตฺวา นครทฺวาเร เอก สาล ปวิสึสุ.
ตตฺร เสฏี ภริย อาห ภทฺเท อิมินา นีหาเรน อาคจฺฉนฺตา
วิชาตมาตุยาป อมนาปา โหนฺติ สหาโย กิร เม อทฺธิกกปณาทีน
๑

๒

๓

๑. สี. ยุ. ปติ. ตโต ตสฺมึ. ๒. สี. ยุ. โกสมฺพิย คนฺตฺวา. ๓. สี. ยุ. ตโต.
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เทวสิก สหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ทาน ทาเปสิ ตตฺถ ธีตร เปเสตฺวา
อาหาร อาหราเปตฺวา เอกาห ทฺวีห อิเธว สรีร สนฺตปฺเปตฺวา
สหายก ปสฺสิสฺสามาติ สาธุ สามีติ. เต สาลายเมว วสึสุ.
ปุนทิวเส กาเล อาโรจิเต กปณทฺธิกาทีสุ อาหารตฺถาย คจฺฉนฺเตสุ
มาตาปตโร อมฺม คนฺตฺวา อมฺหาก อาหาร อาหราติ ธีตร เปสยึสุ.
มหาโภคกุลสฺส ธีตา วิปตฺติยา อจฺฉินฺนลชฺชตาย อลชฺชมานา ว
ปาตึ คเหตฺวา กปณชเนน สทฺธึ อาหารตฺถาย คตา มิตฺตกุฏมฺพิเกน
กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺมาติ ปุฏ า ตโยติ อาห. อถสฺสา
ตโย ปฏิวึเส อทาสิ. ตาย ภตฺเต อาหเฏ ตโยป เอกโต ภฺุชิตุ
นิสีทึสุ. อถ มาตาธีตโร เสฏึ อาหสุ สามิ วิปตฺติ นาม
มหากุลานมฺป อุปฺปชฺชติ อมฺเห อโนโลเกตฺวา ภฺุช มา จินฺตยีติ
อิติ น นานปฺปกาเรหิ ยาจิตฺวา โภเชสุ. โส ภฺุชิตฺวา อาหาร๙
ชีราเปตุ อสกฺโกนฺโต อรุเณ อุคฺคจฺฉนฺเต กาลมกาสิ. มาตาธีตโร
นานปฺปกาเรหิ ปริเทวิตฺวา โรทึสุ. กุมาริกา ปุนทิวเส โรทมานา
อาหารตฺถาย คนฺตฺวา เตน ต ทิสฺวา กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ
อมฺมาติ วุตฺตา เทฺวติ อาห. โส เทฺว ปฏิวึเส อทาสิ. สา
อาหริตฺวา มาตร ยาจิตฺวา โภเชสิ. สา ตาย ยาจิยมานา ภฺุชิตฺวา
อาหาร ชีราเปตุ อสกฺโกนฺตี ตทิวส กาลมกาสิ. กุมาริกา เอกิกา ว
โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา ตาย ทุกฺขุปฺปตฺติยา อติวิย สฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา ปุนทิวเส ยาจเกหิ สทฺธึ โรทนฺตี อาหารตฺถาย คนฺตฺวา
๑

๑. สี. ยุ. เทติ.
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กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺมาติ วุตเฺ ต เอกนฺติ อาห.
มิตฺตกุฏมฺพิโก ต ตโย ทิวเส ภตฺต คณฺหนฺตึ สฺชานิ เตน
น นสฺส วสลิ อชฺช ตว กุจฺฉิปฺปมาณ อฺาสีติ อาห.
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา กุลธีตา ปจฺโจรสฺมึ สตฺตปิ ฺปหาร วิย วเณ
ขารปริเสก วิย จ ปตฺวา กึ สามีติ อาห. ตยา ปุเร ตโย
โกฏาสา คหิตา หีโย เทฺว อชฺเชก คณฺหสิ อชฺช เต อตฺตโน
กุจฺฉิปฺปมาณ าตนฺติ อาห. มา ม สามิ อตฺตโนว อตฺถาย
คณฺหีติ มฺิตฺถาติ. อถ กสฺมา ตโย คณฺหิ อมฺมาติ. ปุเร
ตโย ชนา อหุมฺหา สามิ หีโย เทฺว อชฺช เอกิกา ว ชาตมฺหีติ.
โส เกน การเณนาติ ปุจฺฉิตฺวา อาทิโต ปฏาย ตาย กถิต
สพฺพมฺปวตฺตึ สุตฺวา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต สฺชาตพลวโทมนสฺโส หุตฺวา อมฺม เอว สนฺเต มา จินฺตยิ ตฺว ภทฺทวติยเสฏิโน ธีตา อชฺชกาลโต ปฏาย มม ธีตาเยว นามาติ วตฺวา
สีเส จุมฺพิตฺวา ฆร เนตฺวา อตฺตโน เชฏธีตุฏาเน เปสิ.
สา ทานคฺเค อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท สุตฺวา ตาต กสฺมา
เอต ชน นิสฺสทฺท กตฺวา ทาน น เทถาติ อาห. น สกฺกา
กาตุ อมฺมาติ. สกฺกา ตาตาติ. กถ อมฺมาติ. ตาต ทานคฺค
ปริกฺขิปตฺวา เอเกกสฺเสว ปเวสนปฺปมาเณน เทฺว ทฺวารานิ โยเชตฺวา
เอเกน ทฺวาเรน ปวิสิตฺวา เอเกน นิกฺขมถาติ วเทถ เอว นิสฺสทฺทา
หุตฺวาว คณฺหิสฺสนฺตีติ. โส ต สุตฺวา ภทฺทโกว อมฺม อุปาโยติ
๑

๒

๓

๑. สี. วุตฺตา. ๒. สี. ยุ. สฺชานิตฺวา. ๓. สี. ยุ. อหุมฺห
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ตถา กาเรสิ. สาป ปุพฺเพ สามา นาม วติยา ปน การิตตฺตา
สามาวตี นาม ชาตา. ตโต ปฏาย ทานคฺเค โกลาหล ปจฺฉินฺน.
โฆสกเสฏี ปุพฺเพ ต สทฺท สุณนฺโต มยฺห ทานคฺเค สทฺโทติ
ตุสติ ทฺวีหตีห ปน สทฺท อสุณนฺโต มิตฺตกุฏมฺพิก อตฺตโน
อุปฏาน อาคต ปุจฺฉิ ทียติ กปณทฺธิกาทีน ทานนฺติ. อาม
สามีติ. อถ กึ ทฺวีหตีห สทฺโท น สุยฺยตีติ. ยถา นิสฺสทฺทา
หุตฺวา คณฺหนฺติ ตถา เม อุปาโย กโตติ. อถ ปุพเฺ พ ว กสฺมา
นากาสีติ. อชานนตาย สามีติ. อิทานิ เต กถ าโตติ. ธีตรา
เม อกฺขาโต สามีติ. มยฺห อวิทิตา ตว ธีตา นาม อตฺถีติ.
โส อหิวาตกโรคุปฺปตฺติโต ปฏาย สพฺพ ภทฺทวติยเสฏิโน ปวตฺตึ
อาจิกฺขิตฺวา ตสฺสา อตฺตโน เชฏธีตุฏาเน ปตภาว อาโรเจสิ.
อถ น เสฏี เอว สนฺเต มม กสฺมา น กเถสิ มม สหายกสฺส
ธีตา มม ธีตา นามาติ ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ อมฺม เสฏิโน
ธีตาสีติ. อาม ตาตาติ. เตนหิ มา จินฺตยิ ตฺว มม ธีตาสีติ
ต สีเส จุมพฺ ิตฺวา ปริวารตฺถาย ตสฺสา ปฺจ อิตฺถีสตานิ ทตฺวา
ต อตฺตโน เชฏธีตุฏาเน เปสิ.
อเถกทิวส ตสฺมึ นคเร นกฺขตฺต สงฺฆุฏ โหติ. ตสฺมึ ปน
นกฺขตฺเต พหิ อนิกฺขมนกา กุลธีตโรป อตฺตโน ปริวาเรน สทฺธึ
ปทสาว นทึ คนฺตฺวา นหายนฺติ. ตสฺมา ตทิวส สามาวตีป ปฺจหิ
อิตฺถีสเตหิ ปริวาริตา ราชงฺคเณเนว นหายิตุ อคมาสิ. อุเทโน
ราชาป สีหปฺชเร ิโต ต ทิสฺวา กสฺสิมา นาฏกิตฺถิโยติ
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ปุจฺฉิ. น กสฺสจิ นาฏกิตฺถิโย เทวาติ. อถ กสฺส ธีตโรติ.
โฆสกเสฏิโน ธีตา เทว สามาวตี นาเมสาติ. โส ทิสฺวา ว
อุปฺปนฺนสิเนโห เสฏิโน สาสน ปาเหสิ ธีตร กิร เม เปเสตูติ.
น เปเสมิ เทวาติ. มา กิร เอว กโรตุ เปเสตุเยวาติ. มย
คหปติกา นาม กุมาริกาน โปเถตฺวา วิเหเตฺวา กฑฺฒนภเยน
น เทม เทวาติ. ราชา กุชฺฌิตฺวา เคห ลฺฉาเปตฺวา เสฏิฺจ
ภริยฺจสฺส หตฺเถ คเหตฺวา พหิ การาเปสิ. สามาวตี นหาตฺวา
อาคตา เคห ปวิสิตุ โอกาส อลภนฺตี กึ เอต ตาตาติ ปุจฺฉิ.
อมฺม ราชา ตว การณา ปหิณิ อถ มย น ทสฺสามาติ วุตฺเต
ฆร ลฺฉาเปตฺวา อมฺเห พหิ การาเปสีติ. ตาต ภาริย โว กมฺม
กต รฺา นาม ปหิเต น เทมาติ อวตฺวา สเจ เม ธีตร
สปริวาร คณฺหถ เทมาติ วตฺตพฺพ ภเวยฺย ตาตาติ. สาธุ อมฺม
ตว รุจิยา สติ เอว กริสสฺ ามีติ วตฺวา รฺโ ตถา สาสน ปาเหสิ.
ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ต สปริวาร อาเนตฺวา อภิสิฺจิตฺวา
อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ. เสสา ตสฺสาเยว ปริวาริตฺถโิ ย อเหสุ.
อิท สามาวติยา วตฺถุ.
อุเทนสฺส ปน อปราป วาสุลทตฺตา นาม เทวี อโหสิ
จณฺฑปชฺโชตสฺส ธีตา. อุชฺเชนิย หิ จณฺฑปชฺโชโต นาม ราชา
อโหสิ. โส เอกทิวส อุยฺยานโต อาคจฺฉนฺโต อตฺตโน สมฺปตฺตึ
โอโลเกตฺวา อตฺถิ นุ โข อฺสฺสป กสฺสจิ เอวรูปา สมฺปตฺตีติ
วตฺวา กึ สมฺปตฺติ นาเมสา โกสมฺพิย อุเทนสฺส รฺโ อติมหตี
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สมฺปตฺตีติ วุตฺเต อาห เตนหิ คณฺหิสฺสามิ นนฺติ. น สกฺกา
โส คเหตุนฺติ. กิฺจิ กตฺวา คณฺหิสฺสาเมวาติ. น สกฺกา เทวาติ.
กึการณาติ. โส หตฺถิกนฺต นาม สิปปฺ  ชานาติ มนฺต ปริวตฺเตตฺวา
หตฺถิกนฺตวีณ วาเทนฺโต นาเค ปลาเปติป คณฺหาติป หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน เตน สทิโส นาม นตฺถตี ิ. น สกฺกา มยา ต คเหตุนฺติ.
สเจ เต เทว เอกนฺเตน อย นิจฺฉโย เตนหิ ทารุหตฺถึ กาเรตฺวา
ตสฺส วสนฏาน เปเสหิ โส หตฺถิวาหน วา อสฺสวาหน วา สุตฺวา
ทูรมฺป คจฺฉติ ตตฺถ น อาคต คเหตุ สกฺกา ภวิสสฺ ตีติ. ราชา
อตฺเถโส อุปาโยติ ทารุมย ยนฺตหตฺถึ กาเรตฺวา พหิ ปโลติกาหิ
เวเตฺวา กตจิตฺตกมฺม กตฺวา ตสฺส วิชิเต อาสนฺนฏาเน เอกสฺมึ
สรตีเร วิสฺสชฺชาเปสิ. หตฺถิโน อนฺโตกุจฺฉิย สฏี ปุริสา อปราปร
จงฺกมนฺติ หตฺถิลณฺฑ อาหริตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ฉฑฺเฑสุ. เอโก
วนจรโก หตฺถึ ทิสฺวา อมฺหาก รฺโ อนุจฺฉวิโกติ จินฺเตตฺวา
คนฺตฺวา อุเทนสฺส รฺโ อาโรเจสิ เทว มยา สพฺพเสโต
เกลาสกูฏปฏิภาโค ตุมฺหากฺเว อนุจฺฉวิโก วรวารโณ ทิฏโติ.
อุเทโน ราชา ตเมว มคฺคุทฺเทสก กตฺวา หตฺถึ อภิรุยฺห สปริวาโร
นิกฺขมิ. ตสฺสาคมน ตฺวา จรปุรสิ า คนฺตฺวา จณฺฑปชฺโชตสฺส
อาโรเจสุ. โส อาคนฺตฺวา มชฺเฌ ตุจฉฺ  กตฺวา อุโภสุ ปสฺเสสุ
พลนิกาย ปโยเชสิ. อุเทโน ราชา ตสฺสาคมน อชานนฺโต หตฺถึ
อนุพนฺธิ. อนฺโติตมนุสฺสา เวเคน ปลาเปสุ. กฏหตฺถี รฺโ
มนฺต ปริวตฺเตตฺวา วีณ วาเทนฺตสฺส ตนฺติสทฺท อสุณนฺโต วิย
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ปลายติเยว. ราชา หตฺถินาค ปาปุณิตุ อสกฺโกนฺโต อสฺส อารุยฺห
อนุพนฺธิ. ตสฺมึ เวเคน อนุพนฺธนฺเต พลนิกาโย โอหิยิ. ราชา
เอกโก ว อโหสิ. อถ น อุโภสุ ปสฺเสสุ ปยุตฺตา จณฺฑปชฺโชตสฺส
ปุริสา คณฺหิตฺวา อตฺตโน รฺโ อทสุ. อถสฺส พลนิกาโย
อมิตฺตวส คตภาว ตฺวา พหิ ขนฺธาวาร นิเวเสตฺวา อจฺฉิ.
จณฺฑปชฺโชโตป อุเทน ชีวคาหเมว คาหาเปตฺวา เอกสฺมึ
โจรเคเห ปกฺขิปตฺวา ทฺวาร ปทหาเปตฺวา ตโย ทิวเส ชยปาน
ปวิ. อุเทโน ตติยทิวเส อารกฺขเก ปุจฺฉิ กห โว ราชา ตาตาติ.
ปจฺจามิตฺโต เม คหิโตติ ชยปาน ปวตีติ. กา นาเมสา มาตุคามสฺส
วิย ตุมฺหาก รฺโ กิรยิ า นนุ ปฏิราชาน คเหตฺวา วิสฺสชฺเชตุ วา
มาเรตุ วา วฏฏติ อมฺเห ทุกฺข นิสีทาเปตฺวา. ชยปาน กิร
ปวตีติ. เต คนฺตฺวา ตมตฺถ รฺโ กเถสุ. โส คนฺตฺวา สจฺจ
กิร ตฺว เอว วเทสีติ ปุจฺฉิ. อาม มหาราชาติ. สาธุ ต
วิสฺสชฺเชสฺสามิ เอวรูโป กิร เต มนฺโต อตฺถิ ต มยฺห ทสฺสสีติ.
สาธุ ทสฺสามิ คหณสมเย ม วนฺทติ ฺวา ต คณฺหาหิ กึ ปน
ตฺว ม วนฺทสิ ฺสสีติ. กฺยาห ต วนฺทิสฺสามีติ. กึ น วนฺทิสฺสสีติ.
น วนฺทิสฺสามีติ. อหป น ทสฺสามีติ. เอว สนฺเต ราชาณ
เต กริสฺสามีติ. กโรหิ สรีรสฺส เม อิสฺสโร น ปน จิตฺตสฺสาติ.
ราชา ตสฺส สูรคชฺชิต สุตฺวา กถนฺนุ โข อิมสฺส มนฺต คณฺหิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อิม มนฺต อฺ ชานาเปตุ น สกฺกา มม ธีตร
เอตสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหาเปตฺวา อห ตสฺสา สนฺติเก คณฺหิสฺสามีติ
๑

๑. โป. หตฺถินา ต.
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จินฺเตสิ. อถ น อาห อฺสฺส วนฺทิตฺวา คณฺหนฺตสฺส ทสฺสสีติ.
อาม มหาราชาติ. เตนหิ อมฺหาก ฆเร เอกา ขุชชฺ า อตฺถิ
ตสฺสา อนฺโตสาณิย นิสินฺนาย ตฺว พหิสาณิย ิโต ว มนฺต
วาเจหีติ. สาธุ มหาราช ขุชฺชา วา โหตุ ปสปฺป วา วนฺทนฺติยา
ทสฺสามีติ. ตโต ราชา คนฺตฺวา ธีตร วาสุลทตฺต อาห อมฺม
เอโก สงฺขกุฏิ อนคฺฆ มนฺต ชานาติ ต อฺ ชานาเปตุ
น สกฺกา ตฺว อนฺโตสาณิย นิสีทิตฺวา ต วนฺทิตฺวา มนฺต คณฺห
โส พหิสาณิย ตฺวา ตุยหฺ  วาเจสฺสติ ตว สนฺติกา อห คณฺหิสฺสามีติ.
เอว โส เนส อฺมฺ สนฺถวกรณภเยน ธีตร ขุชชฺ  อิตร
สงฺขกุฏึ กตฺวา กเถสิ. โส ตสฺสา อนฺโตสาณิย วนฺทิตฺวา นิสินฺนาย
พหิ ิโตว มนฺต วาเจสิ.
อถ น เอกทิวส ปุนปฺปุน วุจฺจมานมฺป มนฺตปท วตฺตุ
อสกฺโกนฺตึ อเร ขุชฺเช อติพหโลฏกโปล เต มุข เอว นาม
วเทหีติ อาห. สา กุชฺฌิตวฺ า อเร ทุฏ กุฏิ กึ วเทสิ มาทิสา
ขุชฺชา นาม โหตีติ สาณิกณฺณ อุกขฺ ิปตฺวา กาสิ ตฺวนฺติ วุตฺเต
รฺโ ธีตา วาสุลทตฺตา นามาหนฺติ อาห. ปตา เต ต มยฺห
กเถนฺโต ขุชชฺ าติ กเถสีติ. มยฺห กเถนฺโตป ต สงฺขกุฏึ กตฺวา
กเถสีติ. เต อุโภป อมฺหาก สนฺถวกรณภเยน กถิต ภวิสฺสตีติ
อนฺโตสาณิยฺเว สนฺถว กรึสุ. ตโต ปฏาย มนฺตคฺคหณ วา
สิปฺปคฺคหณ วา นตฺถ.ิ ราชาป ธีตร นิจฺจ ปุจฺฉติ สิปฺป คณฺหสิ
๑

๒

๑. ม. มุข โปถยิสฺสามิ. ๒. สี. ยุ. กึ เอว วเทสิ.
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อมฺมาติ. คณฺหามิ ตาตาติ. อถ น เอกทิวส อุเทโน อาห ภทฺเท
สามิเกน กตฺตพฺพนฺนาม เนว มาตาปตโร น ภาติกภคินิโย กาตุ
สกฺโกนฺติ สเจ มยฺห ชีวิต ทสฺสสิ ปฺจ เต อิตฺถีสตานิ ปริวาร
ทตฺวา อคฺคมเหสิฏาน ทสฺสามีติ. สเจ อิมสฺมึ วจเน ปติฏาตุ
สกฺขิสฺสถ ทสฺสามิ โว ชีวิตทานนฺติ. สกฺขิสฺสามิ ภทฺเทติ. สา
สาธุ สามีติ ปตุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ.
อถ น โส ปุจฺฉิ อมฺม นิฏิต สิปฺปนฺติ. น ตาว นิฏิต ตาต
สิปฺปนฺติ. อถ น กึ อมฺมาติ. อมฺหาก เอก ทฺวารฺจ วาหนฺจ
ลทฺธุ วฏฏติ ตาตาติ. อิท กึ อมฺมาติ. ตาต รตฺตึ กิร
ตารกสฺาย มนฺตสฺส อุปจารตฺถาย เอก โอสธ คเหตพฺพ
อตฺถิ ตสฺมา อมฺหาก เวลาย วา อเวลาย วา นิกขฺ มนกาเล
เอก ทฺวารฺจ วาหนฺจ ลทฺธุ วฏฏตีติ. ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฉฺ ิ.
เต อตฺตโน อภิรุจิต เอก ทฺวาร หตฺถคต กรึสุ.
รฺโ ปน ปฺจ วาหนานิ อเหสุ ภทฺทวตี นาม กเรณุกา
เอกทิวส ปฺาสโยชนานิ คจฺฉติ กาโก นาม ทาโส สฏิโยชนานิ
คจฺฉติ เวลกสิ จ มฺุชเกสิ จาติ เทฺว อสฺสา โยชนสต คจฺฉนฺติ
นาฬาคิริ หตฺถี วีสติโยชนสตนฺติ. โส กิร ราชา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ
เอกสฺส อิสสฺ รสฺส อุปฏาโก อโหสิ. อเถกทิวส ตสฺมึ อิสฺสเร
พหินคร คนฺตฺวา นหาตฺวา อาคจฺฉนฺเต เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ นคร
ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา สกลนครวาสีน มาเรน อาวฏฏิตตฺตา เอก
๑

๒

๑. ยุ. นาติ สทฺโท นตฺถิ. ๒. สี.ม.ยุ. พหินคเร.
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ภิกฺขมฺป อลภิตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขมิ. อถ น นครทฺวาร
สมฺปตฺตกาเล มาโร อฺาตกเวเสน อุปสงฺกมิตฺวา อป โว
ภนฺเต กิฺจิ ลทฺธนฺติ ปุจฉฺ ิ. กึ ปน เม ตฺว อลภนาการ กรีติ.
เตนหิ นิวตฺติตฺวา ปุน ปวิสถ อิทานิ น กริสฺสามีติ. นาห
ปุน นิวตฺติสฺสามีติ. สเจ หิ นิวตฺเตยฺย ปุน โส สกลนครวาสีน
สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา ปาณึ ปหริตฺวา หสนเกฬึ กเรยฺย ปจฺเจกพุทฺเธ
อนิวตฺเต มาโร ตตฺเถว อนฺตรธายิ. อถ โส อิสฺสโร ยถาโธเตน
ปตฺเตนาคจฺฉนฺต ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาว วนฺทิตฺวา อป ภนฺเต
กิฺจิ ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ. จริตฺวา นิกขฺ นฺตมฺหาวุโสติ. โส จินฺเตสิ
อยฺโย มยา ปุจฺฉิต อกเถตฺวา อฺ วทติ น กิฺจิ ลทฺธ
ภวิสฺสตีติ. อถสฺส ปตฺต โอโลเกนฺโต ตุจฺฉ ปตฺต ทิสฺวา เคเห
ภตฺตสฺส อตฺตโน นิฏิตานิฏิตภาว อชานนตาย สูโร หุตฺวา ปตฺต
คเหตุ อวิสหนฺโต ภนฺเต โถก อธิวาเสถาติ วตฺวา เวเคน ฆร
คนฺตฺวา อมฺหาก ภตฺต นิฏิตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา นิฏ ิตนฺติ วุตฺเต
ต อุปฏาก อาห ตาต อฺโ ตยา สมฺปนฺนเวคตโร นตฺถิ
สีเฆน ชเวน ต ภทนฺต ปตฺวา ปตฺต ภนฺเต เทถาติ วตฺวา ปตฺต
คเหตฺวา เวเคน เอหีติ. โส เอกวจเนเนว ปกฺขนฺทิตฺวา ปตฺต
คเหตฺวา อาหริ. อิสฺสโรป อตฺตโน โภชนสฺส ปตฺต ปูเรตฺวา
อิม สีฆ คนฺตฺวา อยฺยสฺส สมฺปาเทหิ อหนฺเต อิโต ปตฺตึ
๑

๒

๑. สี. ยุ. ปจฺเจกพุทฺเธ.เป. อนฺตรธายีติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร
เมติ อตฺถิ.
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เทมีติ อาห. โส ต คเหตฺวา ชเวน คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺต
ทตฺวา ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ภนฺเต เวลา อุปกฏา อห
อติสีเฆน ชเวน คโต จ อาคโต จ เอตสฺส เม ชวสฺส ผเลน
โยชนาน ปณฺณาส สฏี สต วีสติสต คมน สมตฺถานิ ปฺจ วาหนานิ
นิพฺพตฺตนฺตุ อาคจฺฉนฺตสฺส จ เม คจฺฉนฺตสฺส จ สรีร สุริยเตเชน
ตตฺต ตสฺส เม ผเลน นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน อาณา สุริยเตชสทิสา
โหตุ อิมสฺมึ เม ปณฺฑปาเต สามินา ปตฺติ ทินฺนา ตสฺสา
นิสฺสนฺเทน ตุมฺเหหิ ทิฏ ธมฺมสฺส ภาคี โหมีติ อาห. ปจฺเจกพุทฺโธ
เอว โหตูติ วตฺวา
" อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา.
อิจฉฺ ิต ปตฺถิต ตุยฺห
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา มณิ โชติรโส ยถาติ "
อนุโมทน อกาสิ. ปจฺเจกพุทฺธาน กิร อิมาว เทฺว คาถา อนุโมทนคาถา นาม โหนฺติ. ตตฺถ มณิ โชติรโสติ สพฺพกามทท มณิรตน
วุจฺจติ. อิทนฺตสฺส ปุพพฺ จริต. โส เอตรหิ จณฺฑปชฺโชโต อโหสิ.
ตสฺส จ กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิมานิ ปฺจ วาหนานิ นิพฺพตฺตึสุ.
อเถกทิวส ราชา อุยฺยานกีฬาย นิกฺขมิ. อุเทโน อชฺช
ปลายิตพฺพนฺติ มหนฺตมหนฺเต จมฺมปสิพฺพเก หิรฺสุวณฺณสฺส
ปูเรตฺวา กเรณุกปฏเ เปตฺวา วาสุลทตฺต อาทาย ปลายิ.
๑

๒

๑. สี. สพฺพเมว ๒. ยุ. ปณฺณรสี.
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อนฺเตปุรปาลกา ปลายนฺต ทิสฺวา คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสุ.
ราชา สีฆ คจฺฉถาติ พล ปหิณิ. อุเทโน พลสฺส ปกฺขนฺตภาว
ตฺวา กหาปณปสิพฺพก โมเจตฺวา ปาเตสิ. มนุสฺสา กหาปเณ
อุจฺจินิตฺวา ปุน ปกฺขนฺทึสุ. อิตโร สุวณฺณปสิพฺพก โมเจตฺวา
ปาเตตฺวา เตส สุวณฺณโลเภน ปปฺจนฺตานฺเว พหิ นิวุตฺถ
อตฺตโน ขนฺธาวาร ปาปุณิ. อถ น อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ว อตฺตโน
พลกาโย ปริวาเรตฺวา นคร ปเวเสสิ. โส คนฺตฺวา ว วาสุลทตฺต
อภิสิฺจิตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ.
อิท วาสุลทตฺตาย วตฺถถ.
อปรา ปน มาคนฺทิยา นาม รฺโ สนฺติกา อคฺคมเหสิฏาน
ลภิ. สา กิร กุรรุ ฏเ มาคนฺทิยสฺส พฺราหฺมณสฺส ธีตา มาตาปสฺสา
มาคนฺทิยาเตฺวว นาม. จูฬปตาปสฺสา มาคนฺทิโย ว. สา อภิรปู า
อโหสิ เทวจฺฉรปฏิภาคา. ปตา ปนสฺสา อนุจฺฉวิก สามิก อลภนฺโต
มหนฺเตหิ มหนฺเตหิ กุเลหิ ยาจิโตป ตุมฺเห น มยฺห ธีตุ
อนุจฺฉวิกาติ ตชฺเชตฺวา อุยฺโยเชสิ. อเถกทิวส สตฺถา ปจฺจูสสมเย
โลก โอโลเกนฺโต มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส สปชาปติกสฺส อนาคามิผลุปนิสฺสย ทิสฺวา อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส พหินิคเม
อคฺคิปริจรณฏาน อคมาสิ. โส ตถาคตสฺส รูปโสภคฺค อตฺตภาว
โอโลเกตฺวา อิมสฺมึ โลเก อิมินา ปุริเสน สทิโส อฺโ
ปุริโส นาม นตฺถิ อย มยฺห ธีตุ อนุจฺฉวิโก อิมสฺส ปุริสสฺส
๑

๑. ม. ยุ. รูปโสภคฺคปฺปตฺต.
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โปสาวนตฺถาย มม ธีตร ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สมณ เอกา เม
ธีตา อตฺถิ อห เอตฺตก กาล ตสฺสา อนุจฺฉวิก ปุรสิ  น ปสฺสามิ
ตุมฺเห ตสฺสา สา จ ตุมฺหากฺเว อนุจฺฉวิกา ตุมฺหาก
ปาทปริจาริก ตสฺสา จ ภตฺตาร ลทฺธุ วฏฏติ ต โว อห
ทสฺสามิ ยาว มม คมนา อิเธว ติฏ ถาติ อาห. สตฺถา กิฺจิ
อวตฺวา ตุณฺหี อโหสิ. พฺราหฺมโณ เวเคน ฆร คนฺตฺวา โภติ
โภติ ธีตุ เม อนุจฺฉวิโก ทิฏโ สีฆ สีฆ ต อลงฺกโรหีติ ต
อลงฺการาเปตฺวา สทฺธึ พฺราหฺมณิยา อาทาย สตฺถุ สนฺติก ปายาสิ.
สกลนคร สงฺขุภิ อย เอตฺตก กาล มยฺห ธีตุ อนุจฺฉวิโก นตฺถีติ
กสฺสจิ อทตฺวา อชฺช เม ธีตุ อนุจฺฉวิโก ทิฏโติ กิร วทติ
กีทิโส นุ โข โส ปสฺสิสฺสาม นนฺติ. มหาชโน เตเนว สทฺธึ
นิกฺขมิ. ตสฺมึ ธีตร คเหตฺวา อาคจฺฉนฺเต สตฺถา เตน วุตฺตฏาเน
อตฺวา ตตฺถ ปทเจติย ทสฺเสตฺวา คนฺตฺวา อฺสฺมึ าเน
อฏาสิ. พุทฺธาน หิ ปทเจติย อธิฏหิตฺวา อกฺกนฺตฏาเนเยว
ปฺายติ น อฺตฺถ เยสฺจ อตฺถาย อธิฏิต โหติ เตว น
ปสฺสนฺติ เตส ปน อทสฺสนกรณตฺถ หตฺถิอาทโย วา อกฺกมนฺตุ
มหาเมโฆ วา วสฺสตุ เวรมฺพวาตา วา ปหรนฺตุ น น โกจิ
มกฺเขตุ สกฺโกติ. อถ พฺราหฺมณี พฺราหฺมณ อาห กุหึ โส
ปุริโสติ. อิมสฺมึ าเน ติฏาหีติ น อวจ กุหึ นุ โข โส
คโตติ โอโลเกนฺโต ปทเจติย ทิสฺวา อยมสฺส ปทวลฺโชติ อาห.
พฺราหฺมณี สลกฺขณมนฺตาน ติณฺณ เวทาน ปคุณตาย ลกฺขณมนฺเต
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ปริวตฺเตตฺวา ปทลกฺขณ อุปธาเรตฺวา นยิท พฺราหฺมณ ปฺจกามคุณเสวิโน ปทนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
" รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิก ปท ภเว
ทุฏสฺส โหติ สหสานุปฬิต
มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต ปท
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปทนฺติ. "
อถ น พฺราหฺมโณ อาห โภติ ตฺว อุทกจาฏิย กุมฺภิเล
วิย เคหมชฺเฌ วสนโจเร วิย มนฺเต ปสฺสนสีลา ตุณฺหี โหหีติ.
พฺราหฺมณ ย อิจฺฉสิ ต วเทหิ นยิท ปฺจกามคุณเสวิโน ปทนฺติ.
อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต สตฺถาร ทิสฺวา อย โส ปุริโสติ วตฺวา
พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา สมณ ธีตร เต โปสาวนตฺถาย ทมฺมีติ อาห.
สตฺถา ธีตรา เต มยฺห อตฺโถ อตฺถิ วา นตฺถิ วาติ อวตฺวา ว
พฺราหฺมณ เอกนฺเต การณ กเถมีติ วตฺวา กเถหิ สมณาติ
วุตฺเต มหาภินิกฺขมนโต ปฏาย ยาว อชปาลนิโคฺรธมูลา มาเรน
อนุพนฺธภาว อชปาลนิโคฺรธมูเล จ อตีโตทานิ เม เอส วิสยนฺติ
ตสฺส โสกาตุรสฺส โสกวูปสมนตฺถ อาคตาหิ มารธีตาหิ กุมาริกวณฺณาทิวเสน ปโยชิตปโลภน อาจิกฺขิตฺวา
" ทิสฺวาน ตณฺห อรติฺจ ราค
นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. อุทกปาติย. ๒. สี. ม. ยุ. อาจิกขฺ ิตฺวา ตทาป มยฺห.
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กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ
ปาทาปม สมฺผสุ ิตุ น อิจฺเฉติ "
อิม คาถมาห. คาถาปริโยสาเน พฺราหฺมโณ จ พฺราหฺมณี จ
อนาคามิผเล ปติฏหึสุ. มาคนฺทิยาป โข ธีตา สจสฺส สมณสฺส
มยา อตฺโถ นตฺถิ อนตฺถิกภาโว วตฺตพฺโพ อย ปน ม
มุตฺตกรีสปุณฺณ กโรติ โหตุ อตฺตโน ชาติกุลปปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึ อาคมฺม ตถารูป ภตฺตาร ลภิตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส
กตฺตพฺพยุตฺตก ชานิสฺสามีติ สตฺถริ อาฆาต พนฺธิ. กึ ปน สตฺถา
ตสฺสา อตฺตนิ อาฆาตุปฺปตฺตึ ชานาติ น ชานาตีติ. ชานาติเยว.
ชานนฺโต กสฺมา คาถมาหาติ. อิตเรส ทฺวินฺน วเสน. พุทฺธา นาม
อาฆาต อคเณตฺวา มคฺคผลาธิคมารหาน วเสน ธมฺม เทเสนฺติเยว.
มาตาปตโร ต เนตฺวา จูฬมาคนฺทิย กนิฏ ปฏิจฺฉาเปตฺวา
สตฺถุ สนฺตกิ  คนฺตฺวา อุโภป ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ.
จูฬมาคนฺทิโยป จินฺเตสิ มม ธีตา โอมกสตฺตสฺส นานุจฺฉวิกา
เอกสฺส รฺโว อนุจฺฉวิกาติ ต อาทาย โกสมฺพึ คนฺตวฺ า
สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา อิม อิตฺถีรตน เทวสฺส อนุจฺฉวิกนฺติ
อุเทนสฺส รฺโ อทาสิ. โส ต ทิสฺวาว อุปฺปนฺนพลวสิเนโห
อภิเสก ทตฺวา ปฺจสตมาตุคามมสฺสา ปริวาร กตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ.
อิท มาคนฺทิยาย วตฺถถ.
๑

