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                     คัณฐีธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล   
                              เรื่องพระนางสามาวดี 
        ๑.  ๑/๓  ต้ังแต  อปปฺมาโท  อมต  ปทนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน 
เปนตนไป. 
        สตฺถา   อ.  พระศาสดา  โกสมฺพี  อุปนิสฺสาย  โฆสิตาราเม 
วิหรนฺโต  เมือ่จะทรงเขาไปอาศัย  ซึ่งเมืองโกสัมพี  แลวเสด็จประทับ 
อยู  ในโฆสิตาราม  อารพฺภ  ทรงพระปรารภ  มรณพฺยสน  ซึ่งความ 
วอดวายคือความตาย  สามาวตีปมุขาน  ปฺจนฺน  อิตฺถีสตาน  จ 
แหงรอยแหงหญิง  ท.  ๕  อันมีพระนางสามาวดีทรงเปนหัวหนาดวย 
มาคนฺทิยปมุขาน  ตสฺสา  มาคนฺทิยาย  ปฺจนฺน  าติสตาน  จ  แหง 
รอยแหงญาติ  ท.  ๕  แหงนางมาคันทิยานั้น  อันมีนางมาคันทิยาเปน 
หัวหนาดวย  กเถสิ  ตรัสแลว  อิม  ธมมฺเทสน  ซึ่งพระธรรมเทศนา 
นี้วา  อปฺปมาโท  อมต  ปท  อิติ  ธมฺมเทสน  ซึ่งพระธรรมเทศนา 
นี้วา  อปฺปมาโท   อมต  ปท  อิติ  ดังน้ีเปนตน ฯ  อนุปุพฺพีกถา 
อ.  ถอยคําอันมีตามลําดับ  ตตฺร  สามาวตีวตฺถุมฺหิ  ในเรื่องของพระนาง 
สามาวดีนั้น  อย  ดังตอไปนี้ ฯ 
        อตีเต  กาเล  ในกาลอันลวงไปแลว  อิเม  เทฺว  ราชาโน  อ. 
พระราชา  ท.  ๒  เหลาน้ี  อิติ  คือ  อลลฺกปฺปราชา  นาม  ชื่อ  อ. 
พระราชาพระนามวาอัลลกัปปะ  อลลฺกปฺปรฏเ  ในแวนแควนชื่อวา  
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อัลลกัปปะ  เวฏทีปกราชา  นาม  ชื่อ  อ.  พระราชาพระนามวาเวฏฐ- 
ทีปกะ  เวฏทีปกรฏเ  ในแวนแควนชื่อวาเวฏฐทีปกะ  สหายกา 
ทรงเปนพระสหายกัน  หตฺุวา  เปน  ปฏาย  จําเดิม  (อตฺตโนป   
ทหรกาลโต  แตกาลแหงพระองคยังทรงพระเยาว  อุคฺคณฺหิตฺวา  ทรง 
เรียนเอาแลว  สิปฺป  ซึ่งศลิปะ  เอากาจริยกุเล  ในตระกูลแหงอาจารย 
คนเดียวกัน  อุสฺสาเปตฺวา  ทรงอังบุคคลใหยกข้ึนแลว  ฉตฺต  ซึ่งฉัตร 
อจฺจเยน  โดยอันเสด็จลวงไป  ปตูน  แหงพระชนก  ท.  อตฺตโน 
ของพระองค  อตฺตโน  ของพระองค  ราชาโน  ทรงเปนพระราชา 
รฏเ  ในแวนแควน  ทสทสโยชนิเก  อันประกอบดวยโยชน  ๑๐ ๆ 
อเหสุ  ไดเปนแลว  ฯ 
        เต  เทฺว  ราชาโน  อ.  พระราชา  ท.  ๒  เหลาน้ัน  สมาคนฺตฺวา 
ทรงสมาคมกันแลว  กาล  ตลอดกาล  กาเลน  ตามกาล  ติฏนตฺา 
ประทับยืนอยู  นิสีทนฺตา  ประทับนั่งอยู  นิปชฺชนฺตา  ทรงบรรทมอยู 
เอกโต  โดยความเปนอันเดียวกัน  ทิสวฺา  ทรงเห็นแลว   มหาชน 
ซึ่งมหาชน  ชายมาน  จ  ผูเกิดอยูดวย  มียมาน  จ  ผูตายอยูดวย 
มนฺเตตฺวา  ทรงปรึกษากันแลววา   อนุคจฺฉนฺโต  นาม  ปุคฺคโล 
อ.  บุคคล  ชือ่วาผูไปตามอยู  คจฺฉนฺต  ปุคฺคล  ซึ่งบคุคล  ผูไปอยู 
ปรโลก  สูโลกในเบื้องหนา  นตฺถิ  ยอมไมมี  สรรีป  แม  อ.  สรีระ 
อตฺตโน  ของตน  อนฺตมโส  โดยที่สดุ  (น  อนุคจฺฉติ)  ยอมไมไป 
ตาม  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  ปหาย  พึงละแลว  สพฺพ  วตฺถุ  ซึ่ง 
วัตถุทั้งปวง  คนฺตพฺพ  พึงไป  ก ึ ปโยชน  อ.  ประโยชนอะไร  โน 
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ของเรา  ท.  ฆราวาเสน  ดวยการอยูครองซึ่งเรือน  มย  อ.  เรา  ท. 
ปพฺพชิสฺสาม  จักบวช  อิติ  ดังนี้  นิยฺยาเทตฺวา  ทรงมอบหมายแลว 
รชฺชานิ  ซึ่งความเปนแหงพระราชา  ท.  ปุตฺตทารสฺส  แกพระโอรส 
และพระชายา  ปพฺพชิตฺวา   ทรงผนวชแลว  อิสิปพฺพชฺช  ผนวช   
เปนฤาษี  วสนฺตา  ประทับอยู  หิมวนฺตปฺปเทเส  ในประเทศชื่อ 
วาหิมวันต  มนฺตยึสุ  ทรงปรึกษากันแลววา  มย  อ.  เรา  ท.  รชฺช 
ปหาย  ปพฺพชิตา  เปนผูละ  ซึ่งความเปนแหงพระราชา  แลวจึงบวช 
แลว  (อมฺห)  ยอมเปน   มย  อ.  เรา  ท.  อสกฺโกนฺตา  เปนผู 
ไมอาจอยู  ชวิีตุ  เพ่ืออันเปนอยู  (อมฺห)  ยอมเปน   น  หามิได 
มย  อ.  เรา  ท.   เต  เหลาน้ัน  วสนฺตา  เมื่ออยู  เอกฏาน  ใน 
ที่อันเดียวกัน  อปพฺพชิตสทิสาเอว  เปนผูเชนกันดวยบุคคลผูไมบวช 
แลวน่ันเทียว  โหม  ยอมเปน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  มย  อ.  เรา ท. 
วสิสฺสาม  จักอยู  วิสุ  แยกกัน  ตฺว  อ.  ทาน  วส  จงอยู  เอตสฺมึ 
ปพฺพเต  ที่ภูเขาลูกนั่นเถิด  อห  อ.  ขาพเจา  วสิสฺสามิ  จักอยู 
อิมสฺมึ  ปพฺพเต  ที่ภูเขาลูกนี้  ปน  แตวา  มย  อ.  เรา  ท.  ภวิสฺสาม 
จักเปน  เอกโต  โดยความเปนอันเดียวกัน  อุปโปสถทิวเส  ในวันแหง 
อุโบสถ  อนฺวฑฺฒมาส  ตลอดเดือนท้ังกึ่งตามลําดับ  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        อถ  ครัง้นั้น  เอต  จินฺตน  อ.  ความคิดนี้วา  เอวป  แมครัน้ 
เมื่อความเปนอยางนี้  (สมาเน)  เปนอยู  คณสงฺคณิกา  ว  อ.  ความ 
คลุกคลีดวยหมูเทียว   ภวิสฺสติ  จักมี  โน  แกเรา  ท.  ตฺว  อ.  ทาน 
อคฺคึ  ยังไฟ  ชาเลยฺยาสิ  พึงใหโพลง  ปพฺพเต  ที่ภูเขา  ตว  ของ  
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ทาน  อห  อ.  ขาพเจา  อคฺคึ   ยังไฟ  ชาเลสฺสามิ  จักใหโพลง 
ปพฺพเต  ที่ภูเขา   มม  ของขาพเจา มย  อ.  เรา  ท.  ชานิสฺสาม 
จักรู  (อมฺหาก)   อตฺถิภาว  ซึ่งความท่ีแหงเรา  ท.  มอียู   ตาย  สฺาย 
ดวยความหมายรูนั้น  อิติ  ดังนี้  อโหสิ  ไดมีแลว  เนส  ตาปสาน   
แกพระดาบส  ท.  เหลาน้ัน  ฯ  เต  เทฺว  ตาปสา  อ.  พระดาบส  ท.  ๒ 
เหลาน้ัน  กรสึุ  กระทําแลว  ตถา  เหมือนอยางนั้น ฯ 
 
        ๒.  ๑๒/๙  ต้ังแต  ติรจฺฉานา  นาเมเต  อุชุชาติกา  โหนฺติ 
เปนตนไป. 
        ติรจฺฉานา  นาม  ชื่อ  อ.  สัตวดิรจัฉาน  ท.  เอเต  เหลาน่ัน 
อุชุชาติกา  เปนสัตวมีชาติอันตรง  อกุฏิลา  เปนสัตวไมคดโกง  โหนฺติ 
ยอมเปน  ปน  สวนวา  มนุสฺสา  อ.  มนุษย ท.  จินฺเตนฺติ  ยอมคิด 
อฺ  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอ่ืน  หทเยน  ดวยหัวใจ  กเถนฺติ  ยอมกลาว 
อฺ  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอ่ืน  มุเขน  ดวยปาก  เตนเอว  การเณน  เพราะ 
เหตุนั้นนั่นเทียว  (หตฺถาจริยปุตฺโต)  อ.  บุตรของนายควาญชาง 
(เปสฺโส)  ชื่อวาเปสสะ  อาห   กราบทูลแลววา  ภนเฺต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  หิ  แทจริง  ย  อิท  ขนฺธปฺจก  อ.  หมวดหาแหงขันธนี้ใด 
มนุสฺสา  คือ  อ.  มนุษย  ท.   เอต  ขนธฺปฺจก  อ.  หมวดหาแหงขันธ 
นั้น  คหน  เปนธรรมชาตรกชัฏ  (โหติ)  ยอมเปน  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  หิ  แทจริง  ย   อิท  ขนฺธปฺจก  อ.  หมวดหาแหง  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 5 

ขันธนี้ใด  ปสโว  คือ  อ.  สัตวของเลี้ยง  ท.  เอต  ขนฺธปฺจก  อ. 
หมวดหาแหงขันธนั้น  อุตฺตาน  เปนธรรมชาติต้ืน   (โหติ)  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  ฯ   
        โส  สุนโข  อ.  สุนัขนั้น กตฺวา  กระทําแลว  กาล  ซึ่งกาละ 
นิพฺพตฺโต  บังเกิดแลว  ตาวตึสภวเน  ในภพชื่อวาดาวดึงส  อจฺฉรา- 
สหสฺสปริวุโต  ผูอันพันแหงนางอัปสรแวดลอมแลว  อนโุภสิ  เสวย 
แลว  มหาสมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติอันใหญ  (อตฺตโน)  อุชุทฏิตาย 
เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีความเห็นอันตรง  (อตฺตโน)  อกุฏลิตาย 
เพราะความท่ีแหงตนเปนผูไมคดโกง  ตาย  นั้น อิติ  ดวยประการ 
ฉะน้ี  ฯ   สทโฺท  อ.  เสียง  ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  ของเทพบุตรนั้น 
มนฺตยนฺตสฺส  ผูปรึกษาอยู  กณฺณมูเล  ณ  ที่ใกลแหงหู  กสฺสจิ  ของ 
ใคร ๆ  ผรติ  ยอมแผไป  โสฬสโยชนฏาน   ตลอดที่อันมีโยชน  ๑๖ 
เปนประมาณ  ฯ  ปน  สวนวา  ปกติกถาสทฺโท  อ.  เสียงแหงถอยคํา 
ตามปกติ  ฉาเทติ  ยอมกลบ  เทวนคร  ซึ่งเทพนคร  ทสโยชนสหสฺส 
อันมีพันแหงโยชน  ๑๐  เปนประมาณ  สกล  ทั้งสิ้น ฯ  เตนเอว 
การเณน  เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว   (วจน)  อ.  คําวา  โฆสกเทวปุตฺโต 
อ.  เทพบุตรชื่อวาโฆสกะ  อิติ  ดังนี้  นาม  เปนชื่อ  อสฺส  เทว- 
ปุตฺตสฺส  ของเทพบุตรนั้น  อโหส ิ ไดเปนแลว  ฯ  (ปุจฺฉา)  อ. 
อันถามวา  ปน  ก ็ เอโส  เอวภาโว  อ.  ความเปนอยางนี้นั่น  นิสฺสนฺโท 
เปนผลเครื่องหลั่งไหลออก  กสฺส  กมฺมสฺส  แหงกรรมอะไร  (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ ฯ   (วิสฺสชฺชน)  อ.  อันเฉลยวา  (เอโส  
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เอวภาโว)  อ.  ความเปนอยางนี้นั่น  (นิสฺสนฺโท)  เปนผลเครื่องหลั่ง- 
ไหลออก  ภุกฺกรณสฺส แหงการเหาหอน  เปเมน  ดวยความรัก   
ปจฺเจกพุทฺเธ  ในพระปจเจกพุทธเจา  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
โส  โฆสกเทวปุตฺโต  อ.  โฆสกเทพบุตรนั้น  ตฺวา  ดํารงอยูแลว 
ตตฺถ  ตาวตึสภวเน  ในภพชื่อวาดาวดึงสนั้น  น  จิร  สิ้นกาลไมนาน 
จวิ  เคลื่อนแลว ฯ 
        หิ  จริงอยู  เทวปุตฺตา  อ.  เทพบุตร  ท.  จวนฺติ  ยอมเคลื่อน 
เทวโลกโต  จากเทวโลก  การเณหิ  เพราะเหตุ  ท.  จตูหิ  ๔  อิติ 
คือ  อายุกฺขเยน  เพราะความส้ินไปแหงอายุ  ปฺุกฺขเยน  เพราะ 
ความส้ินไปแหงบุญ  อาหารกฺขเยน  เพราะความส้ินไปแหงอาหาร 
โกเปน  เพราะความโกรธ ฯ  ปฺุกมฺม  อ.  บญุกรรม  พหุ  มาก 
เยน  เทวปุตฺเตน  กต  เปนกรรมอันเทพบุตรองคใดกระทําแลว โหติ 
ยอมเปน  โส  เทวปุตฺโต  อ.  เทพบุตรนั้น  อุปฺปชชฺตฺิวา  เกิดข้ึนแลว 
เทวโลเก  ในเทวโลก  ตฺวา  ดํารงอยูแลว  ยาวตายุก  กําหนด 
เพียงใดแหงอายุ  นิพฺพตฺตติ  ยอมบังเกิด  อุปรุปริ  ในเบื้องบนและ 
เบื้องบน  (โส  เทวปุตฺโต)  อ.  เทพบุตรนั้น  จวติ  นาม  ชื่อวา 
ยอมเคลื่อน  ตตฺถ  จตูสุ  การเณสุ  ในเหตุ  ท.  ๔  เหลาน้ันหนา 
อายุกฺขเยน  เพราะความส้ินไปแหงอายุ  เอว  อยางนี้ ฯ  ปฺุ 
อ.  บญุ   ปรตฺิต  อันนิดหนอย  เยน  เทวปุตฺเตน  กต  เปนกรรม 
อันเทพบุตรองคใดกระทําแลว  โหติ  ยอมเปน  ต  ปุ ฺ  อ.  บญุน้ัน 
ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  ของเทพบุตรนั้น  ขียติ  ยอมส้ินไป  อนฺตรา  ว  
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ในระหวางเทียว  ธฺ  วิย  ราวกะ  อ.  ขาวเปลือก  จตุปฺจนาฬิมตฺต 
อันมีทะนาน  ๔,๕  เปนประมาณ  ปกขิฺตฺต  อันบุคคลใสเขาแลว   
ราชโกฏาคาเร  ในเรือนคลังของพระราชา  (ขียนตฺ)  สิ้นไปอยู 
(โส  เทวปุตฺโต)  อ.  เทพบุตรนั้น  กโรติ  ยอมกระทํา  กาล  ซึ่ง 
กาละ  อนฺตรา  ว  ในระหวางเทียว (โส  เทวปุตฺโต)  อ.  เทพบุตร 
นั้น  จวติ  นาม  ชื่อวายอมเคลื่อน  ปฺุกฺขเยน  เพราะความส้ินไป 
แหงบุญ  เอว  อยางนี้ ฯ  อปโร  เทวปุตฺโต  อ.  เทพบุตรองคอ่ืน 
อีก  ปริภฺุชมาโน  บรโิภคอยู  กามคุเณ  ซึ่งกามคุณ  ท.  อปร-ิ 
ภฺุชิตฺวา  ไมบริโภคแลว  อาหาร  ซึง่อาหาร  สติสมฺโมเสน  เพราะ 
ความหลงพรอมแหงสติ  กิลนฺตกาโย  ผูมีกายอันลําบากแลว  กโรติ 
ยอมกระทํา  กาล  ซึ่งกาละ  (โส  เทวปุตฺโต)  อ. เทพบุตรนั้น 
จวติ  นาม  ชือ่วายอมเคลื่อน  อาหารกฺขเยน  เพราะความส้ินไปแหง 
อาหาร  เอว  อยางนี้  ฯ  อปโร  เทวปุตฺโต  อ.  เทพบุตรองคอ่ืนอีก 
อสหนฺโต  อดทนไมไดอยู  สมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติ  ปรสฺส  เทวปุตฺตสฺส 
ของเทพบุตรองคอ่ืน  กุชฺฌิตฺวา  โกรธแลว  กโรติ  ยอมกระทํา 
กาล  ซึ่งกาละ  (โส  เทวปุตฺโต)  อ.  เทพบุตรนั้น  จวติ  นาม 
ชื่อวายอมเคลื่อน  โกเปน  เพราะความโกรธ  เอว  อยางนี้  ฯ 
ปน  ก ็ อย  โฆสกเทวปุตฺโต  อ.  โฆสกเทพบุตรนี้  ปริภฺุชนฺโต 
บริโภคอยู  กามคุเณ  ซึ่งกามคุณ  ท.  มฏุสฺสติ  เปนผูมีสติอันหลง 
แลว  หุตฺวา  เปน  จวติ  ยอมเคลื่อน  อาหารกฺขเยน  เพราะความ 
สิ้นไปแหงอาหาร   ฯ  จ   ปน  ก็แล   (โส   โฆสกเทวปุตฺโต)  
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อ.  โฆสกเทพบุตรนั้น  จวิตฺวา  ครั้นเคลื่อนแลว  คณฺหิ  ถือเอาแลว 
ปฏิสนฺธึ  ซึ่งปฏิสนธิ  กุจฺฉิสฺมึ  ในทอง  นครโสภิณิยา  ของหญิง 
ผูมีความงามในพระนคร  โกสมฺพิย  ในเมืองโกสัมพี ฯ   
 
        ๓.  ๑๘/๘  ต้ังแต   โสป   น  เตนหิ  คนฺตฺวา  กุมฺภการ  วเทหิ 
เปนตนไป. 
        โสป  โฆสโก  อ.  นายโฆสกะแมนั้น  วตฺวา  กลาวแลววา 
เตนหิ  ถาอยางนั้น  ตฺว  อ.  เจา  คนฺตฺวา  จงไปแลว  วเทหิ  จง 
กลาววา  กิร  ไดยินวา  ตฺว  อ.  ทาน  เอก  กมฺม  อ.  กรรมอยาง 
หน่ึง  ปตรา  อันบิดา  เม  ของขาพเจา  อาณตฺต  สั่งไวแลว  หีโย 
วันวาน  ต  กมฺม  ยังกรรมนั้น   นิปฺผาเทหิ  จงใหสําเร็จเถิด  (อิติ) 
ดังน้ี   กุมฺภการ  กะนายชางหมอ  อิติ  ดังนี้  น  เสฏ ิปุตฺต  กะ 
บุตรของเศรษฐีนั้น  อุยฺโยเชสิ  สงไปแลว  ฯ  โส  เสฏ ิปุตฺโต 
อ.  บุตรของเศรษฐีนั้น   คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  ตสฺส 
กุมฺภการสฺส  ของนายชางหมอนั้น  อาจ  ไดกลาวแลว  ตถา   เหมือน 
อยางนั้น  ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  กุมฺภกาโร  อ.  นายชางหมอ  น  ทารก  ยังเด็ก 
นั้น  มาเรตฺวา  ใหตายแลว  เสฏ ินา  (วจนสฺส)  วุตฺตนิยาเมนเอว 
โดยทํานองแหงคําอันเศรษฐีกลาวแลวน่ันเทียว  ขิป  โยนไปแลว 
อาวาเป  ในเตา ฯ  โฆสโกป  แม  อ.  นายโฆสกะ  กีฬิตฺวา  เลน  
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แลว  ทิวสภาค  ตลอดสวนแหงวัน  คนฺตฺวา  ไปแลว  เคห  สูเรือน 
สายณฺหสมเย  ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
ตาต  แนะพอ  ตฺว  อ. เจา  น  คโต  เปนผูไมไปแลว  อสิ  ยอม 
เปน  กึ  หรือ  อิติ  ดังน้ี  เสฏ ินา  อันเศรษฐี  ทิสฺวา  เห็นแลว   
วุตฺเต  กลาวแลว  อาโรเจสิ  บอกแลว  อตฺตโน  อคตการณ  จ  ซึ่ง 
เหตุแหงตนไมไปแลวดวย  กนฏิสฺส  คตการณ  จ  ซึ่งเหตุแหงนองชาย 
ไปแลวดวย  ฯ 
        เสฏ ี  อ.  เศรษฐี  สตฺุวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคําน้ัน 
วิรวิตฺวา  รองแลว  มหาวิรว  รองดวยเสียงอันดังวา  ตฺว  อ.  ทาน 
มา  อวธิ  อยาไดฆาแลว  อิติ  ดังนี้  ปกฺกุฏ ิตโลหิโต  วิย  เปนผู 
เพียงดังวา  มีโลหิตอันเดือดพลานแลว  สกลสรีเร  ในสรรีะทั้งส้ิน 
หุตฺวา  เปน  (วตฺวา)  กลาวแลววา  กุมภฺการ  ดูกอนนายชางหมอ 
อมฺโภ  ผูเจริญ  ตฺว  อ.  ทาน   มา  ม  นาสยิ  อยายังขาพเจาให 
ฉิบหายแลว  ตฺว  อ.  ทาน  มา  ม  นาสยิ  อยายังขาพเจาใหฉิบหาย 
แลว  อิติ  ดังน้ี  ปคฺคยฺห  ประคองแลว  พาหา   ซึ่งแขน  ท. 
กนฺทนฺโต  คร่ําครวญอยู  อคมาสิ  ไดไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก 
ตสฺส  กุมฺภการสฺส  ของนายชางหมอน้ัน  ฯ 
        กุมฺภกาโร  อ.  นายชางหมอ  ทิสฺวา  เห็นแลว  ต  เสฏ ี  ซึ่ง 
เศรษฐีนั้น  อาคจฺฉนฺต  ผูมาอยู  ตถา  เหมือนอยางนั้น  อาห  กลาว 
แลววา  สามิ  ขาแตนาย   ตฺว  อ.  ทาน  มา  กริ  อยากระทําแลว 
สทฺท  ซึ่งเสียง  กมฺม  อ.  กรรม   เต  ของทาน   นิปฺผนฺน   สําเร็จ  
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แลว  อิติ  ดังน้ี  ฯ  โส  เสฏ ี  อ.  เศรษฐีนั้น ปพฺพเตน  วิย   
มหนฺเตน  โสเกน  อวตฺถริโต  เปนผูอันความเศราโศก  อันใหญ  อัน 
เพียงดังวาภูเขาทวมทับแลว  หุตฺวา  เปน  ปฏิสเวเทสิ   เสวยเฉพาะ 
แลว  โทมนสฺส  ซึ่งความโทมนัส  อนปฺปก  อันไมนอย  ปทุฏมโน 
ปุคฺคโล  อ.  บุคคลผูมีใจอันโทษประทุษรายแลว  อปฺปทุฏสฺส  ปุคฺคลสฺส 
ตอบุคคลผูไมประทุษรายแลว  (ปฏิสเวเทสิ)   เสวยเฉพาะแลว 
(โทมนสฺส)   ซึ่งความโทมนัส  (อนปฺปก)   อันไมนอย   อถาต 
ฉันใดแล   (ตถา)  ฉันนั้น  ฯ 
        เตน   การเณน  เพราะเหตุนั้น  ภควา  อ.  พระผูมีพระภาคเจา 
อาห   ตรัสแลววา 
        โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด   ทุกสสฺติ  ยอมประทุษราย 
        (ปุคฺคเลสุ)  ในบุคคล  ท.  อปฺปทุฏเสุ  ผูไม 
        ประทุษรายแลว  อทณฺเฑสุ  ผูไมมีอาชญา  ทณฺเฑน 
        ดวยอาชญา  (โส  ปุคฺคโล)  อ.  บคุคลนั้น  นิคจฺฉติ 
        ยอมเขาถึง  ทสนฺน  านาน  อฺตร  าน  ซึ่ง 
        แหงฐานะ  ท.  ๑๐  หนา   ฐานะอยางใดอยางหน่ึง 
        ขิปฺปเอว  พลันนั่นเทียว  ผรุส   เวทน  ปาปุเณ  วา 
        คือพึงถึง  ซึ่งเวทนาอันหยาบ  หรือ  ชานึ  ปาปุเณ 
        วา  คือหรือวาพึงถึง  ซึ่งความเส่ือม  สรีรสฺส  เภทน 
        ปาปุเณ วา  คือพึงถึง   ซึ่งความแตกไป  แหงสรีระ 
        หรือ  ครุก  อาพาธ  ปาปุเณ   วาป  คือแมหรอืวา  
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        พึงถึง  ซึ่งความอาพาธอันหนัก  จิตฺตกฺเขป  ปาปุเณ 
        วา  คือพึงถึง  ซึ่งความฟุงซานแหงจิต  หรอื  ราชโต 
        อุปสคฺค  ปาปุเณ  วา  คือหรือวาพึงถึง  ซึ่งความ 
        ขัดของ  แตพระราชา   ทารุณ  อพฺภกฺขาน  ปาปุเณ   
        วา  คือพึงถึง  ซึ่งการกลาวตู  อันทารุณ   หรือ 
        าตีน  ปริกฺขย  ปาปุเณ  วา  คือหรือวาพึงถึง  ซึ่ง 
        ความสิน้ไปรอบ  แหงญาติ  ท.  โภคาน  ปภงฺคุณ 
        ปาปุเณ  วา  คือหรือวาพึงถึง  ซึ่งความผุพัง  แหง 
        โภคะ  ท.  อถวา  อกีอยางหนึ่ง  อคฺคิ  อ.  ไฟ  ปาโก 
        ผูเผาผลาญ  ฑหติ  ยอมไหม  อคารานิ  ซึ่งเรือน  ท. 
        อสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลนั้น  โส  ปุคฺคโล 
        อ.  บุคคลน้ัน  ทุปฺปฺโ  ผูมีปญญาช่ัว  อุปปชฺชติ 
        ยอมเขาถึง  นิรย  ซึ่งนรก  เภทา  เพราะความ 
        แตกไป  กายสฺส  แหงกาย  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
         
        ๔.  ๒๐/๗  ต้ังแต  เสฏ ิโน  ปเนกา  ธีตา  อตฺถิ  เปนตนไป. 
        ปน  ก ็ ธีตา  อ.  ธิดา  เอกา  คนหนึ่ง  เสฏ ิโน  ของ 
เศรษฐี   อตฺถ ิ มีอยู   (สา  เสฏ ิธีตา)   อ.  ธิดาของเศรษฐีนั้น 
ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  เปนผูประกอบดวยอันแสดงข้ึนซ่ึงกาลฝน 
๑๕,๑๖  อภิรปูา  เปนผูมีรูปงาม  ปาสาทิกา  เปนผูนํามาซึ่งความ  
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เลื่อมใส  (โหติ)  ยอมเปน ฯ  (เสฏ ี)  อ.  เศรษฐี  ทตฺวา 
ใหแลว  ทาส ึ ซึ่งนางทาสี   เปสนการิก  ผูกระทําซ่ึงกิจเปนเหตุสงไป 
เอกเอว  คนหนึ่งนั่นเทียว  รกฺขิตุ  เพ่ืออันรักษา  ต  ธีตร  ซึ่งธิดา 
นั้น  วสาเปสิ  ยังธิดาใหอยูแลว  สริิคพฺเภ  ในหองอันเปนสิริ   
อุปริตเล  บนพื้นในเบ้ืองบน  ปาสาทสฺส  แหงปราสาท  สตฺตภูมิกสฺส 
อันประกอบดวยภาคพื้น  ๗  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  เสฏ ิธีตา 
อ.  ธิดาของเศรษฐี  เปเสสิ  สงไปแลว  ต  ทาสึ  ซึง่นางทาสีนั้น 
อนฺตราปณ  สูระหวางแหงตลาด ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  เสฏ ิชายา  อ.  ชายาของเศรษฐี  ทิสฺวา  เห็น 
แลว  น  ทาสึ  ซึ่งนางทาสีนั้น  ปุจฺฉิตฺวา  ถามแลววา  ตฺว  อ. 
เธอ  คจฺฉสิ  จะไป  กุหึ  าเน  ณ ที่ไหน  อิติ  ดังน้ี  (วจเน) 
ครั้นเมื่อคําวา  อยฺเย  ขาแตเจาแม  อห  อ.  ดิฉัน  (คจฺฉามิ)   จะ 
ไป  เปสเนน  ดวยกิจเปนเหตุสงไป  ธีตาย  แหงธิดา  อิติ  ดังนี ้
(ทาสิยา)  อันนางทาสี  วุตฺเต  กลาวแลว  อาห  กลาวแลววา 
ตฺว  อ.  เธอ  เอหิ  จงมา  อิโต  ขางนี้  ตาว  กอนเถิด  เปสน 
อ.  กิจเปนเหตุสงไป  ติฏตุ  จงต้ังไวเถิด  ตฺว  อ. เธอ  อตฺถริตฺวา 
จงลาดแลว  ปก  ซึ่งต่ัง  โธวิตฺวา  จงลางแลว  ปาเท  ซึ่งเทา  ท. 
มกฺขิตฺวา  จงทาแลว  เตล  ซึ่งน้ํามัน  อตฺถริตฺวา  จงลาดแลว  สยน 
ซึ่งเปนที่นอน  เทหิ  จงให  ปุตฺตสฺส  แกบุตร  เม  ของฉัน 
ตฺว  อ.  เธอ  กริสฺสสิ  จักกระทํา  เปสน  ซึ่งกิจเปนเหตุสงไป  ปจฺฉา 
ในภายหลัง  อิติ  ดังนี้  ฯ  สา  ทาสี  อ.  นางทาสีนั้น  อกาสิ  
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ไดกระทําแลว  ตถา  เหมือนอยางนั้น  ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน เสฏธีตา  อ.  ธิดาของเศรษฐี  สนฺตชฺเชสิ 
คุกคามพรอมแลว  น  ทาสึ ซึ่งนางทาสีนั้น  อาคต  ผูมาแลว  จิเรน 
โดยกาลนาน  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  สา  ทาสี  อ.  นางทาสีนั้น  อาห   
กลาวแลววา  อยฺเย  ขาแตเจาแม   ตฺว  อ.  ทาน  มา  กุชฺฌิ  อยา 
โกรธแลว  เม  ตอดิฉัน  เสฏ ิปุตฺโต  อ.  บุตรของเศรษฐี  โฆสโก 
ชื่อวาโฆสกะ  อาคโต  มาแลว  อห  อ.  ดิฉัน  กตฺวา  กระทําแลว 
อิท  จ  อิท  จ กมฺม  ซึ่งกรรมน้ีดวยน้ีดวย  ตสฺส  โฆสกสฺส  แก 
นายโฆสกะน้ัน  คนฺตฺวา  ไปแลว  ตตฺถ  อนฺตราปเณ  ที่ระหวาง 
แหงตลาดน้ัน  อาคตา  เปนผูมาแลว  อมฺหิ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
น  เสฏ ีธีตร  กะธิดาของเศรษฐีนั้น  ฯ 
        เปม  อ.  ความรัก  ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว  ฉวิอาทีนิ  องฺคานิ 
ซึ่งอวัยวะ  ท.  มีผิวเปนตน  อาหจฺจ  จดแลว  อฏ ิมิฺช  ซึ่งเยื่อใน 
กระดูก   ิต  ต้ังอยูแลว  เสฏ ิปุตฺโต แกธิดาของเศรษฐี  สุตฺวา  ว 
เพราะฟง  นาม  ซึ่งชื่อวา  เสฏ ิปุตฺโต  อ.  บุตรของเศรษฐี  โฆสโก 
ชื่อวาโฆสกะ  อิติ  ดังนี้เทียว  ฯ  หิ  จริงอยู  สา  เสฏ ิธีตา  อ. ธดิา 
ของเศรษฐีนั้น  ปชาปตี  เปนปชาบดี  ตสฺส  โฆสกสฺส  ของนาย 
โฆสกะนั้น  (ตสฺส  โฆสกสฺส)  โกตุหลิกกาลสฺมึ  ในกาลแหงนาย 
โฆสกะนั้นเปนนายโกตุหลิก  หุตฺวา  เปน  อทาสิ  ไดใหแลว  นาฬิ- 
โกทน  ซึ่งขาวสุกมีทะนานเปนประมาณ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  แกพระ 
ปจเจกพุทธเจา  ฯ  (สา  อิตฺถี)  อ.  หญงิน้ัน  อาคนฺตฺวา  มาแลว  
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นิพฺพตฺตา  บังเกิดแลว  อิมสฺมึ  เสฏ ิกุเล  ในตะกูลของเศรษฐีนี้ 
อานุภาเวน  ดวยอานุภาพ  ตสฺส  กมฺมสฺส  แหงกรรมน้ัน  ฯ  โส 
ปุพฺพสิเนโห  อ.  ความสิเนหาในกาลกอนน้ัน  อวตฺถริตฺวา  ทับลงแลว  
คณฺหิ  ยึดเอาแลว  น  เสฏ ิธีตร  ซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้น  อิติ  ดวย 
ประการฉะน้ี  ฯ  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  ภควา  อ.  พระผูมี   
พระภาคเจา  อาห  ตรัสแลววา 
        อุปฺปล  วา  อ.  ดอกอุบลหรือ  (เสสชลชปุปฺผ  วา) 
        หรือวา  อ.  ดอกไมอนัเกิดในน้ําอันเหลือ  (นิสสฺาย) 
        อาศัยแลว  (อุทก  วา)  ซึ่งนํ้าหรอื  (กทฺทม   วา) 
        หรือวาซ่ึงเปอกตม  (ชายเต)  ยอมเกิด  อุทเก 
        ในนํ้า  ยถา  ฉันใด  เปม  อ. ความรัก  ต   นั้น 
        ชายเต  ยอมเกิด  (อิเมหิ  ทฺวีห ิ การเณหิ)  เพราะ 
        เหตุ  ท.  ๒  เหลาน้ี  ปุพฺเพสนฺนิวาเสน  วา  คือ 
        เพราะการอยูรวมกัน  ในกาลกอนหรือ  ปจฺจุปฺปนฺน- 
        หิเตน  วา  คือหรอืวาเพราะความเกื้อกูลอันเกิดขึ้น 
        เฉพาะแลว  เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
 
        ๕.  ๒๔/๑๗  ต้ังแต  เสฏ ี  มโตติ  คนฺตฺวา  อุเทนสฺส  รฺโ 
เปนตนไป. 
        (นาครา)  อ.  ชาวพระนคร  ท.  (สุตฺวา)  สดับแลววา  เสฏ ี  
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อ.  เศรษฐี  มโต  ตายแลว  อิติ  ดังนี้  คนฺตฺวา  ไปแลว  อาโรเจสุ 
กราบบังคมทูลแลว  รฺโ  แดพระราชา  อุเทนสฺส  พระนามวา 
อุเทน  ฯ  ราชา  อ. พระราชา  การาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหกระทํา 
แลว  สรีรกิจฺจ  ซึ่งกิจดวยสรีระ  ตสฺส  เสฏ ิสฺส  ของเศรษฐีนั้น 
ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลววา  ปน  ก ็ ปุตฺโต  วา  อ.  บุตรหรือ  ธีตา  วา 
หรือวา  อ.  ธิดา  อสฺส  เสฏ ิสฺส  ของเศรษฐีนั้น  อตฺถิ   มีอยูหรือ   
อิติ  ดังนี้  ฯ  (นาครา)  อ.  ชาวพระนคร ท.  (อาหสุ)  กราบ 
บังคมทูลแลววา  เทว  ขาแตสมมติเทพ  ปุตฺโต  อ.  บุตร  ตสฺส 
เสฏ ิโน  ของเศรษฐีนั้น  โฆสโก  นาม  ชื่อวาโฆสกะ  อตฺถิ  มีอยู 
เทว  ขาแตสมมติเทพ  (เสฏ ี)   อ. เศรษฐี   นิยฺยาเทตฺวา  มอบ 
หมายแลว  สาปเตยฺย  ซึ่งทรัพยสมบัติ  สพฺพ  ทั้งปวง  ตสฺส โฆสกฺสฺส 
แกนายโฆสกะน้ัน  มโต ตายแลว  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        อปรภาเค  ในกาลเปนสวนอ่ืนอีก  ราชา  อ.  พระราชา 
ปกฺโกสาเปสิ  ทรงยังราชบุรุษใหรองเรียกมาแลว  เสฏ ิปุตฺต  ซึง่บุตร 
ของเศรษฐี  ฯ  จ  ก็  ตสฺมึ  ทิวเส  ในวันนั้น  เทโว  อ.  ฝน 
วสฺสิ  ตกแลว  อุทก  อ.  น้ํา  สณฺาติ  ยอมต้ังอยูดวยดี  ตตฺถ  ตตฺถ 
าเน  ในท่ีนั้นนั้น  ราชงฺคเณ  ที่เนินของพระราชา  ฯ  เสฏ ิปุตฺโต 
อ.  บุตรของเศรษฐี  ปายาสิ  เดินไปแลว  (จินฺตาเนน)  ดวยอันคิดวา 
อห  อ.เรา   ปสฺสิสฺสสิ  จักเฝา  ราชาน  ซึ่งพระราช  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
ราชา  อ.  พระราชา  วิวรตฺิวา  ทรงเปดแลว  วาตปาน  ซึ่งพระแกล 
โอโลเกนฺโต  ทรงแลดูอยู  ต  เสฏ ิปุตฺต  ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  
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อาคจฺฉนฺต  ผูเดินมาอยู  ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  (ต  เสฏ ิปุตฺต) 
ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  ราชงฺคเณ  อุทก  ลงฺเฆตฺวา  อาคจฺฉนฺต  ผู 
กระโดดขามแลว  ซึ่งน้ํา  ที่เนินของพระราชา  เดินมาอยู  ปุจฺฉิตฺวา 
ตรัสถามแลว  (เสฏ ิปุตฺต)  ซึ่งบุตรของเศรษฐี  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   
 ิต  ผูมาแลว  ถวายบังคมแลว  ยืนอยูแลววา  ตาต  ดูกอนพอ  ตฺว 
อ.  เธอ  โฆสโก  นาม  เปนผูชื่อวาโฆสกะ  (อสิ)  ยอมเปนหรอื 
อิติ  ดังนี้  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  เทว  ขาแตสมมติเทพ  อาม 
พระเจาขา  (เอว)  อ.  อยางนั้น  อิติ  ดังนี้  (โฆสเกน)  อัน 
นายโฆสกะ  วุตฺเต กราบทูลแลว  ต  เสฏ ิปุตฺต  ยงับุตรของเศรษฐี 
นั้น  สมสฺสาเสตฺวา  ใหหายใจดวยดีแลว  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา 
ตฺว  อ. เธอ  มา  โสจิ  อยาเศราโศกแลววา  ปตา  อ.  บิดา  เม 
ของเรา  มโต  ตายแลว  อิติ  ดังนี้  อห  อ.  เรา  ทสสฺามิ  จักให 
เสฏ ิฏาน  ซึ่งตําแหนงแหงเศรษฐี  เปตฺติก  อันเปนของมีอยูของ 
บิดา  ตว  ของเธอ  ตุยฺหเอว  แกเธอนั่นเทียว  อิติ  ดงัน้ี อุยฺโยเชส ิ
ทรงสงไปแลว  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา  ตาต  ดูกอนพอ  ตฺว 
อ.  เจา  คจฺฉ  จงไปเถิด  อิติ  ดังนี้  ฯ  จ  ก ็ ราชา  อ.  พระ 
ราชา  โอโลเกนฺโต  ว  อฏาสิ  ไดประทับยืนแลดูอยูแลวเทียว  ต 
เสฏ ิปุตฺต  ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  คจฺฉนฺต  ผูไปอยู ฯ 
        โส  โฆสโก  อ.  นายโฆสกะน้ัน  อลงฺฆิตฺวา  ไมกระโดยขาม 
แลว  (อุทก)  ซึ่งนํ้า  (อตฺตนา)   ลงฺฆิต  อันตนกระโดดขามแลว 
อาคมนกาเล  ในกาลอันเปนที่มา  โอตริตฺวา  ขามลงแลว  อคมาสิ  
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ไดไปแลว  สณิก  คอย ๆ ฯ  อถ  ครัง้น้ัน  ราชา  อ.  พระราชา 
ปฏโกสาเปตฺวา  ทรงยังราชบุรุษใหรองเรียกมาแลว  น  โฆสก  ซึ่ง 
นายโฆสกะน้ัน  ตโต  ว  านโต  จากท่ีนั้นเทียว  ปุจฺฉิ  ตรัสถาม 
แลววา  ตาต  ดูกอนพอ  ตฺว  อ. เธอ  อาคจฺฉนฺโต  เมื่อมา   
สนฺติก  สูสํานัก  มม  ของฉัน  ลงฺฆิตฺวา  กระโดดขามแลว  อุทฏ 
ซึ่งนํ้า  อาคมฺม  มาแลว  คจฺฉนฺโต  เมื่อไป  โอตริตฺวา  ขาม 
ลงแลว  คจฺฉสิ  ยอมไป  สณิก  คอย ๆ  อิทานิ  ในกาลน้ี  ก ึ นุ 
เพราะเหตุอะไรหนอ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (โฆสโก)  อ.  นายโฆสกะ 
(อาห)  กราบทูลแลววา  เทว  ขาแตสมมติเทพ  อาม  พระเจาขา 
ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะน้ัน  อห  อ.  ขาพระองค   กุมารโก  เปนผูเปน 
เด็ก  (อมฺหิ)  ยอมเปน  เอโส  กาโล  อ.  กาลน้ี  กีฬนกาโล  นาม 
ชื่อวาเปนกาลอันเปนที่เลน  (โหติ)  ยอมเปน  ปน  ก็  อิทานิ 
ในกาลน้ี  านนฺตร  อ.  ฐานันดร  เม  อันขาพระองค  ปฏิสฺสุต 
ฟงเฉพาะแลว  เทเวน  จากสมมติเทพ  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
(มยา)  ยถาปรุ  อจริตฺวา  อิทานิ  สณิเกน  หุตฺวา  จริตุ  อ.  อัน 
ขาพระองค  ไมเที่ยวไปแลว  ตามในกอน  เปนผูคอย ๆ  เปนเที่ยวไป 
ในกาลน้ี  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        ราชา  อ.  พระราชา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  วจน  ซึ่งคํา 
นั้น  (จินฺเตตฺวา)  ทรงดําริแลววา  อย  ปุริโส  อ.  บรุุษนี้  ธิติมา 
เปนคนมีปญญาเปนเครื่องทรงจํา  (โหติ)  ยอมเปน  อห  อ.เรา 
ทสฺสามิ  จักให  านนฺตร  ซึ่งฐานันดร  อสฺส  ปรุสิสฺส  แกบรุษุน้ัน  
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อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  ทตฺวา  พระราชทานแลว 
ปตร  ภุตฺตโภค  ซึ่งโภคะอันบิดาบริโภคแลว  อทาสิ  ไดพระราชทาน 
แลว  เสฏ ิฏาน  ซึ่งตําแหนงแหงเศรษฐี  สพฺพสเตน  ดวยรอย 
แหงวัตถุทั้งปวง ฯ  โส  โฆสโก  อ.  นายโฆสกะน้ัน  ตฺวา  ยนื   
อยูแลว  รเถ  บนรถ  อกาสิ  ไดกระทําแลว  ปทกฺขิณ  ซึ่งอัน 
ปทักษิณ  นคร  ซึ่งพระนคร ฯ  (ตสฺส  โฆสกสฺส)  โอโลกโิตโล- 
กิตฏาน  อ.  ที่อันนายโฆสกะน้ันแลดูแลวและแลดูแลว  กมฺปติ 
ยอมหว่ันไหว ฯ 
 
