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                        ๑๘. มลวคฺควณฺณนา  
                 
                ๑. โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ. (๑๘๑)  
        " ปณฺฑุปลาโสว ทานิสีติ อิม ธมมฺเทสน สตฺถา เชตวเน  
วิหรนฺโต เอก โคฆาตกปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถยิ  กิเรโก โคฆาตโก  คาโว วธิตฺวา วรมสานิ  
คเหตฺวา  ปจาเปตฺวา  ปุตฺตทาเรน  สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  มส ฺจ๑ ขาทติ  
มูเลน   จ   วิกฺกีณาติ.   โส  เอว  ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ  โคฆาตกกมฺม  
กโรนฺโต   ธรูวิหาเร   วิหรนฺตสฺส   สตฺถุโน   เอกทิวส  กฏจฺฉุมตฺตมฺป  
ยาคุ  วา  ภตฺต  วา  น  อทาสิ.  โส  วินา  มเสน  ภตฺต น ภุ ฺชติ.  
โส   เอกทิวส   ทิวสภาเค  มส  วิกฺกณิีตฺวา,  อตฺตโน  อตฺถาย  ปจิตุ  
เอก  มสขณฺฑ  ภริยาย๒  ทตฺวา  นหายิตุ  อคมาสิ. อถสฺส สหายโก  
เคห   อาคนฺตฺวา  ภริย  อาห  "โถก  เม  วิกฺกีณิยมส  เทหิ,  เคเห  
เม   ปาหุนโก   อาคโตติ.   "นตฺถิ  วิกกฺีณิยมส,  สหายโก  เต  มส  
วิกฺกีณิตฺวา  อิทานิ  นหายิตุ  คโตติ.  "มา  เอว  กร,ิ  สเจ  มสขณฺฑ  
อตฺถิ;   เทหีติ.   "สหายกสฺส  เต  นกิฺขิตฺต  มสขณฺฑ  เปตฺวา  อ ฺ  
มส   นตฺถีติ.   โส   "สหายกสฺส   เม   อตฺถาย   ปตมสโต  อ ฺ  
นตฺถิ;   โส   จ  วินา  มเสน  น  ภุ ฺชติ,  นาย  ทสฺสตีติ  สาม  ต  
มส   คเหตฺวา   ปกฺกามิ.   โคฆาตโกป   นหาตฺวา   อาคโต,  ตาย  
๑. ยุ. สาม จ.  ๒. สี. ยุ. "ภริยายาติ นตฺถิ.   
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อตฺตโน   ปกกฺปณฺเณน   สทฺธึ   วฑฺเฒตฺวา   ภตฺเต   อุปนีเต,   อาห  
"กห   มสนฺติ.   "นตฺถ ิ  สามีติ.  "นน ุ อห  ปจนตฺถาย  มส  ทตฺวา  
คโตติ.   "ตว   สหายโก   อาคนฺตฺวา   `ปาหุนโก   เม   อาคโต,  
วิกฺกีณิยมส   เม   เทหีติ  วตฺวา,  มยา  `สหายกสฺส  เต  ปตมสโต  
อ ฺ  นตฺถิ,  โส  จ  วินา  มเสน  น ภุ ฺชตีติ วุตฺเตป,๑ พลกาเรน  
ต   มส  สามเยว  คเหตฺวา  คโตติ.  โส  "อห  วินา  มเสน  ภตฺต  
น   ภุ ฺชามิ,  หราหิ  นนฺติ.  "กึ  สกฺกา  กาตต,  ภุช  สามีติ.  โส  
"นาห   ภตฺต   ภุ ฺชามีติ   ต   ภตฺต   หราเปตฺวา   สตฺถ  อาทาย,  
ปจฺฉาเคเห    ิโต  โคโณ  อตฺถิ,  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  มุเข  หตฺถ  
ปกฺขิปตฺวา  ชิวฺห  นีหริตฺวา  สตฺเถน  มูเล  ฉินฺทิตฺวา  อาทาย  คนฺตฺวา  
องฺคาเรสุ  ปจาเปตฺวา  ภตฺตมตฺถเก  เปตฺวา  นิสินฺโน  เอก ภตฺตปณฺฑ  
ภุ ฺชิตฺวา    เอก   มสขณฺฑ   มุเข   เปสิ.   ตขณ ฺเวสฺส   ชิวฺหา  
ฉินฺทิตฺวา๒   ภตฺตปาติย  ปติ.  ตขณเยว  กมฺมสรกิขฺก  วิปาก  ลภิ.  
โสป   โข  โคโณ  วิย  โลหิตธาราย  มุขโต  ปคฺฆรนฺติยา  อนฺโตเคห  
ปวิสิตฺวา  ชนฺนุเกหิ  วิจรนฺโต  วิรวิ.  ตสฺมึ  สมเย  โคฆาตกสฺส ปุตฺโต  
ปตร  โอโลเกตฺวา  สมีเป   ิโต  โหติ.  อถ  น  มาตา  อาห  "ปสฺส  
ปุตฺต   อิม  โคณ  วิย  เคหมชฺเฌ  ชนฺนุเกหิ  วิจริตฺวา  วิรวนฺต,  อิท  
ทุกฺข   ตว   มตฺถเก  ปติสสฺติ,  มมป  อโนโลเกตฺวา  อตฺตโน  โสตฺถึ  
กโรนฺโต   ปลายสฺสูติ.  โส  มรณภยตชฺชิโต  มาตร  วนฺทิตฺวา  ปลายิ,  
ปลายิตฺวา   จ   ปน   ตกฺกสิล   อคมาสิ.   โคฆาตโกป  โคโณ  วิย  
๑. สี. ยุ. วุตฺโตป.     ๒. ม. ฉิชฺชิตฺวา.   
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เคหมชฺเฌ  วิรวนฺโต  วิจรตฺิวา  กาล  กตฺวา  อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ. โคโณป  
กาลมกาสิ.    โคฆาตกปุตฺโตป    ตกฺกสิล    คนฺตฺวา   สุวณฺณการกมฺม  
อุคฺคณฺหิ.   อถสฺสาจริโย   คาม   คจฺฉนฺโต  "เอวรูป  นาม  อลงฺการ  
กเรยฺยาสีติ   วตฺวา   ปกฺกามิ.   โสป   ตถารูป   อลงฺการ  อกาสิ.  
อถสฺสาจริโย   อาคนฺตฺวา   อลงฺการ   ทสิฺวา   "อย   ยตฺถ   กตฺถจิ  
คนฺตฺวา   ชีวิตุ   สมตฺโถติ   วยปฺปตฺต   อตฺตโน   ธีตร  อทาสิ.  โส  
ปุตฺตธีตาหิ   วฑฺฒิ.   อถสสฺ   ปุตฺตา   วยปฺปตฺตา  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา,  
อปรภาเค   สาวตฺถึ   คนฺตฺวา   ตตฺถ  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  วสนฺตา  
สทฺธา   ปสนนฺา   อเหสส.   ปตาป   เนส   ตกฺกสิลาย   กิ ฺจิ  กุสล  
อกตฺวาว   ชร   ปาปุณิ.   อถสฺส   ปุตฺตา   "ปตา   โน  มหลฺลโกติ  
อตฺตโน   สนติฺก   ปกฺโกสาเปตฺวา   "ปตุ   อตฺถาย  ทาน  ทสฺสามาติ  
พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    นิมนฺตยึสุ.    เต   ปุนทิวเส   อนฺโตเคเห  
พุทฺธปฺปมุข     ภิกฺขุสงฺฆ     นิสีทาเปตฺวา     สกฺกจฺจ    ปริวิสิตฺวา,  
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สตฺถาร  อาหสุ  "ภนฺเต  อมฺเหหิ  อิท  ปตุ  ชีวภตฺต  
ทินฺน,  ปตุ  โน  อนุโมทน  กโรถาติ.  สตฺถา ต อามนฺเตตฺวา "อุปาสก  
ตฺว   มหลลฺโก   ปริปกกฺสรีโร   ปณฺฑุปลาสสทิโส,  ตว  ปรโลกคมนาย  
กุสลปาเถยฺย  นตฺถ,ิ  อตฺตโน  ปติฏ  กโรหิ,  ปณฺฑิโต ภว มา พาโลติ  
วตฺวา อนุโมทน กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
                                ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ,  
                                ยมปรุิสาป จ เต๑  อุปฏ ิตา.  
๑. สี. ยุ. ต.   
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                        อุยฺโยคมุเข ปติฏสิ,๑  
                        ปาเถยฺยป จ เต น วิชฺชติ.  
                        โส กโรหิ ทีปมตฺตโน,  
                        ขิปฺป วายม ปณฺฑิโต ภว  
                        นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ  
        ตตฺถ   "ปณฺฑุปลาโสว   ทานิสีติ:  อุปาสก  ตฺว  อิทานิ  ฉิชฺชิตฺวา  
ภูมิย   ปตนปณฺฑุปลาโส   วิย   อโหสิ.  ยมปุริสาติ  ยมทูตา  วุจฺจนฺติ.  
อิท   ปน  มรณเมว  สนฺธาย  วุตฺต.  มรณนฺเต  ปจฺจุปฏ ิตนฺติ  อตฺโถ.  
อุยฺโยคมุเขติ:    ปริหานิมุเข    อวุฑฺฒิมุเข    จ    ิโตสีติ   อตฺโถ.  
ปาเถยฺยนฺติ:   คมิกสฺส   ตณฺฑุลาทิปาเถยฺย   วิย   ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส  
ตว  กุสลปาเถยฺยมฺป  นตฺถีติ  อตฺโถ.  โส  กโรหีติ:  โส  ตฺว สมทฺุเท  
นาวาย    ภินนฺาย   ทีปสงฺขาต   ปติฏ   วิย   อตฺตโน   กุสลปติฏ  
กโรหิ,   กโรนฺโต  จ  ขิปฺป  วายม  สฆี  สีฆ  วิริย  อารภ  อตฺตโน  
กุสลกมฺมปติฏากรเณน   ปณฺฑิโต   ภว.   โย   หิ   มรณมุข  อปตฺวา  
กาตุ   สมตฺถกาเลเยว  กุสล  กโรติ,  เอส  ปณฺฑิโต  นาม.  ตาทิโส  
ภว  มา  อนฺธพาโลติ  อตฺโถ.  ทิพฺพ  อรยิภูมินฺติ:  เอว วิริย กโรนฺโต  
ราคาทีน   มลาน   นีหฏตาย   นิทฺธนฺตมโล,  องฺคณาภาเวน  อนงฺคโณ  
นิกฺกิเลโส หตฺุวา ป ฺจวิธ สุทฺธาวาสภูมึ ปาปุณิสฺสสีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   อุปาสโก   โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ.  สมฺปตฺตานมฺป  
๑. สี. ยุ. จ ติฏสิ.   
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สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
        เต    ปนุทิวสตฺถายป    สตฺถาร    นิมนฺเตตฺวา   ทาน   ทตฺวา  
กตภตฺตกิจฺจ    สตฺถาร    อนุโมทนกาเล    อาหสุ   "ภนฺเต   อิทมฺป  
อมฺหาก   ปตุ   ชีวภตฺตเมว,   อิมสฺเสว  อนุโมทน  กโรถาติ.  สตฺถา  
ตสฺส อนุโมทน กโรนฺโต อิมา เทฺว คาถา อภาสิ  
                                "อุปนีตวโยว ทานิสิ,  
                                สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติก,๑  
                                วาโสป จ เต นตฺถิ อนฺตรา,  
                                ปาเถยฺยป จ เต น วิชฺชติ.  
                                โส กโรหิ ทีปมตฺตโน,  
                                ขิปฺป วายม ปณฺฑิโต ภว  
                                นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ  
                                น ปนุ ชาติชร อุเปหิสีติ.  
        ตตฺถ    "อุปนีตวโยติ:   อุปาติ   นิปาตมตฺต.   นีตวโย   คตวโย  
อติกฺกนฺตวโย.   ตฺวมสิ   อิทานิ   ตโย   วเย  อติกฺกมิตฺวา  มรณมุเข  
 ิโตติ   อตฺโถ.   สมฺปยาโตสิ   ยมสฺส   สนฺติกนฺติ:   มรณมุข   คนฺตุ  
สชฺโช   หุตฺวา    ิโตสีติ  อตฺโถ.  วาโสป  จ  เต  นตฺถิ  อนฺตราติ:  
ยถา   มคฺค   คจฺฉนฺตา  ตานิ  ตานิ  กิจฺจานิ  กโรนฺตา  อนฺตรามคฺเค  
วสนฺติ;   น   เอว   ปรโลก   คจฺฉนฺตา.   น   หิ  สกฺกา  ปรโลก  
คจฺฉนฺเตน   "อธิวาเสถ   กติปาห,   ทาน  ตาว  เทม,ิ  ธมฺม  ตาว  
๑. ยุ.  สนฺติเก.   
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สุณามีติอาทีนิ   วตฺตต.   อิโต   ปน   จวิตฺวา   ปรโลเก   นิพฺพตฺโตว  
โหติ.  อิมมตฺถ  สนฺธาเยต  วุตฺต.  ปาเถยฺยนฺติ  อิท  กิ ฺจาป  เหฏา  
วุตฺตเมว,   อุปาสกสฺส   ปน   ปุนปฺปุน  ทฬฺหีกรณตฺถ  อิธาป  สตฺถารา  
คหิต. ชาติชรนฺติ เอตฺถ พฺยาธิมรณานิป คหิตาเนว โหนฺติ.  
        เหฏ ิมคาถาหิ   จ   อนาคามิมคฺโค   กถิโต,  อิธ  อรหตฺตมคฺโค.  
เอว   สนฺเตป,   ยถา   นาม   ร ฺา   อตฺตโน   มุขปฺปมาณ  กพฬ  
วฑฺเฒตฺวา   ปุตฺตสฺส  อุปนีเต[๑]  กุมาโร  อตฺตโน  มุขปฺปมาเณเนว  
คณฺหาติ;  เอวเมว  สตฺถารา  อุปริมคฺควเสน  ธมฺเม เทสิเตป อุปาสโก  
อตฺตโน    อุปนิสฺสยพเลน   เหฏา   โสตาปตฺติผล   ปตฺวา   อิมิสฺสา  
อนุโมทนาย  อวสาเน  อนาคามิผล๒  ปตฺโต. เสสปริสายป สาตฺถิกา  
ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                          โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ.  
                  
                ๒. อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ. (๑๘๒)  
        "อนุปุพฺเพน    เมธาวีติ   อิม   ธมมฺเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต อ ฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   เอกทิวส   ปาโตว   นิกขฺมิตฺวา,   ภิกฺขูน   จีวร-  
ปารุปนฏาเน  ภิกฺขู  จีวร  ปารุปนฺเต  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ.  ต ปน  
าน   วิรุฬฺหติณ   โหติ.   อเถกสฺส   ภิกฺขุโน   จีวร   ปารุปนฺตสฺส,  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "โสติ อตฺถิ.  ๒. สี. ยุ. "ปตฺวา....อนาคามิผลนฺติ นตฺถิ.   
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จีวรกณฺโณ   ติเณสุ  ปวตฺเตนฺโต๑  อุสฺสาวพินฺทูหิ  เตมิ.  พฺราหฺมโณ  
ต  ทิสฺวา  "อิม  าน  อปปฺหริต๒  กาตุ  วฏฏตีติ ปุนทิวเส กุทฺทาล  
อาทาย    คนฺตฺวา   ต   าน   ตจฺเฉตฺวา   ขลมณฺฑลสทิส   อกาสิ.  
ปุนทิวเสป  ต  าน  อาคนฺตฺวา,  ภิกฺขูสุ  จีวร  ปารปุนฺเตสุ,  เอกสฺส  
จีวรกณฺณ   ภูมิย   ปติตฺวา   ปสุมฺหิ   ปวตฺตมาน  ทิสฺวา  "อิธ  วาลุก  
โอกิริตุ   วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา  วาลุก  อาหริตฺวา  โอกิริ.  อเถกทิวส  
ปุเรภตฺต   จณฺโฑ  อาตโป  อโหส.ิ  ตทาป  ภิกฺขูน  จีวร  ปารุปนฺตาน  
คตฺตโต   เสเท   มุ ฺจนฺเต   ทิสฺวา   "อิธ   มยา   มณฺฑป  กาเรตุ  
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  มณฺฑป  กาเรสิ.  ปเุนกทิวส  ปาโต  ว  วทฺทลกิา  
อโหสิ.   ตทาป   พราหฺมโณ  ภิกฺขู  โอโลเกนฺโต,  ตินฺตจีวรเก  ภิกฺขู  
ทิสฺวา  "เอตฺถ  มยา  สาล  กาเรตุ  วฏฏตีติ  สาล กาเรตฺวา "อิทานิ  
สาลมห   กรสิฺสามีติ   จินฺเตตฺวา,   พุทฺธปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  
อนฺโต  จ  พหิ  จ  ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา  ทาน ทตฺวา, ภตฺตกิจฺจาวสาเน  
อนุโมทนตฺถาย    สตฺถุ    ปตฺต    คเหตฺวา   "ภนฺเต   อห   ภิกฺขูน  
จีวรปารุปนกาเล   อิมสมฺึ   าเน   โอโลเกนฺโต    ิโต,  อิท ฺจิท ฺจ  
ทิสฺวา   อิท ฺจิท ฺจ   กาเรสินฺติ   อาทิโต   ปฏาย   สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  
อาโรเจสิ.  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  "พฺราหฺมณ  ปณฺฑิตา นาม ขเณ  
ขเณ   โถก   โถก   กุสล  กโรนฺตา,  อนุปุพฺเพน  อตฺตโน  อกุสลมล  
นีหรนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
๑. "ปวตฺตนฺโตติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. "อปหริตนตฺิ ยุตฺตตร ฯ   
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                "อนุปุพฺเพน เมธาวี        โถก โถก ขเณ ขเณ  
                กมฺมาโร รชตสฺเสว        นทิฺธเม มลมตฺตโนติ.  
        ตตฺถ   "อนุปุพฺเพนาติ:   อนุปฏิปาฏิยา.  เมธาวีติ:  ธมฺโมชป ฺาย  
สมนฺนาคโต.   ขเณ   ขเณติ:   โอกาเส  โอกาเส  กุสล  กโรนฺโต.  
กมฺมาโร   รชตสฺเสวาติ:   ยถา   สุวณฺณกาโร   เอกวารเมว  สุวณฺณ  
ตาเปตฺวา    โกฏเฏตฺวา   มล   นีหริตฺวา   ปลนฺธนวิกตึ   กาตุ   น  
สกฺโกติ,   ปนุปฺปุน   ตาเปนฺโต  โกฏเฏนฺโต  ปน  มล  นีหรติ,  ตโต  
อเนกวิธ   ปลนฺธนวิกตึ   กโรติ;   เอวเมว  ปุนปฺปุน  กุสล  กโรนฺโต  
ปณฺฑิโต   อตฺตโน   ราคาทิมล   นิทฺธเมยฺย,   เอว   นิทฺธนฺตมโล  หิ  
นิกฺกิเลโส โหตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ.  มหาชนสฺสาป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                                 อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ.  
                     
                ๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (๑๘๓)  
        "อยสาว   มล   สมุฏายาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถร นาเมก ภิกขุ อารพฺภ กเถสิ.  
        เอโก   กิร   สาวตฺถวีาสี   กลุปุตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  
"ติสฺสตฺเถโรติ   ป ฺายิ.   โส  อปรภาเค  ชนปทวหิาเร  วสฺสูปคโต,  
อฏหตฺถ   ถลูสาฏก   ลภิตฺวา   วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวา,  ต  อาทาย   
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คนฺตฺวา  ภคินิยา  หตฺเถ  เปสิ.  สา  "น  เม  เอส  สาฏโก  ภาตุ  
อนุจฺฉวิโกติ  ต  ติขิณาย  วาสิยา  ฉินฺทิตฺวา  หิราหิร  กตฺวา, อุทุกฺขเล  
โกฏเฏตฺวา   วิชเฏตฺวา   โปเถตฺวา   วฏเฏตฺวา  สุขุมสุตฺต  กนฺติตฺวา  
สาฏก   วายาเปสิ.   เถโรป   สุตฺต ฺเจว   สูจิโย   จ   สวิทหิตฺวา  
จีวรการเก   ทหรสามเณเร   สนฺนิปาเตตฺวา  ภคินิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  
"ต   เม  สาฏก  เทถ,  จีวร  การาเปสฺสามีติ  อาห.  สา  นวหตฺถ  
สาฏก   นีหรตฺิวา   กนิฏภาติกสฺส  หตฺเถ  เปสิ.  โส  ต  คเหตฺวา  
วิจาเรตฺวา  "มม  สาฏโก  ถูโล  อฏหตฺโถ,  อย  สขุุโม  นวหตฺโถ,  
นาย  มม  สาฏโก,  ตุมฺหาก  เอส,  น  เม  อิมินา  อตฺโถ,  ตเมว  
เม  เทถาติ  อาห.  "ภนฺเต  ตุมฺหากเมว  เอโส,  คณฺหถ  นนฺติ. โส  
เนว   อิจฺฉิ.   อถสฺส  อตฺตนา  กตกิจฺจ  สพฺพ  อาโรเจตฺวา  "ภนฺเต  
ตุมฺหากเมว   เอส,   คณฺหถ  นนฺติ  อทาสิ.  โส  ต  อาทาย  วิหาร  
คนฺตฺวา   จีวรกมฺม   ปฏเปสิ.   อถสฺส  ภคินี  จีวรการกาน  อตฺถาย  
ยาคุภตฺตาทีนิ   สมฺปาเทสิ.   จีวรสฺส  นิฏ ิตทิวเส  ปน  อติเรกสกฺการ  
กาเรสิ.  โส  จีวร  โอโลเกตฺวา  ตสฺมึ  อุปฺปนฺนสิเนโห  "เสฺวทานิ น  
ปารุปสฺสามีติ   สหริตฺวา   จีวรวเส   เปตฺวา,  ต  รตฺตึ  ภุตฺตาหาร  
ชิราเปตุ   อสกฺโกนฺโต   กาล  กตฺวา  ตสฺมึเยว  จีวเร  อูกา  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ.   ภคินีปสฺส   กาลกิริย   สุตฺวา  ภิกฺขูน  ปาเทสุ  ปวตฺตมานา  
โรทิ.   ภิกฺขู   ตสฺส   สรรีกิจฺจ   กตฺวา  "คิลานุปฏากสฺส  อภาเวน  
ต   สงฺฆสฺเสว   ปาปุณาติ,  ภาเชสฺสาม  นนฺติ  ต  จีวร  นีหราเปสส.  
อูกา  "อิเม  มม  สนฺตก  วิลุมฺปนฺตีติ  วิรวนฺตี  อิโต  จิโต จ สนฺธาวิ.   
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                        "อยสา ว มล สมุฏาย  
                        ตทุฏาย ตเมว ขาทติ;  
                        เอว อติโธนจาริน  
                        สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตินฺติ.  
        ตตฺถ     "อยสาติ:    อยโต.    สมุฏายาติ:    สมฏุหิตฺวา.  
ตทุฏายาติ:   ตโต   อุฏหิตฺวา.   อติโธนจารินนฺติ:   โธนา  วุจฺจติ  
จตฺตาโร    ปจฺจเย    "อิทมตฺถ    เอเตหีติ๑     ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ปริภุ ฺชนป ฺา,   ต   อติกฺกมิตฺวา   จรนฺโต  อติโธนจารี  นาม.  อิท  
วุตฺต  โหติ  "ยถา  อยโต  มล  สมุฏาย อยโต สมฏุ ิต ตเมว ขาทติ;  
เอวเมว   จตุปฺปจฺจเย   อปฺปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปริภุ ฺชนฺต   อติโธนจาริน  
สานิ    กมฺมานิ   อตฺตนิ   อุฏ ิตตฺตา   อตฺตโน   สนตฺกาเนว   ตานิ  
กมฺมานิ ทุคฺคตึ นยนฺตีติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  
                 
                ๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ. (๑๘๔)  
        "อสชฺฌายมลา    มนตฺาติ:   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต โลฬุทายิตฺเถร๒   อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถยิ    กริ   ป ฺจโกฏิมตฺตา   อริยสาวกา   ปุเรภตฺต   ทาน  
๑. ยุ. อิทมตฺถิตาย อลเมเตนาติ.  ๒. "ลาฬทุายิตฺเถรนฺติป ปาโ.   
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ทตฺวา    ปจฺฉาภตฺต    สปปฺเตลมธุผาณิตวตฺถาทีนิ    คเหตฺวา   วิหาร  
คนฺตฺวา   ธมฺมกถ   สุณนฺติ,   ธมฺม  สตฺุวา  คมนกาเล  จ  สารีปตฺุต-  
โมคฺคลฺลานาน   คุเณ   กเถนฺติ.   อุทายตฺิเถโร   เตส   กถ  สุตฺวา  
"เอเตส   ตาว  ธมฺมกถ  สตฺุวา  ตุมฺเห  เอว  กเถถ,  มม  ธมฺมกถ  
สุตฺวา   กินฺน ุ  โข   กเถสฺสถาติ  วทติ.  มนุสฺสา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  
"อยมฺป   เอโก   ธมฺมกถโิก   ภวิสฺสติ,   อิมสฺสาป  อมฺเหหิ  ธมฺมกถ  
โสตุ   วฏฏตีติ   จินฺเตสส.   เต   เอกทิวส  เถร  ยาจิตฺวา  "ภนฺเต  
อชฺช   อมฺหาก   ธมฺมสฺสวนทิวโสติ,   สงฺฆสฺส   ทาน  ทตฺวา  "ตุมฺเห  
ภนฺเต  ทิวา  ธมฺมกถ  กเถยฺยาถาติ  อาหสุ.  โสป  เตส  อธิวาเสสิ.  
เตหิ  ธมฺมสฺสวนเวลาย  อาคนฺตฺวา  "ภนฺเต  ธมฺม โน กเถถาติ วุตฺเต,  
โลฬุทายิตฺเถโร   อาสเน   นิสีทิตฺวา  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  จาเลนฺโต,  
เอกมฺป   ธมมฺปท   อทิสฺวา   "อห   ปทภาณ๑  ภณิสฺสามิ,  อ ฺโ  
ธมฺมกถ   กเถตูติ  วตฺวา  โอตริ.  เต  อ ฺเน  ธมฺมกถ  กถาเปตฺวา  
ปทภาณตฺถาย   ปุน  ต  อาสน  อาโรปยึสุ.  โส  ปุนป  กิ ฺจิ  อทิสฺวา  
"อห   รตฺตึ   กเถสฺสามิ,   อ ฺโ   ปทภาณ  ภณตูติ  วตฺวา  โอตริ.  
เต   อ ฺเน   ปทภาณ  ภณาเปตฺวา  ปุน  รตฺตึ  เถร  อานยึสุ.  โส  
รตฺติมฺป   กิ ฺจิ  อทิสฺวา  "อห  ปจฺจูเส  ว  กเถสฺสามิ,  รตฺตึ  อ ฺโ  
กเถตูติ  วตฺวา  โอตริ.  เต  อ ฺเน[๒] กถาเปตฺวา ปุน ปจฺจูเส  
ต  อานยึสุ.  โส  ปจฺจูเสป๓  กิ ฺจิ นาทฺทส. มหาชโน เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ  
คเหตฺวา   "อนฺธพาล   ตฺว  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน  วณฺเณ  กถิยมาเน  
๑. "สรภ ฺนตฺิ ปาโ.   ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "รตฺตินฺติ อตฺถิ.  
๓. สี. ยุ. ปุนป.   
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เอว ฺเจว ฺจ   วเทสิ,   อิทานิ   กสฺมา   น   กเถสีติ  สนฺตชฺเชตฺวา  
ปลายนฺต อนุพนฺธิ. โส ปลายนฺโต เอกิสฺสา วจฺจกุฏิยา ปติ.  
        มหาชโน   กถ   สมฏุาเปสิ  "โลฬุทายี  สารปีุตฺตโมคฺคลฺลานาน  
คุณกถาย   วตฺตมานาย  อุสูยนฺโต  อตฺตโน  ธมฺมกถิกภาว  ปกาเสตฺวา,  
มนุสฺเสหิ  สกฺการ  กตฺวา  `ธมฺม  สุโณมาติ  วุตฺเต,  จตุกฺขตฺตุ อาสเน  
นิสีทิตฺวา   กเถตพฺพยุตฺตก   กิ ฺจิ   อปสฺสนฺโต  `ตฺว  อมฺหาก  อยฺเยหิ  
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถเรหิ   สทฺธ ึ  ยุคคฺคาห  คณฺหสีติ  เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ  
คเหตฺวา   สนฺตชฺเชตฺวา   ปลาปยมาโน   วจฺจกุฏิย   ปติโตติ.  สตฺถา  
อาคนฺตฺวา   "กาย   นุตฺถ   ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   สนฺนิสินฺนาติ  
ปุจฺฉิตฺวา,  "อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  "น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส  
คูถกูเป นิมุคฺโคเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริตฺวา  
        "จตุปฺปโท อห สมฺม,      ตฺวมฺป สมฺม จตุปฺปโท.  
                เอหิ สีห นิวตฺตสฺสุ,      กนิฺน ุภีโต ปลายส.ิ  
                อสุจิ ปูติโลโมสิ         ทุคฺคนฺโธ วายสิ สกูร,  
                สเจ ยุชฺฌิตุกาโมสิ,      ชย สมฺม ททามิ เตติ  
อิม  ชาตก๑  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ  "ตทา  สีโห สารีปตฺุโต อโหสิ,  
สูกโร   โลฬทุายีติ.   สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  "ภิกฺขเว  
โลฬุทายินา   อปฺปมตฺตโก   ธมฺโม   อุคฺคหิโต,   สชฺฌาย   ปน  เนว  
อกาสิ;   ยงฺกิ ฺจิ  ปริยตฺตึ  คเหตฺวา  ตสฺสา  อสชฺฌายกรณ  มลเมวาติ  
วตฺวา อิม คาถมาห  
๑. สูกรชาตก ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๑. ตทฏกถา. ๓/๑๑.   
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        "อสชฺฌายมลา มนฺตา,       อนุฏานมลา ฆรา,  
        มล วณฺณสฺส โกสชชฺ,       ปมาโท รกฺขโต มลนฺติ.  
        ตตฺถ  "อสชฺฌายมลาติ:๑  ยา  กาจิ  ปรยิตฺติ  วา  สิปฺป  วา  
ยสฺมา   อสชฌฺายนฺตสฺส   อนนุยุ ฺชนฺตสฺส   วินสสฺติ   วา  นิรนฺตร  วา  
น   อุปฏาติ;   ตสฺมา   "อสชฺฌายมลา  มนฺตาติ  วุตฺต.  ยสฺมา  ปน  
ฆราวาส       วสนฺตสฺส      อุฏายุฏาย      ชิณฺณปฺปฏิสงฺขรณาทีนิ  
อกโรนฺตสฺส  ฆร  นาม  วนิสฺสติ;  ตสฺมา  "อนุฏานมลา  ฆราติ วุตฺต.  
ยสฺมา   คิหิสสฺ  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา  โกสชฺชวเสน  สรีรปฏชิคฺคน  วา  
ปริกฺขารปฏชิคฺคน   วา   อกโรนฺตสฺส  กาโย  ทุพฺพณฺโณติ;๒  ตสฺมา  
"มล   วณฺณสฺส   โกสชฺชนฺติ   วุตฺต.   ยสฺมา  ปน  คาโว  รกฺขนตฺสฺส  
ปมาทวเสน   นิทฺทายนฺตสฺส   วา  กฬีนฺตสฺส  วา  ตา  คาโว  อติตฺถ-  
ปกฺขนฺทนาทินา   วา   พาลมิคโจราทิอุปทฺทเวน   วา   ปเรส  สาลิก-ฺ  
เขตฺตาทีนิ   โอตริตฺวา   ขาทนวเสน   วา  วินาส  อาปชฺชนฺติ,  สยป  
ทณฺฑ  วา  ปริภาส  วา  ปาปุณาติ.  ปพฺพชิต  วา  ปน๓ ฉ ทฺวารานิ  
อรกฺขนฺต  ปมาทวเสน  กิเลสา  โอตรตฺิวา  สาสนา  จาเวนฺติ;  ตสฺมา  
"ปมาโท    รกฺขโต    มลนฺติ   วุตฺต.   โส   หิสฺส   วินาสาหรเณน  
มลฏานิยตฺตา มลนฺติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                โลฬทุายิตฺเถรวตฺถุ.  
                 
๑. สี. ยุ. อสชฺฌายมลาตีติ นตฺถิ.  ๒. สี. ยุ. ทุพฺพณฺโณ โหติ.  
๓. สี. ยุ. ปพฺพชิตฺวา จ ปน.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 15 

                        ๕. อ ฺตรกุลปุตฺตวตฺถุ. (๑๘๕)  
        "มลิตฺถยิา   ทุจฺจริตนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต อ ฺตร กุลปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.  
        ตสฺส  กริ  สมานชาติก  กลุกุมาริก  อาเนสส.  สา  อานีตทิวสโต  
ปฏาย  อติจารินี  อโหส.ิ  โส  กลุปุตฺโต  ตสฺสา  อติจาเรน  ลชชฺิโต  
กสฺสจิ     สมมฺุขีภาว     อุปคนฺตุ     อสกฺโกนฺโต    พุทฺธุปฏานาทีนิ  
ปจฺฉินฺทิตฺวา  กติปาหจฺจเยน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสินฺโน,   "กึ   อุปาสก   น   ทิสฺสสีติ  วุตฺเต,  ตมตฺถ  อาโรเจสิ.  
อถ  น  สตฺถา  "อุปาสก  ปุพฺเพป  มยา  `อิตฺถิโย นาม นทีอาทิสทิสา,  
ตาสุ  ปณฺฑิเตน  โกโธ  น  กาตพฺโพติ  วุตฺต,  ตฺว ปน ภวปฏิจฺฉนฺนตฺตา  
น สลลฺกฺเขสีติ วตฺวา เตน ยาจิโต  
        "ยถา นที จ ปนฺโถ จ     ปานาคาร สภา ปปา,  
        เอว โลกิตฺถิโย นาม,    เวลา ตาส น วิชฺชตีติ๑  
ชาตก๒  วิตฺถาเรตฺวา  "อุปาสก  อิตฺถิยา  หิ  อติจารินีภาโว, ทาน  
เทนฺตสฺส  มจฺเฉร,  อิธโลกปรโลเกสุ  สตฺตาน  อกุสลกมฺม วินาสนตฺเถน  
มล, อวิชฺชา ปน สพฺพมลาน อุตฺตม มลนฺติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
                "มลิตฺถิยา ทุจฺจริต         มจฺเฉร ททโต มล,  
                มลา เว ปาปกา ธมฺมา    อสฺมึ โลเก  ปรมฺหิ จ,  
๑. อนภิรติชาตเก "นาส กุชฺฌนฺติ ปณฺฑิตาติ ทิสฺสติ ตมฺปน อสาตมนฺตชาตเก  
ทิสฺสติ. ปมาทลิขิเตน ภวิตพพฺ.   ๒. อนภิรติชาตก ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๑.  
ตทฏกถา. ๒/๙๘.   
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        ตโต มลา มลตร         อวิชฺชา ปรม มล,  
        เอต มล ปหนฺตฺวาน     นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโวติ.  
        ตตฺถ  "ทุจฺจริตนฺติ:[๑]  อติจาโร.  อติจารินิ ฺหิ อิตฺถึ สามิโกป  
เคหา  นีหรติ,  มาตาปตูน  สนฺติก  คจฺฉนฺต  "ตฺว  กลุสฺส  อคารวภูตา  
อกฺขีหิป  น  ทฏพฺพาติ  ต  นีหรนฺติ;  สา  อนาถา  วิจรนฺตี  มหาทุกฺข  
ปาปุณาติ;   เตนสฺสา   ทุจฺจริต  "มลนฺติ  วุตฺต.  ททโตติ:  ทายกสฺส.  
ยสฺส   หิ  เขตฺตกสนกาเล  "อิมสฺมึ  เขตฺเต  สมฺปนฺเน  สลากภตฺตาทีนิ  
ทสฺสามีติ   จินฺเตนฺตสฺส,   นิปฺผนฺเน   สสฺเส,   มจฺเฉร   อุปฺปชฺชตฺิวา  
จาคจิตฺต   นิวาเรติ;   โส,   มจฺเฉรวเสน   จาคจิตฺเต  อวิรุหนฺเต,  
"มนุสฺสสมฺปตฺตึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  นิพฺพานสมฺปตฺตินฺติ   ติสฺโส   สมฺปตฺติโย  
น  ลภติ;  เตน  วุตฺต  "มจฺเฉร  ททโต  มลนฺติ.  อ ฺเสุป เอวรูเปสุ  
เอเสว  นโย.  ปาปกา  ธมมฺาติ:  อกุสลา  ธมฺมา  ปน  อิธโลเก  จ  
ปรโลเก   จ   มลเมว.   ตโตติ:   เหฏา  วุตฺตมลโต.  มลตรนฺติ:  
อติเรกมล   โว  กเถมีติ  อตฺโถ.  อวิชชฺาติ:  อฏวตฺถุก  อ ฺาณเมว  
ปรม   มล.   ปหนฺตฺวานาติ:   เอต   มล   ชหิตฺวา  ภิกฺขเว  ตุมฺเห  
นิมฺมลา โหถาติ อตฺโถ.  
                เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                อ ฺตรกุลปุตฺตวตฺถุ.  
                          
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "เอตฺถาติ อตฺถิ.   
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                        ๖. จูฬสารภิิกฺขุวตฺถุ. (๑๘๖)  
        "สุชีว  อหิริเกนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต  
จูฬสารินฺนาม สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธวิิหาริก อารพฺภ กเถสิ.  
        โส  กิร  เอกทิวส  เวชฺชกมฺม  กตฺวา  ปณีตโภชน ลภิตฺวา อาทาย  
นิกฺขมนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เถร  ทิสฺวา  "ภนฺเต  อิท  มยา  เวชฺชกมฺม  
กตฺวา  ลทฺธ,  ตุมฺเห  อ ฺตฺถ  เอวรูป  โภชน น ลภิสฺสถ, อิม ภุ ฺชถ,  
อห  เต  เวชชฺกมฺม  กตฺวา  นิจฺจกาล  เอวรูป  อาหาร  อาหริสฺสามีติ  
อาห.  เถโร  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ตุณฺหีภูโตว  ปกฺกามิ.  ภิกฺขู  วิหาร  
อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  ตมตฺถ  อาโรเจสส.  สตฺถา  "ภิกฺขเว  อหิริโก  นาม  
ปคพฺโภ   กากสทิโส   หตฺุวา   เอกวีสติวิธาย  อเนสนาย  ตฺวา  สุข  
ชีวติ, หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน ปน ทกฺุข ชีวตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
                "สุชีว อหิริเกน                กากสูเรน ธสินา  
                ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน        สงฺกิลิฏเน ชีวิต;  
                หริิมตา จ ทุชฺชวี                นิจฺจ สุจิคเวสินา  
                อลีเนนาปคพฺเภน๑    สุทฺธาชีเวน ปสฺสตาติ.  
        ตตฺถ  "อหิริเกนาติ:   ฉินฺนหิโรตฺตปฺปเกน.    เอวรูเปน   ห ิ 
อมาตรเมว   "มาตา   เมติ   อปตาทโย   เอว  "ปตา  เมติอาทินา  
นเยน   วตฺวา   เอกวีสติวิธาย   อเนสนาย   ปติฏาย  สุเขน  ชีวิตุ  
สกฺกา.  กากสูเรนาติ:  สูรกากสทิเสน.  ยถา  หิ  สูรกาโก  กุลฆเรสุ  
๑. สี. ยุ. อลีเนนปฺปคพฺเภน.   
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ยาคุอาทีนิ   คณฺหิตุกาโม   ภิตฺติอาทีสุ  นิสีทิตฺวา  อตฺตโน  โอโลกนภาว  
ตฺวา  อโนโลเกนฺโต๑  วิย  อ ฺาวิหิตโก  วิย  นิททฺายนฺโต วิย จ  
หุตฺวา   มนุสฺสาน  ปมาท  สลลฺกฺเขตฺวา  อนุปติตฺวา,  "สุสูติ  วทนฺเตสุ  
เยว,  ภาชนโต  มุขปุร  คเหตฺวา  ปลายติ;  เอวเมว  อหิริกปุคฺคโลป  
ภิกฺขูหิ   สทธฺึ   คาม  ปวิสิตฺวา  ยาคุภตฺตฏานาทีนิ  ววฏเปติ,  ตตฺถ  
ภิกฺขู   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ยาปนมตฺต   อาทาย   อาสนสาล  คนฺตฺวา  
ปจฺจเวกฺขนฺตา  ยาคุ  ปวิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตา  สชฺฌายนฺติ  
อาสนสาล   สมฺมชฺชนฺติ;   อย   ปน   กิ ฺจิ   อกตฺวา   คามาภิมุโขว  
โหติ,   โส   ภิกฺขูหิ   "ปสสฺถิมนฺติ   โอโลกิยมาโนป   อโนโลเกนฺโต  
วิย   อ ฺาวิหิโต   วิย   นทิฺทายนฺโต   วิย  คณฺ ิก  ปฏิมุ ฺจนฺโต  วิย  
จีวร  สวิทหนฺโต  วิย  หตฺุวา  "อสุก  นาม  เม  กมมฺ  อตฺถีติ วทนฺโต  
อุฏายาสนา   คาม  ปวิสิตฺวา  ปาโต  ววฏาปเตสุ  เคเหสุ  อ ฺตร  
เคห   อุปสงฺกมิตฺวา,   ฆรมานุสเกสุ   โถก   กวาฏ  ปธาย  ทฺวาเร  
นิสีทิตฺวา   กนฺตนฺเตสุป,  เอเกน  หตฺเถน  กวาฏ  ปณาเมตฺวา  อนฺโต  
ปวิสติ;  อถ  น  ทิสฺวา  อกามกาป  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุอาทีสุ  
ย   อตฺถิ   ต   เทนฺติ;   โส  ยาวทตฺถ  ภุ ฺชิตฺวา  อวเสส  ปตฺเตน  
อาทาย  ปกฺกมติ;  อย  กากสูโร  นาม;  เอวรูเปน  อหิริเกน สุชีวนฺติ  
อตฺโถ.   ธสินาติ:   "อสุกตฺเถโร   นาม  อปฺปจฺโฉติอาทีนิ  วทนฺเตสุ,  
"กึ   ปน   มยป   น  อปฺปจฺฉาติอาทินา  วจเนน  ปเรส  คุณธสนตาย  
ธสินา.   ตถารูปสฺส   หิ   วจน  สุตฺวา  "อยป  อปฺปจฺฉตาทิคุณยุตฺโตติ  
๑. สี.  โอโลเกนฺโต.   
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ม ฺมานา   มนุสฺสา   ทาตพฺพ   ม ฺนฺติ.   โส   ปน  ตโต  ปฏาย  
วิ ฺ ุปุริสาน  จิตฺต  อาราเธตุ  อสกฺโกนฺโต  ตมฺหาป  ลาภา  ปรหิายติ.  
เอว  ธสี  ปุคฺคโล  อตฺตโนป  ปรสฺสาป ลาภ นาเสติเยว. ปกฺขนฺทินาติ:  
ปกฺขนฺทจารินา   ปเรส   กิจฺจานิ  อตฺตโน  กิจฺจานิ  วิย  ทสฺเสนฺเตน.  
ปาโตว   ภิกขฺูสุ   เจติยงฺคณาทีสุ   วตฺต  กตฺวา  กมฺมฏานมนสิกาเรน  
โถก   นิสีทิตฺวา   อุฏาย  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสนฺเตสุ,  มุข  โธวิตฺวา  
ปณฺฑุกาสาวปารุปนอกฺขิอ ฺชนสีสมกฺขนาทีหิ      อตฺตภาว      มณฺเฑตฺวา  
สมฺมชฺชนฺโต  วิย  เทฺว  ตโย สมฺมชชฺนปีหาเร ทตฺวา ทฺวารโกฏกาภิมุโข  
โหติ;   มนุสสฺา   ปาโตว  "เจติย  วนฺทิสฺสาม  มาลาปูช  กริสฺสามาติ  
อาคตา   ต   ทิสฺวา   "อย   วิหาโร  อิม  ทหร  นิสฺสาย  ปฏิชคฺคน  
ลภติ,   อิม   มา   ปมชฺชิตฺถาติ   วตฺวา   ตสฺส   ทาตพฺพ  ม ฺนฺติ.  
เอวรูเปน    ปกฺขนฺทินา    สุชีว.    ปคพฺเภนาติ:   กายปาคพฺภิยาทีหิ  
สมนนฺาคเตน.    สงฺกิลิฏเน    ชีวิตนฺติ:   เอว   ชีวิต   กปฺเปตฺวา  
ชีวนฺเตน   ห ิ  ปุคฺคเลน   สงฺกิลิฏเน   หุตฺวา   ชีวิต  นาม  โหติ.  
ต ทุชฺชีวิต ปาปชีวิตเมวาติ อตฺโถ.  
        หิริมตา   จาติ:   หโิรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน   ปุคฺคเลน   ทุชชฺีว.  โส  
หิ   อมาตาทโย  "มาตา  เมติอาทีนิ  อวตฺวา  อธมฺมิเก  ปจฺจเย  คูถ  
วิย   ชิคุจฺฉนฺโต   ธมฺเมน   สเมน   ปริเยสนฺโต   สปทาน   ปณฺฑาย  
จริตฺวา   ชีวิต   กปฺเปนฺโต   ลูขชีวิต  ชีวตีติ  อตฺโถ.  สุจิคเวสินาติ:  
สุจีนิ   กายกมฺมาทีนิ  คเวสนฺเตน.  อลีเนนาติ:  ชีวิตวุตฺติยา  อลีเนน.  
สุทฺธาชีเวน   ปสฺสตาติ:   เอวรูโป   หิ   ปุคฺคโล   สทฺุธาชีโว  นาม   
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หติ,   เตน   เอว  สุทฺธาชีเวน  ตเมว  สทฺุธาชีว  สารโต  ปสฺสตา  
ลูขชีวิตวเสน ทุชชฺีว โหตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                  จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ.  
                    
                ๗. ป ฺจอุปาสกวตฺถุ. (๑๘๗)  
        "โย    ปาณมติมาเปตีติ   อิม   ธมมฺเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต ป ฺจ อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ.  
        เตสุ    หิ   เอโก   ปาณาติปาตาเวรมณีสิกฺขาปทเมว   รกขฺติ.  
อิตเร  อิตรานิ.  เต  เอกทิวส  "อห  ทกฺุกร  กโรมิ, ทุรกฺข รกฺขามีติ  
วิวาทาปนฺนา   สตฺถุ   สนติฺก   คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสส.  
สตฺถา   เตส   กถ   สุตฺวา  เอกสีลป  กนิฏก  อกตฺวา  "สพฺพาเนว  
ทุรกฺขานีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        "โย  ปาณมติมาเปติ,     มุสาวาท ฺจ ภาสติ,  
        โลเก อทินฺน อาทิยติ,    ปรทาร ฺจ คจฺฉติ,  
        สุราเมรยปาน ฺจ        โย นโร อนุยุ ฺชติ:  
        อิเธวเมโส โลกสฺม ึ     มลู ขนติ อตฺตโน.  
        เอว โภ ปุริส ชานาหิ   `ปาปธมฺมา อส ฺตา'  
        มา ต โลโภ อธมฺโม จ   จิร ทุกฺขาย รนฺธยุนฺติ.  
ตตฺถ    "โย    ปาณมติมาเปตีติ:    สาหตฺถิกาทีสุ    ฉสุ   ปโยเคสุ   
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เอกปฺปโยเคนาป    ปรสฺส    ชีวิตินฺทฺริย   อุปจฺฉินฺทติ.   มุสาวาทนฺติ:  
ปเรส   อตฺถภ ฺชนก   มสุาวาท ฺจ  ภาสติ.  โลเก  อทินฺน  อาทิยตีติ:  
อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  เถยฺยาวหาราทีสุ  เอเกนาป  อวหาเรน ปรปริคฺคหิต  
อาทิยติ.    ปรทาร ฺจ   คจฺฉตีติ:   ปรสฺส   รกฺขิตโคปเตสุ   ภณฺเฑสุ  
อปรชฺฌนฺโต   อุปฺปถจาร  จรติ.  สุราเมรยปานนฺติ:  ยสฺส  กสฺสจิ๑  
สุราย   เจว   เมรยสฺส  จ  ปาน.  อนุยุ ฺชตีติ:  เสวติ  พหุลีกโรติ.  
มูล   ขนตีติ:   ติฏตุ   ปรโลโก,   เอโส   ปน  อิธ  โลกสฺมึเยว,  
เยน   เขตฺตวตฺถุอาทินา   มูเลน  ปติฏเหยฺย;  ตป  อฏเปตฺวา  วา  
วิสฺสชฺเชตฺวา   วา  สุร  ปวนฺโต  อตฺตโน  มลู  ขนติ  อนาโถ  กปโณ  
หุตฺวา วิจรติ.  
        เอว  โภติ:  ป ฺจทุสฺสีลกมฺมการก  ปุคฺคล  อาลปติ. ปาปธมฺมาติ:  
ลามกธมฺมา.     อส ฺตาติ:     กายส ฺมาทิวิรหิตา.    อเจตสาติป  
ปาโ.   อจิตฺตกาติ   อตฺโถ.   โลโภ  อธมฺโม  จาติ;  โลโภ  เจว  
โทโส   จ.  อุภยป  เหต  อกุสลเมว.๒  จิร  ทกฺุขาย  รนฺธยุนฺติ:  
จิร   กาล   นริยทุกฺขาทีน   อตฺถาย   เอเต   ธมฺมา  มา  ฆาเตนฺตุ  
มา มทฺทนฺตูติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   เต  ป ฺจ  อุปาสกา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ.  
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                  ป ฺจอุปาสกวตฺถุ.  
                    