๑. อย ปรสฺสปทสฺส เอ-วตฺตมานาวิภตฺติ อตฺตโนปทสฺส อุตฺตมปฺริเส วตฺตติ
น สตฺตมิย เอยฺย. อยฺจ กจฺจายนมูลสฺส อาขฺยาตกปฺปนเย โอโลเกตพฺพา.
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เอวมสฺส ทิยฑฺฒ สหสฺส นาฏกิตฺถี ปริวารา ติสฺโส อคฺคมเหสิโย
อเหสุ.
ตสฺมึ โข ปน สมเย โฆสกเสฏี กุกกฺ ุฏเสฏี ปาวาริกเสฏีติ
โกสมฺพิย ตโย เสฏิโน โหนฺติ. เต อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย
ปฺจสเต ตาปเส หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา นคเร ภิกฺขาย จรนฺเต
ทิสฺวา ปสีทิตฺวา นิสีทาเปตฺวา โภเชตฺวา ปฏิฺ คเหตฺวา จตฺตาโร
มาเส อตฺตโน สนฺติเก วาสาเปตฺวา ปุน วสฺสารตฺเต อาคมนตฺถาย
ปฏิชานาเปตฺวา อุยฺโยเชสุ. ตาปสาป ตโต ปฏาย อฏ มาเส
หิมวนฺเต วสิตฺวา จตฺตาโร มาเส เตส สนฺติเก วสนฺติ. เต
อปรภาเค หิมวนฺตโต อาคจฺฉนฺตา อรฺายตเน เอก มหานิโคฺรธ
ทิสฺวา ตสฺส มูเล นิสีทสึ ุ. เตสุ เชฏกตาปโส จินฺเตสิ อิมสฺมึ
รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา น โอรมติกา ภวิสฺสติ มเหสกฺเขเนเวตฺถ
เทวราเชน ภวิตพฺพ สาธุ วตสฺส สจาย อิสิคณสฺส ปานีย
ทเทยฺยาติ. โส ปานีย อทาสิ. ตาปโส นหาโนทก จินฺเตสิ. ตมฺป
อทาสิ. ตโต โภชน จินฺเตสิ. ตมฺป อทาสิ. อถสฺส เอตทโหสิ
อย เทวราชา อมฺเหหิ จินฺติตจินฺติต สพฺพ เทติ อโห วต น
ปสฺเสยฺยามาติ. โส รุกขฺ กฺขนฺธ ปทาเลตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสิ.
อถ น เทวราช มหตี เต สมฺปตฺติ กินฺนุ โข กตฺวา อย ลทฺธาติ
ปุจฺฉึสุ. มา ปุจฺฉถ อยฺยาติ. อาจิกฺข เทวราชาติ. โส อตฺตนา
กตกมฺมสฺส ปริตฺตกตฺตา ลชฺชมาโน กเถตุ น วิสหติ เตหิ ปุนปฺปุน
นิปฺปฬิยมาโน ปน เตนหิ สุณาถาติ วตฺวา กเถสิ.
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โส กิร เอโก ทุคฺคตมนุสฺโส หุตฺวา ภตึ ปริเยสนฺโต
อนาถปณฺฑิกสฺส สนฺติเก ภติกมฺม ลภิตฺวา ต นิสฺสาย ชีวติ 
กปฺเปสิ. อเถกสฺมึ อุโปสถทิวเส สมฺปตฺเต อนาถปณฺฑิโก วิหารโต
อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ ตสฺส ภติกสฺส อชฺช อุโปสถทิวสภาโว เกนจิ
กถิโตติ. น กถิโต สามีติ. เตนหิสฺส สายมาส ปจถาติ. อถสฺส
ปตฺโถทน ปจึสุ. โส ตทิวส อรฺเ กมฺม กตฺวา สาย อาคนฺตฺวา
ภตฺเต วฑฺเฒตฺวา ทินฺเน ฉาโตสฺมีติ สหสา อภฺุชิตฺวา ว อฺเสุ
ทิวเสสุ อิมสฺมึ เคเห ภตฺต เทถ สูป เทถ พฺยฺชน เทถาติ
มหาโกลาหล โหติ อชฺช สพฺเพ นิสฺสทฺทา นิปชฺชึสุ มยฺหเมเวกสฺส
อาหาร วฑฺฒยึสุ กินฺนุ โข เอตนฺติ จินฺเตตฺวา ปุจฺฉิ อวเสสา
ภฺุชึสูติ. น ภฺุชึสุ ตาตาติ. กึ การณาติ. อิมสฺมึ เคเห
อุโปสถทิวเสสุ สายมาส น ปจนฺติ สพฺเพ อุโปสถิกา โหนฺติ
อนฺตมโส ถนปายิโนป ทารเก มุข วิกฺขาเลตฺวา จตุมธุร มุเข
ปกฺขิปาเปตฺวา มหาเสฏี อุโปสถิเก กาเรสิ คนฺธเตลปฺปทีเป
ชาลนฺเต ขุทฺทก มหลฺลก ทารกา สยนคตา ทฺวตฺตึสาการ สชฺฌายนฺติ
ตุยฺห ปน อุโปสถทิวสภาว กเถตุ สตึ น กริมฺหา ตสฺมา ตเวว
ภตฺต ปกฺก ภฺุชสฺสุ นนฺติ. สเจ อิทานิ อุโปสถิเกน ภวิตุ
วฏฏติ อหป ภเวยฺยนฺติ อาห. อิท เสฏี ชานาตีติ. เตนหิ
น ปุจฺฉถาติ. เต คนฺตฺวา เสฏึ ปุจฺฉึสุ. โส เอวมาห
อิทานิ อภฺุชิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถงฺคานิ อธิฏหนฺโต
อุปฑฺฒุโปสถกมฺม ลภิสสฺ ตีติ. อิตโร ต สุตฺวา ตถา อกาสิ. ตสฺส
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สกลทิวส กมฺม กตฺวา ฉาตสฺส สรีเร วาตา กุปฺปสุ. โส โยตฺเตน
อุทร พนฺธิตฺวา โยตฺตโกฏิย คเหตฺวา ปริวตฺตติ. เสฏี ต ปวตฺตึ
สุตฺวา อุกฺกาหิ ธาริยมานาหิ จตุมธุร คาหาเปตฺวา ตสฺส สนฺติก
อาคนฺตฺวา กึ ตาตาติ ปุจฺฉิ. สามิ วาตา เม กุปฺปต าติ. เตนหิ
อุฏาย อิท เภสชฺช ขาทาหีติ. ตุมฺเหป ขาทิตฺถ สามีติ. อมฺหาก
อผาสุก นตฺถิ ตฺว ขาทาหีติ. สามิ อุโปสถกมฺม กโรนฺโต สกล
กาตุ นาสกฺขึ อุปฑฺฒุโปสถกมฺมป เม วิกล มา อโหสีติ น อิจฺฉิ.
มา เอว กริ ตาตาติ วุจฺจมาโนป อนิจฺฉิตฺวา อรุเณ อุฏหนฺเต
มิลาตมาลา วิย กาล กตฺวา ตสฺมึ นิโคฺรธรุกฺเข เทวตา หุตฺวา
นิพฺพตฺติ. ตสฺมา อิมมตฺถ กเถตฺวา โส เสฏี พุทฺธมามโก
ธมฺมมามโก สงฺฆมามโก ต นิสฺสาย กตสฺส อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส
นิสฺสนฺเทเนว สา สมฺปตฺติ มยา ลทฺธาติ อาห.
พุทฺโธติ วจน สุตฺวาว ปฺจสตา ตาปสา อุฏาย เทวตาย
อฺชลึ ปคฺคยฺห พุทฺโธติ วเทสีติ พุทฺโธติ วทามีติ ติกฺขตฺตุ
ปฏิชานาเปตฺวา โฆโสป โข เอโส ทุลฺลโภ โลกสฺมินฺติ อุทาน
อุทาเนตฺวา เทวเต อเนเกสุ กปฺปสตสหสฺเสสุ อสฺสุตปุพฺพ สทฺท
ตยา สุณาปตมฺหาติ อาหสุ. อถนฺเตวาสิกา อาจริย เอตทโวจุ
เตนหิ สตฺถุ สนฺติก คจฺฉามาติ. ตาตา ตโย เสฏิโน อมฺหาก
พหุปการา เสฺว เตส นิเวสเน ภิกฺข คณฺหิตฺวา เตสมฺป อาจิกฺขิตฺวา
คมิสฺสาม อธิวาเสถ ตาตาติ. เต อธิวาสยึสุ. ปุนทิวเส เสฏิโน
๑

๒

๑. สี. ยุ. โยตฺต. ๒. สี. ยุ. วเทหีติ.
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ยาคุภตฺต สมฺปาเทตฺวา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา อชฺช โน อยฺยาน
อาคมนทิวโสติ ตฺวา ปจฺจุคฺคมน กตฺวา เต อาทาย นิเวสน
คนฺตฺวา นิสีทาเปตฺวา ภิกฺข อทสุ. เต กตภตฺตกิจฺจา มหาเสฏิโน
มย คมิสฺสามาติ วทึสุ. นนุ ภนฺเต ตุมฺเหหิ จตฺตาโร วสฺสิเก
มาเส อมฺหาก คหิตา [ ? ] ปฏิฺา อิทานิ กุหึ คจฺฉถาติ. โลเก
กิร พุทฺโธ อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺโน สงฺโฆ อุปฺปนฺโน ตสฺมา
สตฺถุ สนฺตกิ  คมิสฺสามาติ. กึ ปน ตสฺส สตฺถุ สนฺติก
ตุมฺหากฺเว คนฺตุ วฏฏตีติ. อฺเสมฺป อวาริต อาวุโสติ.
เตนหิ ภนฺเต อาคเมถ มยป ปริวจฺฉ กตฺวา คจฺฉามาติ. ตุมฺเหสุ
ปริวจฺฉ กโรนฺเตสุ อมฺหาก ปปฺโจ โหติ มย ปุรโต คจฺฉาม
ตุมฺเห ปจฺฉโต อาคจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา เต ปุเรตร คนฺตฺวา
สมฺมาสมฺพุทฺธ ทิสฺวา อภิตฺถวิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ.
อถ เนส สตฺถา อนุปุพพฺ ีกถ กเถตฺวา ธมฺม เทเสสิ. เทสนาปริโยสาเน สพฺเพ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจิตฺวา เอถ ภิกฺขโวติ วจนสมนนฺตรเมว อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา
วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุ.
เตป โข ตโย เสฏิโน ปฺจหิ ปฺจหิ สกฏสเตหิ
วตฺถจฺฉาทนสปฺปมธุผาณิตาทีนิ ทานุปกรณานิ อาทาย สาวตฺถึ
ปตฺวา เชตวน ปวิสิตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ธมฺมกถ สุตฺวา
กถาปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏาย อฑฺฒมาสมตฺต ทาน
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอหิ ภิกฺขุ.
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ททมานา สตฺถุ สนฺติเก วสิตฺวา โกสมฺพีคมนตฺถาย สตฺถาร
ยาจิตฺวา สตฺถารา ปฏิฺ ททนฺเตน สฺุาคาเร โข คหปตโย
ตถาคตา อภิรมนฺตีติ วุตฺเต อฺาต ภนฺเต อมฺเหหิ
ปหิตสาสเนนาคนฺตุ วฏฏตีติ วตฺวา โกสมฺพึ คนฺตฺวา โฆสกเสฏี
โฆสิตาราม กุกฺกุฏเสฏี กุกฺกุฏาราม ปาวาริกเสฏี ปาวาริการามนฺติ ตโย มหาวิหาเร กาเรตฺวา สตฺถุ อาคมนตฺถาย สาสน
ปหิณึสุ. สตฺถา เตส สาสน สุตฺวา ตตฺถ อคมาสิ. เต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
สตฺถาร วิหาเร ปเวเสตฺวา อิม วิหาร จาตุทฺทิสสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส เทมีติ ติกฺขตฺตุ นิยฺยาเทตฺวา วาเรน วาเรน ปฏิชคฺคนฺติ.
สตฺถา เทวสิก เอเกกสฺมึ วิหาเร วสติ ยสฺส วิหาเร วุตฺโถ โหติ
ตสฺเสว ฆรทฺวาเร ปณฺฑาย จรติ.
เตส ปน ติณฺณ เสฏีน อุปฏาโก สุมโน นาม มาลากาโร
อโหสิ. โส เต เสฏิโน เอวมาห อห ตุมฺหาก ทีฆรตฺต
อุปการโก สตฺถาร โภเชตุกาโมมฺหิ มยฺห เอกทิวส สตฺถาร
เทถาติ. เตนหิ ภเณ เสฺว โภเชหีติ. สาธุ สามีติ โส สตฺถาร
นิมนฺเตตฺวา สกฺการ ปฏิยาเทสิ. ตทา ราชา สามาวติยา เทวสิก
ปุปฺผมูเล อฏ กหาปเณ เทติ. ตสฺสา ขุชฺชุตตฺ รา นาม ทาสี
สุมนมาลาการสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา นิพทฺธ ปุปฺผานิ คณฺหาติ. อถ น
ตสฺมึ ทิวเส อาคต มาลากาโร อาห มยา สตฺถา นิมนฺติโต
อชฺช อคฺคปุปฺเผหิ สตฺถาร ปูเชสฺสามิ ติฏ ตาว ตฺว ปริเวสนาย
สหายิกา หุตฺวา ธมฺม สุตฺวา อวเสสานิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา คมิสฺสสีติ.
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สา สาธูติ อธิวาเสสิ. สุมโน พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสติ ฺวา
อนุโมทนกรณตฺถาย ปตฺต อคฺคเหสิ. สตฺถา อนุโมทนธมฺมเทสน
อารภิ. ขุชชฺ ุตฺตราป สตฺถุ ธมฺมกถ สุณนฺตีเยว โสตาปตฺติผเล
ปติฏหิ. สา อฺเสุ ทิวเสสุ จตฺตาโร กหาปเณ อตฺตโน คเหตฺวา
จตูหิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา คจฺฉติ ตทิวส อฏหิป ปุปฺผานิ คเหตฺวา
คตา. อถ น สามาวตี อาห กินฺนุ โข อมฺม อมฺหาก รฺา
ทฺวิคุณ ปุปผฺ มูล ทินฺนนฺติ. โน อยฺเยติ. อถ กสฺมา พหูนิ
ปุปฺผานีติ. อฺเสุ ทิวเสสุ อห จตฺตาโร กหาปเณ อตฺตโน
คเหตฺวา จตูหิ ปุปฺผานิ อาหรามีติ. อชฺช กสฺมา น คณฺหสีติ.
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ธมฺมสฺส อธิคตตฺตาติ. อถ น
อเร ทุฏทาสิ เอตฺตก กาล ตยา คหิตกหาปเณ เม เทหีติ
อตชฺเชตฺวา อมฺม ตยา ปต อมต อมฺเหป ปาเยหีติ วตฺวา
เตนหิ ม นหาเปหีติ วุตฺเต โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา
เทฺว มฏสาฏเก ทาเปสิ. สา เอก นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา
อาสน ปฺาเปตฺวา เอก วีชนึ อาหราเปตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา
จิตฺรวีชนึ อาทาย ปฺจ มาตุคามสตานิ อามนฺเตตฺวา ตาส สตฺถารา
เทสิตนิยาเมเนว ธมฺม เทเสสิ. ตสฺสา ธมฺมกถ สุตวฺ า ตา สพฺพาป
โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ. ตา สพฺพาป ขุชฺชุตตฺ ร วนฺทิตฺวา อมฺม
อชฺชโต ปฏาย ตฺว กิลฏิ กมฺม มา กริ อมฺหาก มาตุฏาเน จ
อาจริยฏาเน จ ตฺวา สตฺถุ สนฺตกิ  คนฺตฺวา สตฺถารา เทสิต
๑

๑. สี. วิจิตฺตวีชนึ.
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ธมฺม สุณิตฺวา อมฺหาก กเถหีติ วทึส.ุ สา ตถา กโรนฺตี อปรภาเค
ติปฏกธรา ชาตา. อถ น สตฺถา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวิกาน
อุปาสิกาน ธมฺมกถิกาน ยทิท ขุชฺชุตตฺ ราติ เอตทคฺเค เปสิ. ตาป
โข ปฺจสตา อิตฺถิโย ต เอวมาหสุ อมฺม สตฺถาร ปสฺสิตุกามมฺห
ต โน ทสฺเสหิ คนฺธมาลาทีหิ น ปูเชสฺสามาติ. อยฺเย ราชกุล
นาม ภาริย ตุมฺเห คเหตฺวา พหิ คนฺตุ น สกฺกาติ. อมฺม มา
โน นาเสหิ ทสฺเสเหว อมฺหาก สตฺถารนฺติ. เตนหิ ตุมฺหาก
วสนคพฺภาน ภิตฺตีสุ ยตฺตเกน โอโลเกตุ สกฺกา โหติ ตตฺตก
ฉิทฺท กตฺวา คนฺธมาลาทีนิ อาหราเปตฺวา สตฺถาร ติณฺณ เสฏีน
ฆรทฺวาร คจฺฉนฺต ตุมฺเห เตสุ เตสุ าเนสุ ตฺวา โอโลเกถ เจว
หตฺเถ ปสาเรตฺวา วนฺทถ จ ปูเชถ จาติ. ตา ตถา กตฺวา สตฺถาร
คจฺฉนฺตฺเจว อาคจฺฉนฺตฺจ โอโลเกตฺวา วนฺทึสุ เจว ปูเชสุ จ.
อเถกทิวส มาคนฺทิยา อตฺตโน ปาสาทตลโต นิกฺขมิตฺวา
จงฺกมมานา ตาส วสนฏาน คนฺตฺวา คพฺเภสุ ฉิทฺท ทิสฺวา อิท
กินฺติ ปุจฺฉิตฺวา ตาหิ ตสฺสา สตฺถริ พนฺธาฆาต อชานนฺตีหิ สตฺถา
อิม นคร อาคโต มย เอตฺถ ตฺวา สตฺถาร วนฺทาม เจว
ปูเชม จาติ วุตฺเต อาคโต นาม อิม นคร สมโณ โคตโม
อิทานิสฺส กตฺตพฺพ ชานิสฺสามิ อิมาป ตสฺส อุปฏายิกา อิมาสป
กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจสิ
มหาราช สามาวตีมิสฺสกาน ปฺจสตาน อิตฺถีน พหิทฺธา ปตฺถนา
๑

๑. สี. ม. ยุ. พหุสฺสุตาน. ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๓๔.

๒
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อตฺถิ กติปาเหเนว เต ชีวิต น ภวิสฺสตีติ. ราชา น ตา เอวรูป
กริสฺสนฺตีติ น สทฺทหิ ปุน วุตฺเตป น สทฺทหิเยว. อถ น เอว
ติกฺขตฺตุ วุตฺเตป อสทฺทหนฺต สเจ เม น สทฺทหสิ ตาส วสนฏาน
คนฺตฺวา อุปธาเรหิ มหาราชาติ อาห. ราชา คนฺตฺวา คพฺเภสุ
ฉิทฺท ทิสฺวา อิท กินฺติ ปุจฺฉิตฺวา ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต ตาส
อกุชฺฌิตฺวา กิฺจิ อวตฺวา ว ฉิทฺทานิ ปทหาเปตฺวา สพฺพคพฺเภสุ
ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ กาเรสิ. ขุททฺ จฺฉิทฺทกวาตปานานิ กิร ตสฺมึ
กาเล อุปฺปนฺนานิ.
มาคนฺทิยา ตาส กิฺจิ กาตุ อสกฺกุณิตฺวา สมณสฺส
โคตมสฺเสว กตฺตพฺพ กริสฺสามีติ นาคราน ลฺจ ทตฺวา สมณ
โคตม อนฺโตนคร ปวิสิตฺวา จรนฺต ทาสกมฺมกรโปริเสหิ สทฺธึ
อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา ปลาเปถาติ. มิจฺฉาทิฏิกา ตีสุ รตเนสุ
อปฺปสนฺนา อนฺโตนคร ปวิฏ สตฺถาร อนุพนฺธิตฺวา โจโรสิ
พาโลสิ มูฬฺโหสิ โอฏโสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ เนรยิโกสิ
ติรจฺฉานคโตสิ นตฺถิ ตุยฺห สุคติ ทุคฺคติเยว ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ
ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ. ต สุตฺวา อายสฺมา
อานนฺโท สตฺถาร เอตทโวจ ภนฺเต อิเม นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ
ปริภาสนฺติ อิโต อฺตฺถ คจฺฉามาติ. กุหึ อานนฺทาติ. อฺ
นคร ภนฺเตติ. ตตฺถ มนุสเฺ สสุ อกฺโกสนฺเตสุ ปุน กตฺถ คมิสฺสาม
อานนฺทาติ. ตโตป อฺ นคร ภนฺเตติ. ตตฺถ มนุสฺเสสุ
อกฺโกสนฺเตสุ กุหึ คมิสฺสามาติ. ตโต อฺ นคร ภนฺเตติ.
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อานนฺท น เอว กาตุ วฏฏติ ยตฺถ อธิกรณ อุปปฺ นฺน ตตฺเถว
ตสฺมึ วูปสนฺเต อฺตฺถ คนฺตุ วฏฏติ เก ปน เต อานนฺท
อกฺโกสนฺตีติ. ภนฺเต ทาสกมฺมกเร อุปาทาย สพฺเพ อกฺโกสนฺตีติ.
อห อานนฺท สงฺคาม โอติณฺณหตฺถิสทิโส สงฺคาม โอติณฺณหตฺถิโน หิ จตูหิ ทิสาหิ อาคเต สเร สหิตุ ภาโร ตเถว พหูหิ
ทุสฺสีเลหิ กถิตกถาน สหน นาม มยฺห ภาโรติ วตฺวา อตฺตาน
อารพฺภ ธมฺม เทเสนฺโต อิมา นาควคฺเค ติสฺโส คาถา อภาสิ
" อห นาโคว สงฺคาเม
จาปาโต ปติต สร
อติวากฺย ติติกฺขิสฺส
ทุสฺสีโล หิ พหุชฺชโน.
ทนฺต นยนฺติ สมิตึ
ทนฺต ราชาภิรูหติ
ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ โยติวากฺย ติติกฺขติ.
วรมสฺสตรา ทนฺตา
อาชานียา จ สินฺธวา
กฺุชรา จ มหานาคา
อตฺตทนฺโต ตโต วรนฺติ. "
ธมฺมกถา สมฺปตฺตมหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ. เอว ธมฺม
เทเสตฺวา มา จินฺตยิตฺถ อานนฺท เอเต สตฺตาหมตฺตเมว
อกฺโกสิสฺสนฺติ อฏเม ทิวเส ตุณฺหี ภวิสฺสนฺติ พุทฺธาน หิ
อุปฺปนฺน อธิกรณ สตฺตาหโต อุตฺตรึ น คจฺฉตีติ.
มาคนฺทิยา สตฺถาร อกฺโกสาเปตฺวา ปลาเปตุ อสกฺโกนฺตี
กินฺนุ โข กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อิมา เอตสฺส อุปตฺถมฺภภูตา
เอตาส พฺยสน กริสฺสามีติ เอกทิวส รฺโ สุราปานฏาเน
อุปฏาน กโรนฺตี จูฬปตุ สาสน ปหิณิ อตฺโถ เม กิร กุกฺกุเฏหิ
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อฏ มตกุกกฺ ุเฏ อฏ สชีวกุกฺกุเฏ คเหตฺวา อาคจฺฉตุ อาคนฺตฺวา
จ ปน โสปาณมตฺถเก ตฺวา อาคตภาว นิเวเทตฺวา ปวิสตูติ
วุตฺเตป อปวิสิตฺวา ปม อฏ สชีวกุกฺกุเฏ ปหิณตุ ปจฺฉา
อิตเรติ จูฬปุ ฏากสฺส จ มม วจน กเรยฺยาสีติ ลฺจ อทาสิ.
มาคนฺทิโย อาคนฺตฺวา รฺโ นิเวทาเปตฺวา ปวิสตูติ วุตฺเต
รฺโ อาปานภูมึ น ปวิสิสฺสามีติ อาห. อิตรา จูฬุปฏาก
ปหิณิ คจฺฉ ตาต มม จูฬปตุ สนฺติกนฺติ. โส คนฺตฺวา เตน
ทินฺเน อฏ สชีวกุกฺกุเฏ อาเนตฺวา เทว ปุโรหิเตน ปณฺณากาโร
ปหิโตติ อาห. ราชา ภทฺทโก วต โน อุตฺตริภงฺโค อุปฺปนฺโน
โก นุ โข ปเจยฺยาติ อาห. มาคนฺทิยา มหาราช สามาวตีปมุขา
ปฺจสตา อิตฺถิโย นิกฺกมฺมา วิจรนฺติ ตาส เปเสหิ ตา ปจิตฺวา
อาหริสฺสนฺตีติ อาห. ราชา คจฺฉ ตาส ทตฺวา อฺสฺส กิร
หตฺเถ อทตฺวา สยเมว มาเรตฺวา ปจนฺตูติ เปเสสิ. จูฬุปฏาโก
สาธุ เทวาติ คนฺตฺวา ตถา วตฺวา ตาหิ มย ปาณาติปาต
น กโรมาติ ปฏิกฺขิตฺโต อาคนฺตฺวา ตมตฺถ รฺโ อาโรเจสิ.
มาคนฺทิยา ทิฏ เต มหาราช อิทานิ ตาส ปาณาติปาตสฺส
กรณ วา อกรณ วา ชานิสฺสสิ สมณสฺส โคตมสฺส ปจิตฺวา
เปเสนฺตูติ วเทหิ เทวาติ อาห. ราชา ตถา วตฺวา เปเสสิ. อิตโร
คเหตฺวา คจฺฉนฺโต วิย หุตฺวา คนฺตฺวา เต กุกฺกุเฏ ปุโรหิตสฺส
ทตฺวา มตกุกฺกุเฏ คเหตฺวา ตาส สนฺติก เนตฺวา อิเม กิร
กุกฺกุเฏ ปจิตฺวา สตฺถุ สนฺติก ปหิณถาติ อาห. อาหร สามิ
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อิทนฺนาม อมฺหาก กิจฺจนฺติ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คณฺหึสุ. โส รฺโ
สนฺติก อาคนฺตฺวา กึ ตาตาติ ปุฏโ  สมณสฺส โคตมสฺส
ปจิตฺวา เปเสถาติ วุตฺตมตฺเตเยว ปฏิมคฺค อาคนฺตฺวา คณฺหึสูติ
อาจิกฺขิ. มาคนฺทิยา ปสฺส มหาราช น ตา ตุมฺหาทิสาน กโรนฺติ
พหิทฺธา ปตฺถนา ตาส อตฺถีติ วุตฺเต น สทฺทหสีติ อาห. ราชา
ต สุตฺวาป อธิวาเสตฺวา ตุณฺหีเยว อโหสิ. มาคนฺทิยา กินฺนุ โข
กริสฺสามีติ จินฺเตสิ.
ตทา ปน ราชา สามาวติยา จ วาสุลทตฺตาย จ มาคนฺทิยาย
จาติ ติสฺสนฺนป เอตาส ปาสาทตเล วาเรน วาเรน สตฺตาห
วีตินาเมติ. อถ เสฺว วา ปรเสฺว วา สามาวติยา ปาสาทตล
คมิสฺสตีติ ตฺวา มาคนฺทิยา จูฬปตุ สาสน ปหิณิ อลคทฺเทน
กิร เม อตฺโถ ทาา อุทฺธริตฺวา เอก สปฺป เปเสตูติ. โส ตถา
กตฺวา เปเสสิ. ราชา อตฺตโน คมนฏาน หตฺถิกนฺตวีณ อาทายเยว
คจฺฉติ. ตสฺสา โปกฺขเร เอก ฉิทฺท อตฺถิ. มาคนฺทิยา เตน ฉิทฺเทน
สปฺป ปเวเสตฺวา ฉิทฺท มาลาคุเลน ถเกสิ. สปฺโป ทฺวีหตีห
อนฺโตวีณายเมว อโหสิ. มาคนฺทิยา รฺโ คมนทิวเส อชฺช
กตริสฺสา ปาสาท คมิสฺสสิ เทวาติ ปุจฺฉิตฺวา สามาวติยาติ วุตฺเต
อชฺช มยา มหาราช อมนาโป สุปโน ทิฏโ น สกฺกา ตตฺถ
คนฺตุ เทวาติ. คจฺฉาเมวาติ. สา ยาวตติย วาเรตฺวา เอว สนฺเต
อหป ตุมฺเหหิ สทฺธึ คมิสฺสามีติ วตฺวา นิวตฺติยมานาป อนิวตฺติตฺวา
๑

๒

๑. ยุ. ปเร วา. ๒. สี. ยุ. กตรสฺสา.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 53

น ชานามิ กึ ภวิสฺสติ เทวาติ รฺา สทฺธิฺเว อคมาสิ.
ราชา สามาวตีมิสฺสกาหิ ทินฺนานิ วตฺถ ปุปฺผ คนฺธาภรณานิ ธาเรตฺวา
สุโภชน ภฺุชิตฺวา วีณ อุสฺสีสเก เปตฺวา สยเน นิปชฺช.ิ มาคนฺทิยา
อปราปร วิจรนฺตี วิย หุตฺวา วีณาฉิทฺทโต ปุปฺผคุล อปเนสิ.
สปฺโป ทฺวีหตีห นิราหาโร เตน ฉิทฺเทน นิกฺขมิตวฺ า อสฺสสนฺโต
ผณ กตฺวา สยนปฏเ นิปชฺช.ิ มาคนฺทิยา ต ทิสฺวา เทว สปฺโปติ
มหาสทฺท กตฺวา ราชานฺจ ตา จ อกฺโกสนฺตี อย ทนฺธราชา
อลกฺขิโก มยฺห วจน น สุณาติ อิมาป นิสฺสิริกา ทุพฺพินตี า
กินฺนาม รฺโ สนฺติกา น ลภนฺติ กึ นุ ตุมฺเห อิมสฺมึ มเตเยว
สุข ชีวิสฺสถ ชีวนฺเต ทุกขฺ  ชีวถ อชฺช มยา ปาปสุปโน ทิฏโ 
สามาวติยา ปาสาท คนฺตุ น วฏฏตีติ วิรวนฺติยาป เม ตยา
สทฺโท น สุโต เทวาติ อาห. ราชา สปฺป ทิสฺวา มรณภยตชฺชิโต
เอวรูปป นาม อิม กริสสฺ นฺติ อโห ปาปาห อิมาส ปาปภาว
อาจิกฺขนฺติยาป อิมิสฺสา วจน น สทฺทหึ ปม อตฺตโน คพฺเภสุ
ฉิทฺทานิ กตฺวา นิสินฺนา ปุน มยา เปสิเต กุกฺกุเฏ ปฏิปหิณสึ ุ.
อชฺช สยเน สปฺป วิสฺสชฺชึสูติ โกเธน สมฺปชฺชลิโต วิย อโหสิ.
สามาวตีป ปฺจนฺน อิตฺถีสตาน โอวาท อทาสิ อมฺมา อมฺหาก
อฺ ปฏิสรณ นตฺถิ นรินฺเท จ เทวิยา จ อตฺตนิ จ สมเมว
เมตฺตจิตฺต ปวตฺเตถ มา กสฺสจิ โกป กริตฺถาติ. ราชา สหสฺสถาม สิงฺคธนน อาทาย ชิย โปเถตฺวา วิสปต สร สนฺนยฺหิตฺวา
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ปสฺสนฺโต. ๒. ม. ต ทิสฺวา ธีธี เทว สปฺโปติ.
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สามาวตึ ปุเร กตฺวา สพฺพา ตา ปฏิปาฏิยา ปาเปตฺวา สามาวติยา
อุเร สร วิสฺสชฺเชสิ. โส ตสฺสา เมตฺตานุภาเวน ปฏินิวตฺติตฺวา
อาคตมคฺคาภิมุโข ว หุตวฺ า รฺโ หทย ปวิสนฺโต วิย อฏาสิ.
ราชา จินฺเตสิ มยา ขิตฺโต สโร สิลป วิชฌ
ฺ ิตฺวา คจฺฉติ
อากาเส ปฏิหนนฏานป นตฺถิ อถ ปเนส นิวตฺติตฺวา มม
หทยาภิมุโข ชาโต อย หิ นิจฺจิตฺโต นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สโรป
เอติสฺสา คุณ ชานาติ อห มนุสฺสภูโตป น ชานามีติ. โส ธนน
ฉฑฺเฑตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห สามาวติยา ปาทมูเล อุกฺกุฏกิ 
นิสีทิตฺวา อิม คาถมาห
" สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ
สพฺพา มุยหฺ นฺติ เม ทิสา
สามาวติ ม ตายสฺสุ
ตฺวฺจ เม สรณ ภวาติ. "
สา ตสฺส วจน สุตฺวา สาธุ เทว ม สรณ คจฺฉาติ อวตฺวา
ยมห มหาราช สรณ คตา ตเมว ตฺวมฺป สรณ คจฺฉาติ.
" อิท วตฺวา สามาวตี
สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวิกา
มา ม ตฺว สรณ คจฺฉ
ยมห สรณ คตา "
เอส พุทฺโธ มหาราช
เอส พุทฺโธ อนุตฺตโร
สรณ คจฺฉ ต พุทฺธ
ตฺวฺจ เม สรณ ภวาติ อาห."
ราชา ตสฺสา วจน สุตฺวา อิทานาห อติเรกตร ภายามีติ วตฺวา
อิม คาถมาห
" เอส ภิยฺโย ปมุยฺหามิ
สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
สามาวติ ม ตายสฺสุ
ตฺวฺจ เม สรณ ภวาติ. "
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อถ น สา ปุริมนเยเนว ปุน ปฏิกฺขิปตฺวา เตนหิ ตฺจ
สรณ คจฺฉามิ สตฺถารฺจ วรฺจ เต ทมฺมีติ วุตฺเต วโร คหิโต
โหตุ มหาราชาติ อาห. โส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา สรณ
คนฺตฺวา นิมนฺเตตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺตาห ทาน ทตฺวา สามาวตึ
อามนฺเตตฺวา อุฏเหิ วร คณฺหาหีติ อาห. มหาราช มยฺห
หิรฺาทีหิ อตฺโถ นตฺถิ อิท ปน เม วร เทหิ ตถา กโรหิ
ยถา สตฺถา นิพทฺธ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ อิธาคจฺฉติ ธมฺม
สุณิสฺสามาติ. ราชา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ภนฺเต ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
สทฺธึ นิพทฺธ อิธาคจฺฉถ สามาวตีมิสฺสกา ธมฺม สุณิสฺสามาติ
วทนฺตีติ อาห. มหาราช พุทฺธาน นาม เอกสฺมึ าเน นิพทฺธ
คนฺตุ น วฏฏติ มหาชโน ปจฺจาสึสตีติ. เตนหิ ภนฺเต เอก
ภิกฺขุ อาณาเปถาติ. สตฺถา อานนฺทตฺเถร อาณาเปสิ. โส ตโต
ปฏาย ปฺจ ภิกฺขุสตานิ อาทาย นิพทฺธ ราชกุล คจฺฉติ. ตาป
เทวิโย นิพทฺธ เถร สปริวาร โภเชนฺติ ธมฺม สุณนฺติ.
ตา เอกทิวส เถรสฺส ธมฺมกถ สุตฺวา ปสีทิตฺวา ปฺจหิ
อุตฺตราสงฺคสเตหิ ธมฺมปูช อกสุ. เอเกโก อุตฺตราสงฺโค ปฺจสตานิ
อคฺฆติ. ตาส เอก วตฺถป อทิสฺวา ราชา ปุจฺฉิ กุหึ อุตฺตราสงฺคาติ.
อยฺยสฺส โน ทินฺนาติ. เตน สพฺเพ คหิตาติ. อาม คหิตาติ. ราชา
เถร อุปสงฺกมิตฺวา ตาหิ อุตฺตราสงฺคาน ทินฺนภาว ปุจฺฉิตฺวา ตาหิ
ทินฺนภาวฺจ เถเรน คหิตภาวฺจ สุตฺวา นนุ ภนฺเต อติพหูนิ
๑

๒

๑. สี. ยุ. มหาทาน. ๒. สี. ยุ. สามาวตีมสิ ฺสิกา.
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วตฺถานิ เอตฺตเกหิ กึ กริสฺสถาติ ปุจฺฉิ. อมฺหาก ปโหนกานิ
คณฺหิตฺวา เสสานิ ชิณฺณจีวรกาน ทสฺสามิ มหาราชาติ. เต อตฺตโน
ปุราณจีวรานิ กึ กริสฺสนฺตีติ. ชิณฺณตรจีวรกาน ทสฺสนฺตีติ. เต
อตฺตโน ชิณฺณจีวรานิ กึ กริสฺสนฺตตี ิ. ปจฺจตฺถรณานิ กริสฺสนฺตีติ.
ปุราณปจฺจตฺถรณานิ กึ กริสฺสนฺตีติ. ภุมฺมตฺถรณานิ กริสฺสนฺตีติ.
ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ กึ กริสฺสนฺตีติ. ปาทปฺุฉนานิ กริสฺสนฺติ
มหาราชาติ. ปุราณปาทปฺุฉนานิ กึ กริสฺสนฺตตี ิ. ขณฺฑาขณฺฑิก โกฏเฏตฺวา มตฺติกาย มทฺทิตฺวา ภิตฺตึ วิลิมฺปส ฺสนฺตีติ.
ภนฺเต เอตฺตก กตฺวาป อยฺยาน ทินนฺ านิ น นสฺสนฺตีติ. อาม
มหาราชาติ. ราชา ปสนฺโน อปรานิ ปฺจ วตฺถสตานิ อาหราเปตฺวา
เถรสฺส ปาทมูเล ปาเปสิ. เถโร กิร ปฺจสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ
ปฺจสตภาเคน ปาทมูเล เปตฺวา ทินฺนานิ ปฺจสตกฺขตฺตุ ลภิ
สหสฺสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ สหสฺสภาเคน ปาทมูเล เปตฺวา ทินฺนานิ
สหสฺสกฺขตฺตุ ลภิ สตสหสฺสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ สตสหสฺสภาเคน
ปาทมูเล เปตฺวา ทินฺนานิ สตสหสฺสกฺขตฺตุ ลภิ. เอก เทฺว ตีณิ
จตฺตาริ ปฺจ ทสาติอาทินา นเยน ลทฺธาน ปน คณนา นาม
นตฺถิ. ตถาคเต กิร ปรินิพฺพุเต เถโร สกลชมฺพุทีป วิจริตฺวา
สพฺพวิหาเรสุ ภิกฺขูน อตฺตโน สนฺตกาเนว ปตฺตจีวรานิ อทาสิ.
มาคนฺทิยา ยมห กโรมิ ต ตถา อหุตฺวา อฺถาว โหติ
กินฺนุ โข กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อตฺเถโส อุปาโยติ รฺเ
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อุยฺยานกีล คจฺฉนฺเต จูฬปตุ สาสน ปหิณิ สามาวติยา ปาสาท
คนฺตฺวา ทุสฺสโกฏาคารเตลโกฏาคารานิ วิวราเปตฺวา ทุสฺสานิ
เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเตฺวา ตา สพฺพา เอกโต กตฺวา
ทฺวาร ปทหิตฺวา พหิ ยนฺตก ทตฺวา ทณฺฑทีปกาหิ เคเห อคฺคึ
ททมาโน โอตริตฺวา คจฺฉตูติ. โส ปาสาท อภิรุยฺห โกฏาคารานิ
วิวราเปตฺวา วตฺถานิ เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเตุมารภิ.
อถ น สามาวตีปมุขา อิตฺถิโย กึ เอต จูฬปตาติ วทนฺติโย
อุปสงฺกมึสุ. อมฺมา ราชา ทฬฺหีกมฺมตฺถาย อิเม ถมฺเภ เตลปโลติกาหิ เวาเปติ ราชเคเห นาม สุยุตฺตทุยุตฺต ทุชฺชาน มา
เม สนฺติเก โหถ อมฺมาติ เอว วตฺวา ตา อาคตา คพฺเภ ปเวเสตฺวา
ทฺวารานิ ปทหิตฺวา พหิ ยนฺตก ทตฺวา อาทิโต ปฏาย อคฺคึ
ททนฺโต โอตริ. สามาวตี ตาส โอวาท อทาสิ อมฺหาก อนมตคฺเค
สสาเร วิจรนฺตีน เอว อคฺคินา ฌายมานาน อตฺตภาวาน พุทฺธาเณนป ปริจฺเฉโท น สุกโร อปฺปมตฺตา โหถาติ. ตา เคเห
ฌายนฺเต เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน มนสิกโรนฺตโิ ย กาจิ ทุติยผล
กาจิ ตติยผล ปาปุณึสุ เตน วุตฺต อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ ภนฺเต รฺโ
อุเทนสฺส อุยฺยานคตสฺส อนฺเตปุร ทฑฺฒ ปฺจ อิตฺถีสตานิ
๑

๑. สี. ยุ. อตฺเถโส อุปาโยติ อุยฺยานกีล คจฺฉนฺตี...
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กาลกตานิ สามาวตีปมุขานิ ตาส ภนฺเต อุปาสิกาน กา คติ
โก อภิสมฺปราโยติ. สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว อุปาสิกาโย โสตาปนฺนา
สนฺติ สกทาคามินิโย สนฺติ อนาคามินิโย สพฺพา ตา ภิกฺขเว
อุปาสิกาโย อนิปฺผลา กาลกตาติ. อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
" โมหสมฺพนฺธโน โลโก ภพฺพรูโปว ทิสฺสติ
อุปธิพนฺธโน พาโล
ตมสา ปริวาริโต
สสฺสตี วิย ขายติ
ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจนนฺติ. "
เอวฺจ ปน วตฺวา ภิกฺขเว สตฺตา นาม วฏเฏ วิจรนฺตา
นิจฺจกาล อปฺปมตฺตา หุตฺวา ปฺุกมฺมเมว กโรนฺติ ปมาทิโน
หุตฺวา ปาปกมฺมป กโรนฺติ ตสฺมา วฏเฏ วิจรนฺตา สุขป
ทุกฺขป อนุภวนฺตีติ ธมฺม เทเสสิ. ราชา สามาวติยา เคห กิร
ฌายตีติ สุตฺวา เวเคนาคจฺฉนฺโตป อทฑฺฒ สมฺปาปุณิตุ นาสกฺขิ
อาคนฺตฺวา จ ปน เคห นิพฺพาเปตฺวา อุปฺปนฺน พลว โทมนสฺโส
อมจฺจ คณ ปริวุโต นิสที ิตฺวา สามาวติยา คุเณ อนุสฺสรนฺโต กสฺส
นุ โข อิท กมฺมนฺติ จินฺเตตฺวา มาคนฺทิยาย การิต ภวิสฺสตีติ
ตฺวา ตาเสตฺวา ปุจฺฉิยมานา น กเถสฺสติ สณิก อุปาเยน
ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อมจฺเจ อาห อมฺโภ อห อิโต ปุพฺเพ
อุฏาย สมุฏาย อาสงฺกิตปริสงฺกิโต ว โหมิ สามาวตี เม นิจฺจ
โอตารเมว คเวสติ สา กาลกตา อิทานิ ปน เม จิตฺต นิพฺพุต
๑

