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                                  คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา   
                                   ยกศัพทแปล ภาค ๘   
 
                                      เรื่องปลากปละ 
        ๑.  ๕/๑๗  ต้ังแต อถ  ภควา  ตสฺมึ  ขเณ  สนนปิติตาย 
เปนตนไป. 
        อถ ครั้งน้ัน  ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา  โอโลเกตฺวา ทรง 
แลดูแลว  จิตฺตวาร  ซึ่งวาระแหงจิต  ปริสาย  ของบริษัท  สนฺนิปติตาย 
อันประชุมกนัแลว  ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  กเถตฺวา  ตรัสแลว 
กปลสุตฺต  ซึง่กปลสูตร  สุตฺตนิปาเต  ในสุตตนิบาตวา 
        (ธีรา)  อ.นักปราชญ  ท.  อาห ุ กลาวแลว  เอต 
        ทุวิธกมมฺ ซึ่งกรรมอนัมีอยางสองน้ี  ธมฺมจริย  คือ 
        ซึ่งการระพฤติซึ่งธรรม  พฺรหฺมจริย  คือ  ซึ่งการ 
        ประพฤติอันประเสริฐ  วสุตฺตม  วาเปนแกวอันสูง 
        สุด  อิติ  ดังน้ีเปนตน 
เทเสตุ  เพ่ืออันทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  ตขณานุรูป  อันสมควร  
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แกขณะนั้น  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา 
เหลาน้ีวา    
        ตณฺหา  อ. ตัณหา  วฑฺฒติ  ยอมเจริญ  มุสฺส 
        ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูเกิดแตมนู  ปมตฺจาริโน 
        ผูมีปกติประพฤติประมาทแลว  มาลุวา  วิย  ราวกะ 
        อ. เถายานทราย  (วฑฺฒฺตี)  เจรญิอยู  โส 
        ปุคฺคโล  อ. บุคคลนัน้  ปริปฺลวติ  ยอมเรรอนไป 
        หรุาหุรในภพใหญและภพนอย  วานโร  อิว  ราวกะ 
        อ. ลิง  อิจฺฉ  ตัวตองการอยู  ผล   ซึ่งผลไม 
        (ปริปฺลวนฺโต)  เรรอนไปอยู  วนสฺมึ ในปา 
        ตณฺหา  อ.  ตัณหา  เอสา  นั่น  ชมฺม ี เปนธรรม- 
        ชาติลามก  (หุตฺวา)  เปน  วิสตฺติกา  อันมีอัน 
        ซานไปในอารมณอนัมีอยางตาง ๆ โลเก  ในโลก 
        สหเต  ยอมครอบงํา  ย  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลใด 
        โสกา  อ. ความเศราโศก  ท. ปวฑฒฺนฺติ  ยอมเจริญ 
        ทั่ว  ตสสฺ ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลน้ัน  วีรณ  อิว 
        ราวกะ  อ. หญาคมบาง  อภิวุฏ  อันอันฝนตกรดแลว 
        (วฑฺฒนฺต)  เจริญอยู   จ แตวา  โย  ปุคฺคโล 
        อ. บุคคลใด  สหเต  ยอมย่ํายี  ตณฺห   ซึ่งตัณหา 
        เอต  นัน่  ชมฺม ึ อันลามก  ทุรจฺจย  อันอันบุคคล  
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        ลวงไดโดยยาก  โลเก  ในโลก  โสกา  อ. ความ 
        เศราโศก  ท. ปปตนฺติ  ยอมตกไป  ตมฺหา  ปุคฺคลา 
        จากบุคคลน้ัน  (ปปตนฺต)  ตกไปอยู  โปกฺขรา  จากใบ 
        บัว  ต  เพราะเหตุนั้น  อห  อ. เรา  วทาม ิ จะกลาว 
        โว  กะทาน  ท. วา  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  ยาวนฺตา 
        มีประมาณเพียงใด  สมาคตา  เปนผูสมาคมกนัแลว   
        เอตฺถ  าเน  ในท่ีนี้  (อตฺถ)  ยอมเปน  ภทฺท         
        อ.  ความเจริญ  (โหตุ)  จงมี  โว  แกทาน  ท. 
        (ตาวนฺตาน  ผูมีประมาณเพียงน้ัน  (อิติ)   ดังน้ี 
        ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. ขนถ  จงขุด  มูล  ซึ่งรากเหงา 
        ตณฺหาย  ของตัณหา อุสีรตฺโล  อิว  ราวกะ  อ.  บุคคล 
        ผูมีความตองการดวยหญาแฝก  (ขนนฺโต)  ขุดอยู 
        วีรณ  ซึง่หญาคมบาง  มาโร  อ. มาร  มา  ภฺชิ 
        อยางระรานแลว  โว  ซึ่งทาน  ท. ปุนปฺปุน  บอย ๆ 
        โสโต  อวิ  รากกะ  อ. กระแส  (ภฺชนฺโต) 
        ระรานอยู  นฬ  ว  ซึ่งไมออเทียว  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ฌาน  อ.ฌาน  นเอว  (วฑฺฌติ)  ยอม 
ไมเจริญน่ันเทียว  วิปสฺสนามคฺคผลานิ  อ. วิปสสนาและมารดาและผล  ท 
น  วฑฺฌนฺติ  ยอมไมเจริญ  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคล  ปมตฺจาริสฺส  ผู 
ชื่อวามีปกติประพฤติประมาทแลว  ปมาเทน  เพราะความประมาท  
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สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน  อันมีการปลอยลงซ่ึงสติเปนลักษณะ  (อิติ)  ดังนี้ 
ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
ปมตฺตจาริโน  อิติ  ดังน้ี ฯ    
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  ปน เหมือนอยางวา   มาลุวา  อ. เถายาน 
ทราบ  คือวา  ลตา อ. เถาวัลลิ์  สสิพฺพนฺตี  หุมหออยู  ปริโยนทธฺนฺตี 
รวบรัดอยู  รกฺุข  ซึ่งตนไม  วฑฺฒติ  ซึง่วายอมเจริญ  วินาสาย  เพ่ือ 
ความพินาศ  ตสฺส  รุกฺขสสฺ  แหงตนไมนั้น  ยถา  ฉันใด  ตณฺหา 
อ. ตัณหา  วฑฺฒติ  ชื่อวายอมเจริญ  อสฺส  ปุคฺคลสสฺ  แกบุคคลนั้น 
ฉ  ทฺวารานิ  นิสฺสาย  ปุนปฺปุน  อุปฺปชชฺนาโต  เพราะอันอาศัย  ซึ่ง 
ทวาร  ท. ๖  แลวเกิดข้ึน  บอย ๆ  เอว  ฉันนั้น  อิติ   ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  โส   นั้น  คือวา 
ตณฺหาคติโก  ผูมีตัณหาเปนคติ  ปริปฺลวติ  ยอมเรรอนไป  คือวา  ธาวติ 
ยอมแลนไป  ภเว  ในภพ  ภเว  ในภพ  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  โส  ปริปลฺวติ  หุราหุร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา  (โส  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลน้ัน 
(ปริปฺลวติ)   ยอมเรรอนไป    (หุราหุร)  ในภพใหญและภพนอย  ยถา 
โดยประการใด  (ต  ปการทสฺสน)  อ. อุทาหรณเปนเครื่องแสดงซ่ึง 
ประการนั้น  กึ  วิย  เปนเพียงดังวาอะไร  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
        (วิสฺสชฺชน)  อ.อันเฉลยวา  (โส ปุคฺคโล)  อ. บุคคลน้ัน 
(ปริปฺลวติ)   ยอมเรรอนไป  (หุราหุร)  ในภพใหญและภพนอย  
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วานโร  อิว  ราวกะ อ. ลิง  อิจฺฉ  ตัวปรารถนาอยู  ซึง่ผลไม 
(ปริปฺลวนฺโต)  เรรอนไปอยู  วนสฺมึ  ในปา  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  วานโร อ. ลงิ  อิจฺฉนฺโต  ตัวปรารถนา 
อยู  รกฺุขผล  ซึ่งผลของตนไม  ธาวติ  ยอมแลนไป  วนสฺมึ  ในปา 
คณฺหาติ  ยอมจับ  สาข  ซึ่งกิ่งไม  รุกขฺสฺส  ของตนไม  ตสฺส  ตสฺส 
นั้นนั้น   มฺุจิตฺวา  ปลอยแลว  ต  สาข  ซึ่งกิ่งไมนั้น  คณฺหาติ  ยอม 
จับ  อฺ  สาข  ซึ่งกิ่งอ่ืน  มฺุจิตฺวา  ปลอยแลว  ตป  สาข  ซึ่งกิ่ง 
แมนั้น  คณฺหาติ ซึ่งความเปนแหงสัตวอันบุคคลพึงกลาววา  (โส 
วานโร)  อ.ลงิน้ัน  อลภิตฺวา ไมไดแลว  สาข  ซึ่งกิง่ไม  สนฺนิสินฺโน 
นั่งดวยดีแลว  อิติ  ดังน้ี  ยา  ฉันใด  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  ตณฺหา- 
คติโก  ผูมีตัณหาเปนคติ   ธาวนฺโต แลนไปอยู    หุราหุร  ในภพใหญ 
และภพนอย  น  อาปชฺชติ  ยอมไมถึงท่ัว  วตฺตพฺพต  ซึ่งความเปน 
แหงบุคคลผูอันใคร ๆ พึงกลาววา (โส  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลน้ัน 
อลภิตฺวา  ไมไดแลว  อารมฺมณ  ซึ่งอารมณ  ปตฺโต  ถึงแลว  อปฺปวตฺต 
ซึ่งความไมเปนไป  ตณฺหาย  ตามตัณหา  อิติ  ดงัน้ี  เอวเอว  ฉันนั้น 
นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  (คาาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา 
ผลมิจฺฉว  วนสฺมึ  วานโร  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ฉทฺวาริกตณฺหา อ. ตัณหาอันเปนไปใน 
ทวาร  ๖  เอสา  นั่น  ชมมฺี  ชื่อวาเปนธรรมชาติลามก (ตสฺสา  ตณฺหาย)  
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ลามกภาเวน  เพราะความท่ีแหงตัณหานั้น  เปนธรรมชาติลามก  (หุตฺวา) 
เปน  คตา  อันถึงแลว  สงฺขย  ซึ่งอันนับพรอมวา วิสตฺติกา  อันมีอันซานไป 
ในอารมณอันมีอยางตาง ๆ อิติ  ดังน้ี  (ตสฺสา  ตณฺหาย)  วิสตฺตตาย 
เพราะความท่ีแหงตัณหานั้นเปนธรรมชาติซานไปแลว  คือวา  (ตสฺสา 
ตณฺหาย)  อาสตฺตตาย   เพราะความท่ีแหงตัณหานั้นเปนธรรมชาติของ   
แลว  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ ในอารมณ  ท. มีรูปเปนตน  (ตสฺสา 
ตณฺหาย)  วิสาหารตาย  โดยความท่ีแหงตัณหานั้น  เปนธรรมชาติเพียง 
ดังวาอาหารอันเจือแลวดวยยาพิษ  (ตสฺสา  ตณฺหาย)  วิสปุปฺผตาย 
โดยความท่ีแหงตัณหานั้น  เปนธรรมชาติเพียงดังวาดอกไมอันเจือแลว 
ดวยยาพิษ  (ตสฺสา  ตณฺหาย)  วิสผลตาย  โดยความที่แหงตัณหานั้น 
เปนธรรมชาติเพียงดังวาผลไมอันเจือแลวดวยอาพิษ  (ตสฺสา  ตณฺหาย) 
วิสปริโภคตาย  โดยความท่ีแหงตัณหานั้น  เปนธรรมชาติเพียงดังวา 
เครื่องบริโภคอันเจือแลวดวยยาพิษ  อภิภวติ  ยอมครอบงํา  ย  ปุคฺคล 
ซึ่งบุคคลใด  วีรณติณ  อ. หญาชื่อวาคมบาง  ปุนปฺปุน  วสสนฺเตน 
เทเวน  อภิวุฏ  อันอันฝน  อันตกอยู บอย ๆ  ตกรดแลว  วฑฺฒติ 
ยอมเจริญ  วเน  ในปา  ยถา  นาม  ชื่อฉันใด  โสกา  อ. ความ 
เศราโศก  ท. วฏฏมลูกา  อันมีวัฏฏะเปนรากเหงาอภิวฑฺฒนฺติ  ยอม 
เจริญยิ่ง  อนฺโต  ในภายใน  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  เอว 
ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  ย  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ         
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปน  ก ็โย  ปคฺุคโล  อ. บคุคลใด สหติ 
ยอมย่ํายี  คือวา  อภิภวติ  ยอมครอบงํา ตณฺห  ซึ่งตัณหา  เอต  นั่น  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 7 

คือวา  วุตฺตปฺปการ  อันมปีระการแหงคําอันอันขาพเจากลาวแลว ทุรจฺจย 
ชื่อวาอันอันบุคคลลวงไปไดโดยยาก  (ตสฺสา  ตณฺหาย)  ทุกฺกรตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงตัณหานั้น  เปนธรรมชาติอันอันบุคคลกระทําไดโดยยาก  อติก-ฺ 
กมิตุ  เพ่ืออันกาวลวง  คือวา  ปชหิตุ  เพ่ืออันละ  โสกา  อ.  ความ   
เศราโศก  ท. วฏฏมลูกา  อันมีวัฏฏะเปนรากเหงา  ปปตนฺติ ยอมตก 
ไป  ตมฺหา  ปุคฺคลา  จากบุคคลน้ัน  คือวา  อุทกพินฺทุ  อ.  หยาดแหง 
น้ํา  ปติต อันตกไปแลว  โปกฺขเร  บนใบบัว  คือวา  ปทุมปตฺเต 
บนใบแหงปทุม  น  ปติฏาติ ยอมไมต้ังอยูเฉพาะ  ยถา  นาม  ชื่อ 
ฉันใด  น  ปติฏหนฺติ  ยอมไมต้ังอยูเฉพาะ  เอว ฉันนั้น อิติ  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  ทุรจฺจย  อิติ  ดังนีเ้ปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  อห 
อ.  เรา  วทามิ  จะกลาว  ตุมฺเห กะทาน  ท.  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทาน) 
แหงบท  ท. วา  ต  โว  วทามิ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ภทฺท  อ. ความเจริญ  โหตุ  จงมี 
ตุมฺหาก  แกทาน  ท. (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหง 
บทวา  ภทฺท โว  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. มา  ปาปุณิตฺถ  อยา 
ถึงแลว  วินาส   ซึ่งความพินาศ  อย  กปโล  วิย  ราวกะ  อ. ภิกษุ 
ชื่อวากปละนี้  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. ขนถ  จงขุด  มูล 
ซึ่งรากเหงา  ฉทฺวาริกตณฺหาย  ของตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ อิมิสฺสา  
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นี้  อรหตฺตมคฺคฺาเณน  ดวยญาณอันประกอบพรอมแลวดวยอรหัต- 
มรรค  (อิติ)  ดังน้ี (ปทสฺส)  แหงบทวา  มลู  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา  (ตุมฺเห)  อ. ทาน  ท. (ขนถ)  จงขุด 
(มูล)  ซึ่งรากเหงา  (ตณฺหาย)  ของตัณหา  กึ  วิย  ราวกะ อ. อะไร 
อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (วิสฺสชชฺน)  อ. อันเฉลยวา  (ตุมฺเห)  อ. ทาน   ท.  (ขนถ) 
จงขุด  (มูล)  ซึ่งรากเหงา  (ตณฺหาย)  ของตัณหา  อุสีรตฺโถ อิว 
ราวกะ  อ. บคุคลผูมีความตองการดวยหญาแฝก  (ขนนฺโต) ขุดอยู 
วีรณ  ซึ่งหญาคมบาง   อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปุริโส  อ. บรุุษ  อตฺถโิก  ผูมีความตอง 
การ  อุสีเรน  ดวยหญาแฝก  ขนติ  ขุดอยู   วีรณ  ซึง่หญาคมบาง 
กุทฺทาเลน  ดวยจอบ  มหนฺเตน  ใบใหญ  ยถา  ฉันใด  ตุมฺเห อ.ทาน 
ท.  ขนถ จงขุด มูล  ซึ่งรากเหงา  อสฺสา  ตณฺหาย  ของตัณหานั้น 
เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา 
อุสีรตฺโถว  วีรณ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  กิเลสมาโร  จ  อ. มารคอกิเลสดวย  มรณ- 
มาโร  จ  อ.  มารคือความตายดวย  เทวปุตฺตมาโร  จ  อ. มารคือเทว- 
บุตรดวย  มา ภฺชตุ  จงอยางระราน  ตุมฺเห  ซึ่งทาน  ท. ปุนปฺปนุ 
บอย ๆ  นทีโสโต  วิย  ราวกะ  อ. กระแสของแมน้ํา อาคโต  อันมา 
แลว  มหาเวเคน  ดวยกําลงัอันใหญ  (ภฺชนฺโต)  ระรานอยู  นฬ 
ซึ่งไมออ ชาต  อันเกิดแลว  นทีโสเต  ใกลกระแสของแมน้ํา  อิติ  
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ดังน้ี   (คาถาปาททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบาทแหงพระคาถาวา 
มา  โว  นฬว  โสโตว  มาโร  ภฺชิ  ปนุปฺปุน  อิติ  ดังน้ี ฯ    
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                                         เรื่องนางลูกสุกร   
        ๒.  ๙/๑๒  ต้ังแต  ต  สุตฺวา  อานนฺทตฺเถรปฺปมุขา  ภิกฺขู 
เปนตนไป.     
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ ท. อานนฺทตฺเถรปฺปมุขา  ผูมีพระเถระชื่อวา 
อานนทเปนหัวหนา  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องนั้น  ปฏลิภึสุ 
ไดเฉพาะแลว  สเวค  ซึ่งความสังเวช  มหนฺต  อันใหญ  ฯ  สตฺถา 
อ.พระศาสดา   สเวค  ยังความสังเวช  อุปฺปาเทตฺวา  ทรงใหเกิดข้ึน 
แลว  เตส  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท.เหลาน้ัน  ปกาเสนฺโต  เมื่อจะทรง 
ประกาศ  อาทีนว  ซึ่งโทษ  ราคตณฺหาย  แหงความอยากดวยอํานาจ 
แหงความกําหนัด  อนฺตรวีถิย   ิตโก  ว  ผูประทับยืนอยูแลว  ใน 
ระหวางแหงถนนเทียว  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระ 
คาถา   ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
        รุกฺโข  อ. ตนไม  มูเล   ครั้นเมื่อรากเหงา อน-ุ 
        ปทฺทเว  อันไมมีอุปทวะ  ทฬฺเห อันมัน (สนฺเต) 
        มีอยู  ฉนิฺโนป  แมอนัอันบุคคลตัดแลว  รหูติ  ยอม 
        งอก  ปุนเอว  อีกนั่นเทียว  ยถาป  แมฉันใด  อทิ 
        ทุกขฺ  อ. ทุกขนี้  ตณฺหานุสเย  ครัน้เมื่อความนอน 
        ตามแหงตัณหา  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  อนหูเต  
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        ไมขจัดแลว  นิพฺพตฺตติ  ยอมบังเกิด  ปุนปฺปุน 
        บอย ๆ  เอวป แมฉันน้ัน  ฉตฺตึสติโสตา  อ. กระแส 
        ๓๖  ท.  มนาปสฺสวนา  อันไหลไในอารมณอนั 
        เปนที่ยงัใจใหเอิบอาบ  ภุสา  อันกลา  (อตฺถิ)  มี   
        อยู  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส แกบุคคลใด  สงฺกปฺปา 
        อ. ความดําริ ท. มหา  เปนของใหญ  (หุตฺวา) 
        เปน  ราคนิสฺสิตา    อันอาศัยแลวซ่ึงราคะ  วหนฺติ 
        ยอมนําไป  (ต  ปุคฺคล)  ซึ่งบุคคลนั้น  ทุทฺทิฏ ึ 
        ผูมีทฏิฐิอันชั่ว  โสตา อ. กระแส  ท. สวนฺติ  ยอม 
        ไหลไป  สพฺพธิ  อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท. ทั้งปวง 
        ลตา  (อวิ)  ราวกะ  อ. เถาวัลลิ์  อพฺุภิชฺช  แตก 
        ขึ้นแลว   ติฏติ  ยอมต้ังอยู  จ  ก ็ ตุมฺเห  อ. ทาน 
        ท.  ทิสวฺา  เห็นแลว  ต  ตณฺห  ซึง่ตัณหานั้น  ลต 
        อันเปนเพียงดังวาเถาวัลลิ์  ชาต   เกิดแลว  ฉินทฺถ 
        จงตัด  มูล  ซึ่งรากเหงา  ปฺาย  ดวยปญญา 
        โสมนสสฺานิ  อ.  ความโสมนัส ท. สริตานิ  จ อัน         
        ซานไปแลวดวย  สิเหิตานิ  จ  อนัเปอนแลวดวย 
        ตัณหาเพียงดังวายางเหนียวดวย   ภวนฺติ  ยอมม ี
        ชนฺตุโน  แกสัตวเกิด  เต  ชนฺตุโน  อ. สัตวเกิด 
        ท. เหลาน้ัน  สาตสิตา  ผูอาศัยแลวซ่ึงความสําราญ 
        สุเขสิโน  เปนผูแสวงหาซ่ึงความสุด  (โหนฺติ)  
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        ยอมเปน  เต  เว  นรา  อ.  นระ  ท. เหลาน้ันแล 
        ชาติชรปูคา  เปนผูเขาถึงซ่ึงชาติและชรา  (โหนฺติ) 
        ยอมเปน  ปชา  อ. หมูสัตว  ท. ตสิณาย ปุรกฺขตา 
        ผูอันตัณหาอันกระทําซ่ึงความสะดุงกระทําไวแลว  
        ในเบื้องหนา  ปริสปฺปนฺติ  ยอมกระเสือกระสน 
        สโส  อวิ  ราวกะ  อ. กระตาย  (ลทฺุทเกน) 
        พาธิโต  ตัวอันนายพรานดังไดแลว  (ปริสปฺปนฺโต) 
        กระเสือกกระสนอยู  ปชา  อ. หมูสัตว  ท. สโยชน- 
        สงฺคสตฺตา  ผูของแลวในกิเลสเปนเครื่องประกอบ 
        และเปนเครื่องของ  อุเปนฺติ  ยอมเขาถึง  ทุกขฺ 
        ซึ่งทุก  ปุนปฺปุน  บอย ๆ  จิราย  เพ่ือกาลนาน 
        ปชา  อ.หมูสัตว  ท.  ตสิณาย  ปุรกฺขตา  ผูอัน 
        ตัณหาอนักระทําซ่ึงความสะดุงกระทําไวแลวใน 
        เบื้องหนา  ปริสปฺปนฺติ  ยอมกระเสือกกระสน  สโส 
        อิว  ราวกะ  อ. กระตาย  (ลุทฺทเกน)  พาธิโต 
        ตัวอันนายพรานดักไดแลว  (ปริสปฺปนฺโต)  กระเสือก 
        กระสนอยู  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  ภิกขฺุ  อ. ภิกษ ุ
        อากงฺข  หวังอยู  วิราค  ซึ่งธรรมอันมีราคะไปปราศ 
        แลว   อตฺตโน  เพ่ือตน  วิโนทเย  พึงบรรเทา  ตสิณ 
        ซึ่งตัณหาอันกระทําซ่ึงควาด้ินรน อิติ  ดังน้ี ฯ 
     อตฺโถ  อ. อรรถวา  มูเล  ครั้นเมื่อรากเหงา  ปฺจวิเธ  อันมี  
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อยาง  ๕  คเต  อันไปแลว  จตุสุ  ทิสาสุ  จ  ในทิศ  ท.  ๔  ดวย  เหฏา 
จ  ในภายใตดวย  อุชุกเอว  ตรงนั่นเทียว  (ยสฺส  รกฺุขสฺส)  ของ 
ตนไมใด  อนุปทฺทเว  ชือ่วาอันไมมีอุปทวะ  เฉทนผาลนวิชฺฌนาทีน 
อนฺตรายาน  แหงอันตราย  ท. มีการตัดและการผาและการเจาะเปนตน 
หนา  อุปทฺทเวน  เพราะอุปทวะ  เกจิ  อะไร  ๆ  ทฬฺเห ชื่อวาอัน   
มั่น  (ตสฺส  มูลสฺส)  ถิรปฺปตฺตตาย  เพราะความท่ีหงรากเหงานั้นเปน 
รากถึงแลวซ่ึงความม่ันคง  (สนฺเต)  มีอยู  (โส)  รุกโฺข  อ. ตนไม 
นั้น  ฉินฺโนป  แมอันอันบคุคลตัดแลว  อุปริ  ในเบือ้งบน  รุหติ  ยอม 
งอกได  ปุนเอว  อีกนั่นเทียว  วเสน  ดวยอํานาจ  สาขานุสาขาน 
แหงกิ่งใหญและกิ่งนอย ท.  (ยถา)  ฉันใด  อิท  ทกฺุข  อ. ทุกขนี้ 
ชาติอาทิเภท  อันตางดวยทุกขมีชาติเปนตน  อนุสเย  ครั้นเมื่อความ 
นอนตาม  ตณฺหาย  แหงตัณหา  ฉทฺวาริกาย  อันเปนไปในทวาร ๖ 
อรหตฺตมคฺคฺาเณน  อันญาณอันประกอบพรอมแลวดวยอรหัตมรรค 
อนูหเต  ไมขจัดแลว  คือวา  อสมุจฺฉินฺเน  ไมตัดขาดดวยดีแลว 
นิพฺพตฺติเอว  ยอมบังเกิดนั่นเทียว  ปนุปฺปุน  บอย ๆ  ภเว  ในภพ 
ตสฺมึ  ตสฺมึ  นั้นนั้น  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  ตตฺถ 
ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  มูเล  อิติ 
ดังน้ีเปนตน ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ตณฺหา  อ. ตัณหา  สมนฺนาคตา  อันมาตาม 
พรอมแลว  โสเตหิ  ดวยกระแส  ท. ฉตฺตึสติยา  ๓๖ วเสน  ดวยอํานาจ 
คณฺหาวิจริตาน  แหงตัณหาวิจริต ท.  อิเมส  เหลาน้ี  อิติ  คือ  ตณฺหา-  
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วิจริตานิ  อ.  ตัณหาวิจริต  ท.  อฏารส  ๑๘  อุปาทาย  ดวยการเขาไป 
ถือเอา  อชฺฌตฺติกสฺส  อายตนสฺส  ซึ่งอายตนะอันเปนไปในภายใน  ตณฺหา- 
วิจริตานิ  อ. ตัณหาวิจริต  ท. อฏารส  ๑๘  อุปาทาย ดวยการเขาไปถือ 
เอา  พาหิรสฺส  อายตนสฺส  ซึ่งอายตนะอันเปนไปในภายนอก  อิติ  ดวย 
ประการฉะน้ี  มนาปสฺสวนา  ชื่อวาอันไหลไปในอารมณอันเปนที่ยังใจ   
ใหเอิบอาบ  (วิคฺคเหน)  เพราะวิเคราะหวา  (ตณฺหา)  อ. ตัณหา 
อาสวติ  ยอมไหลไป คือวา  ปวตฺตติ  ยอมเปนไป   รูปาทีสุ  อารมฺม- 
เณสุ  ในอารมณ  ท. มีรูปเปนตน  มนาเปสุ อันเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ  อิติ 
ดังน้ี ภุสา  เปนธรรมชาติกลา  คือวา  พลวตี  เปนธรรมชาติกําลัง โหติ 
ยอมมี  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลใด  สงฺกปฺปา  อ.ความดําริ  ท.มหา 
ชื่อวาเปนสภาพใหญ  (เตส  สงฺกปฺปาน)  มหนฺภาเวน  เพราะความ 
ที่แหงความดําริ ท.  เหลาน้ันเปนสภาพใหญ  อุปปฺฺชนโต  โดยอัน 
เกิดข้ึน  ปุนปฺปุน  บอย ๆ  หุตฺวา  เปน อนิสฺสาย  ไมอาศัยแลว  ฌาน 
วา  ซึ่งฌานหรือ  วิปสฺสน  วา  หรือวา  ซึ่งวิปสสนา  ราคนิสฺสิตา 
อันอาศัยแลวซ่ึงราคะ วหนฺติ  ยอมนําป  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน 
ทุทฺทิฏ ิ  ผูชือ่วามีทิฏฐิอันชั่ว  (อตฺตโน)  วิปนฺนฺาณตาย   เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูมีญาณอันวิบัติแลว  อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  ยสฺส  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตณฺหาโสตา  อ. กระแสแหงตัณหา  ท.อิเม 
เหลาน้ี  สวนฺติ  นาม  ชื่อวายอมไหลไป  สพฺพธิ  อารมฺมเณสุ   ใน 
อารมณ  ท.ทัง้ปวง  จกฺขุทฺวาราทีน  ทฺวาราน  วเสน  สพฺเพสุ  รูปาทีสุ 
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อารมฺมเณสุ   สวนโต  วา  เพราะอันไหลไป  ในอารมณ  ท.มรีปู 
เปนตน  ทั้งปวง  ดวยอํานาจ  แหงทวาร ท.  มีทวารคือจักษุเปนตน 
หรือ  สพฺพาป  ตณฺหา  รปูตณฺหา  สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา รสตณฺหา        
โผฏพฺพณฺหา  ธมฺมตณฺหา  อิติ  (ตาส  ตณฺหาน)  สพฺพภเวสุ 
สวนโต  วา  หรือวา  เพราะอันไหไปในภพทั้งปวง  ท. แหง-อ. ตัณหา 
ท.  แมทั้งปวง  คือ  อ. ตัณหาในรูป  อ. ตัณหาในเสียง  อ. ตัณหาใน 
กลิ่น  อ. ตัณหาในรส  อ.ตัณหาในโผฏฐัพพะ  อ. ตัณหาในธรรม 
ตัณหา  ท. เหลาน้ัน  (อิติ)  ดังนี้   (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหง 
พระคาถาวา  สวนฺติ  สพฺพธี  โสตา อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ตณฺหา)  อ.ตัณหา  ลตา  ชื่อวาลตา 
(วิคฺคเหน)  เพราะวิเคราะหวา  (ตณฺหา)   อ. ตัณหา ลตา  วิย 
เปนเพียงดังวาเถาวัลลิ์  ปลิเวนตฺเถน  จ  โดยอรรถวาเปนเครื่อง 
พัวพันดวย   สสิพฺพนตฺเถน จ  โดยอรรถวาเปนเครื่องรึงรัดไวดวย 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสฺส) แหงบทวา 
ลตา  อิติ  ดังนี้ น 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  (ลตาตณฺหา)  อ. ตัณหาเพียงดังวาเถา- 
วัลลิ์   อุปฺปชชฺิตฺวา  เกิดข้ึนแลว   ทฺวาเรหิ  โดยทวาร  ท.ฉหิ  ๖  ติฏติ 
ยอมต้ังอยู  อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท.  รูปาทีสุ  มีรปูเปนตน  (อิติ) 
ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ปน  ก ็ ตุมฺเห  อ.ทาน  ท.  ทิสฺวา  
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เห็นแลว  ตณฺหาลต  ซึ่งตัณหาเพียงดังวาเถาวัลลิ์  ต  นั้น  (ตสฺสา 
ตณฺหาลตาย)  ชาตฏานวเสน  ดวยอํานาจแหงท่ีแหงตัณหาเพียงดังวา 
เถาวัลลิ์นั้นเกิดแลววา  ตณฺหา  อ. ตัณหา  เอสา  นั่น  อุปฺปชชฺมานา   
เมื่อเกิดข้ึน  อุปฺปชฺชติ  ยอมเกิดข้ึน  เอตฺถ  ปยรูปสาตรูเป ในปรูป 
และสาตรูปนี้  อิติ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวด 
สองแหงบทวา  ตฺจ  ทิสฺวา อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ฉินฺทถ  จงตัด  มูเล  ทีร่ากเหงา  มคฺคปฺ- 
ปฺาย  ดวยปญญาอันประกอบพรอมแลวดวยมรรค  สตฺเถน  วเน 
ชาต  ลต  (ปคฺุคโล  ฉินฺทนฺโต)  วิย  ราวกะ  อ. บุคคล  ตัดอยู  ซึ่ง 
เถาวัลลิ์  อันเกิดแลว  ในปา ดวยมีด อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส) แหงบท 
วา  ปฺาย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา  อนุสฏานิ  อันซานไปตามแลว  คือวา 
ปยาตานิ  อันซึมซาบไปแลว  (อิติ)   ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
สริตานิ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  จีวราทีสุ  ปริกฺขาเรสุ  ปวตฺตสิเนหวเสน 
สิเนหิตานิ  จ  อันเปอนแลวดวยตัณหาเพียงดังวายางเหนียว  ดังอํานาจ 
แหงความสิเนหาอันเปนไปแลว  ในบริขาร  ท.  มีจีวรเปนตนดวย 
อตฺโถ  อ. อธบิายวา  ตณฺหาสิเนหมกฺขิตานิ  อันดันยางเหนียวคือตัณหา 
ฉาบทาแลว  อิติ  ดังนี้  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สิเนหิ- 
ตานิ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โสมนสฺสานิ  อ. ความโสมนัส ท. เอว-  
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รูปานิ  อันมรีูปอยางนี้  ภวนฺติ  ยอมมี  ชนฺตุโน  แกสัตวเกิด  ตณฺหา- 
วสิกสฺส  ผูเปนไปในอํานาจแหงตัณหา  (อิติ)  ดังนี ้ (ปทสฺส)  แหง 
บทวา โสมนสฺสานิ  อิติ  ดังน้ี ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เต  ปุคฺคลา  อ. บุคคล  ท.เหลาน้ัน 
คือวา  ตณฺหาวสิกา  ผูเปนไปในอํานาจของตัณหา  สาตนิสฺสิตา เปนผู 
อาศัยแลวซ่ึงความสําราญ  คือวา  สุนสิฺสิตา  ว  เปนผูอาศัยแลวซ่ึง 
ความสุขเทียว  หุตฺวา  เปน  สุเขสิโน  เปนผูแสวงหาซ่ึงความสุขโดย 
ปกติ  คือวา  สุขปริเยสิโน  เปนผูเสาะหาซึงความสุโดยปกติ  ภวนฺติ  ยอมเปน 
(อิติ)  ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  เต  สาตสิตา 
อิติ ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นรา  อ. นระ  ท. เอวรูปา  ผูมีรูป 
อยางนี้  เย  เหลาใด  เต  นรา อ. นระ ท.เหลาน้ัน  ชาติชราพฺยาธิ- 
มรณานิ  อุปคจฺฉนฺติเอว  ยอมเขาถึง  ซึ่งชาติและชาและพยาธิและ 
มรณะ  ท.  นัน่เทียว  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (เต   นรา)  อ. นระ  ท. 
เหลาน้ัน  ชาติชรูปคา  นาม ชื่อวาเปนผูเขาถึงซ่ึงชาติและชรา  โหนฺติ 
ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  เต  เว  อิติ  ดังน้ี 
เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อิเม  สตฺตา  อ. สัตว  ท.เหลานี้ 
ตาสกรเณน  ตสิณา  อิติ  สงฺข คตาย  ตณฺหาย  ปุรกฺขตา  เปนผูอัน 
ตัณหา  อันถึงแลว  ซึ่งอันนับพรอมวา  ตสิณา  ดังนี้  เพราะอันกระทํา 
ซึ่งความสะดุง  กระทําไวแลวในเบ้ือหนา  คือวา   ปริวาริตา  เปนผู  
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อันตัณหาแวดลอมแลว  หุตฺวา  เปน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  ปชา  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (เต  สตฺตา)  อ. สัตว  ท.เหลาน้ัน 
ปริสปฺปนฺติ  ยอมกระเสือกกระสน  คือวา  ภายนฺติ  ยอมกลัว  สโส  วิย 
ราวกะ  อ. กระตาย  ลทฺทเกน  อรฺเ  พทฺโธ  ตัวอันนายพรานดัก 
ไดแลวในปา  (ปริสปฺปนโฺต)  กระเสือกกระสนอยู  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  พาธิโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ) อ. อรรถวา  สตฺตา อ. สัตว  ท.ทสวิเธน  สโยชเนน 
จเอว  สตฺตวิเธน  ราคสงฺคาทินา  สงฺเคน  จ  พทฺธา  วา   เปนผูอัน 
กิเลสเปนเครื่องประกอบไว  อันมีอยาง ๑๐  ดวยน่ันเทียว  อันกเิลส 
เปนเครื่องของ  อันมีอยาง ๗  อันมีกิเลสเปนเครื่องของคือราคะเปนตน 
ดวย  ผูกพันไวแลวหรือ  ตสฺมึ  สโยชนาทิกิเลเส  ลคฺคา  วา  หรือวา 
เปนผูของแลว  ในกิเลสมกีิเลสเปนเครื่องประกอบเปนตนนั้น  หุตฺวา 
เปน  (อิติ)  ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สโยชนสงฺคสตฺตา  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  (สตฺตา)  อ. สตัว  ท.  อุปคจฺฉนฺติ  ยอม 
เขาถึง  ทุกฺข  ซึ่งทุกข  ชาติอาทิก  อันมีชาติเปนตน  ปุนปฺปุน  บอย ๆ 
จิร  สิ้นกาลนาน  คือวา  ทีฆมทฺธาน  สิ้นกาลยืดยาวนาน  อิติ  ดังน้ี 
(ปทสฺส)  แหงบทวา จิราย  อิติ ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ.อรรถวา  สตฺตา  อ. สตัว  ท.  ตสิณาย  ปุรกฺขตา  ผู 
อันตัณหาอันกระทําซ่ึงความสะดุงกระทําไวแลวในเบ้ืองหนา  คือวา  
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(ตสิณาย)  ปลิเว ิตา  ผูอันตัณหาอันกระทําซ่ึงความสะดุงผัวพันแลว 
ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  ภิกฺขุ อ. ภิกษุ  ปฏเนฺโต   
ปรารถนาอยู  อากงฺมาโน  ชื่อวาหวังอยู  วิราค  ซึ่งธรรมอันมีราคะ 
ไปปราศแลว  คือวา  นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน  ราคาทิวิคมน อัน 
เปนที่ไปปราศแหงกิเลสมีราคะเปนตน อตฺตโน  เพ่ือตน  วิโนทเย 
พึงบรรเทา  คือวา  ปนุทิตฺวา  พึงบรรเทาแลว  นีหริตฺวา  พึงนําออก 
แลว  ฉฑฺเฑยฺย  พึงทิ้ง  ต  ตสิณ  ซึ่งตัณหาอันกระทําซ่ึงความสะดุง 
นั้น  อรหตฺตมคฺเคนเอว  ดวยอรหัตมรรคนั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  ตสฺมา  อิติ  ดงัน้ีเปนตน ฯ  
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                                      เรื่องวิพภันติกภิกษุ 
        ๓.  ๑๕ /๑๐  ต้ังแต  เถโร  ปณฺฑาย  จริตุ  ปวิสนฺโต  ท 
เปนตนไป.   
        เถโร  อ.พระเถระ  ปริสนฺโต  เขาไปอยู  จริตุ   เพ่ืออันเท่ียว 
ไป  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  ทิสฺวา  เห็นแลว  ต  ปุริส  ซึ่งบุรษุน้ัน 
นีหริยมาน ผูอันราชบุรุษนําออกไปอยู  ทกฺขิณทฺวาเรน  โดยประตู 
แหงทิศทักษิณ  กาเรตฺวา  ยังราชบุรุษใหกระทําแลว  พนฺธน  ซึง่ 
เครื่องผูก  สิถิล  ใหหยอน อาห  กลาวแลววา  ตฺว  อ. เธอ  อาวช-ฺ 
เชหิ  จงรําลึก  กมฺมฏาน  ซึ่งกรรมฐาน  ตยา ปริจิต  อันอันเธอส่ัง 
สมแล   ปุพฺเพ  ในกาลกอน  ปุน  อีก อิติ  ดังนี้ ฯ  โส  ปรุิโส 
อ. บุรุษนั้น  ลภิตฺวา  ไดแลว  สตุปฺปาท  ซึ่งความเกิดข้ึนแหงสติ  เตน 
โอวาเทน  เพราะโอวาทน้ัน  จตุตฺถชฌฺาน  ยังฌานที่สี  นิพฺพตฺเตสิ 
ใหบังเกิดแลว  ปุน  อีก ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  (ราชปุริสา)  อ. ราชบุรษุ 
ท. เนตฺวา  นาํไปแลว  น  ปุริส  ซึ่งบุรษุน้ัน  อาฆาตน  สูที่เปนที่ฆา 
อุตฺตาเสสุ  ยังบุรุษใหนอนหงายแลว   สูเล  บนหลาว  (จินฺตเนน) 
ดวยอันคิดวา  มย  อ. เรา  ท.  ฆาเตสฺสาม  จักฆา  อิติ  ดังนี้  ฯ  โส 
ปุริโส  อ. บรุุษน้ัน  น  ภายติ  ยอมไมกลัว  น  สนตฺสติ  ยอมไม 
สะดุงดวยดี ฯ  
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        อถ  ครัง้น้ัน  มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท.   ิตา  ผูยืนอยูแลว 
ทิสาภาเค  ในสวนแหงทิศ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  นั้นนั้น  อุกฺขิปตฺวาป  แมยก 
ข้ึนแลว  อาวุธานิ  ซึ่งอาวุธ  ท.  อสิสตฺติโตมราทีนิ  มีดาบและหอก   
และโตมรเปนตน  อสฺส  ปุริสสฺส  แกบุรุษน้ัน  ทิสวฺา  เห็นแลว  ต 
ปุริส  ซึ่งบุรษุน้ัน  อสนฺตสฺตเอว  ผูไมสะดุงดวยดีอยูนั่นเทียว  (วตฺวา) 
กลาวแลววา  โภนฺโต  แนะผูเจริญ  ท.  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. ปสฺสถ 
จงเห็น  อิม  ปุริส  ซึ่งบุรษุน้ีเถิด  (โส  ปุริโส)  อ. บุรุษนั้น  นเอว 
อจฺฉมฺภติ  ยอมไมหว่ันไหวนั่นเทียว  น  เวธติ  ยอมไมสะทกสะทาน 
มชฺเฌ  ในทามกลาง  ปุริสาน  แหงบุรุษ  ท.  อาวุธหตฺถาน   ผูมอีาวุธ 
ในมือ  อเนกสตานป  ผูแมมีรอยมิใชหน่ึงเปนประมาณ  อโห  โอ 
อจฺฉริย  อ.  ความนาอัศจรรย  อิติ  ดังนี้  อจฺฉริยพฺภูตชาตา  ผูมีความ 
อัศจรรยและความประหลาดเกิดแลว  นทิตฺวา  บันลือแลว  มหานาท 
บันลืออันดัง อาโรเจสุ  กราบทูลแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึง่ความเปนไปนั้น 
รฺโ  แกพระราชา ฯ  ราชา  ตรัสแลววา  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  วิสฺสชฺเชถ 
จงปลอย  น  ปุรุส  ซึงบุรษุน้ันเถิด  อิติ  ดังนี้  คนตฺวา  เสด็จไปแลว 
สนฺติกป  แมสูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา  อาโรเจสิ  กราบทลูแลว 
ต  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความน้ัน ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ผริตฺวา  ทรงแผไปแลว  โอภาส  ซึ่ง 
พระรัศมี  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  ตสฺส  ปรุิสสฺส 
แกบุรุษน้ัน  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา  
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        โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  นิพฺพนฏโ  ผูมีอาลัย 
        เพียงดังวาหมูไมอนัต้ังอยูในปาออกแลว  วนาธิมุตฺ- 
        โต  ผูนอมไปแลวในปา  วนมุตฺโต  เปนผูพนแลว   
        จากปา  (หุตฺวา)  เปน  ธาวติ   ยอมแลนไป 
        วนเอว  สูปาน่ันเทียว  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. ปสฺสถ 
        จงดู  ต  ปุคฺคลเอว  ซึ่งบุคคลนั้นนั่นเทียว  (โส 
        ปุคฺคโล)     อ. บุคคลนั้น  มุตฺโต  ผูพนแลว 
        (พนฺธนา)  จากเครื่องผูก  ธาวติ  ยอมแลนไป 
        พนฺธนเอว   สูเครื่องผูกพันนั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  นิพฺพนฏโ 
ชื่อวาผูมีอาลัยเพียงดังวาหมูไมอันต้ังอยูในปาออกแลว คิหิภาเว  อาลย- 
สงฺขาต  วนฏ  ฉฑฺเฑตฺวา  (อตฺตโน)   ปพฺพชิตตาย   เพราะความท่ี 
แหงตนเปนผูทิ้งแลว  ซึ่งหมูไมอันต้ังอยูในปา  อันอันบัณฑิตนับพรอม 
แลววาอาลัย  ในความเปนแหงคฤหัสถบวชแลว  อธิมุตฺโต  เปนผูนอม 
ไปแลว ตโปวเน  ในปาคือตบะ  วิหารสงฺขาเต  อันอันบัณฑิตนับพรอม 
แลววาธรรมเปนเครื่องอยู  มุตฺโต  เปนผูพันแลว  ตณฺหาวนา  จากปา 
คือตัณหา  ฆราวาสพนฺธนสงฺขาตา  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาเครื่อง 
ผูกพันคือการอยูครองซึ่งเรือน  หุตฺวา  เปน  ธาวติ  ยอมแลนไป 
ตณฺหาวนเอว  สูปาคือตัณหานั่นเทียว หราวาสพนฺธน  อันเปนเครื่อง 
ผูกพันคือการอยูครองซึ่งเรือน  ต  นั้น  ปุน  อีก  ตุมฺเห  อ.ทาน  ท. 
ปสฺสถ  จงดู  ต  ปุคฺคล  ซึง่บุคคลน้ัน  เอว  อยางนี้  เอโส ปุคฺคโล  
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อ. บุคคลน่ัน  มุตฺโต พนแลว  ฆราวาสพนฺธนโต  จากเครื่องผูกพัน 
คือการอยูครองซ่ึงเรือน  ธาวติ  ยอมแลนไป  ฆราวาสพนฺธนเอว  สู 
เครื่องผูกพันคือการอยูครองซ่ึงเรือนน่ันเทียว  ปุน  อีก  อิติ  ดังน้ี 
ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถานั้น  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) 
พึงทราบ ฯ   
        โส  ปรุโิส  อ. บรุุษน้ัน  สุตฺวา  ฟงแลว อิม  ธมฺมเทสน  ซึ่ง 
พระธรรมเทศนานี้ สูลคฺเค  นิสินฺโน  ว  ผูนั่งแลว  บนปลายแหง 
หลาวเทียว  อนฺตเร  ในระหวาง  ราชปุริสาน  ของราชบุรุษ  ท ปฏ- 
เปตฺวา  เริ่มต้ังไวแลว  อุทยพฺพย  ซึ่งความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป 
อาโรเปตฺวา  ยกข้ึนแลว  ติลกฺขณ  สูลกัษณะ  ๓  สมฺมสนฺโต  พิจารณา 
อยู  สงฺขาเร  ซึ่งสังขาร ท. ปตฺวา  บรรลุแลว  โสตาปตฺติผล  ซึ่ง 
โสดาปตติผล  อนุภวนฺโต  เสวยอยู    สมาปตฺติสุข  ซึ่งความสุขอันเกิด 
แลวจากสมาบัติ  อุปฺปติตฺวา   เหาะข้ึนไปแลว  เวหาส  สูเวหาส 
อาคฺตฺวา  มาแลว  สนฺติก สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา  อากา- 
เสนเอว โดยอากาศน่ันเทียว  วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว  สตฺถาร 
ซึ่งพระศาสดา  ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  ปาปุณิ  บรรลุแลว  อรหตฺต 
ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  สราชกิาย  ปริสาย  มชฺเฌเอว  ในทาม 
กลางแหงบริษัท  อันเปนไปกับดวยพระราชานั่นเทียว  อิติ  ดังนี้แล ฯ  
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                                            เรื่องเรือนจํา 
        ๔.  ๑๗/๔  ต้ังแต  เอกสฺมึ  กริ  กาเล  พหู  สนธฺิจฺเฉทก- 
เปนตนไป.   
        กริ  ไดยินวา เอกสฺมึ  กาเล  ในกาลหน่ึง  (ราชปุริสา)  อ. 
ราชบรุษ  ท.  อาเนตฺวา  นํามาแลว  โจเร  ซึ่งโจร  ท.  สนฺธิจฺเฉทก- 
ปนฺถฆาตกมนุสฺสฆาตเก  ผูตัดซึ่งที่ตอและฆาในทางเปลี่ยวและฆาซ่ึง 
มนุษย  พหู  มาก  ทสฺเสสุ  ทลูแสดงแลว  โกสลรฺโ  แกพระราชา 
พระนามวาโกศล  ฯ  ราชา  อ. พระราชา  พนฺธาเปสิ  ทรงยังราชบุรุษ 
ใหจองจําแลว  เต  โจเร  ซึ่งโจร  ท.เหลาน้ัน  อนฺทพุนฺธนรชฺชุพนฺ- 
ธนสงฺขลิพนฺธนหิ  ดวยเครื่องจองจําคือข่ือและเครื่องจองจําคือเชือก 
และเครื่องจองจําคือตรวน ท.  ฯ 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. ชานปทา  ผูอยูในชนบท  ตึสมตฺตาป  โข 
ผูแมมี  ๓๐  รูปเปนประมาณแล  ทฏ ุกามา  ผูใครเพ่ืออันเฝา  สตฺถาร 
ซึ่งพระศาสดา  อาคนฺตฺวา  มาแลว  ทสิฺวา  เห็นแลว  วนฺทิตฺวา 
ถวายบังคมแลว  จรนฺตา  เที่ยวไปอยู  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  สาวตฺถิย 
ในเมืองสาวัตถี  ปุนทิวเส  ในวันใหม  คนฺตฺวา  ไปแลว  พนฺธนาคาร 
สูเรือนอันเปนที่จองจํา  ทิสฺวา  เห็นแลว  เต โจเร  ซึง่โจร  ท. 
เหลาน้ัน  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺตา  ผูกาวกลับแลวจากบิณฑบาต  อุปสงฺ- 
กมิตฺวา  เขาไปเฝาแลว  ตถาคต  ซึ่งพระตถาคต  สายณฺหสมเย  ในสมัย  
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แหงวันในเวลาเย็น  ปุจฺฉึสุ  ทลูถามแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  อชฺช  ในวันนี ้ โจรา  อ. โจร  ท.  พหู  มาก  พนฺธนาคาเร   
ในเรือนอันเปนที่จองจํา  (ราชปุริเสหิ)  พทฺธา  ผูอันราชบุรุษ  ท. 
