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๑. กปิ�ลมจฺ�ฉวต�ถุ�.
“มฺน้Mชส�ส -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ กปWลีมฺจั�ฉL อารพ�ภ กเถส�.

[สูอุงฺพฺ.:นBอุงฺอุอุกบวชี]

อติ�เติ ก�ร กส�สปส�ส ภควโติ ปร�น้�พ�พMติกาเลี เท�ว กMลีภาติโร น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา สาวกาน้L สน้�ติ�เก ปพ�พช]สM.

เติสM เชฏฺ�โฐ โสธโน้ น้ามฺ อโหส�,  กน้�ฏฺ�โฐ กปWโลี น้ามฺ.

มฺาติา ปน้ เน้สL สาธน้� น้ามฺ,  กน้�ฏฺ�ฐภค�น้� ติาปน้า น้ามฺ.

ติาปW ภ�ก�ข้Mน้�สM ปพ�พช]สM.

| เอวL เติสM ปพ�พช�เติสM,  อMโภ ภาติโร อาจัร�ยMปช�ฌายาน้L วติ�ติป�ปฏิ�วติ�น้L กติ�วา ว�หรน้�ติา 
เอกท�วสL “ภน้�เติ อ�มฺส�มฺ] สาสเน้ กติ� ธMราน้� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “คน้�ถธMรญฺ�จั ว�ปส�สน้าธMรญฺ�จัาติ� เท�ว ธMราน้� -อ�ติ� สุ�ตฺ�วา,  
เชฏฺ�โฐ “ว�ปส�สน้าธMรL ปHเรส�สามฺ� -อ�ติ�.  ปญฺ�จั วส�สาน้� อาจัร�ยMปช�ฌายาน้L สน้�ติ�เก วส�ติ�วา ยาว อรหติ�ติา กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L คเหติ�วา 
อรญฺ�ญ่L ปว�ส�ติ�วา วายมฺน้�โติ อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

[นBอุงฺชีายเมาในคฺ;นถุธ�ระ]

กน้�ฏฺ�โฐ “อหL ติาว ติรMโณ์,  วMฑ�ฒกาเลี ว�ปส�สน้าธMรL ปHเรส�สามฺ� -อ�ติ� คน้�ถธMรL ปฏฺ�ฐเปติ�วา ติ�ณ์� ปWฏิกาน้� อMค�คณ์�ห�. |

ติส�ส ปร�ยติ�ติ] น้�ส�สาย มฺหาปร�วาโร,  ปร�วารL น้�ส�สาย ลีาโภ อMทปาท�.

โส พาหMสจั�จัมฺเทน้ มฺติ�โติ ลีาภติณ์�หาย อภ�ภHโติ อติ�ปณ์�ฑ�ติมฺาน้�ติาย ปเรห� วMติ�ติL กป�ปWยLปW “อกป�ปWยL -อ�ติ� วทติ�,  
อกป�ปWยLปW “กป�ปWยL -อ�ติ�,  สาวช�ชLปW “อน้วช�ชL -อ�ติ�,  อน้วช�ชLปW “สาวช�ชL -อ�ติ�.

โส เปสเลีห� ภ�ก�ข้Hห� “มฺา อาวMโส กปWลี เอวL อวจั -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺญฺ�จั ว�น้ยญฺ�จั ทส�เสติ�วา โอวท�ยมฺาโน้ปW 
“ติMมฺ�เห ก] ชาน้าถ,  ร�ติ�ติมฺMฏฺ�ฐ�สท�สาติ�อาท�น้� วติ�วา ภ�ก�ข้H ข้MLเสน้�โติ วมฺ�เภน้�โติ ว�จัรติ�.

[นBอุงฺชีายไมHเชี9:อุพฺ.:]

อถส�ส ภาติM โสธน้ติ�เถรส�สาปW ภ�ก�ข้H เอติมฺติ�ถL อาโรเจัสML.

โสปW น้L อMปสง�กมฺ�ติ�วา “อาวMโส กปWลี ติMมฺ�หาท�สาน้L ห� สมฺ�มฺาปฏิ�ปติ�ติ� สาสน้ส�ส อายM น้ามฺ,  
ติส�มฺา สมฺ�มฺาปฏิ�ปติ�ติ] ปหาย กป�ปWยาท�น้� ปฏิ�พาหน้�โติ มฺา เอวL อวจั -อ�ติ� โอวท�.

โส ติส�สาปW วจัน้L น้าทย�.

เอวL สน้�เติปW,  น้L เถโร ท�ว�ติ�ติ�ก�ข้ติ�ติML โอวท�ติ�วา โอวาทL อค�คณ์�หน้�ติL “น้ายL มฺมฺ วจัน้L กโรติ� -อ�ติ� ญ่ติ�วา 
“เติน้หาวMโส ปญฺ�ญ่าย�ส�สส� สเกน้ กมฺ�เมฺน้ -อ�ติ� วติ�วา ปก�กามฺ�.
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[นBอุงฺชีายเสู.ยคฺนเพฺราะถุ�กทอุดท�<งฺ]

ติโติ ปฏฺ�ฐาย น้L อญฺ�เญ่ปW เปสลีา ภ�ก�ข้H ฉฑ�ฑย]สM.

| โส ทMราจัาโร หMติ�วา ทMราจัารปร�วMโติ ว�หรน้�โติ เอกท�วสL อMโปสถค�เค “ปาฏิ�โมฺก�ข้L อMท�ท�ส�ส�สามฺ� -อ�ติ� ว�ชน้] อาทาย ธมฺ�มฺาสเน้ น้�ส�ท�ติ�
วา “วติ�ติติาวMโส เอติ�ถ สน้�น้�ปติ�ติาน้L ภ�ก�ข้Hน้L ปาฏิ�โมฺก�ข้L -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา 
“โก อติ�โถ อ�มฺส�ส ปฏิ�วจัเน้น้ ท�น้�เน้น้ -อ�ติ� ติMณ์�ห�ภHเติ ภ�ก�ข้H ท�ส�วา 
“อาวMโส ธมฺ�โมฺ วา ว�น้โย วา น้ติ�ถ�,  ปาฏิ�โมฺก�เข้น้ สMเติน้ วา อส�สMเติน้ วา โก อติ�โถ -อ�ติ� วติ�วา อาสน้า วMฏฺ�ฐห�. |

เอวL โส กส�สปส�ส ภควโติ ปร�ยติ�ติ�สาสน้L โอสก�กาเปส�.

โสธน้ติ�เถโรปW ติทเหว ปร�น้�พ�พาย�.

กปWโลี อายMปร�โยสาเน้ อว�จั�มฺ�ห� มฺหาน้�รเย น้�พ�พติ�ติ�.

ติาปWส�ส มฺาติา จั ภค�น้� จั ติส�เสว ท�ฏฺ�ฐาน้Mคติ] อาปช�ช�ติ�วา เปสเลี ภ�ก�ข้H อก�โกส�ติ�วา ปร�ภาส�ติ�วา ติติ�เถว น้�พ�พติ�ติ]สM.

[โจฺรเก�ดในเทวโลกดBวยอุำนาจฺขอุงฺศ.ล]

ติส�มฺ] ปน้ กาเลี ปญฺ�จัสติา ปMร�สา คามฺฆ่าติกาท�น้� กติ�วา โจัร�กาย ช�วน้�ติา ชน้ปทมฺน้Mส�เสห� อน้Mพท�ธา ปลีายมฺาน้า อรญฺ�ญ่L ปว�ส�ติ�วา 
ติติ�ถ ก�ญฺ�จั� ปฏิ�สรณ์L อปส�สน้�ติา อญฺ�ญ่ติรL อารญฺ�ญ่กL ภ�ก�ข้ML ท�ส�วา วน้�ท�ติ�วา “ปฏิ�สรณ์L โน้ ภน้�เติ โหถ -อ�ติ� วท]สM.

เถโร “ติMมฺ�หากL ส�ลีสท�สL ปฏิ�สรณ์L น้ามฺ น้ติ�ถ�,  สพ�เพปW ปญฺ�จั ส�ลีาน้� สมฺาทยถ -อ�ติ� อาห.

เติ “สาธM -อ�ติ� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา ส�ลีาน้� สมฺาทย]สM.

อถ เน้ เถโร โอวท� “อ�ทาน้� ติMมฺ�เห ส�ลีวน้�โติ,  ช�ว�ติเหติMปW โว เน้ว ส�ลีL อติ�ก�กมฺ�ติพ�พL,  น้ มฺโน้ปโทโส กาติพ�โพ -อ�ติ�.

เติ “สาธM -อ�ติ� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ]สM.

อถ เติ ชาน้ปทา ติL ฐาน้L ปติ�วา อ�โติ จั�โติ จั ปร�เยสมฺาน้า เติ โจัเร ท�ส�วา สพ�เพ ช�ว�ติา โวโรเปสML.

เติ กาลีL กติ�วา เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ]สM.

โจัรเชฏฺ�ฐโก เชฏฺ�ฐกเทวปMติ�โติ อโหส�.

[เทพฺบ�ตรถุ9อุปิฏ�สูนธ�ในตระก�ลเกว;ฏฏะ]

เติ อน้Mโลีมฺป�ปฏิ�โลีมฺวเสน้ เอกL พMท�ธน้�ติรL เทวโลีเก สLสร�ติ�วา 
อ�มฺส�มฺ] พMท�ธMป�ปาเท สาวติ�ถ�น้ครท�วาเร ปญฺ�จักMลีสเติ เกวฏฺ�ฏิคาเมฺ น้�พ�พติ�ติ]สM.

เชฏฺ�ฐกเทวปMติ�โติ เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐกส�ส เคเห ปฏิ�สน้�ธ] คณ์�ห�,  อ�ติเร อ�ติเรสM.

เอวL เติสL เอกท�วเสเยว ปฏิ�สน้�ธ�ค�คหณ์ญฺ�จั มฺาติMกMจั�ฉ�โติ น้�ก�ข้มฺน้ญฺ�จั อโหส�.
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เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐโก “อติ�ถ� น้M โข้ อ�มฺส�มฺ] คาเมฺ อญฺ�เญ่ปW ทารกา อช�ช ชาติา -อ�ติ� ปร�เยสาเปติ�วา เติสL ชาติภาวL สMติ�วา 
“เอเติ มฺมฺ ปMติ�ติส�ส สหายกา ภว�ส�สน้�ติ� -อ�ติ� เติสL โปสาวน้�กL ทาเปส�.

เติ สพ�เพปW สหปsสMก�ฬกา สหายกา หMติ�วา อน้MปMพ�เพน้ วยป�ปติ�ติา อเหสML.  

เติสL เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐกปMติ�โติ ยสโติ จั เติชโติ จั อค�คปMร�โส อโหส�.

[กปิ�ละเก�ดเปิIนปิลาใหญH]

กปWโลีปW โข้ เอกL พMท�ธน้�ติรL น้�รเย ปจั�ติ�วา ว�ปากาวเสเสน้ ติส�มฺ] กาเลี อจั�รวติ�ยา สMวณ์�ณ์วณ์�โณ์ ทMค�คน้�ธมฺMโข้ มฺหามฺจั�โฉ หMติ�วา น้�พ�พติ�
ติ�.

อเถกท�วสL เติ สหายกา “มฺจั�เฉ พน้�ธ�ส�สามฺ -อ�ติ� ชาลีาท�น้� คเหติ�วา น้ท�ยL ข้�ปuสM.

อถ เน้สL อน้�โติชาลีL โส มฺจั�โฉ ปาว�ส�.

ติL ท�ส�วา สพ�เพ เกวฏฺ�ฏิคามฺวาส�โน้ อMจั�จัาสท�ทมฺกLสM 
“ปMติ�ติา โน้ ปฐมฺL มฺจั�เฉ พน้�ธน้�ติา สMวณ์�ณ์มฺจั�ฉL พน้�ธ]สM,  อ�ทาน้� โน้ ราชา ปหHติL ธน้L ทส�สติ� -อ�ติ�.

เติปW โข้ สหายกา มฺจั�ฉL น้าวาย ปก�ข้�ปWติ�วา น้าวL อMก�ข้�ปWติ�วา รญฺ�โญ่ สน้�ติ�กL อคมฺLสM.

รญฺ�ญ่าปW ติL ท�ส�วาว “ก] เอติL -อ�ติ� วMติ�เติ,  “มฺจั�โฉ เทว -อ�ติ� อาหLสM.

ราชา สMวณ์�ณ์วณ์�ณ์L มฺจั�ฉL ท�ส�วา “สติ�ถา เอติส�ส สMวณ์�ณ์การณ์L ชาน้�ส�สติ� -อ�ติ� มฺจั�ฉL คาหาเปติ�วา ภควโติ สน้�ติ�กL อคมฺาส�.

มฺจั�เฉน้ มฺMเข้ ว�วฏิมฺติ�เติเยว,  สกลีเชติวน้L อติ�ว�ย ทMค�คน้�ธL อโหส�.

ราชา สติ�ถารL ปMจั�ฉ� “กส�มฺา ภน้�เติ มฺจั�โฉ สMวณ์�ณ์วณ์�โณ์ ชาโติ,  กส�มฺา จัส�ส มฺMข้โติ ทMค�คน้�โธ วายติ� -อ�ติ�.

| “อยL มฺหาราช กส�สปส�ส ภควโติ ปาวจัเน้ กปWโลี น้ามฺ ภ�ก�ข้M อโหส� พหMส�สMโติ มฺหาปร�วาโร,  ลีาภติณ์�หาย อภ�ภHโติ 
อติ�ติโน้ วจัน้L อค�คณ์�หน้�ติาน้L อก�โกสกปร�ภาสโก  กส�สปภควโติ สาสน้L โอสก�กาเปส�.
โส เติน้ กมฺ�เมฺน้ อว�จั�มฺ�ห� น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา ว�ปากาวเสเสน้ อ�ทาน้� มฺจั�โฉ ชาโติ,  
ยL ปน้ โส ท�ฆ่รติ�ติL พMท�ธวจัน้L วาเจัส� พMท�ธส�ส วณ์�ณ์L กเถส�,  ติส�ส น้�ส�สน้�เทน้ อ�มฺL สMวณ์�ณ์วณ์�ณ์L ปฏิ�ลีภ�.  
ยL ภ�ก�ข้Hน้L อก�โกสกปร�ภาสโก อโหส�,  เติน้ส�ส มฺMข้โติ ทMค�คน้�โธ วายติ�.  กถาเปมฺ� น้L มฺหาราช -อ�ติ�. |

“กถาเปถ ภน้�เติ -อ�ติ�.

อถ น้L สติ�ถา ปMจั�ฉ� “ติ�วมฺส� กปWโลี -อ�ติ�.

“อามฺ ภน้�เติ อหL กปWโลี -อ�ติ�.

“กMโติ อาคโติส� -อ�ติ�.

“อว�จั�มฺหาน้�รยโติ ภน้�เติ -อ�ติ�.
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“เชฏฺ�ฐภาติ�โก เติ โสธโน้ กMห] -อ�ติ�.

“ปร�น้�พ�พMโติ ภน้�เติ -อ�ติ�.

“มฺาติา ปน้ เติ สาธน้� กหL -อ�ติ�.

“น้�รเย น้�พ�พติ�ติา ภน้�เติ -อ�ติ�.

“กน้�ฏฺ�ฐภค�น้� เติ ติาปน้า กหL -อ�ติ�.

“มฺหาน้�รเย น้�พ�พติ�ติา ภน้�เติ -อ�ติ�.

“อ�ทาน้� ติ�วL กหL คมฺ�ส�สส� -อ�ติ�.

“อว�จั�มฺหาน้�รยเมฺว ภน้�เติ -อ�ติ� วติ�วา ว�ป�ปฏิ�สาราภ�ภHโติ น้าวL ส�เสน้ ปหร�ติ�วา ติาวเทว กาลีL กติ�วา น้�รเย น้�พ�พติ�ติ�.

มฺหาชโน้ สLว�ค�โค อโหส� โลีมฺหฏฺ�ฐชาโติ.

[พฺระศาสูดาตร;สูกปิ�ลสู�ตร]

อถ ภควา ติส�มฺ] ข้เณ์ สน้�น้�ปติ�ติาย ปร�สาย จั�ติ�ติวารL โอโลีเกติ�วา ติLข้ณ์าน้MรHปs ธมฺ�มฺL เทเสติML 
“ธมฺ�มฺจัร�ยL พ�รห�มฺจัร�ยL เอติทาหM วสMติ�ติมฺL -อ�ติ� สMติ�ติน้�ปาเติ กปWลีสMติ�ติL๑ กเถติ�วา อ�มฺา คาถา อภาส�

“มฺน้Mชส�ส ปมฺติ�ติจัาร�โน้
ติณ์�หา วฑ�ฒติ� มฺาลีMวา ว�ย.
โส ปร�ป�ลีวติ� หMราหMรL
ผลีมฺ�จั�ฉLว วน้ส�มฺ] วาน้โร.

ยL เอสา สหเติ ชมฺ�มฺ� ติณ์�หา โลีเก ว�สติ�ติ�กา,
โสกา ติส�ส ปวฑ�ฒน้�ติ�, อภ�วMฏฺ�ฐLว ว�รณ์L,
โย เจัติL สหเติ ชมฺ�มฺ] ติณ์�หL โลีเก ทMรจั�จัยL,
โสกา ติมฺ�หา ปปติน้�ติ� อMทว�น้�ทMว โปก�ข้รา.
ติL โว วทามฺ�: ภท�ทL โว, ยาวน้�เติติ�ถ สมฺาคติา.
ติณ์�หาย มฺHลีL ข้น้ถ, อMส�รติ�โถว ว�รณ์L.
มฺา โว น้ฬํsว โสโติว มฺาโร ภญฺ�ช� ปMน้ป�ปMน้L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ปมฺติ�ติจัาร�โน้ -อ�ติ�: สติ�โวส�สค�คลีก�ข้เณ์น้ ปมฺาเทน้ ปมฺติ�ติจัาร�ส�ส ปMค�คลีส�ส เน้ว ฌาน้L น้ ว�ปส�สน้ามฺค�คผลีาน้� วฑ�ฒน้�ติ�.

ยถา ปน้ รMก�ข้L สLส�พ�พน้�ติ� ปร�โยน้ท�ธน้�ติ� ติส�ส ว�น้าสาย มฺาลีMวา ลีติา วฑ�ฒติ�,  
เอวมฺส�ส ฉ ท�วาราน้� น้�ส�สาย ปMน้ป�ปMน้L อMป�ปช�ชน้โติ ติณ์�หา วฑ�ฒติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

๑ ปาลี�ยL.  “ธมฺ�มฺจัร�ยสMติ�ติL -อ�ติ� ท�ส�สติ�.  ญ่.ว.  ข้M. สM. ๒๕/๓๗๙.
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โส ปร�ป�ลีวติ� หMราหMรL -อ�ติ�: โส ติณ์�หาคติ�โก ปMค�คโลี ภเว ภเว ปร�ป�ลีวติ� ธาวติ�.

ยถา ก] ว�ย -อ�ติ�.๑  ผลีมฺ�จั�ฉLว วน้ส�มฺ] วาน้โร -อ�ติ�: 

ยถา รMก�ข้ผลีL อ�จั�ฉน้�โติ วาน้โร วน้ส�มฺ] ธาวติ�,  ติส�ส ติส�ส รMก�ข้ส�ส สาข้L คณ์�หาติ�,  
ติL มฺMญฺ�จั�ติ�วา อญฺ�ญ่L คณ์�หาติ�,  ติLปW มฺMญฺ�จั�ติ�วา อญฺ�ญ่L คณ์�หาติ� “สาข้L อลีภ�ติ�วา สน้�น้�ส�น้�โน้ -อ�ติ� วติ�ติพ�พติL น้าปช�ชติ�,  
เอวเมฺว ติณ์�หาคติ�โก ปMค�คโลี หMราหMรL ธาวน้�โติ “อารมฺ�มฺณ์L อลีภ�ติ�วา ติณ์�หาย อป�ปวติ�ติL ปติ�โติ -อ�ติ� วติ�ติพ�พติL น้าปช�ชติ�.

ยL -อ�ติ�: ยL ปMค�คลีL เอสา ลีามฺกภาเวน้ ชมฺ�มฺ� ว�สาหารติาย ว�สปMป�ผติาย ว�สผลีติาย ว�สปร�โภคติาย รHปาท�สM ว�สติ�ติติาย อาสติ�ติติาย ว�สติ�ติ�กา
-อ�ติ� สง�ข้�ยL คติา ฉท�วาร�กติณ์�หา อภ�ภวติ�,  ยถา น้ามฺ วเน้ ปMน้ป�ปMน้L วส�สน้�เติน้ เทเวน้ อภ�วMฏฺ�ฐL ว�รณ์ติ�ณ์L วฑ�ฒติ�,  
เอวL ติส�ส ปMค�คลีส�ส อน้�โติ วฏฺ�ฏิมฺHลีกา โสกา อภ�วฑ�ฒน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

ทMรจั�จัยL -อ�ติ�: โย ปน้ ปMค�คโลี เอติL วMติ�ติป�ปการL อติ�ก�กมฺ�ติML ปชห�ติML ทMก�กรติาย ทMรจั�จัยL ติณ์�หL สหติ� อภ�ภวติ�,  
ติมฺ�หา ปMค�คลีา วฏฺ�ฏิมฺHลีกา โสกา ปปติน้�ติ�,  ยถา น้ามฺ โปก�ข้เร ปทMมฺปติ�เติ ปติ�ติL อMทกพ�น้�ทM น้ ปติ�ฏฺ�ฐาติ�,  เอวL น้ ปติ�ฏฺ�ฐหน้�ติ� -อ�ติ� อติ�
โถ.

ติL โว วทามฺ� -อ�ติ�: เติน้ การเณ์น้ อหL ติMมฺ�เห วทามฺ�.

ภท�ทL โว -อ�ติ�: ภท�ทL ติMมฺ�หากL โหติM.  “มฺา อยL กปWโลี ว�ย ว�น้าสL ปาปMณ์�ติ�ถ -อ�ติ� อติ�โถ.

มฺHลีL -อ�ติ�: อ�มฺ�ส�สา ฉท�วาร�กติณ์�หาย อรหติ�ติมฺค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ มฺHลีL ข้น้ถ.

ก] ว�ย -อ�ติ�.  อMส�รติ�โถว ว�รณ์L -อ�ติ�:  ยถา อMส�เรน้ อติ�ถ�โก ปMร�โส มฺหน้�เติน้ กMท�ทาเลีน้ ว�รณ์L ข้น้ติ�,  เอวมฺส�สา มฺHลีL ข้น้ถ -อ�ติ� อติ�โถ.

มฺา โว น้ฬํsว โสโติว มฺาโร ภญฺ�ช� ปMน้ป�ปMน้L -อ�ติ�: มฺา ติMมฺ�เห น้ท�โสเติ ชาติL น้ฬํs มฺหาเวเคน้ อาคโติ น้ท�โสโติ ว�ย 
ก�เลีสมฺาโร มฺรณ์มฺาโร เทวปMติ�ติมฺาโร จั ปMน้ป�ปMน้L ภญฺ�ชติM -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จัสติาปW เกวฏฺ�ฏิปMติ�ติา สLเวคL อาปช�ช�ติ�วา ทMก�ข้ส�สน้�ติก�ร�ยL ปฏฺ�ฐยมฺาน้า สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา 
น้จั�รส�เสว ทMก�ข้ส�สน้�ติL กติ�วา สติ�ถารา สท�ธ] อเน้ญฺ�ชว�หารสมฺาปติ�ติ�ธมฺ�มฺปร�โภเคน้๒ เอกปร�โภคา อเหสML -อ�ติ�.

กปWลีมฺจั�ฉวติ�ถM.

๑ “ยถา ก�น้�ติ� วา  ก] ว�ย -อ�ติ� วา วจัเน้น้ ภว�ติพ�พL.
๒ อาเน้ญฺ�ชว�หารสมฺาปติ�ติ�ธมฺ�มฺปร�โภเคน้ -อ�ติ� ปาเฐน้ ภว�ติพ�พL. ญ่. ว.
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๒.  สู�กรโปิต�กาวต�ถุ�.
“ยถาปW มฺHเลี -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL คHถสHกรโปติ�กL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระศาสูดาตร;สูบ�รพฺกรรมขอุงฺนางฺล�กสู�กร]

เอกส�มฺ] ก�ร ท�วเส สติ�ถา ราชคหL ปWณ์�ฑาย ปว�สน้�โติ เอกL สHกรโปติ�กL ท�ส�วา ส�ติL ปาติ�วากาส�.