๒

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๒๐๕. ๒. สี. ยุ. อทฑฺเฒ.
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ภวิสฺสติ สุเขน วสิตุ ลภิสฺสามีติ. เกน นุ โข เทว อิท กมฺม
กตนฺติ. มยิ สิเนเหน เกนจิ กต ภวิสฺสตีติ. มาคนฺทิยา สมีเป
ิตา ต สุตฺวา อฺโ โกจิ กาตุ น สกฺขิสฺสติ มยา กต
เทว อห จูฬปตร อาณาเปตฺวา กาเรสินฺติ อาห. ราชา ต
เปตฺวา อฺโ มยิ สิเนหสตฺโต นาม นตฺถิ ปสนฺโนสฺมิ วร เต
ทมฺมิ เทวิ ตฺว อตฺตโน าติคณ ปกฺโกสาเปหีติ. สา าตกาน
สาสน ปหิณิ ราชา มม ปสนฺโน วร เทติ สีฆ อาคจฺฉตูติ.
ราชา อาคตาคตาน มหนฺต สกฺการ กาเรสิ. ต ทิสวฺ า ตสฺสา
อฺาตกาป ลฺจ ทตฺวา มย มาคนฺทิยาย าตกาติ อาคจฺฉึสุ.
ราชา เต สพฺเพ คาหาเปตฺวา ราชงฺคเณ นาภิปฺปมาเณ อาวาเฏ
ขนาเปตฺวา เต ตตฺถ นิสีทาเปตฺวา ปสุ ปูเรตฺวา อุปริ ปลาล
วิกีราเปตฺวา อคฺคึ ทาเปสิ จมฺมสฺส ทฑฺฒกาเล อยนงฺคเลหิ
กสาเปตฺวา ขณฺฑาขณฺฑ หีราหีร กาเรสิ. มาคนฺทิยาย สรีรโตป
ติขิเณเนว สตฺเถน ฆนฆนฏาเนสุ มส อุปฺปาเฏตฺวา เตเลน ปกฺก
อุทฺธน อาโรเปตฺวา ปูเว วิย ปจาเปตฺวา ตเมว ขาทาเปสิ.
อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อนนุจฺฉวิก
วต อาวุโส เอวรูปาย สทฺธาสมฺปนฺนาย อุปาสิกาย เอวรูป
มรณนฺติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกขฺ เว อิมสฺมึ
อตฺตภาเว สามาวตีปมุขาน อิตฺถีน เอต อยุตฺต ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส
๑

๑. ยุ. สุตฺวา.
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ปน ยุตฺตเมว เอตาหิ ลทฺธนฺติ วตฺวา กึ ภนฺเต เอตาหิ ปุพฺเพ
กต อาจิกฺขถ โนติ เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต ราชเคเห
นิพทฺธ อฏ ปจฺเจกพุทฺธา ภฺุชนฺติ. ปฺจสตา อิตฺถิโย เต
อุปฏหนฺติ. เตสุ สตฺต ปจฺเจกพุทฺธา หิมวนฺต คจฺฉนฺติ เอโก
นทีตีเร เอก ติณคหน อตฺถิ ฌาน สมาปชฺชิตฺวา นิสีทิ. อเถกทิวส
ราชา ปจฺเจกพุทฺเธสุ คเตสุ ตา อิตฺถโิ ย อาทาย นทิย อุทกกีล
กีฬิตุ คโต. ตตฺถ ตา อิตถฺ ิโย ทิวสภาค อุทก กีฬติ ฺวา อุตฺตริตฺวา
สีตปฬิตาว อคฺคึ วิสิพฺเพตุกามา อมฺหาก อคฺคิกรณฏาน
โอโลเกยฺยาถาติ อปราปร วิจรนฺติโย ต ติณคหน ทิสฺวา
ติณราสีติ สฺาย ปริวาเรตฺวา ิตา อคฺคึ อทสุ ติเณสุ
ฌายิตฺวา ปตนฺเตสุ ปจฺเจกพุทฺธ ทิสวฺ า นฏมฺห นฏมฺห รฺโ
ปจฺเจกพุทฺโธ ฌายติ ราชา ตฺวา อมฺเห นาเสสฺสติ สุทฑฺฒ น
กริสฺสามาติ สพฺพา อิโต จิโต จ ทารูนิ อาหริตฺวา ตสฺส อุปริ
ราสึ กรึสุ. มหา ทารุราสิ อโหสิ. อถ น อาลิมฺเปตฺวา อิทานิ
ฌายิสฺสตีติ สฺาย ปกฺกมึสุ. ตา ปม อสฺเจตนิกา หุตฺวา
อิทานิ กมฺมุนา พชฺฌสึ ุ ปจฺเจกพุทฺธ ปน อนฺโตสมาปตฺติย
สกฏสหสฺสทารูนิ อาหริตฺวา อาลิมเปนฺตาป อุสุมาการมตฺตป กาตุ
น สกฺโกนฺติ. ตสฺมา โส สตฺตเม ทิวเส อุฏาย ยถาสุข อคมาสิ.
ตา ตสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา
๑. ยุ. คเหตุ.

๑
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ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต อิมินา ว นิยาเมน
เคเห ฌายมาเน ฌายึสุ. อิท เอตาส ปุพฺพกมฺมนฺติ.
เอว วุตฺเต ภิกฺขู สตฺถาร ปุจฉฺ ึสุ ขุชฺชุตฺตรา ปน ภนฺเต
เกน กมฺเมน ขุชฺชา ชาตา เกน มหาปฺา เกน โสตาปตฺติผล
อธิคตา เกน ปเรส เปสนการิกา ชาตาติ. ภิกฺขเว ตสฺเสว
รฺโ พาราณสิย รชฺช กรณกาเล เสฺวว ปจฺเจกพุทฺโธ โถก
ขุชฺชธาตุโก อโหสิ. อเถกา อุปฏายิกา อิตฺถี กมฺพล ปารุปต ฺวา
สุวณฺณสรก คเหตฺวา อมฺหาก ปจฺเจกพุทฺโธ เอวฺจ เอวฺจ
วิจรตีติ ขุชฺชา หุตฺวา ตสฺส วิจรณาการ ทสฺเสสิ. ตสฺส นิสฺสนฺเทน
ขุชฺชา ชาตา. เต ปน ปจฺเจกพุทฺเธ ปมทิวเส ราชา เคเห
นิสีทาเปตฺวา ปตฺเต คาหาเปตฺวา ปายาสสฺส ปูเรตฺวา ทาเปสิ
อุณฺหปายาสสฺส ปูเร ปตฺเต ปจฺเจกพุทฺธา ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา
คณฺหนฺติ. สา อิตฺถี เต ตถา กโรนฺเต ทิสฺวา อตฺตโน สนฺตกานิ
อฏ ทนฺตวลยานิ ทตฺวา อิธ เปตฺวา คณฺหถาติ อาห. เต
ตถา กตฺวา ต โอโลเกสุ. สา เตส อธิปฺปาย ตฺวา นตฺถิ ภนฺเต
อมฺหาก เอเตหิ อตฺโถ ตุมฺหากฺเว ตานิ ปริจจฺ ตฺตานิ คเหตฺวา
คจฺฉถาติ อาห. เต คเหตฺวา นนฺทมูลกปพฺภาร อคมสุ. อชฺชป
ตานิ วลยานิ อโรคาเนว. สา ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิทานิ
ติปฏกธรา มหาปฺา ชาตา. ปจฺเจกพุทฺธาน กตอุปฏานนิสฺสนฺเทน โสตาปตฺติผล ปตฺตา. อิทมสฺสา พุทฺธนฺตเร ปุพฺพกมฺม.
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กาเล ปน เอกา พาราณสีเสฏิโน ธีตา

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 62

วฑฺฒมานกจฺฉายาย อาทาส คเหตฺวา อตฺตาน อลงฺกโรนฺตี นิสีทิ.
อถสฺสา วิสสฺ าสิกา เอกา ขีณาสวา ภิกฺขุนี ต ทฏุ อคมาสิ.
ภิกฺขุนิโย หิ ขีณาสวาป สายณฺหสมเย อุปฏากกุลานิ ทฏุกามา
โหนฺติ. ตสฺมึ ปน ขเณ เสฏิธีตาย สนฺติเก กาจิ เปสนการิกา
นตฺถิ. สา วนฺทามิ อยฺเย เอต ตาว เม ปสาธนเปฬิก คเหตฺวา
เทถาติ อาห. เถรี จินฺเตสิ สจสฺสา อิม คณฺหิตฺวา น ทสฺสามิ
มยิ อาฆาต กตฺวา นิรเย นิพฺพตฺติสฺสติ สเจ ปน ทสฺสามิ ปรสฺส
เปสนการิกา หุตฺวา นิพพฺ ตฺติสฺสติ นิรยสนฺตาปโต โข ปน ปรสฺส
เปสนภาโว ว เสยฺโยติ. สา อนุทย ปฏิจฺจ ต คเหตฺวา ตสฺสา
อทาสิ. ตสฺส กมฺมสฺส นิสสฺ นฺเทน ปเรส เปสนการิกา ชาตาติ.
ปุเนกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ สามาวตีปมุขา
ปฺจสตา อิตฺถิโย เคเห อคฺคินา ฌายึสุ มาคนฺทิยาย าตกา อุปริ
ปลาลคฺคึ ทตฺวา อยนงฺคเลหิ ภินฺนา มาคนฺทิยา ปกฺกุฏิตเตเลน
ปกฺกา เก นุ โข เอตฺถ ชีวนฺติ นาม เก มตา นามาติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนิสนิ ฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกขฺ เว เยเกจิ ปมตฺตา เต วสฺสสต
ชีวนฺตาป มตาเยว นาม เย อปฺปมตฺตา เต มตาป ชีวนฺติเยว
ตสฺมา มาคนฺทิยา ชีวนฺตีป มตาป มตาเยว นาม สามาวตีปมุขา
ปฺจสตา อิตฺถิโย มตาป ชีวนฺติเยว นาม น หิ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา
มรนฺติ นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
๑

๑. สี. ยุ. ปกฺกฏุ ิตเตเล.
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" อปฺปมาโท อมตปท
ปมาโท มจฺจโุ น ปท
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
เย ปมตฺตา ยถา มตา
เอต วิเสสโต ตฺวา
อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ
อริยาน โคจเร รตา
เต ฌายิโน สาตติกา
นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพพฺ าน
โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ. "
ตตฺถ อปฺปมาโทติ ปท มหนฺต อตฺถ ทีเปติ มหนฺต อตฺถ
คเหตฺวา ติฏติ. สกลป หิ เตปฏก พุทฺธวจน อาหริตฺวา กถิยมานน
อปฺปมาทเมว โอตรติ เตน วุตฺต เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ
ชงฺคลาน ปาณาน ปทชาตานิ สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธาน
คจฺฉนฺติ หตฺถิปท เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท มหนฺตตฺเตน เอวเมว
โข ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพเต อปฺปมาทมูลกา
อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตีติ.
โส ปเนส อตฺถโต สติยา อวิปฺปวาโส นาม นิจฺจ อุปฏิตาย
สติยา เจต นาม. อมตปทนฺติ อมต วุจฺจติ นิพฺพาน ตฺหิ
อชาตตฺตา น ชียติ น มียติ ตสฺมา อมตนฺติ วุจฺจติ ปชฺชนฺติ
อิมินาติ ปท อมต ปาปุณนฺตีติ อตฺโถ อมตสฺส ปท อมตปท
อมตสฺส อธิคมุปาโยติ วุตฺต โหติ.
ปมาโทติ ปมชฺชนภาโว. มุฏสจฺจสงฺขาตสฺส สติยา
โวสฺสคฺคสฺเสต นาม. มจฺจุโนติ มรณสฺส. ปทนฺติ อุปาโย
๑

๑. อติเรก มณฺเ. ๒. มหาวาร. ๑๙/๖๕.

๒
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มคฺโค. ปมตฺโต หิ ชาตึ นาติวตฺตติ ชาโตป ชียติ เจว
มียติ จาติ ปมาโท มจฺจุโน ปทนฺนาม โหติ มรณ อุปเนติ.
อปฺปมตฺตา น มียนฺตีติ สติยา สมนฺนาคตา หิ อปฺปมตฺตา
น มรนฺติ อชรามรา โหนฺตีติ น สลฺลกฺเขตพฺพา น หิ โกจิ สตฺโต
อชรามโร นาม อตฺถิ ปมตฺตสฺส ปน วฏฏนฺนาม น ปริจฺฉนิ ฺน
อปฺปมตฺตสฺส ปริจฺฉินฺน ตสฺมา ปมตฺตา ชาติอาทีหิ อปริมุตตฺ ตฺตา
ชีวนฺตาป มตาเยว นาม อปฺปมตฺตา ปน อปฺปมาทลกฺขณ วฑฺเฒตฺวา
ขิปฺป มคฺคผลานิ สจฺฉิกตฺวา ทุติยตติยอตฺตภาเวสุ น นิพฺพตฺตนฺติ
ตสฺมา เต ชีวนฺตาป มตาป น มียนฺติเยว นาม.
เย ปมตฺตา ยถา มตาติ เย ปน สตฺตา ปมตฺตา เต
ปมาทมรเณน มตตฺตา ยถา ชีวติ ินฺทฺริยุปจฺเฉเทน มตา ทารุกฺขนฺธสทิสา อปคตวิฺาณา ตเถว โหนฺติ เตสป หิ มตาน วิย
คหฏาน ตาว ทาน ทสฺสาม สีล รกฺขิสฺสาม อุโปสถกมฺม
กริสฺสามาติ เอกจิตฺตป น อุปฺปชฺชติ ปพฺพชิตานป อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ ปูเรสฺสาม ธูตงฺคานิ สมาทยิสฺสาม ภาวน วฑฺเฒสฺสามาติ
เอกจิตฺตป น อุปฺปชฺชติ มเตน เต กึนานากรณา ว โหนฺติ เตน
วุตฺต เย ปมตฺตา ยถา มตาติ.
เอต วิเสสโต ตฺวาติ ปมตฺตสฺส วฏฏโต นิสฺสรณ นตฺถิ
อปฺปมตฺตสฺส อตฺถีติ เอต วิเสสโต ชานิตฺวา. เก ปน เอต
วิเสส ชานนฺตีติ. อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตาติ เย ปณฺฑิตา เมธาวิโน
สปฺปฺา อตฺตโน อปฺปมาเท ตฺวา อปฺปมาท วฑฺเฒนฺติ เต
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เอต วิเสสการณ ชานนฺติ. อปฺปมาเท ปโมทนฺตีติ เต เอว
ตฺวา ตสฺมึ อตฺตโน อปฺปมาเท ปโมทนฺติ ปหสิตมุขา ตุฏปหฏา
โหนฺติ. อริยาน โคจเร รตาติ เต เอว อปฺปมาเท ปโมทนฺตา
ต อปฺปมาท วฑฺฒิตฺวา อริยาน พุทฺธ ปจฺเจกพุทฺธ สาวกาน โคจรสงฺขาเต จตุสติปฏานาทิเภเท สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม นววิเธ
โลกุตฺตรธมฺเม จ รตา อภิรตา โหนฺตีติ อตฺโถ.
เต ฌายิโนติ เต อปฺปมตฺตา ปณฺฑิตา อฏสมาปตฺติสงฺขาเตน อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน จาติ ทุพฺพิเธนป ฌาเนน ฌายิโน. สาตติกาติ
อภินิกฺขมนโต ปฏาย ยาว อรหตฺตปฺปตฺตา สตต ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา.นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมาติ ยนฺต ปุริสตฺถาเมน ปุริสวิริเยน
ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต อปาปุณิตฺวา วิรยิ สฺส สณฺาน
ภวิสฺสตีติ เอวรูเปน วิริเยน อนฺตรา อโนสกฺกิตฺวา นิจฺจ ปวตฺเตน
ทฬฺเหน ปรกฺกเมน สมนฺนาคตา. ผุสนฺตีติ เอตฺถ เทฺว ผุสนา
าณผุสนา วิปากผุสนา. ตตฺถ จตฺตาโร มคฺคา าณผุสนา นาม.
จตฺตาริ ผลานิ วิปากผุสนา นาม. เตสุ อิธ วิปากผุสนา อธิปฺเปตา.
อริยผเลน นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺตา ธีรา ปณฺฑติ า วิปากผุสนาย
นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ. โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ เย จตฺตาโร โยคา
มหาชน วฏเฏ โอสีทาเปนฺติ เตหิ เขม นิพฺภย สพฺเพหิ โลกิยโลตุตฺตรธมฺเมหิ เสฏตฺตา อนุตฺตรนฺติ.
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เทสนาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
สามาวตี วตฺถุ.
-----------๒. กุมภฺ โฆสก วตฺถุ. [ ๑๖ ]
อุฏ านวโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
กุมฺภโฆสกเสฏึ อารพฺภ กเถสิ.
ราชคหนครสฺมึ หิ ราชคหเสฏิโน เคเห อหิวาตกโรโค
อุปฺปชฺชติ. ตสฺมึ อุปฺปนฺเน มกฺขิก อาทึ กตฺวา ยาว คาโว ปม
ติรจฺฉานคตา มรนฺติ ตโต ทาสกมฺมกรา สพฺพปจฺฉา เคหสามิกา
ตสฺมา โส โรโค สพฺพปจฺฉา เสฏิฺจ ภริยฺจ คณฺหิ. เต
โรคผุฏา ปุตฺต สนฺติเก ิต โอโลเกตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ
ต อาหสุ ตาต อิมสฺมึ กิร โรเค อุปฺปนฺเน ภิตฺตึ ภินฺทิตฺวา
ปลาตา ชีวติ  ลภนฺติ ตฺว อมฺเห อโนโลเกตฺวา ยถา ตถา
ปลายิตฺวา ชีวนฺโต ปุนาคนฺตฺวา อมฺหาก อสุกฏาเน จตฺตาฬีส
ธนโกฏิโย นิทหิตฺวา ปตา ตา อุทฺธริตฺวา ชีวิต กปฺเปยฺยาสีติ.
โส เตส วจน สุตฺวา โรทมาโน มาตาปตโร วนฺทิตฺวา มรณภยภีโต
ภิตฺตึ ภินฺทติ ฺวา ปลายิตฺวา ปพฺพตคหน คนฺตฺวา ทฺวาทส วสฺสานิ
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ตตฺถ วสิตฺวา มาตาปตุวสนฏาน ปจฺจาคจฺฉิ. อถ น ทหรกาเล
คนฺตฺวา ปรุฬฺหเกสมสฺสุกาเล อาคตตฺตา น โกจิ สฺชานิ. โส
มาตาปตูหิ ทินฺนสฺาวเสน ธนฏาน คนฺตฺวา ธนสฺส อโรคภาว
ตฺวา จินฺเตสิ ม น โกจิ สฺชานาติ สจาห ธน อุทฺธริตฺวา
วลฺชิสฺสามิ เอเกน ทุคฺคเตน นิธิ อุทฺธริโตติ ม คเหตฺวา
วิเหเยฺยุ ยนฺนูนาห ภตึ กตฺวา ชีเวยฺยนฺติ อเถก ปโลติก
นิวาเสตฺวา อตฺถิ โกจิ ภติเกน อตฺถิโกติ ปุจฺฉนฺโต ภตกวีถึ
ปาปุณิ. อถ น ภตกา ทิสฺวา สเจ อมฺหาก เอก กมฺม กริสฺสสิ
ภตฺตเวตน ทสฺสามาติ อาหสุ. กึ กมฺม นามาติ. ปโพธนโจทนกมฺม สเจ อุสฺสหสิ ปาโต ว อุฏาย ตาตา อุฏหถ สกฏานิ
สนฺนยฺหถ โคเณ โยเชถ หตฺถิอสฺสาทีน ติณตฺถาย คมนเวลาย
อมฺมา ตุมฺเหป อุฏหถ ยาคุ ปจถ ภตฺต ปจถาติ วิจริตฺวา
อาโรเจหีติ. โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ. อถสฺส สนฺตเิ ก วสนตฺถาย
เอก ฆร อทสุ. โส เทวสิก ต กมฺม อกาสิ.
อถสฺส เอกทิวส ราชา พิมฺพิสาโร สทฺทมสฺโสสิ. โส ปน
สพฺพรวฺู อโหสิ ตสฺมา มหาธนสฺส ปุริสสฺเสโส สทฺโทติ
อาห. อถสฺส สนฺติเก ิตา เอกา ปริจาริกา ราชา ย วา ต วา
น กเถสฺสติ อิม มยา าตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา คจฺฉ ตาต
เอต ชานาหีติ เอก ปุริส ปหิณิ. โส เวเคน คนฺตฺวา ต ทิสฺวา
๑

๒

๓

๔

๑. สี. ยุ. มาตาปตุวสนฏานนฺติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. ปจฺฉาคจฺฉิ. ๓. ม. สพฺพรุทฺู.
๔. สี. ม. ตาว เอต. ยุ. ตาว เอว.
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อาคนฺตฺวา เอโก ภตกาน ภติการโก กปณมนุสฺโส เอโสติ
อาโรเจสิ. ราชา ตสฺส วจน สุตฺวา ตุณฺหี หุตฺวา ทุติยทิวเสป
ตติยทิวเสป ตสฺส สทฺท สุตฺวา ตเถวาห. สาป ปริจาริกา ตเถว
จินฺเตตฺวา ปุนปฺปุน เปเสตฺวา กปณมนุสฺโสติ วุตฺเต จินฺเตสิh
ราชา กปณมนุสฺโส เอโสติ วจน สุตฺวาป น สทฺทหติ ปุนปฺปุน
มหาธนสฺส ปุริสสฺเสโส สทฺโทติ วทติ ภวิตพฺพเมตฺถ การเณน
ยถาสภาวโต เอต าตุ วฏฏตีติ. สา ราชาน อาห เทว อห
สหสฺส ลภมานา ธีตร อาทาย คนฺตฺวา เอต ธน ราชกุล
ปเวเสสฺสามีติ. ราชา ตสฺสา สหสฺส ทาเปสิ. สา ต คเหตฺวา
ธีตร เอก มลีนธาตุก วตฺถ นิวาเสตฺวา ตาย สทฺธึ ราชเคหโต
นิกฺขมิตฺวา มคฺคปฏิปนฺนา วิย ภตกวีถึ คนฺตฺวา เอก ฆร ปวิสิตฺวา
อมฺม มย มคฺคปฏิปนฺนา เอกาหทฺวีห อิธ วิสฺสมิตฺวา คมิสฺสามาติ
อาห. อมฺม พหูนิ ฆรมานุสกานิ น สกฺกา อิธ วสิตุ เอต
กุมฺภโฆสกสฺส เคห ตุจฺฉ ตตฺถ คจฺฉถาติ. สา ตตฺถ คนฺตฺวา
สามิ มย มคฺคิกา เอกาหทฺวีห อิธ วสิสฺสามาติ วตฺวา เตน
ปุนปฺปุน ปฏิกฺขิตฺตาป สามิ อชฺเชกทิวสมตฺต วสิตฺวา ปาโต ว
คมิสฺสามาติ นิกฺขมิตุ น อิจฺฉิ. สา ตตฺเถว วสิตฺวา ปุนทิวเส
ตสฺส อรฺคมนเวลาย สามิ ตว นิวาป ทตฺวา ยาหิ อหนฺเต
ปจิสฺสามีติ วตฺวา อล อหเมว ปจิตฺวา ภฺุชิสฺสามีติ วุตฺเต
๑

๒

๑. โปราณโปตฺถเก มคฺคา ปฏิปนฺนาติ ทิสฺสติ. ๒. สี. ม. อาหาร เต.
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ปุนปฺปุน นิพนฺธิตฺวา เตน ทินฺเน คหิตมตฺตเกเยว กตฺวา
อนฺตราปณโต โภชนานิ เจว ปริสทุ ฺธตณฺฑุลาทีนิ จ อาหราเปตฺวา
ราชกุเล ปจนนิยาเมน สุปริสุทฺธ โอทน สาธุรสานิ จ เทฺว ตีณิ
สูปพฺยฺชนานิ ปจิตฺวา ตสฺส อรฺโต อาคตสฺส อทาสิ. อถ น
ภฺุชิตฺวา มุทุจิตฺตต อาปนฺน ตฺวา สามิ กิลนฺตมฺห เอกาหทฺวีห
อิเธว โหมาติ อาห. โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ. อถสฺส สายมฺป
ปุนทิวเสป มธุรภตฺต ปจิตฺวา อทาสิ. มุทุจิตฺตฺจสฺส ตฺวา
สามิ กติปาห อิเธว วสิสฺสามาติ ตตฺถ วสมานา ติขิเณน สตฺเถน
ตสฺส มฺจฏาน เหฏาอฏนิย ตห ตห ฉินฺทิ. มฺโจ ตสฺมึ
อาคนฺตฺวา นิสินฺนมตฺเตเยว เหฏา โอลมฺพิ. โส กสฺมา อย
มฺโจ เอว ฉิชฺชิตฺวา คโตติ อาห. สามิ ทหรทารเก นิวาเรตุ
น สกฺโกมิ อาคนฺตฺวา เอตฺเถว สนฺนิปตนฺตีติ. อมฺม อิท เม
ทุกฺข ตุมฺเห นิสฺสาย ชาต อหฺหิ ปุพฺเพ กตฺถจิ คจฺฉนฺโต
ทฺวาร ปทหิตฺวา คจฺฉามีติ. กึ กโรมิ ตาต วาเรตุ น สกฺโกมีต.ิ
สา อิมินาว นิยาเมน เทฺว ตโย ทิวเส ฉินฺทิตฺวา เตน อุชฺฌายิตฺวา
ขียิตฺวา วุจฺจมานาป ตเถว วตฺวา ปุน เอกเทฺวรชฺชุเก เปตฺวา
เสเส ฉินฺทิ. ตทิวส ตสฺมึ นิสินฺนมตฺเตเยว สพฺพ าน ภูมยิ 
ปติ. สีส ชนฺนุเกหิ สทฺธึ เอกโต อโหสิ. โส อุฏาย กึ กโรมิ
อิทานิ กุหึ คมิสฺสามิ นิปชฺชนมฺจสฺสาป ตุมฺเหหิ อสฺสามิโก
กโตมฺหีติ อาห. ตาต กึ กโรมิ ปฏิวิสฺสกทารเก วาเรตุ
๑

๒

๑. เตน ทินนฺ  คหิตมตฺตกเยวาติ ยุตฺตตร. ๒. ม. มฺจวาณ.
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น สกฺโกมิ โหตุ มา จินฺตยิ อิมาย เวลาย กุหึ คมิสฺสสีติ
ธีตร อามนฺเตตฺวา อมฺม ตว ภาติกสฺส นิปชฺชโนกาส กโรหีติ
อาห. สา เอกปสฺเส สยิตวฺ า อิธาคจฺฉ สามีติ อาห. อิตราป น
คจฺฉ ตาต ภคินิยา สทฺธึ นิปชฺชาติ วเทติ. โส ตาย สทฺธึ
เอกมฺเจ นิปชฺชิตฺวา ตทิวสฺเว สนฺถวมกาสิ. กุมาริกา
ปโรทิ. อถ น มาตา ปุจฺฉิ กึ อมฺม โรทสีติ. อมฺม อิทนฺนาม
ชาตนฺติ. โหตุ อมฺม กึ สกฺกา กาตุ ตยาป เอก ภตฺตาร
อิมินาป เอก ปาทปริจาริก ลทฺธุ วฏฏตีติ ต ชามาตร อกาสิ.
เต สมคฺคสวาส วสึสุ.
สา กติปาหจฺจเยน รฺโ สาสน เปเสสิ ภตกวีถิย ฉณ
กโรนฺตุ ยสฺส ปน ฆเร ฉโณ น กรียติ ตสฺส เอตฺตโก นาม
ทณฺโฑติ โฆสน กาเรตุ เทวาติ. ราชา ตถา กาเรสิ. อถ น
สสฺสุ อาห ตาต ภตกวีถิย ราชาณาย ฉโณ กตฺตพฺโพ ว ชาโต
กึ กโรมาติ. อมฺม อห ภตึ กโรนฺโตป ชีวิตุ น สกฺโกมิ กึ
กริสฺสามีติ. ตาต ฆราวาส วสนฺตา นาม อิณป คณฺหนฺติ รฺโ
อาณา อกาตุ น ลพฺภา อิณโต นาม เยน เกนจิ อุปาเยน มุจฺจิตุ
สกฺกา คจฺฉ ตาต กุโตจิ เอก วา เทฺว กหาปเณ อาหราติ. โส
อุชฺฌายนฺโต ขียนฺโต คนฺตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธนฏานโต เอกเมว
กหาปณ อาหรติ. สา ต กหาปณ รฺโ เปเสตฺวา อตฺตโน
กหาปเณน ฉณ กตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน ตเถว สาสน ปหิณิ.
๑

๒

๑. สี. ยุ. วเทสิ. ๒. สี. ม. ยุ. อาหริ.
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ปุน ราชา ฉณ กโรนฺตุ อกโรนฺตาน เอตฺตโก ทณฺโฑติ
อาณาเปสิ. ปุนป โส ตาย ตเถว วตฺวา นิปฺปฬิยมาโน คนฺตฺวา
ตโย กหาปเณ อาหริ. สา เตป กหาปเณ รฺโ เปเสตฺวา ปุน
กติปาหจฺจเยน สาสน ปหิณิ อิทานิ ปุริเส เปเสตฺวา อิม
ปกฺโกสาเปตูติ. ราชา เปเสสิ. ปุริสา ตตฺถ คนฺตฺวา กุมฺภโฆสโก
นาม กตโรติ ปุจฺฉิตฺวา ปริเยสนฺตา ต ทิสฺวา เอหิ อมฺโภ ราชา
ต ปกฺโกสตีติ อาหสุ. โส ภีโต น ม ราชา ชานาตีติอาทีนิ
วตฺวา คนฺตุ น อิจฺฉิ. อถ น พลกฺกาเรน หตฺถาทีสุ คเหตฺวา
อากฑฺฒึสุ. สา อิตฺถี เต ทิสฺวา อเร ทุพฺพินีตา ตุมฺเห มม
ชามาตร หตฺถาทีสุ คเหตุ อนนุจฺฉวิกาติ ตชฺเชตฺวา เอหิ ตาต
มา ภายิ ราชาน ทิสฺวา ตว หตฺถาทิคาหกาน หตฺเถเยว
ฉินฺทาเปสฺสามีติ ธีตร อาทาย ปุรโต คนฺตฺวา ราชเคห ปตฺวา
เวส ปริวตฺเตตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เอกมนฺต อฏาสิ.
อิตรมฺป ปริกฑฺฒิตฺวา อานยึสุเยว. อถ น วนฺทติ ฺวา ิต ราชา
อาห ตฺว กุมฺภโฆสโก นามาติ. อาม เทวาติ. กึการณา
มหาธน วฺเจตฺวา ขาทสีติ. กุโต เม เทว ธน ภตึ กตฺวา
ชีวามีติ. มา เอว กริ กึ อมฺเห วฺเจสีติ. น วฺเจมิ เทว
นตฺถิ เม ธนนฺติ. อถสฺส ราชา เต กหาปเณ ทสฺเสตฺวา อิเม
กหาปณา กสฺสาติ อาห. โส สฺชานิตฺวา อโห นฏโมฺหิ
กถ นุ โข อิเม รฺโ หตฺถ ปตฺตาติ อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต
๑

๒

๑. ยุ. อาหริตวฺ า อทาสิ. ๒. สี. ยุ. อโห หโตมฺหิ. ม. อโห พาโลมฺหิ.
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ตา เทฺวป มณฺฑิตปสาธิตา คพฺภทฺวารมูเล ิตา ทิสฺวา ภาริย
วติท กมฺม อิมาหิ รฺา ปโยชิตาหิ ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตสิ.
อถ น ราชา วเทหิ โภ กสฺมา เอว กโรสีติ อาห. นิสฺสโย
เม นตฺถิ เทวาติ. มาทิโส นิสฺสโย น วฏฏตีติ. กลฺยาณ เทว
สเจ เม เทโว นิสฺสโย โหตีติ. โหมิ โภ กิตฺตก เต ธนนฺติ.
จตฺตาฬีส โกฏิโย เทวาติ. กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ. สกฏานิ เทวาติ.
ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ โยชาเปตฺวา ปหิณิตฺวา ต ธน
อาหราเปตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ กาเรตฺวา ราชคหวาสิโน สนฺน-ิ
ปาตาเปตฺวา อตฺถิ กสฺสจิ อิมสฺมึ นคเร เอตฺตก ธนนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
นตฺถิ เทวาติ กึ ปนสฺส กาตุ วฏฏตีติ สกฺการ ตสฺส
เทวาติ วุตฺเต มหนฺเตน สกฺกาเรน ต เสฏิฏาเน เปตฺวา
ตสฺสา ธีตร ตสฺส ทตฺวา เตน สทฺธึ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา ภนฺเต ปสฺสถิม ปุริส เอวรูโป ธีติมา นาม นตฺถิ
จตฺตาฬีสโกฏิวิภโว โหนฺโตป อุพฺพิลฺลาวิตาการ วา อสฺมมิ านมตฺต วา น กโรติ กปโณ วิย ปโลติก นิวาเสตฺวา ภตกวีถิย ภตึ
กตฺวา ชีวนฺโต มยา อิมินา นาม อุปาเยน าโต ชานิตฺวา จ ปน
ปกฺโกสาเปตฺวา สธนภาว สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา ต ธน อาหราเปตฺวา
เสฏิฏาเน ปโต ธีตาปสฺส มยา ทินฺนา ภนฺเต มยา เอวรูโป
ธีติมา น ทิฏปุพฺโพติ อาห. ต สุตวฺ า สตฺถา เอว ชีวนฺตสฺส
ชีวิต ธมฺมิกชีวิต นาม มหาราช โจริกาทิกมฺม ปน อิธ โลเก
๑

๑. สี. ม. ยุ. ธีตา จสฺส.
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เจว ปเฬติ หึเสติ ปรโลเก จ ตโตนิทาน สุข นาม นตฺถิ
ปุริสสฺส หิ ธนปาริชฺุกาเล ภตึ วา กสึ วา กตฺวา ชีวิตเมว
ธมฺมิกชีวิตนฺนาม เอวรูปสฺส หิ วิริยสมฺปนฺนสฺส สติสมฺปนฺนสฺส
กายวาจาทีหิ ปริสุทฺธกมฺมสฺส ปฺาย นิสมฺมการิโน กายาทีหิ
สฺตสฺส ธมฺมชีวิต ชีวนฺตสฺส สติอวิปฺปวาเส ิตสฺส อิสฺสริยา
วฑฺฒนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อุฏานวโต สตีมโต
สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน
อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ."
ตตฺถ อุฏานวโตติ อุฏานวิริยวนฺตสฺส. สตีมโตติ สติสมฺปนฺนสฺส. สุจิกมฺมสฺสาติ นิทฺโทเสหิ นิรปราเธหิ กายกมฺมาทีหิ
สมนฺนาคตสฺส. นิสมฺมการิโนติ เอวฺเจ ภวิสสฺ ติ เอว
กริสฺสามีติ วา อิมสฺมึ กมฺเม เอว กเต อิทนฺนาม ภวิสฺสตีติ วา
เอว นิทาน สลฺลกฺเขตฺวา โรคติกิจฺฉน วิย สพฺพกมฺมานิ นิสาเมตฺวา
อุปธาเรตฺวา กโรนฺตสฺส. สฺตสฺสาติ กายาทีหิ สฺตสฺส
นิจฺฉิทฺทสฺส. ธมฺมชีวิโนติ อาคาริกสฺส ตุลากุฏาทีนิ วชฺเชตฺวา
กสิโครกฺขาทีหิ อนาคาริกสฺส เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีนิ วชฺเชตฺวา
ธมฺเมน สเมน ภิกฺขาจริยา ชีวิต กปฺเปนฺตสฺส. อปฺปมตฺตสฺสาติ
อวิปฺปวุตฺถสติโน. ยโสภิวฑฺฒตีติ อิสฺสริยโภคสมฺมานสงฺขาโต เจว
๑

๒

๓

๑. สี. ม. ยุ. อิสฺสริย วฑฺฒติเยวาติ. ๒. สี. ม. ภิกฺขาจริยาย. ๓. สี. ชีวิก.
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กิตฺติ วณฺณ ภณนสงฺขาโต จ ยโส วฑฺฒตีติ.
คาถาปริโยสาเน กุมฺภโฆสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
อฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. เอว มหาชนสฺส
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
กุมฺภโฆสก วตฺถุ.
----------๓. จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ. [ ๑๗ ]
อุฏ าเนนปฺปมาเทนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต จูฬปนฺถกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ราชคเห กิร ธนเสฏิกุลสฺส ธีตา วยปฺปตฺตกาเล มาตาปตูหิ
สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริตเล อติวิย รกฺขิยมานา โยพฺพนมทมตฺตตาย ปุริสโลลา หุตฺวา อตฺตโน ทาเสเนว สทฺธึ สนฺถว
กตฺวา อฺเป เม อิท กมฺม ชาเนยฺยุนฺติ ภีตา เอวมาห อมฺเหหิ
อิมสฺมึ าเน น สกฺกา วสิตุ สเจ มม มาตาปตโร อิม โทส
ชานิสฺสนฺติ ขณฺฑาขณฺฑิก ม กริสฺสนฺติ วิเทส คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ.
เต เคเห หตฺถสาร คเหตฺวา อุตฺตเรน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ยตฺถ วา
ตตฺถ วา อฺเหิ อชานนฏาน คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ อุโภป อคมสุ.
๑

