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[พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้]...................................................๗๙
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[กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คำาสอนเหมือนกัน].....................๘๒
[แก้อรรถ]...................................................................................๘๒
๕. อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ...........................................................๘๔
[ภิกษุหนุ่มกระสันอยากสึก].........................................................๘๔
[ความอยาก ให้เต็มไดย้าก].........................................................๘๔
[แก้อรรถ]...................................................................................๘๕
๖. อคฺคิทตฺตปุโรหติวตฺถุ.....................................................๘๖
[อัคคิทัตได้เป็นปุโรหิตถึง ๒ รัชกาล]............................................๘๖
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[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานอัคคิทัต]....................................๘๖
[พระเถระผจญกับนาคราช].........................................................๘๘
[นาคราชแพพ้ระเถระ]................................................................๘๘
[พวกฤษีชมเชยพระศาสดา].........................................................๘๘
[สรณะท่ีเกษมและไม่เกษม]........................................................๘๙
[แก้อรรถ]...................................................................................๘๙
[ชาวเมืองเข้าใจว่าอัคคิทัตใหญ่กว่าพระศาสดา]............................๙๐
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๑
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[ความเห็นในปญัหาต่างๆ กนั].....................................................๙๒
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๒
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๓
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๘
๒. มารวตฺถุ........................................................................ ๙๙
[เด็กหญิง ๕๐๐ เล่นนักษัตร].......................................................๙๙
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๙
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[แก้อรรถ]................................................................................๑๐๐
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[พระศาสดายังถูกโพนทะนา]....................................................๑๐๒
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๖. ปเสนทโิกสลวตฺถุ........................................................๑๐๔
[พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ]..............................................๑๐๔
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๘. สกกฺวตฺถุ.....................................................................๑๐๘
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๑๖. ปิยวคคฺวณฺณนา
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[ตระกูลท่ีมีลูกชายคนเดยีวและหนีไปบวช]................................๑๑๑
[บิดาออกบวชตามบุตร]...........................................................๑๑๑
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๒. อญญฺตรกุฏมฺุพิกวตฺถุ..................................................๑๑๓
[พระศาสดาเสด็จไประงับความโศกของกุฎุมพี].........................๑๑๓
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[นางวิสาขาโศกถึงนางสุทัตตีท่ีทำากาละ]....................................๑๑๕
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๔. ลจิฺฉวิวตฺถุ..................................................................๑๑๖
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[แก้อรรถ]................................................................................๑๑๘
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[พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์]...............................๑๑๙
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[นางสิริมาขอให้พระศาสดาทรงอดโทษ]....................................๑๓๙
[แก้อรรถ]................................................................................๑๔๐
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๑. โพธิราชกุมารวตฺถุ  .      
“อตฺตานญฺเจติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เภสกฬาวเน วิหรนฺโต โพธิราชกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[โพธิราชกุมารสร้างปราสาทแล้วคิดฆ่านายช่าง]

โส กิร ปฐวีตเล อญฺเญหิ ปาสาเทหิ อสทิสรูปํ อากาเส อุปฺปตมานำ วิย โกกนทนฺนาม ปาสาทำ กาเรตฺวา วฑฺฒกึ ปุจฺฉิ 
“กึ ตยา อญฺญตฺถาปิ เอวรูโป ปาสาโท กตปุพฺโพ, อุทาหุ ปฐมสิปฺปเมว เต อิทนฺติ.

“ปฐมสิปฺปเมว เทวาติ วุตฺเต, โส จินฺเตสิ “สเจ อยำ อญฺญสฺสาปิ เอวรูปํ ปาสาทำ กริสฺสติ, อยำ ปาสาโท อนจฺฉริโย ภวิสฺสติ; 
อิมำ มยา มาเรตุำ วา หตฺถปาเท วาสฺส ฉินฺทิตุำ อกฺขีนิ วา อุปฺปาเตตุำ วฏฺฏติ, เอวำ อญฺญสฺส ปาสาทำ น กริสฺสตีติ.

โส ตมตฺถำ อตฺตโน ปิยสหายกสฺส สญฺชีวกปุตฺตสฺส มาณวกสฺส กเถสิ.

[นายช่างทํานกครุฑข่ีหนีภัย]

โส จินฺเตสิ “นิสฺสำสยำ เอส วฑฺฒกึ นาเสสฺสติ.  อนคฺโฆ สิปฺปิโย.  มยิ สนฺเต, มา นสฺสตุ.  สญฺญมสฺส ทสฺสามีติ.

โส ตำ อุปสงฺกมิตฺวา “ปาสาเท เต กมฺมำ นิฏฺฐิตำ โนติ ปุจฺฉิตฺวา, “นิฏฺฐิตนฺติ วุตฺเต, 
“ราชกุมาโร ตำ นาเสตุกาโม.  ตสฺมา อตฺตานำ รกฺเขยฺยาสีติ อาห.

วฑฺฒกี “ภทฺทกนฺเต สามิ กตำ มม อาโรเจนฺเตน.  อหเมตฺถ กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามีติ วตฺวา, 
“กึ สมฺม อมฺหากำ ปาสาเท เต กมฺมำ นิฏฺฐิตนฺติ ราชกุมาเรน ปุฏฺโฐ, “น ตาว เทว นิฏฺฐิตำ, พหุำ อวสิฏฺฐนฺติ อาห.

“กึ กมฺมำ นาม อวสิฏฺฐนฺติ.

“ปจฺฉา เทว อาจิกฺขิสฺสามิ, ทารูนิ ตาว อาหราเปถาติ.

“กึ ทารูนิ นามาติ.

“นิสฺสารานิ สุกฺขทารูนิ เทวาติ.

โส อาหราเปตฺวา อทาสิ.

อถ นำ อาห “เทว อิโต ปฏฺฐาย มม สนฺติกำ นาคนฺตพฺพำ.  สุขุมกมฺมำ กโรนฺตสฺส, หิ อญฺเญน สทฺธึ สลฺลาเป สติ๑, วิกฺเขโป โหติ.  
อาหารเวลาย ปน เม ภริยาว อาหารำ อาหริสฺสตีติ.

ราชกุมาโร “สาธูติ ปฏิสฺสุณิ.

โสปิ เอกสฺมึ คพฺเภ นิสีทิตฺวา ตานิ ทารูนิ ตจฺเฉตฺวา อตฺตโน ปุตฺตทารสฺส อนฺโตนิสีทนโยคฺคำ ครุฬสกุณำ กตฺวา  
อาหารเวลาย [ปน] ภริยำ อาห “เคเห วิชฺชมานกำ สพฺพำ วิกฺกีณิตฺวา หิรญฺญสุวณฺณำ คณฺหาหีติ.

[นายช่างพาครอบครัวหนี]

ราชกุมาโรปิ วฑฺฒกิสฺส อนิกฺขมนตฺถาย เคหำ ปริกฺขิปาเปตฺวา อารกฺขำ ฐเปสิ.

๑ สี. ยุ. กถาสลฺลปนฺตสฺส เม.
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วฑฺฒกีปิ สกุณสฺส นิฏฺฐิตกาเล “อชฺช สพฺเพปิ ทารเก คเหตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ ภริยำ วตฺวา ภุตฺตปาตราโส 
ปุตฺตทารำ สกุณสฺส กุจฺฉิยำ นิสีทาเปตฺวา วาตปาเนน นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.

โส, เตสำ “เทว วฑฺฒกี ปลายตีติ กนฺทนฺตานำเยว,  คนฺตฺวา หิมวนฺเต โอตริตฺวา เอกำ นครำ มาเปตฺวา ตตฺถ กฏฺฐวาหนราชา นาม ชาโต.

[พระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าท่ีลาดไว้]

ราชกุมาโรปิ “ปาสาทมหำ กริสฺสามีติ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา  ปาสาเท จตุชฺชาติกคนฺเธหิ ปริภณฺฑำ กตฺวา  
ปฐมอุมฺมารโต ปฏฺฐาย เจลปฏิกำ ปตฺถริ.

โส กิร อปุตฺตโก  ตสฺมา “สจาหำ ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลจฺฉามิ, สตฺถา อิมำ อกฺกมิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ปตฺถริ.

โส, สตฺถริ อาคเต, สตฺถารำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา “ปวิสถ ภนฺเตติ อาห.

สตฺถา น ปาวิสิ.

โส ทุติยมฺปิ ตติยมฺปิ ยาจิ.  สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกสิ.

เถโร โอโลกิตสญฺญาเยว วตฺถานำ อนกฺกมนภาวำ ญตฺวา 
“สำหร ราชกุมาร ทุสฺสานิ,  น ภควา เจลปฏิกำ อกฺกมิสฺสติ.  ปจฺฉิมำ ชนตำ ตถาคโต โอโลเกตีติ ทุสฺสานิ สำหราเปสิ.

[พระศาสดาตรสัเหตุท่ีไม่ทรงเหยียบผ้า]

โส ทุสฺสานิ สำหริตฺวา สตฺถารำ อนฺโต ปเวเสตฺวา  ยาคุขชฺชเกน สนฺตปฺเปตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน วนฺทิตฺวา อาห 
“อหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ อุปฏฺฐาโก  ติกฺขตฺตุำ สรณำ คโต:  (๑) กุจฺฉิคโต จ กิรมฺหิ เอกวารำ สรณำ คโต. (๒) ทุติยมฺปิ ตรุณทารกกาเล.  
(๓) ตติยมฺปิ วิญฺญุภาวำ ปตฺตกาเล;  ตสฺส เม กสฺมา เจลปฏิกำ น อกฺกมิตฺถาติ.

“กึ ปน ตฺวำ กุมาร จินฺเตตฺวา เจลปฏิกำ อตฺถรีติ.

“สเจ ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลจฺฉามิ, สตฺถา เม เจลปฏิกำ อกฺกมิสฺสตีติ อิทำ จินฺเตตฺวา ภนฺเตติ.

“เตนาหำ กุมาร น อกฺกมินฺติ.

“กึ ปนาหำ ภนฺเต ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา เนว ลจฺฉามีติ.

“อาม กุมาราติ.

“กึการณา ภนฺเตติ.

“ปุริมตฺตภาเว ชายาย สทฺธึ ปมาทำ อาปนฺนตฺตาาติ.

“กิสฺมึ กาเล ภนฺเตติ.

[บุรพกรรมของโพธิราชกุมาร]

อถสฺส สตฺถา อตีตำ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ:

“อตีเต กิร อเนกสตา มนุสฺสา มหติยา นาวาย สมุทฺทำ ปกฺขนฺทึสุ.

นาวา สมุทฺทมชฺเฌ ภิชฺชิ.
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เทฺว ชายปติกา เอกำ ผลกำ คเหตฺวา อนฺตรทีปกำ ปวิสึสุ.

เสสา สพฺเพ ตตฺเถว มรึสุ.

ตสฺมึ โข ปน ทีปเก มหาสกุณสงฺโฆ วสติ.

เต อญฺญำ ขาทิตพฺพกำ อทิสฺวา  ฉาตชฺฌตฺตา สกุณณฺฑกานิ องฺคาเร ปจิตฺวา ขาทึสุ.  
เตสุ อปฺปโหนฺเตสุ, สกุณจฺฉาเป คเหตฺวา ปจิตฺวา ขาทึสุ.  
เตสุ อปฺปโหนฺเตสุ, สกุเณ คเหตฺวา ขาทึสุ.   เอวำ ปฐมวเยปิ มชฺฌิมวเยปิ ปจฺฉิมวเยปิ ขาทึสุเยว.  เอกสฺมึปิ วเย อปฺปมาทำ นาปชฺชึสุ.

เอโกปิ จ เนสำ อปฺปมาทำ นาปชฺชิ.

[พึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยท้ัง ๓]

สตฺถา อิทนฺตสฺส ปุพฺพกมฺมำ ทสฺเสตฺวา 
“สเจ หิ ตฺวำ กุมาร ตทา เอกสฺมึปิ วเย ภริยาย สทฺธึ อปฺปมาทำ อาปชฺชิสฺส, เอกสฺมึปิ วเย ปุตฺโต วา ธีตา วา อุปฺปชฺเชยฺย; 
สเจ ปน โว เอโกปิ อปฺปมตฺโต อภวิสฺส, ตำ ปฏิจฺจ ปุตฺโต วา ธีตา วา อุปฺปชฺชิสฺส; 
กุมาร อตฺตานำ หิ ปิยำ มญฺญมาเนน ตีสุปิ วเยสุ อปฺปมตฺเตน อตฺตา รกฺขิตพฺโพ, เอวำ อสกฺโกนฺเตน เอกวเยปิ รกฺขิตพฺโพเยวาติ วตฺวา 
คาถมาห

“อตฺตานญฺเจ ปิยำ ชญฺญา รกฺเขยฺย นำ สุรกฺขิตำ
ติณฺณมญฺญตรำ ยามำ ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโตติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยามนฺติ: สตฺถา อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย เจว เทสนากุสลตาย จ อิธ ติณฺณำ วยานำ อญฺญตรำ วยำ “ยามนฺติ กตฺวา ทสฺเสติ.  

ตสฺมา เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ 
“สเจ อตฺตานำ ปิยำ ชาเนยฺย, รกฺเขยฺย นำ สุรกฺขิตำ;  ยถา โส สุรกฺขิโต โหติ, เอวนฺตำ รกฺเขยฺย. 

ตตฺถ, สเจ คิหี สมาโน ‘อตฺตานำ รกฺขิสฺสามีติ อุปริ ปาสาทตเล สุสำวุตำ คพฺภำ ปวิสิตฺวา สมฺปนฺนรกฺโข หุตฺวา วสนฺโตปิ; 
ปพฺพชิโต หุตฺวา สุสำวุเต ปิทหิตทฺวารวาตปาเน เลเณ วิหรนฺโตปิ อตฺตานำ น รกฺขติเยว. 
คิหี สมาโน ปน ยถาพลำ ทานสีลาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺโต, ปพฺพชิโต วา ปน วตฺตปฺปฏิวตฺตปริยตฺติมนสิกาเรสุ อุสฺสุกฺกำ อาปชฺชนฺโต 
อตฺตานำ รกฺขติ นาม. 

เอวำ ตีสุ วเยสุ อสกฺโกนฺโต อญฺญตรสฺมึปิ วเย ปณฺฑิตปุริโส อตฺตานำ ปฏิชคฺคติเยว. 

สเจ หิ คิหิภูโต ปฐมวเย ขิฑฺฑาปสุตตาย กุสลำ กาตุำ น สกฺโกติ. มชฺฌิมวเย อปฺปมตฺเตน หุตฺวา กุสลำ กาตพฺพำ.

สเจ มชฺฌิมวเย ปุตฺตทารำ โปเสนฺโต กุสลำ กาตุำ น สกฺโกติ, ปจฺฉิมวเย กาตพฺพเมว.

เอวำปิ เตน อตฺตา ปฏิชคฺคิโต ว โหติ.

เอวำ อกโรนฺตสฺส ปน อตฺตา ปิโย นาม น โหติ, อปายปรายนเมว นำ กโรติ. 

สเจ ปน ปพฺพชิโต ปฐมวเย สชฺฌายำ กโรนฺโต ธาเรนฺโต วาเจนฺโต วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กโรนฺโต ปมาทำ อาปชฺชติ, 
มชฺฌิมวเย อปฺปมตฺเตน สมณธมฺโม กาตพฺโพ.
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สเจ ปน ปฐมวเย อุคฺคหิตปริยตฺติยา อฏฺฐกถาวินิจฺฉยำ การณญฺจ ปุจฺฉนฺโต มชฺฌิมวเย ปมาทำ อาปชฺชติ, 
ปจฺฉิมวเย อปฺปมตฺเตน สมณธมฺโม กาตพฺโพ. 

เอวำปิ เตน อตฺตา ปฏิชคฺคิโตว โหติ.

เอวำ อกโรนฺตสฺส ปน อตฺตา ปิโย นาม น โหติ, ปจฺฉานุตาเปเนว นำ ตาเปตีติ.

เทสนาวสาเน โพธิราชกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.

โพธิราชกุมารวตฺถุ.
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๒. อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ.
“อตฺตานเมว ปฐมนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุปนนฺทำ สกฺยปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระออกอุบายหาลาภ]

โส กิร เถโร ธมฺมกถำ กเถตุำ เฉโก.

ตสฺส อปฺปิจฺฉตาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ ธมฺมกถำ สุตฺวา พหู ภิกฺขู ตำ จีวเรหิ ปูเชตฺวา ธูตงฺคานิ สมาทยึสุ.

เตหิ วิสฺสฏฺฐปริกฺขาเร โสเอว คณฺหิ.

โส, เอกสฺมึ อนฺโตวสฺเส อุปกฺกฏฺเฐ, ชนปทำ อคมาสิ.

อถ นำ เอกสฺมึ วิหาเร ทหรสามเณรา ธมฺมกถิกปฺเปเมน “ภนฺเต อิธ วสฺสำ อุเปถาติ วทึสุ.

“อิธ กิตฺตกำ วสฺสาวาสิกำ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตวา, เตหิ “เอเกโก สาฏโกติ วุตฺเต, ตตฺถ อุปาหนา เปตฺวา อญฺญำ วิหารำ อคมาสิ.

ทุติยำ วิหารำ คนฺตฺวา “อิธ กึ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตฺวา, “เทฺว สาฏกาติ วุตฺเต, กตฺตรยฏฺฐึ เปสิ. 

ตติยำ วิหารำ คนฺตฺวา “อิธ กึ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตฺวา, “ตโย สาฏกาติ วุตฺเต, อุทกตุมฺพำ ฐเปสิ. 

จตุตฺถำ วิหารำ คนฺตฺวา “อิธ กึ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตฺวา, “จตฺตาโร สาฏกาติ วุตฺเต, “สาธุ อิธ วสิสฺสามีติ ตตฺถ วสฺสำ อุปคนฺตฺวา 
คหฏฺฐานญฺเจว ภิกฺขูนญฺจ ธมฺมกถำ กเถสิ.

เต นำ พหูหิ วตฺเถหิ เจว จีวเรหิ จ ปูเชสุำ.

โส วุตฺถวสฺโส อิตเรสุปิ วิหาเรสุ สาสนำ เปเสตฺวา “มยา ปริกฺขารสฺส ฐปิตตฺตา วสฺสาวาสิกำ ลทฺธพฺพำ, ตำ เม ปหิณนฺตูติ 
สพฺพำ อาหราเปตฺวา ยานกำ ปูเรตฺวา ปายาสิ.

[พระอุปนันทะตัดสินข้อพิพาท]

อเถกสฺมึ วิหาเร เทฺว ทหรภิกฺขู เทฺว สาฏเก เอกญฺจ กมฺพลำ ลภิตฺวา “ตุยฺหำ สาฏกา โหนฺตุ, มยฺหำ กมฺพโลติ ภาเชตุำ อสกฺโกนฺตา 
มคฺคสมีเป นิสีทิตฺวา วิวทนฺติ.

เต ตำ [เถรำ] อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “ภนฺเต ตุมฺเห โน ภาเชตฺวา เทถาติ วทึสุ.

“ตุมฺเหเยว ภาเชถาติ.

“น สกฺโกม ภนฺเต,  ตุมฺเห โน ภาเชตฺวา เทถาติ.

“มม วจเน ฐสฺสถาติ.

“อาม ฐสฺสามาติ.

“เตนหิ สาธูติ โส เตสำ เทฺว สาฏเก ทตฺวา “อยำ ธมฺมกถำ กเถนฺตานำ อมฺหากำ ปารุปนำ โหตูติ๑ มหคฺฆกมฺพลำ๒ อาทาย ปกฺกามิ.

๑ สี. ยุ. ปารุปณารโหติ. ม. ปารุปนารโหติ.
๒ ม. มหคฺฆำ กมฺพลำ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๓ • ๒. อุปนนฺทสกฺยปุตตฺวตฺถุ. • [พระอุปนันทะตดัสินข้อพิพาท]

ทหรภิกฺขู วิปฺปฏิสาริโน หุตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[บุรพกรรมของพระอุปนันทะ]

สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนเวส ตุมฺหากำ สนฺตกำ คเหตฺวา ตุมฺเห วิปฺปฏิสาริโน กโรติ, ปุพฺเพปิ อกาสิเยวาติ วตฺวา อตีตำ อาหริ:

“อตีตสฺมึ หิ “อนุตีรจารี จ คมฺภีรจารี จาติ เทฺว อุทฺทา มหนฺตำ โรหิตมจฺฉำ ลภิตฺวา “มยฺหำ สีสำ โหตุ, ตว นงฺคุฏฺฐนฺติ วิวาทาปนฺนา 
ภาเชตุำ อสกฺโกนฺตา เอกำ สิคาลำ ทิสฺวา อาหำสุ “มาตุล อิมำ โน ภาเชตฺวา เทหีติ.

“อหำ รญฺญา วินิจฺฉยฏฺฐาเน ปิโต.  ตตฺถ จิรำ นิสีทิตฺวา ชงฺฆวิหารตฺถาย อาคโตมฺหิ.  อิทานิ เม โอกาโส นตฺถีติ.

“มาตุล มา เอวำ กโรถ.  ภาเชตฺวาเอว โน เทถาติ.

“มม วจเน ฐสฺสถาติ.

“ฐสฺสาม มาตุลาติ.

“เตนหิ สาธูติ โส สีสำ ฉินฺทิตฺวา เอกมนฺเต อกาสิ, นงฺคุฏฺฐำ เอกมนฺเต. 

กตฺวา จ ปน “ตาตา เยน โว อนุตีเร จริตำ, โส นงฺคุฏฺฐำ คณฺหาตุ.  เยน คมฺภีเร จริตำ, ตสฺส สีสำ โหตุ.  
อยำ ปน มชฺฌิโม ขณฺโฑ มม วินิจฺฉยธมฺเม ฐิตสฺส ภวิสฺสตีติ  เต สญฺญาเปนฺโต 

“อนุตีรจาริโน นงฺคุฏฺฐำ. สีสำ คมฺภีรจาริโน. 
อถายำ มชฺฌิโม ขณฺโฑ ธมฺมฏฺฐสฺส ภวิสฺสตีติ๑

อิมำ คาถำ วตฺวา มชฺฌิมขณฺฑำ อาทาย ปกฺกามิ.

เตปิ วิปฺปฏิสาริโน ตำ โอโลเกตฺวา อฏฺฐำสุ.

สตฺถา อิมำ อตีตำ ทสฺเสตฺวา “เอวเมส อตีเตปิ ตุมฺเห วิปฺปฏิสาริโน อกาสิเยวาติ เต ภิกฺขู สญฺญาเปตฺวา อุปนนฺทำ ครหนฺโต 
“ภิกฺขเว ปรำ โอวทนฺเตน นาม ปฐมเมว อตฺตา ปฏิรูเป ปติฏฺฐาเปตพฺโพติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อตฺตานเมว ปฐมำ ปฏิรูเป นิเวสเย 
อถญฺญมนุสาเสยฺย, น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโตติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปฏิรูเป นิเวสเยติ: อนุจฺฉวิเก คุเณ ปติฏฺฐาเปยฺย.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “โย อปฺปิจฺฉตาทิคุเณหิ วา อริยวำสปฺปฏิปทาทีหิ วา ปรำ อนุสาสิตุกาโม, โส อตฺตานเมว ปฐมำ ตสฺมึ คุเณ ปติฏฺฐาเปยฺย;
เอวำ ปติฏฺฐาเปตฺวา อถญฺญำ เตหิ คุเณหิ อนุสาเสยฺย.

อตฺตานำ หิ ตตฺถ อนิเวเสตฺวา เกวลำ ปรเมว อนุสาสมาโน ปรโต นินฺทำ ลภิตฺวา กิลิสฺสติ นาม.

ตตฺถ อตฺตานำ นิเวเสตฺวา อนุสาสมาโน ปรโต ปสำสำ ลภติ; ตสฺมา น กิลิสฺสติ นาม.

เอวำ กโรนฺโต ปณฺฑิโต น กิลิสฺเสยฺยาติ.

๑ ขุ. ชา. สตฺตก. ๒๗/๒๑๖. ตทฏฺฐกถา. ๕/๑๓๗.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๔ • ๒. อุปนนฺทสกฺยปุตตฺวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน เต เทฺว ภิกฺขู โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๕ • ๓. ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  • ๓. ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๓. ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“อตฺตานญฺเจติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปธานิกติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระปธานิกติสสเถระดีแต่สอนคนอื่น ตนไม่ทํา]

โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา ปญฺจสเต ภิกฺขู อาทาย อรญฺเญ วสฺสำ อุปคนฺตฺวา 
“อาวุโส ธรมานกพุทฺธสฺส โว สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คหิตำ, อปฺปมตฺตา สมณธมฺมำ กโรถาติ โอวทิตฺวา สยำ คนฺตฺวา นิปชฺชิตฺวา สุปติ.

เต ภิกฺขู ปฐมยาเม จงฺกมิตฺวา มชฺฌิมยาเม วิหารำ ปวิสนฺติ.

โส นิทฺทายิตฺวา ปพุทฺธกาเล เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา “กึ ตุมฺเห ‘นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายิสฺสามาติ อาคตา? สีฆำ นิกฺขมิตฺวา สมณธมฺมำ กโรถ 
-อิติ วตฺวา สยำ คนฺตฺวา ตเถว สุปติ.

อิตเร มชฺฌิมยาเม พหิ จงฺกมิตฺวา ปจฺฉิมยาเม วิหารำ ปวิสนฺติ.

โส ปุนปิ ปพุชฺฌิตฺวา เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา เต วิหารา นีหริตฺวา สยำ ปุน คนฺตฺวา สุปเตว.

ตสฺมึ นิจฺจกาลำ เอวำ กโรนฺเต, เต ภิกฺขู สชฺฌายำ วา กมฺมฏฺฐานำ วา มนสิกาตุำ นาสกฺขึสุ.   จิตฺตำ อญฺญถตฺตำ อคมาสิ.

เต “อมฺหากำ อาจริโย อติวิย อารทฺธวิริโย.  ปริคฺคณฺหิสฺสาม นนฺติ ปริคฺคณฺหนฺตา ตสฺส กิริยำ ทิสฺวา 
“นฏฺฐมฺหาวุโส.  อาจริโย โน ตุจฺฉรวำ รวตีติ วทึสุ.

เตสำ อติวิย กิลมนฺตานำ เอกภิกฺขุปิ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ นาสกฺขิ.

เต วุตฺถวสฺสา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารา กตปฺปฏิสนฺถารา “กึ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา หุตฺวา สมณธมฺมำ กริตฺถาติ ปุจฺฉิตา 
ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[เรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลา]

สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส ตุมฺหากำ อนฺตรายมกาสิเยวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต

“อมาตาปิตุสำวฑฺโฒ อนาจริยกุเล วสำ 
นายำ กาลมกาลำ วา อภิชานาติ กุกฺกุโฏติ

อิมำ อกาลรวกุกฺกุฏชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา 

“ภิกฺขเว ปรำ โอวทนฺเตน นาม อตฺตา สุทนฺโต กาตพฺโพ.  เอวำ โอวทนฺโต หิ สุทนฺโต หุตฺวา ทเมติ นามาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา, ยถญฺญมนุสาสติ. 
สุทนฺโต วต ทเมถ. อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโมติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “ยถา ภิกฺขุ ‘ปฐมยามาทีสุ จงฺกมิตพฺพนฺติ วตฺวา ปรำ โอวทติ,  สยำ จงฺกมนาทีนิ อธิฏฺฐหนฺโต อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา, 
ยถญฺญมนุสาสติ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๐๒.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๖ • ๓. ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

เอวำ สนฺเต สุทนฺโต วต ทเมถาติ: เยน คุเณน ปรำ อนุสาสติ,  เตน อตฺตนา สุทนฺโต หุตฺวา ทเมยฺย.

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโมติ; อยำ หิ อตฺตา นาม ทุทฺทโม.

ตสฺมา ยถา โส สุทนฺโต โหติ, ตถา ทเมตพฺโพติ.

เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกฺขู อรหตฺตำ ปาปุณึสูติ.

ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๗ • ๔. กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ. • ๔. กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ.

๔. กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ.
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส มาตรำ อารพฺภ กเถสิ.

[มารดาของพระกมุารกัสสปะบวช]

สา กิร ราชคหนคเร เสฏฺฐิธีตา  วิญฺญุตำ ปตฺตกาลโต ปฏฺฐาย ปพฺพชฺชำ ยาจิ. 
ปุนปฺปุนำ ยาจมานาปิ มาตาปิตูนำ สนฺติกา ปพฺพชฺชำ อลภิตฺวา  วยปฺปตฺตา ปติกุลำ คนฺตฺวา  ปติเทวตา หุตฺวา อคารำ อชฺฌาวสิ.

อถสฺสา น จิรสฺเสว กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.

สา ปนสฺส ปติฏฺฐิตภาวำ อชานิตฺวาว สามิกำ อาราเธตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

อถ นำ โส มหนฺเตน สกฺกาเรน ภิกฺขุนีอุปสฺสยำ เนตฺวา  อชานนฺโต เทวทตฺตปกฺขิกานำ ภิกฺขุนีนำ สนฺติเก ปพฺพาเชสิ.

อปเรน สมเยน ตสฺสา คพฺภินีภาวำ ญตฺวา ตาหิ “กึ อิทนฺติ ปุฏฺฐา๑ “นาหำ อยฺเย ชานามิ ‘กิเมตำ’.  สีลำ ปน เม อโรคเมวาติ [อาห].

ภิกฺขุนิโย ตำ เทวทตฺตสฺส สนฺติกำ เนตฺวา 
“อยำ ภิกฺขุนี สทฺธาย ปพฺพชิตา. อิมิสฺสา มยำ คพฺภสฺส ปติฏฺฐิตกาลำ น ชานาม; กึทานิ กโรมาติ ปุจฺฉึสุ.

เทวทตฺโต “มา มยฺหำ โอวาทการิกานำ ภิกฺขุนีนำ อยโส อุปฺปชฺชตูติ เอตฺตกเมว จินฺเตตฺวา “อุปฺปพฺพาเชถ นนฺติ อาห.

ตำ สุตฺวา สา ทหรา “มา มำ อยฺเย นาเสถ. นาหำ เทวทตฺตำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตา. เอถ.  มำ สตฺถุ สนฺติกำ เชตวนำ เนถาติ.

ตา ตำ อาทาย เชตวนำ คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[พระกุมารกัสสปะเกิด]

สตฺถา “ตสฺสา คิหิกาเล คพฺโภ ปติฏฺฐิโตติ ชานนฺโตปิ ปรวาทโมจนตฺถำ 
ราชานำ ปเสนทิโกสลำ มหาอนาถปิณฺฑิกำ จุลฺลอนาถปิณฺฑิกำ วิสาขำ อุปาสิกำ อญฺญานิ จ มหากุลานิ ปกฺโกสาเปตฺวา 
อุปาลิตฺเถรำ อาณาเปสิ “คจฺฉ.  อิมิสฺสา ทหราย [ภิกฺขุนิยา] จตุปฺปริสมชฺเฌ กมฺมำ โสเธหีติ.

เถโร รญฺโญ ปุรโต วิสาขำ ปกฺโกสาเปตฺวา ตำ อธิกรณำ ปฏิจฺฉาเปสิ.

สา สาณิปฺปาการำ ปริกฺขิปาเปตฺวา อนฺโตสาณิยำ ตสฺสา หตฺถปาทนาภิอุทรปริโยสานานิ โอโลเกตฺวา มาสทิวเส มาเนตฺวา 
“คิหิภาเว๒ อิมาย คพฺโภ ลทฺโธติ ญตฺวา เถรสฺส ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

อถสฺสา เถโร ปริสมชฺเฌ ปริสุทฺธภาวำ ปติฏฺฐาเปสิ.

สา อปเรน สมเยน ปทุมุตฺตรพุทฺธปาทมูเล ปติฏฺฐิตปฺปตฺถนำ๓ มหานุภาวำ ปุตฺตำ วิชายิ.

๑ สี. ม. ยุ. วุตฺตา.
๒ “คิหิกาเลติ ภวิตพพฺำ.
๓ สี. ม. ยุ. ปตฺถิตปตฺถนำ.
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[มีกมุารนําหน้าช่ือ เพราะพระราชาทรงชุบเลี้ยง]

อเถกทิวสำ ราชา ภิกฺขุนีอุปสฺสยสมีเป คจฺฉนฺโต ทารกสทฺทำ สุตฺวา “กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิตฺวา,  “เทว เอติสฺสา ภิกฺขุนิยา ปุตฺโต ชาโต. 
ตสฺเสส สทฺโทติ วุตฺเต, ตำ กุมารำ อตฺตโน ฆรำ เนตฺวา ธาตีนำ อทาสิ.

นามคฺคหณทิวเส จสฺส “กสฺสโปติ นามำ กตฺวา กุมารปริหาเรน วฑฺฒิตตฺตา “กุมารกสฺสโปติ สญฺชานึสุ.

โส กีฬามณฺฑเล ทารเก ปหริตฺวา, “นิมฺมาตาปิติเกนมฺหา* ปหฏาติ วุตฺเต, ราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“เทว มำ ‘นิมฺมาตาปิติโกติ วทนฺติ. มาตรำ เม อาจิกฺขถาติ ปุจฺฉิตฺวา, รญฺญา ธาติโย ทสฺเสตฺวา “อิมา เต มาตโรติ วุตฺเต, 
“น เอตฺตกา มม มาตโร. เอกาย เม มาตรา ภวิตพฺพำ. ตำ เม อาจิกฺขถาติ อาห.

ราชา “น สกฺกา อิมำ วญฺเจตุนฺติ จินฺเตตฺวา “ตาต ตว มาตา ภิกฺขุนี.  ตฺวำ มยา ภิกฺขุนีอุปสฺสยา อานีโตติ.

[กุมารกัสสปะออกบวช บรรลุพระอรหัต]

โส ตาวตเกเนว สมุปฺปนฺนสำเวโค หุตฺวา “ตาต ปพฺพาเชถ มนฺติ อาห.

ราชา “สาธุ ตาตาติ ตำ มหนฺเตน สกฺกาเรน สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพาเชสิ.

โส ลทฺธูปสมฺปโท “กุมารกสฺสปตฺเถโรติ ปญฺญายิ.

โส สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา วายมิตฺวา วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ อสกฺโกนฺโต 
“ปุน กมฺมฏฺฐานำ วิเสเสตฺวา คเหสฺสามีติ สตฺถุ สนฺติกำ อาคนฺตฺวา อนฺธวเน วิหาสิ.

อถ นำ กสฺสปพุทฺธกาเล เอกโต สมณธมฺมำ กตฺวา อนาคามิผลำ ปตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตภิกฺขุ พฺรหฺมโลกโต อาคนฺตฺวา 
ปณฺณรสปญฺเห ปุจฺฉิตฺวา “อิเม ปญฺเห ฐเปตฺวา สตฺถารำ อญฺโญ พฺยากาตุำ สมตฺโถ นตฺถิ, คจฺฉ, สตฺถุ สนฺติเก อิเมสำ อตฺถำ อุคฺคณฺหาติ 
อุยฺโยเชสิ.

โส ตถา กตฺวา ปญฺหวิสฺสชฺชนาวสาเน อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[มารดาพระกุมารกสัสปะบรรลุพระอรหัต]

ตสฺส ปน นิกฺขนฺตทิวสโต ปฏฺฐาย ทฺวาทส วสฺสานิ มาตุ ภิกฺขุนิยา อกฺขีหิ อสฺสูนิ ปวตฺตยึสุ.

สา ปุตฺตวิโยคทุกฺขิตา อสฺสุตินฺเตเนว มุเขน ภิกฺขาย จรมานา อนฺตรวีถิยำ เถรำ ทิสฺวาว “ปุตฺต ปุตฺตาติ วิรวนฺตี  
ตำ คณฺหิตุำ อุปธาวมานา ปวตฺติตฺวา ปติ.

สา ถเนหิ ขีรำ มุญฺจนฺเตหิ อุฏฺฐหิตฺวา อลฺลจีวรา คนฺตฺวา เถรำ คณฺหิ.

โส จินฺเตสิ “สจายำ มม สนฺติกา มธุรวจนำ ลภิสฺสติ, วินสฺสิสฺสติ.  ถทฺธเมว กตฺวา อิมาย สทฺธึ สลฺลปิสฺสามีติ.

อถ นำ อาห “กึ กโรนฺตี วิจรสิ?  สิเนหมตฺตำปิ ฉินฺทิตุำ น สกฺโกสีติ.
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สา “อโห กกฺขฬา๑ เถรสฺส กถาติ จินฺเตตฺวา “กึ วเทสิ ตาตาติ วตฺวา  ปุนปิ ตเถว วุตฺตา จินฺเตสิ 
“อหำ อิมสฺส การณา ทฺวาทส วสฺสานิ อสฺสูนิ นิวาเรตุำ๒ น สกฺโกมิ,  อยำ ปน เม ถทฺธหทโย, กึ เม อิมินาติ 
ปุตฺตสิเนหำ ฉินฺทิตฺวา ตำทิวสเมว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[พวกภิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณ]

อปเรน สมเยน ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส เทวทตฺเตน เอวำ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน กุมารกสฺสโป จ เถรี จ นาสิตา, 
สตฺถา ปน เตสำ ปติฏฺฐา ชาโต.  อโห พุทฺธา นาม โลกานุกมฺปกาติ.

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว อหำ อิเมสำ ปจฺจโย จ ปติฏฺฐา จ ชาโต, ปุพฺเพปิ เตสำ อหำ ปติฏฺฐา อโหสึเยวาติ วตฺวา

“นิโคฺรธเมว เสเวยฺย น สาขมุปสำวเส; 
นิโคฺรธสฺมึ มตำ เสยฺโย, ยญฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ

อิมำ นิโคฺรธชาตกำ๓ วิตฺถาเรน กเถตฺวา “ตทา สาขมิโค เทวทตฺโต อโหสิ, ปริสาปิสฺส เทวทตฺตปริสาว, วารปฺปตฺตา มิคเธนุ เถรี อโหสิ, 
ปุตฺโต กุมารกสฺสโป, คพฺภินีมิคิยา ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา คโต นิโคฺรธมิคราชา ปน อหเมวาติ ชาตกำ สโมธาเนตฺวา  
ปุตฺตสิเนหำ ฉินฺทิตฺวา เถริยา อตฺตนาว อตฺตโน ปติฏฺฐานกตภาวำ ปกาเสนฺโต 
“ภิกฺขเว ยสฺมา ปรสฺส อตฺตนิ ฐิเตน สคฺคปรายเนน วา มคฺคปรายเนน วา ภวิตุำ น สกฺกา,
 ตสฺมา อตฺตาว อตฺตโน นาโถ, กึ ปโร กริสฺสตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. โก หิ นาโถ ปโร สิยา; 
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถำ ลภติ ทุลฺลภนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “นาโถติ: ปติฏฺฐา.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยสฺมา อตฺตนิ ฐิเตน อตฺตนา สมฺปนฺเนน กุสลำ กตฺวา สคฺคำ วา ปาปุณิตุำ มคฺคำ วา ภาเวตุำ ผลำ วา สจฺฉิกาตุำ สกฺกา, 
ตสฺมา หิ อตฺตา ว อตฺตโน ปติฏฺฐา สิยา.

ปโร โก นาม กสฺส ปติฏฺฐา สิยา? อตฺตนาเอว หิ สุทนฺเตน นิพฺพิเสวเนน อรหตฺตผลสงฺขาตำ ทุลฺลภำ นาถำ ลภติ. 

อรหตฺตำ หิ สนฺธาย “นาถำ ลภติ ทุลฺลภนฺติ วุตฺตำ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. ‘กกฺขฬาติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. ธาเรตุำ. ม. สนฺธาเรตุำ.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๓๒.
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๕. มหากาลอุปาสกวตฺถุ.
“อตฺตนา หิ กตำ ปาปนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ มหากาลำ นาม โสตาปนฺนำ อุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[มหากาลถูกหาว่าเป็นโจร เลยถูกทุบตาย]

โส กิร มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส อุโปสถิโก หุตฺวา วิหาเร สพฺพรตฺตึ ธมฺมกถำ สุณาติ.

อถ รตฺตึ โจรา เอกสฺมึ เคเห สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ภณฺฑกำ คเหตฺวา โลหภาชนสทฺเทน ปพุทฺเธหิ สามิเกหิ อนุพทฺธา คหิตภณฺฑำ ฉฑฺเฑตฺวา 
ปลายึสุ.

สามิกาปิ เต อนุพนฺธึสุเยว.

เต ทิสา ปกฺขนฺทึสุ.

เอโก ปน วิหารมคฺคำ คเหตฺวา มหากาลสฺส สพฺพรตฺตึ ธมฺมกถำ สุตฺวา ปาโตว โปกฺขรณีตีเร มุขำ โธวนฺตสฺส ปุรโต ภณฺฑกำ ฉฑฺเฑตฺวา 
ปลายิ.

โจเร อนุพนฺธิตฺวา อาคตมนุสฺสา ภณฺฑกำ ทิสฺวา “ตฺวำ โน เคเห สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ภณฺฑกำ หริตฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต วิย วิจรสีติ ตำ คเหตฺวา 
โปเถตฺวา มาเรตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา อคมำสุ.

[มหากาลตายสมแก่บุรพกรรม]

อถ นำ ปาโต ว ปานียฆฏำ อาทาย คตา ทหรสามเณรา ทิสฺวา “วิหาเร ธมฺมกถำ สุตฺวา วสิตอุปาสโก อยุตฺตำ มรณำ ลภตีติ คนฺตฺวา 
สตฺถุ อาโรเจสุำ.

สตฺถา “อาม ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว กาเลน อปฺปฏิรูปํ มรณำ ลทฺธำ,  ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส ปน เตน ยุตฺตเมว ลทฺธนฺติ วตฺวา 
เตหิ ยาจิโต ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถสิ

[บุรพกรรมของมหากาล]

“อตีเต กิร พาราณสีรญฺโญ วิชิเต เอกสฺส ปจฺจนฺตคามสฺส อฏวีมุเข โจรา วิหรนฺติ.๑

ราชา อฏวีมุเข เอกำ ราชภฏำ ฐเปติ.๒

โส ภตึ คเหตฺวา มนุสฺเส โอรโต ปารำ เนติ, ปารโต โอรำ อาเนติ.

อเถโก มนุสฺโส อภิรูปํ อตฺตโน ภริยำ จุลฺลยานกำ อาโรเปตฺวา ตำ ฐานำ อคมาสิ.

ราชภโฏ ตำ อิตฺถึ ทิสฺวาว สญฺชาตสิเนโห, เตน “อฏวึ โน สามิ อติกฺกาเมหีติ วุตฺเตปิ, 
“อิทานิ วิกาโล ชาโต, ปาโตว อติกฺกาเมสฺสามีติ อาห.

“สกาโล สามิ,  อิทาเนว โน เนหีติ.

“นิวตฺต โภ, อมฺหากำเยว เคเห อาหาโร จ นิวาโส จ ภวิสฺสตีติ.

๑ สี. ยุ. อฏวีมุขำ โจรา ปหรนฺติ.  ม. อฏวีมุเข โจรา ปหรนฺติ.
๒ สี. ม. ยุ. โปราณ. ฐเปสิ.
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โส เนว นิวตฺติตุำ อิจฺฉิ.

อิตโร ปุริสานำ สญฺญำ ทตฺวา ยานกำ นิวตฺตาเปตฺวา อนิจฺฉนฺตสฺเสว ทฺวารโกฏฺฐเก นิวาสำ ทตฺวา อาหารำ ปฏิยาทาเปสิ.

ตสฺส ปน เคเห เอกำ มณิรตนำ อตฺถิ.

โส ตำ ตสฺส ยานกนฺตเร ปกฺขิปาเปตฺวา ปจฺจูสกาเล โจรานำ ปวิฏฺฐสทฺทำ กาเรสิ.

อถสฺส ปุริสา “มณิรตนำ สามิ โจเรหิ คหิตนฺติ อาโรเจสุำ.

โส “คามทฺวาเรสุ อารกฺขำ ฐเปตฺวา อนฺโตคามโต นิกฺขมนฺเต วิจินาถาติ อาห.

อิตโรปิ ปาโตว ยานกำ โยเชตฺวา ปายาสิ.

อถสฺส ยานกำ โสเธนฺตา อตฺตนา ฐปิตำ มณิรตนำ ทิสฺวา สนฺตชฺเชตฺวา “ตฺวำ มณึ คเหตฺวา ปลายสีติ โปเถตฺวา “คหิโต โน สามิ โจโรติ 
คามโภชกสฺส ทสฺเสสุำ.

โส “ภฏกสฺส วต เม เคเห นิวาสำ ทตฺวา ภตฺตำ ทินฺนำ, มณึ คเหตฺวา คโต, คณฺหถ นำ ปาปปุริสนฺติ โปถาเปตฺวา มาเรตฺวา ฉฑฺฑาเปสิ.

อิทนฺตสฺส ปุพฺพกมฺมำ.

โส ตโต จุโต อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ทีฆรตฺตำ ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต ตเถว โปถิโต มรณำ ปาปุณิ.

[บาปย่อมย่ํายีผู้ทํา]

เอวำ สตฺถา มหากาลสฺส ปุพฺพกมฺมำ ทสฺเสตฺวา “ภิกฺขเว เอวำ อิเม สตฺเต อตฺตนา กตปาปกมฺมเมว จตูสุ อปาเยสุ อภิมตฺถตีติ วตฺวา อิมำ 
คาถมาห

“อตฺตนา หิ กตำ ปาปํ อตฺรชำ อตฺตสมฺภวำ 
อภิมตฺถติ ทุมฺเมธำ วชิรำ วมฺหยำ มณินฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “วชิรำ วมฺหยำ มณินฺติ: วชิรำ ว อมฺหมยำ มณึ.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา ปาสาณมยำ ปาสาณสมฺภวำ วชิรำ, 
ตเมว อมฺหมยำ มณึ อตฺตโน อุฏฺฐานฏฺฐานสงฺขาตำ ปาสาณมณึ ขาทิตฺวา ฉิทฺทาฉิทฺทำ ขณฺฑาขณฺฑำ กตฺวา อปริโภคำ กโรติ; 
เอวเมว อตฺตนา กตำ อตฺตนิ ชาตำ อตฺตสมฺภวำ ปาปํ ทุมฺเมธำ นิปฺปญฺญำ ปุคฺคลำ จตูสุ อปาเยสุ อภิมตฺถติ วิทฺธำเสตีติ.

เทสนาวสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

มหากาลอุปาสกวตฺถุ.
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๖. เทวทตฺตวตฺถุ.
“ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[สนทนาเรื่องลามกของพระเทวทัต]

เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส เทวทตฺโต ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม ทุสฺสีลฺยการเณเนว วฑฺฒิตาย ตณฺหาย 
อชาตสตฺตุำ สงฺคณฺหิตฺวา มหนฺตำ ลาภสกฺการำ นิพฺพตฺเตตฺวา  อชาตสตฺตุำ ปิตุ วเธ สมาทเปตฺวา  เตน สทฺธึ เอกโต หุตฺวา 
นานปฺปกาเรน ตถาคตสฺส วธาย ปริสกฺกีติ.

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ เทวทตฺโต นานปฺปกาเรเนว มยฺหำ วธาย ปริสกฺกีติ วตฺวา กุรุงฺคชาตกาทีนิ กเถตฺวา 
“ภิกฺขเว อจฺจนฺตทุสฺสีลปุคฺคลำ นาม ทุสฺสีลฺยการณา อุปฺปนฺนา ตณฺหา มาลุวา วิย สาลำ ปริโยนทฺธิตฺวา สมฺภญฺชมานา 
นิรยาทีสุ ปกฺขิปตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยำ มาลุวา สาลมิโวตฺถตำ, 
กโรติ โส ตถตฺตานำ ยถา นำ อิจฺฉตี ทิโสติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยนฺติ: เอกนฺตทุสฺสีลภาโว.

คิหี วา ชาติโต ปฏฺฐาย ทส อกุสลกมฺมปเถ กโรนฺโต, ปพฺพชิโต วา อุปสมฺปนฺนทิวสโต ปฏฺฐาย ครุกาปตฺตึ อาปชฺชมาโน 
อจฺจนฺตทุสฺสีโล นาม.

อิธ ปน โย ทฺวีสุ ตีสุ อตฺตภาเวสุ ทุสฺสีโล, เอตสฺส คติยา อาคตำ ทุสฺสีลภาวำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

ทุสฺสีลภาโวติ เจตฺถ ทุสฺสีลสฺส ฉ ทฺวารานิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนา ตณฺหา เวทิตพฺพา.

มาลุวา สาลมิโวตฺถตนฺติ: ยสฺส ปุคฺคลสฺส ตณฺหาสงฺขาตำ ทุสฺสีลฺยำ, 
ยถา นาม มาลุวา สาลำ โอตฺถตำ๑ เทเว วสฺสนฺเต ปตฺเตหิ อุทกำ ปฏิจฺฉิตฺวา สมฺภญฺชนวเสน สพฺพตฺถกเมว ปริโยนทฺธติ; 
เอวำ อตฺตภาวำ๒ โอตฺถตำ ปริโยนทฺธิตฺวา ฐิตำ.

โส มาลุวาย สมฺภญฺชิตฺวา ภูมิยำ ปาติยมาโน รุกฺโข วิย ตาย ทุสฺสีลฺยสงฺขาตาย ตณฺหาย สมฺภญฺชิตฺวา อปาเยสุ ปาติยมาโน, 
ยถา นำ อนตฺถกาโม ทิโส อิจฺฉติ; ตถา อตฺตานำ กโรติ นามาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

เทวทตฺตวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. โอตรนฺตี.
๒ ยุ. “อตตฺภาวนฺติ นตถฺิ.
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๗. สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ.
“สุกรานีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สงฺฆเภทปริสกฺกนำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเทวทัตพยายามทําลายสงฆ์]

เอกทิวสำ หิ เทวทตฺโต สงฺฆเภทาย ปริสกฺกนฺโต อายสฺมนฺตำ อานนฺทำ ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสฺวา อตฺตโน อธิปฺปายำ อาโรเจสิ.

ตำ สุตฺวา เถโร สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ภควนฺตำ เอตทโวจ “อิธาหำ ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมยำ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหำ ปิณฺฑาย ปาวิสึ;
อทฺทสา โข มำ ภนฺเต เทวทตฺโต ราชคเห ปิณฺฑาย จรนฺตำ, ทิสฺวาน เยนาหำ เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา มำ เอตทโวจ 
‘อชฺชตคฺเคทานาหำ อาวุโส อานนฺท อญฺญตฺเรว ภควตา อญฺญตฺร ภิกฺขุสงฺเฆน๑ อุโปสถำ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺมานิ จาติ; 
อชฺช ภควา เทวทตฺโต สงฺฆำ ภินฺทิสฺสติ, อุโปสถญฺจ กริสฺสติ สงฺฆกมฺมานิ จาติ.

[ความดีคนดีทํางา่ย]

เอวำ วุตฺเต สตฺถา

“สุกรำ สาธุนา สาธุ, สาธุ ปาเปน ทุกฺกรำ, 
ปาปํ ปาเปน สุกรำ, ปาปมริเยหิ ทุกฺกรนฺติ

อิมำ อุทานำ๒ อุทาเนตฺวา “อานนฺท อตฺตโน อหิตกมฺมำ นาม สุกรำ.  หิตกมฺมเมว ทุกฺกรนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ, 
ยำ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ, ตำ เว ปรมทุกฺกรนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “ยานิ กมฺมานิ อสาธูนิ สาวชฺชานิ จ อปายสำวตฺตนิกานิ กตตฺตาเยว อตฺตโน อหิตานิ จ โหนฺติ, ตานิ สุกรานิ.

ยำ ปน กตตฺตา อตฺตโน หิตญฺจ อนวชฺชตฺเถน สาธุญฺจ สุคติสำวตฺตนิกญฺเจว นิพฺพานสำวตฺตนิกญฺจ กมฺมำ, 
ตำ ปาจีนนินฺนาย คงฺคาย อุพฺพตฺเตตฺวา ปจฺฉามุขกรณำ วิย อติทุกฺกรนฺติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. ภิกฺขุสงฺฆา.
๒ ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
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๘. กาลตฺเถรวตฺถุ.
“โย สาสนนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กาลตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระไม่ให้อุปัฏฐายิกาไปฟังธรรม]

สาวตฺถิยำ กิเรกา อิตฺถี มาตุฏฺฐาเน ฐตฺวา ตำ เถรำ อุปฏฺฐหติ.

ตสฺสา ปฏิวิสฺสกเคเห มนุสฺสา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา เคหำ อาคนฺตฺวา 
“อโห พุทฺธา นาม อจฺฉริยา, อโห ธมฺมเทสนา มธุราติ ปสำสนฺติ.

สา [อิตฺถี] เตสำ กถำ สุตฺวา “ภนฺเต อหำปิ สตฺถุ ธมฺมเทสนำ โสตุกามาติ ตสฺส อาโรเจสิ.

โส “มา ตตฺถ คจฺฉีติ ตำ นิวาเรสิ.

สา ปุนทิวเสปิ ยาจมานา ยาวตติยำ เตน นิวาริยมานาปิ โสตุกามาว อโหสิ.

“กสฺมา ปน โส ตำ นิวาเรสีติ.

“เอวำ กิรสฺส อโหสิ ‘สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา มยิ ภิชฺชิสฺสตีติ.

สา เอกทิวสำ ปาโตว ภุตฺตปาตราสา อุโปสถำ สมาทยิตฺวา “อมฺม สาธุกำ อยฺยำ ปริวิเสยฺยาสีติ ธีตรำ อาณาเปตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

ธีตาปิสฺสา ตำ [ภิกฺขุำ] อาคตกาเล สมฺมา ปริวิสิตฺวา “กหำ มหาอุปาสิกาติ วุตฺตา “ธมฺมสฺสวนาย วิหารำ คตาติ อาห.

โส ตำ สุตฺวาว กุจฺฉิยำ อุฏฺฐิเตน ฑาเหน สนฺตปฺปมาโน “อิทานิ สา มยิ ภินฺนาติ เวเคน คนฺตฺวา 
สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ สุณมานำ ทิสฺวา สตฺถารำ อาห “ภนฺเต อยำ อิตฺถี ทนฺธา สุขุมำ ธมฺมกถำ น ชานาติ, 
อิมิสฺสา ขนฺธาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ สุขุมำ ธมฺมกถำ อกเถตฺวา ทานกถำ วา สีลกถำ วา กเถตุำ วฏฺฏตีติ.