ติส�ส ส�ติL กโรน้�ติส�ส,  มฺMข้ว�วรว�น้�ค�คติL ทส�สโน้ภาสมฺณ์�ฑลีL ท�ส�วา อาน้น้�ทติ�เถโร 
“โก น้M โข้ ภน้�เติ เหติM,  โก ปจั�จัโย ส�ติส�ส ปาติMกมฺ�มฺาย -อ�ติ� ส�ติการณ์L ปMจั�ฉ�.

อถ น้L สติ�ถา อาห “ปส�สLเสติL อาน้น้�ท สHกรโปติ�กL -อ�ติ�.

“อามฺ ภน้�เติ -อ�ติ�.

| “เอสา กกMสน้�ธส�ส ภควโติ สาสเน้ เอกาย อาสน้สาลีาย สามฺน้�ติา กMก�กMฏิ� อโหส�,  สา เอกส�ส โยคาวจัรส�ส ว�ปส�สน้ากมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L 
สช�ฌายน้�ติส�ส ธมฺ�มฺโฆ่สL สMติ�วา ติโติ จัMติา ราชกMเลี น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา อMพ�พร� น้ามฺ ราชธ�ติา อโหส�,  
สา อปรภาเค สร�รวลีญฺ�ชน้ฏฺ�ฐาน้L ปว�ฏฺ�ฐา ปMฬวกราส] ท�ส�วา ติติ�ถ ปMฬวกสญฺ�ญ่L อMป�ปาเทติ�วา ปฐมฺช�ฌาน้L ปฏิ�ลีภ�,  
สา ติติ�ถ ยาวติายMกL ฐติ�วา ติโติ จัMติา พ�รห�มฺโลีเก น้�พ�พติ�ติ�,  ติโติ จัว�ติ�วา จั ปน้ คติ�วเสน้ อาลีMลีมฺาน้า อ�ทาน้� สHกรโยน้�ยL น้�พ�พติ�ติ�,  
อ�ทL การณ์L ท�ส�วา มฺยา ส�ติL ปาติMกติL -อ�ติ�. |

ติL สMติ�วา อาน้น้�ทติ�เถรป�ปมฺMข้า ภ�ก�ข้H มฺหน้�ติL สLเวคL ปฏิ�ลีภ]สM.

[ราคฺต;ณฺหาใหBโทษมาก]

สติ�ถา เติสL สLเวคL อMป�ปาเทติ�วา ราคติณ์�หาย อาท�น้วL ปกาเสน้�โติ อน้�ติรว�ถ�ยL ฐ�ติโกว อ�มฺา คาถา อภาส�

“ยถาปW มฺHเลี อน้Mปท�ทเว ทฬ�เห
ฉ�น้�โน้ปW รMก�โข้ ปMน้เรว รHหติ�,
เอวมฺ�ปW ติณ์�หาน้Mสเย อน้Hหเติ
น้�พ�พติ�ติติ� ทMก�ข้มฺ�ทL ปMน้ป�ปMน้L.
ยส�ส ฉติ�ติ]สติ�โสติา มฺน้าปส�สวน้า ภMสา,
มฺหา วหน้�ติ� ทMท�ท�ฏฺ�ฐ] สง�กป�ปา ราคน้�ส�ส�ติา.
สวน้�ติ� สพ�พธ� โสติา ลีติา อMพ�ภ�ช�ช ติ�ฏฺ�ฐติ�,
ติญฺ�จั ท�ส�วา ลีติL ชาติL มฺHลีL ปญฺ�ญ่าย ฉ�น้�ทถ.
สร�ติาน้� ส�เน้ห�ติาน้� จั
โสมฺน้ส�สาน้� ภวน้�ติ� ชน้�ติMโน้,
เติ สาติส�ติา สMเข้ส�โน้,
เติ เว ชาติ�ชรHปคา น้รา.
ติส�ณ์าย ปMรก�ข้ติา ปชา
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ปร�สป�ปน้�ติ� สโสว พาธ�โติ๑,
สLโยชน้สง�คสติ�ติา๒

ทMก�ข้มฺMเปน้�ติ� ปMน้ป�ปMน้L จั�ราย.
ติส�ณ์าย ปMรก�ข้ติา ปชา
ปร�สป�ปน้�ติ� สโสว พาธ�โติ๓.
ติส�มฺา ติส�ณ์L ว�โน้ทเย ภ�ก�ข้M๔

อากง�ข้L๕ ว�ราคมฺติ�ติโน้ -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “มฺHเลี -อ�ติ�: [ยส�ส รMก�ข้ส�ส] จัติHสM ท�สาสM เหฏฺ�ฐา จั อMชMกเมฺว คเติ ปญฺ�จัว�เธ มฺHเลี เฉทน้ผาลีน้ว�ช�ฌน้าท�น้L 
เกน้จั� อMปท�ทเวน้ อน้Mปท�ทเว  ถ�รปติ�ติติาย ทฬ�เห,  [โส] รMก�โข้ อMปร�จั�ฉ�น้�โน้ปW สาข้าน้Mสาข้าน้L วเสน้ ปMน้เทว รMหติ�,  
เอวเมฺว ฉท�วาร�กาย ติณ์�หาย อน้Mสเย อรหติ�ติมฺค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ อน้Hหเติ อสมฺMจั�ฉ�น้�เน้,  
ติส�มฺ] ติส�มฺ] ภเว ชาติ�อาท�เภทL อ�ทL ทMก�ข้L ปMน้ป�ปMน้L น้�พ�พติ�ติติ�เยว -อ�ติ� อติ�โถ.

ยส�ส -อ�ติ�: ยส�ส ปMค�คลีส�ส อ�ติ� อช�ฌติ�ติ�กส�สMปาทาย อฏฺ�ฐารส ติณ์�หาว�จัร�ติาน้� พาห�รส�สMปาทาย อฏฺ�ฐารส ติณ์�หาว�จัร�ติาน้� -อ�ติ� 
อ�เมฺสL ติณ์�หาว�จัร�ติาน้L วเสน้ ฉติ�ติ]สติ�ยา๖ โสเติห� สมฺน้�น้าคติา มฺน้าเปสM รHปาท�สM อาสวติ� ปวติ�ติติ� -อ�ติ� มฺน้าปส�สวน้า ติณ์�หา 
ภMสา พลีวติ� โหติ�,  ติL ปMค�คลีL ว�ปน้�น้ญฺ�ญ่าณ์ติาย ทMท�ท�ฏฺ�ฐ] ปMน้ป�ปMน้L อMป�ปช�ชน้โติ มฺหน้�ติภาเวน้ มฺหา หMติ�วา ฌาน้L วา ว�ปส�สน้L วา 
อน้�ส�สาย ราคน้�ส�ส�ติา สง�กป�ปา วหน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

สวน้�ติ� สพ�พธ� โสติา -อ�ติ�: อ�เมฺ ติณ์�หาโสติา จัก�ข้Mท�วาราท�น้L วเสน้ สพ�เพสM รHปาท�สM อารมฺ�มฺเณ์สM สวน้โติ สพ�พาปW รHปติณ์�หา ฯเปฯ 
ธมฺ�มฺติณ์�หา -อ�ติ�  สพ�พภเวสM วา สวน้โติ สพ�พธ� สวน้�ติ� น้ามฺ.

ลีติา -อ�ติ�: ปลี�เวฐน้ติ�เถน้ สLส�พ�พน้ติ�เถน้ จั “ลีติา ว�ย -อ�ติ� ลีติา.

อMพ�ภ�ช�ช ติ�ฏฺ�ฐติ� -อ�ติ�: ฉห� ท�วาเรห� อMป�ปช�ช�ติ�วา รHปาท�สM อารมฺ�มฺเณ์สM ติ�ฏฺ�ฐติ�.

ติญฺ�จั ท�ส�วา -อ�ติ�: ติL ปน้ ติณ์�หาลีติL “เอติ�เถสา ติณ์�หา อMป�ปช�ชมฺาน้า อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ� ชาติฏฺ�ฐาน้วเสน้ ท�ส�วา.

ปญฺ�ญ่าย -อ�ติ�: สติ�เถน้ วเน้ ชาติL ลีติL ว�ย มฺค�คป�ปญฺ�ญ่าย มฺHเลี ฉ�น้�ทถ -อ�ติ� อติ�โถ.

สร�ติาน้� -อ�ติ�: อน้Mสฏิาน้� ปยาติาน้�.

ส�เน้ห�ติาน้� -อ�ติ�: จั�วราท�สM ปวติ�ติส�เน้หวเสน้ ส�เน้ห�ติาน้� จั,  ติณ์�หาส�เน้หมฺก�ข้�ติาน้� -อ�ติ� อติ�โถ.

๑ มฺ. พน้�ธ�โติ.
๒ มฺ. สLโยชน้สง�คสติ�ติกา.
๓ มฺ. พน้�ธ�โติ.
๔ มฺ. ภ�ก�ข้M -อ�ติ� น้ติ�ถ�.
๕ มฺ. อากง�ข้น้�ติ.
๖ อภ�. ว�. ๓๕/๕๓๐.
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โสมฺน้ส�สาน้� -อ�ติ�: ติณ์�หาวส�กส�ส ชน้�ติMโน้ เอวรHปาน้� โสมฺน้ส�สาน้� ภวน้�ติ�.

เติ สาติส�ติา -อ�ติ�: เติ ติณ์�หาวส�กา ปMค�คลีา สาติน้�ส�ส�ติา สMข้น้�ส�ส�ติาว หMติ�วา สMเข้ส�โน้ สMข้ปร�เยส�โน้ ภวน้�ติ�.

เติ เว -อ�ติ�: เย เอวรHปา น้รา,  เติ ชาติ�ชราพ�ยาธ�มฺรณ์าน้� อMปคจั�ฉน้�ติ�เยว -อ�ติ� ชาติ�ชรHปคา น้ามฺ โหน้�ติ�.

ปชา -อ�ติ�: อ�เมฺ สติ�ติา ติาสกรเณ์น้ ติส�ณ์า -อ�ติ� สง�ข้L คติาย ติณ์�หาย ปMรก�ข้ติา ปร�วาร�ติา หMติ�วา.

พาธ�โติ -อ�ติ�: ลีMท�ทเกน้ อรญฺ�เญ่ พท�โธ สโส ว�ย ปร�สป�ปน้�ติ� ภายน้�ติ�.

สLโยชน้สง�คสติ�ติา -อ�ติ�: ทสว�เธน้ สLโยชเน้น้ เจัว สติ�ติว�เธน้ ราคสง�คาท�น้า จั สติ�ติา พท�ธา ติส�มฺ] วา ลีค�คา หMติ�วา.

จั�ราย -อ�ติ�: จั�รL ท�ฆ่มฺท�ธาน้L ปMน้ป�ปMน้L ชาติ�อาท�กL ทMก�ข้L อMปคจั�ฉน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

ติส�มฺา -อ�ติ�: ยส�มฺา ติส�ณ์าย ปMรก�ข้ติา ปลี�เวฐ�ติา สติ�ติา,  ติส�มฺา อติ�ติโน้ ว�ราคL ราคาท�ว�คมฺน้L น้�พ�พาน้L ปฏฺ�เฐน้�โติ อากง�ข้มฺาโน้ ภ�ก�ข้M 
อรหติ�ติมฺค�เคเน้ว ติL ติส�ณ์L ว�โน้ทเย ปน้Mท�ติ�วา น้�หร�ติ�วา ฉฑ�เฑย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM.

สาปW โข้ สHกรโปติ�กา ติโติ จัว�ติ�วา สMวณ์�ณ์ภHมฺ�ยL ราชกMเลี น้�พ�พติ�ติ�,  
ติโติ จัMติา ติเถว พาราณ์ส�ยL น้�พ�พติ�ติ�,  ติโติ จัว�ติ�วา สMป�ปารกปฏฺ�ฏิเน้ อส�สวาณ์�ชเคเห น้�พ�พติ�ติ�,  
ติโติ จัMติา คาว�รปฏฺ�ฏิเน้ น้าว�กส�ส เคเห น้�พ�พติ�ติ�,  ติโติ จัMติา อน้MราธปMเร อ�ส�สรเคเห น้�พ�พติ�ติ�,  
ติโติ จัMติา ติส�เสว ทก�ข้�ณ์าย ท�สาย เภก�กน้�ติคาเมฺ๑ สMมฺน้ส�ส น้ามฺ กMฏฺkมฺ�พ�กส�ส เคเห ธ�ติา น้าเมฺน้ สMมฺน้า น้ามฺ หMติ�วา น้�พ�พติ�ติ�.

อถส�สา ปWติา,  ติส�มฺ] คาเมฺ ฉฑ�ฑ�เติ,  ท�ฆ่วาปyรฏฺ�ฐL คน้�ติ�วา มฺหามฺMน้�คาเมฺ น้ามฺ วส�.

ติติ�ถ น้L ทMฏฺ�ฐคามฺณ์�รญฺ�โญ่ อมฺจั�โจั ลีกMณ์�ฏิกอติ�มฺ�พโร น้ามฺ เกน้จั�เทว กรณ์�เยน้ คโติ ท�ส�วา 
มฺหน้�ติL มฺง�คลีL กติ�วา ติL อาทาย มฺหาปMณ์�ณ์คามฺL คโติ.

อถ น้L โกฏิ�ปพ�พติมฺหาว�หารวาส� มฺหาอติMลีติ�เถโร๒ น้ามฺ ติติ�ถ ปWณ์�ฑาย จัรน้�โติ ติส�สา เคหท�วาเร ฐ�โติ ท�ส�วา ภ�ก�ข้Hห� สท�ธ] กเถส� 
“อาวMโส สHกรโปติ�กา น้ามฺ ลีกMณ์�ฏิกอติ�มฺ�พรมฺหามฺติ�ติส�ส ภร�ยาภาวL ปติ�ติา,  อโห อจั�ฉร�ยL -อ�ติ�.

สา ติL กถL สMติ�วา อติ�ติภเว อMค�ฆ่าเฏิติ�วา ชาติ�ส�สรญฺ�ญ่าณ์L ปฏิ�ลีภ�.

ติLข้ณ์Lเยว อMป�ปน้�น้สLเวคา สามฺ�กL ยาจั�ติ�วา มฺหน้�เติน้ อ�ส�สร�เยน้ ปญฺ�จัพลีกติ�เถร�น้L สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา 
ติ�ส�สมฺหาว�หาเร มฺหาสติ�ปฏฺ�ฐาน้สMติ�ติกถL สMติ�วา โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�,  
ปจั�ฉา ทมฺ�ฬมฺท�ทเน้ กเติ,  มฺาติาปWติHน้L วสน้ฏฺ�ฐาน้L เภก�กน้�ติคามฺเมฺว คน้�ติ�วา 
ติติ�ถ ว สน้�ติ� กลี�ลีกมฺหาว�หาเร อาส�ว�สHปมฺสMติ�ติL สMติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

สา ปร�น้�พ�พาน้ท�วเส ภ�ก�ข้Mน้�ห� ปMจั�ฉ�ติา ภ�ก�ข้Mน้�สง�ฆ่ส�ส สพ�พL อ�มฺL ปวติ�ติ] น้�รน้�ติรL กเถติ�วา สน้�น้�ปติ�ติส�ส 
ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ส�ส มฺช�เฌ มฺณ์�ฑลีารามฺวาส�น้า ธมฺ�มฺปทภาณ์กมฺหาติ�ส�สติ�เถเรน้ สท�ธ] สLสน้�เทติ�วา 

๑ ส�. มฺ. ยM. โภก�กน้�ติคาเมฺ.
๒ มฺ. มฺหาอน้MรMท�ธติ�เถโร.
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“อหL ปMพ�เพ มฺน้Mส�สโยน้�โติ จัMติา กMก�กMฏิ� หMติ�วา ติติ�ถ เสน้ส�ส สน้�ติ�กา ส�สจั�เฉทL ปติ�วา ราชคเห น้�พ�พติ�ติา 
ปร�พ�พาช�กาสM ปพ�พช�ติ�วา ปฐมฺช�ฌาน้ภHมฺ�ยL น้�พ�พติ�ติา ติโติ จัMติา เสฏฺ�ฐ�กMเลี น้�พ�พติ�ติา 
น้จั�รส�เสว จัว�ติ�วา สHกรโยน้] คน้�ติ�วา   ติโติ จัMติา สMวณ์�ณ์ภHมฺ]   ติโติ พาราณ์ส]   ติโติ สMป�ปารกปฏฺ�ฏิน้L ติโติ คาว�รปฏฺ�ฏิน้L 
ติโติ อน้MราธปMรL  ติโติ เภก�กน้�ติคามฺน้�ติ� เอวL สมฺว�สเมฺ เติรส๑ อติ�ติภาเว ปติ�วา อ�ทาน้� อMก�กฏฺ�เฐ ชาติา,  
สพ�เพปW อป�ปมฺาเทน้ สมฺ�ปาเทถ -อ�ติ� วติ�วา จัติส�โส ปร�สา สLเวเชติ�วา ปร�น้�พ�พาย� -อ�ติ�.

สHกรโปติ�กาวติ�ถM.

๑ ท�วาทเสว.
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๓.  ว�พฺ�ภน�ตกวต�ถุ�.
“โย น้�พ�พน้ฏฺ�โฐ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL ว�พ�ภน้�ติกL อารพ�ภ กเถส�.

[เธอุสูLกอุอุกไปิ ทำโจฺรกรรมเล.<ยงฺชี.พฺ]

เอโก๑ ก�ร มฺหากส�สปติ�เถรส�ส สท�ธ�ว�หาร�โก หMติ�วา จัติ�ติาร� ฌาน้าน้� อMป�ปาเทติ�วาปW 
อติ�ติโน้ มฺาติMลีส�ส สMวณ์�ณ์การส�ส เคเห ว�สภาครHปารมฺ�มฺณ์L ท�ส�วา ติติ�ถ ปฏิ�พท�ธจั�ติ�โติ ว�พภมฺ�.

อถ น้L มฺน้Mส�สา อลีสภาเวน้ กมฺ�มฺL กาติML อน้�จั�ฉน้�ติL เคหา น้�หร]สM.

โส ปาปมฺ�ติ�ติสLสค�เคน้ โจัรกมฺ�เมฺน้ ช�ว�ติL กป�เปน้�โติ ว�จัร�.

อถ น้L เอกท�วสL คเหติ�วา ปจั�ฉาพาหML คาฬ�หพน้�ธน้L พน้�ธ�ติ�วา จัติMก�เก จัติMก�เก กสาห� ติาเลีน้�ติา อาฆ่าติL๒ น้ย]สM.

เถโร ปWณ์�ฑาย จัร�ติML ปว�สน้�โติ ติL ทก�ข้�ณ์ท�วาเรน้ น้�หร�ยมฺาน้L ท�ส�วา พน้�ธน้L ส�ถ�ลีL กาเรติ�วา 
“ปMพ�เพ ติยา ปร�จั�ติL กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L ปMน้ อาวช�เชห� -อ�ติ� อาห.

โส เติน้ โอวาเทน้ สติMป�ปาทL ลีภ�ติ�วา ปMน้ จัติMติ�ถช�ฌาน้L น้�พ�พติ�เติส�.

อถ น้L อาฆ่าติน้L เน้ติ�วา “ฆ่าเติส�สามฺ -อ�ติ� สHเลี อMติ�ติาเสสML.

โส น้ ภายติ� น้ สน้�ติสติ�.

[พฺวกมน�ษยDปิระหลาดใจฺ เพฺราะเหMนเขาไมHกล;ว]

อถส�ส ติส�มฺ] ติส�มฺ] ท�สาภาเค ฐ�ติา มฺน้Mส�สา อส�สติ�ติ�โติมฺราท�น้� อาวMธาน้� อMก�ข้�ปWติ�วาปW ติL อสน้�ติสน้�ติเมฺว ท�ส�วา 
“ปส�สถ โภน้�โติ อ�มฺL ปMร�สL,  อเน้กสติาน้LปW อาวMธหติ�ถาน้L ปMร�สาน้L มฺช�เฌ เน้วจั�ฉมฺ�ภติ� น้ เวธติ�,  อโห อจั�ฉร�ยL -อ�ติ� 
อจั�ฉร�ยพ�ภHติชาติา มฺหาน้าทL น้ท�ติ�วา รญฺ�โญ่ ติL ปวติ�ติ] อาโรเจัสML.  

ราชา ติL การณ์L สMติ�วา “ว�ส�สช�เชถ น้L -อ�ติ� วติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�กLปW คน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.๓

สติ�ถา โอภาสL ผร�ติ�วา ติส�ส ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห.

“โย น้�พ�พน้ฏฺ�โฐ วน้าธ�มฺMติ�โติ
วน้มฺMติ�โติ วน้เมฺว ธาวติ�,
ติL ปMค�คลีเมฺว ปส�สถ:
มฺMติ�โติ พน้�ธน้เมฺว ธาวติ� -อ�ติ�.

๑ ยM. เอโส.
๒ อาฆ่าติน้L -อ�ติ� ยMติ�ติติรL.
๓ ส�. มฺ. ยM. อาโรจัย]สM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๘ • ๓.  ว�พ�ภน้�ติกวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: “โย ปMค�คโลี ค�ห�ภาเว อาลียสง�ข้าติL วน้ฏฺ�ฐL ฉฑ�เฑติ�วา ปพ�พช�ติติาย น้�พ�พน้ฏฺ�โฐ ว�หารสง�ข้าเติ ติโปวเน้ อธ�มฺMติ�โติ 
ฆ่ราวาสพน้�ธน้สง�ข้าติา ติณ์�หาวน้า มฺMติ�โติ หMติ�วา ปMน้ ติL ฆ่ราวาสพน้�ธน้L ติณ์�หาวน้เมฺว ธาวติ�,  เอวน้�ติL ปMค�คลีL ปส�สถ,  
เอโส ฆ่ราวาสพน้�ธน้โติ มฺMติ�โติ ปMน้ ฆ่ราวาสพน้�ธน้เมฺว ธาวติ� -อ�ติ�.

อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สMติ�วา โส ราชปMร�สาน้มฺน้�ติเร สHลีค�เค น้�ส�น้�โน้ว อMทยพ�พยL ปฏฺ�ฐเปติ�วา ติ�ลีก�ข้ณ์L อาโรเปติ�วา สง�ข้าเร สมฺ�มฺสน้�โติ 
โสติาปติ�ติ�ผลีL ปติ�วา ส�มฺาปติ�ติ�สMข้L อน้Mภวน้�โติ เวหาสL อMป�ปติ�ติ�วา อากาเสเน้ว สติ�ถM สน้�ติ�กL อาคน้�ติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา 
ปพ�พช�ติ�วา สราช�กาย ปร�สาย มฺช�เฌเยว อรหติ�ติL ปาปMณ์� -อ�ติ�.

ว�พ�ภน้�ติกวติ�ถM.
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๔.  พฺน�ธนาคฺารวต�ถุ�.
“น้ ติL ทฬ�หL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ พน้�ธน้าคารL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�เหMนโจฺรถุ�กจฺอุงฺจฺำนLกแปิลกใจฺ]

เอกส�มฺ] ก�ร กาเลี พหH สน้�ธ�จั�เฉทกปน้�ถฆ่าติกมฺน้Mส�สฆ่าติเก โจัเร อาเน้ติ�วา โกสลีรญฺ�โญ่ ทส�เสสML.

