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                           ปาปวคฺควณฺณนา  
                          
                        จูเฬกสาฏกวตฺถุ. [๙๕]  
        "อภิตฺถเรถ    กลฺยาเณติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต จูเฬกสาฏกพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.  
        วิปสฺสทิสพลสฺส    กาลสฺมึ    ห ิ  มหาเอกสาฏกพฺราหฺมโณ   นาม  
อโหสิ.   อยมฺปน   เอตรหิ  สาวตฺถิย  จูเฬกสาฏโก  นาม.  ตสฺส  หิ  
เอโก    นิวาสนสาฏโก   อโหสิ,   พฺราหฺมณิยาป   เอโก;   อุภินฺนป  
เอกเมว   ปารุปน.   พหิคมนกาเล   พฺราหฺมโณ   วา  พฺราหฺมณี  วา  
ต   ปารุปติ.   อเถกทิวส   วิหาเร  ธมฺมสฺสวเน  โฆสิเต  พฺราหฺมโณ  
อาห  "โภติ  ธมฺมสฺสวน  โฆสิต;  กึ  ทวิา  ธมฺมสฺสวน๑    คมิสฺสสิ,  
อุทาหุ   รตฺตึ ?  ปารุปนสฺส  หิ  อภาเวน  น  สกฺกา  อมฺเหหิ  เอกโต  
คนฺตุนฺติ.   พฺราหฺมณี  " สามิ  อห  ทิวา  คมิสฺสามีติ  สาฏก  ปารปุตฺวา  
อคมาสิ.   พฺราหฺมโณ   ทิวสภาค  เคเห  วีตินาเมตฺวา  รตฺตึ  คนฺตฺวา  
สตฺถุ   ปุรโต   นิสินฺโน   ธมฺม   อสฺโสสิ.   อถสฺส   สรีร  ผรมานา  
ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชชฺ.ิ  โส  สตฺถาร  ปชูิตุกาโม๒   หุตฺวา " สเจ  
อิม  สาฏก  ทสฺสามิ,  เนว  พฺราหฺมณิยา,  น  มยฺห  ปารุปน ภวิสฺสตีติ  
จินฺเตสิ.   อถสฺส  มจฺเฉรจิตฺตาน  สหสฺส  อุปฺปชชฺ,ิ  ปุเนก  สทฺธาจิตฺต  
อุปฺปชฺช;ิ   ตมฺป   อภิภวนฺต   ปุน   มจฺเฉรสหสฺส   อุปฺปชฺชิ.   อิติสฺส  
๑. สี. ธมฺมสฺสวนาย. ๒. ปูเชตุกาโมติป.   
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พลวมจฺเฉร    พนฺธิตฺวา   คณฺหนฺต   วิย   สทฺธาจิตฺต   ปฏิพาหติเยว.  
ตสฺส   " ทสสฺามิ   น  ทสสฺามีติ  จินฺเตนฺตสฺเสว  ปมยาโม  วีติวตฺโต.  
ตโต   มชฺฌิมยาเม   สมฺปตฺเต   ตสฺมึป   ทาตุ  นาสกขิฺ.  ปจฺฉิมยาเม  
สมฺปตฺเต   โส  จินฺเตสิ  " มม  สทฺธาจิตฺเตน  มจฺเฉรจิตฺเตน  จ  สทฺธึ  
ยุชฺฌนฺตสฺเสว  เทฺว  ยามา  วีติวตฺตา,  อิท  มม  เอตฺตก  มจฺเฉรจิตฺต  
วฑฺฒมาน  จตูหิ  อปาเยหิ  สีส  อุกฺขิปตุ  น  ทสฺสติ, ทสฺสามิ สาฏกนฺติ.  
โส   มจฺเฉรสหสฺส   อภิภวิตฺวา  สทฺธาจิตฺต  ปุเรจาริก  กตฺวา  สาฏก  
อาทาย   สตฺถุ   ปาทมูเล  เปตฺวา  " ชติ  เม,  ชิต  เมติ  ติกฺขตฺตุ  
มหาสทฺทมกาสิ.  
        ราชา    ปเสนทิโกสโล    ธมฺม   สุณนฺโต   ต   สทฺท   สุตฺวา  
" ปุจฺฉถ  น,  กึ  กริ  เตน  ชิตนฺติ  อาห.  โส  ราชปุรเิสหิ  ปุจฺฉิโต  
ตมตฺถ   อาโรเจสิ.   ต   สตฺุวา  ราชา  " ทุกฺกร  กต  พฺราหฺมเณน,  
สงฺคหมสฺส    กริสฺสามีติ    เอก   สาฏกยุค   ทาเปสิ.   โส   ตมฺป  
ตถาคตสฺเสว   อทาสิ.   ปนุ  ราชา  " เทฺว  จตฺตาริ  อฏ  โสฬสาติ  
ทฺวิคุณ   กตฺวา   ทาเปสิ.  โส  ตานิป  ตถาคตสฺเสว  อทาสิ.  อถสสฺ  
ราชา   ทฺวตฺตึสยุคานิ   ทาเปสิ.   พฺราหฺมโณ   " อตฺตโน  อคฺคเหตฺวา  
ลทฺธ   ลทฺธ   วิสฺสชฺเชสิเยวาติ   วาทวิโมจนตฺถ   ตโต   "เอก  ยุค  
อตฺตโน   เอก   พฺราหฺมณิยาติ   เทฺว   ยคุานิ  คเหตฺวา  ตึส  ยุคานิ  
ตถาคตสฺเสว  อทาสิ.  ราชา  ปน,  ตสฺมึ  สตฺตกฺขตฺตุมฺป  ททนฺเต, ปุน  
ทาตุกาโมว   อโหสิ.  ปุพฺเพ  มหาเอกสาฏโก  จตุสฏ ิยา  สาฏกยุเคสุ  
เทฺว  อคฺคเหสิ.  อยมฺปน  ทฺวตฺตึสยุคลทฺธกาเล  เทฺว  อคฺคเหสิ. ราชา   
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ราชปุริเส   อาณาเปสิ   " ทุกฺกร  ภเณ  พฺราหฺมเณน  กต,  อนฺเตปุเร  
มม  เทฺว  กมพฺเล  อาหราเปยฺยาถาติ.๑    เต  ตถา  กรสึุ. ราชา  
สตสหสฺสคฺฆนเก  เทฺว  กมฺพเล  ตสฺส  ทาเปสิ.  พฺราหฺมโณ  " น  อิเม  
มม  สรีเร  อุปโยค  อรหนฺติ,  พุทฺธสาสนสฺเสว  เต  อนุจฺฉวิกาติ เอก  
กมฺพล   อนฺโตคนฺธกุฏิย   สตฺถุ   สยนสฺส  อุปร ิ วิตาน  กตฺวา  พนฺธิ,  
เอก   อตฺตโน   ฆเร   นิพทฺธ   ภุ ฺชนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ภตฺตกิจฺจฏาเน  
วิตาน   กตฺวา   พนฺธิ.   ราชา  สายณฺหสมเย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  
กมฺพล    ส ฺชานิตฺวา    " ภนฺเต   เกน   ปูชา   กตาติ   ปุจฺฉิตฺวา,  
" เอกสาฏเกนาติ  วุตฺเต,  " พฺราหฺมโณ  มม  ปสาทฏาเนเยว  ปสีทตีติ  
" จตฺตาโร   หตฺถี  จตฺตาโร  อสฺเส  จตฺตาริ  กหาปณสหสฺสานิ  จตสฺโส  
อิตฺถิโย  จตสฺโส  ทาสิโย  จตฺตาโร  ปรุเิส  จตฺตาโร  คามวเรติ เอว  
ยาว สพฺพสตา จตฺตาริ จตฺตาริ กตฺวา สพฺพจตุกฺก นามสฺส ทาเปสิ.  
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  " อโห  อจฺฉริย จูเฬกสาฏกสฺส  
กมฺม,   มุหุตฺตเมว   สพฺพจตุกฺก  ลภิ,  อิทาเนว  เขตฺตฏาเน  กเตน  
กลฺยาณกมฺเมน   อชฺเชว  วิปาโก  ทินโฺนติ.  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  " กาย  
นุตฺถ   ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   สนฺนสิินฺนาติ   ปุจฺฉิตฺวา,  " อิมาย  
นามาติ  วุตฺเต,  " ภิกฺขเว  สจาย  เอกสาฏโก  ปมยาเม  มยฺห ทาตุ  
อสกฺขิสฺส,  สพฺพโสฬสก  อลภิสฺส;  สเจ  มชฺฌิมยาเม  ทาตุ  อสกฺขิสฺส,  
สพฺพฏก   อลภิสฺส;   พลวปจฺจูเส  ทินฺนตฺตา  ปเนส  สพฺพจตุกฺก  ลภิ;  
กลฺยาณกมฺม   กโรนฺเตน   หิ   อุปฺปนฺนจิตฺต   อหาเปตฺวา   ตขณ ฺเว  
๑. อาหเรยยฺาถาติ ยุตฺตตร.   
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กาตพฺพ,   ทนฺธ   กต  กุสล  หิ  สมฺปตฺตึ  ททมาน  ทนฺธเมว  ททาติ;  
ตสฺมา    จิตฺตุปฺปาทสมนนฺตรเมว    กลฺยาณกมฺม   กาตพฺพนฺติ  วตฺวา  
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ,     ปาปา จิตฺต นิวารเย,  
        ทนฺธ หิ กรโต ปุ ฺ,     ปาปสฺมึ รมตี มโนติ.  
        ตตฺถ   อภิตฺถเรถาติ:   " ตุริตตุริต   สีฆสีฆ   กเรยฺยาติ  อตฺโถ.  
คิหินา  หิ,  " สลากภตฺตทานาทีสุ  กิ ฺจิเทว  กุสล  กริสฺสามีติ  จิตฺเต  
อุปฺปนฺเน,  ยถา  อ ฺเ  โอกาส  น  ลภนฺติ,  เอว  " อห  ปุเร  อห  
ปุเรติ   ตุริตตุริตเมว   กาตพฺพ.   ปพฺพชเิตน   วา  อุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  
กโรนฺเตน   อ ฺสฺส   โอกาส   อทตฺวา   " อห   ปเุร   อห  ปุเรติ  
ตุริตตุริตเมว   กาตพฺพ.   ปาปา   จิตฺตนฺติ:   กายทุจฺจริตาทิโต   ปน  
ปาปกมฺมโต   อกุสลจิตฺตุปฺปาทโต   วา   สพฺพฏาเน  จิตฺต  นิวารเย.  
ทนฺธ   หิ   กรโตติ:   โย   ปน  " ทสฺสามิ,  กริสฺสามิ,  สมฺปชฺชิสฺสติ  
นุ   โข   เม  โนติ  เอว  จิกฺขลมคฺเคน  คจฺฉนฺโต  วิย  ทนฺธ  ปุ ฺ  
กโรติ,   ตสฺส   เอกสาฏกสฺส   วิย   มจฺเฉรสหสฺส   ปาป   โอกาส  
ลภติ.   อถสสฺ   ปาปสฺมึ   รมติ   มโน.   กุสลกมฺมกรณกาเลเยว  หิ  
จิตฺต กุสลกมฺเม รมติ, ตโต มุจฺจิตฺวา ปาปนินฺนเมว โหตีติ.  
        คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   จูเฬกสาฏกวตฺถุ.   
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                        ๒. เสยฺยสกตฺเถรวตฺถุ. (๙๖)  
        " ปาป ฺเจ   ปุริโส   กยริาติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต เสยฺยสกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ  โลฬุทายิตฺเถรสฺส๑   สทธฺิวิหาริโก  อตฺตโน  อนภิรตึ  
ตสฺส     อาโรเจตฺวา    เตน    ปมสงฺฆาทิเสสกมฺเม    สมาทปโต  
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาย   อนภิรติยา   ต   กมฺมมกาสิ.   สตฺถา   ตสฺส  กริิย  
สุตฺวา   ต   ปกฺโกสาเปตฺวา   " เอว   กริ  ตฺว  กโรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา,  
" อาม   ภนฺเตติ   วุตฺเต,  " กสฺมา  ภารยิ  กมฺม  อกาสิ,  อนนุจฺฉวิก  
โมฆปุริสาติ    นานปฺปการโต    ครหิตฺวา    สกิฺขาปท   ป ฺาเปตฺวา  
" เอวรูป    ห ิ  กมฺม   ทฏิธมฺเมป   สมฺปราเยป   ทกฺุขสวตฺตนิกเมว  
โหตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " ปาป ฺเจ ปุริโส กยิรา,   น น กยิรา ปุนปฺปุน,  
        น ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ,     ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโยติ.  
        ตสฺสตฺโถ   " สเจ   ปรุิโส   สกึ  ปาปกมฺม  กเรยฺย,  ตขณ ฺเว  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา   " อิท  อปปฺฏิรูป  โอฬาริกนฺติ  น  น  กยริา  ปุนปฺปุน,  
โยป   ตมฺหิ   ฉนฺโท   วา  รุจิ  วา  อุปฺปชฺเชยฺย,  ตป  วิโนเทตฺวา  
น   กยิราเถว.   กึการณา?   ปาปสฺส  หิ  อุจฺจโย  วุฑฺฒิ  อิธโลเกป  
ปรโลเกป ทกฺุโข ทุกฺขเมว อาวหตีติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                             เสยฺยสกตฺเถรวตฺถุ.  
๑. ลาฬุทายีติป เถรสฺส นาม.   
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                 ๓. ลาชเทวธีตาวตฺถุ. (๙๗)  
        " ปุ ฺ ฺเจ   ปุริโส  กยิราติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ลาชเทวธีตร อารพฺภ กเถสิ. วตฺถุ ราชคเห สมุฏ ิต.  
        อายสฺมา    หิ    มหากสฺสโป    ปปฺผลิคุหาย   วิหรนฺโต   ฌาน  
สมาปชฺชิตฺวา  สตฺตเม  ทวิเส  วุฏาย  ทิพฺเพน จกฺขุนา ภิกฺขาจารฏาน  
โอโลเกนฺโต  เอก  สาลิกฺเขตฺตปาลิก  อิตฺถึ  สาลิสสีานิ คเหตฺวา ลาเช  
กุรุมาน  ทิสวฺา  " สทฺธา  นุ  โข  อสฺสทฺธาติ  วีมสิตฺวา " สทฺธาติ ตฺวา  
" สกฺขิสฺสติ  นุ  โข  เม  สงฺคห  กาตุ  โนติ  อุปธาเรนฺโต  " วิสารทา  
กุลธีตา  มม  สงฺคห  กริสสฺติ,  กตฺวา  จ  ปน  มหาสมฺปตฺตึ  ลภิสฺสตีติ  
ตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  สาลิกฺเขตฺตสฺส  สมีเป  อฏาสิ.  
กุลธีตา   เถร   ทิสฺวาว  ปสนฺนจิตฺตา  ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  ผุฏสรีรา  
" ติฏถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  ลาเช  อาทาย เวเคน คนฺตฺวา เถรสฺส ปตฺเต  
อากีริตฺวา   ป ฺจปติฏ ิเตน   วนฺทิตฺวา   " ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส  
ภาคินี  อสฺสนฺติ  ปตฺถนมกาสิ.  เถโร  " เอว  โหตูติ  อนุโมทน อกาสิ.  
สาป  เถร  วนฺทิตฺวา  อตฺตนา  ทินฺนทาน  อาวชฺชมานา นิวตฺติ. ตาย จ  
ปน   เกทารมริยาทาย   คมนมคฺเค   เอกสฺมึ  พิเล  โฆรวิโส  สปโฺป  
นิปชฺช.ิ  โส  เถรสฺส  กาสาย  ปฏิจฺฉนฺน  ชงฺฆ  ฑสิตุ  นาสกฺขิ. อิตรา  
ทาน   อาวชชฺมานา   นิวตฺตนฺตี   น   ปเทส   ปาปุณิ.  สปโฺป  พิลา  
นิกฺขมิตฺวา   ต   ฑสิตฺวา   ตตฺเถว  ปาเตสิ.  สา  ปสนเฺนน  จิตฺเตน  
กาล   กตฺวา   ตาวตึสภวเน   ตึสโยชนิเก  กนกวิมาเน  สุตฺตปฺปพุทฺธา  
วิย สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตน ติคาวุเตน อตฺตภาเวน นิพฺพตฺติ.   
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        สา   ทฺวาทสหตฺถ  เอก  ทิพฺพวตฺถ  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  
อจฺฉราสหสฺสปริวุตา     ปุพฺพกมฺม     ปกาสนตฺถ     สุวณฺณลาชภริเตน  
โอลมฺพนฺเตน   สุวณฺณสรเกน   ปฏิมณฺฑิเต  วิมานทฺวาเร   ิตา  อตฺตโน  
สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  " กินฺนุ  โข  เม  กตฺวา  อย  สมฺปตฺติ  ลทธฺาติ  
ทิพฺเพน   จกฺขุนา   อุปธาเรนฺตี   " อยฺยสฺส   เม   มหากสฺสปตฺเถรสฺส  
ทินฺนลาชนิสสฺนฺเทน    ลทฺธาติ    อ ฺาสิ.   สา   " เอว   ปริตฺตเกน  
กมฺเมน   เอวรูป   สมฺปตฺตึ   ลภิตฺวา  นทานิ  มยา  ปมชฺชิตุ  วฏฏติ,  
อยฺยสฺส    วตฺตปฏิวตฺต   กตฺวา   อิม   สมฺปตฺตึ   ถาวร   กริสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา    ปาโตว    กนกมย    สมฺมชฺชนิ ฺเจว    กจวรฉฑฺฑนิก ฺจ  
ปจฺฉึ    อาทาย   คนฺตฺวา   เถรสฺส   ปริเวณ   สมฺมชชฺิตฺวา   ปานีย  
ปริโภชนีย   อุปฏาเปสิ.   เถโร   ต  ทสิฺวา  " เกนจิ  ทหเรน  วา  
สามเณเรน   วา  วตฺต  กต  ภวิสฺสตีติ  สลฺลกฺเขสิ.  สา  ทุติยทิวเสป  
ตถา   อกาสิ.   เถโรป  ตเถว  สลฺลกฺเขสิ.  ตติยทิวเส  ปน  เถโร  
ตสฺสา   สมฺมชฺชนีสทฺท   สุตฺวา   ตาลจฺฉิทฺเทหิ   จ  ปวิฏ  สรโีรภาส  
ทิสฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  "โก  เอส  สมฺมชฺชตีติ  ปุจฺฉิ.  " อห  ภนฺเต  
ตุมฺหาก    อุปฏายิกา   ลาชเทวธีตาติ.   " นน ุ  มยฺห   เอวนามิกา  
อุปฏายิกา   นาม   นตฺถติี.   " อห   ภนฺเต  สาลิกฺเขตฺต  รกฺขมานา  
ลาเช   ทตฺวา   ปสนฺนจิตฺตา  นิวตฺตนฺตี  สปฺเปน  ฑฏา  กาล  กตฺวา  
ตาวตึสเทวโลเก   อุปฺปนนฺา,   มยา   อยฺย   นิสฺสาย  อย  สมฺปตฺติ  
ลทฺธา,   อิทานิป   ตุมฺหาก  วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  สมปฺตฺตึ  ถาวร๑    
๑. ถิรนฺติป.   
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กริสฺสามีติ   อาคตมฺหิ   ภนฺเตติ.   " หีโยป   ปเรป   ตยาเวต  าน  
สมฺมชฺชิต,  ตยาว  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาปตนฺติ.  " อาม  ภนฺเตติ.  
" อเปหิ  เทวธีเต,  ตยา  กต  วตฺต  กต  โหตุ,  อิโต  ปฏาย  อิม  
าน  มา  อาคมีติ.  " ภนฺเต  มา  ม  นาเสถ,  ตุมฺหาก  วตฺต กตฺวา  
สมฺปตฺตึ  เม  ถิร  กาตุ  เทถาติ.  " อเปหิ เทวธีเต, มา เม อนาคเต  
จิตฺตวีชนึ   คเหตฺวา   นิสินฺเนหิ  ธมฺมกถิเกหิ  `มหากสฺสปตฺเถรสฺส  กริ  
เอกา   เทวธีตา   อาคนฺตฺวา  วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  ปานีย  ปริโภชนีย  
อุปฏาเปตีติ๑    วตฺตพฺพต  กร,ิ อิโต ปฏาย อิธ มาคมิ, ปฏิกฺกมาติ.  
สา   " มา  ม  ภนฺเต  นาเสถาติ  ปุนปฺปนุ  ยาจิเทว.  เถโร  " นาย  
มม   วจน   สุณาตีติ   จินฺเตตฺวา  "ตว  ปมาณ  น  ชานาสีติ  อจฺฉร  
ปหริ.   สา   ตตฺถ  สณฺาตุ  อสกฺโกนตีฺ  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห   " ภนฺเต   มยา   ลทฺธสมฺปตฺตึ   มา  นาเสถ,  ถาวร  กาตุ  
เทถาติ โรทนฺตี[๒] อากาเส อฏาสิ.  
        สตฺถา   คนฺธกุฏิย   นสิินฺโนว  ตสฺสา  โรทิตสทฺท  สุตฺวา  โอภาส  
ผริตฺวา  เทวธีตาย  สมฺมุเข  นิสีทิตฺวา  กเถนฺโต  วิย  " เทวธีเต  มม  
ปุตฺตสฺส   กสฺสปสฺส   สวรกรณเมว   ภาโร,   ปุ ฺตฺถิกานมฺปน   `อย  
โน    อตฺโถติ    สลฺลกเขตฺวา    ปุ ฺกรณเมว   ภาโร,   ปุ ฺกรณ  
หิ   อิธ   เจว  สมฺปราเย  จ  สุขเมวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
๑. อุปฏาเปสีติ ยุตฺตตร. ๒. ยุ. เอตฺถนฺตเร "ปริเทวนฺตีติ อตฺถิ.   
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        " ปุ ฺ ฺเจ ปุริโส กยิรา,     กยิราเถน ปุนปฺปนุ,  
         ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ,        สุโข ปุ ฺสฺส อุจฺจโยติ.  
         ตสฺสตฺโถ   " สเจ   ปุริโส   ปุ ฺ   กเรยฺย,   `เอกวาร   เม  
ปุ ฺ   กต,   อล   เอตฺตาวตาติ  อโนรมิตฺวา  ปุนปฺปุน  กโรถ๑  ,  
ตสฺส   กรณกฺขเณป   ตมฺหิ   ปุ ฺเ   ฉนฺท   รุจึ  อุสฺสาห  กโรเถว.  
กึการณา?   สุโข   ปุ ฺสฺส   อุจฺจโยติ:   ปุ ฺสฺส  หิ  อุจฺจโย  วุฑฺฒิ  
อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต สุโขติ.  
        เทสนาวสาเน   สา   เทวธีตา  ป ฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก   ิตาว  
โสตาปตฺติผล ปาปุณีติ.  
                                             ลาชเทวธีตาวตฺถุ.  
                      
                 ๔. อนาถปณฺฑิกวตฺถุ. (๙๘)  
        " ปาโปป   ปสฺสตี   ภทฺรนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต อนาถปณฺฑิก อารพฺภ กเถสิ.  
        อนาถปณฺฑิโก    ห ิ   วิหารเมว    อุทฺทิสฺส    จตุป ฺาสโกฏิธน  
พุทฺธสาสเน   วิกีริตฺวา,   สตฺถริ   เชตวเน  วิหรนฺเต,  เทวสิก  ตีณิ  
มหาอุปฏานานิ  คจฺฉติ,  คจฺฉนฺโต  จ  " กึ  นุ  โข  อาทาย อาคโตติ  
สามเณรา   วา   ทหรา  วา  หตฺถป  เม  โอโลเกยฺยุนติฺ  ตุจฺฉหตฺโถ  
นาม   น  คตปุพฺโพ,  ปาโต  คจฺฉนฺโต  ยาคุ  คาหาเปตฺวาว  คจฺฉติ,  
๑. สี. ยุ. กโรเถว.   
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กตปาตราโส    สปฺปนวนีตาทีนิ    เภสชฺชานิ   คาหาเปตฺวา   คจฺฉติ,  
สายณฺหสมเย   มาลาคนฺธวิเลปนวตฺถาทีนิ  คาหาเปตฺวา  วิหาร  คจฺฉติ,  
เอว  นิจฺจกาลเมว  ทิวเส  ทิวเส  ทาน  ทตฺวา สีล รกขฺติ. อปรภาเค  
โส   ธนกฺขย   คจฺฉติ.   โวหารุปชีวิโนปสฺส  หตฺถโต  อฏารสโกฏิธน  
อิณ    คณฺหึสุ.    กุลสนฺตกาปสฺส   อฏารส   หิร ฺโกฏิโย   นทีตีเร  
นิทหิตฺวา  ปตา,  อุทเกน  กูเล  ภินฺเน,  มหาสมุทฺท ปวิสึสุ. เอวมสฺส  
อนุปุพฺเพน   ธน   ปริกฺขย   อคมาสิ.  โส  เอวภูโตป  สงฺฆสฺส  ทานฎ  
เทติเยว,   ปณีต   ปน   กตฺวา  ทาตุ  น  สกโฺกติ.  โส  เอกทิวส,  
สตฺถารา  " ทยีติ  ปน  เต  คหปติ  กุเล  ทานนฺติ  วุตฺเต,  " ทียติ เม  
ภนฺเต  กุเล  ทาน,  ต ฺจ  โข  กณาชก  พิลงฺคทุติยนฺติ  อาห.  อถ น  
สตฺถา  " คหปติ  `ลูข  ทาน  เทมีติ  มา  จินฺตยิ,  จิตฺตสฺมึ  หิ  ปณีเต  
พุทฺธาทีน   ทินฺนทาน   ลูข   นาม  นตฺถิ,  อปจ  ตฺว  คหปติ  อฏนฺน  
อริยปุคฺคลาน    ทาน   เทสิ;   อหมฺปน   เวลามกาเล   สกลชมพฺุทีป  
อุนฺนงฺคล    กตฺวา    มหาทาน    ปวตฺตยมาโน   ติสรณคตมฺป   ก ฺจิ  
นาลตฺถ,  ทกฺขิเณยฺยา  นาม  เอว  ทลฺุลภา;  ตสฺมา  `ลูข เม ทานนฺติ  
มา จินฺตยีติ วตฺวา เวลามสุตฺตมสฺส๑   กเถสิ.  
        อถสฺส  ทฺวารโกฏเก  อธิวตฺถา  เทวตา, สตฺถริ เจว สาวเกสุ จ  
เคห   ปวิสนฺเตสุ,   เตส  เตเชน  สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตี  " ยถา  อิเม  
อิม  เคห  น  ปวิสนฺติ,  ตถา  คหปตึ  ปริภินฺทิสฺสามีติ  ต  วตฺตุกามาป  
อิสฺสรกาเล  กิ ฺจิ  วตฺตุ  นาสกฺขิ,  " อิทานิ  ปนาย  ทุคฺคโต, คณฺหิสฺสติ  
๑. องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๖.  

                           ปาปวคฺควณฺณนา  
                          
                        จูเฬกสาฏกวตฺถุ. [๙๕]  
        "อภิตฺถเรถ    กลฺยาเณติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  



วิหรนฺโต จูเฬกสาฏกพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.  
        วิปสฺสทิสพลสฺส    กาลสฺมึ    ห ิ  มหาเอกสาฏกพฺราหฺมโณ   นาม  
อโหสิ.   อยมฺปน   เอตรหิ  สาวตฺถิย  จูเฬกสาฏโก  นาม.  ตสฺส  หิ  
เอโก    นิวาสนสาฏโก   อโหสิ,   พฺราหฺมณิยาป   เอโก;   อุภินฺนป  
เอกเมว   ปารุปน.   พหิคมนกาเล   พฺราหฺมโณ   วา  พฺราหฺมณี  วา  
ต   ปารุปติ.   อเถกทิวส   วิหาเร  ธมฺมสฺสวเน  โฆสิเต  พฺราหฺมโณ  
อาห  "โภติ  ธมฺมสฺสวน  โฆสิต;  กึ  ทวิา  ธมฺมสฺสวน๑    คมิสฺสสิ,  
อุทาหุ   รตฺตึ ?  ปารุปนสฺส  หิ  อภาเวน  น  สกฺกา  อมฺเหหิ  เอกโต  
คนฺตุนฺติ.   พฺราหฺมณี  " สามิ  อห  ทิวา  คมิสฺสามีติ  สาฏก  ปารปุตฺวา  
อคมาสิ.   พฺราหฺมโณ   ทิวสภาค  เคเห  วีตินาเมตฺวา  รตฺตึ  คนฺตฺวา  
สตฺถุ   ปุรโต   นิสินฺโน   ธมฺม   อสฺโสสิ.   อถสฺส   สรีร  ผรมานา  
ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชชฺ.ิ  โส  สตฺถาร  ปชูิตุกาโม๒   หุตฺวา " สเจ  
อิม  สาฏก  ทสฺสามิ,  เนว  พฺราหฺมณิยา,  น  มยฺห  ปารุปน ภวิสฺสตีติ  
จินฺเตสิ.   อถสฺส  มจฺเฉรจิตฺตาน  สหสฺส  อุปฺปชชฺ,ิ  ปุเนก  สทฺธาจิตฺต  
อุปฺปชฺช;ิ   ตมฺป   อภิภวนฺต   ปุน   มจฺเฉรสหสฺส   อุปฺปชฺชิ.   อิติสฺส  
๑. สี. ธมฺมสฺสวนาย. ๒. ปูเชตุกาโมติป.   
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เม  วจนนฺติ  รตฺติภาเค  เสฏสฺส  สริิคพฺภ ปวิสิตฺวา อากาเส อฏาสิ.  
อถ   น   เสฏ ี  ทิสฺวา  " โก  เอโสติ  ปจฺุฉิ.  " อหนฺเต  มหาเสฏ ิ  
จตุตฺถทฺวารโกฏเก  อธิวตฺถา  เทวตา  ตุยฺห  โอวาทตฺถาย  อาคตาติ.  
" เตนหิ  วเทหิ  เทวเตติ.  " มหาเสฏ ิ ตยา ปจฺฉิมกาล อโนโลเกตฺวาว  
สมณสฺส  โคตมสฺส  สาสเน  พหุธน  วิปฺปกิณฺณ, อิทานิ ทุคฺคโต หุตฺวาป ต  
น  มุ ฺจสิเยว,  เอว  วตฺตมาโน  กติปาเหเนว  ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป๑   
น   ลภิสฺสส;ิ   กินฺเต  สมเณน  โคตเมน,  อติปริจฺจาคโต  โอรมิตฺวา  
กมฺมนฺเต   ปโยเชนฺโต   กฏุมฺพ  สณฺเปหีติ.  " อย  เม  ตยา  ทินโฺน  
โอวาโทติ.   " อาม   มหาเสฏ ีติ.   " คจฺฉ,  นาห  ตาทิสีน  สเตนป  
สหสฺเสนป  สตสหสฺเสนป  สกฺกา  กมฺเปตต,๒   อยุตฺตนฺเต วุตฺต, กึ ตยา  
มม  เคเห  วสมานาย,  สีฆสีฆ  เม ฆรา นิกฺขมาหีติ. สา โสตาปนฺนสฺส  
อริยสาวกสฺส   วจน   สตฺุวา   าตุ   อสกฺโกนฺตี   ทารเก   อาทาย  
นิกฺขมิ,   นิกฺขมิตฺวา  จ  ปน  อ ฺตฺถ  วสนฏาน  อลภมานา  " เสฏ ึ  
ขมาเปตฺวา   ตตฺเถว  วสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  นครปริคฺคาหก  เทวปุตฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา   อตฺตนา  กตาปราธ  อาจิกฺขิตฺวา  " เอหิ,  ม  เสฏ ิสฺส  
สนฺติก  เนตฺวา  ขมาเปตฺวา  วสนฏาน  ทาเปหีติ  อาห.  โส "อยุตฺต  
ตยา   วุตฺต,   นาห   ตสฺส   สนฺติก  คนฺตุ  อุสฺสหามีติ  ต  ปฏิกฺขิป.  
สา  จตุนฺน  มหาราชาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  เตหิ๓   ปฏิกฺขิตฺตา  สกฺก  
เทวราชาน   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ปวตฺตึ   อาจิกฺขิตฺวา   " อห   เทว  
วสนฏาน   อลภมานา  ทารเก  หตฺเถน  คเหตฺวา  อนาถา  วิจรามิ,  
๑. สี. ยุ. ฆาสจฺฉาทนมฺป. ๒. สี. ยุ. หราเปตต. ๓. สี. ยุ. เตเหป.   
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วสนฏาน  เม  ทาเปหีติ  สุฏ ุตร  ยาจิ.  อถ  น  โส  อาห "อหมฺป  
ตว   การณา   เสฏ ึ   วตฺตุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  เอกมฺปน  เต  อุปาย  
กเถสฺสามีติ.  [สา] " สาธุ เทว กเถหีติ. "คจฺฉ, เสฏ ิโน อายุตฺตกเวส  
คเหตฺวา   เสฏ ิสฺส   หตฺถโต   ปณฺณ   อาหราเปตฺวา   โวหารุปชีวีหิ  
คหิต   อฏารสโกฏิธน   อตฺตโน   อานุภาเวน  โสเธตฺวา  ตุจฺฉคพฺเภ  
ปูเรตฺวา,    มหาสมุทฺท   ปวิฏ   อฏารสโกฏิธน   อตฺถ,ิ   อ ฺมฺป  
อสุกฏาเน   นาม   อสฺสามิก   อฏารสโกฏิธน   อตฺถิ,   ต   สพฺพ  
สหริตฺวา๑    ตสฺส  ตุจฺฉคพฺเภ  ปูเรตฺวา  อิทนฺนาม  ทณฺฑกมฺม  กตฺวา  
ขมาเปหีติ.  สา  " สาธุ  เทวาติ  วุตฺตนเยเนว  สพฺพ๒     กตฺวา ปุน  
ตสฺส  สิริคพภฺ  โอภาสยมานา  อากาเส  ตฺวา,  " โก เอโสติ วุตฺเต,  
" อหนฺเต    จตุตฺถทฺวารโกฏเก   อธิวตฺถา   อนฺธพาลเทวตา,   มยา  
อนฺธพาลตาย   ย   ตุมฺหาก  สนฺติเก  กถติ,  ต  เม  ขมถ,  สกฺกสฺส  
หิ   เม   วจเนน   จตุป ฺาสโกฏิธน  สหริตฺวา  ตุจฺฉคพฺภปูรเณน๓  
ทณฺฑกมฺม   กต  วสนฏาน  อลภมานา  กิลมามีติ  อาห.  อนาถปณฺฑิโก  
จินฺเตสิ   " อย   เทวตา  `ทณฺฑกมฺม  เม  กตนฺติ  วทติ,  อตฺตโน  จ  
โทส   ปฏชิานาติ,  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  น  ทสฺเสสฺสามีติ.  โส  ต  สตฺถุ  
สนฺติก  เนตฺวา  ตาย  กตกมฺม  สพฺพ  อาโรเจสิ. เทวตา สตฺถุ ปาเทสุ  
สิรสา   นิปติตฺวา   " ภนฺเต   ย   มยา  อนฺธพาลตาย  ตุมฺหาก  คุเณ  
อชานิตฺวา  ปาปก  วจน  วุตฺต,  ต  เม  ขมถาติ  สตฺถาร ขมาเปตฺวา  
มหาเสฏ ึ  ขมาเปสิ.  สตฺถา  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  วิปากวเสเนว  
๑. สี. ยุ. อาหริตฺวา.  ๒. สี. ม. ยุ. ต สพฺพ.  ๓. สี. ม. ยุ. ตุจฺฉคพฺภปูรณ.   
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เสฏ ิ ฺเจว   เทวต ฺจ  โอวทนฺโต  " อิธ  คหปติ  ปาปปุคฺคโลป,  ยาว  
ปาป  น  ปจฺจติ,  ตาว  ภทฺรานิ  ปสฺสติ;  ยทา  ปนสฺส  ปาป ปจฺจติ,  
ตทา  ปาปเมว  ปสฺสติ;  ภทฺรปุคฺคโลป,  ยาว  ภทฺร  น  ปจฺจติ, ตาว  
ปาปานิ  ปสฺสติ,  ยทา  ปนสฺส  ภทฺร  ปจฺจติ,  ตทา  ภทฺรเมว ปสสฺตีติ  
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        " ปาโปป ปสฺสตี ภทฺร,   ยาว ปาป น ปจฺจติ;  
         ยทา จ ปจฺจตี ปาป,   อถ [ปาโป] ปาปานิ ปสฺสติ;  
         ภทฺโรป ปสฺสตี ปาป,   ยาว ภทฺร น ปจฺจติ;  
         ยทา จ ปจฺจตี ภทฺร,   อถ [ภทฺโร] ภทฺรานิ ปสสฺตีติ.  
         ตตฺถ   ปาโปติ:   กายทุจฺจริตาทินา   ปาปกมฺเมน   ยุตฺตปุคฺคโล.  
โสป   หิ   ปรุิมสุจริตานุภาเวน   นิพฺพตฺต   สุข   อนุภวมาโน  ภทฺรป  
ปสฺสติ.   ยาว   ปาป   น   ปจฺจตีติ:   ยาว   ตสฺส   ต  ปาปกมฺม  
ทิฏธมฺเม   วา  สมฺปราเย  วา  วิปาก  น  เทติ.  ยทา  ปนสฺส  ต  
ทิฏธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา  วิปาก  เทติ,  อถ  ทิฏธมฺเม วิวิธา  
กมฺมกรณา    สมฺปราเย   จ   อปายทุกขฺ   อนุโภนโฺต   โส   ปาโป  
ปาปานิเยว ปสฺสติ.  
        ทุติยคาถาย๑.     กายสุจริตาทินา ภทฺรกมฺเมน ยุตฺโต ภทฺโร. โสป  
ปุริมทุจฺจริตานุภาเวน   นิพฺพตฺต   ทุกขฺ   อนุภวมาโน   ปาป   ปสฺสติ.  
ยาว   ภทฺร  น  ปจฺจตีติ:  ยาว  ตสฺส  ต  ภทฺรกมฺม  ทิฏธมฺเม  วา  
สมฺปราเย   วา   วิปาก   น   เทติ.  ยทา  ปน  ต  วิปาก  เทติ;  
๑. สี. ม. ยุ. ทุตยิคาถายป.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 14 

 
อถ   ทิฏธมฺเม   ลาภสกฺการาทิสุข   สมฺปราเย   จ   ทิพฺพสมฺปตฺติสุข  
อนุภวมาโน โส ภทฺโร ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ.  
        เทสนาวสาเน   สา  เทวตา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ.  สมปฺตฺต-  
ปริสายป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                             อนาถปณฺฑิกวตฺถุ.  
                       