[สักการะย่อมฆ่าคนถ่อย]

สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสยำ วิทิตฺวา “ตฺวำ ทุปฺปญฺโญ ปาปิกำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย พุทฺธานำ สาสนำ ปฏิกฺโกสสิ, อตฺตฆาตาเยว วายมสีติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“โย สาสนำ อรหตำ อริยานำ ธมฺมชีวินำ 
ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย ปาปิกำ,  
ผลานิ กณฺฏกสฺเสว อตฺตฆญฺญาย ผลฺลตีติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “โย ทุมฺเมโธ ปุคฺคโล อตฺตโน สกฺการหานิภเยน ปาปิกำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย ‘ธมฺมำ วา โสสฺสาม, ทานำ วา ทสฺสามาติ วทนฺเต 
ปฏิกฺโกสนฺโต อรหตำ อริยานำ ธมฺมชีวินำ พุทฺธานำ สาสนำ ปฏิกฺโกสติ.

ตสฺส ตำ ปฏิกฺโกสนำ สา จ ปาปิกา ทิฏฺฐิ เวฬุสงฺขาตสฺส กณฺฏกสฺส ผลานิ วิย โหติ, 
ตสฺมา ยถา กณฺฏโก ผลานิ คณฺหนฺโต อตฺตฆญฺญาย ผลฺลติ อตฺตโน ฆาตตฺถเมว ผลฺลติ; เอวำ โสปิ อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.

วุตฺตำปิ เจตำ  
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“ผลำ เว กทลึ หนฺติ ผลำ เวฬุำ, ผลำ นฬำ, 
สกฺกาโร กาปุริสำ หนฺติ, คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ.

เทสนาวสาเน อุปาสิกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

กาลตฺเถรวตฺถุ.
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๙. จุลฺลกาลอุปาสกวตฺถุ.
“อตฺตนา ว กตำ ปาปนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จุลฺลกาลอุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[จุลกาลถกูหาว่าเป็นโจร]

เอกทิวสำ หิ มหากาลวตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยเนว อุมฺมงฺคโจรา สามิเกหิ อนุพทฺธา 
รตฺตึ วิหาเร ธมฺมกถำ สุตฺวา ปาโตว วิหารา นิกฺขมิตฺวา สาวตฺถึ อาคจฺฉนฺตสฺส อุปาสกสฺส ปุรโต ภณฺฑกำ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ.

มนุสฺสา ตำ ทิสฺวา “อยำ รตฺตึ โจรกมฺมำ กตฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต วิย จรติ, คณฺหถ นนฺติ ตำ โปถยึสุ.

[จุลกาลรอดตาย เพราะนางกุมภทาสีช่วย]

กุมฺภทาสิโย อุทกติตฺถำ คจฺฉมานา  ตำ ทิสฺวา “อเปถ สามิ, นายำ เอวรูปํ กโรตีติ ตำ โมเจสุำ.

โส วิหารำ คนฺตฺวา “ภนฺเต อหมฺหิ มนุสฺเสหิ นาสิโต, กุมฺภทาสิโย เม นิสฺสาย ชีวิตำ ลทฺธนฺติ ภิกฺขูนำ อาโรเจสิ.

ภิกฺขู ตถาคตสฺส ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[จะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ก็เพราะตน]

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว จุลฺลกาลอุปาสโก กุมฺภทาสิโย เจว นิสฺสาย อตฺตโน จ อการกภาเวน ชีวิตำ ลภิ;  
อิเม หิ นาม สตฺตา อตฺตนา ปาปกมฺมำ กตฺวา นิรยาทีสุ อตฺตนา ว กิลิสฺสนฺติ,  
กุสลำ กตฺวา ปน สุคติญฺเจว นิพฺพานญฺจ คจฺฉนฺตา อตฺตนาว วิสุชฺฌนฺตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อตฺตนา ว กตำ ปาปํ, อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ; 
อตฺตนา อกตำ ปาปํ, อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ; 
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตำ, นาญฺโญ อญฺญำ วิโสธเยติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “เยน อตฺตนา อกุสลกมฺมำ กตำ โหติ, โส จตูสุ อปาเยสุ ทุกฺขำ อนุภวนฺโต อตฺตนาว สงฺกิลิสฺสติ;  
เยน ปน อตฺตนา อกตำ ปาปํ, โส สุคติญฺเจว นิพฺพานญฺจ คจฺฉนฺโต อตฺตนาว วิสุชฺฌติ. 
กุสลกมฺมสงฺขาตา สุทฺธิ อกุสลกมฺมสงฺขาตา จ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตำ การกสตฺตานำ อตฺตนิเยว วิปจฺจติ. 
อญฺโญ ปุคฺคโล อญฺญำ ปุคฺคลำ น วิโสธเย  เนว วิโสเธติ น กิเลเสตีติ [วุตฺตำ โหติ.]

เทสนาวสาเน จุลฺลกาโล โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.

จุลฺลกาลอุปาสกวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๒๗ • ๑๐. อตตฺทตฺถตฺเถรวตฺถุ.  • ๑๐. อตตฺทตฺถตฺเถรวตฺถุ.

๑๐. อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ.
“อตฺตทตฺถำ ปรตฺเถนาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อตฺตทตฺถตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระพยายามบําเพ็ญประโยชน์]

สตฺถารา หิ ปรินิพฺพานกาเล “ภิกฺขเว อหำ จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วุตฺเต, 
อุปฺปนฺนสำเวคา สตฺตสตา ปุถุชฺชนา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ อวิชหิตฺวาว “กินฺนุ โข อาวุโส กริสฺสามาติ มนฺตยมานา วิจรนฺติ.

อตฺตทตฺถตฺเถโร ปน จินฺเตสิ “สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสติ.  
อหญฺจมฺหิ อวีตราโค.  สตฺถริ ธรมาเนเยว, อรหตฺตตฺถาย วายมิสฺสามีติ.

โส ภิกฺขูนำ สนฺติกำ น คจฺฉติ.

อถ นำ ภิกฺขู “กสฺมา อาวุโส ตฺวำ เนว อมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉสิ, น กิญฺจิ มนฺเตสีติ วตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา 
“อยำ ภนฺเต เอวนฺนาม กโรตีติ อาโรจยึสุ.

โส สตฺถาราปิ “กสฺมา เอวำ กโรสีติ วุตฺโต๑ 
“ตุมฺเห กิร ภนฺเต จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสถ, อหำ ตุมฺเหสุ ธรนฺเตสุเยว อรหตฺตปฺปตฺติยา วายมามีติ.

[ผู้ปฏิบัติธรรมช่ือว่าบูชาพระศาสดา]

สตฺถา ตสฺส สาธุการำ ทตฺวา “ภิกฺขเว ยสฺส มยิ สิเนโห อตฺถิ, เตน อตฺตทตฺถตฺเถเรน๒ วิย ภวิตุำ วฏฺฏติ; 
น หิ คนฺธาทีหิ ปูเชนฺตา มำ ปูเชนฺติ, ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา ปน มำ ปูเชนฺติ;  ตสฺมา อญฺเญนปิ อตฺตทตฺถสทิเสน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห 

“อตฺตทตฺถำ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย,
อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปฺปสุโต สิยาติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “คิหิภูโต ตาว กากณิกมตฺตำปิ อตฺตโน อตฺถำ สหสฺสมตฺเตนาปิ ปรสฺส อตฺเถน น หาปเย. 
กากณิกมตฺโตปิ หิสฺส อตฺตทตฺโถว ขาทนียำ วา โภชนียำ วา นิปฺผาเทติ, น ปรตฺโถ.

อิทำ ปน เอวำ อกเถตฺวา กมฺมฏฺฐานสีเสน กถิตำ.

ตสฺมา “อตฺตทตฺถำ น หาเปมีติ ภิกฺขุนา สงฺฆสฺส อุปฺปนฺนำ เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจำ วา อุปชฺฌายาทิวตฺตำ วา น หาเปตพฺพำ,

อภิสมาจาริกวตฺตำ หิ ปูเรนฺโตเยว อริยผลาทีนิ สจฺฉิกโรติ.   ตสฺมา อยำปิ อตฺตทตฺโถว.

โย ปน อจฺจารทฺธวิปสฺสโก ‘อชฺช อชฺเชวาติ ปฏิเวธำ ปตฺถยมาโน วิจรติ, 
เตน อุปชฺฌายาทิวตฺตานิปิ หาเปตฺวา๓ อตฺตโน กิจฺจเมว กาตพฺพำ.

๑ สี. ม. ยุ. วุตฺเต.
๒ “อตฺตทตฺเถนาติ ยตฺุตตรำ.
๓ ยุ. ภาเวตฺวา.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๒๘ • ๑๐. อตตฺทตฺถตฺเถรวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

เอวรูปํ หิ อตฺตทตฺถมภิญฺญาย ‘อยำ เม อตฺตโน อตฺโถติ สลฺลกฺเขตฺวา [สทตฺถปฺปสุโต สิยาติ:] 
ตสฺมึ สเก อตฺเถ อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภเวยฺยาติ.

เทสนาวสาเน โส เถโร อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตภิกฺขูนำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ.

อตฺตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

ทฺวาทสโม วคฺโค.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๒๙ • ๑๓. โลกวคฺควณฺณนา  • ๑๓. โลกวคฺควณฺณนา

๑๓. โลกวคฺควณฺณนา  
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๑. ทหรภิกฺขุวตฺถุ.
“หีนำ ธมฺมนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ทหรภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา]

อญฺญตโร กิร เถโร ทหรภิกฺขุนา สทฺธึ ปาโตว วิสาขาย เคหำ อคมาสิ.

วิสาขาย เคเห ปญฺจสตานำ ภิกฺขูนำ ธุวยาคุ นิจฺจำ ปญฺญตฺตา โหติ.

เถโร ตตฺถ ยาคุำ ปิวิตฺวา ทหรำ นิสีทาเปตฺวา สยำ อญฺญำ เคหำ อคมาสิ.

เตน จ สมเยน วิสาขาย ปุตฺตสฺส ธีตา อยฺยิกาย ฐาเน ฐตฺวา ภิกฺขูนำ เวยฺยาวจฺจำ กโรติ.

สา ตสฺส ทหรสฺส อุทกำ ปริสฺสาเวนฺตี จาฏิยำ อตฺตโน มุขนิมิตฺตำ ทิสฺวา หสิ.

ทหโรปิ ตำ โอโลเกตฺวา หสิ.

สา ตำ หสมานำ ทิสฺวา “ฉินฺนสีโส หสตีติ อาห.

อถ นำ ทหโร “ตฺวำ ฉินฺนสีสา, มาตาปิตโรปิ เต ฉินฺนสีสาติ อกฺโกสิ.

สา โรทมานา มหานเส อยฺยิกาย สนฺติกำ คนฺตฺวา, “กิมิทำ อมฺมาติ วุตฺเต, ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

สา ทหรสฺส สนฺติกำ อาคนฺตฺวา “ภนฺเต มา กุชฺฌิ,  
น เอตำ ฉินฺนเกสนขสฺส ฉินฺนนิวาสนปารุปนสฺส มชฺเฌ ฉินฺนกปาลมาทาย ภิกฺขาย จรนฺตสฺส อยฺยสฺส อติครุกนฺติ อาห.

ทหโร “อาม อุปาสิเก,  ตฺวำ มม ฉินฺนเกสาทิภาวำ ชานาสิ;  อิมิสฺสา มำ ‘ฉินฺนสีโสติ กตฺวา อกฺโกสิตุำ วฏฺฏิสฺสตีติ.

วิสาขา เนว ทหรำ สญฺญาเปตุำ อสกฺขิ น ทาริกำ.

ตสฺมึ ขเณ เถโร อาคนฺตฺวา “กิมิทำ อุปาสิเกติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตฺวา ทหรำ โอวทนฺโต อาห “อเปหิ อาวุโส, 
นายำ ฉินฺนเกสนขวตฺถสฺส มชฺเฌ ฉินฺนกปาลำ อาทาย ภิกฺขาย จรนฺตสฺส อกฺโกสิ,  ตุณฺหี โหหีติ.

“อาม ภนฺเต,  กึ ตุมฺเห อตฺตโน อุปฏฺฐายิกำ อตชฺชิตฺวา มำ ตชฺชิสฺสถ,  มำ ‘ฉินฺนสีโสติ อกฺโกสิตุำ วฏฺฏิสฺสตีติ.

ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อาคนฺตฺวา “กิมิทนฺติ ปุจฺฉิ.

วิสาขา อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

[พระศาสดาประทานโอวาทแก่ภกิษุหนุ่ม]

สตฺถา ตสฺส ทหรสฺส โสตาปตฺติผลูปนิสฺสยำ ทิสฺวา “มยา อิมำ ทหรำ อนุวตฺติตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา วิสาขำ อาห 
“กึ ปน วิสาเข  ตว ทาริกาย ฉินฺนเกสาทิมตฺตเกเนว มม สาวเก ฉินฺนสีเส กตฺวา อกฺโกสิตุำ วฏฺฏตีติ.

ทหโร ตาวเทว อุฏฺฐาย อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา 
“ภนฺเต เอตำ ปญฺหำ ตุมฺเห สุฏฺฐุ ชานาถ,  อมฺหากำ อุปชฺฌาโย จ มหาอุปาสิกา จ สุฏฺฐุ น ชานนฺตีติ อาห.
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สตฺถา ทหรสฺส อตฺตโน อนุกูลภาวำ ญตฺวา “กามคุณำ อารพฺภ หสนภาโว นาม หีโน ธมฺโม,  
หีนญฺจ นาม ธมฺมำ เสวิตุำ  ปมาเทน จ สทฺธึ สำวสิตุำ น วฏฺฏตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“หีนำ ธมฺมำ น เสเวยฺย, ปมาเทน น สำวเส, 
มิจฺฉาทิฏฺฐึ น เสเวยฺย, น สิยา โลกวฑฺฒโนติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “หีนำ ธมฺมนฺติ: ปญฺจกามคุณธมฺมำ.

โส หิ หีเนน ชเนน๑ อนฺตมโส โอฏฺฐโคณาทีหิปิ ปฏิเสวิตพฺโพ,  หีเนสุ จ นิรยาทีสุ ฐาเนสุ นิพฺพตฺตาเปตีติ หีโน นาม; ตำ น เสเวยฺย.

ปมาเทนาติ: สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน ปมาเทนาปิ น สำวเสยฺย.

น เสเวยฺยาติ: มิจฺฉาทิฏฺฐึ น คณฺเหยฺย.

โลกวฑฺฒโนติ: โย หิ เอวำ กโรติ, โส โลกวฑฺฒโน นาม โหติ;  ตสฺมา เอวำ อกรเณน๒ สิยา โลกวฑฺฒโนติ.๓

เทสนาวสาเน ทหโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

ทหรภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. โส หิ หีโน ธมฺโม.
๒ อิโต ปรำ นกาโร นฏฺโฐ วยิ ขายติ.
๓ เอวำ อมฺหากำ มติ: น สิยา โลกวฑฺฒโนติ: นิรตฺถกเมว โลกวฑฺฒโน น ภเวยฺย. ยถา ติณำ วฑฺฒมานำ นิรตฺถกเมว เขตฺตำ วฑฺเฒติ ปูเรติ, 

เอวำ หีโน ปุคฺคโล อุปฺปชฺชมาโน นิรตฺถกเมว โลกำ วฑฺเฒติ ปูเรติ. “โลกชฏิโต โลกขานูติ อตฺโถติ. 
สี. ม. ยุ. โปตฺถเกสุ ปน “อกรเณน น สิยา โลกวฑฺฒโนติ ขายติ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๒ • ๒. สุทฺโธทนวตถฺุ.  • ๒. สุทฺโธทนวตฺถุ.

๒. สุทฺโธทนวตฺถุ.
“อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺยาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต ปิตรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก]

เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ปฐมคมเนน กปิลวตฺถุปุรำ คนฺตฺวา ญาตีหิ กตปฺปจฺจุคฺคมโน นิโคฺรธารามำ คนฺตฺวา 
ญาตีนำ มานำ ภินฺทนตฺถาย อาาเส รตนจงฺกมำ มาเปตฺวา ตตฺถ จงฺกมนฺโต ธมฺมำ เทเสสิ.

ญาตโย ปสนฺนจิตฺตา สุทฺโธทนมหาราชำ อาทึ กตฺวา วนฺทึสุ.

ตสฺมึ ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิ.

ตำ อารพฺภ มหาชเนน กถาย สมุฏฺฐาปิตาย, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ มยฺหำ ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิเยวาติ วตฺวา 
เวสฺสนฺตรชาตกำ๑ กเถสิ.

ธมฺมเทสนำ สุตฺวา ปกฺกมนฺเตสุ ญาตีสุ เอโกปิ สตฺถารำ น นิมนฺเตสิ.

ราชาปิ “มยฺหำ ปุตฺโต มม เคหำ อนาคนฺตฺวา กหำ คมิสฺสตีติ อนิมนฺเตตฺวาว อคมาสิ; 
คนฺตฺวา จ ปน เคเห วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสานำ ยาคุอาทีนิ ปฏิยาทาเปตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปสิ.

ปุนทิวเส สตฺถา นครำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต “กึ นุ โข อตีตพุทฺธา ปิตุ นครำ ปตฺวา อุชุกเมว ญาติกุลำ ปวิสึสุ อุทาหุ ปฏิปาฏิยา ปิณฺฑาย จรึสูติ 
อาวชฺชนฺโต “ปฏิปาฏิยา จรึสูติ ทิสฺวา ปฐมเคหโต ปฏฺฐาย ปิณฺฑาย จรนฺโต ปายาสิ.

ราหุลมาตา ปาสาทตเล นิสินฺนาว ทิสฺวา ตำ ปวตฺตึ รญฺโญ อาโรเจสิ.

ราชา สาฏกำ สณฺฐเปนฺโต เวเคน นิกฺขมิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อาห “ปุตฺต กสฺมา มำ นาเสสิ? 
อติวิย เม ปิณฺฑาย จรนฺเตน ลชฺชา อุปฺปาทิตา,  อยุตฺตำ นาม เต กตำ,  อิมสฺมึเยว นคเร สุวณฺณสิวิกาทีหิ จริตฺวา ปิณฺฑาย จริตุำ วฏฺฏติ;
กึ มำ ลชฺชาเปสีติ.

[การบิณฑบาตเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า]

“นาหนฺตำ มหาราช ลชฺชาเปมิ,  อตฺตโน ปน กุลวำสำ อนุวตฺตามีติ.

“กึ ปน ตาต ปิณฺฑาย จริตฺวา ชีวนำ มม วำโสติ.

“เนโส มหาราช ตว วำโส,  มม ปเนโส วำโส;  อเนกานิ หิ พุทฺธสหสฺสานิ ปิณฺฑาย จริตฺวาว ชีวึสูติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ

“อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย, ธมฺมำ สุจริตำ จเร, 
ธมฺมจารี สุขำ เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ, 
ธมฺมำ จเร สุจริตำ น ตำ ทุจฺจริตำ จเร, 
ธมฺมจารี สุขำ เสติ อสฺม โลเก ปรมฺหิ จาติ. 

๑ ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๖๕. ตทฏฺฐกถา. ๑๐/๓๑๕.
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[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อุตฺติฏฺเฐติ: อุฏฺฐหิตฺวา ปเรสำ ฆรทฺวาเร ฐตฺวา คเหตพฺพปิณฺเฑ.

นปฺปมชฺเชยฺยาติ: ปิณฺฑจาริกวตฺตำ หิ ปริหาเปตฺวา ปณีตโภชนานิ ปริเยสนฺโต อุตฺติฏฺเฐ ปมชฺชติ นาม, 
สปทานำ ปิณฺฑาย จรนฺโต ปน นปฺปมชฺชติ นาม.   เอวำ กโรนฺโต อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย.

ธมฺมนฺติ: อเนสนำ ปหาย สปทานำ จรนฺโต ตเมว ภิกฺขาจริยธมฺมำ สุจริตำ จเรยฺย.

สุขำ เสตีติ เทสนามตฺตเมตำ:  “๑ภิกฺขาจริยธมฺมำ จรนฺโต ธมฺมจารี  อิธ โลเก จ ปรโลเก จ จตูหิปิ อิริยาปเถหิ สุขำ วิหรตีติ อตฺโถ.

น ตำ ทุจฺจริตนฺติ: เวสิยาทิเภเท อโคจเร จรนฺโต ภิกฺขาจริยธมฺมำ ทุจฺจริตำ จรติ นาม. 
เอวำ อจริตฺวา ตำ ธมฺมำ จเร สุจริตำ, น ตำ ทุจฺจริตำ จเร.

เสสำ วุตฺตตฺถเมว.

เทสนาวสาเน ราชา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

สุทฺโธทนวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “เอวำ ปเนตนตฺิ อตฺถิ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๔ • ๓. วิปสฺสกภิกฺขุวตถฺุ.  • ๓. วิปสฺสกภิกขฺุวตฺถุ.

๓. วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.
“ยถา พุพฺพุฬกำ ปสฺเสติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต วิปสฺสเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษถุือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์]

เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา วายมนฺตาปิ อปฺปตฺตวิเสสา “วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ คเหสฺสามาติ 
สตฺถุ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค มรีจึ ทิสฺวา มรีจิกมฺมฏฺฐานำ ภาเวนฺตาว อาคมึสุ.

เตสำ วิหารำ ปวิฏฺฐกฺขเณเยว เทโว วสฺสิ.

เต ตตฺถ ตตฺถ ปมุเขสุ ฐตฺวา ธาราเวเคน อุฏฺฐหิตฺวา ภิชฺชนฺเต พุพฺพุฬเก ทิสฺวา 
“อยำปิ อตฺตภาโว อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน พุพฺฬสทิโสเยวาติ อารมฺมณำ คณฺหึสุ.

สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว เต ภิกฺขู โอโลเกตฺวา เตหิ สทฺธึ กเถนฺโต วิย โอภาสำ ผริตฺวา อิมำ คาถมาห

“ยถา พุพฺพุฬกำ ปสฺเส, ยถา ปสฺเส มรีจิกำ, 
เอวำ โลกำ อเวกฺขนฺตำ มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มรีจิกนฺติ: มายำ.

มายา หิ ทูรโตว เคหสณฺฐานาทิวเสน อุปฏฺฐิตาปิ อุปคจฺฉนฺตานำ อคยฺหุปคา ริตฺตกตุจฺฉกาว, 
ตสฺมา “ยถา อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน พุพฺพุฬกำ, ริตฺตตุจฺฉาทิภาเวน มายำ ปสฺเสยฺย, เอวำ ขนฺธาทิโลกำ อเวกฺขนฺตำ มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ
อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู ฐิตฏฺฐาเนเยว อรหตฺตำ ปาปุณึสูติ.

วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๕ • ๔. อภยราชกุมารวตฺถุ.  • ๔. อภยราชกุมารวตฺถุ.

๔. อภยราชกุมารวตฺถุ.
“เอถ ปสฺสถิมำ โลกนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อภยราชกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระกุมารได้รับพระราชทานราชสมบัติ]

ตสฺส กิร ปจฺจนฺตำ วูปสเมตฺวา อาคตสฺส, ปิตา พิมฺพิสาโร ตุสิตฺวา เอกำ นจฺจคีตกุสลำ นาฏกิตฺถึ ทตฺวา สตฺตาหำ รชฺชมทาสิ.

โส สตฺตาหำ เคหา พหิ อนิกฺขนฺโตว รชฺชสิรึ อนุภวิตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส นทีติตฺถำ คนฺตฺวา นหาตฺวา 
อุยฺยานำ ปวิสิตฺวา สนฺตติมหามตฺโต วิย ตสฺสา อิตฺถิยา นจฺจคีตำ ปสฺสนฺโต นิสีทิ.

สาปิ ตำขณำเยว สนฺตติมหามตฺตสฺส นาฏกิตฺถี วิย สตฺถกวาตานำ วเสน กาลมกาสิ.

กุมาโร ตสฺสา กาลกิริยาย อุปฺปนฺนโสโก “น เม อิมำ โสกำ ฐเปตฺวา สตฺถารำ อญฺโญ นิพฺพาเปตุำ สกฺขิสฺสตีติ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต
โสกำ เม นิพฺพาเปถาติ อาห.

[อุบายระงับความโศก]

สตฺถา ตำ สมสฺสาเสตฺวา “ตยา หิ กุมาร อิมิสฺสา อิตฺถิยา เอวเมว มตกาเล โรทนฺเตน ปวตฺติตานำ อสฺสูนำ อนมตคฺเค สำสาเร ปมาณำ นตฺถีติ 
วตฺวา ตาย เทสนาย โสกสฺส ตนุภาวำ ญตฺวา “กุมาร มา โสจิ, พาลชนานำ สำสีทนฏฺฐานเมตนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เอถ ปสฺสถิมำ โลกำ จิตฺตำ ราชรถูปมำ, 
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ, นตฺถิ สงฺโค วิชานตนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เอถ ปสฺสถาติ ราชกุมารเมว สนฺธายาห.

อิมำ โลกนฺติ: อิมำ ขนฺธโลกาทิสงฺขาตำ อตฺตภาวำ.

จิตฺตนฺติ: สตฺตรตนาทิวิจิตฺตำ ราชรถำ วิย วตฺถาลงฺการาทิวิจิตฺตำ.

ยตฺถ พาลาติ: ยสฺมึ อตฺตภาเว พาลา เอว วิสีทนฺติ.

วิชานตนฺติ: วิชานนฺตานำ ปน ปณฺฑิตานำ เอตฺถ ราคสงฺคาทีสุ เอโกปิ สงฺโค นตฺถีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ราชกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.

อภยราชกุมารวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๖ • ๕. สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.  • ๕. สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.

๕. สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.
“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺมชฺชนตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ผู้ไม่ประมาทย่อมยังโลกให้สว่าง]

โส กิร “ปาโต วา สายำ วาติ เวลำ๑ ปมาณำ อกตฺวา อภิกฺขณำ สมฺมชฺชนฺโต วิจรติ.

โส เอกทิวสำ สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺนสฺส เรวตตฺเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา 
“อยำ มหากุสีโต, ชนสฺส สทฺธาเทยฺยำ ภุญฺชิตฺวา อาคนฺตฺวา นิสีทติ; กินฺนาเมตสฺส สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา เอกำ ฐานำ สมฺมชฺชิตุำ น วฏฺฏตีติ อาห.

เถโร “โอวาทมสฺส ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา “เอหาวุโสติ อาห.

“กึ ภนฺเตติ.

“คจฺฉ, นหาตฺวา เอหีติ.

โส ตถา อกาสิ.

อถ นำ เถโร เอกมนฺตำ นิสีทาเปตฺวา โอวทนฺโต อาห “อาวุโส ภิกฺขุนา นาม น สพฺพกาลำ สมฺมชฺชนฺเตน วิจริตุำ วฏฺฏติ, 
ปาโตเอว ปน สมฺมชฺชิตฺวา ปิณฺฑาย จริตฺวา ปิณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺเตน อาคนฺตฺวา รตฺติฏฺฐาเน วา ทิวาฏฺฐาเน วา นิสินฺเนน ทฺวตฺตึสา
การำ สชฺฌายิตฺวา อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา สายณฺเห อุฏฺฐาย สมฺมชฺชิตุำ วฏฺฏติ, 
นิจฺจกาลำ อสมฺมชฺชิตฺวา อตฺตโนปิ นาม โอกาโส กาตพฺโพติ.

โส เถรสฺส โอวาเท ฐตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ตำ ตำ ฐานำ อุกฺกลาปํ อโหสิ.

อถ นำ ภิกฺขู อาหำสุ “อาวุโส สมฺมชฺชนตฺเถร ตำ ตำ ฐานำ อุกฺกลาปํ, กสฺมา น สมฺมชฺชสีติ.

“ภนฺเต มยา ปมาทกาเล เอวำ กตำ, อิทานิมฺหิ อปฺปมตฺโตติ.

ภิกฺขู “อยำ เถโร อญฺญำ พฺยากโรตีติ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

สตฺถา “อาม ภิกฺขเว, มม ปุตฺโต ปุพฺเพ ปมาทกาเล สมฺมชฺชนฺโต วิจริ, อิทานิ ปน มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต น สมฺมชฺชตีติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ,
โสมำ โลกำ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “โย ปุคฺคโล ปุพฺเพ วตฺตปฺปฏิวตฺตกรเณน วา สชฺฌายาทีหิ วา ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต นปฺปมชฺชติ, 
โส อพฺภาทีหิ มุตฺโต จนฺโท วิย โอกาสโลกำ มคฺคญฺญาเณน อิมำ ขนฺธาทิโลกำ โอภาเสติ เอกาโลกำ กโรตีติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

๑ สี. ยุ. เวลาย.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๗ • ๕. สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๘ • ๖. องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.  • ๖. องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.

๖. องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.
“ยสฺส ปาปํ กตำ กมฺมนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต องฺคุลิมาลตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ต้นคดปลายตรงใช้ได้]

วตฺถุ องฺคุลิมาลสุตฺตวเสเนว๑ เวทิตพฺพำ.

เถโร ปน สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ.

อถโข อายสฺมา องฺคุลิมาโล รโหคโต ปฏิสลฺลีโน วิมุตฺติสุขำ ปฏิสำเวทิ, ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ

“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ, 
โสมำ โลกำ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.

[อาทินา นเยน] อุทานำ อุทาเนตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ.

ภิกฺขู “กหำ นุ โข อาวุโส เถโร อุปฺปนฺโนติ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส นิพฺพตฺตฏฺฐานกถายาติ 
วุตฺเต, “ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว มม ปุตฺโตติ, “ภนฺเต เอตฺตเก มนุสฺเส มาเรตฺวา ปรินิพฺพุโตติ, 
“อาม ภิกฺขเว, โส หิ ปุพฺเพ เอกำ กลฺยาณมิตฺตำ อลภิตฺวา เอตฺตกำ ปาปมกาสิ, 
ปจฺฉา ปน กลฺยาณมิตฺตำ ปจฺจยำ ลภิตฺวา อปฺปมตฺโต อโหสิ; เตนสฺส ตำ ปาปกมฺมำ กุสเลน ปหีนนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ยสฺส ปาปํ กตำ กมฺมำ กุสเลน ปหียติ, 
โสมำ โลกำ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ กุสเลนาติ อรหตฺตมคฺคำ สนฺธาย วุตฺตำ.

เสสำ อุตฺตานตฺถเมว.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.

๑ ม. ม. ๑-๓/๔๗๗. ป. สู. ๓/๓๐๔.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๓๙ • ๗. เปสการธีตุวตฺถุ.  • ๗. เปสการธีตุวตฺถุ.

๗. เปสการธีตุวตฺถุ.
“อนฺธภูโต อยำ โลโกติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อคฺคาฬเว เจติเย วิหรนฺโต เอกำ เปสการธีตรำ อารพฺภ กเถสิ.

[คนเจริญมรณสติไม่กลัวตาย]

เอกทิวสำ หิ อาฬวีวาสิโน, สตฺถริ อาฬวึ สมฺปตฺเต, นิมนฺเตตฺวา ทานำ อทำสุ.

สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทนำ กโรนฺโต “อทฺธุวำ เม ชีวิตำ, ธุวำ เม มรณำ, อวสฺสำ มยา มริตพฺพำ, มรณปริโยสานำ เม ชีวิตำ, 
ชีวิตำ เม อนิยตำ, มรณำ นิยตนฺติ เอวำ มรณสฺสตึ ภาเวถ;  
เยสำ หิ มรณำ อภาวิตำ,๑ เต ปจฺฉิเม กาเล อาสีวิสำ ทิสฺวา ภีตปุริโส วิย สนฺตาสำ ปตฺตา เภรวำ รวนฺตา กาลำ กโรนฺติ; 
เยสำ ปน มรณำ ภาวิตำ,๒ เต ทูรโตว อาสีวิสำ ทิสฺวา ทณฺฑเกน คเหตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา ฐิตปุริโส วิย ปจฺฉิเม กาเล น สนฺตสนฺติ; 
ตสฺมา มรณสฺสติ ภาเวตพฺพาติ อาห.

[พระศาสดาเสด็จประทานโอวาทธิดาช่างหูก]

ตำ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อวเสสชนา สกิจฺจปฺปสุตาว อเหสุำ. 

เอกา ปน โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา เปสการธีตา “อโห พุทฺธานำ กถา นาม อจฺฉริยา, มยา มรณสฺสตึ ภาเวตุำ วฏฺฏตีติ 
รตฺตินฺทิวำ มรณสฺสติเมว ภาเวติ.

สตฺถาปิ ตโต นิกฺขมิตฺวา เชตวนำ อคมาสิ.

สาปิ กุมาริกา ตีณิ วสฺสานิ มรณสฺสตึ ภาเวติเยว.

อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต ตำ กุมาริกำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต 
“อิมาย กุมาริกาย มม ธมฺมเทสนำ สุตทิวสโต ปฏฺฐาย ตีณิ วสฺสานิ มรณสฺสติ ภาวิตา, 
อิทานาหำ ตตฺถ คนฺตฺวา อิมำ กุมาริกำ จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิตฺวา, ตาย๓ วิสฺสชฺเชนฺติยา, จตูสุ ฐาเนสุ สาธุการำ ทตฺวา อิมำ คาถำ ภาสิสฺสามิ,
สา คาถาวสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิสฺสติ, ตำ นิสฺสาย มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา ภวิสฺสตีติ ญตฺวา 
ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร เชตวนา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อคฺคาฬววิหารำ อคมาสิ.

อาฬวีวาสิโน “สตฺถา อาคโตติ สุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา นิมนฺตยึสุ.

สาปิ กุมาริกา สตฺถุ อาคมนำ สุตฺวา “อาคโต กิร มยฺหำ ปิตา, โสปิ๔ อาจริโย ปุณฺณจนฺทมุโข มหาโคตมพุทฺโธติ ตุฏฺฐมานสา 
“อิโต เม ติณฺณำ สำวจฺฉรานำ มตฺถเก สุวณฺณวณฺโณ สตฺถา ทิฏฺฐปุพฺโพ, 
อิทานิสฺส สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ ทฏฺฐุำ มธุโรชญฺจ โอวาทธมฺมำ๕ โสตุำ ลภิสฺสามีติ จินฺเตสิ.

๑ สี. ม. ยุ. มรณสฺสติ อภาวิตา.
๒ สี. ม. ยุ. มรณสฺสติ ภาวติา.
๓ “ตสฺสาติ ยุตฺตตรำ.
๔ สี. ยุ. สามี.
๕ สี. ยุ. วรธมฺมำ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๔๐ • ๗. เปสการธีตุวตฺถุ. • [พระศาสดาเสด็จประทานโอวาทธิดาช่างหูก]

ปิตา ปนสฺสา ตนฺตสาลำ คจฺฉนฺโต อาห “อมฺม ปรสนฺตโก เม สาฏโก อาโรปิโต, ตสฺส วิทตฺถิมตฺตำ อนิฏฺฐิตำ; 
ตำ อชฺช นิฏฺฐาเปสฺสามิ, สีฆำ เม ตสรำ๑ วฏฺเฏตฺวา อาหเรยฺยาสีติ.

สา จินฺเตสิ “อหำ สตฺถุ ธมฺมำ โสตุกามา, ปิตา จ มำ เอวมาห; กึ นุ โข สตฺถุ ธมฺมำ สุณามิ อุทาหุ ปิตุ ตสรำ วฏฺเฏตฺวา หรามีติ.

อถสฺสา เอตทโหสิ “ปิตา มำ ตสเร อนาหริยมาเน โปเถยฺยปิ ปหเรยฺยปิ; ตสฺมา ตสรำ วฏฺเฏตฺวา ตสฺส ทตฺวา ปจฺฉา ธมฺมำ โสสฺสามีติ 
ปีฐเก นิสีทิตฺวา ตสรำ วฏฺเฏสิ.

อาฬวีวาสิโนปิ สตฺถารำ ปริวิสิตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา อนุโมทนตฺถาย อฏฺฐำสุ.

สตฺถา “ยมหำ กุลธีตรำ นิสฺสาย ตึสโยชนมคฺคำ อาคโต, สา อชฺชาปิ โอกาสำ น ลภติ. ตาย โอกาเส ลทฺเธ, อนุโมทนำ กริสฺสามีติ 
ตุณฺหีภูโต นิสีทิ.

เอวำ ตุณฺหีภูตำ ปน สตฺถารำ สเทวเก โลเก โกจิ กิญฺจิ วตฺตุำ น วิสหติ.

สาปิ โข กุมาริกา ตสรำ วฏฺเฏตฺวา ปจฺฉิยำ ฐเปตฺวา ปิตุ สนฺติกำ คจฺฉมานา ปริสปริยนฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ โอโลกยมานาว อคมาสิ.

สตฺถาปิ คีวำ อุกฺขิปิตฺวา ตำ โอโลเกสิ.

สาปิ โอโลกิตากาเรเนว อญฺญาสิ 
“สตฺถา เอวรูปาย ปริสาย มชฺเฌ นิสีทิตฺวา มำ โอโลเกนฺโต มมาคมนำ ปจฺจาสึสติ,  อตฺตโน สนฺติกำ อาคมนเมว ปจฺจาสึสตีติ.

สา ตสรปจฺฉึ ฐเปตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.

“กสฺมา ปน ตำ สตฺถา โอโลเกสีติ.

เอวำ กิรสฺส อโหสิ “เอสา เอตฺโตว คจฺฉมานา ปุถุชฺชนกาลกิริยำ กตฺวา อนิยตคติกา ภวิสฺสติ, 
มม สนฺติกำ อาคนฺตฺวา คจฺฉมานา ปน โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา นิยตคติกา หุตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสตีติ.

ตสฺสา กิร ตำทิวสำ มรณโต มุตฺติ นาม นตฺถิ.

สา โอโลกิตสญฺญาเณเนว สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพณฺณรำสีนำ อนฺตรำ ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

[พระศาสดาตรัสถามปัญหากะธิดาช่างหูก]

ตถารูปาย ปริสาย มชฺเฌ นิสีทิตฺวา ตุณฺหีภูตำ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ฐิตกฺขเณเยว ตำ สตฺถา อาห “กุมาริเก กุโต อาคจฺฉสีติ.

“น ชานามิ ภนฺเตติ.

“กตฺถ คมิสฺสสีติ.

“น ชานามิ ภนฺเตติ.

“น ชานาสีติ.

“ชานามิ ภนฺเตติ.

“ชานาสีติ.

๑ ม. วาสรำ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๔๑ • ๗. เปสการธีตุวตฺถุ. • [พระศาสดาตรัสถามปัญหากะธิดาช่างหูก]

“น ชานามิ ภนฺเตติ.

อิติ ตำ สตฺถา จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิ.

มหาชโน อุชฺฌายิ “อมฺโภ ปสฺสถ, อยำ เปสการธีตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สทฺธึ อิจฺฉิติจฺฉิตำ กเถสิ; 
นนุ นาม อิมาย ‘กุโต อาคจฺฉสีติ วุตฺเต ‘เปสการเคหโตติ วตฺตพฺพำ, 
‘กหำ คจฺฉสีติ วุตฺเต ‘เปสการสาลนฺติ วตฺตพฺพำ สิยาติ.

สตฺถา มหาชนำ นิสฺสทฺทำ กตฺวา “กุมาริเก ตฺวำ ‘กุโต อาคจฺฉสีติ วุตฺเต กสฺมา ‘น ชานามีติ วเทสีติ ปุจฺฉิ.

“ภนฺเต ตุมฺเห มม เปสการเคหโต อาคตภาวำ ชานาถ, ‘กุโต อาคตาสีติ ปุจฺฉนฺตา ปน ‘กุโต อาคนฺตฺวา อิธ นิพฺพตฺตาสีติ ปุจฺฉถ, 
อหำ ปน น ชานามิ ‘กุโต จ อาคนฺตฺวา อิธ นิพฺพตฺตมฺหีติ.

อถสฺสา สตฺถา “สาธุ สาธุ กุมาริเก, มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโตติ ปฐมำ สาธุการำ ทตฺวา อุตฺตรึปิ ปุจฺฉิ 
“กตฺถ คมิสฺสสีติ ปุฏฺฐา กสฺมา ‘น ชานามีติ วเทสีติ.

“ภนฺเต ตุมฺเห มำ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา เปสการสาลำ คจฺฉนฺตึ ชานาถ, ‘อิโต ปน คนฺตฺวา กตฺถ นิพฺพตฺติสฺสสีติ ปุจฺฉถ, 
อหญฺจ อิโต จุตา น ชานามิ ‘กตฺถ คนฺตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามีติ.๑

อถสฺสา สตฺถา “มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโตติ ทุติยำ สาธุการำ ทตฺวา อุตฺตรึปิ ปุจฺฉิ 
“อถ กสฺมา ‘น ชานาสีติ ปุฏฺฐา ‘ชานามีติ วเทสีติ.

“ภนฺเต มม มรณภาวเมว ชานามิ, ตสฺมา เอวำ วเทมีติ.

อถสฺสา สตฺถา “มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโตติ ตติยำ สาธุการำ ทตฺวา อุตฺตรึปิ ปุจฺฉิ 
“อถ กสฺมา ‘ชานาสีติ ปุฏฺฐา ‘น ชานามีติ วเทสีติ.

“มม มรณภาวเมว ชานามิ ภนฺเต, ‘รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหาทีสุ ปน อสุกกาเล นาม มริสฺสามีติ น ชานามิ; ตสฺมา เอวำ วเทมีติ.

[คนมีปัญญาช่ือว่ามีจักษุ]

อถสฺสา สตฺถา “มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโตติ จตุตฺถำ สาธุการำ ทตฺวา ปริสำ อามนฺเตตฺวา 
“เอตฺตกำ นาม ตุมฺเห อิมาย กถิตำ น ชานาถ, เกวลำ อุชฺฌายเถว; เยสญฺหิ ปญฺญาจกฺขุ นตฺถิ, เต อนฺธาเยว; 
เยสำ ปญฺญาจกฺขุ อตฺถิ; เตเอว จกฺขุมนฺโตติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อนฺธภูโต อยำ โลโก, ตนุเกตฺถ วิปสฺสติ, 
สกุโณ ชาลมุตฺโตว อปฺโป สคฺคาย คจฺฉตีติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อยำ โลโกติ: อยำ โลกิยมหาชโน ปญฺญาจกฺขุโน อภาเวน อนฺธภูโต.

ตนุเกตฺถาติ: ตนุโก เอตฺถ น พหุ ชโน อนิจฺจาทิวเสน วิปสฺสติ.

๑ “อหญฺจ น ชานามิ ‘อิโต จุตา กตถฺ คนตฺฺวา นพิฺพตฺติสฺสามีติ กเมน ภวิตพฺพำ.
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ชาลมุตฺโตวาติ; 
ยถา เฉเกน สากุณิเกน ชาเลน โอตฺถริตฺวา คยฺหมาเนสุ วฏฺฏเกสุ โกจิเทว ชาลโต มุจฺจติ, เสสา อนฺโตชาลเมว ปวิสนฺติ; 
ตถา มารชาเลน โอตฺถเตสุ สตฺเตสุ พหู อปายคามิโน โหนฺติ, อปฺโป โกจิเทว [สตฺโต] สคฺคาย คจฺฉติ สุคตึ วา นิพฺพานำ วา ปาปุณาตีติ
อตฺโถ.

เทสนาวสาเน สา กุมาริกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

[ธิดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตภพ]

สาปิ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา ปิตุ สนฺติกำ อคมาสิ.

โสปิ นิสินฺนโกว นิทฺทายิ.

ตสฺสา อสลฺลกฺเขตฺวา ตสรปจฺฉึ อุปนาเมนฺติยา, ตสรปจฺฉิ เวมโกฏิยำ ปฏิหญฺญิตฺวา สทฺทำ กุรุมานา ปติ.

โส ปพุชฺฌิตฺวา คหิตนิมิตฺเตเนว เวมโกฏึ๑ กฑฺฒิ.๒

เวมโกฏิ คนฺตฺวา ตำ กุมาริกำ อุเร ปหริ.

สา ตตฺเถว กาลำ กตฺวา ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ.

อถสฺสา ปิตา ตำ โอโลเกนฺโต สกลสรีเรน โลหิตมกฺขิเตนฏ ปติตฺวา มตำ อทฺทส.

อถสฺส มหาโสโก อุปฺปชฺชิ.

โส “น เม โสกำ อญฺโญ นิพฺพาเปตุำ สกฺขิสฺสตีติ โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต โสกำ เม นิพฺพาเปถาติ อาห.

สตฺถา ตำ สมสฺสาเสตฺวา “มา โสจิ, อนมตคฺคสฺมึ หิ สำสาเร ตว เอวเมว ธีตุ มรณกาเล ปคฺฆริตอสฺสุ จตุนฺนำ มหาสมุทฺทานำ อุทกโต อธิกตรนฺติ 
วตฺวา อนมตคฺคสุตฺตำ๓ กเถสิ.

โส ตนุภูตโสโก สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท น จิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณีติ.

เปสการธีตุวตฺถุ.

๑ สี. ตสรำ. ยุ. เวมำ.
๒ ม. อากฑฺฒิ.
๓ สี. ม. ยุ. อนมตคฺคกถำ.
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๘. ตึสภิกฺขุวตฺถุ.
“หำสา อาทิจฺจปเถ ยนฺตีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตึส ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ผู้เจริญอิทธิบาทย่อมเหาะไปได้]

เอกสฺมึ หิ ทิวเส ตึสมตฺตา ทิสาวาสิกา ภิกฺขู สตฺถารำ อุปสงฺกมึสุ.

อานนฺทตฺเถโร สตฺถุ วตฺตกรณเวลาย อาคนฺตฺวา เต ภิกฺขู ทิสฺวา 
“สตฺถารา อิเมหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาเร กเต, วตฺตำ กริสฺสามีติ ทฺวารโกฏฺฐเก อฏฺฐาสิ.

สตฺถาปิ เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เตสำ สาราณียำ ธมฺมกถำ กเถสิ.

ตำ สุตฺวา เต สพฺเพปิ อรหตฺตำ ปตฺวา อุปฺปติตฺวา อากาเสน อคมำสุ.

อานนฺทตฺเถโร เตสุ จิรายนฺเตสุ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต อิธ ตึสมตฺตา ภิกฺขู อาคตา, เต กหนฺติ ปุจฺฉิ.

“คตา อานนฺทาติ.

“กตเรน มคฺเคน ภนฺเตติ.

“อากาเสนานนฺทาติ.

“กึ ปน เต ภนฺเต ขีณาสวาติ.

“อาม อานนฺท, มม สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา อรหตฺตำ ปตฺตาติ.

ตสฺมึ ปน ขเณ หำสา อากาเสน คมึสุ.

สตฺถา “ยสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สุภาวิตา, โส หำสา๑ วิย อากาเสน คจฺฉตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“หำสา อาทิจฺจปเถ ยนฺติ, อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา,
นิยฺยนฺติ ธีรา โลกมฺหา เชตฺวา มารำ สวาหนนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “อิเม หำสา อาทิจฺจปเถ อากาเส คจฺฉนฺติ. เยสำ ปน อิทฺธิปาทา สุภาวิตา, เตปิ อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา. 
ธีราปิ ปณฺฑิตา สวาหนำ มารำ เชตฺวา อิมมฺหา วฏฺฏโลกา นิยฺยนฺติ นิสฺสรนฺติ นิพฺพานำ ปาปุณนฺตีติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

ตึสภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ยุ. หำโส.
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๙. จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ.
“เอกธมฺมมตีตสฺสาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จิญฺจมาณวิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเดยีรถยี์ริษยาพระพุทธศาสนา]

ปฐมโพธิยำ หิ ทสพลสฺส ปุถุภูเตสุ สาวเกสุ อปริมาเณสุ, เทวมนุสฺเสสุ อริยภูมึ โอกฺกนฺเตสุ, สตฺถุ ปตฺถเตสุ คุณสมุทเยสุ, 
มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ.

ติตฺถิยา สุริยุคฺคมเน ขชฺโชปนกสทิสา อเหสุำ หตลาภสกฺการา.

เต อนฺตรวีถิยำ ฐตฺวา “กึ สมโณ โคตโมว พุทฺโธ, มยำปิ พุทฺธา; กินฺตสฺเสว ทินฺนำ มหปฺผลำ, อมฺหากำปิ ทินฺนำ มหปฺผลเมว; 
อมฺหากำปิ เทถ กโรถาติ เอวำ มนุสฺเส วิญฺญาเปนฺตาปิ ลาภสกฺการำ อลภิตฺวา รโห สนฺนิปติตฺวา 
“เกน นุ โข อุปาเยน สมณสฺส โคตมสฺส มนุสฺสานำ อนฺตเร อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นาเสยฺยามาติ จินฺตยึสุ.

ตทา สาวตฺถิยำ จิญฺจมาณวิกา นาเมกา ปริพฺพาชิกา อุตฺตมรูปธรา โสภคฺคปฺปตฺตา เทวจฺฉรา วิย. 

อสฺสา สรีรโต รำสิโย นิจฺฉรนฺติ.

[นางจิญจมาณวิการับอาสาพวกเดียรถีย์]

อเถโก ขรมนฺตี เอวมาห “จิญฺจมาณวิกำ ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นาเสยฺยามาติ.

เต “อตฺเถโส อุปาโยติ สมฺปฏิจฺฉึสุ.

อถ สา ติตฺถิยารามำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.

ติตฺถิยา ตาย สทฺธึ น กเถสุำ.

สา “โก นุ โข เม โทโสติ ยาวตติยำปิ “วนฺทามิ อยฺยาติ วตฺวา “อยฺยา โก นุ โข เม โทโส, กึ มยา สทฺธึ น กเถถาติ อาห.

“ภคินิ สมณำ โคตมำ อมฺเห วิเหเฐนฺตำ หตลาภสกฺกาเร กตฺวา วิจรนฺตำ น ชานาสีติ.

“น ชานามิ อยฺยา, กึ ปเนตฺถ มยา กตฺตพฺพนฺติ.

“สเจ ตฺวำ ภคินิ อมฺหากำ สุขมิจฺฉสิ, อตฺตานำ ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นาเสหีติ.

| สา “สาธุ อยฺยา, มยฺหเมเวโส ภาโร, มา จินฺตยิตฺถาติ วตฺวา ปกฺกมิตฺวา 
อิตฺถีมายาย กุสลตาย ตโต ปฏฺฐาย สาวตฺถีวาสีนำ ธมฺมกถำ สุตฺวา เชตวนา นิกฺขมนสมเย อินฺทโคปกวณฺณำ ปฏำ ปารุปิตฺวา 
คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวนาภิมุขี๑ คจฺฉนฺตี, 

“อิมาย เวลาย กุหึ คจฺฉสีติ วุตฺเต, “กึ ตุมฺหากำ มม คมนฏฺฐาเนนาติ วตฺวา เชตวนสมีเป ติตฺถิยาราเม วสิตฺวา 
ปาโตว “ภควนฺตำ วนฺทิสฺสามาติ นครา นิกฺขมนฺเต อุปาสกชเน, เชตวเน วุตฺถา วิย หุตฺวา นครำ ปวิสนฺตี  
“กุหึ วุตฺถาสีติ วุตฺเต, “กึ ตุมฺหากำ มม วุตฺถฏฺฐาเนนาติ วตฺวา 

๑ เชตวนาภิมุขินตีิ ยุตฺตตรำ.
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เอกมาสทฺวิมาสจฺจเยน ปุจฺฉิยมานา “เชตวเน สมเณน โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยา วุตฺถมฺหีติ 
ปุถุชฺชนานำ “สจฺจำ นุโข เอตำ โนติ กงฺขำ อุปฺปาเทตฺวา 

เตมาสจาตุมฺมาสจฺจเยน ปิโลติกาหิ อุทรำ เวเฐตฺวา คพฺภินีวณฺณำ ทสฺเสตฺวา 
“สมณำ โคตมำ ปฏิจฺจ คพฺโภ อุปฺปนฺโนติ อนฺธพาเล คาหาเปตฺวา 

อฏฺฐนวมาสจฺจเยน อุทเร ทารุมณฺฑลิกำ พนฺธิตฺวา อุปริ ปฏำ ปารุปิตฺวา หตฺถปาทปิฏฺฐิโย โคหนุเกน โกฏฺฏาเปตฺวา 
อุสฺสเท ทสฺเสตฺวา กิลนฺตินฺทฺริยา หุตฺวา 

สายณฺหสมเย ตถาคเต อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺเต, ธมฺมสภำ คนฺตฺวา ตถาคตสฺส ปุรโต ฐตฺวา 

“มหาสมณ มหาชนสฺส ตาว ธมฺมำ เทเสสิ, มธุโร เต สทฺโท, สมฺผุสิตำ เต ทนฺตาวรณำ, อหำ ปน ตำ ปฏิจฺจ คพฺภำ ลภิตฺวา ปริปุณฺณคพฺภา ชาตา, 
เนว เม ปสูติฆรำ ชานาสิ, น สปฺปิเตลาทีนิ,  
สยำ อกโรนฺโต อุปฏฺฐากานำปิ อญฺญตรำ โกสลราชานำ วา อนาถปิณฺฑิกำ วา วิสาขำ วา มหาอุปาสกำ 
“อิมิสฺสา จิญฺจมาณวิกาย กตฺตพฺพยุตฺตกำ กโรหีติ น วเทสิ;    อภิรมิตุเมว ชานาสิ, คพฺภปริหารำ น ชานาสีติ 
คูถปิณฺฑำ คเหตฺวา จนฺทมณฺฑลำ ทูเสตุำ วายมนฺตี วิย ปริสมชฺเฌ ตถาคตำ อกฺโกสิ. |

ตถาคโต ธมฺมกถำ ฐเปตฺวา สีโห วิย อภินทนฺโต “ภคินิ ตยา กถิตสฺส ตถภาวำ วา วิตถภาวำ วา อหเมว ตฺวญฺจ ชานามาติ อาห. 

“อาม มหาสมณ ตยา จ มยา จ ญาตภาเวเนตำ ชาตนฺติ.

[เทพบุตรทําลายกลอุบายของนางจิญจมาณวิกา]

ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส อาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.

โส อาวชฺชมาโน “จิญฺจมาณวิกา ตถาคตำ อภูเตน อกฺโกสตีติ ญตฺวา “อิทำ วตฺถุำ โสเธสฺสามีติ จตูหิ เทวปุตฺเตหิ สทฺธึ อาคมิ.

เทวปุตฺตา มูสิกโปตกา หุตฺวา ทารุมณฺฑลิกสฺส พนฺธนรชฺชุเก เอกปฺปหาเรเนว ฉินฺทึสุ.

