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[บุตรช่างทองบวชแล้วได้กัมมัฏฐานไม่ถูกจริต].............................๗๐
[พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแก่ภิกษุนั้น]....................๗๐
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[แก้อรรถ]...................................................................................๗๒
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[แก้อรรถ]...................................................................................๗๔
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[มัจจุย่อมพานระไป เหมือนห้วงนำ้าใหญ่]......................................๗๕
[แก้อรรถ]...................................................................................๗๕
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[แก้อรรถ]...................................................................................๗๖
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[นำ้ามนต์แห่งพระปริตรมีอำานาจมาก]...........................................๘๐
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[แก้อรรถ]...................................................................................๘๓
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[แก้อรรถ]...................................................................................๘๖
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[ภิกษุละเลยสมณกิจ]..................................................................๘๗
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[แก้อรรถ]...................................................................................๘๗
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[แก้อรรถ]...................................................................................๘๙
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๓
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๖
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๙
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[แก้อรรถ]................................................................................๑๐๑
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[พระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรม].............................๑๐๘
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[แก้อรรถ]................................................................................๑๐๘
[บุรพกรรมของนายเขมกะ].......................................................๑๐๙
๕. ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ..........................................................๑๑๐
[ภิกษุเด็ดหญ้าแล้วสงสัย].........................................................๑๑๐
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[แก้อรรถ]................................................................................๑๑๐
๖. อิสฺสาปกตอิตฺถวีตฺถุ....................................................๑๑๒
[หญิงขี้หึงทำากรรมช่ัวแล้วคิดปกปิด]..........................................๑๑๒
[กรรมช่ัวย่อมเผาผลาญในภายหลัง]..........................................๑๑๒
[แก้อรรถ]................................................................................๑๑๒
๗. อาคนฺตุกภกิฺขุวตฺถุ.......................................................๑๑๓
[พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดา]..............................๑๑๓
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[แก้อรรถ]................................................................................๑๑๕
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๒๓. นาควคฺควณฺณนา
๑. อตตฺโนวตถฺุ................................................................๑๒๐
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[การบำารุงมารดาบิดาเป็นมงคล]...............................................๑๒๖
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[ยักษิณีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร]...................................๑๒๙
[ยักษิณีเข้าสิงกายสามเณร].......................................................๑๒๙
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๑. โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ.
“ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ โคฆาตกปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[นายโคฆาตก์สั่งให้ภรรยาป้ิงเน้ือ]

สาวตฺถิยำ กิเรโก โคฆาตโก คาโว วธิตฺวา วรมำสานิ คเหตฺวา ปจาเปตฺวา ปุตฺตทาเรน สทฺธึ นิสีทิตฺวา มำสญฺจ๑ ขาทติ มูเลน จ วิกฺกีณาติ.

โส เอวำ ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ โคฆาตกกมฺมำ กโรนฺโต ธูรวิหาเร วิหรนฺตสฺส สตฺถุโน เอกทิวสำ กฏจฺฉุมตฺตมฺปิ ยาคุำ วา ภตฺตำ วา น อทาสิ.

โส วินา มำเสน ภตฺตำ น ภุญฺชติ.

โส เอกทิวสำ ทิวสภาเค มำสำ วิกฺกีณิตฺวา อตฺตโน อตฺถาย ปจิตุำ เอกำ มำสขณฺฑำ ภริยาย๒ ทตฺวา นหายิตุำ อคมาสิ.

อถสฺส สหายโก เคหำ อาคนฺตฺวา ภริยำ อาห “โถกำ เม วิกฺกีณิยมำสำ เทหิ.  เคเห เม ปาหุนโก อาคโต -อิติ.

“นตฺถิ วิกฺกีณิยมำสำ.  สหายโก เต มำสำ วิกฺกีณิตฺวา อิทานิ นหายิตุำ คโต -อิติ.

“มา เอวำ กริ.  สเจ มำสขณฺฑำ อตฺถิ, เทหิ -อิติ.

“สหายกสฺส เต นิกฺขิตฺตำ มำสขณฺฑำ ฐเปตฺวา อญฺญำ มำสำ นตฺถิ -อิติ.

โส “สหายกสฺส เม อตฺถาย ฐปิตมำสโต อญฺญำ นตฺถิ; โส จ วินา มำเสน น ภุญฺชติ, นายำ ทสฺสติ -อิติ สามำ ตำ มำสำ คเหตฺวา ปกฺกามิ.

โคฆาตโกปิ นหาตฺวา อาคโต, ตาย อตฺตโน ปกฺกปณฺเณน สทฺธึ วฑฺเฒตฺวา ภตฺเต อุปนีเต, อาห “กหำ มำสำ -อิติ.

“นตฺถิ สามิ -อิติ.

“นนุ อหำ ปจนตฺถาย มำสำ ทตฺวา คโต -อิติ.

“ตว สหายโก อาคนฺตฺวา ‘ปาหุนโก เม อาคโต, วิกฺกีณิยมำสำ เม เทหิ -อิติ วตฺวา, 
มยา ‘สหายกสฺส เต ฐปิตมำสโต อญฺญำ นตฺถิ, โส จ วินา มำเสน น ภุญฺชติ -อิติ วุตฺเตปิ๓, พลกาเรน ตำ มำสำ สามำเยว คเหตฺวา คโต -อิติ.

โส “อหำ วินา มำเสน ภตฺตำ น ภุญฺชามิ, หราหิ นำ -อิติ.

“กึ สกฺกา กาตุำ, ภุญฺช สามิ -อิติ.

[นายโคฆาตก์ตัดลิ้นโคมาป้ิงบริโภค]

โส “นาหำ ภตฺตำ ภุญฺชามิ -อิติ ตำ ภตฺตำ หราเปตฺวา สตฺถำ อาทาย, ปจฺฉาเคเห ฐิโต โคโณ อตฺถิ, ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา 
มุเข หตฺถำ ปกฺขิปิตฺวา ชิวฺหำ นีหริตฺวา สตฺเถน มูเล ฉินฺทิตฺวา อาทาย คนฺตฺวา องฺคาเรสุ ปจาเปตฺวา ภตฺตมตฺถเก ฐเปตฺวา นิสินฺโน 
เอกำ ภตฺตปิณฺฑำ ภุญฺชิตฺวา เอกำ มำสขณฺฑำ มุเข ฐเปสิ.

ตำขณญฺเญวสฺส ชิวฺหา ฉินฺทิตฺวา๔ ภตฺตปาติยำ ปติ.

๑ ยุ. สามำ จ.
๒ สี. ยุ. “ภริยาย -อิติ นตถฺิ.
๓ สี. ยุ. วุตฺโตปิ.
๔ ม. ฉิชฺชิตฺวา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘  • ๑. โคฆาตกปุตตฺวตฺถุ. • [นายโคฆาตก์ตดัล้ินโคมาป้ิงบริโภค]

ตำขณำเยว กมฺมสริกฺขกำ วิปากำ ลภิ.

โสปิ โข โคโณ วิย โลหิตธาราย มุขโต ปคฺฆรนฺติยา อนฺโตเคหำ ปวิสิตฺวา ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต วิรวิ.

[บุตรนายโคฆาตก์หนี]

ตสฺมึ สมเย โคฆาตกสฺส ปุตฺโต ปิตรำ โอโลเกตฺวา สมีเป ฐิโต โหติ.

อถ นำ มาตา อาห “ปสฺส ปุตฺต อิมำ โคณำ วิย เคหมชฺเฌ ชนฺนุเกหิ วิจริตฺวา วิรวนฺตำ.  อิทำ ทุกฺขำ ตว มตฺถเก ปติสฺสติ. 
มมำปิ อโนโลเกตฺวา อตฺตโน โสตฺถึ กโรนฺโต ปลายสฺสุ -อิติ.

โส มรณภยตชฺชิโต มาตรำ วนฺทิตฺวา ปลายิ, ปลายิตฺวา จ ปน ตกฺกสิลำ อคมาสิ.

โคฆาตโกปิ โคโณ วิย เคหมชฺเฌ วิรวนฺโต วิจริตฺวา กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

โคโณปิ กาลมกาสิ.

โคฆาตกปุตฺโตปิ ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา สุวณฺณการกมฺมำ อุคฺคณฺหิ.

อถสฺสาจริโย คามำ คจฺฉนฺโต “เอวรูปํ นาม อลงฺการำ กเรยฺยาสิ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.

โสปิ ตถารูปํ อลงฺการำ อกาสิ.

อถสฺสาจริโย อาคนฺตฺวา อลงฺการำ ทิสฺวา “อยำ ยตฺถ กตฺถจิ คนฺตฺวา ชีวิตุำ สมตฺโถ -อิติ วยปฺปตฺตำ อตฺตโน ธีตรำ อทาสิ.

โส ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒิ.

[ลูกทําบุญให้พ่อ]

อถสฺส ปุตฺตา วยปฺปตฺตา สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตฺวา อปรภาเค สาวตฺถึ คนฺตฺวา ตตฺถ ฆราวาสำ สณฺฐเปตฺวา วสนฺตา สทฺธา ปสนฺนา อเหสุำ.

ปิตาปิ เนสำ ตกฺกสิลายำ กิญฺจิ กุสลำ อกตฺวาว ชรำ ปาปุณิ.

อถสฺส ปุตฺตา “ปิตา โน มหลฺลโก -อิติ อตฺตโน สนฺติกำ ปกฺโกสาเปตฺวา “ปิตุ อตฺถาย ทานำ ทสฺสาม -อิติ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺตยึสุ.

เต ปุนทิวเส อนฺโตเคเห พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา สกฺกจฺจำ ปริวิสิตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สตฺถารำ อาหำสุ 
“ภนฺเต อมฺเหหิ อิทำ ปิตุ ชีวภตฺตำ ทินฺนำ, ปิตุ โน อนุโมทนำ กโรถ -อิติ.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

สตฺถา ตำ อามนฺเตตฺวา “อุปาสก ตฺวำ มหลฺลโก ปริปกฺกสรีโร ปณฺฑุปลาสสทิโส. ตว ปรโลกคมนาย กุสลปาเถยฺยำ นตฺถิ. 
อตฺตโน ปติฏฺฐำ กโรหิ. ปณฺฑิโต ภว. มา พาโล -อิติ วตฺวา อนุโมทนำ กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ. 
ยมปุริสาปิ จ เต๑ อุปฏฺฐิตา. 

๑ สี. ยุ. ตำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙  • ๑. โคฆาตกปุตตฺวตฺถุ. • [พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

อุยฺโยคมุเข ปติฏฺฐสิ.๒ 
ปาเถยฺยำปิ จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน. 
ขิปฺปํ วายม. ปณฺฑิโต ภว. 
นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ 
ทิพฺพำ อริยภูมิเมหิสิ -อิติ

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ -อิติ: อุปาสก ตฺวำ อิทานิ ฉิชฺชิตฺวา ภูมิยำ ปตนปณฺฑุปลาโส วิย อโหสิ.

ยมปุริสา -อิติ ยมทูตา วุจฺจนฺติ.   อิทำ ปน มรณเมว สนฺธาย วุตฺตำ.  “มรณนฺเต ปจฺจุปฏฺฐิตำ -อิติ อตฺโถ.

อุยฺโยคมุเข -อิติ: ปริหานิมุเข อวุฑฺฒิมุเข จ ฐิโตสิ -อิติ อตฺโถ.

ปาเถยฺยำ -อิติ: คมิกสฺส ตณฺฑุลาทิปาเถยฺยำ วิย  ปรโลกำ คจฺฉนฺตสฺส ตว กุสลปาเถยฺยมฺปิ นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

โส กโรหิ -อิติ: โส ตฺวำ สมุทฺเท นาวาย ภินฺนาย ทีปสงฺขาตำ ปติฏฺฐำ วิย อตฺตโน กุสลปติฏฺฐำ กโรหิ, 
กโรนฺโต จ ขิปฺปํ วายม  สีฆำ สีฆำ วิริยำ อารภ อตฺตโน กุสลกมฺมปติฏฺฐากรเณน ปณฺฑิโต ภว.

โย หิ มรณมุขำ อปตฺวา กาตุำ สมตฺถกาเลเยว กุสลำ กโรติ, เอส ปณฺฑิโต นาม.  “ตาทิโส ภว  มา อนฺธพาโล -อิติ อตฺโถ.

ทิพฺพำ อริยภูมึ -อิติ:  เอวำ วิริยำ กโรนฺโต ราคาทีนำ มลานำ นีหฏตาย นิทฺธนฺตมโล, 
องฺคณาภาเวน อนงฺคโณ นิกฺกิเลโส หุตฺวา  ปญฺจวิธำ สุทฺธาวาสภูมึ ปาปุณิสฺสสิ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานมฺปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

[พวกบุตรถวายทานอีก]

เต ปุนทิวสตฺถายปิ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา ทานำ ทตฺวา กตภตฺตกิจฺจำ สตฺถารำ อนุโมทนกาเล อาหำสุ 
“ภนฺเต อิทมฺปิ อมฺหากำ ปิตุ ชีวภตฺตเมว, อิมสฺเสว อนุโมทนำ กโรถ -อิติ.

สตฺถา ตสฺส อนุโมทนำ กโรนฺโต อิมา เทฺว คาถา อภาสิ

“อุปนีตวโยว ทานิสิ. 
สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกำ.๑ 
วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา. 
ปาเถยฺยำปิ จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน. 
ขิปฺปํ วายม. ปณฺฑิโต ภว 

๒ สี. ยุ. จ ตฏิฺฐสิ.
๑ ยุ. สนฺติเก.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐  • ๑. โคฆาตกปุตตฺวตฺถุ. • [พวกบุตรถวายทานอีก]

นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ 
น ปุน ชาติชรำ อุเปหิสิ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อุปนีตวโย -อิติ: “อุป -อิติ นิปาตมตฺตำ.

นีตวโย คตวโย อติกฺกนฺตวโย.  “ตฺวมสิ อิทานิ ตโย วเย อติกฺกมิตฺวา มรณมุเข ฐิโต -อิติ อตฺโถ.

สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกำ -อิติ: มรณมุขำ คนฺตุำ สชฺโช หุตฺวา ฐิโตสิ -อิติ อตฺโถ.

วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา -อิติ: ยถา มคฺคำ คจฺฉนฺตา ตานิ ตานิ กิจฺจานิ กโรนฺตา อนฺตรามคฺเค วสนฺติ; น เอวำ ปรโลกำ คจฺฉนฺตา. 
น หิ สกฺกา ปรโลกำ คจฺฉนฺเตน “อธิวาเสถ กติปาหำ. ทานำ ตาว เทมิ. ธมฺมำ ตาว สุณามีติอาทีนิ วตฺตุำ. 
อิโต ปน จวิตฺวา ปรโลเก นิพฺพตฺโตว โหติ.  อิมมตฺถำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

ปาเถยฺยำ -อิติ  อิทำ กิญฺจาปิ เหฏฺฐา วุตตฺเมว,  อุปาสกสฺส ปน ปุนปฺปุนำ ทฬฺหีกรณตฺถำ อธิาปิ สตฺถารา คหิตำ.

ชาติชรำ -อิติ เอตฺถ พฺยาธิมรณานิปิ คหิตาเนว โหนฺติ.

เหฏฺฐิมคาถาหิ จ อนาคามิมคฺโค กถิโต.  อิธ อรหตฺตมคฺโค.

เอวำ สนฺเตปิ, ยถา นาม รญฺญา อตฺตโน มุขปฺปมาณำ กพฬำ วฑฺเฒตฺวา ปุตฺตสฺส อุปนีเต๑, กุมาโร อตฺตโน มุขปฺปมาเณเนว คณฺหาติ; 
เอวเมว, สตฺถารา อุปริมคฺควเสน ธมฺเม เทสิเตปิ, อุปาสโก อตฺตโน อุปนิสฺสยพเลน เหฏฺฐา โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา 
อิมิสฺสา อนุโมทนาย อวสาเน อนาคามิผลำ๒ ปตฺโต.

เสสปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “โส -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ยุ. “ปตฺวา … อนาคามิผลำ -อิติ นตถฺิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑  • ๒. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ. • ๒. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.

๒. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
“อนุปุพฺเพน เมธาวี -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ พฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์ทําความเกื้อกูลแก่ภกิษุ]

โส กิร เอกทิวสำ ปาโตว นิกฺขมิตฺวา, ภิกฺขูนำ จีวรปารุปนฏฺฐาเน ภิกฺขู จีวรำ ปารุปนฺเต โอโลเกนฺโต อฏฺฐาสิ.  ตำ ปน ฐานำ วิรุฬฺหติณำ โหติ.

อเถกสฺส ภิกฺขุโน จีวรำ ปารุปนฺตสฺส, จีวรกณฺโณ ติเณสุ ปวตฺเตนฺโต๑ อุสฺสาวพินฺทูหิ เตมิ.

พฺราหฺมโณ ตำ ทิสฺวา “อิมำ ฐานำ อปฺปหริตำ๒ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ ปุนทิวเส กุทฺทาลำ อาทาย คนฺตฺวา ตำ ฐานำ ตจฺเฉตฺวา ขลมณฺฑลสทิสำ อกาสิ.

ปุนทิวเสปิ ตำ ฐานำ อาคนฺตฺวา ภิกฺขูสุ จีวรำ ปารุปนฺเตสุ, เอกสฺส จีวรกณฺณำ ภูมิยำ ปติตฺวา ปํสุมฺหิ ปวตฺตมานำ ทิสฺวา 
“อิธ วาลุกำ โอกิริตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา วาลุกำ อาหริตฺวา โอกิริ.

[พราหมณ์สร้างมณฑปและศาลา]

อเถกทิวสำ ปุเรภตฺตำ จณฺโฑ อาตโป อโหสิ.

ตทาปิ ภิกฺขูนำ จีวรำ ปารุปนฺตานำ คตฺตโต เสเท มุญฺจนฺเต ทิสฺวา “อิธ มยา มณฺฑปํ กาเรตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา มณฺฑปํ กาเรสิ.

ปุเนกทิวสำ ปาโต ว วทฺทลิกา อโหสิ.

ตทาปิ พราหฺมโณ ภิกฺขู โอโลเกนฺโต, ตินฺตจีวรเก ภิกฺขู ทิสฺวา “เอตฺถ มยา สาลำ กาเรตุำ วฏฺฏติ -อิติ สาลำ กาเรตฺวา 
“อิทานิ สาลมหำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา อนฺโต จ พหิ จ ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ทานำ ทตฺวา 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทนตฺถาย สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา “ภนฺเต อหำ ภิกฺขูนำ จีวรปารุปนกาเล อิมสฺมึ ฐาเน โอโลเกนฺโต ฐิโต, 
อิทญฺจิทญฺจ ทิสฺวา อิทญฺจิทญฺจ กาเรสึ -อิติ อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพนฺตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

สตฺถา ตสฺส วจนำ สุตฺวา “พฺราหฺมณ ปณฺฑิตา นาม ขเณ ขเณ โถกำ โถกำ กุสลำ กโรนฺตา อนุปุพฺเพน อตฺตโน อกุสลมลำ นีหรนฺติเยว 
-อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อนุปุพฺเพน เมธาวี โถกำ โถกำ ขเณ ขเณ
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อนุปุพฺเพน -อิติ: อนุปฏิปาฏิยา.

เมธาวี -อิติ: ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต.

ขเณ ขเณ -อิติ: โอกาเส โอกาเส กุสลำ กโรนฺโต.

๑ “ปวตตฺนฺโต -อิติ ยุตฺตตรำ.
๒ “อปหริตำ -อิติ ยุตฺตตรำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒  • ๒. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

กมฺมาโร รชตสฺเสว -อิติ: ยถา สุวณฺณกาโร เอกวารเมว สุวณฺณำ ตาเปตฺวา โกฏฺเฏตฺวา มลำ นีหริตฺวา ปิลนฺธนวิกตึ กาตุำ น สกฺโกติ, 
ปุนปฺปุนำ ตาเปนฺโต โกฏฺเฏนฺโต ปน มลำ นีหรติ, ตโต อเนกวิธำ ปิลนฺธนวิกตึ กโรติ; 
เอวเมว ปุนปฺปุนำ กุสลำ กโรนฺโต ปณฺฑิโต อตฺตโน ราคาทิมลำ นิทฺธเมยฺย, เอวำ นิทฺธนฺตมโล หิ นิกฺกิเลโส โหติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๓  • ๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. • ๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“อยสาว มลำ สมุฏฺฐาย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรำ นาเมกำ ภิกขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระติสสะมอบผ้าสาฎกเน้ือหยาบให้พ่ีสาว]

เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท “ติสฺสตฺเถโร -อิติ ปญฺญายิ.

โส อปรภาเค ชนปทวิหาเร วสฺสูปคโต  อฏฺฐหตฺถำ ถูลสาฏกำ ลภิตฺวา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา  ตำ อาทาย คนฺตฺวา ภคินิยา หตฺเถ ฐเปสิ.

สา “น เม เอส สาฏโก ภาตุ อนุจฺฉวิโก -อิติ  ตำ ติขิณาย วาสิยา ฉินฺทิตฺวา หิราหิรำ กตฺวา  อุทุกฺขเล โกฏฺเฏตฺวา 
วิชเฏตฺวา โปเถตฺวา วฏฺเฏตฺวา สุขุมสุตฺตำ กนฺติตฺวา สาฏกำ วายาเปสิ.

[พระเถระเตรียมจะตัดจีวร]

เถโรปิ สุตฺตญฺเจว สูจิโย จ สำวิทหิตฺวา  จีวรการเก ทหรสามเณเร สนฺนิปาเตตฺวา  ภคินิยา สนฺติกำ คนฺตฺวา  
“ตำ เม สาฏกำ เทถ.  จีวรำ การาเปสฺสามิ -อิติ อาห.

สา นวหตฺถำ สาฏกำ นีหริตฺวา กนิฏฺฐภาติกสฺส หตฺเถ ฐเปสิ.

โส ตำ คเหตฺวา วิจาเรตฺวา “มม สาฏโก ถูโล อฏฺฐหตฺโถ. อยำ สุขุโม นวหตฺโถ. นายำ มม สาฏโก. ตุมฺหากำ เอส. น เม อิมินา อตฺโถ. 
ตเมว เม เทถ -อิติ อาห.

“ภนฺเต ตุมฺหากเมว เอโส. คณฺหถ นำ -อิติ.

โส เนว อิจฺฉิ.

อถสฺส อตฺตนา กตกิจฺจำ สพฺพำ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากเมว เอส, คณฺหถ นำ -อิติ อทาสิ.

โส ตำ อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา จีวรกมฺมำ ปฏฺฐเปสิ.

[พระเถระห่วงใยในจีวร ตายแล้วเกิดเป็นเล็น]

อถสฺส ภคินี จีวรการกานำ อตฺถาย ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทสิ.

จีวรสฺส นิฏฺฐิตทิวเส ปน อติเรกสกฺการำ กาเรสิ.

โส จีวรำ โอโลเกตฺวา ตสฺมึ อุปฺปนฺนสิเนโห “เสฺวทานิ นำ ปารุปิสฺสามิ -อิติ สำหริตฺวา จีวรวำเส ฐเปตฺวา  
ตำ รตฺตึ ภุตฺตาหารำ ชิราเปตุำ อสกฺโกนฺโต กาลำ กตฺวา  ตสฺมึเยว จีวเร อูกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

[พระศาสดารับสั่งไม่ให้แจกจีวร]

ภคินีปิสฺส กาลกิริยำ สุตฺวา ภิกฺขูนำ ปาเทสุ ปวตฺตมานา โรทิ.

ภิกฺขู ตสฺส สรีรกิจฺจำ กตฺวา “คิลานุปฏฺฐากสฺส อภาเวน ตำ สงฺฆสฺเสว ปาปุณาติ, ภาเชสฺสาม นำ -อิติ ตำ จีวรำ นีหราเปสุำ.

อูกา “อิเม มม สนฺตกำ วิลุมฺปนฺติ -อิติ วิรวนฺตี อิโต จิโต จ สนฺธาวิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๔  • ๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. • [พระศาสดารับส่ังไม่ให้แจกจีวร]

สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ทิพฺพาย โสตธาตุยา ตำ สทฺทำ สุตฺวา “อานนฺท ติสฺสสฺส จีวรำ อภาเชตฺวา๑ สตฺตาหำ นิกฺขิปิตุำ วเทหีติ อาห.

เถโร ตถา กาเรสิ.

[พระศาสดารับสั่งให้แจกจีวรของพระติสสเถระ]

สาปิ สตฺตเม ทิวเส กาลำ กตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติ.

สตฺถา อฏฺฐเม ทิวเส “ติสฺสสฺส จีวรำ ภาเชตฺวา คณฺหนฺตูติ อาณาเปสิ.

ภิกฺขู ตถา กรึสุ.

ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ  “กสฺมา นุ โข สตฺถา ติสฺสสฺส จีวรำ สตฺต ทิวเส ฐปาเปตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส คณฺหิตุำ อนุชานีติ.

[ตัณหาทําให้สัตว์ถึงความพินาศ]

| สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว ติสฺโส อตฺตโน จีวเร อูกา หุตฺวา นิพฺพตฺโต, ตุมฺเหหิ ตสฺมึ ภาชิยมาเน, `อิเม มม สนฺตกำ วิลุมฺปนฺตีติ วิรวนฺโต อิโต จิโต จ ธาวิ, 
โส, ตุมฺเหหิ จีวเร คยฺหมาเน, ตุมฺเหสุ มนำ ปทุสฺสิตฺวา นิรเย นิพฺพตฺเตยฺย.  เตนาหำ จีวรำ นิกฺขิปาเปสึ;  
อิทานิ ปน โส ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺโต, เตน โว มยา จีวรคฺคหณำ อนุญฺญาตำ -อิติ วตฺวา,  

ปุน เตหิ “ภาริยา วต อยำ ภนฺเต ตณฺหา นามาติ วุตฺเต, 
“อาม ภิกฺขเว อิเมสำ สตฺตานำ ตณฺหา นาม ภาริยา; ยถา อยโต มลำ อุฏฺฐหิตฺวา อยเมว ขาทติ วินาเสติ อปริโภคำ กโรติ;  
เอวเมวายำ ตณฺหา อิเมสำ สตฺตานำ อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชิตฺวา เต สตฺเต นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตาเปติ วินาสำ ปาเปตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อยสา ว มลำ สมุฏฺฐาย
ตทุฏฺฐาย ตเมว ขาทติ;
เอวำ อติโธนจารินำ
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อยสา -อิติ: อยโต.

สมุฏฺฐาย -อิติ: สมุฏฺฐหิตฺวา.

ตทุฏฺฐาย -อิติ: ตโต อุฏฺฐหิตฺวา.

อติโธนจารินำ -อิติ: 
โธนา วุจฺจติ จตฺตาโร ปจฺจเย “อิทมตฺถำ เอเตหิ -อิติ๒ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุญฺชนปญฺญา.  ตำ อติกฺกมิตฺวา จรนฺโต อติโธนจารี นาม.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา อยโต มลำ สมุฏฺฐาย  อยโต สมุฏฺฐิตำ ตเมว ขาทติ; 
เอวเมว จตุปฺปจฺจเย อปฺปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุญฺชนฺตำ อติโธนจารินำ สานิ กมฺมานิ 
อตฺตนิ อุฏฺฐิตตฺตา อตฺตโน สนฺตกาเนว ตานิ กมฺมานิ ทุคฺคตึ นยนฺติ -อิติ.

๑ สี. ยุ. “อภาเชตฺวาติ นตฺถิ.
๒ ยุ. อิทมตฺถิตาย อลเมเตน -อิติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๕  • ๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๖  • ๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ. • ๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.

๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.
“อสชฺฌายมลา มนฺตา -อิติ: อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โลฬุทายิตฺเถรำ๑ อารพฺภ กเถสิ.

[พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม]

สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา ปุเรภตฺตำ ทานำ ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺตำ สปฺปิเตลมธุผาณิตวตฺถาทีนิ คเหตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา 
ธมฺมกถำ สุณนฺติ.  ธมฺมำ สุตฺวา คมนกาเล จ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานำ คุเณ กเถนฺติ.

อุทายิตฺเถโร เตสำ กถำ สุตฺวา “เอเตสำ ตาว ธมฺมกถำ สุตฺวา ตุมฺเห เอวำ กเถถ, มม ธมฺมกถำ สุตฺวา กินฺนุ โข กเถสฺสถ -อิติ วทติ.

มนุสฺสา ตสฺส กถำ สุตฺวา “อยมฺปิ เอโก ธมฺมกถิโก ภวิสฺสติ, อิมสฺสาปิ อมฺเหหิ ธมฺมกถำ โสตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตสุำ.

เต เอกทิวสำ เถรำ ยาจิตฺวา “ภนฺเต อชฺช อมฺหากำ ธมฺมสฺสวนทิวโส -อิติ  สงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา 
“ตุมฺเห ภนฺเต ทิวา ธมฺมกถำ กเถยฺยาถ -อิติ อาหำสุ.

โสปิ เตสำ อธิวาเสสิ.

[พระเถระไม่สามารถแสดงธรรมได้]

เตหิ ธมฺมสฺสวนเวลาย อาคนฺตฺวา “ภนฺเต ธมฺมำ โน กเถถ -อิติ วุตฺเต, โลฬุทายิตฺเถโร อาสเน นิสีทิตฺวา จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา จาเลนฺโต  
เอกมฺปิ ธมฺมปทำ อทิสฺวา “อหำ ปทภาณำ๒ ภณิสฺสามิ.  อญฺโญ ธมฺมกถำ กเถตุ -อิติ วตฺวา โอตริ.

เต อญฺเญน ธมฺมกถำ กถาเปตฺวา ปทภาณตฺถาย ปุน ตำ อาสนำ อาโรปยึสุ.

โส ปุนปิ กิญฺจิ อทิสฺวา “อหำ รตฺตึ กเถสฺสามิ, อญฺโญ ปทภาณำ ภณตุ -อิติ วตฺวา โอตริ.

เต อญฺเญน ปทภาณำ ภณาเปตฺวา ปุน รตฺตึ เถรำ อานยึสุ.

โส รตฺติมฺปิ กิญฺจิ อทิสฺวา “อหำ ปจฺจูเสว กเถสฺสามิ, รตฺตึ อญฺโญ กเถตุ -อิติ วตฺวา โอตริ.

เต อญฺเญน๓ กถาเปตฺวา ปุน ปจฺจูเส ตำ อานยึสุ.

โส ปจฺจูเสปิ๔ กิญฺจิ นาทฺทส.

[พระเถระถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมคูถ]

มหาชโน เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ คเหตฺวา “อนฺธพาล  ตฺวำ, สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานำ วณฺเณ กถิยมาเน, เอวญฺเจวญฺจ วเทสิ.  
อิทานิ กสฺมา น กเถสิ -อิติ สนฺตชฺเชตฺวา ปลายนฺตำ อนุพนฺธิ.

โส ปลายนฺโต เอกิสฺสา วจฺจกุฏิยา ปติ.

๑ “ลาฬุทายิตฺเถรำ -อิติปิ ปาโฐ.
๒ “สรภญญฺำ -อิติ ปาโฐ.
๓ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “รตฺตึ -อิติ อตฺถิ.
๔ สี. ยุ. ปุนปิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๗  • ๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ. • [พระเถระถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมคูถ]

มหาชโน กถำ สมุฏฺฐาเปสิ “โลฬุทายี, สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานำ คุณกถาย วตฺตมานาย, อุสูยนฺโต อตฺตโน ธมฺมกถิกภาวำ ปกาเสตฺวา, 
มนุสฺเสหิ สกฺการำ กตฺวา ‘ธมฺมำ สุโณมาติ วุตฺเต, จตุกฺขตฺตุำ อาสเน นิสีทิตฺวา กเถตพฺพยุตฺตกำ กิญฺจิ อปสฺสนฺโต 
‘ตฺวำ อมฺหากำ อยฺเยหิ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถเรหิ สทฺธึ ยุคคฺคาหำ คณฺหสีติ เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ คเหตฺวา สนฺตชฺเชตฺวา ปลาปิยมาโน 
วจฺจกุฏิยำ ปติโต -อิติ.

[บุรพกรรมของพระโลฬุทายี]

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว,  ปุพฺเพเปส คูถกูเป นิมุคฺโคเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา

“จตุปฺปโท อหำ สมฺม, ตฺวมฺปิ สมฺม จตุปฺปโท.
เอหิ สีห นิวตฺตสฺสุ, กินฺนุ ภีโต ปลายสิ.
อสุจิ ปูติโลโมสิ ทุคฺคนฺโธ วายสิ สูกร,
สเจ ยุชฺฌิตุกาโมสิ, ชยำ สมฺม ททามิ เต -อิติ

อิมำ ชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ “ตทา สีโห สารีปุตฺโต อโหสิ.  สูกโร โลฬุทายิ -อิติ.

สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ภิกฺขเว โลฬุทายินา อปฺปมตฺตโก ธมฺโม อุคฺคหิโต, สชฺฌายำ ปน เนว อกาสิ; 
ยงฺกิญฺจิ ปริยตฺตึ คเหตฺวา ตสฺสา อสชฺฌายกรณำ มลเมว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อสชฺฌายมลา มนฺตา, อนุฏฺฐานมลา ฆรา,
มลำ วณฺณสฺส โกสชฺชำ, ปมาโท รกฺขโต มลำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อสชฺฌายมลา -อิติ:๒ ยา กาจิ ปริยตฺติ วา สิปฺปํ วา  
ยสฺมา อสชฺฌายนฺตสฺส อนนุยุญฺชนฺตสฺส วินสฺสติ วา นิรนฺตรำ วา น อุปฏฺฐาติ;  ตสฺมา “อสชฺฌายมลา มนฺตา -อิติ วุตฺตำ.

ยสฺมา ปน ฆราวาสำ วสนฺตสฺส อุฏฺฐายุฏฺฐาย ชิณฺณปฺปฏิสงฺขรณาทีนิ อกโรนฺตสฺส ฆรำ นาม วินสฺสติ; ตสฺมา “อนุฏฺฐานมลา ฆรา -อิติ วุตฺตำ.

ยสฺมา คิหิสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา โกสชฺชวเสน สรีรปฏิชคฺคนำ วา ปริกฺขารปฏิชคฺคนำ วา อกโรนฺตสฺส กาโย ทุพฺพณฺโณ -อิติ๓; 
ตสฺมา “มลำ วณฺณสฺส โกสชฺชำ -อิติ วุตฺตำ.

ยสฺมา ปน คาโว รกฺขนฺตสฺส ปมาทวเสน นิทฺทายนฺตสฺส วา กีฬนฺตสฺส วา,  
ตา คาโว อติตฺถปกฺขนฺทนาทินา วา พาลมิคโจราทิอุปทฺทเวน วา  ปเรสำ สาลิกฺเขตฺตาทีนิ โอตริตฺวา ขาทนวเสน วา  วินาสำ อาปชฺชนฺติ,  
สยำปิ ทณฺฑำ วา ปริภาสำ วา ปาปุณาติ.

ปพฺพชิตำ วา ปน๔ ฉ ทฺวารานิ อรกฺขนฺตำ ปมาทวเสน กิเลสา โอตริตฺวา สาสนา จาเวนฺติ;  ตสฺมา “ปมาโท รกฺขโต มลำ -อิติ วุตฺตำ.

โส หิสฺส วินาสาหรเณน มลฏฺฐานิยตฺตา มลำ -อิติ อตฺโถ.

๑ สูกรชาตกำ ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๑. ตทฏฺฐกถา. ๓/๑๑.
๒ สี. ยุ. อสชฺฌายมลาติ -อิติ นตฺถิ.
๓ สี. ยุ. ทุพฺพณฺโณ โหติ.
๔ สี. ยุ. ปพพฺชิตฺวา จ ปน.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๘  • ๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๙  • ๕. อญฺญตรกุลปุตฺตวตถฺุ. • ๕. อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ.

๕. อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ.
“มลิตฺถิยา ทุจฺจริตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ กุลปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[สามลีะอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจ]

ตสฺส กิร สมานชาติกำ กุลกุมาริกำ อาเนสุำ.

สา อานีตทิวสโต ปฏฺฐาย อติจารินี อโหสิ.

โส กุลปุตฺโต ตสฺสา อติจาเรน ลชฺชิโต กสฺสจิ สมฺมุขีภาวำ อุปคนฺตุำ อสกฺโกนฺโต พุทฺธุปฏฺฐานาทีนิ ปจฺฉินฺทิตฺวา 
กติปาหจฺจเยน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน, “กึ อุปาสก น ทิสฺสสิ -อิติ วุตฺเต, ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

[สตรีเปรยีบเหมือนของ ๕ อย่าง]

อถ นำ สตฺถา “อุปาสก ปุพฺเพปิ มยา ‘อิตฺถิโย นาม นทีอาทิสทิสา, ตาสุ ปณฺฑิเตน โกโธ น กาตพฺโพ -อิติ วุตฺตำ, 
ตฺวำ ปน ภวปฏิจฺฉนฺนตฺตา น สลฺลกฺเขสิ -อิติ วตฺวา เตน ยาจิโต

“ยถา นที จ ปนฺโถ จ ปานาคารำ สภา ปปา, 
เอวำ โลกิตฺถิโย นาม, เวลา ตาสำ น วิชฺชติ -อิติ๑

ชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา “อุปาสก อิตฺถิยา หิ อติจารินีภาโว, ทานำ เทนฺตสฺส มจฺเฉรำ, 
อิธโลกปรโลเกสุ สตฺตานำ อกุสลกมฺมำ วินาสนตฺเถน มลำ, อวิชฺชา ปน สพฺพมลานำ อุตฺตมำ มลำ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“มลิตฺถิยา ทุจฺจริตำ มจฺเฉรำ ททโต มลำ, 
มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ, 
ตโต มลา มลตรำ อวิชฺชา ปรมำ มลำ, 
เอตำ มลำ ปหนฺตฺวาน นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ทุจฺจริตำ -อิติ:๓ อติจาโร.

อติจารินิญฺหิ อิตฺถึ สามิโกปิ เคหา นีหรติ,  มาตาปิตูนำ สนฺติกำ คจฺฉนฺตำ “ตฺวำ กุลสฺส อคารวภูตา อกฺขีหิปิ น ทฏฺฐพฺพา -อิติ ตำ นีหรนฺติ;

สา อนาถา วิจรนฺตี มหาทุกฺขำ ปาปุณาติ; เตนสฺสา ทุจฺจริตำ “มลำ -อิติ วุตฺตำ.

ททโต -อิติ: ทายกสฺส.

ยสฺส หิ เขตฺตกสนกาเล “อิมสฺมึ เขตฺเต สมฺปนฺเน, สลากภตฺตาทีนิ ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺตสฺส, นิปฺผนฺเน สสฺเส, 
มจฺเฉรำ อุปฺปชฺชิตฺวา จาคจิตฺตำ นิวาเรติ; 

๑ อนภิรติชาตเก “นาสำ กุชฺฌนตฺิ ปณฑฺิตา -อิติ ทิสฺสติ ตมปฺน อสาตมนฺตชาตเก ทิสฺสติ. ปมาทลิขิเตน ภวติพพฺำ.
๒ อนภิรติชาตกำ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๑. ตทฏฺฐกถา. ๒/๙๘.
๓ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “เอตฺถ -อิติ อตฺถิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐  • ๕. อญฺญตรกุลปุตฺตวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

โส, มจฺเฉรวเสน จาคจิตฺเต อวิรุหนฺเต, “มนุสฺสสมฺปตฺตึ ทิพฺพสมฺปตฺตึ นิพฺพานสมฺปตฺตึ -อิติ ติสฺโส สมฺปตฺติโย น ลภติ; 
เตน วุตฺตำ “มจฺเฉรำ ททโต มลำ -อิติ.

อญฺเญสุปิ เอวรูเปสุ เอเสว นโย.

ปาปกา ธมฺมา -อิติ: อกุสลา ธมฺมา ปน อิธโลเก จ ปรโลเก จ มลเมว.

ตโต -อิติ: เหฏฺฐา วุตฺตมลโต.

มลตรำ -อิติ: อติเรกมลำ โว กเถมิ -อิติ อตฺโถ.

อวิชฺชา -อิติ: อฏฺฐวตฺถุกำ อญฺญาณเมว ปรมำ มลำ.

ปหนฺตฺวาน -อิติ: เอตำ มลำ ชหิตฺวา ภิกฺขเว ตุมฺเห นิมฺมลา โหถ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๑  • ๖. จูฬสาริภิกฺขุวตถฺุ. • ๖. จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ.

๖. จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ.
“สุชีวำ อหิริเกน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จูฬสารินฺนาม สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระจูฬสารีได้โภชนะเพราะทําเวชกรรม]

โส กิร เอกทิวสำ เวชฺชกมฺมำ กตฺวา ปณีตโภชนำ ลภิตฺวา อาทาย นิกฺขมนฺโต อนฺตรามคฺเค เถรำ ทิสฺวา 
“ภนฺเต อิทำ มยา เวชฺชกมฺมำ กตฺวา ลทฺธำ, ตุมฺเห อญฺญตฺถ เอวรูปํ โภชนำ น ลภิสฺสถ, อิมำ ภุญฺชถ, 
อหำ เต เวชฺชกมฺมำ กตฺวา นิจฺจกาลำ เอวรูปํ อาหารำ อาหริสฺสามิ -อิติ อาห.

เถโร ตสฺส วจนำ สุตฺวา ตุณฺหีภูโตว ปกฺกามิ.

ภิกฺขู วิหารำ อาคนฺตฺวา สตฺถุ ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ผู้ตั้งอยู่ในอเนสนกรรม เป็นอยู่ง่าย]

สตฺถา “ภิกฺขเว อหิริโก นาม ปคพฺโภ กากสทิโส หุตฺวา เอกวีสติวิธาย อเนสนาย ฐตฺวา สุขำ ชีวติ, 
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน ปน ทุกฺขำ ชีวติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“สุชีวำ อหิริเกน กากสูเรน ธำสินา 
ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวิตำ;
หิริมตา จ ทุชฺชีวำ นิจฺจำ สุจิคเวสินา
อลีเนนาปคพฺเภน๑ สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อหิริเกน -อิติ: ฉินฺนหิโรตฺตปฺปเกน.

เอวรูเปน หิ อมาตรเมว “มาตา เม -อิติ อปิตาทโย เอว  “ปิตา เมติอาทินา นเยน วตฺวา 
เอกวีสติวิธาย อเนสนาย ปติฏฺฐาย สุเขน ชีวิตุำ สกฺกา.

กากสูเรน -อิติ: สูรกากสทิเสน.

ยถา หิ สูรกาโก กุลฆเรสุ ยาคุอาทีนิ คณฺหิตุกาโม ภิตฺติอาทีสุ นิสีทิตฺวา อตฺตโน โอโลกนภาวำ ญตฺวา อโนโลเกนฺโต๒ วิย 
อญฺญาวิหิตโก วิย  นิทฺทายนฺโต วิย จ หุตฺวา มนุสฺสานำ ปมาทำ สลฺลกฺเขตฺวา อนุปติตฺวา, “สุสุ -อิติ วทนฺเตสุ เยว, 
ภาชนโต มุขปุรำ คเหตฺวา ปลายติ;  

เอวเมว อหิริกปุคฺคโลปิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ คามำ ปวิสิตฺวา ยาคุภตฺตฏฺฐานาทีนิ ววฏฺฐเปติ,  

ตตฺถ ภิกฺขู ปิณฺฑาย จริตฺวา ยาปนมตฺตำ อาทาย อาสนสาลำ คนฺตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตา ยาคุำ ปิวิตฺวา กมฺมฏฺฐานำ มนสิกโรนฺตา สชฺฌายนฺติ 
อาสนสาลำ สมฺมชฺชนฺติ;    

อยำ ปน กิญฺจิ อกตฺวา คามาภิมุโขว โหติ,   

๑ สี. ยุ. อลีเนนปฺปคพฺเภน.
๒ สี. โอโลเกนฺโต.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๒  • ๖. จูฬสาริภิกฺขุวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

โส ภิกฺขูหิ “ปสฺสถิมำ -อิติ โอโลกิยมาโนปิ  อโนโลเกนฺโต วิย  อญฺญาวิหิโต วิย  นิทฺทายนฺโต วิย  คณฺฐิกำ ปฏิมุญฺจนฺโต วิย  
จีวรำ สำวิทหนฺโต วิย หุตฺวา  “อสุกำ นาม เม กมฺมำ อตฺถิ -อิติ วทนฺโต  อุฏฺฐายาสนา คามำ ปวิสิตฺวา  
ปาโต ววฏฺฐาปิเตสุ เคเหสุ อญฺญตรำ เคหำ อุปสงฺกมิตฺวา, 
ฆรมานุสเกสุ โถกำ กวาฏำ ปิธาย ทฺวาเร นิสีทิตฺวา กนฺตนฺเตสุปิ,  เอเกน หตฺเถน กวาฏำ ปณาเมตฺวา อนฺโต ปวิสติ;  

อถ นำ ทิสฺวา อกามกาปิ อาสเน นิสีทาเปตฺวา ยาคุอาทีสุ ยำ อตฺถิ ตำ เทนฺติ.

โส ยาวทตฺถำ ภุญฺชิตฺวา อวเสสำ ปตฺเตน อาทาย ปกฺกมติ; 

อยำ กากสูโร นาม;  เอวรูเปน อหิริเกน สุชีวำ -อิติ อตฺโถ.

ธำสินา -อิติ: “อสุกตฺเถโร นาม อปฺปิจฺโฉติอาทีนิ วทนฺเตสุ, “กึ ปน มยำปิ น อปฺปิจฺฉาติอาทินา วจเนน ปเรสำ คุณธำสนตาย ธำสินา.

ตถารูปสฺส หิ วจนำ สุตฺวา “อยำปิ อปฺปิจฺฉตาทิคุณยุตฺโต -อิติ มญฺญมานา มนุสฺสา ทาตพฺพำ มญฺญนฺติ. 
โส ปน ตโต ปฏฺฐาย วิญฺญุปุริสานำ จิตฺตำ อาราเธตุำ อสกฺโกนฺโต ตมฺหาปิ ลาภา ปริหายติ. 
เอวำ ธำสี ปุคฺคโล อตฺตโนปิ ปรสฺสาปิ ลาภำ นาเสติเยว.

ปกฺขนฺทินา -อิติ: ปกฺขนฺทจารินา ปเรสำ กิจฺจานิ อตฺตโน กิจฺจานิ วิย ทสฺเสนฺเตน.

ปาโตว ภิกฺขูสุ เจติยงฺคณาทีสุ วตฺตำ กตฺวา กมฺมฏฺฐานมนสิกาเรน โถกำ นิสีทิตฺวา อุฏฺฐาย คามำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺเตสุ, 
มุขำ โธวิตฺวา ปณฺฑุกาสาวปารุปนอกฺขิอญฺชนสีสมกฺขนาทีหิ อตฺตภาวำ มณฺเฑตฺวา สมฺมชฺชนฺโต วิย เทฺว ตโย สมฺมชฺชนีปหาเร ทตฺวา 
ทฺวารโกฏฺฐกาภิมุโข โหติ; 

มนุสฺสา ปาโตว “เจติยำ วนฺทิสฺสาม  มาลาปูชำ กริสฺสาม -อิติ อาคตา  
ตำ ทิสฺวา  “อยำ วิหาโร อิมำ ทหรำ นิสฺสาย ปฏิชคฺคนำ ลภติ, อิมำ มา ปมชฺชิตฺถ -อิติ วตฺวา ตสฺส ทาตพฺพำ มญฺญนฺติ.

เอวรูเปน ปกฺขนฺทินา สุชีวำ.

ปคพฺเภน -อิติ: กายปาคพฺภิยาทีหิ สมนฺนาคเตน.

สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวิตำ -อิติ: เอวำ ชีวิตำ กปฺเปตฺวา ชีวนฺเตน หิ ปุคฺคเลน สงฺกิลิฏฺเฐน หุตฺวา ชีวิตำ นาม โหติ. 
ตำ ทุชฺชีวิตำ ปาปชีวิตเมว -อิติ อตฺโถ.