๑. "ยาย กายจตีิ ยุตฺตตร. อิตฺถีลิงฺคิกสฺส ปทสฺส อนนฺตร ปตตฺตา  
ยมฺภวิสฺสติ ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส วา โส น ภวิสฺสตีติ นิทสฺสน.  
๒. สี. ยุ. อกุสลมูลฏเน.   
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                        ๘. ติสฺสทหรวตฺถุ. (๑๘๘)  
        "ททาติ   เว   ยถาสทฺธนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ติสฺสทหร นาม อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   "อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติโน   วิสาขาย  อุปาสิกายาติ  
ป ฺจนฺนป    อริยสาวกโกฏีน   ทาน   นินฺทนฺโต   วิจริ,   อสทิสทานป  
นินฺทิเยว,   เตส   ทานคฺเค  สีตล  ลภิตฺวา  "สีตลนฺติ  นินฺทติ,  อุณฺห  
ลภิตฺวา   "อุณฺหนฺติ   นินทฺติ,   อปฺป  เทนฺเตป  "กึ  อิเม  อปฺปมตฺตก  
เทนฺตีติ   นินทฺติ,   พหุ  เทนฺเตป  "อิเมส  เคเห  ปนฏาน  ม ฺเ  
นตฺถิ,   นนุ   นาม   ภิกฺขูน  ยาปนมตฺต  ทาตพฺพ,  เอตฺตก  ยาคุภตฺต  
นิรตฺถกเมว   วิปชฺชตีติ   นินฺทติ;   อตฺตโน   ปน   าตเก   อารพฺภ  
"อโห   อมฺหาก   าตกาน   เคห   จตูหิ   ทิสาหิ  อาคตาน  ภิกฺขูน  
โอปานภูตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ปสส  ปวตฺเตติ.  โส  ปเนกสฺส โทวาริกสฺส  
ปุตฺโต   ชนปท   วิจรนฺเตหิ  วฑฺฒกีหิ  สทฺธึ  วิจรนฺโต  สาวตฺถึ  ปตฺวา  
ปพฺพชิโต.   อถ   น  ภิกฺขู  เอว  มนุสฺสาน  ทานานิ  นินฺทนฺต  ทสิฺวา  
"ปริคฺคหิสฺสาม๑  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  "อาวุโส ตว าตกา กห วสนฺตีติ  
ปุจฺฉิตฺวา  "อสุกคาเม  นามาติ  สุตฺวา  กติปเย  ทหเร  เปเสสส.  เต  
ตตฺถ   คนฺตฺวา  คามวาสิเกหิ  อาสนสาลาย  นิสีทาเปตฺวา  กตสกฺการา  
ปุจฺฉึสุ   "อิมมฺหา   คามา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  ติสฺโส  นาม  ทหโร  
อตฺถิ?  ตสฺส  กตเม  าตกาติ.  มนุสฺสา  "อิธ  กุลเคหโต  นิกฺขมตฺิวา  
๑. ปริคฺคณฺหิสฺสามาติป ปาโ.   
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ปพฺพชิตทารโก   นตฺถิ:  กนฺนุ  โข  อิเม  วทนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  "ภนฺเต  
เอโก   โทวาริกปุตฺโต   วฑฺฒกีหิ  สทธฺึ  วิจริตฺวา  ปพฺพชิโตติ  สุโณม,  
ต    สนฺธาย   วเทถ   ม ฺเติ   อาหสุ.   ทหรภิกฺขู   ตสฺส   ตตฺถ  
อิสฺสร ฺาตกาน    อภาว   ตฺวา   สาวตฺถึ   คนฺตฺวา   "อการณเมว  
ภนฺเต   ติสฺโส   วิลปนฺโต   วิจรตีติ   ต  ปวตฺตึ  ภิกฺขูน  อาโรเจสส.  
ภิกฺขูป   ตถาคตสฺส  อาโรเจสส.  สตฺถา  "น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  เอส  
วิกตฺถนฺโต   วิจรติ;   ปุพฺเพป   วิกตฺถโก   อโหสีติ   วตฺวา,  ภิกฺขูหิ  
ยาจิโต อตีต อาหริตฺวา  
        "พหหป โส วิกตฺเถยฺย        อ ฺ ชนปท คโต.  
        อนฺวาคนฺตฺวาน    ทูเสยฺย,       ภุ ฺช   โภเค   กฏาหกาติ  
อิม  กฏาหกชาตก๑  วิตฺถาเรตฺวา  "ภิกฺขเว  โย  หิ ปุคฺคโล ปเรหิ  
อปฺเป  วา  พหุเก  วา  ลูเข  วา  ปณีเต  วา  ทินฺเน  อ ฺเส  วา  
ทตฺวา  อตฺตโน  อทินฺเน  มงฺกุ  โหติ;  ตสฺส  ฌาน  วา  วิปสฺสนา วา  
มคฺคผลานิ   วา   น   อุปฺปชฺชนฺตีติ   วตฺวา   ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  
คาถา อภาสิ  
        "ททาติ เว ยถาสทฺธ        ยถาปสาทน ชโน;  
        ตตฺถ โย มงฺกุโต โหติ      ปเรส ปานโภชเน,  
        น โส ทวิา วา รตฺตึ วา    สมาธึ อธิคจฺฉติ.  
        ยสฺส เจต สมุจฺฉินฺน        มูลฆจฺฉ๒ สมูหต,  
        ส เว ทิวา วา รตฺตึ วา    สมาธึ  อธิคจฺฉตีติ.  
๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐. ตทฏกถา. ๒/๓๒๖.  ๒. มูลฆจฺจนฺติป ปาโ.   
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        ตตฺถ    "ททาติ    เว   ยถาสทฺธนฺติ:   ลูขปฺปณีตาทีสุ   ยงฺกิ ฺจิ  
เทนฺโต  ชโน  ยถาสทฺธ  อตฺตโน  สทฺธานุรูปเมว เทติ. ยถาปสาทนนฺติ:  
เถรนวาทีสุ   จสฺส   ยสฺม ึ  ยสฺมึ  ปสาโท  อุปฺปชชฺติ,  ตสฺส  เทนโฺต  
ยถาปสาทน    อตฺตโน    ปสาทานุรูปเมว   เทติ.   ตตฺถาติ:   ตสฺมึ  
ปรสฺส  ทาเน  "มยา  อปฺป  ลทฺธ,  ลูข  ลทฺธนฺติ  มงฺกุภาว อาปชฺชติ.  
สมาธินฺติ:   โส   ปุคฺคโล   ทิวา  วา  รตฺตึ  วา  อุปจารปฺปนาวเสน  
วา มคฺคผลวเสน วา สมาธึ นาธิคจฺฉติ.  
        ยสฺส  เจตนฺติ:  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  เอต เอเตสุ าเนสุ มงฺกุภาว-  
สงฺขาต    อกสุล    สมุจฺฉินฺน   มูลฆจฺฉ   กตฺวา   อรหตฺตมคฺคาเณน  
สมูหต. โส วุตฺตปฺปการ สมาธึ อธิคจฺฉตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   ติสฺสทหรวตฺถุ.  
                     
                ๙. ป ฺจอุปาสกวตฺถุ. (๑๘๙)  
        "นตฺถิ   ราคสโม   อคฺคีติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ป ฺจ อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ.  
        เต   กิร  ธมฺม  โสตุกามา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต    นสิีทึสุ.   พุทฺธาน ฺจ   "อย   ขตฺติโย   อย   พฺราหฺมโณ  
อย   อฑฺโฒ  อย  ทุคฺคโต,  อิมสฺส  อุฬาร  กตฺวา  ธมมฺ  เทสิสฺสามิ,  
อิมสฺส  โนติ  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ.  ยงฺก ฺจิ  อารพฺภ  ธมฺม  เทเสนฺโต   
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ธมฺมคารว  ปุรกฺขตฺวา  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  เทเสติ.  เอว  
เทเสนฺตสฺส    ปน   ตถาคตสฺส   สนฺติเก   นิสินฺนาน   เตส   เอโก  
นิสินฺนโกว  นิทฺทายิ,  เอโก  องฺคุลิยา  ภูมึ  วิลิขนฺโต๑ นิสีทิ, เอโก  
รุกฺข  จาเลนฺโต  นิสีท,ิ  เอโก  อากาส  อุลโฺลเกนฺโต  นิสีท,ิ  เอโก  
ปน   สกฺกจฺจ   ธมฺม   อสฺโสสิ.   อานนฺทตฺเถโร   สตฺถาร  วีชมาโน  
เตส   อาการ   โอโลเกนฺโต  สตฺถาร  อาห  "ภนฺเต  ตุมฺเห  อิเมส  
มหาเมฆคชฺชิต   คชฺชนฺตา  ธมฺม  เทเสถ,  เอเต  ปน  ตุมฺเหสุ  ธมมฺ  
กเถนฺเตสุ,   อิท ฺจิท ฺจ   กโรนฺตา  นสิินฺนาติ.  "อานนฺท  ตฺว  เอเต  
น  ชานาสีติ.  "อาม  น  ชานามิ  ภนฺเตติ.  "เอเตสุ  หิ  โย  เอส  
นิทฺทายนฺโต  นิสินฺโน,  เอส  ป ฺจ  ชาติสตานิ  สปฺปโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  
โภเคสุ   สีส   เปตฺวา  นิทฺทายิ,  อิทานิปสฺส  นิททฺาย  ติตฺติ  นตฺถิ,  
นาสฺส   กณฺณ   มม   สทโฺท   ปวิสตีติ.  "กึ  ปน  ภนฺเต  ปฏิปาฏยิา  
กเถถ  อุทาหุ  อนฺตรนฺตราติ.  "อานนฺท  เอตสฺส  หิ  กาเลน มนุสฺสตฺต  
กาเลน  เทวตฺต  กาเลน  นาคตฺตนฺติ เอว อนฺตรนฺตรา อุปปชฺชนตฺสฺส๒  
อุปปตฺติโย   สพฺพ ฺ ุตาเณนาป   น   สกฺกา   ปรจฺิฉินฺทิตต,  ปฏิปาฏิยา  
ปเนส    ป ฺจ   ชาติสตานิ   นาคโยนิย   นิพฺพตฺติตฺวา   นิทฺทายนฺโตป  
นิทฺทาย    อติตฺโตเยว,    องฺคุลิยา   ภูมึ   วิลิขนฺโต   นิสินฺนปุรโิสป  
ปฏิปาฏิยา    ป ฺจ    ชาติสตานิ   คณฺฑุปาทโยนิย   นิพฺพตฺติตฺวา   ภูมึ  
ขนิ,    อิทานิป    ปุพฺพาจิณฺณวเสน    ภูมึ   วิลิขนฺโตว   มม   สทฺท  
น   สุณาติ,   เอส  รุกฺข  จาเลนฺโต  นิสนิฺนปุริโสป  ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  
๑.  สี. ยุ.   ขณนฺโต.   ๒. ม. สี. ยุ. อุปฺปชฺชนฺตสฺส.   
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ชาติสตานิ   มกฺกฏโยนยิ   นิพฺพตฺติ,   อิทานิป   ปพฺุพาจิณฺณวเสน  รกฺุข  
จาเลติเยว.   นาสฺส   กณฺณ   มม   สทโฺท   ปวิสติ,  เอส  อากาส  
อุลฺโลเกนฺโต    นิสินฺนพฺราหฺมโณป    ปฏิปาฏิยา    ป ฺจ    ชาติสตานิ  
นกฺขตฺตปาโก   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ,   อิทานิป  ปุพฺพาจิณฺณวเสน  อชฺชาป  
อากาสเมว   อุลฺโลเกติ,   นาสฺส   กณฺณ  มม  สทฺโท  ปวิสติ,  เอส  
สกฺกจฺจ   ธมมฺ   สุณนฺโต   นิสินฺนพฺราหฺมโณ   ปน   ปฏิปาฏิยา   ป ฺจ  
ชาติสตานิ    ติณฺณ   เวทาน   ปารคู   มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ   หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ,   อิทานิป  มนฺต  สสนฺทนฺโต  วิย  สกฺกจฺจ  สุณาตีติ.  "ภนฺเต  
ตุมฺหาก   ธมมฺเทสนา   ฉวิอาทีนิ  เฉตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  ติฏติ;  
กสฺมา   อิเม,   ตุมฺเหสุป  ธมฺม  เทเสนฺเตสุ,  สกฺกจฺจ  น  สุณนฺตีติ.  
"อานนฺท   มม  ธมฺโม  สสฺุสวนิโยติ  ส ฺ  กโรส ิ ม ฺเติ.  "กึ  ปน  
ภนฺเต  ทุสฺสวนิโยติ.  "อาม  อานนฺทาติ.  "กสฺมา  ภนฺเตติ.  "อานนฺท  
พุทฺโธติ  วา  ธมฺโมติ  วา  สงฺโฆติ  วา  ปท อิเมหิ สตฺเตหิ อเนเกสุป  
กปฺปสตสหสฺเสสุ  อสฺสุตปุพฺพ;  ตสฺมา  อิม๑  ธมมฺ โสตุ น สกโฺกนฺติ;  
อนมตคฺเค   ปน   สสาเร   อิเม  สตฺตา  อเนกวิหิต  ติรจฺฉานกถเยว  
สุณนฺตา   อาคตา;  ตสฺมา  สุราปานเกฬิมณฺฑลาทีสุ  คายนฺตา  นจฺจนฺตา  
จรนฺติ,  ธมฺม  โสตุ  น  สกฺโกนฺตีติ.  "กึ  นิสฺสาย ปเนเต น สกฺโกนฺติ  
ภนฺเตติ.   อถสฺส   สตฺถา   "อานนฺท   ราค  นิสฺสาย  โทส  นิสฺสาย  
โมห   นิสฺสาย   ตณฺห   นสิฺสาย   น  สกฺโกนฺติ;  ราคคฺคิสทิโส  อคฺคิ  
นาม  นตฺถ,ิ  โย  ฉาริกป๒  อทสฺเสตฺวา  สตฺเต  ทหติ; กิ ฺจาป หิ  
๑. "อิเมติ ปเทน ภวิตพฺพ.  ๒. สี. ยุ.โส ฉาริกป อเสเสตฺวา.   
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สตฺตสุริยปาตุภาว   นิสฺสาย   อุปฺปนฺโน   กปฺปวินาสโก   อคฺคิป   กิ ฺจิ  
อนวเสเสตฺวา   โลก  ทหติ,  โส  ปน  กทาจิเยว  ทหติ;  ราคคฺคิโน  
อทหนกาโล  นาม  นตฺถ;ิ  ตสฺมา  ราคสโม  วา  อคฺคิ  โทสสโม  วา  
คโห   โมหสม  วา  ชาล  ตณฺหาสมา  วา  นที  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  
อิม คาถมาห  
        "นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ,     นตฺถิ โทสสโม คโห,  
        นตฺถ ิโมหสม  ชาล,     นตฺถิ ตณฺหาสมา นทีติ.  
        ตตฺถ   "ราคสโมติ:   ธูมาทีสุ   กิ ฺจิ   อทสฺเสตฺวา  อนฺโตเยว  
อุฏาย   ฌายนวเสน  ราเคน  สโม  อคฺคิ  นาม  นตฺถิ.  โทสสโมติ:  
ยกฺขคฺคหอชครคฺคหกุมฺภีลคฺคหาทโย    เอกสฺมึเยว    อตฺตภาเว   คณฺหิตุ  
สกฺโกนฺติ,  โทสคฺคโห  ปน  เอกนฺตเมว  คณฺหาตีติ  โทเสน  สโม คโห  
นาม   นตฺถ.ิ   โมหสม   ชาลนฺติ:   โอนทฺธน  ปรโิยนทฺธนตฺเถน  ปน  
โมเหน   สม   ชาล   นาม   นตฺถิ.   ตณฺหาสมาติ:  คงฺคาทีน  นทีน  
ปุณฺณกาโลป    อูนกาโลป    สุกฺขกาโลป   ป ฺายติ,   ตณฺหาย   ปน  
ปุณฺณกาโล   วา   สกฺุขกาโล   วา   นตฺถ,ิ  นิจฺจ  อูนาว  ป ฺายตีติ  
ทุปฺปูรณตฺเถน ตณฺหาย สมา นที นาม นตฺถีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน    โส    สกฺกจฺจ    ธมฺม   สุณนฺโต   อุปาสโก  
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                          ป ฺจอุปาสกวตฺถุ.   
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                        ๑๐. เมณฺฑกเสฏ ิวตฺถุ. (๑๙๐)  
        "สุทสฺส    วชชฺม ฺเสนฺติ    อิม    ธมฺมเทสน   สตฺถา   ภทฺทิย  
นิสฺสาย ชาติยาวเน วิหรนฺโต เมณฺฑกเสฏ ึ อารพฺภ กเถสิ.  
        สตฺถา  กิร  องฺคุตฺตราปเถสุ๑  จาริก จรนฺโต "เมณฺฑกเสฏ ิโน  
จ    ภริยาย    จสฺส   จนฺทปทุมาย   ปุตฺตสฺส   จ   ธน ฺชยเสฏ ิโน  
สุณิสาย  จ  สุมนเทวิยา  นตฺตาย  จ  วิสาขาย  ทาสสฺส  จ ปุณฺณสฺสาติ  
อิเมส   โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย   ทิสฺวา  ภทฺทิยนคร  คนฺตฺวา  ชาติยาวเน  
วิหาสิ.   เมณฺฑกเสฏ ี   สตฺถุ   อาคมน   อสฺโสสิ.   "กสฺมา  ปเนส  
เมณฺฑกเสฏ ี   นาม  ชาโตติ.  ตสฺส  กริ  ปจฺฉิมเคเห  อฏกรีสมตฺเต  
าเน    หตฺถอิสฺสอุสภปฺปมาณา    สวุณฺณเมณฺฑกา    ปวึ    ภินฺทิตฺวา  
ปฏ ิยา   ปฏ ึ   ปหรมานา   อุฏหึสุ.   เตส   มุเขสุ   ป ฺจวณฺณาน  
สุตฺตาน   เคณฺฑุกา   ปกขิฺตฺตา   โหนฺติ.   สปฺปเตลมธุผาณิตาทีหิ   วา  
วตฺถจฺฉาทนหิร ฺสุวณฺณาทีหิ   วา   อตฺเถ   สติ  เตส  มุขโต  เคณฺฑุก  
อปเนนฺติ.   เอกสฺสาป   เมณฺฑกสฺส   มุขโต   ชมฺพุทีปวาสีน   ปโหนก  
สปฺปเตลมธุผาณิตวตฺถจฺฉาทนหิร ฺสุวณฺณ     นิกฺขมิ.    ตโต    ปฏาย  
"เมณฺฑกเสฏ ีติ ป ฺายติ.  
        "กึ    ปนสฺส    ปุพฺพกมฺมนฺติ.    วิปสฺสิพุทฺธกาเล   กิร   เอส  
อวโรชสฺส   นาม   กฏุมฺพิกสฺส   ภาคิเนยฺโย   มาตุเลน   สมานนาโม  
อวโรโช  นาม  อโหส.ิ  อถสฺส  มาตุโล  สตฺถุ  คนฺธกุฏึ  กาตุ อารภิ.  
๑. สี. ยุ. องฺคุตฺตราเปสุ.   
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โส   ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  "มาตุล  อุโภป  สเหว  กโรมาติ  วตฺวา  
"อห    อ ฺเหิ    สทฺธึ   อสาธารณ   เอกโกว   กริสสฺามีติ   เตน  
ปฏิกฺขิตฺตกาเล   "อิมสฺมึ  าเน  คนฺธกุฏิยา  กตาย  อิมสฺมึ  นาม๑  
าเน    กุ ฺชรสาล   นาม   ลทฺธุ   วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา   อร ฺโต  
ทพฺพสมฺภาเร  อาหราเปตฺวา  "เอก  ถมฺภ  สุวณฺณขจิต  เอก  รชตขจิต  
เอก   มณิขจิตนฺติ   เอว  ถมฺเภ๒  ตุลาสงฺฆาฏทฺวารกวาฏวาตปาน-  
โคปานสิจฺฉทนิฏกา      สพฺพาป      สุวณฺณาทิขจิตาว     กาเรตฺวา  
คนฺธกุฏิยา  สมฺมุขฏาเน  ตถาคตสฺส  สตฺตรตนมย  กุ ฺชรสาล  กาเรสิ.  
ตสฺสา     อุปริ    ฆนรตฺตสุวณฺณผลิกปวาฬมยา    ติสฺโส    สิขรถูปโย  
อเหสส.   กุ ฺชรสาลาย   มชฺฌฏาเน   รตนมณฺฑป  กาเรสิ,  ธมฺมาสน  
ปติฏาเปสิ.   ตสฺส   ฆนรตฺตสุณฺณมยา  ปาทา  อเหสส,  ตถา  จตสฺโส  
อฏนิโย,   จตฺตาโร  ปน  สวุณฺณเมณฺฑเก  กาเรตฺวา  อาสนสฺส  จตุนฺน  
ปาทาน   เหฏา   เปสิ,   เทฺว  เมณฺฑเก  กาเรตฺวา  ปาทปกาย  
เหฏา   เปสิ,   ฉ  สุวณฺณเมณฺฑเก  กาเรตฺวา  มณฺฑป  ปริกขิฺปนฺโต  
เปสิ;   ธมฺมาสน   ปม  สุตฺตมเยหิ  รชฺชุเกหิ  วายาเปตฺวา  มชฺเฌ  
สุวณฺณสุตฺตมเยหิ  อุปริ  มุตฺตามเยหิ๓  วายาเปสิ;  ตสฺส  จนฺทนมโย  
อปสฺสโย   อโหสิ.  เอว  กุ ฺชรสาล  นฏิาเปตฺวา  สาลมห  กโรนฺโต  
อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺเสหิ    สทฺธึ    สตฺถาร    นิมนฺเตตฺวา   จตฺตาโร  
มาเส  ทาน  อทาสิ.  โอสานทิวเส  ติจีวร  อทาสิ.  ตตฺถ สงฺฆนวกสฺส  
สหสฺสคฺฆนิก ปาปุณิ.  
๑. สี. ยุ. "นามาติ นตฺถิ.  ๒. สี. ยุ. ถมฺภ ตุลา....  
๓. สี. ยุ. รชตมเยหิ สุตฺเตหิ.   
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        เอว  วิปสฺสิพุทฺธกาเล  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทเวสุ จ  
มนุสฺเสสุ   จ   สสรนฺโต   อิมสฺมึ   ภททฺกปฺเป  พาราณสิย  มหาโภเค  
เสฏ ิกุเล   นพฺิพตฺติตฺวา   พาราณสีเสฏ ี   นาม   อโหสิ.   เอกทิวส  
ราชุปฏาน   คจฺฉนฺโต   ปุโรหิต   ทิสวฺา  "กึ  อาจริย  นกฺขตฺตมุหุตฺต  
อุปธาเรถาติ  อาห.  "อาม  อุปธาเรมิ,  กึ  อ ฺ  อมฺหาก  กมฺมนติฺ.  
"เตนหิ   กีทสิ   ชนปทจาริตฺตนฺติ.   "เอก  ภย  ภวิสฺสตีติ.  "ก ึ ภย  
นามาติ.   "ฉาตกภย   เสฏ ีติ.   "กทา   ภวิสฺสตีติ.   "อิโต  ติณฺณ  
สวจฺฉราน  อจฺจเยนาติ.  ต  สุตฺวา เสฏ ี พหุ กสิกมฺม กาเรตฺวา เคเห  
วิชฺชมานธเนนาป    ธ ฺเมว   คเหตฺวา   อฑฺฒเตรสานิ   โกฏสตานิ  
กาเรตฺวา   สพฺพโกฏเ   วิหีน   ปูเรส.ิ   โกฏเสุ   อปฺปโหนฺเตสุ,  
จาฏิอาทีนิ  ปูเรตฺวา อวเสส ภูมิย อาวาฏ๑ กตฺวา นิขนิ. นิธานาวเสส  
มตฺติกาย  สทฺธึ  มทฺทิตฺวา  ภิตฺติโย  ลมิฺปาเปสิ.  โส  อปเรน สมเยน,  
ฉาตกภเย   สมฺปตฺเต,  ยถานิกฺขิตฺต  ธ ฺ  ปริภุ ฺชนฺโต,  โกฏเสุ  จ  
จาฏิอาทีสุ   จ   นิกฺขิตฺตธ ฺเ   ปริกฺขีเณ,   ปริชเน  ปกฺโกสาเปตฺวา  
อาห   "คจฺฉถ   ตาตา,  ปพฺพต  ปวิสิตฺวา  ชีวนฺตา  สุภิกฺขกาเล  มม  
สนฺติก  อาคนฺตุกามา  อาคจฺฉถ, โน เจ,๒ ตตฺเถว ชีวถาติ. เต ตถา  
อกสุ.   ตสฺส   ปน   สนฺติเก   เวยฺยาวจฺจกโร  เอโก  ปุณฺโณ  นาม  
ทาโส   โอหียิ.   "เตน   สทฺธึ   เสฏ ี   เสฏ ิชายา   เสฏ ิปุตฺโต  
เสฏ ิสุณิสาติ  ป ฺเจว  ชนา  อเหสส.  เต, ภูมิย อาวาเฏสุ นิหิตธ ฺเป  
ปริกฺขีเณ,   ภิตฺติมตฺติก   ปาเตตฺวา   เตเมตฺวา   ตโต   ลทฺธธ ฺเน  
๑. สี. ยุ. อาวาเฏ.  ๒. สี. ยุ. อนาคนฺตุกามา.   
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ยาปยึสุ.  อถสฺส  ชายา,  ฉาตเก  อวตฺถรนฺเต,  มตฺติกาย ขียมานาย,  
ภิตฺติปเทเสสุ๑  อวสิฏมตฺติก  ปาเตตฺวา  เตเมตฺวา อฑฺฒาฬฺหกมตฺเต  
วีหี   ลภิตฺวา   โกฏเฏตฺวา  เอก  ตณฺฑุลนาฬึ  คเหตฺวา  "ฉาตกกาเล  
พหู   โจรา  โหนฺตีติ  โจรภเยน  เอกสฺมึ  กุเฏ  ปกขิฺปตฺวา  ปทหิตฺวา  
ภูมิย   นกิฺขนิตฺวา  เปสิ.  อถ  น  เสฏ ี  ราชุปฏานโต  อาคนฺตฺวา  
อาห   "ภทฺเท   ฉาโตมฺหิ,   อตฺถิ   กิ ฺจีติ.  สา  วิชชฺมาน  "นตฺถติี  
อวตฺวา   "สามิ   เอกา   ตณฺฑุลนาฬี   อตฺถีติ   อาห.  "กห  สาติ.  
"โจรภเยน   เม   นิขนิตฺวา  ปตาติ.  "เตนหิ  น  อุทฺธริตฺวา  กิ ฺจิ  
ปจาหีติ.  "สเจ  ยาคุ  ปจิสฺสามิ,  เทฺว  วาเร  ภวิสฺสติ:  สเจ ภตฺต  
ปจิสฺสามิ,   เอกวารเมว   ภวิสฺสติ;   กึ   ปจามิ  สามติี.  "อมฺหาก  
อ ฺโ   ปจฺจโย   นตฺถ,ิ   ภตฺต   ภุ ฺชิตฺวาว   มริสสฺาม,   ภตฺตเมว  
ปจาหีติ.   สา   ภตฺต   ปจิตฺวา   ป ฺจ  โกฏาเส  กตฺวา  เสฏ ิโน  
ภตฺตโกฏาส   วฑฺเฒตฺวา   ปุรโต   เปสิ.  ตสฺมึ  ขเณ  คนฺธมาทน-  
ปพฺพเต   เอโก   ปจฺเจกพุทฺโธ  สมาปตฺติโต  วุฏหิ.  อนฺโตสมาปตฺติย  
กิร   สมาปตฺติผเลน   ชิฆจฺฉา   น   พาธติ,   สมาปตฺติวุฏ ิตาน  ปน  
พลวตี   หุตฺวา   อุทรปฏล   ฑหนฺตี   วิย   อุปฺปชฺชติ;   ตสฺมา   เต  
ลภนฏาน   โอโลเกตฺวา   คจฺฉนฺติ.  ต  ทิวส ฺจ  เตส  ทาน  ทตฺวา  
เสนาปติฏานาทีสุ   อ ฺตร   สมฺปตฺตึ  ลภนฺติ;  ตสฺมา  โสป  ทิพฺเพน  
จกฺขุนา     โอโลเกนฺโต     "สกลชมฺพุทีเป    ฉาตกภย    อุปฺปนนฺ,  
เสฏ ิเคเห  จ  ป ฺจนฺน  ชนาน  นาฬิโกทโนว  ปกโฺก;  สทฺธา  นุ โข  
๑. สี. ภิตฺติปาทาเยว. ยุ. ภิตฺตปิาเทสุ.   
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เอเต  สกฺขิสฺสนฺติ  วา  มม  สงฺคห  กาตุนฺติ  เตส  สทฺธภาว ฺจ สงฺคห  
กาตุ    สมตฺถภาว ฺจ   ทิสวฺา   ปตฺตจีวรมาทาย   คนฺตฺวา   เสฏ ิสฺส  
ปุรโต   ทฺวาเร    ิตเมว   อตฺตาน   ทสฺเสสิ.   โส   ต   ทิสฺวาว  
ปสนฺนจิตฺโต   "ปุพฺเพป   มยา   ทานสฺส   อทินฺนตฺตา  เอวรูป  ฉาตก  
ทิฏ,  อิท  โข  ปน  ภตฺต  ม  เอกทิวส ฺเว  รกฺเขยฺย, อยฺยสฺส ปน  
ทินฺน  อเนกาสุ  กปฺปโกฏสีุ  มม๑  หิตาวห  ภวิสฺสตีติ  ต  ภตฺตปาตึ  
อปเนตฺวา    ปจฺเจกพุทฺธ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺจปติฏ ิเตน   วนฺทิตฺวา  
เคห   ปเวเสตฺวา   อาสเน   นิสินฺนสฺส  ปาเท  โธวิตฺวา  สุวณฺณปเ  
เปตฺวา   ต   ภตฺตปาตึ   อาทาย   ปจฺเจกพุทฺธสฺส   ปตฺเต  โอกิริ.  
อุปฑฺฒาวเสเส   ภตฺเต[๒]   ปจฺเจกพุทฺโธ  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ.  
อถ  น  "ภนฺเต  เอกาย  ตณฺฑุลนาฬิยา  ป ฺจนฺน  ชนาน  ปกฺกโอทนสฺส  
อย  เอโก  โกฏาโส,  อิม  ทฺวิธา  กาตุ  น  สกฺกา,  มา มยฺห อิธ  
โลเก  สงฺคห  กโรถ,  นิรวเสส ทาตุกาโมมฺหีติ วตฺวา สพฺพ ภตฺตมทาสิ,  
ทตฺวา   จ   ปน   ปตฺถน   เปสิ  "มา  ภนฺเต  ปุน  นิพฺพตฺตฏาเน  
เอวรูป    ฉาตกภย    อทฺทส,    อิโต   ปฏาย   สกลชมฺพุทีปวาสีน  
วีชภตฺต   ทาตุ   สมตฺโถ   ภเวยฺย,   สหตฺเถน   กมฺม  กตฺวา  ชีวิต  
น   กปฺเปยฺย,   อฑฺฒเตรสโกฏสตานิ   โสธาเปตฺวา  สีส  นหายิตฺวา  
เตส  ทฺวาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺธ  โอโลกติกฺขเณเยว  เม  รตฺตสาลิธารา  
ปติตฺวา    สพฺพโกฏเ    ปูเรยฺยย,   นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   จ   เม  
อยเมว   ภริยา,  อยเมว  ปุตฺโต,  อยเมว  สุณิสา,  อยเมว  ทาโส  
๑. ยุ. "มมาติ นตฺถิ, ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "ทินฺเนติ ทิสฺสติ.   
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โหตูติ.   ภริยาปสฺส  "มม  สามิเก  ชิฆจฺฉาย  ปฬิยมาเน,  น  สกกฺา  
มยา    ภุ ฺชิตุนฺติ    จินฺเตตฺวา   อตฺตโน   โกฏาส   ปจฺเจกพุทฺธสฺส  
ทตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  "ภนฺเต  อิโต  ปฏาย  นิพฺพตฺตฏาเน  เอวรูป  
ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺย,  ภตฺตถาลิก๑ ปุรโต กตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีน  
ภตฺต  เทนฺติยาป  จ  เม,  ยาว  น  อุฏหามิ;  ตาว คหิตคฺคหิตฏาน  
ปูริตเมว  โหตุ,  อยเมว  สามิโก,  อยเมว  ปุตฺโต,  อยเมว สุณิสา,  
อยเมว  ทาโส  โหตูติ.  ปตฺุโตปสฺส  อตฺตโน  โกฏาส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  
ทตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  "อิโต  ปฏาย  เอวรูป  ฉาตกภย น ปสฺเสยฺย,  
เอก ฺจ    เม   สหสฺสตฺถวิก   คเหตฺวา   สกลชมฺพุทปีวาสีน   กหาปณ  
เทนฺตสฺสาป,  อย  ถวิกา  ปริปุณฺณา  ว โหตุ, อิเมเยว เม มาตาปตโร  
โหนฺตุ,   อย   ภริยา,  อย  ทาโสติ.  สุณิสาปสฺส  อตฺตโน  โกฏาส  
ปจฺเจกพุทฺธสฺส   ทตฺวา   ปตฺถน   เปสิ   "อิโต   ปฏาย   เอวรปู  
ฉาตกภย   น   ปสฺเสยฺย,   เอก ฺจ  เม  ธ ฺปฏก  ปรุโต  เปตฺวา  
สกลชมฺพุทปีวาสีน   วีชภตฺต   เทนฺติยาป,   ขีณภาโว  มา  ป ฺายิตฺถ,  
อิเมเยว   สสฺสุสสฺสุรา  โหนฺตุ,  อยเมว  สามิโก,  อยเมว  ทาโสติ.  
ทาโสปสฺส   อตฺตโน   โกฏาส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  
"อิโต  ปฏาย  เอวรูป  ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺย,  สพฺเพ อิเม สามิกา  
โหนฺตุ,  กสนฺตสฺส  จ  เม,  `อิโต  ติสฺโส เอโต ติสฺโส มชฺเฌ เอกาติ  
ทารุอมฺพณมตฺตา  สตฺต  สิตาโย  คจฺฉนฺตูติ.  โส  ต ทิวส เสนาปติฏาน  
ปฏเตฺวา  ลทฺธุ  สมตฺโถว,  สามิเกสุ  ปน  สิเนเหน  "อิเมเยว  เม  
๑. สี. ยุ. อาฬหฺกถาลิก.   
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สามิกา  โหนฺตูติ  ปตฺถน  เปสิ.  ปจฺเจกพุทฺโธ  สพฺเพสป วจนาวสาเน  
"เอว   โหตูติ   วตฺวา   ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ  อนุโมทน  กตฺวา  "มยา  
อิเมส   จิตฺต  ปสาเทตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  "ยาว  คนฺธมาทนปพฺพตา  
อิเม  ชนา  ม  ปสฺสนฺตูติ  อธิฏหิตฺวา  ปกฺกามิ.  เตป  โอโลเกนฺตาว  
อฏสุ.   โส   คนฺตฺวา   ต   ภตฺต   ป ฺจหิ  ปจฺเจกพุทฺธสเตหิ  สทฺธึ  
สวิภชิ.   ต   ตสฺสานุภาเวน   สพฺเพส  ปโหสิ.  เตป  โอโลเกนฺตาว  
อฏสุ.   อติกฺกนฺเต   ปน  มชฺฌนฺติเก,  เสฏ ิภริยา  อุกฺขลึ  โธวิตฺวา  
ปทหิตฺวา   เปสิ.   เสฏ ีป   ชิฆจฺฉาย   ปฬิโต   นิปชฺชิตฺวา   นทิทฺ  
โอกฺกมิ.   โส  สายณฺหสมเย  ปพุชฺฌิตฺวา  ภริย  อาห  "ภทฺเท  อติวิย  
ฉาโตมฺหิ,  อตฺถิ  น ุ โข  อุกฺขลิยา  ตเล ฌามกสิตฺถานีติ. สา โธวิตฺวา  
อุกฺขลิยา   ปตภาว   ชานนฺตีป   "นตฺถีติ  อวตฺวา  "อุกฺขลึ  วิวรตฺิวา  
อาจิกฺขิสฺสามีติ   อุฏาย   อุกฺขลิยา   มูล   คนฺตฺวา   อุกฺขล ึ  วิวริ.  
ตาวเทว    สมุนมกุลสทิสวณฺณสฺส    ภตฺตสฺส    ปรูา   อุกฺขลิ   ปธาน  
อุกฺขิปตฺวา   อฏาสิ.   สา   ต   ทิสฺวา   ปติยา  ผุฏสรีรา  เสฏ ึ  
อาห   "อุฏเหิ   สามิ,  อห  อุกฺขล ึ โธวิตฺวา  ปทหึ,  สา  ปเนสา  
สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส   ภตฺตสฺส   ปรูา,   ปุ ฺานิ  นาม  กตฺตพฺพรูปานิ,  
ทาน   นาม   ทาตพฺพยุตฺตก;  อุฏเหิ  สามิ,  ภุ ฺชสฺสูติ.  สา  ทวิฺนฺน  
ปตาปุตฺตาน   ภตฺต  อทาสิ.  เตสุ  ภุ ฺชิตฺวา  อุฏ ิเตสุ  สุณิสาย  สทฺธึ  
นิสีทิตฺวา    ภุ ฺชิตฺวา    ปุณฺณสฺส    ภตฺต   อทาสิ.   คหิตคฺคหิตฏาน  
น   ขียติ.   กฏจฺฉุนา   สก ึ คหิตฏานเมว  ป ฺายติ.  ต  ทิวสเมว  
โกฏาทโย   ปุพฺเพ   ปรูิตนิยาเมเนว  ปุน  ปูรึส.ุ  "เสฏ ิสฺส  เคเห   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 35 

ภตฺต   อุปฺปนฺน,   วีชภตฺเตหิ   อตฺถิกา   อาคนฺตฺวา  คณฺหนฺตูติ  นคเร  
โฆสน    กาเรสิ.    มนุสฺสา    ตสฺส   เคหโต   วีชภตฺต   คณฺหึสุ.  
สกลชมฺพุทปีวาสิโนป ต นิสฺสาย ชีวิต ลภึสุเยว.  
        โส  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
อิมสฺมึ   พุทธฺุปฺปาเท   ภทฺทิยนคเร   เสฏ ิกุเล   นพฺิพตฺติ.  ภริยาปสฺส  
มหาโภคกุเล   นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  ตสฺเสว  เคห  อคมาสิ.  ตสฺส  
ปุพฺพกมฺม   นิสฺสาย   ปจฺฉาเคเห   วุตฺตปฺปการา   เมณฺฑกา  อุฏหึสุ.  
ปุตฺโตป   เนส   ปุตฺโตว,  สุณิสา  สุณิสาว,  ทาโส  ทาโสว  อโหสิ.  
อเถกทิวส    เสฏ ี    อตฺตโน    ปุ ฺ   วีมสิตุกาโม   อฑฺฒเตรสานิ  
โกฏสตานิ๑  โสธาเปตฺวา  สีส  นหาโต  ทฺวาเร  นสิีทิตฺวา  อุทฺธ  
อุลฺโลเกสิ.    สพฺพานิป    วุตฺตปฺปการาน   รตฺตสาลีน   ปูรึสุ.   โส  
เสสานป   ปุ ฺานิ   วีมสิตุกาโม   ภริย ฺจ  ปุตฺตาทโย  จ  "ตุมฺหากป  
ปุ ฺานิ   วีมสถาติ   อาห.   อถสฺส   ภริยา   สพฺพาลงฺกาเรหิ๒  
อลงฺกริตฺวา,    มหาชนสฺส    ปสฺสนฺตสฺเสว,    ตณฺฑุเล   มินาเปตฺวา  
เตหิ   ภตฺต   ปจาเปตฺวา   ทฺวารโกฏเก   ป ฺตฺตาสเน   นิสีทตฺิวา  
สุวณฺณกฏจฺฉฉ   อาทาย   "ภตฺเตน   อตฺถิกา  อาคจฺฉนฺตูติ  โฆสาเปตฺวา  
อาคตาคตาน  คหิตภาชนานิ๓  ปูเรตฺวา อทาสิ. สกลทิวสมฺป เทนฺติยา  
กฏจฺฉุนา    คหิตฏานเมว    ป ฺายิ.   ตสฺสา   ปน   ปุริมพุทฺธานป  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส   วามหตฺเถน   อุกฺขลึ   ทกฺขิณหตฺเถน   กฏจฺฉฉ   คเหตฺวา  
เอวเมว   ปตฺเต  ปูเรตฺวา  ภตฺตสฺส  ทินฺนตฺตา  วามหตฺถตล  ปูเรตฺวา  
๑. สี. ยุ. โกฏาคารานิ.   ๒. สี. ยุ. สพฺพาลงฺการ.  
๓. ม. สี. ยุ. อุปนีตภาชนานิ.   
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ปทุมลกฺขณ   นิพฺพตฺติ,   ทกฺขิณหตฺถตล   ปูเรตฺวา  จนฺทลกฺขณ  นิพฺพตฺติ.  
ยสฺมา   ปน   ธมกรก   อาทาย   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  
ททมานา    อปราปร    วิจริ;   เตนสฺสา   ทกฺขิณปาทตล   ปูเรตฺวา  
จนฺทลกฺขณ   นิพฺพตฺติ,   วามปาทตล   ปูเรตฺวา   ปทมุลกฺขณ  นิพฺพตฺติ.  
ตสฺสา๑  อิมินา  การเณน  "จนฺทปทุมาติ  นาม กรึสุ. ปุตฺโตปสฺส สีส  
นหาโต   สหสฺสตฺถวิก   อาทาย   "กหาปเณหิ   อตฺถกิา   อาคจฺฉนฺตูติ  
วตฺวา    อาคตาคตาน   คหิตภาชนานิ   ปูเรตฺวา   อทาสิ.   ถวิกาย  
กหาปณสหสฺส   อโหสิเยว.   สุณิสาปสฺส   สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  
วีหิปฏก    อาทาย    อากาสงฺคเณ   นิสินฺนา   "วีชภตฺเตน   อตฺถกิา  
อาคจฺฉนฺตูติ   วตฺวา   อาคตาคตาน   คหิตภาชนานิ  ปูเรตฺวา  อทาสิ.  
ปฏก  ยถาปรูิตเมว  อโหสิ.  ทาโสปสฺส สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา๒  
สุวณฺณยุเค    สุวณฺณโยตฺเตหิ    โคเณ    โยเชตฺวา   สุวณฺณปโตทยฏ ึ  
อาทาย   โคณาน   คนฺธป ฺจงฺคุลิกานิ   ทตฺวา  วิสาเณสุ  สุวณฺณโกสเก  
ปฏิมุ ฺจิตฺวา   เขตฺต  คนฺตฺวา  ปาเชสิ.  "อิโต  ติสฺโส  เอโต  ติสฺโส  
มชฺเฌ   เอกาติ   สตฺต   สติา   ภิชชฺิตฺวา   อคมสุ.   ชมฺพุทีปวาสิโน  
ภตฺตวีชหิร ฺสุวณฺณาทีสุ ยถารุจิต เสฏ ิเคหโตเยว คณฺหึสุ.  
        เอว  มหานุภาโว  เสฏ ี  "สตฺถา  กริ  อาคโตติ  สุตฺวา "สตฺถุ  
ปจฺจุคฺคมน   กริสฺสามีติ   นิกฺขมนฺโต   อนฺตรามคฺเค   ติตฺถิเย  ทสิฺวา,  
เตหิ    "กสฺมา   ตฺว   คหปติ   กริิยวาโท   สมาโน   อกิริยวาทสฺส  
สมณสฺส   โคตมสฺส   สนฺติก   คจฺฉสีติ   นิวาริยมาโนป   เตส   วจน  
๑. สี. ยุ. ตสฺมา. ๒. ปมาทลิขิต ม ฺเ. อิธ `สีส นหาโตติ ลิขิตพฺพ.   
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อนาทยิตฺวาว   คนฺตฺวา   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ.  อถสฺส  
สตฺถา   อนุปพฺุพีกถ  กเถสิ.  โส  เทสนาวสาเน  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  
สตฺถุ   ติตฺถิเยหิ   อวณฺณ   วตฺวา   อตฺตโน  นิวาริตภาว  อาโรเจสิ.  
อถ   น  สตฺถา  "คหปติ  อิเม  สตฺตา  นาม  มหนฺตป  อตฺตโน  โทส  
น   ปสฺสนฺติ,   อวิชฺชมานป   ปเรส   โทส  วิชชฺมานก  กตฺวา  ตตฺถ  
ตตฺถ ภุส วิย โอปุนนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        "สุทสฺส วชฺชม ฺเส,      อตฺตโน ปน ทุทฺทส;  
        ปเรส หิ โส วชฺชานิ     โอปุนาติ ยถา ภุส,  
        อตฺตโน ปน ฉาเทติ      กลึว กิตวา สโติ.  
        ตตฺถ    "สุทสฺสนฺติ;   ปรสฺส   อณุมตฺตป   วชฺช   ขลิต   สุทสฺส  
สุเขเนว  ปสฺสิตุ  สกฺกา,  อตฺตโน  ปน  อติมหนฺตป ทุทฺทส. ปเรส หีติ:  
เตเนว   การเณน   โส   ปคฺุคโล   สงฺฆมชฺฌาทีสุ   ปเรส   วชฺชานิ  
อุจฺจฏาเน   ตฺวา   ภุส   โอปุนนฺโต  วิย  โอปุนาติ.  กลึว  กิตวา  
สโติ   เอตฺถ   สกุเณสุ   อปรชฺฌนวเสน   อตฺตภาโว   กล ิ  นาม,  
สาขาภงฺคาทิก   ปฏิจฺฉาทน   กิตวา   นาม,   สากุณิโก  สโ  นาม.  
ยถา   สกุณลทฺุทโก  สกุเณ  คเหตฺวา  มาเรตุกาโม  กิตวาย  อตฺตภาว  
ปฏิจฺฉาเทติ; เอว อตฺตโน วชฺช ฉาเทตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                  เมณฺฑกเสฏ ิวตฺถุ   
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                        ๑๑. อุชฺฌานส ฺ ิตฺเถรวตฺถุ. (๑๙๑)  
        "ปรวชชฺานุปสฺสิสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต  
อุชฺฌานส ฺ ึ นาเมก เถร อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   "อย   เอว   นิวาเสติ,   เอว  ปารุปตีติ  ภิกฺขูน  
อนฺตรเมว๑  คเวสนฺโต  วิจรติ.  ภิกฺขู  "อสุโก  นาม ภนฺเต เถโร  
เอว   กโรตีติ  สตฺถ ุ อาโรเจสส.  สตฺถา  "ภิกฺขเว  วตฺตสีเส  ตฺวา  
เอว   โอวทนโฺต  อนนุวาโท,๒  โย  ปน  อุชฺฌานส ฺ ิตาย  ปเรส  
อนฺตร   ปริเยสมาโน  เอว  วตฺวา  วิจรติ;  ตสฺส  ฌานาทีสุ  เอโกป  
วิเสโส นุปฺปชฺชติ, เกวล อาสวาเยว วฑฺฒนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                "ปรวชฺชานุปสสฺิสฺส      นิจฺจ อุชฺฌานส ฺ ิโน  
                อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ   อารา โส อาสวกฺขยาติ.  
        ตตฺถ     "อุชฺฌานส ฺ ิโนติ:    "เอว    นิวาเสตพฺพ,    เอว  
ปารุปตพฺพนฺติ  ปเรส  อนตฺร  คเวสิตาย๓  อุชฺฌานพหุลสฺส  ปุคฺคลสฺส  
ฌานาทีสุ   เอกธมฺโมป   น  วฑฺฒิติ,  อถโช  อาสวา  วฑฺฒนฺติ;  เตน  
การเณน โส อรหตฺตสงฺขาตา อาสวกฺขยา อารา ทูรโตว โหติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                        อุชฌฺานส ฺ ิตฺเถรวตฺถุ.  
                    