ปารุตปฏำ วาโต อุกฺขิปิ.

ทารุมณฺฑลำ ปตมานำ ตสฺสา ปาทปิฏฺฐิยำ ปติ.

อุโภ อคฺคปาทา ภิชฺชึสุ.

มนุสฺสาปิ “กาลกณฺณิ สมฺมาสมฺพุทฺธำ อกฺโกสีติ สีเส เขฬำ ปาเตตฺวา เลฑฺฑุทณฺฑหตฺถา เชตวนา นีหรึสุ.

[นางจิญจมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบ]

อถสฺสา ตถาคตสฺส จกฺขุปถำ อติกฺกนฺตกาเล มหาปฐวี ภิชฺชิตฺวา วิวรมทาสิ.

อวีจิโต อคฺคิชาลา อุฏฺฐหิ.

สา กุลทตฺติยำ กมฺพลำ ปารุปมานา วิย คนฺตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

อญฺญติตฺถิยานำ ลาภสกฺกาโร ปริหายิ.  ทสพลสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย วฑฺฒิ.

ปุนทิวเส ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อาวุโส จิญฺจมาณวิกา เอวำ อุฬารคุณำ อคฺคทกฺขิเณยฺยำ สมฺมาสมฺพุทฺธำ อภูเตน อกฺโกสิตฺวา มหาวินาสำ ปตฺตาติ.
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สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปสา มำ อภูเตน อกฺโกสิตฺวา วินาสำ ปตฺตาเยวาติ วตฺวา

“นาทิฏฺฐา๑ ปรโต โทสำ อณุำถูลานิ สพฺพโส 
อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑำ สามำ อปฺปฏิเวกฺขิยาติ

อิมำ ทฺวาทสนิปาเต มหาปทุมชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ

[พระโพธิสัตว์ถูกท้ิงลงในเหวแต่ไม่ตาย]

“ตทา กิเรสา มหาปทุมกุมารสฺส โพธิสตฺตสฺส มาตุ สปตฺตี รญฺโญ อคฺคมเหสี หุตฺวา มหาสตฺตำ อสทฺธมฺเมน นิมนฺเตตฺวา ตสฺส มนำ 
อลภิตฺวา อตฺตนาว อตฺตนิ วิปฺปการำ กตฺวา คิลานาลยำ ทสฺเสตฺวา “ตว ปุตฺโต มำ อนิจฺฉนฺตึ อิมำ วิปฺปการำ ปาเปสีติ รญฺโญ อาโรเจสิ.

ราชา กุทฺโธ มหาสตฺตำ โจรปฺปปาเต ขิปิ.

อถ นำ ปพฺพตกุจฺฉิยำ อธิวตฺถา เทวตา ปฏิคฺคเหตฺวา นาคราชสฺส ผณคพฺเภ ฐเปสิ.

นาคราชา ตำ นาคภวนำ เนตฺวา อุปฑฺฒรชฺเชน สมฺมาเนสิ.

โส ตตฺถ สำวจฺฉรำ วสิตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หิมวนฺตปฺปเทสำ อาคนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิญฺญาโย นิพฺพตฺเตสิ.

[พระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชา]

อถ นำ เอโก วนจรโก ทิสฺวา รญฺโญ อาโรเจสิ.

ราชา ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา กตปฺปฏิสนฺถาโร สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา มหาสตฺตำ รชฺเชน นิมนฺเตตฺวา 
เตน “มยฺหำ รชฺเชน กิจฺจำ นตฺถิ, ตฺวำ ปน ทส ราชธมฺเม อโกเปตฺวา อคติคมนำ ปหาย ธมฺเมน รชฺชำ กาเรหีติ โอวทิโต 
อุฏฺฐายาสนา โรทิตฺวา นครำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อมจฺเจ ปุจฺฉิ “อหำ กำ นิสฺสาย เอวำ อาจารสมฺปนฺเนน ปุตฺเตน วิโยคำ ปตฺโตติ.

“อคฺคมเหสึ เทวาติ.

ราชา ตำ อุทฺธปาทำ คเหตฺวา โจรปฺปปาเต ขิปาเปตฺวา นครำ ปวิสิตฺวา ธมฺเมน รชฺชำ กาเรสิ.

ตทา มหาปทุมกุมาโร มหาสตฺโต อโหสิ, มาตุ สปตฺตี จิญฺจมาณวิกาติ.

สตฺถา อิมมตฺถำ ปกาเสตฺวา “ภิกฺขเว 
เอกธมฺมำ หิ สจฺจวจนำ ปหาย มุสาวาเท ปติฏฺฐิตานำ วิสฺสฏฺฐปรโลกานำ อกตฺตพฺพำ ปาปกมฺมำ นาม นตฺถีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เอกธมฺมมตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน 
วิติณฺณปรโลกสฺส นตฺถิ ปาปํ อการิยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เอกธมฺมนฺติ: สจฺจำ.

มุสาวาทิสฺสาติ: ยสฺส ทสสุ วจเนสุ เอกำปิ สจฺจำ นตฺถิ, เอวรูปสฺส มุสาวาทิโน.

๑ “นาทิสฺวาติ ภวิตพพฺำ. น อทิสฺวาติ ปทจฺเฉโท. นกาโร ปณเยติ ปเทน สมฺพนธฺิตพฺโพ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๓๓๘. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑๓๐.
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วิติณฺณปรโลกสฺสาติ: วิสฺสฏฺฐปรโลกสฺส.

เอวรูโป หิ “มนุสฺสสมฺปตฺตึ เทวสมฺปตฺตึ อวสาเน นิพฺพานสมฺปตฺตินฺติ อิมา ติสฺโส สมฺปตฺติโย น ปสฺสติ.

นตฺถิ ปาปนฺติ: ตสฺส เอวรูปสฺส อิทำ นาม ปาปํ อกตฺตพฺพนฺติ นตฺถิ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ.
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๑๐. อสทิสทานวตฺถุ.
“น เว กทริยา เทวโลกำ วชนฺตีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อสทิสทานำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระราชาถวายทานแข่งกับราษฎร]

เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา จาริกำ จริตฺวา ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร เชตวนำ ปาวิสิ.

ราชา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส อาคนฺตุกทานำ สชฺเชตฺวา “ทานำ เม ปสฺสนฺตูติ นาคเร ปกฺโกสิ.

นาครา อาคนฺตฺวา รญฺโญ ทานำ ทิสฺวา ปุนทิวเส สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา ทานำ สชฺเชตฺวา “อมฺหากำ ทานำ เทโว ปสฺสตูติ รญฺโญ ปหิณึสุ.

ราชา คนฺตฺวา เตสำ ทานำ ทิสฺวา “อิเมหิ มม ทานโต อุตฺตริตรำ กตำ, ปุน ทานำ กริสฺสามีติ ปุนทิวเสปิ ทานำ สชฺเชสิ.

นาคราปิ ตำ ทิสฺวา ปุนทิวเส สชฺชยึสูติ.

เอวำ เนว ราชา นาคเร ปราเชตุำ สกฺโกติ, น นาครา ราชานำ.

อถ ฉฏฺเฐ วาเร นาครา สตคุณำ สหสฺสคุณำ วฑฺเฒตฺวา, ยถา น สกฺกา โหติ “อิทำ นาม อิเมสำ ทาเน นตฺถีติ วตฺตุำ, เอวำ ทานำ สชฺชยึสุ. 

ราชา ตำ ทิสฺวา “สจาหำ อิเมสำ ทานโต อุตฺตริตรำ กาตุำ น สกฺขิสฺสามิ, กึ เม ชีวิเตนาติ อุปายำ จินฺเตนฺโต นิปชฺชิ.

[พระนางมัลลกิาทรงจัดทาน]

อถ นำ มลฺลิกา เทวี อุปสงฺกมิตฺวา “กสฺมา มหาราช เอวำ นิปนฺโนสิ, เกน เต อินฺทฺริยานิ กิลนฺตานิ วิยาติ ปุจฺฉิ.

ราชา อาห “นทานิ ตฺวำ เทวิ ชานาสีติ.

“น ชานามิ เทวาติ.

โส ตสฺสา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

อถ นำ มลฺลิกา อาห “เทว มา จินฺตยิ,  กหำ ตยา ปฐวิสฺสโร ราชา นาคเรหิ ปราชิยมาโน ทิฏฺฐปุพฺโพ วา สุตปุพฺโพ วา, 
อหนฺเต ทานำ สำวิทหิสฺสามีติ.

| อิติสฺส สา อสทิสทานำ สำวิทหิตุกามตาย เอวำ วตฺวา 
“มหาราช สาลกลฺยาณิปทเรหิ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อนฺโตอาวฏฺเฏ นิสีทนมณฺฑปํ กาเรหิ, เสสา พหิอาวฏฺเฏ นิสีทิสฺสนฺติ; 

ปญฺจ เสตจฺฉตฺตสตานิ กาเรหิ, ตานิ คเหตฺวา ปญฺจสตา หตฺถี ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ มตฺถเก ธารยมานา ฐสฺสนฺติ, 
อฏฺฐ วา ทส วา รตฺตสุวณฺณนาวาโย กาเรหิ, ตา มณฺฑปมชฺเฌ ภวิสฺสนฺติ, 

ทฺวินฺนำ ทฺวินฺนำ ภิกฺขูนำ อนฺตเร เอเกกา ขตฺติยธีตา นิสีทิตฺวา คนฺเธ ปึสิสฺสติ, 
เอเกกา ขตฺติยธีตา วีชนึ อาทาย เทฺว เทฺว ภิกฺขู วีชยมานา ฐสฺสติ, 
เสสา ขตฺติยธีตโร ปิฏฺฐปิฏฺเฐ๑ คนฺเธ อาหริตฺวา สุวณฺณนาวาสุ ปกฺขิปิสฺสนฺติ, 

ตาสุ เอกจฺจา ขตฺติยธีตโร นีลุปฺปลกลาเป คเหตฺวา สุวณฺณนาวาสุ ปกฺขิตฺตคนฺเธ อาโลเฬตฺวา วาสำ คาหาเปสฺสนฺติ; 

๑ สี. ยุ. ปึเส ปึเส. ม. ปิเส ปิเส.
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นาครานำ หิ เนว ขตฺติยธีตโร อตฺถิ, น เสตจฺฉตฺตานิ, น หตฺถิโน,  อิเมหิ การเณหิ นาครา ปราชิสฺสนฺติ; เอวำ กาเรหิ๑ มหาราชาติ. |

ราชา “สาธุ เทวิ, กลฺยาณนฺเต กถิตนฺติ ตาย กถิตนิยาเมเนว สพฺพำ กาเรสิ.

เอกสฺส ปน ภิกฺขุโน เอโก หตฺถี นปฺปโหติ.

อถ ราชา มลฺลิกำ อาห “ภทฺเท เอกสฺส ภิกฺขุโน เอโก หตฺถี นปฺปโหติ, กึ กริสฺสามาติ.

“กึ เทว ปญฺจหตฺถิสตานิ นตฺถีติ.

“อตฺถิ เทวิ, อวเสสา ปน ทุฏฺฐหตฺถิโน, เต ภิกฺขู ทิสฺวาว เวรมฺภวาตา วิย จณฺฑา โหนฺตีติ.

“เทว อหำ เอกสฺส ทุฏฺฐหตฺถิโปตกสฺส ฉตฺตำ คเหตฺวา ติฏฺฐนฏฺฐานำ ชานามีติ.

“กตฺถ นำ ฐเปสฺสามาติ.

“อยฺยสฺส องฺคุลิมาลสฺส สนฺติเกติ.

ราชา ตถา กาเรสิ.

หตฺถิโปตโก วาลธึ อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขิปิตฺวา อุโภ กณฺเณ ปาเตตฺวา อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา อฏฺฐาสิ.

มหาชโน “เอวรูปสฺส นาม จณฺฑหตฺถิโน อยมากาโร, [อายสฺมา] องฺคุลิมาลตฺเถโร กโรตีติ เถรสฺส เสตจฺฉตฺตหตฺถิเมว๒ โอโลเกสิ.

ราชา ปณีตาหาเรน๓ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา 
“ภนฺเต ยำ อิมสฺมึ ทานคฺเค กปฺปิยภณฺฑำ วา อกปฺปิยภณฺฑำ วา สพฺพนฺตำ ตุมฺหากเมว เทมีติ อาห.

[ทานท่ีพระนางมัลลิกาจัดช่ืออสทิสทาน]

ตสฺมึ โข ปน ทาเน เอกทิวเสเนว ปริจฺจตฺตำ จุทฺทสโกฏิธนำ โหติ.

สตฺถุ ปน “เสตจฺฉตฺตำ นิสีทนปลฺลงฺโก อาธารโก ปาทปีฐโกติ จตฺตาริ อนคฺฆาเนว.

ปุน เอวรูปํ กตฺวา พุทฺธานำ ทานำ นาม ทาตุำ สมตฺโถ นาโหสิ;  เตเนว ตำ “อสทิสทานนฺติ ปญฺญายิ.

ตำ กิร สพฺพพุทฺธานำ เอกวารำ โหติเยว.

สตฺถุ จ๔ สพฺเพสญฺจ อิตฺถีเยว สำวิทหติ.

[ลักษณะของคนดีคนช่ัว]

รญฺโญ ปน “กาโฬ จ ชุณฺโห จาติ เทฺว อมจฺจา อเหสุำ.

เตสุ กาโฬ จินฺเตสิ “อโห ราชกุลสฺส ปริหานิ, เอกทิวเสเนว จุทฺทสโกฏิธนำ ขยำ๕ คจฺฉติ, 
อิเม อิมำ ทานำ ภุญฺชิตฺวา คนฺตฺวา นิปนฺนา นิทฺทายิสฺสนฺติ; อโห นฏฺฐำ ราชกุลนฺติ.

๑ สี. ม. ยุ. กโรหิ.
๒ สี. ม. ยุ. “อายสฺมา … เสตจฺฉตฺตาติ นตฺถิ.
๓ สี. ม. ยุ. “ปณีตาหาเรนาติ นตฺถิ.
๔ สี. ม. ยุ. “สตฺถุ จาติ นตฺถิ.
๕ สี. ยุ. จยำ.
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ชุณฺโห ปน จินฺเตสิ “อโห รญฺโญ ทานำ, น หิ สกฺกา ราชภาเว อฏฺฐิเตน เอวรูปํ ทานำ ทาตุำ, สพฺพสตฺตานำ ปตฺตึ อเทนฺโต นาม นตฺถิ; 
อหำ ปน อิทำ ทานำ อนุโมทามีติ.

สตฺถุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ราชา อนุโมทนตฺถาย ปตฺตำ คณฺหิ.

สตฺถา จินฺเตสิ “รญฺญา มโหฆำ ปวตฺเตนฺเตน วิย มหาทานำ ทินฺนำ: อสกฺขิ นุ โข มหาชโน จิตฺตำ ปสาเทตุำ อุทาหุ โนติ.

โส เตสำ อมจฺจานำ จิตฺตวารำ ญตฺวา “สเจ รญฺโญ ทานสฺส อนุจฺฉวิกำ อนุโมทนำ กริสฺสามิ; กาฬสฺส สตฺตธา มุทฺธา ผลิสฺสติ, 
ชุณฺโห โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิสฺสตีติ ญตฺวา กาเฬ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ เอวรูปํ ทานำ ทตฺวา ฐิตสฺส รญฺโญ จตุปฺปทิกำ คาถเมว วตฺวา 
อุฏฺฐายาสนา วิหารำ คโต.

[ตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมาล]

ภิกฺขู องฺคุลิมาลตฺเถรำ ปุจฺฉึสุ “กึ นุ โข อาวุโส ทุฏฺฐหตฺถึ ฉตฺตำ ธาเรตฺวา ฐิตำ ทิสฺวา ภายสีติ.

“น ภายามิ อาวุโสติ.

เต สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อาหำสุ “องฺคุลิมาโล ภนฺเต อญฺญำ พฺยากโรตีติ.

สตฺถา “น ภิกฺขเว องฺคุลิมาโล ภายติ, ขีณาสวอุสภานำ หิ อนฺตเร เชฏฺฐกอุสภสทิสา มม ปุตฺตสทิสา ภิกฺขู น ภายนฺตีติ วตฺวา 
พฺราหฺมณวคฺเค คาถมาห

“อุสภำ ปวรำ วีรำ มเหสึ วิชิตาวินำ 
อเนชำ นฺหาตกำ พุทฺธำ ตมหำ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.

| ราชาปิ โทมนสฺสปฺปตฺโต 
“เอวรูปาย ปริสาย มชฺเฌ ทานำ ทตฺวา ฐิตสฺส มยฺหำ อนุจฺฉวิกำ อนุโมทนำ อกตฺวา คาถเมว วตฺวา สตฺถา อุฏฺฐายาสนา คโต, 
มยา สตฺถุ อนุจฺฉวิกำ ทานำ อกตฺวา อนนุจฺฉวิกำ กตำ ภวิสฺสติ,  กปฺปิยภณฺฑำ อทตฺวา อกปฺปิยภณฺฑเมว ทินฺนำ ภวิสฺสติ, 
สตฺถารา เม กุปิเตน ภวิตพฺพำ,  ยสฺส กสฺสจิ นาม ทานานุรูปํ อนุโมทนำ กาตุำ วฏฺฏตีติ 

วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอตทโวจ  “กินฺนุ โข เม ภนฺเต ทาตพฺพยุตฺตกำ ทานำ น ทินฺนำ  
อุทาหุ ทานานุรูปํ กปฺปิยภณฺฑำ อทตฺวา อกปฺปิยภณฺฑเมว ทินฺนนฺติ. |

“กิเมตำ มหาราชาติ.

“น เม ตุมฺเหหิ ทานานุจฺฉวิกา อนุโมทนา กตาติ.

“มหาราช อนุจฺฉวิกเมว เต ทานำ ทินฺนำ, เอตำ หิ อสทิสทานำ นาม, เอกสฺส พุทฺธสฺส เอกวารเมว สกฺกา ทาตุำ, 
ปุน เอวรูปํ นาม ทานำ ทุทฺททนฺติ.

“อถ กสฺมา เม ภนฺเต ทานานุรูปํ อนุโมทนำ น กริตฺถาติ.

“ปริสาย อสุทฺธตฺตา มหาราชาติ.

“โก นุ โข ภนฺเต ปริสาย โทโสติ.
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[พระราชาทรงเนรเทศอมาตย์ช่ัว]

อถสฺส สตฺถา ทฺวินฺนำปิ อมจฺจานำ จิตฺตวารำ อาโรเจตฺวา กาเฬ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ อนุโมทนาย อกตภาวำ อาจิกฺขิ.

| ราชา “สจฺจำ กิร เต กาฬ เอวำ จินฺติตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจนฺติ วุตฺเต, 
“ตว สนฺตกำ อคฺคเหตฺวา มม ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ มยิ อตฺตโน สนฺตกำ เทนฺเต, ตุยฺหำปิ กา หานิ?๑  ยำ เต มยา ทินฺนำ, ตำ ทินฺนเมว โหตุ; 
รฏฺฐโต ปน เม นิกฺขมาติ ตำ รฏฺฐา นีหริตฺวา ชุณฺหำ ปกฺโกสาเปตฺวา 

“สจฺจำ กิร เต เอวำ จินฺติตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจนฺติ วุตฺเต, “สาธุ มาตุล, ปสนฺโนสฺมิ,  
ตฺวำ มม รชฺชำ คเหตฺวา มยา ทินฺนนิยาเมเนว สตฺต ทิวสานิ ทานำ เทหีติ 

ตสฺส สตฺตาหำ รชฺชำ นิยฺยาเทตฺวา สตฺถารำ อาห “ปสฺสถ ภนฺเต พาลสฺส การณำ, มยา เอวำ ทินฺเน ทาเน ปหารำ อทาสีติ. |

[คนตระหน่ี ไปเทวโลกไม่ได้]

สตฺถา “อาม มหาราช, พาลา นาม ปรสฺส ทานำ อนภินนฺทิตฺวา ทุคฺคติปรายนา โหนฺติ, 
ธีรา ปน ปเรสำปิ ทานำ อนุโมทิตฺวา สคฺคปรายนา เอว โหนฺตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“น เว กทริยา เทวโลกำ วชนฺติ, 
พาลา หเว นปฺปสำสนฺติ ทานำ, 
ธีโร จ ทานำ อนุโมทมาโน 
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถาติ. 

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “กทริยาติ: ถทฺธมจฺฉริโน.

พาลาติ: อิธโลกปรโลกตฺถำ อชานนกา.

ธีโรติ: ปณฺฑิโต.

สุขี ปรตฺถาติ: เตเนว โส ทานานุโมทนปุญฺเญน ปรโลเก ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมาโน สุขี โหตีติ.

เทสนาวสาเน ชุณฺโห โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

ชุณฺโห โสตาปนฺโน หุตฺวา สตฺตาหำ รญฺโญ ทินฺนนิยาเมเนว ทานำ อทาสีติ.

อสทิสทานวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. ปีฬา.
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๑๑. อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ.
“ปฐพฺยา เอกรชฺเชนาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กาลำ นาม อนาถปิณฺฑิกสฺส ปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[บิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรม]

โส กิร ตถาวิธสฺส สทฺธาสมฺปนฺนสฺส เสฏฺฐิโน ปุตฺโต หุตฺวา  เนว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตุำ, น เคหำ อาคตกาเล ทฏฺฐุำ, น ธมฺมำ โสตุำ, 
น สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจำ กาตุำ อิจฺฉติ;  ปิตรา “มา เอวำ ตาต กรีติ วุตฺโตปิ ตสฺส วจนำ น สุณาติ.

อถสฺส ปิตา จินฺเตสิ “อยำ เอวรูปํ ทิฏฺฐึ คเหตฺวา วิจรนฺโต อวีจิปรายโน ภวิสฺสติ; 
น โข ปน เม ตำ ปฏิรูปํ, ยำ มยิ ปสฺสนฺเต มม ปุตฺโต นิรยำ คจฺเฉยฺย;  
อิมสฺมึ โข ปน โลเก ธนทาเนน อนภิชฺฌนกสตฺโต นาม นตฺถิ, ธเนน นำ ภินฺทิสฺสามีติ.

อถ นำ อาห “ตาต อุโปสถิโก หุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา เอหิ, กหาปณสตำ เต ทสฺสามีติ.

“ทสฺสถ ตาตาติ.

“ทสฺสามิ ปุตฺตาติ.

โส ยาวตติยำ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา อุโปสถิโก หุตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

ธมฺมสฺสวเนน ปนสฺส กิจฺจำ นตฺถิ; ยถาผาสุกฏฺฐาเน สยิตฺวา ปาโตว เคหำ อคมาสิ.

อถสฺส ปิตา “ปุตฺโต เม อุโปสถิโก อโหสิ, สีฆมสฺส ยาคุอาทีนิ อาหรถาติ วตฺวา ทาเปสิ.

โส “กหาปณำ อคฺคเหตฺวา น ภุญฺชิสฺสามีติ อาหารำ ปฏิกฺขิปิ.

อถสฺส ปิตา ปีฬำ อสหนฺโต กหาปณภณฺฑิกำ ทาเปสิ.๑

โส ตำ หตฺเถน คเหตฺวาว อาหารำ ปริภุญฺชิ.

อถ นำ ปุนทิวเส เสฏฺฐี “ตาต กหาปณสหสฺสำ เต ทสฺสามิ; สตฺถุ ปุรโต ฐตฺวา เอกเมว ธมฺมปทำ อุคฺคณฺหิตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ เปเสสิ.

โส วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต ฐตฺวา เอกเมว ธมฺมปทำ อุคฺคณฺหิตฺวา ปลายิตุกาโม อโหสิ.

อถสฺส สตฺถา อสลฺลกฺขณาการำ อกาสิ.

โส ตำ ปทำ อสลฺลกฺเขตฺวา “อุปริปทำ อุคฺคณฺหิสฺสามีติ ฐตฺวา อสฺโสสิเยว.

“อุคฺคณฺหิสฺสามีติ สุณนฺตาว กิร สกฺกจฺจำ สุณนฺติ นาม.

เอวญฺจ นาม สุณนฺตานำ ธมฺโม โสตาปตฺติมคฺคาทโย เทติ.

โสปิ “อุคฺคณฺหิสฺสามีติ สุณาติ.

สตฺถาปิสฺส อสลฺลกฺขณาการำ กโรติ.

โส “อุปริปทำ อุคฺคณฺหิสฺสามีติ ฐตฺวา สุณนฺโตว โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาติ.

๑ “อทาสีติ ภวิตพพฺำ.
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[บรรลุโสดาปัตติผลแลว้ไม่รับค่าจ้าง]

โส ปุนทิวเส พุทฺธปฺปมุเขน ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึเยว สาวตฺถึ ปาวิสิ.

มหาเสฏฺฐี ตำ ทิสฺวาว “อชฺช เม ปุตฺตสฺส อากาโร รุจฺจตีติ จินฺเตสิ.

ตสฺสปิ เอตทโหสิ “อโห วต เม ปิตา อชฺช สตฺถุ สนฺติเก กหาปเณ น ทเทยฺย, กหาปณการณา มยฺหำ อุโปสถิกภาวำ ปฏิจฺฉาเทยฺยาติ.

สตฺถา ปนสฺส หีโย กหาปณการณา อุโปสถิกภาวำ อญฺญาสิ.

มหาเสฏฺฐี พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ยาคุำ ทาเปตฺวา๑ ปุตฺตสฺสปิ ทาเปสิ.๒

โส นิสีทิตฺวา ตุณฺหีภูโตว ยาคุำ ปิวิ ขาทนียำ ขาทิ ภตฺตำ ภุญฺชิ.

มหาเสฏฺฐี สตฺถุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปุตฺตสฺส ปุรโต สหสฺสภณฺฑิกำ ฐปาเปตฺวา 
“ตาต อหำ ‘สหสฺสำ เต ทสฺสามีติ วตฺวา อุโปสถำ สมาทเปตฺวา วิหารำ ปหิณึ,๓ อิทนฺเต สหสฺสนฺติ.

โส สตฺถุ ปุรโต กหาปเณ ทียมาเน ทิสฺวา ลชฺชนฺโต “อลำ เม กหาปเณหีติ วตฺวา “คณฺห ตาตาติ วุจฺจมาโนปิ น คณฺหิ.

[โสดาปัตติผล เลิศกว่าสมบัติทุกอยา่ง]

อถสฺส ปิตา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต อชฺช เม ปุตฺตสฺส อากาโร รุจฺจตีติ วตฺวา, “กึ มหาเสฏฺฐีติ วุตฺเต, 
“มยา เอส ปุริมทิวเส ‘กหาปณสตำ เต ทสฺสามีติ วตฺวา วิหารำ เปสิโต ปุนทิวเส กหาปเณ อคฺคเหตฺวา ภุญฺชิตุำ น อิจฺฉิ; 
อชฺช ปน ทียมาเนปิ กหาปเณ น อิจฺฉตีติ อาห.

สตฺถา “อาม มหาเสฏฺฐิ, อชฺช ตว ปุตฺตสฺส จกฺกวตฺติสมฺปตฺติโตปิ เทวโลกพฺรหฺมโลกสมฺปตฺตีหิปิ โสตาปตฺติผลเมว วรนฺติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“ปฐพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา 
สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผลำ วรนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปฐพฺยา เอกรชฺเชนาติ: จกฺกวตฺติรชฺเชน.

สคฺคสฺส คมเนน วาติ: ฉพฺพีสติวิธสฺส สคฺคสฺส อธิคมเนน.

สพฺพโลกาธิปจฺเจนาติ: เอตสฺมึ เอตฺตเก โลเก นาคสุปณฺณเวมานิกเปเตหิ สทฺธึ สพฺพสฺมึ โลเก อาธิปจฺเจน.

โสตาปตฺติผลำ วรนฺติ: ยสฺมา เอตฺตเก ฐาเน รชฺชำ กาเรตฺวาปิ นิรยาทีหิ อมุตฺโตว โหติ, 
โสตาปนฺโน ปน ปิหิตาปายทฺวาโร หุตฺวา สพฺพทุพฺพโลปิ อฏฺฐเม ภเว น นิพฺพตฺตติ; ตสฺมา โสตาปตฺติผลเมว วรำ อุตฺตมนฺติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ.

๑ ทตฺวา.
๒ “ทาสีติ ยุตฺตตรำ.
๓ กตฺถจิ โปตฺถเก “ตาต มยา ตฺวำ ‘สหสฺสำ ทสฺสามีติ วตฺวา อุโปสถำ สมาทาเปตฺวา วหิารำ ปหิโตติ เอวำ กมฺมวาจกำ วากฺยำ กตำ.
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โลกวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

เตรสโม วคฺโค.
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๑๔. พุทฺธวคฺควณฺณนา  
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๑. มารธีตาวตฺถุ.
“ยสฺส ชิตนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โพธิมณฺเฑ วิหรนฺโต มารธีตโร อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์หาสามีให้ลกูสาว]

เทสนำ ปน สาวตฺถิยำ สมุฏฺฐาเปตฺวา ปุน กุรุรฏฺเฐ มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส กเถสิ.

กุรุรฏฺเฐ กิร มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส ธีตา มาคนฺทิยาเยว นาม อโหสิ อุตฺตมรูปธรา.

ตำ ปฏฺฐยมานา อเนกพฺราหฺมณมหาสาลา เจว ขตฺติยมหาสาลา จ “ธีตรำ โน เทตูติ มาคนฺทิยสฺส ปหิณึสุ. 

โสปิ “น ตุมฺเห มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิกาติ สพฺเพ ปฏิกฺขิปิเยว.

อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ มาคนฺทิยพฺราหฺมณำ ทิสฺวา “กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ อุป
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณสฺส จ พฺราหฺมณิยา จ ติณฺณำ มคฺคผลานำ อุปนิสฺสยำ อทฺทส.

พฺราหฺมโณปิ พหิคาเม นิพทฺธำ อคฺคึ ปริจรติ.

สตฺถา ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ตำ ฐานำ อคมาสิ.

พฺราหฺมโณ สตฺถุ รูปสิรึ โอโลเกนฺโต “อิมสฺมึ โลเก อิมินา สทิโส ปุริโส นาม นตฺถิ, อยำ มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิโก, อิมสฺส ธีตรำ ทสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา สตฺถารำ อาห “สมณ มม เอกา ธีตา อตฺถิ, อหำ ตสฺสา อนุจฺฉวิกำ ปุริสำ อปสฺสนฺโต ตำ น กสฺสจิ อทาสึ, ตฺวำ ปนสฺสา อนุจฺฉวิโก,
อหำ เต ธีตรำ ปาทปริจาริกำ กตฺวา ทาตุกาโม; ยาว นำ อาเนมิ, ตาว อิเธว ติฏฺฐาหีติ.

สตฺถา ตสฺส กถำ สุตฺวา เนว อภินนฺทิ น ปฏิกฺโกสิ.

[รอยพระบาทจะปรากฏเพราะทรงอธิษฐาน]

พฺราหฺมโณปิ เคหำ คนฺตฺวา พฺราหฺมณึ อาห “โภติ อชฺช เม ธีตุ อนุจฺฉวิโก ปุริโส ทิฏฺโฐ, ตสฺส นำ ทสฺสามาติ 
ธีตรำ อลงฺการาเปตฺวา อาทาย พฺราหฺมณิยา สทฺธึ ตำ ฐานำ อคมาสิ.

มหาชโนปิ กุตูหลชาโต นิกฺขมิ.

สตฺถา พฺราหฺมเณน วุตฺตฏฺฐาเน อฏฺฐตฺวา ตตฺถ ปทเจติยำ ทสฺเสตฺวา อญฺญสฺมึ ฐาเน อฏฺฐาสิ.

พุทฺธานำ กิร ปทเจติยำ “อิทำ อสุโก นาม ปสฺสตูติ อธิฏฺฐหิตฺวา อกฺกนฺตฏฺฐาเนเยว ปญฺญายติ.  เสสฏฺฐาเน ตำ ปสฺสนฺโต นาม นตฺถิ.

พฺราหฺมโณ อตฺตนา สทฺธึ คจฺฉมานาย พฺราหฺมณิยา “กหำ โสติ ปุฏฺโฐ  
“อิมสฺมึ ฐาเน ติฏฺฐาหีติ ตำ อวจนฺติ  โอโลเกนฺโต ปทวลญฺชำ ทิสฺวา “อิทมสฺส ปทนฺติ ทสฺเสสิ.

[รอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลกัษณะของคน]

สา ลกฺขณมนฺตกุสลตาย “น อิทำ พฺราหฺมณ กามโภคิโน ปทนฺติ วตฺวา, พฺราหฺมเณน “โภติ ตฺวำ อุทกจาฏิมฺหิ สุำสุมารำ ปสฺสสิ, 
มยา โส [สมโณ] ‘ธีตรำ เต ทสฺสามีติ วุตฺโต, เตนาปิ เม อธิวาสิตนฺติ วุตฺเต, 
“พฺราหฺมณ กิญฺจาปิ ตฺวำ เอวำ วเทสิ, อิทำ ปน นิกฺกิเลสสฺเสว ปทนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
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“รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิกำ ปทำ ภเว, 
ทุฏฺฐสฺส โหติ สหสานุปีฬิตำ, 
มุฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิตำ ปทำ, 
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสำ ปทนฺติ.

อถ นำ พฺราหฺมโณ “โภติ มา วิรวิ, ตุณฺหีภูตา เอหีติ คจฺฉนฺโต สตฺถารำ ทิสฺวา “อยำ โส ปุริโสติ ตสฺสา ทสฺเสตฺวา 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “สมณ ธีตรำ๑ ทสฺสามีติ อาห.

สตฺถา “น เม ตว ธีตาย๒ อตฺโถติ อวตฺวา “พฺราหฺมณ เอกำ เต การณำ กเถสฺสามิ, สุณิสฺสสีติ วตฺวา, 
“กเถหิ [โภ] สมณ, สุณิสฺสามีติ วุตฺเต, อภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย อตีตำ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ: 

ตตฺรายำ สงฺเขปกถา:

“มหาสตฺโต รชฺชสิรึ ปหาย กณฺฐกำ อภิรุยฺห ฉนฺนสหาโย อภินิกฺขมนฺโต 
นครทฺวาเร ฐิเตน มาเรน “สิทฺธตฺถ นิวตฺตสฺสุ, อิโต เต สตฺตเม ทิวเส จกฺกรตนำ ปาตุภวิสฺสตีติ วุตฺเต, 
“อหำเปตำ มาร ชานามิ, น ปน เม เตน อตฺโถติ อาห.

“อถ กิมตฺถาย นิกฺขมสีติ.

“สพฺพญฺญุตญฺญาณตฺถายาติ.

“เตนหิ สเจ อชฺชโต ปฏฺฐาย กามวิตกฺกาทีนำ เอกำปิ วิตกฺกำ วิตกฺเกสฺสสิ, ชานิสฺสามิ เต กตฺตพฺพนฺติ [อาห].

โส ตโต ปฏฺฐาย โอตาราเปกฺโข สตฺต วสฺสานิ มหาสตฺตำ อนุพนฺธิ.

สตฺถาปิ ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิกำ จริตฺวา ปจฺจตฺตำ ปุริสการำ นิสฺสาย โพธิมูเล สพฺพญฺญุตญฺญาณำ ปฏิวิชฺฌิตฺวา 
วิมุตฺติสุขำ ปฏิสำเวทยมาโน ปญฺจเม สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสีทิ.

[มารเสียใจ เพราะพระองค์ตรัสรู้]

ตสฺมึ สมเย มาโร “อหำ เอตฺตกำ กาลำ อนุพนฺธิตฺวา โอตาราเปกฺโขปิ อิมสฺส กิญฺจิ ขลิตำ นาทฺทสำ, อติกฺกนฺโตทานิ เอส มม วิสยนฺติ 
โทมนสฺสปฺปตฺโต มหามคฺเค นิสีทิ.

อถสฺส “ตณฺหา อรตี ราคาติ อิมา ติสฺโส ธีตโร “ปิตา โน น ปญฺญายติ, กหำ นุโข เอตรหีติ  
โอโลกยมานา  ตำ ตถา นิสินฺนำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา “กสฺมา ตาต ทุกฺขี ทุมฺมโนสีติ ปุจฺฉึสุ.

โส ตาสำ ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

อถ นำ ตา อาหำสุ “ตาต มา จินฺตยิตฺถ, มยำ ตำ อตฺตโน วเส กตฺวา อาเนสฺสามาติ.

“น สกฺกา อมฺมา เอส เกนจิ วเส กาตุนฺติ.

“ตาต มยำ อิตฺถิโย นาม อิทาเนว นำ ราคปาสาทีหิ พนฺธิตฺวา อาเนสฺสาม, ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถาติ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ปาเท เต สมณ ปริจาเรมาติ อาหำสุ.

๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “เตติ อตฺถิ.
๒ “ธีตราติ ยตฺุตตรำ.
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[ธิดามารประเล้าประโลมพระศาสดา]

สตฺถา เนว ตาสำ วจนำ มนสากาสิ, น อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกสิ.

ปุน มารธีตโร “อุจจาวโจ โข ปุริสานำ อธิปฺปาโย, เกสญฺจิ กุมาริกาสุ เปมำ โหติ, เกสญฺจิ ปฐมวเย ฐิตาสุ, เกสญฺจิ มชฺฌิมวเย ฐิตาสุ, 
เกสญฺจิ ปจฺฉิมวเย ฐิตาสุ; นานปฺปกาเรหิ ตำ ปโลภิสฺสามาติ เอเกกา กุมาริกาวณฺณาทิวเสน สตำ สตำ อตฺตภาเว อภินิมฺมินิตฺวา 
กุมาริกาโย อวิชาตา สกึวิชาตา ทุวิชาตา มชฺฌิมิตฺถิโย มหลฺลกิตฺถิโย จ หุตฺวา ฉกฺขตฺตุำ ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ปาเท เต สมณ ปริจาเรมาติ อาหำสุ.

ตำปิ ภควา น มนสากาสิ, ยถา ตำ อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย อธิมุตฺโตติ.

อถ สตฺถา เอตฺตเกนาปิ ตา อนุคจฺฉนฺติโย “อเปถ,  กึ ทิสฺวา เอวำ วายมถ?  เอวรูปํ นาม อวีตราคานำ ปุรโต กาตุำ วฏฺฏติ, 
ตถาคตสฺส ปน ราคาทโย ปหีนา, เกน มำ การเณน อตฺตโน วเส เนสฺสถาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ยสฺส ชิตำ นาวชิยติ, 
ชิตมสฺส โนยาติ โกจิ โลเก, 
ตำ พุทฺธมนนฺตโคจรำ 
อปทำ เกน ปเทน เนสฺสถ?

ยสฺส ชาลินี วิสตฺติกา 
ตณฺหา นตฺถิ กุหิญฺจิ เนตเว, 
ตำ พุทฺธมนนฺตโคจรำ 
อปทำ เกน ปเทน เนสฺสถาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยสฺส ชิตำ นาวชิยตีติ: ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เตน เตน มคฺเคน ชิตำ ราคาทิกฺกิเลสชาตำ 
ปุน อสมุทาจรณโต นาวชิยติ ทุชฺชิตำ นาม น โหติ.

โนยาตีติ: น อุยฺยาติ,  ยสฺส ชิตำ กิเลสชาตำ ราคาทีสุ โกจิ เอกกฺกิเลโสปิ โลเก ปจฺฉโต นิวตฺติ นาม น โหติ, นานุพนฺธตีติ อตฺโถ.

อนนฺตโคจรนฺติ: อนนฺตารมฺมณสฺส สพฺพญฺญุตญฺญาณสฺส วเสน อปริยนฺตโคจรำ.

เกน ปเทนาติ: ยสฺส ราคปทาทีสุ เอกปทำปิ นตฺถิ, ตำ ตุมฺเห เกน ปเทน เนสฺสถ๑: 
พุทฺธสฺส ปน เอกปทำปิ นตฺถิ, ตำ อปทำ พุทฺธำ ตุมฺเห เกน ปเทน เนสฺสถ?

ทุติยคาถายำ 
ตณฺหา นาเมสา สำสิพฺพิตปริสิพฺพิตปริโยนทฺธตฺเถน ชาลมสฺสา อตฺถีติปิ ชาลการิกาติปิ ชาลูปมาติปิ ชาลินี, 
รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ วิสตฺตตาย วิสาหารตาย วิสปุปฺผตาย วิสผลตาย วิสปริโภคตาย วิสตฺติกา; 
สา เอวรูปา ตณฺหา ยสฺส กุหิญฺจิ ภเว เนตุำ นตฺถิ, ตำ ตุมฺเห อปทำ พุทฺธำ เกน ปเทน เนสฺสถาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหูนำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

มารธีตโรปิ ตตฺเถว อนฺตรธายึสุ.

๑ สี. ยุ. ยสฺส หิ ราคปทาทีสุ เอกปทมฺปิ อตฺถิ, ตำ ตุมฺเห เตน ปเทน เนสฺสถ.
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สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา 
“มาคนฺทิย อหำ ปุพฺเพ อิมา ติสฺโส มารธีตโร อทฺทสำ  เสมฺหาทีหิ อปลิพุทฺเธน สุวณฺณกฺขนฺธสทิเสน อตฺตภาเวน สมนฺนาคตา, 
ตทาปิ เม เมถุนสฺมึ ฉนฺโท นาโหสิ, 
ตว ปน ธีตุ สรีรำ ทฺวตฺตึสาการกุณปปริปูรำ พหิ จิตฺโต วิย อสุจิฆโฏ, สเจปิ มม ปาโท อสุจิมกฺขิโต ภเวยฺย, 
อยญฺจ อุมฺมารฏฺฐาเน ติฏฺเฐยฺย; ตถาปิสฺสา สรีรำ อหำ ปาทำ๑ น ผุเสยฺยนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ทิสฺวาน ตณฺหำ อรติญฺจ ราคำ 
นาโหสิ ฉนฺโท อปิ เมถุนสฺมึ, 
กิเมวิทำ มุตฺตกรีสปุณฺณำ, 
ปาทาปิ นำ สมฺผุสิตุำ น อิจฺเฉติ.

เทสนาวสาเน อุโภปิ ชายปติกา อนาคามิผเล ปติฏฺฐหึสูติ.

มารธีตาวตฺถุ.

๑ ยุ. ปาเทน.
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๒. ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ.
“เย ฌานปฺปสุตา ธีราติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สงฺกสฺสนครทฺวาเร พหู เทวมนุสฺเส อารพฺภ กเถสิ.

เทสนา ปน ราชคเห สมุฏฺฐิตา.

[เศรษฐีได้ไม้จันทน์ทําบาตร]

เอกสฺมึ หิ สมเย ราชคหเสฏฺฐี ปริสฺสยโมจนตฺถญฺเจว ปมาเทน ขลิตานิ อาภรณาทีนิ รกฺขณตฺถญฺจ ชาลกรณฺฑกำ ปริกฺขิปาเปตฺวา 
คงฺคาย อุทกกีฬำ กีฬิ.

อเถโก รตฺตจนฺทนรุกฺโข คงฺคาย อุปริตีเร ชาโต คงฺโคทเกน โธตมูโล ปติตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ปาสาเณสุ สมฺภญฺชมาโน วิปฺปกิริ.

ตโต เอกา ฆฏปฺปมาณา ฆฏิกา ปาสาเณหิ ฆำสิยมานา อุทกอูมีหิ โปถิยมานา มฏฺฐา หุตฺวา อนุปุพฺเพน วุยฺหมานา 
เสวาลปริโย นทฺธา อาคนฺตฺวา ตสฺส ชาเล ลคฺคิ.

เสฏฺฐี “กิเมตนฺติ วตฺวา “รุกฺขฆฏิกาติ สุตฺวา ตำ อาหราเปตฺวา “กินฺนาเมตนฺติ อุปธารณตฺถำ วาสิกณฺเณน ตจฺฉาเปสิ.

ตาวเทว อลตฺตกวณฺณำ รตฺตจนฺทนำ ปญฺญายิ.

เสฏฺฐี ปน เนว สมฺมาทิฏฺฐิ, น มิจฺฉาทิฏฺฐิ, มชฺฌตฺตธาตุโก.  

โส จินฺเตสิ “มยฺหำ เคเห รตฺตจนฺทนำ พหุ, กินฺนุ โข อิมินา กโรมีติ.

อถสฺส เอตทโหสิ “อิมสฺมึ โลเก “มยำ อรหนฺโตติ วตฺตาโร พหู, อหำ เอกำ อรหนฺตำปิ น ชานามิ; 
เคเห ภมำ โยเชตฺวา ปตฺตำ ลิขาเปตฺวา สิกฺกาย ฐเปตฺวา เวฬุปรมฺปราย สฏฺฐิหตฺถมตฺเต อากาเส โอลมฺพาเปตฺวา 
‘สเจ อรหา อตฺถิ, อากาเสนาคนฺตฺวา อิมำ คณฺหาตูติ วกฺขามิ; โย ตำ คเหสฺสติ, ตำ สปุตฺตทาโร สรณำ คมิสฺสามีติ.

โส จินฺติตนิยาเมเนว ปตฺตำ ลิขาเปตฺวา เวฬุปรมฺปราย อุสฺสาเปตฺวา “โย อิมสฺมึ โลเก อรหา, โส อากาเสนาคนฺตฺวา อิมำ ปตฺตำ คณฺหาตูติ 
อาห.

[ครูท้ัง ๖ อยากได้บาตรไม้จันทน์]

ฉ สตฺถาโร “อมฺหากำ เอส อนุจฺฉวิโก, อมฺหากเมว นำ เทหีติ วทึสุ.

โส “อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาถาติ อาห.

ฉฏฺเฐ ทิวเส นิคฺคณฺโฐ นาฏปุตฺโต อนฺเตวาสิเก เปเสสิ 
“คจฺฉถ, เสฏฺฐึ เอวำ วเทถ ‘อมฺหากำ อาจริยสฺส อนุจฺฉวิโก, มา อปฺปมตฺตกสฺส การณา อากาเสน อาคมนำ กริ, เทหิ กิเรตำ ปตฺตนฺติ.

เต คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ตถา วทึสุ.

เสฏฺฐี “อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหิตุำ สมตฺโถว คณฺหาตูติ อาห.
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[นาฏบุตรออกอุบายเอาบาตร]

นาฏปุตฺโต สยำ คนฺตุกาโม หุตฺวา อนฺเตวาสิกานำ สญฺญมทาสิ “อหำ เอกำ หตฺถญฺจ ปาทญฺจ อุกฺขิปิตฺวา อุปฺปติตุกาโม วิย ภวิสฺสามิ, 
ตุมฺเห มำ ‘อาจริย กึ กโรถ? ทารุมยปตฺตสฺส การณา ปฏิจฺฉนฺนำ อรหตฺตำ มหาชนสฺส มา ทสฺสยิตฺถาติ วตฺวา 
มำ หตฺเถสุ จ ปาเทสุ จ คเหตฺวา อากฑฺฒนฺตา ภูมิยำ ปาเตยฺยาถาติ.

โส ตตฺถ คนฺตฺวา เสฏฺฐึ อาห “มหาเสฏฺฐิ มยฺหำ อยำ ปตฺโต อนุจฺฉวิโก, อญฺเญสำ นานุจฺฉวิโก, 
มา เต อปฺปมตฺตกสฺส การณา มม อากาเส อุปฺปตนำ รุจฺจติ, เทหิ เม ปตฺตนฺติ.

“ภนฺเต อากาเสน อุปฺปติตฺวาว คณฺหาถาติ.

ตโต นาฏปุตฺโต “เตนหิ อเปถ อเปถาติ อนฺเตวาสิเก อปเนตฺวา “อากาเส อุปฺปติสฺสามีติ เอกำ หตฺถญฺจ ปาทญฺจ อุกฺขิปิ.

อถ นำ อนฺเตวาสิกา “อาจริย กินฺนาเมตำ กโรถ?  ฉวสฺส ทารุมยปตฺตสฺส การณา ปฏิจฺฉนฺนคฺคุเณน มหาชนสฺส ทสฺสิเตน โก อตฺโถติ 
ตำ หตฺถปาเทสุ คเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ภูมิยำ ปาเตสุำ.

โส เสฏฺฐึ อาห “มหาเสฏฺฐิ อิเม เม อุปฺปติตุำ น เทนฺติ, เทหิ เม ปตฺตนฺติ.

“อุปฺปติตฺวาว คณฺหาถ ภนฺเตติ.

เอวำ ติตฺถิยา ฉ ทิวสานิ วายมิตฺวาปิ ตำ ปตฺตำ น ลภึสุเยว.

[ชาวเมืองเข้าใจว่า ไม่มีพระอรหันต์]

สตฺตเม ทิวเส อายสฺมโต จ มหาโมคฺคลฺลานสฺส อายสฺมโต จ ปิณฺโฑลภารทฺวาชสฺส “ราชคเห ปิณฺฑาย จริสฺสามาติ คนฺตฺวา 
เอกสฺมึ ปิฏฺฐิปาสาเณ ฐตฺวา จีวรำ ปารุปนกาเล  ธุตฺตกา กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อมฺโภ ปุพฺเพ ฉ สตฺถาโร ‘โลเก มยำ อรหนฺตมฺหาติ วทึสุ. 
ราชคหเสฏฺฐิโน ปน ปตฺตำ อุสฺสาเปตฺวา ‘สเจ อรหา อตฺถิ, อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาตูติ วทนฺตสฺส, อชฺช สตฺตโม ทิวโส. 
เอโกปิ ‘อหำ อรหาติ อากาเส อุปฺปตนฺโต นาม นตฺถิ;  อชฺช โน โลเก อรหนฺตานำ นตฺถิภาโว ญาโตติ.

ตำ กถำ สุตฺวา อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมนฺตำ ปิณฺโฑลภารทฺวาชำ อาห “สุตนฺเต อาวุโส ภารทฺวาช อิเมสำ วจนำ, 
อิเม พุทฺธสาสนำ ปริคฺคณฺหนฺตา วิย วทนฺติ; ตฺวญฺจ มหิทฺธิโก มหานุภาโว, คจฺเฉตำ ปตฺตำ อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาหีติ.

“อาวุโส โมคฺคลฺลาน ตฺวำ อิทฺธิมนฺตานำ อคฺโค, ตฺวำ เอตำ คณฺหาหิ;  ตยิ ปน อคฺคณฺหนฺเต, อหำ คณฺหิสฺสามีติ.

[พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์]

“คณฺหาวุโสติ เอวำ วุตฺเต, อายสฺมา ปิณฺโฑลภารทฺวาโช อภิญฺญาปาทกำ จตุตฺถชฺฌานำ สมาปชฺชิตฺวา วุฏฺฐาย 
ติคาวุตำ ปิฏฺฐิปาสาณำ ปาทนฺเตน ปริจฺฉินฺทนฺโต ตูลปิจุ วิย อากาเส อุฏฺฐาเปตฺวา ราชคหนครสฺส อุปริ สตฺตกฺขตฺตุำ อนุปริยายิ.

โส ติคาวุตปฺปมาณสฺส นครสฺส ปิธานำ วิย ปญฺญายิ.

นครวาสิโน “ปาสาโณ โน อวตฺถริตฺวา คณฺหาตีติ ภีตา สุปฺปาทีนิ มตฺถเก กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ นิลียึสุ.

สตฺตเม วาเร เถโร ปิฏฺฐิปาสาณำ ภินฺทิตฺวา อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

มหาชโน เถรำ ทิสฺวา “ภนฺเต ปิณฺโฑลภารทฺวาช ตว ปาสาณำ ทฬฺหำ กตฺวา คณฺห, มา โน สพฺเพ นาสยีติ.

เถโร ปาสาณำ ปาทนฺเตน ขิปิตฺวา วิสฺสชฺเชสิ.
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โส คนฺตฺวา ยถาฐาเนเยว ปติฏฺฐาสิ.

เถโร เสฏฺฐิสฺส เคหมตฺถเก อฏฺฐาสิ.

ตำ ทิสฺวา เสฏฺฐี อุเรน นิปฺปชฺชิตฺวา, “โอตรถ สามีติ วตฺวา อากาสโต โอติณฺณำ เถรำ นิสีทาเปตฺวา ปตฺตำ โอตาราเปตฺวา 
จตุมฺมธุรปุณฺณำ กตฺวา เถรสฺส อทาสิ.

เถโร ปตฺตำ คเหตฺวา วิหาราภิมุโข ปายาสิ.

อถสฺส เย อรญฺเญ คตา วา คามคตา วา ปาฏิหาริยำ น ปสฺสึสุ,  
เต สนฺนิปติตฺวา “ภนฺเต อมฺหากำปิ ปาฏิหาริยำ ทสฺเสหีติ เถรำ อนุพนฺธึสุ.

โส เตสำ เตสำ ปาฏิหาริยำ ทสฺเสนฺโต วิหารำ อคมาสิ.

[พระศาสดาทรงห้ามภิกษุทําปาฏิหาริย์]

สตฺถา ตำ อนุพนฺธิตฺวา อุนฺนทนฺตสฺส มหาชนสฺส สทฺทำ สุตฺวา “อานนฺท กสฺเสโส สทฺโทติ ปุจฺฉิตฺวา 
“ภนฺเต ปิณฺโฑลภารทฺวาเชน อากาเส อุปฺปติตฺวา จนฺทนปตฺโต คหิโต, ตสฺส สนฺติเก เอโส สทฺโทติ สุตฺวา 
ปิณฺโฑลภารทฺวาชำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตยา เอวำ กตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา “สจฺจำ ภนฺเตติ วุตฺเต, “กสฺมา เต ภารทฺวาช เอวำ กตนฺติ เถรำ 
วิครหิตฺวา  ตำ ปตฺตำ ขณฺฑาขณฺฑำ เภทาเปตฺวา ภิกฺขูนำ อญฺชนปึสนตฺถาย ทาเปตฺวา 
ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสิ.

| ติตฺถิยาปิ “สมโณ กิร โคตโม ตำ ปตฺตำ เภทาเปตฺวา ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสีติ สุตฺวา 
“สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ปญฺญตฺตำ สิกฺขาปทำ ชีวิตเหตุปิ นาติกฺกมนฺติ, สมโณปิ โคตโม ตำ รกฺขิสฺสเตว, อิทานิ อมฺเหหิ โอกาโส 
ลทฺโธติ นครวีถีสุ อาโรเจนฺตา วิจรึสุ, 

“มยำ อตฺตโน คุณำ รกฺขนฺตา ปุพฺเพ ทารุมยปตฺตสฺส การณา อตฺตโน คุณำ มหาชนสฺส น ทสฺสยิมฺหา, 
สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ปตฺตสฺส การณา อตฺตโน คุณำ มหาชนสฺส ทสฺเสสุำ,  
สมโณ โคตโม อตฺตโน ปณฺฑิตตาย ตำ ปตฺตำ เภทาเปตฺวา สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสิ, อิทานิ มยำ เตเนว สทฺธึ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามาติ วทึสุ. |

[พระศาสดาทรงประสงค์จะทําปาฏิหาริย์]

ราชา พิมฺพิสาโร ตำ กถำ สุตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา “ตุมฺเหหิ กิร ภนฺเต ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตนฺติ.