              ๕. อส ฺตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถุ. (๙๙)  
        " มาวม ฺเถ   ปาปสฺสาติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต เอก อส ฺตปริกฺขาร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   ยงฺกิ ฺจิ   ม ฺจปาทิเภท  ปรกิฺขาร  พหิ  ปริภุ ฺชตฺิวา  
ตตฺเถว   ฉฑฺเฑติ.   ปริกฺขาโร   วสฺเสนป   อาตเปนป   อุปจิกาทีหิป  
วินสฺสติ.  โส,  ภิกฺขูหิ  " นนุ  อาวุโส  ปริกฺขาโร นาม ปฏิสาเมตพฺโพติ  
วุตฺเต,  " อปฺปก  มยา  กต  อาวุโส  เอต,  น  เอตสฺส  จิตฺต อตฺถิ,  
นตฺถิ   จิตฺตนฺติ   วตฺวา   ปนุ   ตเถว   กโรติ.   ภิกฺขู  ตสฺส  กิริย  
สตฺถุ  อาโรเจสส.  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  " สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  
เอว   กโรสีติ   ปุจฺฉิ.   โส   สตฺถารา  ปจฺุฉิโตป  " กิเมต  ภควา,  
อปฺปก   มยา   กต,   นาสฺส   จิตฺต   อตฺถ,ิ  นตฺถิ  จิตฺตนฺติ  ตเถว  
อวม ฺนฺโต  อาห.  อถ  น  สตฺถา  " ภิกฺขูหิ  เอว  กาตุ  น  วฏฏติ,  
ปาปกมฺม   นาม   `อปฺปกนฺติ   น   อวม ฺ ิตพฺพ;   อชฺโฌกาเส  ปต  
หิ   วิวฏมุขภาชน   เทเว  วสฺสนฺเต  กิ ฺจาป  เอกพินฺทุนา  น  ปรูติ,   
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ปุนปฺปุน   วสฺสนฺเต   ปน   ปูรเตว;   เอวเมว   ปาปกมฺม  กโรนฺโต  
ปุคฺคโล   อนุปุพฺเพน   มหนฺต  ปาปราสึ  กโรติเยวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
         " มาวม ฺเถ ปาปสฺส       `น มตฺต อาคมิสฺสติ.'  
          อุทพินฺทุนิปเตน            อุทกุมโฺภป ปูรติ;  
          ปูรติ พาโล ปาปสฺส        โถก โถกป๑  อาจินนฺติ.  
          ตตฺถ   มาวม ฺเถาติ;   น   อวชาเนยฺย.   ปาปสฺสาติ;  ปาป.  
น   มตฺต   อาคมิสฺสตีติ;   " อปฺปมตฺตก  เม  ปาป  กต,  กทา  เอต  
วิปจฺจิสฺสตีติ   เอว   ปาป   นาวชาเนยฺยาติ   อตฺโถ.   อุทกุมฺโภปติ:  
เทเว   วสฺสนฺเต   มุข   วิวริตฺวา  ปต  ยงฺกิ ฺจิ  กุลาลภาชน  ยถา  
เอเกกสฺสาป    อุทกพินฺทุโน    นิปาเตน   อนุปุพฺเพน   ปูรติ;   เอว  
พาลปุคฺคโล  โถก  โถกมฺป  ปาป  อาจินนฺโต๒  วฑฺเฒนฺโต ปาปสฺส  
ปูรติเยวาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน    พห ู   โสตาปตฺติผลาทีนิ    ปาปุณึสุ.   สตฺถาป  
" อชฺโฌกาเส   เสยฺย   สนถฺริตฺวา   ปฏปิากติก   อกโรนฺโต  อิทนฺนาม  
อาปชฺชตีติ สิกฺขาปท ป ฺาเปสีติ.  
                           อส ฺตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถุ.  
                    
๑. สี. ยุ. โถกโถกมฺป.  ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร `กโรนฺโตติ อตฺถิ.   
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               ๖. พิฬาลปทกเสฏ ิวตฺถุ. (๑๐๐)  
        " มาวม ฺเถ   ปุ ฺสฺสาติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต พิฬาลปทกเสฏ ึ อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สาวตฺถีวาสิโน  วคฺคพนฺเธน๑   พุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ทาน   เทนฺติ.   อเถกทิวส  สตฺถา  อนุโมทน  กโรนฺโต  
เอวมาห  " อุปาสกา  อิเธกจฺโจ  อตฺตนา ทาน เทติ, ปร น สมาทเปติ,  
โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  โภคสมฺปท ลภติ, โน ปริวารสมฺปท, เอกจฺโจ  
อตฺตนา  ทาน  น  เทติ,  ปร  สมาทเปติ,  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  
ปริวารสมฺปท   ลภติ,   โน  โภคสมฺปท;  เอกจฺโจ  อตฺตนา  จ  ทาน  
น  เทติ  ปร ฺจ  น  สมาทเปติ,  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  โน๒    
โภคสมฺปท   ลภติ,   โน   ปริวารสมฺปท;  วิฆาสาโท  หุตฺวา  วิจรติ;  
เอกจฺโจ    อตฺตนา   จ   ทาน   เทติ   ปร ฺจ   สมาทเปติ;   โส  
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน     โภคสมฺปท ฺจ    ลภติ    ปริวารสมฺปท ฺจาติ.  
อเถโก   ปณฺฑิตปุริโส   ต   ธมฺมเทสน   สุตฺวา   " อโห   อจฺฉริยมิท  
การณ,   อหนฺทานิ   อุภยสมฺปตฺติสวตฺตนิก  กมฺม  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
สตฺถาร   อุฏาย   คมนกาเล   อาห   " ภนฺเต  เสฺว  อมฺหาก  ภิกฺข  
คณฺหถาติ.   " กิตฺตเกหิ   ปน  เต  ภิกฺขูห ิ อตฺโถติ.  " สพฺเพหิ  ภิกฺขูหิ  
ภนฺเตติ.   สตฺถา   อธิวาเสสิ.   โสป   คาม  ปวิสิตฺวา  " อมฺมตาตา  
มยา   สฺวาตนาย   พุทฺธปปฺมุโข  ภิกฺขุสงฺโฆ  นิมนติฺโต,  โย  ยตฺตกาน  
ภิกฺขูน   สกโฺกติ,   โส   ตตฺตกาน   ยาคุอาทีน   อตฺถาย  ตณฺฑุลาทีนิ  
๑. สี. ยุ. วคฺคพนฺธเนน.  ๒. สี. ยุ น.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 17 

เทตุ;   เอกสฺมึ   าเน  ปจาเปตฺวา  ทาน  ทสฺสามาติ  อุคฺโฆเสนฺโต  
วิจริ.   อถ  น  เอโก  เสฏ ี  อตฺตโน  อาปณทฺวาร  สมฺปตฺต  ทิสฺวา  
" อย   อตฺตโน  ปโหนเก  ภิกฺขู  อนิมนฺเตตฺวา  สกลคาม  สมาทเปนฺโต  
วิจรตีติ    กชุฌฺิตฺวา   " ตยา   คหิตภาชน   อาหราติ   ตีหิ   องฺคุลหีิ  
คเหตฺวา  โถเก  ตณฺฑุเล  อทาสิ,  ตถา  มุคฺเค  ตถา  มาเสติ.  โส~  
ตโต    ปฏาย    พิฬาลปทกเสฏ ี   นาม   ชาโต.   สปฺปผาณิตาทีนิ  
เทนฺโตป   กรณฺฑกกณฺณิก   กุเฏ   ปกขิฺปตฺวา  เอกโต  น๑    กตฺวา  
พินฺทท   พินทฺท   ปคฺฆราเปนฺโต  โถกเมว  อทาสิ.  อุปาสโก  อวเสเสหิ  
ทินฺน   เอกโต  กตฺวา  อิมนิา  ทินฺน  วิสสเยว  อคฺคเหสิ.  โส  เสฏ ี  
ตสฺส   กริิย   ทิสฺวา  " ก ึ นุ  โข  เอส  มยา  ทินฺน  วิสุ  คณฺหาตีติ  
จินฺเตตฺวา   ตสฺส   ปจฺฉโต   เอก   จูฬุปฏาก   ปหณิิ   " คจฺฉ,  ย  
เอส  กโรติ,  ต  ชานาหีติ.  โส  คนฺตฺวา  " เสฏ ิสฺส  มหปฺผล โหตูติ  
ยาคุภตฺตปูวาน   อตฺถาย  เอก  เทฺว  ตณฺฑุเล  ปกฺขิปตฺวา  มุคฺคมาเสป  
เตลผาณิตาทิพินฺทูนิป    สพฺพภาชเนสุ   ปกฺขิป.   จูฬุปฏาโก   คนฺตฺวา  
เสฏ ิสฺส   อาโรเจสิ.   ต  สุตฺวา  เสฏ ี  จินฺเตสิ  " สเจ  เม  โส  
ปริสมชฺเฌ    อวณฺณ   ภาสิสฺสติ,   มม   นาเม   คหิตมตฺเตเยว   น  
ปหริตฺวา   มาเรสฺสามีติ   นิวาสนนฺตเร   ฉุริก   พนธฺิตฺวา   ปุนทวิเส  
คนฺตฺวา   ภตฺตคฺเค   อฏาสิ.   โส   ปุรโิส   พุทฺธปปฺมุข   ภิกฺขุสงฺฆ  
ปริวิสิตฺวา   ภควนฺต   อาห   " ภนฺเต   มยา   มหาชน  สมาทเปตฺวา  
อิท   ทาน  ทนิฺน,  ตตฺถ  สมาทปตา  มนุสฺสา  อตฺตโน  พเลน  พหูนิป  
๑. สี. ยุ. โกณ.   
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โถกานิป   ตณฺฑุลาทีนิ   อทสุ;   เตส   สพฺเพส  มหปฺผล  โหตูติ.  ต  
สุตฺวา   เสฏ ี   จินฺเตสิ   " อห  `อสุเกน  นาม  อจฺฉราย  คณฺหิตฺวา  
ตณฺฑุลาทีนิ   ทินฺนานีติ   มม   นาเม   คหิตมตฺเต   อิม  มาเรสฺสามีติ  
อาคโต,   อยมฺปน  สพฺพสงฺคาหิก  กตฺวา  `เยหิป  นาฬิกาทีหิ  มินิตฺวา  
ทินฺน,   เยหิป   อจฺฉราย  คเหตฺวา  ทินฺน,  สพฺเพส  มหปฺผล  โหตูติ  
วทติ,   สจาห   เอวรูป  น  ขมาเปสฺสามิ,  เทวทณฺโฑ  เม  มตฺถเก  
ปติสฺสตีติ.   โส   ตสฺส   ปาทมูเล   นปิชฺชิตฺวา  " ขมาหิ  เม  สามีติ  
อาห,   " กิมิทนฺติ   จ  เตน  ปฏุโ  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ.  ต  
กิริย    ทิสฺวา    สตฺถา   " กิมิทนฺติ   ทานเวยฺยาวฏิก   ปุจฺฉิ.   โส  
อตีตทิวสโต   ปฏาย   สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ.  อถ  น  สตฺถา  
" เอว   กิร   เสฏ ีติ  ปุจฺฉิตฺวา,  " อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต,  " อุปาสก  
ปุ ฺ    นาม    `อปฺปกนฺติ    น   อวม ฺ ิตพฺพ,   มาทิสพุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ทาน   ทตฺวา   `อปฺปกนฺติ   น   อวม ฺ ิตพฺพ,  ปณฺฑิต-  
ปุริสา   ห ิ  ปุ ฺ   กโรนฺตา  วิวฏมุขภาชน  วิย  อุทเกน  อนุกฺกเมน  
ปุ ฺเน   ปูรนฺติเยวาติ   วตฺวา   อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  
อิม คาถมาห  
        " มาวม ฺเถ ปุ ฺสฺส   `น มตฺต อาคมิสฺสติ.'  
         อุทพินฺทุนิปาเตน      อุทกุมฺโภป ปูรติ,  
         ปูรติ ธโีร ปุ ฺสฺส    โถก โถกป อาจินนฺติ.  
        ตสฺสตฺโถ    " ปณฺฑิตมนุสฺโส   ปุ ฺ   กตฺวา   `อปฺปมตฺตก   มยา  
ปุ ฺ   กต,  น  มตฺต  วิปากวเสน  อาคมิสฺสติ,  เอว  ปริตฺตก  กมฺม   
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กห  ม  ทกฺขิสฺสติ,  อห  วา  ต กห ทกขิฺสฺสามิ, กทา เอต วิปจฺจิสฺสตีติ  
เอว   ปุ ฺ   มาวม ฺเถ   น   อวชาเนยฺย.   ยถา   ห ิ  นิรนฺตร  
อุทกพินฺทุนิปาเตน    วิวริตฺวา    ปต    กลุาลภาชน   ปูรติ,   เอว  
ธีโร    ปณฺฑิตปุริโส    โถก   โถกมฺป   ปุ ฺ   อาจินนฺโต   ปุ ฺสฺส  
ปูรตีติ.  
        เทสนาวสาเน  โส  เสฏ ี  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ. สมฺปตฺตปริสายป  
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                     พิฬาลปทกเสฏ ิวตฺถุ.  
 
                                   ๗. มหาธนวาณิชวตฺถุ. (๑๐๑)  
        " วาณิโชว   ภย   มคฺคนฺติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต มหาธนวาณิช อารพฺภ กเถสิ.  
        ตสฺส    กิร    วาณิชสฺส   เคเห   ป ฺจสตา   โจรา   โอตาร  
คเวสมานา   [โอตาร]   น   ลภึสุ.  อปเรน  สมเยน  โส  วาณิโช  
ป ฺจสกฏสตานิ    ภณฺฑสฺส    ปูเรตฺวา   ภิกฺขูน   อาโรจาเปสิ   " อห  
อสุกฏานนฺนาม  วณิชฺชาย  คจฺฉามิ,  เย  อยฺยา  ต  าน คนฺตุกามา,  
เต  นิกฺขมนฺตุ,  มคฺเค  ภิกขฺาย  น  กิลมิสฺสนฺตีติ.  ต  สุตฺวา ป ฺจสตา  
ภิกฺขู   เตน   สทฺธึ   มคฺค   ปฏิปชฺชึส.ุ   เตป   โจรา   " โส  กริ  
วาณิโช๑   นกิฺขนฺโตติ  คนฺตฺวา  อฏวิย  อฏสุ.  วาณิโชป  คนฺตฺวา  
๑. สี. ยุ. วณิชฺชาย.   
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อฏวีมุเข   เอกสฺมึ   คาเม   นิวาส   คเหตฺวา   เทฺว  ตโย  ทิวเส  
โคณสกฏาทีนิ  สวิทหติ๑,  เตสมฺปน  ภิกฺขูน  นิพทฺธ  ภิกฺข เทติเยว.  
โจรา,  ตสฺมึ  อติจิรายนฺเต,  " คจฺฉ,  ตสฺส  นิกฺขมนทิวส ตฺวา เอหีติ  
เอก   ปรุิส   ปหิณึสุ.   โส  ต  คาม  คนฺตฺวา  เอก  สหายก  ปุจฺฉิ  
" กทา    วาณิโช    นิกฺขมิสฺสตีติ.   โส   " ทฺวีหตีหจฺจเยนาติ   วตฺวา  
" กิมตฺถมฺปน   ปุจฺฉสีติ   อาห.   อถสสฺ   โส  " มย  ป ฺจสตา  โจรา  
เอตสฺส   อตฺถาย   อฏวิย    ิตาติ  อาจิกฺขิ.  อิตโร  " เตนหิ  คจฺฉ,  
สีฆ  นิกฺขมิสสฺตีติ  ต  อุยฺโยเชตฺวา  " กนิฺนุ  โข  โจเร  วาเรมิ อุทาหุ  
วาณิชนฺติ   จินฺเตตฺวา   " ก ึ เม  โจเรหิ,  วาณิช  นิสสฺาย  ป ฺจสตา  
ภิกฺขู   ชีวนฺติ,   วาณิชสฺส   ส ฺ   ทสสฺามีติ   ตสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  
" กทา   คมิสฺสถาติ   ปุจฺฉิตฺวา,   " ตติยทิวเสติ  วุตฺเต,  " มยฺห  วจน  
กโรถ,   อฏวิย   กิร   ตุมฺหาก   อตฺถาย   ป ฺจสตา  โจรา   ิตา,  
มา   ตาว   คมิตฺถาติ.   " ตฺว  กถ  ชานาสีติ.  " เตส  อนฺตเร  มม  
สหาโย  อตฺถ,ิ  ตสฺส  เม  กถาย  าตนฺติ.  " เตนหิ  ก ึ เม เอตฺโต  
คเตน,  นิวตฺติตฺวา  เคหเมว  คมิสฺสามีติ.  ตสฺมึ  จิรายนฺเต  ปุน เตหิ  
โจเรหิ   ปหโิต  ปรุิโส  อาคนฺตฺวา  ต  สหายก  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  
สุตฺวา   " นิวตฺติตฺวา   กริ   เคหเมว   คมิสฺสตีติ   คนฺตฺวา   โจราน  
อาโรเจสิ.  ต  สุตฺวา  โจรา  ตโต  นิกฺขมิตฺวา อิตรสฺมึ มคฺเค อฏสุ.  
ตสฺมึ  จิรายนฺเต  ปุนป  เต  โจรา  สหายกสฺส  สนฺติเก ปุริส เปเสสส.  
โส  เตส  ตตฺถ   ิตภาว  ตฺวา  ปุน  วาณิชสฺส  อาโรเจสิ.  วาณิโช  
๑. สวิทหิ.   
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" อิธาป  เม  เวกลฺล  นตฺถ,ิ  เอว  สนฺเต  เนว  เอตฺโต  คมิสฺสามิ,  
น   อิโต,  อิเธว  ภวิสฺสามีติ  ภิกฺขูน  สนฺติก  คนฺตฺวา  อาห  " ภนฺเต  
โจรา  กิร  ม  วิลุมฺปตุกามา  มคฺเค  ตฺวา  `อิทานิ  ปุน นิวตฺติสฺสตีติ  
สุตฺวา  อิตรสฺมึ  มคฺเค   ิตา,  อห  เอตฺโต  วา  อิโต  วา อคนฺตฺวา  
โถก  อิเธว  ภวิสฺสามิ;  ภทนฺตา  อิธ  วสิตุกามา  วสนฺตุ,  คนฺตุกามา  
อตฺตโน   รุจิยา  คจฺฉนฺตูติ.  ภิกฺขู  " เอว  สนฺเต  มย  นิวตฺติสฺสามาติ  
วาณิช   อาปุจฺฉิตฺวา   ปุนทิวเส   สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  
นิสีทึสุ.   สตฺถา   " ก ึ  ภิกขฺเว  มหาธนวาณิเชน  สทฺธึ  น  คมิตฺถาติ  
ปุจฺฉิตฺวา,   " อาม   ภนฺเต,   มหาธนวาณิชสฺส   วิลมฺุปนตฺถาย  ทฺวีสุป  
มคฺเคสุ   โจรา   ปรยิุฏ ึสุ,  เตน  โส  ตตฺเถว   ิโต,  มยมฺปน  ต  
อาปุจฺฉิตฺวา   อาคตาติ   วุตฺเต,   " ภิกฺขเว   มหาธนวาณิโช  โจราน  
อตฺถิตาย   มคฺค   ปริวชฺเชติ;   ชีวิตุกาโมป   ปุรโิส   หลาหล   วิส  
ปริวชฺเชติ;   ภิกฺขุนาป   `ตโย   ภวา   โจเรหิ  ปริยฏุ ิตมคฺคสทิสาติ  
ตฺวา   ปาป   ปริวชฺเชตุ   วฏฏตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " วาณิโชว ภย มคฺค    อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน  
         วิส ชีวิตุกาโมว      ปาปานิ ปริวชฺชเยติ.  
         ตตฺถ   ภยนฺติ:   ภายติพฺพ,   โจเรหิ  ปริยฏุ ิตตฺตา  สปฺปฏิภยนฺติ  
อตฺโถ.   อิท   วุตฺต   โหติ   " ยถา   มหทฺธโน  วาณิโช  อปฺปสตฺโถ  
สปฺปฏิภย  มคฺค,  ยถา[๑]   ชีวิตุกาโม หลาหล วิส ปริวชฺเชติ; เอว  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "จาติ อตฺถิ.   
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ปณฺฑิโต ภิกฺขุ อปฺปมตฺตกานิป ปาปานิ ปริวชฺเชยยฺาติ.  
        เทสนาวสาเน   เต   ภิกฺขู  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ.  
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                             มหาธนวาณิชวตฺถุ.  
                     
                 ๘. กุกกฺุฏมิตฺตวตฺถุ. (๑๐๒)  
        " ปาณิมฺหิ  เจ  วโณ  นาสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต กุกกฺุฏมิตฺตนฺนาม เนสาท อารพฺภ กเถสิ.  
        ราชคเห     กิเรกา    เสฏ ิธีตา    วยปฺปตฺตา    สตฺตภูมิกสฺส  
ปาสาทสฺส    อุปริคพฺเภ    อารกฺขณตฺถาย   เอก   ปรจิาริก   ทตฺวา  
มาตาปตูหิ    วาสิยมานา    เอกทิวส    สายณฺหสมเย    วาตปาเนน  
อนฺตรวีถึ   โอโลเกนฺตี  ป ฺจ  ปาสสตานิ  ป ฺจ  จ  สูลสตานิ  อาทาย  
มิเค   วธิตฺวา   ชีวมาน   เอก   กุกฺกฏุมตฺิต   นาม   เนสาท  ป ฺจ  
มิคสตานิ   วธิตฺวา   เตส   มเสน   มหาสกฏ   ปูเรตฺวา   สกฏธูเร  
นิสีทิตฺวา    มส    วิกฺกีณนตฺถาย    นคร    ปวิสนฺต   ทิสฺวา   ตสฺมึ  
ปฏิพทฺธจิตฺตา    หุตฺวา    ปริจาริกาย    หตฺเถ   ปณฺณาการ   ทตฺวา  
" คจฺฉ,    เอตสฺส   ปณฺณาการ   ทตฺวา   คมนกาล   ตฺวา   เอหีติ  
เปเสสิ.   สา   คนฺตฺวา   ตสฺส   ปณฺณาการ   ทตฺวา   ปุจฺฉิ  " กทา  
คมิสฺสสีติ.   " อชฺช   มส   วิกฺกีณิตฺวา   ปาโตว   อสุกทฺวาเรน  นาม  
นิกฺขมิตฺวา   คมิสฺสามีติ.   สา   เตน   กถิต  กถ  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา   
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ตสฺสา  อาโรเจสิ.  เสฏ ิธีตา  อตฺตนา  คเหตพฺพยุตฺตก  วตฺถาภรณชาต  
สวิทหิตฺวา  ปาโตว  มลนิวตฺถ  นิวาเสตฺวา  กุฏ  อาทาย  ทาสีหิ  สทฺธ ึ 
อุทกติตฺถ   คจฺฉนฺตี   วิย   นิกฺขมิตฺวา   ต  าน  คนฺตฺวา  ตสฺสาคมน  
โอโลเกนฺตี  อฏาสิ.  โสป  ปาโตว  สกฏ  ปาเชนฺโต  นิกฺขมิ.  สาป  
ตสฺส   ปจฺฉโต   ปายาสิ.  โส  ต  ทิสฺวา  " อห  ต  `อสุกสฺส  นาม  
ธีตาติ   น  ชานามิ,  มา  ม  อนุพนฺธิ  อมฺมาติ  อาห.  " น  ม  ตฺว  
ปกฺโกสส,ิ   อห   อตฺตโน   ธมฺมตาย  อาคจฺฉามิ,  ตฺว  ตุณฺหี  หตฺุวา  
อตฺตโน  สกฏ  ปาเชหีติ.  โส  ปุนปฺปนุ  ต  นิวาเรสิเยว.  อถ น สา  
อาห  " สิร ึ นาม  อตฺตโน  สนฺติก  อาคจฺฉนฺตึ  นิวาเรตุ  น  วฏฏตีติ.  
โส  ตสฺสา  นิสฺสสเยน  อตฺตโน  อาคมน  ตฺวา  ต สกฏ อาโรเปตฺวา  
อคมาสิ.  ตสฺสา๑    มาตาปตโร อิโตจิโต จ ปริเยสาเปตฺวา อปสฺสนฺตา  
" มตา   ภวิสฺสตีติ   มตกภตฺต  กรึส.ุ  สาป  เตน  สทธฺึ  สวาสมนฺวาย  
ปฏิปาฏิยา สตฺต ปุตฺเต วิชายิตฺวา เต วยปฺปตฺเต ฆรพนฺธเนน พนฺธิ.  
        เอกทิวส๒  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต กุกฺกฏุมตฺิต  
สปุตฺต    สสณิุส    อตฺตโน    าณชาลสฺส   อนฺโต   ปวิฏ   ทสิฺวา  
" กินฺนุ  โข  เอตนฺติ อุปธาเรนฺโต เตส[๓] โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสย  
ทิสฺวา    ปาโตว    ปตฺตจีวรมาทาย    ตสฺส   ปาสฏาน   อคมาสิ.  
ตทิวส   ปาเส   พนฺโธ  เอกมิโคป  นาโหสิ.  สตฺถา  ตสฺส  ปาสมูเล  
ปทวล ฺช   ทสฺเสตฺวา  ปุรโต  เอกสฺส  คุมฺพสฺส  เหฏาฉายาย  นิสีทิ.  
กุกฺกุฏมิตฺโต   ปาโตว   ธนน   อาทาย   ปาสฏาน   คนฺตฺวา  อาทิโต  
๑. สี. ยุ. ตสฺสาป. ๒. สี. ยุ. อเถกทิวส. ๓. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร  "ปณฺณรสนฺนมฺปติ อตฺถิ.   
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ปฏาย   ปาเส   โอโลกยมาโน  ปาเส  พทฺธ  เอกมฺป  มิค  อทิสฺวา  
สตฺถุ   ปทวล ฺช   อทฺทส.   อถสฺส  เอตทโหสิ  " โก  มยฺห  พทธฺมิเค  
โมเจนฺโต  วิจรตีติ.  โส  สตฺถริ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา คจฺฉนฺโต คุมฺพมูเล  
นิสินฺน   สตฺถาร   ทิสฺวา   " อิมินา  มม  มิคา  โมจิตา,  มาเรสฺสามิ  
นนฺติ   ธนน   อากฑฺฒิ.   สตฺถา   ธนน   อากฑฺฒิตุ   ทตฺวา  วิสฺสชฺเชตุ  
นาทาสิ.  โส  สร  วิสฺสชฺเชตุมฺป  โอโรเปตุมฺป  อสกฺโกนฺโต  ผาสุกาหิ  
ภิชฺชนฺตีหิ   วิย   มุขโต   เขเฬน   ปคฺฆรนฺเตน  กิลนฺตรูโป  อฏาสิ.  
อถสฺส  ปุตฺตา  เคห  คนฺตฺวา  " ปตา  โน  จิรายติ  ก ึ นุโขติ  วตฺวา  
" คจฺฉถ   ตาตา   ปตุ   สนฺติกนฺติ   มาตรา   เปสิตา  ธนูน ิ อาทาย  
คนฺตฺวา    ปตร   ตถา ิต   ทิสฺวา   " อย   โน   ปตุ   ปจฺจามิตฺโต  
ภวิสฺสตีติ   สตฺตป   ชนา   ธนูนิ   อากฑฺฒิตฺวา  พุทฺธานุภาเวน,  ยถา  
เนส   ปตา   ิโต,  ตเถว  อฏสุ.  อถ  เนส  มาตา  " กึ  น ุ โข  
ปตา   ปุตฺตา   จิรายนฺตีติ   สตฺตหิ   สุณิสาหิ   สทฺธึ   คนฺตฺวา   เต  
ตถา ิเต   ทิสฺวา   " กสฺส   นุ  โข  อิเม  ธนูน ิ อากฑฺฒิตฺวา   ิตาติ  
โอโลเกนฺตี  สตฺถาร  ทิสวฺา  พาหา  ปคฺคยฺห  " มา  เม ปตร นาเสถ,  
มา   เม   ปตร   นาเสถาติ  มหาสทฺทมกาสิ.  กกฺุกุฏมิตฺโต  ต  สทฺท  
สุตฺวา  จินฺเตสิ  " นฏโ  วตมฺหิ,  สสุโร  กิร  เม  เอส,  อโห มยา  
ภาริย   กมฺม   กตนฺติ.  ปุตฺตาปสฺส  " อยฺยโก  กิร  โน  เอส,  อโห  
ภาริย  กมฺมนติฺ  จินฺตยึสุ.  กุกฺกุฏมิตฺโต  " อย  สสุโร  เมติ  เมตฺตจิตฺต  
อุปฏเปสิ.   ปุตฺตาปสฺส   " อยฺยโก   โนติ   เมตฺตจิตฺต   อุปฏเปสส.  
อถ   เนส   มาตา   เสฏ ิธีตา  " ขิปฺป  ธนูนิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตร  เม   
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ขมาเปถาติ  อาห.  สตฺถา  เตส  มุทุจิตฺต๑  ตฺวา  ธนน โอตาเรตุ  
อทาสิ.  เต  สพฺเพ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  " ขมถ โน ภนฺเตติ ขมาเปตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทึสุ.  อถ  เนส  สตฺถา  อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. เทสนาวสาเน  
กุกฺกุฏมิตฺโต    สทฺธึ   ปุตฺเตหิ   เจว   สณิุสาหิ   จ   อตฺตป ฺจทสโม  
โสตาปตฺติผเล   ปติฏหิ.  สตฺถา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  วิหาร  
อคมาสิ.  อถ  น  อานนฺทตฺเถโร  ปุจฺฉิ  " อชฺช  ภนฺเต  กห คมิตฺถาติ.  
" กุกฺกุฏมิตฺตสฺส   สนฺติก   อานนฺทาติ.  " ปาณาติปาตกมฺมสฺส  โว  ภนฺเต  
อการโก   กโตติ.  " อาม  อานนฺท,  โส  อตฺตป ฺจทสโม  อจลสทฺธาย  
ปติฏาย  ตีสุ  รตเนสุ  นกิฺกงฺโข  หตฺุวา  ปาณาติปาตกมฺมสฺส  อการโก  
ชาโตติ.  ภิกขฺู  อาหสุ  "นนุ  ภนฺเต ภรยิาปสฺส อตฺถีติ. "อาม ภิกขฺเว,  
สา   กลุเคเห   กุมาริกาว   หุตฺวา   โสตาปตฺติผล   ปตฺตาติ.  ภิกฺขู  
กถ    สมุฏาเปสุ   " กุกฺกฏุมิตฺตสฺส   กิร   ภริยา   กุมาริกกาเลเยว  
โสตาปตฺติผล   ปตฺวา   ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา  สตฺต  ปุตฺเต  ลภิ,  สา  
เอตฺตก   กาล   สามิเกน   `ธนน  อาหร  สเร  อาหร  สตฺตึ  อาหร  
สูล   อาหร   ชาล   อาหราติ  วุจฺจมานา  ตานิ  อทาสิ,  โส  ตาย  
ทินฺนานิ   อาทาย   คนฺตฺวา   ปาณาติปาต   กโรติ๒,   กึ  นุ  โข  
โสตาปนฺนาป  ปาณาติปาต  กโรนฺตีติ.  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  " กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  " อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต,   " น   ภิกฺขเว  โสตาปนฺนา  ปาณาติปาต  กโรนฺติ,  สา  ปน  
" สามิกสฺส  วจน  กโรมีติ  ตถา  อกาสิ,  `อิท  คเหตฺวา เอส คนฺตฺวา  
๑. มุทุจิตฺตตนฺติ ปเทน ภวิตพฺพ.  ๒. อกาสีติ. ยุตฺตตร.   
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ปาณาติปาต   กโรตูติ   ตสฺสา   จิตฺต   นตฺถิ;   ปาณิตลสฺมึ  ห ิ วเณ  
อสติ   วิส   คณฺหนฺตสฺส   ต   วิส   อนุฑหิตุ  น  สกโฺกติ;  เอวเมว  
อกุสลเจตนาย   อภาเวน   ปาป   อกโรนฺตสฺส   ธนอุาทีนิ   นีหรตฺิวา  
ททโตป   ปาป   นาม   น   โหตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส,   หเรยฺย ปาณินา วิส,  
         นาพฺพณ วิสมนฺเวติ        นตฺถ ิปาป อกุพฺพโตติ.  
        ตตฺถ   นาสฺสาติ:   น  ภเวยฺย.  หเรยฺยาติ:  หรตุิ  สกฺกุเณยฺย.  
กึการณา?    ยสฺมา    นาพฺพณ    วิสมนฺเวติ.    อพฺพณ   ห ิ  ปาณึ  
วิส  อนฺเวตุ  น  สกโฺกติ;  เอวเมว  ธนุอาทีนิ  นีหรตฺิวา  เทนฺตสฺสาป  
อกุสลเจตนาย   อภาเวน  ปาป  อกุพฺพโต  ปาป  นาม  นตฺถ,ิ  อพฺพณ  
หิ ปาณึ วิส วิย นาสฺส จิตฺต ปาป อนุคจฺฉตีติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.  
        อปเรน   สมเยน   ภิกฺขู   กถ   สมุฏาเปสุ   " โก   นุ   โข  
กุกฺกุฏมิตฺตสฺส    สปุตฺตสฺส   สสุณิสสฺส   โสตาปตฺติมคฺคสฺส   อุปนิสฺสโย,  
เกน   การเณน   เอส   เนสาทกุเล  นิพฺพตฺโตติ.  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
" กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย  
นามาติ    วุตฺเต,    " ภิกฺขเว   อตีเต   กสฺสปทสพลสฺส   ธาตุเจติย  
สวิทหนฺตา  เอวมาหสุ  `กึ  น ุ โข  อิมสฺส  เจติยสฺส มตฺติกา ภวิสฺสติ,  
กึ  อุทกนฺติ.  อถ  เนส  เอตทโหสิ  `หริตาลมโนสลิา มตฺติกา ภวิสฺสติ,  
ติลเตล   อุทกนฺติ.   เต   หริตาลมโนสิลา   โกฏเฏตฺวา   ติลเตเลน   
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สสนฺทิตฺวา  อิฏกาย  ฆเฏตฺวา  สุวณฺเณน  ขจิตฺวา อนฺโต จินึสุ. พหิมุเข  
ปน    เอกฆนสุวณฺณิฏกาว    อเหสส.    เอเกกา    สตสหสฺสคฺฆนิกา  
อโหสิ.    เต,   ยาว   ธาตุนิธานา   เจติเย   นิฏ ิเต,   จินฺตยึสุ  
`ธาตุนิธานกาเล    พหุนา   ธเนน   อตฺโถ,   กนฺนุ   โข   เชฏก  
กโรมาติ.   อเถโก   คามวาสี   เสฏ ี   `อห  เชฏโก  ภวิสฺสามีติ  
ธาตุนิธานฏาเน   เอก   หิร ฺโกฏึ  ปกฺขิป.  ต  ทสิฺวา  รฏวาสิโน  
`อย  นครเสฏ ี  ธนเมว  สหรติ,  เอวรูเป  เจติเย  เชฏโก  ภวิตุ  
น   สกฺโกติ,  คามวาสี  ปน  โกฏิธน  ปกฺขิปตฺวา  เชฏโกว  ชาโตติ  
อุชฺฌายึสุ.  โส  เตส  กถ  สุตฺวา  `อห  เทฺว โกฏโิย ทตฺวา เชฏโก  
ภวิสฺสามีติ  เทฺว  โกฏิโย  อทาสิ.  อิตโร `อหเมว เชฏโก ภวิสฺสามีติ  
ติสฺโส   โกฏโิย  อทาสิ.  เอว  วฑฺเฒตฺวา,  นครวาสี  อฏ  โกฏิโย  
อทาสิ.   คามวาสิโน  ปน  เคเห  นวโกฏิธนเมว  อตฺถ,ิ  นครวาสิโน  
จตฺตาฬีสโกฏิธน;   ตสฺมา   คามวาสี   จินฺเตสิ  `สจาห  นว  โกฏโิย  
ทสฺสามิ,  อย  `ทส  โกฏโิย  ทสฺสามีติ  วกฺขติ,  อถ  เม นิทฺธนภาโว  
ป ฺายิสฺสตีติ.  โส  เอวมาห  `อห เอตฺตก ธน ทสฺสามิ, สปุตฺตทาโร จ  
เจติยสฺส   ทาโส   ภวิสฺสามีติ  สตฺต  ปตฺุเต  สตฺต  สุณิสาโย  ภริย ฺจ  
คเหตฺวา   อตฺตนา   สทฺธึ   เจติยสฺส  นิยฺยาเทสิ.  รฏวาสิโน  `ธน  
นาม   สกฺกา  อุปฺปาเทตต,  อยมฺปน  สปุตฺตทาโร  อตฺตาน  นิยฺยาเทสิ,  
อยเมว  เชฏโก  โหตูติ  ต  เชฏก  กรสึุ.  อิติ  เต  โสฬสป ชนา  
เจติยสฺส  ทาสา  อเหสส.  รฏวาสิโน  ปน เต ภุชิสฺเส กรึส.ุ๑   เอว  
๑. สี. ยุ. อกสุ.   
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สนฺเตป   เจติยเมว   ปฏิชคฺคิตฺวา   ยาวตายุก   ตฺวา   ตโต  จุตา  
เทวโลเก   นพฺิพตฺตึสุ.   เตสุ   เอก  พุทธฺนฺตร  เทวโลเก  วสนฺเตสุ  
อิมสฺมึ   พุทธฺุปฺปาเท  ภริยา  ตโต  จวิตฺวา  ราชคเห  เสฏ ิโน  ธีตา  
หุตฺวา   นิพฺพตฺติ.   สา   กมุาริกาว   หตฺุวา   โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ.  
อทิฏสจฺจสฺส    ปน    ปฏิสนฺธิ   นาม   ภาริยาติ   ตสฺสา   สามิโก  
สมฺปริวตฺตมาโน  คนฺตฺวา  เนสาทกุเล  นิพฺพตฺติ.  ตสฺส  สห ทสสฺเนเนว  
เสฏ ิธีตร ปุพฺพสิเนโห อชฺโฌตฺถริ. วุตฺตมฺป เจต  
        " ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน     ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา  
         เอวนฺต ชายเต เปม    อุปฺปลว ยโถทเกติ.  
        สา   ปพฺุพสิเนเหน  เนสาทกุล  อคมาสิ.  ปุตฺตาปสฺสา  เทวโลกา  
จวิตฺวา    ตสสฺาเอว    กุจฺฉิมฺหิ   ปฏิสนฺธึ   คณฺหึสุ.   สุณิสาโยปสฺสา  
ตตฺถ   ตตฺถ   นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  เตสเยว  เคห  อคมสุ.  เอว  
เต   สพฺเพป   ตทา   เจติย   ปฏชิคฺคิตฺวา   ตสฺส  กมฺมสฺสานุภาเวน  
โสตาปตฺติผล ปตฺตาติ.  
                                      กกฺุกุฏมิตฺตวตฺถุ.   
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                ๙. โกกสุนขลุททฺกวตฺถุ. (๑๐๓)  
        " โย   อปฺปทุฏสฺส   นรสฺส   ทุสสฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  
เชตวเน วิหรนฺโต โกกนนฺาม สุนขลุทฺทก อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   เอกทิวส   ปุพฺพณฺหสมเย   ธนน  อาทาย  สุนขปริวุโต  
อร ฺ   คจฺฉนฺโต   อนฺตรามคฺเค   เอก   ปณฺฑจาริก   ภิกฺขุ  ปณฺฑาย  
จรนฺต   ทิสฺวา   กชฺุฌิตฺวา   " กาฬกณฺณิ   เม   ทิฏโ,   อชฺช  กิ ฺจิ  
น  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  ปกฺกามิ.  เถโรป  คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  
กตภตฺตกิจฺโจ   ปุน  วิหาร  ปายาสิ.๑   อิตโรป  อร ฺเ  วิจริตฺวา  
กิ ฺจิ   อลภิตฺวา   ปจฺจาคจฺฉนฺโต   ปุน   เถร  ทิสฺวา  " อชฺชาห  อิม  
กาฬกณฺณึ   ทิสฺวา   อร ฺ   คโต  กิ ฺจิ  น  ลภึ,  อิทานิ  เม  ปนุป  
อภิมุโข   ชาโต,   สุนเขหิ  น  ขาทาเปสฺสามีติ  ส ฺ  ทตฺวา  สนุเข  
วิสฺสชฺเชสิ.  เถโร  " มา  เอว  กร ิ อุปาสกาติ  ยาจิ.  โส " อชฺชาห  
ตว   สมฺมุขีภูตตฺตา  กิ ฺจิ  นาลตฺถ,  ปุนป  เม  สมมฺุขีภาว  อาคโตสิ,  
ขาทาเปสฺสามิ  ตนฺติ  วตฺวา  สุนเข  อุยฺโยเชสิ.  เถโร  เวเคน เอก  
รุกฺข  อภิรุหตฺิวา  ปุริสปฺปมาเณ  าเน  นิสีท.ิ  สนุขา รุกฺข ปรวิารยึสุ.  
โกโก   คนฺตฺวา   " รุกฺข  อภิรุหโตป  เต  โมกโฺข  นตฺถีติ  สรตุณฺเฑน  
เถรสฺส  ปาทตเล วิชฺฌิ. เถโร "มา เอว กโรหีติ ยาจิเยว. อิตโร ตสฺส  
ยาจน   อนาทยิตฺวา   ปุนปฺปุน  วิชฌฺิเยว.  เถโร,  เอกสฺมึ  ปาทตเล  
วิชฺฌิยมาเน,  ต  อุกฺขิปตฺวา  ทุติย  โอลมฺเพติ.  ตสฺมึป  วิชฌฺิยมาเน ต  
อุกฺขิปติ.   เอวมสฺส   โส   ยาจน   อนาทยิตฺวา   เทฺวป  ปาทตลานิ  
๑. สี. ยุ. ปาวิสิ.   
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วิชฺฌิเยว.   เถรสฺส   สรรี   อุกฺกาหิ   อาทิตฺต   วิย   อโหสิ.  โส  
เวทนานุวตฺตี    หุตฺวา   สตึ   ปจฺจุปฏาเปตุ   นาสกฺขิ;   ปารุตจีวร  
ภสฺสนฺตป   น   สลลฺกฺเขสิ.   ต   ปตมาน   โกก   สสีโต   ปฏาย  
ปริกฺขิปนฺตเมว   ปติ.   สนุขา   " เถโร   ปติโตติ  ส ฺาย  จีวรนฺตร  
ปวิสิตฺวา  อตฺตโน  สามิก  ลุ ฺจิตฺวา  ขาทนฺตา  อฏ ิมตฺตาวเสส  กรึสุ.  
สุนขา  จีวรนฺตรโต  นิกขฺมิตฺวา  พหิ  อฏสุ.  อถ  เนส  เถโร  เอก  
สุกฺขทณฺฑก   ภ ฺชิตฺวา  ขิป.  สุนขา  เถร  ทิสฺวา  " สามิโกว  อมฺเหหิ  
ขาทิโตติ   ตฺวา   อร ฺ  ปวิสึสุ.  เถโร  กุกฺกุจฺจ  อุปฺปาเทสิ  " มม  
จีวรนฺตร  ปวิสิตฺวา  เอส  นฏโ,  อโรค นุ โข เม สลีนฺติ. โส รุกขฺา  
โอตริตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา อาทิโต ปฏาย ต ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา  
" ภนฺเต  มม  จีวร  นิสฺสาย  โส อุปาสโก นฏโ, กจฺจิ เม อโรค สลี,  
กจฺจิ   เม   อตฺถิ   สมณภาโวติ   ปุจฺฉิ.  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  
" ภิกฺขุ   อโรค   ตว  สีล,  อตฺถิ  เต  สมณภาโว:  โส  อปฺปทุฏสฺส  
ปทุสฺสิตฺวา  วินาส  ปตฺโต,  น  เกวล ฺจ อิทาเนว, อตีเตป อปฺปทุฏาน  
ปทุสฺสิตฺวา   วินาส   ปตฺโตเยวาติ   วตฺวา  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  อตีต  
อาหริ:  
        " อตีเต   กริ   เอโก  เวชฺโช  เวชชฺกมฺมตฺถาย  คาม  วิจริตฺวา  
กิ ฺจิ   กมฺม  อลภิตฺวา  ฉาตชฺฌตฺโต  นกิฺขมิตฺวา  คามทฺวาเร  สมฺพหุเล  
กุมารเก   กีฬนฺเต   ทิสฺวา   `อิเม  สปฺเปน  ฑสาเปตฺวา  ติกิจฺฉิตฺวา  
อาหาร    ลภิสฺสามีติ   เอกสฺมึ   รุกฺขพิเล   สีส   นีหริตฺวา   นิปนนฺ  
สปฺป   ทสฺเสตฺวา   `อมฺโภ   กุมารกา   เอส  สาลิกโปตโก,  คณฺหถ   
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นนฺติ  อาห.  อเถโก  กุมารโก  สปฺป  คีวาย  ทฬฺห คเหตฺวา นีหริตฺวา  
ตสฺส   สปฺปภาว  ตฺวา  วิรวนฺโต  อวิทูเร   ิตสฺส  เวชฺชสฺส  มตฺถเก  
ขิป.    สปโฺป   เวชฺชสฺส   ขนฺธฏ ิก   ปริกฺขิปตฺวา   ทฬฺห   ฑสิตฺวา  
ตตฺเถว  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ.  เอวเมส  [โกโก  สุนขลทฺุทโก]  ปุพฺเพป  
อปฺปทุฏสฺส ปทุสฺสิตฺวา วินาส ปตฺโตเยวาติ.  
        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต  
อิม คาถมาห  
             " โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสสฺติ  
              สุทธฺสฺส โปสสสฺ อนงฺคณสฺส,  
              ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป  
              สุขุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโตติ.  
        ตตฺถ    อปฺปทุฏสฺสาติ    อตฺตโน    วา    สพฺพสตฺตาน    วา  
อปฺปทุฏสฺส.   นรสฺสาติ:  สตฺตสฺส.  ทุสฺสตีติ:  อปรชฺฌติ.  สทฺุธสฺสาติ:  
นิรปราธสฺเสว.   โปสสฺสาติ  อิทมฺป  อปเรนากาเรน  สตฺตาธิวจนเมว.  
อนงฺคณสฺสาติ:    นิกฺกิเลสสฺส.    ปจฺเจตีติ:   ปฏิเอติ.   ปฏิวาตนฺติ:  
ยถา   เอเกน  ปุริเสน  ปฏวิาเต   ิต  ปหริตุกามตาย  ขิตฺโต  สุขุโม  
รโช  ตเมว  ปุริส  ปจฺเจติ  ตสฺเสว  อุปริ ปตติ; เอวเมว โย ปุคฺคโล  
อปฺปทุฏสฺส    ปุริสสฺส   ปาณิปฺปหาราทีนิ   ททนโฺต   ปทุสฺสติ   ตเมว  
พาล  ทิฏเว  ธมฺเม  สมฺปราเย  วา  นิรยาทีสุ  วิปจฺจมาน  ต  ปาป  
วิปากทุกฺขวเสน ปจฺเจตีติ อตฺโถ.   
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        เทสนาวสาเน   โส   ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏหิ.  สมฺปตฺตปริสายป  
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                    โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ.  
                      