๑. สี. ยุ. รนฺธเมว.  ๒. "อนนวุชฺโชติ ยุตฺตตร.  ๓. สี. ยุ. รนฺธคเวสิตาย.   
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                        ๑๒. สุภทฺทวตฺถุ. (๑๙๒)  
        "อากาเสว   ปท   นตฺถีติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  กุสินาราย  
อุปวตฺตเน   มลฺลาน   สาลวเน   ปรินพฺิพานม ฺจเก   นิปนฺโน   สุภทฺท  
ปริพฺพาชก อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   อตีเต,   กนฏิภาตริ   เอกสฺมึ   สสฺเส  นวกฺขตฺตุ  
อคฺคทาน   เทนฺเต,  ทาตุ  อนิจฺฉนฺโต  โอสกฺกิตฺวา  อวสาเน  อทาสิ.  
ตสฺมา    ปมโพธิยป    มชฺฌิมโพธิยป    สตฺถาร    ทฏ ุ   นาลตฺถ,  
ปจฺฉิมโพธิย    ปน    สตฺถ ุ  ปรินิพฺพานกาเล   "อห   ตีสุ   ป ฺเหสุ  
อตฺตโน    กงฺข   มหลฺลเก   ปริพฺพาชเก   ปุจฺฉิตฺวา   สมณ   โคตม  
`ทหโรติ   ส ฺาย  น  ปจฺุฉึ,  ตสฺส  จทานิ  ปรินิพฺพานกาโล,  ปจฺฉา  
เม   สมณสฺส   โคตมสฺส   อปุฏการณา   วิปฺปฏิสาโร  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  
สตฺถาร    อุปสงฺกมิตฺวา   อานนฺทตฺเถเรน   นิวาริยมาโนป   สตฺถารา  
โอกาส   กตฺวา  "อานนฺท  มา  สุภทฺท  นิวารยิ,  ปุจฺฉตุ  ม  ป ฺหนฺติ  
วุตฺตตฺตา  อนฺโตสาณึ ปวิสิตฺวา เหฏา ม ฺจเก๑ นิสินฺโน "โภ สมณ๒  
กินฺนุ   โข   อากาเส   ปท   อตฺถ,ิ   อิโต   พหิทฺธา  สมโณ  นาม  
อตฺถิ,   สงฺขารา  สสฺสตา  นาม  อตฺถีติ  อิเม  ป ฺเห  ปุจฺฉิ.  อถสฺส  
สตฺถา เตส อภาว อาจิกฺขนฺโต อิมาหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสสิ  
        "อากาเสว ปท  นตฺถ,ิ     สมโณ นตฺถิ พาหิโร;  
        ปป ฺจาภิรตา ปชา,       นิปฺปป ฺจา ตถาคตา.  
๑. "ม ฺจสฺส ปาทปสฺเสติ ยุตฺตตร.  ๒. "โคตมาติ ปเทน ภวิตพฺพ.   
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        อากาเสว ปท นตฺถ,ิ      สมโณ นตฺถิ พาหิโร๑,  
        สงฺขารา สสฺสตา นตฺถ,ิ    นตฺถิ พุทฺธานมิ ฺชิตนฺติ.  
        ตตฺถ    "ปทนฺติ:   อิมสฺมึ   อากาเส   วณฺณสณฺานวเสน๒  
"เอวรูปนฺติ   ป ฺาเปตพฺพ   กสฺสจิ   ปท   นาม   นตฺถิ.  พาหิโรติ:  
มม   สาสนโต   พหิทฺธา   มคฺคผลฏโ  สมโณ  นาม  นตฺถ.ิ  ปชาติ:  
อย    สตฺตโลกสงฺขาตา   ปชา   ตณฺหาทีสุ   ปป ฺเจสุเยว   อภิรตา.  
นิปฺปป ฺจาติ:    โพธิมูเลเยว    ปน    สพฺพปป ฺจาน    สมุจฺฉินฺนตฺตา  
นิปฺปป ฺจา  ตถาคตา.  สงฺขาราติ:  ป ฺจกฺขนฺธา,  เตสุ  เอโก สสฺสโต  
นาม    นตฺถิ.   อิ ฺชิตนฺติ:   พุทฺธาน   ปน,   ตณฺหามานทิฏ ิอิ ฺชิเตสุ  
เยน    "สงฺขารา    สสฺสตาติ    คณฺเหยฺยย;    ต   เอก   อิ ฺชิตป  
นตฺถีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน  สุภทฺโท  อนาคามิผเล  ปติฏหิ.  สมฺปตฺตปริสายป  
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                                            สุภทฺทวตฺถุ.  
                                มลวคฺควณฺณนานิฏ ิตา.  
                                 อฏารสโม วคฺโค.  
                    
๑. สี. ยุ. พาหิเร. ๒. ปมาทลิขิเตน ภวิตพฺพ.   
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                        ๑๙. ธมฺมฏวคฺควณฺณนา  
                  
                ๑. วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ. (๑๙๓)  
        "น  เตน  โหติ  ธมฺมฏโติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต วินจฺิฉยมหามตฺเต อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกทิวส   หิ   ภิกฺขู   สาวตฺถิยา   อุตฺตรทฺวารคาเม  ปณฺฑาย  
จริตฺวา    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา    นครมชฺเฌน    วิหาร    อาคจฺฉนฺติ.  
ตสฺมึ  ขเณ  มหาเมโฆ  อุฏาย  ปาวสฺสิ.  เต  สมฺมขุคต  วินิจฺฉยสาล  
ปวิสิตฺวา   วินิจฺฉยมหามตฺเต   ล ฺจ   คเหตฺวา   สามิเก   อสฺสามิเก  
กโรนฺเต   ทสิฺวา  "อโห  อิเม  อธมฺมิกา,  มย  ปน  `อิเม  ธมฺเมน  
วินิจฺฉย   กโรนฺตีติ   ส ฺ ิโน   อหุมหฺาติ  จินฺเตตฺวา,  วสฺเส  วิคเต,  
วิหาร   คนฺตฺวา๑   สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินนฺา  ตมตฺถ  
อาโรเจสส.  สตฺถา  "น  ภิกฺขเว  ฉนฺทาทิวสิกา  หุตฺวา  สาหเสน อตฺถ  
วินิจฺฉินนฺตา   ธมฺมฏา   นาม   โหนฺติ,   อปราธ   ปน  อนุวิชฺฌตฺิวา  
อปราธานุรูป   อสาหเสน   วินิจฺฉย   กโรนฺตา  เอว  ธมฺมฏา  นาม  
โหนฺตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        "น เตน โหติ ธมฺมฏโ,  เยนตฺถ สหสา นเย;  
        โย จ อตฺถ อนตฺถ ฺจ    อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต  
        อสาหเสน ธมฺเมน      สเมน นยตี ปเร,  
        ธมฺมสสฺ คุตฺโต เมธาวี  `ธมฺมฏโติ ปวุจฺจตีติ.  
๑. เหฏา "อาคจฺฉนฺตีติ ปเทน น สเมติ.  
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        ตตฺถ  "เตนาติ:  เอตฺตเกเนว  การเณน.  ธมฺมฏโติ:  ราชูห ิ 
อตฺตนา   กตฺตพฺเพ   วินิจฺฉยธมฺเม    ิโต  ธมฺมฏโ  นาม  น  โหติ.  
เยนาติ:   เยน   การเณน.   อตฺถนฺติ:   โอติณฺณ  วินิจฺฉิตพฺพ  อตฺถ.  
สหสา  นเยติ:  ฉนฺทาทีสุ  ปติฏ ิโต  สาหเสน  มุสาวาเทน วินิจฺเฉยฺย.  
โย   หิ   ฉนฺเท  ปติฏาย  อตฺตโน  าตึ  วา  มิตฺต  วา  มุสาวาท  
วตฺวา  อสฺสามิกเมว  สามิก  กโรติ,  โทเส  ปติฏาย  อตฺตโน เวริน  
มุสา   วตฺวา   สามิกเมว  อสฺสามิก  กโรติ,  โมเห  ปติฏาย  ล ฺจ  
คเหตฺวา  วินิจฺฉยกาเล  อ ฺาวิหิโต  วิย  อิโต  จิโต  จ โอโลเกนฺโต  
มุสา   วตฺวา   "อิมินา   ชิต,   อย  ปราชโิตติ  ปร  นหีรติ,  ภเย  
ปติฏาย   กสฺสจิเทว   อิสฺสรชาติกสฺส   ปราชย   ปาปุณนฺตสฺสาป  ชย  
อาโรเปสิ;   อย  สาหเสน  อตฺถ  เนติ  นาม.  โส  ธมฺมฏโ  นาม  
น   โหตีติ   อตฺโถ.   โย   จ  อตฺถ  อนตฺถ ฺจาติ:  ภูต ฺจ  อภูต ฺจ  
การณ.   อุโภ   นิจฺเฉยฺยาติ:   โย  ปน  ปณฺฑิโต  อุโภ  อตฺถานตฺเถ  
วินิจฺฉินิตฺวา    วทติ.    อสาหเสนาติ:   อมุสาวาเทน.   ธมฺเมนาติ:  
วินิจฺฉยธมฺเมน,   น   ฉนทฺาทิวเสน.   สเมนาติ:   อปราธานุรูเปเนว  
ปเร  นยติ  ชย  วา  ปราชย  วา  ปาเปติ.  ธมฺมสฺส  คุตฺโตติ:  โส  
ธมฺมคุตฺโต    ธมฺมรกฺขิโต    ธมฺโมชป ฺาย    สมนฺนาคโต    เมธาวี  
วินิจฺฉยธมฺเม  ิตตฺตา `ธมฺมฏโติ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                         วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ.   
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                        ๒. ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ. (๑๙๔)  
        "น   เตน  ปณฺฑิโต  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เต  กิร  วิหาเรป  คาเมป  ภตฺตคฺค  อากุล กโรนฺตา วิจรนฺติ.  
อเถกทิวส  คาเม  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อาคเต  ทหเร  จ  สามเณเร จ  
ภิกฺขู   ปุจฺฉึสุ   "กีทิส   อาวุโส  ภตฺตคฺคนฺติ.  "ภนฺเต  มา  ปุจฺฉิตฺถ,  
ฉพฺพคฺคิยา   `มยเมว   พฺยตฺตา   มย  ปณฺฑิตา  อิเม  ปหริตฺวา  สีเส  
กจวร   อากิรตฺิวา   นีหริสสฺามาติ   วตฺวา   อมฺเห  ปฏ ิย  คเหตฺวา  
กจวร   โอกรินฺตา   ภตฺตคฺค   อากุล   กรึสูติ.   ภิกขฺู  สตฺถุ  สนติฺก  
คนฺตฺวา   ตมตฺถ   อาโรเจสส.  สตฺถา  "นาห  ภิกฺขเว  พหุ  ภาสิตฺวา  
ปเร   วิเหยมาน  `ปณฺฑิโตติ  วทามิ,  เขมิน  ปน  อเวร  อภยเมว  
ปณฺฑิต วทามีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        "น เตน ปณฺฑิโต โหติ,    ยาวตา พหุ ภาสติ;  
        เขมี อเวรี  อภโย     `ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ   "ยาวตาติ:   ยตฺตเกน    การเณน  สงฺฆมชฺฌาทีสุ  พหุ  
กเถติ,  น  เตน  ปณฺฑิโต  นาม  โหติ;  โย  ปน  สย  เขมี ป ฺจนฺน  
เวราน  อภาเวน  อเวรี  นพฺิภโย,  ต๑  อาคมฺม  มหาชนสฺส  ภย  
น โหติ; โส ปณฺฑิโต นามาติ อตฺโถติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ.  
                      
๑.  ม. สี. ยุ.  ย วา.   
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                        ๓. เอกุทานตฺเถรวตฺถุ. (๑๙๕)  
        "น   ตาวตา   ธมฺมธโรติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต เอกุทานตฺเถรนฺนาม ขีณาสว อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   เอกโกว  เอกสฺมึ  วนสณฺเฑ  วิหรติ.  เอกเมวสฺส  
อุทาน ปคุณ  
                        "อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต  
                        มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต  
                        โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน  
                        อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ.  
        โส   กริ   อุโปสถทิวเส  สยเมว  ธมฺมสฺสวน  โฆเสตฺวา  อิม  
คาถ   วทติ.  ปวีอุทฺริยนสทฺโท  วิย  เทวตาน  สาธุการสทฺโท  โหติ.  
อเถกสฺมึ   อุโปสถทิวเส   ป ฺจป ฺจสตปริวารา   เทฺว  เตปฏกา  ภิกฺขู  
ตสฺส   วสนฏาน   อคมสุ.   โส   เต  ทิสฺวาว  ตุฏมานโส  "สาธุ  
โว   กต   อิธาคจฺฉนฺเตหิ,   อชฺช   มย   ตุมฺหาก   สนติฺเก   ธมฺม  
สุณิสฺสามาติ  อาห.  "อตฺถ ิ ปน  อาวุโส  อิธ  ธมฺม โสตาโรติ. "อตฺถิ  
ภนฺเต,   อย   วนสณฺโฑ   ธมฺมสฺสวนทิวเส  เทวตาน  สาธุการสทเฺทน  
เอกนินฺนาโท  โหตีติ.  เตสุ  เอโก  เตปฏกตฺเถโร  ธมฺม  โอสาเรสิ,  
เอโก  กเถสิ.  เอกเทวตาป  สาธุการ  น  อทาสิ.  เต  อาหสุ "ตฺว  
อาวุโส    `ธมฺมสฺสวนทิวเส   อิมสฺมึ   วนสณฺเฑ   เทวตา   มหนฺเตน  
สทฺเทน   สาธุการ  เทนฺตีติ  วเทสิ,  กินฺนาเมตนฺติ.  "ภนฺเต  อ ฺเสุ   
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ทิวเสสุ   เอว   โหติ,  อชฺช  ปน  น  ชานามิ  `กิเมตนฺติ,  "เตนหิ  
อาวุโส   ตฺว   ตาว   ธมฺม  กเถหีติ.  โส  วีชนึ  คเหตฺวา  อาสเน  
นิสินฺโน  ตเมว  คาถ  วเทสิ.  เทวตา มหนฺเตน สทฺเทน สาธุการมกสุ.  
อถ    เนส   ปริวารภิกฺขู   อุชฺฌายึสุ   "อิมสฺมึ   วนสณฺเฑ   เทวตา  
มุโขโลกเนน   สาธุการ   ททนฺติ,  เตปฏกภิกฺขูสุ  เอตฺตก  ภณนฺเตสุป,  
กิ ฺจิ   ปสสนมตฺตป   อวตฺวา,   เอเกน  มหลลฺกตฺเถเรน  เอกคาถาย  
กถิตาย,  มหาสทฺเทน  สาธุการ  ททนตีฺติ.  เต  วิหารป  คนฺตฺวา สตฺถุ  
ตมตฺถ  อาโรเจสส.  สตฺถา  "นาห  ภิกขฺเว,  โย  พหุ  อุคฺคณฺหาติ วา  
ภาสติ  วา,  ต  `ธมฺมธโรติ  วทามิ;  โย ปน เอกป คาถ อุคฺคณฺหิตฺวา  
สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ, อย ธมมฺธโร นามาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        "น ตาวตา ธมฺมธโร,      ยาวตา พหุ ภาสติ;  
        โย จ อปฺปป สุตฺวาน      ธมฺม กาเยน ปสฺสติ,  
        ส เว ธมฺมธโร โหติ,     โย ธมฺม นปฺปมชฺชตีติ.  
        ตตฺถ   "ยาวตาติ:   ยตฺตเกน   อุคฺคหณ   ธารณ  วาจนาทินา  
การเณน   พหุ   ภาสติ,   ตาวตา   ตตฺตเกน   ธมฺมธโร  น  โหติ,  
วสานุรกฺขโก    ปเวณิปาลโก   นาม   โหติ.   อปฺปปติ:   โย   ปน  
อปฺปมตฺตกป   สุตฺวา   ธมมฺมนฺวาย   อตฺถมนฺวาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  
หุตฺวา     นามกาเยน     ทกฺุขาทีนิ     ปริชานนฺโต     จตุสจฺจธมฺม  
ปสฺสติ,   ส   เว   ธมฺมธโร  โหติ.  โย  ธมฺม  นปฺปมชฺชตีติ:  โยป  
อารทฺธวิริโย   หุตฺวา   "อชชฺ  อชฺเชวาติ  ปฏิเวธ  อากงฺขนฺโต  ธมฺม   
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นปฺปมชฺชติ, อยป ธมฺมธโรเยวาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                         เอกุทานตฺเถรวตฺถุ.  
                     
                ๔. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. (๑๙๖)  
        "น   เตน   เถโร  โหตีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ลกณฺุฏกภทฺทิยตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกทิวส ฺหิ,  ตสฺมึ  เถเร สตฺถ ุอุปฏาน คนฺตฺวา ปกฺกนฺตมตฺเต,  
ตึสมตฺตา   อาร ฺกา   ภิกฺขู   ต   ปสสฺนฺตาเยว  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา   นิสีทึสุ.   สตฺถา   เตส  อรหตฺตุปนิสฺสย  ทิสฺวา  อิม  ป ฺห  
ปุจฺฉิ   "อิโต   คต   เอก  เถร  ปสฺสถาติ.  "น  ปสฺสาม  ภนฺเตติ.  
"นนุ  ทฏิโ  โสติ.๑  "เอก  ภนฺเต  สามเณร ปสฺสิมฺหาติ. "น โส  
ภิกฺขเว   สามเณโร,   เถโร   เอโสติ.  "อติวิย  ขุทฺทโก  ภนฺเตติ.  
"นาห   ภิกฺขเว   มหลฺลกภาเวน  เถราสเน  นิสินฺนมตฺตเกน  `เถโรติ  
วทามิ,   โย   ปน   สจฺจานิ   ปฏิวิชฌฺิตฺวา   มหาชนสฺส  อหึสกภาเว  
 ิโต, อย เถโร นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        "น เตน เถโร[๒] โหติ,   เยนสฺส ปลติ สิโร,  
        ปริปกฺโก วโย ตสฺส,       `โมฆชิณฺโณติ วุจฺจติ;  
๑. สี. ยุ. ทิฏโ โวติ.[๒] ม. เอตฺถนฺตเร "โสติ อตฺถิ.   
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        "ยมฺหิ สจฺจ ฺจ ธมฺโม จ  อหึสา ส ฺโม ทโม,  
        ส เว วนฺตมโล ธโีร,  โส `เถโรติ ปวุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ   "ปริปกฺโกติ:  ปริณโต๑  วุฑฺฒภาว  ปตฺโตติ  อตฺโถ.  
โมฆชิณฺโณติ:   อนโฺต   เถรกรณาน   ธมฺมาน   อภาเวน   ตุจฺฉชิณฺโณ  
นาม.   สจฺจ ฺจาติ:  ยมฺหิ  ปน  ปุคฺคเล  โสฬสหากาเรหิ  ปฏิวิทธฺตฺตา  
จตุพฺพิธสจฺจ    าเณน    สจฺฉิกตตฺตา   นววิโธ   โลกุตฺตรธมฺโม   จ  
อตฺถิ.  อหึสาติ  อหึสนภาเวน๒ เทสนามตฺตเมต. ยมฺหิ ปน จตุพฺพิธาป  
อปฺปม ฺาภาวนา    อตฺถีติ    อตฺโถ.   ส ฺโม   ทโมติ:   สีล ฺเจว  
อินฺทฺริยสวโร   จ.   วนฺตมโลติ:   มคฺคาเณน   นหีตมโล.   ธีโรติ:  
ธิติสมฺปนฺโน.   เถโรติ:   โส   อิเมหิ  ถริภาวกรเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา  
`เถโรติ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสูติ.  
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.  
                    
                ๕. สมฺพหุลภิกขฺุวตฺถุ. (๑๙๗)  
        "น   วากฺกรณมตฺเตนาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต สมพฺหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ   สมเย   ทหเร   จ   สามเณเร   จ  อตฺตโน  
๑. สี. ยุ. ปริชิณฺณวุฑฺฒภิาวปตฺโต.  ๒. อตเิรกปท วยิ ขายติ.  
 อถ วา "อหึสนภาโวติ ภวิตพฺพ.   
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ธมฺมาจริยานเยว  จีวรรชนาทีนิ  เวยฺยาวจฺจานิ กโรนฺเต ทิสฺวา เอกจฺเจ  
เถรา   จินฺตยึสุ   "มยป   พฺย ฺชนสมเย   กุสลา,  อมฺหากเมว  กิ ฺจิ  
นตฺถิ;   ยนฺนูน  มย  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  เอว  วเทยฺยาม  `ภนฺเต  
มย   พฺย ฺชนสมเย   กุสลา,   `อ ฺเส  สนฺติเก  ธมฺม  อุคฺคณฺหิตฺวาป  
อิเมส    สนฺติเก   อโสเธตฺวา   มา   สชฌฺายิตฺถาติ   ทหรสามเณเร  
อาณาเปถาติ,   เอว   ห ิ  อมฺหาก   ลาภสกฺกาโร  วฑฺฒิสฺสตีติ.  เต  
สตฺถาร   อุปสงฺกมิตฺวา   ตถา   วทึส.ุ   สตฺถา   เตส  วจน  สุตฺวา  
"อิมสฺมึ   สาสเน   ปเวณิวเสเนว   เอว   วตฺตุ   ลภติ,  อิเม  ปน  
ลาภสกฺการนิสฺสิตาติ๑   ตฺวา   "อห   ตุมฺเห   วากฺกรณมตฺเตน  
"สาธุรูปาติ  น  วทามิ,  ยสฺส  ปเนเต อิสฺสาทโย ธมฺมา อรหตฺตมคฺเคน  
สมุจฺฉินฺนา, เอโสเอว สาธุรูโปติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
                "น วากฺกรณมตฺเตน     วณฺณโปกฺขรตาย วา  
                สาธุรูโป นโร โหติ    อิสฺสุกี มจฺฉรี สโ,  
                ยสฺส เจต สมุจฺฉินฺน    มูลฆจฺฉ สมูหต,  
                ส วนฺตโทโส เมธาวี   สาธุรโูปติ วุจฺจตีติ.  
                ตตฺถ    "น    วากฺกรณมตฺเตนาติ:    วจีกรณมตฺเตน   ลกฺขณ-  
สมฺปนฺนวจนมตฺเตน.     วณฺณโปกฺขรตาย    วาติ:    สรีรวณฺณสมฺปนฺน-  
มนาปภาเวน.  นโรติ:  เอตฺตเกเนว  การเณน ปรลาภาทีสุ อิสฺสามนโก  
ป ฺจวิเธน   มจฺเฉเรน   สมนฺนาคโต  เกราฏิกปกฺขภชเนน  สโ  นโร  
สาธุรูโป  นาม  น  โหติ.  ยสฺส  เจตนฺติ:  ยสฺส  จ  ปคฺุคลสฺส  เอต  
๑. สี. ยุ. ลาภสนฺนิสิตา.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 49 

อิสฺสาทิโทสชาต    อรหตฺตมคฺคาเณน    สมุจฺฉินฺน    มลูฆาต   กตฺวา  
สมูหต,   โส   วนฺตโทโส   ธมฺโมชป ฺาย   สมนนฺาคโต  `สาธุรูโปติ  
วุจฺจตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                          สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.  
                    
                ๖.  หตฺถกวตฺถุ. (๑๙๘)  
        "น  มุณฺฑเกน  สมโณติ  อิม  ธมมฺเทสน สตฺถา สาวตฺถิย วิหรนฺโต  
หตฺถก อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   วาทกฺขิตฺโต  "ตุมฺเห  อสุกเวลาย  อสุกฏาน  นาม  
คจฺเฉยฺยาถ,๑   วาท   กริสฺสามาติ   วตฺวา   ปุเรตรเมว  ตตฺถ  
คนฺตฺวา   "ปสฺสถ,  ติตฺถิยา  มม  ภเยน  น  อาคตา,  เอเสว  เนส  
ปราชโยติอาทีนิ   วตฺวา   วาทกฺขิตฺโต  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรนฺโต  วิจรติ.  
สตฺถา  "หตฺถโก  กิร  เอว  กโรตีติ  สุตฺวา  ต ปกฺโกสาเปตฺวา "สจฺจ  
กิร  ตฺว  หตฺถก  เอว  กโรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา,  "สจฺจนฺติ  วุตฺเต, "กสฺมา  
เอว  กโรส?ิ  เอวรูป  หิ  มสุาวาท กโรนฺโต สีสมุณฺฑนาทิมตฺเตเนว๒  
สมโณ   นาม   น  โหติ;  โย  ปน  อณูน ิ วา  ถูลานิ  วา  ปาปานิ  
สเมตฺวา  ิโต, อยเมว สมโณติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
๑. ม. สี. ยุ. อาคจฺเฉยฺยาถ.  ๒. สี. ยุ. สีสมุณฺฑนาทินา วิจรณมตฺเตน.   
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                "น มุณฺฑเกน สมโณ     อพฺพโต อลิก ภณ,  
                อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน    สมโณ กึ ภวิสฺสติ:  
                โย จ สเมติ ปาปานิ   อณณถูลานิ สพฺพโส,  
                สมิตตฺตา หิ ปาปาน   `สมโณติ ปวุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ   "มุณฺฑเกนาติ:  สีสมุณฺฑมตฺเตน.  อพฺพโตติ:  สีลวเตน  จ  
ธุตงฺควเตน  จ  วิรหิโต.  อลิก  ภณนฺติ:  มุสาวาท  ภณนฺโต อปฺปตฺเตสุ  
อารมฺมเณสุ   อิจฺฉาย  ปตฺเตสุ  จ  โลเภน  สมนฺนาคโต  สมโณ  นาม  
กึ  ภวิสฺสติ.  สเมตีติ:  โย  จ  ปริตฺตานิ  วา  มหนฺตานิ  วา ปาปานิ  
วูปสเมติ, โส เตส สมิตตฺตา `สมโณติ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                              หตฺถกวตฺถุ.  
                    
                ๗. อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ. (๑๙๙)  
        "น  เตน  ภิกฺขุ  โส  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา เชตวเน  
วิหรนฺโต อ ฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.  
        โส  กิร  พาหิรสมเย  ปพฺพชิตฺวา  ภิกฺข จรนฺโต จินฺเตสิ "สมโณ  
โคตโม  อตฺตโน  สาวเก  ภิกฺขาย  จรนฺเต  `ภิกฺขูติ วทติ, มป `ภิกฺขูติ  
วตฺตุ  วฏฏตีติ.  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  "โภ  โคตม  อหป  ภิกฺข  
จริตฺวา  ชีวามิ,  มป  `ภิกฺขูติ  วเทหีติ  อาห.  อถ  น  สตฺถา "นาห   
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พฺราหฺมณ  ภิกฺขนมตฺเตน  `ภิกฺขูติ  วทามิ,  น  หิ  วิส  ธมฺม  สมาทาย  
วตฺตนฺโต  ภิกฺขุ  นาม  โหติ;  โย  ปน  สพฺพสงฺขาเร  สงฺขาย  จรติ,  
โส ภิกฺขุ นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        "น เตน ภิกฺขุ โส โหติ   ยาวตา ภิกฺขเต ปเร,  
        วิส ธมฺม สมาทาย      ภิกฺขุ โหติ น ตาวตา;  
        โยธ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ    วาเหตฺวา๑ พฺรหฺมจริยวา  
        สงฺขาย โลเก จรติ,    ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ  "ยาวตาติ:  ยตฺตเกน  ปเร  ภิกฺขติ,  เตน  ภิกฺขนมตฺเตน  
ภิกฺขุ  นาม  น  โหติ.  วิสนฺติ:  วิสม  ธมฺม  วิสคนฺธ วา กายกมฺมาทิก  
ธมฺม   สมาทาย  จรนฺโต  ภิกฺขุ  นาม  น  โหติ.  โยธาติ:  โย  อิธ  
สาสเน   อุภยเปต   ปุ ฺ ฺจ   ปาป ฺจ   มคฺคพฺรหฺมจริเยน  วาเหตฺวา  
ปนุทิตฺวา   พฺรหฺมจริยวา   โหติ.   สงฺขายาติ:   าเณน.   โลเกติ:  
ขนฺธาทิโลเก   "อิเม   อชฌฺตฺติกา   ขนฺธา,   อิเม   พาหิราติ  เอว  
สพฺเพป   ธมเฺม   ชานิตฺวา   จรติ,   โส   เตน  าเณน  กิเลสาน  
ภินฺนตฺตา `ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                         อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ.  
                    
๑. สี. ยุ. พาหิตวฺา.   
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                        ๘. ติตฺถิยวตฺถุ. (๒๐๐)  
        "น   โมเนนาติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
ติตฺถิเย อารพฺภ กเถสิ.  
        เต   กิร   ภุตฺตฏาเนสุ  มนุสฺสาน  อนุโมทน  กตฺวา,  "เขม  
โหตุ,   สุข   โหตุ,  อายุ  วฑฺฒตุ;  อสุกฏาเน  นาม  กลล  อตฺถ,ิ  
อสุกฏาเน    นาม   กณฺฏโก   อตฺถ,ิ   เอวรูป   าน   คนฺตุ   น  
วฏฏตีติอาทินา  นเยน  มงฺคล  วตฺวา  ปกฺกมนฺติ.  ภิกฺขู  ปน ปมโพธิย  
อนุโมทนาทีน    อนนุ ฺาตกาเล    ภตฺตคฺเค    มนุสฺสาน    อนุโมทน  
อกตฺวาว   ปกฺกมนฺติ.   มนุสฺสา   "มย   ติตฺถิยาน   สนฺติกา   มงฺคล  
สุณาม,   ภทนฺตา   ปน   ตุณฺหีภูตาว   ปกฺกมนฺตีติ   อุชฺฌายึสุ.   ภิกฺขู  
ตมตฺถ  สตฺถ ุ อาโรเจสส.  สตฺถา  "ภิกขฺเว  อิโต  ปฏาย ภตฺตคฺคาทีสุ  
ยถาสุข   อนุโมทน   กโรถ,   อุปนิสินฺนกถ   กเถถาติ  อนุชานิ.  เต  
ตถา   กรึสุ.   มนุสฺสา   อนุโมทนาทีนิ  สุณนฺตา  อุสฺสาหปฺปตฺตา  ภิกฺขู  
นิมนฺเตตฺวา   สกฺการ   กโรนฺตา   วิจรนฺติ.   ติตฺถิยา   "มย  มุนิโน  
โมน   กโรม,   สมณสฺส   โคตมสฺส   สาวกา   ภตฺตคฺคาทีสุ  มหากถ  
กเถนฺตา    วิจรนฺตีติ   อุชฌฺายึสุ.   สตฺถา   ตมตฺถ   สุตฺวา   "นาห  
ภิกฺขเว   ตุณฺหีภาวมตฺเตน   `มุนีติ   วทามิ;  เอกจฺเจ  หิ  อชานนฺตา  
น  กเถนฺติ,  เอกจฺเจ  อวิสารทตาย,  เอกจฺเจ `มา โน อิม อติสยตฺถ  
อ ฺเ   ชานสึูติ   มจฺเฉเรน;   ตสฺมา   น  โมนมตฺเตน  มุน ิ โหติ,  
ปาปวูปสมเนน ปน มุน ินาม โหตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ   
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        "น โมเนน มุนิ โหติ    มฬฺุหรูโป อวิทฺทสุ,  
        โย จ ตุลว ปคฺคยฺห     วรมาทาย ปณฺฑิโต  
        ปาปานิ ปริวชฺเชติ,     ส มุน,ิ เตน โส มุน;ิ  
        โย มุนาติ อุโภ โลเก,  มุนิ เตน ปวุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ   "น   โมเนนาติ:   กาม  หิ  โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาเตน  
มคฺคาณโมเนน   มุน ิ  นาม   โหติ,   อิธ   ปน  ตุณฺหีภาว  สนฺธาย  
"โมเนนาติ   วุตฺต.   มฬฺุหรูโปติ:   ตุจฺฉรูโป.   อวิทฺทสูติ:   อวิ ฺ ู.  
"เอวรูโป  ห ิ ตุณฺหีภูโตป  มุนิ  นาม  น  โหติ;  อถวา,  โมเนยฺยมุนิ  
นาม   น   โหติ,   ตุจฺฉสภาโว   ปน   อ ฺาณี  จ  โหตีติ  อตฺโถ.  
โย  จ  ตุลว  ปคฺคยฺหาติ:  ยถา  ห ิ ตุล  คเหตฺวา  ิโต, อติเรก ฺเจ  
โหติ,   หรติ,   อูนก ฺเจ   โหติ,  ปกฺขิปติ;  เอวเมว  โย  อติเรก  
หรนฺโต   วิย   ปาป   หรติ  ปริวชฺเชติ  อูนก  ปกฺขิปนฺโต  วิย  กุสล  
ปริปูเรติ;    เอว ฺจ    ปน    กโรนฺโต   สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ-  
าณทสฺสนสงฺขาต   วร   อุตฺตมเมว   อาทาย   ปาปานิ  อกุสลกมฺมานิ  
ปริวชฺเชติ.  ส  มุนีติ:  โส  มุน ิ นามาติ  อตฺโถ.  เตน  โส  มุนีติ:  
"กสฺมา   ปน   โส  มุนีติ  เจ;  ย  เหฏา  วุตฺตการณ,  เตน  โส  
มุนีติ   อตฺโถ.   โย   มุนาติ   อุโภ  โลเกติ:  โย  ปุคฺคโล  อิมสฺมึ  
ขนฺธาทิโลเก   ตุล   อาโรเปตฺวา   มินนโฺต   วิย  "อิเม  อชฌฺตฺติกา  
ขนฺธา,   อิเม   พาหิราติอาทินา  นเยน  อิเม  อุโภ  อตฺเถ  มุนาติ.  
มุนิ เตน ปวุจฺจตีติ: เตน การเณน `มุนีติ ปวุจฺจติ เอวาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                            ติตฺถิยวตฺถุ.   
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                        ๙. อริยพาลิสิกวตฺถุ. (๒๐๑)  
        "น   เตน   อริโย  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต เอก อริย นาม พาลิสิก อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  ตสฺส  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  
สาวตฺถิยา    อุตฺตรทฺวารคาเม    ปณฺฑาย   จริตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  
ตโต   อาคจฺฉติ.   ตสฺม ึ  ขเณ   โส   พาลิสิโก   พลิเสน   มจฺเฉ  
คณฺหนฺโต    พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ทิสฺวา   พลสิยฏ ึ   ฉฑฺเฑตฺวา  
อฏาสิ.   สตฺถา   ตสฺส   อวิทูเร   าเน   นิวตฺติตฺวา   ิโต  "ตฺว  
กินฺนาโม,   ตฺว   กึนาโมติ  สารีปุตฺตตฺเถราทนี  นามานิ  ปุจฺฉิ.  เตป  
"อห   สารีปตฺุโต,   อห   โมคฺคลฺลาโนติ   อตฺตโน  อตฺตโน  นามานิ  
กถยึสุ.  พาลสิิโก  จินฺเตสิ  "สตฺถา  สพฺเพส  นามานิ  ปุจฺฉติ,  มมาป  
นาม   ปุจฺฉิสฺสติ   ม ฺเติ.   สตฺถา   ตสฺส   อิจฺฉ  ตฺวา  "อุปาสก  
ตฺว  โก  นามาติ๑  ปุจฺฉิตฺวา,  "อห  ภนฺเต อริโย นามาติ วุตฺเต,  
"น   อุปาสก  ตาทิโส  ปาณาติปาตี  อริโย  นาม  โหติ,  อริโย  ปน  
มหาชนสฺส อวิหึสนภาเว  ิโตติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        "น เตน อริโย โหติ    เยน ปาณานิ หึสติ;  
                อหึสา สพฺพปาณาน    `อริโยติ ปวุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ   "อหึสาติ:  อหึสเนน.  อิท  วุตฺต  โหติ  "เยน  ปาณานิ  
๑.  สี. ยุ. นาโมติ.   
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หึสติ,   น   เตน   การเณน   อริโย  โหติ;  โย  ปน  สพฺพปาณาน  
ปาณิอาทินา   อหึสเนน   เมตฺตาทิภาวนาย  ปติฏ ิตตฺตา  หึสโต  อารา  
 ิโต, อย `อริโยติ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน  พาลิสิโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ.  สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                          อริยพาลสิิกวตฺถุ.  
         
                ๑๐.  สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. (๒๐๒)  
        "น   สีลพฺพตมตฺเตนาติ   อิม   ธมมฺเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต สมพฺหุเล สีลาทิสมฺปนฺเน ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เตสุ   กริ  เอกจฺจาน  เอว  อโหสิ  "มย  สมฺปนนฺสีลา,  มย  
ธุตงฺคธรา,    มย    พหุสฺสตุา,    มย   ปนฺตเสนาสนวาสิโน,   มย  
ฌานลาภิโน,๑  น  อมฺหาก  อรหตฺต ทุลลฺภ, อิจฺฉิตทิวเสเยว อรหตฺต  
ปาปุณิสฺสามาติ.    เยป    ตตฺถ   อนาคามิโน,   เตสป   เอตทโหสิ  
"น   อมฺหาก   อิทานิ   อรหตฺต   ทุลลฺภนฺติ.  เต  สพฺเพป  เอกทิวส  
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนา  "อป  นุโข  โว๒ ภิกฺขเว  
ปพฺพชิตกิจฺจ   มตฺถก   ปตฺตนฺติ   สตฺถารา  ปุฏา  เอวมาหสุ  "ภนฺเต  
๑. สี. ยุ. ฌานาภิ ฺายาลาภิโน.  ๒. สี. ยุ. "โวติ นตฺถิ.   
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มย  เอวรูปา  จ  เอวรูปา  จ;  ตสฺมา  `อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณเยว อรหตฺต  
ปตฺตุ  สมตฺถมฺหาติ  จินฺเตตฺวา  วิหรามาติ.  สตฺถา  เตส  วจน  สตฺุวา  
"ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา   นาม   ปริสุทฺธสีลาทิมตฺตเกน   วา  อนาคามิสุข-  
มตฺตเกน  วา  `อปฺปก  โน  ภวทุกฺขนฺติ  ทฏ ุ  น  วฏฏติ,  อาสวกฺขย  
ปน   อปฺปตฺวา   `สุขิโตมฺหีติ  จิตฺต  น  อุปฺปาเทตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิมา  
คาถา อภาสิ  
                "น สีลพฺพตมตฺเตน      พาหุสจฺเจน วา ปน  
                อถวา สมาธิลาเภน    วิวิตฺตสยเนน วา  
                `ผุสามิ เนกฺขมฺมสุข     อปุถชฺุชนเสวิต'  
                ภิกฺขุ  วิสฺสาสมาปาทิ   อปฺปตฺโต อาสวกฺขยนฺติ.  
        ตตฺถ     "สีลพฺพตมตฺเตนาติ:     จตุปาริสุทฺธิสีลมตฺเตน    วา  
เตรสธุตงฺคคุณมตฺเตน    วา.   พาหุสจฺเจน   วาติ:   ติณฺณ   ปฏกาน  
อุคฺคหิตมตฺเตน   วา.   สมาธิลาเภนาติ:   อฏสมาปตฺติลาเภน   วา.  
เนกฺขมฺมสุขนฺติ:    อนาคามิสุข.    ตสฺมา    `อนาคามิสุข    ผุสามีติ  
เอตฺตกมตฺเตน    วา.    อปุถุชชฺนเสวิตนฺติ:    ปุถชุชฺเนหิ    อเสวิต  
อริเยหิ    เสวิตเมว.    ภิกฺขูติ:   เตส   อ ฺตรมาลปนฺโต   อาห.  
วิสฺสาสมาปาทีติ:    วิสฺสาส   น   อาปชฺเชยฺย.   อิท   วุตฺต   โหติ  
"ภิกฺขุ   อิมินา   สมฺปนฺนสีลาทิภาวมตฺตเกเนว   `มยฺห   ภโว  อปฺปโก  
ปริตฺตโกติ    อาสวกฺขยสงฺขาต    อรหตฺต   อปฺปตฺโต   หุตฺวา   ภิกขฺุ  
นาม   วิสฺสาส   น   อาปชฺเชยฺย;   ยถา   หิ   อปฺปมตฺตโกป  คูโถ  
ทุคฺคนฺโธ, เอว อปฺปมตฺตโกป ภโว ทุกโฺขติ.   
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        เทสนาวสาเน   เต   ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ.  สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                                  สมพฺหุลภิกฺขุวตฺถุ.  
                        ธมฺมฏวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                               เอกูนวีสติโม วคฺโค.  
         
                 ๒๐. มคฺควคฺควณฺณนา   
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                ๑.  ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. (๒๐๓)  
        "มคฺคานฏงฺคิโกติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต  
ป ฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เต   กิร   สตฺถริ  ชนปทจาริก  จรตฺิวา  ปุน  สาวตฺถิมาคเต  
อุปฏานสาลาย    นิสีทตฺิวา    "อสุกคามโต    อสกุคามสฺส    มคฺโคq  
สโม,   อสุกคามสฺส   มคฺโค   วิสโม,   สสกฺขโร,  อสกฺขโรติอาทินา  
นเยน  อตฺตนา๑  วิจริตมคฺค  อารพฺภ  มคฺคกถ  กเถสส. สตฺถา เตส  
อรหตฺตสฺส   อุปนิสฺสย   ทิสฺวา   ต   าน   อาคนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  
นิสินฺโน  "กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
"อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  "ภิกฺขเว  อย  พาหิรกมคฺโค,  ภิกฺขุนา นาม  
อริยมคฺเค   กมฺม   กาตุ   วฏฏติ,  เอว  กโรนฺโต  ภิกขฺุ  สพฺพทุกฺขา  
ปมุจฺจตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        "มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ   สจฺจาน จตุโร ปทา,  
        วิราโค เสฏโ ธมฺมาน   ทิปทาน ฺจ จกฺขุมา;  
        เอเสว มคฺโค นตฺถ ฺโ   ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา,  
        เอต ฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ   มารเสนปฺปโมหน,๒  
๑. ม. สี. ยุ. อตตฺโน.  ๒. ม. สี. ยุ. มารสฺเสต ปโมหน.   
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        เอต ฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนา   ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ;  
        อกฺขาโต โว๑ มยา   มคฺโค อ ฺาย สลฺลสตฺถน  
        ตุมฺเหหิ กิจฺจ อาตปฺป,    อกฺขาตาโร  ตถาคตา,  
        ปฏิปนนฺา ปโมกฺขนฺติ      ฌายิโน มารพนฺธนาติ.  
        ตตฺถ    "มคฺคานฏงฺคิโกติ:    ชงฺฆมคฺคาทโย   วา   โหนฺตุ  
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตมคฺคา    วา,    สพฺเพสป   มคฺคาน   สมฺมาทิฏ ิอาทีหิ  
อฏหิ  องฺเคหิ  มิจฺฉาทิฏ ิอาทีน  อฏนฺน  ปหานกโร๒ นโิรธมารมฺมณ  
กตฺวา   จตูสุป   สจฺเจสุ  ทุกฺขปริชานนาทิกิจฺจ  สาธยมาโน  อฏงฺคิโก  
มคฺโค   เสฏโ   อุตฺตโม.   สจฺจาน  จตุโร  ปทาติ:  "สจฺจ  ภเณ,  
น  กชฺุเฌยฺยาติ  อาคต  วจีสจฺจ  วา  โหตุ  "สจฺโจ พฺราหฺมโณ, สจฺโจ  
ขตฺติโยติอาทิเภท   สมฺมติสจฺจ  วา  "อิทเมว  สจฺจ,  โมฆม ฺนฺติ๓  
ทิฏ ิสจฺจ    วา    "ทกฺุข   อริยสจฺจนฺติอาทิเภท   ปรมตฺถสจฺจ   วา,  
สพฺเพสป     อิเมส    สจฺจาน    ปริชานติพฺพตฺเถน    ปหาตพฺพตฺเถน  
สจฺฉิกาตพฺพตฺเถน      ภาเวตพฺพตฺเถน     เอกปฺปฏิเวธนตฺเถน     จ  
ตถปฺปฏิเวธนตฺเถน  จ  "ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติอาทโย  จตุโร  ปทา เสฏา  
นาม.  วิราโค  เสฏโ  ธมมฺานนฺติ:  "ยาวตา  ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา  
วา  อสงฺขตา  วา,  วิราโค เตส [ธมฺมาน] อคฺคมกฺขายตีติ๔ วจนโต  
สพฺพธมฺมาน     นิพฺพานสงฺขาโต    วิราโค    เสฏโ.    ทิปทาน ฺจ  
จกฺขุมาติ:   สพฺเพสป   เทวมนุสฺสาทิเภทาน   ทฺวิปทาน  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  
๑. สี. ยุ. เว.   ๒. ม. สี. ยุ. ปหาน กโรนฺโต.  
๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑๐.  ๔. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๘.   
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จกฺขุมา   ตถาคโตว   เสฏโ.   จสทฺโท   สมฺปณฺฑนตฺโถ   อรูปธมฺเม  
สมฺปณฺเฑติ;    ตสฺมา   อรปูธมฺมานป   ตถาคโต   เสฏโ   อุตฺตโม.  
ทสฺสนสฺส   วิสุทฺธิยาติ:   มคฺคผลทสฺสนวิสุทฺธตฺถ   โย  มยา  "เสฏโติ  
วุตฺโต,   เอเสว   มคฺโค;   นตฺถ ฺโ.   เอต  หีติ:  ตสฺมา  ตุมฺเห  
เอตเมว   ปฏปิชฺชถ.   มารเสนปฺปโมหนนฺติ:   เอต   หิ  "มารโมหน  
มารว ฺจนนฺติ   วุจฺจติ.   ทุกฺขสฺสาติ   สกลสฺสาป   วฏฏทุกฺขสฺส   อนฺต  
ปริจฺเฉท     กริสฺสถาติ    อตฺโถ.    สลลฺสตฺถนนฺติ:    ราคสลฺลาทีน  
สตฺถน   นิมมฺถน   อพฺพาหณ   เอต   มคฺค   มยา  วินา  อนุสฺสวาทีหิ  
อตฺตปจฺจกฺขโต   ตฺวาว   อย   มคฺโค   อกฺขาโต,   อิทานิ  ตุมฺเหหิ  
กิเลสาน   อาตาปเนน   "อาตปฺปนฺติ   สงฺข   คต  ตสสฺ  อธิคมตฺถาย|  
สมฺมปฺปธานวิริย   กิจฺจ   กรณีย,   เกวล  หิ  อกฺขาตาโร  ตถาคตา;  
ตสฺมา   เตหิ   อกฺขาตวเสน  เย  ปฏิปนฺนา  ทฺวีหิ  ฌาเนหิ  ฌายิโน,  
เต เตภูมิกวฏฏสงฺขาตา มารพนฺธนา ปโมกฺขนฺตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   เต   ภิกฺขู   อรหตฺเต   ปติฏหสึุ.  สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.  
                          ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.   
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                        ๒. อปร ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. (๒๐๔)  
        "สพฺเพ  สงฺขาราติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ป ฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เต    กิร   สตฺถุ   สนติฺเก   กมฺมฏาน   คเหตฺวา   อร ฺเ  
ฆเฏนฺตาป   วายมนฺตาป   อรหตฺต  อปปฺตฺวา  "วิเสเสตฺวา  กมฺมฏาน  
อุคฺคณฺหิสฺสามาติ   สตฺถุ   สนฺติก   อคมสุ.  สตฺถา  "กินฺนุ  โข  อิเมส  
สปฺปายนฺติ    วีมสนฺโต    "อิเม    กสฺสปพุทฺธกาเล   วีสติวสฺสหสฺสานิ  
อนิจฺจลกฺขเณ    อนุยุ ฺชสึุ:   ตสฺมา   อนิจฺจลกฺขเณเนว   เตส   เอก  
คาถ   เทเสตุ   วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา  "ภิกฺขเว  กามภวาทีสุ  สพฺเพป  
สงฺขารา หุตฺวา อภาวตฺเถน อนิจฺจา เอวาติ อิม คาถมาห  
                "สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป ฺาย ปสฺสติ,  
                อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข,       เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ.  
        ตตฺถ   สพฺเพ   สงฺขาราติ:   "กามภวาทีสุ   อุปฺปนฺนา   ขนฺธา  
ตตฺถ    ตตฺเถว    นิรชฺุฌนโต    อนิจฺจาติ    ยทา   วิปสฺสนาป ฺาย  
ปสฺสติ,    อถ   อิมสฺมึ   ขนฺธปริหรณทุกฺเข   นิพฺพินฺทติ,   นิพฺพินฺทนฺโต  
ทุกฺขปริชานนาทิวเสน   สจฺจานิ   ปฏวิิชฺฌติ.  เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยาติ:  
วิสุทฺธตฺถาย โวทานตฺถาย เอส มคฺโคติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ.  สมฺปตฺตปริสายป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                        อปร ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 62 