จองจําแลว  อนฺทุพนฺธนาทีหิ  พนฺธเนหิ  ดวยเครื่องจองจํา  ท. มีเครื่อง 
จองจําคือข่ือเปนตน  อนุภวนฺตา  เสวยอยู  มหาทุกฺข  ซึ่งทุกขอันใหญ 
อมฺเหหิ  อันขาพระองค  ท.  จรนฺเตหิ  ผูเที่ยวไปอยู  ปณฺฑาย  เพ่ือ 
บิณฑบาต  ทิฏา  เห็นแลว  เต  โจรา  อ. โจร ท. เหลาน้ัน  น 
สกฺโกนฺติ  ยอมไมอาจ  ตานิ  พนฺธนานิ  ฉินฺทิตฺวา  ปลายิตุ  เพออันตัด 
ซึ่งเครื่องจองจํา ท. เหลาน้ัน  แลวหนไีป  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
พนฺธน  นาม  ชื่อ อ. เครืองจองจํา  อฺ  อ่ืน  ถิรตร  อันมั่นคงกวา 
เตหิ  พนฺธเนหิ  กวาเครื่องจองจํา  ท. เหลาน้ัน  อตฺถิ  นุ  โข  มีอยู 
หรือหนอแล  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท. เอตานิ  พนฺธนานิ  อ. เครื่องจองจํา ท.  เหลาน่ัน  กึพนฺธนานิ 
นาม  ชื่อวาเปนเครื่องจองจําอะไร  (โหนฺติ)  ยอมเปน   ปน  สวนวา 
กิเลสพนฺธน  อ.เครื่องจองจําคือกิเลส  ตณฺหาสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอม 
แลววาตัณหา  ธนธฺปุตฺตทาราทีสุ  สวิาณกาวิฺาณเกสุ  ในทรัพย 
อันเปนไปกับดวยวิญญาณและทรัพยอันไมมีวิญญาณ  ท.  มทีรัพยและ 
ขาวเปลือกและบุตรและเมียเปนตน  ย เอต  นั่นใด  เอต  กิเลสพนฺธน 
อ.เครื่องจองจําคือกิเลสนั่น  ถิรตร  เปนธรรมชาตมั่นคงกวา  เอเตหิ 
พนฺธเนหิ  กวาเครื่องจองจํา  ท.เหลาน่ัน  สตคุเณน  ดวยอันคูณดวยรอย  
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สหสฺสคุเณน  ดวยอันคุณดวยพัน สตสหสฺสคุเณน  ดวยอันคูณดวยแสน 
(โหติ)  ยอมเปน  ปน  แตวา  โปราณกปณฺฑิตา  อ. บัณฑิตในกาลกอน 
ท. ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว  พนธฺน  ซึ่งเครื่องจองจํา  เอต  นั่น  มหนฺตป 
แมอันใหญ  เอว  อยางนี้  ทุจฺฉินฺทิย  อันอันบุคคลตัดไดโดยยาก  ปวิสิตฺวา 
เขาไปแลว  หิมวนฺต  สูประเทศชื่อวาหิมวันต  ปพฺพชึสุ บวชแลว 
อิติ ดังน้ี  อาหริ  ทรงนํามาแลว  อตีร  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว ฯ 
 
        ๕.  ๑๘/๒๐  ต้ังแต  สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  เตน 
เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว  อิม 
อตีต  วตฺถุ ซึง่เรื่องอันลวงไปแลวน้ี  ปกาเสนฺโต  เมื่อจะทรงประกาศ 
อุทาน  ซึ่งอุทาน  เตน  โพธิสตฺเตน  อุทานิต อันอันพระโพธิสัตนั้น 
เปลงแลว  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ทง  อิมา 
เหลาน้ีวา 
        ย  พนฺธน  อ.  เครื่องจองจําใด  อยส   จ  อันเกดิ 
        แตเหลก็ดวย  ทารุปพฺพช  จ  อันเกิดแตไมและ 
        เกิดแตหญาปลองดวย  ธรา  อ.  นักปราญ ท. น 
        อาห ุ ไมกลาวแลว  ต พฺธน  ซึ่งเครื่องจองจําน้ัน 
        ทฬฺห  วามั่นคง  ธีรา  อ. นักปราชญ  ท.  อาห ุ 
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        กลาวแลว  เอต  (เย  ชนา)  สารตฺตรตฺตา 
        มณิกุณฑฺเลสุ  (โหนติฺ  เตส  ชนาน  ราค  จ)   
        ปุตฺเตสุ  จ  ทาเรสุ  จ  ยา  อเปกฺขา (ต อเปกฺข 
        จ)  ซึ่ง - อ. ชน  ท. เหลาใด  เปนผูกําหนัดแลว 
        และกําหนัดนักแลว   ในแกวมณแีละตุมหู  ท. 
        ยอมเปน  ความกําหนัด  แหงชน ท.เหลาน้ันดวย 
        ซึ่ง - อ. ความเยือใย  ในบุตร  ท. ดวย ในทาระ  ท. 
        ดวยใด  ความเยื่อใยนั้นดวยน่ัน  พนฺธน  วาเปนเครื่อง 
        จองจํา  ทฬฺห  อันมัน่  โอหาริน อันมีปกติเหยี่ยวลง 
        สิถิลทุปฺปมฺุจ  อนัหยอนและอันบุคคลเปลื้องได 
        โดยยาก (ธีรา)  อ. นกัปราชญ  ท. เฉตฺวาน 
        ตัดแลว   เอตป   พนฺธน  ซึ่งเครื่องจองจําแมนั่น 
        อนเปกขฺิโน  เปนผูไมมีความเยื่อใย (หุตฺวา) 
        เปน  ปหาย  ละแลว  กามสุข  ซึ่งความสุขในกาม 
        ปริพฺพชนฺติ  ยอมเวนรอบ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปณฺฑิตปุริสา  อ.  บุรุษผูเปนบัณฑิต  ท. 
พุทฺธาทโย  มีพระพุทธเจาเปนตน  น  วทนฺติ  ยอมไมกลาว  (พนฺธน) 
ซึ่งเครื่องจองจํา  นิพฺพตฺต อันบังเกิดแลว  อยสา  แตเหล็ก  อยสงฺขลิกสงฺขาต 
อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาตรวนอันเปนวิการแหงเหล็ก  อยส  ชื่อวา 
อันเกิดแตเหล็ก  ทารุช  อันเกิดแตไม  อนฺทุพนฺธนสงฺขาต  อันอันบัณฑิต 
นับพรอมแลววาเครื่องจองจําคือข่ือ  รชฺชุพนฺธน  ซึง่เครื่องจองจําคือ  
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เชือก  ปพฺพชติเณหิ  วา  อฺเหิ  วากาทีหิ  วตฺถหูิ  วา  รชชฺุ  กตฺวา 
กต  อันอันบคุคลกระทําแลว  ดวยหญาปลอง  ท. หรือ  หรือวา  ดวยวัตถ ุ
ท.  มีปอเปนตน  เหลาอ่ืน  กระทํา  ใหเปนเชือก  วา  ถิร  เปนของ   
มั่นคง  อิติ  ดังน้ี  (ตสฺส  พนิธนสฺส)  สกฺกุเณยฺยภาเวน  เพราะความ 
ที่แหงเครื่องจองจําน้ัน  เปนของอันบุคคลอาจ  ฉินฺทิตุ   เพ่ืออันตัด 
อสิอาทีหิ วตฺถูหิ  ดวยวัตถุ  ท. มีดาบเปนตน  อิติ  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ 
ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ธีรา  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ         
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สารตฺตา  เปนผูกําหนัดแลว หุตฺวา 
เปน  รตฺตา  เปนผูอันราคะยอมแลว  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
สารตฺตรตฺตา  อิติ  ดังน้ี ฯ  อตฺโถ  อ. อธิบายวา  พหลราครตฺตา 
เปนผูอันราคะอันหนายอมแลว  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  มณีสุ  จ  ในแกวมณี ท. ดวย  กุณฺฑเลสุ 
จ  ในตุมหู  ท.ดวย  วา  อีกอยางหนึ่ง  กุณฺฑเลสุ  ในตุมหู  ท. 
มณิจิตฺเตสุ  อันวิจิตรและดวยแกวมณี  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  มณิกุณฺฑเลสุ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เย  ชนา  มณิกุณฺฆเลสุ  สารตฺตรตฺตา 
(โหนฺติ)  เตสเอว  ชนาน  โส  ราโค  จ  อ.ชน  ท.เหลาใด  เปนผู 
กําหนัดแลวและอันราคะยอมแลว  ในแกวมณีและตุมหู  ท.  ยอมเปน 
อ. ความกําหนัดนั้น  แหงชน ท. เหลาน้ันนั่นเทียวดวย  ยา  ปุตฺตทาเรสุ 
อเปกฺขา  ตณฺหา  จ  อ. ความเยื่อใย  คือวา  อ. ความอยาก  ในบุตร 
และเมีย  ท.ใดดวย  ปณฺฑิตปุริสา  อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต ท.  วทนฺติ  
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ยอมกลาว  เอต ราคาเปกฺข  ซึ่งความกําหนัดและความเยื่อใยน่ัน  พนฺธน 
อันเปนเครื่องจองจํา  กิเลสมย  อันสําเร็จแลวดวยกิเลส  วา ทฬหฺ 
เปนของม่ันคง  อิติ  ดังนี้  (อิติ)  ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวด 
สองแหงบทวา  เอต  ทฬหฺ  อิติ  ดังน้ี ฯ     
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ย  พนฺธน)  อ. เครื่องจองจําใด 
อวหรติ  ยอมนําลง  คือวา  หรติ  ยอมนําไป  เหฏา  ในภายใต 
อากฑฺฒิตฺวา  จตูสุ  อปาเยสุ  ปาตนโต  เพราะอันครามาแลวใหตกไป 
ในอบาย  ท. ๔  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (ต  พนฺธน)  อ.เครื่องจองจํานั้น 
โอหาริน  ชือ่วามีปกติเหนี่ยวลง  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
โอหาริน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ย  พนฺธน)  อ.เครื่องจองจําใด  น 
ฉินฺทติ  ยอมไมตัด ฉวิจมฺมมสานิ  ซึ่งผิวและหนังและเนื้อ ท.  พนฺธนฏาเน 
ในที่อันเปนที่จองจํา  คือวา  น  นีหรติ  ยอมไมนําออก  โลหิต  ซึ่ง 
โลหิต  (พนฺธนฏาเน)  ในที่อันเปนที่จองจํา  คือวา  อชานาเปตฺวา 
ไมยังบุคคลใหรูแลว พฺธนภาวป  แมซึ่งความเปนคืออันจองจํา  เทติ 
ยอมให  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  กมฺมานิ  ซึ่งการงาน  ท.  ถลปถชลปถาทีสุ 
ปเถสุ  ในทาง  ท.  มีทางบนบกและทางบนนํ้าเปนตน  อิติ  เพราะ 
เหตุนั้น  (ต  พนฺธน)  อ. เครื่องจองจํานั้น  สถิิล  ชือ่วาอันหยอน 
(อิติ)  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา สิถิล  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  ก็  กิเลสพนฺธน  อ.เครื่องจองจํา 
คือกิเลส  อุปปฺนฺน  อันเกดิข้ึนแลว  โลภวเสน  ดวยอํานาจแหงความโลภ  
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เอกวารป  แมสิ้นวาระหนึ่ง  ทุมฺโมจิย  เปนธรรมชาตอันบุคคลเปลื้อง 
ไดโดยยาก  โหติ  ยอมเปน  กจฺฉโป  วิย  ราวกะ  อ.เตา  (ทุมฺมฺุจนฺโต) 
พนไดโดยยากอยู  พนฺธนฏานโต  จากท่ีอันเปนที่จองจํา  อิติ  เพราะ   
เหตุนั้น  (ต  กิเลสพนฺธน)  อ.  เครื่องจองจําคือกิเลสน้ัน  ทุปฺปมฺุ 
ชื่อวาอันบุคคลเปลื้องไดโดยยาก  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา     
ทุปฺปมฺุจ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ธีวา)  อ.  นกัปราชญ  ท. ฉินฺทิตฺวา 
ตัดแลว  กิเลสพนฺธน  ซึ่งเครื่องจองจําคือกิเลส  เอต  นั่น  ทฬฺหป 
แมอันมั่น  เอว  อยางนี้  าณขคฺเคน  ดวยพระขรรคคือญาณ อนเปกฺขิโน 
เปนผูไมมีความเยื่อใย  หุตฺวา  เปน  ปหาย  ละแลว  กามสุข  ซึ่งความสุข 
ในกาม  ปรพฺิพชนฺติ  ยอมเวนรอบ  คือวา  ปกฺกมนฺติ  ยอมหลกีไป 
อตฺโถ  อ.  อธิบายวา ปพฺพชนฺติ  ยอมบวช  อิติ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี 
(ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  เอตป  เฉตฺวาน  อิติ  ดงัน้ี  ฯ  
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                                        เรื่องพระนางเขมา 
        ๖.  ๒๑/๙  ต้ังแต  เขมาป  เทวี  ปวิสมานา  ว  ต  อิตฺถ ี
เปนตนไป.  
        เทวี  อ.พระเทวี  เขมาป  แมพระนามวาเขมา ปวิสมานา ว 
เสด็จเขาไปอยูเทียว  ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  ต  อิตฺถ ึ ซึ่งหญิงน้ัน 
จินฺเตตฺวา  ทรงดําริแลววา  (ชนา)  อ. ชน ท.  วทนฺติ  ยอมกลาววา 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  กเถติ  ยอมตรัส  โทส 
ซึ่งโทษ  รูปสฺส  ของรูป  อิติ  ดังนี้  จ ก็  อย  อิตฺถ ี อ. หญิงน้ี 
วีชมานา   ิตา  ยืนพัดอยูแลว  สนฺติเก  ในท่ีใกล  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  อห  อ. เรา  น  อุเปมิ  ยอมไมเขาถึง 
กลภาคป  แมซึ่งสวนแหงเสี้ยว  อิมิสฺสา  อิตฺถิยา  ของหญิงน้ี  อิตฺถีรูป 
อ.  รูปแหงหญิง  อีทิส อันเชนนี้  น  มยา  ทิฏปพฺุพ  เปนรูอันเรา 
ไมเคยเห็นแลว  (โหติ)  ยอมเปน  (ชนา)  อ. ชน ท.  อพฺภาจิกฺขนฺติ 
มฺฌ  ชะรอยจะกลาวตู  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  อภูเตน  วจเนน 
ดวยคําอันไมมีแลว  อิติ  ดงัน้ี  อนิสาเมตฺวา  ไมทรงพิจารณาแลว 
กถาสทฺทป  แมซึ่งเสียงแหงถอยคํา  ตถาคตสฺส  ของพระตถาคต 
โอโลกยมานา  อฏาสิ  ไดประทับยืนทรงแลดูอยูแลว  ตเอว อิตฺถ ึ
ซึ่งหญิงน้ันน่ันเทียว ฯ  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 32 

        สตฺวา  อ. พระศาสดา  ตฺวา  ทรงทราบแลว  ตสฺสา  เขมาย 
ตสฺมึ  รูเป  อุปฺปนฺนพหุมานต  ซึ่งความท่ีแหงพระเทวีพระนามวา 
เมานั้น  ทรงเปนผูมีพระมานะอันมาก  อันเกิดข้ึนแลว  ในรูปนัน้  
ทสฺเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ต  รูป  ซึ่งรูปนั้น  ปมวยาทิวเสน 
ดวยอํานาจแหงวัยมีปฐมวัยเปนตน  ทสฺเสสิ  ทรงแสดงแลว  กตฺวา 
ทรงกระทํา  อฏ ิมตฺตาวสาน  ใหสิ้นสุดลงสักวากระดูก  ปริโยสาเน 
ในกาลเปนที่สุดลง  เหฏา  วุตฺตนเยนเอว  ตามนัยแหงคําอันอันขาพเจา 
กลาวแลว  ในภายใตนั่นเทียว ฯ  เขมา  อ. พระเทวีพระนามวาเขมา 
ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  ต รปู  ซึ่งรูปนั้น  จินฺเตสิ  ทรงดําริแลววา  ต 
รูป  อ. รูปนัน้  เอวรูปป  นาม  ชื่อแมอันมีรูปอยางนี้  ปตฺต  ถึงแลว 
ขยวย  ซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไป  มุหุตฺเตนเอว  โดยครูเดียว 
นั่นเทียว  สาโร  อ. สาระ  อิมสฺมึ  รูเป  ในรูปนี ้ นตฺถิ  วต  ยอม 
ไมมีหนอ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  โอโลเกตฺวา  ทรงแลดูแลว  จิตฺตาวาร 
ซึ่งวาระแหงจิต  ตสฺสา  เขมาย  ของพระเทวีพระนามวาเมขานั้น  วตฺวา 
ตรัสแลววา  เขเม  ดูกอนเขมา  ตฺว  อ. เธอ  จินฺเตสิ  คิดแลววา 
สาโร  อ. สาระ  อิมสฺมึ  รเูป  ในรูปนี ้ อตฺถิ  มีอยูหรือ  อิติ  ดังน้ี 
อิทานิ  ในกาลน้ี  ตฺว  อ. เธอ  ปสฺส  จงดู  อสฺส  รปูสฺส  นิสฺสารภาว 
ซึ่งความท่ีแหงรูปนั้น  เปนรูปมีสาระออกแลว  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า 
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        เขเม  ดูกอนเขมา  ตฺว  อ. เธอ  ปสฺส  จงดู 
        สมุสฺสย  ซึ่งกายเปนที่อันกระดูกยกขึ้น  อาตุร 
        อันกระสับกระสาย  อสุจึ  อันไมสะอาด  ปูตึ  อันเนา 
        อุคฺฆรนฺต  อันไหลเขาอยู  ปคฺฆรนฺต  อันไหลออกอยู 
        พาลาน  อภิปตฺถิต  อันอันคนเขลา ท.  ปรารถนา  
        เฉพาะแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงพระคาถา  สา  เขมา 
อ. พระเทวีพระนามวาเขมานั้น    ปติฏหิ    ทรงตั้งอยูเฉพาะแลว 
โสตาปตฺติผเล  ในพระโสดาปตติผล ฯ  อถ ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระ 
ศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  เขเม  ดูกอนเขมา  อิเม  สตฺตา  อ. สตัว 
ท.เหลาน้ี  ราครตฺตา  เปนผูอันราคะยอมแลว  โทสทุฏา  เปนผูอัน 
โทสะประทุษรายแลว  โมหมูฬฺหา  เปนผูหลงแลวเพราะโมหะ  (หุตฺวา) 
เปน  น  สกฺโกนฺติ  ยอมไมอาจ  สมติกฺกมิตุ  เพ่ืออันกาวลวงดวยดี 
ตณฺหาโสต  ซึ่งกระแสแหงตัณหา  อตฺตโน  ของตน  ลคฺคนฺติ  ยอมของ 
ตตฺถเอว  ตณฺหาโสเต  ในกระแสแหงตัณหานั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  น เขม 
กะพระเทวีพระนามวาเขมานั้น  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        เย  สตฺตา  อ. สัตว  ท. เหลาใด  ราครตฺตา  เปนผู 
        อันราคะยอมแลว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  (เต  สตฺตา) 
        อ.  สัตว  ท.  เหลาน้ัน  อนุปตนฺติ  ยอมตกไปตาม 
        โสต  ซึง่กระแส  กต  อันอันกระทําแลว  สย  เอง 
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        มกฺกฏโก  อิว  ราวกะ  อง  แมลงมุม  (อนุปตนฺโต) 
        ตกไปตามอยู  ชาล  ซึ่งขาย  กต  อันอันตนกระทําแลว 
        สย  เอง  ธีรา อ. นักปราชญ  ท. เฉตฺวาน  ตัดแลว 
        เอตป  ตณฺหาโสต  ซึ่งกระแสแหงตัณหาแมนั่น 
        อนเปกขฺิโน  เปนผูไมมีความเยื่อใย  (หุตฺวา)   
        เปน  ปหาย  ละแลว  สพฺพทุกฺข  ซึ่งทุกขทั้งปวง 
        วชนฺติ  ยอมไป  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา    มกฺกโก  อ.แมลงมุม  กตฺวา  กระทําแลว 
สุตฺตชาล  ซึง่ขายคือใย  นิปนฺโน  นอนแลว นาภิมณฺฑเล  ทีมณฑล 
แหงสะดือ  มชฺฌฏาเน  ในที่แหงทามกลาง  คนฺตฺวา  ไปแลว  เวเคน 
โดยเร็ว  วิชฌฺิตฺวา  เจาะแลว  ปฏงฺค  วา  ซึ่งต๊ักแตนหรือ  มกฺขิก 
วา  หรือวา  ซึ่งแมลง  ปติต  ตัวตกแลว  ปริยนฺเต  ณ   ที่สุดรอบ 
ปวิตฺวา  ดื่มแลว  รส  ซึ่งรส  ตสฺส  ปฏงฺคสฺส  วา  มกฺขิกสฺส  วา 
ของต้ังแตนหรือ  หรือวาของแมลงน้ัน  อาคนฺตฺวา  มาแลว  นิปชฺชติ 
ยอมนอน  ตสฺมึเอว  าเน  ในที่นั้นนั่นเทียว  ปุน  อีก  ยถา นาม 
ชื่อฉันใด  เย  สตฺตา  อ.สตัว ท.เหลาใด  ราครตฺตา  เปนผูอันราคะ 
ยอมแลว  โทสทุฏา  เปนผูอันโทษประทุษรายแลว  โมหมฬฺูหา  เปน 
ผูหลงแลวเพราะโมหะ  (โหนฺติ)  ยอมเปน  เต  สตฺตา  อ. สัตว ท. 
เหลาน้ัน  อนุปตนฺติ  ยอมตกไปตาม  ตณฺหาโสต  ซึ่งกระแสแหง 
ตัณหา  กต  อันอันตนกระทําแลว  สย  เอง  คือวา  น  สกโฺกนฺติ  ยอม 
ไมอาจ  สมติกฺกมิตุ  เพ่ืออันกาวลวงดวยดี  ต  ตณฺหาโสต  ซึงกระแส  
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แหงตัณหานั้น  เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว  (ตณฺหาโสต)  อ. กระแส 
แหงตัณหา  ทุรติกฺกาม  เปนธรรมชาตอันบุคคลกาวลวงไดโดยยาก  เอว 
อยางนี้  (โหติ)  ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. 
เหลาน้ันหนา  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  มกฺกฏโกว 
ชาล  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ   
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท.ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว 
เอต  พนฺธน  ซึ่งเครื่องจองจําน่ัน  อนเปกฺขิโน  เปนผูไมมีความเยื่อใย 
คือวา  นิราลยา  เปนผูไมมีความอาลัย  หุตฺยา  เปนหาย  ละแลว 
สพฺพทุกฺข   ซึ่งทุกข  ทั้งปวง  อรหตฺตมคฺฌคน  ดวยอรหัตมรรค วชนฺติ 
ยอมไป คือวา  คจฺฉนฺติ  ยอมดําเนินไป  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
        เทสนาวสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา  เขมา  อ. พระ- 
เทวีพระนามวาเขมา  ปติฏหิ  ทรงตัง้อยูเฉพาะแลว  อรหตฺฌต  ในความ 
เปนแหงพรอรหันต ฯ  เทสนา  อ. เทศนา  สาตฺถิกา  อันมี 
วาจาเปนไปกับดวยประโยชน  อโหสิ  ไดมีแลว  มหาชนสฺสอป  แมแก 
มหาชน ฯ  สตฺถา อ. พระศาสดา  อาห  ตรัสแลววา  มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร  เขมาย ปพฺพชิตุ  วา  อ. อันอันพระเทวีพระนามวา 
เขมาบวชหรือ  (เขมาย)  ปรินิพฺพายิตุ  วา  หรือวา อ. อันอันพระ- 
เทวีพระนามวาเขมาปรินิพพาน  วฏฏติ ยอมควร  อิติ  ดังนี้  ราชาน 
กะพระราชา ฯ  (ราชา)  อ. พระราชา  (อาห)  กราบทูลแลววา 
ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท.  น  เขม 
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ยังพระเทวีพระนามวาเขมานั้น  ปพฺพาเชถ  จงใหบวชเถิด  อล  อ. 
อยาเลย  ปรนิิพฺพาเนน  ดวยการรินิพพาน  อิติ  ดังนี้ ฯ  สา   เขมา 
อง พระเทวีพระนามวาเขมานั้น ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  อคฺคสาวิกา 
เปนสาวิกาผูเลิศ  อโหสิ  ไดเปนแลว  อิติ  ดังนี้แล ฯ   
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                              เรื่องเศรษฐีบุตรชื่ออุคคเสน 
        ๗.  ๒๖/๔  ต้ังแต  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา  นคร  ปวิสนฺโต 
เปนตนไป.  
        ตสฺมึ   ขเณ  ในขณะนั้น  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปวิสนฺโต 
เสด็จเขาไปอยู  นคร  สูพระนคร  ปรสิา  อ.  บริษัท  น  โอโลเกสิ 
ไมแลดูแลว  ต  อุคฺคเสน  ซึ่งบุตรของเศรษฐีชื่อวาอุคคเสนนั้น  ยถา 
โดยประการใด  กตฺวา  ทรงกระทําแลว  เอว โดยประการน้ัน  โอโลกาเปสิ 
ทรงยังบริษัทใหแลดูแลว  อตฺตานเอว  ซึ่งพระองคนั่นเทียว ฯ  อุคฺคเสโน 
อ. บุตรของเศรษฐีชื่อวาอุคคเสน  โอโลเกตฺวา  แลดูแลว  ปริส 
ซึ่งบริษัท  โทมนสฺสปฺปตฺโต  ผูถึงแลวซ่ึงความโทมนัสวา  ปรสิา  อ. 
บริษัท  น  โอโลเกติ  ยอมไมดูแล  ม  ซึ่งเรา  อิติ  ดังน้ี  จินฺเตสิ 
คิดแลววา  อิท  สิปฺป  อ. ศิลปะนี้  มยา  อันเรา  กตฺตพฺพ  พึงกระทํา 
สวจฺฉเร ในป  จ ก ็ สตฺถริ  ครั้นเมื่อพระศาสดา  ปวิสนฺเต  เสด็จ 
เขาไปอยู  นคร  สูพระนคร  ปริสา  อ. บริษัท  อโนโลเกตฺวา  ไมแลดูแลว 
ม  ซึ่งเรา โอโลเกติ  ยอมแลดู  สตฺถารเอว  ซึ่งพระศาสดาน่ันเทียว 
สิปฺปทสฺสน  อ. การแสดงซ่ึงศิลปะ  เม  ของเรา โมฆ  วต  เปนของ 
เปลาหนอ  ชาต  เกิดแลว  อิติ ดังน้ี ฯ 
        สติถา  อ. พระศาสดา  ตฺวา  ทรงทราบแลว  จิตฺต ซึ่งจิต 
ตสฺส  อุคฺคเสนสฺส  ของบุตรของเศรษฐีชื่อวา  อุคคเสนน้ัน  อามนฺเตตฺวา  
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ทรงเรียกแลว  มหาโมคฺคลฺลาน  ซึ่งพระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ 
อาห  ตรัสแลววา  โมคฺคลิลาน  ดูกอนโมคคัลลานะ ตฺว  อ. เธอ 
คจฺฉ  จงไป  วเทหิ  จงกลาววา  กิร  ไดยินวา (อุคฺคเสโน)  อ.   
บุตรของเศรษฐีชื่อวาอุคคเสน  ทสฺเสตุ  จงแสดง  สิปฺป  ซึ่งศิลปะเถิด 
(อิติ)  ดังนี้  เสฏ ิปุตฺต  กะบุตรของเศรษฐี  อิติ  ดังนี้ ฯ  เถโร  อ. 
พระเถระ  คนฺตฺวา  ไปแลว  วสสฺส  เหฏา   ิโต  ว  ยืนอยูแลว 
ในภายใต  แหงไมแปนเทียว  อามนฺเตตฺวา  เรียกแลว  เสฏ ิปุตฺต 
ซึ่งบุตรของเศรษฐี  อาห  กลาวแลว  คาถ  ซึ่งคาถา  อิม  เสฏ ิปุตฺต 
ซึ่งบุตรของเศรษฐี  อาห  กลาวแลว  คาถ  ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        อุคฺคเสน ดูกอนอุคคเสน  นฏปตฺุต  ผูเปนบุตร 
        ของนักฟอน  มหพฺพล  ผูมีกําลงัมาก  อิงฺฆ  เชิญเถิด 
        ตฺว  อ. ทาน  ปสฺส  จงดูเถิด  ตฺว  อ.  ทาน  กโรหิ 
        จงกระทํา  ราค  ซึ่งความยินดี  ปริสาย  แกบริษัทเถิด 
        มหาชน  ยังมหาชน  หาสยสฺสุ  จงใหราเริงเถิด 
        อิติ  ดังน้ี ฯ 
        โส  อุคฺคเสโน  อ.  บุตรของเศรษฐีชื่อวาอุคคเสนน้ัน  สุตฺวา 
ฟงแลว  กถ  ซึ่งถอยคํา  เถรสฺส  ของพระเถระ  ตุฏมานโส  เปนผู 
มีฉันทะมันในใจอันยินดีแลว  หุตฺวา เปน  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา 
สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปสฺสิตุกาโม  เปนผูใครเพ่ืออันทอดพรเนตรดู 
สิปฺป  ซึ่งศิลปะ  มม  ของเรา  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  วสมตฺถเก 
 ิตโก  ว  ผูยนือยูแลว  บนที่สุดแหงไมแปงเทียว  อาห  กลาวแลว 
คาถ ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา  
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        โมคฺคลลฺาน  ขาแตทานโมคคัลลานะ  มหาปฺ 
        ผูมีปญญามาก  มหทิฺธิก  ผูมีฤทธิ์มาก  อิงฺฆ  เชิญเถิด 
        ตฺว  อ. ทาน  ปสฺส  จงดูเถิด  อห อ. ขาพเจา 
        กโรมิ   จะกระทํา  ราค  ซึ่งความยินดี  ปริสาย 
        แกบริษทั  มหาชน  ยังมหาชน  หาสยามิ  จะให 
        ราเริง อติิ  ดังน้ี ฯ  
        จ  ปน  ก็แล  (อุคฺคเสโน)  อ. บุตรของเศรษฐีชื่อวาอุคคเสน 
วตฺวา  ครั้นกลาวแลว  เอว  อยางนี้  อพฺภุคฺคนฺตวา  กระโดดข้ึนไปแลว 
วสมตฺถกโต  จากท่ีสุดแหงไมแปน  เวหาส สูเวหาส  ปริวตฺติตฺวา 
เปนไปรอบแลว  อากาเส  ในอากาศ  จุทฺทสกฺขตฺตุ  ๑๔  ครั้ง  โอรุยฺห 
ลงแลว  อฏาสิ  ไดยินอยูแลว  วสมตฺถเก  บนที่สดุแหงไมแปน ฯ 
อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  อุคฺคเสน 
ดูกอนอุคคเสน  ปณฺฑิเตน  นาม  อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ขนฺเธสุ 
อาลย  นิกนตึฺ  ปหาย  ชาติอาทีหิ  ทุกฺเขหิ  มุจฺจิตุ  อ.  อันชื่ออันบัณฑิตละ 
ซึ่งความอาลัย  ซึ่งความพอใจ  ในขันธ  ท. อันเปนอดีตละอนาคต 
และปจจุบันแลวพน  จากทุกข  ท. มชีาติเปนตน  วฏฏติ  ยอมควร 
อิติ  ดังนี้  น อุคฺคเสน กะบุตรของเศรษฐีชื่อวาอุคคเสนน้ัน  อาห 
ตรัสแลว  คาถ ซึ่งพระคาถา  อิม นี้วา 
        ตฺว  อ.ทาน  มฺุจ  จงเปลื้อง (อาลย) ซึ่งอาลัย 
        ปุเร  ในกอน  มฺุจ  จงเปลื้อง  (อาลย) ซึ่งอาลัย 
        ปจฺฉโต ขางหลัง   มฺุจ  จงเปล้ือง  (อาลย)  
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        ซึ่งอาลยั  มชฺเฌ  ในทามกลาง  ตฺว อ. ทาน ปารคู 
        เปนผูถึงซ่ึงฝง  ภวสฺส  แหงภพ  (หุตฺวา)  เปน 
        วมิุตฺตมานโส  ผูมีฉนัทะอันมีในใจอันพนวิเศษแลว 
        สพฺพตฺถ  ธมฺเม  ในธรรมทั้งปวง    น  อุเปหสิิ 
        จักไมเขาถึง  ชาติชร ซึ่งชาติและชรา  ปุน อีก 
        อิติ  ดังน้ี ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตฺว  อ. ทาน  มฺุจ  จงเปล้ือง  อาลย 
ซึ่งอาลัย  คือวา  นิกนฺตึ  ซึ่งความพอใจ  คือวา  อชโฺฌสาน  ซึ่งความ 
หมกมุน  คือวา ปตฺถน  ซึง่ความปรารถนา  คือวา  ปริยุฏาน 
ซึ่งความขลุกขลุย  คือวา  ตณฺห  ซึ่งความอยาก  ขนฺเธสุ  ในขันธ ท. 
อตีเตสุ  อันเปนอดีต  (อิติ) ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา 
(ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  มุ ฺจ  ปุเร  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตฺว  อ.ทาน  มฺุจ    จงเปลื้อง 
อาลยาทีนิ  การณานิ  ซึ่งเหตุ  ท. มีอาลัยเปนตน  ขนฺเธสุ  ในขันธ ท. 
อนาคเตสุป  แมอันเปนอนาคต  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสสฺ)  แหงบทวา 
ปจฺฉโต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตฺว  อ. ทาน  มฺุจ  จงเปล้ือง  ตานิ 
อาลยาทิการณานิ  ซึ่งเหตุมีอาลัยเปนตน  ท. เหลาน้ัน  ปจฺจุปฺปนฺเนสุป 
ขนฺเธสุ  ในขันธ  ท.แมอันเปนปจจุบัน  (อิติ)  ดังน้ี   (ปทสฺส) 
แหงบทวา  มชฺเฌ  อติ  ดงัน้ี ฯ 
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        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เอว  ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้  สนฺเต 
มีอยู  ตฺว  อ.  ทาน  ปารคู  เปนผูถึงซ่ึงฝง  คือวา  ปารคโต  เปนผูถึง   
แลวซ่ึงฝง  ภวสฺส  แหงภพ  ติวิธสฺสอป  แมอันมีอยางสาม  อภิฺา- 
ปริฺาปหานภาวนาสจฺฉิกิริยาวเสน  ดวยอํานาจแหงการกําหนดรูแลว 
การละและการใหเจริญและการกระทําใหแจง  ดวยความรูยิ่ง  หุตฺวา 
เปน   วิมุตฺตมานโส  ผูมฉัีนทะอันมีในใจอันพนวิเศษแลว  สพฺพสงฺขเต 
ธมฺเม  ในธรรมอันอันปจจัยปรุงแตงแลว  ทั้งปวง  ขนฺธธาตุอายตนาทิเภเท 
อันตางดวยธรรมมีขันธและธาตุและอายตนะเปนตน  วิหรนโฺต  อยูอยู 
น  อุปคจฺฉสิ  จะไมเขาถึง ชาติชรามรณานิ  ซึ่งชาติและชราและมรณะ 
ท. ปุน  อีก  อิติ ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา 
ภวสฺส  ปารคู  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                    เรือ่งจูฬธนุคคหบัณฑิต   
        ๘.  ๓๐/๑๗  ต้ังแต  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ 
กิร  ไดยินวา  ตฺว อ. เธอ  อุกฺกณฺ ิโต  เปนผูกระสันข้ึนแลว อสิ  ยอมเปน 
สจฺจ    จริงหรือ   อิติ    ดังน้ี   (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา     (ภนฺเต) 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ.  ขาพระองค  (อุกฺกณฺ ิโต)  เปนผู 
กระสันข้ึนแลว (อมฺหิ)  ยอมเปน  สจฺจ  จริง  อิติ  ดงัน้ี  (เตน 
ภิกฺขุนา)  อันภิกษุนั้น  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ตฺว  อ.เธอ  ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  สาสเน 
ในศาสนา  พุทฺธสฺส  ของพระพุทธเจา  อารทฺธวิริยสฺส  ผูมีความเพียร 
อันปรารภแลว  มาทิสสสฺ  ผูเชนกับดวยเรา  อวทาเปตฺวา  ไมยังบุคคล 
ใหเรียกแลว  อตฺตาน  ซึ่งตนวา  โสตาปนฺโน  อิติ  วา อ. พระโสดาบัน 
ดังน้ีหรือ  สกทาคามี  อิติ  วา  หรือวา   วา  อ. พระสกทาคามี  ดังนี้ 
วทาเปสิ  ยังบุคคลใหเรียกแลววา  อุกกฺณฺ ิโต  เปนผูกระสันข้ึนแลว 
อิติ  ดังนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร  กมฺม  อ. กรรม  ภาริย  อันหนัก 
เต  อันเธอ  กต  กระทําแลว  อิติ  ดังน้ี  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา 
ตฺว  อ. เธอ  อุกฺกณฺ ิโต  เปนผูกระสันข้ึนแลว  อสิ  ยอมเปน  กกึารณา 
เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครัน้เมื่อคําวา  ภนฺเต  ขาแต  
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พระองคผูเจริญ  เอกา  อิตฺถี  อ. หญิงคนหน่ึง  อาห  กลาวแลว 
เอว  อยางนี้  ม  กะขาพระองค   อิติ  ดงัน้ี  (เตน  ภิกฺขุนา) 
อันภิกษุนั้น  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอน 
ภิกษุ  เอต  กริิย  อ. กิริยานั่น  ตสฺสา  อิตฺถิยา  ของหญิงน้ัน  อนจฺฉริย 
เปนกิริยาไมนาอัศจรรย  (โหติ)  ยอมเปน  หิ  เพราะวา  ปุพฺเพ 
ในกาลกนอ  สา  อิตฺถ ี อ.หญิงน้ัน  ปหาย  ละแลว  อคฺคปณฺฑิต 
ซึ่งบัณฑิตผูเศ  สกลชมฺพุทีเป  ในชมพูทวีปทั้งสิ้น สิเนห  ยังความ 
สิเนหา  เอกสฺมึ  ปุริเส  ในบุรุษคนหนึ่ง  ตมุหุตฺตทิฏเก ผูอันตน 
เห็นแลวครูเดียวน้ัน  อุปปฺาเทตฺวา  ใหเกิดข้ึนแลว  ต  อคฺคปณฺฑิต 
ยังบัณฑตผูเลิศนั้น  ปาเปสิ  ใหถึงแลว  ชีวิตกฺขย  ซึง่ความ้ินไป 
แหงชีวิต  อิติ  ดังนี้  ตสฺส  วตฺถุส ฺปกาสนตฺถ  ภิกขฺูหิ  ยาจิโต 
ผูอันภิกษุ  ท. ทลูวิงวินแลว  เพ่ืออันทรงประกาศ  ซึ่งเรื่องนั้น  อาวิกตฺวา 
ทรงกระทําใหแจงแลว  อตีเต กาเล  (อตฺตโน)  จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตกาเล 
ตกฺกสิลาย  ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส สนฺติเก  สิปฺ) ั อุคฺคเหตฺวา 
เตน อาจริเยน  ตุฏฌเน  ทินฺน  ธีตร  อาทาย  พาราณสึ  คจฺฉนฺตสฺส 
เอกสฺมึ  อฏวีมุเข  เอกูนปฺาสาย  กณฺเฑหิ  เอกูนปฺาส  โจเร 
ฆาเฏตฺวา  กณฺเฑสุ  ขีเณสุ   (จูฬธนุคฺคหปณฺฑิเตน)  โจรเชฏก 
คเหตฺวา  ภูมิย  ปาเตตฺวา  ภทฺเท อสึ  อาหร  อิติ  (วจเน)  วุตฺเต 
ตาย  อิตฺถิยา  ตขณฑทิฏโจเร  สิเนห  กตฺวา  โจรสฺส  หตฺเถ  อสิถรุ 
เปตฺวา  โจเรน  จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตสฺส  มาริตภาว  จ ซึ่งความท่ีแหง 
บัณฑิตชื่อวา  จูฬธนุคคหะ  ผูเรียนเอาแลว  ซึ่งศิลปะ  ในสํานัก  
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ของอาจารย  ชื่อวาทิสาปาโมกข  ในเมืองตักกสิลา  พาเอาแลว 
ซึ่งธิดา  ผูอันอาจารยนั้น  ผูยินดีแลว  ใหแลว  ไปอยู  สูเมือง   
พาราณสี  ครั้นเมื่อคําวา  แนะนางผูเจริญ  อ. เธอ  จงนํามา  ซึ่งดาบ 
ดังน้ี  อันบัณฑิตชื่อวาจูฬธนุคคหะ ฆาแลว  ซึ่งโจร  ท. ๕๐  หยอน 
หน่ึง  ดวยลกูศร  ท. ๕๐  หยอนหนึ่ง  ที่ปากแหงดง  แหงหนึ่ง ครั้น 
เมื่อลูกศร  ท. สิ้นแลว  จับแลว ซึ่งโจรผูเจริญท่ีสุด  ยังโจรผูเจริญท่ี 
สุดใหลมลงแลว  บนภาคพ้ืน กลาวแลวเปนผูอันหญิงนั้น  กระทํา 
แลว  ซึ่งความสิเนหาในโจรผูอันตนเห็นแลวในขณะน้ัน  วางไวแลว 
ซึ่งดามแหงดาบ  ในมือของโจร  ใหใหตายแลวในกาลอันลวง 
ไปแลว  คือวา  ในกาลแหงตนเปนบัณฑิตชื่อวาจูฬธนุคคหะดวย 
โจเรน  ต  อิตฺถึ  อาทาย  คจฺฉนฺเตน  มป  เอสา  อิตฺถี  อฺ 
ปุริส  ทิสฺวา  อตฺตโน  สามิก  (มาราเปนฺติ)  วิย  มาราเปสฺสติ  กึ 
ปโยชน  เม  อิมาย  อิตฺถิยา  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  เอก  นทึ  ทิสฺวา 
โอริมตีเร  ต  อิตฺถึ  เปตฺวา  ตสฺสา  อิตฺถิยา  ภณฺฑก  อาทาย ตฺว 
อิธเอว  เน  โหหิ  ยาว  อห  ภณฺฑก  อุตฺตาเรมิ  อิติ  (วตฺวา) 
ตตฺถเอว  าเน  ต  อิตฺถึ  ปหาย  คมนภาว  จ  ซึ่งความเปนคืออัน 
อันโจร  ผูพาเอา  ซึ่งหญิงนั้น  แลวไปอยู  คิดแลววา  อ. หญิงน้ีเห็น 
แลว  ซึ่งบุรษุอ่ืน  ยังแมเรา  จักใหตาย   เพียงดังวา  ยังสามี  ของตน 
ใหตายอยู  อ. ประโยชนอะไรของเรา  ดวยหญิงน้ี  ดังน้ี  เห็นแลว 
ซึ่งแมน้ําสายหนึ่ง  พักไวแลว  ซึ่งหญงิน้ัน   ที่ฝงอันมีในฝงใน  ถือเอา 
แลว  ซึ่งสิ่งของ  ของหญิงน้ัน  กลาวแลววา   อ. เธอ  จงมี  ในท่ีนี้  
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นั่นเทียว    อ.  ฉันยังส่ิงของ  ยอมใหขามข้ึน  เพียงใด  เพียงนั้น  ดังน้ี 
ละซึ่งหญิงน้ัน  ในที่นั้นนัน่เทียว  แลวไปดวย  จูฬธนุคฺคหชาตก 
ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยบัณฑิตชื่อวาจูฬธนุคคหะ  ปฺจก- 
นิปาเต  ในปญจกนิบาต  อิม  นี้วา  
        (อิตฺถี)  อ. หญิง  (อาห)  กลาวแลว  (คาถ) 
        ซึ่งคาถา  (ปม)  ทีห่น่ึงวา  พฺราหฺมณ  ขาแต 
        พราหมณ  ตฺว  อ.ทาน  สมาทาย  ถือเอาดวยดี 
        แลว  ภณฺฑ  ซึ่งส่ิงของ  สพฺพ  ทั้งปวง  ติณฺโณ 
        เปนผูขามแลว ปาร  ซึ่งฝง  อสิ  ยอมเปน 
        ปจฺจาคจฺฉ  จงกลบัมา  ลหุ  เร็ว  ขิปฺป  พลัน  โภ 
        ขาแตผูเจริญ  ตฺว  อ. ทาน มป  แมยังดิฉัน  ตาเรหิ 
        จงใหขาม  อิทานิ  ในกาลน้ี  (อิติ)  ดังน้ี ฯ 
                (โจโร)  อ. โจร  (อาห)  กลาวแลว  (คาถ) 
        ซึ่งคาถา  (ทุติย)  ทีส่องวา  โภตี  อ. นางผูเจริญ 
        มินาติ  ยอมแลก  ม  ซึ่งฉัน  อสนถฺุต  ผูอันตน 
        ไมเชยชดิแลว  อธุว  ผูเปนผัวหามิได  ธุเวน 
        ดวยผัว  จิรสนฺถเตน  ผูอันตนเชยชิดแลวส้ินกาล 
        นาน  โภตี  อ. นางผูเจริญ  นิมิเนยฺย  พึงแลก 
        อ ฺ  ปุริส  ซึ่งบรุษุอื่น  มยาป  แมดวยฉัน  อห 
        อ. ฉัน  คมิสฺส จักไป  ทูรตร  าน  สูที่อันไกล 
        กวา  อิโต  านโต  กวาท่ีนี้ (อิติ)  ดังน้ี ฯ 
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             (สิคาโล)  อ. สุนขัจิ้งจอก  (อาห)  กลาวแลว 
        (คาถ)    ซึ่งคาถา   (ตติย)    ที่สามวา  กา  อย 
        อิตฺถี  อ. หญิงอะไรน้ี  กโรติ  กระทําอยู  มหาหาสิย 
        ซึ่งการหัวเราะอันดัง  เอฬคณิคุมฺเพ  ที่พุมอง    
        ตะไครน้ํา  นจฺจ  วา  อ. การฟอนหรือ  คีต  วา 
        หรือวา  อ. การับรอง ตาฬ  วา  หรอวา อ. การ 
        ประโคม  สุสมาหิต  อันอันบุคคลต้ังไวพรอมดีแลว  น 
        (อตฺถิ)  ยอมไมม ี อธิ  เน  ในท่ีนี้  โสภเณ 
        แนะนางงาม  สุสฺโสณิ  ผูมีตะโพกอันงาม  ตฺว 
        อ. ทาน  ชคฺฆสิ  ยอมซิกซี้  อนมฺห ิ กาเล  ในกาลน้ี 
        ก ึ น ุ เพราะเหตุอะไรหนอ  (อิติ)  ดังน้ี ฯ 
             (อิตฺถี)  อ.  หญิง  (อาห)  กลาวแลว  (คาถ) 
        ซึ่งคาถา  (จตุตฺถ)  ที่สี่วา  สิกาล  แนะสุนขัจิง้จอก 
        ชมฺพุก  ชื่อวาชัมพุกะ  พาล  ผูเชลา  ทุมฺเมธ 
        ผูมีปญญาช่ัว  ตฺว  อ. ทาน  อปฺปปฺปฺโ  เปนผูมี 
        ปญญาอันนอย  อส ิ ยอมเปน  ตฺว  อ. ทาน 
        ฉินฺโน  ตัดขาดแลว  มจฺฉ  จ  ซึ่งปลาดวย  เปสึ 
        จ  ซึ่งชิน้เน้ือดวย  ฌายสิ  ซบเซาอยู  กปโณ  วิย 
        ราวกะ  อ.สัตวผูกําพรา  (อิติ)  ดังน้ี ฯ 
             (สิคาโล)  อ.  สุนขัจิ้งจอก (อาห)  กลาวแลว 
        (คาถ)  ซึ่งคาถา  (ปฺจม)  ที่หาวา  วชฺช  อ. โทษ 
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        อฺเส  ชนาน  ของชน  ท.เหลาอ่ืน  (ปุคฺคเลน) 
        อันบุคคล  สุทสฺส เห็นไดโดยงาย  ปน  สวนวา 
        (วชฺช)  อ.โทษ  อตฺตโน  ของตน  (ปุคฺคเลน) 
        อันบุคคล  ทุทฺทส  เห็นไดโดยยาก  ตฺวเอว  อ.   
        ทานน่ันเทียว  ฉินนฺา  ตัดขาดแลว  ปตึ  จ  ซึ่ง 
        ผัวดวย  ชาร  จ  ซึ่งชายชู  ดวย  ฌายสิ  ซเซาอยู 
        มป  แมกวาฉัน  (อิติ)  ดังน้ี ฯ 
             (อิตฺถี)  อ. หญิง  (อาห)  กลาวแลว  (คาถ) 
        ซึ่งคาถาวา  มิคราช  แนะเน้ือผูพระราชา  ชมพฺุก 
        ชื่อวาชมัพุกะ  ตฺว  อ.  ทาน  ภาสสิ  กลาวอยู 
        ยถา  ฉนัใด  เอต  วตฺถุ  อ.เรื่องน่ัน  (โหติ) 
        ยอมม ี เอว  ฉันนั้น  สา  อห  อ.  ดิฉันนั้น 
        คนฺตฺวา  ไปแลว  อิโต  านโต  จากท่ีนี้  วสานุคา 
        จักเปนผูไปตามซ่ึงอํานาจ  ภตฺตุ  ของภัสดา  เหสฺส 
        จักเปน  นูน  แน  (อติิ)  ดังน้ี ฯ 
             (สกโฺก)  อ. ทาวสักกะ  (อาห)  ตรัสแล 
        (โอสานคาถ)  ซึ่งคาถาอันเปนที่สุดลงวา โย 
        ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  หเร  พึงนําไป  ถาล 
        ซึ่งถาด  มตฺติก  อันเปนวิการแหงดินเหนียว  โส 
        ปุคฺคโล  อ. บุคคลนัน้  หเร  พึงนําไป  กสถาลป 
        แมซึ่งถาดอันเปนวิการแหงสําริด  ปาป  กมฺม  อ. 
        กรรมอนัลามก  ตยา  อันทาน  กตเอว  กระทาํ 
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        แลวน่ันเทียว  ตฺว  อ.  ทาน  กริสสฺสิ  จักกระทํา 
        เอว  อยางน้ี  ปุนป  แมอีก (อิติ)  ดังน้ี  อิติ 
        ดังน้ี   
วิตฺถาเรตฺวา  ทรงใหพิสดารแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  จูฬธนุคฺคหปณฺฑิโต 
อ. บัณฑิตชือ่วาจูฬธนุคคหะ  ตทา  ในกาลน้ัน  ตฺว  เปนเธอ  อโหสิ 
ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  สา  อิตฺถี  อ.  หญิงน้ัน  (ตทา) 
ในกาลน้ัน  อย  กุมาริกา  เปนเด็กหญิงน้ี  (อโหสิ)  ไดเปนแลว 
เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  เทวราชา อ. เทวดาผูพระราชา  สกฺโก  พระ 
นามวาสักกะ  สิคาลรูเปน  อาคนฺตฺวา  ตสฺสา  อิตฺถิยา  นิคฺคหการโก  ผูเสด็จ 
มาแลว ดวยรูปของสุนัขจ้ิงจอก กระทําซ่ึงการขมข่ีซึ่งหญิงน้ัน (ตทา) 
ในกาลน้ัน  อหเอว  เปนเรานั่นเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  (เอตรหิ) 
ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังนี้  โอวทิตฺวา ตรัสสอนแลว  ต  ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุนั้น  วา 
สา อิตฺถี  อ.  หญิงน้ัน  โวโรเปสิ  ปลงลงแลว  อคฺคปณฺฑิต  ซึ่งบัณฑิตผุ 
เลิศ  สกลชมฺพุทีเป  ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  สิเนเหน  ดวยความสิเนหา 
เอกสฺมึ  โจเร  ในโจรคนหน่ึง  ตมุหุตฺตทิฏเก  ผูอันตนเห็นแลวครู 
เดียวน้ัน  ชีวิตา  จากชีวิต  เอว  อยางนี้  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ตฺว  อ. เธอ 
ฉินฺทิตฺวา  จงตัดแลว  ตณฺห  ซึ่งตัณหา  ตว  ของเธอ  อุปฺปนฺน 
อันเกิดข้ึนแลว  อารพฺภ  ปรารภ  ต  อิตฺถึ  ซึ่งหญิงน้ัน  วิหร  จงอยู 
เถิด  อิติ  ดังน้ี เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  อุตฺตรึ 
ยิ่งข้ึน  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. เหลาน้ีวา 
        ตณฺหา  อ. ตัณหา  ปวฑฺฆติ  ยอมเจริญท่ัว  ภิยโฺย 
        ยิ่ง  ชนตฺุโน  แกสัตวเกิด  วิตกฺกมถิตสฺส  ผูอัน  
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        วิตกยํ่ายีแลว  ติพฺพราคสฺส  ผูมรีาคะอันกลา 
        สุภานุปสฺสิโน   ผูมีปกติตามเห็นซึ่งอารมณวางาม 
        เอโส  โข  ปุคฺคโล  อ. บุคคลนั่นแล  กโรติ 
        ยอมกระทํา พนฺธน  ซึ่งเรื่องจองจํา ทฬฺห  ใหมั่น 
        จ  สวนวา  โย  ภิกฺข ุ อ. ภิกษใุด  รโต  ยินดีแลว  
        วิตกฺกูปสเม  ในธรรมที่เขาไปสงบแหงวิตก  สโต 
        ผูมีสติ  สทา  ในกาลทุกเมื่อ  อสุภ  ยังอารมณ 
        อันไมงาม  ภาวยติ  ยอมใหเจริญ  เอโส   โข 
        ภิกขฺุ  อ. ภิกษุนั่นแล  กาหติ  จักกระทํา   (ตณฺห) 
        ซึ่งตัณหา  พฺยนฺตึ  ใหเปนธรรมชาติมีที่สุดไป 
        ปราศแลว  เอโส  ภกิฺขุ  อ. ภิกษนุั่น  ฉินฺทติ 
        จะตัด  มารพนฺธน   ซึ่งเครื่องผูกพันของมาร  อิติ 
        ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.อรรถวา  กามวิตกฺกาทีหิ  ตีหิ  วิตกฺเกหิ  นิมฺมถิตสฺส 
ผูอันวิตก  ท. ๓  มีกามวิตกเปนตน ย่ํายีแลว (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ 
ปเทสุ  ในบท ท. เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)  แหงบทวา  วิตกฺกมถิตสฺส 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  พหลราคสฺส  ผูมีราคะอันหนา  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  ติพฺพราคสฺส  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อนุปฺสนฺตสฺส  ชื่อวาผูตามเห็นอยู 
(อารมฺมณ)  ซึ่งอารมณวา  สุภ  งาม  อิติ  ดังนี้  (อตฺตโน)  
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วิสฺสฏมานสตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีฉันทะอันมีใจใจอันสละ  
วิเศษแลว  อิฏารมฺมเณสุ  ในอารมณอันอันบุคคลปรารถนาแลว  ท. 