“อาม มหาราชาติ.

“อิทานิ ติตฺถิยา ‘ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามาติ วทนฺติ, กินฺทานิ กริสฺสถาติ.

“เตสุ กโรนฺเตสุ, กริสฺสามิ มหาราชาติ.

“นนุ ตุมฺเหหิ สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตนฺติ.

“นาหำ มหาราช อตฺตโน สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสึ,  ตเมว สาวกานำ ปญฺญตฺตนฺติ.

“ตุมฺเห ฐเปตฺวา อญฺญตฺถ สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตำ นาม โหติ ภนฺเตติ.

“เตนหิ มหาราช ตเมเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ,  อตฺถิ ปน เต มหาราช วิชิเต อุยฺยานนฺติ.
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“อตฺถิ ภนฺเตติ.

“สเจ เต มหาราช อุยฺยาเน มหาชโน อมฺพาทีนิ ขาเทยฺย, กิมสฺส กตฺตพฺพนฺติ.

“ทณฺโฑ ภนฺเตติ.

“ตฺวำ ปน ขาทิตุำ ลภสีติ.

“อาม ภนฺเต, มยฺหำ ทณฺโฑ นตฺถิ, อหำ อตฺตโน สนฺตกำ ขาทิตุำ ลภามีติ.

“มหาราช ยถา ตว ติโยชนสติเก รชฺเช อาณา ปวตฺตติ, อตฺตโน อุยฺยาเน อมฺพาทีนิ ขาทนฺตสฺส ทณฺโฑ นตฺถิ, อญฺเญสำ ปน อตฺถิ; 
เอวำ มมปิ จกฺกวาฬโกฏิสตสหสฺเส อาณา ปวตฺตติ, อตฺตโน สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา อติกฺกโม นาม นตฺถิ, อญฺเญสำ ปน อตฺถิ; 
กริสฺสามหำ ปาฏิหาริยนฺติ.

ติตฺถิยา ตำ กถำ สุตฺวา “อิทานิมฺห นฏฺฐา, สมเณน กิร โคตเมน สาวกานญฺเญว สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตำ, น อตฺตโน; 
สยเมว กิร ปาฏิหาริยำ กตฺตุกาโม; กินฺนุ โข กโรมาติ มนฺตยึสุ.

ราชา สตฺถารำ ปุจฺฉิ “ภนฺเต กทา ปาฏิหาริยำ กริสฺสถาติ.

“อิโต จาตุมฺมาสจฺจเยน อาสาฬฺหปุณฺณมายำ มหาราชาติ.

“กตฺถ กริสฺสถ ภนฺเตติ.

“สาวตฺถึ นิสฺสาย มหาราชาติ.

“กสฺมา ปน สตฺถา เอวำ ทูรฏฺฐานำ อปทิสตีติ.

“ยสฺมา ตำ สพฺพพุทฺธานำ มหาปาฏิหาริยกรณฏฺฐานำ;  อปิจ มหาชนสฺส สนฺนิปาตตฺถายปิ ทูรฏฺฐานเมว อปทิสตีติ.

ติตฺถิยา ตำ กถำ สุตฺวา “อิโต กิร จตุนฺนำ มาสานำ อจฺจเยน สมโณ โคตโม สาวตฺถิยำ ปาฏิหาริยำ กริสฺสติ, 
อิทานิ ตำ อมุญฺจิตฺวาว อนุพนฺธิสฺสาม.  มหาชโน อมฺเห ทิสฺวา ‘กิมิทนฺติ ปุจฺฉิสฺสติ.  
อถสฺส วกฺขาม ‘มยำ ‘สมเณน โคตเมน สทฺธึ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามาติ วทิมฺหา.  โส ปลายติ, มยมสฺส ปลายิตุำ อทตฺวา อนุพนฺธามาติ.

สตฺถา ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา นิกฺขมิ.

ติตฺถิยาปิสฺส ปจฺฉโตว นิกฺขมิตฺวา ภตฺตกิจฺจฏฺฐาเน วสนฺติ.

วสิตฏฺฐาเน ปุนทิวเส ปาตราสำ กโรนฺติ.

เต มนุสฺเสหิ “กิมิทนฺติ ปุจฺฉิตา เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว อาโรเจนฺติ.

มหาชโนปิ “ปาฏิหาริยำ ปสฺสิสฺสามาติ อนุพนฺธิ.

สตฺถา อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ ปาปุณิ.

[เดียรถีย์เตรียมทําปาฏิหารยิ์แข่ง]

ติตฺถิยาปิ เตน สทฺธึเยว คนฺตฺวา อุปฏฺฐาเก สมาทเปตฺวา สตสหสฺสำ ลภิตฺวา ขทิรตฺถมฺเภหิ มณฺฑปํ กาเรตฺวา นีลุปฺปเลหิ ฉาทาเปตฺวา 
“อิธ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามาติ นิสีทึสุ.

อถ ราชา ปเสนทิโกสโล สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต ติตฺถิเยหิ มณฺฑโป การิโต, อหำปิ ตุมฺหากำ มณฺฑปํ กาเรมีติ.
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“อลำ มหาราช, อตฺถิ มยฺหำ มณฺฑปการโกติ.

“ภนฺเต มำ ฐเปตฺวา โก อญฺโญ กาตุำ สกฺขิสฺสตีติ.

“สกฺโก เทวราชาติ.

“กหำ ปน ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสถาติ.

“คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล มหาราชาติ.

ติตฺถิยา “อมฺพรุกฺขมูเล กิร ปาฏิหาริยำ กริสฺสตีติ สุตฺวา อตฺตโน อุปฏฺฐากานำ อาโรเจตฺวา โยชนพฺภนฺตเร ฐาเน 
อนฺตมโส ตทหุชาตำปิ อมฺพโปตกำ อุปฺปาฏาเปตฺวา อรญฺเญ ขิปาเปสุำ.

สตฺถา อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส อนฺโตนครำ ปาวิสิ.

รญฺโญ อุยฺยานปาโล คณฺโฑ นาม เอกำ ปิงฺคลกิปิลฺลิเกหิ กตปตฺตปุฏสฺส อนฺตเร มหนฺตำ อมฺพปกฺกำ ทิสฺวา 
ตสฺส คนฺธรสโลเภน สมฺปตนฺเต วายเส ปลาเปตฺวา รญฺโญ อตฺถาย อาทาย คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สตฺถารำ ทิสฺวา จินฺเตสิ 
“ราชา อิมำ อมฺพำ ขาทิตฺวา มยฺหำ อฏฺฐ วา โสฬส วา กหาปเณ ทเทยฺย,  ตำ เม เอกสฺมึ อตฺตภาเว ชีวิตวุตฺติยา นาลำ; 
สเจ ปนาหำ สตฺถุ อิมำ ทสฺสามิ, อปริยนฺตำ เม กาลำ หิตาวหำ ภวิสฺสตีติ.

โส ตำ อมฺพำ สตฺถุ อุปนาเมสิ.

สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกสิ.

อถสฺส เถโร จาตุมฺมหาราชทตฺติยำ ปตฺตำ นีหริตฺวา หตฺเถ ฐเปสิ.

สตฺถา ปตฺตำ อุปนาเมตฺวา อมฺพำ ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว นิสีทนาการำ ทสฺเสสิ.

เถโร จีวรำ ปญฺญเปตฺวา อทาสิ.

อถสฺส ตสฺมึ นิสินฺนสฺส เถโร ปานียำ ปริสฺสาเวตฺวา ตำ อมฺพปกฺกำ มทฺทิตฺวา ปานกำ กตฺวา อทาสิ.

สตฺถา อมฺพปานกำ ปิวิตฺวา คณฺฑำ อาห “อิมำ อมฺพฏฺฐึ อิเธว ปํสุำ วิยูหิตฺวา โรเปหีติ.

โส ตถา อกาสิ.

[ประวัติคัณฑามพพฤกษ์]

สตฺถา ตสฺส อุปริ หตฺถำ โธวิ.

หตฺเถ โธตมตฺเตเยว, นงฺคลสีสมตฺตกฺขนฺโธ หุตฺวา อนุปุพฺเพน ปณฺณาสหตฺโถ อมฺพรุกฺโข อุฏฺฐหิ.

จตูสุ ทิสาสุ เอเกกา อุทฺธำ เอกาติ ปญฺจ มหาสาขา ปณฺณาสปณฺณาสหตฺถาว อเหสุำ.

โส ตาวเทว ปุปฺผผลสมฺปนฺโน หุตฺวา เอกสฺมึ ฐาเน ปริปกฺกอมฺพปิณฺฑิธโร อโหสิ.

ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตา ภิกฺขู อมฺพปกฺกานิ ขาทนฺตาเยว อาคมึสุ.

ราชา “เอวรูโป กิร อมฺพรุกฺโข อุฏฺฐิโตติ สุตฺวา “มา นำ โกจิ ฉินฺทีติ อารกฺขำ ฐเปสิ.

โส ปน คณฺเฑน โรปิตตฺตา “คณฺฑามฺพรุกฺโขเตฺวว ปญฺญายิ.
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ธุตฺตกาปิ อมฺพปกฺกานิ ขาทิตฺวา “อเร ทุฏฺฐติตฺถิยา “สมโณ โคตโม คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล ปาฏิหาริยำ กริสฺสตีติ 
ตุมฺเหหิ โยชนพฺภนฺตเร ตทหุชาตาปิ อมฺพโปตกา อุปฺปาฏาปิตา, คณฺฑามฺโพ นาม อยนฺติ วตฺวา เต อุจฺฉิฏฺฐอมฺพฏฺฐีหิ ปหรึสุ.

[ท้าวสกักะทําลายพิธีของพวกเดียรถีย์]

สกฺโก วาตวลาหกเทวปุตฺตำ อาณาเปสิ “ติตฺถิยานำ มณฺฑปํ วาเตหิ อุปฺปาเฏตฺวา อุกฺการภูมิยำ ขิปาเปหีติ.

โส ตถา อกาสิ.

สุริยเทวปุตฺตำ อาณาเปสิ “สุริยมณฺฑลำ นิคฺคณฺหนฺโต ตาเปหีติ.

โสปิ ตถา อกาสิ.

ปุน วาตวลาหกำ อาณาเปสิ “วาตมณฺฑลำ อุฏฺฐาเปนฺโต ยาหีติ.

โส ตถา กโรนฺโต ติตฺถิยานำ ปคฺฆริตเสทสรีเร รชวฏฺฏิโย โอกิริ.

เต ตามฺพวมฺมิกสทิสา อเหสุำ.

วสฺสวลาหกำปิ อาณาเปสิ “มหนฺตานิ มหนฺตานิ พินฺทูนิ ปาเตหีติ.

โส ตถา อกาสิ.

อถ เนสำ กาโย กพรคาวีสทิโส อโหสิ.

เต นิคฺคณา หุตฺวา สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนเยว ปลายึสุ.

เอวำ ปลายนฺเตสุ, ปูรณกสฺสปสฺส อุปฏฺฐาโก เอโก กสฺสโก “อิทานิ เม อยฺยานำ ปาฏิหาริยกรณเวลา, ตำ ปาฏิหาริยำ ปสฺสิสฺสามีติ 
โคเณ วิสฺสชฺเชตฺวา ปาโตว อาภตำ ยาคุกุฏญฺเจว โยตฺตญฺจ คเหตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปูรณำ ตถา ปลายนฺตำ ทิสฺวา 
“ภนฺเต อหำ ‘อยฺยานำ ปาฏิหาริยำ ปสฺสิสฺสามีติ อาคจฺฉามิ, ตุมฺเห กหำ คจฺฉถาติ. 

“กินฺเต ปาฏิหาริเยน.  อิมำ เม กุฏญฺจ โยตฺตญฺจ เทหีติ.

โส เตน ทินฺนำ กุฏญฺจ โยตฺตญฺจ อาทาย นทีตีรำ คนฺตฺวา กุฏำ โยตฺเตน อตฺตโน คีวายำ พนฺธิตฺวา รหเท ปติตฺวา 
อุทกพุพฺพุฬเก อุฏฺฐาเปนฺโต กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

สตฺถา๑ อากาเส รตนจงฺกมำ มาเปสิ.

ตสฺส เอกา โกฏิ ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ อโหสิ, เอกา ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ.

สตฺถา, สนฺนิปติตาย ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย, วฑฺฒมานกจฺฉายาย “อิทานิ ปาฏิหาริยกรณเวลาติ คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา 
ปมุเข อฏฺฐาสิ.

[สาวกสาวิการับอาสาทําปาฏิหาริย์แทน]

อถ นำ ฆรณี นาม นนฺทมาตา เอกา อนาคามิอุปาสิกา อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต, มาทิสาย ธีตริ วิชฺชมานาย, ตุมฺหากำ กิลมนกิจฺจำ นตฺถิ. 
อหำ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามีติ อาห.

๑ สี. สกฺโก.
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“กถำ กริสฺสสิ ฆรณีติ.

“ภนฺเต เอกสฺมึ จกฺกวาฬคพฺเภ มหาปฐวึ อุทกำ กตฺวา อุทกสกุณิกา วิย นิมุชฺชิตฺวา ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ อตฺตานำ ทสฺเสสฺสามิ, 
ตถา ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ, ตถา มชฺเฌ;  
อถ มหาชนา มำ ทิสฺวา, ‘กา เอสาติ วุตฺเต, วกฺขนฺติ ‘ฆรณี นาเมสา, อยำ ตาว เอกิสฺสา อิตฺถิยา อานุภาโว, พุทฺธานำ อานุภาโว ปน 
กีทิโส ภวิสฺสตีติ; เอวำ ติตฺถิยา ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺตีติ.

อถ นำ สตฺถา “ชานามิ เต ฆรณิ เอวรูปํ ปาฏิหาริยำ กาตุำ สมตฺถภาวำ,  น ปนายำ ตวตฺถาย พทฺโธ มาลาปุโฏติ วตฺวา ปฏิกฺขิปิ. 

สา “น เม สตฺถา อนุชานาติ, อทฺธา มยา อุตฺตริตรำ ปาฏิหาริยำ กาตุำ สมตฺโถ อญฺโญ อตฺถีติ เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

สตฺถาปิ “เอวเมว เตสำ คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสตีติ “เอวำ ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย มชฺเฌ สีหนาทำ นทิสฺสนฺตีติ มญฺญมาโน 
อปเรปิ ปุจฺฉิ “ตุมฺเห กถำ ปาฏิหาริยำ กริสฺสถาติ. 

เต “เอวญฺจ เอวญฺจ กริสฺสาม ภนฺเตติ สตฺถุ ปุรโต ฐิตาว สีหนาทำ นทึสุ.

เตสุ กิร จุลฺลอนาถปิณฺฑิโก “มาทิเส อนาคามิอุปาสเก ปุตฺเต วิชฺชมาเน, สตฺถุ กิลมนกิจฺจำ นตฺถีติ จินฺเตตฺวา 
“อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามีติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสีติ ปุฏฺโฐ อาห 
“อหำ ภนฺเต ทฺวาทสโยชนิกำ พฺรหฺมตฺตภาวำ นิมฺมินิตฺวา อิมิสฺสา ปริสาย มชฺเฌ มหาเมฆคชฺชิตสทิเสน สทฺเทน พฺรหฺมอปฺโปฐนำ นาม 
อปฺโปเฐสฺสามิ,  มหาชนา ‘กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา “จุลฺลอนาถปิณฺฑิกสฺส กิร พฺรหฺมอปฺโปฐนสทฺโท นามาติ วกฺขนฺติ. 
ติตฺถิยา ‘คหปติกสฺส ตาว เอโส อานุภาโว, พุทฺธานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสตีติ ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺตีติ.

สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวนฺติ ตสฺสาปิ ตเถว วตฺวา ปาฏิหาริยกรณำ นานุชานิ.

อเถกา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา สตฺตวสฺสิกา วีรสามเณรี๑ นาม สตฺถารำ วนฺทิตฺวา  “อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามีติ อาห. 

“กถำ กริสฺสสิ วีเรติ.

“ภนฺเต สิเนรุญฺจ จกฺกวาฬปพฺพตญฺจ หิมวนฺตญฺจ อาหริตฺวา อิมสฺมึ ฐาเน ปฏิปาฏิยา ฐเปตฺวา อหำ หำสสกุณี วิย 
ตโต ตโต นิกฺขมิตฺวา อสชฺชมานา คมิสฺสามิ.  มหาชโน มำ ทิสฺวา ‘กา เอสาติ ปุจฺฉิตฺวา ‘วีรสามเณรีติ วกฺขติ. 
ติตฺถิยา ‘สตฺตวสฺสิกาย ตาย สามเณริยา อยมานุภาโว, พุทฺธานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสตีติ ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺตีติ.

อิโต ปรำ เอวรูปานิ วจนานิ วุตฺตานุสาเรเนว เวทิตพฺพานิ.

ตสฺสาปิ ภควา “ชานามิ เต อานุภาวนฺติ วตฺวา ปาฏิหาริยกรณำ นานุชานิ.

อเถโก ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ขีณาสโว จุนฺทสามเณโร นาม ชาติยา สตฺตวสฺโส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา 
“อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามีติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสีติ ปุฏฺโฐ อาห 
“อหำ ภนฺเต ชมฺพุทีปสฺส ธชภูตำ มหาชมฺพุรุกฺขำ ขนฺเธ คเหตฺวา จาเลตฺวา มหาชมฺพุผลานิ อาหริตฺวา อิมำ ปริสำ ขาทาเปสฺสามิ, 
ปาริจฺฉตฺตกกุสุมานิ จ อาหริตฺวา ตุมฺเห วนฺทิสฺสามีติ.

สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวนฺติ วตฺวา ตสฺสาปิ ปาฏิหาริยกรณำ ปฏิกฺขิปิ.

๑ ม. ยุ. จีรสามเณรี.
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อถ อุปฺปลวณฺณา เถรี สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามีติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสีติ ปุฏฺฐา อาห 
“อหำ ภนฺเต สมนฺตา ทฺวาทสโยชนำ ปริสำ ทสฺเสตฺวา อาวฏฺฏโต ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย ปริวุโต จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา อาคนฺตฺวา 
ตุมฺเห วนฺทิสฺสามีติ.

สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวนฺติ วตฺวา ตสฺสาปิ ปาฏิหาริยกรณำ ปฏิกฺขิปิ.

อถ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา “อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามีติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสีติ ปุฏฺโฐ อาห 
“อหำ ภนฺเต สิเนรุปพฺพตราชำ ทนฺตนฺตเร ฐเปตฺวา สาสปวีชำ วิย นำ ขาทิสฺสามีติ.

“อญฺญำ กึ กริสฺสสีติ.

“อิมำ มหาปฐวึ กฏสารกำ วิย สำเวลฺลิตฺวา องฺคุลนฺตเร นิกฺขิปิสฺสามีติ.

“อญฺญำ กึ กริสฺสสีติ.

“มหาปฐวึ กุลาลจกฺกำ วิย ปริวตฺเตตฺวา มหาชนำ ปฐโวชำ ขาทาเปสฺสามีติ.

“อญฺญำ กึ กริสฺสสีติ.

“วามหตฺเถ ปฐวึ กตฺวา อิเม สตฺเต ทกฺขิณหตฺเถน อญฺญสฺมึ ทีเป ฐเปสฺสามีติ.

“อญฺญำ กึ กริสฺสสีติ.

“สิเนรุำ ฉตฺตทณฺฑำ กตฺวา มหาปฐวึ อุกฺขิปิตฺวา ตสฺสุปริ ฐเปตฺวา ฉตฺตหตฺโถ ภิกฺขุ วิย เอกหตฺเถนาทาย อากาเส จงฺกมิสฺสามีติ.

สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวนฺติ ตสฺสาปิ ปาฏิหาริยกรณำ นานุชานิ.

โส “ชานาติ มญฺเญ สตฺถา มยา อุตฺตริตรำ ปาฏิหาริยำ กาตุำ สมตฺถนฺติ เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

อถ นำ สตฺถา “นายำ โมคฺคลฺลาน ตวตฺถาย พทฺโธ มาลาปุโฏ, อหำ หิ อสมธุโร, มม ธุรำ อญฺโญ วหิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ; 
อนจฺฉริยญฺเจตำ, ยำ อิทานิ มม ธรุำ วหิตุำ สมตฺโถ น ภเวยฺย;  อเหตุกติรจฺฉานโยนิยำ นิพฺพตฺตกาเลปิ มม ธรุำ อญฺโญ วหิตุำ สมตฺโถ 
นาโหสิเยวาติ วตฺวา “กทา ปน ภนฺเตติ เถเรน ปุฏฺโฐ อตีตำ อาหริตฺวา

“ยโต ยโต ครุ ธุรำ ยโต คมฺภีรวตฺตนี,
ตทาสฺสุ กณฺหำ ยุญฺชนฺติ, สวาสฺสุ ตำ วหเต ธุรนฺติ

อิทำ กณฺหอุสภชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา ปุน ตเทว วตฺถุำ วิเสเสตฺวา ทสฺเสนฺโต

“มนาปเมว ภาเสยฺย, นามนาปํ กุทาจนำ; 
มนาปํ ภาสมานสฺส ครุภารำ อุทพฺพหิ, 
ธนญฺจ นำ อลาเภสิ เตน จตฺตมโน อหูติ

อิทำ นนฺทวิสาลชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.

กเถตฺวา จ ปน สตฺถา ตำ รตนจงฺกมำ อภิรุหิ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๙๓.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๘๙.
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ปุรโต ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อโหสิ, ตถา ปจฺฉโต จ อุตฺตรโต จ ทกฺขิณโต จ, อุชุกำ ปน จตุพฺพีสติโยชนิกา.๓

ปริสาย มชฺเฌ ภควา ยมกปฺปาฏิหาริยำ อกาสิ.

ตำ ปาลิโต ตาว เอวำ เวทิตพฺพำ.

[ลกัษณะของยมกปาฏิหาริย์]

| “กตมำ ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณำ? อิธ ตถาคโต ยมกปฺปาฏิหาริยำ กโรติ อสาธารณำ สาวเกหิ; 
อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เหฏฺฐิมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ;  
เหฏฺฐิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อุปริมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ; 

ปุรตฺถิมกายโต, ปจฺฉิมกายโต;  ปจฺฉิมกายโต, ปุรตฺถิมกายโต;  

ทกฺขิณกฺขิโต, วามกฺขิโต;  วามกฺขิโต, ทกฺขิณกฺขิโต; 

ทกฺขิณกณฺณโสตโต วามกณฺณโสตโต;  วามกณฺณโสตโต, ทกฺขิณกณฺณโสตโต;  

ทกฺขิณนาสิกโสตโต, วามนาสิกโสตโต;  วามนาสิกโสตโต, ทกฺขิณนาสิกโสตโต; 

ทกฺขิณอำสกูฏโต, วามอำสกูฏโต; วามอำสกูฏโต, ทกฺขิณอำสกูฏโต; 

ทกฺขิณหตฺถโต, วามหตฺถโต; วามหตฺถโต, ทกฺขิณหตฺถโต; 

ทกฺขิณปสฺสโต, วามปสฺสโต; วามปสฺสโต, ทกฺขิณปสฺสโต; 

ทกฺขิณปาทโต, วามปาทโต; วามปาทโต, ทกฺขิณปาทโต; 

องฺคุลีหิ, องฺคุลนฺตริกาหิ; องฺคุลนฺตริกาหิ, องฺคุลีหิ; 

เอเกกโลมกูปโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เอเกกโลมโต อุทกธารา ปวตฺตติ;  
เอเกกโลมโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เอเกกโลมกูปโต อุทกธารา ปวตฺตติ; 

ฉนฺนำ วณฺณานำ นีลานำ ปีตกานำ โลหิตกานำ โอทาตานำ มญฺเชฏฺฐานำ ปภสฺสรานำ; 

ภควา จงฺกมติ,  นิมฺมิโต ติฏฺฐติ วา นิสีทติ วา เสยฺยำ วา กปฺเปติ; ฯเปฯ 
นิมฺมิโต เสยฺยำ กปฺเปติ, ภควา จงฺกมติ วา ติฏฺฐติ วา นิสีทติ วา.  
อิทำ ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณนฺติ.๒ |

อิทำ ปน ปาฏิหาริยำ สตฺถา ตสฺมึ จงฺกเม จงฺกมิตฺวา อกาสิ.

“ตสฺส เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน เหฏฺฐิมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ; 
ปุน อุทกธาราย ปวตฺตฏฺฐานโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อคฺคิกฺขนฺธสฺส จ ปวตฺตฏฺฐานโต อุทกธารา ปวตฺตตีติ 
ตมตฺถำ ทสฺเสตุำ  “เหฏฺฐิมกายโต อุปริมกายโตติ วุตฺตำ.

เอส นโย สพฺพปเทสุ.

๓ ปุราณโปตฺถเก “จตุวีสติโยชนิกาติ ทิสฺสติ.
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๘๓.
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อคฺคิกฺขนฺโธ ปเนตฺถ อุทกธาราย อสมฺมิสฺโส อโหสิ, ตถา อุทกธารา อคฺคิกฺขนฺเธน.

อุภยำปิ กิร เจตำ ยาว พฺรหฺมโลกา อุคฺคนฺตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ ปวตฺตติ.

“ฉนฺนำ วณฺณานนฺติ วุตฺตตฺตา ปนสฺส ฉพฺพณฺณรำสิโย 
กุเฏหิ อาสิญฺจมานำ วิลีนสุวณฺณำ วิย  ยนฺตนาฬิกโต นิกฺขนฺตา สุวณฺณรสธารา วิย จ 
เอกจกฺกวาฬคพฺภโต อุคฺคนฺตฺวา  พฺรหฺมโลกำ อาหจฺจ ปฏินิวตฺติตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิเมว คณฺหึสุ.

เอกำ จกฺกวาฬคพฺภำ วงฺกโคปานสิวินทฺธำ วิย โพธิฆรำ อโหสิ เอกาโลกำ.

ตำ ทิวสำ สตฺถา จงฺกมิตฺวา ปาฏิหาริยำ กโรนฺโต อนฺตรนฺตรา มหาชนสฺส ธมฺมกถำ กเถสิ, 
กเถนฺโต จ ชนำ นิรสฺสาสำ อกตฺวา อสฺสาสตรำ๑ เทติ.

ตสฺมึ ขเณ มหาชโน สาธุการำ ปวตฺเตสิ.

ตสฺส สาธุการปฺปวตฺตนกาเล สตฺถา ตาวมหติยา ปริสาย จิตฺตำ โอโลเกนฺโต เอเกกสฺส โสฬสนฺนำ อาการานำ วเสน จิตฺตวารำ อญฺญาสิ.

เอวำ ลหุกปริวตฺตำ พุทฺธานำ จิตฺตำ.

โย โย ยสฺมึ ธมฺเม ยสฺมิญฺจ ปาฏิหาริเย ปสนฺโน, ตสฺส ตสฺส อชฺฌาสยวเสน ธมฺมญฺจ กเถสิ ปาฏิหาริยญฺจ อกาสิ.

เอวำ ธมฺเม เทสิยมาเน ปาฏิหาริเย จ กริยมาเน, มหาชนสฺส ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

สตฺถา ปน ตสฺมึ สมาคเม อตฺตโน มนำ คเหตฺวา อญฺญำ ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ สมตฺถำ อทิสฺวา นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปสิ.

เตน ปุจฺฉิตำ ปญฺหำ สตฺถา วิสฺสชฺเชสิ.

สตฺถารา ปุจฺฉิตำ โส วิสฺสชฺเชสิ.

ภควโต จงฺกมนกาเล นิมฺมิโต ฐานาทีสุ อญฺญตรำ กปฺเปสิ. 
นิมฺมิตสฺส จงฺกมนกาเล ภควา ฐานาทีสุ อญฺญตรำ กปฺเปสิ.

ตมตฺถำ ทสฺเสตุำ “นิมฺมิโต จงฺกมติ วาติอาทิ วุตฺตำ.

เอวำ กโรนฺตสฺส สตฺถุ ปาฏิหาริยำ ทิสฺวา ธมฺมกถญฺจ สุตฺวา ตสฺมึ สมาคเม วีสติยา ปาณโกฏีนำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

[พระศาสดาเสด็จจําพรรษาช้ันดาวดึงส์]

สตฺถา ปาฏิหาริยำ กโรนฺโต ว “กตฺถ นุ โข อตีตพุทฺธา อิมำ ปาฏิเหรำ กตฺวา วสฺสำ อุเปนฺตีติ อาวชฺชิตฺวา 
“ตาวตึสภวเน วสฺสำ อุปคนฺตฺวา มาตุ อภิธมฺมปิฏกำ เทเสนฺตีติ ทิสฺวา ทกฺขิณปาทำ อุกฺขิปิตฺวา ยุคนฺธรมตฺถเก ฐเปตฺวา 
อิตรำ ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา สิเนรุมตฺถเก ฐเปสิ.

เอวำ อฏฺฐสฏฺฐิโยชนสตสหสฺสฏฺฐาเน ตโย ปทวารา อเหสุำ.

เทฺว ปาทจฺฉิทฺทานิ ปกติปาทวีติหรณสทิสนิกฺเขปานิ อเหสุำ.

“สตฺถา ปาทำ ปสาเรตฺวา อกฺกมีติ น สลฺลกฺเขตพฺพำ. 

ตสฺส หิ ปาทำ อุกฺขิปนกาเลเยว เต ปพฺพตา ปาทมูลำ อาคนฺตฺวา สมฺปฏิจฺฉึสุ, 

๑ ตรปฺปจฺจโย วิเสสนปเทน ยญฺุชิตพฺโพ, อิธ ปน นามปเทน, “อตีว อสฺสาสนฺติ ยตฺุตตรำ. ม. อสฺสาสวารำ.
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สตฺถารา อกฺกนฺตกาเล อุฏฺฐาย ยถาฐาเน อฏฺฐำสุ.

สกฺโก สตฺถารำ ทิสฺวา จินฺเตสิ “ปณฺฑุกมฺพลสิลาย มชฺเฌ สตฺถา อิมำ วสฺสาวาสำ อุเปสฺสติ, พหูนำ วต เทวตานำ อุปกาโร ภวิสฺสติ, 
สตฺถริ ปเนตฺถ วสฺสำ อุปคเต, อญฺญา เทวตา หตฺถำปิ ฐเปตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ;  
อยำ โข ปน ปณฺฑุกมฺพลสิลา ทีฆโต สฏฺฐิโยชนา ติริยโต ปญฺญาสโยชนา ปุถุลโต ปณฺณรสโยชนา, สตฺถริ นิสินฺเนปิ, ตุจฺฉา วิย ภวิสฺสตี
ติ.

สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสยำ วิทิตฺวา อตฺตโน สงฺฆาฏึ สิลาตลำ ปฏิจฺฉาทยมานำ ขิปิ.

สกฺโก จินฺเตสิ “จีวรำ ตาว ปฏิจฺฉาทยมานำ ขิปิ, สยำ ปน ปริตฺตเก ฐาเน นิสีทิสฺสตีติ.

สตฺถา ตสฺสชฺฌาสยำ วิทิตฺวา นีจปีฐกำ มหาปํสุกูลิโก วิย ปณฺฑุกมฺพลสิลำ อนฺโตจีวรโภเคเยว กตฺวา นิสีทิ.

มหาชโนปิ ตำขณญฺเญว สตฺถารำ โอโลเกนฺโต นาทฺทส.

จนฺทสฺส อฏฺฐงฺคมิตกาโล วิย อโหสิ, สุริยสฺส อฏฺฐงฺคมิตกาโล วิย จ อโหสิ.

มหาชโน  

“คโต นุ จิตฺตกูฏำ วา เกลาสำ วา ยุคนฺธรำ, 
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธำ โลกเชฏฺฐำ นราสภนฺติ

อิมำ คาถำ วทนฺโต ปริเทวิ.

อปเร “สตฺถา นาม วิเวกรโต, โส “เอวรูปาย เม ปริสาย เอวรูปํ ปาฏิเหรำ กตนฺติ ลชฺชาย อญฺญำ รฏฺฐำ วา ชนปทำ วา คโต ภวิสฺสติ; 
นทานิ ตำ ทกฺขิสฺสามาติ ปริเทวนฺตา อิมำ คาถมาหำสุ

“ปวิเวกรโต ธีโร นิมำ โลกำ ปุเนหิติ, 
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธำ โลกเชฏฺฐำ นราสภนฺติ.

เต มหาโมคฺคลฺลานำ ปุจฺฉึสุ “กหำ ภนฺเต สตฺถาติ.

โส สยำ ชานนฺโตปิ “ปเรสำปิ คุโณ ปากโฏ โหตูติ อชฺฌาสเยน “อนุรุทฺธำ ปุจฺฉถาติ อาห.

เต เถรำ ตถา ปุจฺฉึสุ “กหำ ภนฺเต สตฺถาติ.

“ตาวตึสภวเน ปณฺฑุกมฺพลสิลายำ วสฺสำ อุปคนฺตฺวา มาตุ อภิธมฺมปิฏกำ เทสิตุำ คโตติ.

“กทา อาคมิสฺสติ ภนฺเตติ.

“ตโย มาเส อภิธมฺมปิฏกำ เทเสตฺวา มหาปวารณาทิวเสติ.

เต “สตฺถารำ อทิสฺวา น คมิสฺสามาติ ตตฺเถว ขนฺธาวารำ กตฺวา วสึสุ.

อากาสเมว กิร เนสำ ฉทนำ อโหสิ. 

ตาวมหติยา ปริสาย สรีรนิสฺสนฺโท นาม น ปญฺญายิ.

ปฐวี วิวรำ อทาสิ.

สพฺพตฺถ ปริสุทฺธเมว ภูมิตลำ อโหสิ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๗๑ • ๒. ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ. • [พระศาสดาเสด็จจำาพรรษาชั้นดาวดึงส์]

สตฺถา ปฐมเมว มหาโมคฺคลฺลานำ อโวจ “โมคฺคลฺลาน ตฺวำ เอติสฺสา ปริสาย ธมฺมำ เทเสยฺยาสิ, จุลฺลอนาถปิณฺฑิโก อาหารำ ทสฺสตีติ.

ตสฺมา ตำ เตมาสำ จุลฺลอนาถปิณฺฑิโกว ตสฺสา ปริสาย สายปาตำ สพฺพกาเล ยาคุภตฺตขาทนียตมฺพุลคนฺธมาลาปิลนฺธนานิ อทาสิ.

มหาโมคฺคลฺลาโน ธมฺมำ เทเสสิ ปาฏิหาริยำ ทฏฺฐุำ อาคตาคเตหิ ปุฏฺเฐ ปญฺเห วิสฺสชฺเชสิ.

[พระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่วงเหล่าเทวดา]

สตฺถารำปิ มาตุ อภิธมฺมเทสนตฺถำ ปณฺฑุกมฺพลสิลายำ วสฺสำ อุปคตำ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา ปริวารยึสุ.

เตน วุตฺตำ

“ตาวตึเส ยทา พุทฺโธ สิลายำ ปณฺฑุกมฺพเล 
ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ วิหาสิ ปุริสุตฺตโม,
ทสสุ โลกธาตูสุ สนฺนิปติตฺวาน เทวตา  
ปยิรุปาสนฺติ สมฺพุทฺธำ วสนฺตำ นคมุทฺธนิ,
น โกจิ เทโว วณฺเณน สมฺพุทฺธสฺส วิโรจติ,
สพฺเพ เทเว อติกฺกมฺม สมฺพุทฺโธ ว วิโรจตีติ.

เอวำ สพฺพเทวตา อตฺตโน สรีรปฺปภาย อภิภวิตฺวา นิสินฺนสฺส, ปนสฺส มาตา ตุสิตวิมานโต อาคนฺตฺวา ทกฺขิณปสฺเส นิสีทิ.

อินฺทโกปิ เทวปุตฺโต อาคนฺตฺวา ทกฺขิณปสฺเสเยว นิสีทิ.

องฺกุโร วามปสฺเส.

โส มเหสกฺขาสุ เทวตาสุ สนฺนิปติตาสุ อปคนฺตฺวา ทฺวาทสโยชนิเก ฐาเน โอกาสำ ลภิ.

อินฺทโก ตตฺเถว นิสีทิ.

สตฺถา เต อุโภปิ โอโลเกตฺวา อตฺตโน สาสเน ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลานำ ทินฺนทานสฺส มหปฺผลภาวำ ญาเปตุกาโม เอวมาห 
“องฺกุร ตยา ทีฆมนฺตเร ทสวสฺสสหสฺสปริมาณกาเล ทฺวาทสโยชนิกำ อุทฺธนปนฺตึ กตฺวา มหาทานำ ทินฺนำ, 
ตฺวำทานิ มม สมาคมำ อาคนฺตฺวา สพฺพทูเร ทฺวาทสโยชนิเก ฐาเน โอกาสำ ลภิ; กึ นุโข เอตฺถ การณนฺติ.

วุตฺตำปิ เจตำ

“โอโลเกตฺวาน สมฺพุทฺโธ องฺกุรญฺจาปิ อินฺทกำ 
ทกฺขิเณยฺยำ ปภาเวนฺโต อิทำ วจนมพฺรวิ 
“มหาทานำ ตยา ทินฺนำ องฺกุร ทีฆมนฺตเร, 
อติทูเร นิสินฺโนสิ อาคจฺฉำ๑ มม สนฺติกนฺติ.

[พระศาสดาตรัสได้ยินถึงมนุษยโลก]

โส สทฺโท ปฐวีตลำ ปาปุณิ.

สพฺพาปิ นำ สา ปริสา อสฺโสสิ.

๑ สี. ม. ยุ. อาคจฺฉ.
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เอวำ วุตฺเต

โจทิโต ภาวิตตฺเตน องฺกุโร เอตมพฺรวิ 
“กึ มยฺหำ เตน ทาเนน ทกฺขิเณยฺเยน สุญฺญตำ, 
อยำ โส อินฺทโก ยกฺโข ทชฺชา ทานำ ปริตฺตกำ 
อติโรจติ อมฺเหหิ๑ จนฺโท ตารคเณ ยถาติ.

ตตฺถ “ทชฺชาติ; ทตฺวา.๒

เอวำ วุตฺเต สตฺถา อินฺทกำ อาห “อินฺทก ตฺวำ มม ทกฺขิณปสฺเส นิสินฺโน, กสฺมา อนปคนฺตฺวาว นิสีทสีติ.

โส “อหำ ภนฺเต สุกฺเขตฺเต ปริตฺตกวีชำ วปนกสฺสโก วิย ทกฺขิเณยฺยสมฺปทำ อลตฺถนฺติ ทกฺขิเณยฺยำ ปภาเวนฺโต อาห

“อุชฺชงฺคเล ยถา เขตฺเต พีชำ พหุำปิ โรปิตำ 
น ผลำ วิปุลำ โหติ นปิ โตเสติ กสฺสกำ,

ตเถว ทานำ พหุกำ ทุสฺสีเลสุ ปติฏฺฐิตำ 
น ผลำ วิปุลำ โหติ นปิ โตเสติ ทายกำ;
ยถาปิ ภทฺทเก เขตฺเต พีชำ อปฺปมฺปิ โรปิตำ 
สมฺมา ธารำ ปเวจฺฉนฺตำ๓ ผลำ โตเสติ กสฺสกำ.
ตเถว สีลวนฺเตสุ คุณวนฺเตสุ ตาทิสุ 
อปฺปเกปิ กเต กาเร ผลำ โตเสติ ทายกนฺติ.

[ทานท่ีให้ในทักขิไณยบุคคลมีผลมาก]

“กึ ปเนตสฺส ปุพฺพกมฺมนฺติ.

โส กิร อนุรุทฺธตฺเถรสฺส อนฺโตคามำ ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐสฺส อตฺตโน อาภตำ กฏจฺฉุภิกฺขำ ทาเปสิ, 
ตทสฺส ปุญฺญำ องฺกุเรน ทสวสฺสสหสฺสานิ ทฺวาทสโยชนิกำ อุทฺธนปนฺตึ กตฺวา ทินฺนทานโต มหปฺผลตรำ ชาตำ, ตสฺมา เอวมาห.

เอวำ วุตฺเต สตฺถา “องฺกุร ทานำ นาม วิเจยฺย ทาตุำ วฏฺฏติ, เอวำ ตำ สุกฺเขตฺเต สุวุตฺตพีชำ วิย มหปฺผลำ โหติ; 
ตฺวำ ปน น ตถา อกาสิ, เตน เต ทานำ น มหปฺผลำ ชาตนฺติ อิมมตฺถำ วิภาเวนฺโต

“วิเจยฺย ทานำ ทาตพฺพำ, ยตฺถ ทินฺนำ มหปฺผลำ;

วิเจยฺย ทานำ สุคตปฺปสตฺถำ,
เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก,
เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ
พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเตติ

วตฺวา อุตฺตรึปิ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ อมฺเหปิ (?)
๒ สี. อทตฺถ. ยุ. ทตฺถ.
๓ สี. ม. ยุ. ปเวจฺฉนฺเต.
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“ติณโทสานิ เขตฺตานิ ราคโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ โทสโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ โมหโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ อิจฺฉาโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วิคติจฺเฉสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลนฺติ.

เทสนาวสาเน องฺกุโร จ อินฺทโก จ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

[มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ].

[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาช้ันดาวดึงส์]

อถ สตฺถา เทวปริสาย มชฺเฌ นิสินฺโน มาตรำ อารพฺภ “กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมาติ อภิธมฺมปิฏกำ ปฏฺฐเปสิ.

เอวำ ตโย มาเส นิรนฺตรำ อภิธมฺมปิฏกำ กเถสิ.

กเถนฺโต จ ปน ภิกฺขาจารเวลาย “ยาว มมาคมนา เอตฺตกำ นาม ธมฺมำ เทเสตูติ นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปตฺวา หิมวนฺตำ คนฺตฺวา 
นาคลตาทนฺตกฏฺฐำ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห มุขำ โธวิตฺวา อุตฺตรกุรุโต ปิณฺฑปาตำ อาหริตฺวา มหาวิสาลมาลเก นิสินฺโน ภตฺตกิจฺจำ อกาสิ.

สารีปุตฺตตฺเถโร ตตฺถ คนฺตฺวา สตฺถุ วตฺตำ กโรติ.

สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ 
“สารีปุตฺต อชฺช มยา เอตฺตโก นาม ธมฺโม ภาสิโต, ตฺวำ อตฺตโน นิสฺสิตกานำ [ปญฺจสตานำ ภิกฺขูนำ] วาเจหีติ เถรสฺส กเถสิ.

ยมกปฺปาฏิหิเร กิร ปสีทิตฺวา ปญฺจสตา กุลปุตฺตา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ.

เต สนฺธาย สตฺถา เอวมาห.

วตฺวา จ ปน เทวโลกำ คนฺตฺวา นิมฺมิตพุทฺเธน เทสิตฏฺฐานโต ปฏฺฐาย สยำ ธมฺมำ กเถสิ.

เถโรปิ คนฺตฺวา เตสำ ภิกฺขูนำ ธมฺมำ เทเสสิ.

เต, สตฺถริ เทวโลเก วิหรนฺเตเยว, สตฺตปฺปกรณิกา อเหสุำ.

เต กิร กสฺสปพุทฺธกาเล ขุทฺทกวคฺคุลิโย หุตฺวา เอกสฺมึ ปพฺภาเร โอลมฺพนฺตา, ทฺวินฺนำ เถรานำ จงฺกมิตฺวา อภิธมฺมำ สชฺฌายนฺตานำ, 
สเร นิมิตฺตำ คเหตฺวา อสฺโสสุำ.

เต “อิเม ขนฺธา นาม, อิมา ธาตุโย นามาติ อชานิตฺวา สเร นิมิตฺตคฺคหณมตฺเตเนว ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺตา 
เอกำ พุทฺธนฺตรำ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา  ตโต จวิตฺวา สาวตฺถิยำ กุลฆเรสุ นิพฺพตฺตา ยมกปฺปาฏิหิเร อุปฺปนฺนปฺปสาทา 
เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา สพฺพปฺปฐมำ สตฺตปฺปกรณิกา อเหสุำ. 

สตฺถาปิ เตเนว นีหาเรน เตมาสำ อภิธมฺมำ เทเสสิ.

เทสนาวสาเน อสีติโกฏิสหสฺสานำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
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มหามายาปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

[พระโมคคัลลานเถระข้ึนไปทูลถามข่าวเสด็จ]

สาปิ โข ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา ปริสา “อิทานิ อิโต สตฺตเม ทิวเส มหาปวารณา ภวิสฺสตีติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา อาห
“ภนฺเต สตฺถุ โอโรหณทิวสำ ญาตุำ วฏฺฏติ, น หิ มยำ สตฺถารำ อทิสฺวา คมิสฺสามาติ.

อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ตำ กถำ สุตฺวา “สาธูติ ตตฺเถว ปฐวิยำ นิมุคฺโค “สิเนรุปาทำ คนฺตฺวา มำ อภิรุหนฺตำ ปริสา ปสฺสตูติ อธิฏฺฐาย  
มณิรตเน อาวุตำ ปณฺฑุกมฺพลสุตฺตำ วิย ปญฺญายมานรูโปว สิเนรุมชฺเฌน อภิรุหิ.

มนุสฺสาปิ นำ “เอกโยชนำ อภิรุฬฺโห ทฺวิโยชนำ อภิรุฬฺโหติ โอโลกยึสุ.

เถโรปิ สตฺถุ ปาเท สีเสน อุกฺขิปนฺโต วิย อภิรุหิตฺวา วนฺทิตฺวา เอวมาห “ภนฺเต ปริสา ตุมฺเห ทิสฺวาว คนฺตุกามา, กทา โอโรหิสฺสถาติ.

“กหำ ปน เต โมคฺคลฺลาน เชฏฺฐภาติโก สารีปุตฺโตติ.

“ภนฺเต สงฺกสฺสนคเร วสฺสำ อุปคโตติ 

“โมคฺคลฺลาน อหำ อิโต สตฺตเม ทิวเส มหาปวารณาย สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตริสฺสามิ,  มำ ทฏฺฐุกามา ตตฺถ คจฺฉนฺตุ;  
สาวตฺถิโต จ สงฺกสฺสนครำ ตึสโยชนานิ๑,  เอตฺตเก มคฺเค กสฺสจิ ปาเถยฺยกิจฺจำ นตฺถิ, 
“อุโปสถิกา หุตฺวา ธุรวิหารำ ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺตา วิย คจฺเฉยฺยาถาติ เตสำ อาโรเจยฺยาสีติ.

[พระองค์ทรงเปิดโลก]

เถโร “สาธุ ภนฺเตติ วตฺวา ตถา อาโรเจสิ.

สตฺถา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา สกฺกสฺส อาโรเจสิ “มหาราช มนุสฺสปถำ คมิสฺสามีติ.

สกฺโก “โสวณฺณมยำ มณิมยำ รชตมยนฺติ ตีณิ โสปาณานิ มาเปสิ.

เตสำ ปาทา สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปติฏฺฐหึสุ, สีสานิ สิเนรุมุทฺธนิ.

เตสุ ทกฺขิณปสฺเส สุวณฺณโสปาณำ เทวานำ อโหสิ, วามปสฺเส รชตโสปาณำ มหาพฺรหฺมานำ, มชฺเฌ มณิโสปาณำ ตถาคตสฺส.

สตฺถา สิเนรุมุทฺธนิ ฐตฺวา เทโวโรหเณ ยมกปฺปาฏิหาริยำ กตฺวา อุทฺธำ โอโลเกสิ,  ยาว พฺรหฺมโลกา เอกงฺคณานิ อเหสุำ; 
อโธ โอโลเกสิ, ยาว อวีจิโต เอกงฺคณำ อโหสิ;  ทิสาวิทิสา โอโลเกสิ, อเนกานิ จกฺกวาฬสตสหสฺสานิ เอกงฺคณานิ อเหสุำ; 

เทวา มนุสฺเส ปสฺสึสุ.  มนุสฺสาปิ เทเว ปสฺสึสุ.  สพฺเพ สมฺมุขาว ปสฺสึสุ.

ภควา ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชสิ.

ตำ ทิวสำ พุทฺธสิรึ โอโลเกตฺวา ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลาย ปริสาย เอโกปิ พุทฺธภาวำ อปฺปฏฺเฐนฺโต นาม นาโหสิ.

สุวณฺณโสปาเณน เทวา โอตรึสุ, รชตโสปาเณน มหาพฺรหฺมาโน; มณิโสปาเณน สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอตริ.

ปญฺจสิโข คนฺธพฺพเทวปุตฺโต เพฬุวปณฺฑุวีณำ อาทาย ทกฺขิณปสฺเส ฐตฺวา สตฺถุ คนฺธพฺพปูชำ กโรนฺโต โอตริ.

มาตลิสงฺคาหโก วามปสฺเส ฐตฺวา ทิพฺพคนฺธมาลาปุปฺผำ คเหตฺวา นมสฺสมาโน ปูชำ กตฺวา โอตริ.

๑ ตึสโยชนำ. (?)
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มหาพฺรหฺมา ฉตฺตำ ธาเรสิ,  สุยาโม วาลวีชนึ.

สตฺถา อิมินา ปริวาเรน สทฺธึ โอตริตฺวา สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปติฏฺฐหิ.

สารีปุตฺตตฺเถโรปิ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา, ยสฺมา เตน ตถารูปาย พุทฺธสิริยา โอตรนฺโต สตฺถา อิโต ปุพฺเพ น ทิฏฺฐปุพฺโพ, 
ตสฺมา

“น เม ทิฏฺโฐ อิโต ปุพฺเพ น สุโต อุท กสฺสจิ
เอวำ วคฺคุคโท๑ สตฺถา ตุสิตา คณิมาคโตติ

อาทีหิ อตฺตโน ตุฏฺฐึ ปกาเสตฺวา “อชฺช ภนฺเต สพฺเพปิ เทวมนุสฺสา ตุมฺหากำ ปิหยนฺติ ปฏฺเฐนฺตีติ อาห.

อถ นำ สตฺถา “สารีปุตฺต เอวรูเปหิ คุเณหิ สมนฺนาคตา พุทฺธา นาม เทวมนุสฺสานำ ปิยา โหนฺติเยวาติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมำ คาถมาห

“เย ฌานปฺปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา,
เทวาปิ เตสำ ปิหยนฺติ สมฺพุทฺธานำ สตีมตนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เย ฌานปฺปสุตาติ; “ลกฺขณูปนิชฺฌานำ อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ 
อิเมสุ ทฺวีสุ ฌาเนสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏฺฐานวุฏฺฐานปฺปจฺจเวกฺขเณหิ ยุตฺตปฺปยุตฺตา.

เนกฺขมฺมูปสเม รตาติ; เอตฺถ ปพฺพชฺชา “เนกฺขมฺมนฺติ น คเหตพฺพา, กิเลสวูปสมนนิพฺพานรตึ ปน สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

เทวาปีติ: เทวาปิ มนุสฺสาปิ เตสำ ปิหยนฺติ ปฏฺเฐนฺติ.

สตีมตนฺติ: เอวรูปคุณานำ เตสำ สติยา สมนฺนาคตานำ สมฺพุทฺธานำ 
“อโห วต มยำปิ พุทฺธา ภเวยฺยามาติ พุทฺธภาวำ อิจฺฉมานา ปิหยนฺตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ตึสมตฺตานำ ปาณโกฏีนำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

เถรสฺส สทฺธิวิหาริกา ปญฺจสตา ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

[สังกัสสนครเป็นท่ีเสด็จลงจากดาวดึงส์]

สพฺพพุทฺธานำ กิร อวิชหิตเมว ยมกปฺปาฏิหาริยำ กตฺวา เทวโลเก วสฺสำ วสิตฺวา สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตรณำ.

ตตฺถ ปน ทกฺขิณปาทสฺส ปติฏฺฐิตฏฺฐานำ อจลเจติยฏฺฐานำ นาม โหติ.

สตฺถา ตตฺถ ฐิโต ปุถุชฺชนาทีนำ วิสเยสุ ปญฺเห ปุจฺฉิ.

ปุถุชฺชนา อตฺตโนว วิสเย ปญฺหำ วิสฺสชฺเชตฺวา โสตาปนฺนสฺส วิสเย ปญฺหำ วิสฺสชฺเชตุำ นาสกฺขึสุ.

ตถา สกทาคามิอาทีนำ วิสเย โสตาปนฺนาทโย.

มหาโมคฺคลฺลานสฺส วิสเย เสสมหาสาวกา.

๑ สี. ม. ยุ. วคฺคุวโท.
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สารีปุตฺตตฺเถรสฺส วิสเย มหาโมคฺคลฺลาโน.

พุทฺธวิสเย สารีปุตฺตตฺเถโรปิ วิสฺสชฺเชตุำ นาสกฺขิเยว.

โส ปาจีนทิสำ อาทึ กตฺวา สพฺพทิสา โอโลเกสิ.  สพฺพตฺถ เอกงฺคณเมว อโหสิ.

อฏฺฐสุ ทิสาสุ เทวมนุสฺสา อุทฺธำ ยาว พฺรหฺมโลกา เหฏฺฐา จ ภุมฺมฏฺฐกา ยกฺขนาคสุปณฺณา อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา 
“ภนฺเต อิธ เอตสฺส ปญฺหสฺส วิสฺสชฺเชนฺโต๑ นาม นตฺถิ, เอตฺเถว อุปธาเรถาติ อาหำสุ.

[พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก]

สตฺถา “สารีปุตฺโต กิลมติ, กิญฺจาปิ หิ เอส   

‘เย จ สงฺขาตธมฺมา เส เย จ เสขา ปุถู อิธ 
เตสำ เม นิปโก อิริยำ ปุฏฺโฐ ปพฺรูหิ มาริสาติ

อิมำ พุทฺธวิสเย ปุฏฺฐปญฺหำ สุตฺวา “สตฺถา มำ เสขาเสขานำ อาคมนปฺปฏิปทำ ปุจฺฉตีติ ปญฺเห นิกฺกงฺโข, 
‘ขนฺธาทีสุ ปน กตเรน นุ โข มุเขน อิมำ ปฏิปทำ กเถนฺโต อหำ สตฺถุ อชฺฌาสยำ คณฺหิตุำ สกฺขิสฺสามีติ มม อชฺฌาสยำ กงฺขติ; 
โส, มยา นเย อทินฺเน, กเถตุำ น สกฺขิสฺสติ.  นยมสฺส ทสฺสามีติ นยำ ทสฺเสนฺโต “ภูตมิทำ สารีปุตฺต สมนุปสฺสาหีติ อาห.