หิริมตา จ -อิติ: หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน ปุคฺคเลน ทุชฺชีวำ.

โส หิ อมาตาทโย “มาตา เมติอาทีนิ อวตฺวา อธมฺมิเก ปจฺจเย คูถำ วิย ชิคุจฺฉนฺโต ธมฺเมน สเมน ปริเยสนฺโต สปทานำ ปิณฺฑาย จริตฺวา 
ชีวิตำ กปฺเปนฺโต ลูขชีวิตำ ชีวติ -อิติ อตฺโถ.

สุจิคเวสิน -อิติ: สุจีนิ กายกมฺมาทีนิ คเวสนฺเตน.

อลีเนน -อิติ: ชีวิตวุตฺติยา อลีเนน.

สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา -อิติ: เอวรูโป หิ ปุคฺคโล สุทฺธาชีโว นาม โหติ, 
เตน เอวำ สุทฺธาชีเวน ตเมว สุทฺธาชีวำ สารโต ปสฺสตา ลูขชีวิตวเสน ทุชฺชีวำ โหติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๓  • ๗. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ. • ๗. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.

๗. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.
“โย ปาณมติมาเปติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจ อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล]

เตสุ หิ เอโก ปาณาติปาตาเวรมณีสิกฺขาปทเมว รกฺขติ.   อิตเร อิตรานิ.

เต เอกทิวสำ “อหำ ทุกฺกรำ กโรมิ, ทุรกฺขำ รกฺขามิ -อิติ วิวาทาปนฺนา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[พระศาสดาทรงตัดสิน]

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา เอกสีลำปิ กนิฏฺฐกำ อกตฺวา “สพฺพาเนว ทุรกฺขานิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“โย ปาณมติมาเปติ, มุสาวาทญฺจ ภาสติ, 
โลเก อทินฺนำ อาทิยติ, ปรทารญฺจ คจฺฉติ,
สุราเมรยปานญฺจ โย นโร อนุยุญฺชติ: 
อิเธวเมโส โลกสฺมึ มูลำ ขนติ อตฺตโน.
เอวำ โภ ปุริส ชานาหิ 'ปาปธมฺมา อสญฺญตา’ 
มา ตำ โลโภ อธมฺโม จ จิรำ ทุกฺขาย รนฺธยุำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “โย ปาณมติมาเปติ -อิติ: สาหตฺถิกาทีสุ ฉสุ ปโยเคสุ เอกปฺปโยเคนาปิ ปรสฺส ชีวิตินฺทฺริยำ อุปจฺฉินฺทติ.

มุสาวาทำ -อิติ: ปเรสำ อตฺถภญฺชนกำ มุสาวาทญฺจ ภาสติ.

โลเก อทินฺนำ อาทิยติ -อิติ: อิมสฺมึ สตฺตโลเก เถยฺยาวหาราทีสุ เอเกนาปิ อวหาเรน ปรปริคฺคหิตำ อาทิยติ.

ปรทารญฺจ คจฺฉติ -อิติ: ปรสฺส รกฺขิตโคปิเตสุ ภณฺเฑสุ อปรชฺฌนฺโต อุปฺปถจารำ จรติ.

สุราเมรยปานำ -อิติ: ยสฺส กสฺสจิ๑ สุราย เจว เมรยสฺส จ ปานำ.

อนุยุญฺชติ -อิติ: เสวติ พหุลีกโร -อิติ.

มูลำ ขนติ -อิติ: ติฏฺฐตุ ปรโลโก, เอโส ปน อิธ โลกสฺมึเยว, เยน เขตฺตวตฺถุอาทินา มูเลน ปติฏฺฐเหยฺย; 
ตำปิ อฏฺฐเปตฺวา วา วิสฺสชฺเชตฺวา วา สุรำ ปิวนฺโต อตฺตโน มูลำ ขนติ อนาโถ กปโณ หุตฺวา วิจรติ.

เอวำ โภ -อิติ: ปญฺจทุสฺสีลกมฺมการกำ ปุคฺคลำ อาลปติ.

ปาปธมฺมา -อิติ: ลามกธมฺมา.

อสญฺญตา -อิติ: กายสญฺญมาทิวิรหิตา.   “อเจตสา -อิติปิ ปาโฐ.  “อจิตฺตกา -อิติ อตฺโถ.

โลโภ อธมฺโม จ -อิติ; โลโภ เจว โทโส จ.   อุภยำปิ เหตำ อกุสลเมว.๒ 

๑ “ยาย กายจิ -อิติ ยุตฺตตรำ. อิตฺถีลิงฺคิกสฺส ปทสฺส อนนฺตรำ ฐปิตตฺตา ยมฺภวิสฺสติ ภยำ วา ฉมภฺิตตตฺำ วา โลมหำโส วา โส น ภวิสฺสติ -อิติ นิทสฺสนำ.
๒ สี. ยุ. อกุสลมูลฏฺเฐน.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๔  • ๗. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

จิรำ ทุกฺขาย รนฺธยำ ุ-อิติ: จิรำ กาลำ นิรยทุกฺขาทีนำ อตฺถาย เอเต ธมฺมา มา ฆาเตนฺตุ มา มทฺทนฺตุ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ปญฺจ อุปาสกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๕  • ๘. ติสฺสทหรวตฺถุ. • ๘. ติสฺสทหรวตฺถุ.

๘. ติสฺสทหรวตฺถุ.
“ททาติ เว ยถาสทฺธำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสทหรำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พระติสสะนินทาชนอื่น แต่ชมเชยญาติของตน]

โส กิร “อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติโน  วิสาขาย อุปาสิกาย -อิติ ปญฺจนฺนำปิ อริยสาวกโกฏีนำ ทานำ นินฺทนฺโต วิจริ, 
อสทิสทานำปิ นินฺทิเยว,  เตสำ ทานคฺเค สีตลำ ลภิตฺวา “สีตลำ -อิติ นินฺทติ, อุณฺหำ ลภิตฺวา “อุณฺหำ -อิติ นินฺทติ, 
อปฺปํ เทนฺเตปิ “กึ อิเม อปฺปมตฺตกำ เทนฺติ -อิติ นินฺทติ,  พหุำ เทนฺเตปิ “อิเมสำ เคเห ฐปนฏฺฐานำ มญฺเญ นตฺถิ,  
นนุ นาม ภิกฺขูนำ ยาปนมตฺตำ ทาตพฺพำ,  เอตฺตกำ ยาคุภตฺตำ นิรตฺถกเมว วิปชฺชติ -อิติ นินฺทติ; 
อตฺตโน ปน ญาตเก อารพฺภ “อโห อมฺหากำ ญาตกานำ เคหำ จตูหิ ทิสาหิ อาคตานำ ภิกฺขูนำ โอปานภูตนฺติอาทีนิ วตฺวา ปสำสำ ปวตฺเตติ.

[พวกภกิษุสอบสวนฐานะของติสสะ]

โส ปเนกสฺส โทวาริกสฺส ปุตฺโต ชนปทำ วิจรนฺเตหิ วฑฺฒกีหิ สทฺธึ วิจรนฺโต สาวตฺถึ ปตฺวา ปพฺพชิโต.

อถ นำ ภิกฺขู เอวำ มนุสฺสานำ ทานานิ นินฺทนฺตำ ทิสฺวา “ปริคฺคหิสฺสาม๑ นำ -อิติ จินฺเตตฺวา “อาวุโส ตว ญาตกา กหำ วสนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา 
“อสุกคาเม นาม -อิติ สุตฺวา กติปเย ทหเร เปเสสุำ.

เต ตตฺถ คนฺตฺวา คามวาสิเกหิ อาสนสาลาย นิสีทาเปตฺวา กตสกฺการา ปุจฺฉึสุ 
“อิมมฺหา คามา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิโต ติสฺโส นาม ทหโร อตฺถิ?  ตสฺส กตเม ญาตกา -อิติ.

มนุสฺสา “อิธ กุลเคหโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตทารโก นตฺถิ: กนฺนุ โข อิเม วทนฺติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ภนฺเต เอโก โทวาริกปุตฺโต วฑฺฒกีหิ สทฺธึ วิจริตฺวา ปพฺพชิโตติ สุโณม,  ตำ สนฺธาย วเทถ มญฺเญ -อิติ อาหำสุ.

[จับโกหกได้]

ทหรภิกฺขู ตสฺส ตตฺถ อิสฺสรญฺญาตกานำ อภาวำ ญตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา “อการณเมว ภนฺเต ติสฺโส วิลปนฺโต วิจรติ -อิติ  
ตำ ปวตฺตึ ภิกฺขูนำ อาโรเจสุำ.

ภิกฺขูปิ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

[บุรพกรรมของพระติสสะ]

สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว เอส วิกตฺถนฺโต วจิรติ; ปุพฺเพปิ วิกตฺถโก อโหสิ -อติิ วตฺวา, ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตตีำ อาหริตฺวา 

“พหุำปิ โส วิกตฺเถยฺย อญฺญำ ชนปทำ คโต. 
อนฺวาคนฺตฺวาน ทูเสยฺย, ภุญฺช โภเค กฏาหก -อิติ

อิมำ กฏาหกชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา “ภิกฺขเว โย หิ ปุคฺคโล, ปเรหิ อปฺเป วา พหุเก วา ลูเข วา ปณีเต วา ทินฺเน, 
อญฺเญสำ วา ทตฺวา อตฺตโน อทินฺเน,  มงฺกุ โหติ;  ตสฺส ฌานำ วา วิปสฺสนา วา มคฺคผลานิ วา น อุปฺปชฺชนฺติ -อิติ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ ปริคฺคณฺหิสฺสาม -อิติปิ ปาโฐ.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๒๖.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๖  • ๘. ติสฺสทหรวตฺถุ. • [บุรพกรรมของพระติสสะ]

“ททาติ เว ยถาสทฺธำ ยถาปสาทนำ ชโน;  
ตตฺถ โย มงฺกุโต โหติ ปเรสำ ปานโภชเน,
น โส ทิวา วา รตฺตึ วา สมาธึ อธิคจฺฉติ. 
ยสฺส เจตำ สมุจฺฉินฺนำ มูลฆจฺฉำ๑ สมูหตำ, 
ส เว ทิวา วา รตฺตึ วา สมาธึ อธิคจฺฉติ -อิติ. 

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ททาติ เว ยถาสทฺธำ -อิติ: ลูขปฺปณีตาทีสุ ยงฺกิญฺจิ เทนฺโต ชโน ยถาสทฺธำ อตฺตโน สทฺธานุรูปเมว เทติ.

ยถาปสาทนำ -อิติ: เถรนวาทีสุ จสฺส ยสฺมึ ยสฺมึ ปสาโท อุปฺปชฺชติ,  ตสฺส เทนฺโต ยถาปสาทนำ อตฺตโน ปสาทานุรูปเมว เทติ.

ตตฺถ -อิติ: ตสฺมึ ปรสฺส ทาเน “มยา อปฺปํ ลทฺธำ, ลูขำ ลทฺธำ -อิติ มงฺกุภาวำ อาปชฺชติ.

สมาธึ -อิติ: โส ปุคฺคโล ทิวา วา รตฺตึ วา อุปจารปฺปนาวเสน วา มคฺคผลวเสน วา สมาธึ นาธิคจฺฉติ.

ยสฺส เจตำ -อิติ: ยสฺส ปุคฺคลสฺส เอตำ เอเตสุ ฐาเนสุ มงฺกุภาวสงฺขาตำ อกุสลำ สมุจฺฉินฺนำ มูลฆจฺฉำ กตฺวา อรหตฺตมคฺคญาเณน สมูหตำ. 
โส วุตฺตปฺปการำ สมาธึ อธิคจฺฉติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ติสฺสทหรวตฺถุ.

๑ มูลฆจฺจำ -อิติปิ ปาโฐ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๗  • ๙. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ. • ๙. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.

๙. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.
“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจ อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสก ๕ คนไปฟังธรรม]

เต กิร ธมฺมำ โสตุกามา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

พุทฺธานญฺจ 
“อยำ ขตฺติโย  อยำ พฺราหฺมโณ  อยำ อฑฺโฒ  อยำ ทุคฺคโต, อิมสฺส อุฬารำ กตฺวา ธมฺมำ เทสิสฺสามิ, อิมสฺส โน -อิติ จิตฺตำ น อุปฺปชฺชติ.

ยงฺกญฺจิ อารพฺภ ธมฺมำ เทเสนฺโต ธมฺมคารวำ ปุรกฺขตฺวา อากาสคงฺคำ โอตาเรนฺโต วิย เทเสติ.

เอวำ เทเสนฺตสฺส ปน ตถาคตสฺส สนฺติเก นิสินฺนานำ เตสำ เอโก นิสินฺนโกว นิทฺทายิ, เอโก องฺคุลิยา ภูมึ วิลิขนฺโต๑ นิสีทิ, 
เอโก รุกฺขำ จาเลนฺโต นิสีทิ, เอโก อากาสำ อุลฺโลเกนฺโต นิสีทิ, เอโก ปน สกฺกจฺจำ ธมฺมำ อสฺโสสิ.

อานนฺทตฺเถโร สตฺถารำ วีชมาโน เตสำ อาการำ โอโลเกนฺโต สตฺถารำ อาห “ภนฺเต ตุมฺเห อิเมสำ มหาเมฆคชฺชิตำ คชฺชนฺตา ธมฺมำ เทเสถ, 
เอเต ปน, ตุมฺเหสุ ธมฺมำ กเถนฺเตสุ, อิทญฺจิทญฺจ กโรนฺตา นิสินฺนา -อิติ.

“อานนฺท ตฺวำ เอเต น ชานาสิ -อิติ.

“อาม น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

[ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน]

“เอเตสุ หิ โย เอส นิทฺทายนฺโต นิสินฺโน, เอส ปญฺจ ชาติสตานิ สปฺปโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา โภเคสุ สีสำ ฐเปตฺวา นิทฺทายิ,  
อิทานิ ปิสฺส นิทฺทาย ติตฺติ นตฺถิ,  นาสฺส กณฺณำ มม สทฺโท ปวิสติ -อิติ.

“กึ ปน ภนฺเต ปฏิปาฏิยา กเถถ อุทาหุ อนฺตรนฺตรา -อิติ.

| “อานนฺท เอตสฺส หิ ‘กาเลน มนุสฺสตฺตำ  กาเลน เทวตฺตำ  กาเลน นาคตฺตำ -อิติ เอวำ อนฺตรนฺตรา อุปปชฺชนฺตสฺส๒ 
อุปปตฺติโย สพฺพญฺญุตญาเณนาปิ น สกฺกา ปริจฺฉินฺทิตุำ,   
ปฏิปาฏิยา ปเนส ปญฺจ ชาติสตานิ นาคโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา นิทฺทายนฺโตปิ นิทฺทาย อติตฺโตเยว, 

องฺคุลิยา ภูมึ วิลิขนฺโต นิสินฺนปุริโสปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ คณฺฑุปาทโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา ภูมึ ขนิ, 
อิทานิปิ ปุพฺพาจิณฺณวเสน ภูมึ วิลิขนฺโตว มม สทฺทำ น สุณาติ, 

เอส รุกฺขำ จาเลนฺโต นิสินฺนปุริโสปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ มกฺกฏโยนิยำ นิพฺพตฺติ, อิทานิปิ ปุพฺพาจิณฺณวเสน รุกฺขำ จาเลติเยว. 
นาสฺส กณฺณำ มม สทฺโท ปวิสติ, 

เอส อากาสำ อุลฺโลเกนฺโต นิสินฺนพฺราหฺมโณปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ นกฺขตฺตปาฐโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ, 
อิทานิปิ ปุพฺพาจิณฺณวเสน อชฺชาปิ อากาสเมว อุลฺโลเกติ, นาสฺส กณฺณำ มม สทฺโท ปวิสติ, 

๑ สี. ยุ. ขณนฺโต.
๒ ม. สี. ยุ. อุปฺปชฺชนฺตสฺส.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๘  • ๙. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ. • [ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน]

เอส สกฺกจฺจำ ธมฺมำ สุณนฺโต นิสินฺนพฺราหฺมโณ ปน ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ ติณฺณำ เวทานำ ปารคู มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ,  อิทานิปิ มนฺตำ สำสนฺทนฺโต วิย สกฺกจฺจำ สุณาติ -อิติ. |

“ภนฺเต ตุมฺหากำ ธมฺมเทสนา ฉวิอาทีนิ เฉตฺวา อฏฺฐิมิญฺชำ อาหจฺจ ติฏฺฐติ; กสฺมา อิเม, ตุมฺเหสุปิ ธมฺมำ เทเสนฺเตสุ, สกฺกจฺจำ น สุณนฺติ -อิติ.

“อานนฺท ‘มม ธมฺโม สุสฺสวนิโยติ สญฺญำ กโรสิ มญฺเญ -อิติ.

“กึ ปน ภนฺเต ทุสฺสวนิโย -อิติ.

“อาม อานนฺท -อิติ.

“กสฺมา ภนฺเต -อิติ.

“อานนฺท ‘พุทฺโธติ วา ‘ธมฺโมติ วา ‘สงฺโฆติ วา ปทำ อิเมหิ สตฺเตหิ อเนเกสุปิ กปฺปสตสหสฺเสสุ อสฺสุตปุพฺพำ; 
ตสฺมา อิมำ๑ ธมฺมำ โสตุำ น สกฺโกนฺติ;  อนมตคฺเค ปน สำสาเร อิเม สตฺตา อเนกวิหิตำ ติรจฺฉานกถำเยว สุณนฺตา อาคตา; 
ตสฺมา สุราปานเกฬิมณฺฑลาทีสุ คายนฺตา นจฺจนฺตา จรนฺติ, ธมฺมำ โสตุำ น สกฺโกนฺติ -อิติ.

“กึ นิสฺสาย ปเนเต น สกฺโกนฺติ ภนฺเต -อิติ.

อถสฺส สตฺถา “อานนฺท ราคำ นิสฺสาย โทสำ นิสฺสาย โมหำ นิสฺสาย ตณฺหำ นิสฺสาย น สกฺโกนฺติ; ราคคฺคิสทิโส อคฺคิ นาม นตฺถิ, 
โย ฉาริกำปิ๒ อทสฺเสตฺวา สตฺเต ทหติ; กิญฺจาปิ หิ สตฺตสุริยปาตุภาวำ นิสฺสาย อุปฺปนฺโน กปฺปวินาสโก อคฺคิปิ กิญฺจิ อนวเสเสตฺวา โลกำ ทหติ, 
โส ปน กทาจิเยว ทหติ; ราคคฺคิโน อทหนกาโล นาม นตฺถิ;  ตสฺมา ราคสโม วา อคฺคิ โทสสโม วา คโห  โมหสมำ วา ชาลำ 
ตณฺหาสมา วา นที นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ, นตฺถิ โทสสโม คโห,
นตฺถิ โมหสมำ ชาลำ, นตฺถิ ตณฺหาสมา นที -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ราคสโม -อิติ: ธูมาทีสุ กิญฺจิ อทสฺเสตฺวา อนฺโตเยว อุฏฺฐาย ฌายนวเสน ราเคน สโม อคฺคิ นาม นตฺถิ.

โทสสโม -อิติ: ยกฺขคฺคหอชครคฺคหกุมฺภีลคฺคหาทโย เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว คณฺหิตุำ สกฺโกนฺติ, 
โทสคฺคโห ปน เอกนฺตเมว คณฺหาติ -อิติ โทเสน สโม คโห นาม นตฺถิ.

โมหสมำ ชาลำ -อิติ: โอนทฺธน ปริโยนทฺธนตฺเถน ปน โมเหน สมำ ชาลำ นาม นตฺถิ.

ตณฺหาสมา -อิติ: คงฺคาทีนำ นทีนำ ปุณฺณกาโลปิ อูนกาโลปิ สุกฺขกาโลปิ ปญฺญายติ, 
ตณฺหาย ปน ปุณฺณกาโล วา สุกฺขกาโล วา นตฺถิ, นิจฺจำ อูนาว ปญฺญายติ -อิติ ทุปฺปูรณตฺเถน ตณฺหาย สมา นที นาม นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน โส สกฺกจฺจำ ธมฺมำ สุณนฺโต อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.

๑ “อิเม -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
๒ สี. ยุ.โส ฉาริกำปิ อเสเสตฺวา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๒๙  • ๑๐. เมณฺฑกเสฏฺฐิวตฺถุ. • ๑๐. เมณฺฑกเสฏฺฐิวตฺถุ.

๑๐. เมณฺฑกเสฏฺฐิวตฺถุ.
“สุทสฺสำ วชฺชมญฺเญสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ภทฺทิยำ นิสฺสาย ชาติยาวเน วิหรนฺโต เมณฺฑกเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร]

สตฺถา กิร องฺคุตฺตราปเถสุ๑ จาริกำ จรนฺโต “เมณฺฑกเสฏฺฐิโน จ  ภริยาย จสฺส จนฺทปทุมาย  ปุตฺตสฺส จ ธนญฺชยเสฏฺฐิโน 
สุณิสาย จ สุมนเทวิยา  นตฺตาย จ วิสาขาย  ทาสสฺส จ ปุณฺณสฺส -อิติ อิเมสำ โสตาปตฺติผลูปนิสฺสยำ ทิสฺวา ภทฺทิยนครำ คนฺตฺวา 
ชาติยาวเน วิหาสิ.

เมณฺฑกเสฏฺฐี สตฺถุ อาคมนำ อสฺโสสิ.

[เหตุท่ีได้นามว่าเมณฑกเศรษฐี]

“กสฺมา ปเนส เมณฺฑกเสฏฺฐี นาม ชาโต -อิติ.

ตสฺส กิร ปจฺฉิมเคเห อฏฺฐกรีสมตฺเต ฐาเน หตฺถิอสฺสอุสภปฺปมาณา สุวณฺณเมณฺฑกา ปฐวึ ภินฺทิตฺวา ปิฏฺฐิยา ปิฏฺฐึ ปหรมานา อุฏฺฐหึสุ.

เตสำ มุเขสุ ปญฺจวณฺณานำ สุตฺตานำ เคณฺฑุกา ปกฺขิตฺตา โหนฺติ.

สปฺปิเตลมธุผาณิตาทีหิ วา วตฺถจฺฉาทนหิรญฺญสุวณฺณาทีหิ วา อตฺเถ สติ, เตสำ มุขโต เคณฺฑุกำ อปเนนฺติ.

เอกสฺสาปิ เมณฺฑกสฺส มุขโต ชมฺพุทีปวาสีนำ ปโหนกำ สปฺปิเตลมธุผาณิตวตฺถจฺฉาทนหิรญฺญสุวณฺณำ นิกฺขมิ.

ตโต ปฏฺฐาย “เมณฺฑกเสฏฺฐี -อิติ ปญฺญายติ.

[บุรพกรรมของท่านเศรษฐี]

“กึ ปนสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

วิปสฺสิพุทฺธกาเล กิร เอส อวโรชสฺส นาม กุฏุมฺพิกสฺส ภาคิเนยฺโย มาตุเลน สมานนาโม อวโรโช นาม อโหสิ.

อถสฺส มาตุโล สตฺถุ คนฺธกุฏึ กาตุำ อารภิ.

โส ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “มาตุล อุโภปิ สเหว กโรม -อิติ วตฺวา “อหำ อญฺเญหิ สทฺธึ อสาธารณำ เอกโกว กริสฺสามิ -อิติ 
เตน ปฏิกฺขิตฺตกาเล “อิมสฺมึ ฐาเน คนฺธกุฏิยา กตาย, อิมสฺมึ นาม๒ ฐาเน กุญฺชรสาลำ นาม ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อรญฺญโต ทพฺพสมฺภาเร อาหราเปตฺวา “เอกำ ถมฺภำ สุวณฺณขจิตำ  เอกำ รชตขจิตำ  เอกำ มณิขจิตำ -อิติ เอวำ ถมฺเภ๓ 
ตุลาสงฺฆาฏทฺวารกวาฏวาตปานโคปานสิจฺฉทนิฏฺฐกา สพฺพาปิ สุวณฺณาทิขจิตาว กาเรตฺวา  
คนฺธกุฏิยา สมฺมุขฏฺฐาเน ตถาคตสฺส สตฺตรตนมยำ กุญฺชรสาลำ กาเรสิ.

ตสฺสา อุปริ ฆนรตฺตสุวณฺณผลิกปวาฬมยา ติสฺโส สิขรถูปิโย อเหสุำ. 

กุญฺชรสาลาย มชฺฌฏฺฐาเน รตนมณฺฑปํ กาเรสิ, ธมฺมาสนำ ปติฏฺฐาเปสิ.

๑ สี. ยุ. องฺคุตฺตราเปสุ.
๒ สี. ยุ. “นาม -อิติ นตฺถิ.
๓ สี. ยุ. ถมฺภตุลา …
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ตสฺส ฆนรตฺตสุณฺณมยา ปาทา อเหสุำ, ตถา จตสฺโส อฏนิโย, 

จตฺตาโร ปน สุวณฺณเมณฺฑเก กาเรตฺวา อาสนสฺส จตุนฺนำ ปาทานำ เหฏฺฐา ฐเปสิ, 

เทฺว เมณฺฑเก กาเรตฺวา ปาทปีฐกาย เหฏฺฐา ฐเปสิ, ฉ สุวณฺณเมณฺฑเก กาเรตฺวา มณฺฑปํ ปริกฺขิปนฺโต ฐเปสิ; 

ธมฺมาสนำ ปฐมำ สุตฺตมเยหิ รชฺชุเกหิ วายาเปตฺวา มชฺเฌ สุวณฺณสุตฺตมเยหิ อุปริ มุตฺตามเยหิ๑ วายาเปสิ; 

ตสฺส จนฺทนมโย อปสฺสโย อโหสิ.

เอวำ กุญฺชรสาลำ นิฏฺฐาเปตฺวา สาลมหำ กโรนฺโต อฏฺฐสฏฺฐิภิกฺขุสตสหสฺเสหิ สทฺธึ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา จตฺตาโร มาเส ทานำ อทาสิ.

โอสานทิวเส ติจีวรำ อทาสิ.

ตตฺถ สงฺฆนวกสฺส สหสฺสคฺฆนิกำ ปาปุณิ.

เอวำ วิปสฺสิพุทฺธกาเล ปุญฺญกมฺมำ กตฺวา ตโต จุโต เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สำสรนฺโต 
อิมสฺมึ ภทฺทกปฺเป พาราณสิยำ มหาโภเค เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา พาราณสีเสฏฺฐี นาม อโหสิ.

[เศรษฐีประสบฉาตกภัย]

เอกทิวสำ ราชุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺโต ปุโรหิตำ ทิสฺวา “กึ อาจริย นกฺขตฺตมุหุตฺตำ อุปธาเรถ -อิติ อาห.

“อาม อุปธาเรมิ,  กึ อญฺญำ อมฺหากำ กมฺมำ -อิติ.

“เตนหิ กีทิสำ ชนปทจาริตฺตำ -อิติ.

“เอกำ ภยำ ภวิสฺสติ -อิติ.

“กึ ภยำ นาม -อิติ.

“ฉาตกภยำ เสฏฺฐี -อิติ.

“กทา ภวิสฺสติ -อิติ.

“อิโต ติณฺณำ สำวจฺฉรานำ อจฺจเยน -อิติ.

ตำ สุตฺวา เสฏฺฐี พหุำ กสิกมฺมำ กาเรตฺวา เคเห วิชฺชมานธเนนาปิ ธญฺญเมว คเหตฺวา อฑฺฒเตรสานิ โกฏฺฐสตานิ กาเรตฺวา 
สพฺพโกฏฺเฐ วิหีนำ ปูเรสิ.

โกฏฺเฐสุ อปฺปโหนฺเตสุ, จาฏิอาทีนิ ปูเรตฺวา อวเสสำ ภูมิยำ อาวาฏำ๒ กตฺวา นิขนิ. 
นิธานาวเสสำ มตฺติกาย สทฺธึ มทฺทิตฺวา ภิตฺติโย ลิมฺปาเปสิ.

โส อปเรน สมเยน, ฉาตกภเย สมฺปตฺเต, ยถานิกฺขิตฺตำ ธญฺญำ ปริภุญฺชนฺโต, 
โกฏฺเฐสุ จ จาฏิอาทีสุ จ นิกฺขิตฺตธญฺเญ ปริกฺขีเณ, ปริชเน ปกฺโกสาเปตฺวา อาห 
“คจฺฉถ ตาตา, ปพฺพตำ ปวิสิตฺวา ชีวนฺตา สุภิกฺขกาเล มม สนฺติกำ อาคนฺตุกามา อาคจฺฉถ, โน เจ,๓ ตตฺเถว ชีวถ -อิติ.

๑ สี. ยุ. รชตมเยหิ สุตฺเตหิ.
๒ สี. ยุ. อาวาเฏ.
๓ สี. ยุ. อนาคนฺตุกามา
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เต ตถา อกำสุ.

ตสฺส ปน สนฺติเก เวยฺยาวจฺจกโร เอโก ปุณฺโณ นาม ทาโส โอหียิ.

“เตน สทฺธึ เสฏฺฐี เสฏฺฐิชายา เสฏฺฐิปุตฺโต เสฏฺฐิสุณิสา -อิติ ปญฺเจว ชนา อเหสุำ.

เต, ภูมิยำ อาวาเฏสุ นิหิตธญฺเญปิ ปริกฺขีเณ, ภิตฺติมตฺติกำ ปาเตตฺวา เตเมตฺวา ตโต ลทฺธธญฺเญน ยาปยึสุ.

อถสฺส ชายา, ฉาตเก อวตฺถรนฺเต, มตฺติกาย ขียมานาย, ภิตฺติปเทเสสุ๑ อวสิฏฺฐมตฺติกำ ปาเตตฺวา เตเมตฺวา 
อฑฺฒาฬฺหกมตฺเต วีหี ลภิตฺวา โกฏฺเฏตฺวา เอกำ ตณฺฑุลนาฬึ คเหตฺวา “ฉาตกกาเล พหู โจรา โหนฺติ -อิติ 
โจรภเยน เอกสฺมึ กุเฏ ปกฺขิปิตฺวา ปิทหิตฺวา ภูมิยำ นิกฺขนิตฺวา ฐเปสิ.

อถ นำ เสฏฺฐี ราชุปฏฺฐานโต อาคนฺตฺวา อาห “ภทฺเท ฉาโตมฺหิ, อตฺถิ กิญฺจิ -อิติ.

สา วิชฺชมานำ “นตฺถิ -อิติ อวตฺวา “สามิ เอกา ตณฺฑุลนาฬี อตฺถิ -อิติ อาห.

“กหำ สา -อิติ.

“โจรภเยน เม นิขนิตฺวา ฐปิตา -อิติ.

“เตนหิ นำ อุทฺธริตฺวา กิญฺจิ ปจาหิ -อิติ.

“สเจ ยาคุำ ปจิสฺสามิ, เทฺว วาเร ภวิสฺสติ:  สเจ ภตฺตำ ปจิสฺสามิ, เอกวารเมว ภวิสฺสติ; กึ ปจามิ สามิ -อิติ.

“อมฺหากำ อญฺโญ ปจฺจโย นตฺถิ, ภตฺตำ ภุญฺชิตฺวาว มริสฺสาม, ภตฺตเมว ปจาหิ -อิติ.

สา ภตฺตำ ปจิตฺวา ปญฺจ โกฏฺฐาเส กตฺวา เสฏฺฐิโน ภตฺตโกฏฺฐาสำ วฑฺเฒตฺวา ปุรโต ฐเปสิ.

[เศรษฐีถวายภัตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า]

ตสฺมึ ขเณ คนฺธมาทนปพฺพเต เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ สมาปตฺติโต วุฏฺฐหิ.

อนฺโตสมาปตฺติยำ กิร สมาปตฺติผเลน ชิฆจฺฉา น พาธติ,  สมาปตฺติวุฏฺฐิตานำ ปน พลวตี หุตฺวา อุทรปฏลำ ฑหนฺตี วิย อุปฺปชฺชติ; 
ตสฺมา เต ลภนฏฺฐานำ โอโลเกตฺวา คจฺฉนฺติ.

ตำ ทิวสญฺจ เตสำ ทานำ ทตฺวา เสนาปติฏฺฐานาทีสุ อญฺญตรำ สมฺปตฺตึ ลภนฺติ; 

ตสฺมา โสปิ ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺโต “สกลชมฺพุทีเป ฉาตกภยำ อุปฺปนฺนำ, เสฏฺฐิเคเห จ ปญฺจนฺนำ ชนานำ นาฬิโกทโนว ปกฺโก; 
สทฺธา นุ โข เอเต สกฺขิสฺสนฺติ วา มม สงฺคหำ กาตุำ -อิติ เตสำ สทฺธภาวญฺจ สงฺคหำ กาตุำ สมตฺถภาวญฺจ ทิสฺวา 
ปตฺตจีวรมาทาย คนฺตฺวา เสฏฺฐิสฺส ปุรโต ทฺวาเร ฐิตเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

โส ตำ ทิสฺวาว ปสนฺนจิตฺโต “ปุพฺเพปิ มยา ทานสฺส อทินฺนตฺตา เอวรูปํ ฉาตกำ ทิฏฺฐำ, อิทำ โข ปน ภตฺตำ มำ เอกทิวสญฺเญว รกฺเขยฺย, 
อยฺยสฺส ปน ทินฺนำ อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ มม๒ หิตาวหำ ภวิสฺสติ -อิติ ตำ ภตฺตปาตึ อปเนตฺวา ปจฺเจกพุทฺธำ อุปสงฺกมิตฺวา 
ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา เคหำ ปเวเสตฺวา อาสเน นิสินฺนสฺส ปาเท โธวิตฺวา สุวณฺณปีเฐ ฐเปตฺวา ตำ ภตฺตปาตึ อาทาย 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต โอกิริ.

๑ สี. ภิตฺติปาทาเยว. ยุ. ภิตฺติปาเทสุ.
๒ ยุ. “มม -อิติ นตถฺิ.
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อุปฑฺฒาวเสเส ภตฺเต๑, ปจฺเจกพุทฺโธ หตฺเถน ปตฺตำ ปิทหิ.

อถ นำ “ภนฺเต เอกาย ตณฺฑุลนาฬิยา ปญฺจนฺนำ ชนานำ ปกฺกโอทนสฺส อยำ เอโก โกฏฺฐาโส, อิมำ ทฺวิธา กาตุำ น สกฺกา, 
มา มยฺหำ อิธ โลเก สงฺคหำ กโรถ, นิรวเสสำ ทาตุกาโมมฺหิ -อิติ วตฺวา สพฺพำ ภตฺตมทาสิ, 

ทตฺวา จ ปน ปตฺถนำ ฐเปสิ “มา ภนฺเต ปุน นิพฺพตฺตฏฺฐาเน เอวรูปํ ฉาตกภยำ อทฺทสำ, 
อิโต ปฏฺฐาย สกลชมฺพุทีปวาสีนำ วีชภตฺตำ ทาตุำ สมตฺโถ ภเวยฺยำ,  สหตฺเถน กมฺมำ กตฺวา ชีวิตำ น กปฺเปยฺยำ, 
อฑฺฒเตรสโกฏฺฐสตานิ โสธาเปตฺวา สีสำ นหายิตฺวา เตสำ ทฺวาเร นิสีทิตฺวา อุทฺธำ โอโลกิตกฺขเณเยว เม รตฺตสาลิธารา 
ปติตฺวา สพฺพโกฏฺเฐ ปูเรยฺยุำ, นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน จ เม อยเมว ภริยา, อยเมว ปุตฺโต, อยเมว สุณิสา, อยเมว ทาโส โหตุ -อิติ.

[ท้ัง ๕ คนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกัน]

ภริยาปิสฺส “มม สามิเก ชิฆจฺฉาย ปีฬิยมาเน, น สกฺกา มยา ภุญฺชิตุำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “ภนฺเต อิโต ปฏฺฐาย นิพฺพตฺตฏฺฐาเน เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
ภตฺตถาลิกำ๒ ปุรโต กตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีนำ ภตฺตำ เทนฺติยาปิ จ เม, ยาว น อุฏฺฐหามิ; ตาว คหิตคฺคหิตฏฺฐานำ ปูริตเมว โหตุ, 
อยเมว สามิโก, อยเมว ปุตฺโต, อยเมว สุณิสา, อยเมว ทาโส โหตุ -อิติ.

ปุตฺโตปิสฺส อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “อิโต ปฏฺฐาย เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
เอกญฺจ เม สหสฺสตฺถวิกำ คเหตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีนำ กหาปณำ เทนฺตสฺสาปิ, อยำ ถวิกา ปริปุณฺณา ว โหตุ, 
อิเมเยว เม มาตาปิตโร โหนฺตุ, อยำ ภริยา, อยำ ทาโส -อิติ.

สุณิสาปิสฺส อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “อิโต ปฏฺฐาย เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
เอกญฺจ เม ธญฺญปิฏกำ ปุรโต ฐเปตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีนำ วีชภตฺตำ เทนฺติยาปิ, ขีณภาโว มา ปญฺญายิตฺถ, 
อิเมเยว สสฺสุสสฺสุรา โหนฺตุ, อยเมว สามิโก, อยเมว ทาโส -อิติ.

ทาโสปิสฺส อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “อิโต ปฏฺฐาย เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
สพฺเพ อิเม สามิกา โหนฺตุ, กสนฺตสฺส จ เม, ‘อิโต ติสฺโส  เอโต ติสฺโส  มชฺเฌ เอกาติ ทารุอมฺพณมตฺตา สตฺต สิตาโย คจฺฉนฺตุ -อิติ.

โส ตำ ทิวสำ เสนาปติฏฺฐานำ ปฏฺเฐตฺวา ลทฺธุำ สมตฺโถว, สามิเกสุ ปน สิเนเหน “อิเมเยว เม สามิกา โหนฺตุ -อิติ ปตฺถนำ ฐเปสิ.

ปจฺเจกพุทฺโธ สพฺเพสำปิ วจนาวสาเน “เอวำ โหตุ -อิติ วตฺวา ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ อนุโมทนำ กตฺวา 
“มยา อิเมสำ จิตฺตำ ปสาเทตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา “ยาว คนฺธมาทนปพฺพตา อิเม ชนา มำ ปสฺสนฺตุ -อิติ อธิฏฺฐหิตฺวา ปกฺกามิ.

เตปิ โอโลเกนฺตาว อฏฺฐำสุ.

โส คนฺตฺวา ตำ ภตฺตำ ปญฺจหิ ปจฺเจกพุทฺธสเตหิ สทฺธึ สำวิภชิ.

ตำ ตสฺสานุภาเวน สพฺเพสำ ปโหสิ.

เตปิ โอโลเกนฺตาว อฏฺฐำสุ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “ทินฺเน -อิติ ทิสฺสติ.
๒ สี. ยุ. อาฬฺหกถาลิกำ.
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[อานิสงส์ของการถวายทาน]

อติกฺกนฺเต ปน มชฺฌนฺติเก, เสฏฺฐิภริยา อุกฺขลึ โธวิตฺวา ปิทหิตฺวา ฐเปสิ.

เสฏฺฐีปิ ชิฆจฺฉาย ปีฬิโต นิปชฺชิตฺวา นิทฺทำ โอกฺกมิ.

โส สายณฺหสมเย ปพุชฺฌิตฺวา ภริยำ อาห “ภทฺเท อติวิย ฉาโตมฺหิ, อตฺถิ นุ โข อุกฺขลิยา ตเล ฌามกสิตฺถานิ -อิติ.

สา โธวิตฺวา อุกฺขลิยา ฐปิตภาวำ ชานนฺตีปิ “นตฺถิ -อิติ อวตฺวา “อุกฺขลึ วิวริตฺวา อาจิกฺขิสฺสามิ -อิติ 
อุฏฺฐาย อุกฺขลิยา มูลำ คนฺตฺวา อุกฺขลึ วิวริ.

ตาวเทว สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส ภตฺตสฺส ปูรา อุกฺขลิ ปิธานำ อุกฺขิปิตฺวา อฏฺฐาสิ.

สา ตำ ทิสฺวา ปีติยา ผุฏฺฐสรีรา เสฏฺฐึ อาห “อุฏฺเฐหิ สามิ, อหำ อุกฺขลึ โธวิตฺวา ปิทหึ, สา ปเนสา สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส ภตฺตสฺส ปูรา, 
ปุญฺญานิ นาม กตฺตพฺพรูปานิ, ทานำ นาม ทาตพฺพยุตฺตกำ; อุฏฺเฐหิ สามิ, ภุญฺชสฺสุ -อิติ.

สา ทฺวินฺนำ ปิตาปุตฺตานำ ภตฺตำ อทาสิ.

เตสุ ภุญฺชิตฺวา อุฏฺฐิเตสุ,  สุณิสาย สทฺธึ นิสีทิตฺวา ภุญฺชิตฺวา ปุณฺณสฺส ภตฺตำ อทาสิ.

คหิตคฺคหิตฏฺฐานำ น ขียติ.  กฏจฺฉุนา สกึ คหิตฏฺฐานเมว ปญฺญายติ.

ตำ ทิวสเมว โกฏฺฐาทโย ปุพฺเพ ปูริตนิยาเมเนว ปุน ปูรึสุ.

“เสฏฺฐิสฺส เคเห ภตฺตำ อุปฺปนฺนำ, วีชภตฺเตหิ อตฺถิกา อาคนฺตฺวา คณฺหนฺตุ -อิติ นคเร โฆสนำ กาเรสิ.

มนุสฺสา ตสฺส เคหโต วีชภตฺตำ คณฺหึสุ.

สกลชมฺพุทีปวาสิโนปิ ตำ นิสฺสาย ชีวิตำ ลภึสุเยว.

[เศรษฐีและคณะไปเกิดท่ีภัททิยนคร]

โส ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สำสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ภทฺทิยนคเร เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺติ.

ภริยาปิสฺส มหาโภคกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา ตสฺเสว เคหำ อคมาสิ.

ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ นิสฺสาย ปจฺฉาเคเห วุตฺตปฺปการา เมณฺฑกา อุฏฺฐหึสุ.

ปุตฺโตปิ เนสำ ปุตฺโตว, สุณิสา สุณิสาว, ทาโส ทาโสว อโหสิ.

อเถกทิวสำ เสฏฺฐี อตฺตโน ปุญฺญำ วีมำสิตุกาโม อฑฺฒเตรสานิ โกฏฺฐสตานิ๑ โสธาเปตฺวา สีสำ นหาโต ทฺวาเร นิสีทิตฺวา อุทฺธำ อุลฺโลเกสิ.

สพฺพานิปิ วุตฺตปฺปการานำ รตฺตสาลีนำ ปูรึสุ.

โส เสสานำปิ ปุญฺญานิ วีมำสิตุกาโม ภริยญฺจ ปุตฺตาทโย จ “ตุมฺหากำปิ ปุญฺญานิ วีมำสถ -อิติ อาห.

๑ สี. ยุ. โกฏฺฐาคารานิ.
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อถสฺส ภริยา สพฺพาลงฺกาเรหิ๑ อลงฺกริตฺวา, มหาชนสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว, ตณฺฑุเล มินาเปตฺวา เตหิ ภตฺตำ ปจาเปตฺวา 
ทฺวารโกฏฺฐเก ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิตฺวา สุวณฺณกฏจฺฉุำ อาทาย “ภตฺเตน อตฺถิกา อาคจฺฉนฺตุ -อิติ โฆสาเปตฺวา 
อาคตาคตานำ คหิตภาชนานิ๒ ปูเรตฺวา อทาสิ.

สกลทิวสมฺปิ เทนฺติยา, กฏจฺฉุนา คหิตฏฺฐานเมว ปญฺญายิ.

ตสฺสา ปน ปุริมพุทฺธานำปิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส วามหตฺเถน อุกฺขลึ ทกฺขิณหตฺเถน กฏจฺฉุำ คเหตฺวา เอวเมว ปตฺเต ปูเรตฺวา ภตฺตสฺส ทินฺนตฺตา 
วามหตฺถตลำ ปูเรตฺวา ปทุมลกฺขณำ นิพฺพตฺติ, ทกฺขิณหตฺถตลำ ปูเรตฺวา จนฺทลกฺขณำ นิพฺพตฺติ.

ยสฺมา ปน ธมกรกำ อาทาย ภิกฺขุสงฺฆสฺส อุทกำ ปริสฺสาเวตฺวา ททมานา อปราปรำ วิจริ; 
เตนสฺสา ทกฺขิณปาทตลำ ปูเรตฺวา จนฺทลกฺขณำ นิพฺพตฺติ, วามปาทตลำ ปูเรตฺวา ปทุมลกฺขณำ นิพฺพตฺติ. 

ตสฺสา๓ อิมินา การเณน “จนฺทปทุมา -อิติ นามำ กรึสุ.

ปุตฺโตปิสฺส สีสำ นหาโต สหสฺสตฺถวิกำ อาทาย “กหาปเณหิ อตฺถิกา อาคจฺฉนฺตุ -อิติ วตฺวา อาคตาคตานำ คหิตภาชนานิ ปูเรตฺวา อทาสิ.

ถวิกาย กหาปณสหสฺสำ อโหสิเยว.

สุณิสาปิสฺส สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา วีหิปิฏกำ อาทาย อากาสงฺคเณ นิสินฺนา “วีชภตฺเตน อตฺถิกา อาคจฺฉนฺตุ -อิติ วตฺวา 
อาคตาคตานำ คหิตภาชนานิ ปูเรตฺวา อทาสิ.

ปิฏกำ ยถาปูริตเมว อโหสิ.

ทาโสปิสฺส สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา๔ สุวณฺณยุเค สุวณฺณโยตฺเตหิ โคเณ โยเชตฺวา สุวณฺณปโตทยฏฺฐึ อาทาย 
โคณานำ คนฺธปญฺจงฺคุลิกานิ ทตฺวา วิสาเณสุ สุวณฺณโกสเก ปฏิมุญฺจิตฺวา เขตฺตำ คนฺตฺวา ปาเชสิ.

“อิโต ติสฺโส  เอโต ติสฺโส  มชฺเฌ เอกา -อิติ สตฺต สิตา ภิชฺชิตฺวา อคมำสุ.

ชมฺพุทีปวาสิโน ภตฺตวีชหิรญฺญสุวณฺณาทีสุ ยถารุจิตำ เสฏฺฐิเคหโตเยว คณฺหึสุ.

เอวำ มหานุภาโว เสฏฺฐี “สตฺถา กิร อาคโต -อิติ สุตฺวา “สตฺถุ ปจฺจุคฺคมนำ กริสฺสามิ -อิติ นิกฺขมนฺโต อนฺตรามคฺเค ติตฺถิเย ทิสฺวา, 
เตหิ “กสฺมา ตฺวำ คหปติ กิริยวาโท สมาโน อกิริยวาทสฺส สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คจฺฉสิ -อิติ นิวาริยมาโนปิ 
เตสำ วจนำ อนาทยิตฺวาว คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

[โทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย]

อถสฺส สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ.

โส เทสนาวสาเน โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา สตฺถุ ติตฺถิเยหิ อวณฺณำ วตฺวา อตฺตโน นิวาริตภาวำ อาโรเจสิ.

อถ นำ สตฺถา “คหปติ อิเม สตฺตา นาม มหนฺตำปิ อตฺตโน โทสำ น ปสฺสนฺติ, อวิชฺชมานำปิ ปเรสำ โทสำ วิชฺชมานกำ กตฺวา 
ตตฺถ ตตฺถ ภุสำ วิย โอปุนนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ สี. ยุ. สพฺพาลงฺการำ.
๒ ม. สี. ยุ. อุปนีตภาชนานิ.
๓ สี. ยุ. ตสฺมา.
๔ ปมาทลิขิตำ มญฺเญ. อิธ ‘สีสำ นหาโต -อิติ ลิขิตพฺพำ.
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“สุทสฺสำ วชฺชมญฺเญสำ, อตฺตโน ปน ทุทฺทสำ; 
ปเรสำ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถา ภุสำ, 
อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สุทสฺสำ -อิติ; ปรสฺส อณุมตฺตำปิ วชฺชำ ขลิตำ สุทสฺสำ สุเขเนว ปสฺสิตุำ สกฺกา,  อตฺตโน ปน อติมหนฺตำปิ ทุทฺทสำ.