            ๑๐. มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (๑๐๔)  
        " คพฺภเมเก   อุปฺปชชฺนฺตีติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต มณิการกุลุปก ติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   เถโร   เอกสฺส  มณิการสฺส  กุเล  ทฺวาทส  วสฺสานิ  
ภุ ฺชิ.  ตสฺม ึ กุเล  ชายปติกา  มาตาปตุฏาเน  ตฺวา เถร ปฏิชคฺคึสุ.  
อเถกทิวส   [โส]  มณิกาโร  เถรสฺส  ปรุโต  มส  ฉินฺทนฺโต  นิสนิฺโน  
โหติ.   ตสฺมึ   ขเณ   ราชา   ปเสนทิโกสโล   เอก  มณิรตน  "อิม  
โธวิตฺวา    วิชฺฌิตฺวา   ปหณิตูติ   เปเสสิ.   มณิกาโร   สโลหิเตเนว  
หตฺเถน   ต   ปฏิคฺคเหตฺวา   เปฬาย   อุปริ  เปตฺวา  หตฺถโธวนตฺถ  
อนฺโต   ปาวิสิ.   ตสฺมึ   ปน   เคเห   โปสาวนิยโก ฺจสกุโณ  อตฺถิ.  
โส   โลหิตคนฺเธน  มสส ฺาย  ต  มณึ,  เถรสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว,  คิลิ  
มณิกาโร   อาคนฺตฺวา   มณึ   อปสฺสนโฺต  " มณิ  โว  คหิโตติ  ภริย ฺจ  
ธีตร ฺจ   ปุตฺต ฺจ   ปฏิปาฏิยา   ปุจฺฉิตฺวา,   เตหิ   " น  คณฺหามาติ.  
วุตฺเต,  " เถเรน  คหิโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ภริยาย  สทฺธ ึมนฺเตสิ  
" เถเรน  คหิโต  ภวิสฺสตีติ.  "สามิ  มา  เอว  อวจ,  เอตฺตก  กาล   
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มยา   เถรสฺส   กิ ฺจิ  วชชฺ  น  ทฏิปุพฺพ,  น  โส  มณึ  คณฺหาตีติ. ฺ  
มณิกาโร   เถร   ปุจฺฉิ   " ภนฺเต   อิมสฺมึ   าเน  มณิรตน  ตุมฺเหหิ  
คหิตนฺติ.   " น   คณฺหามิ   อุปาสกาติ.   " ภนฺเต  อิธ  อ ฺโ  นตฺถ,ิ  
ตุมฺเหหิเยว   คหิโต   ภวิสสฺติ,   เทถ  เม  มณิรตนนติฺ.  โส,  ตสฺมึ  
อสมฺปฏิจฺฉนฺเต,  ปุน  ภริย  อาห  " เถเรเนว  มณิ  คหิโต,  ปเฬตฺวา  
น  ปุจฺฉิสฺสามีติ.  " สามิ  มา  โน  นาเสหิ,  วร  อมฺเหหิ ทาสพฺย๑  
อุปคนฺตต,  น  จ  เอวรูป  เถร  วตฺตุนฺติ.  โส  " สพฺเพว  มย ทาสพฺย  
อุปคจฺฉนฺตา   มณึ   น   อคฺฆามาติ   รชฺชช   คเหตฺวา   เถรสฺส  สีส  
เวเตฺวา  ทณฺฑเกน  ฆฏเฏสิ.  เถรสฺส  สีสโต จ กณฺณนาสาหิ จ โลหิต  
ปคฺฆริ.   อกขีฺนิ   นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ   อเหสส.  โส  เวทนาปฺปตฺโต  
ภูมิย   ปติ.   โก ฺโจ   โลหิตคนฺเธน  อาคนฺตฺวา  โลหิต  ปวติ.๒    
อถ  น  มณิกาโร  เถเร  อุปฺปนฺนโกธเวเคน  " ตฺว  กึ กโรสีติ ปาเทน  
ปหริตฺวา   ขิป.   โส  เอกปฺปหาเรเนว  มริตฺวา  ปรวิตฺตมาโน  ปติ.  
เถโร   ต  ทิสวฺา  " อุปาสก  สีสเวน  ตาว  เม  สิถลิ  กตฺวา  อิม  
โก ฺจ  โอโลเกหิ,  มโต  วา  โน  วาติ.  อถ  น  โส อาห " เอโส  
วิย  ตฺวป  มรสิฺสสีติ.๓    " อุปาสก  อิมินา  [โส]  มณิ คิลิโต, สเจ  
อย   น   มริสสฺติ,  น  เต  อห  มรนโฺตป  มณึ  อาจิกฺขิสฺสนฺติ.  โส  
ตสฺส  อุทร  ผาเลตฺวา  มณึ  ทิสฺวา  ปเวธนฺโต  สวิคฺคมานโส  เถรสฺส  
ปาทมูเล   นปิชฺชิตฺวา  "ขมถ  เม  ภนฺเต,  อชานนฺเตน  มยา  กตนฺติ  
๑. สี. ยุ. ทาสตฺต.  ๒. สี. ยุ. ปวิ.  ๓. สี. ยุ. มราหีติ.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 34 

อาห.  " อุปาสก  เนว  ตุยฺห  โทโส  อตฺถิ,  น  มยฺห, วฏฏสฺเสว๑  
โทโส,  ขมามิ  เตติ.  " ภนฺเต  สเจ  เม  ขมถ, ปกตินิยาเมเนว เม  
เคเห  นิสีทิตฺวา  ภิกฺข  คณฺหถาติ.  " อุปาสก  นทานาห  อิโต  ปฏาย  
ปเรส    เคหสฺส   อนฺโตฉทน   ปวิสิสฺสามิ,   อนฺโตเคหปฺปเวสนสฺเสว  
หิ  อย  โทโส,  อิโต  ปฏาย  ปาเทสุ  วหนฺเตสุ  เคหทฺวาเร  ิโตว  
ภิกฺข คณฺหิสฺสามีติ วตฺวา ธูตงฺค สมาทาย อิม คาถมาห  
        " ปจฺจติ มุนิโน ภตฺต    โถก โถก กุเล กุเล,  
         ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ,   อตฺถิ ชงฺฆพล มมาติ.๒  
อิม ฺจ  ปน  วตฺวา  เถโร  เตเนว  พฺยาธินา  นจิรสฺเสว  ปรินิพฺพายิ.  
โก ฺโจ   มณิการสฺส   ภรยิาย   กุจฺฉิสมฺึ   ปฏิสนฺธ ึ  คณฺหิ.  มณิกาโร  
กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติ.  มณิการสฺส  ภริยา  เถเร  มุทุจิตฺตตาย  
กาล   กตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺติ.  ภิกขฺู  สตฺถาร  เตส  อภิสมฺปราย  
ปุจฺฉึสุ.   สตฺถา   " ภิกฺขเว  อิเธกจฺเจ  คพฺเภ  นิพฺพตฺตนฺติ,  เอกจฺเจ  
ปาปการิโน   นิรเย   นิพฺพตฺตนฺติ,   เอกจฺเจ  กตกลฺยาณา  เทวโลเก  
นิพฺพตฺตนฺติ,   อนาสวา  ปน  ปรินิพฺพายนฺตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ,   นิรย ปาปกมฺมิโน,  
         สคฺค สุคติโน ยนฺติ,     ปรินิพฺพนฺติ อนาสวาติ.  
        ตตฺถ   คพฺภนฺติ:   อิธ   มนุสฺสคพฺโภว   อธิปฺเปโต.   เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ.  
๑. สี. ยุ. วฏฏสฺเสเวส.  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๗.   
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          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                 มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  
                    
                  ๑๑. ตโยชนวตฺถุ. (๑๐๕)  
        " น   อนฺตลิกฺเข   น   สมุทฺทมชฺเฌติ   อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  
เชตวเน วิหรนฺโต ตโย ชเน อารพฺภ กเถสิ.  
        สตฺถริ    กิร    เชตวเน   วิหรนฺเต   สมฺพหุลา   ภิกฺขู   สตฺถ ุ 
ทสฺสนตฺถาย   อาคจฺฉนฺตา   เอก  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ.  คามวาสิโน  
เตส   ปตฺเต  อาทาย  อาสนสาลาย  นสิีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชก  ทตฺวา  
ปณฺฑปาตเวล   อาคมยมานา   ธมฺม   สุณนฺตา   นสิีทึสุ.   ตสฺม ึ ขเณ  
ภตฺต  ปจิตฺวา  สูปพฺย ฺชเน  ปจมานาย๑    เอกิสฺสา อิตฺถิยา อุทฺธนโต  
อคฺคิชาลา   อุฏหิตฺวา  ฉทน  คณฺหิ.  ตโต  เอก  ติณกรฬ  อุฏหิตฺวา  
ฌายมาน   อากาส   ปกฺขนฺทิ.  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  กาโก  อากาเสน  
คจฺฉนฺโต    ตตฺถ    คีว   ปเวเสตฺวา   ติณวลฺลิปลิเว ิโต   ฌายตฺิวา  
คามมชฺเฌ  ปติ.  ภิกฺขู  ต  ทิสฺวา  " อโห  ภาริย  กมมฺ,  ปสฺสถาวุโส  
กาเกน   ปตฺต   วิปฺปการ,   อิมินา  กตกมฺม  อ ฺตฺร  สตฺถารา  โก  
ชานิสฺสติ, สตฺถารมสฺส กมฺม ปุจฺฉิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา ปกฺกมึสุ.  
        อปเรส๒    ภิกฺขูน  สตฺถุ  ทสฺสนตฺถาย  นาว  อภิรุยฺห คจฺฉนฺตาน  
๑. สี. ยุ. สูปพฺย ฺชน ธูปยมานาย. ๒. สี. ยุ. อปเรสมฺป.   
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นาวา  สมุทฺทมชฺเฌ  นิจฺจลา  ว  อฏาสิ.  มนุสฺสา " กาฬกณฺณินา เอตฺถ  
ภวิตพฺพนฺติ   สลาก   วิจาเรสส.  นาวิกสฺส  จ  ภริยา  ปมวเย   ิตา  
ทสฺสนียา,  สลากา  ตสฺสา  ปาปุณิ.  " สลาก  ปุน  วิจาเรถาติ  วตฺวา  
ยาวตติย   วิจารยึสุ.   ติกฺขตฺตุมฺป   ตสสฺาเยว  ปาปุณิ.  มนุสฺสา  " กึ  
สามีติ   นาวิกสฺส   มุข   โอโลเกสส.  นาวิโก  " น  สกฺกา  เอติสฺสา  
อตฺถาย  มหาชน  นาเสตต,  อุทเก  น  ขิปถาติ  อาห.  สา  คเหตฺวา  
อุทเก    ขิปยมานา    มรณภยตชฺชิตา   มหาวิรวมกาสิ.   ต   สุตฺวา  
นาวิโก   " โก   อตฺโถ   อิมิสฺสา  อาภรเณหิ  นฏเหิ,  สพฺพาภรณานิ  
โอมุ ฺจิตฺวา   เอก   ปโลติก  นิวาสาเปตฺวา  ฉฑฺเฑถ  น,  อหมฺปเนต  
อุทกปฏเ  ปลฺวมาน๑   ทฏ ุ  น  สกขิฺสฺสามิ;  ตสฺมา  ยถา  น อห  
น   ปสฺสามิ;   เอว   วาลุกกุฏ  คีวาย  พนฺธิตฺวา  สมุทฺเท  ขิปถาติ.  
เต  ตถา  กรสึุ.  ตมฺป  ปติตฏาเนเยว  มจฺฉกจฺฉปา  วิลุมฺปสุ.  ภิกฺขู 
ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  " สตฺถาร  เปตฺวา  โก  อ ฺโ  เอติสฺสา  อิตฺถิยา  
กมฺม   ชานิสสฺติ,   สตฺถารมสฺสา   กมฺม   ปุจฺฉิสฺสามาติ   อิจฺฉิตฏาน  
ปตฺวา นาวาโต โอรุยฺห ปกฺกมึสุ.  
        อปเรป   สตฺต  ภิกฺขู  ปจฺจนฺตโต  สตฺถาร  ทสสฺนตฺถาย  คจฺฉนฺตา  
สาย   เอก  วิหาร  ปวิสิตฺวา  วสนฏาน  ปุจฺฉึสุ.  เอกสฺมิ ฺจ  เลเณ  
สตฺต   ม ฺจา   โหนฺติ,   เตส   ตเทว   ลภิตฺวา   ตตฺถ  นิปนฺนาน,  
รตฺติภาเค    กูฏาคารมตฺโต    ปาสาโณ    ปวฏฏมาโน    อาคนฺตฺวา  
เลณทฺวาร   ปทหิ.  เนวาสิกา  ภิกฺขู  " มย  อิม  เลณ  อาคนฺตุกภิกฺขูน  
๑. ยุ. มรมาน.   
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ปาปยิมฺหา,   อย ฺจ   มหาปาสาโณ   เลณทฺวาร   ปทหนฺโต  อฏาสิ,  
อปเนสฺสาม   นนฺติ   สมนตฺา  สตฺตหิ  คาเมหิ  มนุสฺเส  สนฺนิปาเตตฺวา  
ต   วายมนฺตาป   านา   จาเลตุ   นาสกฺขึสุ.   อนฺโต  ปวิฏภิกขฺูป  
วายมึสุเยว.   เอว   สนฺเตป   สตฺตาห  ปาสาณ  จาเลตุ  นาสกฺขึสุ.  
อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   สตฺตาห  ฉาตชฺฌตฺตา  มหาทุกฺข  อนุภวึสุ.  สตฺตเม  
ทิวเส   ปาสาโณ   สยเมว   ปวฏฏิตฺวา   อปคโต.  ภิกฺขู  นิกฺขมิตฺวา  
" อมฺหาก   อิม   ปาป   อ ฺตฺร   สตฺถารา  โก  ชานิสฺสติ,  สตฺถาร  
ปุจฺฉิสฺสามาติ   จินฺเตตฺวา  ปกฺกมึส.ุ  เต  ปุริเมหิ  สทฺธึ  อนฺตรามคฺเค  
สมาคนฺตฺวา    สพฺเพ   เอกโตว   สตฺถาร   อุปสงฺกมิตฺวา   วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต   นสิินฺนา   สตฺถารา   กตปฏสินฺถารา  อตฺตนา  ทิฏานุภูตานิ  
การณานิ   ปฏิปาฏิยา   ปจฺุฉึสุ.   สตฺถาป   เตส   ปฏปิาฏิยา   เอว  
พฺยากาสิ:  
        " ภิกฺขเว   โส   ตาว   กาโก   อตฺตนา  กตกมฺมเมว  อนุโภสิ.  
อตีเต  หิ  พาราณสิย  เอโก  กสโก  อตฺตนา  โคณ  ทเมนฺโต  ทเมตุ  
นาสกฺขิ.   โส   หิสฺส   โคโณ   โถก   คนฺตฺวา  นิปชฺช,ิ  โปเถตฺวา  
อุฏาปโตป   โถก   คนฺตฺวา  ปุนป  ตเถว  นิปชฺช.ิ  โส  วายมิตฺวาป  
ต   ทเมตุ  อสกฺโกนฺโต  โกธาภิภูโต  หุตฺวา  `อิโตทานิ  ปฏาย  สุข  
นิปชฺชิสฺสสติี   ต   ปลาลปณฺฑ   วิย   กโรนฺโต   ปลาเลน  ตสฺส  คีว  
ปลิเวเตฺวา   อคฺคึ  อทาสิ.  โคโณ  ตตฺเถว  ฌายิตฺวา  มโต.  ตทา  
ภิกฺขเว   เตน   กาเกน   ต   ปาปกมฺม  กต,  โส  ตสฺส  วิปาเกน  
ทีฆรตฺต   นริเย   ปจิตฺวา   วิปากาวเสเสน   สตฺตกฺขตฺตุ   กากโยนิย   
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นิพฺพตฺติตฺวา เอวเมว อากาเส ฌายิตฺวา มโตติ.  
        " สาป  ภิกฺขเว  อิตฺถี  อตฺตนา  กตกมฺมเมว อนุโภสิ. สา ห ิอตีเต  
พาราณสิย    เอกสฺส   คหปติกสฺส   ภรยิา   อุทกาหรณโกฏฏนปจนาทีนิ  
สพฺพกิจฺจานิ   สหตฺเถเนว   อกาสิ.  ตสสฺา  เอโก  สนุโข  ต  เคเห  
สพฺพกิจฺจานิ   กรุุมานโอโลเกนฺโต   นสิีทิ.   เขตฺเต   ภตฺต  หรนติฺยา  
ทารุปณฺณาทีน   วา   อตฺถาย  อร ฺ  คจฺฉนฺติยา  โส  ตาย  สทฺธเึยว  
คจฺฉติ.   ต   ทิสฺวา   ทหรมนุสฺสา   `อมฺโภ  นิกฺขนโฺต  สุนขลุททฺโก,  
อชฺช   มย   มเสน   ภุ ฺชิสสฺามาติ   อุปฺผณฺเฑนฺติ.  สา  เตส  กถาย  
มงฺกุ   หุตฺวา   สุนข   เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ   ปหริตฺวา   ปลาเปสิ.  สนุโข  
นิวตฺติตฺวา   ปุน   อนุพนฺธิ.   โส   กริ   ตสฺสา   ตติเย  อตฺตภาเว  
สามิโก   อโหสิ;   ตสฺมา   สิเนห  ฉินฺทิตุ  น  สกฺโกติ.  กิ ฺจาป  หิ  
อนมตคฺเค   สสาเร   ชายา  วา  ปติ  วา  อภูตปุพฺโพ  นาม  นตฺถ,ิ  
อวิทูเร   ปน  อตฺตภาเว  าตเกสุ  อธิมตฺโต  สิเนโห  โหติ;  ตสฺมา  
โส  ต  วิชหิตุ  น  สกฺโกติ.  สา  ตสฺส  กุชฺฌิตฺวา  เขตฺเต  สามิกสฺส  
ยาคุ   หรมานา  รชชฺช  อุจฺฉงฺเค  เปตฺวา  อคมาสิ.  สุนโข  ตาเยว  
สทฺธึ   คโต.   สา   สามิกสฺส  ยาคุ  ทตฺวา  ตุจฺฉกุฏ  อาทาย  เอก  
อุทกฏาน   คนฺตฺวา   กุฏ   วาลุกาย  ปูเรตฺวา  สมีเป  โอโลเกตฺวา  
 ิตสฺส  สุนขสฺส  สทฺทมกาสิ.  สุนโข  `จิรสฺส  วต  เม  อชชฺ มธรุกถา  
ลทฺธาติ   นงฺคุฏ   จาเลนฺโต   ต  อุปสงฺกมิ.  สา  ต  คีวาย  ทฬฺห  
คเหตฺวา  เอกาย  รชฺชุโกฏยิา  กุฏ  พนธฺิตฺวา  เอก  รชฺชโกฏ ึสุนขสฺส  
คีวาย  พนฺธิตฺวา  กุฏ  อุทกาภิมุข  ปวฏเฏสิ.  สุนโข  กุฏ  อนุพนฺธนฺโต   
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อุทเก   ปติตฺวา   ตตฺเถว  กาลมกาสิ.  สา  ตสฺส  กมฺมสฺส  วิปาเกน  
ทีฆรตฺต   นริเย   ปจิตฺวา   วิปากาวเสเสน   อตฺตภาวสเต  วาลุกาย  
กุฏ คีวาย พนฺธิตฺวา อุทเก ปกฺขิตฺตา กาลมกาสีติ.  
        " ตุมฺเหหิป   ภิกฺขเว   อตฺตนา   กตกมฺมเมว   อนุภูต.   อตีตสฺมึ  
หิ   พาราณสีวาสิโน   สตฺต   โคปาลทารกา   เอกสฺมึ   อฏวิปฺปเทเส  
สตฺตาหวาเรน   คาวิโย   วิจาเรนฺตา  เอกทิวส  คาวิโย  วิจาเรตฺวา  
อาคจฺฉนฺตา   เอก   มหาโคธ   ทิสฺวา  อนุพนฺธึสุ.  โคธา  ปลายตฺิวา  
เอก   วมฺมิก  ปาวิสิ.  ตสฺส  ปน  วมฺมิกสฺส  สตฺต  ฉิทฺทานิ.  ทารกา  
" มย   อิทาน ิ คเหตุ  น  สกฺขิสฺสาม,  เสฺว  อาคนฺตฺวา  คณฺหิสฺสามาติ  
เอเกโกเอเกก   สาขาภงฺคมุฏ ิมาทาย   สตฺตป   ชนา  สตฺต  ฉิททฺานิ  
ปทหิตฺวา   ปกฺกมึสุ.   เต  ปุนทิวเส  ต  โคธ  อมนสิกริตฺวา  อ ฺสฺมึ  
ปเทเส  คาวิโย  วิจาเรตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส คาวิโย อาทาย คจฺฉนฺตา  
ต   วมฺมิก   ทิสฺวา   สตึ  ปฏิลภิตฺวา  " กา  น ุ โข  ตสฺสา  โคธาย  
ปวตฺตีติ   อตฺตนา  อตฺตนา  ปทหิตานิ  ฉิทฺทานิ  วิวรึสุ.  โคธา  ชีวิเต  
นิราลยา   หุตฺวา   อฏ ิจมฺมาวเสสา   ปเวธมานา   นิกฺขมิ.  เต  ต  
ทิสฺวา   อนุกมฺป   กตฺวา   `มา   น   มาเรถ,  สตฺตาห  ฉินฺนภตฺตา  
ชาตาติ   ตสฺสา   ปฏ ึ   ปริมชฺชิตฺวา  `สุเขน  คจฺฉาหีติ  วิสฺสชฺเชสส.  
เต   โคธาย  อมาริตตฺตา  นิรเย  ตาว  น  ปจฺจึสุ.  เต  ปน  สตฺต  
ชนา   เอกโต   หุตฺวา   จุทฺทสสุ   อตฺตภาเวสุ  สตฺต  สตฺต  ทิวสานิ  
ฉินฺนภตฺตา   อเหสส.   ตทา   ภิกฺขเว   ตุมฺเหหิ   สตฺตหิ  โคปาลเกหิ  
หุตฺวา ต กมฺม กตนฺติ. เอว สตฺถา เตหิ ปุฏปุฏ ป ฺห พฺยากาสิ.๑  
๑. สี. ยุ. เอว วตฺวา เตหิ ปุฏป ฺเห พยฺากาสิ.   
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        อเถโก   ภิกฺขุ   สตฺถาร   อาห   " ก ึ  ปน   ภนฺเต  ปาปกมฺม  
กตฺวา   อากาเส   อุปฺปติตสฺสาป   สมทฺุท   ปกฺขนฺตสฺสาป   ปพฺพตนฺตร  
ปวิฏสฺสาป๑  โมกฺโข นตฺถีติ. สตฺถา " เอวเมว ภิกฺขเว, อากาสาทีสุป  
เอกปเทโสป   นตฺถ,ิ   ยตฺร    ิโต  ปาปกมฺมโต  มจฺุเจยฺยาติ  วตฺวา  
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
              " น อนฺตลิกฺเข, น สมุทฺทมชฺเฌ,  
               น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส,  
               น วิชฺชเต โส ชคติปฺปเทโส,  
               ยตฺรฏ ิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมาติ.  
        ตสฺสตฺโถ   " สเจ   ห ิ  โกจิ   `อิมินา   อุปาเยน   ปาปกมฺมโต  
มุจฺจิสฺสามีติ   อนฺตลิกฺเข   วา   นิสีเทยยฺ,   จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีร  
มหาสมุทฺท  วา  ปวิเสยฺย,  ปพฺพตนฺตเร วา นิสีเทยฺย, เนว ปากกมฺมโต  
มุจฺเจยฺย.   ปรุตฺถิมาทีสุ   หิ   ชคติปฺปเทเสสุ   ปวีภาเคสุ   น  โส  
วาลคฺคมตฺโตป   โอกาโส   อตฺถ,ิ   ยตฺถ    ิโต  ปาปกมฺมโต  มุจฺจิตุ  
สกฺกุเณยฺยาติ.  
        เทสนาวสาเน     เต    ภิกฺขู    โสตาปตฺติผลาทีนิ    ปาปุณึสุ.  
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                       ตโยชนวตฺถุ.  
                        
๑. สี. ยุ. ปวิสนฺตสฺสาป.   
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                ๑๒. สุปฺปพุทฺธสกฺกวตฺถุ. (๑๐๖)  
        " น   อนฺตลิกฺเข   น   สมุทฺทมชฺเฌติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  
นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต สุปฺปพุทฺธ สกฺก อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   " อย   มม   ธีตร  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขนฺโต  มม  ปุตฺต  
ปพฺพาเชตฺวา   ตสฺส  เวรฏิาเน   ิโต  จาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  การเณหิ  
สตฺถริ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  เอกทิวส  " นทานิสฺส  นมินฺตนฏาน  คนฺตฺวา  
ภุ ฺชิตุ   ทสสฺามีติ   คมนมคฺค   ปทหตฺิวา   อนฺตรวีถิย   สุร   ปวนฺโต  
นิสีทิ.   อถสฺส,  สตฺถร ิ ภิกฺขุสงฺฆปริวุเต  ต  าน  อาคเต,  "สตฺถา  
อาคโตติ  อาโรเจสส.  โส  อาห  " ปุรโต  คจฺฉถ,  ตสฺส วเทถ `นาย  
มยา   มหลฺลกตโรติ   นาสฺส   มคฺค  ทสฺสามีติ,  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโนป  
ตเถว  วตฺวา  นิสีทิ.  สตฺถา  มาตุลสฺส  สนฺติกา  มคฺค  อลภิตฺวา ตโต  
นิวตฺติ.   โสป   เอก  จารปุริส  เปเสสิ  " คจฺฉ,  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  
เอหีติ.  สตฺถาป  นิวตฺตนฺโต  สิต  กตฺวา  อานนฺทตฺเถเรน  " โก นุ โข  
ภนฺเต   สิตปาตุกมฺมสฺส๑  ปจฺจโยติ  ปุฏโ  อาห  " ปสฺสสิ  อานนฺท  
สุปฺปพุทฺธนฺติ.  " ปสฺสามิ  ภนฺเตติ.  " ภาริย  เตน  กมฺม  กต  มาทิสสฺส  
พุทฺธสฺส   มคฺค   อเทนฺเตน,   อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  เหฏาปาสาเท  
โสปาณปาทมูเล   ปวึ   ปวิสิสฺสตีติ.   จารปุริโส   ต   กถ   สุตฺวา  
สุปฺปพุทฺธสฺส   สนฺติก   คนฺตฺวา   " กึ   เม  ภาคิเนยฺเยน  นิวตฺตนฺเตน  
วุตฺตนฺติ   ปุฏโ   ยถาสุต   อาโรเจสิ.   โส   ตสฺส   วจน  สุตฺวา  
" นทานิ   มม  ภาคิเนยฺยสฺส  กถาโทโส  อตฺถ,ิ  อทฺธา  ย  โส  วทติ  
๑. สี. ยุ. กมฺเม.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 42 

ต  ตเถว  โหติ,  เอว  สนฺเตป  น  อิทานิ มุสาวาเทน นิคฺคณฺหิสฺสามิ,  
โส   หิ   ม   `สตฺตเม  ทิวเส  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อนิยเมน  อวตฺวา  
`เหฏาปาสาเท   โสปาณปาทมูเล   ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อาห  อิโตทานิ  
ปฏายาห   ต   าน   น   คมิสฺสามิ,  อถ  น  ตสฺม ึ าเน  ปวึ  
อปวิสิตฺวา   มุสาวาเทน   นิคฺคณฺหิสฺสามีติ.   โส  อตฺตโน  อุปโภคชาต  
สพฺพ    สตฺตภูมิกสฺส    ปาสาทสฺส    อุปริ    อาโรเปตฺวา   โสปาณ  
หราเปตฺวา   ทฺวาร   ปทหาเปตฺวา   เอเกกสฺมึ  ทฺวาเร  เทฺว  เทฺว  
มลฺเล   เปตฺวา   " สจาห  ปมาเทน  เหฏา  โอโรหตุิกาโม  โหมิ;  
นิวาเรยฺยาถ   มนฺติ   วตฺวา   สตฺตเม  ปาสาทตเล  สิรคิพฺเภ  นิสีทิ.  
สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา " ภิกฺขเว สุปฺปพุทฺโธ น เกวล ปาสาทตเล๑,  
เวหาส   อุปฺปติตฺวา   อากาเส   วา   นสิีทตุ,  นาวาย  วา  สมุทฺท  
ปกฺขนฺทตุ,   ปพฺพตนฺตร   วา   ปวิสตุ;   พุทฺธาน  กถาย  ทฺวิธาภาโว  
นาม   นตฺถ,ิ   มยา   วุตฺตฏาเนเยว  โส  ปวึ  ปวิสสิฺสตีติ  วตฺวา  
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
              " น อนฺตลิกฺเข, น สมุทฺทมชฺเฌ,  
               น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส,  
               น วิชฺชเต โส ชคติปฺปเทโส,  
               ยตฺรฏ ิต นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ.  
        ตตฺถ    นปฺปสเหยฺย    มจฺจูติ:    ยสฺมึ   ปเทเส    ิต   มรณ  
นปฺปสเหยฺย   นาภิภเวยฺย,   เกสคฺคมตฺโตป  โส  ปวิปฺปเทโส  นตฺถิ.  
๑. สี. ยุ. ปาสาทตล.   
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เสส ปุริมสทสิเมวาติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
        สตฺตเม     ทิวเส    สตฺถุ    ภิกฺขาจารมคฺคสฺส    นิรุทฺธเวลาย  
เหฏาปาสาเท   สุปฺปพุทฺธสฺส   มงฺคลสฺโส   อุทฺทาโม   หุตฺวา  ต  ต  
ภิตฺตึ   ปหร.ิ   โส   อุปร ิ  นิสินฺโนวสฺส  สทฺท  สุตฺวา  " ก ึ เอตนฺติ  
ปุจฺฉิ.   " มงฺคลสฺโส   อุททฺาโมติ.   โส   ปนสฺโส  สปฺุปพุทฺธ  ทสิฺวาว  
สนฺนิสีทติ.   อถ   น  โส  คณฺหิตุกาโม  หุตฺวา  นิสินฺนฏานา  อุฏาย  
ทฺวาราภิมุโข  อโหส.ิ  ทฺวารานิ สยเมว วิวฏานิ, โสปาณ สกฏาเนเยว  
 ิต.  ทฺวาเร   ิตา  มลฺลา  ต  คีวาย  คเหตฺวา  เหฏาภิมุข  ขิปสุ.  
เอเตนุปาเยน    สตฺตสุป    ตเลสุ    ทฺวารานิ   สยเมว   วิวฏานิ,  
โสปาณานิ   ยถาาเนสุ    ิตานิ.  ตตฺถ  ตตฺถ  มลฺลา  ต  คีวายเมว  
คเหตฺวา  เหฏาภิมุข  ขิปสุ.  อถ  น  เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูล  
สมฺปตฺตเมว   มหาปวี  วิวรมานา  ภิชชฺิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิ.  โส  คนฺตฺวา  
อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตีติ.  
                                             สุปฺปพุทฺธสกฺกวตฺถุ.  
                                  ปาปวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                                                   นวโม วคฺโค   
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                    ๑๐. ทณฺฑวคฺควณฺณนา  
                      
                ๑. ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ. (๑๐๗)  
        " สพฺเพ   ตสนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ   สมเย,   สตฺตรสวคฺคิเยหิ  เสนาสเน  ปฏิชคฺคิเต,  
ฉพฺพคฺคิยา   ภิกฺขู   " นิกฺขมถ,   มย   มหลฺลกตรา,   อมฺหาก   เอต  
ปาปุณาตีติ  วตฺวา,  เตหิ  " น  มย  ทสสฺาม, อมฺเหหิ ปม ปฏชิคฺคิตนฺติ  
วุตฺเต,   เต  ภิกฺขู  ปหรึส.ุ  สตฺตรสวคฺคิยา  มรณภยตชฺชิตา  มหาวิรว  
วิรวึสุ.    สตฺถา   เตส   สทฺท   สุตฺวา   " กึ   อิทนฺติ   ปุจฺฉิตฺวา,  
" อิทนฺนามาติ     อาโรจิเต,     " น    ภิกฺขเว    อิโต    ปฏาย  
ภิกฺขุนา   นาม   เอว   กตฺตพฺพ,  โย  กโรติ,  อิทนฺนาม  อาปชฺชตีติ  
ปหารทานสิกฺขาปท   ป ฺาเปตฺวา   " ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   นาม  `ยถา  
อห;   ตเถว   อ ฺเป   ทณฺฑสฺส   ตสนฺติ  มจฺจุโน  ภายนฺตีติ  ตฺวา  
ปโร   น   ปหริตพฺโพ   น   ฆาเตตพฺโพติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส,   สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน,  
         อตฺตาน อุปม กตฺวา     น หเนยฺย น ฆาตเยติ.  
         ตตฺถ    สพฺเพ   ตสนฺตีติ:   สพฺเพป   สตฺตา,   อตฺตนิ   ทณฺเฑ  
ปตนฺเต,  ตสฺส  ทณฺฑสฺส  ตสนฺติ.  มจฺจุโนติ:  มรณสฺสาป  ภายนฺติเยว.   
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อิมิสฺสา  จ  เทสนาย  พฺย ฺชน  นิรวเสส,  อตฺโถ ปน สาวเสโส. ยถา  
หิ   ร ฺา  " สพฺเพ  สนฺนิปตนฺตูติ  เภริยา  จาราปตาย  ราชมหามตฺเต  
เปตฺวา   เสสา   สนฺนิปตนฺติ;  เอวเมว  " สพฺเพ  ตสนฺตีติ  วุตฺเตป,  
" หตฺถาชาเนยฺโย   อสฺสาชาเนยฺโย   อุสภาชาเนยฺโย  ขีณาสโวติ  อิเม  
จตฺตาโร  เปตฺวา  อวเสสา  ตสนฺตีติ  เวทิตพฺพา.  อิเมสุ หิ ขีณาสโว  
สกฺกายทิฏ ิยา   ปหีนตฺตา   มรณกสตฺต๑   อปสฺสนโฺต  น  ภายติ,  
อิตเร   ตโย   สกฺกายทิฏ ิยา   พลวตฺตา   อตฺตโน  ปฏิปกฺขภูต  สตฺต  
อปสฺสนฺตา  น  ภายนฺติ.  น  หเนยฺย  น  ฆาตเยติ:  ยถา  อห; เอว  
อ ฺเป สตฺตาติ น ปร หเนยฺย น หนาเปยฺยาติ อตฺโถ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                     ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.  
                      