        ๖.  ๓๖/๑๒  ต้ังแต   อถสฺส  ปตฺต  โอโลเกนฺโต  ตุจฺฉ  ปตฺต 
เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  (อิสฺสโร)  อ.  ชนผูเปนอิสระ  โอโลเกนฺโต 
แลดูอยู  ปตฺต  ซึ่งบาตร  อสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ของพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน   ทิสฺวา  เห็นแลว  ปตฺต  ซึ่งบาตร  ตุจฺฉ  อันเปลา 
สูโร  เปนผูกลา  หุตฺวา  เปน  อวิสหนฺโต  ไมอาจอยู  คเหตุ  เพ่ืออัน 
รับเอา  ปตฺต   ซึ่งบาตร  อชานนตาย  เพราะความเปนคืออันไมรู 
เคเห  ภตฺตสฺส  อตฺตโน  นิฏ ิตานิฏ ิตภาว  ซึ่งความท่ีแหงภัต  ในเรือน 
ของตน  เปนภัตสําเร็จแลวและไมสําเร็จแลว  วตฺวา  เรียนแลววา 
ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  โถก  กาล ยังกาล 
หนอยหน่ึง  อธิวาเสถ  จงใหอยูทับเถิด  อิติ  ดังนี้  คนฺตฺวา  ไป  
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แลว  ฆร  สูเรือน  เวเคน  โดยเร็ว  ปุจฺฉิตฺวา  ถามแลววา  ภตฺต 
อ.  ภัต  อมฺหาก  เพ่ือเรา  ท.  นิฏ ิต  สําเร็จแลวหรือ  อิติ  ดังนี ้
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  (ภตฺต)  อ.  ภัต  (ตุมฺหาก)  เพ่ือทาน  ท. 
นิฏ ิต  สําเร็จแลว  อิติ  ดงัน้ี  (อุปฏาเกน)   อันอุปฏฐาก  วุตฺเต   
กลาวแลว  อาห  กลาวแลววา  ตาต  แนะพอ  อฺโ  ปุคฺคโล 
อ.  บุคคลอ่ืน  สมฺปนฺนเวคตโร  ผูมีความเร็วอันถึงพรอมแลวกวา 
ตยา  กวาทาน  นตฺถ ิ ยอมไมมี  ตฺว  อ.  ทาน  ปตฺวา  ถึงแลว 
ต  ภทนฺต  ซึง่ทานผูเจริญน้ัน  ชเวน  ดวยการแลนไป  สีเฆน  อันเร็ว 
วตฺวา  กลาวแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท. 
เทถ  จงให  ปตฺต  ซึ่งบาตรเถิด  อิติ  ดังนี้  คเหตฺวา  จงรับเอา 
แลว  ปตฺต  ซึ่งบาตร  เอหิ  จงมา  เวเคน  โดยเร็วเถิด  อิติ  ดังนี้ 
ต  อุปฏาก  กะอุปฏฐากน้ัน  ฯ  โส อุปฏาโฏ  อ.  อุปฏฐากน้ัน 
ปกฺขนฺทิตฺวา  แลนไปแลว  เอกวจเนนเอว  ดวยคําคําเดียวน่ันเทียว 
คเหตฺวา  รับเอาแลว  ปตฺต  ซึ่งบาตร  อาหริ  นํามาแลว ฯ 
        อิสฺสโรป  แม  อ.  ชนผูเปนอิสระ  ปตฺต  ยังบาตร  ปูเรตฺวา 
ใหเต็มแลว  โภชนสฺส  ดวยโภชนะ  อตฺตโน  ของตน  อาห  กลาว 
แลววา  ตฺว  อ.  ทาน  คนฺตฺวา  จงไปแลว  สีฆ  เร็ว  อิม ปตฺต 
ยังบาตรน้ี  สมฺปาเทหิ  จงใหถึงพรอม  อยฺยสฺส แกพระผูเปนเจาเถิด 
อห  อ.  ฉัน  เทมิ  จะให  ปตฺตึ  ซึ่งสวนบุญ  อิโต  ทานโต แต 
ทานน้ี  เต  แกทาน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        โส  อุปฏาโก  อ.  อุปฏฐากน้ัน  คเหตฺวา  รบัเอาแลว  ต  
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ปตฺต  ซึ่งบาตรน้ัน  คนฺตฺวา  ไปแลว  ชเวน  ดวยการแลนไป 
ทตฺวา  ถวายแลว  ปตฺต  ซึ่งบาตร  ปจฺเจกพุทธสฺส  แกพระปจเจก-  
พุทธเจา  วนฺทิตฺวา  ไหวแลว  ปฺจปติฏ ิเตน  ดวยอันต้ังไวเฉพาะ 
แหงองค  ๕  อาห  กราบเรียนแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ 
เวลา  อ.  เวลา  อุปกฏา  ใกลเขามาแลว  อห  อ.  กระผม  คโต  จ 
เปนผูไปแลวดวย  อาคโต  จ  เปนผูมาแลวดวย  ชเวน  ดวยอัน   
แลนไป  อติสีเฆน  อันเร็วยิ่ง  (อมฺหิ)  ยอมเปน  วาหนานิ  อ. 
พาหนะ  ท.  ปฺจ  ๕  ปฺาสสกฺ ีสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ  อัน 
สามารถเพ่ืออันไป  สิ้น ๕๐  และ  ๖๐  และ  ๑๐๐  และ  ๑๒๐  โยชนาน 
แหงโยชน  ท.  นิพฺพตฺตนฺตุ  จงบังเกิด  เม  แกขาพเจา  ผเลน  ดวย 
ผล  เอตสฺส  ชวสฺส  แหงการแลนไปน่ัน  จ  อน่ึง  สรีร  อ.  สรรีะ 
เม  ของขาพเจา  อาคจฺฉนฺตสฺส  จ  ผูมาอยูดวย  คจฺฉนฺตสฺส  จ  ผู 
ไปอยูดวย  ตตฺต  รอนแลว  สุริยเตเชน  เพราะเดชของพระอาทิตย 
อาณา  อ.  อาชญา  เม  ของขาพเจา  สุริยเตชสทิสา  จงเปนเชนกับ 
ดวยเดชของพระอาทิตย โหตุ จงเปน  เม  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน 
ในที่แหงขาพเจาบังเกิดแลวและบังเกิดแลว  ผเลน  ดวยผล  ตสสฺ 
กมฺมสฺส  แหงกรรมนั้น  ปตฺติ  อ.  สวนบุญ  อิมสมฺึ  ปณฺฑปาเต 
ในบิณฑบาตน้ี  สามินา  อันนาย  ทินฺนา  ใหแลว  เม  แกขาพเจา 
อห  อ.  ขาพเจา  ภาคี  จงเปนผูมีสวน  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส  แหง 
ธรรมอันทาน  ท.  เห็นแลว  โหมิ จงเปน  นิสฺสนฺเทน  ดวยผล 
เปนเครื่องหลั่งไหลออก  ตสฺส  ปตฺติยา  แหงสวนบุญนั้น  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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        ปจฺเจกพุทฺโธ   อ.  พระปจเจกพุทธเจา  วตฺวา  กลาวแลววา 
เอว  ตยา  ปตฺถิตผล  อ.  ผลอันทานต้ังไวแลว  อยางนี้  โหตุ  จงมี 
เถิด  อิติ  ดังน้ี  อกาสิ  ไดกระทําแลว  อนุโมทน  ซึง่อันอนุโมทนา 
        (ผล)  อ.  ผล  อิจฺฉิต  อันทานปรารถนาแลว 
        ปตฺถิต  อันทานต้ังไวแลว  สมิชฌฺตุ  จงสําเร็จ  
        ดวยดี  ตุยฺห  แกทาน  ขิปฺปเอว  พลันนั่นเทียว 
        สงฺกปฺปา  อ.  ความดําริ  ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง 
        ปูเรนฺตุ  จงเต็ม จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา  ราวกะ 
        อ.  พระจันทร  อันมใีนดิถีที่  ๑๕  (ผล)  อ.  ผล 
        อิจฺฉิต  อันทานปรารถนาแลว  ปตฺถิต  อันทานต้ัง 
        ไวแลว  สมิชฺฌตุ  จงสําเร็จดวยดี  ตุยฺห แกทาน 
        ขิปฺปเอว  พลันนั่นเทียว  สงฺกปฺปา  อ.  ความดําริ  ท. 
        สพฺเพ  ทั้งปวง  ปูเรนฺตุ  จงเต็ม  มณิ  โชติรโส 
        ยถา  ราวกะ  อ.  แกวมณี  อันมีความรุงเรืองเปนรส 
        อิติ  ดังน้ี  ฯ 
         
        ๗.  ๓๙/๗  ต้ังแต   พฺราหฺมโณ  เวเคน  ฆร  คนฺตฺวา  โภติ 
เปนตนไป. 
        พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ  คนฺตฺวา  ไปแลว  ฆร  สูเรือน  
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เวเคน  โดยเร็ว  (วตฺวา)  กลาวแลววา  โภติ  แนะนางผูเจริญ 
โภติ  แนะนางผูเจริญ  อนุจฺฉวิโก   ปรุิโส  อ.  บรุษุผูสมควร  ธีตุ 
แกธิดา  เม  อันฉัน  ทิฏโ  เห็นแลว  ตฺว  อ.  ทาน  อลงฺกโรหิ 
จงประดับ  ต  ธีตร  ซึ่งธิดาน้ัน  สีฆ  เรว็  สีฆ  เร็วเถดิ  อิติ 
ดังน้ี  ต  ธีตร  ยังธิดาน้ัน  อลงฺการาเปตฺวา  ใหประดับแลว  อาทาย   
พาเอาแลว  สทฺธึ  พรอม  พฺราหฺมณิยา  ดวยนางพราหมณี  ปายาสิ 
เดินไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถ ุ ของพระศาสดา  ฯ 
        สกลนคร  อ.  พระนครทั้งส้ิน  สงฺขุภิ  แตกต่ืนแลววา  อย 
พฺราหมโณ  อ.  พราหมณนี้  อทตฺวา  ไมใหแลว  (ธตีร)  ซึ่งธิดา 
กสฺสจิ  แกใคร ๆ  (วจเนน)  ดวยคําวา  อนุจฺฉวิโก  ปุรโิส  อ.  บุรุษ 
ผูสมควร  ธตุี  แกธิดา  มยฺห  ขอเรา  นตฺถิ  ยอมไมมี  อิติ 
ดังน้ี  กาล  ตลอดกาล  เอตฺตก  อันมีประมาณเทาน้ี  กริ  ไดยินวา 
(อย  พฺราหฺมโณ)  อ.  พราหมณนี้  วทติ  ยอมกลาววา  อนุจฺฉวิโก 
ปุริโส  อ.  บรุุษผูสมควร  ธีตุ  แกธิดา  เม  อันเรา  ทิฏโ  เห็น 
แลว  อชฺช  ในวันนี้  อิติ  ดังน้ี  โส  ปุรโิส  อ.  บุรุษนั้น  กีทโิส 
นุ  โข  เปนผูเชนไรหนอแล  (โหติ )  ยอมเปน  มย  อ.  เรา  ท. 
ปสฺสิสฺสาม  จักเห็น  น  ปุริส  ซึ่งบุรษุน้ัน  อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
        มหาชโน  อ.  มหาชน  นิกฺขมิ  ออกไปแลว  สทฺธึ  พรอม 
เตนเอว  พฺราหฺมเณน  ดวยพราหมณนั้นนั่นเทียว ฯ  ตสฺมึ  พฺราหฺมเณ 
ครั้นเมื่อพราหมณนั้น  คเหตฺวา  พาเอาแลว  ธีตร  ซึ่งธิดา  อาคจฺฉนฺเต 
มาอยู  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อตฺวา  ไมประทับยืนอยูแลว  เตน  
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พฺราหฺมเณน  วุตฺตฏาเน  ในที่อันพราหมณนั้นกลาวแลว  ทสฺเสตฺวา 
ทรงแสดงแลว  ปทเจติย  ซึ่งเจดียคือรอยพระบาท  ตตฺถ  าเน  ใน 
ที่นั้น  คนฺตฺวา  เสด็จไป  อฏาสิ  ไดประทับยืนอยูแลว  อฺสฺมึ 
าเน  ในท่ีอ่ืน ฯ   
        หิ  แทจริง  ปทเจติย  อ.  เจดียคือรอยพระบาท  พุทฺธาน  ของ 
พระพุทธเจา ท.  ปฺายติ  ยอมปรากฏ  (อตฺตนา)  อธิฏาหิตฺวา 
อกฺกนฺตฏาเนเอว  ในท่ีอันพระองคทรงอธิษฐานแลว  ทรงเหยียบแลว 
นั่นเทียว  น   (ปฺายติ)  ยอมไมปรากฏ  อฺตฺถ  าเน  ใน 
ที่อ่ืน  จ  อนึง่  (ปทเจติย)  อ.  เจดียคือรอยพระบาท  (พทฺเธหิ) 
อธิฏ ิต  เปนรอยอันพระพุทธเจา  ท.  ทรงอธิษฐานแลว  อตฺถาย 
เพื่อประโยชน  เยส  ชนาน  แกชน  ท. เหลาใด  โหติ  ยอมเปน 
เต  ว  ชนา  อ.  ชน  ท.  เหลาน้ันเทียว  ปสฺสนฺติ  ยอมเห็น  น  ปทเจติย 
ซึ่งเจดียคือรอยพระบาทนั้น  ปน  ก ็ หตฺถิอาทโย  สตฺตา  อกฺกมนฺตุ  วา 
อ.  สัตว  ท.  มีชางเปนตน  จงเหยียบหรือ  มหาเมโฆ  วสฺสตุ  วา 
หรือวา  อ.  เมฆกอนใหญ  จงยังฝนใหตก  เวรมฺพวาตา  ปหรนฺตุ วา 
หรือวา  อ.  ลมชื่อวาเวรัมพะ  จงพัด  อทสฺสนกรณตฺถ  เพ่ืออันกระทํา 
ซึ่งการไมเห็น  เตส  ชนาน  แหงชน  ท.  เหลาน้ัน  โกจิ  อ.  ใคร ๆ 
น  สกโฺกติ  ยอมไมอาจ  มกฺฌขตุ  เพ่ืออันลบ  น  ปทเจติย  ซึ่งเจตีย 
คือรอยพระบาทน้ัน ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  พฺราหฺมณี  อ.  นางพราหมณี  อาห  กลาวแลว 
วา  โส  ปุรโิส  อ.  บรุุษนั้น  (วสติ)  ยอมอยู  กุหึ  าเน  ณ 
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ที่ไหน  อิติ  ดังน้ี   พฺราหฺมณ  กะพราหมณ  ฯ  (พฺราหฺมโณ) 
อ.  พราหมณ  (วตฺวา)  กลาวแลววา  อห  อ.  เรา  อวจ  ไดกลาว 
แลววา  ตฺว  อ.  ทาน  ติฏาหิ  จงยืนอยู   อิมสฺมึ  าเน  ในท่ีนี้ 
เถิด  อิติ  ดังน้ี  น  ปุริส  กะบุรุษนั้น  โส  ปรุิโส  อ.  บุรุษน้ัน 
คโต  ไปแลว  กุห ึ น ุ ปรุสิ  กะบุรุษนัน้  โส  ปรุิโส  อ.  บรุุษนั้น   
โอโลเกนฺโต  แลดูอยู  ทิสวฺา  เห็นแลว  ปทเจติย  ซึ่งเจดียคือรอย 
พระบาท  อาห  กลาวแลววา  อย  ปทวลฺโช  อ.  เครื่องใชสอย 
แหงรอยเทานี้  ปทวลฺโช  เปนเครื่องใชสอยแหงรอยเทา  อสฺส 
ปุริสสฺส  ของบุรุษน้ัน  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        พฺราหฺมณี  อ.  นางพราหมณี  ลกขฺณะมนฺเต  ยังมนตเปนเครื่อง 
ทํานายซ่ึงลักษณะแหงรอยเทา  ท.  ปรวิตฺเตตฺวา  ใหเปนไปรอบแลว 
อุปธาเรตฺวา  ใครครวญแลว  ปทลกฺขณ  ซึ่งลักษณะแหงรอยเทา 
(อตฺตโน)  ปคุณตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูชํานาญ  เวทาน  ใน 
เวท  ท.  ติณฺณ  ๓  สลกฺขณมนฺตาน  อันเปนไปกับดวยมนตเปน 
เครื่องทํานายซึ่งลักษณะ  วตฺวา  กลาวแลววา  พฺราหฺมณ  ขาแต 
พราหมณ  อิท  ปท  อ.  รอยเทาน้ี  ปท  เปนรอยเทา  ปฺจ- 
กามคุณเสวิโน  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคล  ผูเสพซึ่งกามคุณ  ๕ โดยปกติ 
(โหติ)  ยอมเปน  น  หามิได  อิติ  ดังนี ้ อาห  กลาวแลว 
คาถ  ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        ปท  อ.  รอยเทา  รตฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคล 
        ผูอันราคายอมแลว  อุกฺกุฏิก  เปนรอยเทากระหยง  
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        ภเว  พึงเปน  (ปท)  อ.  รอยเทา  ทุฏสฺส 
        ปุคฺคลสฺส   ของบุคคลผูอันโทษประทุษรายแลว 
        อนุปฬีต  เปนรอยเทาบีบตามแลว  สหสา  โดย 
        พลัน  โหติ   ยอมเปน  ปท  อ.  รอยเทา  มูฬฺหสฺส 
        ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลผูหลงแลว  อวกฑฺฒิต 
        เปนรอยเทาคราลงแลว  โหติ  ยอมเปน  อิท  ปท   
        อ.  รอยเทาน้ี  อีทิส  อันเชนนี้  ปท  เปนรอยเทา 
        วิวฏจฉฺทสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลผูมีกิเลสเปน 
        เครื่องมงุบังอันเปดแลว  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ 
        ดังน้ี  ฯ 
        อถ   ครัง้น้ัน  พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ  อาห  กลาวแลววา 
โภติ  แนะนางผูเจริญ  ตฺว  อ.  ทาน  ปสฺสนสีลา  เปนผูมีปกติเห็น 
มนฺเต  ซึ่งมนต  ท.  อุทกจาฏิย   กุมฺภิเล  (ปสฺสนฺโต  ปุคฺคโล)  วิย 
ราวกะ  อ.  บคุคลเห็นอยู   ซึ่งจรเข  ท.  ในตุมแหงนํ้า  เคหมชฺเฌ 
วสนโจเร  (ปสฺสนฺโต  ปคฺุคโล)  วิย  ราวกะ  อ.  บคุคล  เห็นอยู  ซึ่ง 
โจรผูอยู  ท.  ในทามกลางแหงเรือน  (อสิ)  ยอมเปน  ตฺว  อ. ทาน 
ตุณฺหี  จงเปนผูนิ่ง  โหหิ  จงเปนเถิด  อิติ  ดังนี้  นํา  พฺราหฺมณึ 
กะนางพราหมณีนั้น ฯ 
        (พฺราหฺมณี)  อ. นางพราหมณี  (อาห)  กลาวแลววา  พฺราหฺมณ 
ขาแตพราหมณ  ตฺว  อ.  ทาน  อิจฺฉสิ   ยอมปรารถนา  ย  วจน  ซึ่ง 
คําใด   วเทหิ  จงกลาว  ต  วจน  ซึ่งคํานั้นเถิด  อิท  ปท  อ. 
  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 26 

รอยเทานี้  ปท  เปนรอยเทา  ปฺจกามคุณเสวิโน  ปุคฺคลสฺส  ของ 
บุคคลผูเสพซ่ึงกามคุณ  ๕ โดยปกติ  (โหติ)  ยอมเปน  น  หามิได 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ   โอโลเกนฺโต  แลดอูยู  อิโต  จ   
ขางน้ีดวย   อิโต  จ  ขางนี้ดวย  ทิสฺวา  เห็นแลว  สตฺถาร  ซึ่ง 
พระศาสดา วตฺวา  กลาวแลววา  อย  สมโณ  อ.  สมณะนี้  โส 
ปุริโส  เปนบุรุษน้ัน  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  คนฺตฺวา  ไปแลว 
อาห   ทูลแลววา  สมณ  ขาแตสมณะ  อห  อ. ขาพเจา  ทมฺมิ 
ยอมให   ธีตร  ซึ่งธิดา  เต  แกทาน  โปสาวนตฺถาย  เพ่ือประโยชน 
แกอันเลี้ยงดูกัน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อวตฺวา  ว  ไมตรัสแลววา  ธีตรา  เต 
มยฺห  อตฺโถ  อตฺถิ  วา  อ.  ความตองการ  ดวยธิดา  ของทาน  มีอยู 
แกเรา  หรือ  (ธีตรา  เต  มยฺห  อตฺโถ)  นตฺถ ิ วา  หรือวา  อ. 
ความตองการ ดวยธิดา  ของทาน  ไมมีอยูแกเรา  อิติ  ดังนี้เทียว 
วตฺวา  ตรัสแลววา  พฺราหฺมณ  ดูกอนพราหมณ อห  อ.เรา  กเถมิ 
จะบอก  เอก  การณ  ซึ่งเหตุอันหน่ึง  เต  แกทาน  อิติ  ดังนี้ 
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  สมณ  ขาแตสมณะ  ตฺว  อ.  ทาน  กเถหิ 
ขอจงบอกเถิด  อิติ  ดังน้ี  (พฺราหฺมเณน)  อันพราหมณ  วุตฺเต 
ทูลแลว  อาจิกฺขิตฺวา  ตรัสบอกแลว  มหาภินิกฺขมนโต  ปฏาย 
ยาว  อชปาลนิโคฺรธมูลา  มาเรน  (อตฺตโน)  อนุพนฺธภาว  จ  ซึง่ 
ความท่ีแหงพระองค  ทรงเปนผูอันมารติดตามแลว  จําเดิม  แตการ  
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เสด็จออกไปเพื่อคุณอันใหญ  เพียงใด  แตโคนแหงตนอชปาลนิโครธ 
ดวย อชปาลนิโคฺรธมูเล  อตีโต  อิทานิ เม  เอโส  สมโณ โคตโม 
วิสย  อิติ  ตสฺส  มารสฺส  โสกาตุรสฺส  โสวูปสมนตฺถ  อาคตาหิ 
มารธีตาหิ  กุมาริกวณฺณาทิวเสน  ปโยชิตปโลภน  จ  ซึ่งการประเลา 
ประโลม  อันธิดาของมาร  ท.  ผูมาแลว  เพ่ืออันยังความเศราโศก 
แหงมารน้ัน  ผูกระสับกระสายดวยความเศราโศกวา  ในกาลน้ี  อ.  พระ 
สมณะผูโคตมะนี้  เปนไปลวงแลว  ซึง่วิสัย  ของเรา  ดังนี้  ใหเขา 
ไปสงบวิเศษ  ประกอบแลว  ดวยอํานาจแหงวรรณะ  มีวรรณะของ   
เด็กหญิงเปนตน  ที่โคนของตนอชปาลนิโครธดวย  อาห  ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา   อิม  นี้วา 
        ฉนฺโทอป  แม  อ.  ความพอใจ  เมถุนสฺมึ  ใน 
        เมถุน  น  อโหสิ  ไมไดมีแลว  (เม)  แกเรา 
        ทิสฺวาน  เพราะเห็น  ตณฺห  จ  ซึ่งนางตัณหาดวย 
        อรตึ  จ  ซึ่งนางอรดีดวย  ราค  จ  ซึ่งนางราคาดวย 
        (ฉนฺโท)  อ.  ความพอใจ  (เมถุนสฺมึ)  ในเมถุน 
        (ภวิสฺสติ)  จักม ี (เม)   แกเรา  (ทสิฺวาน) 
        เพราะเห็น  อิท  ตว  ธีตุ  สรีร  ซึง่สรีระ  ของธิดา 
        ของทานน้ี  มุตฺตกรีสปุณฺณ  อันเต็มแลวดวยมูตร 
        และคูถ  กึเอว  เพราะเหตุอะไรนั่นเทียว  อห  อ.เรา 
        น  อิจฺเฉ   ยอมไมปรารถนา  สมผฺุสิตุ  เพ่ืออัน 
        ถูกตอง  อิม  ตว  ธีตุ  สรีร  ซึ่งสรรีะ  ของธิดา 
        ของทานน้ี  ปาทาป  แมดวยเทา  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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        ๘.  ๔๙/๑๗  ต้ังแต   ต   สุตฺวา  อายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถาร 
เปนตนไป. 
        อานนฺโท  อ.  พระเถระชื่อวาอานนท  อายสฺมา  ผูมีอายุ  สุตฺวา 
ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคํานั้น  อโวจ  ไดกราบทูลแลว  เอต  วจน 
ซึ่งคําน้ีวา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  นาครา  อ. ชาวเมือง  ท. 
อิเม  เหลาน้ี  อกฺโกสนฺติ  ยอมดา  ปริภาสนฺติ  ยอมบริภาษ  อมฺเห   
ซึ่งเรา  ท.  มย  อ.  เรา  ท.  คจฺฉาม  จงไป  อิโต  นครโต  จาก 
เมืองนี้  อฺตฺถ  าเน  ในที่อ่ืนเถิด  อิติ  ดังนี้  สตฺถาร  กะ 
พระศาสดา  ฯ 
        (สตฺถา)  อ.   พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  มย  อ. เรา  ท.  (คจฺฉาม)  จะไป  กุห ึ าเน  ณ 
ที่ไหน  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (อานนฺโท)  อ.  พระเถระชื่อวาอานนท 
(อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  มย  อ. 
เรา  ท.  (คจฺฉาม)  จงไป  อฺ  นคร  สูเมืองอ่ืนเถิด  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  มนุสฺเสสุ  ครั้นเมืองมนุษย  ท.  ตตฺถ  นคเร  ในเมือง 
นั้น   อกฺโกสนฺเตสุ  ดาอยู  มย  อ.เรา  ท.  คมิสฺสาม จักไป 
กตฺถ  าเน  ณ  ที่ไหน  ปนุ  อีก  อิติ  ดังนี้  ฯ  (อานนฺโท) 
อ.  พระเถระชื่อวาอานนท  (อาห)  ทลูแลววา  ภนเฺต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  มย  อ. เรา  ท.  (คจฺฉาม)  จงไป  ตโตป  นครโต 
จากเมืองแมนั้น  อฺ  นคร  สูเมืองอ่ืน  อิติ  ดังนี้  ฯ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 29 

        (สตฺถา)  อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา  มนุสฺเสสุ 
ครั้นเมืองมนุษย  ท.  ตตฺถ  นคเร  ในเมืองนั้น  อกฺโกสนฺเตสุ  ดาอยู 
มย  อ. เรา  ท.  คมิสฺสาม  จักไป  กุหึ  าเน  ณ  ที่ไหน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
(อานฺนโท)  อ.  พระเถระชื่อวาอานนท  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  มย  อ.เรา  ท.  (คจฺฉาม)  จงไป  ตโต   
นครโต  จากเมืองนั้น  อ ฺ  นคร  สูเมืองอ่ืนเถิด  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแลววา  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  กาตุ  อ.  อันกระทํา  เอว  อยางนี้  น  วฏฏติ 
ยอมไมควร  อธิกรณ  อ. อธิกรณ  อุปปฺนฺน  เกิดข้ึนแลว  ยตฺถ 
าเน  ในท่ีใด  ตสฺมึ  อธิกรเณ  ครั้นเม่ืออธิกรณนั้น  วูปสนฺเต 
เขาไปสงบแลว  ตตฺถเอว าเน  ในที่นั้นนั่นเทียว  คนฺตุ  อ. อันไป 
อฺตฺถ  าเน  ในที่อ่ืน  วฏฏติ  ยอมควร  อานนฺท  ดูกอนอานนท 
ปน  ก ็ เต  ชนา  อ.  ชน  ท.เหลาน้ัน  เก  พวกไหน  อกฺโกสนฺติ 
ยอมดา  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (อานนฺโท)  อ.  พระเถระชื่อวาอานนท 
(อาห)   กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  สพฺเพ  ชนา 
อ.  ชน  ท.  ทั้งปวง  อุปาทาย  เขาไปถือเอา  ทาสกมฺมกเร  ซึ่งทาส 
และกรรมกร  ท.  อกฺโกสนฺติ  ยอมดา  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (สตฺถาป  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  อห  อ.เรา  โอติณฺณหตฺถิสทิโส  เปนผูเชนกับดวย 
ชางตัวขามลงแลว  สงฺคาม  สูสงคราม  (อมฺหิ)  ยอมเปน  หิ  ก ็
สหิตุ  อ.อันอดทน  สเร  ซึ่งลูกศร  ท.  อาคเต  อันมาแลว จตูหิ 
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ทิสาหิ  จากทิศ  ท.  ๔ ภาโร  เปนภาระ  โอติณฺณหตฺถิโน  ของชาง 
ตัวขามลงแลว  สงฺคาม  สูสงคราม  (โหติ)  ยอมเปน  (ยถา) 
ฉันใด  สหน  นาม  ชื่อ  อ.  ความอดทน  พหูหิ  ทุสสฺีเลหิ  ชเนหิ 
กถิตกถาน  ซึ่งถอยคํา  อันชน  ท.  มาก  ผูมีศีลอันโทษประทุษราย 
แลว  กลาวแลว ท.  ภาโร  เปนภาระ  มยฺห  ของเรา  (โหติ)  ยอม 
เปน  ตถาเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อตฺตาน  อารพฺภ 
ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อทรงพระปรารภ  ซึ่งพระองคแสดงซ่ึงธรรม 
อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  ติสฺโส  ๓   
นาควคฺเค  ในนาควรรค  อิมา  เหลาน้ีวา 
        อห  อ.  เรา  ติติกฺขิสสฺ   จักอดกลัน้  อติวากฺย 
        ซึ่งคําอันบุคคลพึงกลาวลวงเกิน  นาโค อิว  ราวกะ 
        อ.  ชางตัวประเสริฐ  (ติติกฺขนฺโต)  อดกลั้นอยู 
        สร  ซึ่งลูกศร  ปติต  อันตกแลว  จาปาโต  จากแลง 
        สงฺคาเม  ในสงคราม  หิ  เพราะวา  พหุชฺชโน 
        อ.  ชนมาก  ทุสฺสีโล  เปนผูมีศีลอันโทษประทุษราย 
        แลว   (โหติ)  ยอมเปน  (ราชปุริสา)  อ.  ราช- 
        บรุุษ  ท.  นยนฺติ  ยอมนําไป  ทนฺต  วาหน  ซึง่ 
        พาหนะอันบุคคลฝกแลว  สมิตึ  สูที่ประชุม  ราชา 
        อ. พระราชา  อภริูหติ  ยอมเสด็จขึ้นทรง   ทนฺต 
        วาหน  สูพาหนะอันบุคคลฝกแลว  โย  ปุคฺคโล 
        อ.  บุคคลใด  ติติกฺขติ  ยอมอดกลั้น  อติวากฺย  
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        ซึ่งคําอันบุคคลพึงกลาวลวงเกิน  (โส  ปุคฺคโล) 
        อ.  บุคคลน้ัน  ทนฺโต  ผูฝกแลว  เสฏโ  เปน 
        ผูประเสริฐท่ีสุด  มนุสฺเสสุ ในมนุษย  ท.  (โหติ) 
        ยอมเปน  อสฺสตรา  จ  อ. มาอัสดร  ท.  ดวย 
        อาชานียา  จ  อ.  มาอาชาไนย ท. ดวย  สินฺธวา  จ   
        อ.  มาสินธพ ท.  ดวย  กฺุชรา  มหานาคา  จ อ. 
        มหานาค  ท.  ชื่อวากุญชรดวย  ทนฺตา  ตัวอันบุคคล 
        ฝกแลว  วร  เปนสัตวประเสริฐ  (โหนฺติ)  ยอม 
        เปน  อตฺตทนฺโต  ปุคฺคโล  อ.  บคุคลผูมีตนอันฝก 
        แลว  วร  เปนสัตวประเสริฐ  ตโต  อสฺสตราทิ- 
        วาหนฺโต  กวาพาหนะมีมาอัสดรเปนตนนั้น  (โหติ) 
        ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
 
        ๙.  ๕๓/๗  ต้ังแต  มาคนฺทิยา  ต  ทิสฺวา  เทว  สปฺโปติ 
มหาสทฺท  เปนตนไป. 
        มาคนฺทิยา  อ.  พระนางมาคันทิยา  ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  ต 
สปฺป  ซึ่งงูนั้น  กตฺวา  กระทําแลว  มหาสทฺท  ซึ่งเสียงอันดังวา 
เทว  ขาแตสมมติเทพ  สปฺโป  อ.  งู  อิติ  ดังนี้  อกฺโกสนฺตี  เมื่อ 
จะดา  ราชาน  จ  ซึ่งพระราชาดวย  ตา  อิตฺถิโย  จ  ซึ่งหญิง  ท. 
เหลาน้ันดวย  อาห  กลาวแลววา  อย  ทนฺธราชา  อ. พระราชา  
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ผูเขลานี้  อลกฺขิโก  เปนผูไมมีบุญ  น  สุณาติ  ยอมไมฟง  วจน 
ซึ่งคํา   มยฺห  ของเรา  อิมาป  อิตฺถิโย   อ.  หญิง  ท.  แมเหลาน้ี 
นิสฺสิริกา  เปนคนไมมีสิริ  ทุพฺพินีตา  เปนคนอันใคร ๆ แนะนําแลว 
โดยยาก  (โหนฺติ)  ยอมเปน  (อิมา  อิตฺถิโย)   อ.หญิง  ท. เหลาน้ี   
น ลภนฺติ  ยอมไมได  กึ  นาม  ชื่อซ่ึงอะไร  สนฺติกา  จากสํานัก 
รฺโ  ของพระราชาหรือ  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  อิมสฺมึ  รฺเ 
ครั้นเมื่อพระราชานี้  มเตเอว  สวรรคตแลวน่ันเทียว  ชีวิสฺสถ  จัก 
เปนอยู  สุข  สบาย  กึ  นุ  หรือหนอ  (อิมสฺมึ  รฺเ)  ครั้น 
เมื่อพระราชาน้ี  ชีวนฺเต  ยังทรงพระชนมอยู  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท. 
ชีวถ  ยอมเปนอยู  ทุกฺข  อยางลําบากหรือ  อชชฺ  ในวันนี้  ปาปสุปโน 
อ.  สุบินอันลามก  มยา  อันเรา   ทิฏโ  เห็นแลว  เทว  ขาแต 
สมมติเทพ  สทฺโท  อ.  เสียง  เม  ของหมอมฉัน  วิรวนฺติยาป  ผู 
แมรองอยูวา  (ตยา)  คนฺตุ  อ.  อันพระองคเสด็จไป  ปาสาท 
สูปราสาท  สามาวติยา  ของพระนางสามาวดี  น  วฏฏติ ยอมไมควร 
อิติ  ดังนี้  ตยา  อันพระองค  น  สุโต  ไมทรงสดับแลว  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        ราชา  อ.  พระราชา  ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  สปปฺ  ซึ่งงู 
มรณภยตชฺชโิต  ผูอันความกลัวแตความตายคุกคามแลว  สมฺปชชฺลิโต 
วิย  ทรงเปนผูเพียงดังวาลุกโพลงแลว  โกเธน  ดวยความพิโรธวา 
อิมา  อิตฺถิโย  อ.  หญิง  ท. เหลาน้ี  กรสิฺสนฺติ  จักกระทํา  เอวรูปป 
นาม  กมฺม  ซึ่งกรรมชื่อแมอันมีรูปอยางนี้  อโห  โอ  อห  อ.  เรา 
 ื  
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ปาโป  ผูลามก  น  สทฺทห ึ ไมเชื่อแลว  วจน  ซึ่งคํา  อิมิสฺสา 
มาคนฺทิยาย  ของนางมาคันทิยานี้  อาจิกฺขนฺติยาป  ผูแมทูลบอกอยู 
อิมาส  อิตฺถีน  ปาปภาว  ซึ่งความท่ีแหงหญิง  ท.  เหลาน้ีเปนผูลามก 
(อิมา  อิตฺถิโย)  อ. หญิง  ท.เหลาน้ี  กตฺวา  กระทําแลว  ฉิทฺทานิ  
ซึ่งชอง ท.  คพฺเภสุ  ในหอง ท.  อตฺตโน  ของตน  นิสินฺนา  นั่ง 
แลว  ปม  กอน  ปฏปหิณึสุ  สงกลับแลว  กกฺุกุเฏ  ซึ่งไก ท.  มยา 
เปสิเต  ตัวอันเราสงมาแลว  ปุน  อีก  อชฺช  ในวันนี้  (อิมา  อิตฺถิโย) 
อ.  หญิง  ท.  เหลาน้ี  วิสสฺชฺชึส ุ ปลอยแลว  สปฺป  ซึ่งงู  สยเน 
บนที่เปนที่นอน  อิติ  ดังนี้  อโหส ิ ไดเปนแลว  ฯ 
        สามาวตีป  แม อ.  พระนางสามาวดี  อทาสิ  ไดใหแลว  โอวาท 
ซึ่งพระโอวาทวา  อมฺมา  ดูกอนแม  ท.  ปฏสรณ  อ. ที่เปนที่ระลกึ 
เฉพาะ  อฺ  อ่ืน  นตฺถ ิ ยอมไมมี  อมฺหาก  แกเรา ท.  ตุมฺเห 
อ.  ทาน  ท.  เมตฺตจิตฺต  ยังจิตอันประกอบแลวดวยเมตตา  สมเอว 
อันเสมอน่ันเทียว  ปวตฺเตถ  จงใหเปนไป  นรินฺเท  จ  ในพระราชา 
ผูเปนจอมแหงนระดวย  เทวิยา  จ  ในพระเทวีดวย  อตฺตนิ  จ  ใน 
ตนดวย  ตุมฺเห  อ.  ทาน ท.  มา  กริตฺถ  อยากระทําแลว  โกป 
ซึ่งความโกรธ  กสฺสจิ  ตอใคร ๆ  อิติ  ดังน้ี  อิตฺถีสตาน  แกรอย 
แหงหญิง  ท.  ปฺจนฺน ๕ ฯ 
        ราชา  อ. พระราชา  อาทาย  ทรงถือเอาแลว  สิงฺคธนุ  ซึ่ง 
พระธนูอันมีสัณฐานเพียงดังวาเขาสัตว  สหสฺสถาม  อันมีเรี่ยวแรงอัน 
บุคคลกําหนดแลวดวยพัน  โปเถตฺวา  ทรงดีดแลว  ชิย  ซึ่งสาย  
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สนฺนยฺหิตฺวา  ทรงผูกสอดแลว  สร  ซึ่งลูกศร  วิสปต  อันดื่มแลว 
ซึ่งยาพิษ  ตา  อิตฺถิโย  ยังหญิง  ท. เหลาน้ัน  สพฺพา  ทั้งปวง 
ปาเปตฺวา  ใหยืนแลว  ปฏิปาฏิยา  ตามลําดับ  กตฺวา  กระทํา 
สามาวตึ  ซึ่งพระนางสามาวดี  ปุเร  ในเบ้ืองหนา  วิชฺสชฺเชสิ  ทรง 
ปลอยไปแลว  สร  ซึ่งลูกศร  อุเร  ที่พระอุระ  สามาวติยา  ของ   
พระนางสามาวดี ฯ 
        โส  สโร  อ.  ลูกศรน้ัน  ปฏินิวตฺติตฺวา  กลับมาเฉพาะแลว 
(อตฺตโน)  อาคตมคฺคาภิมุโข  ว  เปนลูกศรมีหนาเฉพาะตอหนทาง 
แหงตนมาแลวเทียว  หุตฺวา  เปน  ปวิสนฺโต  วิย  ราวกะวาเขาไป 
อยู  หทย  สูพระหทัย  รฺโ  ของพระราชา  อฏาสิ  ไดต้ังอยู 
แลว  เมตฺตานุภาเวน  ดวยอนุภาพแหงพระเมตตา  ตสฺสา  สามาวติยา 
ของพระนางสามาวดีนั้น ฯ 
        ราชา  อ.  พระราชา  จินฺเตสิ  ทรงดําริแลววา  สโร  อ. ลูกศร 
มยา  ขิตฺโต  อันเรายิงไปแลว  วิชฺฌิตฺวา  เจาะแลว  สลิป  แม 
ซึ่งศิลา  คจฺฉติ  ยอมไป  ปฏิหนนฏานป  แม อ. ทีอั่นเปนที่กระทบ 
อากาเส  ในอากาศ   นตฺถิ  ยอมไมมี  ปน  ก ็ อถ  ครั้นเมื่อความ 
เปนอยางนั้น  (สนฺเต)  มีอยู  เอโส  สโร  อ. ลูกศรน้ี  นิวตฺติตฺวา 
กลับมาแลว  หทยาภิมุโข  เปนลูกศรมีหนาเฉพาะตอหทัย  มม  ของ 
เรา  ชาโต  เกิดแลว  ห ิ แทจริง  อย  สโรป  แม  อ.  ลูกศรน้ี 
นิจฺจิตฺโต  อันมีจิตออกแลว  นิสฺสตฺโต  อันไมใชสัตว  นิชชฺีโว  อัน 
มีชีวิตออกแลว  ชานาติ  ยอมทราบ  คุณ  ซึ่งคุณ  เอติสฺสา  
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สามาวติยา  ของพระนางสามาวดีนั่น  อห  อ. เรา  มนุสฺสภูโตป  ผู 
แมเปนมนุษยเปนแลว  น  ชานามิ  ยอมไมทราบ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        โส  ราชา  อ.  พระราชานั้น  ฉฑฺเฑตฺวา  ทรงทิ้งแลว  ธนุ 
ซึ่งพระธนู  ปคฺคยฺห  ทรงประคองแลว  อฺชล ึ ซึง่อัญชลี  นิสทีิตฺวา 
ประทับนั่งแลว  อุกกฺุฏิก  กระหยง  ปาทมูเล  ณ  ทีใ่กลแหงพระบาท   
สามาวติยา  ของพระนางสามาวดี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา 
อิม  นี้วา 
        อห  อ. ฉัน  สมฺมุยหฺามิ  ยอมหลงดวยดี  ปมุยหฺาม ิ
        ยอมหลงท่ัว  ทิสา  อ. ทิศ  ท.  สพฺพา  ทั้งปวง 
        มุยฺหนฺติ  ยอมมืดมวั  เม  แกฉัน  สามาวติ 
        ดูกอนสามาวดี  ตฺว ม  ตายสฺสุ  จ  อ.เธอ  จง 
        ตานทานไว  ซึ่งฉันดวย  ตฺว  เม  สรณ  ภว  จ 
        อ.  เธอจงเปนที่ระลึก  ของฉัน  จงเปนดวย  อิติ 
        ดังน้ี  ฯ 
        สา  สามาวตี  อ.  พระนางสามาวดีนั้น  สุตฺวา  สดับแลว  วจน 
ซึ่งพระดํารัส  ตสฺส  รฺโ  ของพระราชาน้ัน  อวตฺวา  ไมกราบทูล 
แลววา  เทว  ขาแตสมมติเทพ  สาธุ  อ.  ดีละ  ตฺว  อ. พระองค 
คจฺฉ  จงทรงถึง  ม  ซึ่งหมอมฉัน  สรณ  วาเปนที่ระลึกเถิด  อิติ 
ดังน้ี  (อาห)  กราบทูลแลววา  มหาราช  ขาแตพระมหาราชเจา 
อห  อ.หมอมฉัน   คตา  เปนผูถึงแลว  ย  ปุคฺคล  ซึง่บุคคลใด 
สรณ  วาเปนที่ระลึก  (อมฺหิ)  ยอมเปน  ตฺวป  แม  อ.  พระองค  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 36 