        ทุติยคาถายป  เอวรปูเมว  วตฺถุ.  ตทา  หิ  ภควา  เตส ภิกฺขูน  
ทุกฺขลกฺขเณ    กตาภิโยคภาว    ตฺวา   "ภิกฺขเว   สพฺเพป   ขนฺธา  
ปฏิปฬนตฺเถน ทุกฺขา เอวาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                "สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ   ยทา ป ฺาย ปสฺสติ,  
                อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข,      เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ.  
        ตตฺถ "ทกฺุขาติ: ปฏิปฬนตฺเถน ทุกขฺา. เสส ปุรมิสทิสเมว.  
        ตติยคาถายป  เอเสว  นโย.  เกวล  หิ  เอตฺถ  ภควา  เตส  
ภิกฺขูน   ปุพฺเพ   อนตฺตลกขฺเณ  อนุยุตฺตภาว  ตฺวา  "ภิกฺขเว  สพฺเพป  
ขนฺธา อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา เอวาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        "สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ   ยทา ป ฺาย ปสฺสติ,  
        อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข,     เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ.  
        ตตฺถ    "สพฺเพ    ธมมฺาติ:    ป ฺจกฺขนฺธาเอว    อธิปฺเปตา.  
อนตฺตาติ:   "มา   ชีรนฺตุ   มา  มียนฺตูติ  วเส  วตฺเตตุ  น  สกฺกาติ  
อวสวตฺตนตฺเถน   อนตฺตา   สุ ฺา   อสฺสามิกา   อนิสฺสราติ   อตฺโถ.  
เสส ปุริมสทสิเมวาติ.   
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                        ๓.  ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (๒๐๕)  
        "อุฏานกาลมฺหีติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถวิาสิโน    กิร    ป ฺจสตา   กลุปุตฺตา   สตฺถุ   สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา   กมฺมฏาน   คเหตฺวา   อร ฺ   อคมสุ.   เตสุ   เอโก  
ตตฺเถว   โอหียิ.   อวเสสา   อร ฺเ   สมณธมฺม  กโรนฺตา  อรหตฺต  
ปตฺวา   "ปฏลิทฺธคุณ   สตฺถุ   อาโรเจสฺสามาติ  ปุน  สาวตฺถึ  อคมสุ.  
เต   สาวตฺถิโต   โยชนมตฺเต   เอกสฺมึ   คามเก   ปณฺฑาย  จรนฺเต  
ทิสฺวา    เอโก   อุปาสโก   ยาคุภตฺตาทีหิ   ปฏิมาเนตฺวา   อนุโมทน  
สุตฺวา   ปุนทวิสตฺถาย   นมินฺเตสิ.   เต   ตทเหว   สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  
ปตฺตจีวร    ปฏิสาเมตฺวา    สายณฺหสมเย    สตฺถาร    อุปสงฺกมิตฺวา  
วนฺทิตฺวา   นิสีทึสุ.   สตฺถา   เตหิ  สทธฺึ  อติวิย  ตุฏ ึ  ปเวทยมาโน  
ปฏิสนฺถารมกาสิ.   อถ  เนส  ตตฺถ  โอหีโน๑  สหายภิกฺขุ  จินฺเตสิ  
"สตฺถุ  อิเมหิ  สทฺธ ึ ปฏิสนฺถาร  กโรนฺตสฺส  มุข  นปฺปโหติ,  มยฺห ปน  
มคฺคผลาภาเวน   มยา   สทฺธึ   น  กเถติ,  อชฺเชว  อรหตฺต  ปตฺวา  
สตฺถาร  มยา  สทฺธึ  กถาเปสฺสามีติ.  เตป  ภิกฺขู  "มย  อาคมนมคฺเค  
เอเกน   อุปาสเกน  สฺวาตนาย  นิมนฺติตา  ปาโตว  ตตฺถ  คมิสฺสามาติ  
สตฺถาร   อปโลเกสส.   อถ   เนส   สหายภิกฺขุ  สพฺพรตฺตึ  จงฺกมนฺโต  
นิทฺทาวเสน    จงฺกมนโกฏิย   เอกสฺมึ   ปาสาณผลเก   ปติ.   อูรฏุ ิ  
๑. ยุ. โอหิโต.   
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ภิชฺชิ.   โส   มหาสทฺเทน   วิรวิ.  ตสฺส  เต  สหายกา  ภิกฺขู  สทฺท  
ส ฺชานิตฺวา   อิโต  จิโต  จ  อุปธาวึสุ.  เตส  ทีป  ชาเลตฺวา  ตสฺส  
กตฺตพฺพกิจฺจ   กโรนฺตานเยว   อรุโณ   อุฏหิ.   เต  ต  คาม  คนฺตุ  
โอกาส  น  ลภึสุ.  อถ  เน  สตฺถา  อาห  "กึ ภิกฺขเว ภิกฺขาจารคาม  
น   คมิตฺถาติ.   เต  "อาม  ภนฺเตติ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสส.  สตฺถา  
"น   ภิกฺขเว  เอส  อิทาเนว  ตุมฺหาก  ลาภนฺตราย  กโรติ,  ปุพฺเพป  
อกาสิเยวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริตฺวา  
        "โย ปุพฺเพ กรณียานิ    ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ,  
        วรุณกฏ     ภ ฺโชว๑      ส    ปจฺฉา    อนุตปฺปตีติ  
ชาตก๒   วิตฺถาเรสิ.  ตทา  กิร  เต  ภิกฺขู  ป ฺจสตา  มาณวกา  
อเหสส,   กุสตีมาณวโก  อย  ภิกฺขุ  อโหสิ,  อาจริโย  ปน  ตถาคโตว  
อโหสีติ.   สตฺถา   อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา   "ภิกฺขเว  โย  หิ  
อุฏานกาเล   อุฏาน   น   กโรติ   อวสนฺนสงฺกปฺโป  โหติ  กุสโีต,  
โส ฌานาทิเภท วิเสส นาธิคจฺฉตีติ วตฺวา อิม คาถมาหค  
                        "อุฏานกาลมฺหิ อนุฏหาโน  
                        ยุวา พล ีอาลสิย อุเปโต  
                        สสนฺนสงฺกปฺปมโน กสุีโต  
                        ป ฺาย มคฺค อลโส น วินฺทตีติ.  
        ตตฺถ    "อนุฏหาโนติ:    อนุฏหนฺโต:   อวายมนฺโต.   ยุวา  
พลีติ:    ปมโยพฺพเน     ิโต    พลสมปฺนฺโนป    หตฺุวา.   อาลสิย  
๑. ม. สี. ยุ. วรุณกฏภ ฺโชว.  ๒. วรุณชาตก. ขุ. ชา.  
เอก. ๒๗/๒๓. ตทฏกถา. ๒/๑๑๙.   
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อุเปโตติ:   อลสภาว   อุเปโต  โหติ  ภุตฺวา  ภุตฺวา  สยติ.  สสนฺน-  
สงฺกปฺปมโนติ:     ตีหิ     มิจฺฉาวิตกฺเกหิ    สุฏ ุอวสนฺนสงฺกปฺปจิตฺโต.  
กุสีโตติ:   นพฺิพิริโย.   อลโสติ:   โส   มหาอลโส  ป ฺาย  ทฏพฺพ  
อริยมคฺค อปสฺสนฺโต น วินฺทติ น ลภตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                        ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  
                    
                ๔. สูกรเปตวตฺถุ. (๒๐๖)  
        "วาจานุรกฺขีติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เวฬุวเน  วิหรนฺโต  
สูกรเปต อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ๑  ทิวเส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ลกฺขณตฺเถเรน  
สทฺธึ   คิชฺฌกูฏา   โอโรหนฺโต   เอกสฺมึ   ปเทเส  สิต  กตฺวา  "โก  
นุ  โข  อาวุโส  เหตุ  สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ๒ ลกฺขณตฺเถเรน ปุฏโ  
"อกาโล   อาวุโส  อิมสฺส  ป ฺหสฺส,  สตฺถุ  สนฺติเก  ม  ปุจฺเฉยฺยาสีติ  
วตฺวา    ลกฺขณตฺเถเรน    สทฺธึเยว    ราชคเห   ปณฺฑาย   จริตฺวา  
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   เวฬุวน   คนฺตฺวา๓  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ.  
อถ   น   ลกขฺณตฺเถโร   ตมตฺถ   ปุจฺฉิ.   โส  อาห  "อาวุโส  อห  
เอก  เปต  อทฺทส,  ตสฺส  ติคาวุตปฺปมาณ  สรีร,  ต  มนุสฺสสรีรสทิส,  
สีส   ปน   สกูรสฺส  วิย,  ตสฺส  มุเข  นงฺคุฏ  ชาต,  ตโต  ปฬุวา  
๑. สี. โส กิร เอกทิวส.  ๒. สี. ยุ. ปาตุกมฺเม.  ๓. สี. ยุ. อาคนฺตฺวา   
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ปคฺฆรนฺติ;  สฺวาห  `น  เม  เอวรูโป  สตฺโต  ทิฏปุพฺโพติ  ต  ทิสฺวา  
สิต   ปาตฺวากาสินฺติ.   สตฺถา  "จกฺขุภูตา  วต  ภิกฺขเว  มม  สาวกา  
วิหรนฺตีติ  วตฺวา  "อหมฺเปต  สตฺต  โพธิมณฺเฑเยว  อทฺทส,  `เย  ปน  
เม   น   สทฺทเหยฺยย,   เตส   อหิตาย   อสฺสาติ  ปเรส  อนุกมฺปาย  
น  กเถสึ,  อิทานิ[๑]   โมคฺคลฺลาน  สกขึฺ  ลภิตฺวา  กเถมิ,  สจฺจ  
ภิกฺขเว   โมคฺคลฺลาโน   อาหาติ.   ต  สตฺุวา  ภิกฺขู  สตฺถาร  ปุจฺฉึสุ  
"กึ   ปน   ภนฺเต   ตสฺส   ปุพฺพกมฺมนฺติ.   สตฺถา   "เตนหิ  ภิกฺขเว  
สุณาถาติ อตีต อาหริตฺวา ตสฺส ปุพฺพกมฺม กเถสิ:  
        กสฺสปพุทฺธกาเล  กเิรกสฺมึ  คามกาวาเส  เทฺว  เถรา สมคฺควาส  
วสึสุ.  เตสุ  เอโก  สฏ ิวสฺโส,  เอโก  เอกูนสฏ ิวสฺโส. โส อิตรสฺส  
ปตฺตจีวรมาทาย   วิจร,ิ   สามเณโร  วิย  สพฺพ  วตฺตปฏิวตฺต  อกาสิ.  
เตส  เอกมาตุกุจฺฉิย  วุตฺถภาตีน๒ วิย สมคฺควาส วสนฺตาน วสนฏาน  
เอโก   ธมฺมกถิโก  อาคมิ.  ตทา  จ  ธมมฺสฺสวนทิวโส  โหติ.  เถรา  
ต   สงฺคณฺหิตฺวา   "ธมฺมกถ   โน   กเถหิ   สปฺปุรสิาติ  อาหสุ.  โส  
ธมฺมกถ   กเถสิ.   เถรา   "ธมฺมกถิโก   โน   ลทฺโธติ   ตุฏจิตฺตา  
ปุนทิวเส   ตมาทาย   ธุรคาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  กตภตฺตกิจฺจา  
"อาวุโส   หิยโฺย   ิตฏานโต๓  โถก  ธมฺมกถ  กเถหีติ  มนุสฺสาน  
ธมฺม   กถาเปสส.  มนุสฺสา  ธมฺมกถ  สตฺุวา  ปุนทิวสตฺถายป  นมินฺตยึสุ.  
เอว  สมนฺตา  ภิกฺขาจารคาเมสุ  เทฺว  เทฺว  ทิวเส  ตมาทาย ปณฺฑาย  
จรึสุ.  ธมฺมกถิโก  จินฺเตสิ  "อิเม  เทฺว  อติมุทุกา,  มยา  อุโภเปเต  
๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร `เมติ อตฺถิ.  ๒. ม. สี. ยุ. วุตฺถภาตูน.  
๓. ม. กถิตฏานโต ว.   
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ปลาเปตฺวา   อิมสฺมึ  วิหาเร  วสิตุ  วฏฏตีติ.  โส  สาย  เถรุปฏาน  
คนฺตฺวา  ภิกฺขูน๑  อุฏาย คตกาเล นิวตฺติตฺวา มหาเถร อุปสงฺกมิตฺวา  
"ภนฺเต   กิ ฺจิ   วตฺตพฺพ  อตฺถีติ  วตฺวา,  "กเถหิ  อาวุโสติ  วุตฺเต,  
โถก    จินฺเตตฺวา   "ภนฺเต   กถา   นาม   มหาสาวชฺชาติ   วตฺวา  
อกเถตฺวาว   ปกฺกามิ.  อนเุถรสฺสาป  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตเถว  อกาสิ.  
โส   ทุติยทิวเส   ตเถว  กตฺวา,  ตติยทิวเส  เตส  อติวิย  โกตุหเล  
อุปฺปนฺเน,   มหาเถร   อุปสงฺกมิตฺวา   "ภนฺเต  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  อตฺถิ,  
ตุมฺหาก   ปน   สนฺติเก  วตฺตุ  น  วิสหามีติ  วตฺวา,  เถเรน  "โหตุ  
อาวุโส,   กเถหีติ   นิปฺปฬิโต   อาห   "กึ   ปน   ภนฺเต  อนุเถโร  
ตุมฺเหหิ   สทธฺึ   วิสภาโคติ.   "สปฺปุรสิ   กึ   นาเมต  กเถสิ,  มย  
เอกมาตุกุจฺฉิย   วุตฺถปุตฺตา   วิย,  อมฺเหสุ  เอเกน  ลทฺธ  อิตเรนาป  
ลทฺธเมว   โหติ,   มยา   เอตสฺส  เอตฺตก  กาล  อคุโณ  ทิฏปุพฺโพ  
นตฺถีติ.   "เอว   ภนฺเตติ.  "อาม  อาวุโสติ.  "ภนฺเต  ม  อนุเถโร  
เอวมาห  `สปฺปุริส  ตฺว  กุลปุตฺโต,  `อย  มหาเถโร  ลชชฺี  เปสโลติ  
เอเตน  สทฺธึ  สมฺโภค  กโรนฺโต  อุปปริกฺขิตฺวา  กเรยฺยาสีติ, เอวเมส  
ม  อาคตทิวสโต  ปฏาย  วเทตีติ.  มหาเถโร  ต สตฺุวาว กุทฺธมานโส  
ทณฺฑาภิหต   กุลาลภาชน   วิย   ภิชฺช.ิ   อิตโรป  อุฏาย  อนุเถรสฺส  
สนฺติก   คนฺตฺวา  ตเถว  อโวจ.  โสป  ตเถว  ภิชชฺิ.  เตสุ  กิ ฺจาป  
เอตฺตก   กาล   เอโกป   วิสุ   ปณฺฑาย   ปวิฏปุพฺโพ  นาม  นตฺถ,ิ  
ปุนทิวเส  ปน  วิสุ  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา,  อนุเถโร  ปุเรตร  อาคนฺตฺวา  
๑. "ตตฺถ เทฺวเยว เถรา วสึสูติ ปุพฺเพ ทสฺสิต วิย อโหสิ.   
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อุปฏานสาลาย  อฏาส,ิ  มหาเถโร  ปจฺฉา  อคมาสิ.๑  ต ทิสฺวา  
อนุเถโร   จินเฺตสิ   "ก ึ  นุ   โข   อิมสฺส  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตพฺพ  
อุทาหุ   โนต.ิ   โส   "นทานิ  ปฏิคฺคเหสฺสามีติ  จินฺเตตฺวาป  "โหตุ,  
น  มยา  เอวรูป  กตปุพฺพ,  มยา  อตฺตโน  วตฺต  หาเปตุ  น วฏฏตีติ  
จิตฺต   มุทุก   กตฺวา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  "ภนฺเต  ปตฺตจีวร  เทถาติโ  
อาห.   อิตโร   "คจฺฉ  ทุพฺพินีต,  น  ตฺว  มม  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตุ  
ยุตฺตรูโปติ   อจฺฉร  ปหรตฺิวา,  เตน  "อาม  ภนฺเต,  อหป  `ตุมฺหาก  
ปตฺตจีวร   น   ปฏิคฺคเหสฺสามีติ   จินฺเตสินฺติ  วุตฺเต,  "อาวุโส  นวก  
กึ   ตฺว  จินฺเตสิ  `มม  อิมสฺมึ  วิหาเร  โกจิ  สงฺโค  อตฺถีติ  อาห.  
อิตโรป   "ตุมฺเห   ปน  ภนฺเต  กิเมว  ม ฺถ  `มม  อิมสฺมึ  วิหาเร  
โกจิ   สงฺโค  อตฺถีติ,  เอโส  โว  วิหาโรติ  วตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  
นิกฺขมิ.   อิตโรป   นกิฺขมิ.   เต   เอกมคฺเคนาป  อคนฺตฺวา,  เอโก  
ปจฺฉิมทฺวาเรน   มคฺค   คณฺหิ,   เอโก   ปุรตฺถิมทฺวาเรน.  ธมฺมกถิโก  
"ภนฺเต  มา  เอว  กโรถ,  มา  เอว  กโรถาติ  วตฺวา "ติฏาวุโสติ  
วุตฺเต,  นิวตฺติ.  โส  ปุนทวิเส  ธุรคาม  ปวิฏโ,  มนุสฺเสหิ  "ภนฺเต  
ภทนฺตา   กุหนิฺติ   วุตฺเต,   "อาวุโส  มา  ปุจฺฉถ,  ตุมฺหาก  กุลุปกา  
หิยฺโย   กลห  กตฺวา  นิกฺขมึสุ,  อห  ยาจนฺโตป  นิวตฺเตตุ  นาสกฺขินฺติ  
อาห.   เตสุ  พาลา  ตุณฺหี  อเหสส,  ปณฺฑิตา  ปน  "อมฺเหหิ  เอตฺตก  
กาล   ภทนฺตาน   กิ ฺจิ   ขลิต   นาม   น   ทิฏปุพฺพ,   เตส  ภย  
อุปฺปชฺชมาน    อิม    นิสสฺาย   อุปฺปนนฺ   ภวิสฺสตีติ   โทมนสฺสปฺปตฺตา  
๑. อาคจฺฉีติ ยตฺุตตร.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 69 

อเหสส.  เตป  เถรา  คตฏาเน  จิตฺตสุข  นาม  น  ลภึสุ. มหาเถโร  
จินฺเตสิ   "อโห   นวกสฺส  ภิกฺขุโน  ภารยิ  กมฺม  กต,  มุหุตฺต  ทิฏ  
นาม  อาคนฺตุกภิกฺขุ  อาห  `มหาเถเรน  สทฺธ ึ สมโฺภค  มา  อกาสีติ.  
อิตโรป  จินฺเตสิ  "อโห  มหาเถรสฺส  ภาริย  กมฺม  กต,  มุหุตฺต ทิฏ  
นาม   อาคนฺตุกภิกฺขุ   อาห   `อิมินา   สทฺธึ  สมฺโภค  มา  อกาสติี.  
เตส   เนว   สชฺฌาโย   น  มนสิกาโร  อโหสิ.  เต  วสฺสสตจฺจเยน  
ปจฺฉิมทิสาย  เอก  วิหาร  อคมสุ.  เตส  เอกเมว  เสนาสน  ปาปุณิ.  
มหาเถเร   ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสินฺเน,  อิตโรป  ปาวิสิ.  มหาเถโร  
ต   ทิสฺวาว   ส ฺชานิตฺวา   อสฺสูนิ   สนฺธาเรตุ   นาสกฺขิ.   อิตโรป  
มหาเถร   ส ฺชานิตฺวา   อสฺสุปุณฺเณหิ  เนตฺเตหิ  "กเถมิ  น ุ โข  มา  
กเถมีติ   จินฺเตตฺวา   "น   ต  สทฺเธยฺยรปูนฺติ  เถร  วนฺทิตฺวา  อาห  
"ภนฺเต   อห   เอตฺตก   กาล   ตุมฺหาก  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  วิจรึ,^  
อป   น ุ  เม  กายทฺวาราทีสุ  ตุมฺเหหิ  กิ ฺจิ  อสารุปฺป  ทฏิปุพฺพนฺติ.  
"น   ทิฏปุพฺพ   อาวุโสติ.   "อถ  กสฺมา  ธมฺมกถิก  อโวจุตฺถ  `มา  
เอเตน  สทฺธึ  สมฺโภค  อกาสีติ.  "นาห  อาวุโส  เอว  กเถมิ, ตยา  
กิร   มม  อนตฺเร  เอว  วุตฺตนฺติ.  "อหป  ภนฺเต  น  วทามีติ.  เต  
ตสฺมึ   ขเณ   "เตน   อมฺเห   ภินฺทิตุกาเมน   เอว  วุตฺต  ภวิสฺสตีติ  
ตฺวา    อ ฺม ฺ    อจฺจย   เทสยึสุ.   เต   วสฺสสต   จิตฺตสฺสาท  
อลภนฺตา   ต   ทิวส   สมคฺคา  หุตฺวา  "อายาม,  ต  ตโต  วิหารา  
นิกฺกฑฺฒิสฺสามาติ    ปกฺกมิตฺวา    อนปุุพฺเพน    ต    วิหาร   อคมสุ.  
ธมฺมกถิโกป   เถเร   ทิสฺวา   ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตุ  อุปค ฺฉิ.  เถรา   
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"น   ตฺว   อิมสฺมึ   วิหาเร   วสิตุ  ยุตฺตรโูปติ  อจฺฉร  ปหรึสุ.  โส  
สณฺาตุ    อสกฺโกนฺโต    ตาวเทว   นิกฺขมิตฺวา   ปลายิ.   อถ   น  
วีสติ   วสฺส   สหสฺสานิ  กโต  สมณธมฺโม  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ.  ตโต  
จวิตฺวา    อวีจิมฺหิ    นิพฺพตฺโต   เอก   พุทฺธนฺตร   ปจิตฺวา   อิทานิ  
คิชฺฌกูเฏ วุตฺตปฺปกาเรน อตฺตภาเวน ทุกฺข อนุโภติ.  
        สตฺถา   อิท   ตสฺส   ปุพฺพกมฺม   อาหริตฺวา  "ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  
นาม กายาทีหิ อุปสนฺตรูเปน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                        "วาจานุรกฺขี มนสา สุสวุโต  
                        กาเยน  จ อกุสล น กยริา  
                        เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย  
                        อาราธเย มคฺคมิสิปฺปเวทิตนฺติ.  
        ตสฺสตฺโถ    "จตุนฺน    วจีทุจฺจริตาน   วชฺชเนน   วาจานุรกฺขี,  
อภิชฺฌาทีน   อนุปฺปาทเนน   มนสา   สุฏ ุ   สวุโต,  ปาณาติปาตาทโย  
ปชหนฺโต  กาเยน  จ  อกสุล  น กยริา, เอว๑ เอเต ตโย กมฺมปเถ  
วิโสธเย;   เอว   วิโสเธนฺโต  หิ  สีลกฺขนฺธาทีน  เอสเกหิ  พุทฺธาทีหิ  
อิสีหิ ปเวทิต อฏงฺคิก มคฺค อาราเธยฺยาติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                           สูกรเปตวตฺถุ.  
                     
๑. สี. ยุ.  "เอวนฺติ นตฺถิ.   
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                        ๕. โป ิลตฺเถรวตฺถุ. (๒๐๗)  
        "โยคา   เวติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
โป ิล นาม เถร อารพฺภ กเถสิ.  
        โส    กริ   สตฺตนฺน   พุทฺธาน   สาสเน   เตปฏโก   ป ฺจนฺน  
ภิกฺขุสตาน    ธมฺม   วาเจสิ.   สตฺถา   จินฺเตสิ   "อิมสฺส   ภิกฺขุโน  
`อตฺตโน    ทกฺุขนิสฺสรณ   กริสฺสามีติ   จิตฺตป   นตฺถ,ิ   สเวเชสฺสามิ  
นนฺติ.   ตโต   ปฏาย   ต   เถร   อตฺตโน  อุปฏาน  อาคตกาเล  
"เอหิ   ตุจฺฉโป ิล,   นิสีท  ตุจฺฉโป ิล,  ยาหิ  ตุจฺฉโป ิลาติ  วเทติ,  
อุฏาย   คตกาเลป   "ตุจฺฉโป ิโล   คโตติ   วเทติ.   โส  จินฺเตสิ  
"อห   สาฏกถานิ   ตีณิ   ปฏกานิ   ธาเรมิ,   ป ฺจนฺน   ภิกฺขุสตาน  
อฏารส  มหาคเณ  ธมฺม  วาเจมิ,  อถ  จ  ปน  ม  สตฺถา  อภิกฺขณ  
`ตุจฺฉโป ิลาติ   วเทติ,  อทฺธา  ม  สตฺถา  ฌานาทีน  อภาเวน  เอว  
วเทตีติ.   โส   อุปฺปนฺนสเวโค   "อร ฺ  อิทานิ  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  
กริสฺสามีติ   สยเมว   ปตฺตจีวร   สวิทหิตฺวา   ปจฺจูสกาเล  สพฺพปจฺฉา  
ธมฺม  อุคฺคณฺหิตฺวา๑  นิกฺขมนฺเตน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  นิกฺขมิ.  ปริเวเณ  
นิสีทิตฺวา   สชฺฌายนฺตา   ต   "อาจริโยติ   น  สลฺลกเฺขสส.  โส  วีส  
โยชนสต   คนฺตฺวา,   เอกสฺมึ  อร ฺาวาเส  ตึส  ภิกฺขู  วสนฺติ,  เต  
อุปสงฺกมิตฺวา   สงฺฆตฺเถร   วนฺทิตฺวา  "ภนฺเต  อวสฺสโย  เม  โหถาติ  
อาห.   "อาวุโส  ตฺว  ธมมฺกถิโก,  อมฺเหหิ  นาม  ต  นิสฺสาย  กิ ฺจิ  
๑. สี. ยุ. ปคฺคณฺหิตวฺา.   
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ชานิตพฺพ  ภเวยฺย,  กสฺมา  เอว  วเทสีติ.  "มา  ภนฺเต เอว กโรถ,  
อวสฺสโย  เม  โหถาติ.  เต  ปน  สพฺเพ ขีณาสวาว. อถ น มหาเถโร  
"อิมสฺส   อุคฺคห   นิสฺสาย   มาโน   อตฺถิเยวาติ   อนุเถรสฺส  สนติฺก  
ปหิณิ.  โสป  ต  ตเถวาห.  อิมินา  นีหาเรน  สพฺเพป  ต  เปเสนฺตา  
ทิวาฏาเน   นิสีทิตฺวา   สจิูกมฺม  กโรนฺตสฺส  สพฺพนวกสฺส  สตฺตวสฺสิก-  
สามเณรสฺส  สนฺติก  ปหณึิสุ.  เอวมสฺส  มาน  นีหรึสุ.  โส  นีหตมาโน  
สามเณรสฺส   สนฺติเก   อ ฺชลึ   ปคฺคเหตฺวา   "อวสฺสโย   เม  โหหิ  
สปฺปุริสาติ  อาห.  "อโห  อาจริย  ก ึ นาเมต กเถถ, ตุมฺเห มหลฺลกา  
พหุสฺสุตา,    ตุมฺหาก    สนฺติเก    มยา   กิ ฺจิ   การณ   ชานิตพฺพ  
ภเวยฺยาติ.   "มา   เอว  กริ  สปฺปุริส,  โหหิเยว  เม  อวสฺสโยติ.  
"ภนฺเต   สเจ   โอวาทกฺขมา   ภวิสฺสถ,  ภวิสฺสามิ  โว  อวสฺสโยติ.  
"โหมิ   สปฺปรุิส,   อห   `อคฺคึ  ปวิสาติ  วุตฺเต,  อคฺคึป  ปวิสิสฺสามิ  
เอวาติ.   อถ   น   โส   อวิทูเร   เอก  สร  ทสฺเสตฺวา  "ภนฺเต  
ยถา  นิวตฺถปารุตาว  อิม  สร  ปวิสถาติ  อาห.  โส  หิสฺส  มหคฺฆาน  
ทุปฏฏจีวราน    นิวตฺถปารุตภาว   ตฺวาป   "โอวาทกฺขโม   น ุ  โข  
โนติ   วีมสนฺโต  เอวมาห.  เถโรป  เอกวจเนเนว  โอตริ.  อถ  น  
จีวรกณฺณาน   เตมนกาเล   "เอถ   ภนฺเตติ   วตฺวา,  เอกวจเนเนว  
อาคนฺตฺวา    ิต  อาห  "ภนฺเต  เอกสฺมึ  วมฺมิเก  ฉ  ฉิทฺทานิ,  ตตฺถ  
เอเกน   ฉิทฺเทน   โคธา  อนฺโต  ปวิฏา,  ต  คณฺหิตุกาโม  อิตรานิ  
ป ฺจ   ฉิทฺทานิ  ถเกตฺวา  ฉฏ  ภินฺทิตฺวา  ปวิฏจฺฉิทฺเทเนว  คณฺหาติ;   
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เอว  ตุมฺเหป  ฉทฺวาริเกสุ อารมฺมเณสุ๑ เสสานิ ป ฺจ ทฺวารานิ ปธาย  
มโนทฺวาเร   กมฺม   ปฏเปถาติ.   พหุสฺสุตสฺส  ภิกขฺุโน  เอตฺตเกเนว  
ปทีปุชฺชลน    วิย   อโหสิ.   โส   "เอตฺตกเมว   โหตุ   สปฺปุริสาติ  
กรชกาเย าณ โอตาเรตฺวา สมณธมฺม อารภิ.  
        สตฺถา   วีสโยชนสต  มตฺถเก  นิสนิฺโนว  ต  ภิกฺขุ  โอโลเกตฺวา  
"ยเถวาย   ภิกฺขุ   ภูริป ฺโ;   เอวเมว  เตน  อตฺตาน  ปติฏาเปตุ  
วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา   เตน   สทฺธ ึ  กเถนฺโต  วิย  โอภาส  ผริตฺวา  
อิม คาถมาห  
        "โยคา เว ชายเต ภูริ,   อโยคา ภูริสงฺขโย,'  
                เอต เทฺวธาปถ ตฺวา    ภวาย วิภวาย จ  
                ตถตฺตาน นิเวเสยฺย;     ยถา ภูริ ปวฑฺฒตีติ.  
        ตตฺถ  "โยคาติ:  อฏตฺตึสาย  อารมฺมเณสุ  โยนิโส  มนสกิารา.  
ภูรีติ:   ปวีสมาย  วิตฺถตาย  ป ฺาเยต  นาม.  สงฺขโยติ:  วินาโส.  
เอต   เทฺวธาปถนฺติ:   เอต   โยค ฺจ   อโยค ฺจ.   ภวาย  วิภวาย  
จาติ:    วฑฺฒิยา   จ   อวฑฺฒิยา   จ.   ตถตฺตานนฺติ:   ยถา   อย  
ภูริสงฺขาตา ป ฺา ปวฑฺฒติ; เอว อตฺตาน นิเวเสยฺยาติ อตฺโถ.  
                คาถาวสาเน โป ิลตฺเถโร อรหตฺเต ปติฏหีติ.  
                                  โป ิลตฺเถรวตฺถุ.  
                   
๑. "ฉสุ ทฺวาเรสูติ ภวิตพฺพ.   
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                        ๖. มหลลฺกตฺเถรวตฺถุ. (๒๐๘)  
        "วน   ฉินฺทถาติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
สมฺพหุเล มหลฺลเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เต   กิร   คิหิกาเล   สาวตฺถิย   กฏุมฺพิกา   อฑฺฒา  มหทฺธนา  
อ ฺม ฺ   สหายกา   เอกโต   ปุ ฺานิ   กโรนฺตา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  
สุตฺวา   "มย   มหลฺลกา,   กึ  โน  ฆราวาเสนาติ  สตฺถาร  ปพฺพชชฺ  
ยาจิตฺวา    ปพฺพชึสุ,    มหลฺลกภาเวน    ปน    ธมมฺ    ปรยิาปุณิตุ  
อสกฺโกนฺตา   วิหารปริยนเฺต   ปณฺณสาล   กาเรตฺวา   เอกโต  วสึสุ,  
ปณฺฑาย   จรนฺตาป  เยภุยฺเยน  ปุตฺตทารสฺเสว  เคห  คนฺตฺวา  ภุ ฺชึสุ.  
เตสุ  เอกสฺส  ปุราณทุติยิกา  มธุรปาณิกา  นาม.  สา  เตส  สพฺเพสป  
อุปการิกา  อโหสิ;  ตสฺมา  สพฺเพป  อตฺตนา  ลทฺธ  อาหาร  คเหตฺวา  
ตสฺสาเอว   เคเห   นิสีทิตฺวา   ภุ ฺชนฺติ.   สาป   เนส  ยถาสนฺนิหิต  
สูปพฺย ฺชน   เทติ.   สา   อ ฺตเรน  อาพาเธน  ผุฏา  กาลมกาสิ.  
อถ   เต   มหลฺลกตฺเถรา   สหายกตฺเถรสฺส  ปณฺณสาลาย  สนฺนปิติตฺวา  
อ ฺม ฺ   คีวาสุ   คเหตฺวา   "มธุรหตฺถรสา   อุปาสิกา   กาลกตาติ  
วิลปนฺตา  โรทึสุ,  ภิกฺขูหิ  จ  สมนฺตโต  อุปธาวิตฺวา  "กิมิท  อาวุโสติ  
ปุฏา    "ภนฺเต   สหายสฺส   โน   ปรุาณทุติยิกา   กาลกตา,   สา  
อมฺหาก  อติวิย  อุปการิกา,  อิทานิ  กโุต  ตถารูป  ลภิสฺสาม,  อิมินา  
การเณน   โรทามาติ   อาหสุ.   ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสส.  
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  "กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ   
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ปุจฺฉิตฺวา,  "อิมาย  นามาติ วุตฺเต, "น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปเต,  
ตสฺสา   กากโยนิย   นิพฺพตฺติตฺวา   สมทฺุทตีเร  จรมานาย  สมุทฺทอูมิยา  
สมุทฺท  ปเวเสตฺวา  มาริตาย,  กากา  หุตฺวา  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา,  
`ต   นีหริสฺสามาติ   มุขตุณฺฑเกหิ   มหาสมุทฺท   อุสฺสิ ฺจนฺตา   กิลมึสูติ  
วตฺวา อตีต อาหริตฺวา  
        "อป นุ หนุกา สนฺตา,   มุข ฺจ ปริสุสฺสติ,  
        โอรมาม น ปาเรม,   ปูรเตว มโหทธีติ  
อิม  กากชาตก๑  วิตฺถาเรตฺวา  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  "ภิกฺขเว  
ราคโทสโมหวน   นิสฺสาย  ตุมฺเหหิ  อิท  ทุกฺข  ปตฺต,  ต  วน  ฉินฺทิตุ  
วฏฏติ, เอว นิทฺทุกฺขา ภวิสฺสถาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
        "วน ฉินฺทถ มา รกุขฺ,   วนโต ชายเต ภย,  
        เฉตฺวา วน วนฏ ฺจ   นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว;  
                ยาว ฺหิ วนฏโ น ฉิชฺชติ  
                อณุมตฺโตป นรสฺส นาริสุ  
                ปฏิพทฺธมโนว ตาว โส  
                วจฺโฉ ขีรปโกว มาตรีติ.  
        ตตฺถ   "มา   รกฺุขนฺติ:  สตฺถารา  ห ิ "วน  ฉินฺทถาติ  วุตฺเต,  
เตส   อจิรปฺปพฺพชิตาน   "สตฺถา   อมฺเห   วาสีอาทีนิ  คเหตฺวา  วน  
ฉินฺทาเปตีติ  รุกฺข  ฉินฺทิตุกามตาจิตฺต๒  อุปฺปชฺชติ;  อถ  เน  "มยา  
ราคาทิกิเลสวน   สนฺธาเยต   วุตฺต,  น  รุกฺเขติ  ปฏิเสเธนฺโต  "มา  
๑. กากชาตก. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๒. ตทฏกถา. ๒/๓๙๓.  
๒. ม. สี. ยุ. "จติฺตนฺติ นตฺถิ.   
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รุกฺขนฺติ   อาห.   วนโตติ:   ยถา   ปกติวนโต   สีหาทิภย   ชายติ;  
เอว   ชาติอาทิภยป   กิเลสวนโต  ชายตีติ  อตฺโถ.  วน  วนฏ ฺจาติ  
เอตฺถ  มหนฺตา  รุกฺขา  วน  นาม,  ขุทฺทกา  ตสฺมึ  วเน  ิตา วนฏา  
นาม;   ปุพฺพุปฺปตฺติกา   รกฺุขา   วา   วน   นาม,  อปราปรุปฺปตฺติกา  
วนฏา   นาม;   เอวเมว   มหนฺตมหนฺตา  ภวกฑฺฒนกา  กิเลสา  วน  
นาม,   ปวตฺติย   วิปากทายกา   วนฏา   นาม;  ปุพฺพุปฺปตฺติกา  วา  
วน   นาม,   อปราปรุปฺปตฺติกา   วนฏา   นาม.   ต   ปน  อุภยป  
จตุตฺถมคฺคาเณน   ฉินฺทิตพฺพ,   เตนาห   "เฉตฺวา  วน  วนฏ ฺจาติ.  
นิพฺพนา   โหถาติ:   นิกกฺิเลสา   โหถ.   ยาว ฺหิ   วนฏโติ:  ยาว  
เอส  อณุมตฺโตป  กิเลสวนฏโ  นรสฺส  นารีสุ  น  ฉิชฺชติ;  ตาว  โส  
ขีรปโก วจฺโฉ มาตริ วิย ปฏิพทฺธมโน ลคฺคจิตฺโต ว โหตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   เต   มหลฺลกตฺเถรา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ.  
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                          มหลลฺกตฺเถรวตฺถุ.  
                   
        ๗. สารปีุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.๑ (๒๐๙)  
        "อุจฺฉินฺทาติ    อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต  
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก อารพฺภ กเถสิ.  
        เอโก    กิร   สุวณฺณการกปุตฺโต   อภิรูโป   เถรสฺส   สนฺติเก  
๑. ม. สี. ยุ. สุวณฺณการตฺเถรสฺส วตฺถุ.   
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ปพฺพชิ.   เถโร  "ตรุณาน  ราโค  อุสฺสนฺโน  โหตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  
ราคปฏิฆาตาย   อสุภกมฺมฏาน   อทาสิ.   ตสฺส   ปน  ต  อสปฺปาย;  
ตสฺมา   อร ฺ   ปวิสิตฺวา   เตมาส   วายมนฺโต   จิตฺเตกคฺคตามตฺตป  
อลภิตฺวา   ปนุ   เถรสฺส   สนฺติก   อาคนฺตฺวา,   เถเรน   "อุปฏ ิต  
เต    อาวุโส    กมฺมฏานนฺติ   วุตฺเต,   ต   ปวตฺตึ   อาโรเจสิ.  
อถสฺส    เถโร   "กมฺมฏาน   น   สมปฺชฺชตีติ   โวสาน   อาปชชฺิตุ  
น  วฏฏตีติ  วตฺวา  ปุน  ตเทว  กมฺมฏาน  สาธุก  กเถตฺวา  อทาสิ.  
โส   ทุติยวาเรป   ก ฺจิ   วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  อาคนฺตฺวา  
เถรสฺส   อาโรเจสิ.[๑]  เถโรป  สการณ  สอุปม  กตฺวา  ตเทว  
กมฺมฏาน    อาจิกฺขิ.    โส    ปุนป    อาคนฺตฺวา    กมฺมฏานสฺส  
อสมฺปชฺชนภาว   กเถสิ.   เถโร   จินฺเตสิ   "การโก   ภิกฺขุ  อตฺตนิ  
วิชฺชมาเน   กามฉนฺทาทโย   `วิชฺชมานาติ  อวิชฺชมาเน  `อวิชฺชมานาติ  
จ  ชานาติ;  อย ฺจาป  ภิกฺขุ  การโก  โน  อการโก,  ปฏิปนฺโน  โน  
อปฺปฏิปนฺโน;   อห   ปเนตสฺส  อชฺฌาสย  น  ชานามิ,  พุทฺธเวเนยฺโย  
เอโส   ภวิสสฺตีติ   ต   อาทาย  สายณฺหสมเย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  
"อย  ภนฺเต  มม  สทฺธิวิหาริโก,  อิมสฺส  มยา  อิมินา  การเณน  อิท  
นาม กมฺมฏาน ทินฺนนฺติ สพฺพ ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ.  
        อถ   น  สตฺถา  "อาสยานุสยาณ  นาเมต  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  
ทสสหสฺสโลกธาตุ    อุนนฺาเทตฺวา    สพฺพ ฺ ุต   ปตฺตาน   พุทฺธานเยว  
โหตีติ   วตฺวา   "กตรกุลา   นุ   โข  เอส  ปพฺพชโิตติ  อาวชฺชนฺโต  
๑. ม. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "อถสฺสาติ อตฺถิ.   
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"สุวณฺณการกุลาติ   ตฺวา   อตีเต   อตฺตภาเว   โอโลเกนฺโต   ตสฺส  
สุวณฺณการกุเลเยว    ปฏปิาฏิยา    นิพฺพตฺตานิ   ป ฺจ   อตฺตภาวสตานิ  
ทิสฺวา    "อิมนิา    ทหเรน    ทีฆรตฺต   สุวณฺณการกมฺม   กโรนฺเตน  
`กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ   กริสสฺามีติ   รตฺตสุวณฺณเมว   สมฺปริวตฺติต,  
อิมสฺส      อสุภปฏิกูลกมฺมฏาน     น     วฏฏติ,     มนาปเมวสฺส  
กมฺมฏานสปฺปายนฺติ   จินฺเตตฺวา   "สารีปุตฺต  ตยา  กมฺมฏาน  ทตฺวา  
จตฺตาโร   มาเส  กิลมิต  ภิกฺขุ  อชชฺ  ปจฺฉาภตฺเตเยว  อรหตฺต  ปตฺต๔  
ปสฺสิสฺสสิ,   คจฺฉ   ตฺวนฺติ   เถร   อุยฺโยเชตฺวา   อิทฺธิยา  จกฺกมตฺต  
สุวณฺณปทุม    มาเปตฺวา   ปตฺเตหิ   เจว   นาเฬน   จ   อุทกพินฺทูน ิ 
มุ ฺจนฺต  วิย  กตฺวา  "หนฺท  ภิกฺขุ  อิม  ปทุม  อาทาย  วิหารปจฺจนฺเต  
วาลุกราสิมฺหิ   เปตฺวา  สมฺมุขฏาเน  ปลฺลงฺเกน  นสิีทิตฺวา  `โลหิตก  
โลหิตกนฺติ   ปริกมฺม   กโรหีติ   อทาสิ.   ตสฺส  สตฺถุ  หตฺถโต  ปทุม  
คณฺหนฺตสฺเสว   จิตฺต   ปสทีิ.   โส   วิหารปจฺจนฺต   คนฺตฺวา   วาลุก  
อุสฺสาเปตฺวา,   ตตฺถ   ปทมุนาฬ   ปเวเสตฺวา   สมฺมเุข   ปลลฺงฺเกน  
นิสินฺโน   "โลหิตก   โลหิตกนฺติ  ปริกมฺม  อารภิ.  อถสฺส  ต  ขณเยว  
นีวรณานิ   วิกฺขมฺภึสุ,   อุปจารชฺฌาน   อุปฺปชชฺิ.  ตทนนฺตร  ปมชฺฌาน  
นิพฺพตฺเตตฺวา    ป ฺจหากาเรหิ    วสีภาว   ปาเปตฺวา   ยถานิสินฺโนว  
ทุติยชฺฌานาทีนิ    ปตฺวา   วสีภูเต   จตุตฺถชฺฌาเน   ฌานกีฬ   กฬีนฺโต  
นิสีทิ.  สตฺถา  ตสฺส  ฌานาน  อุปฺปนฺนภาว  ตฺวา  "สกฺขิสฺสติ  นุ  โข  
เอส   อตฺตโน   ธมฺมตาย  อุตฺตรึ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุนฺติ  โอโลเกนฺโต  
"น   สกฺขิสฺสตีติ   ตฺวา  "ต  ปทุม  มลิายตูติ  อธิฏหิ.  ต  หตฺเถหิ   
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มทฺทิตปทุม   วิย   มิลายนฺต   กาฬวณฺณ  อโหสิ.  โส  ฌานา  วุฏาย  
ต   โอโลเกตฺวา   "ก ึ น ุ โข  อิท  ปทุม  ชราย  ปหฏ  ป ฺายติ,  
อนุปาทินฺนเกป   เอว  ชราย  อภิภุยฺยมาเน,  อุปาทินฺนเก  กถา  นาม  
นตฺถิ,   อิทป   หิ   ชรา   อภิภวิสฺสตีติ   อนิจฺจลกฺขณ   ปสฺสิ.  ตสมฺึ  
ปน   ทิฏเ,   ทุกฺขลกฺขณ   อนตฺตลกฺขณ ฺจ   ทิฏเมว   โหติ.  ตสฺส  
ตโย   ภวา   อาทิตฺตา   วิย   กณฺเ   พทธฺกุณป   วิย  จ  ขายึสุ.  
ตสฺมึ   ขเณ  ตสฺส  อวิทูเร  กุมารกา  เอก  สร  โอตรตฺิวา  กุมุทานิ  
ภ ฺชิตฺวา   ถเล   ราสึ   กโรนฺติ.  โส  ถเล  จ  ชเล  จ  กุมุทานิ  
โอโลเกสิ.   อถสฺส  ชเล  กุมุทานิ  อภิรูปานิ  อุทก  ปคฺฆรนฺตานิ  วิย  
อุปฏหึสุ,   อิตรานิ   อคฺคคฺเคสุ   ปรมิิลาตานิ.   โส   "อนุปาทินฺนก  
ชรา    เอว   ปหรติ,   อุปาทินฺนก   ก ึ  น   ปหริสฺสตีติ   สุฏ ุตร  
อนิจฺจลกฺขณาทีนิ    อทฺทส.    สตฺถา    "ปากฏีภูต    อิทานิ   อิมสฺส  
ภิกฺขุโน    กมฺมฏานนฺติ    ตฺวา    คนฺธกุฏิย   นิสนิฺนโกว   โอภาส  
มุ ฺจิ.   โส   ตสฺส   มุข   ปหริ.   อถสสฺ   "กินฺนุ   โข   เอตนฺติ  
โอโลเกนฺตสฺส,   สตฺถา  อาคนฺตฺวา  สมฺมุเข   ิโต  วิย  อโหส.ิ  โส  
อุฏาย   อ ฺชล ึ  ปคฺคณฺหิ.   อถสฺส   สตฺถา   สปฺปาย  สลลฺกฺเขตฺวา  
อิม คาถมาห  
                        "อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน  
                        กุมุท สารทิกว ปาณินา  
                        สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย,  
                        นิพฺพาน สคุเตน เทสิตนฺติ.   
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        ตตฺถ    "อุจฺฉินฺทาติ:    อรหตฺตมคฺเคน    ฉินฺท.   สารทิกนฺติ:  
สรทกาเล   นิพฺพตฺต.   สนฺติมคฺคนฺติ:   นิพฺพานคามึ   อฏงฺคิก  มคฺค.  
พฺรูหยาติ:    วฑฺฒย.   นิพฺพานนฺติ   นพฺิพาน   หิ   สุคเตน   เทสิต;  
ตสฺมา ตสฺส มคฺค ภาเวหีติ อตฺโถ.  
                เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏหีติ.  
                        สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.  
                    
                ๘. มหาธนวาณิชวตฺถุ. (๒๑๐)  
        "อิธ   วสฺสนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
มหาธนวาณิช นาม อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ  พาราณสิโต  กุสุมฺภรตฺตาน  วตฺถาน  ป ฺจ  สกฏสตานิ  
ปูเรตฺวา  วณิชฺชาย  สาวตฺถึ  อาคโต.  โส  นทีตีร  ปตฺวา  "เสฺว นทึ  
อุตฺตริสฺสามีติ   ตตฺเถว   สกฏานิ   โมเจตฺวา  วสิ.  รตฺตึ  มหาเมโฆ  
อุฏหิตฺวา   วสฺสิ.   นที   สตฺตาห  อุทกสฺส  ปรูา  อฏาสิ.  นคเรป  
สตฺตาห  นกฺขตฺต  กีฬึสุ.  กุสุมฺภรตฺเตหิ  กิจฺจ  นตฺถิ.  วาณิโช  จินฺเตสิ  
"อห   ทรูมาคโต,   สเจ  ปุน  คมิสฺสามิ,  ปป ฺโจ  ภวิสฺสติ,  อิเธว  
วสฺส ฺจ   เหมนฺต ฺจ   คิมฺห ฺจ   มม  กมฺม  กโรนฺโต  วสิตฺวา  อิมานิ  
วิกฺกีณิสฺสามีติ.   สตฺถา   นคเร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺส  จิตฺต  ตฺวา  
สิต ปาตุกริตฺวา อานนฺทตฺเถเรน สิตการณ ปุฏโ อาห "ทิฏโ  
เต   อานนฺท   มหาธนวาณิโชติ.   "อาม   ภนฺเตติ.   "โส  อตฺตโน   
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ชีวิตนฺตราย   อชานิตฺวา  อิม  สวจฺฉร  อิเธว  วสิตฺวา  ภณฺฑ  วิกกฺีณิตุ  
จิตฺต   อกาสีติ.   "กึ   ปนสฺส  ภนฺเต  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ.  สตฺถา  
"อาม   อานนฺท   สตฺตาหเมว   ชีวิตฺวา  โส  มจฺจุมุเข  ปติฏหิสฺสตีติ  
วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
                "อชฺเชว กิจฺจ อาตปฺป,    โก ช ฺา `มรณ สุเว,'  
                น หิ โน สงฺครนฺเตน     มหาเสเนน มจฺจุนา;  
                เอว วิหารึ อาตาป      อโหรตฺตมตนฺทิต  
                ต เว `ภทฺเทกรตฺโตติ    สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ.  
        "คจฺฉามิสฺส    ภนฺเต    อาโรเจสฺสามีติ.    "วิสฺสฏโ    คจฺฉ  
อานนฺทาติ.  เถโร  สกฏฏาน๑  คนฺตฺวา ภิกฺขาย จริ. วาณิโช เถร  
อาหาเรน   ปฏิมาเนสิ.   อถ   น  เถโร  อาห  "กิตฺตก  กาล  อิธ  
วสิสฺสสีติ.   "ภนฺเต   อห   ทูรโต   อาคโต,  สเจ  ปุน  คมิสฺสามิ,  
ปป ฺโจ   ภวิสฺสติ;   อิม   สวจฺฉร   อิธ   วสิตฺวา  ภณฺฑ  วิกฺกีณิตฺวา  
คมิสฺสามีติ.   "อุปาสก   ทชฺุชาโน   ชีวิตนฺตราโย,   อปฺปมาท   กาตุ  
วฏฏตีติ.   "ก ึ  ปน  ภนฺเต  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ.  "อาม  อุปาสก,  
สตฺตาหเมว   เต   ชีวิต   ปวตฺติสฺสตีติ.   โส   สวิคฺคมานโส  หุตฺวา  
พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    นิมนฺเตตฺวา    สตฺตาห   มหาทาน   ทตฺวา  
อนุโมทนตฺถาย   ปตฺต   คณฺหิ.   อถสฺส   สตฺถา   อนุโมทน  กโรนฺโต  
"อุปาสก   ปณฺฑิเตน   นาม  `อิเธว  วสฺสาทีนิ  วสิสฺสามิ,  อิท ฺจิท ฺจ  
กมฺม  ปโยเชสฺสามีติ  จินฺเตตุ  น วฏฏติ, อตฺตโน[๒] ชวิีตนฺตรายเมว  
๑. สี. ยุ. สกฏาวาร. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "ปนาติ อตฺถิ.   
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จินฺเตตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                "อิธ วสฺส วสิสสฺามิ     อิธ เหมนฺตคิมฺหิสุ'  
                อิติ พาโล วิจินฺเตติ    อนฺตราย น พุชฺฌตีติ.  
        ตตฺถ   "อิธ    วสฺสนติฺ:   อิมสฺม ึ  าเน   อิท ฺจิท ฺจ   กมฺม  
กโรนฺโต  จาตุมฺมาส  วสฺส  วสิสฺสามิ. เหมนฺตคิมฺหิสูติ: "เหมนฺตคิมฺเหสุป  
จตฺตาโร๑  มาเส  อิท ฺจิท ฺจ  กมฺม  กโรนฺโต  อิเธว  วสิสฺสามีติ  
เอว    ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิก   อตฺถ   อชานนฺโต   พาโล   วิจินฺเตติ.  
อนฺตรายนฺติ:   "อสุกสฺมึ   นาม   กาเล  วา  เทเส  วา  วเย  วา  
มริสฺสามีติ อตฺตโน ชีวิตนฺตราย น พุชฌฺตีติ.  
        เทสนาวสาเน  โส  วาณิโช  โสตาปตติผเล ปติฏหิ, สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา   เทสนา  อโหสิ.  วาณิโชป  สตฺถาร  อนคุนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา  
"สีสโรโค   วิย  เม  อุปฺปนฺโนติ  สยเน  นิปชฺช,ิ  ตถานิปนฺโนว  กาล  
กตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺตีติ.  
                                  มหาธนวาณิชวตฺถุ.  
         