ปเรสำ หิ -อิติ: เตเนว การเณน โส ปุคฺคโล สงฺฆมชฺฌาทีสุ ปเรสำ วชฺชานิ อุจฺจฏฺฐาเน ฐตฺวา ภุสำ โอปุนนฺโต วิย โอปุนาติ.

กลึว กิตวา สโฐ -อิติ เอตฺถ สกุเณสุ อปรชฺฌนวเสน อตฺตภาโว กลิ นาม, 

สาขาภงฺคาทิกำ ปฏิจฺฉาทนำ กิตวา นาม,  

สากุณิโก สโฐ นาม.  
ยถา สกุณลุทฺทโก สกุเณ คเหตฺวา มาเรตุกาโม กิตวาย อตฺตภาวำ ปฏิจฺฉาเทติ; เอวำ อตฺตโน วชฺชำ ฉาเทติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เมณฺฑกเสฏฺฐิวตฺถุ.
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๑๑. อุชฺฌานสญฺญิตฺเถรวตฺถุ.
“ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุชฺฌานสญฺญึ นาเมกำ เถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[คุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น]

โส กิร “อยำ เอวำ นิวาเสติ, เอวำ ปารุปติ -อิติ ภิกฺขูนำ อนฺตรเมว๑ คเวสนฺโต วิจรติ.

ภิกฺขู “อสุโก นาม ภนฺเต เถโร เอวำ กโรติ -อิติ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

สตฺถา “ภิกฺขเว วตฺตสีเส ฐตฺวา เอวำ โอวทนฺโต อนนุวาโท,๒  โย ปน อุชฺฌานสญฺญิตาย ปเรสำ อนฺตรำ ปริเยสมาโน เอวำ วตฺวา วิจรติ; 
ตสฺส ฌานาทีสุ เอโกปิ วิเสโส นุปฺปชฺชติ, เกวลำ อาสวาเยว วฑฺฒนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจำ อุชฺฌานสญฺญิโน 
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อุชฺฌานสญฺญิโน -อิติ: “เอวำ นิวาเสตพฺพำ, เอวำ ปารุปิตพฺพำ -อิติ ปเรสำ อนฺตรำ คเวสิตาย๓ 
อุชฺฌานพหุลสฺส ปุคฺคลสฺส ฌานาทีสุ เอกธมฺโมปิ น วฑฺฒิติ, อถโช อาสวา วฑฺฒนฺติ; 
เตน การเณน โส อรหตฺตสงฺขาตา อาสวกฺขยา อารา ทูรโตว โหติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

อุชฺฌานสญฺญิตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. รนฺธเมว.
๒ “อนนุวชฺโช -อิติ ยุตฺตตรำ.
๓ สี. ยุ. รนฺธคเวสิตาย.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๓๗  • ๑๒. สุภททฺวตฺถุ. • ๑๒. สุภททฺวตฺถุ.

๑๒. สภุทฺทวตฺถุ.
“อากาเสว ปทำ นตฺถิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา กุสินารายำ อุปวตฺตเน มลฺลานำ สาลวเน ปรินิพฺพานมญฺจเก นิปนฺโน 
สุภทฺทำ ปริพฺพาชกำ อารพฺภ กเถสิ.

[บุรพกรรมของสุภัททะ]

โส กิร อตีเต, กนิฏฺฐภาตริ เอกสฺมึ สสฺเส นวกฺขตฺตุำ อคฺคทานำ เทนฺเต, ทาตุำ อนิจฺฉนฺโต โอสกฺกิตฺวา อวสาเน อทาสิ. 
ตสฺมา ปฐมโพธิยำปิ มชฺฌิมโพธิยำปิ สตฺถารำ ทฏฺฐุำ นาลตฺถ, 

| ปจฺฉิมโพธิยำ ปน สตฺถุ ปรินิพฺพานกาเล 
“อหำ ตีสุ ปญฺเหสุ อตฺตโน กงฺขำ มหลฺลเก ปริพฺพาชเก ปุจฺฉิตฺวา สมณำ โคตมำ ‘ทหโรติ สญฺญาย น ปุจฺฉึ, 
ตสฺส จทานิ ปรินิพฺพานกาโล, ปจฺฉา เม สมณสฺส โคตมสฺส อปุฏฺฐการณา วิปฺปฏิสาโร อุปฺปชฺเชยฺย -อิติ 

สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อานนฺทตฺเถเรน นิวาริยมาโนปิ สตฺถารา โอกาสำ กตฺวา 
“อานนฺท มา สุภทฺทำ นิวารยิ, ปุจฺฉตุ มำ ปญฺหำ -อิติ วุตฺตตฺตา อนฺโตสาณึ ปวิสิตฺวา เหฏฺฐา มญฺจเก๑ นิสินฺโน 
“โภ สมณ๒ กินฺนุ โข อากาเส ปทำ อตฺถิ, อิโต พหิทฺธา สมโณ นาม อตฺถิ, สงฺขารา สสฺสตา นาม อตฺถิ -อิติ อิเม ปญฺเห ปุจฺฉิ. |

[พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของสุภัททะ]

อถสฺส สตฺถา เตสำ อภาวำ อาจิกฺขนฺโต อิมาหิ คาถาหิ ธมฺมำ เทเสสิ

“อากาเสว ปทำ นตฺถิ, สมโณ นตฺถิ พาหิโร; 
ปปญฺจาภิรตา ปชา, นิปฺปปญฺจา ตถาคตา.
อากาเสว ปทำ นตฺถิ, สมโณ นตฺถิ พาหิโร๓, 
สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ, นตฺถิ พุทฺธานมิญฺชิตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปทำ -อิติ: อิมสฺมึ อากาเส วณฺณสณฺฐานวเสน๔ “เอวรูปํ -อิติ ปญฺญาเปตพฺพำ กสฺสจิ ปทำ นาม นตฺถิ.

พาหิโร -อิติ: มม สาสนโต พหิทฺธา มคฺคผลฏฺโฐ สมโณ นาม นตฺถิ.

ปชา -อิติ: อยำ สตฺตโลกสงฺขาตา ปชา ตณฺหาทีสุ ปปญฺเจสุเยว อภิรตา.

นิปฺปปญฺจา -อิติ: โพธิมูเลเยว ปน สพฺพปปญฺจานำ สมุจฺฉินฺนตฺตา นิปฺปปญฺจา ตถาคตา.

สงฺขารา -อิติ: ปญฺจกฺขนฺธา.  เตสุ เอโก สสฺสโต นาม นตฺถิ.

อิญฺชิตำ -อิติ: พุทฺธานำ ปน, ตณฺหามานทิฏฺฐิอิญฺชิเตสุ เยน “สงฺขารา สสฺสตา -อิติ คณฺเหยฺยุำ; ตำ เอกำ อิญฺชิตำปิ นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

๑ “มญฺจสฺส ปาทปสฺเส -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ “โคตม -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
๓ สี. ยุ. พาหิเร.
๔ ปมาทลิขิเตน ภวติพพฺำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๓๘  • ๑๒. สุภททฺวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน สุภทฺโท อนาคามิผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

สุภทฺทวตฺถุ.

มลวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

อฏฺฐารสโม วคฺโค.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๓๙  • ๑๙. ธมฺมฏฺฐวคฺควณฺณนา • ๑๙. ธมฺมฏฺฐวคฺควณฺณนา

๑๙. ธมฺมฏฺฐวคฺควณฺณนา  



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๐  • ๑. วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ. • ๑. วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ.

๑. วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ.
“น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วินิจฺฉยมหามตฺเต อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภิกษุเห็นมหาอมาตยร์ับสินบน]

เอกทิวสำ หิ ภิกฺขู สาวตฺถิยา อุตฺตรทฺวารคาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา นครมชฺเฌน วิหารำ อาคจฺฉนฺติ.

ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฺฐาย ปาวสฺสิ.

เต สมฺมุขคตำ วินิจฺฉยสาลำ ปวิสิตฺวา วินิจฺฉยมหามตฺเต ลญฺจำ คเหตฺวา สามิเก อสฺสามิเก กโรนฺเต ทิสฺวา 
“อโห อิเม อธมฺมิกา, มยำ ปน ‘อิเม ธมฺเมน วินิจฺฉยำ กโรนฺตีติ สญฺญิโน อหุมฺหา -อิติ จินฺเตตฺวา, 
วสฺเส วิคเต, วิหารำ คนฺตฺวา๑ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ลกัษณะบุคคลผู้ตั้งอยู่และไม่ตั้งอยู่ในธรรม]

สตฺถา “น ภิกฺขเว ฉนฺทาทิวสิกา หุตฺวา สาหเสน อตฺถำ วินิจฺฉินนฺตา ธมฺมฏฺฐา นาม โหนฺติ, 
อปราธำ ปน อนุวิชฺฌิตฺวา อปราธานุรูปํ อสาหเสน วินิจฺฉยำ กโรนฺตา เอว ธมฺมฏฺฐา นาม โหนฺติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ, เยนตฺถำ สหสา นเย; 
โย จ อตฺถำ อนตฺถญฺจ อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต 
อสาหเสน ธมฺเมน สเมน นยตี ปเร, 
ธมฺมสฺส คุตฺโต เมธาวี ‘ธมฺมฏฺโฐติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เตน -อิติ: เอตฺตเกเนว การเณน.

ธมฺมฏฺโฐ -อิติ: ราชูหิ อตฺตนา กตฺตพฺเพ วินิจฺฉยธมฺเม ฐิโต ธมฺมฏฺโฐ นาม น โหติ.

เยน -อิติ: เยน การเณน.

อตฺถำ -อิติ: โอติณฺณำ วินิจฺฉิตพฺพำ อตฺถำ.

สหสา นเย -อิติ: ฉนฺทาทีสุ ปติฏฺฐิโต สาหเสน มุสาวาเทน วินิจฺเฉยฺย.

โย หิ ฉนฺเท ปติฏฺฐาย อตฺตโน ญาตึ วา มิตฺตำ วา มุสาวาทำ วตฺวา อสฺสามิกเมว สามิกำ กโรติ, 
โทเส ปติฏฺฐาย อตฺตโน เวรินำ มุสา วตฺวา สามิกเมว อสฺสามิกำ กโรติ, 
โมเห ปติฏฺฐาย ลญจฺำ คเหตฺวา วินิจฺฉยกาเล อญฺญาวิหิโต วิย อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต มุสา วตวฺา “อิมินา ชติำ, อยำ ปราชิโต 
-อติิ ปรำ นีหรติ,  
ภเย ปติฏฺฐาย กสฺสจิเทว อิสฺสรชาติกสฺส ปราชยำ ปาปุณนฺตสฺสาปิ ชยำ อาโรเปสิ; 
อยำ สาหเสน อตฺถำ เนติ นาม.  โส ธมฺมฏฺโฐ นาม น โหติ -อิติ อตฺโถ. 

๑ เหฏฺฐา “อาคจฺฉนตฺิ -อิติ ปเทน น สเมติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๑  • ๑. วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

โย จ อตฺถำ อนตฺถญฺจ -อิติ: ภูตญฺจ อภูตญฺจ การณำ.

อุโภ นิจฺเฉยฺย -อิติ: โย ปน ปณฺฑิโต อุโภ อตฺถานตฺเถ วินิจฺฉินิตฺวา วทติ.

อสาหเสน -อิติ: อมุสาวาเทน.

ธมฺเมน -อิติ: วินิจฺฉยธมฺเมน, น ฉนฺทาทิวเสน.

สเมน -อิติ: อปราธานุรูเปเนว ปเร นยติ ชยำ วา ปราชยำ วา ปาเปติ.

ธมฺมสฺส คุตฺโต -อิติ: โส ธมฺมคุตฺโต ธมฺมรกฺขิโต ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต เมธาวี วินิจฺฉยธมฺเม ฐิตตฺตา 
‘ธมฺมฏฺโฐ -อิติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๒  • ๒. ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ. • ๒. ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ.

๒. ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ.
“น เตน ปณฺฑิโต โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุฉัพพัคคีย์ทําโรงภตัรให้อากลู]

เต กิร วิหาเรปิ คาเมปิ ภตฺตคฺคำ อากุลำ กโรนฺตา วิจรนฺติ.

อเถกทิวสำ คาเม ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา อาคเต ทหเร จ สามเณเร จ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ “กีทิสำ อาวุโส ภตฺตคฺคำ -อิติ.

“ภนฺเต มา ปุจฺฉิตฺถ, ฉพฺพคฺคิยา ‘มยเมว พฺยตฺตา มยำ ปณฺฑิตา อิเม ปหริตฺวา สีเส กจวรำ อากิริตฺวา นีหริสฺสาม -อิติ วตฺวา 
อมฺเห ปิฏฺฐิยำ คเหตฺวา กจวรำ โอกิรนฺตา ภตฺตคฺคำ อากุลำ กรึสุ -อิติ.

ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ลกัษณะบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิต]

สตฺถา “นาหำ ภิกฺขเว พหุำ ภาสิตฺวา ปเร วิเหฐยมานำ ‘ปณฺฑิโตติ วทามิ,  เขมินำ ปน อเวรำ อภยเมว ปณฺฑิตำ วทามิ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“น เตน ปณฺฑิโต โหติ, ยาวตา พหุ ภาสติ; 
เขมี อเวรี อภโย ‘ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยาวตา -อิติ: ยตฺตเกน การเณน สงฺฆมชฺฌาทีสุ พหุำ กเถติ, น เตน ปณฺฑิโต นาม โหติ; 
โย ปน สยำ เขมี ปญฺจนฺนำ เวรานำ อภาเวน อเวรี นิพฺภโย, ตำ๑ อาคมฺม มหาชนสฺส ภยำ น โหติ; โส ปณฺฑิโต นาม -อิติ อตฺโถ -อิติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ.

๑ ม. สี. ยุ. ยำ วา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๓  • ๓. เอกุทานตฺเถรวตฺถุ. • ๓. เอกุทานตฺเถรวตฺถุ.

๓. เอกุทานตฺเถรวตฺถุ.
“น ตาวตา ธมฺมธโร -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกุทานตฺเถรนฺนาม ขีณาสวำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเทวดาให้สาธุการแก่เทศนาของพระเถระ]

โส กิร เอกโกว เอกสฺมึ วนสณฺเฑ วิหรติ.

เอกเมวสฺส อุทานำ ปคุณำ

“อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต 
มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต 
โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน 
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต -อิติ.

โส กิร อุโปสถทิวเส สยเมว ธมฺมสฺสวนำ โฆเสตฺวา อิมำ คาถำ วทติ.

ปฐวีอุทฺริยนสทฺโท วิย เทวตานำ สาธุการสทฺโท โหติ.

อเถกสฺมึ อุโปสถทิวเส ปญฺจปญฺจสตปริวารา เทฺว เตปิฏกา ภิกฺขู ตสฺส วสนฏฺฐานำ อคมำสุ.

โส เต ทิสฺวาว ตุฏฺฐมานโส “สาธุ โว กตำ อิธาคจฺฉนฺเตหิ, อชฺช มยำ ตุมฺหากำ สนฺติเก ธมฺมำ สุณิสฺสาม -อิติ อาห.

“อตฺถิ ปน อาวุโส อิธ ธมฺมำ โสตาโร -อิติ.

“อตฺถิ ภนฺเต, อยำ วนสณฺโฑ ธมฺมสฺสวนทวิเส เทวตานำ สาธุการสทฺเทน เอกนินฺนาโท โหติ -อิติ.

[พวกเทวดาไม่ให้สาธุการแก่เทศนาของภิกษุ ๒ รูป]

เตสุ เอโก เตปิฏกตฺเถโร ธมฺมำ โอสาเรสิ, เอโก กเถสิ.

เอกเทวตาปิ สาธุการำ น อทาสิ.

เต อาหำสุ “ตวฺำ อาวุโส ‘ธมฺมสฺสวนทิวเส อิมสฺมึ วนสณฺเฑ เทวตา มหนฺเตน สทฺเทน สาธุการำ เทนฺตีติ วเทสิ, กินฺนาเมตำ -อติิ.

“ภนฺเต อญฺเญสุ ทิวเสสุ เอวำ โหติ, อชชฺ ปน น ชานามิ ‘กิเมตนฺติ. 

“เตนหิ อาวุโส ตฺวำ ตาว ธมฺมำ กเถหิ -อิติ.

โส วีชนึ คเหตฺวา อาสเน นิสินฺโน ตเมว คาถำ วเทสิ.

เทวตา มหนฺเตน สทฺเทน สาธุการมกำสุ.

[พวกภกิษุติเตียนเทวดา]

อถ เนสำ ปริวารภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “อิมสฺมึ วนสณฺเฑ เทวตา มุโขโลกเนน สาธุการำ ททนฺติ.  เตปิฏกภิกฺขูสุ เอตฺตกำ ภณนฺเตสุปิ, 
กิญฺจิ ปสำสนมตฺตำปิ อวตฺวา, เอเกน มหลฺลกตฺเถเรน เอกคาถาย กถิตาย, มหาสทฺเทน สาธุการำ ททนฺติ -อิติ.

เต วิหารำปิ คนฺตฺวา สตฺถุ ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๔  • ๓. เอกุทานตฺเถรวตฺถุ. • [ลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม]

[ลกัษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม]

สตฺถา “นาหำ ภิกฺขเว, โย พหุำ อุคฺคณฺหาติ วา ภาสติ วา, ตำ ‘ธมฺมธโรติ วทามิ; โย ปน เอกำปิ คาถำ อุคฺคณฺหิตฺวา สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ, 
อยำ ธมฺมธโร นาม -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“น ตาวตา ธมฺมธโร, ยาวตา พหุ ภาสติ; 
โย จ อปฺปํปิ สุตฺวาน ธมฺมำ กาเยน ปสฺสติ, 
ส เว ธมฺมธโร โหติ, โย ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยาวตา -อิติ: ยตฺตเกน อุคฺคหณ ธารณ วาจนาทินา การเณน พหุำ ภาสติ, ตาวตา ตตฺตเกน ธมฺมธโร น โหติ, 
วำสานุรกฺขโก ปเวณิปาลโก นาม โหติ.

อปฺปํปิ -อิติ: โย ปน อปฺปมตฺตกำปิ สุตฺวา ธมฺมมนฺวาย อตฺถมนฺวาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน หุตฺวา 
นามกาเยน ทุกฺขาทีนิ ปริชานนฺโต จตุสจฺจธมฺมำ ปสฺสติ,  ส เว ธมฺมธโร โหติ.

โย ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ -อิติ: โยปิ อารทฺธวิริโย หุตฺวา “อชฺช อชฺเชว -อิติ ปฏิเวธำ อากงฺขนฺโต ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ, อยำปิ ธมฺมธโรเยว -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เอกุทานตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๕  • ๔. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. • ๔. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.

๔. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.
“น เตน เถโร โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภิกษุเห็นพระเถระเข้าใจวา่เป็นสามเณร]

เอกทิวสญฺหิ, ตสฺมึ เถเร สตฺถุ อุปฏฺฐานำ คนฺตฺวา ปกฺกนฺตมตฺเต, 
ตึสมตฺตา อารญฺญกา ภิกฺขู ตำ ปสฺสนฺตาเยว อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.

สตฺถา เตสำ อรหตฺตุปนิสฺสยำ ทิสฺวา อิมำ ปญฺหำ ปุจฺฉิ “อิโต คตำ เอกำ เถรำ ปสฺสถ -อิติ.

“น ปสฺสาม ภนฺเต -อิติ.

“นนุ ทิฏฺโฐ โส -อิติ.๑

“เอกำ ภนฺเต สามเณรำ ปสฺสิมฺหา -อิติ.

“น โส ภิกฺขเว สามเณโร, เถโร เอโส -อิติ.

“อติวิย ขุทฺทโก ภนฺเต -อิติ.

[ลกัษณะเถระและมิใช่เถระ]

“นาหำ ภิกฺขเว มหลฺลกภาเวน เถราสเน นิสินฺนมตฺตเกน ‘เถโรติ วทามิ, โย ปน สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌิตฺวา มหาชนสฺส อหึสกภาเว ฐิโต, 
อยำ เถโร นาม -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“น เตน เถโร๒ โหติ, เยนสฺส ปลิตำ สิโร, 
ปริปกฺโก วโย ตสฺส, ‘โมฆชิณฺโณติ วุจฺจติ;
“ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ อหึสา สญฺญโม ทโม, 
ส เว วนฺตมโล ธีโร, โส ‘เถโรติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปริปกฺโก -อิติ: ปริณโต๓ วุฑฺฒภาวำ ปตฺโต -อิติ อตฺโถ.

โมฆชิณฺโณ -อิติ: อนฺโต เถรกรณานำ ธมฺมานำ อภาเวน ตุจฺฉชิณฺโณ นาม.

สจฺจญฺจ -อิติ: ยมฺหิ ปน ปุคฺคเล โสฬสหากาเรหิ ปฏิวิทฺธตฺตา จตุพฺพิธสจฺจำ ญาเณน สจฺฉิกตตฺตา นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม จ อตฺถิ.

อหึสา -อิติ อหึสนภาเวน๔ เทสนามตฺตเมตำ.  “ยมฺหิ ปน จตุพฺพิธาปิ อปฺปมญฺญาภาวนา อตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

สญฺญโม ทโม -อิติ: สีลญฺเจว อินฺทฺริยสำวโร จ.

๑ สี. ยุ. ทิฏฺโฐ โว -อิติ.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร “โส -อิติ อตฺถิ.
๓ สี. ยุ. ปริชิณฺณวุฑฺฒิภาวปตฺโต.
๔ อติเรกปทำ วิย ขายติ. อถ วา “อหึสนภาโว -อิติ ภวิตพฺพำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๖  • ๔. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

วนฺตมโล -อิติ: มคฺคญาเณน นีหตมโล.

ธีโร -อิติ: ธิติสมฺปนฺโน.

เถโร -อิติ: โส อิเมหิ ถิรภาวกรเณหิ สมนฺนาคตตฺตา ‘เถโร -อิติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๗  • ๕. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. • ๕. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๕. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
“น วากฺกรณมตฺเตน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระบางพวกอยากได้ลาภสักการะ]

เอกสฺมึ หิ สมเย ทหเร จ สามเณเร จ อตฺตโน ธมฺมาจริยานำเยว จีวรรชนาทีนิ เวยฺยาวจฺจานิ กโรนฺเต ทิสฺวา เอกจฺเจ เถรา จินฺตยึสุ 
“มยำปิ พฺยญฺชนสมเย กุสลา, อมฺหากเมว กิญฺจิ นตฺถิ;   ยนฺนูน มยำ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา เอวำ วเทยฺยาม 
‘ภนฺเต มยำ พฺยญฺชนสมเย กุสลา, ‘อญฺเญสำ สนฺติเก ธมฺมำ อุคฺคณฺหิตฺวาปิ อิเมสำ สนฺติเก อโสเธตฺวา มา สชฺฌายิตฺถาติ 
ทหรสามเณเร อาณาเปถาติ, เอวำ หิ อมฺหากำ ลาภสกฺกาโร วฑฺฒิสฺสติ -อิติ.

เต สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ตถา วทึสุ.

สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา “อิมสฺมึ สาสเน ปเวณิวเสเนว เอวำ วตฺตุำ ลภติ, อิเม ปน ลาภสกฺการนิสฺสิตา -อิติ๑ ญตฺวา 
“อหำ ตุมฺเห วากฺกรณมตฺเตน “สาธุรูปาติ น วทามิ, ยสฺส ปเนเต อิสฺสาทโย ธมฺมา อรหตฺตมคฺเคน สมุจฺฉินฺนา, เอโสเอว สาธุรูโปติ 
วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“น วากฺกรณมตฺเตน วณฺณโปกฺขรตาย วา 
สาธุรูโป นโร โหติ อิสฺสุกี มจฺฉรี สโฐ,
ยสฺส เจตำ สมุจฺฉินฺนำ มูลฆจฺฉำ สมูหตำ, 
ส วนฺตโทโส เมธาวี ‘สาธุรูโปติ วุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “น วากฺกรณมตฺเตน -อิติ: วจีกรณมตฺเตน ลกฺขณสมฺปนฺนวจนมตฺเตน.

วณฺณโปกฺขรตาย วา -อิติ: สรีรวณฺณสมฺปนฺนมนาปภาเวน.

นโรติ: เอตฺตเกเนว การเณน ปรลาภาทีสุ อิสฺสามนโก ปญฺจวิเธน มจฺเฉเรน สมนฺนาคโต เกราฏิกปกฺขภชเนน สโฐ นโร 
สาธุรูโป นาม น โหติ.

ยสฺส เจตำ -อิติ: ยสฺส จ ปุคฺคลสฺส เอตำ อิสฺสาทิโทสชาตำ อรหตฺตมคฺคญาเณน สมุจฺฉินฺนำ มูลฆาตำ กตฺวา สมูหตำ, 
โส วนฺตโทโส ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต ‘สาธุรูโปติ วุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. อาคจฺเฉยยฺาถ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๘  • ๖. หตฺถกวตถฺุ. • ๖. หตถฺกวตฺถุ.

๖. หตฺถกวตฺถุ.
“น มุณฺฑเกน สมโณติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต หตฺถกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระหัตถกะพูดอวดดี]

โส กิร วาทกฺขิตฺโต “ตุมฺเห อสุกเวลาย อสุกฏฺฐานำ นาม คจฺเฉยฺยาถ,๑ วาทำ กริสฺสาม -อิติ วตฺวา ปุเรตรเมว ตตฺถ คนฺตฺวา 
“ปสฺสถ, ติตฺถิยา มม ภเยน น อาคตา, เอเสว เนสำ ปราชโยติอาทีนิ วตฺวา วาทกฺขิตฺโต อญฺเญนญฺญำ ปฏิจรนฺโต วิจรติ.

[ลกัษณะสมณะและผู้มิใช่สมณะ]

สตฺถา “หตฺถโก กิร เอวำ กโรติ -อิติ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตฺวำ หตฺถก เอวำ กโรสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ -อิติ วุตฺเต, 
“กสฺมา เอวำ กโรสิ? เอวรูปํ หิ มุสาวาทำ กโรนฺโต สีสมุณฺฑนาทิมตฺเตเนว๒ สมโณ นาม น โหติ; 
โย ปน อณูนิ วา ถูลานิ วา ปาปานิ สเมตฺวา ฐิโต, อยเมว สมโณติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“น มุณฺฑเกน สมโณ อพฺพโต อลิกำ ภณำ, 
อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน สมโณ กึ ภวิสฺสติ:
โย จ สเมติ ปาปานิ อณุำถูลานิ สพฺพโส, 
สมิตตฺตา หิ ปาปานำ ‘สมโณติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มุณฺฑเกน -อิติ: สีสมุณฺฑมตฺเตน.

อพฺพโตติ: สีลวเตน จ ธุตงฺควเตน จ วิรหิโต.

อลิกำ ภณำ -อิติ: มุสาวาทำ ภณนฺโต อปฺปตฺเตสุ อารมฺมเณสุ อิจฺฉาย ปตฺเตสุ จ โลเภน สมนฺนาคโต สมโณ นาม กึ ภวิสฺสติ. 

สเมติ -อิติ: โย จ ปริตฺตานิ วา มหนฺตานิ วา ปาปานิ วูปสเมติ, โส เตสำ สมิตตฺตา ‘สมโณติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

หตฺถกวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. อาคจฺเฉยยฺาถ.
๒ สี. ยุ. สีสมุณฺฑนาทินา วิจรณมตฺเตน.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๔๙  • ๗. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ. • ๗. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.

๗. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
“น เตน ภิกฺขุ โส โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ พฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์อยากให้พระศาสดาเรยีกตนว่าภกิษุ]

โส กิร พาหิรสมเย ปพฺพชิตฺวา ภิกฺขำ จรนฺโต จินฺเตสิ “สมโณ โคตโม อตฺตโน สาวเก ภิกฺขาย จรนฺเต ‘ภิกฺขูติ วทติ, 
มำปิ ‘ภิกฺขูติ วตฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “โภ โคตม อหำปิ ภิกฺขำ จริตฺวา ชีวามิ, มำปิ ‘ภิกฺขูติ วเทหิ -อิติ อาห.

[ลักษณะภิกษุและผู้มิใช่ภิกษุ]

อถ นำ สตฺถา “นาหำ พฺราหฺมณ ภิกฺขนมตฺเตน ‘ภิกฺขูติ วทามิ,  น หิ วิสำ ธมฺมำ สมาทาย วตฺตนฺโต ภิกฺขุ นาม โหติ; 
โย ปน สพฺพสงฺขาเร สงฺขาย จรติ, โส ภิกฺขุ นาม -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“น เตน ภิกฺขุ โส โหติ ยาวตา ภิกฺขเต ปเร, 
วิสำ ธมฺมำ สมาทาย ภิกฺขุ โหติ น ตาวตา;
โยธ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ วาเหตฺวา๑ พฺรหฺมจริยวา 
สงฺขาย โลเก จรติ, ส เว ‘ภิกฺขูติ วุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยาวตา -อิติ: ยตฺตเกน ปเร ภิกฺขติ, เตน ภิกฺขนมตฺเตน ภิกฺขุ นาม น โหติ.

วิสำ -อิติ: วิสมำ ธมฺมำ วิสคนฺธำ วา กายกมฺมาทิกำ ธมฺมำ สมาทาย จรนฺโต ภิกฺขุ นาม น โหติ.

โยธ -อิติ: โย อิธ สาสเน อุภยำเปตำ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ มคฺคพฺรหฺมจริเยน วาเหตฺวา ปนุทิตฺวา พฺรหฺมจริยวา โหติ.

สงฺขาย -อิติ: ญาเณน.

โลเก -อิติ: ขนฺธาทิโลเก “อิเม อชฺฌตฺติกา ขนฺธา, อิเม พาหิรา -อิติ เอวำ สพฺเพปิ ธมฺเม ชานิตฺวา จรติ, 
โส เตน ญาเณน กิเลสานำ ภินฺนตฺตา ‘ภิกฺขุ -อิติ วุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. พาหิตฺวา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๐  • ๘. ติตถฺิยวตฺถุ. • ๘. ติตฺถิยวตฺถุ.

๘. ติตฺถิยวตฺถุ.
“น โมเนน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติตฺถิเย อารพฺภ กเถสิ.

[เหตุท่ีทรงอนุญาตอนุโมทนากถา]

เต กิร ภุตฺตฏฺฐาเนสุ มนุสฺสานำ อนุโมทนำ กตฺวา, “เขมำ โหตุ, สุขำ โหตุ, อายุ วฑฺฒตุ; อสุกฏฺฐาเน นาม กลลำ อตฺถิ, 
อสุกฏฺฐาเน นาม กณฺฏโก อตฺถิ, เอวรูปํ ฐานำ คนฺตุำ น วฏฺฏตีติอาทินา นเยน มงฺคลำ วตฺวา ปกฺกมนฺติ.

ภิกฺขู ปน ปฐมโพธิยำ อนุโมทนาทีนำ อนนุญฺญาตกาเล ภตฺตคฺเค มนุสฺสานำ อนุโมทนำ อกตฺวาว ปกฺกมนฺติ.

มนุสฺสา “มยำ ติตฺถิยานำ สนฺติกา มงฺคลำ สุณาม, ภทนฺตา ปน ตุณฺหีภูตาว ปกฺกมนฺติ -อิติ อุชฺฌายึสุ.

ภิกฺขู ตมตฺถำ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

สตฺถา “ภิกฺขเว อิโต ปฏฺฐาย ภตฺตคฺคาทีสุ ยถาสุขำ อนุโมทนำ กโรถ, อุปนิสินฺนกถำ กเถถ -อิติ อนุชานิ.

เต ตถา กรึสุ.

[พวกเดยีรถยี์ติเตียนพุทธสาวก]

มนุสฺสา อนุโมทนาทีนิ สุณนฺตา อุสฺสาหปฺปตฺตา ภิกฺขู นิมนฺเตตฺวา สกฺการำ กโรนฺตา วิจรนฺติ.

ติตฺถิยา “มยำ มุนิโน โมนำ กโรม, สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ภตฺตคฺคาทีสุ มหากถำ กเถนฺตา วิจรนฺติ -อิติ อุชฺฌายึสุ.

[ลกัษณะมุนีและผู้ไม่ใช่มุนี]

สตฺถา ตมตฺถำ สุตฺวา “นาหำ ภิกฺขเว ตุณฺหีภาวมตฺเตน ‘มุนีติ วทามิ;  เอกจฺเจ หิ อชานนฺตา น กเถนฺติ, เอกจฺเจ อวิสารทตาย, 
เอกจฺเจ ‘มา โน อิมำ อติสยตฺถำ อญฺเญ ชานึสูติ มจฺเฉเรน; ตสฺมา น โมนมตฺเตน มุนิ โหติ, ปาปวูปสมเนน ปน มุนิ นาม โหติ -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“น โมเนน มุนิ โหติ มุฬฺหรูโป อวิทฺทสุ, 
โย จ ตุลำว ปคฺคยฺห วรมาทาย ปณฺฑิโต 
ปาปานิ ปริวชฺเชติ, ส มุนิ, เตน โส มุนิ; 
โย มุนาติ อุโภ โลเก, มุนิ เตน ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “น โมเนน -อิติ: กามำ หิ โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาเตน มคฺคญาณโมเนน มุนิ นาม โหติ, อิธ ปน ตุณฺหีภาวำ สนฺธาย “โมเนน -อิติ วุตฺตำ.

มุฬฺหรูโปติ: ตุจฺฉรูโป.

อวิทฺทสุ -อิติ: อวิญฺญู. 
“เอวรูโป หิ ตุณฺหีภูโตปิ มุนิ นาม น โหติ;  อถวา, โมเนยฺยมุนิ นาม น โหติ, ตุจฺฉสภาโว ปน อญฺญาณี จ โหติ -อิติ อตฺโถ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๑  • ๘. ติตถฺิยวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

โย จ ตุลำว ปคฺคยฺหาติ: ยถา หิ ตุลำ คเหตฺวา ฐิโต, อติเรกญฺเจ โหติ, หรติ, อูนกญฺเจ โหติ, ปกฺขิปติ; 
เอวเมว โย อติเรกำ หรนฺโต วิย ปาปํ หรติ ปริวชฺเชติ  อูนกำ ปกฺขิปนฺโต วิย กุสลำ ปริปูเรติ; 
เอวญฺจ ปน กโรนฺโต สีลสมาธิปญฺญาวิมุตฺติวิมุตฺติญาณทสฺสนสงฺขาตำ วรำ อุตฺตมเมว อาทาย ปาปานิ อกุสลกมฺมานิ ปริวชฺเชติ.

ส มุนิ -อิติ: โส มุนิ นาม -อิติ อตฺโถ.

เตน โส มุนิ -อิติ: “กสฺมา ปน โส มุนิ -อิติ เจ;  ยำ เหฏฺฐา วุตฺตการณำ, เตน โส มุนิ -อิติ อตฺโถ.

โย มุนาติ อุโภ โลเก -อิติ: โย ปุคฺคโล อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ตุลำ อาโรเปตฺวา มินนฺโต วิย 
“อิเม อชฺฌตฺติกา ขนฺธา, อิเม พาหิราติอาทินา นเยน อิเม อุโภ อตฺเถ มุนาติ.

มุนิ เตน ปวุจฺจติ -อิติ: เตน การเณน ‘มุนิ -อิติ ปวุจฺจติ เอว -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ติตฺถิยวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๒  • ๙. อริยพาลิสิกวตฺถุ. • ๙. อริยพาลิสิกวตฺถุ.

๙. อริยพาลิสิกวตฺถุ.
“น เตน อริโย โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อริยำ นาม พาลิสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พรานเบ็ดต้องการให้พระศาสดาตรัสเรยีกตนว่าอริยะ]

เอกทิวสำ หิ สตฺถา ตสฺส โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา 
สาวตฺถิยา อุตฺตรทฺวารคาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตโต อาคจฺฉติ.

ตสฺมึ ขเณ โส พาลิสิโก พลิเสน มจฺเฉ คณฺหนฺโต พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ทิสฺวา พลิสยฏฺฐึ ฉฑฺเฑตฺวา อฏฺฐาสิ.

สตฺถา ตสฺส อวิทูเร ฐาเน นิวตฺติตฺวา ฐิโต “ตฺวำ กินฺนาโม, ตฺวำ กึนาโม -อิติ สารีปุตฺตตฺเถราทีนำ นามานิ ปุจฺฉิ.

เตปิ “อหำ สารีปุตฺโต, อหำ โมคฺคลฺลาโนติ อตฺตโน อตฺตโน นามานิ กถยึสุ.

พาลิสิโก จินฺเตสิ “สตฺถา สพฺเพสำ นามานิ ปุจฺฉติ, มมาปิ นามำ ปุจฺฉิสฺสติ มญฺเญ -อิติ.

[ลกัษณะผู้เป็นอริยะและไม่ใช่อริยะ]

สตฺถา ตสฺส อิจฺฉำ ญตฺวา “อุปาสก ตฺวำ โก นาม -อิติ๑ ปุจฺฉิตฺวา, “อหำ ภนฺเต อริโย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น อุปาสก ตาทิโส ปาณาติปาตี อริโย นาม โหติ, อริโย ปน มหาชนสฺส อวิหึสนภาเว ฐิโตติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“น เตน อริโย โหติ เยน ปาณานิ หึสติ; 
อหึสา สพฺพปาณานำ ‘อริโยติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อหึสา -อิติ: อหึสเนน.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “เยน ปาณานิ หึสติ, น เตน การเณน อริโย โหติ; 
โย ปน สพฺพปาณานำ ปาณิอาทินา อหึสเนน เมตฺตาทิภาวนาย ปติฏฺฐิตตฺตา หึสโต อารา ฐิโต, อยำ ‘อริโยติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พาลิสิโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

อริยพาลิสิกวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. นาโมติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๓  • ๑๐. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. • ๑๐. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๑๐. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
“น สีลพฺพตมตฺเตน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล สีลาทิสมฺปนฺเน ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ยงัไม่สิ้นกิเลส ก็อยา่ประมาทในคุณธรรมท่ีมี]

เตสุ กิร เอกจฺจานำ เอวำ อโหสิ “มยำ สมฺปนฺนสีลา, มยำ ธุตงฺคธรา, มยำ พหุสฺสุตา, มยำ ปนฺตเสนาสนวาสิโน, มยำ ฌานลาภิโน๑, 
น อมฺหากำ อรหตฺตำ ทุลฺลภำ, อิจฺฉิตทิวเสเยว อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสาม -อิติ.

เยปิ ตตฺถ อนาคามิโน, เตสำปิ เอตทโหสิ “น อมฺหากำ อิทานิ อรหตฺตำ ทุลฺลภำ -อิติ.

เต สพฺเพปิ เอกทิวสำ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺนา “อปิ นุโข โว๒ ภิกฺขเว ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปตฺตำ -อิติ สตฺถารา ปุฏฺฐา 
เอวมาหำสุ “ภนฺเต มยำ เอวรูปา จ เอวรูปา จ; ตสฺมา ‘อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณเยว อรหตฺตำ ปตฺตุำ สมตฺถมฺหาติ จินฺเตตฺวา วิหราม -อิติ.

สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา “ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม ปริสุทฺธสีลาทิมตฺตเกน วา อนาคามิสุขมตฺตเกน วา ‘อปฺปกำ โน ภวทุกฺ  ขนฺ  ติ ทฏฺฐุำ น วฏฺฏติ, 
อาสวกฺขยำ ปน อปฺปตฺวา ‘สุขิโตมฺหีติ จิตฺตำ น อุปฺปาเทตพฺพำ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“น สีลพฺพตมตฺเตน พาหุสจฺเจน วา ปน 
อถวา สมาธิลาเภน วิวิตฺตสยเนน วา 
‘ผุสามิ เนกฺขมฺมสุขำ อปุถุชฺชนเสวิตำ’ 
ภิกฺขุ วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สีลพฺพตมตฺเตน -อิติ: จตุปาริสุทฺธิสีลมตฺเตน วา เตรสธุตงฺคคุณมตฺเตน วา.

พาหุสจฺเจน วา -อิติ: ติณฺณำ ปิฏกานำ อุคฺคหิตมตฺเตน วา.

สมาธิลาเภน -อิติ: อฏฺฐสมาปตฺติลาเภน วา.

เนกฺขมฺมสุขำ -อิติ: อนาคามิสุขำ.  ตสฺมา ‘อนาคามิสุขำ ผุสามิ -อิติ เอตฺตกมตฺเตน วา.

อปุถุชฺชนเสวิตำ -อิติ: ปุถุชฺชเนหิ อเสวิตำ อริเยหิ เสวิตเมว.

ภิกฺขุ -อิติ: เตสำ อญฺญตรมาลปนฺโต อาห.

วิสฺสาสมาปาทิ -อิติ: วิสฺสาสำ น อาปชฺเชยฺย.

อิทำ วุตฺตำ โหติ “ภิกฺขุ,  อิมินา สมฺปนฺนสีลาทิภาวมตฺตเกเนว 
‘มยฺหำ ภโว อปฺปโก ปริตฺตโกติ อาสวกฺขยสงฺขาตำ อรหตฺตำ อปฺปตฺโต หุตฺวา ภิกฺขุ นาม วิสฺสาสำ น อาปชฺเชยฺย;  
ยถา หิ อปฺปมตฺตโกปิ คูโถ ทุคฺคนฺโธ, เอวำ อปฺปมตฺตโกปิ ภโว ทุกฺโข -อิติ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

๑ สี. ยุ. ฌานาภญิฺญายาลาภิโน.
๒ สี. ยุ. “โวติ นตฺถิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๔  • ๑๐. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

ธมฺมฏฺฐวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

เอกูนวีสติโม วคฺโค.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๕  • ๒๐. มคฺควคฺควณฺณนา • ๒๐. มคฺควคฺควณฺณนา

๒๐. มคฺควคฺควณฺณนา  



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๖  • ๑. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. • ๑. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

๑. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
“มคฺคานฏฺฐงฺคิโกติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุพูดถึงทางท่ีตนเท่ียวไป]

เต กิร, สตฺถริ ชนปทจาริกำ จริตฺวา ปุน สาวตฺถิมาคเต, อุปฏฺฐานสาลายำ นิสีทิตฺวา “อสุกคามโต อสุกคามสฺส มคฺโค สโม, 
อสุกคามสฺส มคฺโค วิสโม, สสกฺขโร, อสกฺขโรติอาทินา นเยน อตฺตนา๑ วิจริตมคฺคำ อารพฺภ มคฺคกถำ กเถสุำ.

[อริยมรรคเป็นทางให้พ้นทุกข์]

สตฺถา เตสำ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ตำ ฐานำ อาคนฺตฺวา ปญฺญตฺตาสเน นิสินฺโน “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ 
ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, “ภิกฺขเว อยำ พาหิรกมคฺโค, ภิกฺขุนา นาม อริยมคฺเค กมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ, 
เอวำ กโรนฺโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“มคฺคานฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ สจฺจานำ จตุโร ปทา, 
วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานำ ทิปทานญฺจ จกฺขุมา;
เอเสว มคฺโค นตฺถญฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา, 
เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปโมหนำ๒,
เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺตำ กริสฺสถ; 
อกฺขาโต โว๓ มยา มคฺโค อญฺญาย สลฺลสตฺถนำ
ตุมฺเหหิ กิจฺจำ อาตปฺปํ, อกฺขาตาโร ตถาคตา, 
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มคฺคานฏฺฐงฺคิโกติ: ชงฺฆมคฺคาทโย วา โหนฺตุ ทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิคตมคฺคา วา.  
สพฺเพสำปิ มคฺคานำ สมฺมาทิฏฺฐิอาทีหิ อฏฐฺหิ องฺเคหิ มจิฺฉาทิฏฺฐิอาทีนำ อฏฺฐนฺนำ ปหานกโร๔ นิโรธมารมฺมณำ กตฺวา 
จตูสุปิ สจฺเจสุ ทุกฺขปริชานนาทิกิจฺจำ สาธยมาโน อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เสฏฺโฐ อุตตฺโม.

| สจฺจานำ จตุโร ปทา -อิติ:  “สจฺจำ ภเณ, น กุชฺเฌยฺย -อิติ อาคตำ วจีสจฺจำ วา โหตุ 
“สจฺโจ พฺราหฺมโณ, สจฺโจ ขตฺติโยติอาทิเภทำ สมฺมติสจฺจำ วา  “อิทเมว สจฺจำ, โมฆมญฺญำ -อิติ๕ ทิฏฺฐิสจฺจำ วา 
“ทุกฺขำ อริยสจฺจนฺติอาทิเภทำ ปรมตฺถสจฺจำ วา, 

สพฺเพสำปิ อิเมสำ สจจฺานำ ปริชานิตพฺพตฺเถน ปหาตพพฺตฺเถน สจฺฉิกาตพฺพตฺเถน ภาเวตพฺพตฺเถน เอกปฺปฏิเวธนตฺเถน จ 
ตถปฺปฏิเวธนตฺเถน จ “ทุกฺขำ อริยสจฺจนฺติอาทโย จตุโร ปทา เสฏฺฐา นาม. |

๑ สี. ม. ยุ. อตฺตโน. 
๒ สี. ม. ยุ. มารสฺเสตำ ปโมหนำ.
๓ สี. ยุ. เว.
๔ สี. ม. ยุ. ปหานำ กโรนฺโต.
๕ องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑๐.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๗  • ๑. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานำ -อิติ: “ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา, วิราโค เตสำ [ธมฺมานำ] อคฺคมกฺขายติ -อิติ๑ วจนโต 
สพฺพธมฺมานำ นิพฺพานสงฺขาโต วิราโค เสฏฺโฐ.

ทิปทานญฺจ จกฺขุมา -อิติ: สพฺเพสำปิ เทวมนุสฺสาทิเภทานำ ทฺวิปทานำ ปญฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา ตถาคโตว เสฏฺโฐ.

จสทฺโท สมฺปิณฺฑนตฺโถ อรูปธมฺเม สมฺปิณฺเฑติ;  ตสฺมา อรูปธมฺมานำปิ ตถาคโต เสฏฺโฐ อุตฺตโม.

ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา -อิติ: มคฺคผลทสฺสนวิสุทฺธตฺถำ โย มยา “เสฏฺโฐติ วุตฺโต, เอเสว มคฺโค;  นตฺถญฺโญ.

เอตำ หิ -อิติ: ตสฺมา ตุมฺเห เอตเมว ปฏิปชฺชถ.

มารเสนปฺปโมหนำ -อิติ: เอตำ หิ “มารโมหนำ มารวญฺจนำ -อิติ วุจฺจติ.

ทุกฺขสฺส -อิติ สกลสฺสาปิ วฏฺฏทุกฺขสฺส อนฺตำ ปริจฺเฉทำ กริสฺสถ -อิติ อตฺโถ.

สลฺลสตฺถนำ -อติิ: 
ราคสลฺลาทีนำ สตฺถนำ นิมฺมถนำ อพฺพาหณำ เอตำ มคคฺำ มยา วินา อนุสฺสวาทีหิ อตตฺปจฺจกฺขโต ญตฺวาว อยำ มคฺโค อกฺขาโต, 
อิทานิ ตุมฺเหหิ กิเลสานำ อาตาปเนน “อาตปฺปํ -อิติ สงฺขำ คตำ ตสฺส อธิคมตฺถาย สมฺมปฺปธานวิริยำ กิจฺจำ กรณียำ, 
เกวลำ หิ อกฺขาตาโร ตถาคตา;  ตสฺมา เตหิ อกฺขาตวเสน เย ปฏิปนฺนา ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายิโน, 
เต เตภูมิกวฏฺฏสงฺขาตา มารพนฺธนา ปโมกฺขนฺติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๘.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๘  • ๒. อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. • ๒. อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

๒. อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
“สพฺเพ สงฺขารา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุเรียนกมัมัฏฐาน]

เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺเญ ฆเฏนฺตาปิ วายมนฺตาปิ อรหตฺตำ อปฺปตฺวา 
“วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคณฺหิสฺสาม -อิติ สตฺถุ สนฺติกำ อคมำสุ.