เติ ราชา อน้�ทMพน้�ธน้รช�ชMพน้�ธน้สง�ข้ลี�กพน้�ธเน้ห� พน้�ธาเปส�.

| ติ]สมฺติ�ติาปW โข้ ชาน้ปทา ภ�ก�ข้H สติ�ถารL ทฏฺ�ฐุMกามฺา อาคน้�ติ�วา ท�ส�วา วน้�ท�ติ�วา ปMน้ท�วเส สาวติ�ถ�ยL ปWณ์�ฑาย จัรน้�ติา 
พน้�ธน้าคารL คน้�ติ�วา เติ โจัเร ท�ส�วา ปWณ์�ฑปาติป�ปฏิ�ก�กน้�ติา สายณ์�หสมฺเย ติถาคติL อMปสง�กมฺ�ติ�วา 
“ภน้�เติ อช�ช อมฺ�เหห� ปWณ์�ฑาย จัรน้�เติห� พน้�ธน้าคาเร พหH โจัรา อน้�ทMพน้�ธน้าท�ห� พท�ธา มฺหาทMก�ข้L อน้Mภวน้�ติา ท�ฏฺ�ฐา,  
เติ ติาน้� พน้�ธน้าน้� ฉ�น้�ท�ติ�วา ปลีาย�ติML น้ สก�โกน้�ติ�,  อติ�ถ� น้M โข้ ภน้�เติ เติห� พน้�ธเน้ห� ถ�รติรL อญฺ�ญ่L พน้�ธน้L น้ามฺ -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM. |

[เคฺร9:อุงฺจฺอุงฺจฺำคฺ9อุก�เลสูต;ดไดBยากย�:งฺน;ก]

| สติ�ถา “ภ�ก�ข้เว ก]พน้�ธน้าน้� น้าเมฺติาน้�: ยL ปเน้ติL ธน้ธญฺ�ญ่ปMติ�ติทาราท�สM ติณ์�หาสง�ข้าติL ก�เลีสพน้�ธน้L,  
เอติL เอเติห� สติคMเณ์น้ สหส�สคMเณ์น้ สติสหส�สคMเณ์น้ ถ�รติรL,  
เอวL มฺหน้�ติLปW ปเน้ติL ทMจั�ฉ�น้�ท�ยL พน้�ธน้L โปราณ์กปณ์�ฑ�ติา ฉ�น้�ท�ติ�วา ห�มฺวน้�ติL ปว�ส�ติ�วา ปพ�พช]สM -อ�ติ� วติ�วา อติ�ติL อาหร�: |

“อติ�เติ พาราณ์ส�ยL พ�รห�มฺทติ�เติ รช�ชL กาเรน้�เติ,  โพธ�สติ�โติ เอกส�มฺ] ทMค�คติคหปติ�กMเลี น้�พ�พติ�ติ�.

ติส�ส วยป�ปติ�ติส�ส,  ปWติา กาลีมฺกาส�.

โส ภติ] กติ�วา มฺาติรL โปเสส�.

อถส�ส มฺาติา อน้�จั�ฉมฺาน้ส�เสว เอกL กMลีธ�ติรL เคเห กติ�วา อปรภาเค กาลีมฺกาส�.

ภร�ยายปWส�ส กMจั�ฉ�ยL คพ�โภ ปติ�ฏฺ�ฐห�.

โส คพ�ภส�ส ปติ�ฏฺ�ฐ�ติภาวL อชาน้น้�โติว “ภท�เท ติ�วL ภติ] กติ�วา ช�ว,  อหL ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ� อาห.

“สามฺ� น้น้M คพ�โภ เมฺ ปติ�ฏฺ�ฐ�โติ,  มฺย� ว�ชาติาย,  ทารกL ท�ส�วา ปพ�พช�ส�สส� -อ�ติ� อาห.

โส “สาธM -อ�ติ� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา ติส�สา ว�ชาติกาเลี “ภท�เท ติ�วL โสติ�ถ�น้า ว�ชาติา,  อ�ทาน้าหL ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ� อาปMจั�ฉ�.

อถ น้L สา “ปMติ�ติกส�ส เติ ติาว ถน้ปาน้โติ อปคมฺน้กาลีL อาคเมฺห� -อ�ติ� วติ�วา ปMน้ คพ�ภL คณ์�ห�.

โส จั�น้�เติส� “อ�มฺL สมฺ�ปฏิ�จั�ฉาเปติ�วา คน้�ติML น้ สก�กา,  อ�มฺ�ส�สา อน้าจั�ก�ข้�ติ�วาว ปลีาย�ติ�วา ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

โส ติส�สา อน้าจั�ก�ข้�ติ�วาว รติ�ติ�ภาเค อMฏฺ�ฐาย ปลีาย�.

อถ น้L น้ครคMติ�ติ�กา อค�คเหสML.
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โส “อหL สามฺ� มฺาติMโปสโก น้ามฺ,  ว�ส�สช�เชถ มฺL -อ�ติ� อติ�ติาน้L ว�ส�สช�เชติ�วา เอกส�มฺ] ฐาเน้ วส�ติ�วา ห�มฺวน้�ติL ปว�ส�ติ�วา 
อ�ส�ปพ�พช�ชL ปพ�พช�ติ�วา อภ�ญฺ�ญ่า จั สมฺาปติ�ติ�โย จั น้�พ�พติ�เติติ�วา ฌาน้ก�ฬาย ก�ฬน้�โติ ว�หาส�.

โส ติติ�ถ วสน้�โติเยว “เอวรHปsปW น้ามฺ เมฺ ทMจั�ฉ�น้�ท�ยL ปMติ�ติทารพน้�ธน้L ก�เลีสพน้�ธน้L ฉ�น้�น้L -อ�ติ� อMทาน้L อMทาเน้ส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺเคฺร9:อุงฺจฺอุงฺจฺำ ๒ อุยHางฺ]

สติ�ถา อ�มฺL อติ�ติL อาหร�ติ�วา เติน้ อMทาน้�ติL อMทาน้L ปกาเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�.

“น้ ติL ทฬ�หL พน้�ธน้มฺาหM ธ�รา,
ยทายสL ทารMชปพ�พชญฺ�จั.
สารติ�ติรติ�ติา มฺณ์�กMณ์�ฑเลีสM
ปMติ�เติสM ทาเรสM จั ยา อเปก�ข้า,
เอติL ทฬ�หL พน้�ธน้มฺาหM ธ�รา
โอหาร�น้L ส�ถ�ลีทMป�ปมฺMญฺ�จัL.
เอติLปW เฉติ�วาน้ ปร�พ�พชน้�ติ�
อน้เปก�ข้�โน้ กามฺสMข้L ปหาย -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ธ�รา -อ�ติ�: พMท�ธาทโย ปณ์�ฑ�ติปMร�สา อยสง�ข้ลี�กสง�ข้าติL อยสา น้�พ�พติ�ติL อายสL อน้�ทMพน้�ธน้สง�ข้าติL ทารMชL ปพ�พชติ�เณ์ห� วา 
อญฺ�เญ่ห� วา วากาท�ห� รช�ชML กติ�วา กติL รช�ชMพน้�ธน้L [ติL] อส�อาท�ห� ฉ�น้�ท�ติML สก�กMเณ์ย�ยภาเวน้ ‘ถ�รL -อ�ติ� น้ วทน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

สารติ�ติรติ�ติา -อ�ติ�: สารติ�ติา หMติ�วา รติ�ติา.  “พหลีราครติ�ติา -อ�ติ� อติ�โถ.

มฺณ์�กMณ์�ฑเลีสM -อ�ติ�: มฺณ์�สM จั กMณ์�ฑเลีสM จั,  มฺณ์�จั�ติ�เติสM วา กMณ์�ฑเลีสM.

เอติL ทฬ�หL -อ�ติ�: เย มฺณ์�กMณ์�ฑเลีสM สารติ�ติรติ�ติา,  เติสLเยว โส๑ ราโค,  ยา จั ปMติ�ติทาเรสM อเปก�ข้า ติณ์�หา,  
เอติL ก�เลีสมฺยL พน้�ธน้L ปณ์�ฑ�ติปMร�สา “ทฬ�หL -อ�ติ� วทน้�ติ�.

โอหาร�น้L -อ�ติ�: อากฑ�ฒ�ติ�วา จัติHสM อปาเยสM ปาติน้โติ อวหรติ� เหฏฺ�ฐา หรติ� -อ�ติ� โอหาร�น้L.

ส�ถ�ลีL -อ�ติ�: พน้�ธน้ฏฺ�ฐาเน้ ฉว�จัมฺ�มฺมฺLสาน้� น้ ฉ�น้�ทติ� โลีห�ติL น้ น้�หรติ� พน้�ธน้ภาวLปW อชาน้าเปติ�วา ถลีปถชลีปถาท�สM กมฺ�มฺาน้� กาติML เทติ� 
-อ�ติ� ส�ถ�ลีL.

ทMป�ปมฺMญฺ�จัL -อ�ติ�: โลีภวเสน้ ห� เอกวารLปW อMป�ปน้�น้L ก�เลีสพน้�ธน้L พน้�ธน้ฏฺ�ฐาน้โติ กจั�ฉโป ว�ย ทMมฺ�โมฺจั�ยL โหติ� -อ�ติ� ทMป�ปมฺMญฺ�จัL.

เอติLปW เฉติ�วาน้ -อ�ติ�: เอติL เอวL ทฬ�หLปW ก�เลีสพน้�ธน้L ญ่าณ์ข้ค�เคน้ ฉ�น้�ท�ติ�วา อน้เปก�ข้�โน้ หMติ�วา กามฺสMข้L ปหาย ปร�พ�พชน้�ติ� ปก�กมฺน้�ติ�,
“ปพ�พชน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

๑ “โย -อ�ติ� ปเทน้ ภว�ติพ�พL.
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พน้�ธน้าคารวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๒๒ • ๕.  เข้มฺาวติ�ถM.  • ๕.  เข้มฺาวติ�ถM.

๕.  เขมาวต�ถุ�.
“เย ราครติ�ติา -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ เข้มฺน้�น้ามฺ รญฺ�โญ่ พ�มฺ�พ�สารส�ส อค�คมฺเหส] อารพ�ภ กเถส�.

[หนามบHงฺหนาม]

สา ก�ร ปทMมฺMติ�ติรปาทมฺHเลี ปติ�ถ�ติป�ปติ�ถน้า อติ�ว�ย อภ�รHปา ปาสาท�กา อโหส�.

“สติ�ถา ก�ร รHปส�ส โทสL กเถติ� -อ�ติ� สMติ�วา ปน้ สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติML น้ อ�จั�ฉ�.

ราชา ติส�สา รHปมฺทมฺติ�ติภาวL ญ่ติ�วา เวฬMวน้วณ์�ณ์ป�ปฏิ�สLยMติ�ติาน้� ค�ติาน้� กาเรติ�วา น้ฏิาท�น้L ทาเปส�.

เติสL ติาน้� คายน้�ติาน้L,  สMติ�วา ติส�สา เวฬMวน้L อท�ฏฺ�ฐปMพ�พL ว�ย อส�สMติปMพ�พL ว�ย จั อโหส�.

สา “กติรL อMย�ยาน้L สน้�ธาย คายถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “เทว� ติMมฺ�หากL เวฬMวน้Mย�ยาน้เมฺว -อ�ติ� วMติ�เติ,  อMย�ยาน้L คน้�ติMกามฺา อโหส�.

สติ�ถา ติส�สา อาคมฺน้L ญ่ติ�วา ปร�สมฺช�เฌ น้�ส�ท�ติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติว ติาลีวณ์�ฏิL อาทาย 
อติ�ติโน้ ปส�เส ฐติ�วา ว�ชมฺาน้L อภ�รHปs อ�ติ�ถ] น้�มฺ�มฺ�น้�.

เข้มฺาปW เทว� ปว�สมฺาน้าว ติL อ�ติ�ถ] ท�ส�วา “‘สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�โธ รHปส�ส โทสL กเถติ�ติ� วทน้�ติ�,  อยญฺ�จัส�ส สน้�ติ�เก อ�ติ�ถ� ว�ชมฺาน้า ฐ�ติา,  
อหL อ�มฺ�ส�สา กลีภาคLปW น้ อMเปมฺ�,  น้ มฺยา อ�ท�สL อ�ติ�ถ�รHปs ท�ฏฺ�ฐปMพ�พL,  สติ�ถารL อภHเติน้ อพ�ภาจั�ก�ข้น้�ติ� มฺญฺ�เญ่ -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา 
ติถาคติส�ส กถาสท�ทLปW อน้�สาเมฺติ�วา ติเมฺว อ�ติ�ถ] โอโลีกยมฺาน้า อฏฺ�ฐาส�.

[ในรHางฺกายน.<ไมHม.สูาระ]

สติ�ถา ติส�สา ติส�มฺ] รHเป อMป�ปน้�น้พหMมฺาน้ติL ญ่ติ�วา ติL รHปs ปฐมฺวยาท�วเสน้ ทส�เสน้�โติ 
เหฏฺ�ฐา วMติ�ติน้เยเน้ว ปร�โยสาเน้ อฏฺ�ฐ�มฺติ�ติาวสาน้L กติ�วา ทส�เสส�.

เข้มฺา ติL ท�ส�วา “เอวรHปsปW น้ามฺ ติL รHปs มฺMหMติ�เติเน้ว ข้ยวยL ปติ�ติL,  น้ติ�ถ� วติ อ�มฺส�มฺ] รHเป สาโร -อ�ติ� จั�น้�เติส�.

สติ�ถา ติส�สา จั�ติ�ติวารL โอโลีเกติ�วา “เข้เมฺ ติ�วL ‘อ�มฺส�มฺ] รHเป สาโร อติ�ถ�ติ� จั�น้�เติส�  ปส�สทาน้�ส�ส น้�ส�สารภาวL -อ�ติ� วติ�วา 
อ�มฺL คาถมฺาห

“อาติMรL อสMจั] ปHติ] ปส�ส เข้เมฺ สมฺMส�สยL
อMค�ฆ่รน้�ติL ปค�ฆ่รน้�ติL พาลีาน้L อภ�ปติ�ถ�ติL -อ�ติ�.

สา คาถาปร�โยสาเน้ โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�.

อถ น้L สติ�ถา “เข้เมฺ อ�เมฺ สติ�ติา ราครติ�ติา โทสทMฏฺ�ฐา โมฺหมฺHฬ�หา อติ�ติโน้ ติณ์�หาโสติL สมฺติ�ก�กมฺ�ติML น้ สก�โกน้�ติ� ติติ�เถว ลีค�คน้�ติ� -อ�ติ� วติ�
วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“เย ราครติ�ติาน้Mปติน้�ติ� โสติL
สยL กติL มฺก�กฏิโกว ชาลีL.
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เอติมฺ�ปW เฉติ�วาน้ วชน้�ติ� ธ�รา
อน้เปก�ข้�โน้ สพ�พทMก�ข้L ปหาย -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “มฺก�กฏิโกว ชาลีL -อ�ติ�: ยถา น้ามฺ มฺก�กฏิโก สMติ�ติชาลีL กติ�วา มฺช�ฌฏฺ�ฐาเน้ น้าภ�มฺณ์�ฑเลี น้�ปน้�โน้ 
ปร�ยน้�เติ ปติ�ติL ปฏิง�คL วา มฺก�ข้�กL วา เวเคน้ คน้�ติ�วา ว�ช�ฌ�ติ�วา ติส�ส รสL ปWว�ติ�วา ปMน้าคน้�ติ�วา ติส�มฺ]เยว ฐาเน้ น้�ปช�ชติ�,  
เอวเมฺว เย สติ�ติา ราครติ�ติา โทสทMฏฺ�ฐา โมฺหมฺHฬ�หา,  สยL กติL ติณ์�หาโสติL อน้Mปติน้�ติ� เติ ติL สมฺติ�ก�กมฺ�ติML น้ สก�โกน้�ติ�,  เอวL ทMรติ�ก�กมฺL.

เอติมฺ�ปW เฉติ�วาน้ วชน้�ติ� ธ�รา -อ�ติ�: ปณ์�ฑ�ติา เอติL พน้�ธน้L ฉ�น้�ท�ติ�วา อน้เปก�ข้�โน้ น้�ราลียา หMติ�วา 
อรหติ�ติมฺค�เคน้ สพ�พทMก�ข้L ปหาย วชน้�ติ� คจั�ฉน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ เข้มฺา อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห�.

มฺหาชน้ส�สาปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส�.

สติ�ถา ราชาน้L อาห “มฺหาราช เข้มฺาย ปพ�พช�ติML วา ปร�น้�พ�พาย�ติML วา วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�.

“ภน้�เติ ปพ�พาเชถ น้L,  อลีL ปร�น้�พ�พาเน้น้ -อ�ติ�.

สา ปพ�พช�ติ�วา อค�คสาว�กา อโหส� -อ�ติ�.

เข้มฺาวติ�ถM.
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๖.  อุ�คฺ�คฺเสูนเสูฏฺ)ฐิ�ปิ�ต�ตวต�ถุ�.
“มฺMญฺ�จั ปMเร -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ อMค�คเสน้L อารพ�ภ กเถส�.

[อุ�คฺคฺเสูนร;กใคฺรHหญ�งฺน;กฟ้Oอุน]

ปญฺ�จัสติา ก�ร น้าฏิกา,  สLวจั�ฉเร วา ฉมฺ�มฺาเส วา สมฺ�ปติ�เติ,  ราชคหL คน้�ติ�วา รญฺ�โญ่ สติ�ติาหL สมฺช�ชL กติ�วา 
พหML ห�รญฺ�ญ่สMวณ์�ณ์L ลีภน้�ติ�,  อน้�ติรน้�ติเร อMก�เข้ปทายาน้L ปร�ยน้�โติ น้ติ�ถ�.

มฺหาชโน้ มฺญฺ�จัาท�สM๑ ฐติ�วา สมฺช�ชL โอโลีเกส�.

อเถกา ลีง�ฆ่ธ�ติา วLสL อภ�รMย�ห ติส�ส อMปร� ปร�วติ�ติ�ติ�วา ติส�ส ปร�ยน้�เติ อากาเส จัง�กมฺมฺาน้า น้จั�จัติ� เจัว คายติ� จั.

| ติส�มฺ] สมฺเย อMค�คเสโน้ น้ามฺ เสฏฺ�ฐ�ปMติ�โติ สหายเกน้ สท�ธ] มฺญฺ�จัาติ�มฺญฺ�เจั ฐ�โติ ติL โอโลีเกติ�วา 
ติส�สา หติ�ถปาทว�ก�เข้ปาท�สM อMป�ปน้�น้ส�เน้โห เคหL คน้�ติ�วา “ติL ลีภน้�โติ ช�ว�ส�สามฺ�,  อลีภน้�ติส�ส เมฺ,  อ�เธว มฺรณ์L -อ�ติ� 
อาหารMปจั�เฉทL กติ�วา มฺญฺ�จัเก น้�ปช�ช�,  มฺาติาปWติHห� “ติาติ ก�น้�เติ รMช�ชติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�โติปW 
“ติL เมฺ น้ฏิธ�ติรL ลีภน้�ติส�ส,  ช�ว�ติL อติ�ถ�,  อลีภน้�ติส�ส เมฺ,  อ�เธว มฺรณ์L -อ�ติ� วติ�วา,  
“ติาติ มฺา เอวL กร�,  อญฺ�ญ่L เติ อมฺ�หากL กMลีส�ส จั โภคาน้ญฺ�จั อน้MรHปs กMมฺาร�กL อาเน้ส�สามฺ -อ�ติ� วMติ�เติปW,  ติเถว วติ�วา น้�ปช�ช�. |

[อุ�คฺคฺเสูนไดBนางฺน;กฟ้OอุนสูมปิระสูงฺคฺD]

อถส�ส ปWติา พหML ยาจั�ติ�วาปW ติL สญฺ�ญ่าเปติML อสก�โกน้�โติ น้ฏิกส�ส สหายกL ปก�โกสาเปติ�วา กหาปณ์สหส�สL ทติ�วา 
“อ�เมฺ กหาปเณ์ คเหติ�วา อติ�ติโน้ ธ�ติรL มฺย�หL ปMติ�ติส�ส เทติM -อ�ติ� ปห�ณ์�.

โส “น้าหL กหาปเณ์ คเหติ�วา เทมฺ�,  สเจั ปน้ โส อ�มฺL อลีภ�ติ�วา ช�ว�ติML น้ สก�โกติ�,  เติน้ห� อมฺ�เหห� สท�ธ]เยว ว�จัรติM,  
ทส�สามฺ�ส�ส ธ�ติรL -อ�ติ�.

มฺาติาปWติโร ปMติ�ติส�ส ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML.

โส “อหL เติห� สท�ธ] ว�จัร�ส�สามฺ� -อ�ติ� วติ�วา ยาจัน้�ติาน้LปW เติสL กถL อน้าทย�ติ�วา น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา น้ฏิกส�ส สน้�ติ�กL อคมฺาส�.

โส ติส�ส ธ�ติรL ทติ�วา เติน้ สท�ธ]เยวญ่ คามฺน้�คมฺราชธาน้�สM ส�ป�ปs ทส�เสน้�โติ ว�จัร�.

สาปW เติน้ สท�ธ] สLวาสมฺน้�วาย น้จั�รส�เสว ปMติ�ติL ลีภ�ติ�วา ติL ก�ฬาปยมฺาน้า 
“สกฏิโคปกส�ส ปMติ�ติ  ภณ์�ฑหารกส�ส ปMติ�ติ  ก�ญฺ�จั� อชาน้น้กส�ส ปMติ�ติ -อ�ติ� วทติ�.

โสปW เน้สL สกฏิปร�วติ�ติกL กติ�วา ฐ�ติฏฺ�ฐาเน้ โคณ์าน้L ติ�ณ์L อาหรติ� ส�ป�ปทส�สน้ฏฺ�ฐาเน้ ลีท�ธภณ์�ฑกL อMก�ข้�ปWติ�วา หรติ�,  

ติเทว ก�ร สน้�ธาย สา อ�ติ�ถ� ปMติ�ติL ก�ฬาปยมฺาน้า ติเถว วทติ�.

โส อติ�ติาน้L อารพ�ภ ติส�สา คายน้ภาวL ญ่ติ�วา ปMจั�ฉ� “มฺL สน้�ธาย กเถส� -อ�ติ�.

๑ ส�. มฺ. ยM. มฺญฺ�จัาติ�มฺญฺ�จัาท�สM.
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“อามฺ ติL สน้�ธาย -อ�ติ�.

“เอวL สน้�เติ อหL ปลีาย�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

สา “ก] ปน้ มฺย�หL ติยา ปลีาย�เติน้ วา อาคเติน้ วา -อ�ติ� ปMน้ป�ปMน้L ติเทว๑ ค�ติL คายติ�.

สา ก�ร อติ�ติโน้ รHปสมฺ�ปติ�ติ�ญฺ�เจัว ธน้ลีาภญฺ�จั น้�ส�สาย ติL ก�ส�มฺ�ญฺ�จั� น้ มฺญฺ�ญ่ติ�.

โส “ก] น้M โข้ น้�ส�สาย อ�มฺ�ส�สา อยL มฺาโน้ -อ�ติ� จั�น้�เติน้�โติ “ส�ป�ปs น้�ส�สาย -อ�ติ� ญ่ติ�วา “โหติM,  ส�ป�ปs คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ� 
สส�สMรL อMปสง�กมฺ�ติ�วา ติส�ส ชาน้น้ส�ป�ปs อMค�คณ์�ห�ติ�วา คามฺน้�คมฺาท�สM ส�ป�ปs ทส�เสน้�โติ อน้MปMพ�เพน้ ราชคหL อาคน้�ติ�วา 
“อ�โติ สติ�ติเมฺ ท�วเส อMค�คเสโน้ เสฏฺ�ฐ�ปMติ�โติ น้ครวาส�น้L ส�ป�ปs ทส�เสส�สติ� -อ�ติ� อาโรจัาเปส�.

[อุ�คฺคฺเสูนแสูดงฺศ�ลปิะ]

น้ครวาส�โน้ มฺญฺ�จัาติ�มฺญฺ�จัาทโย พน้�ธาเปติ�วา สติ�ติเมฺ ท�วเส สน้�น้�ปติ]สM.

โสปW สฏฺ�ฐ�หติ�ถL วLสL อภ�รMย�ห ติส�ส มฺติ�ถเก อฏฺ�ฐาส�.

ติLท�วสL สติ�ถา ปจั�จัHสกาเลี โลีกL โวโลีเกน้�โติ ติL อติ�ติโน้ ญ่าณ์ชาลีส�ส อน้�โติ ปว�ฏฺ�ฐL ท�ส�วา “ก] น้M โข้ ภว�ส�สติ� -อ�ติ� อาวช�ชน้�โติ 
“เส�ว เสฏฺ�ฐ�ปMติ�โติ ‘ส�ป�ปs ทส�เสส�สามฺ�ติ� วLสมฺติ�ถเก ฐส�สติ�,  ติส�ส ทส�สน้ติ�ถL มฺหาชโน้ สน้�น้�ปติ�ส�สติ�,  
ติติ�ถ อหL จัติMป�ปท�กL คาถL เทส�ส�สามฺ�,  ติL สMติ�วา จัติMราส�ติ�ยา ปาณ์สหส�สาน้L ธมฺ�มฺาภ�สมฺโย ภว�ส�สติ�,  
อMค�คเสโน้ปW อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห�ส�สติ� -อ�ติ� อญฺ�ญ่าส�.

โส ปMน้ท�วเส กาลีL สลี�ลีก�เข้ติ�วา ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ปร�วMโติ ราชคหL ปWณ์�ฑาย ปาว�ส�.