๑. อาเมณฺฑเิตน ภวิตพฺพ.   
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                        ๙. กิสาโคตมีวตฺถุ. (๒๑๑)  
        "ต    ปตฺุตปสุสมฺมตฺตนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  
วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ.  
        วตฺถ ุสหสฺสวคฺเค  
        "โย จ วสฺสสต ชีเว     อปสฺส อมต ปท,  
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย    ปสฺสโต อมต ปทนฺติ  
คาถาวณฺณนาย   วิตฺถาเรตฺวา   กถิต.   ตทา  หิ  สตฺถา  "กิสาโคตมิ  
ลทฺธา   เต  เอกจฺฉรมตฺตา  สิทฺธตฺถกาติ  อาห.  "น  ลทฺธา  ภนฺเต,  
สกลคาเม   ชวีนฺเตหิ   มตกาว   พหุตราติ.   อถ   น  สตฺถา  "ตฺว  
`มเมว   ปุตฺโต   มโตติ   สลฺลกฺเขสิ,  ธุวธมฺโม  เอส  สพฺพสตฺตาน,  
มจฺจุราชา    หิ    สพฺพสตฺเต   อปริปุณฺณชฺฌาสเยเอว   มโหโฆ   วิย  
ปริกฑฺฒมาโน    อปายสมุทฺเท   ปกฺขิปตีติ   วตฺวา   ธมฺม   เทเสนฺโต  
อิม คาถมาห  
        "ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต       พฺยาสตฺตมนส นร  
                สตฺุต คาม มโหโฆว     มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ.  
        ตตฺถ   "ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺตนฺติ:  ต  รูปพลาทิสมฺปนฺเน  ปตฺุเต  จ  
ปสู   จ   ลภิตฺวา   "มม   ปุตฺตา   อภิรูปา   พลสมฺปนฺนา   ปณฺฑิตา  
สพฺพกิจฺจสมตฺถา,    มม   โคโณ   อภิรโูป   อโรโค   มหาภารสโห,  
มม   คาวี   พหุขีราติ   เอว  ปุตฺเตหิ  จ  ปสูหิ  จ  สมมฺตฺต  ปมตฺต  
นร.   พฺยาสตฺตมนสนฺติ:   หิร ฺสุวณฺณาทีสุ   วา   ปตฺตจีวราทีสุ   วา   
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กิ ฺจิเทว    ลภิตฺวา    ตโต   อุตฺตริตร   ปตฺถนตาย   อาสตฺตมานส.  
จกฺขุวิ ฺเยฺยาทีสุ    อารมฺมเณสุ    วุตฺตปฺปกาเรสุ   วา   ปรกิฺขาเรสุ  
ย   ย   ลทฺธ  โหติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ลคฺคนตาย  พฺยาสตฺตมานส  วา.  
สุตฺต   คามนฺติ:   นิทฺท   อุปคต   สตฺตนิกาย.   มโหโฆวาติ:   ยถา  
เอวรูป    คาม    คมฺภีรวิตฺถโต   มหนฺโต   มหานทีโอโฆ   อนฺตมโส  
สุนขป   อเสเสตฺวา   สพฺพ  อาทาย  คจฺฉติ;  เอว  วุตฺตปฺปการ  นร  
มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน  กิสาโคตมี  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ,  สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                           กิสาโคตมีวตฺถุ.  
         
                ๑๐. ปฏาจาราวตฺถุ. (๒๑๒)  
        "น  สนติฺ  ปุตฺตาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ปฏาจาร อารพฺภ กเถสิ.  
        วตฺถ ุสหสฺสวคฺเค  
        "โย จ วสฺสสต ชีเว    อปสฺส อุทยพฺพย,  
        เอกาห ชีวิต เสยฺโย   ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ  
คาถาวณฺณนาย   วิตฺถาเรตฺวา   กถิต.   ตทา   หิ   สตฺถา  ปฏาจาร  
ตนุภูตโสก   ตฺวา  "ปฏาจาเร  ปตฺุตาทโย  นาม  ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส   
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ตาณ   วา  เลน๑  วา  ภวิตุ  น  สกฺโกนฺติ;  ตสฺมา  วิชชฺมานาป  
เต   น   สนฺติเยว;   ปณฺฑิเตน   ปน   สลี   วิโสเธตฺวา   อตฺตโน  
นิพฺพานคามิมคฺคเมว    โสเธตุ   วฏฏตีติ   วตฺวา   ธมฺม   เทเสนฺโต  
อิมา คาถา อภาสิ  
        "น สนติฺ ปุตฺตา ตาณาย,  น ปตา, นป พนฺธวา,  
        อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส      นตฺถ ิาตีสุ ตาณตา'  
        เอตมตฺถวส ตฺวา      ปณฺฑิโต สีลสวุโต  
        นิพฺพานคมน มคฺค       ขิปฺปเมว วิโสธเยติ.  
        ตตฺถ   "ตาณายาติ:   ตาณภาวาย   ปติฏานตฺถาย.  พนฺธวาติ:  
ปุตฺเต    จ   มาตาปตโร   จ   เปตฺวา   อวเสสา   าติสุหชฺชา.  
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺสาติ:   มรเณน   อภิภูตสฺส.   ปวตฺติย  หิ  ปุตฺตาทโย  
อนฺนปานาทิทาเนน   เจว   อุปฺปนฺนกิจฺจนิตฺถรเณน   จ   ตาณ  หตฺุวาป  
มรณกาเล   เกนจิ  อุปาเยน  มรณ  ปฏพิาหิตุ  อสมตฺถตาย  ตาณตฺถาย  
เลนตฺถาย  น  สนฺติ  นาม;  เตเนว  วุตฺต  "นตฺถิ  าตีสุ  ตาณตาติ.  
เอตมตฺถวสนฺติ:   เอต   เตส   อ ฺม ฺสฺส   ตาณ   ภวิตุ  อสมตฺถ-  
ภาวสงฺขาต   การณ   ชานิตฺวา   ปณฺฑิโต   จตุปาริสุทฺธิสีเลน   สวุโต  
รกฺขิโต   โคปโต   หุตฺวา   นิพฺพานคมน   อฏงฺคิก   มคฺค  สีฆ  สีฆ  
วิโสเธยฺยาติ อตฺโถ.  
๑. สี. เลน วา สรณ. ยุ. สรณ วา เลน วา.   
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        เทสนาวสาเน   ปฏาจารา   โสตาปตฺติผเล   ปติฏหิ,  อ ฺเป  
พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   ปฏาจาราวตฺถุ.  
                        มคฺควคฺควณฺณนานิฏ ิตา.  
                                   วีสติโม วคฺโค.   
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                        ๒๑. ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา  
         
                ๑. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ. (๒๑๓)  
        "มตฺตาสุขปริจฺจาคาติ    อิม    ธมมฺเทสน    สตฺถา   เวฬุวเน  
วิหรนฺโต อตฺตโน ปุพฺพกมฺม อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ   สมเย   เวสาลี   อิทฺธา  อโหสิ  ผีตา  พหุชนา  
อากิณฺณมนุสฺสา.   ตตฺถ   หิ   วาเรน  รชฺช  กโรนฺตาน  ขตฺติยานเยว  
สตฺตสตาธิกานิ   สตฺต   สหสฺสานิ   สตฺต   จ  ขตฺติยา  อเหสส.  เตส  
วสนตฺถาย  ตตฺตกาเยว  ปาสาทา,  ตตฺตกาเนว  กูฏาคารานิ; อุยฺยาเน  
วิหารตฺถาย   ตตฺตกาเยว  อารามา  จ  โปกฺขรณิโย  จ  อเหสส.  สา  
อปเรน   สมเยน   ทุพฺภิกฺขา   อโหสิ  ทุสฺสสฺสา.  ตตฺถ  ฉาตกโทเสน  
ปม    ทุคฺคตมนุสฺสา    กาลมกสุ.   เตส   ตตฺถ   ตตฺถ   ฉฑฺฑิตาน  
กุณปาน   คนฺเธน   อมนุสฺสา  นคร  ปวิสึสุ.  อมนุสฺสุปทฺทเวน  พหุตรา  
กาลมกสุ.    เตส    กุณปคนฺธปฏิกูลตาย    สตฺตาน    อหิวาตกโรโค  
อุปฺปชฺชิ.   เอว   "ทุพฺภิกฺขภย   อมนุสฺสภย   โรคภยนฺติ   ตีณิ  ภยานิ  
อุปฺปชฺชึสุ.   นครวาสิโน   สนฺนิปติตฺวา   ราชาน   อาหสุ   "มหาราช  
อิมสฺมึ   นคเร  ตีณิ  ภยานิ  อุปฺปนฺนานิ,  อิโต  ปุพฺเพ  ยาว  สตฺตมา  
ราชปริวฏฏา   เอวรูป   ภย  นาม  น  อุปฺปนฺนปุพฺพ;  ธมฺมิกราชนู  หิ  
กาเล   เอวรปู   ภย   น  อุปฺปชฺชตีติ.  ราชา  สณฺาคาเร  สพฺเพส   
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สนฺนิปาต   กาเรตฺวา  "สเจ  เม  อธมฺมิกภาโว  อตฺถ,ิ  ต  วิจินถาติ  
อาห.   เวสาลีวาสิโน   สพฺพ   ปเวณึ  วิจินนฺตา  ร ฺโ  ก ฺจิ  โทส  
อทิสฺวา  "มหาราช  นตฺถ ิ เต  โทโสติ  วตฺวา "กถนฺนุ โข อิท อมฺหาก  
ภย   วูปสม   คจฺเฉยฺยาติ   มนฺตยึสุ.   ตตฺถ  เอกจฺเจหิ  "พลิกมฺเมน  
อายาจนาย  มงฺคลกิริยายาติ  วุตฺเต,  สพฺพมฺป  ต  วิธึ กตฺวา ปฏพิาหิตุ  
นาสกฺขึสุ.   อ ฺเ   เอวมาหสุ   "ฉ   สตฺถาโร  มหานุภาวา,  เตสุ  
อิธาคตมตฺเตสุ,   ภย   วูปสเมยฺยาติ.  อปเร  "สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  
อุปฺปนฺโน,   โส   หิ  ภควา  สพฺพสตฺตหิตาย  ธมฺม  เทเสสิ  มหิทฺธิโก  
มหานุภาโว;   ตสฺมึ   อิธาคเต,   อิมานิ  ภยานิ  วูปสม  คจฺเฉยฺยุนฺติ  
อาหสุ.   เตส   วจน   สพฺเพป   อภินนทฺิตฺวา   "กห   น ุ โข  โส  
ภควา   เอตรหิ   วิหรตีติ   อาหสุ.   ตทา   ปน  สตฺถา  อุปกฏายื  
วสฺสูปนายิกาย    ร ฺโ    พิมฺพิสารสฺส    ปฏิ ฺ   ทตฺวา   เวฬวุเน  
วิหรติ.   เตน  จ  สมเยน  พิมฺพิสารสฺส  สมาคเม  พิมฺพิสาเรน  สทฺธึ  
โสตาปตฺติผล   ปตฺโต   มหาลิ   นาม  ลิจฺฉวิ  ตสฺส  ปริสาย  สนติฺเก  
นิสินฺโน    โหติ.    เวสาลวีาสิโน   มหนฺต   ปณฺณาการ   สชฺเชตฺวา  
"ราชาน    พิมฺพิสาร    ส ฺาเปตฺวา    สตฺถาร    อิธ   อาเนถาติ  
มหาลิ ฺเจว   ลิจฺฉวึ   ปโุรหิตปุตฺต ฺจ   ปหิณึสุ.   เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  
ปณฺณาการ   ทตฺวา   ต   ปวตฺตึ   นิเวเทตฺวา   "มหาราช   สตฺถาร  
อมฺหาก   นคร   เปเสถาติ   ยาจึสุ.   ราชา   "ตุมฺเหว  ชานาถาติ  
น   สมฺปฏิจฺฉิ.  เต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ยาจึสุ  "ภนฺเต  
เวสาลิย  ตีณิ  ภยานิ  อุปปฺนฺนานิ, ตานิ, ตุมฺเหสุ คเตสุ, วูปสเมสฺสนฺติ,   
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เอถ   ภนฺเต,   คจฺฉามาติ.  สตฺถา  เตส  วจน  สุตฺวา  อาวชฺชนฺโต  
"เวสาลิย  รตนสุตฺเต๑  วุตฺเต,  สารกฺขา จกฺกวาฬาน โกฏิสตสหสฺส  
ผริสฺสติ,   สุตฺตปริโยสาเน   จตุราสีติยา   ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  
ภวิสฺสติ,   ตานิ  ภยานิ  วูปสมิสฺสนฺตีติ  ตฺวา  เตส  วจน  สมปฺฏิจฺฉิ.  
ราชา  พิมฺพิสาโร  "สตฺถา๒  กิร  เวสาลีคมน  สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ สุตฺวา  
นคเร  โฆสน  กาเรตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา "กึ ภนฺเต เวสาลีคมน  
สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  "อาม  มหาราชาติ  วุตฺเต,  "เตนหิ  ภนฺเต  
อาคเมถ,   ตาว   มคฺค   ปฏิยาเทสฺสามีติ   วตฺวา   ราชคหสฺส   จ  
คงฺคาย   จ  อนฺตเร  ป ฺจโยชนภูมึ  สม  กาเรตฺวา  โยชเน  โยชเน  
วิหาร  ปฏิยาเทตฺวา  สตฺถุ  คมนกาล  อาโรเจสิ.  อถ  สตฺถา  ป ฺจหิ  
ภิกฺขุสเตหิ   สทฺธึ   มคฺค   ปฏิปชฺช.ิ  ราชา  โยชนนตฺเร  โยชนนตฺเร  
ชนฺนุกมตฺเต๓   โอธินา   ป ฺจวณฺณานิ   ปุปฺผานิ   โอกิราเปตฺวา  
ธชปตากกทฺทลิอาทีนิ    อุสฺสาเปตฺวา    ภควโต   ฉตฺตาติฉตฺต   กตฺวา  
เทฺว    เสตจฺฉตฺตานิ    เอเกกสฺส   ภิกฺขุโน   เอกเมก   เสตจฺฉตฺต  
อุปธาเรตฺวา    สปริวาโร   ปุปฺผคนฺธาทีหิ   ปชู   กโรนฺโต   สตฺถาร  
เอเกกสฺมึ   วิหาเร  วสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  ป ฺจหิ  ทิวเสหิ  
คงฺคาตีร   ปาเปตฺวา   ตตฺถ  นาว  อลงฺกโรนฺโต  เวสาลิกาน  สาสน  
เปเสสิ   "มคฺค   ปฏิยาเทตฺวา   สตฺถุ   ปจฺจุคฺคมน   กโรนฺตูติ.  เต  
"ทฺวิคุณ   ปูช   กริสฺสามาติ   เวสาลิยา   จ   คงฺคาย   จ  อนฺตเร  
ติโยชนภูมึ   สม   กาเรตฺวา  ภควโต  จตูหิ  เสตจฺฉตฺเตหิ  เอเกกสฺส  
๑. ธ. ขุ. ๒๕/๕. สุ. ขุ. ๒๕/๓๖๗. ๒. สตถฺาราติ ยุตฺตตร ฯ  
๓. สี. ยุ. ชนฺนมุตฺเตน.   
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ภิกฺขุโน   ทฺวีหิ   ทฺวีห ิ  เสตจฺฉตฺเตหิ  ฉตฺตาติฉตฺตานิ  สชฺเชตฺวา  ปชู  
กุรุมานา  อาคนฺตฺวา  คงฺคาย  ตีเร  อฏสุ.  พิมฺพิสาโร  เทฺว  นาวา  
สงฺฆาเฏตฺวา    มณฺฑป   กาเรตฺวา   ปุปฺผทามาทีหิ   อลงฺการาเปตฺวา  
สพฺพรตนมย   พุทฺธาสน   ป ฺาเปสิ.   ภควา   ตสมฺึ   นิสีทิ.  ภิกฺขูป  
นาว   อภิรูหตฺิวา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึส.ุ  ราชา  อนุคจฺฉนฺโต  
คลปฺปมาณ  อุทก  โอตรตฺิวา  "ยาว  ภนฺเต  ภควา  อาคจฺฉติ, ตาวาห  
อิเธว  คงฺคาตีเร  วสิสฺสามีติ  วตฺวา  นาว อุยฺโยเชตฺวา นิวตฺติ. สตฺถา  
โยชนมตฺต   อทฺธาน   คงฺคาย   คนฺตฺวา   เวสาลิกาน   สีม  ปาปุณิ.  
ลิจฺฉวิราชาโน   สตฺถาร   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   คลปฺปมาณ   อุทก  ปวิสิตฺวา  
นาว  ตีร  อุปเนตฺวา  สตฺถาร นาวาโต โอตารยึสุ. สตฺถารา อุตฺตริตฺวา  
นทีตีเร    อกกฺนฺตมตฺเตเยว,    มหาเมโฆ   อุฏหิตฺวา   โปกฺขรวสฺส  
วสฺสิ.   สพฺพตฺถ   ชนฺนุกปฺปมาณอุรุปฺปมาณกฏิปฺปมาณาทีนิ   อุทกานิ๑  
สนฺทนฺตานิ   สพฺพกุณปานิ   คงฺคาย   ปเวสยึสุ.   ปริสุทฺโธ   ภูมภิาโค  
อโหสิ.    ลิจฺฉวิราชาโน   สตฺถาร   โยชเน   โยชเน   วสาเปตฺวา  
มหาทานานิ  ทตฺวา  ทฺวิคุณ  ปูช  กโรนฺตา  ตีหิ  ทวิเสหิ เวสาลึ นยึสุ.  
สกฺโก   เทวราชา   เทวคณปริวุโต   อคมาสิ.  มเหสกฺขาน  เทวตาน  
สนฺนิปาเตน  อมนุสฺสา  เยภุยฺเยน  ปลายึสุ.  สตฺถา  สาย  นครทฺวาเร  
ตฺวา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  "อิม  อานนฺท  รตนสุตฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา  
ลิจฺฉวิกุมาเรหิ   สทฺธ ึ  วิจรนฺโต  เวสาลิย  ติณฺณ  ปาการาน  อนฺตเร  
ปริตฺต   กโรหีติ.   เถโร   สตฺถารา   ทนิฺน   รตนสตฺุต  อุคฺคณฺหิตฺวา  
๑.เอกวจน กาตพฺพ.   
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สตฺถุ   เสลมยปตฺเตน   อุทก  อาทาย  นครทฺวาเร   ิโต,  ปณิธานโต  
ปฏาย   ตถาคตสฺส  "ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถ-  
ปารมิโยติ   สมตึส   ปารมิโย   ป ฺจ   มหาปริจฺจาเค  "โลกตฺถจริยา  
าตตฺถจริยา     พุทฺธตฺถจริยาติ     ติสฺโส    จริยาโย    ปจฺฉิมภเว  
คพฺภาวกฺกนฺตึ   ชาตึ   อภินิกฺขมน   ปธานจริย  โพธิปลฺลงฺเก  มารวิชย  
สพฺพ ฺ ุตาณปฺปฏิเวธ     ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน     นว    โลกุตฺตรธมฺเมติ  
สพฺเพปเม   พุทฺธคุเณ   อาวชฺชิตฺวา   นคร  ปวิสิตฺวา  ติยามรตฺตึ  ตีสุ  
ปาการนฺตเรสุ  ปริตฺต  กโรนฺโต  วิจร.ิ เตน "ยงฺกิ ฺจีติ วุตฺตมตฺเตเยว,  
อุทฺธ  ขิตฺต  อุทก  อมนุสสฺาน  อุปริ  ปติ. "ยานีธ ภูตานีติ คาถากถนโต  
ปฏาย   รชตวฏสกา  วิย  อุทกพินฺทูน ิ อากาเส  อุคฺคนฺตฺวา  คิลานาน  
มนุสฺสาน   อุปริ   ปตึสุ.   ตาวเทว   วูปสนฺตโรคา  มนุสฺสา  อุฏาย  
เถร   ปริวาเรสส.   "ยงฺกิ ฺจีติ  วุตฺตปทโต  ปฏาย  ปน  อุทกผุสเิตหิ  
ผุฏา   ผุฏา   ปุพฺเพ  อปลายนฺตา  สงฺการกูฏภิตฺติปเทสาทีนิ  นิสฺสิตา  
อมนุสฺสา   เตน   เตน   ทวฺาเรน   ปลายึสุ.  ทฺวารานิ  อโนกาสานิ  
อเหสส.    เต   โอกาส   อลภนฺตา   ปาการ   ภินฺทิตฺวา   ปลายึสุ.  
มหาชโน   นครมชฺเฌ   สณฺาคาร   สพฺพคนฺเธหิ   อุปลิมฺปตฺวา   อุปร ิ 
สุวณฺณตารกาทิวิจิตฺต  วิตาน  พนฺธิตฺวา  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  สตฺถาร  
อาเนสิ.   สตฺถา   ป ฺตฺตาสเน   นิสีทิ.   ภิกฺขุสงฺโฆป   ลิจฺฉวิคโณป  
สตฺถาร   ปรวิาเรตฺวา   นสิีทิ.   สกโฺกป   เทวราชา  เทวคณปริวุโต  
ปฏิรูเป    โอกาเส    อฏาสิ.    เถโรป   สกลนคร   อนุวิจริตฺวา  
วูปสนฺตโรเคน    มหาชเนน   สทฺธึ   อาคนฺตฺวา   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   
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นิสีทิ.    สตฺถา   ปริส   โอโลเกตฺวา   ตเทว   รตนสุตฺต   อภาสิ.  
เทสนาวสาเน    จตุราสีติยา   ปาณสหสฺสาน   ธมฺมาภิสมโย   อโหสิ.  
เอว   "ปุนทิวเสป  ปุนทิวเสปติ  สตฺตาห  ตเทว  รตนสุตฺต  เทเสตฺวา  
สพฺพภยาน   วูปสนฺตภาว   ตฺวา   ลิจฺฉวิคณ  อามนฺเตตฺวา  เวสาลิโต  
นิกฺขมิ.   ลิจฺฉวิราชาโน  ทฺวิคุณ  สกฺการ  กโรนฺตา  ปุน  ตีหิ  ทิวเสหิ  
สตฺถาร   คงฺคาตีร   นยึสุ.  คงฺคาย  นิพฺพตฺตา  นาคราชาโน  จินฺตยึสุ  
"มนุสฺสา   ตถาคตสฺส   สกฺการ   กโรนฺติ,   มย   กึ  นุ  กโรมาติ.  
เต    สุวณฺณรชตมณิมยา    นาวาโย    มาเปตฺวา   สวุณฺณรชตมณิมเย  
ปลฺลงฺเก     ป ฺาเปตฺวา     ป ฺจวณฺณปทุมส ฺฉนฺน    อุทก    กตฺวา  
"ภนฺเต    อมหฺากป   อนุคฺคห   กโรถาติ   อตฺตโน   อตฺตโน   นาว  
อภิรุหณตฺถาย   สตฺถาร   ยาจึสุ.   มนุสสฺา  จ  นาคา  จ  ตถาคตสฺส  
ปูช    กโรนฺติ.   "มย   กึ   นุ   กโรมาติ   ภุมฺมฏกเทเว   อาทึ  
กตฺวา   ยาว   อกนิฏพฺรหฺมโลกา  สพฺพเทวตา  สกกฺาร  กรึสุ.  ตตฺถ  
นาคา   โยชนิกานิ   ฉตฺตาติฉตฺตานิ   อุกฺขิปสุ.  เอว  เหฏา  นาคา  
ภูมิตเล    มนสฺุสา   รกฺุขคจฺฉปพฺพตาทีสุ   ภุมฺมฏกเทวตา   อนฺตลิกฺเข  
อากาสฏกเทวตาติ    นาคภวน    อาทึ   กตฺวา   จกฺกวาฬปริยนฺเตน  
ยาว   พฺรหฺมโลกา   ฉตฺตาติฉตฺตานิ  อุสฺสาปตานิ  อเหสส.  ฉตฺตนฺตเรสุ  
ธชา,   ธชนฺตเรสุ   ปตากา,   เตส  อนฺตรนฺตรา  ปุปผฺทามวาสจุณฺณ-  
ธูปาทิสกฺกาโร   อโหสิ.   สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา   เทวปุตฺตา  ฉณเวส  
คเหตฺวา   อุคฺโฆสยมานา  อากาเส  วิจรึสุ.  ตโยเอว  กิร  สมาคมา  
มหนฺตา   อเหสุ   "ยมกปาฏิหาริยสมาคโม   เทโวโรหณสมาคโม   อย   
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คงฺโคโรหณสมาคโมติ.   ปรตีเร   พิมฺพิสาโรป   ลจฺิฉวีหิ  กตสกฺการโต  
ทฺวิคุณ   สกกฺาร   สชฺเชตฺวา  ภควโต  อาคมน  อุทิกฺขมาโน  อฏาสิ.  
สตฺถา  คงฺคาย  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  ราชูน  มหนฺต  ปรจฺิจาค โอโลเกตฺวา  
นาคาทีน ฺจ   อชฌฺาสย   วิทิตฺวา   เอเกกาย  นาวาย  ป ฺจป ฺจภิกฺขุ-  
สตปริวาร  เอเกก  นิมฺมิตพุทฺธ  มาเปสิ.  โส  เอเกกสฺส เสตจฺฉตฺตสฺส  
เจว   กปฺปรุกขฺสฺส   จ  มาลาปุปฺผทามสฺส  จ  เหฏา  นาคคณปริวุโต  
นิสินฺโน   โหติ.   ภุมฺมฏกเทวตาทีสุป  เอเกกสฺมึ  โอกาเส  สปริวาร  
เอเกก   นิมฺมติพุทฺธ   มาเปสิ.   เอว  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  เอกุสฺสเว  
เอกจฺฉเณ  วิย  จ  ชาเต,  นาคาน  อนุคฺคห  กโรนโฺต เอก รตนนาว  
อภิรุหิ.  ภิกฺขูสุป  เอเกโก  เอเกกเมว อภิรุหิ. นาคราชาโน พุทฺธปปฺมุข  
ภิกฺขุสงฺฆ   นาคภวน   ปเวเสตฺวา   สพฺพรตฺตึ  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺกถ  
สุตฺวา    ทุติยทิวเส    ทิพฺเพน   ขาทนีเยน   โภชนีเยน   พุทฺธปฺปมุข  
ภิกฺขุสงฺฆ   ปริวิสึสุ.   สตฺถา  อนุโมทน  กตฺวา  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  
สกลจกฺกวาฬเทวตาหิ    ปูชิยมาโน    ป ฺจหิ    นาวสเตหิ   คงฺคานทึ  
อติกฺกมิ.   ราชา   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   สตฺถาร   นาวาโต   โอตาเรตฺวา  
อาคมนกาเล    ลิจฺฉวีหิ    กตสกฺการโต    ทฺวิคุณ   สกฺการ   กตฺวา  
ปุริมนเยเนว ป ฺจหิ ทิวเสหิ ราชคห อาเนสิ.  
        ทุติยทิวเส      ภิกฺขู      ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา     สายณฺหสมเย  
ธมฺมสภาย   สนฺนิสินฺนา  กถ  สมุฏาเปสุ  " อโห  พุทฺธาน  อานุภาโว,  
อโห   สตฺถร ิ  เทวมนุสฺสาน   ปสาโท;   คงฺคาย  นาม  โอรโต  จ  
ปารโต   จ   อฏโยชนมคฺเค   พุทฺธคเตน   ปสาเทน  ราชูห ิ สมตล   
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ภูมึ   กตฺวา   วาลุกา  โอกริิตฺวา  ชนฺนมุตฺเตน  โอธินา  นานาวณฺณานิ  
ปุปฺผานิ    สนฺถตานิ,   คงฺคาย   อุทก   นาคานุภาเวน   ป ฺจวณฺเณหิ  
ปทุเมหิ   ส ฺฉนฺน,   ยาว  อกนิฏภวนา  ฉตฺตาติฉตฺตานิ  อุสฺสาปตานิ,  
สกลจกฺกวาฬคพฺภ   เอกาลงฺการ   เอกุสฺสว  วิย  จ  ชาตนฺติ.  สตฺถา  
อาคนฺตฺวา   "กาย   นุตฺถ   ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   สนฺนิสินฺนาติ  
ปุจฺฉิตฺวา,  "อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  "น  ภิกฺขเว  เอส ปูชาสกฺกาโร  
มยฺห   พุทฺธานุภาเวน  นิพฺพตฺโต,  น  นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน,  อตีเต  
ปน   อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน   นพฺิพตฺโตติ  วตฺวา  ภิกฺขูหิ  ยาจิโต  
ตมตฺถ ปกาเสตุกาโม อตีต อาหริ:  
        "อตีเต   ตกฺกสิลาย   สงฺโข   นาม   พฺราหฺมโณ  อโหสิ.  ตสสฺ  
ปุตฺโต   สุสโิม   นาม   มาณโว   โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก.  โส  เอกทิวส  
ปตร   อุปสงฺกมิตฺวา   "อิจฺฉามห   ตาต   พาราณสึ   คนฺตฺวา  มนฺเต  
สชฺฌายิตุนฺติ.   อถ   น   ปตา   อาห   "เตนหิ  ตาต  อสุโก  นาม  
พฺราหฺมโณ   มม   สหายโก,   ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อธิยสฺสูติ.  โส  
"สาธูติ   ปฏสิุณิตฺวา   อนุปุพฺเพน   พาราณสึ   ปตฺวา   ต   พฺราหฺมณ  
อุปสงฺกมิตฺวา   ปตรา   ปหิตภาว  อาจิกฺขิ.  อถ  น  โส  "สหายกสฺส  
เม    ปุตฺโตติ   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   ปฏิปฺปสสฺทฺธทรถ   ภทฺทเกน   ทิวเสน  
มนฺเต   วาเจตุ   อารภิ.   โส   ลหุ ฺจ  คณฺหนฺโต  พหุ ฺจ  คณฺหนฺโต  
คหิตคฺคหิต ฺจ      สุวณฺณภาชเน     ปกฺขิตฺตสีหเตลมิว     อวินสฺสมาน  
ธาเรนฺโต   น   จิรสฺเสว   อาจริยสฺส   มุขโต   อุคฺคณฺหิตพฺพ   สพฺพ  
อุคฺคณฺหิตฺวา     สชฺฌาย     กโรนฺโต     อตฺตโน     อุคฺคหิตสิปฺปสฺส   
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อาทิมชฺฌเมว   ปสฺสติ,   โน  ปรโิยสาน.  โส  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  
"อห   อิมสฺส   สิปฺปสฺส   อาทิมชฺฌเมว   ปสฺสามิ,  โน  ปรโิยสานนฺติ  
วตฺวา,   อาจริเยน   "อหป  ตาต  น  ปสฺสามีติ  วุตฺเต,  "อถ  โก  
อาจริย   ปรโิยสาน   ชานาตีติ   ปุจฺฉิตฺวา,   "อิเม   ตาต   อิสโย  
อิสิปตเน   วิหรนฺติ,   เต   ชาเนยฺยย,   เตส   สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปุจฺฉสฺสูติ   อาจริเยน   วุตฺเต,   ปจฺเจกพุทฺเธ   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺฉิ  
"ตุมฺเห   กิร   ปริโยสาน   ชานาถาติ.  "อาม  ชานามาติ.  "เตนหิ  
เม   อาจิกฺขถาติ..   "มย   อปพฺพชิตสฺส  น  อาจิกฺขาม;  สเจ  เต  
ปริโยสาเนนตฺโถ,   ปพฺพชสฺสูติ.   โส   "สาธูติ   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เตส  
สนฺติเก  ปพฺพชิ.  อถสฺส  เต  "อิท  ตาว  สิกฺขสฺสูติ  วตฺวา "เอว เต  
นิวาเสตพฺพ,   เอว   ปารุปตพฺพนฺติอาทินา   นเยน   อภิสมาจาริกวตฺต  
อาจิกฺขึสุ.   โส   ตตฺถ   สกิฺขนฺโต  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  น  จิรสฺเสว  
ปจฺเจกสมฺโพธึ     อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา     สกลพาราณสีนคเร     คคนตเล  
ปุณฺณจนฺโท    วิย    ปากโฏ    ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต    อโหส.ิ   โส  
อปฺปายุกสวตฺตนิกสฺส   กมฺมสฺส   กตตฺตา   น   จิรสฺเสว   ปรินพฺิพายิ.  
อถสฺส   ปจฺเจกพุทฺธา   จ   มหาชโน   จ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  ธาตุโย  
คเหตฺวา  นครทฺวาเร  ถูป  ปติฏาเปสส.  สงฺโขป  พฺราหฺมโณ  "ปุตฺโต  
เม   จิร   คโต,  ปวตฺติมสฺส  ชานิสฺสามีติ  ต  ทฏ ุกาโม  ตกฺกสลิโต  
นิกฺขมิตฺวา    อนุปุพฺเพน   พาราณสึ   ปตฺวา   มหาชนกาย   สนฺนปิติต  
ทิสฺวา   "อทฺธา   อิเมสุ   เอโกป   เม  ปุตฺตสฺส  ปวตฺตึ  ชานิสฺสตีติ  
อุปสงฺกมิตฺวา   ปุจฺฉิ   "สสุิโม   นาม   มาณโว   อิธาคมิ,   อป  น ุ  
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ตสฺส   ปวตฺตึ   ชานาถาติ.   "อาม   พฺราหฺมณ   ชานาม,   อสุกสฺส  
นาม   พฺราหฺมณสฺส   สนติฺเก   ตโย   เวเท  สชฺฌายตฺิวา  ปพฺพชิตฺวา  
ปจฺเจกโพธึ   สจฺฉิกตฺวา   ปรินิพฺพายิ,   อยมสฺส  ถูโป  ปติฏาปโตติ.  
โส   ภูมึ  หตฺเถน  ปหริตฺวา  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา  
ติณานิ   อุทฺธริตฺวา   อุตฺตรสาฏเกน   วาลุก   อาหริตฺวา  เจติยงฺคเณ  
อากิริตฺวา    กมณฺฑลูทเกน   ปริปฺโผสตฺิวา   วนปุปฺเผหิ   ปูช   กตฺวา  
สาฏเกน    ปตาก    อาโรเปตฺวา   ถูปสสฺ   อุปริ   อตฺตโน   ฉตฺต  
พนฺธิตฺวา ปกฺกามิ.  
        สตฺถา   อิท   อตีต   อาหริตฺวา   "ตทา  ภิกขฺเว  อห  สงฺโข  
พฺราหฺมโณ    อโหส,ึ   มยา   สุสิมสฺส   ปจฺเจกพุทฺธสฺส   เจติยงฺคเณ  
ติณานิ   อุทฺธฏานิ,   ตสฺส   เม   กมฺมสสฺ  นิสฺสนฺเทน  อฏโยชนมคฺค  
วิหตขาณุกณฺฏก   กตฺวา   สุทฺธ   สมตล   กรึส;ุ  มยา  ตตฺถ  วาลกุา  
โอกิณฺณา,   ตสฺส   เม  นสิฺสนฺเทน  อฏโยชนมคฺเค  วาลุก  โอกิรึส;ุ  
มยา  ตตฺถ  วนกุสุเมหิ  ปชูา  กตา,  ตสฺส  เม นิสฺสนฺเทน อฏโยชน-  
มคฺเค๑   นานาวณฺณานิ   ปปฺุผานิ   โอกณฺิณานิ,  เอกโยชนฏาเน  
คงฺคาย    อุทก    ป ฺจวณฺเณหิ    ปทุเมหิ   ส ฺฉนฺน:   มยา   ตตฺถ  
กมณฺฑลูทเกน   ภูมิ   ปรปิฺโผสิตา,   ตสฺส   เม  นิสสฺนฺเทน  เวสาลิย  
โปกฺขรวสฺส   วสฺส;ิ  มยา  ตตฺถ  ปตากา  อาโรปตา  ฉตฺต ฺจ  พทฺธ,  
ตสฺส   เม   นสิฺสนฺเทน  ยาว  อกนิฏภวนา  ธชปตากจฺฉตฺตาติฉตฺตาทีหิ  
สกลจกฺกวาฬคพฺภ   เอกสฺุสว   วิย   ชาต;   อิติ  โข  ภิกฺขเว  เอส  
๑. ยุ.  อฏโยชเน มคฺเค.   
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ปูชาสกฺกาโร   มยฺห   เนว   พุทฺธานุภาเวน   นิพฺพตฺโต,   น  นาค-  
เทวพฺรหฺมานุภาเวน,    อตีเต    ปน   อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวนาติ  
วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
                "มตฺตาสุขปริจฺจาคา   ปสฺเส เจ วิปุล สุข,  
                จเช มตฺตาสุข ธีโร   สมฺปสสฺ วิปุล สุขนฺติ.  
        ตตฺถ     "มตฺตาสุขปริจฺจาคาติ:     มตฺตาสุขนฺติ    ปมาณยุตฺตก  
ปริตฺตสุข   วุจฺจติ,   ตสฺส   ปริจฺจาเคน.  วิปุล  สุขนฺติ:  อุฬาร  สุข  
นิพฺพานสุข   วุจฺจติ,   ต ฺเจ   ปสฺเสยฺยาติ  อตฺโถ.  อิท  วุตฺต  โหติ  
"เอก   ห ิ  โภชนปาตึ   สชฺชาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺตสฺส   มตฺตาสุข  นาม  
อุปฺปชฺชติ,   ต  ปน  ปริจฺจชิตฺวา  อุโปสถ  วา  กโรนฺตสฺส  ทาน  วา  
เทนฺตสฺส   วิปุล   อุฬาร   นิพฺพานสุข  นาม  นิพฺพตฺตติ;  ตสฺมา  สเจ  
เอว   ตสฺส   มตฺตาสุขสฺส   ปริจฺจาคา   วิปุล   สุข  ปสฺสติ,  อเถต  
วิปุล สุข สมมฺา ปสฺสนฺโต ปณฺฑิโต ต มตฺตาสุข จเชยฺยาติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                         อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ.  
                   
                ๒. กุกฺกฏุณฺฑขาทิกาวตฺถุ. (๒๑๔)  
        "ปรทุกขฺูปธาเนนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
เอก กุกฺกุฏณฺฑขาทิก อารพฺภ กเถสิ.   
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        สาวตฺถยิา  กิร  อวิทูเร  ปณฺฑุร  นาม  เอโก  คาโม, ตตฺเถโก  
เกวฏโฏ   วสติ.   โส   สาวตฺถึ  คจฺฉนฺโต  อจิรวตีตีเร  กจฺฉปณฺฑานิ  
ทิสฺวา   ตานิ  อาทาย  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  เคเห  ปจาเปตฺวา  
ขาทนฺโต   ตสฺมึ๑   เคเห  กุมาริกาย  เอก  อณฺฑ  อทาสิ.  สา  
ต   ขาทิตฺวา   ตโต   ปฏาย   อ ฺ   ขาทนีย   นาม   น  อิจฺฉิ.  
อถสฺสา   มาตา   กุกฺกฏุิยา   วิชาตฏานโต   เอก   อณฺฑ  คเหตฺวา  
อทาสิ.   สา   ต   ขาทิตฺวา   รสตณฺหาย   พทฺธา   ตโต   ปฏาย  
สยเมว   กุกกฺฏุิยา   อณฺฑานิ   คเหตฺวา   ขาทิ.  กกฺุกุฏ ี วิชาตกาเล  
ต   อตฺตโน   อณฺฑานิ   คเหตฺวา   ขาทนฺตึ   ทิสฺวา  ตาย  อุปทฺทูตา  
อาฆาต  พนฺธิตฺวา  "อิโตทานิ  จุตา  "ยกฺขินี  หุตฺวา"๒ ตว ทารเก  
ขาทิตุ   สมตฺถา   หุตฺวา   นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ   ปตฺถน   เปตฺวา   กาล  
กตฺวา   ตสฺมึเยว   เคเห   มชฺชารี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ.  อิตราป  กาล  
กตฺวา   ตตฺเถว   กุกฺกุฏ ี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ.  กุกกฺุฏ ี อณฺฑานิ  วิชายิ.  
มชฺชารี  อาคนฺตฺวา  ตานิ  ขาทิตฺวา  ทุติยป  ตติยป  ขาทิเยว.  กุกกฺุฏี  
"ตโย  วาเร  มม  อณฺฑานิ  ขาทิตฺวา  อิทานิ  ม  ขาทิตุกามาสิ, อิโต  
จุตา   สปุตฺตก   ต   ขาทิตุ   ลเภยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา  ตโต  จุตา  
ทีปนี   หุตฺวา  นิพฺพตฺติ.  อิตราป  กาล  กตฺวา  มิคี  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ.  
ตสฺสา  วิชาตกาเล  ทีปนี  อาคนฺตฺวา  ต  สทฺธ ึ ปุตฺเตหิ  ขาทิ.  เอว  
ขาทนฺตา   ป ฺจสุ   อตฺตภาวสเตสุ   อ ฺม ฺสฺส   ทุกฺข  อุปฺปาเทตฺวา  
อวสาเน   เอกา  ยกฺขินี  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ,  เอกา  สาวตฺถิย  กลุธีตา  
๑. ตตฺถาติ ยุตตฺตร. ๒. ปมาทลิขิเตน ภวิตพฺพ.   
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หุตฺวา   นิพฺพตฺติ.   อิโต   ปร   "น  หิ  เวเรน  เวรานีติ  คาถาย  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ.  อิธ  ปน  สตฺถา "เวร หิ อเวเรน อุปสมฺมติ,  
โน เวเรนาติ วตฺวา อุภินฺนป ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        "ปรทุกขฺูปธาเนน       โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ,  
        เวรสสคฺคสสฏโ      เวรา โส น ปริมุจฺจตีติ.  
        ตตฺถ      "ปรทุกฺขูปธาเนนาติ:      ปรสฺมึ     ทุกขฺฏปเนน,  
ปรทุกฺขุปฺปาทเนนาติ    อตฺโถ.    เวรสสคฺคสสฏโติ:   โส   ปุคฺคโล  
อกฺโกสนปฺปจฺจกฺโกสนปฺปหรณปฺปฏปิฺปหรณาทีน       วเสน      อ ฺม ฺ  
กเตน  เวรสสคฺเคน  สสฏโ.  เวรา  โส  น  ปริมจฺุจตีติ:  นิจฺจกาล  
เวรวเสน ทุกฺขเมว ปาปุณาตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน    ยกขิฺนี    สรเณสุ   ปติฏาย   ป ฺจ   สีลานิ  
สมาทยิตฺวา    เวรโต   มุจฺจิ.   อิตราป   โสตาปตฺติผเล   ปติฏหิ.  
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                         กุกฺกฏุณฺฑขาทิกาวตฺถุ.  
                    
                ๓.  ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ. (๒๑๕)  
        "ย   หิ   กิจฺจนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  ภทฺทิย  นิสฺสาย  
ชาติยาวเน วิหรนฺโต ภทฺทิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เต   กิร  ปาทุกมณฺฑเน  อุยฺยุตฺตา  อเหสส.  ยถาห?  เตน  โข   
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ปน   สมเยน   ภทฺทิยา   ภิกฺขู  อเนกวิหิต  ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา  
วิหรนฺติ:    ติณปาทุก    กโรนฺติป    กาเรนฺติป    มุ ฺชปาทุก๑  
ปพฺพชปาทุก    หินฺตาลปาทุก    กมฺพลปาทุก    กโรนฺติป   กาเรนฺติป,  
ริ ฺจนฺติ  อุทฺเทส  ปริปุจฺฉ  อธิสีล  อธิจิตฺต  อธิปฺป ฺนฺติ.๒  ภิกฺขู  
เตส   ตถากรณภาว   อุชฺฌายิตฺวา   สตฺถุ   อาโรเจสส.   สตฺถา  เต  
ภิกฺขู   ครหิตฺวา   "ภิกฺขเว   ตุมฺเห   อ ฺเน   กิจฺเจน   อาคนฺตฺวา  
อ ฺสฺมึเยว   กิจฺเจ   อุยฺยตฺุตาติ   วตฺวา   ธมฺม   เทเสนฺโต   อิมา  
คาถา อภาสิ  
                "ย หิ กิจฺจ, ตทปวิทฺธ,    อกิจฺจ ปน กยีรติ;๓  
                อุนฺนฬาน ปมตฺตาน       เตส วฑฺฒนฺติ อาสวา;  
                เยส ฺจ สุสมารทฺธา      นิจฺจ กายคตา สติ,  
                อกิจฺจ เต น เสวนฺติ,    กิจฺเจ สาตจฺจการิโน;  
                สตาน สมฺปชานาน       อตฺถ คจฺฉนฺติ อาสวาติ.  
        ตตฺถ   "ย   หิ  กิจฺจนฺติ:  ภิกฺขุโน  หิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  
อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปน    อร ฺวาโส    ธุตงฺค    ปริหรณ   ภาวนา-  
รามตาติเอวมาทิ   กิจฺจ  นาม.  อิเมหิ  ปน,  ย  อตฺตโน  กิจฺจ;  ต  
อปวิทฺธ   ฉฑฺฑิต.   อกิจฺจนฺติ:  ภิกฺขุโน  ปน  ฉตฺตมณฺฑน  อุปาหนมณฺฑน  
ปาทุกปตฺตถาลกธมกรกกายพนฺธนอสพนฺธนมณฺฑน อกิจฺจ  
๑. ปาลิยมฺปน "มุ ฺชปาทุก กโรนฺติป กาเรนตฺิป ปพฺพชปาทุก กโรนฺติป  
กาเรนฺติป หนิตฺาลปาทุก กโรนฺติป กาเรนตฺิป กมลปาทุก กโรนฺติป กาเรนฺติป  
กมฺพลปาทุกนตฺิ ทิสฺสนฺติ. . ว. ๒. มหาวคฺเค ๕/๒๐. ๓. ม. กรียติ.   
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นาม.  เยหิ  ต  กยรีติ,  เตส  มานนฬ  อุกฺขิปตฺวา  จรเณน อุนฺนฬาน  
สติโวสฺสคฺเคน   ปมตฺตาน   จตฺตาโรป   อาสวา   วฑฺฒนฺตีติ   อตฺโถ.  
สุสมารทฺธาติ:   สุปคฺคหิตา.   กายคตา  สตีติ:  กายานุปสฺสนาภาวนา.  
อกิจฺจนฺติ:  เต เอต ฉตฺตมณฺฑนาทิก อกิจฺจ น เสวนฺติ น กโรนฺตีติ อตฺโถ.  
กิจฺเจติ:  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  กตฺตพฺเพ อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนาทิเก  
กรณีเย.   สาตจฺจการิโนติ:   สตต   การิโน   อฏ ิตการิโน.   เตส  
สติยา    อวิปปฺวาเสน    สตาน   "สาตฺถกสมฺปช ฺ   สปฺปายสมฺปช ฺ  
โคจรสมฺปช ฺ   อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ   จตูหิ   สมฺปช ฺเหิ  สมฺปชานาน  
จตฺตาโรป อาสวา อตฺถ คจฺฉนฺติ ปริกฺขย อภาว คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   เต   ภิกฺขู   อรหตฺเต  ปติฏหึสุ.  สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                                           ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ.  
                     