เอวำ กิรสฺส อโหสิ “สารีปุตฺโต มม อชฺฌาสยำ คเหตฺวา กเถนฺโต ขนฺธวเสน กเถสฺสตีติ.

เถรสฺส สห นยทาเนน โส ปญฺโห นยสเตน นยสหสฺเสน อุปฏฺฐาสิ.

โส สตฺถารา ทินฺนนเย ฐตฺวา ตำ ปญฺหำ กเถสิ.

ฐเปตฺวา กิร สมฺมาสมฺพุทฺธำ อญฺโญ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ปญฺญำ ปาปุณิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.

เตเนว กิร เถโร สตฺถุ ปุรโต ฐตฺวา สีหนาทำ นทิ “อหำ ภนฺเต, สกลกปฺปํปิ เทเว วสฺสนฺเต,  
‘เอตฺตกานิ พินฺทูนิ มหาสมุทฺเท ปติตานิ, เอตฺตกานิ ภูมิยำ, เอตฺตกานิ ปพฺพเตติ คเณตฺวา ลกฺขำ อาโรเปตุำ สมตฺโถติ.

สตฺถาปิ นำ “ชานามิ เต สารีปุตฺต คเณตุำ สมตฺถภาวนฺติ อาห.

ตสฺส อายสฺมโต ปญฺญาย อุปมา นาม นตฺถิ.

เตเนวมาห

“คงฺคาย วาลุกา ขีเย อุทกำ ขีเย มหณฺณเว
มหิยา มตฺติกา ขีเย ลกฺเขน๒ มม พุทฺธิยาติ.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “สเจ หิ ภนฺเต พุทฺธิสมฺปนฺน โลกนาถ, มยา เอกสฺมึ ปญฺเห วิสฺสชฺชิเต, เอกำ วา วาลุกำ  เอกำ วา อุทกพินฺทุำ  
เอกำ วา ปํสุขณฺฑำ ปกฺขิปิตฺวา,  ปญฺหานำ สเต วา สหสฺเส วา สตสหสฺเส วา วิสฺสชฺชิเต๓, คงฺคาย วาลุกาทีสุ เอเกกำ เอกมนฺเต ขิเปยฺย, 
ขิปฺปตรำ คงฺคาทีสุ วาลุกาทโย ปริกฺขยำ คจฺเฉยฺยุำ;  น เตฺวว มม ปญฺหานำ วิสฺสชฺชนำ ขียตีติ.

เอวำ มหาปญฺโญปิ ภิกฺขุ พุทฺธวิสเย ปุฏฺฐปญฺหสฺส อนฺตำ วา โกฏึ วา อทิสฺวา สตฺถารา ทินฺนนเย ฐตฺวาว ปญฺหำ วิสฺสชฺเชสิ.

๑ “วิสฺสชฺชนโกติ ภวิตพพฺำ. ญ.ว. สี. ม. ยุ. วิสฺสชฺเชตา.
๒ “น ขีเยติปิ ปาโฐ.
๓ สี. ยุ. วิสฺสชฺเชนฺโต.
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ตำ สุตฺวา ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ยำ ปญฺหำ ปุฏฺโฐ สพฺโพปิ ชโน กเถตุำ นาสกฺขิ, ตำ ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺตตฺเถโร เอกโกว กเถสีติ.

สตฺถา ตำ กถำ สุตฺวา “น อิทาเนว สารีปุตฺโต, ยำ ปญฺหำ มหาชโน วิสฺสชฺเชตุำ นาสกฺขิ, ตำ วิสฺสชฺเชสิ; ปุพฺเพปิ เตน วิสฺสชฺชิโตเยวาติ 
วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา

“ปโรสหสฺสำปิ สมาคตานำ 
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสตำ อปญฺญา, 
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ, 
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ

อิมำ ชาตกำ๑ วิตฺถาเรน กเถสีติ.

ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ. 

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๒. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๕๔.
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๓. เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ.
“กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา พาราณสึ อุปนิสฺสาย สตฺตสิรีสรุกฺขมูเล วิหรนฺโต 
เอรกปตฺตำ นาคราชำ อารพฺภ กเถสิ.

[อาบัติเลก็น้อยท่ีไม่แสดงเสีย ย่อมให้โทษ]

โส กิร ปุพฺเพ กสฺสปพุทฺธสาสเน ทหรภิกฺขุ หุตฺวา คงฺคาย นาวำ อภิรุยฺห คจฺฉนฺโต เอกสฺมึ เอรกคุมฺเพ เอรกปตฺตำ คเหตฺวา 
นาวาย เวคสา คจฺฉมานายปิ น มุญฺจิ.

เอรกปตฺตำ ฉิชฺชิตฺวา คตำ.

โส “อปฺปมตฺตกำ เอตนฺติ อาปตฺตึ อเทเสตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ อรญฺเญ สมณธมฺมำ กตฺวาปิ 
มรณกาเล เอรกปตฺเตน คีวายำ คหิโต วิย อาปตฺตึ เทเสตุกาโมปิ อญฺญำ ภิกฺขุำ อปสฺสนฺโต “อปริสุทฺธำ เม สีลนฺติ อุปฺปนฺนวิปฺปฏิสาโร 
ตโต จวิตฺวา เอกโทณิกนาวปฺปมาโณ นาคราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

“เอรกปตฺโตเตฺววสฺส นามำ อโหสิ.

โส นิพฺพตฺตกฺขเณเยว อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา “เอตฺตกำ นาม กาลำ สมณธมฺมำ กตฺวา อเหตุกโยนิยำ มณฺฑูกภกฺขฏฺฐาเน นิพฺพตฺโตมฺหีติ วิปฺ
ปฏิสารี อโหสิ.

โส อปรภาเค เอกำ ธีตรำ ลภิตฺวา มชฺเฌ คงฺคาย อุทกปิฏฺเฐ มหนฺตำ ผณำ อุกฺขิปิตฺวา ธีตรำ ตสฺมึ ฐเปตฺวา นจฺจาเปตฺวา คายาเปสิ.

[พญานาคออกอุบายเพ่ือทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า]

เอวำ กิรสฺส อโหสิ “อทฺธา อหำ อิมินา อุปาเยน, พุทฺเธ อุปฺปนฺเน, ตสฺส อุปฺปนฺนภาวำ สุณิสฺสามิ๑; 
โย เม คีตสฺส ปฏิคีตำ อาหรติ, ตสฺส มหนฺเตน นาควิภเวน สทฺธึ ธีตรำ ทสฺสามีติ. 

อนฺวฑฺฒมาสำ อุโปสถทิวเส ตำ ธีตรำ ผเณ ฐเปสิ.

สา ตตฺถ ฐิตา นจฺจนฺตี

“กึสุ อธิปตี ราชา กึสุ ราชา รชสฺสิโร,
กถำสุ วิรโช โหติ, กถำ ‘พาโลติ วุจฺจตีติ

อิมำ คีตำ คายติ.

สกลชมฺพุทีปวาสิโน “นาคมาณวิกำ คณฺหิสฺสามาติ อาคนฺตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปญฺญาพเลน ปฏิคีตำ กตฺวา คายนฺติ.

สา ตำ ปฏิกฺขิปติ.

ตสฺสา อนฺวฑฺฒมาสำ ผเณ ฐตฺวา เอวำ คายนฺติยาว, เอกำ พุทฺธนฺตรำ วีติวตฺตำ.

๑ สี. ม. “สุณิสฺสามีติ ทิสฺสติ. ยุ. “ชานิสฺสามีติ ทิสฺสติ.
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[พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้]

อถ สตฺถา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา เอกทิวสำ ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต เอรกปตฺตำ อาทึ กตฺวา 
อุตฺตรมาณวนฺนาม อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “กินฺนุ โข ภวิสฺสตีติ อาวชฺชนฺโต 
“อชฺช เอรกปตฺตสฺส ธีตรำ ผเณ กตฺวา นจฺจาปนทิวโส, อยำ อุตฺตรมาณโว มยา ทินฺนำ ปฏิคีตำ คณฺหนฺโต โสตาปนฺโน หุตฺวา 
ตำ อาทาย นาคราชสฺส สนฺติกำ คมิสฺสติ.  โส ตำ สุตฺวา ‘พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ ญตฺวา มม สนฺติกำ อาคมิสฺสติ, 
อหำ ตสฺมึ อาคเต มหาสมาคเม คาถำ กเถสฺสามิ, คาถาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสตีติ อทฺทส.

โส ตตฺถ คนฺตฺวา, พาราณสิโต อวิทูเร สตฺต สิรีสรุกฺขา อตฺถิ, เตสุ เอกสฺส มูเล นิสีทิ.

ชมฺพุทีปวาสิโน คีตปฺปฏิคีตำ อาทาย สนฺนิปตึสุ.

สตฺถา อวิทูเร คจฺฉนฺตำ อุตฺตรมาณวำ ทิสฺวา “อุตฺตราติ อาห.

“กึ ภนฺเตติ.

“อิโต ตาว เอหีติ.

อถ นำ อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺนำ อาห “กหำ คจฺฉสีติ.

“เอรกปตฺตสฺส ธีตุ คายนฏฺฐานนฺติ.

“ชานาสิ ปน คีตปฺปฏิคีตนฺติ.

“ชานามิ ภนฺเตติ.

“วเทหิ ตาว นนฺติ.

อถ นำ อตฺตโน ชานนนิยาเมเนว วทนฺตำ “น อุตฺตร เอตำ ปฏิคีตำ, อหำ เต ปฏิคีตำ ทสฺสามิ, ตำ อาทาย คมิสฺสสีติ.

“สาธุ ภนฺเตติ.

[อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา]

อถ นำ สตฺถา “อุตฺตร ตฺวำ นาคมาณวิกาย คีตกาเล

“ฉทฺวาราธิปตี ราชา รชมาโน๑ รชสฺสิโร๒ 
อรชำ๓ วิรโช โหติ๔ รชำ ‘พาโลติ วุจฺจตีติ

อิมำ ปฏิคีตำ คาเยยฺยาสีติ อาห.

นาคมาณวิกาย หิ คีตสฺส อตฺโถ: 

กึสุ อธิปตี ราชาติ: กึสุ อธิปติ ราชา นาม โหติ.

๑ สี. ม. ยุ. รชฺชมาโน.
๒ สี. ม. ยุ. รชฺชิสฺสโร.
๓ สี. ม. ยุ. อรชฺชำ.
๔ สี. ม. ยุ. รชฺชำ.
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กึสุ ราชา รชสฺสิโรติ: กถำ ปน ราชา รชสฺสิโร นาม โหติ.

กถำ สูติ: กถำ นุ โข โส ราชา วิรโช นาม โหตีติ.

ปฏิคีตสฺส ปนตฺโถ: 

ฉทฺวาราธิปตี ราชาติ: โย ฉนฺนำ ทฺวารานำ อธิปติ เอกทฺวาเรปิ รูปาทีหิ อนภิภูโต, อยำ ราชา นาม.

รชมาโน รชสฺสิโรติ: โย ปน เตสุ อารมฺมเณสุ รชติ, โส รชมาโน รชสฺสิโร นาม.

อรชนฺติ: อรชมาโน ปน วิรโช นาม โหติ.

รชนฺติ รชมาโน ‘พาโลติ วุจฺจติ.

เอวมสฺส สตฺถา ปฏิคีตำ ทตฺวา “อุตฺตร, ตยา อิมสฺมึ คีเต คายิเต, อิมสฺส เต คีตสฺส อิมำ ปฏิคีตำ คายิสฺสติ

‘เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโล, กถำ นุทติ ปณฺฑิโต, 
โยคกฺเขมี กถำ โหติ, ตำ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ,

อถสฺสา ตฺวำ อิมำ ปฏิคีตำ คาเยยฺยาสิ

“โอเฆน วุยฺหตี พาโล, โยคา นุทติ ปณฺฑิโต, 
สพฺพโยควิสำยุตฺโต 'โยคกฺเขมีติ วุจฺจตีติ อาห.

ตสฺสตฺโถ “กาโมฆาทินา จตุพฺพิเธน โอเฆน พาโล วุยฺหติ,  ตำ โอฆำ ปณฺฑิโต สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน โยเคน นุทติ. 
โส สพฺเพหิ กามโยคาทีหิ วิสำยุตฺโต โยคกฺเขมี นาม วุจฺจตีติ.

อุตฺตโร อิมำ ปฏิคีตำ คณฺหนฺโตว โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

โส โสตาปนฺโน หุตฺวา ตำ คาถำ อาทาย คนฺตฺวา “อมฺโภ มยา คีตปฺปฏิคีตำ อาหฏำ, โอกาสำ เม เทถาติ วตฺวา 
นิรนฺตรำ ฐิตสฺส มหาชนสฺส มชฺเฌ ชนฺนุนาว อกฺกมนฺโต อคมาสิ.

นาคมาณวิกา ปิตุ ผเณ ฐตฺวา นจฺจมานา “กึสุ อธิปตี ราชาติ คีตำ คายิ.

อุตฺตโร “ฉทฺวาราธิปตี ราชาติ ปฏิคีตำ คายิ.

ปุน นาคมาณวิกา “เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโลติ ตสฺส ปฏิคีตำ คายิ.

อถสฺสา ปฏิคีตำ คายนฺโต อุตฺตโร “โอเฆน วุยฺหตี พาโลติ อิมำ คาถมาห.

[นาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว]

นาคราชา ตำ สุตฺวาว พุทฺธสฺส อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา “มยา เอกำ พุทฺธนฺตรำ เอวรูปํ ปทนฺนาม น สุตปุพฺพำ, 
อุปฺปนฺโน วต โภ โลเก พุทฺโธติ ตุฏฺฐมานโส นงฺคุฏฺเฐน อุทกำ ปหริ.

มหาวีจิโย อุฏฺฐหึสุ.  อุโภ ตีรานิ ภิชฺชึสุ.

อิโต จิโต จ อุสภมตฺเต ฐาเน มนุสฺสา อุทเก นิมุชฺชึสุ.

โส เอตฺตกำ มหาชนำ ผเณ ฐเปตฺวา อุกฺขิปิตฺวา ถเล ปติฏฺฐเปสิ.
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โส อุตฺตรำ อุปสงฺกมิตฺวา “กหำ สามิ สตฺถาติ ปุจฺฉิ.

“เอกสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺโน มหาราชาติ.

โส “เอหิ สามิ คจฺฉามาติ อุตฺตเรน สทฺธึ อคมาสิ.

มหาชโนปิ เตน สทฺธึเยว คโต.

นาคราชา คนฺตฺวา ฉพฺพณฺณานำ รสฺมีนำ อนฺตรำ ปวิสิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา โรทมาโน อฏฺฐาสิ.

อถ นำ สตฺถา อาห “กิมิทำ มหาราชาติ.

“อหำ ภนฺเต ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สาวโก หุตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺมำ อกาสึ, โสปิ มำ สมณธมฺโม นิตฺถาเรตุำ นาสกฺขิ, 
อปฺปมตฺตกำ เอรกปตฺตจฺฉินฺทนมตฺตำ นิสฺสาย อเหตุกปฺปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อุเรน๑ ปริสกฺกนฏฺฐาเน นิพฺพตฺโตมฺหิ, 
เอกำ พุทฺธนฺตรำ เนว มนุสฺสตฺตำ ลภามิ, น สทฺธมฺมสฺสวนำ, น ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส ทสฺสนนฺติ.

สตฺถา ตสฺส กถำ สุตฺวา “มหาราช มนุสฺสตฺตำ นาม ทุลฺลภเมว, ตถา สทฺธมฺมสฺสวนำ, ตถา พุทฺธุปฺปาโท;  
อิทญฺหิ กิจฺเฉน กสิเรน ลพฺภตีติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ, กิจฺฉำ มจฺจานชีวิตำ,
กิจฺฉำ สทฺธมฺมสฺสวนำ, กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโทติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “มหนฺเตน หิ วายาเมน มหนฺเตน กุสเลน ลทฺธตฺตา มนุสฺสปฺปฏิลาโภ นาม กิจฺโฉ ทุลฺลโภ, 
นิรนฺตรำ กสิกมฺมาทีนิ กตฺวา ชีวิตวุตฺตึ ฆฏนโตปิ๒ ปริตฺตตายปิ มจฺจานำ ชีวิตำปิ กิจฺฉำ, 
อเนเกสุปิ กปฺเปสุ ธมฺมเทสกสฺส ปุคฺคลสฺส ทุลฺลภตาย สทฺธมฺมสฺสวนำปิ กิจฺฉำ, มหนฺเตน ปน วายาเมน อภินีหารสฺส สมิชฺฌนโต 
สมิทฺธาภินีหารสฺส จ อเนเกหิปิ กปฺปโกฏิสหสฺเสหิ ทุลฺลภุปฺปาทโต พุทฺธานำ อุปฺปาโทปิ กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ.

[นาคราชไม่บรรลุโสดาบัน]

เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

นาคราชาปิ ตำทิวสำ โสตาปตฺติผลำ ลเภยฺย, ติรจฺฉานคตตฺตา ปน นาลตฺถ.

โส, เยสุ ปฏิสนฺธิคฺคหณ ตจชหน วิสฺสฏฺฐนิทฺโทกฺกมน สชาติยาเมถุนเสวน จุติสงฺขาเตสุ  ปญฺจสุ ฐาเนสุ นาคา 
นาคสรีรเมว คเหตฺวา กิลมนฺติ,  เตสุ อกิลมนภาวำ ปตฺวา มาณวรูเปเนว วิจริตุำ ลภตีติ.

เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. อุทเรน.
๒ ยุ. ฆเฏนฺโตปิ.
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๔. อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.
“สพฺพปาปสฺส อกรณนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คําสอนเหมือนกัน]

เถโร กิร ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺโน จินฺเตสิ 
“สตฺถารา สตฺตนฺนำ พุทฺธานำ ‘มาตาปิตโร อายุปริจฺเฉโท โพธิ สาวกสนฺนิปาโต อคฺคสาวกา อุปฏฺฐาโกติ สพฺพำ กถิตำ, 
อุโปสโถ ปน อกถิโต;  กินฺนุ โข เตสำปิ อยเมว อุโปสโถ อญฺโญติ.

โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถำ ปุจฉิ.

ยสฺมา ปน เตสำ พุทฺธานำ กาลเภโทว อโหสิ, น คาถาเภโท;  
วิปสฺสี สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิ สตฺตเม สตฺตเม สำวจฺฉเร อุโปสถำ อกาสิ, เอกทิวสำ ทินฺโนวาโทเยว หิสฺส สตฺตนฺนำ สำวจฺฉรานำ อลำ อโหสิ; 
สิขี จ เวสฺสภู จ ฉฏฺเฐ ฉฏฺเฐ สำวจฺฉเร อุโปสถำ กรึสุ, 
กกุสนฺโธ จ โกนาคมโน จ สำวจฺฉเร สำวจฺฉเร, 
กสฺสปทสพโล ฉฏฺเฐ ฉฏฺเฐ มาเส อุโปสถำ อกาสิ, เอกทิวสำ ทินโนวาโทเยว หิสฺส ฉนฺนำ มาสานำ อลำ อโหสิ; 

ตสฺมา สตฺถา เตสำ อิมำ กาลเภทำ อาโรเจตฺวา “โอวาทคาถา ปน เนสำ อิมาเยวาติ วตฺวา สพฺเพสำ เอกเมว อุโปสถำ อาวิกโรนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ

“สพฺพปาปสฺส อกรณำ กุสลสฺสูปสมฺปทา  
สจิตฺตปริโยทปนำ เอตำ พุทฺธานสาสนำ.

ขนฺตี ปรมำ ตโป ตีติกฺขา, 
นิพฺพานำ ปรมำ วทนฺติ พุทฺธา, 
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี, 
สมโณ โหติ ปรำ วิเหฐยนฺโต.

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สำวโร 
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนำ 
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตำ พุทฺธานสาสนนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สพฺพปาปสฺสาติ: สพฺพสฺส อกุสลธมฺมสฺส.

อุปสมฺปทาติ: นิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อรหตฺตมคฺคา กุสลสฺส อุปฺปาทนญฺเจว อุปฺปาทิตสฺส จ ภาวนา.

สจิตฺตปริโยทปนนฺติ: ปญฺจหิ นีวรเณหิ อตฺตโน จิตฺตสฺส โวทาปนำ.

เอตำ พุทฺธานสาสนนฺติ: สพฺพพุทฺธานำ อยำ อนุสิฏฺฐิ.

ขนฺตีติ: ยา เอสา ตีติกฺขาสงฺขาตา ขนฺติ นาม, อิทำ อิมสฺมึ สาสเน ปรมำ อุตฺตมำ ตโป.
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นิพฺพานำ ปรมำ วทนฺติ พุทฺธาติ: “พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ อนุพุทฺธา จาติ อิเม ตโย พุทฺธา นิพฺพานำ “อุตฺตมนฺติ วทนฺติ.

น หิ ปพฺพชิโตติ: ปาณิอาทีหิ ปรำ อุปหนนฺโต วิเหเฐนฺโต ปรูปฆาตี ปพฺพชิโต นาม น โหติ.

สมโณติ: วุตฺตนเยเนว ปรำ วิเหฐยนฺโต สมโณปิ น โหติเยว.

อนูปวาโทติ: อนูปวาทนญฺเจว อนูปวาทาปนญฺจ.

อนูปฆาโตติ: อนูปฆาตนญฺเจว อนูปฆาตาปนญฺจ.

ปาฏิโมกฺเขติ: เชฏฺฐกสีเล.

สำวโรติ: ปิทหนำ.

มตฺตญฺญุตาติ: มตฺตญฺญุภาโว ปมาณชานนำ.

ปนฺตนฺติ: วิวิตฺตำ.

อธิจิตฺเตติ: อฏฺฐสมาปตฺติสงฺขาเต อธิกจิตฺเต.

อาโยโคติ: ปโยคกรณำ.

เอตนฺติ: เอตำ สพฺเพสำ พุทฺธานำ สาสนำ.

เอตฺถ หิ อนูปวาเทน วาจสิกำ สีลำ กถิตำ, อนูปฆาเตน กายิกำ สีลำ.  ปาฏิโมกฺเข จ สำวโรติ อิมินา ปาฏิโมกฺขสีลญฺเจว อินฺทฺริยสำวรญฺจ, 
มตฺตญฺญุตาย อาชีวปาริสุทฺธิ เจว ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลญฺจ,   ปนฺตเสนาสเนน สปฺปายเสนาสนำ, อธิจิตฺเตน อฏฺฐ สมาปตฺติโย.

เอวำ อิมาย คาถาย ติสฺโสปิ สิกฺขา กถิตาเยว โหนฺตีติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.
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๕. อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ.
“น กหาปณวสฺเสนาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อนภิรตภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุหนุ่มกระสันอยากสึก]

โส กิร สาสเน ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท “อสุกฏฺฐานนฺนาม คนฺตฺวา อุทฺเทสำ คณฺหาหีติ อุปชฺฌาเยน เปสิโต ตตฺถ อคมาสิ.

อถสฺส ปิตุ โรโค อุปฺปชฺชิ.

โส ปุตฺตำ ทฏฺฐุกาโม หุตฺวา ตำ ปกฺโกสิตุำ สมตฺถำ กญฺจิ อลภิตฺวา ปุตฺตโสเกน วิลปนฺโตเยว อาสนฺนมรโณ หุตฺวา 
“อิทำ เม ปุตฺตสฺส ปตฺตจีวรมูลำ กเรยฺยาสีติ กหาปณสตำ กนิฏฺฐสฺส หตฺเถ ทตฺวา กาลมกาสิ.

โส ทหรสฺสาคตกาเล ปาทมูเล นิปติตฺวา ปริวตฺเตนฺโต โรทิตฺวา “ภนฺเต ปิตา โว วิลปนฺโตว กาลกโต, 
มยฺหำ ปน เตน กหาปณสตำ หตฺเถ ปิตำ, เตน กึ กโรมีติ อาห.

ทหโร “น เม กหาปเณหิ อตฺโถติ ปฏิกฺขิปิตฺวา อปรภาเค จินฺเตสิ 
“กึ เม ปรกุเลสุ ปิณฺฑาย จริตฺวา ชีวิเตน,  สกฺกา ตำ กหาปณสตำ นิสฺสาย ชีวิตุำ,  วิพฺภมิสฺสามีติ.

โส อนภิรติยา ปีฬิโต วิสฺสฏฺฐสชฺฌายกมฺมฏฺฐาโน ปณฺฑุโรคี วิย อโหสิ.

อถ นำ ทหรสามเณรา “กิมิทนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, “อุกฺกณฺฐิโตมฺหีติ วุตฺเต, อาจริยุปชฺฌายานำ อาจิกฺขึสุ.

อถ นำ เต สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา สตฺถุ ทสฺเสสุำ.

สตฺถา “สจฺจำ กิร ตฺวำ ภิกฺขุ อุกฺกณฺฐิโตติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเตติ วุตฺเต, 
“กสฺมา เอวมกาสิ, อตฺถิ ปน เต โกจิ ชีวิตปฺปจฺจโยติ อาห.

“อาม ภนฺเตติ.

“กินฺเต อตฺถีติ.

“กหาปณสตำ ภนฺเตติ.

“เตนหิ กติปิ ตาว สกฺขรา อาหร,  คเณตฺวา ชานิสฺสสิ๑ ‘สกฺกา วา ตตฺตเกน ชีวิตุำ, โน วาติ.

โส สกฺขรา อาหริ.

[ความอยาก ให้เต็มได้ยาก]

อถ นำ สตฺถา อาห “ปริโภคตฺถาย ตาว ปณฺณาสำ ฐเปหิ,  ทฺวินฺนำ โคณานำ อตฺถาย จตุวีสติ,  
เอตฺตกนฺนาม วีชตฺถาย, ยุคนงฺคลตฺถาย, กุทฺทาลตฺถาย, วาสีผรสุอตฺถายาติ.

เอวำ คณิยมาเน, ตำ กหาปณสตำ นปฺปโหติ.

๑ สี. ม. ยุ. ชานิสฺสาม.
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อถ นำ สตฺถา “ภิกฺขุ ตว กหาปณา อปฺปกา, กถำ เอเต นิสฺสาย ตณฺหำ ปูเรสฺสสิ; 
อตีเต กิร ปณฺฑิตา จกฺกวตฺติรชฺชำ กาเรตฺวา อปฺโปฐิตมตฺเตน ทฺวาทสโยชนฏฺฐาเน กฏิปฺปมาเณน สตฺตรตนวสฺสำ วสฺสาเปตุำ สมตฺถา, 
ยาว ฉตฺตึส สกฺกา จวนฺติ, เอตฺตกำ กาลำ เทวรชฺชำ กาเรตฺวาปิ  มรณกาเล ตณฺหำ อปูเรตฺวาว กาลมกำสูติ วตฺวา 

เตน ยาจิโต อตีตำ อาหริตฺวา มนฺธาตุราชชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา 

“ยาวตา จนฺทิมสุริยา [ปริหรนฺติ] ทิสา ภนฺติ วิโรจนา, 
สพฺเพว ทาสา มนฺธาตุ เย ปาณา ปฐวินิสฺสิตาติ๒

อิมิสฺสา คาถาย อนนฺตรา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ

“น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ, 
อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต 
อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ รตึ โส นาธิคจฺฉติ, 
ตญฺหกฺขยรโต โหติ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “กหาปณวสฺเสนาติ: ยำ โส อปฺโปเฐตฺวา สตฺตรตนวสฺสำ วสฺสาเปสิ, 
ตำ อิธ “กหาปณวสฺสนฺติ วุตฺตำ,  เตนาปิ หิ วตฺถุกามกฺกิเลสกาเมสุ ติตฺติ นาม นตฺถิ;  เอวำ ทุปฺปูรา เอสา ตณฺหา.

อปฺปสฺสาทาติ: สุปินกูปมาทิตาย ปริตฺตสุขา.

ทุกฺขาติ; ทุกฺขกฺขนฺธาทีสุ๓ อาคตทุกฺขวเสน พหุทุกฺขาว.

อิติ วิญฺญายาติ: เอวเมเต กาเม ชานิตฺวา.

อปิ ทิพฺเพสูติ; สเจ หิ เทวานำ อุปกปฺปนกกาเมหิ นิมนฺเตยฺย.  อายสฺมา สมิทฺธิ วิย, เอวำปิ เตสุ กาเมสุ รตึ น วินฺทติเยว.

ตณฺหกฺขยรโตติ: อรหตฺเต เจว นิพฺพาเน จ อภิรโต โหติ: ตำ ปฏฺฐยมาโน วิหรติ.

สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ: สมฺมาสมฺพุทฺเธน เทสิตสฺส ธมฺมสฺส สวนนฺเต ชาโต โยคาวจโร ภิกฺขูติ.

เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ขุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๐๒. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๗.
๒ ม. ปฐวิสฺสิตา.
๓ ม. มู. มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตำ ๑-๒/๑๖๖. จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตตฺำ. ๑๒/๑๗๙.
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๖. อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ.
“พหุำ เว สรณำ ยนฺตีติ: อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา [เชตวเน วิหรนฺโต] วาลุกราสิมฺหิ นิสินฺโน 
อคฺคิทตฺตนฺนาม โกสลรญฺโญ ปุโรหิตำ อารพฺภ กเถสิ.

[อัคคิทัตได้เป็นปุโรหิตถึง ๒ รัชกาล]

โส กิร มหาโกสลสฺส ปุโรหิโต อโหสิ.

อถ นำ, ปิตริ กาลกเต, ราชา ปเสนทิโกสโล “อยำ ปิตุ เม ปุโรหิโตติ คารเวน ตสฺมึเยว ฐาเน ฐเปตฺวา 
ตสฺส อตฺตโน อุปฏฺฐานำ อาคตกาเล ปจฺจุคฺคมนำ กโรติ, “อาจริย อิธ นิสีทถาติ สมานาสนำ ทาเปสิ.

[อัคคิทัตออกบวชนอกพระพุทธศาสนา]

โส จินฺเตสิ “อยำ ราชา อติวิย มยิ คารวำ กโรติ, น โข ปน ราชูนำ นิจฺจกาลเมว สกฺกา จิตฺตำ คเหตุำ; 
ราชา ปน ยุวา ทหโร,  สมานวเยเนว หิ สทฺธึ รชฺชำ นาม สุขำ โหติ: อหญฺจมฺหิ มหลฺลโก, ปพฺพชิตุำ เม ยุตฺตนฺติ.

โส ราชานำ ปพฺพชฺชำ อนุชานาเปตฺวา นคเร เภริญฺจาราเปตฺวา 
สตฺตาเหน สพฺพำ อตฺตโน ธนำ ทานมุเข วิสฺสชฺเชตฺวา พาหิรกปฺปพฺพชฺชำ ปพฺพชิ.

ตำ นิสฺสาย ทส ปุริสสหสฺสานิ อนุปฺปพฺพชึสุ.

โส เตหิ สทฺธึ องฺคมคธานญฺจ กุรุรฏฺฐสฺส จ อนฺตราวาสำ กปฺเปตฺวา อิมำ โอวาทำ เทติ 
“ตาตา ยสฺส โว กามวิตกฺกาทโย อุปฺปชฺชนฺติ, โส นทิโต เอเกกำ วาลุกาปุฏำ อุทฺธริตฺวา อิมสฺมึ ฐาเน โอกิรตูติ.

เต “สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา กามวิตกฺกาทีนำ อุปฺปนฺนกาเล ตถา กรึสุ.

อปเรน สมเยน มหาวาลุกราสิ อโหสิ.

ตำ อหิจฺฉตฺโต นาม นาคราชา ปริคฺคเหสิ.

องฺคมคธวาสิโน เจว กุรุรฏฺฐวาสิโน จ มาเส มาเส เตสำ มหนฺตำ สกฺการำ อภิหริตฺวา ทานำ เทนฺติ.

[อัคคิทัตสอนประชาชนให้ถึงสรณะ]

อถ เนสำ อคฺคิทตฺโต อิมำ โอวาทำ อทาสิ “ปพฺพตำ สรณำ ยาถ, วนำ สรณำ ยาถ, อารามำ สรณำ ยาถ, รุกฺขำ สรณำ ยาถ; 
เอวำ สพฺพทุกฺขโต มุจฺจิสฺสถาติ อตฺตโน อนฺเตวาสิเกปิ อิมินาว โอวาเทน โอวทิ.

[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานอัคคิทัต]

โพธิสตฺโตปิ มหาภินิกฺขมนำ นิกฺขมนฺโต๑ สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา  ตสฺมึ สมเย สาวตฺถึ นิสฺสาย เชตวเน วิหรนฺโต 
ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต  อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณำ สทฺธึ อนฺเตวาสิเกหิ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา 
“สพฺเพปิเม อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺนาติ ญตฺวา สายณฺหสมเย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อาห 
“โมคฺคลฺลาน กึ นุ ปสฺสสิ อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณำ มหาชนำ อติตฺเถน ปกฺขนฺทาเปนฺตำ? คจฺฉ, เตสำ โอวาทำ เทหีติ.

๑ สี. ยุ. กตาภินิกฺขมโณ. ม. กตาภินิกฺขมโน.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๘๗ • ๖. อคฺคทิตฺตปุโรหิตวตถฺุ. • [พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานอัคคิทัต]

“ภนฺเต พหู เอเต เอกสฺส มยฺหำ อวิสยฺหา,  สเจ ตุมฺเหปิ อาคมิสฺสถ๑, วิสยฺหา ภวิสฺสนฺตีติ.

“โมคฺคลฺลาน อหำปิ อาคมิสฺสามิ๒, ตฺวำ ปุรโต ยาหีติ.

เถโร คจฺฉนฺโตว จินฺเตสิ “เอเต พลวนฺโต เจว พหู จ, สเจ สพฺเพสำ สมาคมฏฺฐาเน กิญฺจิ กเถสฺสามิ; 
สพฺเพปิ วคฺควคฺเคน อุฏฺฐเหยฺยุนฺติ อตฺตโน อานุภาเวน ถูลผุสิตกำ เทวำ วุฏฺฐาเปสิ.

เต, ถูลผุสิตเกสุ ปตนฺเตสุ, อุฏฺฐายุฏฺฐาย อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลำ ปวิสึสุ.

เถโร อคฺคิทตฺตสฺส ปณฺณสาลทฺวาเร ฐตฺวา “อคฺคิทตฺตาติ อาห.

โส เถรสฺส สทฺทำ สุตฺวา “อิมสฺมึ โลเก มำ นาเมน อาลปิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ, โก นุ โข มำ นาเมน อาลปตีติ มานตฺถทฺธตาย

“โก เอโสติ อาห.

“อหำ พฺราหฺมณาติ.

“กึ วเทสีติ.

“อชฺช เม เอกรตฺตึ อิธ วสนฏฺฐานำ อาจิกฺขาติ.

“อิธ วสนฏฺฐานำ นตฺถิ, เอกสฺส เอกาว ปณฺณสาลาติ.

“อคฺคิทตฺต มนุสฺสา นาม มนุสฺสานำ,  คาโว คุนฺนำ,  ปพฺพชิตา ปพฺพชิตานำ สนฺติกำ คจฺฉนฺติ,  มา เอวำ กริ,  เทหิ เม วสนฏฺฐานนฺติ.

“กึ ปน ตฺวำ ปพฺพชิโตติ.

“อาม ปพฺพชิโตมฺหีติ.

“สเจ ปพฺพชิโต, กหำ เต ขาริภณฺฑำ ปพฺพชิตปริกฺขาโรติ.

“อตฺถิ เม ปริกฺขาโร, ‘วิสุำ ปน นำ คเหตฺวา วิจริตุำ ทุกฺขนฺติ อพฺภนฺตเรเนว นำ คเหตฺวา วิจรามิ พฺราหฺมณาติ.

โส “ตำ คเหตฺวา๓ วิจริสฺสสีติ เถรสฺส กุชฺฌิ.

อถ นำ โส อาห “[อเปหิ] อคฺคิทตฺต มา กุชฺฌิ, วสนฏฺฐานำ เม อาจิกฺขาติ.

“นตฺถิ เอตฺถ วสนฏฺฐานนฺติ.

“เอตสฺมึ ปน วาลุกราสิมฺหิ โก วสตีติ.

“เอโก นาคราชาติ.

“เอตำ เม เทหีติ.

“น สกฺกา ทาตุำ,  ภาริยำ เอตสฺส กมฺมนฺติ.

“โหตุ, เทหิ เมติ.

๑ คมิสฺสามิ? ญ. ว.
๒ คมิสฺสถ?
๓ อคฺคเหตฺวา (?)  สี. ตำ น คเหตฺวา วิจริสฺสสีติ.
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“เตนหิ ตฺวเมว ชานาหีติ.

[พระเถระผจญกับนาคราช]

เถโร วาลุกราสิอภิมุโข ปายาสิ.

นาคราชา ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “อยำ สมโณ อิโต อาคจฺฉติ, น ชานาติ มญฺเญ มม อตฺถิภาวำ; ธูมายิตฺวา นำ มาเรสฺสามีติ ธูมายิ.

เถโร “อยำ นาคราชา ‘อหเมว ธูมายิตุำ สกฺโกมิ, อญฺเญ น สกฺโกนฺตีติ มญฺเญ สลฺลกฺเขตีติ สยำปิ ธูมายิ.

ทฺวินฺนมฺปิ สรีรโต อุคฺคตา ธูมา ยาว พฺรหฺมโลกา อุฏฺฐหึสุ.

อุโภปิ ธูมา เถรำ อพาธยิตฺวา นาคราชานเมว พาเธนฺติ.

นาคราชา ธูมเวคำ สหิตุำ อสกฺโกนฺโต ปชฺชลิ.

เถโรปิ เตโชธาตุำ สมาปชฺชิตฺวา เตน สทฺธึเยว ปชฺชลิ.

อคฺคิชาลา ยาว พฺรหฺมโลกา อุฏฺฐหึสุ.

อุโภปิ อคฺคิชาลา เถรำ อพาธยิตฺวา นาคราชานเมว พาธยึสุ.

[นาคราชแพ้พระเถระ]

อถสฺส สกลสรีรำ อุกฺกาหิ ปทิตฺตำ วิย อโหสิ.

อิสิคโณ โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ “นาคราชา สมณำ ฌาเปติ,  ภทฺทโก วต สมโณ อมฺหากำ วจนำ อสฺสุณิตฺวา นฏฺโฐติ. 

เถโร นาคราชานำ ทเมตฺวา นิพฺพิเสวนำ กตฺวา วาลุกราสิมฺหิ นิสีทิ.

นาคราชา วาลุกราสึ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวา กูฏาคารกุจฺฉิปฺปมาณำ ผณำ มาเปตฺวา เถรสฺส อุปริ ธาเรสิ.

อิสิคโณ ปาโตว “สมณสฺส มตภาวำ วา อมตภาวำ วา ชานิสฺสามาติ เถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตำ วาลุกราสิมตฺถเก นิสินฺนำ ทิสฺวา 
อญฺชลึ ปคฺคยฺห อภิตฺถวนฺโต อาห “สมณ กจฺจิ นาคราเชน น พาธิโตติ.

“กึ น ปสฺสถ มม อุปริ ผณำ ธาเรตฺวา ฐิตนฺติ.

เต “อจฺฉริยำ วต โภ,  สมณสฺส อานุภาโว เอวรูโป นาม, อเนน นาคราชา ทมิโตติ เถรำ ปริวาเรตฺวา อฏฺฐำสุ.

ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อาคโต.

เถโร สตฺถารำ ทิสฺวา อุฏฺฐาย วนฺทิ.

อถ นำ อิสโย อาหำสุ “อยำ ตยาปิ มหนฺตตโรติ.

“เอส ภควา สตฺถา, อหำ อิมสฺส สาวโกติ.

[พวกฤษีชมเชยพระศาสดา]

สตฺถา วาลุกราสิมตฺถเก นิสีทิ.

อิสิคโณ “อยำ ตาว สาวกสฺส อานุภาโว, อิมสฺส ปน อานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสตีติ อญฺชลึ ปคฺคยฺห สตฺถารำ อภิตฺถวิ.
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สตฺถา อคฺคิทตฺตำ อามนฺเตตฺวา อาห “อคฺคิทตฺต ตฺวำ ตว สาวกานญฺจ อุปฏฺฐากานญฺจ โอวาทำ ททมาโน กินฺติ วตฺวา เทสีติ.

“เอตำ ปพฺพตำ สรณำ คจฺฉถ, วนำ, อารามำ, รุกฺขำ สรณำ คจฺฉถ; เอตานิ หิ สรณำ คโต สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ เอวำ เตสำ โอวาทำ ทมฺมีติ.

[สรณะท่ีเกษมและไม่เกษม]

สตฺถา “น โข อคฺคิทตฺต เอตานิ สรณำ คโต ทุกฺขา ปมุจฺจติ, พุทฺธำ ธมฺมำ สงฺฆำ ปน สรณำ คนฺตฺวา สกลวฏฺฏทุกฺขา ปมุจฺจตีติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“พหุำ เว สรณำ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ 
อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา;
เนตำ โข สรณำ เขมำ, เนตำ สรณมุตฺตมำ, 
เนตำ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณำ คโต 
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ 
ทุกฺขำ ทุกฺขสมุปฺปาทำ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมำ 
อริยญฺจฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ ทุกฺขูปสมคามินำ 
เอตำ โข สรณำ เขมำ, เอตำ สรณมุตฺตมำ, 
เอตำ สรณมาคมฺม, สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “พหุนฺติ: พหู.

ปพฺพตานีติ: “ตตฺถ ตตฺถ อิสิคิลิเวปุลฺลเวภาราทิเก ปพฺพเต เจว  มหาวนโคสิงฺคสาลวนาทีนิ วนานิ จ  
เวฬุวนชีวกมฺพวนาทโย อาราเม จ อุเทนเจติยโคตมเจติยาทีนิ รุกฺขเจตฺยานิ จ เต เต มนุสฺสา เตน เตน ภเยน ตชฺชิตา 
ภยโต มุจฺจิตุกามา ปุตฺตลาภาทีนิ วา ปฏฺฐยมานา สรณำ ยนฺตีติ อตฺโถ.

เนตำ สรณนฺติ: เอตำ ปน สพฺพำปิ สรณำ เนว เขมำ น อุตฺตมำ,  
น จ เอตำ ปฏิจฺจ ชาติอาทิธมฺเมสุ สตฺเตสุ เอโกปิ ชาติอาทิโต สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ อตฺโถ.

โย จาติ: อิทำ อกฺเขมำ อนุตฺตมำ สรณำ ทสฺเสตฺวา เขมำ อุตฺตมำ สรณำ ทสฺสนตฺถำ อารทฺธำ.

ตสฺสตฺโถ “โย จ คหฏฺโฐ วา ปพฺพชิโต วา ‘อิติปิ โส ภควา อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทิกำ พุทฺธธมฺมสงฺฆานุสฺสติกมฺมฏฺฐานำ นิสฺสาย 
เสฏฺฐวเสน พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณำ คโต,  ตสฺสาปิ ตำ สรณคมนำ อญฺญติตฺถิยวนฺทนาทีหิ กุปฺปติ จลติ, 
ตสฺส ปน อจลภาวำ ทสฺเสตุำ มคฺเคน อาคตสรณเมว ปกาเสนฺโต ‘จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสตีติ อาห.

โย หิ เอเตสำ สจฺจานำ ทสฺสนวเสน เอตานิ สรณำ คโต, ตสฺส เอตำ สรณำ เขมญฺจ อุตฺตมญฺจ, 
โส จ ปุคฺคโล เอตำ สรณำ ปฏิจฺจ สกลสฺมาปิ วฏฺฏทุกฺขา ปมุจฺจติ;  ตสฺมา “เอตำ โข สรณำ เขมนฺติอาทิ วุตฺตนฺติ.

เทสนาวสาเน สพฺเพปิ เต อิสโย สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.

สตฺถา จีวรพฺภนฺตรโต หตฺถำ ปสาเรตฺวา “เอถ ภิกฺขโว, จรถ พฺรหฺมจริยนฺติ อาห.
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[ชาวเมืองเข้าใจว่าอัคคิทัตใหญ่กว่าพระศาสดา]

ตำขณญฺเญว อฏฺฐปริกฺขารธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุำ.

โส จ สพฺเพสำปิ องฺคมคธกุรุรฏฺฐวาสีนำ สกฺการำ อาทาย อาคมนทิวโส อโหสิ.

เต สกฺการำ อาทาย อาคตา สพฺเพปิ เต อิสโย ปพฺพชิเต ทิสฺวา “กินฺนุ โข อมฺหากำ อคฺคิทตฺตพฺราหฺมโณ มหา อุทาหุ สมโณ โคตโม 
-อิติ จินฺเตตฺวา “สมณสฺส โคตมสฺส อาคตตฺตา อคฺคิทตฺโตว มหาติ อมญฺญึสุ.

[อัคคิทัตตัดความสงสยัของชาวเมือง]

สตฺถา เตสำ อชฺฌาสยำ โอโลเกตฺวา “อคฺคิทตฺต ปริสาย กงฺขำ ฉินฺทาติ อาห.

โส “อหำปิ เอตฺตกเมว ปจฺจาสึสามีติ อิทฺธิพเลน สตฺตกฺขตฺตุำ เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปุนปฺปุนำ โอรุยฺห สตฺถารำ วนฺทิตฺวา 
“สตฺถา เม ภนฺเต ภควา, สาวโกหมสฺมีติ วตฺวา สาวกตฺตำ ปกาเสสีติ.

อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ.
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๗. อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.
“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระรําพึงถึงท่ีเกิดของบุรษุอาชาไนย]

เถโร หิ เอกทิวสำ ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺโน จินฺเตสิ “หตฺถาชานีโย ฉทฺทนฺตกุเล วา อุโปสถกุเล วา อุปฺปชฺชติ, 
อสฺสาชานีโย สินฺธวกุเล วา วลาหกอสฺสราชกุเล วา, โคอาชานีโย ทกฺขิณาปเถติอาทีนิ วทนฺเตน สตฺถารา, 
หตฺถิอาชานียาทีนำ อุปฺปตฺติฏฺฐานานิ กถิตานิ.  ปุริสาชานีโย ปน กหำ นุ โข อุปฺปชฺชตีติ.

[พระเถระเข้าไปทูลถามพระศาสดา]

โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอตมตฺถำ ปุจฺฉิ.

สตฺถา “อานนฺท 
ปุริสาชานีโย นาม น สพฺพตฺถ อุปฺปชฺชติ, อุชุกโต ปน ติโยชนสตายาเม อาวฏฺฏโต นวโยชนสตปฺปมาเณ มชฺฌิมเทสฏฺฐาเน อุปฺปชฺชติ;
อุปฺปชฺชนฺโต จ น ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา กุเล อุปฺปชฺชติ, ขตฺติยมหาสาลพฺราหฺมณมหาสาลกุลานำ อญฺญตรสฺมึเยว อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ, น โส สพฺพตฺถ ชายติ. 
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร, ตำ กุลำ สุขเมธตีติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ทุลฺลโภติ: ปุริสาชญฺโญ หิ ทุลฺลโภ, น หิ หตฺถาชานียาทโย วิย สุลโภ, โส สพฺพตฺถ ปจฺจนฺตเทเส วา นีจกุเล วา น ชายติ, 
มชฺฌิมเทเสเยว ปน มหาชนสฺส อภิวาทนาทิสกฺการกรณฏฺฐาเน ขตฺติยพฺราหฺมณกุลานำ อญฺญตรสฺมึ กุเล ชายติ, 

เอวำ ชายมาโน จ ยตฺถ โส ชายติ ธีโร อุตฺตมปฺปญฺโญ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ตำ กุลำ สุขเมธติ สุขปฺปตฺตเมว โหตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ

อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.
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๘. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
“สุโข พุทฺธานมุปฺปาโทติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุลานำ ภิกฺขูนำ กถำ อารพฺภ กเถสิ.

[ความเห็นในปัญหาต่างๆ กัน]

เอกทิวสำ หิ ปญฺจสตา ภิกฺขู อุปฏฺฐานสาลายำ นิสินฺนา “อาวุโส กึ นุ โข อิมสฺมึ โลเก สุขนฺติ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

ตตฺถ เกจิ “รชฺชสุขสทิสำ สุขนฺนาม นตฺถีติ อาหำสุ. เกจิ “กามสุขสทิสำ…  เกจิ “สาลิมำสโภชนสุขสทิสำ สุขนฺนาม นตฺถีติ อาหำสุ.

[พระศาสดาทรงแก้ปัญหาน้ัน]

สตฺถา เตสำ นิสินฺนฏฺฐานำ อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว กึ กเถถ, อิทำ หิ สพฺพำปิ สุขำ วฏฺฏทุกฺขปริยาปนฺนเมว, อิมสฺมึ ปน โลเก ‘พุทฺธุปฺปาโท ธมฺมสฺสวนำ สงฺฆสามคฺคี สมฺโมทมานภาโวติ 
อิทเมว สุขนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท, สุขา สทฺธมฺมเทสนา, 
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี, สมคฺคานำ ตโป สุโขติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “พุทฺธานมุปฺปาโทติ: ยสฺมา พุทฺธา อุปฺปชฺชมานา มหาชนำ ราคกนฺตาราทีหิ ตาเรนฺติ; ตสฺมา พุทฺธานำ อุปฺปาโท สุโข. 
ยสฺมา สทฺธมฺมเทสนำ อาคมฺม ชาติอาทิธมฺมา สตฺตา ชาติอาทีหิ มุจฺจนฺติ; ตสฺมา สทฺธมฺมเทสนา สุขา.

สามคฺคีติ สมจิตฺตตา.  สาปิ สุขา เอว.

สมคฺคานำ ปน เอกจิตฺตานำ ยสฺมา พุทฺธวจนำ วา อุคฺคณฺหิตุำ ธูตงฺคานิ วา ปริหริตุำ สมณธมฺมำ วา กาตุำ สุขำ; 
ตสฺมา “สมคฺคานำ ตโป สุโขติ วุตฺตำ.

เตเนวาห๑ “ยาวกีวญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ, สมคฺคา วุฏฺฐหิสฺสนฺติ, สมคฺคา สงฺฆกรณียานิ กริสฺสนฺติ; 
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูนำ ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานีติ.

เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๒.
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๙. กสฺสปทสพลสฺสสุวณฺณเจติยวตฺถุ.
“ปูชารเหติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา จาริกำ จรมาโน กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติยำ อารพฺภ กเถสิ.

[เจดีย์ท่ีสมควรบูชา]

ตถาคโต๑ สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค โตเทยฺยคามสฺส สมีเป มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร 
อญฺญตรำ เทวฏฺฐานำ สมฺปาปุณิ.

ตตฺร นิสินฺโน สุคโต ธมฺมภณฺฑาคาริกำ เปเสตฺวา อวิทูเร กสิกมฺมำ กโรนฺตำ พฺราหฺมณำ ปกฺโกสาเปสิ.

โส พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา ตถาคตำ อนภิวนฺทิตฺวา ตเมว เทวฏฺฐานำ วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.

สุคโตปิ “อิมำ ปเทสำ กินฺติ มญฺญสิ พฺราหฺมณาติ อาห.

“อมฺหากำ ปเวณิยา อาคตเจติยฏฺฐานนฺติ วนฺทามิ โภ โคตมาติ.

“อิมำ ฐานำ วนฺทนฺเตน ตยา สาธุ กตำ พฺราหฺมณาติ สุคโต ตำ สมฺปหำเสสิ.

ตำ สุตฺวา ภิกฺขู “เกน นุ โข การเณน ภควา เอวำ สมฺปหำเสสีติ สำสยำ สญฺชเนสุำ.

ตโต ตถาคโต เตสำ สำสยมปเนตุำ มชฺฌิมนิกาเย ฆฏีการสุตฺตนฺตำ๒ วตฺวา อิทฺธานุภาเวน กสฺสปทสพลสฺส โยชนุพฺเพธำ กนกเจติยำ
อปรญฺจ กนกเจติยำ อากาเส นิมฺมินิตฺวา มหาชนำ ทสฺเสตฺวา “พฺราหฺมณ เอวำวิธานำ ปูชารหานำ ปูชา ยุตฺตตราวาติ วตฺวา 
มหาปรินิพฺพานสุตฺเต๓ ทสฺสิตนเยเนว พุทฺธาทิเก จตฺตาโร ปูชารเห ปกาเสตฺวา 
สรีรเจติยำ อุทฺทิสฺสเจติยำ ปริโภคเจติยนฺติ ตีณิ เจติยานิ วิเสสโต ปริทีเปตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก
ปปญฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว
เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย
น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุำ อิเมตฺตมปิ เกนจีติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ ปูชิตุำ อรหา ปูชารหา.  “ปูชิตุำ ยุตฺตาติ อตฺโถ.

ปูชารเห ปูชยโตติ๔ อภิวาทนาทีหิ จ จตูหิ๕ ปจฺจเยหิ ปูเชนฺตสฺส.

ปูชารเห ทสฺเสติ “พุทฺเธติอาทินา.

พุทฺเธติ สมฺมาสมฺพุทฺเธ.

๑ เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท โยเชตพฺโพ.
๒ ม. ม. ๑๓/๓๗๔.
๓ ม. มหา. ๑๐/๘๕.
๔ เอตฺถนฺตเร “เตติ ปทำ โยเชตพฺพำ.
๕ เอตฺถนฺตเร จสทฺโท โยเชตพฺโพ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๙๔ • ๙. กสฺสปทสพลสฺสสุวณฺณเจติยวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

ยทีติ ยทิวา.  “อถวาติ อตฺโถ.

ตตฺถ “ปจฺเจกพุทฺเธติ กถิตำ โหติ.   สาวเก จ.

ปปญฺจสมติกฺกนฺเตติ สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏฺฐิมานปปญฺเจ.

ติณฺณโสกปริทฺทเวติ อติกฺกนฺตโสกปริทฺทเว.   “อิเม เทฺว อติกฺกนฺเตติ อตฺโถ.

เอเตหิ ปูชารหตฺตำ ทสฺสิตำ.

เตติ พุทฺธาทโย.๑

ตาทิเสติ วุตฺตคหณวเสน.๒ 

นิพฺพุเตติ ราคาทินิพฺพุติยา.๓

นตฺถิ กุโตจิ ภวโต วา อารมฺมณโต วา เอเตสำ ภยนฺติ อกุโตภยา.  เต อกุโตภเย.