                ๒. ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ. (๑๐๘)  
        "สพฺเพ   ตสนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ  กเถสิ.  
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เตเนว๒  การเณน ปุริมสิกฺขาปเท สตฺตรส-  
วคฺคิเย  ปหรึสุ.  เตเนว  การเณน  เตส  ตลสตฺติก  อุคฺคิรึสุ.  อิธาป  
๑. โปราณโปตฺถเก อมรณกสตฺตนฺติ ทิสฺสติ. ตมฺปน  
วิรุทฺธ. สีหลิกยุโรปยโปตฺถเกสุป อีทิสเมว โหติ.  ๒. สี. เยเนว.   
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สตฺถา   เตส   สทฺท   สุตฺวา   " กึ  อิทนติฺ  ปุจฺฉิตฺวา,  " อิทนฺนามาติ  
อาโรจิเต,  " น  ภิกฺขเว  อิโต  ปฏาย  ภิกฺขุนา  นาม เอว กตฺตพฺพ,  
โย   กโรติ,   อิทนฺนาม   อาปชฺชตีติ  ตลสตฺติกสิกฺขาปท  ป ฺาเปตฺวา  
" ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   นาม   `ยถา   อห;   ตเถว  อ ฺเป  ทณฺฑสฺส  
ตสนฺติ;   ยถา   จ  มยฺห;  ตเถว  เนส  ชีวิต  ปยนฺติ  ตฺวา  ปโร  
น   ปหริตพฺโพ   น   ฆาเตตพฺโพติ   วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส,   สพฺเพส ชีวิต ปย,  
         อตฺตาน อุปม กตฺวา     น หเนยฺย น ฆาตเยติ.  
        ตตฺถ   สพฺเพส   ชีวิต   ปยนฺติ:  ขีณาสว  เปตฺวา  เสสสตฺตาน  
ชีวิต  ปยตร,  ขีณาสโว  ปน  ชีวิเต  วา มรเณ วา อุเปกฺขโกว โหติ,  
เสส ปุริมทิสเมวาติ.  
         เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                     ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.  
                      
                ๓. สมฺพหุลกุมารกวตฺถุ. (๑๐๙)  
        " สุขกามานิ    ภูตานีติ   อิม   ธมมฺเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต สมพฺหุเล กุมารเก อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ    หิ   ทิวเส   สตฺถา   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   ปวิสนฺโต   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 47 

อนฺตรามคฺเค    สมฺพหุเล    กุมารเก    เอก    ฆรสปปฺชาติก   อหึ  
ทณฺฑเกน  ปหรนฺเต  ทิสวฺา  " กุมารกา  กึ  กโรถาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  " อหึน  
ภนฺเต   ทณฺเฑน   ปหรามาติ  วุตฺเต,  " กึ  การณาติ  ปุน  ปุจฺฉิตฺวา,  
" ฑสนภเยน๑    ภนฺเตติ  วุตฺเต,  " ตุมฺเห  `อตฺตโน  สขุ กริสฺสามาติ  
อิม    ปหรนฺตา    นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   สุขลาภิโน   น   ภวิสฺสถ,  
อตฺตโน   สุข   ปตฺเถนฺเตน   หิ   ปร   ปหริตุ   น  วฏฏตีติ  วตฺวา  
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        " สุขกามานิ ภูตานิ      โย ทณฺเฑน วิหึสติ  
         อตฺตโน สุขเมสาโน,   เปจฺจ โส น ลภเต สุข.  
         สุขกามานิ ภูตานิ      โย ทณฺเฑน น หึสติ  
         อตฺตโน สุขเมสาโน,   เปจฺจ โส ลภเต สุขนฺติ.  
        ตตฺถ   โย  ทณฺเฑนาติ:  โย  ปุคฺคโล  ทณฺเฑน  วา  เลฑฺฑุอาทีหิ  
วา  วิเหเติ.  เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สุขนติฺ:  โส ปุคฺคโล ปรโลเก  
มนุสฺสสุข วา ทิพฺพสุข วา ปรมตฺถภูต นิพฺพานสุข วา น ลภติ.  
        ทุติยคาถาย.๒    เปจฺจ  โส  ลภเตติ:  โส  ปุคฺคโล  ปรโลเก  
วุตฺตปฺปการ ติวิธป สุข ลภตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน    ป ฺจสตาป    เต    กุมารกา   โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหึสูติ.  
                    สมฺพหุลกุมารกวตฺถุ.  
๑. สี. ยุ. ฑสนภเยน.  ๒. สี. ยุ. " ทุติยคาถายาติ นตฺถิ.   
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               ๔. โกณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ. (๑๑๐)  
        " มาโวจ   ผรุส   ก ฺจีติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต โกณฺฑธานตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        ตสฺส   กิร   ปพฺพชติทิวสโต   ปฏาย   เอก   อิตฺถีรูป  เถเรน  
สทฺธึ  วิจรติ.  ต  เถโร  น  ปสฺสติ,  มหาชโน ปน ปสสฺติ. อนฺโตคาม  
ปณฺฑาย   จรโตปสฺส   มนุสฺสา   เอก   ภิกฺข   ทตฺวา   " ภนฺเต  อย  
ตุมฺหาก โหตุ, อย ปน ตุมหฺาก สหายิกายาติ วตฺวา ทุติยมฺป เทนฺติ.  
        " กึ   ตสฺส   ปุพฺพกมฺมนฺติ.  กสสฺปพุทฺธกาเล  กิร  เทฺว  สหายกา  
ภิกฺขู    เอกมาตุกุจฺฉิโต    นิกฺขนฺตสทิสา   อติวิย   สมคฺคา   อเหสส.  
ทีฆายุกพุทฺธกาเล    จ    อนุสวจฺฉร   วา   อนุจฺฉมาส   วา   ภิกฺขู  
อุโปสถตฺถาย   สนฺนิปตนฺติ;   ตสฺมา   เตป   " อุโปสถคฺค  คมิสฺสามาติ  
วสนฏานา   นิกฺขมึสุ.   เต   เอกา   ตาวตึสภวเน   นิพฺพตฺตเทวตา  
ทิสฺวา   " อิเม  ภิกฺขู  อติวิย  สมคฺคา,  สกฺกา  นโุข  อิเม  ภินฺทิตุนฺติ  
จินฺเตตฺวา   อตฺตโน   พาลตาย  จินฺติตสมนนฺตรเมว  อาคนฺตฺวา,  เตสุ  
เอเกน  " อาวุโส  มุหุตฺต  อาคเมหิ,  สรีรกิจฺเจนมฺหิ  อตฺถิโกติ วุตฺเต,  
[สา   เทวตา]   เอก   มนุสสฺิตฺถีวณฺณ  มาเปตฺวา  เถรสฺส  คจฺฉนฺตร  
ปวิสิตฺวา  นิกฺขมนกาเล  เอเกน  หตฺเถน  เกสกลาป  เอเกน  นิวาสน  
สณฺาปยมานา   ตสฺส   ปฏ ิโต   นิกขฺมิ.   โส   ต  น  ปสฺสติ.  ต  
อาคมยมาโน   ปน   ปุรโต    ิตภิกฺขุ   นิวตฺติตฺวา  โอโลกยมาโน  ต  
ตถา  กตฺวา  นิกฺขมนฺต  ปสฺสิ.  สา  เตน  ทฏิภาว ตฺวา อนฺตรธายิ.   
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อิตโร   ต   ภิกฺขุ  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตกาเล  อาห  " อาวุโส  สลี  
เต   ภินฺนนฺติ.  " นตฺถาวุโส  มยฺห  เอวรูปนฺติ.  " อิทาเนว  เต  มยา  
ปจฺฉโต   นิกขฺมมานา   ตรุณิตฺถี   อิทนฺนาม   กโรนฺตี   ทฏิา,   ตฺว  
`นตฺถิ  มยฺห  เอวรูปนฺติ  วเทสีติ.  โส  อสนิยา  มตฺถเก อวตฺถโฏ๑  
วิย   " มา  ม  อาวุโส  นาเสหิ,  นตฺเถว  มยฺห  เอวรูปนฺติ.  อิตโร  
" มยา   สาม   อกฺขีหิ   ทฏิ,   กึ  ตว  สทฺทหิสฺสามีติ  ทณฺฑโก  วิย  
ภิชฺชิตฺวา   ปกฺกามิ,   อุโปสถคฺเคป   " นาห   อิมินา   สทฺธึ  อุโปสถ  
กริสฺสามีติ   นิสีทิ.   อิตโร    " มยิห   ภนฺเต   สีเล  ติลมตฺตป  กาฬก 
นตฺถีติ  ภิกฺขูน   กเถสิ.  โสป  " มยา  สาม  ทิฏนติฺ  อาห.  เทวตา  
ต   เตน  สทธฺึ  อุโปสถ  กาตุ  อนิจฺฉนฺต  ทิสฺวา  " ภาริย  เม  กมฺม  
กตนฺติ  จินฺเตตฺวา  " ภนฺเต  มยฺห  อยฺยสสฺ  สลีเภโท  นตฺถิ,  มยา ปน  
วีมสนวเสเนต  กต,  กโรถ  เตน  สทฺธ ึ อุโปสถนฺติ  อาห. โส ตสฺสา  
อากาเส   ตฺวา   กเถนฺติยา   สทฺทหิตฺวา  อุโปสถ  อกาสิ,  น  ปน  
เถเร ปุพฺเพ วิย มุทุจิตฺโต อโหสิ. เอตฺตก เทวตาย ปุพฺพกมฺม.  
        อายุหปริโยสาเน  ปน  เต๒   เถรา ยถาสุข เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ.  
เทวตา   อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  ตตฺถ  ปจิตฺวา  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท   สาวตฺถิย   นิพฺพตฺติตฺวา  วุฑฺฒิมนฺวาย  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  
อุปสมฺปท   ลภิ.   ตสฺส   ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ต  อิตฺถีรูป  ตเถว  
ป ฺายิ.   เตเนวสฺส  " โกณฺฑธาโนติ  นาม  กรึส.ุ  ต  ตถา  วิจรนฺต  
ทิสฺวา   ภิกฺขู  อนาถปณฺฑิก  อาหสุ  " เสฏ ิ  อิม  ทสฺุสีล  ตว  วิหารา  
๑. ยุ. ปฏโต.  ๒. สี. ยุ. "เตติ นตฺถิ.   
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นีหร,   อิม   หิ   นิสฺสาย  เสสภิกฺขูน  อยโส  อุปฺปชฺชตีติ.  " กึ  ปน  
ภนฺเต  สตฺถา  วิหาเร  นตฺถีติ.  " อตฺถ ิเสฏ ีติ. " เตนหิ ภนฺเต สตฺถาว  
ชานิสฺสตีติ.   ภิกฺขู   คนฺตฺวา  วิสาขายป  ตเถว  กเถสส.  สาป  เตส  
ตเถว   ปฏิวจน   อทาสิ.   ภิกฺขูป   เตหิ   อสมฺปฏิจฺฉิตวจนา  ร ฺโ  
อาโรจยึสุ   " มหาราช   โกณฺฑธาโน   ภิกฺขุ   เอก   อิตฺถึ  คเหตฺวา  
วิจรนฺโต   สพฺเพส  อยส  อุปฺปาเทติ,  ต  ตุมฺหาก  วิชิตา  นีหรถาติ.  
" กห  ปน  โส  ภนฺเตติ.  " วิหาเร  มหาราชาติ.  " กตรสฺมึ เสนาสเน  
วิหรตีติ.  " อสุกสฺมึ  นามาติ.  " เตนหิ  คจฺฉถ, อหนฺต คณฺหาเปสฺสามีติ.  
โส  สายณฺหสมเย  วิหาร  คนฺตฺวา  ต เสนาสน ปุริเสหิ ปริกฺขิปาเปตฺวา  
เถรสฺส  วสนฏานาภิมุโข  อคมาสิ.๑   เถโร มหาสทฺท สุตฺวา วิหารา  
นิกฺขมิตฺวา   ปมุเข  อฏาสิ.  ตปสฺส  อิตฺถีรูป  ปฏ ิปสฺเส   ิต  ราชา  
อทฺทส.   เถโร   ร ฺโ   อาคมน  ตฺวา  วิหาร  อภิรุหิตฺวา  นิสีทิ.  
ราชา   เถร   น   วนฺทิ,  ตมฺป  อิตฺถ ึ นาทฺทส.  โส  ทฺวารนฺตเรป  
เหฏาม ฺเจป   โอโลเกนฺโต   อทิสฺวาว  เถร  อาห  " ภนฺเต  อิมสฺมึ  
าเน   เอก  อิตฺถึ  อทฺทส,  กห  สาติ.  " น  ปสฺสามิ  มหาราชาติ.  
" อิทานิ   มยา   ตุมฺหาก   ปฏ ิปสฺเส   ิตา  ทิฏาติ  วุตฺเตป,  " อห  
น   ปสฺสามิ   มหาราชาติ.   ราชา  " กินนฺุ  โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา  
" ภนฺเต  อิโต  ตาว  นิกฺขมถาติ  วตฺวา,๒   เถเร  ตโต นิกฺขมิตฺวา  
ปมุเข   ิเต  ปุน  สา  เถรสฺส  ปฏ ิปสฺเส  อฏาสิ.  ราชา ต ทิสฺวา  
ปุน   อุปริตล   อภิรุหิ.  ตสฺส  อาคตภาว  ตฺวา  เถโร  นิสีทิ.  ปนุ  
๑. สี. ยุ. อโหสิ. ๒. "อาหาติ อาขฺยาตปเทน ภวิตพฺพ. ม. ยุ. อาห.   
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ราชา   ต   สพฺพฏาเนสุ  โอโลเกนฺโตป  อทิสฺวา  "  ภนฺเต  กห  สา  
อิตฺถีติ  ปุนป  เถร  ปุจฺฉิ.  "  นาห ปสฺสามิ มหาราชาติ. " กเถถ ภนฺเต,  
มยา  อิทาเนว  อิตฺถี  ตุมหฺาก  ปฏ ิปสฺเส  ทิฏาติ.  " อาม มหาราช,  
มหาชโนป  `เม  ปจฺฉโต  อิตฺถี  วิจรตีติ  วทติ,  อห ปน น ปสฺสามีติ.  
ราชา  " ปฏิรปูเกน  ภวิตพฺพนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปุน  เถร  " ภนฺเต อิโต  
ตาว  โอตรถาติ  วตฺวา,  เถเร  โอตริตฺวา  ปมุเข  ิเต, ปุน ต ตสฺส  
ปฏ ิปสฺเส    ิต  ทิสฺวา  อุปริตล  อภิรหุิตฺวา  ปุน  นาทฺทส.  โส  ปุน  
เถร  ปุจฺฉิตฺวา,  เตน  " น  ปสฺสามีติ  วุตฺเต, " ปฏิรูปกเมเวตนฺติ นิฏ  
คนฺตฺวา   เถร  อาห  " ภนฺเต  เอวรูเป  สงฺกิเลเส  ตุมฺหาก  ปฏ ิโต  
วิจรนฺเต,  อ ฺโ  โกจิ  ตุมฺหาก  ภิกฺข  น  ทสฺสติ,  นิพทฺธ  มม เคห  
ปวิสถ,   อหเมว   จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิสฺสามีติ  เถร  นิมนฺเตตฺวา  
ปกฺกามิ.   ภิกฺขู   " ปสฺสถาวุโส   ปาปร ฺโ  กิรยิ,  `เอต  วิหารโต  
นีหราติ   วุตฺเต,   อาคนฺตฺวา   จตูหิ   ปจฺจเยหิ  นิมนฺเตตฺวา  คโตติ  
อุชฺฌายึสุ.  ตมฺป  เถร  อาหสุ  " อมฺโภ  ทุสฺสีล  อิทานิ  ราชา โกณฺโฑ  
ชาโตติ.  โสป  ปุพฺเพ  ภิกฺขู  กิ ฺจิ  วตฺตุ  อสกฺโกนฺโต  อิทานิ " ตุมฺเห  
ทุสฺสีลา,   ตุมฺเห  โกณฺฑา,  ตุมฺเห  อิตฺถึ  คเหตฺวา  วิจรถาติ  อาห.  
เต   คนฺตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุ  " ภนฺเต  โกณฺฑธาโน  อมฺเหหิ  วุตฺโต  
`ตุมฺเหป  ทุสฺสีลาติ  อาทีนิ  วตฺวา อกฺโกสตีติ. สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา  
ปุจฺฉิ  " สจฺจ  กิร  ตฺว ภิกฺขุ เอว วเทสีติ. " สจฺจ ภนฺเตติ. " กกึารณาติ.  
" มยา   สทฺธ ึ กถิตการณาติ.  " ตุมฺเหป  ภิกฺขเว  อิมินา  สทฺธึ  กสฺมา  
กเถถาติ.  " อิมสฺส  ปจฺฉโต  อิตฺถึ  วิจรนฺตึ  ทิสฺวา ภนฺเตติ. " อิเม กิร   
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ตยา  สทฺธึ  อิตฺถึ  วิจรนฺตึ ทิสฺวา วทนฺติ,[๑]  ตฺว๒   อทิสฺวาว อิเมหิ  
สทฺธึ   กสฺมา   กเถสิ ?  นนุ  ปุพฺเพ  ตว  ปาปก  ทฏิ ึ  นิสฺสาย  อิท  
ชาต,   อิทานิ   กสฺมา  ปุน  ปาปก  ทิฏ ึ  คณฺหาสีติ.  ภิกฺขู  " กิมปฺน  
ภนฺเต   อิมินา   ปุพฺเพ   กตนฺติ   ปุจฺฉึสุ.   อถ  เนส  สตฺถา  ตสฺส  
ปุพฺพกมฺม   กเถตฺวา[๓]  " ภิกฺขุ  อิท  ปาปกมฺม  นิสสฺาย  ตฺว  อิม  
วิปฺปการ   ปตฺโต,   อิทานิ   เต  ปุน  ตถารูป  ปาปก  ทฏิ ึ  คเหตุ  
อยุตฺต,   มา   ปุน  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  กิ ฺจิ  กเถสิ,  นิสฺสทฺโท  มุขวฏฏิย  
ฉินฺนกสตาลสทิโส   โหหิ,   เอว   กโรนฺโต   นิพฺพาน   ปตฺโต  นาม  
ภวิสฺสสีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        " มาโวจ ผรุส ก ฺจิ,    วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต,  
         ทุกฺขา หิ สารมฺภกถา,  ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ต,  
         สเจ เนเรสิ อตฺตาน   กโส อุปหโต ยถา,  
         เอส ปตฺโตสิ นิพฺพาน,  สารมฺโภ เต น วิชฺชตีติ.  
        ตตฺถ    ก ฺจีติ:    ก ฺจิ   เอกปุคฺคลมฺป   ผรุส   มา   อโวจ.  
วุตฺตาติ:   ตยา   ปเร  "ทุสสฺีลาติ  วุตฺตา  ตมฺป  ตเถว  ปฏิวเทยฺยย.q  
สารมฺภกถาติ:    เอสา    การณุตฺตรยุคคฺคาหกถา    นาม    ทุกฺขา.  
ปฏิทณฺฑาติ:    กายทณฺฑาทีหิ   ปร   ปหรนฺตสฺส   ตาทิสาว   ปฏิทณฺฑา  
ตว  มตฺถเก  ปเตยฺยย.  สเจ  เนเรสีติ:  สเจ  อตฺตาน  นิจฺจล  กาตุ  
สกฺขิสฺสสิ.   กโส   อุปหโต   ยถาติ:   มุขวฏฏิย   ฉินฺทิตฺวา  ตลมตฺต  
๑. สี. ยุ. กเถนตฺิ, เอตฺถนฺตเร จ "ตฺว กสฺมา กเถสิ. เอเต ตาว ทิสฺวา กเถนฺตตีิ  
อตฺถิ.  ๒. สี. ยุ. ต.  ๓. ยุ. ต โอวทนฺโต.   
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กตฺวา  ปตกสตาล  วิย.  ตาทิส ฺหิ  หตฺถปาเทหิ วา ทณฺเฑน วา ปหตป  
สทฺท  น  กโรติ.  เอส  ปตฺโตสีติ:  สเจ เอวรูโป ภวิตุ สกฺขิสฺสสิ, อิม  
ปฏิปท   ปูรยมาโน  อิทานิ  อปฺปมตฺโตสิ  เอโส  นพฺิพานมฺปตฺโต  นาม.  
สารมฺโภ  เต  น  วิชฺชตีติ:  เอว สนฺเต ปน เต "ตฺว ทุสฺสีโลติ "ตุมเฺห  
ทุสฺสีลาติ   เอวมาทิโก  อุตฺตริกรณวาจาลกฺขโณ  สารมฺโภป  น  วิชฺชติ,  
น ภวิสฺสติเยวาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   พหู   โสตาปตฺติผลาทีนิ   ปาปุณึสุ.  โกณฺฑธานตฺ-  
เถโรป  สตฺถารา  ทินฺเน  โอวาเท  ตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ, นจิรสฺเสว  
อากาเส อุปฺปติตฺวา ปม สลาก คณฺหีติ.  
                                    โกณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ.  
                     
                 ๕. อุโปสถกมฺมวตฺถุ. (๑๑๑)  
        " ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโลติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา ปุพฺพาราเม  
วิหรนฺโต วิสาขาทีน อุปาสิกาน อุโปสถกมฺม อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถยิ    กิเรกสฺมึ    อุโปสถทิวเส    ป ฺจสตมตฺตา   อิตฺถิโย  
อุโปสถิกา   หุตฺวา   วิหาร   อคมสุ.   วิสาขา   ตาสุ  มหลลฺกิตฺถโิย  
อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺฉิ   " อมฺมา   กิมตฺถ  อุโปสถิกา  ชาตตฺถาติ,  ตาหิ  
" ทิพฺพสมฺปตฺตึ    ปตฺเถตฺวาติ    วุตฺเต,   มชฺฌิมิตฺถิโย   ปุจฺฉิ,   ตาหิ  
" สปตฺติวาสา    มุจฺจนตฺถายาติ   วุตฺเต,   ตรุณิตฺถิโย   ปุจฺฉิ,   ตาหิ  
" ปมคพฺเภ   ปุตฺตปฏิลาภตฺถายาติ   วุตฺเต,  กุมาริกาโย  ปุจฺฉิ,  ตาหิ   
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" ตรุณภาเวเยว   ปติกลุ   คมนตฺถายาติ   วุตฺเต,   ต  สพฺพมฺป  ตาส  
กถ  สุตฺวา  ตา  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา ปฏิปาฏิยา อาโรเจสิ.  
ต   สุตฺวา   สตฺถา   "วิสาเข   อิเมส   สตฺตาน  ชาติอาทโย  นาม  
ทณฺฑหตฺถโคปาลกสทิสา,   ชาติ  ชราย  สนฺติก  เปเสตฺวา๑,  ชรา  
พฺยาธิโน  สนฺติก,  พยาธิ  มรณสฺส  สนฺติก, มรณ๒  กุธาริยา ฉินฺทนฺตา  
วิย   ชีวิต   ฉินฺทติ;  เอว  สนฺเตป  วิวฏฏ  ปตฺเถนฺตา  นาม  นตฺถ,ิ  
วฏฏเมว  ปน  ปตฺเถนฺตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  
อิม คาถมาห  
        " ยถา ทณฺเฑน โคปาโล   คาโว ปาเชติ โคจร,  
         เอว ชรา จ มจฺจุ จ    อายุ ปาเชนฺติ ปาณินนฺติ.  
         ตตฺถ   ปาเชตีติ:   เฉโก   โคปาลโก   เกทารนฺตร  ปวิสนฺติโย  
คาโว   ทณฺเฑน  นิวาเรตฺวา  เตเนว  โปเถนฺโต  สลุภติโณทก  โคจร  
เนติ   ปาเชติ.   อายุ   ปาเชนฺตีติ:  ชีวิตินทฺฺริย  ฉินฺทนฺติ  เขเปนฺติ.  
โคปาลโก   วิย   ห ิ ชรา  จ  มจฺจุ  จ,  โคคโณ  วิย  ชีวิตินฺทฺริย,  
โคจรภูมิ   วิย  มรณ.  ตตฺถ  ชาติ  ตาว  สตฺตาน  ชีวิตินฺทฺริย  ชราย  
สนฺติก   เปเสสิ,   ชรา  พฺยาธิโน  สนติฺก,  พฺยาธิ  มรณสฺส  สนติฺก.  
ตเมว   มรณ   กุธาริยา   เฉท   วิย   ฉินฺทิตฺวา  คจฺฉตีติ  อิทเมตฺถ  
โอปมฺมปฏิปาทน.๓  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                             อุโปสถกมฺมวตฺถุ.  
๑. สี. ยุ. " เปเสตฺวาติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. พฺยาธิ มรณสฺส สนฺติก เปเสตฺวา  
กุธาริยา...  ๓. สี. ยุ. โอปมฺมสมฺปฏิปาทน.   
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                 ๖. อชครเปตวตฺถุ. (๑๑๒)  
        " อถ   ปาปานิ   กมมฺานีติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต อชครเปต อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ  สมเย  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ลกขฺณตฺเถเรน  สทฺธึ  
คิชฺฌกูฏปพฺพตา    โอตรนฺโต    ทิพฺเพน    จกฺขุนา    ป ฺจวีสติโยชนิก  
อชครเปต   นาม   อทฺทส.   ตสฺส   สีสโต   อคฺคิชาลา   อุฏหิตฺวา  
ปริยนฺต   คจฺฉนฺติ,   ปริยนฺตโต   อุฏหิตฺวา   สีส  คจฺฉนฺติ,  อุภยโต  
อุฏหิตฺวา   มชฺเฌ   โอสรนฺติ.   เถโร   ต   ทิสฺวา   สิต   กตฺวา  
ลกฺขณตฺเถเรน    สิตการณ    ปุฏโ    " อกาโล    อาวุโส   อิมสฺส  
ป ฺหสฺส   พฺยากรณาย,   สตฺถุ   สนฺติเก   ม   ปุจฺเฉยฺยาสีติ   วตฺวา  
ราชคเห   ปณฺฑาย   จริตฺวา   สตฺถ ุ สนฺติก  คตกาเล  ลกฺขณตฺเถเรน  
ปุฏโ  อาห  " ตตฺราห  อาวุโส  เอก  เปต  อทฺทส,  ตสฺส  เอวรูโป  
นาม  อตฺตภาโว,  อหนฺต  ทิสฺวา  `น  วต  เม  เอวรูโป  อตฺตภาโว  
ทิฏปุพฺโพติ  สิต  ปาตฺวากาสินฺติ.  สตฺถา  " จกฺขุภูตา  วต  เม ภิกขฺเว  
สาวกา    วิหรนฺตีติอาทีนิ    วทนฺโต   เถรสฺส   กถ   ปติฏาเปตฺวา  
" มยาเปส  ภิกฺขเว  เปโต  โพธิมณฺเฑเยว  ทิฏโ,  `เย  จ  ปน เม  
วจน   น  สททฺเหยฺยย,  เตสนฺต  อหิตาย  อสฺสาติ  น  กเถสึ,  อิทานิ  
โมคฺคลฺลาน   สกฺขึ   ลภิตฺวา  กเถมีติ  วตฺวา  ภิกฺขูหิ  ตสฺส  ปุพฺพกมฺม  
ปุฏโ พฺยากาสิ:  
        " กสฺสปพุทฺธกาเล    กริ    สุมงฺคลเสฏ ี    นาม   สุวณฺณิฏกาหิ  
ภูมิย  ปตฺถรตฺิวา  วีสติอุสภฏาเน  ตตฺตเกเนว  ธเนน วิหาร กาเรตฺวา   
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ตาวตเกเนว  วิหารมห  กาเรสิ.  โส  เอกทิวส  ปาโตว  สตฺถุ สนติฺก  
คจฺฉนฺโต  นครทฺวาเร  เอกิสฺสา  สาลาย กาสาเวน๑   สสีส ปารุปตฺวา  
กลลมกฺขิเตหิ  ปาเทหิ  นปินฺน  เอก  โจร  ทิสฺวา " อย กลลมกฺขิตปาโท  
รตฺตึ  วิจริตฺวา  นิปนฺนมนสฺุโส  ภวิสฺสตีติ  อาห.  โจโร  มุข  วิวริตฺวา  
เสฏ ึ  ทิสฺวา  " โหตุ,  ชานิสฺสามิ  เต  กตฺตพฺพนฺติ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  
สตฺตกฺขตฺตุ   เขตฺต   ฌาเปสิ.  สตฺตกฺขตฺตุ  วเช  คุนฺน  ปาเท  ฉินฺท,ิ  
สตฺตกฺขตฺตุ   เคห   ฌาเปสิ.   โส   เอตฺตเกนาป   โกป  นิพฺพาเปตุ  
อสกฺโกนฺโต   ตสฺส   จูฬุปฏาเกน   สทฺธึ  มิตฺตสนฺถว  กตฺวา  " กินฺเต  
เสฏ ิโน   ปยนฺติ   ปุจฺฉิตฺวา  " คนฺธกฏุิโต  อ ฺ  ตสฺส  ปยตร  นตฺถีติ  
สุตฺวา   " โหตุ,   คนฺธกุฏึ  ฌาเปตฺวา  โกป  นิพฺพาเปสฺสามีติ,  สตฺถริ  
ปณฺฑาย   ปวิฏเ,   ปานียปริโภชนียฆเฏ   ภินฺทิตฺวา   คนฺธกุฏยิ  อคฺคึ  
อทาสิ.  เสฏ ี  " คนฺธกุฏ ี กิร  ฌายตีติ  สุตฺวา  อาคจฺฉนฺโต ฌามกาเล  
อาคนฺตฺวา   คนฺธกุฏึ   ฌาม   โอโลเกนฺโต   วาลคฺคมตฺตมฺป  โทมนสฺส  
อกตฺวา   วามพาหุ   สมฺมิ ฺชิตฺวา   ทกขิฺเณน   หตฺเถน   มหาอปฺโป ิก  
อปฺโปเสิ.  อถ  น  สมีเป   ิตา  ปุจฺฉึสุ  " กสฺมา  สามิ  เอตฺตก ธน  
วิสฺสชฺเชตฺวา   กตาย  คนธฺกุฏิยา  ฌามกาเล  อปฺโปเสีติ.  โส  อาห  
" เอตฺตก  เม  กมฺม กตฺวา ตาตา อคฺคิอาทีน๒   อสาธารเณ พุทฺธสาสเน  
ธน  นิทหิตุ  ลทฺธ,  `ปุนป  เอตฺตก  วิสสฺชฺเชตฺวา  สตฺถุ  คนฺธกฏุึ กาตุ  
ลภิสฺสามีติ    ตุฏมานโส   อปฺโปเสินฺติ.   โส   ปนุ   ตตฺตก   ธน  
วิสฺสชฺเชตฺวา   คนฺธกุฏึ   กาเรตฺวา   วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  สตฺถโุน  
๑. สี. ยุ. กาสาว.  ๒. สี. ยุ. อคฺคิอาทีหิ.   
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ทาน  อทาสิ.  ต  ทิสฺวา  โจโร จินฺเตสิ " อห อิม อมาเรตฺวา มงฺกุกาตุ  
น  สกฺขิสฺสามิ,  โหตุ,  มาเรสฺสามิ  นนติฺ  นิวาสนนฺตเร ฉุริก พนฺธิตฺวา  
สตฺตาห   วิหาเร   วิจรนฺโตป   โอกาส  น  ลภิ.  มหาเสฏ ีป  สตฺต  
ทิวสานิ   พุทธฺปฺปมุขสฺส   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  
อาห   " ภนฺเต   มม   เอเกน   ปุริเสน  สตฺตกฺขตฺตุ  เขตฺต  ฌาปต,  
สตฺตกฺขตฺตุ   วเช   คุนฺน   ปาทา  ฉินฺนา,  สตฺตกฺขตฺตุ  เคห  ฌาปต,  
อิทานิ   คนฺธกุฏีป   เตเนว   ฌาปตา   ภวิสฺสติ;  อห  อิมสฺมึ  ทาเน  
ปม  ปตฺตึ  ตสฺส  ทมฺมีติ.  ต  สุตฺวา  โจโร  " ภาริย  วต  เม กมฺม  
กต,   เอว   อปราธการเก  มยิ  อิมสฺส  โกปมตฺตมฺป  นตฺถ,ิ  อิมสฺมึ  
ทาเน   มยฺหเมว  ปม  ปตฺตึ  เทติ;  อห  อิมสฺมึ  ทพฺุภามิ,  เอวรูป  
เม   ปรุิส  อกฺขมาเปนฺตสฺส  เทวทณฺโฑป  มตฺถเก  ปเตยฺยาติ  คนฺตฺวา  
เสฏ ิสฺส   ปาทมูเล   นิปชฺชิตฺวา   " ขมาหิ  เม  สามีติ  วตฺวา,  "กึ  
อิทนฺติ   วุตฺเต,  " สามิ  เอต  เอตฺตก  กมฺม  มยา  กต,  ตสฺส  เม  
ขมาหีติ   อาห.   อถ   น   เสฏ ี  " ตยา  เม  อิท ฺจิท ฺจ  เอตฺตก  
กตนฺติ   สพฺพ   ปุจฺฉิตฺวา,  " อาม  มยา  กตนฺติ  วุตฺเต,  " ตฺว  มยา  
น   ทิฏปุพฺโพ,   กสฺมา   เม   กุชฌฺิตฺวา   เอวมกาสีติ  ปุจฺฉิ.  โส  
เอกทิวส   นครา   นิกฺขนฺเตน  เตน  วุตฺต  วจน  สาเรตฺวา  " อิมนิา  
เม   การเณน  โกโป  อุปปฺาทิโตติ  อาห.  เสฏ ี  อตฺตนา  วุตฺตภาว  
สริตฺวา  "อาม  ตาต  มยา  วุตฺต,  ต  เม  ขมาหีติ โจร ขมาเปตฺวา  
" อุฏเหิ  ตาต,  ขมามิ  เต  คจฺฉาติ  อาห.  " สเจ  เม สามิ ขมสิ,  
สปุตฺตทาร  ม  ตว  เคเห  ทาส  กโรหีติ.  " ตาต ตฺว, มยา เอตฺตเก   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 58 

กถิเต,  เอวรูป  เฉทนมกาสิ,  เคเห  วสนฺเตน  ปน  สทฺธึ  น สกกฺา  
กิ ฺจิ   กเถตต,  น  เม  ตยา  เคเห  วสนฺเตน  กิจฺจ  อตฺถิ,  ขมามิ  
เต,  คจฺฉ  ตาตาติ.  โจโร  ต  กมฺม  กตฺวา อายุปริโยสาเน อวีจิมฺหิ  
นิพฺพตฺโต    ทีฆรตฺต    ตตฺถ    ปจิตฺวา    วิปากาวเสเสน    อิทานิ  
คิชฺฌกูฏปพฺพเต อชครเปโต หุตฺวา ปจฺจตีติ.  
        เอว   สตฺถา  ตสฺส  ปุพฺพกมฺม  กเถตฺวา  " ภิกขฺเว  พาลา  นาม  
ปาปานิ  กมฺมานิ  กโรนฺตา  น  พุชฺฌนฺติ,  ปจฺฉา ปน อตฺตนา กตกมฺเมหิ  
ฑยฺหนฺตา   อตฺตนาว   อตฺตโน  ทาวคฺคิสทิสา  โหนฺตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        " อถ ปาปานิ กมฺมานิ    กร พาโล น พุชฺฌติ;  
         เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ  อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปตีติ.  
         ตตฺถ   อถ   ปาปานีติ:   น  เกวล  พาโล  โกธวเสน  ปาปานิ  
กโรติ,   กโรนฺโตป  น  พุชฺฌตีติ  อตฺโถ.  ปาป  กโรนฺโต  จ  "ปาป  
กโรมีติ   อพุชฺฌนโก   นาม  นตฺถ,ิ  " อิมสฺส  กมฺมสสฺ  เอวรูโป  นาม  
วิปาโกติ   อชานนตาย   " น  พุชฺฌตีติ  วุตฺต.  เสหีติ:  เตหิ  อตฺตโน  
สนฺตเกหิ  กมฺเมหิ.  ทุมฺเมโธติ:  ทุปฺป ฺโ  ปุคฺคโล  นิรเย นิพฺพตฺติตฺวา  
อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปตีติ อตฺโถ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   อชครเปตวตฺถุ.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 59 