๒

๑. สี. โน. ๒. ขณฺฑาขณฺฑิเก โน [ ? ].
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เตส เอกสฺมึ าเน วสนฺตาน สวาสมนฺวาย ตสฺสา กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ
ปติฏาสิ. สา คพฺภปริปากมาคมฺม เตน สทฺธึ มนฺเตสิ คพฺโภ
เม ปริปาก คโต าติพนฺธุวิรหิเต าเน คพฺภวุฏาน นาม
อุภินฺนป อมฺหาก ทุกฺขาวห กุลเคหเมว คจฺฉามาติ. โส สจาห
ตตฺถ คมิสฺสามิ ชีวิต เม นตฺถีติ ภเยน อชฺช คจฺฉาม เสฺว
คจฺฉามาติ ทิวเส อติกฺกาเมสิ. สา จินฺเตสิ อย พาโล อตฺตโน
โทสมหนฺตตาย คนฺตุ น อุสฺสหติ มาตาปตโร นาม เอกนฺตหิตา ว
อย คจฺฉตุ วา มา วา อห คมิสฺสามีติ. สา ตสฺมึ เคหา นิกฺขนฺเต
เคหปริกฺขาร ปฏิสาเมตฺวา อตฺตโน กุลฆรคมนภาว อนนฺตรเคหวาสีน อาโรเจตฺวา มคฺค ปฏิปชฺชิ. โสป ฆร อาคนฺตฺวา ต
อทิสฺวา ปฏิวิสฺสเก ปุจฉฺ ิตฺวา กุลฆร คตาติ สุตฺวา เวเคน
อนุพนฺธิตฺวา อนฺตรามคฺเค สมฺปาปุณิ. ตสฺสาป ตตฺเถว คพฺภวุฏาน
อโหสิ. โส กึ อิท ภทฺเทติ ปุจฺฉิ. สามิ เอโก ปุตฺโต ชาโตติ.
อิทานิ กึ กริสฺสามาติ. ยสฺสตฺถาย มย กุลฆร คจฺเฉยฺยาม ต
กมฺม อนฺตรามคฺเคว นิปฺผนฺน ตตฺถ คนฺตฺวา กึ กริสฺสาม
นิวตฺตามาติ เทฺว เอกจิตฺตา หุตฺวา นิวตฺตึสุ. ตสฺเสว ทารกสฺส
ปนฺเถ ชาตตฺตา ปนฺถโกติ นาม กรึส.ุ ตสฺสา นจิรสฺเสว อปโรป
คพฺโภ ปติฏ หิ. สพฺพ ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ. ตสฺสาป ทารกสฺส
ปนฺเถ ชาตตฺตา ปม ชาตสฺส มหาปนฺถโกติ นาม กตฺวา ปจฺฉา
ชาตสฺส จูฬปนฺถโกติ นาม กรึส.ุ เต เทฺวป ทารเก คเหตฺวา
อตฺตโน วสนฏานเมว คตา.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 76

เตส ตตฺถ วสนฺตาน มหาปนฺถกทารโก อฺเ ทารเก
จูฬปตา มหาปตาติ อยฺยโก อยฺยิกาติ จ วทนฺเต สุตฺวา มาตร
ปุจฺฉิ อมฺม อฺเ ทารกา อยฺยโกติ วทนฺติ อยฺยิกาติ วทนฺติ
กจฺจิ อมฺหาก าตกา นตฺถีติ. อาม ตาต อมฺหาก เอตฺถ
าตกา นตฺถิ ราชคหนคเร ปน โว ธนเสฏี นาม อยฺยโก
ตตฺถ อมฺหาก พหู าตกาติ. กสมา ตตฺถ น คจฺฉาม อมฺมาติ.
สา อตฺตโน อาคมนการณ ปุตฺตสฺส อกเถตฺวา ปุตฺเตสุ ปุนปฺปุน
กเถนฺเตสุ สามิก อาห อิเม ม ทารกา อติวิย กิลเมนฺติ กึ โน
มาตาปตโร ทิสฺวา มส ขาทิสฺสนฺติ เอหิทานิ ทารกาน อยฺยกกุล
ทสฺเสสฺสามาติ. อห สมฺมุขา ภวิตุ น สกฺขิสฺสามิ เต ปน
นยิสฺสามีติ. สาธุ เยน เกนจิ อุปาเยน ทารกาน อยฺยกกุลเมว
ทฏุ วฏฏตีติ. เทฺวป ชนา ทารเก อาทาย อนุปุพฺเพน ราชคห
ปตฺวา นครทฺวาเร เอกิสฺสา สาลาย วสึสุ. ทารกมาตา เทฺว ทารเก
คเหตฺวา อาคตภาว มาตาปตูน อาโรจาเปสิ. เต ต สาสน สุตฺวา
สสาเร วิจรนฺตาน น ปุตฺโต น ธีตา ภูตปุพฺพา นาม นตฺถิ เต
อมฺหาก มหาปราธิกา น สกฺกา เตหิ อมฺหาก จกฺขุปเถ าตุ
เอตฺตกนฺนาม ธน คเหตฺวา เทฺวป ชนา ผาสุกฏาน คนฺตฺวา
ชีวนฺตุ ทารเก ปน อิธ เปเสนฺตูติ. เต เตหิ เปสิต ธน คเหตฺวา
ทารเก อาคตทูตานฺเว หตฺเถ ทตฺวา ปหิณึสุ. ทารกา
อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ.
๑

๑. หตฺเถสุ. [ ? ].
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เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร มหาปนฺถโก ปน อยฺยเกน สทฺธึ
ทสพลสฺส ธมฺมกถ โสตุ คจฺฉติ. ตสฺส นิจฺจ สตฺถุ สนฺตกิ 
คจฺฉนฺตสฺส ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ. โส อยฺยก อาห สเจ ม
อนุชาเนยฺยาถ อห ปพฺพเชยฺยนฺติ. กึ วเทสิ ตาต สกลโลกสฺสาป
เม ปพฺพชิตโต ตว ปพฺพชฺชา ภทฺทกา สเจ สกฺโกสิ ปพฺพชาหีติ
ต สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา กึ คหปติ ทารโก เต ลทฺโธติ วุตฺเต
อาม ภนฺเต อย เม นตฺตา ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชิตุกาโมติ
อาห. สตฺถา อฺตร ปณฺฑจาริก ภิกฺขุ อิม ทารก ปพฺพาเชหีติ
อาณาเปสิ. เถโร ตสฺส ตจปฺจกกมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพาเชสิ.
โส พหุ พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา ปริปุณฺณวสฺโส อุปสมฺปท ลภิตฺวา
โยนิโสมนสิกาเร กมฺม กโรนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ.
โส ฌานสุเขน ผลสุเขน วีตินาเมนฺโต จินฺเตสิ สกฺกา นุ โข
อิม สุข จูฬปนฺถกสฺส ทาตุนฺติ ตโต อยฺยกเสฏิสฺส สนฺตกิ 
คนฺตฺวา เอวมาห มหาเสฏิ สเจ อนุชาเนยฺยาถ อห จูฬปนฺถก
ปพฺพาเชยฺยนฺติ. ปพฺพาเชถ น ภนฺเตติ. เสฏี กิร สาสเน
สุปฺปสนฺโน กตรธีตาย โว เอเต ปุตฺตาติ ปุจฺฉิยมาโน จ
ปลาตธีตายาติ วตฺตุ ลชฺชติ ตสฺมา สุเขเนว เตส ปพฺพชฺช
อนุชานาติ. เถโร จูฬปนฺถก ปพฺพาเชตฺวา สีเลสุ ปติฏาเปสิ. โสป
ปพฺพชิตฺวา ว ทนฺโธ อโหสิ. เถโร ต อนุสิกฺขนฺโต อิม คาถมาห
" ปทฺม ยถา โกกนุท สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ
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องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ."
อิม เอก คาถ จตูหิ มาเสหิ อุคฺคณฺหิตุ นาสกฺขิ. กสฺมาติ.
โส กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล ปพฺพชิตฺวา ปฺวา หุตฺวา
อฺตรสฺส ทนฺธภิกฺขุโน อุทฺเทสคหณกาเล ปริหาสเกฬึ อกาสิ.
โส ภิกฺขุ เตน ปริหาเสน ลชฺชิโต เนว อุทฺเทส คณฺหิ
น สชฺฌายมกาสิ. เตน กมฺเมน อย ปพฺพชิตฺวาว ทนฺโธ ชาโต
คหิตคหิตปท อุปรุปริปท อุคฺคณฺหนฺตสฺส นสฺสติ. ตสฺส อิมเมว
คาถ อุคฺคเหตุ วายมนฺตสฺส จตฺตาโร มาสา อติกกฺ นฺตา. อถ น
มหาปนฺถโก จูฬปนฺถก ตฺว อิมสฺมึ สาสเน อภพฺโพ จตูหิ
มาเสหิ เอก คาถป คเหตุ น สกฺโกสิ ปพฺพชิตกิจฺจ ปน กถ
มตฺถก ปาเปสฺสสิ นิกขฺ ม อิโตติ วิหารา นิกฺกฑฺฒิ. จูฬปนฺถโก
พุทฺธสาสเน สิเนเหน คิหิภาว น ปตฺเถติ.
ตสฺมิฺจ กาเล มหาปนฺถโก ภตฺตุทฺเทสโก โหติ. ชีวโก
โกมารภจฺโจ พหุ มาลา คนฺธ วิเลปนมาทาย อมฺพวน คนฺตฺวา
สตฺถาร ปูเชตฺวา ธมฺม สุตฺวา อุฏายาสนา ทสพล วนฺทิตวฺ า
มหาปนฺถก อุปสงฺกมิตฺวา กิตฺตกา ภนฺเต สตฺถุ สนฺติเก ภิกขฺ ูติ
ปุจฺฉิ. ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานีติ. เสฺว ภนฺเต พุทฺธปฺปมุขานิ
ปฺจภิกฺขุสตานิ อาทาย อมฺหาก นิเวสเน ภิกขฺ  คณฺหถาติ.
อุปาสก จูฬปนฺถโก นาม ทนฺโธ ภิกฺขุ อวิรุฬฺหธิ มฺโม ต เปตฺวา
เสสาน นิมนฺตน สมฺปฏิจฺฉามีติ เถโร อาห. ต สุตฺวา จูฬปนฺถโก
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จินฺเตสิ เถโร เอตฺตกาน ภิกฺขูน นิมนฺตน สมฺปฏิจฉฺ นฺโต ม พาหิร
กตฺวา สมฺปฏิจฺฉติ นิสสฺ สย มยฺห ภาติกสฺส มยิ จิตฺต ภินฺน
ภวิสฺสติ กึ อิทานิ มยฺห อิมินา สาสเนน คิหี หุตฺวา ทานาทีนิ
ปฺุานิ กโรนฺโต ชีวสิ ฺสามีติ. โส ปุนทิวเส ปาโต ว วิพฺภมิตุ
ปายาสิ. สตฺถา ปจฺจูสกาเลเยว โลก โวโลเกนฺโต อิม การณ
ทิสฺวา ปมตร คนฺตฺวา จูฬปนฺถกสฺส คมนมคฺเค ทฺวารโกฏเก
จงฺกมนฺโต อฏาสิ. จูฬปนฺถโก คจฺฉนฺโต สตฺถาร ทิสวฺ า
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิ. อถ น สตฺถา กห ปน ตฺว จูฬปนฺถก
อิมาย เวลาย คจฺฉสีติ อาห. ภาตา ม ภนฺเต นิกฺกฑฺฒติ
เตนาห วิพฺภมิตุ คจฺฉามีติ. จูฬปนฺถก ตว ปพฺพชฺชา นาม มม
สนฺติเก ภาตรา นิกฺกฑฺฒิโตป กสฺมา มม สนฺติก นาคจฺฉิ เอหิ
กินฺเต คิหิภาเวน มม สนฺติเก ภวิสฺสสีติ จกฺกงฺกิตตเลน ปาณินา
ต สิรสิ ปรามสิตฺวา อาทาย คนฺตฺวา คนฺธกุฏิปมุเข นิสีทาเปตฺวา
จูฬปนฺถก ปุรตฺถาภิมุโข หุตฺวา อิม ปโลติก รโชหรณ
รโชหรณนฺติ ปริมชฺชนฺโต อิเธว โหหีติ อิทฺธิยา อภิสงฺขต ปริสุทฺธ
ปโลติก ทตฺวา กาเล อาโรจิเต ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ชีวกสฺส เคห
คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ. จูฬปนฺถโกป สุรยิ  โอโลเกนฺโต ต
ปโลติก รโชหรณ รโชหรณนฺติ ปริมชฺชนฺโต นิสีทิ. ตสฺส ต
ปโลติกขณฺฑ ปริมชฺชนฺตสฺส กิลฏิ  อโหสิ. ตโต จินฺเตสิ อิท
ปโลติกขณฺฑ อติวิย ปริสุทฺธ อิม ปน อตฺตภาว นิสฺสาย
ปุริมปกตึ ชหิตฺวา เอว กิลฏิ  ชาต อนิจฺจา วต สงฺขาราติ
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ขยวย ปฏเปนฺโต วิปสฺสน วฑฺเฒสิ. สตฺถา จูฬปนฺถกสฺส จิตฺต
วิปสฺสน อารุฬฺหนฺติ ตฺวา จูฬปนฺถก ตฺว เอต ปโลติกขณฺฑเมว
สงฺกิลิฏ รชรฺชิตนฺติ มา สฺ กริ อพฺภนฺตเร ปน เต
ราครชาทโย อตฺถิ เต หราหีติ วตฺวา โอภาส วิสฺสชฺเชตฺวา
ปุรโต นิสินฺโน วิย ปฺายมานรูโป หุตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปปฺ ชหิตฺว ภิกขฺ โว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน.
โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โทสสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปปฺ ชหิตฺว ภิกขฺ โว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน.
โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปปฺ ชหิตฺว ภิกขฺ โว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเนติ. "
คาถาปริโยสาเน จูฬปนฺถโก สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณิ. สห ปฏิสมฺภิทาหิเยวสฺส ตีณิ ปฏกานิ อาคมึสุ. โส กิร
ปุพฺเพ ราชา หุตฺวา นครปทกฺขิณ กโรนฺโต นลาฏโต เสเท
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มฺุจนฺเต ปริสุทฺเธน สาฏเกน นลาฏนฺต ปฺุฉิ. สาฏโก กิลิฏโ 
อโหสิ. โส อิม สรีร นิสฺสาย เอวรูโป ปริสุทฺโธ สาฏโก ปกตึ
ชหิตฺวา กิลฏิ โ ชาโต อนิจฺจา วต สงฺขาราติ อนิจฺจสฺ
ปฏิลภิ เตน การเณนสฺส รโชหรณเมว ปจฺจโย ชาโต.
ชีวโกป โข โกมารภจฺโจ ทสพลสฺส ทกฺขิโณทก อุปนาเมสิ.
สตฺถา นนุ ชีวก วิหาเร ภิกฺขุ อตฺถีติ หตฺเถน ปตฺต ปทหิ.
มหาปนฺถโก นนุ ภนฺเต วิหาเร นตฺถิ ภิกฺขูติ อาห. สตฺถา
อตฺถิ ชีวกาติ อาห. ชีวโก เตนหิ ภเณ คจฺฉ วิหาเร ภิกฺขูน
อตฺถิภาว วา นตฺถิภาว วา ชานาหีติ ปุริส เปเสสิ. ตสฺมึ ขเณ
จูฬปนฺถโก มยฺห ภาติโก วิหาเร ภิกฺขู นตฺถีติ ภณติ วิหาเร
ภิกฺขูน อตฺถภิ าวมสฺส ปกาเสสฺสามีติ สกล อมฺพวน ภิกฺขนู ฺเว
ปูเรสิ เอกจฺเจ ภิกฺขู จีวรกมฺม กโรนฺติ เอกจฺเจ รชนกมฺม
กโรนฺติ เอกจฺเจ สชฺฌาย กโรนฺติ เอว อฺมฺ อสทิส
ภิกฺขุสหสฺส มาเปสิ. โส ปุริโส วิหาเร พหู ภิกฺขู ทิสฺวา นิวตฺติตฺวา
อยฺย สกลอมฺพวน ภิกขฺ ูหิ ปริปุณณ
ฺ นฺติ ชีวกสฺส อาโรเจสิ.
เถโรป โข ตตฺเถว
" สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตาน
นิมมฺ นิ ิตฺวาน ปนฺถโก
นิสที ิ อมฺพวเน รมฺเม
ยาว กาลปฺปเวทนาติ. "
อถ สตฺถา ต ปุริส อาห วิหาร คนฺตฺวา สตฺถา จูฬปนฺถก
นาม ปกฺโกสตีติ วเทหีติ. เตน คนฺตฺวา ตถา วุตฺเต อห จูฬปนฺถโก
๑

๑. สี. ม. ยุ. มุจฺจนฺเต.
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อห จูฬปนฺถโกติ มุขสหสฺส อุฏหิ. โส ปุรโิ ส ปุน คนฺตฺวา
สพฺเพป กิร ภนฺเต จูฬปนฺถกาเยว นามาติ อาห. เตนหิ
คนฺตฺวา โย ปม อห จูฬปนฺถโกติ วทติ ต หตฺเถ คณฺห
อวเสสา อนฺตรธายิสฺสนฺตีติ. โส ตถา อกาสิ. ตาวเทว สหสฺสมตฺตา
ภิกฺขู อนฺตรธายึสุ. เถโร เตน ปุริเสน สทฺธึ อคมาสิ. สตฺถา
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ชีวก อามนฺเตสิ ชีวก จูฬปนฺถกสฺส ปตฺต
คณฺห อยนฺเต อนุโมทน กริสฺสตีติ. ชีวโก ตถา อกาสิ. เถโร
สีหนาท นทนฺโต ตรุณสีโห วิย ตีณิ ปฏกานิ สงฺโขเภตฺวา
อนุโมทน อกาสิ. สตฺถา อุฏายาสนา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิหาร
คนฺตฺวา ภิกฺขูหิ วตฺเต ทสฺสิเต อุฏ ายาสนา คนฺธกุฏิปมุเข ตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส สุคโตวาท ทตฺวา กมฺมฏาน กเถตฺวา ภิกฺขสุ งฺฆ
อุยฺโยเชตฺวา สุรภิคนฺธวาสิต คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน
สีหเสยฺย อุปคโต.
อถ สายณฺหสมเย ภิกฺขู อิโต จิโต จ สโมสริตฺวา
รตฺตกมฺพลสาณิยา ปริกขฺ ิตฺตา วิย นิสีทิตฺวา สตฺถุ คุณกถ อารภึสุ
อาวุโส มหาปนฺถโก จูฬปนฺถกสฺส อชฺฌาสย อชานนฺโต จตูหิ
มาเสหิ เอก คาถ อุคฺคณฺหาเปตุ น สกฺโกติ ทนฺโธ อยนฺติ
วิหารา นิกกฺ ฑฺฒิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน อตฺตโน อนุตฺตรธมฺมราชตาย
เอกสฺมิฺเว อนฺตราภตฺเต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต อทาสิ ตีณิ
ปฏกานิ สห ปฏิสมฺภทิ าหิเยว อาคตานิ อโห พุทฺธาน พลนฺนาม
มหนฺตนฺติ. อถ ภควา ธมฺมสภาย อิม กถาปวตฺตึ ตฺวา อชฺช
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มยา คนฺตุ วฏฏตีติ พุทธฺ เสยฺยาย อุฏาย สุรตฺตทุปฏฏ นิวาเสตฺวา
วิชฺชุลต วิย กายพนฺธน พนฺธิตฺวา รตฺตกมฺพลสทิส สุคตมหาปสุกูลจีวร ปารุปตฺวา สุรภิคนฺธกุฏโิ ต นิกฺขมฺม มตฺตวรวารณสีหวิกฺกนฺตวิลาเสน อนนฺตาย พุทฺธลีฬหฺ าย ธมฺมสภ คนฺตฺวา อลงฺกตมณฺฑลมาลมชฺเฌ สุปฺตฺต ปวร พุทฺธาสน อารุยฺห ฉพฺพณฺณา
พุทฺธรสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต อณฺณวกุจฺฉึ โขภยมาโน วิย ยุคนฺธรมตฺถเก พาลสุริโย วิย อาสนมชฺเฌ นิสีท.ิ สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน
อาคตมตฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ กถ ปจฺฉินฺทิตฺวา ตุณฺหี อโหสิ. สตฺถา
มุทุเกน จิตฺเตน ปริส โอโลเกตฺวา อย ปริสา อติวิย โสภติ
เอกสฺสาป หตฺถกุกฺกุจฺจ วา ปาทกุกฺกุจฺจ วา อุกฺกาสิตสทฺโท วา
ขิปตสทฺโท วา นตฺถิ สพฺเพปเม พุทฺธคารเวน สคารวา พุทฺธเตเชนf
ตชฺชิตา มยิ อายุกปฺปมฺป อกเถตฺวา นิสินฺเน เกจิ ปม กถ
สมุฏาเปตฺวา น กเถสฺสนฺติ กถาสมุฏาปนวตฺตนฺนาม มยา
ชานิตพฺพ อหเมว ปม กเถสฺสามีติ มธุเรน พฺรหฺมสเรน ภิกฺขู
อามนฺเตตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา
กา จ ปน โว อนฺตรา กถา วิปฺปกตาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย
นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว จูฬปนฺถโก อิทาเนว ทนฺโธ ปุพฺเพป
ทนฺโธว น เกวลฺจสฺสาห อิทาเนว อวสฺสโย ชาโต ปุพฺเพป
อวสฺสโย อโหสึเยว ปุพฺเพ ปนาห อิม โลกิยกุฏมฺพสฺส สามิก
อกาสึ อิทานิ โลกุตฺตรกุฏมฺพสฺสาติ วตฺวา ตมตฺถ วิตฺถารโต
โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
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อตีเต พาราณสีนครวาสี เอโก มาณโว ตกฺกสิล คนฺตวฺ า
สิปฺปุคฺคหณตฺถาย ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส ธมฺมนฺเตวาสิโก หุตฺวา
ปฺจนฺน มาณวกสตาน อนฺตเร อติวิย อาจริยสฺส อุปการโก
อโหสิ ปาทปริกมฺมาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ทนฺธตาย ปน กิฺจิ
อุคฺคณฺหิตุ น สกฺโกติ. อาจริโย อย มม พหุปกาโร สิกฺขาเปสฺสามิ นนฺติ วายมนฺโตป กิฺจิ สิกฺขาเปตุ น สกฺโกติ. โส
จิร วสิตฺวา เอก คาถป อุคฺคณฺหิตุ อสกฺโกนฺโต อุกฺกณฺิตฺวา
คมิสฺสามีติ อาจริย อาปุจฺฉิ. อาจริโย จินฺเตสิ อย มยฺห
อุปการโก ปณฺฑิตภาวมสฺส ปจฺจาสึสามิ น จ น กาตุ สกฺโกมิ
อวสฺส มยา อิมสฺส ปจฺจุปกาโร กาตพฺโพ เอกมสฺส มนฺต
พนฺธิตฺวา ทสฺสามีติ. โส ต อรฺ เนตฺวา ฆเฏสิ ฆเฏสิ
กึการณา ฆเฏสิ อหป ต ชานามิ ชานามีติ อิม มนฺต พนฺธิตฺวา
อุคฺคณฺหาเปนฺโต อเนกสตกฺขตฺตุ ปริวตฺตาเปตฺวา ปฺายติ เตติ
ปุจฺฉิตฺวา อาม ปฺายตีติ วุตฺเต ทนฺเธน นาม วายาม
กตฺวา ปคุณ กต สิปฺป น ปลายตีติ อาจิกฺขิตฺวา มคฺคปริพฺพย
ทตฺวา คจฺฉ อิม มนฺต นิสฺสาย ชีวิสฺสสิ อปลายนตฺถาย
ปนสฺส นิจฺจ สชฺฌาย กเรยฺยาสีติ วตฺวา ต อุยฺโยเชสิ. อถสฺส
พาราณสีสมฺปตฺตกาเล ปุตฺโต เม สิปฺป สิกฺขิตฺวา อาคโตติ
มาตา มหาสกฺการสมฺมานมกาสิ.
ตทา พาราณสีราชา อตฺถิ นุ โข เม กายกมฺมาทีสุ โกจิ
โทโสติ ปจฺจเวกฺขนฺโต อตฺตโน อรุจฺจนก กิฺจิ กมฺม อทิสวฺ า
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อตฺตโน วชฺชนฺนาม อตฺตโน น ปฺายติ ปเรส ปฺายติ
นาคราน ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สาย อฺาตกเวเสน
นิกฺขมิตฺวา สายมาส ภฺุชิตฺวา นิสินฺนมนุสฺสาน กถาสลฺลาโป
นาม นานปฺปการโก โหติ สจาห อธมฺเมน รชฺช กาเรมิ ปาเปน
อธมฺมิกรฺา ทณฺฑพลิอาทีหิ หตมฺหาติ วกฺขนฺติ สเจ ธมฺเมน
กาเรมิ ทีฆายุโก โน โหตุ ราชาติอาทีนิ วตฺวา มม คุณ
กเถสฺสนฺตีติ เตส เตส เคหาน ภิตฺติอนุสาเรน วิจริ. ตสฺมึ ขเณ
อุมฺมงฺคโจรา ทฺวินฺน เคหาน อนฺตเร อุมฺมงฺค ภินฺทนฺติ เอกอุมฺมงฺเคเนว เทฺว เคหานิ ปวิสนตฺถาย. ราชา เต ทิสฺวา เคหจฺฉายาย อฏาสิ. เตส อุมมฺ งฺค ภินฺทิตฺวา เคห ปวิสิตฺวา ภณฺฑาน
โอโลกนกาเล มาณโว ปพุชฺฌิตฺวา ต มนฺต สชฺฌายนฺโต ฆเฏสิ
ฆเฏสิ กึการณา ฆเฏสิ อหป ต ชานามิ ชานามีติ อาห. เต
ต สุตฺวา อิมินา กิรมฺห าตา อิทานิ โน นาเสสฺสตีติ
นิวตฺถวตฺถานิป ฉฑฺเฑตฺวา ภีตา สมฺมุขสมฺมุขฏาเนเนว ปลายึสุ.
ราชา เต ปลายนฺเต ทิสฺวา อิตรสฺส จ มนฺต สชฺฌายนฺตสฺส
สทฺท สุตฺวา นาคราน ปริคฺคณฺหิตฺวา นิเวสน ปาวิสิ วิภาตาย ปน
รตฺติยา ปาโตว เอก ปุริส ปกฺโกสิตฺวา อาห คจฺฉ ภเณ
อสุกวีถิย อสุกสฺมึ นาม เคเห อุมฺมงฺโค ภินฺโน ตตฺถ ตกฺกสิลโต
สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา อาคตมาณโว อตฺถิ ต อาเนหีติ. โส คนฺตฺวา
ราชา ต ปกฺโกสตีติ วตฺวา มาณว อาเนสิ. อถ น ราชา อาห
๑

๑. สี. ม. ยุ. ยสฺมึ.
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ตฺว ตาต ตกฺกสิลโต สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา อาคตมาณโวติ. อาม
เทวาติ. อมฺหากป ต สิปฺป เทหีติ. สาธุ เทว สมาสเน นิสีทิตฺวา
คณฺหาติ. อถ น ราชา ตถา กตฺวา ต มนฺต คเหตฺวา อยนฺเต
อาจริยภาโคติ สหสฺส อทาสิ.
ตทา เสนาปติ รฺโ กปฺปก อาห กทา รฺโ มสฺสุ
กริสฺสสีติ. เสฺว วา ปรเสฺว วาติ. โส ตสฺส สหสฺส ทตฺวา
กิจฺจ โน อตฺถีติ วตฺวา กึ สามีติ วุตฺเต รฺโ มสฺสุกมฺม
กโรนฺโต วิย หุตฺวา ขุร อติวิย ปหสิตฺวา คลนาฬึ ฉินฺทิตฺวา
เสนาปติ ภวิสฺสสิ อห ราชาติ. โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รฺโ
มสฺสุกรณทิวเส คนฺโธทเกน มสฺสุ เตเมตฺวา ขุร ปหสิตฺวา
นลาฏนฺเต คเหตฺวา ขุโร โถก กุณฺ ธาโร เอกปฺปหาเรเนว
คลนาฬึ ฉินฺทิตุ วฏฏตีติ ปุน เอกมนฺต ตฺวา ขุร ปหสิ. ตสฺมึ
ขเณ ราชา อตฺตโน มนฺต สริตฺวา สชฺฌาย กโรนฺโต ฆเฏสิ
ฆเฏสิ กึการณา ฆเฏสิ อหป ต ชานามิ ชานามีติ อาห.
นหาปตสฺส นลาฏโต เสทา มุจฺจึสุ. โส ชานาติ ม ราชาติ ภีโต
ขุร ภูมิย ขิปตฺวา ปาทมูเล อุเรน นิปชฺช.ิ ราชาโน นาม เฉกา
โหนฺติ เตน น เอวมาห อเร ทุฏนหาปต น ม ราชา ชานาตีติ
สฺ กโรสีติ. อภย เม เทหิ เทวาติ. โหตุ มา ภายิ กเถหีติ.
เสนาปติ เม เทว สหสฺส ทตฺวา รฺโ มสฺสุ กโรนฺโต วิย
คลนาฬึ ฉินทฺ ตสฺมึ มเต อห ราชา หุตฺวา ต เสนาปตึ กริสฺสามีติ
อาหาติ. ราชา ต สุตฺวา อาจริย เม นิสฺสาย ชีวติ  ลทฺธนฺติ
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เสนาปตึ ปกฺโกสาเปตฺวา อมฺโภ เสนาปติ กึ นาม ตยา มม
สนฺติกา น ลทฺธ อิทานิ ต ทฏุ น สกฺโกมิ มม รฏา
นิกฺขมาติ ต รฏา ปพฺพาเชตฺวา อาจริย ปกฺโกสาเปตฺวา อาจริย
ต นิสฺสาย มยา ชีวิต ลทฺธนฺติ วตฺวา มหนฺต สกฺการ กริตวฺ า
ตสฺส เสนาปติฏาน อทาสิ. โส ตทา จูฬปนฺถโก อโหสิ สตฺถา
ทิสาปาโมกฺขาจริโยติ.
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา เอว ภิกฺขเว ปุพฺเพป
จูฬปนฺถโก ทนฺโธ ว อโหสิ ตถาปสฺส อห อวสฺสโย หุตฺวา ต
โลกิยกุฏมฺเพ ปติฏาเปสินฺติ วตฺวา ปุเนกทิวส อโห สตฺถา
จูฬปนฺถกสฺส อวสฺสโย ชาโตติ กถาย สมุฏิตาย จูฬกเสฏิชาตเก
อตีตวตฺถุ กเถตฺวา
" อปฺปเกนป เมธาวี
ปาภเตน วิจกฺขโณ
สมุฏาเปติ อตฺตาน
อณณ อคฺคึว สนฺธมนฺติ. "
คาถ วตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนวาห อิมสฺส อวสฺสโย ชาโต
ปุพฺเพป อวสฺสโย อโหสิเมว ปุพฺเพ ปนาห อิม โลกิยกุฏม ฺพสฺส
สามิก อกาสึ อิทานิ โลกุตฺตรกุฏม ฺพสฺสาติ วตฺวา ตทาป
จูฬกนฺเตวาสิโก จูฬปนฺถโก อโหสิ จูฬกเสฏี ปน ปณฺฑิโต
พฺยตฺโต นกฺขตฺตโกวิโท อหเมวาติ ชาตก สโมธาเนสิ.
ปุเนกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
๑

๒

๓

๑. ตทา จูฬปนฺถโก มาณโว อโหสีติ ยุตฺตตร. ๒. สี. ม. ยุ. ตสฺมา อิม.
๓. ขุ. ชา. เอก. ๒.
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จูฬปนฺถโก จตูหิ มาเสหิ จตุปฺปท คาถ คเหตุ อสกฺโกนฺโตป
วิริย อโนสฺสชฺชิตฺวา อรหตฺเต ปติฏิโต อิทานิ โลกุตฺตรธมฺมกุฏมฺพสฺส สามิโก ชาโตติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
ภิกฺขเว มม สาสเน อารทฺธวิริโย ภิกขฺ ุ โลกุตฺตรธมฺมสฺส สามิโก
โหติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อุฏาเนนปฺปมาเทน
สฺเมน ทเมน จ
ทีป กยิราถ เมธาวี
ย โอโฆ นาภิกีรตีติ."
ตตฺถ ทีป กยิราถาติ วิริยสงฺขาเตน อุฏาเนน สติยา
อวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน จตุปาริสุทฺธิสีลสงฺขาเตน สฺเมน
อินฺทฺริยทมเนน จาติ อิเมหิ การณภูเตหิ จตูหิ ธมฺเมหิ ธมฺโมชปฺาย สมนฺนาคโต เมธาวี อิมสฺมึ อติทุลฺลภปติฏตาย อติคมฺภีเร
สสารสาคเร อตฺตโน ปติฏานภูต อรหตฺตผลทีป กยิราถ กเรยฺย
กาตุ สกฺกุเณยฺยาติ อตฺโถ. กีทิส ย โอโฆ นาภิกีรตีติ ย
จตุพฺพิโธป กิเลโสโฆ อภิกีริตุ วิทธฺ เสตุ น สกฺโกติ น หิ
สกฺกา อรหตฺต โอเฆน วิกีริตุนฺติ.
คาถาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ เอว เทสนา
สมฺปตฺตปริสาย สาตฺถิกา ชาตาติ.
จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถ.ุ
-------------
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๔. พาลนกฺขตฺต วตฺถุ. [ ๑๘ ]
ปมาทมนุยฺุชนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต พาลนกฺขตฺต อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ กิร สมเย สาวตฺถิย พาลนกฺขตฺต นาม สงฺฆุฏ.
ตสฺมึ นกฺขตฺเต พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา ฉาริกาย เจว โคมเยน จ
สรีร มกฺเขตฺวา สตฺตาห อสพฺภิวาจ ภณนฺตา วิจรนฺติ กฺจิ
าตึ วา สุหชฺช วา ปพฺพชิต วา ทิสฺวา ลชฺชนฺตา นาม นตฺถิ
ทฺวาเร ทฺวาเร ตฺวา อสพฺภ ภณนฺติ. มนุสฺสา เตส อสพฺภ โสตุ
อสกฺโกนฺตา ยถาพล อฑฺฒ วา ปาท วา กหาปณ วา เปเสนฺติ
เตส เตส ฆรทฺวาเร ลทฺธ ลทฺธ คเหตฺวา ปกฺกมนฺติ. ตทา ปน
สาวตฺถิย ปฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา โหนฺติ เต สตฺถุ สาสน
เปสยึสุ ภควา ภนฺเต สตฺตาห ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นคร อปวิสิตฺวา
วิหาเรเยว โหตูติ ตฺจ ปน สตฺตาห ภิกฺขุสงฺฆสฺส วิหาเรเยว
ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทตฺวา สยมฺป เคหา น นิกขฺ มึสุ. นกฺขตฺเต ปน
ปริโยสิเต อฏเม ทิวเส พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา นคร
ปเวเสตฺวา มหาทาน ทตฺวา เอกมนฺต นิสินฺนา ภนฺเต อติทุกฺเขน
โน สตฺต ทิวสา อติกฺกนฺตา พาลาน อสพฺภ สุณนฺตาน กณฺณา
ภิชฺชนาการปฺปตฺตา วิย โหนฺติ โกจิ กสฺสจิ น ลชฺชติ เตน มย
ตุมฺหาก อนฺโตนคร ปวิสิตุ น ทมฺหา มยป เคหโต น นิกฺขมิมฺหาติ
อาหสุ. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา พาลาน ทุมฺเมธาน กิริยา
เอวรูปา โหติ เมธาวิโน ปน ธนสาร วิย อปฺปมาท รกฺขิตฺวา
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อมตมหานิพฺพานสมฺปตฺตึ ปาปุณนฺตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" ปมาทมนุยฺุชนฺติ
พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา
อปฺปมาทฺจ เมธาวี ธน เสฏว รกฺขติ.
มา ปมาทมนุย
ุ ฺเชถ มา กามรติสนฺถว
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุล สุขนฺติ."
ตตฺถ พาลาติ พาเลฺยน สมนฺนาคตา อิธโลกปรโลกตฺถ
อชานนฺตา. ทุมฺเมธิโนติ นิปฺปฺา. เต ปมาเท อาทีนว
อปสฺสนฺตา ปมาท อนุยฺุชนฺติ ปมาเทน กาล วีตินาเมนฺติ.
เมธาวีติ ธมฺโมชปฺาย สมนฺนาคโต ปน ปณฺฑิโต กุลวสานุคต
เสฏ อุตฺตม สตฺตรตนธน วิย อปฺปมาท รกฺขติ ยถา หิ อุตฺตม
ธน นิสฺสาย กามคุณสมฺปตฺตึ ปาปุณิสฺสาม ปรโลกคมนมคฺค
โสเธสฺสามาติ ธเน อานิสส ปสฺสนฺตา ต รกฺขนฺติ เอว ปณฺฑโิ ตป
อปฺปมตฺโต ปมชฺฌานาทีนิ ปฏิลภติ มคฺคผลาทีนิ ปาปุณาติ
ติสฺโส วิชชฺ า ฉ อภิฺา สมฺปาเทตีติ อปฺปมาเท อานิสส
ปสฺสนฺโต ธน เสฏ วิย อปฺปมาท รกฺขตีติ อตฺโถ. มา
ปมาทนฺติ ตสฺมา ตุมฺเห มา ปมาทมนุยฺุเชถ มา ปมาเทน
กาล วีตินามยิตฺถ. มา กามรติสนฺถวนฺติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ
รติสงฺขาต ตณฺหาสนฺถวป มา อนุยฺุเชถ มา จินฺตยิตฺถ มา
ปฏิลภิตฺถ. อปฺปมตฺโต หีติ อุปฏิตสติตาย หิ อปฺปมตฺโต
ฌายนฺโต ปุคฺคโล วิปุล โอฬาร นิพฺพานสุข ปาปุณาตีติ.
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ปวตฺเตนฺติ. ๒. สี. ม. ยุ. ปุตฺตทาร โปสิสฺสาม.
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คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ. มหาชนสฺส
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
พาลนกฺขตฺต วตฺถุ.
----------๕. มหากสฺสปตฺเถร วตฺถ.ุ [ ๑๙ ]
ปมาท อปฺปมาเทนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร ปปฺผลิคุหาย วิหรนฺโต ราชคเห
ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อาโลก
วฑฺเฒตฺวา ปมตฺเต จ อปฺปมตฺเต จ อุทกปวิ ปพฺพตาทีสุ จวนเก
อุปปชฺชนเก สตฺเต ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺโต นิสีท.ิ สตฺถา
เชตวเน นิสนิ ฺนโก ว เกน นุ โข วิหาเรน อชฺช มม ปุตฺโต
กสฺสโป วิหรตีติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อุปธาเรนฺโต สตฺตาน จุตูปปาต
โอโลเกนฺโต วิหรตีติ ตฺวา สตฺตาน จุตูปปาโต นาม พุทฺธาเณนาป อปริจฺฉินฺโน มาตุกุจฺฉิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา มาตาปตโร
อชานาเปตฺวา จวนกสตฺตาน ปริจฺเฉท กาตุ น สกฺกา. เต ชานิตุ
ตว อวิสโย อปฺปมตฺตโก ตว วิสโย สพฺพโส ปน จวนฺเต จ
อุปปชฺชนฺเต จ ชานิตุ ปสฺสิตุ พุทฺธานเมว วิสโยติ วตฺวา โอภาส
ผริตฺวา สมฺมุเข นิสินฺโน วิย หุตฺวา อิม คาถมาห
๑