อMค�คเสโน้ปW,  สติ�ถร� อน้�โติน้ครL อป�ปว�ฏฺ�เฐเยว,  อMน้�น้าทน้ติ�ถาย มฺหาชน้ส�ส อง�คMลี�สญฺ�ญ่L ทติ�วา วLสมฺติ�ถเก ปติ�ฏฺ�ฐาย 
อากาเสเยว สติ�ติ วาเร ปร�วติ�ติ�ติ�วา โอรMย�ห วLสมฺติ�ถเก อฏฺ�ฐาส�.

[อุ�คฺคฺเสูนแสูดงฺศ�ลปิะแกHพฺระมหาโมคฺคฺ;ลลานะ]

ติส�มฺ] ข้เณ์ สติ�ถา น้ครL ปว�สน้�โติ,  ยถา ติL ปร�สา น้ โอโลีเกส�,  เอวL กติ�วา อติ�ติาน้เมฺว โอโลีกาเปส�.

อMค�คเสโน้ ปร�สL โอโลีเกติ�วา “น้ มฺL ปร�สา โอโลีเกติ� -อ�ติ� โทมฺน้ส�สป�ปติ�โติ “อ�ทL มฺยา สLวจั�ฉเร กติ�ติพ�พL ส�ป�ปs,  
สติ�ถร� จั น้ครL ปว�สน้�เติ,  ปร�สา มฺL อโน้โลีเกติ�วา สติ�ถารเมฺว โอโลีเกติ�,  โมฺฆ่L วติ เมฺ ส�ป�ปทส�สน้L ชาติL -อ�ติ� จั�น้�เติส�.

สติ�ถา ติส�ส จั�ติ�ติL ญ่ติ�วา มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้L อามฺน้�เติติ�วา “คจั�ฉ โมฺค�คลี�ลีาน้ เสฏฺ�ฐ�ปMติ�ติL วเทห� ‘ส�ป�ปs ก�ร ทส�เสติM -อ�ติ� อาห.

เถโร คน้�ติ�วา วLสส�ส เหฏฺ�ฐา ฐ�โติว เสฏฺ�ฐ�ปMติ�ติL อามฺน้�เติติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“อ�ง�ฆ่ ปส�ส น้ฏิปMติ�ติ อMค�คเสน้ มฺหพ�พลี
กโรห� ราคL ปร�สาย หาสยส�สM มฺหาชน้L -อ�ติ�.

๑ ส�. ยM. ติเถว.
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โส เถรส�ส กถL สMติ�วา ติMฏฺ�ฐมฺาน้โส หMติ�วา “สติ�ถา๑ มฺมฺ ส�ป�ปs ปส�ส�ติMกาโมฺ -อ�ติ� วLสมฺติ�ถเก ฐ�ติโกว อ�มฺL คาถมฺาห

“อ�ง�ฆ่ ปส�ส มฺหาปญฺ�ญ่ โมฺค�คลี�ลีาน้ มฺห�ท�ธ�ก
กโรมฺ� ราคL ปร�สาย หาสยามฺ� มฺหาชน้L -อ�ติ�.

เอวญฺ�จั ปน้ วติ�วา วLสมฺติ�ถกโติ เวหาสL อพ�ภMค�คน้�ติ�วา อากาเส จัMท�ทสก�ข้ติ�ติML ปร�วติ�ติ�ติ�วา โอรMย�ห วLสมฺติ�ถเก อฏฺ�ฐาส�.

อถ น้L สติ�ถา “อMค�คเสน้ ปณ์�ฑ�เติน้ น้ามฺ อติ�ติาน้าคติป�ปจั�จัMป�ปน้�เน้สM ข้น้�เธสM อาลียL น้�กน้�ติ] ปหาย ชาติ�อาท�ห� มฺMจั�จั�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� วติ�วา
อ�มฺL คาถมฺาห

“มฺMญฺ�จั ปMเร มฺMญฺ�จั ปจั�ฉโติ
มฺช�เฌ มฺMญฺ�จั ภวส�ส ปารคH
สพ�พติ�ถ ว�มฺMติ�ติมฺาน้โส
น้ ปMน้ ชาติ�ชรL อMเปห�ส� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “มฺMญฺ�จั ปMเร -อ�ติ�: อติ�เติสM ข้น้�เธสM อาลียL น้�กน้�ติ] อช�โฌสาน้L ปติ�ถน้L ปร�ยMฏฺ�ฐาน้L คาหL ปรามฺาสL ติณ์�หL มฺMญฺ�จั.

ปจั�ฉโติ -อ�ติ�: อน้าคเติสMปW ข้น้�เธสM อาลียาท�น้� มฺMญฺ�จั.

มฺช�เฌ -อ�ติ�: ปจั�จัMป�ปน้�เน้สMปW ติาน้� มฺMญฺ�จั.

ภวส�ส ปารคH -อ�ติ�: เอวL สน้�เติ,  ติ�ว�ธส�สาปW ภวส�ส อภ�ญฺ�ญ่าปร�ญฺ�ญ่าปหาน้ภาวน้าสจั�ฉ�ก�ร�ยาวเสน้ ปารคH ปารคโติ หMติ�วา 
ข้น้�ธธาติMอายติน้าท�เภเท สพ�พสง�ข้เติ ว�มฺMติ�ติมฺาน้โส ว�หรน้�โติ ปMน้ ชาติ�ชรามฺรณ์าน้� น้ อMปคจั�ฉส� -อ�ติ�๒ อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ จัติMราส�ติ�ยา ปาณ์สหส�สาน้L ธมฺ�มฺาภ�สมฺโย อโหส�.

[อุ�คฺคฺเสูนท�ลขอุบรรพฺชีาอุ�ปิสูมบท]

เสฏฺ�ฐ�ปMติ�โติปW วLสมฺติ�ถเก ฐ�ติโกว สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหติ�ติL ปติ�วา วLสโติ โอรMย�ห สติ�ถM สน้�ติ�กL อาคน้�ติ�วา 
ปญฺ�จัป�ปติ�ฏฺ�ฐ�เติน้ วน้�ท�ติ�วา สติ�ถารL ปพ�พช�ชL ยาจั�.

อถ น้L สติ�ถา ทก�ข้�ณ์หติ�ถL ปสาเรติ�วา “เอห� ภ�ก�ข้M -อ�ติ� อาห.

โส ติาวเทว อฏฺ�ฐปร�ก�ข้ารธโร สฏฺ�ฐ�วส�สติ�เถโร ว�ย อโหส�.

อถ น้L ภ�ก�ข้H “อาวMโส อMค�คเสน้ สฏฺ�ฐ�หติ�ถส�ส เติ วLสส�ส มฺติ�ถกโติ โอติรน้�ติส�ส,  ภยL น้ามฺ น้าโหส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“น้ติ�ถ� เมฺ อาวMโส ภยL -อ�ติ� วMติ�เติ,  สติ�ถM อาโรเจัสML “ภน้�เติ อMค�คเสโน้ ‘น้ ภายามฺ�ติ� วทติ�,  อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ�.

๑ ส�. มฺ. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “มฺญฺ�เญ่ -อ�ติ� อติ�ถ�.
๒ น้ อMปคจั�ฉ�ส�สส� -อ�ติ� ยMติ�ติติรL. ญ่. ว.
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สติ�ถา “น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�เติน้ อMค�คเสเน้น้ สท�สา ฉ�น้�น้สLโยชน้า ภ�ก�ข้H ภายน้�ติ�  น้ สน้�ติสน้�ติ� -อ�ติ� วติ�วา 
พ�ราห�มฺณ์วค�เค อ�มฺL คาถมฺาห

“สพ�พสLโยชน้L เฉติ�วา โย เว น้ ปร�ติส�สติ�,
สง�คาติ�คL ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ พหHน้L ธมฺ�มฺาภ�สมฺโย อโหส�.

ปMเน้กท�วสL ภ�ก�ข้H ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML 
“ก] น้M โข้ อาวMโส เอวL อรหติ�ติMปน้�ส�สยสมฺ�ปน้�น้ส�ส ภ�ก�ข้Mโน้ น้ฏิธ�ติรL น้�ส�สาย น้เฏิห� สท�ธ] ว�จัรณ์การณ์L,  
ก] อรหติ�ติส�ส อMปน้�ส�สยการณ์L -อ�ติ�.

[พฺระศาสูดาตร;สูบอุกอุ�ปิน�สู;ยขอุงฺพฺระอุ�คฺคฺเสูน]

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  ‘อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว อMภยมฺ�เปติL อ�มฺ�น้าเอว กติL -อ�ติ� วติ�วา  ติมฺติ�ถL ปกาเสติML อติ�ติL อาหร�:

“อติ�เติ ก�ร กส�สปทสพลีส�ส สMวณ์�ณ์เจัติ�เย กร�ยมฺาเน้,  พาราณ์ส�วาส�โน้ กMลีปMติ�ติา ปหHติL ข้าทน้�ยL โภชน้�ยL ยาน้เกสM อาโรเปติ�วา 
“หติ�ถกมฺ�มฺL กร�ส�สามฺ -อ�ติ� เจัติ�ยฏฺ�ฐาน้L คจั�ฉน้�ติา อน้�ติรามฺค�เค เอกL เถรL ปWณ์�ฑาย ปว�สน้�ติL ปส�ส]สM.

อเถกา กMลีธ�ติา เถรL โอโลีเกติ�วา สามฺ�กL อาห “สามฺ� อย�โย โน้ ปWณ์�ฑาย ปว�สติ�,  ยาน้เก จั โน้ ปหHติL ข้าทน้�ยL โภชน้�ยL,  
ปติ�ติมฺส�ส อาหร,  ภ�ก�ข้L ทส�สามฺ -อ�ติ�.

โส ปติ�ติL อาหร�.

ติL ข้าทน้�ยโภชน้�ยส�ส ปHเรติ�วา เถรส�ส หติ�เถ ปติ�ฏฺ�ฐาเปติ�วา 
อMโภปW ปติ�ถน้L กร]สM “ภน้�เติ ติMมฺ�เหห� ท�ฏฺ�ฐธมฺ�มฺส�เสว ภาค�โน้ ภเวย�ยามฺ -อ�ติ�.

โสปW เถโร ข้�ณ์าสโว,  ติส�มฺา โอโลีเกน้�โติ เติสL ปติ�ถน้าย สมฺ�ช�ฌน้ภาวL ญ่ติ�วา ส�ติL อกาส�.

ติL ท�ส�วา สา อ�ติ�ถ� สามฺ�กL อาห “สามฺ� อมฺ�หากL อย�โย ส�ติL กโรติ�,  เอโส น้ฏิทารโก ภว�ส�สติ� -อ�ติ�.

สามฺ�โกปWส�สา “เอวL ภว�ส�สติ� ภท�เท -อ�ติ� วติ�วา ปก�กามฺ�.

อ�ทL เติสL ปMพ�พกมฺ�มฺL.

เติ ติติ�ถ ยาวติายMกL ฐติ�วา เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา ติโติ จว�ตฺ�วา,  สา อ�ติ�ถ� น้ฏิเคเห น้�พ�พติ�ติ�,  ปMร�โส เสฏฺ�ฐ�เคเห.

โส “เอวL ภท�เท ภว�ส�สติ� -อ�ติ� ติส�สา ปฏิ�วจัน้ส�ส ท�น้�น้ติ�ติา น้เฏิห� สท�ธ] ว�จัร�,  
ข้�ณ์าสวติ�เถรส�ส ท�น้�น้ปWณ์�ฑปาติL น้�ส�สาย อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

สาปW น้ฏิธ�ติา “ยา เมฺ สามฺ�กส�ส คติ�,  มฺย�หLปW สา เอว คติ� -อ�ติ� ภ�ก�ข้Mน้�น้L สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห� -อ�ติ�.

อMค�คเสน้เสฏฺ�ฐ�ปMติ�ติวติ�ถM.
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๗.  จฺ�ฬธน�คฺ�คฺหปิณฺ�ฑิ�ตวต�ถุ�.
“ว�ติก�กมฺถ�ติส�ส -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL ทหรภ�ก�ข้ML อารพ�ภ กเถส�.

[ภ�กษ�หน�Hมร;กใคฺรHหญ�งฺร�Hนสูาว]

เอโก ก�ร ทหรภ�ก�ข้M สลีากค�เค อติ�ติโน้ สลีากL๑ คเหติ�วา สลีากยาคML อาทาย อาสน้สาลีL คน้�ติ�วา ปWวติ�.

ติติ�ถ อMทกL อลีภ�ติ�วา อMทกติ�ถาย เอกL ฆ่รL อคมฺาส�.

ติติ�ร ติL เอกา กMมฺาร�กา ท�ส�วาว อMป�ปน้�น้ส�เน้หา “ภน้�เติ ปMน้ปW ปาน้�เยน้ อติ�เถ สติ�,  อ�เธว อาคจั�เฉย�ยาถ -อ�ติ� อาห.

โส ติโติ ปฏฺ�ฐาย ยทา ปาน้�ยL น้ ลีภติ�,  ติทา ติติ�เถว คจั�ฉติ�.

สาปWส�ส ปติ�ติL คเหติ�วา ปาน้�ยL เทติ�.

เอวL คจั�ฉน้�เติ กาเลี,  ยาคMLปW ทติ�วา ปMเน้กท�วสL ติติ�เถว น้�ส�ทาเปติ�วา ภติ�ติL อทาส�.

สน้�ติ�เก จัส�ส น้�ส�ท�ติ�วา “ภน้�เติ อ�มฺส�มฺ] เคเห น้ ก�ญฺ�จั� น้ติ�ถ� น้ามฺ,  เกวลีL มฺยL ว�จัารณ์กมฺน้Mส�สเมฺว น้ ลีภามฺ -อ�ติ� กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปส�.

โส กติ�ปาเหเน้ว ติส�สา กถL สMติ�วา อMก�กณ์�ฐ�.

[ภ�กษ�หน�Hมถุ�กนำต;วไปิเฝ้Oาพฺระศาสูดา]

อถ น้L เอกท�วสL อาคน้�ติMกา ภ�ก�ข้H ท�ส�วา “กส�มฺา ติ�วL อาวMโส ก�โส อMป�ปณ์�ฑMป�ปณ์�ฑMกชาโติส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“อMก�กณ์�ฐ�โติส�มฺ� อาวMโส -อ�ติ� วMติ�เติ,  อาจัร�ยMปช�ฌายาน้L สน้�ติ�กL น้ย]สM.

เติปW ติL สติ�ถM สน้�ติ�กL เน้ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺบ�รพฺกรรมขอุงฺภ�กษ�หน�Hมน;<น]

| สติ�ถา “สจั�จัL ก�ร ติ�วL ภ�ก�ข้M อMก�กณ์�ฐ�โติส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “สจั�จัL -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“กส�มฺา ติ�วL ภ�ก�ข้M มฺาท�สส�ส อารท�ธว�ร�ยส�ส พMท�ธส�ส สาสเน้ ปพ�พช�ติ�วา ‘โสติาปน้�โน้ติ� วา ‘สกทาคามฺ�ติ� วา อติ�ติาน้L อวทาเปติ�วา 
‘อMก�กณ์�ฐ�โติติ� วทาเปส�,  ภาร�ยL เติ กมฺ�มฺL กติL -อ�ติ� วติ�วา “ก]การณ์า อMก�กณ์�ฐ�โติส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“ภน้�เติ เอกา มฺL อ�ติ�ถ� เอวมฺาห -อ�ติ� วMติ�เติ,  “ภ�ก�ข้M อน้จั�ฉร�ยL เอติL ติส�สา ก�ร�ยL:  
สา ห� ปMพ�เพ สกลีชมฺ�พMท�เป อค�คปณ์�ฑ�ติL ปหาย ติLมฺMหMติ�ติท�ฏฺ�ฐเก เอกส�มฺ] ส�เน้หL อMป�ปาเทติ�วา ติL ช�ว�ติก�ข้ยL ปาเปส� -อ�ติ� วติ�วา 
ติส�ส วติ�ถMส�ส ปกาสน้ติ�ถL ภ�ก�ข้Hห� ยาจั�โติ 
อติ�เติ จัHฬธน้Mค�คหปณ์�ฑ�ติกาเลี ติก�กส�ลีายL ท�สาปาโมฺก�ข้ส�ส อาจัร�ยส�ส สน้�ติ�เก ส�ป�ปs อMค�คเหติ�วา 
เติน้ ติMฏฺ�เฐน้ ท�น้�น้L ธ�ติรL อาทาย พาราณ์ส] คจั�ฉน้�ติส�ส เอกส�มฺ] อฏิว�มฺMเข้ เอกHน้ปญฺ�ญ่าสาย กณ์�เฑห� เอกHน้ปญฺ�ญ่าส โจัเร ฆ่าเติติ�วา, 
กณ์�เฑสM ข้�เณ์สM,  โจัรเชฏฺ�ฐกL คเหติ�วา ภHมฺ�ยL ปาเติติ�วา,  “ภท�เท อส] อาหร -อ�ติ� วMติ�เติ,  

๑ ส�. มฺ. ยM. ปติ�ติสลีากL.
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ติาย ติLข้ณ์Lท�ฏฺ�ฐโจัเร ส�เน้หL กติ�วา โจัรส�ส หติ�เถ อส�ถรML ฐเปติ�วา โจัเรน้ จัHฬธน้Mค�คหปณ์�ฑ�ติส�ส มฺาร�ติภาวL 
โจัเรน้ จั ติL อาทาย คจั�ฉน้�เติน้ “มฺLปW เอสา อญฺ�ญ่L ท�ส�วา อติ�ติโน้ สามฺ�กL ว�ย มฺาราเปส�สติ�,  ก] เมฺ อ�มฺาย -อ�ติ� 
เอกL น้ท] ท�ส�วา โอร�มฺติ�เร ติL ฐเปติ�วา ติส�สา ภณ์�ฑกL อาทาย “ติ�วL อ�เธว โหห�,  ยาวาหL ภณ์�ฑกL อMติ�ติาเรมฺ� -อ�ติ� 
ติติ�เถว ติL ปหาย คมฺน้ภาวญฺ�จั อาว�กติ�วา 

“สพ�พL ภณ์�ฑL สมฺาทาย ปารL ติ�ณ์�โณ์ส� พ�ราห�มฺณ์,
ปจั�จัาคจั�ฉ ลีหML ข้�ป�ปs มฺLปW ติาเรห�ทาน้� โภ”

“อสน้�ถMติL มฺL จั�รสน้�ถMเติน้
มฺ�น้าติ�๑ โภติ� อธMวL ธMเวน้,
มฺยาปW โภติ� น้�มฺ�เน้ย�ย อญฺ�ญ่L,
อ�โติ อหL ทHรติรL คมฺ�ส�สL.”

“กายL เอฬคณ์�คMมฺ�เพ กโรติ� มฺหหาส�ยL,๒

น้ย�ธ น้จั�จัL วา ค�ติL วา ติาฬํs วา สMสมฺาห�ติL.
อน้มฺ�ห�กาเลี สMส�โสณ์� ก] น้M ชค�ฆ่ส� โสภเน้?”
“ส�คาลี พาลี ทMมฺ�เมฺธ อป�ปปญฺ�โญ่ส� ชมฺ�พMก,
ฉ�น้�โน้๓ มฺจั�ฉญฺ�จั เปส�ญฺ�จั กปโณ์ ว�ย ฌายส�.”
“สMทส�สL วช�ชมฺญฺ�เญ่สL, อติ�ติโน้ ปน้ ทMท�ทสL;
ฉ�น้�น้า๔ ปติ�ญฺ�จั ชารญฺ�จั มฺLปW ติ�วญฺ�เญ่ว ฌายส�.”
“เอวเมฺติL มฺ�คราช, ยถา ภาสส� ชมฺ�พMก.
สา น้Hน้าหL อ�โติ คน้�ติ�วา ภติ�ติM เหส�สL วสาน้Mคา.”
“โย หเร มฺติ�ติ�กL ถาลีL, กLสถาลีLปW โส หเร;
กติLเยว ติยา ปาปs ปMน้เปวL กร�ส�สส� -อ�ติ�

อ�มฺL ปญฺ�จักน้�ปาเติ จัHฬธน้Mค�คหชาติกL๕ ว�ติ�ถาเรติ�วา “ติทา จัHฬธน้Mค�คหปณ์�ฑ�โติ ติ�วL อโหส�,  สา อ�ติ�ถ� อยL เอติรห� กMมฺาร�กา,  
ส�คาลีรHเปน้ อาคน้�ติ�วา ติส�สา น้�ค�คหการโก สก�โก เทวราชา อหเมฺว -อ�ติ� วติ�วา 
“เอวL สา อ�ติ�ถ� ติLมฺMหMติ�ติท�ฏฺ�ฐเก เอกส�มฺ] ส�เน้เหน้ สกลีชมฺ�พMท�เป อค�คปณ์�ฑ�ติL ช�ว�ติา โวโรเปส�,  
ติL อ�ติ�ถ] อารพ�ภ อMป�ปน้�น้L ติว ติณ์�หL ฉ�น้�ท�ติ�วา ว�หร ภ�ก�ข้M -อ�ติ� ติL โอวท�ติ�วา อMติ�ติร] ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�

“ว�ติก�กมฺถ�ติส�ส ชน้�ติMโน้
ติ�พ�พราคส�ส สMภาน้Mปส�ส�โน้
ภ�ย�โย ติณ์�หา ปวฑ�ฒติ�,

๑ ปาลี�ยL “น้�มฺ�น้� -อ�ติ�. ติทฏฺ�ฐกถายL “น้�มฺ�ส� -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๒ ปาลี�ยL ติทฏฺ�ฐกถายญฺ�จั “อหMหาส�ยL -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๓ ปาลี�ยL ติทฏฺ�ฐกถายญฺ�จั “ช�น้�โน้ -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๔ ติติ�เถว “ช�น้�น้า -อ�ติ�.
๕ ข้M. ชา. ๒๗/๑๘๔. ติทฏฺ�ฐกถา ๔/๕๐๖.
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เอส โข้ ทฬ�หL กโรติ� พน้�ธน้L.
ว�ติก�กHปสเมฺ จั โย รโติ
อสMภL ภาวยติ� สทา สโติ
เอโส โข้ พ�ยน้�ติ�กาหติ�
เอสจั�ฉ�น้�ทติ� มฺารพน้�ธน้L -อ�ติ�.  |

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ว�ติก�กมฺถ�ติส�ส -อ�ติ�: กามฺว�ติก�กาท�ห� ติ�ห� ว�ติก�เกห� น้�มฺ�มฺถ�ติส�ส.

ติ�พ�พราคส�ส -อ�ติ�: พหลีราคส�ส.

สMภาน้Mปส�ส�โน้ -อ�ติ�: อ�ฏฺ�ฐารมฺ�มฺเณ์สM สMภน้�มฺ�ติ�ติค�คาหาท�วเสน้ ว�ส�สฏฺ�ฐมฺาน้สติาย สMภน้�ติ� อน้Mปส�สน้�ติส�ส.

ติณ์�หา -อ�ติ�: เอวรHปส�ส ฌาน้าท�สM เอกLปW น้ วฑ�ฒติ�,  อถโข้ ฉท�วาร�กติณ์�หา ภ�ย�โย วฑ�ฒติ�.

เอส โข้ -อ�ติ�: เอโส โข้ ปMค�คโลี ติณ์�หาพน้�ธน้L ถ�รL น้ามฺ กโรติ�.

ว�ติก�กHปสเมฺ -อ�ติ�: มฺ�จั�ฉาว�ติก�กาน้L วHปสมฺสง�ข้าเติ ทสสM อสMเภสM ปฐมฺช�ฌาเน้.

สทา สโติ -อ�ติ�: โย เอติ�ถ อภ�รโติ หMติ�วา น้�จั�จัL อMปฏฺ�ฐ�ติส�สติ�ติาย สโติ ติL อสMภช�ฌาน้L ภาเวติ�.

พ�ยน้�ติ�กาหติ� -อ�ติ�: เอส ภ�ก�ข้M ติ�สM ภเวสM อMป�ปช�ชน้กL ติณ์�หL ว�คติL กร�ส�สติ�.

มฺารพน้�ธน้L -อ�ติ�: เอส เติภHมฺ�กวฏฺ�ฏิสง�ข้าติL มฺารพน้�ธน้LปW ฉ�น้�ท�ส�สติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส ภ�ก�ข้M โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

จัHฬธน้Mค�คหปณ์�ฑ�ติวติ�ถM.
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๘.  มารวต�ถุ�.
“น้�ฏฺ�ฐL คโติ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ มฺารL อารพ�ภ กเถส�.