น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุนฺติ ปุญฺญำ คเณตุำ น สกฺกา 

“กถนฺติ เจ.

อิเมตฺตมปิ เกนจีติ  “อิมำ เอตฺตกำ อิมำ เอตฺตกนฺติ เกนจีติ.

อปิสทฺโท อิธ สมฺพนฺธิตพฺโพ.  เกนจิ ปุคฺคเลน มาเนน วา.

ตตฺถ “ปุคฺคเลนาติ เตน พฺรหฺมาทินา.

มาเนนาติ ติวิเธน มาเนน ตีรเณน ธารเณน ปูรเณน วา.

ตีรณำ นาม อิทำ เอตฺตกนฺติ นยโต ตีรณำ.

ธารณนฺติ๔ ตุลาย ธารณำ.

ปูรณำ นาม อฑฺฒปฺปสตปตฺถนาฬิกาทิวเสน ปูรณำ.

เกนจิ ปุคฺคเลน อิเมหิ ตีหิ มาเนหิ พุทฺธาทิเก ปูชยโต ปุญฺญำ วิปากวเสน คเณตุำ น สกฺกา ปริยนฺตรหิตโตติ.

ทฺวีสุ ฐาเนสุ ปูชยโต กึ ทานำ? 

ปฐมำ ธรมาเน พุทฺธาที ปูชยโต น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุำ.

ปุน เต ตาทิเส กิเลสปรินิพฺพานนิมิตฺเตน ขนฺธปรินิพฺพาเนน นิพฺพุเตปิ ปูชยโต น สกฺกา สงฺขาตุนฺติ เภทา ยุชฺชนฺติ.

เตน หิ วิมานวตฺถุมฺหิ๕

๑ สี. พุทฺธาทีนิ.
๒ เอตฺถนฺตเร “ตาทิคุณยุตฺเตติ ปทำ โยเชตพพฺำ. “ยถาวุตตฺคุณวเสน ตาทิคุณยุตฺเตติ วจนำ ยตฺุตตรำ.
๓ เอตฺถนฺตเร “นิพพฺุเตติ ปทำ โยเชตพฺพำ.
๔ ธารณำ นาม.
๕ ขุ. วิมาน. ๒๖/๘๒.
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ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ สเม จิตฺเต๑ สมำ ผลำ 
เจโตปสาทเหตุมฺหิ๒ สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตินฺติ (วุตฺตำ).

เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปนฺโน อโหสีติ.

โยชนิกำ กนกเจติยำ สตฺตาหมากาเสว อฏฺฐาสิ.

มหนฺเตน๓ สมาคโม จาโหสิ.  สตฺตาหำ เจติยำ นานปฺปกาเรน ปูเชสุำ.

ตโต ภินฺนลทฺธิกานำ ลทฺธิเภโท ชาโต.

พุทฺธานุภาเวน ตำ เจติยำ สกฏฺฐานเมว คตำ.

ตตฺเถว ตำขเณ มหนฺตำ ปาสาณเจติยำ อโหสิ.

ตสฺมึ สมาคเม จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ.

กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติยวตฺถุ.๔

พุทฺธวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

จุทฺทสโม วคฺโค.

๑ สี. สมำ จิตฺตำ.
๒ ขุ. วิมาน. เจโตปณิธิเหตูหิ.
๓ “มหนฺโตติ ปทำ ภเวยฺย.
๔ สี. ม. ยุ. โปตฺถเกสุ อิทำ วตฺถุ อตฺถิ, สฺยามโปตฺถเก ปน นตฺถิ. “ปูชารเห ปูชฺยโตติ อิมาปิ คาถาโย สุตตฺนฺตปฏิเก ขุทฺทกนิกาเย ธมฺมปเท 

พุทฺธวคฺคสฺส ปริโยสาเน ทิสฺสนฺเตว. ตสฺมา อิมสฺมึ ๒๕๐๕ พุทฺธสเก ปุน มุทฺทนกาเล สพฺพปาริปูริยา อิทำ วตฺถุ อิธาเนตฺวา มุทฺทิตำ.
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๑๕. สุขวคฺควณฺณนา  
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๑. ญาตกานำ กลหวูปสมนวตฺถุ.
“สุสุขำ วตาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สกฺเกสุ วิหรนฺโต กลหวูปสมนตฺถำ ญาตเก อารพฺภ กเถสิ.

[ความวิวาทเกิดเพราะแย่งนํ้า]

สากิยา จ โกลิยา จ กิร กปิลวตฺถุนครสฺส จ โกลิยนครสฺส จ อนฺตเร โรหิณึ นาม นทึ เอเกเนว อาวรเณน พนฺธาเปตฺวา 
สสฺสานิ กาเรนฺติ.

อถ เชฏฺฐมูลมาเส สสฺเสสุ มิลายนฺเตสุ, อุภยนครวาสิกานำปิ กมฺมกรา สนฺนิปตึสุ.

ตตฺถ โกลิยนครวาสิโน อาหำสุ “อิทำ อุทกำ อุภโต หริยมานำ เนว ตุมฺหากำ ปโหสฺสติ, น อมฺหากำ; 
อมฺหากำ ปน สสฺสำ เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ, อิทำ อุทกำ อมฺหากำ เทถาติ.

อิตเรปิ เอวมาหำสุ “ตุมฺเหสุ โกฏฺเฐ ปูเรตฺวา ฐิเตสุ, มยำ รตฺตสุวณฺณำ นีลมณิกาฬมณิกหาปเณ จ คเหตฺวา ปจฺฉิปฺปสิพฺพกาทิหตฺถา 
น สกฺขิสฺสาม ตุมฺหากำ ฆรทฺวาเร วิจริตุำ.  อมฺหากำปิ สสฺสำ เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ. อิทำ อุทกำ อมฺหากำ เทถาติ.

“น มยำ ทสฺสามาติ.

“มยำปิ น ทสฺสามาติ.

เอวำ กถำ วฑฺเฒตฺวา “เอโก อุฏฺฐาย เอกสฺส ปหารำ อทาสิ, โสปิ อญฺญสฺสาปีติ เอวำ อญฺญมญฺญำ ปหริตฺวา 
ราชกุลานำ ชาตึ ฆฏฺเฏตฺวา กลหำ วฑฺฒยึสุ.

โกลิยกมฺมกรา วทนฺติ “ตุมฺเห กปิลวตฺถุวาสิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ,๑ เย โสณสิคาลาทโย วิย อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ สำวาสำ วสึสุ; 
เอเตสำ หตฺถิโน จ อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหากำ กึ กริสฺสนฺตีติ.

สากิยกมฺมกราปิ วทนฺติ “ตุมฺเหทานิ กุฏฺฐิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ,๒ เย อนาถา นิคฺคติกา ติรจฺฉานา วิย โกลรุกฺเข วสึสุ; 
เอเตสำ หตฺถิโน จ อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหากำ กึ กริสฺสนฺตีติ.

เต คนฺตฺวา ตสฺมึ กมฺเม นิยุตฺตานำ อมจฺจานำ กเถสุำ.

อมจฺจา ราชกุลานำ กเถสุำ.

ตโต สากิยา “ภคินีหิ สทฺธึ สำวาสำ วสิตกานำ ถามญฺจ พลญฺจ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ.

โกลิยาปิ “โกลรุกฺขวาสีนำ ถามญฺจ พลญฺจ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ.

[พระศาสดาเสด็จห้ามพระญาติ]

สตฺถาปิ ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต ญาตเก ทิสฺวา “มยิ อคจฺฉนฺเต, อิเม นสฺสิสฺสนฺติ. มยา คนฺตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา 
เอกโกว อากาเสน คนฺตฺวา โรหิณิยา นทิยา มชฺเฌ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ.

ญาตกา สตฺถารำ ทิสฺวา อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา วนฺทึสุ.

๑ อาคจฺฉถ. (?)
๒ อาคจฺฉถ. (?)



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๙๘ • ๑. ญาตกานำ กลหวูปสมนวตฺถุ. • [พระศาสดาเสด็จห้ามพระญาติ]

อถ เน สตฺถา อาห “กึ กลโห นาเมโส มหาราชาติ.

“น ชานาม ภนฺเตติ.

“โกทานิ ชานิสฺสตีติ.

เต “อุปราชา ชานิสฺสติ, เสนาปติ ชานิสฺสตีติ อิมินา อุปาเยน ยาว ทาสกมฺมกเร๑ ปุจฺฉิตฺวา “ภนฺเต อุทกกลโหติ อาหำสุ.

“อุทกำ กึ อคฺฆติ มหาราชาติ.

“อปฺปคฺฆำ ภนฺเตติ.

“ขตฺติยา กึ อคฺฆนฺติ มหาราชาติ.

“ขตฺติยา นาม อนคฺฆา ภนฺเตติ.

“ยุตฺตำ ปน ตุมฺหากำ อปฺปมตฺตกำ อุทกำ นิสฺสาย อนคฺเฆ ขตฺติเย นาเสตุนฺติ.

เต ตุณฺหี อเหสุำ.

อถ เต สตฺถา อามนฺเตตฺวา “กสฺมา มหาราช เอวรูปํ กโรถ.  มยิ อสนฺเต, อชฺช โลหิตนที ปวตฺติสฺสติ. อยุตฺตำ โว กตำ: 
ตุมฺเห ปญฺจหิ เวเรหิ สเวรา วิหรถ, อหำ อเวโร วิหรามิ;  ตุมฺเห กิเลสาตุรา หุตฺวา วิหรถ, อหำ อนาตุโร วิหรามิ; 
ตุมฺเห กามคุณปริเยสเน อุสฺสุกา หุตฺวา วิหรถ, อหำ อนุสฺสุโก วิหรามีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“สุสุขำ วต ชีวาม เวริเนสุ อเวริโน, 
เวริเนสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อเวริโน.
สุสุขำ วต ชีวาม อาตุเรสุ อนาตุรา, 
อาตุเรสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนาตุรา.
สุสุขำ วต ชีวาม อุสฺสุเกสุ อนุสฺสุกา, 
อุสฺสุเกสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนุสฺสุกาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สุสุขนฺติ: สุฏฺฐุ สุขำ.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “เย คิหิโน สนฺธิจฺเฉทาทิวเสน, ปพฺพชิตา วา ปน เวชฺชกมฺมาทิวเสน, ชีวิตวุตฺตึ อุปฺปาเทตฺวา ‘สุเขน ชีวามาติ วทนฺติ: 
เตหิ มยเมว สุสุขำ วต ชีวาม,  เย มยำ ปญฺจหิ เวเรหิ เวริเนสุ มนุสฺเสสุ อเวริโน, กิเลสาตุเรสุ [มนุสฺเสสุ] นิกฺกิเลสตาย อนาตุรา, 
ปญฺจกามคุณปริเยสเน อุสฺสุเกสุ [มนุสฺเสสุ] ตาย ปริเยสนาย อภาเวน อนุสฺสุกาติ.

เสสำ อุตฺตานตฺถเมว.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

ญาตกานำ กลหวูปสมนวตฺถุ.

๑ ทาสกมฺมกเรหิ (?)



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๙๙ • ๒. มารวตฺถุ.  • ๒. มารวตฺถุ.

๒. มารวตฺถุ.
“สุสุขำ วตาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปญฺจสาลายำ พฺราหฺมณคาเม วิหรนฺโต มารำ อารพฺภ กเถสิ.

[เด็กหญิง ๕๐๐ เล่นนักษตัร]

เอกทิวสำ หิ สตฺถา ปญฺจสตานำ กุมาริกานำ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ตำ คามำ อุปนิสฺสาย วิหาสิ.

ตาปิ กุมาริกาโย เอกสฺมึ นกฺขตฺตทิวเส นทึ คนฺตฺวา นหายิตฺวา อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา คามาภิมุขิโย๑ ปายึสุ.

สตฺถาปิ ตำ คามำ ปวิสิตฺวา ปิณฺฑาย จริ.

มาโร สกลคามวาสีนำ สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา, ยถา สตฺถา กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตำปิ น ลภติ, 
เอวำ กตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขมนฺตำ สตฺถารำ คามทฺวาเร ฐตฺวา อาห “อปิ สมณ ปิณฺฑำ อลภิตฺถาติ.

“กึ ปน ตฺวำ ปาปิม ตถา อกาสิ, ยถา อหำ ปิณฺฑำ น ลเภยฺยนฺติ.

“เตนหิ ภนฺเต ปุน ปวิสถาติ.

เอวำ กิรสฺส อโหสิ “สเจ ปุน ปวิสติ, สพฺเพสำ สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา อิมสฺส ปุรโต ปาณึ ปหริตฺวา หสนเกฬึ กริสฺสามีติ.

ตสฺมึ ขเณ ตา กุมาริกาโย คามทฺวารำ ปตฺวา สตฺถารำ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐำสุ.

มาโรปิ สตฺถารำ อาห “อปิ ภนฺเต ปิณฺฑำ อลภมานา ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ปีฬิตตฺถาติ.

[ผู้ไม่มกีังวลเสวยปีติแทนอาหาร]

สตฺถา “อชฺช มยำ ปาปิม กิญฺจิ อลภิตฺวาปิ อาภสฺสรเทวโลเก พฺรหฺมาโน วิย ปีติสุเขเนว วีตินาเมสฺสามาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สุสุขำ วต ชีวาม, เยสนฺโน นตฺถิ กิญฺจนำ, 
ปีติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เยสนฺโนติ: เยสำ อมฺหากำ ปลิพุทฺธนตฺเถน ราคาทีสุ กิญฺจเนสุ เอกำปิ กิญฺจนำ นตฺถิ.

ปีติภกฺขาติ: ยถา อาภสฺสรา เทวา ปีติภกฺขา หุตฺวา๒ วีตินาเมนฺติ, เอวำ มยำปิ ภวิสฺสามาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ ตา กุมาริกาโย โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสูติ.

มารวตฺถุ.

๑ “คามาภิมุขินิโยติปิ ปาโฐ.
๒ อิโต ปรำ สี. ยุ. โปตฺถเกสุ “ปีติสุเขเนวาติ ปทำ ทิสฺสติ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๐๐ • ๓. โกสลรญฺโญปราชยวตถฺุ. • ๓. โกสลรญฺโญปราชยวตถฺุ.

๓. โกสลรญฺโญปราชยวตฺถุ.
“ชยำ เวรนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสลรญฺโญ ปราชยำ อารพฺภ กเถสิ.

[อาแพ้หลาน]

โส กิร กาสิกคามำ นิสฺสาย ภาคิเนยฺเยน อชาตสตฺตุนา สทฺธึ ยุชฺฌนฺโต  เตน ตโย วาเร ปราชิโต  
ตติเย วาเร จินฺเตสิ “อหำ ขีรมุขำ ทารกำ ปราเชตุำ นาสกฺขึ, กึ เม ชีวิเตนาติ.

โส อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

อถสฺส สา ปวตฺติ สกลนครำ ปตฺถริ.

ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ “ภนฺเต ราชา กิร กาสิกคามกำ นิสฺสาย ตโย วาเร ปราชิโต, 
โส อิทานิ ปราชิตฺวา อาคโต ‘ขีรมุขำ ทารกำ ปราเชตุำ นาสกฺขึ, กึ เม ชีวิเตนาติ อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา มญฺจเก นิปนฺโนติ.

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว ชินนฺโตปิ เวรำ ปสวติ, ปราชิโต ปน ทุกฺขำ เสติเยวาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ชยำ เวรำ ปสวติ, ทุกฺขำ เสติ ปราชิโต, 
อุปสนฺโต สุขำ เสติ หิตฺวา ชยปราชยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ชยนฺติ: ปรำ ชินนฺโต เวรำ ปฏิลภติ.

ปราชิโตติ: ปเรน ปราชิโต “กทา นุ โข ปจฺจามิตฺตสฺส ปิฏฺฐึ ทฏฺฐุำ สกฺขิสฺสามีติ ทุกฺขำ เสติ  
สพฺพิริยาปเถสุ ทุกฺขเมว วิหรตีติ อตฺโถ.

อุปสนฺโตติ: อพฺภนฺตเร อุปสนฺตราคาทิกฺกิเลโส ขีณาสโว ชยญฺจ ปราชยญฺจ หิตฺวา สุขำ เสติ สพฺพิริยาปเถสุ สุขเมว วิหรตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

โกสลรญฺโญ ปราชยวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๐๑ • ๔. อญฺญตรกุลทาริกาวตฺถุ. • ๔. อญฺญตรกุลทาริกาวตฺถุ.

๔. อญฺญตรกุลทาริกาวตฺถุ.
“นตฺถิ ราคสโม อคฺคีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ กุมาริกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จในงานอาวาหมงคล]

ตสฺสา กิร มาตาปิตโร อาวาหำ กตฺวา มงฺคลทิวเส สตฺถารำ นิมนฺตยึสุ.

สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตตฺถ คนฺตฺวา นิสีทิ.

สาปิ โข วธุกา ภิกฺขุสงฺฆสฺส อุทกปริสฺสาวนาทีนิ กโรนฺตี อปราปรำ สญฺจรติ.

สามิโกปิสฺสา ตำ โอโลเกนฺโต อฏฺฐาสิ.

ตสฺส ราควเสน โอโลเกนฺตสฺส, อนฺโต กิเลโส สมุทาจรติ.

โส อญฺญาณาภิภูโต เนว พุทฺธำ อุปฏฺฐหิ, น อสีติมหาเถเร; “หตฺถำ ปสาเรตฺวา ตำ [วธุกำ] คณฺหิสฺสามีติ ปน จิตฺตำ อกาสิ.

สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสยำ โอโลเกตฺวา, ยถา ตำ [อิตฺถึ] น ปสฺสติ, เอวำ อกาสิ.

โส ตำ อทิสฺวา สตฺถารำ โอโลเกตฺวา อฏฺฐาสิ.

สตฺถา ตสฺส โอโลเกตฺวา ฐิตกาเล “กุมารก  น หิ ราคคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม  โทสกลินา สทิโส กลิ นาม 
ขนฺธปริหรณทุกฺเขน สทิสำ ทุกฺขำ นาม อตฺถิ.  นิพฺพานสุขสทิสำ สุขำปิ นตฺถิเยวาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ, นตฺถิ โทสสโม กลิ, 
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา, นตฺถิ สนฺติปรำ สุขนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “นตฺถิ ราคสโมติ: ธูมำ วา ชาลำ วา องฺคารำ วา อทสฺเสตฺวา อนฺโตเยว ฌาเปตฺวา ภสฺมมุฏฺฐึ กาตุำ สมตฺโถ 
ราเคน สโม อญฺโญ อคฺคิ นาม นตฺถิ.

กลีติ โทเสน สโม อปราโธปิ นตฺถิ.

ขนฺธสมาติ: ขนฺเธหิ สมา.   ยถา ปริหริยมานา ขนฺธา ทุกฺขา, เอวำ อญฺโญ ทุกฺโข๑ นาม นตฺถิ.

สนฺติปรำ สุขนฺติ: นิพฺพานโต อุตฺตรึ อญฺญำ สุขำปิ นตฺถิ.  อญฺญำ หิ สุขำ สุขเมว, นิพฺพานำ ปน ปรมสุขนฺติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน กุมาริกา จ กุมารโก จ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

ตสฺมึ ขเณ ภควา เตสำ อญฺญมญฺญำ ทสฺสนาการำ อกาสีติ.

อญฺญตรกุลทาริกาวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. อญฺญำ ทุกฺขำ.
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๕. อญฺญตรอุปาสกวตฺถุ.
“ชิฆจฺฉาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อาฬวิยำ วิหรนฺโต เอกำ อุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[เสด็จโปรดคนเข็ญใจ]

เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา เชตวเน คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต อาฬวิยำ เอกำ ทุคฺคตมนุสฺสำ ทิสฺวา 
ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ญตฺวา ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร อาฬวึ อคมาสิ.

อาฬวีวาสิโน สตฺถารำ นิมนฺเตสุำ.

โสปิ ทุคฺคตมนุสฺโส “สตฺถา อาคโตติ สุตฺวา “สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ โสสฺสามีติ มนำ อกาสิ.

ตำทิวสเมว จสฺส เอโก โคโณ ปลายิ.

โส “กึ นุ โข โคณำ ปริเยสิสฺสามิ อุทาหุ ธมฺมำ สุณามีติ จินฺเตตฺวา “โคณำ ปริเยสิตฺวา โคคณำ ปเวเสตฺวา ปจฺฉา ธมฺมำ โสสฺสามีติ 
ปาโตว เคหา นิกฺขมิ.

อาฬวีวาสิโนปิ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ปริวิสิตฺวา อนุโมทนตฺถาย ปตฺตำ คณฺหึสุ.

สตฺถา “ยำ นิสฺสาย อหำ ตึสโยชนมคฺคำ อาคโต, โส โคณำ ปริเยสิตุำ อรญฺญำ ปวิฏฺโฐ;  ตสฺมึ อาคเตเยว, ธมฺมำ เทเสสฺสามีติ ตุณฺหี อโหสิ.

โสปิ มนุสฺโส ทิวา โคณำ ทิสฺวา โคคเณ ปกฺขิปิตฺวา “สเจปิ อญฺญำ นตฺถิ, สตฺถุ วนฺทนมตฺตำปิ กริสฺสามีติ 
ชิฆจฺฉาย ปีฬิโตปิ เคหำ คมนาย มนำ อกตฺวา เวเคน สตฺถุ สนฺติกำ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

สตฺถา ตสฺส ฐิตกาเล ทานเวยฺยาวฏิกำ อาห “อตฺถิ กิญฺจิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อติริตฺตนฺติ.

“ภนฺเต สพฺพำ อตฺถีติ.

“เตนหิ อิมำ ปริวิสาติ.

[พระศาสดายังถูกโพนทะนา]

โส สตฺถารา วุตฺตฏฺฐาเนเยว นำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขาทนียโภชนีเยหิ สกฺกจฺจำ ปริวิสิ.

โส ภุตฺตภตฺโต มุขำ วิกฺขาเลสิ.

ฐเปตฺวา กิร อิมำ ฐานำ ตีสุ ปิฏเกสุ อญฺญตฺถ ตถาคตสฺส ภตฺตวิจารณำ นาม นตฺถิ:  

ตสฺส ปสฺสทฺธทรถสฺส จิตฺตำ เอกคฺคำ อโหสิ.

อถสฺส สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ.

โส เทสนาวสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สตฺถาปิ อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

มหาชโน สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺติ.
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ภิกฺขู สตฺถารา สทฺธึ คจฺฉนฺตาเยว อุชฺฌายึสุ 
“ปสฺสถาวุโส สตฺถุ กมฺมำ,  อญฺเญสุ ทิวเสสุ เอวรูปํ นตฺถิ,  อชฺช ปเนกำ มนุสฺสำ นิสฺสาย ยาคุอาทีนิ วิจาเรตฺวา ทาเปสีติ.

สตฺถา นิวตฺติตฺวา ฐิตโกว “กึ ภิกฺขเว กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตฺวา “อาม ภิกฺขเว, 
‘อหำ ตึสโยชนกนฺตารำ อาคจฺฉนฺโต ตสฺส อุปาสกสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา อาคโต,  
โส อติวิย ชิฆจฺฉิโต ปาโตว อุฏฺฐาย๑ โคณำ ปริเยสนฺโต อรญฺเญ วิจริ, ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ธมฺเม เทสิยมาเนปิ, ปฏิวิชฺฌิตุำ น สกฺขิสฺสตีติ 
จินฺเตตฺวา เอวำ อกาสึ;  ภิกฺขเว ชิฆจฺฉาโรคสทิโส หิ โรโค นาม นตฺถีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา, สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา,
เอตำ ญตฺวา ยถาภูตำ นิพฺพานำ ปรมำ สุขนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ชิฆจฺฉา ปรมา โรคาติ: ยสฺมา อญฺโญ โรโค สกึ ติกิจฺฉิโต วินสฺสติ วา  ตทงฺควเสน วา ปหียติ, 
ชิฆจฺฉา ปน นิจฺจกาลำ ติกิจฺฉิตพฺพาเยวาติ เสสโรคานำ อยำ ปรมา นาม.

สงฺขาราติ: ปญฺจกฺขนฺธา.

เอตำ ญตฺวาติ: “ชิฆจฺฉาย สโม โรโค นตฺถิ, ขนฺธปริหรณสมำ ทุกฺขำ นาม นตฺถีติ เอตมตฺถำ ยถาภูตำ ญตฺวา 
ปณฺฑิโต นิพฺพานำ สจฺฉิกโรติ.

นิพฺพานำ ปรมำ สุขนฺติ: ตำ หิ สพฺพสุขานำ ปรมำ อุตฺตมำ สุขนฺติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

อญฺญตรอุปาสกวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. ปฏฺฐาย.
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๖. ปเสนทิโกสลวตฺถุ.
“อาโรคฺยปรมา ลาภาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชานำ ปเสนทิโกสลำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ]

เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา ตณฺฑุลโทณสฺส โอทนำ ตทุปิเยน๑ สูปพฺยญฺชเนน ภุญฺชติ.

โส เอกทิวสำ ภุตฺตปาตราโส ภตฺตสมฺมทำ อวิโนเทตฺวา ว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา กิลนฺตรูโป อิโต จิโต จ สมฺปริวตฺตนฺโต นิทฺทาย อภิภุยฺ
ยมาโนปิ อุชุกำ นิปชฺชิตุำ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺตำ นิสีทิ.

อถ นำ สตฺถา อาห “กึ มหาราช อวิสฺสมิตฺวา ว อาคโตสีติ.

“อาม ภนฺเต, ภุตฺตกาลโต ปฏฺฐาย เม มหาทุกฺขำ โหตีติ.

[อุบายแกก้ารบริโภคอาหารจุ]

อถ นำ สตฺถา “มหาราช อติพหุโภชนำ เอวำ ทุกฺขำ โหตีติ วตฺวา

“มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ 
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี, 
มหาวราโหว นิวาปปุฏฺโฐ 
ปุนปฺปุนำ คพฺภมุเปติ มนฺโทติ

อิมาย คาถาย โอวทิตฺวา “มหาราช โภชนำ นาม มตฺตาย ภุญฺชิตุำ วฏฺฏติ, มตฺตโภชิโน หิ สุขำ โหตีติ อุตฺตรึ โอวทนฺโต อิมำ คาถมาห

“มนุชสฺส สทา สตีมโต 
มตฺตำ ชานโต ลทฺธโภชเน 
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา 
สณิกำ ชีรติ อายุ ปาลยนฺติ.

ราชา คาถำ อุคฺคณฺหิตุำ นาสกฺขิ, สมีเป ฐิตำ ปน ภาคิเนยฺยำ สุทสฺสนำ นาม “อิมำ คาถำ อุคฺคณฺห ตาตาติ อาห.

โส ตำ คาถำ อุคฺคณฺหิตฺวา “กึ กโรมิ ภนฺเตติ สตฺถารำ ปุจฺฉิ.

อถ นำ สตฺถา อาห “รญฺโญ ภุญฺชนฺตสฺส, โอสานปิณฺฑกาเล อิมำ คาถำ วเทยฺยาสิ, ราชา อตฺถำ สลฺลกฺเขตฺวา ตำ ปิณฺฑำ ฉฑฺเฑสฺสติ, 
ตสฺมึ ปิณฺเฑ สิตฺถคณนาย รญฺโญ ภตฺตปจนกาเล ตตฺตเก ตณฺฑุเล หราเปยฺยาสีติ.๒

โส “สาธุ ภนฺเตติ สายำปิ ปาโตปิ รญฺโญ ภุญฺชนฺตสฺส, โอสานปิณฺฑกาเล ตำ คาถำ อุทาหริตฺวา 
เตน ฉฑฺฑิตปิณฺเฑ สิตฺถคณนาย ตณฺฑุเล หาเรสิ.

๑ สี. ตทนุจฺฉวิเกน.
๒ สี. ม. ยุ. หเรยยฺาสิ.
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[พระราชาลดพระกระยาหารได้แล้ว]

โส อปเรน สมเยน นาฬิโกทนปรมตาย สณฺฐหิตฺวา สุขปฺปตฺโต ตนุสรีโร อโหสิ.

อเถกทิวสำ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อาห 
“ภนฺเต อิทานิ เม สุขำ ชาตำ, มิคำปิ อสฺสำปิ อนุพนฺธิตฺวา คณฺหนสมตฺโถ ชาโตมฺหิ, 
ปุพฺเพ เม ภาคิเนยฺเยน สทฺธึ ยุทฺธเมว โหติ;  อิทานิ เม วชิรกุมารึ นาม ธีตรำ ภาคิเนยฺยสฺส ทตฺวา โส คาโม 
ตสฺสาเยว นหานมูลกำ กตฺวา ทินฺโน, เตน สทฺธึ วิคฺคโห วูปสนฺโต,  อิมินาปิ เม การเณน สุขเมว ชาตำ, 
กุสราชสนฺตกำ มณิรตนำปิ โน เคเห ปุริมทิวเส นฏฺฐำ: ตำปิ อิทานิ หตฺถปถำ อาคตำ, อิมินาปิ เม การเณน สุขเมว ชาตำ, 
ตุมฺหากำ สาวเกหิ สทฺธึ วิสฺสาสำ อิจฺฉนฺเตน ญาติธีตาปิ โว เคเห กตา, อิมินาปิ เม การเณน สุขเมว ชาตนฺติ.

สตฺถา “อาโรคฺยา นาม มหาราช ปรมา ลาภา, ยถาลทฺเธน สนฺตุฏฺฐิภาวสทิสำปิ ธนำ, วิสฺสาสสทิโส จ ญาติ นาม, 
นิพฺพานสทิสำ ปรมำ สุขำ นาม นตฺถีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏฺฐิปรมำ ธนำ  
วิสฺสาสปรมา ญาตี นิพฺพานำ ปรมำ๑ สุขนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ อาโรคฺยปรมาติ: อาโรคภาวปรมา, โรคิโน หิ วิชฺชมานาปิ ลาภา อลาภาเยว, ตสฺมา อโรคสฺส สพฺพลาภา อาคตา ว โหนฺติ; 
เตน วุตฺตำ “อาโรคฺยปรมา ลาภาติ.

สนฺตุฏฺฐิปรมำ ธนนฺติ: คิหิโน วา ปพฺพชิตสฺส วา ยำ อตฺตนา ลทฺธำ อตฺตโน สนฺตกำ เตเนว ตุสฺสนภาโว สนฺตุฏฺฐิ นาม, โส เสสธเนหิ ปรมำ ธนำ.

วิสฺสาสปรมา ญาตีติ: มาตา วา โหตุ ปิตา วา,  เยน สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถิ, โส อญฺญาตโก ว; 
เยน ปน สทฺธึ วิสฺสาโส อตฺถิ, โส อสมฺพทฺโธปิ ปรโม อุตฺตโม ญาติ; เตน วุตฺตำ “วิสฺสาสปรมา ญาตีติ.

นิพฺพานสทิสำ ปน สุขำ นาม นตฺถิ, เตนาห “นิพฺพานำ ปรมำ สุขนฺติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

ปเสนทิโกสลวตฺถุ.

๑ สี. ม. นพิฺพานปรมำ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๐๖ • ๗. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  • ๗. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๗. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“ปวิเวกรสนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ๑ อารพฺภ กเถสิ.

[ได้ทราบข่าวปรินิพพานแล้วบําเพ็ญสมณธรรม]

สตฺถารา หิ “ภิกฺขเว อหำ อิโต จตูหิ มาเสหิ ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วุตฺเต, สตฺถุ สนฺติเก สตฺต ภิกฺขุสตานิ สนฺตาสำ อาปชฺชึสุ.

ขีณาสวานำ ธมฺมสำเวโค อุปฺปชฺชิ.

ปุถุชฺชนา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขึสุ.

ภิกฺขู วคฺควคฺคา หุตฺวา “กึ นุ โข กริสฺสามาติ มนฺเตตฺวา วิจรนฺติ.

อเถโก ติสฺสตฺเถโร นาม ภิกฺขุ “สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสติ, อหญฺจมฺหิ อวีตราโค, 
สตฺถริ ธรมาเนเยว, มยา อรหตฺตำ คณฺหิตุำ วฏฺฏตีติ จตูสุ อิริยาปเถสุ เอกโก ว วิหาสิ.

ภิกฺขูนำ สนฺติเก คมนำ วา  เยนเกนจิ สทฺธึ กถาสลฺลาโป วา นตฺถิ.

อถ นำ ภิกฺขู อาหำสุ “อาวุโส ติสฺส กสฺมา เอวำ กโรสีติ.

โส เตสำ กถำ น สุณาติ.

เต ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเหสุ ติสฺสตฺเถรสฺส สิเนโห นตฺถีติ อาหำสุ.

สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “กสฺมา ติสฺส เอวำ อกาสีติ ปุจฺฉิตฺวา, เตน อตฺตโน อธิปฺปาเย อาโรจิเต, ‘สาธุ ติสฺสาติ สาธุการำ ทตฺวา 
“ภิกฺขเว มยิ สิเนหา๒ ติสฺสสทิสา ว โหนฺตุ; คนฺธมาลาทีหิ ปูชำ กโรนฺตาปิ เนว มำ ปูเชนฺติ, 
ธมฺมานุธมฺมำ ปฏิปชฺชมานาเยว ปน มำ ปูเชนฺตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ปวิเวกรสำ ปิตฺวา รสำ อุปสมสฺส จ 
นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป ธมฺมปีติรสำ ปิวนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปวิเวกรสนฺติ: ปวิเวกโต อุปฺปนฺนำ รสำ. “เอกีภาวสุขนฺติ อตฺโถ.

ปิตฺวาติ: ทุกฺขปริญฺญาทีนิ กโรนฺโต อารมฺมณโต สจฺฉิกิริยาวเสน ปิวิตฺวา.

รสำ อุปสมสฺส จาติ: กิเลสูปสมสฺส นิพฺพานสฺส จ รสำ ปิวิตฺวา.

นิทฺทโร โหตีติ: เตน อุภยรสปาเนน ขีณาสโว ภิกฺขุ อพฺภนฺตเร ราคทรถาทีนำ อภาเวน นิทฺทโร เจว นิปฺปาโป จ โหติ.

รสำ ปิวนฺติ: นววิธโลกุตฺตรธมฺมวเสน อุปฺปนฺนำ ปีติรสำ ปิวนฺโตปิ นิทฺทโร เจว นิปฺปาโป จ โหตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ติสฺสตฺเถโร อรหตฺตำ ปาปุณิ.

มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

๑ “ติสฺสตฺเถรนฺติ ยุตฺตตรำ.
๒ “สสิเนหาติ ยตฺุตตรำ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๐๗ • ๗. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๐๘ • ๘. สกฺกวตฺถุ.  • ๘. สกฺกวตฺถุ.

๘. สกฺกวตฺถุ.
“สาหุ ทสฺสนนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวคามเก วิหรนฺโต สกฺกำ อารพฺภ กเถสิ.

ตถาคตสฺส หิ อายุสงฺขาเร วิสฺสฏฺเฐ โลหิตปฺปกฺขนฺทิกาพาธสฺส อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา สกฺโก เทวราชา 
“มยา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา คิลานุปฏฺฐานำ กาตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา ติคาวุตปฺปมาณำ อตฺตภาวำ วิชหิตฺวา 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา หตฺเถหิ ปาเท ปริมชฺชิ.

อถ นำ สตฺถา อาห “โก เอโสติ.

“อหำ ภนฺเต สกฺโกติ.

“กสฺมา อาคโตสีติ.

“ตุมฺเห คิลาเน อุปฏฺฐหิตุำ ภนฺเตติ.

“สกฺก เทวานำ มนุสฺสคนฺโธ โยชนสตโต ปฏฺฐาย คเล พทฺธกุณปํ วิย โหติ, คจฺฉ ตฺวำ, อตฺถิ เม คิลานุปฏฺฐาโก ภิกฺขูติ.

“ภนฺเต อหำปิ จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ฐิโต ตุมฺหากำ สีลคนฺธำ ฆายิตฺวา อาคโต, อหเมว อุปฏฺฐหิสฺสามีติ 
สตฺถุ สรีรวลญฺชนภาชนำ อญฺญสฺส หตฺเถนาปิ ผุสิตุำ อทตฺวา สีเสเยว ฐเปตฺวา นีหรนฺโต มุขสงฺโกจนมตฺตำปิ น อกาสิ, 
คนฺธภาชนำ ปริหรนฺโต วิย อโหสิ, เอวำ สตฺถารำ ปฏิชคฺคิตฺวา สตฺถุ ผาสุกกาเลเยว อคมาสิ.

[ภกิษุสรรเสริญท้าวสกักะ]

ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห สตฺถริ สกฺกสฺส สิเนโห, เอวรูปํ นาม ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปหาย มุขสงฺโกจนมตฺตำปิ อกตฺวา คนฺธภาชนำ นีหรนฺโต
วิย สตฺถุ สรีรวลญฺชนภาชนำ สีเสน นีหรนฺโต อุปฏฺฐานมกาสีติ.

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “กึ วเทถ ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทำ นาม ภนฺเตติ วุตฺเต, “อฺนจฺฉริยำ ภิกฺขเว เอตำ, ยำ สกฺโก เทวราชา มยิ สิเนหำ ก
โรติ; อยำ หิ สกฺโก เทวราชา มำ นิสฺสาย ชรสกฺกภาวำ วิชหิตฺวา ธมฺมเทสนำ สุตฺวา โสตาปนฺโน หุตฺวา ตรุณสกฺกภาวำ ปตฺโต; 
อหำ หิสฺส มรณภยตชฺชิตสฺส ปญฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺตำ ปุรโต กตฺวา อาคตกาเล อินฺทสาลคุหายำ เทวปริสาย มชฺเฌ นิสินฺนสฺส, 

“ปุจฺฉ วาสว มำ ปญฺหำ, ยงฺกิญฺจิ มนสิจฺฉสิ, 
ตสฺส ตสฺเสว ปญฺหสฺส อหำ อนฺตำ กโรมิ เตติ๑

วตฺวา ตสฺส กงฺขำ วิโนเทนฺโต ธมฺมำ เทเสสึ, เทสนาวสาเน จุทฺทสนฺนำ ปาณโกฏีนำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ, 
สกฺโกปิ ยถานิสินฺโนว โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา ตรุณสกฺโก ชาโต; เอวมสฺสาหำ พหูปกาโร, ตสฺส มยิ สิเนโห นาม อนจฺฉริโย; 
ภิกฺขเว อริยานำ หิ ทสฺสนำปิ สุขำ, เตหิ สทฺธึ เอกฏฺฐาเน สนฺนิวาโสปิ สุโข, พาเลหิ ปน สพฺพเมตำ ทุกฺขนฺติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“สาหุ ทสฺสนมริยานำ สนฺนิวาโส สทา สุโข,
อทสฺสเนน พาลานำ นิจฺจเมว สุขี สิยา, 
พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ,
ทุกฺโข พาเลหิ สำวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา. 
ธีโร จ สุขสำวาโส ญาตีนำว สมาคโม,

๑ ที. มหา. ๑๐/๓๑๐.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๐๙ • ๘. สกฺกวตฺถุ.  • [ภกิษุสรรเสริญท้าวสักกะ]

[ตสฺมา หิ]

ธีรญฺจ ปญฺญญฺจ พหุสฺสุตญฺจ 
โธรยฺหสีลำ วตวนฺตมริยำ 
ตำ ตาทิสำ สปฺปุริสำ สุเมธำ 
ภเชถ นกฺขตฺตปถำว จนฺทิมาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สาหูติ: สาธุ สุนฺทรำ ภทฺทกำ.

สนฺนิวาโสติ: น เกวลำ เตสำ ทสฺสนเมว, เตหิ ปน สทฺธึ เอกฏฺฐาเน นิสีทนาทิภาโวปิ เตสำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กาตุำ ลภนภาโวปิ สาธุเยว.

พาลสงฺคตจารี หีติ: โย หิ พาเลน สหจารี.

ทีฆมทฺธานนฺติ: โส พาลสหาเยน “เอหิ, สนฺธิจฺเฉทาทีนิ กโรมาติ วุจฺจมาโน เตน สทฺธึ เอกจฺฉนฺโท หุตฺวา ตานิ กโรนฺโต 
หตฺถจฺเฉทาทีนิ ปตฺวา ทีฆมทฺธานำ โสจติ.

สพฺพทาติ: ยถา อสิหตฺเถน วา อมิตฺเตน อาสีวิสาทีหิ วา สทฺธึ เอกโต วาโส นาม นิจฺจำ ทุกฺโข, ตเถว พาเลหิ สทฺธินฺติ อตฺโถ.

ธีโร จ สุขสำวาโสติ: เอตฺถ สุโข สำวาโส เอเตนาติ สุขสำวาโส,  “ปณฺฑิเตน สทฺธึ เอกฏฺฐาเน วาโส สุโขติ อตฺโถ.

กถำ?  “ญาตีนำว สมาคโมติ:  ยถา ปิยญาตีนำ สมาคโม สุโข; เอวำ สุโข.

ตสฺมาติ: ยสฺมา พาเลน สทฺธึ สำวาโส ทุกฺโข, ปณฺฑิเตน สทฺธึ สุโข; 
ตสฺมา หิ ธิติสมฺปนฺนำ ธีรญฺจ   โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาสมฺปนฺนำ ปญฺญญฺจ   อาคมาธิคมสมฺปนฺนำ พหุสฺสุตญฺจ   
อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย ธุรวหนสีลตาย โธรยฺหสีลำ    สีลวเตน เจว ธูตงฺควเตน จ วตวนฺตำ   กิเลเสหิ อารกตาย อริยำ 
ตำ ตถารูปํ สปฺปุริสำ โสภนปญฺญำ,   ยถา นิมฺมลำ นกฺขตฺตปถสงฺขาตำ อากาสำ จนฺทิมา ภชติ; เอวำ ภเชถ ปยิรุปาเสถาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

สกฺกวตฺถุ.

สุขวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

ปณฺณรสโม วคฺโค.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๑๐ • ๑๖. ปิยวคฺควณฺณนา  • ๑๖. ปิยวคฺควณฺณนา

๑๖. ปิยวคฺควณฺณนา  



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๑๑ • ๑. ตโยปพฺพชิตวตถฺุ.  • ๑. ตโยปพฺพชิตวตฺถุ.

๑. ตโยปพฺพชิตวตฺถุ.
“อโยเค ยุญฺชมตฺตานนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตโย ปพฺพชิเต อารพฺภ กเถสิ.

[ตระกูลท่ีมีลูกชายคนเดียวและหนีไปบวช]

สาวตฺถิยำ กิร เอกสฺมึ กุเล มาตาปิตูนำ เอกปุตฺตโกว อโหสิ ปิโย มนาโป.

โส เอกทิวสำ เคเห นิมนฺติตานำ ภิกฺขูนำ อนุโมทนำ กโรนฺตานำ ธมฺมกถำ สุตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา มาตาปิตโร ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

เต นานุชานึสุ.

อถสฺส เอตทโหสิ “อหำ มาตาปิตูนำ อปสฺสนฺตานำเยว พหิ คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.

อถสฺส ปิตา พหิ นิกฺขมนฺโต “อิมำ รกฺเขยฺยาสีติ มาตรำ ปฏิจฺฉาเปสิ.   มาตา พหิ นิกฺขมนฺตี ปิตรำ ปฏิจฺฉาเปสิ.

อถสฺเสกทิวสำ ปิตริ พหิ คเต, 
มาตา “ปุตฺตำ รกฺขิสฺสามีติ เอกำ ทฺวารพาหำ นิสฺสาย เอกำ ปาเทหิ อุปฺปีเฬตฺวา ฉมายำ นิสินฺนา สุตฺตำ กนฺตติ.

โส “อิมำ วญฺเจตฺวา คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา “อมฺม โถกำ ตาว อเปหิ, สรีรวลญฺชำ กริสฺสามีติ วตฺวา, 
ตาย ปาเท สมฺมิญฺชิเต, นิกฺขมิตฺวา เวเคน วิหารำ คนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา “ปพฺพาเชถ มำ ภนฺเตติ ยาจิตฺวา เตสำ สนฺติเก ปพฺพชิ.

[บิดาออกบวชตามบุตร]

อถสฺส ปิตา อาคนฺตฺวา มาตรำ ปุจฺฉิ “กหำ เม ปุตฺโตติ.

“สามิ อิทานิ อิมสฺมึ ปเทเส อโหสีติ.

โส “กหำ นุ โข เม ปุตฺโตติ โอโลเกนฺโต ตำ อทิสฺวา “วิหารำ คโต ภวิสฺสตีติ วิหารำ คนฺตฺวา ปุตฺตำ ปพฺพชิตำ ทิสฺวา กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา 
“ตาต กึ มำ นาเสสีติ วตฺวา “มม ปุตฺเต ปพฺพชิเต อหำ อิทานิ เคเห กึ กริสฺสามีติ สยำปิ ภิกฺขูนำ สนฺติเก ปพฺพชิ.

[มารดาออกบวชตามบุตรและสามี]

อถสฺส มาตา “กึ นุ โข เม ปุตฺโต จ ปติ จ จิรายนฺติ, กจฺจิ วิหารำ คนฺตฺวา ปพฺพชิตาติ เต โอโลเกนฺตี วิหารำ คนฺตฺวา 
อุโภปิ ปพฺพชิเต ทิสฺวา “อิเมสำ ปพฺพชิตกาเล มม เคเหน โก อตฺโถติ สยำปิ ภิกฺขุนูปสฺสยำ คนฺตฺวา ปพฺพชิ.

[ชนท้ัง ๓ แม้บวชแล้วก็ยังคลุกคลีกัน]

เต ปพฺพชิตฺวาปิ วินา ภวิตุำ น สกฺโกนฺติ, วิหาเรปิ ภิกฺขุนูปสฺสเยปิ เอกโต ว นิสีทิตฺวา สลฺลปนฺตา ทิวสำ วีตินาเมนฺติ.

เตน ภิกฺขูปิ ภิกฺขุนิโยปิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ.

อเถกทิวสำ ภิกฺขู เนสำ กิริยำ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[พระศาสดาตรัสเรียกมาเตือน]

สตฺถา เต ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตุมฺเห เอวำ กโรถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจนฺติ วุตฺเต, 
“กสฺมา เอวำ กโรถ? น หิ เอส ปพฺพชิตานำ โยโคติ.
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“ภนฺเต วินา ภวิตุำ น สกฺโกมาติ.

“ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย เอวำ กรณำ นาม น ยุตฺตำ,  ปิยานำ หิ อทสฺสนำ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนำ ทุกฺขเมว; 
ตสฺมา สตฺเตสุ เจว สงฺขาเรสุ จ กญฺจิ ปิยำ วา อปฺปิยำ วา กาตุำ น วฏฺฏตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“อโยเค ยุญฺชมตฺตานำ โยคสฺมิญฺจ อโยชยำ 
อตฺถำ หิตฺวา ปิยคฺคาหี ปิเหตตฺตานุโยคินำ
มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ อปฺปิเยหิ กุทาจนำ, 
ปิยานำ อทสฺสนำ ทุกฺขำ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนำ;
ตสฺมา ปิยำ น กยิราถ, ปิยาปาโย หิ ปาปโก, 
คนฺถา เตสำ น วิชฺชนฺติ, เยสำ นตฺถิ ปิยาปิยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อโยเคติ: อยุญฺชิตพฺเพ อโยนิโสมนสิกาเร.

เวสิยาโคจราทิเภทสฺส หิ ฉพฺพิธสฺส อโคจรสฺส เสวนำ อิธ อโยนิโสมนสิกาโร นาม, ตสฺมึ อโยนิโสมนสิกาเร อตฺตานำ ยุญฺชนฺโตติ อตฺโถ. 

โยคสฺมินฺติ: ตพฺพิปริเต จ โยนิโสมนสิกาเร อยุญฺชนฺโต.

อตฺถำ หิตฺวาติ: ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย อธิสีลาทิสิกฺขาตฺตยำ อตฺโถ นาม, ตำ อตฺถำ หิตฺวา.

ปิยคฺคาหีติ: ปญฺจกามคุณสงฺขาตำ ปิยเมว คณฺหนฺโต.

ปิเหตตฺตานุโยคินนฺติ: ตาย ปฏิปตฺติยา สาสนโต จุโต คิหิภาวำ ปตฺวา  
ปจฺฉา, เย อตฺตานุโยคำ อนุยุญฺชนฺตา สีลาทีนิ สมฺปาเทตฺวา เทวมนุสฺสานำ สนฺติกา สกฺการำ ลภนฺติ, เตสำ ปิเหติ 
“อโห วตาหำปิ เอวรูโป อสฺสนฺติ อิจฺฉตีติ อตฺโถ.

มา ปิเยหีติ: ปิเยหิ สตฺเตหิ วา สงฺขาเรหิ วา กุทาจนำ เอกกฺขณำปิ น สมาคจฺเฉยฺย, ตถา อปฺปิเยหิ.

กึการณา?  ปิยานำ หิ วิโยควเสน อทสฺสนำ อปฺปิยานญฺจ อุปสงฺกมนวเสน ทสฺสนำ ทุกฺขำ.

ตสฺมาติ: ยสฺมา อิทำ อุภยำปิ ทุกฺขำ, ตสฺมา กญฺจิ สตฺตำ วา สงฺขารำ วา ปิยำ นาม น กเรยฺย.

ปิยาปาโยติ: ปิเยหิ อปาโย วิโยโค.

ปาปโกติ: ลามโก.

คนฺถา เตสำ น วิชฺชนฺตีติ: เยสำ ปิยำ นตฺถิ, เตสำ อภิชฺฌา กายคนฺโถ ปหียติ;  เยสำ อปฺปิยำ นตฺถิ, เตสำ พฺยาปาโท กายคนฺโถ ปหียติ; 
เตสุ ปน ทฺวีสุ ปหีเนสุ, เสสคนฺถาปิ ปหีนา นาม โหนฺติ; ตสฺมา ปิยำ วา อปฺปิยำ วา น กาตพฺพนฺติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เต ปน ตโย ชนา “มยำ วินา ภวิตุำ น สกฺโกมาติ วิพฺภมิตฺวา เคหเมว อคมำสูติ.

ตโยปพฺพชิตวตฺถุ.
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๒. อญฺญตรกุฏุมฺพิกวตฺถุ.
“ปิยโต ชายเตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ กุฏุมฺพิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไประงับความโศกของกุฎมุพี]

โส หิ อตฺตโน ปุตฺเต กาลกเต ปุตฺตโสกาภิภูโต อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ.  ปุตฺตโสกำ สนฺธาเรตุำ น สกฺโกติ.

สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต ตสฺส โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ปิณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต 
เอกำ ปจฺฉาสมณำ คเหตฺวา ตสฺส เคหทฺวารำ อคมาสิ.

โส สตฺถุ อาคตภาวำ สุตฺวา “มยา สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กาตุกาโม ภวิสฺสตีติ สตฺถารำ เคหำ ปเวเสตฺวา เคหมชฺเฌ อาสนำ ปญฺญเปตฺวา สตฺถริ 
นิสินฺเน อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

| อถ นำ สตฺถา “กึ นุ โข อุปาสก ทุกฺขิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา, เตน ปุตฺตวิโยคทุกฺเข อาโรจิเต 

“อุปาสก มา จินฺตยิ, อิทำ มรณำ นาม น เอกสฺมึ ฐาเน, น จ เอกสฺเสว โหติ; 
ยาวตา ปน ภวปฺปวตฺติ๑ นาม อตฺถิ, สพฺพสตฺตานำ มรณำ โหติเยว; เอกสงฺขาโรปิ นิจฺโจ นาม นตฺถิ; 
ตสฺมา ‘มรณธมฺมำ มตำ, ภิชฺชนธมฺมำ ภินฺนนฺติ โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตพฺพำ, น โสจิตพฺพำ; 

โปราณกปณฺฑิตา หิ ปิยปุตฺตสฺส มตกาเล ‘มรณธมฺมำ มตำ, ภิชฺชนธมฺมำ ภินฺนนฺติ โสกำ อกตฺวา มรณสฺสติเมว ภาวยึสูติ วตฺวา 

“ภนฺเต เก ปณฺฑิตา เอวำ อกำสุ; กทา จ อกำสุ; อาจิกฺขถ เมติ ยาจิโต 

ตสฺสตฺถสฺส ปกาสนตฺถำ อตีตำ อาหริตฺวา 

“อุรโคว ตจำ ชิณฺณำ หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนุำ,
เอวำ สรีเร นิพฺโภเค เปเต กาลกเต สติ,
ฑยฺหมาโน น ชานาติ ญาตีนำ ปริเทวิตำ,
ตสฺมา เอตำ น โสจามิ, คโต โส ตสฺส ยา คตีติ

อิมำ ปญฺจกนิปาเต อุรคชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา 
“เอวำ ปุพฺเพ ปณฺฑิตา, ปิยปุตฺเต กาลกเต, ยถา เอตรหิ ตฺวำ กมฺมนฺเต วิสฺสชฺเชตฺวา นิราหาโร โรทนฺโต วิจรสิ, 
ตถา อวิจริตฺวา มรณสฺสติภาวนาวเสน โสกำ อกตฺวา อาหารำ ปริภุญฺชึสุ กมฺมนฺตญฺจ อธิฏฺฐหึสุ; 
ตสฺมา ‘ปิยปุตฺโต เม กาลกโตติ มา จินฺตยิ, อุปฺปชฺชมาโน หิ โสโก วา ภยำ วา ปิยเมว นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ปิยโต ชายเต โสโก, ปิยโต ชายเต ภยำ,
ปิยโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ. |

๑ สี. ม. ยุ. ภวุปฺปตฺติ.
๒ ขุ. ชา. ปญฺจ. ๒๗/๑๖๗. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๓๐.
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[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปิยโตติ: วฏฺฏมูลโก หิ โสโก วา ภยำ วา อุปฺปชฺชมานำ ปิยเมว สตฺตำ วา สงฺขารำ วา นิสฺสาย อุปฺปชฺชติ, 
ตโต ปน วิปฺปมุตฺตสฺส อุภยำเปตำ นตฺถีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน กุฏุมฺพิโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

อญฺญตรกุฏุมฺพิกวตฺถุ.
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๓. วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ.
“เปมโต ชายเตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วิสาขำ อุปาสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[นางวิสาขาโศกถึงนางสุทัตตีท่ีทํากาละ]

สา กิร ปุตฺตสฺส ธีตรำ สุทตฺตึ นาม กุมาริกำ อตฺตโน าเน ฐเปตฺวา เคเห ภิกฺขุสงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจำ กาเรสิ.