๑. ยุ. อุปฺปชฺชนเก.
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" ปมาท อปฺปมาเทน
ยทา นุทติ ปณฺฑิโต
ปฺาปาสาทมารุยฺห
อโสโก โสกินึ ปช
ปพฺพตฏโว ภุมมฺ ฏเ ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ. "
ตตฺถ นุทตีติ ยถา นาม โปกฺขรณึ ปวิสนฺต นโวทก
ปุราโณทก สงฺโขเภตฺวา ตสฺโสกาส อทตฺวา อตฺตโน มตฺถเกน
ปลายนฺต นุทติ นีหรติ เอวเมว ปณฺฑิโต อปฺปมาทลกฺขณ
พฺรูหนฺโต ปมาทสฺโสกาส อทตฺวา ยทา อปฺปมาทเวเคน ต นุทติ
นีหรติ อถ โส ปนุนฺนปมาโท อจฺจุคฺคตตฺเถน ปริสุทธฺ  ทิพฺพจกฺขุสงฺขาต ปฺาปาสาท ตสฺส อนุจฺฉวิก ปฏิปท ปูเรนฺโต ตาย
ปฏิปทาย นิสฺเสณิยา ปาสาท วิย อารุยฺห ปหีนโสกสลฺลตาย
อโสโก อปฺปหีนโสกสลฺลตาย โสกินึ ปช สตฺตนิกาย จวมานฺจ
อุปปชฺชมานฺจ ทิพฺพจกฺขุนา อเวกฺขติ ปสฺสติ. ยถา กึ
ปพฺพตฏโว ภุมฺมฏเติ ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต ภูมยิ  ิเต อุปริปาสาเท วา ิโต ปาสาทปริเวเณ ิเต อกิจฺเฉน อเวกฺขติ ตถา
โสป ธีโร ปณฺฑิโต มหาขีณาสโว อสมุจฺฉินฺน วฏฏพีเช พาเล
จวนฺเต จ อุปปชฺชนฺเต จ อกิจฺเฉน อเวกฺขตีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ สจฺฉิกรึสูติ.
มหากสฺสปตฺเถร วตฺถ.ุ
---------------
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๖. เทฺวสหายกภิกฺขุ วตฺถุ. [ ๒๐ ]
อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺกวิหาร
ปวิสึสุ. เตสุ เอโก สกาลสฺเสว ทารูนิ อาหริตฺวา องฺคารกปลฺล
สชฺเชตฺวา วิสิพฺเพตฺวา ทหรสามเณเรหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปมยาม
นิสีทติ. เอโก อปฺปมตฺโต สมณธมฺม กโรนฺโต อิตร โอวทติ
อาวุโส มาเอว กริ ปมตฺตสฺส หิ จตฺตาโร อปายา สยนฆรสทิสา
พุทฺธา นาม สาเถยฺเยน อาราเธตุ น สกฺกาติ. โส ตสฺโสวาท
น สุณาติ. อิตโร นาย วจนกฺขโมติ ต อปตฺเถตฺวา อปฺปมตฺโต
สมณธมฺม อกาสิ. อลสตฺเถโรป ปมยาเม วิสิพฺเพตฺวา อิตรสฺส
จงฺกมิตฺวา คพฺภ ปวิฏกาเล ปวิสิตวฺ า มหากุสิต นิปชฺชิตฺวา
สยนตฺถาย อรฺ ปวิฏโสิ กึ พุทฺธาน สนฺติเก กมฺมฏาน
คเหตฺวา อุฏ าย รตฺตินทฺ ิว สมณธมฺม กาตุ น วฏฏตีติ วตฺวา
อตฺตโน วสนฏาน ปวิสิตฺวา นิปชฺชิตฺวา สุปติ. อิตโรป มชฺฌิมยาเม
วิสฺสมิตฺวา ปจฺฉิมยาเม ปจฺจุฏาย สมณธมฺม กโรติ. โส เอว
อปฺปมตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ.
อิตโร ปมาเทเนว วีตินาเมสิ. เต วุตถฺ วสฺสา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ. สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กตฺวา กจฺจิ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา สมณธมฺม กริตถฺ กจฺจิ โว
๑

๑. สี. ม. ยุ. วิสิพฺเพตฺวาติ นตฺถิ.
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ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก ปตฺตนฺติ ปุจฺฉิ. ปมตฺโต ภิกฺขุ อาห
กุโต ภนฺเต เอตสฺส อปฺปมาโท คตกาลโต ปฏาย นิปชฺชิตฺวา
นิทฺทายนฺโต วีตินาเมสีติ. ตฺว ปน ภิกฺขูติ. อห ภนฺเต สกาลสฺเสว
ทารูนิ อาหริตฺวา องฺคารกปลฺล สชฺเชตฺวา ปมยาม วิสิพฺพนฺโต
นิสีทิตฺวา อนิทฺทายนฺโต วีตินาเมสินฺติ. อถ น สตฺถา ตฺว ปมตฺโต
กาล วีตินาเมตฺวา อปฺปมตฺโตมฺหีติ วทสิ อปฺปมตฺต ปน ปมตฺต
กโรสิ ตฺว มม ปุตฺตสฺส สนฺติเก ชวจฺฉินฺโน ทุพฺพลสฺโส วิย
เอส ปน ตว สนฺติเก สีฆชวสฺโส วิยาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ
สุตฺเตสุ พหุชาคโร
อพลสฺสว สีฆสฺโส
หิตฺวา ยาติ สุเมธโสติ. "
ตตฺถ อปฺปมตฺโตติ สติเวปุลฺลปตฺตตาย อปฺปมาทสมฺปนฺโน
ขีณาสโว. ปมตฺเตสูติ สติโวสฺสคฺเค ิเตสุ สตฺเตสุ. สุตฺเตสูติ
สติชาคริยาภาเวน สพฺพิริยาปเถสุ นิทฺทายนฺเตสุเยว. พหุชาคโรติ
มหนฺเต สติเวปุลฺลชาคริเย ิโต. อพลสฺสวาติ กุณฺปาทฉินฺนชว
ทุพฺพลสฺส สีฆชโว สินฺธวาชานิโย วิย. สุเมธโสติ อุตฺตมปฺโ
ตถารูป ปุคฺคล อาคเมนป อธิคเมนป หิตฺวา ยาติ มนฺทปฺสฺมึ
หิ เอก สุตฺต คเหตุ วายมนฺเตเยว สุเมธโส เอก วคฺค
คณฺหาติ เอว ตาว อาคเมน หิตฺวา ยาติ มนฺทปฺเ ปน รตฺติฏานทิวาฏานานิ กาตุ วายมนฺเตเยว กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา
สชฺฌายนฺเตเยว จ สุเมธโส ปุพฺพภาเคป ปเรน กต รตฺติฏาน วา
๑

๑. ม. ยุ. กึ. ตฺว ปน.
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ทิวาฏาน วา ปวิสิตฺวา กมฺมฏาน สมฺมสนฺโต สพฺพกิเลเส
เขเปตฺวา นว โลกุตฺตรธมฺเม หตฺถคเต กโรติ. เอว อธิคเมน
หิตฺวา ยาติ วฏเฏ ปน ต มนฺทปฺ หิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา วฏฏโต
นิสฺสรนฺโต ยาติเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เทฺวสหายกภิกฺขุ วตฺถุ.
--------------๗. สกฺก วตฺถ.ุ [ ๒๑ ]
อปฺปมาเทน มฆวาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวสาลึ
นิสฺสาย กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต สกฺก เทวราชาน อารพฺภ กเถสิ.
เวสาลิย หิ มหาลิ นาม ลิจฺฉวี วสติ. โส ตถาคตสฺส
สกฺกปฺหสุตฺตนฺตเทสน สุตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ สกฺกสฺส สมฺปตฺตึ
มหตึ กตฺวา กเถติ ทิสฺวา นุ โข กเถติ อุทาหุ อทิสฺวา ชานาติ
นุ โข สกฺก อุทาหุ โน ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตสิ. อถโข
มหาลิ ลิจฺฉวี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข มหาลิ
ลิจฺฉวี ภควนฺต เอตทโวจ ทิฏโ โข ภนฺเต ภควตา สกฺโก
๑

๑. สี. ม. ยุ. เวสาลิย อุปนิสฺสาย.
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เทวานมินฺโทติ. ทิฏโ  โข เม มหาลิ สกฺโก เทวานมินฺโทติ.
โส หิ นูน ภนฺเต สกฺกปฏิรูปโก ภวิสฺสติ ทุทฺทโส หิ ภนฺเต
สกฺโก เทวานมินฺโทติ. สกฺกฺจาห มหาลิ ปชานามิ สกฺกกรเณ จ
ธมฺเม เยสฺจ ธมฺมาน สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺต อชฺฌคา
เต จ ปชานามิ สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต
สมาโน มโฆ นาม มาณโว อโหสิ ตสฺมา มฆวาติ วุจฺจติ
สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน ปุเร
ทาน อทาสิ ตสฺมา ปุรินทฺ โทติ วุจฺจติ สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท
ปุพฺเพ มนุสสฺ ภูโต สมาโน สกฺกจฺจ ทาน อทาสิ ตสฺมา สกฺโกติ
วุจฺจติ สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน
อาวสถ อทาสิ ตสฺมา วาสโวติ วุจฺจติ สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท
สหสฺส อตฺถ มุหุตฺเตน จินฺเตสิ ตสฺมา สหสฺสกฺโขติ วุจฺจติ
สกฺกสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส สุชาตา นาม อสุรกฺา ปชาปติ
ตสฺมา สุชมฺปตีติ วุจฺจติ สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท เทวาน
ตาวตึสาน อิสฺสริยาธิปจฺจ รชฺช กาเรสิ ตสฺมา เทวานมินฺโทติ
วุจฺจติ สกฺกสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส
สมานสฺส สตฺต วตฺตปทานิ สมตฺตานิ สมาทินนฺ านิ อเหสุ เยส
สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺต อชฺฌคา. กตมานิ สตฺต ยาวชีว
มาตาเปติภโร อสฺส ยาวชีว กุเล เชฏาปจายี อสฺส ยาวชีว
สณฺหวาโจ อสฺส ยาวชีว อปสุณวาโจ อสฺส ยาวชีว วิคต๑

๑. ตฺจาติ ปาลิ.
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มลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวเสยฺย มุตฺตจาโค ปยตปาณิ
โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโต ยาวชีว สจฺจวาโจ
อสฺส ยาวชีว อกฺโกธโน อสฺส สเจ เม โกโธ อุปฺปชฺเชยฺย
ขิปฺปเมว น ปฏิวิเนยฺยนฺติ สกฺกสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ
มนุสฺสภูตสฺส สมานสฺส อิมานิ สตฺต วตฺตปทานิ สมตฺตานิ
สมาทินฺนานิ อเหสุเยส สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺต อชฺฌคาติ.
" มาตาเปติภร ชนฺตุ
กุเล เชฏาปจายิน
สณฺห สขิลสมฺภาส
เปสุเณยฺยปฺปหายิน
มจฺเฉรวินเย ยุตฺต
สจฺจ โกธาภิภุ นร
ต เว เทวา ตาวตึสา
อาหุ สปฺปุรโิ ส อิตีติ. "
อิท มหาลิ สกฺเกน มฆมาณวกาเล กต กมฺมนฺติ วตฺวา
ปุน เตน กถ ภนฺเต มฆมาณโว ปฏิปชฺชตีติ ตสฺส ปฏิปตฺตึ
วิตฺถารโต โสตุกาเมน ปุฏโ เตนหิ มหาลิ สุณาหีติ วตฺวา
อตีต อาหริ
อตีเต มคธรฏเ อจลคาเม มโฆ นาม มาณโว คามกมฺมกรณฏาน คนฺตฺวา อตฺตโน ิตฏาเน ปาทนฺเตน ปสุ
วิยูหิตฺวา รมณีย กตฺวา อฏาสิ. อปโร ต พาหุนา ปหริตฺวา
ตโต อปเนตฺวา สย ตตฺถ อฏาสิ. โส ตสฺส อกุชฺฌิตฺวา อฺ
าน รมณีย กตฺวา อฏาสิ. ตโตป น อฺโ พาหุนา ปหริตฺวา
อปเนตฺวา สย ตตฺถ อฏาสิ. โส ตสฺสป อกุชฺฌิตฺวา อฺ
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๓๓๗-๙.
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าน รมณีย กตฺวา ิโต. อิติ ต เคหโต นิกฺขนฺตา นิกฺขนฺตา
ปุริสา พาหุนา ปหริตฺวา โสธิตโสธิตฏานโต อปเนสุ. โส สพฺเพป
เต สุขิตา ชาตา อิมินา กมฺเมน มยฺห สุขทายเกน ปฺุกมฺเมน
ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา ปุนทิวเส กุทฺทาลมาทาย ขลมณฺฑลมตฺต
าน รมณีย อกาสิ. สพฺเพ คนฺตฺวา ตตฺเถว อฏสุ. อถ เนส
สีตสมเย อคฺคึ กตฺวา อทาสิ คิมฺหกาเล อุทก. ตโต รมณีย
าน นาม สพฺเพส ปย กสฺสจิ อปฺปย นาม นตฺถิ อิโต
ปฏาย มยา มคฺค สม กโรนฺเตน วิจริตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา
ปาโตว นิกขฺ มิตฺวา มคฺค สม กโรนฺโต ฉินฺทิตฺวา หริตพฺพยุตฺตกา
รุกฺขสาขา หรนฺโต วิจรติ. อถ น อปโร ทิสฺวา อาห สมฺม กึ
กโรสีติ. มยฺห สคฺคคามิน มคฺค กโรมิ สมฺมาติ. เตนหิ อหป
เต สหาโย โหมีติ. โหหิ สมฺม สคฺโค นาม พหูน ปโย
มนาโปติ. ตโต ปฏาย เทฺว ชนา อเหสุ. เต ทิสฺวา ตเถว
ปุจฺฉิตฺวา สุตฺวา ว อปโรป เตส สหาโย ชาโต เอว อปโรป
อปโรปติ สพฺเพป เตตฺตึส ชนา ชาตา. เต สพฺเพป กุทฺทาลาทิหตฺถา
มคฺค สม กโรนฺตา เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺต าน คจฺฉนฺติ. เต
ทิสฺวา คามโภชโก จินฺเตสิ อิเม มนุสฺสา อโยเค ยุตฺตา
สเจป อิเม อรฺโต มจฺฉมสาทีนิ วา อาหเรยฺยุ สุร วา กตฺวา
ปเวยฺยุ อฺ วา ตาทิส กมฺม กเรยฺยุ อหป กิฺจิ ลเภยฺยนฺติ.
อถ เน ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ กึ กโรนฺตา วิจรถาติ. สคฺคมคฺค
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. คิมฺหกาเล อุทกนฺติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. กสฺสจิ อปฺปย นาม นตฺถีติ นตฺถิ.
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สามีติ. ฆราวาส วสนฺเตหิ นาม เอว กาตุ น วฏฏติ อรฺโต
มจฺฉมสาทีนิ อาหริตุ สุร กตฺวา ปาตุ นานปฺปกาเร จ กมฺมนฺเต
กาตุ วฏฏตีติ. เต ตสฺส วจน ปฏิกขฺ ิปสุ ปุนปฺปุน วุจฺจมานาป
ปฏิกฺขิปสุเยว. โส กุชฌ
ฺ ิตฺวา นาเสสฺสามิ เนติ รฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา โจเร เทว วคฺคพนฺเธน วิจรนฺเต ปสฺสามีติ วตฺวา คจฺฉ
เต คเหตฺวา อาเนหีติ วุตฺเต ตถา กตฺวา รฺโ ทสฺเสสิ. ราชา
อวีมสิตฺวาว หตฺถินา มทฺทาเปถาติ อาณาเปสิ. มโฆ เสสาน
โอวาท อทาสิ สมฺมา เปตฺวา เมตฺต อฺโ อมฺหาก อวสฺสโย
นตฺถิ ตุมฺเห กตฺถจิ โกป อกตฺวา รฺเ จ คามโภชเก จ
มทฺทนหตฺถิมฺหิ จ อตฺตนิ จ เมตฺตจิตฺเตน สมจิตฺตา ว โหถาติ. เต
ตถา กรึส.ุ อถ เนส เมตฺตานุภาเวน หตฺถี อุปสงฺกมิตุ น วิสหิ.
ราชา ตมตฺถ สุตฺวา พหู มนุสฺเส ทิสฺวา มทฺทิตุ น วิสหิสฺสติ
คจฺฉถ กฏสาเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา มทฺทาเปถาติ อาห. เต กฏสาเรน
ปฏิจฺฉาเทตฺวา มทฺทิตุ เปสิยมาโน หตฺถี ทูรโต ว ปฏิกฺกมิ. ราชา
ต ปวตฺตึ สุตฺวา การเณเนตฺถ ภวิตพฺพนฺติ เต ปกฺโกสาเปตฺวา
ปุจฺฉิ ตาตา ม นิสฺสาย ตุมฺเห กึ น ลภถาติ. กิเมต เทวาติ.
ตุมฺเห กิร วคฺคพนฺเธน โจรา หุตฺวา อรฺเ วิจรถาติ. โก
เอวมาห เทวาติ. คามโภชโก ตาตาติ. น มย เทว โจรา
มย ปน อตฺตโน สคฺคมคฺค โสเธนฺตา อิทฺจิทฺจ กโรม
คามโภชโก อมฺเห อกุสลกิริยาย นิโยเชตฺวา อตฺตโน วจน
อกโรนฺเต นาเสตุกาโม กุชฺฌิตฺวา เอวมาหาติ. อถ ราชา เตส
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กถ สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา ตาตา อย ติรจฺฉาโน
ตุมฺหาก คุเณ ชานาติ อห มนุสฺสภูโต ชานิตุ นาสกฺขึ ขมถ
เมติ เอวฺจ ปน วตฺวา สปุตฺตทาร คามโภชก เตส ทาส ต
หตฺถึ อาโรหณีย ตฺจ คาม ยถาสุข ปริโภค กตฺวา อทาสิ.
เต อิเธว โน ปฺุสฺสานิสโส ทิฏโ ติ ภิยโฺ ยโส มตฺตาย
ปสนฺนมนสา หุตฺวา ต หตฺถึ วาเรน อารุยฺห คจฺฉนฺตา มนฺตยึสุ
อิทานิ อมฺเหหิ อติเรกตร ปฺุ กาตพฺพนฺติ. กึ กโรมาติ.
จาตุมฺมหาปเถ ถาวร กตฺวา มหาชนสฺส วิสฺสมนสาล กริสฺสามาติ.
เต วฑฺฒกึ ปกฺโกสาเปตฺวา สาล ปฏเปสุ มาตุคาเมสุ ปน
วิคตจฺฉนฺทตาย ตสฺสา สาลาย มาตุคามาน ปตฺตึ นาทสุ.
มฆสฺส ปน เคเห สุนนฺทา สุจิตฺตา สุธมฺมา สุชาตาติ จตสฺโส
อิตฺถิโย โหนฺติ. ตาสุ สุธมฺมา วฑฺฒกินา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา
ภาติก อิมิสฺสา สาลาย ม เชฏก กโรหีติ วตฺวา ลฺจ อทาสิ.
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปมเมว กณฺณิกรุกขฺ  สุกฺขาเปตฺวา
ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌิตฺวา กณฺณิก นิฏาเปตฺวา สุธมฺมา นาม อย
สาลาติ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา วตฺเถน ปลิเวเตฺวา เปสิ. อถ เน
วฑฺฒกี สาล นิฏาเปตฺวา กณฺณิกาโรปนทิวเส อโห อยฺยา
เอก กรณีย น สริมฺหาติ อาห. กึ นาม โภติ. กณฺณิกนฺติ.
โหตุ ต อาหริสฺสามาติ. อิทานิ ฉินฺนรุกฺเขน กาตุ น สกฺกา
ปุพฺเพเยว ฉินฺทิตฺวา ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌิตฺวา ปตกณฺณิก ลทฺธธ
วฏฏตีติ. อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ. สเจ กสฺสจิ เคเห นิฏาเปตฺวา
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ปตา วิกฺกายิกกณฺณิกา อตฺถิ สา ปริเยสิตพฺพาติ. เต ปริเยสนฺตา
สุธมฺมาย เคเห ทิสฺวา สหสฺส ทตฺวา มูเลน น ลภึสุ. สเจ ม
สาลาย ปตฺติก กโรถ ทสฺสามีติ วุตฺเต มย มาตุคามาน
ปตฺตึ น ทมฺหาติ อาหสุ. อถ เน วฑฺฒกี อาห อยฺยา ตุมฺเห
กึ กเถถ เปตฺวา พฺรหฺมโลก อฺ มาตุคามรหิตฏานนฺนาม
นตฺถิ คณฺหาถ กณฺณิก เอว สนฺเต อมฺหาก กมฺม นิฏ
คมิสฺสตีติ. เต สาธูติ กณฺณิก คเหตฺวา สาล นิฏาเปตฺวา
ติธา วิภชึสุ เอกสฺมึ โกฏาเส อิสสฺ ราน วสนฏาน กรึสุ
เอกสฺมึ ทุคฺคตาน เอกสฺมึ คิลานาน. เตตฺตึส ชนา เตตฺตึส ผลกานิ
ปฺาเปตฺวา หตฺถิสฺส สฺ อทสุ อาคนฺตุโก อาคนฺตฺวา
ยสฺส อตฺถตผลเก นิสีทติ ต คเหตฺวา ผลกสามิกสฺเสว เคเห
ปติฏาเปหิ ตสฺส ปาทปริกมฺม ปฏ ิปริกมฺม ขาทนียโภชนียสยนานิ
สพฺพานิ ผลกสามิกสฺเสว ภาโร ภวิสฺสตีติ. หตฺถี อาคตาคต
คเหตฺวา ผลกสามิกสฺเสว ฆร เนติ. โส ตสฺส ตทิวส กตฺตพฺพ
กโรติ. มโฆ สาลาย อวิทูเร เอก โกวิลารรุกฺข โรเปตฺวา ตสฺส
มูเล ปาสาณผลก อตฺถริ. สาล ปวิฏปวิฏา กณฺณิก โอโลเกตฺวา
อกฺขรานิ วาเจตฺวา สุธมฺมา นาม สาลาติ วทนฺติ เตตฺตึสชนาน
นาม น ปฺายติ. สุนนฺทา จินฺเตสิ อิเม สาล กโรนฺตา
อมฺเหหิ อปตฺติก กรึสุ สุธมฺมา ปน อตฺตโน พฺยตฺตตาย กณฺณิก
กตฺวา ปตฺติกา ชาตา มยาป กิฺจิ กาตุ วฏฏติ กึ นุ โข
๑

๑. ยุ. อมฺเห หิ อปตฺติยา.
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กริสฺสามีติ. อถสฺสา เอตทโหสิ สาล อาคตาน ปานียฺเจว
นหาโนทกฺจ ลทฺธุ วฏฏติ โปกฺขรณึ ขนาเปสฺสามีติ. สา
โปกฺขรณึ กาเรสิ. สุจิตฺตา จินฺเตสิ สุธมฺมาย กณฺณิกา ทินฺนา
สุนนฺทาย โปกฺขรณี การิตา มยาป กิฺจิ กาตุ วฏฏติ กึ
นุ โข กริสสฺ ามีติ. อถสฺสา เอตทโหสิ สาล อาคเตหิ ปานีย
ปวิตฺวา นหาตฺวา คมนกาเล มาล ปลนฺธิตฺวา คนฺตุ วฏฏติ
ปุปฺผาราม กาเรสฺสามีติ. สา รมณีย ปุปฺผาราม กาเรสิ. เยภุยฺเยน
ตสฺมึ อาราเม อสุโก นาม ปุปฺผุปคผลุปครุกฺโข นาม นตฺถีติ
นาโหสิ. สุชาตา ปน อห มฆสฺส มาตุลธีตา เจว ปาทปริจาริกา จ
เอเตน กต กมฺม มยฺหเมว มยา กต กมฺม เอตสฺเสวาติ จินฺเตตฺวา
กิฺจิ อกตฺวา อตฺตภาวเมว มณฺฑยมานา วีตินาเมสิ.
มโฆป มาตุปตุอุปฏาน กุเล เชฏาปจายิกกมฺม สจฺจวาจ
อผรุสวาจ อปสุณวาจ มจฺเฉรวินย อกฺโกธนนฺติ อิมานิ สตฺต
วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา
" มาตาเปติภร ชนฺตุ
กุเล เชฏาปจายิน
สณฺห สขิลสมฺภาส
เปสุเณยฺยปฺปหายิน
มจฺเฉรวินเย ยุตฺต
สจฺจ โกธาภิภุ นร
ต เว เทวา ตาวตึสา
อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ "
เอว ปสสิยภาว อาปชฺชิตฺวา ชีวิตปริโยสาเน ตาวตึสภวเน
สกฺโก เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ. เตปสฺส สหายกา ตตฺเถว
นิพฺพตฺตึสุ. วฑฺฒกี วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
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ตทา ตาวตึสภวเน อสุรา วสนฺติ. เต อภินวา เทวปุตฺตา
นิพฺพตฺตาติ ทิพฺพปาน สชฺชยึส.ุ สกฺโก อตฺตโน ปริสาย กสฺสจิ
อปวนตฺถาย สฺ อทาสิ. อสุรา ทิพฺพปาน ปวิตฺวา ปมชฺชสึ ุ.
สกฺโก กึ เม อิเมหิ สาธารเณน รชฺเชนาติ อตฺตโน ปริสาย
สฺ ทตฺวา เต ปาเทสุ คาหาเปตฺวา มหาสมุทฺเท ขิปาเปสิ.
เต อวสิรา สมุทฺเท ปตึสุ. อถ เนส ปฺุานุภาเวน สิเนรุโน
เหฏิมตเล อสุรวิมานนฺนาม นิพฺพตฺติ. จิตฺตปาตลิ นาม นิพฺพตฺติ.
เทวาสุรสงฺคาเม ปน อสุเรสุ ปราชิเตสุ ทสโยชนสหสฺส ตาวตึสเทวนคร นาม นิพฺพตฺติ. ตสฺส ปน นครสฺส ปาจีน ปจฺฉิม ทฺวาราน
อนฺตรา ทสโยชนสหสฺส โหติ ตถา ทกฺขิณุตฺตรทฺวาราน. ต ปน
นคร ทฺวารสหสฺสยุตฺต อโหสิ อารามโปกฺขรณีปฏิมณฺฑิต ตสฺส
มชฺเฌ สาลาย นิสฺสนฺเทน ติโยชนสตุพฺเพเธหิ ธเชหิ ปฏิมณฺฑิโต
สตฺตรตนมโย สตฺตโยชนสตุพฺเพโธ เวชยนฺโต นาม ปาสาโท
อุคฺคจฺฉิ. สุวณฺณยฏีสุ มณิธชา อเหสุ มณิยฏีสุ สุวณฺณธชา
ปวาลยฏีสุ มุตฺตาธชา มุตฺตายฏีสุ ปวาลธชา สตฺตรตนยฏีสุ
สตฺตรตนธชา. มชฺเฌ ิโต ธโช ติโยชนสตุพฺเพโธ อโหสิ. อิติ
สาลาย นิสสฺ นฺเทน โยชนสหสฺสุพฺเพโธ ปาสาโท สตฺตรตนมโย ว
หุตฺวา นิพฺพตฺติ. โกวิลารรุกฺขสฺส นิสฺสนฺเทน สมนฺตา ติโยชนสตปริมณฺฑโล ปาริจฺฉตฺตโก นิพฺพตฺติ. ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน
ปาริจฺฉตฺตกมูเล ทีฆโต สฏิโยชนา วิตฺถารโต ปฺาสโยชนา
๑

๒

๑. มชฺชึสุ. [ ? ] ๒. สี ยุ. มชฺเฌ ิโต ธโช ติโยชนสตุพฺเพโธ อโหสีติ นตฺถิ.
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พหลโต ปณฺณรสโยชนา ชยสุมนาลตฺตกปาฏลิวณฺณา ปณฺฑุกมฺพลสิลา นิพฺพตฺติ ยตฺถ นิสินฺนกาเล อุปฑฺฒกาโย ปวิสติ อุฏิตกาเล
อุนฺนเมติ ปุน ปริปูเรติ. หตฺถี ปน เอราวโณ นาม เทวปุตฺโต
หุตฺวา นิพฺพตฺติ. เทวโลกสฺมึ หิ ติรจฺฉานคตา น โหนฺติ ตสฺมา
โส อุยฺยานกีฬาย นิกฺขมนกาเล อตฺตภาว วิชหิตฺวา ทิยฑฺฒโยชนสติโก เอราวโณ นาม หตฺถี อโหสิ. โส เตตฺตึสชนาน
อตฺถาย เตตฺตึสกุมฺเภ มาเปสิ. อาวฏเฏน ติคาวุตปฺปมาโณ
อายามโต อฑฺฒโยชนปฺปมาโณ. สพฺเพส มชฺเฌ สกฺกสฺส อตฺถาย
สุทสฺสน นาม ตึสโยชนิก กุมฺภ มาเปสิ. ตสฺส อุปริ ทฺวาทสโยชนิโก รตนมณฺฑโป โหติ. ตตฺถ อนฺตรนฺตรา สตฺตรตนมยา
โยชนุพฺเพธา ธชา อุฏหนฺติ. ปริยนฺเต กึกิณิกชาล โอลมฺเพติ ยสฺส
มนฺทวาเตริตสฺส ปฺจงฺคิก ตุริย สทฺทสมฺมิสฺโส ทิพฺพคีตสทฺโท วิย
สโร นิจฺฉรติ. มณฺฑปมชฺเฌ สกฺกสฺส โยชนิโก มณิปลฺลงฺโก
สุปฺตฺโต โหติ ตตฺถ สกฺโก นิสที ติ. เตตฺตึสเทวปุตฺตา อตฺตโน
กุมฺเภ รตนปลฺลงฺเก นิสที ึสุ. เตตฺตึสาย กุมฺภาน เอเกกสฺมึ กุมฺเภ
สตฺต สตฺต ทนฺเต มาเปสิ เตสุ เอเกโก ปณฺณาสโยชนายาโม
เอเกกสฺมึ ทนฺเต สตฺต สตฺต โปกฺขรณิโย โหนฺติ เอเกกาย
โปกฺขรณิยา สตฺต สตฺต ปทุมินิคจฺฉานิ โหนฺติ เอเกกสฺมึ คจฺเฉ
สตฺต สตฺต ปุปฺผานิ โหนฺติ เอเกกสฺมึ ปุปฺเผ สตฺต สตฺต ปตฺตานิ
โหนฺติ เอเกกสฺมึ ปตฺเต สตฺต สตฺต เทวธีตโร นจฺจนฺติ เอว
๑

๑. สี. ยุ. อูน ปริปูเรติ.
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สมนฺตา ปฺาสโยชนฏาเนสุ หตฺถิทนฺเตสุเยว นจฺจสมชฺชา โหนฺต.ิ
เอว มหนฺต ยส อนุภวนฺโต สกฺโก เทวราชา วิจรติ.
สุธมฺมาป กาล กตฺวา คนฺตฺวา ตตฺเถว นิพพฺ ตฺติ. ตสฺสา
สุธมฺมา นาม ปฺจโยชนสติกา เทวสภา นิพฺพตฺติ. ตโต รมณียตร
กิร อฺ าน นาม นตฺถิ. มาสสฺส อฏมีทวิ เส ธมฺมสฺสวน
ตตฺเถว โหติ. ยาวชฺชตฺตนา อฺตร รมณีย าน ทิสฺวา สุธมฺมา
เทวสภา วิยาติ วทนฺติ. สุนฺนทาป กาล กตฺวา คนฺตฺวา ตตฺเถว
นิพฺพตฺติ. ตสฺสา ปฺจโยชนสติกา นนฺทา นาม โปกฺขรณี นิพฺพตฺติ.
สุจิตฺตาป กาล กตฺวา คนฺตฺวา ตตฺเถว นิพฺพตฺติ. ตสฺสาป ปฺจโยชนสติก จิตฺตลตาวน นาม นิพฺพตฺติ ยตฺถ อุปปฺ นฺนปุพฺพนิมิตฺเต
เทวปุตฺเต เนตฺวา โมหยมานา วิจรนฺติ.
สุชาตา ปน กาล กตฺวา เอกิสฺสา คิริกนฺทราย พกสกุณิกา
หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ. สกฺโก อตฺตโน ปริจาริกาโย โอโลเกนฺโต
สุธมฺมา อิเธว นิพฺพตฺตา. ตถา สุนนฺทา จ สุจิตฺตา จาติ ตฺวา
สุชาตา นุ โข กุหึ นิพฺพตฺตาติ จินฺเตนฺโต ต ตตฺถ นิพฺพตฺต
ทิสฺวา อย พาลา กิฺจิ ปฺุ อกตฺวา อิทานิ ติรจฺฉานโยนิย
นิพฺพตฺตา อิทานิป น ปฺุ การาเปตฺวา อิธาเนตุ วฏฏตีติ
อตฺตภาว วิชหิตฺวา อฺาตกเวเสน ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา กึ
กโรนฺตี อิธ วิจรสีติ ปุจฺฉิ. โก ปน ตฺว สามีติ. อห เต
สามิโก มโฆติ. กุหึ นิพฺพตฺโตสิ สามีติ. อห ตาวตึสเทวโลเก
นิพฺพตฺโตมฺหิ ตว สหายิกาน ปน นิพฺพตฺตฏาน ชานาสีติ. น
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ชานามิ สามีติ. ตาป มเมว สนฺติเก นิพฺพตฺตา ปสฺสิสฺสสิ เต
สหายิกาติ. กถาห ตตฺถ คมิสฺสามีติ. สกฺโก อห ต ตตฺถ
เนสฺสามีติ วตฺวา เทวโลก เนตฺวา นนฺทาย โปกฺขรณิยา ตีเร
วิสฺสชฺเชตฺวา อิตราส ติสฺสนฺน อาโรเจสิ ตุมหฺ าก สหายิก
สุชาต ปสฺสสิ ฺสถาติ. กุหึ สา เทวาติ. นนฺทาย โปกฺขรณิยา
ตีเร ิตาติ อาห. ตา ติสฺโสป ตตฺถ คนฺตฺวา อโห อยฺยาย
รูป อโห อตฺตภาวมณฺฑนสฺส ผล อิทานิสฺสา ตุณฺฑ ปสฺสถ
ชงฺฆา ปสฺสถ ปาเท ปสฺสถ โสภติ วตสฺสา อตฺตภาโวติ เกฬึ
กตฺวา ปกฺกมึสุ. ปุน สกฺโก ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา ทิฏา
เต สหายิกาติ วตฺวา ทิฏา ม อุปฺผณฺเฑตฺวา คตา ตตฺเถว
ม เนหีติ วุตเฺ ต ต ตตฺเถว เนตฺวา อุทเก วิสฺสชฺเชตฺวา ทิฏา
เต ตาส สมฺปตฺตีติ ปุจฺฉิ. ทิฏา เม เทวาติ. ตยาป ตตฺถ
นิพฺพตฺตนุปาย กาตุ วฏฏตีติ. กึ กโรมิ เทวาติ. มยา ทินฺน
โอวาท รกฺขิสฺสสีติ. รกฺขิสฺสามิ เทวาติ. อถสฺสา ปฺจ สีลานิ
ทตฺวา อปฺปมตฺตา รกฺขาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ. สา ตโต ปฏาย
สย มตมจฺฉเกเยว ปริเยสิตฺวา ขาทติ. สกฺโก กติปาหจฺจเยน
ตสฺสา วีมสนตฺถาย คนฺตฺวา วาลุกาปฏเ มตมจฺฉโก วิย หุตวฺ า
อุตฺตาโน นิปชฺช.ิ สา ต ทิสฺวา มตมจฺฉโกติ สฺาย อคฺคเหสิ.
มจฺโฉ คิลนกาเล นงฺคุฏ จาเลสิ. สา ชีวมจฺฉโกติ อุทเก
วิสฺสชฺเชสิ. โส โถก วีตินาเมตฺวา ปุน ตสฺสา ปุรโต อุตฺตาโน
หุตฺวา นิปชฺชิ. ปุน สา มตมจฺฉโกติ สฺาย คเหตฺวา คิลนกาเล
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อคฺคนงฺคุฏ จาเลนฺต ทิสฺวา ชีวมจฺโฉติ วิสฺสชฺเชสิ. เอว ติกฺขตฺตุ
วีมสิตฺวา สาธุก สีล รกฺขสีติ อตฺตาน ชานาเปตฺวา อห ตว
วีมสนตฺถาย อาคโต สาธุก สีล รกฺขสิ เอว รกฺขมานา นจิรสฺเสว
มม สนฺติเก นิพฺพตฺติสฺสสิ อปฺปมตฺตา โหหีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
สา ตโต ปฏาย สย มตมจฺฉ ลภติ วา โน วา อลภมานา
กติปาหจฺจเยเนว สุสฺสิตฺวา กาล กตฺวา ตสฺส สีลสฺส ผเลน
พาราณสิย กุมฺภการสฺส ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
อถสฺสา ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล สกฺโก กุหึ นุ โข
สา นิพฺพตฺตาติ อาวชฺเชนฺโต ทิสฺวา อิทานิ มยา ตตฺถ คนฺตุ
วฏฏตีติ เอลาฬุกวณฺเณน ปฺายมาเนหิ สตฺตหิ รตเนหิ ยานก
ปูเรตฺวา ปาเชนฺโต พาราณสิย ปวิสติ ฺวา เอลาฬุกานิ คณฺหถาติ
อุคฺโฆเสนฺโต วีถึ ปฏิปชฺชิ มุคฺคมาสาทีนิ คเหตฺวา อาคเต ปน
มูเลน น เทมีติ วตฺวา กถ เทสีติ วุตฺเต อห สีลรกฺขิกาย
อิตฺถิยา ทมฺมีติ อาห. สีล นาม สามิ กีทิส กึ กาล อุทาหุ
นีลาทิวณฺณนฺติ. ตุมฺเห สีล กีทิสนฺติ น ชานาถ กิเมว น
รกฺขิสฺสถ สีลรกฺขิกาย ปน ทสฺสามีติ. สามิ เอสา กุมฺภการสฺส
ธีตา สีล รกฺขามีติ วิจรติ เอติสฺสา เทหีติ. สาป ต เตนหิ มยฺห
เทหิ สามีติ อาห. กาสิ ตฺวนฺติ. อห อวิชหิตปฺจสีลาติ
อาห. ตุยฺหเมว ตานิ มยา อานีตานีติ. สกฺโก ยานก ปาเชนฺโต
ตสฺสา ฆร คนฺตฺวา อฺเหิ อนาหริย กตฺวา เอลาฬุกวณฺเณน
เทวทตฺติยธน ทตฺวา อตฺตาน ชานาเปตฺวา อิท เต ชีวิตวุตฺติยา
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ธน ปฺจ สีลานิ อขณฺฑานิ กตฺวา รกฺขาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
สาป ตโต จวิตฺวา อสุรภวเน อสุรเชฏกสฺส ธีตา หุตฺวา
สกฺกสฺส เวริฆเร นิพฺพตฺติ ทฺวีสุ ปน อตฺตภาเวสุ สีลสฺส
สุรกฺขิตตฺตา อภิรูปา อโหสิ สุวณฺณวณฺณา อสาธารณาย รูปสิริยา
สมนฺนาคตา. เวปจิตฺติ อสุรินฺโท อาคตาคตาน ตุมฺเห มม ธีตุ
อนุจฺฉวิกา น โหถาติ ต กสฺสจิ อทตฺวา มม ธีตา อตฺตนา ว
อตฺตโน อนุจฺฉวิก สามิก อุปธาเรสฺสตีติ อสุรพล สนฺนิปาตาเปตฺวา
ตุยฺห อนุจฺฉวิก สามิก คณฺหาหีติ ตสฺสา หตฺเถ ปุปฺผทาม
อทาสิ. ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตสฺสา นิพฺพตฺตฏาน โอโลเกนฺโต
ต ปวตฺตึ ตฺวา อิทานิ มยา คนฺตฺวา ต อาเนตุ วฏฏตีติ
มหลฺลกอสุรวณฺณ นิมฺมนิ ิตฺวา คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต อฏาสิ.
สาป อิโต จิโต จ โอโลเกนฺตี ต ทิฏ มตฺตา ว ปุพฺพสนฺนิวาสวเสน
อุปฺปนฺเนน เปเมน มโหเฆเนว อชฺโฌตฺถตหทยา หุตฺวา เอโส
เม สามิโกติ ตสฺส อุปริ ปุปฺผทาม ขิป. อสุรา อมฺหาก ราชา
เอตฺตก กาล ธีตุ อนุจฺฉวิก อลภิตฺวา อิทานิ ลภิ อยเมวสฺส ธีตุ
ปตามหโต มหลฺลโก อนุจฺฉวิโกติ ลชฺชมานา ปกฺกมึสุ. สกฺโกป
ต หตฺเถ คเหตฺวา สกฺโกหมสฺมีติ นทิตฺวา อากาเส ปกฺขนฺทิ.
อสุรา วฺจิตมฺหา ชรสกฺเกนาติ ต อนุพนฺธึสุ. มาตลิ สงฺคาหโก
เวชยนฺตรถ อาหริตฺวา อนฺตรามคฺเค เปสิ. สกฺโก ต ตตฺถ
อาโรเปตฺวา เทวนคราภิมุโข ปายาสิ. อถสฺส สิมฺพลิวน สมฺปตฺตกาเล
๑