[มารแปิลงฺเปิIนชีBางฺ ร;ดกระหมHอุมพฺระราห�ล]

เอกท�วสL ห� ว�กาเลี สมฺ�พหMลีา เถรา เชติวน้มฺหาว�หารL ปว�ส�ติ�วา ราหMลีติ�เถรส�ส วสน้ฏฺ�ฐาน้L คน้�ติ�วา ติL วMฏฺ�ฐาเปสML.๑

โส อญฺ�ญ่ติ�ถ วสน้ฏฺ�ฐาน้L อปส�สน้�โติ คน้�ติ�วา ติถาคติส�ส คน้�ธกMฏิ�ยา ปมฺMเข้ น้�ปช�ช�.

ติทา โส อายส�มฺา อรหติ�ติL ปติ�โติ อวส�ส�โกว อโหส�.

มฺาโร วสวติ�ติ� ภวเน้ ฐ�โติเยว ติL อายส�มฺน้�ติL คน้�ธกMฏิ�ป�ปมฺMเข้ น้�ปน้�น้L ท�ส�วา จั�น้�เติส� 
“สมฺณ์ส�ส โคติมฺส�ส รMชน้กา อง�คMลี� พห� น้�ปน้�น้า,  สยL อน้�โติคน้�ธกMฏิ�ยL น้�ปน้�โน้.  อง�คMลี�ยา ปyฬํWยมฺาน้าย, สยL ปyฬํWโติ ภว�ส�สติ� -อ�ติ�.

โส มฺหน้�ติL หติ�ถ�ราชวณ์�ณ์L อภ�น้�มฺ�มฺ�น้�ติ�วา อาคมฺ�มฺ โสณ์�ฑาย เถรส�ส มฺติ�ถกL ปร�ก�ข้�ปWติ�วา มฺหน้�เติน้ สท�เทน้ โกญฺ�จัรวL รว�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺเหต�ท.:พฺระราห�ลไมHกล;ว]

สติ�ถา คน้�ธกMฏิ�ยL น้�ปน้�โน้ ติส�ส มฺารภาวL ญ่ติ�วา “มฺาร ติาท�สาน้L สติสหส�เสน้าปW มฺมฺ ปMติ�ติส�ส ภยL อMป�ปาเทติML น้ สก�กา,  
ปMติ�โติ ห� เมฺ อสน้�ติาส� ว�ติติณ์�โห มฺหาว�ร�โย มฺหาปญฺ�โญ่ -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺา คาถา อภาส�

“น้�ฏฺ�ฐL คโติ อสน้�ติาส� ว�ติติณ์�โห อน้ง�คโณ์
อจั�ฉ�น้�ท� ภวสลี�ลีาน้�, อน้�ติ�โมฺยL สมฺMส�สโย
ว�ติติณ์�โห อน้าทาโน้ น้�รMติ�ติ�ปทโกว�โท
อก�ข้ราน้L สน้�น้�ปาติL ชญฺ�ญ่า ปMพ�พาปราน้� จั
ส เว อน้�ติ�มฺสาร�โร ‘มฺหาปญฺ�โญ่ติ�๒ วMจั�จัติ� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “น้�ฏฺ�ฐL คโติ -อ�ติ�: อ�มฺส�มฺ] สาสเน้ ปพ�พช�ติาน้L อรหติ�ติL น้�ฏฺ�ฐL น้ามฺ,  ติL คโติ ปติ�โติ -อ�ติ� อติ�โถ.

อสน้�ติาส� -อ�ติ�: อพ�ภน้�ติเร ราคสน้�ติาสาท�น้L อภาเวน้ อสน้�ติสโก.

อจั�ฉ�น้�ท� ภวสลี�ลีาน้� -อ�ติ�: สพ�พาน้�ปW ภวคามฺ�สลี�ลีาน้� อจั�เฉช�ช�.

สมฺMส�สโย -อ�ติ�: อยL ติส�ส อน้�ติ�โมฺ เทโห.

อน้าทาโน้ -อ�ติ�: ข้น้�ธาท�สM น้�ค�คหโณ์.

น้�รMติ�ติ�ปทโกว�โท -อ�ติ�: น้�รMติ�ติ�ยญฺ�จั เสสปเทสM จั -อ�ติ� จัติHสMปW ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาสM เฉโก -อ�ติ� อติ�โถ.

๑ อาจัารสมฺ�ปน้�น้า น้ ติถา กร]สM.
๒ มฺหาปMร�โส
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| อก�ข้ราน้L สน้�น้�ปาติL ชญฺ�ญ่า ปMพ�พาปราน้� จั -อ�ติ�: อก�ข้ราน้L สน้�น้�ปาติสง�ข้าติL อก�ข้รปWณ์�ฑญฺ�จั ชาน้าติ� 
ปMพ�พก�ข้เรน้ อปรก�ข้รL อปรก�ข้เรน้ ปMพ�พก�ข้รญฺ�จั ชาน้าติ�. 
ปMพ�พก�ข้เรน้ อปรก�ข้รL ชาน้าติ� น้ามฺ: อาท�มฺ�ห� ปญฺ�ญ่ายมฺาเน้,  มฺช�ฌปร�โยสาเน้สM อป�ปญฺ�ญ่ายมฺาเน้สMปW,  
“อ�เมฺสL อก�ข้ราน้L อ�ทL มฺช�ฌL,  อ�ทL ปร�โยสาน้L -อ�ติ� ชาน้าติ�. 
อปรก�ข้เรน้ ปMพ�พก�ข้รL ชาน้าติ� น้ามฺ: อน้�เติ ปญฺ�ญ่ายมฺาเน้,  อาท�มฺช�เฌสM อป�ปญฺ�ญ่ายมฺาเน้สMปW,  
“อ�เมฺสL อก�ข้ราน้L อ�ทL มฺช�ฌL,  อยL อาท� -อ�ติ� ชาน้าติ�,  มฺช�เฌ ปญฺ�ญ่ายมฺาเน้,  อาท�ปร�โยสาเน้สM อป�ปญฺ�ญ่ายมฺาเน้สMปW,  
“อ�เมฺสL อก�ข้ราน้L อยL อาท�,  อยL อน้�โติ -อ�ติ� ชาน้าติ�เอว. |

มฺหาปญฺ�โญ่ -อ�ติ�: 
เอส โกฏิ�ยL ฐ�ติสร�โร มฺหน้�ติาน้L อติ�ถธมฺ�มฺน้�รMติ�ติ�ปฏิ�ภาน้าน้L ส�ลีก�ข้น้�ธาท�น้ญฺ�จั ปร�ค�คาห�กาย ปญฺ�ญ่าย สมฺน้�น้าคติติ�ติา มฺหาปญฺ�โญ่ 
“ว�มฺMติ�ติจั�ติ�ติL ข้�วาหL สาร�ปMติ�ติ ‘มฺหาปMร�โสติ� วทามฺ� -อ�ติ� วจัน้โติ ว�มฺMติ�ติจั�ติ�ติติาย จั ‘มฺหาปMร�โส -อ�ติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM.๑

มฺาโรปW ปาปWมฺา “ชาน้าติ� มฺL สมฺโณ์ โคติโมฺ -อ�ติ� ติติ�เถว อน้�ติรธาย� -อ�ติ�.

มฺารวติ�ถM.

๑ กถL? น้ ห� อญฺ�เญ่ ติติ�ถ โหน้�ติ�.
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๙.  อุ�ปิกาชี.วกวต�ถุ�.
“สพ�พาภ�ภH -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา อน้�ติรามฺค�เค อMปกL อาช�วกL อารพ�ภ กเถส�.

[อุ�ปิกาชี.วกท�ลถุามพฺระศาสูดา]

เอกส�มฺ] ห� สมฺเย สติ�ถา ปติ�ติสพ�พญฺ�ญฺMติญฺ�ญ่าโณ์ โพธ�มฺณ์�เฑ สติ�ติสติ�ติาหL ว�ติ�น้าเมฺติ�วา อติ�ติโน้ ปติ�ติจั�วรมฺาทาย 
ธมฺ�มฺจัก�กป�ปวติ�ติน้ติ�ถL พาราณ์ส]๑ สน้�ธาย อฏฺ�ฐารสโยชน้มฺค�คL ปฏิ�ปน้�โน้ อน้�ติรามฺค�เค อMปกL อาช�วกL อท�ทส.

โสปW สติ�ถารL ท�ส�วา “ว�ป�ปสน้�น้าน้� โข้ เติ อาวMโส อ�น้�ท�ร�ยาน้�,  ปร�สMท�โธ ฉว�วณ์�โณ์ ปร�โยทาโติ: 
กLส� ติ�วL อาวMโส อMท�ท�ส�ส ปพ�พช�โติ,  โก วา เติ สติ�ถา,  กส�ส วา ติ�วL ธมฺ�มฺL โรเจัส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

[พฺระศาสูดาตร;สูตอุบอุ�ปิกาชี.วก]

อถส�ส สติ�ถา “มฺย�หL อMปช�ฌาโย วา อาจัร�โย วา น้ติ�ถ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“สพ�พาภ�ภH สพ�พว�ทHหมฺส�มฺ�
สพ�เพสM ธมฺ�เมฺสM อน้Hปลี�ติ�โติ
สพ�พญฺ�ชโห ติณ์�หก�ข้เย ว�มฺMติ�โติ
สยL อภ�ญฺ�ญ่าย กมฺMท�ท�เสย�ยL -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “สพ�พาภ�ภH -อ�ติ�: สพ�เพสL เติภHมฺ�กธมฺ�มฺาน้L อภ�ภว�ติา.

สพ�พว�ทH -อ�ติ�: ว�ท�ติสพ�พจัติMภHมฺ�กธมฺ�โมฺ.

สพ�เพสM ธมฺ�เมฺสM -อ�ติ�: สพ�เพสMปW เติภHมฺ�กธมฺ�เมฺสM ติณ์�หาท�ฏฺ�ฐ�ห� อน้Hปลี�ติ�โติ.

สพ�พญฺ�ชโห -อ�ติ�: สพ�เพ เติภHมฺ�กธมฺ�เมฺ ชห�ติ�วา ฐ�โติ.

ติณ์�หก�ข้เย ว�มฺMติ�โติ -อ�ติ�: ติณ์�หก�ข้ยน้�เติ อMป�ปาท�เติ ติณ์�หก�ข้ยสง�ข้าเติ อรหติ�เติ อเสข้าย ว�มฺMติ�ติ�ยา ว�มฺMติ�โติ.

สยL อภ�ญฺ�ญ่าย -อ�ติ�: อภ�ญฺ�เญ่ย�ยาท�เภเท ธมฺ�เมฺ สยเมฺว ชาน้�ติ�วา.

กมฺMท�ท�เสย�ยL -อ�ติ�: “อยL เมฺ อMปช�ฌาโย วา อาจัร�โย วาติ� กL น้ามฺ อMท�ท�เสย�ยL -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ อMปโก อาช�วโก ติถาคติส�ส วจัน้L เน้วาภ�น้น้�ท� น้ป�ปฏิ�ก�โกส�,  ส�สL ปน้ จัาเลีติ�วา ช�ว�หL น้�ลี�ลีาเลีติ�วา 
เอกปท�กL มฺค�คL คเหติ�วา อญฺ�ญ่ติรL ลีMท�ทกน้�วาสน้ฏฺ�ฐาน้L อคมฺาส� -อ�ติ�.

อMปกาช�วกวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. พาราณ์ส�ยL.
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๑๐.  สูก�กเทวราชีวต�ถุ�.
“สพ�พทาน้L -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สก�กL เทวราชL อารพ�ภ กเถส�.

[ปิQญหา ๔ ขBอุขอุงฺเทวดา]

เอกส�มฺ] ห� สมฺเย ติาวติ]สเทวโลีเก เทวติา สน้�น้�ปติ�ติ�วา จัติ�ติาโร ปญฺ�เห สมฺMฏฺ�ฐาเปสML 
“กติรL ทาน้L น้M โข้ ทาเน้สM,  กติโร รโส รเสสM,  กติรา รติ� รติ�สM เชฏฺ�ฐกา,  ติณ์�หก�ข้โยว กส�มฺา ‘เชฏฺ�ฐโกติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ�.

เติ ปญฺ�เห เอกา เทวติาปW ว�น้�จั�ฉ�ติML น้าสก�ข้�.  

เอโก ปน้ เทโว เอกL เทวL ปMจั�ฉติ�,  โสปW อปรL -อ�ติ� เอวL อญฺ�ญ่มฺญฺ�ญ่L ปMจั�ฉน้�ติา ทสสM จัก�กวาฬสหส�เสสM ท�วาทส สLวจั�ฉราน้� ว�จัร]สM.

[เทวดาพฺาก;นไปิถุามปิQญหาทBาวมหาราชีท;<งฺ ๔]

เอติ�ติเกน้าปW กาเลีน้ ปญฺ�หาน้L อติ�ถL อท�ส�วา ทสสหส�สจัก�กวาฬเทวติา สน้�น้�ปติ�ติ�วา จัติMน้�น้L มฺหาราชาน้L สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา,  
“ก] ติาติา มฺหาเทวสน้�น้�ปาโติ -อ�ติ� วMติ�เติ,  “จัติ�ติาโร ปญฺ�เห สมฺMฏฺ�ฐาเปติ�วา ว�น้�จั�ฉ�ติML อสก�โกน้�ติา ติMมฺ�หากL สน้�ติ�กL อาคติมฺ�ห -อ�ติ�.

“ก] ปญฺ�หา น้ามฺ ติาติ -อ�ติ�.

“ทาน้รสรติ�สM กติรทาน้รสรติ� น้M โข้ เสฏฺ�ฐา,  ติณ์�หก�ข้โยว กส�มฺา เสฏฺ�โฐติ� อ�เมฺ ปญฺ�เห ว�น้�จั�ฉ�ติML อสก�โกน้�ติา อาคติมฺ�ห -อ�ติ� 
[ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML]. 

| “ติาติา มฺยLปW อ�เมฺสL อติ�ถL น้ ชาน้ามฺ,  อมฺ�หากL ปน้ ราชา ชน้สหส�เสน้ จั�น้�ติ�เติ อติ�เถ จั�น้�เติติ�วา ข้เณ์เน้ว ชาน้าติ�,  
โส อมฺ�เหห� ปญฺ�ญ่าย จั ปMญฺ�เญ่น้ จั ว�ส�ฏฺ�โฐ,  เอติส�ส สน้�ติ�กL คจั�ฉามฺ -อ�ติ� 
ติเมฺว เทวคณ์L อาทาย สก�กส�ส เทวรญฺ�โญ่ สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา,  เติน้าปW “ก] ติาติา มฺหน้�โติ เทวสน้�น้�ปาโติ -อ�ติ� วMติ�เติ,  ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML. |

[ทBาวสู;กกะทรงฺพฺาพฺวกเทวดาไปิเฝ้Oาพฺระศาสูดา]

| สก�โก “ติาติา อ�เมฺสL ปญฺ�หาน้L อญฺ�โญ่ อติ�ถL ชาน้�ติML น้ สก�โกติ�,  พMท�ธว�สยา เอเติ -อ�ติ� วติ�วา “สติ�ถา ปเน้ติรห� กหL วสติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�
วา “เชติวเน้ -อ�ติ� สMติ�วา “เอถ, ติส�ส สน้�ติ�กL คมฺ�ส�สามฺ -อ�ติ� เทวคเณ์น้ สท�ธ] รติ�ติ�ภาเค สกลีL เชติวน้L โอภาเสติ�วา สติ�ถารL อMปสง�
กมฺ�ติ�วา วน้�ท�ติ�วา เอกมฺน้�ติL ฐ�โติ,  
“ก] มฺหาราช มฺหติา เทวคเณ์น้ สท�ธ] อาคโติส� -อ�ติ� วMติ�เติ,  “ภน้�เติ เทวคเณ์น้ อ�เมฺ น้ามฺ ปญฺ�หา สมฺMฏฺ�ฐาปWติา,  
อญฺ�โญ่ อ�เมฺสL อติ�ถL ชาน้�ติML สมฺติ�โถ น้ามฺ น้ติ�ถ�,  อ�เมฺสL โน้ อติ�ถL ปกาเสถ -อ�ติ� อาห. |

[พฺระศาสูดาทรงฺแกBปิQญหา]

สติ�ถา “สาธM มฺหาราช  มฺยา ติ]ส ปารมฺ�โย ปHเรติ�วา มฺหาปร�จั�จัาเค ปร�จั�จัช�ติ�วา ติMมฺ�หาท�สาน้L กง�ข้าเฉทน้ติ�ถเมฺว 
สพ�พญฺ�ญฺMติญฺ�ญ่าณ์L ปฏิ�ว�ท�ธL,  ติยา ปMจั�ฉ�ติปญฺ�เห สMณ์าห�:  สพ�พทาน้าน้L ธมฺ�มฺทาน้L เสฏฺ�ฐL,  สพ�พรสาน้L ธมฺ�มฺรโส เสฏฺ�โฐ,  
สพ�พรติ�น้L ธมฺ�มฺรติ� เสฏฺ�ฐา,  ติณ์�หก�ข้โย ปน้ อรหติ�ติL สมฺ�ปาปกติ�ติา เสฏฺ�โฐเยว -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห
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“สพ�พทาน้L ธมฺ�มฺทาน้L ช�น้าติ�,
สพ�พรสL ธมฺ�มฺรโส ช�น้าติ�,
สพ�พรติ] ธมฺ�มฺรติ� ช�น้าติ�,
ติณ์�หก�ข้โย สพ�พทMก�ข้L ช�น้าติ� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “สพ�พทาน้L -อ�ติ�: สเจั ห� จัก�กวาฬคพ�เภ ยาว พ�รห�มฺโลีกา น้�รน้�ติรL กติ�วา น้�ส�น้�น้าน้L พMท�ธปจั�เจักพMท�ธข้�ณ์าสวาน้L 
กทลี�คพ�ภสท�สาน้� ติ�จั�วราน้� ทเทย�ย.  ติส�มฺ] สมฺาคเมฺ จัติMป�ปท�กาย คาถาย กติา อน้Mโมฺทน้าว เสฏฺ�ฐา,  
ติL ห� ทาน้L ติส�สา คาถาย โสฬส] กลีL น้ อค�ฆ่ติ�,  เอวL ธมฺ�มฺส�ส เทสน้าปW วาจัน้าปW สวน้มฺ�ปW มฺหน้�ติL,  

เยน้ จั ปMค�คเลีน้ ธมฺ�มฺส�สวน้L การ�ติL,  ติส�เสว มฺหาน้�สLโส.  
ติถารHปายเอว ปร�สาย ปณ์�ติปWณ์�ฑปาติส�ส ปติ�เติ ปHเรติ�วา ท�น้�น้ทาน้โติปW   สป�ปWเติลีาท�น้L ปติ�เติ ปHเรติ�วา ท�น้�น้เภสช�ชทาน้โติปW 
มฺหาว�หารสท�สาน้L ว�หาราน้L โลีหปาสาทสท�สาน้ญฺ�จั ปาสาทาน้L อเน้กาน้� สติสหส�สาน้� กาเรติ�วา ท�น้�น้เสน้าสน้ทาน้โติปW 
อน้าถปWณ์�ฑ�กาท�ห� ว�หาเร อารพ�ภ กติปร�จั�จัาคโติปW 
อน้�ติมฺโส จัติMป�ปท�กาย คาถาย อน้Mโมฺทน้วเสน้าปW ปวติ�ติ�ติL ธมฺ�มฺทาน้เมฺว เสฏฺ�ฐL.

ก]การณ์า? เอวรHปาน้� ห� ปMญฺ�ญ่าน้� กโรน้�ติา ธมฺ�มฺL สMติ�วาว กโรน้�ติ�,  โน้ อส�สMติ�วา,  
สเจั ห� อ�เมฺ สติ�ติา ธมฺ�มฺL น้ สMเณ์ย�ยML,  อMฬMง�กมฺติ�ติL ยาคMLปW กฏิจั�ฉMมฺติ�ติL ภติ�ติLปW น้ ทเทย�ยML,  
อ�มฺ�น้า การเณ์น้ สพ�พทาเน้ห� ธมฺ�มฺทาน้เมฺว เสฏฺ�ฐL,  

อปWจั ฐเปติ�วา พMท�เธ จั ปจั�เจักพMท�เธ จั สกลีกป�ปs เทเว วส�สน้�เติ อMทกพ�น้�ทHน้� คเณ์ติML สมฺติ�ถาย ปญฺ�ญ่าย สมฺน้�น้าคติา 
สาร�ปMติ�ติาทโยปW อติ�ติโน้ ธมฺ�มฺติาย โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� อธ�คน้�ติML น้าสก�ข้]สM,  
อส�สช�ติ�เถราท�ห� กถ�ติL ธมฺ�มฺL สMติ�วาว โสติาปติ�ติ�ผลีL สจั�ฉ�กร]สM,  สติ�ถM ธมฺ�มฺเทสน้าย สาวกปารมฺ�ญ่าณ์ญฺ�จั สจั�ฉ�กร]สM,  
อ�มฺ�น้าปW การเณ์น้ มฺหาราช๑ ธมฺ�มฺทาน้เมฺว เสฏฺ�ฐL.  เติน้ วMติ�ติL “สพ�พทาน้L ธมฺ�มฺทาน้L ช�น้าติ� -อ�ติ�.

สพ�เพ ปน้ ข้น้�ธรสาทโย รสา อMก�กLสโติ เทวติาน้L สMธาโภชน้รโสปW สLสารวฏฺ�เฏิ ปาเติติ�วา ทMก�ข้าน้Mภวน้ส�เสว ปจั�จัโย,  
โย ปเน้ส สติ�ติติ�ติ]สโพธ�ปก�ข้�ยธมฺ�มฺสง�ข้าโติ จั น้วโลีกMติ�ติรธมฺ�มฺสง�ข้าโติ จั ธมฺ�มฺรโส,  อยเมฺว สพ�พรสาน้L เสฏฺ�โฐ.  
เติน้ วMติ�ติL “สพ�พรสL ธมฺ�มฺรโส ช�น้าติ� -อ�ติ�.

ยา ปเน้สา ปMติ�ติรติ� ธ�ติMรติ� ธน้รติ� อ�ติ�ถ�รติ� น้จั�จัค�ติวาท�ติาท�รติ�ป�ปเภทา จั อเน้กป�ปเภทา รติ�,  
สาปW สLสารวฏฺ�เฏิ ปาเติติ�วา ทMก�ข้าน้Mภวน้ส�เสว ปจั�จัโย,  
ยา ปเน้สา ธมฺ�มฺL กเถน้�ติส�ส วา สMณ์น้�ติส�ส วา วาเจัน้�ติส�ส วา อน้�โติ อMป�ปช�ชมฺาน้า ปyติ� อMทค�คภาวL ชเน้ติ� อส�สHน้� ปวติ�เติติ� 
โลีมฺหLสL ชเน้ติ�,  สา สLสารวฏฺ�ฏิส�ส อน้�ติL กติ�วา อรหติ�ติปร�โยสาน้า โหติ�,  สพ�พรติ�น้L เอวรHปา ธมฺ�มฺรติ�เยว เสฏฺ�ฐา.  
เติน้ วMติ�ติL “สพ�พรติ] ธมฺ�มฺรติ� ช�น้าติ� -อ�ติ�.

ติณ์�หก�ข้โย ปน้ ติณ์�หาย ข้ยน้�เติ อMป�ปน้�น้L อรหติ�ติL,  ติL สกลีส�สาปW วฏฺ�ฏิทMก�ข้ส�ส อภ�ภวน้โติ สพ�พเสฏฺ�ฐเมฺว.  
เติน้ วMติ�ติL “ติณ์�หก�ข้โย สพ�พทMก�ข้L ช�น้าติ� -อ�ติ�.

๑ อติ�เรกปเทน้ ภว�ติพ�พL น้ ห� สก�กา อ�ท�สL อติ�ถL สติ�ถM วจัน้L กาติML.
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เอวL สติ�ถร� อ�มฺ�ส�สา คาถาย อติ�ถL กเถน้�เติเยว,  จัติMราส�ติ�ยา ปาณ์สหส�สาน้L ธมฺ�มฺาภ�สมฺโย อโหส�.

สก�โกปW สติ�ถM ธมฺ�มฺกถL สMติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา อาห “ภน้�เติ เอวL เชฏฺ�ฐเก น้ามฺ ธมฺ�มฺทาเน้ ก�มฺติ�ถL อมฺ�หากL ปติ�ติ] น้ ทาเปถ? 
อ�โติ ปฏฺ�ฐาย โน้ ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ส�ส กเถติ�วา ปติ�ติ] ทาเปถ ภน้�เติ -อ�ติ�.