                ๔. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. (๒๑๖)  
        "มาตร   ปตร   หนฺตฺวาติ   อิม   ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต ลกณฺุฏกภทฺทิยตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกทิวส   หิ  สมฺพหุลา  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  สตฺถาร  ทิวาฏาเน  
นิสินฺน   อุปสงฺกมิตฺวา   วนฺทิตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ.   ตสฺมึ   ขเณ   
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ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถโร    ภควโต   อวิทูเร   อติกฺกมติ.   สตฺถา   เตส  
ภิกฺขูน   จิตฺตวาร   ตฺวา  "ปสฺสถ  ภิกขฺเว,  อย  ภิกขฺุ  มาตาปตโร  
หนิตฺวา   นิทฺทุกฺโข   หุตฺวา   ยาตีติ   วตฺวา,   เตหิ  [ภิกฺขูหิ]  "กึ  
นุ   โข   สตฺถา   วทตีติ   อ ฺม ฺ   มุขานิ   โอโลเกตฺวา   สสย  
ปกฺขนฺเตหิ   "กึ   นาเมต   วทถาติ  วุตฺเต,  เตส  ธมมฺ  เทเสนฺโต  
อิม คาถมาห  
        "มาตร ปตร หนฺตฺวา     ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเย  
        รฏ สานุจร หนฺตฺวา    อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณติ.  
        ตตฺถ   "สานุจรนฺติ:   อายสาธเกน  อายุตฺตเกน  สหิต,  เอตฺถ  
หิ   "ตณฺหา   ชเนติ  ปรุิสนฺติ  วจนโต  ตีสุ  ภเวสุ  สตฺตาน  ชนนโต  
ตณฺหา  มาตา  นาม.  "อห  อสุกสฺส  นาม  ร ฺโ วา ราชมหามตฺตสฺส  
วา   ปุตฺโตติ   ปตร   นิสฺสาย   อสฺมิมานสฺส  อุปฺปชชฺนโต  อสฺมิมาโน  
ปตา   นาม.   โลโก   วิย   ราชาน   ยสมฺา   สพฺพานิ  ทฏิ ิคตานิ  
เทฺว   สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย   ภชนฺติ;   ตสฺมา  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย  เทฺว  
ขตฺติยราชาโน   นาม.   ทวฺาทสายตนานิ   วิตฺถตตฺเถน   รฏสทิสตฺตา  
รฏ  นาม.  อายสาธโก  อายุตฺตกปุริโส  วิย  ต  นสิฺสิโต  นนฺทริาโค  
อนุจโร    นาม.   อนีโฆติ:   นิทฺทุกฺโข.   พฺราหฺมโณติ:   ขีณาสโว.  
เอเตส    ตณฺหาทีน    อรหตฺตมคฺค ฺาณาสินา    หตตฺตา   ขีณาสโว.  
นิทฺทุกฺโข หตฺุวา ยาตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ.  
        ทุติยคาถายป     วตฺถุ     ปุริมสทสิเมว.     ตทาป    สตฺถา   
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ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรเมว อารพฺภ เตส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        "มาตร ปตร หนฺตฺวา     ราชาโน เทฺว จ โสตฺถิเย  
        เวยฺยคฺฆป ฺจม หนฺตฺวา   อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณติ.  
        ตตฺถ   "เทฺว   จ  โสตฺถิเยติ:  เทฺว  จ  พฺราหฺมเณ.  อิมิสฺสา  
หิ   คาถาย  สตฺถา  อตฺตโน  ธมฺมิสฺสรตาย  จ  เทสนาวิธิกุสลตาย  จ  
สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย     เทวฺ    พฺราหฺมณราชาโน    กตฺวา    กเถสิ.  
เวยฺยคฺฆป ฺจมนฺติ    เอตฺถ   พฺยคฺฆานุจริโต   สปฺปฏิภโย   ทุปฺปฏิปนฺโน  
มคฺโค   เวยฺยคฺโฆ  นาม,  วิจิกิจฺฉานีวรณป  เตน  สทิสตาย  เวยฺยคฺฆ  
นาม,  ต  ป ฺจม  อสฺสาติ  นีวรณป ฺจก  เวยฺยคฺฆป ฺจม  นาม.  อิท ฺจ  
เวยฺยคฺฆป ฺจม    อรหตฺตมคฺค ฺาณาสินา    นสิฺเสส   หนฺตฺวา   อนีโฆ  
ยาติ พฺราหฺมโณติ อยเมตฺถ อตฺโถ. เสส ปุริมสทิสเมวาติ.  
                                ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.  
                    
                ๕.    ทารุสากฏกิวตฺถุ. (๒๑๗)  
        "สุปฺปพุทฺธนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เวฬุวเน   วิหรนโฺต  
ทารุสากฏิกสฺส ปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.  
        ราชคหสฺมึ   หิ   "สมฺมาทิฏ ิกปุตฺโต  จ  มิจฺฉาทิฏ ิกปุตฺโต  จาติ  
เทฺว   ทารกา   อภิกฺขณ   คุฬกีฬ   กีฬนฺติ.   เตสุ  สมมฺาทิฏ ิกปุตฺโต  
คุฬ    ขิปมาโน    พุทฺธานุสฺสตึ    อาวชฺชิตฺวา    "นโม   พุทฺธสฺสาติ   
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วตฺวา   คุฬ   ขิปติ.   อิตโร   ติตฺถิยาน   คุเณ   อุทฺทิสิตฺวา  "นโม  
อรหนฺตานนฺติ   วตฺวา  ขิปติ.  เตสุ  สมฺมาทิฏ ิกปุตฺโต  ชินาติ,  อิตโร  
ปราชยติ.  โส  ตสฺส  กิรยิ  ทิสฺวา  "อย เอว อนุสฺสริตฺวา เอว วตฺวา  
คุฬ   ขิปนฺโต   ม   ชินาติ,  อหป  เอวรปู  กริสฺสามีติ  พุทฺธานุสฺสติย  
ปริจยมกาสิ.  อเถกทิวส  ตสฺส  ปตา  สกฏ  โยเชตฺวา  ทารูน อตฺถาย  
คจฺฉนฺโต  ตป  ทารก  อาทาย  คนฺตฺวา  อฏวิย  ทารนู  สกฏ ปูเรตฺวา  
อาคจฺฉนฺโต    พหินคเร    สุสานสามนฺเต   อุทกผาสุกฏาเน   โคเณ  
โมเจตฺวา    ภตฺตวิสฺสคฺค    อกาสิ.   อถสฺส   โคณา   สายณฺหสมเย  
นคร   ปวิสนฺเตน   โคคเณน   สทฺธึ   นครเมว   ปวิสึสุ.  สากฏิโกป  
โคเณ   อนุพนฺธนฺโต   นคร   ปวิสิตฺวา  สาย  โคเณ  ทิสฺวา  อาทาย  
นิกฺขมนฺโต   ทฺวาร   น  สมฺปาปุณิ.  ตสฺมึ  หิ  อสมฺปตฺเตเยว,  ทฺวาร  
ปทหิ.    อถสฺส   ปุตฺโต   เอกโกว   รตฺติภาเค   สกฏสฺส   เหฏา  
นิปชฺชิตฺวา   นิทฺท   โอกฺกมิ.   ราชคห   ปน  ปกติยาป  อมนุสฺสพหุล.  
อย ฺจ   สุสานสนฺติเก   นปินฺโน.  ตตฺถ  น  อมนุสฺสา  ปสฺสึสุ.  เอโก  
สาสนสฺส   ปฏิกณฺฏโก   มิจฺฉาทิฏ ิโก,   เอโก   สมฺมาทิฏ ิโก.  เตสุ  
มิจฺฉาทิฏ ิโก   อาห   "อย   โน   ภกฺโข,  อิม  ขาทามาติ.  อิตโร  
"อล,   มา   เต   รุจฺจีติ  ต  นิวาเรสิ.  โส  เตน  นิวารยิมาโนป  
ตสฺส   วจน   อนาทยิตฺวา   ทารก  ปาเทสุ  คเหตฺวา  อากฑฺฒิ.  โส  
พุทฺธานุสฺสติปริจิตตฺตา    ตสฺมึ    ขเณ    "นโม   พุทธฺสฺสาติ   อาห.  
อมนุสฺโส    มหาภยภีโต   ปฏิกฺกมิตฺวา   อฏาสิ.   อถ   น   อิตโร  
"อมฺเหหิ    อกิจฺจ    กต,    ทณฺฑกมฺมมสฺส   กโรมาติ   วตฺวา   ต   
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รกฺขมาโน  อฏาสิ.  มิจฺฉาทิฏ ิโก  นคร  ปวิสิตฺวา  ร ฺโ  โภชนปาตึ  
ปูเรตฺวา  โภชน  อาหริ.  อถ  น  อุโภป  ตสฺส มาตาปตโร วิย หตฺุวา  
ต  อุฏาเปตฺวา  โภเชตฺวา  "อิมานิ  อกขฺรานิ  ราชาว  ปสฺสตุ,  มา  
อ ฺโติ  ต  ปวตฺตึ  ปกาเสตฺวา  ยกฺขานุภาเวน  โภชนปาติย  อกฺขรานิ  
ฉินฺทิตฺวา  คตา.  ปุนทิวเส  "ราชกุลโต  โจเรหิ  ภาชนภณฺฑ  อวหฏนฺติ  
โกลาหล  กโรนฺตา  ทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  โอโลเกตฺวา  ตตฺถ อปสฺสนฺตา  
นครา  นิกฺขมิตฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺตา  ทารุสกเฏ สุวณฺณปาตึ  
ทิสฺวา   "อย  โจโรติ  ต  ทารก  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสส.  ราชา  
อกฺขรานิ   ทสิฺวา   "กิเมต   ตาตาติ  ปุจฺฉิ.  "นาห  เทว  ชานามิ,  
มาตาปตโร   เม   อาคนฺตฺวา   รตฺตึ  โภเชตฺวา  รกฺขมานา  อฏสุ,  
อห   `มาตาปตโร   ม  รกฺขนฺตีติ  นิพฺภโยว  นิทฺท  อุปคโต,  เอตฺตก  
อห  ชานามีติ  อาห.  อถสฺส  มาตาปตโรป  ต  าน  อคมสุ.  ราชา  
ต   ปวตฺตึ  ตฺวา  เต  ตโยป  ชเน  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  
สพฺพ  อาโรเจตฺวา  "กินฺนุ  โข  ภนฺเต  พุทฺธานุสฺสติเยว  รกฺขา  โหติ  
อุทาหุ    ธมมฺานุสฺสติอาทโยปติ   ปุจฺฉิ.   อถสฺส   สตฺถา   "มหาราช  
น   เกวล   พุทฺธานุสฺสติเยว   รกฺขา,   เยส   ปน  ฉพฺพิเธน  จิตฺต  
สุภาวิต,   เตส   อ ฺเน  รกฺขาวรเณน  วา  มนโฺตสเธหิ  วา  กิจฺจ  
นตฺถีติ วตฺวา ฉฏานานิ ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        "สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนติฺ       สทา โคตมสาวกา,  
        เยส ทิวา จ รตฺโต จ     นิจฺจ พุทฺธคตา สติ.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 106 

        สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนติฺ        สทา โคตมสาวกา,  
        เยส ทิวา จ รตฺโต จ     นิจฺจ ธมฺมคตา สติ.  
        สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนติฺ        สทา โคตมสาวกา,  
        เยส ทิวา จ รตฺโต จ     นิจฺจ สงฺฆคตา สติ.  
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ       สทา โคตมสาวกา,  
        เยส ทิวา จ รตฺโต จ     นิจฺจ กายคตา สติ.  
        สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนติฺ        สทา โคตมสาวกา,  
        เยส ทิวา จ รตฺโต จ     อหึสาย รโต มโน.  
        สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนติฺ        สทา โคตมสาวกา,  
        เยส ทิวา จ รตฺโต จ     ภาวนาย รโต มโนติ.  
        ตตฺถ    "สุปฺปพุทฺธ    ปพุชฺฌนฺตีติ:    พุทฺธคต    สตึ   คเหตฺวา  
สุปนฺตาเยว    ปพุชฺฌนฺตา    สุปฺปพุทฺธ    ปพุชฺฌนฺติ    นาม.    สทา  
โคตมสาวกาติ:    โคตมโคตฺตสฺส    พุทฺธสฺส    สวนนฺเต    ชาตตฺตา  
ตสฺเสว  อนุสาสนีสวนตาย  โคตมสาวกา.  พุทฺธคตา  สตีติ:  เยส๑  
"อิติป   โส   ภควาติอาทิปฺปเภเท   พุทฺธคุเณ   อารพฺภ  อุปฺปชชฺมานา  
สติ   นิจฺจกาล   อตฺถ,ิ   เต   สทาป  สุปปฺพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺตีติ  อตฺโถ.  
ตถา  อสกฺโกนฺตา  ปน  เอกทิวส  ตีสุ  กาเลสุ  ทฺวีส ุกาเลสุ เอกสฺมึป  
กาเล   พุทฺธานุสฺสตึ   มนสิกโรนฺตา   สุปฺปพุทฺธ   ปพุชฺฌนฺติเยว  นาม.  
ธมฺมคตา     สตีติ    "สฺวากฺขาโต    ภควตา    ธมฺโมติอาทิปฺปเภเท  
ธมฺมคุเณ   อารพฺภ   อุปฺปชฺชมานา  สติ.  สงฺฆคตา  สตีติ  "สุปฏปินฺโน  
๑. สี. ยุ. `เยสนตฺิ นตฺถิ.   
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ภควโต   สาวกสงฺโฆติอาทิปฺปเภเท   สงฺฆคุเณ   อารพฺภ  อุปฺปชฺชมานา  
สติ.   กายคตา  สตีติ  ทฺวตฺตึสาการวเสน  วา  นวสิวฏ ิกาวเสน  วา  
จตุธาตุววฏานวเสน     วา    อชฺฌตฺตนีลกสิณาทิรูปชฺฌานวเสน    วา  
อุปฺปชฺชมานา   สติ.   อหึสาย   รโตติ:  โส  กรุณาสหคเตน  เจตสา  
เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรตีติ๑  เอว  วุตฺตาย  กรุณาภาวนาย รโต.  
ภาวนายาติ:   เมตฺตาภาวนาย.   กิ ฺจาป  หิ  เหฏา  กรุณาภาวนาย  
วุตฺตตฺตา  อิธ  สพฺพาป  อวเสสา  ภาวนา,  อิธ  ปน  เมตฺตาภาวนาว  
อธิปฺเปตา. เสส ปมคาถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ.  
        เทสนาวสาเน   โส   ทารโก  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ.    ปจฺฉา   ปน   ปพฺพชิตฺวา   สพฺเพป   อรหตฺต   ปาปุณึสุ.  
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                                  ทารสุากฏิกวตฺถุ.  
                     
                ๖. วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ. (๒๑๘)  
        "ทุปฺปพฺพชฺช   ทรุภิรมนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เวสาลิย  
นิสฺสาย   มหาวเน   วิหรนโฺต   อ ฺตร   วชชฺีปุตฺตก   ภิกฺขุ  อารพฺภ  
กเถสิ,   ย   สนฺธาย  วุตฺต  "อ ฺตโร  วชฺชีปุตฺตโก  ภิกฺขุ  เวสาลยิ  
วิหรติ   อ ฺตรสฺมึ   วนสณฺเฑ.   เตน   โข  ปน  สมเยน  เวสาลิย  
๑. ที. สี. ๙/๓๑๐.   
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สพฺพรตฺตึ   ฉณวาโร  โหติ.  อถโข  โส  ภิกขุ  เวสาลิย  ตุริยตาฬิต-  
วาทิตนิคฺโฆสสทฺท สุตฺวา ปริเทวมาโน ตาย เวลาย อิม คาถมาห  
                        "เอกกา มย อร ฺเ วิหราม  
                        อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก,  
                        เอตาทิสิกาย รตฺติยา  
                        โก ส ุทานิ อมฺเหหิ ปาปโยติ.  
        โส  กิร  วชฺชรีฏเ  ราชปุตฺโต  วาเรน  สมฺปตฺต  รชฺช  ปหาย  
ปพฺพชิโต,   เวสาลิย   จาตุมฺมหาราชิเกหิ   สทฺธ ึ  เอกาพทฺธ  กตฺวา  
สกลนคเร     ธชปตากาทีหิ     ปฏิมณฺฑิเต,    โกมุทิยา    ปุณฺณมาย  
สพฺพรตฺตึ  ฉณวาเร  วตฺตมาเน,  เภริอาทีน  ตุริยาน  ตาฬิตาน นิคฺโฆส  
วีณาทีน ฺจ    วาทิตาน    สทฺท    สุตฺวา,   ยานิ   เวสาลิย   สตฺต  
ราชสหสฺสานิ  สตฺต  ราชสตานิ  สตฺต  จ ราชาโน, ตตฺตกาเยว จ เนส  
อุปราชเสนาปติอาทโย,  เตสุ  อลงฺกตปฏิยตฺเตสุ  นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย  วีถ ึ 
โอติณฺเณสุ,  สฏ ิหตฺเถ  มหาจงฺกเม จงฺกมมาโน คคนมชฺเฌ  ิต ปุณฺณจนฺท  
ทิสฺวา  จงฺกมโกฏิย  ผลก  นิสฺสาย   ิโต  เวนาลงฺการวิรหิตตฺตา วเน  
ฉฑฺฑิตทารุก  วิย  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  "อตฺถิ  น ุโข อ ฺโ อมฺเหหิ  
ลามกตโรติ   จินฺเตนฺโต   ปกติยา   อาร ฺกาทิคุณยุตฺโตป  ตสมฺึ  ขเณ  
อนภิรติยา   ปฬิโต   เอวมาห.   โส   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ   อธิวตฺถาย  
เทวตาย "อิม ภิกฺขุ สเวเชสฺสามีติ อธิปฺปาเยน  
                "เอกโก ตฺว อร ฺเ วิหรสิ  
                อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก,   
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                ตสฺส เต พหุกา ปหยนฺติ  
                เนรยิกา วิย สคฺคคามินนฺติ  
วุตฺต   อิม   คาถ  สุตฺวา  ปนุทิวเส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  
นิสีทิ.   สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  ฆราวาสสฺส  ทุกฺขต  ปกาเสตุกาโม  
ป ฺจ ทุกฺขานิ สโมธาเนตฺวา อิม คาถมาห  
        "ทุปฺปพฺพชฺช ทุรภิรม     ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  
        ทุกโฺข สมานสวาโส    ทุกฺขานุปติตทฺธคู;  
        ตสฺมา น จทฺธคู สิยา   น จ ทุกฺขานุปติโต สิยาติ.  
        ตตฺถ    ทุปฺปพฺพชฺชนฺติ    อปฺป   วา   มหนฺต   วา   โภคกฺขนฺธ  
เจว   าติปริวฏฏ ฺจ   ปหาย   อิมสฺม ึ สาสเน  อุร  ทตฺวา  ปพฺพชฺช  
นาม  ทุกฺข.  ทุรภิรมนฺติ:  เอว  ปพฺพชิเตนาป  ภิกฺขาจริยาย  ชีวิตวุตฺตึ  
ฆฏนฺเตน อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติปูรณวเสน  
อภิรมิตุ   ทุกขฺ.   ทุราวาสาติ:  ยสฺมา  ปน  ฆร  อาวสนฺเตน  ราชูน  
ราชกิจฺจ  อิสฺสราน  อิสฺสรกิจฺจ  วหิตพฺพ,  ปริชโน๑ เจว ธมฺมิกา จ  
สมณพฺราหฺมณา   สงฺคหิตพฺพา,   เอว   สนฺเตป,  ฆราวาโส  ฉิทฺทฆโฏ  
วิย  มหาสมุทฺโท  วิย  จ  ทุปฺปูโร;  ตสฺมา  ฆรา  นาเมเต ทุราวาสา  
ทุกฺขา    อาวสิตุ    เตเนว   การเณน   ทกฺุขาติ   อตฺโถ.   ทุกฺโข  
สมานสวาโสติ:   คิหิโน   หิ  เย  ชาติโคตฺตกุลโภเคหิ  ปพฺพชิตา  วา  
สีลาจารพาหุสจฺจาทีหิ  สมานาป  หุตฺวา  "โกสิ  ตฺว,  โก  อหนติฺอาทีนิ  
วตฺวา   อธิกรณปฺปสุตา   โหนฺติ,   เต  อสมานา  นาม,  เตหิ  สทฺธึ  
๑. ยุ. ปริชนา.   
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สวาโส   นาม  ทุกโฺขติ  อตฺโถ.  ทุกฺขานุปติตทฺธคูติ:  เย  วฏฏสงฺขาต  
อทฺธาน   ปฏปินฺนตฺตา   อทฺธคู;   เต   ทุกฺเขน   อนุปติตาว.  ตสฺมา  
น    จทฺธคูติ:    ยสฺมา   ทกฺุขานุปติตภาโวป   ทุกโฺข   อทฺธคูภาโวป  
ทุกฺโข;   ตสฺมา  วฏฏสงฺขาต  อทฺธาน  คมนตาย  อทฺธคูป  น  ภเวยฺย  
วุตฺตปฺปกาเรน ทุกฺเขน อนุปติโตป น ภเวยฺยาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   โส   ภิกฺขุ   ป ฺจสุ   าเนสุ  ทสฺสิเต  ทุกฺเข  
นิพฺพินฺทนฺโต   ป ฺโจรมฺภาคิยานิ   จ   ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  จ  สโยชนานิ  
ปทาเลตฺวา อรหตฺเต ปติฏหีติ.  
                                 วชฺชปีุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ.  
                  
                ๗. จิตฺตคหปติวตฺถุ. (๒๑๙)  
        "สทฺโธ   สีเลน   สมปฺนฺโนติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต จิตฺตคหปตึ อารพฺภ กเถสิ.  
        วตฺถ ุ   พาลวคฺเค   "อสนฺต   ภาวมิจฺเฉยฺยาติ   คาถาวณฺณนาย  
วิตฺถาริต.   คาถาป  ตตฺเถวาคตา.  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  "ก ึ ปน  ภนฺเต  
เอตสฺส   ตุมฺหาก   สนฺติก   อาคจฺฉนฺตสฺเสวาย   สกกฺาโร   อุปฺปชฺชติ  
อุทาหุ   อ ฺตฺถ   คจฺฉนฺตสฺสาป   อุปฺปชฺเชยฺยาติ.๑  "อานนฺท  มม  
สนฺติก      อาคจฺฉนฺตสฺสาป      อ ฺตฺถ     คจฺฉนฺตสฺสาป     ตสฺส  
๑. ยุ. อุปฺปชฺเชถาติ.   
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อุปฺปชฺชติเยว,  อย  ห ิ อุปาสโก  สทโฺธ ปสนฺโน สมปฺนฺนสีโล, เอวรูโป  
ย  ย  ปเทส๑  ภชติ;  ตตฺถ  ตตฺเถวสฺส  ลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺตตีติ  
วตฺวา อิม คาถมาห  
                "สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน      ยโสโภคสมปฺปโต  
                ย ย ปเทส ภชติ;         ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโตติ.  
        ตตฺถ    "สทฺโธติ:   โลกิยโลกุตฺตราย   สทฺธาย   สมนฺนาคโต.  
สีเลนาติ:  "อาคาริยสีล  อนาคาริยสีลนฺติ๒    ทุวิธ  สลี,  เตสุ  อิธ  
อาคาริยสีล๓  อธิปฺเปต,  เตน  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ.  ยโสโภค-  
สมปฺปโตติ:     ยาทิโส     อนาถปณฺฑิกาทีน    ป ฺจอุปาสกสตปริวาร-  
สงฺขาโต   อาคาริยยโส   ตาทิเสเนว   ยเสน   ธนธ ฺาทิโก   เจว  
สตฺตวิธอริยธนสงฺขาโต   จ   ทุวิโธ   โภโค   เตน  จ  สมนฺนาคโตติ  
อตฺโถ.   ย   ยนฺติ:  ปุรตฺถิมาทีสุ  ทิสาสุ  เอวรูโป  กุลปุตฺโต  ย  ย  
ปเทส ภชติ; ตตฺถ ตตฺถ เอวรูเปน ลาภสกฺกาเรน ปูชิโต ว โหตีติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                   จิตฺตคหปติวตฺถุ.  
                      
๑. ยุ. ทิส. ๒. ยุ. อคาริยสีล อนาคาริยสีลนฺติ.  
๓. อนุตฺตานตฺตทีปนาย อนาคาริยสีลนฺติ ทิสฺสติ.   
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                ๘. จูฬสุภทฺทาวตฺถุ. (๒๒๐)  
        "ทูเร   สนฺโต   ปกาเสนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต อนาถปณฺฑิกสฺส ธีตร จูฬสุภทฺท นาม อารพฺภ กเถสิ.  
        อนาถปณฺฑิกสฺส    กริ    ทหรกาลโต    ปฏาย   อุคฺคนครวาสี  
อุคฺโค  นาม  เสฏ ิปุตฺโต  สหายโก  อโหสิ.  เต  เอกาจริยกุเล สิปฺป  
อุคฺคณฺหนฺตา    อ ฺม ฺ    กติก    กรึสุ   "อมฺหาก   วยปฺปตฺตกาเล  
ปุตฺตธีตาสุ   ชาตาสุ,   โย   ปุตฺตสฺส  อตฺถาย  ธีตร  วาเรติ;  เตน  
ตสฺส   ธีตา   ทาตพฺพาติ.   เต  อุโภป  วยปฺปตฺตา  อตฺตโน  อตฺตโน  
นคเร เสฏ ิฏาเน ปติฏหึสุ.  
        เอกสฺมึ    สมเย    อุคฺคเสฏ ี   วณิชฺช   ปโยเชนฺโต   ป ฺจหิ  
สกฏสเตหิ   สาวตฺถึ  อคมาสิ.  อนาถปณฺฑิโก  อตฺตโน  ธีตร  จูฬสุภทฺท  
อามนฺเตตฺวา   "อมฺม   ปตา   เต  อุคฺคเสฏ ี  นาม  อาคโต,  ตสฺส  
กตฺตพฺพกิจฺจ   ตว   ภาโรติ   อาณาเปสิ.   สา  "สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  
ตสฺส   อาคตทิวสโต  ปฏาย  สหตฺเถเนว  สูปพฺย ฺชนาทีนิ  สมปฺาเทติ,  
มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ   อภิสงฺขโรติ,   โภชนกาเล   ตสฺส   นหาโนทก  
ปฏิยาทาเปตฺวา   นหานกาลโต   ปฏาย  สพฺพกิจฺจานิ  สาธุก  กโรติ.  
อุคฺคเสฏ ี   ตสฺสา   อาจารสมฺปตฺตึ   ทสิฺวา   ปสนฺนจิตฺโต   เอกทิวส  
อนาถปณฺฑิเกน   สทฺธึ   สุขกถาย   นสิินฺโน   "มย   ทหรกาเล  เอว  
นาม   กติก   กริมฺหาติ   สาเรตฺวา  จูฬสุภทฺท  อตฺตโน  ปุตฺตสฺสตฺถาย  
วาเรสิ.   โส  ปน  ปกติยา  มิจฺฉาทิฏ ิโก;  ตสฺมา  ทสพลสฺส  ตมตฺถ   
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อาโรเจตฺวา   สตฺถารา   อุคฺคเสฏ ิโน  อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อนุ ฺาโต,  
ภริยาย  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวา  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ทิวส  เปตฺวา,  
ธีตร  วิสาข  ทตฺวา  อุยฺโยเชนฺโต  ธน ฺชยเสฏ ี  วิย  มหนฺต  สกกฺาร  
กตฺวา  สุภทฺท  อามนฺเตตฺวา  "อมฺม  สสฺสุรกุเล  วสนฺติยา  นาม อนฺโต  
อคฺคิ   พหิ   น  นีหริตพฺโพติ  ธน ฺชยเสฏ ินา  วิสาขาย  ทินฺนนเยเนว  
ทส  โอวาเท  ทตฺวา  อุยฺโยเชนฺโต  "สเจ  เม  คตฏาเน ธีตุ โทโส  
อุปฺปชฺชติ,    ตุมฺเหหิ    โสเธตพฺโพติ   อฏ   กุฏมฺพิเก   ปาฏโิภเค  
คเหตฺวา,    ตสฺสา    อุยฺโยชนทิวเส    พุทฺธปฺปมุขสฺส    ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
มหาทาน   ทตฺวา,   ปุริมภเว   ธีตรา   กตาน   สุจริตาน   ผลวิภูตึ  
โลกสฺส   ปากฏ   กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  วิย  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ธตีร  
อุยฺโยเชสิ.   ตสฺสา   อนุปพฺุเพน   อุคฺคนคร   ปตฺตกาเล  สสฺสุรกุเลน  
สทฺธึ    มหาชโน    ปจฺจุคฺคมน   อกาสิ.   สาป   อตฺตโน   สริิวิภว  
ปากฏ   กาตุ   วิสาขา   วิย   สกลนครสฺส  อตฺตาน  ทสฺเสนฺตี  รเถ  
ตฺวา   นคร   ปวิสิตฺวา   นาคเรหิ   เปสิต   ปณฺณาการ   คเหตฺวา  
อนุรูปวเสน    เตส   เตส   เปเสนฺตี   สกลนคร   อตฺตโน   คุเณหิ  
เอกพทฺธ อกาสิ.  
        มงฺคลทวิสาทีสุ   ปนสฺสา  สสฺสุโร  อเจลกาน  สกฺการ  กโรนฺโต  
"อาคนฺตฺวา   อมฺหาก  สมเณ  วนฺทตูติ  เปเสสิ.  สา  ลชชฺาย  นคฺเค  
ปสฺสิตุ   อสกฺโกนฺตี   คนตฺุ   น   อิจฺฉติ.   โส  ปุนปฺปุน  เปเสตฺวาป  
ตาย   ปฏกิฺขิตฺโต   กุชฺฌิตฺวา  "นีหรถ  นนฺติ  อาห.  สา  "น  สกฺกา  
มม  อการเณน  โทส  อาโรเปตุนฺติ  กุฏมฺพิเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตมตฺถ   
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อาโรเจสิ.  เต  ตสฺสา  นิทโฺทสภาว  ตฺวา  เสฏ ึ  ส ฺาเปสส.  โส  
"อย   มม  สมเณ  `อหิริกาติ  น  วนฺทตีติ  ภริยาย  อาโรเจสิ.  สา  
"กีทิสา   น ุ  โข   อิมิสฺสา   สมณา,   อติวิย   เน   ปสสตีติ   ต  
ปกฺโกสาเปตฺวา อาห  
        "กีทิสา สมณา ตุยฺห        พาฬฺห โข เน ปสสสิ.  
        กึสลีา กสึมาจารา        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตาติ.  
        อถสฺสา    สุภทฺทา    พุทฺธาน ฺเจว    พุทฺธสาวกาน ฺจ    คุเณ  
ปกาเสนฺตี  
        "สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมานสา    สนตฺ เตส คต  ิต,  
        โอกฺขิตฺตจกฺขู มิตภาณี,     ตาทิสา สมณา มม.  
        กายกมมฺ สุจิ เตส,       วาจากมฺม อนาวิล,  
        มโนกมฺม สุวิสุทฺธ,        ตาทิสา สมณา มม.  
        วิมลา สงฺขมุตฺตาภา       สุทฺธา อนฺตรพาหิรา๑  
        ปุณฺณา สุทฺเธหิ ธมฺเมหิ,    ตาทิสา สมณา มม.  
        ลาเภน อุนฺนโต โลโก     อลาเภน จ โอนโต,  
        ลาภาลาเภน เอกฏา,    ตาทิสา สมณา มม.  
        ยเสน อุนฺนโต โลโก      อยเสน จ โอนโต,  
        ยสายเสน เอกฏา,      ตาทิสา สมณา มม.  
        ปสสาย อุนฺนโต โลโก     นินฺทายาป จ โอนโต,  
        สมา นนฺิทาปสสาสุ,       ตาทิสา สมณา มม.  
๑. สนฺตรพาหริา [?]   
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        สุเขน อุนฺนโต โลโก      ทุกฺเขนาป จ โอนโต,  
        อกมฺปา    สุขทุกฺเขสุ,          ตาทิสา    สมณา   มมาติ-  
เอวมาทีหิ  วจเนหิ  สสฺสุ  โตเสสิ.  อถ น "สกฺกา ตว สมเณ อมฺหากป  
ทสฺเสตุนฺติ  วตฺวา,  "สกฺกาติ  วุตฺเต,  "เตนหิ  ยถา มย เต ปสฺสาม;  
ตถา   กโรหีติ   [อาห].   สา   "สาธูติ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
มหาทาน   สชฺเชตฺวา   อุปริปาสาทตเล   ตฺวา   เชตวนาภิมุขี๑  
สกฺกจฺจ     ป ฺจปติฏ ิเตน     วนฺทิตฺวา     พุทฺธคุเณ    อาวชฺชตฺิวา  
คนฺธวาสปุปฺผธูเปหิ    ปชู   กตฺวา   "ภนฺเต   สฺวาตนาย   พุทฺธปปฺมุข  
ภิกฺขุสงฺฆ   นิมนฺเตมิ,   อิมินา   เม   ส ฺาเณน  สตฺถา  นิมนฺติตภาว  
ชานาตูติ  วตฺวา  สุมนปุปฺผาน  อฏ  มุฏ ิโย  อากาเส  ขิป.  ปปฺุผานิ  
คนฺตฺวา   จตุปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  สตฺถุโน  อุปร ิ มาลาวิตาน  
หุตฺวา อฏสุ.  
        ตสฺมึ    ขเณ    อนาถปณฺฑิโกป   ธมฺมกถ   สุตฺวา   สฺวาตนาย  
สตฺถาร   นิมนฺเตสิ.   สตฺถา   "อธิวุตฺถ   มยา   คหปติ   สฺวาตนาย  
ภตฺตนฺติ  วตฺวา,  "ภนฺเต  มยา  ปุเรตร  อาคโต  นตฺถิ,  กสฺส น ุโข  
โว   อธิวุตฺถนฺติ   วุตฺเต,   "จูฬสุภทฺทาย  คหปติ  นมินฺติโตติ  วตฺวา,  
"นนุ   ภนฺเต   สุภทฺทา   ทเูร   วสติ   อิโต   วีสติโยชนสตมตฺถเกติ  
วุตฺเต,   "อาม   คหปติ,   ทูเร   วสนฺตาป   หิ  สปฺปรุสิา  อภิมุเข  
 ิตา วิย ปกาเสนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
๑. เชตวนาภิมุขินีติ ยุตฺตตร.   
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        "ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ,  หิมวนฺโตว ปพฺพโต;  
        อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนติฺ,   รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สราติ.  
        ตตฺถ  "สนฺโตติ:  ราคาทีน  สนฺตตาย  พุทฺธาทโย  สนฺโต  นาม.  
อิธ   ปน   ปพฺุพพุทฺเธสุ   กตาธิการา   อุสฺสนฺนกุสลมูลา  ภาวิตภาวนา  
สตฺตา   "สนฺโตติ   อธิปฺเปตา.   ปกาเสนฺตีติ:  ทูเร   ิตาป  พุทฺธาน  
าณปถ   อาคจฺฉนฺตา   ปากฏา   โหนติฺ.   หิมวนฺโตวาติ:   ยถา  หิ  
ติโยชนสหสสฺวิตฺถโต    ป ฺจโยชนสตุพฺเพโธ   จตุราสีติยา   กฏูสหสฺเสหิ  
ปฏิมณฺฑิโต    หิมวนฺตปพฺพโต   ทูเร    ิตานป   อภิมุเข    ิโต   วิย  
ปกาเสติ;   เอว  ปกาเสนฺตีติ  อตฺโถ.  อสนฺเตตฺถาติ:  ทิฏธมฺมครกุา  
วิติณฺณปรโลกา    อามิสจกฺขุกา    ชีวิตตฺถาย   ปพฺพชิตา   พาลปุคฺคลา  
อสนฺโต    นาม,   เต   เอตฺถ   พุทฺธาน   ทกฺขิณสฺส   ชานุมณฺฑลสฺส  
สนฺติเก   นิสนิฺนาป   น   ทิสฺสนฺติ   น   ป ฺายนฺติ.  รตฺตึ  ขิตฺตาติ:  
รตฺตึ  จตุรงฺคสมนฺนาคเต  อนฺธกาเร  ขิตฺตา  สรา  วิย. ตถารูปสสฺ ๑-  
อุปนิสฺสยภูตสฺส ปุพฺพเหตุโน อภาเวน น ป ฺายนฺตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.  
        สกโฺกป    โข   เทวราชา   "สตฺถารา   จูฬสุภทฺทาย   นิมนฺตน  
อธิวาสิตนฺติ  ตฺวา  วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต  อาณาเปสิ  "ป ฺจ กูฏาคารสตานิ  
นิมฺมินิตฺวา   เสฺว   พุทฺธปปฺมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   อุคฺคนคร   เนหีติ.   โส  
ปุนทิวเส    ป ฺจสตานิ    กูฏาคารานิ    นิมฺมินิตฺวา    เชตวนทฺวาเร  
อฏาสิ.    สตฺถา   อุจฺจินิตฺวา   วิสุทฺธขีณาสวานเยว   ป ฺจ   สตานิ  
อาทาย    สปริวาโร   กฏูาคาเรสุ   นิสทีิตฺวา   อุคฺคนคร   อคมาสิ.  
๑. สี. ตถารูปา.   
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อุคฺคเสฏ ีป   สปริวาโร  สุภทฺทาย  ทินฺนนเยน  ตถาคตสฺส  อาคมนมคฺค  
โอโลเกนฺโต    สตฺถาร   มหนฺเตน   สิรวิิภเวน   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวา  
ปสนฺนมนโส    หุตฺวา   มาลาทีหิ   สกฺการ   กโรนฺโต   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  
วนฺทิตฺวา   มหาทาน   ทตฺวา  ปุนปฺปุน  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  
อทาสิ.   สตฺถาปสฺส  สปปฺาย  สลลฺกฺเขตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ.  ต  อาทึ  
กตฺวา   จตุราสีติยา   ปาณสหสฺสาน   ธมฺมาภิสมโย   อโหส.ิ   สตฺถา  
สุภทฺทาย   อนุคฺคหณตฺถ   "อิเธว  โหหีติ  อนุรุทฺธตฺเถร  นิวตฺตาเปตฺวา  
สาวตฺถิเมว อคมาสิ. ตโต ปฏาย ต นคร สทฺธ ปสนฺน อโหสีติ.  
                                   จูฬสุภทฺทาวตฺถ.ุ  
                       
                ๙. เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ. (๒๒๑)  
        "เอกาสนนฺติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต  
เอกวิหาริตฺเถร นาม อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   เถโร  "เอโกว  นิสีทติ  เอโกว  จงฺกมติ  เอโกว  
ติฏตีติ   จตุปริสนฺตเร   ปากโฏ   อโหสิ.   อถ   น  ภิกฺขู  "ภนฺเต  
เอวรูโป   นามาย   เถโรติ   ตถาคตสฺส  อาโรเจสส.  สตฺถา  "สาธุ  
สาธูติ   สาธุการ   ทตฺวา   "ภิกฺขุนา   นาม   วิวิตฺเตน   ภวิตพฺพนฺติ  
วิเวเก อานิสส กเถตฺวา อิม คาถมาห  
        "เอกาสน เอกเสยฺย     เอโก จรมตนฺทิโต  
        เอโก ทมยมตฺตาน      วนนฺเต รมิโต สิยาติ.   
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        ตตฺถ      "เอกาสน      เอกเสยฺยนฺติ:     ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌป  
มูลกมฺมฏาน   อวิชหิตฺวา   เตเนว   มนสิกาเรน   นิสินฺนสฺส   อาสน  
เอกาสน   นาม.   โลหปาสาทสทิเสป  จ  ปาสาเท  ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌป  
ป ฺตฺเต     วิจิตฺรปจฺจตฺถรณูปธาเน     มหารเห     สยเน     สตึ  
อุปฏเปตฺวา      ทกฺขิเณน      ปสฺเสน     มูลกมฺมฏานมนสิกาเรน  
นิปนฺนสฺส   ภิกฺขุโน  เสยยฺา  เอกเสยฺยา  นาม.  เอวรูป  เอกาสน ฺจ  
เอกเสยฺย ฺจ    ภเชถาติ   อตฺโถ.   อตนฺทิโตติ:   ชงฺฆพล   นิสสฺาย  
ชีวิตกปฺปเนน   อกุสีโต   หุตฺวา   สพฺพิริยาปเถสุ   เอโกว   จรนฺโตติ  
อตฺโถ.     เอโก    ทมยมตฺตานนฺติ:    รตฺติฏานาทีสุ    กมฺมฏาน  
อนุยุ ฺชิตฺวา     มคฺคผลาธิคมนวเสน    เอกโกว    หตฺุวา    อตฺตาน  
ทเมนฺโตติ   อตฺโถ.   วนนฺเต  รมิโต  สิยาติ:  เอวมตฺตาน  ทเมนฺโต  
อิตฺถีปุริสสทฺทาทีหิ    วิวิตฺตวนสณฺเฑเยว   อภิรโต   ภเวยฺย.   น   หิ  
สกฺกา อากิณฺณวิหารินา เอว อตฺตาน ทเมตุนฺติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ.  ตโต  ปฏาย  
มหาชโน เอกวิหารเมว ปตฺเถตีติ.  
                                         เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ.  
                                ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                                          เอกวีสติโม วคฺโค.   
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                         ๒๒. นิรยวคฺควณฺณนา  
                     
                ๑. สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ. (๒๒๒)  
        "อภูตวาทีติ    อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต  
สุนฺทรีปริพฺพาชิก อารพฺภ กเถสิ.  
        "เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สกกฺโต  โหติ ครุกโต มานิโต  
ปูชิโตติ   วตฺถุ   วิตฺถารโต   อุทาเน๑  อาคตเมว.  อย  ปเนตฺถ  
สงฺเขโป:  ภควโต  กิร  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  ป ฺจนฺน มหานทีน มโหฆสทิเส  
ลาภสกฺกาเร       อุปฺปนฺเน,      หตลาภสกฺการา      อ ฺติตฺถิยา  
สุริยุคฺคมนกาเล    ขชฺโชปนกา    วิย    นิปฺปภา    หุตฺวา   เอกโต  
สนฺนิปติตฺวา    มนฺตยึสุ    "มย   สมณสฺส   โคตมสฺส   อุปฺปนฺนกาลโต  
ปฏาย   หตลาภสกฺการา,   น   โน   โกจิ   อตฺถิภาวป   ชานาติ:  
เกน   น ุ  โข   สทฺธ ึ  เอกโต   หุตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ  
อุปฺปาเทตฺวา    ลาภสกฺการมสฺส    อนฺตรธาเปยฺยามาติ.   อถ   เนส  
เอตทโหสิ   "สุนฺทริยา   สทฺธึ   เอกโต  หุตฺวา  สกกฺุณิสฺสามาติ.  เต  
เอกทิวส   สนฺุทรึ   ติตฺถิยาราม   ปวิสตฺิวา   วนฺทิตฺวา   ิต  นาลปสุ.  
สา    ปุนปฺปนุ    สมลฺุลปนฺตีป    ปฏิวจน   อลภิตฺวา   "อป   อยยฺา  
เกนจิ   วิเห ิตาติ   ปุจฺฉิ.  "ภคินิ  สมณ  โคตม  อมฺเห  วิเหเตฺวา  
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๗.   
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หตลาภสกฺกาเร   กตฺวา   วิจรนฺต   น   ปสฺสสีติ.  "มยา  เอตฺถ  ก ึ 
กาตุ   วฏฏตีติ.   "ตฺว   โข  ภคินิ  อภิรปูา  โสภคฺคปฺปตฺตา  สมณสฺส  
โคตมสฺส    อยส    อาโรเปตฺวา    มหาชน    กถ    คาหาเปตฺวา  
หตลาภสกฺการ    กโรหีติ.   สา   "สาธูติ   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   ปกฺกนฺตา  
ตโต    ปฏาย   มาลาคนฺธวิเลปนกปฺปุรกฏกผลาทีนิ   คเหตฺวา   สาย  
มหาชนสฺส  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  นครปฺปวิสนกาเล เชตวนาภิมุขี๑  
คจฺฉติ,   "กห   คจฺฉสีติ   ปุฏา   "สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก,  อห  
เตน   สทฺธึ   เอกคนฺธกุฏิย  วสามีติ  วตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  ติตฺถิยาราเม  
วสิตฺวา   ปาโตว   เชตวนมคฺค   โอตรตฺิวา  นคราภิมุขี๒  คจฺฉติ,  
"สุนฺทริ  กห  คตาสีติ  ปุฏา  "สมเณน  โคตเมน  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย  
วสิตฺวา  ต  กเิลสรติยา  รมาเปตฺวา  อาคตามฺหีติ  วทติ. ตโต ติตฺถิยา  
กติปาหจฺจเยน   ธุตฺตาน  กหาปเณ  ทตฺวา  "คจฺฉถ  สุนฺทรึ  มาเรตฺวา  
สมณสฺส    โคตมสฺส    คนฺธกุฏีสมีเป    มาลากจวรนฺตเร   นิกฺขิปตฺวา  
เอถาติ  วทึสุ.  เต  ตถา  อกสุ.  ตโต ติตฺถิยา "สุนฺทรึ น ปสฺสามาติ,  
โกลาหล   กตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  "กห  โว  อาสงฺกาติ  วุตฺตา  
"อิเม  ทิวเส๓  เชตวเน วสติ, ตตฺรสฺสา ปวตฺตึ น ชานามาติ วตฺวา  
"เตนหิ    คจฺฉถ,    น    วิจินถาติ   ร ฺา   อนุ ฺาตา   อตฺตโน  
อุปฏาเก  คเหตฺวา  เชตวน  คนฺตฺวา  วิจินนฺตา  มาลากจวรนฺตเร  ต  
ทิสฺวา   ม ฺจก   อาโรเปตฺวา   นคร   ปวิสิตฺวา  "สมณสฺส  โคตมสฺส  
สาวกา  `สตฺถารา  กต  ปาปกมฺม  ปฏจฺิฉาเทสฺสามาติ สุนฺทรึ มาเรตฺวา  
๑. ๒. เชตวนาภิมุขิน,ี นคราภิมุขินี อิติ ยุตตฺตร. . ว.  
๓. ม. สี. อิเมสุ ทิวเสสุ.   
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มาลากจวรนฺตเร   นิกฺขิปสูติ   ร ฺโ   อาโรเจสส.   ราชา   "เตนหิ  
คจฺฉถ   นคร   อาหิณฺฑถาติ   อาห.  เต  นครวีถีสุ  "ปสฺสถ  สมณาน  
สกฺยปุตฺติยาน    กมฺมนฺติอาทีนิ    วตฺวา   ปุน   ร ฺโ   นิเวสนทฺวาร  
อคมสุ.   ราชา   สุนฺทรยิา  สรีร  อามกสุสาเน  อฏฏก  อาโรเปตฺวา  
รกฺขาเปสิ.   สาวตฺถีวาสิโน  เปตฺวา  อริยสาวเก  เสสา  เยภุยฺเยน  
"ปสฺสถ   สมณาน   สกฺยปตฺุติยาน   กมมฺนฺติอาทีนิ  วตฺวา  อนฺโตนคเรป  
พหินคเรป   อร ฺเสุป  ภิกฺขู  อกฺโกสนฺตา  วิจรนฺติ.  ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ  
ตถาคตสฺส   อาโรเจสส.  สตฺถา  "เตนหิ  ตุมฺเหป  เต  มนุสฺเส  เอว  
ปฏิโจเทถาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                        "อภูตวาที นิรย อุเปติ,  
                        โย วาป กตฺวา `น กโรมิจฺจาห,  
                        อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ  
                        นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถาติ.  
        ตตฺถ   "อภูตวาทีติ:   ปรสฺส  โทส  อทิสฺวาว  มุสาวาท  กตฺวา  
ตุจฺเฉน   ปร   อพฺภาจิกฺขนฺโต.   กตฺวาติ:   โย  วา  ปน  ปาปกมฺม  
กตฺวา   "นาห   เอต   กโรมีติ  อาห.  เปจฺจ  สมา  ภวนฺตีติ:  เต  
อุโภป   ชนา   ปรโลก   คนฺตฺวา   นิรย   อุปคมเนน   คติยา  สมา  
ภวนฺติ.   คติเยว  เนส  ปรจฺิฉินฺนา,  อายุ  ปน  เนส  น  ปริจฺฉินฺน;  
พหุ   ห ิ  ปาปกมฺม   กตฺวา   จิร   นริเย  ปจฺจนฺติ,  ปริตฺต  กตฺวา  
อปฺปมตฺตกเมว   กาล:  ยสฺมา  ปน  เตส  อุภินฺนป  ลามกเมว  กมฺม,  
เตน   วุตฺต   "นิหีนกมฺมา   มนชุา  ปรตฺถาติ.  ปรตฺถาติ  ปทสฺส  ปน   
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ปรโต   เปจฺจปเทน   สมฺพนฺโธ.   เปจฺจ  ปรตฺถ  อิโต  คนฺตฺวา  เต  
นิหีนกมฺมา ปรโลเก สมา ภวนฺตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
        ราชา   "สุนฺทริยา   อ ฺเหิ   มาริตภาว   ชานาถาติ   ปรุิเส  
อุยฺโยเชสิ.  อถ  เต  ธุตฺตา  เตหิ  กหาปเณหิ  สุร  ปวนฺตา อ ฺม ฺ  
กลห   กรึสุ.   เอโก   เอก   อาห  "ตฺว  สุนฺทรึ  เอกปฺปหาเรเนว  
มาเรตฺวา   มาลากจวรนฺตเร   นิกฺขิปตฺวา   ตโต  ลทฺธกหาปเณหิ  สุร  
ปวสิ,   โหตูติ.   ราชปุริสา  เต  ธุตฺเต  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสส.  
อถ   เน   ราชา  "ตุมฺเหหิ  สา  มาริตาติ  ปุจฺฉิ.  "อาม  เทวาติ.  
"เกน    มาราปตาติ.   "อ ฺติตฺถิเยหิ   เทวาติ.   ราชา   ติตฺถิเย  
ปกฺโกสาเปตฺวา   "คจฺฉถ   ตุมฺเห   เอว   วทนฺตา   นคร  อาหิณฺฑถ  
`อย   สุนฺทรี   สมณสฺส   โคตมสฺส  อวณฺณ  อาโรเปตุกาเมหิ  อมฺเหหิ  
มาราปตา;   เนว   สมณสฺส   โคตมสฺส   สาวกาน   โทโส   อตฺถ,ิ  
อมฺหากเอว  โทโสติ.  เต  ตถา  กรึส.ุ  พาลมหาชโน  ตทา  สททฺหิ.  
ติตฺถิยาป   ธตฺุตาป   ปุริสวธทณฺฑ   ปาปุณึสุ.   ตโต  ปฏาย  พุทฺธาน  
สกฺกาโร มหา อโหสีติ.  
                                สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ.   
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                        ๒. ทุกฺขปฬิตสตฺตวตฺถุ.๑ (๒๒๓)  
        "กาสาวกณฺาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
ทุจฺจริตผลานุภาเวน ปฬิเต สตฺเต อารพฺภ กเถสิ.  
        อายสฺมา   หิ  มหาโมคฺคลฺลาโน  ลกฺขณตฺเถเรน  สทฺธ ึ คิชฌฺกูฏา  
ปพฺพตา  โอโรหนฺโต๒  อฏ ิสงฺขลิกเปตาทีน  อตฺตภาเว  ทิสฺวา  สิต  
กโรนฺโต   ลกฺขณตฺเถเรน  สิตการณ  ปุฏโ  "อกาโล  อาวุโส  อิมสฺส  
ป ฺหสฺส,   ตถาคตสฺส   สนฺติเก   ม  ปจฺุเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ตถาคตสฺส  
สนฺติเก   เถเรน   ปุฏโ  อฏ ิสงฺขลิกเปตาทีน  ทิฏภาว  อาจิกฺขิตฺวา  
"อิธาห   อาวุโส   คิชฺฌกฏูา   ปพฺพตา   โอโรหนฺโต   อทฺทส   ภิกขฺุ  
เวหาส  คจฺฉนฺต,  ตสฺส  กาโยป  อาทิตฺโต  โหตีติอาทินา  นเยน สทฺธึ  
ปตฺตจีวรกายพนฺธนาทีหิ    ฑยฺหมาเน   ป ฺจ   สหธมฺมิเก   อาโรเจสิ.  
สตฺถา   เตส๓     กสฺสปทสพลสฺส   สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปพฺพชฺชาย  
อนุรูป   กาตุ   อสกฺโกนฺตาน   ปาปภาว   อาจิกฺขิตฺวา   ตสฺมึ   ขเณ  
ตตฺถ    นิสินนฺาน    ปาปภิกฺขูน   ทุจฺจริตกมฺมสฺส   วิปาก   ทสฺเสนฺโต  
อิม คาถมาห  
        "กาสาวกณฺา พหโว     ปาปธมฺมา อส ฺตา,  
        ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ   นิรย เต อุปปชฺชเรติ.  
        ตตฺถ   กาสาวกณฺาติ:  กาสาเวน  ปลิเว ิตกณฺา.  ปาปธมฺมาติ:  
ลามกธมฺมา.     "อส ฺตาติ:     กายาทิส ฺมวิรหิตา.     ตถารูปา  
ปาปปุคฺคลา    อตฺตนา   กเตหิ   อกุสลกมฺเมหิ   นริเย   อุปปชฺชนติฺ,  
๑. ม. ทุจฺจริตผลปฬิตวตฺถุ. ๒. สี. ยุ. โอตรนฺโต. ๓. สี.  ยุ. "เตสนฺติ นตฺถิ.   
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เต   ตตฺถ   ปจิตฺวา   ตโต   จุตา   ปกฺกาวเสเสน  เปเตสุป  เอว  
ปจฺจนฺตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                                  ทุกขฺปฬิตสตฺตวตฺถุ.  
                    