๑. สี. วณฺจิตมห.
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รถสทฺท สุตฺวา ภีตา ครุฬโปตกา วิรวึสุ. เตส สทฺท สุตฺวา
สกฺโก มาตลึ ปุจฺฉิ เก เอเต วิรวนฺตีติ. ครุฬโปตกา เทวาติ.
กึการณาติ. รถสทฺท สุตฺวา มรณภเยนาติ. ม เอก นิสฺสาย
เอตฺตโก ทิโช รถเวเคน วิจุณฺณิโต มา นสฺสิ นิวตฺเตหิ รถนฺต.ิ
โส สินฺธวสหสฺสสฺส ทณฺฑเกน สฺ ทตฺวา รถ นิวตฺเตสิ.
ต ทิสฺวา อสุรา ชรสกฺโก อสุรปุรโต ปฏาย ปลายนฺโต อิทานิ
รถ นิวตฺเตสิ อทฺธาเนน อุปตฺถมฺโภ ลทฺโธ ภวิสฺสตีติ นิวตฺติตฺวา
อาคตมคฺเคเนว อสุรปุร ปวิสิตฺวา ปุน สีส น อุกฺขิปสุ. สกฺโกป
สุช อสุรกฺ เทวนคร เนตฺวา อฑฺฒเตยฺยาน อจฺฉราโกฏีน
เชฏกฏาเน เปสิ. สา สกฺก วร ยาจิ มหาราช มม อิมสฺมึ
เทวโลเก มาตาปตโร วา ภาติกภคินิโย วา นตฺถิ ยตฺถ ยตฺถ
คจฺฉสิ ตตฺถ ตตฺถ ม คเหตฺวา คจฺเฉยฺยาสีติ. โส สาธูติ
ตสฺสา ปฏิฺ อทาสิ.
ตโต ปฏาย จ จิตฺตปาตลิยา ปุปฺผิตาย อสุรา อมฺหาก
ทิพฺพปาริจฺฉตฺตกสฺส ปุปฺผนกาโลติ สฺาย ยุทฺธตฺถาย สกฺก
อภิยุชฺฌิตุกามา อภิรูหึส.ุ สกฺโก เหฏาสมุทฺเท นาคาน อารกฺข
อทาสิ ตโต สุปณฺณาน ตโต กุมฺภณฺฑาน ตโต ยกฺขาน ตโต
จตุนฺน มหาราชาน สพฺพูปริ ปน เทวนครทฺวาเรสุ วชิรหตฺถา
อินฺทปฏิมา เปสิ. อสุรา นาคาทโย ชินิตฺวา อาคตาป อินฺทปฏิมา
ทูรโต ทิสฺวา สกฺโก นิกฺขนฺโตติ ปลายนฺติ.
๑

๑. ม. อทฺธา เตน.
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เอว มหาลิ มโฆ มาณโว อปฺปมาทปฏิปท ปฏิปชฺชิ เอว
อปฺปมตฺโต จ ปเนส เอวรูป อิสฺสริย ปตฺวา ทฺวีสุ เทวโลเกสุ
รชฺช กาเรสิ อปฺปมาโท นาเมส พุทฺธาทีหิ ปสตฺโถ อปฺปมาท หิ
นิสฺสาย สพฺเพสป โลกิยโลกุตฺตราน วิเสสาน อธิคโม โหตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
" อปฺปมาเทน มฆวา
เทวาน เสฏต คโต
อปฺปมาท ปสสนฺติ
ปมาโท ครหิโต สทาติ."
ตตฺถ อปฺปมาเทนาติ อจลคาเม ภูมิปฺปเทเส โสธน อาทึ
กตฺวา กเตน อปฺปมาเทน. มฆวาติ อิทานิ มฆวาติ ปฺาโต
มโฆ มาณโว ทฺวินฺน เทวโลกาน ราชภาเวน เทวาน เสฏต
คโต. ปสสนฺตีติ พุทฺธาทโย ปณฺฑติ า อปฺปมาทเมว โถเมนฺติ
วณฺณยนฺติ. กึการณา สพฺเพส โลกิยโลกุตฺตราน วิเสสาน
ปฏิลาภการณตฺตา. ปมาโท ครหิโต สทาติ ปมาโท ปน
เตหิ อริเยหิ นิจฺจ ครหิโต นินฺทิโต. กึการณา สพฺพวิปตฺตีน
มูลภาวโต. มนุสฺสโทภคฺย วา หิ อปายุปปตฺติ วา สพฺพา
ปมาทมูลิกาเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน มหาลิ ลิจฺฉวี โสตาปตฺติผเล ปติฏ หิ
สมฺปตฺตปริสาป พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตาติ.
สกฺก วตฺถุ.
-------
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๘. อฺตรภิกฺขุ วตฺถุ. [ ๒๒ ]
อปฺปมาทรโต ภิกฺขตู ิ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา กมฺมฏาน กถาเปตฺวา
อรฺ ปวิสิตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อรหตฺต ปตฺตุ นาสกฺขิ.
โส วิเสเสตฺวา กมฺมฏาน กถาเปสฺสามีติ ตโต นิกฺขมิตฺวา
สตฺถุ สนฺติก อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มหนฺต ทาวคฺคึ อุฏิต
ทิสฺวา เวเคน เอก มุณฺฑปพฺพตมตฺถก อภิรุยฺห นิสินฺโน อรฺ
ฑยฺหมาน อคฺคึ ทิสฺวา อารมฺมณ คณฺหิ ยถา อย อคฺคิ
มหนฺตานิ จ ขุทฺทกานิ จ อุปาทานานิ ฑหนฺโตว คจฺฉติ เอว
อริยมคฺคาณคฺคินาป มหนฺตานิ จ ขุทฺทกานิ จ สฺโชานิ
ฑหนฺเตน คนฺตพฺพ ภวิสฺสตีติ. สตฺถา คนฺธกุฏยิ  นิสินฺโนว ตสฺส
จิตฺตวาร ตฺวา เอวเมว ภิกฺขุ มหนฺตานิป ขุทฺทกานิป อุปาทานานิ
วิย อิเมส สตฺตาน อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชมานานิ อณณถูลานิ
สฺโชนานิ ตานิ าณคฺคินา ฌาเปตฺวา อภพฺพุปฺปตฺติกานิ กาตุ
วฏฏตีติ วตฺวา โอภาส วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺส ภิกขฺ ุโน อภิมุเข
นิสินฺโน วิย ปฺายมาโน อิม คาถมาห
" อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
สฺโชน อณณถูล
ฑห อคฺคีว คจฺฉตีติ. "
ตตฺถ อปฺปมาทรโตติ อปฺปมาเท รโต อภิรโต อปฺปมาเทน
๑

๑. อุคฺคเหตฺวา. [ ? ]
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วีตินาเมนฺโตติ อตฺโถ. ปมาเท ภยทสฺสิ วาติ นิรยุปปตฺติอาทิก
ปมาเท ภย ปสฺสนฺโต ตาส วา อุปปตฺตีน มูลตฺตา ปมาท ภยโต
ปสฺสนฺโต. สฺโชนนฺติ วฏฏทุกฺเขน สทฺธึ โยชน พนฺธน
วฏเฏ โอสีทาปนสมตฺถ ทสวิธ สฺโชน. อณุถูลนฺติ มหนฺตฺจ
ขุทฺทกฺจ. ฑห อคฺคีว คจฺฉตีติ ยถา อย อคฺคิ ต มหนฺตฺจ
ขุทฺทกฺจ อุปาทาน ฑหนฺโต ว คจฺฉติ เอวเมว โส อปฺปมาทรโต
ภิกฺขุ อปฺปมาทาธิคเตน าณคฺคินา เอต สฺโชน ฑหนฺโต
อภพฺพุปฺปตฺติก กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ.
คาถาปริโยสาเน โส ภิกฺขุ ยถานิสินฺโน ว สพฺพสฺโชนานิ
ฌาเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา อากาเสนาคนฺตฺวา
ตถาคตสฺส สุวณฺณวณฺณ สรีร โถเมตฺวา วณฺเณตฺวา วนฺทมาโน
ปกฺกามีติ.
อฺตรภิกฺขุ วตฺถุ.
-----------๙. นิคมวาสิติสฺสตฺเถร วตฺถ.ุ [ ๒๓ ]
อปฺปมาทรโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
นิคมติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต อวิทูเร นิคมคาเม ชาตสวฑฺโฒ เอโก
กุลปุตฺโต สตฺถุ สาสเน ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท นิคมติสฺสตฺเถโร
นาม อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ ปวิวิตฺโต อารทฺธวิริโยติ ปฺายิ.
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โส นิพทฺธ าติคาเมเยว ปณฺฑาย จรติ. อนาถปณฺฑิกาทีสุ
มหาทานานิ กโรนฺเตสุป ปเสนทิโกสเล อสทิสทาน กโรนฺเตป
สาวตฺถึ นาคจฺฉติ. ภิกขฺ ู อย นิคมติสฺโส อุฏาย สมุฏาย
าติสสฏโ วิหรติ อนาถปณฺฑิกาทีสุ มหาทานานิ กโรนฺเตสุป
ปเสนทิโกสเล อสทิสทาน กโรนฺเตป เนว อาคจฺฉตีติ กถ
สมุฏาเปตฺวา สตฺถุ อาโรจยึสุ. สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ
กิร ตฺว ภิกขฺ ุ เอว กโรสีติ ปุจฺฉิตฺวา นตฺถิ ภนฺเต มยฺห
าติสสคฺโค อห เอเต มนุสฺเส นิสฺสาย อชฺโฌหรณียมตฺต ลภามิ
ลูเข วา ปณีเต วา ยาปนมตฺเต ลทฺเธ ปุน กึ อาหารปริเยสเนนาติ
นาคจฺฉามิ าตีหิ ปน เม สสคฺโค นาม นตฺถิ ภนฺเตติ วุตฺเต
ปกติยาป ตสฺส อชฺฌาสย ชานนฺโต สาธุ สาธุ ภิกฺขูติ สาธุการ
ทตฺวา อนจฺฉริย โข ปเนต ภิกฺขุ ย ตฺว มาทิส อาจริย ลภิตฺวา
อปฺปจฺโฉ อโหสิ อยฺหิ อปฺปจฺฉตา นาม มม ตนฺติ มม ปเวณีติ
วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร เอกสฺมึ อุทุมฺพรวเน อเนกสหสฺสา
สุวกา วสึสุ. ตตฺถ เอโก สุวราชา อตฺตโน นิวาสนรุกฺขสฺส ผเลสุ
ขีเณสุ ยเทว อวสิฏ โหติ องฺกุโร วา ปตฺต วา ตโจ วา
ต ขาทิตฺวา คงฺคาย ปานีย ปวิตฺวา ปรมปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ หุตฺวา
อฺตฺถ น คจฺฉติ. ตสฺส อปฺปจ ฺฉ สนฺตุฏ ภาวคุเณน สกฺกสฺส
ภวน กมฺป. สกฺโก อาวชฺชมาโน ต ทิสฺวา ตสฺส วีมสนตฺถ อตฺตโน
อานุภาเวน ต รุกฺข สุกขฺ าเปสิ. รุกฺโข โอภคฺคา ขาณุมตฺโตว หุตฺวา
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ฉิทฺทาวฉิทฺโท วาเต ปหรนฺเต อาโกฏิโต วิย สทฺท นิจฺฉาเรนฺโต
อฏาสิ. ตสฺส ฉิทฺเทหิ จุณฺณานิ นิกฺขมนฺติ สุวราชา ตานิ
ขาทิตฺวา คงฺคาย ปานีย ปวิตฺวา อฺตฺถ อคนฺตฺวา วาตาตป
อคเณตฺวา อุทุมฺพรขาณุมตฺถเก นิสที ิ. สกฺโก ตสฺส ปรมปฺปจฺฉภาว
ตฺวา มิตฺตธมฺมคุณ กถาเปตฺวา วรมสฺส ทตฺวา อุทุมฺพร อมตผล
กริตฺวา อาคมิสฺสามีติ เอโก หสราชา หุตฺวา สุช อสุรกฺ ปุรโต
กตฺวา ต อุทุมฺพรวน คนฺตฺวา อวิทูเร เอกสฺส รุกฺขสฺส สาขาย
นิสีทิตฺวา เตน สทฺธึ กเถนฺโต อิม คาถมาห
" สนฺติ รุกฺขา หริตปตฺตา
ทุมาเนกผลา พหู
กสฺมา นุ สุกฺเข โกลาเป
สุวสฺส นิรโต มโนติ."
สพฺพ สุวชาตก นวกนิปาเต อาคตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ
อตฺถุปฺปตฺติเยว หิ ตตฺถ จ อิธ จ นานา เสส ตาทิสเมว.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ตทา สกฺโก อานนฺโท
อโหสิ สุวราชา อหเมวาติ วตฺวา เอว ภิกฺขเว อปฺปจฺฉตา
นาเมสา มม ตนฺติ มม ปเวณิ อนจฺฉริย มม ปุตฺตสฺส
นิคมวาสิติสฺสสฺส มาทิส อาจริย ลภิตฺวา อปฺปจฺฉตา ภิกขฺ ุนา
นาม นิคมวาสิติสฺเสน วิย อปฺปจฺเฉน ภวิตพฺพ เอวรูโป หิ
ภิกฺขุ อภพฺโพ มคฺคผเลหิ ปริหานาย อฺทตฺถุ นิพฺพานสฺเสว
สนฺติเก โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
๑

๑. สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ ทสนิปาเตติ ทิสฺสติ ตตฺถ ปน อิท ชาตก นตฺถิ นวกนิปาเตเยว
วิชฺชติ. ขุ. ชา. นวก. ๒๕๗.
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" อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ. "
ตตฺถ อภพฺโพ ปริหานายาติ โส เอวรูโป ภิกฺขุ สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ วา มคฺคผเลหิ วา ปริหานาย อภพฺโพ นาป
ปตฺเตหิ ปริหายติ น อปฺปตฺตานิ น ปาปุณาติ. นิพฺพานสฺเสว
สนฺติเกติ กิเลสปรินิพฺพานสฺสาป อนุปาทาปรินิพฺพานสฺสาป สนฺติเกเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน นิคมติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณิ. อฺเป พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ มหาชนสฺส มหปฺผลา
เทสนา ชาตาติ.
นิคมวาสิ ติสฺสตฺเถร วตฺถ.ุ
อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา นิฏิตา.
ทุติโย วคฺโค
----------
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๓. จิตฺตวคฺค วณฺณนา
๑. เมฆิยตฺเถร วตฺถุ. [ ๒๔ ]
-----------ผนฺทน จปล จิตฺตนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา จาลิกาย
ปพฺพเต วิหรนฺโต อายสฺมนฺต เมฆิย อารพฺภ กเถสิ. ตสฺส
วตฺถุ อาวิภวนตฺถ สพฺพ เมฆิยสุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ. สตฺถา ปน
ตีหิ วิตกฺเกหิ อนฺวาสตฺตตาย ตสฺมึ อมฺพวเน ปธานมนุยฺุชิตุ
อสกฺกุณิตฺวา อาคต เมฆิยตฺเถร อามนฺเตตฺวา อติภาริย เต
เมฆิย กต อาคเมหิ ตาว เมฆิย เอกโกมฺหิ ยาว อฺโป
โกจิ ภิกฺขุ ทิสฺสตีติ ม ยาจนฺต เอกก ปหาย คจฺฉนฺเตน ภิกฺขุนา
นาม เอว จิตฺตวสิเกน ภวิตุ น วฏฏติ จิตฺต นาเมต ลหุก ต
อตฺตโน วเส วตฺเตตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
" ผนฺทน จปล จิตฺต
ทุรกฺข ทุนฺนิวารย
อุชุ กโรติ เมธาวี
อุสุกาโร ว เตชน
วาริโชว ถเล ขิตฺโต
โอกโมกตอุพฺภโต
ปริผนฺทติท จิตฺต
มารเธยฺย ปหาตเวติ."
ตตฺถ ผนฺทนนฺติ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ วิปฺผนฺทมาน. จปลนฺติ.
เอกอิริยาปเถน อสณฺหนฺโต คามทารโก วิย เอกสฺมึ อารมฺมเณ
๑

๒

๓

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๓. ๒. เอตฺถนฺตเร ปาลิย ตาวาติ ทิสฺสติ. ๓. อาคจฺฉตีติ ปาลิ.
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อสณฺหนฺต จปล. จิตฺตนฺติ วิฺาณ. ภูมิวตฺถอุ ารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตาย ปเนต จิตฺตนฺติ วุตฺต. ทุรกฺขนฺติ กิฏ สมฺพาเธ
กิฏขาทกโคณ วิย เอกสฺมึ สปฺปายารมฺมเณเยว ทุฏปนโต
ทุรกฺข. ทุนฺนิวารยนฺติ. วิสภาคารมฺมณ คจฺฉนฺต ปฏิเสเธตุ
ทุรกฺขตฺตา ทุนฺนิวารย. อุสุกาโรว เตชนนฺติ ยถา นาม อุสุกาโร
อรฺโต เอก ทณฺฑ อาหริตฺวา นิตฺตจ กตฺวา กฺชิยเตเลน
มกฺขิตฺวา องฺคารกปลฺเล ตาเปตฺวา รุกฺขาฬเก อุปฺปเฬตฺวา นีวงฺก
อุชช วาลวิชฺฌนโยคฺค กโรติ กตฺวา จ ปน ราช ราชมหามตฺตาน
สิปฺป ทสฺเสตฺวา มหนฺต สกฺการสมฺมาน ลภติ เอวเมว เมธาวี
ปณฺฑิโต วิฺู ปุริโส ผนฺทนาทิสภาวเมต จิตฺต ธุตงฺคารฺวาสวเสน นิตฺตจ อปคตโอฬาริกกิเลส กตฺวา สทฺธาสิเนเหน เตเมตฺวา
กายิกเจตสิกวิริเยน ตาเปตฺวา สมถวิปสฺสนาฬเก อุปฺปเฬตฺวา อุชุ
อกุฏิล นิพฺพิเสวน กโรติ กตฺวา จ ปน สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา
มหนฺต อวิชชฺ ากฺขนฺธ ปทาเลตฺวา ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภิฺา นว
โลกุตฺตรธมฺเมติ อิม วิเสส หตฺถคตเมว กตฺวา อคฺคทกฺขิเณยฺยภาว
ลภติ.
วาริโชวาติ มจฺโฉ วิย. ถเล ขิตฺโตติ หตฺเถน วา
ปาเทน วา ชาลาทีน วา อฺตเรน ถเล ฉฑฺฑิโต.
โอกโมกตอุพฺภโตติ โอกปุณฺเณหิ จีวเรหีติ เอตฺถ อุทก โอก
โอก ปหาย อนิเกตสารีติ เอตฺถ อาลโย อิธ อุภยป ลพฺภติ.
๑

๒

๓

๑. สี. ม. ยุ. อสณฺหนฺโต. ๒. มหาวคฺค [วินย] ทุติย. ๑๓๕. ๓. ส. ขนฺธ ๑๗/๑๒.
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โอกโมกโตติ เอตฺถ โอกโมกโต อุทกสงฺขาตา อาลยาติ อยมตฺโถ.
อุพฺภโตติ อุทฺธโต. ปริผนฺทติท จิตฺตนฺติ ยถา โส อุทกาลยโต
อุพฺภโต ถเล ขิตฺโต มจฺโฉ อุทก อลภนฺโต ปริผนฺทติ เอวมิท
ปฺจกามคุณาลยาภิรต จิตฺต ตโต อุทฺธริตฺวา มารเธยฺยสงฺขาต
วฏฏ ปหาตุ วิปสฺสนากมฺมฏาเน ขิตฺต กายิกเจตสิกวิริเยน
สนฺตาปยมาน ปริผนฺทติ ตตฺถ สณฺาตุ น สกฺโกติ เอว สนฺเตป
ธุร อนิกฺขิปต ฺวา เมธาวี ปุคฺคโล ต วุตฺตนเยเนว อุชช กมฺมนีย
กโรตีติ อตฺโถ.
อปโร นโย. อิท มารเธยฺย กิเลสวฏฏ อวิชหิตฺวา ิต
จิตฺต โส วาริโช วิย ปริผนฺทติ ตสฺมา มารเธยฺย ปหาตเว เยน
กิเลสวฏฏสงฺขาเตน มารเธยฺเยเนต ปริผนฺทติ ต ปหาตพฺพนฺติ.
คาถาปริโยสาเน เมฆิยตฺเถโร โสตาปตฺติผเล ปติฏิโต.
อฺเป พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตาติ.
เมฆิยตฺเถร วตฺถุ.
------------๒. อฺตรภิกฺขุ วตฺถุ. [ ๒๕ ]
ทุนฺนิคคฺ หสฺส ลหุโนติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
โกสลรฺโ กิร วิชิเต ปพฺพตปาเท มาติกคาโม นาเมโก
ฆนวาโส คาโม อโหสิ. อเถกทิวส สฏิมตฺตา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก
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ยาว อรหตฺตา กมฺมฏาน กถาเปตฺวา ต คาม คนฺตฺวา ปณฺฑาย
ปวิสึสุ. อถ เน โย ตสฺส คามสฺส สามิโก มาติโก นาม
ตสฺส มาตา ทิสฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา นานคฺครเสน ยาคุภตฺเตน
ปริวิสิตฺวา ภนฺเต กตฺถ คนฺตุกามตฺถาติ ปุจฺฉิ. ยถาผาสุกฏาน
มหาอุปาสิเกติ. สา วสฺสาวาสฏาน อยฺยา ปริเยสนฺติ มฺเติ
ตฺวา ปาทมูเล นิปชฺชติ ฺวา สเจ อยฺยา อิม เตมาส อิธ
วสิสฺสนฺติ อห ตีณิ สรณานิ ปฺจ สีลานิ คเหตฺวา อุโปสภกมฺม
กริสฺสามีติ อาห. ภิกฺขู มย อิม นิสฺสาย ภิกฺขาย อกิลมนฺตา
ภวนิสฺสรณ กาตุ สกฺขิสฺสามาติ อธิวาสยึสุ. สา เตส วสนฏาน
วิหาร ปฏิชคฺคิตฺวา อทาสิ. เต ตตฺถ วสนฺตา เอกทิวส สนฺนิปติตฺวา
อฺมฺ โอวทึสุ อาวุโส อมฺเหหิ ปมาทจาร จริตุ น วฏฏติ
อมฺหาก หิ สกเคห วิย อฏ มหานิรยา วิวฏทฺวาราเยว ธรมานกพุทฺธสฺส โข ปน สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา มย อาคตา
พุทฺธา จ นาม ปทานุปทิก วิจรนฺเตนป สเน อาราเธตุ น สกฺกา
ยถาชฺฌาสเยเนว อาราเธตุ สกฺกา อปฺปมตฺตา โหถ ทฺวีหิ
เอกฏาเน น าตพฺพ น นิสีทิตพฺพ สาย โข ปน เถรุปฏานกาเล
ปาโตว ภิกขฺ าจารกาเล เอกโต ภวิสสฺ าม เสสกาเล เทฺว
เอกโต น ภวิสฺสาม อปจ โข ปน อผาสุเกน ภิกฺขุนา อาคนฺตฺวา
วิหารมชฺเฌ คณฺฑิยา ปหตาย คณฺฑิสฺาย อาคนฺตฺวา ตสฺส
เภสชฺช กริสสฺ ามาติ.
๑

๑. อุคฺคเหตฺวา [ ? ].
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เตสุ เอว กติก กตฺวา วิหรนฺเตสุ เอกทิวส สา อุปาสิกา
สปฺปผาณิตาทีนิ คาหาเปตฺวา ทาสกมฺมกราทีหิ ปริวุตา สายณฺหสมเย ต วิหาร คนฺตฺวา วิหารมชฺเฌ ภิกฺขู อทิสฺวา กห นุ โข
อยฺยา คตาติ ปุริเส ปุจฉฺ ิตฺวา อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ
นิสินฺนา ภวิสฺสนฺติ อยฺเยติ วุตฺเต กึ นุ โข กตฺวา ทฏุ
สกฺขิสฺสามีติ อาห. อถ น ภิกฺขุสงฺฆสฺส กติก วตฺต ชานนมนุสฺสา
อาหสุ คณฺฑิยา ปหตาย สนฺนิปติสฺสนฺติ อยฺเยติ. สา คณฺฑึ
ปหราเปสิ. ภิกฺขู คณฺฑิสทฺท สุตฺวา กสฺสจิ อผาสุก ภวิสฺสตีติ
สกสกฏาเนหิ นิกฺขมิตฺวา วิหารมชฺเฌ สนฺนิปตึสุ. เทฺวป ชนา
เอกมคฺเคนาคตา นาม นตฺถิ. อุปาสิกา เอเกกฏานโต เอกเมกเมว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา มม ปุตฺเตหิ อฺมฺ กลโห กโต ภวิสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ กลห นุ โข ภนฺเต กริตฺถาติ.
น กโรม มหาอุปาสิเกติ. สเจ โว ภนฺเต กลโห นตฺถิ อถ
กสฺมา ยถา อมฺหาก เคห อาคจฺฉนฺตา สพฺเพ เอกโต อาคจฺฉถ
เอว อนาคนฺตฺวา เอเกกฏานโต เอเกกา ว อาคตาติ. มหาอุปาสิเก
เอเกกสฺมึ าเน นิสีทิตฺวา สมณธมฺม กริมฺหาติ. โก เอส ตาตา
สมณธมฺโม นามาติ. ทฺวตฺตึสาการสชฺฌาย กโรม อตฺตภาเว
ขยวย ปฏเปม มหาอุปาสิเกติ. กึ ปน ภนฺเต ทฺวตฺตึสากาเร
สชฺฌาย กาตุ อตฺตภาเว จ ขยวย ปฏเปตุ ตุมฺหากเมว วฏฏติ
อุทาหุ อมฺหากปติ. กสฺสจิ ภควตา อวาริโต เอส ธมฺโม
มหาอุปาสิเกติ. เตนหิ มยฺหป ทฺวตฺตสึ าการ เทถ อตฺตภาเว จ
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ขยวย ปฏปน อาจิกฺขถาติ. เตนหิ อุคฺคณฺห มหาอุปาสิเกติ
สพฺพ อุคฺคณฺหาเปสุ. สา ตโต ปฏาย ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌาย
กตฺวา อตฺตนิ ขยวย ปฏเปตฺวา เตหิ ภิกฺขูหิ ปุเรตรเมว ตโย
มคฺเค ตีณิ จ ผลานิ ปาปุณิ. มคฺเคเนว จสฺสา จตสฺโส ปฏิสมฺภทิ า
โลกิยอภิฺา จ อาคมึสุ. สา มคฺคผลสุขโต อุฏาย ทิพฺพจกฺขุนา
โอโลเกตฺวา กทา นุ โข มม ปุตฺเตหิ อย ธมฺโม อธิคโตติ
อุปธาเรนฺตี สพฺเพปเม สราคา สโทสา สโมหา ฌานวิปสฺสนามตฺต
เตส นตฺถิ กินฺนุ โข มยฺห ปุตฺตาน อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ
นตฺถีติ อาวชฺเชตฺวา อตฺถีติ ทิสฺวา เสนาสนสปฺปาย นุ โข อตฺถิ
นตฺถีติ อาวชฺเชตฺวา เสนาสนสปฺปายป ทิสฺวา ปุคฺคลสปฺปาย นุ โข
น ลภนฺตีติ อาวชฺเชตฺวา ปุคฺคลสปฺปายป ทิสฺวา อาหารสปฺปาย
นุ โข น ลภนฺตีติ อุปธาเรนฺตี อาหารสปฺปาย เนส นตฺถีติ ทิสฺวา
ตโต ปฏาย นานาวิธ ยาคุ อเนกปฺปการ ขชฺชก นานคฺครสฺจ
โภชน สมฺปาเทตฺวา ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ทกฺขิโณทก ทตฺวา
ภนฺเต ตุมฺหาก ย ย รุจฺจติ ต ต คเหตฺวา ปริภฺุชถาติ
นิยฺยาเทสิ. เต ยถารุจิยา ยาคุอาทีนิ คเหตฺวา ปริภฺุชนฺติ. เตส
สปฺปายาหาร ลภนฺตาน จิตฺต เอกคฺค อโหสิ. เต เอกคฺเคน จิตฺเตน
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต ปตฺวา
จินฺตยึสุ อโห มหาอุปาสิกา อมฺหาก ปติฏา ชาตา สเจ
มย สปฺปายาหาร น ลภิมฺหา น โน มคฺคผลปฏิเวโธ อภวิสฺส
อิทานิ วุตฺถวสฺสา ปวาเรตฺวา สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามาติ. เต
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สตฺถาร ทฏุกามมฺหาติ มหาอุปาสิก อาปุจฺฉึสุ. มหาอุปาสิกา
สาธุ อยฺยาติ เต อนุคนฺตฺวา ปุนป ภนฺเต อมฺเห โอโลเกยฺยาถาติ
พหูนิ ปยวจนานิ วตฺวา ปฏินิวตฺติ. เตป โข ภิกฺขู สาวตฺถึ
คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺนา กจฺจิ ภิกฺขเว
ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย น จ ปณฺฑเกน กิลมิตฺถาติ วุตฺตา
ขมนีย ภนฺเต ยาปนีย ภนฺเต ปณฺฑเกน ปน เนว กิลมิมฺหา
อมฺหาก หิ มาติกมาตา นาเมกา อุปาสิกา จิตฺตวาร ตฺวา อโห
วต โน เอวรูปนฺนาม อาหาร ปฏิยาเทยฺยาติ จินฺติเต ยถาจินติต
อาหาร ปฏิยาเทตฺวา อทาสีติ ตสฺสา คุณกถ กถยึสุ.
อฺตโร ภิกฺขุ ตสฺสา คุณกถ สุตฺวา ตตฺถ คนฺตุกาโม
หุตฺวา สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา ภนฺเต ต คาม
คมิสฺสามีติ สตฺถาร อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน
ต คาม ปตฺวา วิหาร ปวิฏทิวเส จินฺเตสิ อย กิร อุปาสิกา
จินฺติตจินฺติต ชานาติ อหฺจ มคฺเค กิลนฺโต วิหาร สมฺมชฺชิตุ
น สกฺขิสฺสามิ อโห วต เม วิหารปฏิชคฺคก มนุสสฺ  เปเสยฺยาติ.
อุปาสิกา เคเห นิสินฺนาว อาวชฺเชนฺตี ตมตฺถ ตฺวา คจฺฉ วิหาร
ปฏิชคฺคิตฺวา เอหีติ มนุสฺส เปเสสิ. อิตโรป ปานีย ปวิตุกาโม
อโห วต เม สกฺขรปานก กตฺวา เปเสยฺยาติ จินฺเตสิ. อุปาสิกา
ต เปเสสิ. ปุนทิวเส ปาโต ว สินิทฺธยาคุ เม อุตฺตริภงฺค เปเสตูติ
จินฺเตสิ. อุปาสิกา ตถา อกาสิ. โส ยาคุ ปวิตฺวา อโห วต
๑

๑. จ. [ ? ].
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เม เอวรูป ขชฺชก เปเสยฺยาติ จินฺเตสิ. อุปาสิกา ตป เปเสสิ.
โส จินฺเตสิ อย อุปาสิกา มยา สพฺพ จินฺติตจินฺติต เปเสสิ
อห เอต ทฏุกาโม อโห วต เม นานคฺครสโภชน คาหาเปตฺวา
สยเมว อาคจฺเฉยฺยาติ. อุปาสิกา มม ปุตฺโต ม ทฏุกาโม
คมน เม ปจฺจาสึสตีติ โภชน คาหาเปตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ตสฺส
อทาสิ. โส กตภตฺตกิจฺโจ มาติกมาตา นาม ตฺว มหาอุปาสิเกติ
ปุจฺฉิ. อาม ตาตาติ. อุปาสิเก ตฺว ปรจิตฺต ชานาสีติ. กึ
ม ปุจฺฉสิ ตาตาติ. มยา จินฺติตจินฺติต สพฺพมกาสิ เตน ต
ปุจฺฉามีติ. ปรจิตฺตชานนภิกฺขู พหู ตาตาติ. นาห อฺเ ปุจฺฉามิ
ตุว ปุจฺฉามิ อุปาสิเกติ. เอว สนฺเตป อุปาสิกา ปรจิตฺต ชานามีติ
อวตฺวา ปรจิตฺต ชานนฺตา นาม เอว กโรนฺติ ปุตฺตาติ อาห.
โส ภาริย วติท กมฺม ปุถชุ ฺชนา นาม โสภนป อโสภนป
จินฺเตนฺติ สจาห อยุตฺต จินฺตยิสฺสามิ สห ภณฺฑเกน โจร จูฬาย
คณฺหนฺตี วิย ม วิปฺปการ ปาเปยฺย มยา อิโต ปลายิตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา อุปาสิเก อห คมิสฺสามีติ อาห. กห อยฺยาติ.
สตฺถุ สนฺติก อุปาสิเกติ. วสถ ตาว ภนฺเต อิธาติ. น วสิสฺสามิ
อุปาสิเก คมิสฺสาเมวาติ นิกฺขมิตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ. อถ น
สตฺถา กึ ภิกฺขุ น ตฺว ตตฺถ วสสีติ ปุจฺฉิ. อาม ภนฺเต
น สกฺกา ตตฺถ วสิตุนฺติ. กึการณา ภิกฺขูติ. ภนฺเต สา
อุปาสิกา จินฺติตจินฺติต สพฺพ ชานาติ ปุถชุ ฺชนา จ นาม โสภนป
๑

๑. สี. ม. ยุ. อาคมน.
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อโสภนป จินฺเตนฺติ สจาห กิฺจิ อยุตฺต จินฺเตสฺสามิ สห
ภณฺฑเกน โจร จูฬาย คณฺหนฺตี วิย ม วิปฺปการ ปาเปสฺสตีติ
จินฺเตตฺวา อาคโตมฺหีติ. ภิกฺขุ ตตฺเถว ตยา วสิตุ วฏฏตีติ.
น สกฺโกมิ ภนฺเต นาห ตตฺถ วสิสฺสามีติ. เตนหิ ตฺว ภิกฺขุ
เอกเมว รกฺขิตุ สกฺขิสฺสสีติ. กึ ภนฺเตติ. ตว จิตตฺ เมว รกฺข
จิตฺต นาเมต ทุรกฺข อตฺตโน จิตฺตเมว นิคฺคณฺห มา อฺ
กิฺจิ จินฺตยิ จิตฺต นาเมต ทุนฺนิคฺคหนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
" ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน
ยตฺถ กามนิปาติโน
จิตตฺ สฺส ทมโถ สาธุ
จิตฺต ทนฺต สุขาวหนฺติ. "
ตตฺถ จิตฺต นาเมต ทุกฺเขน นิคคฺ ยฺหตีติ ทุนฺนิคฺคห ลหห
อุปฺปชฺชติ จ นิรุชฌ
ฺ ติ จาติ ลหุ ตสฺส ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน.
ยตฺถ กามนิปาติโนติ ยตฺถ กตฺถจิเทว นิปาตนสีลสฺส. เอต หิ
ลภิตพฺพฏาน วา อลภิตพฺพฏาน วา ยุตฺตฏาน วา อยุตฺตฏาน
วา น ชานาติ เนว ชาตึ โอโลเกติ น โคตฺต น วย
ยตฺถ ยตฺเถว อิจฺฉติ ตตฺถ ตตฺเถว นิปตตีติ ยตฺถ กามนิปาตีติ
วุจฺจติ ตสฺส เอวรูปสฺส จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จตูหิ อริยมคฺเคหิ
ทนฺตภาโว ยถา นิพฺพิเสวน โหติ ตถา กตภาโว สาธุ. กึการณา
อิท หิ จิตฺต ทนฺต สุขาวห ทนฺต นิพฺพิเสวน กต มคฺคผลสุข
ปรมตฺถนิพฺพานสุขฺจ อาวหตีติ.
เทสนาปริโยสาเน สมฺปตฺตปริสา พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ
๑