คจฺฉ  จงทรงถึง  ตเอว  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ันนั่นเทียว  สรณ  วา 
เปนที่ระลึกเถิด  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        สามาวดี  อ.  พระนางสามาวดี  สมฺมาสมฺพุทธ- 
        สาวิกา  ผูเปนสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
        วตฺวา   ครั้นกราบทูลแลว  อิท  วจน  ซึ่งคําน้ี   
        อาห  กราบทูลแลววา  ตฺว  อ. พระองค  มา  คจฺฉ 
        จงอยาทรงถึง  ม  ซึง่หมอมฉัน  สรณ  วาเปนที่ 
        ระลกึ  อห  อ. หมอมฉัน  คตา  เปนผูถึงแลว 
        ย  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลใด  สรณ  วาเปนที่ระลึก 
        (อมฺหิ)  ยอมเปน  มหาราช  ขาแตพระมหาราชเจา 
        เอโส  ปุคฺคโล  อ.  บคุคลนั่น  พุทฺโธ  เปน 
        พระพทุธจา  (โหติ)   ยอมเปน  เอโส  พุทฺโธ 
        อ.  พระพุทธเจาพระองคนั่น  อนตฺุตโร  ทรงเปน 
        ผูยอดเยี่ยม  (โหติ)  ยอมเปน สรณ  คจฺฉ  ต 
        พุทฺธ  จ  อ.พระองค  จงทรงถึง  ซึ่งพระพุทธเจา 
        พระองคนั้น  วาเปนที่ระลึกดวย  ตฺว  เม  สรณ 
        ภว  จ  อ.พระองค  จงทรงเปนที่ระลึก  ของ 
        หมอมฉัน  จงเปนดวย  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        ราชา  อ. พระราชา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  วจน  ซึ่งพระ 
ดํารัส  ตสฺสา  สามาวติยา  ของพระนางสามาวดีนั้น  วตฺวา  ตรสัแลว 
วา  อิทานิ ในกาลน้ี  อห  อ.  ฉัน  ภายามิ  ยอมกลัว  อติเรกตร  
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ยิ่งข้ึนกวา  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        เอโส  อห  อ.  ฉันนัน่   ปมุยฺหาม ิ ยอมหลงท่ัว 
        ภิยฺโย  ยิ่ง  ทิสา  อ.  ทิศ  ท.  สพฺพา  ทั้งปวง 
        มุยฺหนฺติ  ยอมมืดมวั  เม  แกฉัน  สามาวติ  ดูกอน 
        สามาวดี  ตฺว ม  ตายสฺสุ  จ  อ.  เธอ  จงตานทาน   
        ไว  ซึ่งฉันดวย  ตฺว  เม  สรณ  ภว  จ  อ. เธอ 
        จงเปนที่ระลึก  ของฉัน  จงเปนดวย  อิติ  ดังน้ี ฯ 
 
        ๑๐.  ๕๖/๒๐   ต้ังแต  มาคนฺทิยา  ยมห  กโรมิ  ต  ตถา 
อหุตฺวา  เปนตนไป. 
        มาคนฺทิยา  อ.  พระนางมาคันทิยา  จินฺเตตฺวา  คิดแลววา  อห 
อ.เรา  กโรมิ  ยอมกระทํา  ย  กมฺม  ซึ่งกรรมใด  ต  กมฺม 
อ.  กรรมน้ัน  อหุตฺวา  ไมเปนแลว  ตถา  เหมือนอยางนั้น  โหติ 
ยอมเปน  อฺถา  ว  โดยประการอ่ืนเทียว  อห  อ.เรา  กริสฺสสามิ 
จักกระทํา  ก ึ น ุ โข  อยางไรหนอแล   อิติ  ดังน้ี  (จินฺเตตฺวา) 
คิดแลววา  เอโส  อุปาโย  อ.  อุบายน้ี   อตฺถ ิ มีอยู  อิติ  ดังนี้ 
รฺเ  ครั้นเมื่อพระราชา  คจฺฉนฺเต  เสด็จไปอยู  อุยฺยานกีฬ  สูที่ 
เปนที่ทรงกีฬาในพระอุทยาน  ปหิณิ  สงไปแลว  สาสน  ซึ่งสาสนวา 
(จูฬปตา)  อ.อาว  คนฺตฺวา  จงไปแลว  ปาสาท  สูปราสาท 
สามาวติยา  ของพระนางสามาวดี  วิวราเปตฺวา  จงยังบุคคลใหเปดแลว  
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ทุสฺสโกฏาคารเตลโกฏาคารานิ   ซึง่เรือนคลังแหงผาและเรือนคลัง 
แหงน้ํามัน  ท.  ทุสฺสานิ  ยังผา  ท.  เตเมตฺวา  ใหเปยกแลว  เตล- 
จาฎีสุ  ในตุมแหงนํ้ามัน ท.  เวเตฺวา  จงพันแลว  ถมฺเภ  ซึ่งเสา ท. 
กตฺวา  จงกระทําแลว  ตา  อิตฺถิโย  ซึ่งหญิง  ท.  เหลาน้ัน  สพฺพา 
ทั้งปวง  เอกโต  โดยความเปนอันเดียวกัน  ปทหิตฺวา  จงปดแลว 
ทฺวาร  ซึ่งประตู  ทตฺวา  จงใหแลว  ยนตฺก  ซึ่งกุญแจ  พหิ  ใน   
ภายนอก  ททมาโน  ใหอยู  อคฺคึ  ซึ่งไฟ  เคเห  ที่ตําหนัก 
ทณฺฑทีปกาหิ  ดวยประทีปอันมีดาม ท.  โอตริตฺวา  จงขามลงแลว 
คจฺฉตุ  จงไปเถิด  อิติ  ดังน้ี  จูฬปตุ  เพื่ออาว ฯ 
        โส  มาคนฺทิโย  อ.  นายมาคันทิยะน้ัน  อภิรยฺุห  ข้ึนไปเฉพาะ 
แลว  ปาสาท  สูปราสาท  วิวราเปตฺวา  ยังบุคคลใหเปดแลว 
โกฏาคารานิ  ซึ่งเรือนคลัง  ท.  วตฺถานิ  ยังผา  ท.  เตเมตฺวา  ให 
เปยกแลว  เตลจาฏีสุ  ในตุมแหงนํ้ามัน ท.  อารภิ  เริม่แลว  เวเตุ 
เพ่ืออันพัน  ถมฺเภ  ซึ่งเสา  ท. ฯ อถ  ครั้งน้ัน  อิตฺถโิย  อ. หญิง  ท. 
สามาวตีปมุขา  ผูมีพระนางสามาวดีเปนหัวหนา  วทนฺติโย  กลาวอยูวา 
จูฬปตา  ขาแตอาว  เอต  กมฺม  อ.  กรรมนั่น  กึ  อะไร  อิติ  ดังนี้ 
น  มาคนฺทิย  กะนายมาคันทิยะน้ัน  อุปสงฺกมึสุ  เขาไปหาแลว ฯ 
(มาคนฺทิโย)  อ.  นายมาคันทิยะ  วตฺวา  กลาวแลว  เอว  อยางนี้วา 
อมฺมา  แนะแม  ท.  ราชา  อ.  พระราชา  (ม)  ยังฉัน  เวเติ 
ยอมใหพัน  ถมฺเภ  ซึ่งเสา  ท.  อิเม  เหลาน้ี  เตลปโลติกาหิ  ดวย 
ผาเกาอันชุบแลวดวยนํ้ามัน ท. ทฬฺหีกมฺมตฺถาย  เพื่อประโยชนแกอัน  
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กระทําใหมั่น  สุยุตฺตทุยตฺุต  กมฺม  อ.  กรรมอันบคุคลประกอบดีแลว 
และประกอบชั่วแลว  ราชเคเห  นาม  ชื่อในพระราชมณเฑียร  ทุชฺชาน 
เปนกรรมอันบุคคลรูไดโดยยาก  (โหติ)  ยอมเปน  อมฺมา  แนะ 
แม  ท.  ตุมฺเห อ.  ทาน  ท.  มา โหถ  จงอยามี  สนฺติเก  ในสํานัก 
เม  ของฉัน  อิติ  ดังนี้  ตา  อิตฺถิโย  ยังหญิง ท.   เหลาน้ัน  อาคตา 
ผูมาแลว  ปเวเสตฺวา  ใหเขาไปแลว  คพฺเภ  ในหอง  ปทหิตฺวา   
ปดแลว  ทฺวารานิ  ซึ่งประตู  ท.  ทตฺวา  ใหแลว  ยนตฺก  ซึ่งกุญแจ 
พหิ  ในภายนอก  ททนฺโต  ใหอยู  อคฺคึ  ซึ่งไฟ  ปฏาย  จําเดิม 
อาทิโต  แตเบื้องตน  โอตริ  ขามลงแลว ฯ 
        สามาวตี  อ.  พระนางสามาวดี  อทาสิ  ไดประทานแลว  โอวาท 
ซึ่งพระโอวาทวา  ปริจฺเฉโท  อ.  การกําหนด  อตฺตภาวาน  ซึ่ง 
อัตภาพ  ท.  อคฺคินา  ฌายมานาน  อันไฟไหมอยู  เอว  อยางนี้ 
อมฺหาก  ของเรา  ท.  วิจรนฺตีน  ผูทองเท่ียวไปอยู  สสาเร  ในสงสาร 
อนมตคฺเค  อันมีเบื้องตนและมีสุดอันใคร ๆ ไปตามอยูรูไมไดแลว 
พุทฺธาเณนป  แมอันพระญาณของพระพุทธเจา  น  สุกโร  ไมกระทํา 
ไดโดยงาย   ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  อปฺปมตฺตา  จงเปนผูไมประมาทแลว 
โหถ  จงเปนเถิด  อิติ  ดังน้ี  ตาส  อิตฺถีน  แกหญิง ท.  เหลาน้ัน ฯ 
ตา  อิตฺถิโย  อ. หญิง ท. เหลาน้ัน  เคเห  ครั้นเมื่อตําหนัก  (อคฺคินา) 
อันไฟ  ฌายนฺเต  ไหมอยู  มนสิกโรนฺติโย  กระทําไวในใจอยู 
เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน  ซึ่งพระกรรมฐานอันมีการกําหนดถือเอาซึ่ง 
เวทนาเปนอารมณ  กาจิ  อิตฺถิโย  อ. หญิง  ท.  บางพวก  (ปาปุณีสุ)  
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บรรลุแลว  ทุติยผล  ซึ่งผลท่ีสอง  กาจิ  อิตฺถิโย  อ.หญิง  ท. 
บางพวก ปาปุณึสุ  บรรลแุลว  ตติยผล  ซึ่งผลท่ีสาม 
        เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ.  คําวา  อถโข 
ครั้งน้ันแล  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ ท.  สมฺพหุลา  ผูมากพรอม  ปณฺฑปาต- 
ปฏิกฺกนฺตา  ผูกาวกลับแลวจากบิณฑบาต  ปจฺฉาภตฺต  ในกาลภายหลัง   
แตกาลแหงภัต  อุปสงฺกมึสุ  เขาไปเฝาแลว  ภควา  อ.  พระผูมี-   
พระภาคเจา  (วสติ)  ยอมเสด็จประทับอยู  เยน  ทิสาภาเคน  โดย 
สวนแหงทิศใด  เตน  ทิสาภาเคน  โดยสวนแหงทิศนั้น  (ภิกฺขู) 
อ.  ภิกษุ  ท.  อุปสฺกมิตฺวา  ครั้นเขาไปเฝาแลว  อภิวาเทตฺวา  ถวาย   
อภิวาทแลว  ภควนฺต  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา  นิสีทึสุ  นั่งแลว  เอกมนฺต 
ณ  สวนสุดขางหน่ึง  เต  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  เอกมนฺต 
นิสินฺนา  โข  ผูนั่งแลว  ณ  สวนสุดขางหน่ึงแล  อโวจุ  ไดกราบทูลแลว 
เอต  วจน  ซึ่งคํานี้วา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อิธ  ดังขา- 
พระองคทูลขอวโรกาส  อนฺเตปุร  อ. ภายในแหงบุรี  รฺโ  ของ 
พระราชา  อุเทนสฺส  พระนามวาอุเทน  อุยฺยานคตสฺส  ผูเสด็จไปแลว 
สูพระอุทยาน  (อคฺคินา)  อันไฟ  ทฑฺฒ  ไหมแลว  อิตฺถีสตานิ 
อ.  รอยแหงหญิง ท.  ปฺจ  ๕  สามาวตีปมุขานิ  อันมีพระนาง 
สามาวดีเปนหัวหนา  กาลกตานิ  เปนผูมีกาละอันกระทําแลว (โหนฺติ) 
ยอมเปน  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  กา ภูมิ  อ.  ภูมิอะไร  คติ 
เปนธรรมชาติเปนที่ไป  ตาส  อุปาสิกาน  ของอุบาสิกา  ท.  เหลาน้ัน 
(โหติ)  ยอมเปน  โก  ภโว  อ.  ภพอะไร  อภิสมฺปราโย  เปน  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 41 

ประเทศเปนท่ีไปในเบื้องหนาพรอมเฉพาะ  (ตาส  อุปาสิกาน)  ของ 
อุบาสิกา  ท.  เหลาน้ัน  (โหติ)   ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ภควนฺค 
กะพระผูมีพระภาคเจา  ฯ  (ภควา)  อ.  พระผูมีพระภาคเจา  (อาห)   
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  เอตฺถ  อุปาสิกาสุ ในอุบาสิกา  ท. 
เหลาน้ีหนา  อุปาสิกาโย  อ.  อุบาสิกา  ท.  โสตาปนฺนา  ผูเปน 
โสดาบัน  สนฺติ  มีอยู  สกทาคามินิโย  อุปาสิกาโย  อ. อุบาสิกา  ท. 
ผูเปนสกทาคามินี  สนฺติ  มีอยู  อนาคามินิโย  อุปาสิกาโย  อ. อุบาสิกาท. 
ผูเปนอนาคามินี  สนฺติ  มอียู  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  ตา  อุปาสิกาโย 
อ.  อุบาสิกา  ท.เหลาน้ัน  สพฺพา  ทั้งปวง  อนิปผลา  เปนผูมีผล 
ออกแลวหามิได  กาลกตา  เปนผูมีกาละอันกระทําแลว  (โหนติฺ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อถโข  ครั้งน้ันแล  ภควา  อ.  พระผูมีพระภาคเจา  วิทิตฺวา 
ทรงทราบแลว  เอต  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความน่ัน  อุทาเนสิ  ทรงเปลง 
แลว  อุทาน  ซึ่งพระอุทาน  อิม  นี้วา 
        โลโก  อ.  โลก  โมหสมฺพนฺธโน  อนัมีโมหะ 
        เปนเครือ่งผูกพรอม  ทิสฺสติ  ยอมปรากฏ  ภพฺพ- 
        รูโป อิว  เปนราวกะวามีรูปอันควร  (หุตฺวา)  เปน 
        พาโล  อ. ชนพาล  อุปธิพนฺธโน   ผูมีกิเลสเปน 
        เครื่องเขาไปทรงไวเปนเครื่องผูก  ตมสา  ปริวาริโต 
        ผูอันความมืดแวดลอมแลว  ขายติ  ยอมปรากฏ 
        สสฺสตี  วิย  เปนราวกะวามีความเท่ียง  (หุตฺวา)  
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        เปน  กิฺจน  อ.  ความกังวล  นตฺถิ  ยอมไมม ี
        ปสฺสโต  ปุคฺคลลฺส  แกบุคคลผูเห็นอยู  อิติ  ดังน้ี 
ตาย  เวลาย  ในเวลาน้ัน  (อิติ)  ดังนี้  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) 
อันพระธรรมสังคาหกาจารย  วุตฺต  กลาวแลว ฯ   
 
        ๑๑.  ๖๒/๑๒  ต้ังแต  ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  กถ 
เปนตนไป. 
        ปุเนกทิวส  ในวันหน่ึงอีก  ภิกฺขู  อ.ภิกษุ  ท.  กถ  ยังถอย 
คําวา  อิตฺถิโย  อ.หญิง ท.  ปฺจสตา  ผูมีรอยหาเปนประมาณ 
สามาวตีปมุขา  ผูมีพระนางสามาวดีเปนหัวหนา  อคฺคินา  อันไฟ 
ฌายึสุ  ไหมแลว  เคเห  ในพระตําหนัก  าตกา  อ. ญาติ  ท. 
มาคนฺทิยาย  ของพระนางมาคันทิยา  (ราชปุริเสหิ)  อันราชบุรุษ ท. 
ทตฺวา  ใหแลว  ปลาลคฺคึ  ซึ่งไฟอันฟางเปนเชื้อ  อุปริ  ในเบื้องบน 
ภินฺนา  ทําลายแลว  อยนงฺคเลหิ  ดวยไถอันเปนวิการแหงเหล็ก ท. 
มาคนฺทิยา  อ.  พระนางมาคันทิยา  (ราชปุริเสหิ)  อันราชบุรุษ  ท. 
ปกฺกา  ทอดแลว  ปกกฺุฏ ิตเตเลน  ดวยนํ้ามันอันเดือดพลานแลว 
เอตฺถ  ชเนสุ  ในชน ท.  เหลาน้ีหนา  เก  น ุโข  ชนา  อ.  ชน ท. 
เหลาไหนหนอแล   ชีวนฺติ  นาม  ชื่อวายอมเปนอยู  เก  ชนา  อ. 
ชน ท. เหลาไหน  มาตา  นาม  ชื่อวาตายแลว  อิติ  ดังน้ี  สมุฏาเปสุ 
ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมมฺสภาย ในธรรมสภา ฯ  
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        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา 
ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ ท.  สนนฺิสินฺนา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  นุ อะไรหนอ 
อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
(มย)  อ.  ขาพระองค ท.  (สนฺนิสินฺนา)  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  อิมาย 
นาม  กถวาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี  (เอตรหิ)  ในกาล   
บัดนี้  อิติ  ดงัน้ี  (ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท.  วุตฺเต  กราบทูลแลว 
วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  เยเกจิ  ชนา  อ. ชน ท. 
เหลาใดเหลาหน่ึง  ปมตฺตา  ประมาทแลว เต  ชนา  อ.  ชน  ท. 
เหลาน้ัน  ชีวนฺตาป  แมเปนอยู  วสฺสสต ตลอดรอยแหงป  มตา 
เอว  นาม  ชือ่วาตายแลวน่ันเทียว  เย  ชนา  อ.  ชน  ท. เหลาใด 
อปฺปมตฺตา  ไมประมาทแลว  เต  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน มตาป 
ผูแมตายแลว  ชีวนฺติเอว  ชื่อวายอมเปนอยูนั่นเทียว  ตสฺมา  เพราะ 
เหตุนั้น  มาคนฺทิยา  อ.  พระนางมาคันทิยา  ชีวนฺตีป  ผูแมยังเปนอยู 
มตาป  ผูแมตายแลว  มตาเอว  นาม  ชื่อวาตายแลวน่ันเทียว  อิตฺถิโย 
อ.  หญิง ท.  ปฺจสตา  ผูมีรอยหาเปนประมาณ  สามาวตีปมุขา  ผูม ี
พระนางสามาวดีเปนหัวหนา  มตาป  ผูแมตายแลว  ชีวนฺติเอว  นาม 
ชื่อวายอมเปนอยูนั่นเทียว  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุ  ท.  หิ  เพราะวา 
อปฺปมตฺตา  สตฺตา  อ.  สตัว  ท.  ผูไมประมาทแลว  น  มรนฺติ  นาม 
ชื่อวายอมไมตาย  อิติ  ดังนี้  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว   คาถา  ซึง่ 
พระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา  
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        อปฺปมาโท  อ.  ความไมประมาท  อมตปท  เปน 
        หนทางเครื่องดําเนินไปสูอมตะ  (โหติ)  ยอมเปน 
        ปมาโท  อ.ความประมาท  ปท  เปนหนทางเครื่อง 
        ดําเนินไป  มจฺจุโน  แหงมัจจุ  (โหติ)  ยอม   
        เปน  อปฺปมตฺตา  สตฺตา  อ.  สัตว ท.  ผูไมประมาท 
        แลว  น  มียนฺติ  ยอมไมตาย  เย  สตฺตา  อ. 
        สัตว  ท.  เหลาใด  ปมตฺตา  ประมาทแลว (เต 
        สตฺตา)  อ.  สัตว ท.  เหลาน้ัน  (สตฺตา)  อ.  สัตว ท. 
        มตา  ตายแลว  ยถา  ฉันใด  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
        (ตถา)  ฉันนั้น  ปณฑฺิตา  อ.  บณัฑิต  ท.  ตฺวา 
        ทราบแลว  เอต  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความน่ัน  วิเสสโต 
        โดยความแปลกกัน  (ตฺวา)  ดํารงอยูแลว 
        อปฺปมาทมฺหิ  ในความไมประมาท  ปโมทนฺติ 
        ยอมบันเทิง  อปฺปมาเท  ในความไมประมาท 
        รตา  เปนผูยินดีแลว  โคจเร  ในธรรมอันเปน 
        อารมณ  อริยาน  ของพระอริยเจา ท. (โหนฺติ) 
        ยอมเปน  เต  ปณฑฺติา  อ.  บณัฑิต  ท.  เหลาน้ัน 
        ฌายิโน  ผูมีความเพง  สาตฺติกา  ผูมีความเพียร 
        เปนไปติดตอ  ทฬฺหปรกฺกามา  ผูมีความบากบั่น 
        อันมั่น   นิจฺจ  เปนนิจ  ธีรา  ผูเปนปราชญ 
        ผุสนฺติ  ยอมถูกตอง  นิพฺพาน  ซึง่พระนิพพาน  
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        โยคกฺเขม  อันเปนแดนเกษมจากกิเลสเปนเครื่อง 
        ประกอบ  อนุตฺตร  อันยอดเยี่ยม  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท.  เหลาน้ันหนา  ปท  อ. บทวา  อปฺปมาโท 
อิติ  ดังนี้  ทีเปติ  ยอมแสดง  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความ  มหนฺต  อัน 
ใหญ  คือวา  คเหตฺวา  ถือเอาแลว  อตฺถ  ซึ่งเน้ือความ  มหนฺต   
อันใหญ  ติฏติ  ยอมตั้งอยู  ฯ  ห ิ จริงอยู  พุทฺธวจน  อ.  พระ 
พุทธพจน  เตปฏก  คือประชุมแหงปฎก  ๓  สกลป  แมทั้งส้ิน 
(อาจริเยน)  อาหริตฺวา  กถิยมาน  อันอาจารยนํามาแลวกลาวอยู 
โอตรติ  ยอมขามลง  อปฺปมาทเอว  สูความไมประมาทนั่นเทียว  ฯ 
        เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ.  พระดํารัสวา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ปทชาตินิ  อ.  ปทชาต  ท.  ปาณาน  ของ 
สัตวผูมีลมปราณ  ท.  ชงฺคลาน  ผูเที่ยวไปบนแผนดิน  ยานิ  กานิจิ 
เหลาใดเหลาหน่ึง  ตานิ  ปทชาตานิ  อ.  ปทชาต  ท.  เหลาน้ัน 
สพฺพานิ  ทั้งปวง  คจฺฉนฺติ  ยอมถึง  สโมธาน  ซึ่งอันต้ังลงพรอม 
หตฺถิปเท  ในรอยเทาแหงชาง  หตฺถิปท  อ.  รอยเทาแหงชาง  (โลเกหิ) 
อันชาวโลก ท.  อกขายติ  ยอมกลาว  อคฺค   วาเปนเลิศ   เตส  ปท- 
ชาตาน  แหงปทชาต  ท. เหลาน้ัน  ย  อิท  หตฺถิปท  (อิมสฺส  ตสฺส 
หตฺถิปทสฺส)  มหนฺตตฺเตน   เพราะความท่ีแหง - อ.  รอยเทาแหงชางนี้ใด 
รอยเทาแหงชางน้ีนั้น  เปนรอยใหญ  เสยฺยถาป  แมฉันใด  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ  ท.  ธมฺมา  อ.  ธรรม  ท.  กุสลา  อันเปนกุศล  เยเกจิ 
เหลาใดเหลาหน่ึง  เต  ธมมฺา  อ.  ธรรม  ท.เหลาน้ัน  สพฺเพ  ทั้งปวง  
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อปฺปมาทมูลกา  เปนสภาพมีความไมประมาทเปนมูล  อปฺปมาท- 
สโมสรณา  เปนสภาพมีความไมประมาทเปนที่ต้ังลงพรอม (โหนฺติ) 
ยอมเปน  อปฺปมาโท  อ.ความไมประมาท  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
อกฺขายติ  ยอมกลาว  อคฺค  วาเปนเลิศ  เตส  ธมฺมาน  แหงธรรม 
ท.  เหลาน้ัน  เอวเอว  โข  ฉันนั้นนั่นเทียวแล  อิติ  ดงัน้ี  (ภควตา)   
อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต  ตรัสแลว  ฯ 
        ปน  ก ็ โส  เอโส อปฺปมาโท  อ. ความไมประมาทน้ีนั้น 
อวิปฺปวาโส  นาม  ชื่อวาเปนความไมอยูปราศ  สติยา  จากสติ  (โหติ) 
ยอมเปน  อตฺถโต  โดยเนือ้ความ  จ ก็  เอต  อปฺปมาโท  อิติ 
วจน  อ. คําวา  อปฺปมาโท  ดังน้ีนั่น  นาม  เปนชื่อ  สติยา  แหง 
สติ  อุปฏ ิตาย  อันบุคคลเขาไปต้ังไวแลว  นิจฺจ  เปนนิจ  (โหติ) 
ยอมเปน  ฯ 
        (วินิจฺฉโย)  อ.  อันวินิจฉัย  (ปเท)  ในบทวา  อมตปท  อิติ 
ดังน้ี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ  นิพฺพาน 
อ.  พระนิพพาน  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอม 
ตรัสเรียก  อมต  วาอมตะ  หิ  เพราะวา  ต  นิพฺพาน  อ.  พระ 
นิพพานน้ัน  น  ชียติ  ชื่อวายอมไมแก  น  มียติ  ชือ่วายอมไมตาย 
(ตสฺส  นิพฺพานสฺส)   อชาตตฺตา  เพราะความท่ีแหงพระนิพพานนั้น 
เปนธรรมชาติไมเกิดแลว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (ต  นิพฺพาน) 
อ.  พระนิพพานน้ัน  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอม 
ตรัสเรียก  อมต  อิติ  วาอมตะ  ดังนี้  (สตฺตา)  อ.สัตว  ท.  ปชฺชนฺติ  
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ยอมถึง  อตฺโถ  อ.  อธิบายวา  ปาปุณนฺติ  ยอมบรรลุ  อมต  ซึ่ง 
อมตะ  อิติ  ดังน้ี  อิมินา  อปฺปมาเทน  ดวยความไมประมาทน้ี  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (อย  อปฺปมาโท)  อ.  ความไมประมาทนี้  ปท 
ชื่อวาเปนหนทางเครื่องถึง  (โหติ) ยอมเปน  ฯ  (อปฺปมาโท)   
อ.  ความไมประมาท  ปท  เปนหนทางเครื่องถึง  อมตสฺ  ซึ่งอมตะ 
(อตฺถรูป)  อ.  อรรถรูปวา  อธิคมุปาโย เปนอุบายอันเปนเครื่องบรรล ุ
อมตสฺส  ซึ่งอมตะ  อิติ  ดังน้ี  (ภควตา)  วุตฺต  เปนคําอธิบายอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ  ยอมเปน  อมตปท  ชื่อวาเปน 
หนทางเครื่องถึงซ่ึงอมตะ  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ 
        ปมชฺชนภาโว  อ.  ความเปนคือความมัวเมา  ปมาโท  อิติ 
ชื่อวาความประมาท ฯ  เอต  ปมาโท  อิติ  วจน  อ.  คําวา  ปมาโท 
ดังน้ีนั่น  นาม  เปนชื่อ  โวสฺสคฺคสฺส  ของการสละลง  สติยา  ซึง่ 
สติ  มุฏสจฺจสงฺขาตสฺส  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความเปนแหง 
บุคคลผูมีสติอันหลงแลว  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  มรณสฺส แหงความตาย  (อิติ)  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  มจฺจุโน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ  อรรถวา  อุปาโย  เปนอุบาย  คือวา   มคฺโค  
เปนหนทาง  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ปท  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        หิ  จริงอยู  ปมตฺโต  สตฺโต  อ.  สตัวผูประมาทแลว  น  อติ- 
วตฺตติ  ยอมไมเปนไปลวง ชาตึ  ซึ่งชาติ   ชาโตป  สตฺโต  อ. สตัว 
ผูแมเกิดแลว  ชียติ   จเอว  ยอมแกดวยน่ันเที่ยว  มียติ  จ  ยอมตาย  
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ดวย  อิติ  เพราะเหตุนั้น  ปมาโท  อ. ความประมาท  ปท  นาม 
ชื่อวาเปนหนทางเครื่องถึง  มจฺจุโน  แหงมัจจุ  โหติ  ยอมเปน  คือ 
วา  อุปเนติ  ยอมนําเขาไป  มรณ  สูความตาย ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  หิ  ก ็ (สตฺตา)  อ.  สัตว  ท.    
สมนฺนาคตา  ผูมาตามพรอมแลว  สติยา  ดวยสติ  อปฺปมตฺตา  ชื่อ 
วาผูไมประมาทแลว  (เกนจิ)  อันใคร ๆ  น  สลฺลกเฺขตพฺพา  ไม 
พึงกําหนดวา  (อปฺปมตฺตสตฺตา)  อ.  สตัวผูไมประมาทแลว ท.  น 
มรนฺติ  ยอมไมตาย  คือวา  อชรามรา  เปนผูไมแกและไมตาย  โหนฺติ 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  หิ  เพราะวา  สตฺโต  อ.  สัตว  โกจิ  ไร  ๆ 
อชรามโร  นาม  ชื่อวาผูไมแกและไมตาย  น  อตฺถ ิ ยอมไมมี  ปน 
แตวา   วฏฏ  นาม  ชื่อ  อ.  วัฏฏะ  ปมตฺตสฺส  สตฺตสฺส  ของสัตวผู 
ประมาทแลว  (พุทฺธาเณน)  อันพระพุทธญาณ  ปริจฺฉินฺน 
กําหนดแลว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  ปมตฺตา  สตฺตา  อ.  สัตว  ท. 
ผูประมาทแลว  ชีวนฺตาป  แมเปนอยูอยู   มตาเอว  นาม  ชื่อวา 
ตายแลวน่ันเทียว  (อตฺตโน)  อปริมุตฺตตฺตา  เพราะความท่ีแหงตน 
เปนผูไมพนแลว  ชาติอาทีหิ   ทกฺุเขหิ  จากทุกข  ท.  มีชาติเปนตน 
ปน  สวนวา  อปฺปมตฺตา  สตฺตา  อ.  สตัว  ท.  ผูไมประมาทแลว 
อปฺปมาทลกฺขณ  ยังลักษณะแหงความไมประมาท  วฑฺเฒตฺวา  ให 
เจริญแลว  สจฺฉิกตฺวา  กระทําใหแจงแลว  มคฺคผลานิ  ซึ่งมรรคและ  
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ผล  ท.  ขิปฺป  พลัน  น  นพฺิพตฺตนฺติ  ยอมไมบังเกิด  ทุติยตติย- 
อตฺตภาเวสุ  ในอัตภาพท่ีสองและท่ีสาม  ท.  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
เต  อปฺปมตฺตสตฺตา  อ.  สัตวผูไมประมาทแลว  ท. เหลาน้ัน  ชีวนฺตาป 
ยังเปนอยูก็ดี  มตาป  ตายแลวก็ดี  น  มียนฺติเอว  นาม  ชื่อวา 
ยอมไมตายน่ันเทียว  (อิติ) ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหง   
พระคาถาวา  อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ปน  สวนวา  สตฺตา  อ.  สัตว  ท. 
เย  เหลาใด  ปมตฺตา  ประมาทแลว  เต  สตฺตา อ.สัตว ท. เหลาน้ัน 
โหนฺติ  ยอมเปน  (สตฺตา)  อ. สัตว  ท.  มตา  ตายแลว  ชีวิติน-ฺ 
ทฺริยุปจฺเฉเทน  ดวยการเขาตัดซึ่งอินทรียคือชีวิต  อปคตวิฺาณา 
เปนผูมีวิญญาณไปปราศแลว  ทารุกฺขนฺธทิสา  เปนผูเชนกับดวย 
ลําตนของตนไม  (โหนติฺ)  ยอมเปน  ยถา  ฉันใด  ตถาเอว 
ฉันนั้นนั่นเทียว  (อตฺตโน)  มตตฺตา  เพราะความท่ีแหงตนเปนผู 
ตายแลว  ปมาทมรเณน  ดวยความตายคือความประมาท  (อิติ)  ดังน้ี 
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        หิ  จริงอยู  เอกจิตฺตป  แม อ.  จิตดวงหน่ึงวา  มย  อง  เรา  ท. 
ทสฺสาม  จักถวาย  ทาน  ซึ่งทาน  มย  อ.  เรา ท.  รกฺขิสฺสาม  จัก 
รักษา  สีล  ซึง่ศีล  มย  อ. เรา ท.   กริสสฺาม  จักกระทํา  อุโปสถ- 
กมฺม  ซึ่งกรรมคืออุโบสถ  อิติ  ดังนี้  น  อุปฺปชชฺติ  ยอมไมเกิดข้ึน 
เตสป  สตฺตาน  แกสัตว  ท.  แมเหลาน้ัน  คหฏาน  ผูเปนคฤหัสถ  
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ตาว  กอน  เอกจิตฺตป  แม  อ.  จิตดวงหน่ึงวา  มย  อ.  เรา  ท. 
อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  วตฺตานิ  ยังวัตร  ท.  มีวัตรเพื่ออาจารยและ 
อุปชฌายะเปนตน  ปูเรสสฺาม   จักใหเต็ม  มย  อ.เรา  ท.  สมาท- 
ยิสฺสาม  จักสมาทาน  ธูตงฺคานิ ซึ่งธุดงค  ท.  มย อ.เรา  ท.  ภาวน 
ยังภาวนา  วฑฺเฒสฺสาม  จักใหเจริญ  อิติ  ดังนี้  น  อุปฺปชฺชติ    
ยอมไมเกิดข้ึน  (เตส  สตฺตาน)  แกสัตว ท.  เหลาน้ัน  ปพฺพชิตานป 
ผูแมเปนบรรพชิต  มตาน  สตฺตาน  (อนุปฺปชฺชนฺต  เอกจิตฺต)  วิย 
ราวกะ  อ.  จิตดวงหน่ึง  ไมเกิดข้ึนอยู  แกสัตว  ท.  ผูตายแลว  เต 
ปมตฺตสตฺตา  อ.  สัตวผูประมาทแลว  ท.  เหลาน้ัน  มเตน  สตฺเตน 
กึนานากรณา  ว  เปนผูมกีารกระทําตาง ๆ  อะไร  จากสัตวผูตายแลว 
เทียว  โหนฺติ  ยอมเปน  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน) 
อ.  พระดํารัสวา  เย  สตฺตา  อ.  สัตว  ท. เหลาใด  ปมตฺตา  ประมาท 
แลว  (เต  สตฺตา)  อ.  สัตว  ท.  เหลาน้ัน  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
(สตฺตา)  อ.  สัตว  ท.  มตา  ตายแลว  ยถา  ฉันใด  (ตถา) 
ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต  ตรัส 
แลว  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ชานิตฺวา  รูแลว  เอต  อตฺถ  ซึ่ง 
เนื้อความน่ันวา  นิสฺสรณ  อ. การแลนออกไป  วฏฏโต  จากวัฏฏะ 
นตฺถิ  ยอมไมมี  ปมตฺตสฺส  สตฺตสฺส  แกสัตวผูประมาทแลว  (นิสฺสรณ) 
อ.  การแลนออกไป  (วฏฏโต)  จากวัฏฏะ  อตฺถิ  ยอมมี  อปฺปมตฺตสฺส 
สตฺตสฺส  แกสัตวผูไมประมาทแลว  อิติ  ดังนี้  วิเสสโต  โดยความ  
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แปลกกัน  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถา 
วา  เอต  วิเสสโต  ตฺวา  อิติ  ดังนี้  ฯ   
        (ปุจฺฉา)  อ.  อันถามวา  ปน  ก็  เก  ชนา  อ.  ชน  ท. 
เหลาไหน  ชานนฺติ  ยอมรู  เอต  วิเสส  ซึ่งความแปลกกันนั่น 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ.  อันเฉลยวา  ปณฺฑิตา  อ.  บณัฑิต  ท.  (ตฺวา) 
ดํารงอยูแลว  อปฺปมาทมฺหิ  ในความไมประมาท  (ชานนฺติ)  ยอมรู 
(เอต  วิเสส)  ซึ่งความแปลกกันนั่น  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อธิบายวา  ปณฺฑิตา  อ.  บัณฑิต  ท.  คือวา 
เมธาวิโน  อ.  บุคคลผูมีปญญาชื่อวาเมธา  ท.  คือวา  สปฺปฺา  อ. 
บุคคลผูเปนไปกับดวยปญญา  ท.  เย  เหลาใด  ตฺวา  ต้ังอยูแลว 
อปฺปมาเท  ในความไมประมาท  อตฺตโน  ของตน  อปฺปมาท  ยงั 
ความไมประมาท  วฑฺเฒนฺติ  ยอมใหเจริญ  เต  ปณฺฑิตา  อ. บณัฑิต 
ท.  เหลาน้ัน  ชานนฺติ  ยอมรู  เอต  วิเสสการณ  ซึ่งเหตุอันแปลก 
กันนั่น  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
อปฺปมาทมฺหิ  ปณฺฑิตา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  เต  ปณฺฑิตา  อ.  บัณฑิต  ท. เหลาน้ัน 
ตฺวา  ครั้นรูแลว  เอว  อยางนี้  ปโมทนฺติ  ยอมบันเทิง  ตสฺมึ 
อตฺตโน  อปฺปมาเท  ในความไมประมาท  ของตนน้ัน  คือวา  ปหสิต- 
มุขา  เปนผูมีหนาอันยิ้มแยมแลว  คือวา  ตุฏปหฏา  เปนผูยินดี 
แลวและราเริงท่ัวแลว  (ตสฺมึ  อตฺตโน  อปฺปมาเท)  ในความ  
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ไมประมาท  ของตนน้ัน  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  อปฺปมาเท  ปโมทนติฺ  อิติ  ดังนี้  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  เต  ปณฺฑิตา  อ.  บัณฑิต  ท.เหลาน้ัน 
ปโมทนฺตา  บันเทิงอยู  อปฺปมาเท  ในความไมประมาท  เอว  อยางนี้ 
ต  อปฺปมาท  ยังความไมประมาทน้ัน  วฑฺฒิตฺวา  ใหเจริญแลว  รตา 
เปนผูยินดีแลว  คือวา  อภิรตา  เปนผูยินดียิ่งแลว  จตุสติปฏานาทิ- 
เภเท  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม  จ  ในธรรมอันมีในฝกฝายแหงปญญา 
เปนเครื่องตรัสรู  ๓๗  อันตางดวยธรรมมีสติปฏฐาน  ๔  เปนตนดวย 
นววิเธ  โลกตฺุตรธมฺเม  จ  ในธรรมอันเปนโลกุตระ  อันมีอยาง ๙ 
ดวย  โคจรสงฺขาเต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาธรรมอันเปนอารมณ 
อริยาน  ของพระอริยเจา  ท. คือวา  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  ของ 
พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา  และสาวกของพระพุทธเจา  ท. 
โหนฺติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา อริยาน  โคจเร  รตา  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต ท.  อปฺปมตฺตา 
ผูไมประมาทแลว  เต  เหลาน้ัน ฌายิโน ผูมีความเพง  ฌาเนน 
ดวยความเพง  ทุพฺพิเธนป  แมอันมีอยางสอง  อิติ  คือ  อฏ- 
สมาปตฺติสงฺขาเตน  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  จ  ดวยการเขาไปเพงลงซึ่ง 
อารมณ  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาสมาบัติ  ๘  ดวย  วิปสฺสนามคฺค- 
ผลสงฺขาเตน  ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  จ  ดวยการเขาไปเพงลงซึ่งลักษณะ 
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาวิปสสนาและมรรคและผลดวย  (อิติ)  ดังนี้  
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(ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  เต  ฌายิโน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา  ผูมีความเพียรอัน 
เปนไปในกายและเปนไปในจิตอันเปนไปแลว  สตต  ติดตอ  ปฏาย 
จําเดิม  อภินิกฺขมนโต  แตการออกไปเฉพาะ  ยาว  เพียงใด  อรหตฺ-   
ตปฺปตฺตา  แตการบรรลุซึง่ความเปนแหงพระอรหันต  (อิติ)  ดงัน้ี 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  สาตติกา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สมนฺนาคตา  ผูมาตามพรอมแลว 
วิริเยน  ดวยความเพียร  เอวรูเปน  อันมีรูปอยางนี้วา  ย  ต  ผล 
อ.  ผลน้ันใด  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  ปตฺตพฺพ  พึงบรรล ุ ปรุ-ิ 
สตฺภาเมน  ดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ  ปุรสิวิริเยน  ดวยความเพียรของ 
บุรุษ  ปรุิสปรกฺกเมน  ดวยความบากบ่ันของบุรุษ  ต  ผล  อปาปุณิตฺวา 
วิริยสฺส  สณฺาน  อ.  อันไมบรรล ุ ซึ่งผลน้ัน  แลวต้ังไวดวยดี  ซึ่ง 
ความเพียร  น  ภวิสฺสติ  จักไมมี  อิติ  ดังน้ี  ปรกฺกเมน  ชื่อวา 
ดวยความบากบ่ัน  ทฬเหน  อันมั่น  ปวตฺเตน  อันเปนไปแลว 
นิจฺจ  เปนนิจ  อโนสกกฺิตฺวา  เพราะไมยอหยอน  อนฺตรา  ในระหวาง 
(อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  นิจฺจ 
ทฬฺหปรกฺกมา  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (วินิจฺฉโย)  อ.  อันวินิจฉัย  เอตฺถ  ปเท  ในบทน้ีวา  ผุสนฺติ 
อิติ  ดังน้ี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ 
ผุสนา  อ.  การถูกตอง  ท.  เทฺว  ๒  าณผุสนา  คือ อ.  การถูกตอง 
คือญาณ  วิปากผุสนา  คือ  อ.  การถูกตองคือวิบาก ฯ  มคฺคา  
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อ.  มรรค  ท.  จตฺตาโร  ๔  ตตฺถ  ผุสนาสุ  ในการถกูตอง  ท. 
เหลาน้ันหนา   าณผุสนา  นาม  ชื่อวาการถูกตองคือญาณ  ผลานิ 
อ.  ผล ท.  จตฺตาริ  ๔  วิปากผุสนา  นาม  ชื่อวาการถูกตองคือวิบาก ฯ 
เตสุ  ผุสนเกสุ  ในการถูกตอง  ท. เหลาน้ันหนา  วิปากผุสนา  อ.   
การถูกตองคือวิบาก  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  อธิปฺเปตา 
ทรงพระประสงคเอาแลว  อิธ  ผุสนฺติ  อิติ  ปเท  ในบทวา  ผุสนฺติ 
ดังน้ี ฯ  ปณฺฑิตา  อ.  บณัฑิต  ท.  ธรีา  ผูเปนปราชญ  สจฺฉิ- 
กโรนฺตา  เมือ่กระทําใหแจง  นิพฺพน  ซึ่งพระนิพพาน  อริยผเลน 
ดวยอริยผล  สจฺฉิกโรนฺติ  ชื่อวายอมกระทําใหแจง  นิพฺพาน ซึ่ง 
พระนิพพาน  วิปากผุสนาย  ดวยการถกูตองคือวิบาก ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โยคา  อ. กิเลสเปนเครื่องประกอบ ท. 
จตฺตาโร  ๔  เย  เหลาใด  มหาชน  ยังมหาชน  โอสีทาเปนฺติ 
ยอมใหจมลง  วฏเฏ  ในวัฏฏธ  เขม  อันเปนแดนเกษม  คือวา 
นิพฺภย  อันมภัียออกแลว  เตหิ  โยเคหิ  จากกิเลสเปนเครื่องประกอบ 
ท.  เหลาน้ัน  อนุตฺตร  ชื่อวาอันยอดเยี่ยม  (นิพฺพานสฺส)  เสฏตฺตา 
เพราะความท่ีแหงพระนิพพานเปนธรรมชาติประเสริฐที่สุด  โลกิย- 
โลกุตฺตรธมฺเมหิ  กวาธรรมอันเปนโลกิยะและโลกุตระ  ท.  สพฺเพหิ 
ทั้งปวง  อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
โยคกฺเขม  อนุตฺตร  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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                                   เรื่องกุมภโฆสก 
        ๑๒.  ๗๒/๘  ต้ังแต  ราชา  อเนกสตานิ  สกฏานิ  โยชาเปตฺวา 
เปนตนไป.   
        ราชา  อ.พระราชา  โยชาเปตฺวา  ทรงยังราชบุรุษใหประกอบ 
แลว  สกฏานิ  ซึ่งเกวียน ท.  อเนกสตานิ  อันมีรอยมิใชหน่ึง  ปหิณิตฺวา 
ทรงสงไปแลว  อาหราเปตฺวา  ทรงยังราชบุรุษใหนํามาแลว  ต  ธน 
ซึ่งทรัพยนั้น  กาเรตฺวา  ทรงยังราชบุรุษใหกระทําแลว  ราสึ  ให 
เปนกอง  ราชงฺคเณ  ที่เนินของพระราชา  ราชคหวาสิโน ชเน  ยงั 
ชน  ท.  ผูมีปกติอยูในเมืองราชคฤห  สนฺนิปาตาเปตฺวา  ทรงใหประชุม 
กันแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ธน  อ. ทรัพย  เอตฺตก 
อันมีประมาณเทาน้ี  กสฺสจิ  ของใคร ๆ  อตฺถ ิ มีอยู  อิมสฺมึ  นคเร 
ในพระนครนี้หรือ  อิติ  ดังนี้  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  เทว  ขาแต 
สมมติเทพ  (ธน) อ. ทรัพย  (เอตฺตก)  อันมีประมาณเทาน้ี 
(กสฺสจิ)  ของใคร ๆ  นตฺถิ  ยอมไมมี  (อิมสฺมึ  นคเร)  ในพระนคร 
นี้  อิติ  ดังน้ี  (ราชคหวาสีหิ)  อันชน  ท.  ผูมีปกติอยูในเมืองราชคฤห 
(วุตฺเต)  กราบทูลแลว  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ปน  ก ็ (มยา) 
กาตุ  อ.  อันเรากระทํา  กึ  ซึ่งอะไร  อสฺส  ปุริสสฺส  แกบรุุษน้ัน 
วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังนี้  (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา  เทว  ขาแต 
สมมติเทพ  (ตยา  กาตุ)  อ.  อันพระองคทรงกระทํา  สกฺการ  
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ซึ่งสักการะ  ตสฺส  ปุริสสสฺ แกบุรุษน้ัน  (วฏฏติ)  ยอมควร  อิติ 
ดังน้ี  (ราชคหวาสีหิ)   อันชน  ท.  ผูมปีกติอยูในเมืองราชคฤห  วุตฺเต 
กราบทูลแลว  เปตฺวา  ทรงตั้งไวแลว  ต  กุมฺภโฆสก  ซึ่งนาย 
กุมภโฆสกน้ัน  เสฏ ิฏาเน  ในตําแหนงแหงเศรษฐี  สกฺกาเรน   
ดวยสักการะ  มหนฺเตน  อันใหญ  ทตฺวา  พระราชทานแลว  ธตีร 
ซึ่งธิดา  ตสฺสา  ปริจาริกาย  ของนางพระสนมน้ัน ตสฺส  กุมฺภโฆสกสฺส 
แกนายกุมกโฆสกน้ัน  คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  สนติฺก  สูสํานัก  สตฺถ ุ
ของพระศาสดา   สทฺธ ึ พรอม  เตน  กมุภโฆสเกน  ดวยนายกุมภ- 
โฆสกนั้น  วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว  อาห  กราบทูลแลววา  ภนเฺต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ตุมเฺห  อ.  พระองค  ท.  ปสสฺถ  ขอจงทอด 
พระเนตรดู  อิม  ปุริส  ซึง่บุรุษน้ี  ธีติมา  นาม  ปุรโิส  อ. บรุุษ 
ชื่อวาผูมีปญญาเปนเครื่องทรงจํา   เอารูโป  ผูมีรูปอยางนี้  นตฺถิ  ยอม 
ไมมี  (โส  ปรุิโส)  อ. บุรษุน้ัน  จตฺตาฬีสโกฏิวิภโว  เปนผูมีโภคะ 
อันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิ  ๔๐  เปนประมาณ โหนฺโตป  แมเปนอยู  น 
กโรติ  ยอมไมกระทํา  อุพฺพิลาวิตากร  วา  ซึ่งอาการอันเยอหยิ่งแลว 
หรือ  อสฺมิมานมตฺต  อาการ  วา  หรือวาซ่ึงอาการอันสักวาความถือตัว 
นิวาเสตฺวา  นุงแลว  ปโลติก  ซึ่งผาเกา  กปโณ  วิย  ราวกะ  อ. 
คนกําพรา  กตฺวา  กระทําแลว  ภตึ  ซึ่งการรับจาง  ภตกวีถิย  ใน 
ถนนอันเปนที่อยูแหงนายจาง  ชีวนฺโต  เปนอยูอยู  มยา  อันหมอมฉัน 
าโต  รูแลว  อิมินา  อุปาเยน  โดยอุบายน้ี  จ  ปน  ก็แล  (โส 
ปุริโส)  อ.  บุรุษน้ัน  (มยา)  อันหมอมฉัน  ชานิตฺวา  ครั้นรูแลว  
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ปกฺโกสาเปตฺวา  ยังบุคคลใหรองเรียกมาแลว  สมปฺฏิจฉาเปตฺวา  ยัง 
บุรุษน้ันใหรบัพรอมแลว  (อตฺตโน)  สธนภาว  ซึ่งความท่ีแหงตน 
เปนผูเปนไปกับดวยทรัพย  อาหราเปตฺวา  ยังบุคคลใหนํามาแลว  ต 
ธน  ซึ่งทรัพยนั้น  ปโต  ต้ังไวแลว  เสฏ ิฏาเน  ในตําแหนง 
แหงเศรษฐี  ธีตาป  แม อ. ธิดา  มยา  อันหมอมฉัน  ทินฺนา ให 
แลว  อสฺส  ปุริสสฺส  แกบุรุษน้ัน  ภนเฺต  ขาแตพระองคผูเจริญ   
ธีติมา  ปุริโส  อ.  บรุุษผูมีปญญาเปนเครื่องทรงจํา  เอวรูโป  ผูมีรูป 
อยางนี้  มยา  น  ทิฏปุพฺโพ  เปนผูอันหมอมฉันไมเคยเห็นแลว 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  วจน  ซึ่ง 
พระดํารัสนั้น  วตฺวา  ตรสัแลววา  มหาราช  ดูกอนมหาบพิตร  ชีวิต 
อ. ความเปนอยู  ชีวนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  แหงบุคคลผูเปนอยู  เอว 
อยางนี้  ธมฺมิกชีวิต  นาม  ชื่อวาเปนธรรมชาติเปนอยูอันประกอบดวย 
ธรรม  (โหติ)  ยอมเปน  ปน  ก ็ โจริกาทิกมฺม  อิธ  โลเก 
ปเฬติ  หึงเสติ  จเอว  อ.กรรมมีกรรมอันเปนของโจรเปนตน  ยอม 
บีบค้ัน  ยอมเบียดเบียน  ในโลกน้ีดวยน่ันเทียว  ปรโลเก  ตโตนิทาน 
สุข  นาม  นตฺถิ  จ  ชื่อ  อ.  ความสุข  อันมีกรรมนัน้เปนเหตุ  ยอม 
ไมมี  ในโลกเบ้ืองหนาดวย  หิ  ก ็ ปุรสิสฺส  (อตฺตโน)   ธนปาริ- 
ชฺุกาเล  ภตึ  วา  กส ึ วา  กตฺวา  ชวิีตเอว  อ.  อันกระทํา  ซึ่งการ 
รับจางหรือ  หรือวาซึ่งการไถ  แลวเปนอยู  แหงบุรุษ  ในกาลแหงตน 
เปนผูมีความเสื่อมจากทรัพยนั่นเทียว  ธมฺมิกชีวิต  นาม  ชื่อวาเปน  
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ธรรมชาติเปนอยูอันประกอบดวยธรรม  (โหติ)  ยอมเปน  หิ ก ็
อิสฺสริยา  อ. ความเปนใหญ  ท.  วฑฺฒนฺติเอว  ยอมเจริญน่ันเทียว 
(ปุคฺคลสฺส)  แกบุคคล   เอวรูปสฺส  ผูมีรูปอยางนี้  วิริยสมฺปนฺนสฺส   
ผูถึงพรอมแลวดวยความเพียร  สติสมปฺนฺนสฺส  ผูถงึพรอมแลวดวยสติ 
ปริสุทฺธกมฺมสฺส  ผูมีกรรมอันหมดจดรอบแลว  กายวาจาทีหิ  ทฺวาเรหิ 
ดวยทวาร  ท.  มีการและวาจาเปนตน  ปฺาย นิสมฺมการิโน  ผูใคร- 
ครวญดวยปญญาแลวจึงกระทําโดยปกติ  สฺตสฺส  ผูสํารวมแลว 
กายาทีหิ  ทฺวาเรหิ  ดวยทวาร  ท.  มีกายเปนตน  ชีวนฺตสฺส  ผูเปนอยู 
อยู  ธมฺมชีวิต  เปนอยูโดยธรรม   ิตสฺส ผูต้ังอยูแลว  สติอวิปฺปวาเส 
ในการไมอยูปราศจากสติ  อิติ  ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่ง 
พระคาถา  อิม นี้วา 
        ยโส  อ.  ยศ  อภิวฑฒฺติ  ยอมเจรญิย่ิง  (ปุคฺคลสฺส) 
        แกบุคคล   อุฏานวโต  จ  ผูมีความเพียรเปน 
        เหตุลุกขึ้นดวย   สตีมโต  จ  ผูมสีติดวย   สุจ-ิ 
        กมฺมสสฺ  จ  ผูมีการงานอันสะอาดดวย  นิสมมฺ- 
        การิโน  จ   ผูมีปกติใครครวญแลวจึงกระทําดวย 
        สฺตสฺส  จ  ผูสํารวมแลวดวย  ธมฺมชีวิโน  จ 
        ผูเปนอยูโดยธรรมโดยปกติดวย  อปฺปมตฺตสฺส  จ 
        ผูไมประมาทแลวดวย  อติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  อุฏานวิริยวนฺตสฺส  ผูมีความเพียรอัน 
เปนเหตุลุกข้ึน  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  
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(ปทสฺส)  แหงบทวา  อุฏานวโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สติสมฺปนฺนสฺส  ผูถึงพรอมแลวดวยสติ 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สตีมโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สมนฺนาคตสฺส  ผูมาตามพรอมแลว 
กายกมฺมาทีหิ  กมฺเมหิ  ดวยกรรม  ท.  มีกายกรรมเปนตน  นิทฺโทเสหิ   
อันมีโทษออกแลว  คือวา  นิรปราเธหิ  อันไมมีความผิด  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  สุจิกมฺมสฺส  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นิสาเมตฺวา  พิจารณาแลว  คือวา 
อุปธาเรตฺวา  ใครครวญแลว  เอว  อยางนี้วา  เจ  หากวา  เอว 
ผล  อ.  ผลอยางนี้  ภวิสฺสติ  จักมีไซร  อห  อ. เรา  กริสฺสามิ 
จักกระทํา  เอว  อยางนี้  อิติ  วา  ดังนี้หรือ  วา  หรอืวา  กมฺเม 
ครั้นเมื่อกรรม  อิมสฺมึ  นี้  (มยา)  อันเรา  กเต  กระทําแลว 
เอว  อยางนี้  อิท  นาม  ผล  อ. ผลชื่อนี้  ภวิสฺสติ  จักมี  อิติ 
ดังน้ี  กโรนฺตสฺส  กระทาํอยู  สพฺพกมฺมานิ  ซึ่งการงานท้ังปวง ท. 
นิทาน  สลลฺกฺเขตฺวา  โรคติกิจฺฉน  (กโรนฺโต  เวชโฺช)  วิย  ราวกะ 
อ.  หมอ  กําหนดแลว  ซึง่เหตุเปนแดนมอบใหซึ่งผล  กระทําอยู  ซึ่ง 
การเยียวยาซ่ึงโรค  (อิติ)  ดังน้ี   (ปทสสฺ)  แหงบทวา  นิสมฺม- 
การิโน  อิติ ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.อรรถวา   สฺตสฺส  ผูสํารวมแลว  คือวา 
นิจฺฉิทฺทสฺส  ผูไมมีชอง  กายาทีหิ  ทฺวาเรหิ  ดวยทวาร ท.  มีกายเปนตน 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สฺตสฺส  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  อาคาริกสฺส  ผูอยูครองซึ่งเรือน  ตุลา- 
กุฏาทีนิ  ทุจฺจริตานิ   วชฺเชตฺวา  กสิโครกฺขทีหิ  กมฺเมหิ  (ชีวิต 
กปฺเปนฺตสฺส)  ผูเวนแลว  ซึ่งการทุจริต  ท.  มีการโกงดวยตราชั่งเปนตน   
สําเร็จอยู  ซึ่งชีวิต  ดวยกรรม  ท.  มกีารไถและการรักษาซึ่งโคเปนตน   
อนาคาริกสฺส  ผูอยูครองซึ่งเรือนหามิได  เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีนิ   
กมฺมานิ  วชฺเชตฺวา  ธมฺเมน  สเมน  ภิกฺขาจริยาชีวิต  กปฺเปนฺตสฺส ผู 
เวนแลว  ซึ่งกรรม  ท. มีเวชกรรมและทูตกรรมเปนตน  สําเร็จอยู ซึ่ง 
ชีวิต  ดวยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา  โดยธรรม  คือวาโดยสมํ่าเสมอ 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ธมฺมชีวิโน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  อวิปฺปวุตฺถสติโน   ผูมีสติอันไมอยู 
ปราศแลว  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อปฺปมตฺตสฺส 
อิติ   ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ยโส  อ.  ยศ  อิสฺสริยโภคสมฺมาน- 
สงฺขาโต  จเอว  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความเปนใหญและโภคะ 
และความนับถือดวยน่ันเทียว  กิตฺติวณฺณภณนสงฺขาโต  จ  อันบัณฑิต 
นับพรอมแลววาเกียรติ  และการกลาวซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณนาดวย 
วฑฺฒติ  ยอมเจริญ  อิติ  ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ยโสภิวฑฺฒติ 
อิติ  ดังนี้  ฯ  
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เรื่องพระจูฬปนถกเถระ 
        ๑๓. ๗๔/๙  ต้ังแต  อถ  น  สตฺถา  กห  ปน  ตฺว  จูฬปนฺถก 
เปนตนไป.   
        อถ  ครัง้น้ัน  สตฺถา  อ.พระศาสดา  อาห   ตรสัแลววา 
จูฬปนฺถก  ดกูอนจูฬปนถก  ปน  ก ็ ตฺว  อ.  เธอ  คจฺฉสิ  จะไป 
กห  าเน  ณ  ที่ไหน  อิมาย  เวลาย  ในเวลานี้  อิติ  ดังนี้  น 
จูฬปนิถก  กะภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ัน  ฯ  (จูฬปนถฺโก)  อ.  ภิกษุ 
ชื่อวาจูฬปนถก  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ภาตา  อ.  ภิกษุผูเปนพ่ีชาย  นกิฺกฑฺฒติ  ยอมฉุดคราออก 
ม  ซึ่งขาพระองค  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  อห  อ.  ขาพระองค 
คจฺฉามิ  จะไป  วิพฺภมิตุ  เพ่ืออันสึก อิติ  ดังนี้  ฯ   (สตฺถา) 
อ.  พระศาสดา   (วตฺวา)  ตรัสแลววา  จูฬปนฺถก  ดกูอนจูฬปนถก 
ปพฺพชฺชา  นาม  ชื่อ  อ.  การบรรพชา  ตว  แหงเธอ  (โหติ)  ยอมมี 
สนฺติเก  ในสาํนัก  มม  ของเรา  ตฺว  อ. เธอ  ภาตรา  นิกฺกฑฺฒิโตป 
ผูแมอันภิกษุผูเปนพ่ีชายฉุดคราออกแลว  น  อาคจฺฉิ  ไมมาแลว 
สนฺติก  สูสํานัก  มม  ของเรา  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  ตฺว  อ. เธอ 
เอหิ  จงมาเถิด  ก ึ ปโยชน  อ.  ประโยชนอะไร  เต  ของเธอ 
คิหิภาเวน  ดวยความเปนแหงคฤหัสถ  ตฺว  อ. เธอ  ภวิสฺสสิ  จักมี 
สนฺติเก  ในสาํนัก  มม  ของเรา  อิติ  ดังนี้  ปรามสิตฺวา  ทรง  
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ลูบคลําแลว  ตํา  จูฬปนฺถก  ซึ่งภิกษุชือ่วาจูฬปนถกน้ัน  สริสิ  ที่ศีรษะ 
ปาณินา  ดวยฝาพระหัตถ  จกฺกงฺกิตตเลน  อันมีพ้ืนอันวิจิตดวยจักร 
อาทาย  ทรงพาเอาแลว  คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  นสิีทาเปตฺวา  ทรง   
ยังภิกษุชื่อวาจูฬปนถกใหนั่งแลว  คนฺธกุฏิปมุเข  ที่หนามุขของพระ 
คันธกุฎี  ทตฺวา  ทรงประทานแลว  ปโลติก  ซึ่งผาเกา  ปริสุทฺธ 
อันหมดจดรอบแลว  อภิสงฺขต  อันพระองคทรงตกแตงแลว  อิทฺธิยา 
ดวยพระฤทธิ์  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา  จูฬปนฺถก  ดูกอนจูฬ- 
ปนถก  ตฺว  อ. เธอ  ปรุตฺถาภิมุโข  จงเปนผูมีหนาเฉพาะตอทิศ 
ในเบื้องหนา  หุตฺวา  เปน   ปริมชฺชนโฺต  ลูบคลําอยู  ปโลติก  ซึ่ง 
ผาเกา  อิม  นี้  (ปรกิมฺเมน)  ดวยบรกิรรมวา  รโชหรณ  รโช- 
หรณ  อิติ  ดงัน้ี  โหหิ  จงมี  อิธเอว  าเน  ในท่ีนี้นั่นเทียว 
อิติ  ดังนี้  กาเล  ครั้นเมื่อกาล  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  อาโรจิเต 
กราบทูลแลว  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ผูอันหมูแหงภิกษุแวดลอมแลว 
คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  เคห  สูเรือน  ชวีกสฺส  ของหมอชีวก  นสิีทิ 
ประทับนั่งแลว  ปฺตฺตาสเน  เหนืออาสนะอันหมอชีวกปูลาดแลว ฯ 
        จูฬปนถฺโกป  แม  อ.  ภิกษุชื่อวาจูฬปนถก  โอโลเกนฺโต  แลดู 
อยู  สุริย  ซึ่งพระอาทิตย ปริมชฺชนโฺต  นิสีทิ  นั่งลบูคลําอยูแลว 
ต  ปโลติก  ซึ่งผาเกานั้น  (ปริกมฺเมน)  ดวยบรกิรรมวา  รโชหรณ 
รโชหรณ  อิติ  ดังนี้  ฯ  ตสฺส  จูฬปนถฺกสฺส  เมื่อภิกษุชื่อวาจูฬปนถก 
นั้น  ปริมชฺชนฺตสฺส   ลูบคลําอยู  ปโลติกขณฺฑ  ซึ่งทอนแหงผาเกา 
ต  ผืนนั้น  (ปโลติกขณฺฑ)  อ.  ทอนแหงผาเกา  กิลิฏ  เปนของ 
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เศราหมองแลว   อโหสิ  ไดเปนแลว ฯ  ตโต  ลําดับนั้น  (จูฬปนฺถโก) 
อ.  ภิกษุชื่อวาจูฬปนถก  จินฺเตสิ  คิดแลววา  ปโลติกขณฺฑ  อ.  ทอน 
แหงผาเกา  อิท  นี ้ ปริสุทธฺ  เปนของหมดจดแลว  อติวิย  เกิน   
เปรียบ  (โหติ)  ยอมเปน  ปน  แตวา  (ปโลติกขณฺฑ)  อ. ทอน 
แหงผาเกา  นิสฺสาย  อาศัยแลว  อตฺตภาว  ซึ่งอัตภาพ  อิม  นี ้
ชหิตฺวา  ละแลว  ปรุิมปกตึ   ซึ่งปกติอันมีในกอน  กิลิฏ  เปน 
ผาเศราหมองแลว  เอว  อยางนี้  ชาต  เกิดแลว  สงฺขารา  อ. 
สังขาร  ท.  อนิจฺจา  จต  ไมเที่ยงหนอ  อิติ  ดังน้ี  ปฏเปนฺโต 
เริ่มต้ังอยู  ขยวย  ซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไป  วิปสฺสน  ยัง 
วิปสสนา  วฑฺเฒสิ  ใหเจริญแลว ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ตฺวา  ทรงทราบแลววา  จิตฺต  อ.  จิต 
จูฬปนฺถกสฺส  ของภิกษุชื่อวาจูฬปนถก  อารุฬฺห  ข้ึนแลว  วิปสสฺน 
สูวิปสสนา  อิติ  ดังนี้   วตฺวา  ตรัสแลววา  จูฬฺปนฺถก  ดูกอน 
จูฬปนถก  ตฺว  อ.  เธอ  มา กริ  อยากระทําแลว  สฺ  ซึ่งความ 
หมายรูวา  เอต  ปโลติขณฺฑเอว  อ.  ทอนแหงผาเกาน้ีนั่นเทียว 
สงฺกิลิฏ  เปนผาเศราหมองแลว  รชรฺชิต  เปนผาอันธุลียอมแลว 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี   ปน  ก็  ราครชาทโย  รชา  อ.  ธุล ี
ท.  มีธุลีคือราคะเปนตน  อตฺถิ  มีอยู  อพฺภนฺตเร  ในภายใน  เต 
ของเธอ  ตฺ  อ.  เธอ  หราหิ  จงนําไป  เต  ราคชาทโย  รเช 
ซึ่งธุลี  ท.  มธีุลีคือราคะเปนตน  เหลาน้ัน  อิติ  ดังนี้   วิสฺชฺเชตฺวา 
ทรงเปลงแลว  โอภาส  ซึง่พระรัศมี  ปฺายมานรูโป  เปนผูมพีระรูป  
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อันปรากฏอยู  ปรุโต  นสิินฺโน  วิย  ราวกะวาประทับนั่งแลว  ขางหนา 
หุตฺวา  เปน  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. 
อิมา  เหลาน้ีวา   
        ราโค  อ. ราคะ  (มยา)  อันเรา  (วจฺุจติ) 
        ยอมเรียก   รโช   วาธลุี  จ  ปน  ก็แตวา  (ราโค) 
        อ.  ราคะ  (มยา)  อันเรา   น  วุจฺจติ  ยอม 
        ไมเรียก  เรณ ุ วาละออง  เอต  รโช  อิติ  วจน 
        อ.  คําวา  ธุล ี ดังน้ีนัน่  อธิวจน  เปนชื่อ ราคสฺส 
        ของราคะ (โหติ)  ยอมเปน  ภิกขฺโว  อ.  ภิกษุ ท. 
        เต  เหลาน้ัน  วิปฺปชหิตฺวา  ละขาดแลว  รช  ซึง่ 
        ธุล ี เอต  นั่น  วิหรนฺติ  ยอมอยู  สาสเน  ใน 
        พระศาสนา  วิคตรชสฺส  พุทฺธสสฺ  ของพระ- 
        พุทธเจา  ผูมีธุลีคือราคะไปปราศแลว ฯ  โทโส 
        อ. โทสะ  (มยา)  อันเรา  (วุจฺจติ)  ยอมเรียก 
        รโช  วาธุลี  จ  ปน  ก็แตวา  (โทโส) อ. โทสะ 
        (มยา)  อันเรา  น  วจฺุจติ   ยอมไมเรียก  เรณ ุ
        วาละออง  เอต  รโช  อิติ  วจน  อ.  คําวา  ธุล ี
        ดังน้ีนัน่  อธิวจน  เปนชื่อ  โทสสฺส  ของโทสะ 
        (โหติ)  ยอมเปน  ภกิฺขโว  อ.  ภกิฺษุ  ท.  เต 
        เหลาน้ัน  วิปฺปชหิตฺวา  ละขาดแลว  เอต  รช 
        ซึ่งธุลีคือโทสะน่ัน  วิหรนฺติ  ยอมอยู  สาสเน  
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        ในพระศาสนา  วิคตรชสฺส  พุทฺธสฺส  ของพระ 
        พุทธเจา  ผูมีธุลีคือโทสะไปปราศแลว ฯ โมโห 
        อ.  โมหะ  (มยา)  อันเรา  (วุจฺจติ)   ยอมเรียก 
        รโช  วาธุลี  จ  ปน  ก็แตวา  (โมโห)  อ. โมหะ   
        (มยา)  อันเรา  น  วจฺุจติ  ยอมไมเรียก  เรณ ุ
        วาละออง  เอต  รโช  อิติ  วจน  อ.  คําวา  ธุล ี
        ดังน้ีนัน่  อธิวจน  เปนชื่อ  โมหสฺส  ของโมหะ 
        (โหติ)   ยอมเปน  ภกิฺขโว  อ.ภิกษุ ท.  เต 
        เหลาน้ัน  วิปฺปชหิติวา  ละขาดแลว  เอต  รช 
        ซึ่งธุลีคือโมหะนั่น  วิหรนฺติ  ยอมอยู  สาสเน 
        ในพระศาสนา  วิคตรชสฺส  พุทฺธสฺส  ของพระ- 
        พุทธเจา  ผูมีธุลีคือโมหะไปปราศแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ 
         