สติ�ถา ติส�ส วจัน้L สMติ�วา ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่L สน้�น้�ปาติาเปติ�วา “ภ�ก�ข้เว อช�ช อาท] กติ�วา มฺหาธมฺ�มฺส�สวน้L วา ปกติ�ธมฺ�มฺส�สวน้L วา 
อMปน้�ส�น้�น้กถL วา อน้�ติมฺโส อน้Mโมฺทน้LปW กเถติ�วา สพ�พสติ�ติาน้L ปติ�ติ] ทเทย�ยาถ -อ�ติ� อาห -อ�ติ�.

สก�กเทวราชวติ�ถM.
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๑๑.  อุปิ�ต�ตกเสูฏฺ)ฐิ�วต�ถุ�.
“หน้น้�ติ� โภคา ทMมฺ�เมฺธL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อปMติ�ติกเสฏฺ�ฐ] น้ามฺ อารพ�ภ กเถส�.

[ปิระว;ต�คฺร;<งฺย;งฺม.ชี.ว�ต ขอุงฺอุปิ�ตตกเศรษฐิ.]

ติส�ส ก�ร กาลีก�ร�ยL สMติ�วา ราชา ปเสน้ท�โกสโลี “อปMติ�ติกL สาปเติย�ยL กส�ส ปาปMณ์าติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “รญฺ�โญ่ -อ�ติ� สMติ�วา 
สติ�ติห� ท�วเสห� ติส�ส เคหโติ ธน้L ราชกMลีL อภ�หราเปติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�กL อMปสง�กมฺ�ติ�วา,  
“หน้�ท กMโติ น้M ติ�วL มฺหาราช อาคจั�ฉส� ท�วาท�วส�ส -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“อ�ธ ภน้�เติ สาวติ�ถ�ยL เสฏฺ�ฐ� คหปติ� กาลีกโติ,  ติมฺหL อปMติ�ติกL สาปเติย�ยL ราชน้�เติปMรL อภ�หร�ติ�วา อาคจั�ฉามฺ� -อ�ติ� อาห.

สพ�พL สMติ�เติ อาคติน้เยเน้ว เวท�ติพ�พL.

“โส ก�ร,  สMวณ์�ณ์ปาฏิ�ยา น้าน้ค�ครสโภชเน้ อMปน้�เติ,  ‘เอวรHปs น้ามฺ มฺน้Mส�สา ภMญฺ�ชน้�ติ�,  ก] ติMมฺ�เห มฺยา สท�ธ] อ�มฺส�มฺ] เคเห เกลี] กโรถา
ติ� โภชเน้ อMปฏฺ�ฐ�เติ๑,  เลีฑ�ฑMทณ์�ฑาท�ห� ปหร�ติ�วา ปลีาเปติ�วา  ‘อ�ทL มฺน้Mส�สาน้L โภชน้น้�ติ� กาณ์าชกL พ�ลีง�คทMติ�ยL ภMญฺ�ชติ�,  
วติ�ถยาน้จั�ฉติ�เติสMปW มฺน้าเปสM อMปฏฺ�ฐาปWเติสM,  มฺน้Mส�เส เลีฑ�ฑMทณ์�ฑาท�ห� ปหรน้�โติ ปลีาเปติ�วา สาณ์าน้� ธาเรติ�,  
ชช�ชรรถเกน้ ยาติ� ปณ์�ณ์จั�ฉติ�เติน้ ธาร�ยมฺาเน้น้ -อ�ติ� เอวL รญฺ�ญ่า อาโรจั�เติ,  สติ�ถา ติส�ส ปMพ�พกมฺ�มฺL กเถส�:

[บ�รพฺกรรมขอุงฺอุปิ�ตตกเศรษฐิ.]

| “ภHติปMพ�พL โส มฺหาราช๒ เสฏฺ�ฐ� คหปติ� ติครส�ข้] น้ามฺ ปจั�เจักพMท�ธL๓ ปWณ์�ฑปาเติน้ ปฏิ�ปาเทส�,  
“เทถ สมฺณ์ส�ส ปWณ์�ฑL -อ�ติ� วติ�วา อMฏฺ�ฐายาสน้า ปก�กามฺ�. 

ติส�มฺ] ก�ร อส�สท�เธ พาเลี เอวL วติ�วา ปก�กน้�เติ,  ติส�ส ภร�ยา สท�ธา ปสน้�น้า “จั�รส�สL วติ เมฺ อ�มฺส�ส มฺMข้โติ ‘เทห�ติ� วจัน้L สMติL,  
อช�ช มฺมฺ มฺโน้รโถ ปHเรติ�,  ปWณ์�ฑปาติL ทส�สามฺ� -อ�ติ� ปจั�เจักพMท�ธส�ส ปติ�ติL คเหติ�วา ปณ์�ติโภชน้ส�ส ปHเรติ�วา อทาส�.

โสปW น้�วติ�ติมฺาโน้ ติL ท�ส�วา “ก] สมฺณ์ ก�ญฺ�จั� เติ ลีท�ธL -อ�ติ� ปติ�ติL คเหติ�วา ปณ์�ติปWณ์�ฑปาติL ท�ส�วา ว�ป�ปฏิ�สาร� หMติ�วา เอวL จั�น้�เติติ� 
“วรเมฺติL ปWณ์�ฑปาติL ทาสา วา กมฺ�มฺกรา วา ภMญฺ�เชย�ยML,  เติ ห� อ�มฺL ภMญฺ�ช�ติ�วา มฺย�หL กมฺ�มฺL กร�ส�สน้�ติ�,  
อยL ปน้ คน้�ติ�วา ภMญฺ�ช�ติ�วา น้�ท�ทาย�ส�สติ�,  น้ฏฺ�โฐ เมฺ ปWณ์�ฑปาโติ -อ�ติ�.

[โส] ภาติM ปน้ เอกปMติ�ติกL สาปเติย�ยส�ส การณ์า ช�ว�ติา โวโรเปส�.

โส ก�รส�ส อง�คMลี] คเหติ�วา ว�จัรน้�โติ “อ�ทL มฺย�หL ปWติM สน้�ติกL ยาน้กL,  อยL ติส�ส โคโณ์ -อ�ติ� อาห.

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� “อ�ทาน้� ติาเวส เอวL วเทติ�,  อ�มฺส�ส ปน้ วMฑ�ฒ�ป�ปติ�ติกาเลี อ�มฺส�มฺ] เคเห โภเค โก รก�ข้�ส�สติ� -อ�ติ� 
ติL อรญฺ�ญ่L เน้ติ�วา เอกส�มฺ] คจั�ฉมฺHเลี ค�วายL คเหติ�วา มฺHลีกน้�ทL ว�ย ค�วL ปyเฬติ�วา มฺาเรติ�วา ติติ�เถว ฉฑ�เฑส�.  |

อ�ทมฺส�ส ปMพ�พกมฺ�มฺL.

๑ อ�โติ ปรL “มฺน้Mส�เส -อ�ติ� ปทL น้ฏฺ�ฐL ภเวย�ย.
๒ สMติ�ติโติ อาเน้น้�เติน้ น้�หร�ติML ปมฺ�มฺMส�ส�ติ�วา ปมฺาเทน้ ลี�ข้�ติL.
๓ ปาลี�ยญฺ�ห� “ปจั�เจักสมฺ�พMท�ธL -อ�ติ� ท�ส�สติ�. สL. สคาถ. ๑๕/๑๓๓. ญ่. ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๓๘ • ๑๑.  อปMติ�ติกเสฏฺ�ฐ�วติ�ถM. • [สรMปกรรมฺแลีะผลีแหOงกรรมฺข้องเศัรษฐ�]

[สูร�ปิกรรมและผู้ลแหHงฺกรรมขอุงฺเศรษฐิ.]

| เติน้ วMติ�ติL “ยL โข้ โส มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปติ� ติครส�ข้] ปจั�เจักพMท�ธL๑ ปWณ์�ฑปาเติน้ ปฏิ�ปาเทส�,  
ติส�ส กมฺ�มฺส�ส ว�ปาเกน้ สติ�ติก�ข้ติ�ติML สMคติ] สค�คL โลีกL อMปปช�ช�,  
ติส�เสว กมฺ�มฺส�ส ว�ปากาวเสเสน้ อ�มฺ�ส�สาเยว สาวติ�ถ�ยา สติ�ติก�ข้ติ�ติML เสฏฺ�ฐ�ติ�ติL กาเรส�.

ยL โข้ โส มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปติ� ทาน้L๒ ทติ�วา ปจั�ฉา ว�ป�ปฏิ�สาร� อโหส� ‘วรเมฺติL ปWณ์�ฑปาติL ทาสา วา กมฺ�มฺกรา วา ภMญฺ�เชย�ยMน้�ติ�,  
ติส�ส กมฺ�มฺส�ส ว�ปาเกน้ น้าส�สHฬาราย ภติ�ติโภคาย จั�ติ�ติL น้มฺติ�  น้าส�สHฬาราย วติ�ถโภคาย๓  น้าส�สHฬาราย ยาน้โภคาย๔ 
น้าส�สHฬาราน้L ปญฺ�จัน้�น้L กามฺคMณ์าน้L โภคาย จั�ติ�ติL น้มฺติ�.

ยL โข้ โส มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปติ� ภาติM๕ เอกปMติ�ติกL สาปเติย�ยส�ส การณ์า ช�ว�ติา โวโรเปส�,  
ติส�ส กมฺ�มฺส�ส ว�ปาเกน้ พหHน้� วส�สาน้�  พหHน้� วส�สสติาน้�  พหHน้� วส�สสหส�สาน้�  พหHน้� วส�สสติสหส�สาน้� น้�รเย ปจั�จั�ติ�ถ,  

ติส�เสว กมฺ�มฺส�ส ว�ปากาวเสเสน้ อ�ทL สติ�ติมฺL อปMติ�ติกL สาปเติย�ยL ราชโกสL ปเวเสน้�ติ�.

ติส�ส โข้ ปน้ มฺหาราช เสฏฺ�ฐ�ส�ส คหปติ�ส�ส ปMราณ์ญฺ�จั ปMญฺ�ญ่L ปร�ก�ข้�ณ์L น้วญฺ�จั ปMญฺ�ญ่L อน้Mปจั�ติL,  
อช�ช จั๖ ปน้ มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปติ� มฺหาโรรMเว น้�รเย ปจั�จัติ� -อ�ติ�.  |

[โภคฺะยHอุมฆHาคฺนผู้�BทรามปิQญญา]

ราชา สติ�ถM วจัน้L สMติ�วา “อโห ภน้�เติ ภาร�ยL กมฺ�มฺL,  เอติ�ติเก น้ามฺ โภเค ว�ช�ชมฺาเน้,  เน้ว อติ�ติน้า ปร�ภMญฺ�ช�,  
น้ ติMมฺ�หาท�เส พMท�เธ ธMรว�หาเร ว�หรน้�เติ,  ปMญฺ�ญ่กมฺ�มฺL อกาส� -อ�ติ� อาห.

สติ�ถา “เอวเมฺวL มฺหาราช ทMมฺ�เมฺธปMค�คลีา น้ามฺ โภเค ลีภ�ติ�วา น้�พ�พาน้L น้ คเวสน้�ติ�,  
โภเค น้�ส�สาย อMป�ปน้�น้ติณ์�หา ปเน้เติ ท�ฆ่รติ�ติL หน้ติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“หน้น้�ติ� โภคา ทMมฺ�เมฺธL, โน้ จั ปารคเวส�โน้;
โภคติณ์�หาย ทMมฺ�เมฺโธ หน้�ติ� อญฺ�เญ่ว อติ�ติน้L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “โน้ จั ปารคเวส�โน้ -อ�ติ�: เย ปน้ น้�พ�พาน้ปารคเวส�โน้ ปMค�คลีา,  น้ เติ โภคา หน้น้�ติ�.

หน้�ติ� อญฺ�เญ่ว อติ�ติน้L -อ�ติ�: โภเค น้�ส�สาย อMป�ปน้�น้าย ติณ์�หาย ทMป�ปญฺ�โญ่ ปMค�คโลี ปเร ว�ย อติ�ติาน้เมฺว หน้ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

๑ ปาลี�ยญฺ�ห� “ปจั�เจักสมฺ�พMท�ธL -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๒ “ทาน้L -อ�ติ� น้ ท�ส�สติ�.
๓ เอติ�ถน้�ติเร จั “จั�ติ�ติL น้มฺติ� -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๔ เอติ�ถน้�ติเร จั “จั�ติ�ติL น้มฺติ� -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๕ “จั ปน้ -อ�ติ� ท�ส�สติ�.
๖ จัสท�โท น้ติ�ถ�. สL. สคาถ. ๑๕/๑๓๔. ญ่. ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๓๙ • ๑๑.  อปMติ�ติกเสฏฺ�ฐ�วติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

อปMติ�ติกเสฏฺ�ฐ�วติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๔๐ • ๑๒.  อง�กMรเทวปMติ�ติวติ�ถM.  • ๑๒.  อง�กMรเทวปMติ�ติวติ�ถM.

๑๒.  อุงฺ�ก�รเทวปิ�ต�ตวต�ถุ�.
“ติ�ณ์โทสาน้� เข้ติ�ติาน้� -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา ปณ์�ฑMกมฺ�พลีส�ลีายL ว�หรน้�โติ อง�กMรL อารพ�ภ กเถส�.

[ทานท.:เล9อุกใหBพฺระพฺ�ทธเจฺBาตร;สูสูรรเสูร�ญ]

วติ�ถM “เย ฌาน้ป�ปสMติา ธ�รา -อ�ติ� คาถาย ว�ติ�ถาร�ติเมฺว.

| วMติ�ติญฺ�เหติL ติติ�ถ อ�น้�ทกL อารพ�ภ 

“โส ก�ร อน้MรMท�ธติ�เถรส�ส อน้�โติคามฺL ปWณ์�ฑาย ปว�ฏฺ�ฐส�ส อติ�ติโน้ อาภติL กฏิจั�ฉMภ�ก�ข้L ทาเปส�,

ติทส�ส ปMญฺ�ญ่L อง�กMเรน้ ทสวส�สสหส�สาน้� ท�วาทสโยชน้�กL อMท�ธน้ปน้�ติ] กติ�วา ท�น้�น้ทาน้โติ มฺหป�ผลีติรL ชาติL,  ติส�มฺา เอวมฺาห.

เอวL วMติ�เติ,  สติ�ถา ‘อง�กMร ทาน้น้�น้ามฺ ว�เจัย�ย ทาติML วฏฺ�ฏิติ�,  เอวน้�ติL สMก�เข้ติ�เติ สMวMติ�ติพ�ชL ว�ย มฺหป�ผลีL โหติ�,  
ติ�วL ปน้ น้ ติถา อกาส�,  เติน้ เติ ทาน้L น้ มฺหป�ผลีL ชาติL -อ�ติ� อ�มฺมฺติ�ถL ว�ภาเวน้�โติ

“ว�เจัย�ย ทาน้L ทาติพ�พL, ยติ�ถ ท�น้�น้L มฺหป�ผลีL.

ว�เจัย�ย ทาน้L สMคติป�ปสติ�ถL;
เย ทก�ข้�เณ์ย�ยา อ�ธ ช�วโลีเก,
เอเติสM ท�น้�น้าน้� มฺหป�ผลีาน้�,
ว�ชาน้� วMติ�ติาน้� ยถา สMเข้ติ�เติ -อ�ติ�

วติ�วา อMติ�ติร] ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�

“ติ�ณ์โทสาน้� เข้ติ�ติาน้�, ราคโทสา อยL ปชา;
ติส�มฺา ห� ว�ติราเคสM ท�น้�น้L โหติ� มฺหป�ผลีL.
ติ�ณ์โทสาน้� เข้ติ�ติาน้�, โทสโทสา อยL ปชา;
ติส�มฺา ห� ว�ติโทเสสM ท�น้�น้L โหติ� มฺหป�ผลีL.
ติ�ณ์โทสาน้� เข้ติ�ติาน้�, โมฺหโทสา อยL ปชา;
ติส�มฺา ห� ว�ติโมฺเหสM ท�น้�น้L โหติ� มฺหป�ผลีL.
ติ�ณ์โทสาน้� เข้ติ�ติาน้�, อ�จั�ฉาโทสา อยL ปชา;
ติส�มฺา ห� ว�คติ�จั�เฉสM ท�น้�น้L โหติ� มฺหป�ผลีL -อ�ติ�.  |

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ติ�ณ์�โทสาน้� -อ�ติ�: สามฺากาท�น้� ห� ติ�ณ์าน้� อMฏฺ�ฐหน้�ติาน้� ปMพ�พณ์�ณ์าปรณ์�ณ์ก�เข้ติ�ติาน้� ทHเสน้�ติ�,  เติน้ ติาน้� น้ พหMฏฺ�ฐาน้� โหน้�ติ�,

สติ�ติาน้LปW อน้�โติ ราโค อMป�ปช�ชน้�โติ สติ�เติ ทHเสติ�,  เติน้ เติสM ท�น้�น้L มฺหป�ผลีL น้ โหติ�,  ข้�ณ์าสเวสM ท�น้�น้L ปน้ มฺหป�ผลีL โหติ�: 

เติน้ วMติ�ติL



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๔๑ • ๑๒.  อง�กMรเทวปMติ�ติวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

“ติ�ณ์โทสาน้� เข้ติ�ติาน้�, ราคโทสา อยL ปชา;
ติส�มฺา ห� ว�ติราเคสM ท�น้�น้L โหติ� มฺหป�ผลีL -อ�ติ�.

เสสคาถาสMปW เอเสว น้โย.

เทสน้าวสาเน้ อง�กMโร จั อ�น้�ทโก จั โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห]สM,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

อง�กMรเทวปMติ�ติวติ�ถM.

ติณ์�หาวค�ควณ์�ณ์น้า น้�ฏฺ�ฐ�ติา.

จัติMว�สติ�โมฺ วค�โค.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๔๒ • ๒๕.  ภ�ก�ข้Mวค�ควณ์�ณ์น้า  • ๒๕.  ภ�ก�ข้Mวค�ควณ์�ณ์น้า

๒๕.  ภ�ก�ข�วคฺ�คฺวณฺ�ณฺนา



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๔๓ • ๑.  ปญฺ�จัภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • ๑.  ปญฺ�จัภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๑.  ปิญฺ�จฺภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“จัก�ข้Mน้า สLวโร สาธM -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ ปญฺ�จั ภ�ก�ข้H อารพ�ภ กเถส�.

[ภ�กษ� ๕ ร�ปิ ร;กษาทวารตHางฺก;น]

เติสM ก�ร เอเกโก จัก�ข้Mท�วาราท�สM ปญฺ�จัสM ท�วาเรสM เอเกกเมฺว รก�ข้ติ�.

อเถกท�วสL สน้�น้�ปติ�ติ�วา “อหL ทMรก�ข้L รก�ข้ามฺ�,  อหL ทMรก�ข้L รก�ข้ามฺ� -อ�ติ� ว�วท�ติ�วา “สติ�ถารL ปMจั�ฉ�ติ�วา อ�มฺมฺติ�ถL ชาน้�ส�สามฺ -อ�ติ� 
สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา “ภน้�เติ มฺยL จัก�ข้Mท�วาราท�น้� รก�ข้น้�ติา ‘อติ�ติโน้ อติ�ติโน้ รก�ข้น้ท�วารเมฺว ทMรก�ข้น้�ติ� มฺญฺ�ญ่ามฺ,  
โก น้M โข้ อมฺ�เหสM ทMรก�ข้L รก�ข้ติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM.

[พฺระศาสูดาทรงฺแกBคฺวามเขBาใจฺผู้�ดขอุงฺภ�กษ� ๕ ร�ปิ]

| สติ�ถา เอกL ภ�ก�ข้ML ปW อโน้สาเทติ�วา “ภ�ก�ข้เว สพ�พาน้�เปติาน้� ทMรก�ข้าเน้ว,  
อปWจั โข้ น้ ติMมฺ�เห อ�ทาเน้ว ปญฺ�จัสM ท�วาเรสM๑ อสLวMติา,  ปMพ�เพปW อสLวMติา,  
อสLวMติติ�ติาเยว จั ปณ์�ฑ�ติาน้L โอวาเท อวติ�ติ�ติ�วา ช�ว�ติก�ข้ยL ปาปMณ์�ติ�ถ -อ�ติ� วติ�วา “กทา ภน้�เติ -อ�ติ� เติห� ยาจั�โติ 
ติก�กส�ลีชาติกส�ส วติ�ถML ว�ติ�ถาเรติ�วา รก�ข้ส�น้L วเสน้ ราชกMเลี ช�ว�ติก�ข้ยL ปติ�เติ ปติ�ติาภ�เสเกน้ มฺหาสติ�เติน้ เสติจั�ฉติ�ติส�ส เหฏฺ�ฐา 
ราชาสเน้ น้�ส�น้�เน้น้ อติ�ติโน้ ส�ร�สมฺ�ปติ�ติ] โอโลีเกติ�วา “ว�ร�ยL น้าเมฺติL สติ�เติห� กติ�ติพ�พเมฺว -อ�ติ� วติ�วา อMทาน้วเสน้ อMทาน้�ติL

“กMสลีHปเทเส ธ�ติ�ยา ทฬ�หาย
อวฏฺ�ฐ�ติติ�ติา ภยภ�รMติาย จั
น้ รก�ข้ส�น้L วสมฺาคมฺ�มฺ�ห เส,
ส โสติ�ถ�ภาโว มฺหติา ภเยน้ เมฺ -อ�ติ�

อ�มฺL คาถL๒ ทส�เสติ�วา 
“ติทาปW ติMมฺ�เห ปญฺ�จัชน้า ติก�กส�ลีรช�ชL คหณ์ติ�ถาย น้�ก�ข้มฺน้�ติL มฺหาสติ�ติL อาวMธหติ�ถา ปร�วาเรติ�วา มฺค�คL คจั�ฉน้�ติา 
อน้�ติรามฺค�เค รก�ข้ส�ห� จัก�ข้Mท�วาราท�วเสน้ อMปน้�เติสM รHปารมฺ�มฺณ์าท�สM อสLวMติา ปณ์�ฑ�ติส�ส โอวาเท อวติ�ติ�ติ�วา โอโลีกยน้�ติา 
รก�ข้ส�ห� ข้าท�ติา ช�ว�ติก�ข้ยL ปาปMณ์�ติ�ถ,  เติสM ปน้ อารมฺ�มฺเณ์สM สLวMโติ ปWฏฺ�ฐ�โติ ปWฏฺ�ฐ�โติ อน้Mพน้�ธน้�ติLปW เทววณ์�ณ์L๓ ยก�ข้�น้] อน้าทย�ติ�วา 
โสติ�ถ�น้า ติก�กส�ลีL คน้�ติ�วา รช�ชL ปติ�โติ ราชา อหเมฺว -อ�ติ� ชาติกL สโมฺธาเน้ติ�วา 
“ภ�ก�ข้Mน้า น้ามฺ สพ�พาน้�ปW ท�วาราน้� สLวร�ติพ�พาน้�,  เอติาน้� ห� สLวร�ติ�วาเอว สพ�พทMก�ข้า ปมฺMจั�จัติ� -อ�ติ� วติ�วา 
ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�

“จัก�ข้Mน้า สLวโร สาธM, สาธM โสเติน้ สLวโร,
ฆ่าเน้น้ สLวโร สาธM, สาธM ช�ว�หาย สLวโร,
กาเยน้ สLวโร สาธM, สาธM วาจัาย สLวโร,

๑ ส�. มฺ. ยM. ฐาเน้สM.
๒ ข้M. ชา. ๒๗/๔๓.
๓ ส�. มฺ. ยM. เทววณ์�ณ์].
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มฺน้สา สLวโร สาธM, สาธM สพ�พติ�ถ สLวโร.
สพ�พติ�ถ สLวMโติ ภ�ก�ข้M สพ�พทMก�ข้า ปมฺMจั�จัติ� -อ�ติ�.  |

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “จัก�ข้Mน้า -อ�ติ�: ยทา ห� ภ�ก�ข้Mโน้ จัก�ข้Mท�วาเร รHปารมฺ�มฺณ์L อาปาถL อาคจั�ฉติ�,  
ติทา อ�ฏฺ�ฐารมฺ�มฺเณ์ อรชน้�ติส�ส อน้�ฏฺ�ฐารมฺ�มฺเณ์ อทMส�สน้�ติส�ส อสมฺเปก�ข้เน้ โมฺหL อน้Mป�ปาเทน้�ติส�ส,  
ติส�มฺ] ท�วาเร สLวโร ถกน้L ปWทหน้L คMติ�ติ� กติา น้ามฺ โหติ�,  ติส�ส โส เอวรHโป จัก�ข้Mน้า สLวโร สาธM.  เอเสว น้โย โสติท�วาราท�สMปW.