๑. อติเรก มฺเ.
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มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา.
สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน อิม โอวาท ทตฺวา คจฺฉ ภิกฺขุ
อฺ กิฺจิ อจินฺตยิตฺวา ตตฺเถว วสาหีติ ปหิณิ. โส ภิกขฺ ุ
สตฺถุ สนฺติกา โอวาท ลภิตฺวา ตตฺถ อคมาสิ. กิฺจิ พหิทฺธา
จินฺตน นาม น จินเตสิ. มหาอุปาสิกาป ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺตี
เถร ทิสฺวา อิทานิ โอวาททายก อาจริย ลภิตฺวา ปุนาคโต มม
ปุตฺโตติ อตฺตโน าเณเนว ปริจฉฺ ินฺทิตฺวา ตสฺส สปฺปายาหาร
ปฏิยาเทตฺวา อทาสิ. โส สปฺปายโภชน ลภิตฺวา กติปาเหเนว
อรหตฺต ปตฺวา มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต อโห มหาอุปาสิกา
มยฺห ปติฏา ชาตา อห อิม นิสสฺ าย ภวนิสฺสรณ ปตฺโตมฺหีติ
จินฺเตตฺวา อิมสฺมึ ตาว เม อตฺตภาเว ปติฏา ชาตา สสาเร
ปน เม สสรนฺตสฺส อฺเสุป อตฺตภาเวสุ อย ปติฏา ภูตปุพฺพา
โน วาติ อุปธาเรนฺโต เอกูนอตฺตภาวสต อนุสฺสริ. สาป เอกูนอตฺตภาวสเต ตสฺส ปาทปริจาริกา หุตฺวา อฺเสุ ปฏิพทฺธจิตฺตา
หุตฺวา ต ชีวิตา โวโรปาเปสิ. เถโร ตสฺสา เอตฺตก อคุณ
ทิสฺวา อโห อย มหาอุปาสิกา ภาริย กมฺม อกาสีติ จินฺเตสิ.
มหาอุปาสิกาป เคเห นิสินฺนา ว กินฺนุ โข มยฺห ปุตฺตสฺส
ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก ปตฺต โนติ อุปธารยมานา ตสฺส อรหตฺตปฺปตฺตึ
ตฺวา อุตฺตรึ อุปธารยมานา มม ปุตฺโต อรหตฺต ปตฺวา อโห
วต เม อย อุปาสิกา มหตี ปติฏา ชาตาติ จินฺเตตฺวา อตีเตป
นุ โข เม อย ปติฏา ภูตปุพฺพา โนติ อุปธาเรนฺโต เอกูน-
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อตฺตภาวสต อนุสฺสริ อห โข ปน เอกูนอตฺตภาวสเต อฺเหิ
สทฺธึ เอกโต หุตฺวา เอต ชีวิตา โวโรเปสึ อย เม เอตฺตก
อคุณ ทิสฺวา อโห ภาริย กมฺม กต อุปาสิกายาติ จินฺเตสีติ
อฺาสิ นตฺถิเอว นุ โข สสาเร สสรนฺติยา มม ปุตฺตสฺส
อุปกาโร กตปุพฺโพติ อุปธารยมานา ตโต อุตฺตรึ สติม อตฺตภาว
อนุสฺสริตฺวา สติเม อตฺตภาเว มยา เอตสฺส ปาทปริจาริกาย
หุตฺวา เอกสฺมึ ชีวิตา โวโรปนฏาเน ชีวิตทาน ทินฺน อโห มยา
มม ปุตฺตสฺส มหาอุปกาโร กโตติ ตฺวา เคเห นิสินฺนา ว อุตฺตรึ
วิเสเสตฺวา อุปธาเรถาติ อาห. โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท
สุตฺวา วิเสเสตฺวา สติม อตฺตภาว อนุสฺสริตฺวา ตตฺถ ตาย อตฺตโน
ชีวิตสฺส ทินฺนภาว ทิสวฺ า อโห มม อิมาย มหาอุปาสิกาย
อุปกาโร กตปุพฺโพติ จินฺเตตฺวา อตฺตมโน หุตฺวา ตสฺสา ตตฺเถว
จตูสุ มคฺคผเลสุ ปฺห กเถตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายิ.
อฺตรภิกฺขุ วตฺถ.ุ
----------๓. อุกกฺ ณฺิตภิกฺขุ วตฺถุ. [ ๒๖ ]
สุทุทฺทสนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย วิหรนฺโต
อฺตร อุกฺกณฺิตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
สตฺถริ กิร สาวตฺถยิ  วิหรนฺเต เอโก เสฏิปุตฺโต อตฺตโน
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กุลุปกเถร อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต อห ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม เอก
เม ทุกฺขโต มุจฺจนาการ กเถถาติ อาห. สาธาวุโส สเจสิ ทุกฺขา
มุจฺจิตุกาโม สลากภตฺต เทหิ ปกฺขิกภตฺต เทหิ วสฺสาวาสิก เทหิ
จีวราทโย ปจฺจเย เทหิ อตฺตโน สาปเตยฺย ตโย โกฏาเส กตฺวา
เอเกน กมฺมนฺต ปโยเชหิ เอเกน ปุตตฺ ทาร โปเสหิ เอก พุทฺธสาสเน
เทหีติ อาห. โส สาธุ ภนฺเตติ วุตฺตปฏิปาฏิยา สพฺพ กตฺวา ปุน
เถร ปุจฺฉิ อิโต อุตฺตรึ อฺ กึ กโรมิ ภนฺเตติ. อาวุโส ตีณิ
สรณานิ ปฺจ สีลานิ คณฺหาหีติ. ตานิป คเหตฺวา ตโต อุตตฺ รึ
ปุจฺฉิ. เตนหิ ทส สีลานิ คณฺหาหีติ. โส สาธุ ภนฺเตติ คณฺหิ.
โส เอว อนุปุพฺเพน ปฺุกมฺมสฺส กตตฺตา อนุปุพฺพเสฏิปุตฺโต
นาม ชาโต. อิโต อุตฺตรึป กาตพฺพ ปฺุ อตฺถิ ภนฺเตติ
ปุน ปุจฺฉิตฺวา เตนหิ ปพฺพชาหีติ วุตฺเต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ.
ตสฺเสโก อาภิธมฺมิโก ภิกฺขุ อาจริโย อโหสิ เอโก วินยธโร
อุปชฺฌาโย. ตสฺส ลทฺธปู สมฺปทสฺส อาจริโย อตฺตโน สนฺติก
อาคตกาเล อภิธมฺเม ปฺห กเถสิ พุทฺธสาสเน นาม อิท กาตุ
วฏฏติ อิท กาตุ น วฏฏตีติ. อุปชฺฌาโยปสฺส อตฺตโน สนฺติก
อาคตกาเล วินเย ปฺห กเถสิ พุทธฺ สาสเน นาม อิท กาตุ
วฏฏติ อิท กาตุ น วฏฏติ อิท กปฺปติ อิท น กปฺปตีติ.
โส จนฺเตสิ อโห ภาริย อิท กมฺม อห ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม
ปพฺพชิโต อิธ จ เม หตฺถปฺปสารณฏานเมว น ปฺายติ เคเห
ตฺวา วฏฏทุกฺขา มุจฺจิตุ สกฺกา มยา คิหินา ภวิตุ วฏฏตีติ.
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โส ตโต ปฏาย อุกฺกณฺิโต อนภิรโต ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌาย
น กโรติ อุทฺเทส น คณฺหาติ กิโส ลูโข ธมนิสนฺถตคตฺโต
อาลสิยาภิภูโต กจฺฉุปริกิณฺโณ อโหสิ. อถ น ทหรสามเณรา
อาวุโส กึ ตฺว ิตฏาเน ิโตว นิสินฺนฏาเน นิสินฺโน ว อโหสิ
ปณฺฑุโรคาภิภูโต กิโส ลูโข ธมนิสนฺถตคตฺโต อาลสิยาภิภูโต
กจฺฉุปริกิณฺโณ กินฺเต กตนฺติ ปุจฺฉึสุ. อุกฺกณฺิโตมฺหิ อาวุโสติ.
กึการณาติ. โส ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. เต ตสฺส อาจริยุปชฺฌายาน
อาจิกฺขึสุ. อาจริยุปชฺฌายา ต อาทาย สตฺถุ สนฺติก อคมสุ.
สตฺถา กึ ภิกฺขเว อาคตตฺถาติ อาห. ภนฺเต อย ภิกฺขุ
ตุมฺหาก สาสเน อุกฺกณฺิโตติ. เอว กิร ภิกฺขูติ. อาม ภนฺเตติ.
กึการณาติ. อห ภนฺเต ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม ปพฺพชิโต ตสฺส
เม อาจริโย อภิธมฺมกถ กเถสิ อุปชฺฌาโย วินยกถ สฺวาห อิธ
เม หตฺถปฺปสารณฏานเมว นตฺถิ คิหินา หุตฺวา สกฺกา ทุกขฺ า
มุจฺจิตุ คิหี ภวิสฺสามีติ สนฺนิฏานมกาสึ ภนฺเตติ. สเจ ตฺว
ภิกฺขุ เอกเมว รกฺขิตุ สกฺขิสฺสสิ อวเสสาน รกฺขนกิจฺจ นตฺถีติ.
กึ ภนฺเตติ ตว จิตฺตเมว รกฺขิตุ สกฺขิสฺสสีติ. สกฺขิสฺสามิ
ภนฺเตติ. เตนหิ อตฺตโน จิตฺตเมว รกฺขาหิ สกฺกา ทุกฺขา
มุจฺจิตุนฺติ อิม โอวาท ทตฺวา อิม คาถมาห
" สุทุทฺทส สุนิปุณ
ยตฺถกามนิปาติน
จิตตฺ  รกฺเขถ เมธาวี
จิตฺต คุตฺต สุขาวหนฺต.ิ "
ตตฺถ สุทุทฺทสนฺติ สุฏุ ทุททฺ ส. สุนิปุณนฺติ สุฏุ
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นิปุณ ปรมสณฺห. ยตฺถ กามนิปาตินนฺติ ชาติอาทีนิ อโนโลเกตฺวา
ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏาเนสุ ยตฺถ กตฺถจิ นิปตนสีล. จิตฺต
รกฺเขถ เมธาวีติ อนฺธพาโล ทุมฺเมโธ อตฺตโน จิตฺต รกฺขิตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถิ จิตฺตวสิโก หุตฺวา อนยพฺยสน ปาปุณาติ
เมธาวี ปน ปณฺฑิโตว จิตฺต รกฺขิตุ สกฺโกติ ตสฺมา ตฺวป จิตฺตเมว
โค เปหิ อิท หิ จิตฺต คุตฺต สุขาวห มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ อาวหตีติ.
เทสนาปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผล ปาปุณิ อฺเป
พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุเทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ.
อุกฺกณฺิตภิกฺขุ วตฺถ.ุ
-----------๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร วตฺถุ. [ ๒๗ ]
ทูรงฺคม เอกจรนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สงฺฆรกฺขิต นาม ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา นิกขฺ มิตฺวา
ปพฺพชิโต ลทฺธูปสมฺปโท สงฺฆรกฺขติ ตฺเถโร นาม หุตฺวา กติปาเหเนว
อรหตฺต ปาปุณิ. ตสฺส กนิฏโ  ปุตฺต ลภิตฺวา เถรสฺส นาม
อกาสิ. โส ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต นาม หุตฺวา วยปฺปตฺโต เถรสฺส
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท อฺตรสฺมึ คามการาเม วสฺส
อุปคนฺตฺวา เอก สตฺตหตฺถ เอก อฏหตฺถนฺติ เทฺว วสฺสาวาสิกสาฏเก ลภิตวฺ า อฏหตฺถ อุปชฺฌายสฺส เม ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขตฺวา
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สตฺตหตฺถ มยฺห ภวิสสฺ ตีติ จินฺเตตฺวา วุตฺถวสฺโส อุปชฺฌาย
ปสฺสิสฺสามีติ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปณฺฑาย จรนฺโต อาคนฺตฺวา
เถเร วิหาร อนาคเตเยว วิหาร ปวิสติ ฺวา เถรสฺส ทิวาฏาน
สมฺมชฺชิตฺวา ปาโททก อุปฏาเปตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา
อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต นิสีท.ิ อถสฺส อาคมนภาว ตฺวา
ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา นิสีทถ ภนฺเตติ เถร
นิสีทาเปตฺวา ตาลวณฺฏ อาทาย วีชติ ฺวา ปานีย ทตฺวา ปาเท
โธวิตฺวา ต สาฏก อาเนตฺวา ปาทมูเล เปตฺวา ภนฺเต อิม
ปริภฺุชถาติ วตฺวา วีชยมาโน อฏาสิ. อถ น เถโร อาห
สงฺฆรกฺขิต มยฺห จีวร ปริปุณฺณ ตฺวเมว ปริภฺุชาติ. ภนฺเต
มยา ลทฺธกาลโต ปฏาย อย ตุมหฺ ากเมว สลฺลกฺขิโต ปริโภค
กโรถาติ. โหตุ สงฺฆรกฺขิต ปริปุณณ
ฺ  เม จีวร ตฺวเมว
ปริภฺุชาติ. ภนฺเต มา เอว กโรถ ตุมฺเหหิ ปริภตุ ฺเต มยฺห
มหปฺผล ภวิสฺสตีติ. อถ น ตสฺส ปุนปฺปุน กเถนฺตสฺสาป เถโร
น อิจฺฉิ. เอว โส วีชยมาโน ิโต ว จินฺเตสิ อห เถรสฺส
คิหิกาเล ภาคิเนยฺโย ปพฺพชิตกาเล สทฺธิวิหาริโก เอวป มยา
สทฺธึ อุปชฺฌาโย ปริโภค น กาตุกาโม อิมสฺมึ มยา สทฺธึ
ปริโภค อกโรนฺเต กึ เม สมณภาเวน คิหี ภวิสฺสามีติ. อถสฺส
เอตทโหสิ ทุสฺสณฺาปโย ฆราวาโส กินฺนุ โข กตฺวา คิหิภูโต
ชีวิสฺสามีติ ตโต จินฺเตสิ อฏหตฺถสาฏก วิกฺกณ
ี ิตฺวา เอก
๑

๑. สี. ยุ. อถ น อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา.
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เอฬิก คณฺหิสฺสามิ เอฬิกา นาม ขิปปฺ  วิชายนฺติ สฺวาห วิชาต
วิชาต วิกฺกณ
ี ิตฺวา มูล กริสฺสามิ มูเล พหู กตฺวา เอก ปชาปตึ
อาเนสฺสามิ สา เอก ปุตฺต วิชายิสฺสติ อถสฺส มม มาตุลสฺส
นาม กตฺวา จูฬยานเก นิสีทาเปตฺวา มม ปุตฺตฺจ ภริยฺจ
อาทาย มาตุล วนฺทิตุ อาคมิสฺสามิ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
มม ภริย วกฺขามิ อาเนหิ ตาว เม ปุตฺต วหิสฺสามิ นนฺติ
สา กินฺเต ปุตฺเตน เอหิ ยานก ปาเชหีติ วตฺวา ปุตฺต
คเหตฺวา อห เนสฺสามิ นนฺติ สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺตี จกฺกปาเท
ฉฑฺเฑสฺสติ อถสฺส สรีร อภิรุหิตฺวา จกฺก คมิสฺสติ อถ น ตฺว
มม ปุตฺต เนว มยฺห อทาสิ น สนฺธาเรตุ นาสกฺขิ นาสิโตสิ
ตยาติ วตฺวา ปโตทยฏิยา ปฏึ ปหริสฺสามีติ. โส เอว จินฺเตนฺโต
ตฺวา วีชยมาโนว เถรสฺส สีส ตาลวณฺเฏน ปหริ. เถโร กินฺนุ โข
อห สงฺฆรกฺขิเตน สีเส ปหโตติ อุปธาเรนฺโต เตน จินฺติตจินฺติต
สพฺพ ตฺวา สงฺฆรกฺขติ มาตุคามสฺส ปหาร ทาตุ นาสกฺขิ
เอตฺถ มหลฺลกตฺเถรสฺส โก โทโสติ อาห. โส อโห นฏโมฺหิ
าต กิร เม อุปชฺฌาเยน จินฺติตจินฺติต กึ เม สมณภาเวนาติ
ตาลวณฺฏ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิตุ อารทฺโธ. อถ น ทหรสามเณรา
อนุพนฺธิตฺวา อาทาย สตฺถุ สนฺติก อาคมึสุ สตฺถา เต ภิกขฺ ู
ทิสฺวา กึ ภิกฺขเว อาคตตฺถ เอโก โว ภิกฺขุ ลทฺโธติ ปุจฺฉิ.
อาม ภนฺเต อิม ทหร อุกฺกณฺิตฺวา ปลายนฺต คเหตฺวา ตุมฺหาก
๑

๑. สี. ยุ. น สนฺธาเรตุ อสกฺขิ.
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สนฺติก อาคตมฺหาติ. เอว กิร ภิกฺขูติ. อาม ภนฺเตติ. กิมตฺถ
เต ภิกฺขุ เอว ภาริย กมฺม กต นนุ ตฺว อารทฺธวิรยิ สฺส เอกสฺส
พุทฺธสฺส ปุตฺโต มาทิสสฺส นาม พุทฺธสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา
อตฺตาน โสตาปนฺโนติ วา สกทาคามีติ วา อนาคามีติ วา
อรหาติ วา วทาเปตุ นาสกฺขิ กิมตฺถ เอว ภาริย กมฺมมกาสีติ.
อุกฺกณฺิโตสฺมิ ภนฺเตติ. กึการณา อุกฺกณฺิโตสีติ. โส วสฺสาวาสิกสาฏกาน ลทฺธทิวสโต ปฏาย ยาว เถรสฺส ตาลวณฺเฏน
ปหารา สพฺพ ต ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตฺวา อิมินา การเณน
ปลาโตสฺมิ ภนฺเตติ อาห. อถ น สตฺถา เอหิ ภิกฺขุ มา
จินฺตยิ จิตฺต นาเมต ทูเร โหนฺตป อารมฺมณ สมฺปฏิจฺฉกชาติก
ราคโทสโมหพนฺธนา มุจฺจนตฺถาย วายมิตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิม
คาถมาห
" ทูรงฺคม เอกจร
อสรีร คุหาสย
เย จิตฺต สฺเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนาติ."
ตตฺถ ทูรงฺคมนฺติ จิตฺตสฺส หิ มกฺกฏสุตฺตมตฺตกป ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน คมนาคมน นาม นตฺถิ ทูเร สนฺตป อารมฺมณ
สมฺปฏิจฺฉตีติ ทูรงฺคม นาม ชาต. สตฺตฏจิตฺตานิ ปน เอกโต
กณฺณิกพทฺธานิ เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชติ ุ สมตฺถานิ นาม นตฺถิ
อุปฺปตฺติกาเล เอเกกเมว จิตฺต อุปฺปชฺชติ ตสฺมึ นิรุทฺเธ ปุน
เอเกกเมว อุปฺปชฺชตีติ เอกจร นาม ชาต. จิตฺตสฺส สรีรสณฺาน วา
นีลาทิปกาโร วณฺณเภโท วา นตฺถีติ อสรีร นาม ชาต. คุหา นาม
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จตุมหาภูตคุหา อิทฺจ หทยรูป นิสฺสาย ปวตฺตตีติ คุหาสย นาม
ชาต. เย จิตตฺ นฺติ เย เกจิ ปุริสา วา อิตฺถี วา คหฏา วา
ปพฺพชิตา วา อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส อุปฺปชฺชิตุ อเทนฺตา สติสมฺโมเสน อุปฺปนฺนกิเลส ปชหนฺตา จิตฺต สฺเมสฺสนฺติ สฺต
อวิกฺขิตฺต กริสฺสนฺติ. โมกฺขนฺติ มารพนฺธนาติ สพฺเพ เต
กิเลสพนฺธนาภาเวน มารพนฺธนสงฺขาตา เตภูมิกวฏฏา มุจฺจิสฺสนฺตีติ.
เทสนาปริโยสาเน ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร โสตาปตฺติผล
ปาปุณิ อฺเป พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตา มหาชนสฺส สาตฺถิกา
เทสนา อโหสีติ.
ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร วตฺถุ.
------๕. จิตฺตหตฺถตฺเถร วตฺถ.ุ [ ๒๘ ]
อนวฏิตจิตฺตสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต จิตฺตหตฺถตฺเถร นาม อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร สาวตฺถวี าสี กุลปุตฺโต นฏโคณ ปริเยสนฺโต
อรฺ ปวิสิตฺวา มชฺฌนฺติกกาเล โคณ ทิสฺวา ยูเถ วิสฺสชฺเชตฺวา
อวสฺส อยฺยาน สนฺติเก อาหารมตฺต ลภิสฺสามีติ ขุปฺปปาสาปฬิโต
วิหาร ปวิสิตฺวา ภิกฺขูน สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ.
ตสฺมึ โข ปน สมเย ภิกฺขูน อวกฺการปาติย ภุตฺตาวเสสก ภตฺต
โหติ. เต ต ฉาตกปฬิต ทิสฺวา อิงฺฆ ภตฺต คเหตฺวา ภฺุชาติ
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วทึสุ. พุทฺธกาเล จ นาม อเนกสูปพฺยฺชน อุปปฺ ชฺชติ. โส ตโต
ยาปนมตฺต คเหตฺวา ภฺุชิตฺวา ปานีย ปวิตฺวา หตฺเถ โธวิตฺวา
ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า กึ ภนฺเต อชฺช อยฺยา นิมนฺตนฏาน อคมสูติ.
นตฺถิ อุปาสก ภิกฺขู อิมนิ า ว นีหาเรน นิพทฺธ ลภนฺตีติ. โส
มย อุฏาย สมุฏาย รตฺตินฺทิว นิพทฺธ กมฺม กโรนฺตาป เอว
มธุรพฺยฺชนภตฺต น ลภาม อิเม กิร นิพทฺธ ภฺุชนฺติ กึ เม
คิหิภาเวน ภิกฺขุ ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจิ. อถ น ภิกฺขู สาธุ อุปาสกาติ ปพฺพาเชสุ. โส
ลทฺธูปสมฺปโท สพฺพุปการ วตฺตปฏิวตฺต อกาสิ. โส พุทฺธาน
อุปฺปนฺเนน ลาภสกฺกาเรน กติปาหจฺจเยน ถูลสรีโร อโหสิ ตโต
จินฺเตสิ กึ เม ภิกฺขาย จริตฺวา ชีวิเตน คิหี ภวิสฺสามีติ. โส
วิพฺภมิตฺวา เคห ปาวิสิ. ตสฺส เคเห กมฺม กโรนฺตสฺส กติปาเหเนว
สรีร มิลายิ ตโต กึ เม อิมินา ทุกฺเขน สมโณ ภวิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ปุนาคนฺตฺวา ปพฺพชิ. โส กติปาห วีตินาเมตฺวา ปุน
อุกฺกณฺิตฺวา วิพฺภมิ. ปพฺพชิตกาเล ปน ภิกฺขูน อุปการโก อโหสิ.
โส ปุนป กติปาเหเนว อุกฺกณฺิตฺวา กึ เม คิหิภาเวน
ปพฺพชิสฺสามีติ คนฺตฺวา ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า ปพฺพชฺช ยาจิ. อถ น
ภิกฺขู อุปการวเสน ปุน ปพฺพาชยึสุ เอว โส ฉกฺขตฺตุ ปพฺพชิตฺวา
อุปฺปพฺพชิโต. ตสฺส ภิกขฺ ู เอส จิตฺตวสิโก หุตฺวา วิจรตีติ
จิตฺตหตฺถตฺเถโรติ นาม กรึสุ. ตสฺเสว อปราปร วิจรนฺตสฺเสว
ภริยา คพฺภนิ ี อโหสิ. โส สตฺตเม วาเร อรฺโต กสิภณฺฑ
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อาทาย เคห คนฺตฺวา ภณฺฑก เปตฺวา อตฺตโน กาสาว
คณฺหิสฺสามีติ คพฺภ ปาวิสิ. ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ภริยา นิปชฺชิตฺวา
นิทฺทายติ. ตสฺสา นิวตฺถสาฏโก อปคโต. มุขโต ลาลา ปคฺฆรติ
นาสา ฆุรุฆรุ ายติ มุข วิวฏ ทนฺต ฆสติ. สา ตสฺส อุทฺธุมาตกสรีร วิย อุปฏาสิ. โส อนิจฺจ ทุกฺข อิท อห เอตฺตก กาล
ปพฺพชิตฺวา อิม นิสฺสาย ภิกฺขุภาเว สณฺาตุ นาสกฺขินฺติ กาสาวโกฏิย
คเหตฺวา อุทเร พนฺธนฺโต ว เคหา นิกฺขมิ. อถสฺส อนนฺตรเคเห
ิตา สสฺสุ ต ตถา คจฺฉมาน ทิสฺวา อย ปฏิกฺกนฺโต อิทาเนว
อรฺโต อาคจฺฉนฺโต ว กาสาว อุทเร พนฺธติ ฺวา นิกฺขนฺโต
วิหาราภิมุโข คจฺฉติ กินฺนุ โขติ เคห ปวิสิตฺวา นิทฺทายมาน
ธีตร ปสฺสิตฺวา โส อิม ทิสฺวา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา คโตติ ตฺวา
ธีตร ปหริตวฺ า อุฏเหิ กาฬกณฺณิ สามิโก เต ต นิทฺทายมาน
ทิสฺวา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา คโต นตฺถิ โส อิโต ปฏาย ตุยฺหนฺติ
อาห. อเปหิ อเปหิ อมฺม กุโต ตสฺส คมน กติปาเหเนว ปุน
อาคมิสฺสตีติ. โสป อนิจฺจ ทุกฺขนฺติ วตฺวา คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต ว
โสตาปตฺติผล ปาปุณิ. โส คนฺตฺวา ภิกฺขู วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ.
น สกฺขิสฺสาม มย ต ปพฺพาเชตุ กุโต ตุยฺห สมณภาโว
สตฺถก นิสาทน ปาสาณสทิส ตว สีสนฺติ. ภนฺเต อิทานิ ม
อนุกมฺปาย เอกวาร ปพฺพาเชถาติ. เต ต อุปการวเสน ปพฺพาชยึสุ.
โส กติปาเหเนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ. เตป ต
๑

๑. สี. ม. ยุ. ทนฺต ฆสตีติ. นตฺถิ.
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อาหสุ อาวุโส จิตฺตหตฺถ ตว คมนสมย ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ
อิมสฺมึ เต วาเร จิรายิตนฺติ. ภนฺเต สสคฺคสฺส อตฺถิภาวกาเล
คตมฺห โส โน สสคฺโค ฉินฺโน อิทานิ อคมนธมฺมา ชาตมฺหาติ.
ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต อย ภิกฺขุ อมฺเหหิ เอว วุตฺโต
เอว นาม กเถติ อฺ พฺยากโรติ อภูต วทตีติ อาหสุ. สตฺถา
อาม ภิกฺขเว มม ปุตฺโต อตฺตโน อนวฏิต จิตฺต กาเล สทฺธมฺม
อชานนกาเล คมนาคมน อกาสิ อิทานิสฺส ปฺฺุจ ปาปฺจ
ปหีนนฺติ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
" อนวฏิตจิตฺตสฺส
สทฺธมฺม อวิชานโต
ปริปฺลวปสาทสฺส
ปฺา น ปริปูรติ
อนวสฺสุตจิตฺตสฺส
อนนฺวาหตเจตโส
ปฺุปาปปหีนสฺส
นตฺถิ ชาครโต ภยนฺติ. "
ตตฺถ อนวฏิตจิตฺตสฺสาติ จิตฺต นาเมต กสฺสจิ นิพทฺธ วา
ถาวร วา นตฺถิ โย ปน ปุคฺคโล อสฺสปฏเ ปตกุมฺภณฺฑ วิย
ถุสราสิมฺหิ โกฏิตขาณุโก วิย ขลฺลาตสีเส กทมฺพปุปฺผ วิย กตฺถจิ
น สณฺาติ กทาจิ เสวโก โหติ กทาจิ อาชีวโก กทาจิ
นิคณฺโ กทาจิ ตาปโส เอวรูโป ปุคฺคโล อนวฏิตจิตฺโต นาม
ตสฺส อนวฏิตจิตฺตสฺส สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภท อิม สทฺธมฺม
อชานนฺตสฺส ปริตฺตสทฺธตาย วา อุลฺลวนสทฺธตาย วา ปริปลฺ วปสาทสฺส กามาวจราป รูปาวจราทิเภทาป ปฺา น ปริปรู ติ
กามาวจรายป อปริปรู ยมานาย กุโต ว รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตร-
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ปฺาปริปูริสฺสตีติ
ทีเปติ. อนวสฺสุตจิตฺตสฺสาติ ราเคน
อตินฺตจิตฺตสฺส. อนนฺวาหตเจตโสติ อาหตจิตฺโต ขีลชาโตติ
อาคตฏาเน โทเสน จิตฺตสฺส ปหตภาโว วุตฺโต อิธ ปน โทเสน
อปฺปฏิหตจิตฺตสฺสาติ อตฺโถ. ปฺุปาปปหีนสฺสาติ จตุตฺถมคฺเคน
ปหีนปฺุสฺส เจว ปหีนปาปสฺส จ ขีณาสวสฺส. นตฺถิ ชาครโต
ภยนฺติ ขีณาสวสฺส ชาครนฺตสฺเสว ภยาภาโว กถิโต วิย โส
ปน สทฺธาทีหิ ชาครธมฺเมหิ สมนฺนาคตตฺตา ชาคโร นาม
ตสฺมา ชาครนฺตสฺสาป อชาครนฺตสฺสาป กิเลสภย นตฺถิ กิเลสาน
อปจฺจาวตฺตนโต น หิ ต กิเลสา อนุพนฺธนฺติ เตน เตน มคฺเคน
ปหีนาน ปุน อนุปคมนโต เตนาห โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา
ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺจาคจฺฉติ สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ
น ปจฺจาคจฺฉตีติ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา สผลา อโหสิ.
อเถกทิวส ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ ภาริยา วติเม อาวุโส
กิเลสา นาม เอวรูโป อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน กุลปุตฺโต กิเลเสหิ
อาลุลิโต สตฺต วาเร คิหี หุตฺวา สตฺต วาเร ปพฺพชิโตติ. สตฺถา
เตส กถาปวตฺตึ สุตฺวา ตขณานุรูเปน คมเนน ธมฺมสภ คนฺตฺวา
พุทฺธาสเน นิสินฺโน กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนิสนิ ฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต เอวเมว ภิกฺขเว กิเลสา นาม
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๐. ม. มู. ๑๒/๒๐๖.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 138

ภาริยา สเจ เอเต รูปโน หุตฺวา กตฺถจิ ปกฺขิปตุ สกฺกา ภเวยฺยุ
จกฺกวาล อติสมฺพาธ พฺรหฺมโลโก อตินีจโก โอกาโส เนส
น ภเวยฺย มาทิสป นาเมเต ปฺาสมฺปนฺน ปุริสาชาเนยฺย
อาโลเลนฺติ อวเสเสสุ กา กถา อหฺหิ อฑฺฒนาฬิมตฺต วรกโจรก
กุณฺกุทฺทาลฺจ นิสฺสาย ฉ วาเร ปพฺพชิตฺวา อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพติ.
กทา ภนฺเตติ. สุณิสฺสถ ภิกฺขเวติ. อาม ภนฺเตติ. เตนหิ
สุณาถาติ อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต กุทฺทาลปณฺฑิโต นาม พาหิรกปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อฏ มาเส หิมวนฺเต
วสิตฺวา วสฺสารตฺตสมเย จ ภูมิยา ตินฺตาย เคเห เม อฑฺฒนาฬิมตฺโต วรกโจรโก จ กุณฺกุทฺทาลโก จ อตฺถิ วรกโจรกพีช
มา นสฺสีติ อุปฺปพฺพชิตฺวา เอกฏาน กุทฺทาเลน กสิตฺวา ต พีช
วปตฺวา วตึ กตฺวา ปกฺกกาเล อุทฺธริตวฺ า นาฬิมตฺต พีช เปตฺวา
เสส ขาทิ. โส กึ เมทานิ เคเหน ปุน อฏมาเส ปพฺพชิสฺสามีติ
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ. อิมนิ า ว นีหาเรน นาฬิมตฺต วรกโจรกฺจ
กุณฺกุทฺทาลฺจ นิสฺสาย สตฺต วาเร คิหี หุตฺวา สตฺต วาเร
ปพฺพชิตฺวา สตฺตเม ปน วาเร จินฺเตสิ อห สตฺต วาเร อิม
กุณฺกุทฺทาล นิสฺสาย คิหี หุตฺวา ปพฺพชิโต กตฺถจิเทว น
ฉฑฺเฑสฺสามีติ. โส คงฺคาตีร คนฺตฺวา ปติตฏาน ปสฺสนฺโต
โอตริตฺวา คณฺเหยฺย ยถาสฺส ปติตฏาน น ปสฺสามิ ตถา น
๑

๑. วรกโปรกนฺติป ปาโ. . ว.
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ฉฑฺเฑสฺสามีติ จินฺเตตฺวา นาฬิมตฺต พีช ปโลติกาย พนฺธติ ฺวา
ปโลติก กุทฺทาลผเล พนฺธิตฺวา กุทฺทาล อคฺคทณฺฑเก คเหตฺวา
คงฺคาตีเร ิโต อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา อุปริสีเส ติกขฺ ตฺตุ อาวชฺชิตฺวา
คงฺคาย ขิปตฺวา นิวตฺติตฺวา โอโลเกตฺวา ปติตฏาน อทิสฺวา ชิต
เม ชิต เมติ ติกฺขตฺตุ สทฺทมกาสิ. ตสฺมึ ขเณ พาราณสี ราชา
ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา อาคนฺตฺวา นทีตีเร ขนฺธาวาร นิวาเสตฺวา
นหานตฺถาย นทึ โอติณฺโณ ต สทฺท อสฺโสสิ. ราชูนฺจ นาม
ชิต เม ชิต เมติ สทฺโท อมนาโป โหติ. โส ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อห อิทานิ อมิตฺตมทฺทน กตฺวา ชิต เมติ อาคโต
ตฺว ปน ชิต เม ชิต เมติ วิรวสิ กึ นาเมตนฺติ ปุจฺฉิ.
กุทฺทาลปณฺฑิโต ตฺว พาหิรเก โจเร ชินิ ตยา ชิต ปุน อชิตเมว
โหติ มยา ปน อชฺฌตฺติโก โลภโจโร ชิโต โส ปุน ม
น ชินิสฺสติ ตสฺเสว ชโย สาธูติ วตฺวา อิม คาถมาห
" น ต ชิต สาธุ ชิต
ย ชิต อวชียติ
ต โข ชิต สาธุ ชิต
ย ชิต นาวชียตีติ. "
ตขณเยว คงฺค โอโลเกนฺโต อาโปกสิณ นิพฺพตฺเตตฺวา
อธิคตวิเสโส อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ. ราชา มหาปุริสสฺส
ธมฺมกถ สุตวฺ า วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา สทฺธึ พลกาเยน
ปพฺพชิ. โยชนมตฺตา ปริสา อโหสิ. อปโรป สามนฺตราชา ตสฺส
ปพฺพชิตภาว สุตฺวา ตสฺส รชฺช คณฺหิสฺสามีติ อาคนฺตฺวา ตถา
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๒.
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สมิทฺธ นคร สฺุ ทิสวฺ า เอวรูป นคร ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชนฺโต
ราชา น โอรเก าเน ปพฺพชิสฺสติ มยาป ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา มหาปุริส อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา
สปริโส ปพฺพชิ. เอเตเนว นีหาเรน สตฺต ราชาโน ปพฺพชึสุ.
สตฺตโยชนิโก อสฺสโม อโหสิ. สตฺต ราชาโน โภเค ฉฑฺเฑตฺวา
เอตฺตก ชน คเหตฺวา ปพฺพชึสุ. มหาปุริโส พฺรหฺมจริยวาส วสิตฺวา
พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อห ภิกขฺ เว ตทา
กุทฺทาลปณฺฑิโต อโหสิ. กิเลสา นาเมเต เอว ภาริยาติ อาห.
จิตฺตหตฺถตฺเถร วตฺถ.ุ
--------๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ วตฺถ.ุ [ ๒๙ ]
กุมฺภูปมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย วิหรนฺโต
อารทฺธวิปสฺสเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร ปฺจสตา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา
กมฺมฏาน คเหตฺวา สมณธมฺม กริสฺสามาติ โยชนสตมคฺค
คนฺตฺวา เอก มหาคาม อคมสุ. อถ เน มนุสสฺ า ทิสฺวา
ปฺตฺตาสเนสุ นิสีทาเปตฺวา ปณีเตหิ ยาคุอาทีหิ ปริวิสติ ฺวา
กตฺถ ภนฺเต คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา ยถาผาสุกฏานนฺติ วุตฺเต
๑

๑. สี. ม. ยุ. อโหสึ.
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ภนฺเต อิม เตมาส อิเธว วสถ มยป ตุมฺหาก สนฺติเก สรเณสุ
ปติฏาย สีลานิ รกฺขิสสฺ ามาติ ยาจิตฺวา เตส อธิวาสน วิทิตฺวา
อวิทูเร าเน มหนฺโต ว วนสณฺโฑ อตฺถิ เอตฺถ วสถ ภนฺเตติ
วตฺวา อุยฺโยเชสุ. เต ภิกขฺ ู ต วนสณฺฑ ปวิสึสุ. ตสฺมึ วนสณฺเฑ
อธิวตฺถา เทวตา สีลวนฺโต อยฺยา อิม วนสณฺฑ อนุปฺปตฺตา
อยุตฺต โข ปน อมฺหาก อยฺเยสุ อิธ วสนฺเตสุ ปุตฺตภาติก
คเหตฺวา รุกเฺ ข อภิรุยฺห วสิตุนฺติ โอตริตฺวา ภูมิย นิสีทิตฺวา
จินฺตยึสุ อยฺยา อิมสฺมึ าเน อชฺเชกรตฺตึ วสิตฺวา อทฺธา เสฺว
คมิสฺสนฺตีติ. ภิกฺขูป ปุนทิวเส อนฺโตคาเม ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา ปุน
ตเมว วนสณฺฑ อาคมึสุ. เทวตา ภิกฺขุสงฺโฆ สฺวาตนาย เกนจิ
นิมนฺติโต ภวิสฺสติ ตสฺมา ปุน อาคจฺฉติ อชฺช คมน น ภวิสฺสติ
เสฺว คมิสฺสนฺติ มฺเติ อิมินา อุปาเยน อฑฺฒมาสมตฺต ภูมิยเมว
อจฺฉึสุ. ตโต จินฺตยึสุ ภทนฺตา อิม เตมาส อิเธว มฺเ
วสิสฺสนฺติ อิเธว โข ปน วสนฺเตสุ อมฺหาก รุกฺเข อภิรุหิตฺวา
นิสีทิตุป อยุตฺต เตมาส ปุตฺตภาติเก คเหตฺวา ภูมิย นิสีทนฏานานิป
อมฺหาก ทุกขฺ านิ กิฺจิ กตฺวา อิเม ภิกฺขู ปลาเปตุ วฏฏตีติ. ตา
เตสุ เตสุ รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ เจว จงฺกมนโกฏีสุ จ ฉินฺนสีสานิ
กพนฺธานิ ทสฺเสตุ อมนุสฺสสทฺทฺจ สาเวตุ อารภึสุ. ภิกขฺ ูน
ขิปตกาสาทโย โรคา ปวตฺตึสุ. เต อฺมฺ ตุยฺห อาวุโส
กึ รุชฺชติ ตุยฺห กึ รุชชฺ ตีติ ปุจฺฉิตฺวา มยฺห ขิปตโรโค มยฺห
๑