[ทางแห่งความหมดจด]

สตฺถา “กินฺนุ โข อิเมสำ สปฺปายำ -อิติ วีมำสนฺโต “อิเม กสฺสปพุทฺธกาเล วีสติวสฺสหสฺสานิ อนิจฺจลกฺขเณ อนุยุญฺชึสุ: 
ตสฺมา อนิจฺจลกฺขเณเนว เตสำ เอกำ คาถำ เทเสตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ภิกฺขเว กามภวาทีสุ สพฺเพปิ สงฺขารา หุตฺวา อภาวตฺเถน อนิจฺจาเอว -อิติ อิมำ คาถมาห

“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข, เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ สพฺเพ สงฺขารา -อิติ: “กามภวาทีสุ อุปฺปนฺนา ขนฺธา ตตฺถ ตตฺเถว นิรุชฺฌนโต อนิจฺจา -อิติ ยทา วิปสฺสนาปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ อิมสฺมึ ขนฺธปริหรณทุกฺเข นิพฺพินฺทติ.  นิพฺพินฺทนฺโต ทุกฺขปริชานนาทิวเสน สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ.

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ: วิสุทฺธตฺถาย โวทานตฺถาย เอส มคฺโค -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

ทุติยคาถายปิ เอวรูปเมว วตฺถุ.

ตทา หิ ภควา เตสำ ภิกฺขูนำ ทุกฺขลกฺขเณ กตาภิโยคภาวำ ญตฺวา “ภิกฺขเว สพฺเพปิ ขนฺธา ปฏิปีฬนตฺเถน ทุกฺขา เอว -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข, เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ทุกฺขา -อิติ: ปฏิปีฬนตฺเถน ทุกฺขา.

เสสำ ปุริมสทิสเมว.

ตติยคาถายปิ เอเสว นโย.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๕๙  • ๒. อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เกวลำ หิ เอตฺถ ภควา เตสำ ภิกฺขูนำ ปุพฺเพ อนตฺตลกฺขเณ อนุยุตฺตภาวำ ญตฺวา 
“ภิกฺขเว สพฺเพปิ ขนฺธา อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา เอว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข. เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สพฺเพ ธมฺมา -อิติ: ปญฺจกฺขนฺธาเอว อธิปฺเปตา.

อนตฺตา -อิติ: “มา ชีรนฺตุ มา มียนฺตุ -อิติ วเส วตฺเตตุำ น สกฺกา -อิติ อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา สุญฺญา อสฺสามิกา อนิสฺสรา -อิติ อตฺโถ.

เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๖๐  • ๓. ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ. • ๓. ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๓. ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“อุฏฺฐานกาลมฺหิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุประสงค์จะกราบทูลคุณท่ีตนได้]

สาวตฺถิวาสิโน กิร ปญฺจสตา กุลปุตฺตา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ อคมำสุ.

เตสุ เอโก ตตฺเถว โอหียิ.

อวเสสา อรญฺเญ สมณธมฺมำ กโรนฺตา อรหตฺตำ ปตฺวา “ปฏิลทฺธคุณำ สตฺถุ อาโรเจสฺสาม -อิติ ปุน สาวตฺถึ อคมำสุ.

เต สาวตฺถิโต โยชนมตฺเต เอกสฺมึ คามเก ปิณฺฑาย จรนฺเต ทิสฺวา เอโก อุปาสโก ยาคุภตฺตาทีหิ ปฏิมาเนตฺวา 
อนุโมทนำ สุตฺวา ปุนทิวสตฺถาย นิมนฺเตสิ.

เต ตทเหว สาวตฺถึ คนฺตฺวา ปตฺตจีวรำ ปฏิสาเมตฺวา สายณฺหสมเย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.

สตฺถา เตหิ สทฺธึ อติวิย ตุฏฺฐึ ปเวทยมาโน ปฏิสนฺถารมกาสิ.

[ความไม่รู้จักกาลให้เกิดความเดือดร้อน]

อถ เนสำ ตตฺถ โอหีโน๑ สหายภิกฺขุ จินฺเตสิ “สตฺถุ อิเมหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กโรนฺตสฺส มุขำ นปฺปโหติ, 
มยฺหำ ปน มคฺคผลาภาเวน มยา สทฺธึ น กเถติ,  อชฺเชว อรหตฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ มยา สทฺธึ กถาเปสฺสามิ -อิติ.

เตปิ ภิกฺขู “มยำ อาคมนมคฺเค เอเกน อุปาสเกน สฺวาตนาย นิมนฺติตา ปาโตว ตตฺถ คมิสฺสาม -อิติ สตฺถารำ อปโลเกสุำ.

อถ เนสำ สหายภิกฺขุ สพฺพรตฺตึ จงฺกมนฺโต นิทฺทาวเสน จงฺกมนโกฏิยำ เอกสฺมึ ปาสาณผลเก ปติ.

อูรุฏฺฐิ ภิชฺชิ.

โส มหาสทฺเทน วิรวิ.

ตสฺส เต สหายกา ภิกฺขู สทฺทำ สญฺชานิตฺวา อิโต จิโต จ อุปธาวึสุ.

เตสำ ทีปํ ชาเลตฺวา ตสฺส กตฺตพฺพกิจฺจำ กโรนฺตานำเยว, อรุโณ อุฏฺฐหิ.

เต ตำ คามำ คนฺตุำ โอกาสำ น ลภึสุ.

[ทรงแสดงชาดกในเรื่องไม่รู้จักกาล]

อถ เน สตฺถา อาห “กึ ภิกฺขเว ภิกฺขาจารคามำ น คมิตฺถ -อิติ.

เต “อาม ภนฺเต -อิติ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.

สตฺถา “น ภิกฺขเว เอส อิทาเนว ตุมฺหากำ ลาภนฺตรายำ กโรติ, ปุพฺเพปิ อกาสิเยว -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริตฺวา

๑ ยุ. โอหิโต.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๖๑  • ๓. ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ. • [ทรงแสดงชาดกในเร่ืองไม่รู้จักกาล]

“โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ, 
วรุณกฏฺฐำ ภญฺโชว๒ ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ -อิติ

ชาตกำ๒ วิตฺถาเรสิ.

ตทา กิร เต ภิกฺขู ปญฺจสตา มาณวกา อเหสุำ,  กุสีตมาณวโก อยำ ภิกฺขุ อโหสิ, อาจริโย ปน ตถาคโตว อโหสิ -อิติ.

สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ภิกฺขเว โย หิ อุฏฺฐานกาเล อุฏฺฐานำ น กโรติ อวสนฺนสงฺกปฺโป โหติ กุสีโต, 
โส ฌานาทิเภทำ วิเสสำ นาธิคจฺฉติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อุฏฺฐานกาลมฺหิ อนุฏฺฐหาโน 
ยุวา พลี อาลสิยำ อุเปโต 
สำสนฺนสงฺกปฺปมโน กุสีโต 
ปญฺญาย มคฺคำ อลโส น วินฺทติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อนุฏฺฐหาโนติ: อนุฏฺฐหนฺโต: อวายมนฺโต.

ยุวา พลี -อิติ: ปฐมโยพฺพเน ฐิโต พลสมฺปนฺโนปิ หุตฺวา.

อาลสิยำ อุเปโตติ: อลสภาวำ อุเปโต โหติ ภุตฺวา ภุตฺวา สยติ.

สำสนฺนสงฺกปฺปมโนติ: ตีหิ มิจฺฉาวิตกฺเกหิ สุฏฺฐุอวสนฺนสงฺกปฺปจิตฺโต.

กุสีโตติ: นิพฺพิริโย.

อลโสติ: โส มหาอลโส ปญฺญาย ทฏฺฐพฺพำ อริยมคฺคำ อปสฺสนฺโต น วินฺทติ น ลภติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๒ สี. ม. ยุ. วรุณกฏฺฐภญฺโชว.
๒ วรุณชาตกำ. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๓. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๑๙.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๖๒  • ๔. สูกรเปตวตฺถุ. • ๔. สูกรเปตวตฺถุ.

๔. สูกรเปตวตฺถุ.
“วาจานุรกฺขี -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สูกรเปตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นเปรต]

เอกสฺมึ หิ๑ ทิวเส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏา โอโรหนฺโต เอกสฺมึ ปเทเส สิตำ กตฺวา 
“โก นุ โข อาวุโส เหตุ สิตสฺส ปาตุกมฺมาย -อิติ๒ ลกฺขณตฺเถเรน ปุฏฺโฐ “อกาโล อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส, สตฺถุ สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -
อิติ วตฺวา ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึเยว ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เวฬุวนำ คนฺตฺวา๓ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

อถ นำ ลกฺขณตฺเถโร ตมตฺถำ ปุจฺฉิ.

โส อาห “อาวุโส อหำ เอกำ เปตำ อทฺทสำ,  ตสฺส ติคาวุตปฺปมาณำ สรีรำ,  ตำ มนุสฺสสรีรสทิสำ,  สีสำ ปน สูกรสฺส วิย, 
ตสฺส มุเข นงฺคุฏฺฐำ ชาตำ, ตโต ปุฬวา ปคฺฆรนฺติ; สฺวาหำ ‘น เม เอวรูโป สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพติ ตำ ทิสฺวา สิตำ ปาตฺวากาสึ -อิติ.

[พระศาสดาตรสัรับรอง]

สตฺถา “จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว มม สาวกา วิหรนฺติ -อิติ วตฺวา 
“อหมฺเปตำ สตฺตำ โพธิมณฺเฑเยว อทฺทสำ, ‘เย ปน เม น สทฺทเหยฺยุำ, เตสำ อหิตาย อสฺสาติ ปเรสำ อนุกมฺปาย น กเถสึ, 
อิทานิ๔ โมคฺคลฺลานำ สกฺขึ ลภิตฺวา กเถมิ, สจฺจำ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห -อิติ.  

ตำ สุตฺวา ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “กึ ปน ภนฺเต ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

สตฺถา “เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ -อิติ อตีตำ อาหริตฺวา ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถสิ:

[บุรพกรรมของสูกรเปรต]

กสฺสปพุทฺธกาเล กิเรกสฺมึ คามกาวาเส เทฺว เถรา สมคฺควาสำ วสึสุ.

เตสุ เอโก สฏฺฐิวสฺโส, เอโก เอกูนสฏฺฐิวสฺโส.

โส อิตรสฺส ปตฺตจีวรมาทาย วิจริ สามเณโร วิย สพฺพำ วตฺตปฏิวตฺตำ อกาสิ.

เตสำ เอกมาตุกุจฺฉิยำ วุตฺถภาตีนำ๕ วิย สมคฺควาสำ วสนฺตานำ, วสนฏฺฐานำ เอโก ธมฺมกถิโก อาคมิ.

ตทา จ ธมฺมสฺสวนทิวโส โหติ.

เถรา ตำ สงฺคณฺหิตฺวา “ธมฺมกถำ โน กเถหิ สปฺปุริส -อิติ อาหำสุ.

โส ธมฺมกถำ กเถสิ.

๑ สี. โส กิร เอกทิวสำ.
๒ สี. ยุ. ปาตุกมฺเม.
๓ สี. ยุ. อาคนฺตฺวา
๔ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ‘เม -อิติ อตฺถิ.
๕ สี. ม. ยุ. วุตฺถภาตูนำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๖๓  • ๔. สูกรเปตวตฺถุ. • [บุรพกรรมของสูกรเปรต]

เถรา “ธมฺมกถิโก โน ลทฺโธ -อิติ ตุฏฺฐจิตฺตา ปุนทิวเส ตมาทาย ธุรคามำ ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา ตตฺถ กตภตฺตกิจฺจา 
“อาวุโส หิยฺโย ฐิตฏฺฐานโต๑ โถกำ ธมฺมกถำ กเถหิ -อิติ มนุสฺสานำ ธมฺมำ กถาเปสุำ.

มนุสฺสา ธมฺมกถำ สุตฺวา ปุนทิวสตฺถายปิ นิมนฺตยึสุ.

เอวำ สมนฺตา ภิกฺขาจารคาเมสุ เทฺว เทฺว ทิวเส ตมาทาย ปิณฺฑาย จรึสุ.

ธมฺมกถิโก จินฺเตสิ “อิเม เทฺว อติมุทุกา, มยา อุโภเปเต ปลาเปตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร วสิตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

โส สายำ เถรุปฏฺฐานำ คนฺตฺวา ภิกฺขูนำ๒ อุฏฺฐาย คตกาเล นิวตฺติตฺวา มหาเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต กิญฺจิ วตฺตพฺพำ อตฺถิ -อิติ วตฺวา, 
“กเถหิ อาวุโส -อิติ วุตฺเต, โถกำ จินฺเตตฺวา “ภนฺเต กถา นาม มหาสาวชฺชา -อิติ วตฺวา อกเถตฺวาว ปกฺกามิ.

อนุเถรสฺสาปิ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตเถว อกาสิ.

โส ทุติยทิวเส ตเถว กตฺวา, ตติยทิวเส เตสำ อติวิย โกตุหเล อุปฺปนฺเน, มหาเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต กิญฺจิ วตฺตพฺพำ อตฺถิ, 
ตุมฺหากำ ปน สนฺติเก วตฺตุำ น วิสหามิ -อิติ วตฺวา,  เถเรน “โหตุ อาวุโส, กเถหิ -อิติ นิปฺปีฬิโต อาห 
“กึ ปน ภนฺเต อนุเถโร ตุมฺเหหิ สทฺธึ วิสภาโค -อิติ.

“สปฺปุริส กึ นาเมตำ กเถสิ,  มยำ เอกมาตุกุจฺฉิยำ วุตฺถปุตฺตา วิย, อมฺเหสุ เอเกน ลทฺธำ อิตเรนาปิ ลทฺธเมว โหติ, 
มยา เอตสฺส เอตฺตกำ กาลำ อคุโณ ทิฏฺฐปุพฺโพ นตฺถิ -อิติ.

“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

“อาม อาวุโส -อิติ.

“ภนฺเต มำ อนุเถโร เอวมาห ‘สปฺปุริส ตฺวำ กุลปุตฺโต,  
‘อยำ มหาเถโร ลชฺชี เปสโลติ เอเตน สทฺธึ สมฺโภคำ กโรนฺโต อุปปริกฺขิตฺวา กเรยฺยาสีติ.  เอวเมส มำ อาคตทิวสโต ปฏฺฐาย วเทติ -อิติ.

มหาเถโร ตำ สุตฺวาว กุทฺธมานโส ทณฺฑาภิหตำ กุลาลภาชนำ วิย ภิชฺชิ.

อิตโรปิ อุฏฺฐาย อนุเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตเถว อโวจ.

โสปิ ตเถว ภิชฺชิ.

เตสุ กิญฺจาปิ เอตฺตกำ กาลำ เอโกปิ วิสุำ ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐปุพฺโพ นาม นตฺถิ, ปุนทิวเส ปน วิสุำ ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา, 
อนุเถโร ปุเรตรำ อาคนฺตฺวา อุปฏฺฐานสาลายำ อฏฺฐาสิ, มหาเถโร ปจฺฉา อคมาสิ.๓

ตำ ทิสฺวา อนุเถโร จินฺเตสิ “กึ นุ โข อิมสฺส ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตพฺพำ อุทาหุ โน -อิติ.

โส “นทานิ ปฏิคฺคเหสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวาปิ “โหตุ, น มยา เอวรูปํ กตปุพฺพำ, มยา อตฺตโน วตฺตำ หาเปตุำ น วฏฺฏติ -อิติ 
จิตฺตำ มุทุกำ กตฺวา เถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต ปตฺตจีวรำ เทถ -อิติ อาห.

๑ ม. กถิตฏฺฐานโต ว.
๒ “ตตฺถ เทฺวเยว เถรา วสึสุ -อิติ ปพฺุเพ ทสฺสิตำ วิย อโหสิ.
๓ อาคจฺฉิ -อิติ ยุตฺตตรำ.
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อิตโร “คจฺฉ ทุพฺพินีต, น ตฺวำ มม ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตุำ ยุตฺตรูโป -อิติ อจฺฉรำ ปหริตฺวา, 
เตน “อาม ภนฺเต, อหำปิ ‘ตุมฺหากำ ปตฺตจีวรำ น ปฏิคฺคเหสฺสามีติ จินฺเตสึ -อิติ วุตฺเต, 
“อาวุโส นวก กึ ตฺวำ จินฺเตสิ ‘มม อิมสฺมึ วิหาเร โกจิ สงฺโค อตฺถิ -อิติ อาห.

อิตโรปิ “ตุมฺเห ปน ภนฺเต กิเมวำ มญฺญถ ‘มม อิมสฺมึ วิหาเร โกจิ สงฺโค อตฺถิ -อิติ, เอโส โว วิหาโร -อิติ วตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย นิกฺขมิ.

อิตโรปิ นิกฺขมิ.

เต เอกมคฺเคนาปิ อคนฺตฺวา, เอโก ปจฺฉิมทฺวาเรน มคฺคำ คณฺหิ, เอโก ปุรตฺถิมทฺวาเรน.

ธมฺมกถิโก “ภนฺเต มา เอวำ กโรถ, มา เอวำ กโรถ -อิติ วตฺวา “ติฏฺฐาวุโส -อิติ วุตฺเต, นิวตฺติ.

โส ปุนทิวเส ธุรคามำ ปวิฏฺโฐ, มนุสฺเสหิ “ภนฺเต ภทนฺตา กุหึ -อิติ วุตฺเต, “อาวุโส มา ปุจฺฉถ, 
ตุมฺหากำ กุลุปกา หิยฺโย กลหำ กตฺวา นิกฺขมึสุ, อหำ ยาจนฺโตปิ นิวตฺเตตุำ นาสกฺขึ -อิติ อาห.

เตสุ พาลา ตุณฺหี อเหสุำ,  ปณฺฑิตา ปน “อมฺเหหิ เอตฺตกำ กาลำ ภทนฺตานำ กิญฺจิ ขลิตำ นาม น ทิฏฺฐปุพฺพำ, 
เตสำ ภยำ อุปฺปชฺชมานำ อิมำ นิสฺสาย อุปฺปนฺนำ ภวิสฺสติ -อิติ โทมนสฺสปฺปตฺตา อเหสุำ.

เตปิ เถรา คตฏฺฐาเน จิตฺตสุขำ นาม น ลภึสุ.

มหาเถโร จินฺเตสิ “อโห นวกสฺส ภิกฺขุโน ภาริยำ กมฺมำ กตำ, มุหุตฺตำ ทิฏฺฐำ นาม อาคนฺตุกภิกฺขุำ อาห ‘มหาเถเรน สทฺธึ สมฺโภคำ มา อกาสิ -อิติ.

อิตโรปิ จินฺเตสิ “อโห มหาเถรสฺส ภาริยำ กมฺมำ กตำ, มุหุตฺตำ ทิฏฺฐำ นาม อาคนฺตุกภิกฺขุำ อาห ‘อิมินา สทฺธึ สมฺโภคำ มา อกาสิ -อิติ.

เตสำ เนว สชฺฌาโย น มนสิกาโร อโหสิ.

เต วสฺสสตจฺจเยน ปจฺฉิมทิสาย เอกำ วิหารำ อคมำสุ.

เตสำ เอกเมว เสนาสนำ ปาปุณิ.

มหาเถเร ปวิสิตฺวา มญฺจเก นิสินฺเน, อิตโรปิ ปาวิสิ.

มหาเถโร ตำ ทิสฺวาว สญฺชานิตฺวา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ.

อิตโรปิ มหาเถรำ สญฺชานิตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ “กเถมิ นุ โข  มา กเถมิ -อิติ จินฺเตตฺวา “น ตำ สทฺเธยฺยรูปํ -อิติ เถรำ วนฺทิตฺวา อาห 
“ภนฺเต อหำ เอตฺตกำ กาลำ ตุมฺหากำ ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา วิจรึ, อปิ นุ เม กายทฺวาราทีสุ ตุมฺเหหิ กิญฺจิ อสารุปฺปํ ทิฏฺฐปุพฺพำ -อิติ.

“น ทิฏฺฐปุพฺพำ อาวุโส -อิติ.

“อถ กสฺมา ธมฺมกถิกำ อโวจุตฺถ ‘มา เอเตน สทฺธึ สมฺโภคำ อกาสิ -อิติ.

“นาหำ อาวุโส เอวำ กเถมิ,  ตยา กิร มม อนฺตเร เอวำ วุตฺตำ -อิติ.

“อหำปิ ภนฺเต น วทามิ -อิติ.

เต ตสฺมึ ขเณ “เตน อมฺเห ภินฺทิตุกาเมน เอวำ วุตฺตำ ภวิสฺสติ -อิติ ญตฺวา อญฺญมญฺญำ อจฺจยำ เทสยึสุ.

เต วสฺสสตำ จิตฺตสฺสาทำ อลภนฺตา ตำ ทิวสำ สมคฺคา หุตฺวา “อายาม, ตำ ตโต วิหารา นิกฺกฑฺฒิสฺสาม -อิติ ปกฺกมิตฺวา 
อนุปุพฺเพน ตำ วิหารำ อคมำสุ.

ธมฺมกถิโกปิ เถเร ทิสฺวา ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตุำ อุปคญฺฉิ.
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เถรา “น ตฺวำ อิมสฺมึ วิหาเร วสิตุำ ยุตฺตรูโป -อิติ อจฺฉรำ ปหรึสุ.

โส สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺโต ตาวเทว นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.

อถ นำ วีสติวสฺสสหสฺสานิ กโต สมณธมฺโม สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ.

ตโต จวิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺโต เอกำ พุทฺธนฺตรำ ปจิตฺวา อิทานิ คิชฺฌกูเฏ วุตฺตปฺปกาเรน อตฺตภาเวน ทุกฺขำ อนุโภติ.

[พระศาสดาตรสัพระธรรมเทศนา]

สตฺถา อิทำ ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ อาหริตฺวา “ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม กายาทีหิ อุปสนฺตรูเปน ภวิตพฺพำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“วาจานุรกฺขี มนสา สุสำวุโต 
กาเยน จ อกุสลำ น กยิรา 
เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย 
อาราธเย มคฺคมิสิปฺปเวทิตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ “จตุนฺนำ วจีทุจฺจริตานำ วชฺชเนน วาจานุรกฺขี, อภิชฺฌาทีนำ อนุปฺปาทเนน มนสา สุฏฺฐุ สำวุโต, 
ปาณาติปาตาทโย ปชหนฺโต กาเยน จ อกุสลำ น กยิรา, เอวำ๑ เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย; 
เอวำ วิโสเธนฺโต หิ สีลกฺขนฺธาทีนำ เอสเกหิ พุทฺธาทีหิ อิสีหิ ปเวทิตำ อฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ อาราเธยฺย -อิติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

สูกรเปตวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. “เอวำ -อิติ นตถฺิ.
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๕. โปฐิลตฺเถรวตฺถุ.
“โยคา เว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โปฐิลำ นาม เถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[รู้มากแต่เอาตัวไมร่อด]

โส กิร สตฺตนฺนำ พุทฺธานำ สาสเน เตปิฏโก ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ธมฺมำ วาเจสิ.

สตฺถา จินฺเตสิ “อิมสฺส ภิกฺขุโน ‘อตฺตโน ทุกฺขนิสฺสรณำ กริสฺสามิ -อิติ จิตฺตำปิ นตฺถิ, สำเวเชสฺสามิ นำ -อิติ.

ตโต ปฏฺฐาย ตำ เถรำ อตฺตโน อุปฏฺฐานำ อาคตกาเล “เอหิ ตุจฺฉโปฐิล,  นิสีท ตุจฺฉโปฐิล,  ยาหิ ตุจฺฉโปฐิล -อิติ วเทติ, 
อุฏฺฐาย คตกาเลปิ “ตุจฺฉโปฐิโล คโตติ วเทติ.

โส จินฺเตสิ “อหำ สาฏฺฐกถานิ ตีณิ ปิฏกานิ ธาเรมิ, ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อฏฺฐารส มหาคเณ ธมฺมำ วาเจมิ, 
อถ จ ปน มำ สตฺถา อภิกฺขณำ ‘ตุจฺฉโปฐิลาติ วเทติ, อทฺธา มำ สตฺถา ฌานาทีนำ อภาเวน เอวำ วเทติ -อิติ.

โส อุปฺปนฺนสำเวโค “อรญฺญำ อิทานิ ปวิสิตฺวา สมณธมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ สยเมว ปตฺตจีวรำ สำวิทหิตฺวา 
ปจฺจูสกาเล สพฺพปจฺฉา ธมฺมำ อุคฺคณฺหิตฺวา๑ นิกฺขมนฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ นิกฺขมิ.

ปริเวเณ นิสีทิตฺวา สชฺฌายนฺตา ตำ “อาจริโยติ น สลฺลกฺเขสุำ.

โส วีสำ โยชนสตำ คนฺตวฺา,  เอกสฺมึ อรญฺญาวาเส ตึส ภิกฺขู วสนฺติ, เต อุปสงฺกมิตฺวา สงฺฆตฺเถรำ วนฺทิตฺวา 
“ภนฺเต อวสฺสโย เม โหถ -อิติ อาห.

“อาวุโส ตฺวำ ธมฺมกถิโก,  อมฺเหหิ นาม ตำ นิสฺสาย กิญฺจิ ชานิตพฺพำ ภเวยฺย, กสฺมา เอวำ วเทสิ -อิติ.

“มา ภนฺเต เอวำ กโรถ,  อวสฺสโย เม โหถ -อิติ.

[วิธีขจัดมานะของพระโปฐิละ]

เต ปน สพฺเพ ขีณาสวาว.

อถ นำ มหาเถโร “อิมสฺส อุคฺคหำ นิสฺสาย มาโน อตฺถิเยว -อิติ อนุเถรสฺส สนฺติกำ ปหิณิ.

โสปิ ตำ ตเถวาห.

อิมินา นีหาเรน สพฺเพปิ ตำ เปเสนฺตา ทิวาฏฺฐาเน นิสีทิตฺวา สูจิกมฺมำ กโรนฺตสฺส สพฺพนวกสฺส สตฺตวสฺสิกสามเณรสฺส สนฺติกำ ปหิณึสุ.

เอวมสฺส มานำ นีหรึสุ.

[พระโปฐิละหมดมานะ]

โส นีหตมาโน สามเณรสฺส สนฺติเก อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา “อวสฺสโย เม โหหิ สปฺปุริส -อิติ อาห.

“อโห อาจริย กึ นาเมตำ กเถถ, ตุมฺเห มหลฺลกา พหุสฺสุตา, ตุมฺหากำ สนฺติเก มยา กิญฺจิ การณำ ชานิตพฺพำ ภเวยฺย -อิติ.

“มา เอวำ กริ สปฺปุริส,  โหหิเยว เม อวสฺสโย -อิติ.

๑ สี. ยุ. ปคฺคณฺหิตฺวา.
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“ภนฺเต สเจ โอวาทกฺขมา ภวิสฺสถ, ภวิสฺสามิ โว อวสฺสโย -อิติ.

“โหมิ สปฺปุริส.  อหำ, ‘อคฺคึ ปวิสาติ วุตฺเต, อคฺคึปิ ปวิสิสฺสามิ เอว -อิติ.

[พระโปฐิละปฏิบัติตามค้าสั่งสอนของสามเณร]

อถ นำ โส อวิทูเร เอกำ สรำ ทสฺเสตฺวา “ภนฺเต ยถา นิวตฺถปารุตาว อิมำ สรำ ปวิสถ -อิติ อาห.

โส หิสฺส มหคฺฆานำ ทุปฏฺฏจีวรานำ นิวตฺถปารุตภาวำ ญตฺวาปิ “โอวาทกฺขโม นุ โข โน -อิติ วีมำสนฺโต เอวมาห.

เถโรปิ เอกวจเนเนว โอตริ.

อถ นำ จีวรกณฺณานำ เตมนกาเล “เอถ ภนฺเต -อิติ วตฺวา, เอกวจเนเนว อาคนฺตฺวา ฐิตำ อาห “ภนฺเต เอกสฺมึ วมฺมิเก ฉ ฉิทฺทานิ, 
ตตฺถ เอเกน ฉิทฺเทน โคธา อนฺโต ปวิฏฺฐา, ตำ คณฺหิตุกาโม อิตรานิ ปญฺจ ฉิทฺทานิ ถเกตฺวา ฉฏฺฐำ ภินฺทิตฺวา ปวิฏฺฐจฺฉิทฺเทเนว คณฺหาติ; 
เอวำ ตุมฺเหปิ ฉทฺวาริเกสุ อารมฺมเณสุ๑ เสสานิ ปญฺจ ทฺวารานิ ปิธาย มโนทฺวาเร กมฺมำ ปฏฺฐเปถ -อิติ.

พหุสฺสุตสฺส ภิกฺขุโน เอตฺตเกเนว ปทีปุชฺชลนำ วิย อโหสิ.

โส “เอตฺตกเมว โหตุ สปฺปุริส -อิติ กรชกาเย ญาณำ โอตาเรตฺวา สมณธมฺมำ อารภิ.

[ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญา]

สตฺถา วีสโยชนสต มตฺถเก นิสินฺโนว ตำ ภิกฺขุำ โอโลเกตฺวา “ยเถวายำ ภิกฺขุ ภูริปญฺโญ; เอวเมว เตน อตฺตานำ ปติฏฺฐาเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
จินฺเตตฺวา เตน สทฺธึ กเถนฺโต วิย โอภาสำ ผริตฺวา อิมำ คาถมาห

“โยคา เว ชายเต ภูริ, อโยคา ภูริสงฺขโย,’ 
เอตำ เทฺวธาปถำ ญตฺวา ภวาย วิภวาย จ 
ตถตฺตานำ นิเวเสยฺย; ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “โยคา -อิติ: อฏฺฐตฺตึสาย อารมฺมเณสุ โยนิโส มนสิการา.

ภูริ -อิติ: ปฐวีสมาย วิตฺถตาย ปญฺญาเยตำ นามำ.

สงฺขโยติ: วินาโส.

เอตำ เทฺวธาปถำ -อิติ: เอตำ โยคญฺจ อโยคญฺจ.

ภวาย วิภวาย จ -อิติ: วฑฺฒิยา จ อวฑฺฒิยา จ.

ตถตฺตานำ -อิติ: ยถา อยำ ภูริสงฺขาตา ปญฺญา ปวฑฺฒติ; เอวำ อตฺตานำ นิเวเสยฺย -อิติ อตฺโถ.

คาถาวสาเน โปฐิลตฺเถโร อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

โปฐิลตฺเถรวตฺถุ.

๑ “ฉสุ ทฺวาเรสุ -อิติ ภวิตพพฺำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๖๘  • ๖. มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ. • ๖. มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ.

๖. มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ.
“วนำ ฉินฺทถ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล มหลฺลเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกกุฏุมพีละฆราวาสออกบวช]

เต กิร คิหิกาเล สาวตฺถิยำ กุฏุมฺพิกา อฑฺฒา มหทฺธนา อญฺญมญฺญำ สหายกา เอกโต ปุญฺญานิ กโรนฺตา สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา 
“มยำ มหลฺลกา, กึ โน ฆราวาเสน -อิติ สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา ปพฺพชึสุ. 

มหลฺลกภาเวน ปน ธมฺมำ ปริยาปุณิตุำ อสกฺโกนฺตา วิหารปริยนฺเต ปณฺณสาลำ กาเรตฺวา เอกโต วสึสุ, 

ปิณฺฑาย จรนฺตาปิ เยภุยฺเยน ปุตฺตทารสฺเสว เคหำ คนฺตฺวา ภุญฺชึสุ.

[พวกภิกษุแก่ร้องไห้ร้าพันถงึอุบาสิกา]

เตสุ เอกสฺส ปุราณทุติยิกา มธุรปาณิกา นาม.

สา เตสำ สพฺเพสำปิ อุปการิกา อโหสิ; ตสฺมา สพฺเพปิ อตฺตนา ลทฺธำ อาหารำ คเหตฺวา ตสฺสาเอว เคเห นิสีทิตฺวา ภุญฺชนฺติ.

สาปิ เนสำ ยถาสนฺนิหิตำ สูปพฺยญฺชนำ เทติ.

สา อญฺญตเรน อาพาเธน ผุฏฺฐา กาลมกาสิ.

อถ เต มหลฺลกตฺเถรา สหายกตฺเถรสฺส ปณฺณสาลายำ สนฺนิปติตฺวา อญฺญมญฺญำ คีวาสุ คเหตฺวา 
“มธุรหตฺถรสา อุปาสิกา กาลกตา -อิติ วิลปนฺตา โรทึสุ, 

ภิกฺขูหิ จ สมนฺตโต อุปธาวิตฺวา “กิมิทำ อาวุโสติ ปุฏฺฐา “ภนฺเต สหายสฺส โน ปุราณทุติยิกา กาลกตา, 
สา อมฺหากำ อติวิย อุปการิกา, อิทานิ กุโต ตถารูปํ ลภิสฺสาม, อิมินา การเณน โรทาม -อิติ อาหำสุ.

[พระศาสดาตรสักากชาดกแก่ภกิษุท้ังหลาย]

ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, 
ปุพฺเพเปเต, ตสฺสา กากโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา สมุทฺทตีเร จรมานาย สมุทฺทอูมิยา สมุทฺทำ ปเวเสตฺวา มาริตาย, 
กากา หุตฺวา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา, ‘ตำ นีหริสฺสามาติ มุขตุณฺฑเกหิ มหาสมุทฺทำ อุสฺสิญฺจนฺตา กิลมึสุ -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา

“อปิ นุ หนุกา สนฺตา, มุขญฺจ ปริสุสฺสติ, 
โอรมาม น ปาเรม, ปูรเตว มโหทธิ -อิติ

อิมำ กากชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา “ภิกฺขเว ราคโทสโมหวนำ นิสฺสาย ตุมฺเหหิ อิทำ ทุกฺขำ ปตฺตำ, ตำ วนำ ฉินฺทิตุำ วฏฺฏติ, 
เอวำ นิทฺทุกฺขา ภวิสฺสถ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“วนำ ฉินฺทถ  มา รุกฺขำ, วนโต ชายเต ภยำ, 
เฉตฺวา วนำ วนฏฺฐญฺจ นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว;

๑ กากชาตกำ. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๒. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๙๓.
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ยาวญฺหิ วนฏฺโฐ น ฉิชฺชติ 
อณุมตฺโตปิ นรสฺส นาริสุ 
ปฏิพทฺธมโนว ตาว โส 
วจฺโฉ ขีรปโกว มาตริ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มา รุกฺขำ -อิติ: สตฺถารา หิ “วนำ ฉินฺทถ -อิติ วุตฺเต, เตสำ อจิรปฺปพฺพชิตานำ “สตฺถา อมฺเห วาสีอาทีนิ คเหตฺวา วนำ ฉินฺทาเปติ 
-อิติ รุกฺขำ ฉินฺทิตุกามตาจิตฺตำ๑ อุปฺปชฺชติ;  อถ เน “มยา ราคาทิกิเลสวนำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ, น รุกฺเข -อิติ ปฏิเสเธนฺโต “มา รุกฺขำ -อิติ อาห.

วนโตติ: ยถา ปกติวนโต สีหาทิภยำ ชายติ; เอวำ ชาติอาทิภยำปิ กิเลสวนโต ชายติ -อิติ อตฺโถ.

วนำ วนฏฺฐญฺจ -อิติ เอตฺถ มหนฺตา รุกฺขา วนำ นาม, ขุทฺทกา ตสฺมึ วเน ฐิตา วนฏฺฐา นาม; 
ปุพฺพุปฺปตฺติกา รุกฺขา วา วนำ นาม, อปราปรุปฺปตฺติกา วนฏฺฐา นาม; 
เอวเมว มหนฺตมหนฺตา ภวกฑฺฒนกา กิเลสา วนำ นาม, ปวตฺติยำ วิปากทายกา วนฏฺฐา นาม; 
ปุพฺพุปฺปตฺติกา วา วนำ นาม, อปราปรุปฺปตฺติกา วนฏฺฐา นาม.

ตำ ปน อุภยำปิ จตุตฺถมคฺคญาเณน ฉินฺทิตพฺพำ,  เตนาห “เฉตฺวา วนำ วนฏฺฐญฺจ -อิติ.

นิพฺพนา โหถ -อิติ: นิกฺกิเลสา โหถ.

ยาวญฺหิ วนฏฺโฐติ: ยาว เอส อณุมตฺโตปิ กิเลสวนฏฺโฐ นรสฺส นารีสุ น ฉิชฺชติ; 
ตาว โส ขีรปโก วจฺโฉ มาตริ วิย ปฏิพทฺธมโน ลคฺคจิตฺโต ว โหติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต มหลฺลกตฺเถรา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. “จิตฺตำ -อิติ นตถฺิ.
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๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.๑

“อุจฺฉินฺท -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกำ อารพฺภ กเถสิ.

[บุตรช่างทองบวชแล้วได้กัมมัฏฐานไม่ถกูจริต]

เอโก กิร สุวณฺณการกปุตฺโต อภิรูโป เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิ.

เถโร “ตรุณานำ ราโค อุสฺสนฺโน โหติ -อิติ จินฺเตตฺวา ตสฺส ราคปฏิฆาตาย อสุภกมฺมฏฺฐานำ อทาสิ.

ตสฺส ปน ตำ อสปฺปายำ; ตสฺมา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา เตมาสำ วายมนฺโต จิตฺเตกคฺคตามตฺตำปิ อลภิตฺวา ปุน เถรสฺส สนฺติกำ อาคนฺตฺวา, 
เถเรน “อุปฏฺฐิตำ เต อาวุโส กมฺมฏฺฐานำ -อิติ วุตฺเต, ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

อถสฺส เถโร “กมฺมฏฺฐานำ น สมฺปชฺชตีติ โวสานำ อาปชฺชิตุำ น วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา ปุน ตเทว กมฺมฏฺฐานำ สาธุกำ กเถตฺวา อทาสิ.

โส ทุติยวาเรปิ กญฺจิ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ อสกฺโกนฺโต อาคนฺตฺวา เถรสฺส อาโรเจสิ.๒

เถโรปิ สการณำ สอุปมำ กตฺวา ตเทว กมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิ.

โส ปุนปิ อาคนฺตฺวา กมฺมฏฺฐานสฺส อสมฺปชฺชนภาวำ กเถสิ.

| เถโร จินฺเตสิ “การโก ภิกฺขุ อตฺตนิ วิชฺชมาเน กามฉนฺทาทโย ‘วิชฺชมานาติ อวิชฺชมาเน ‘อวิชฺชมานาติ จ ชานาติ; 
อยญฺจาปิ ภิกฺขุ การโก  โน อการโก, ปฏิปนฺโน  โน อปฺปฏิปนฺโน; อหำ ปเนตสฺส อชฺฌาสยำ น ชานามิ, พุทฺธเวเนยฺโย เอโส ภวิสฺสติ -อิติ.

ตำ อาทาย สายณฺหสมเย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“อยำ ภนฺเต มม สทฺธิวิหาริโก, อิมสฺส มยา อิมินา การเณน อิทำ นาม กมฺมฏฺฐานำ ทินฺนำ -อิติ สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ. |

[พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแก่ภกิษุน้ัน]

| อถ นำ สตฺถา “อาสยานุสยญาณำ นาเมตำ ปารมิโย ปูเรตฺวา ทสสหสฺสโลกธาตุำ อุนฺนาเทตฺวา สพฺพญฺญุตำ ปตฺตานำ พุทฺธานำเยว โหติ 
-อิติ วตฺวา “กตรกุลา นุ โข เอส ปพฺพชิโต -อิติ อาวชฺชนฺโต “สุวณฺณการกุลา -อิติ ญตฺวา อตีเต อตฺตภาเว โอโลเกนฺโต 
ตสฺส สุวณฺณการกุเลเยว ปฏิปาฏิยา นิพฺพตฺตานิ ปญฺจ อตฺตภาวสตานิ ทิสฺวา 

“อิมินา ทหเรน ทีฆรตฺตำ สุวณฺณการกมฺมำ กโรนฺเตน ‘กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ กริสฺสามีติ รตฺตสุวณฺณเมว สมฺปริวตฺติตำ,  
อิมสฺส อสุภปฏิกูลกมฺมฏฺฐานำ น วฏฺฏติ, มนาปเมวสฺส กมฺมฏฺฐานสปฺปายำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“สารีปุตฺต ตยา กมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา จตฺตาโร มาเส กิลมิตำ ภิกฺขุำ อชฺช ปจฺฉาภตฺเตเยว อรหตฺตำ ปตฺตำ ปสฺสิสฺสสิ, คจฺฉ ตฺวำ -อิติ 

เถรำ อุยฺโยเชตฺวา อิทฺธิยา จกฺกมตฺตำ สุวณฺณปทุมำ มาเปตฺวา  ปตฺเตหิ เจว นาเฬน จ อุทกพินฺทูนิ มุญฺจนฺตำ วิย กตฺวา 
“หนฺท ภิกฺขุ อิมำ ปทุมำ อาทาย วิหารปจฺจนฺเต วาลุกราสิมฺหิ ฐเปตฺวา สมฺมุขฏฺฐาเน ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา ‘โลหิตกำ โลหิตกนฺติ ปริกมฺมำ กโรหิ
-อิติ อทาสิ. |

ตสฺส สตฺถุ หตฺถโต ปทุมำ คณฺหนฺตสฺเสว, จิตฺตำ ปสีทิ.

๑ สี. ม. ยุ. สุวณฺณการตฺเถรสฺส วตฺถุ.
๒ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “อถสฺส -อิติ อตฺถิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๗๑  • ๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ. • [พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะแก่ภิกษุนั้น]

โส วิหารปจฺจนฺตำ คนฺตฺวา วาลุกำ อุสฺสาเปตฺวา, ตตฺถ ปทุมนาฬำ ปเวเสตฺวา สมฺมุเข ปลฺลงฺเกน นิสินฺโน 
“โลหิตกำ โลหิตกำ -อิติ ปริกมฺมำ อารภิ.

[ภกิษุน้ันสําเร็จคุณวิเศษ]

อถสฺส ตำ ขณำเยว นีวรณานิ วิกฺขมฺภึสุ.  

อุปจารชฺฌานำ อุปฺปชฺชิ.

ตทนนฺตรำ ปฐมชฺฌานำ นิพฺพตฺเตตฺวา ปญฺจหากาเรหิ วสีภาวำ ปาเปตฺวา ยถานิสินฺโนว ทุติยชฺฌานาทีนิ ปตฺวา 
วสีภูเต จตุตฺถชฺฌาเน ฌานกีฬำ กีฬนฺโต นิสีทิ.

สตฺถา ตสฺส ฌานานำ อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา “สกฺขิสฺสติ นุ โข เอส อตฺตโน ธมฺมตาย อุตฺตรึ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ -อิติ โอโลเกนฺโต 
“น สกฺขิสฺสติ -อิติ ญตฺวา “ตำ ปทุมำ มิลายตุ -อิติ อธิฏฺฐหิ.

ตำ หตฺเถหิ มทฺทิตปทุมำ วิย มิลายนฺตำ กาฬวณฺณำ อโหสิ.

โส ฌานา วุฏฺฐาย ตำ โอโลเกตฺวา “กึ นุ โข อิทำ ปทุมำ ชราย ปหฏำ ปญฺญายติ,  
อนุปาทินฺนเกปิ เอวำ ชราย อภิภุยฺยมาเน, อุปาทินฺนเก กถา นาม นตฺถิ, อิทำปิ หิ ชรา อภิภวิสฺสติ -อิติ อนิจฺจลกฺขณำ ปสฺสิ.

ตสฺมึ ปน ทิฏฺเฐ, ทุกฺขลกฺขณำ อนตฺตลกฺขณญฺจ ทิฏฺฐเมว โหติ.

ตสฺส ตโย ภวา อาทิตฺตา วิย กณฺเฐ พทฺธกุณปํ วิย จ ขายึสุ.

ตสฺมึ ขเณ ตสฺส อวิทูเร กุมารกา เอกำ สรำ โอตริตฺวา กุมุทานิ ภญฺชิตฺวา ถเล ราสึ กโรนฺติ.

โส ถเล จ ชเล จ กุมุทานิ โอโลเกสิ.

อถสฺส ชเล กุมุทานิ อภิรูปานิ อุทกำ ปคฺฆรนฺตานิ วิย อุปฏฺฐหึสุ.   

อิตรานิ อคฺคคฺเคสุ ปริมิลาตานิ.

โส “อนุปาทินฺนกำ ชรา เอวำ ปหรติ, อุปาทินฺนกำ กึ น ปหริสฺสติ -อิติ สุฏฺฐุตรำ อนิจฺจลกฺขณาทีนิ อทฺทส.

[จงตัดความเยื่อใย เจริญทางสงบ]

สตฺถา “ปากฏีภูตำ อิทานิ อิมสฺส ภิกฺขุโน กมฺมฏฺฐานำ -อิติ ญตฺวา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺนโกว โอภาสำ มุญฺจิ.

โส ตสฺส มุขำ ปหริ.

อถสฺส “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ โอโลเกนฺตสฺส, สตฺถา อาคนฺตฺวา สมฺมุเข ฐิโต วิย อโหสิ.

โส อุฏฺฐาย อญฺชลึ ปคฺคณฺหิ.

อถสฺส สตฺถา สปฺปายำ สลฺลกฺเขตฺวา อิมำ คาถมาห

“อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน 
กุมุทำ สารทิกำว ปาณินา
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย,
นิพฺพานำ สุคเตน เทสิตำ -อิติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๗๒  • ๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อุจฺฉินฺท -อิติ: อรหตฺตมคฺเคน ฉินฺท.

สารทิกำ -อิติ: สรทกาเล นิพฺพตฺตำ.

สนฺติมคฺคำ -อิติ: นิพฺพานคามึ อฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ.

พฺรูหย -อิติ: วฑฺฒย.

นิพฺพานำ -อิติ นิพฺพานำ หิ สุคเตน เทสิตำ; ตสฺมา ตสฺส มคฺคำ ภาเวหิ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๗๓  • ๘. มหาธนวาณิชวตฺถุ. • ๘. มหาธนวาณิชวตฺถุ.

๘. มหาธนวาณิชวตฺถุ.
“อิธ วสฺสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหาธนวาณิชำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พ่อค้าไม่ทราบความตายท่ีจะมาถึงตน]

โส กิร พาราณสิโต กุสุมฺภรตฺตานำ วตฺถานำ ปญฺจ สกฏสตานิ ปูเรตฺวา วณิชฺชาย สาวตฺถึ อาคโต.

โส นทีตีรำ ปตฺวา “เสฺว นทึ อุตฺตริสฺสามิ -อิติ ตตฺเถว สกฏานิ โมเจตฺวา วสิ.

รตฺตึ มหาเมโฆ อุฏฺฐหิตฺวา วสฺสิ.

นที สตฺตาหำ อุทกสฺส ปูรา อฏฺฐาสิ.

นคเรปิ สตฺตาหำ นกฺขตฺตำ กีฬึสุ.

กุสุมฺภรตฺเตหิ กิจฺจำ นตฺถิ.

วาณิโช จินฺเตสิ “อหำ ทูรมาคโต, สเจ ปุน คมิสฺสามิ, ปปญฺโจ ภวิสฺสติ, 
อิเธว วสฺสญฺจ เหมนฺตญฺจ คิมฺหญฺจ มม กมฺมำ กโรนฺโต วสิตฺวา อิมานิ วิกฺกีณิสฺสามิ -อิติ.