จัก�ข้Mท�วาราท�สMเยว ปน้ สLวโร วา อสLวโร วา น้Mป�ปช�ชติ�,  ปMรโติ ปน้ ชวน้ว�ถ�ยL เอส ลีพ�ภติ�: 

ติทา ห� อสLวโร อMป�ปช�ชน้�โติ “อส�สท�ธา อก�ข้น้�ติ� โกสช�ชL มฺMฏฺ�ฐสจั�จัL อญฺ�ญ่าณ์L -อ�ติ� อกMสลีว�ถ�ยL อยL ปญฺ�จัว�โธ ลีพ�ภติ�.  
สLวโร อMป�ปช�ชน้�โติ “สท�ธา ข้น้�ติ� ว�ร�ยL สติ� ญ่าณ์L -อ�ติ� กMสลีว�ถ�ยL อยL ปญฺ�จัว�โธ ลีพ�ภติ�.

กาเยน้ สLวโร -อ�ติ� เอติ�ถ ปน้ ปสาทกาโยปW โจัปน้กาโยปW ลีพ�ภติ�.  อMภยLปW ปเน้ติL กายท�วารเมฺว.

ติติ�ถ ปสาทท�วาเร สLวราสLวโร กถ�โติ ว.  โจัปน้ท�วาเรปW ติLวติ�ถMกา ปาณ์าติ�ปาติอท�น้�น้าทาน้มฺ�จั�ฉาจัารา.

เติห� ปน้ สท�ธ] อกMสลีว�ถ�ยL อMป�ปช�ชน้�เติห� เติห� ติL ท�วารL อสLวMติL โหติ�,  กMสลีว�ถ�ยL อMป�ปช�ชน้�เติห� ปาณ์าติ�ปาติาเวรมฺณ์�อาท�ห� สLวMติL.

สาธM วาจัาย -อ�ติ� เอติ�ถาปW โจัปน้วาจัา.  
ติาย สท�ธ] อMป�ปช�ชน้�เติห� มฺMสาวาทาท�ห� ติL ท�วารL อสLวMติL โหติ�,  มฺMสาวาทาเวรมฺณ์�อาท�ห� สLวMติL.

มฺน้สา สLวโร -อ�ติ� เอติ�ถาปW ชวน้มฺน้โติ อญฺ�เญ่น้ มฺเน้น้ สท�ธ] อภ�ช�ฌาทโย น้ติ�ถ�,  
มฺโน้ท�วาเร ปน้ ชวน้ก�ข้เณ์ อMป�ปช�ชมฺาเน้ห� อภ�ช�ฌาท�ห� ติL ท�วารL อสLวMติL โหติ�,  อน้ภ�ช�ฌาท�ห� สLวMติL.

สาธM สพ�พติ�ถ -อ�ติ�: เติสM จัก�ข้Mท�วาราท�สM สพ�เพสMปW สLวโร สาธM.

เอติ�ติาวติา ห� อฏฺ�ฐ สLวรท�วาราน้� อฏฺ�ฐ จั อสLวรท�วาราน้� กถ�ติาน้�.

เติสM อฏฺ�ฐสM อสLวรท�วาเรสM ฐ�โติ ภ�ก�ข้M สกลีวฏฺ�ฏิมฺHลีกทMก�ข้โติ น้ มฺMจั�จัติ�,  สLวรท�วาเรสM ปน้ ฐ�โติ สพ�พส�มฺาปW วฏฺ�ฏิมฺHลีกทMก�ข้า มฺMจั�จัติ�,  

เติน้ วMติ�ติL “สพ�พติ�ถ สLวMโติ ภ�ก�ข้M สพ�พทMก�ข้า ปมฺMจั�จัติ� -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จั ภ�ก�ข้H โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห]สM,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

ปญฺ�จัภ�ก�ข้Mวติ�ถM.
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๒.  ห3สูฆาตกภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“หติ�ถสญฺ�ญ่โติ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL หLสฆ่าติกL ภ�ก�ข้ML อารพ�ภ กเถส�.

[สูอุงฺสูหายอุอุกบวชี]

สาวติ�ถ�วาส�โน้ ก�ร เท�ว สหายกา ภ�ก�ข้HสM ปพ�พช�ติ�วา ลีท�ธHปสมฺ�ปทา เยภMย�เยน้ เอกโติ ว�จัรน้�ติ�.

เอกท�วสL อจั�รวติ] คน้�ติ�วา น้หาติ�วา อาติเป ติป�ปมฺาน้า สาราณ์�ยL กถL กเถน้�ติา อฏฺ�ฐLสM.

ติส�มฺ] ข้เณ์ เท�ว หLสา อากาเสน้ คจั�ฉน้�ติ�.

[ภ�กษ�ร�ปิหนL:งฺด.ดตาหงฺสูDดBวยกBอุนกรวด]

อเถโก ทหรภ�ก�ข้M สก�ข้รL คเหติ�วา “เอกส�ส หLสโปติกส�ส อก�ข้] ปหร�ส�สามฺ� -อ�ติ� อาห.

อ�ติโร “น้ สก�ข้�ส�สส� -อ�ติ� อาห.

“ติ�ฏฺ�ฐติM อ�มฺส�มฺ] ปส�เส อก�ข้�,  ปรปส�เส อก�ข้] ปหร�สสามฺ� -อ�ติ�.

“อ�ทLปW น้ สก�ข้�ส�สส�เยว -อ�ติ�.

“เติน้ห� อMปธาเรห� -อ�ติ� ทMติ�ยL สก�ข้รL คเหติ�วา หLสส�ส ปจั�ฉาภาเค ข้�ปW.

หLโส สก�ข้รสท�ทL สMติ�วา น้�วติ�ติ�ติ�วา โอโลีเกส�.

อถ น้L อ�ติรL วฏฺ�ฏิสก�ข้รL คเหติ�วา ปรปส�เส อก�ข้�มฺ�ห� ปหร�ติ�วา โอร�มฺก�ข้�น้า น้�ก�ข้าเมฺส�.

หLโส ว�รวน้�โติ ปร�วติ�ติ�ติ�วา เติสL ปาทมฺHเลีเยว ปติ�.

[ภ�กษ�ท;<งฺหลายต�เต.ยนแลBวท�ลแดHพฺระศาสูดา]

ติติ�ถ ติติ�ถ ฐ�ติา ภ�ก�ข้H ท�ส�วา “อาวMโส พMท�ธสาสเน้ ปพ�พช�ติ�วา อน้น้Mจั�ฉว�กL โว กติL ปาณ์าติ�ปาติL กโรน้�เติห� -อ�ติ� วติ�วา 
เติ อาทาย คน้�ติ�วา ติถาคติส�ส ทส�เสสML.

[พฺระศาสูดาปิระทานโอุวาท]

สติ�ถา “สจั�จัL ก�ร ติยา ภ�ก�ข้M ปาณ์าติ�ปาโติ กโติ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “สจั�จัL ภน้�เติ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้M กส�มฺา เอวรHเป น้�ย�ยาน้�กสาสเน้ ปพ�พช�ติ�วา เอวมฺกาส�?  
โปราณ์กปณ์�ฑ�ติา,  อน้Mป�ปน้�เน้ พMท�เธ,  อคารมฺช�เฌ วสมฺาน้า อป�ปมฺติ�ติเกสMปW ฐาเน้สM กMก�กMจั�จัL กร]สM,  
ติ�วL ปน้ เอวรHเป พMท�ธสาสเน้ ปพ�พช�ติ�วา กMก�กMจั�จัมฺติ�ติมฺ�ปW น้ อกาส� -อ�ติ� วติ�วา เติห� ยาจั�โติ อติ�ติL อาหร�:
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[ศ.ล ๕ ชี9:อุก�ร�ธรรม]

อติ�เติ กMรMรฏฺ�เฐ อ�น้�ทปติ�ติน้คเร ธน้ญฺ�ชเย รช�ชL กาเรน้�เติ,  
โพธ�สติ�โติ ติส�ส อค�คมฺเหส�ยา กMจั�ฉ�มฺ�ห� ปฏิ�สน้�ธ] คเหติ�วา อน้MปMพ�เพน้ ว�ญฺ�ญฺMติL ปติ�โติ ติก�กส�ลีายL ส�ป�ปาน้� อMค�คเหติ�วา 
ปWติรา อMปรช�เช ปติ�ฏฺ�ฐาปWโติ  อปรภาเค ปWติM อจั�จัเยน้ รช�ชL ปติ�วา ทส ราชธมฺ�เมฺ อโกเปน้�โติ กMรMธมฺ�เมฺ ปวติ�ติ�ติ�ถ.

กMรMธมฺ�โมฺ น้ามฺ ปญฺ�จั ส�ลีาน้�.

ติาน้� โพธ�สติ�โติ ปร�สMท�ธาน้� กติ�วา รก�ข้ติ�.

ยถา โพธ�สติ�โติ,  เอวมฺส�ส มฺาติา อค�คมฺเหส� กน้�ฏฺ�ฐภาติา อMปราชา ปMโรห�โติ พ�ราห�มฺโณ์ รช�ชMค�คาหโก อมฺจั�โจั สารถ� เสฏฺ�ฐ� 
โทณ์มฺาปโก มฺหามฺติ�โติ โทวาร�โก น้ครโสภน้า๑ วณ์�ณ์ทาส� -อ�ติ�

[แคฺวBนกาล�งฺคฺDเก�ดฝ้นแลBงฺ]

เอวเมฺเติสM เอกาทสสM ชเน้สM กMรMธมฺ�มฺL รก�ข้น้�เติสM,  กาลี�ง�ครฏฺ�เฐ ทน้�ติปMรน้คเร กาลี�ง�เค รช�ชL กาเรน้�เติ,  ติส�ส รฏฺ�เฐ เทโว น้ วส�ส�;

มฺหาสติ�ติส�ส ปน้ อญฺ�ชน้าสโภ น้ามฺ มฺง�คลีหติ�ถ� มฺหาปMญฺ�โญ่ โหติ�.

รฏฺ�ฐวาส�โน้ “ติส�มฺ] อาน้�เติ,  เทโว วส�ส�ส�สติ� -อ�ติ� สญฺ�ญ่าย อาโรเจัสML.

ราชา ติส�ส หติ�ถ�ส�ส อาน้ยน้ติ�ถาย พ�ราห�มฺเณ์ ปห�ณ์�.

เติ คน้�ติ�วา มฺหาสติ�ติL หติ�ถ] ยาจั]สM.

สติ�ถา อ�มฺL เติสL ยาจัน้าการL๒ ทส�เสติML 

“ติว สท�ธญฺ�จั ส�ลีญฺ�จั ว�ท�ติ�วาน้ ชน้าธ�ป
วณ์�ณ์L อญฺ�ชน้วณ์�เณ์น้ กาลี�ง�คส�มฺ] ว�น้�มฺ�หเส -อ�ติ� 

อ�มฺL ติ�กน้�ปาเติ ชาติกL๓ กเถส�.

หติ�ถ�มฺ�ห� ปน้ อาน้�เติปW,  เทเว อวส�สน้�เติ,  “โส ราชา กMรMธมฺ�มฺL รก�ข้ติ�,  เติน้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว วส�สติ� -อ�ติ� สญฺ�ญ่าย 
“ยL โส กMรMธมฺ�มฺL รก�ข้ติ�,  ติL สMวณ์�ณ์ปฏฺ�เฏิ ลี�ข้�ติ�วา อาเน้ถ -อ�ติ� ปMน้ กาลี�ง�โค พ�ราห�มฺเณ์ จั อมฺจั�เจั จั เปเสส�.

เติสM คน้�ติ�วา ยาจัน้�เติสM,  ราชาน้L อาท] กติ�วา สพ�เพปW เติ อติ�ติโน้ อติ�ติโน้ ส�เลีสM ก�ญฺ�จั� กMก�กMจั�จัมฺติ�ติL กติ�วา 
“อปร�สMท�ธL โน้ ส�ลีL -อ�ติ� ปฏิ�ก�ข้�ปWติ�วา “น้ เอติ�ติาวติา ส�ลีเภโท โหติ� -อ�ติ� เติห� ปMน้ป�ปMน้L ยาจั�ติา อติ�ติโน้ อติ�ติโน้ ส�ลีาน้� กถย]สM.

[พฺระเจฺBากาล�งฺคฺDทรงฺร;กษาก�ร�ธรรม ฝ้นจฺLงฺตก]

กาลี�ง�โค สMวณ์�ณ์ปฏฺ�เฏิ ลี�ข้�ติ�วา อาภติL กMรMธมฺ�มฺL ท�ส�วา สมฺาทาย สาธMกL ปHเรส�.

๑ มฺ. น้ครโสภ�น้].
๒ ส�. ยาจัเน้ การณ์L. มฺ. ยM. ยาจัน้การณ์L.
๓ ข้M. ชา. ๒๗/๑๑๒.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๔๗ • ๒.  หLสฆ่าติกภ�ก�ข้Mวติ�ถM. • [พระเจั#ากาลี�งค�ทรงร�กษากMรMธรรมฺ ฝ้น้จั]งติก]

ติส�ส รฏฺ�เฐ เทโว ปาวส�ส�,  รฏฺ�ฐL เข้มฺL สMภ�ก�ข้L อโหส�.

สติ�ถา อ�มฺL อติ�ติL อาหร�ติ�วา

“คณ์�กา อMป�ปลีวณ์�ณ์า จั, ปMณ์�โณ์ โทวาร�โก ติทา,
รช�ชMคาโห จั กจั�จัาโน้, โทณ์มฺาติา จั โกลี�โติ,
สาร�ปMติ�โติ ติทา เสฏฺ�ฐ�, อน้MรMท�โธ จั สารถ�,
พ�ราห�มฺโณ์ กส�สโป เถโร, อMปราชา น้น้�ทปณ์�ฑ�โติ,
มฺเหส� ราหMลีมฺาติา, มฺายาเทว� ชเน้ติ�ติ�กา,
กMรMราชา โพธ�สติ�โติ: เอวL ธาเรถ ชาติกL -อ�ติ�

ชาติกL สโมฺธาเน้ติ�วา
“ภ�ก�ข้M เอวL ปMพ�เพ ปณ์�ฑ�ติา,  อป�ปมฺติ�ติเกปW กMก�กMจั�เจั อMป�ปน้�เน้,  อติ�ติโน้ ส�ลีเภเท อาสง�กL กร]สM,  
ติ�วL ปน้ มฺาท�สส�ส พMท�ธส�ส สาสเน้ ปพ�พช�ติ�วา ปาณ์าติ�ปาติL กโรน้�โติ อติ�ภาร�ยL กมฺ�มฺมฺกาส�,  
ภ�ก�ข้Mน้า น้ามฺ หติ�เถห� ปาเทห� วาจัาย จั สญฺ�ญ่เติน้ ภว�ติพ�พL -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“หติ�ถสญฺ�ญ่โติ ปาทสญฺ�ญ่โติ
วาจัาสญฺ�ญ่โติ สญฺ�ญ่ติติ�ติโมฺ
อช�ฌติ�ติรโติ สมฺาห�โติ
เอโก สน้�ติMส�โติ ติมฺาหM ‘ภ�ก�ข้M -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ หติ�ถสญฺ�ญ่โติ -อ�ติ�: หติ�ถก�ฬาปน้าท�น้L วา หติ�เถน้ ปเรสL ปหรณ์าท�น้L วา อภาเวน้ หติ�ถสญฺ�ญ่โติ.  
ทMติ�ยปเทปW เอเสว น้โย.  วาจัาย ปน้ มฺMสาวาทาท�น้L อกรณ์โติ วาจัาสญฺ�ญ่โติ.

สญฺ�ญ่ติติ�ติโมฺ -อ�ติ�: สญฺ�ญ่ติติ�ติภาโว,  กายจัลีน้ส�สMก�ข้�ปน้ภมฺMกว�การาท�น้L อการโก -อ�ติ�๑ อติ�โถ.

อช�ฌติ�ติรโติ -อ�ติ�: โคจัรช�ฌติ�ติสง�ข้าติาย กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้ภาวน้าย รโติ.

สมฺาห�โติ -อ�ติ�: สMฏฺ�ฐุM สมฺาห�โติ.

เอโก สน้�ติMส�โติ -อ�ติ�  เอกว�หาร� หMติ�วา สMฏฺ�ฐุM ติMส�โติ ว�ปส�สน้าจัารโติ ปฏฺ�ฐาย อติ�ติโน้ อธ�คเมฺน้ ติMฏฺ�ฐมฺาน้โส.

ปMถMช�ชน้กลี�ยาณ์กL ห� อาท] กติ�วา สพ�เพปW เสข้า อติ�ติโน้ อธ�คเมฺน้ สน้�ติMสน้�ติ� -อ�ติ� สน้�ติMส�ติา,  
อรหา ปน้ เอกน้�ติสน้�ติMส�โติว,  ติL สน้�ธาเยติL วMติ�ติL.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

หLสฆ่าติกภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๑ ส�. มฺ. ยM. อกรณ์โติ -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๔๘ • ๓.  โกกาลี�กวติ�ถM.  • ๓.  โกกาลี�กวติ�ถM.

๓.  โกกาล�กวต�ถุ�.
“โย มฺMข้สญฺ�ญ่โติ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ โกกาลี�กL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระโกกาล�กะเก�ดในนรก เพฺราะดHาพฺระอุ;คฺรสูาวก]

วติ�ถM “อถโข้ โกกาลี�โก ภ�ก�ข้M,  เยน้ ภควา,  เติน้Mปสง�กมฺ� -อ�ติ� สMติ�เติ๑ อาคติเมฺว.

อติ�โถปWส�ส อฏฺ�ฐกถายL วMติ�ติน้เยเน้ว เวท�ติพ�โพ.
๒

โกกาลี�เก ปน้ ปทMมฺน้�รเย อMป�ปน้�เน้,  ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML 
“อโห โกกาลี�โก ภ�ก�ข้M อติ�ติโน้ มฺMข้L น้�ส�สาย ว�น้าสL ปติ�โติ,  เท�ว อค�คสาวเก อก�โกสน้�ติส�เสว ห�ส�ส ปฐว� ว�วรL อทาส� -อ�ติ�.

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  “น้ ภ�ก�ข้เว อ�ทาเน้ว,  
ปMพ�เพปW โกกาลี�โก อติ�ติโน้ มฺMข้เมฺว น้�ส�สาย น้ฏฺ�โฐ -อ�ติ� วติ�วา ติมฺติ�ถL โสติMกาเมฺห� ภ�ก�ข้Hห� ยาจั�โติ ติส�ส ปกาสน้ติ�ถL อติ�ติL อาหร�:

[หงฺสูD ๒ ต;ว พฺาเตHาผู้�Bสูหาย ไปิถุ<ำขอุงฺตน]

“อติ�เติ ห�มฺวน้�ติป�ปเทเส เอกส�มฺ] สเร กจั�ฉโป วสติ�.

เท�ว หLสโปติกา โคจัราย จัรน้�ติา เติน้ สท�ธ] ว�ส�สาสL กติ�วา ทฬ�หว�ส�สาส�กา หMติ�วา เอกท�วสL กจั�ฉปs ปMจั�ฉ]สM 
“สมฺ�มฺ อมฺ�หากL ห�มฺวน้�เติ จั�ติ�ติกHฏิปพ�พติติเลี กาญฺ�จัน้คMหาย วสน้ฏฺ�ฐาน้L รมฺณ์�โย ปเทโส,  คจั�ฉ�ส�สส� อมฺ�เหห� สท�ธ] -อ�ติ�.

“อหL กถL คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

“มฺยL ติL เน้ส�สามฺ,  สเจั มฺMข้L รก�ข้�ติML สก�ข้�ส�สส� -อ�ติ�.

“สก�ข้�ส�สามฺ�,  สมฺ�มฺา คเหติ�วา มฺL คจั�ฉถ -อ�ติ�.

เติ “สาธM -อ�ติ� วติ�วา เอกL ทณ์�ฑกL กจั�ฉเปน้ ฑLสาเปติ�วา สยL ติส�ส อMโภ โกฏิ�โย ฑLส�ติ�วา อากาสL ปก�ข้น้�ท]สM.

[เตHาหล�ดจฺากทHอุนไมBท.:คฺาบ ตกลงฺตาย]
ติL ติถา หLเสห� น้�ยมฺาน้L คามฺทารกา ท�ส�วา “เท�ว หLสา กจั�ฉปs ทณ์�เฑน้ หรน้�ติ� -อ�ติ� อาหLสM.

กจั�ฉโป “ยท� มฺL สหายกา เน้น้�ติ�,  ติMมฺ�หากL เอติ�ถ ก] ทMฏฺ�ฐเปติกา -อ�ติ� วติ�ติMกาโมฺ,  หLสาน้L ส�ฆ่เวคติาย พาราณ์ส�น้คเร 
ราชน้�เวสน้ส�ส อMปร�ภาคL สมฺ�ปติ�ติกาเลี ฑLสน้ฏฺ�ฐาน้โติ ทณ์�ฑกL ว�ส�สช�เชติ�วา ราชง�คเณ์๓ ปติ�ติ�วา ท�ว�ธา ภ�ช�ช�.

๑ ข้M. สM. ๒๕/๔๕๘.
๒ สL. ส. ๑๕/๒๑๙ ข้M. สM. ๒๕/๔๕๘.
๓ ส�. มฺ. ยM. อากาสง�คเณ์.
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[การพฺ�ดมากไมHถุ�กเวลา ใหBโทษ]
สติ�ถา อ�มฺL อติ�ติL อาหร�ติ�วา

“อวธ� วติ อติ�ติาน้L กจั�ฉโป ว�ยาหรL ค�รL,
สMค�คห�ติส�มฺ] กฏฺ�ฐส�มฺ] วาจัาย สก�ยา วธ�.

เอติLปW ท�ส�วา น้รว�รเสฏฺ�ฐ
วาจัL ปมฺMญฺ�เจั กMสลีL น้าติ�เวลีL.

ปส�สส� พหMภาเณ์น้ กจั�ฉปs ว�ยสน้L คติL -อ�ติ� 
อ�มฺL ทMกน้�ปาเติ พหMภาณ์�ชาติกL๑ ว�ติ�ถาเรติ�วา 
“ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Mน้า น้ามฺ มฺMข้สญฺ�ญ่เติน้ สมฺจัาร�น้า อน้Mท�ธเติน้ น้�พ�พMติจั�ติ�เติน้ ภว�ติพ�พL -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โย มฺMข้สญฺ�ญ่โติ ภ�ก�ข้M มฺน้�ติภาณ์� อน้Mท�ธโติ
อติ�ถL ธมฺ�มฺญฺ�จั ท�เปติ�, มฺธMรน้�ติส�ส ภาส�ติL -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ มฺMข้สญฺ�ญ่โติ -อ�ติ�: ทาสจัณ์�ฑาลีาทโยปW “ติ�วL ทMช�ชาโติ ติ�วL ทMส�ส�โลีติ�อาท�น้L อวทน้ติาย มฺMเข้น้ สญฺ�ญ่โติ.

มฺน้�ติภาณ์� -อ�ติ�: มฺน้�ติา วMจั�จัติ� ปญฺ�ญ่า,  ติาย ภณ์น้ส�โลี.

อน้Mท�ธโติ -อ�ติ�: น้�พ�พMติจั�ติ�โติ.

อติ�ถL ธมฺ�มฺญฺ�จั ท�เปติ� -อ�ติ�: ภาส�ติติ�ถญฺ�เจัว เทสน้าธมฺ�มฺญฺ�จั กเถติ�.

มฺธMรL -อ�ติ�: เอวรHปส�ส ภ�ก�ข้Mโน้ ภาส�ติL มฺธMรL น้ามฺ.

โย ปน้ อติ�ถเมฺว สมฺ�ปาเทติ�,  น้ ปาลี],  ปาลี]เยว๒ สมฺ�ปาเทติ�,  น้ อติ�ถL,  อMภยL วา ปน้ น้ สมฺ�ปาเทติ�,  
ติส�ส ภาส�ติL มฺธMรL น้ามฺ น้ โหติ� -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

โกกาลี�กวติ�ถM.