สุภนิมิตฺตคฺคาหาทิวเสน ดวยอํานาจแหงการยึดถือเอามีการยึดถือเอา 
โดยนิมิตวางามเปนตน (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สุภานุ 
ปสฺสิโน  อิติ  ดังนี้ ฯ  
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ฌานาทีสุ  คุเณสุ  ในคุณ ท. มฌีานเปนตน 
หนา  เอกป  ฌาน  อ. ฌานแมอันหน่ึง  น  วฑฺฌติ  ยอมไมเจริญ 
เอวรูปสฺส  ปคฺุคลสฺส  แกบุคคลผูมีรูปอยางนี้  อถโข ที่แท  ฉทฺวาริก- 
ตณฺหา  อ.  ตัณหาอันเปนไปในทวาร  ๖  วฑฺฒติ  ยอมเจริญ  ภิยโฺย 
ยิ่ง  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา ตณฺหา  อิติ  ดงัน้ีเปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เอโส  โข  ปคฺุคโล  อ.  บคุคลน่ันแล 
กโรติ  ยอมกระทํา  ตณฺหาพนฺธน  ซึ่งเครื่องผูกพันคือตัณหา  ถริ 
นาม  ชื่อวาใหมั่น  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  เอส  โข 
อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ทสสุ  อสุเภสุ  ในอสุภะ   ท. ๑๐ หนา 
ปมชฺฌาเน  ในปมฌาน  วูปสมสงฺขาเต  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววา 
ธรรมเปนที่เขาไปสงบวิเศษ  มิจฺฉาวิตกฺกาน  แหงมิจฉาวิตก  ท.  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  วิตกฺกูปสเม  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โย  ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุใด  อภิรโต  เปนผู 
ยินดียิ่งแลว  เอตฺถ ปมชฺฌาเน  ในปฐมฌานน้ี  หุตฺวา  เปน สโต 
ชื่อวาผูมีสติ  (อตฺตโน)  อุปฏ ิตสฺสติตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปน  
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ผูมีสติอันเขาไปต้ังไวแลว  นิจฺจ  เปนนจิ  ต  อสุภฺฌาน  ยังอสุภฌาน 
นั้น  ภเวติ  ใหเจริญอยู  (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวด 
สองแหงบทวา  สทา  สโต  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เอโส  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนั่น  กริสฺสติ 
จักกระทํา  ตณฺห  ซึ่งตัณหา  อุปฺปชฺชนก  อันเปนเครื่องเกิดข้ึน  ตีส ุ
ภเวสุ   ในภพ  ท. ๓  วิคต  ใหไปปราศแลว  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสสฺ) 
แหงบทวา  พฺยนฺติกาหติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เอโส  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนั่น  ฉินฺทิสฺสติ 
จักตัด  มารพฺธนป  แมซึ่งเครื่องผูกพันของมาร  เตภูมิกวฏฏสงฺขาต 
อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาวัฏฏะอันเปนไปในภูมิสาม  อิติ  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  มารพนฺธน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                                              เรื่องมาร 
        ๙.  ๓๕/๘  ต้ังแต  สตฺถา  คฺธกุฏย  นิปนฺโน  ตสฺส  มารภาว 
เปนตนไป.  
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  นิปนฺโน  ทรงบรรทมแลว  คนฺธกฏุิย 
ในพระคันธกุฎี  ตฺวา  ทรงทราบแลว  ตสฺส  หตฺถิโน  มารภาว 
ซึ่งความท่ีแหงชางนั้นเปนมาร  วตฺวา  ตรัสแลววา  มาร  ดกูอนมาร 
สตสหสฺเสนอป  แมอันแสน  ตาทิสาน  ชนาน  แหงชน  ท. ผูเชน 
กับดวยทาน  น  สกฺกา  ไมอาจ  ภย  อุปฺปาเทตุ  เพ่ืออันยังความกลัว 
ใหเกิดข้ึน  ปตฺุตสฺส   แกบตุร  มม  ของเรา  หิ  เพราะวา  ปุตฺโต  อ. 
บุตร  เม  ของเรา  อสนฺตาสี  เปนผูไมสะดุงดวยดีโดยปกติ  วีตตณฺโห 
เปนผูมีตัณหาไปปราศแลว  มหาวิริโย  เปนผูมีความเพียรใหญ  มหา- 
ปฺโ  เปนผูมีปญญามาก  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  อภาสิ 
ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
        (โย  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลใด  คโต  ถึงแลว 
        นิฏ  ซึ่งความสําเร็จ  อสนฺตาสี  ผูไมสะดุงดวย 
        ดีโดยปกติ  วีตตณฺโห  ผูมีตัณหาไปปราศแลว 
        อนงฺคโณ  ผูไมมีกิเลสเพียงดังวาเนิน  อจฺฉินฺท ิ
        ไดตัดแลว  ภวสลฺลานิ  ซึ่งลูกศรอันมีปกติยังสัตว 
        ใหไปสูภพ ท.  อย  สมุสฺสโย  อ. กายอันเปนที่อัน  
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        กรรมยกขึ้นดวยดีนี้  (ตสฺส ปุคฺคลสฺส)  ของบคุคล 
        นั้น  อนฺติโม  เปนกายมีในท่ีสุด  (โหติ)  ยอม 
        เปน  (โย  ปุคฺคโล)  อ. บุคลใด  วตีตณฺโห  
        ผูมีตัณหาไปปราศแลว  อนาทาโน  ผูไมถือมัน่ 
        นิรุตฺติปทโกวิดท  ผูฉลาดในบทแหงนิรุกติ  อกฺข- 
        ราน  สนฺนิปาต ชฺา  จ  พึงรู  ซึ่งอันประชุมแหง 
        อักษร  ทง ดวย  (อกขฺราน)  ปุพฺพาปรานิ  ชฺา  จ 
        พึงรู  ซึง่เบื้องตนและเบื้องปลาย ท. แหงอักษร  ท. 
        ดวย  โส  เว  ปุคฺคโล  อ. บุคคลนั้นแล  อนฺติมสารีโร 
        ผูมีสรีระอันมีในท่ีสดุ  (มยา)  อนัเรา  วุจฺจติ  ยอม 
        เรียกวา  มหาปฺโ  ผูมีปญยามาก  (มหาปุริโส) 
        เปนมหาบุรุษ  อิติ  ดังน้ี  อิติ ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อรหตฺต  อ. ความเปนแหงพระอรหันต 
นิฏ  นาม  ชื่อวาความสําเร็จ  ปพฺพชิตาน  แหงบรรพชิต  ท. อิมสฺมึ 
สาสเน  ในพระศาสนาน้ี  คโต  ผูถึงแลว  คือวา  ปตฺโต  ผูบรรลุแลว 
ต  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันตนั้น  อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ 
ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา 
นิฏ ั  คโต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อสนฺตสโก  ชื่อวาผูไมสะดุงดวยดี  อภาเวน 
เพราะความไมมี  ราคสนฺตาสาทีน  สนฺตาสาน  แหงความสะดุงดวยดี ท. 
มีความสะดุงดวยดีคือราคะเปนตน  อพฺภนฺตเร  ในภายใน  (อิติ)  ดังนี้  
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(ปทสฺส)  แหงบทวา  อสนฺตาสี  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อจฺเฉชฺชิ ไดตัดแลว  ภวคามิสลฺานิ 
ซึ่งลูกศรอันมีปกติยังสัตวใหไปสูภพ  ท.  สพฺพานิป  แมทั้งปวง (อิติ) 
ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส  แหงบาทแหงพระคาถาวา  อจฺฉินฺทิ  ภสลฺลาน ิ
อิติ  ดังนี้ ฯ  
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อย  เทโห   อ. กายน้ี  ตสิส  ปุคฺคลสฺส 
ของบุคคลน้ัน  อนฺติโม  เปนกายมีในที่สุด  (โหติ)  ยอมเปน  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  สมุสฺสโย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ) อ. อรรถวา  นิคฺคหดณ ผูไมยึดถือเอา  ขนฺธาทีสุ 
ธมฺเมสุ  ในธรรม  ท. มีขันธเปนตน (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  อนาทาโน  อิติ ดงัน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เฉโก  ผูเฉียบแหลม  ปฏิสมฺภิทาสุ  ใน 
ปฏิสัมภิทา  ท. จตูสุป  แมสี่  อิติ  คือ  นิรุตฺติย  จ  ในนิรุกติดวย 
เสสปเทสุ  จ ในบทอันเหลือ  ท. ดวย  อิติ  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  นิรตฺติปทโกวิโท  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อกฺขราน  สนฺนิปาตสงฺขาต  อกฺขรปณฺฑ 
ชานาติ  จ  ยอมรู  ซึ่งกลุมแหงอักษร  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาการ 
ประชุม  แหงอักษร  ท. ดวย ปุพฺพกฺขเรน  อปรกฺขร  ชานาติ  จ 
ยอมรู  ซึ่งอักษรเบ้ืองปลาย  ดวยอักษรเบื้องตนดวย  อปรกฺขเรน 
ปุพฺพกฺขร  ชานาติ  จ  ยอมรู  ซึ่งอักษรเบ้ืองตน  ดวยอักษรเบ้ืองปลายดวย 
ชานาติ  นาม  ชื่อวายอมรู  อปรกฺขร  ซึ่งอักษรเบ้ืองปลาย  ปุพฺพกฺขเรน  
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ดวยอักษรเบ้ืองตน  คือวา  อาทิมฺหิ  ครั้นเมื่อเบ้ืองตน  ปฺายมาเน 
ปรากฏอยู  มชฺฌปรโิยสาเนสุ  ครั้นเมือ่ทามกลางและที่สุดลงรอบ  ท. 
อปฺป ฺายมาเนสุป  แมไมปรากฏอยู  ชานาติ ยอมรูวา  อิท  อกขฺร 
อ. อักษรน้ี  มชฺฌ  เปนทามกลาง  อิเมส  อกฺขราน  แหงอักษร  ท. 
เหลาน้ี  (โหติ)  ยอมเปน  อิท  อกฺขร  อ. อักษรน้ี  ปริโยสาน   
เปนที่สุดลงรอบ  (อิเมส  อกฺขราน)  แหงอักษร  ท. เหลาน้ี  (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ชานาติ  นาม  ชื่อวายอมรู  ปุพฺพกฺขร  ซึ่งอักษร 
เบื้องตน  อปรกฺขเรน  ดวยอักษรเบ้ืองปลาย  คือวา  อนฺเต  ครั้นเมื่อ 
ที่สุด  ปฺายมาเนสุป  แมไมปรากฏอยู  ชานาติ  ยอมรูวา 
อิท  อกฺขร  อ. อักษรนี้  มชฺฌั  เปนทามกลาง  อิเมส  อกฺขราน 
แหงอักษร  ท.เหลาน้ี (โหติ)  ยอมเปน  อย  อกฺขโร  อ.  อักษรนี้ 
อาทิ  เปนเบื้องตน  (อิเมส  อกฺขราน)  แหงอักษร  ท. เหลาน้ี 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  มชฺเฌ  ครัน้เมื่อทามกลาง  ปฺายมาเน 
ปรากฏอยู  อาทิปริโยสาเนสุ  ครั้นเมือ่เบ้ืองตนและที่สุดลงรอบ ท. 
อปฺปฺายมาเนสุป  แมไมปรากฏอยู  ชานาติเอว  ยอมรูวา  อย 
อกฺขโร  อ. อักษรน้ี  อาทิ  เปนเบื้องตน  อิเมส  อกขฺราน  แหง 
อักษร  ท.เหลาน้ี  (โหติ)  ยอมเปน  อย  อกฺขโร  อ. อักษรนี ้
อนฺโต เปนที่สุด  (อิเมสั  อกฺขราน)  แหงอักษร  ท. เหลาน้ี (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้นั่นเทียว (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาททฺวยสฺส)  แหง 
หมวดสองแหงบาทแหงพระคาถาวา  อกฺขราน  สนฺนิปาต  ชฺา  
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ปุพฺพาปรานิ  จ  อิติ  ดังน้ี ฯ  
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เอโส  ปุคฺคโล  อ. บุคคลน่ัน  ิตสรีโร 
ผูมีสรีระอันต้ังอยูแลว  โกฏย  ในที่สดุ   (สตฺถารา)  อันพระศาสดา 
มหนฺตาน อตฺถธมฺมนิรุตฺติปฏิภาณาน  จ  สีลกฺขนธฺาทีน  คุณาน  จ 
ปริคฺคาหิกาย  ปฺาย  (อตฺตโน)  สมนฺนาคตตฺตา  มหาปฺโ 
(อิติ  วุจฺจติ)  จ  ยอมตรัสเรียกวา  ชื่อวาผูมีปญญามากดังน้ี  เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูมาตามพรอมแลว  ดวยปญญา  อันเปนเครื่อง 
กําหนดถือเอา  ซึ่งอรรถและธรรมและนิรุกติและปฏิภาณ ท. ดวย  ซึ่งคุร 
ท. มีกองแหงศัลเปนตนดวย  อันใหญดวย  วิมุตฺตจิตฺต  โข  (ปุคฺคล) 
อห  สารีปุตฺต  มหาปุริโส อิติ  วทามิ  อิติ  วจนโต  (อตฺตโน) 
วิมุตฺตจิตฺตตาย  มหาปุริโส  อิติ  วุจฺจติ  จ  ยอมตรัสเรียกวา ชื่อวา 
เปนมหาบุรุษ  ดังนี้  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลว 
โดยพระดํารัสวา  ดูกอนสารีบุตร  อ. เรา  ยอมเรียก  ซึ่งบุคคลผูมีจิต 
อันหลุดพนแลวแลวา  เปนมหาบุรุษ  ดังนี้  ดังน้ีดวย  อิติ  ดังนี ้ (ปทสฺส) 
แหงบทวา  มหาปฺโ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
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                                      เรื่องทาวสักกเทวราช 
        ๑๐.  ๓๙/๑๗  ต้ังแต  สกโฺก  ตาตา  อิเมส  ปฺหาน  อฺโ 
เปนตนไป.  
        สกโฺก  อ. เทวดาผูพระราชาพระนามวาสักกะ  วตฺวา  ตรัสแลว 
วา  ตาตา  แนะพอ  ท. อญิโ  ปุคฺคโล  อ. บุคคลอ่ืน น  สกฺโกติ 
ยอมไมอาจ  ชานิตุ  เพ่ืออันรู  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความ  อิเมส  ปฺหาน 
แหงปญหา  ท.เหลาน้ี  เอเต  ปฺหา  อ. ปญหา  ท. เหลาน้ี 
พุทฺธวิสยา  เปฯวิสัยของพระพุทธเจา (โหนฺติ)  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี 
ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ปน  ก ็ สตฺถา อ. พระศาสดา  วสติ  ยอม 
เสด็จประทับอยู  กห  าเน  ณ  ที่ไหน  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ ดังน้ี 
สุตฺวา  ทรงสดับแลววา  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (วสติ)  ยอม 
เสด็จประทับอยู  เชตวเน  ในพระเชตวัน  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้ 
อิติ  ดังนี้  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  ตุมฺเห  อ. ทาน ท. เอถ  จงมาเถิด 
มย  อ. เรา  ท.  คมิสฺสาม  จักไป  สนฺติก  สูสํานัก  ตสฺส  สตฺถุ  ของ 
พระศาสดาน้ัน  อิติ  ดังน้ี  เชตวน  ยงัพระเชตวัน  สกล  ทั้งสิ้น 
โอภาเสตฺวา  ใหสวางแลว รตฺติภาเค  ในสวนแหงราตรี  อุปสงฺกมิตฺวา 
เขาไปเฝาแลว  สตฺถาร  ซึง่พระศาสดา  สทฺธ ึ กับ เทวคเณน  ดวยหมู 
แหงเทพ  วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว   ิโต  ประทบัยืนอยูแลว  
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เอกมนฺต  ณ  สวนสุดขางหน่ึง  (วจเน)  ครั้นเมื่อพระดํารัสวา มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร  ตฺว อ. พระองค  อาคโต  เปนผูเสด็จมาแลว  สทฺธึ 
กับ เทวคเณน  ดวยหมูแหงเทพ  มหาตา  หมูใหญ  อสิ  ยอมเปน ก ็
เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา  วุตฺฌต  
ตรัสแลว  อาห  ทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อิเม  นาม 
ปฺหา  อ. ปญหา  ท.  ชื่อเหลาน้ี  เทวคเณน  อันหมูแหงเทพ 
สมุฏาปตา  ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  อฺโ  ปุคฺคโล  อ. บุคคลอ่ืน สมตฺโถ 
นาม  ชื่อวาผูสามารถ  ชานิตุ  เพ่ืออันทราบ  อตฺถ ซึ่งเน้ือความ 
อิเมส  ปฺหาน  แหงปญหา  ท. เหลาน้ี  นตฺถ ิ ยอมไมมี  ตมฺเห  อ. 
พระองค ท. ปกาเสถ  ขอจงทรงประกาศ อตฺถ  ซึ่งเน้ือความ  อเหส 
ปฺหาน  แหงปญหา  ท.เหลาน้ี  โน  แกขาพระองค  ท.เถิด  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  มหาราช  ดูกอน 
มหาบพิตร  สาธุ  อ. ดลีะ  สพฺพญิ ุต ฺาณ  อ. ญาณคือความเปน 
แหงพระสัพพัญู  มยา  อันอาตมภาพ  ปารมิโย  ยังบารมี  ท. ตึส ๓๐ 
ปูเรตฺวา  ใหเต็มแลว  ปรจฺิจชิตฺวา  บริจาคแลว  มหาปริจฺจาเค  ซึ่งการ 
บริจาคอันใหญ  ท.  ปฏวิิทฺธ  แทงตลอดแลว  ตุมฺหาทิสาน  ชนาน 
กงิขาเฉทนตฺถเอว  เพื่ออันตัดซึ่งความสงสัย  ของชน ท.  ผูเชนกับดวย 
พระองคนั่นเทียว  ตฺว  อ. พระองค  สุณาหิ  จงทรงสดับ  ตยา 
ปุจฺฉิตปฺเห  ซึ่งปญหาอันอันพระองคถามแลว  ท. เถิด  สพฺพทานาน 
แหงทานท้ังปวง ท. หนา  ธมฺมทาน  อ. ธรรมทาน  เสฏ  เปนทาน  
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ประเสริฐที่สุด  (โหติ)  ยอมเปน  สพฺพรสาน  แหงรสทั้งปวง  ท. หนา 
ธมฺมรโส  อ. รสแหงธรรม  เสฏโ  เปนรสประเสริฐที่สุด  (โหติ) 
ยอมเปน  สพฺพรตีน฿  แหงความยินดีทั้งปวง ท. หนา  ธมฺมรติ  อ. 
ความยินดีในธรรม  เสฏา  เปนความยินดีประเสริฐที่สุด  (โหติ)  
ยอมเปน  ปน  สวนวา  ตณหกฺขโย  อ. ความสิ้นไปแหงตัณหา 
เสฏโเอว  ชือ่วาเปนธรรมประเสริฐที่สุดนั่นเทียว (ตสฺส  ตณฺฆกฺขยสฺส) 
สมฺปาปกตฺตา  เพราะความท่ีแหงความส้ินไปแหงตัณหานั้น  เปนธรรม 
ยังสัตวใหถึงดวยดี  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        ธมฺมทาน  อ.ธรรมทาน  ชินาติ  ยอมชนะ 
        สพฺพทาน  ซึ่งทานท้ังปวง  ธมมฺรโส  อ. รสแหง 
        ธรรม  ชินาติ  ยอมชนะ  สพฺพรส  ซึ่งรสทั้งปวง 
        ธมฺมรติ  อ. ความยินดีในธรรม  ชนิาติ  ยอมชนะ 
        สพฺพรตึ  ซึ่งความยินดีทั้งปวง  ตณฺหกฺขโย  อ 
        ความสิน้ไปแหงตัณหา  ชินาติ  ยอมชนะ  สพฺพทุกฺข 
        ซึ่งทุกขทั้งปวง  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  ก็  สเจ  ถาวา  (ปุคฺคโล)  อ.  บุคคล 
ทเทยฺย  พึงถวาย  ติจีวรานิ  ซึ่งจีวร  ๓  ผืน ท.  กทลิคพฺภสทิสานิ 
อันเชนกับดวยหองแหงกลวย  พุทฺธปจิเจกพุทฺธีณาสวาน  แหพระ 
พุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาและพระขีณาสพ ท. นิสินฺนาน  ผูนั่ง 
แลว  จกฺกวาฬคพฺเภ  ในหองแหงจักรวา  ยาว  เพียงใด  พฺรหฺมโลกา  
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แตพรหมโลก  กตฺวา  กระทํา  นิรนฺตร  ใหมีระหวางออกแลวไซร  
อนุโมทนา  ว  อ. อันอนุโมทนาเทียว  (พุทฺเธน)  กตา  อันอัน 
พระพุทธเจาทรงกระทําแลว  คาถาย  ดวยพระคาถา  จตุปฺปทิกาย  อัน 
ประกอบดวยบาท ๔  ตสฺมึ  สมาคเม  ในสมาคมน้ัน เสฏา เปน 
ธรรมชาติประเสริฐที่สุด (โหติ)  ยอมเปน หิ  ก็  ต  ทาน  อ. ทานน้ัน 
น  อคฺฆติ  ยอมไมถึงคา  กล  ซึ่งเส้ียว โสฬสึ  ที่  ๑๖  ตสฺสา  คาถาย 
แหงพระคาถาน้ัน  เทสนาป  อ.  การแสดงก็ดี  วาจนาป  อ. การบอก 
ก็ดี  สวนป  อ. การฟงก็ดี  ธมฺมสฺส  ซึง่ธรรม มหนฺต  เปนคุณชาตใหญ 
(โหติ)  ยอมเปน เอว  อยางนี้  จ  อนึ่ง ธมฺมสฺสวน อ. การฟงซ่ึง 
ธรรม   เยน  ปุคฺคเลน  อันบุคคลใด  การิต  ใหกระทําแลว  มหานิสโส 
อ. อานิสงสอันใหญ  (โหติ) ยอมมี  ตสฺสเอว  ปุคฺคลสฺส  แกบคุคล 
นั้นนั่นเทียว   ธมฺมทานเอว  อ. ธรรมทานน้ันเทียว  (พุทฺธาทิปณฺฑิเตหิ) 
อันอันบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน  ท.  ปวตฺติต ใหเปนไปแลว  อน-ุ 
โมทนวเสนอป  แมดวยอํานาจแหงอันอนุโมทนา คาถาย  ดวยพระคาถา 
จตุปฺปทิกาย  อันประกอบดวยบาท  ๔  อนฺตมโส  โดยท่ีสุด  เสฏ  เปน 
ทานประเสริฐที่สุด  ตถารูปายเอว  ปริสาย  ปณีตปณฺฑปาตสฺส  ปตฺเต 
ปูเรตฺวา  (ทายเกน)  ทินฺนทานโตป  กวาทานอันอันทายก  ยังบาตร 
ท. ใหเต็มแลว ดวยบิณฑบาตอันประณีต  ถวายแลว แกบริษัท  อันม ี
รูปอยางนั้นน่ันเทียวบาง  สปฺปเตลาทีน  วตฺถูน ปตฺเต ปูเรตฺวา 
(ทายเกน)  ทนิฺนเภสชฺชทานโตป  กวาเภสัชทานอันอันทายก  ยังบาตร 
ท. ใหเต็มแลว ดวยวัตถุ ท.  มีเนยใสและนํ้ามันเปนตน  ถวายแลวบาง  
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มหาวิหารสทิสาน  วิหาราน  จ  โลหปาสาทสทิสาน  ปาสาทาน  จ 
อเนกานิ  สตสหสฺสานิ  กาเรตฺวา  (ทายเกน)  ทินฺนเสนาสนทานโตป 
กวาเสนาสนทานอันอันทายก  ยังบุคคลใหกระทําแลว  ซึ่งแสน  ท.   
อันมิใชหน่ึง  แหงวิหาร  ท. อันเชนกบัดวยมหาวิหารดวย แหงปราสาท 
ท. อันเชนกบัดวยโลหปราสาทดวย  ถวายแลวบาง  อนาถปณฺฑิกาทีหิ 
ชเนหิ  วิหาเร  อารพฺภ  กตปริจฺจาคโตป  กวาการบริจาคอันอันชน 
ท. มีเศรษฐีชือ่วาอนาถบิณฑิกเปนตน  ปรารภ  ซึ่งวิหาร ท. กระทํา 
แลวบาง  (โหติ)  ยอมเปน ฯ  (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา  (ธมฺมทาน) 
อ. ธรรมทาน  (สฏ)  เปนทานประเสริฐที่สุด  (โหติ)  ยอมเปน 
กึการณา  เพราะเหตุอะไร  (อิติ)  ดังน้ี ฯ (วิสฺสชชฺน)  อ. อันเฉลยวา 
หิ  เพราะวา  (ชนา) อ.  ชน  ท. กโรนฺตา  เมื่อจะกระทํา  ปฺุานิ 
ซึ่งบุญ  ท. เอรูปานิ  อันมรีูปอยางนี้  ธมฺม สุตฺวา  ว  ฟงแลว  ซึ่งธรรม 
เทียว  กโรนฺติ  ยอมกระทํา  อสฺสุตฺวา  ไมฟงแลว  (ธมฺม)  ซึ่งธรรม 
โน  (กโรนฺติ)  ยอมไมกระทํา  หิ  ก ็ สเจ  ถาวา  อิเม  สตฺตา  อ. สัตว 
ท. เหลาน้ี  น  สุเณยฺยุ  ไมพึงฟง  ธมฺม  ซึ่งธรรมไซร  น  ทเทยฺยุ  ไมพึง 
ถวาย  ยาคุป  แมซึ่งขาวยาคู  อุฬุงฺกมตฺต  อันมีกระบวยเปนประมาณ 
ภตฺตป  แมซึ่งภัต  กฏจฺฉุมตฺต  อันมีทัพพีเปนประมาณ  อิมินา  การเณน 
เพราเหตุนี้ ธมฺมทานเอว  อ. ธรรมทานท้ังปวง  ท. (โหติ)  ยอมเปน 
(อิติ)  ดังนี้ ฯ  อปจ  อีกอยางหน่ึง  สารีปุตฺตาทโยป  สาวกา  อ. สาวก 
ท. แมมีพระเถระชื่อวาสารีบุตรเปนตน  เปตฺวา  เวน  พุทฺเธ  จ  ซึ่ง  
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พระพุทธเจา  ท.  ดวย  ปจฺเจกพุทฺเธ   จ ซึ่งพระปจเจกพุทธเจา  ท.  ดวย 
สมนฺนาคตา  ผูมาตามพรอมแลว  ปฺาย  ดวยปญญา  สมตฺถาย  อัน 
สามารถ  สกลกปฺป เทเว  วสฺสนฺเต  อุทกพินฺทูนิ  คเณตุ  เพ่ืออัน   
ครั้นเมื่อฝน  ตกอยู ตลอดกัปทั้งส้ิน  นบัซึ่งหยาดแหงน้ํา  ท.  น 
อสกฺขึสุ  ไมไดอาจแลว  อธิคนฺตุ  เพ่ืออันถึงทับ  โสตาปตฺติผลาทีนิ 
อริยผลานิ  ซึง่อริยผล  ท. มีโสดาปตติผลเปนตน  ธมฺมตาย ตามธรรมดา 
อตฺตโน  ของตน  อสฺสชตฺิเถราทีหิ  เถเรหิ  กถิต  ธมฺม  สุตฺวา ว 
ฟงแลว  ซึ่งธรรม  อันอันพระเถระ  ท.  มีพระเถระชื่อวา  อัสสชิเปนตน 
กลาวแลวเทียว  สจฺฉิกรสึุ  กระทําใหแจงแลว  สาวกปารมีาณ  ซึ่ง 
ปตติผล  จ  อน่ึง  สจฺฉิกรึสุ  กระทําใหแจงแลว  สาวกปารมีาณ  ซึ่ง 
สาวกบารมีญาณ  ธมฺมเทสนาย  ดวยพระธรรมเทศนา  สตฺถุ  ของพระ- 
ศาสดา  มหาราช  ดกูอนมหาบพิตร  อิมินาอป  การเณน  เพราะเหตุ 
แมนี้ ธมฺมทานเอว  อ. ธรรมทานน่ันเทียว  เสฏ  เปนทานประเสริฐ 
ที่สุด  (โหติ)  ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. 
เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สพฺพทาน  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ. พระดํารสัวา  ธมฺมทาน อ. 
ธรรมทาน  ชินาติ  ยอมชนะ  สพฺพทาน  ซึ่งทานท้ังปวง  อิติ  ดังนี้ 
(สตฺถารา)  อันพระศาสดา  วุตฺต  ตรัสแลว ฯ 
        ปน  อน่ึง  รสา  อ.  รส  ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  ขนฺธรสาทโย  มีรส 
อันเกิดจากลําตนเปนตน  สุธาโภชนรโสป  แม  อ. รสแหงโภชนะ 
อันหมดจด  เทวตาน  ของเทวดา  ท.  อุกฺกสโต  โดยสวนสูง  ปฺจโย 
เปนปจจัย  สสารวฏเฏ  ปาเตตฺวา  ทุกฺขานุภวนสฺสเอว  แหงอันยังสัตว  
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ใหตกไป  ในสังสารวัฏ  แลวเสวยซ่ึงทุกขนั่นเทียว  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
ป  สวนวา  ธมฺมรโส  อ.  รสแหงธรรม  สตฺตตฺตัสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาโต  
จ  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาธรรมอันมีในฝกฝายแหงพระปญญาเปน 
เครื่องตรัสรู  ๓๗  ดวย  นวโลกุตฺตรธมฺมสงฺขาโต  จ  อันอันบัณฑิตนับ 
พรอมแลววาธรรมอันเปนโลกุตระ  ๘  ดวย  โย เอโส  นั่นใด  อยเอว  (โส) 
ธมฺมรโส  อ. รสแหงธรรมน้ีนั้นนั่นเทียว  เสฏ  เปนรสประเสริฐที่สุด 
สพฺพรสาน  กวารสทั้งปวง  ท. (โหติ)  ยอมเปน  ฯ เตน  การเณน 
เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ. พระดํารัสวา ธมฺมรโส  อ. รสแหงธรรม 
ชินาติ  ยอมชนะ  สพฺพรส  ซึ่งรสทั้งปวง อิติ  ดังนี้  (สตฺถารา) 
อันพระศาสดา  วุตฺต  ตรสัแลว ฯ 
        ปน อน่ึง  ปุตฺตรติ    จ  อ. ความยินดีในบุตรดวย   ธีตุรติ  จ 
อ.  ความยินดีในธิดาดวย  ธนรติ  จ  อ.  ความยินดีในทรัพยดวย  อิตฺถรีติ 
จ  อ.  ความยินดีในหญิงดวย  นจฺจคีตวาทิตาทิรติปฺปเภทา  อเนกปฺปเภทา 
รติ  จ  อ.  ความยินดี  อันมีประเภทมิใชหน่ึง  อันตางดวยความยินดี 
มีความยินดีในการฟอนและการขับรองและการประโคมเปนตนดวย  ยา 
เอสา  นั่นใด  สาป  รติ  อ. ความยินดีแมนั้น  ปจฺจโย  เปนปจจัย 
สสารวฏเฏ  ปาเตตฺวา  ทุกฺขานุภวนสฺสเอว  แหงอันยังสัตวใหตกไป 
ในสังสารวัฏ  แลวเสวยซ่ึงทุกขนั่นเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  ปน 
สวนวา  ปติ  อ.  ความอ่ิมใจ อุปฺปชฺชมานา  อันเกิดข้ึนอยู  อนฺโต 
ในภายใน  (ปุคฺคลสฺส)  ของบุคคล  กเถนฺตสฺส  วา  ผูกลาวอยูก็ดี 
สุณนฺตสฺส  วา  ผูฟงอยูก็ดี  วาเจนฺตสฺส วา  ผูบอกอยูก็ดี  ธมฺม  ซึง่ธรรม  
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ยา  เอสา  นัน่ใด  อุทคฺคภาว   ยังความเบิกบานใจ  ชเนติ  ยอมใหเกิด 
อสฺสูนิ  ยังน้ําตา  ท.  ปวตฺเตติ  ยอมใหเปนไป  โลมหส  ยังความชูชัน 
แหงขน  ชเนติ  ยอมใหเกดิ  สา  ปติ  อ. ความอ่ิมใจน้ัน สสารวฏฏสฺส 
อนฺต  กตฺวา  อรหตฺตปริโยสานา  เปนธรรมชาตกระทํา  ซึ่งที่สุด  
แหงสังสารวัฏ  แลวมีความเปนแหงพระอรหันตเปนที่สุดลงรอบ  โหติ 
ยอมเปน  เอวรูปา  ธมฺมรติเอว  อ. ความยินดีในธรรมอันมีรูปอยางนี้ 
นั่นเทียว  เสฏา  เปนธรรมชาติประเสริฐที่สุด  สพฺพรตีน  กวาความ 
ยินดีทั้งปวง  ท. (โหติ)  ยอมเปน  ฯ  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น 
(วจน)  อ. พระดํารัสวา  ธมฺมรติ  อ. ความยินดีในธรรม  ชินาติ 
ยอมชนะ  สพฺพรตึ  ซึ่งความยินดีทั้งปวง อิติ  ดังนี้  (สตฺถารา)  อัน 
พระศาสดา  วุตฺต  ตรัสแลว ฯ 
        ปน  สวนวา  ตณฺหกฺขโย  อ. ความส้ินไปแหงตัณหา  อรหตฺต 
คือ  อ. ความเปนแหงพระอรหันต  อุปปฺนฺน  อันเกดิข้ึนแลว  ขยนฺเต 
ในที่สุดแหงความส้ินไป  ตณฺหาย  แหงตัณหา  ต  อรหตฺต  อ.  ความ 
เปนแหงพระอรหันตนั้น  สพฺพเสฏเอว  เปนคุณชาตประเสริฐที่สุด 
กวาธรรมทั้งปวงน่ันเทียว  อภิภวนโต  เพราะอันครอบงํา  วฏฏทุกฺสฺส 
ซึ่งทุกขในวัฏฏะ  สกลสฺสอป  แมทั้งสิ้น  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ เตน 
การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ. พระดํารัสวา  ตณฺหกฺขโย  อ. 
ความส้ินไปแหงตัณหา  ชินาติ  ยอมนะ  สพฺพทุกฺข  ซึ่งทุกขทั้งปวง 
อิติ  ดังนี้ (สตฺถารา)  อันพระศาสดา  วุตฺต  ตรัสแลว ฯ 
        สตฺถริ  ครั้นเมื่อพระศาสดา  เอว  อิมิสฺสา  คาถาย  อตฺถ  
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กเถนฺเตเอว  ตรัสอยู  ซึ่งเน้ือความ  แหงพระคาถาน้ี  อยางนี้นั่นเทียว 
ธมฺมาภิสมโย  อ. การตรสัรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม  อโหส ิ ไดมีแลว 
ปาณสหสฺสาน  แกพันแหงสัตวผูมีลมปราณ  ท. จตุราสีติยา  ๘๔  ฯ  
สกฺโกป  แม  อ. ทาวสักกะ  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ธมฺมกถ  ซึ่งพระ- 
ธรรมกถา  สตฺถุ  ของพระศาสดา  วนฺทิตฺวา  ความบังคมแลว  สตฺถาร 
ซึ่งพระศาสดา  อาห  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ตุมฺเห 
อ. พระองค ท. น  ทาเปถ  ยอมไมทรงยังภิกษุใหให  ปตฺตึ  ซึ่งสวนบุญ 
ธมฺมทาเน  ในธรรมทาน  เชฏเก  นาม  ชื่อวาอันเจริญท่ีสุด  เอว 
อยางนี้  อมฺหาก  แกขาพระองค  ท. กิมตฺถ  เพ่ืออะไร  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ตุมฺเห  อง พระองค  ท. กเถตฺวา  จงตรัสแลว  ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส    แกหมูแหงภิกษุ  ทาเปถ  จงทรงยังภิกษุใหให  ปตฺตึ  ซึ่ง 
สวนบุญ  โน  แกขาพระองค  ท. ปฏาย  จําเดิม  อิโต  กาลโต แต 
กาลน้ี  อิติ  ดงัน้ี ฯ สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  วจน 
ซึ่งคํา  ตสฺส  สกฺกสฺส  ของทาวสักกะน้ัน  ภิกฺขุสงฆ  ยังหมูแหงภิกษุ 
สนฺนิปาตาเปตฺวา  ทรงใหประชุมกันแลว  อาห  ตรสัแลววา  ภิกขฺเว 
ดูกอนภิกษุ  ท. ตุมฺเห  อ. เธอ ท. กเถตฺวา  กลาวแลว  มหาธมฺมสฺสวน 
วา  ซึ่งการฟงซ่ึงธรรมอันใหญก็ดี  ปกติธมฺมสฺสวน  วา  ซึ่งการฟงซ่ึงธรรม 
ตามปกติก็ดี  อุปนิสินฺนกถ  วา  ซึ่งถอยคํากะบุคคลผูนั่งใกลแลวก็ด ี
อนุโมทนป  แมซึ่งอนุโมทนา  อนฺตมโส  โดยที่สดุ  ทเทยฺยาถ  พึงให 
ปตฺตึ  ซึ่งสวนบุญ  สพฺพสตฺตาน  แกสัตวทั้งปวง  ท. กตฺวา  กระทํา 
อชฺช  ในวันนี้  อาทึ  ใหเปนตน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                                    เรือ่งอปุตตกเศรษฐี 
        ๑๑.  ๔๔/๑๕  ต้ังแต  อถ  น  เสฏ ึ  อิทานิ  ตาเวส  เอว 
เปนตนไป.   
        อถ  ครัง้น้ัน  เสฏ ี  อ. เศรษฐี  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา 
อิทานิ  ในกาลน้ี  เอโส  ทารโก  อ. เด็กน้ี  วเทติ  ยอมกลาว  เอว 
อยางนี้  ตาว  กอน  ปน  ก ็ อิมสฺส  ทารกสฺส  วุฑฺฒิปฺปตฺตกาเล  ใน 
กาลแหงเด็กนี้ถึงแลวซ่ึงความเจริญ  โก  อ. ใคร รกฺขิสฺสติ  จักรักษา 
โภเค  ซึ่งโภคะ  ท.  อิมสมฺึ เคเห  ในเรือนน้ี  อิติ  ดงัน้ี  เนตฺวา 
นําไปแลว  ต  ทารก  ซึ่งเด็กนั้น  อรฺ  สูปา  คเหตฺวา  จับแลว 
น  ทารก  ซึ่งเด็กนั้น  คีวาย  ที่คอ  ปเฬตฺวา  ปบแลว  คีว  ซึ่งคอ 
มูลกนฺท  (ปเฬนฺโต ปุคฺคโล)  วิย  ราวกะ  อ. บุคคล  บีบอยู  ซึ่งหัวมัน 
มาเรตฺวา ยังเด็กใหตายแลว  คจฺฉมูเล  ที่โคนแหงกอไม  เอกสฺมึ  กอหน่ึง 
ฉฑฺเฑสิ  ทิ้งแลว  ตตฺถเอว  าเน  ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  อิท  กมฺม 
อ.  กรรมน้ี  ปุพฺพกมฺม  เปนกรรมในกาลกอน  อสฺส  เสฏ ิสฺส  ของ 
เศรษฐีนั้น  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ.  พระดํารัสวา  มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร  คหปติ อ. คฤหบด ี เสฏ ี ผูเปนเศรษฐี  โส  นั้น 
ปจฺเจกพุทฺธ  ยังพระปจเจกพุทธเจา  ตครสิขึ  ชื่อวาตครสิขี  ปฏปิาเทสิ  
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ใหถึงเฉพาะแลว  ปณฺฑปาเตน  ดวยบิณฑบาต  ย  โข  ใดแล  อุปปฺชิ 
เขาถึงแลว  สุคตึ  ซึ่งสุคติ  สคฺค  ซึ่งสวรรค โลก  ซึ่งโลก  สตฺตกฺขตฺตุ 
๗  ครั้ง  วิปาเกน  เพราะผล  ตสฺส  กมมฺสฺส  องกรรมน้ัน  กาเรสิ 
ยังบุคคลใหกระทําแลว  เสฏ ิตฺต  ซึ่งความเปนแหงเศรษฐี  สาวตฺถิยา 
ในเมืองสาวัตถี  อิมิสฺสาเอว  นี้นั่นเทียว  สตฺตกฺขตฺตุ  ๗  ครั้ง  วิปากา-  
วเสเสน  เพราะผลอันเหลือลง  ตสฺสเอว  กมฺมสฺส  ของกรรมนั้น 
นั่นเทียว ฯ  มหาราช  ดูกอนมหาบพิตร  โส  เสฏ ี  คหปติ  อ. คฤหบดี 
ผูเปนเศรษฐีนั้น  ทตฺวา  ถวายแลว ทาน  ซึ่งทาน  วิปฺปฏิสารี  เปนผู 
มีความเดือดรอนวา  ทาสา  วา  อ. ทาส  ท. หรือ  กมฺมกรา  วา 
หรือวา  อ. กรรมกร  ท. ภฺุเชยฺยุ  พึงบริโภค  ปณฺฑปาต  ซึ่งบิณฑบาต 
วร  อันประเสริฐ  เอต  นัน่  อิติ  ดังน้ี  อโหสิ  ไดเปนแลว  ปจฺฉา 
ในภายหลัง  ย  โข  ใดแล  จิตฺต  อ.  จิต  อสฺส  เสฏ ิโน  องเศรษฐีนั้น 
น  นมติ  ยอมไมนอมไป  ภตฺตโภคาย  เพ่ืออันบริโภคซึ่งภัต  อุฬาราย 
อันอุฬาร  วิปาเกน  เพราะผล  ตสฺส  กมฺมสฺส   ของกรรมนั้น (จิตฺต) 
อ.  จิต  อสฺส  เสฏ ิโน  ของเศรษฐีนั้น  น  (นมติ)  ยอมไมนอมไป 
วตฺถโภคาย  เพ่ืออันใชสอยซึ่งผา  อุฬาราย  อันอุฬาร  (ตสฺส  กมฺมสฺส 
วิปาเกน)  เพราะผล  ของกรรมนั้น  (จิตฺต)  อ.  จิต  อสฺส เสฏ ิโน 
ของเศรษฐีนั้น  น    (นมติ)  ยอมไมนอมไป  ยานโภคาย  เพ่ืออัน 
ใชสอยซึ่งยาน  อุฬาราย  อันอุฬาร  (ตสฺส  กมฺมสฺส  วิปาเกน) 
เพราะผล  ของกรรมนั้น  จิตฺต  อ. จิต  อสฺส  เสฏ ิโน  ของเศรษฐีนั้น 
น  นมติ  ยอมไมนอมไป  โภคาย  เพ่ืออันบริโภค  กามคุณาน  ซึ่ง 
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กามคุณ  ท.  ปฺจนฺน  ๕ อุฬาราน  อันอุฬาร  (ตสฺส  กมฺมสฺส 
วิปาเกน)  เพราะผล  ของกรรมนั้น  มหาราช  ดูกอนมหาบพิตร  โส 
เสฏ ี  คหปติ อ. คฤหบด ี ผูเปนเศรษฐีนั้น  โวโรเปสิ  ปลงลงแลว   
เอกปุตฺตก  ซึ่งบุตรนอยคนเดียว  ภาตุ  ของพี่ชาย  ชีวิตา  จารชีวิต 
การณา  เพราะเหตุ  สาปเตยฺยสฺส  แหงทรัพยสมบัติ  ย  โข  ใดแล   
(โส  เสฏ ี  คหปติ)  อ.  คฤหบดี  ผูเปนเศรษฐีนั้น  (อคฺคินา)  อันไฟ 
ปจฺจิตฺถ  ไหมแลว  นริเย ในนรก  วสฺสานิ  สิ้นป  ท.  พหูนิ  มาก  วสฺสสตานิ 
สิ้นรอยแหงป  ท. พหูนิ  มาก  วสฺสสหสฺสานิ  สิ้นพนแหงป  ท.  พหูนิ  มาก 
วสฺสสตสหสฺสานิ  สิ้นแสนแหงป  ท.  พหูนิ  มาก  วิปาเกน  เพราะผล  ตสฺส 
กมฺมสฺส  แหงกรรมนั้น  (ชนา)  อ. ชน  ทง  สาปเตยฺยั  ยังทรัพยสมบัติ 
อปุตฺตก  อันไมมีบุตร  สตฺตม  ที่ ๗  อิท  นี้  ปเวเสนฺติ  ยอมใหเขาไป 
ราชโกส  สูพระคลังหลวง  วิปากาวเสเสน  เพราะผลอันเหลือลง 
ตสฺสเอว  กมฺมสฺส  ของกรรมนั้นนั่นเทียว  มหาราช  ดูกอนมหาบพิตร 
ปน  อนึ่ง  ตสฺส  โข  เสฏ ิสฺส  คหปติสฺส  ปุราณก  ปฺุ  ปริกขีฺณ 
จ  อ. บญุอันมีในกอน  ของคฤหบดี  ผูเปนเศรษฐีนั้นแล  สิ้นรอบ 
แลวดวย  (ตสฺส  เสฏ ิสฺส  คหปติสฺส)  นว  ปฺุ   อนุปจิตร   จ  อ. 
บุญอันใหม  อันคฤหบดี  ผูเปนเศรษฐีนั้น  ไมเขาไปสั่งสมแลวดวย 
มหาราช  ดูกอนมหาบพิตร  จ  ปน  ก็แล  คหปติ  อ. คฤหบดี  เสฏ ี 
ผูเปนเศรษฐี  (อคฺคินา)  อันไฟ  ปจฺจติ  ไหมอยู  นริเย  ในนรก  มหาโรรุเว 
ชื่อวา  มหาโรรุวะ  อฺช  ในวันนั้น  อิติ  ดังนี้  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา 
วุตฺต  ตรัสแลว ฯ  
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                                       เรื่องอังกุรเทพบุตร 
        ๑๒.  ๔๖/๑๖  ต้ังแต  โส  กิร  อนรุุทฺธตฺเถรสฺส  อนฺโตคาม 
เปนตนไป.   
        กริ  ไดยินวา  โส  อินฺทโก  อ. เทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น 
ทาเปสิ  ยังบุคคลใหถวายแลว  กฏจฺฉุภิกฺข  ซึ่งภิกษุอันมีทัพพีเปน 
ประมาณ  อาภต  อันอันบุคคลนํามาแลว  อตฺตโน  เพ่ือตน  อนุรุทฺธตฺ- 
เถรสฺส  แกพระเถระชื่อวาอนุรุทธะ  ปวิฏสฺส  ผูเขาไปแลว  อนฺโตคาม 
สุภายในแหงบาน  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  ต  ปฺุ อ. บุญนั้น  อสฺส 
อินฺทกสฺส  ของเทพบุตรชื่อวาอินทกะน้ัน  มหปฺผลตร  เปนบุมผีล 
มากกวา  องฺกุเรน  ทสวสฺสสหสฺสานิ  ทฺวาทสโยชนิก  อุทฺธนปนฺตึ  กตฺวา 
ทินฺนทานโต  กวาทานอันอันเทพบุตรชื่อวาอังกุระ  กระทําแลว  ซึ่ง 
แถวแหงเตา  อันประกอบดวยโยชน  ๑๒  ถวายแลว  สิ้นพันแหงป  ๑๐ 
ท. ชาต  เกิดแลว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  อินทฺโก)  อ. เทพบุตร 
ชื่อวาอินทกะนั้น  อาห  กราบทูลแลว  เอว  อยางนี้ ฯ 
        เอว  วจเน  ครั้นเมื่อคําอยางนี้  (เตน  อินฺทเกน)  อันเทพบุตร 
ชื่อวาอินทกะนั้น  วุตฺเต  กราบทูลแลว  สตฺถา  อ. พระศาสดา  (วตฺวา) 
ตรัสแลววา  องฺกุร  ดูกอนอังกุระ  ทาน  นาม  วิเจยิย  ทาตุ  อ. อัน 
เลือกแลวให  ชื่อซ่ึงทาน  วฏฏติ  ยอมควร  ต  ทาน  อ. ทานน้ัน  
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มหปฺผล  เปนทานมีผลมาก  โหติ  ยอมเปน  สุวุตฺตพีช  วิย  ราวกะ 
อ.  พืชอันอันบุคคลหวานดีแลว  สุกฺเขตฺเต  ในนาอันดี  เอว  อยางนี้  ปน 
แตวา  ตฺว  อ. ทาน  น  อกาสิ  ไมไดกระทําแลว  ตถา  เหมือนอยางนั้น 
เตน การเณน  เพราะเหตุนั้น  ทาน  อ.  ทาน  เต  ของทาน  มหปฺผล 
เปนทานมีผลมาก  ชาต  เกิดแลว  น  หามิได  อิติ  ดังน้ี  อิม  อตฺถ   
วิภาเวนฺโต  เม่ือจะทรงยังเนื้อความน้ีใหเปนแจง  วตฺวา  ตรัสแลววา  
        ทินฺน  ทาน  อ. ทาน  อันอันบุคคลใหแลว  ยตฺถ  เขตฺเต 
        ในเขตใด  มหปฺผล  เปนทานมีผลมาก  (โหติ) 
        ยอมเปน  ทาน  อง ทาน   (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล 
        วิเจยฺย  พึงเลือกแลว  ทาตพฺพ  พึงให  (ตตฺถ 
        เขตฺเต)  ในเขตนั้น  วิเจยฺย  ทาน  อ. อันเลือกแลวให 
        สุคตปฺปสตฺถ  เปนทานอันพระสุคตทรงสรรเสริญ 
        แลว  (โหติ)  ยอมเปน  ทกขฺิเณยิยา  อ. บุคคล 
        ผูควรเพ่ือทักษิณา  ท. เย  เหลาใด  (อตฺถิ)  มอียู 
        อิธ ชีวโลเก  ในโลกแหงสัตว( ุยังเปนอยูนี้  ทินนฺานิ 
        ทานานิ  อ. ทาน  ท. อันอันบุคคลใหแลว  เอเตสุ 
        ทกขฺิเณยฺเยสุ  ในบุคคลผูควรเพ่ือทักษิณา  ท. เหลา 
        นั่น  มหปฺผลานิ  เปนทานมีผลมาก  (โหนฺติ) 
        ยอมเปน  วีชานิ  อ. พืช  ท. วุตฺตานิ  อันอันบคุคล 
        หวานแลว  สุเขตฺเต  ในนาอันดี  (มหปฺผลานิ) 
        เปนพืชมีผลมาก  (โหนฺติ)  ยอมเปน  ยถา  ฉนัใด  
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        (ตถา)  ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี   
เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  อุตฺตรึ  ยิ่งข้ึน  อภาสิ 
ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        เขตฺตานิ  อ. นา  ท. ติณโทสานิ  เปนที่มีหญาเปน 
        เครื่องประทุษราย  (โหนฺติ)  ยอมเปน  ปชา  อ. 
        หมูสัตว  อย  นี ้ ราคโทสา  เปนผูมีราคะเปนเครื่อง 
        ประทุษราย  (โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมา  หิ  เพราะ 
        เพราะเหตุนั้นแล  ทาน  อ. ทาน  ทินฺน  อันอันบุคคล 
        ใหแลว  วีตราเคสุ  ปุคฺคเลสุ  ในบคุคล ท. ผูม ี
        ราคะไปปราศแลว  มหปฺผล  เปนทานมีผลมาก 
        โหติ  ยอมเปน  เตฺตานิ  อ.  นา  ท. ติณโทสานิ 
        เปนที่มหีญาเปนเครื่องประทุษราย  (โหนฺติ)  ยอม 
        เปน อย  ปชา  อ. หมูสัตวนี้  โทสโทสา  เปนผูม ี
        โทสะเปนเครื่องประทุษราย  (โหติ)  ยอมเปน 
        ตสฺมา  หิ  เพราะเหตุนั้นแล  ทินนฺ  ทาน  อ. ทาน 
        อันอันบุคคลใหแลว  วีตโทเสสุ  ปคฺคเลสุ  ในบุคคล 
        ท. ผูมีโทสะไปปราศแลว  มหปฺผล  เปนทานม ี
        ผลมาก  โหติ  ยอมเปน  เขตฺตานิ  อ.  นา  ท. 