             ๗. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ. (๑๑๓)  
        " โย   ทณฺเฑน   อทณฺเฑสูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ติตฺถิยา  สนฺนปิติตฺวา  จินฺเตสุ  " ชานาถาวุโส  
เกน   การเณน   สมณสฺส   โคตมสฺส   ลาภสกฺกาโร   มหา   หุตฺวา  
นิพฺพตฺโตติ.  " มย  น  ชานาม,  ตุมฺเห ปน ชานาถาติ. " อาม ชานาม,  
มหาโมคฺคลฺลานนฺนาม   เอก   นิสฺสาย   อุปฺปนฺโน,  โส  หิ  เทวโลก  
คนฺตฺวา  เทวตาหิ  กตกมฺม  ปุจฺฉิตฺวา  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน กเถสิ "อิท  
นาม   กตฺวา   เอวรูป   สมปฺตฺตึ   ลภนฺตีติ,  นิรยป  คนฺตฺวา  นิรเย  
นิพฺพตฺตานมฺป  กมฺม  ปุจฺฉิตฺวา  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  กเถสิ  "อิท นาม  
กตฺวา  เอวรูป  ทุกฺข  อนภุวนฺตีติ;  มนุสฺสา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  มหนฺต  
ลาภสกฺการ    อภิหรนฺติ;    สเจ   ต   มาเรตุ   สกฺขิสสฺาม,   โส  
ลาภสกฺกาโร   อมฺหาก   นิพฺพตฺติสฺสตีติ.   เต   " อตฺเถโส   อุปาโยติ  
สพฺเพ   เอกจฺฉนฺทา   หุตฺวา   " ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  ต  มาราเปสฺสามาติ  
อตฺตโน   อุปฏาเก   สมาทเปตฺวา   สหสฺส   ลภิตฺวา  ปุริสฆาตกกมฺม  
กตฺวา    จรนฺเต   โจเร   ปกฺโกสาเปตฺวา   " มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  
นาม   กาฬสิลาย   วสติ,   ตตฺถ   คนฺตฺวา   ต   มาเรถาติ  [๑]-  
กหาปเณ    อทสุ.    โจรา    ธนโลเภน    สมฺปฏิจฺฉิตฺวา    " เถร  
มาเรสฺสามาติ   คนฺตฺวา   ตสฺส  วสนฏาน  ปริวาเรสส.  เถโร  เตหิ  
ปริกฺขิตฺตภาว    ตฺวา   กุ ฺจิกจฺฉิทฺเทน   นิกฺขมิตฺวา   ปกฺกามิ.   เต  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร " เตสนตฺิ อตฺถิ.   
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ตทิวส   เถร  อทิสฺวา  ปุเนกทิวส  คนฺตฺวา  ปริกฺขิปสุ.  เถโร  ตฺวา  
กณฺณิกามณฺฑล   ภินฺทิตฺวา   อากาส   ปกฺขนฺทิ.  เอว  เต  ปมมาเสป  
มชฺฌิมมาเสป   เถร   คเหตุ   นาสกฺขึส.ุ  ปจฺฉิมมาเส  ปน  สมฺปตฺเต  
เถโร   อตฺตนา   กตกมฺมสสฺ   อากฑฺฒนภาว   ตฺวา   น   อปคจฺฉิ.                  
โจรา   คนฺตฺวา  เถร  คเหตฺวา  ตณฺฑุลกณมตฺตานิสฺส  อฏ ีนิ  กโรนฺตา  
ภินฺทึสุ.   อถ   น   " มโตติ   ส ฺาย   เอกสฺมึ  คุมฺพปฏเ  ขิปตฺวา  
ปกฺกมึสุ.   เถโร   " สตฺถาร   ปสฺสิตฺวาว  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อตฺตภาว  
ฌานเวเนน  เวเตฺวา  ถิร  กตฺวา  อากาเสน  สตฺถุ  สนฺติก คนฺตฺวา  
สตฺถาร   วนฺทิตฺวา  " ภนฺเต  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อาห.  " ปรินิพฺพายิสฺสสิ  
โมคฺคลฺลานาติ.   " อาม  ภนฺเตติ.  " กตฺถ  คนฺตฺวาติ.  " กาฬสิลาปเทส  
ภนฺเตติ.  " เตนหิ  โมคฺคลลฺาน  มยฺห  ธมฺม  กเถตฺวา  ยาหิ, ตาทิสสฺส  
หิ   เม   สาวกสฺส   อิทานิ   ทสฺสน  นตฺถีติ.  โส  " เอว  กริสฺสามิ  
ภนฺเตติ   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   อากาเส   อุปฺปติตฺวา  ปรินิพฺพานทิวเส  
สารีปุตฺตตฺเถโร   วิย   นานปฺปการา  อิทฺธิโย  กตฺวา  ธมฺม  กเถตฺวา  
สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   กาฬสิลาย   อฏวึ   คนฺตฺวา  ปรนิิพฺพายิ.  "เถร  
กิร   โจรา   มาเรสุนฺติ   อยป   กถา  สกลชมฺพุทีป  ปตฺถริ.  ราชา  
อชาตสตฺตุ  โจเร  ปริเยสนตฺถาย  จารปุริเส  ปโยเชสิ. เตสุป โจเรสุ  
สุราปาเน   สรุ  ปวนฺเตสุ  เอโก  เอกสฺส  ปฏ ึ  ปหริตฺวา  ปาเตสิ.  
โส   ต   สนตฺชฺเชตฺวา   " อมฺโภ   ทุพฺพินีต   ตฺว  กสฺมา  เม  ปฏ ึ  
โปเถสีติ อาห. " กิมฺปน หเร ทุฏโจร ตยา มหาโมคฺคลฺลาโน  
ปม   ปหโตติ.   " กิมฺปน   มยา  ปหตภาว  ตฺว  น  ชานาสีติ.  อิติ   
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เนส  " มยา  ปหโต  มยา  ปหโตติ  วทนฺตาน  สุตฺวา  เต  จารปุรสิา  
เต   สพฺเพ   โจเร   คเหตฺวา   ร ฺโ  อาโรเจสส.  ราชา  โจเร  
ปกฺโกสาเปตฺวา   ปุจฺฉิ  " ตุมฺเหหิ  เถโร  มารโิตติ.  " อาม  เทวาติ.  
" เกน  ตุมฺเห  อุยฺโยชิตาติ.  " นคฺคสมณเกหิ  เทวาติ.  ราชา ป ฺจสเต  
นคฺคสมณเก   คาหาเปตฺวา   ป ฺจสเตหิ   โจเรหิ   สทฺธึ   ราชงฺคเณ  
นาภิปฺปมาเณสุ   อาวาเฏสุ  นิกฺขนาเปตฺวา  ปลาเลหิ  ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา  
อคฺคึ  ทาเปสิ,  อถ  เนส  ฌามภาว  ตฺวา  อยนงฺคเลหิ  กสาเปตฺวา  
สพฺเพ ขณฺฑาขณฺฑ การาเปสิ, จตูสุ โจเรสุ สูลาโรปน การาเปสิ๑.  
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  " อโห  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  
อตฺตโน   อนนุรูป   มรณ   ปตฺโตติ.  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  " กาย  นตฺุถ  
ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  " อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต,   " ภิกฺขเว   โมคฺคลลฺาเนน   อิมสฺเสว   อตฺตภาวสฺส  อนนุรูป  
มรณ   ปตฺต,   ปุพฺเพ   ปน  เตน  กตสฺส  กมฺมสฺส  อนุรูปเมว  มรณ  
ปตฺตนฺติ   วตฺวา  " กิมฺปนสฺส  ภนฺเต  ปุพฺพกมฺมนฺติ  ปุฏโ  วิตฺถาเรตฺวา  
กเถสิ:  
        " อตีเต    กิร    พาราณสีวาสี    เอโก    กุลปุตฺโต   สยเมว  
โกฏฏนปจนาทีนิ   กโรนฺโต  มาตาปตโร  ปฏชิคฺคิ.  อถสฺส  มาตาปตโร  
น   " ตาต   ตฺว   เอกโกว  เคเห  จ  อร ฺเ  จ  กมฺม  กโรนฺโต  
กิลมสิ,   เอก   เต  กุมาริก  อาเนสฺสามาติ  วตฺวา  " อมฺมตาต๒  
น   มยฺห   เอวรูปาย  อตฺโถ,  อห  ยาว  ตุมฺเห  ชีวถ,  ตาว  โว  
๑. สี. ยุ. จตูสุ ฯเปฯ การาเปสีติ นตฺถิ. ๒. อมฺมตาตา อิติ ยุตฺตตร. . ว.   
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สหตฺถาว    อุปฏหิสฺสามีติ    เตน   ปฏิกฺขิตฺตา   ปนุปฺปุน   ยาจิตฺวา  
กุมาริก   อานยึสุ.  สา  กติปาเหเนว  เต  อุปฏหิตฺวา  ปจฺฉา  เตส  
ทสฺสนมฺป   อนิจฺฉนฺตี   " น  สกฺกา  ตว  มาตาปตูหิ  สทฺธ ึ เอกฏาเน  
วสิตุนฺติ   อุชฌฺายิตฺวา,   ตสฺมึ   อตฺตโน   กถ   อคฺคณฺหนฺเต,   ตสฺส  
พหิคตกาเล   มกจิวากขณฺฑานิ   จ  ยาคุเผณ ฺจ  คเหตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  
อากิริตฺวา   เตนาคนฺตฺวา   " กิมิทนฺติ   ปุฏา  " อิเมส  อนฺธมหลลฺกาน  
เอต  กมฺม,  สพฺพ  เคห  กิลิฏ  กโรนฺตา  วิจรนฺติ, น สกฺกา เอเตหิ  
สทฺธึ  เอกฏาเน  วสิตุนฺติ  อาห.  เอว  ตาย (๑) ปุนปฺปุน กถยมานาย  
เอวรูโปป   ปูริตปารมี  สตฺโต  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  ภิชฺชิ.  โส  " โหตุ,  
ชานิสฺสามิ  เตส  กตฺตพฺพนฺติ  เต  โภเชตฺวา " อมฺมตาต (๒) อสุกฏาเน  
นาม  ตุมฺหาก  าตกา  อาคมน  ปจฺจาสึสนฺติ,  มย  ตตฺถ  คมิสฺสามาติ  
เต   ยานก   อาโรเปตฺวา   อาทาย  คจฺฉนฺโต  อฏวีมชฺฌ  ปตฺตกาเล  
" ตาต   รสฺมิโย   คณฺหาถ,   โคณา  ปโตทส ฺาย  คมิสฺสนฺติ,  อิมสฺมึ  
าเน   โจรา  วสนฺติ,  อห  โอตรามีติ  ปตุ  หตฺเถ  รสฺมิโย  ทตฺวา  
โอตริตฺวา   คจฺฉนฺโต   สทฺท  ปริวตฺเตตฺวา  โจราน  อุฏ ิตสทฺทมกาสิ,  
มาตาปตโร   ต   สทฺท   สตฺุวา   " โจรา  อุฏ ิตาติ  ส ฺาย  " ตาต  
มย  มหลฺลกา,  ตฺว  อตฺตานเมว  รกฺขาหีติ  อาหสุ.  โส  มาตาปตโร  
ตถา   วิรวนฺเตป  โจรสทฺท  กโรนฺโต  โกฏเฏตฺวา  มาเรตฺวา  อฏวิย  
ขิปตฺวา ปจฺจาคมิ.  
        สตฺถา   อิม   ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  กเถตฺวา  " ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาโน  
๑. ตสฺสาติ ยุตฺตตร.  ๒. อมฺมตาตา อิติ ยุตฺตตร . ว.   
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เอตฺตก   กมมฺ   กตฺวา   อเนกานิ   วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  ปจิตฺวา  
วิปากาวเสเสน    อตฺตภาวสเต   เอวเมว   โกฏเฏตฺวา   ส ฺจุณฺณิโต  
มรณ   ปตฺโต,   เอว   โมคฺคลฺลาเนน  อตฺตโน  กมฺมานุรูปเมว  มรณ  
ลทฺธ,   ป ฺจหิ   โจรสเตหิ   สทฺธ ึ  ป ฺจ  ติตฺถิยสตานิ  มม  ปตฺุตสฺส  
อปฺปทุฏสฺส    ปทุสฺสิตฺวา    อนรุูปเมว   มรณ   ลภึสุ;   อปฺปทุฏสฺส  
หิ   ปทุสฺสนโฺต   ทสหิ   การเณหิ  อนยพฺยสน  ปาปุณาติเยวาติ  วตฺวา  
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        " โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ     อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ,  
         ทสนฺนม ฺตร าน         ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ:  
         เวทน ผรสุ ชานึ                 สรรีสฺส ว เภทน  
         ครุก วาป อาพาธ               จิตฺตกฺเขป ว ปาปุเณ,  
         ราชโต วา อุปสคฺค            อพฺภกขฺาน ว ทารุณ  
         ปริกฺขย ว าตีน               โภคาน ว ปภงฺคุณ,  
         อถวาสฺส อคารานิ              คฺคิ ฑหติ ปาวโก  
         กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ   นิรย โส อุปปชชฺตีติ:  
        ตตฺถ  อทณฺเฑสูติ:  กายทณฺฑาทิวิรหิเตสุ  ขีณาสเวสุ. อปฺปทุฏเสูติ:  
ปเรสุ   วา  อตฺตนิ  วา  นิรปราเธสุ.  ทสนฺนม ฺตร  านนฺติ:  ทสสุ  
ทุกฺขการเณสุ     อ ฺตร     การณ.    เวทนนฺติ:    สสีโรคาทิเภท  
ผรุส     เวทน.     ชานินติ:     กิจฺฉาธิคตสฺส    ธนสฺส    ชานึ.  
เภทนนฺติ:        หตฺถจฺเฉทาทิก        สรรเภทน.       ครุกนฺติ:  
ปกฺขหตเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวกุฏโรคาทิเภท      ครุกาพาธ      วา.   
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จิตฺตกฺเขปนฺติ:    อุมฺมาท.    อุปสคฺคนฺติ:   ยสวิโลปเสนาปติฏานาทิ-  
อจฺฉินฺทนาทิก   ราชโต   อุปสคฺค   วา.  อพฺภกฺขานนฺติ:  อทิฏอสฺสุต-  
อจินฺติตปุพฺพ   " อิท   สนธฺิจฺเฉทาทิกมฺม  อิท  วา  ราชปราธกมฺม  ตยา  
กตนฺติ   เอวรปู   ทารุณ   อพฺภกฺขาน   วา.  ปริกฺขย  ว  าตีนนฺติ:  
อตฺตโน  อวสฺสโย  ภวิตุ  สมตฺถาน  าตีน  ปริกฺขย  วา.  ปภงฺคุณนฺติ:  
ปภงฺคุภาว   ปูติภาว   วา.   ย ฺหิสฺส   เคเห   ธ ฺ,   ต  ปูติภาว  
อาปชฺชติ,   สุวณฺณ   องฺคารภาว,   มุตฺตา  กปฺปาสฏ ิภาว,  กหาปณา  
กปาลขณฺฑาทิภาว,    ทฺวิปทจตุปฺปทา   กาณาทิภาวนฺติ   อตฺโถ.   อคฺคิ  
ฑหตีติ:   เอกสวจฺฉเร   ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ   อ ฺสฺมึ  ฑาหเก  อวิชฺชมาเนป  
อสนิอคฺคิ  วา  ปติตฺวา  ฑหติ,  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อุฏ ิโต ปาวโก วา  
ฑหติเยว.  นิรยนฺติ:  ทฏิเว  ธมฺเม  อิเมส  ทสนฺน  านาน  อ ฺตร  
ปตฺวาป    เอกเสน    สมปฺราเย   ปตฺตพฺพ   ทสฺเสตุ   " นริย   โส  
อุปปชฺชตีติ วุตฺต.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ.   
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                ๘. พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ. (๑๑๔)  
        " น   นคฺคจริยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
พหุภณฺฑิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถวีาสี  กิเรโก  กุฏมฺพิโก,  ภริยาย  กาลกตาย,  ปพฺพชิ.  
โส    ปพฺพชนฺโต    อตฺตโน   ปริเวณ ฺจ   อคฺคิสาล ฺจ   ภณฺฑคพฺภ ฺจ  
กาเรตฺวา    สพฺพป    ภณฺฑคพฺภ   สปปฺเตลาทีหิ   ปูเรตฺวา   ปพฺพชิ.  
ปพฺพชิตฺวา   จ   ปน   อตฺตโน   ทาเส   ปกฺโกสาเปตฺวา   ยถารุจิต  
อาหาร   ปจาเปตฺวา  ภุ ฺชิ.  พหุภณฺโฑ  จ  พหุปริกฺขาโร  จ  อโหสิ;  
รตฺตึ   อ ฺ   นิวาสนปารุปน   โหติ,   ทิวา   อ ฺ;  วิหารปจฺจนฺเต  
วสติ.   ตสฺเสกทิวส   จีวรปจฺจตฺถรณานิ  สุกฺขาเปนฺตสฺส  เสนาสนจาริก  
อาหิณฺฑนฺตา    ภิกฺขู    ปสฺสิตฺวา   " กสฺสิมานิ   อาวุโสติ   ปุจฺฉิตฺวา,  
" มยฺหนฺติ   วุตฺเต   " อาวุโส   ภควตา   ตีณิ   จีวรานิ  อนุ ฺาตานิ,  
ตฺว   จ   เอว   อปฺปจฺฉสฺส   พุทฺธสฺส   สาสเน   ปพฺพชิตฺวา   เอว  
พหุปริกฺขาโร   ชาโตติ  ต  สตฺถ ุ สนฺติก  เนตฺวา  " ภนฺเต  อย  ภิกฺขุ  
อติพหุภณฺโฑติ    อาโรเจสส.   สตฺถา   " สจฺจ   กริ   [ตฺว]   ภิกขฺูติ  
ปุจฺฉิตฺวา,   "สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต,  " กสฺมา  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ,  มยา  
อปฺปจฺฉตาย   ธมฺเม   เทสเิต,  เอว  พหุภณฺโฑ  ชาโตติ  อาห.  โส  
ตาวตฺตเกเนว   กุปโต   " อิมินาทานิ   นหีาเรน   จริสสฺามีติ  ปารุปน  
ฉฑฺเฑตฺวา    ปริสมชฺเฌ    เอกจีวโร   อฏาสิ.   อถ   น   สตฺถา  
อุปตฺถมฺภยมาโน   " นนุ   ตฺว   ภิกฺขุ   ปุพฺเพ   หิโรตฺตปฺป   คเวสโก  
ทกรกฺขสกาเลป   หิโรตฺตปฺป   คเวสมาโน   ทฺวาทส  วสฺสานิ  วิหาสิ;   
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กสฺมา   อิทานิ   เอว  ครุเก  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  จตุปฺปริสมชฺเฌ  
ปารุปน   ฉฑฺเฑตฺวา   หโิรตฺตปฺป   ปหาย    ิโตติ.  โส  สตฺถุ  วจน  
สุตฺวา   หิโรตฺตปฺป   ปจฺจุปฏาเปตฺวา   ต  จีวร  ปารุปตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ.   ภิกฺขู   ตสฺส   อตฺถสฺส   อาวิภาวนตฺถ  
ภควนฺต ยาจึสุ. อถ ภควา อตีต อาหริตฺวา กเถสิ:  
        " อตีเต   กริ   พาราณสีร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  โพธิสตฺโต  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ.  ตสฺส  นามคหณทิวเส๑ มหิสฺสาสกุมาโรติสฺส๒ นาม  
กรึสุ.   ตสฺส   กนฏิภาตา  จนฺทกุมาโร  นาม  อโหสิ.  เตส  มาตริ  
กาลกตาย   ราชา   อ ฺ   อคฺคมเหสิฏาเน   เปสิ.   สาป  ปุตฺต  
วิชายิ.   " สรุยิกุมาโรติสฺส   นาม   กรึส.ุ  ต  ทิสฺวา  ราชา  ตุฏโ  
" ปุตฺตสฺส   เต   วร   ทมฺมติี  อาห.  สาป  โข  เทวี  " อิจฺฉิตกาเล  
คณฺหิสฺสามีติ   วตฺวา   ปุตฺตสฺส   วยปฺปตฺตกาเล  ราชาน  อาห  " เทว  
มยฺห  ปุตฺตสฺส  ชาตกาเล  วโร  ทินโฺน,  ปุตฺตสฺส  เม  รชฺช  เทหีติ.  
ราชา   " มม   เทฺว   ปุตฺตา   อคฺคิกฺขนฺธา   วิย  ชลนฺตา  วิจรนฺติ,  
น    สกฺกา    ตสฺส   รชชฺ   ทาตุนฺติ   ปฏิกฺขิปตฺวาป   ต   ปุนปฺปนุ  
ยาจมานเมว  ทิสฺวา  " อย  เม  ปุตฺตาน  อนตฺถมฺป  กเรยฺยาติ  ปุตฺเต  
ปกฺโกสาเปตฺวา   " ตาตา  อห  สุริยกุมารสฺส  ชาตกาเล  วร  อทาสึ,  
อิทานิ   ตสฺส  มาตา  รชฺช  ยาจติ,  อหนฺตสฺส  น  ทาตุกาโม,  ตสฺส  
มาตา   ตุมฺหาก  อนตฺถมปฺ  กเรยฺย;  คจฺฉถ  ตุมฺเห  อร ฺเ  วสิตฺวา  
มมจฺจเยนาคนฺตฺวา   รชชฺ   คณฺเหยฺยาถาติ   อุยฺโยเชสิ.   เต   ปตร  
๑. สี. ยุ. นามกรณทิวเส. ๒. สี. ยุ. มหึสกกมุาโร.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 67 

วนฺทิตฺวา   ปาสาทา   โอตรนฺเต   ราชงฺคเณ   กีฬมาโน  สรุิยกุมาโร  
ทิสฺวา   ต   การณ   ตฺวา  เตหิ  สทฺธึเยว  นิกฺขมิ.  เตส  หิมวนฺต  
ปวิฏกาเล    โพธิสตฺโต   มคฺคา   โอกกฺมฺม   อ ฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล  
นิสีทิตฺวา   สรุิยกุมาร  อาห  "ตาต  เอต  สร  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  จ  
ปวิตฺวา   จ   อมฺหากป   ปทุมินิปตฺเตหิ   อุทก   อาหราติ.  โส  ปน  
สโร   เวสฺสวณสฺส  สนฺติกา  เอเกน  ทกรกฺขเสน๑  ลทฺโธ  โหติ.  
เวสฺสวโณ   จ   ต   อาห   " เปตฺวา  เทวธมฺมชานนเกเยว  อ ฺเ  
อิม   สร   โอตรนฺติ,   เต  ขาทิตุ  ลภสีติ.  ตโต  ปฏาย  โส  ต  
สร    โอติณฺโณติณฺเณ    เทวธมฺเม   ปจฺุฉิตฺวา   อชานนฺเต   ขาทติ.  
สุริยกุมาโรป   ต   สร   อวีมสิตฺวาว  โอตริ,  เตน  จ  " เทวธมฺเม  
ชานาสีติ   ปจฺุฉิโต   " เทวธมฺมา  นาม  จนฺทิมสุริยาติ  อาห.  อถ  น  
"ตฺว   เทวธมฺเม   น   ชานาสีติ  อุทก  ปเวเสตฺวา  อตฺตโน  ภวเน  
เปสิ.   โพธิสตฺโตป   ต   จิรายนฺต   ทสิฺวา   จนฺทกมุาร  เปเสสิ.  
โสป  เตน  " เทวธมฺเม  ชานาสีติ  ปุจฺฉิโต  " เทวธมฺมา  นาม จตสฺโส  
ทิสาติ   อาห.   ทกรกฺขโส  ตมฺป  อุทก  ปเวเสตฺวา  ตเถว  เปสิ.  
โพธิสตฺโต,  ตสฺมึป  จิรายนฺเต,  " อนฺตราเยน  ภวิตพฺพนฺติ  สย คนฺตฺวา  
ทฺวินฺนป   โอตรณปท   ทสิฺวา   " อย   สโร  รกฺขสปริคฺคหิโตติ  ตฺวา  
ขคฺค   สนฺนยฺหิตฺวา   ธนน  คเหตฺวา  อฏาสิ.  รกฺขโส  ต  อโนตรนฺต  
ทิสฺวา    วนกมฺมิกปุริสเวเสนาคนฺตฺวา    อาห    " โภ    ปุริส   ตฺว  
มคฺคกิลนฺโต   กสฺมา   อิม  สร  โอตริตฺวา  นหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา  จ  
๑. ยุ. อุทกรกฺขเสน.   
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ภิสมุฬาเล   ขาทิตฺวา   ปปฺุผานิ   ปลนธฺิตฺวา  น  คจฺฉสีติ.  โพธิสตฺโต  
ต   ทิสฺวาว   " เอโส  ยกฺโขติ  ตฺวา  " ตยา  เม  ภาตโร  คหิตาติ  
อาห.   " อาม   มยา   คหิตาติ.   "กกึารณาติ.   " อห   อิม   สร  
โอติณฺเณ  ลภามีติ,  " กึ  ปน  สพฺเพว  ลภสีติ.  " เทวธมฺเม  ชานนเก  
เปตฺวา  อวเสเส  ลภามีติ.  " อตฺถ ิ ปน  เต  เทวธมฺเมหิ  อตฺโถติ.  
" อาม   อตฺถีติ.   " อห  กเถสฺสามีติ.  " เตนหิ  กเถหีติ.  " น  สกฺกา  
กิลิฏคตฺเตน    กเถตุนฺติ.   ยกโฺข   โพธิสตฺต   นหาเปตฺวา   ปานีย  
ปาเยตฺวา   อลงฺกริตฺวา   อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ   ปลลฺงฺก   อาโรเปตฺวา  
สยมสฺส   ปาทมูเล   นิสีท.ิ   อถ   น  โพธิสตฺโต  " สกฺกจฺจ  สุณาหีติ  
วตฺวา อิม คาถมาห  
        " หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา     สุกฺกธมฺมสมาหิตา  
         สนฺโต สปฺปุริสา โลเก   `เทวธมฺมาติ วุจฺจเรติ.๑  
        ยกโฺข    อิม   ธมฺมเทสน   สุตฺวา   ปสนฺโน   โพธิสตฺต   อาห  
" ปณฺฑิต   อหนฺเต   ปสนโฺน   เอก   ภาตร  ทมฺม,ิ  กตร  อาเนมีติ.  
" กนิฏ   อาเนหีติ.   " ปณฺฑิต   ตฺว  เกวล  เทวธมฺเม  ชานาสิเยว,  
น  ปน  เตสุ  วตฺตสีติ.  " กกึารณาติ.  " ยสฺมา  เชฏ เปตฺวา กนิฏ  
อาหราเปตฺวา๒    เชฏาปจายิกกมฺม   น   กโรสีติ.  " เทวธมฺเม  
อห  ยกฺข  ชานามิ,  เตสุ  จ  วตฺตามิ;  มย  ห ิ เอต  นสิฺสาย  อิม  
อร ฺ   ปวิฏา,   เอตสฺส   หิ   อตฺถาย   อมฺหาก   ปตร  เอตสฺส  
มาตา   รชชฺ   ยาจิ,   อมฺหากมฺปน  ปตา  ต  วร  อทตฺวา  อมฺหาก   
๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓  ๒. สี. ยุ. อานาเปนฺโต.   
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อนุรกฺขณตฺถาย    อร ฺวาส   อนุชานิ,   โส   กุมาโร   อนิวตฺติตฺวา  
อมฺเหหิ   สทธฺึ   อาคโต;  `ต  อร ฺเ  เอโก  ยกฺโข  ขาทตีติ๑  
วุตฺเตป,    น   โกจิ   สทฺทหิสฺสติ;   เตนาห   ครหภยภีโต   ตเมว  
อาหราเปมีติ.   ยกฺโข  โพธิสตฺตสฺส  ปสีทิตฺวา  " สาธุ  ปณฺฑิต  ตฺวเมว  
เทวธมฺเม  ชานาสิ, เทวธมฺเมสุ๒   จ วตฺตสีติ เทฺวป ภาตโร อาเนตฺวา  
อทาสิ.   อถ   น  โพธิสตฺตสฺส  ยกฺขภาเว  อาทีนว  กเถตฺวา  ป ฺจสุ  
สีเลสุ   ปติฏาเปสิ.   โส   เตน   สุสวิหิตารกฺโข   ตสฺมึ   อร ฺเ  
วสิตฺวา,   ปตริ   กาลกเต,  ยกฺข  อาทาย  พาราณสึ  คนฺตฺวา  รชฺช  
คเหตฺวา   จนฺทกุมารสฺส  อุปรชฺช  ทตฺวา  สุริยกุมารสฺส  เสนาปติฏาน  
ทตฺวา   ยกฺขสฺส   รมณีเย   าเน   อายตน  กาเรตฺวา,  ยถา  โส  
ลาภคฺคปฺปตฺโต โหติ; ตถา อกาสิ.  
        สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  " ตทา  
โส    ทกรกฺขโส   พหุภณฺฑิกภิกฺขุ   อโหสิ,   สุรยิกุมาโร   อานนฺโท,  
จนฺทกุมาโร   สารีปุตฺโต,   มหิสฺสาสกุมาโร  อหเมวาติ.  เอว  สตฺถา  
ชาตก   กเถตฺวา   " เอว  ตฺว  ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  เทวธมฺเม  คเวสมาโน  
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน     วิจริตฺวา    อิทานิ    จตุปฺปริสมชฺเฌ    อิมินา  
นีหาเรน  ตฺวา  มม  ปรุโต  `อปฺปจฺโฉมฺหีติ  วทนฺโต  อยุตฺต  อกาสิ;  
น   หิ  สาฏกปฏิกฺเขปาทิมตฺเตน  สมโณ  นาม  โหตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
๑. สี. ยุ. ขาทีติ.  ๒. เตสูติ ยุตตฺตร.   
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                             " น นคฺคจริยา, น ชฏา, น ปงฺกา,  
                              นานาสกา ตณฺฑิลสายิกา วา  
                              รโชชลฺล อุกฺกุฏิกปฺปธาน  
                              โสเธนฺติ มจฺจ อวิติณฺณกงฺขนฺติ.  
        ตตฺถ   นานาสกาติ:   น   อนาสกา,   ภตฺตปฏิกฺเขโปติ  อตฺโถ.  
ตณฺฑิลสายิกาติ:   ภูมิสยน.   รโชชลลฺนฺติ:   กทฺทมเลปนากาเรน๑  
สรีเร   สนฺนจิิตรโช.  อุกกฺุฏิกปฺปธานนฺติ:  อุกฺกฏุิกภาเวน  อารทฺธวิริย.  
อิท   วุตฺต   โหติ   " โย  ห ิ มจฺโจ  `เอว  อห  โลกนิสฺสรณสงฺขาต  
สุทฺธึ    ปาปุณิสฺสามีติ    อิเมสุ    นคฺคจริยาทีสุ   ยงฺกิ ฺจิ   สมาทาย  
วตฺเตยฺย,   โส   เกวล   มจฺิฉาทสฺสน ฺเจว   วฑฺเฒยฺย  กลิมถสฺส  จ  
ภาคี   อสฺส;   น   หิ  เอตานิ  สุสมาทินนฺานิ  อฏวตฺถุกาย  กงฺขาย  
อวิติณฺณภาเวน อวิติณฺณกงฺข มจฺจ โสเธนฺตีติ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                     พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ.  
๑. สี. ยุ....ลิมฺปนา.   
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                        ๙. สนฺตติมหามตฺตวตฺถุ. (๑๑๕)  
        " อลงฺกโต   เจป   สม ฺจเรยฺยาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  
เชตวเน วิหรนฺโต สนฺตติมหามตฺต อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   หิ   เอกสฺมึ   กาเล   ร ฺโ   ปเสนทิโกสลสฺส   ปจฺจนฺต  
กุปต   วูปสเมตฺวา   อาคโต.   อถสฺส  ราชา  ตุฏโ  สตฺต  ทิวสานิ  
รชฺช   ทตฺวา   เอก  นจฺจคีตกุสล  อิตฺถ ึ อทาสิ.  โส  สตฺต  ทิวสานิ  
สุรามทมตฺโต    หุตฺวา    สตฺตเม    ทิวเส    สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  
หตฺถิกฺขนฺธวรคโต   นหานติตฺถ   คจฺฉนฺโต   สตฺถาร   ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  
ทฺวารนฺตเร  ทิสฺวา  หตฺถิกฺขนฺธวรคโตว  สีส จาเลตฺวา วนฺทิ.๑ สตฺถา  
สิต  กตฺวา,  " โก  น ุ โข  ภนฺเต  สิตปาตุกรณเหตูติ  อานนฺทตฺเถเรน  
ปุฏโ  สิตการณ  อาจิกฺขนฺโต๒   อาห " ปสฺส อานนฺท สนฺตติมหามตฺต,  
อชฺเชว   สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโตว   มม   สนฺติก   อาคนฺตฺวา  จตุปฺปทิก-  
คาถาวสาเน   อรหตฺต   ปตฺวา   สตฺตตาลมตฺเต   อากาเส  นิสีทิตฺวา  
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ.   มหาชโน   เถเรน   สทฺธ ึ กเถนฺตสฺส  สตฺถุ  วจน  
อสฺโสสิ.   ตตฺถ   มิจฺฉาทิฏ ิกา   จินฺตยึสุ  " ปสฺสถ  สมณสฺส  โคตมสฺส  
กิริย,   มุขมตฺตเมว   ภาสติ,   อชฺช   กิเรส   เอว   สรุามทมตฺโต  
ยถาอลงฺกโตว  ตสฺส  สนติฺเก  ธมฺม  สตฺุวา  ปรินิพฺพายิสฺสติ;  อชฺช  น  
มุสาวาเทน   นิคฺคณฺหิสฺสามาติ.  สมฺมาทิฏ ิกา  จินฺตยึสุ  " อโห  พุทฺธาน  
มหานุภาโว,    อชฺช    พุทธฺลีฬฺห ฺเจว   สนฺตติมหามตฺตลีฬฺห ฺจ   ทฏ ุ  
๑. ยุ. วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ.  ๒. สี. ยุ. อาวิกโรนฺโต.   
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ลภิสฺสามาติ.    สนฺตติมหามตฺโตป    นหานติตฺเถ   ทิวสภาค   อุทกกีฬ  
กีฬิตฺวา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  อาปานภูมิย  นิสีทิ.  สาป  อิตฺถี  รงฺคมชเฺฌ  
โอตริตฺวา   นจฺจคีต   ทสเฺสตุ  อารภิ,  ตสฺสา  สรีรลีฬฺหาย  ทสสฺนตฺถ  
สตฺตาห   อปฺปาหารตาย   ตทิวส   นจฺจคีต  ทสฺสยมานาย  อนฺโตกุจฺฉิย  
สตฺถกวาตา  สมุฏาย  หทยมส  กนฺติตฺวา๑   อคมสุ.  สา ตขณ ฺเว  
มุเขน   เจว   อกฺขีหิ   จ   วิวเฏหิ   กาลมกาสิ.   สนฺตติมหามตฺโต  
" อุปธาเรถ  นนฺติ  วตฺวา,  " นิรุทฺธา  สามีติ วุตฺตมตฺเตเยว พลวโสเกน  
อภิภูโต.   ตขณ ฺเวสฺส  สตฺตาห  ปตสุรา  ตตฺตกปาเล๒  อุทกพินฺทุ  
วิย   ปริกฺขย  อคมาสิ.  โส  " น  เม  อิม  โสก  อ ฺโ  นิพฺพาเปตุ  
สกฺขิสฺสติ    อ ฺตฺร    ตถาคเตนาติ    พลกายปริวุโต   สายณฺหสมเย  
สตฺถุ   สนฺติก   คนฺตฺวา   วนฺทิตฺวา  เอวมาห  " ภนฺเต  เอวรูโป  เม  
โสโก  อุปฺปนฺโน,  `ต  เม  ตุมฺเห  นิพฺพาเปตุ สกฺขิสฺสถาติ อาคโตมฺหิ,  
ปฏิสรณ   เม  โหถาติ.  อถน  สตฺถา  " โสก  นิพฺพาเปตุ  สมตฺถสฺเสว  
สนฺติก   อาคโตสิ,  อิมิสฺสา  หิ  อิตฺถยิา  อิมินาว  การเณน  มตกาเล  
ตว    โรทนฺตสฺส    ปคฺฆรติอสฺสูนิ    จตุนฺน   มหาสมุทฺทาน   อุทกโต  
อติเรกตรานีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        " ย ปุพฺเพ, ต วิโสเสหิ,   ปจฺฉา เต มาหุ กิ ฺจน,  
         มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ,  อุปสนฺโต จริสฺสสีติ.  
        คาถาปริโยสาเน    สนฺตติมหามตฺโต   อรหตฺต   ปตฺวา   อตฺตโน  
อายุสงฺขาร   โอโลเกนฺโต   ตสฺส   อปฺปวตฺตนภาว   ตฺวา   สตฺถาร  
๑. ม. คเหตฺวา.  ๒. สี. ตตฺตกาเล.   
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อาห   " ภนฺเต  ปรินิพฺพาน  เม  อนุชานาถาติ.  สตฺถา  เตน  กตกมฺม  
ชานนฺโตป    " มุสาวาเทน    นิคฺคณฺหนตฺถ   สนฺนปิติตา   มิจฺฉาทิฏ ิกา  
โอกาส    น    ลภิสฺสนฺติ,    `พุทฺธลีฬฺห ฺเจว   สนฺตติมหามตฺตลีฬฺห ฺจ  
ปสฺสิสฺสามาติ    สนฺติปติตา   สมฺมาทิฏ ิกา   อิมินา   กตกมฺม   สุตฺวา  
ปุ ฺเสุ   อาทร   กริสฺสนตีฺติ   สลลฺกฺเขตฺวา   " เตนหิ  ตยา  กตกมฺม  
มยฺห   กเถหิ,   กเถนฺโต  จ  ภูมิย   ิโต  อกเถตฺวา  สตฺตตาลมตฺเต  
อากาเส   ิโต  กเถหีติ  อาห.  โส  " สาธุ  ภนฺเตติ สตฺถาร วนฺทิตฺวา  
เอกตาลปฺปมาณ    อุคฺคมฺม    โอโรหิตฺวา   ปุน   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา  
อุคฺคจฺฉนฺโต    ปฏิปาฏิยา    สตฺตตาลปฺปมาเณ   อากาเส   ปลลฺงฺเกน  
นิสีทิตฺวา " สุณาถ เม ภนฺเต ปุพฺพกมฺมนฺติ อาห:  
        " อิโต    เอกนวุเต    กปฺเป    วิปสสฺิพุทฺธกาเล   พนฺธุมตีนคเร  
เอกสฺมึ   กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  จินฺเตสึ  `กนิฺนุ  โข  ปเรส  เฉทน  วา  
ปฬน    วา    อกรณกมฺมนฺติ    อุปธาเรนฺโต    ปุ ฺเสุ   โฆสนกมฺม  
ทิสฺวา   ตโต   ปฏาย   ต   กมฺม  กโรนฺโต  มหาชน  สมาทเปตฺวา  
`ปุ ฺานิ   กโรถ,   อุโปสถทิวเสสุ  อุโปสถ  สมาทิยถ,  ทาน  เทถ,  
ธมฺม   สุณาถ;   พุทฺธรตนาทีหิ   สทิส   อ ฺ   นาม   นตฺถ,ิ   ติณฺณ  
รตนาน   สกกฺาร   กโรถาติ   อุคฺโฆเสนฺโต   วิจรามิ;   ตสฺส  มยฺห  
สทฺท   สุตฺวา   พุทฺธปตา   พนฺธุโม   มหาราชา   ม  ปกฺโกสาเปตฺวา  
`ตาต   กึ  กโรนฺโต  วิจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา,  `เทว  ติณฺณ  รตนาน  คุณ  
ปกาเสตฺวา   มหาชน   ปุ ฺกมฺเมสุ   สมาทเปนฺโต  วิจรามีติ  วุตฺเต,  
`กตฺถ  นิสินโฺน  วิจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา,  `ปทสาว  เทวาติ  วุตฺเต, `ตาต   
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น   ตฺว  เอว  วิจริตุ  อรหสิ,  อิม  ปุปฺผทาม  ปลนฺธตฺิวา  อสฺสปฏเ  
นิสินฺโน   วิจราติ   มยฺห   มุตฺตาทามสทิส   ปุปฺผทาม   ทตฺวา   ทนฺต  
อสฺส   อทาส:ิ   อถ  ม  ร ฺา  ทินฺนปริหาเรน  ตเถว  อุคฺโฆเสตฺวา  
วิจรนฺต   ปุนป  ราชา  ปกโฺกสาเปตฺวา  `ตาต  กึ  กโรนฺโต  วิจรสีติ  
ปุจฺฉิตฺวา,  `ตเทว  เทวาติ  วุตฺเต,  `ตาต  อสฺโสป เต นานุจฺฉวิโก,  
อิธ   นิสีทิตฺวา   วิจราติ   จตุสินฺธวยุตฺต   รถ   อทาสิ:  ตติยวาเรป  
เม  ราชา  สทฺท  สุตฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  `ตาต  กึ กโรนฺโต วิจรสีติ  
ปุจฺฉิตฺวา,  `ตเทว  เทวาติ  วุตฺเต,  `ตาต  รโถป  เต นานุจฺฉวิโกติ  
มยฺห  มหนฺต  โภค  มหาปสาธน ฺจ  ทตฺวา  เอก  หตฺถึ  อทาสิ: สฺวาห  
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต     หตฺถิกฺขนฺเธ     นิสีทิตฺวา    อสีติวสฺสสหสฺสานิ  
ธมฺมโฆสกกมฺม  อกาส;ึ  ตสฺส  เม  เอตฺตก  กาล  กายโต จนฺทนคนฺโธ  
วายติ, มุขโต อุปฺปลคนฺโธ วายติ; อิท มยา กตกมฺมนฺติ.  
        เอว   โส   อตฺตโน   ปุพฺพกมฺม   กเถตฺวา  อากาเส  นิสินฺโนว  
เตโชธาตุ   สมาปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิ.  สรีเร  ชาลา๑  อุฏหิตฺวา  
มสโลหิต   ฌาเปสิ.   สุมนปุปฺผานิ   วิย   ธาตุโย   อวสิสึสุ.  สตฺถา  
สุทฺธวตฺถ  ปสาเรสิ.  ธาตุโย  ตตฺถ ปตึสุ. ตา ปกฺขิปตฺวา จาตุมฺมหาปเถ  
ถูป กาเรสิ " มหาชโน วนฺทิตฺวา ปุ ฺภาคี ภวิสฺสตีติ.  
        ภิกฺขู   ธมฺมสภาย   กถ   สมฏุาเปสุ  " อาวุโส  สนฺตติมหามตฺโต  
เอกคาถาวสาเน    อรหตฺต    ปตฺวา    อลงฺกตปฏิยตฺโตว   อากาเส  
นิสีทิตฺวา   ปรินิพฺพุโต:   กินฺนุ   โข   เอต   `สมโณติ  วตฺตุ  วฏฏติ  
๑. สี. อคฺคิชาลา.   
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อุทาหุ  `พฺราหฺมโณติ.  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  " กาย  นตฺุถ ภิกฺขเว เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  `อิมาย  นามาติ  วุตฺเต, " ภิกฺขเว มม  
ปุตฺต   `สมโณติป   วตฺตุ  วฏฏติ,  `พฺราหฺมโณติป  วตฺตุ  วฏฏติเยวาติ  
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
            " อลงฺกโต เจป สม ฺจเรยฺย  
             สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี  
             สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ,  
             โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ.  
        ตตฺถ      อลงฺกโตติ:      วตฺถาภรณปฏิมณฺฑิโต.      ตสฺสตฺโถ  
" วตฺถาลงฺการาทีหิ   อลงฺกโต   เจป   ปุคฺคโล  กายาทีหิ  สม ฺจเรยฺย  
ราคาทิวูปสเมน    สนฺโต   อินฺทฺริยทมเนน   ทนฺโต   จตุมฺมคฺคนิยาเมน  
นิยโต    เสฏจริยาย    พฺรหฺมจารี    กายทณฺฑาทีน    โอโรปตตาย  
สพฺเพสุ    ภูเตสุ   นิธาย   ทณฺฑ,   โส   เอวรูโป   พาหิตปาปตฺตา  
`พฺราหฺมโณติป   สมิตปาปตฺตา   `สมโณติป   ภินนฺกิเลสตฺตา   `ภิกฺขูติป  
วตฺตพฺโพเยวาติ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                    สนฺตติมหามตฺตวตฺถุ.   
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                                 ๑๐. ปโลติกตฺเถรวตฺถุ. (๑๑๖)  
        " หิรินิเสโธ    ปรุิโสติ   อิม   ธมมฺเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต ปโลติกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ   ทิวเส   อานนฺทตฺเถโร   เอก   ปโลติกขณฺฑนิวตฺถ  
กปาล  อาทาย  ภิกฺขาย  จรนฺต  ทารก  ทิสฺวา  " กินฺเต เอว วิจริตฺวา  
ชีวิตโต  ปพฺพชฺชา  น  อุตฺตราติ  วตฺวา,  " ภนฺเต โก ม ปพฺพาเชสฺสตีติ  
วุตฺเต,   " อห  ปพฺพาเชสฺสามีติ  ต  อาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา  สหตฺถา  
นหาเปตฺวา  กมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ.  เตน ปน นิวตฺถปโลติกขณฺฑ  
ปสาเรตฺวา    โอโลเกนฺโต    ปริสฺสาวนกรณมตฺตมฺป   คยฺหุปค   ก ฺจิ  
ปเทส   อทิสวฺา   กปาเลน   สทฺธึ   เอกสิฺสา   รกฺุขสาขาย  เปสิ.  
โส     ปพฺพชตฺิวา     ลทฺธปูสมฺปโท    พุทฺธาน    อุปฺปนฺนลาภสกฺการ  
ปริภุ ฺชมาโน   มหคฺฆานิ   จีวรานิ   อจฺฉาเทตฺวา  วิจรนฺโต  ถลูสรีโร  
หุตฺวา   อุกฺกณฺ ิตฺวา   " ก ึ  เม   ชนสฺส   สทฺธาเทยฺย   นิวาเสตฺวา  
วิจรเณน,   อตฺตโน   ปโลติกเมว   นิวาเสสฺสามีติ  ต  าน  คนฺตฺวา  
ปโลติก  คเหตฺวา  " อหิริก  นลิฺลชฺช  เอวรูปาน  วตฺถาน อจฺฉาทนฏาน  
ปหาย   อิม   ปโลติกขณฺฑ   นิวาเสตฺวา   กปาลหตฺโถ  ภิกฺขาย  จริตุ  
อิจฺฉสีติ  ต  อารมฺมณ  กตฺวา  อตฺตนาว  อตฺตาน โอวทิ. โอวทนฺตสฺเสว  
ปนสฺส  จิตฺต  ปสีท.ิ  โส  ต  ปโลติก  ตตฺเถว ปฏิสาเมตฺวา นิวตฺติตฺวา  
วิหารเมว  คโต.  โส  กติปาหจฺจเยน  ปุน  อุกฺกณฺ ิตฺวา  ตเถว วตฺวา  
นิวตฺติ,  ปุนป  ตเถวาติ.  ต  เอว  อปราปร วิจรนฺต ทิสวา ภิกฺขู "กห  
อาวุโส   คจฺฉสีติ   ปุจฺฉนฺติ.  โส  " อาจริยสฺส  สนฺติก  คจฺฉามาวุโสติ   
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วตฺวา  เอเตเนว  นีหาเรน  อตฺตโน  ปโลติกขณฺฑเมว  อารมฺมณ กตฺวา  
อตฺตาน   นิเสเธตฺวา   กติปาเหเนว   อรหตฺต  ปาปุณิ.  ภิกฺขู  อาหสุ  
" กึ   อาวุโส   น  อิทานิ  อาจริยสฺส  สนฺติก  คจฺฉสิ,  นนุ  อย  ตว  
วิจรณมคฺโคติ.   " อาวุโส   อาจริเยน   สทฺธึ  สสคฺเค  สติ  คโตมฺหิ,  
อิทานิ  ปน  เม  ฉินฺโน๑ สสคฺโค, เตนสฺส สนฺติก น คจฺฉามีติ. ภิกฺขู  
ตถาคตสฺส   อาโรเจสุ   " ภนฺเต   ปโลติกตฺเถโร  อ ฺ  พฺยากโรตีติ.  
" กิมาห   ภิกขฺเวติ.   " อิทนฺนาม  ภนฺเตติ.  ต  สุตฺวา  สตฺถา  "อาม  
ภิกฺขเว,  มม  ปุตฺโต,  สสคฺเค  สติ,  อาจริยสฺส  สนฺติก คโต, อิทานิ  
ปนสฺส   สสคฺโค   ฉินฺโน,   อตฺตนาว   อตฺตาน  นิเสเธตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺโตติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        " หิรินิเสโธ ปุรโิส        โกจิ โลกสฺมิ วิชฺชติ,  
         โย นิททฺ อปโพเธติ      อสฺโส ภทฺโร กสามิว;  
                                อสฺโส ยถา ภทฺโร กสานิวิฏโ  
                        อาตาปโน สเวคิโน ภวาถ;  
                               สทฺธาย สีเลน จ วีรเิยน จ  
                        สมาธินา ธมฺมวินิจฺฉเยน จ  
                        สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา ปฏิสฺสตา  
                        ปหสฺสถ ทุกฺขมิท อนปฺปกนฺติ.  
        ตตฺถ   " อนฺโต๒     อุปฺปนฺน   อกสุลวิตกฺก  หริิยา  นิเสเธตีติ  
หิรินิเสโธ.  โกจิ  โลกสมฺินฺติ:  เอวรูโป  ปุคฺคโล๓ ทุลฺลโภ โกจิเทว  
๑. สี. ยุ. ปจฺฉินฺโน. ๒. สี. ยุ. อตฺตโน. ๓. สี. ยุ. " ปุคฺคโลติ นตฺถิ.   
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โลกสฺม ึ  วิชชฺติ.  โย  นิททฺนฺติ:  โย  อปฺปมตฺโต  สมณธมฺม  กโรนฺโต  
อตฺตโน   อุปปฺนฺน  นิทฺท  อปหรนฺโต  พุชฺฌตีติ  อปโพเธติ.  กสามิวาติ:  
ยถา   ภทฺโร   อสฺโส   อตฺตนิ   ปตมาน  กส  อปหรติ  อตฺตนิ  ปติตุ  
น เทติ; โย เอว นิทฺท อปโพเธติ, โส ทลฺุลโภติ อตฺโถ.  
        ทุติยคาถาย   อย   สงฺเขปตฺโถ   " ภิกฺขเว  ยถา  ภทฺโร  อสฺโส  
ปมาทมาคมฺม    กสาย   นิวิฏโ   `อหมฺป   นาม   กสาย   ปหโตติ  
อปรภาเค  อาตปฺป  กโรติ;  เอว  ตุมฺเหป  อาตาปโน สเวคิโน ภวถ;  
เอวภูตา  โลกิยโลกุตฺตราย  ทุวิธาย  สทฺธาย  จ  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  จ  
กายิกเจตสิกวิริเยน    จ   อฏสมาปตฺติสมาธินา   จ   การณาการณ-  
ชานนลกฺขเณน   จ   ธมมฺวินิจฺฉเยน  สมนฺนาคตา  หุตฺวา  ติสฺสนฺน  วา  
อฏนฺน   วา   วิชฺชาน   ป ฺจทสนฺน ฺจ  จรณาน  สมฺปตฺติยา  สมฺปนฺน-  
วิชฺชาจรณา    อุปฏ ิตสฺสติตาย    ปฏิสสฺตา    หุตฺวา   อิท   อนปฺปก  
วฏฏทุกฺข ปชหิสฺสถาติ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                     ปโลติกตฺเถรวตฺถุ.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 79 