                ๓. วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ. (๒๒๔)  
        "เสยฺโย  อโยคุโฬติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวสาลิย  นิสสฺาย  
มหาวเน วิหรนฺโต วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        วตฺถ ุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิเก๑    อาคตเมว.  ตทา หิ สตฺถา  
เต  ภิกฺขู  "ก ึ ปน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อุทรสฺสตฺถาย  คิหีน  อ ฺม ฺสฺส  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสิตฺถาติ  วตฺวา,  เตหิ  "อาม  ภนฺเตติ  
วุตฺเต, เต ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา อิม คาถมาห  
        "เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต   ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม,  
        ย ฺเจ ภุ ฺเชยฺย ทุสฺสีโล   รฏปณฺฑ อส ฺโตติ.  
        ตตฺถ    "ย ฺเจ    ภุ ฺเชยฺยาติ:   ย   ทุสฺสีโล   นสิฺสีลปุคฺคโล  
กายาทีหิ     อส ฺโต    รฏวาสีหิ    สทฺธาย    ทนิฺน    รฏปณฺฑ  
"สมโณมฺหีติ    ปฏิชานนโฺต   คเหตฺวา   ภุ ฺเชยฺย,   ตโต   อาทิตฺโต  
อคฺคิวณฺโณ    อโยคุโฬ    ภุตฺโต   เสยฺโย   สุนฺทรตโร.   กึการณา?  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๑๖๗.   
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ตปฺปจฺจยา  หิ  เอโก  อตฺตภาโว  ฌาเยยฺย,  ทุสฺสีโล  ปน สทฺธาเทยฺย  
ภุ ฺชิตฺวา อเนกานิป ชาติสตานิ นิรเย ปจฺเจยฺยาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                        วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ.  
         
                ๔. เขมกเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ. (๒๒๕)  
        "จตฺตาริ  านานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อนาถปณฺฑิกสฺส ภาคิเนยฺย เขมก นาม เสฏ ิปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   อภิรูโป   อโหสิ.   เยภุยฺเยน  อิตฺถโิย  ต  ทิสฺวา  
ราคาภิภูตา  สกภาเวน  สณฺาตุ  นาสกฺขึสุ.  โสป  ปรทารกมฺมาภิรโตว  
อโหสิ.  อถ  น  รตฺตึ  ราชปุริสา  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสส.  ราชา  
"มหาเสฏ ิสฺส   ลชฺชามีติ  ต  กิ ฺจิ  อวตฺวา  วิสฺสชฺชาเปสิ.  โส  ปน  
เนว   วิรม.ิ   อถ   น  ทุติยป  ตติยป  ราชปุริสา  คเหตฺวา  ร ฺโ  
ทสฺเสสส.  ราชา  วิสฺสชฺชาเปสิเยว.  มหาเสฏ ี  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ต  
อาทาย   สตฺถุ   สนฺติก   คนฺตฺวา   ต  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  "ภนฺเต  
อิมสฺส   ธมฺม   เทเสถาติ   อาห.  สตฺถา  ตสฺส  สเวคกถ  กเถตฺวา  
ปรทารเสวนาย โทส ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
                        "จตฺตาริ านานิ นโร ปมตฺโต  
                        อาปชฺชตี ปรทารูปเสวี:   
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                        อปุ ฺลาภ นนิกามเสยฺย  
                        นินฺท ตติย นิรย จตุตฺถ.  
                        อปุ ฺลาโภ จ, คตี จ ปาปกา,  
                        ภีตสฺส ภีตาย รตี จ โถกกิา,  
                        ราชา จ ทณฺฑ ครุก ปเณติ;  
                        ตสฺมา นโร ปรทาร น เสเวติ.  
        ตตฺถ   "านานีติ:   ทกฺุขการณานิ.   ปมตฺโตติ:  สติโวสฺสคฺเคน  
สมนฺนาคโต.    อาปชฺชตีติ:    ปาปุณาติ.    ปรทารูปเสวีติ:   ปรสฺส  
ทาร     อุปเสวนฺโต    อุปปฺถจารี.    อปุ ฺลาภนฺติ:    อกุสลลาภ.  
นนิกามเสยฺยนฺติ:   ยถา   อิจฺฉติ;   เอว   เสยฺย  อลภิตฺวา  อนิจฺฉิต  
ปริตฺตกเมว   กาล   เสยฺย   ลภติ.  อปุ ฺลาโภ  จาติ:  เอว  ตสฺส  
อย ฺจ   อปุ ฺลาโภ   เตน   จ   อปุ ฺเน   นิรยสงฺขาตา   ปาปกา  
คติ  โหติ.  รตี  จ  โถกกิาติ:  ยา๑  ตสฺส  ภีตสฺส ภีตาย อิตฺถิยา  
สทฺธึ   รติ,   สาป   โถกิกา   ปริตฺตา  โหติ.  ครุกนฺติ:  ราชา  จ  
หตฺถจฺเฉทาทิวเสน   ครุก   ทณฺฑ   ปเณติ.  ตสฺมาติ:  ยสฺมา  ปรทาร  
เสวนฺโต    เอตานิ   อปุ ฺาทีนิ   ปาปุณาติ;   ตสฺมา   ปรทาร   น  
เสเวยฺยาติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน  เขมโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ.  ตโต  ปฏาย  
มหาชโน สุข วีตินาเมสิ.  
        "กึ    ปนสฺส    ปุพฺพกมฺมนฺติ.    "โส   กริ   กสสฺปพุทฺธกาเล  
๑. สี. ยุ. `ยาติ นตฺถิ.   
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อุตฺตมมลฺโล   หุตฺวา   เทฺว   สุวณฺณปตากานิ   ทสพลสฺส   กา ฺจนถูเป  
อาโรเปตฺวา   ปตฺถน  เปสิ  "เปตฺวา  าติสาโลหิติตฺถิโย  อวเสสา  
ม   ทิสฺวา  รชนฺตูติ.  อิทมสฺส  ปุพฺพกมฺมนฺติ.  เตน  ต  นิพฺพตฺตฏาเน  
ทิสฺวา ปเรส อิตฺถิโย สกภาเวน สณฺาตุ นาสกฺขึสูติ.  
                                 เขมกเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ.  
                      
                ๕.  ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ. (๒๒๖)  
        "กุโส   ยถาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
อ ฺตร ทุพฺพจภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.  
        เอโก   กิร   ภิกฺขุ  อส ฺจิจฺจ  เอก  ติณ  ฉินฺทิตฺวา,  กุกฺกุจฺเจ  
อุปฺปนฺเน,   เอก   ภิกฺขุ   อุปสงฺกมิตฺวา  "อาวุโส  โย  ติณ  ฉินฺทติ,  
ตสฺส   ก ึ  โหตีติ   อตฺตนา   กตภาว  อาโรเจตฺวา  ปุจฺฉิ.  อถ  น  
อิตโร   "ตฺว   ติณสฺส   ฉินฺนการณา   `กิ ฺจิ   โหตีติ  ส ฺ  กโรสิ,  
น   เอตฺถ   กิ ฺจิ   โหติ,   เทเสตฺวา   ปน  มุจฺจสีติ  วตฺวา  สยป  
อุโภหิ    หตฺเถหิ   ติณ   ลุ ฺจิตฺวา   อคฺคเหสิ.   ภิกฺขู   ต   ปวตฺตึ  
สตฺถุ   อาโรเจสส.   สตฺถา   ต   ภิกฺขุ   อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา  
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        "กุโส ยถา ทุคฺคหิโต     หตฺถเมวานุกนฺตติ,  
        สาม ฺ ทุปฺปรามฏ     นิรยายปูกฑฺฒติ.   
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                ยงฺกิ ฺจิ สิถิล กมฺม,     สงฺกิลิฏ ฺจ ย วต,  
                สงฺกสฺสร พฺรหฺมจริย,    น ต โหติ มหปฺผล.  
                กยริา เจ กยิราเถน,   ทฬฺหเมน ปรกฺกเม;  
                สถิิโล หิ ปริพฺพาโช     ภิยโฺย อากิรเต รชนฺติ.  
        ตตฺถ    "กุโสติ:    ยงฺกิ ฺจิ     ติขิณธาร   ติณ   อนฺตมโส  
ตาลปณฺณป.   ยถา  โส  กโุส  เยน  ทุคฺคหิโต  ตสฺส  หตฺถ  อนุกนฺตติ  
ผาเลติ;    เอวเมว    สมณธมฺมสงฺขาต    สาม ฺป   ขณฺฑสีลาทิตาย  
ทุปฺปรามฏ.    นิรยายูปกฑฺฒตีติ:    นริเย   นิพฺพตฺตาเปตีติ   อตฺโถ.  
สิถิลนฺติ:   โอหียิตฺวา๑   กรเณน   สถิิลคฺคาห  กตฺวา  กต  กิ ฺจิ  
กมฺม.   สงฺกลิิฏนฺติ:   เวสิยาทิเกสุ   อโคจเรสุ  จรเณน  สงฺกิลฏิ.  
สงฺกสฺสรนฺติ:     สงฺกาหิ    สริตพฺพ    อุโปสถกิจฺจาทีสุ    อ ฺตเรน  
กิจฺเจน  สนฺนิปติตป  สงฺฆ  ทิสฺวา  "อทฺธา  อิเม  มม  จริย  ตฺวา ม  
อุกฺขิปตุกามา   สนฺนิปติตาติ  เอว  อตฺตโน  อาสงฺกาหิ  สริต  อุสฺสงฺกิต  
ปริสงฺกิต.   น   ต  โหตีติ:  ต  เอวรูป  สมณธมฺมสงฺขาต  พฺรหฺมจริย  
ตสฺส    ปุคฺคลสฺส    น    มหปฺผล   โหติ,   ตสฺส   อมหปฺผลภาเวน  
ภิกฺขาทายกานปสฺส  น  มหปฺผล  โหตีติ  อตฺโถ.  กยิรา  เจติ:  ตสฺมา  
ย   กมฺม  กเรยฺย,  ต  กโรเตว.  ทฬฺหเมน  ปรกฺกเมติ:  ถิรกตเมต  
กตฺวา    อวฏ ิตสมาทาโน    หุตฺวา   เอต   กยริา.   ปริพฺพาโชติ:  
สิถิลคฺคาเหน    กโต    ขณฺฑาทิภาวปฺปตฺโต    สมณธมฺโม.   ภิยโฺยติ:  
อพฺภนฺตเร    วิชฺชมาน   ราครชาทึ   เอวรูโป   สมณธมฺโม   อปเนตุ  
๑. ม. สี. ยุ. โอลียิตฺวา.   
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น สกฺโกติ, อถโข ตสฺส อุปริ อปรป ราครชาทึ อากิรตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   พหู   โสตาปตฺติผลาทีนิ   ปาปุณึสุ.  โสป  ภิกฺขุ  
สวเร ตฺวา ปจฺฉา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณีติ.  
                           ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ.  
         
                ๖. อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ. (๒๒๗)  
        "อกตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อ ฺตร  
อิสฺสาปกต อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.  
        ตสฺสา  กิร  สามิโก  เอกาย  เคหทาสิยา  สทฺธึ สนฺถว อกาสิ.  
สา   อิสฺสาปกตา   ต  ทาสึ  หตฺถปาเทสุ  พนฺธิตฺวา  ตสฺสา  กณฺณนาส  
ฉินฺทิตฺวา   เอกสฺมึ   ตุจฺฉคพฺเภ   ปกฺขิปตฺวา   ทฺวาร  ปทหิตฺวา  ตสฺส  
กมฺมสฺส  อตฺตนา  กตภาว  ปฏิจฺฉาเทตุ  "เอหิ  อยฺย,  วิหาร  คนฺตฺวา  
ธมฺม   สุณิสฺสามาติ   สามิก   อาทาย   วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สณุนฺตี  
นิสีทิ.  อถสสฺา  อาคนฺตุกา  าตกา  เคห  อาคนฺตฺวา  ทฺวาร วิวริตฺวา  
ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  ทาสึ  โมจยึสุ.  สา  วิหาร คนฺตฺวา จตุปริสมชฺเฌ  
ตมตฺถ   ทสพลสฺส  อาโรเจสิ.  สตฺถา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  "ทุจฺจริต  
นาม  `อิท  เม  อ ฺเ  ชนา  น  ชานนฺตีติ  อปฺปมตฺตกป  น กาตพฺพ,  
อ ฺสฺมึ   อชานนฺเตป   สุจริตเมว  กาตพฺพ,  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กตป  หิ  
ทุจฺจริต   นาม   ปจฺฉานุตาป   กโรติ,  สุจริต  ปาโมชฺชเมว  ชเนตีติ   
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วตฺวา อิม คาถมาห  
        "อกต ทุกฺกฏ เสยฺโย,     ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏ;  
        กต ฺจ สุกต เสยฺโย,     ย กตฺวา นานุตปฺปตีติ.  
        ตตฺถ   "ทุกฺกฏนฺติ:   สาวชฺช   อปายสวตฺตนิก   กมฺม  อกตเมว  
เสยฺโย  วร  อุตฺตม.  ปจฺฉา  ตปฺปตีติ:  ต  หิ  อนุสฺสรติานุสฺสริตกาเล  
ตปฺปติเยว.   สุกตนฺติ:  อนวชฺช  ปน  สุขุทฺรย  สุคติสวตฺตนิกเมว  กมฺม  
กต   เสยโฺย.  ย  กตฺวาติ:  ย  กมฺม  กตฺวา  ปจฺฉา  อนุสฺสรณกาเล  
น ตปฺปติ นานุตปฺปติ โสมนสฺสชาโตว โหติ, ต กต วรนฺติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน   อุปาสโก   จ   สา   จ  อิตฺถ ี โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหึสุ.   ต ฺจ   ปน   ทาสึ   ตตฺเถว   ภุชิสฺส  กตฺวา  ธมฺมจาริณึ  
กรึสูติ.  
                                 อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ.  
                             
                ๗. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ. (๒๒๘)  
        "นคร   ยถาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
สมฺพหุเล อาคนฺตุเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        เต   กิร  เอกสฺมึ  ปจฺจนฺเต  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  ปมมาเส  สุข  
วิหรึสุ.   มชฌฺิมมาเส   โจรา  อาคนฺตฺวา  เตส  โคจรคาม  ปหรตฺิวา  
กรมเร    คเหตฺวา    อคมสุ.   ตโต   ปฏาย   มนุสฺสา   โจราน  
ปฏิพาหนตฺถาย   ต   ปจฺจนฺตนคร   อภิสงฺขโรนฺตา  เต  ภิกฺขู  สกกฺจฺจ   
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อุปฏาตุ  โอกาส  น  ลภึสุ.  เต  อผาสุก  วสฺส  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺสา  
สตฺถุ   ทสฺสนาย   สาวตฺถึ   คนฺตฺวา   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   เอกมนฺต  
นิสีทึสุ.   สตฺถา   เตหิ   สทฺธึ   กตปฺปฏิสนฺถาโร   "กึ  ภิกฺขเว  สุขห  
วสิตฺถาติ   ปจฺุฉิตฺวา,   "ภนฺเต   มย   ปมมาสเมว   สุข  วสิมฺหา,  
มชฺฌิมมาเส   โจรา   คาม   ปหรึส,ุ   ตโต  ปฏาย  มนุสฺสา  นคร  
อภิสงฺขโรนฺตา  สกฺกจฺจ  อุปฏาตุ  โอกาส  น  ลภึสุ;  ตสฺมา  อผาสุก  
วสฺส  วสิมฺหาติ  วุตฺเต,  "อล  ภิกฺขเว,  มา  จินฺตยิตฺถ,  ผาสุวิหาโร  
นาม  นิจฺจกาล  ทุลลฺโภ;  ภิกฺขุนา  นาม,๑  ยถา เต มนุสฺสา นคร  
โคปยึสุ; เอว อตฺตภาวเมว โคปยิตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                "นคร ยถา ปจฺจนฺต        คุตฺต สนฺตรพาหิร;  
                เอว โคเปถ อตฺตาน,     ขโณ โว มา อุปจฺจคา;  
                ขณาตีตา หิ โสจนฺติ       นริยมฺหิ สมปปฺตาติ.  
        ตตฺถ   "สนฺตรพาหิรนฺติ:   ภิกฺขเว   ยถา   เตหิ  มนุสฺเสหิ  ต  
ปจฺจนฺตนคร   ทฺวารปาการาทีนิ  ถริานิ  กโรนฺเตหิ  สอนฺตร  อฏฏาลก-  
ปริขาทีนิ   ถริานิ   กโรนฺเตหิ   สพาหิรนฺติ   สนฺตรพาหิร  คุตฺต  กต;  
เอว   ตุมฺเห  หิ๒  สตึ  อุปฏาเปตฺวา  อชฺฌตฺติกานิ  ฉ  ทฺวารานิ  
ปทหิตฺวา    ทฺวารรกฺขิก   สตึ   อวิสฺสชฺเชตฺวา,   ยถา   คยฺหมานานิ  
พาหิรานิ   ฉ   อายตนานิ   อชฺฌตฺติกาน  อุปฆาตาย  สวตฺตนฺติ;  ตถา  
อคฺคหเณน   ตานิ   ถริานิ   กตฺวา   เตส   อปฺปเวสาย  ทฺวารรกฺขิก  
สตึ   อปฺปหาย   วิจรนฺตา   อตฺตาน   โคเปถาติ  อตฺโถ.  ขโณ  โว  
๑. สี. ยุ. ปน. ๒. ม. สี. ยุ. ป.   
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มา  อุปจฺจคาติ:  โย  ห ิ เอว  อตฺตาน  น  โคเปติ,  ต ปุคฺคล "อย  
พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ      มชฌฺิมปเทเส     อุปฺปตฺติกฺขโณ     สมฺมาทิฏ ิยา  
ปฏิลทฺธกฺขโณ     ฉนฺนมายตนาน    อเวกลฺลกฺขโณติ    สพฺโพป    อย  
ขโณ   อติกฺกมติ;   โส   ขโณ   ตุมฺเห  มา  อติกฺกมตุ.  ขณาตีตาติ:  
เย   ห ิ ต  ขณ  อตีตา,  เต  จ  ปุคฺคเล  โส  ขโณ  อตีโต;  เต  
นิรยมฺหิ สมปฺปตา หุตฺวา ตตฺถ นิพฺพตฺติตฺวา โสจนฺตีติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อุปฺปนฺนสเวคา อรหตฺเต ปติฏหึสูติ.  
                          อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.  
                     
                ๘. นิคฺคณฺวตฺถุ. (๒๒๙)  
        "อลชฺชติาเยติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  วิหรนฺโต  
นิคฺคณฺเ อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ   ทิวเส  ภิกฺขู  นิคฺคณฺเ  ทิสฺวา  กถ  สมุฏาเปสุ  
"อาวุโส    สพฺพโส    อปฺปฏิจฺฉนฺเนหิ   อเจลเกหิ   อิเม   นิคฺคณฺา  
วรตรา,  เย  เอก  ปุริมปสสฺป  ตาว  ปฏิจฺฉาเทนฺติ,  สหิริกา  ม ฺเ  
เอเตติ.  ต  สตฺุวา  นิคฺคณฺา  "น  มย เอเตน การเณน ปฏิจฺฉาเทม,  
`ปสุรชาทโย    ปน   ปุคฺคลาเอว   ชีวิตินฺทฺริยปฺปฏิพทฺธา;   เอวเมเต  
โน   ภิกฺขาภาชเนสุ   มา   ปตึสูติ   อิมนิา  การเณน  ปฏิจฺฉาเทมาติ  
วตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  วาทปฺปฏิวาทวเสน  พหุ กถ กรสึุ.๑ ภิกฺขู สตฺถาร  
๑. สี. ยุ.  กเถสส.   
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อุปสงฺกมิตฺวา   นิสินฺนกาเล   ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสส.  สตฺถา  "ภิกขฺเว  
อลชฺชิตพฺเพ   ลชชฺิตฺวา  ลชฺชิตพฺเพ  อลชชฺมานา  นาม  ทุคฺคติปรายนาว  
โหนฺตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
                "อลชชฺิตาเย ลชชฺนฺติ      ลชชฺิตาเย น ลชชฺเร  
                มจฺิฉาทิฏ ิสมาทานา      สตฺตา คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ.  
                อภเย ภยทสฺสิโน        ภเย จ อภยทสฺสิโน  
                มจฺิฉาทิฏ ิสมาทานา      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตินฺติ.  
        ตตฺถ  "อลชฺชิตาเยติ:  อลชฺชิตพฺเพน  ภิกฺขาภาชเนน. ภิกฺขาภาชน  
หิ   อลชชฺิตพฺพ   นาม.  เต  ปน  ต  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  วิจรนฺตา  เตน  
ลชชฺนฺติ    นาม.    ลชชฺิตาเยติ:    อปฺปฏิจฺฉนฺเนน   หิริโกปนงฺเคน.  
หิริโกปนงฺค ฺหิ   ลชฺชิตพฺพ   นาม.   เต   ปน   ต  อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา  
วิจรนฺตา   ลชฺชิตาเย   น  ลชชฺนฺติ  นาม.  เตน  เตส  อลชฺชิตพฺเพน  
ลชชฺต   ลชฺชติพฺเพน  อลชฺชต  ตุจฺฉคฺคหณภาเวน  จ  อ ฺถาคหณภาเวน  
จ  มิจฺฉาทิฏ ิ  โหติ,  ต  สมาทยิตฺวา วิจรนฺตา เต มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  
สตฺตา   นิรยาทิเภท  ทุคฺคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ.  อภเยติ:  ภิกฺขาภาชน  
นิสฺสาย      ราคโทสโมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตภยาน      อนุปฺปชฺชนโต  
ภิกฺขาภาชน   อภย   นาม.   ภเยน   ต  ปฏิจฺฉาเทนฺตา  ปน  อภเย  
ภยทสฺสิโน     นาม.     หิรโิกปนงฺค    ปน    นิสฺสาย    ราคาทีน  
อุปฺปชฺชนโต    ต    ภย    นาม.    ตสฺส   อปฺปฏิจฺฉาทเนน   ภเย  
จ    อภยทสฺสิโน.    ตสฺส    อ ฺถา   จ   คหณสฺส   สมาทินฺนตฺตา  
มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา สตฺตา ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.   
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        เทสนาวสาเน   พหู   นิคฺคณฺา   สวิคฺคมานสา   ปพฺพชึส.ุ๑  
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.  
                                    นคฺิคณฺวตฺถุ.  
                     
                ๙. ติตฺถิยสาวกวตฺถุ. (๒๓๐)  
        "อวชฺเชติ    อิม    ธมมฺเทสน   สตฺถา   เชตวเน   วิหรนโฺต  
ติตฺติยสาวเก อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ    หิ    สมเย    อ ฺติตฺถิยสาวกา   อตฺตโน   ปุตฺเต  
สมฺมาทิฏ ิกาน  อุปาสกาน  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  สปริวาเร  กีฬมาเน  ทิสฺวา  
เคห   อาคตกาเล   "น  โว  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  วนฺทิตพฺพา,  นาป  
เตส   วิหาร   ปวิสิตพฺพนฺติ๒   สปถ   การยึสุ.   เต  เอกทิวส  
เชตวนวิหารสฺส   พหิทฺวารโกฏกสามนฺเต   กฬีนตฺา  ปปาสิตา  อเหสส.  
อเถก  อุปาสกทารก  "ตฺว  คนฺตฺวา  เอตฺถ  ปานีย  ปวิตฺวา  อมฺหากป  
อาหราหีติ   วิหาร  ปหิณึสุ.  โส  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  
ตมตฺถ  อาโรเจสิ.  อถ  น  สตฺถา  "ตฺวเมว  ปานีย  ปวิตฺวา คนฺตฺวา  
อิตเรป  ปานีย  ปวนตฺถาย  อิเธว  เปเสหีติ  อาห.  โส ตถา อกาสิ.  
เต   อาคนฺตฺวา   ปานีย   ปวึสุ.  สตฺถา  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  
สปฺปาย   ธมมฺกถ   กเถตฺวา   เต   อจลสทฺเธ   กตฺวา  สรเณสุ  จ  
สีเลสุ  จ  ปติฏาเปสิ.  เต  สกานิ  เคหานิ คนฺตฺวา ตมตฺถ มาตาปตูน  
๑. กถมิท วุตฺต, เตส หิ ปรมฺมุขา คาถา ภาสิตา. ๒. วหิาโร ปวิสิตพฺโพติ.   
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อาโรเจสส.   อถ   เนส   มาตาปตโร   "ปุตฺตกา  โน  วิปนฺนทิฏ ิกา  
ชาตาติ   โทมนสฺสปฺปตฺตา   ปริเทวึส.ุ   อถ  เนส  เฉกา  ปฏิวิสสฺกา{  
มนุสฺสา   อาคนฺตฺวา   โทมนสฺสวูปสมตฺถาย   ธมมฺ  กถยึสุ.  เต  เตส  
กถ   สุตฺวา   "อิเม  ทารเก  สมณสฺส  โคตมสฺเสว  นิยฺยาเทสฺสามาติ  
มหนฺเตน   าติคเณน   สทฺธึ   วิหาร   นยึสุ.   สตฺถา  เตส  อาสย  
โอโลเกตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
                "อวชฺเช วชชฺมติโน       วชฺเช อวชชฺทสสฺิโน  
                มจฺิฉาทิฏ ิสมาทานา      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.  
                วชชฺ ฺจ วชฺชโต ตฺวา    อวชฺช ฺจ อวชฺชโต  
                สมฺมาทิฏ ิสมาทานา      สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตินฺติ.  
        ตตฺถ  "อวชฺเชติ:  ทสวตฺถุกาย  สมฺมาทิฏ ิยา  ตสฺสา อุปนิสฺสย-  
ภูเต   ธมฺเม   จ.   วชฺชมติโนติ:   "วชฺช   อิทนฺติ   อุปฺปนฺนมติโน.  
ทสวตฺถุกมิจฺฉาทิฏ ิสงฺขาเต    ปน   ตสฺสา   อุปนิสสฺยธมฺมสงฺขาเต   จ  
วชฺเช   อวชชฺทสฺสิโน.   เอติสฺสา  อวชฺช  วชฺชโต  วชฺช ฺจ  อวชฺชโต  
ตฺวา    คหณสงฺขาตาย    มิจฺฉาทิฏ ิยา   สมาทินนฺตฺตา   มิจฺฉาทิฏ ิ-  
สมาทานา    สตฺตา    ทุคฺคตึ    คจฺฉนฺตีติ    อตฺโถ.    ทุติยคาถาย  
วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ.  
        เทสนาวสาเน  สพฺเพป  เต  ตีสุ  สรเณสุ  ปติฏาย  อปราปร  
ธมฺม สุณนฺตา โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสูติ.  
                                  ติตฺถิยสาวกวตฺถุ.  
                        นิรยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                                 ทฺวาวีสติโม วคฺโค   
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                         ๒๓. นาควคฺควณฺณนา  
                    
                ๑. อตฺตโนวตฺถุ. (๒๓๑)  
        "อห   นาโควาติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  โกสมฺพิย  วิหรนโฺต  
อตฺตาน อารพฺภ กเถสิ.  
        วตฺถ ุ   อปฺปมาทวคฺคสฺส    อาทิคาถาวณฺณนาย   วิตฺถาริตเมว.  
วุตฺต   เหต   ตตฺถ   "มาคนฺทิยา   ตาส   กิ ฺจิ   กาตุ  อสกฺกุณิตฺวา  
`สมณสฺส   โคตมสฺเสว   กตฺตพฺพ   กรสิฺสามีติ  นาคราน  ล ฺจ  ทตฺวา  
`สมณ   โคตม   อนฺโตนคร   ปวิสิตฺวา   วิจรนฺต  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ  
สทฺธึ   อกฺโกสิตฺวา   ปริภาสิตฺวา   ปลาเปถาติ   อาห.  มิจฺฉาทิฏ ิกา  
ตีสุ   รตเนสุ   อปฺปสนฺนา   อนฺโตนคร   ปวิฏ  สตฺถาร  อนุพนฺธิตฺวา  
`โจโรสิ   พาโลสิ   มฬฺูโหสิ  โอฏโสิ  โคโณสิ  คทฺรโภสิ  เนรยิโกสิ  
ติรจฺฉานคโตสิ,   นตฺถิ   ตุยฺห   สุคติ,  ทุคฺคติเยว  ตุยฺห  ปาฏิกงฺขาติ  
ทสหิ   อกโฺกสวตฺถูหิ   อกฺโกสนฺติ   ปรภิาสนฺติ.   ต  สุตฺวา  อายสฺมา  
อานนฺโท  สตฺถาร  เอตทโวจ  `ภนฺเต  อิเม  นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ  
ปริภาสนติ,   อิโต   อ ฺตฺถ   คจฺฉามาติ.  `กุหึ  อานนฺทาติ.  `อ ฺ  
นคร   ภนฺเตติ.   `ตตฺถ  มนุสฺเสสุ  อกฺโกสนฺเตสุ  ปริภาสนฺเตสุ,  ปุน  
กตฺถ   คมิสฺสาม   อานนฺทาติ.  `ตโตป  อ ฺ  นคร  ภนฺเตติ.  `ตตฺถ  
มนุสฺเสสุ   อกฺโกสนฺเตสุ   ปริภาสนฺเตสุ,   กุหึ  คมิสฺสาม  อานนฺทาติ.  
`ตโตป   อ ฺ   นคร   ภนฺเตติ.  `อานนฺท  น  เอว  กาตุ  วฏฏติ,   
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ยตฺถ  อธิกรณ  อุปฺปนฺน,  ตตฺเถว  ตสฺมึ  วูปสนฺเต,  อ ฺ คนฺตุ วฏฏติ;  
เก  ปน  เต  อานนฺท  อกฺโกสนฺตีติ.  `ภนฺเต  ทาสกมฺมกเร  อุปาทาย  
สพฺเพ   อกฺโกสนฺตีติ.   `อห   อานนฺท   สงฺคาม   โอติณฺณหตฺถิสทิโส,  
สงฺคาม  โอติณฺณหตฺถิโน  หิ  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคเต  สเร  สหิตุ ภาโร,  
ตเถว  พหูหิป  ทุสฺสีเลหิ  กถิตกถาน  สหน  นาม  มยฺห  ภาโรติ วตฺวา  
อตฺตาน อารพฺภ ธมฺม เทเสนฺโต นาควคฺเค๑   อิมา คาถา อภาสิ  
                "อห นาโคว สงฺคาเม     จาปาโต ปติต สร  
                อติวากฺย ติติกฺขิสฺส,      ทุสฺสีโล ห ิพหุชชฺโน.  
                ทนฺต นยนฺติ สมิตึ,       ทนฺต ราชาภิรูหติ,  
                ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ,  โยติวากฺย ติติกฺขติ,  
                วรมสฺสตรา ทนฺตา       อาชานียา จ สนิฺธวา  
                กุ ฺชรา จ มหานาคา,    อตฺตทนฺโต ตโต วรนฺติ.  
        ตตฺถ   "นาโควาติ:   หตฺถี   วิย.   จาปาโต  ปติตนฺติ:  ธนุโต  
มุตฺต.   อติวากฺยนฺติ:   อฏอนริยโวหารวเสน   ปวตฺต   วีติกฺกมวจน.  
ติติกฺขิสฺสนฺติ:    ยถา    สงฺคามาวจโร   สุทนฺโต   มหานาโค   ขโม  
สตฺติปฺปหาราทีน  จาปาโต  มุจฺจิตฺวา  อตฺตนิ  ปติเต  สเร อวิห ฺมาโน  
ติติกฺขติ;   เอวเมว  เอวรูป  อติวากฺย  ติติกฺขิสฺส  สหิสฺสามีติ  อตฺโถ.  
ทุสฺสีโล   หติี:   อย   หิ   โลกิยมหาชโน   พหุ   ทุสสฺีโล   อตฺตโน  
รุจิวเสน   วาจ   นิจฺฉาเรตฺวา   ฆฏเฏนโฺต  วิจรติ,  ตตฺถ  อธิวาสน  
๑. ม. สี. ยุ. "นาควคฺเคติ นตฺถิ.   
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อชฺฌุเปกฺขน เม ภาโร.  
        สมิตินติฺ:    อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ   หิ   มหาชนมชฺฌ   คจฺฉนฺตาแ  
ทนฺตเมว   โคณชาตึ   วา  อสฺสชาตึ  วา  ยาเน  โยเชตฺวา  นยนติฺ.  
ราชาติ:  ตถารูปาเนว  านานิ  คจฺฉนฺโต  ราชาป  ทนฺตเมว อภิรูหติ.  
มนุสฺเสสูติ:   มนุสฺเสสุป   จตูหิ   อริยมคฺเคหิ   ทนฺโต   นิพฺพิเสวโนว  
เสฏโ.  โยติวากฺยนฺติ:  โย  เอวรูป  อติกฺกมวจน  ปุนปฺปุน วุจฺจมานป  
ติติกฺขติ๑   น  ปฏิปฺผรติ น วิห ฺติ; เอวรูโป ทนโฺต เสฏโติ อตฺโถ.  
        อสฺสตราติ:   วฬวาย   คทฺรเภน   ชาตา.   อาชานียาติ:   ย  
อสฺสทมฺมสารถิ    การณ    กาเรติ,    ตสฺส   ขิปฺป   ชานนสมตฺถา.  
สินฺธวาติ:   สินฺธวรฏเ  ชาตา  อสฺสา.  มหานาคาติ:  กุ ฺชรสงฺขาตา  
มหาหตฺถิโน.   อตฺตทนฺโตติ:   เอเต   อสฺสตรา   วา   สินฺธวา  วา  
กุ ฺชรา  วา  ทนฺตาว  วร,  น  อทนฺตา;  โย  ปน  จตูหิ อริยมคฺเคหิ  
อตฺตโน   ทนตฺตาย   อตฺตทนฺโต   นิพฺพิเสวโน,   อย   ตโตป   วร,  
สพฺเพหิป เอเตหิ อุตฺตริตโรติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน    ล ฺจ    คเหตฺวา    วีถิสิงฺฆาฏกาทีสุ   ตฺวา  
อกฺโกสนฺโต สพฺโพป โส มหาชโน โสตาปตฺติผล ปาปุณีติ.๒  
                                    อตฺตโนวตฺถุ.  
                    
๑. สี. ยุ. `ติติกฺขตีติ นตฺถิ. ๒. ปรมฺมุขา ภาสิตา กถ เตส สาตฺถิกา โหติ  ?   
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                        ๒. หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ. (๒๓๒)  
        "น   หิ  เอเตหีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
เอก หตฺถาจริยปุพฺพก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   เอกทิวส   อจิรวตีนทีตีเร   หตฺถิทมก  "เอก  หตฺถึ  
ทเมสฺสามีติ  อตฺตนา๑   อิจฺฉิตการณ  สิกฺขาเปตุ  อสกฺโกนฺต  ทิสวฺา,  
สมีเป   ิเต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  อาห  "อาวุโส สเจ อย หตฺถาจริโย  
อิม   หตฺถ ึ  อสุกฏาเน   นาม   วิชฺเฌยฺย,   ขิปฺปเมว  อิม  การณ  
สิกฺขาเปยฺยาติ.  โส  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  ตถา  กตฺวา  ต  หตฺถึ สุทนฺต  
ทเมสิ.   เต   ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจสส.  สตฺถา  ต  ภิกฺขุ  
ปกฺโกสาเปตฺวา  "สจฺจ  กริ ตยา เอว วุตฺตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, "สจฺจ ภนฺเตติ  
วุตฺเต,  ต  วิครหิตฺวา  "กินเฺต  โมฆปุริส  หตฺถิยาเนน วา อ ฺเน วา  
ทนฺเตน,  น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหิ  อคตปุพฺพ  าน  คนฺตุ สมตฺโถ นาม  
อตฺถิ,  อตฺตนา  ปน  สุทนฺเตน  สกฺกา  อคตปุพฺพ  าน  คนฺตต;  ตสฺมา  
อตฺตานเมว ทเมหิ, กินฺเต เอเตส ทมเนนาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
                "น หิ เอเตหิ ยาเนหิ     คจฺเฉยฺย อคต ทิส,  
                ยถาตฺตนา สุทนฺเตน      ทนโฺต ทนฺเตน คจฺฉตีติ.  
        ตสฺสตฺโถ:  ยานิ  เอตานิ  หตฺถิยานาทีนิ  ยานานิ,  น หิ เอเตหิ  
ยาเนหิ    โกจิ    ปุคฺคโล    สุปนนฺเตนาป   อคตปุพฺพตฺตา   อคตนฺติ  
สงฺขาต   นิพฺพานทิส   คจฺเฉยฺย,   ยถา   ปุพฺพภาเค   อินฺทฺริยทมเนน  
 ๑. สี. ยุ. อตฺตโน.   
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ทนฺเตน   อปรภาเค   อริยมคฺคภาวนาย   สุทนฺเตน   อตฺตนา   ทนฺโต  
นิพฺพิเสวโน   สปฺป ฺโ   ปุคฺคโล   ต  อคตปุพฺพ  ทิส  คจฺฉติ  ทนฺตภูมึ  
ปาปุณาติ; ตสฺมา อตฺตทมนเมว เต๑ วรนฺติ.  
        เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.  
                        หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ.  
                   
                ๓. ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ.๒  (๒๓๓)  
        "ธนปาลโกติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   สาวตฺถิย   วิหรนฺโต  
อ ฺตรสฺส ปริชิณฺณพฺราหฺมณสฺส ปุตฺเต อารพฺภ กเถสิ.  
        สาวตฺถยิ   กิเรโก   พฺราหฺมโณ  อฏสตสหสฺสวิภโว  วยปฺปตฺตาน  
จตุนฺน  ปุตฺตาน  อาวาห  กตฺวา  จตฺตาริ  สตสหสฺสานิ  อทาสิ.  อถสฺส  
พฺราหฺมณิยา    กาลกตาย   ปุตฺตา   สมมฺนฺตยึสุ   "สเจ   อย   อ ฺ  
พฺราหฺมณึ    อาเนสฺสติ,   ตสฺสา   กุจฺฉิย   นิพฺพตฺตาน   วเสน   กลุ  
ภิชฺชิสฺสติ;    หนฺท    น   มย   สงฺคณฺหามาติ.   เต   ต   ปณีเตหิ  
ฆาสจฺฉาทนาทีหิ   อุปฏหนฺตา   หตฺถปาทาน   สมพฺาหนาทีนิ   กโรนฺตา  
อุปฏหิตฺวา   เอกทิวสมสฺส   ทิวา   นทิฺทายิตฺวา  วุฏ ิตสฺส  หตฺถปาเท  
สมฺพาหมานา   ปาฏิเยกฺก   ฆราวาเส   อาทีนว  วตฺวา  "มย  ตุมฺเห  
อิมินา   นีหาเรน   ยาวชีว   อุปฏหิสฺสาม,   เสสธนป  โน  เทถาติ  
ยาจึสุ.   พฺราหฺมโณ   ปุน   เอเกกสฺส   สตสหสฺส   ทตฺวา   อตฺตโน  
๑. ม. ตโต. ยุ. เตส. ๒. ยุ. อ ฺตรพฺราหฺมณสฺส ปุตฺตาน วตฺถุ.   
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นิวตฺถปารุปนมตฺต   เปตฺวา   สพฺพมุปโภคปริโภค  จตฺตาโร  โกฏาเส  
กตฺวา   นิยฺยาเทสิ.   ต   เชฏปุตฺโต   กติปาห   อุปฏหิ.  อถ  นถ  
เอกทิวส    นหาตฺวา    อาคจฺฉนฺต   ทฺวารโกฏเก   ตฺวา   สุณฺหา  
เอวมาห   "กึ   ตยา   เชฏปุตฺตสฺส  สต  วา  สหสฺส  วา  อติเรก  
ทินฺน   อตฺถ,ิ   นนุ   สพฺเพส  เทฺว  เทฺว  สตสหสฺสานิ  ทินฺนาน,ิ  กึ  
เสสปุตตาน   ฆรสฺส   มคฺค  น  ชานาสีติ.  โสป  "นสฺส๑  วสลีติ  
กุชฺฌิตฺวา   อ ฺสฺส   ฆร   อคมาสิ.   ตโตป  กติปาหจฺจเยน  อิมินาว  
อุปาเยน    ปลาปโตว    "อ ฺสฺสาติ    เอว   เอกฆเรป   ปเวสน  
อลภมาโน   ปณฺฑรงฺคปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ภิกฺขาย  จรนฺโต  กาลจฺจเยน  
ชราชิณฺโณ   ทุพฺโภชนทุกขฺเสยฺยาหิ๒  มิลาตสรีโร  ภิกฺขาย  จรนฺโต  
อาคมฺม   ปฏ ิกาย   นิปนโฺน   นิทฺท   โอกฺกมิตฺวา   อุฏาย  นิสนิฺโน  
ปฏิปสฺสทฺธทรถ๓   อตฺตาน  โอโลเกตฺวา  ปุตฺเตสุ  อตฺตโน  ปติฏ  
อปสฺสนฺโต  จินฺเตสิ  "สมโณ  กริ  โคตโม  อพฺภากุฏิโก๔ อุตฺตานมุโข  
สุขสมฺภาโส   ปฏิสนฺถารกุสโล,   สกฺกา   สมณ   โคตม  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปฏิสนฺถาร   ลภิตุนฺติ.   โส   นิวาสนปารุปน  สณฺเปตฺวา  ภิกฺขาภาชน  
คเหตฺวา   ทณฺฑ   อาทาย   ภควโต   สนฺติก  อคมาสิ.  วุตฺตป  เจต  
"อถโข   อ ฺตโร   พฺราหฺมณมหาสาโล  ลโูข  ลูขปาวุรโณ  (๕)  เยน  
ภควา,   เตนุปสงฺกมีติ.   สตฺถา   เอกมนฺต   นิสินฺเนน   เตน  สทธฺึ  
ปฏิสนฺถาร   กตฺวา   เอตทโวจ   "ก ึ  นุ  โข  ตฺว  พฺราหฺมณ  ลโูข  
๑. สี. ยุ. "นสฺสาติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. เสยยฺาทีหิ.  
๓. "ปฏิปสฺสทฺธทรถนฺติ นตฺถิ.    ๔. สี. ยุ. อพฺโภกุฏิโก.  
๕. ปาลิย "ลูขปาปุรโณติ ทิสฺสติ ส. ส. ๑๕/๒๕๘.   
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ลูขปาวุรโณสีติ.   "อิธ   เม  โภ  โคตม  จตฺตาโร  ปตฺุตา,  เต  ม  
ทาเรหิ   สปุจฺฉา  ฆรา  นิกฺขาเมนฺตีติ.  "เตนหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  อิมา  
คาถาโย   ปรยิาปุณิตฺวา,   สภาย  มหาชนกาเย  สนฺนิปติเต,  ปุตฺเตสุ  
นิสินฺเนสุ, ภาส๑  
        "เยหิ ชาเตหิ นนฺทิสฺส,       เยส ฺจ ภวมิจฺฉิส;  
        เต ม ทาเรหิ  สปุจฺฉา๒   สาว วาเรนฺติ๓ สูกร.  
        อสนฺตา กิร ม ชมฺมา       `ตาต ตาตาติ  ภาสเร,  
        รกฺขสา ปุตฺตรูเปน          เต ชหนฺติ วโยคต.  
        อสฺโสว ชิณฺโณ นิพฺโภโค      ขาทนา อปนียติ,  
        พาลานมฺป๔ ปตา เถโร    ปราคาเรสุ ภิกฺขติ.  
        ทณฺโฑ ว กิร เม เสยฺโย,    ย ฺจ ปุตฺตา อนสฺสวา,  
        จณฺฑมฺป โคณ วาเรติ,       อโถ จณฺฑมฺป กุกฺกรุ,  
        อนฺธกาเร ปุเร โหติ,       คมฺภีเร คาธเมธติ,  
        ทณฺฑสฺส อานุภาเวน         ขลิตฺวา ปฏิติฏตีติ.  
        โส   ภควโต  สนฺติเก  ตา  คาถาโย  อุคฺคณฺหิตฺวา,  ตถารูเป  
พฺราหฺมณาน    สมาคมทิวเส    สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตสุ   ปุตฺเตสุ   ต  
สภ  โอคาเหตฺวา  พฺราหฺมณาน  มชฺเฌ  มหารเหสุ  อาสเนสุ นิสินฺเนสุ,  
"อย   เม   กาโลติ  สภาย  มชฺฌ  ปวิสิตฺวา  หตฺถ  อุกขิฺปตฺวา  "โภ  
อห   ตุมฺหาก   คาถาโย   ภาสิตุกาโม,   สุณิสฺสถาติ  วตฺวา,  "ภาส  
๑. สี ยุ. วเทยฺยาสิ. ๒. สปุจฺฉ อิติ. ๓. "วาเทนฺตีติ. ๔. ปาลิย ฺหิ พาลกานนฺติ  
ทิสฺสติ. ส. ส. ๑๕/๒๕๙. . ว.   
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ภาส   พฺราหฺมณ,   สุโณมาติ   วุตฺเต,    ิตโกว   อภาสิ.  เตน  จ  
สมเยน   มนสฺุสาน   เอว   วตฺต   โหติ   "โย   มาตาปตูน  สนฺตก  
ขาทนฺโต   มาตาปตโร   น   โปเสติ,   โส   มาเรตพฺโพติ.  ตสมฺา  
เต   พฺราหฺมณปุตฺตา  ปตุ  ปาเทสุ  ปติตฺวา  "ชีวิต  โน  ตาต  เทหีติ  
ยาจึสุ.  โส  ปตุ  หทยาน  มุทุตาย  "มา  เม โภ ปุตฺตเก วินาสยิตฺถ,  
โปสิสฺสนฺติ   มนฺติ   อาห.   อถสฺส   ปตฺุเต   มนุสฺสา  อาหสุ  "สเจ  
โภ   อชชฺ  ปฏาย  ปตร  น  สมฺมาปฏชิคฺคิสฺสถ,  ฆาเตสฺสาม  โวติ.  
เต   ภีตา  ปตร  ปเ  นิสีทาเปตฺวา  สย  อุกฺขิปตฺวา  เคห  เนตฺวา  
สรีร   เตเลน   อพฺภ ฺชิตฺวา  อุพฺพฏเฏตฺวา  คนฺธจุณฺณาทีหิ  นหาเปตฺวา  
พฺราหฺมณิโย    ปกฺโกสาเปตฺวา    "อชชฺ    ปฏาย   อมฺหาก   ปตร  
สมฺมาปฏิชคฺคถ;  สเจ  ปมาท  อาปชฺชิสฺสถ,  นิคฺคณฺหิสฺสาม  โวติ วตฺวา  
ปณีตโภชน   โภเชสส.   พฺราหฺมโณ   สุโภชน ฺจ   สุขเสยฺย ฺจ  อาคมฺม  
กติปาหจฺจเยน    ส ฺชาตพโล    ปณินทฺฺริโย   อตฺตภาว   โอโลเกตฺวา  
"อย   เม   สมฺปตฺติ  สมณ  โคตม  นิสสฺาย  ลทฺธาติ  ปณฺณาการตฺถาย  
เอก   ทุสฺสยคุ   อาทาย   ภควโต   สนติฺก   คนฺตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  
เอกมนฺต   นสิินฺโน   ต   ทุสฺสยุค  ภควโต  ปาทมูเล  เปตฺวา  "มย  
โภ   โคตม   พฺราหฺมณา   นาม   อาจริยสฺส  อาจริยธน  ปริเยสาม,  
ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภว  โคตโม  อาจริโย  อาจริยธนนฺติ  อาห.  ภควา  
ตสฺส   อนุกมฺปาย   ต   ปฏิคฺคเหตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ.  เทสนาวสาเน  
พฺราหฺมโณ   สรเณสุ  ปติฏาย  เอวมาห  "โภ  โคตม  มยฺห  ปุตฺเตหิ  
จตฺตาริ   ธุวภตฺตานิ   ทินฺนานิ,   ตโต   อห  เทฺว  ตุมฺหาก  ทมฺมติี.   
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อถ   น   สตฺถา   "กลฺยาณ   พฺราหฺมณ,   มย  ปน  รุจฺจนฏานเมว  
คมิสฺสามาติ   วตฺวา   อุยโฺยเชสิ.   พฺราหฺมโณ   ฆร  คนฺตฺวา  ปุตฺเต  
อาห   "ตาตา   สมโณ   โคตโม   มยฺห  สหาโย,  ตสฺส  เม  เทฺว  
ธุวภตฺตานิ   ทินฺนานิ,   ตุมฺเห,   ตสฺมึ  สมฺปตฺเต,  มา  ปมชชฺิตฺถาติ.  
"สาธุ   ตาตาติ.   สตฺถา   ปุนทิวเส  ปณฺฑาย  จรนฺโต  เชฏปุตฺตสฺส  
ฆรทฺวาร  อคมาสิ.  โส  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปตฺต อาทาย ฆร ปเวเสตฺวา  
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  ปณีตโภชน  อทาสิ. สตฺถา "ปนุทิวเส  
อิตรสฺส   ปนุทิวเส   อิตรสฺสาติ  ปฏปิาฏิยา  สพฺเพส  ฆรานิ  อคมาสิ.  
สพฺเพ ตเถว สกฺการ อกสุ.  
        อเถกทวิส  เชฏปุตฺโต,  มงฺคเล  ปจฺจุปฏ ิเต, ปตร อาห "ตาต  
กสฺส   มงฺคล  เทมาติ.  "นาห  อ ฺ  ชานามิ,  นนุ  สมโณ  โคตโม  
มยฺห   สหาโยติ.   "เตนหิ   น  สฺวาตนาย  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  
นิมนฺเตถาติ.   พฺราหฺมโณ  ตถา  อกาสิ.  สตฺถา  ปุนทิวเส  สปริวาโร  
ตสฺส    เคห   อคมาสิ.   โส   หริตุปลิตฺเต   สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต  
เคเห    พุทฺธปฺปมุข   ภิกขฺุสงฺฆ   นิสีทาเปตฺวา   อปฺโปทกมธุปายาเสน  
เจว  ปณีเตน  จ  ขาทนีเยน[๑]  ปริวิสิ.  อนฺตราภตฺตสฺมึเยว  ปน  
พฺราหฺมณสฺส   จตฺตาโร   ปุตฺตา   สตฺถ ุ  สนฺติเก   นสิีทิตฺวา   อาหสุ  
"โภ  โคตม  มย  อมฺหาก  ปตร  ปฏิชคฺคาม  นปฺปมชฺชาม,  ปสฺสถิมสฺส  
อตฺตภาวนฺติ.  สตฺถา  "[๒]   กลฺยาณ  โว  กต,  มาตุปตุโปสน  นาม  
โปราณกปณฺฑิตาน     อาจิณฺณเมวาติ     วตฺวา     "ตสฺส    นาคสฺส  
๑. ยุ. เอตฺถนฺตเร "โภชนีเยน จาติ อตฺถิ. ๒. ยุ. เอตฺถนฺตเร `ปสฺสามีติ อตฺถิ.   
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วิปฺปวาเสน  วิรุฬฺหา  สลลฺกิโย  จ  กุฏชา  จาติ  อิม  เอกาทสนิปาเต  
มาตุโปสกนาคชาตก๑   วิตฺถาเรน กเถตฺวา อิม คาถ อภาสิ๒  
                        "ธนปาลโก นาม กุ ฺชโร  
                        กฏกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย  
                        พทฺโธ กพฬ น ภุ ฺชติ  
                        สุมรติ นาควนสฺส กุ ฺชโรติ.  
        ตตฺถ   "ธนปาลโก   นามาติ:   ตทา   กาสิกร ฺา  หตฺถาจริย  
เปเสตฺวา   รมณีเย   นาควเน   คาหาปตสฺส   หตฺถสิฺส  เอต  นาม.  
กฏกปฺปเภทโนติ:    ติขิณมโท.    หตฺถนี   หิ   มทกาเล   กณฺณจูลิกา  
ปภิชฺชนฺติ,   ปกติยาป   หตฺถิโน  ตสฺมึ  กาเล  องฺกุส  วา  ตุนฺน  วา  
โตมร  วา  น  คเณนฺติ  จณฺฑา  ภวนฺติ,  โส  ปน อติจณฺโฑเยว; เตน  
วุตฺต   "กฏกปฺปเภทโน   ทุนฺนิวารโยติ.   พทฺโธ   กพฬ  น  ภุ ฺชตีติ:  
น  โส  พทโฺธ,  หตฺถิสาล  ปน  เนตฺวา  วิจิตฺรสาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา  
กตคนฺธปริภณฺฑาย   อุปรพิทฺธวิจิตฺรวิตานาย   ภูมิยา  ปโต  ร ฺา๓  
ราชารเหน  นานคฺครสโภชเนน  อุปฏาปโตป  กิ ฺจิ  ภุ ฺชิตุ  น  อิจฺฉิ,  
หตฺถิสาล  ปเวสิตมตฺต  ปน  สนฺธาย  "พทฺโธ  กพฬ  น  ภุ ฺชตีติ วุตฺต.  
สุมรติ   นาควนสฺสาติ:  น  โส  รมณียเมว  วสนฏาน  นาควน  สริ,  
มาตา   ปนสฺส   อร ฺเ   ปุตฺตวิโยเคน   ทุกฺขปฺปตฺตา   อโหส,ิ  โส  
มาตาปตุอุปฏานธมฺมเมว  ปูเรติ;  "กึ  เม  อิมินา  โภชเนนาติ ธมฺมิก  
มาตาปตุอุปฏานธมฺมเมว   สร;ิ   ต  ปน  ยสฺมา  ตสฺมึ  นาควเนเยว  
๑. ขุ. ชา. เอกาทส. ๒๗/๓๐๓. ตทฏกถา. ๖/๑.  ๒. สี. ย.ุ คาถมาห.  
๓. สี. ยุ. ร ฺโ.   
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 ิเตน สกฺกา ปูเรตต, เตน วุตฺต "สุมรติ นาควนสฺส กุ ฺชโรติ.  
        สตฺถริ   อิม   อตฺตโน   ปุพฺพจริย   อาหริตฺวา   กเถนฺเตเยว,  
สพฺเพป   อสฺสุธารา   ปวตฺเตตฺวา  มุทุหทยา  โอหติโสตา  สุณึสุ.๑  
อถ   เนส  ภควา  สปฺปาย  วิทิตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสนฺโต๒  ธมฺม  
เทเสสิ.  เทสนาวสาเน  สทฺธึ  ปุตฺเตหิ  เจว  สุณิสาหิ  จ  พฺราหฺมโณ  
โสตาปตฺติผเล ปติฏหีติ.  
                                ปรชิณฺิณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ.  
         