        ๑๔.  ๘๗/๘  ต้ังแต  สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  เอว  ภิกฺขเว 
เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา   อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว  อิม 
อตีต  อตฺถุ  ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลวน้ี  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ  ท.  จูฬปนฺถโก  อ.  ภิกษุชือ่วาจูฬปนถก  ทนโฺธ  ว 
เปนคนเขลาเทียว  อโหส ิ ไดเปนแลว  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน 
เอว  อยางนี้  ตถาป  แมในกาลน้ัน  อห  อ.เรา  อวสฺสโย  เปน  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 66 

ผูเปนที่พํานัก  อสฺส  จูฬปนฺถกสฺส  ของภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ัน  หุตฺวา 
เปน  ต  จูฬปนฺถก  ยังภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ี  ปติฏาเปสึ  ให 
ต้ังอยูเฉพาะแลว  โลกิยกฏุมฺเพ  ในขุมทรัพยอันเปนโลกิยะ  อิติ 
ดังน้ี  กถาย  ครั้นเมื่อถอยคําวา  อโห  โอ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา   
อวสฺสโย  ทรงเปนผูเปนท่ีพํานัก  จูฬปนฺถกสฺส  ของภิกษุชื่อวาจูฬปนถก 
ชาโต  เกิดแลว  อิติ  ดังน้ี  สมฏ ิตาย  ต้ังข้ึนพรอมแลว  ปุเนก- 
ทิวส  ในวันหน่ึงอีก  กเถตฺวา  ตรัสแลว  อตีตวตฺถุ  ซึ่งเรื่องอัน 
ลวงไปแลว  จูฬกเสฏ ิชาตเก  ในชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย 
เศรษฐีชื่อวาจูฬกะ  วตฺวา  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถาวา 
        เมธาว ี อ.  บุคคลผูมปีญญา  วิจกฺขโณ  ผูเห็นแจง 
        อตฺตาน  ยังตน  สมฏุาเปติ  ยอมใหต้ังขึ้นพรอม 
        ปาภเตน  ดวยทรัพยอันเปนตนทุน   อปฺปเกนป 
        แมอันนอย  (ปุคฺคโล)  อิว  ราวะ  อ.  บุคคล 
        สนฺธม  กออยู  อคฺคึ  ซึ่งไฟ  อณุ  อันนอย 
        (มหนฺต  อคฺคึ)  ยังไฟกองใหญ  (สมุฏาเปนฺโต) 
        ใหต้ังขึน้อยู  อิติ  ดังน้ี 
วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  อห  อ. เรา  อวสฺสโย 
เปนผูเปนที่พํานัก  อิมสฺส  จูฬปนถฺกสฺส  ของภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ี 
ชาโต  เปนผูเกิดแลว  (อมฺหิ)  ยอมเปน  อิทานิเอว  ในกาลน้ี 
นั่นเทียว  น  หามิได  อห  อ. เรา  อวสฺสโย  เปนผูเปนที่พํานัก 
(อิมสฺส  จูฬปนฺถกสฺส)  ของภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ี  อโหสึเอว  ได  
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เปนแลวน่ันเทียว  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  ปน  อนึ่ง  อห  อ. เรา 
อกาสึ  ไดกระทําแลว  อิม  จูฬปนถฺก  ซึ่งภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ี 
สามิก  ใหเปนเจาของ  โลกิยกฏุมฺพสฺส  แหงขุมทรัพยอันเปนโลกิยะ 
ปุพฺเพ  ในกาลกอน  อห  อ.เรา  (อากาสึ)  ไดกระทาํแลว  (อิม 
จูฬปนฺถก)  ซึ่งภิกษุชื่อวาจูฬปนถกน้ี  (สามิก)  ใหเปนเจาของ   
โลกุตฺตรากุฏมฺพสฺส  แหงขุมทรัพยอันเปนโลกุตระ  อิทานิ  ในกาลน้ี 
อิติ  ดังนี้  ชาตก  ทรงยังชาดก  สโมธาเนสิ  ใหต้ังลงพรอมแลว 
(วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา  จูฬกมฺเตวาสิโก  อ. อันเตวาสิกของ 
เศรษฐีชื่อวาจูฬกะ  ตทาป  แมในกาลน้ัน  จูฬปนถฺโก  เปนภิกษุ 
ชื่อวาจูฬปนถก  อโหสิ  ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้ 
ปน  สวนวา  จูฬเสฏ ี  อ.  เศรษฐีชื่อวาจูฬกะ  ปณฺฑิโต  ผูฉลาด 
พฺยตฺโต  ผูเฉียบแหลม  นกฺขตฺตโกวิโท  ผูฉลาดในนักษัตร  (ตทา) 
ในกาลน้ัน  อหเอว  เปนเรานั่นเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว 
(เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        ปุเนกทิวส  ในวันหน่ึงอีก  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ ท.  กถ  ยังถอยคํา 
วา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  ท.  จูฬปนฺถโก  อ.  ภิกษุชือ่วาจูฬปนถก 
อสกฺโกนฺโตป  แมไมอาจอยู  คเหตุ  เพ่ืออันเรียนเอา  คาถ  ซึ่งคาถา 
จตุปฺปท  อันมีบาท  ๔  จตูหิ  มาเสหิ  โดยเดือน  ท.  ๔  อโนสสฺชฺชิตฺวา 
ไมสละลงแลว  วิริย  ซึ่งความเพียร  ปติฏ ิโต  ต้ังอยูเฉพาะแลว 
อรหตฺเต  ในความเปนแหงพระอรหันต  สามิโก  เปนผูเปนเจาของ 
โลกุตฺตรธมฺมกุฏมฺพสฺส  แหงขุมทรัพยคือธรรมอันเปนโลกุตระ  ชาโต  
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เกิดแลว  อิทานิ  ในกาลน้ี  อิติ  ดังน้ี  สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึน 
พรอมแลว  ธมฺมสภาย  ในธรรมสภา  ฯ   
          สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัส 
ถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  ตุมฺเห  อ.  เธอ ท.  สนฺนิสินนฺา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  นุ  อะไรหนอ 
อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้   อิติ  ดังนี้  (วจเน)  ครั้น 
เมื่อคําวา  (มย)  อ.  ขาพระองค  ท.  (สนฺนิสินฺนา)  เปนผูนั่ง 
ประชุมกันแลว  อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห) 
ยอมมี  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดงัน้ี  (ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. 
วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุ  ท. 
ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุ  อารทฺธวิรโิย  ผูมีความเพียรอันปรารภแลว  สาสเน 
ในศาสนา  มม  ของเรา  สามิโก  เปนผูเปนเจาของ  โลกุตฺตร- 
ธมฺมสฺส  แหงธรรมอันเปนโลกุตระ  โหติเอว  ยอมเปนนั่นเทียว 
อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        โอโฆ  อ.  หวงนํ้า  น  อภิกรีติ  ยอมทวมทับ 
        ไมได  ย  ทีป  ซึ่งเกาะใด  เมธาว ี อ.  บุคคล 
        ผูมีปญญา  กยิราถ  พึงกระทํา  (ต)  ทีป  ซึ่ง 
        เกาะน้ัน  อุฏาเนน  จ  ดวยความหมั่นดวย 
        อปฺปมาเทน  จ  ดวยความไมประมาทดวย  สฺ- 
        เมน  จ  ดวยความสํารวมดวย  ทเมน  จ  ดวย 
        การฝกดวย  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  (ปุคฺคโล)   อ.  บุคคล   สมนฺนาคโต  
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ผูมาตามพรอมแลว  ธมโฺมชปฺาย  ดวยปญญาอันมีโอชะเกิดแตธรรม 
เมธาวี  ชื่อวาผูมีปญญา  กยิราถ  พึงกระทํา  คือวา  กเรยฺย  ควร 
กระทํา  คือวา  สกฺกุเณยฺย  พึงอาจ  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  อรหตฺต-   
ผลทีป  ซึ่งเกาะคือพระอรหัตผล  อตฺตโน  ปติฏานภูต  อันเปน 
ที่ต้ังเฉพาะของตนเปนแลว  สสารสาคเร  ในสาครคือสงสาร อติ- 
คมฺภีเร  อันลกึยิ่ง  อติทุลลฺภปติฏตาย  โดยความเปนแหงที่เปนที่ต้ัง 
เฉพาะอันสัตวไดโดยยากย่ิง  อิมสฺมึ  นี้  ธมฺเมหิ  ดวยธรรม  ท.  จตูหิ ๔ 
การณภูเตหิ  อันเปนเหตุเปนแลว  อิเมหิ  เหลาน้ี  อิติ  คือ  วิริย- 
สงฺขาเตน  อุฏาเนน  จ  ดวยความหม่ัน  อันบัณฑิตนับพรอมแลววา 
ควาเพียรดวย  สติยา  อวิปฺปวาสสงฺขาเตน  อปฺปมาเทน  จ  ดวย 
ความไมประมาท  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมอยูปราศจากสติ 
ดวย  จตุปาริสุทฺธิสีลสงฺขาเตน  สฺเมน  จ  ดวยความสํารวม  อัน 
บัณฑิตนับพรอมแลววาศีลคือความบริสุทธิ์  ๔  ดวย  อินฺทฺริยทมเนน  จ 
ดวยการฝกซึ่งอินทรียดวย  อิติ  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. 
เหลาน้ันหนา  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ทีป  กยริาถ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ.  อันถามวา  (เมธาวี)   อ.  บุคคลผูมีปญญา 
(กยิราถ)  พึงกระทํา  กีทสิ  ทีป  ซึ่งเกาะอันเชนไร  (อิติ)  ดังนี้ ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ.  อันเฉลยวา  โอโฆ  อ.  หวงนํ้า  น  อภิกีรติ 
ยอมทวมทับไมได  ย  ทีป  ซึ่งเกาะใด  (เมธาวี)  อ.  บุคคลผูมี 
ปญญา  (กยิราถ)  พึงกระทํา  (ต  ทีป)  ซึ่งเกาะนั้น  อิติ  ดังนี้  ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ.  อธิบายวา  กิเลโสโฆ  อ.  หวงนํ้าคือกิเลส 
จตุพฺพิโธป  แมอันมีอยาง  ๔  น  สกฺโกติ  ยอมไมอาจ  อภิกีริตุ   
เพ่ืออันทวมทับ  คือวา  วิทฺธเสตุ  เพ่ืออันกําจัด  ย  ทีป  ซึ่งเกาะใด 
(เมธาวี)  อ.  บุคคลผูมีปญญา  (กยิราถ)  พึงกระทํา  (ต  ทีป) 
ซึ่งเกาะนั้น  หิ  แทจริง  อรหตฺต  อ. ความเปนแหงพระอรหันต 
โอเฆน  อันหวงน้ําคือกิเลส  น  สกฺกา  ไมอาจ  วิกีริตุ  เพ่ืออัน 
ทวมทับ  อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
ย  โอโฆ  นาภิกีรติ  อิติ  ดงัน้ี ฯ  
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                                   เรื่องพาลนักษัตร 
        ๑๕.  ๘๙/๒๐  ต้ังแต    สตฺถา    เตส   กถ   สุตฺวา    พาลาน 
เปนตนไป.   
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  กถ  ซึ่งถอยคํา 
เตส  อริยสาวกาน  ของพระอริยสาวก  ท. เหลาน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลว 
วา  กิริยา  อ.  กิริยา  พาลาน  ชนาน  ของชน  ท.  ผูเปนพาล 
ทุมฺเมธาน  ผูมีปญญาชั่ว  เอวรูปา  เปนกิริยามีรูปอยางนี้  โหติ  ยอม 
เปน  ปน  สวนวา  เมธาวิโน  ชนา  อ.  ชน  ท.  ผูมีปญญา  รกฺขิตฺวา 
รักษาแลว  อปฺปมาท  ซึ่งความไมประมาท  ธนสาร  (รกฺขนฺโต 
ปุคฺคโล)  วิย  ราวกะ  อ.  บุคคล  รักษาอยู  ซึ่งทรัพยอันเปนสาระ 
ปาปุณนฺติ  ยอมบรรล ุ อมตมหานิพฺพานสมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติคืออมต- 
มหานิพพาน  อิติ  ดังน้ี  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่ง 
พระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
        ชนา อ.  ชน  ท.  พาลา ผูเขลา  ทมฺุเมธิโน 
        ผูมีปญญาช่ัว   อนุยุ ฺชนฺติ  ยอมตามประกอบ 
        ปมาท  ซึ่งความประมาท  จ  สวนวา  เมธาว ี
        อ.  บุคคลผูมีปญญา  รกขฺติ  ยอมรักษา  อปฺปมาท 
        ซึ่งความไมประมาท  (ปุคฺคโล)  อิว   ราวกะ 
        อ.  บุคคล  (รกขฺนฺโต)  รักษาอยู  ธน  ซึ่งทรพัย 
        เสฏ  อันประเสริฐท่ีสุด  ตุมฺเห  อ.  ทาน ท.  มา  
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        อนุยฺุเชถ  จงอยาตามประกอบ  ปมาท  ซึ่งความ 
        ประมาท  มา  (อนุยฺุเชถ)  จงอยาตามประกอบ 
        กามรติสนฺถว  ซึ่งความเชยชิดดวยอํานาจแหงความ   
        ยินดีในกาม  หิ เพราะวา  (ปุคฺคโล)  อ.บุคคล 
        อปฺปมตฺโต  ผูไมประมาทแลว  ฌายนฺโต  เพงอยู 
        ปปฺโปติ  ยอมบรรลุ  สุข  ซึ่งความสุข  วิปุล  อัน 
        ไพบูลย  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สมนฺนาคตา  ผูมาตามพรอมแลว 
พาลฺเยน  ดวยความเปนแหงบุคคลผูเปนพาล  คือวา  อชานนฺตา 
ผูไมรูอยู  อิธโลกปรโลตฺถ  ซึ่งประโยชนในโลกนีแ้ละโลกในเบื้อง 
หนา  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  พาลา  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นิปฺป ฺา  ผูมีปญญาอันออกแลว 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ทุมฺเมธิโน  อิติ  ดังนี้  ฯ 
เต  พาลชนา  อ. ชนผูเปนพาล ท. เหลาน้ัน  อปสฺสนฺตา  เมื่อไมเห็น 
อาทีนว  ซึ่งโทษ  ปมาเท  ในความประมาท  อนุยฺุชนฺติ  ชื่อวา 
ยอมตามประกอบ  ปมาท  ซึ่งความประมาท  คือวา  กาล  ยงักาล 
วีตินาเมนฺติ  ยอมใหนอมลวงไปวิเศษ  ปมาเทน  ดวยความประมาท ฯ 
        (อตฺโถ)   อ.อรรถวา  ปน  สวนวา  ปณฺฑิโต  อ. บัณฑิต 
สมนฺนาคโต  ผูมาตามพรอมแลว  ธมโฺมชปฺาย  ดวยปญญาอันมี 
โอชะเกิดแตธรรม  รกชฺติ  ยอมรกัษา  อปฺปมาท  ซึ่งความไมประมาท  
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(ปุคฺคโล)  วิย  ราวกะ  อ.  บุคคล  (รกขฺนฺโต)  รักษาอยู  สตฺต- 
รตนธน  ซึ่งทรัพยคือรัตนะ  ๗  เสฏ  อันประเสริฐที่สุด  คือวา 
อุตฺตม  อันสูงสุด  กุลวสานุคต  อันไปตามแลวซ่ึงวงศแหงตระกูล   
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  เมธาวี  อิติ  ดังนี้  เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  หิ  เหมือนอยางวา  (ชนา)  อ. 
ชน  ท.  ปสสฺนฺตา  เมื่อเห็น  อานิสฺส  ซึ่งอานิสงส  ธเน  ในทรัพย 
วา  มย  อ. เรา  ท.  นิสฺสาย  อาศัยแลว  ธน  ซึ่งทรัพย  อุตฺตม 
อันสูงสุด  ปาปุณิสฺสาม  จักถึง  กามคุณสมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติคือกามคุณ 
ปรโลกคมนมคฺค  ยังหนทางอันเปนท่ีไปสูโลกในเบ้ืองหนา  โสเธสฺสาม 
จักใหหมดจด  อิติ  ดังน้ี  รกฺขนฺติ  ชื่อวายอมรักษา  ต  ธน  ซึ่ง 
ทรัพยนั้น  ยถา  ฉันใด  ปณฺฑิโตป  แม  อ.  บัณฑิต  ปสฺสนฺโต 
เมื่อเห็น  อานิสฺส  ซึ่งอานิสงส  อปฺปมาเท  ในความไมประมาทวา 
อปฺปมตฺโต  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลผูไมประมาทแลว ปฏิลภติ  ยอมได 
เฉพาะ  ปมชฺฌานาทีนิ  ฌานานิ  ซึ่งฌาน  ท.  มฌีานท่ีหน่ึงเปนตน 
ปาปุณาติ  ยอมบรรล ุ มคฺคผลาทีนิ  คุณชาตานิ  ซึ่งคุณชาติ  ท.  ม ี
มรรคและผลเปนตน  ติสฺโส  วิชฺชา  ยังวิชชา ท. ๓  ฉ  อภิฺา  ยัง 
อภิญา  ท. ๖  สมฺปาเทติ  ยอมใหถึงพรอม  อิติ  ดังนี้  รกฺขติ 
ชื่อวายอมรักษา  อปฺปมาท  ซึ่งความไมประมาท  (ปุคฺคโล)  วิย 
ราวกะ  อ. บคุคล  (รกฺขนโฺต)  รักษาอยู  ธน  ซึ่งทรพัย  เสฏ 
อันประเสริฐท่ีสุด  เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  
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มา  อนุยฺุเชถ  จงอยาตามประกอบ  ปมาท  ซึ่งความประมาท  คือ 
วา  มา  กาล  วีตินามยิตฺถ  อยายังกาลใหนอมลวงไปวิเศษแลว 
ปมาเทน  ดวยความประมาท  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
มา  ปมาท  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  มา  อนุยฺุเชถ 
จงอยาตามประกอบ  คือวา  มา  จินฺตยิตฺถ  อยาคิดแลว  คือวา  มา 
ปฏิลภิตฺถ  อยาไดเฉพาะแลว  ตณฺหาสนฺถวป  แมซึ่งความเชยชิดดวย 
อํานาจแหงตัณหา  รติสงฺชาต  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความยินดี 
วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ  ในวัตถุกามและกิเลสกาม  ท.  (อิติ)  ดังนี ้
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  มา  กามรติสนฺถว  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  หิ  เพราะวา  ปุคฺคโล  อ. บุคคล 
อปฺปมตฺโต  ชื่อวาผูไมประมาทแลว  (อตฺตโนป  อุปฏ ิตสติตาย 
เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีสติอันเขาไปต้ังไวแลว  ฌายนฺโต เพงอยู 
ปาปุณาติ  ยอมบรรล ุ นพฺิพานสุข  ซึ่งความสุขคือพระนิพพาน  วิปุล 
อันไพบูลย  คือวา  โอฬาร  อันโอฬาร  อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  อปฺปมตฺโต  หิ อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ  
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                         เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
        ๑๖.  ๙๑/๘  ต้ังแต  เอกสฺมึ  หิ  ทวิเส  เถโร  ปปฺผลิคุหาย 
เปนตนไป.   
        หิ  ความพิสดารวา  เอกสฺมึ  ทิวเส  ในวันหน่ึง  เถโร  อ. 
พระเถระ  วิหรนฺโต  อยู  ปปฺผลิคุหาย  ในถ้ําอันประกอบดวย 
ไมเลียบ  จรตฺิวา  เที่ยวไปแลว  ราชคเห  ในเมืองราชคฤห  ปณฺฑาย 
เพ่ือบิณฑบาต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ผูกาวกลับแลวจากบิณฑบาต 
ปจฺฉาภตฺต  ในกาลภายหลังแตกาลแหงภัต  อาโลก  ยังแสงสวาง 
วฑฺเฒตฺวา  ใหเจริญแลว  โอโลเกนฺโต  นิสีทิ  นั่งแลดูอยูแลว  สตฺเต 
ซึ่งสัตว ท.  ปมตฺเต  จ  ผูประมาทแลวดวย  อปฺปมตฺเต  จ  ผูไม 
ประมาทแลวดวย  จวนเก  ผูเคลื่อน  อุปฺปชฺชนเก  ผูเกิดข้ึน  อุทก- 
ปวิปพฺพตาทีสุ  าเนสุ  ในที่ ท.  มีน้าํและแผนดินและภูเขาเปนตน 
จกฺขุนา  ดวยจักษุ  ทิพฺเพน อันเปนทิพย ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  เชตวเน  นิสินฺนโก ว  ผูประทับนั่งแลว 
ในพระเชตวันเทียว  (จินฺเตตฺวา)  ทรงพระดําริแลววา  กสฺสโป 
อ.  ภิกษุชื่อกสัสปะ  ปุตฺโต  ผูเปนบุตร  มม  ของเรา  วิหรติ  ยอม 
อยู  วิหาเรน  ดวยธรรมเปนเครื่องอยู  เกน  น ุ โข  อะไรหนอแล 
อชฺช  ในวันนี้  อิติ  ดังน้ี  อุปธาเรนฺโต  ทรงใครครวญอยู  จกฺขุนา 
ดวยพระจักษุ   ทิพฺเพน  อันเปนทิพย  ตฺวา  ทรงทราบแลววา  
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(กสฺสโป)  อ.  ภิกษุชื่อวากัสสปะ  (ปตฺุโต)  ผูเปนบุตร  (มม) 
ของเรา  โอโลเกนฺโต  แลดูอยู  จุตูปปาต  ซึ่งการจุติและการอุบัติ 
สตฺตาน  แหงสัตว  ท.  วิหรติ  อยู  อิติ  ดังนี้  วตฺวา  ตรัสแลว   
วา  จุตูปปาโต  นาม  ชื่อ  อ.  การจุติและการอุบัติ  สตฺตาน  แหง 
สัตว  ท.  พุทธฺาเณนอป  แมอันพระญาณของพระพุทธเจา  อปริจฺ- 
ฉินฺโน  กําหนดไมไดแลว  (เกนจิ)  อันใคร ๆ  น  สกฺกา  ไมอาจ 
กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  ปริจฺเฉท  ซึ่งอันกําหนด  มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ 
คเหตฺวา  มาตาปตโร  อชานาเปตฺวา  จวนกสตฺตาน  ซึ่งสัตว  ผูถอืเอา 
ซึ่งปฏิสนธิ  ในทองของมารดา  แลวไมยังมารดาและบิดา  ท.  ใหรูแลว 
เคลื่อน ท.  ชานิตุ  อ.อันรู  เต  สตฺเต  ซึง่สัตว ท. เหลาน้ัน  อวิสโย 
เปนอาการมิใชวิสัย  ตว  ของเธอ  (โหติ)  ยอมเปน  วิสโย 
อ.  วิสัย  ตว  ของเธอ  อปฺปมตฺตโก  เปนสภาพมีประมาณนอย  (โหติ) 
ยอมเปน  ปน  สวนวา  ชานิตุ  อ. อันรู  ปสฺสิตุ อ.  อันเห็น 
(สตฺเต)  ซึ่งสัตว  ท.  จวนฺเต  จ  ผูเคลื่อนอยูดวย  อุปฺปชฺชนฺเต  จ 
ผูเกิดข้ึนอยูดวย  สพฺพโส  โดยประการท้ังปวง  วิสโย  เปนวิสัย 
พุทฺธานเอว   ของพระพุทธเจา ท.  นั่นเทียว  (โหติ)   ยอมเปน  อิติ 
ดังน้ี  ผริตฺวา  ทรงแผไปแลว  โอภาส  ซึ่งพระรัศมี  สมฺมุเข 
นิสินฺโน  วิย  เปนผูเพียงดังวาประทับนั่งแลวในที่มีหนาพรอม  หุตฺวา 
เปน  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        ปณฺฑิโต  อ. บัณฑิต  นุทติ  ยอมบรรเทา  ปมาท 
        ซึ่งความประมาท  อปฺปมาเทน  ดวยความไม  
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        ประมาท  ยทา  ในกาลใด  (โส  ปณฺฑิโต) 
        อ.  บัณฑิตนั้น  อารยฺุห  ขึ้นแลว ปฺาปาสาท 
        สูปญญาเพียงดังวาปราสาท  อโสโก  ผูไมเศราโศก 
        (อเวกฺขติ)   ยอมพิจารณาเห็น  ปช  ซึ่งหมูสัตว   
        โสกินึ  ผูเศราโศก  (ตทา)  ในกาลน้ัน  ธีโร 
        อ. ปราชญ  อเวกฺขติ  ยอมพิจารณาเห็น  พาเล 
        ชเน  ซึง่ขน  ท.  ผูเปนพาล  ปพฺพตฏโ  ปุคฺคโล  อิว 
        ราวกะ  อ.  บุคคลผูยนือยูบนภูเขา  (อเวกฺขนฺโต) 
        พิจารณาเห็นอยู  ภมุมฺฏเ  ชเน  ซึ่งชน  ท.  ผู 
        ยืนอยูบนภาคพ้ืน  อติิ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  นโวทก  อ.  น้ําอันใหม  ปวิสนฺต 
อันไหลเขาไปอยู  โปกฺขรณึ  สูสระโบกขรณี  ปุราโณทก  ยังน้ําอัน 
เกา  สงฺโขเภตฺวา  ใหกระเพ่ือมแลว  อทตฺวา  ไมใหแลว  โอกาส 
ซึ่งโอกาส  ตสฺส  ปุราโณทกสฺส  แกน้าํอันเกาน้ัน  นุทติ  ยอมรนุไป 
คือวา  นีหรติ  ยอมนําออกไป  (ต  ปรุาโณทก)  ซึง่นํ้าอันเกาน้ัน 
ปลายนฺต  อันไหลไปอยู  มตฺถเกน  โดยท่ีสุด  อตฺตโน  ของตน 
ยถา  นาม  ชือ่ฉันใด  ยทา  ในกาลใด  ปณฺฑิโต  อ.  บัณฑิต 
พฺรูหนฺโต  พอกพูนอยู  อปฺปมาทลกฺขณ  ซึ่งลักษณะแหงความไม 
ประมาท  อทตฺวา  ไมใหแลว  โอกาส  ซึ่งโอกาส  ปมาทสฺส  แก 
ความประมาท  นุทติ  ชื่อวายอมบรรเทา  คือวา  นีหรติ  ชื่อวา 
ยอมนําออกไป  ต  ปมาท  ซึ่งความประมาทน้ัน  อปฺปมาทเวเคน  
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ดวยกําลังแหงความไมประมาท   เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อถ  ใน 
กาลน้ัน  โส  ปณฺฑิโต  อ.  บัณฑิตน้ัน ปนุนฺนปมาโท  ผูมีความ 
ประมาทอันบรรเทาแลว  ปฏิปท  ยังขอปฏิบัติ  อนจฺุฉวิก  อันสมควร 
ตสฺส  อปฺปมาทสฺส  แกความไมประมาทนั้น  ปูเรนโฺต  ใหเต็มอยู   
อารุยฺห  ข้ึนแลว  ปฺาปาสาท  สูปญญาเพียงดังวาปราสาท  ทิพฺพ- 
จกฺขุสงฺขาต  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาจักษุอันเปนทิพย  ปริสทฺุธ อัน 
ชื่อวาหมดจดรอบแลว  อจฺจุคฺคตฺเถน  เพราะอรรถวาข้ึนไปลวงแลว 
ตาย  ปฏิปทาย  ดวยขอปฏิบัตินั้น  (ปคฺุคโล)  วิย  ราวกะ  อ.  บคุคล 
(อารุหนฺโต)  ข้ึนอยู  ปาสาท  สูปราสาท  นิสฺเสณิยา  โดยบันได 
อโสโก   ผูชือ่วาไมเศราโศก   (อตฺตโน)  ปหีนโสกสลฺลตาย เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูมีความเศราโศกเพียงดังวาลูกศรอันละไดแลว 
อเวกฺขติ  ยอมพิจารณาเห็น  คือวา  ปสฺสติ  ยอมเห็น  ปช  ซึ่งหมู 
สัตว  คือวา  สตฺตนิกาย  ซึ่งหมูแหงสัตว  โสกิน ึ ผูชื่อวาเศราโศก 
(อตฺตโน)  อปฺปหีนโสกสลฺลตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีความ 
เศราโศกเพียงดังวาลูกศรอันละไมไดแลว  จวมาน  จ  ผูเคลื่อนอยูดวย 
อุปปชฺชมาน  จ  ผูเกิดข้ึนอยูดวย  ทิพฺพจกฺขุนา  ดวยจักษุอันเปนทิพย 
(อิติ)   ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  นุทติ  อิติ  ดงัน้ีเปนตน  ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ.อันถามวา  (ธีโร)  อ. ปราชญ   (อเวกฺขติ) 
ยอมพิจารณาเห็น  (พาเล  ชเน)  ซึ่งชน  ท. ผูเปนพาล  ยถา  ก ึ
ราวกะ  อ. อะไร  (อิติ)  ดงัน้ี  ฯ  
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        (วิสฺสชฺชน)  อ. อันเฉลยวา  (ธีโร)  อ.ปราชญ  (อเวกฺขติ) 
ยอมพิจารณาเห็น  (พาเล  ชเน)  ซึ่งชน  ท. ผูเปนพาล  ปพฺพตฏโ 
ปุคฺคโล  อิว  ราวกะ  อ.  บคุคลผูยืนอยูบนภูเขา  (อเวกฺขนฺโต) 
พิจารณาเห็นอยู  ภุมฺมฏเ  ชเน  ซึ่งชน  ท. ผูยืนอยูบนภาคพ้ืน  อิติ 
ดังน้ี  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต  ปคฺุโล  ภูมิย 
 ิเต  ชเน  (อกิจฺเฉย  อเวกฺขติ)  วา  อ.  บุคคลผูยืนอยูแลวบนยอด 
แหงภูเขา  ยอมพิจารณาเห็น  ซึ่งชน ท. ผูยืนอยูแลว  บนภาคพ้ืน โดย 
ไมยากหรือ  อุปริปาสาเท   ิโต  ปุคฺคโล  ปาสาทปริเวณ   ิเต  ชเน 
อกิจฺเฉน  อเวกฺขติ  วา  หรือวา  อ.บุคคล  ผูยืนอยูแลว  ในเบื้องบน 
แหงปราสาท  ยอมพิจารณาเห็น  ซึ่งชน  ท.  ผูยืนอยูแลว  ที่บริเวณแหง 
ปราสาทโดยไมยาก  (ยถา)  ฉันใด  ธีโร  อ.  ปราชญ  คือวา 
ปณฺฑิโต  อ. บัณฑิต  คือวา  มหาขีณาสโว  อ. พระมหาขีณาสพ 
โสป  แมนั้น  อเวกฺขติ  ยอมพิจารณาเห็น  พาเล  ชเน  ซึ่งชน  ท. 
ผูเปนพาล  อสมุจฺฉินฺนวฏฏพีเช  ผูมีพืชคือวัฏฏะอันยังถอนข้ึนไมได 
แลว   จวนฺเต  จ  ผูเคลื่อนอยูดวย  อุปปชฺชนฺเต  จ  ผูเกิดข้ึนอยูดวย 
อกิจฺเฉน  โดยไมอาย  ตถา  ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  ปพฺพตฏโว  ภุมฺมฏเ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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                              เรื่องภิกษุ  ๒  สหาย 
        ๑๗.  ๙๔/๖  ต้ังแต  อถ  น  สตฺถา  ตฺว    ปมตฺโต  กาล   
เปนตนไป.    
        อถ  ครัน้นั้น  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ตฺว  อ. เธอ  ปมตฺโต  ประมาทแลว  กาล  ยังกาล  วีตินาเมตฺวา 
ใหนอมลวงไปวิเศษแลว  วทสิ  ยอมกลาววา  อห  อ. ขาพระองค 
อปฺปมตฺโต  เปนผูไมประมาทแลว  อมฺหิ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ปน 
อน่ึง  ตฺว  อ. เธอ  กโรสิ  ยอมกระทํา  อปฺปมตฺต  ปุคฺคล  ซึ่ง 
บุคคลผูไมประมาทแลว  ปมตฺต  ใหเปนผูประมาทแลว  ตฺว  อ. เธอ 
ทุพฺพลสฺโส  วิย  เปนผูเพียงดังวามาตัวมีกําลังอันโทษประทุษรายแลว 
ชวจฺฉินฺโน  ตัวมีเชาวอันขาดแลว  สนฺติเก  ในสํานัก  ปุตฺตสฺส  ของ 
บุตร  มม  ของเรา  (อสิ)  ยอมเปน  ปน  สวนวา  เอโส  มม 
ปุตโต  อ. บตุรของเราน้ัน  สีฆชวสโฺส  วิย  เปนผูเพียงดังวามาตัวมี 
เชาวอันเร็ว  สนฺติเก  ในสาํนัก  ตว  ของเธอ  (โหติ)  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  น  ภิกฺขุ  กะภิกษุนั้น  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระ 
พระคาถา  อิม  นี้วา 
        สุเมธโส  อ.  บุคคลผูมีปญญาดี  (สตฺเตสุ)  ครั้น 
        เมื่อสัตว  ท.  ปมตฺเตสุ  ประมาทแลว  อปฺปมตฺโต 
        ไมประมาทแลว  (สตฺเตสุ)  ครั้นเมื่อสัตว  ท.  
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        สุตฺเตสุ  หลับแลว  พหุชาคโร  ต่ืนอยูโดยมาก 
        หิตฺวา  ละแลว  (มนทฺปฺป ฺ   ปุคฺคล)  ซึ่งบุคคล 
        ผูมีปญญานอย  ยาติ  ยอมไป  อพลสฺส  สีฆสโฺส     
        (หิตฺวา  ยนฺโต)  อิว  ราวกะ  อ.  มาตัวมีเชาวอัน 
        เร็ว  ละแลว  ซึ่งมาตัวไมมีกําลัง ไปอยู  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  อปฺปมาทสมฺปนฺโน  ผูถงึพรอมแลว 
ดวยความไมประมาท  (อตฺตโน)  สติเวปุลฺลปตฺตตาย  เพราะความท่ี 
แหงตนเปนผูถึงแลวซ่ึงความไพบูลยแหงสติ  คือวา  ขีณาสโว  ผูมีอาสวะ 
สิ้นแลว  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  อปฺปมตฺโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สตฺเตสุ  ครัน้เมื่อสัตว  ท.   ิเตสุ 
ต้ังอยูแลว  สติโวสฺสคฺเค  ในการสละลงซ่ึงสติ  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  ปมตฺเตสุ  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (สตฺเตสุ)  ครั้นเมื่อสัตว  ท.  นิทฺทา- 
ยนฺเตสุเอว  ชื่อวาประพฤติหลับอยูนัน่เทียว  สพฺพิริยาปเถสุ  ในอิริยาบถ 
ทั้งปวง  ท.  สติชาคริยาภาเวน  เพราะความไมมีแหงธรรมเปนเครื่อง 
ต่ืนคือสติ  (อิติ)  ดังนี้   (ปทสฺส)   แหงบทวา  สุตฺเตสุ  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา    ิโต  ต้ังอยูแลว  สติเวปุลฺลชาคริเย 
ในธรรมเปนเครื่องต่ืนคือความไพบูลยแหงสติ  มหนฺเต  อันใหญ  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  พหุชาคโร  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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        (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา  สินฺธวาชานิโย  วิย  ราวกะ  อ. มา 
สินธพและมาอาชาไนย  สีฆชโว  ตัวมีเชาวอันเร็ว  (หิตฺวา)  ละแลว 
ทุพฺพลสฺส  ซึ่งมาตัวมีกําลังอันโทษประทุษรายแลว  กุณฺปาฉินฺนสว     
ตัวมีเชาวอันขาดแลวโดยความเปนมามีเทาอันดวน  (ยนโฺต)  ไปอยู   
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)   แหงบทวา  อพลสฺสว  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อุตฺตมปฺโ  ปุคฺคโล  อ. บุคคลผูมี 
ปญญาอันสูงสุด  หิตฺวา  ยาติ  ยอมละแลวไป  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคล 
ตถารูป  ผูมีรปูอยางนั้น  อาคเมนป  ดวยนิกายเปนที่มาบาง  อธิ- 
คเมนป  ดวยมรรคและผลเปนที่บรรลุบาง  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสสฺ) 
แหงบทวา  สุเมธโส  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  มนฺทปฺสฺมึ  ปุคฺคเล  ครั้นเมื่อ 
บุคคลผูมีปญญานอย  เอก  สุตฺต  คเหตุ  วายมนฺเตเอว พยายามอยู 
เพ่ืออันเรียนเอา  ซึ่งสูตรหน่ึงน่ันเทียว  สุเมธโส  อ.  บุคคลผูม ี
ปญญาดี  คณฺหาติ  ยอมเรียกเอา  เอก  วคฺค  ซึ่งวรรควรรคหน่ึง 
(สุเมธโส)  อ.  บุคคลผูมีปญญาดี  หิตฺวา  ยาติ  ยอมละแลวไป 
อาคเมน  ดวยนิกายเปนที่มา  เอว  อยางนี้  ตาว  กอน  ปน  อนึ่ง 
มนฺทปฺเ  ครั้นเมื่อบุคคลผูมีปญญานอย  รตฺติฏานทิวาฏานานิ 
กาตุ  วายมนฺเตเอว  จ  พยายามอยู  เพ่ืออันกระทํา  ซึ่งที่เปนที่พักใน 
กลางคืนและท่ีเปนที่พักในกลางวัน  ท. นั่นเทียวดวย  กมฺมฏาน 
อุคฺคเหตฺวา  สชฺฌายนฺเตเอว  จ  เรียนเอาแลว  ซึ่งพระกรรมฐาน 
สาธยายอยูนั่นเทียวดวย  สุเมธโส  อ.  บุคคลผูมีปญญาดี  ปวิสตฺิวา  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 83 