                                ๑๑. สุขสามเณรวตฺถุ. (๑๑๗)  
        " อุทก    หิ   นยนฺติ   เนตฺติกาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  
เชตวเน วิหรนฺโต สุขสามเณร อารพฺภ กเถสิ.  
        อตีตสฺมึ    หิ    พาราณสีเสฏ ิโน   คนฺธกุมาโร   นาม   ปุตฺโต  
อโหสิ.  ราชา,  ตสฺส ปตริ กาลกเต, ต ปกฺโกสาเปตฺวา สมสฺสาเสตฺวา  
มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ตสฺเสว  เสฏ ิฏาน  อทาสิ.  โส  ตโต ปฏาย  
" คนฺธเสฏ ีติ     ป ฺายิ.    อถสฺส    ภณฺฑาคาริโก    ธนคพฺภทฺวาร  
วิวริตฺวา  " สามิ  อิทนฺเต  เอตฺตก  ปตุ  ธน,  เอตฺตก  ปตามหาทีนนฺติ  
นีหริตฺวา   ทสฺเสสิ.   โส  ธนราสึ  โอโลเกตฺวา  อาห  " กิมฺปน  เต  
อิม   ธน   คเหตฺวา  น  คมึสูติ.  " สามิ  ธน  คเหตฺวา  คตา  นาม  
นตฺถิ,   อตฺตนา   กต  กุสลากุสลเมว  หิ  อาทาย  สตฺตา  คจฺฉนฺตีติ.  
โส   จินฺเตสิ   " เต   พาลตาย   ธน   สณฺาเปตฺวา  ปหาย  คตา,  
อหมฺปเนต   คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ;  เอว  ปน  จินฺเตนฺโต  `ทาน  วา  
ทสฺสามิ   ปชู   วา   กริสฺสามีติ   อจินฺเตตฺวา  " อิท  สพฺพ  ขาทิตฺวา  
คมิสฺสามีติ    จินฺเตสิ.    โส    สตสหสฺส    วิสฺสชฺเชตฺวา   ผลิกมย  
นหานโกฏก   กาเรสิ,   สตสหสฺส   ทตฺวา  ผลิกมยเมว  นหานผลก,  
สตสหสฺส    ทตฺวา   นิสีทนปลฺลงฺก,   สตสหสฺส   ทตฺวา   โภชนปาตึ,  
สตสหสฺสเมว   ทตฺวา   โภชนฏาเน  มณฺฑป  กาเรสิ๑,  สตสหสฺส  
ทตฺวา   โภชนปาติยา  อาสิตฺตกุปธาน  กาเรสิ,  สตสหสฺเสเนว  เคเห  
สีหป ฺชร    สณฺาเปสิ,   อตฺตโน   ปาตราสตฺถาย   สหสฺส   อทาสิ,  
๑. สี. ยุ. การาเปสิ.   
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สายมาสตฺถายป   สหสฺสเมว,  ปุณฺณมีทิวเส  ปน  โภชนตฺถาย  สตสหสฺส  
ทาเปสิ,   ต   ภตฺต   ภุ ฺชนทิวเส   สตสหสฺส   วิสสฺชฺเชตฺวา   นคร  
อลงฺกริตฺวา    เภริ ฺจาราเปสิ   " คนฺธเสฏ ิสฺส   กิร   ภตฺตภุ ฺชนลีฬฺห  
โอโลเกตูติ.    มหาชโน   ม ฺจาติม ฺจ   พนฺธิตฺวา   สนฺนิปติ.   โสป  
สตสหสฺสคฺฆนเก   นหานโกฏเก   สตสหสฺสคฺฆนเก   ผลเก   นิสีทิตฺวา  
โสฬสหิ   คนฺโธทกฆเฏหิ   นหาตฺวา   ต   สีหป ฺชร   วิวริตฺวา  ตสฺมึ  
ปลฺลงฺเก   นสิีทิ.   อถสฺส  ตสฺมึ  อาสิตฺตกุปธาเน  ต  ปาตึ  เปตฺวา  
สตสหสฺสคฺฆนก   โภชน   วฑฺเฒสส.   โส   นาฏกิตฺถีปริวุโต  เอวรูปาย  
สมฺปตฺติยา  ต  โภชน  ภุ ฺชติ.  อปเรน  สมเยน  เอโก  คามิกมนุสฺโส  
อตฺตโน    ปริพฺพยาหรณตฺถ   ทารุอาทีนิ   ยานเก   ปกฺขิปตฺวา   นคร  
คนฺตฺวา   สหายกสฺส   เคเห   นิวาส  คณฺหิ.  ตทา  ปน  ปุณฺณมีทิวโส  
โหติ.  " คนฺธเสฏ ิโน  ภุ ฺชนลีฬฺห  โอโลเกตูติ  นคเร เภริ ฺจาราเปสส.  
อถ   น  สหายโก  อาห  " สมฺม๑   คนฺธเสฏ ิโน  เต  ภุ ฺชนลีฬฺหา  
ทิฏปุพฺพาติ.  " น  ทฏิปุพฺพา  สมฺมาติ.  " เตนหิ  สมฺม เอหิ, คจฺฉาม;  
อย   นคร๒   เภรี  จรติ,  มหาสมฺปตฺตึ  ปสฺสิสฺสามาติ.  นครวาสี  
ชนปท๓  คเหตฺวา  อคมาสิ.  มหาชโนป  ม ฺจาติม ฺจ ๔ อภิรุหิตฺวา  
ปสฺสติ.   คามวาสี   ภตฺตคนฺธ   ฆายิตฺวาว   นครวาสึ   อาห  " มยฺห  
เอตาย๕  ปาติยา  ภตฺตปณฺเฑ  ปปาสา  ชาตาติ.  " สมฺม  มา เอต  
ปตฺถยิ,   น  สกฺกา  ลทฺธนฺุติ.  " สมฺม  อลภนฺโต  น  ชีวิสฺสามีติ.  โส  
๑. สี. ยุ. "สมฺมาติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. นคเร. ๓. สี. ยุ. ชนปทวาสึ ๔. สี. ยุ.   
ม ฺจาติม ฺเจ. ๕. เอติสฺสนฺติ ยุตฺตตร.   
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ต    ปฏิพาหิตุ   อสกโฺกนโฺต   ปริสปรยินฺเต   ตฺวา   " นมามิ   เต  
สามีติ   ติกฺขตฺตุ   มหาสทฺท   นิจฺฉาเรตฺวา,   " โก  เอโสติ  วุตฺเต,  
" อห  สามีติ.  " กึ  เอตนฺติ.  " อย  เอโก  คามวาสี  ตุมฺหาก  ปาติย  
ภตฺตปณฺเฑ  ปปาส  อุปฺปาเทสิ,  เอก  ภตฺตปณฺฑ  ทาเปถาติ. " น สกฺกา  
ลทฺธุนฺติ.  " กึ  สมฺม  สุตนฺเตติ. " สมมฺ สุตมฺเม, อปจ ลภนฺโต ชีวิสฺสามิ,  
อลภนฺตสฺส   เม   มรณ  ภวิสฺสตีติ.  โส  ปุน  วิรวิ  " อย  กริ  สามิ  
อลภนฺโต   มริสฺสติ,   ชีวิตมสฺส   เทถาติ.  " อมฺโภ  ภตฺตปณฺโฑ  นาม  
สตมฺป   อคฺฆติ   สตทฺวยมฺป   อคฺฆติ,  โย  โย  ยาจติ,  ตสฺส  ตสฺส  
ททมาโน   กมิห   ภุ ฺชิสฺสามีติ.   " สามิ   อย   อลภนฺโต   มริสฺสติ,  
ชีวิตมสฺส   เทถาติ.   " น   สกฺกา  มุธา  ลทฺธธ,  ยทิ  ปน  อลภนฺโต  
น   ชีวิสฺสติ,   ตีณิ   สวจฺฉรานิ  มม  เคเห  ภตึ  กโรตุ,  เอกมสฺส  
ภตฺตปาตึ   ทาเปสฺสามีติ.  คามวาสี  ต  สุตฺวา  " เอว  โหตุ  สมฺมาติ  
สหายก   วตฺวา   ปุตฺตทาร  ปหาย  " ภตฺตปาติอตฺถาย  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  
ภตึ  กริสฺสามีติ  เสฏ ิสฺส  เคห  ปาวิสิ.  โส ภตึ กโรนฺโต สพฺพกิจฺจานิ  
สกฺกจฺจ  อกาสิ,  เคเห  วา  อร ฺเ  วา  ทิวา  วา รตฺตึ วา[๑] 

กตฺตพฺพกมฺมานิ  กตาเนว  ป ฺายึสุ.  " ภตฺตภติโกติ  วุตฺเต,  สกลนคเร  
ป ฺายิ.   อถสฺส  ทิวเสสุ  ปริปุณฺเณสุ  ภตฺตเวยฺยาวฏิโก  "ภตฺตภติกสฺส  
สามิ   ทิวโส   ปริปุณฺโณ,   ทุกฺกร   เตน  กต  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  
กโรนฺเตน,   เอกมฺป   กมฺม   น   สงฺโกปตปุพฺพนฺติ   อาห.   อถสฺส  
เสฏ ี    อตฺตโน    สายมาสปาตราสตฺถาย   เทฺว   สหสฺสานิ   ตสฺส  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "สพฺพานีติ อตฺถิ.   
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ปาตราสตฺถาย   สหสฺสนติฺ   ตีณิ   สหสฺสานิ   ทาเปตฺวา  อาห  " อชฺช  
มยฺห   กตฺตพฺพปริหาร   ตสฺเสว  กโรถาติ;  วตฺวา  จ  ปน  เปตฺวา  
เอก    จินฺตามณึ    นาม   ปยภริย   อวเสสชนมฺป   " อชฺช   ตเมว  
ปริวาเรถาติ  วตฺวา  สพฺพ  สมฺปตฺตึ  ตสฺส  นิยฺยาเทสิ.  โส  เสฏ ิโน  
นหาโนทเกน  ตตฺเถว๑   โกฏเก  ตสฺมึ  ผลเก  นิสนิฺโน  นหาตฺวา  
ตสฺเสว    นิวาสนสาฏเก   นิวาเสตฺวา   ตสฺเสว   ปลลฺงฺเก   นิสีท.ิ  
เสฏ ีป   นคเร   เภริ ฺจาราเปสิ   " ภตฺตภติโก  คนฺธเสฏ ิสฺส  เคเห  
ตีณิ   สวจฺฉรานิ   ภตึ   กตฺวา   ภตฺตปาตึ  ลภิ,  ตสฺส  ภุ ฺชนสมปฺตฺตึ  
โอโลเกนฺตูติ.     มหาชโน     ม ฺจาติม ฺจ    อภิรุหตฺิวา    ปสฺสติ.  
คามวาสิสฺส     โอโลกิโตโลกิตฏาน     กมฺปนาการปฺปตฺต    อโหสิ.  
นาฏกา  ต  ปริวาเรตฺวา  อฏสุ.  ตสฺส  ปุรโต  ภตฺตปาตึ  วฑฺเฒตฺวา  
ปยึสุ.   อถสฺส   หตฺถโธวนเวลาย  คนฺธมาทเน  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  
สตฺตเม  ทิวเส  สมาปตฺติโต  วุฏาย " กตฺถ น ุโข อชฺช ภิกฺขาจารตฺถาย  
คจฺฉามีติ   อุปธาเรนฺโต  ภตฺตภติก  อทฺทส.  อถ  โส๒   " อย  ตีณิ  
สวจฺฉรานิ  ภตึ  กตฺวา  ภตฺตปาตึ  ลภิ,  อตฺถิ  น ุ โข  เอตสฺส สทฺธา  
นตฺถีติ   อุปธาเรนฺโต   " อตฺถีติ   ตฺวา   " สทฺธาป  เอกจฺเจ  สงฺคห  
กาตุ  น  สกฺโกนฺติ,  สกฺขิสฺสติ  นุ  โข  เม  สงฺคห กาตุนฺติ จินฺเตตฺวา  
[อถ    น]    " สกฺขิสฺสติ   เจว   มม   จ   สงฺคหการณ   นิสฺสาย  
มหาสมฺปตฺตึ    ลภิสฺสตีติ    ตฺวา    จีวร   ปารุปตฺวา   ปตฺตมาทาย  
เวหาส   อพฺภุคฺคนฺตฺวา   ปริสนฺตเรน   คนฺตฺวา  ตสฺส  ปุรโต   ิตเมว  
๑. สี. ยุ. ตสฺเสว. ๒. สี. ยุ. อถสฺส เอตทโหสิ.   
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อตฺตาน   ทสฺเสสิ.   โส   ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  " อห  ปุพฺเพ  
อทินฺนภาเวน    เอกิสฺสา    ภตฺตปาติยา   อตฺถาย   ตีณิ   สวจฺฉรานิ  
ปรเคเห  ภตึ  อกาสึ,  อิทานิ  เม  อิท  ภตฺต เอกรตฺตินฺทิว รกฺเขยฺย,  
สเจ   ปน  ต  อยฺยสฺส  ทสสฺามิ;  อเนกานิ[๑]  กปฺปโกฏิสหสฺสานิ  
รกฺขิสฺสติ,   อยฺยสฺเสว   น   ทสฺสามีติ.   โส   ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  
กตฺวา    ลทฺธภตฺตปาติโต   เอกปณฺฑมฺป   มุเข   อฏเปตฺวาว   ตณฺห  
วิโนเทตฺวา  สยเมว  ปาตึ  อุกฺขิปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
ปาตึ    อ ฺสฺส   หตฺเถ   ทตฺวา   ป ฺจปติฏ ิเตน   วนฺทิตฺวา   ปาตึ  
วามหตฺเถน   คเหตฺวา   ทกฺขิณหตฺเถน   ตสฺส   ปตฺเต  ภตฺต  อากิริ.  
ปจฺเจกพุทฺโธ    ภตฺตสฺส    อุปฑฺฒเสสกาเล   ปตฺต   หตฺเถน   ปทหิ.  
อถ  น  โส  อาห  " ภนฺเต  เอโกว  ปฏวึิโส  น  สกกฺา ทฺวิธา กาตต,  
มา  ม  อิธ โลเก สงฺคณฺหาถ๒, ปรโลเก สงฺคหเมว กโรถ, สาวเสส  
อกตฺวา  นิรวเสสเมว  ทสฺสามีติ.  อตฺตโน  ห ิ โถกมฺป  อนวเสเสตฺวา  
ทินฺน  นิรวเสสนฺนาม,  ต  มหปฺผล  โหติ.  โส  ตถา  กโรนฺโต  สพฺพ  
ทตฺวา  ปุน  วนฺทิตฺวา  " ภนฺเต  เอก  ภตฺตปาตึ  นิสฺสาย ตีณิ สวจฺฉรานิ  
เม  ปรเคเห  ภตึ  กโรนฺเตน  ทุกฺข  อนภูุต, อิทานิ เม นิพฺพตฺตฏาเน  
สุขเมว   โหตุ,   ตุมฺเหหิ   ทิฏธมฺมสฺเสว   ภาคี  ภเวยฺยนฺติ  อาห.  
ปจฺเจกพุทฺโธ  " เอว  โหตุ,  จินฺตามณิ  วิย  เต  สพฺพกาเม  ททมานา  
สงฺกปฺปา ปุณฺณจนฺโท วิย ปริปูเรนฺตูติ อนุโมทน กโรนฺโต  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร " มนฺติ อตฺถิ. ๒. สงฺคณฺหถาติ ภวติพฺพ.   
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        " อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห                       ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ,  
         สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา             จนฺโท ปณฺณรโส๑  ยถา,  
         อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห                         ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ,  
         สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา             มณิ โชติรโส ยถาติ  
วตฺวา  "อย  มหาชโน๒   ยาว  คนฺธมาทนปพฺพตคมนา  ม ปสฺสนฺโตว  
ติฏตูติ   อธฏิาย   อากาเสน   คนฺธมาทน  อคมาสิ.  มหาชโนป  น  
ปสฺสนฺโตว   อฏาสิ.   โส   ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ปณฺฑปาต  ป ฺจสตาน  
ปจฺเจกพุทฺธาน   วิภชิตฺวา   อทาสิ.  สพฺเพ  อตฺตโน  ปโหนก  คณฺหึสุ.  
" อปฺโป   ปณฺฑปาโต   กถ   ปโหตีติ   น   จินฺเตตพฺพ.   จตฺตาริ  หิ  
อจินฺเตยฺยานิ    วุตฺตานิ,    ตตฺราย   ปจฺเจกพุทฺธวิสโยติ.   มหาชโน  
ปจฺเจกพุทฺธาน   ปณฺฑปาต  วิภชิตฺวา  ทียมาน  ทิสวฺา  สาธุการสหสฺสานิ  
ปวตฺเตสิ,  อสนิปาตสทฺโท  วิย  อโหสิ.  ต  สุตฺวา  คนฺธเสฏ ี จินฺเตสิ  
" ภตฺตภติโก   มยา   ทินฺนสมฺปตฺตึ   ธาเรตุ  นาสกฺขิ  ม ฺเ,  เตนาย  
มหาชโน    ปริหาส    กโรนฺโต    อุนฺนทตีติ.   โส   ปวตฺติชานนตฺถ  
มนุสฺเส    เปเสสิ.    เต    อาคนฺตฺวา    " สมฺปตฺติธารณโก   นาม  
สามิ   เอวรูโป   โหตีติ   วตฺวา   ต   ปวตฺตึ   อาโรเจสส.  เสฏ ี  
ต    สุตฺวา    ป ฺจวณฺณาย    ปติยา    ผุฏสรีโร   หตฺุวา   " อโห  
ทุกฺกร   เตน  กต,  อห  เอตฺตก  กาล  เอวรูปาย  สมปฺตฺติยา   ิโต  
กิ ฺจิ   ทาตุ   นาสกฺขินฺติ   ต   ปกโฺกสาเปตฺวา   " สจฺจ   กริ  ตยา  
อิทนฺนาม   กตนฺติ   ปุจฺฉิตฺวา,  " อาม  สามีติ  วุตฺเต,  " หนฺท  สหสฺส  
๑. ยุ. ปณณฺเรสี. ๒. สี. ยุ. ชโน.   
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คเหตฺวา  ตว  ทาเน  มยฺหมฺป  ปตฺตึ  เทหีติ  อาห.  โส ตถา อกาสิ.  
เสฏ ีปสฺส สพฺพ อตฺตโน สนฺตก มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา อทาสิ.  
        จตสฺโส    หิ    สมฺปทา    นาม   " วตฺถุสมฺปทา   ปจฺจยสมฺปทา  
เจตนาสมฺปทา     คุณาติเรกสมฺปทาติ.     ตตฺถ    นโิรธสมาปตฺติรโห  
อรหา  วา  อนาคามี  วา  ทกฺขิเณยฺโย  วตฺถุสมฺปทา  นาม,  ปจฺจยาน  
ธมฺเมน  สเมน  อุปฺปตฺติ  ปจฺจยสมฺปทา  นาม, ทานโต ปุพฺเพ ทานกาเล  
ปจฺฉาภาเคติ   ตีสุ  กาเลสุ  เจตนาย  โสมนสฺสสหคตาณสมฺปยุตฺตภาโว  
เจตนาสมฺปทา   นาม,   ทกฺขิเณยฺยสฺส   ปน  สมาปตฺติโต  วุฏ ิตภาโว  
คุณาติเรกสมฺปทา   นามาติ.   อิมสฺส   จ   " ขีณาสโว   ปจฺเจกพุทฺโธ  
ทกฺขิเณยฺโย,     ภตึ    กตฺวา    ลทฺธภาเวน    ปจฺจโย    ธมฺมโต  
อุปฺปนฺโน,    ตีสุ    กาเลสุ    เจตนา    ปริสุทฺธา,    สมาปตฺติโต  
วุฏตมตฺโต     ปจฺเจกพุทฺโธ    คุณาติเรโกติ    จตสฺโสป    สมฺปทา  
นิปฺผนฺนา,    เอตาส    อานุภาเวน   ทิฏเว   ธมฺเม   มหาสมฺปตฺตึ  
ปาปุณาติ; ตสฺมา โส เสฏ ิโน สนฺติกา สมฺปตฺตึ ลภติ.  
        อปรภาเค  จ  ราชาป  อิมินา  กตกมฺม  สุตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา  
สหสฺส   ทตฺวา   ปตฺตึ   คเหตฺวา   ตุฏมานโส  มหนฺต  โภค  ทตฺวา  
เสฏ ิฏาน    อทาสิ.    "ภตฺตภติกเสฏ ีติสฺส   นาม   อโหสิ.   โส  
คนฺธเสฏ ินา  สทฺธ ึ สหาโย  หุตฺวา  เอกโต  ขาทนฺโต  ปวนฺโต[๑] 

ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เอก พุทฺธนฺตร  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ      อนุภวิตฺวา     อิมสฺมึ     พุทฺธุปฺปาเท     สาวตฺถิย  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สยนฺโตติ อตฺถิ.   
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สารีปุตฺตตฺเถรสฺส    อุปฏากกุเล   ปฏสินฺธึ   คณฺหิ.   อถสฺส   มาตา  
ลทฺธคพฺภปริหารา   กติปาหจฺจเยน   " อโห   วตาห  ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ  
สทฺธึ    สารปีุตฺตตฺเถรสฺส    สตรสโภชน   ทตฺวา   กาสายวตฺถนิวตฺถา  
สุวณฺณสรก  อาทาย  อาสนปริยนฺเต  นิสินฺนา  เตส  ภิกฺขูน อุจฺฉิฏเสสก  
ภุ ฺเชยฺยนฺติ   โทหฬิน ี  หตฺุวา   ตเถว   กตฺวา  โทหฬ  ปฏิวิโนเทสิ.  
สา   เสสมงฺคเลสุป   ตถารปูเมว   ทาน   ทตฺวา   ปุตฺต  วิชายิตฺวา  
นามคหณทิวเส   " ปุตฺตสฺส   เม   ภนฺเต   สิกฺขาปทานิ  เทถาติ  เถร  
อาห.   เถโร   " กิมสฺส   นามนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  " ภนฺเต  ปุตฺตสฺส  เม  
ปฏิสนฺธิคหณโต    ปฏาย    อิมสฺมึ    เคเห    กสสฺจิ    ทุกฺขนฺนาม  
น   ภูตปุพฺพ,   เตเนวสฺส  `สุขกุมาโรเตฺวว  นาม  ภวิสฺสตีติ  วุตฺเต,  
ตเทวสฺส   นาม  คเหตฺวา  สิกฺขาปทานิ  อทาสิ.  ตทา  เอวมสฺส๑  
มาตุ   "นาห   มม   ปุตฺตสฺส  อชฌฺาสย  ภินฺทิสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปชฺช.ิ  
สา   ตสฺส   กณฺณวิชฺฌนมงฺคลาทีสุป   ตเถว   ทาน  อทาสิ.  กุมาโรป  
สตฺตวสฺสิกกาเล    " อิจฺฉามห   อมฺม   เถรสฺส   สนติฺเก   ปพฺพชตุินฺติ  
อาห.   สา   " สาธุ  ตาต,  นาห  ตว  อชฺฌาสย  ภินทฺิสฺสามีติ  เถร  
นิมนฺเตตฺวา  โภเชตฺวา  " ภนฺเต  ปุตฺโต  เม  ปพฺพชตุิ  อิจฺฉติ,  อิมาห  
สายณฺหสมเย   วิหาร   อาเนสฺสามีติ   เถร   อุยฺโยเชตฺวา   าตเก  
สนฺนิปาเตตฺวา    " ปุตฺตสฺส    เม   คิหิกาเล   กตฺตพฺพกิจฺจ   อชเฺชว  
กริสฺสามาติ    วตฺวา   ปุตฺต   อลงฺกริตฺวา   มหนฺเตน   สิริโสภคฺเคน  
วิหาร   เนตฺวา   เถรสฺส  นยิฺยาเทสิ.  เถโรป  ต  " ตาต  ปพฺพชฺชา  
๑. จสฺสาติ ปเทน ภวีตพฺพ.   
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นาม  ทุกฺกรา,  สกฺขิสฺสสิ  อภิรมิตุนฺติ  วตฺวา,  " กรสิฺสามิ  โว  ภนฺเต  
โอวาทนฺติ   วุตฺเต,   กมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ.  มาตาปตโรปสฺส  
ปพฺพชฺชาสกฺการ   กโรนฺตา   อนฺโตวิหาเรเยว   สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส   สตรสโภชน   ทตฺวา   สาย   อตฺตโน   เคห   อคมสุ.  
อฏเม  ทิวเส  สารีปุตฺตตฺเถโร,  ภิกฺขุสงฺเฆ  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏเ,  
วิหาเร    กตฺตพฺพกิจฺจ   กตฺวา   สามเณร   ปตฺตจีวร   คาหาเปตฺวา  
คาม   ปณฺฑาย   ปาวิสิ.  สามเณโร  อนตฺรามคฺเค  มาติกาทีนิ  ทิสฺวา  
ปณฺฑิตสามเณโร   วิย  เถร  ปุจฺฉิ.  เถโรป  ตสฺส  ตเถว  พฺยากาสิ.  
สามเณโร  ตานิ  ตานิ  การณานิ  สุตฺวา " สเจ ตุมฺเห อตฺตโน ปตฺตจีวร  
คณฺเหยฺยาถ,   อห   นิวตฺเตยฺยนฺติ   วตฺวา,  เถเรน  ตสฺส  อชฌฺาสย  
อภินฺทิตฺวา   " อาหร   เม   ปตฺตจีวรนฺติ   ปตฺตจีวเร   คหิเต,  เถร  
วนฺทิตฺวา  นิวตฺตมาโน  " ภนฺเต  มยฺห  อาหาร  อาหรมานา สตรสโภชน  
อาหเรยฺยาถาติ   อาห.   " กุโต   ต  ลภิสฺสามีติ.  " อตฺตโน  ปุ ฺเน  
อลภนฺตา   มม   ปุ ฺเน   ลภิสฺสถ   ภนฺเตติ.  อถสสฺ  เถโร  กุ ฺจิก  
ทตฺวา   คาม   ปณฺฑาย  ปาวิสิ.  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  เถรสฺส  คพฺภ  
วิวริตฺวา  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ปธาย  อตฺตโน  กาเย  าณ โอตาเรตฺวา  
นิสีทิ.  ตสฺส  คุณเตเชน  สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ.  สกฺโก  
" กินฺนุ   โข   เอตนฺติ  โอโลเกนฺโต  สามเณร  ทิสฺวา  " สุขสามเณโร  
อุปชฺฌายสฺส   ปตฺตจีวร  ทตฺวา  `สมณธมฺม  กริสสฺามีติ  นิวตฺโต,  มยา  
ตตฺถ  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  จตฺตาโร  มหาราเช  ปกโฺกสาเปตฺวา  
" คจฺฉถ   ตาตา,   วิหารสฺส   อุปวเน  ทุสฺสทฺเท  สกุเณ  ปลาเปถาติ   
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อุยฺโยเชสิ.  เต  ตถา  กตฺวา  สมนฺตา  อารกฺข  คณฺหึสุ.  จนฺทิมสุริเย  
" อตฺตโน   วิมานานิ   คณฺหิตฺวา   ติฏถาติ   อาณาเปสิ.  เตป  ตถา  
กรึสุ.  สยมฺป  อาวิ ฺชนฏาเน  อารกฺข  คณฺหิ.  วิหาโร๑  สนฺนสิินฺโน  
นีรโว   อโหสิ.   สามเณโร  เอกคฺเคน  จิตฺเตน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
ตีณิ    มคฺคผลานิ    ปาปุณิ.    เถโร    สามเณเรน   " สตรสโภชน  
อาหเรยฺยาถาติ   วุตฺโต   " กสฺส   นุ   โข   ฆเร   สกกฺา  ลทฺธุนฺติ  
โอโลเกนฺโต    เอก   อชฺฌาสยสมฺปนฺน   อุปฏากกุล   ทิสฺวา   ตตฺถ  
คนฺตฺวา   " ภนฺเต   สาธุ   โว   กต   อชชฺ   อิธาคจฺฉนฺเตหีติ  เตหิ  
ตุฏมานเสหิ    ปตฺต   คเหตฺวา   นิสีทาเปตฺวา   ยาคุขชฺชก   ทตฺวา  
ยาว    ภตฺตกาลา    ธมฺมกถ   ยาจิโต   เตส   สาราณีย   ธมฺมกถ  
กเถตฺวา  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา  เทสน  นฏิาเปสิ.  อถสฺส  สตรสโภชน  
ทตฺวา  ต  อาทาย  คนฺตุกาม  เถร  ทิสฺวา  " ภุ ฺชถ  ภนฺเต,  อปรมฺป  
ทสฺสามาติ  เถร  โภเชตฺวา  ปุน  ปตฺตปูร  อทสุ.  เถโร  ต  อาทาย  
" สามเณโร   เม   ฉาโตติ   ตุริตตุริโต   วิหาร   ปายาสิ.   ตทิวส  
สตฺถา   ปาโตว   นิกฺขมิตฺวา   คนฺธกุฏยิ   นิสินฺโน  อาวชฺเชสิ  " อชฺช  
สุขสามเณโร   อุปชฺฌายสฺส   ปตฺตจีวร   ทตฺวา  `สมณธมฺม  กริสสฺามีติ  
นิวตฺโต,  นิปฺผนฺน  นุ  โข  ตสฺส  กิจฺจนฺติ,  โส  ติณฺณเยว  มคฺคผลาน  
ปตฺตภาว   ทิสฺวา  อุตฺตรึป  อุปธาเรนฺโต  " สกฺขิสฺสตาย  อชฺช  อรหตฺต  
ปาปุณิตต,   สารีปุตฺโต   ปน  `สามเณโร  เม  ฉาโตติ  เวเคน  ภตฺต  
อาทาย  นิกฺขมติ,  สเจ  อิมสฺมึ  อรหตฺต  อปฺปตฺเต  ภตฺต  อาหริสฺสติ,  
๑. สี. ยุ. วหิาเร.   
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อิมสฺส   อนตฺราโย   ภวิสฺสติ;  มยา  คนฺตฺวา  ทฺวารโกฏเก  อารกฺข  
คณฺหิตุ    วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา   คนฺธกุฏิโต   นิกฺขมฺม   ทฺวารโกฏเก  
ตฺวา   อารกฺข   คณฺหิ.   เถโรป   ภตฺต  อาหริ.  อถ  น  เหฏา  
วุตฺตนเยเนว  จตฺตาโร  ป ฺเห  ปุจฺฉิ.  ป ฺหวิสชฺชนาวสาเน  สามเณโร  
อรหตฺต   ปาปุณิ.   สตฺถา   เถร   อามนฺเตตฺวา   " คจฺฉ  สารีปุตฺต,  
สามเณรสฺส  เต  ภตฺต  เทหีติ  อาห. เถโร คนฺตฺวา ทฺวาร อาโกเฏสิ.  
สามเณโร    นิกฺขมิตฺวา    อุปชฺฌายสฺส   วตฺต   กตฺวา,   " ภตฺตกิจฺจ  
กโรหีติ   วุตฺเต,   เถรสฺส  ภตฺเตน  อนตฺถิกภาว  ตฺวา  สตฺตวสฺสิโก  
กุมาโร  ตขณ ฺเว  อรหตฺต  ปตฺโต  นีจาสนฏาน๑  ปจฺจเวกฺขนฺโต  
ภตฺตกิจฺจ   กตฺวา  ปตฺต  โธวิ.  ตสฺม ึ กาเล  จตฺตาโร  มหาราชาโน  
อารกฺข    วิสฺสชฺเชสส.   จนฺทิมสุริยาป   วิมานานิ   มุ ฺจึสุ.   สกโฺกป  
อาวิ ฺชนฏาเน   อารกฺข  วิสฺสชฺเชสิ.  สุริโย  นภมชฺฌ  อติกฺกนฺโตเยว  
ป ฺายิ.  
        ภิกฺขู   " สายณฺโห   ป ฺายติ,   สามเณเรน  อิทาเนว  ภตฺตกิจฺจ  
กต;  กึ  น ุ โข  อชฺช  ปุพฺพณฺโห  พลวา  ชาโต,  สายณฺโห  มนโฺทติ  
วทึสุ.   สตฺถา   อาคนฺตฺวา   " กาย   นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  
สนฺนิสินฺนาติ   ปุจฺฉิตฺวา,   " ภนฺเต   อชชฺ   ปุพฺพณฺโห  พลวา  ชาโต,  
สายณฺโห   มนฺโท;   สามเณเรน   อิทาเนว   ภตฺต   ภุตฺต,  อถ  จ  
ปน   สุริโย   นภมชฺฌ   อติกฺกนฺโต   ป ฺายตีติ   วุตฺเต,   " ภิกฺขเว  
เอวเมว    โหติ   ปุ ฺวนฺตาน   สมณธมฺม   กรณกาเล,   อชฺช   หิ  
๑. นิพฺพานฏานนฺติป ทิสฺสติ.   
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จตฺตาโร    มหาราชาโน   สมนฺตา   อารกฺข   คณฺหึสุ,   จนฺทิมสุริยา  
วิมานานิ   คเหตฺวา   อฏสุ,   สกฺโก   อาวิ ฺชนเก  อารกฺข  คณฺหิ,  
อหมฺป    ทฺวารโกฏเก    อารกฺข    คณฺหึ;    อชฺช   สุขสามเณโร  
มาติกาย   อุทก   หรนฺเต   อุสุกาเร   อุสุ   อุชช  กโรนฺเต  ตจฺฉเก  
จกฺกาทีนิ   กโรนฺเต   ทิสวฺา   อตฺตาน   ทเมตฺวา   อรหตฺต  ปตฺโตติ  
วตฺวา อิม คาถมาห  
                                 " อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา,  
                                  อุสกุารา นมยนฺติ เตชน,  
                                  ทารร นมยนฺติ ตจฺฉกา,  
                                  อตฺตาน ทมยนฺติ สุพฺพตาติ.  
        ตตฺถ   " สุพฺพตาติ:   สุวทา   สุเขน  โอวทิตพฺพา  อนุสาสิตพฺพาติ  
อตฺโถ. เสส เหฏา วุตฺตนยเมว.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   สุขสามเณรวตฺถุ.  
                           ทณฺฑวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                                       ทสโม วคฺโค.   
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                                    ๑๑. ชราวคฺควณฺณนา  
                    