สตฺถา นคเร ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส จิตฺตำ ญตฺวา สิตำ ปาตุกริตฺวา อานนฺทตฺเถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ อาห 
“ทิฏฺโฐ เต อานนฺท มหาธนวาณิโช -อิติ.

“อาม ภนฺเต -อิติ.

“โส อตฺตโน ชีวิตนฺตรายำ อชานิตฺวา อิมำ สำวจฺฉรำ อิเธว วสิตฺวา ภณฺฑำ วิกฺกีณิตุำ จิตฺตำ อกาสิ -อิติ.

“กึ ปนสฺส ภนฺเต อนฺตราโย ภวิสฺสติ -อิติ.

สตฺถา “อาม อานนฺท สตฺตาหเมว ชีวิตฺวา โส มจฺจุมุเข ปติฏฺฐหิสฺสติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“อชฺเชว กิจฺจำ อาตปฺปํ, โก ชญฺญา ‘มรณำ สุเว’ 
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา;
เอวำ วิหารึ อาตาปึ อโหรตฺตมตนฺทิตำ 
ตำ เว ‘ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ -อิติ.

“คจฺฉามิสฺส ภนฺเต อาโรเจสฺสามิ -อิติ.

“วิสฺสฏฺโฐ คจฺฉ อานนฺท -อิติ.

เถโร สกฏฏฺฐานำ๑ คนฺตฺวา ภิกฺขาย จริ.

วาณิโช เถรำ อาหาเรน ปฏิมาเนสิ.

อถ นำ เถโร อาห “กิตฺตกำ กาลำ อิธ วสิสฺสสิ -อิติ.

“ภนฺเต อหำ ทูรโต อาคโต, สเจ ปุน คมิสฺสามิ, ปปญฺโจ ภวิสฺสติ; อิมำ สำวจฺฉรำ อิธ วสิตฺวา ภณฺฑำ วิกฺกีณิตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ.

๑ สี. ยุ. สกฏาวารำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๗๔  • ๘. มหาธนวาณิชวตฺถุ. • [พ่อค้าไม่ทราบความตายที่จะมาถึงตน]

“อุปาสก ทุชฺชาโน ชีวิตนฺตราโย,  อปฺปมาทำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

“กึ ปน ภนฺเต อนฺตราโย ภวิสฺสติ -อิติ.

“อาม อุปาสก,  สตฺตาหเมว เต ชีวิตำ ปวตฺติสฺสติ -อิติ.

โส สำวิคฺคมานโส หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาหำ มหาทานำ ทตฺวา อนุโมทนตฺถาย ปตฺตำ คณฺหิ.

[คนเขลาย่อมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิต]

อถสฺส สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต “อุปาสก ปณฺฑิเตน นาม ‘อิเธว วสฺสาทีนิ วสิสฺสามิ, อิทญฺจิทญฺจ กมฺมำ ปโยเชสฺสามีติ จินฺเตตุำ น วฏฺฏติ,
อตฺตโน๑ ชีวิตนฺตรายเมว จินฺเตตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อิธ วสฺสำ วสิสฺสามิ อิธ เหมนฺตคิมฺหิสุ’ 
อิติ พาโล วิจินฺเตติ อนฺตรายำ น พุชฺฌติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อิธ วสฺสำ -อิติ: อิมสฺมึ ฐาเน อิทญฺจิทญฺจ กมฺมำ กโรนฺโต จาตุมฺมาสำ วสฺสำ วสิสฺสามิ.

เหมนฺตคิมฺหิสุ -อิติ: “เหมนฺตคิมฺเหสุปิ จตฺตาโร๒ มาเส อิทญฺจิทญฺจ กมฺมำ กโรนฺโต อิเธว วสิสฺสามิ -อิติ 
เอวำ ทิฏฺฐธมฺมิกสมฺปรายิกำ อตฺถำ อชานนฺโต พาโล วิจินฺเตติ.

อนฺตรายำ -อิติ: “อสุกสฺมึ นาม กาเล วา เทเส วา วเย วา มริสฺสามิ -อิติ อตฺตโน ชีวิตนฺตรายำ น พุชฺฌติ -อิติ.

เทสนาวสาเน โส วาณิโช โสตาปตติผเล ปติฏฺฐหิ,

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

วาณิโชปิ สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา “สีสโรโค วิย เม อุปฺปนฺโน -อิติ สยเน นิปชฺชิ, ตถานิปนฺโนว กาลำ กตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติ -อิติ.

มหาธนวาณิชวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “ปน -อิติ อตฺถิ.
๒ อาเมณฺฑิเตน ภวิตพพฺำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๗๕  • ๙. กิสาโคตมีวตฺถุ. • ๙. กิสาโคตมีวตฺถุ.

๙. กิสาโคตมีวตฺถุ.
“ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ.

[ความตายเป็นของเท่ียง]

วตฺถุ สหสฺสวคฺเค

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ อมตำ ปทำ, 
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย ปสฺสโต อมตำ ปทำ -อิติ

คาถาวณฺณนาย วิตฺถาเรตฺวา กถิตำ.

ตทา หิ สตฺถา “กิสาโคตมิ ลทฺธา เต เอกจฺฉรมตฺตา สิทฺธตฺถกา -อิติ อาห.

“น ลทฺธา ภนฺเต, สกลคาเม ชีวนฺเตหิ มตกาว พหุตรา -อิติ.

[มัจจุย่อมพานระไป เหมือนห้วงนํ้าใหญ่]

อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ ‘มเมว ปุตฺโต มโตติ สลฺลกฺเขสิ, ธุวธมฺโม เอส สพฺพสตฺตานำ, 
มจฺจุราชา หิ สพฺพสตฺเต อปริปุณฺณชฺฌาสเยเอว มโหโฆ วิย ปริกฑฺฒมาโน อปายสมุทฺเท ปกฺขิปติ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตำ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ 
สุตฺตำ คามำ มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตำ -อิติ: ตำ รูปพลาทิสมฺปนฺเน ปุตฺเต จ ปสู จ ลภิตฺวา “มม ปุตฺตา อภิรูปา พลสมฺปนฺนา ปณฺฑิตา สพฺพกิจฺจสมตฺถา, 
มม โคโณ อภิรูโป อโรโค มหาภารสโห, มม คาวี พหุขีรา -อิติ เอวำ ปุตฺเตหิ จ ปสูหิ จ สมฺมตฺตำ ปมตฺตำ นรำ.

พฺยาสตฺตมนสำ -อิติ: หิรญฺญสุวณฺณาทีสุ วา ปตฺตจีวราทีสุ วา กิญฺจิเทว ลภิตฺวา ตโต อุตฺตริตรำ ปตฺถนตาย อาสตฺตมานสำ. 
จกฺขุวิญฺเญยฺยาทีสุ อารมฺมเณสุ วุตฺตปฺปกาเรสุ วา ปริกฺขาเรสุ ยำ ยำ ลทฺธำ โหติ ตตฺถ ตตฺเถว ลคฺคนตาย พฺยาสตฺตมานสำ วา.

สุตฺตำ คามำ -อิติ: นิทฺทำ อุปคตำ สตฺตนิกายำ.

มโหโฆว -อิติ: ยถา เอวรูปํ คามำ คมฺภีรวิตฺถโต มหนฺโต มหานทีโอโฆ อนฺตมโส สุนขำปิ อเสเสตฺวา สพฺพำ อาทาย คจฺฉติ; 
เอวำ วุตฺตปฺปการำ นรำ มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน กิสาโคตมี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

กิสาโคตมีวตฺถุ.
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๑๐. ปฏาจาราวตฺถุ.
“น สนฺติ ปุตฺตา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปฏาจารำ อารพฺภ กเถสิ.

[ไม่มีใครตา้นทานมัจจุได้]

วตฺถุ สหสฺสวคฺเค

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ อุทยพฺพยำ, 
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย ปสฺสโต อุทยพฺพยำ -อิติ

คาถาวณฺณนาย วิตฺถาเรตฺวา กถิตำ.

ตทา หิ สตฺถา ปฏาจารำ ตนุภูตโสกำ ญตฺวา “ปฏาจาเร ปุตฺตาทโย นาม ปรโลกำ คจฺฉนฺตสฺส ตาณำ วา เลนำ๑ วา ภวิตุำ น สกฺโกนฺติ; 
ตสฺมา วิชฺชมานาปิ เต น สนฺติเยว; ปณฺฑิเตน ปน สีลำ วิโสเธตฺวา อตฺตโน นิพฺพานคามิมคฺคเมว โสเธตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย, น ปิตา, นปิ พนฺธวา, 
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา’ 
เอตมตฺถวสำ ญตฺวา ปณฺฑิโต สีลสำวุโต 
นิพฺพานคมนำ มคฺคำ ขิปฺปเมว วิโสธเย -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ตาณาย -อิติ: ตาณภาวาย ปติฏฺฐานตฺถาย.

พนฺธวา -อิติ: ปุตฺเต จ มาตาปิตโร จ ฐเปตฺวา อวเสสา ญาติสุหชฺชา.

อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส -อิติ: มรเณน อภิภูตสฺส. 
ปวตฺติยำ หิ ปุตฺตาทโย อนฺนปานาทิทาเนน เจว อุปฺปนฺนกิจฺจนิตฺถรเณน จ ตาณำ หุตฺวาปิ  
มรณกาเล เกนจิ อุปาเยน มรณำ ปฏิพาหิตุำ อสมตฺถตาย ตาณตฺถาย เลนตฺถาย น สนฺติ นาม; เตเนว วุตฺตำ “นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา -อิติ.

เอตมตฺถวสำ -อิติ: เอตำ เตสำ อญฺญมญฺญสฺส ตาณำ ภวิตุำ อสมตฺถภาวสงฺขาตำ การณำ ชานิตฺวา ปณฺฑิโต 
จตุปาริสุทฺธิสีเลน สำวุโต รกฺขิโต โคปิโต หุตฺวา นิพฺพานคมนำ อฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ สีฆำ สีฆำ วิโสเธยฺย -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ปฏาจารา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ปฏาจาราวตฺถุ.

มคฺควคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วีสติโม วคฺโค.

๑ สี. เลนำ วา สรณำ. ยุ. สรณำ วา เลนำ วา.
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๒๑. ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา  
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๑. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ.
“มตฺตาสุขปริจฺจาคา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อตฺตโน ปุพฺพกมฺมำ อารพฺภ กเถสิ.

[เกิดภัย ๓ อย่างในเมืองไพศาลี]

เอกสฺมึ หิ สมเย เวสาลี อิทฺธา อโหสิ ผีตา พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสา.

ตตฺถ หิ วาเรน รชฺชำ กโรนฺตานำ ขตฺติยานำเยว สตฺตสตาธิกานิ สตฺต สหสฺสานิ สตฺต จ ขตฺติยา อเหสุำ.

เตสำ วสนตฺถาย ตตฺตกาเยว ปาสาทา. 

ตตฺตกาเนว กูฏาคารานิ.  

อุยฺยาเน วิหารตฺถาย ตตฺตกาเยว อารามา จ โปกฺขรณิโย จ อเหสุำ.

สา อปเรน สมเยน ทุพฺภิกฺขา อโหสิ ทุสฺสสฺสา.

ตตฺถ ฉาตกโทเสน ปฐมำ ทุคฺคตมนุสฺสา กาลมกำสุ.

เตสำ ตตฺถ ตตฺถ ฉฑฺฑิตานำ กุณปานำ คนฺเธน อมนุสฺสา นครำ ปวิสึสุ.

อมนุสฺสุปทฺทเวน พหุตรา กาลมกำสุ.

เตสำ กุณปคนฺธปฏิกูลตาย สตฺตานำ อหิวาตกโรโค อุปฺปชฺชิ.

เอวำ “ทุพฺภิกฺขภยำ อมนุสฺสภยำ โรคภยำ -อิติ ตีณิ ภยานิ อุปฺปชฺชึสุ.

นครวาสิโน สนฺนิปติตฺวา ราชานำ อาหำสุ “มหาราช อิมสฺมึ นคเร ตีณิ ภยานิ อุปฺปนฺนานิ, 
อิโต ปุพฺเพ ยาว สตฺตมา ราชปริวฏฺฏา เอวรูปํ ภยำ นาม น อุปฺปนฺนปุพฺพำ;  ธมฺมิกราชูนำ หิ กาเล เอวรูปํ ภยำ น อุปฺปชฺชติ -อิติ.

ราชา สณฺฐาคาเร สพฺเพสำ สนฺนิปาตำ กาเรตฺวา “สเจ เม อธมฺมิกภาโว อตฺถิ, ตำ วิจินถ -อิติ อาห.

เวสาลีวาสิโน สพฺพำ ปเวณึ วิจินนฺตา รญฺโญ กญฺจิ โทสำ อทิสฺวา “มหาราช นตฺถิ เต โทโส -อิติ วตฺวา 
“กถนฺนุ โข อิทำ อมฺหากำ ภยำ วูปสมำ คจฺเฉยฺย -อิติ มนฺตยึสุ.

ตตฺถ เอกจฺเจหิ “พลิกมฺเมน อายาจนาย มงฺคลกิริยาย -อิติ วุตฺเต, สพฺพมฺปิ ตำ วิธึ กตฺวา ปฏิพาหิตุำ นาสกฺขึสุ.

อญฺเญ เอวมาหำสุ “ฉ สตฺถาโร มหานุภาวา.  เตสุ อิธาคตมตฺเตสุ, ภยำ วูปสเมยฺย -อิติ.

อปเร “สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน, โส หิ ภควา สพฺพสตฺตหิตาย ธมฺมำ เทเสสิ มหิทฺธิโก มหานุภาโว; 
ตสฺมึ อิธาคเต, อิมานิ ภยานิ วูปสมำ คจฺเฉยฺยุำ -อิติ อาหำสุ.

เตสำ วจนำ สพฺเพปิ อภินนฺทิตฺวา “กหำ นุ โข โส ภควา เอตรหิ วิหรติ -อิติ อาหำสุ.

[ชาวเมืองไพศาลีให้ไปทูลเชิญพระศาสดา]

ตทา ปน สตฺถา, อุปกฏฺฐาย วสฺสูปนายิกาย, รญฺโญ พิมฺพิสารสฺส ปฏิญฺญำ ทตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.

เตน จ สมเยน พิมฺพิสารสฺส สมาคเม พิมฺพิสาเรน สทฺธึ โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต มหาลิ นาม ลิจฺฉวิ ตสฺสำ ปริสาย สนฺติเก นิสินฺโน โหติ.
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เวสาลีวาสิโน มหนฺตำ ปณฺณาการำ สชฺเชตฺวา “ราชานำ พิมฺพิสารำ สญฺญาเปตฺวา สตฺถารำ อิธ อาเนถ -อิติ 
มหาลิญฺเจว ลิจฺฉวึ ปุโรหิตปุตฺตญฺจ ปหิณึสุ.

เต คนฺตฺวา รญฺโญ ปณฺณาการำ ทตฺวา ตำ ปวตฺตึ นิเวเทตฺวา “มหาราช สตฺถารำ อมฺหากำ นครำ เปเสถ -อิติ ยาจึสุ.

ราชา “ตุมฺเหว ชานาถ -อิติ น สมฺปฏิจฺฉิ.

เต ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ยาจึสุ “ภนฺเต เวสาลิยำ ตีณิ ภยานิ อุปฺปนฺนานิ.  
ตานิ, ตุมฺเหสุ คเตสุ, วูปสเมสฺสนฺติ.  เอถ ภนฺเต, คจฺฉาม -อิติ.

สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา อาวชฺชนฺโต “เวสาลิยำ, รตนสุตฺเต๑ วุตฺเต, สารกฺขา จกฺกวาฬานำ โกฏิสตสหสฺสำ ผริสฺสติ, 
สุตฺตปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ, ตานิ ภยานิ วูปสมิสฺสนฺติ -อิติ ญตฺวา เตสำ วจนำ สมฺปฏิจฺฉิ.

[พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี]

ราชา พิมฺพิสาโร “สตฺถา๒ กิร เวสาลีคมนำ สมฺปฏิจฺฉิตำ -อิติ สุตฺวา นคเร โฆสนำ กาเรตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“กึ ภนฺเต เวสาลีคมนำ สมฺปฏิจฺฉิตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม มหาราช -อิติ วุตฺเต, “เตนหิ ภนฺเต อาคเมถ, ตาว มคฺคำ ปฏิยาเทสฺสามิ -อิติ 
วตฺวา ราชคหสฺส จ คงฺคาย จ อนฺตเร ปญฺจโยชนภูมึ สมำ กาเรตฺวา โยชเน โยชเน วิหารำ ปฏิยาเทตฺวา สตฺถุ คมนกาลำ อาโรเจสิ.

อถ สตฺถา ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

ราชา โยชนนฺตเร โยชนนฺตเร ชนฺนุกมตฺเต๓ โอธินา ปญฺจวณฺณานิ ปุปฺผานิ โอกิราเปตฺวา ธชปตากกทฺทลิอาทีนิ อุสฺสาเปตฺวา 
ภควโต ฉตฺตาติฉตฺตำ กตฺวา เทฺว เสตจฺฉตฺตานิ เอเกกสฺส ภิกฺขุโน เอกเมกำ เสตจฺฉตฺตำ อุปธาเรตฺวา สปริวาโร 
ปุปฺผคนฺธาทีหิ ปูชำ กโรนฺโต สตฺถารำ เอเกกสฺมึ วิหาเร วสาเปตฺวา มหาทานานิ ทตฺวา ปญฺจหิ ทิวเสหิ คงฺคาตีรำ ปาเปตฺวา 
ตตฺถ นาวำ อลงฺกโรนฺโต เวสาลิกานำ สาสนำ เปเสสิ “มคฺคำ ปฏิยาเทตฺวา สตฺถุ ปจฺจุคฺคมนำ กโรนฺตุ -อิติ.

[ชาวเมืองไพศาลีจัดการต้อนรับพระศาสดา]

เต “ทฺวิคุณำ ปูชำ กริสฺสาม -อิติ เวสาลิยา จ คงฺคาย จ อนฺตเร ติโยชนภูมึ สมำ กาเรตฺวา 
ภควโต จตูหิ เสตจฺฉตฺเตหิ เอเกกสฺส ภิกฺขุโน ทฺวีหิ ทฺวีหิ เสตจฺฉตฺเตหิ ฉตฺตาติฉตฺตานิ สชฺเชตฺวา 
ปูชำ กุรุมานา อาคนฺตฺวา คงฺคาย ตีเร อฏฺฐำสุ.

พิมฺพิสาโร เทฺว นาวา สงฺฆาเฏตฺวา มณฺฑปํ กาเรตฺวา ปุปฺผทามาทีหิ อลงฺการาเปตฺวา สพฺพรตนมยำ พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปสิ.

ภควา ตสฺมึ นิสีทิ.

ภิกฺขูปิ นาวำ อภิรูหิตฺวา ภควนฺตำ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ.

ราชา อนุคจฺฉนฺโต คลปฺปมาณำ อุทกำ โอตริตฺวา “ยาว ภนฺเต ภควา อาคจฺฉติ, ตาวาหำ อิเธว คงฺคาตีเร วสิสฺสามิ -อิติ วตฺวา 
นาวำ อุยฺโยเชตฺวา นิวตฺติ.

สตฺถา โยชนมตฺตำ อทฺธานำ คงฺคาย คนฺตฺวา เวสาลิกานำ สีมำ ปาปุณิ.

๑ ขุ. ธ. ๒๕/๕. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๗.
๒ สตฺถารา -อิติ ยุตฺตตรำ.
๓ สี. ยุ. ชนฺนุมตฺเตน.
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ลิจฺฉวิราชาโน สตฺถารำ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คลปฺปมาณำ อุทกำ ปวิสิตฺวา นาวำ ตีรำ อุปเนตฺวา สตฺถารำ นาวาโต โอตารยึสุ.

สตฺถารา อุตฺตริตฺวา นทีตีเร อกฺกนฺตมตฺเตเยว, มหาเมโฆ อุฏฺฐหิตฺวา โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิ.

สพฺพตฺถ ชนฺนุกปฺปมาณอุรุปฺปมาณกฏิปฺปมาณาทีนิ อุทกานิ๑ สนฺทนฺตานิ สพฺพกุณปานิ คงฺคายำ ปเวสยึสุ.

ปริสุทฺโธ ภูมิภาโค อโหสิ.

ลิจฺฉวิราชาโน สตฺถารำ โยชเน โยชเน วสาเปตฺวา มหาทานานิ ทตฺวา ทฺวิคุณำ ปูชำ กโรนฺตา ตีหิ ทิวเสหิ เวสาลึ นยึสุ.

สกฺโก เทวราชา เทวคณปริวุโต อคมาสิ.

มเหสกฺขานำ เทวตานำ สนฺนิปาเตน อมนุสฺสา เยภุยฺเยน ปลายึสุ.

[น้ํามนต์แห่งพระปริตรมีอํานาจมาก]

สตฺถา สายำ นครทฺวาเร ฐตฺวา อานนฺทตฺเถรำ อามนฺเตสิ 
“อิมำ อานนฺท รตนสุตฺตำ อุคฺคณฺหิตฺวา ลิจฺฉวิกุมาเรหิ สทฺธึ วิจรนฺโต เวสาลิยำ ติณฺณำ ปาการานำ อนฺตเร ปริตฺตำ กโรหิ -อิติ.

เถโร สตฺถารา ทินฺนำ รตนสตฺุตำ อุคฺคณฺหิตฺวา สตฺถุ เสลมยปตฺเตน อุทกำ อาทาย นครทวฺาเร ฐโิต 
ปณิธานโต ปฏฺฐาย ตถาคตสฺส “ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย -อิติ สมตึส ปารมิโย  ปญฺจ มหาปริจฺจาเค 
“โลกตฺถจริยา ญาตตฺถจริยา พุทฺธตฺถจริยา -อิติ ติสฺโส จริยาโย  ปจฺฉิมภเว คพฺภาวกฺกนฺตึ  ชาตึ  อภินิกฺขมนำ  ปธานจริยำ  
โพธิปลฺลงฺเก มารวิชยำ สพฺพญฺญุตญาณปฺปฏิเวธำ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนำ  นว โลกุตฺตรธมฺเม -อิติ สพฺเพปิเม พุทฺธคุเณ อาวชฺชิตฺวา 
นครำ ปวิสิตฺวา ติยามรตฺตึ ตีสุ ปาการนฺตเรสุ ปริตฺตำ กโรนฺโต วิจริ.

เตน “ยงฺกิญฺจิ -อิติ วุตฺตมตฺเตเยว, อุทฺธำ ขิตฺตำ อุทกำ อมนุสฺสานำ อุปริ ปติ.

“ยานีธ ภูตานิ -อิติ คาถากถนโต ปฏฺฐาย รชตวฏำสกา วิย อุทกพินฺทูนิ อากาเส อุคฺคนฺตฺวา คิลานานำ มนุสฺสานำ อุปริ ปตึสุ.

ตาวเทว วูปสนฺตโรคา มนุสฺสา อุฏฺฐาย เถรำ ปริวาเรสุำ.

“ยงฺกิญฺจิ -อิติ วุตฺตปทโต ปฏฺฐาย ปน อุทกผุสิเตหิ ผุฏฺฐา ผุฏฺฐา ปุพฺเพ อปลายนฺตา สงฺการกูฏภิตฺติปเทสาทีนิ นิสฺสิตา อมนุสฺสา 
เตน เตน ทฺวาเรน ปลายึสุ.

ทฺวารานิ อโนกาสานิ อเหสุำ.

เต โอกาสำ อลภนฺตา ปาการำ ภินฺทิตฺวา ปลายึสุ.

มหาชโน นครมชฺเฌ สณฺฐาคารำ สพฺพคนฺเธหิ อุปลิมฺปิตฺวา อุปริ สุวณฺณตารกาทิวิจิตฺตำ วิตานำ พนฺธิตฺวา พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปตฺวา 
สตฺถารำ อาเนสิ.

สตฺถา ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

ภิกฺขุสงฺโฆปิ ลิจฺฉวิคโณปิ สตฺถารำ ปริวาเรตฺวา นิสีทิ.

สกฺโกปิ เทวราชา เทวคณปริวุโต ปฏิรูเป โอกาเส อฏฺฐาสิ.

เถโรปิ สกลนครำ อนุวิจริตฺวา วูปสนฺตโรเคน มหาชเนน สทฺธึ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

๑ เอกวจนำ กาตพพฺำ.
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สตฺถา ปริสำ โอโลเกตฺวา ตเทว รตนสุตฺตำ อภาสิ.

เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

เอวำ “ปุนทิวเสปิ ปุนทิวเสปิ -อิติ สตฺตาหำ ตเทว รตนสุตฺตำ เทเสตฺวา สพฺพภยานำ วูปสนฺตภาวำ ญตฺวา 
ลิจฺฉวิคณำ อามนฺเตตฺวา เวสาลิโต นิกฺขมิ.

ลิจฺฉวิราชาโน ทฺวิคุณำ สกฺการำ กโรนฺตา ปุน ตีหิ ทิวเสหิ สตฺถารำ คงฺคาตีรำ นยึสุ.

[พวกพญานาคทําการบูชาพระศาสดา]

คงฺคาย นิพฺพตฺตา นาคราชาโน จินฺตยึสุ “มนุสฺสา ตถาคตสฺส สกฺการำ กโรนฺติ, มยำ กึ นุ กโรม -อิติ.

เต สุวณฺณรชตมณิมยา นาวาโย มาเปตฺวา สุวณฺณรชตมณิมเย ปลฺลงฺเก ปญฺญาเปตฺวา ปญฺจวณฺณปทุมสญฺฉนฺนำ อุทกำ กตฺวา 
“ภนฺเต อมฺหากำปิ อนุคฺคหำ กโรถ -อิติ อตฺตโน อตฺตโน นาวำ อภิรุหณตฺถาย สตฺถารำ ยาจึสุ.

มนุสฺสา จ นาคา จ ตถาคตสฺส ปูชำ กโรนฺติ.

“มยำ กึ นุ กโรม -อิติ ภุมฺมฏฺฐกเทเว อาทึ กตฺวา ยาว อกนิฏฺฐพฺรหฺมโลกา สพฺพเทวตา สกฺการำ กรึสุ.

ตตฺถ นาคา โยชนิกานิ ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุกฺขิปึสุ.

เอวำ “เหฏฺฐา นาคา ภูมิตเล มนุสฺสา รุกฺขคจฺฉปพฺพตาทีสุ ภุมฺมฏฺฐกเทวตา อนฺตลิกฺเข อากาสฏฺฐกเทวตา -อิติ 
นาคภวนำ อาทึ กตฺวา จกฺกวาฬปริยนฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุสฺสาปิตานิ อเหสุำ.

ฉตฺตนฺตเรสุ ธชา.  ธชนฺตเรสุ ปตากา.  เตสำ อนฺตรนฺตรา ปุปฺผทามวาสจุณฺณธูปาทิสกฺกาโร อโหสิ.

สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เทวปุตฺตา ฉณเวสำ คเหตฺวา อุคฺโฆสยมานา อากาเส วิจรึสุ.

ตโยเอว กิร สมาคมา มหนฺตา อเหสุำ “ยมกปาฏิหาริยสมาคโม  เทโวโรหณสมาคโม  อยำ คงฺโคโรหณสมาคโม -อิติ.

[พระเจ้าพิมพิสารให้เตรยีมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีก]

ปรตีเร พิมฺพิสาโรปิ ลิจฺฉวีหิ กตสกฺการโต ทฺวิคุณำ สกฺการำ สชฺเชตฺวา ภควโต อาคมนำ อุทิกฺขมาโน อฏฺฐาสิ.

สตฺถา คงฺคาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ราชูนำ มหนฺตำ ปริจฺจาคำ โอโลเกตฺวา 
นาคาทีนญฺจ อชฺฌาสยำ วิทิตฺวา  เอเกกาย นาวาย ปญฺจปญฺจภิกฺขุสตปริวารำ เอเกกำ นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปสิ.

โส เอเกกสฺส เสตจฺฉตฺตสฺส เจว กปฺปรุกฺขสฺส จ มาลาปุปฺผทามสฺส จ เหฏฺฐา นาคคณปริวุโต นิสินฺโน โหติ.

ภุมฺมฏฺฐกเทวตาทีสุปิ เอเกกสฺมึ โอกาเส สปริวารำ เอเกกำ นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปสิ.

เอวำ สกลจกฺกวาฬคพฺเภ เอกุสฺสเว เอกจฺฉเณ วิย จ ชาเต, นาคานำ อนุคฺคหำ กโรนฺโต เอกำ รตนนาวำ อภิรุหิ.

ภิกฺขูสุปิ เอเกโก เอเกกเมว อภิรุหิ.

นาคราชาโน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นาคภวนำ ปเวเสตฺวา สพฺพรตฺตึ สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมกถำ สุตฺวา 
ทุติยทิวเส ทิพฺเพน ขาทนีเยน โภชนีเยน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสึสุ.

สตฺถา อนุโมทนำ กตฺวา นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา สกลจกฺกวาฬเทวตาหิ ปูชิยมาโน ปญฺจหิ นาวสเตหิ คงฺคานทึ อติกฺกมิ.
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ราชา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา สตฺถารำ นาวาโต โอตาเรตฺวา อาคมนกาเล ลิจฺฉวีหิ กตสกฺการโต ทฺวิคุณำ สกฺการำ กตฺวา 
ปุริมนเยเนว ปญฺจหิ ทิวเสหิ ราชคหำ อาเนสิ.

[พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ]

ทุติยทิวเส ภิกฺขู ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ สนฺนิสินฺนา กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห พุทฺธานำ อานุภาโว, 
อโห สตฺถริ เทวมนุสฺสานำ ปสาโท;  คงฺคาย นาม โอรโต จ ปารโต จ อฏฺฐโยชนมคฺเค พุทฺธคเตน ปสาเทน ราชูหิ สมตลำ ภูมึ กตฺวา 
วาลุกา โอกิริตฺวา ชนฺนุมตฺเตน โอธินา นานาวณฺณานิ ปุปฺผานิ สนฺถตานิ,  คงฺคาย อุทกำ นาคานุภาเวน ปญฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ สญฺฉนฺนำ, 
ยาว อกนิฏฺฐภวนา ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุสฺสาปิตานิ,  สกลจกฺกวาฬคพฺภำ เอกาลงฺการำ เอกุสฺสวำ วิย จ ชาตำ -อิติ.

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว เอส ปูชาสกฺกาโร มยฺหำ พุทฺธานุภาเวน นิพฺพตฺโต, น นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน, 
อตีเต ปน อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน นิพฺพตฺโต -อิติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต ตมตฺถำ ปกาเสตุกาโม อตีตำ อาหริ:

[เรื่องสุสิมมาณพ]

“อตีเต ตกฺกสิลายำ สงฺโข นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.

ตสฺส ปุตฺโต สุสิโม นาม มาณโว โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก.

โส เอกทิวสำ ปิตรำ อุปสงฺกมิตฺวา “อิจฺฉามหำ ตาต พาราณสึ คนฺตฺวา มนฺเต สชฺฌายิตุำ -อิติ.

อถ นำ ปิตา อาห “เตนหิ ตาต อสุโก นาม พฺราหฺมโณ มม สหายโก, ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา อธิยสฺสุ -อิติ.

โส “สาธุ -อิติ ปฏิสุณิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา ตำ พฺราหฺมณำ อุปสงฺกมิตฺวา ปิตรา ปหิตภาวำ อาจิกฺขิ.

อถ นำ โส “สหายกสฺส เม ปุตฺโต -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถำ ภทฺทเกน ทิวเสน มนฺเต วาเจตุำ อารภิ.

โส ลหุญฺจ คณฺหนฺโต พหุญฺจ คณฺหนฺโต คหิตคฺคหิตญฺจ สุวณฺณภาชเน ปกฺขิตฺตสีหเตลมิว อวินสฺสมานำ ธาเรนฺโต 
น จิรสฺเสว อาจริยสฺส มุขโต อุคฺคณฺหิตพฺพำ สพฺพำ อุคฺคณฺหิตฺวา  
สชฺฌายำ กโรนฺโต อตฺตโน อุคฺคหิตสิปฺปสฺส อาทิมชฺฌเมว ปสฺสติ, โน ปริโยสานำ.

โส อาจริยำ อุปสงฺกมิตฺวา “อหำ อิมสฺส สิปฺปสฺส อาทิมชฺฌเมว ปสฺสามิ, โน ปริโยสานำ -อิติ วตฺวา, 
อาจริเยน “อหำปิ ตาต น ปสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, “อถ โก อาจริย ปริโยสานำ ชานาติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“อิเม ตาต อิสโย อิสิปตเน วิหรนฺติ, เต ชาเนยฺยุำ, เตสำ สนฺติกำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉสฺสุ -อิติ อาจริเยน วุตฺเต, 
ปจฺเจกพุทฺเธ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “ตุมฺเห กิร ปริโยสานำ ชานาถ -อิติ.

“อาม ชานาม -อิติ.

“เตนหิ เม อาจิกฺขถ -อิติ.

“มยำ อปพฺพชิตสฺส น อาจิกฺขาม; สเจ เต ปริโยสาเนนตฺโถ, ปพฺพชสฺสุ -อิติ.

โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตสำ สนฺติเก ปพฺพชิ.

อถสฺส เต “อิทำ ตาว สิกฺขสฺสุ -อิติ วตฺวา “เอวำ เต นิวาเสตพฺพำ, เอวำ ปารุปิตพฺพนฺติอาทินา นเยน อภิสมาจาริกวตฺตำ อาจิกฺขึสุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๓  • ๑. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ. • [เร่ืองสุสิมมาณพ]

โส ตตฺถ สิกฺขนฺโต อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา น จิรสฺเสว ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา 
สกลพาราณสีนคเร คคนตเล ปุณฺณจนฺโท วิย ปากโฏ ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต อโหสิ.

โส อปฺปายุกสำวตฺตนิกสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา น จิรสฺเสว ปรินิพฺพายิ.

อถสฺส ปจฺเจกพุทฺธา จ มหาชโน จ สรีรกิจฺจำ กตฺวา ธาตุโย คเหตฺวา นครทฺวาเร ถูปํ ปติฏฺฐาเปสุำ.

สงฺโขปิ พฺราหฺมโณ “ปุตฺโต เม จิรำ คโต, ปวตฺติมสฺส ชานิสฺสามิ -อิติ ตำ ทฏฺฐุกาโม ตกฺกสิลโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา 
มหาชนกายำ สนฺนิปติตำ ทิสฺวา “อทฺธา อิเมสุ เอโกปิ เม ปุตฺตสฺส ปวตฺตึ ชานิสฺสติ -อิติ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ 
“สุสิโม นาม มาณโว อิธาคมิ, อปิ นุ ตสฺส ปวตฺตึ ชานาถ -อิติ.

“อาม พฺราหฺมณ ชานาม,  อสุกสฺส นาม พฺราหฺมณสฺส สนฺติเก ตโย เวเท สชฺฌายิตฺวา ปพฺพชิตฺวา ปจฺเจกโพธึ สจฺฉิกตฺวา ปรินิพฺพายิ, 
อยมสฺส ถูโป ปติฏฺฐาปิโต -อิติ.

โส ภูมึ หตฺเถน ปหริตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา เจติยงฺคณำ คนฺตฺวา ติณานิ อุทฺธริตฺวา อุตฺตรสาฏเกน วาลุกำ อาหริตฺวา เจติยงฺคเณ อากิริตฺวา 
กมณฺฑลูทเกน ปริปฺโผสิตฺวา วนปุปฺเผหิ ปูชำ กตฺวา สาฏเกน ปตากำ อาโรเปตฺวา ถูปสฺส อุปริ อตฺตโน ฉตฺตำ พนฺธิตฺวา ปกฺกามิ.

[อานิสงส์แห่งการบริจาคสุขพอประมาณ]

สตฺถา อิทำ อตีตำ อาหริตฺวา “ตทา ภิกฺขเว อหำ สงฺโข พฺราหฺมโณ อโหสึ, 

มยา สุสิมสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส เจติยงฺคเณ ติณานิ อุทฺธฏานิ, 
ตสฺส เม กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อฏฺฐโยชนมคฺคำ วิหตขาณุกณฺฏกำ กตฺวา สุทฺธำ สมตลำ กรึสุ; 

มยา ตตฺถ วาลุกา โอกิณฺณา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน อฏฺฐโยชนมคฺเค วาลุกำ โอกิรึสุ; 

มยา ตตฺถ วนกุสุเมหิ ปูชา กตา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน อฏฺฐโยชนมคฺเค๑ นานาวณฺณานิ ปุปฺผานิ โอกิณฺณานิ, 
เอกโยชนฏฺฐาเน คงฺคาย อุทกำ ปญฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ สญฺฉนฺนำ: 

มยา ตตฺถ กมณฺฑลูทเกน ภูมิ ปริปฺโผสิตา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน เวสาลิยำ โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิ; 

มยา ตตฺถ ปตากา อาโรปิตา ฉตฺตญฺจ พทฺธำ, 
ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน ยาว อกนิฏฺฐภวนา ธชปตากฉตฺตาติฉตฺตาทีหิ สกลจกฺกวาฬคพฺภำ เอกุสฺสวำ วิย ชาตำ; 

อิติ โข ภิกฺขเว เอส ปูชาสกฺกาโร มยฺหำ เนว พุทฺธานุภาเวน นิพฺพตฺโต, น นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน, 
อตีเต ปน อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลำ สุขำ,
จเช มตฺตาสุขำ ธีโร สมฺปสฺสำ วิปุลำ สุขำ -อิติ. |

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มตฺตาสุขปริจฺจาคา -อิติ: “มตฺตาสุขำ -อิติ ปมาณยุตฺตกำ ปริตฺตสุขำ วุจฺจติ,  ตสฺส ปริจฺจาเคน.

วิปุลำ สุขำ -อิติ: อุฬารำ สุขำ นิพฺพานสุขำ วุจฺจติ, “ตญฺเจ ปสฺเสยฺย -อิติ อตฺโถ.

๑ ยุ. อฏฺฐโยชเน มคฺเค.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๔  • ๑. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อิทำ วุตฺตำ โหติ “เอกำ หิ โภชนปาตึ สชฺชาเปตฺวา ภุญฺชนฺตสฺส มตฺตาสุขำ นาม อุปฺปชฺชติ, 
ตำ ปน ปริจฺจชิตฺวา อุโปสถำ วา กโรนฺตสฺส ทานำ วา เทนฺตสฺส วิปุลำ อุฬารำ นิพฺพานสุขำ นาม นิพฺพตฺตติ; 
ตสฺมา สเจ เอวำ ตสฺส มตฺตาสุขสฺส ปริจฺจาคา วิปุลำ สุขำ ปสฺสติ,  อเถตำ วิปุลำ สุขำ สมฺมา ปสฺสนฺโต ปณฺฑิโต ตำ มตฺตาสุขำ จเชยฺย -อิติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๕  • ๒. กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ. • ๒. กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ.

๒. กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ.
“ปรทุกฺขูปธาเนน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ กุกฺกุฏณฺฑขาทิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[แม่ไก่ผูกอาฆาตในนางกุมาริกา]

สาวตฺถิยา กิร อวิทูเร ปณฺฑุรำ นาม เอโก คาโม  .      

ตตฺเถโก เกวฏฺโฏ วสติ.

โส สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต อจิรวตีตีเร กจฺฉปณฺฑานิ ทิสฺวา ตานิ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา 
เอกสฺมึ เคเห ปจาเปตฺวา ขาทนฺโต ตสฺมึ๑ เคเห กุมาริกาย เอกำ อณฺฑำ อทาสิ.

สา ตำ ขาทิตฺวา ตโต ปฏฺฐาย อญฺญำ ขาทนียำ นาม น อิจฺฉิ.

อถสฺสา มาตา กุกฺกุฏิยา วิชาตฏฺฐานโต เอกำ อณฺฑำ คเหตฺวา อทาสิ.

สา ตำ ขาทิตฺวา รสตณฺหาย พทฺธา ตโต ปฏฺฐาย สยเมว กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ คเหตฺวา ขาทิ.

กุกฺกุฏี วิชาตกาเล ตำ อตฺตโน อณฺฑานิ คเหตฺวา ขาทนฺตึ ทิสฺวา ตาย อุปทฺทูตา อาฆาตำ พนฺธิตฺวา 
“อิโตทานิ จุตา ยกฺขินี หุตฺวา๒ ตว ทารเก ขาทิตุำ สมตฺถา หุตฺวา นิพฺพตฺเตยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ ฐเปตฺวา กาลำ กตฺวา 
ตสฺมึเยว เคเห มชฺชารี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

[การจองเวรกันให้เกิดทุกข์]

อิตราปิ กาลำ กตฺวา ตตฺเถว กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

กุกฺกุฏี อณฺฑานิ วิชายิ.

มชฺชารี อาคนฺตฺวา ตานิ ขาทิตฺวา ทุติยำปิ ตติยำปิ ขาทิเยว.

กุกฺกุฏี “ตโย วาเร มม อณฺฑานิ ขาทิตฺวา อิทานิ มำ ขาทิตุกามาสิ, อิโต จุตา สปุตฺตกำ ตำ ขาทิตุำ ลเภยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ กตฺวา 
ตโต จุตา ทีปินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

อิตราปิ กาลำ กตฺวา มิคี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ตสฺสา วิชาตกาเล ทีปินี อาคนฺตฺวา ตำ สทฺธึ ปุตฺเตหิ ขาทิ.

เอวำ ขาทนฺตา ปญฺจสุ อตฺตภาวสเตสุ อญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขำ อุปฺปาเทตฺวา 
อวสาเน เอกา ยกฺขินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ,  เอกา สาวตฺถิยำ กุลธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

อิโต ปรำ “น หิ เวเรน เวรานิ -อิติ คาถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพำ.

อิธ ปน สตฺถา “เวรำ หิ อเวเรน อุปสมฺมติ, โน เวเรน -อิติ วตฺวา อุภินฺนำปิ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

๑ ตตฺถ -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ ปมาทลิขิเตน ภวติพพฺำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๖  • ๒. กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ. • [การจองเวรกันให้เกิดทุกข์]

“ปรทุกฺขูปธาเนน โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ, 
เวรสำสคฺคสำสฏฺโฐ เวรา โส น ปริมุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ปรทุกฺขูปธาเนน -อิติ: ปรสฺมึ ทุกฺขฏฺฐปเนน. “ปรทุกฺขุปฺปาทเนน -อิติ อตฺโถ.

เวรสำสคฺคสำสฏฺโฐ -อิติ: โส ปุคฺคโล อกฺโกสนปฺปจฺจกฺโกสนปฺปหรณปฺปฏิปฺปหรณาทีนำ วเสน อญฺญมญฺญำ กเตน เวรสำสคฺเคน สำสฏฺโฐ.

เวรา โส น ปริมุจฺจติ -อิติ: นิจฺจกาลำ เวรวเสน ทุกฺขเมว ปาปุณาติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ยกฺขินี สรเณสุ ปติฏฺฐาย ปญฺจ สีลานิ สมาทยิตฺวา เวรโต มุจฺจิ.

อิตราปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๗  • ๓. ภททฺิยภิกฺขุวตถฺุ. • ๓. ภทฺทิยภกิฺขุวตฺถุ.

๓. ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ.
“ยำ หิ กิจฺจำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ภทฺทิยำ นิสฺสาย ชาติยาวเน วิหรนฺโต ภทฺทิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษลุะเลยสมณกิจ]

เต กิร ปาทุกมณฺฑเน อุยฺยุตฺตา อเหสุำ.

ยถาห? เตน โข ปน สมเยน ภทฺทิยา ภิกฺขู อเนกวิหิตำ ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ: ติณปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ 
มุญฺชปาทุกำ๑ ปพฺพชปาทุกำ หินฺตาลปาทุกำ กมฺพลปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ, ริญฺจนฺติ อุทฺเทสำ ปริปุจฺฉำ อธิสีลำ อธิจิตฺตำ อธิปฺปญฺญำ -อิติ.๒

ภิกฺขู เตสำ ตถากรณภาวำ อุชฺฌายิตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[พระศาสดาทรงตําหนิโทษแล้วเทศนา]

สตฺถา เต ภิกฺขู ครหิตฺวา “ภิกฺขเว ตุมฺเห อญฺเญน กิจฺเจน อาคนฺตฺวา อญฺญสฺมึเยว กิจฺเจ อุยฺยุตฺตา -อิติ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“ยำ หิ กิจฺจำ, ตทปวิทฺธำ, อกิจฺจำ ปน กยีรติ๓; 
อุนฺนฬานำ ปมตฺตานำ เตสำ วฑฺฒนฺติ อาสวา;
เยสญฺจ สุสมารทฺธา นิจฺจำ กายคตา สติ, 
อกิจฺจำ เต น เสวนฺติ, กิจฺเจ สาตจฺจการิโน; 
สตานำ สมฺปชานานำ อตฺถำ คจฺฉนฺติ อาสวา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยำ หิ กิจฺจำ -อิติ: 
ภิกฺขุโน หิ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย “อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนำ อรญฺญวาโส ธุตงฺคปริหรณำ ภาวนารามตาติเอวมาทิ กิจฺจำ นาม.

อิเมหิ ปน, ยำ อตฺตโน กิจฺจำ; ตำ อปวิทฺธำ ฉฑฺฑิตำ.

อกิจฺจำ -อิติ: ภิกฺขุโน ปน ฉตฺตมณฺฑนำ อุปาหนมณฺฑนำ ปาทุ  ก      ปตฺ  ต      ถาล  ก      ธมกร  ก      กายพนฺธ  น      อำสพนฺธ  น      มณฺฑนำ   อกิจฺจำ นาม.

เยหิ ตำ กยีรติ, เตสำ มานนฬำ อุกฺขิปิตฺวา จรเณน อุนฺนฬานำ สติโวสฺสคฺเคน ปมตฺตานำ จตฺตาโรปิ อาสวา วฑฺฒนฺติ -อิติ อตฺโถ.

สุสมารทฺธา -อิติ: สุปคฺคหิตา.

กายคตา สติ -อิติ: กายานุปสฺสนาภาวนา.

อกิจฺจำ -อิติ: เต เอตำ ฉตฺตมณฺฑนาทิกำ อกิจฺจำ น เสวนฺติ น กโรนฺติ -อิติ อตฺโถ.

กิจฺเจ -อิติ: ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย กตฺตพฺเพ อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนาทิเก กรณีเย.

๑ ปาลิยมฺปน “มุญฺชปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ ปพพฺชปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ หินฺตาลปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ
กมลปาทุกำ กโรนฺตปิิ กาเรนฺตปิิ กมพฺลปาทุกำ -อิติ ทิสฺสนฺติ. ญ. ว.
๒ มหาวคฺเค ๕/๒๐.
๓ ม. กรียติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๘  • ๓. ภททฺิยภิกฺขุวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

สาตจฺจการิโน -อิติ: สตตำ การิโน อฏฺฐิตการิโน. 
เตสำ สติยา อวิปฺปวาเสน สตานำ “สาตฺถกสมฺปชญฺญำ สปฺปายสมฺปชญฺญำ โคจรสมฺปชญฺญำ อสมฺโมหสมฺปชญฺญำ -อิติ 
จตูหิ สมฺปชญฺเญหิ สมฺปชานานำ จตฺตาโรปิ อาสวา อตฺถำ คจฺฉนฺติ ปริกฺขยำ อภาวำ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๘๙  • ๔. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. • ๔. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.

๔. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.
“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[อาคันตุกภิกษุเข้าเฝ้าพระศาสดา]

เอกทิวสำ หิ สมฺพหุลา อาคนฺตุกา ภิกฺขู สตฺถารำ ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺนำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ตสฺมึ ขเณ ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถโร ภควโต อวิทูเร อติกฺกมติ.

สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ จิตฺตวารำ ญตฺวา “ปสฺสถ ภิกฺขเว, อยำ ภิกฺขุ มาตาปิตโร หนิตฺวา นิทฺทุกฺโข หุตฺวา ยาติ -อิติ วตฺวา, 
เตหิ [ภิกฺขูหิ] “กึ นุ โข สตฺถา วทติ -อิติ อญฺญมญฺญำ มุขานิ โอโลเกตฺวา สำสยำ ปกฺขนฺเตหิ “กึ นาเมตำ วทถ -อิติ วุตฺเต, 
เตสำ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเย 
รฏฺฐำ สานุจรำ หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สานุจรำ -อิติ: อายสาธเกน อายุตฺตเกน สหิตำ, 
เอตฺถ หิ “ตณฺหา ชเนติ ปุริสำ -อิติ วจนโต ตีสุ ภเวสุ สตฺตานำ ชนนโต ตณฺหา มาตา นาม.

“อหำ อสุกสฺส นาม รญฺโญ วา ราชมหามตฺตสฺส วา ปุตฺโต -อิติ ปิตรำ นิสฺสาย อสฺมิมานสฺส อุปฺปชฺชนโต อสฺมิมาโน ปิตา นาม.

โลโก วิย ราชานำ ยสฺมา สพฺพานิ ทิฏฺฐิคตานิ เทฺว สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐิโย ภชนฺติ; ตสฺมา สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐิโย เทฺว ขตฺติยราชาโน นาม.

ทฺวาทสายตนานิ วิตฺถตตฺเถน รฏฺฐสทิสตฺตา รฏฺฐำ นาม.

อายสาธโก อายุตฺตกปุริโส วิย ตำ นิสฺสิโต นนฺทิราโค อนุจโร นาม.

อนีโฆ -อิติ: นิทฺทุกฺโข.

พฺราหฺมโณ -อิติ: ขีณาสโว.

เอเตสำ ตณฺหาทีนำ อรหตฺตมคฺคญฺญาณาสินา หตตฺตา ขีณาสโว นิทฺทุกฺโข หุตฺวา ยาติ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

ทุติยคาถายปิ วตฺถุ ปุริมสทิสเมว.

ตทาปิ สตฺถา ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรเมว อารพฺภ เตสำ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา ราชาโน เทฺว จ โสตฺถิเย 
เวยฺยคฺฆปญฺจมำ หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เทฺว จ โสตฺถิเย -อิติ: เทฺว จ พฺราหฺมเณ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๐  • ๔. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อิมิสฺสา หิ คาถาย สตฺถา อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย จ เทสนาวิธิกุสลตาย จ สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐิโย เทฺว พฺราหฺมณราชาโน กตฺวา กเถสิ.

เวยฺยคฺฆปญฺจมำ -อิติ เอตฺถ พฺยคฺฆานุจริโต สปฺปฏิภโย ทุปฺปฏิปนฺโน มคฺโค เวยฺยคฺโฆ นาม, 
วิจิกิจฺฉานีวรณำปิ เตน สทิสตาย เวยฺยคฺฆำ นาม,  ตำ ปญฺจมำ อสฺส -อิติ นีวรณปญฺจกำ เวยฺยคฺฆปญฺจมำ นาม.

อิทญฺจ เวยฺยคฺฆปญฺจมำ อรหตฺตมคฺคญฺญาณาสินา นิสฺเสสำ หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ.

เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.

ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๑  • ๕. ทารุสากฏิกวตถฺุ. • ๕. ทารุสากฏิกวตฺถุ.

๕. ทารุสากฏิกวตฺถุ.
“สุปฺปพุทฺธำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ทารุสากฏิกสฺส ปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[เดก็ ๒ คนเล่นขลุบ]

ราชคหสฺมึ หิ “สมฺมาทิฏฺฐิกปุตฺโต จ มิจฺฉาทิฏฺฐิกปุตฺโต จ -อิติ เทฺว ทารกา อภิกฺขณำ คุฬกีฬำ กีฬนฺติ.

เตสุ สมฺมาทิฏฺฐิกปุตฺโต คุฬำ ขิปมาโน พุทฺธานุสฺสตึ อาวชฺชิตฺวา “นโม พุทฺธสฺส -อิติ วตฺวา คุฬำ ขิปติ.

อิตโร ติตฺถิยานำ คุเณ อุทฺทิสิตฺวา “นโม อรหนฺตานำ -อิติ วตฺวา ขิปติ.

เตสุ สมฺมาทิฏฺฐิกปุตฺโต ชินาติ, อิตโร ปราชยติ.

โส ตสฺส กิริยำ ทิสฺวา “อยำ เอวำ อนุสฺสริตฺวา เอวำ วตฺวา คุฬำ ขิปนฺโต มำ ชินาติ, อหำปิ เอวรูปํ กริสฺสามิ -อิติ พุทฺธานุสฺสติยำ ปริจยมกาสิ.

[เด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่ากับบิดา]

อเถกทิวสำ ตสฺส ปิตา สกฏำ โยเชตฺวา ทารูนำ อตฺถาย คจฺฉนฺโต ตำปิ ทารกำ อาทาย คนฺตฺวา อฏวิยำ ทารูนำ สกฏำ ปูเรตฺวา อาคจฺฉนฺโต 
พหินคเร สุสานสามนฺเต อุทกผาสุกฏฺฐาเน โคเณ โมเจตฺวา ภตฺตวิสฺสคฺคำ อกาสิ.

อถสฺส โคณา สายณฺหสมเย นครำ ปวิสนฺเตน โคคเณน สทฺธึ นครเมว ปวิสึสุ.

สากฏิโกปิ โคเณ อนุพนฺธนฺโต นครำ ปวิสิตฺวา สายำ โคเณ ทิสฺวา อาทาย นิกฺขมนฺโต ทฺวารำ น สมฺปาปุณิ.

ตสฺมึ หิ อสมฺปตฺเตเยว, ทฺวารำ ปิทหิ.

อถสฺส ปุตฺโต เอกโกว รตฺติภาเค สกฏสฺส เหฏฺฐา นิปชฺชิตฺวา นิทฺทำ โอกฺกมิ.

[เจริญพุทธานุสสติป้องกันอมนุษย์ได้]

ราชคหำ ปน ปกติยาปิ อมนุสฺสพหุลำ.

อยญฺจ สุสานสนฺติเก นิปนฺโน.

ตตฺถ นำ อมนุสฺสา ปสฺสึสุ.

เอโก สาสนสฺส ปฏิกณฺฏโก มิจฺฉาทิฏฺฐิโก, เอโก สมฺมาทิฏฺฐิโก.

เตสุ มิจฺฉาทิฏฺฐิโก อาห “อยำ โน ภกฺโข, อิมำ ขาทาม -อิติ.

อิตโร “อลำ,  มา เต รุจฺจิ -อิติ ตำ นิวาเรสิ.

โส เตน นิวาริยมาโนปิ ตสฺส วจนำ อนาทยิตฺวา ทารกำ ปาเทสุ คเหตฺวา อากฑฺฒิ.

โส พุทฺธานุสฺสติปริจิตตฺตา ตสฺมึ ขเณ “นโม พุทฺธสฺส -อิติ อาห.

อมนุสฺโส มหาภยภีโต ปฏิกฺกมิตฺวา อฏฺฐาสิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๒  • ๕. ทารุสากฏิกวตถฺุ. • [อมนุษย์รักษาและบำารุงเด็กผู้นอนให้ป่าคนเดียว]

[อมนุษย์รักษาและบํารุงเด็กผู้นอนให้ป่าคนเดียว]

อถ นำ อิตโร “อมฺเหหิ อกิจฺจำ กตำ, ทณฺฑกมฺมมสฺส กโรม -อิติ วตฺวา ตำ รกฺขมาโน อฏฺฐาสิ.

มิจฺฉาทิฏฺฐิโก นครำ ปวิสิตฺวา รญฺโญ โภชนปาตึ ปูเรตฺวา โภชนำ อาหริ.

อถ นำ อุโภปิ ตสฺส มาตาปิตโร วิย หุตฺวา ตำ อุฏฺฐาเปตฺวา โภเชตฺวา 
“อิมานิ อกฺขรานิ ราชาว ปสฺสตุ, มา อญฺโญ -อิติ ตำ ปวตฺตึ ปกาเสตฺวา ยกฺขานุภาเวน โภชนปาติยำ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา คตา.

ปุนทิวเส “ราชกุลโต โจเรหิ ภาชนภณฺฑำ อวหฏำ -อิติ โกลาหลำ กโรนฺตา ทฺวารานิ ปิทหิตฺวา โอโลเกตฺวา ตตฺถ อปสฺสนฺตา 
นครา นิกฺขมิตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺตา ทารุสกเฏ สุวณฺณปาตึ ทิสฺวา “อยำ โจโร -อิติ ตำ ทารกำ คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

[เด็กถกูไต่สวน]

ราชา อกฺขรานิ ทิสฺวา “กิเมตำ ตาต -อิติ ปุจฺฉิ.

“นาหำ เทว ชานามิ,  มาตาปิตโร เม อาคนฺตฺวา รตฺตึ โภเชตฺวา รกฺขมานา อฏฺฐำสุ,  
อหำ ‘มาตาปิตโร มำ รกฺขนฺติ -อิติ นิพฺภโยว นิทฺทำ อุปคโต, เอตฺตกำ อหำ ชานามิ -อิติ อาห.

อถสฺส มาตาปิตโรปิ ตำ ฐานำ อคมำสุ.

ราชา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา เต ตโยปิ ชเน อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สพฺพำ อาโรเจตฺวา 
“กินฺนุ โข ภนฺเต พุทฺธานุสฺสติเยว รกฺขา โหติ  อุทาหุ ธมฺมานุสฺสติอาทโยปิ -อิติ ปุจฺฉิ.

[พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖]

อถสฺส สตฺถา “มหาราช น เกวลำ พุทฺธานุสฺสติเยว รกฺขา,  
เยสำ ปน ฉพฺพิเธน จิตฺตำ สุภาวิตำ, เตสำ อญฺเญน รกฺขาวรเณน วา มนฺโตสเธหิ วา กิจฺจำ นตฺถิ -อิติ วตฺวา 
ฉฏฺฐานานิ ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ พุทฺธคตา สติ.
สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ ธมฺมคตา สติ.
สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ สงฺฆคตา สติ.
สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ กายคตา สติ.
สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ อหึสาย รโต มโน.
สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ ภาวนาย รโต มโน -อิติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๓  • ๕. ทารุสากฏิกวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ -อิติ: พุทฺธคตำ สตึ คเหตฺวา สุปนฺตาเยว ปพุชฺฌนฺตา สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ นาม.

สทา โคตมสาวกา -อิติ: โคตมโคตฺตสฺส พุทฺธสฺส สวนนฺเต ชาตตฺตา ตสฺเสว อนุสาสนีสวนตาย โคตมสาวกา.

พุทฺธคตา สติ -อิติ: เยสำ๑ “อิติปิ โส ภควาติอาทิปฺปเภเท พุทฺธคุเณ อารพฺภ อุปฺปชฺชมานา สติ นิจฺจกาลำ อตฺถิ, 
เต สทาปิ สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ตถา อสกฺโกนฺตา ปน เอกทิวสำ ตีสุ กาเลสุ  ทฺวีสุ กาเลสุ  เอกสฺมึปิ กาเล พุทฺธานุสฺสตึ มนสิกโรนฺตา สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติเยว นาม.

ธมฺมคตา สติ -อิติ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติอาทิปฺปเภเท ธมฺมคุเณ อารพฺภ อุปฺปชฺชมานา สติ.

สงฺฆคตา สติ -อิติ “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติอาทิปฺปเภเท สงฺฆคุเณ อารพฺภ อุปฺปชฺชมานา สติ.

กายคตา สติ -อิติ 
ทฺวตฺตึสาการวเสน วา นวสิวฏฺฐิกาวเสน วา จตุธาตุววฏฺฐานวเสน วา อชฺฌตฺตนีลกสิณาทิรูปชฺฌานวเสน วา อุปฺปชฺชมานา สติ.

อหึสาย รโต -อิติ: “โส กรุณาสหคเตน เจตสา เอกำ ทิสำ ผริตฺวา วิหรติ -อิติ๒ เอวำ วุตฺตาย กรุณาภาวนาย รโต.

ภาวนาย -อิติ: เมตฺตาภาวนาย.

กิญฺจาปิ หิ เหฏฺฐา กรุณาภาวนาย วุตฺตตฺตา อิธ สพฺพาปิ อวเสสา ภาวนา, อิธ ปน เมตฺตาภาวนาว อธิปฺเปตา.

เสสำ ปฐมคาถายำ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพำ.

เทสนาวสาเน โส ทารโก มาตาปิตูหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ปจฺฉา ปน ปพฺพชิตฺวา สพฺเพปิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

ทารุสากฏิกวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. “เยสำ -อิติ นตฺถิ.
๒ ที. สี. ๙/๓๑๐.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๔  • ๖. วชฺชีปุตฺตกภิกขฺุวตฺถุ. • ๖. วชฺชีปุตฺตกภิกขฺุวตฺถุ.

๖. วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ.
“ทุปฺปพฺพชฺชำ ทุรภิรมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลิยำ นิสฺสาย มหาวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ วชฺชีปุตฺตกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ, 
ยำ สนฺธาย วุตฺตำ “อญฺญตโร วชฺชีปุตฺตโก ภิกฺขุ เวสาลิยำ วิหรติ อญฺญตรสฺมึ วนสณฺเฑ. 
เตน โข ปน สมเยน เวสาลิยำ สพฺพรตฺตึ ฉณวาโร โหติ. 
อถโข โส ภิกขุ เวสาลิยำ ตุริยตาฬิตวาทิตนิคฺโฆสสทฺทำ สุตฺวา ปริเทวมาโน ตายำ เวลายำ อิมำ คาถมาห

“เอกกา มยำ อรญฺเญ วิหราม 
อปวิทฺธำว วนสฺมึ ทารุกำ, 
เอตาทิสิกาย รตฺติยา 
โก สุ ทานิ อมฺเหหิ ปาปิโย -อิติ.

[เสียงกึกก้องเป็นปรปักษ์ต่อสมณเพศ]

| โส กิร วชฺชีรฏฺเฐ ราชปุตฺโต วาเรน สมฺปตฺตำ รชฺชำ ปหาย ปพฺพชิโต,  เวสาลิยำ 

จาตุมฺมหาราชิเกหิ สทฺธึ เอกาพทฺธำ กตฺวา สกลนคเร ธชปตากาทีหิ ปฏิมณฺฑิเต, 

โกมุทิยา ปุณฺณมาย สพฺพรตฺตึ ฉณวาเร วตฺตมาเน, 

เภริอาทีนำ ตุริยานำ ตาฬิตานำ นิคฺโฆสำ วีณาทีนญฺจ วาทิตานำ สทฺทำ สุตฺวา, 

ยานิ เวสาลิยำ สตฺต ราชสหสฺสานิ สตฺต ราชสตานิ สตฺต จ ราชาโน, ตตฺตกาเยว จ เนสำ อุปราชเสนาปติอาทโย,  
เตสุ อลงฺกตปฏิยตฺเตสุ นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย วีถึ โอติณฺเณสุ, 

สฏฺฐิหตฺเถ มหาจงฺกเม จงฺกมมาโน  คคนมชฺเฌ ฐิตำ ปุณฺณจนฺทำ ทิสฺวา  จงฺกมโกฏิยำ ผลกำ นิสฺสาย ฐิโต  
เวฐนาลงฺการวิรหิตตฺตา วเน ฉฑฺฑิตทารุกำ วิย อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา 

“อตฺถิ นุ โข อญฺโญ อมฺเหหิ ลามกตโร -อิติ จินฺเตนฺโต ปกติยา อารญฺญกาทิคุณยุตฺโตปิ ตสฺมึ ขเณ อนภิรติยา ปีฬิโต เอวมาห. |

[เทวดากล่าวคาถาให้เกิดความสังเวช]

โส ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถาย เทวตาย “อิมำ ภิกฺขุำ สำเวเชสฺสามิ -อิติ อธิปฺปาเยน

“เอกโก ตฺวำ อรญฺเญ วิหรสิ 
อปวิทฺธำว วนสฺมึ ทารุกำ, 
ตสฺส เต พหุกา ปิหยนฺติ 
เนรยิกา วิย สคฺคคามินำ -อิติ

วุตฺตำ อิมำ คาถำ สุตฺวา ปุนทิวเส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

[พระศาสดาทรงแสดงทุกข์ ๕ อยา่ง]

สตฺถา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา ฆราวาสสฺส ทุกฺขตำ ปกาเสตุกาโม ปญฺจ ทุกฺขานิ สโมธาเนตฺวา อิมำ คาถมาห



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๕  • ๖. วชฺชีปุตฺตกภิกขฺุวตฺถุ. • [พระศาสดาทรงแสดงทุกข์ ๕ อย่าง]

“ทุปฺปพฺพชฺชำ ทุรภิรมำ ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา 
ทุกฺโข สมานสำวาโส ทุกฺขานุปติตทฺธคู; 
ตสฺมา น จทฺธคู สิยา น จ ทุกฺขานุปติโต สิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ ทุปฺปพฺพชฺชำ -อิติ อปฺปํ วา มหนฺตำ วา โภคกฺขนฺธำ เจว ญาติปริวฏฺฏญฺจ ปหาย อิมสฺมึ สาสเน อุรำ ทตฺวา ปพฺพชฺชำ นาม ทุกฺขำ.

ทุรภริมำ -อิติ: เอวำ ปพพฺชิเตนาปิ ภิกฺขาจริยาย ชีวติวุตตฺึ ฆฏนฺเตน อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติปูรณวเสน 
อภิรมติุำ ทกฺุขำ.

ทุราวาสา -อิติ: ยสฺมา ปน ฆรำ อาวสนฺเตน ราชูนำ ราชกิจฺจำ อิสฺสรานำ อิสฺสรกิจฺจำ วหิตพฺพำ, 
ปริชโน๑ เจว ธมฺมิกา จ สมณพฺราหฺมณา สงฺคหิตพฺพา,  เอวำ สนฺเตปิ, ฆราวาโส ฉิทฺทฆโฏ วิย มหาสมุทฺโท วิย จ ทุปฺปูโร; 
ตสฺมา ฆรา นาเมเต ทุราวาสา ทุกฺขา อาวสิตุำ เตเนว การเณน ทุกฺขา -อิติ อตฺโถ.

ทุกฺโข สมานสำวาโส -อิติ: คิหิโน หิ เย ชาติโคตฺตกุลโภเคหิ  ปพฺพชิตา วา สีลาจารพาหุสจฺจาทีหิ สมานาปิ หุตฺวา 
“โกสิ ตฺวำ, โก อหนฺติอาทีนิ วตฺวา อธิกรณปฺปสุตา โหนฺติ,  เต อสมานา นาม,  เตหิ สทฺธึ สำวาโส นาม ทุกฺโข -อิติ อตฺโถ.

ทุกฺขานุปติตทฺธคู -อิติ: เย วฏฺฏสงฺขาตำ อทฺธานำ ปฏิปนฺนตฺตา อทฺธคู; เต ทุกฺเขน อนุปติตาว.

ตสฺมา น จทฺธคู -อิติ: ยสฺมา ทุกฺขานุปติตภาโวปิ ทุกฺโข อทฺธคูภาโวปิ ทุกฺโข; 
ตสฺมา วฏฺฏสงฺขาตำ อทฺธานำ คมนตาย อทฺธคูปิ น ภเวยฺย  วุตฺตปฺปกาเรน ทุกฺเขน อนุปติโตปิ น ภเวยฺย -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ ปญฺจสุ ฐาเนสุ ทสฺสิเต ทุกฺเข นิพฺพินฺทนฺโต  ปญฺโจรมฺภาคิยานิ จ ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ จ สำโยชนานิ ปทาเลตฺวา
อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ยุ. ปริชนา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๙๖  • ๗. จิตฺตคหปติวตฺถุ. • ๗. จิตตฺคหปติวตฺถุ.

๗. จิตฺตคหปติวตฺถุ.
“สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จิตฺตคหปตึ อารพฺภ กเถสิ.

[ลาภสกัการะเกิดข้ึนแก่จิตตคฤหบดี]

วตฺถุ พาลวคฺเค “อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย -อิติ คาถาวณฺณนายำ วิตฺถาริตำ.

คาถาปิ ตตฺเถวาคตา.

วุตฺตำ หิ ตตฺถ “กึ ปน ภนฺเต เอตสฺส ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺเสวายำ สกฺกาโร อุปฺปชฺชติ 
อุทาหุ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ อุปฺปชฺเชยฺย -อิติ.๑

“อานนฺท มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ ตสฺส อุปฺปชฺชติเยว, อยำ หิ อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน สมฺปนฺนสีโล, 
เอวรูโป ยำ ยำ ปเทสำ๒ ภชติ; ตตฺถ ตตฺเถวสฺส ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺตติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน ยโสโภคสมปฺปิโต 
ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ; ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สทฺโธ -อิติ: โลกิยโลกุตฺตราย สทฺธาย สมนฺนาคโต.

สีเลน -อิติ: “อาคาริยสีลำ อนาคาริยสีลำ -อิติ๓ ทุวิธำ สีลำ, เตสุ อิธ อาคาริยสีลำ๔ อธิปฺเปตำ, “เตน สมนฺนาคโต -อิติ อตฺโถ.

ยโสโภคสมปฺปิโต -อิติ: ยาทิโส อนาถปิณฺฑิกาทีนำ ปญฺจอุปาสกสตปริวารสงฺขาโต อาคาริยยโส, ตาทิเสเนว ยเสน 
ธนธญฺญาทิโก เจว สตฺตวิธอริยธนสงฺขาโต จ ทุวิโธ โภโค เตน จ สมนฺนาคโต -อิติ อตฺโถ.

ยำ ยำ -อิติ: ปุรตฺถิมาทีสุ ทิสาสุ เอวรูโป กุลปุตฺโต ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ; ตตฺถ ตตฺถ เอวรูเปน ลาภสกฺกาเรน ปูชิโต ว โหติ -อิติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

จิตฺตคหปติวตฺถุ.

๑ ยุ. อุปฺปชฺเชถ -อิติ.
๒ ยุ. ทิสำ.
๓ ยุ. อคาริยสีลำ อนาคาริยสีลำ -อิติ.
๔ อนุตฺตานตตฺทีปนายำ อนาคาริยสีลำ -อิติ ทิสฺสติ.
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๘. จูฬสุภทฺทาวตฺถุ.
“ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส ธีตรำ จูฬสุภทฺทำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[สองเศรษฐีทํากติกาต่อกัน]

อนาถปิณฺฑิกสฺส กิร ทหรกาลโต ปฏฺฐาย อุคฺคนครวาสี อุคฺโค นาม เสฏฺฐิปุตฺโต สหายโก อโหสิ. 

เต เอกาจริยกุเล สิปฺปํ อุคฺคณฺหนฺตา อญฺญมญฺญำ กติกำ กรึสุ 
“อมฺหากำ วยปฺปตฺตกาเล ปุตฺตธีตาสุ ชาตาสุ, โย ปุตฺตสฺส อตฺถาย ธีตรำ วาเรติ; เตน ตสฺส ธีตา ทาตพฺพา -อิติ.

เต อุโภปิ วยปฺปตฺตา อตฺตโน อตฺตโน นคเร เสฏฺฐิฏฺฐาเน ปติฏฺฐหึสุ.

เอกสฺมึ สมเย อุคฺคเสฏฺฐี วณิชฺชำ ปโยเชนฺโต ปญฺจหิ สกฏสเตหิ สาวตฺถึ อคมาสิ.

อนาถปิณฺฑิโก อตฺตโน ธีตรำ จูฬสุภทฺทำ อามนฺเตตฺวา 
“อมฺม ปิตา เต อุคฺคเสฏฺฐี นาม อาคโต, ตสฺส กตฺตพฺพกิจฺจำ ตว ภาโร -อิติ อาณาเปสิ.

[อุคคเศรษฐีขอนางจูฬาสุภัททาเพ่ือบุตร]

สา “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ตสฺส อาคตทิวสโต ปฏฺฐาย สหตฺเถเนว สูปพฺยญฺชนาทีนิ สมฺปาเทติ, 
มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ อภิสงฺขโรติ, โภชนกาเล ตสฺส นหาโนทกำ ปฏิยาทาเปตฺวา นหานกาลโต ปฏฺฐาย สพฺพกิจฺจานิ สาธุกำ กโรติ.

อุคฺคเสฏฺฐี ตสฺสา อาจารสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต เอกทิวสำ อนาถปิณฺฑิเกน สทฺธึ สุขกถาย นิสินฺโน 
“มยำ ทหรกาเล เอวำ นาม กติกำ กริมฺหา -อิติ สาเรตฺวา จูฬสุภทฺทำ อตฺตโน ปุตฺตสฺสตฺถาย วาเรสิ.

| โส ปน ปกติยา มิจฺฉาทิฏฺฐิโก; ตสฺมา ทสพลสฺส ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา สตฺถารา อุคฺคเสฏฺฐิโน อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา อนุญฺญาโต, 
ภริยาย สทฺธึ มนฺเตตฺวา ตสฺส วจนำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ทิวสำ ฐเปตฺวา  
ธีตรำ วิสาขำ ทตฺวา อุยฺโยเชนฺโต ธนญฺชยเสฏฺฐี วิย มหนฺตำ สกฺการำ กตฺวา สุภทฺทำ อามนฺเตตฺวา 

“อมฺม สสฺสุรกุเล วสนฺติยา นาม อนฺโต อคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพ -อิติ ธนญฺชยเสฏฺฐินา วิสาขาย ทินฺนนเยเนว ทส โอวาเท ทตฺวา 

อุยฺโยเชนฺโต “สเจ เม คตฏฺฐาเน ธีตุ โทโส อุปฺปชฺชติ, ตุมฺเหหิ โสเธตพฺโพ -อิติ อฏฺฐ กุฏุมฺพิเก ปาฏิโภเค คเหตฺวา, 
ตสฺสา อุยฺโยชนทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทานำ ทตฺวา, 
ปุริมภเว ธีตรา กตานำ สุจริตานำ ผลวิภูตึ โลกสฺส ปากฏำ กตฺวา ทสฺเสนฺโต วิย มหนฺเตน สกฺกาเรน ธีตรำ อุยฺโยเชสิ. |

ตสฺสา อนุปุพฺเพน อุคฺคนครำ ปตฺตกาเล สสฺสุรกุเลน สทฺธึ มหาชโน ปจฺจุคฺคมนำ อกาสิ.

สาปิ อตฺตโน สิริวิภวำ ปากฏำ กาตุำ วิสาขา วิย สกลนครสฺส อตฺตานำ ทสฺเสนฺตี  รเถ ฐตฺวา นครำ ปวิสิตฺวา 
นาคเรหิ เปสิตำ ปณฺณาการำ คเหตฺวา  อนุรูปวเสน เตสำ เตสำ เปเสนฺตี สกลนครำ อตฺตโน คุเณหิ เอกพทฺธำ อกาสิ.

[พ่อผัวให้นางจูฬสุภัททาไหว้ชีเปลือย]

มงฺคลทิวสาทีสุ ปนสฺสา สสฺสุโร อเจลกานำ สกฺการำ กโรนฺโต “อาคนฺตฺวา อมฺหากำ สมเณ วนฺทตุ -อิติ เปเสสิ.

สา ลชฺชาย นคฺเค ปสฺสิตุำ อสกฺโกนฺตี คนฺตุำ น อิจฺฉติ.
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โส ปุนปฺปุนำ เปเสตฺวาปิ  ตาย ปฏิกฺขิตฺโต กุชฺฌิตฺวา “นีหรถ นำ -อิติ อาห.

สา “น สกฺกา มม อการเณน โทสำ อาโรเปตุำ -อิติ กุฏุมฺพิเก ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

เต ตสฺสา นิทฺโทสภาวำ ญตฺวา เสฏฺฐึ สญฺญาเปสุำ.

โส “อยำ มม สมเณ ‘อหิริกาติ น วนฺทติ -อิติ ภริยาย อาโรเจสิ.

สา “กีทิสา นุ โข อิมิสฺสา สมณา, อติวิย เน ปสำสติ -อิติ ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห

“กีทิสา สมณา ตุยฺหำ พาฬฺหำ โข เน ปสำสสิ.
กึสีลา กึสมาจารา ตำ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา -อิติ.

อถสฺสา สุภทฺทา พุทฺธานญฺเจว พุทฺธสาวกานญฺจ คุเณ ปกาเสนฺตี

[ลูกสะใภ้บอกสมณภาพแก่แม่ผัว]

“สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมานสา สนฺตำ เตสำ คตำ ฐิตำ, 
โอกฺขิตฺตจกฺขู มิตภาณี, ตาทิสา สมณา มม.
กายกมฺมำ สุจิ เตสำ, วาจากมฺมำ อนาวิลำ, 
มโนกมฺมำ สุวิสุทฺธำ, ตาทิสา สมณา มม.
วิมลา สงฺขมุตฺตาภา สุทฺธา อนฺตรพาหิรา๑ 
ปุณฺณา สุทฺเธหิ ธมฺเมหิ, ตาทิสา สมณา มม.

ลาเภน อุนฺนโต โลโก อลาเภน จ โอนโต, 
ลาภาลาเภน เอกฏฺฐา, ตาทิสา สมณา มม.
ยเสน อุนฺนโต โลโก อยเสน จ โอนโต, 
ยสายเสน เอกฏฺฐา, ตาทิสา สมณา มม.
ปสำสาย อุนฺนโต โลโก นินฺทายาปิ จ โอนโต, 
สมา นินฺทาปสำสาสุ, ตาทิสา สมณา มม.
สุเขน อุนฺนโต โลโก ทุกฺเขนาปิ จ โอนโต, 
อกมฺปา สุขทุกฺเขสุ, ตาทิสา สมณา มม -อิติ

เอวมาทีหิ วจเนหิ สสฺสุำ โตเสสิ.

[นางจูฬสุภัททานิมนต์ภกิษุสงฆ์ฉันอาหาร]

อถ นำ “สกฺกา ตว สมเณ อมฺหากำปิ ทสฺเสตุำ -อิติ วตฺวา, “สกฺกา -อิติ วุตฺเต, “เตนหิ ยถา มยำ เต ปสฺสาม; ตถา กโรหิ -อิติ [อาห].

สา “สาธุ -อิติ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทานำ สชฺเชตฺวา อุปริปาสาทตเล ฐตฺวา เชตวนาภิมุขี๒ 
สกฺกจฺจำ ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา พุทฺธคุเณ อาวชฺชิตฺวา คนฺธวาสปุปฺผธูเปหิ ปูชำ กตฺวา 

๑ สนฺตรพาหิรา [?]
๒ เชตวนาภิมุขินี -อิติ ยุตตฺตรำ.
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“ภนฺเต สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตมิ, อิมินา เม สญฺญาเณน สตฺถา นิมนฺติตภาวำ ชานาตุ -อิติ วตฺวา 
สุมนปุปฺผานำ อฏฺฐ มุฏฺฐิโย อากาเส ขิปิ.

ปุปฺผานิ คนฺตฺวา จตุปริสมชฺเฌ ธมฺมำ เทเสนฺตสฺส สตฺถุโน อุปริ มาลาวิตานำ หุตฺวา อฏฺฐำสุ.

[สัตบุรุษย่อมปรากฏในท่ีไกล]

ตสฺมึ ขเณ อนาถปิณฺฑิโกปิ ธมฺมกถำ สุตฺวา สฺวาตนาย สตฺถารำ นิมนฺเตสิ.

สตฺถา “อธิวุตฺถำ มยา คหปติ สฺวาตนาย ภตฺตำ -อิติ วตฺวา, “ภนฺเต มยา ปุเรตรำ อาคโต นตฺถิ, กสฺส นุ โข โว อธิวุตฺถำ -อิติ วุตฺเต, 
“จูฬสุภทฺทาย คหปติ นิมนฺติโต -อิติ วตฺวา, “นนุ ภนฺเต สุภทฺทา ทูเร วสติ อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก -อิติ วุตฺเต, 
“อาม คหปติ, ทูเร วสนฺตาปิ หิ สปฺปุริสา อภิมุเข ฐิตา วิย ปกาเสนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ, หิมวนฺโตว ปพฺพโต; 
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ, รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สรา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สนฺโต -อิติ: ราคาทีนำ สนฺตตาย พุทฺธาทโย สนฺโต นาม. 
อิธ ปน ปุพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการา อุสฺสนฺนกุสลมูลา ภาวิตภาวนา สตฺตา “สนฺโต -อิติ อธิปฺเปตา.

ปกาเสนฺติ -อิติ: ทูเร ฐิตาปิ พุทฺธานำ ญาณปถำ อาคจฺฉนฺตา ปากฏา โหนฺติ.

หิมวนฺโตว -อิติ: ยถา หิ ติโยชนสหสฺสวิตฺถโต ปญฺจโยชนสตุพฺเพโธ จตุราสีติยา กูฏสหสฺเสหิ ปฏิมณฺฑิโต หิมวนฺตปพฺพโต 
ทูเร ฐิตานำปิ อภิมุเข ฐิโต วิย ปกาเสติ;  เอวำ ปกาเสนฺติ -อิติ อตฺโถ.

อสนฺเตตฺถ -อิติ: ทิฏฺฐธมฺมครุกา วิติณฺณปรโลกา อามิสจกฺขุกา ชีวิตตฺถาย ปพฺพชิตา พาลปุคฺคลา อสนฺโต นาม, 
เต เอตฺถ พุทฺธานำ ทกฺขิณสฺส ชานุมณฺฑลสฺส สนฺติเก นิสินฺนาปิ น ทิสฺสนฺติ น ปญฺญายนฺติ.

รตฺตึ ขิตฺตา -อิติ: รตฺตึ จตุรงฺคสมนฺนาคเต อนฺธกาเร ขิตฺตา สรา วิย. 
ตถารูปสฺส๑ อุปนิสฺสยภูตสฺส ปุพฺพเหตุโน อภาเวน น ปญฺญายนฺติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

[วิสสกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง]

สกฺโกปิ โข เทวราชา “สตฺถารา จูฬสุภทฺทาย นิมนฺตนำ อธิวาสิตำ -อิติ ญตฺวา วิสฺสกมฺมเทวปุตฺตำ อาณาเปสิ 
“ปญฺจ กูฏาคารสตานิ นิมฺมินิตฺวา เสฺว พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ อุคฺคนครำ เนหิ -อิติ.

โส ปุนทิวเส ปญฺจสตานิ กูฏาคารานิ นิมฺมินิตฺวา เชตวนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.

สตฺถา อุจฺจินิตฺวา วิสุทฺธขีณาสวานำเยว ปญฺจ สตานิ อาทาย สปริวาโร กูฏาคาเรสุ นิสีทิตฺวา อุคฺคนครำ อคมาสิ.

๑ สี. ตถารูปา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๐  • ๘. จูฬสุภทฺทาวตฺถุ. • [อุคคเศรษฐีกลับเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา]

[อุคคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา]

อุคฺคเสฏฺฐีปิ สปริวาโร สุภทฺทาย ทินฺนนเยน ตถาคตสฺส อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺโต สตฺถารำ มหนฺเตน สิริวิภเวน อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา 
ปสนฺนมนโส หุตฺวา มาลาทีหิ สกฺการำ กโรนฺโต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วนฺทิตฺวา มหาทานำ ทตฺวา  ปุนปฺปุนำ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาหำ มหาทานำ อทาสิ.

สตฺถาปิสฺส สปฺปายำ สลฺลกฺเขตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.

ตำ อาทึ กตฺวา จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

สตฺถา สุภทฺทาย อนุคฺคหณตฺถำ “อิเธว โหหิ -อิติ อนุรุทฺธตฺเถรำ นิวตฺตาเปตฺวา สาวตฺถิเมว อคมาสิ.

ตโต ปฏฺฐาย ตำ นครำ สทฺธำ ปสนฺนำ อโหสิ -อิติ.

จูฬสุภทฺทาวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๑  • ๙. เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ. • ๙. เอกวิหาริตฺเถรวตถฺุ.

๙. เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ.
“เอกาสนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกวิหาริตฺเถรำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุทูลเรื่องพระเถระแด่พระศาสดา]

โส กิร เถโร “เอโกว นิสีทติ  เอโกว จงฺกมติ  เอโกว ติฏฺฐติ -อิติ จตุปริสนฺตเร ปากโฏ อโหสิ.

อถ นำ ภิกฺขู “ภนฺเต เอวรูโป นามายำ เถโร -อิติ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

[ภกิษุพึงเป็นผู้สงัด]

สตฺถา “สาธุ สาธุ -อิติ สาธุการำ ทตฺวา “ภิกฺขุนา นาม วิวิตฺเตน ภวิตพฺพำ -อิติ วิเวเก อานิสำสำ กเถตฺวา อิมำ คาถมาห

“เอกาสนำ เอกเสยฺยำ เอโก จรมตนฺทิโต 
เอโก ทมยมตฺตานำ วนนฺเต รมิโต สิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “เอกาสนำ เอกเสยฺยำ -อิติ: ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌปิ มูลกมฺมฏฺฐานำ อวิชหิตฺวา เตเนว มนสิกาเรน นิสินฺนสฺส อาสนำ เอกาสนำ นาม.

โลหปาสาทสทิเสปิ จ ปาสาเท ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌปิ ปญฺญตฺเต วิจิตฺรปจฺจตฺถรณูปธาเน มหารเห สยเน สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา 
ทกฺขิเณน ปสฺเสน มูลกมฺมฏฺฐานมนสิกาเรน นิปนฺนสฺส ภิกฺขุโน เสยฺยา เอกเสยฺยา นาม.

เอวรูปํ เอกาสนญฺจ เอกเสยฺยญฺจ ภเชถ -อิติ อตฺโถ.

อตนฺทิโต -อิติ: ชงฺฆพลำ นิสฺสาย ชีวิตกปฺปเนน อกุสีโต หุตฺวา สพฺพิริยาปเถสุ เอโกว จรนฺโต -อิติ อตฺโถ.

เอโก ทมยมตฺตานำ -อิติ: รตฺติฏฺฐานาทีสุ กมฺมฏฺฐานำ อนุยุญฺชิตฺวา มคฺคผลาธิคมนวเสน เอกโกว หุตฺวา อตฺตานำ ทเมนฺโต -อิติ อตฺโถ.

วนนฺเต รมิโต สิยา -อิติ: เอวมตฺตานำ ทเมนฺโต อิตฺถีปุริสสทฺทาทีหิ วิวิตฺตวนสณฺเฑเยว อภิรโต ภเวยฺย. 
น หิ สกฺกา อากิณฺณวิหารินา เอวำ อตฺตานำ ทเมตุำ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

ตโต ปฏฺฐาย มหาชโน เอกวิหารเมว ปตฺเถติ -อิติ.

เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ.

ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

เอกวีสติโม วคฺโค.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๒  • ๒๒. นิรยวคฺควณฺณนา • ๒๒. นิรยวคฺควณฺณนา

๒๒. นิรยวคฺควณฺณนา  



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๓  • ๑. สุนทฺรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ. • ๑. สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ.

๑. สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ.
“อภูตวาที -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุนฺทรีปริพฺพาชิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเดยีรถยี์คิดตัดลาภสกัการะพระศาสดา]

“เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชิโต -อิติ วตฺถุ วิตฺถารโต อุทาเน๑ อาคตเมว.

อยำ ปเนตฺถ สงฺเขโป: 

ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ ปญฺจนฺนำ มหานทีนำ มโหฆสทิเส ลาภสกฺกาเร อุปฺปนฺเน, 
หตลาภสกฺการา อญฺญติตฺถิยา สุริยุคฺคมนกาเล ขชฺโชปนกา วิย นิปฺปภา หุตฺวา เอกโต สนฺนิปติตฺวา มนฺตยึสุ 
“มยำ สมณสฺส โคตมสฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏฺฐาย หตลาภสกฺการา, น โน โกจิ อตฺถิภาวำปิ ชานาติ: 
เกน นุ โข สทฺธึ เอกโต หุตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการมสฺส อนฺตรธาเปยฺยาม -อิติ.

[พวกเดียรถีย์ให้นางสุนทรีทําลายพระเกียรติพระศาสดา]

อถ เนสำ เอตทโหสิ “สุนฺทริยา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา สกฺกุณิสฺสาม -อิติ.

เต เอกทิวสำ สุนฺทรึ ติตฺถิยารามำ ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา ฐิตำ นาลปึสุ.

สา ปุนปฺปุนำ สมุลฺลปนฺตีปิ ปฏิวจนำ อลภิตฺวา “อปิ อยฺยา เกนจิ วิเหฐิตา -อิติ ปุจฺฉิ.

“ภคินิ สมณำ โคตมำ อมฺเห วิเหเฐตฺวา หตลาภสกฺกาเร กตฺวา วิจรนฺตำ น ปสฺสสิ -อิติ.

“มยา เอตฺถ กึ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

“ตฺวำ โข ภคินิ อภิรูปา โสภคฺคปฺปตฺตา สมณสฺส โคตมสฺส อยสำ อาโรเปตฺวา มหาชนำ กถำ คาหาเปตฺวา หตลาภสกฺการำ กโรหิ -อิติ.

| สา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปกฺกนฺตา  ตโต ปฏฺฐาย มาลาคนฺธวิเลปนกปฺปุรกฏุกผลาทีนิ คเหตฺวา 

สายำ มหาชนสฺส สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา นครปฺปวิสนกาเล เชตวนาภิมุขี๒ คจฺฉติ, 
“กหำ คจฺฉสิ -อิติ ปุฏฺฐา “สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ, อหำ เตน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยำ วสามิ -อิติ วตฺวา อญฺญตรสฺมึ ติตฺถิยาราเม วสิตฺวา 

ปาโตว เชตวนมคฺคำ โอตริตฺวา นคราภิมุขี๓ คจฺฉติ, 
“สุนฺทริ กหำ คตาสิ -อิติ ปุฏฺฐา “สมเณน โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยำ วสิตฺวา ตำ กิเลสรติยา รมาเปตฺวา อาคตามฺหิ -อิติ วทติ. |

[พวกภิกษุถูกพวกเดียรถีย์หาว่าฆ่านางสุนทรี]

ตโต ติตฺถิยา กติปาหจฺจเยน ธุตฺตานำ กหาปเณ ทตฺวา 
“คจฺฉถ สุนฺทรึ มาเรตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส คนฺธกุฏีสมีเป มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปิตฺวา เอถ -อิติ วทึสุ.

เต ตถา อกำสุ.

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๗.
๒ เชตวนาภิมุขินี อิติ ยตฺุตตรำ. ญ. ว.
๓ นคราภิมุขินี อิติ ยตฺุตตรำ. ญ. ว.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๔  • ๑. สุนทฺรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ. • [พวกภิกษุถกูพวกเดียรถีย์หาว่าฆ่านางสุนทรี]

| ตโต ติตฺถิยา “สุนฺทรึ น ปสฺสาม -อิติ, โกลาหลำ กตฺวา รญฺโญ อาโรเจตฺวา  “กหำ โว อาสงฺกา -อิติ วุตฺตา 
“อิเม ทิวเส๑ เชตวเน วสติ, ตตฺรสฺสา ปวตฺตึ น ชานาม -อิติ วตฺวา  “เตนหิ คจฺฉถ, นำ วิจินถ -อิติ รญฺญา อนุญฺญาตา 

อตฺตโน อุปฏฺฐาเก คเหตฺวา เชตวนำ คนฺตฺวา วิจินนฺตา มาลากจวรนฺตเร ตำ ทิสฺวา มญฺจกำ อาโรเปตฺวา นครำ ปวิสิตฺวา 
“สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ‘สตฺถารา กตำ ปาปกมฺมำ ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ สุนฺทรึ มาเรตฺวา มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปึสุ -อิติ 
รญฺโญ อาโรเจสุำ. |

ราชา “เตนหิ คจฺฉถ นครำ อาหิณฺฑถ -อิติ อาห.

เต นครวีถีสุ “ปสฺสถ สมณานำ สกฺยปุตฺติยานำ กมฺมนฺติอาทีนิ วตฺวา ปุน รญฺโญ นิเวสนทฺวารำ อคมำสุ.

ราชา สุนฺทริยา สรีรำ อามกสุสาเน อฏฺฏกำ อาโรเปตฺวา รกฺขาเปสิ.

สาวตฺถีวาสิโน ฐเปตฺวา อริยสาวเก เสสา เยภุยฺเยน “ปสฺสถ สมณานำ สกฺยปุตฺติยานำ กมฺมนฺติอาทีนิ วตฺวา 
อนฺโตนคเรปิ พหินคเรปิ อรญฺเญสุปิ ภิกฺขู อกฺโกสนฺตา วิจรนฺติ.

ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

สตฺถา “เตนหิ ตุมฺเหปิ เต มนุสฺเส เอวำ ปฏิโจเทถ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อภูตวาที นิรยำ อุเปติ, 
โย วาปิ กตฺวา ‘น กโรมิจฺจาห,
อุโภปิ เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ 
นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อภูตวาที -อิติ: ปรสฺส โทสำ อทิสฺวาว มุสาวาทำ กตฺวา ตุจฺเฉน ปรำ อพฺภาจิกฺขนฺโต.

กตฺวา -อิติ: โย วา ปน ปาปกมฺมำ กตฺวา “นาหำ เอตำ กโรมิ -อิติ อาห.

เปจฺจ สมา ภวนฺติ -อิติ: เต อุโภปิ ชนา ปรโลกำ คนฺตฺวา นิรยำ อุปคมเนน คติยา สมา ภวนฺติ. 
คติเยว เนสำ ปริจฺฉินฺนา, อายุ ปน เนสำ น ปริจฺฉินฺนำ; พหุำ หิ ปาปกมฺมำ กตฺวา จิรำ นิรเย ปจฺจนฺติ, ปริตฺตำ กตฺวา อปฺปมตฺตกเมว กาลำ: 
ยสฺมา ปน เตสำ อุภินฺนำปิ ลามกเมว กมฺมำ, เตน วุตฺตำ “นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ -อิติ.

ปรตฺถ -อิติ ปทสฺส ปน ปรโต เปจฺจปเทน สมฺพนฺโธ.

เปจฺจ ปรตฺถ อิโต คนฺตฺวา เต นิหีนกมฺมา ปรโลเก สมา ภวนฺติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

[พวกฆ่านางสุนทรีถกูประหารชีวิต]

ราชา “สุนฺทริยา อญฺเญหิ มาริตภาวำ ชานาถ -อิติ ปุริเส อุยฺโยเชสิ.

อถ เต ธุตฺตา เตหิ กหาปเณหิ สุรำ ปิวนฺตา อญฺญมญฺญำ กลหำ กรึสุ.

๑ สี. ม. อิเมสุ ทิวเสสุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๕  • ๑. สุนทฺรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ. • [พวกฆ่านางสุนทรีถูกประหารชีวิต]

เอโก เอกำ อาห “ตฺวำ สุนฺทรึ เอกปฺปหาเรเนว มาเรตฺวา มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปิตฺวา ตโต ลทฺธกหาปเณหิ สุรำ ปิวสิ, โหตุ -อิติ.

ราชปุริสา เต ธุตฺเต คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

อถ เน ราชา “ตุมฺเหหิ สา มาริตา -อิติ ปุจฺฉิ.

“อาม เทว -อิติ.

“เกน มาราปิตา -อิติ.

“อญฺญติตฺถิเยหิ เทว -อิติ.

ราชา ติตฺถิเย ปกฺโกสาเปตฺวา “คจฺฉถ ตุมฺเห เอวำ วทนฺตา นครำ อาหิณฺฑถ 
‘อยำ สุนฺทรี สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อาโรเปตุกาเมหิ อมฺเหหิ มาราปิตา; 
เนว สมณสฺส โคตมสฺส สาวกานำ โทโส อตฺถิ, อมฺหากำเอว โทโส -อิติ.