        ติณโทสานิ  เปนที่มหีญาเปนเครื่องประทุษราย 
        (โหนฺติ)  ยอมเปน  อย  ปชา  อ. หมูสัตวนี้  โมห- 
        โทสา  เปนผูมีโมหะเปนเครื่องประทุษราย  (โหติ) 
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        ยอมเปน  ตสฺมา  ห ิ เพราะเหตุนั้นแล  ทินฺน  ทาน 
        อ. ทานอันอันบุคคลใหแลว  วีตโมเหสุ  ปุคฺคเลสุ 
        ในบุคคล  ท.  ผูมีโมหะไปปราศแลว  มหปฺผล   
        เปนทานมีผลมาก  โหติ  ยอมเปน  เขตฺตานิ  อ. 
        นา  ท.  ติณโทสานิ  เปนที่มีหญาเปนเครื่อง 
        ประทุษราย  (โหนฺติ)  ยอมเปน  อย  ปชา  อ. หมู 
        สัตวนี้  อิจฺฉาโทสา  เปนผูมีความอยากเปนเคร่ือง 
        ประทุษราย  (โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมา  หิ  เพราะ 
        เหตุนั้นแล  หินฺน  ทาน  อ.ทานอันอันบุคคลใหแลว 
        วีคติจฺเฉสุ  ปุคฺคเลส ุ ในบุคคล  ท. ผูมีความอยาก 
        ไปปราศแลว  ปุคฺคเลสุ  ในบุคคล  ท. ผูมีความอยาก 
        ไปปราศแลว  มหปผล  เปนทานมีผลมาก  โหติ 
        ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  จริงอยู  ติณานิ  อ. หญา  ท. 
สามากาทีนิ  มีขาวฟางเปนตน  อุฏหนฺตานิ  เมื่องอกข้ึน  ทเสนฺติ 
ยอมประทุษราย  ปุพฺพณฺณาปรณฺณกฺเขตฺตานิ  ซึ่งนาแหงวัตถุอันบุคคล 
พึงกินในกอนและวัตถุอันบุคคลพึงกินในภายหลัง ท. เตน  การเณน 
เพราะเหตุนั้น  ตานิ  เขตฺตานิ  อ. นา  ท. เหลาน้ัน  พหุฏานิ  เปน 
นางเอกข้ึนมาก  โหนฺติ  ยอมเปน  น  หามิได  ราโค  อ. ราคะ 
อุปฺปชฺชนฺโต  เมื่อเกิดข้ึน  อนฺโต  ในภายใน  สตฺตานป แมของสัตว 
ท. ทูเสติ  ชื่อวายอมประทุษราย  สตฺเต  ซึ่งสัตว ท. เตน  การเณน  เพราะ 
เหตุนั้น  ทินฺน  ทาน อ. ทานอันอันบุคคลใหแลว  เตสุ  ราคทุฏปุคฺคเลสุ 
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ในบุคคลผูอันราคะประทุษรายแลว  ท.  เหลาน้ัน  มหปฺผล  เปนทานมี 
ผนมาก  โหติ  ยอมเปน  น  หามิได ปน  สวนวา  ทินฺน  ทาน  อ. 
ทานอันอันบุคคลใหแลว  ขีณาสเวสุ  ในพระขีณาสพ  ท. มหปฺผล  เปน 
ทานมีผลมาก  โหติ  ยอมเปน  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท   
ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ติณโทสานิ  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (วจน)  อ. พระดํารัสวา 
        เขตฺตานิ  อ. นา  ท. ติณโทสานิ  เปนที่มีหญาเปน 
        เครื่องประทุษราย  (โหนฺติ)  ยอมเปน อย  ปชา 
        อ. หมูสตัวนี้  ราคโทสา   เปนผูมรีาคะเปนเครื่อง 
        ประทุษราย (โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมา  หิ  เพราะ 
        เหตุนั้นแล  ทินฺน  ทาน  อ. ทานอันอันบุคคลใหแลว 
        วีตราเคสุ  ปุคฺคเลสุ  ในบุคคล ท.  ผูมีราคะไป 
        ปราศแลว  มหาปฺผล  เปนทานมีผลมาก  โหติ 
        ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา 
        วุตฺต  ตรัสแลว  ฯ  
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                                    เรือ่งภิกษุ  ๕  รูป 
        ๑๓.  ๔๙/๑๐  ต้ังแต  สตฺถา  เอก  ภิกฺขุป  อโนสาเทตฺวา 
เปนตนไป.   
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  เอก  ภิกฺขุป  อโนสาเทตฺวา  ไมทรงยัง 
ภิกษุแมรูปหน่ึงใหนอยใจแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ 
ท. เอตานิ  ทวฺารานิ  อ. ทวาร  ท. เหลาน่ัน  สพฺพานิป  แมทั้งปวง 
ทุรกฺขานิเอว  เปนทวารอันบุคคลรักษาไดโดยยากน่ันเทียว  (โหนฺติ) 
ยอมเปน อปจ  โข  อีกอยางหนึ่งแล  ตุมฺเห  อ. เธอ ท.  อสวุตา 
เปนผูไมสํารวมแลว ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท. ปฺจสุ  ๕  (อตฺถ)  ยอม 
เปน  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  น  หามิได  (ตุมฺเห)  อ.  เธอ  ท. 
อสวุตา  เปนผูไมสํารวมแลว  (ปฺสุ  ทฺวาเรสุ)  ในทวาร  ท. ๕ 
(อตฺถ)  ยอมเปน  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  จ  ก็  ตุมฺเห  อ.  เธอ ท. 
อวตฺติตฺวา  ไมประพฤติแลว  โอวาเท  ในโอวาท  ปณฺฑิตาน  ของบัณฑิต 
ท. ปาปุณิตฺถ  พึงแลว  ชีวิตกฺขย  ซึ่งความส้ินไปแหงชีวิต  (เตส  ทฺวาราน 
อตฺตนา)  อสวุตตฺตาเอว  เพราะความท่ีแหงทวาร  ท. เหลาน้ัน 
เปนทวารอันตนไมสํารวมแลวน่ันเทียว  อิติ  ดังนี ้ เตหิ  ภิกฺขุห ิยาจิโต 
ผูอันภิกษุ  ท. เหลาน้ันทูลวิงวอนแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
(มย)  อ. ขาพระองค  ท. (อสวุตา)  เปนผูไมสํารวมแลว  (ปฺจ- 
ทฺวาเรสุ)  ในทวาร  ๕  ท. (อวตฺติตฺวา)  ไมประพฤติแลว  (โอวาเท)  
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ในโอวาท  (ปณิฑิตาน)  ของบัณฑิต  ท. (ปาปุณิมฺหา)  ถึงแลว 
(ชีวิตกฺขย)  ซึ่งความส้ินไปแหงชีวิต  กทา  ในกาลไร  อิติ  ดังนี้  วตฺถุ 
ยังเรื่อง  ตกฺสิลชาตกสฺส  แหงตักกสิลชาดก  วิตฺถาเรตฺวา  ทรงให 
พิสดารแลว  ทสฺเสตฺวา  ทรงแสดงแลว  คาถั  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา   
        มย  อ. เรา  ท. น  อคมิมฺห  เส  ไมไดถึงแลวสิ  วส 
        กุสลูปเทเส  ธิติยา  ทฬฺหาย  อวฏ ิตตฺตา  จ  เพราะ 
        ความท่ีแหงเรา  ท. เปนผูต้ังลงแลว  ดวยความเพียร 
        อันมั่น  ในอุบายเปนเครื่องแนะนําของบัณฑิตผู 
        ฉลาดดวย  (อมฺหาก)  ภยภรีุตาย  จ  เพราะความท่ี 
        แหงเรา  ท. เปนผูขลาดตอภัยดวย  โส  โสตฺถิภาโว 
        อง ความเปนแหงความสวัสดีนั้น  ภเยน  จากภัย 
        มหตา  อันใหญ  (อโหสิ)  ไดมแีลว  เม  แกเรา 
        อิติ  ดังน้ี 
มหาสตฺเตน  อันอันพระมหาสัตว ราชกุเล  ครั้นเมือ่พระราชตระกูล  ปตฺเต 
ถึงแลว  ชีวิตกฺขย ซึ่งความส้ินไปแหงชีวิต  วเสน ดวยอํานาจ  รกฺขสีน 
ของผีเสื้อ  ท.  ปตฺตาภิเสเกน   ูมีอภิเษกอันถึงแลว  นิสินฺเนน  ผู 
ประทับนั่งแลว  ราชาสเน  เหนือพระราชอาสน  เหฏา  ในภายใต 
เสตจฺฉตฺตสฺส  แหงฉัตรอันขาว  โอโลเกตฺวา  ทรงแลดูแลว  สริิสมฺปตฺตึ 
ซึ่งสมบัติอันเปนสิริ  อตฺตโน  ของพระองค  วตฺวา  ตรัสแลววา  วิริย 
นาม  ชื่อ  อ.  ความเพียร  เอต  นี้ สตฺเตหิ  อันสัตว  ท. กตฺตพิพเอว 
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พึงกระทํานั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  อุทานิต  ทรงเปลงแลว  อุทานวเสน 
ดวยอํานาจแหงอุทาน  ชาตก  ยังชาดก  สโมธาเนตฺวา  ทรงใหต้ังลง 
พรอมแลว (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา  ตถาป  แมในกาลน้ัน  ตุมฺเห 
อ. เธอ  ท. ปฺจชนา  เปนชน ๕  คน (หุตฺวา)  เปน  อาวุธหตฺถา 
ผูมีอาวุธในมือ  ปริวาเตฺวา  แวดลอมแลว  มหาสตฺต ซึ่งพระมหาสัตว 
นิกฺขมนิต  ผูเสด็จออกไปอยู  คหณตฺถาย  เพื่อประโยชนแกอันยึดเอา 
ตกฺกสิลรชฺช  ซึ่งความเปนแหงพระราชาในเมืองตักกสิลา  คจฺฉนฺตา 
ไปอยู  มคฺค  สูหนทาง  อสวุตา  ไมสํารวมแลว  รูปารมฺมณาทีสุ 
อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท.  มีอารมณคือรูปเปนตน  รกฺขสีหิ  อุปนีเตสุ 
อันอันผีเสื้อ  ท. นําเขาไปแลว  จกฺขุทฺวาราทิวเสน  ดวยอํานาจแหง 
ทวารมีทวารคือจักษุเปนตน  อนฺตรามคฺเค  ในระหวางแหงหนทาง 
อวตฺติตฺวา  ไมประพฤติแลว  โอวาเท  ในโอวาท  ปณฺฑิตสฺส  ของ 
บัณฑิต  โอโลกยนฺตา  แลดูอยู  รกฺขสีหิ  ขาทิตา  ผูอันผีเสื้อ ท. 
เค้ียวกินแลว  ปาปุณิตฺถ  ถงึแลว  ชีวิตกขฺย  ซึ่งความส้ินไปแหงชีวิต 
ปน  สวนวา  ราชา  อ. พระราชา  สวุโต  ผูทรงสํารวมแลว  เตสุ 
อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท. เหลาน้ัน  อนาทยิตฺวา  ไมทรงเอ้ือเฟอแลว 
ยกฺขินึ  ซึ่งนางยักษิณี  เทววณฺณ  ผูมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงเทวดา 
อนุพนฺธนิตป  ผูแมติดตามอยู  ปฏ ิโต  ขางหลัง  ปฏ ิโต  ขางหลัง 
คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  ตกฺกสิล  สูเมืองตักกสิลา  โสตฺถินา  โดยสวัสดี 
ปติโต  ทรงถึงแลว  รชชฺ  ซึ่งความเปนแหงพระราชา  (ตทา)  ใน 
กาลน้ัน  อหเอว  เปนเราน่ันเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  
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ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังนี้  วตฺวา  ตรัสแลววา  ทฺวารานิ  อ. ทวาร  ท. 
สพฺพานิป  แมทั้งปวง  ภิกฺขุนา  นาม  ชื่ออันภิกษุ  สวริตพฺพานิ  พึงสํารวม 
หิ  เพราะวา  (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  เอตานิ  ทฺวารานิ  สวริตฺวาเอว  สํารวม 
แลว  ซึ่งทวาร  ท.เหลาน่ันนั่นเทียว  ปมุจฺจติ  ยอมหลุดพน  สพฺพทุกฺขา   
จากทุกขทั้งปวง  อิติ  ดังนี้  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม 
อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        สวโร  อ. การสํารวม  จกฺขุนา  ดวยจักษุ  สาธุ 
        เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน 
        สวโร  อ. ความสํารวม  โสเตน  ดวยหู  สาธ ุเปน 
        คุณยังประโยชนใหสาํเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  สวโร 
        อ. ความสํารวม  ฆาเนน  ดวยจมกู  สาธ ุ เปนคุณ 
        ยังประโยชนใหสําเรจ็  (โหติ)  ยอมเปน  สวโร 
        อ. ความสํารวม  ชิวหฺาย  ดวยลิน้  สาธุ  เปนคุณยัง 
        ประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  สวโร  อ. 
        การสํารวม  กาเยน  ดวยกาย  สาธุ  เปนคุณยงั 
        ประโยชนใหสําเร็จ (โหติ)  ยอมเปน  สวโร  อ. 
        การสํารวม  วาจาย  ดวยวาจา  สาธุ  เปนคุณยัง 
        ประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  สวโร 
        อ. ความสํารวม  มนสา  ดวยใจ  สาธุ  เปนคุณยัง 
        ระโยชนใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  สวโร  อ. 
        การสํารวม  สพฺพตฺถ  ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท.  ทัง้ปวง  
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        สาธุ  เปนคุณยังประโยชนใหสําเรจ็  (โหติ)  ยอม 
        เปน  ภกิฺขุ  อ. ภิกษ ุ สวุโต  ผูสํารวมแลว  สพฺพตฺถ 
        ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท. ทั้งปวง  ปมจฺุจติ   ยอม  
        หลุดพน  สพฺพทุกขฺา  จากทุกขทั้งปวง  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (วินิจฺฉโย)  อ. วินิจฉัย  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา 
(ปเท) ในบทวา  จกฺขุนา  อิติ  ดังนี้เปนตน  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
(เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  หิ  ก ็ ยทา  ในกาลใด  รูปารมฺมณ  อ. 
อารมณคือรูป  อาคจฺตฺติ  ยอมมา  อาปาถ  สูคลอง  จกฺขุทฺวาเร  ใน 
ทวารคือจักษุ  ภิกฺขุโน  ของภิกษุ  ตทา  ในกาลน้ัน (ภิกฺขุโน) 
เมื่อภิกษุ  อรชนฺตสฺส  ไมกําหนัดอยู  อิฏารมฺมเณ  ในอารมณอันอันบุคคล 
ปรารถนาแลว  อทุสฺสนฺตสฺส  ไมประทุษรายอยู  อนิฏารมฺมเณ  ใน 
อารมณอันอันบุคคลไมปรารถนาแลว  โมห  อนุปปฺาเทนฺตสฺส  ไมยังความ 
หลงใหเกิดข้ึนอยู  อสมเปกฺขเน  ในเพราะความเพงเล็งอันไมสม่ําเสมอ 
สวโร  อ. ความสํารวม  คือวา  ถกน  อ. ความกั้น  คือวา  ปทหน 
อ.  ความปด  คือวา คุตฺติ  อ. ความคุมครอง  (ภิกฺขุนา)  กตา  นาม 
ชื่อวาเปนกิริยาอันภิกษุกระทําแลว  ตสฺมึ  ทฺวาเร  ในทวารนั้น โหติ 
ยอมเปน  สวโร  อ. การสํารวม  จกฺขุนา  ดวยจักษุ  โส  นั้น  เอวรูโป 
อันมีรูปอยางนี้  ตสฺส  ภิกขฺุโน   แหงภิกษุนั้น  สาธุ  เปนคุณยังประโยชน 
ใหสําเร็จ  (โหติ)  ยอมเปน  ฯ  นโย  อ.นัย  เอโสเอว  นี้นั่นเทียว 
โสตทฺวาราทีสุ  ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท.  มีทวารคือโสตะเปนตน ฯ  
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        ปน  ก ็ สวโร  วา  อ. การสํารวมหรือ  อสวโร  วา  หรือวา 
อ. การไมสํารวม  น  อุปปฺชฺชติ  ยอมไมเกิดข้ึน  จกฺขุทฺวาราทีสุเอว   
ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท.  มทีวารคือจักษุเปนตนนั่นเทียว  ปน  แตวา  เอโส 
สวราสวโร  อ. การสํารวมและการไมสํารวมน้ี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณ- 
ฑิต  ลพฺภติ  ยอมได  ชวนวีถิย  ในวิถแีหงชวนจิต  ปุรโต  ขางหนา 
หิ  จริงอยู ตทา  ในกาลน้ัน  อสวโร  อ. การไมสํารวม อุปฺปชฺชนฺโต 
เมื่อจําเกิดข้ึน  อย  ปฺจวิโธ  เปนอกศุลธรรมมีอยางหาน้ี  อิติ  คือ 
อสฺสทฺธา  อ. ความไมเชื่อ  อกฺขนฺติ  อ. ความไมอดทน  โกสชชฺ 
อ. ความเกียจคราน  มุฏสจฺจ อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีสติอันหลง 
แลว  อฺาณ  อ. ความไมรู  (หุตฺวา)  เปน  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
ลพฺภติ  ยอมได  อกุสลวีถิย  ในวิถีแหงอกุศล ฯ สวโร  อ. การสํารวม 
อุปฺปชฺชนฺโต  เมื่อเกิดข้ึน อย  ปฺจวิโธ  เปนกุศลธรรมอันมีอยางหาน้ี 
อิติ  คือ  สทธฺา  อ. ความเชื่อ  ขนฺติ  อ.  ความอดทน  วิริย  อ. ความ 
เพียร  คือ  สทฺธา  อ. ความเชื่อ  ขนฺติ  อ. ความอดทน  วิริย  อ.ความ 
เพียร  สติ  อ.  ความระลึกได  าณ  อ. ความรู  (หุตฺวา)  เปน 
(ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  ลพฺภติ  ยอมได  กุสลวีถิย  ในวิธีแหงกศุล ฯ 
        ปน  ก ็ ปสาทกาโยป  อ. ปสาทกายก็ดี  โจปนกาโยป  อ. โจปน- 
กายก็ดี  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  ลพฺภติ  ยอมได  เอตฺถ  ปททฺวเย 
ในหมวดสองแหงบทวา  กาเยน  สวโร  อิติ  ดังน้ี ฯ  ปน  ก ็ เอต 
ปสาทกายโจปนกายชาต อ. ปสาทกายและโจปนกายน่ัน  อุภยป  แม- 
ทั้งสอง  กายทฺวารเอว  เปนทวารคือกายน่ันเทียว  (โหติ)  ยอมเปน 
สวราสวโร  อ. การสํารวมและการไมสํารวม  (สตฺถารา)  อันพระ-  
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ศาสดา  กถิโต  ว  ตรัสแลวเทียว  ตตฺถ  ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท. เหลา  
นั้นหนา  ปสาททฺวาเร  ในทวารคือปสาท ฯ  ปาณาติปาตอทินฺนาทาน- 
มิจฺฉาจารา  อ. ปาณาติบาตและอทินนาทานและมิจฉาจาร ท. ตวตฺถุกา 
อันมีปสาททวารนั้นเปนท่ีต้ัง  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา (กถิตา) 
ตรัสแลว  โจปนทฺวาเรป   แมในโจปนทวาร ฯ  ปน  ก็  ต ทฺวาร 
อ. ทวารน้ัน  (ภิกฺขุนา)  อสวุต  ชื่อวาเปนทวารอันภิกษุไมสํารวมแลว 
เตหิ  อกุสลธมฺเมหิ เพราะอกุศลธรรม  ท.เหลาน้ัน  อุปฺปชฺชนฺเตหิ 
อันเกิดข้ึนอยู  อกุสลวีถิย  ในวิถีแหงอกุศล  สทฺธึ  กับ  เตหิ  ปสาท- 
ทฺวารโจปนทฺวาเรหิ  ดวยปสาททวารและโจปนทวาร  ท.เหลาน้ัน  โหติ 
ยอมเปน  (ต  ทฺวาร)  อ. ทวารนั้น  (ภิกขฺุนา)  สวุต  ชื่อวาเปน 
ทวารอันภิกษุสํารวมแลว  ปาณาติปาตาเวรมณีอาทีหิ  กุสลธมฺเมหิ 
เพราะกุศลธรรม  ท. มีเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน 
อุปฺปชฺชนฺเตหิ  อันเกิดข้ึนอยู กุสลวีถยิ ในวิถีแหงกุศล  (โหติ) 
ยอมเปน ฯ 
        โจปนวาจา  อ. โจปนวาจา  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา (กถิตา) 
ตรัสแลว  เอตฺถอป  ปททวฺเย  ในหมวดสองแหงบทแมนี้วา  สาธุ 
วาจาย  อิติ  ดังน้ี ฯ  ต  ทวฺาร  อ. ทวารน้ัน  (ภิกฺขุนา)  อสวุต 
ชื่อวาเปนทวารอันภิกษุไมสํารวมแลว  มุสาวาทาทีหิ  วจีทุจฺจริเตหิ 
เพราะวจีทุจริต  ท.  มีมุสาวาทเปนตน อุปฺปชฺชนฺเตหิ  อันเกิดข้ึนอยู 
สทฺธึ  พรอม  ตาย  โจปนวาจาย  ดวยโจปนวาจานั้น  โหติ  ยอมเปน 
(ต  ทฺวาร)  อ. ทวารน้ัน  (ภิกฺขุนา)  สวุต  ชื่อวาเปนทวารอันภิกษุ  
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สํารวมแลว  มุสาวาทาเวรมณีอาทีหิ วิรตีหิ  เพราะวิรัติ  ท. มีเจตนา 
เปนเครื่องงดเวนจากมุสาวาทเปนตน  (อุปฺปชฺชนฺเตหิ)  อันเกิดข้ึนอยู  
(สทฺธึ)  พรอม  (ตาย  โจปนวาจาย)  ดวยโจปนวาจานั้น  (โหติ) 
ยอมเปน  ฯ   
        อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา  อ. อกศุลธรรม  ท. มีอภิชฌาเปนตน 
สทฺธึ  พรอม  มเนน  ดวยใจ  อฺเน  อ่ืน  ชวนมนโต  จากใจดวง 
แลนไป  นตฺถิ  ยอมไมมี  เอตฺถอป  ปททฺวเย  ในหมวดสองแหงบท 
แมนี้วา  มนสา  สวโร  อิติ  ดังนี้ ฯ  ปน แตวา  ต  ทฺวาร  อ. ทวารน้ัน 
(ภิกฺขุนา)  อสวุต  ชื่อวาเปนทวารอันภิกษุไมสํารวมแลว  อภิชฺฌาทีหิ 
อกุสลธมฺเมหิ  เพราะอกุศลธรรม  ท. มีอภิชฌาเปนตน  อุปฺปชชฺนฺเตหิ 
อันเกิดข้ึนอยู ชวนกฺขเณ  ในขณะแหงชวนจิต  มโนทฺวาเร  ในมโน- 
ทวาร  โหติ  ยอมเปน  (ต  ทฺวาร)  อ. ทวารนั้น  (ภิกขฺุนา)  สวุต 
ชื่อวาเปนทวารอันภิกษุสํารวมแลว  อนภิชฺฌาทีหิ  กุสลธมฺเมหิ  เพราะ 
กุศลธรรม ท. มีอนภิชฌาเปนตน  (อุปปฺชฺชนฺเตหิ)  อันเกิดข้ึนอยู 
(ชวนกฺขเณ)  ในขณะแหงชวนจิต  (มโนทฺวาเร)  ในมโนทวาร 
(โหติ)  ยอมเปน  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา สวโร  อ. การสํารวม  สพฺเพสุป 
ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท. แมทั้งปวง  จกฺขุทฺวาราทีสุ  มีทวารคือจักษุ 
เปนตน  เตสุ เหลาน้ัน  สาธุ  เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ  (โหติ) 
ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  สาธุ 
สพฺพตฺถ  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        หิ  ก ็ อฏ  สวรทฺวารานิ  จ อ.  ทวารอันเปนเหตุอันภิกษุสํารวม 
ท.  ๘  ดวย  อฏ  อสวรทฺวารานิ  จ  อ. ทวารอันเปนเหตุอันภิกษุไม 
สํารวม  ท. ๘  ดวย  (สตฺถารา) อันพระศาสดา  กถิตานิ  ตรัสแลว  
เอตฺตาวตา  วจเนน  ดวยพระดํารัสอันมีประมาณเทาน้ี ฯ ภิกฺขุ 
อ. ภิกษุ   ิโต  ผูต้ังอยูแลว  อสวรทฺวาเรสุ  ในทวารอันเปนเหตุอัน 
ภิกษุไมสํารวม  ท. อฏสุ  ๘  เตสุ  เหลาน้ัน  น  มุจฺจติ  ยอมไมพน 
สกลวฏฏมูลกทุกฺขโต  จากทุกขอันมีวัฏฏะเปนมูลท้ังส้ิน  ปน  สวนวา 
 ิโต  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุผูต้ังอยูแลว  สวรทวฺาเรสุ  ในทวารอันเปนเหตุ 
อันภิกษุสํารวม ท. มุจฺจติ  ยอมพน  วฏฏมลูกทุกฺขโต  จากทุกขอันมี 
วัฏฏะเปนมูล  สพฺพสฺมาป  แมทั้งปวง  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น 
(วจน)  อ. พระดํารัสวา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  สวุโต  ผูสํารวมแลว 
สพฺพตฺถ  ทฺวาเรสุ  ในทวาร  ท. ทั้งปวง  ปมุจฺจติ  ยอมหลุดพน 
สพฺพทุกฺขา  จากทุกขทั้งปวง  อิติ  ดังนี้  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา 
วุตฺต  ตรัสแลว ฯ  
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                                     เรือ่งภิกษุฆาหงส  
        ๑๔.  ๕๕/๘  ต้ังแต  สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว  อิม  อตีต 
วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลวน้ี  ชาตก ยังชาดก  สโมธาเนตฺวา  ทรงให 
ต้ังลงพรอมแลว  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา 
        (ตทา)      คณิกา    (เอตรหิ)       อปฺุปลวณฺณา 
        (อโหสิ)  จ   อ. หญิงแพศยา ในกาลน้ัน  เปนภิกษุณ ี
        ชื่อวาอบุลวรรณา  ไดเปนแลว ในกาลบัดน้ีดวย  ตทา 
        โทวาริโก  (เอตรหิ)  ปุณโณ  (อโหสิ)  จ อ. บคุคล 
        ผูรักษาซ่ึงประตู  ในกาลน้ัน  เปนภิกษุชื่อวาปุณณะ 
        ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย  (ตทา)  วชฺชุคาโห 
        (เอตรหิ)  กจฺจาโน  (อโหสิ)  จ  อ. อํามาตยผู 
        ถือเอาซ่ึงเชือก  ในกาลน้ัน  เปนภิกษุชื่อวากัจจานะ 
        ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย  (ตทา)  โทณมาตา 
        (เอตรหิ)  โกลิโต  (อโหสิ)  จ  อ.  อํามาตยผู 
        ตวงดวยทะนาน  ในกาลน้ัน  เปนภิกษุชื่อวาโกลิตะ 
        ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย  ตทา  เสฏ ี  (เอตรหิ)  
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        สารีปุตฺโต  (อโหสิ)   จ  อ.  เศรษฐี  ในกาลน้ัน 
        เปนภิกษุชื่อวาสารีบตุร  ไดเปนแลว  ในกาลบดัน้ี 
        ดวย  (ตทา)  สารถิ  (เอตรหิ)  อนุรุทฺโธ   
        (อโหสิ)  จ  อ.  นายสารถี  ในกาลน้ัน  เปนภกิษ ุ
        ชื่อวาอนุรุทธะ  ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย 
        (ตทา)  พฺราหฺมโณ  (เอตรหิ)    กสฺสโป  เถโร 
        (อโหสิ)  จ  อ. พราหมณ  ในกาลนั้น  เปนพระ 
        เถระชื่อวากัสสปะ  ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย 
        (ตทา)  อุปราชา  (เอตรหิ)  นนฺทปณฺฑิโต 
        (อโหสิ)  จ  อ. อุปราช  ในกาลน้ัน  เปนภิกษ ุ
        ชื่อวานันทบัณฑิต  ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย 
        (ตทา)  มเหสี (เอตรหิ)  ราหุลมาตา  (อโหสิ) 
        จ  อ.  พระมเหส ี ในกาลน้ัน  เปนพระมารดาของ 
        พระกมุารพระนามวาราหุล  ไดเปนแลว  ในกาล 
        บัดน้ีดวย  (ตทา)  ชเนตฺติกา  (เอตรหิ)  มายา- 
        เทวี  (อโหสิ)  จ  อ. พระชนนี  ในกาลน้ัน  เปน 
        พระนางมายาเทวี  ไดเปนแลว  ในกาลบัดน้ีดวย 
        (ตทา)  กุรุราชา  (เอตรหิ)  โพธิสตฺโต  (อโหสิ) 
        จ  อ. พระราชาพระนามวากุรุ  ในกาลน้ัน  เปน 
        พระโพธิสัตว  ไดเปนแลว   ในกาลบัดน้ีดวย  
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        ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  ธาเรถ  จงทรงจํา  ชาตก  ซึ่ง 
        ชาดก  เอว  อยางน้ี  อิติ  ดังน้ี   
วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ปณฺฑิตา  อ. บัณฑิต  ท. ปุพฺเพ 
ในกาลกอน  กุกฺกุจฺเจ  ครัน้เมื่อความรังเกียจ  อปฺปมตฺตเกป  แมอันมี 
ประมาณอันนอย  อุปฺปนเฺน  เกิดข้ึนแลว  กรึสุ  กระทําแลว  สีลเภท 
ซึ่งความแตกแหงศีล  อตฺตโน  ของตน  อาสงฺก  ใหเปนเครื่องรังเกียจ 
เอว  อยางนี้  ปน  สวนวา  ตฺว  อ. เธอ  ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  สาสเน 
ในศาสนา  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจา  มาทิสสฺส ผูเชนกับดวยเรา 
กโรนฺโต  กระทําอยู  ปาณาติปาต  ซึ่งปาณาติบาต  อกาสิ  ไดกระทําแลว 
กมฺม  ซึ่งกรรม  อติภาริย  อันหนักยิ่ง  ภิกฺขุนา  นาม  ชื่ออันภิกษุ 
สฺเตน  พึงเปนผูสํารวมแลว หตฺเถหิ  จ  ดวยมือ  ท. ดวย  ปาเทหิ 
จ  ดวยเทา  ท. ดวย วาจาย  จ  ดวยวาจาดวย  ภวิตพฺพ  พึงเปน อิติ 
ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึงพระคาถา  อิม  นี้วา 
        (โย  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลใด  หตฺถสฺโต 
        เปนผูสํารวมแลวดวยมือ  ปาทสฺโต  เปนผู 
        สํารวมแลวดวยเทา  วาจาสฺโต เปนผูสํารวม 
        แลวดวยวาจา  สฺตตฺตโม  เปนผูมีตนอันสํารวม 
        แลว  อชฺฌตฺตรโต  เปนผูยินดีแลวในธรรมอันเปน 
        ไปในภายใน  สมาหโิต  เปนผูต้ังมั่นดวยดีแลว  
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        เอโก  เปนคนเดียว  สนฺตุสิโต  เปนผูยินดีดวยดี 
        แลว  (โหติ)  ยอมเปน  (ปณฺฑิตา)  อ. บัณฑิต 
        ท.   อาหุ  กลาวแลว  ต ปุคฺคล  ซึง่บุคคลนั้นวา   
        ภิกขฺุ  เปนภิกษุ  (อติิ)  ดังน้ี  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หตฺถสฺโต ชื่อวาเปนผูสํารวมแลว 
ดวยมือ  อภาเวน  เพราะความไมมี หตฺถกีฬาปนาทีน อาการาน  วา 
แหงอาการ  ท. มีการยังมือใหเลนเปนตนหรือ  หตฺฌถน  ปเรส ชนาน 
ปหรณาทีน  การณาน วา  หรือวาแหงเหตุ  ท.  มีการประหาร  ซึง่ชน 
ท. เหลาอ่ืน  ดวยมือ  เปนตน  (อิติ)  ดงัน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ ในบท 
ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  หตฺถสฺโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
นโย  อ. นัย  เอโสเอว  นี้นั่นเทียว  ทติุยปเทป  แมในบทที่สอง ฯ 
ปน  ก ็ วาจาสฺโจ  ชื่อวาเปนผูสํารวมแลวดวยวาจา  อกรณโต 
เพราะอันไมกระทํา  มุสาวาทาทีน  วจีทุจฺจริตาน  ซึ่งวจีทุจริต  ท. ม ี
มุสาวาทเปนตน  วาจาย  ดวยวาจา ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สฺตตฺตภาโว  เปนผูมีอัตภาพอัน 
สํารวมแลว   (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา สฺตตฺตโม  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  อการโก  เปนผูไมกระทํา  กายจลน- 
สีสุกฺขิปนภมุกวิการาทีน  อาการาน ซึ่งอาการ  ท.  มีการยังกายใหหว่ัน - 
ไหวและการยกข้ึนซึ่งศีรษะและวิการแหงค้ิวเปนตน อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  รโต  เปนผูยินดีแลว  กมมฺฏานภาวนาย 
ในการยังกรรมฐานใหเจริญ  โคจรชฌฺตฺตสงฺขาตาย  อันอันบัณฑิตนับ 
พรอมแลววาธรรมอันเปนไปในภายในอันเปนอารมณ  (อิติ)  ดังน้ี 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  อชฺฌตฺตรโต  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  สมาหิโต  เปนผูต้ังม่ันดวยดีแลว  สฏุ ุ 
โดยดี  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสสฺ) แหงบทวา  สมาหิโต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  เอกวิหารี  เปนผูมีปกติอยูคนเดียว 
หุตฺวา  เปน  ตุสิโต  เปนผูยินดีแลว  สฏุ ุ  โดยดี  คือวา  ตุฏมานโส 
เปนผูมีฉันทะอันมีในใจอันยินดีแลว  อธิคเมน  ดวยมรรคและผลเปน 
เครื่องบรรลุ  อตฺตโน  ของตน  ปฏาย   จําเดิม  วิปสฺสนาจารโต 
แตอันประพฤติซึ่งวิปสสนา  (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวด 
สองแหงบทวา  เอโก  สนฺตุสิโต  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        หิ  จริงอยู  เสขา  อ. พระเสขะ  ท.  สพฺเพป  แมทั้งปวง  กตฺวา 
กระทําแ  ปุถชฺุชนกลฺยาณก  ซึ่งปุถชุนและกัลยาณเชน  อาทึ  ใหเปนตน 
สนฺตุสนฺติ  ยอมยินดีดวยดี  อธิคเมน  ดวยมรรคและผลเปนเครื่องบรรล ุ
อตฺตโน  ของตน  อิติ  เพราะเหตุนั้น  (เต  เสขา)  อ. พระเสขะ 
ท. เหลาน้ัน  สนฺตุสิตา  ชื่อวาเปนผูยินดีดวยดีแลว  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
ปน  สวนวา  อรหา  อ. พระอรหันต  เอกนฺตสนฺตุสิโต  ว  เปนผูยินดี 
ดวยดีแลวโดยสวนเดียวเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  เอต  ปททฺวย 
อ. หมวดสองแหงบทน้ีวา (เอโก  สนตฺุสิโต  อิติ)  ดังน้ี (สตฺถารา)  
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อันพระศาสดา  วุตฺต  ตรสัแลว  สนฺธาย  ทรงหมายเอา  ต  อรหนฺต 
ซึ่งพระอรหันตนั้น ฯ    
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                                   เรื่องโกกาลิกภิกษุ 
        ๑๕. ๕๘/๔  ต้ังแต  ต  ตถา  หเสหิ  นียมาน คามทารกา 
เปนตนไป.   
        คามทารกา  อ. เด็กในบาน  ท.  ทสิฺวา เห็นแลว ต  กจฺฉป 
ซึ่งเตาน้ัน  หเสหิ  นียมาน  ตัวอันหงส  ท. นําไปอยู  ตถา  เหมือน 
อยางนั้น  อาหสุ  กลาวแลววา  หสา  อ.หงส  ท.  เทฺว  ๒  หรนติฺ 
นําไปอยู  กจฺฉป  ซึ่งเตา  ทณฺเฑน  ดวยทอนไม  อิติ  ดังนี้ ฯ  กจฺฉโป 
อ. เตา  วตฺตุกาโม  เปนผูใครเพ่ืออันกลาววา  ยทิ  ผิวา  สหายกา  อ. 
สหาย  ท.  เนนฺติ  นําไปอยู  ม  ซึ่งขาไซร  ทฏุเปตา  แนะเด็กเปรต 
ผูชั่วราย ท. กึ  ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร  ตุมฺหาก  ของเธอ  ท. 
เอตฺถ  วตฺถุมหฺิ  ในเรื่องนี้  อิติ  ดังนี้  (หุตฺวา)  เปน  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ปลอยแลว  ทณฺฑก  ซึ่งทอนไม  ฑสนฏานโต  จากท่ีอันเปนที่คาบ 
(อตฺตโน)  สมฺปตฺตกาเล  ในกาลแหงตนถึงพรอมแลว  พาราณสีนคเร 
ในพระนครชื่อวาพาราณสี  หสาน  สีฆเวคตาย  เพราะความท่ีแหงหงส 
ท. เปนสัตวมีกําลังเร็ว  ปติตฺวา  ตกแลว  ราชงฺคเณ  ที่เนินของพระราชา 
ภิชฺชิ  แตกแลว  ทฺวิธา  โดยสวนสอง ฯ  
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        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว อิม  อตีต 
วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลวน้ี  พหุภาณิชาตก  ยังชาดกอันบัณฑิต   
กําหนดแลวดวยเตาตัวมีปกติกลาวมาก  ทุกนิปาเต  ในทุกนิบาต  อิม 
นี้วา    
        กจฺฉโป  อ. เตา  วฺยาหร  เมื่อเปลง  คิร  ซึ่งวาจา 
        อวธ ิ วต  ไดฆาแลวหนอ  อตฺตาน  ซึ่งตน  กฏสฺม ึ
        ครั้นเมือ่ไม  (อตฺตนา)  อันตน  สคฺุคหิตสฺมึ 
        คาบไวดีแลว  วธิ  ฆาแลว  (อตฺตาน)  ซึ่งตน 
        วาจาย  ดวยวาจา  สกิยา  อันเปนของตน นรวรี- 
        เสฏ  ขาแตพระองคผูทั้งแกลวกลาท้ังประเสริฐ 
        ที่สุดในนระ  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ทิสฺวา 
        เห็นแลว  เอตป  การณ  ซึ่งเหตุแมนั่น  ปมฺุเจ 
        พึงเปลง  วาจ  ซึ่งวาจา  กุสล  อนัฉลาด น 
        (ปมฺุเจ) ไมพึงเปลง  อติเวล  วาจ ซึ่งวาจา 
        อันลวงซึ่งเวลา  ตฺว  อ. พระองค  ปสฺสสิ  ยอม- 
        ทรงเหน็  กจฺฉป  ซึง่เตา  คต  ตัวถึงแลว  วฺยสน 
        ซึ่งความยอยยับ  พหุภาเณน  เพราะอันกลาวมาก 
        อิติ  ดังน้ี 
วิตฺถาเรตฺวา  ทรงใหพิสดารแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดกูอน 
ภิกษุ  ท.  ภิกขฺุนา  นาม  ชือ่อันภิกษุ  มุขสฺเตน  พึงเปนผูสํารวม 
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แลวดวยปาก  สมจารินา  พึงเปนผูมีปกติประพฤติสม่ําเสมอ  อนุทฺธเตน 
พึงเปนผูไมฟุงซานแลว  นิพฺพุตจิตฺเตน  พึงเปนผูมีจิตอันดับแลว  ภวิตพฺพ 
พึงเปน  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา   
        โย  ภิกขฺุ  อ. ภิกษใุด  มุขสฺโต  ผูสํารวมแลว 
        ดวยปาก  มนฺตภาณี  ผูมีปกติกลาวดวยความรู 
        อนุทฺธโต  ผูไมฟุงซานแลว  ทีเปติ  ยอมแสดง 
        อตฺถ   จ  ซึ่งอรรถดวย  ธมฺม จ  ซึง่ธรรมดวย  ภาสิต 
        อ.  ภาษติ  ตสฺส ภิกฺขโุน  ของภิกษุนั้น  มธุร 
        เปนคําไพเราะ  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา สฺโต  ชื่อวาผูสํารวมแลว  มุเขน 
ดวยปาก  อวทนตาย  เพราะความเปนคืออันไมกลาว  (วจนาน) 
ซึ่งคํา  ท. อันมีคําวา  ตฺว  อ. ทาน  ทชุชฺาโต เปนผูเกิดชั่วแลว 
(อสิ)  ยอมเปน ตฺว  อ. ทาน  ทุสฺสีโล  เปนผูมีศีลชั่ว (อสิ) ยอม 
เปน  อิติอาทีน  ดังนี้เปนตน  ทาสจณฺฑาลาทโยป  ชเน กะชน ท. 
แมมีทาสและคนจัณฑาลเปนตน  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท 
ท.เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  มุขสฺโต  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปฺา  อ. ปญญา  (ภควตา) อันพระ 
ผูมีพระภาคเจา  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียก  มนฺตา  วามันตา  ภณนสีโล 
ผูมีปกติกลาว  ตาย  มนฺตาย  ดวยปญญาชื่อวามันตานั้น  (อิติ)  ดังนี้ 
(ปทสฺส) แหงบทวา  มนฺตภาณี  อิติ  ดังนี้  ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นิพฺพุตจิตฺโต   ผูมีจิตอันดับแลว  (อิติ) 
ดังน้ี    (ปทสสฺ)  แหงบทวา  อนุทฺธโต  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  กเถติ  ยอมกลา  ภาสิตตฺถ จเอว  ซึ่ง 
อรรถแหงภาษิตดวยน่ันเทียว  เทสนาธมฺม  จ  ซึ่งธรรมคือเทศนาดวย 
(อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  อตฺถ 
ธมฺมฺจ  ทีเปติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ภาสิต  อ. ภาษิต  ภิกฺขุโน  ของภิกษุ 
เอวรูปสฺส  ผูมีรูปอยางนี้  มธุร  นาม  ชือ่วาเปนคําไพเราะ  (โหติ) 
ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  มธุร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  ปน  ก็  โย  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุใด  อตฺถเอว 
ยังอรรถนั่นเทียว  สมฺปาเทติ   ยอมใหถึงพรอม  ปาลึ ยังพระบาลี  น 
สมฺปาเทติ  ยอมไมใหถึงพรอม  ปาลึเอว  ยังพระบาลีนั่นเทียว  สมฺปา- 
เทติ  ยอมใหถึงพรอม  อตฺถ  ยังอรรถ  น  สมฺปาเทติ  ยอมไมใหถึง 
พรอม  วา  ปน  ก็หรือวา  อุภย  อตฺถปาลิวจน  ยังคําคืออรรถและ 
พระบาลี  ทั้งสอง  น  สมปฺาเทติ  ยอมไมใหถึงพรอม ภาสิต  อ. ภาษิต 
ตสฺส  ภิกฺขุโน  ของภิกษุนั้น  มธุร  นาม  ชื่อวาเปนคําไพเราะ  โหติ 
ยอมเปน  น  หามิได  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                       เรื่องภิกษุคบฝายอ่ืนรูปใดรูปหน่ึง 
        ๑๖.  ๖๒/๗  ต้ังแต  อถ  น  ภควา  กิฺจาป  ลทฺธึ  น 
เปนตนไป.    
        อถ  ครัง้น้ัน  ภควา  อ.พระผูมีพระภาคเจา  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ติว  อ. เธอ น  โรเจสิ  ยอมไมชอบใจ  ลทฺธ ึ ซึ่งลัทธิ  กิฺจาป 
แมโดยแท  ปน  ถึงอยางนั้น  ตฺว  อ. เธอ  วิจรสิ  ยอมเที่ยวไป 
โรเจนฺโต  วิย  เพียงดังวาชอบใจอยู ลทฺธึ  ซึ่งลัทธ ิ ทิฏทิฏานเอว 
ชนาน  ของชน  ท. ผูอันตนเห็นแลวและเห็นแลวน่ันเทียว  ตฺว  อ. 
เธอ  กโรส ิ ยอมกระทํา  เอว  อยางนี้  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว 
น  หามิได  ตฺว อ. เธอ  เอวรูโปเอว  เปนผูมีรูปอยางนี้นั่นเทียว  (อสิ) 
ยอมเปน  ปพฺุเพป  แมในกาลกอน  อิติ  ดังนี้  น  ภิกฺขุ  กะภิกษุนั้น  ภิกฺขูหิ 
ยาจิโต  ผูอันภิกษุ  ท. ทูลวิงวอนแลววา ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  (เอโส 
ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนี้  อมฺเหหิ  อันขาพระองค  ท.  ทิฏโ  เห็นแลว  สาม 
เอง  อิทานิ  ในกาลน้ี  ตาว  กอน  ปน  แตวา เอโส  ภิกฺขุ อ. ภิกษุนี้ 
โรเจนฺโต  ชอบใจอยู  ลทฺธึ  ซึ่งลัทธ ิ เกส  ชนาน ของชน  ท. เหลาไหน 
วิจริ  เที่ยวไปแลว  ปุพฺเพ  ในกาลกอน  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท. 
อาจิกฺขถ  ขอจงตรัสบอก  โน  แกขาพระองค  ท. เถิด  อิติ  ดังนี้ 
อาหริตฺวา  ทรงนํามาแลว  อตีต  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว  มหิลา-  
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มุชชาตก  ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยชางชื่อวามหิลามุข  อิม 
นี้วา 
        มหิลามโุข  อ. ชางชือ่วามหิลามขุ  นิสมมฺ  ใครครวญ 
        แลว  วโจ  ซึ่งคํา  ปุราณโจราน  ของโจรผูมีใน   
        กอน  ท.  โปถย  โบยอยู  อนุจาร ึ ซึ่งบุคคลผูมี 
        ปกติเท่ียวไปตาม  นิสมฺม  ใครครวญแลว  วโจ 
        ซึ่งคํา  สุสฺตาน  หิ  สมณาน  ของสมณะ  ท. 
        ผูสํารวมดวยดีแลวแล  คชุตฺตโม  เปนชางตัวสูงสุด 
        (หุตฺวา)  เปน  อฏ  ไดต้ังอยูแลว  สพฺพคุเณสุ 
        ในคุณท้ังปวง  ท. อิติ ดังน้ี 
วิตฺถาเรตฺวา  ทรงใหพิสดารแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดกูอน- 
ภิกษุ  ท. ภิกขฺุนา  นาม  ชือ่อันภิกษุ  สนฺตุฏเน  พึงเปนผูยินดีดวยดี 
แลว  สกลาเภนเอว  ดวยลาภอันเปนของตนน่ันเทียว  ภวิตพฺพ   พึงเปน 
ปตฺเถตุ  อ. อันปรารถนา  ปรลาภ  ซึ่งลาภของบุคคลอ่ืน  น  วฏฏติ 
ยอมไมควร  หิ  เพราะวา  ฌานวิปสฺสนามคฺคผเลสุ  ในฌานและวิปสสนา 
และมรรคและผล  ท.  หนา  เอกธมฺโมป  แม  อ. ธรรมอันหน่ึง น 
อุปฺปชฺชติ  ยอมไมเกิดข้ึน  (ภิกฺขุโน)  แกภิกษุ  ปตฺเถนฺตสฺส  ผูปรารถนา 
อยู  ปรลาภ  ซึ่งลาภของบุคคลอ่ืน  ปน  แตวา  ฌานาทีนิ คุรชาตาน 
อ.  คุณชาต  ท.  มีฌานเปนตน  อุปฺปชชฺนฺติ  ยอมเกดิข้ึน  (ภิกฺขุโน) 
แกภิกษุ  สกลาภสนฺตุฏสฺสเอว  ผูยินดีดวยดีแลวดวยลาภอันเปนของตา  
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นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม 
อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
        (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  น  อติมฺยฺย  ไมควรดูหมิน่ 
        สลาภ  ซึ่งลาภอันเปนของตน  น ปหย  จเร  ไมควร   
        เท่ียวไปปรารถนาอยู  (ลาภ)  ซึ่งลาภ  อฺเส 
        ชนาน  ของชน  ท. เหลาอื่น  ภิกขฺุ  อ. ภิกษ ุ ปหย 
        ปรารถนาอยู (ลาภ)  ซึ่งลาภ  อเฺส  ชนาน 
        ของชน  ท.เหลาอื่น  น  อธิคจฺฉติ  ยอมไมถึงทับ 
        สมาธึ  ซึ่งสมาธิ  เจ  หากวา  ภิกขฺุ  อ. ภิกษ ุ
        อปฺปลาโภป  แมเปนผูมีลาภอันนอย  (สมาโน) 
        เปนอยู  น  อติมฺติ ยอมไมดูหมิ่น  สลาภ  ซึ่ง 
        ลาภอันเปนของตนไซร  เทวา  อ. เทวดา  ท. 
        สุทฺธาชวี  ผูมีอาชีพอันหมดจดแลว  อตนฺทิต 
        ผูไมเกียจครานแลว  อิติ ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อุปฺปชฺชนกลาภ  ซึ่งลาภอันเกิดข้ึน 
อตฺตโน  แกตน (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)   แหงบทวา  สลาภ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อธิบายวา  หิ  จริงอยู (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  วชฺเชตฺวา 
เวนแลว  สปทานจาร  ซึ่งการเที่ยวไปตามลําดับตรอก  กปฺเปนฺโต  สําเร็จอยู  
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ชีวิต  ซึ่งชีวิต  อเนสนาย  ดวยการแสวงหาอันไมสมควร  อติมฺติ  ชื่อวา 
ยอมดูหม่ิน  คือวา  หีเฬติ  ชื่อวายอมดูแคลน  คือวา  ชิคุจฺฉติ  นาม  ชื่อวายอม 
รังเกีย  สลาภ  ซึ่งลาภอันเปนของตน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ 
น  อติมฺเยฺย  ไมพึงดูหม่ิน  สลาภ  ซึ่งลาภอันเปนของตน  อกรเณน  ดวย 
การไมกระทํา  เอว  อยางนี้  (อิติ)  ดังน้ี ฯ   
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปตฺเถนฺโต  น  จเรยฺย  ไมควรเท่ียวไป 
ปรารถนาอยู  ลาภ  ซึ่งลาภ  อฺเส  ชนาน  ของชน ท.เหลาอ่ืน 
อิติ  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  อฺฌส  ปหย 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  เพราะวา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  ปหยนฺโต 
ปรารถนาอยู ลาภ  ซึ่งลาภ  อฺเส  ชนาน  ของชน  ท.เหลาอ่ืน 
อาปนฺโน  ถงึท่ัวแลว  อุสฺสุกฺก   ซึ่งความขวนขวาย  จีวราทิกรเณ  ใน 
การกระทําซ่ึงบริขารมีจีวรเปนตน  เตส ชนาน  แกชน  ท.  เหลาน้ัน 
น  อธิคจฺฉติ  ยอมไมถึงทับ  อปฺปนาสมาธึ  วา  ซึ่งอัปปนาสมาธิหรือ 
อุปจารสมาธึ  วา  หรือวาซึ่งอุปจารสมาธิ  (อิติ)  ดงัน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  สมาธึ  นาธิคฺฉติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ) อ. อรรถวา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  อปฺปลาโภป  เปนผู 
แมมีลาภอันนอย  สมาโน  เปนอยู  จรนฺโต  เที่ยวไปอยู  สปทาน 
ตามลําดับตรอก  อุจฺจนีจกุลปฺปฏิปาฏยิา  โดยลําดับแหงตระกูลทั้งสูง 
ทั้งตํ่า  น  อติมฺติ  นาม  ชื่อวายอมไมดูหม่ิน  สลาภ  ซึ่งลาภอัน 
เปนของตน  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแทงพระคาถาวา 
สลาภ  นาติมฺติ  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เทวตา  อ. เทวดา  ท.  ปสสนฺติ  ยอม 
สรรเสริญ  คือวา  โถเมนติฺ  ยอมชมเชย  ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุ  ต  นั้น  คือวา 
เอวรูป  ผูมีรปูอยางนี้  สุทฺธาชีว  ชื่อวาผูมีอาชีพอันหมดจดแลว   
(อตฺตโน)  สารชีวิตตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีชีวิตอันเปนสาระ 
อตฺนฺทิต  ชื่อวาผูไมเกียจครานแลว  (อตฺตโน)  อกุสีตตาย  เรพาะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูไมเกียจครานแลว  ชงฺฆพล นิสฺสาย ชีวิตกปฺปเนน 
ดวยการอาศัย  ซึ่งกําลังแหงแขง  แลวสําเร็จซ่ึงชีวิต  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  ต  เว  อิติ  ดงัน้ีเปนตน ฯ  
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                           เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ 
        ๑๗.  ๖๕/๖  ต้ังแต  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา เคหาภิมุข  โอภาส 
เปนตนไป.   
        ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  สตฺถา  อ. พระศาสดา  มฺุจิ  ทรง- 
เปลงแลว  โอภาส  ซึ่งพระรัศมี  เคหาภิมุข  อันมีหนาเฉพาะตอเรือน ฯ 
พฺราหฺมโณป  แม  อ. พราหมณ  ปฏ ึ  ทตฺวา  นิสินฺโนเอว  นั่งใหแลว 
ซึ่งหลังน่ันเทียว  พฺราหฺมณิยา  หสิตสทฺท  สุตฺวา  จ  สดับแลว  ซึ่งเสียง 
แหงนางพราหมณีหัวเราะแลวดวย  ฉพฺพณฺณาน  รสีน  โอภาส  โอโล- 
เกตฺวา  จ  แลดูแลว  ซึ่งแสงสวาง แหงพระรัศมี  ท. อันมีพรรณะ ๖ 
ดวย  อทฺทส  ไดเห็นแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา ฯ  หิ  ก ็พุทฺธา 
นาม  ชื่อ  อ. พระพุทธเจา  ท.  อทสฺสเตฺวา  ไมทรงแสดงแลว  อตฺตาน 
ซึ่งพระองค  เหตุสมฺปนฺนาน  ชนาน แหชน  ท. ผูถงึพรอมแลวดวย 
เหตุ  คาเม  วา  ในบานหรอื อรฺเ  วา  หรือวา  ในปา  น ปกฺกมนฺติ 
ยอมไมเสด็จหลีกไป  ฯ 
        พฺราหฺมโณป  แม  อ. พราหมณ  ทิสฺวา  ครั้นเห็นแลว  สตฺถาร 
ซึ่งพระศาสดา  วตฺวา  กลาวแลววา  โภติ  แนะนางผูเจริญ  อห  อ. ฉัน 
ตยา  ราชปุตฺต  อาคนฺตฺวา  ทฺวาเร   ิต  มยฺห  อนาจิกฺขนฺติยา  นาสิโต  
เปนผูอันเธอ  ผูไมบอกอยู  ซึ่งพระราชบุตรผูมีแลว  ประทับยนือยูแลว 
ที่ประตู  แกฉัน  ใหฉิบหายแลว  อมฺห ิ ยอมเปน  กมฺม  อ. กรรม  
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ภาริย  อันหนัก  เต  อันเธอ  กต  กระทําแลว  อิติ  ดังน้ี  อาทาย 
ถือเอาแลว  อฑฺฒภุตฺตโภชนปาฏี  ซึ่งถาดแหงโภชนะอันอันตนบริโภคแลว 
ทั้งกึ่ง  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถ ุ ของพระศาสดา   
(อาห)  กราบทูลแลววา  โคตม  ขาแตพระโคดม  โภ  ผูเจริญ  อห 
อ.   ขาพระองค  ทตฺวา  ใหแลว  อคฺค ทาน  ซึ่งทานอันเลิศ  เนสุ 
ในฐานะ  ท.  ปฺจสุ ๕  ภฺุชามิ  บริโภคอยู  จ  ก ็ ภตฺตโกฎาโส 
อ. สวนแหงภัต  เอโก  ว สวนหนึ่งเทียว  เม  อันขาพระองค  ภินฺทิตฺวา 
แบงแลว  มชฺเฌ  ในทามกลาง  อิโต  โกฏาสโต  แตสวนน้ี  ภุตฺโต 
บริโภคแลว ภตฺตโกฏาโส  อ. สวนแหงภัต  เอโก  สวนหน่ึง  อวสิฏโ 
เหลือลงแลว  (โคตโม)  อ.  พระโคดม  ปฏิคฺคณหาตุ  ของทรงรับเอา 
อิท  ภตฺต ซึ่งภัตน้ี  เม  ของขาพระองคเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อวตฺวา  ไมตรัสแลววา  อตฺโถ  อ. ความ 
ตองการ  อุจฺฉิฏภตฺเตน  ดวยภัตอันเปนเดน  ตว  ของทาน  น  (อตฺถิ) 
ยอมไมมี  เม  แกเรา  อิติ  ดังน้ี  วตฺวา  ตรัสแลววา  พฺราหฺมณ  ดูกอน 
พราหมณ  อคฺคป  อ. สวนเลิศก็ดี  มชเฺฌ  ภินฺทิตฺวา  (ตยา)  ภุตฺต- 
ภตฺตป  อ. ภัตอันอันทาน  แบงแลว  ในทามกลาง  บริโภคแลวก็ดี 
อนุจฺฉวิก  เปนภัตสมควร  มยฺหเอว  แกเรานั่นเทียว  (โหติ)  ยอมเปน 
จริมกภตฺตปณฺโฑป  แม  อ. กอนแหงภัตอันมีในเบ้ืองหลัง  อนุจฺฉวิโก 
เปนของสมควร  มยฺหเอว แหเรานั่นเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  พฺราหฺมณ 
ดูกอนพราหมณ  หิ  เพราะวา  มย  อ. เรา  ท.  ปรทตฺตุปชีวิโน  เปน 
ผูเขาไปอาศัยซึ่งภัตอันอันบุคคลอ่ืนใหแลวเปนผูโดยปกติ  เปตสทิสา 
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เปนผูเชนกับดวยเปรต  (อมฺห)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  อาห   ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า   
        (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  ปรทตฺตูปชีวี  ผูเขาไปอาศัย 
        ซึ่งภัตอนัอันบุคคลอื่นใหแลวเปนอยูโดยปกติ  ลเภถ 
        พึงได  ปณฺฑ  ซึ่งกอนขาว  ย  ใด  อคฺคโต  วา 
        จากสวนเลิศหรือ  มชฺฌโต  วา  หรือวา  จากสวน 
        ทามกลาง  เสสโต  วา  หรือวาจากสวนอันเหลือ 
        (โส  ภิกขฺุ)  อ. ภิกษุนัน้  น  อล  เปนผูไมควร 
        ถุตุ  เพ่ืออันชมเชย  (ต  ปณฺฑ)  ซึ่งกอนขาวน้ัน 
        (โหติ)  ยอมเปน  นอป  อล  เปนผูแมไมควร 
        นิปจฺจขาที  (ภวิตุ)  เพ่ืออันเปน  เปนผูติเตียน 
        แลวเค้ียวกิน   (ต  ปณฺฑ)  ซึ่งกอนขาวน้ัน 
        (โหติ  ยอมเปน  ธรีา  อ. นักปราชญ  ท. (ชเน) 
        ยังชน  ท. เวทยนฺติ  ยอมใหรู  ต  วาป  ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุ 
        แมนั้นบาง  มุนิ  วาเปนมุนี  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ   ต  วจน  สุตฺวา  ว  ฟงแลว  ซึ่งพระ- 
ดํารัสนั้นเทียว  ปสนฺนจิตฺโต  เปนผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว หุตฺวา  เปน 
(จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อโห  โอ  อจฺฉริย อ.  ความนาอัศจรรย 
ราชปุตฺโต  อ.พระราชบุตร  ทีปสามิโก  นาม  ชื่อวาผูเปนเจาของแหง 
ประทีป  อวตฺวา ไมตรัสแลววา  อตฺโถ  อ. ความตองการ  อุจฺฉิฏภตฺ- 
เตน  ดวยภัตอันเปนแดน  ตว  ของทาน  น  (อตฺถิ)  ยอมไมมี  เม  
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แกเรา  อิติ  ดังน้ี  วกฺขติ  ยอมตรัส  เอว  อยางนี้  อิติ  ดังนี้  ทฺวาเร 
 ิตโก  ว  ผูยนือยูแลว ที่ประตูเทียว  ปุจฺฉิ  ทูลถามแลว  ปฺห  ซึ่ง   
ปญหาวา  โคตม  ขาแตพระโคดม  โภ  ผูเจริญ ตุมฺเห  อ. พระองค 
ท. วทถ  ยอมตรัสเรียก  สาวเก  ซึ่งสาวก  ท. อตฺตโน  ของพระองควา 
ภิกขุ  เปนภิกษุ  อิติ  ดังนี้  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ภิกฺขุ  นาม  ชือ่วา 
เปนภิกษุ  โหติ  ยอมเปน  กิตฺตาวตา  การเณน  ดวยเหตุอันมีประมาณ 
เพียงไร  อิติ  ดังนี้  สตฺถาร  กะพระศาสดา ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อุปธาเรนฺโต  ทรงใครครวญอยูวา  ธมฺม- 
เทสนา  อ. พระธรรมเทศนา  กถรูปา  นุ โข  อันมีรปูอยางไรหนอแล 
สปฺปายา  เปนที่สบาย  อิมสฺส  พฺราหฺมณสฺส  แกพราหมณนี้  (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  (จินฺเตตฺวา)  ทรงพระดําริแลววา  อิเม  เทฺวป 
ชนา  อ.ชน  ท. แมสองเหลาน้ี  สุณึสุ  ฟงแลว  กถ  ซึ่งถอยคํา  (ภิกฺขูน) 
ของภิกษุ  ท.  วทนฺตาน  ผูกลาวอยูวา  นามรูป  อ. นามและรูป  อิติ 
ดังน้ี  กสฺสปพุทฺธกาเล  ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ 
(มยา)  นามรปู  อวิสฺสชชฺตฺิวา  ว  เนส  ชนาน  ธมฺม  เทเสตุ  อ.  อันอัน 
เรา  ไมสละวิเศษแลว  ซึ่งนามและรูปเทียว  แสดงซ่ึงธรรม  แกชน ท. 
เหลาน้ัน  วฏฏติ ยอมควร  อิติ  ดังนี้  วตฺวา  ตรัสแลววา  พฺราหฺมณ 
ดูกอนพราหมณ  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  อรชฺชนโฺต  ผูไมกําหนัดอยู 
อสชฺชนฺโต  ผูไมของอยู  นามรูเป  ในนามและรูป  ภิกฺขุ  นาม  ชื่อวา 
เปนภิกษุ  โหติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระ 
คาถา  อิม นี้วา  
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        มมายิต  อ. การยึดถือเอาวาเปนของของเรา  นาม- 
        รูปสฺมึ  ในนามและรปู  นตฺถิ  ยอมไมม ี ยสฺส 
        ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลใด  สพฺพโส  โดยประการ 
        ทั้งปวง  จ  อนึ่ง  (โย  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลใด  น   
        โสจติ  ยอมไมเศราโศก  (เตน  นามรูเปน) 
        เพราะนามและรูปนั้น  อสตา  อันไมมีอยู  โส  เว 
        ปุคฺคโล  อ. บุคคลนัน้แล  (มยา)  อันเรา  วุจฺจติ 
        ยอมเรียกวา  ภิกขฺุ  เปนภิกษุ  อิติ  ดังน้ี  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นามรูเป  ในนามและรูป  สพฺพสฺมึ  ทัง้ปวง 
ปวตฺเต  อันเปนไปแลว  วเสน  ดวยอํานาจ  ขนฺธาน  แหงขันธ  ท. 
ปฺจนฺน  ๕  อิติ  คือ  เวทนาทีน  จตุนฺน  ขนฺธาน  จ  แหงขันธ  ท. ๔ 
มีเวทนาเปนตนดวย  รูปกฺขนฺธสฺส  จ  แหงรูปขันธดวย  (อิติ)  ดงัน้ี 
ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สพฺพโส 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  คาโห  อ. การยึดถือเอาวา  อห  อ. เรา 
อิติ  วา  ดังนี้ก็ดี  วา  มม  ของเรา อิติ  วา  ดังนี้ก็ดี  นตฺถิ  ยอม 
ไมมี  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลใด  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบท 
วา  มมายิต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตสฺมึ  นามรเูป ครั้นเมื่อนามและรูปนั้น 
ปตฺเต  ถึงแลว  ขยวย  ซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไป  (โย  ปุคฺคโล)  
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อ.  บุคคลใด  น  โสจติ  ยอมไมเศราโศก  คือวา  น  วิหฺติ  ยอม 
ไมเดือดรอนวา  รูป  อ. รปู  มม ของเรา  ขณ  สิ้นไปแล  (เวทนา) 
อ. เวทนา  ท.  (มม)  ของเรา  (ขีณา)  สิน้ไปแลว  (สฺา)  อ.   
สัญญา  (มม) ของเรา  (ขีณา)  สิ้นไปแลว  (สงฺขารา)  อ.สังขาร 
ท.  (มม)  ของเรา  (ขีณา)  สิ้นไปแลว  วิฺาณ  อ. วิญญาณ  มม 
ของเรา  ขีณ  สิ้นไปแลว  อิติ  ดังนี้  คือวา  ปสฺสติ  ยอมเห็นวา  (นามรูป) 
อ. นามและรปู  ขยวยธมฺมเอว  อันมีความสิ้นไปและความเสื่อมไปเปน 
ธรรมนั่นเทียว  ขีณ  สิ้นไปแลว  อิติ   ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  อสตา  จ  น โสจติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  โส  ปุคฺคโล  อ. บุคคลน้ัน  คือวา  เอวรูโป 
ผูมีรูปอยางนี้  คือวา  มมายิตรหิโต  ผูเวนแลวจากการยึดถือเอาวาเปน 
ของของเรา  นามรูเป  ในนามและรูป  วิชฺชมาเนป  แมอันมีอยู 
อโสจนฺโต  ผูไมเศราโศกอยู  เตน  นามรูเปน  เพราะนามและรูปนั้น 
อสตาป  แมอันไมมีอยู  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา  วุจฺจติ  ยอมตรัส 
เรียกวา  ภิกขฺุ  เปนภิกษุ  อิติ  ดังนี้  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
ส  เว  อิติ  ดงัน้ีเปนตน ฯ  
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                                    เรือ่งสัมพหุลภิกษุ   
        ๑๘.  ๗๓/๖  ต้ังแต  สตฺถา  วีสโยชนสตมตฺถเก  เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วีสโยชนสตมตฺถเก  เชตวนมหาวิหาเร 
นิสินฺโน  ว  ประทับนั่งแลว  ในมหาวิหารชื่อวาเชตวัน  ในที่สดุแหง 
รอยแหงโยชน  ๒๐  เทียว  โอโลเกตฺวา  ทรงแลดูแลว  เต  ภิกฺขู  ซึ่ง 
ภิกษุ ท.เหลาน้ัน  ววฏเปตฺวา  ทรงกําหนดแลว  ธมฺมเทสน ซึ่ง 
ซึ่งพระธรรมเทศนา จริยวเสน  ดวยอํานาจแหงความประพฤติ  เตส 
ภิกฺขูน  แหงภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  ผริตฺวา  ทรงแผไปแลว  โอภาส  ซึ่ง 
พระรัศมี  สมฺมุเข  นิสีทิตฺวา  กเถนฺโต  วิย  ผูราวกะวาประทับนั่งตรัส 
อยู  ในที่มีหนาพรอม  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา 
ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
        โย  ภิกขฺุ  อ. ภิกษใุด  เมตฺตาวิหาริ  ผูอยูดวยเมตตา 
        โดยปกติ  ปสนฺโน  เปนผูเลื่อมใสแลว  พุทฺธสาสเน 
        ในคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  (โหติ)  ยอมเปน 
        (โส  ภิกขฺุ)  อ. ภิกษุนัน้  อธิคจฺเฉ  พึงถึงทับ 
        ปท  ซึ่งบท  สนฺต  อนัสงบแลว  สงฺขารูปสม  อัน 
        เปนที่เขาไปสงบแหงสังขาร  สขุ  อันเปนสุข  ภิกฺข ุ
        ดูกอนภกิษุ  ตฺว  อ. เธอ  สิฺจ  จงวิด  อิม  นาว 
        ซึ่งเรือนี้  เต  สิตฺตา  นาวา  อ. เรอือันอันเธอวิด 
        แลว  เอสฺสติ  จักถึง  ลหุ  เร็ว  ตฺว  อ. เธอ  เฉตฺวา  
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        ตัดแลว  ราค  จ  ซึ่งราคะดวย  โทส  จ  ซึ่งโทสะ 
        ดวย  เอหิสิ  จกัถึง  นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน 
        ตโต  กาลโต  แตกาลนั้น (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ    
        ปฺจ   ธมฺเม  ฉินฺเท  จ  พึงตัด  ซึ่งธรรม ท. ๕ 
        ดวย  ปฺจ  ธมฺเม  ชเห  จ  พึงละ  ซึ่งธรรม ท. ๕ 
        ดวย  ปฺจ  ธมฺเม  อตฺุตริ  ภาวเย  จ  พึงยังธรรม         
        ท.  ๕  ใหเจริญย่ิงขึ้นดวย  ภิกฺข ุ อ. ภิกษ ุ ปฺจ- 
        สงฺคาติโค  ผูลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเครื่องของ ๕ 
        (มยา)  อันเรา  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  โอฆติณฺโณ 
        ผูขามแลวซ่ึงโอฆะ  อิติ  ดังน้ี  ภกิฺขุ  ดูกอนภกิษ ุ
        ตฺว  อ. เธอ  ฌาย   จ  จงเพงดวย  มา  ปมาโท จ 
        อยาประมาทแลวดวย  จิตฺต  อ. จติ  เต  ของเธอ 
        มา  ภมสฺสุ  จงอยาหมุนไป  กามคุเณ  ในกามคุณ 
        ตฺว  อ. เธอ  มา  ปมตฺโต  (หุตฺวา) คิลี  อยาเปน 
        ผูประมาทแลว  เปน กลืนกินแลว โลหคุฬ  ซึ่งกอน 
        แหงโลหะ  ตฺว  อ. เธอ  มา  ทยฺหมาโน  (หุตฺวา) 
        กนฺท ิ อยาเปนผูอันไฟเผาอยู  เปน  คร่ําครวญแลว 
        วา  อิท  การณ อ. เหตุนี้  ทุกฺข  เปนทุกข  (โหติ) 
        ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ฌาน  อ. ฌาน  นตฺถิ ยอม 
        ไมมี  อปฺสฺส  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูไมมปีญญา 
        ปฺา  อ. ปญญา  นตฺถิ  ยอมไมม ี อฌายิโน  
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        ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูไมมีฌาน  ฌาน  จ  อ.  ฌาน 
        ดวย  ปฺา  จ  อ. ปญญาดวย  (อตฺถิ)  มีอยู  ยมฺห ิ
        ปุคฺคเล  ในบุคคลใด  โส  เว  ปุคฺคโล  อ. บุคคล  
        นั้นแล  ( ิโต)  ต้ังอยูแลว  นิพฺพานสนฺติเก  ในท่ี 
        ใกลแหงพระนิพพาน  รติ  อ. ความยินดี  อมานุสี 
        อันมิใชของมีอยูของมนุษย  โหติ  ยอมมี  ภกิฺขุโน 
        แกภกิษ ุ ปวิฏสฺส  ผูเขาไปแลว  สฺุาคาร  สู 
        เรือนอนัวาง  สนฺตจิตฺตสฺส  ผูมจีิตอันสงบแลว 
        วิปสฺสโต  ผูเห็นแจงอยู  ธมฺม  ซึง่ธรรม  สมมฺา 
        โดยชอบ  (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษ ุ สมฺมสติ  พิจารณาอยู 
        อุทยพฺพย  ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป 
        ขนฺธาน  แหงขันธ  ท.  ยโต  ยโต  อาการโต  โดย 
        อาการใดใด  ลภติ  ยอมได  ปติปาโมฺชช  ซึ่งปติและ 
        ปราโมทย  (ตโต  ตโต  อาการโต)  โดยอาการ 
        นั้นนั้น  ต  ปติปาโมชฺชลภน  อ. อันไดซึ่งปติและ 
        ปราโมทยนั้น  อมต เปนคุณชาตไมตายแลว 
        วิชานต  ชนาน   ของชน  ท.  ผูรูแจงอยู 
        (โหติ)  ยอมเปน  อย  ธมฺโม  อ. ธรรมนี ้
        อินฺทฺริยคุตฺติ  จ  คือ  อ. ความคุมครองซึ่งอินทรีย 
        ดวย สนฺตุฏ ิ  จ  คือ  อ. ความยนิดีดวยดีดวย 
        ปาฏิโมกฺเข  สวโร  จ  คือ  อ. การสํารวม  
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        ในพระปาฏิโมกขดวย  อาทิ  เปนเบื้องตน  ตตฺร 
        อมตธมเฺม  ในธรรมอันไมตายแลวน้ัน  ภวติ  ยอม 
        มี  ภิกฺขโุน  แกภิกษุ  ปฺสฺส  ผูมีปญญา  อิธ   
        สาสเน  ในพระศาสนานี้  ตฺว  อ. เธอ  ภชสฺส ุ
        จงคบ  มิตฺเต  ซึ่งมติร  ท.  กลฺยาเณ  ผูดีงาม   
        สุทฺธาชเีว  ผูมีอาชีพอันหมดจดแลว  อตนฺทิเต  ผู 
        ไมเกียจครานแลว  (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  ปฏิสนฺถาร- 
        วุตฺติ  พึงเปนผูประพฤติในปฏิสันถาร  อสฺส  พึง 
        เปน  อาจารกุสโล  พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ  สิยา 
        พึงเปน   ตโต  เพราะเหตุนั้น   ตฺว  อ. เธอ 
        ปาโมชชฺพหุโล  เปนผูมากดวยปราโมทย (หุตฺวา) 
        เปน  กริสิสสิ  จักกระทํา  อนฺต  ซึ่งท่ีสุด  ทุกฺขสฺส 
        แหงทุกข  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  กโรนฺโตป  แม 
กระทําอยู กมฺม  ซึ่งกรรม  เมตฺตากมฺมฏาเน  ในกรรมฐานอันประกอบ 
แลวดวยเมตตา  เมตฺตาวเสน  ติกจตุกฺกชฺฌาน  นิพฺพตฺติตฺวา   ิโตป 
แมผูยังฌานอันประกอบดวยหมวดสามและหมวดส่ีใหบังเกิดแลว  ดวย 
อํานาจแหงเมตตา  ดํารงอยูแลว  เมตฺตาวิหารีเอว  นาม  ชื่อวาเปนผูมีปกติอยู 
ดวยเมตตานั่นเทียว  (โหติ)  ยอมเปน (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ใน 
บท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  เมตฺตาวิหาริ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ปน  ก ็ โย  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุใด  ปสนฺโน  เปน 
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ผูเลื่อมใสแลว  พุทฺธสาสเน  ในคําส่ังสนของพระพุทธเจา  โหติ  ยอม 
เปน  คือวา   โรเปติเอว  ยอมปลูก  ปสาท  ซึ่งความเลื่อมใส  (พุทฺธ- 
สาสเน)  ในคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  ปสนฺโน  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        เอต ปททฺวย  อ. หมวดสองแหงบทนี้วา  ปท  สนฺต  อิติ  ดงัน้ี 
นาม  เปนชื่อ  นิพฺพานสฺส  ของพระนิพพาน  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  หิ  จริงอยู  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  เอวรูโป  ผู 
มีรูปอยางนี้  อธิคจฺฉติ  ยอมถึงทับ  คือวา  วินฺทติเอว  ยอมประสพ 
นั่นเทียว  นพฺิพาน  ซึ่งพระนิพพาน  สนฺติโกฏาส  อันเปนสวนแหง 
ความสงบ  สงฺขารูปสม  อันชื่อวาเปนที่เขาไปสงบแหงสังขาร  สพฺพ- 
สงฺขาราน  อุปสนฺตตาย เพราะความท่ีแหงสังขารทั้งปวง  ท. เปน 
ธรรมชาตเขาไปสงบแลว  ลทฺธนาม  อันมีชื่ออันไดแลววา  สุข  เปน 
สุข  อิติ  ดังนี้  (ตสฺส  นพฺิพานสฺส)  ปรมสุขตาย  เพราะความท่ีแหง 
พระนิพพานน้ัน  เปนธรรมชาตเปนสุขอยางยิ่ง  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ตฺว  อ. เธอ  สิฺจิตฺวา 
วิดแลว  ฉฑฺเฑนฺโต  ทิ้งอยู  มิจฺฉาวิตกฺกอุทก  ซึ่งนํ้าคือมิจฉาวิตก สิฺจ 
ชื่อวาจงวิด  นาว  ซึ่งเรือ  อิม  นี ้ คือวา  อตฺตภาวสงฺขาต อันอัน 
บัณฑิตนับพรอมแลววาอัตภาพ  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหง 
บาทแหงพระคาถาวา  สิฺจ  ภิกฺขุ  อิม  นาว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  เหมือนอยางวา  นาวา  อ.เรือ  ภริตา 
อันเต็มแลว  มหาสมุทฺเท  อุทกสฺสเอว  ดวยนํ้าในมหาสมุทรนั่นเทียว  
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สิตฺตา ชื่อวาอันอันบุคคลวิดแลว  ฉิททฺานิ  ปทหิตฺวา  อุทกสฺส  (ปุคฺคเลน) 
สิตฺตตาย  เพราะความท่ีแหงนํ้า  เปนน้ําอันบุคคลปดแลว  ซึ่งชอง  ท. 
วิดแลว สลลฺหุกา  เปนเรือเบาพรอม  หุตฺวา  เปน  อโนสีทิตฺวา  ไม   
จมลงแลว  มหาสมุทฺเท  ในมหาสมุทร  คจฺฉติ  ยอมไป  สุปฏฏน  สู 
ทา   สีฆ เร็ว  ยถา  ฉันใด  อย  อตฺตภาวนาวา  อ. เรือคืออัตภาพน้ี 
ตวอป  แมของเธอ  มิจฺฉาวิตกฺกอุทกภริตา  อันเต็มแลวดวยนํ้าคือมิจฉา- 
วิตก  (เต) สตฺิตา  ชื่อวาอันอันเธอวิดแลว  จกฺขุทฺวาราทีนิ  ฉิทฺทานิ  สวเรน 
ปทหิตฺวา  อุปฺปนฺนสฺส  มิจฺฉาวิตกฺกอุทกสฺส  (ตยา)  สิตฺตตาย เพราะ 
ความท่ีแหงน้ําคือมิจฉาวิตก  อันเกิดข้ึนแลว  เปนน้ําอันเธอปดแลวซึ่ง 
ชอง  ท.  มชีองคือจักษุเปนตน  ดวยความสํารวม  วิดแลว  สลลฺหุกา 
เปนเรือเบาพรอม  (หุตฺวา)  เปน  อโนสีทิตฺวา  ไมจมลงแลว 
สสารวฏเฏ  ในสังสารวัฏ  คมิสฺสติ  จักถึง  นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน 
พระคาถาวา  สิตฺตา  เต  ลหุเมสฺสติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  ตฺว  อ. เธอ  ฉินฺท  จงตัด  ราคโทสพนฺธนานิ 
ซึ่งเรื่องผูกพันคือราคะและโทสะ  ท.  ฉินฺทิตฺวา  ครั้นตัดแลว  เอตานิ 
ราคโทสพนฺธนานิ  ซึ่งเคร่ืองผูกพันคือราคะและโทสะ  ท. เหลาน้ัน 
ปตฺโต  จักเปนผูถึงแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 
(ภวิสฺสสิ)  จักเปน  เอหิสิ  ชื่อวาจักถึง นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน 
อนุปาทิเสส  อันมีขันธบัญจกอันกรรมกิเลสเขาไปยึดถือเหลืออยูหามิได 
ตโต  กาลโต  แตกาลน้ัน  คือวา  อปรภาเค  ในกาลเปนสวนอ่ืนอีก  
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อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  เฉตฺวา  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ  ฉินฺเทยฺย  พึงตัด    
ปฺโจรมฺภาคิยสฺโชนานิ  ซึ่งกิเลสเปนเครื่องประกอพรอมอันมีใน 
สวนเบื้องตํ่า  ๕  ท.  เหฏาอปายสมฺปาปกานิ  อันยังสัตวใหถึงพรอม 
ซึ่งอบายในภายใต  เหฏามคฺคตฺตเยน  ดวยหมวดสามแหงมรรคใน 
ภายใต  ปาเท  พทฺธรชฺชกุ  ปรุิโส  สตฺเถน  (ฉินฺทนฺโต)  วิย  ราวกะ 
อ.บุรุษ  ตัดอยู  ซึ่งเชือกอันอันบุคคลผูกแลว  ที่เทา  ดวยศัสตรา  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ปฺจ ฉินฺเท  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา ชเหยฺย  พึงละ  คือวา  ปชเหยฺย  พึงละ 
ขาด  อตฺโถ  อ.  อธิบายวา  ฉินฺเทยฺย  พึงตัด  อิติ  ดังนี้  ปฺจุทฺธมฺภาคิย- 
สฺโชนานิ  ซึ่งกิเลสเปนเครื่องประกอบพรอมอันมีในสวนเบื้องบน  ๕ 
ท.  อุปริเทวโลกสมฺปาปกานิ  อันยังสัตวใหถึงพรอมซ่ึงเทวโลกในเบ้ืองบน 
อรหตฺตมคฺเคน  ดวยอรหัตมรรค  ปรุิโส  คีวาย  พทธฺรชฺชกุ  (ฉินฺทนฺโต) 
วิย  ราวกะ  อ.  บรุุษ  ตัดอยู  ซึ่งเชือกอันอันบุคคลผูกแลวท่ีคอ  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ปฺจ ชเห  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา ปฺจินฺทฺริยานิ  ยังอินทรยี  ๕  ท.  สทธฺาทีนิ 
มีศรัทธาเปนตน  ภาเวยฺย  พึงใหเจริย  อุตฺตรึ  ยิ่งข้ึน  ปหานตฺถาย 
เพ่ือประโยชนแหอันละ  อุทฺธมฺภาคิยสญิโชนาน  ซึ่งกิเลสเปนเครื่อง 
ประกอบพรอมอันมีในเบ้ืองบน  ท.  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา   ปฺจ  จุตฺตริ ภาวเย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา เอว  ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้  สนฺเต  
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มีอยู  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  ปฺจสงฺคาติโค  ชื่อวาผูกาวลวงแลว  ซึ่งกิเลสเปน   
เครื่องของ  อติกฺกมเนน  เพราะอันกาวลวง  ราคโทสโมหมานทิฏ ิ- 
สงฺคาน ซึ่งกิเลสเปนเครื่องของคือราคะและโทสะและโมหะและมานะ 
และทิฏฐิ  ท. ปฺจนฺน  ๕  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา  วุจฺจติ 
ยอมตรัสเรียกวา  โอฆติณฺโณ  ผูขามแลวซ่ึงโอฆะ  อิติ  ดังนี้ (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  ปฺจสงฺคาติโค  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  (โส  ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุนั้น  (สตฺถารา) 
อันพระศาสดา  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียกวา  จตฺตาโร  โอเฆ  ติณฺโณเอว 
ผูขามแลว  ซึ่งโอฆะ  ท.  ๔  นั่นเทียว  อิติ  ดังน้ี  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ตฺว  อ. เธอ  ทฺวินนฺ 
ฌานาน  วเสน  ฌาย  จเอว  จงเพงดวยอํานาจ  แหงฌาน  ท. ๒  ดวย 
นั่นเทียว  กายกมฺมาทีสุ  กมฺเมสุ  (อตฺตโน)  อปฺปมตฺตวิหาริตาย  มา 
ปมชฺช ิ จ  ชือ่วาอยาประมาทแลว  เพราะความที่แหงตนเปนผูมีธรรมเปน 
เครื่องอยูอันไมประมาทแลว  ในกรรม  ท.  มีกายกรรมเปนตนดวย (อิติ) 
ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ฌาย  ภิกฺขุ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  จ  อนึ่ง  จิตฺต  อ. จิต  เต ของเธอ  มา 
ภมตุ  จงอยาหมุนไป  กามคุเณ  ในกามคุณ  ปฺจวิเธ  อันมีอยาง  ๕ 
(อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ภมสฺสุ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  หิ  ก ็ (ชนา)  อ. ชน  ท.  ปมตฺตา  ผู 
ประมาทแลว  ปมาเทน  ดวยความประมาท  สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน 
อันมีการปลอยลงซ่ึงสติเปนลักษณะ  คิลนฺติ  ยอมกลืนกิน  โลหคุฬ  
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ซึ่งกอนแหงโลหะ  ตตฺต  อันรอนแลว  นิรเย  ในนรก  เตน  การเณน 
เพราะเหตุนั้น  อห  อ. เรา  วทามิ  ยอมกลาว  ต  กะเธอ  ตฺว  อ. เธอ 
มา  ปมตฺโต  หุตฺวา  โลหคุฬ  คิล ิ อยาเปนผูประมาทแลว  เปน  กลืน 
กินแลว  ซึ่งกอนแหงโลหะ  มา  นิรเย  ทยฺหมาโน  (หุตฺวา)  กนฺทิ 
อยาเปนผูอันไฟเผาอยู  ในนรกเปน  คร่ําครวญแลววา  อิท  การณ  อ. 
เหตุนี้  ทุกฺข  เปนทุกข  (โหติ)  ยอมเปน  อิท  การณ  อ. เหตุนี้   
ทุกฺข  เปนทุกข  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อิติ  ดงัน้ี  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  มา  โลหคุส  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ฌาน  นาม  ชื่อ  อ. ฌาน  นตฺถิ  ยอม 
ไมมี  อปฺปฺสฺส  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูไมมีปญญา  วายามปฺปฺาย 
ดวยปญญาอันเปนเหตุพยายาม  ฌานุปฺปาทิกาย  อันประกอบดวยการยัง 
ฌานใหเกิดข้ึน  (อิติ)  ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา 
นตฺถิ  ฌาน  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  จ  ก ็ ปฺา  อ. ปญญา  วุตฺตลกฺขณา 
อันมีลักษณะอันอันพระศาสดาตรัสแลววา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  สมาหิโต  ผู 
ต้ังม่ันดวยดีแลว  ชานาติ  ยอมรู  ปสสฺติ  ยอมเห็น  ยถาภูต ตามความ 
เปนแลวอยางไร  อิติ  ดังนี้  นตฺถ ิ ยอมไมมี  อชฺฌายนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส 
แกบุคคลผูไมเพงอยู  (อิติ)  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหง 
บทวา  นตฺถิ  ปฺา  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อิท  อุภยป  ฌานปฺาสงฺขาต  อ. ฌาน 
และปญญาแมทั้งสองนี้  อตฺถิ  มีอยู  ยมฺหิ  ปุคฺคลมหฺิ  ในบุคคลใด  โส  
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ปุคฺคโล  อ. บุคคลน้ัน   ิโตเอว  ชื่อวาต้ังอยูแลวน่ันเทียว  สนฺติเก  ใน 
ที่ใกล  นิพฺพานสฺสเอว  แหงพระนิพพานนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  (คาถา- 
ปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ยมฺหิ  ฌานฺจ  ปฺา  จ  อิติ 
ดังน้ี  ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  กิสฺมิฺจิเอว  วิวิตฺโตกาเส  กมฺมฏาน 
อวิชหิตฺวา กมฺมฏานมนสิกาเรน  นิสนิฺนสฺส  ผูไมละวิเศษ  ซึ่งกรรม- 
ฐาน  แลวน่ังแลว  ดวยการกระทําไวในใจซึ่งกรรมฐาน  ในโอกาสอัน 
สงัดแลว  บางแหงนั่นเทียว  (อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  สฺุาคาร  ปวิฏสฺส  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  นิพฺพุตจิตฺตสฺส  ผูมีจิตอันดับแลว  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา  สนฺตจิตฺตสฺส  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   รติ  อ. ความยินดี  อมานุสี อันเปน 
ของมิใชของมีอยูของมนุษย  วิปสฺสนาสงฺขาตา  อันอันบัณฑิตนับพรอม 
แลววาวิปสสนา  รติ  อ. ความยินดี  ทิพฺพาป  แมอันเปนทิพ 
อฏาสมาปตฺติสงฺขาตา  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาสมาบัติ  ๘  โหติ  ยอม 
มี  อตฺโถ  อ. อธิบายวา  อุปฺปชฺชติ  ยอมเกิดข้ึน  อิติ  ดังนี้  วิปสฺสนฺตสฺส 
ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูเห็นแจงอยู  ธมฺม  ซึ่งธรรม  เหตุนา  โดยเหตุ 
คือวา  การเณน  โดยการณ  (อิติ)  ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  สมฺมา 
อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  กโรนฺโต  กระทําอยู  กมมฺ ซึ่งกรรม 
อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท.  อฏตฺตึสาย  ๓๘  อากาเรน  โดยอาการ  
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เยน  เยน  ใดใด  คือวา  ปเุรภตฺตาทีสุ  กาเลสุ  ยสฺมึ   ยสฺม ึ อตฺตนา 
อภิรุจิเต  กาเล  (กมฺม  กโรนฺโต)  วา  กระทําอยู  ซึง่กรรม  ในกาล   
ท.  มีกาลกอนแตกาลแหงภัตเปนตนหนา  ในกาลใดใด  อันอันตนชอบ 
ใจย่ิงแลวหรือ  อภิรุจิเต  กมฺมฏาเน  กมฺม  กโรนฺโต  วา  หรือวา 
กระทําอยูซึ่งกรรม  ในกรรมฐาน  อันอันตนชอบใจเฉพาะแลว  สมฺมสติ 
ชื่อวายอมพิจารณา  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระ- 
คาถาวา  ยโต  ยโต  สมมฺสติ  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปฺจนฺน  ขนฺธาน  ปฺจวีสติยา  ลกฺขเณหิ 
อุทย จ  ซึ่งความเกิดข้ึน  แหงขันธ  ท.  ๕  โดยลักษณะ  ท. ๒๕  ดวย 
(ปฺจนฺน  ขนฺธาน)   ปฺจวีสติยาเอว  ลกฺขเณหิ  วย  จ  ซึ่งความเส่ือม 
ไปแหงขันธ  ท. ๕  โดยลกัษณะ  ท. ๒๕  นั่นเทียวดวย  (อิติ)  ดงัน้ี 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  อุทยพฺพย  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สมฺมสนฺโต  เมื่อพิจารณา  อุทยพฺพย 
ซึ่งความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป  ขนฺธาน  แหงขันธ  ท. เอว  อยางนี้ 
ลภติ  ชื่อวายอมได  ธมฺมปตึ จ  ซึ่งปติในธรรมดวย  ธมฺมปาโมชฺช  จ 
ซึ่งความปราโมทยในธรรมดวย (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสสฺ)  แหงบทวา 
ปติปาโมชฺช  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  นามรูเป  ครัน้เมื่อนามและรูป  สปฺปจฺจเย 
อันเปนไปกับดวยปจจัย  ปากเฏ  เปนสภาพปรากฏแลว หุตฺวา  เปน 
อุปฏหนฺเต  เขาไปต้ังอยู  ต  ปติปาโมชฺช  อ. ปติและปราโมทยนั้น 
อุปฺปนฺน  อันเกิดข้ึนแลว  อมตเอว  ชื่อวาเปนอมตะ  วิชานต  ชนาน  
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ของชน  ท.  ผูรูแจงอยู  คือวา  ปณฺฑิตาน  ของบัณฑิต  ท. นั่นเทียว 
(ตสฺส  ปติปาโมชฺชสฺส)  อมตมหานิพฺพานสมฺปาปกตฺตา  เพราะความ 
ที่แหงปติและปราโมทยนั้น  เปนธรรมชาตยังสัตวใหถึงพรอมซ่ึงมหา- 
นิพพานอันเปนอมตะ  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  อมต  อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อย  ธมโฺม  อ. ธรรมน้ี  อาทิ  เปน 
เบื้องตน  (โหติ)  ยอมเปน  คือวา  อิท  ปติปาโมชชฺ  อ. ปติและ 
ปราโมทยนี้ ปุพฺพฏาน  เปนฐานะมีในเบื้องตน  โหติ  ยอมเปน ตตฺถ 
แหงพระคาถาวา  ตตฺรายมาทิ  ภวติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปณฺฑิตภิกฺขุโน แกภิกษุผูเปนบัณฑิต 
อิมสฺมึ  สาสเน  ในพระศาสนาน้ี  (อิติ)  ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหง 
หมวดสองแหงบทวา  อิธ  ปฺสฺส  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อิทานิ  ในกาลน้ี  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  ทสฺเสนฺโต  เมื่อจะ 
ทรงแสดง  ปุพฺพฏาน  ซึ่งฐานะอันมีในเบื้องตน  วุตฺต  อันอันพระองค 
ตรัสแลววา  อาทิ  เปนเบื้องตน  อิติ  ดังน้ี  ต  นั้น  อาห  ตรัสแลว 
(วจน)  ซึ่งพระดํารัสอันมีคํ่าวา  อินฺทฺริยคุตฺติ  อ. การคุมครองซึ่ง 
อินทรีย  อิติอาทึ  ดังนี้เปนตน น  ห ิ จริงอยู  จตุปาริสุทฺธิสีล  อ. ศีล 
คือความบริสุทธิ์  ๔  ปุพฺพฏาน  นาม  ชื่อวาฐานะอันมีในเบื้องตน ฯ 
อินฺทฺริยสวโร  อ. การสํารวมซึ่งอินทรีย  อินฺทฺริยคุตฺติ  อิติ   ชื่อวาการ 
คุมครองซ่ึงอินทรีย  ตตฺถ  คาถาย  ในพระคาถาน้ัน ฯ  
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        จตุปจฺยสนฺโตโส  อ.  ความยินดีดวยดีดวยปจจัย  ๔  สนฺตุฏ ิ  อิติ 
ชื่อวาความสันโดษ ฯ  อาชีวปาริสุทฺธิ  จเอว  อ.  ความบริสุทธิ์แหง 
อาชีพดวยน่ันเทียว  ปจฺจยสนฺนิสฺสิต  สีล  จ  อ.  ศลีอันอาศัยแลวซ่ึงปจจัย 
ดวย  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา  กถิต  ตรัสแลว  เตน  สนฺตุฏ ิ  อิติ 
ปเทน  ดวยบทวา   สนฺตุฏ ิ  ดังนี้นั้น ฯ   
        (ภิกฺขุสฺส)  ปาริปูรกีาริตา  อ. ความที่แหงภิกษุเปนผูมีปกติ 
กระทําใหบริบูรณ  เชฏกสีเล  ในศีลอันเจริญท่ีสุด  ปาฏิโมกขฺสงฺขาเต 
อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาพระปาฏิโมกข  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา 
กถิตา  ตรัสแลว  (ปเทน)  ดวยบทวา  ปาฏิโมกฺเข  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  ตฺว  อ. เธอ  วชฺเชตฺวา  จงเวนแลว 
อปฺปฏิรูปสหาเย  ซึ่งสหายผูไมสมควร ท.  วิสฺสฏกมฺมนฺเต  ผูมีการ 
งานอันสละวิเศษแลว  ภชสฺสุ  จงคบ  คือ  เสวสฺสุ  จงเสพ  กลฺยาณ- 
มิตฺเต  ซึ่งมิตรผูดีงาม  ท. สุทฺธาชีเว  ชือ่วาผูมีอาชีพอันหมดจดแลว 
(อตฺตโน)  สารชีวิตตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีชีวิตอันเปน 
สาระ  อกุสีเต  ชื่อวาผูไมเกียจครานแลว  ชงฺฆพล  นิสฺสาย  ชีวิต- 
กปฺปนาย  เพราะอันอาศัยซึ่งกําลังแหงแขง  แลวสําเร็จซ่ึงชีวิต  อิติ  ดังนี้ 
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา  มิตฺเต  ภชสฺสุ กลฺยาเณ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  ปฏิสนฺถารวุตฺติ  พึงเปนผูชื่อวาประพฤติ 
ในปฏิสันถาร  (อตฺตโน)  สมฺปนฺนวุตฺติตาย  เพราะความท่ีแหงตน 
เปนผูมีความประพฤติอันถึงพรอมแลว  อามิสปฏสนฺถาเรน  จ  ดวย  
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อามิสปฏิสันถารดวย  ธมมฺปฏิสนฺถาเรน  จ  ดวยธรรมปฏิสันถารดวย 
อสฺส  พึงเปน  (อิติ)  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถา 
วา  ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส  อิติ   ดังนี้ ฯ   
        อตฺโถ  อ. อธิบายวา  ปฏิสนถฺารการโก  พึงเปนผูกระทําซ่ึง 
ปฏิสันถาร  ภเวยฺย  พึงเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  สีลป  แม  อ. ศลี  อาจาโร  ชื่อวาอาจาระ 
วตฺตปฺปฏิวตฺตป  แม  อ.  วัตรและวัตรอันสมควร  อาจาโร  ชื่อวา 
อาจาระ  กุสโล  พึงเปนผูฉลาด สิยา  พึงเปน  อตฺโถ  อ. อธิบายวา 
เฉโก  พึงเปนผูเฉียบแหลม  ภเวยฺย  พึงเปน  อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  อาจาเร 
ในอาจาระน้ัน  (อิติ)  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อาจารกุสโล 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อรรถวา  ตฺว  อ. เธอ  ปาโมชฺชพหุโล  ชื่อวาเปนผูมาก 
ดวยความปราโมทย  ธมฺมปาโมชฺเชน  เพราะความปราโมทยในธรรม 
อุปฺปนฺเนน   อันเกิดข้ึนแลว  ปฏิสนฺถารวุตฺติโต  จ  จากการประพฤติ 
ในปฏิสันถารดวย  อาจารโกสลฺลโต  จ   จากความเปนแหงบุคคลผูฉลาดใน 
อาจาระดวย  ตโต  นั้น  หตฺุวา  เปน  กริสฺสสิ  จักกระทํา  อนฺต  ซึ่งท่ีสุด 
วฏฏทุกฺขสฺส  แหงทุกขในวัฏฏะ  สกลสฺสอป  แมทั้งส้ิน  อิติ  ดังน้ี   
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ตโต  ปาโมชฺชพหุโล  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        ปรโิยสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงรอบ  คาถาสุ  ในพระคาถา  ท. 
อิมาสุ  เหลาน้ี  สตฺถารา  เทสิตาสุ  อันอันพระศาสดาทรงแสดงแลว 
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เอว  อยางนี้หนา  คาถาย  แหงพระคาถา  เอกเมกิสฺสา  คาถาหน่ึง 
คาถาหน่ึง  ภิกฺขุสต  อ. รอยแหงภิกษุ  เอกเมก  หน่ึงหนึ่ง  ปตฺวา 
บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  สห  พรอม    
ปฏิสมฺภิทาหิ  ดวยปฏิสัมภิทา  ท. (อตฺตโน)  นิสินนฺนิสินฺนฏาเนเอว 
ในที่แหงตนน่ังแลวและน่ังแลวน่ันเทียว  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เหาะข้ึนไป 
แลว  เวหาส  สูเวหาส  เต  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  สพฺเพป  แม 
ทั้งปวง  อติกฺกมิตฺวา  กาวลวงแลว  กนตฺาร  ซึ่งกันดาร  วีสโยชนสติก 
อันประกอบดวยรอยแหงโยชน  ๒๐  อากาเสนเอว  โดยอากาศน่ันเทียว 
วณฺเณนฺตา  พรรณนาอยู  สรีร  ซึ่งพระสรีระ  สุวณฺณวณฺณ  อันมีวรรณะ 
เพียงดังวาวรรณะแหงทอง  ตถาคตสฺส  ของพระตถาคต  วนฺทึสุ  ถวาย 
บังคมแลว  ปาเท  ซึ่งพระบาท  ท. อิติ  ดังน้ีแล ฯ  
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                                   เรื่องพระนังคลกูฏเถระ   
        ๑๙.  ๘๒/๑๕  ต้ังแต  อถ  น    ภิกฺขู  ตตฺถ  อภิณฺห  คจฺฉนฺต  เปนตนไป 
        อถ  ครัง้น้ัน  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. ทิสฺวา  เห็นแลว  น  เถร  ซึ่ง 
พระเถระนั้น  คจฺฉนฺต  ผูไปอยู  ตตฺถ  าเน  ในท่ีนั้น  อภิณฺห  เนือง ๆ 
ปุจฺฉึสุ  ถามแลววา  นงฺคลกูฏตฺเถร  แนะนังคลกูฏเถระ  อาวุโส  ผูมีอายุ 
ตฺว  อ. ทาน  คจฺฉสิ  ยอมไป  เยตฺถ  าเน  ในท่ีนั้น  กสฺมา เพราะ 
เหตุอะไร  อิติ   ดังนี้  ฯ  โส  นงฺคลกฏูตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวา 
นังคลกูฏะนั้น  วตฺวา  กลาวแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  อห 
อ. ผม  คจฺฉามิ  ยอมไป  สนฺติก  สูสํานัก  อาจริยสสฺ  ของอาจารย  อิติ 
ดังน้ี  ปาปุริ  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 
กติปาหสฺสเอว  ตอวันแมเล็กนอยน่ันเทียว  ฯ  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. กโรนฺตา 
เมื่อจะกระทํา  เกลึ  ซึ่งการเยาะเยย  สทฺธึ  กับ  เต  เถเรน  ดวย 
พระเถระนั้น  อาหสุ  กลาวแลววา  นงฺคลกูฏตฺเถร  แนะนังคลกูฏเถระ 
อาวุโส  ผูมีอายุ  วิจรณมคฺโค  อ. หนทางอันเปนที่เทียวไป  ตว  แหง 
ทาน  อวลฺโช  วิย  เปนเพียงดังวาไมมีเครื่องใชสอย  ชาโต  เกดิแลว 
ตฺว  อ. ทาน  น  คจฺฉสิ  มฺเ   ชะรอยจะไมไป  สนฺติก  สูสํานัก 
อาจริยสฺส  ของอาจารย  อิติ  ดังนี้  ฯ  (เถโร)  อ. พระเถระ  (อาห) 
กลาวแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  อาม  ขอรับ  มย  อ. ผม  ท. 
สสคฺเค  ครั้นเมื่อความเกี่ยวของ  สติ  มีอยู   อคมิมฺหา  ไดไปแลว  ปน 
แตวา  อิทานิ  ในกาลน้ี  สสคฺโค  อ. ความเกี่ยวของ  โน  อันผม  ท.  
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ฉินฺโน  ตัดแลว  เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น มย อ. ผม  ท.  น  คจฺฉาม 
ยอมไมไป  อิติ  ดังนี้ ฯ     
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. สตฺุวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคําน้ัน  (วตฺวา) 
กลาวแลววา  เอโส  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนี้  วตฺวา  กลาวแลว  อภูต  วจน 
ซึ่งคําอันไมมีแลว  พฺยากโรติ  ยอมพยากรณ  อฺ  อรหตฺตผล  ซึ่ง 
อรหัตผลอันบุคคลพึงรูทั่ว  อิติ  ดังนี้  อาโรเจสุ  กราบทูลแลว  ต 
อตฺถ  ซึ่งเน้ือความน้ัน สตฺถ  แดพระศาสดา  ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา 
วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. อาม  เออ  ปุตฺโต  อ. บุตร 
มม  ของเรา  โจเทตฺวา  ตักเตือนแลว  อตฺตาน  ซึ่งตน  อตฺตนา  ว 
ดวยตนเทียว  ปตฺโต  บรรลุแลว  มตฺถก  ซึ่งที่สุด  ปพฺพชิตกิจฺจสฺส  แหง 
กิจของบรรพชิต  อิติ  ดงัน้ี  เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม 
อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        ตฺว  อ. เธอ  โจทย  จงตักเตือน  อตฺตาน  ซึ่งตน 
        อตฺตนา  ดวยตน  ปฏิมส  จงพิจารณา  เอต  อตฺตาน 
        ซึ่งตนน่ัน  อตฺตนา  ดวยตน  ภิกขฺุ  ดูกอนภิกษุ 
        โส  ตฺว  อ. เธอนั้น  อตฺตคุตฺโต  เปนผูมีตนอัน 
        คุมครองแลว  สติมา  เปนผูมีสติ  (หุตฺวา)  เปน 
        วิหาหิส ิ จักอยู  สขุ  เปนสุข  อตฺตา  หิ  อ. ตนแล 
        นาโถ  เปนที่พ่ึง  อตฺตโน  ของตน  (โหติ)  ยอม 
        เปน  อตฺตา  ว  อ. ตนเทียว  คติ  เปนคติ  อตฺตโน 
        ของตน  (โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  
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        ตฺว  อ. เธอ  สยม  จงสงวน  อตฺตาน  ซึ่งตน   
        วาณิโช  อิว ราวกะ  อ.  พอคา  (สยเมนฺโต) 
        สงวนอยู  อสฺส  ซึ่งมา  ภทรฺ  ตัวเจริญ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ตฺว อ. เธอ  โจทย  จงตักเตือน  อตฺตาน  ซึ่งตน 
อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว  คือวา  (อตฺตาน)  ยังตน  สารย  จงใหระลึก 
(อตฺตนา  ว)  ดวยตนเทียว  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท. 
เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  โจทยตฺตาน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปริวีมส  จงพิจารณา  อตฺตาน  ซึ่งตน 
อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ปฏิมเส 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  โส  ตฺว อ. เธอน้ัน  เอว 
ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้  สนฺเต  มีอยู  อตฺตคุตฺโต  ชื่อวาเปนผูมีตน 
อันคุมครองแลว  (ตสฺส  อตฺตโน)  อตฺตนา  ว  คุตฺตตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงตนนั้น  เปนสภาพอันตนคุมครองแลว  ดวยคนเทียว  สติมา 
ชื่อวาเปนผูมีสติ  (อตฺตโน)  อุปฏ ิตสฺสติตาย  เพราะความท่ีแหงตน 
เปนผูมีสติอันเขาไปต้ังไวแลว  หุตฺวา  เปน  วิหริสสฺสิ จักอยู  สขุ เปน 
สุข  สพฺพิริยาปเถสุ  ในอิริยาบถทั้งปวง ท.  อิติ  ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  โส  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา อวสฺสโย  เปนที่พํานัก  คือวา  ปติฏา 
เปนที่ต้ังเฉพาะ  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  นาโถ  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
(ปโร  ปุคฺคโล  อ. บุคคลอ่ืน  โก  ห ิ ใครแล  นาโถ  พึงเปนที่พ่ึง 
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ภเวยฺย  พึงเปน) ฯ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปติฏาย  ต้ังอยูเฉพาะ 
แลว  อตฺตภาเว  ในอัตภาพ  ปรสฺส ปคฺุคลสฺส  ของบุคคลอ่ืน น 
สกฺกา  ไมอาจ  ภวิตุ  เพ่ืออันเปน  กุสล  กตฺวา  สคฺคปรายเนน  วา   
เปนผูกระทํา  ซึ่งกุศลแลวมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนาหรือ  มคฺค 
ภาเวตฺวา  สจฺฉิกตผเลน  วา  หรือวา  เปนผูยังมรรคใหเจริญแลวมีผล 
อันกระทําใหแจงแลว  ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อตฺโถ 
อ.  อธิบายวา  ปโร  ชโน  อ. ชนอ่ืน โก  หิ  นาม ชื่อวาใครแล  นาโถ 
พึงเปนที่พ่ึง  ภเวยฺย  พึงเปน  อิติ  ดังน้ี  (โหติ)  ยอมมี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อตฺตา  ว  อ. ตนเทียว  คติ  เปนคติ  คือวา 
ปติฏา  เปนที่ต้ังเฉพาะ  คือวา  สรณ  เปนที่ระลึก  อตฺตโน  ของตน 
(โหติ)  ยอมเปน  ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วาณิโช) 
อ. พอคา  นสิฺสาย  อาศัยแลว  ภทฺร  อสฺส ซึ่งมาตัวเจริญ  คือวา 
อสฺสชานีย  ซึ่งมาตัวอาชาไนย  ต  นัน้  ปตฺถยนโฺต  ปรารถนาอยู  ลาภ 
ซึ่งลาภ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กําหนดแลว  วิสมฏานจาร  ซึ่งการเที่ยวไปใน 
ที่อันมีความสม่ําเสมอไปปราศแลว  ตสฺส อสฺสสฺส  แหงมาน้ัน  นหา- 
เปนฺโต  ยังมาใหอาบอยู  โภเชนฺโต  ยงัมาใหบริโภคอยู  ติกฺขตฺตุ  ๓  ครั้ง 
ทิวสสฺส  ตอวัน  สยเมติ  ชื่อวายอมสงวน คือวา  ปฏิชคฺคติ  ชื่อวา 
ยอมประคับประคอง  ยถา  ฉันใด  ตฺวป  แม  อ. เธอ  นิวาเรนฺโต 
เมื่อหาม  อุปฺปาท  ซึ่งความเกิดข้ึน  อกุสลสฺส แหงอกุศล  อนุปฺปนฺนสฺส 
อันไมเกิดข้ึนแลว  ปชหนฺโต  เมื่อละ  อุปฺปนฺน อกุสล  ซึ่งอกุศลอัน 
เกิดข้ึนแลว  สติสมฺโมเสน  เพราะความหลงพรอมแหงสติ  สยม  ชื่อวา  
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จงสงวน  คือวา โคปย  ชือ่วาจงคุมครอง  อตฺตาน  ซึ่งตน  เอว  ฉันนั้น 
เอว  ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้  สนฺเต  มีอยู  ตฺว  อ.เธอ  อธิคมิสฺสสิ 
จักถึงทับ โลกิยโลกุตฺตรวิเสส  ซึ่งคุณวิเศษอันเปนโลกิยและโลกุตระ 
กตฺวา  กระทํา  ปมชฺฌาน  ซึ่งปฐมฌาน  อาทึ   ใหเปนตน  อิติ  ดังนี้ 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  ตสฺมา  อิติ  ดังนีเ้ปนตน ฯ    
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                                 เรื่องพระวักกลิเถระ 
        ๒๐.  ๘๕/๕  ต้ังแต  อถ  น  สตฺถา  นาย ภิกฺขุ  สเวค 
เปนตนไป.   
        อถ  ครัง้น้ัน สตฺถา  อ. พระศาสดา  (จินฺเตตฺวา)  ทรงพระ 
ดําริแลววา  อย  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนี้  อลภิตฺวา  ไมไดแลว  สเวค  ซึ่ง 
ความสังเวช  น  พุชฺฌิสฺสติ  จักไมรูสกึ  อิติ  ดังน้ี  วสฺสูปนายิกาย 
ครั้นเมื่อดิถีอันเปนที่นําเขาไปสูกาลฝน  อุปกฏาย  ใกลเขามาแลว 
คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  ราชคห สูเมืองราชคฤห  ปณาเมติ  ทรงขับไล 
อยู  น  วกฺกลตฺิเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวาวักกลินั้น  (วจเนน)  ดวย 
พระดํารัสวา  วกฺกลิ  ดูกอนวักกลิ  ตฺว อ. เธอ  อเปหิ  จงหลีกไปเถิด 
อิติ  ดังนี้  วสฺสูปนายิกทิวเส  ในวันแหงดิถีเปนที่นําเขาไปสูกาลฝน ฯ 
โส  วกกฺลิตฺเถดร  อ. พระเถระชื่อวาวักกลินั้น  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลว 
วา  สตฺถา อ. พระศาสดา  น  อาลปติ  ยอมไมทรงรับสั่ง  ม  กระเรา 
อิติ  ดังนี้  อสกฺโกนฺโต  เม่ือไมอาจ าตุ  เมื่ออันดํารงอยู สมฺมุเข 
ในที่มีหนาพรอม  สตฺถ ุ ตอพระศาสดา  เตมาส ตลอดกาลประกอบ 
ดวยเดือนสาม  (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา  กึ  ปโยชน  อ. ประโยชน 
อะไร  มยฺห  ของเรา  ชีวิเตน  ดวยชีวิต  อห อ. เรา  อตฺตาน  ยังตน 
ปาเตสฺสามิ  จักใหตก  ปพฺพตา  จากภูเขา  อิติ  ดังน้ี  อภิรุหิ  ข้ึนไป  
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เฉพาะแลว  คิชฺฌกุฏ  สูภูเขาชื่อวา  คิชฌกูฏ ฯ    
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ตฺวา  ทรงทราบแลว  กิลมนภาว ซึ่ง 
ความเปนคือความลําบาก  ตสฺส  วกฺกลิตฺเถรสฺส  แหงพระเถระชื่อวา 
วักกลินั้น  (จินฺเตตฺวา)  ทรงพระดําริแลววา  อย  ภิกขฺุ  อ. ภิกษุนี ้
อลภนฺโต  เมือ่ไมได  อสฺสาส  ซึ่งความเบาใจ  สนฺติกา  จากสํานัก  มม 
ของเรา  อุปนิสฺสย  ยังอปุนิสัย  มคฺคผลาน  แหงมรรคและผล  ท. 
นาเสยฺย  พึงใหฉิบหาย  อิติ  ดังนี้  มฺุจิ  ทรงเปลงแลว  โอภาส  ซึ่ง 
พระรัศมี  ทสฺเสตุ  เพ่ืออันทรงแสดง  อตฺตาน  ซึ่งพระองค  ฯ  อถ 
ครั้งน้ัน  โสโก  อ. ความเศราโศก  ตาวมหนฺโตป  แมอันใหญเพียงนั้น 
ปหียิ  เสื่อมไปแลว  ปฏาย  จําเดิม  อสฺส  วกฺกลิตฺเถรสฺส  สตฺถ ุ
ทิฏกาลโต  แตกาลแหงพระศาสดา  ผูอันพระเถระชื่อวาวักกลินั้นเห็น 
แลว ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุกฺขตฬาก  โอเฆน  ปูเรนฺโต  วิย 
ทรงเปนผูเพียงดังวา  ยังสระอันแหง  ใหเต็มอยู  ดวยหวงนํ้า  (หุตฺวา) 
เปน  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        ภิกขฺุ  อ. ภิกษุ  ปาโมชฺชพหุโล  ผูมากดวยปราโมทย 
        ปสนฺโน  เลื่อมใสแลว  พุทฺธสาสเน  ในคําส่ังสอน 
        ของพระพุทธเจา  อธิคจฺเฉ  พึงถึงทับ  ปท  ซึง่บท         
        สนฺต  อนัสงบแลว  สงฺขารูปสม  อันเปนที่เขาไป 
        สงบแหงสังขาร  สขุ  อันเปนสุข  อิติ  ดังน้ี  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 126 

พลวปฺปติปาโมชฺช  อุปฺปาเทตุ  เพ่ืออันยังปติและปราโมทยอันมีกําลัง 
ใหเกิดข้ึน  เถรสฺส  แกพระเถระ ฯ   
        อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  ปาโมชฺชพหุโล  ผูมาก 
ดวยความปราโมทย  ปกติยาป  แมโดยปกติ  โรเปติ  ยอมปลูก  ปสาท 
ซึ่งความเลื่อมใส  พุทฺธสาสเน  ในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  โส 
ภิกฺขุ   อ. ภิกษุนั้น  ปสนฺโน  เลื่อมใสแลว  เอว  อยางนี้  อธิคจฺเฉยฺย 
พึงถึงทับ  นิพฺพานั  ซึ่งพระนิพพาน  พุทฺธสาสเน  ในพระพุทธศาสนา 
ลทฺธนาม  อันมีชื่ออันไดแลววา  ปท  อ. บท  สนฺต  อันสงบแลว 
สงฺขารูปสม  อันเปนที่เขาไปเขาไปสงบแหงสังขาร  สุข  อันเปนสุข 
อิติ  ดังนี้  อิติ  ดังนี้  ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถาน้ัน  (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ 
        จ  ปน  ก็แล  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ครั้นตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี ้ ปสาเรตฺวา  ทรงเหยียดออกแลว  หตฺถ 
ซึ่งพระหัสถ  วกฺกลิตฺเถรสฺส  แกพระเถระชื่อวาวักกลิ  อภาสิ  ไดทรง 
ภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        วกฺกล ิ ดูกอนวักกลิ  ตฺว  อ. เธอ  เอหิ  จงมา  มา 
        ภายิ  อยากลัวแลว  โอโลเกหิ  จงแลดู  กถาคต 
        ซึ่งตถาคต  อห  อ. เรา  อุทฺธริสฺสามิ  จักยกขึน้  ต 
        ซึ่งเธอ  (ปุคฺคโล)  อิว  ราวกะ  อ. บุคคล 
        (อุทฺธรนฺโต)  ยกขึ้นอยู  กฺุชร  ซึ่งชาง  สนนฺ  
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        ตัวจมลงแลว  ปงฺเก  ในเปอกตม  วกฺกลิ  ดูกอน 
        วักกล ิ ตฺว  อ. เธอ  เอหิ  จงมา  มา  ภายิ  อยา 
        กลัวแลว  โอโลเกหิ  จงแลดู  ตถาคต  ซึ่งคถาคต 
        อห  อ. เรา  อุทฺธริสฺสามิ  จักยกขึน้  ต  ซึ่งเธอ   
        (ปุคฺคโล)  อิว  ราวกะ  อ. บุคคล  (อุทฺธรนฺโต) 
        ยกขึ้นอยู  จนฺทิม  ซึง่พระจันทร  ราหุคฺคิต  อนั 
        อันราหจูับแลว  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        โส  วกกฺลิตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาวักกลินั้น  พลวปฺปตึ  ยงั 
ปติอันมีกําลังวา  ทสพโล  เม  ทิฏโ  จ  อ. พระทศพล  อันเราเห็น 
แลวดวย เอหิ  อิติ  อวฺหาน  (เม)  ลทธฺ  จ  อ. พระดํารัสวา  อ. เธอ 
จงมา  ดังนี้ อันเรา  ไดแลวดวย  อิติ  ดังนี้  อุปฺปาเทตฺวา ใหเกิด 
ข้ึนแลว  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  (มยา) อันเรา  คนฺตพฺพ  พึงไป 
กุโต  น ุ โข านโต  โดยทีไหนหนอแล  อิติ   ดังน้ี  อปสฺสนฺโต 
เมื่อไมเห็น  คมนมคฺค  ซึ่งหนทางอันเปนที่ไป  อุปปฺติตฺวา  เหาะข้ึน 
ไปแลว  อากาเส  ในอากาศ  สมฺมุเข  อันมีหนาพรอม  ทสพลสฺส  ตอ 
พระทศพล  ปมปาเท  ครั้นเมื่อเทาท่ีหน่ึง  ปพฺพเต   ิเตเอว  ต้ังอยู 
แลว  บนภูเขานั่นเทียว  อาวชฺชนฺโต  ราํพึงถึงอยู  สตฺถารา  วุตฺตคาถ 
ซึงพระคาถาอันอันพระศาสดาตรัสแลว  วิกฺขมฺเภตฺวา  ขมแลว  ปตึ 
ซึ่งปติ  อากาเสเอว  ในอากาศน่ันเทียว  ปตฺวา  บรรลุแลว  อรหตฺต 
ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  สห  พรอม  ปฏิสมภิฺทาหิ  ดวยปฏิสัม- 
ภิทา  ท. ตถาคต  วนฺทมาโน  ว  ถวายบังคมอยู  ซึ่งพระศาสดาเทียว 
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โอตริตฺวา  ขามลงแลว  อฏาสิ  ไดยืนอยูแลว  สนติฺเก  ในสํานัก 
สตฺถุ  ของพระศาสดา  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา อ. พระศาสดา  เปสิ 
ทรงตั้งไวแลว  น  วกฺกลตฺิเถร  ซึ่งพระเถระชื่อวาวักกลินั้น  อคฺคฏาเน 
ในฐานะอันเลิศ  สทฺธาธิมุตฺตาน  ภิกฺขูน  กวาภิกษุ  ท.  ผูหลุดพน 
แลวดวยศรัทธา  อิติ  ดังนีแ้ล ฯ    
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                                  เรื่องสุมนสามเณร 
        ๒๑. ๙๖/๓  ต้ังแต  โส  สาธูติ  อุปชฺฌาย วนฺทิตฺวา 
เปนตนไป.  
        โส  สามเณโร  อ. สามเณรนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  รับพรอม 
แลววา  สาธุ  อ. ดลีะ  อิติ  ดังน้ี  วนฺทิตฺวา  ไหวแลว   อุปชฺฌาย 
ซึ่งพระอุปชฌาย  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เหาะข้ึนไปแลว  เวหาส  สูเวหาส 
อคมาสิ  ไดไปแลว  าน  ตลอดที่  ปฺจโยชนสต  อันมีรอยแหง 
โยชนหาเปนประมาณ  ฯ  ปน  ก็  ตทิวส  ในวันนั้น  นาคราชา  อ. 
นาคผูพระราชา   นาคนาฏกปริวุโต  ผูอันนาคนักฟอนแวดลอมแลว 
กีฬิตุกาโม  เปนผูใครเพ่ืออันเลน  อุทกกีส  เลนซึ่งนํ้า  โหติ  ยิม 
เปน ฯ  โส  นาคราชา  อ. นาคผูพระราชานั้น  สามเณร  คจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  ว  เหน็แลว  ซึ่งสามเณร  ผูมีอยูเที่ยว  กุชฺฌ ิ โกรธแลววา 
อย  มุณฺฑกสมโณ  อ. สมณะผูโลนนี้  โอกิรนฺโต  วิจรติ  ยอมเที่ยวไป 
โปรยอยู  ปาทปสุ  ซึ่งฝุนทีเทา  อตฺตโน  ของตน  มตฺถเก  บน 
กระหมอม  มม  ของเรา  อาคโต  จักเปนผูมาแลว  ปานียตฺถาย  เพื่อ 
ประโยชนแกน้ําอันควรดื่ม  อโนตตฺเต  ที่สระชื่อวาอโนดาด  ภวิสฺสติ 
จักเปน  อิทานิ  ในกาลน้ี  อห  อ. เรา  น  ทสฺสามิ  จักไมให  ปานีย 
ซึ่งนํ้าอันควรดื่ม  อสฺส  มุณฺฑกสมณสฺส  แกสมณะผูโลนนั้น  อิติ  ดังนี้ 
ปทหิตฺวา  นิปชฺช ิ นอนปดแลว  อโนตตฺตทห  ซึ่งสระชื่อวาอโนดาด  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 130 

ปฺาสโยชนิก  อันประกอบดวยโยชนหาสิบ  ผเณน  ดวยพังพาน 
ปทหนฺโต  ปคฺุคโล  วิย  ราวกะ  อ. บุคคลปดอยู  อุกฺขลึ  ซึ่งหมอขาว 
มหาปาติยา  ดวยถาดใบใหญ ฯ   
        สามเณโร  อ. สามเณร  นาคราชสฺส  อาการ  โอโลเกตฺวา  ว 
แลดูแลว  ซึ่งอาการ  ของนาคผูพระราชาเทียว  ตฺวา  ทราบแลววา 
อย  นาคราชา  อ. นาคผูพระราชานี้  กทฺุโธ  โกรธแลว  อิติ  ดังน้ี 
อาห  กลาวแลว  คาถ  ซึ่งคาถา   อิม  นี้วา 
        นาคราช  ดูกอนนาคผูพระราชา  อุคฺคเตช  ผูมีเดช 
        อันกลา  มหพฺพล ผูมีกําลังอันมาก ตฺว  อ. ทาน 
        สุโณห ิ จงฟง  (วจน)  ซึ่งคํา  เม  ของขาพเจา 
        ตฺว  อ. ทาน  เทหิ  จงให  ปานียฆฏ  ซึ่งหมอแหง 
        น้ําอันควรด่ืม เม  แกขาพเจา  อห  อ. ขาพเจา 
        อาคโต  เปนผูมาแลว  เภสชฺชตฺถ  เพ่ือเภสัช 
        อมฺห ิ ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
        นาคราชา  อ. นาคผูพระราชา  สตฺุวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่ง 
คําน้ัน  อาห  กลาวแลว  คาถ  ซึ่งคาถา อิม  นี้วา 
        มหานที  อ. แมน้ําอนัใหญ  คงฺคา  นาม  ชื่อวา 
        คงคา  ทิสาภาเค  ในสวนแหงทิศ  ปุรตฺถิมสฺมึ  อัน 
        มีในเบือ้งหนา  อปฺเปติ  ยอมไหลไป  มหาสมุทฺท 
        สูมหาสมุทร  ตฺว  อ.  ทาน  หร  จงนําไป  ปานีย  
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        ซึ่งนํ้าอนัควรด่ืม  ตโต  คงฺคาโต  จากแมน้ําชือ่วา 
        คงคาน้ันเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ   
        สามเณโร  อ. สามเณร  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคํานั้น 
จินฺเตตฺวา  คิดแลววา  อย  นาคราชา  อ. นาคผูพระราชานี้  น  ทสฺสติ 
จักไมให  อิจฺฉาย  ตามคามปรารถนา  อตฺตโน แหงตน  อห  อ. เรา 
กตฺวา  จักกระทําแลว  พลการ  กระทําดวยกําลัง  ชานาเปตฺวา  ยัง 
นาคผูพระราชาใหทราบแลว  มหานุภาว  ซึ่งอานุภาพอันใหญ  อภิ- 
ภวิตฺวา  จักครอบงําแลว  อิม  นาคราชาน  ซึ่งนาคผูพระราชานี้ 
คณฺหิสฺสามิ  จักดักเอา  ปานีย  ซึ่งน้ําอันควรด่ืม  อิติ  ดังนี้  วตฺวา 
กลาวแลววา  มหาราช  ดกูอนมหาบพิตร  อุปชฌฺาโย  อ. พระอุปชฌาย 
ม  ยังขาพเจา  อาหราเปติ  ยอมใหนํามา  ปานีย ซึ่งนํ้าอันควรด่ืม 
อโนตตฺตโต  ว  จากสระชื่อวาอโนดาดเทียว  เตน  การเณน  เพราะ 
เหตุนั้น  อห  อ. ขาพเจา  หริสฺสามิ  จักนําไป  อิทเอว  ปานีย  ซึง่ 
น้ําอันควรด่ืมนี้นั่นเทียว  ตฺว อ. ทาน  อเปหิ  จงหลีกไปเถิด  มา 
คาถ  ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        อห อ. ขาพเจา  หาสฺส จักนําไป  ปานีย  ซึ่งนํ้า 
        อันควรด่ืม  อิโต  ว  อโนตตฺตโต  จากสระชื่อวา         
        อโนดาดน้ีเทียว  อห  อ. ขาพเจา  อตฺถิโก  เปนผู 
        มีความตองการ  อิมนิา  ว  อโนตตฺตปานีเยน  ดวย  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 132 

        น้ําอันควรด่ืมจากสระชื่อวาอโนดาดน้ีเทียว  อมฺห ิ
        ยอมเปน  ยทิ  ผิวา  ถามพล  อ. เรี่ยวแรงและกําลัง 
        อตฺถิ  มอียูไซร  นาคราช  ดูกอนนาคผูพระราชา   
        ตฺว  อ.  ทาน  นิวารย   จงหามเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ 
อถ  ครั้งน้ัน  นาคราชา  อ.  นาคผูพระราชา  อาห  กลาวแลววา 
        สามเณร  แนะสามเณร  สเจ  ถาวา  วิกฺกมฺโปริส 
        อ.  ความเปนแหงบรุุษผูพากเพียร  ตว  ของทาน  อตฺถิ 
        มีอยูไซร  อห  อ.  ขาพเจา  อภินนฺทามิ  ยอมชอบ 
        ใจย่ิง  วาจ  ซึ่งวาจา  เต  ของทาน  ตฺว  อ.  ทาน 
        หรสฺสุ  จงนําไป  ปานีย  ซึ่งนํ้าอนัควรด่ืม  มม 
        ของขาพเจาเถิด  อิติ  ดังน้ี  น  สามเณร  กะ 
        สามเณรน้ัน ฯ  
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                               เรื่องพระสารีบุตรเถระ   
        ๒๒.  ๑๑๒/๙  ต้ังแต  ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ  กินฺนาเมต  เปนตนไป. 
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  อุชฺฌายึสุ  โพนทนาแลววา  เอต  การณ 
อ. เหตุนั้น  ก ึ นาม  ชื่ออะไร  สารีปุตฺตตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวา 
สารีบุตร  เยน  พฺราหฺมเณน  ปหโฏ  ผูอันพราหมณใดประหารแลว 
นิสีทิตฺวา  นั่งแลว  เคเห  ในเรือน  ตสฺสเอว  พฺราหฺมณสฺส  ของ 
พราหมณนั้นนั่นเทียว  คเหตฺวา  รับเอาแลว  ภิกฺข  ซึ่งภิกษา  อาคโต 
มาแลว  อิทานิ  ในกาลน้ี  โส  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น  น 
ลชชฺิสฺสติ  จักไมละอาย  กสฺสจิ  ตอใคร   ๆ  ปฏาย  จําเดิม  เถรสฺส 
(พฺราหฺมเณน)  ปหฏกาลโต  แตกาลแหงพระเถระอันพราหมณ 
ประหารแลว  (โส  พฺราหฺมโณ)  อ.พราหมณนั้น  โปเถนฺโต  วิจริสฺสติ 
จักเท่ียวไปโบยอยู  อวเสเส  ภิกฺขู  ซึ่งภิกษุ  ท. ผูเหลือลง  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา 
ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. ตุมฺเห  อ. เธอ  ท. สนนฺิสินฺนา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  นุ  อะไรหนอ 
อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อ 
คําวา  (มย)  อ. ขาพระองค  ท.  (สนฺนสิินฺนา)  เปนผูนั่งประชุม 
กันแลว  อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี  
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(เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท.   
เหลาน้ัน วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ  ปหรนฺโต  นาม  ชื่อวาผูประหารอยู  พฺราหฺมณ 
ซึ่งพราหมณ  นตฺถ ิ ยอมไมมี ปน  แตวา  สมณพฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ 
ผูเปนสมณะ  คิหิพฺราหฺมเณน  ปหโฏ  จักเปนผูอันพราหมณผูเปน 
คฤหัสถประหารแลว  ภวิสฺสติ  จักเปน  โกโธ  นาม  ชื่อ  อ. ความ 
โกรธ  เอโส  นั่น  คจฺฉติ  ยอมถึง  สมคฺุฆาต  ซึ่งอันถอนข้ึนดวยดี 
อนาคามิมคฺฌคน ดวยอนาคามิมรรค  อิติ  ดังน้ี  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรง 
แสดง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา 
ท. อิมา  เหลาน้ีวา 
        พฺราหมฺโณ  อ. พราหมณ  น  ปหเรยฺย  ไมพึง 
        ประหาร  พฺราหฺมณสฺส  ตอพราหมณ  น  มญุฌจถ 
        ไมควรจอง  (เวร)  ซึ่งเวร  อสฺส  พฺราหฺมณสสฺ 
        ตอพราหมณนั้น  (อห)  อ. เรา  (ครหามิ)  ยอม 
        ติเตียน  หนฺตาร  พฺราหฺมณ  ซึ่งพราหมณผูประหาร 
        พฺราหมฺณสฺส  ซึ่งพราหมณ  ธิ  แท  (พฺราหมฺโณ) 
        อ. พราหมณ  มฺุจติ  ยอมจอง  (เวร)  ซึ่งเวร 
        ยสฺส  พฺราหมฺณสฺส  ตอพราหมณใด  (อห)  อ. เรา 
        (ครหามิ)  ยอมมติเตียน  (ต  พฺราหฺมณ)  ซึ่ง 
        พราหมณนั้น  ตโต  ธิ  ปหรณกพฺราหฺมณโต  
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        กวาพราหมณผูประหารนั้นแท  อานิเสโธ  อ. ความ 
        เกียดกนั  มนโส  ซึง่ใจ ปเยหิ  อารมฺมเณห ิ จาก 
        อารมณ  ท. อันเปนท่ีรัก ย  ใด  เอต อานิเสธน   
        อ. ความเกียดกันนั่น  เสยฺโย  เปนคุณชาตประเสริฐ 
        กวา  น  กิฺจิ  ไมนอย  พฺราหมฺณสฺส  แกพราหมณ 
        (โหติ)  ยอมเปน  หสึมโน อ. ใจอันระกอบ 
        แลวดวยความเบียดเบียน  นิวตฺตติ  ยอมกลบัได 
        ยโต  ยโต  วตฺถุโต  จากวัตถุใดใด  ทุกข  อ. ทุกข 
        สมฺมติเอว  ยอมสงบน่ันเทียว  ตโต  ตโต  วตฺถุโต 
        เพราะวัตถุนั้นนั้น  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา ขีณาสวพฺราหฺมโณ  อ. พราหมณผูเปน 
พระขีณาสพ  ชานนฺโต  รูอยูวา  อห  อ. เรา  อสฺมิ  ยอมเปน  อิติ  
ดังน้ี  น  ปหเรยฺย  ไมพึงประหาร  ขีณาสวสฺส  พฺราหฺมณสฺส  วา 
ตอพราหมณผูเปนขีณาสพหรือ  อฺสฺส  พฺราหฺมณสฺส วา หรือวา 
ตอพราหมณอ่ืน  (อิติ)  ดงัน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  ปหเรยฺย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  อ. พราหมณผูเปน 
ขีณาสพ  โสป  แมนั้น  (คิหิพฺราหฺมเณน)  ปหโฏ  ผูอันพราหมณผู 
เปนคฤหัสถประหารแลว  น  มฺุเจถ  ไมควรจอง  เวร  ซึ่งเวร  อสฺส 
คิหิพฺราหฺมณสฺส  ตอพราหมณผูเปนคฤหัสถนั้น  ปหริตฺวา   ิตสฺส ผู  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 136 

ประหารแลว  จึงยืนอยูแลว  คือวา  น  กเรยฺย  ไมควรกระทํา  โกป 
ซึ่งความโกรธ  ตสฺมึ  คิหิพฺราหฺมเณ  ในพราหมณผูเปนคฤหัสถนั้น 
อิติ  ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา นาสฺส  มฺุเจถ 
อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  อห  อ. เรา  ครหามิ  ยอมติเตียน 
หนฺตาร  พฺราหฺมณ  ซึ่งพราหมณผูประหาร  ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส  ซึ่ง 
พราหมณผูเปนขีณาสพ  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ธิ 
พฺราหฺมณสฺส  อติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปน  ก็  โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด 
ปฏิปฺปหรนฺโต  ประหารตอบอยู  ต  ปคฺุคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  ปหรนฺต 
ผูประหารอยู  มฺุจติ  ชื่อวายอมจอง  เวร  ซึ่งเวร  อุปริ  ในเบื้องบน 
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  อห  อ. เรา  ครหามิเอว  ยอมติเตียน 
นั่นเทียว  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  ตโตป  ปหรณกปุคฺคลโต  กวา 
บุคคลผูประหารแมนั้น  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ตโต  ธ ิ
อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อกฺโกสนฺต  ปุคฺคล  อปฺปจฺจกฺโกสน  วา 
อ. การไมดาตอบ  ซึ่งบุคคลผูดาอยูหรือ   ปหรนฺต ปุคฺคลั อปฺปฏิปฺปหรณ 
วา  หรือวา  อ. การไมประหารตอบ  ซึ่งบุคคลผูประหารอยู  ขีณา- 
สวสฺส  แหงพระขีณาสพ  ย  ใด  เอต  อปฺปจฺจกฺโกสนปฺปฏิปฺปหรณ 
อ. การไมดาตอบและการไมประหารตอบนั่น  เสยฺโย  เปนคุณชาต 
ประเสริฐกวา  น  กิฺจิ  ไมนอย  คือวา  อปฺปมตฺตกเสยฺโย  เปนคุณ  
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ชาตประเสริฐกวามีประมาณนอย  โหติ  ยอมเปน  น หามิได  ตสฺส 
ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส  แกพราหมณผูเปนขีณาสพนั้น  อถโข  ที่แท 
(เอต  อปฺปจฺจกฺโกสนปฺปฏิปฺปหรณ)  อ. การไมดาตอบและการไม 
ประหารตอบนั่น  เสยฺโย  เปนคุณชาตประเสริฐกวา  อธิมตฺตเอว  มี   
ประมาณย่ิงนั่นเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส) 
แหงหมวดสองแหงบทวา  เอตทกิฺจิ  เสยฺโย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  หิ  ก ็ โกธุปปฺาโท  อ.  ความเกิดข้ึนแหง 
ความโกรธ  ปโย  นาม  ชือ่วาอารมณเปนที่รัก  มนโส  แหงใจ  โกธนสฺส 
ปุคฺคลสฺส  แหงบุคคลผูโกรธโดยปกติ  (โหติ)  ยอมเปน  ปน  ก ็
(เอโส  โกธนปุคฺคโล)  อ.  บุคคลผูโกรธโดยปกตินั่น  อปรชฺฌติ  จะผิด 
มาตาปตูสุป  ในมารดาและบิดา  ท.  ก็ดี  พุทฺธาทสีุป  ปณิฑิเตสุ  ใน 
บัณฑิต ท.  มีพระพุทธเจาเปนตนก็ดี  เตหิ  ปเยหิ  อารมฺมเณหิ  เพราะ 
อารมณ   ท.  อันเปนที่รัก  เหลาน้ัน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  นิเสโธ 
อ. ความเกียดกัน  มนโส  ซึ่งใจ  เตหิ  ปยารมฺมเณหิ  จากอารมณอัน 
เปนที่รัก  ท.  เหลาน้ัน  คือวา  นิคฺคโห  อ. การขม  จิตฺตสฺส  ซึง่จิต 
อุปฺปชฺชมานสฺส  อันเกิดข้ึนอยู  โกธวเสน  ดวยอํานาจแหงความโกรธ 
อสฺส  โกธนสฺส แหงบุคคลผูโกรธโดยปกตินั้น  โย  ใด  เอต  นิเสธน 
อ. ความเกียดกันนั่น  เสยฺโย  เปนคุณชาตประเสริฐกวา  น กิฺจิ 
ไมนอย   (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  ยทานิเสโธ  มนโส  ปเยหิ อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        โกธมโน  อ.ใจอันประกอบแลวดวยความโกรธ  หึสมโน  อิติ  
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ชื่อวาใจอันประกอบแลวดวยความเบียดเบียน  ฯ โส  โกธมโน  อ. ใจ 
อันประกอบแลวดวยความโกรธนั้น  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส ของบุคคลน้ัน 
คจฺฉนฺโต  เมื่อจะถึง  สมุคฺฆาต  ซึ่งการถอนข้ึนดวยดี  อนาคามิมคฺเคน 
ดวยอานาคามิมรรค  นิวตฺตติ ชื่อวายอมกลับได  ยโต  ยโต  วตฺถุโต 
จากวัตถุใดใด ฯ   
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  วฏฏทุกข  อ. ทุกขในวัฏฏะ  สกลป  แม 
ทั้งส้ิน  นิวตฺตติเอว  ยอมกลับไดนั่นเทียว   ตโต  ตโต  วตฺถุโต 
เพราะวัตถุนั้นนั้น  อิติ  ดงัน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหง 
บทวา  ตโต  ตโต  อิติ  ดังนี้  ฯ 
 
        ๒๓.  ๑๑๕/๑๖  ต้ังแต  โส  กริายสฺมา  อสฺสชตฺิเถรสฺส 
เปนตนไป. 
        กริ  ไดยินวา  โส  อายสฺมา  สารีปุตฺตตฺเถโร  อ.  พระเถระ 
ชื่อวาสารีบุตร  ผูมีอายุนัน้  สุณาติ  ยอมสดับวา  เถโร  อ. พระเถระ 
วสติ  ยอมอยู  ยสฺส  ทิสาย  ในทิศใด  อิติ   ดังนี้  ปฏาย  จําเดิม 
(อตฺตโน)  อสฺสชิตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  โสตาปตฺติผล 
ปตฺตกาลโต  แตกาลแหงโสดาปตติผลอันอันตนสดับแลว  ซึ่งธรรม  ใน 
สํานัก  ของพระเถระชื่อวาอัสสชิ  บรรลุแลว  ปคฺคยฺห  ประคองแลว 
อ ฺชลึ  ซึ่งอัญชล ี ตโต  ทิสโต  โดยทิศนั้น  นิปชชฺิ  นอนแลว  
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กตฺวา กระทํา  สีล  ซึ่งศีรษะ  ตโต  ว  ทิสโต  โดยทิศนั้นเทียว ฯ   
ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  (วตฺวา)  กลาวแลววา  สารีปุตฺโต  อ. พระเถระ 
ชื่อวาสารีบุตร  มิจฺฉาทิฏ ิโก  ผูมีความเห็นผิด นมสฺสมาโน  วิจรติ 
ยอมเที่ยวไปนอบนอมอยู   ทิสา  ซึ่งทศิ  ท. อชชฺอป  แมในวันนี้ 
อิติ  ดังนี้  อาโรเจสุ  กราบทูลแลว  ต  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความน้ัน 
ตถาคตสฺส  แกพระตถาคต ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหรอง 
เรียกมาแลว  เถร  ซึ่งพระเถระ  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  สารีปุตฺต 
ดูกอนสารีบุตร  กริ  ไดยนิวา  ตฺว  อ. เธอ  นมสฺสมาโน  วิจรสิ 
ยอมเที่ยวไปนอบนอมอยู  ทิสา  ซึ่งทิศ  ท. สจฺจ  จริงหรือ  อิติ  ดังนี้ 
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ตุมฺเห  ว 
อ.  พระองค  ท.เทียว  ชานาถ  ยอมทรงทราบ  นมสฺสนภาว  วา ซึ่ง 
ความเปนคืออันนอบนอมหรือ  อนมสฺสนภาว  วา  หรือวา  ซึ่งความ 
เปนคืออันไมนอบนอม  ทิสา  ซึ่งทิศ  ท. มม  แหงขาพระองค  อิติ 
ดังน้ี  (เตน  เถเรน)  อันพระเถระนั้น  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. สารีปุตฺโต  อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร 
น  นมสฺสติ  ยอมไมนอบนอม  ทิสา  ซึ่งทิศ  ท. ปน  แตวา  (สารีปุตฺโต) 
อ.  ภิกษุชื่อวาสารีบุตร  นมสฺสติ  ยอมนอบนอม  อาจริย  ซึ่งอาจารย 
อตฺตโน  ของตน  อสฺสชตฺิเถรสฺส  สนฺติกา  ธมฺม  สุตฺวา  โสตาปตฺติผล 
(อตฺตโน) ปตฺตตาย  เพราะความท่ีแหงโสดาปตติผลอันอันตนเปนผู 
สดับแลว  ซึง่ธรรม  จากสํานัก  ของพระเถระชื่อวาอัสสชิ  บรรลุแลว  หิ  
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เพราะวา  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุ  นิสฺสาย  อาศัยแลว  ย  อาจริย  ซึ่งอาจารย 
ใด  วิชานาติ  ยอมรูแจง  ธมฺม  ซึ่งธรรม  โส  อาจรโิย  อ. อาจารย 
นั้น  เตน  ภิกฺขุนา  อันภิกษุนั้น  สกฺกจฺจ  มนสฺสิตพฺโพเอว  พึง   
นอบนอม  โดยเคารพนั่นเทียว  พฺราหฺมเณน  อคฺคิ  (นมสฺสิยมาโน)   
วิย  ราวกะ  อ. ไฟ  อันอันพราหมณ  นอบนอมอยู  อิติ  ดังน้ี  เทเสนฺโต 
เมื่อจะทรงแสง  ธมฺม  ซึ่ง  ธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา 
อิม  นี้วา 
        (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  วิชาเนยฺย  พึงรูแจง  ธมมฺ 
        ซึ่งธรรม  สมมฺาสมพฺุทฺธเทสิต  อันอันพระสัมมา- 
        สมัพุทธเจาทรงแสดงแลว  ยมหฺา  อาจริยา  จาก 
        อาจารยใด  มนสฺเสยฺย  พึงนอบนอม  ต  อาจรยิ 
        ซึ่งอาจารยนั้น  สกกฺาจฺจ  โดยเคารพ  พฺราหมฺโณ 
        อิว  ราวกะ  อ. พราหมณ  (นมสฺสมาโน)  นอบ 
        นอมอยู  อคฺคิหุตฺต  ซึ่งการบูชาซ่ึงไฟ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ  นมสฺสติ 
นอบนอมอยู อคฺคิหุตฺต  ซึ่งการบูชาซึ่งไฟ  สกฺกจฺจ  โดยเคารพ  สมฺมา 
ปริจรเณน  จเอว  ดวยการบําเรอ  โดยชอบ  ดวยน่ันเทียว  อฺชล-ิ 
กมฺมาทีหิ  กจฺิเจหิ  จ  ดวยกิจ  ท. มีการกระทําซ่ึงอัญชลีเปนตนดวย 
ยถา  ฉันใด  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  วิชาเนยฺย  พึงรูแจง  ธมฺม 
ซึ่งธรรม  ตถาคตปฺปเวทิต  อันอันพระตถาคตทรงยังมหาชนใหรูทั่วแลว  
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ยมฺหา  อาจริยา  จากอาจารยใด  นมสฺเสยฺย   พึงนอบนอม  ต  อาจริย  ซึ่ง 
อาจารยนั้น  สกฺกจฺจ โดยเคารพ  เอว ฉันนั้น  อิติ  ดงัน้ี  ตตฺถ 
ปเทสุ  ในบท  ท.เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อคฺคิหุตฺตว 
อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ   
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                                  เรื่องกุหกพราหมณ 
        ๒๔.  ๑๑๙/๖  ต้ังแต  ตาปโส  มส  ขาทิตฺวา  ว  รสตณฺหาย 
เปนตนไป.   
        ตาปโส  อ.  ดาบส  มส  ขาทิตฺวา ว  เค้ียวกินแลว  ซึ่งเน้ือ 
เทียว  รสตณฺหาย  พทฺโธ  ผูอันความอยากในรส  ผูกพันแลว ปจฺุฉิตฺวา 
ถามแลววา  มส  นาม  ชือ่  อ. เนื้อ  เอต  นั่น  ก็  เปนเนื้ออะไร 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  สุตฺวา  ฟงแลววา  (เอต  มส) 
อ. เนื้อน่ัน  โคธมส  เปนเนื้อของเห้ีย  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
จริตฺวา  เที่ยวไปแลว  ภิกขฺาย  เพ่ือภิกษา  คเหตฺวา  รับเอาแลว 
สปฺปทธิกฏกภณฺพาทีนิ  วตฺถูนิ  ซึ่งวัตถุ  ท. มีเนยใสและนมสมและ 
สิ่งของอันเปนเครื่องเผ็ดเปนตน   คนตฺฺวา  ไปแลว  ปณฺณสาล  สู 
บรรณศาลา  เปสิ  วางไวแลว  เอกมนฺเต  ณ  ที่สดุขางหน่ึง ฯ  ปน 
ก็  โคธราชา  อ. เหี้ยผูพระราชา  วิหรติ  อยูอยู  วมฺมิเก  ในจอมปลวก 
เอกสฺมึ  แหงหนึ่ง  อวิทูเร  ณ  ที่ไมไกล  ปณฺณสาลาย  แตบรรณศาลา ฯ 
โส  โคธราชา  อ. เหี้ยผูพระราชานั้น  อาคจฺฉติ  ยอมมา  วนฺทิตุ  เพ่ือ 
อันจบ  ตาปส  ซึ่งดาบส  กาล  ตลอดกาล  กเลน  ตามกาล ฯ 
        ปน  ก ็ ตทิวส  ในวันนั้น  เอโส  ตาปโส  อ. ดาบสน่ัน 
(จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อห  อ. เรา  วธสิฺสามิ  จักฆา  ต  โดยราชาน  
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ซึ่งเหี้ยผูพระราชานั้น  อิติ  ดังนี้  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปกปดแลว  ทณฺฑ 
ซึ่งทอนไม  นิสีทิ  นั่งแลว  นิทฺทายนฺโต  วิย  เพียงดังวาประพฤติ 
หลับอยู  าเน  ในที ่ อวิทูเร  อันไมไกล  ตสฺส  วมฺมิกสฺส  แหง   
จอบปลวกน้ัน  ฯ  โคธราชา  อ. เห้ียผูพระราชา  นกิฺขมิตฺวา  ออกไป 
แลว  วมฺมิกโต  จากจอมปลวก  อาคจฺฉนฺโต  มาอยู สนฺติก สูสํานัก 
ตสฺส  ตาปสสฺส  ของดาบสน้ัน  สลฺลกฺเขตฺวา  กําหนดแลว  อาการ 
ซึ่งอาการ  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อชชฺ  ในวันนี้  อากาโร  อ. อาการ 
อาจริยสฺส  ของอาจารย  เม  อันเรา  น  รุจฺจติ ยอมไมชอบใจ  อิติ 
ดังน้ี  นิวตฺติ  กลับแลว  ตโต  ว  านโต  จากท่ีนั้นเทียว  ฯ  ตาปโส 
อ. ดาบส  ตฺวา  ทราบแลว  นิวตฺตนภาว  ซึ่งความเปนคืออันกลับ 
ตสฺส  โคธรฺโ  แหงเหี้ยผูพระราชานั้น  ขิป  ขวางไปแลว  ทณฺฑ 
ซึ่งทองไม  มรณตฺถาย  เพ่ือประโยชนแหอันตาย  ตสฺส  โคธรฺโ 
แหงเห้ียผูพระราชานั้น ฯ  ทณฺโฑ  อ. ทอนไม  วิรชฺฌิตฺวา  ตโต 
พลาดไปแลว ฯ 
        โคธราชา  อ. เห้ียผูพระราชา  ปวิสิตฺวา  เขาไปแลว  วมฺมกิ 
สุจอมปลวก  นีหริตฺวา  นาํออกแลว  สสิ   ซึ่งศีรษะ ตโต  วมฺมิกโต 
จากจอมปลวกน้ัน  โอโลเกนฺโต  แลดูอยู  (อตฺตโน)  อาคตมคฺค  ซึ่ง 
หนทางแหงตนมาแลว  อาห  กลาวแลววา 
        อห  อ. ขาพเจา  มฺมาโน  สําคัญอยู  ต  ซึ่งทาน 
        อสฺต  ผูไมสํารวมแลว  สมณ  วาเปนสมณะ  
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        อุปคฉฺึ  เขาไปหาแลว  ตฺว  อ. ทาน  อสฺสมโณ 
        เปนผูไมใชสมณะ  (อสิ)  ยอมเปน  โส  ตฺว  อ. 
        ทานน้ัน  ปาหาสิ  ไดประหารแลว  ม  ซึ่งขาพเจา 
        ทณฺเฑน ดวยทอนไม  ยถา  โดยประการใด  ตถา   
        โดยประการน้ัน  ทมฺุเมธ  แนะทานผูมีปญญาช่ัว 
        ก ึ ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร  เต  ของทาน         
        ชฏาหิ  ดวยชฎา  ท.  กึ  ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร 
        เต  ของทาน  อชินสาฏิยา  ดวยผาอันอันบุคคลกระทํา 
        แลวดวยหนังเสือ  อพฺภนฺตร  อ. ภายใน  เต  ของ 
        ทาน  คหน  เปนธรรมชาตรกชัฏ  (โหติ)  ยอม 
        เปน  ตฺว  อ. ทาน ปริมชฺชส ิ ยอมขัดเกลา  พาหิร 
        ในภายนอก  อิติ  ดังน้ี 
ตาปส  กะดาบส ฯ 
        อถ  ครัน้นั้น  ตาปโส  อ. ดาบส  อาห  กลาวแลว  เอว  อยางนี้วา 
        โคธ  ดูกอนเหี้ย  ตฺว  อ. ทาน  เอห   จงมา 
        นิวตฺตสฺสุ  จงกลับมา  ภฺุช  จงบริโภค  โทน 
        ซึ่งขาวสุก  สาลีน  แหงขาวสาลี  ท.  เตล  จ  อ. น้ํา 
        มันดวย  โลณ  จ  อ. เกลือดวย  เม  ของเรา  อตฺถิ 
        มีอยู  ปปฺผลิ  อ. ดีปลี  มยฺห  ของเรา  ปหูต 
        เพียงพอแลว  อิติ  ดังน้ี  
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ปโลเภตุ  เพ่ืออันประเลาประโลม  น  โคธราชาน  ซึ่งเห้ียผูพระราชา 
นั้น  สนฺตเกน  ดวยวัตถอัุนเปนของมีอยู  อตฺตโน  ของตน ฯ  
        โคธราชา  อ.  เห้ียผูพระราชา  สตฺุวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคํา 
นั้น  วตฺวา  กลาวแลววา ตฺว  อ. ทาน  กเถสิ  กลาวแลว  ยถา  ยถา 
โดยประการใด  โดยประการใด  เม  ปลายิตุกามตา  ว  อ.ความท่ี 
แหงขาพเจาเปนผูใครเพ่ืออันหนีไปเทียว  โหติ  ยอมมี  ตถา  ตถา 
โดยประการนั้น  โดยประการน้ัน  อิติ  ดังนี้  อาห  กลาวแลว  คาถ 
ซึ่งคาถา   อิม  นี้วา 
        เอโส  อห  อ.  ขาพเจาน่ัน  ปเวกฺขามิ  จักเขาไป 
        วมฺมิก  สูจอมปลวก  สตโปริส  อนัมีบุรษุมีรอย 
        เปนประมาณ  ภิยฺโย  ยิ่ง  เตล  จ  อ.  น้ํามันดวย 
        โลณ   จ  อ. เกลือดวย   เต  ของทาน  กึ  เปน 
        อะไร  อาสิ  ไดเปนแลว  ปปฺผลิ  อ. ดีปลี  อหติ 
        เปนของไมเกื้อกูล  มยฺห  แกขาพเจา  (โหติ) 
        ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        จ  ปน  ก็แล  (โคธราชา)  อ. เหี้ยผูพระราชา  วตฺวา  ครั้น 
กลาวแลว  เอว  อยางนี้  อาห  กลาวแลววา  อห  อ. ขาพเจา  อกาสึ 
ไดกระทําแลว  สมณสฺ  ซึ่งความหมายรูวาเปนสมณะ ตยิ  ในทาม 
กาล  สิ้นกาล  เอตฺตก  อันมีประมาณเทาน้ี  อิทานิ  ในกาลน้ี  ทณฺโฑ 
อ. ทอนไม  เต  อันทาน  ขิตฺโต  ขวางไปแลว  (อตฺตโน)  ม  ปหริตุ-  
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กามตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนใครเพ่ืออันประหาร  ซึ่งขาพเจา 
ตฺว  อ. ทาน  อสฺสมโณ  เปนผูไมใชสมณะ  ชาโต  เกิดแลว  (อสิ) 
ยอมเปน  ตสฺส  ทณฺฑสฺส  (ตยา) ขิตฺตกาลโตเอว  แตกาลแหงทอน   
ไมนั้นอันอันทานขวางไปแลวน่ันเทียว  ก ึ ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร 
ปุคฺคลสฺส  ของบุคคล  ทุปฺปฺสฺส  ผูมีปญญาชั่ว  ตาทิสสฺส  ผูเชนกับ 
ดวยทาน  ชฏาหิ  ดวยชฎา ท.  กึ  ปโยชน  อ. ประโยชนอะไร 
อชินจมฺเมน  ดวยหนังของเสือเหลือง  สขุเรน  อันเปนไปกับดวยเล็บ 
หิ  เพราะวา  อพฺภนฺตร  อ. ภายใน  เต  ของทาน  คหน  เปนธรรม- 
ชาตรกชัฏ  (โหติ)  ยอมเปน  ตฺว  อ. ทาน  ปริมชชฺสิ  ยอมขัดเกลา 
เกวล  พาหิรเอว  ในภายนอก  อยางเดียวน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว  อิม  อตีต 
วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลวน้ี  วตฺวา  ตรัสแลววา  เอโส  พฺราหฺมโณ 
อ.  พราหมณนี้  ตาปโส  เปนดาบส  กหุโก  ผูหลอกลวง  อโหสิ  ได 
เปนแลว  ตทา  ในกาลน้ัน  ปน  สวนวา  โคธราชา  อ. เหี้ยผูพระ 
ราชา  (ตทา)  ในกาลน้ัน  อหเอว  เปนเรานั่นเทียว  (อโหสิ)  ได 
เปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  ชาตก  ยังชาดก สโมธา- 
เนตฺวา  ทรงใหต้ังลงพรอมแลว  ทสฺเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง ตทา 
โคธปณฺฑิเตน  ตสฺส  ตาปสสฺส  นิคฺคหิตการณ  ซึง่เหตุแหงดาบสน้ัน 
ผูอันเห้ียตัวฉลาดขมข่ีแลว  ในกาลน้ัน  อาห  ตรสัแลว  คาถ  ซึ่งพระ 
คาถา  อิม  นีว้า  
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        ทมฺเมธ  ดูกอนบุคคลผูมีปญญาช่ัว  ก ึ ปโยชน 
        อ.  ประโยชนอะไร  เต  ของเธอ  ชฏาหิ  ดวยชฎา 
        ท.  กึ  โยชน  อ. ประโยชนอะไร  เต  ของเธอ 
        อชินสาฏิยา  ดวยผาอันอันบุคคลกระทําแลวดวยหนัง 
        ของเสือเหลือง  อพฺภนฺตร  อ.  ภายใน  เต  ของเธอ   
        คหน  เปนธรรมชาตรกชัฏ  (โหติ)  ยอมเปน 
        ตฺว  อ. เธอ  ปรมิชฺชสิ  ยอมขัดเกลา  พาหิร  ใน 
        ภายนอก  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ทุปฺปฺ   ดูกอนบุคคลผูมีปญญาทราม 
อมฺโภ  ผูเจริญ  กึ  อตฺโถ  อ. ประโยชนอะไร  ตว  ของเธอ  ตว 
สุพทฺธาหิป  อิมาหิ  ชฎาหิ  จ  ดวยชฎา  ท. เหลาน้ี  แมอันอันเธอ 
ผูกไวดีแลวดวย  สขุราย  นิวตฺถาย  อิมาย  อชินจมฺมสาฏิยา  จ  ดวย 
ผาอันอันบุคคลกระทําแลวดวยหนังของเสือเหลืองนี้  อันเปนไปกับดวยเล็บ 
อันอันเธอนุงแลวดวย  (อิติ)  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.เหลาน้ัน 
หนา  (ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา  กินฺเต  ชฏาหิ  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  หิ  เพราะวา  อพฺภนฺตร  อ. ภายใน  เต 
ของเธอ  ราคาทิกฺกิเบสคหน  เปนธรรมชาตรกชัฏดวยกิเลสมีราคะ 
เปนตน (โหติ)  ยอมเปน  ตฺว  อ. เธอ  ปริมชฺชส ิ ยอมขัดเกลา 
พาหิร  ในภายนอก  เกวล  อยางเดียว  หตฺถิลณฺฑ  (วิย)  ราวกะ 
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อ.  คูถแหงชาง  อสฺสลณฺฑ  วิย  ราวกะ  อ. คูถแหงมา  มฏ  อัน 
เกลี้ยงเกลาแลว  (พาหิร)  ในภายนอก  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  อพฺภนฺตร  อิติ  ดังน้ี ฯ   
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                           เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ 
        ๒๕.  ๑๒๖/๔  ต้ังแต  อกฺโกสกภารทฺวาชสฺส  หิ  ภาตุ  ภารคฺวาชสฺส 
เปนตนไป.   