               ๑. วิสาขายสหายิกาวตฺถุ. (๑๑๘)  
        " โก  น ุ หาโส  กิมานนฺโทติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา เชตวเน  
วิหรนฺโต วิสาขาย สหายิกา อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถยิ  กริ  ป ฺจสตา  กุลปุตฺตา  " เอว อิมา อปฺปมาทวิหารินิโย  
ภวิสฺสนฺตีติ  อตฺตโน  อตฺตโน  ภริยาโย  วิสาข มหาอุปาสิก ปฏิจฺฉาเปสส.  
ตา  อุยฺยาน  วา  วิหาร  วา  คจฺฉนฺติโย  ตาย สทฺธึเยว คจฺฉนฺติ. ตา  
เอกสฺมึ   กาเล   " สตฺตาห   สุราฉโณ   ภวิสฺสตีติ   ฉเณ  สงฺฆุฏเ,  
อตฺตโน   อตฺตโน   สามิกาน  สุร  ปฏยิาเทสส.  เต  สตฺตาห  สุราฉณ  
กีฬิตฺวา    อฏเม    ทิวเส    กมฺมนฺตกริยิาย    นิกฺขนฺตา   อคมสุ.  
ตาป   อิตฺถิโย   " มย   สามิกาน   สมฺมขุา  สุร  ปาตุ  น  ลภิมฺหา,  
อวเสสสุรา  จ  อตฺถ,ิ  อิม,  ยถา  เต  น ชานนฺติ, ตถา ปวิสฺสามาติ  
วิสาขาย  สนติฺก  คนฺตฺวา  " อิจฺฉาม  อยฺเย  อุยฺยาน  ทฏ ุนฺติ  วตฺวา,  
" สาธุ   อมฺมา,   เตนหิ   กตฺตพฺพกิจฺจานิ  กตฺวา  นกิฺขมถาติ  วุตฺเต,  
ตาย   สทฺธึ   คนฺตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนากาเรน  สุร  นีหราเปตฺวา  อุยฺยาเน  
ปวิตฺวา   มตฺตา   วิจรึสุ.   วิสาขา   " อยุตฺต   อิมาหิ  กต,  อิทานิ  
`สมณสฺส   โคตมสฺส   สาวิกา   สุร   ปวิตฺวา   วิจรนฺตีติ   ติตฺถิยาป  
ครหิสฺสนฺตีติ   จินฺเตตฺวา   ตา   อิตฺถโิย   อาห  " อมฺมา  อยุตฺต  โว   
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กต,  มมป  อยโส  อุปฺปาทิโต,  สามิกาป  โว  กุชฌฺสิฺสนฺติ,  อิทานิ กึ  
กริสฺสถาติ.   " คิลานาลย  ทสฺสยิสฺสาม  อยฺเยติ.  " เตนหิ  ป ฺายิสฺสถ  
สเกน  กมฺเมนาติ.  ตา  เคห  คนฺตฺวา  คิลานาลย  กรึสุ.  อถ  ตาส  
สามิกา  " อิตฺถนฺนามา  จ  อิตฺถนฺนามา  จ  กหนฺติ  ปจฺุฉิตฺวา " คิลานาติ  
สุตฺวา   " อทฺธา   เอตาหิ  อวเสสสุรา  ปตา  ภวิสฺสตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  
ตา  โปเถตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปสส.  ตา  อปรสฺมึป  ฉณวาเร  ตเถว  
สุร   ปาตุกามา   วิสาข  อุปสงฺกมิตฺวา  " อยฺเย  อุยฺยาน  โน  เนหีติ  
วตฺวา   " ปุพฺเพป  เม  ตุมฺเหหิ  อยโส  อุปฺปาทิโต,  คจฺฉถ,  น  โว  
อห   เนสฺสามีติ   ตาย   ปฏิกฺขิตฺตา   " อิทานิ  เอว  น  กริสฺสามาติ  
สมสฺสาเสตฺวา   ปุน   ต   อุปสงฺกมิตฺวา   อาหสุ   " อยฺเย   พุทฺธปูช  
กาตุกามมฺห,   วิหาร  โน  เนหีติ.  " อิทานิ  อมฺมา  ยชุชฺติ,  คจฺฉถ,  
ปริวจฺฉ  กโรถาติ.  ตา  จงฺโกฏเกหิ  คนฺธมาลาทีนิ๑   คาหาเปตฺวา  
สุราปุณฺเณ   มุฏ ิวารเก   หตฺเถหิ  โอลมฺเพตฺวา  มหาปเฏ  ปารุปตฺวา  
วิสาข   อุปสงฺกมิตฺวา   ตาย   สทฺธึ   วิหาร   ปวิสมานา   เอกมนฺต  
นิสีทิตฺวา  มุฏ ิวารเกเหว  สุร  ปวิตฺวา  วารเก  ฉฑฺเฑตฺวา ธมฺมสภาย  
สตฺถุ   ปุรโต   นิสีทึสุ.   วิสาขา   " อิมาส   ภนฺเต  ธมฺม  กเถถาติ  
อาห.   ตาป   มทเวเคน   กมฺปมานสรีรา  " นจฺจิสฺสาม  คายิสฺสามาติ  
จิตฺต  อุปฺปาเทสส.  อเถกา  มารกายิกา  เทวตา " อิทานิ อิมาส สรีเรสุ  
อธิมุจฺจิตฺวา    สมณสฺส   โคตมสฺส   ปรุโต   วิปฺปการ   ทสฺเสสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา   ตาส   สรีเรส ุ  อธิมุจฺจิ.  ตาสุ  เอกจฺจา  สตฺถุ  ปรุโต  
๑. สี. ยุ. คนฺธมาลา.   
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ปาณึ   ปหรตฺิวา  หสิตต,  เอกจฺจา  นจฺจิตุ  อารภึสุ.  สตฺถา  " กิมทินฺติ  
อาวชฺเชนฺโต   ต   การณ  ตฺวา  " น  อิทานิ  มารกายิกาน  โอตาร  
ลภิตุ   ทสฺสามิ,   น   ห ิ มยา  เอตฺตก  กาล  ปารมิโย  ปูเรนฺเตน  
มารกายิกาน  โอตาร  ลาภตฺถาย  ปูริตาติ  ตา  สเวเชตุ  ภมุกโลมโต  
รสึ๑   วิสฺสชฺเชสิ.  ตาวเทว  อนฺธการติมสิา อโหสิ. ตา ภีตา อเหสุ  
มรณภยตชฺชติา.  เตน  ตาส  กุจฺฉิย  สรุา  ชีร.ิ  สตฺถา นิสินฺนปลลฺงฺเก  
อนฺตรหิโต    สิเนรุมุทฺธน ิ  ตฺวา   อุณฺณาโลมโต   รสึ   วิสฺสชฺเชสิ.  
ตขณ ฺเว    จนฺทสหสฺสุคฺคมน    วิย    อโหส.ิ   อถ   สตฺถา   ตา  
อิตฺถิโย  อามนฺเตตฺวา   " ตุมฺเหหิ  มม  สนฺติก  อาคจฺฉมานาหิ  ปมตฺตาหิ  
อาคนฺตุ   น   วฏฏติ,  ตุมฺหาก  หิ  ปมาเทเนว  มารกายิกา  เทวตา  
โอตาร   ลภิตฺวา  ตุมฺเห  หสาทีน  อกรณฏาเน  หสาทีนิ  การาเปสิ,  
อิทานิ   ตุมฺเหหิ   ราคาทีน   อคฺคีน   นิพฺพาปนตฺถาย   อุสฺสาห  กาตุ  
วฏฏตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        " โก นุ หาโส, กิมานนฺโท,    นิจฺจ ปชฺชลิเต สติ;  
         อนฺธกาเรน โอนทฺธา        ปทีป น คเวสถาติ.  
         ตตฺถ  " อานนฺโทติ:  ตุฏ ิ.  อิท  วุตฺต โหติ  " อิมสฺมึ โลกสนฺนิวาเส  
ราคาทีหิ   เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  นิจฺจ  ปชฺชลิเต  สติ,  โก  น ุ ตุมฺหาก  
หาโส   วา  ตุฏ ิ  วา ?  นนุ  เอส  อกตฺตพฺพรูโปเยว.  อฏวตฺถุเกน  
หิ     อวิชฺชนฺธกาเรน    โอนทฺธา    ตุมฺเห    ตสฺส    อนฺธการสสฺ  
วิธมนตฺถาย กึการณา าณปทีป น คเวสถ, น กโรถาติ.  
๑. สี. ยุ. รสฺมึ.   
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        เทสนาวสาเน   ป ฺจสตา   อิตฺถิโย   โสตาปตฺติผเล   ปติฏหึสุ.  
สตฺถา    ตาส    อจลสทฺธาย    ปติฏ ิตภาว   ตฺวา   สิเนรุมตฺถกา  
โอตริตฺวา   พุทฺธาสเน  นิสีทิ.  อถ  น  วิสาขา  อาห  " ภนฺเต  สุรา  
นาเมสา   ปาปกา,   เอวรูปา  หิ  นาม  อิมา  อิตฺถิโย  ตุมฺหาทิสสฺส  
พุทฺธสฺส   ปรุโต   นิสีทิตฺวา   อิริยาปถมตฺตป  สณฺาเปตุ  อสกฺโกนฺติโย  
อุฏาย   ปาณึ   ปหริตฺวา   หสิตคีตนจฺจาทีนิ  กาตุ  อารภึสูติ.  สตฺถา  
" อาม   วิสาเข   ปาปกาเอว  เอสา  สุรา  นาม,  เอต ฺหิ  นิสฺสาย  
อเนกสตา๑  อนยพฺยสน  ปตฺตาติ  วตฺวา,  " กทา  ปเนสา  ภนฺเต  
อุปฺปนฺนาติ  วุตฺเต,  ตสฺสา  อุปฺปตฺตึ  วิตฺถาเรน  กเถตุ อตีต อาหริตฺวา  
กุมฺภชาตก๒ กเถสีติ.  
                                   วิสาขายสหายิกาวตฺถุ.  
                   
                   ๒. สิริมาวตฺถุ. (๑๑๙)  
        " ปสฺส   จิตฺตกต   พิมฺพนฺติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต สิรมิ อารพฺภ กเถสิ.  
        สา   กริ   ราชคเห   อภิรูปา   คณิกา   เอกสฺมึ   อนฺโตวสฺเส  
สุมนเสฏ ิปุตฺตสฺส    ภรยิาย    ปุณฺณกเสฏ ิธีตาย    อุตฺตราย    นาม  
อุปาสิกาย   อปรชฺฌิตฺวา  ต  ปสาเทตุกามา  ตสฺส  เคเห  ภิกฺขุสงฺเฆน  
สทฺธึ    กตภตฺตกิจฺจ    สตฺถาร    ขมาเปตฺวา    ตทิวส    ทสพลสฺส  
๑. สี. ยุ. อเนเก สตฺตา. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๗๗. ตทฏกถา. ๗/๑๙๑.   
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ภตฺตานุโมทน สุตฺวา  
        " อกฺโกเธน ชิเน โกธ,   อสาธุ สาธุนา ชิเน,  
         ชิเน กทริย ทาเนน,    สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ  
คาถาปริโยสาเน    โสตาปตฺติผล    ปาปุณิ.    อยเมตฺถ   สงฺเขโป.  
วิตฺถารกถา   ปน  โกธวคฺเค  อนุโมทนคาถาวณฺณนายเมว  อาวิภวิสฺสติ.  
เอว   โสตาปตฺติผล   ปตฺวา  ทสพล  นมินฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  มหาทาน  
ทตฺวา   สงฺฆสฺส  อฏกภตฺต  นิพทฺธ  เปสิ.  อาทิโต  ปฏาย  นพิทฺธ  
อฏ  ภิกฺขู  เคห  คจฺฉนฺติ.  " สปฺป  คณฺหาถ,  ขีร  คณฺหาถาติ  อาทีนิ  
วตฺวา   เตส   ปตฺเต   ปูเรติ.   เอเกน   ลทฺธ   ติณฺณป   จตุนฺนป  
ปโหติ.     เทวสิก    โสฬสกหาปณปริพฺพเยน    ปณฺฑปาโต    ทียติ.  
อเถกทิวส    เอโก   ภิกฺขุ   ตสฺสา   เคเห   อฏกภตฺต   ภุ ฺชิตฺวา  
ติโยชนมตฺถเก   เอก   วิหาร  อคมาสิ.  อถ  น  สาย  เถรุปฏาเน  
นิสินฺน   ภิกขฺู   ปุจฺฉึสุ   " อาวุโส   กห  ภิกฺข  คเหตฺวา  อาคโตสีติ.  
" สิริมาย  อฏกภตฺต  เม  ภุตฺตนฺติ.  " มนาป  กตฺวา  เทติ  อาวุโสติ.  
" น   สกกฺา   ตสฺสา   ภตฺต   วณฺเณตต,  อติวิย  ปณีต  กตฺวา  เทติ,  
เอเกน   ลทฺธ   ติณฺณป  จตุนฺนป  ปโหติ;  ตสฺสา  ปน  เทยฺยธมฺมโตป  
ทสฺสนเมว   อุตฺตริตร,  สา  หิ  เอวรูปา  จ  เอวรูปา  จาติ  ตสฺสา  
คุเณ   กเถสิ.   อเถโก   ภิกขฺุ  ตสฺสา  คุณกถ  สุตฺวา  อทสฺสเนเนว  
สิเนห   อุปฺปาเทตฺวา   " มยา   คนฺตฺวา   ต  ทฏ ุ  วฏฏตีติ  อตฺตโน  
วสฺสคฺค   กเถตฺวา   ต   ภิกฺขุ    ิติก   ปจฺุฉิตฺวา   " เสวฺ   อาวุโส   
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ตสฺมึ  เคเห  ตฺว๑   สงฺฆตฺเถโร  หุตฺวา  อฏกภตฺต ลภิสฺสสีติ สุตฺวา  
ตขณ ฺเว   ปตฺตจีวรมาทาย   ปกกฺนโฺต,   ปาโตว   อรุเณ  อุคฺคเต,  
สลากคฺค    ปวิสิตฺวา    ิโต   สงฺฆตฺเถโร   หุตฺวา   ตสฺสา   เคเห  
อฏกภตฺต  ลภิ.  โย  ปเนโส  ภิกฺขุ  หโีย  ภุ ฺชิตฺวา  ปกฺกามิ,  ตสฺส  
คตเวลายเมวสฺสา   สรีเร   โรโค  อุปฺปชฺช;ิ  ตสฺมา  สา  อาภรณานิ  
โอมุ ฺจิตฺวา   นิปชชฺิ.   อถสฺสา  ทาสิโย  อฏกภตฺต  ลภิตฺวา  อาคเต  
ภิกฺขู  ทิสฺวา  อาโรเจสส.  สา  สหตฺถา  ปตฺเต คเหตฺวา นิสีทาเปตุ วา  
ปริวิสิตุ  วา  อสกฺโกนฺตี  ทาสิโย  อาณาเปสิ  " อมฺมา  ปตฺเต คเหตฺวา  
อยฺเย   นิสีทาเปตฺวา   ยาคุ   ปาเยตฺวา  ขชฺชก  ทตฺวา  ภตฺตเวลาย  
ภตฺตสฺส   ปตฺเต   ปูเรตฺวา   เทถาติ.   ตา   " สาธุ  อยฺเยติ  ภิกฺขู  
ปเวเสตฺวา   ยาคุ   ปาเยตฺวา   ขชฺชก  ทตฺวา  ภตฺตเวลาย  ภตฺตสฺส  
ปตฺเต   ปูเรตฺวา  ตสฺสา  อาโรเจสส.  สา  " ม  ปริคฺคเหตฺวา  เนถ,  
อยฺเย   วนฺทสิฺสามีติ  วตฺวา  ตาหิ  ปรคฺิคเหตฺวา  ภิกฺขูน  สนฺติก  นีตา  
ปเวธมาเนน   สรีเรน   ภิกขฺู   วนฺทิ.   โส  ภิกฺขุ  ต  โอโลเกตฺวา  
จินฺเตสิ  " คิลานาย  ตาว  อย  เอติสฺสา  รูปโสภา,  อโรคกาเล  ปน  
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตาย     อิมิสฺสา     กีทิสี    รูปสมฺปตฺตีติ.    อถสฺส  
อเนกวสฺสโกฏิสนฺนิจิโต   กิเลโส   สมทุาจริ.   โส   อน ฺมโน   (๒)  
หุตฺวา   ภตฺต   ภุ ฺชิตุ   อสกฺโกนฺโต   ปตฺตมาทาย   วิหาร   คนฺตฺวา  
ปตฺต  ปธาย  เอกมนฺเต  เปตฺวา  จีวร  อตฺถริตฺวา  นิปชฺช.ิ  อถ  น  
เอโก  สหายโก  ภิกฺขุ  ยาจนฺโตป  โภเชตุ  นาสกฺขิ.  โส  ฉินฺนภตฺโต  
๑. ยุ. ตฺวา.  ๒. สี. ยุ. อ ฺาณี.   
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อโหสิ.   ตทิวสเมว   สายณฺหสมเย  สิริมา  กาลมกาสิ.  ราชา  สตฺถุ  
สาสน   เปเสสิ   " ภนฺเต   ชีวกสฺส  กนฏิภคินี  สิรมิา  กาลมกาสีติ.  
สตฺถา   ต   สตฺุวา   ร ฺโ   สาสน   ปหิณิ   " สิริมาย   ฌาปนกจฺิจ  
นตฺถิ,   อามกสุสาเน  ต,  ยถา  กากสุนขา๑   น  ขาทนฺติ;  ตถา  
นิปชฺชาเปตฺวา  รกฺขาเปถาติ.  ราชา  ตถา  อกาสิ.  ปฏิปาฏิยา  ตโย  
ทิวสา  อติกฺกนฺตา,  จตุตฺเถ  ทิวเส  สรรี  อุทฺธุมายิ.  นวหิ  วณมุเขหิ  
ปุฬวา   ปคฺฆรึสุ.  สกลสรรี  ภินฺน  สาลิภตฺตจาฏี  วิย  อโหส.ิ  ราชา  
นคเร  เภริ ฺจาราเปสิ  " เปตฺวา  เคหรกฺขทารเก  สิริมาย  ทสสฺนตฺถ  
อนาคจฺฉนฺตาน    อฏกหาปณทณฺโฑติ,    สตฺถุ   สนฺติก   จ   เปเสสิ  
" พุทฺธปฺปมุโข   กริ  ภิกฺขุสงฺโฆ  สิริมาย  ทสฺสนตฺถ  อาคจฺฉตูติ.  สตฺถา  
ภิกฺขูน  อาโรจาเปสิ  "สิริมาย  ทสฺสนตฺถ  คมิสฺสามาติ.  โสป ทหรภิกฺขุ  
จตฺตาโร   ทวิเส   กสฺสจิ   วจน   อคฺคเหตฺวา  ฉินฺนภตฺโตว  นิปชฺช.ิ  
ปตฺเต   ภตฺต   ปูติก   ชาต,   ปตฺเต   มล   อุฏหิ.  อถ  น  โส  
สหายกภิกฺขุ๒     อุปสงฺกมิตฺวา  " อาวุโส  สตฺถา  สิรมิาย  ทสฺสนตฺถ  
คจฺฉตีติ   อาห.   โส   ตถา   ฉาตชฺฌตฺโตป  " สิริมาติ  วุตฺตปเทเยว  
สหสา   อุฏหิตฺวา  " กึ  ภณสีติ  อาห;  " สตฺถา  สิริม  ทฏ ุ  คจฺฉติ,  
ตฺวป   คมิสฺสสีติ   วุตฺเต,  " อาม  คมิสฺสามีติ  ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต  
โธวิตฺวา   ถวิกาย   ปกฺขิปตฺวา   ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อคมาสิ.  สตฺถา  
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   เอกปสฺเส  อฏาสิ.  ภิกฺขุนีสงฺโฆป  ราชปรสิาป๓  
๑. สี. กากสุนขาทโย. ยุ. กากาทโย. ๒. สี. ยุ. เสสสหายกา ภิกฺขู...อาหสุ.  
๓. สี. ราชปุริสาป.   
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อุปาสกปริสาป    อุปาสิกาปริสาป    เอเกกปสฺเส    อฏสุ.   สตฺถา  
ราชาน   ปุจฺฉิ   " กา   เอสา  มหาราชาติ.  " ภนฺเต  ชีวกสฺส  ภคินี  
สิริมา  นามาติ.  " สิริมา  เอสาติ.  " อาม  ภนฺเตติ.  " เตนหิ  นคเร  
เภริ ฺจาราเปหิ   `สหสฺส   ทตฺวา   สิริม   คณฺหาตูติ.   ราชา  ตถา  
อกาสิ.  เอโกป  " อหนฺติ  วา  " อหนฺติ  วา  วทนฺโต  นาม  นาโหสิ.  
ราชา  สตฺถ ุ อาโรเจสิ  " น  คณฺหนฺติ  ภนฺเตติ. " เตนหิ มหาราช อคฺฆ  
โอหาเรหีติ.  ราชา  " ป ฺจสตานิ  ทตฺวา คณฺหาตูติ เภริ ฺจาราเปสิ; (๑)  
ก ฺจิ   คณฺหนก  อทิสฺวา  " อฑฺฒเตยฺยานิ  สตานิ,  เทฺว  สตานิ,  สต,  
ป ฺาส,      ป ฺจวีสติกหาปเณ,     ทสกหาปเณ,     ป ฺจกหาปเณ,  
กหาปณ,   อฑฺฒ,   ปาท,   มาสก,  กากณิก  ทตฺวา  สิริม  คณฺหาตูติ  
เภริ ฺจาราเปตฺวา   " มุธาป  คณฺหาตูติ  เภริ ฺจาราเปสิ.  " อหนติฺ  วา  
"อหนฺติ  วา  วทนฺโต  นาม  นาโหสิ.  ราชา  " มุธาป ภนฺเต คณฺหนฺโต  
นาม   นตฺถีติ   อาห.   สตฺถา   " ปสฺสถ   ภิกฺขเว   มหาชนสฺส  ปย  
มาตุคาม,  อิมสฺมึเยว  นคเร  สหสฺส  ทตฺวา  ปุพฺเพ  เอกทิวส  ลภึสุ,  
อิทานิ   มุธา   คณฺหนฺโตป   นตฺถ,ิ  เอวรูป  นาม  รูป  ขยวยปฺปตฺต,  
ปสฺสถ ภิกฺขเว อาตุร อตฺตภาวนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        " ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ     อรุกาย สมุสฺสิต  
         อาตุร พหุสงฺกปฺป,     ยสฺส นตฺถ ิธุว  ิตีติ.  
        ตตฺถ     จิตฺตกตนฺติ:     กตจิตฺตก    วตฺถาภรณมาลาลงฺการาทีหิ  
๑. สี. ยุ. เภริ ฺจาราเปตฺวา.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 99 

จิตฺตกตนฺติ๑   อตฺโถ.   พิมพฺนฺติ:  ทีฆาทิยุตฺตฏาเนสุ   ทีฆาทีหิ  
องฺคปจฺจงฺเคหิ   สณฺ ิต   อตฺตภาว.   อรุกายนฺติ:  นวนฺน   วณมขุาน  
วเสน    อรุภูตกาย.  สมุสสฺิตนฺติ:    ตีหิ    อฏ ิสเตหิ   สมุสฺสิต.  
อาตุรนฺติ:  สพฺพกาล  อิรยิาปถาทีหิ  ปริหริตพฺพตาย   นิจฺจคิลาน.  
พหุสงฺกปฺปนฺติ:   มหาชเนน  พหุธา   สงฺกปฺปต.   ยสฺส   นตฺถิ   ธุว  
 ิตีติ:   ยสฺส   ธุวภาโว   วา    ิติภาโว   วา   นตฺถ,ิ  เอกนฺเตน  
เภทนวิกฺกีรณวิทฺธสนธมฺมเมว ต อิท ปสฺสถาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   จตุราสีติยา   ปาณสหสฺสาน   ธมฺมาภิสมโย  
อโหสิ. โสป ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหีติ.  
                                        สิริมาวตฺถุ.  
                 
                        ๓. อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ. (๑๒๐)  
        " ปริชิณฺณมิท    รูปนฺติ    อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต อุตฺตรตฺเถรึ นาม อารพฺภ กเถสิ.  
        เถรี     กิร    วีสวสฺสสติกา    ชาติยา    ปณฺฑาย    จริตฺวา  
ลทฺธปณฺฑปาตา    อนฺตรวีถิย  เอก  ภิกฺขุ   ปสฺสิตฺวา   ปณฺฑปาเตน  
อาปุจฺฉิตฺวา    ตสฺส    อปฏิกฺขิปตฺวา    คณฺหนฺตสฺส    สพฺพ    ทตฺวา  
นิราหารา   อโหสิ;  เอว  ทุติเยป  ตติเยป  ทิวเส  ตสฺเสว  ภิกฺขุโน  
ตสฺมึเยว  าเน  ภตฺต  ทตฺวา  นิราหารา  อโหส;ิ  จตุตฺเถ ทิวเส ปน  
๑. สี. ยุ. วิจติฺตนฺติ.  



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฺจโม ภาโค) - หนาท่ี 100 

ปณฺฑาย   จรนฺตี   เอกสฺมึ  สมฺพาธฏาเน  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปฏิกกฺมนฺตี  
โอลมฺพนฺต    อตฺตโน    จีวรกณฺณ   อกฺกมิตฺวา   สณฺาตุ   อสกฺโกนฺตี  
ปริวตฺติตฺวา   ปติ.   สตฺถา  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  " ภคินิ  ปริชิณฺโณ  
เต อตฺตภาโว น จิรสฺเสว ภิชฺชิสฺสตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        " ปริชิณฺณมิท รูป           โรคนิทฺธ ปภงฺคุณ,  
         ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห,      มรณนฺต หิ ชีวิตนฺติ.  
         ตสฺสตฺโถ  " ภคินิ   อิท  ตว   สรรีสงฺขาต  รูป  มหลลฺกภาเวน  
ปริชิณฺณ,  ต ฺจ  โข  สพฺพโรคาน   นวิาสนฏานตฺเถน   โรคนิทฺธ;  
ยถา   โข   ปน   ตรุโณป   สิคาโล  " ชรสิคาโลติ  วุจฺจติ,  ตรุณาป  
คโฬจีลตา    " ปูติลตาติ  วุจฺจติ;  เอว   ตทหุชาต   สวุณฺณวณฺณมฺป  
สมาน   นิจฺจ  ปคฺฆรณตฺเถน   ปูติกาย  ปภงฺคุณ.  โส  เอโส  ปูติโก  
สมาโน   ตว   เทโห  `ภิชฺชติ  น  จิรสฺเสว  ภิชชฺิสฺสตีติ  เวทิตพฺโพ.  
กึการณา?    มรณนฺต    ห ิ   ชีวิต:    ยสฺมา   สพฺพสตฺตาน   ชีวิต  
มรณปริโยสานเมวาติ วุตฺต โหติ.  
        เทสนาวสาเน   เถรี  โสตาปตฺติผล   ปตฺตา.   มหาชนสฺสาป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                                        อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ.   
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                        ๔. อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ. (๑๒๑)  
        " ยานีมานีติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนฺโต  
สมฺพหุเล อธิมานิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        ป ฺจสตา   กิร   ภิกขฺู   สตฺถ ุ  สนฺติเก   กมฺมฏาน   คเหตฺวา  
อร ฺ   ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  กิเลสาน  
อสมุทาจาเรน   " ปพฺพชติกิจฺจ   โน   นิปฺผนฺนนฺติ  ม ฺมานา  " อตฺตนา  
ปฏิลทฺธคุณ    สตฺถ ุ   อาโรเจสฺสามาติ    อาคจฺฉึสุ.   สตฺถา   เตส  
พหิทฺวารโกฏก  ปตฺตกาเลเยว  อานนฺทตฺเถร  อาห  " อานนฺท  เอเตส  
ภิกฺขูน   ปวิสตฺิวา   มยา  ทฏิเน  กมฺม  นตฺถิ,  อามกสุสาน  คนฺตฺวา  
ตโต   ปจฺจาคนฺตฺวา   ม   ปสฺสนฺตูติ.   เถโร  คนฺตฺวา  เตส  ตมตฺถ  
อาโรเจสิ.  เต  " กึ  อมฺหาก  อามกสุสาเนนาติ  อวตฺวาว " ทีฆทสฺสินา  
พุทฺเธน   การณ  ทฏิ  ภวิสฺสตีติ  อามกสุสาน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  กุณปานิ  
ปสฺสนฺตา   เอกาห   ทฺวีห   ปติเตสุ   กณุเปสุ   อาฆาต   ปฏลิภิตฺวา  
ตขณ   ปติเตสุ   อลฺลสรีเรสุ  ราค  อุปฺปาทยึสุ,  ตสฺมึ  ขเณ  อตฺตโน  
สกิเลสภาว   ชานึสุ.   สตฺถา   คนฺธกุฏยิ  นิสินโฺนว  โอภาส  ผรตฺิวา  
เตส   สมฺมุเข   กเถนฺโต   วิย   " ปฏริูป  น ุ โข  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  
เอวรูป   อฏ ิสงฺฆาต   ทิสฺวา   ราครตึ   อุปฺปาเทตุนฺติ   วตฺวา  อิม  
คาถมาห  
        " ยานีมานิ อปตฺถานิ    อลาพูเนว สารเท  
         กาโปตกานิ อฏ ีนิ,   ตานิ ทิสฺวาน กา รตีติ.  
        ตตฺถ     อปตฺถานีติ:     ฉฑฺฑิตานิ.    สารเทติ:    สรทกาเล   
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วาตาตปปหตานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิปฺปกิณฺณานิ  อลาพูนิ  วิย. กาโปตกานีติ:  
กโปตกวณฺณานิ.   ตานิ   ทิสฺวานาติ:  ตานิ  เอวรูปานิ  อฏ ีนิ  ทิสฺวา  
ตุมฺหาก  กา  รติ,  นนุ  อปฺปมตฺตกมฺป  กามรตึ  กาตุ  น วฏฏติเยวาติ  
อตฺโถ  
        เทสนาวสาเน   เต   ภิกฺขู  ยถา ิตาว  อรหตฺต  ปตฺวา  ภควนฺต  
อภิตฺถวมานา อาคนฺตฺวา วนฺทึสูติ.  
                                     อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ.  
                     
                ๕. รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ. (๑๒๒)  
        " อฏ ีน   นคร   กตนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ชนปทกลฺยาณึ รปูนนฺทตฺเถรึ อารพฺภ กเถสิ.  
        สา    กิเรกทิวส    จินฺเตสิ    " มยหฺ   เชฏภาติโก   รชฺชสริึ  
ปหาย   ปพฺพชิตฺวา   โลเก   อคฺคปุคฺคโล  พุทฺโธ  ชาโต,  ปุตฺโตปสฺส  
ราหุลกุมาโร   ปพฺพชิโต,   ภาตาป   เม   ปพฺพชิโต,   มาตาป  เม  
ปพฺพชิตา;  อหป,  เอตฺตเก  าติคเณ  ปพฺพชิเต,  เคเห กึ กริสฺสามิ,  
ปพฺพชิสฺสามีติ.  สา  ภิกฺขุนูปสฺสย  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชิ าติสิเนเหเนว,  
โน   สทฺธาย;   อภิรูปตาย  ปน  " รูปนนฺทาติ  ป ฺายิ.  สา  " สตฺถา  
กิร   `รูป   อนิจฺจ   ทุกฺข   อนตฺตา;  เวทนา,  ส ฺา,  สงฺขารา,  
วิ ฺาณ   อนิจฺจ   ทุกฺข   อนตฺตาติ   วทตีติ  สุตฺวา  " เอว  ทสฺสนีเย  
ปาสาทิเก    มมาป    รูเป   โทส   กเถยฺยาติ   สตฺถ ุ  สมฺมุขีภาว   
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น   คจฺฉติ.   สาวตฺถีวาสิโน   ปาโตว  ทาน  ทตฺวา  สมาทินฺนุโปสถา  
สุทฺธุตฺตราสงฺคา      คนฺธมาลาทิหตฺถา     สายณฺหสมเย     เชตวเน  
สนฺนิปติตฺวา    ธมฺม    สณุนฺติ.   ภิกฺขุนีสงฺโฆป   สตฺถุ   ธมฺมเทสนาย  
อุปฺปนฺนจฺฉนฺโท    วิหาร    คนฺตฺวา   ธมฺม   สุณาติ.   ธมฺม   สุตฺวา  
นคร ปวิสนฺตา สตฺถุ คุณกถ กเถนฺตาว ปวิสนฺติ.  
        จตุปฺปมาณิเก    ห ิ   โลกสนฺนิวาเส   อปฺปกาว   เต   สตฺตา;  
เยส   ตถาคต   ปสฺสนฺตาน  ปสาโท  น  อุปฺปชชฺติ.  รูปปฺปมาณิกา  หิ  
สตฺตา       ตถาคตสฺส      ลกฺขณานุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิต      สุวณฺณวณฺณ  
สรีร   ทิสฺวา  ปสีทนฺติ.  โฆสปฺปมาณิกา  อเนกานิ  ชาติสตานิ  นิสฺสาย  
ปวตฺต    สตฺถุ   คุณโฆส ฺเจว   อฏงฺคสมนฺนาคต   ธมฺมเทสนาโฆส ฺจ  
สุตฺวา   ปสีทนฺติ.   ลูขปฺปมาณิกาปสฺส   จีวราทิลูขต   ปฏิจฺจ  ปสีทนฺติ.  
ธมฺมปฺปมาณิกาป    "เอวรูป    ทสพลสสฺ   สีล,   เอวรูโป   สมาธิ,  
เอวรูปา    ป ฺา;   ภควา   สลีาทีหิ   คุเณหิ   อสโม   อปฺปฏิสโม  
อสมสโม   อปฺปฏิปุคฺคโลติ  ปสีทนฺติ.  เตส  ตถาคตสฺส  คุณ  กเถนฺตาน  
มุข นปฺปโหติ.  
        รูปนนทฺา    ภิกฺขุนีน ฺเจว    อุปาสิกาน ฺจ   สนฺติกา   ตถาคตสฺส  
คุณกถ   สุตฺวา   จินฺเตสิ  " อติวิย  เม  ภาติกสฺส  วณฺณ  กเถนฺติเยว,  
เอกทิวสป  เม  รูเป  โทส กเถนฺโต กิตฺตก กเถสฺสติ; ยนฺนูนาห ภิกฺขุนีหิ  
สทฺธึ   คนฺตฺวา   อตฺตาน  อทสฺเสตฺวาว  ตถาคต  ปสฺสิตฺวา  ธมฺม๑  
สุณิตฺวา   อาคจฺเฉยฺยนฺติ.   สา   " อห   อชฺช  ธมฺมสสฺวน  คมิสฺสามีติ  
๑. สี. ยุ. ธมฺมมสฺส.   
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ภิกฺขุนีน  อาโรเจสิ.  ภิกฺขุนิโย  " จิรสสฺ  วต  รูปนนฺทาย สตฺถุ อุปฏาน  
คนฺตุกามตา  อุปฺปนฺนา,  อชฺช  สตฺถา  อิม  นิสฺสาย  วิจิตฺต  ธมฺมเทสน  
เทเสสฺสตีติ   ตุฏมานสา   ตมาทาย   นิกฺขมึสุ.   สา  นิกฺขนฺตกาลโต  
ปฏาย   " อห  อตฺตาน  เนว  ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตสิ.  สตฺถา  " อชฺช  
รูปนนฺทา   มยฺห   อุปฏาน   อาคมิสฺสติ,   กีทิสี   น ุ  โข   ตสฺสา  
ธมฺมเทสนา   สปฺปายาติ   จินฺเตตฺวา   " รูปครุกา   เอสา  อตฺตภาเว  
พลวสิเนหา,     กณฺฏเกน     กณฺฏกุทฺธรณ     วิย     รูเปเนวสฺสา  
รูปมทนิมฺมทน    สปฺปายนฺติ    สนฺนฏิาน    กตฺวา    ตสฺสา   วิหาร  
ปวิสนสมเย   เอก   อภิรูป   อิตฺถ ึ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิก  รตฺตวตฺถนิวตฺถ  
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิต    วีชนึ    คเหตฺวา    อตฺตโน   สนฺติเก   ตฺวา  
วีชมาน   อิทธฺิพเลน   อภินิมฺมินิ.   ต   โข  ปน  อิตฺถึ  สตฺถา  เจว  
ปสฺสนฺติ    รปูนนฺทา    จ.    ภิกฺขุนีหิ    สทฺธึ    วิหาร   ปวิสิตฺวา  
ภิกฺขุนีน    ปฏ ิปสฺเส    ตฺวา   ป ฺจปติฏ ิเตน   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา  
ภิกฺขุนีน   อนฺตเร   นิสินนฺา   ปาทโต   ปฏาย  สตฺถาร  โอโลเกนฺตี  
ลกฺขณวิจิตฺต      อนุพฺย ฺชนสมุชชฺล      พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺต     สตฺถ ุ 
สรีร    ทิสฺวา    ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก   มุข   โอโลเกนฺตี   สมีเป    ิต  
อิตฺถีรูป   อทฺทส.   สา   ต   โอโลเกตฺวา   อตฺตภาว   โอโลเกนฺตี  
สุวณฺณราชหสิยา   ปรุโต   กากีสทิส   อตฺตาน   อวม ฺ ิ.   อิทฺธมิยรูป  
ทิฏกาลโต   ปฏาเยว   หิ   ตสฺสา   อกฺขีนิ   ภมึสุ.   สา  " อโห  
อิมิสฺสา  เกสา  โสภา,  อโห ลลาฏ โสภนฺติ๑  สพฺเพส สรีรปฺปเทสาน  
๑. สี. ยุ. นลาฏา โสภาติ.   
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รูปสิริยา    สมากฑฺฒิตจิตฺตา    ตสฺมึ    รูเป   พลวสิเนหา   อโหส.ิ  
สตฺถา   ตสฺสา   ตตฺถ   อภิรตึ   ตฺวา   ธมฺม  เทเสนฺโตว  ต  รูป  
โสฬสวสฺสุทเฺทสิกภาว   อติกฺกมิตฺวา   วีสติวสฺสุทฺเทสิก  กตฺวา  ทสฺเสสิ.  
รูปนนฺทา  โอโลเกตฺวา  " น  วติท  รูป  ปุริมสทิสนติฺ  โถก วิรตฺตจิตฺตา  
อโหสิ.   สตฺถา   อนุกฺกเมเนว   ตสฺสา   อิตฺถิยา   สก ึ  วิชาตวณฺณ  
มชฺฌิมิตฺถีวณฺณ        มหลฺลกิตฺถีวณฺณ        ชราชิณฺณมหลฺลกิตฺถวีณฺณนฺติ.  
สาป    อนุปุพฺเพเนว    " อิทป    อนฺตรหิต,    อิทป    อนฺตรหิตนฺติ  
ชราชิณฺณกาเล    ต    วิรชชฺมานา    ขณฺฑทนฺต    ปลิตสิร   โอภคฺค  
โคปานสิวงฺก      ทณฺฑปรายน      ปเวธมาน     ทิสวฺา     อติวิย  
วิรชฺช.ิ   อถ   สตฺถา   ต   พฺยาธินา  อภิภูต  กตฺวา  ทสฺเสสิ.  สา  
ตขณ ฺเว      ทณฺฑ ฺจ     ตาลปณฺณ ฺจ     ฉฑฺเฑตฺวา     มหาวิรว  
วิรวมานา   ภูมิย   ปติตฺวา   สเก   มุตฺตกรีเส   นิมุคฺคา   อปราปร  
ปริวตฺติ.  รูปนนฺทา  ต  ทสิฺวา  อติวิย  วิรชฺช.ิ  สตฺถา  ตสฺสา อิตฺถิยา  
มรณ   ทสฺเสสิ.   สา   ตขณ ฺเว   อุทฺธุมาตกภาว   อาปชฺชิ.  นวหิ  
วณมุเขหิ    ปุพฺพวฏฏิโย   เจว   ปุฬวา   จ   ปคฺฆรึสุ.   กากาทโย  
สนฺนิปติตฺวา   วิลุมฺปสุ.   รูปนนฺทา   ต   โอโลเกตฺวา   " อย   อิตฺถี  
อิมสฺมึเยว  าเน  ชร  ปตฺตา  พฺยาธึ  ปตฺตา  มรณ  ปตฺตา, อิมสฺสาป  
อตฺตภาวสฺส    เอวเมว   ชราพฺยาธิมรณานิ   อาคมิสฺสนฺตีติ   อตฺตภาว  
อนิจฺจโต   ปสฺสิ.   อนิจฺจโต   ทิฏตฺตาเอว   ปน  ทกฺุขโต  อนตฺตโต  
ทิฏโเยว  โหติ.  อถสฺสา  ตโย  ภวา  อาทิตฺตา  วิย คีวาย พทฺธกุณป  
วิย   จ   อุปฏหึสุ.   กมฺมฏานาภิมุข  จิตฺต  ปกฺขนฺทิ.  สตฺถา  ตาย   
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ชีรณลกฺขณาย    ชราย    มรณลกฺขณสฺส    มจฺจุโน   อาโรหสมฺปทาทีนิ  
ปฏิจฺจ      มชชฺนลกฺขณสสฺ      มานสฺส      สุกตกรณวินาสนลกฺขณสฺส  
มกฺขสฺส   จ   โอทหนตฺถาย   นคร   กต.   เอวรูโปเอว  หิ  เอตฺถ  
กายิกเจตสิโก อาพาโธ โอทหิโต, อิโต อุทฺธ กิ ฺจิ คยฺหุปค นตฺถีติ.  
        เทสนาวสาเน   เถรี   อรหตฺต   ปาปุณิ.   มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  
ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                     รปูนนฺทตฺเถรีวตฺถุ.  
                     