สา อปเรน สมเยน กาลมกาสิ.

สา ตสฺสา สรีรนิกฺเขปํ กาเรตฺวา โสกำ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺตี ทุกฺขินี ทุมฺมนา๑ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

[พระศาสดาตรัสอุบายระงับความโศก]

อถ นำ สตฺถา “กึ นุ โข ตฺวำ วิสาเข ทุกฺขินี ทุมฺมนา อสฺสุมุขา โรทมานา นิสินฺนาสีติ อาห.

สา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “ปิยา เม ภนฺเต สา กุมาริกา วตฺตสมฺปนฺนา, อิทานิ ตถารูปํ น ปสฺสามีติ อาห.

“กิตฺตกา ปน วิสาเข สาวตฺถิยำ มนุสฺสาติ.

“ภนฺเต ตุมฺเหหิเยว เม กถิตำ ‘สาวตฺถิยำ สตฺต ชนโกฏิโยติ.

“สเจ ปนายำ เอตฺตโก ชโน ตว นตฺตาย๒ สทิโส ภเวยฺย, อิจฺเฉยฺยาสิ นนฺติ.

“อาม ภนฺเตติ.

“กตี ปน ชนา สาวตฺถิยำ เทวสิกำ กาลำ กโรนฺตีติ.

“พหู ภนฺเตติ.

“นนุ, เอวำ สนฺเต, ตว โสจนกาโล น ภเวยฺย?  รตฺตินฺทิวำ โรทนฺตีเยว วิจเรยฺยาสีติ.

“โหตุ ภนฺเต, ญาตำ มยาติ.

อถ นำ สตฺถา “เตนหิ มา โสจิ, โสโก วา ภยำ วา เปมโต ชายตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เปมโต ชายเต โสโก, เปมโต ชายเต ภยำ;
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เปมโตติ: ปุตฺตธีตาทีสุ กตำ เปมเมว นิสฺสายาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ.

๑ อิโต ปรำ สีหลโปตฺถเก “อสฺสุมุขา รุทมานาติ ทิสฺสติ.
๒ สี. ยุ. ทตฺตาย.
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๔. ลิจฺฉวิวตฺถุ.
“รติยา ชายเตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลึ นิสฺสาย กูฏาคารสาลายำ วิหรนฺโต ลิจฺฉวี อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเจ้าลิจฉวีแต่งกายประกวดกัน]

เต กิร เอกสฺมึ ฉณทิวเส อญฺญมญฺญำ อสทิเสหิ อลงฺกาเรหิ อลงฺกตา อุยฺยานคมนตฺถาย นครา นิกฺขมึสุ.

สตฺถา ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต เต ทิสฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ปสฺสถ ภิกฺขเว ลิจฺฉวิโน.  เยหิ เทวา ตาวตึสา น ทิฏฺฐปุพฺพา, เต อิเม โอโลเกนฺตูติ 
วตฺวา นครำ ปาวิสิ.

[พวกเจ้าลิจฉววีิวาทกัน เพราะหญิงนครโสภิณี]

เตปิ อุยฺยานำ คจฺฉนฺตา เอกำ นครโสภินึ อิตฺถึ อาทาย คนฺตฺวา ตำ นิสฺสาย อิสฺสาภิภูตา อญฺญมญฺญำ ปหริตฺวา โลหิตำ นทึ วิย ปวตฺตยึสุ.

อถ เน มญฺเจหิ อาทาย อุกฺขิปิตฺวา อาคมึสุ.

สตฺถาปิ กตภตฺตกิจฺโจ นครา นิกฺขมิ.

ภิกฺขู ลิจฺฉวิโน ตถา นียมาเน ทิสฺวา สตฺถารำ อาหำสุ 
“ภนฺเต ลิจฺฉวิราชาโน ปาโตว อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา เทวา วิย นครา นิกฺขมิตฺวา อิทานิ เอกำ อิตฺถึ นิสฺสาย อิมำ พฺยสนำ ปตฺตาติ.

[พระศาสดาตรัสโทษของความยินดีในกาม]

สตฺถา “ภิกฺขเว โสโก วา ภยำ วา อุปฺปชฺชมานำ รตึ นิสฺสาย อุปฺปชฺชติเยวาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“รติยา ชายเต โสโก, รติยา ชายเต ภยำ; 
รติยา วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “รติยาติ: ปญฺจกามคุณรติโต, ตำ นิสฺสายาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

ลิจฺฉวิวตฺถุ.
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๕. อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ.
“กามโต ชายเตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนิตฺถิคนฺธกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[อนิตถิคันธกุมารให้ช่างหล่อรูปสตรี]

โส กิร พฺรหฺมโลกา จุตสตฺโต สาวตฺถิยำ มหาโภคกุเล นิพฺพตฺโต ชาตทิวสโต ปฏฺฐาย อิตฺถีสมีปํ อุปคนฺตุำ น อิจฺฉติ, 
อิตฺถิยา คยฺหมาโน โรทติ, วตฺถจุมฺพิตเกน๑ นำ คเหตฺวา ถญฺญำ ปาเยติ.

| โส วยปฺปตฺโต มาตาปิตูหิ “ตาต อาวาหนฺเต กริสฺสามาติ วุตฺเต, “น เม อิตฺถิยา อตฺโถติ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปุนปฺปุนำ ยาจิยมาโน 
ปญฺจสเต สุวณฺณกาเร ปกฺโกสาเปตฺวา รตฺตสุวณฺณสฺส นิกฺขสหสฺสำ ทาเปตฺวา อติวิย ปาสาทิกำ ฆนโกฏฺฏิมำ อิตฺถีรูปํ กาเรตฺวา, 

ปุน มาตาปิตูหิ “ตาต ตยิ อาวาหำ อกโรนฺเต กุลวำโส นปฺปติฏฺฐหิสฺสติ. กุมาริกนฺเต อาเนสฺสามาติ วุตฺเต, 
“เตนหิ สเจ เม เอวรูปํ กุมาริกำ อาเนสฺสถ, กริสฺสามิ โว วจนนฺติ ตำ สุวณฺณรูปกำ ทสฺเสสิ. |

[ส่งพราหมณ์ไปหาคู่ครองบุตร]

อถสฺส มาตาปิตโร อภิญฺญาเต พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา “อมฺหากำ ปุตฺโต มหาปุญฺโญ, 
อวสฺสำ อิมินา สทฺธึ กตปุญฺญา กุมาริกา ภวิสฺสติ; คจฺฉถ, อิมำ สุวณฺณรูปกำ คเหตฺวา เอวรูปํ กุมาริกำ อาหรถาติ ปหิณึสุ.

เต “สาธูติ จาริกำ จรนฺตา มทฺทรฏฺเฐ สาคลนครำ คตา.

[พราหมณ์พบหญิงมีรูปดุจรูปหล่อ แล้วกลับมา]

ตสฺมึ จ นคเร เอกา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภิรูปา กุมาริกา อโหสิ.

ตำ มาตาปิตโร สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล วาเสสุำ.

เตปิ โข พฺราหฺมณา “สเจ อิธ เอวรูปา กุมาริกา ภวิสฺสติ, อิมำ ทิสฺวา ‘อยำ อสุกกุลสฺส ธีตา วิย อภิรูปาติ วกฺขนฺตีติ 
ตำ สุวณฺณรูปกำ ติตฺถมคฺเค ฐเปตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

อถสฺสา กุมาริกาย ธาตี ตำ กุมาริกำ นหาเปตฺวา สยำปิ นหายิตุกามา หุตฺวา ติตฺถำ๒ อาคตา ตำ รูปกำ ทิสฺวา 
“ธีตา เมติ สญฺญาย “อโห ทุพฺพินีตาสิ, อิทาเนวาหำ ตำ นหาเปตฺวา นิกฺขนฺตา, ตฺวำ มยา ปุเรตรำ อิธาคตาสีติ หตฺเถน ปหริตฺวา ถทฺธ
ภาวญฺเจว นิพฺพิการญฺจ ญตฺวา “อยำ มม ธีตาติ สญฺญำ อกาสึ, กินฺนาเมตนฺติ อาห.

อถ นำ เต พฺราหฺมณา “เอวรูปา เต อมฺม ธีตาติ ปุจฺฉึสุ.

“อยำ มม ธีตุ สนฺติเก กึ อคฺฆตีติ.

“เตนหิ เต ธีตรำ อมฺหากำ ทสฺเสหีติ.

สา เตหิ สทฺธึ เคหำ คนฺตฺวา สามิกานำ อาโรเจสิ.

เต พฺราหฺมเณหิ สทฺธึ กตปฺปฏิสมฺโมทนา ธีตรำ โอตาเรตฺวา เหฏฺฐาปาสาเท สุวณฺณรูปกสฺส สนฺติเก ฐเปสุำ.

๑ สี. ม. ยุ. วตฺถจุมฺพฏเกน.
๒ สี. ยุ. ตตฺถ.
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สุวณฺณรูปกำ นิปฺปภำ อโหสิ.

พฺราหฺมณา ตำ เตสำ ทตฺวา กุมาริกำ ปฏิจฺฉาเปตฺวา คนฺตฺวา อนิตฺถิคนฺธกุมารสฺส มาตาปิตูนำ อาโรจยึสุ.

[คู่ครองของอนิตถิคันธกุมารตายในระหว่างทาง]

เต ตุฏฺฐมานสา “คจฺฉถ, ตำ สีฆำ อาเนถาติ มหนฺเตน สกฺกาเรน ปหิณึสุ.

กุมาโรปิ ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “กาญฺจนรูปกโตปิ กิร อภิรูปตรา ทาริกา อตฺถีติ สวนวเสน สิเนหำ อุปฺปาเทตฺวา “สีฆำ อาเนถาติ อาห.

สาปิ โข ยานำ อาโรเปตฺวา อานียมานา อติสุขุมาลตาย ยานานุฆาเตน สมุปฺปาทิตวาตโรคา อนฺตรามคฺเคเยว กาลมกาสิ.

[ความรกัก่อให้ระทมทุกข์]

กุมาโรปิ “อาคตาติ นิรนฺตรำ ปุจฺฉติ.

ตสฺส อติสิเนเหน ปุจฺฉนฺตสฺส สหสาว อนาโรเจตฺวา กติปาหำ วิกฺเขปํ กตฺวา ตมตฺถำ อาโรจยึสุ.

โส “ตถารูปาย นาม อิตฺถิยา สทฺธึ สมาคมำ นาลตฺถนฺติ อุปฺปนฺนโทมนสฺโส ปพฺพเตน วิย โสกทุกฺเขน อชฺโฌตฺถโฏ อโหสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงอุบายระงับความโศก]

สตฺถา ตสฺส อุปฺนิสฺสยำ ทิสฺวา ปิณฺฑาย จรนฺโต ตำ เคหทฺวารำ อคมาสิ.

อถสฺส มาตาปิตโร สตฺถารำ อนฺโตเคหำ ปเวเสตฺวา สกฺกจฺจำ ปริวิสึสุ.

สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน “กหำ อนิตฺถิคนฺธกุมาโรติ ปุจฺฉิ.

“เอส ภนฺเต อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา อนฺโตคพฺเภ นิปนฺโนติ.

“ปกฺโกสถ นนฺติ.

โส อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิตฺวา, สตฺถารา “กึ นุ โข เต กุมาร พลวโสโก อุปฺปนฺโนติ วุตฺเต, “อาม ภนฺเต, 
‘เอวรูปา นาม อิตฺถี อนฺตรามคฺเค กาลกตาติ สุตฺวา พลวโสโก เม อุปฺปนฺโน, ภตฺตำปิ เม นจฺฉาเทตีติ อาห.

อถ นำ สตฺถา อาห “ชานาสิ ปน ตฺวำ กุมาร ‘กินฺเต นิสฺสาย โสโก อุปฺปนฺโนติ.

“น ชานามิ ภนฺเตติ.

“กามำ นิสฺสาย เต กุมาร พลวโสโก อุปฺปนฺโน, โสโก วา หิ ภยำ วา กามำ นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“กามโต ชายเต โสโก, กามโต ชายเต ภยำ;
กามโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “กามโตติ: วตฺถุกามกฺกิเลสกามโต. “ทุพฺพิธำเปตำ กามำ นิสฺสาย ชายตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน อนิตฺถิคนฺธกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหีติ.

อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ.
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๖. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
“ตณฺหาย ชายเตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ พฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปหาพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐิ]

โส กิร มิจฺฉาทิฏฺฐิโก เอกทิวสำ นทีตีรำ คนฺตฺวา เขตฺตำ โสเธติ.

สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ตสฺส สนฺติกำ อคมาสิ.

โส สตฺถารำ ทิสฺวาปิ สามีจิกมฺมำ อกตฺวาว ตุณฺหี อโหสิ.

อถ นำ สตฺถา ปุเรตรำ อาลปิตฺวา “พฺราหฺมณ กึ กโรสีติ อาห.

“เขตฺตำ โภ โคตม โสเธมีติ.

สตฺถา เอตฺตกเมว วตฺวา คโต. 

ปุนทิวเสปิ ตสฺส เขตฺตำ กสิตุำ อาคตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “พฺราหฺมณ กึ กโรสีติ ปุจฺฉิตฺวา “เขตฺตำ กสามิ โภ โคตมาติ สุตฺวา ปกฺกามิ.

ปุนทิวสาทีสุปิ ตเถว คนฺตฺวา ปุจฺฉิตฺวา “โภ โคตม เขตฺตำ วปามิ นิทฺเธมิ รกฺขามีติ สุตฺวา ปกฺกามิ.

[พราหมณ์นับถือพระองค์ดุจสหาย]

อถ นำ เอกทิวสำ พฺราหฺมโณ อาห “โภ โคตม ตฺวำ เขตฺตำ โสธนทิวสโต ปฏฺฐาย อาคโต. 
สเจ เม สสฺสำ สมฺปชฺชิสฺสติ, ตุยฺหำปิ สำวิภาคำ กริสฺสามิ.  ตุยฺหำ อทตฺวา สยำ น ขาทิสฺสามิ.  อิโตทานิ ปฏฺฐาย ตฺวำ มม สหาโยติ.

[ข้าวกล้าเสียหาย]

อถสฺส อปเรน สมเยน สสฺสำ สมฺปชฺชิ.

ตสฺส “สมฺปนฺนำ เม สสฺสำ, เสฺวทานิ ลายาเปสฺสามีติ ลายนตฺถำ กตสพฺพกิจฺจสฺส, รตฺตึ มหาเมโฆ วสฺสิตฺวา สพฺพำ สสฺสำ หริ.

เขตฺตำ ตจฺเฉตฺวา ฐปิตสทิสำ อโหสิ.

[พราหมณ์เสียใจเพราะทํานาไม่ได้ผล]

สตฺถา ปน ปฐมทิวสำเยว “ตำ สสฺสำ น สมฺปชฺชิสฺสตีติ อญฺญาสิ.

พฺราหฺมโณ ปาโตว “เขตฺตำ โอโลเกสฺสามีติ คโต ตุจฺฉำ เขตฺตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนพลวโสโก จินฺเตสิ 
“สมโณ โคตโม มม เขตฺตำ โสธนกาลโต ปฏฺฐาย อาคโต, อหำปิ ตำ ‘อิมสฺมึ สสฺเส นิปฺผนฺเน, ตุยฺหำปิ สำวิภาคำ กริสฺสามิ, ตุยฺหำ อทตฺวา สยำ 
น ขาทิสฺสามิ, อิโตทานิ ตฺวำ มม สหาโยติ อวจำ, โสปิ เม มโนรโถ มตฺถกำ น ปาปุณีติ.

โส อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

[พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์]

อถสฺส สตฺถา เคหทฺวารำ อคมาสิ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๒๐ • ๖. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ. • [พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์]

โส สตฺถุ อาคมนำ สุตฺวา “สหายำ เม อาเนตฺวา อิธ นิสีทาเปถาติ อาห.

ปริชโน ตถา อกาสิ.

สตฺถา นิสีทิตฺวา “กหำ พฺราหฺมโณติ ปุจฺฉิตฺวา, “คพฺเภ นิปนฺโนติ วุตฺเต, 
“ปกฺโกสถ นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา, อาคนฺตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนำ อาห “กึ พฺราหฺมณาติ.

“โภ โคตม ตุมฺเห มม เขตฺตำ โสธนทิวสโต ปฏฺฐาย อาคตา, อหำปิ ‘สสฺเส นิปฺผนฺเน, ตุมฺหากำปิ สำวิภาคำ กริสฺสามีติ อวจำ. 
โส เม มโนรโถ น นิปฺผนฺโน, เตน เม โสโก อุปฺปนฺโน, ภตฺตำปิ เม นจฺฉาเทตีติ.

[ตรัสเหตุแห่งความโศกและอุบายระงับความโศก]

อถ นำ สตฺถา “ชานาสิ ปน พฺราหฺมณ ‘กินฺเต นิสฺสาย โสโก อุปฺปนฺโนติ ปุจฺฉิตฺวา, “น ชานามิ โภ โคตม, ตฺวำ ปน ชานาสีติ วุตฺเต, “อาม 
พฺราหฺมณ, อุปฺปชฺชมาโน หิ โสโก วา ภยำ วา ตณฺหำ นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“ตณฺหาย ชายเต โสโก, ตณฺหาย ชายเต ภยำ;
ตณฺหาย วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ตณฺหายาติ: ฉทฺวาริกตณฺหาย. “เอตำ ตณฺหำ นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหีติ.

อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
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๗. ปญฺจสตทารกวตฺถุ.
“สีลทสฺสนสมฺปนฺนนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อนฺตรามคฺเค ปญฺจสเต ทารเก อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต พบเด็ก ๕๐๐ คน]

เอกทิวสำ หิ สตฺถา อสีติมหาเถเรหิ สทฺธึ ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร ราชคหำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต 
เอกสฺมึ ฉณทิวเส ปญฺจสเต ทารเก ปูวปจฺฉิโย อุกฺขิปาเปตฺวา๑ นครา นิกฺขมฺม อุยฺยานำ คจฺฉนฺเต อทฺทส.

เตปิ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ.  เอกำ ภิกฺขุำ ปิ “ปูวำ คณฺหถาติ น วทึสุ.

สตฺถา เตสำ คตกาเล ภิกฺขู อาห “ขาทิสฺสถ ภิกฺขเว ปูเวติ.

“กหำ ภนฺเต ปูวาติ.

“กึ น ปสฺสถ ทารเก ปูวปจฺฉิโย อุกฺขิปาเปตฺวา๒ อติกฺกนฺเตติ.

“ภนฺเต เอวรูปา นาม ทารกา กสฺสจิ ปูวำ น เทนฺตีติ.

“ภิกฺขเว กิญฺจาปิ เอเต มำ วา ตุมฺเห วา ปูเวหิ น นิมนฺตยึสุ, ปูวสามิโก ปน ภิกฺขุ ปจฺฉโต อาคจฺฉติ, ปูเว ขาทิตฺวาว คนฺตุำ วฏฺฏตีติ.

พุทฺธานำ หิ เอกปุคฺคเลปิ อิสฺสา วา ปโทโส วา นตฺถิ; ตสฺมา อิมำ วตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย เอกสฺมึ รุกฺขมูเล ฉายาย นิสีทิ.

ทารกา มหากสฺสปตฺเถรำ ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนหา ปีติเวเคน ปริปุณฺณสรีรา หุตฺวา ปจฺฉิโย โอตาเรตฺวา 
เถรำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา ปูเว ปจฺฉีหิ สทฺธึเยว อุกฺขิปิตฺวา “คณฺหถ ภนฺเตติ เถรำ วทึสุ.

อถ เน เถโร อาห “เอส สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆำ คเหตฺวา รุกฺขมูเล นิสินฺโน, ตุมฺเห เทยฺยธมฺมำ อาทาย คนฺตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส สำวิภาคำ กโรถาติ.

เต “สาธุ ภนฺเตติ นิวตฺติตฺวา เถเรน สทฺธึเยว คนฺตฺวา ปูเว ทตฺวา โอโลกยมานา เอกมนฺเต ฐตฺวา ปริโภคาวสาเน อุทกำ อทำสุ.

[พวกภิกษุโพนทะนาพวกเด็กผู้ถวายขนม]

ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “ทารเกหิ มุโขโลกเนน ภิกฺขา ทินฺนา, สมฺมาสมฺพุทฺธำ วา มหาเถเร วา ปูเวหิ อปุจฺฉิตฺวา 
มหากสฺสปตฺเถรำ ทิสฺวา ปูเว ปจฺฉีหิ สทฺธึเยว อาทาย อาคมึสูติ.

[พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปะเป็นนิทัศนะ]

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว มม ปุตฺเตน มหากสฺสเปน สทิโส ภิกฺขุ เทวมนุสฺสานำ ปิโย โหติ, ตสฺส จตุปฺปจฺจยปูชำ กโรนฺติเยวาติ วตฺ
วา อิมำ คาถมาห

“สีลทสฺสนสมฺปนฺนำ ธมฺมฏฺฐำ สจฺจวาทินำ
อตฺตโน กมฺมกุพฺพานำ ตำ ชโน กุรุเต ปิยนฺติ.

๑ “อุกฺขิปิตฺวาติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
๒ “อุกฺขิปิตฺวาติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
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[แก้อรรถ]

ตตฺถ สีลทสฺสนสมฺปนฺนนฺติ: จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน เจว มคฺคผลสมฺปยุตฺเตน จ สมฺมาทสฺสเนน สมฺปนฺนำ.

ธมฺมฏฺฐนฺติ: นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม ฐิตำ.  “สจฺฉิกตโลกุตฺตรธมฺมนฺติ อตฺโถ.

สจฺจวาทินนฺติ: จตุนฺนำ สจฺจานำ โสฬสหากาเรหิ สจฺฉิกตตฺตา สจฺจญฺญาเณน สจฺจวาทินำ.

อตฺตโน กมฺมกุพฺพานนฺติ: อตฺตโน กมฺมำ นาม ติสฺโส สิกฺขา,  ตา ปูรยมานนฺติ อตฺโถ.

ตำ ชโนติ: ตำ ปุคฺคลำ โลกิยมหาชโน ปิยำ กโรติ ทฏฺฐุกาโม วนฺทิตุกาโม จตุปฺปจฺจเยน ปูเชตุกาโม โหติเยวาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน สพฺเพปิ เต ทารกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสูติ.

ปญฺจสตทารกวตฺถุ.
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๘. อนาคามิตฺเถรวตฺถุ.
“ฉนฺทชาโตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อนาคามิตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระบรรลุอนาคามิผล]

เอกทิวสำ หิ ตำ เถรำ สทฺธิวิหาริกา ปุจฺฉึสุ “อตฺถิ ปน โว ภนฺเต วิเสสาธิคโมติ.

เถโร “อนาคามิผลำ นาม คหฏฺฐาปิ ปาปุณนฺติ. อรหตฺตำ ปตฺตกาเลเยว เตหิ สทฺธึ กเถสฺสามีติ หรายมาโน 
กิญฺจิ อกเถตฺวาว กาลกโต สุทฺธาวาสเทวโลเก นิพฺพตฺติ.

อถสฺส สทฺธิวิหาริกา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา โรทนฺตาว เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

อถ เน สตฺถา “กึ ภิกฺขเว โรทถาติ อาห.

“อุปชฺฌาโย โน ภนฺเต กาลกโตติ.

“โหตุ ภิกฺขเว, มา จินฺตยิตฺถ, ธุวธมฺโม นาเมโสติ.

“อาม ภนฺเต, มยำปิ ชานาม; อปิจ มยำ อุปชฺฌายำ วิเสสาธิคมำ อปุจฺฉิมฺหา, โส กิญฺจิ อกเถตฺวาว กาลกโต, เตนมฺห ทุกฺขิตาติ.

[ลกัษณะของผู้ช่ือว่ามกีระแสในเบ้ืองบน]

สตฺถา “ภิกฺขเว มา จินฺตยิตฺถ, อุปชฺฌาเยน โว อนาคามิผลำ ปตฺตำ, โส ‘คิหีเปตำ ปาปุณนฺติ, อรหตฺตำ ปตฺวาว เนสำ กเถสฺสามีติ 
หรายนฺโต ตุมฺหากำ กิญฺจิ อกเถตฺวาว กาลำ กตฺวา สุทฺธาวาเสสุ นิพฺพตฺโต; 
อสฺสาสถ ภิกฺขเว,  อุปชฺฌาโย โว กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺตำ ปตฺโต อุทฺธำโสโตติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ฉนฺทชาโต อนกฺขาเต มนสา จ ผุโฏ สิยา 
กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ‘อุทฺธำโสโตติ วุจฺจตีติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ฉนฺทชาโตติ: กตฺตุกมฺยตาฉนฺทวเสน ชาตฉนฺโท อุสฺสาหปฺปตฺโต.

อนกฺขาเตติ: นิพฺพาเน.  ตญฺหิ “อสุเกน กตำ วา นีลาทีสุ เอวรูปํ วาติ อวตฺตพฺพตาย อนกฺขาตำ นาม.

มนสา จ ผุโฏ สิยาติ: เหฏฺฐิเมหิ ตีหิ มคฺคผลจิตฺเตหิ ผุโฏ๑ ปูริโต ภเวยฺย.

อปฺปฏิพทฺธจิตฺโตติ: อนาคามิมคฺควเสน กาเมสุ จ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต.

อุทฺธำโสโตติ: เอวรูโป ภิกฺขุ อวิเหสุ นิพฺพตฺติตฺวา ตโต ปฏฺฐาย ปฏิสนฺธิวเสน อกนิฏฺฐำ คจฺฉนฺโต ‘อุทฺธำโสโตติ วุจฺจติ, 
ตาทิโส โว อุปชฺฌาโยติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺตผเล ปติฏฺฐหึสุ.

มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

๑ สี. ผุฏฺโฐ.
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อนาคามิตฺเถรวตฺถุ.
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๙. นนฺทิยวตฺถุ.
“จิรปฺปวาสินฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อิสิปตเน วิหรนฺโต นนฺทิยำ อารพฺภ กเถสิ.

[นันทิยะเป็นอนุชาตบุตร]

พาราณสิยำ กิร สทฺธาสมฺปนฺนสฺส กุลสฺส นนฺทิโย นาม ปุตฺโต อโหสิ.

โส มาตาปิตูนำ อนุรูโป สทฺธาสมฺปนฺโน สงฺฆุปฏฺฐาโก ว อโหสิ.

อถสฺส มาตาปิตโร วยปฺปตฺตกาเล สมฺมุขเคหโต มาตุลธีตรำ เรวตึ นาม อาเนตุกามา อเหสุำ.

สา ปน อสฺสทฺธา อทานสีลา.  นนฺทิโย ตำ น อิจฺฉิ.

อถสฺส มาตา เรวตึ อาห “อมฺม ตฺวำ อิมสฺมึ เคเห ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิสชฺชนฏฺฐานำ อุปลิมฺปิตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปหิ, อาธารเก ฐเปหิ, 
ภิกฺขูนำ อาคตกาเล ปตฺเต คเหตฺวา นิสีทาเปตฺวา ธมฺมกรเกน๑ ปานียำ ปริสฺสาเวตฺวา ภุตฺตกาเล ปตฺเต โธว; 
เอวำ เม ปุตฺตสฺส อาราธิกา ภวิสฺสตีติ.

สา ตถา อกาสิ.

อถ นำ “โอวาทกฺขมา ชาตาติ ปุตฺตสฺส อาโรเจตฺวา, เตน “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิเต, ทิวสำ ฐเปตฺวา อาวาหำ กรึสุ.

อถ นำ นนฺทิโย อาห “สเจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ มาตาปิตโร จ เม อุปฏฺฐหิสฺสสิ, เอวำ อิมสฺมึ เคเห วตฺถุำ ลภิสฺสสิ, อปฺปมตฺตา โหหีติ.

สา “สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา กติปาหำ สทฺธา วิย หุตฺวา อุปฏฺฐหนฺตี เทฺว ปุตฺเต วิชายิ.

นนฺทิยสฺสปิ มาตาปิตโร กาลมกำสุ.

เคเห สพฺพิสฺสริยำ ตสฺสาเยว อโหสิ.

[นันทิยะดํารงตําแหน่งทานบดี]

นนฺทิโยปิ มาตาปิตูนำ กาลกิริยโต ปฏฺฐาย มหาทานปติ หุตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ปฏฺฐเปสิ, 
กปณทฺธิกาทีนำปิ เคหทฺวาเร ปากวตฺตำ ปฏฺฐเปสิ.

โส อปรภาเค สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อาวาสทาเน อานิสำสำ สลฺลกฺเขตฺวา อิสิปตเน มหาวิหาเร จตูหิ คพฺเภหิ ปฏิมณฺฑิตำ จตุสฺสาลำ กาเรตฺวา 
มญฺจปีฐาทีนิ อตฺถราเปตฺวา ตำ อาวาสำ นิยฺยาเทนฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา ตถาคตสฺส ทกฺขิโณทกำ อทาสิ.

สตฺถุ ทกฺขิโณทกปฺปติฏฺฐาเนน สทฺธึเยว ตาวตึสเทวโลเก สพฺพทิสาสุ ทฺวาทสโยชนิโก อุทฺธำ โยชนสตุพฺเพโธ สตฺตรตนมโย 
นารีคณสมฺปนฺโน ทิพฺพปฺปาสาโท อุคฺคจฺฉิ.

[พระโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค์]

อเถกทิวสำ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร เทวจาริกำ คนฺตฺวา ตสฺส ปาสาทสฺส อวิทูเร ฐิโต อตฺตโน สนฺติกำ อาคเต เทวปุตฺเต ปุจฺฉิ 
“กสฺเสโส อจฺฉราคณปริปุณฺโณ ทิพฺพปฺปาสาโท นิพฺพตฺโตติ.

๑ “ธมกรเกนาติปิ ปาโฐ.
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อถสฺส เต เทวปุตฺตา วิมานสามิกำ อาจิกฺขนฺตา อาหำสุ 
“ภนฺเต เยน นนฺทิเยน นาม คหปติปุตฺเตน อิสิปตเน สตฺถุ วิหาโร กาเรตฺวา ทินฺโน, ตสฺสตฺถาย เอตำ วิมานำ นิพฺพตฺตนฺติ.

อจฺฉราสงฺโฆปิ นำ ทิสฺวา ปาสาทโต โอตริตฺวา อาห “ภนฺเต มยำ ‘นนฺทิยสฺส ปริจาริกา ภวิสฺสามาติ อิธ นิพฺพตฺตา,  
ตำ ปน อปสฺสนฺตา อติวิย อุกฺกณฺฐิตมฺห; มตฺติกปาตึ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณปาตึ คหณสทิสำ หิ มนุสฺสสมฺปตฺตึ หิตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ คหณำ, 
อิธาคมนตฺถาย นำ วเทยฺยาถาติ.

[ทิพยสมบัติเกิดรอผู้ทําบุญ]

เถโร ตโต อาคนฺตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “นิพฺพตฺตติ นุ โข ภนฺเต มนุสฺสโลเก ฐิตานญฺเญว กตกลฺยาณานำ ทิพฺพสมฺปตฺตีติ.

“โมคฺคลฺลาน นนุ เต เทวโลเก นนฺทิยสฺส นิพฺพตฺตา ทิพฺพสมฺปตฺติ สามำ ทิฏฺฐา, กสฺมา มำ ปุจฺฉสีติ.

“เอวำ ภนฺเต นิพฺพตฺตตีติ.

อถ นำ สตฺถา “โมคฺคลฺลาน กึ นาเมตำ กเถสิ; ยถา หิ จิรปฺปวุตฺถำ ปุตฺตำ วา ภาตรำ วา ปวาสโต อาคจฺฉนฺตำ คามทฺวาเร ฐิโต โกจิเทว  
ทิสฺวา เวเคน เคหำ อาคนฺตฺวา ‘อสุโก นาม อาคโตติ อาโรเจยฺย,  
อถสฺส ญาตกา หฏฺฐปฺปหฏฺฐา เวเคน นิกฺขมิตฺวา  ‘อาคโตสิ ตาต, อาคโตสิ ตาตาติ ตำ อภินนฺเทยฺยุำ;  
เอวเมว อิธ กตกลฺยาณำ อิตฺถึ วา ปุริสำ วา อิมำ โลกำ หิตฺวา ปรโลกำ คตำ ทสวิธำ ทิพฺพปณฺณาการำ อาทาย  
‘อหำ ปุรโต, อหำ ปุรโตติ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“จิรปฺปวาสึ ปุริสำ ทูรโต โสตฺถิมาคตำ 
ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคตำ,
ตเถว กตปุญฺญำปิ อสฺมา โลกา ปรำ คตำ 
ปุญฺญานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ; ปิยำ ญาตีว อาคตนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “จิรปฺปวาสินฺติ: จิรปฺปวุตฺถำ.

ทูรโต โสตฺถิมาคตนฺติ: วณิชฺชำ วา ราชโปริสำ วา กตฺวา ลทฺธลาภำ นิปฺผนฺนสมฺปตฺตึ อนุปทฺทเวน ทูรฏฺฐานโต อาคตำ.

ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จาติ: กุลสมฺพนฺธวเสน ญาตี จ  สนฺทิฏฺฐาทิภาเวน มิตฺตา จ  สุหทยภาเวน สุหชฺชา จ.

อภินนฺทนฺติ อาคตนฺติ: นำ ทิสฺวา “สฺวาคตนฺติ วจนมตฺเตน วา อญฺชลิกรณมตฺเตน วา, 
เคหำ สมฺปตฺตำ ปน นานปฺปการปณฺณาการาภิหรณวเสน อภินนฺทนฺติ.

ตเถวาติ: เตเนว การเณน กตปุญฺญำปิ ปุคฺคลำ อิมมฺหา โลกา ปรโลกำ คตำ  
“ทิพฺพำ อายุำ, วณฺณำ สุขำ ยสำ อธิปเตยฺยำ; ทิพฺพำ รูปํ สทฺทำ คนฺธำ รสำ โผฏฺฐพฺพนฺติ อิมำ ทสวิธำ ปณฺณาการำ อาทาย  
มาตาปิตุฏฺฐาเน ฐิตานิ ปุญฺญานิ อภินนฺทนฺตานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ.

ปิยำ ญาตีวาติ: อิธ โลเก ปิยำ ญาตกำ อาคตำ เสสญาตกา วิยาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

นนฺทิยวตฺถุ.
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ปิยวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

โสฬสโม วคฺโค.
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๑๗. โกธวคฺควณฺณนา  
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๑. โรหิณีขตฺติยกญฺญาวตฺถุ.
“โกธำ ชเหติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต โรหิณึ ขตฺติยกญฺญำ อารพฺภ กเถสิ.

[สร้างโรงฉันหายจากโรคผิวหนังได้]

เอกสฺมึ กิร สมเย อายสฺมา อนุรุทฺโธ ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ กปิลวตฺถุำ อคมาสิ.

อถสฺส ญาตกา “เถโร อาคโตติ สุตฺวา เถรสฺส สนฺติกำ อคมำสุ ฐเปตฺวา โรหิณึ นาม เถรสฺส ภคินึ.

เถโร ญาตเก ปุจฺฉิ "กหำ โรหิณีติ.

“เคเห ภนฺเตติ.

“กสฺมา นาคตาติ.

“สรีเร เม ฉวิโรโค อุปฺปนฺโนติ ลชฺชาย นาคตา ภนฺเตติ.

เถโร “ปกฺโกสถ นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา ปฏกญฺจุกำ ปฏิมุญฺจิตฺวา อาคตำ เอวมาห “โรหิณิ กสฺมา นาคตาสีติ.

“สรีเร เม ภนฺเต ฉวิโรโค อุปฺปนฺโน; ตสฺมา ลชฺชาย นาคตมฺหีติ.

“กึ ปน เต ปุญฺญำ กาตุำ น วฏฺฏตีติ.

“กึ กโรมิ ภนฺเตติ.

“อาสนสาลำ กาเรหีติ.

“กึ คเหตฺวาติ.

“กินฺเต ปสาธนภณฺฑกำ นตฺถีติ.

“อตฺถิ ภนฺเตติ.

“กึมูลนฺติ.

“ทสสหสฺสมูลำ ภวิสฺสตีติ.

“เตนหิ ตำ วิสฺสชฺเชตฺวา อาสนสาลำ กาเรหีติ.

“โก เม ภนฺเต กาเรสฺสตีติ.

เถโร สมีเป ฐิเต ญาตเก โอโลเกตฺวา “ตุมฺหากำ ภาโร โหตูติ อาห.

“ตุมฺเห ปน ภนฺเต กึ กริสฺสถาติ.

“อหำปิ อิเธว ภวิสฺสามิ, เตนหิ เอติสฺสา ทพฺพสมฺภาเร อาหรถาติ.

เต “สาธุ ภนฺเตติ อาหรึสุ.

เถโร อาสนสาลำ สำวิทหนฺโต โรหิณึ อาห “ทฺวิภูมิกำ อาสนสาลำ กาเรตฺวา 
อุปริ ปทรานำ ทินฺนกาลโต ปฏฺฐาย   เหฏฺฐา นิพทฺธำ สมฺมชฺชิตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปหิ,  นิพทฺธำ ปานียฆเฏ อุปฏฺฐาเปหีติ.
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สา “สาธุ ภนฺเตติ ปสาธนภณฺฑกำ วิสฺสชฺเชตฺวา ทฺวิภูมิกำ อาสนสาลำ กาเรตฺวา อุปริ ปทรานำ ทินฺนกาลโต ปฏฺฐาย  
เหฏฺฐา นิพทฺธำ สมฺมชฺชนาทีนิ อกาสิ.

นิพทฺธำ ภิกฺขู นิสีทนฺติ.

อถสฺสา อาสนสาลำ สมฺมชฺชนฺติยาว, ฉวิโรโค มิลายิ.

สา, อาสนสาลาย นิฏฺฐิตาย, พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา อาสนสาลำ ปูเรตฺวา  
นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปณีตำ ขาทนียำ โภชนียำ อทาสิ.

สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ “กสฺเสตำ ทานนฺติ ปุจฺฉิ.

“ภคินิยา เม ภนฺเต โรหิณิยาติ.

“สา ปน กหนฺติ.

“เคเห ภนฺเตติ.

“ปกฺโกสถ นนฺติ.

สา อาคนฺตุำ น อิจฺฉิ.

อถ นำ สตฺถา อนิจฺฉมานำปิ ปกฺโกสาเปสิเยว, 

อาคนฺตฺวา จ ปน วนฺทิตฺวา นิสินฺนำ อาห “โรหิณิ กสฺมา นาคมีติ. 

“สรีเร เม ภนฺเต ฉวิโรโค อตฺถิ, เตน ลชฺชมานา นาคตมฺหีติ.

“ชานาสิ ปน ‘กึ เต นิสฺสาย เอส อุปฺปนฺโนติ.

“น ชานามิ ภนฺเตติ.

“ตว โกธำ นิสฺสาย อุปฺปนฺโน เอโสติ.

“กึ ปน เม ภนฺเต กตนฺติ.

[บุรพกรรมของพระนางโรหิณี]

[เตนหิ สุณาหีติ.] อถสฺสา สตฺถา อตีตำ อาหริ:

อตีเต พาราณสีรญฺโญ อคฺคมเหสี เอกิสฺสา รญฺโญ นาฏกิตฺถิยา อาฆาตำ พนฺธิตฺวา “ทุกฺขมสฺสา อุปฺปาเทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา 
มหากจฺฉุผลานิ อาหราเปตฺวา ตำ นาฏกิตฺถึ อตฺตโน สนฺติกำ ปกฺโกสาเปตฺวา, ยถา สา น ชานาติ,  
เอวมสฺสา สยเน จ ปารุปเน จ ปจฺจตฺถรณาทีนญฺจ อนฺตเรสุ กจฺฉุจุณฺณานิ ฐปาเปสิ, เกฬึ กุรุมานา วิย อสฺสา สรีเรปิ โอกิริ.

ตำขณญฺเญว ตสฺสา สรีรำ อุปฺปกฺกุปฺปกฺกำ คณฺฑาคณฺฑชาตำ อโหสิ.

สา กณฺฑุวนฺตี คนฺตฺวา สยเน นิปชฺชิ.

ตตฺราปิสฺสา กจฺฉุจุณฺเณหิ ขาทิยมานาย, ขรตรา เวทนา อุปฺปชฺชิ.

ตทา อคฺคมเหสี โรหิณี อโหสิ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๓๑ • ๑. โรหิณีขตฺติยกญฺญาวตฺถุ. • [บุรพกรรมของพระนางโรหิณี]

สตฺถา อิมำ อตีตำ อาหริตฺวา “โรหิณิ ตทา ตยา เจตำ กมฺมำ กตำ, อปฺปมตฺตโกปิ หิ โกโธ วา อิสฺสา วา กาตุำ น ยุตฺตรูปาเยวาติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“โกธำ ชเห, วิปฺปชเหยฺย มานำ, 
สำโยชนำ สพฺพมติกฺกเมยฺย, 
ตำ นามรูปสฺมิมสชฺชมานำ, 
อกิญฺจนำ นานุตปนฺติ ทุกฺขาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “โกธนฺติ: สพฺพาการำปิ โกธำ นววิธำปิ มานำ ชเหยฺย.

สำโยชนนฺติ: กามราคสำโยชนาทิกำ ทสวิธำปิ สพฺพำ สำโยชนำ อติกฺกเมยฺย.

อสชฺชมานนฺติ: อลคฺคมานำ.

โย หิ “มม รูปํ, มม เวทนาติอาทินา นเยน นามรูปํ คณฺหาติ, ตสฺมิญฺจ ภิชฺชมาเน, โสจติ วิหญฺญติ; อยำ นามรูปสฺมึ สชฺชติ นาม; 
เอวำ อคฺคณฺหนฺโต ปน น สชฺชติ นาม; 

ตำ ปุคฺคลำ เอวำ อสชฺชมานำ ราคาทีนำ อภาเวน อกิญฺจนำ ทุกฺขา นาม นานุปตนฺตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

โรหิณีปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ตำขณำเยวสฺสา สรีรำ สุวณฺณวณฺณำ อโหสิ.

[เทพบุตรแย่งนางเทพธิดาโรหิณี]

สา ตโต จุตา ตาวตึสภวเน จตุนฺนำ เทวปุตฺตานำ สีมนฺตเร นิพฺพตฺติตฺวา ปาสาทิกา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ.

จตฺตาโรปิ เทวปุตฺตา ตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนหา หุตฺวา “มม สีมาย อนฺโต นิพฺพตฺตา, มม สีมาย อนฺโต นิพฺพตฺตาติ วิวทนฺตา 
สกฺกสฺส เทวรญฺโญ สนฺติกำ คนฺตฺวา “เทว อิมำ โน นิสฺสาย อฏฺโฏ อุปฺปนฺโน, ตำ วินิจฺฉินถาติ๑ อาหำสุ.

สกฺโกปิ ตำ โอโลเกตฺวาว อุปฺปนฺนสิเนโห หุตฺวา เอวมาห “อิมาย โว ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย กถำ จิตฺตานิ อุปฺปนฺนานีติ; 

อเถโก อาห “มม ตาว อุปฺปนฺนำ จิตฺตำ สงฺคามเภริ วิย สนฺนิสีทิตุำ นาสกฺขีติ.

ทุติโย “มม จิตฺตำ ปพฺพตนที วิย สีฆำ ปวตฺตติเยวาติ.

ตติโย “มม อิมิสฺสา ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย  กกฺกฏกสฺส วิย อกฺขีนิ นิกฺขมึสูติ.

จตุตฺโถ “มม จิตฺตำ เจติเย อุสฺสาปิตทฺธโช วิย นิจฺจลำ ฐาตุำ นาสกฺขีติ.

อถ เน สกฺโก อาห “ตาตา ตุมฺหากำ ตาว จิตฺตานิ ปสยฺหรูปานิ;๒ อหำ ปน อิมำ ลภนฺโต ชีวิสฺสามิ, อลภนฺตสฺส เม มรณำ ภวิสฺสตีติ.

เทวปุตฺตา “มหาราช ตุมฺหากำ มรเณน อตฺโถ นตฺถีติ ตำ สกฺกสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ปกฺกมึสุ.

๑ สี. ยุ. ฑยฺหมานานิ.
๒ สี. ยุ. ปจฺฉินฺทถาติ. ม. วินิจฺฉถาติ.
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สา สกฺกสฺส ปิยา อโหสิ มนาปา.

“อสุกกีฬำ นาม คจฺฉามาติ วุตฺเต, สกฺโก ตสฺสา วจนำ ปฏิกฺขิปิตุำ นาสกฺขิเยวาติ.

โรหิณีขตฺติยกญฺญาวตฺถุ.
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๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
“โย เว อุปฺปติตำ โกธนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อคฺคาฬเว เจติเย วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษตุัดต้นไม้ท่ีเทวดาอยู่]

สตฺถารา หิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส เสนาสเน อนุญฺญาเต, ราชคหเสฏฺฐิอาทีหิ เสนาสเนสุ การิยมาเนสุ,  
เอโก อาฬวิโก ภิกฺขุ อตฺตโน เสนาสนำ กโรนฺโต เอกำ มนาปํ รุกฺขำ ทิสฺวา ฉินฺทิตุำ อารภิ.

ตตฺถ ปน นิพฺพตฺตา เอกา ตรุณปุตฺตา เทวตา ปุตฺตำ องฺเกนาทาย ฐิตา ยาจิ 
“มา เม สามิ วิมานำ ฉินฺท,  น สกฺขิสฺสามิ ปุตฺตกำ อาทาย อนาวาสา วิจริตุนฺติ.

โส “อหำ อญฺญตฺถ อีทิสำ รุกฺขำ น ลภิสฺสามีติ ตสฺสา วจนำ อนาทยิ.

สา “อิมำ ตาว ทารกำ โอโลเกตฺวา โอรมิสฺสตีติ ปุตฺตำ รุกฺขสาขาย เปสิ.

โสปิ ภิกฺขุ อุกฺขิตฺตผรสุำ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺโต ทารกสฺส พาหุำ ฉินฺทิ.

| เทวตา อุปฺปนฺนพลวโกธา “ปหริตฺวา นำ มาเรสฺสามีติ อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตฺวา เอวนฺตาว จินฺเตสิ  
“อยำ ภิกฺขุ สีลวา, สจาหำ อิมำ มาเรสฺสามิ, นิรยคามินี ภวิสฺสามิ: 
เสสเทวตาปิ อตฺตโน รุกฺขำ ฉินฺทนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา ‘อสุกเทวตาย เอวนฺนาม มาริโต ภิกฺขูติ มำปิ ปมาณำ กตฺวา ภิกฺขู มาเรสฺสนฺตีติ๑;

อยญฺจ สสฺสามิโก [ภิกฺขุ], สามิกสฺเสว นำ กเถสฺสามีติ อุกฺขิตฺเต หตฺเถ อปเนตฺวา 
โรทมานา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ. |

อถ นำ สตฺถา “กึ เทวเตติ อาห.

สา “ภนฺเต ตุมฺหากเมว สาวเกน อิทำ นาม กตำ, อหำปิ ตำ มาเรตุกามา หุตฺวา อิทำ นาม จินฺเตตฺวา อมาเรตฺวาว อิธาคตาติ 
สพฺพนฺตำ ปวตฺตึ วิตฺถารโต อาโรเจสิ.

สตฺถา ตำ สุตฺวา “สาธุ สาธุ เทวเต, สาธุ เต กตำ เอวำ อุปฺปนฺนำ โกธำ ภนฺตำ รถำ วิย นิคฺคยฺหมานายาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“โย เว อุปฺปติตำ โกธำ รถำ ภนฺตำว ธารเย, 
ตมหำ สารถึ พฺรูมิ, รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโนติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อุปฺปติตนฺติ: อุปฺปนฺนำ.

รถำ ภนฺตำ วาติ: ยถา นาม เฉโก สารถิ อติเวเคน ธาวนฺตำ รถำ นิคฺคณฺหิตฺวา ยถิจฺฉกำ เปสิ; 
เอวำ โย ปุคฺคโล อุปฺปนฺนำ โกธำ ธารเย นิคฺคณฺหิตุำ สกฺโกติ.

ตมหนฺติ: ตำ อหำ สารถึ พฺรูมิ.

อิตโร ชโนติ: อิตโร ปน ราชอุปราชาทีนำ รถสารถิ ชโน รสฺมิคฺคาโห นาม โหติ น อุตฺตมสารถีติ.

๑ ดังนี้แล
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เทสนาวสาเน เทวตา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.

เทวตา ปน โสตาปนฺนา หุตฺวาปิ โรทมานา อฏฺฐาสิ.

อถ นำ สตฺถา “กึ เทวเตติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต วิมานำ เม นฏฺฐำ, อิทานิ กึ กริสฺสามีติ วุตฺเต 
“อลำ เทวเต, มา จินฺตยิ, อหนฺเต วิมานำ ทสฺสามีติ เชตวเน คนฺธกุฏิสมีเป ปุริมทิวเส จุตเทวตำ เอกำ รุกฺขำ อปทิสนฺโต 
“อสุกสฺมึ โอกาเส อสุโก รุกฺโข วิวิตฺโต, ตตฺถ อุปคจฺฉาติ อาห.

สา ตตฺถ อุปคญฺฉิ.

ตโต ปฏฺฐาย “พุทฺธทตฺติยำ อิมิสฺสา วิมานนฺติ มเหสกฺขา เทวตาปิ อาคนฺตฺวา ตำ จาเลตุำ นาสกฺขึสุ: 

สตฺถา ตำ อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา ภิกฺขูนำ ภูตคามสิกฺขาปทำ ปญฺญเปสีติ.

อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
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๓. อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ.
“อกฺโกเธน ชิเน โกธนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อุตฺตราย เคเห กตภตฺตกิจฺโจ อุตฺตรำ อุปาสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[นายปุณณะยากจนต้องรับจ้างสมุนเศรษฐี]

ตตฺรายำ อนุปุพฺพีกถา: 

ราชคเห กิร สุมนเสฏฺฐึ นิสฺสาย ปุณฺโณ นาม ทลิทฺโท ภตึ กตฺวา ชีวติ.

“ตสฺส ภริยา จ อุตฺตรา นาม จ ธีตาติ เทฺวเยว เคเห มานุสกา.

อเถกทิวสำ “สตฺตาหำ นกฺขตฺตำ กีฬิตพฺพนฺติ ราชคเห โฆสนำ กรึสุ.

ตำ สุตฺวา สุมนเสฏฺฐี ปาโตว อาคตำ ปุณฺณำ อามนฺเตตฺวา 
“ตาต อมฺหากำ ปริชโน นกฺขตฺตำ กีฬิตุกาโม, ตฺวำ กึ นกฺขตฺตำ กีฬิสฺสสิ อุทาหุ ภตึ กริสฺสสีติ อาห.

“สามิ นกฺขตฺตกีฬนนฺนาม สธนานำ โหติ, มม ปน เคเห สฺวาตนาย ยาคุตณฺฑุลำปิ นตฺถิ, กึ เม นกฺขตฺเตน, โคเณ ลภนฺโต กสิตุำ คมิสฺสามีติ.

“เตนหิ โคเณ คณฺหสฺสูติ.

โส พลวโคเณ จ นงฺคลญฺจ คเหตฺวา “ภทฺเท นาครา นกฺขตฺตำ กีฬนฺติ, อหำ ทลิทฺทตาย ภตึ กาตุำ คมิสฺสามิ, 
มยฺหำปิ ตาว อชฺช ทฺวิคุณำ นิวาปํ ปจิตฺวา ภตฺตำ อาหเรยฺยาสีติ ภริยำ วตฺวา เขตฺตำ อคมาสิ.

[พระสารีบุตรเถระไปสงเคราะห์นายปุณณะ]

ตทา สารีปุตฺตตฺเถโร สตฺตาหำ นิโรธสมาปนฺโน ตำทิวสำ วุฏฺฐาย “กสฺส นุ โข อชฺช มยา สงฺคหำ กาตุำ วฏฺฏตีติ โอโลเกนฺโต 
ปุณฺณำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “สทฺโธ นุ โข เอส, สกฺขิสฺสติ วา เม สงฺคหำ กาตุนฺติ โอโลเกนฺโต 
ตสฺส สทฺธภาวญฺจ สงฺคหำ กาตุำ สมตฺถภาวญฺจ ตปฺปจฺจยา จสฺส มหาสมฺปตฺติปฺปฏิลาภำ ญตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส กสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา อาวาฏตีเร เอกำ คุมฺพำ โอโลเกนฺโต อฏฺฐาสิ.

ปุณฺโณ เถรำ ทิสฺวา กสึ ฐเปตฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน เถรำ วนฺทิตฺวา “ทนฺตกฏฺเฐน อตฺโถ ภวิสฺสตีติ ทนฺตกฏฺฐำ กปฺปิยำ กตฺวา อทาสิ.

อถสฺส เถโร ปตฺตญฺจ ปริสฺสาวนญฺจ นีหริตฺวา อทาสิ.

โส “ปานีเยน อตฺโถ ภวิสฺสตีติ ตำ อาทาย ปานียำ ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ.

เถโร จินฺเตสิ “อยำ ปเรสำ ปจฺฉิมเคเห วสติ, สจสฺส เคหทฺวารำ คมิสฺสามิ, อิมสฺส ภริยา มำ ทฏฺฐุำ น ลภิสฺสติ; 
ยาวสฺส ภตฺตำ อาทาย มคฺคำ ปฏิปชฺชติ, ตาว อิเธว ภวิสฺสามีติ.

โส ตตฺเถว โถกำ วีตินาเมตฺวา ตสฺสา มคฺคารุฬฺหภาวำ ญตฺวา อนฺโตนคราภิมุโข ปายาสิ.

[ภรรยานายปุณณะถวายภัตแก่พระเถระ]

สา อนฺตรามคฺเค เถรำ ทิสฺวา จินฺเตสิ “อปฺเปกทาหำ เทยฺยธมฺเม สติ, อยฺยำ น ปสฺสามิ, อปฺเปกทา เม อยฺยำ ปสฺสนฺติยา, เทยฺยธมฺโม น โหติ,
อชฺช ปน อยฺโย จ ทิฏฺโฐ, เทยฺยธมฺโม จายำ๑ อตฺถิ, กริสฺสติ นุ โข เม สงฺคหนฺติ.

๑ จ. (?).
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สา ภตฺตภาชนำ โอตาเรตฺวา เถรำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ‘อิทำ ลูขำ วา ปณีตำ วาติ อจินฺเตตฺวา ทาสสฺส โว สงฺคหำ กโรถาติ อาห.