เขาไปแลว  รตฺติฏาน  วา  สูที่เปนที่พักในกลางคืนหรือ  ทิวาฏาน 
วา  หรือวาสูที่เปนที่พักในกลางวัน  ปเรน  ชเนน  กต  อันชนอ่ืน 
กระทําแลว  ปุพฺพภาเคป  แมในกาลเปนสวนเบื้องตน  สมฺมสนฺโต 
พิจารณาอยู  กมฺมฏาน  ซึ่งพระกรรมฐาน  สพฺพกิเลเส  ยังกิเลส     
ทั้งปวง ท.  เขเปตฺวา  ใหสิ้นไปแลว  กโรติ  ยอมกระทํา  โลกุตฺตร- 
 ธมฺเม  ซึ่งธรรมอันเปนโลกุตระ  ท.  นว  ๙  หตฺถคเต  ใหเปน 
ธรรมไปแลวในมือ  (สุเมธโส)  อ. บุคคลผูมีปญญาดี  หิตฺวา  ยาติ 
ยอมละแลวไป  อธิคเมน  ดวยมรรคและผลเปนที่บรรล ุ เอว  อยางนี้ 
ปน  อนึ่ง  (สเุมธโส)  อ.  บุคคลผูมีปญญาดี  หิตฺวา  ละแลว  คือ 
วา  ฉฑฺเฑตฺวา  ทิ้งแลว ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  มนทฺปฺ 
ผูมีปญญานอย  วฏเฏ  ในวัฏฏะ  วฏฏโต  นิสฺสรนฺโต  ยาติเอว 
ยอมแลนออกไปอยู  จากวัฏฏะน่ันเทียว  อิติ  ดังนี ้ ฯ  
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                                     เรือ่งทาวสักกะ 
        ๑๘.  ๙๖/๔  ต้ังแต   สกฺกฺจาห   มหาลิ  ปชานามิ  สกฺกกรเณ 
เปนตนไป.     
        (ภควา)  อ. พระผูมีพระภาคเจา  (อาห)   ตรัสแลววา  มหาล ิ
ดูกอนมหาลี  อห  อ.  อาตมภาพ  สกฺก  ปชานามิ  จ  ยอมรูทั่ว 
ซึ่งทาวสักกะดวย  สกฺกกรเณ  ธมฺเม  (ปชานามิ)  จะ  ยอมรูทั่ว  ซึ่ง 
ธรรม  ท.  อันเปนเครื่องกระทําใหเปนทาวสักกะดวย  เยส  ธมฺมาน 
(อตฺตนา)  สมาทินฺนตฺตา  สกฺโก  สกฺกตฺต  อชฺฌคา  เต  ธมฺเม 
ปชานามิ  จ  ยอมรูทั่ว  ซึ่ง - อ.  ทาวสักกะ  ทรงถึงทับแลว  ซึ่งความ 
เปนแหงทาวสักกะ  เพราะความท่ีแหงธรรม  ท. เหลาใด  เปนธรรม 
อันตนสมาทานแลว  ธรรม  ท.  เหลาน้ันดวย  มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกโฺก 
อ.  ทาวสักกะ  เทวนมินฺโท  ผูเปนจอมแหงเทพ  ท.  มนุสฺสภูโต 
เปนผูเปนมนุษยเปนแลว  สมาโน เปนอยู  ปุพฺเพ  ในกาลกอน 
มาณโว  เปนมาณพ  มโฆ  นาม  ชื่อวามฆะ  อโหสิ  ไดเปนแลว 
ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  สกโฺก)  อ.  ทาวสักกะนั้น  (ชเนหิ) 
อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  มฆวา  อ.ทาวมฆะ  อิติ  ดังนี้ ; 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกฺโก  อ.  ทาวสักกะ  เทวานมินฺโท  ผู 
เปนจอมแหงเทพ ท.  มนสฺุสภูโต  เปนผูเปนมนุษยเปนแลว  สมาโน 
เปนอยู  ปุพฺเพ  ในกาลกอน  อทาสิ  ไดใหแลว  ทาน  ซึ่งทาน  
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ปุเร  ในกอน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  สกฺโก)   อ. ทาว 
สักกะนั้น  (ชเนหิ)  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  ปุรินฺทโท 
อ.  ทาวปุรินททะ  อิติ  ดงัน้ี ; 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกฺโก  อ.  ทาวสักกะ  เทวนมินฺโท  ผู     
เปนจอมแหงเทพ  ท.  มนสฺุสภูโต  เปนผูเปนมนุษยแลว  สมาโน 
เปนอยู  ปุพฺเพ  ในกาลกอน  อทาสิ  ไดใหแลว  ทาน  ซึ่งทาน 
สกฺกจฺจ  โดยเคารพ  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  สกฺโก)  อ.ทาว 
สักกะนั้น  (ชเนหิ)  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  สกฺโก 
อ.  ทาวสักกะ  อิติ  ดังนี;้ 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกฺโก  อ.  ทาวสักกะ  เทวนมินฺโท  ผู 
เปนจอมแหงเทพ   ท.  มนสฺุสภูโต  เปนผูเปนมนุษยเปนแลว  สมาโน 
เปนอยู  ปุพฺเพ  ในกาลกอน  อทาสิ  ไดใหแลว  อาวสถ  ซึ่งที่ 
เปนที่พัก  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  สกฺโก)  อ.  ทาวสักกะนั้น 
(ชเนหิ)  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  วาสโว  อ.  ทาววาสวะ 
อิติ  ดังนี้ ; 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกฺโก  อ.  ทาวสักกะ  เทวนมินฺโท  ผู 
เปนจอมแหงเทพ  ท.  จินฺเตสิ  ทรงคิดแลว  อตฺถ  ซึ่งอรรถ  สหสฺส 
อันมีพันเปนประมาณ  มุหุตฺเตน  โดยครูเดียว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
(โส  สกฺโก)  อ.  ทาวสักกะนั้น  (ชเนหิ)  อันชน ท.  วุจฺจติ  ยอม 
เรียกวา  สหสฺสกฺโข  อ.  ทาวสหัสสักขะ  อิติ  ดังนี้ ; 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  อสุรกฺา  อ.  นางสาวนอยแหงอสูร  
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สุชาตา  นาม  ชื่อวาสุชาดา  ปชาปติ  เปนปชาบดี  สกฺกสฺส  ของ 
ทาวสักกะ  เทวานมินฺทสฺส  ผูเปนจอมแหงเทพ  ท.  (โหติ)  ยอม 
เปน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  สกฺโก)  อ.  ทาวสักกะนั้น     
(ชเนหิ)  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  สุชมฺปติ  อ. ทาวสุชัมบดี 
อิติ  ดังนี้ ; 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกฺโก   อ.  ทาวสักกะ  เทวานมินฺโท  ผู 
เปนจอมแหงเทพ  ท.  กาเรสิ  ทรงยังเทพใหกระทําแลว  รชฺช  ซึ่ง 
ความเปนแหงพระราชา  อิสฺสริยาธิปจฺจ  อันเปนความเปนใหญยิ่งกวา 
ความเปนใหญ  เทวาน  แหงเทพ  ท.  ตาวตึสาน  ผูอยูในภพชื่อวา 
ดาวดึงส  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  สกฺโก)   อ.  ทาวสักกะนั้น 
(ชเนหิ)  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  เทวนมินฺโท  อ.  ทาว 
เทวานมินทะ  อิติ  ดังน้ี: 
        มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกฺโก  อ.  ทาวสักกะ  อชฌฺคา  ทรงถึง 
ทับแลว  สกกฺตฺต  ซึ่งความเปนแหงทาวสักกะ  เยส  วตฺตปทาน 
(อตฺตนา)  สมาทินฺนตฺตา  เพราะความท่ีแหงวัตรบท  ท.  เหลาใด  เปน 
วัตรอันตนสมาทานแลว  (ตานิ)  สตฺต  วตฺตปทานิ  อ.  วัตรบท  ท. 
๗  เหลาน้ัน  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  ปุพฺเพ  มนสฺุสภูตสฺส 
สมานสฺส  สมตฺตานิ  (กตฺวา)  สมาทินฺนานิ  เปนวัตรอันทาวสักกะ 
ผูเปนจอมแหงเทพ  ท.  เปนผูเปนมนุษยเปนแลว  เปนอยู  ในกาลกอน 
ทรงสมาทานแลว  กระทําใหบริบูรณแลว  อเหสุ  ไดเปนแลว ฯ 
        สตฺต  วตฺตปทานิ  อ.  วัตรบท  ท. ๗   กตมานิ  เหลาไหน  
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(วตฺตปทานิ)  อ.  วัตรบท  ท.  (สตฺต)  ๗  (อิมานิ)  เหลาน้ี 
อิติ  คือ  อห  อ.เรา  มาตาเปติภโร  พึงเปนผูเลี้ยงซึ่งมารดาและ 
บิดา  อสฺส  พึงเปน  ยาวชีว  กําหนดเพียงใดแหงชีวิต  อห อ.เรา 
กุเล  เชฏาปจายี  พึงเปนผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญที่สุด   
ในตระกูล  อสฺส  พึงเปน  ยาวชีว  กําหนดเพียงใดแหงชีวิต  อห 
อ. เรา  สณฺหวาโจ  พึงเปนผูมีวาจาอันออนหวาน  อสฺส  พึงเปน   
ยาวชีว  กําหนดเพียงใดแหงชีวิต  อห  อ. เรา อปสณุวาโจ  พึงเปน 
ผูมีวาจาอันไมสอเสียด  อสฺส  พึงเปน  ยาวชีว  กําหนดเพียงใดแหง 
ชีวิต  อห  อ. เรา  เจตสา  มีใจ  วิคตมลมจฺเฉเรน  อันมีความ 
ตระหน่ีอันเปนมลทินไปปราศแลว  มุตฺตจาโค  ผูมีการบริจาคอันปลอย 
แลว  ปยตปาณิ  ผูมีฝามืออันลางแลว  โวสฺสคฺครโต  ผูยินดีแลวใน 
การสละลง  ยาจโยโค  ผูควรแกอันขอ  ทานสวิภาครโต  ผูยินดีแลว 
ในการจําแนกซ่ึงทาน  อชฺฌาวเสยฺย  พึงอยูครอบครอง  อคาร  ซึ่ง 
เรือน  ยาวชวี  กําหนดเพียงใดแหงชีวิต  อห  อ. เรา  สจฺจวาโจ 
พึงเปนผูมีวาจาสัตย  อสฺส  พึงเปน  ยาวชีว  กําหนดเพียงใดแหงชีวิต 
อห  อ. เรา  อกฺโกธโน  พึงเปนผูไมโกรธ  อสฺส  พึงเปน  ยาวชีว 
กําหนดเพียงใดแหงชีวิต  สเจ  ถาวา โกโธ อ. ความโกรธ 
อุปฺปชฺเชยฺย  พึงเกิดข้ึน  เม  แกเราไซร  อห  อ. เรา  ปฏิวิเนยฺย 
พึงกําจัดเฉพาะ   น  โกธ  ซึ่งความโกรธน้ัน  ขิปฺปเอว  พลันนั่น 
เทียว  มหาลิ  ดูกอนมหาลี  สกโฺก  อ. ทาวสักกะ  อชฌฺคา  ทรง 
ถึงทับแลว  สกฺกตฺต  ซึ่งความเปนแหงทาวสักกะ  เยส  สตฺตวตฺต-  
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ปทาน  (อตฺตนา)  สมาทินฺนตฺตา  เพราะความท่ีแหงวัตรบท  ท.  ๗ 
เหลาใด  เปนวัตรอันตนสมาทานแลว  วตฺตปทานิ  อ.  วัตรบท  ท. 
สตฺต  ๗  อิมานิ  เหลาน้ี  (ตานิ)  เหลาน้ัน  สกฺกสฺส  เทวาน- 
มินฺทสฺส  ปพฺุเพ  มนุสฺสภูตสฺส  สมานสฺส  สมตฺตานิ   (กตฺวา) 
สมาทินฺนานิ  เปนวัตรอันทาวสักกะ  ผูเปนจอมแหงเทพ  ท.  เปนผูเปน   
มนุษยเปนแลว  เปนอยู  ในกาลกอน  ทรงสมาทานแลว  กระทําให   
บริบูรณแลว  อเหสุ  ไดเปนแลว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (ภควา)  อ.  พระผูมีพระภาคเจา  (อโวจ)  ไดตรัสแลว   (อิท 
เวยฺยากรณ)  ซึ่งคําอันเปนไวยากรณนี้  (สุคโต)  อ.  พระสุคต 
(สตฺถา)  ผูพระศาสดา  (วตฺวาน)  ครั้นตรัสแลว  (อิท  เวยฺยา- 
กรณ)  ซึ่งคําอันเปนไวยากรณนี้  (อโวจ)  ไดตรัสแลว  (เอต 
คาถาพนฺธวจน)  ซึ่งเปนคําอันเปนคาถาประพันธนี้  (อปร)  อ่ืนอีก 
(อถ)  ในภายหลังวา 
        เทวา  อ.เทพ  ท.   ตาวตึสา  ผูอยูในภพชื่อวา 
        ดาวดึงส  อาห ุ กลาวแลว  นร  ซึง่นระ  มาตา- 
        เปติภร  ผูเลี้ยงซ่ึงมารดาและบิดา  ชนฺตุ  ผูเปน 
        สัตวเกดิ  กุเล  เชฏาปจายิน  ผูมีปกติประพฤติ 
        ออนนอมตอบุคคลผูเจริญท่ีสุด  ในตระกุล  สณฺห 
        ผูมีวาจาออนหวาน  สขิลสมฺภาส  ผูกลาวซ่ึงคํา 
             อันไพเราะ  เปสุเณยฺยปฺปหายิน  ผูมีปกติละซึ่งคํา 
        อันเปนท่ีต้ังแหงความสอเสียด  ยตฺุต ผูประกอบ  
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        แลว  มจฺเฉรวินเย   ในการกําจัดซึ่งความตระหน่ี 
        สจฺจ  ผูมีวาจาสัตย  โกธาภิกุ   ผูครอบงําซ่ึงความ 
        โกรธ  ต  เว  นั้นแลวา  สปฺปุริโส  อ.  สัตบุรุษ 
        อิติ  ดังน้ี  อิติ  ดังน้ี ฯ   
   
        ๑๙.  ๑๐๙/๑๕  ต้ังแต   ตโต  ปฏาย  จ  จิตฺตปาติลิยา  ปุปฺผิตาย 
เปนตนไป. 
        จ   ก ็ จิตฺตปาตลิยา  ครั้นเมื่อดอกไมชื่อวา  จิตตปาตลี  ปุปฺผิตาย 
บานแลว  อสุรา  อ.  อสรู  ท.  อภิยุชฌฺิตุกามา  ผูใครเพ่ืออันรบ 
เฉพาะ  สกฺก  ซึ่งทาวสักกะ  อภิรุหึสุ  ข้ึนไปเฉพาะแลว  ยุทฺธตฺถาย 
เพ่ือประโยชนแกอันรบ  สฺาย  ดวยความหมายรูวา  (อย  กาโล) 
อ.  กาลน้ี  ปปฺุผนกาโล  เปนกาลอันเปนที่บาน  ทพฺิพปาริจฺฉตฺตกสฺส 
แหงดอกไมชื่อวาปาริฉัตตกะอันเปนทิพย  อมฺหาก  ของเรา  ท. (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ปฏาย  จําเดิม  ตโต  กาลโต  แตกาลน้ัน ฯ 
สกฺโก  อ. ทาวสักกะ  อทาสิ  ไดประทานแลว  อารกฺข  ซึ่งอัน 
อารักขา  นาคาน  แกนาค  ท.  เหฏาสมุทฺเท  ในภายใตแหงสมุทร 
(อทาสิ)  ไดประทานแลว  (อารกฺข)  ซึ่งอันอารักขา  สุปณฺณาน 
แกครุฑ  ท.  ตโต  นาคาน  อารกฺขโต  แตอันอารักขา  แหงนาค  ท. 
นั้น  (อทาสิ)   ไดประทานแลว  (อารกฺข)  ซึ่งอันอารักขา 
กุมฺภณฺฑาน  แกกุมภัณฑ  ท.  ตโต  สุปณฺณาน  อารกฺขโต  แตอัน  
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อารักขา  แหงครุฑ  ท.  นัน้  (อทาสิ)  ไดประทานแลว  (อารกฺข) 
ซึ่งอันอารักขา  ยกฺขาน แกยักษ ท.  กุมฺภณฺฑาน  อารกฺขโต  แตอัน 
อารักขา  แหงกุมภัณฑ  ท.  นั้น  (อทาสิ)  ไดประทานแลว  (อารกฺข) 
ซึ่งอันอารักขา  จตุนฺน  มหาราชาน  แกทาวมหาราช  ท. ๔  ตโต  ยกฺขาน   
อารกฺขโต  แตอันอารักขา  แหงยักษ  ท.  นั้น  อน  สวนวา  (สกฺโก) 
อ.  ทาวสักกะ  เปสิ  ทรงต้ังไวแลว  อินฺทปฏิมา  ซึ่งรูปเปรียบแหง 
พระอินทร  ท.  วชิรหตฺถา  ผูมีวชิระในพระหัตถ  เทวนครทฺวาเรสุ 
ที่ประตูแหงเทพนคร ท.  สพฺพูปริ  ในเบื้องบนแหงอันอารักขาทั้งปวง ฯ 
อสุรา  อ.  อสูร  ท.  ชินิตฺวา  ชนะแลว  นาคาทโย  อมนุสฺเส  ซึ่ง 
อมนุษย  ท.  มีนาคเปนตน  อาคตาป  แมมาแลว  ทสิฺวา  เห็นแลว 
อินฺทปฏิมา  ซึ่งรูปเปรียบแหงพระอินทร  ท.  ทูรโต  แกไกล  ปลายนฺติ 
ยอมหนีไป  (สฺาย)  ดวยความหมายรูวา  สกฺโก  อ.  ทาวสักกะ 
นิกฺขนฺโต  เสด็จออกแลว  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  มหาลิ  ดูกอน 
มหาลี  มาณโว  อ.  มาณพ  มโฆ  ชื่อวามฆะ  ปฏิปชฺช ิ ปฏิบัติ 
แลว  อปฺปมาทปฏิปท  ซึง่ขอปฏิบัติคือความไมประมาท  เอว  อยางนี้ 
จ  ปน  ก็แล  เอโส  มโฆ  อ.  มาณพชื่อวามฆะน่ัน  อปฺปมตฺโต 
ผูไมประมาทแลว  เอว  อยางนี้  ปตฺวา  ถึงแลว  อิสฺสริย  ซึ่ง 
ความเปนใหญ  เอวรูป  อันมีรูปอยางนี้  กาเรสิ  ยังเทพใหกระทํา 
แลว  รชชฺ  ซึง่ความเปนแหงพระราชา  เทวโลเกสุ  ในเทวโลก  ท. 
ทฺวีสุ  ๒  อปปฺมาโท  นาม  ชื่อ  อ.  ความไมประมาท  เอโส  นัน่  
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พุทฺธาทีหิ  ปณฺฑิเตหิ  อันบัณฑิต  ท.  มีพระพุทธเจาเปนตน  ปสตฺโถ 
สรรเสริญแลว  หิ  เพราะวา  อธิคโม  อ.  การบรรลุ  วิเสสาน  ซึ่ง 
คุณวิเศษ  ท.  โลกิยโลกุตฺตราน  อันเปนโลกิยะและโลกุตระ  สพฺเพสป 
แมทั้งปวง  โหติ  ยอมมี  นิสฺสาย  เพราะอาศัย  อปฺปมาท  ซึ่ง   
ความไมประมาท  อิติ  ดังน้ี  อาห  ตรสัแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา 
อิม  นี้วา 
        มฆวา  อ.ทาวมฆวะ  คโต  ทรงถึงแลว  เสฏต 
        ซึ่งความเปนแหงเทพผูประเสริฐท่ีสุด  เทวาน  กวา 
        เทพ  ท.  อปฺปมาเทน  เพราะความไมประมาท 
        (ปณฺฑิตา)  อ. บัณฑิต  ท.  ปสสนฺติ   ยอม 
        สรรเสรญิ  อปฺปมาท  ซึ่งความไมประมาท  ปมาโท 
        อ.  ความประมาท (อริเยหิ)  อันพระอริยเจา  ท. 
        ครหิโต  ติเตียนแลว  สทา  ในกาลทุกเมื่อ  อิติ 
        ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อปฺปมาเทน  เพราะความไมประมาท 
อจลคาเม   ภูมิปฺปเทเส  โสธน  อาทึ  กตฺวา  (อตฺตนา)  กเตน  อัน 
อันตนกระทําแลว  กระทาํ  ซึ่งอันยังประเทสแหงภาคพ้ืน  ท.  ในอจลคาม 
ใหหมดจดใหเปนตน  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ัน 
เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อปฺปมาเทน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  มาณโว  อ.  มาณพ  ปฺาโต  ผู 
ปรากฏแลววา  มฆวา  อ.ทาวมฆวะ  อิติ  ดังนี้  อิทานิ  ในกาลนี้  
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คโต  ชื่อวาถงึแลว  เสฏต  ซึ่งความเปนแหงเทพผูประเสริฐที่สุด 
เทวาน  กวาเทพ  ท.  (อตฺตโน)  ราชภาเวน  เพราะความท่ีแหงตน 
เปนผูเปนพระราชา  เทวโลกาน  แหงเทวโลก ท.  ทฺวินฺน  ๒  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  มฆวา  อิติ  ดังนี้  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท.  พุทฺธาทโย 
มีพระพุทธเจาเปนตน  โถเมนฺติ  ยอมชมเชย  คือวา  วณฺณยนฺติ 
ยอมพรรณนา  อปฺปมาทเอว  ซึ่งความไมประมาทน่ันเทียว  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  ปสสนฺติ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ.  อันถามวา  (ปณฺฑิตา)  อ.  บัณฑิต  ท.  (ปสสนฺติ) 
ยอมสรรเสรญิ  (อปฺปมาท)   ซึ่งความไมประมาท  กึการณา  เพราะ 
เหตุอะไร  (อิติ)  ดังนี้ ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ.อันเฉลยวา  (ปณฺฑิตา)  อ. บณัฑิต  ท. 
(ปสสนฺติ)  ยอมสรรเสริญ  (อปฺปมาท)  ซึ่งความไมประมาท  (ตสฺส 
อปฺปมาทสฺส)  ปฏิลาภการณตฺตา  เพราะความท่ีแหงความไมประมาทน้ัน 
เปนเหตุแหงอันไดเฉพาะ  วิเสสาน  ซึง่คุณวิเศษ  ท.  โลกิยโลกุตฺตราน 
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ  สพฺเพส  ทั้งปวง  (อิติ)  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ปน  สวนวา  ปมาโท  อ.  ความ 
ประมาท  อรเิยหิ  อันพระอริยเจา  ท.  เตหิ  เหลาน้ัน  ครหิโต 
ติเตียนแลว  คือวา  นินฺทิโต  นินทาแลว  นิจฺจ  เปนนิจ  (อิติ) 
ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ปมาโท  ครหิโต 
สทา  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        (ปุจฺฉา)  อ.  อันถามวา  (ปมาโท)  อ. ความประมาท  (เตหิ 
อริเยหิ)  อันพระอริยเจา  ท.  เหลาน้ัน  (ครหิโต)  ติเตียนแลว 
(สทา)  ในกาลทุกเม่ือ  กกึารณา  เพราะเหตุอะไร  (อิติ)  ดังนี้ ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)   อ.  อันเฉลยวา  (ปมาโท)   อ.  ความประมาท 
(เตหิ  อริเยหิ)  อันพระอรยิเจา  ท. เหลาน้ัน  (ครหิโต)  ติเตียนแลว   
(สทา)  ในกาลทุกเม่ือ  (ตสฺส  ปมาทสฺส)  มลูภาวโต  เพราะความท่ี 
แหงความประมาทน้ันเปนมูล  สพฺพวิปตฺตีน  แหงความวิบัติทั้งปวง ท. 
(อิติ)  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อธิบายวา  หิ  จริงอยู สพฺพา  วิปตฺติโย 
อ.  ความวิบัติ   ท.  ทั้งปวง มนุสฺสโทภคฺย  วา  คือ  อ.ความเปนแหง 
บุคคลผูมีสวนชั่วในมนุษยหรือ  อปายปุปตฺติ  วา  คือหรือวา  อ.  การ 
เขาถึงซ่ึงอบาย  ปมาทมูลกิาเอว  เปนธรรมชาติมีความประมาทเปน 
มูลนั่นเทียว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี  ฯ  
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                              เรื่องภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
        ๒๐. ๑๑๑/๖  ต้ังแต  โส  วิเสเสตฺวา  กมฺมฏาน  เปนตนไป. 
        โส  ภิกขฺุ  อ.  ภิกษุนัน้  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อห  อ.  เรา 
กถาเปสฺสามิ  จักทูลยังพระศาสดาใหตรัสบอก  กมมฺฏาน  ซึ่ง 
พระกรรมฐาน  วิเสเสตฺวา  ใหวิเศษ  อิติ  ดังนี้  นิกขฺมิตฺวา   
ออกไปแลว   ตโต  อรฺโต  จากปานั้น  อาคจฺฉนฺโต  เดิมมาอยู 
สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถ ุ ของพระศาสดา  ทิสฺวา  เห็นแลว  ทาวคฺคึ 
ซึ่งไฟไหมปา  มหนฺต  อันใหญ  อุฏ ิต  อันต้ังข้ึนแลว  อนฺตรา- 
มคฺเค  ในระหวางแหงหนทาง  อภิรุยฺห  ข้ึนเฉพาะแลว  มณฺฑ- 
ปพฺพตมตฺถก  สูยอดแหงภูเขาอันโลน  เอก  ลูกหนึง่  เวเคน  โดย 
เร็ว  นิสินฺโน  นั่งแลว  ทสิฺวา  เห็นแลว  อคฺคึ  ซึ่งไฟ  ฑยฺหมาน 
อันไหมอยู  อรฺญ  ซึ่งปา  คณฺหิ  ถือเอาแลว  (ต  อคฺคึ)  ซึ่ง 
ไฟนั้น  (กตฺวา)  กระทํา  อารมฺมณ  ใหเปนอารมณวา  อย  อคฺคิ 
อ.  ไฟนี้  ฑหนฺโต  ว  คจฺฉติ  ยอมเผาไปอยูเทียว  อุปาทานานิ  ซึ่ง 
ธรรมชาติเปนเครื่องอันไฟเขาไปถือเอา  (ซึ่งเชื้อ)  ท.  มหนฺตานิ  จ 
อันใหญดวย  ขุทฺทกานิ  จ  อันนอยดวย  ยถา  ฉันใด  อริยมคฺค- 
าณคฺคินาป  มหนฺตานิ  จ  ขุทฺทกานิ  จ   สฺโชนานิ  ฑหนฺเตน 
คนฺตพฺพ  อ.  อันแมอันไฟคืออริยมรรคญาณ  พึงเผาไปอยู  ซึ่งสังโยชน ท. 
อันใหญดวย   อันนอยดวย  ภวิสฺสติ  จักมี  เอว  ฉันน้ัน  อิติ 
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ดังน้ี  ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  คนฺธกุฏยิ  นิสินโฺน  ว  ประทับนัง่แลว 
ในพระคันธกุฎีเทียว  ตฺวา  ทรงทราบแลว  จิตฺตวาร  ซึ่งวาระ 
แหงจิต  ตสฺส  ภิกฺขุดน  ของภิกษุนั้น  วติวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ   
ดูกอนภิกษุ  เอวเอว   อ.  อยางนี้นั่นเทียว  ส ฺโชนานิ  อ.  สังโยชน ท. 
อณุถูลานิ   ทัง้ละเอียดทั้งหยาบ  อุปฺปชฺชมานานิ  อันเกิดข้ึนอยู 
อพฺภนฺตเร  ในภายใน  สตฺตาน  ของสัตว  ท.  อิเมส  เหลาน้ี 
อุปาทานานิ  วิย  ราวกะ  อ. ธรรมชาติเปนเครื่องอันไฟเขาไปถือเอา  ท. 
มหนฺตานิป  อันใหญบาง  ขุทฺทกานิป  อันนอยบาง  (ปุคฺคเลน) 
ตานิ  สฺโชนานิ  าณคฺคินา  ฌาเปตฺวา  อภพฺพุปฺปตฺติกานิ  กาตุ 
อ.  อันบุคคล  เผาแลว  ซึ่งสังโยชน  ท. เหลาน้ัน  ดวยไฟคือญาณ 
กระทําใหเปนธรรมชาติไมควรเพ่ืออันเกิดข้ึน  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ 
ดังน้ี  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทรงเปลงแลว  โอภาส  ซึ่งพระรัศมี  ปฺาย- 
มาโน  ทรงปรากฏอยู  ตสฺส  ภิกฺขุโน  แกภิกษุนั้น  นิสินฺโน  วิย  ราว 
กะวาผูประทับนั่งแลว  อภิมุเข  ในท่ีมีหนาเฉพาะ  อาห  ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า 
        ภิกขฺุ  อ. ภิกษุ   อปฺปมาทรโต  วา  ผูยินดีแลว 
        ในความไมประมาทหรือ  ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา 
        หรือวาผูมีปกติเห็นซึ่งภัย  ในความประมาท  ฑห 
        คจฺฉติ  ยอมเผาไปอยู  สฺโชน  ซึ่งสังโยชน 
        อณุถูล  ทั้งละเอียดท้ังหยาบ  อคฺคิ  อิว  เพียงดัง  
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        อ. ไฟ  (ฑห  คจฺฉนฺโต)  เผาไปอยู  (อุปาทาน) 
        ซึ่งธรรมชาติเปนเคร่ืองอันไฟเขาไปถือเอา  (ซึ่ง 
        เชื้อ)  (มหนฺตขุทฺทก)  ทั้งใหญทั้งนอย  อิติ 
        ดังน้ี  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  รโต  ผูยินดีแลว  คือวา   อภิรโต 
ผูยินดียิ่งแลว  อปฺปมาเท  ในความไมประมาท  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ 
ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อปฺปมาทรโต 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.อธิบายวา  วีตินาเมนฺโต  ผูยังกาลใหนอมลวงไป 
วิเศษอยู  อปฺปมาเทน  ดวยความไมประมาท  อิติ  ดงัน้ี  (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นิรยุปปตฺติอาทิก  ปมาเท  ภย ปสฺสนฺโต 
วา  ผูเห็นอยู  ซึ่งภัย  ในความประมาท  มีการเขาถึงซ่ึงนรกเปนตน 
หรือ  ตาส  อุปปตฺตีน  (ตสฺส  ปมาทสฺส)  มลูตฺตา  ปมาท  ภยโต 
ปสฺสนฺโต  วา  หรือวาผูเห็นอยู  ซึ่งความประมาท  โดยความเปนสภาพ 
อันบุคคลพึงกลัว  เพราะความท่ีแหงความประมาทน้ันเปนมูล  แหง 
การเขาถึง  ท.  เหลานั้น  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ )  อ. อรรถวา  (กิเลส)  ซึ่งกิเลส  โยชน  อันเปน 
เครื่องประกอบ  คือวา  พนฺธน  อันเปนเครื่องผูกพัน  (สตฺตาน) 
ซึ่งสัตว ท.   สทฺธึ  กับ  วฏฏทุกฺเขน  ดวยทุกขในวัฏฏะ  สฺโชน  
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ชื่อวาซึ่งสังโยชน  ทสวิธ  อันมีอยาง  ๑๐  (สตฺตาน)  โอสีทา- 
ปนสมตฺถ  อันสามารถในการยังสัตว  ท.  ใหจมลง  วฏเฏ  ในวัฏฏะ 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สฺโชน  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา มหนฺต  จ  อันใหญดวย  ขุทฺทก  จ   
อันนอยดวย  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อณุถูกล  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  อย  อคฺคิ  อ. ไฟนี้  ฑหนฺโต  ว  คจฺฉติ 
ยอมเผาไปอยูเทียว  อุปาทาน  ซึ่งธรรมชาติเปนเคร่ืองอันไฟเขาไป 
ถือเอา  มหนฺต  จ  อันใหญดวย  ขุทฺทก  จ  อันนอยดวย  ยถา 
ฉันใด  ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุ  อปฺปมาทรโต  ผูยินดีแลวในความไมประมาท 
โส  นั้น  ฑหนฺโต  เผาอยู  เอต  สฺโชน  ซึ่งสังโยชนนั้น  คือวา 
กโรนฺโต  กระทําอยู  (เอต  ส ฺโชน)  ซึ่งสังโยชนนั่น  อภพฺพุปฺ- 
ปตฺติก  ใหเปนธรรมชาติไมควรเพ่ืออันเกิดข้ึน  าณคฺคินา  ดวยไฟ 
คือญาณ  อปฺปมาทาธิคเตน  อันตนถึงทับแลวดวยความไมประมาท 
คจฺฉติ  ยอมไป  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว   อิติ  ดังน้ี  (คาถา- 
ปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ฑห  อคฺคีว  คจฺฉติ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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                       เรื่องพระติสสเถระผูอยูในนิคม 
        ๒๑.  ๑๑๓/๑๖  ต้ังแต   อตีเต  หมิวนฺเต  คงฺคาตีเร   เอกสฺมึ 
เปนตนไป.   
        อตีเต  กาเล  ในกาลอันลวงไปแลว  สุวกา  อ. นกแขกเตา  ท. 
อเนกสหสฺสา  ตัวมีพันมิใชหน่ึง  วสสึุ  อยูแลว  อุทุมฺพรวเน  ใน 
ปาแหงไมมะเดื่อ   เอกสฺมึ  ปาหน่ึง  คงฺคาตีเร  ใกลฝงแหงแมน้ํา 
ชื่อวาคงคา  หิมวนฺเต  ในประเทศชื่อวาหิมวันต  ฯ  ตตฺถ  สุวเกสุ 
ในนกแขกเตา  ท. เหลาน้ันหนา  สุวราชา  อ. นกแขกเตาผูพระราชา 
เอโก  ตัวหน่ึง  ผเลสุ  ครัน้เมื่อผล  ท.  นิวาสนรุกฺขสฺส  ของตนไม 
อันเปนที่อยู  อตฺตโน  ของตน ขีเณสุ  สิ้นแลว  ขาทิตฺวา  จิกกิน 
แลว  ยเอว  รกฺุขาวยว  อ. รุกขาวัยวะ  ใดน่ันเทียว  องฺกุโร  วา 
คือ อ.  หนอยหรือ  ปตฺต  วา  คือหรือวา  อ.  ใบ ตโจ  วา  คือหรือ 
วา  อ.  เปลือก  อวสิฏ  เปนอวัยวะเหลือลงแลว  โหติ  ยอมเปน 
ต  องฺกุราทิรกฺุขาวยว  ซึ่งรุกฺขาวัยวะมีหนอเปนตนนั้น  ปวิตฺวา  ดื่ม 
แลว  ปานีย  ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงด่ืม  คงฺคาย  ในแมน้ําชื่อวาคงคา 
ปรมปฺปจฺโฉ  เปนผูมีความปรารถนานอยอยางยิ่ง  สนฺตุฏโ  เปนผู 
ยินดีดวยดีแลว หุตฺวา  เปน  น  คจฺฉติ  ยอมไมบินไป  อฺตฺถ 
าเน  ในท่ีอ่ืน  ฯ  ภวน อ.  ภพ  สกกฺสสฺ  ของทาวสักกะ  กมฺป 
หว่ันไหวแลว  ตสฺส  สุวรฺโ  อปฺปจฺฉสนฺตุฏภาวคุเณน  ดวยคุณ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 99 