                 ๖. มลลฺิกาเทวีวตฺถุ. (๑๒๓)  
        " ชีรนฺติ   เว   ราชรถา   สุจิตฺตาติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  
เชตวเน วิหรนฺโต มลลฺิก เทวึ อารพฺภ กเถสิ.  
        สา   กริ   เอกทิวส   นหานโกฏก   ปวิฏา   มุข   โธวิตฺวา  
โอนตสรีรา  ชงฺฆา  โธวิตุ  อารภิ.  ตาย  จ  สทฺธึเยว ปวิฏโ เอโก  
วลฺลภสุนโข   อตฺถ.ิ   โส   ต   ตถา  โอนต  ทิสฺวา  อสทฺธมฺมสนฺถว  
กาตุ  อารภิ.  สา ตสฺส๑  ผสฺส สาทิยนฺตี อฏาสิ. ราชา อุปริปาสาเท  
วาตปาเนน  โอโลเกนฺโต  ต  ทิสฺวา  ตโต  อาคตกาเล  " นสฺส วสล,ิ  
กสฺมา  เอวรูปมกาสีติ  อาห.  " ก ึ มยา  กต  เทวาติ. " สุนเขน สทฺธึ  
๑. สี. ยุ. " ตสฺสาติ นตฺถิ.   
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สนฺถโวติ.  " นตฺเถต  เทวาติ. " มยา สาม ทิฏ, นาห ตว สทฺทหิสฺสามิ,  
นสฺส   วสลติี.   " มหาราช  โย  โกจิ  อิม  โกฏก  ปวิฏโ  อิมนิา  
วาตปาเนน  โอโลเกนฺตสฺส  เอโกว  ทวิฺธา  ป ฺายตีติ.  " อภูต กเถสิ  
ปาเปติ.  " เทว๑  สเจ  เม น สทฺทหสิ, เอต โกฏก ปวิส, อหนฺต  
อิมินา   วาตปาเนน   โอโลเกสฺสามีติ.   ราชา   มนทฺธาตุโก  ตสฺสา  
วจน  สทฺทหิตฺวา  โกฏก  ปาวิสิ.  สาป  โข  เทวี  วาตปาเน ตฺวา  
โอโลเกนฺตี   " อนฺธพาล   มหาราช  กินนฺาเมต  อชิกาย  สทฺธึ  สนฺถว  
กโรสีติ   อาห,   " นาห  ภทฺเท  เอวรูป  กโรมีติ  วุตฺเตป,  " มยาป  
สาม   ทฏิ,   นาห   ตว   สทฺทหิสฺสามีติ  อาห.  ต  สุตฺวา  ราชา  
" อทฺธา   อิม   โกฏก  ปวิฏโ  เอโกว  ทฺวิธา  ป ฺายตีติ  สทฺทหิ.  
มลฺลิกา   จินฺเตสิ   " อย  ราชา  อนฺธพาลตาย  มยา  ว ฺจิโต,  ปาป  
เม   กต,   อย ฺจ   เม  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขิโต,  อิท ฺจ  เม  กมฺม  
สตฺถาป    ชานิสฺสติ,    เทฺว    อคฺคสาวกาป   อสีติ   มหาสาวกาป  
ชานิสฺสนฺติ;   อโห  วต  เม  ภาริย  กมฺม  กตนฺติ.  อย  กิร  ร ฺโ  
อสทิสทาเน   สหายิกา   อโหสิ.   ตตฺถ   จ  เอกทิวส  กตปริจฺจาโค  
ธนสฺส     จุทฺทสโกฏิอคฺฆนโก     อโหสิ.    ตถาคตสฺส    เสตจฺฉตฺต  
นิสีทนปลฺลงฺโก  อาธารโก  ปาทปนฺติ  อิมานิ  ปน  จตฺตาริ อนคฺฆาเนว  
อเหสส.   สา  มรณกาเล  เอวรูป  มหาปริจฺจาค  อนนุสฺสริตฺวา  ตเทว  
ปาปกมฺม   อนุสฺสรนฺตี   กาล   กตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ.  ร ฺโ  ปน  
สา   อติวิย   ปยา   อโหส.ิ  โส  พลวโสกาภิภูโต  ตสฺสา  สรีรกิจฺจ  
๑. สี. ยุ. " เทวาติ นตฺถิ.   
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กาเรตฺวา    " นิพฺพตฺตฏานมสฺสา    ปจฺุฉิสฺสามีติ    จินฺเตตฺวา   สตฺถุ  
สนฺติก   อคมาสิ.   สตฺถา,  ยถา  โส  อาคตการณ  น  สรติ;  ตถา  
อกาสิ.   โส   สตฺถุ   สนฺติเก   สาราณีย   ธมฺมกถ  สตฺุวา  ปมุสฺสิ;  
เคห   ปวิฏกาเล   สริตฺวา   " อห   ภเณ  `มลฺลิกาย  นิพฺพตฺตฏาน  
ปุจฺฉิสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปมุฏโ,  เสฺว๑  ปุน ปุจฺฉิสฺสามีติ  
ปุนทิวเสป   อคมาสิ.  สตฺถาป  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  ทวิสานิ,  ยถา  โส๔  
น  สรติ;  ตถา  อกาสิ.  สาป  สตฺตาหเมว  นิรเย  ปจิตฺวา  อฏเม  
ทิวเส  ตโต  จุตา  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติ.  กสฺมา  ปนสฺส  สตฺถา[๒] 

อสรณภาว   อกาสิ?   สา   กิรสฺส   อติวิย   ปยา  อโหสิ  มนาปา;  
ตสฺมา    ตสสฺา    นิรเย   นิพฺพตฺตภาว   สุตฺวา   " สเจ   เอวรูปา  
สทฺธาสมฺปนฺนา  นิรเย  นพฺิพตฺตา,  ทาน  ทตฺวา กึ กริสฺสามีติ มิจฺฉาทิฏ ึ  
คเหตฺวา   ป ฺจนฺน   ภิกขฺุสตาน  เคเห  ปวตฺต  นจฺิจภตฺต  หราเปตฺวา  
นิรเย   นิพฺพตฺเตยฺย;   เตนสฺส   สตฺถา   สตฺตาห  อสรณภาว  กตฺวา  
อฏเม   ทิวเส   ปณฺฑาย   จรนฺโต   สยเมว   ราชทฺวาร  อคมาสิ.  
ราชา   " สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปตฺต  อาทาย  ปาสาท  
อภิรุหิตุ   อารภิ.   สตฺถา  ปน  รถสาลาย  นิสีทิตุ  อาการ  ทสฺเสสิ.  
ราชา   สตฺถาร   ตตฺเถว   นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชเกน  ปฏิมาเนตฺวา  
วนฺทิตฺวา   นิสินฺโนว   " ภนฺเต  อห  `มลฺลิกาย  เทวิยา  นิพฺพตฺตฏาน  
ปุจฺฉิสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา  ปมุฏโ;  กตฺถ  นุ  โข สา ภนฺเต นิพฺพตฺตาติ.  
" ตุสิตภวเน มหาราชาติ. " ภนฺเต ตาย๓ ตุสิตภวเน อนิพฺพตฺติยา๔ โก  
๑. สี. ยุ. เสฺวทานิ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร `สตฺตาหนฺติ อตฺถิ. ๓. ตสฺสาติ  
ยุตฺตตร. ๔. อนิพฺพตฺตายาติ ปเทน ภวิตพฺพ.   
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อ ฺโ   นิพฺพตฺติสฺสติ,   ภนฺเต  นตฺถิ  ตาย  สทิสา  อิตฺถี;  ตสฺสา  หิ  
นิสินฺนฏานาทีสุ   `เสฺว   ตถาคตสฺส   อิท  ทสฺสามิ,  อิท  กริสฺสามีติ  
ทานสวิธาน  เปตฺวา  อ ฺ  กิจฺจเมว  นตฺถ;ิ  ภนฺเต  ตสฺสา  ปรโลก  
คตกาลโต   ปฏาย   สรรี   เม  น  วหตีติ.  อถ  น  สตฺถา  " มา  
จินฺตยิ   มหาราช,  สพฺเพส  ธุวธมฺโม  อยนฺติ  วตฺวา  " อย  มหาราช  
รโถ  กสฺสาติ  ปุจฺฉิ.  ราชา  สิรส ิ อ ฺชลึ  ปติฏเปตฺวา  " ปตามหสฺส  
เม  ภนฺเตติ  [อาห.]  " อย  กสฺสาติ.  " ปตุ  เม  ภนฺเตติ. " อย ปน  
รโถ  กสฺสาติ.  "มม  ภนฺเตติ.  เอว  วุตฺเต  สตฺถา  "มหาราช  ตว  
ปตามหสฺส  รโถ  เกน  การเณน  ตว  ปตุ รถ น ปาปุณิ, ตว ปตุ รโถ  
ตว   รถ   น   ปาปุณิ;   เอวรูปสฺส   นาม  กฏกลิงฺครสฺสาป  ชรา  
อาคจฺฉติ,   กิมงฺค  ปน  อตฺตภาวสฺส;  มหาราช  สปฺปุริสธมฺมสฺเสว  หิ  
ชรา นตฺถ,ิ สตฺตา ปน อชีรณกา นาม นตฺถีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                               " ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา,  
                               อโถ สรีรมฺป ชร อุเปติ,  
                               สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ,  
                                สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ.  
        ตตฺถ  เวติ:๑  นิปาโต.  สุจิตฺตาติ:  สตฺตหิ รตเนหิ อปเรหิ จ  
รถาลงฺกาเรหิ   สุฏ ุ   จิตฺตา   ราชูนป   รถา   ชรีนฺติ.  สรรีมฺปติ:  
น   เกวล  รถาเอว,  อิท  สปุฏิชคฺคิต  สรีรป  ขณฺฑิจฺจาทีนิ  ปาปุณาติ  
๑. โปราณโปตฺถเก " หเวติ ปาโ.   
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ชร  อุเปติ.  สต ฺจาติ:  พุทฺธาทีน  ปน  สนฺตาน นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม  
จ  กิ ฺจิ  อุปฆาต  น  กโรติ  ชร  น  อุเปติ นาม. ปเวทยนฺตีติ. เอว  
สนฺโต พุทฺธาทโย สพฺภิ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                     มลฺลิกาเทวีวตฺถุ.  
                     
              ๗. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.๑  (๑๒๔)  
        " อปฺปสฺสุตาย   ปุรโิสติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต โลฬุทายิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   มงฺคล   กโรนฺตาน   เคห   คนฺตฺวา   " ติโรกุฑฺเฑสุ  
ติฏนฺตีติ  อาทินา  นเยน  อวมงฺคล  กเถส,ิ  อวมงฺคล กโรนฺตาน เคห  
คนฺตฺวา,   ติโรกุฑฺฑาทีสุ   กเถตพฺเพสุ,   " ทาน ฺจ   ธมฺมจริยา  จาติ  
อาทินา  นเยน  มงฺคลคาถา  วา  " ยงฺกิ ฺจิ  วิตฺต  อิธ  วา  หรุ วาติ  
รตนสุตฺต  วา  กเถสิ.  เอว  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  " อ ฺ กเถสฺสามีติ  
อ ฺ   กเถนฺโตป   " อ ฺ   กเถมีติ   น  ชานาติ.  ภิกฺขู  ตสฺส  กถ  
สุตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุ  " กึ๒ ภนฺเต โลฬุทายิ มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ  
อ ฺสฺมึ  กเถตพฺเพ  อ ฺเมว  กเถตีติ.  สตฺถา  " น ภิกฺขเว อิทาเนเวส  
๑. สี. ยุ. ลาฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.  ๒. กินฺติ อติเรกปเทน ภวิตพพฺ.   
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เอว  กเถติ,  ปุพฺเพป  อ ฺสฺมึ  กเถตพฺเพ  อ ฺเมว  กเถสีติ  วตฺวา  
เตหิ ยาจิโต๑ อตีต อาหริ:  
        อตีเต    พาราณสิย   อคฺคิทตฺตสฺส   นาม   พฺราหฺมณสฺส   ปตฺุโต  
โสมทตฺตกุมาโร   นาม   ราชาน   อุปฏหิ.  โส  ตสฺส  ปโย  อโหสิ  
มนาโป.   พฺราหฺมโณ   ปน   กสิกมฺม   นิสฺสาย   ชีวติ.  ตสฺส  เทวฺ  
โคณา   อเหสส,  เตสุ  เอโก  มโต.  พฺราหฺมโณ  ปตฺุต  อาห  "ตาต  
โสมทตฺต   ราชาน  เม  ยาจิตฺวา  เอก  โคณ  อาหราติ.  โสมทตฺโต  
" สจาห  ราชาน  ยาจิสฺสามิ,  ลหุภาโว  เม  ป ฺายิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  
" ตุมฺเหเยว  ตาต  ราชาน  ยาจถาติ  วตฺวา, " เตนหิ ตาต ม คเหตฺวา  
ยาหีติ   วุตฺเต๒,  จินฺเตสิ  " อย  พฺราหฺมโณ  ทนฺธป ฺโ  `อภิกฺกม  
ปฏิกฺกมาติ   วจนมตฺตป   น   ชานาติ,   อ ฺสฺมึ  วตฺตพฺเพ  อ ฺเมว  
วทติ;   สิกฺขาเปตฺวา   ต  เนสฺสามีติ.  โส  ต  อาทาย  วีรณตฺถมฺภก  
นาม   สุสาน   คนฺตฺวา   ติณกลาเป   พนฺธิตฺวา   " อย  ราชา,  อย  
อุปราชา,   อย   เสนาปตีตี๓  กตฺวา  ปฏิปาฏิยา  ปตุ  ทสฺเสตฺวา  
" ตุมฺเหหิ   ราชกุล   คนฺตฺวา  เอว  อภิกฺกมิตพฺพ,  เอว  ปฏิกกฺมติพฺพ;  
เอว  นาม  ราชา  วตฺตพฺโพ,  เอว  อุปราชา;  ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา  
`ชยตุ  มหาราชาติ๔   เอว วตฺวา อิม คาถ วตฺวา โคณ ยาเจยฺยาถาติ  
คาถ อุคฺคณฺหาเปสิ  
๑. สี. ยุ. "เตหิ ยาจิโตติ นตฺถิ.  ๒. สี. วุตฺโต.  ๓. สี. เสนาปตีติ นามานิ  
กตฺวา.  ๔. สี. ยุ. `ชยตุ ภว มหาราชาติ วตฺวา เอว ตฺวา...   
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        " เทฺว เม โคณา มหาราช,   เยหิ เขตฺต กสาม เส,  
         เตสุ เอโก มโต เทว,     ทุติย เทหิ ขตฺติยาติ.  
โส   สวจฺฉรมตฺเตน   ต   คาถ   ปคุณ   กตฺวา   ปคุณภาว  ปุตฺตสฺส  
อาโรเจตฺวา,  " เตนหิ  ตาต  ก ฺจิเทว  ปณฺณาการ  อาทาย อาคจฺฉถ,  
อห   ปรุิมตร   คนฺตฺวา   ร ฺโ   สนฺติเก  สฺสามีติ  วุตฺเต,  " สาธุ  
ตาตาติ    ปณฺณาการ    คเหตฺวา    โสมทตฺตสฺส    ร ฺโ   สนฺติเก  
 ิตกาเล   อุสฺสาหปฺปตฺโต   ราชกุล   คนฺตฺวา,   ร ฺา   ตุฏจิตฺเตน  
กตปฏิสมฺโมทโน   " ตาต  จิรสฺส  วต  อาคตตฺถ,  อิทมาสน,  นิสีทิตฺวา  
วทถ, เยนตฺโถติ วุตฺเต, อิม คาถมาห  
        " เทฺว เม โคณา มหาราช,   เยหิ เขตฺต กสาม เส,  
         เตสุ เอโก มโต เทว,     ทุติย คณฺห ขตฺติยาติ.  
ร ฺา  " กึ  วเทสิ  ตาต,  ปุน  วเทหีติ  วุตฺเตป,  ตเมว  คาถมาห.  
ราชา   เตน   วิรชฺฌิตฺวา   กถิตภาว  ตฺวา  สิต  กตฺวา  " โสมทตฺต  
ตุมฺหาก   เคเห   พห ู  ม ฺเ   โคณาติ   วตฺวา,  " ตุมฺเหหิ  ทินฺนา  
พหู   ภวิสฺสนฺติ   เทวาติ   วุตฺเต,  โพธิสตฺตสฺส  ตุสิตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  
โสฬส    โคเณ    อลงฺการภณฺฑก    นิวาสนคาม ฺจสฺส    พฺรหฺมเทยฺย  
ทตฺวา มหนฺเตน ยเสน พฺราหฺมณ อุยฺโยเชสิ.  
        สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา   " ตทา  ราชา  อานนฺโท  
อโหสิ,    พฺราหฺมโณ    โลฬุทาย,ิ   โสมทตฺโต   อหเมวาติ   ชาตก  
สโมธาเนตฺวา    " น    ภิกขฺเว    อิทาเนว,   ปุพฺเพเปส   อตฺตโน   
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อปฺปสฺสุตตาย,  อ ฺสฺมึ  วตฺตพฺเพ,  อ ฺเมว  วทติ,๑ อปฺปสฺสุตปุริโส  
หิ พลิพทฺทสทิโส นาม โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        " อปฺปสฺสุตาย ปุริโส      พลิพทฺโทว ชรีติ,  
         มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ,    ป ฺา ตสฺส น วฑฺฒตีติ.  
        ตตฺถ   อปฺปสฺสุตายนฺติ:   เอกสฺส   วา  ทฺวินฺน  วา  ปณฺณาสกาน  
อถวา   ปน  สุตฺตวคฺคาน๒  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  เอกสฺส  วา  
ทฺวินฺน   วา   สุตฺตานป   อภาเวน   อปฺปสฺสุโต   อย.   อปฺป๓  
กมฺมฏาน   ปน   อุคฺคเหตฺวา   อนุยุ ฺชนฺโต   พหุสฺสุโตว.  พลพิทฺโทว  
ชีรตีติ:   ยถา  หิ  พลิพทฺโท  ชีรมาโน  วฑฺฒมาโน  เนว  มาตาปตูน,  
น   เสสาตกาน   อตฺถาย   วฑฺฒติ,   อถโข   นิรตฺถกเมว   ชรีติ;  
เอวเมว    อยมฺป   น   อุปชฺฌายวตฺต   กโรติ,   น   อาจริยวตฺต,  
น   อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ,   น   ภาวนามตฺตมฺป   อนุยุ ฺชติ,  นิรตฺถกเมว  
ชีรติ.   มสานิ   ตสฺส   วฑฺฒนฺตีติ:   ยถา  พลิพทฺทสฺส  " ยุคนงฺคลาทีนิ  
วหิตุ   อสมตฺโถ   เอโสติ   อร ฺเ   วิสสฺฏสฺส  ตตฺเถว  วิจรนฺตสฺส  
ขาทนฺตสฺส    ปวนฺตสฺส    มสานิ    วฑฺฒนฺติ;    เอวเมว   อิมสฺสาป  
อุปชฺฌายาทีหิ   วิสฺสฏสฺส   สงฺฆ  นสิฺสาย  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ลภิตฺวา  
อุทรวิเรจนาทีนิ  กตฺวา  กาย  โปเสนฺตสฺส  มสานิ  วฑฺฒนฺติ,  ถูลสรีโร  
หุตฺวา   วิจรติ.   ป ฺา   ตสฺสาติ:   โลกิยโลกุตฺตรา  ปนสฺส  ป ฺา  
เอกงฺคุลิมตฺตาป   น   วฑฺฒติ.   อร ฺเ   ปน  คจฺฉลตาทีนิ  วิย๔  
๑. วเทสีติ. ยุตตฺตร.  ๒. สี. ยุ. วคฺคาน.  ๓. อปฺปนฺติ อติเรกปเทน ภวิตพฺพ.  
๔. สี. ยุ. วยิสฺส.   
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ฉทฺวารานิ นิสฺสาย ตณฺหา เจว นววิธมาโน จ วฑฺฒตีติ อตฺโถ.  
         เทสนาวสาเน มหาชโน โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณีติ.  
                                    โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.  
                      
                  ๘. ปมโพธวิตฺถุ. (๑๒๕)  
        " อเนกชาติสสารนฺติ   อิม   ธมมฺเทสน   สตฺถา   โพธิรุกขฺมูเล  
นิสินฺโน  อุทานวเสน  อุทาเนตฺวา  อปรภาเค อานนฺทตฺเถเรน ปุฏโ๑  
กเถสิ.  
        โส  ห ิ โพธิรุกฺขมูเล  นิสินฺโน,  สุริเย  อนตฺถงฺคเตเยว, มารพล  
วิธมิตฺวา    ปมยาเม    ปพฺุเพนิวาสปฏิจฺฉาทก    ตม    ปทาเลตฺวา  
มชฺฌิมยาเม   ทิพฺพจกฺขุ   วิโสเธตฺวา   ปจฺฉิมยาเม  สตฺเตสุ  การุ ฺต  
ปฏิจฺจ   ปจฺจยากาเร   าณ   โอตาเรตฺวา   ต  อนุโลมปฏิโลมวเสน  
สมฺมสนฺโต   อรุณุคฺคมนเวลาย   สห   อจฺฉริเยหิ๒   สมฺมาสมฺโพธึ  
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา     อเนเกหิ     พุทฺธสตสหสฺเสหิ    อวิชหิต    อุทาน  
อุทาเนนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
                " อเนกชาติสสาร          สนธฺาวิสฺส อนิพฺพิส  
                คหการ คเวสนฺโต,       ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน;  
                คหการก ทิฏโสิ,        ปุน เคห น กาหสิ,  
๑. สี. ยุ. อานนทฺตฺเถรสฺส อุทานคาถาวตฺถุ.  ๒. สี. ยุ. " สห อจฺฉริเยหีติ นตฺถิ.   
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        สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา,  คหกูฏ วิสงฺขต,  
        วิสงฺขารคต จิตฺต,        ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ.  
        ตตฺถ   คหการ   คเวสนฺโตติ:   อห   อิมสฺส  อตฺตภาวสงฺขาตสฺส  
เคหสฺส   การก  ตณฺหาวฑฺฒกึ  คเวสนฺโต,  เยน  าเณน  สกกฺา  โส  
ทฏ ุ    ตสฺส    โพธิาณสฺสตฺถาย    ทีปงฺกรปาทมูเล    กตาภินีหาโร  
เอตฺตก    กาล    อเนกชาติสสาร    อเนกชาติสตสหสฺสสงฺขย    อิม  
สสารวฏฏ   อนิพฺพิส   ต   าณ  อวินฺทนฺโต  อลภนฺโตเยว  สนธฺาวิสฺส  
สสรึ   อปราปร   อนุวิจรินฺติ   อตฺโถ.  ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุนนฺติ  อิท  
คหการกคเวสนสฺส     การณวจน.    ยสฺมา    ชราพยฺาธิมรณมิสฺสตาย  
ชาติ  นาเมสา  ปุนปฺปุน  อุปคนฺตุ  ทุกฺขา,  น  จ  สา  ตสฺมึ  อทิฏเ  
นิวตฺตติ;   ตสฺมา   ต   คเวสนฺโต  สนธฺาวิสฺสนฺติ  อตฺโถ.  ทิฏโสีติ:  
สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌนฺเตเนว  มยา  อิทานิ  ทฏิโ  อสิ. ปุน เคหนฺติ:  
ปุน   อิมสฺมึ   สสารวฏเฏ   อตฺตภาวสงฺขาต   มม  เคห   
น  กาหสิ. สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคาติ:  ตว  สพฺพา  อวเสสกิเลส- 
ผาสุกา  มยา ภคฺคา.   คหกูฏ   วิสงฺขตนฺติ:   อิมสฺส  ตยา  กตสฺส   
อตฺตภาวเคหสฺส อวิชฺชาสงฺขาต     กณฺณิกามณฺฑลป    มยา    วิทฺธสิต.     
วิสงฺขารคต จิตฺตนฺติ:  อิทานิ  มม  จิตฺต  วิสงฺขาร  นพฺิพาน   
อารมฺมณกรณวเสน คต อนุปวิฏ.      ตณฺหาน     ขยมชฺฌคาติ:      
ตณฺหาน     ขยสงฺขาต อรหตฺต อธิคโตสฺมีติ อตฺโถ.  
                                              ปมโพธิวตฺถุ.   
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                              ๙. มหาธนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ. (๑๒๖)  
        " อจริตฺวา   พฺรหฺมจริยนฺติ:   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  อิสิปตเน  
มิคทาเย วิหรนฺโต มหาธนเสฏ ิปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   พาราณสิย   อสีติโกฏิวิภเว   กุเล  นพฺิพตฺติ.  อถสฺส  
มาตาปตโร   จินฺเตสุ   " อมฺหาก  กุเล  มหาโภคกฺขนฺโธ,  ต  ปุตฺตสฺส  
โน   หตฺเถ  เปตฺวา  ยถาสุข  ปริโภค  กริสฺสาม,  อ ฺเน  กมฺเมน  
กิจฺจ    นตฺถติี;   ต   นจฺจคีตวาทิตมตฺตเมว   สิกฺขาเปสส.   ตสฺมึเยว  
นคเร   อ ฺสฺมึ   อสีติโกฏิวิภเว   กุเล   เอกา   ธีตาป   นิพฺพตฺติ.  
ตสฺสาป   มาตาปตโร   ตเถว   จินฺเตตฺวา   ต  นจฺจคีตวาทิตมตฺตเมว  
สิกฺขาเปสส.   เตส   วยปฺปตฺตาน   อาวาหวิวาโห  อโหสิ.  อถ  เนส  
อปรภาเค    มาตาปตโร   กาลมกสุ.   เทฺวอสีติโกฏิธน   เอกสฺมึเยว  
เคเห   อโหสิ.   เสฏ ิปุตฺโต   ทิวสสฺส   ติกฺขตฺตุ   ร ฺโ  อุปฏาน  
คจฺฉติ.   อถ   ตสฺมึ   นคเร   ธุตฺตา  จินฺเตสุ  " สจาย  เสฏ ิปุตฺโต  
สุราโสณฺโฑ   ภวิสฺสติ,   อมฺหาก   ผาสุก  ภวิสฺสติ;  อุคฺคณฺหาเปม  น  
สุราโสณฺฑภาวนฺติ.  เต  สรุ  อาทาย  ขชฺชมเส  เจว  โลณสกฺขรา  จ  
ทุสฺสนฺเต    พนฺธิตฺวา    มูลกนฺเท    คเหตฺวา    ตสฺส    ราชกุลโต  
อาคจฺฉนฺตสฺส    มคฺค    โอโลกยมานา    นิสีทิตฺวา   ต   อาคจฺฉนฺต  
ทิสฺวา   สุร   ปวิตฺวา   โลณสกฺขร   มุเข  ขิปตฺวา  มูลกนฺท  ฑสิตฺวา  
" วสฺสสต   ชวี  สามิ  เสฏ ิปุตฺต,  ต  นิสฺสาย  มย  ขาทนปวนสมตฺถา  
ภเวยฺยามาติ   อาหสุ.   โส  เตส  วจน  สุตฺวา  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺต  
จูฬุปฏาก   ปุจฺฉิ   " ก ึ  เอเต   ปวนฺตีติ.   " เอก  ปานก  สามีติ.   
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" มนาปชาติก   เอตนฺติ.   " สามิ   อิมสฺมึ   ชีวโลเก   อิมินา   สทสิ  
ปาตพฺพยุตฺตก   นาม   นตฺถีติ.   โส   " เอว   สนฺเต   มยาป  ปาตุ  
วฏฏตีติ   โถก   โถก   อาหราเปตฺวา  ปวติ.  อถสฺส  น  จิรสฺเสว.  
เต   ธุตฺตา   ปวนภาว   ตฺวา   ต   ปรวิารยึสุ.  คจฺฉนฺเต  กาเล  
ปริวาโร  มหา  อโหสิ.  โส  สเตนป  สตทฺวเยนป  สุร อาหราเปตฺวา�   
ปวนฺโต   อนุกฺกเมน   นิสนิฺนฏานาทีสุ   กหาปณราสึ   เปตฺวา   สุร  
ปวนฺโต  " อิมินา  มาลา  อาหรถ,  อิมินา  คนฺธ,  อย  คีเต  เฉโก,  
อย   นจฺเจ,   อย   วาทิเต,   อิมสฺส  สหสฺส  เทถ,  อิมสฺส  เทฺว  
สหสฺสานีติ  เอว  วิกฺกีรนโฺต  น  จิรสฺเสว  อตฺตโน  สนฺตก อสีติโกฏิธน  
เขเปตฺวา,  " ขีณ  เต  สามิ  ธนนฺติ  วุตฺเต,  " กึ  ภริยาย เม สนฺตก  
นตฺถีติ,  " อตฺถิ  สามีติ,  "เตนหิ  ต  อาหรถาติ, ตป ตเถว เขเปตฺวา  
อนุปุพฺเพน    เขตฺตอารามุยฺยานโยคฺคาทิกป    อนฺตมโส   ภาชนภณฺฑกป  
อตฺถรณปาวุรณนิสีทนป    สพฺพ   อตฺตโน   สนฺตก   วิกฺกีณิตฺวา   ขาทิ.  
อถสฺส   มหลฺลกกาเลเยว   ปริหีนโภคสฺส   อตฺตโน   เคห  วิกฺกณิีตฺวา  
คหิตเคหา   นีหรึสุ.  โส  ภริย  อาทาย  ปรชนสฺส  เคหภิตฺตึ  นิสฺสาย  
วสนฺโต   กปาลขณฺฑ   อาทาย   ภิกฺขาย  จริตฺวา  ชนสฺส  อุจฺฉิฏภตฺต  
ภุ ฺชิตุ   อารภิ.   อถ   น   เอกทิวส  อาสนสาลาย  ทฺวาเร  ตฺวา  
ทหรสามเณเรหิ     ทียมาน    อุจฺฉิฏโภชน    ปฏคฺิคณฺหนฺต    ทิสฺวา  
สตฺถา   สิต   ปาตฺวากาสิ.  อถ  น  อานนฺทตฺเถโร  สติการณ  ปุจฺฉิ.  
สตฺถา    สิตการณ   กเถนฺโต   " ปสสฺานนฺท   อิม   มหาธนเสฏ ิปุตฺต  
อิมสฺมึเยว  นคเร  เทฺวอสีติโกฏิธน  เขเปตฺวา  ภริย  อาทาย  ภิกฺขาย   
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จรนฺต:   สเจ   หิ   อย   ปมวเย   โภเค  อเขเปตฺวา  กมฺมนฺเต  
ปโยชิสฺส,   อิมสฺมึเยว   นคเร   อคฺคเสฏ ี   อภวิสฺส,   สเจ   ปน  
นิกฺขมิตฺวา   ปพฺพชิสฺส,   อรหตฺต  ปาปุณิสฺส,  ภรยิาปสฺส  อนาคามิผเล  
ปติฏหิสฺส;  สเจ  มชฺฌิมวเย  โภเค  อเขเปตฺวา  กมฺมนฺเต ปโยชสิฺส,  
ทุติยเสฏ ี   อภวิสฺส,   นิกฺขมิตฺวา   ปพฺพชนฺโต   อนาคามี   อภวิสฺส,  
ภริยาปสฺส   สกทาคามิผเล   ปติฏหิสฺส;   สเจ   ปจฺฉิมวเย   โภเค  
อเขเปตฺวา   กมฺมนฺเต   ปโยชิสฺส,   ตติยเสฏ ี  อภวิสฺส,  นิกฺขมิตฺวา  
ปพฺพชนฺโตป    สกทาคามี    อภวิสฺส,    ภริยาปสฺส    โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิสฺส:    อิทานิ    ปเนส    คิหิโภคาป   ปริหีโน   สาม ฺโตป  
ปริหีโน;    ปริหายิตฺวา   จ   ปน   สุกฺขปลฺลเล   โก ฺจสกุโณ   วิย  
ชาโตติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
                " อจริตฺวา พฺรหฺมจริย      อลทฺธา โยพฺพเน ธน  
                 ชณฺิณโก ฺจาวฌายนฺติ      ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล.  
                 อจริตฺวา พฺรหฺมจริย      อลทฺธา โยพฺพเน ธน  
                 เสนฺติ จาปาติขีณาว      ปุราณานิ อนุตฺถุนนฺติ.  
        ตตฺถ    อจริตฺวาติ:    พฺรหฺมจริยวาส   อวสิตฺวา.   โยพฺพเนติ:  
อนุปฺปนฺเน   วา   โภเค  อุปฺปาเทตุ  อุปฺปนฺเน  วา  โภเค  อนุรกฺขิตุ  
สมตฺถกาเล  ธนป  อลภิตฺวา.  ขีณมจฺเฉติ:๑  เต  เอวรูปา  พาลา  
อุทกสฺส   อภาวา   ขีณมจฺเฉว   ปลฺลเล   ปรกิฺขีณปตฺตา   ชิณฺณโก ฺจา  
วิย   อวชฺฌายนฺติ.   อิท   วุตฺต   โหติ   " ปลลฺเล  อุทกสฺส  อภาโว  
๑. ขีณมจฺเฉ วาติ ยุตฺตตร. . ว.   
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วิย   ห ิ  อิเมส   วสนฏานสฺส   อภาโว,   มจฺฉาน  ขีณภาโว  วิย  
อิเมส    โภคาน    อภาโว,    ขีณปตฺตาน    โก ฺจาน   อุปฺปติตฺวา  
คมนาภาโว   วิย  อิเมส  อิทาเนว  ชลปถถลปถาทีหิ  โภเค  สณฺเปตุ  
อสมตฺถภาโว;   ตสฺมา   เอเต   ขีณปตฺตา   โก ฺจา   วิย  เอตฺเถว  
นิปชฺชิตฺวา    อวชฺฌายนฺตีติ.    จาปาติขีณาวาติ:    จาปโต   อติขีณา  
จาปวินิมุตฺตาติ   อตฺโถ.   อิท   วุตฺต   โหติ   " ยถา   จาปวินิมุตฺตา  
สรา  ยถาเวค  คนฺตฺวา  ปติตา,  คเหตฺวา  อุกฺขิปนฺเต  อสติ, ตตฺเถว  
อุปจิกาน  ภตฺต  โหนฺติ;  เอว  อิเมป  ตโย  วเย  อติกกฺนฺตา  อิทานิ  
อตฺตาน   อุทฺธริตุ   อสมตฺถตาย   มรณ   อุปคมิสฺสนฺติ;   เตน   วุตฺต  
" เสนฺติ    จาปาติขีณาวาติ.   ปุราณานิ   อนุตฺถุนนฺติ:   อิติ   อมฺเหหิ  
ขาทิต,    อิติ    ปตนฺติ   ปพฺุเพ   กตานิ   ขาทิตปตนจฺจคีตวาทิตาทีนิ  
อนุตฺถุนนฺตา [๑] อนุโสจนตฺา เสนฺตีติ.  
          เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                    มหาธนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ.  
                               ชราวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                                       เอกาทสโม วคฺโค.  
                       
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร. `โสจนฺตาติ อตฺถิ.  