เต ตถา กรึสุ.

พาลมหาชโน ตทา สทฺทหิ.

ติตฺถิยาปิ ธุตฺตาปิ ปุริสวธทณฺฑำ ปาปุณึสุ.

ตโต ปฏฺฐาย พุทฺธานำ สกฺกาโร มหา อโหสิ -อิติ.

สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๖  • ๒. ทุกฺขปีฬิตสตตฺวตฺถุ. • ๒. ทุกขฺปีฬิตสตฺตวตถฺุ.

๒. ทุกฺขปีฬิตสตฺตวตฺถุ.๑

“กาสาวกณฺฐา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ทุจฺจริตผลานุภาเวน ปีฬิเต สตฺเต อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแต่รา่งกระดกู]

อายสฺมา หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต๒ อฏฺฐิสงฺขลิกเปตาทีนำ อตฺตภาเว ทิสฺวา สิตำ กโรนฺโต 
ลกฺขณตฺเถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ  “อกาโล อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส, ตถาคตสฺส สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -อิติ วตฺวา 
ตถาคตสฺส สนฺติเก เถเรน ปุฏฺโฐ  อฏฺฐิสงฺขลิกเปตาทีนำ ทิฏฺฐภาวำ อาจิกฺขิตฺวา 
“อิธาหำ อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทสำ  ภิกฺขุำ เวหาสำ คจฺฉนฺตำ, ตสฺส กาโยปิ อาทิตฺโต โหตีติอาทินา นเยน 
สทฺธึ ปตฺตจีวรกายพนฺธนาทีหิ ฑยฺหมาเน ปญฺจ สหธมฺมิเก อาโรเจสิ.

[ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก]

สตฺถา เตสำ๓ กสฺสปทสพลสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปพฺพชฺชาย อนุรูปํ กาตุำ อสกฺโกนฺตานำ ปาปภาวำ อาจิกฺขิตฺวา 
ตสฺมึ ขเณ ตตฺถ นิสินฺนานำ ปาปภิกฺขูนำ ทุจฺจริตกมฺมสฺส วิปากำ ทสฺเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“กาสาวกณฺฐา พหโว ปาปธมฺมา อสญฺญตา, 
ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ นิรยำ เต อุปปชฺชเร -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ กาสาวกณฺฐา -อิติ: กาสาเวน ปลิเวฐิตกณฺฐา.

ปาปธมฺมา -อิติ: ลามกธมฺมา.

“อสญฺญตา -อิติ: กายาทิสญฺญมวิรหิตา.  ตถารูปา ปาปปุคฺคลา อตฺตนา กเตหิ อกุสลกมฺเมหิ นิรเย อุปปชฺชนฺติ, 
เต ตตฺถ ปจิตฺวา ตโต จุตา ปกฺกาวเสเสน เปเตสุปิ เอวำ ปจฺจนฺติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

ทุกฺขปีฬิตสตฺตวตฺถุ.

๑ ม. ทุจฺจริตผลปีฬิตวตฺถุ.
๒ สี. ยุ. โอตรนฺโต.
๓ สี. ยุ. “เตสำ -อิติ นตถฺิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๗  • ๓. วคฺคุมทุาตีริยภิกขฺุวตฺถุ. • ๓. วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตถฺุ.

๓. วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ.
“เสยฺโย อโยคุโฬ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลิยำ นิสฺสาย มหาวเน วิหรนฺโต วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาทรงติเตยีนภิกษุเห็นแก่ท้อง]

วตฺถุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิเก๑ อาคตเมว.

ตทา หิ สตฺถา เต ภิกฺขู “กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว อุทรสฺสตฺถาย คิหีนำ อญฺญมญฺญสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณำ ภาสิตฺถ -อิติ วตฺวา, เตหิ
“อาม ภนฺเตติ วุตฺเต, เต ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา อิมำ คาถมาห

“เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม, 
ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ทุสฺสีโล รฏฺฐปิณฺฑำ อสญฺญโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย -อิติ: ยำ ทุสฺสีโล นิสฺสีลปุคฺคโล กายาทีหิ อสญฺญโต รฏฺฐวาสีหิ สทฺธาย ทินฺนำ รฏฺฐปิณฺฑำ “สมโณมฺหิ -อิติ 
ปฏิชานนฺโต คเหตฺวา ภุญฺเชยฺย, ตโต อาทิตฺโต อคฺคิวณฺโณ อโยคุโฬ ภุตฺโต เสยฺโย สุนฺทรตโร.

กึการณา?  
ตปฺปจฺจยา หิ เอโก อตฺตภาโว ฌาเยยฺย,  ทุสฺสีโล ปน สทฺธาเทยฺยำ ภุญฺชิตฺวา อเนกานิปิ ชาติสตานิ นิรเย ปจฺเจยฺย -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ.

๑ วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๑๖๗.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๘  • ๔. เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ. • ๔. เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.

๔. เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.
“จตฺตาริ ฐานานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส ภาคิเนยฺยำ เขมกำ นาม เสฏฺฐิปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[เขมกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ ถกูจับถึง ๓ ครั้ง]

โส กิร อภิรูโป อโหสิ.

เยภุยฺเยน อิตฺถิโย ตำ ทิสฺวา ราคาภิภูตา สกภาเวน สณฺฐาตุำ นาสกฺขึสุ.

โสปิ ปรทารกมฺมาภิรโตว อโหสิ.

อถ นำ รตฺตึ ราชปุริสา คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

ราชา “มหาเสฏฺฐิสฺส ลชฺชามิ -อิติ ตำ กิญฺจิ อวตฺวา วิสฺสชฺชาเปสิ.

โส ปน เนว วิรมิ.

อถ นำ ทุติยำปิ ตติยำปิ ราชปุริสา คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

ราชา วิสฺสชฺชาเปสิเยว.

มหาเสฏฺฐี ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต อิมสฺส ธมฺมำ เทเสถ -อิติ อาห.

[พระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรม]

สตฺถา ตสฺส สำเวคกถำ กเถตฺวา ปรทารเสวนาย โทสำ ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“จตฺตาริ ฐานานิ นโร ปมตฺโต 
อาปชฺชตี ปรทารูปเสวี: 
อปุญฺญลาภำ นนิกามเสยฺยำ 
นินฺทำ ตติยำ  นิรยำ จตุตฺถำ.
อปุญฺญลาโภ จ,  คตี จ ปาปิกา, 
ภีตสฺส ภีตาย รตี จ โถกิกา, 
ราชา จ ทณฺฑำ ครุกำ ปเณติ; 
ตสฺมา นโร ปรทารำ น เสเว -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ฐานานิ -อิติ: ทุกฺขการณานิ.

ปมตฺโต -อิติ: สติโวสฺสคฺเคน สมนฺนาคโต.

อาปชฺชติ -อิติ: ปาปุณาติ.

ปรทารูปเสวี -อิติ: ปรสฺส ทารำ อุปเสวนฺโต อุปฺปถจารี.

อปุญฺญลาภำ -อิติ: อกุสลลาภำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๙  • ๔. เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

นนิกามเสยฺยำ -อิติ: ยถา อิจฺฉติ; เอวำ เสยฺยำ อลภิตฺวา อนิจฺฉิตำ ปริตฺตกเมว กาลำ เสยฺยำ ลภติ.

อปุญฺญลาโภ จ -อิติ: เอวำ ตสฺส อยญฺจ อปุญฺญลาโภ  เตน จ อปุญฺเญน นิรยสงฺขาตา ปาปิกา คติ โหติ.

รตี จ โถกิกา -อิติ: ยา๑ ตสฺส ภีตสฺส ภีตาย อิตฺถิยา สทฺธึ รติ,  สาปิ โถกิกา ปริตฺตา โหติ.

ครุกำ -อิติ: ราชา จ หตฺถจฺเฉทาทิวเสน ครุกำ ทณฺฑำ ปเณติ.

ตสฺมา -อิติ: ยสฺมา ปรทารำ เสวนฺโต เอตานิ อปุญฺญาทีนิ ปาปุณาติ; ตสฺมา ปรทารำ น เสเวยฺย -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เขมโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ตโต ปฏฺฐาย มหาชโน สุขำ วีตินาเมสิ.

[บุรพกรรมของนายเขมกะ]

“กึ ปนสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

“โส กิร กสฺสปพุทฺธกาเล อุตฺตมมลฺโล หุตฺวา เทฺว สุวณฺณปตากานิ ทสพลสฺส กาญฺจนถูเป อาโรเปตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ 
“ฐเปตฺวา ญาติสาโลหิติตฺถิโย อวเสสา มำ ทิสฺวา รชนฺตุ -อิติ.

อิทมสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

เตน ตำ นิพฺพตฺตฏฺฐาเน ทิสฺวา ปเรสำ อิตฺถิโย สกภาเวน สณฺฐาตุำ นาสกฺขึสุ -อิติ.

เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. “ยา -อิติ นตถฺิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๐  • ๕. ทุพฺพจภิกฺขุวตถฺุ. • ๕. ทุพฺพจภิกฺขุวตถฺุ.

๕. ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ.
“กุโส ยถา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ทุพฺพจภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุเด็ดหญ้าแล้วสงสยั]

เอโก กิร ภิกฺขุ อสญฺจิจฺจ เอกำ ติณำ ฉินฺทิตฺวา, กุกฺกุจฺเจ อุปฺปนฺเน, 
เอกำ ภิกฺขุำ อุปสงฺกมิตฺวา “อาวุโส โย ติณำ ฉินฺทติ, ตสฺส กึ โหติ -อิติ อตฺตนา กตภาวำ อาโรเจตฺวา ปุจฺฉิ.

อถ นำ อิตโร “ตฺวำ ติณสฺส ฉินฺนการณา ‘กิญฺจิ  ๑   โหตีติ สญฺญำ กโรสิ, น เอตฺถ กิญฺจิ โหติ, เทเสตฺวา ปน มุจฺจสิ -อิติ วตฺวา 
สยำปิ อุโภหิ หตฺเถหิ ติณำ ลุญฺจิตฺวา อคฺคเหสิ.

ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[กรรมท่ีบุคคลทําย่อหย่อนไม่มีผลมาก]

สตฺถา ตำ ภิกฺขุำ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“กุโส ยถา ทุคฺคหิโต หตฺถเมวานุกนฺตติ, 
สามญฺญำ ทุปฺปรามฏฺฐำ นิรยายูปกฑฺฒติ.
ยงฺกิญฺจิ สิถิลำ กมฺมำ, สงฺกิลิฏฺฐญฺจ ยำ วตำ, 
สงฺกสฺสรำ พฺรหฺมจริยำ, น ตำ โหติ มหปฺผลำ.
กยิรา เจ กยิราเถนำ, ทฬฺหเมนำ ปรกฺกเม; 
สิถิโล หิ ปริพฺพาโช ภิยฺโย อากิรเต รชำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “กุโส -อิติ: ยงฺกิญฺจิ ติขิณธารำ ติณำ อนฺตมโส ตาลปณฺณำปิ.

ยถา โส กุโส เยน ทุคฺคหิโต ตสฺส หตฺถำ อนุกนฺตติ ผาเลติ; เอวเมว สมณธมฺมสงฺขาตำ สามญฺญำปิ ขณฺฑสีลาทิตาย ทุปฺปรามฏฺฐำ.

นิรยายูปกฑฺฒติ -อิติ: นิรเย นิพฺพตฺตาเปติ -อิติ อตฺโถ.

สิถิลำ -อิติ: โอหียิตฺวา๒ กรเณน สิถิลคฺคาหำ กตฺวา กตำ กิญฺจิ กมฺมำ.

สงฺกิลิฏฺฐำ -อิติ: เวสิยาทิเกสุ อโคจเรสุ จรเณน สงฺกิลิฏฺฐำ.

สงฺกสฺสรำ -อิติ: สงฺกาหิ สริตพฺพำ  อุโปสถกิจฺจาทีสุ อญฺญตเรน กิจฺเจน สนฺนิปติตำปิ สงฺฆำ ทิสฺวา 
“อทฺธา อิเม มม จริยำ ญตฺวา มำ อุกฺขิปิตุกามา สนฺนิปติตา -อิติ เอวำ อตฺตโน อาสงฺกาหิ สริตำ อุสฺสงฺกิตำ ปริสงฺกิตำ.

น ตำ โหติ -อิติ: ตำ เอวรูปํ สมณธมฺมสงฺขาตำ พฺรหฺมจริยำ ตสฺส ปุคฺคลสฺส น มหปฺผลำ โหติ, 
ตสฺส อมหปฺผลภาเวน ภิกฺขาทายกานำปิสฺส น มหปฺผลำ โหติ -อิติ อตฺโถ.

๑ วีติกฺกมนำ
๒ สี. ม. ยุ. โอลียิตฺวา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๑  • ๕. ทุพฺพจภิกฺขุวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

กยิรา เจ -อิติ: ตสฺมา ยำ กมฺมำ กเรยฺย, ตำ กโรเตว.

ทฬฺหเมนำ ปรกฺกเม -อิติ: ถิรกตเมตำ กตฺวา อวฏฺฐิตสมาทาโน หุตฺวา เอตำ กยิรา.

ปริพฺพาโช -อิติ: สิถิลคฺคาเหน กโต ขณฺฑาทิภาวปฺปตฺโต สมณธมฺโม.

ภิยฺโย -อิติ: อพฺภนฺตเร วิชฺชมานำ ราครชาทึ เอวรูโป สมณธมฺโม อปเนตุำ น สกฺโกติ, 
อถโข ตสฺส อุปริ อปรำปิ ราครชาทึ อากิรติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

โสปิ ภิกฺขุ สำวเร ฐตฺวา ปจฺฉา วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ -อิติ.

ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๒  • ๖. อิสฺสาปกตอิตฺถีวตถฺุ. • ๖. อิสฺสาปกตอิตฺถีวตถฺุ.

๖. อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ.
“อกตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ อิสฺสาปกตำ อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

[หญิงข้ีหึงทํากรรมช่ัวแลว้คิดปกปิด]

ตสฺสา กิร สามิโก เอกาย เคหทาสิยา สทฺธึ สนฺถวำ อกาสิ.

สา อิสฺสาปกตา ตำ ทาสึ หตฺถปาเทสุ พนฺธิตฺวา ตสฺสา กณฺณนาสำ ฉินฺทิตฺวา เอกสฺมึ ตุจฺฉคพฺเภ ปกฺขิปิตฺวา ทฺวารำ ปิทหิตฺวา 
ตสฺส กมฺมสฺส อตฺตนา กตภาวำ ปฏิจฺฉาเทตุำ “เอหิ อยฺย, วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ สุณิสฺสาม -อิติ สามิกำ อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา 
ธมฺมำ สุณนฺตี นิสีทิ.

อถสฺสา อาคนฺตุกา ญาตกา เคหำ อาคนฺตฺวา ทฺวารำ วิวริตฺวา ตำ วิปฺปการำ ทิสฺวา ทาสึ โมจยึสุ.

สา วิหารำ คนฺตฺวา จตุปริสมชฺเฌ ตมตฺถำ ทสพลสฺส อาโรเจสิ.

[กรรมช่ัวย่อมเผาผลาญในภายหลัง]

สตฺถา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา 
“ทุจฺจริตำ นาม ‘อิทำ เม อญฺเญ ชนา น ชานนฺตีติ อปฺปมตฺตกำปิ น กาตพฺพำ,  อญฺญสฺมึ อชานนฺเตปิ, สุจริตเมว กาตพฺพำ. 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา กตำปิ หิ ทุจฺจริตำ นาม ปจฺฉานุตาปํ กโรติ, สุจริตำ ปาโมชฺชเมว ชเนติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อกตำ ทุกฺกฏำ เสยฺโย, ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏำ; 
กตญฺจ สุกตำ เสยฺโย, ยำ กตฺวา นานุตปฺปติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ทุกฺกฏำ -อิติ: สาวชฺชำ อปายสำวตฺตนิกำ กมฺมำ อกตเมว เสยฺโย วรำ อุตฺตมำ.

ปจฺฉา ตปฺปติ -อิติ: ตำ หิ อนุสฺสริตานุสฺสริตกาเล ตปฺปติเยว.

สุกตำ -อิติ: อนวชฺชำ ปน สุขุทฺรยำ สุคติสำวตฺตนิกเมว กมฺมำ กตำ เสยฺโย.

ยำ กตฺวา -อิติ: ยำ กมฺมำ กตฺวา ปจฺฉา อนุสฺสรณกาเล น ตปฺปติ นานุตปฺปติ โสมนสฺสชาโตว โหติ, ตำ กตำ วรำ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน อุปาสโก จ สา จ อิตฺถี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

ตญฺจ ปน ทาสึ ตตฺเถว ภุชิสฺสำ กตฺวา ธมฺมจาริณึ กรึสุ -อิติ.

อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๓  • ๗. อาคนฺตุกภกิฺขุวตฺถุ. • ๗. อาคนฺตุกภิกฺขุวตถฺุ.

๗. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.
“นครำ ยถา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล อาคนฺตุเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพ่ือเฝ้าพระศาสดา]

เต กิร เอกสฺมึ ปจฺจนฺเต วสฺสำ อุปคนฺตฺวา ปฐมมาเส สุขำ วิหรึสุ.

มชฺฌิมมาเส โจรา อาคนฺตฺวา เตสำ โคจรคามำ ปหริตฺวา กรมเร คเหตฺวา อคมำสุ.

ตโต ปฏฺฐาย มนุสฺสา โจรานำ ปฏิพาหนตฺถาย ตำ ปจฺจนฺตนครำ อภิสงฺขโรนฺตา เต ภิกฺขู สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐาตุำ โอกาสำ น ลภึสุ.

เต อผาสุกำ วสฺสำ วสิตฺวา วุตฺถวสฺสา สตฺถุ ทสฺสนาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

[พระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่าน้ัน]

สตฺถา เตหิ สทฺธึ กตปฺปฏิสนฺถาโร “กึ ภิกฺขเว สุขำ วสิตฺถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ภนฺเต มยำ ปฐมมาสเมว สุขำ วสิมฺหา, มชฺฌิมมาเส โจรา คามำ ปหรึสุ, 
ตโต ปฏฺฐาย มนุสฺสา นครำ อภิสงฺขโรนฺตา สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐาตุำ โอกาสำ น ลภึสุ; ตสฺมา อผาสุกำ วสฺสำ วสิมฺหา -อิติ วุตฺเต, 
“อลำ ภิกฺขเว, มา จินฺตยิตฺถ, ผาสุวิหาโร นาม นิจฺจกาลำ ทุลฺลโภ; ภิกฺขุนา นาม,๑ ยถา เต มนุสฺสา นครำ โคปยึสุ; 
เอวำ อตฺตภาวเมว โคปยิตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“นครำ ยถา ปจฺจนฺตำ คุตฺตำ สนฺตรพาหิรำ; 
เอวำ โคเปถ อตฺตานำ, ขโณ โว มา อุปจฺจคา; 
ขณาตีตา หิ โสจนฺติ นิรยมฺหิ สมปฺปิตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “สนฺตรพาหิรำ -อิติ: ภิกฺขเว ยถา เตหิ มนุสฺเสหิ ตำ ปจฺจนฺตนครำ ทฺวารปาการาทีนิ ถิรานิ กโรนฺเตหิ สอนฺตรำ  
อฏฺฏาลกปริขาทีนิ ถิรานิ กโรนฺเตหิ สพาหิรำ -อิติ สนฺตรพาหิรำ คุตฺตำ กตำ; 
เอวำ ตุมฺเห หิ๒ สตึ อุปฏฺฐาเปตฺวา อชฺฌตฺติกานิ ฉ ทฺวารานิ ปิทหิตฺวา ทฺวารรกฺขิกำ สตึ อวิสฺสชฺเชตฺวา, 
ยถา คยฺหมานานิ พาหิรานิ ฉ อายตนานิ อชฺฌตฺติกานำ อุปฆาตาย สำวตฺตนฺติ; ตถา อคฺคหเณนตานิ ถิรานิ กตฺวา 
เตสำ อปฺปเวสาย ทฺวารรกฺขิกำ สตึ อปฺปหาย วิจรนฺตา อตฺตานำ โคเปถ -อิติ อตฺโถ.

ขโณ โว มา อุปจฺจคา -อิติ: โย หิ เอวำ อตฺตานำ น โคเปติ, 
ตำ ปุคฺคลำ “อยำ พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ มชฺฌิมปเทเส อุปฺปตฺติกฺขโณ สมฺมาทิฏฺฐิยา ปฏิลทฺธกฺขโณ ฉนฺนมายตนานำ อเวกลฺลกฺขโณ -อิติ 
สพฺโพปิ อยำ ขโณ อติกฺกมติ; โส ขโณ ตุมฺเห มา อติกฺกมตุ.

ขณาตีตา -อิติ: เย หิ ตำ ขณำ อตีตา, เต จ ปุคฺคเล โส ขโณ อตีโต; เต นิรยมฺหิ สมปฺปิตา หุตฺวา ตตฺถ นิพฺพตฺติตฺวา โสจนฺติ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อุปฺปนฺนสำเวคา อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

๑ สี. ยุ. ปน.
๒ ม. สี. ยุ. ปิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๔  • ๗. อาคนฺตุกภกิฺขุวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๕  • ๘. นิคฺคณฺฐวตฺถุ. • ๘. นิคฺคณฺฐวตฺถุ.

๘. นิคฺคณฺฐวตฺถุ.
“อลชฺชิตาเย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต นิคฺคณฺเฐ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกนิครนถ์โต้วาทะกับพวกภิกษุ]

เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกฺขู นิคฺคณฺเฐ ทิสฺวา กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส สพฺพโส อปฺปฏิจฺฉนฺเนหิ อเจลเกหิ อิเม นิคฺคณฺฐา วรตรา, 
เย เอกำ ปุริมปสฺสำปิ ตาว ปฏิจฺฉาเทนฺติ, สหิริกา มญฺเญ เอเต -อิติ.

ตำ สุตฺวา นิคฺคณฺฐา “น มยำ เอเตน การเณน ปฏิจฺฉาเทม, ‘ปํสุรชาทโย ปน ปุคฺคลาเอว ชีวิตินฺทฺริยปฺปฏิพทฺธา; 
เอวเมเต โน ภิกฺขาภาชเนสุ มา ปตึสูติ อิมินา การเณน ปฏิจฺฉาเทม -อิติ วตฺวา เตหิ สทฺธึ วาทปฺปฏิวาทวเสน พหุำ กถำ กรึสุ.๑

ภิกฺขู สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา นิสินฺนกาเล ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.

[ผู้สมาทานผิดย่อมถึงทุคติ]

สตฺถา “ภิกฺขเว อลชฺชิตพฺเพ ลชฺชิตฺวา ลชฺชิตพฺเพ อลชฺชมานา นาม ทุคฺคติปรายนาว โหนฺติ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ

“อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ ลชฺชิตาเย น ลชฺชเร 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.
อภเย ภยทสฺสิโน ภเย จ อภยทสฺสิโน 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อลชฺชิตาเย -อิติ: อลชฺชิตพฺเพน ภิกฺขาภาชเนน. 
ภิกฺขาภาชนำ หิ อลชฺชิตพฺพำ นาม.  เต ปน ตำ ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิจรนฺตา เตน ลชฺชนฺติ นาม.

ลชฺชิตาเยติ: อปฺปฏิจฺฉนฺเนน หิริโกปินงฺเคน. 
หิริโกปินงฺคญฺหิ ลชฺชิตพฺพำ นาม.  เต ปน ตำ อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิจรนฺตา ลชฺชิตาเย น ลชฺชนฺติ นาม. 
เตน เตสำ อลชฺชิตพฺเพน ลชฺชตำ ลชฺชิตพฺเพน อลชฺชตำ ตุจฺฉคฺคหณภาเวน จ อญฺญถาคหณภาเวน จ มิจฺฉาทิฏฺฐิ โหติ, 
ตำ สมาทยิตฺวา วิจรนฺตา เต มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา นิรยาทิเภทำ ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

อภเย -อิติ: ภิกฺขาภาชนำ นิสฺสาย ราคโทสโมหมานทิฏฺฐิกิเลสทุจฺจริตภยานำ อนุปฺปชฺชนโต ภิกฺขาภาชนำ อภยำ นาม. 
ภเยน ตำ ปฏิจฺฉาเทนฺตา ปน อภเย ภยทสฺสิโน นาม. 
หิริโกปินงฺคำ ปน นิสฺสาย ราคาทีนำ อุปฺปชฺชนโต ตำ ภยำ นาม. 
ตสฺส อปฺปฏิจฺฉาทเนน ภเย จ อภยทสฺสิโน. 
ตสฺส อญฺญถา จ คหณสฺส สมาทินฺนตฺตา มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

๑ สี. ยุ. กเถสุำ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๖  • ๘. นิคฺคณฺฐวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน พหู นิคฺคณฺฐา สำวิคฺคมานสา ปพฺพชึสุ.๒

สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

นิคฺคณฺฐวตฺถุ.

๒ กถมิทำ วตฺุตำ, เตสำ หิ ปรมฺมุขา คาถา ภาสิตา.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๗  • ๙. ติตฺถิยสาวกวตถฺุ. • ๙. ติตฺถิยสาวกวตถฺุ.

๙. ติตฺถิยสาวกวตฺถุ.
“อวชฺเช -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติตฺติยสาวเก อารพฺภ กเถสิ.

[บุตรพวกเดียรถีย์สอนบุตรไม่ให้ไหว้สมณะ]

เอกสฺมึ หิ สมเย อญฺญติตฺถิยสาวกา อตฺตโน ปุตฺเต สมฺมาทิฏฺฐิกานำ อุปาสกานำ ปุตฺเตหิ สทฺธึ สปริวาเร กีฬมาเน ทิสฺวา 
เคหำ อาคตกาเล “น โว สมณา สกฺยปุตฺติยา วนฺทิตพฺพา, นาปิ เตสำ วิหารำ ปวิสิตพฺพำ -อิติ๑ สปถำ การยึสุ.

เต เอกทิวสำ เชตวนวิหารสฺส พหิทฺวารโกฏฺฐกสามนฺเต กีฬนฺตา ปิปาสิตา อเหสุำ.

อเถกำ อุปาสกทารกำ “ตฺวำ คนฺตฺวา เอตฺถ ปานียำ ปิวิตฺวา อมฺหากำปิ อาหราหิ -อิติ วิหารำ ปหิณึสุ.

โส วิหารำ ปวิสิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

[บุตรพวกเดียรถีย์นับถือพระพุทธศาสนา]

อถ นำ สตฺถา “ตฺวเมว ปานียำ ปิวิตฺวา คนฺตฺวา อิตเรปิ ปานียำ ปิวนตฺถาย อิเธว เปเสหิ -อิติ อาห.

โส ตถา อกาสิ.

เต อาคนฺตฺวา ปานียำ ปิวึสุ.

สตฺถา เต ปกฺโกสาเปตฺวา เตสำ สปฺปายำ ธมฺมกถำ กเถตฺวา เต อจลสทฺเธ กตฺวา สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏฺฐาเปสิ.

เต สกานิ เคหานิ คนฺตฺวา ตมตฺถำ มาตาปิตูนำ อาโรเจสุำ.

อถ เนสำ มาตาปิตโร “ปุตฺตกา โน วิปนฺนทิฏฺฐิกา ชาตา -อิติ โทมนสฺสปฺปตฺตา ปริเทวึสุ.

อถ เนสำ เฉกา ปฏิวิสฺสกา มนุสฺสา อาคนฺตฺวา โทมนสฺสวูปสมตฺถาย ธมฺมำ กถยึสุ.

เต เตสำ กถำ สุตฺวา “อิเม ทารเก สมณสฺส โคตมสฺเสว นิยฺยาเทสฺสาม -อิติ มหนฺเตน ญาติคเณน สทฺธึ วิหารำ นยึสุ.

[ความเห็นเป็นเหตุให้สัตว์ไปทุคติและสุคติ]

สตฺถา เตสำ อาสยำ โอโลเกตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“อวชฺเช วชฺชมติโน วชฺเช อวชฺชทสฺสิโน 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.
วชฺชญฺจ วชฺชโต ญตฺวา อวชฺชญฺจ อวชฺชโต 
สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อวชฺเช -อิติ: ทสวตฺถุกาย สมฺมาทิฏฺฐิยา ตสฺสา อุปนิสฺสยภูเต ธมฺเม จ.

๑ วิหาโร ปวิสิตพฺโพ -อิติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๘  • ๙. ติตฺถิยสาวกวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

วชฺชมติโน -อิติ: “วชฺชำ อิทำ -อิติ อุปฺปนฺนมติโน. 
ทสวตฺถุกมิจฺฉาทิฏฺฐิสงฺขาเต ปน ตสฺสา อุปนิสฺสยธมฺมสงฺขาเต จ วชฺเช อวชฺชทสฺสิโน. 
เอติสฺสา อวชฺชำ วชฺชโต วชฺชญฺจ อวชฺชโต ญตฺวา คหณสงฺขาตาย มิจฺฉาทิฏฺฐิยา สมาทินฺนตฺตา มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา 
ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ทุติยคาถาย วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ.

เทสนาวสาเน สพฺเพปิ เต ตีสุ สรเณสุ ปติฏฺฐาย อปราปรำ ธมฺมำ สุณนฺตา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

ติตฺถิยสาวกวตฺถุ.

นิรยวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

ทฺวาวีสติโม วคฺโค.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๙  • ๒๓. นาควคฺควณฺณนา • ๒๓. นาควคฺควณฺณนา

๒๓. นาควคฺควณฺณนา  



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๐  • ๑. อตตฺโนวตถฺุ. • ๑. อตตฺโนวตถฺุ.

๑. อตฺตโนวตฺถุ.
“อหำ นาโคว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โกสมฺพิยำ วิหรนฺโต อตฺตานำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาถกูพวกมิจฉาทิฏฐิด่า]

วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส อาทิคาถาวณฺณนาย วิตฺถาริตเมว.

| วุตฺตำ เหตำ ตตฺถ “  มาคนฺทิยา   ตาสำ กิญฺจิ กาตุำ อสกฺกุณิตฺวา “สมณสฺส โคตมสฺเสว กตฺตพฺพำ กริสฺสามิ -อิติ นาครานำ ลญฺจำ ทตฺวา 
“สมณำ โคตมำ อนฺโตนครำ ปวิสิตฺวา วิจรนฺตำ ทาสกมฺมกรโปริเสหิ สทฺธึ อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา ปลาเปถ -อิติ อาห.

มิจฺฉาทิฏฺฐิกา ตีสุ รตเนสุ อปฺปสนฺนา อนฺโตนครำ ปวิฏฺฐำ สตฺถารำ อนุพนฺธิตฺวา “โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ โอฏฺโฐสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ 
เนรยิโกสิ ติรจฺฉานคโตสิ, นตฺถิ ตุยฺหำ สุคติ, ทุคฺคติเยว ตุยฺหำ ปาฏิกงฺขา -อิติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ.

[พระอานนท์ทูลให้เสด็จไปนครอื่น ก็ไม่เสด็จไป]

ตำ สุตฺวา อายสฺมา อานนฺโท สตฺถารำ เอตทโวจ “ภนฺเต อิเม นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ, อิโต อญฺญตฺถ คจฺฉาม -อิติ.

“กุหึ อานนฺท -อิติ.

“อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิติ.

“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ ปริภาสนฺเตสุ, ปุน กตฺถ คมิสฺสาม อานนฺท -อิติ.

“ตโตปิ อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิติ.

“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ ปริภาสนฺเตสุ, กุหึ คมิสฺสาม อานนฺท -อิติ.

“ตโตปิ อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิติ.

“อานนฺท น เอวำ กาตุำ วฏฺฏติ, ยตฺถ อธิกรณำ อุปฺปนฺนำ, ตตฺเถว ตสฺมึ วูปสนฺเต, อญฺญำ คนฺตุำ วฏฺฏติ; เก ปน เต อานนฺท อกฺโกสนฺติ -อิติ.

“ภนฺเต ทาสกมฺมกเร อุปาทาย สพฺเพ อกฺโกสนฺติ -อิติ.

[พระศาสดาทรงอดกลั้นค้าล่วงเกินได้]

“อหำ อานนฺท สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิสทิโส, สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิโน หิ จตูหิ ทิสาหิ อาคเต สเร สหิตุำ ภาโร, 
ตเถว พหูหิปิ ทุสฺสีเลหิ กถิตกถานำ สหนำ นาม มยฺหำ ภาโร -อิติ วตฺวา อตฺตานำ อารพฺภ ธมฺมำ เทเสนฺโต นาควคฺเค๑ อิมา คาถา อภาสิ

“อหำ นาโคว สงฺคาเม จาปาโต ปติตำ สรำ 
อติวากฺยำ ติติกฺขิสฺสำ, ทุสฺสีโล หิ พหุชฺชโน.
ทนฺตำ นยนฺติ สมิตึ, ทนฺตำ ราชาภิรูหติ, 
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ, โยติวากฺยำ ติติกฺขติ,
วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
กุญฺชรา จ มหานาคา, อตฺตทนฺโต ตโต วรำ -อิติ. |

๑ สี. ม. ยุ. “นาควคฺเค -อิติ นตฺถิ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๑  • ๑. อตตฺโนวตถฺุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “นาโคว -อิติ: หตฺถี วิย.

จาปาโต ปติตำ -อิติ: ธนุโต มุตฺตำ.

อติวากฺยำ -อิติ: อฏฺฐอนริยโวหารวเสน ปวตฺตำ วีติกฺกมวจนำ.

ติติกฺขิสฺสำ -อิติ: ยถา สงฺคามาวจโร สุทนฺโต มหานาโค ขโม สตฺติปฺปหาราทีนำ จาปาโต มุจฺจิตฺวา อตฺตนิ ปติเต สเร อวิหญฺญมาโน ติติกฺขติ; 
เอวเมว เอวรูปํ อติวากฺยำ ติติกฺขิสฺสำ สหิสฺสามิ -อิติ อตฺโถ.

ทุสฺสีโล หิ -อิติ: 
อยำ หิ โลกิยมหาชโน พหุ ทุสฺสีโล อตฺตโน รุจิวเสน วาจำ นิจฺฉาเรตฺวา ฆฏฺเฏนฺโต วิจรติ, ตตฺถ อธิวาสนำ อชฺฌุเปกฺขนำ เม ภาโร.

สมิตึ -อิติ: อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ หิ มหาชนมชฺฌำ คจฺฉนฺตา ทนฺตเมว โคณชาตึ วา อสฺสชาตึ วา ยาเน โยเชตฺวา นยนฺติ.

ราชา -อิติ: ตถารูปาเนว ฐานานิ คจฺฉนฺโต ราชาปิ ทนฺตเมว อภิรูหติ.

มนุสฺเสสุ -อิติ: มนุสฺเสสุปิ จตูหิ อริยมคฺเคหิ ทนฺโต นิพฺพิเสวโนว เสฏฺโฐ.

โยติวากฺยำ -อิติ: โย เอวรูปํ อติกฺกมวจนำ ปุนปฺปุนำ วุจฺจมานำปิ ติติกฺขติ๑ น ปฏิปฺผรติ น วิหญฺญติ; เอวรูโป ทนฺโต เสฏฺโฐ -อิติ อตฺโถ.

อสฺสตรา -อิติ: วฬวาย คทฺรเภน ชาตา.

อาชานียา -อิติ: ยำ อสฺสทมฺมสารถิ การณำ กาเรติ, ตสฺส ขิปฺปํ ชานนสมตฺถา.

สินฺธวา -อิติ: สินฺธวรฏฺเฐ ชาตา อสฺสา.

มหานาคา -อิติ: กุญฺชรสงฺขาตา มหาหตฺถิโน.

อตฺตทนฺโต -อิติ: เอเต อสฺสตรา วา สินฺธวา วา กุญฺชรา วา ทนฺตาว วรำ, น อทนฺตา; 
โย ปน จตูหิ อริยมคฺเคหิ อตฺตโน ทนฺตตาย อตฺตทนฺโต นิพฺพิเสวโน, อยำ ตโตปิ วรำ, สพฺเพหิปิ เอเตหิ อุตฺตริตโร -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน ลญฺจำ คเหตฺวา วีถิสิงฺฆาฏกาทีสุ ฐตฺวา อกฺโกสนฺโต สพฺโพปิ โส มหาชโน โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ -อิติ.๒

อตฺตโนวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. “ติติกฺขติ -อิติ นตฺถิ.
๒ ปรมฺมุขา ภาสิตา กถำ เตสำ สาตฺถิกา โหติ?



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๒  • ๒. หตถฺาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตถฺุ. • ๒. หตถฺาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตถฺุ.

๒. หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ.
“น หิ เอเตหิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ หตฺถาจริยปุพฺพกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ควาญช้างฝึกช้างให้ดีได้ เพราะได้นัยจากภิกษุ]

โส กิร เอกทิวสำ อจิรวตีนทีตีเร หตฺถิทมกำ “เอกำ หตฺถึ ทเมสฺสามิ -อิติ อตฺตนา๑ อิจฺฉิตการณำ สิกฺขาเปตุำ อสกฺโกนฺตำ ทิสฺวา, 
สมีเป ฐิเต ภิกฺขู อามนฺเตตวฺา อาห 
“อาวุโส สเจ อยำ หตฺถาจริโย อิมำ หตฺถึ อสุกฏฐฺาเน นาม วิชฺเฌยฺย, ขิปฺปเมว อิมำ การณำ สิกฺขาเปยฺย -อิติ.

โส ตสฺส กถำ สุตฺวา ตถา กตฺวา ตำ หตฺถึ๒ สุทนฺตำ ทเมสิ.

เต ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[ฝึกตนดีแล้ว ย่อมไปสู่ท่ีไม่เคยไปได้]

สตฺถา ตำ ภิกฺขุำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตยา เอวำ วุตฺตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, ตำ วิครหิตฺวา 
“กินฺเต โมฆปุริส หตฺถิยาเนน วา อญฺเญน วา ทนฺเตน, 
น หิ เอเตหิ ยาเนหิ อคตปุพฺพำ ฐานำ คนฺตุำ สมตฺโถ นาม อตฺถิ, อตฺตนา ปน สุทนฺเตน สกฺกา อคตปุพฺพำ ฐานำ คนฺตุำ;   
ตสฺมา อตฺตานเมว ทเมหิ, กินฺเต เอเตสำ ทมเนน -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“น หิ เอเตหิ ยาเนหิ คจฺเฉยฺย อคตำ ทิสำ, 
ยถาตฺตนา สุทนฺเตน ทนฺโต ทนฺเตน คจฺฉติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ: ยานิ เอตานิ หตฺถิยานาทีนิ ยานานิ, 
น หิ เอเตหิ ยาเนหิ โกจิ ปุคฺคโล สุปินนฺเตนาปิ อคตปุพฺพตฺตา “อคตำ -อิติ สงฺขาตำ นิพฺพานทิสำ คจฺเฉยฺย, 
ยถา ปุพฺพภาเค อินฺทฺริยทมเนน ทนฺเตน อปรภาเค อริยมคฺคภาวนาย สุทนฺเตน อตฺตนา ทนฺโต นิพฺพิเสวโน สปฺปญฺโญ ปุคฺคโล 
ตำ อคตปุพฺพำ ทิสำ คจฺฉติ ทนฺตภูมึ ปาปุณาติ; ตสฺมา อตฺตทมนเมว เต วรำ -อิติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. อตฺตโน.
๒ ม. ตโต. ยุ. เตสำ.
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“ธนปาลโก -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรสฺส ปริชิณฺณพฺราหฺมณสฺส ปุตฺเต อารพฺภ กเถสิ.

[บุตรบํารงุบิดาเพราะอยากได้สมบัติ]

สาวตฺถิยำ กิเรโก พฺราหฺมโณ อฏฺฐสตสหสฺสวิภโว วยปฺปตฺตานำ จตุนฺนำ ปุตฺตานำ อาวาหำ กตฺวา จตฺตาริ สตสหสฺสานิ อทาสิ.

อถสฺส พฺราหฺมณิยา กาลกตาย, ปุตฺตา สมฺมนฺตยึสุ 
“สเจ อยำ อญฺญำ พฺราหฺมณึ อาเนสฺสติ, ตสฺสา กุจฺฉิยำ นิพฺพตฺตานำ วเสน กุลำ ภิชฺชิสฺสติ; หนฺท นำ มยำ สงฺคณฺหาม -อิติ.

เต ตำ ปณีเตหิ ฆาสจฺฉาทนาทีหิ อุปฏฺฐหนฺตา หตฺถปาทานำ สมฺพาหนาทีนิ กโรนฺตา  
อุปฏฺฐหิตฺวา, เอกทิวสมสฺส ทิวา นิทฺทายิตฺวา วุฏฺฐิตสฺส, หตฺถปาเท สมฺพาหมานา ปาฏิเยกฺกำ ฆราวาเส อาทีนวำ วตฺวา 
“มยำ ตุมฺเห อิมินา นีหาเรน ยาวชีวำ อุปฏฺฐหิสฺสาม, เสสธนำปิ โน เทถ -อิติ ยาจึสุ.

พฺราหฺมโณ ปุน เอเกกสฺส สตสหสฺสำ ทตฺวา อตฺตโน นิวตฺถปารุปนมตฺตำ ฐเปตฺวา สพฺพมุปโภคปริโภคำ จตฺตาโร โกฏฺฐาเส กตฺวา นิยฺยาเทสิ.

ตำ เชฏฺฐปุตฺโต กติปาหำ อุปฏฺฐหิ.

[พราหมณ์เท่ียวขอทานเขากิน]

อถ นำ เอกทิวสำ นหาตฺวา อาคจฺฉนฺตำ ทฺวารโกฏฺฐเก ฐตฺวา สุณฺหา เอวมาห 
“กึ ตยา เชฏฺฐปุตฺตสฺส สตำ วา สหสฺสำ วา อติเรกำ ทินฺนำ อตฺถิ,  นนุ สพฺเพสำ เทฺว เทฺว สตสหสฺสานิ ทินฺนานิ, 
กึ เสสปุตตานำ ฆรสฺส มคฺคำ น ชานาสิ -อิติ.

โสปิ “นสฺส๒ วสลิ -อิติ กุชฺฌิตฺวา อญฺญสฺส ฆรำ อคมาสิ.

ตโตปิ กติปาหจฺจเยน อิมินาว อุปาเยน ปลาปิโตว  อญฺญสฺส -อิติ เอวำ เอกฆเรปิ ปเวสนำ อลภมาโน ปณฺฑรงฺคปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา 
ภิกฺขาย จรนฺโต  กาลจฺจเยน ชราชิณฺโณ ทุพฺโภชนทุกฺขเสยฺยาหิ๓ มิลาตสรีโร ภิกฺขาย จรนฺโต อาคมฺม ปิฏฺฐิกาย นิปนฺโน 
นิทฺทำ โอกฺกมิตฺวา อุฏฺฐาย นิสินฺโน ปฏิปสฺสทฺธทรถำ๔ อตฺตานำ โอโลเกตฺวา ปุตฺเตสุ อตฺตโน ปติฏฺฐำ อปสฺสนฺโต จินฺเตสิ 
“สมโณ กิร โคตโม อพฺภากุฏิโก๕ อุตฺตานมุโข สุขสมฺภาโส ปฏิสนฺถารกุสโล, สกฺกา สมณำ โคตมำ อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสนฺถารำ ลภิตุำ -อิติ.

โส นิวาสนปารุปนำ สณฺฐเปตฺวา ภิกฺขาภาชนำ คเหตฺวา ทณฺฑำ อาทาย ภควโต สนฺติกำ อคมาสิ.

วุตฺตำปิ เจตำ “อถโข อญฺญตโร พฺราหฺมณมหาสาโล ลูโข ลูขปาวุรโณ๖ เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ -อิติ.

สตฺถา เอกมนฺตำ นิสินฺเนน เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอตทโวจ “กึ นุ โข ตฺวำ พฺราหฺมณ ลูโข ลูขปาวุรโณสิ -อิติ.

“อิธ เม โภ โคตม จตฺตาโร ปุตฺตา, เต มำ ทาเรหิ สำปุจฺฉา ฆรา นิกฺขาเมนฺติ -อิติ.

๑ ยุ. อญญฺตรพฺราหฺมณสฺส ปตฺุตานำ วตฺถุ.
๒ สี. ยุ. “นสฺส -อิติ นตถฺิ.
๓ สี. ยุ. เสยยฺาทีหิ.
๔ “ปฏปิสฺสทฺธทรถำ -อิติ นตฺถิ.
๕ สี. ยุ. อพฺโภกฏุิโก.
๖ ปาลิยำ “ลูขปาปุรโณ -อิติ ทิสฺสติ. สำ. ส. ๑๕/๒๕๘.
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[พระศาสดาให้พราหมณ์เรียนคาถา]

“เตนหิ ตฺวำ พฺราหฺมณ อิมา คาถาโย ปริยาปุณิตฺวา, สภายำ มหาชนกาเย สนฺนิปติเต, ปุตฺเตสุ นิสินฺเนสุ, ภาส๑

“เยหิ ชาเตหิ นนฺทิสฺสำ, เยสญฺจ ภวมิจฺฉิสำ; 
เต มำ ทาเรหิ สำปุจฺฉา๒ สาว วาเรนฺติ๓ สูกรำ.
อสนฺตา กิร มำ ชมฺมา ‘ตาต ตาตาติ ภาสเร, 
รกฺขสา ปุตฺตรูเปน เต ชหนฺติ วโยคตำ.
อสฺโสว ชิณฺโณ นิพฺโภโค ขาทนา อปนียติ, 
พาลานมฺปิ๔ ปิตา เถโร ปราคาเรสุ ภิกฺขติ.
ทณฺโฑ ว กิร เม เสยฺโย, ยญฺจ ปุตฺตา อนสฺสวา, 
จณฺฑมฺปิ โคณำ วาเรติ, อโถ จณฺฑมฺปิ กุกฺกุรำ,
อนฺธกาเร ปุเร โหติ, คมฺภีเร คาธเมธติ,
ทณฺฑสฺส อานุภาเวน ขลิตฺวา ปฏิติฏฺฐติ -อิติ.

[พราหมณ์ได้อุบายดี]

โส ภควโต สนฺติเก ตา คาถาโย อุคฺคณฺหิตฺวา, ตถารูเป พฺราหฺมณานำ สมาคมทิวเส สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตสุ ปุตฺเตสุ 
ตำ สภำ โอคาเหตฺวา พฺราหฺมณานำ มชฺเฌ มหารเหสุ อาสเนสุ นิสินฺเนสุ,  “อยำ เม กาโล -อิติ สภาย มชฺฌำ ปวิสิตฺวา หตฺถำ อุกฺขิปิตฺวา 
“โภ อหำ ตุมฺหากำ คาถาโย ภาสิตุกาโม, สุณิสฺสถ -อิติ วตฺวา,  “ภาส ภาส พฺราหฺมณ, สุโณม -อิติ วุตฺเต, ฐิตโกว อภาสิ.

เตน จ สมเยน มนุสฺสานำ เอวำ วตฺตำ โหติ “โย มาตาปิตูนำ สนฺตกำ ขาทนฺโต มาตาปิตโร น โปเสติ, โส มาเรตพฺโพ -อิติ.

ตสฺมา เต พฺราหฺมณปุตฺตา ปิตุ ปาเทสุ ปติตฺวา “ชีวิตำ โน ตาต เทหิ -อิติ ยาจึสุ.

โส ปิตุ หทยานำ มุทุตาย “มา เม โภ ปุตฺตเก วินาสยิตฺถ, โปสิสฺสนฺติ มำ -อิติ อาห.

อถสฺส ปุตฺเต มนุสฺสา อาหำสุ “สเจ โภ อชฺช ปฏฺฐาย ปิตรำ น สมฺมาปฏิชคฺคิสฺสถ, ฆาเตสฺสาม โว -อิติ.