        หิ  ความพิสดารวา   พฺราหฺมณี  อ. นางพราหมณี  ธนฺชานี  นาม 
ชื่อวาธนัญชานี  ภารทฺวาชสฺส  ของพราหมณชื่อวาภารทวาชะ  ภาตุ 
ผูเปนพ่ีชาย  อกฺโกสกภารทฺวาชสฺส  ของพราหมณชื่อวาอักโกสกภาร- 
ทวาชะ  โสตาปนฺนา  เปนโสดาบัน  อโหสิ  ไดเปนแลว  ฯ  สา 
ธนฺชานี  อ.  นางพราหมณีชื่อวาธนัญชานีนั้น  ขิปตฺวาป  จามแลวก็ด ี
กาสิตฺวาป  ไอแลวก็ดี  ปกฺขลิตฺวาป  ซวนแลวก็ดี  อุทาเนสิ  เปลงแลว 
อุทาน  ซึ่งอุทาน  อิม  นีว้า  นโม  อ. ความนอบนอม  (อตฺถุ)  จงมี 
ภควโต  แดพระผูมีพระภาคเจา  ตสฺส  พระองคนั้น  อรหโต  ผูเปนพระ 
อรหันต  สมมฺาสมฺพุทธสฺส  ผูตรัสรูแลวดวยพระองคเองโดยชอบ อิติ 
ดังน้ี ฯ  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  สา  ธนฺชานี  อ. นางพราหมณีชื่อวา 
ธนัญชานีนั้น  ปกฺขลิตฺวา  ซวนแลว  พฺราหฺมณปริเวสนาย  ในเวลาเปน 
ที่เลี้ยงดูซึ่งพราหมณ  อุทาเนสิ  เปลงแลว  อุทาน  ซึ่งอุทาน  มหาสทฺเทน 
ดวยเสียงอันดัง  ตถาเอว  เหมือนอยางน้ันนั่นเทียว ฯ 
        พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ  กุชฌฺตฺิวา  โกรธแลว  วตฺวา  กลาว 
แลววา  อย  วสลี  อ. หญงิถอยน้ี ปกฺขลิตฺวา  ซวนแลว  ยตฺถ 
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าเน  วา  ในที่ใดหรือ ตตฺถ  าเน  วา หรือวาในท่ีนั้น   ภาสติ  ยอมกลาว 
วณฺณ  ซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณนา  สมณสฺส ของสมณะ  มุณฺฑกสฺส   
ผูโลน  ตสฺส  นั้น  เอวเอว  อยางนี้นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อาห  กลาว 
แลววา  วสล ิ แนะหญิงถอย  อิทานิ  ในกาลน้ี  อห  อ. ขา  คนฺตฺวา 
จักไปแลว  อาโรเปสฺสามิ  จักยกข้ึน  วาท  ซึ่งวาทะ  ตสฺส  สตฺถโุน  ตอ 
พระศาสดาน้ัน  เต  ของเธอ  อิติ  ดังนี้ ฯ  อถ  ครัน้นั้น  สา  พฺราหฺมณี อ. 
นางพราหมณีนั้น  อาห  กลาวแลววา  พฺราหฺมณ  ขาแตพราหมณ 
ตฺว  อ. ทาน  คจฺฉ  จงไปเถิด  โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  อาโรเปยฺย พึง 
ยกข้ึน วาท  ซึ่งวาทะ  ตสฺส  ภควโต  ตอพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  อห 
อ. ดิฉัน  น ปสฺสามิ  ยอมไมเห็น  ต ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน   อปจ 
อีกอยางหนึ่ง  ตฺว  อ. ทาน คนฺตฺวา  ไปแลว  ปุจฺฉสฺสุ  จงทูลถาม 
ปฺห  ซึ่งปญหา  ภควนฺต  กะพระผูมีพระภาคเจาเถิด  อิติ  ดงัน้ี  น 
พฺราหฺมณ  กะพราหมณนั้น ฯ 
        โส  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก 
สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา  อวนฺทิตฺวา  ว  ไมถวายบังคมแลวเทียว 
 ิโต  ยืนอยูแลว  เอกมนฺต  ณ  สวนสุดขางหนึ่ง  ปุจฺฉนฺโต  เมื่อจะ 
ทูลถาม  ปฺห  ซึ่งปญหา  อาห  กลาวแลว  คาถ  ซึง่คาถา  อิม  นี้วา 
        (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล ฆตฺวา  ฆาแลว  ก ึ ส ุ ซึ่ง 
        อะไรส ิ เสติ  ยอมนอน  สขุ  เปนสุข  ฆตฺวา  ฆา 
        แลว  ก ึ สุ  ซึ่งอะไรสิ  น  โสจติ  ยอมไมเศรา  
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        โศก  โคตม  ขาแตพระโคดม  ตฺว  อ. พระองค 
        โรเจสิ  ยอมทรงชอบใจ  วธ  ซึ่งการฆา  กิสฺส  ส ุ
        ธมฺมสสฺ  ซึ่งธรรมอะไรสิ  เอกธมฺมสฺส  อันเปน 
        ธรรมอนัเอก  อิติ  ดังน้ี ฯ   
        อถ  ครัง้น้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  พฺยากโรนฺโต  เมื่อจะทรง 
กระทําใหแจง  ปฺห  ซึ่งปญหา  อสฺส  พฺราหฺมณสฺส  แกพราหมณนั้น 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ฆตฺวา  ฆาแลว  โกธ  ซึ่ง 
        ความโกรธ  เสติ  ยอมนอน  สุข  เปนสุข  ฆตฺวา 
        ฆาแลว  โกธ  ซึ่งความโกรธ  น  โสจติ  ยอมไม 
        เศราโศก  พฺราหมฺณ  ดูกอนพราหมณ  อริยา 
        อ. พระอริยเจา  ท. ปสสนฺติ  ยอมสรรเสริญ  วธ 
        ซึ่งการฆา  โกธสฺส  ซึ่งความโกรธ  วิสมูลสฺส  อัน 
        มีรากเปนพิษ  มธุรคฺคสฺส  อันมียอดหวาน  ห ิ
        เพราะวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ฆตฺวา  ฆาแล 
        ต  โกธ  ซึ่งความโกรธนั้น  น โสจติ  ยอมไม 
        เศราโศก  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        โส  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น  ปสีทิตฺวา  เลื่อมใสแลว 
สตฺถริ  ในพระศาสดา  ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  ปาปุณิ  บรรลุแลว 
อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต ฯ  อถ  ครัง้น้ัน  อกฺโกสกภาร-  
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ทฺวาโช  อ. พราหมณชื่อวาอักโกสกภารทวาชะ  กนฏิโ  ผูเปนนองชาย 
อสฺส  ภารทฺวารชสฺส  ของพราหมณชื่อวาภารทวาชะนั้น  สุตฺวา  สดับ 
แลววา  กิร  ไดยินวา  ภาตา อ. พ่ีชาย  เม  ของเรา  ปพฺพชิโต   
บวชแลว  อิติ  ดังนี้  กุทโฺธ  โกรธแลว  อาคนฺตฺวา  มาแลว  อกโฺกสิ 
ดาแลว  สตฺถาร    ซึ่งพระศาสดา  วาจาหิ  ดวยวาจา ท.  ผรุสาหิ อัน 
หยาบ  อสพฺภาหิ อันมิใชวาจาของสัตบุรุษ  ฯ โสป  อกฺโกสกภารทฺวาโช 
อ. พราหมณชื่อวาอักโกสกภารทวาชะแมนั้น  สตฺถารา  สฺตฺโต  ผู 
อันพระศาสดาทรงใหรูพรอมแลว  ขาทนียาทิทานโอปมฺเมน  ดวยความ 
เปรียบเทียบดวยการใหซึ่งวัตถุมีวัตถุอันบุคคลพึงเค้ียวเปนตน  อติถีน 
แกแขก  ท. ปสนฺโน  เลือ่มใสแลว  สตฺถริ  ในพระศาสดา  ปพฺพชิตฺวา 
บวชแลว  ปาปุณิ  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต ฯ 
กนิฏภาตโร  อ. นองชายผูนอยท่ีสุด  ท.  เทฺว  ๒  อิติ  คือ  สุนทฺริก- 
ภารทฺวาโช  อ. พราหมณชื่อวาสุนทริกภารทวาชะ  พิลงฺคกภารทฺวาโช 
อ. พราหมณชื่อวาพิลังคกภารทวาชะ  อปเรป  แมเหลาอ่ืนอีก  อสฺส 
ภารทฺวาชสฺส  ของพราหมณชื่อวาภารทวาชะนั้น  สตฺถาร  อกโฺกสนฺตา  ว 
ดาอยู  ซึ่งพระศาสดาเทียว  สตฺถารา  วินีตา  ผูอันพระศาสดาทรง 
แนะนําแลว  ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  ปาปุณึสุ  บรรลแุลว  อรหตฺต 
ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  (ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท. กถ 
ยังถอยคําวา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  ท.  พุทฺธคุณา  อ. พระคุณของพระ 
พุทธเจา  ท. อจฺฉริยา  วต  เปนคุณนาอัศจรรยหนอ  (โหนฺติ)  ยอม  
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เปน  ภาติเกสุ  พฺราหฺมเณสุ  ครั้นเมื่อพราหมณ  ท. ผูเปนพ่ีนองชาย 
จตูสุ   นาม  ชื่อวา  ๔  อกโฺกสนฺเตสุ  ดาอยู  สตฺถา  อ. พระศาสดา  
อวตฺวา  ไมตรัสแลว  กิฺจิ  วจน  ซึ่งพระดํารัสอะไร ๆ  ปติฏา  ทรง 
เปนผูเปนที่ต้ังเฉพาะ  เตสเอว  พฺราหฺมณาน  ของพราหมณ  ท.เหลาน้ัน 
นั่นเทียว  ชาโต  เกิดแลว  อิติ  ดังนี้  สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอม 
แลว  ธมฺมสภาย  ในธรรมสภา ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา 
เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุ  ท. ตุมฺเห 
อ. เธอ  ท. สนฺนิสินฺนา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา 
กาย  นุ  อะไรหนอ  อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี 
(วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  (มย)  อ. ขาพระองค  ท. (สนฺนิสินฺนา) 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห) 
ยอมมี  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. 
เหลาน้ัน  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท. อห  อ. เรา  อทุสสฺนฺโต  ไมประทุษรายอยู  ทฏุเสุ  ชเนสุ 
ในชน  ท.  ผูประทุษรายแลว  มม  ขนติฺพเลน  สมนฺนาคตตฺตา  เพราะ 
ความท่ีแหงเราเปนผูมาตามพรอมแลว  ดวยกําลังคือขันติ  ปติฏา 
เปนผูเปนที่ต้ังเฉพาะ  มหาชนสฺส  ของมหาชน โหมิเอว  ยอมเปนนั่น 
เทียว  อิติ  ดงัน้ี  อาห  ตรสัแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  อทฏุโ  ผูไมประทษุ- 
        รายแลว  ติติกฺขติ  ยอมอดกลั้น  อกฺโกส  จ  ซึ่ง  
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        การดาดวย  วธพนธฺ  จ  ซึ่งการฆาและการจองจํา 
        ดวย  อห   อ. เรา  พฺรูมิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล ซึ่ง 
        บุคคลนั้น  ขนฺติพล  ผูมกีําลังคือขันติ  พลานีก 
        ผูมหีมูแหงกําลัง  พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ 
        ดังน้ี ฯ   
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  โย ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  อกุทฺธมานโส 
เปนผูมีฉันทะอันมีในใจอันไมโกรธแลว  หุตฺวา  เปน  ทสหิ  อกฺโกส- 
วตฺถูหิ  อกฺโกส  จ  ยังการดา  ดวยวัตถุอันเปนเครื่องดา  ท. ๑๐  ดวย 
ปริภาส  จ  ยงัการบริภาษาดวย  ปาณิอาทีหิ  วตฺถูหิ  โปถน   จ  ยงั 
การโบย  ดวยวัตถุ  ท.  มฝีามือเปนตนดวย   อธิวาเสติ  ยอมใหอยูทับ 
เอว  อยางนี้  อห  อ. เรา  วทามิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคล 
นั้น  คือวา  เอวรูป  ผูมีรปูอยางนี้  ขนฺติพล  ชื่อวาผูมีกําลังคือขันติ 
(อตฺตโน)  สมนฺนาคตตฺตา  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมาตามพรอม 
แลว  ขนฺติพเลน  ดวยกําลงัคือขันติ  พลานีก  ชื่อวาผูมีหมูแหงกําลัง 
(อตฺตโน)  สมนฺนาคตตฺตา  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมาตามพรอม 
แลว  ขนฺติพเลน  ดวยกําลงัคือขันติ  ปุนปฺปุน  อุปปฺตฺติยา  อนีกภูเตน- 
เอว   อันชื่อวาเปนหมูเปนแลว  เพราะความเกิดข้ึน  บอย  ๆ  นั่นเทียว 
พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลา 
นั้นหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อทุฏโ  อิติ   ดังน้ีเปนตน ฯ  
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                                      เรื่องสามเณร 
        ๒๖.  ๑๔๑/๔  ต้ังแต  อถ  น  พฺราหฺมณี  เอหิ  พฺราหฺมณ 
เปนตนไป.   
        อถ   ครัง้น้ัน  พฺราหฺมณี  อ.  นางพราหมณี  (อาห)  กลาวแลว 
วา  พฺราหฺมณ  ขาแตพราหมณ  ตฺว  อ. ทาน  เอหิ  จงมา  ตฺว  อ. ทาน 
คณฺห  จงจับ  เอกสฺมึ  หตฺเถ  ที่มือขางหน่ึง  อห  อ. ดิฉัน  คณฺหิสฺสามิ 
จักจับ  เอกสฺมึ  หตฺเถ  ที่มอืขางหน่ึง  อิติ  ดังนี้  น  พฺราหฺมณ 
กะพราหมณนั้น ฯ  อุโภป  ชายปติกา  อ. เมียและผัว  ท. แมทั้งสอง 
คเหตฺวา  จับแลว  ทฺวีส ุ หตฺเถสุ  ที่มอื  ท. ๒  โปเถนฺตา  โบยอยู 
ปฏ ิย  ที่หลงั  อกสุ  ไดกระทําแลว  พหิ  ในภายนอก  เคหทฺวารโต 
แตประตูแหงเรือน ฯ  สกโฺกป  แม  อ. ทาวสักกะ  นิสินฺโน  ประทับ 
นั่งแลว  (อตฺตโน)  นิสินนฺฏาเนเอว  ในท่ีแหงพระองคประทับนั่ง 
แลวน่ันเทียว  หตฺถ   ยังพระหัตถ  ปรวิตฺเตสิ  ทรงใหเปนไปรอบแลว ฯ 
เต  ชายปติกา  อ. เมียและผัว  ท.  เหลาน้ัน  นิวตฺติตฺวา  กลับแลว 
ทิสฺวา  เห็นแลว  น  สกฺก  ซึ่งทาวสักกะนั้น  นิสินนฺเอว  ผูประทับ 
นั่งแลวน่ันเทียว  รวนฺตา  รองอยู  ภีตรว  รองเพียงดังวาบุคคลผูกลัวแลว 
วิสฺสชฺเชสุ  ปลอยแลว  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ในขณะนั้น  สกโฺก  อ. ทาวสักกะ 
ชานาเปสิ  ทรงยังเมียและผัวใหรูแลว  อตฺตโน  สกกฺภาว  ซึ่งความท่ีแหง  
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พระองคทรงเปนทาวสักกะ  ฯ  อถ  ครัง้น้ัน  (ชายปติกา)  อ. เมียและ 
ผัว  ท.  อทสุ  ไดถวายแลว  อาหาร  ซึง่อาหาร  เนส  สามเณราน 
แกสามเณร  ท. เหลาน้ัน ฯ   
        ชนา  อ. ชน  ท. ปฺจป  แมหา  คเหตฺวา  รับเอาแลว  อหาร 
ซึ่งอาหาร  เอโก  สามเณโร  อ. สามเณรรูปหน่ึง  วินิวิชฺฌิตฺวา  เจาะ 
แลว  กณฺณิกมณฑล  ซึ่งมณฑลแหงชอฟา (นิกฺขมิ)  ออกไปแลว 
เอโก  สามเณโร  อ. สามเณรรูปหน่ึง  (วินิวิชฺฌิตฺวา)  เจาะแลว 
ปุริมภาค  ซึ่งสวนอันมีในเบื้องหนา  ฉทนสฺส  แหงชายคา  (นิกฺขมิ) 
ออกไปแลว  เอโก  สามเณโร  อ. สามเณรรูปหน่ึง   (วินิวิชฺฌตฺิวา) 
เจาะแลว  ปจฺฉิมภาค  ซึ่งสวนอันมีในเบื้องหลัง  (ฉทนสฺส)  แหงชายคา 
(นิกฺขมิ)  ออกไปแลว  เอโก  สามเณโร  อ. สามเณรูปหน่ึง 
นิมุชฺชิตฺวา  คําลงแลว  ปวิย  ในแผนดิน  (นิกฺขมิ)  ออกไปแลว 
สกฺโกป   แม  อ. ทาวสักกะ  นิกฺขมิ  เสด็จออกไปแลว  เอเกน  าเนน 
โดยที่ที่หน่ึง  ชนา  อ. ชน  ท. ปฺจป  แมหา  อคมสุ  ไดไปแลว 
านานิ  สูที่  ท. ปฺจ  ๕  เอว  อยางนี้  อิติ  ดวยประการฉะน้ี  ฯ  จ 
ปน  ก็แล  กริ  ไดยินวา  ต  เคห  อ. เรอืนน้ัน  ปฺจฉิทฺทเคห  นาม 
ชื่อวาเปนเรือนมีชอง  ๕  ชาต  เกิดแลว  ปฏาย  จําเดิม  ตโต  กาลโต 
แตกาลน้ัน  น  (เตส  สามเณราน)  วิหาร  คตกาเล  ในกาลแหง 
สามเณร  ท. เหลาน้ัน  ไปแลว  สูวิหาร  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. ปุจฺฉึสุ 
ถามแลว  สามเณเรป  แมซึ่งสามเณร  ท. วา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ 
(อิท  วตฺถุ)  อ. เรื่องนี้  กทีิส  เปนเรื่องเชนไร  (โหติ)  ยอมเปน  
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อิติ  ดังนี้ ฯ   
        (สามเณรา)  อ. สามเณร  ท. (อาหสุ)  เรียนแลววา  ตุมฺเห 
อ. ทาน  ท.  มา  ปุจฺฉถ  จงอยาถาม  โน  ซึ่งกระผม  ท. พฺราหฺมณี 
อ. นางพราหมณี  โกธาภิภูตา  ผูอันความโกรธครอบงําแลว ปฏาย 
จําเดิม  อมฺหาก  (อตฺตนา)  ทฏิกาลโต  แตกาลแหงกระผม ท. ผูอัน 
ตนเห็นแลว  อทตฺวา  ไมใหแลว  นิสทีิตุป  แมเพ่ืออันนั่ง  ปฺตฺตา- 
สเนสุ  บนอาสนะอันตนปูลาดแลว  ท.  โน  แกกระผม  ท. อาห 
กลาวแลววา  ตฺว  อ. ทาน  อาเนหิ  จงนํามา  มหลฺลกพฺราหฺมณ  ซึ่ง 
พราหมณผูแก  สีฆ  เร็ว  อิติ  ดังนี้  อุปชฺฌาโย  อ. พระอุปชฌายะ 
อมฺหาก  ของกระผม  ท. อาคนฺตฺวา  มาแลว  ทิสฺวา เห็นแลว  อมฺเห 
ซึ่งกระผม  ท. (วตฺวา)  กลาวแลววา  อิเมส  นิสินฺนพฺราหฺมณาน 
ลทฺธุ   อ. อันอันพราหมณผูนั่งแลว  ท. เหลาน้ีได  วฏฏติ  ยอมควร 
อิติ  ดังนี้  อาหราเปตฺวา  ยังพราหมณใหนํามาแลว  ปตฺต  ซึ่งบาตร 
นิกฺขมิ  ออกไปแลว (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  ตฺว  อ. ทาน  อาเนหิ 
จงนํามา  มหลฺลกพฺราหฺมณ  ซึ่งพราหมณผูแก  อ ฺ  อ่ืน  อิติ  ดังนี้ 
(ตาย  พฺราหฺมณิยา)  อันนางพราหมณีนั้น  วุตฺเต  กลาวแลว  พฺราหฺมโณ 
อ. พราหมณ  อาเนสิ  นํามาแลว  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  ซึ่งพระเถระ 
ชื่อวามหาโมคคัลลานะ  โส  มหาโมคฺคลิลานตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวา 
มหาโมคคัลลานะนั้น  ทสิฺวา  เห็นแลว  อมฺเห  ซึ่งกระผม  ท. วตฺวา 
กลาวแลว ตถาเอว  เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว  ปกฺกามิ  หลีกไปแลว 
อถ  ครั้งน้ัน  พฺราหฺมณี  อ. นางพราหมณี  ปหิณิ  สงไปแลว  พฺราหฺมณ  
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ซึ่งพราหมณ  (วจเนน)  ดวยคําวา  เอเต  พฺราหฺมณา  อ. พราหมณ 
ท.  เหลาน่ัน  ภฺุชิตุกามา  เปนผูใครเพ่ืออันฉัน  (โหนฺติ)  ยอมเปน 
น  หามิได  ตฺว  อ. ทาน  อาเนหิ  จงนํามา  มหลฺลกพฺราหฺมณ  ซึ่ง 
พราหมณผูแก  เอก  คนหน่ึง  พฺราหฺมณวาทกโต  จากท่ีเปนที่กลาว 
แหงพราหมณ  อิติ  ดังนี้  โส  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น  คนฺตฺวา  
ไปแลว  ตตฺถ  าเน  ในที่นั้น  อาเนสิ  นํามาแลว  สกฺก  ซึ่งทาว 
สักกะ  อาคต  ผูเสด็จมาแลว  พฺราหฺมณเวเสน  ดวยเพศแหงพราหมณ 
ตสฺส  สกฺกสสฺ  อาคตกาเล  ในกาลแหงทาวสักกะน้ันเสด็จมาแลว 
(พฺราหฺมณพฺราหฺมณิโย)  อ. พราหมณและนางพรหมณี  ท. อทสุ  ได 
ถวายแลว  อาหาร  ซึ่งอาหาร  อมฺหาก  แหกระผม  ท. อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท. (ปุจฺฉึสุ)  ถามแลววา  ปน  ก็  ตุมฺเห 
อ.  เธอ  ท.  น  กชฺุฌิตฺถ  ไมโกรธแลว  เตส  ชนาน  ตอชน  ท. เหลาน้ัน 
กโรนฺตาน  ผูกระทําอยู  เอว  อยางนี้หรือ  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (สามเณรา) 
อ. สามเณร  ท.  (อาหสุ)  เรียนแลววา  มย  อ. กระผม  ท. สุตฺวา 
ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคํานั้น  อาโรเจสุ  กราบทูลแลววา  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อิเม  สามเณรา  อ. สามเณร  ท. เหลาน้ี  วตฺวา 
กลาวแลว อภูต  วจน  ซึ่งคําอันไมมีแลววา ม ย  อ. กระผม ท. น 
กุชฺฌิมฺหา  ไมโกรธแลว  อิติ  ดังนี้  พฺยากโรนฺติ  ยอมพยากรณ  อฺ 
อรหตฺตผล  ซึ่งอรหัตผลอันบุคคลพึงรูทั่ว  อิติ  ดังน้ี  สตฺถ ุ แหพระ 
ศาสดา  ฯ  
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        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ 
ท.  ขีณาสวา  นาม  ชื่อ  อ. พระขีณาสพ  ท. วิรุทฺเธสุป  ชเนสุ  น 
วิรุชฺฌนฺติเอว    ยอมไมเคียดแคน  ในชน  ท.  ผูแมเคียดแคนแลว 
นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
        อห  อ. เรา  พฺรมูิ  ยอมเรียก  (ปุคฺคล)  ซึ่งบุคคล    
        อวิรุทฺธ  ผูไมเคียดแคนแลว  วิรทฺุเธสุ  ชเนสุ  ใน 
        ชน  ท.  ผูเคียดแคนแลว  นิพฺพุต  ผูดับแลว 
        อตฺตทณฺเฑสุ  ชเนสุ  ในชน  ท. ผูมีอาชญาในตน 
        อนาทาน  ผูไมถือมัน่  สาทาเนสุ  ชเนสุ  ในชน  ท. 
        วาเปนพราหมณ  อติิ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  อห  อ. เรา  วทามิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล 
ซึ่งบุคคลน้ัน  คือวา  เอวรูป  ผูมีรูปอยางน้ี  อวิรุทฺธ  ชื่อวาผูไมเคียด 
แคนแลว  อาฆาตาภาเวน  เพราะความไมมีแหงความอาฆาต  โลกิย- 
มหาชเนสุ  ในโลกิยมหาชน  ท. วิรุทฺเธสุป  ผูแมเคียดแคนแลว  อาฆาต- 
วเสน  ดวยอํานาจแหงความอาฆาต  นิพฺพุต  ชื่อวาผูดับแลว  คือวา 
นิกฺขิตฺตทณฺฑ  ชื่อวาผูมีอาชญาอันวางลงแลว  ชเนสุ  ในชน ท.  อตฺต- 
ทณฺเฑสุ  ชื่อวาผูมีอาชญาในตน  (เตส  ชนาน)   อวิรตตฺตา  เพราะ 
ความท่ีแหงชน  ท. เหลาน้ัน  เปนผูไมเวนแลว  หตฺถคเต  ทณฺเฑ  วา 
สตฺเถ  วา  อวิชฺชมาเนป  ปเรส  ปหารทานโต  จากอัน - ครั้นเมื่อ  
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ทอนไมหรือ  หรือวา ครัน้เมื่อศัสตรา  อันไปแลวในมือ  แมไมมีอยู 
ใหซึ่งการประหาร  ซึ่งชน ท.  เหลาอ่ืน อนาทาน  ชือ่วาผูไมถือม่ัน 
อภาเวน  เพราะความไมมี  ตหณสฺส  แหงการถือเอา  ตสฺส  นั้น    
สาทาเนสุ  ชเนสุ  ในชน  ท. ชื่อวาผูเปนไปกับดวยความถือม่ัน  ปฺจนฺน 
ขนฺธาน  (อตฺตนา)  อห  อิติ  มม  อิติ  คหิตตฺตา  เพราะความท่ี 
แหงขันธ  ท. ๕  เปนสภาพอันตนถือเอาแลววา  อ.เรา  ดังนี้  วา 
ของเรา  ดังนี้  พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ 
ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  อวิรุทฺธ  อิติ  ดังน้ี 
เปนตน ฯ 
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                              เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ 
        ๒๗.  ๑๕๙/๑๐  ต้ังแต  สา  เถร  นิสีทาเปตฺวา  จตฺตาลีสาย 
เปนตนไป.   
        สา  คณิกา  อ. หญิงแพศยานั้น  เถร  ยังพระเถระ  นิสีทาเปตฺวา 
ใหนั่งแลว  ทสฺเสตฺวา  แสดงแลว     อิตฺถีกุตฺต  ซึง่แงงอนแหงหญิง 
อิตฺถีลีฬฺห  ซึง่ลีลาศแหงหญิง  อาคต  อันมาแลว  เอว อยางนี้วา 
สมฺม  แนะสหาย  ปุณฺณมุข  ผูมีหนาอันเต็มแลว  ขลุ  ไดยินวา  อิตฺถี 
อ. หญิง  อจฺจาวทติ  ยอมพูดเกี้ยว  ปุรสิ  ซึ่งบุรุษ  าเนหิ 
ดวยฐานะ  ท.  จตฺตาลีสาย  ๔๐  คือวา  วิชมฺภติ  ยอมสะบัดสะบ้ิง  วินมติ 
ยอมนอมลง  วิสสติ  ยอมกรีดกราย  วิลชชฺติ ยอมชะมด 
ชะมอย  ฆฏเฏติ  ยอมดีด  นข  ซึ่งเล็บ  นเขน  ดวยเล็บ  อกฺกมติ 
ยอมเหยียบ  ปาท  ซึ่งเทา  ปาเทน  ดวยเทา  วิลิขติ  ยอมขีด 
ปวึ  ซึ่งแผนดิน  กฏเน  ดวยไม  ทารก  อุลลฺงฺเฆติ  ยอมยังเด็ก 
ใหกระโดดข้ึน  โอลงฺเฆติ  ยอมยังเด็กใหกระโดดลง  กีฬติ  ยอม 
เลน  กฬีาเปติ  ยอมยังเด็กใหเลน  จุมพฺติ  ยอมจูบ  จุมฺพาเปติ 
ยอมยังเด็กใหจูบ  ภฺุชติ  ยอมบรโิภค  ภฺุชาเปติ  ยอมยัง 
เด็กใหบริโภค  ททาติ  ยอมให  อายาจติ  ยอมขอ  อนุกโรติ 
ยอมกระทําตาม  กต  กิริย  ซึ่งกริยา  อันอันเด็กกระทําแลว  ภาสติ  
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ยอมกลาว  อุจฺจ  วจน  ซึ่งคําอันดัง   ภาสติ  ยอมกลาว  นีจ 
วจน  ซึ่งคําอันตํ่า  ภาสติ  ยอมกลาว  อาวิจฺจ  วจน  ซึ่งคําอันเปด 
เผย  ภาสติ  ยอมกลาว  วิวิจฺจ  วจน  ซึ่งคําอันลี้ลับ  (กโรติ)   
ยอมกระทํา  (นิมิตฺต)  ซึ่งนิมิต  นจฺเจน  ดวยการฟอน  คีเตน 
ดวยการขับรอง  วาทิเตน  ดวยการประโคม  โรทิเตน  ดวยการรองไห 
วิลสิเตน  ดวยการเย้ืองกราย  วิภูสิเตน  ดวยการแตงตัว  ชคฺฆติ 
ยอมซิกชี้  เปกฺขติ  ยอมเพงดู  กตึ  จาเลติ  ยอมยังสะเอวให 
ไหวหว่ัน  คุยฺหภณฺฑก  จาเลติ  ยอมยังภัณฑะอันบุคคลพึงถือเอาให 
หว่ันไหว  วิวรติ  ยอมเปด  อูรุ  ซึ่งขาออน  ปทหติ  ยอมปด 
อูรุ  ซึ่งขาออน  ทสฺเสติ  ยอมแสดง  ถน  ซึ่งนม  ทสฺเสติ  ยอม 
แสดง  กจฺฉ ซึ่งรักแร  ทสฺเสติ  ยอมแสดง  นาภึ  ซึ่งสะดือ  นิขนติ 
ยอมขยิบ  อกฺขึ  ซึ่งนัยนตา  อุกฺขิปติ  ยอมพยัก  ภมุก  ซึ่งค้ิว 
ปลิขติ  ยอมเมม  โอฏ  ซึ่งริมฝปาก  ชิวฺห  นลิฺลาเลติ  ยอม 
ยังลิ้นใหแลบออก  มฺุจติ  ยอมเปลื้อง  ทุสฺส  ซึ่งผา  พนฺธติ 
ยอมผูก  ทุสสฺ  ซึ่งผา  มฺุจติ  ยอมเปลื้อง  สิรส  ซึ่งศีรษะ  พนฺธติ 
ยอมผูก  สิรส  ซึ่งศีรษะ  อิติ  ดังนี้   ิตา  ยืนอยูแลว  ปุรโต 
ขางหนา  ตสฺส  เถรสฺส  ของพระเถระน้ัน  อาห  กลาวแลว  คาถ 
ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        เวสิยา  อ. หญิงแพศยา  ปาทา  มีเทา  อลฺลตฺตกตา 
        อันอันบุคคลกระทําแลวดวยครั้งอันสด  อารยฺุห  ขึ้น 
        แลว  ปากุทา  สูเขียงเทา  ท. ตฺวป  มม  ทหโร  
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        (อสิ)  จ  แม อ. ทาน  เปนชายหนุม  เพ่ือดิฉัน 
        ยอมเปนดวย  อหป  ตว  ทหรา  (อมฺหิ)  จ  
        แม  อ. ดิฉัน  เปนหญิงสาว  เพ่ือทาน  ยอมเปนดวย 
        อุโภป  มย  อ. เรา  ท. แมทั้งสอง  ชิณฺณา  ผูชรา 
        แลว  ทณฺฑปรายนา  ผูมีไมเทาเปนที่ไปในเบื้อง 
        หนา  ปพฺพชิสฺสาม  จักบวช  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อถ  ครัง้น้ัน  มหาสเวโค  อ. ความสังเวชอันใหญวา  อโห  วต 
โอหนอ  เม  อนุปราเธตฺวา  กตกมฺม  อ. กรรมอันอันเราไมใครครวญ 
แลว  กระทําแลว  ภาริย  เปนกรรมหนกั  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ 
ดังน้ี  อุทปาทิ  ไดเกิดข้ึนแลว  เถรสฺส  แกพระเถระ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
ในขณะนั้น  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺถเก  เชตวเน 
นิสินฺโน  ว  ประทับนั่งแลว  ในพระเชตวัน ในทีสุ่ดแหงโยชน  ๔๕ 
เทียว   ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  ต  การณ  ซึ่งเหตุนั้น  อกาสิ  ไดทรง 
กระทําแลว  สิต  ซึ่งอันแยม  ปาตุ  ใหปรากฏ  ฯ  อถ  ครั้นนั้น 
อานนฺทตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาอานนท  ปุจฺฉิ  ทลูถามแลว  น 
สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดาน้ันวา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  โก  น ุ
โข  อ. อะไรหนอแล  เหตุ  เปนเหตุ  (สิตสฺส  ปาตุกมฺมาย)  เพ่ือ 
การกรําทําซ่ึงอันแยม  ใหปรากฏ  (โหติ)  ยอมเปน  โก  อ. อะไร 
ปจฺจโย  เปนปจจัย  สิตสฺส  ปาตุกมฺมาย  เพ่ืออันกระทํา  ซึ่งอันแยม 
ใหปรากฏ  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา 
(อาห)  ตรัสแลววา  อานนฺท  ดูกอนอานนท  สงฺคาโม  อ. สงคราม 
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สุนฺทรสมุทฺทสฺส  ภิกฺขุโน  จ  แหงภิกษุ  ชื่อวาสุนทรสมุทรดวย  คณิกาย 
จ  แหงหญิงแพศยาดวย  วตฺตติ  เปนไปอยู  สตฺตภูมิกปาสาทตเล  บน 
พ้ืนแหงปราสาทอันประกอบดวยภาคพ้ืน  ๗  ราชคหนคเร ในพระนคร 
ชื่อวาราชคฤห  อิติ  ดังน้ี ฯ  (อานนฺโท) อ. พระเถระชื่อวาอานนท 
(ปุจฺฉิ)  ทูลถามแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ชโย  อ. ความ   
ชนะ  ภวิสฺสติ  จักมี  กสสฺ  น ุ โข  แกใครหนอแล  ปราชโย  อ. ความ 
แพ  (ภวิสฺสติ)  จักมี  กสสฺ  แกใคร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  อานนฺท  ดูกอน 
อานนท  ชโย  อ.  ความชนะ  ภวิสฺสติ  จักมี  สุนทฺรสมุทฺทสฺส  แก 
ภิกษุชื่อวาสุนทรสมุทร  ปราชโย  อ. ความแพ  (ภวิสฺสติ)  จักมี 
คณิกาย  แกหญิงแพศยา  อิติ  ดังนี้  ปกาเสตฺวา  ทรงประกาศแลว 
ชยั  ซึ่งความชนะ  เถรสฺส  แหงพระเถระ  ตตฺถ  เชตวเน  นิสินฺนโก 
ว  ผูประทับนั่งแลว  ในพระเชตวันน้ันเทียว  ผรตฺิวา  ทรงแผไปแลว 
โอภาส  ซึ่งพระรัศมี  วตฺวา  ตรัสแลววา  ตฺว  อ. เธอ  นิรเปกฺโข 
จงเปนผูไมมีความเยื่อใย  (หุตฺวา)  เปน  ปชห  จงละ  กาเม ซึ่งกาม 
ท. อุโภป  แมทั้งสอง  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา 
อิม  นี้วา 
        โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  ปหนฺตฺวาน  ละแลว 
        กาเม  ซึง่กาม  ท. อิธ โลเก  ในโลกนี้  อนาคาโร 
        เปนผูไมมีเรือน  (หตฺุวา)  เปน  ปริพฺพเช  พึง  
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        เวนรอบ  อห  อ. เรา  พฺรูม ิ ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล 
        ซึ่งบุคคลน้ัน  กามภวปริกฺขีณ  ผูมีกามและภพอัน 
        สิ้นรอบแลว  พฺราหมฺณ  วาเปนพราหมณ  อติิ 
        ดังน้ี ฯ    
        อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  หิตฺวา 
ละแลว  กาเม  ซึ่งกาม ท. อุโภป  แมทั้งสอง  อิธ  โลเก  ในโลกนี้ 
อนาคาโร  เปนผูไมมีเรือน  หุตฺวา  เปน  ปริพฺพชติ  ยอมเวนรอบ 
อห  อ. เรา  วทามิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน  ปรกิฺขีณกาม 
จเอว  ผูมีกามอันสิ้นรอบแลวดวยน่ันเทียว  ปรกิฺขีณภว  จ  ผูมภีพอัน 
สิ้นรอบแลวดวย  พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ  ดังน้ี  อตฺโถ  เปน 
เนื้อความ  ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถาน้ัน  (โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        เทสนาวสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา  เถโร  อ. พระ 
เถระ  ปตฺวา  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เหาะข้ึนไปเฉพาะแลว  เวหาส  สูเวหาส  อิทฺธิพเลน 
แหงชอฟา  สตฺถุ  สรีร  โถเมนฺโตเอว  ทูลชมเชยอยู  ซึงพระสรรีะ 
ของพระศาสดานั่นเทียว  อาคนฺตฺวา มาแลว  วนฺทิ  ถวายบังคมแลว 
สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  ฯ  (ภิกฺขู)  อ. ภิกษุ  ท.   กถ  ยังถอยคําวา 
อาวุโส  แนะผูมีอายุ  สุนฺทรสมุทฺทตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาสุนทร 
สมุทร  นิสฺสาย  อาศัยแลว  รส  ซึ่งรส  ชิวฺหาวิฺเยฺย อันอันบุคคลพึง 
รูแจงดวยลิ้น  นฏโ  ฉิบหายแลว  มน  เล็กนอย  ปน  แตวา  
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สตฺถา  อ. พระศาสดา  อวสฺสโย  เปนผูทรงเปนที่พํานัก  อสฺส  เถรสฺส 
ของพระเถระน้ัน  ชาโต  เกิดแลว  อิติ  ดังน้ี  สมฏุาเปสุ  ใหต้ังข้ึน 
พรอมแลว  ธมฺมสภายป  แมในธรรมสภา  ฯ   
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  กถ  ซึ่งถอย 
คําน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลววา  อห  อ. เรา  (อวสฺสโย)  เปนผูเปนที่ 
พํานัก  (เอตสฺส  สุนฺทรสมุทฺทสฺส)  ของภิกษุชื่อวาสุนทรสมุทรน่ัน 
(อมฺหิ)  ยอมเปน  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  น  หามิได  อห 
อ. เรา  เอตสฺส  สุนฺทรสมทฺุทสฺส  รสตณฺหาย  พชฺฌมานสฺส  อวสฺสโย 
ชาโตเอว  เปนผูเปนที่พํานัก  ของภิกษุชื่อวาสุนทรสมุทรน่ัน  ผูอัน 
ความอยากในรสผูกพันอยู  เกิดแลวน่ันเทียว  (อมฺหิ)  ยอมเปน 
ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  อิติ  ดังนี้  เตหิ  ภิกฺขูหิ  ยาจิโต  ผูอันภิกษุ 
ท. เหลาน้ันทูลวิงวอนแลว  อาหริตฺวา  ทรงนํามาแลว  อตีต  วตฺถ  ซึ่งเรื่อง 
อันลวงไปแลว  ปกาสนตฺถ เพ่ืออันทรงประกาศ  ตสิส  อตฺถสฺส ซึ่งเน้ือความ 
นั้น  วาตมิคชาตก  ยังชาดกอันอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยเนื้อสมัน  อิม  นี้วา 
        กิร  ไดยินวา  (ฉนฺทราโค)  อ. ความกําหนัดดวย 
        อํานาจแหงความพอใจ  ปาปโย  อันลามกกวา 
        รเสหิ  กวารส  ท.  อาวาเสหิ  วา  คือกวาความเคย 
        ชิน  ท. หรือ  สนฺถเวหิ  วา  คือหรอืวา  กวาความ 
        สนิทสนม  ท.   น    อตฺถิ  ยอมไมม ี  สฺชโย 
        อ. บุคคลผูรักษาซึ่งอุทยานชื่อวาสญชัย  อาเนติ  
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        ยอมนํามา  วาตมิค  ซึ่งเนื้อสมัน  คหนนิสฺสิต 
        ตัวอาศัยแลวซ่ึงรกชฏั  วส  สูอํานาจ  รเสห ิ
        เพราะรส  ท. อิติ  ดังน้ี   
วิตฺถาเรตฺวา  ทรงใหพิศดารแลว  ชาตก  ยังชาดก  สโมธาเนสิ  ทรง 
ใหต้ังลงพรอมแลว  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา  ตทา  ในกาลน้ัน 
สุนฺทรสมุทฺโท  อ. ภิกษุชือ่วาสุนทรสมุทร  วาตมิโค  เปนเนื้อสมน 
อโหสิ  ไดเปนแลว  ปน  สวนวา  มหามจฺโจ  อ. มหาอํามาตย  รฺโ 
ของพระราชา  อิม  คาถ  วตฺวา  ตสฺส  วาตมิคสฺส  วิสฺสชฺชาปโต ผู 
กลาวแลว  ซึง่คาถานี้  ยังบุคคลผูรักษาซึ่งอุทยานใหปลอยแลว  ซึ่งเน้ือ 
สมันนั้น  อหเอว  เปนเราน่ันเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  อิติ 
ดังน้ี ฯ  
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                                    เรือ่งพระโชติกเถระ 
        ๒๘.  ๑๖๓/๖  ต้ังแต  ปจฺเจกพุทฺโธ    ปน  ปม  อุจฺฉุรสสฺส 
เปนตนไป.   
        ปน  สวนวา  ปจฺเจกพุทฺโธ  อ. พระปจเจกพุทธเจา  สวิกชิตุกาโม 
เปนผูใครเพ่ืออันแบง ต  อุจฺฉุรส  ซึ่งรสแหงออยน้ัน  สทฺธ ึ กับ 
อฺเหิ  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  ดวยพระปจเจกพุทธเจา  ท. เหลาอ่ืน  อุจฺฉุรสสฺส 
(อตฺตนา)  ปตตฺตา  เพราะความท่ีแหงรสแหงออย  เปนรสอันตนด่ืม 
แลว  ปม  กอน  หุตฺวา  เปน  คเหตฺวา  ว  รับเอาแลวเทียว  นิสทีิ 
นั่งแลว ฯ  โส  กนฏิกุฏมฺพโก  อ. กฎุมพีผูนอยท่ีสุดนั้น  ตฺวา 
ทราบแลว  อาการ  ซึ่งอาการ  ตสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ของพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน  วนฺทิตฺวา  ไหวแลว  ปฺจฺปฺปติฏ ิเตน    ดวยอันต้ังไว 
เฉพาะแหงองค  ๕  เปสิ  ต้ังไวแลว  ปตฺถน  ซึ่งความปรารถนาวา 
ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  โย  อย  อคฺครโส  อ. รสอันเลิศนี้ใด  มยา 
อันขาพเจา  ทินฺโน  ถวายแลว  อห  อ. ขาพเจา  อนุภวิตฺวา  พึง 
เสวยแลว  สมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติ  เทวมนุสฺเสสุ  ในเทวดาและมนุษย  ท. 
ปาปุเณยฺย  พึงบรรลุ  ตุมฺเหหิ  ปตฺตธมฺมเอว  ซึ่งธรรมอันอันทาน  ท. 
บรรลุแลวน่ันเทียว  ปริโยสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงรอบ  นิสสฺนฺเทน  ดวยผล 
เปนเครื่องหลั่งไหลออก  (ตสฺส)  อิมสฺส  อคฺครสสฺส  แหงรสอันเลิศนี้นั้น 
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อิติ  ดังนี้  ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธป  แม  อ. พระปจเจกพุทธเจา  วตฺวา 
กลาวแลววา  เอว  ตยา  วุตฺตวจน  อ. คําอันอันทานกลาวแลวอยางนี้ 
โหตุ  จงมีเถิด  อิติ  ดังน้ี  อสฺส  กนฏิกุฏมฺพิกสฺส  แกกุฏพีผูนอยท่ี 
สุดนั้น  กตฺวา  กระทําแลว  อนุโมทน  ซึ่งอันอนุโมทนา  คาถาหิ 
ดวยคาถา  ท. ทฺวีหิ  ๒  อันมีคําวา  อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุยฺห  อิติอาทีหิ   
ดังน้ีเปนตน  โส  กนฏิกุฏมฺพิโก  อ. กุฎมพีผูนอยท่ีสุดนั้น  ปสฺสติ 
ยอมเห็น  ยถา  โดยประการใด  อธิฏหิตฺวา  อธิษฐานแลว  เว 
โดยประการนั้น  คนฺตฺวา  ไปแลว  คนฺธมาทน  สูภูเขาชื่อวาคันธมาทน 
อากาเสน  โดยอากาศ  อทาสิ  ไดถวายแลว  รส  ซึง่รส  ปจฺเจกพุทฺธ- 
สตาน  แกรอยแหงพระปจเจกพุทธเจา  ท. ปฺจนฺน  ๕  ฯ 
        โส  กนฏิกุฏมฺพิโก  อง กุฎมพีผูนอยท่ีสุดนั้น  ทิสฺวา  เห็นแลว 
ต  ปาฏิหาริย  ซึ่งปาฏิหาริยนั้น  คนฺตวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก 
ภาตุ  ของพี่ชาย  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  ตฺว  อ. เธอ  คโต เปนผู 
ไปแลว  กห  าเน  ณ  ทีไ่หน  อสิ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  (เตน 
เชฏกุฏมฺพิเกน)  อันกุฎมพีผูเจริญท่ีสุดนั้น  วุตฺเต  กลาวแลว  (วตฺวา) 
กลาวแลววา  อห  อ.  ขาพเจา  คโต  เปนผูไปแลว  โอโลเกตุ  เพ่ือ 
อันตรวจดู  อุจฺฉุกฺเขตฺต  ซึ่งไรแหงออย  อมฺหิ  ยอมเปน  อิติ  ดงัน้ี 
ภาตรา  วุตฺโต  ผูอันพ่ีชายกลาวแลววา   ก ึ ปโยชน  อ.  ประโยชนอะไร 
ตาทิเสน  ปุคฺคเลน  ดวยบุคคลผูเชนกับดวยเธอ  คเตน  ผูไมแลว 
อุจฺฉุกฺเขตฺต  สูไรแหงออย  (ตยา)  เอก  อุจฺฉุยฏ ี  วา  เทฺว 
อุจฺฉุยฏ ิโย  วา   อาทาย  อาคนฺตพฺพ  อ.  อันอันเธอ  ถือเอา  ซึง่ลํา  
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แหงออยลําหน่ึงหรือ  หรือวา  ซึ่งลําแหงออย  ท.  ๒  แลวพึงมา  ภเวยฺย 
พึงมี  นนุ  นาม  ชื่อมิใชหรือ  อิติ  ดังน้ี  อาห  กลาวแลววา  ภาติก   
ขาแตพ่ีชาย  อาม เออ  เทฺว  อุจฺฉุยฏ ิโย  อ. ลําแหงออย  ท. ๒  เม 
อันขาพเจา  คหิตา  ถือเอาแลว  ปน  แตวา รโส  อ. รส  อุจฺฉุยฏ ิโต 
จากลําแหงออย  ตุมฺหากป  แมของทาน ท. เม  อันขาพเจา  ทิสฺวา   
เห็นแลว  เอก  อจฺเจกพุทฺธ  ซึ่งพระปจเจกพุทธเจารูปหน่ึง  ทตฺวา 
ถวายแลว  รส  ซึ่งรส  อุจฺฉุยฏ ิโต  จากลําแหงออย   มม  ของขาพเจา 
ทินฺโน  ถวายแลว  (จินฺตเนน)  ดวยอันคิดวา  อห  อ. ขาพเจา 
ทสฺสามิ  จักให  มลู  วา  ซึ่งมูลคาหรือ  ปตฺตึ  วา  หรือวา  ซึ่งสวน 
บุย  อิติ  ดังน้ี  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. คณฺหิสฺสถ  จักรบัเอา  มูล  ซงึมูล 
คา  ตสฺส  อุจฺฉุสฺส  ของออยน้ัน  ก ึ น ุ โข  หรือหนอแล  อุทาหุ 
หรือวา  (ตมฺเห)  อ. ทาน  ท.  (คณฺหิสฺสถ)  จักรับเอา  ปตฺติ  ซึ่ง 
สวนบุญ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (เชฏภาติโก)  อ. พ่ีชายผูเจริญท่ีสุด  (อาห)  กลาวแลววา 
ปน  ก ็ ก ึ อ. อะไร  ปจฺเจกพุทฺเธน  อันพระปจเจกพุทธเจา  กต 
กระทําแลว  อิติ  ดังนี้ ฯ  (กนิฏกุฏมพิฺโก)  อ. กุฎมพีผูนอยท่ีสุด 
(อาห)  กลาวแลววา  (ปจฺเจกพุทฺโธ)  อ. พระปจเจกพุทธเจา  ปวิตฺวา 
ดื่มแลว  รส  ซึ่งรส  อุจฺฉุยฏ ิโต  จากลาํแหงออย  มม  ของขาพเจา 
อาทาย  ถือเอาแลว  รส  ซึ่งรส  อุจฺฉุยฏ ิโต  จากลาํแหงออย  ตุมฺหาก 
ของทาน ท. คนฺตฺวา  ไปแลว  คนฺธมาทน  สูภูเขาชื่อวา  คันธมาทน 
อากาเสน  โดยอากาศ  อทาสิ  ไดถวายแลว  ปจฺเจกพุทฺธาน  แกพระ  
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ปจเจกพุทธเจา  ทง  ปฺจสตาน  ผูมีรอยหาเปนประมาณ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
โส  เชฏกุฏมฺพิโก  อ. กฏุมพีผูเจริญท่ีสุดนั้น  ตสฺมึ  กนฏิกุฏมฺพิเก   
ครั้นเมื่อกุฎมพีผูนอยท่ีสุดนั้น  กเถนฺเตเอว  กลาวอยูนั่นเทียว  ปติยา 
ผุฏสรีโร  เปนผูมีสรีระอันอันปติถูกตองแลว  นิรนฺตร  มรีะหวางออก 
แลว  หุตฺวา  เปน  อกาสิ  ไดกระทําแลว  ปตฺถน  ซึง่ความปรารถนา 
วา  อธิคโม  อ. การถึงทับ  เตน  ปจฺเจกพุทฺเธน  ทฏิธมฺมสฺสเอว 
ซึ่งธรรมอันอันพระปจเจกพุทธเจาน้ันเห็นแลวน่ันเทียว  ภเวยฺย  พึงมี 
เม  แกเรา  อิติ  ดังนี้ ฯ  สมฺปตฺติโย  อ. สมบัติ  ท. ติสฺโส  ๓  กนฏิเน 
อันนองชาย  ปตฺถิตา  ปรารถนาแลว  เอว  อยางนี้  ปน  สวนวา 
อรหตฺต  อ. ความเปนแหงพระอรหันต  เชฏเน  อันพ่ีชาย  ปตฺถิต 
ปรารถนาแลว  อิติ  ดวยประการฉะน้ี ฯ  อิท  กมฺม  อ. กรรมน้ี 
ปุพฺพกมฺม  เปนกรรมในกาลกอน  เตส  ชนาน  ของชน  ท. เหลาน้ัน 
(โหติ)  ยอมเปน ฯ 
        เต  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาน้ัน  ตฺวา  ดํารงอยูแลว  ยาวตายุก 
กําหนดเพียงใดแหงอายุ  จุตา  เคลื่อนแลว  ตโต  อตฺตภาวโต  จาก 
อัตภาพนั้น  นิพฺพตฺติตฺวา  บังเกิดแลว  เทวโลเก  ในเทวโลก  พุทฺธนฺตร 
ยังพุทธันดร  เอก  หน่ึง  เขปยึสุ  ใหสิน้ไปแลว ฯ  เตส  ชนาน 
เทวโลก  คตถาเลเอว  ในกาลแหงชน  ท.  เหลาน้ัน  ไปแลวสูเทวโลก 
นั่นเทียว  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อ. พระสมัมาสัมพุทธเจา  วิปสฺสี  ทรงพระ 
นามวาวิปสสี  อุปฺปชชฺิ  ทรงอุบัติแลว  โลเก  ในโลก ฯ  เตป  ชนา 
อ. ชน  ท. แมเหลาน้ัน  จวิตฺวา  เคลื่อนแลว  เทวโลกโต  จากเทวโลก  
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เชฏโ  อ. พ่ีชาย  เชฏโ  ว  เปนพ่ีชายเทียว  หุตฺวา  เปนแลว 
กนิฏโ  อ. นองชาย  กนฏิโ  ว  เปนนองชายเทียว  หุตฺวา  เปนแลว 
คณฺหึสุ  ถือเอาแลว  ปฏสินฺธึ    ซึ่งปฏิสนธิ  เอกสฺมค  กุลเคเห  ในเรือน 
แหงตระกูลหลังหนึ่ง  พนฺธุมติย  ในพระนครชื่อวาพันธุมดี ฯ  (มาตา-  
ปตโร) อ.  มารดาและบิดา  ท.  อกสุ  ไดกระทําแลว  (วจน)  ซึ่ง 
คําวา  เสโน  อ. เสนะ  อิติ  ดังนี้  นาม ใหเปนชื่อ  เตสุ  ทารเกสุ 
ในเด็ก  ท. เหลาน้ันหนา   เชฏสฺส  ของเด็กผูเปนพ่ีชาย  (อกสุ) 
ไดกระทําแลว  (วจน)  ซึ่งคําวา  อปราชิโต  อ. อปราชิตะ  อิติ  ดงัน้ี 
(นาม)  ใหเปนชื่อ  กนิฏสฺส  ของเด็กผูเปนนองชาย ฯ 
        เตสุ  เชฏกนิฏเสุ   ครั้นเมื่อพ่ีชายและนองชาย  ท. เหลาน้ัน 
สณฺเปตฺวา  ต้ังไวดวยดีแลว  กุฏมฺพ  ซึ่งขุมทรัพย  วิหรนฺเตสุ  อยูอยู 
(อตฺตโน)   วยปฺปทตฺตกาเล  ในกาลแหงตนถึงแลวซึ่งวัย  เสนกุฏมฺพิโก 
อ. กุฎมพีชื่อวาเสนะ  สุตฺวา  สดับแลว  โฆสน  ซึ่งการโฆษณา 
พนฺธุมตีนคเร  ในพระนครชื่อวาพันธุมดี  ธมฺมโฆสกสฺส  อุปาสกสฺส 
แหงอุบาสก  ผูโฆษณาซึ่งธรรมวา  พุทธฺรตน  อ. รตนะคือพระพุทธเจา 
อุปฺปนฺน  เกดิข้ึนแลว  (โลเก)   ในโลก  ธมฺมรตน  อ. รตนะคือพระธรรม 
(อุปฺปนฺน)  เกิดข้ึนแลว  (โลเก)  ในโลก  สงฺฆรตน  อ.รตนะคือ 
พระสงฆ  (อุปฺปนฺน)  เกิดข้ึนแลว  (โลเก)  ในโลก  ตุมฺเห  อ. ทาน 
ท. เทถ  จงถวาย  ทานานิ  ซึ่งทาน ท. กโรถ  จงกระทํา  ปฺุานิ 
ซึ่งบุญ  ท. อชฺช  อ. วันนี้  จาตุทฺทสี  เปนดิถีที่  ๑๔  (โหติ)  ยอมเปน 
อชฺช  อ. วันนี้  ปณฺณรส ี เปนดิถีที่  ๑๕  (โหติ)  ยอมเปน  ตุมฺเห 
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อ.  ทาน   ท. กโรถ  จงกระทํา  อุโปสถ   ซึ่งอุโบสถ  สุณาถ  จงฟง 
ธมฺม  ซึ่งธรรม  อิติ  ดังน้ี  ทิสฺวา  เห็นแลว  มหาชน  ซึ่งมหาชน  
ปุเรภตฺต  ทาน  ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉนฺต  ผูถวายแลว 
ซึงทาน  ในกาลกอนแตกาลแหงภัต  ไปอยู  เพ่ืออันฟงซ่ึงธรรม  ในกาล 
ภายหลังแตกาลแหงภัต  ปุจฺฉิตฺวา  ถามแลววา  ตุมฺเห  อ. ทาน ท. 