เถโร ปตฺตำ อุปนาเมตฺวา, ตาย เอเกน หตฺเถน ภาชนำ ธาเรตฺวา  เอเกน หตฺเถน ภตฺตำ ททมานาย, อุปฑฺฒภตฺเต ทินฺเน, 
“อลนฺติ หตฺเถน ปตฺตำ ปิทหิ.

สา “ภนฺเต เอโกว ปฏิวึโส น สกฺกา ทฺวิธา กาตุำ, ตุมฺหากำ ทาสสฺส อิธโลกสงฺคหำ อกตฺวา ปรโลกสงฺคหำ กโรถ, 
นิรวเสสเมว ทาตุกามามฺหีติ วตฺวา สพฺพำ เถรสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐเปตฺวา๑ “ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺเสว ภาคินี อสฺสนฺติ ปตฺถนำ อกาสิ.

เถโร “เอวำ โหตูติ วตฺวา ฐิตโกว อนุโมทนำ กตฺวา เอกสฺมึ อุทกผาสุกฏฺฐาเน นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจำ อกาสิ.

สาปิ นิวตฺติตฺวา ตณฺฑุเล ปริเยสิตฺวา ภตฺตำ ปจิ.

ปุณฺโณปิ อฑฺฒกรีสมตฺตำ ฐานำ กสิตฺวา ชิฆจฺฉำ สหิตุำ อสกฺโกนฺโต โคเณ วิสฺสชฺเชตฺวา เอกำ รุกฺขจฺฉายำ ปวิสิตฺวา มคฺคำ โอโลเกนฺโต นิสีทิ.

อถสฺส ภริยา ภตฺตำ อาทาย คจฺฉมานา ตำ ทิสฺวาว  “เอส ชิฆจฺฉาย ปีฬิโต มำ โอโลเกนฺโต นิสินฺโน:  
สเจ มำ ‘อติวิย เต จิรายิตนฺติ ตชฺเชตฺวา ปโตทยฏฺฐิยา ปหริสฺสติ, มยา กตกมฺมำ นิรตฺถกำ ภวิสฺสติ, ปฏิกจฺเจวสฺส อาโรเจสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา เอวมาห “สามิ อชฺเชกทิวสำ จิตฺตำ ปสาเทหิ, มา มยา กตกมฺมำ นิรตฺถกำ อกาสิ; 
อหำ หิ ปาโตว เต ภตฺตำ อาหรนฺตี อนฺตรามคฺเค ธมฺมเสนาปตึ ทิสฺวา ตว ภตฺตำ ตสฺส ทตฺวา ปุน คนฺตฺวา ภตฺตำ ปจิตฺวา อาคตา, 
ปสาเทหิ สามิ จิตฺตนฺติ.

โส “กึ วเทสิ ภทฺเทติ ปุจฺฉิตฺวา ปุน ตมตฺถำ สุตฺวา “ภทฺเท สาธุ วต เต กตำ มม ภตฺตำ อยฺยสฺส ททมานาย, 
มยาปิสฺส อชฺช ปาโตว ทนฺตกฏฺฐญฺจ มุโขทกญฺจ ทินฺนนฺติ ปสนฺนมานโส ตำ วจนำ อภินนฺทิตฺวา 
อุสฺสูเร ลทฺธภตฺตตาย กิลนฺตกาโย ตสฺสา องฺเก สีสำ กตฺวา นิทฺทำ โอกฺกมิ.

[ทานของ ๒ สามีภรรยาอํานวยผลในวันน้ัน]

อถสฺส ปาโตว กสิตฏฺฐานำ ปํสุจุณฺณำ อุปาทาย สพฺพำ รตฺตสุวณฺณำ กณิการปุปฺผราสิ วิย โสภมานำ อฏฺฐาสิ.

โส ปพุทฺโธ โอโลเกตฺวา ภริยมาห 
“ภทฺเท เอตำ กสิตฏฺฐานำ สพฺพำ มม สุวณฺณำ หุตฺวา ปญฺญายติ, กินฺนุ โข เม อติอุสฺสูเร ลทฺธภตฺตตาย อกฺขีนิ ภมนฺตีติ.

[สาปิ] “มยฺหำปิ เอวเมว ปญฺญายตีติ. 

โส อุฏฺฐาย ตตฺถ คนฺตฺวา เอกำ ปิณฺฑำ คเหตฺวา นงฺคลสีเส ปหริตฺวา สุวณฺณภาวำ ญตฺวา 
“อโห อยฺยสฺส ธมฺมเสนาปติสฺส ทินฺนทาเนน อชฺเชว วิปาโก ทสฺสิโต, น โข ปน สกฺกา เอตฺตกำ ธนำ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปริภุญฺชิตุนฺติ 
ภริยาย อาภตำ ภตฺตปาตึ สุวณฺณสฺส ปูเรตฺวา ราชกุลำ คนฺตฺวา รญฺญา กโตกาโส ปวิสิตฺวา ราชานำ อภิวาเทตฺวา, “กึ ตาตาติ วุตฺเต, 
“เทว อชฺช มยา กสิตฏฺฐานำ สพฺพำ สุวณฺณภริตเมว หุตฺวา ฐิตำ, สุวณฺณำ อาหราเปตุำ วฏฺฏตีติ.

“โกสิ ตฺวนฺติ.

“ปุณฺโณ นามาหนฺติ.

“กึ ปน เต อชฺช กตนฺติ.

“ธมฺมเสนาปติสฺส เม อชฺช ปาโตว ทนฺตกฏฺฐญฺจ มุโขทกญฺจ ทินฺนำ, ภริยายปิ เม มยฺหำ อาหรณภตฺตำ ตสฺเสว ทินฺนนฺติ.

๑ สี. ปติฏฺฐาเปตฺวา.
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ตำ สุตฺวา ราชา “อชฺเชว กิร โภ ธมฺมเสนาปติสฺส ทินฺนทาเนน วิปาโก ทสฺสิโตติ วตฺวา “ตาต กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ.

“พหูนิ สกฏสหสฺสานิ ปหิณิตฺวา สุวณฺณำ อาหราเปถาติ.

ราชา สกฏานิ ปหิณิ.

ราชปุริเสสุ “รญฺโญ สนฺตกนฺติ คณฺหนฺเตสุ, คหิตคฺคหิตำ มตฺติกาว โหติ.

เต คนฺตฺวา รญฺโญ อาโรเจตฺวา “ตุมฺเหหิ กินฺติ วตฺวา คหิตนฺติ ปุฏฺฐา “ตุมฺหากำ สนฺตกนฺติ อาหำสุ.

“น มยฺหำ [ตาตา] สนฺตกำ, คจฺฉถ, ‘ปุณฺณสฺส สนฺตกนฺติ วตฺวา คณฺหถาติ.

เต ตถา กรึสุ.

คหิตคฺคหิตำ สุวณฺณเมว อโหสิ.

ตำ สพฺพำ อาหริตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ อกำสุ.

อสีติหตฺถุพฺเพโธ ราสิ อโหสิ.

[นายปุณณะได้รับตําแหน่งเศรษฐี]

ราชา นาคเร สนฺนิปาเตตฺวา “อิมสฺมึ นคเร อตฺถิ กสฺสจิ เอตฺตกำ สุวณฺณนฺติ.

“นตฺถิ เทวาติ.

“กึ ปนสฺส ทาตุำ วฏฺฏตีติ.

“เสฏฺฐิจฺฉตฺตำ เทวาติ.

ราชา “พหุธนเสฏฺฐี นาม โหตูติ มหนฺเตน โภเคน สทฺธึ ตสฺส เสฏฺฐิจฺฉตฺตำ อทาสิ.

อถ นำ โส อาห “มยำ เทว เอตฺตกำ กาลำ ปรกุเล วสิมฺหา, วสนฏฺฐานำ โน เทถาติ.

“เตนหิ ปสฺส, ทกฺขิณโต เอส คุมฺโพ ปญฺญายติ, เอตำ หราเปตฺวา เคหำ กาเรหีติ ปุราณเสฏฺฐิสฺส เคหฏฺฐานำ อาจิกฺขิ.

โส ตสฺมึ ฐาเน กติปาเหเนว เคหำ กาเรตฺวา เคหปฺปเวสนมงฺคลญฺจ ฉตฺตมงฺคลญฺจ เอกโตว กโรนฺโต 
สตฺตาหำ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ อทาสิ.

อถสฺส สตฺถา ทานานุโมทนำ กโรนฺโต อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ.

ธมฺมกถาวสาเน “ปุณฺณเสฏฺฐี จ ภริยา จสฺส ธีตา จ อุตฺตราติ ตโยปิ ชนา โสตาปนฺนา อเหสุำ

[ธิดาปุณณเศรษฐีได้เป็นภรรยาสุมนเศรษฐี]

อปรภาเค ราชคหเสฏฺฐี ปุณฺณเสฏฺฐิโน ธีตรำ อตฺตโน ปุตฺตสฺส วาเรสิ.

โส “นาหำ ทสฺสามีติ วตฺวา, “มา เอวำ กโรตุ, เอตฺตกำ กาลำ อมฺเห นิสฺสาย วสนฺเตเนว เต สมฺปตฺติ ลทฺธา, เทตุ เม ปุตฺตสฺส ธีตรนฺติ วุตฺ
เต, “โส มิจฺฉาทิฏฺฐิโก,  มม ธีตา ตีหิ รตเนหิ วินา วตฺติตุำ น สกฺโกติ, เนวสฺส ธีตรำ ทสฺสามีติ อาห.

อถ นำ พหู เสฏฺฐิคหปติกาทโย กุลปุตฺตา “มา เตน สทฺธึ วิสฺสาสำ ภินฺทิ, เทหิสฺส ธีตรนฺติ ยาจึสุ.
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โส เตสำ วจนำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อาสาฬฺหปุณฺณมายำ ธีตรำ อทาสิ.

สา ปติกุลำ คตกาลโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุำ วา ภิกฺขุนึ วา อุปสงฺกมิตุำ ทานำ วา ทาตุำ ธมฺมำ วา โสตุำ นาลตฺถ.

เอวำ อฑฺฒติเยสุ มาเสสุ วีติวตฺเตสุ, สา สนฺติเก ฐิตำ ปริจาริกำ ปุจฺฉิ “อิทานิ กิตฺตกำ อนฺโตวสฺสำ อวสิฏฺฐนฺติ.

“อฑฺฒมาโส อยฺเยติ.

สา ปิตุ สาสนำ ปหิณิ “กสฺมา มำ เอวรูเป พนฺธนาคาเร ปกฺขิปึสุ?  วรำ มำ ลกฺขณาหตำ กตฺวา ปเรสำ ทาสึ สาเวตุำ, 
น เอวรูปสฺส มิจฺฉาทิฏฺฐิกกุลสฺส ทาตุำ [วรำ],  อาคตกาลโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุทสฺสนาทีสุ เอกำปิ ปุญฺญำ กาตุำ น ลภามีติ.

อถสฺสา ปิตา “ทุกฺขิตา วต เม ธีตาติ อนตฺตมนตำ ปเวเทตฺวา ปญฺจทส กหาปณสหสฺสานิ เปเสสิ 
“อิมสฺมึ นคเร สิริมา นาม คณิกา อตฺถิ, ‘เทวสิกำ สหสฺสำ คณฺหาติ อิเมหิ กหาปเณหิ ตำ อาเนตฺวา สามิกสฺส ปทปริจาริกำ กตฺวา 
สยำ ปุญฺญานิ กโรตูติ.

สา สิริมำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สหายิเก อิเม กหาปเณ คเหตฺวา อิมำ อฑฺฒมาสำ ตว สหายกำ ปริจราหีติ อาห.

สา “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.

สา ตำ อาทาย สามิกสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา, เตน สิริมำ ทิสฺวา “กิมิทนฺติ วุตฺเต, “สามิ อิมำ อฑฺฒมาสำ มม สหายิกา ตุมฺเห ปริจรตุ, 
อหำ ปน อิมำ อฑฺฒมาสำ ทานญฺเจว ทาตุกามา ธมฺมญฺจ โสตุกามาติ อาห.

โส ตำ อภิรูปํ [อิตฺถึ] ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.

[นางอุตตราได้โอกาสทําบุญ]

อุตฺตราปิ โข พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา “ภนฺเต อิมำ อฑฺฒมาสำ อญฺญตฺถ อคนฺตฺวา อิเธว ภิกฺขา คเหตพฺพาติ 
สตฺถุ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา “อิโตทานิ ปฏฺฐาย ยาว มหาปวารณา, ตาว สตฺถารำ อุปฏฺฐาตุำ ธมฺมญฺจ โสตุำ ลภิสฺสามีติ ตุฏฺฐมานสา 
“เอวำ ยาคุำ ปจถ, เอวำ ปูเว ปจถาติ มหานเส สพฺพกิจฺจานิ สำวิทหนฺตี วิจรติ.

อถสฺสา สามิโก “เสฺว ปวารณา ภวิสฺสตีติ มหานสาภิมุโข วาตปาเน ฐตฺวา “กินฺนุ โข กโรนฺตี สา อนฺธพาลา วิจรตีติ 
โอโลเกนฺโต ตำ เสฏฺฐิธีตรำ เสทกิลินฺนำ ฉาริกาย โอกิณฺณำ องฺคารมสิมกฺขิตำ ตถา สำวิทหิตฺวา วิจรมานำ ทิสฺวา 
“อโห อนฺธพาลา เอวรูเป ฐาเน อิมำ สิริสมฺปตฺตึ นานุโภติ, ‘มุณฺฑกสมเณ อุปฏฺฐหิสฺสามีติ ตุฏฺฐจิตฺตา วิจรตีติ หสิตฺวา อปคญฺฉิ.

ตสฺมึ อปคเต, ตสฺส สนฺติเก ฐิตา สิริมา “กินฺนุ โข โอโลเกตฺวา เอส หสีติ เตเนว วาตปาเนน โอโลเกนฺตี อุตฺตรำ ทิสฺวา 
“อิมำ โอโลเกตฺวา อิมินา หสิตำ, อทฺธา อิมสฺส เอตาย สทฺธึ สนฺถโว อตฺถีติ จินฺเตสิ.

[นางสริิมาหึงนางอตุตรา เอาเนยใสเดือดรด]

สา กิร อฑฺฒมาสำ ตสฺมึ เคเห พาหิรกอิตฺถี หุตฺวา วสมานาปิ ตำ สมฺปตฺตึ อนุภวมานา อตฺตโน พาหิรกอิตฺถีภาวำ อชานิตฺวา 
“อหำ ฆรสามินีติ สญฺญมกาสิ.

สา อุตฺตราย อาฆาตำ พนฺธิตฺวา “ทุกฺขมสฺสา อุปฺปาเทสฺสามีติ ปาสาทา โอรุยฺห มหานสำ ปวิสิตฺวา 
ปูวปจนฏฺฐาเน ปกฺกุฏฺฐิตำ สปฺปึ กฏจฺฉุนา อาทาย อุตฺตราภิมุขี๑ ปายาสิ.

๑ “อุตฺตราภิมุขนิีติ ยุตตฺตรำ ญ. ว.
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อุตฺตรา ตำ อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา “มม สหายิกาย มยฺหำ มหาอุปกาโร กโต; จกฺกวาฬำ อติสมฺพาธำ, พฺรหฺมโลโก อตินีโจ, 
มม ปน สหายิกาย คุโณว มหนฺโต; อหญฺหิ เอตำ นิสฺสาย ทานญฺจ ทาตุำ ธมฺมญฺจ โสตุำ ลภึ; 
สเจ มม เอติสฺสา อุปริ โกโธ อตฺถิ, อิทำ สปฺปิ มำ ฑหตุ; สเจ นตฺถิ, มา ฑหตูติ ตำ เมตฺตาย ผริ.

ตาย ตสฺสา มตฺถเก อาสิตฺตำ ปกฺกุฏฺฐิตสปฺปิ สีตุทกำ วิย อโหสิ.

อถ นำ “อิทำ สีตลำ ภวิสฺสตีติ ปุน กฏจฺฉุำ ปูเรตฺวา อาทาย อาคจฺฉนฺตึ อุตฺตราย ทาสิโย ทิสฺวา 
“อเปหิ ทุพฺพินีเต, น ตฺวำ อมฺหากำ อยฺยาย อุปริ ปกฺกุฏฺฐิตำ สปฺปึ อาสิญฺจิตุำ อนุจฺฉวิกาติ สนฺตชฺเชนฺติโย 
อิโต จิโต จ อุฏฺฐาย หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ โปเถตฺวา ภูมิยำ ปาเตสุำ.

อุตฺตรา ตา วาเรตุำ นาสกฺขิ.

อถสฺสา อุปริ ฐิตา สพฺพา ทาสิโย ปฏิพาหิตฺวา “กิสฺส เต เอวรูปํ ภาริยำ กมฺมำ กตนฺติ สิริมำ โอวทิตฺวา 
อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา สตปากเตเลน อพฺภญฺชิ.

[นางสิรมิารู้สกึตัว ขอโทษนางอุตตรา]

ตสฺมึ ขเณ สา อตฺตโน พาหิริตฺถีภาวำ ญตฺวา จินฺเตสิ 
“มยา ภาริยำ กมฺมำ กตำ สามิกสฺส หสิตมตฺตการณา อิมิสฺสา อุปริ ปกฺกุฏฺฐิตำ สปฺปึ อาสิญฺจนฺติยา, 
อยำ ‘คณฺหถ นนฺติ ทาสิโย น อาณาเปตฺวา มำ วิเหฐนกาเลปิ สพฺพา ทาสิโย ปฏิพาหิตฺวา มยฺหำ กตฺตพฺพเมว อกาสิ; 
สจาหำ อิมำ น ขมาเปสฺสามิ, มุทฺธา เม สตฺตธา ผเลยฺยาติ ตสฺสา ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “อยฺเย ขมาหิ เมติ อาห.

“อหำ สปีติกา ธีตา.  ปิตริ ขมนฺเต, ขมิสฺสามีติ.

“โหตุ อยฺเย,  ปิตรำปิ เต ปุณฺณเสฏฺฐึ ขมาเปสฺสามีติ.

“ปุณฺโณ มม วฏฺเฏ ชนกปิตา, วิวฏฺเฏ ชนกปิตริ ขมนฺเต, ปนาหำ ขมิสฺสามีติ.

“โก ปน เต วิวฏฺเฏ ชนกปิตาติ.

“สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.

“มยฺหำ เตน สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถีติ.

“อหำ กริสฺสามิ,๑ สตฺถา เสฺว ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย อิธาคมิสฺสติ; ตฺวำ ยถาลทฺธำ สกฺการำ คเหตฺวา อิเธว อาคนฺตฺวา ตำ ขมาเปหีติ.

[นางสริิมาขอให้พระศาสดาทรงอดโทษ]

สา “สาธุ อยฺเยติ อุฏฺฐาย อตฺตโน เคหำ คนฺตฺวา ปญฺจสตา ปริวาริตฺถิโย อาณาเปตฺวา 
นานาวิธานิ ขาทนียานิ เจว สูเปยฺยานิ จ สมฺปาเทตฺวา  ปุนทิวเส ตำ สกฺการำ อาทาย อุตฺตราย เคหำ อาคนฺตฺวา 
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปตุำ อวิสหนฺตี อฏฺฐาสิ.

ตำ สพฺพำ คเหตฺวา อุตฺตรา สำวิทหิ.

สิริมา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สทฺธึ ปริวาเรน สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชิ.

๑ อิโต ปรำ “ยถาติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
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อถ นำ สตฺถา ปุจฺฉิ “โก เต อปราโธติ.

“ภนฺเต มยา หีโย อิทนฺนาม กตำ.  อถ เม สหายิกา มำ วิเหฐยมานา ทาสิโย นิวาเรตฺวา มยฺหำ อุปการเมว อกาสิ, 
สาหำ อิมิสฺสา คุณำ ชานิตฺวา อิมำ ขมาเปสึ, อถ มำ เอสา ‘ตุมฺเหสุ ขมนฺเตสุ, ขมิสฺสามีติ อาหาติ.

“เอวำ กิร อุตฺตเรติ.

“อาม ภนฺเต, หีโย สีเส เม สหายิกาย ปกฺกุฏฺฐิตสปฺปิ อาสิตฺตนฺติ.

“อถ ตยา กึ จินฺติตนฺติ.

“จกฺกวาฬำ อติสมฺพาธำ, พฺรหฺมโลโก อตินีโจ, มม สหายิกาย คุโณว มหนฺโต; อหญฺหิ เอตำ นิสฺสาย ทานญฺจ ทาตุำ ธมฺมญฺจ โสตุำ อลตฺถำ; 
สเจ เม อิมิสฺสา อุปริ โกโธ อตฺถิ, อิทำ มำ ฑหตุ, โน เจ, มา ฑหตูติ เอวำ จินฺเตตฺวา อิมำ เมตฺตาย ผรึ ภนฺเตติ.

สตฺถา “สาธุ สาธุ อุตฺตเร, เอวำ โกธำ ชินิตุำ วฏฺฏติ; โกโธ หิ นาม อกฺโกเธน, อกฺโกสกปริภาสโก อนกฺโกสเนน อปริภาสเนน, 
ถทฺธมจฺฉรี อตฺตโน สนฺตกสฺส ทาเนน ชินิตพฺโพ, มุสาวาที สจฺจวจเนน ชินิตพฺโพติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อกฺโกเธน ชิเน โกธำ, อสาธุำ สาธุนา ชิเน, 
ชิเน กทริยำ ทาเนน, สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อกฺโกเธนาติ: โกธโน หิ ปุคฺคโล อกฺโกเธน หุตฺวา ชินิตพฺโพ.  อสาธุ อภทฺทโก ภทฺทเกน หุตฺวา, 
กทริโย ถทฺธมจฺฉรี อตฺตโน สนฺตกสฺส จาคจิตฺเตน, อลิกวาที สจฺจวจเนน ชินิตพฺโพ;  

ตสฺมา เอวมาห “อกฺโกเธน ชิเน โกธำ ฯเปฯ สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ. 

เทสนาวสาเน สิริมา สทฺธึ ปญฺจสตาหิ อิตฺถีหิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหีติ.

อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ.
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๔. โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺหวตฺถุ.
“สจฺจำ ภเณติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระโมคคัลลานะไปเทวโลก]

เอกสฺมึ หิ สมเย เถโร เทวจาริกำ คนฺตฺวา มเหสกฺขาย เทวธีตาย วิมานทฺวาเร ฐตฺวา ตำ อตฺตโน สนฺติกำ อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ฐิตำ เอวมาห
“เทวธีเต มหตี เต สมฺปตฺติ, กึ กมฺมำ กตฺวา ลทฺธาติ.

“มา มำ ภนฺเต ปุจฺฉถาติ.

เทวธีตา กิร อตฺตโน ปริตฺตกมฺเมน ลชฺชมานา เอวำ วทติ.

สา ปน เถเรน “กเถหิเยวาติ วุจฺจมานา อาห “ภนฺเต มยา เนว ทานำ ทินฺนำ, น ปูชา กตา, น ธมฺโม สุโต; เกวลำ สจฺจมตฺตำ รกฺขิตนฺติ.

เถโร อญฺญานิปิ วิมานทฺวารานิ คนฺตฺวา อาคตาคตา อปราปิ เทวธีตโร ปุจฺฉิ.

ตาสุปิ ตเถว นิคูหิตฺวา เถรำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺตีสุ, เอกา ตาว อาห 
“ภนฺเต มยา ทานาทีสุ กตำ นาม นตฺถิ, อหำ ปน กสฺสปพุทฺธกาเล ปรสฺส ทาสี อโหสึ. 
ตสฺสา เม สามิโก อติวิย จณฺโฑ ผรุโส คหิตคฺคหิเตเนว กฏฺเฐน วา กลิงฺคเรน วา สีสำ ภินฺทติ, 
สาหำ, อุปฺปนฺเน โกเป, ‘เอส ตว สามิโก ลกฺขณาหตำ วา ตำ กาตุำ นาสาทีนิ วา เต ฉินฺทิตุำ อิสฺสโร, มา กุชฺฌีติ 
อตฺตานเมว ปริภาสิตฺวา โกปํ นาม นากาสึ; เตน เม อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธาติ.

อปรา อาห “อหำ ภนฺเต อุจฺฉุกฺเขตฺตำ รกฺขมานา เอกสฺส ภิกฺขุโน เอกำ อุจฺฉุยฏฺฐึ อทาสึ;  อปรา ‘เอกำ ติมฺพรุสกำ อทาสึ; 
อปรา ‘เอกำ เอลาฬุกำ อทาสึ; อปรา ‘เอกำ ผารุสกำ อทาสึ; อปรา ‘เอกำ มูลกมุฏฺฐึ อทาสึ;  อปรา ‘เอกำ นิมฺพมุฏฺฐึ อทาสินฺติ 
อาทินา นเยน อตฺตนา อตฺตนา กตำ ปริตฺตกำ ทานำ อาโรเจตฺวา “อิมินา การเณน อมฺเหหิ อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธาติ อาหำสุ.

[กลา่วคําสัตย์เท่าน้ันก็ไปสวรรค์ได้]

เถโร ตาหิ กตกมฺมำ สุตฺวา สคฺคโต โอตริตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ 
“สกฺกา นุ โข ภนฺเต สจฺจกถนมตฺเตน โกปนิพฺพาปนมตฺเตน อติปริตฺตเกน ติมฺพรุสกาทิทานมตฺเตน ทิพฺพสมฺปตฺตึ ลทฺธุนฺติ.

“กสฺมา มำ โมคฺคลฺลาน ปุจฺฉสิ?  นนุ เต เทวธีตาหิ อยมตฺโถ กถิโตติ.

“อาม ภนฺเต,  ลพฺภติ มญฺเญ เอตฺตเกน ทิพฺพสมฺปตฺตีติ.

อถ นำ สตฺถา “โมคฺคลฺลาน สจฺจมตฺตำ กเถตฺวาปิ  โกปมตฺตำ ชหิตฺวาปิ  ปริตฺตกำ ทานำ ทตฺวาปิ  เทวโลกำ คจฺฉติเยวาติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“สจฺจำ ภเณ, น กุชฺเฌยฺย, ทชฺชา อปฺปํปิ ยาจิโต, 
เอเตหิ ตีหิ ฐาเนหิ คจฺเฉ เทวาน สนฺติเกติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สจฺจำ ภเณติ: สจฺจำ ทีเปยฺย โวหเรยฺย.  “สจฺเจ ปติฏฺฐเหยฺยาติ อตฺโถ. 
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น กุชฺเฌยฺยาติ: ปรสฺส น กุชฺเฌยฺย. 

ยาจิโตติ: ยาจกา นาม สีลวนฺโต ปพฺพชิตา.

เต หิ กิญฺจาปิ “เทถาติ อยาจิตฺวาว ฆรทฺวาเร ติฏฺฐนฺติ,  อตฺถโต ปน ยาจนฺติเยว นาม; 
เอวำ สีลวนฺเตหิ ยาจิโต, อปฺปสฺมึปิ เทยฺยธมฺเม วิชฺชมาเน, อปฺปมตฺตกมฺปิ ทเทยฺย. 

เอเตหิ ตีหีติ: เอเตสุ เอเกนาปิ การเณน เทวโลกำ คจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺหวตฺถุ  .      
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๕. ภิกฺขูหิปุฏฺฐปญฺหวตฺถุ.
“อหึสกา เยติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาเกตำ นิสฺสาย อญฺชนวเน วิหรนฺโต ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[สองผัวเมียแสดงตนเป็นพุทธบิดาและพุทธมารดา]

ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส สาเกตำ ปิณฺฑาย ปวิสนกาเล เอโก สาเกตวาสี มหลฺลกพฺราหฺมโณ นครโต นิกฺขมนฺโต 
อนฺตรทฺวาเร ทสพลำ ทิสฺวา  ปาเทสุ นิปติตฺวา โคปฺผเกสุ ทฬฺหำ คเหตฺวา “ตาต นนุ นาม ปุตฺเตหิ ชิณฺณกาเล มาตาปิตโร ปฏิชคฺคิตพฺพา; 
กสฺมา เอตฺตกำ กาลำ อมฺหากำ อตฺตานำ น ทสฺเสสิ?  มยา ตาว ทิฏฺโฐสิ, มาตรำปิ ปสฺสิตุำ เอหีติ สตฺถารำ คเหตฺวา อตฺตโน เคหำ อคมาสิ.

สตฺถา ตตฺถ คนฺตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.

พฺราหฺมณีปิ อาคนฺตฺวา สตฺถุ ปาเทสุ นิปติตฺวา “ตาต เอตฺตกำ กาลำ กหำ คโตสิ? นนุ นาม มาตาปิตโร มหลฺลกกาเล อุปฏฺฐาตพฺพาติ 
วตฺวา ปุตฺตธีตโร “เอถ, ภาตรำ วนฺทถาติ วนฺทาเปสิ.

เต อุโภปิ ตุฏฺฐมานสา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตฺวา “ภนฺเต อิเธว นิพทฺธำ ภิกฺขำ คณฺหถาติ วตฺวา, 
“พุทฺธา นาม เอกฏฺฐาเนเยว นิพทฺธำ ภิกฺขำ น คณฺหนฺตีติ วุตฺเต, 
“เตนหิ ภนฺเต เย โว นิมนฺเตตุำ อาคจฺฉนฺติ, เต อมฺหากำ สนฺติเก ปหิเณยฺยาถาติ อาหำสุ.

สตฺถา ตโต ปฏฺฐาย นิมนฺเตตุำ อาคเต “คนฺตฺวา พฺราหฺมณสฺส อาโรเจถาติ เปเสสิ.

เต คนฺตฺวา “มยำ สฺวาตนาย สตฺถารำ นิมนฺเตมาติ พฺราหฺมณำ วทนฺติ.

พฺราหฺมโณ ปุนทิวเส อตฺตโน เคหโต ภตฺตภาชนสูเปยฺยภาชนานิ อาทาย สตฺถุ นิสีทนฏฺฐานำ คจฺฉติ.

อญฺญตฺถ ปน นิมนฺตเน อสติ, สตฺถา พฺราหฺมณสฺเสว เคเห ภตฺตกิจฺจำ กโรติ.

เต อุโภปิ อตฺตโน เทยฺยธมฺมำ นิจฺจกาลำ ตถาคตสฺส เทนฺตา ธมฺมกถำ สุณนฺตา อนาคามิผลำ ปาปุณึสุ.

[พระศาสดาตรัสบุพพประวัติของพราหมณ์]

ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส อสุโก นาม พฺราหฺมโณ ‘ตถาคตสฺส สุทฺโธทโน ปิตา, มหามายา มาตาติ ชานาติ, 
ชานนฺโตว สทฺธึ พฺราหฺมณิยา ตถาคตำ ‘อมฺหากำ ปุตฺโตติ วทติ, สตฺถาปิ ตเถว อธิวาเสสิ; กินฺนุโข การณนฺติ.

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว อุโภปิ เต อตฺตโน ปุตฺตเมว ‘ปุตฺโตติ วทนฺตีติ วตฺวา อตีตำ อาหริ๑ 
“ภิกฺขเว อยำ พฺราหฺมโณ อตีเต นิรนฺตรำ ปญฺจ ชาติสตานิ มยฺหำ ปิตา อโหสิ, ปญฺจ ชาติสตานิ จุลฺลปิตา, ปญฺจ ชาติสตานิ มหาปิตา; 
สาปิ พฺราหฺมณี นิรนฺตรเมว ปญฺจ ชาติสตานิ มยฺหำ มาตา อโหสิ, ปญฺจ ชาติสตานิ จุลฺลมาตา, ปญฺจ ชาติสตานิ มหามาตา; 
เอวาหำ ทิยฑฺฒชาติสหสฺสำ พฺราหฺมณสฺส หตฺเถ สำวฑฺโฒ, ทิยฑฺฒชาติสหสฺสำ พฺราหฺมณิยา หตฺเถ สำวฑฺโฒติ 
ตีณิ ชาติสหสฺสานิ เตสำ ปุตฺตภาวำ ทสฺเสตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ยสฺมึ มโน นิวีสติ, จิตฺตญฺจาปิ ปสีทติ, 
อทิฏฺฐปุพฺพเก โปเส กามำ ตสฺมึปิ วิสฺสเส.

๑ อาหริตฺวาติ ปุพฺพกาลกิริยาปเทน ภวิตพฺพำ.
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ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
เอวนฺตำ ชายเต เปมำ อุปฺปลำว ยโถทเกติ.

[พระศาสดาเสด็จไปสู่ท่ีเผาศพของพราหมณ์]

สตฺถา เตมาสเมว ตำ กุลำ นิสฺสาย วิหาสิ.

เต อุโภปิ อรหตฺตำ สจฺฉิกตฺวา ปรินิพฺพายึสุ.

อถ เนสำ มหาสกฺการำ กตฺวา อุโภปิ เอกกูฏาคารเมว อาโรเปตฺวา นีหรึสุ.

สตฺถาปิ ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร เตหิ สทฺธึเยว อาฬาหนำ อคมาสิ.

“พุทฺธานำ กิร มาตาปิตโร กาลกตาติ มหาชโน นิกฺขมิ.

สตฺถา อาฬาหนสมีเป เอกำ สาลำ ปวิสิตฺวา อฏฺฐาสิ.

มนุสฺสา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺเต ฐตฺวา “ภนฺเต ‘มาตาปิตโร โว กาลกตาติ มา จินฺตยิตฺถาติ สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กโรนฺติ.

[พระศาสดาตรสัชราสูตร]

สตฺถา เต “มา เอวำ อวจุตฺถาติ อปฺปฏิกฺขิปิตฺวาว ปริสาย อชฺฌาสยำ โอโลเกตฺวา ตำขณานุรูปํ ธมฺมำ เทเสนฺโต

“อปฺปํ วต ชีวิตำ อิทำ, โอรำ วสฺสสตาปิ มียติ, 
โย เจปิ อติจฺจ ชีวติ, อถโข โส ชรสาปิ มียตีติ

อิทำ ชราสุตฺตำ๑ กเถสิ.

เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

ภิกฺขู พฺราหฺมณสฺส จ พฺราหฺมณิยา จ ปรินิพฺพุตภาวำ อชานนฺตา “ภนฺเต เตสำ โก อภิสมฺปราโยติ ปุจฺฉึสุ.

[พระอเสขมุนีไปสู่ฐานะท่ีไม่จุติ]

สตฺถา “ภิกฺขเว เอวรูปานำ อเสขมุนีนำ อภิสมฺปราโย นาม นตฺถิ, เอวรูปา หิ อจฺจุตำ อมตำ มหานิพฺพานเมว ปาปุณนฺตีติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“อหึสกา เย มุนโย นิจฺจำ กาเยน สำวุตา,
เต ยนฺติ อจฺจุตำ ฐานำ, ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มุนโยติ: โมเนยฺยปฺปฏิปทาย มคฺคผลปฺปตฺตา อเสขมุนโย.

กาเยนาติ: เทสนามตฺตเมเวตำ.  “ตีหิปิ ทฺวาเรหิ สำวุตาติ อตฺโถ.

อจฺจุตนฺติ: สสฺสตำ.

๑ ขุ. สุ. ๒๕/๔๒.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๔๕ • ๕. ภิกฺขูหิปุฏฺฐปญฺหวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

ฐานนฺติ: อกุปฺปฏฺฐานำ ธุวฏฺฐานำ.

ยตฺถาติ: ยสฺมึ คนฺตฺวา น โสจนฺติ น วิหญฺญนฺติ, ตำ นิพฺพานฏฺฐานำ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

ภิกฺขูหิปุฏฺฐปญฺหวตฺถุ.
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๖. ปุณฺณทาสีวตฺถุ.
“สทา ชาครมานานนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรนฺโต ปุณฺณำ นาม ราชคหเสฏฺฐิโน ทาสึ อารพฺภ กเถสิ.

[นางปุณณาถวายขนมรําแด่พระพุทธเจ้า]

ตสฺสา กิร เอกทิวสำ โกฏฺฏนตฺถาย พหู วีหี อทาสิ.

สา รตฺตึ ปทีปํ ชาเลตฺวา วีหี โกฏฺเฏนฺตี วิสฺสมนตฺถาย เสทตินฺเตน คตฺเตน พหิ วาเต อฏฺฐาสิ.

ตสฺมึ สมเย ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ภิกฺขูนำ เสนาสนปฺปญฺญาปโก โหติ.

โส ธมฺมำ สุตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เสนาสนำ คจฺฉนฺตานำ ภิกฺขูนำ องฺคุลึ ชาเลตฺวา ปุรโต ปุรโต มคฺคเทสนตฺถาย คจฺฉนฺเต ภิกฺขู นิมฺมินิ.

ปุณฺณา เตนาโลเกน ปพฺพเต วิจรนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา “อหำ ตาว อตฺตโน ทุกฺเขน อุปทฺทุตา อิมายปิ เวลาย๑ นิทฺทำ น อุเปมิ, 
ภทนฺตา กึการณา น นิทฺทายนฺตีติ จินฺเตตฺวา “อทฺธา เอตฺถ กสฺสจิ ภิกฺขุโน อผาสุกำ วา ภวิสฺสติ, ทีฆชาติเกน วา อุปทฺทโว ภวิสฺสตีติ 
สญฺญำ กตฺวา  ปาโตว กุณฺฑกำ อาทาย อุทเกน เตเมตฺวา หตฺถตเล ปูวำ กตฺวา องฺคาเรสุ ปจิตฺวา อุจฺฉงฺเค กตฺวา 
“ติตฺถมคฺเค ขาทิสฺสามีติ ฆฏำ อาทาย ติตฺถาภิมุขี๒ ปายาสิ.

สตฺถาปิ คามำ ปวิสิตุำ ตเมว มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

สา สตฺถารำ ทิสฺวา [จินฺเตสิ] “อญฺเญสุ ทิวเสสุ สตฺถริ ทิฏฺเฐปิ, มม เทยฺยธมฺโม น โหติ. เทยฺยธมฺเม สติ, สตฺถารำ น ปสฺสามิ; 
อิทานิ ปน เม เทยฺยธมฺโม จ อตฺถิ, สตฺถา จ สมฺมุขีภูโต; สเจ ‘ลูขำ วา ปณีตำ วาติ อจินฺเตตฺวา คณฺเหยฺย, ทเทยฺยาหำ อิมำ ปูวนฺติ 
จินฺเตตฺวา ฆฏำ เอกมนฺเต นิกฺขิปิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต อิมำ ลูขำ ทานำ ปฏิคฺคณฺหนฺตา มม สงฺคหำ กโรถาติ อาห.

สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกตฺวา เตน นีหริตฺวา ทินฺนำ มหาราชทตฺติยำ ปตฺตำ อุปนาเมตฺวา ปูวำ คณฺหิ.

ปุณฺณาปิ ตำ สตฺถุ ปตฺเต ปติฏฺฐเปตฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺโมเยว เม สมิชฺฌตูติ อาห.

สตฺถา “เอวำ โหตูติ ฐิตโกว อนุโมทนำ อกาสิ.

[พระศาสดาทรงเสวยขนมของนางปุณณา]

ปุณฺณาปิ จินฺเตสิ “กิญฺจาปิ เม สตฺถา สงฺคหำ กโรนฺโต ปูวำ คณฺหิ, น ปน ตำ ขาทิสฺสติ; 
อทฺธา ปุรโต กากสฺส วา สุนขสฺส วา ทตฺวา  รญฺโญ วา มหามตฺตสฺส วา เคหำ คนฺตฺวา ปณีตโภชนำ ภุญฺชิสฺสตีติ.

สตฺถาปิ “กินฺนุ โข เอสา จินฺเตสีติ ตสฺสา จิตฺตวารำ ญตฺวา อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกตฺวา นิสีทนาการำ ทสฺเสสิ.

เถโร จีวรำ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.

สตฺถา พหินคเรเยว นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจมกาสิ.

เทวตา สกลจกฺกวาฬคพฺเภ เทวมนุสฺสานำ อุปกปฺปนกำ โอชำ มธุปฏลำ วิย ปีเฬตฺวา ตตฺถ ปกฺขิปึสุ.

ปุณฺณา จ โอโลเกนฺตี อฏฺฐาสิ.

๑ อิมิสฺสำปิ เวลายนตฺิ ยุตฺตปเทน ภวติพฺพำ.
๒ ติตฺถาภิมุขินีติ ภวติพฺพำ ญ. ว.
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ภตฺตกิจฺจาวสาเน เถโร อุทกำ อทาสิ.

สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ ปุณฺณำ อามนฺเตตฺวา “กสฺมา ตฺวำ ปุณฺเณ มม สาวเก ปริภวีติ อาห.

“น ปริภวามิ ภนฺเตติ.

“อถ ตยา มม สาวเก โอโลเกตฺวา กึ กถิตนฺติ.

“อหำ ตาว อิมินา ทุกฺขุปทฺทเวน นิทฺทำ น อุเปมิ, ภทนฺตา กิมตฺถำ นิทฺทำ น อุเปนฺติ, อทฺธา กสฺสจิ อผาสุกำ วา ภวิสฺสติ, 
ทีฆชาติเกน วา อุปทฺทโว ภวิสฺสตีติ เอตฺตกำ ภนฺเต มยา จินฺติตนฺติ.

[สาวกของพระพุทธเจ้าตื่นเสมอ]

สตฺถา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา “ปุณฺเณ ตฺวำ ตาว อตฺตโน ทุกฺขุปทฺทเวน น นิทฺทายสิ, มม ปน สาวกา สทา ชาคริยำ อนุยุตฺตตาย น นิทฺทายนฺตีติ 
วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สทา ชาครมานานำ อโหรตฺตานุสิกฺขินำ
นิพฺพานำ อธิมุตฺตานำ อฏฺฐำ คจฺฉนฺติ อาสวาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อโหรตฺตานุสิกฺขินนฺติ: ทิวา จ รตฺติญฺจ ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขมานานำ.

นิพฺพานำ อธิมุตฺตานนฺติ: นิพฺพานชฺฌาสยานำ.

อฏฺฐำ คจฺฉนฺตีติ: เอวรูปานำ สพฺเพปิ อาสวา อฏฺฐำ วินาสำ นตฺถิภาวำ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ยถาฐิตาว ปุณฺณา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

[ภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดา]

สตฺถา กุณฺฑกองฺคารปูเวน ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ทุกฺกรำ อาวุโส สมฺมาสมฺพุทฺเธน กตำ ปุณฺณาย ทินฺเนน กุณฺฑกองฺคารปูเวน ภตฺตกิจฺจำ กโรนฺเตนาติ.

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว,  ปุพฺเพปิ มยา อิมาย ทินฺนำ กุณฺฑกำ ปริภุตฺตเมวาติ วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา 

“ภุตฺวา ติณปริฆาสำ ภุตฺวา อาจามกุณฺฑกำ 
เอตนฺเต โภชนำ อาสิ กสฺมาทานิ น ภุญฺชสิ? 
ยตฺถ โปสำ น ชานนฺติ ชาติยา วินเยน วา, 
พหุ๑ ตตฺถ มหาพฺรหฺเม อปิ อาจามกุณฺฑกำ, 
ตฺวญฺจ โข มำ ปชานาสิ ‘ยทิสายำ หยุตฺตโม' 
ชานนฺโต ชานมาคมฺม น เต ภกฺขามิ กุณฺฑกนฺติ

๑ ปาลิยำ ปหุนฺติ ทิสฺสติ.
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อิมำ กุณฺฑกสินฺธวโปตกชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา กเถสีติ.

ปุณฺณทาสีวตฺถุ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๒๓.
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๗. อตุลอุปาสกวตฺถุ.
“โปราณเมตนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อตุลนฺนาม อุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[อตลุะโกรธพระเรวตะ เพราะท่านไม่พูดด้วย]

โส หิ สาวตฺถีวาสี อุปาสโก ปญฺจสตอุปาสกปริวาโร เอกทิวสำ เต อุปาสเก อาทาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย วิหารำ คนฺตฺวา เรวตตฺเถรสฺส สนฺติ
เก ธมฺมำ โสตุกาโม หุตฺวา เรวตตฺเถรำ วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

โส ปนายสฺมา ปฏิสลฺลานาราโม สีโห วิย เอกจโร; ตสฺมา เตน สทฺธึ น กิญฺจิ กเถสิ.

โส “อยำ เถโร น กิญฺจิ กเถสีติ กุทฺโธ อุฏฺฐาย สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เอกมนฺตำ ฐิโต, เถเรน “เกนตฺเถน อาคตตฺถาติ วุตฺเต, 
“ภนฺเต อหำ อิเม อุปาสเก อาทาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย เรวตตฺเถรำ อุปสงฺกมึ, ตสฺส เม เถโร น กิญฺจิ กเถสิ, โสหำ ตสฺส กุชฺฌิตฺวา อิธาคโต;
ธมฺมำ เม กเถถาติ อาห. 

อถ เถโร “เตนหิ อุปาสกา นิสีทถาติ พหุกำ กตฺวา อภิธมฺมกถำ กเถสิ.

[อตลุะโกรธคนผู้พูดมาก]

| อุปาสโก “อภิธมฺมกถา นาม อติสณฺหา อติสุขุมา, เถโร พหุำ อภิธมฺมเมว กเถสิ,  
อมฺหากำ อิมินา โก อตฺโถติ กุชฺฌิตฺวา ปริสำ อาทาย อานนฺทตฺเถรสฺส สนฺติกำ อคมาสิ;  เถเรนาปิ “กึ อุปาสกาติ วุตฺเต, 

“ภนฺเต มยำ ธมฺมสฺสวนตฺถาย เรวตตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, 
ตสฺส สนฺติเก อลฺลาปสลฺลาปมตฺตำปิ อลภิตฺวา กุทฺธา สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติกำ อาคมิมฺหา๑, 
โสปิ โน อติสณฺหำ พหุำ อภิธมฺมเมว กเถสิ, `อิมินา อมฺหากำ โก อตฺโถติ เอตสฺสาปิ กุชฺฌิตฺวา อิธาคตมฺห; กเถหิ โน ภนฺเต ธมฺมกถนฺติ. |

“เตนหิ นิสีทิตฺวา สุณาถาติ.

เถโร เตสำ สุวิญฺเญยฺยำ กตฺวา อปฺปกเมว ธมฺมำ กเถสิ.

[อตุละโกรธคนผู้พูดน้อย]

เต เถรสฺสาปิ กุชฺฌิตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

อถ เน สตฺถา อาห “กสฺมา อุปาสกา อาคตตฺถาติ.

“ธมฺมสฺสวนตฺถาย ภนฺเตติ.

“สุโต ปน โว ธมฺโมติ.

“ภนฺเต มยำ อาทิโต เรวตตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, โส อมฺเหหิ สทฺธึ น กิญฺจิ กเถสิ, ตสฺส กุชฺฌิตฺวา สารีปุตฺตตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, 
เตน โน พหุ อภิธมฺโม กถิโต, ตำ อสลฺลกฺเขตฺวา กุชฺฌิตฺวา อานนฺทตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, 
เตน โน อปฺปมตฺตโกว ธมฺโม กถิโต, ตสฺสาปิ กุชฺฌิตฺวา อิธาคตมฺหาติ.

๑ สี. ม. ยุ. อคมิมฺหา.
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[การนินทาสรรเสริญเป็นของเก่า]

สตฺถา ตสฺส กถำ สุตฺวา “อตุล โปราณโต ปฏฺฐาย อาจิณฺณเมเวตำ, ตุณฺหีภูตมฺปิ พหุกถำปิ มนฺทกถำปิ ครหนฺติเยว, 
เอกนฺตำ ครหิตพฺโพเยว หิ ปสำสิตพฺโพเยว วา นตฺถิ;  ราชาโนปิ เอกจฺเจ นินฺทนฺติ เอกจฺเจ ปสำสนฺติ, 
มหาปฐวิมฺปิ, จนฺทิมสุริเยปิ, อากาสาทโยปิ, จตุปฺปริสมชฺเฌ นิสีทิตฺวา ธมฺมำ กเถนฺตำ สมฺมาสมฺพุทฺธำปิ เอกจฺเจ นินฺทนฺติ เอกจฺเจ ปสำสนฺติ; 
อนฺธพาลานำ หิ นินฺทา วา ปสำสา วา อปฺปมาณำ; ปณฺฑิเตน ปน เมธาวินา นินฺทิโต นินฺทิโต นาม, ปสำสิโต ปสำสิโต นาม โหตีติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“โปราณเมตำ อตุล, เนตำ อชฺชตนามิว, 
นินฺทนฺติ ตุณฺหีมาสีนำ, นินฺทนฺติ พหุภาณินำ, 
มิตภาณึปิ นินฺทนฺติ นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต,
น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ 
เอกนฺตำ นินฺทิโต โปโส เอกนฺตำ วา ปสำสิโต;
ยญฺเจ วิญฺญู ปสำสนฺติ อนุวิจฺจ สุเว สุเว 
อจฺฉิทฺทวุตฺตึ เมธาวึ ปญฺญาสีลสมาหิตำ,
นิกฺขำ ชมฺโพนทสฺเสว โก ตำ นินฺทิตุมรหติ, 
เทวาปิ นำ ปสำสนฺติ, พฺรหฺมุนาปิ ปสำสิโตติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “โปราณเมตนฺติ: ปุราณกำ เอตำ.  “อตุลาติ ตำ อุปาสกำ อาลปติ.

เนตำ อชฺชตนามิวาติ: อิทำ นินฺทนำ วา ปสำสนำ วา อชฺชตนำ อธุนา อุปฺปนฺนำ วิย น โหติ. 
ตุณฺหีมาสีนมฺปิ หิ “กึ เอโส มูโค วิย พธิโร วิย กิญฺจิ อชานนฺโต วิย ตุณฺหี หุตฺวา นิสินฺโนติ นินฺทนฺติ, 
พหุภาณินำปิ “กึ เอส วาตาหตตาลปณฺณำ วิย กฏกฏายติ, อิมสฺส กถาย ปริยนฺโตเยว นตฺถีติ นินฺทนฺติ, 
มิตภาณีนำปิ “กึ เอส สุวณฺณหิรญฺญำ วิย อตฺตโน วจนำ มญฺญมาโน เอกำ วา เทฺว วา วตฺวา ตุณฺหี โหตีติ นินฺทนฺติ: 
เอวำ สพฺพถาปิ อิมสฺมึ โลเก อนินฺทิโต นาม นตฺถีติ อตฺโถ.

น จาหูติ; อตีเตปิ นาโหสิ, อนาคเตปิ น ภวิสฺสติ.

ยญฺเจ วิญฺญูติ: พาลานำ นินฺทา วา ปสำสา วา อปฺปมาณำ, 
ยำ ปน ปณฺฑิตา ทิวเส ทิวเส อนุวิจฺจ นินฺทาการณำ วา ปสำสาการณำ วา ชานิตฺวา [ปสำสนฺติ] 
อจฺฉิทฺทาย วา สิกฺขาย อจฺฉิทฺทาย วา ชีวิตวุตฺติยา สมนฺนาคตตฺตา อจฺฉิทฺทวุตฺตึ 
ธมฺโมชปฺปญฺญาย สมนฺนาคตตฺตา เมธาวึ 
โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาย เจว จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน จ สมนฺนาคตตฺตา ปญฺญาสีลสมาหิตำ ปสำสนฺติ, 
ตำ สุวณฺณโทสวิรหิตำ ฆฏฺฏนมชฺชนกฺขมำ ชมฺพูนทนิกฺขำ วิย โก นินฺทิตุมรหตีติ อตฺโถ.

เทวาปีติ: เทวาปิ ปณฺฑิตมนุสฺสาปิ ตำ ภิกฺขุำ อุฏฺฐาย โถเมนฺติ ปสำสนฺติ.

พฺรหฺมุนาปีติ: น เกวลำ เทวมนุสฺสา, ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ มหาพฺรหฺเมหิปิ เอส ปสำสิโตเยวาติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต อุปาสกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสูติ.



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๕๑ • ๗. อตุลอุปาสกวตฺถุ.  • [แก้อรรถ]

อตุลอุปาสกวตฺถุ  .      



ธอ.บาลี ภ.๖ หน้า ๑๕๒ • ๘. ฉพฺพคฺคิยภิกขฺุวตฺถุ.  • ๘. ฉพฺพคฺคิยภิกขฺุวตฺถุ.

๘. ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.
“กายปฺปโกปนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[มูลบัญญัติการสวมเขียงเท้า]

เอกทิวสำ หิ สตฺถา เตสำ อุโภหิ หตฺเถหิ ยฏฺฐิโย คเหตฺวา กฏฺฐปาทุกำ อารุยฺห ปิฏฺฐิปาสาเณ จงฺกมนฺตานำ “ขฏขฏาติ สทฺทำ สุตฺวา 
“อานนฺท กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา “ฉพฺพคฺคิยานำ กฏฺฐปาทุกำ อารุยฺห จงฺกมนฺตานำ ขฏขฏสทฺโทติ สุตฺวา 
สิกฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวา “ภิกฺขุนา นาม กายาทีนิ รกฺขิตุำ วฏฺฏตีติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“กายปฺปโกปํ รกฺเขยฺย, กาเยน สำวุโต สิยา, 
กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กาเยน สุจริตำ จเร;
วจีปโกปํ รกฺเขยฺย, วาจาย สำวุโต สิยา, 
วจีทุจฺจริตำ หิตฺวา วาจาย สุจริตำ จเร;
มโนปโกปํ รกฺเขยฺย, มนสา สำวุโต สิยา, 
มโนทุจฺจริตำ หิตฺวา มนสา สุจริตำ จเร;
กาเยน สำวุตา ธีรา, อโถ วาจาย สำวุตา, 
มนสา สำวุตา ธีรา, เต เว สุปริสำวุตาติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “กายปฺปโกปนฺติ: ติวิธำ กายทุจฺจริตำ รกฺเขยฺย.

กาเยน สำวุโตติ: กายทฺวาเร ทุจฺจริตปฺปเวสนำ นิวาเรตฺวา สำวุโต ปิหิตทฺวาโร สิยา; 
ยสฺมา ปน กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กายสุจริตำ จรนฺโต อุภยำเปตำ กโรติ; ตสฺมา “กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กาเยน สุจริตำ จเรติ วุตฺตำ.

อนนฺตรคาถาสุปิ เอเสว นโย.

กาเยน สำวุตา ธีราติ: เย ปณฺฑิตา ปาณาติปาตาทีนิ อกโรนฺตา กาเยน สำวุตา นาม, มุสาวาทาทีนิ อกโรนฺตา วาจาย สำวุตา นาม, 
อภิชฺฌาทีนิ อสมุฏฺฐาเปนฺตา มนสา สำวุตา นาม; เต อิธ โลกสฺมึ สุปริสำวุตา สุรกฺขิตา สุโคปิตา สุปิหิตทฺวาราติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.

โกธวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

สตฺตรสโม วคฺโค  
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