                ๔. ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ. (๒๓๔)  
        "มิทฺธี   ยทาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
ราชาน ปเสนทิโกสล อารพฺภ กเถสิ.  
        เอกสฺมึ   หิ   สมเย   ราชา   ตณฺฑุลโทณสฺส  โอทน  ตทุปเยน  
สูปพฺย ฺชเนน   ภุ ฺชติ.   โส   เอกทิวส   ภุตฺตปาตราโส   ภตฺตสมฺมท  
อวิโนเทตฺวาว   สตฺถุ   สนฺติก   คนฺตฺวา   กลินฺตรูโป  อิโต  จิโต  จ  
สมฺปริวตฺตติ   นิทฺทาย   อภิภุยฺยมาโนป   อุชุก   นปิชฺชิตุ   อสกฺโกนฺโต  
เอกมนฺต   นสิีทิ.  อถ  น  สตฺถา  อาห  "กึ  มหาราช  อวิสฺสมิตฺวาว  
อาคโตสีติ.   "อาม   ภนฺเต,   ภุตฺตกาลโต   ปฏาย  เม  มหาทุกฺข  
โหตีติ.   อถ   น   สตฺถา   "มหาราช   อติพหุโภชนสฺส  เอว  ทุกฺข  
โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห  
๑. ม. สี. ยุ. ภวสุึ. ๒. ม. ปกาเสตฺวา. สี. ยุ. ปกาเสสิ. ธมฺม เทเสสีติ นตฺถิ.   
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                        "มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ  
                         นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี  
                         มหาวราโหว นิวาปปุฏโ  
                         ปุนปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโทติ.  
        ตตฺถ    "มิทฺธีติ:   ถนีมิทฺธาภิภูโต.   มหคฺฆโสติ:   มหาโภชโน  
อาหารหตฺถกอลสาฏกตตฺถวฏฏกกากมาสกภุตฺตวมฺมิกาน อ ฺตโร  
วิย.   นิวาปปุฏโติ:   กุณฺฑกาทินา   สกูรภตฺเตน   ปุฏโ.  ฆรสูกโร  
หิ   พาลกาลโต   ปฏาย   โปสิยมาโน   ถลูสรีรกาเล   เคหา  พหิ  
นิกฺขมิตุ    อลภนฺโต    เหฏาม ฺจาทีสุ    สมฺปริวตฺติตฺวา    อสสฺนฺโต  
ปสฺสนฺโต   สยเตว.   อิท   วุตฺต   โหติ:   ยทา   ปุริโส  มิทฺธ ี จ  
โหติ   มหคฺฆโส   จ   นวิาปปุฏโ   มหาวราโห   วิย   จ  อ ฺเน  
อิริยาปเถน    ยาเปตุ   อสกฺโกนฺโต   นทิฺทายนสีโล   สมฺปริวตฺตสายี;  
ตทา   โส   "อนิจฺจ   ทุกฺข   อนตฺตาติ   ตีณิ   ลกฺขณานิ   มนสิกาตุ  
น    สกโฺกติ,    เตส   อมนสิการา   มนฺทปฺป ฺโ   ปุนปฺปุน   คพฺภ  
อุเปติ คพฺภวาสโต น ปรมิุจฺจตีติ.1  
        เทสนาวสาเน สตฺถา ร ฺโ อุปการวเสน  
                        "มนุชสฺส สทา สตีมโต  
                        มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน  
                        ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา,  
                        สณิก ชีรติ อายุ ปาลยนติฺ   
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อิม   คาถ๑   วตฺวา   อุตฺตรมาณว  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  "อิม  คาถ  
ร ฺโ   โภชนเวลายเอว   วเทยฺยาสิ,   อิมินา  จ  อุปาเยน  โภชน  
ปริหาเปยฺยาสีติ  อุปาย  อาจิกฺขิ.  โส  ตถา  อกาสิ.  ราชา  อปเรน  
สมเยน    นาฬิโกทนปรมตาย    สณฺ ิโต    สลลฺหุกสรีโร   สุขปฺปตฺโต  
สตฺถริ     อุปปฺนฺนวิสฺสาโส     สตฺตาห     อสทิสทาน     ปวตฺเตสิ.  
ทานานุโมทนาย สมฺปตฺตมหาชโน มหนฺต วิเสส ปาปุณีติ.  
                        ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ.  
         
                ๕. สานุสามเณรวตฺถุ. (๒๓๕)  
        "อิท   ปเุรติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  
สานน นาม  สามเณร อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ  เอกิสฺสา  อุปาสิกาย  เอกปุตฺตโก  อโหสิ.  อถ  น  
สา   ทหรกาเลเยว  ปพฺพาเชสิ.  โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  สลีวา  
อโหสิ    วตฺตสมฺปนฺโน.    อาจริยุปชฺฌายอาคนฺตุกาน   วตฺต   กตเมว  
โหติ.   มาสสฺส   อฏ   ทิวเส  ปาโตว  อุฏาย  อุทกมาลเก  อุทก  
อุปฏาเปตฺวา  ธมฺมสฺสวนคฺค  สมฺมชชฺิตฺวา  ทีป  ชาเลตฺวา  มธุรสฺสเรน  
ธมฺมสฺสวน   โฆเสติ.   ภิกขฺู   ตสฺส   ถาม   ตฺวา   "ปทภาณ  ภณ  
สามเณราติ   อชฺเฌสนฺติ.   โส   "มยฺห   หทย  วาโต  วา  รชฺุชติ,  
กาโส   วา  พาธตีติ  ก ฺจิ  ปจฺจาหาร  อกตฺวา  ธมฺมาสน  อภิรูหิตฺวา  
๑. ส. ส. ๑๕/๑๑๙.   
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อากาสคงฺค   โอตาเรนฺโต   วิย   ปทภาณ  วตฺวา  โอตรนฺโต  "มยหฺ  
มาตาปตูน   อิมสฺมึ   ภ ฺเ   ปตฺตึ   ทมฺมีติ   วทติ.   ตสฺส  มนุสสฺา  
มาตาปตูน   ปตฺติยา   ทินนฺภาว  น  ชานนฺติ.  อนนฺตรตฺตภาเว  ปนสฺส  
มาตา   ยกฺขินี   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ.   สา  เทวตาหิ  สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  
ธมฺม  สุตฺวา  สามเณเรน  ทินฺน  ปตฺตึ๑  "อนุโมทามิ ตาตาติ วทติ.  
สีลสมฺปนฺนา   จ   นาม   ภิกฺขู   สเทวกสฺส   โลกสฺส  ปยา  โหนฺติ;  
ตสฺมา   สามเณเร   เทวตา   สลชชฺา   สคารวา  มหาพฺรหฺมาน  วิย  
อคฺคิกฺขนฺธ   วิย  จ  ต  ม ฺนฺติ.  สามเณเร  คารเวน  ต ฺจ  ยกฺขินึ  
ครร   กตฺวา   ปสฺสนฺติ;   ธมฺมสฺสวนยกฺขสมาคมาทีสุ  "สานุมาตาติ๒  
ยกฺขินิยา    อคฺคาสน    อคฺโคทก   อคฺคปณฺฑ   เทนฺติ.   มเหสกฺขาป  
ยกฺขา ต ทิสฺวา มคฺคา โอกฺกมนฺติ, อาสนา วุฏหนฺติ.  
        อถ  โส  สามเณโร  วุฑฺฒิมนฺวาย  ปริปกฺกินฺทฺรโิย อนภิรติยา ปฬิโต  
อนภิรตึ   วิโนเทตุ   อสกโฺกนฺโต  ปรฬฺุหเกสนโข  กิลฏินิวาสนปารุปโน  
กสฺสจิ    อนาโรเจตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เอกโกว   มาตุ   ฆร  
อคมาสิ.    อุปาสิกา    ปุตฺต    ทิสฺวา    วนฺทิตฺวา   อาห   "ตาต  
ตฺว   ปุพฺเพ   อาจริยุปชฺฌาเยหิ   วา   ทหรสามเณเรหิ   วา   สทฺธ ึ 
อิธาคจฺฉสิ,   กสฺมา  เอกโกวาสิ  อชฺช  อาคโตติ.  โส  อุกฺกณฺ ิตภาว  
อาโรเจสิ.   สทฺธา   อุปาสิกา   นานปฺปกาเรน   ฆราวาเส  อาทีนว  
๑. อิโต ปร "อนุโมทนฺตีติ วา "อนุโมทมานาติ วา ปเทน นฏเน ภวิตพฺพ. อถวา  
"สามเณเรนาติ อาคตฏาเน "ตยาติ ปเทน ภวิตพฺพ. ยุ. "สามเณเรน ฯเปฯ วทติ.  
๒. สี. ยุ. สานมุาตาย.   
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ทสฺเสตฺวา   ปุตฺต   โอวทมานาป  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตี  "อปฺเปวนาม  
อตฺตโน   ธมมฺตายป   สลลฺกฺเขยฺยาติ   อนุยฺโยเชตฺวา   "ติฏ  ตาต,  
ยาว   เต  ยาคุภตฺต  สมฺปาเทมิ,  ยาคุ  ปวิตฺวา  กตภตฺตกิจฺจสฺส  เต  
มนาปานิ   วตฺถานิ  นีหรตฺิวา  ทสฺสามีติ  วตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวาว  
อทาสิ.    นิสทีิ    สามเณโร.   อุปาสิกา   มุหุตฺเตเนว   ยาคุขชฺชก  
สมฺปาเทตฺวา   อทาสิ.   อถ   สา   "ภตฺต  สมฺปาเทสฺสามีติ  อวิทูเร  
นิสินฺนา   ตณฺฑุเล   โธวติ.  ตสฺมึ  สมเย  สา  ยกฺขินี  "กห  น ุ โข  
สามเณโร,   กจฺจิ   ภิกฺขาหาร   ลภติ   โนติ   อาวชฺชมานา   ตสสฺ  
วิพฺภมิตุกามตาย   นิสินฺนภาว   ตฺวา  "มา  เหว  โข  เม  เทวตาน  
อนฺตเร  ลชฺช  อุปฺปาเทยฺย,๑ คจฺฉามิสฺส วิพฺภมเน อนฺตราย กริสฺสามีติ  
อาคนฺตฺวา  ตสฺส  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  คีว  ปริวตฺเตตฺวา[๒]  ภูมิย  
ปาเตสิ.๓ โส อกฺขีหิ ปริวตฺเตหิ เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน ภูมิย วิปฺผนฺทิ.๔  
อุปาสิกา   ปตฺุตสฺส   ต   วิปฺปการ   ทสิฺวา   เวเคนาคนฺตฺวา   ปุตฺต  
อาลิงฺคิตฺวา    อุรูสุ    นิปชชฺาเปสิ.    สกลคามวาสิโน    อาคนฺตฺวา  
พลิกมฺมาทีนิ กรึส.ุ อุปาสิกา ปน ปริเทวมานา อิมา คาถา อภาสิ  
        "จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ       ยา จ ปกขฺสฺส อฏมี  
        ปาริหาริยปกฺข ฺจ๕    อฏงฺคสุสมาคต  
        อุโปสถ อุปวสนฺติ       พฺรหฺมจริย จรนฺติ เย,  
๑. ม. สามเณโร เม มเหสกฺขาน เทวตาน อนฺตเร ลชฺช อุปฺปาเทยฺย.  
สี. มาเหว โข เม เทวตาน อนตฺเร ลชฺชา อุปฺปชฺเชยฺย.  
๒. ม. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "เขเฬน ปคฺฆรนฺเตนาติ อตฺถิ.  
๓. ม. นิปติ. สี. ยุ. วิปฺผนฺทิ.  ๔. ม. สี. ยุ. "โส อกฺขีหิ ฯเปฯ วิปฺผนฺทีติ  
นตฺถิ.  ๕. ปาลิย ฺหิ "ปาริหาริกปกฺข ฺจาติ ทิสฺสติ.   
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        น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ'   อิติ เม อรหต สุต:  
        สาทานิ    อชฺช   ปสสฺามิ      ยกฺขา   กฬีนฺติ   สานุนาติ.  
อุปาสิกาย วจน สุตฺวา  
                "จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ       ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี  
                ปาริหาริยปกฺข ฺจ       อฏงฺคสุสมาคต  
                อุโปสถ อุปวสนฺติ       พฺรหฺมจริย จรนฺติ เย,  
                น   เตหิ   ยกฺขา   กีฬนฺติ'     สาหุ   เต  อรหต  สุตนฺติ  
วตฺวา อาห  
                "สานน ปพุทฺธ วชฺชาหิ     ยกฺขาน วจน อิท  
                `มากาสิ ปาปก กมฺม     อาวิ วา ยทิ วา รโห;  
                สเจ ตฺว ปาปก กมฺม    กริสสฺสิ กโรสิ วา,  
                น   เต   ทุกฺขา   ปมุตฺยตฺถิ     อุปจฺจาป๑  ปลายโตติ,  
"เอว    ปาปกมฺม   กตฺวา   สกุณสฺส   วิย   อุปฺปติตฺวา   ปลายโตป  
เต   โมกโฺข   นตฺถีติ   วตฺวา   สา   ยกขิฺนี  สามเณร  มุ ฺจิ.  โส  
อกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  มาตร  เกเส  วิกฺกริยนฺตึ อสฺสสนฺตึ[๒] โรทมาน  
สกลคามวาสิโน   จ   สนฺนิปติเต   ทสิฺวา  อตฺตโน  ยกฺเขน  คหิตภาว  
อชานนฺโต  "อห  ปุพฺเพ  ปเ  นิสินฺโน,  มาตา  เม อวิทูเร นิสีทตฺิวา  
ตณฺฑุเล   โธวิ,  อิทานิ  ปนมฺหิ  ภูมิย  นิปนฺโน;  กึ  นุ  โข  เอตนฺติ  
นิปนฺนโกว๓ มาตร อาห  
๑. อุปฺปจฺจาปติ. ส. ส. ๑๕/๓๐๗. . ว.  [๒] ม. เอตฺถนตฺเร ปสฺสสนฺตินฺติ  
อตฺถิ.    ๓. สี. ยุ. นิสินฺนโก ว.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 152 

        "มต วา อมฺม โรทนฺติ     โย วา ชีว น ทิสฺสติ;  
        ชีวนฺต   อมฺม   ปสฺสนฺตี        กสมฺา   ม  อมฺม  โรทสีติ.  
อถสฺส    มาตา    วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม    ปหาย   ปพฺพชิตสฺส   ปุน  
วิพฺภมนตฺถ อาคมเน อาทีนว ทสฺเสนฺตี อาห  
        "มต วา ปุตฺต โรทนติฺ,    โย วา ชวี น ทิสฺสติ;  
        โย จ กาเม จชิตฺวาน    ปุนราวตฺตเต๑ อิธ,  
        ต   วาป   ปุตฺต   โรทนฺติ,     ปุน  ชีว  มโต  ห ิ โสติ.  
เอว ฺจ    ปน    วตฺวา    ฆราวาส   กุกฺกลุสทิส ฺเจว   นรกสทิส ฺจ  
กตฺวา ฆราวาเส อาทีนว ทสฺเสนฺตี ปุน อาห  
        "กุกฺกุลา๒ อุพฺภโต ตาต  กุกฺกุล๓ ปติตุมิจฺฉสิ,  
        นรกา     อุพฺภโต     ตาต         นรก    ปติตุมิจฺฉสีติ.  
อถ   น   "ปุตฺต   ภทฺท   ตว   โหตุ,  มยมฺปน  `อย  โน  ปุตฺตโก  
ฑยฺหมานเคหา   ภณฺฑ   วิย   นีหริตฺวา   พุทฺธสาสเน   ปพฺพชิโต๔  
ฆราวาเส   ปุน  ฑยฺหิตุ  อิจฺฉติ,  อภิธาวถ  ปริตฺตายถ  โนติ  อิมมตฺถ  
กสฺส อุชฺฌาปยาม ก นิชฌฺาปยามาติ ทีเปตุ อิม คาถมาห  
        "อภิธาวถ ภทฺทนฺเต,      กสฺส อุชฌฺาปยาม เส  
        อาทิตฺตา นีหฏ๕   ภณฺฑ   ปุน ฑยฺหิตุมิจฺฉสีติ.  
        โส,  มาตริ  กเถนฺติยา,  สลฺลกฺเขตฺวา  "นตฺถิ  มยฺห  คิหิภาเวน  
อตฺโถติ   อาห.   อถสฺส   มาตา  `สาธุ  ตาตาติ  ตุฏา  ปณีตโภชน  
๑. ปาลิย ฺหิ "ปุนราคจฺฉเตติ ทิสฺสติ.  ๒. กุกฺกุฬา.  ๓. สี. ยุ. กุกกฺุเฬ.  
๔. ปพฺพชาปโต [?]   ๕. ปาลิย "นิพฺภตนฺติ ทิสฺสติ. ส. ส. ๑๕/๓๐๘. . ว.   
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โภเชตฺวา   "กติวสฺโสสิ   ตาตาติ   ปุจฺฉิตฺวา  ปริปุณฺณวสฺสภาว  ตฺวา  
ติจีวร ปฏิยาเทสิ. โส ปริปณฺุณปตฺตจีวโร อุปสมฺปท ลภิ.  
        อถสฺส     อจิรุปสมฺปนฺนสฺส     สตฺถา    จิตฺตนิคฺคเห    อุสฺสาห  
ชเนนฺโต   "จิตฺต  นาเมต  นานารมฺมเณสุ  ทีฆรตฺต  จาริก  จร,ิ๑  
ต๒   อนิคฺคณฺหนฺตสฺส  โสตฺถิภาโว  นาม  นตฺถ;ิ  ตสฺมา  องฺกุเสน  
มตฺตหตฺถิโน   วิย   จิตฺตสฺส   นิคฺคณฺหเน   โยโค   กรณีโยติ   วตฺวา  
อิม คาถมาห  
                        "อิท ปุเร จิตฺตมจาริ จาริก  
                        เยนิจฺฉก ยตฺถกาม ยถาสุข,  
                        ตทชชฺห นิคฺคหิสฺสามิ โยนิโส  
                        หตฺถ ึปภินฺน วิย องฺกุสคฺคาโหติ.  
        ตสฺสตฺโถ:   อิท   จิตฺต  นาม  อิโต  ปุเร  รูปาทสีุ  อารมฺมเณสุ  
ราคาทีน  เยนากาเรน๓ อิจฺฉติ ตสฺส วเสน เยนิจฺฉก ยตฺเถวสฺส กาโม  
อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  วเสน  ยตฺถกาม  ยถา  วิจรนฺตสฺส  สุข  โหติ  ตเถว  
วิจรณโต  ยถาสุข  ทีฆรตฺต  จาริก  จร,ิ  ต  อชชฺ  อห  ปภินฺน  มตฺต  
หตฺถึ  หตฺถาจริยสงฺขาโต  เฉโก  องฺกุสคฺคาโห  องฺกุเสน  วิย  โยนิโส  
มนสิกาเรน นิคฺคณฺหิสฺสามิ นาสฺส วีติกฺกมิตุ ทสฺสามีติ.  
        เทสนาวสาเน    สานุนา   สทฺธ ึ  ธมฺมสฺสวนาย   อุปสงฺกมนฺตาน  
พหูน   เทวตาน   ธมฺมาภิสมโย   อโหสิ.   โส   จายสฺมา   เตปฏก  
๑. ม. สี. ยุ. จรนฺต.   ๒. ม. สี. ยุ. "ตนฺติ นตฺถิ.  
๓. ม. สี. เยน การเณน. ยุ. เยน เกนจิ การเณน.   
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พุทฺธวจน   อุคฺคณฺหิตฺวา   มหาธมฺมกถิโก   หุตฺวา   วีสวสฺสสต   ตฺวา  
สกลชมฺพุทปี สงฺโขเภตฺวา ปรินิพฺพายีติ.  
                          สานุสามเณรวตฺถุ.  
                   
                ๖. ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ. (๒๓๖)  
        "อปฺปมาทรตาติ   อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา   เชตวเน  วิหรนฺโต  
โกสลร ฺโ ปาเวรก๑  นาม หตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.  
        โส   กริ   หตฺถี  ตรุณกาเล  มหาพโล  หุตฺวา  อปเรน  สมเยน  
ชราวาตเวคพฺภาหโต   เอก   มหนฺต   สร  โอรุยฺห  กลเล  ลคฺคิตฺวา  
อุตฺตริตุ   นาสกฺขิ.   มหาชโน   ต   ทสิฺวา  "เอวรูโปป  นาม  หตฺถี  
อิม  ทุพฺพลภาว  ปตฺโตติ  กถ  สมุฏาเปสิ.  ราชา  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  
หตฺถาจริย   อาณาเปสิ   "คจฺฉ   ต  หตฺถึ  กลลโต  อุทฺธราหีติ.  โส  
คนฺตฺวา  ตสฺมึ  าเน  สงฺคามสีส  ทสฺเสตฺวา สงฺคามเภรึ อาโกฏาเปสิ.  
มานชาติโก  หตฺถี  เวเคนุฏาย  ถเล  ปติฏหิ.  ภิกฺขู ต การณ ทิสฺวา  
สตฺถุ  อาโรเจสส.  สตฺถา  "เตน  ตาว ภิกฺขเว หตฺถินา ปกติปงฺกทุคฺคโต  
อตฺตา  อุทฺธโต,  ตุมฺเห  ปน  กิเลสทุคฺเค  ปกฺขนฺตา;  ตสฺมา  โยนโิส  
ปทหิตฺวา ตุมฺเหป ตโต อตฺตาน อุทฺธรถาติ วตฺวา อิม คาถมาห  
        "อปฺปมาทรตา โหถ        สจิตฺตมนุรกฺขถ  
        ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน       ปงฺเก สนโฺนว กุ ฺชโรติ.  
        ตตฺถ   "อปฺปมาทรตาติ:   สติยา   อวิปฺปวาเส   อภิรตา  โหถ.  
๑. ม. ปาเวยฺยก. สี. พทฺเธรก.   
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สจิตฺตนฺติ:   รูปาทีสุ   อารมฺมเณสุ   อตฺตโน   จิตฺต,   ยถา  วีติกกฺม  
น  กโรติ;  เอว  รกฺขถ.  สนฺโนติ:๑ ยถา โส ปงฺเก สนโฺน กุ ฺชโร  
หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายาม  กตฺวา  ปงฺกโต  อตฺตาน  อุทฺธริตฺวา  
ถเล   ปติฏ ิโต;   เอว   ตุมฺเหป   กิเลสทุคฺคโต   อตฺตาน  อุทฺธรถ  
นิพฺพานถเล ปติฏาเปถาติ อตฺโถ.  
                เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺตผเล ปติฏหึสูติ.  
                                  ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ.  
                  
                ๗. สมฺพหุลภิกขฺุวตฺถุ. (๒๓๗)  
        "สเจ   ลเภถาติ   อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ปาริเลยฺยก  นิสฺสาย  
รกฺขิตวนสณฺเฑ วิหรนฺโต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.  
        วตฺถ ุ  ยมกวคฺเค   `ปเร   จ   น   วิชานนฺตีติ  คาถาวณฺณนาย  
อาคตเมว.  วุตฺต  เหต  "ตถาคตสฺส  ตตฺถ  หตฺถินาเคน อุปฏ ิยมานสฺส  
วสนภาโว     สกลชมฺพุทีเป     ปากโฏ    อโหสิ.    สาวตฺถีนครโต  
`อนาถปณฺฑิโก     วิสาขา     มหาอุปาสิกาติเอวมาทีนิ     มหากุลานิ  
อานนฺทตฺเถรสฺส   สาสน   ปหิณึสุ   `สตฺถาร  โน  ภนฺเต  ทสฺเสถาติ.  
ทิสาวาสิโนป   ป ฺจสตา  ภิกฺขู  วุตฺถวสฺสา  อานนฺทตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  
`จิรสฺส   สุตา   โน   อาวุโส  อานนฺท  ภควโต  สมมฺุขา  ธมฺมกถา,  
สาธุ   มย   อาวุโส   อานนฺท  ลเภยฺยาม  ภควโต  สมฺมุขา  ธมฺมกถ  
๑. ม. สี. ยุ. ทคฺุคาติ.   



ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) - หนาท่ี 156 

สวนายาติ  ยาจึสุ.  เถโร  เต  ภิกฺขู  อาทาย  ตตฺถ คนตฺฺวา `เตมาส  
เอกวิหาริโน   ตถาคตสฺส  สนฺติก  เอตฺตเกหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อุปสงฺกมน  
อยุตฺตนฺติ   จินฺเตตฺวา   เอกโกว   สตฺถาร   อุปสงฺกมิ.  ปาริเลยฺยโก  
ต   ทิสฺวา   ทณฺฑมาทาย   ปกฺขนฺทิ.   สตฺถา   โอโลเกตฺวา  `อเปหิ  
ปาริเลยฺยก,  มา  นิวารยิ,  พุทฺธุปฏาโก  เอโสติ  อาห. โส ตตฺเถว  
ทณฺฑ   ฉฑฺเฑตฺวา   ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ    อาปุจฺฉิ.   เถโร   นาทาสิ.  
นาโค   `สเจ   อุคฺคหิตวตฺโต   ภวิสฺสติ,   สตฺถุ   นิสทีนปาสาณผลเก  
อตฺตโน   ปรกิฺขาร   น  เปสฺสตีติ  จินฺเตสิ.  เถโร  ปตฺตจีวร  ภูมิย  
เปสิ.   วตฺตสมฺปนฺนา   หิ  ครูน  อาสเน  วา  สยเน  วา  อตฺตโน  
ปริกฺขาร   น   เปนฺติ.  เถโร  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท.ิ  
สตฺถา   `เอกโกว   อาคโตสีติ   ปุจฺฉิตฺวา   ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  
อาคตภาว  สุตฺวา  `กห  ปเนเตติ  วตฺวา,  `ตุมฺหาก  จิตฺต อชานนฺโต  
พหิ  เปตฺวา  อาคโตมฺหีติ  วุตฺเต,  `ปกฺโกสาหิ  เนติ  อาห.  เถโร  
ตถา   อกาสิ.  สตฺถา  เตหิ  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา,  เตหิ  ภิกฺขูหิ  
`ภนฺเต  ภควา  พุทฺธสุขุมาโล  เจว  ขตฺติยสุขุมาโล จ, ตุมฺเหหิ เตมาส  
เอกเกหิ  ติฏนฺเตหิ  นิสีทนฺเตหิ  จ  ทกฺุกร  กต,  วตฺตปฏิวตฺตการโกป  
มุโขทกาทิทายโกป   นาโหสิ  ม ฺเติ  วุตฺเต,  `ภิกฺขเว  ปาริเลยฺยก-  
หตฺถินา   มยหฺ   สพฺพกิจฺจานิ   กตานิ,  เอวรูป  หิ  สหาย  ลภนฺเตน  
เอกโต   วสิตุ   ยุตฺต,  อลภนฺตสฺส  เอกจริยภาโวว  เสยฺโยติ  วตฺวา  
นาควคฺเค๑ อิมา คาถา อภาสิ  
๑. สี. ยุ. "นาควคฺเคติ นตฺถิ.   
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                        "สเจ ลเภถ นิปก สหาย  
                        สทฺธึจร สาธุวิหาริธีร,  
                        อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ  
                        จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.ท  
                        โน เจ ลเภถ นิปก สหาย  
                        สทฺธึจร สาธุวิหาริธีร,  
                        ราชาว รฏ วิชิต ปหาย  
                        เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค.  
        เอกสฺส จริต เสยฺโย,   นตฺถิ พาเล สหายตา:  
                        เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา  
                        อปฺโปสฺสโุก มาตงฺคร ฺเว นาโคติ.  
        ตตฺถ   "นิปกนฺติ:   เนปกฺกป ฺาย  สมนฺนาคต.  สาธุวิหาริธีรนฺติ:  
ภทฺทกวิหารึ   ปณฺฑิต.   ปริสฺสยานีติ:   ตาทิส   เมตฺตาวิหารึ   สหาย  
ลภนฺโต    `สีหพฺยคฺฆาทโย    ปากฏปรสิฺสเย     จ    ราคโทสาทโย  
ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย   จาติ   สพฺเพว   ปรสิฺสเย  อภิภวิตฺวา  เตน  สทฺธึ  
อตฺตมโน   อุปฏ ิตสฺสติ  หุตฺวา  จเรยฺย  วิหเรยฺยาติ  อตฺโถ.  ราชาว  
รฏนฺติ:   รฏ   หิตฺวา  ปพฺพชนฺโต  ราชิสิ  วิย.  อิท  วุตฺต  โหติ:  
ยถา  วิชิตภูมปิฺปเทโส  ราชา  "อิท  รชชฺ  นาม  มหนฺต  ปมาทฏาน,  
กึ  เม  รชฺเชน  การิเตนาติ  วิชิต  รฏ  ปหาย ตโตว๑ มหาอร ฺ  
ปวิสิตฺวา   ตาปสปพฺพชฺช   ปพฺพชิตฺวา   จตูสุ   อิรยิาปเถสุ   เอกโกว  
๑. ม. สี. ยุ. เอกโก.   
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จรติ;  เอว  เอกโกว  จเรยฺยาติ.  มาตงฺคร ฺเว  นาโคติ:  ยถา จ  
"อห   โข   อากิณฺโณ   วิหรามิ   หตฺถีหิ   หตฺถินีหิ  หตฺถิกุลเภหิ๑  
หตฺถิจฺฉาเปหิ,  ฉินฺนคฺคานิ  เจว  ติณานิ ขาทามิ, โอภคฺโคภคฺค ฺจ[๒]  
สาขาภงฺค  ขาทนฺติ,  อาวิลานิ  จ  ปานียานิ  ปวามิ,  โอคาหนฺตสฺส จ  
เม  อุตฺติณฺณสฺส  จ  หตฺถนิิโย  กาย  อุปนิฆสนฺติโย  คจฺฉนฺติ;  ยนฺนูนาห  
เอกโกว   คณมฺหา   วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ๓  เอว  ปฏิส ฺจิกฺขิตฺวา  
มเตน๔   คมนโต   "มาตงฺโคติ   ลทฺธนาโม   อิมสฺม ึ  อร ฺเ  
อย   หตฺถินาโค   ยูถ   ปหาย  สพฺพิริยาปเถสุ  เอกโกว  สุข  จรติ;  
เอวป    เอโกว   จเรยฺยาติ   อตฺโถ.   เอกสฺสาติ:  ปพฺพชิตสฺส  หิ  
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  เอกีภาวาภิรตสฺส  เอกกสฺเสว  จริต  เสยฺโย.  
นตฺถิ    พาเล    สหายตาติ:   "จุลฺลสลี   มชฺฌิมสีล   มหาสีล   ทส  
กถาวตฺถูนิ    เตรส    ธุตงฺคคุณา   วิปสฺสนาาณ   จตฺตาโร   มคฺคา  
จตฺตาริ   ผลานิ   ติสฺโส   วิชฺชา   ฉ  อภิ ฺา  อมต  มหานิพฺพานนฺติ 
อย   ห ิ สหายตา  นาม.  สา  พาเล  นสิฺสาย  อธิคนฺตุ  น  สกฺกาติ  
นตฺถิ   พาเล  สหายตาติ.  เอโกติ:  อิมินา  การเณน  สพฺพิริยาปเถสุ  
เอกโกว  หุตฺวา  จเรยฺย,  อปฺปมตฺตกานิป  น จ ปาปานิ กยิรา.[๕]  
เอโส    อปฺโปสฺสุโก    นริาลโย    อิมสฺมึ   อร ฺเ   มาตงฺคนาโค  
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน   สุข   จรติ,   เอว   เอกโกว   หุตฺวา  จเรยฺย,  
อปฺปมตฺตกานิป  น  จ  ปาปานิ  กเรยฺยาติ  อตฺโถ.  ตสมา  "ตุมฺเหหิป  
๑. ม. สี. หตฺถิกลเภหิ. ๒. ปาลิย เอตฺถนฺตเร เมติ อตฺถิ.  
๓.วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๔(๑) ๓๔๒.   ๔. ม. สี. ยุ. มเตนาติ นตฺถิ.  
๕. ม. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "ยถาติ อตฺถิ.   
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เอวรูป    สหาย    อลภนฺเตหิ   เอกจารีเหว   ภวิตพฺพนฺติ   อิมมตฺถ  
ทสฺเสนฺโต สตฺถา เตส ภิกฺขูน อิม ธมฺมเทสน เทเสสิ.  
        เทสนาวสาเน ป ฺจสตาป เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสูติ.  
                                  สมพฺหุลภิกฺขุวตฺถุ.  
                   
                ๘. มารวตฺถุ. (๒๓๘)  
        "อตฺถมฺหีติ   อิม   ธมมเทสน  สตฺถา  หมิวนฺตปสฺเส  อร ฺกุฏิกาย  
วิหรนฺโต มาร อารพฺภ กเถสิ.  
        ตสฺมึ  กริ  กาเล  ราชาโน  มนุสฺเส  ปเฬตฺวา  รชฺช  กาเรนฺติ.  
อถ   ภควา   อธมฺมิกราชูน   รชฺเช   ทณฺฑกรณปฬิเต  มนุสฺเส  ทิสฺวา  
การุ ฺวเสน   เอว   จินฺเตสิ  "สกฺกา  นุ  โข  รชฺช  กาเรตุ  อหน  
อฆาตย   อชนิ   อชาปย  อโสจ  อโสจาปย  ธมฺเมนาติ.๑  มาโร  
ปาปมา   ต   ภควโต   ปรวิิตกฺก   ตฺวา  "สมโณ  โคตโม  `สกฺกา  
นุ  โข  รชฺช  กาเรตุนฺติ  จินฺเตสิ,  อิทานิ รชชฺ กาเรตุกาโม ภวิสฺสติ,  
รชฺช ฺจ   นาเมต   ปมาทฏาน,   ต   กาเรนฺตสฺส   สกฺกา  โอกาส  
ลภิตต;    คจฺฉามิ,   อุสฺสาหมสฺส   ชเนสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา   สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา   อาห  "กาเรตุ  ภนฺเต  ภควา  รชฺช,  กาเรตุ  สุคโต  
รชฺช,  อหน  อฆาตย  อชิน  อชาปย  อโสจ อโสจาปย ธมฺเมนาติ.๒  
อถ   น   สตฺถา   "กึ   ปน  เม  ตฺว  ปาปม  ปสฺสส,ิ  ย  ม  ตฺว  
๑-๒. ส. ส. ๑๕/๑๗๔. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒.   
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อว   วเทสีติ   วตฺวา,  "ภควตา  โข  ภนเฺต  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  
สุภาวิตา,   อากงฺขมาโน   หิ  ภควา  หมิวนฺต  ปพฺพตราช  `สุวณฺณนฺติ  
อธิมุจฺเจยฺย,   ต ฺจ   สุวณฺณเมว  อสฺส,  อหป  โว  ธเนน  ธนกรณีย  
กริสฺสามิ, อิติ ตุมฺเห ธมฺเมน รชชฺ กาเรสฺสถาติ เตน วุตฺเต,  
        "ปพฺพตสฺส สุวณฺณสฺส         ชาตรปูสฺส เกวล,ี๑  
        ทฺวิตาป นาลเมกสฺส'       อิติ วิทฺธา สม จเร.  
                        โย ทุกฺขมทฺทกฺขิ ยโตนทิาน,  
                        กาเมสุ โส ชนฺตุ กถ นเมยฺย;  
                        อุปธึ วิทิตฺวา [๒]- `สงฺโคติ โลเก  
                        ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเขติ  
อิมาหิ  คาถาหิ๓  สเวเชตฺวา  "อ ฺโเอว โข ปาปม ตว โอวาโท,  
อ ฺโ   มม,   ตยา   สทฺธ ึ  ธมฺมสมฺมนฺตนา   นาม  นตฺถ,ิ  อห  หิ  
เอว โอวทามีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ  
                        "อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา,  
                        ตุฏ ี สุขา ยา อิตรีตเรน,  
                        ปุ ฺ สุข ชีวิตสงฺขยมฺหิ,  
                        สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุข ปหาน.  
        สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก,     อโถ  เปตฺเตยฺยตา สุขา.  
        สุขา สาม ฺตา โลเก,      อโถ พฺรหฺม ฺตา สุขา.  
๑. ปาลิย "เกวลาติ ทิสฺสติ. ๒. ปาลิยเมว เอตฺถนฺตเร นาติ อตฺถิ.  
๓. ส. ส. ๑๕/๑๗๐. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒-๒๑๓.   
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        สุข ยาว ชรา สลี,     สุขา สทฺธา ปติฏ ิตา,  
        สุโข ป ฺาปฏิลาโภ     ปาปาน อกรณ สุขนฺติ.  
        ตตฺถ    "อตฺถมฺหีติ:    ปพฺพชิตสฺสาป   หิ   จีวรกรณาทิเก   วา  
อธิกรณวูปสมนาทิเก   วา,   คิหิโนป   กสิกมฺมาทิเก   วา  พลวปกฺข-  
สนฺนิสฺสิเตหิ   อภิภวนาทิเก   วา   กิจฺเจ   อุปฺปนฺเน,  เย  ต  กิจฺจ  
นิปฺผาเทตุ   วา  วูปสเมตุ  วา  สกฺโกนติฺ,  เอวรูปา  สุขา  สหายาติ  
อตฺโถ.   ตุฏ ี   สุขาติ:   ยสฺมา   ปน   คิหิโนป  สเกน  อสนฺตุฏา  
สนฺธิจฺเฉทาทีนิ   อารภนฺติ,   ปพฺพชิตาป   นานปฺปการ   อเนสน,  อิติ  
เต   สุข   น   วินฺทนฺติเยว;  ตสฺมา  ยา  อิตริตเรน  ปรตฺิเตน  วา  
วิปุเลน   วา   อตฺตโน  สนตฺเกน  สนฺตุฏ ิ,  อยเมว  สุขาติ  อตฺโถ.  
ปุ ฺนฺติ:    มรณกาเล    ปน    ยถาอชฺฌาสเยน   ปฏเปตฺวา   กต  
ปุ ฺกมฺมเมว    สุข.    สพฺพสฺสาติ:    สกลสฺส    ปน   วฏฏทกฺุขสฺส  
ปหานสงฺขาต อรหตฺตเมว อิมสฺมึ โลเก สุข นาม.  
        มตฺเตยฺยตาติ:   มาตริ   สมฺมาปฏิปตฺติ.   เปตฺเตยฺยตาติ:   ปตร ิ 
สมฺมาปฏิปตฺติ.     อุภเยนาป    มาตาปตูน    อุปฏานเมว    กถติ.  
มาตาปตโร   หิ   ปุตฺตาน   อนุปฏหนภาว   ตฺวา   อตฺตโน  สนฺตก  
ภูมิย   วา   นทิหนฺติ   ปเรส   วา   วิสฺสชฺเชนฺติ,  "มาตาปตโร  น  
อุปฏหนฺตีติ   จ   เตส  นนิฺทา  ปวตฺตติ,  กายสฺส  เภทา  คูถนิรเยป  
นิพฺพตฺตนฺติ;   เย   ปน  มาตาปตโร  สกกฺจฺจ  อุปฏหนฺติ,  เต  เตส  
สนฺตก   ธน   ปาปุณนฺติ   ปสสป   ลภนฺติ,   กายสฺส   เภทา  สคฺเค  
นิพฺพตฺตนฺติ;    ตสฺมา    อุภยเปต    "สขุนฺติ   วุตฺต.   สาม ฺตาติ:   
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ปพฺพชิเตสุ    สมฺมาปฏิปตฺติ.    พฺรหฺม ฺตาติ:   วาหิตปาเปสุ   พุทฺธ-  
ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกสุ   สมฺมาปฏิปตฺติเยว.   อุภเยนาป   เตส  จตูหิ  
ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนภาโว กถิโต. อิทป โลเก สุข นาม กถิต.  
        สลีนฺติ:   มณิกุณฺฑลรตฺตวตฺถาทโย   หิ   อลงฺการา   ตสฺมึ   ตสฺมึ  
วเย    ิตานเยว   โสภนฺติ,   น   ทหราน  อลงฺกาโร  มหลฺลกกาเล  
มหลฺลกาน   วา   อลงฺกาโร   ทหรกาเล  โสภต,ิ  "อุมฺมตฺตโก  เอส  
ม ฺเติ  ครหุปฺปาทเน๑  ปน  โทสเมว  ชเนติ; ป ฺจสีลทสสีลาทิเภท  
ปน   สีล   ทหรสฺสาป   มหลฺลกสฺสาป  สพฺพวเยสุ  โสภติเยว,  "อโห  
วตาย  สีลวาติ  ปสสุปฺปาทเนน  โสมนสฺสเมว  อาวหติ; เตน วุตฺต "สุข  
ยาว   ชรา   สีลนฺติ.   สทธฺา  ปติฏ ิตาติ:  โลกิยโลกุตฺตรา  ทุวิธาป  
สทฺธา   นิจฺจลา   หุตฺวา   ปติฏ ิตาว  สุขา.  สุโข  ป ฺาปฏิลาโภติ:  
โลกิยโลกุตฺตรายป   ป ฺาย   ปฏลิาโภ   สุโข.   ปาปาน  อกรณนฺติ:  
เสตุฆาต วเสน ปน ปาปาน อกรณ อิมสฺมึ โลเก สุขนฺติ อตฺโถ.  
        เทสนาวสาเน พหูน เทวตาน ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ.  
                                           มารวตฺถุ.  
                            นาควคฺควณฺณนา นิฏ ิตา.  
                                   เตวีสติโม วคฺโค.  
                   
๑. ม. สี. ยุ. ครหุปฺปาทเนน.  