คจฺฉถ  ยอมไป  กห  าเน  ณ  ที่ไหน  อิติ  ดังนี้  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
(มย)  อ. เรา  ท. (คจฺฉาม)  ยอมไป  สนติฺก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของ 
พระศาสดา  ธมฺมสฺสวนาย  เพ่ืออันฟงซึ่งธรรม  อิติ  ดังนี้ (มหาชเนน) 
อันมหาชน  วุตฺเต  กลาวแลว  (วตฺวา)  กลาวแลววา  อหป  แม 
อ. เรา  คมิสสฺามิ  จักไป  อิติ  ดังนี้  คนฺตฺวา  ไปแลว  เตหิ  ชเนหิ 
สทฺธึเอว  พรอม  ดวยชน ท. เหลาน้ันนั่นเทียว  นสิีทิ   นั่งแลว 
ปริสปริยนฺเต  ณ  ที่สุดรอบแหงบริษัท ฯ 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วิทิตฺวา  ทรงทราบแลว  อชฌฺาสย  ซึ่ง 
อัธยาศัย  ตสฺส  เสนกุฏมพิฺกสฺส  ของกุฎมพีชื่อวาเสนะน้ัน  กเถสิ ตรัส 
แลว  อนุปุพฺพีกถ  ซึ่งอนุบุพพีกถา ฯ โส  เสนกุฏมฺพิโก  อ. กฎุมพี 
ชื่อวาเสนะน้ัน  สุตฺวา  สดับแลว  ธมมฺ  ซึ่งธรรม  สตฺถุ  ของพระศาสดา 
อสฺสาหชาโต  ผูมีความอาจหาญข้ึนเกิดแลว  ปพฺพชฺชาย  ในบรรพชา 
ยาจิ  ทูลขอแลว  ปพฺพชชฺ  ซึ่งอันบรรพชา   สตฺถาร  กะพระศาสดา ฯ 
อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลว  น  เสนกุฏมฺพิก 
ซึ่งกุฎมพีชื่อวาเสนะน้ันวา  ปน  ก  าตกา  อ. ญาติ  ท. เต  อปโลเก- 
ตพฺพา  ผูอันทานพึงอําลา  อตฺถ ิ มีอยูหรือ  อิติ  ดังน้ี ฯ  (เสนกุฎมฺพิโก) 
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อ.  กุฎมพีชื่อวาเสนะ  (อาห)  กราบทูลแลววา ภนฺเต  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ (าตกา)  อ. ญาติ  ท.  (เม  อปโลเกตพฺพา)  ผูอันขาพระองค 
พึงอําลา  อตฺถิ  มีอยู  อิติ  ดังนี้ ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห) 
ตรัสแลววา  เตนหิ  ถาอยางนั้น  ตฺว  อ.ทาน  อปโลเกตฺวา  อําลาแลว 
เอหิ  จงมาเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ   
        โส  เสนกุฏมฺพิโก  อ. กุฎมพีชื่อวาเสนะนั้น  คนฺตฺวา  ไปแลว 
สนฺติก  สูสํานัก  กนฏิสฺส  ของนองชาย  อาห  กลาวแลววา  สาปเตยฺย 
อ. ทรัพยสมบัติ  กุเล ในตระกูล  อิมสฺมึ  นี ้ ย  ใด  ต  สาปเตยฺย 
อ.  ทรัพยสมบัตินั้น  สพฺพ  ทั้งปวง  โหตุ  จงมี  ตว  แกเธอเถิด  อิติ 
ดังน้ี ฯ  (กนฏิโ)  อ. นองชาย  (ปุจฺฉิ)  ถามแลววา  สามิ  ขาแตนาย 
ปน  ก ็ตุมฺเห  อ.ทาน  ท. (คมิสฺสถ)  จักไป  (กห  าเน)  ณ  ที่ไหน 
อิติ  ดังนี้ ฯ  (เสนกุฏมฺพิโก)  อ. กุฎมพีชื่อวาเสนะ  (อาห)  กลาว 
แลววา  อห  อ. ฉัน  ปพฺพชิสฺสามิ  จักบวช  สนฺติเก  ในสํานัก  สตฺถุ 
ของพระศาสดา  อิติ  ดังนี ้ฯ  (กนิฏโ)  อ. นองชาย  (อาห) 
กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท. วเทถ  ยอมกลาว 
กึ  วจน  ซึ่งคําอะไร  อห  อ. ขาพเจา  มาตริ  ครั้นเมื่อมารดา  มตาย 
ตายแลว  (อลตฺถ)  ไดไดแลว  (ตุมฺเห)  ซึ่งทาน  ท. มาตร  (ปุคฺคโล 
ลภนฺโต)  วิย  ราวกะ  อ. บุคคล  ไดอยู  ซึ่งมารดา  อห  อ. ขาพเจา 
ปตริ  ครั้นเมือ่บิดา  มเต  ตายแลว  อลตฺถ  ไดไดแลว  ตุมฺเห  ซึ่งทาน 
ท. ปตร  (ปุคฺคโล  ลภนฺโต)  วิย  ราวกะ  อ. บุคคล  ไดอยู  ซึ่งบิดา 
อิท  กลุ  อ. ตระกูลนี้  มหาโภค  เปนตระกูลมีโภคะมาก  (โหติ)  
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ยอมเปน  (ตยา)  อันทาน  เคเห   ิเตนเอว  ผูดํารงอยูแลว  ในเรอืน 
นั่นเทียว  สกกฺา  อา  กาตุ เพ่ืออันกระทํา  ปฺุานิ  ซึ่งบุญ  ท. ตุมฺเห 
อ. ทาน  ท. มา  กริตฺถ  อยากระทําแลว  เอว  อยางนี้  อิติ  ดังน้ี ฯ 
(เสนกุฏมฺพิโก)  อ. กุฎมพีชื่อวาเสนะ  (อาห)  กลาวแลววา  ธมฺโม   
อ. ธรรม  มยา  อันฉัน  สโุต  ฟงแลว  สนฺติเก  ในสํานัก  สตฺถ ุ
ของพระศาสดา  (มยา)  อันฉัน   ิเตน  ผูดํารงอยูแลว  อคารมชฺเฌ 
ในทามกลางแหงเรือน  น  สกฺกา  ไมอาจ  ต  ธมฺม ปูเรตุ  เพ่ืออัน 
ยังธรรมนั้นใหเต็ม  อห  อ. ฉัน  ปพฺพชสิฺสามิเอว  จักบวชนั่นเทียว 
ตฺว  อ. เธอ  นิวตฺตาหิ  จงกลับเถิด  อิติ  ดังนี้ ฯ 
         
        ๒๙.  ๑๗๖/๑๒  ต้ังแต  อถ  น  สา  ทาสี  ทสิฺวา  อมฺม 
เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  สา  ทาสี  อ. นางทาสีนั้น  ทิสฺวา  เห็นแลว   น 
คพฺภ  ซึ่งครรภนั้น วตฺวา  กลาวแลววา  อมฺม  แนะแม  อิท  วตฺถ ุ
อ. วัตถุนี้  ก ึ เปนอยางไร  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ตาย 
เสฏ ิธีตรา  วุตฺตา  ผูอันธิดาของเศรษฐีนั้นกลาวแลววา  (เอต  วตฺถุ) 
อ. เรื่องนั่น  โหตุ  จงมีเถิด  ตฺว  อ. ทาน  มา  อาจิกฺขิ  อยางบอกแลว 
กสฺสจิ  แกใคร ๆ  อิติ  ดงัน้ี  ตุณฺหี  เปนผูนิ่ง  ภเยน  เพราะความกลัว 
อโหสิ  ไดเปนแลว  ฯ  สาป  เสฏ ิธีตา  อ. ธิดาของเศรษฐีแมนั้น  
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วิชายิตฺวา  คลอดแลว  ปตฺุต  ซึ่งบุตร  ทสมาสจฺจเยน  โดยอันลวงไป 
แหงเดือน  ๑๐  อาหราเปตฺวา  ยังนางทาสีใหนํามาแลว  นวภาชน  ซึ่ง   
ภาชนะอันใหม  ต  ทารก  ยังเด็กนั้น  นิปชฺชาเปตฺวา  ใหนอนแลว 
ตตฺถ  ภาชเน  ในภาชนะนั้น  ปทหิตฺวา  ปดแลว  ต  ภาชน  ซึ่งภาชนะน้ัน 
เปตฺวา  วางไวแลว  ปุปผฺทามานิ  ซึ่งพวงแหงดอกไม  ท.  อุปริ 
ในเบื้องบน  ทาสึ  ยังนางทาสี  อาณาเปสิ  ใหรูทั่วแลว (วจเนน) 
ดวยคําวา  ตฺว  อ. ทาน  อุกฺขิปตฺวา  จงยกข้ึนแลว  อิม  ภาชน  ซึ่ง 
ภาชนะนี้  สีเสน  ดวยศีรษะ  คนฺตฺวา  จงไปแลว  วิสฺสชฺเชหิ  จงปลอย 
คงฺคาย  ในแมน้ําชื่อวาคงคา  จ  อนึ่ง ตฺว  อ. ทาน  (เกนจิ)  ปุฏา 
ผูอันใคร ๆ  ถามแลววา  อิท  วตฺถุ  อ. วัตถุนี้  ก ึ อะไร  อิติ  ดังนี้ 
วเทยฺยาสิ  พึงกลาววา  (อทิท  วตฺถุ)  อ. วัตถุนี ้ พลกิมฺม  เปนพลีกรรม  อยฺยาย 
ของแมเจา  เม  ของดิฉัน  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อิติ  ดังน้ี ฯ  สา  ทาสี 
อ. นางทาสีนั้น  อกาสิ  ไดกระทําแลว  ตถา  เหมือนอยางนั้น ฯ 
        จ  ก็  อิตฺถิโย  อ. หญิง  ท. เทฺว  ๒  นหายมานา  อาบนํ้าอยู 
เหฏาคงฺคาย  ในภายใตแหงแมน้ําชื่อวาคงคา  ทิสฺวา  เห็นแลว  ต 
ภาชน  ซึ่งภาชนะน้ัน   อุทเกน  อาหริยมาน  อันอันน้ํานํามาอยู  เอกา 
อิตฺถี  อ. หญงิคนหนึ่ง  อาห  กลาวแลววา  เอต  ภาชน  อ. ภาชนะนั่น 
ภาชน  เปนภาชนะ  มยฺห  ของฉัน  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
เอกา  อิตฺถี  อ. หญิงคนหนึ่ง  วตฺวา  กลาวแลววา  ย  วตฺถ  อ. 
วัตถุใด  (อตฺถิ)  มีอยู  อนโฺต  ในภายใน เอตสฺส  ภาชนสฺส  ของ 
ภาชนะนั่น  ต  วตฺถุ  อ. วัตถุนั้น  (โหติ)  ยอมมี  มยฺห  แกฉัน  
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อิติ  ดังนี้  (ตา  อิตฺถิโย)  อ. หญิง ท. เหลาน้ัน  ภาชเน  ครั้นเมือ่ภาชนะ 
สมฺปตฺเต  ถึงพรอมแลว  อาทาย  ถือเอาแลว  ต  ภาชน  ซึ่งภาชนะน้ัน 
เปตฺวา  วางไวแลว  ถเล  บนบก  วิวรตฺิวา  เปดแลว  ทิสฺวา  เหน็แลว 
ทารก  ซึ่งเด็ก  เอกา  อิตฺถี  อ. หญิงคนหนึ่ง  อาห  กลาวแลววา   
ทารโก  อ. เด็ก  โหติ  ยอมมี  มมเอว  แกดิฉันนั่นเทียว  มม  ภาชน 
(เอต  ภาชน โหติ)  อิติ  (วจนสฺส  มยา)  วุตฺตตฺตา  เพราะความท่ี 
แหงคําวา  อ. ภาชนะนั่น  เปนภาชนะ  ของฉัน  ยอมเปน  ดังนี้ 
เปนคําอันดิฉันกลาวแลว  อิติ  ดังนี้  ฯ  เอกา  อิตฺถี  อ. หญิงคนหนึ่ง 
อาห  กลาวแลววา  ทารโก  อ. เด็ก  (โหติ)  ยอมมี  มม  แกดิฉัน 
ย  วตฺถ ุ ภาชนสฺส  อนฺโต  (โหติ)  ต  มมเอว  โหติ  อิติ  (วจนสฺส 
มยา)  วุตฺตตฺตา  เพราะความท่ีแหงคําวา  อ. วัตถใุด  มีอยู  ในภายใน 
ของภาชนะ  อ. วัตถุนั้น  ยอมมี  แกฉันนั่นเทียว  ดังน้ี  เปนคําอัน 
ดิฉันกลาวแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        ตา  อิตฺถิโย  อ. หญงิ  ท. เหลาน้ัน  วิวทมานา  วิวาทกันอยู 
คนฺตฺวา  ไปแลว  วินิจฺฉย  สูที่เปนที่วินิจฉัย  อาโรเจตฺวา  บอกแลว 
ต  อตฺถ  ซึ่งเนื้อความน้ัน  อมจฺเจสุ  ครั้นเม่ืออํามาตย  ท. อสกโฺกนฺเตสุ 
ไมอาจอยู  วินิจฺฉิตุ  เพื่ออันวินิจฉัย  อคมสุ  ไดไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก 
รฺโ  ของพระราชา ฯ  ราชา  อ. พระราชา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว 
วจน  ซึ่งคํา  ตาส  อิตฺถีน  ของหญิง  ท. เหลาน้ัน  อาห  ตรัสแลววา 
ตฺว  อ. เธอ  คณฺเห  จงรับเอา  ทารก  ซึ่งเด็ก  ตฺว  อ. เธอ  คณฺห 
จงรับเอา  ภาชน  ซึ่งภาชนะ  อิติ  ดังนี้ ฯ  ปน  ก็  ทารโก  อ. เด็ก  
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ยาย  อิตฺถิยา  อันหญิงใด  ลทฺโธ  ไดแลว  สา  อิตฺถ ี อ. หญิงน้ัน 
อุปฏายิกา  เปนหญิงอุปฏฐาก  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  ของพระเถระ 
ชื่อวามหากัจจายนะ  อโหสิ  ไดเปนแลว ฯ  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
(สา  อิตฺถี)  อ. หญิงน้ัน  โปเสสิ  เลี้ยงดูแลว  ต  ทารก  ซึ่งเด็กนั้น  
(จินฺตเนน)  ดวยอันคิดวา  อห  อ. เรา  อิม  ทารก  ยงัเด็กนี้  ปพฺพา- 
เชสฺสามิ  จักใหบวช  สนติฺเก  ในสํานัก  เถรสฺส  ของพระเถระ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
เกสา  อ. ผม  ท. ชฏิตา  เปนผมรกรุงรังแลว  หุตฺวา  เปน  อฏสุ 
ไดต้ังอยูแลว  คพฺภมลสฺส โธวิตฺวา  (ปคฺุคเลน)  อนปนีตตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงมลทินแหงครรภเปนมลทินอันบุคคล  ลางแลว  ไมนําไป 
ปราศแลว  ตสฺส  ทารกสสฺ  ชาตกาเล  ในกาลแหงเด็กนั้นเกิดแลว ฯ 
เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น  (ชนา)  อ. ชน ท. กรึสุ  กระทําแลว 
(วจน)  ซึ่งคําวา  ชฏโิล  อ. ชฏลิะ  อิติเอว  ดังนี้นั่นเทียว  นาม 
ใหเปนชื่อ  อสฺส  ทารกสสฺ  ของเด็กนั้น  ฯ  วิจรณกาเล  ในกาลอันเปนที่ 
เที่ยวไป  ปทสา  ดวยเทา  ตสฺส  ทารกสฺส  แหงเด็กนั้น  เถโร  อ. พระเถระ 
ปาวิสิ  ไดเขาไปแลว  ต  เคห  สูเรือนน้ัน  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต ฯ 
อุปาสิกา  อ. อุบาสิกา  เถร  ยังพระเถระ  นิสีทาเปตฺวา  ใหนั่งแลว 
อทาสิ  ไดถวายแลว  อาหาร  ซึ่งอาหาร ฯ  เถโร  อ. พระเถระ  ทสิฺวา 
เห็นแลว  ทารก  ซึ่งเด็ก  ปุจฺฉิ  ถามแลววา  อุปาสิเก  ดูกอนอุบาสิกา 
ทารโก  อ. เด็ก เต  อันทาน  ลทฺโธ  ไดแลว  ก ึ หรอื   อิติ  ดังน้ี ฯ 
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                                    เรือ่งพระวังคีสเถระ 
        ๓๐.  ๑๙๐/๑๒  ต้ังแต  อถ  น  สตฺถา  กึ  วงฺคีส  น  เปนตนไป. 
        อถ  ครัง้น้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  วงฺคีส   
ดูกอนวังคีสะ  ตฺว  อ.  ทาน  น  ชานาสิ  ยอมไมรู  กึ  หรือ  อิติ 
ดังน้ี  น  วงฺคีส  กะพราหมณชื่อวาวังคีสะน้ัน  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
อาม  พระเจาขา  อห  อ. ขาพระองค  น  ชานามิ  ยอมไมรู  อิติ  ดงัน้ี 
(วงฺคีเสน)  อันพราหมณชื่อวาวังคีสะ  วุตฺเต  กราบทูลแลว  อาห 
ตรัสแลววา  อห  อ. เรา  ชานามิ  ยอมรู  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (วงฺคีโส) 
อ. พราหมณชื่อวาวังคีสะ  (ปุจฺฉิ)  ทลูถามแลววา   ตฺว  อ. พระองค 
ชานาสิ  ยอมทรงทราบ  เกน  ดวยอะไร  อิติ  ดังน้ี ฯ  (สตฺถา)  อ.พระ 
ศาสดา  (อาห)  ตรัสแลววา  อห  อ. เรา  ชานามิ  ยอมทราบ 
มนฺตพเลน  ดวยกําลังแหงมนต  อิติ ดังน้ี ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  วงฺคีโส 
อ. พราหมณชื่อวาวังคีสะ  ยาจิ  ทลูออนวอนแลว  น  สตฺถาร  ซึ่ง 
พระศาสดาน้ันวา  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท. เทถ  ขอจงประทาน  อิม 
มนฺต  ซึ่งมนตนี้  เม  แกขาพระองคเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ  (สตฺถา)  อง 
พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแลววา  (มยา)  อันเรา  น  สกฺกา  ไมอาจ 
ทาตุ  เพ่ืออันให  อปพฺพชติสฺส  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูไมบวชแลว  อิติ 
ดังน้ี ฯ  
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        โส  วงฺคีโส  อ. พราหมณชื่อวาวังคีสะน้ัน  จินฺเตตฺวา  คิดแลววา 
อิมสฺมึ  มนฺเต  ครั้นเมื่อมนตนี้  (มยา)  อันเรา  คหิเต  เรียนเอาแลว   
อห  อ. เรา  เชฏโก  จักเปนผูเจริญท่ีสุด  สกลชมฺพุทีเป  ในชมพู 
ทวีปทั้งสิ้น  ภวิสฺสามิ  จักเปน  อิติ  ดงัน้ี  อุยฺโยเชตฺวา  สงไปแลว เต 
พฺราหฺมเณ  ซึ่งพราหมณ  ท. เหลาน้ัน  (วจเนน)  ดวยคําวา  ตุมฺเห 
อ. ทาน  ท.  วสถ  จงอยู  ตตฺถเอว  าเน  ในท่ีนั้นนัน่เทียว  กติปาห 
สิ้นวันแมเล็กนอย  อห  อ. ฉัน  ปพฺพชิสฺสามิ  จักบวช  อิติ  ดังน้ี 
ปพฺพชิตฺวา  บวชแลว  สนฺติเก  ในสํานัก  สตฺถ ุ ของพระศาสดา 
ลทฺธูปสมฺปโท  ผูมีอุปสมบทอันไดแลว  วงฺคีสตฺเถโร  นาม  เปนผู 
ชื่อวาวังคีสเถระ  อโหสิ  ไดเปนแลว ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. 
พระศาสดา  ทตฺวา  ทรงประทานแลว  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน ซึ่งพระ 
กรรมฐานอันมีอาการ  ๓๒  เปนอารมณ  อสฺส  วงฺคีสสฺส  แกภิกษุชื่อวา 
วังคีสะน้ัน  อาห  ตรัสแลววา  ตฺว  อ. เธอ  สชฌฺายาหิ  จงสาธยาย 
ปริกมฺม  ซึ่งบริกรรม  มนฺตสฺส  แหงมนต  อิติ  ดงัน้ี  ฯ  โส  วงฺคีโส 
อ. ภิกษุชื่อวาวังคีสะน้ัน  สชฺฌายนฺโต  สาธยายอยู ต มนฺต  ซึ่งมนตนั้น 
พฺราหฺมเณหิ  ปุจฺฉิยมาโน  ผูอันพราหมณ  ท.  ถามอยูวา   มนฺโต 
อ. มนต  เต  อันทาน  คหิโต  เรียนเอาแลวหรือ  อิติ  ดังนี้  อนตฺรนฺตรา 
ในระหวางและระหวาง  วตฺวา  กลาวแลววา  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. 
อาคเมถ  จงยังกาลใหมา  ตาว  กอนเถิด  อห  อ. ฉัน  คณฺหามิ เรียนเอาอยู 
อิติ  ดังนี้  ปตฺวา  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 
กติปาหสฺสเอว  ตอวันแมเล็กนอยน่ันเทียว  พฺราหฺมเณหิ  ปุฏโ  ผูอัน  
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พราหมณ  ท. ถามแลว  ปนุ อีก  อาห  กลาวแลววา  อาวุโส  ดูกอน 
ผูมีอายุ  อห  อ. ฉัน  อภพฺโพ  เปนผูไมควร  คนฺตุ  เพ่ืออันไป  (อมฺหิ) 
ยอมเปน  อิทานิ  ในกาลน้ี  อิติ  ดังน้ี ฯ   
        ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  สตฺุวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคําน้ัน  อาโรเจสุ 
กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อย  วงฺคีสตฺเถโร  อ. 
พระเถระชื่อวาวังคีสะน้ี  พฺยากโรติ  ยอมพยากรณ  อฺ  อรหตฺตผล 
อิติ  ดังนี้  สตฺถุ  แกพระศาสดา  ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. ติมฺเห  อ. เธอ  ท. มา  อวจุตฺถ 
อยาไดกลาวแลว  เอว  อยางนี้  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. อิทานิ ในกาลน้ี 
ปุตฺโต  อ.  บตุร  มม  ของเรา  จุติปฏิสนฺธิกุลโล  เปนผูฉลาดในการ 
จุติและปฏิสนธิ  ชาโต  เกิดแลว  อิติ  ดังนี้  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว 
คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา เหลานี้วา 
        โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  เวทิ  รูแลว  จุตึ  จ 
        ซึ่งการจุติดวย  อุปปตฺตึ  จ  ซึ่งการอุบัติดวย 
        สตฺตาน  แหงสัตว  ท. สพฺพโส  โดยประการท้ังปวง 
        อห  อ. เรา  พฺรมูิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน 
        อสตฺต  ผูไมของแลว  สุคต  ผูไปดีแลว  พุทฺธ 
        ผูรูแลว  พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ ฯ  เทวา  อ. 
        เทวดา  ท.  คนฺธพฺพมานุสา  อง  คนธรรพและหมู 
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        แหงมนษุย  ท. น  ชานนฺติ  ยอมไมรู  คตึ  ซึ่งคติ 
        ยสฺส  ปุคฺคลสฺส ของบุคคลใด อห  อ. เรา  พฺรมู ิ
        ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลนั้น  ขีณาสว  ผู   
        มีอาสวะส้ินแลว  อรหนฺต  ผูเปนพระอรหันต 
        พฺราหมฺณ  วาเปนพราหมณ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ.  อรรถวา  โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  ชานาติ  ยอมรู 
จุตึ  จ  ซึ่งการจุติดวย  ปฏสินฺธึ  จ  ซึ่งการปฏิสนธดิวย  สตฺตาน 
แหงสัตว  ท.  สพฺพากาเรน  โดยอาการท้ังปวง  กตฺวา  กระทํา  ปากฏ 
ใหปรากฏแลว  อห  อ. เรา  วทามิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล ซึ่งบุคคลน้ัน 
อสตฺต  ชื่อวาผูไมของแลว  (อตฺตโน)  อลคฺคตาย  เพราะความท่ีแหง 
ตนเปนผูไมของแลว  สุคต  ชื่อวาผูไปดีแลว  (อตฺตโน)  สุฎ ุคตตฺตา 
เพราะความท่ีแหงตนเปนผูไปแลวดวยดี ปฏิปตฺติยา  ดวยการปฏิบัติ 
พุทฺธ  ชื่อวาผูรูแลว  จตุนนฺ  สจฺจาน  (อตฺตนา)  พุทฺธตาย  เพราะ 
ความที่แหงสัจจะ  ท.  ๔  เปนธรรมชาตอันตนรูแลว  พฺราหฺมณ  วาเปน 
พราหมณ  อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท ท.เหลาน้ันหนา  (ปททฺวยสฺส) 
แหงหมวดสองแหงบทวา โย  เวทิ  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา  เทวาทโย  สตฺตา  อ. สัตว ท.  มีเทวดา 
เปนตน  เอเต  เหลาน่ัน  น  ชานนฺติ  ยอมไมรู  คตึ  ซึ่งคติ ยสฺส 
ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลใด  อห  อ. เรา  วทามิ  ยอม  เรียก  ต  ปุคฺคล 
ซึ่งบุคคลน้ัน  ขีณาสว  ชือ่วาผูมีอาสวะสิ้นแลว  อาสวาน  ขีณตาย  
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เพราะความท่ีแหงอาสวะ  ท. เปนกิเลสสิ้นไปแลว  อรหนฺต  ชื่อวาผู 
เปนพระอรหันต  (อตฺตโน)  อารกตฺตา  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูไกล 
กิเลเสหิ  จากกิเลส  ท. พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  ยสฺส  อิติ  ดังน้ีเปนตน ฯ    
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                               เรื่องเทวหิตพราหมณ 
        ๓๑.  ๑๙๕/๑๒  ต้ังแต  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ภควา  วาเตหิ 
เปนตนไป. 
        หิ  ความพิสดารวา  เอกสฺมึ  สมเย  ในสมัยหนึ่ง  ภควา  อ. 
พระผูมีพระภาคเจา  อาพาธิโก  เปนผูทรงมีพระอาพาธ  วาเตหิ  ดวย 
พระวาโย  ท. หุตฺวา  เปน  ปหิณิ  ทรงสงไปแลว  อุปวานตฺเถร 
ซึ่งพระเถระชื่อวาอุปวานะ สนฺติก  สูสํานัก  เทวหิตพฺราหฺมณสฺส 
ของพราหมณชื่อวาเทวหิตะ  อุณฺโหทกตฺถาย  เพื่อประโยชนแกน้ําอัน 
รอน  ฯ  โส  อุปวานตฺเถโร  อ. พระเถระชื่อวาอุปวานะนั้น  คนฺตฺวา 
ไปแลว  อาจิกฺขิตฺวา  บอกแลว  สตฺถ ุ อาพาธิกาภาว  ซึ่งความท่ีแหง 
พระศาสดา  เปนผูทรงมีพระอาพาธ  ยาจิ  ขอแลว  อุณฺโหทก  ซึ่งน้ํา 
อันรอน ฯ  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึง่คําน้ัน 
ตุฏมานโส  เปนผูมีฉันทะอันมีในใจอันยินดีแลว  หุตฺวา  เปน (จินฺเตตฺวา) 
คิดแลววา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อ. พระสมัมาสัมพุทธเจา  ปหิณิ  ทรงสงไปแลว 
(อุปวานตฺเถร)  ซึ่งพระเถระชื่อวาอุปวานะ  สนฺติก  สูสํานัก  มม  ของ 
เรา  อตฺถาย  เพ่ือประโยชน  อุณฺโหทกสฺส  แกน้ําอันรอน  ย  ใด  ลาภา 
วต  อ.  ลาภ  ท.  หนอ  (โหนฺติ)  ยอมมี  (ตสฺส)  เม  แกเรานั้น 
อิติ  ดังนี้  อุณโหทกสฺส  กาช  ปรุิเสน  คาหาเปตฺวา  จ  ยังบุรุษให 
ถือเอาแลว ซึ่งหาบ  แหงน้ําอันรอนดวย  ผาณิตสฺส  ปฏุ  (ปุริเสน  
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คาหาเปตฺวา)  จ ยังบุรุษใหถือเอาแลว  ซึ่งหอ  แหงนํ้าออยดวย 
ปาทาสิ  ไดถวายแลว  อุปวานตฺเถรสฺส  แกพระเถระชื่อวาอุปวานะ  น 
เถโร  อ. พระเถระ  คาหาเปตฺวา  ยังบุคคลใหถือเอาแลว  ต  ผาณิตาทิวตฺถุ 
ซึ่งวัตถุมีน้ําออยเปนตนน้ัน  คนฺตฺวา  ไปแลว  วิหาร  สูวิหาร  สตฺถาร   
ทูลยังพระศาสดา  นหาเปตฺวา  ใหทรงสรงนํ้าแลว  อุณฺโหทเกน  ดวย 
น้ําอันอุน  อาโลเฬตฺวา  ละลายแลว  ผาณิต  ซึ่งน้ําออย  อุณฺโหทเกน 
ดวยนํ้าอันอุน  ปาทาสิ  ไดถวายแลว  ภควโต  แกพระผูมีพระภาคเจา ฯ 
โส  อาพาโธ  อ. พระอาพาธนั้น  ตสฺส  สตฺถุ  ของพระศาสดาน้ัน 
ปฏิปสฺสมฺภิ  ระงับเฉพาะแลว  ตขณเอว  ในขณะนั้นนั่นเทียว ฯ 
        พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ  จินฺเตสิ  คิดแลววา  เทยฺยธมฺโม  อ. 
ไทยธรรม  (มยา)  อันเรา  ทินฺโน  ใหแลว  กสฺส  นุ  โข  แกใคร 
หนอแล  มหปฺผโล  เปนของมีผลมาก โหติ  ยอมเปน  อห  อ. เรา 
ปุจฺฉิสฺสามิ  จักทูลถาม  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  อิติ  ดังนี้ ฯ  โส 
พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณนั้น  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนติฺก  สูสํานัก  สตฺถ ุ
ของพระศาสดา  ปุจฺฉนฺโต  เมื่อจะทูลถาม  ต  อตฺถ  ซึ่งเน้ือความน้ัน 
อาห  ทูลแลว  คาถ  ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
        (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  ทชฺชา  พึงให  เทยฺยธมฺม 
        ซึ่งไทยธรรม  กตฺถ  ปุคฺคเล  ในบคุคลไหน  ทนิฺน 
        เทยฺยธมฺมวตฺถุ  อ. วัตถุคือไทยธรรม  อันอนับุคคล 
        ใหแลว  กตฺถ  ปุคฺคเล  ในบุคคลไหน  มหปฺผล 
        เปนวัตถุมีผลมาก  (โหติ)  ยอมเปน  ทกฺขิณา  
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        อ. ทักษณิา ท. ปุคฺคลสฺส  ของบุคคล  ยชมานสฺส 
        ผูบูชาอยู  กถ อยางไร  อชิฺฌนฺติ   ยอมสําเร็จ  กถ 
        อยางไร  อิติ ดังน้ี ฯ  
        อถ  ครัง้น้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ทนิฺน 
เทยฺยธมฺมวตฺถุ  อ. วัตถุคือไทยธรรม  อันอันบุคคลใหแลว  พฺราหฺมณสฺส 
แกพราหมณ เอวรูปสฺส  ผูมีรูปอยางนี้  มหปฺผล  เปนทานมีผลมาก 
โหติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ปกาเสนฺโต  เมื่อจะทรงประกาศ  พฺราหฺมณ 
ซึ่งพราหมณ  อสฺส  พฺราหฺมณสฺส  แกพราหมณนั้น  อาห  ตรสัแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า 
        โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  ปุพฺเพนิวาส  เวทิ  จ 
        รูแลว  ซึ่งขันธเปนที่อาศัยอยูในกาลกอนดวย 
        สคฺคาปาย  ปสฺสติ จ  ยอมเห็น  ซึง่สวรรคและ 
        อบายดวย  อโถ  อนึง่ (โย  ปุคฺคโล) อ. บุคคลใด 
        ปตฺโต  ถึงแลว  ชาติกฺขย  ซึ่งความส้ินไปแหงชาติ 
        โวสิโต  อยูเสร็จสิ้นแลว  อภิฺา  เพราะรูยิ่ง  มุน ิ
        เปนมุน ี (โหติ)  ยอมเปน  อห  อ. เรา พฺรูม ิ
        ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลนั้น  สพฺพโวสิตโวสาน 
        ผูมีพรหมจรรยเปนที่อยูจบแหงกิเลสท้ังปวงอันอยู 
        เสร็จสิน้แลว  พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ 
        ดังน้ี ฯ  
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        อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  ชานาติ 
ยอมรู  ปุพฺเพนิวาส  ซึ่งขันธเปนที่อาศัยอยูในกาลกอน  กตฺวา  กระทํา 
จ  ซึ่งสวรรค  อันตางดวยเทวโลก  ๒๖  ดวย  จตุพฺพิธ  อปาย  จ  ซึ่ง   
อบายอันมีอยาง ๔  ดวย  ทิพฺพจกฺขุนา  ดวยจักษุอันเปนทิพ  อโถ  อน่ึง 
(โย  ปุคฺคโล)  อ. บุคคลใด  ปตฺโต  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความ 
เปนแหงพระอรหันต  ชาติกฺขยสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววา 
ความส้ินไปแหงชาติ  โวสิโต  อยูเสรจ็ส้ินแลว  อภิชานิติวา  เพราะรูยิ่ง 
ธมฺม  ซึ่งธรรม  อภิฺเยฺย  อันอันบุคคลพึงรูยิ่ง  ปริชานิตฺวา  เพราะกําหนดรู 
ปริ ฺเยฺย   ธมฺม  ซึ่งธรรม  อันบุคคลพึงกําหนดรู  ปหาย  เพราะละ 
ปหาตพฺพ  ธมฺม  ซึ่งธรรม  อันอันบุคคลพึงละ  สจฺฉิกตฺวา  เพราะกระทํา 
ใหแจง  สจฺฉิกาตพฺพ  ธมฺม  ซึ่งธรรม   อันอันบุคคลพึงกระทําใหแจง 
คือวา  นิพฺพาน  ปตฺโต  วา  บรรลุแลว ซึ่งพระนิพพานหรือ  วุสิตโวสาน 
ปตฺโต  วา  หรือวา  บรรลแุลว  ซึ่งพรหมจรรยเปนที่อยูเสร็จส้ินอันตนอยู 
เสร็จส้ินแลว  มุน ิ ชื่อวาเปนมุนี  (อตฺตโน)  ปตฺตตฺตา  เพราะความ 
ที่แหงตนเปนผูบรรลุแลว  โมนภาว  ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูรู 
อาสวกฺขยปฺป ฺาย  ดวยปญญาอันเปนเหตุสิ้นไปแหงอาสวะ  (โหติ) 
ยอมเปน  อห  อ. เรา  วทามิ  ยอมเรียก  ต  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลน้ัน 
สพฺพโวสิตโวสาน  ชื่อวาผูมีพรหมจรรยเปนที่อยูเสร็จส้ินแหงกิเลสทั้งปวง 
อันอยูเสร็จส้ินแลว  (อตฺตโน)  วุตฺถภาเวน  เพราะความท่ีแหงตน 
เปนผูอยูแลว  พฺรหฺมจริยวาส  อยูเพ่ือพรหมจรรย  โวสาน  อันเปนที่ 
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สิ้นสุดลง  กิเลสาน  แหงกิเลส  ท.  สพฺเพส  ทั้งปวง  คือวา  อรหตฺตมคฺ- 
คฺาณ  อันเปนญาณประกอบพรอมเฉพาะแลวดวยอรหัตมรรค 
พฺราหฺมณ  วาเปนพราหมณ  อิติ  ดังนี้  ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถาน้ัน 
(ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ    
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                              สรุปและปณิธานของผูแตง 
        ๓๒.  ๑๙๘/๑  ต้ังแต  เอตฺตาวตา  สพฺพปเม  ยมกวคฺเค 
เปนตนไป.   
        อฏกถา  อ. อรรถกถา  ธมฺมปทสฺส แหงพระธรรมบท  ทวฺา- 
สตฺตติภาณวารปฺปมาณา  อันมีภาณวาร  ๗๒  เปนประมาณ  (มยา) 
อันอันขาพเจา  ปกาเสตฺวา  ประกาศแลว  วตฺถุสตานิ   ซึ่งรอยแหงเรื่อง 
ท.  ตีณิ  ๓  อูนานิ  อันหยอน  เอเกน  วตฺถุนา  ดวยเรื่องหน่ึง  อิติ 
คือ  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. จุทฺทส  ๑๔  ยมกวคฺฌค  ในยมกวรรค  สพฺพปเม 
อันเปนที่หน่ึงแหงวรรคท้ังปวง  นฺว  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๙  อปปฺมาทวคฺเค 
ในอัปมาทวรรค  นว  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๙  จิตฺตวคฺเค  ในจิตตวรรค 
ทฺวาทส  วตฺถูนิ ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๒  ปุปฺผวคฺเค  ในปุปผวรรค  ปณฺณรส 
วตฺถูนิ  ซึ่งเรือ่ง  ท. ๑๕  พาลวคฺเค  ในพาลวรรค  เอกาทส  วตฺถูน ิ
ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๑  ปณฺฑิตวคฺเค  ในบัณฑิตวรรค  ทส  วตฺถูน ิ ซึง่เรื่อง 
ท. ๑๐  อรหนฺตวคฺเค  ในอรหันตวรรค  จุทฺทส  วตฺถูนิ ซึ่งเรื่อง ท. 
๑๔  สหสฺสวคฺเค  ในสหัสสวรรค  ทฺวาทส  วตฺถูน ิ ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๒ 
ปาปวคฺเค  ในปาปวรรค  เอกาทส  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๑  ทณฺฑวคฺเค 
ในทัณฑวรรค  นว  วตฺถนูิ  ซึ่งเรื่อง ท. ๙  ชราวคฺเค  ในชราวรรค 
ทส  วตฺถูน ิ ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๐  อตฺตวคฺเค  ในอัตตวรรค เอกาทส 
วตฺถูนิ  ซึ่งเรือ่ง  ท. ๑๑  โลกวคฺเค  ในโลกวรรค  อฏ  วตฺถูน ิ ซึ่งเรื่อง  
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ท.  ๘  พุทฺธวคฺเค  ในพุทธวรรค  อฏ  วตฺถูน ิ ซึ่งเรื่อง ท. ๘  สขุวคฺเค 
ในสุขวรรค  นว  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๙  ปยวคฺเค  ในปยวรรค  อฏ  วตฺถูน ิ
ซึ่งเรื่อง  ท. ๘  โกธวคฺเค  ในโกธวรรค  ทฺวาทส  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. 
๑๒  มลวคฺเค  ในมลวรรค  ทส  วตฺถนูิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๐ ธมฺมฏวคฺเค   
ในธัมมัฏฐวรรค  ทส  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๑๐  มคฺควคฺเค  ในมรรควรรค 
นว  วตฺถูนิ ซึง่เรื่อง  ท. ๙  ปกิณฺณกวคฺเค  ในปกิณณกวรรค  นว  วตฺถูนิ 
ซึ่งเรื่อง  ท. ๙  นิรยวคฺเค  ในนิรยวรรค  อฏ  วตฺถนูิ  ซึ่งเรื่อง  ท. ๘ 
นาควคฺเค  ในนาควรรค  ทฺวาทส  วตฺถูนิ  ซึ่งเรื่อง ท. ๑๒  ตณฺหาวคฺเค 
ในตัณหาวรรค  ทฺวาทส  วตฺถูนิ  ซึ่งเรือ่ง ท.  ๑๒  ภิกฺขุวคฺเค  ในภิกษุวรรค 
เอกูนจตฺตาฬีส  วตฺถูน ิ ซึง่เรื่อง ท. ๔๐  หยอมหนึ่ง  พฺราหฺมณวคฺเค 
ในพราหมณวรรค  อุปรจิตา  เขาไปรจนาไวแลว  นาติสงฺเขปนาติ- 
วิตฺถารวเสน  ดวยอํานาจแหงความไมยอเกินและความไมพิสดารเกิน 
นิฏ ิตา  จบลงแลว  เอตฺตาวตา  วจเนน  ดวยคําอันมีประมาณเพียงเทาน้ี ฯ 
        ธมฺมปท  อ. พระธรรมบท  อนตฺุตร  อันยอดเยี่ยม 
        เยน  ภควตา  อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด 
        ธมฺมราเชน  ผูเปนพระธรรมราชา  ปตฺต  ทรงบรรลุ 
        แลว  คาถา  อ. พระคาถา  ท. ยา  เหลาใด  ธมมฺปเท 
        ในพระธรรมบท  จตุสฺสตา  อันมีรอยสี่เปนประมาณ 
        สเตวีสา  อันเปนไปกับดวย  ๒๓  สมุฏ ิตา  อนัต้ัง 
        ขึ้นพรอมแลว  สตตฺตยมฺหิ  ในเพราะหมวดสาม 
        แหงรอย  วตฺถูน แหงเรื่อง  ท. อูเน  อันหยอน  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๘ - หนาท่ี 191 

        เอเกน  วตฺถุนา  ดวยเรื่องหน่ึง  เตน  ภควตา 
        อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  มเหสินา  ผูทรง 
        แสวงหาซ่ึงคุณอันใหญโดยปกติ  จตุสฺสจฺจวภิาวินา  
        ผูทรงยงัสัจจะสี่ใหเปนแจงโดยปกติ  ภาสิตา 
        ทรงภาษิตแลว  ย  กสุล  อ.  กุศลอันใด  มยา 
        อันขาพเจา  วิหรตา  ผูอยูอยู  ปาสาเท  ในปราสาท         
        สิริกฏูสสฺ  รฺโ  ของพระราชาพระนามวาสิริกูฏ 
        วิหาเร  ในวิหาร  อธริาเชน  กตฺ ุนา  การิตมฺห ิ
        อันอันพระราชาผูยิ่งใหญ  ผูทรงพระกตัญู  ทรงยัง 
        บุคคลใหกระทําแลว  กโรนฺเตน  ผูกระทําอยู  อฏกถ 
        ซึ่งอรรถกถา  เอต  นี้  ตาส  คาถาน  แหงพระคาถา 
        ท. เหลาน้ัน  อตฺถพฺยฺชนสมฺปนฺน  ใหถึงพรอม 
        แลวดวยอรรถและพยัญชนะ  สุนิมฺมล  ใหมมีลทิน 
        ออกแลวดวยดี  ปาลิยา  ตามพระบาลี  ทฺวาสตฺตติปฺ- 
        ปมาณาย  อันมีพระบาลี  ๗๘  เปนประมาณ  ภาณ- 
        วาเรห ิ โดยภาณวาร  ท. อตฺถาย  จ เพ่ือประโยชนดวย 
        หิตาย  จ  เพ่ือเกื้อกลูดวย  โลกสสฺ  แกชาวโลก 
        (อตฺตโน)  สทฺธมฺมฏ ิติกามตา  เพราะความทีแหง 
        ตนเปนผูใครเพ่ือความต้ังอยูแหงพระสัทธรรม 
        โลกนาคสฺส  ของพระโลกนาถเจา ปตฺต บรรลุแลว 
        สงฺกปฺปา  อ. ความดําริ  ท. กุสลา  อันเปนกุศล  
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        สพฺเพ  ทั้งปวง  ผลนฺตา  เมื่อเผล็ด  ผล  ซึ่งผล  มธุร 
        อันอรอย  อิชฺฌนฺตุ   จงสําเร็จ  สพฺพปาณีน  แกสัตว 
        ผูมีลมปราณท้ังปวง  ท. เตน  กสุลวเสน  ดวยอํานาจ 
        แหงกุศลนั้น  อิติ  ดวยประการฉะน้ี ฯ   
        อตฺถวณฺณนา  อ. การพรรณนาซึ่งเนื้อความ  ธมฺมปทสฺส  แหง 
พระธรรมบท  อย  นี้  เถเรน  อันพระเถระ  ครูหิ  คหิตนามเธยฺเยน 
ผูมีนามภิไธยอันอันครู  ท. ถือเอาแลววา  พุทฺธโฆโส  อ. พุทธโฆสะ 
อิติ  ดังนี้  ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน  ผูประดับแลวดวย 
ศรัทธาและความรูและความเพียรอันหมดจดรอบแลวอยางยิ่ง  สีลา- 
จารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน  ผูมีความเกิดข้ึนดวยดีแหงคุณมีศีล 
และอาจาระและความเปนผูซึ่งตรงและความเปนผูออนโยนเปนตนอัน 
เกิดข้ึนดวยดีแลว  สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหนสมตฺเถน  ผูสามารถ 
เพ่ืออันหยั่งลงทับในการถือเอาซึ่งลัทธิอันเปนของตนและลัทธิอ่ืน  ปฺ- 
าเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน  ผูมาตามพรอมแลวดวยความเปนผูเฉียบแหลม 
ดวยปญญา  อปฺปฏิหตฺาณปฺปเวทิเตน  ผูยังบุคคลอ่ืนใหรูทั่วแลวซ่ึงความ 
รู  อันอันอะไร ๆ  ไมกระทบแลว  สตฺถุสาเสน  ในคําส่ังสอนของพระศาสดา 
สาฏกเถ  อันเปนไปกับดวยอรรถกถา  เตปฏกปรยิตฺติปฺปเภเท  อัน 
ตางดวยปริยัติคือประชุมแหงปฎกสาม  มหาเวยฺยากรเณน  ผูมีไวยากรณ 
มาก  กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน  ผู 
ประกอบแลวดวยความเกลี้ยงเกลาแหงคําอันไพเราะอันเปลงออกแลว 
โดยสะดวกอันยังความถึงพรอมแหงกรณใหเกิดแลว  ยุตฺตมุตฺตวาทินา  
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ผูกลาวซึ่งคําอันควรแลวและพนแลวเปนปกติ  วาทิวเรน  ผูประเสริฐ 
ในบุคคลผูมีปกติกลาว  มหากวินา  ผูเปนมหากวี  วสาลงฺการภูเตน 
ผูเปนเครื่องประดับซึ่งวงศเปนแลว  เถราน  ของพระเถระ  ท. มหา-   
วิหารวาสีน  ผูอยูในมหาวิหารโดยปกติ  เถรวสปฺปทีปาน  ผูเพียงดังวา 
ประทีปในวงศของพระเถระ  อปฺปฏหตพุทฺธีน  ผูมีความรูอันอันอะไร ๆ 
ไมกระทบแลว  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  ในธรรมของมนุษยอันยอดเยี่ยม 
ฉฬภิฺาปฏิสมฺภิทาทิปฺปเภทคุณปปฏิมณฺฑิเต  อันประดับแลวดวยคุณ 
อันตางดวยคุณมีอภิญญาหกและปฏิสมัภิทาเปนตน  วิปุลวิสุทธฺพุทฺธินา 
ผูมีความรูทั้งไพบูลทั้งหมดจดวิเศษแลว  กตา กระทําแลว ฯ 
 
                          คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา  ยกศัพทแปล 
                                   ภาค ๘  จบบริบูรณแล. 