เต ภีตา ปิตรำ ปีเฐ นิสีทาเปตฺวา สยำ อุกฺขิปิตฺวา เคหำ เนตฺวา สรีรำ เตเลน อพฺภญฺชิตฺวา อุพฺพฏฺเฏตฺวา คนฺธจุณฺณาทีหิ นหาเปตฺวา 
พฺราหฺมณิโย ปกฺโกสาเปตฺวา “อชฺช ปฏฺฐาย อมฺหากำ ปิตรำ สมฺมาปฏิชคฺคถ; สเจ ปมาทำ อาปชฺชิสฺสถ, นิคฺคณฺหิสฺสาม โว -อิติ วตฺวา 
ปณีตโภชนำ โภเชสุำ.

[พราหมณ์คิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา]

พฺราหฺมโณ สุโภชนญฺจ สุขเสยฺยญฺจ อาคมฺม กติปาหจฺจเยน สญฺชาตพโล ปีณินฺทฺริโย อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา 
“อยำ เม สมฺปตฺติ สมณำ โคตมำ นิสฺสาย ลทฺธา -อิติ ปณฺณาการตฺถาย เอกำ ทุสฺสยุคำ อาทาย ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา 

๑ สี. ยุ. วเทยฺยาสิ.
๒ สำปุจฺฉ อิติ.
๓ “วาเทนฺติ -อิติ.
๔ ปาลิยญฺหิ พาลกานำ -อิติ ทิสฺสติ. สำ. ส. ๑๕/๒๕๙. ญ. ว.
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กตปฏิสนฺถาโร เอกมนฺตำ นิสินฺโน ตำ ทุสฺสยุคำ ภควโต ปาทมูเล ฐเปตฺวา 
“มยำ โภ โคตม พฺราหฺมณา นาม อาจริยสฺส อาจริยธนำ ปริเยสาม, ปฏิคฺคณฺหาตุ เม ภวำ โคตโม อาจริโย อาจริยธนำ -อิติ อาห.

ภควา ตสฺส อนุกมฺปาย ตำ ปฏิคฺคเหตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.

เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ สรเณสุ ปติฏฺฐาย เอวมาห 
“โภ โคตม มยฺหำ ปุตฺเตหิ จตฺตาริ ธุวภตฺตานิ ทินฺนานิ, ตโต อหำ เทฺว ตุมฺหากำ ทมฺมิ -อิติ.

อถ นำ สตฺถา “กลฺยาณำ พฺราหฺมณ, มยำ ปน รุจฺจนฏฺฐานเมว คมิสฺสาม -อิติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ.

พฺราหฺมโณ ฆรำ คนฺตฺวา ปุตฺเต อาห 
“ตาตา สมโณ โคตโม มยฺหำ สหาโย, ตสฺส เม เทฺว ธุวภตฺตานิ ทินฺนานิ.  ตุมฺเห, ตสฺมึ สมฺปตฺเต, มา ปมชฺชิตฺถ -อิติ.

“สาธุ ตาต -อิติ.

[พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ์]

สตฺถา ปุนทิวเส ปิณฺฑาย จรนฺโต เชฏฺฐปุตฺตสฺส ฆรทฺวารำ อคมาสิ.

โส สตฺถารำ ทิสฺวา ปตฺตำ อาทาย ฆรำ ปเวเสตฺวา มหารเห ปลฺลงฺเก นิสีทาเปตฺวา ปณีตโภชนำ อทาสิ.

สตฺถา “ปุนทิวเส อิตรสฺส, ปุนทิวเส อิตรสฺส -อิติ ปฏิปาฏิยา สพฺเพสำ ฆรานิ อคมาสิ.

สพฺเพ ตเถว สกฺการำ อกำสุ.

อเถกทิวสำ เชฏฺฐปุตฺโต, มงฺคเล ปจฺจุปฏฺฐิเต, ปิตรำ อาห “ตาต กสฺส มงฺคลำ เทม -อิติ.

“นาหำ อญฺญำ ชานามิ, นนุ สมโณ โคตโม มยฺหำ สหาโย -อิติ.

“เตนหิ นำ สฺวาตนาย ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิมนฺเตถ -อิติ.

พฺราหฺมโณ ตถา อกาสิ.

สตฺถา ปุนทิวเส สปริวาโร ตสฺส เคหำ อคมาสิ.

โส หริตุปลิตฺเต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต เคเห พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา 
อปฺโปทกมธุปายาเสน เจว ปณีเตน จ ขาทนีเยน๑ ปริวิสิ.

อนฺตราภตฺตสฺมึเยว ปน พฺราหฺมณสฺส จตฺตาโร ปุตฺตา สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิตฺวา อาหำสุ 
“โภ โคตม มยำ อมฺหากำ ปิตรำ ปฏิชคฺคาม นปฺปมชฺชาม, ปสฺสถิมสฺส อตฺตภาวำ -อิติ.

๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร “โภชนีเยน จ -อิติ อตฺถิ.
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[การบํารุงมารดาบิดาเป็นมงคล]

สตฺถา “๑กลฺยาณำ โว กตำ,  มาตุปิตุโปสนำ นาม โปราณกปณฺฑิตานำ อาจิณฺณเมว -อิติ วตฺวา 
“ตสฺส นาคสฺส วิปฺปวาเสน วิรุฬฺหา สลฺลกิโย จ กุฏชา จ -อิติ อิมำ เอกาทสนิปาเต มาตุโปสกนาคชาตกำ๒ วิตฺถาเรน กเถตฺวา 
อิมำ คาถำ อภาสิ๓

“ธนปาลโก นาม กุญฺชโร 
กฏุกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย 
พทฺโธ กพฬำ น ภุญฺชติ 
สุมรติ นาควนสฺส กุญฺชโร -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “ธนปาลโก นาม -อิติ: ตทา กาสิกรญฺญา หตฺถาจริยำ เปเสตฺวา รมณีเย นาควเน คาหาปิตสฺส หตฺถิสฺส เอตำ นามำ. 

กฏุกปฺปเภทโน -อิติ: ติขิณมโท.

หตฺถีนำ หิ มทกาเล กณฺณจูลิกา ปภิชฺชนฺติ,  ปกติยาปิ หตฺถิโน ตสฺมึ กาเล องฺกุสำ วา ตุนฺนำ วา โตมรำ วา น คเณนฺติ จณฺฑา ภวนฺติ, 
โส ปน อติจณฺโฑเยว; เตน วุตฺตำ “กฏุกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย -อิติ.

พทฺโธ กพฬำ น ภุญฺชติ -อิติ: 
น โส พทฺโธ, หตฺถิสาลำ ปน เนตฺวา วิจิตฺรสาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา กตคนฺธปริภณฺฑาย อุปริพทฺธวิจิตฺรวิตานาย ภูมิยา ฐปิโต  
รญฺญา๔ ราชารเหน นานคฺครสโภชเนน อุปฏฺฐาปิโตปิ กิญฺจิ ภุญฺชิตุำ น อิจฺฉิ, 
หตฺถิสาลำ ปเวสิตมตฺตำ ปน สนฺธาย “พทฺโธ กพฬำ น ภุญฺชติ -อิติ วุตฺตำ.

สุมรติ นาควนสฺส -อิติ: น โส รมณียเมว วสนฏฺฐานำ นาควนำ สริ, มาตา ปนสฺส อรญฺเญ ปุตฺตวิโยเคน ทุกฺขปฺปตฺตา อโหสิ, 
โส มาตาปิตุอุปฏฺฐานธมฺมเมว ปูเรติ; “กึ เม อิมินา โภชเนน -อิติ ธมฺมิกำ มาตาปิตุอุปฏฺฐานธมฺมเมว สริ; 
ตำ ปน ยสฺมา ตสฺมึ นาควเนเยว ฐิเตน สกฺกา ปูเรตุำ,  เตน วุตฺตำ “สุมรติ นาควนสฺส กุญฺชโร -อิติ.

สตฺถริ อิมำ อตฺตโน ปุพฺพจริยำ อาหริตฺวา กเถนฺเตเยว, สพฺเพปิ อสฺสุธารา ปวตฺเตตฺวา มุทุหทยา โอหิตโสตา สุณึสุ.๕

อถ เนสำ ภควา สปฺปายำ วิทิตฺวา สจฺจานิ ปกาเสนฺโต๖ ธมฺมำ เทเสสิ.

เทสนาวสาเน สทฺธึ ปุตฺเตหิ เจว สุณิสาหิ จ พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ -อิติ.

ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ.

๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ‘ปสฺสามิ -อิติ อตฺถิ.
๒ ขุ. ชา. เอกาทส. ๒๗/๓๐๓. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑.
๓ สี. ยุ. คาถมาห.
๔ สี. ยุ. รญฺโญ.
๕ สี. ม. ยุ. ภวึสุ.
๖ ม. ปกาเสตฺวา. สี. ยุ. ปกาเสสิ. ธมฺมำ เทเสสิ -อิติ นตฺถิ.
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๔. ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ.
“มิทฺธี ยทา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชานำ ปเสนทิโกสลำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลง่วง เพราะเสวยจุเกินไป]

เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา ตณฺฑุลโทณสฺส โอทนำ ตทุปิเยน สูปพฺยญฺชเนน ภุญฺชติ.

โส เอกทิวสำ ภุตฺตปาตราโส ภตฺตสมฺมทำ อวิโนเทตฺวาว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา กิลนฺตรูโป อิโต จิโต จ สมฺปริวตฺตติ 
นิทฺทาย อภิภุยฺยมาโนปิ อุชุกำ นิปชฺชิตุำ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺตำ นิสีทิ.

[พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ]

อถ นำ สตฺถา อาห “กึ มหาราช อวิสฺสมิตฺวาว อาคโตสิ -อิติ.

“อาม ภนฺเต, ภุตฺตกาลโต ปฏฺฐาย เม มหาทุกฺขำ โหติ -อิติ.

อถ นำ สตฺถา “มหาราช อติพหุโภชนสฺส เอวำ ทุกฺขำ โหติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ 
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี 
มหาวราโหว นิวาปปุฏฺโฐ 
ปุนปฺปุนำ คพฺภมุเปติ มนฺโท -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “มิทฺธี -อิติ: ถีนมิทฺธาภิภูโต.

มหคฺฆโส -อิติ: มหาโภชโน อาหารหตฺถกอลำสาฏกตตฺถวฏฺฏกกากมาสกภุตฺตวมฺมิกานำ อญฺญตโร วิย.

นิวาปปุฏฺโฐ -อิติ: กุณฺฑกาทินา สูกรภตฺเตน ปุฏฺโฐ.

ฆรสูกโร หิ พาลกาลโต ปฏฺฐาย โปสิยมาโน ถูลสรีรกาเล เคหา พหิ นิกฺขมิตุำ อลภนฺโต เหฏฺฐามญฺจาทีสุ สมฺปริวตฺติตฺวา 
อสฺสนฺโต ปสฺสนฺโต สยเตว.

อิทำ วุตฺตำ โหติ: ยทา ปุริโส มิทฺธี จ โหติ มหคฺฆโส จ นิวาปปุฏฺโฐ มหาวราโห วิย จ อญฺเญน อิริยาปเถน ยาเปตุำ อสกฺโกนฺโต นิทฺทายน
สีโล สมฺปริวตฺตสายี; ตทา โส “อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตา -อิติ ตีณิ ลกฺขณานิ มนสิกาตุำ น สกฺโกติ, 
เตสำ อมนสิการา มนฺทปฺปญฺโญ ปุนปฺปุนำ คพฺภำ อุเปติ คพฺภวาสโต น ปริมุจฺจติ -อิติ.

[พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทาการกินจุ]

เทสนาวสาเน สตฺถา รญฺโญ อุปการวเสน

“มนุชสฺส สทา สตีมโต 
มตฺตำ ชานโต ลทฺธโภชเน 
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ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา, 
สณิกำ ชีรติ อายุ ปาลยำ -อิติ

อิมำ คาถำ๑ วตฺวา อุตฺตรมาณวำ อุคฺคณฺหาเปตฺวา 
“อิมำ คาถำ รญฺโญ โภชนเวลายเอว วเทยฺยาสิ,  อิมินา จ อุปาเยน โภชนำ ปริหาเปยฺยาสิ -อิติ อุปายำ อาจิกฺขิ.

โส ตถา อกาสิ.

ราชา อปเรน สมเยน นาฬิโกทนปรมตาย สณฺฐิโต สลฺลหุกสรีโร สุขปฺปตฺโต สตฺถริ อุปฺปนฺนวิสฺสาโส สตฺตาหำ อสทิสทานำ ปวตฺเตสิ.

ทานานุโมทนาย สมฺปตฺตมหาชโน มหนฺตำ วิเสสำ ปาปุณิ -อิติ.

ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ.

๑ สำ. ส. ๑๕/๑๑๙.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๙  • ๕. สานุสามเณรวตฺถุ. • ๕. สานุสามเณรวตฺถุ.

๕. สานุสามเณรวตฺถุ.
“อิทำ ปุเร -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สานุำ นาม สามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.

[สานุสามเณรประกาศธรรม]

โส กิร เอกิสฺสา อุปาสิกาย เอกปุตฺตโก อโหสิ.

อถ นำ สา ทหรกาเลเยว ปพฺพาเชสิ.

โส ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย สีลวา อโหสิ วตฺตสมฺปนฺโน.

อาจริยุปชฺฌายอาคนฺตุกานำ วตฺตำ กตเมว โหติ.

มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส ปาโตว อุฏฺฐาย อุทกมาลเก อุทกำ อุปฏฺฐาเปตฺวา 
ธมฺมสฺสวนคฺคำ สมฺมชฺชิตฺวา ทีปํ ชาเลตฺวา มธุรสฺสเรน ธมฺมสฺสวนำ โฆเสติ.

ภิกฺขู ตสฺส ถามำ ญตฺวา “ปทภาณำ ภณ สามเณร -อิติ อชฺเฌสนฺติ.

โส “มยฺหำ หทยำ วาโต วา รุชฺชติ, กาโส วา พาธติ -อิติ กญฺจิ ปจฺจาหารำ อกตฺวา ธมฺมาสนำ อภิรูหิตฺวา 
อากาสคงฺคำ โอตาเรนฺโต วิย ปทภาณำ วตฺวา โอตรนฺโต “มยฺหำ มาตาปิตูนำ อิมสฺมึ ภญฺเญ ปตฺตึ ทมฺมิ -อิติ วทติ.

ตสฺส มนุสฺสา มาตาปิตูนำ ปตฺติยา ทินฺนภาวำ น ชานนฺติ.

[ยักษิณีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร]

อนนฺตรตฺตภาเว ปนสฺส มาตา ยกฺขินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

สา เทวตาหิ สทฺธึ อาคนฺตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา สามเณเรน ทินฺนำ ปตฺตึ๑ “อนุโมทามิ ตาต -อิติ วทติ.

สีลสมฺปนฺนา จ นาม ภิกฺขู สเทวกสฺส โลกสฺส ปิยา โหนฺติ; 
ตสฺมา สามเณเร เทวตา สลชฺชา สคารวา มหาพฺรหฺมานำ วิย อคฺคิกฺขนฺธำ วิย จ ตำ มญฺญนฺติ.

สามเณเร คารเวน ตญฺจ ยกฺขินึ ครุำ กตฺวา ปสฺสนฺติ. 

ธมฺมสฺสวนยกฺขสมาคมาทีสุ “สานุมาตา -อิติ๒ ยกฺขินิยา อคฺคาสนำ อคฺโคทกำ อคฺคปิณฺฑำ เทนฺติ.

มเหสกฺขาปิ ยกฺขา ตำ ทิสฺวา มคฺคา โอกฺกมนฺติ, อาสนา วุฏฺฐหนฺติ.

[ยกัษิณีเข้าสิงกายสามเณร]

อถ โส สามเณโร วุฑฺฒิมนฺวาย ปริปกฺกินฺทฺริโย อนภิรติยา ปีฬิโต อนภิรตึ วิโนเทตุำ อสกฺโกนฺโต ปรุฬฺหเกสนโข กิลิฏฺฐนิวาสนปารุปโน 
กสฺสจิ อนาโรเจตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เอกโกว มาตุ ฆรำ อคมาสิ.

๑ อิโต ปรำ “อนุโมทนฺติ -อิติ วา “อนุโมทมานา -อิติ วา ปเทน นฏฺเฐน ภวติพฺพำ. 
อถวา “สามเณเรน -อิติ อาคตฏฺฐาเน “ตยา -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ. ยุ. “สามเณเรน ฯเปฯ วทติ.

๒ สี. ยุ. สานุมาตาย.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๓๐  • ๕. สานุสามเณรวตฺถุ. • [ยักษิณีเข้าสิงกายสามเณร]

อุปาสิกา ปุตฺตำ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา อาห 
“ตาต ตฺวำ ปุพฺเพ อาจริยุปชฺฌาเยหิ วา ทหรสามเณเรหิ วา สทฺธึ อิธาคจฺฉสิ,  กสฺมา เอกโกวาสิ อชฺช อาคโต -อิติ.

โส อุกฺกณฺฐิตภาวำ อาโรเจสิ.

สทฺธา อุปาสิกา นานปฺปกาเรน ฆราวาเส อาทีนวำ ทสฺเสตฺวา ปุตฺตำ โอวทมานาปิ สญฺญาเปตุำ อสกฺโกนฺตี 
“อปฺเปวนาม อตฺตโน ธมฺมตายปิ สลฺลกฺเขยฺย -อิติ อนุยฺโยเชตฺวา “ติฏฺฐ ตาต, ยาว เต ยาคุภตฺตำ สมฺปาเทมิ, 
ยาคุำ ปิวิตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส เต มนาปานิ วตฺถานิ นีหริตฺวา ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา อาสนำ ปญฺญาเปตฺวาว อทาสิ.

นิสีทิ สามเณโร.

อุปาสิกา มุหุตฺเตเนว ยาคุขชฺชกำ สมฺปาเทตฺวา อทาสิ.

อถ สา “ภตฺตำ สมฺปาเทสฺสามิ -อิติ อวิทูเร นิสินฺนา ตณฺฑุเล โธวติ.

ตสฺมึ สมเย สา ยกฺขินี “กหำ นุ โข สามเณโร, กจฺจิ ภิกฺขาหารำ ลภติ โน -อิติ อาวชฺชมานา ตสฺส วิพฺภมิตุกามตาย นิสินฺนภาวำ ญตฺวา 
“มา เหว โข เม เทวตานำ อนฺตเร ลชฺชำ อุปฺปาเทยฺย๑, คจฺฉามิสฺส วิพฺภมเน อนฺตรายำ กริสฺสามิ -อิติ อาคนฺตฺวา 
ตสฺส สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา คีวำ ปริวตฺเตตฺวา๒ ภูมิยำ ปาเตสิ.๓ 

โส อกฺขีหิ ปริวตฺเตหิ เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน ภูมิยำ วิปฺผนฺทิ.๔

อุปาสิกา ปุตฺตสฺส ตำ วิปฺปการำ ทิสฺวา เวเคนาคนฺตฺวา ปุตฺตำ อาลิงฺคิตฺวา อุรูสุ นิปชฺชาเปสิ.

สกลคามวาสิโน อาคนฺตฺวา พลิกมฺมาทีนิ กรึสุ.

[อุบาสกิาครํ่าครวญ]

อุปาสิกา ปน ปริเทวมานา อิมา คาถา อภาสิ

“‘จาตุทฺทสึ ปญฺจทสึ ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี 
ปาริหาริยปกฺขญฺจ๕ อฏฺฐงฺคสุสมาคตำ 
อุโปสถำ อุปวสนฺติ พฺรหฺมจริยำ จรนฺติ เย, 
น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ’ อิติ เม อรหตำ สุตำ: 
สาทานิ อชฺช ปสฺสามิ ยกฺขา กีฬนฺติ สานุนา -อิติ.

อุปาสิกาย วจนำ สุตฺวา

“จาตุทฺทสึ ปญฺจทสึ ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี 
ปาริหาริยปกฺขญฺจ อฏฺฐงฺคสุสมาคตำ 

๑ ม. สามเณโร เม มเหสกฺขานำ เทวตานำ อนฺตเร ลชฺชำ อุปฺปาเทยยฺ. สี. มาเหว โข เม เทวตานำ อนฺตเร ลชฺชา อุปฺปชฺเชยฺย.
๒ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน -อิติ อตฺถิ.
๓ ม. นิปติ. สี. ยุ. วิปฺผนฺทิ.
๔ สี. ม. ยุ. “โส อกฺขีหิ ฯเปฯ วิปฺผนฺทิ -อิติ นตฺถิ.
๕ ปาลิยญฺหิ “ปาริหาริกปกฺขญฺจ -อิติ ทิสฺสติ.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๓๑  • ๕. สานุสามเณรวตฺถุ. • [อุบาสิกาครำ่าครวญ]

อุโปสถำ อุปวสนฺติ พฺรหฺมจริยำ จรนฺติ เย, 
น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ' สาหุ เต อรหตำ สุตำ -อิติ

วตฺวา อาห

“สานุำ ปพุทฺธำ วชฺชาหิ ยกฺขานำ วจนำ อิทำ 
‘มากาสิ ปาปกำ กมฺมำ อาวิ วา ยทิ วา รโห; 
สเจ ตฺวำ ปาปกำ กมฺมำ กริสฺสสิ กโรสิ วา, 
น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ อุปจฺจาปิ๑ ปลายโต -อิติ,

“เอวำ ปาปกมฺมำ กตฺวา สกุณสฺส วิย อุปฺปติตฺวา ปลายโตปิ เต โมกฺโข นตฺถิ -อิติ วตฺวา สา ยกฺขินี สามเณรำ มุญฺจิ.

โส อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา มาตรำ เกเส วิกฺกิรยนฺตึ อสฺสสนฺตึ๒ โรทมานำ สกลคามวาสิโน จ สนฺนิปติเต ทิสฺวา 
อตฺตโน ยกฺเขน คหิตภาวำ อชานนฺโต “อหำ ปุพฺเพ ปีเฐ นิสินฺโน, มาตา เม อวิทูเร นิสีทิตฺวา ตณฺฑุเล โธวิ, 
อิทานิ ปนมฺหิ ภูมิยำ นิปนฺโน; กึ นุ โข เอตำ -อิติ นิปนฺนโกว๓ มาตรำ อาห

“มตำ วา อมฺม โรทนฺติ โย วา ชีวำ น ทิสฺสติ; 
ชีวนฺตำ อมฺม ปสฺสนฺตี กสฺมา มำ อมฺม โรทสิ -อิติ.

อถสฺส มาตา วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม ปหาย ปพฺพชิตสฺส ปุน วิพฺภมนตฺถำ อาคมเน อาทีนวำ ทสฺเสนฺตี อาห

“มตำ วา ปุตฺต โรทนฺติ, โย วา ชีวำ น ทิสฺสติ; 
โย จ กาเม จชิตฺวาน ปุนราวตฺตเต๔ อิธ, 
ตำ วาปิ ปุตฺต โรทนฺติ, ปุน ชีวำ มโต หิ โส -อิติ.

เอวญฺจ ปน วตฺวา ฆราวาสำ กุกฺกุลสทิสญฺเจว นรกสทิสญฺจ กตฺวา ฆราวาเส อาทีนวำ ทสฺเสนฺตี ปุน อาห

“กุกฺกุลา๕ อุพฺภโต ตาต กุกฺกุลำ๖ ปติตุมิจฺฉสิ, 
นรกา อุพฺภโต ตาต นรกำ ปติตุมิจฺฉสิ -อิติ.

อถ นำ “ปุตฺต ภทฺทำ ตว โหตุ, มยมฺปน ‘อยำ โน ปุตฺตโก ฑยฺหมานเคหา ภณฺฑำ วิย นีหริตฺวา พุทฺธสาสเน ปพฺพชิโต๗ 
ฆราวาเส ปุน ฑยฺหิตุำ อิจฺฉติ, อภิธาวถ ปริตฺตายถ โนติ อิมมตฺถำ กสฺส อุชฺฌาปยาม กำ นิชฺฌาปยาม -อิติ ทีเปตุำ อิมำ คาถมาห 

“อภิธาวถ ภทฺทนฺเต, กสฺส อุชฺฌาปยาม เส 
อาทิตฺตา นีหฏำ๘ ภณฺฑำ ปุน ฑยฺหิตุมิจฺฉสิ -อิติ.

๑ อุปฺปจฺจาปิ -อิติ. สำ. ส. ๑๕/๓๐๗. ญ. ว.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ปสฺสสนฺตึ -อิติ อตฺถิ.
๓ สี. ยุ. นิสินฺนโก ว.
๔ ปาลิยญฺหิ “ปุนราคจฺฉเต -อิติ ทิสฺสติ.
๕ กุกฺกุฬา.
๖ สี. ยุ. กุกฺกุเฬ.
๗ ปพพฺชาปิโต [?]
๘ ปาลิยำ “นิพภฺตำ -อิติ ทิสฺสติ. สำ. ส. ๑๕/๓๐๘. ญ. ว.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๓๒  • ๕. สานุสามเณรวตฺถุ. • [อุบาสิกาครำ่าครวญ]

โส, มาตริ กเถนฺติยา, สลฺลกฺเขตฺวา “นตฺถิ มยฺหำ คิหิภาเวน อตฺโถ -อิติ อาห.

อถสฺส มาตา ‘สาธุ ตาต -อิติ ตุฏฺฐา ปณีตโภชนำ โภเชตฺวา “กติวสฺโสสิ ตาต -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปริปุณฺณวสฺสภาวำ ญตฺวา ติจีวรำ ปฏิยาเทสิ.

โส ปริปุณฺณปตฺตจีวโร อุปสมฺปทำ ลภิ.

อถสฺส อจิรุปสมฺปนฺนสฺส สตฺถา จิตฺตนิคฺคเห อุสฺสาหำ ชเนนฺโต “จิตฺตำ นาเมตำ นานารมฺมเณสุ ทีฆรตฺตำ จาริกำ จริ๑, 
ตำ๒ อนิคฺคณฺหนฺตสฺส โสตฺถิภาโว นาม นตฺถิ; ตสฺมา องฺกุเสน มตฺตหตฺถิโน วิย จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหเน โยโค กรณีโย -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“อิทำ ปุเร จิตฺตมจาริ จาริกำ 
เยนิจฺฉกำ ยตฺถกามำ ยถาสุขำ, 
ตทชฺชหำ นิคฺคหิสฺสามิ โยนิโส 
หตฺถึ ปภินฺนำ วิย องฺกุสคฺคาโห -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ:  อิทำ จิตฺตำ นาม อิโต ปุเร รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ ราคาทีนำ เยนากาเรน๓ อิจฺฉติ ตสฺส วเสน เยนิจฺฉกำ 
ยตฺเถวสฺส กาโม อุปฺปชฺชติ ตสฺส วเสน ยตฺถกามำ ยถา วิจรนฺตสฺส สุขำ โหติ ตเถว วิจรณโต ยถาสุขำ ทีฆรตฺตำ จาริกำ จริ, 
ตำ อชฺช อหำ ปภินฺนำ มตฺตำ หตฺถึ หตฺถาจริยสงฺขาโต เฉโก องฺกุสคฺคาโห องฺกุเสน วิย โยนิโส มนสิกาเรน นิคฺคณฺหิสฺสามิ 
นาสฺส วีติกฺกมิตุำ ทสฺสามิ -อิติ.

เทสนาวสาเน สานุนา สทฺธึ ธมฺมสฺสวนาย อุปสงฺกมนฺตานำ พหูนำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

โส จายสฺมา เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ อุคฺคณฺหิตฺวา มหาธมฺมกถิโก หุตฺวา วีสวสฺสสตำ ฐตฺวา สกลชมฺพุทีปํ สงฺโขเภตฺวา ปรินิพฺพายิ -อิติ.

สานุสามเณรวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. จรนฺตำ.
๒ สี. ม. ยุ. “ตำ -อิติ นตถฺิ.
๓ สี. ม. เยน การเณน. ยุ. เยน เกนจิ การเณน.



ธอ.บาลี ภ.๗ หน้า ๑๓๓  • ๖. ปาเวรกหตฺถิวตถฺุ. • ๖. ปาเวรกหตฺถิวตถฺุ.

๖. ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ.
“อปฺปมาทรตา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสลรญฺโญ ปาเวรกำ๑ นาม หตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

[ช้างของพระเจ้าโกศลติดหล่ม]

โส กิร หตฺถี ตรุณกาเล มหาพโล หุตฺวา อปเรน สมเยน ชราวาตเวคพฺภาหโต เอกำ มหนฺตำ สรำ โอรุยฺห กลเล ลคฺคิตฺวา อุตฺตริตุำ นาสกฺขิ.

มหาชโน ตำ ทิสฺวา “เอวรูโปปิ นาม หตฺถี อิมำ ทุพฺพลภาวำ ปตฺโต -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสิ.

ราชา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา หตฺถาจริยำ อาณาเปสิ “คจฺฉ  ตำ หตฺถึ กลลโต อุทฺธราหิ -อิติ.

โส คนฺตฺวา ตสฺมึ ฐาเน สงฺคามสีสำ ทสฺเสตฺวา สงฺคามเภรึ อาโกฏาเปสิ.

มานชาติโก หตฺถี เวเคนุฏฺฐาย ถเล ปติฏฺฐหิ.

ภิกฺขู ตำ การณำ ทิสฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ.

สตฺถา “เตน ตาว ภิกฺขเว หตฺถินา ปกติปงฺกทุคฺคโต อตฺตา อุทฺธโต, ตุมฺเห ปน กิเลสทุคฺเค ปกฺขนฺตา; 
ตสฺมา โยนิโส ปทหิตฺวา ตุมฺเหปิ ตโต อตฺตานำ อุทฺธรถ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุรกฺขถ 
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานำ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อปฺปมาทรตา -อิติ: สติยา อวิปฺปวาเส อภิรตา โหถ.

สจิตฺตำ -อิติ: รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ อตฺตโน จิตฺตำ, ยถา วีติกฺกมำ น กโรติ; เอวำ รกฺขถ.

สนฺโน -อิติ:๒ ยถา โส ปงฺเก สนฺโน กุญฺชโร หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วายามำ กตฺวา ปงฺกโต อตฺตานำ อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏฺฐิโต; 
เอวำ ตุมฺเหปิ กิเลสทุคฺคโต อตฺตานำ อุทฺธรถ นิพฺพานถเล ปติฏฺฐาเปถ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺตผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ.

๑ ม. ปาเวยฺยกำ. สี. พทฺเธรกำ.
๒ สี. ม. ยุ. ทุคฺคา -อิติ.
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๗. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
“สเจ ลเภถ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปาริเลยฺยกำ นิสฺสาย รกฺขิตวนสณฺเฑ วิหรนฺโต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุ ๕๐๐ รูปอยากเข้าเฝ้าพระศาสดา]

วตฺถุ ยมกวคฺเค ‘ปเร จ น วิชานนฺติ -อิติ คาถาวณฺณนาย อาคตเมว.

| วุตฺตำ เหตำ “ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน อุปฏฺฐิยมานสฺส วสนภาโว สกลชมฺพุทีเป ปากโฏ อโหสิ.

สาวตฺถีนครโต ‘อนาถปิณฺฑิโก วิสาขา มหาอุปาสิกาติเอวมาทีนิ มหากุลานิ อานนฺทตฺเถรสฺส สาสนำ ปหิณึสุ 
‘สตฺถารำ โน ภนฺเต ทสฺเสถ -อิติ.

ทิสาวาสิโนปิ ปญฺจสตา ภิกฺขู วุตฺถวสฺสา อานนฺทตฺเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา ‘จิรสฺสำ สุตา โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมุขา ธมฺมกถา, 
สาธุ มยำ อาวุโส อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมุขา ธมฺมกถำ สวนาย -อิติ ยาจึสุ.

[ช้างปาลิไลยกะจับไม้จะตีพระอานนท์]

เถโร เต ภิกฺขู อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา ‘เตมาสำ เอกวิหาริโน ตถาคตสฺส สนฺติกำ เอตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุปสงฺกมนำ อยุตฺตำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
เอกโกว สตฺถารำ อุปสงฺกมิ.

ปาริเลยฺยโก ตำ ทิสฺวา ทณฺฑมาทาย ปกฺขนฺทิ.

สตฺถา โอโลเกตฺวา ‘อเปหิ ปาริเลยฺยก,  มา นิวารยิ,  พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโส -อิติ อาห.

โส ตตฺเถว ทณฺฑำ ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณำ อาปุจฺฉิ.

เถโร นาทาสิ.

นาโค ‘สเจ อุคฺคหิตวตฺโต ภวิสฺสติ, สตฺถุ นิสีทนปาสาณผลเก อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.

เถโร ปตฺตจีวรำ ภูมิยำ ฐเปสิ.

วตฺตสมฺปนฺนา หิ ครูนำ อาสเน วา สยเน วา อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปนฺติ.

เถโร สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

สตฺถา ‘เอกโกว อาคโตสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคตภาวำ สุตฺวา ‘กหำ ปเนเต -อิติ วตฺวา, 
‘ตุมฺหากำ จิตฺตำ อชานนฺโต พหิ ฐเปตฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วุตฺเต, ‘ปกฺโกสาหิ เน -อิติ อาห.

เถโร ตถา อกาสิ.

[เท่ียวไปคนเดียว ดกีว่าไปกับเพ่ือนช่ัว]

สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา,  เตหิ ภิกฺขูหิ “ภนฺเต ภควา พุทฺธสุขุมาโล เจว ขตฺติยสุขุมาโล จ, 
ตุมฺเหหิ เตมาสำ เอกเกหิ ติฏฺฐนฺเตหิ นิสีทนฺเตหิ จ ทุกฺกรำ กตำ, วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ มุโขทกาทิทายโกปิ นาโหสิ มญฺเญ -อิติ วุตฺเต, 
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“ภิกฺขเว ปาริเลยฺยกหตฺถินา มยฺหำ สพฺพกิจฺจานิ กตานิ, เอวรูปํ หิ สหายำ ลภนฺเตน เอกโต วสิตุำ ยุตฺตำ, 
อลภนฺตสฺส เอกจริยภาโวว เสยฺโย -อิติ วตฺวา นาควคฺเค๑ อิมา คาถา อภาสิ

“สเจ ลเภถ นิปกำ สหายำ 
สทฺธึจรำ สาธุวิหาริธีรำ, 
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ 
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.
โน เจ ลเภถ นิปกำ สหายำ 
สทฺธึจรำ สาธุวิหาริธีรำ, 
ราชาว รฏฺฐำ วิชิตำ ปหาย 
เอโก จเร มาตงฺครญฺเญว นาโค.

เอกสฺส จริตำ เสยฺโย, นตฺถิ พาเล สหายตา: 

เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา 
อปฺโปสฺสุโก มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ. |

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “นิปกำ -อิติ: เนปกฺกปญฺญาย สมนฺนาคตำ.

สาธุวิหาริธีรำ -อิติ: ภทฺทกวิหารึ ปณฺฑิตำ.

ปริสฺสยานิ -อิติ: ตาทิสำ เมตฺตาวิหารึ สหายำ ลภนฺโต ‘สีหพฺยคฺฆาทโย ปากฏปริสฺสเย จ ราคโทสาทโย ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย จ -อิติ 
สพฺเพว ปริสฺสเย อภิภวิตฺวา เตน สทฺธึ อตฺตมโน อุปฏฺฐิตสฺสติ หุตฺวา จเรยฺย วิหเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

ราชาว รฏฺฐำ -อิติ: รฏฺฐำ หิตฺวา ปพฺพชนฺโต ราชิสิ วิย.

อิทำ วุตฺตำ โหติ: ยถา วิชิตภูมิปฺปเทโส ราชา “อิทำ รชฺชำ นาม มหนฺตำ ปมาทฏฺฐานำ, กึ เม รชฺเชน การิเตน -อิติ วิชิตำ รฏฺฐำ ปหาย 
ตโตว๒ มหาอรญฺญำ ปวิสิตฺวา ตาปสปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา จตูสุ อิริยาปเถสุ เอกโกว จรติ;  เอวำ เอกโกว จเรยฺย -อิติ.

มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ: ยถา จ “อหำ โข อากิณฺโณ วิหรามิ หตฺถีหิ หตฺถินีหิ หตฺถิกุลเภหิ๓ หตฺถิจฺฉาเปหิ, 
ฉินฺนคฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ, โอภคฺโคภคฺคญฺจ๔ สาขาภงฺคำ ขาทนฺติ. อาวิลานิ จ ปานียานิ ปิวามิ. 
โอคาหนฺตสฺส จ เม อุตฺติณฺณสฺส จ, หตฺถินิโย กายำ อุปนิฆำสนฺติโย คจฺฉนฺติ; ยนฺนูนาหำ เอกโกว คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยำ -อิติ๕ 
เอวำ ปฏิสญฺจิกฺขิตฺวา มเตน๖ คมนโต “มาตงฺโค -อิติ ลทฺธนาโม อิมสฺมึ อรญฺเญ อยำ หตฺถินาโค ยูถำ ปหาย 
สพฺพิริยาปเถสุ เอกโกว สุขำ จรติ; เอวำปิ เอโกว จเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

๑ สี. ยุ. “นาควคฺเค -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ม. ยุ. เอกโก.
๓ ม. สี. หตฺถิกลเภหิ.
๔ ปาลิยำ เอตฺถนตฺเร “เม -อิติ อตฺถิ.
๕ วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๔(๑) ๓๔๒.
๖ สี. ม. ยุ. มเตน -อิติ นตฺถิ.
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เอกสฺส -อิติ: ปพฺพชิตสฺส หิ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย เอกีภาวาภิรตสฺส เอกกสฺเสว จริตำ เสยฺโย.

นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ: “จุลฺลสีลำ มชฺฌิมสีลำ มหาสีลำ  ทส กถาวตฺถูนิ  เตรส ธุตงฺคคุณา  วิปสฺสนาญาณำ  จตฺตาโร มคฺคา  
จตฺตาริ ผลานิ  ติสฺโส วิชฺชา  ฉ อภิญฺญา  อมตมหานิพฺพานำ -อิติ อยำ หิ สหายตา นาม.

สา พาเล นิสฺสาย อธิคนฺตุำ น สกฺกา -อิติ นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

เอโก -อิติ: อิมินา การเณน สพฺพิริยาปเถสุ เอกโกว หุตฺวา จเรยฺย, อปฺปมตฺตกานิปิ น จ ปาปานิ กยิรา.๑

เอโส,  อปฺโปสฺสุโก นิราลโย อิมสฺมึ อรญฺเญ มาตงฺคนาโค อิจฺฉิติจฺฉิตฏฺฐาเน สุขำ จรติ,  เอวำ เอกโกว หุตฺวา จเรยฺย. 
อปฺปมตฺตกานิปิ น จ ปาปานิ กเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

ตสมา “ตุมฺเหหิปิ เอวรูปํ สหายำ อลภนฺเตหิ เอกจารีเหว ภวิตพฺพำ -อิติ อิมมตฺถำ ทสฺเสนฺโต สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ อิมำ ธมฺมเทสนำ เทเสสิ.

เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “ยถา -อิติ อตฺถิ.
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๘. มารวตฺถุ.
“อตฺถมฺหิ -อิติ อิมำ ธมมเทสนำ สตฺถา หิมวนฺตปสฺเส อรญฺญกุฏิกายำ วิหรนฺโต มารำ อารพฺภ กเถสิ.

[มารทูลให้พระศาสดาทรงครองราชสมบัติ]

ตสฺมึ กิร กาเล ราชาโน มนุสฺเส ปีเฬตฺวา รชฺชำ กาเรนฺติ.

อถ ภควา อธมฺมิกราชูนำ รชฺเช ทณฺฑกรณปีฬิเต มนุสฺเส ทิสฺวา การุญฺญวเสน เอวำ จินฺเตสิ 
“สกฺกา นุ โข รชฺชำ กาเรตุำ อหนำ อฆาตยำ อชินำ อชาปยำ อโสจำ อโสจาปยำ ธมฺเมน -อิติ.๑

มาโร ปาปิมา ตำ ภควโต ปริวิตกฺกำ ญตฺวา “สมโณ โคตโม ‘สกฺกา นุ โข รชฺชำ กาเรตุนฺติ จินฺเตสิ, อิทานิ รชฺชำ กาเรตุกาโม ภวิสฺสติ, 
รชฺชญฺจ นาเมตำ ปมาทฏฺฐานำ.  ตำ กาเรนฺตสฺส, สกฺกา โอกาสำ ลภิตุำ;  คจฺฉามิ, อุสฺสาหมสฺส ชเนสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อาห “กาเรตุ ภนฺเต ภควา รชฺชำ,  กาเรตุ สุคโต รชฺชำ, อหนำ อฆาตยำ อชินำ อชาปยำ อโสจำ อโสจาปยำ ธมฺเมน -อิติ.๒

[พระศาสดาตรสัถามเหตุผลท่ีมารทูล]

อถ นำ สตฺถา “กึ ปน เม ตฺวำ ปาปิม ปสฺสสิ, ยำ มำ ตฺวำ เอวำ วเทสิ -อิติ วตฺวา, 
“ภควตา โข ภนฺเต จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สุภาวิตา,  อากงฺขมาโน หิ ภควา หิมวนฺตำ ปพฺพตราชำ ‘สุวณฺณนฺติ อธิมุจฺเจยฺย, 
ตญฺจ สุวณฺณเมว อสฺส,  อหำปิ โว ธเนน ธนกรณียำ กริสฺสามิ, อิติ ตุมฺเห ธมฺเมน รชฺชำ กาเรสฺสถ -อิติ เตน วุตฺเต,

“‘ปพฺพตสฺส สุวณฺณสฺส ชาตรูปสฺส เกวลี,๓ 
ทฺวิตาปิ นาลเมกสฺส’ อิติ วิทฺธา สมำ จเร.

โย ทุกฺขมทฺทกฺขิ ยโตนิทานำ, 
กาเมสุ โส ชนฺตุ กถำ นเมยฺย; 
อุปธึ วิทิตฺวา๔ ‘สงฺโคติ โลเก 
ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเข -อิติ

อิมาหิ คาถาหิ๕ สำเวเชตฺวา “อญฺโญเอว โข ปาปิม ตว โอวาโท, อญฺโญ มม, ตยา สทฺธึ ธมฺมสมฺมนฺตนา นาม นตฺถิ, 
อหำ หิ เอวำ โอวทามิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ สำ. ส. ๑๕/๑๗๔. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒.
๒ สำ. ส. ๑๕/๑๗๔. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒.
๓ ปาลิยำ “เกวลาติ ทิสฺสติ.
๔ ปาลิยเมว เอตฺถนฺตเร น -อิติ อตฺถิ.
๕ สำ. ส. ๑๕/๑๗๐. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒ -๒๑๓.
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“อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ, สุขา สหายา, 
ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน, 
ปุญฺญำ สุขำ ชีวิตสงฺขยมฺหิ, 
สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุขำ ปหานำ.

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก, อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา. 
สุขา สามญฺญตา โลเก, อโถ พฺรหฺมญฺญตา สุขา.
สุขำ ยาว ชรา สีลำ, สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา, 
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ปาปานำ อกรณำ สุขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อตฺถมฺหิ -อิติ:  ปพฺพชิตสฺสาปิ หิ จีวรกรณาทิเก วา อธิกรณวูปสมนาทิเก วา, 
คิหิโนปิ กสิกมฺมาทิเก วา พลวปกฺขสนฺนิสฺสิเตหิ อภิภวนาทิเก วา กิจฺเจ อุปฺปนฺเน, 
เย ตำ กิจฺจำ นิปฺผาเทตุำ วา วูปสเมตุำ วา สกฺโกนฺติ, เอวรูปา สุขา สหายา -อิติ อตฺโถ.

ตุฏฺฐี สุขา -อิติ: ยสฺมา ปน คิหิโนปิ สเกน อสนฺตุฏฺฐา สนฺธิจฺเฉทาทีนิ อารภนฺติ, 
ปพฺพชิตาปิ นานปฺปการำ อเนสนำ,  อิติ เต สุขำ น วินฺทนฺติเยว; 
ตสฺมา ยา อิตริตเรน ปริตฺเตน วา วิปุเลน วา อตฺตโน สนฺตเกน สนฺตุฏฺฐิ, อยเมว สุขา -อิติ อตฺโถ.

ปุญฺญำ -อิติ: มรณกาเล ปน ยถาอชฺฌาสเยน ปฏฺฐเปตฺวา กตำ ปุญฺญกมฺมเมว สุขำ.

สพฺพสฺส -อิติ: สกลสฺส ปน วฏฺฏทุกฺขสฺส ปหานสงฺขาตำ อรหตฺตเมว อิมสฺมึ โลเก สุขำ นาม.

มตฺเตยฺยตา -อิติ: มาตริ สมฺมาปฏิปตฺติ.

เปตฺเตยฺยตา -อิติ: ปิตริ สมฺมาปฏิปตฺติ.

อุภเยนาปิ มาตาปิตูนำ อุปฏฺฐานเมว กถิตำ.

มาตาปิตโร หิ ปุตฺตานำ อนุปฏฺฐหนภาวำ ญตฺวา อตฺตโน สนฺตกำ ภูมิยำ วา นิทหนฺติ ปเรสำ วา วิสฺสชฺเชนฺติ, 

“มาตาปิตโร น อุปฏฺฐหนฺติ -อิติ จ เตสำ นินฺทา ปวตฺตติ, กายสฺส เภทา คูถนิรเยปิ นิพฺพตฺตนฺติ; 

เย ปน มาตาปิตโร สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหนฺติ, เต เตสำ สนฺตกำ ธนำ ปาปุณนฺติ ปสำสำปิ ลภนฺติ, กายสฺส เภทา สคฺเค นิพฺพตฺตนฺติ; 

ตสฺมา อุภยำเปตำ “สุขำ -อิติ วุตฺตำ.

สามญฺญตา -อิติ: ปพฺพชิเตสุ สมฺมาปฏิปตฺติ.

พฺรหฺมญฺญตา -อิติ: วาหิตปาเปสุ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกสุ สมฺมาปฏิปตฺติเยว.

อุภเยนาปิ เตสำ จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนภาโว กถิโต.

อิทำปิ โลเก สุขำ นาม กถิตำ.

สีลำ -อิติ: มณิกุณฺฑลรตฺตวตฺถาทโย หิ อลงฺการา ตสฺมึ ตสฺมึ วเย ฐิตานำเยว โสภนฺติ, 
น ทหรานำ อลงฺกาโร มหลฺลกกาเล  มหลฺลกานำ วา อลงฺกาโร ทหรกาเล โสภติ, 
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“อุมฺมตฺตโก เอส มญฺเญ -อิติ ครหุปฺปาทเน๑ ปน โทสเมว ชเนติ; ปญฺจสีลทสสีลาทิเภทำ ปน สีลำ ทหรสฺสาปิ มหลฺลกสฺสาปิ สพฺพวเยสุ
โสภติเยว, “อโห วตายำ สีลวา -อิติ ปสำสุปฺปาทเนน โสมนสฺสเมว อาวหติ; เตน วุตฺตำ “สุขำ ยาว ชรา สีลำ -อิติ.

สทฺธา ปติฏฺฐิตา -อิติ: โลกิยโลกุตฺตรา ทุวิธาปิ สทฺธา นิจฺจลา หุตฺวา ปติฏฺฐิตาว สุขา.

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ -อิติ: โลกิยโลกุตฺตรายปิ ปญฺญาย ปฏิลาโภ สุโข.

ปาปานำ อกรณำ -อิติ: เสตุฆาตวเสน ปน ปาปานำ อกรณำ อิมสฺมึ โลเก สุขำ -อิติ อตฺโถ.

เทสนาวสาเน พหูนำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อิติ.

มารวตฺถุ.

นาควคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

เตวีสติโม วคฺโค.

๑ สี. ม. ยุ. ครหุปฺปาทเนน.
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