คือความท่ีแหงนกแขกเตาผูพระราชาน้ัน  เปนผูมีความปรารถนานอย 
และยินดีดวยดีแลว ฯ   
        สกโฺก  อ. ทาวสักกะ   อาวชฺชมาโน   ทรงรําพึงอยู  ทิสฺวา 
ทรงเห็นแลว  ต  การณ  ซึง่เหตุนั้น  ต  รุกฺข  ยังตนไมนั้น   สุกฺขา- 
เปสิ  ทรงใหแหงแลว  อานุภาเวน  ดวยอานุภาพ  อตฺตโน  ของ 
พระองค  วีมสนตฺถ  เพ่ืออันทรงทดลอง  ตสฺส  สวุรฺโ  ซึ่งนก 
แขกเตาผูพระราชานั้น ฯ  รุกโฺข  อ. ตนไม  โอภคฺคา  หักลงแลว 
ขาณุมตฺโต  ว  เปนตนไมสักวาตอเทียว  หุตฺวา  เปน  ฉิทฺทาวฉิทฺโท 
เปนตนไมมีชองใหญและชองนอย  (หุตฺวา)  เปน วาเต  ครั้นเมื่อลม 
ปหรนฺเต  พัดอยู  สทฺท  ยังเสียง  นิจฺฉาเรนฺโต  ใหเปลงออกอยู 
(ปุคฺคเลน)  อาโกฏิโต  วิย  ราวกะวาอันบุคคลเคาะแลว  อฏาสิ 
ไดต้ังอยูแลว  ฯ  จุณฺณานิ  อ. ขุย  ท.  นกิฺขมนฺติ  ยอมไหลออก 
ฉิทฺเทหิ  จากชอง  ท.  ตสสฺ  รกฺุขสฺส  ของตนไมนั้น ฯ  สุวราชา 
อ.  นกแขกเตาผูพระราชา  ขาทิตฺวา  จิกกินแลว  ตานิ  จุณฺณานิ 
ซึ่งขุย  ท. เหลาน้ัน  ปวิตฺวา  ดื่มแลว  ปานีย  ซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม 
คงฺคาย  ในแมน้ําชื่อวาคงคา  อคนฺตฺวา  ไมบินไปแลว  อฺตฺถ 
าเน  ในที่อ่ืน  อคเณตฺวา  ไมพรั่นพรงึแลว  วาตาตป  ซึ่งลมและ 
แดด  นิสีทิ  จับแลว  อุทมฺุพรขาณุมตฺถเก  บนยอดแหงตอของไม 
มะเด่ือ ๆ 
        สกโฺก  อ. ทาวสักกะ  ตฺวา  ทรงทราบแลว  ตสฺส  สุวรฺโ 
ปรมปฺปจฺฉภาว  ซึ่งความท่ีแหงนกแขกเตาผูพระราชานั้น  เปนผูมีความ  
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ปรารถนานอยอยางยิ่ง  (จินฺเตตฺวา)  ทรงดําริแลววา  อห  อ. เรา   
กถาเปตฺวา  จักยังนกแขกเตาผูพระราชาใหกลาวแลว  มิตฺตธมฺมคุณ 
ซึ่งคุณแหงมิตรธรรม  ทตฺวา  จักใหแลว  วร  ซึ่งพร  อสฺส  สุว-   
รฺโ  แกนกแขกเตาผูพระราชานั้น  กริตฺวา  จักกระทําแลว  อุทุมฺพร 
ซึ่งไมมะเด่ือ  อมตผล  ใหเปนตนไมมีผลอันเปนอมตะ  อาคมิสฺสามิ 
จักมา  อิติ  ดงัน้ี  หสราชา  ทรงเปนหงษผูพระราชา  เอโก  ตัวหนึ่ง 
หุตฺวา  เปน  กตฺวา  ทรงกระทําแลว  อสุรกฺ  ซึ่งนางสาวนอย 
แหงอสูร  สขุ  ชื่อวาสุชาดา  ปุรโต  ขางหนา คนฺตฺวา  เสด็จไป 
แลว  อุทุมฺพรวน  สูปาแหงไมมะเดื่อ  ต  นั้น  นิสทีิตฺวา  จับแลว 
สาขาย  ที่กิ่ง  รุกฺขสฺส   ของตนไม  เอกสฺส  ตนหน่ึง  อวิทูเร  ใน 
ที่ไมไกล  กเถนฺโต  เมื่อจะกลาว  สทฺธ ึ กับ  เตน  สวุรฺา 
ดวยนกแขกเตาผูพระราชานั้น  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระ 
คาถา  อิม  นีว้า 
        รุกขฺา  อ.ตนไม ท.  หริตปตฺตา  อันมีใบอันเขยีว 
        สนฺติ  มอียู  ทมุา  อ.  หมูไม  ท.  อเนกผลา 
        อันมีผลมิใชหน่ึง  พหู  มาก  (สนติฺ)  มีอยู 
        มโน  อ. ใจ  สุวสฺส  ของนกแขกเตา  นิรโต 
        ยินดีลงแลว  สุกฺเข  รุกฺเข ในตนไมอันแหง 
        โกลาเป  อันเปนไมผุ  กสฺมา  นุ  เพราะเหตุอะไร 
        หนอ  อติิ  ดังน้ี ฯ 
        สุวชาตก  อ.  ชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยนกแขกเตา  สพฺพ  
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ทั้งปวง  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  วิตฺถาเรตพฺพ  พึงใหพิสดาร 
นวกนิปาเต  อาคตนเยนเอว  ตามนัยอันมาแลว  ในนวกนิบาตน่ัน 
เทียว  ฯ  หิ  ก็  อตฺถุปฺปตฺติเอว  อ.  ความเกิดข้ึนแหงเรื่องนั่นเทียว     
ตตฺถ  นวกนิปาเต  จ  ในนวกนิบาตน้ันดวย  อิธ  าเน  จ  ในท่ีนี้ 
ดวย  นานา  เปนตาง ๆ  (โหติ)  ยอมเปน  เสส  วจน  อ.  คํา 
อันเหลือ  ตาทิสเอว  เปนคําเชนกับดวยคําน้ันนั่นเทียว  (โหติ) 
ยอมเปน  ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว  อิม 
ธมฺมเทสน  ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  วตฺวา  ตรัสแลววา  สกฺโก  อ. 
ทาวสักกะ  ตทา  ในกาลน้ัน  อานฺนโท  เปนภิกษุชื่อวาอานนท 
อโหสิ  ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  สุวราชา  อ.  นก 
แขกเตาผูพระราชา  (ตทา)  ในกาลน้ัน  อหเอว  เปนเราน่ันเทียว 
(อโหสึ)  ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  อังนี้  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  เอว  อ. อยางนี้  อปฺปจฺฉตา 
นาม  ชื่อ  อ.  ความเปนแหงบุคคลผูมีความปรารถนานอย  เอสา  นั่น 
ตนฺติ  เปนแบบแผน  มม  ของเรา  ปเวณิ  เปนประเพณี  มม 
ของเรา  (โหติ)  ยอมเปน  มม  ปุตฺตสฺส  นิคมวาสิติสฺสสฺส  มาทิส 
อาจริย  ลภิตฺวา   อปฺปจฺฉตา  อ.  ความท่ีแหงภิกษุชื่อวาติสสะผูมีปกติ 
อยูในนิคม  ผูเปนบุตรของเรา  เปนผูไดซึ่งอาจารย  ผูเชนกับดวยเรา 
แลวมีความปรารถนานอย  อนจฺฉริย  เปนธรรมชาติไมนาอัศจรรย 
(โหติ)  ยอมเปน  ภิกฺขุนา  นาม  ชื่ออันภิกษุ  อปฺปจฺเฉน  พึง  
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เปนผูมีความปรารถนานอย  นิคมวาสิติสฺเสน   วิย  พึงเปนผูเพียงดังวา 
ภิกษุชื่อวาติสสะผูมีปกติอยูในนิคม  ภวิตพฺพ พึงเปน  หิ  เพราะวา 
ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุ  เอวรูโป  ผูมีรูปอยางนี้    อภพฺโพ  เปนผูไมควร 
ปริหานาย  เพ่ืออันเส่ือมรอบ  มคฺคผเลหิ  จากมรรคและผล  ท. (โหติ)     
ยอมเปน  (โส  ภิกฺขุ)  อ.  ภิกษุนั้น  โหติ  ยอมมี  สนฺติเก  ใน 
สํานัก  นิพฺพานสฺสเอว  แหงพระนิพพานนั่นเทียว  อฺทตฺถุ  โดย 
แท  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรสัแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        ภิกขฺุ  อ.  ภิกษ ุ อปฺปมาทรโต  วา  ผูยินดีแลว 
        ในความไมประมาทหรือ  ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา         
        หรือวาผูมีปกติเห็นซึ่งภัย  ในความประมาท 
        อภพฺโพ  เปนผูไมควร  ปรหิานาย  เพ่ืออันเส่ือม 
        รอบ  (มคฺคผลเลหิ)  จากมรรคและผล  ท.  (โหติ) 
        ยอมเปน  (โส  ภิกฺข)ุ  อ. ภิกษุนัน้  (โหติ) 
        ยอมม ี สนฺติเก  ในสาํนัก  นิพฺพานสฺสเอว  แหง 
        พระนพิพานน่ันเทียว   อิติ   ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  โส  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนั้น  เอวรูโป  ผู 
มีรูปอยางนี้  อภพฺโพ  เปนผูไมควร  ปริหานาย  เพ่ืออันเส่ือมรอบ 
สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ  วา  จากธรรมคือสมถะและวิปสสนา  ท.   หรือ 
มคฺคผเลหิ  วา  หรือวา  จากมรรคและผล  ท.  (โหติ)  ยอมเปน  คือวา 
ปริหายติ  จะเสื่อมรอบ  ปตฺเตหิ  มคฺคผเลหิ  จากมรรคและผล  ท. 
อันตนบรรลแุลว  น  อป  แมหามิได  คือวา  น  ปาปุณาติ  จะไม  
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บรรล ุ อปฺปตฺตานิ  มคฺคผลานิ  ซึ่งมรรคและผล  ท.  อันตนไมบรรล ุ
แลว  น  หามิได  (อิติ)  ดังน้ี   ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ัน 
หนา  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  อภพฺโพ  ปรหิา-   
นาย  อิติ  ดังนี้  ฯ  
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  (โส  ภิกฺขุ)   อ.  ภิกษุนั้น  (โหติ) 
ยอมมี  กิเลสปรินิพฺพานสฺสอป  อนุปาทาปรินิพฺพานสฺสอป  สนฺติเกเอว 
ในที่ใกล  แหงความดับรอบแหงกิเลสบาง  แหงความดับรอบแหง 
ขันธปญจกเปนเครื่องอันกิเลสไมเขาไปถือเอาบาง  นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้ 
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก 
อิติ  ดังนี้  ฯ  
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                                 เรื่องพระเมฆิยเถระ 
        ๒๒.  ๑๑๖/๕  ต้ังแต  สตฺถา  ปน  ตีหิ  วิตกฺเกหิ  อนฺวาสตฺตตาย 
เปนตนไป.      
        ปน  ก ็ สตฺถา  อ. พระศาสดา  อามนฺเตตฺวา  ตรัสเรียกมา 
แลว  เมฆิยตฺเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวาเมฆิยะ  (อตฺตโน)  ตีหิ  วิตกฺเกหิ 
อนฺวาสตฺตตาย  ตสฺมึ  อมพฺวเน  ปธาน  อนุยฺุชิตุ  อสกฺกุณิตฺวา 
อาคต  ผูไมอาจแลว  เพ่ืออันตามประกอบ  ซึ่งความเพียร  ในอัมพวัน 
นั้น  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูอันวิตก  ท. ๓  ครอบงําแลว  มาแลว 
วตฺวา  ตรัสแลววา  เมฆิย  ดูกอนเมฆิยะ  อติภาริย  กมฺม  อ. กรรม 
วันหนักยิ่ง  เต  อันเธอ  ปหาย  ผูละแลว  ม  ซึ่งเรา  เอกก 
ผูเดียว   ยาจนฺต  ผูขอรองอยูวา  เมฆิย  ดูกอนเมฆิยะ  อห  อ. เรา 
เอกโก  เปนผูเดียว  อมฺหิ  ยอมเปน  อฺโป  ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุแม 
รูปอ่ืน  โกจิ  บางรูป  ทิสฺสติ  จะปรากฏ  ยาว  เพียงใด  ตฺว 
อ.  เธอ  อาคเมหิ  จงยังกาลใหมา  ตาว  เพียงนั้นเถิด   อิติ  ดังนี ้
คจฺฉนฺเตน  ไปอยู  กต  กระทําแลว  ภิกฺขุนา  นาม  เอว จิตฺต- 
วสิเกน  ภวิตุ อ.  อันเชื่ออันภิกษุ  เปนผูเปนไปในอํานาจแหงจิต  อยางนี้ 
น  วฏฏติ  ยอมไมควร  เอต  จิตฺต  นาม  ชื่อ  อ.  จิตน่ัน  ลหุก 
เปนธรรมชาติเร็ว  (โหติ)   ยอมเปน  ต  จิตฺต  อตฺตโน  วเส 
(ภิกฺขุนา)  วตฺเตตุ  อ.  อันภิกษุ  ยังจิตน้ัน ใหเปนไป ในอํานาจ  
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ของตน  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังน้ี  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว 
คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  เทฺว  ๒  อิมา  เหลาน้ีวา 
        เมธาว ี อ.  บุคคลผูมปีญญา  กโรติ  ยอมกระทํา 
        จิตฺต  ซึง่จิต  ผนฺทน  อันกวัดแกวง  จปล     
        อันด้ินรน   ทุรกฺข  อนับุคคลรักษาไดโดยยาก 
        ทุนฺนิวารย  อันบุคคลหามไดโดยยาก  อุชุ  ใหเปน 
        ธรรมชาติตรง  อุสุกาโร อิว  ราวกะ  อ.  นายชางศร 
        (กโรนฺโต)  กระทําอยู  เตชน  ซึ่งลูกศร  (อุชุ) 
        ใหตรง  อิท  จิตฺต  อ.  จิตนี้  (โยคาวจเรน) 
        อันพระโยคาวจร  (อพฺุภต)  ยกขึน้แลว  (ปฺจ- 
        กามคุณาลยโต)  จากท่ีอยูคือกามคุณ  ๕  (ขิตฺต) 
        ซัดไปแลว  (วิปสฺสนากมฺมฏาเน)  ในวิปสสนา 
        กรรมฐาน  ปหาตเว  เพ่ืออันละ  มารเธยฺย  ซึง่ 
        บวงแหงมาร  ปริผนฺทติ  ยอมด้ินรน  วาริโช 
        อิว  ราวกะ  อ. ปลา  (เกวฏเฏน)  อันชาวประมง 
        อุพฺภโต  ยกขึ้นแลว  โอกโมกโต  จากท่ีอยูคือน้ํา 
        ขิตฺโต  ซัดไปแลว  โอกโมกโต  จากท่ีอยูคือน้ํา 
        ขิตฺโต  ซัดไปแลว  ถเล  บนบก  (ปริผนฺทนฺโต) 
        ด้ินรนอยู  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  วิปฺผนฺทมาน  อันดิ้นรนวิเศษอยู 
อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท.  รูปาทีสุ  มีรูปเปนตน  (อิติ) ดังน้ี 
ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ผนฺทน  
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อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อสณฺหนฺต  อันไมต้ังอยูดวยดีอยู 
อารมฺมเณ  ในอารมณ  เอกสฺมึ  อันหน่ึง  คามทารโฏ  วิย  ราวกะ 
อ. เด็กในบาน  อสณฺหนฺโต  ผูไมต้ังอยูดวยดีอยู  เอกอิริยาปเถน   
ดวยอิริยาบถอันหน่ึง  จปล  อันชื่อวากวัดแกวง  (อิติ)  ดังนี้   
(ปทสฺส)  แหงบทวา  จปล  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  วิฺาณ  ซึ่งวิญญาณ  (อิติ)  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  จิตฺต  อิติ  ดังน้ี  ฯ  ปน  ก ็ เอต  วิฺาณ 
อ.  วิญญาณนั่น  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต  ตรัส 
แลววา  จิตฺต  อ. จิต  อิติ  ดังนี้  (ตสฺส  วิฺาณสฺส)  ภูมิวตฺถ-ุ 
อารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตาย  เพราะความท่ีแหงวิญญาณนั้น  เปนธรรมชาติ 
วิจิตร  ดวยภูมิและอารมณและวิถีจิตมีกิริยาจิตเปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ทุรกฺข  อันชือ่วาอันบุคคลรักษาได 
โดยยาก  ทฏุนโต  เพราะอันต้ังไวไดโดยยาก  เอกสฺมึ  สปฺปายา- 
รมฺมเณเอว  ในอารมณอันเปนที่สบาย  อันหน่ึงนั่นเทียว  (ปุคฺคโล) 
วิย  ราวกะ  อ.  บุคคล (ทรุกฺขนฺโต)  รกัษาไดยากอยู กิฏขาทก- 
โคณ  ซึ่งโคตัวเค้ียวกินซึ่งขาวกลา  กฏิสมฺพาเธ  ในท่ีคับแคบดวย 
ขาวกลา  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ทุรกขฺ  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ทุนฺนิวารย  อันชื่ออันบุคคลหามได 
โดยยาก  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)   ทุรกฺขตฺตา  เพราะความท่ีแหงจิตน้ัน 
เปนธรรมชาติอันบุคคลรักษาไดโดยยาก  ปฏิเสเธตุ  เพ่ืออันหาม  
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คจฺฉนฺต  จิตฺต  ซึ่งจิตอันไปอยู  วิสภาคารมฺมณ  สูอารมณอันมีสวน 
อันเสมอไปปราศแลว  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
ทุนฺนิวารย  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อุสุกาโร  อ.  นายชางศร  อาหริตฺวา   
นํามาแลว  ทณฺฑ  ซึ่งทอนไม  เอก  ทอนหนึ่ง  อรฺโต  จากปา 
กตฺวา  กระทําแลว  นิตฺตจ  ใหเปนไมมเีปลือกออกแลว  มกฺขิตฺวา 
ทาแลว  กฺชิกเตเลน  ดวยนํ้าขาวและน้ํามัน  ตาเปตฺวา  ยังไมให 
รอนแลว  องฺคารกปลฺเล  ที่กระเบ้ืองแหงถานเพลิง  อุปฺปเฬตฺวา 
ดัดแลว  รุกฺขาฬเก  ที่คาคบของตนไม  (ที่งามแหงตนไม)  กโรติ 
ยอมกระทํา  นีวงฺก  ใหเปนไมมีความคดออกแลว  อุชุ  ชื่อวาใหเปน 
ไมตรง  คือวา  วาลวิชฺฌนโยคฺค  ใหเปนไมควรแกอันยิงซึ่งขนทราย 
จ  ปน  ก็แล  (โส  อุสุกาโร)  อ.  นายชางศรน้ัน  กตฺวา  ครั้นกระทํา 
แลว  ทสฺเสตฺวา  แสดงแลว  สิปฺป  ซึ่งศิลปะ  ราชมหามตฺตาน 
แกพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา  ท.  ลภติ ยอมได  สกฺการ- 
สมฺมาน  ซึ่งสักการะและความนับถือดวยดี  มหนฺต  อันใหญ  ยถา  นาม 
ชื่อฉันใด  ปรุุโส  อ.  บรุษุ  เมธาวี  ผูมีปญญา  คือวา  ปณฺฑิโต 
ผูเปนบัณฑิต  คือวา  วิฺ ู  ผูรูแจง  กตฺวา  กระทําแลว  เอต  จิตฺต 
ซึ่งจิตนั่น  ผนฺทนาทิสภาว  อันมีเหตุมีความดิ้นรนเปนตนเปนสภาพ 
นิตฺตจ  ใหเปนธรรมชาติมีเปลือกออกแลว  คือวา  อปคตโอฬาริก- 
กิเลส  ใหเปนธรรมชาติมีกิเลสอันหยาบไปปราศแลว  ธุตงฺคารฺ- 
วาสวเสน  ดวยอํานาจแหงธุดงคและการอยูในปา  เตเมตฺวา  ยังจิต 
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ใหชุมแลว  สทฺธาสิเนเหน  ดวยยางเหนียวคือศรัทธา  ตาเปตฺวา 
ยังจิตใหเรารอนแลว  กายกิเจตสิกวิริเยน  ดวยความเพียรอันเปนไป 
ในกายและเปนไปในจิต อุปฺปเฬตฺวา  ดัดแลว  สมถวิปสฺสนาฬเก   
ที่คาคบคือสมถะและวิปสสนา  กโรติ  ยอมกระทํา  อุชุ  ใหเปน   
ธรรมชาติตรง  คือวา  อกุฏิล  ใหเปนธรรมชาติไมคดโกง  คือวา 
นิพฺพิเสวน  ใหเปนธรรมชาติมีความเสพผิดอันออกแลว  จ  ปน 
ก็แล  (โส  เมธาวี)  อ.  บรุุษผูมีปญญาน้ัน  กตฺวา  ครั้นกระทําแลว 
สมฺมสิตฺวา  พิจารณาแลว  สงฺขาเร  ซึ่งสังขาร  ท.  ปทาเลตฺวา 
ทําลายแลว  อวิชฺชากฺขนฺธ  ซึ่งกองแหงอวิชชา  มหนฺต  กอใหญ 
กตฺวา  กระทําแลว  อิม  วิเสส  ซึ่งคุณวิเศษนี้  อิติ  คือ  ติสฺโส 
วิชฺชา  ซึ่งวิชชา  ท. ๓  ฉ  อภิฺา  ซึ่งอภิญญา  ท. ๖  โลกุตฺตร- 
ธมฺเม  ซึ่งธรรมอันเปนโลกุตระ  ท.  นว  ๙  หตฺถคตเอว  ใหเปน 
ธรรมชาติไปแลวในมือน่ันเทียว  ลภติ  ยอมได  อคฺคทกฺขิเณยฺยภาว 
ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูควรซ่ึงทักษิณาอันเลิศ  เอวเอว  ฉันนั้น 
นั่นเทียว  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
อุสุกาโรว  เตชน  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  มจฺโฉ  วิ  ราวกะ อ.  ปลา  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  วาริโชว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (เกวฏเฏ)  ดนัชาวประมง  ฉฑฺฑิโต 
เหว่ียงไปแลว  ถเล  บนบก  หตฺเถน  วา  ดวยมือหรอื  ปาเทน  วา 
หรือวาดวยเทา  ชาลาทีน  วตฺถูน  อฺตาเรน  วตฺถุนา  วา หรอื  
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วาดวย - แหงวัตถุ  ท.  มขีายเปนตนหนา  วัตถุอยางใดอยางหนึ่ง  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ถเล  ขิตฺโต  อิติ 
ดังน้ี ฯ     
        (วินิจฺฉโย)  อ.  อันวินิจฉัย  (คาถาปาเท)  ในบาทแหงพระ 
คาถาวา  โอกโมกตอุพฺภโต  อิติ  ดังน้ี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
(เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  อุทก  อ.  น้ํา  โอก  ชื่อวาโอกะ 
(ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (ลพฺภติ)  ยอมได   เอตฺถ  วจเน  ใน 
คําน้ีวา  (อถโข)  ครั้งน้ันแล  (เต  ภิกขฺู)  อ.  ภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน 
ฯ ล ฯ  จีวเรหิ  ดวยท้ังจีวร  ท.  โอกปุณฺเณหิ  อันชุมแลวดวยนํ้า 
(กิลนฺตรูปา)  ผูมีรูปอันลําบากแลว  ฯ ล ฯ  อิติ  ดังน้ี  อาลโย 
อ.  ที่อยู  (โอก)  ชื่อวาโอกะ  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (ลพฺภติ) 
ยอมได  เอตฺถ  วจเน  ในคํานี้วา  (มุนี)  อ.  มุน ี ปหาย  ละแลว 
โอก  ซึ่งที่อยู  อนิเกตสารี  ผูมีอันไมระลึกถึงซ่ึงท่ีอยูเปนปกติ  อิติ 
ดังน้ี  อุภยป  อุทกาลยชาต  อ. น้ําและท่ีอยูแมทั้งสอง  (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต   ลพฺภติ  ยอมได  อิธ  คาถาปาเท  ในบาทแหงพระ 
คาถาน้ี ฯ 
        อย  อตฺโถ  อ.  เน้ือความน้ีวา  โอกโมกโต  จากท่ีอยูคือนํ้า 
คือวา  อาลยา  จากท่ีอยู  อุทกสงฺขาตา  อันบัณฑิตนับพรอมแลว 
วาน้ํา  อิติ  ดังน้ี   เอตฺถ  วจเน  ในคําน้ีวา  โอกโมกโต  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (เกวฏเฏน)  อันชาวประมง  อุทฺธโต  
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ยกข้ึนแลว  (อิติ)  ดังนี้   (ปทสฺส)  แหงบทวา  อุพฺภโต  อิติ 
ดังน้ี ฯ  
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา   โส   มจฺโฉ  อ. ปลานั้น  (เกวฏเฏน) 
อันชาวประมง  อุพฺภโต  ยกข้ึนแลว  อุทกาลยโต  จากท่ีอยูคือนํ้า 
ขิตฺโต  เหว่ียงไปแลว  ถเล  บนบก  อลภนฺโต  เมื่อไมได  อุทก   
ซึ่งนํ้า  ปริผนฺทติ  ยอมด้ินรน  ยถา  ฉันใด  อิท  จิตฺต  อ. จิตนี้ 
คือวา  ปฺจกามคุณาลยาภิรต  อันยินดียิ่งแลวในที่อยูคือกามคุณ ๕ 
(โยคาวจเรน)  อันพระโยคาวจร  อุทฺธริตฺวา  ยกข้ึนแลว  ตโต 
ปฺจกามคุณาลยโต  จากท่ีอยูคือกามคุณ ๕  นั้น  ขิตฺต  ซัดไปแลว 
วิปสฺสนากมฺมฏาเน  ในวิปสสนากรรมฐาน  ปหาตุ เพ่ืออันละ  วฏฏ 
ซึ่งวัฏฏะ  มารเธยฺยสงฺขาต  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาบวงแหงมาร 
สนฺตาปยมาน  ใหเรารอนอยู  กายิกเจตสิกวิริเยน  ดวยความเพียรอัน 
เปนไปในกายและเปนไปในจิต  ปริผนฺทติ  ชื่อวายอมด้ินรน  คือวา 
น  สกโฺกติ  ยอมไมอาจ  สณฺาตุ  เพ่ืออันต้ังอยูพรอม  ตตฺถ  วิปสฺสนา- 
กมฺมฏาเน  ในวิปสสนากรรมฐานน้ัน  เอว  ฉันนัน้  เอว  ครั้นเม่ือ 
ความเปนอยางนี้  สนฌตป  แมมีอยู  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  เมธาวี 
ผูมีปญญา  อนิกฺขิปตฺวา  ไมทอดท้ิงแลว  ธรุ  ซึ่งธุระ  กโรติ  ยอม 
กระทํา  ต  จิตฺต  ซึ่งจิตนั้น  อุชุ  ใหเปนธรรมชาติตรง  คือวา 
กมฺมนิย ใหเปนธรรมชาติควรแกการงาน  (มยา)  วุตฺตนเยนเอว 
โดยนัยแหงคําอันขาพเจากลาวแลวน่ันเทียว  อิติ  ดังน้ี  (คาถา- 
ปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ปริผนฺทติท  จิตฺต  อิติ  ดงัน้ี  ฯ  
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          อปโร  นโย  อ.  นัยอ่ืนอีกวา  อิท  จิตฺต  อ. จิตน้ี  คือวา 
มารเธยฺย  กิเลสวฏฏ  อวิชหิตฺวา   ิต  อันไมละ  ซึง่บวงแหงมาร  คือ 
วา  ซึ่งกิเลสวัฏ  แลวต้ังอยูแลว  ปริผนฺทติ  ยอมด้ินรน  โส  วาริโช   
วิย  ราวกะ  อ. ปลานั้น  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  มารเธยฺย  อ. บวง 
แหงมาร  (โยคาวจเรน)  อันพระโยคาวจร  ปหาตเว  พึงละ  คือวา 
เอต  จิตฺต  อ. จิตนั่น  ปริผนฺทติ  ยอมด้ินรน  มารเธยฺเยน  เพราะ 
บวงแหงมาร  กิเลสวฏฏสงฺขาเตน  อันบัณฑิตนับพรอมแลววากิเลสวัฏ 
เยน  ใด  ต  มารเธยฺย  อ.  บวงแหงมารน้ัน  (โยคาวจเรน)  อัน 
พระโยคาวจร  ปหาตพฺพ  พึงละ  อิติ  ดังน้ี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
(เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                            เรื่องภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
        ๒๓.  ๑๒๓/๑๘  ต้ังแต  อถ  น  สตฺถา  กึ  ภิกขฺุ  น  ตฺว  ตตฺถ 
เปนตนไป.   
        อถ  ครัน้นั้น  สตฺถา  อง  พระศาสดา  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลว 
น  ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุนั้นวา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ   ตฺว  อ. เธอ  น  วสสิ 
ยอมไมอยู  ตตฺถ  าเน  ในที่นั้น  ก ึ หรือ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (โส 
ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนั้น  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อาม  พระเจาขา (มยา)  อันขาพระองค  น  สกฺกา 
ไมอาจ  วสิตุ  เพ่ืออันอยู  ตตฺถ  าเน  ในที่นั้น  อิติ  ดังนี้  ฯ 
(สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ 
(ตยา)  อันเธอ  (น  สกฺกา)  ไมอาจ  (วสิตุ)  เพ่ืออันอยู  (ตตฺถ 
าเน)  ในที่นั้น  กึการณา  เพราะเหตุอะไร  อิติ ดงัน้ี ฯ  (โส 
ภิกฺขุ)  อ.  ภิกษุนั้น  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  สา  อุปาสิกา  อ.  อุบาสิกาน้ัน  ชานาติ  ยอมรู  สพฺพ 
การณ  ซึ่งเหตุทั้งปวง  จินฺติตจินฺติต  อันบุคคลคิดแลวและคิดแลว 
อห  อ.  ขาพระองค  จินเตตฺวา  คิดแลววา  จ  ก็  ปถุุชชฺนา  นาม 
ชื่อ  อ.  ปุถชุน  ท.  จินฺเตนฺติ  ยอมคิด  โสภณป  การณ  ซึ่งเหตุอัน 
งามบาง  อโสภณป  การณ  ซึ่งเหตุอันไมงามบาง  สเจ  ถาวา 
อห  อ. เรา   จินฺเตสฺสามิ  จักคิด  กิฺจิ  การณ  ซึ่งเหตุอะไร ๆ  
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อยุตฺต  อันไมควรแลวไซร  (สา  อุปาสิกา)  อ. อุบาสิกาน้ัน  คณฺหนฺตี 
วิย  ผูราวกะวาจับอยู  โจร  ซึ่งโจร  จูฬาย  ที่มวยผม  สห  กับ 
ภณฺฑเกน  ดวยส่ิงของ  ม  ยังเรา  ปาเปสฺสติ  จักใหถึง  วิปฺปการ 
ซึ่งประการอันแปลก  อิติ  ดังน้ี  อาคโต  เปนผูมาแลว  อมฺห ิ  
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัส 
แลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ตยา  วสิตุ  อ. อันเธออยู  ตตฺถเอว 
าเน  ในท่ีนั้นนั่นเทียว  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังน้ี ฯ  (โส 
ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนั้น  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อห  อ. ขาพระองค  น  สกโฺกมิ  ยอมไมอาจ 
อห  อ.  ขาพระองค  น  วิสิสฺสามิ  จักไมอยู  ตตฺถ  าเน  ในท่ีนั้น 
อิติ  ดังนี้  ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา 
ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  เตนหิ  ถาอยางนั้น  ตฺว  อ. เธอ  สกฺขิสฺสสิ 
จักอาจ  รกฺขิตุ  เพ่ืออันรักษา  เอกเอว  ธมฺมชาต  ซึ่งธรรมชาติอันหน่ึง 
นั่นเทียวหรือ  อิติ  ดังนี้  ฯ  (โส  ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนัน้  (ปุจฉิ) 
ทูลถามแลววา  ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ  (อห)  อ.  ขาพระองค 
(สกฺขิสฺสามิ)  จักอาจ  (รกขิฺตุ)  เพ่ืออันรักษา  ก ึ ธมมฺชาต  ซึ่ง 
ธรรมชาติอะไร  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ตฺว  อ.  เธอ  รกฺข  จงรักษา  ตว  จิตฺตเอว  ซึ่งจิต 
ของเธอน่ันเทียว  เอต  จิตฺต  นาม   ชือ่  อ.  จิตนั่น  ทุรกฺข  เปน 
ธรรมชาติอันบุคคลรักษาไดโดยยาก  (โหติ)  ยอมเปน  ตฺว  อ. เธอ 
นิคฺคณฺห  จงขม  อตฺตโน  จิตฺตเอว  ซึ่งจิตของตนน่ันเทียว  ตฺว  
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อ.  เธอ  มา  จินฺตยิ  อยาคิดแลว  กิฺจิ  การณ  ซึ่งเหตุอะไร ๆ 
อฺ  อยางอ่ืน  เอต  จิตฺต  นาม  ชื่อ  อ.  จิตนั่น  ทนฺุนิคฺคห  เปน 
ธรรมชาติอันบุคคลขมไดโดยยาก  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา   
        ทมโถ  อ.  การฝก  จตฺิตสฺส  ซึ่งจิต  ทุนฺนิคฺคหสฺส 
        อันบุคคลขมไดโดยาก  ลหุโน  อนัเกิดและดับ 
        เร็ว  ยตฺถ  กามนิปาติโน  อันมีปกติตกไปตาม 
        ความใคร   ในอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  สาธ ุ
        เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ (โหติ)  ยอมเปน 
        (หิ)  เพราะวา  จิตฺต  อ. จิต   ทนฺต  อันบุคคล 
        ฝกแลว  สุขาวห  เปนธรรมชาตินํามาซึ่งความสุข 
        (โหติ)  ยอมเปน อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (วิคฺคโห)  อ. วิเคราะห  ตตฺถ  ทนฺุนิคฺคหสฺส  ลหุโน  อิติ 
คาถาปาเท  ในบาทแหงพระคาถาวา  ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน  ดงัน้ีนั้น 
(ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (กาตพฺโพ)  พึงหระทํา  ฯ  เอต  จิตฺต 
นาม  ชื่อ อ.  จิตนั่น  (ปุคฺคเลน)  อันบคุคล   นิคฺคยหฺติ  ยอมขมได 
ทุกฺเขน โดยยาก  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (เอต  จิตฺต)  อ.  จิตนั่น 
ทุนฺนิคฺคห  ชือ่วาเปนธรรมชาติอันบุคคลขมไดโดยยาก (โหติ)  ยอม 
เปน  (เอต  จิตฺต)  อ.  จิตน่ัน  ลหุ  อุปปฺชฺชติ  จ  ยอมเกิดข้ึน 
เร็วดวย  (ลหุ)  นิรชฺุฌติ  จ  ยอมดับเร็วดวย  อิติ  เพราะเหตุนั้น 
(เอต  จิตฺต)  อ.  จิตนั่น  ลหุ  ชื่อวาเปนธรรมชาติเกิดและดับเร็ว  
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(โหติ)  ยอมเปน  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ซึ่งจิตน้ัน ทุนฺนิคฺคหสฺส  อัน 
บุคคลขมไดโดยยาก  ลหุโน  อันเกิดและดับเร็ว ๆ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ยตฺถ  กตฺถจิเอว  อารมฺมเณ  นิปาตน- 
สีลสฺส   อันมีอันตกไปในอารมณอยางใดอยางหน่ึงน่ันเทียวเปนปกติ 
(อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ยตฺถ 
กามนิปาติโน  อิติ  ดังน้ี  ฯ  หิ  จริงอยู   เอต  จิตฺต  อ.  จิตนั่น 
น  ชานาติ  ยอมไมรู  ลภิตพฺพฏาน  วา  ซึ่งฐานะอันตนพึงไดหรือ 
อลภิพฺพฏาน  วา  หรือวาซึ่งานะอันตนไมพึงได  ยุตฺตฏาน  วา 
ซึ่งฐานะอันควรแลวหรือ  อยุตฺตฏาน  วา  หรือวาซ่ึงฐานะอันไม 
ควรแลว  น  เอว  ชาตึ  โอโลเกติ  ยอมไมแลดู  ซึ่งชาตินั่นเทียว 
น  (โอโลเกติ)  ยอมไมแลดู  โคตฺต  ซึ่งโคตร น  (โอโลเกติ) 
ยอมไมแลดู  วย  ซึ่งวัย  นิปตติ  ยอมตกไป  (อตฺตา)  อ. ตน 
อิจฺฉติ  ยอมปรารถนา  (นิปติตุ)  เพ่ืออันตกไป  ยตฺถ  ยตฺถเอว 
อารมฺมเณ  ในอารมณใดใดน่ันเทียว  ตตฺถ  ตตฺถเอว  อารมฺมเณ 
ในอารมณนั้นนั่นเทียว  อิติ   เพราะเหตุนั้น  (เอต  จิตฺต)  อ. 
จิตน้ัน  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียกวา 
ยตฺถ  กามนิปาตี  มีปกติตกไปตามความใคร  ในอารมณอยางใดอยาง 
หน่ึง  อิติ  ดงัน้ี  ทมโถ  อ. การฝก   ตสฺส  เอวรูปสฺส  จิตฺตสฺส 
ซึ่งจิตนั้น  อันมีรูปอยางนี้  สาธุ  เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ) 
ยอมเปน  คือวา  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺตภาโว 
อ.  ความท่ีแหงจิตน้ันเปนธรรมชาติอันบุคคลฝกแลว  ดวยอรยิมรรค 
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ท. ๔  คือวา  ยถา  (ต  จิตฺต)  นิพฺพิเสวน  โหติ  ตถา  (ตสฺส 
จิตฺตสฺส)   กตภาโว  อ. ความท่ีแหงจิตน้ัน  เปนธรรมชาติอันบุคคล 
กระทําแลว  โดย - อ.  จิตน้ันเปนธรรมชาติมีความเสพผิดออกแลว 
ยอมเปน  โดยประการใด  ประการนั้น  สาธุ  เปนคุณยังประโยชน 
ใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ   
        (ปุจฺฉา)  อ.  อันถามวา  (ทมโถ)  อ. การฝก  (จิตฺตสฺส) 
ซึ่งจิต  (สาธุ)   เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน 
กึการณา  เพราะเหตุอะไร  (อิติ)  ดังน้ี  ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ. อันเฉลยวา  หิ  เพราะวา  อิท จิตฺต  อ. 
จิตน้ี  ทนฺต  อันบุคคลฝกแลว  สุขาวห  เปนธรรมชาตินํามาซึ่ง 
ความสุข  (โหติ)  ยอมเปน  คือวา  ทนฺต  อันบุคคลฝกแลว  คือ 
วา  กต  อันบคุคลกระทําแลว  นิพฺพิเสวน  ใหเปนธรรมชาติม ี
ความเสพผิดออกแลว  อาวหติ  ยอมนํามา  มคฺคผลสุข  จ  ซึ่ง 
ความสุขอันเกิดแตมรรคและผลดวย  ปรมตฺถนิพฺพานสุข  จ  ซึ่งความ 
สุขคือพระนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งดวย อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                   เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ 
        ๒๔.  ๑๓๒/๗  ต้ังแต  โส  วสฺสาวาสิกสาฏกาน  ลทฺธทิวสโต 
เปนตนไป.    
        โส  ภิกขฺุ  อ.  ภิกษุนัน้  อาโรเจตฺวา  กราบทูลแลว  ต  ปวตฺตึ 
ซึ่งความเปนไปนั้น  สพฺพ   ทั้งปวง  ปฏาย  จําเดิม  วสฺสาวาสิก- 
สาฏกาน  (อตฺตนา)  ลทฺธทิวสโต  แตวันแหงผาสาฎกอันบุคคลพึง 
ถวายแกภิกษุผูอยูตลอดพรรษา  ท.  อันตนไดแลว  ยาว  เพียงใด 
ปหารา แตอันประหาร  เถรสฺส  ซึ่งพระเถระ  ตาลวณฺเฏน  ดวย 
ข้ัวแหงตาล   สตฺถุ  แดพระศาสดา  อาห  กราบทูลแลววา  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ.  ขาพระองค  ปลาโต  เปนผูหนีไป 
แลว  อิมินา  การเณน  เพราะเหตุนี้  อสฺมิ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ตฺว  อ. เธอ  เอหิ  จงมาเถิด  ตฺว  อ. เธอ 
มา  จินฺตยิ  อยาคิดแลว  เอต  จิตฺต  นาม  ชื่อ  อ.  จิตน่ัน  ทูเร 
โหนฺตป  อารมฺมณ  สมฺปฏิจฺฉนกชาติก  เปนธรรมชาติมีชาติแหงการ 
รับเอาพรอม   ซึ่งอารมณ  แมอันมีอยู  ในที่ไกล  (โหติ)  ยอมเปน 
(ภิกฺขุนา)  วายมิตุ  อ.  อันภิกษุพยายาม  มุจฺจนตฺถาย  เพ่ือประโยชน 
แกอันพน  ราคโทสโมหพนฺธนา  จากเครื่องผูกคือราคะและโทสะและ 
โมหะ   วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังนี้  น  สงฺฆรกฺขิต  กะภิกษุชื่อวา 
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สังฆรักขิตน้ัน  อาห  ตรสัแลว  คาถ ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        เย  ชนา  อ. ชน  ท.  เหลาใด  สฺเมสฺสนฺติ  จัก 
        สํารวม  จิตฺต  ซึ่งจิต  ทูรงฺคม  อนัไปในท่ีไกล 
        เอกจร  อันเท่ียวไปดวงเดียว  อสรีร อันไมมีสรีระ 
        คุหาสย   อันมีถํ้าเปนที่อาศัย  (เต  ชนา)  อ. ชน ท. 
        เหลาน้ัน  โมกขฺนฺติ  จะพน  มารพนฺธนา  จาก    
        เครื่องผูกแหงมาร  อติิ  ดังน้ี  ฯ 
        (วินิจฺฉโย)  อ. อันวินิจฉัย  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท.  เหลาน้ัน 
หนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ทูรงฺคม  อิติ  ดังนี้เปนตน  (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ 
        คมนาคมน   นาม  ชือ่  อ.  การไปและการมา  จิตฺตสฺส  แหงจิต 
ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน   โดยสวนแหงทิศมีทิศอันมีในเบื้องหนาเปนตน 
มกฺกฏสุตฺตมาตฺตกป  แมอันมีความหลับแหงลิงเปนประมาณ  นตฺถิ 
ยอมไมมี  (เอต  จิตฺต)  อ.  จิตนั่น  สมปฺฏิจฺฉติ  ยอมรับเอาพรอม 
อารมฺมณ  ซึง่อารมณ  สนฺตป  แมอันมีอยู  ทูเร  ในท่ีไกล  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (เอต  จิตฺต)  อ.  จิตนั่น  ทูรงฺคม  นาม  ชื่อวา 
เปนธรรมชาติไปในที่ไกล  ชาต  เกิดแลว ฯ 
        ปน  อน่ึง  สตฺตฏจิตฺตานิ  อ.  จิต  ๗  ดวง  ๘  ดวง  ท.  เอกโต 
กณฺณิกพทฺธานิ  (หุตฺวา)  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺชิตุ  สมตฺถานิ  นาม  ชื่อ 
วาอันสามารถเพ่ืออันเปนธรรมชาติเนื่องแลว  โดยความเปนชอ  โดย 
ความเปนอันเดียวกัน  เปน  เกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน  นตฺถ ิ ยอม  
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ไมมี  อุปฺปตฺติกาเล  ในกาลอันเปนที่เกิดข้ึน  จิตฺต  อ. จิต  เอเกก- 
เอว  ดวงหนึ่งดวงหน่ึงน่ันเทียว  อุปฺปชฺชติ  ยอมเกิดข้ึน  ตสฺมึ  จิตฺเต 
ครั้นเมื่อจิตน้ัน  นิรุทฺเธ   ดับไปแลว  เอเกกเอว  จิตฺต  อ.  จิตดวง 
หน่ึงดวงหน่ึงน่ันเทียว   อุปฺปชฺชติ  ยอมเกิดข้ึน  ปุน อีก   อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (เอต  จิตฺต)  อ. จิตน่ัน  เอกจร  นาม  ชื่อวาเปน   
ธรรมชาติเที่ยวไปดวงเดียว  ชาต  เกิดแลว ฯ 
        สรรีสณฺาน  วา  อ.  ทรวดทรงแหงสรีระหรือ  นลีาทิปกาโร 
วณฺณเภโท  วา  หรือวา  อ. ประเภทแหงสี  อันมีประการมีสีเขียว 
เปนตน  จิตฺตสฺส  ของจิต  นตฺถิ  ยอมไมมี  อิติ  เพราะเหตุนั้น 
(เอต  จิตฺต)  อ.  จิตนั่น  อสรีร  นาม  ชือ่วาเปนธรรมชาติไมมีสรีระ 
ชาต  เกิดแลว ฯ 
        จตุมหาภูตคุหา  อ.  ถ้ําคือมหาภูต ๔  คุหา  นาม  ชื่อวาถ้ํา  จ 
ก็  อิท  จิตฺต  อ. จิตนี้  นิสสฺาย  อาศัยแลว  หทยรูป   ซึ่งรูปคือ 
หทัย  ปวตฺตติ   เปนไปอยู  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (เอต  จิตฺต) 
อ.  จิตนั่น  คุหาสย  นาม  ชื่อวาเปนธรรมชาติมีถ้ําเปนที่อาศัย  ชาต 
เกิดแลว ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เยเกจิ   ชนา  อ. ชน  ท. เหลาใด 
เหลาหนึ่ง  ปุริสา  วา  คือ  อ. บรุุษ  ท. หรือ  อิตฺถ ี วา  คือ  หรือวา 
อ. หญิง ท.  คหฏา  วา  คือ  อ.  คฤหัสถ  ท. หรือ  ปพฺพชิตา  วา 
คือ  หรือวา  อ. บรรพชิต ท.  อเทนฺตา  เมื่อไมให  อุปฺปชฺชิตุ  เพ่ือ 
อันเกิดข้ึน อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส  แกกิเลสอันไมเกิดข้ึน  ปชหนฺตา  
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ละอยู  อุปฺปนฺนกิเลส  ซึ่งกิเลสอันเกิดข้ึนแลว  สติสมฺโมเสน  เพราะ 
ความหลงพรอมแหงสติ  สฺเมสฺสนฺติ   ชื่อวาจักสํารวม  จิตฺต ซึ่ง 
จิต  คือวา  กริสฺสนฺติ  จักกระทํา  (จิตฺต)  ซึ่งจิต  สฺต  ให 
เปนธรรมชาติอันตนสํารวมแลว  คือวา  อวิกฺขิตฺต  ใหเปนธรรมชาติ   
ไมฟุงซานแลว  (อิติ)  ดังน้ี   (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหง 
บทวา  เย  จิตฺต  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เต  ชนา  อ.ชน  ท. เหลาน้ัน  สพฺเพ 
ทั้งปวง  มุจฺจิสฺสนฺติ  ชื่อวาจักพน  เตภูมิกวฏฏา  จากวัฏฏะอันเปน 
ไปในภูมิ  ๓  มารพนฺธนสงฺขาตา  เพราะความไมมีแหงเครื่องผูกคือกิเลส 
อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  โมกฺขนฺติ 
มารพนฺธน  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                               เรื่องพระจิตตหัตถเถระ 
        ๒๕.๑๓๖/๖  ต้ังแต  สตฺถา  อาม  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต 
เปนตนไป.   
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท. อาม  เออ ปุตฺโต  อ. บุตร  มม  ของเรา  อกาสิ 
ไดกระทําแลว  คมนาคมน  ซึ่งการไปและการมา  อตฺตโน  อนวฏ ิต- 
จิตฺตกาเล  ในกาลแหงตนเปนผูมีจิตอันไมต้ังลงแลว  อชานนกาเล 
ในกาลอันเปนที่ไมรู  สทธฺมฺม  ซึ่งพระสัทธรรม  อิทานิ  ในกาลน้ี 
ปฺุ  จ  อ. บุญดวย  ปาป  จ  อ. บาปดวย  อสฺส  มม  ปุตฺตสฺส 
อันบุตรของเรานั้น  ปหีน  ละไดแลว  อิติ  ดังนี้  อภาสิ  ไดทรง 
ภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  เทฺว  ๒  อิมา  เหลาน้ีวา 
        ปฺา  อ.  ปญญา  น  ปริปูรติ   ยอมไมเต็มรอบ 
        ปุคฺคลสฺส  แกบุคคล  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส  ผูมีจติอัน 
        ไมต้ังลงแลว  อวิชานโต  ผูไมรูแจงอยู  สทฺธมฺม 
        ซึ่งพระสัทธรรม  ปริปฺลวปสาทสฺส   ผูมีความ 
        เลื่อมใสอันเลื่อนลอย  ภย  อ. ความกลัว  นตฺถิ 
        ยอมไมมี  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคล  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส 
        ผูมีจิตอนัราคาไมซึมซาบแลว  อนนฺวาหตเจตโส 
        ผูมีจิตอนัโทสะไมตามกระทบแลว   ปฺุปาป-  
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        ปหีนสสฺ  ผูมบีุญและบาปอันละไดแลว  ชาครโต 
        ผูต่ืนอยู  อิติ  ดังน้ี  ฯ     
        (สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  ทีเปติ  ยอมทรงแสดงวา  เอต 
จิตฺต  นาม  ชือ่  อ. จิตน่ัน  กสฺสจิต  ของใคร ๆ  นิพทฺธ  วา  อัน 
เนืองนิตยหรือ  ถาวร  วา  หรือวาอันมั่นคง  นตฺถิ  ยอมไมมี  ปน 
ก็  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  โย  ใด  น  สณฺาติ  ยอมไมต้ังอยูดวยดี 
กตฺถจิต  ภาเว  ในภาวะไหน ๆ  อสฺสปฏเ  ปตกุมฺภณฺฑ วิย  ราวกะ 
อ.  ฟกเขียว  อันบุคคลต้ังไวแลว  บนหลังของมา  ถุสราสิมฺหิ  โกฏต- 
ขาณุโก  วิย  ราวกะ  อ.  ตออันบุคคลปกไวแลว  ที่กองแหงแกลบ 
ขลฺลาตสีเส  กทมฺพปุปฺผ  วิย  ราวกะ  อ.  ดอกไมชือ่วากะทุมบนศีรษะ 
อันลาน  (โส  ปุคฺคโล)   อ.  บุคคลน้ัน  เสวโก  เปนเสวก  โหติ 
ยอมเปน  กทาจิ  ในกาลบางคราว  อาชีวโก  เปนอาชีวก  (โหติ) 
ยอมเปน  กทาจิ  ในกาลบางคราว  นิคณฺโ  เปนนิครนถ  (โหติ) 
ยอมเปน  กทาจิ  ในกาลบางคราว  ตาปโส  เปนดาบส  (โหติ) 
ยอมเปน  กทาจิ  ในการบางคราว  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  เอวรูโป 
ผูมีรูปอยางนี้  อนาวฏ ิตจิตฺโต  นาม  ชือ่วาเปนผูมีจิตอันไมต้ังลงแลว 
(โหติ)  ยอมเปน  ปฺา  อ. ปญญา  กามาวจราป  อันเปนกามา- 
วจรก็ดี  รูปาวจราทิเภทาป  อันตางดวยปญญามีปญญาอันเปนรูปาวจร 
เปนตนก็ดี  น  ปริปรูติ  ยอมไมเต็มรอบ  ตสฺส   ปคฺุคลสฺส  แก 
บุคคลน้ัน  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส  ผูมีจิตอันไมต้ังลงแลว  อชานนฺตสฺส 
ผูไมรูอยู  สทฺธมฺม  ซึ่งพระสัทธรรม  อิม  นี้  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิย-  
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ธมฺมเภท  อันตางดวยธรรมอันมีในฝกฝายแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู 
๓๗  ปริปฺลวปสาทสฺส  ผูชื่อวามีความเลื่อมใสอันเลื่อมลอย  (อตฺตโน) 
ปริตฺตสทฺธตาย  วา  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีศรัทธาอันนอยหรือ   
(อตฺตโน)  อุลฺลวนสทฺธตาย  วา  หรือวาเพราะความท่ีแหงตนเปนผู 
มีศรัทธาอันคลอนแคลน  กามาวจรายป  ปฺาย  เมื่อปญญา  แมอัน 
เปนกามาวจร  อปริปูรยมานาย  ไมเต็มรอบอยู  รูปาวจรารูปาวจร- 
โลกุตฺตรปฺา  อ.ปญญาอันเปนรูปาวจรและอรูปาวจรและโลกุตระ 
ปริปูริสฺสติ  จักเต็มรอบ  กุโต  ว  านโต  แตที่ไหนเทียว  อิติ 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปเทน)  ดวยบทวา 
อนวฏ ิตจิตฺตสฺส  อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
        (อตฺโต)  อ. อรรถวา  ราเคน  อตินฺตจิตฺตสฺส  ผูมีจิตอันราคะ 
ไมชุมแลว (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส 
อิติ  ดังนี้  ฯ  โทเสน  จิตฺตสฺส  ปหตภาโว  อ.  ความท่ีแหงจิตเปน 
ธรรมชาติอันโทสะกระทบแลว  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา 
วุตฺโต  ตรัสแลว  อาคตฏาเน   ในที่อันมาแลววา  อาหตจิตฺโต  ผู 
มีจิตอันโทสะกระทบทั่วแลว   ขีลชาโต  เกิดเปนเพียงดังวาเสาเข่ือน 
แลว  อิติ  ดังน้ี  (ปเท)  ในบทวา  อนนฺวาหตเจตโส  อิติ  ดังนี้ ฯ 
ปน  แตวา  อตฺโถ  อ.  เนื้อความวา  โทเสน  อปฺปฏหิตจิตฺตสฺส 
ผูมีจิตอันโทสะไมกระทบแลว  อิติ  ดังนี้  อิธ  อนนฺวาหตเจตโส 
อิติ  ปเท  ในบทวา  อนนฺวาหตเจตโส  ดังนี้นี้  (ปณฺฑิเตน)  อัน 
บัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ  ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปหีนปฺุสฺส  จเอว  ผูมีบุญอันละได 
แลวดวยน่ันเทียว  ปหีนปาปสฺส  จ  ผูมีบาปอันละไดแลวดวย  จตุตฺถ- 
มคฺเคน  ดวยมรรคที่  ๔  คือวา  ขีณาสวสฺส  ผูมีอาสวะสิ้นแลว 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ปฺุปาปปหีนสฺส  อิติ  ดังน้ี  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ภยาภาโว  อ. ความไมมีแหงความกลัว 
(สตฺถารา)  อันพระศาสดา  กถโิต  วิย  ราวกะวาตรัสแลว  ปุคฺคลสฺส 
เพ่ือบุคคล  ขีณาสวสฺส  ผูมีอาสวะสิ้นแลว  ชาครนฺตสฺสเอว  ผู 
ต่ืนอยูนั่นเทียว  ปน  ก ็ ขีณาสวปุคฺคโล  อ.  บุคคลผูมีอาสวะสิ้น 
แลว  โส  นัน้  ชาคโร  นาม  ชื่อวาเปนผูต่ืน   (อตฺตโน) 
สมนฺนาคตตฺตา  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมาตามพรอมแลว  ชาคร- 
ธมฺเมหิ  ดวยธรรมอันเปนเครื่องต่ืน  ท.  สทฺธาทีหิ  มีศรัทธาเปนตน 
(โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  กิเลสภย  อ.  ภัยคือกิเลส 
นตฺถิ  ชื่อวายอมไมมี  (ขีณาสวปุคฺคลสฺส)  แกบุคคลผูมีอาสวะสิ้น 
แลว  ชาครนฺตสฺสอป  ผูต่ืนอยูก็ดี  อชาครนฺตสฺสอป  ผูไมต่ืนอยูก็ดี 
อปจฺจาวตฺตนโต  เพราะอันไมกลับมา  กิเลสาน  แหงกิเลส  ท.  หิ 
จริงอยู  กิเลสา  อ. กิเลส  ท.  อนุพนฺธนฺติ  ชื่อวายอมไมติดตาม 
ต  ขีณาสวปุคฺคล  ซึ่งบุคคลผูมีอาสวะสิ้นแลวน้ัน  อนุปคมนโต 
เพราะอันไมเขาไปหา  ปุน  อีก  ปหีนาน  กิเลสาน  แหงกิเส  ท. 
อันตนละไดแลว  มคฺเคน  ดวยมรรค  เตน  เตน  นัน้นั้น  เตน 
การเณน  เพราะเหตุนั้น  (ภควา)  อ. พระผูมีพระภาคเจา  อาห 
ตรัสแลววา   กิเลสา  อ.กิเลส  ท.  เย  เหลาใด  (อรยิปุคฺคเลน)  
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อันพระอริยบุคคล  ปหีนา  ละไดแลว  โสตาปตฺติมคฺเคน  ดวยโสดา- 
ปตติมรรค  (โส  โสตาปตฺติมคฺคฏโ)  อ.  บุคคลผูต้ังอยูในโสดา- 
ปตติมรรคน้ัน  น  เอติ  ยอมไมไปหา  คือวา  น  ปจฺจาคจฺฉติ 
ยอมไมกลับมาหา  เต  กิเลเส  ซึ่งกิเลส  ท. เหลาน้ัน  ปุน  อีก   
เย  กิเลสา  อ.ภิเลส  ท.เหลาใด  (อรยิปุคฺคเลน)  อันพระอริยบุคคล 
ปหีนา  ละไดแลว  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน  ดวยสกคาทามิ- 
มรรคและอนาคามิมรรคและอรหัตมรรค  (โส  สกทาคามิอนาคามิ- 
อรหตฺตมาคฺคฏโ)  อ. บคุคลผูต้ังอยูในสภทาคามิมรรคและอนาคามิ- 
มรรคและอรหัตมรรคนั้น  น  เอติ  ยอมไมไปหา  คือวา  น  ปจฺจา- 
คจฺฉติ  ยอมไมกลับมาหา  เต  กิเลเส  ซึ่งกิเลส  ท.เหลาน้ัน ปุน 
อีก  อิติ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา  นตฺถิ  ชาครโต  ภย  อิติ  ดังนี ้ฯ 
         