๑. สี. ยุ. ปุตฺตภาติเก.
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กาโสติ วตฺวา อาวุโส อห อชฺช จงฺกมนโกฏิย ฉินฺนสีส อทฺทส
อห รตฺติฏาเน กพนฺธ อทฺทส อห ทิวาฏาเน อมนุสฺสสทฺท
อสฺโสสึ ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกมิท าน อมฺหาก อิธ อผาสุก โหติ
สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามาติ. เต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึส.ุ อถ เน สตฺถา อาห กึ
ภิกฺขเว ตสฺมึ าเน วสิตุ น สกฺขิสฺสถาติ. อาม ภนฺเต อมฺหาก
ตสฺมึ าเน วสนฺตาน เอวรูปานิ เภรวารมฺมณานิ อุปฏหนฺติ เตน
เอวรูป อผาสุก โหติ เตน มย วชฺเชตพฺพยุตฺตกมิท านนฺติ ต
ฉฑฺเฑตฺวา ตุมฺหาก สนฺติก อาคตาติ. ภิกฺขเว ตตฺเถว ตุมฺหาก
คนฺตุ วฏฏตีติ. น สกฺกา ภนฺเตติ. ภิกฺขเว ตุมฺเห อาวุธ
อคเหตฺวา คตา อิทานิ อาวุธ คเหตฺวา คจฺฉถาติ. กตราวุธ
ภนฺเตติ. สตฺถา อห โว อาวุธ ทสฺสามิ มยา ทินฺนาวุธ คเหตฺวา
คจฺฉถาติ วตฺวา
" กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺต สนฺต ปท อภิสเมจฺจ
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ
สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานีติ "
สกล เมตฺตสุตฺต กเถตฺวา ภิกฺขเว อิม ตุมฺเห พหิ วิหารสฺส
วนสณฺฑโต ปฏาย สชฺฌายนฺตา อนฺโตวิหาร ปวิเสยฺยาถาติ
อุยฺโยเชสิ. เต สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ต
วนสณฺฑ ปตฺวา พหิวิหาเร คณสชฺฌาย สชฺฌายมานาว วนสณฺฑ
ปวิสึสุ. สกลวนสณฺเฑ เทวตา เมตฺตจิตฺต ปฏิลภิตฺวา เตส
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๑๓.
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ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ อาปุจฺฉึสุ คตฺตสมฺพาหน
อาปุจฺฉึสุ เตส ตตฺถ ตตฺถ อารกฺข สุสวิหิต กรึสุ จกฺกธุปน วิย
สนฺนิสินฺนา อเหสุ. กตฺถจิ อมนุสฺสสทฺโท นาม นาโหสิ. เตส
ภิกฺขูน จิตฺต เอกคฺค โหติ. เต รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ นิสินฺนา
วิปสฺสนาย จิตฺต โอตาเรตฺวา อตฺตนิ ขยวย ปฏเปตฺวา อย
อตฺตภาโว นาม ภิชฺชนตฺเถน อถาวรตฺเถน กุลาลภาชนสทิโสติ
วิปสฺสน วฑฺฒยึสุ. สมฺมาสมฺพุทฺโธ คนฺธกุฏยิ  นิสินฺโนว เตส
วิปสฺสนาย อารทฺธภาว ตฺวา เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา เอวเมว
ภิกฺขเว อย อตฺตภาโว นาม ภิชฺชนตฺเถน อถาวรตฺเถน กุลาลภาชนสทิโส เอวาติ วตฺวา โอภาส ผริตฺวา โยชนสเต ิโตป เตส
อภิมุเข นิสินฺโน วิย ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชตฺวา ทิสฺสมาเนน
รูเปน อิม คาถมาห
" กุมฺภูปม กายมิม วิทิตฺวา
นครูปม จิตฺตมิท ถเกตฺวา
โยเธถ มาร ปฺาวุเธน
ชิตฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยาติ."
ตตฺถ กุมฺภูปมนฺติ อพลทุพพฺ ลตฺเถน อนทฺธนิยตาย ตาวกาลิกตฺเถน อิม เกสาทิสมุหสงฺขาต กาย กุมฺภูปม กุลาลภาชนสทิส
วิทิตฺวา. นครูปม จิตฺตมิท ถเกตฺวาติ นคร นาม พหิทฺธา ถิร
โหติ คมฺภีรปริข ปาการปริกฺขิตฺต ทฺวารฏฏาลกยุตฺต อนฺโต สุวิภตฺต
๑

๒

๓

๔

๑. สี. ปกฺกธุปน. ๒. ยุ. อโหสิ. ๓. สี. ม. ยุ. อามนฺเตสิ. ๔. สี. ม. ยุ. เปตฺวา.
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วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺน อนฺตราปณ ต วิลมุ ฺปสฺสามาติ พหิทฺธา
โจรา อาคนฺตฺวา ปวิสิตุ อสกฺโกนฺตา ปพฺพต อาสชฺช ปฏิหตา วิย
คจฺฉนฺติ เอวเมว ปณฺฑิโต กุลปุตฺโต อตฺตโน วิปสฺสนาจิตฺต ถิร
นครสทิส กตฺวา ถเกตฺวา นคเร ิโต เอกโตธาราทินา นานปฺปกาเรน
อาวุเธน โจรคณ วิย วิปสฺสนามเยน จ อริยมคฺคมเยน จ
ปฺาวุเธน ต ต มคฺควชฺฌ กิเลส ปฏิพาหนฺโต ต กิเลสมาร
โยเธถ ปหเรยฺยาติ อตฺโถ. ชิตฺจ รกฺเขติ ชิต อุปฺปาทิต
ตรุณวิปสฺสน อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปาย
ธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ อาเสวนฺโต อนฺตรนฺตรา สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏาย สุทฺธจิตฺเตน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต รกฺเขยฺย.
อนิเวสโน สิยาติ อนาลโย ภเวยฺย. ยถา นาม โยโธ
สงฺคามสีเส พลโกฏก กตฺวา อมิตฺเตหิ สทฺธึ ยุชฺฌนฺโต ฉาโต วา
ปปาสิโต วา หุตฺวา สนฺนาเห สิถิเล อาวุเธ วา ปติเต พลโกฏก
ปวิสิตฺวา วิสฺสมิตฺวา ภฺุชิตฺวา ปวิตฺวา สนฺนยฺหิตฺวา อาวุธ
คเหตฺวา ปุน นิกฺขมิตฺวา ยุชฺฌนฺโต ปรเสน มทฺทติ อชิต ชินาติ
ชิต รกฺขติ โส หิ สเจ พลโกฏเก เอว วิสฺสมนฺโต ต
อสฺสาเทนฺโต อจฺเฉยฺย รชฺช ปรหตฺถคต กเรยฺย เอวเมว ภิกฺขุ
ปฏิลทฺธ ตรุณวิปสฺสน ปุนปฺปุน สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ตโต
วุฏาย สุทธฺ จิตฺเตน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต รกฺขิตุ สกฺโกติ อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน กิเลสมาร ชินาติ สเจ ปน โส สมาปตฺติเมว
อสฺสาเทติ สุทฺธจิตฺเตน ปุนปฺปุน สงฺขาเร น สมฺมสติ. มคฺคผล-
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ปฏิเวธ กาตุ น สกฺโกติ ตสฺมา รกฺขิตพฺพยุตฺตก รกฺขนฺโต
อนิเวสโน สิยา สมาปตฺตึ นิเวสน กตฺวา ตตฺถ น นิเวเสยฺย อาลย
น กเรยฺยาติ อตฺโถ. ตุมฺเห เอว กโรถาติ เอว สตฺถา เตส
ภิกฺขูน ธมฺม เทเสสิ.
เทสนาวสาเน ปฺจสตา ภิกฺขู นิสินฺนฏาเน นิสินฺนา ว สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา ตถาคตสฺส สุวณฺณวณฺณ สรีร
วณฺเณนฺตา โถเมนฺตา วนฺทนฺตา ว อาคจฺฉึสูติ.
อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ วตฺถุ.
--------๗. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร วตฺถุ. [ ๓๐ ]
อจิร วตย กาโยติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร สาวตฺถวี าสี กุลปุตฺโต สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมกถ
สุตฺวา สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชิโต ลทฺธูปสมฺปโท ติสฺสตฺเถโร
นาม อโหสิ. คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล ตสฺส สรีเร โรโค
อุทปาทิ. สาสปมตฺติโย ปฬกา อุฏหึสุ. ตา อนุปุพฺเพน มุคฺคมตฺตา
กาฬายมตฺตา โกลฏิมตฺตา อามลกมตฺตา เพลุวมตฺตา หุตฺวา
ปภิชฺชึสุ. สกลสรีร ฉิททฺ าวฉิทฺท อโหสิ. ปูติคตฺต ติสฺสตฺเถโรเตฺววสฺส นาม อุทปาทิ. อถสฺส อปรภาเค อฏีนิ ภิชชฺ สึ ุ. โส
อปฺปฏิชคฺคิโย อโหสิ. นิวาสนปารุปน ปุพฺพโลหิตมกฺขิต ชาลปุวสทิส
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อโหสิ. สทฺธิวิหาริกาทโย ปฏิชคฺคิตุ อสกฺโกนฺตา ฉฑฺฑยึสุ. โส
อนาโถ หุตฺวา นิปชฺช.ิ
พุทฺธานฺจ นาม เทฺว วาเร โลกโวโลกน อวิชหิต โหติ
ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺตา จกฺกวาฬมุขวฏฏิโต ปฏาย คนฺธกุฏิอภิมุข าณ กตฺวา โอโลเกนฺติ สาย โอโลเกนฺตา คนฺธกุฏิโต
ปฏาย พาหิราภิมุข าณ กตฺวา โอโลเกนฺติ. ตสฺมึ ปน
สมเย ภควโต าณชาลสฺส อนฺโต ปูติคตฺต ติสฺสตฺเถโร ปฺายิ.
สตฺถา ติสฺสสฺส ภิกฺขุโน อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา อย
สทฺธิวิหาริกาทีหิ ฉฑฺฑิโต อิทานิสฺส ม เปตฺวา อฺ ปฏิสรณ
นตฺถีติ คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา วิหารจาริก จรมาโน วิย อคฺคิสาล
คนฺตฺวา อุกฺขลึ โธวิตฺวา อุทก ทตฺวา อุทฺธน อาโรเปตฺวา อุทกสฺส
ตตฺตภาว อาคมยมาโน อคฺคิสาลายเมว อฏาสิ ตตฺตภาว ชานิตฺวา
คนฺตฺวา ติสฺสภิกฺขุโน นิปนฺนมฺจกโกฏิย คณฺหิ. ตทา ภิกฺขู อเปถ
ภนฺเต มย คณฺหิสฺสามาติ มฺจก คเหตฺวา อคฺคิสาล อานยึสุ.
สตฺถา อมฺพณก อาหราเปตฺวา อุณฺโหทก อาสิฺจิตฺวา เตหิ ภิกฺขูหิ
ตสฺส ปารุปน คาหาเปตฺวา อุณฺโหทเกน มทฺทาเปตฺวา อาตเป
วิสฺสชฺชาเปสิ. อถสฺส สนฺติเก ตฺวา ต สรีร อุณฺโหทเกน เตเมตฺวา
ตสฺส สรีร ฆสิตฺวา นหาเปสิ. ตสฺส นหานปริโยสาเน ปารุปน
สุกฺขิ. อถ น ต นิวาสาเปตฺวา นิวตฺถกาสาว อุทเกน มทฺทาเปตฺวา
อาตเป วิสฺสชฺชาเปสิ. อถสฺส คตฺเต อุทเก ฉินฺนมตฺเต ต สุกขฺ ิ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. ตสฺส สรีรนฺติ. นตฺถิ.
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โส เอก กาสาว นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา สลฺลหุกสรีโร
เอกคฺคจิตฺโต หุตฺวา มฺจเก นิปชฺชิ. สตฺถา ตสฺส อุสฺสสี เก
ตฺวา ภิกฺขุ อย ตว กาโย อเปตวิฺาโณ นิรุปกาโร หุตฺวา
กลิงฺคร วิย ปวิย สยิสฺสตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อจิร วตย กาโย
ปวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑโฺ ฑ อเปตวิฺาโณ นิรตฺถว กลิงฺครนฺติ. "
ตตฺถ อจิร วตาติ ภิกฺขุ น จิรสฺเสวาย กาโย ปวึ
อธิเสสฺสติ อิมิสฺสา ปกติสยเนน สยิตาย ปวิยา อุปริ สยิสสฺ ติ.
ฉุฑฺโฑติ อปวิทฺโธ อปคตวิฺาณตาย ตุจฺโฉ หุตฺวา เสสฺสตีติ
ทสฺเสติ. ยถากึ นิรตฺถว กลิงฺครนฺติ นิรุปการ นิรตฺถก กฏขณฺฑ
วิย. ทพฺพสมฺภารตฺถิกา หิ มนุสฺสา อรฺ ปวิสิตฺวา อุชกุ 
อุชุกสณฺาเนน วงฺก วงฺกสณฺาเนน ฉินฺทิตฺวา ทพฺพสมฺภาร
คณฺหนฺติ อวเสส ปน สุสิรฺจ ปูติกฺจ อสารกฺจ คณฺิกชาตฺจ
ฉินฺทิตฺวา ตตฺเถว ฉฑฺเฑนฺติ อฺเ ทพฺพสมฺภารตฺถิกา อาคนฺตฺวา
ต คเหตฺวา อากงฺขนฺตา นาม นตฺถิ ต โอโลเกตฺวา อตฺตโน
อุปการกเมว คณฺหนฺติ อิตร ปวีคตเมว โหติ ต ปน เตน เตน
อุปาเยน มฺจปฏิปาทก วา ปาทกลิก วา ผลกปก วา กาตุ
สกฺกาป ภเวยฺย อิมสฺมึ ปน อตฺตภาเว ทฺวตฺตึสาย โกฏาเสสุ
เอกโกฏาโสป มฺจปฏิปาทกาทิวเสน วา อฺเน วา อุปการมุเขน คยฺหุปโค นาม นตฺถิ เกวล นิรตฺถว กลิงฺคร อย กาโย
อปคตวิฺาโณ กติปาหสฺเสว ปวิย เสสฺสตีติ.
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เทสนาวสาเน ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณิ. อฺเป พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ. เถโรป อรหตฺต
ปตฺวา ปรินพิ ฺพายิ. สตฺถา ตสฺส สรีรกิจฺจ การาเปตฺวา ธาตุโย
คเหตฺวา เจติย การาเปสิ.
ภิกฺขู สตฺถาร ปุจฉฺ ึสุ ภนฺเต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร กุหึ
นิพฺพตฺโตติ. ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเวติ. ภนฺเต เอวรูปสฺส อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส ภิกขฺ ุโน กึการณา คตฺต ปูติก ชาต กึการณา
อฏีนิ ภินนฺ านิ กิมสฺส การณ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยภาว ปตฺตนฺติ.
ภิกฺขเว สพฺพเมต เอตสฺส อตฺตนา กตกมฺเมน นิพฺพตฺตนฺติ. กึ ปน
เตน ภนฺเต กตนฺติ. เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถาติ อตีต อาหริ
อย กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล สากุณิโก หุตฺวา พหู สกุเณ
วธิตฺวา อิสสฺ รชน อุปฏหิ เตส ทินฺนาวเสเส วิกฺกีณาติ
วิกฺกีณาวเสสา มาเรตฺวา ปตา ปูตกิ า ภวิสฺสนฺตีติ ยถา
อุปฺปติตุ น สกฺโกนฺติ ตถา เตส ชงฺฆฏีนิ จ ปกฺขฏีนิ จ
ภินฺทิตฺวา ราสึ กตฺวา เปสิ. เต ปุนทิวเส วิกฺกณ
ี าติ อติพหูน
ลทฺธกาเล อตฺตโน อตฺถาย ปจาเปสิ. ตสฺส เอกทิวส รสโภชเน
ปกฺเก เอโก ขีณาสโว ปณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส เคหทฺวาเร
อฏาสิ. โส เถร ทิสฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา มยา พหู ปาณา
มาริตา อยฺโย จ เม เคหทฺวาเร ิโต อนฺโตเคเห จ รสโภชน
สวิชฺชติ ปณฺฑปาตมสฺส ทสฺสามีติ ตสฺส ปตฺต อาทาย ปูเรตฺวา
๑

๑. สี. ม. ยุ. มาเรตฺวา ขาทิตา.
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รสปณฺฑปาต ทตฺวา เถร ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ภนฺเต
ตุมฺเหหิ ทิฏ ธมฺมสฺส มตฺถก ปาปุเณยฺยนฺติ อาห. เถโร เอว
โหตูติ อนุโมทน อกาสิ.
ภิกฺขเว ตทา ติสฺสสฺส กตกมฺมวเสเนว เอต ติสฺสสฺส
นิปฺผนฺน สกุณาน อฏิเภทนิสฺสนฺเทน ติสฺสสฺส คตฺต ปูติก
ชาต อฏีนิ จ ภินฺนานิ ขีณาสวสฺส รสปณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน
อรหตฺต ปตฺโตติ.
ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร วตฺถุ.
-------------๘. นนฺทโคปาลก วตฺถ.ุ [ ๓๑ ]
ทิโส ทิสนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา โกสลชนปเท
วิหรนฺโต นนฺทโคปาลก อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติโน นนฺโท นาม
โคปาลโก โคยูถ รกฺขติ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค. โส กิร
ยถา เกณิโย ชฏิโล ปพฺพชิตเวเสน เอว โคปาลกตฺเตน ราชปล
ปริหรนฺโต อตฺตโน กุฏม ฺพ รกฺขติ. โส กาลานุกาล ปฺจโครเส
อาทาย อนาถปณฺฑิกสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา สตฺถาร ปสฺสติ ธมฺม
สุณาติ อตฺตโน วสนฏาน อาคมนตฺถาย สตฺถาร ยาจติ. สตฺถา
ตสฺส าณปริปาก อาคมยมาโน อาคนฺตฺวา ตสฺส ปริปกฺกภาว
๑

๑. ม. อคนฺตฺวา.
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ตฺวา เอกทิวส มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต จาริก จรนฺโต มคฺคา
โอกฺกมฺม ตสฺส วสนฏานาสนฺเน อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิ.
นนฺโท สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา สตฺถาร
นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขสุ งฺฆสฺส ปณีต
ปฺจโครสทาน อทาสิ. สตฺตเม ทิวเส สตฺถา อนุโมทน กตฺวา
ทานกถาทิเภท อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. กถาปริโยสาเน นนฺทโคปาลโก
โสตาปตฺติผเล ปติฏาย สตฺถุ ปตฺต คเหตฺวา สตฺถาร อนุคจฺฉนฺโต
ทูร คนฺตฺวา ติฏ อุปาสกาติ นิวตฺติยมาโน วนฺทิตฺวา นิวตฺติ.
อถ น เอโก ลุทฺธโก วิชฺฌิตฺวา มาเรสิ. ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตา
ภิกฺขู ทิสฺวา คนฺตฺวา สตฺถาร อาหสุ นนฺโท ภนฺเต โคปาลโก
ตุมฺหาก อิธาคตตฺตา มหาทาน ทตฺวา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตนฺโต
มาริโต สเจ ตุมฺเห นาคจฺฉิสฺสถ นาสฺส มรณ อภวิสฺสาติ.
สตฺถา ภิกฺขเว มยิ อาคเตป อนาคเตป ตสฺส จตสฺโส ทิสา
จตสฺโส อนุทิสา คจฺฉนฺตสฺสาป มรณโต มุจฺจนุปาโย นาม นตฺถิ
ย หิ เนว โจรา น เวริโน กโรนฺติ ต อิเมส สตฺตาน อนฺโต
ปวตฺต มิจฺฉาปณิหิต จิตฺตเมว กโรตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" ทิโส ทิส ยนฺต กยิรา
เวรี วา ปน เวริน
มิจฉฺ าปณิหิต จิตฺต
ปาปโย น ตโต กเรติ."
ตตฺถ ทิโส ทิสนฺติ โจโร โจร. ทิสฺวาติ ปาเสโส ยนฺต
กยิราติ ยนฺต ตสฺส อนยพฺยสน กเรยฺย. ทุติยปเทป เอเสว นโย.
๑

๑. สี. ยุ. อาคนฺตฺวา.
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อิท วุตฺต โหติ เอโก เอกสฺส มิตฺตทุพฺภิโจโร ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ อปรชฺฌนฺโต ยสฺส อปรชฺฌติ ตป ตเถว อตฺตนิ
อปรชฺฌนฺต โจร ทิสฺวา เวรี วา ปน เกนจิเทว การเณน
พนฺธเวร เวรึ ทิสฺวา อตฺตโน กกฺขฬตาย ทารุณตาย ย ตสฺส
อนยพฺยสน กเรยฺย ปุตฺตทาร วา ตสฺส ปเฬยฺย เขตฺตาทีนิ วา
นาเสยฺย ชีวติ า วา ปน น โวโรเปยฺย ทสสุ อกุสลกมฺมปเถสุ
มิจฺฉาปตตฺตา มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต ปาปโย น ตโต กเร ต
ปุริส ตโต การณโต ปาปตร กเรยฺย วุตฺตปฺปกาโร หิ ทิโส วา
เวรี วา ทิสสฺส วา เวริโน วา อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ทุกฺข วา
อุปฺปาเทยฺย ชีวิตกฺขย วา กเรยฺย อิท ปน อกุสลกมฺมปเถสุ
มิจฺฉาปต จิตฺต ทิฏเป ธมฺเม อนยพฺยสน ปาเปติ อตฺตภาวสหสฺเสสุป จตูสุ อปาเยสุ ขิปตฺวา สีส อุกฺขิปตุ น เทตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา มหาชนสฺส
สาตฺถิกา เทสนา ชาตา. อุปาสเกน ปน ภวนฺตเร กต กมฺม
ภิกฺขูหิ น ปุจฺฉิต ตสฺมา สตฺถารา น กถิตนฺติ.
นนฺทโคปาลก วตฺถุ.
-------------
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๙. โสเรยฺยตฺเถร วตฺถุ. [ ๓๒ ]
น ต มาตา ปตา กยิราติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
โสเรยฺยนคเร สมุฏิต สาวตฺถิย นิฏาเปสิ.
สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิย วิหรนฺเต โสเรยฺยนคเร โสเรยฺยเสฏิปุตฺโต เอเกน สหายเกน สทฺธึ สุขยานเก นิสีทิตฺวา มหนฺเตน
ปริวาเรน นหานตฺถาย นครา นิกฺขมิ. ตสฺมึ ขเณ มหากจฺจายนตฺเถโร
โสเรยฺยนคร ปณฺฑาย ปวิสิตุกาโม พหินคเร สงฺฆาฏึ ปารุปติ.
เถรสฺส จ สุวณฺณวณฺณ สรีร. โสเรยฺยเสฏิปุตฺโต ต ทิสฺวา
จินฺเตสิ อโห วต อย เถโร มม ภริยา ภเวยฺย มม วา
ภริยาย สรีรวณฺโณ เอตสฺส สรีรวณฺโณ วิย ภเวยฺยาติ. ตสฺส
จินฺติตมตฺเตเยว ปุริสลิงคฺ  อนฺตรธายิ อิตฺถลี ิงฺค ปาตุรโหสิ. โส
ลชฺชมาโน ยานกา โอรุยฺห ปลายิ. ปริชโน ต อสฺชานนฺโต
กิเมต กิเมตนฺติ อาห. สาป ตกฺกสิลมคฺค ปฏิปชฺชิ. สหายโกปสฺสา
อิโต จิโต จ วิจริตฺวาป นาทฺทส. สพฺเพ นหายิตฺวา เคห อคมสุ
กห เสฏิปุตฺโตติ วุตฺเต นหาตฺวา อาคโต ภวิสฺสตีติ มฺิมฺหาติ
วทึสุ. อถสฺส มาตาปตโร ตตฺถ ตตฺถ ปริเยสิตฺวา อปสฺสนฺตา
โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา มโต ภวิสฺสตีติ มตกภตฺต อทสุ. สา เอก
ตกฺกสิลคามิสตฺถวาห ทิสฺวา ยานก ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิ.
อถ น มนุสฺสา ทิสฺวา อมฺหาก ยานกสฺส ปจฺฉโต ปจฺฉโต
อาคจฺฉสิ มย กสฺเสสา ทาริกาติ ต น ชานามาติ วทึสุ. สามิ
ตุมฺเห อตฺตโน ยานก ปาเชถ อห ปทสา คมิสฺสามีติ คจฺฉนฺตี
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คจฺฉนฺตี องฺคุลิมุทฺทิก ทตฺวา เอกสฺมึ ยานเก โอกาส กาเรสิ.
มนุสฺสา จินฺตยึสุ ตกฺกสิลนคเร อมฺหาก เสฏิปุตฺตสฺส ภริยา
นตฺถิ มย ตสฺส อาจิกฺขิสฺสาม มหาปณฺณากาโร โน ภวิสฺสตีติ.
เต คนฺตฺวา สามิ อมฺเหหิ ตุมฺหาก อิตฺถีรตน อานีตนฺติ. โส
สุตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา อตฺตโน วยานุรูป อภิรูป ปาสาทิก
ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห อตฺตโน เคเห อกาสิ.
ปุริสา หิ อิตฺถิโย อิตฺถิโย วา ปุริสา อภูตปุพฺพา นาม นตฺถิ.
ปุริสา หิ ปรสฺส ทาเรสุ อติจริตฺวา กาล กตฺวา พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา มนุสฺสชาตึ อาคจฺฉนฺตา อตฺตภาวสเต
อิตฺถีภาว อาปชฺชนฺติ. อานนฺทตฺเถโรป กปฺป สตสหสฺส ปูริตปารมี
อริยสาวโก สสาเร สสรนฺโต เอกสฺมึ อตฺตภาเว กมฺมารกุเล
นิพฺพตฺโต ปรทารกมฺม กตฺวา นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน จุทฺทสสุ
อตฺตภาเวสุ ปุริสสฺส ปาทปริจาริกา อิตฺถี อโหสิ สตฺตสุ อตฺตภาเวสุ
วีชุทฺธรณ ปาปุณิ. อิตฺถิโย ปน ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา อิตฺถีภาเว
ฉนฺท วิราเชตฺวา อิท โน ปฺุ ปุริสตฺตภาว ปฏิลาภาย สวตฺตตูติ
จิตฺต อธิฏหิตฺวา กาล กตฺวา ปุริสตฺตภาว ปฏิลภนฺติ. ปติเทวตา
หุตฺวา สามิสมฺมาปฏิปตฺติวเสนาป ปุริสตฺตภาว ปฏิลภนฺเตว.
อยฺจ เสฏิปุตฺโต เถเร อโยนิโส จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา อิมสฺมึเยว
อตฺตภาเว อิตฺถีภาว ปฏิลภิ.
ตกฺกสิลาย เสฏิปุตฺเตน สทฺธึ สวาสมนฺวาย ปนสฺสา กุจฺฉิย
คพฺโภ ปติฏ าสิ. สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต ลภิตฺวา ตสฺส ปทสา
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คมนกาเล อปรป ปุตฺต ปฏิลภิ เอวมสฺสา กุจฺฉิย วุตฺถา เทฺว
ปุตฺตา อเหสุ โสเรยฺยนคเร ต ปฏิจฺจ นิพฺพตฺตา เทฺวติ จตฺตาโร
ปุตฺตา อเหสุ.
ตสฺมึ กาเล โสเรยฺยนครโต โย ตสฺสา สหายโก เสฏิปุตฺโต
โส ปฺจหิ สกฏสเตหิ ตกฺกสิล คนฺตฺวา สุขยานเก นิสินฺโน นคร
ปาวิสิ. อถ น สา อุปริปาสาทตเล วาตปาน วิวริตฺวา อนฺตรวีถึ
โอโลกยมานา ิตา ทิสฺวา ต สฺชานิตฺวา ทาสึ เปเสตฺวา ต
ปกฺโกสาเปตฺวา มหาตเล นิสีทาเปตฺวา มหนฺต สกฺการสมฺมาน
อกาสิ. อถ น โส อาห ภทฺเท ตฺว อิโต ปุพฺเพ อมฺเหหิ
น ทิฏปุพฺพา อถ จ ปน โน มหนฺต สกฺการ กโรสิ ชานาสิ
ตฺว อมฺเหติ. อาม สามิ ชานามิ นนุ ตุมฺเห โสเรยฺยนครวาสิโนติ.
อาม ภทฺเทติ. สา มาตาปตูนฺจ ภริยาย จ ปุตฺตานฺจ อโรคภาว
ปุจฺฉิ. อิตโร อาม ภทฺเท อโรคาติ วตฺวา อมฺม ชานาสิ ตฺว
เอเตติ อาห. อาม สามิ ชานามิ เตส เอโก ปุตฺโต อตฺถิ
โส กหนฺติ. ภทฺเท เอต มา กเถสิ มย เตน สทฺธึ เอกทิวส
สุขยานเก นิสีทิตฺวา นหายิตุ นิกฺขนฺตา เนวสฺส คตึ ชานาม
อิโต จิโต จ วิจริตฺวา ต อทิสฺวา มาตาปตูน อาโรจยิมฺหา
เตปสฺส โรทิตฺวา กนฺทติ ฺวา เปตกิจฺจ กรึสูติ. อห โส สามีติ.
อเปหิ ภทฺเท กึ กเถสิ มยฺห สหายโก เทวกุมาโร วิย โสภติ
เอโส ปุรโิ สติ. โหตุ สามิ อห โสติ. อถ น อิท กึ นามาติ.
ตทิวสนฺเต อยฺโย มหากจฺจายนตฺเถโร ทิฏโ ติ. อาม ทิฏโ ติ.
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อห อยฺย มหากจฺจายนตฺเถร โอโลเกตฺวา อโห วต อย วา
เถโร มม ภริยา ภเวยฺย เอตสฺส วา สรีรวณฺโณ วิย มม
ภริยาย สรีรวณฺโณ ภเวยฺยาติ จินฺเตสึ จินฺติตกฺขเณเยว ปุริสลิงฺค
อนฺตรธายิ อิตฺถีลิงฺค ปาตุภวิ อถาห ลชฺชาย กสฺสจิ วตฺตุ
อสกฺกุณิตฺวา ตโต ปลายิตฺวา อิธาคตา สามีติ. อโห เต ภาริย
กมฺม กต กสฺมา มยฺห นาจิกฺขิ อปจ ปน เต เถโร ขมาปโตติ.
น ขมาปโต สามิ ชานาสิ ปน ตฺว กห เถโรติ. อิมเมว
นคร อุปนิสฺสาย วิหรตีติ. สเจ ปณฺฑาย จรนฺโต อิธาคจฺเฉยฺย
อห มม อยฺยสฺส ภิกฺขาหาร ทเทยฺยามีติ. เตนหิ สีฆ สกฺการ
กโรหิ อมฺหาก อยฺย ขมาเปสฺสามาติ. โส เถรสฺส วสนฏาน
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินโฺ น ภนฺเต เสฺว มยฺห ภิกขฺ 
คณฺหถาติ อาห. นนุ ตฺว เสฏิปุตฺต อาคนฺตุโกสีติ. ภนฺเต มา
อมฺหาก อาคนฺตุกภาว ปุจฺฉถ เสฺว เม ภิกฺข คณฺหถาติ. เถโร
อธิวาเสสิ. เคเหป เถรสฺส มหาสกฺกาโร ปฏิยตฺโต. เถโร ปุนทิวเส
ต เคหทฺวาร อคมาสิ. อถ น นิสีทาเปตฺวา ปณีเตน อาหาเรน
ปริวิสิตฺวา เสฏิปุตฺโต ต อิตฺถึ คเหตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล
นิปชฺชาเปตฺวา ภนฺเต มยฺห สหายิกาย ขมถาติ อาห. กิเมตนฺติ
อย ภนฺเต ปุพฺเพ มยฺห ปยสหายโก หุตฺวา ตุมฺเห โอโลเกตฺวา
เอว นาม จินฺเตสิ อถสฺส ปุริสลิงคฺ  อนฺตรธายิ อิตฺถีลิงฺค
ปาตุภวิ ขมถ ภนฺเตติ. เตนหิ อุฏหถ ขมามิ โว อหนฺติ.
เถเรน ขมามีติ วุตฺตมตฺเตเยว อิตฺถีลิงฺค อนฺตรธายิ. ปุริสลิงฺค
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ปุริสลิงฺเค ปาตุภูตมตฺเตเยว ต ตกฺกสิลาย เสฏิปุตฺโต อาห
สมฺม สหายก อิเม เทฺว ทารกา ตว กุจฺฉิย วุตถฺ ตฺตา ม
ปฏิจฺจ นิพพฺ ตฺตตฺตา อุภินฺนป โน ปุตฺตาเอว อิเธว วสิสฺสาม
มา อุกฺกณฺีติ. สมฺม อห เอเกน อตฺตภาเวน ปม ปุรโิ ส หุตวฺ า
ปุน อิตฺถีภาว ปตฺวา ปุน ปุรโิ ส ชาโตติ วิปฺปการปฺปตฺโต ปม
ม ปฏิจฺจ เทฺว ปุตฺตา นิพฺพตฺตา อิทานิ เม กุจฺฉิโต เทฺว นิกฺขนฺตา
สฺวาห เอเกนตฺตภาเวน วิปฺปการ ปตฺวา ปุน เคเห วสิสฺสามีติ
สฺ มา กริ อห มม อยฺยสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสาม อิเม
เทฺว ทารกา ตว ภารา โหนฺตุ อิเมสุ มา ปมชฺชีติ วตฺวา
ปุตฺเต ปริจมุ ฺพิตฺวา ปริมชฺชิตฺวา ปตุ นิยฺยาเทตฺวา นิกฺขมิตฺวา
เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิ. เถโรป ต ปพฺพาเชตฺวา อุปสมฺปาเทตฺวา
คณฺหิตฺวาว จาริกฺจรมาโน อนุกฺกเมน สาวตฺถึ อคมาสิ. ตสฺส
โสเรยฺยตฺเถโรติ นาม อโหสิ.
ชนปทวาสิโน ต ปวตฺตึ ตฺวา สงฺขุภิตฺวา โกตุหลชาตา
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉึสุ เอว กิร ภนฺเตติ. อามาวุโสติ. ภนฺเต
เอวรูปป การณ นาม โหติ ตุมฺหาก กิร กุจฺฉิย เทฺว ปุตฺตา
นิพฺพตฺตา ตุมฺเห ปฏิจฺจ เทฺว ชาตา เตส โว กตเรสุ พลวสิเนโห
โหตีติ. กุจฺฉิย วุตฺถเกสุ อาวุโสติ. อาคตาคตา นิพทฺธ ตเถว
ปุจฺฉนฺติ. เถโร กุจฺฉิย วุตฺถเกสุเยว สิเนโห พลวาติ ปุนปฺปุน
กเถนโต หรายมาโน เอโกว นิสีทติ เอโก ว ติภติ. โส เอว
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เอกตฺตุปคโต อตฺตภาเว ขยวย ปฏเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณิ. อถ น อาคตาคตา ปุจฺฉนฺติ ภนฺเต เอว กิร
นามาโหสีติ. อาม อาวุโสติ. กตเรสุ โว สิเนโห พลวาติ.
มยฺห กตฺถจิ สิเนโห นาม นตฺถีติ. ภิกฺขู อย อภูต กเถติ
ปุริมทิวเสสุ กุจฺฉิย วุตฺถปุตฺเตสุ สิเนโห พลวาติ วตฺวา อิทานิ
มยฺห กตฺถจิ สิเนโห นตฺถีติ วทติ อฺ พฺยากโรติ ภนฺเตติ
สตฺถาร อาหสุ. สตฺถา น ภิกฺขเว มยฺห ปุตฺโต อฺ พฺยากโรติ
มม ปุตฺตสฺส สมฺมาปณิหิเตน จิตฺเตน มคฺคทสฺสน ทิฏกาลโต
ปฏาย น กตฺถจิ สิเนโห ชาโต ย สมฺปตฺตึ เนว มาตา น ปตา
กาตุ สกฺโกติ ต อิเมส สตฺตาน อพฺภนฺตเร ปวตฺต จิตฺตเมว
เทตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" น ต มาตา ปตา กยิรา
อฺเ วาปจ าตกา
สมฺมาปณิหิต จิตฺต
เสยฺยโส น ตโต กเรติ."
ตตฺถ น ตนฺติ ต การณ เนว มาตา กเรยฺย น ปตา
น อฺเ าตกา. สมฺมาปณิหิตนฺติ ทสสุ กุสลกมฺมปเถสุ
สมฺมาปตตฺตา สมฺมาปณิหิต. เสยฺยโส น ตโต กเรติ. ตโต
การณโต เสยฺยโส น วรตร อุตฺตริตร กเรยฺย กโรตีติ อตฺโถ.
มาตาปตโร หิ ปุตฺตาน ธน ททมานา เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว กมฺม
อกตฺวา สุเขน ชีวิตปวตฺตนก ธน ทาตุ สกฺโกนฺติ วิสาขาย
มาตาปตโรป ตาวมหทฺธนา มหาโภคา ตสฺสา เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว
๑

๑. ม. มคฺคสฺส.
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สุเขน ชีวิตกปฺปน ธน อทสุ จตูสุ ปน ทีเปสุ จกฺกวตฺติสิรึ ทาตุ
สมตฺถา มาตาปตโร นาม ปุตฺตาน นตฺถิ ปเคว ทิพฺพสมฺปตฺตึ วา
ปมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ วา โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน กถาว นตฺถิ.
สมฺมาปณิหิต ปน จิตฺต สพฺพมฺเปต สมฺปตฺตึ ทาตุ สกฺโกติ เตน
วุตฺต "เสยฺยโส น ตโต กเรติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา, เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
โสเรยฺยตฺเถร วตฺถุ.
จิตฺตวคฺค วณฺณนา นิฏิตา.
ตติโย วคฺโค.
----------