        ๒๖.  ๑๓๘/๑๕  ต้ังแต  โส  ก ึ เมทานิ  เคเหน  ปุน  อฏ- 
มาเส  เปนตนไป. 
        โส  กุททฺาลปณฺฑิโต  อ.  กุททาลบัณฑิตนั้น  (จินฺเตตฺวา)  คิด 
แลววา  อิทานิ  ในกาลน้ี  กึ  ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร  เม 
ของเรา  เคเหน  ดวยเรือน  อห  อ.เรา  ปพฺพชิสฺสามิ  จักบวช 
อฏมาเส  ตลอดเดือน  ๘  ท.  ปุน  อีก  อิติ  ดังน้ี  นิกฺขมิตฺวา 
ออกไปแลว  ปพฺพชิ  บวชแลว  ฯ  (โส  กุทฺทาลปณฺฑิโต)  อ.  
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กุททาลบัณฑิตนั้น  นิสสฺาย  อาศัยแลว  นาฬิมตฺต  วรกโจรก  จ 
ซึ่งขาวฟางและลูกเดือย  อันมีทะนานเปนประมาณดวย  กุณฺกุทฺทาล  จ 
ซึ่งจอบอันเห้ียนแลวดวย  คิหี  เปนผูเปนคฤหัสถ  วาเร  สิ้นวาระ  ท. 
สตฺต  ๗  หุตฺวา  เปน  ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  วาเร  สิ้นวาระ  ท. 
สตฺต ๗  อิมนิา  ว  นีหาเรน  โดยทํานองนี้เทียว  ปน  แตวา  
จินฺเตสิ  คิดแลววา  อห  อง เรา  นิสฺสาย  อาศัยแลว  อิม  กุณฺ- 
กุทฺทาล  ซึ่งจอบอันเห้ียนแลวน้ี  คิหี  เปนผูเปนคฤหัสถ  หุตฺวา  เปน 
ปุพฺพชิโต  บวชแลว  วาเร สิ้นวาระ  ท.  สตฺต  ๗  (อมฺหิ)  ยอม 
เปน  อห  อ. เรา  ฉฑฺเฑสฺสามิ  จักทิ้ง  น  กุณกุทฺทาล  ซึ่งจอบ 
อันเห้ียนแลวน้ัน  กตฺถจิเอว  าเน  ในที่บางแหงนั่นเทียว  อิติ  ดังนี ้
วาเร  ในวาระ  สตฺตเม  ที ่ ๗  ฯ 
        โส  กุททฺาลปณฺฑิโต  อ.  กุททาลบัณฑิตนั้น  คนฺตฺวา  ไปแลว 
คงฺคาตีร  สูฝงแหงแมน้ําชื่อวาคงคา  จินฺเตตฺวา  คิดแลววา  อห 
อ. เรา  ปสฺสนฺโต  เมื่อเห็น  (กุทฺทาลสฺส)  ปติตฏาน  ซึ่งที่แหง 
จอบตกแลว  โอตริตฺวา  พึงขามลงแลว  คณฺเหยฺย  พึงถือเอา  อห 
อ. เรา  น  ปสสามิ  จะไมเห็น  อสฺส  กุทฺทาลสฺส  ปติตฏาน  ซึ่ง 
ที่แหงจอบน้ันตกแลว  ยถา  โดยประการใด  อห  อ. เรา  ฉฑฺเฑสฺสามิ 
จักทิ้ง  น  กทฺุทาล  ซึ่งจอบน้ัน ตถา  โดยประการนั้น  อิติ  ดังน้ี 
พนฺธิตฺวา  ผูกมัดแลว  พีช  ซึ่งพืช  นาฬิมตฺต  อันมีทะนานเปน 
ประมาณ  ปโลติกาย  ดวยผาเกา  พนฺธิตฺวา  ผูกแลว  ปโลติก 
ซึ่งผาเกา  กุทฺทาลผเล  ทีผ่าลแหงจอบ  คเหตฺวา  จับแลว  กุททฺาล  
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ซึ่งจอบ  อคฺคทณฺฑเก  ที่ดานอันเปนปลาย   ิโต ยืนอยูแลว  คงฺคาตีเร 
ใกลฝงแหงแมน้ําชื่อวาคงคา  นิมฺมิเลติวา  หลับตาแลว  อกฺขีนิ  ซึ่ง 
นัยนตา  ท.  อาวิชฺชิตฺวา  เวียนรอบแลว  ติกฺขตฺตุ  ๓ ครั้ง  อุปรสิีเส 
ในเบื้องบนแหงศีรษะ  ขิปตฺวา  เหว่ียงไปแลว  คงฺคาย  ในแมน้ํา 
ชื่อวาคงคา  นิวตฺติตฺวา  กลับแลว  โอโลเกนฺโต แลดูอยู  อทิสฺวา   
ไมเห็นแลว  (ตสฺส  กุทฺทาลสฺส)  ปติตฏาน  ซึ่งที่แหงจอบน้ันตก 
แลว  อกาสิ  ไดกระทําแลว  สทฺท  ซึ่งเสียง  ติกฺขตฺตุ  ๓  ครั้งวา 
เม  อันเรา  ชติ  ชนะแลว  เม  อันเรา  ชติ  ชนะแลว  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  ราชา  อ.  พระราชา  พาราณสี  ผู 
ทรงเปนใหญในเมืองพาราณสี  ปจฺจนฺต  ยังชนบทชื่อวาปจจันตะ 
วูปสเมตฺวา  ทรงใหเขาไปสงบวิเศษแลว  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว 
ขนฺธาวาร  ยงัคายพัก  นิวาเสตฺวา  ใหอยูแลว  นทตีีเร  ใกลฝงแหง 
แมน้ํา  โอติณฺโณ   เสด็จขามลงแลว  นทึ  สูแมน้ํา  นหานตฺถาย 
เพ่ือประโยชนแกอันทรงสรงสนาน   อสฺโสสิ  ไดทรงสดับแลว  ต  สทฺท 
ซึ่งเสียงนั้น   ฯ  จ  ก ็ สทโฺท  อ. เสียงวา  เม  อันเรา  ชิต 
ชนะแลว  เม  อันเรา  ชิต  ชนะแลว  อิติ  ดังนี้  อมนาโป 
เปนเสียงไมเปนที่ยังพระทัยใหเอิบอาบ  ราชูน  นาม  ชื่อวาพระ 
ราชา  ท. โหติ  ยอมเปน   ฯ  โส  ราชา  อ. พระราชนั้น  คนฺตฺวา 
เสด็จไปแลว  สนฺติก  สูสาํนัก  ตสฺส  กุทฺทาลปณฺฑิตสฺส  ของกุททาล- 
บัณฑิตนั้น  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลววา  อิทานิ  ในกาลนี้  อห  อ. เรา  
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กตฺวา  กระทําแลว  อมิตฺตมทฺทน  ซึ่งการย่ํายีซึ่งศัตรูผูมิใชมิตร  อาคโต 
เปนผูมาแลว  (จินฺตเนน)  ดวยอันคิดวา  เม  อันเรา  ชิต  ชนะ 
แลว  อิติ  ดังน้ี  (อมฺหิ)  ยอมเปน  ปน  ก็  ตฺว  อ.  ทาน 
วิรวสิ  ยอมรองวา  เม  อันเรา  ชิต  ชนะแลว  เม  อันเรา  ชิต 
ชนะแลว  อิติ  ดังนี้  เอต  วตฺถุ  อ. เรื่องน่ัน  กึ  นาม  ชื่อวา   
อะไร  อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
        กุทฺทาลปณฺฑิโต  อ.  กุททาลบัณฑิต  วตฺวา  กราบทูลแลววา 
ตฺว  อ.  พระองค  ชินิ  ทรงชนะแลว โจเร  ซึ่งโจร  ท.  พาหิรเก 
ผูมีในภายนอก  ตยา  ชิต  ชยน  อ.  ความชนะอันอันพระองคทรง 
ชนะแลว  (ตยา)  อชิตเอว  เปนความชนะอันพระองคไมทรงชนะ 
แลวน่ันเทียว  โหติ  ยอมเปน  ปุน  อีก  ปน  สวนวา  โลภโจโร 
อ. โจรคือความโลภ  อชฌฺตฺติโก  อันมีในภายใน  มยา  อันขาพระองค 
ชิโต  ชนะแลว  โส  โลภโจโร อ. โจรคือความโลภน้ัน  น  ชินิสสฺติ 
จักไมชนะ  ม  ซึ่งขาพระองค  ปุน  อีก  ชโย  อ. ความชนะ 
ตสฺสเอว  โลภโจรสฺส  ซึง่โจรคือความโลภนั้นนั่นเทียว  สาธุ  เปน 
คุณยังประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี    อาห 
กลาวแลว  คาถ ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        ย  ชิต  อ. ความชนะใด  อวชียติ  ยอมกลับแพ 
        ต  ชิต  อ.  ความชนะน้ัน  ชิต เปนความชนะ 
        สาธุ  อนัยังประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน 
        น  หามไิด  ย ชิต  อ. ความชนะใด  น  อว-  
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        ชียติ  ยอมไมกลับแพ  ต โข  ชิต  อ. ความ 
        ชนะนัน้แล ชิต  เปนความชนะ  สาธุ  อันยัง 
        ประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ 
        ดังน้ี  ฯ    
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                         เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา 
        ๒๗.  ๑๔๑/๒๐  ต้ังแต  เต  อฺมฺ  ตุยฺห  อาวุโส  ก ึ    
รุชฺชติ  เปนตนไป. 
        เต  ภิกขฺุ  อ.  ภิกษุ  ท.เหลาน้ัน  ปุจฺฉิตฺวา  ถามแลว  อฺมฺ 
ซึ่งกันและกันวา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  กึ  อ. อะไร  รุชฺชติ  ยอม 
เสียดแทง   ตุยฺห  แกทาน  อิติ  ดังนี้  วตฺวา  กลาวแลววา  ขิปตโรโค 
อ.  โรคจาม  (รุชฺชติ)  ยอมเสียดแทง  มยฺห  แกผม  กาโส  อ. 
โรคไอ  (รชุชฺติ)   ยอมเสียดแทง  มยหฺ  แกผม  อิติ  ดังนี้  (อาหสุ) 
กลาวแลววา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  ท.  อห  อ.ผม  อทฺทส  ไดเห็น 
แลว  ฉินฺสสสี  กพนฺธ  ซึง่รางผีอันมีศีรษะอันขาดแลว  จงฺกมน- 
โกฏิย  ในทีสุ่ดแหงท่ีเปนที่จงกรม  อชฺช ในวันนี้  อห  อ. ผม 
อทฺทส  ไดเห็นแลว  กพนฺธ  ซึ่งรางผี  รตฺติฏาเน  ในที่เปนที่พัก 
ในกลางคืน  อห  อ. ผม  อสฺโสสึ  ไดฟงแลว  อมนุสฺสสทฺท  ซึ่ง 
เสียงของอมนุษย  ทิวาฏาเน  ในที่เปนที่พักในกลางวัน  อิท  าน 
อ.  ที่นี ้ (อมฺเหหิ)  ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตก  เปนที่ควรแลวแกความเปน 
ที่อันเรา  ท.  พึงเวนรอบ  (โหติ)  ยอมเปน  อผาสุก  อ.ความ 
ไมสบาย  โหติ  ยอมมี  อมฺหาก  แกเรา  ท.  อิธ  าเน  ในท่ีนี้ 
มย  อ. เรา  ท.  คมิสฺสาม  จักไป  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของ 
พระศาสดา  อิติ  ดังนี้  ฯ  เต  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ ท. เหลาน้ัน  นิกฺขมิตฺวา  
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ออกไปแลว  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระ 
ศาสดา  อนุปุพฺเพน  ตามลําดับ  วนทฺิตฺวา  ถวายบังคมแลว  นิสีทีสุ 
นั่งแลว  เอกมนฺต  ณ  สวนสุดขางหน่ึง  ฯ   
        อถ  ครัง้น้ัน  สตฺถา อ. พระศาสดา  อาห   ตรสัแลววา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ ท.  น  สกฺขิสฺสถ  จักไมอาจ 
วสิตุ  เพ่ืออันอยู  ตสฺมึ  าเน   ในที่นั้น  ก ็ หรือ  อิติ  ดังนี้   
เน  ภิกฺขู  กะภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  ฯ  (เต  ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน 
(อาหสุ)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อาม 
พระเจาขา  เภรารมฺมณานิ  อ.  อารมณอันบุคคลพึงกลัว  ท.  เอวรูปานิ 
อันมีรูปอยางนี้  อุปฏหนติฺ  ยอมปรากฏ  อมฺหาก  แกขาพระองค  ท. 
วสนฺตาน  ผูอยู  ตสฺมึ  าเน  ในที่นั้น  เตน  การเณน  เพราะ 
เหตุนั้น  อผาสุก  อ.ความไมสบาย  เอวรูป  อันมีรปูอยางนี้  โหติ 
ยอมมี  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  มย  อ. เขาพระองค  ท. 
(จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อิท  าน  อ. ทีน่ี้  (อมฺเหหิ)  วชฌช- 
ตพฺพยุตฺตก  เปนที่สมควรแลวแกความเปนที่  อันเรา  ท. พึงเวน  (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ฉฑฺเฑตฺวา  ทิ้งแลว  ต  าน  ซึ่งท่ีนั้น 
อาคตา  เปนผูมาแลว  สนฺติก  สูสํานัก  ตุมฺหาก   ของพระองค  ท. 
(อมฺห)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห) 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺหาก  คนฺตุ  อ.  อัน 
เธอ  ท. ไป  ตตฺถเอว  าเน  ในที่นั้นนัน่เทียว  วฏฏติ  ยอมควร 
อิติ  ดังนี้  ฯ  (เต  ภิกฺขู)   อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  (อาหสุ) 
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กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  (อมฺเหหิ)  อันขา- 
พระองค  ท.  น  สกฺกา  ไมอาจ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (สตฺถา)  อ. พระ 
ศาสดา  (อาห)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห   
อ. เธอ  ท.  อคเหตฺวา  ไมถือเอาแลว  อาวุธ  ซึ่งอาวุธ  คตา  เปน 
ผูไปแลว  (อตฺถ)  ยอมเปน  อิทานิ  ในกาลน้ี  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. 
คเหตฺวา  จงถือเอาแลว อาวุธ  ซึ่งอาวุธ  คจฺฉถ  จงไปเถิด  อิติ 
ดังน้ี  ฯ  (เต  ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  (ปุจฺฉึสุ)  ทูลถาม 
แลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  มย  อ.  ขาพระองค  ท. 
(คเหตฺวา)  ถอืเอาแลว  กตราวุธ  ซึ่งอาวุธชนิดไหน  (คจฺฉาม) 
จะไป  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  อห  อ. เรา 
ทสฺสามิ  จักให  อาวุธ  ซึง่อาวุธ  โว  แกเธอ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. 
คเหตฺวา  จงถือเอาแลว  มยา  ทินฺนาวุธ  ซึ่งอาวุธอันเราใหแลว 
คจฺฉถ  จงไปเถิด  อิติ  ดังน้ี  กเถตฺวา  ตรัสแลว เมตฺตสุตฺต  ซึ่ง 
เมตตสูตร  สกล  ทั้งสิ้นวา 
        ย  ต  สกิฺขาตฺตย  อ. หมวดสามแหงสิกขานั้นใด 
        (กุลปุตฺเตน)  อันกุลบุตร  (อตฺถกสุเลน)  ผู 
        ฉลาดในประโยชน  อภิสเมจฺจ  บรรลุแลว  ปท 
        ซึ่งบท  สนฺต  อันสงบแลว  (กรณยี)  พึงกระทาํ 
        (ต  สิกขฺาตฺตย)  อ.  หมวดสามแหงสิกขานั้น 
        (กุลปุตฺเตน)  อันกุลบุตร  อตฺถกสุเลน  ผูฉลาด  
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                     ในประโยชน  กรณีย  พึงกระทํา  (โส  กุลปุตฺโต) 
        อ.  กุลบตุรน้ัน  สกฺโก  จ  พึงเปนผูองอาจดวย 
        อุช ู จ  พึงเปนผูตรงดวย   สหุุชู  จ   พึงเปนผู    
        ซื่อตรงดวยดี  สุวโจ  จ  พึงเปนผูอันบุคคลพึงวา 
        กลาวไดโดยงายดวย  มุทุ  จ  พึงเปนผูออนโยน 
        ดวย  อนติมานี  จ  พึงเปนผูไมมีความถือตัวดวย 
        อสฺส  พึงเปน  อิติ  ดังน้ีเปนตน 
(วตฺวา)  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. 
สชฺฌายนฺตา  สาธยายอยู  อิม  เมตฺตสุตฺต  ซึ่งเมตตสูตรนี้  ปฏาย 
จําเดิม  วนสณฺฑโต  แตชฏัแหงปา  พหิ  ในภายนอก  วิหารสฺส 
แหงวิหาร  ปวิเสยฺยาถ  พึงเขาไป อนฺโตวิหาร  สูภายในแหงวิหาร 
อิติ  ดังนี้  อุยโฺยเชสิ  ทรงสงไปแลว ฯ  เต  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ ท. 
เหลาน้ัน  วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา 
นิกฺขมิตฺวา  ออกไปแลว  ปตฺวา  ถึงแลว  ต  วนสณฺฑ  ซึ่งชัฏแหงปา 
นั้น  อนุปุพฺเพน  โดยลําดับ  พหิวิหาเร คณสชฺฌาย  สชฺฌายมานา  ว 
สาธยายอยู  สาธยายโดยความเปนหมู  ในภายนอกแหงวิหารเทียว 
ปวิสึสุ  เขาไปแลว  วนสณฺฑ  สูชฏัแหงปา ฯ 
        เทวตา  อ. เทวดา  ท.  สกลวนสณฺเฑ  ในชฏัแหงปาท้ังส้ิน 
ปฏิลภิตฺวา  ไดเฉพาะแลว  เมตฺตจิตฺต  ซึ่งจิตอันประกอบแลวดวย 
เมตตา  กตฺวา  กระทําแลว  ปจฺจุคฺคมน  ซึ่งการตอนรับ  เตส 
ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  อาปุจฺฉึสุ  ถามโดยเอ้ือเฟอแลว  ปตฺต-  
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จีวรปฏิคฺคหณ  ซึ่งการรบัเอาเฉพาะซ่ึงบาตรและจีวร  อาปุจฺฉึสุ  ถาม 
โดยเอ้ือเฟอแลว  คตฺตสมฺพาหน  ซึ่งการนวดซึ่งตัว  กรึส ุ กระทําแลว 
อารกฺข  ซึ่งการเอารักขา  สุสวิหิต  ใหเปนของอันตนจัดแจงดวยดีแลว 
ตตฺถ  ตตฺถ  าเน  ในที่นั้นนั้น  เตส  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน 
สนฺนิสินฺนา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  จกฺกธุปน  วิย  ราวกะ  อ. พนม    
แหงจักร  อเหสุ  ไดเปนแลว  ฯ  อมนุสฺสสทฺโท  นาม  ชื่อ  อ.  เสียง 
ของอมนุษย  น  อโหสิ  ไมไดมีแลว  กตฺถจิ  าเน  ในท่ีไหน ๆ  ฯ 
จิตฺต  อ. จิต  เตส  ภิกฺขูน  ของภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  เอกคฺค  เปน 
ธรรมชาติมีอารมณเลิศดวงเดียว  โหติ  ยอมเปน  ฯ  เต  ภิกฺขู 
อ.  ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  นสิินฺนา  นั่งแลว  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ 
ในที่เปนที่พักในกลางคืนและที่เปนที่พักในกลางวัน ท.  จิตฺต  ยงัจิต 
โอตาเรตฺวา  ใหขามลงแลว  วิปสฺสนาย  ในวิปสสนา  ปฏเปตฺวา 
เริ่มต้ังไวแลว  ขยวย  ซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไป  อตฺตนิ  ใน 
ตน  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อตฺตภาโว  นาม  ชื่อ  อ.  อัตภาพ 
อย  นี้  กลุาลภาชนสทิโส  เปนสภาพเชนกับดวยภาชนะอันเปนวิการ 
แหงดิน  ภิชชฺนติเถน  เพระอรรถวาแตกไป  อถาวรตฺเถน  เพราะ 
อรรถวาไมมั่นคง  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  วิปสฺสน  ยัง 
วิปสสนา  วฑฺฒยึสุ  ใหเจริญแลว ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  คนฺธกุฏิย  นิสนิฺโน  ว 
ประทับนั่งแลว  ในพระคันธกุฎีเทียว  ตฺวา  ทรงทราบแลว  เตส 
ภิกฺขูน  วิปสฺสนาย  อารทฺธภาว  ซึ่งความท่ีแหงวิปสสนา  เปนธรรมชาติ  
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อันภิกษุ  ท. เหลาน้ันปรารภแลว  อามนฺเตตฺวา  ตรัสเตือนแลว เต 
ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุ  ท. เหลาน้ัน วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท.  เอวเอว  อ. อยางนี้นั่นเทียว  อย  อตฺตภาโว  นาม  ชื่อ   
อ. อัตภาพนี้  กุลาลภาชนสทิโสเอว  เปนสภาพเชนกับดวยภาชนะ 
อันเปนวิการแหงดินนั่นเทียว  ภิชชฺนตฺเถน  เพราะอรรถวาแตกไป 
อถาวรตฺเกน  เพราะอรรถวาไมมั่นคง  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
ผริตฺวา  ทรงแผไปแลว  โอภาส  ซึ่งพระรัศมี   ิโตป  แมประทบั 
ยืนอยูแลว  โยชนสเต  าเน ในที่อันมรีอยแหงโยชนเปนประมาณ 
นิสินฺโน  วิย  ราวกะวาประทับนั่งแลว  อภิมุเข  ในที่มีหนาเฉพาะ 
เตส  ภิกฺขูน  ตอภิกษุ   ท.  เหลาน้ัน  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทรงเปลงแลว 
ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะ  ๖  ท.  รูเปน  ดวยท้ังพระรูป 
อิม  นี้วา 
        (ปณฺฑิโต)  อ. กุลบุตรผูเปนบัณฑิต  วิทิตฺวา 
        ทราบแลว  อมิ  กาย  ซึ่งกายน้ี  กมฺุภูปม อัน 
        เปรียบดวยหมอ  ถเกตฺวา  กั้นแลว  อิท  จิตฺต 
        ซึ่งจิตนี้  นครูปม  อนัเปรียบดวยนคร  ปฺาวุ- 
        เธน  มาร  โยเธถ  จ  พึงรบ  ซึ่งมาร  ดวยอาวธุ 
        คือปญญาดวย  ชิต  ธมมฺ  รกฺเข  จ พึงรักษา 
        ซึ่งธรรมอันตนชนะแลวดวย  นิเวสโน  สิยา  จ 
        พึงเปนผูไมติดอยู  พึงเปนดวย  อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ.อรรถวา  วิทิตฺวา  ทราบแลว  กาย  ซึ่งกาย 
อิม  นี้  คือวา  เกสาทิสมุหสงฺขาต  อันบัณฑิตนับพรอมแลววาประชุม 
แหงสวนมีผมเปนตน  กมฺุภูปม  อันชือ่วาเปรียบดวยหมอ  คือวา 
กุลาลภาชนสทิส  อันชื่อวาเชนกับดวยภาชนะอันเปนวิการแหงดิน   
อพลทุพฺพลตฺเถน  เพราะอรรถวาไมมีกําลังและมีกําลังอันโทษประทุษ- 
รายแลว  ตาวกาลิกตฺเถน  เพราะอรรถวาเปนไปตลอดกาลเพียงนั้น 
(ตสฺส  กายสฺส)  อนทฺธนยีตาย  โดยความท่ีแหงกายนั้น  เปนสภาพ 
ไมควรแกกาลนาน  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ัน 
หนา   (ปทสสฺ)  แหงบทวา  กุมฺภูปม  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นคร  นาม ชื่อ  อ.  นคร  คมฺภีรปริขช 
อันมีคูอันลึก  ปาการปริกขิฺตฺต  อันบุคคลลอมรอบแลวดวยกําแพง 
ทฺวารฏฏาลกยุตฺต  อันประกอบแลวดวยประตูและปอมและเชิงเทิน 
ถิร  ชื่อวาเปนนครม่ันคง  พหิทฺธา ในภายนอก  โหติ  ยอมเปน 
(ต  นคร)  อ. นครน้ัน  วีถจิตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺน  อันถึงพรอม 
แลวดวยแพรงคือหมวดส่ีแหงถนน  อนฺตราปณ  อันมีรานตลาดใน 
ระหวาง  สุวิภตฺต  ชื่อวาเปนนครอันบุคคลจัดแจงดีแลว  อนฺโต  ใน 
ภายใน  (โหติ)  ยอมเปน  โจรา  อ. โจร  ท.  พหิทฺธา  ในภาย 
นอก  อาคนฺตฺวา  มาแลว  ต  นคร  สูนครน้ัน  (จินตฺเนน)  ดวย 
อันคิดวา  มย  อ. เรา   ท.  วิลุมฺปสฺสาม  จักปลน  อิติ  ดังนี ้
อสกฺโกนฺตา  ไมอาจอยู  ปวิติตุ  เพ่ืออันเขาไป  ปพฺพต  อาสชฺช 
(ปพฺพเตน)  ปฏิหตา  วิย  ราวกะวามาจดแลว  ซึ่งภูเขา อันภูเขากระทบ  
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กลับแลว  คจฺฉนฺติ  ยอมไป  (ยถา)  ฉันใด  กลุปุตฺโต  อ. กลุบตุร 
ปณฺฑิโต  ผูเปนบัณฑิต  กเถตฺวา  กั้นแลว  วิปสฺสนาจิตฺต  ซึ่งจิต 
อันประกอบแลวดวยวิปสสนา  อตฺตโน  ของตน  กตฺวา  กระทํา   
ถิร  ใหเปนธรรมชาติมั่นคง คือวา  นครสทิส  ใหเปนธรรมชาติเชน 
กับดวยนคร  ปฏิพาหนฺโต  หามอยู  กเิลส  ซึ่งกิเลส  มคฺควชฺฌ 
อันมรรคพึงฆา  ต  ต  นัน้นั้น  ปฺาวุเธน  ดวยอาวธคือปญญา 
วิปสฺสนามเยน  จ  อันสําเร็จแลวดวยวิปสสนาดวย  อริยมคฺคมเยน  จ 
อันสําเร็จแลวดวยอริยมรรคดวย  โยเธถ  ชื่อวาพึงรบ  คือวา  ปหเรยฺย 
ชื่อวาพึงประหาร  กเิลสมาร  ซึ่งมารคือกิเลส  ต  นัน้  (โยโธ) 
วิย  ราวกะ  อ. นักรบ   ิโต  ผูยืนอยูแลว นคเร  ในนคร (โยเธนโฺต) 
รบอยู  โจรคณ  ซึ่งหมูแหงโจร  อาวุเธน  ดวยอาวุธ  นานปฺปกาเรน 
อันมีประการตาง ๆ  เอกโตธาราทินา  มีอาวุธมีคมขางเดียวเปนตน 
เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา   นครูปม  จิตฺตมิท  ถเกตฺวา  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อาเสวนฺโต  เมื่อสองเสพ  อาวาส- 
สปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ  สปฺ- 
ปายการณานิ  ซึ่งเหตุอันเปนเครื่องสบาย  ท.  มีอาวาสอันเปนท่ีสบาย 
และฤดูอันเปนเครื่องสบาย  และโภชนะอันเปนเหตุสบาย และบุคคลผู 
เปนที่สบายและการฟงซ่ึงธรรมอันเปนเหตุสบายเปนตน  สมาปชฺชิตฺวา 
เขาแลว  สมาปตฺตึ  ซึ่งสมาบัติ  อนฺตรนฺตรา  ในระหวางและระหวาง 
วุฏาย   ออกแลว  ตโต  สมาปตฺติโต  จากสมาบัตินั้น  สมฺมสนฺโต 
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พิจารณาอยู  สงฺขาเร  ซึ่งสังขาร ท.  สทฺุธจิตฺเตน  ดวยจิตอัน 
หมดจดแลว  รกฺเขยฺย  ชื่อวาพึงรักษา  ชิต  ธมฺม  ซึง่ธรรมอันตน 
ชนะแลว  คือวา  ตรุณวิปสฺสน  ซึ่งวิปสสนาอันออน  อุปฺปาทิต 
อันตนใหเกิดข้ึนแลว (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสอง 
แหงบทวา  ชิตฺจ  รกฺเข  อิติ  ดังน้ี ฯ   
        (อตฺโถ) อ.  อรรถวา  อนาลโย  พึงเปนผูไมมีความอาลัย 
ภเวยฺย  พึงเปน  (อิติ)  ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหง 
บทวา  อนิเวสโน  สยิา  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  โยโธ  อ. นกัรบ  กตฺวา  กระทําแลว 
พลโกฏก  ซึ่งซุมเปนที่พักแหงพล  สงฺคามสีเส  ในประเทศแหง 
สงคราม  ยุชฌฺนฺโต  รบอยู  สทฺธ ึ กับ  อมิตฺเตหิ  ดวยศัตรูผูมิใช 
มิตร ท.  ฉาโต  วา  เปนผูหิวแลวหรือ  ปปาสิโต  วา  หรือวา 
เปนผูกระหายแลว  หุตฺวา  เปน  สนฺนาเห  สิถิเล  (สนฺเต)  จ 
ครั้นเมื่อเครื่องผูกสอด  เปนของหยอน  เปนอยูหรือ  อาวุเธ  ปติเต วา 
หรือวาครั้นเม่ืออาวุธ  ตกแลว  ปวิสิตฺวา  เขาไปแลว  พลโกฏก 
สูซุมเปนที่พักแหงพล  วิสฺสมิตฺวา  พักผอนแลว  ภฺุชิตฺวา  บริโภค 
แลว  ปวิตฺวา  ดื่มแลว  สนฺนยฺหิตฺวา  ผูกสอดแลว  คเหตฺวา  ถือ 
เอาแลว  อาวุธ  ซึ่งอาวุธ  นิกฺขมิตฺวา  ออกไปแลว  ยุชฺฌนโฺต 
รบอยู  ปุน  อีก  มทฺทติ  ยอมย่ํายี  ปรเสน  ซึ่งเสนาของบุคคลอ่ืน 
ชินาติ  ยอมชนะ  อชิต  เขตฺต  ซึ่งเขตอันตนไมชนะแลว  รกฺขติ 
ยอมรักษา  ชติ  เขตฺต  ซึ่งเขตอันตนชนะแลว  หิ  ก็  สเจ  ถาวา  
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โส  โยโธ  อ.  นักรบน้ัน  วิสฺสมนฺโต  พักผอนอยู  พลโกฏเก  ใน 
ซุมเปนที่พักแหงพล  เอว  อยางนี้ อสฺสาเทนฺโต ยินดีอยู  ต 
พลโกฏก  ซึ่งซุมเปนที่พักแหงพลน้ัน  อจฺเฉยฺย  พึงอยูไซร  กเรยฺย 
พึงกระทํา  รชฺช  ซึ่งความเปนแหงพระราชา  ปรหตถฺคต  ใหเปน 
ธรรมชาติไปแลวในมือของบุคคลอ่ืน  ยถา  นาม ชือ่ฉันใด  ภิกขฺุ   
อ. ภิกษุ  สมาปชฺชิตฺวา  เขาแลว  สมาปตฺตึ  ซึ่งสมาบัติ  ปุนปฺปุน 
บอย ๆ  วุฏาย  ออกแลว  ตโต  สมาปตฺติโต  จากสมาบัตินั้น 
สมฺมสนฺโต  พิจารณาอยู  สงฺขาเร  ซึ่งสังขาร  ท.  สุทฺธจิตฺเตน  ดวย 
จิตอันหมดจดแลว  สกโฺกติ  ยอมอาจ  รกฺขิตุ  เพ่ืออันรักษา  ตรณุ- 
วิปสฺสน  ซึ่งวิปสสนาอันออน  ปฏลิทธฺ  อันตนไดเฉพาะแลว  ชนิาติ 
ยอมชนะ  กิเลสมาร  ซึ่งมารคือกิเลส  อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน  ดวย 
การไดเฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง  ปน  ก็  สเจ  ถาวา  โส  ภิกฺขุ 
อ. ภิกษุนั้น  อสฺสาเทติ  ยอนดีอยู  สมาปตฺตึเอว  ซึ่งสมาบัตินั่นเทียว 
น  สมฺมสติ  ยอมไมพิจารณา  สงฺขาเร  ซึ่งสังขาร ท.  ปุนปฺปุน 
บอย ๆ  สุทฺธจิตฺเตน  ดวยจิตอันหมดจดแลวไซร  น  สกโฺกติ  ยอม 
ไมอาจ   กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  มคฺคผลปฏิเวธ  ซึ่งอันแทงตลอด 
ซึ่งมรรคและผล  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
(ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  รกฺขนฺโต  เมื่อจะรักษา  รกขิตพฺพยุตฺตก  ธมมฺ 
ซึ่งธรรมอันสมควรแลวแกความเปนธรรมอันตนพึงรักษา  อนิเวสโน 
พึงเปนผูไมติดอยู  สิยา  พึงเปน  คือวา  กตฺวา  พึงกระทําแลว 
สมาปตฺตึ  ซึ่งสมาบัติ  นิเวสน  ใหเปนที่อยู  น  นิเวสยฺย  ไมพึง  
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พักอยู  ตตฺถ  สมาปตฺติย  ในสมาบัตินั้น  คือวา  น  กเรยฺย  ไมพึง 
กระทํา  อาลย  ซึ่งความอาลัย  (ตตฺถ  สมาปตฺติย)  ในสมาบัตินั้น 
อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห) ตรัสแลววา  ตุมฺเห  อ. 
เธอ  ท.  กโรถ จงกระทํา  เอว  อยางนี้  อิติ  ดังน้ี  ฯ  สตฺถา 
อ.  พระศาสดา  เทเสสิ  ทรงแสดงแลว  ธมฺม  ซึ่งธรรม  เตส 
 ิภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  เอว ดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                          เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ 
        ๒๘.  ๑๔๗/๒  ต้ังแต  โส  เอก  กาสาว  นิวาเสตฺวา  เอก 
เปนตนไป.   
        โส  ติสสฺตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาติสสะน้ัน  นิวาเสตฺวา  นุง 
แลว  เอก  กาสาว  ซึ่งผาอันบุคคลยอมแลวดวยนํ้าฝาดผืนหน่ึง  ปารุ- 
ปตฺวา  หมแลว  เอก  กาสาว  ซึ่งผาอันบุคคลยอมแลวดวยนํ้าฝาด 
ผืนหน่ึง  สลลฺหุกสรีโร  เปนผูมีสรีระอันเบาพรอม  เอกคฺคจิตฺโต 
เปนผูมีจิตอันมีอารมณเลิศดวงเดียว  หุตฺวา  เปน  นิปชฺช ิ นอนแลว 
มฺจเก  บนเตียงนอย ฯ  สตฺตา  อ. พระศาสดา  ตฺวา  ประทับ 
ยืนอยูแลว  อุสฺสีสเก  ในเบื้องบนแหงศีรษะ  ตสฺส  ติสฺสตฺเถรสฺส 
ของพระเถระชื่อวาติสสะนั้น  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ 
อย  ตว  กาโย  อ.  กายของเธอนี้   อเปตวิ ฺาโณ  เปนสภาพมี 
วิญญาณไปปราศแลว  นริุปกาโร  เปนสภาพไมมีประโยชน  หุตฺวา 
เปน  สยิสฺสติ  จักนอน  ปวิย  บนแผนดิน  กลิงฺคร  วิย  ราวกะ 
อ.  ทานไม  อิติ  ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา 
อิม  นี้วา 
        อย  กาโย  อ. กายน้ี  อธิเสสฺสติ  จกันอนทับ 
        ปวึ  ซึง่แผนกิน  อจิร  วต  สิ้นกาลไมนานหนอ 
        (อย  กาโย)  อ. กายน้ี  อเปตวิฺาโณ  อันม ี 
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        วิญญาณไปปราศแลว  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล 
        ฉุฑฺโธ  ทิ้งแลว  กลิงฺคร  อิว  ราวกะ  อ.  ทอนไม 
        นิรตฺถ  อันไมมีประโยชน  อิติ  ดังน้ี  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  อย  กาโย  อ. 
กายน้ี  อธิเสสฺสติ  จักนอนทับ  ปวึ  ซึ่งแผนดิน  คือวา  สยิสฺสติ 
จักนอน  อุปริ  ในเบื้องบน  ปวิยา  แหงแผนดิน  สยิตาย  อัน 
สัตวนอนแลว  ปกติสเนน  ดวยการนอนตามปกติ  อิมิสฺสา  นี ้
น  จิรสฺสเอว  ตอกาลไมนานน่ันเทียว  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ 
ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อจิร  วต  อิติ 
ดังน้ีเปนตน  ฯ 
        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  ทสฺเสติ  ยอมทรงแสดงวา  (อย 
กาโย)  อ. กายน้ี  ตุจฺโฉ  จักเปนสภาพช่ือวาเปลา  (ตสฺส  กายสฺส) 
อปคตวิฺาณตาย  เพราะความท่ีแหงกายนั้น  เปนสภาพมีวิญญาณไป 
ปราศแลว  หตฺุวา  เปน  อปวิทฺโธ  อันบุคคลท้ิงแลว  เสสฺสติ  จัก 
นอน  อิติ  ดงัน้ี  (ปเทน)  ดวยบทวา  ฉุฑฺโฑ  อิติ  ดงัน้ี  ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา  (อย  กาโย)  อ. กายน้ี   (ปุคฺคเลน) 
อันบุคคล  (ฉุฑฺโฑ)  ทิ้งแลว  ยถา  กึ  ราวกะ  อ. อะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ. อันเฉลยวา  (อย  กาโย)  อ. กายน้ี  (ปุคฺคเลน) 
อันบุคคล  (ฉุฑฺโฑ)  ทิ้งแลว  นริตฺถ  กลิงฺคร  อิว  ราวกะ  อ. 
ทอนไม  อันไมมีประโยชน  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  กฏขณฺฑ  วิย  ราวกะ  อ. ทอนแหง  
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ไม   นริุปการ  อันไมมีอุปการะ  นิรตฺถ  อันไมมีประโยชน  (อิติ) 
ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา  นิรตฺถว  กลงฺิคร 
อิติ  ดังนี้  ฯ    
        หิ  จริงอยู  มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท.  ทพฺพสมฺภารตฺถิกา  ผูม ี
ความตองการดวยทัพพสัมภาระ  ปวิสิตฺวา  เขาไปแลว  อรฺ  สู 
ปา  ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว  อุชุก  กฏ   ซึง่ไมอันตรง  อุชุกสณฺาเนน 
โดยสัณฐานแหงไมอันตรง  วงฺก  กฏ  ซึ่งไมอันคด  วงฺกสณฺาเนน 
โดยสัณฐานแหงไมอันคด  คณฺหนฺติ  ยอมถือเอา  ทพฺพสมฺภาร  ซึ่ง 
ทัพพสัมภาระ  ปน  แตวา  (ทพฺพสมฺภารตฺถิกมนุสฺสา) อ. มนุษย 
ผูมีความตองการดวยทัพพสัมภาระ  ท.  ฉินฺทิตาวา  ตัดแลว  อวเสส 
กฏ  ซึ่งไมอันเหลือลง  สุสิร  จ  อันเปนโพรงดวย  ปูติก  จ  อัน 
เนาดวย   อสารก  จ  อันไมมีแกนดวย  คณฺ ิกชาต  จ  อันมีปมเกิด 
แลวดวย  ฉฑฺเฑนฺติ  ยอมท้ิง  ตตฺถเอว  าเน  ในที่นั้นนั่นเทียว 
ทพฺพสมฺภารตฺถิกา  มนุสสฺา  อ. มนุษย  ท.  ผูมีความตองการดวยทัพพ- 
สัมภาระ  อฺเ  เหลาอ่ืน  อาคนฺตฺวา  มาแลว  ต  กฏ  คเหตฺวา 
อากงฺขนฺตา  นาม  ชื่อวาหวังถือเอาอยู  ซึ่งไมนั้น  นตฺถิ  ยอมไมมี 
(เต  มนุสฺสา)  อ. มนุษย  ท. เหลาน้ัน  โอโลเกตฺวา  แลดูแลว  ต 
กฏ  ซึ่งไมนั้น  คณฺหนฺติ  ยอมถือเอา  อตฺตโน  อุปการกเอว  กฏ 
ซึ่งไมอันเปนอุปการะ  แกตนน่ันเทียว  อิตร  กฏ  อ. ไมนอกนี้ 
ปวีคตเอว  เปนไมไปแลวบนแผนดินน่ันเทียว  โหติ  ยอมเปน  ปน 
ก็  ต  กฏ  อ. ไมนั้น  (ปคฺุคเลนป  สกฺกาป  พึงเปนไมอันบุคคล  
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แมอาจ  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  มฺจปฏิปาทก  วา ซึง่เชิงรองซ่ึง 
เตียงหรือ  ปาทกลิก  วา  หรือวาซึ่งเขียงเทา  ผลกปก  วา  หรือวา 
ซึ่งต่ังแหงแผนกระดาน  อุปาเยน  ดวยอุบาย  เตน  เตน  นั้นนั้น   
ภเวยฺย  พึงเปน  ปน  สวนวา  โกฏาเสสุ  ในสวน  ท.  ทฺวตฺตีสาย  ๓๒ 
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ในภาวะคือตนน้ีหนา  เอกโกฏาโสป  แม  อ. 
สวนอันหน่ึง  คยฺหุปโค  นาม  ชื่ออันวาเขาถึงซ่ึงความเปนสวนอัน 
บุคคลพึงถือเอา  มฺจปฏปาทกาทิวเสน  วา  ดวยอํานาจแหงวัตถุม ี
เชิงรองซ่ึงเตียงเปนตนหรือ  อฺเน  อุปการมุเขน  วา  หรือวาดวย 
มุขอันเปนอุปการะอยางอ่ืน  นตฺถ ิ ยอมไมมี  อย  กาโย  อ. กายน้ี 
อปคตวิ ฺาโณ  อันมีวิญญาณไปปราศแลว  เสสฺสติ   จักนอน  ปวิย 
บนแผนดิน  กติปาหสฺสเอว  ตอวันแมเล็กนอยน่ันเทียว  เกวล  อยาง 
เดียว  นิรตฺถ  กลิงฺคร  วิย  ราวกะ  อ. ทอนไม  อันไมมีประโยชน 
อิติ  ดังนี้แล ฯ  
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                              เรื่องนายโคบาลชื่อนันทะ 
        ๒๙.  ๑๔๙/๑๓  ต้ังแต  สาวตฺถิย  กริ  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติโน 
เปนตนไป.   
        กริ  ไดยินวา  โคปาลโก  อ. นายโคบาล  นนโฺท  นาม 
ชื่อวานันทะ  สาวตฺถิย  ในเมืองสาวัตถี   อฑฺโฒ  เปนคนม่ังค่ัง 
มหทฺธโน  เปนคนมีทรัพยมาก  มหาโภโค  เปนคนมีโภคะมาก  (หุตฺวา) 
เปน  รกฺขติ  รักษาอยู  โคยูถ  ซึ่งฝูงแหงโค  คหปติโน  ของ 
คฤหบดี  อนาถปณฺฑิกสฺส  ชื่อวาอนาถปณฑิกะ ฯ  กิร  ไดยินวา 
ชฏิโล  อ.ชฏล  เกณิโย  ชือ่วาเกณิยะ  (ปริหรนฺโต)  หลบหลีกอยู 
(ราชปฬ)  ซึง่อันบีบค้ันแตพระราชา  ปพฺพชิตเวเสน  ดวยเพศของ 
บรรพชิต  (รกฺขติ) รักษาอยู  (กฏุมฺพ)  ซึ่งขุมทรัพย  (อตฺตโน) 
ของตน  ยถา  ฉันใด  โส  นนฺทโคปาลโก อ.  นายโคบาลชื่อนันทะ 
นั้น  ปริหรนโฺต  หลบหลกีอยู  ราชปฬ  ซึ่งอันบีบค้ันแตพระราชา 
โคปาลกตฺเตน  ดวยความเปนแหงบุคคลผูรักษาซึ่งโค  รกฺขติ  รกัษา 
อยู  กฏุมฺพ  ซึ่งขุมทรัพย  อตฺตโน  ของตน  เอว  ฉันนั้น   ฯ 
โส   นนฺโคปาลโก  อ. นายโคบาลชื่อวานันทะน้ัน  อาทาย  ถือเอา 
แลว  ปฺจโครเส  ซึ่งรสของโค  ๕  ท.  กาลานุกาล  ตลอดกาลอัน 
สมควรแกกาล  อาคนฺตฺวา  มาแลว  สนติฺก  สูสํานัก   อนาถปณฺฑิกสฺส 
ของเศรษฐีชื่อวาอนาถปณฑิกะ  ปสฺสติ  เห็นอยู  สตฺถาร  ซึ่งพระ  



ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 146 

ศาสดา  สุณาติ  สดับอยู  ธมฺม  ซึ่งธรรม  ยาจติ  ทูลออนวอนอยุ 
สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  อาคมนตฺถาย  เพ่ือประโยชนแกอันเสด็จมา 
วสนฏาน  สูที่อันเปนที่อยู  อตฺตโน  ของตน  ฯ   
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ตสฺส  นนทฺโคปาลกสฺส  าณปริปาก 
ยังความแกรอบแหงญาณ  ของนายโคบาลช่ือวานันทะน้ัน  อาคมยมาโน 
ใหมาอยู  อคนฺตฺวา  ไมเสด็จไปแลว  ตฺวา  ทรงทราบแลว  ตสฺส 
าณสฺส  ปริปกฺกภาว  ซึ่งความท่ีแหงญาณนั้น  เปนธรรมชาติแกรอบ 
แลว  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ผูอันหมูแหงภิกษุหมูใหญแวดลอมแลว 
จรนฺโต  เสด็จเที่ยวไปอยู  จาริก  สูที่จาริก  เอกทิวส  ในวันหน่ึง 
โอกฺกมฺม  ทรงกาวลงแลว  มคฺคา  จากหนทาง  นิสีทิ  ประทับนั่ง 
แลว  รุกฺขมูเล   ที่โคนของตนไม  อฺตรสฺมึ  ตนใดตนหน่ึง 
วสนฏานาสนฺเน  อันใกลตอท่ีอันเปนที่อยู  ตสฺส  นนฺทโคปาลกสฺส 
แหงนายโคบาลชื่อวานันทะน้ัน  ฯ 
        นนฺโท  อ. นายโคบาลชื่อวานันทะ  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก 
สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา   วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว  กตฺวา 
กระทําแลว  ปฏิสนถฺาร  ซึ่งอันปฏิสันถาร  นิมนฺเตตฺวา  ทูลนิมนต 
แลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  อทาสิ  ไดถวายแลว  ป ฺจโครสทาน 
ถวายซ่ึงรสของโค ๕  ปณีต อันประณีต ภิกฺขุสงฺฆสฺส  แกหมูแหง 
ภิกษุ  พุทฺธปปฺปมุขสฺส  อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน  สตฺตาห 
ตลอดวัน  ๗  ฯ  สตฺตเม   ทิวเส  ในวันที่  ๗  สตฺถา  อ. พระศาสดา 
กตฺวา  ทรงกระทําแลว  อนุโมทน  ซึ่งอันอนุโมทนา  กเถสิ  ตรสั  
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แลว  อนุปุพฺพีกถ  ซึ่งอนุบุพพีกถา  ทานกถาทิเภท  อันตางดวยกถา 
มีทานกถาเปนตน  ฯ  กถาปริโยสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงกถา 
นนฺทโคปาลโก  อ. นายโคบาลชื่อวานันทะ  ปติฏาย  ต้ังอยูเฉพาะ 
แลว  โสตาปตฺติผเล  ในโสดาปตติผล  คเหตฺวา  รับเอาแลว  ปตฺต   
ซึ่งบาตร  สตฺถุ  ของพระศาสดา  อนุคจฺฉนฺโต  ตามเสด็จไปอยู 
สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  คนฺตฺวา  ไปแลว  ทรู  สูทีไ่กล  (สตฺถารา) 
นิวตฺติยมาโน  ผูอันพระศาสดาทรงใหกลับอยู  (วจเนน)  ดวยพระ 
ดํารัสวา  อุปาสก  ดูกอนอุบาสก  ตฺว  อ. ทาน  ติฏ จงหยุดเถิด 
อิติ  ดังนี้  วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว  นิวตฺติ  กลับแลว ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน   ลุทฺธโก  อ. นายพราน  เอโก  คนหน่ึง 
วิชฺฌิตฺวา  ยิงแลว  น  นนทฺโคปาลก  ซึ่งนายโคบาลชื่อวานันทะน้ัน 
มาเรสิ  ยังนายโคบาลช่ือวานันทะใหตายแลว  ฯ  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. 
อาคจฺฉนฺตา  ผูมาอยู  ปจฺฉโต  ขางหลัง  ทิสฺวา  เห็นแลว คนฺตฺวา 
ไปแลว  อาหสุ  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
โคปาลโก  อ. นายโคบาล  นนฺโท  ชื่อวานันทะ  ทตฺวา  ถวายแลว 
มหาทาน  ซึ่งทานอันใหญ  อนุคนฺตฺวา  ตามเสด็จไปแลว  นิวตฺตนฺโต 
กลับอยู  (ลุทธฺเกน)  อันนายพราน  มาริโต  ใหตายแลว  ตุมฺหาก 
อิธ  าเน  อาคตตฺตา  เพราะความท่ีแหงพระองค  ท.  เปนผูเสด็จมา 
แลวในที่นี้  สเจ  ถาวา  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท.  น  อาคจฺฉิสฺสถ 
จักไมเสด็จมาไซร  มรณ  อ.ความตาย  น  อภวิสฺส  จักไมไดมีแลว 
อสฺส  นนฺทโคปาลกสฺส  แกนายโคบาลชื่อวานันทะน้ัน  อิติ  ดงัน้ี  
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สตฺถาร  กะพระศาสดา  ฯ 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ ท.  มยิ  ครั้นเมื่อเรา  อาคเตป  มาแลวก็ดี  อนาคเตป  ไมมา   
แลวก็ดี  มุจฺจนุปาโย  อ. อุบายอันเปนเครื่องพน  มรณโต  จากความ 
ตาย  นตฺถิ  ยอมไมมี   ตสสฺ  นนฺทโคปาลกสฺส  แกนายโคบาลชื่อวา 
นันทะน้ัน  คจฺฉนฺตสฺสอป  แมผูไปอยู  จตสฺโส  ทิสา  สูทิศ  ท.  ๔ 
จตสฺโส  อนุทิสา  สูทิศนอย  ท. ๔   ห ิ ดวยวา  โจรา  อ.  โจร  ท. 
นเอว  กโรนติฺ  ยอมกระทําไมไดนั่นเทียว   อนยพฺยสน  ซึ่งความ 
ฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุขใหพินาศ  ย  ใด 
เวริโน  อ.  บคุคลผูมีเวร  ท.  น  กโรนฺติ  ยอมกระทําไมได  (ย 
อนยพฺยสน)  ซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุข 
ใหพินาศใด  อิเมส  สตฺตาน  อนฺโต  ปวตฺต  มิจฺฉาปณิหิต  จิตฺตเอว 
อ.  จิตอันบุคคลต้ังไวแลวผิด  อันเปนไปแลว  ในภายใน  ของสัตว  ท. 
เหลาน้ี  นั่นเทียว  กโรติ  ยอมกระทํา  ต  อนยพฺยสน  ซึ่งความ 
ฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายซึ่งสุขใหพินาศน้ัน  อิติ  ดังนี้ 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        ทิโส  อ. โจรผูปรากฏ  (ทิสฺวา)  เห็นแลว  ทิส 
        ซึ่งโจรผูปรากฏ  กยริา  พึงกระทาํ  ย  ต  อน- 
        ยพฺยสย  ซึ่งความฉิบหายมใิชความเจริญและทุกข 
        อันสายเสียซ่ึงสุขใหพินาศน้ันใด  วา  ปน  กห็รือ 
        วา  เวรี  อ.  บุคคลผูมีเวร  (ทิสฺวา)  เห็นแลว  
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        เวร ึ ซึ่งบุคคลผูมีเวร  (กยิรา)  พึงกระทํา  (ย 
        ต  อนยพฺยสน)  ซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญ 
        และทุกขอันสายเสียซ่ึงสุขใหพินาศน้ันใด  จิตฺต 
        อ. จิต   มิจฺฉาปณิหิต  อันบุคคลต้ังไวแลวผิด  กเร 
        พึงกระทํา  น  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลนั้น  ปาปโย  ให   
        เปนผูลามกกวา  ตโต  อนยพฺยสนโต  กวาความ 
        ฉบิหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซ่ึงสุข 
        ใหพินาศน้ัน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โจโร  อ. โจร  (ทิสฺวา)  เห็นแลว 
โจร  ซึ่งโจร  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ ในบท  ท. เหลาน้ันหนา 
(ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ทิโส  ทสิ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
ปาเสโส  อ. บาลีอันเหลือวา  ทิสิวา  อิติ  ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต   (อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺโพ)  พึงนํามาเชื่อเขา ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  กเรยฺย  พึงกระทํา  อนยพฺยสน  ซึ่ง 
ความฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุขใหพินาศ  ย ต 
นั้นใด  ตสฺส  โจรสฺส  แกโจรน้ัน  (อิติ)  ดังนี้   (ปททฺวยสฺส) 
แหงหมวดสองแหงบทวา  ยนฺต  กยริา  อิติ  ดังนี้   นโย  อ. นัย 
ทุติยปเทป  แมในบทที่สอง  เอโสเอว  นี้นั่นเทียว ฯ 
        อิท  อตฺถรูป  อ. อรรถรูปนี้วา  มตฺิตทุพฺภิโจโร  อ.  โจรผูมกั 
ประทุษรายตอมิตร  เอโก  คนหน่ึง  อปรชฺฌนฺโต  เมื่อผิด  ปุตฺต- 
ทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ  ในบุตรและทาระและทรัพยอันไมมีวิญญาณ  
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และเปนไปกับดวยวิญญาณ  มีนาและสวนและโคและกระบือเปนตน  ท. 
เอกสฺส  โจรสฺส  แหงโจรคนหนึ่ง  (อตฺตา)  อ. ตน  อปรชฺฌติ 
ยอมผิด  ยสสฺ  โจรสฺส  ตอโจรใด  ทสิฺวา  เห็นแลว  ตป  โจร   
ซึ่งโจรแมนั้น  อปรชฺฌนตฺ  ผูผิดอยู  อตฺตนิ  ในตน  ตถาเอว   
เหมือนอยางน้ันนั่นเทียว  วา  ปน  ก็หรือวา  เวรี  อ. บุคคลผูมีเวร 
ทิสฺวา  เห็นแลว  พนฺธเวร  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลผูมีเวรอันผูกแลว 
การเณน  ดวยเหตุ  เกนจิเอว  อะไร ๆ  นั่นเทียว  เวรึ  ชื่อวาซ่ึง 
บุคคลผูมีเวร  กเรยฺย  พึงกระทํา  อนยพฺยสน  ซึ่งความฉิบหายมิใช 
ความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุขใหพินาศ  ย  ใด  ตสฺส  โจรสฺส 
วา  เวริโน  วา  แกโจรหรอื  หรือวาแกบุคคลผูมีเวรนั้น  คือวา 
ปุตฺตทาร  ตสฺส  โจรสฺส  วา  เวริโน  วา ปเฬยฺย  วา  พึงเบียดเบียน 
ซึ่งบุตรและทาระ  ของโจรหรือ  หรอืวาของบุคคลผูมีเวรน้ันหรือ 
(ตสฺส  โจรสฺส  วา  เวรโิน  วา)  เขตฺตาทีนิ  อวิฺาณกสวิฺาณก- 
ธนานิ  นาเสยฺย  วา  หรือวา  พึงยังทรัพยอันไมมีวิญญาณและเปนไป 
กับดวยวิญญาณ  ท.  มีนาเปนตน  ของโจรหรือ  หรอืวาของบุคคลผูมี 
เวรน้ัน  พึงใหพินาศ  วา  ปน  ก็หรือวา  โวโรเปยฺย  พึงปลงลง 
น  โจร  วา  เวรึ  วา  ซึ่งโจรหรือ  หรอืวาซ่ึงบุคคลผูมีเวรน้ัน  ชีวิตา 
จากชีวิต  อตฺตโน  กกฺชฬตาย เพราะความท่ีแหงตนเปนผูกลาแข็ง 
(อตฺตโน)  ทารุณตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูหยาบชา  จิตฺต 
อ.  จิต  มิจฺฉาปณิหิต  ชื่อวาอันบุคคลต้ังไวแลวผิด  (ตสฺส  จิตฺตสฺส) 
มิจฺฉาปตตฺตา   เพราะความท่ีแหงจิตน้ัน  เปนธรรมชาติอันบุคคลต้ัง  
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ไวแลวผิด   อกุสลกมฺมปเถสุ  ในอกุศลกรรมบถ ท.  ทสสุ  ๑๐  กเร 
พึงกระทํา  น  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  ปาปโย  ใหเปนผูลามกกวา 
ตโต  อนยพฺยสนโต  กวาความฉฺบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสาย 
เสียซึ่งสุขใหพินาศน้ัน  คือวา  กเรยฺย  พึงกระทํา  ต ปุริส  ซึ่ง   
บุรุษน้ัน ปาปตร  ใหเปนผูเลวทรามกวา  ตโต  การณโต   กวา 
เหตุนั้น  หิ  ดวยวา  ทิโส  วา  อ. โจรผูปรากฏหรอื  เวรี  วา 
หรือวา  อ. บคุคลผูมีเวร  วุตฺตปฺปกาโร  ผูมีประการอันเรากลาวแลว 
ทุกฺข  อุปฺปาเทยฺย  วา  พึงยังทุกข  ใหเกิดข้ึนหรือ  ชีวิตกฺขย 
กเรยฺย  วา  หรือวา พึงกระทํา  ซึ่งความส้ินไปแหงชีวิต  ทิสสฺส วา 
แกโจรผูปรากฏหรือ  เวรโิน  วา หรือวา  แกบุคคลผูมีเวร  อิมสฺมึเอว 
อตฺตภาเว  ในอัตภาพนี้นั่นเทียว  ปน  สวนวา  อิท  จิตฺต  อ. จิตนี้ 
มิจฉาปต  อันบุคคลต้ังไวแลวผิด  อกุสลกมฺมปเถสุ ในอุกุศล- 
กรรมบถ  ท.  ปาเปติ  ยอมยังบุคคลใหถึง  อนยพยฺสน  ซึ่งความ 
ฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุขใหพินาศ  ธมฺเม  ใน 
ธรรม  ทิฏเป  แมอันบุคคลเห็นแลว  ขิปตฺวา  ซัดไปแลว 
อปาเยสุ  ในอบาย  ท.  จตูสุ  ๔  น  เทติ  ยอมไมให  อุกฺขิปตุ 
เพ่ืออันยกข้ึน  สีส  ซึ่งศรีษะ  อตฺตภาวสหสฺเสสุป  แมในพันแหง 
อัตภาพ ท.  อิติ  ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลว  โหติ  ยอมเปน  ฯ  
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                            เรื่องพระโสเรยยเถระ 
        ๓๐.  ๑๕๗/๕  ต้ังแต  ภิกฺขู   อย  อภูต  กเถติ  ปุริมทิวเสสุ 
เปนตนไป.   
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  อาหสุ  กราบทูลแลววา  อย  ภิกฺขุ  อ. 
ภิกษุนี้  กเถติ  ยอมกลาว  อภูต  วจน  ซึ่งคําอันไมมีแลว  ปรุิม- 
ทิวเสสุ  ในวันอันมิในกอน  ท.  (อย  ภิกฺขุ)  อ.  ภิกษุนี้  วตฺวา 
กลาวแลววา  สิเนโห อ. ความสิเนหา  วุตฺถปุตฺเตสุ  ในบุตรผูอยู 
แลว  ท. กุจฺฉิย  ในทอง  พลวา  เปนสภาพมีกําลัง  (โหติ)  ยอม 
เปน   อิติ  ดงัน้ี  วทติ  ยอมกลาววา  สิเนโห  อ. ความสิเนหา 
กตฺถจิ  ปุตฺเต  ในบุตรคนไหน ๆ นตฺถ ิ ยอมไมมี มยฺห  แกเรา 
อิติ  ดังนี้  อิทานิ  ในกาลนี้  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  (อย 
ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนี้  พฺยากโรติ  ยอมพยากรณ  อฺ  อรหตฺตผล 
ซึ่งพระอรหัตผลอันบุคคลพึงรูทั่ว  อิติ  ดังนี้  สตฺถาร  กะพระ 
ศาสดา  ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท.  ปุตฺโต  อ. บุตร  มยฺห  ของเรา  น  พฺยากโรติ  ยอมไม 
พยากรณ  อฺ  อรหตฺตผล  ซึ่งพระอรหัตผล  อันบุคคลพึงรูทั่ว 
สิเนโห  อ. ความสิเนหา  กตฺถจิ   ปุตฺเต  ในบุตรคนไหน ๆ  น  ชาโต 
ไมเกิดแลว  ปฏาย  จําเดิม  มม  ปุตฺตสฺส  สมฺมาปณิหิเตน  จิตฺเตน  
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มคฺคทสฺสน  ทฏกาลโต  แตกาลแหงการเห็นซึ่งมรรค  ดวยจิตอันต้ัง 
ไวแลวโดยชอบ อันบุตรของเราเห็นแลว  มาตา  อ. มารดา  นเอว 
สกฺโกติ  ยอมไมอาจนั่นเทียว  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  ย  สมฺปตฺตึ  ซึ่ง   
สมบัติใด  ปตา  อ.  บิดา  น  สกโฺกติ  ยอมไมอาจ  (กาตุ)   เพ่ือ 
อันกระทํา   (ย  สมฺปตฺตึ)  ซึ่งสมบัติใด  อิเมส  สตฺตาน  อพฺภนฺตเร 
ปวตฺต  จิตฺตเอว  อ. จิตอันเปนไปแลว  ในภายใน  ของสัตว ท. เหลาน้ี 
นั่นเทียว  เทติ  ยอมให  ต  สมฺปตฺตึ  ซึง่สมบัตินั้น  อิติ  ดังนี้ 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        มาตา อ. มารดา  น  กยิรา  พึงกระทําไมได 
        ต  การณ  ซึ่งเหตุนัน้  ปตา อง บิดา  (น กยริา) 
        พึงกระทําไมได (ต  การณ)  ซึ่งเหตุนั้น  วาปจ 
        กห็รือวา  าตกา  อ. ญาติ ท.  อฺเ เหลาอืน่ 
        (น  กเรยฺยุ)  พึงกระทําไมได  (ต  การณ)  ซึ่ง 
        เหตุนั้น  จิตฺต  อ. จิต  สมฺมาปณิหติ  อันบุคคล 
        ต้ังไวแลวโดยชอบ  กเร  พึงกระทํา  น  ปุคฺคล 
        ซึ่งบุคคลน้ัน  เสยฺยโส  ใหเปนผูประเสริฐกวา 
        ตโต  กาณโต  กวาเหตุนั้น อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ) อ. อรรถวา  มาตา  อ.  มารดา  นเอว  กเรยฺย 
พึงกระทําไมไดนั่นเทียว  (ต  การณ)   ซึ่งเหตุนั้น  ปตา  อ. บิดา 
น  (กเรยฺย)  พึงกระทําไมได  (ต  การณ)  ซึ่งเหตุนั้น  าตกา 
อ. ญาติ  ท.  อฺเ    เหลาอ่ืน  น  (กเรยฺยุ)  พึงกระทําไมได 
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(ต  การณ)  ซึ่งเหตุนั้น  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. 
เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  น  ต  อิติ  ดังนี้  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สมฺมาปณิหิต  ชื่อวาอันบุคคลต้ังไวแลว 
โดยชอบ  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)  สมฺมาปตตฺตา  เพราะความท่ีแหงจิตน้ัน 
เปนธรรมชาติอันบุคคลต้ังไวแลวโดยชอบ  กุสลกมฺมปเถสุ  ในกุศล- 
กรรมบถ  ท.  ทสส ุ ๑๐  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
สมฺมาปณิหิต  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  กเรยฺย  พึงกระทํา  คือวา  กโรติ  ยอม 
กระทํา  น  ปคฺุคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  เสยฺยโส  ใหเปนผูประเสริฐกวา 
คือวา  วรตร  ใหเปนผูเลิศกวา  คือวา  อุตฺตริตร  ใหเปนผูยิ่งกวา 
ตโต  การณโต  กวาเหตุนั้น  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  เสยฺยโส  น  ตโต  กเร  อิติ ดังน้ี ฯ 
        หิ  จริงอยู   มาตาปตโร  อ. มารดาและบิดา ท.  ททมานา 
เมื่อให  ธน  ซึ่งทรัพย  ปตฺุตาน  แกบุตร  ท.  สกฺโกนฺติ  ยอมอาจ 
ทาตุ  เพ่ืออันให  ธน  ซึ่งทรัพย  เอกสฺมึเอว  อตฺตภาเว  กมฺม 
อกตฺวา  สุเขน  ชีวิตปวตฺตนก อันเปนเครื่องไมกระทํา  มาตาปตโรป 
แม  อ. มารดาและบิดา  ท.  วิสาขาย  ของนางวิสาขา  ตาวมหทฺธนา 
ผูมีทรัพยอันมากเพียงนั้น  มหาโภคา  ผูมีโภคะอันมาก  อทสุ  ได 
ใหแลว  ธน  ซึ่งทรัพย  ชวิีตกปฺปน  อันเปนเครื่องสําเร็จซ่ึงชีวิต 
สุเขน  ตามสบาย  เอกสฺมึเอว  อตฺตภาเว  ในอัตภาพหน่ึงนั่นเทียว  
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ตสฺส  วิสาขาย  แกนางวิสาขาน้ัน  ปน  ก็  มาตาปตโร  นาม 
ชื่อ  อ.  มารดาและบิดา  ท.  สมตฺถา  ผูสามารถ  ทาตุ  เพ่ือันให 
จกฺกวตฺติสิรึ  ซึ่งสิริคือความเปนพระราชาผูจักรพรรดิ  ทีเปส ุ ใน   
ทวีป  ท.  จตูสุ  ๔  นตฺถิ  ยอมไมมี ปุตฺตาน  แกบุตร  ท.  ปเคว 
จะปวงกลาวไปไย  (มาตาปตโร)  อ.มารดาและบิดา  ท. (สมตฺถา) 
ผูสามารถ  (ทาตุ)  เพ่ืออันให  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  วา  ซึง่สมบัติอันเปน 
ทิพยหรือ  ปมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา  หรือวาซ่ึงสมบัติมีปฐมฌาน 
เปนตน  (ภวิสฺสนฺติ)  จักมี  (ปุตฺตาน)  แกบุตร  ท.  โลกุตฺตร- 
สมปตฺติทาเน  กถา  ว  อ. วาจาเปนเครื่องกลาว  ในการใหซึ่งสมบัติ 
อันเปนโลกตุระเทียว  นตฺถิ  ยอมไมมี  ฯ  ปน  แตวา  จิตฺต 
อ. จิต  สมฺมาปณิหิต  อันบุคคลต้ังไวแลวโดยชอบ  สกโฺกติ  ยอม 
อาจ  ทาตุ  เพ่ืออันให  เอต สมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัตินั่น   สพฺพป  แม 
ทั้งปวง  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ. พระดํารัสวา 
กเร  พึงกระทํา  น  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  เสยฺยโส  ใหเปนผูประเสริฐ 
กวา  ตโต  การณโต  กวาเหตุนั้น  อิติ  ดังน้ี  (ภควตา)  ดัน 
พระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต  ตรัสแลว ฯ 