๑ ข้M. ชา. ๒๗/๗๑ ติทฏฺ�ฐกถา ๓/๒๓๕ ติติ�ถ ‘กจั�ฉปชาติกน้�ติ�’ ข้ายติ�.
๒ อ�โติ ปรL วาสท�เทน้ ภว�ติพ�พL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๐ • ๔.  ธมฺ�มฺารามฺติ�เถรวติ�ถM.  • ๔.  ธมฺ�มฺารามฺติ�เถรวติ�ถM.

๔.  ธม�มารามต�เถุรวต�ถุ�.
“ธมฺ�มฺาราโมฺ ธมฺ�มฺรโติ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ ธมฺ�มฺารามฺติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�ปิรLกษาเร9:อุงฺปิร�น�พฺพฺานขอุงฺพฺระศาสูดา]

สติ�ถารา ก�ร “อ�โติ เมฺ จัาติMมฺ�มฺาสจั�จัเยน้ ปร�น้�พ�พาน้L ภว�ส�สติ� -อ�ติ� อาโรจั�เติ,  อเน้กสหส�สภ�ก�ข้H สติ�ถารL ปร�วาเรติ�วา ว�จัร]สM.

ติติ�ถ ปMถMช�ชน้า อส�สHน้� สน้�ธาเรติML น้าสก�ข้]สM,  ข้�ณ์าสวาน้L ธมฺ�มฺสLเวโค อMป�ปช�ช�.

สพ�เพปW “ก] น้M โข้ กร�ส�สามฺ -อ�ติ� วค�คพน้�ธเน้น้ ว�จัรน้�ติ�.

[พฺระธรรมารามไมHเก.:ยวขBอุงฺดBวย]

เอโก ปน้ ธมฺ�มฺาราโมฺ น้ามฺ ภ�ก�ข้M ภ�ก�ข้Hน้L สน้�ติ�กL น้ อMปสง�กมฺติ�,  ภ�ก�ข้Hห� “ก] อาวMโส -อ�ติ� วMจั�จัมฺาโน้ ปฏิ�วจัน้LปW อทติ�วา 
“สติ�ถา ก�ร จัาติMมฺ�มฺาสจั�จัเยน้ ปร�น้�พ�พาย�ส�สติ�,  อหญฺ�จัมฺ�ห� อว�ติราโค,  สติ�ถร� ธรมฺาเน้เยว,  วายมฺ�ติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์�ส�สามฺ� -อ�ติ� 
เอกโกว ว�หรน้�โติ สติ�ถารา เทส�ติL ธมฺ�มฺL อาวช�ชติ� จั�น้�เติติ� อน้Mส�สรติ�.

ภ�ก�ข้H ติถาคติส�ส อาโรเจัสML “ภน้�เติ ธมฺ�มฺารามฺส�ส ติMมฺ�เหสM ส�เน้หมฺติ�ติLปW น้ติ�ถ�,  
‘สติ�ถา ก�ร ปร�น้�พ�พาย�ส�สติ�,  ก] น้M โข้ กร�ส�สามฺาติ� อมฺ�เหห� สท�ธ] สมฺ�มฺน้�ติน้มฺติ�ติLปW น้ กโรติ� -อ�ติ�.

[พฺระศาสูดาทรงฺร;บสู;:งฺใหBหาต;ว]

สติ�ถา ติL ปก�โกสาเปติ�วา “สจั�จัL ก�ร ติ�วL เอวL กโรส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“สจั�จัL ภน้�เติ -อ�ติ�.

“ก]การณ์า -อ�ติ�.

“ติMมฺ�เห ก�ร จัาติMมฺ�มฺาสจั�จัเยน้ ปร�น้�พ�พาย�ส�สถ,  อหญฺ�จัมฺ�ห� อว�ติราโค,  ติMมฺ�เหสM ธรน้�เติสMเยว,  วายมฺ�ติ�วา๑ อรหติ�ติL ปาปMณ์�ส�สามฺ� 
-อ�ติ� ติMมฺ�เหห� เทส�ติL ธมฺ�มฺL อาวช�ชามฺ� จั�น้�เติมฺ� อน้Mส�สรามฺ� -อ�ติ�.

[พฺระศาสูดาทรงฺอุน�โมทนาดBวย]

สติ�ถา “สาธM สาธM -อ�ติ� ติส�ส สาธMการL ทติ�วา “ภ�ก�ข้เว อญฺ�เญ่น้ปW มฺย� ส�เน้หวน้�เติน้ ภ�ก�ข้Mน้า ธมฺ�มฺารามฺสท�เสเน้ว ภว�ติพ�พL,  
น้ ห� มฺย�หL มฺาลีาคน้�ธาท�ห� ปHชL กโรน้�ติา ปHชL กโรน้�ติ� น้ามฺ,  ธมฺ�มฺาน้Mธมฺ�มฺL ปฏิ�ปช�ชน้�ติาเยว มฺL ปHเชน้�ติ� น้ามฺ -อ�ติ� วติ�วา 
อ�มฺL คาถมฺาห

“ธมฺ�มฺาราโมฺ ธมฺ�มฺรโติ ธมฺ�มฺL อน้Mว�จั�น้�ติยL
ธมฺ�มฺL อน้Mส�สรL ภ�ก�ข้M สท�ธมฺ�มฺา น้ ปร�หายติ� -อ�ติ�.

๑ ส�. มฺ. ยM. “วายมฺ�ติ�วา -อ�ติ� น้ติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๑ • ๔.  ธมฺ�มฺารามฺติ�เถรวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “น้�วาสน้ติ�เถน้ สมฺถว�ปส�สน้าธมฺ�โมฺ อาราโมฺ อส�ส -อ�ติ� ธมฺ�มฺาราโมฺ,  ติส�มฺ]เยว ธมฺ�เมฺ รโติ -อ�ติ� ธมฺ�มฺรโติ,  
ติส�เสว ธมฺ�มฺส�ส ปMน้ป�ปMน้L จั�น้�ติน้ติาย ธมฺ�มฺL อน้Mว�จั�น้�ติยL,  “ติL ธมฺ�มฺL อาวช�ชน้�โติ -อ�ติ� อติ�โถ.

อน้Mส�สรL -อ�ติ�: ติเมฺว ธมฺ�มฺL อน้Mส�สรน้�โติ.

สท�ธมฺ�มฺา -อ�ติ�: เอวรHโป ภ�ก�ข้M สติ�ติติ�ติ]สเภทา โพธ�ปก�ข้�ยธมฺ�มฺา น้วโลีกMติ�ติรธมฺ�มฺา จั น้ ปร�หายติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส ภ�ก�ข้M อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

ธมฺ�มฺารามฺติ�เถรวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๒ • ๕.  อญฺ�ญ่ติรว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Mวติ�ถM. • ๕.  อญฺ�ญ่ติรว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๕.  อุญฺ�ญตรว�ปิก�ขเสูวกภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“สลีาภL น้าติ�มฺญฺ�เญ่ย�ย -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ อญฺ�ญ่ติรL ว�ปก�ข้เสวกL ภ�ก�ข้ML อารพ�ภ กเถส�.

[ภ�กษ�คฺบภ�กษ�พฺวกพฺระเทวท;ต เพฺราะเหMนแกHลาภ]

ติส�ส ก�เรโก เทวทติ�ติปก�ข้�โก ภ�ก�ข้M สหาโย อโหส�.

โส ติL ภ�ก�ข้Hห� สท�ธ] ปWณ์�ฑาย จัร�ติ�วา กติภติ�ติก�จั�จัL อาคจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา “กMห] คโติส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อสMกฏฺ�ฐาน้L น้ามฺ ปWณ์�ฑาย จัร�ติML -อ�ติ�.

“ลีท�โธ เติ ปWณ์�ฑปาโติ -อ�ติ�.

“อามฺ ลีท�โธ -อ�ติ�.

“อ�เธว อมฺ�หากL มฺหาลีาภสก�กาโร,  กติ�ปาหL อ�เธว โหห� -อ�ติ�.

โส ติส�ส วจัเน้น้ กติ�ปาหL ติติ�ถ วส�ติ�วา สกฏฺ�ฐาน้เมฺว อคมฺาส�.

อถ น้L ภ�ก�ข้H “อยL ภน้�เติ เทวทติ�ติส�ส อMป�ปน้�น้L ลีาภสก�การL ปร�ภMญฺ�ชติ�,  เทวทติ�ติส�ส ปก�ข้�โก เอโส -อ�ติ� ติถาคติส�ส อาโรเจัสML.

สติ�ถา ติL ปก�โกสาเปติ�วา “สจั�จัL ก�ร ติ�วL เอวมฺกาส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อามฺ ภน้�เติ,  อหL ติติ�ถ เอกL ทหรL น้�ส�สาย กติ�ปาหL วส],  น้ จั ปน้ เทวทติ�ติส�ส ลีท�ธ] โรเจัมฺ� -อ�ติ�.

[ภ�กษ�คฺวรย�นด.ในลาภขอุงฺตนเทHาน;<น]

อถ น้L ภควา “ก�ญฺ�จัาปW ลีท�ธ] น้ โรเจัส�,  ท�ฏฺ�ฐท�ฏฺ�ฐาน้Lเยว ปน้ ลีท�ธ] โรเจัน้�โติ ว�ย ว�จัรส�,  
น้ ติ�วL อ�ทาเน้ว เอวL กโรส�,  ปMพ�เพปW เอวรHโปเยว -อ�ติ� วติ�วา  
“อ�ทาน้� ติาว ภน้�เติ อมฺ�เหห� สามฺL ท�ฏฺ�โฐ,  ปMพ�เพ ปเน้ส เกสL ลีท�ธ] โรเจัน้�โติ ว�จัร�? อาจั�ก�ข้ถ โน้ -อ�ติ� ภ�ก�ข้Hห� ยาจั�โติ,  อติ�ติL อาหร�ติ�วา

“ปMราณ์โจัราน้ วโจั น้�สมฺ�มฺ
มฺห�ลีามฺMโข้ โปถยมฺาน้Mจัาร]
สMสญฺ�ญ่ติาน้L ห� วโจั น้�สมฺ�มฺ
คชMติ�ติโมฺ สพ�พคMเณ์สM อฏฺ�ฐา -อ�ติ�

อ�มฺL มฺห�ลีามฺMข้ชาติกL๑ ว�ติ�ถาเรติ�วา 
“ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Mน้า น้ามฺ สกลีาเภเน้ว สน้�ติMฏฺ�เฐน้ ภว�ติพ�พL,  ปรลีาภL ปติ�เถติML น้ วฏฺ�ฏิติ�,  
ปรลีาภL ปติ�เถน้�ติส�ส ห� ฌาน้ว�ปส�สน้ามฺค�คผเลีสM เอกธมฺ�โมฺปW น้Mป�ปช�ชติ�,  สกลีาภสน้�ติMฏฺ�ฐส�เสว ปน้ ฌาน้าท�น้� อMป�ปช�ชน้�ติ� -อ�ติ� วติ�
วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�

๑ ข้M. ชา. ๒๗/๙. ติทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๗๙.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๓ • ๕.  อญฺ�ญ่ติรว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Mวติ�ถM. • [ภ�กษMควรย�น้ด�ใน้ลีาภข้องติน้เทOาน้�Tน้]

“สลีาภL น้าติ�มฺญฺ�เญ่ย�ย, น้าญฺ�เญ่สL ปWหยL จัเร;
อญฺ�เญ่สL ปWหยL ภ�ก�ข้M, สมฺาธ] น้าธ�คจั�ฉติ�;
อป�ปลีาโภปW เจั ภ�ก�ข้M สลีาภL น้าติ�มฺญฺ�ญ่ติ�,
ติL เว เทวา ปสLสน้�ติ� สMท�ธาช�วมฺติน้�ท�ติL -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “สลีาภL -อ�ติ�: อติ�ติโน้ อMป�ปช�ชน้กลีาภL.

สปทาน้จัารL ห� วช�เชติ�วา อเน้สน้าย ช�ว�ติL กป�เปน้�โติ สลีาภL อติ�มฺญฺ�ญ่ติ� ห�เฬติ� ช�คMจั�ฉติ� น้ามฺ,  
ติส�มฺา เอวL อกรเณ์น้ สลีาภL น้าติ�มฺญฺ�เญ่ย�ย.

อญฺ�เญ่สL ปWหยน้�ติ�,  อญฺ�เญ่สL ลีาภL ปติ�เถน้�โติ น้ จัเรย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

สมฺาธ] น้าธ�คจั�ฉติ� -อ�ติ�: อญฺ�เญ่สL ห� ลีาภL ปWหยน้�โติ เติสL จั�วราท�กรเณ์ อMส�สMก�กL อาปน้�โน้ ภ�ก�ข้M 
อป�ปน้าสมฺาธ] วา อMปจัารสมฺาธ] วา น้าธ�คจั�ฉติ�.

สลีาภL น้าติ�มฺญฺ�ญ่ติ� -อ�ติ�: อป�ปลีาโภปW สมฺาโน้ อMจั�จัน้�จักMลีป�ปฏิ�ปาฏิ�ยา สปทาน้L จัรน้�โติ ภ�ก�ข้M สลีาภL น้าติ�มฺญฺ�ญ่ติ� น้ามฺ.

ติL เว -อ�ติ�: ติL เอวรHปs ภ�ก�ข้ML สารช�ว�ติติาย สMท�ธาช�วL ชง�ฆ่พลีL น้�ส�สาย ช�ว�ติกป�ปเน้น้ อกMส�ติติาย อติน้�ท�ติL เทวติา ปสLสน้�ติ� โถเมฺน้�ติ� -อ�ติ� 
อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Mวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๔ • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๖.  ปิญฺ�จฺคฺ�คฺทายกพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“สพ�พโส น้ามฺรHปส�มฺ] -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ ปญฺ�จัค�คทายกL น้ามฺ พ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[เหต�ท.:พฺราหมณฺDไดBชี9:อุวHาปิQญจฺ;คฺคฺทายก]

โส ก�ร สส�สก�เข้ติ�ติส�ส โสธ�ติกาเลีเยว เข้ติ�ติค�คL น้ามฺ เทติ�,  ข้ลีกาเลี ข้ลีค�คL น้ามฺ เทติ�,  ข้ลีภณ์�ฑกาเลี ข้ลีภณ์�ฑค�คL น้ามฺ เทติ�,  
อMก�ข้ลี�กกาเลี อMก�ข้ลี�กค�คL น้ามฺ เทติ�,  ปาฏิ�ยL วฑ�ฒ�ติกาเลี ปาฏิ�ค�คL น้ามฺ เทติ�:  อ�มฺาน้� ปญฺ�จั อค�คทาน้าน้� เทติ�.

สมฺ�ปติ�ติส�ส อทติ�วา น้ามฺ น้ ภMญฺ�ชติ�.  เติน้ ติส�ส “ปญฺ�จัค�คทายโกเติ�วว น้ามฺL อโหส�.

[พฺระศาสูดาเสูดMจฺไปิโปิรดพฺราหมณฺDและภรรยา]

สติ�ถา ติส�ส จั พ�ราห�มฺณ์�ยา จัส�ส ติ�ณ์�ณ์L ผลีาน้L อMปน้�ส�สยL ท�ส�วา พ�ราห�มฺณ์ส�ส โภชน้เวลีาย คน้�ติ�วา ท�วาเร อฏฺ�ฐาส�.

โสปW ท�วารสมฺ�มฺMเข้ อน้�โติเคหาภ�มฺMโข้ น้�ส�ท�ติ�วา ภMญฺ�ชติ�,  สติ�ถารL ท�วาเร ฐ�ติL น้ ปส�สติ�.

พ�ราห�มฺณ์� ปน้ส�ส ติL ปร�ว�สมฺาน้า สติ�ถารL ท�ส�วา จั�น้�เติส� “อยL พ�ราห�มฺโณ์ ปญฺ�จัสM ฐาเน้สM อค�คL ทติ�วา ภMญฺ�ชติ�,  
อ�ทาน้� จั สมฺโณ์ โคติโมฺ อาคน้�ติ�วา ท�วาเร ฐ�โติ,  สเจั พ�ราห�มฺโณ์ เอติL ท�ส�วา อติ�ติโน้ ภติ�ติL หร�ติ�วา ทส�สติ�,  
ปMน้ส�สาหL ปจั�ติML น้ สก�ข้�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

สา “เอวมฺยL สมฺณ์L โคติมฺL น้ ปส�ส�ส�สติ� -อ�ติ� สติ�ถM ปWฏฺ�ฐ] ทติ�วา ติส�ส ปจั�ฉโติ ติL ปฏิ�จั�ฉาเทน้�ติ� โอน้มฺ�ติ�วา 
ปMณ์�ณ์จัน้�ทL ปาณ์�น้า ปฏิ�จั�ฉาเทน้�ติ� ว�ย อฏฺ�ฐาส�.

ติถา ฐ�ติาเอว “คโติ น้M โข้ โน้ -อ�ติ� สติ�ถารL อฑ�ฒก�ข้�เกน้ โอโลีเกส�.

[พฺราหมณฺDเหMนพฺระศาสูดา]

สติ�ถา ติติ�เถว อฏฺ�ฐาส�.

พ�ราห�มฺณ์ส�ส ปน้ สวน้ภเยน้ “อติ�จั�ฉถ -อ�ติ� น้ วเทติ�,  โอสก�ก�ติ�วา ปน้ สณ์�กเมฺว “อติ�จั�ฉถ -อ�ติ� อาห.

สติ�ถา “น้ คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� ส�สL จัาเลีส�.๑

โลีกครMน้า พMท�เธน้ “น้ คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� ส�เส จัาลี�เติ,  สา สน้�ธาเรติML อสก�โกน้�ติ� มฺหาหส�ติL หส�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ สติ�ถา เคหาภ�มฺMข้L โอภาสL มฺMญฺ�จั�.

พ�ราห�มฺโณ์ปW ปWฏฺ�ฐ] ทติ�วา น้�ส�น้�โน้เยว พ�ราห�มฺณ์�ยา หส�ติสท�ทL สMติ�วา ฉพ�พณ์�ณ์าน้ญฺ�จั รLส�น้L โอภาสL โอโลีเกติ�วา สติ�ถารL อท�ทส.

๑ กเถติMเมฺว เปก�ข้มฺาโน้ เสข้�ย� น้ มฺน้สากาส�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๕ • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • [พราหมฺณ์�ถวายภ�ติรแดOพระศัาสดา]

[พฺราหมณฺDถุวายภ;ตรแดHพฺระศาสูดา]

พMท�ธา ห� น้ามฺ คาเมฺ วา อรญฺ�เญ่ วา เหติMสมฺ�ปน้�น้าน้L อติ�ติาน้L อทส�เสติ�วา น้ ปก�กมฺน้�ติ�.

พ�ราห�มฺโณ์ปW สติ�ถารL ท�ส�วา “โภติ� น้าส�โติมฺ�ห� ติยา ราชปMติ�ติL อาคน้�ติ�วา ท�วาเร ฐ�ติL มฺย�หL อน้าจั�ก�ข้น้�ติ�ยา,  
ภาร�ยน้�เติ กมฺ�มฺL กติL -อ�ติ� วติ�วา อฑ�ฒภMติ�ติโภชน้ปาฏิ] อาทาย สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา 
“โภ โคติมฺ อหL ปญฺ�จัสM ฐาเน้สM อค�คL ทติ�วา ภMญฺ�ชามฺ�,  อ�โติ จั เมฺ มฺช�เฌ ภ�น้�ท�ติ�วา เอโกว ภติ�ติโกฏฺ�ฐาโส ภMติ�โติ,  
เอโก ภติ�ติโกฏฺ�ฐาโส อวส�ฏฺ�โฐ,  ปฏิ�ค�คณ์�หาติM เมฺ อ�ทL ภติ�ติL -อ�ติ�.

[พฺราหมณฺDเล9:อุมใสูพฺระดำร;สูขอุงฺพฺระศาสูดา]

สติ�ถา “น้ เมฺ ติว อMจั�ฉ�ฏฺ�ฐภติ�เติน้ อติ�โถ -อ�ติ� อวติ�วา “พ�ราห�มฺณ์ อค�คLปW มฺย�หเมฺว อน้Mจั�ฉว�กL,  มฺช�เฌ ภ�น้�ท�ติ�วา ภMติ�ติภติ�ติLปW,  
จัร�มฺกภติ�ติปWณ์�โฑปW มฺย�หเมฺว อน้Mจั�ฉว�โก,  มฺยL ห� พ�ราห�มฺณ์ ปรทติ�ติHปช�ว�โน้ เปติสท�สา -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ยทค�คโติ มฺช�ฌโติ เสสโติ วา
ปWณ์�ฑL ลีเภถ ปรทติ�ติHปช�ว�.
น้าลีL ถMติML น้าปW น้�ปจั�จัข้าท�
ติL วาปW ธ�รา มฺMน้� เวทยน้�ติ� -อ�ติ�.

พ�ราห�มฺโณ์ ติL สMติ�วา ว ปสน้�น้จั�ติ�โติ หMติ�วา 
“อโห อจั�ฉร�ยL,  ท�ปสามฺ�โก น้ามฺ ราชปMติ�โติ “น้ เมฺ ติว อMจั�ฉ�ฏฺ�ฐภติ�เติน้ อติ�โถติ� อวติ�วา เอวL วก�ข้ติ� -อ�ติ�  
ท�วาเร ฐ�ติโกว สติ�ถารL ปญฺ�หL ปMจั�ฉ� “โภ โคติมฺ ติMมฺ�เห อติ�ติโน้ สาวเก ‘ภ�ก�ข้Hติ� วทถ,  ก�ติ�ติาวติา ภ�ก�ข้M น้ามฺ โหติ� -อ�ติ�.

[คฺนผู้�BไมHกำหน;ดไมHต�ดในนามร�ปิชี9:อุวHาภ�กษ�]

สติ�ถา “กถLรHปา น้M โข้ อ�มฺส�ส ธมฺ�มฺเทสน้า สป�ปายา -อ�ติ� อMปธาเรน้�โติ 
“อ�เมฺ เท�วปW ชน้า กส�สปพMท�ธกาเลี ‘น้ามฺรHปน้�ติ� วทน้�ติาน้L กถL สMณ์]สM,  น้ามฺรHปs อว�ส�สช�ช�ติ�วาว เน้สL ธมฺ�มฺL เทเสติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�,  
“พ�ราห�มฺณ์ น้ามฺรHเป อรช�ชน้�โติ อสช�ชน้�โติ ภ�ก�ข้M น้ามฺ โหติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“สพ�พโส น้ามฺรHปส�มฺ] ยส�ส น้ติ�ถ� มฺมฺาย�ติL,
อสติา จั น้ โสจัติ�, ส เว ‘ภ�ก�ข้Hติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ สพ�พโส -อ�ติ�: สพ�พส�มฺ] “เวทน้าท�น้L จัติMน้�น้L รHปก�ข้น้�ธส�ส จั -อ�ติ� ปญฺ�จัน้�น้L ข้น้�ธาน้L วเสน้ ปวติ�เติ น้ามฺรHเป.

มฺมฺาย�ติL -อ�ติ�: ยส�ส “อหL -อ�ติ� วา “มฺมฺL -อ�ติ� วา คาโห น้ติ�ถ�.

อสติา จั น้ โสจัติ� -อ�ติ�: ติส�มฺ] น้ามฺรHเป ข้ยวยL ปติ�เติ,  “มฺมฺ รHปs ข้�ณ์L ฯเปฯ มฺมฺ ว�ญฺ�ญ่าณ์L ข้�ณ์L -อ�ติ� น้ โสจัติ� น้ ว�หญฺ�ญ่ติ� 
“ข้ยวยธมฺ�มฺเมฺว๑ ข้�ณ์L -อ�ติ� ปส�สติ�.

๑ ส�. ยM. ข้ยวยธมฺ�มฺL เมฺ. มฺ. ข้ยวยธมฺ�มฺL เมฺ ข้�ณ์L -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๖ • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

ส เว -อ�ติ�: โส เอวรHโป ว�ช�ชมฺาเน้ปW น้ามฺรHเป มฺมฺาย�ติรห�โติ อสติาปW เติน้ อโสจัน้�โติ “ภ�ก�ข้M -อ�ติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ อMโภปW ชายปติ�กา อน้าคามฺ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห]สM.  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

ปญฺ�จัค�คทายกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๗ • ๗.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • ๗.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๗.  สูม�พฺห�ลภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“เมฺติ�ติาว�หาร� -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สมฺ�พหMเลี ภ�ก�ข้H อารพ�ภ กเถส�.

[ปิระว;ต�พฺระโสูณฺก�ฏ�ก;ณฺณฺะ]

| เอกส�มฺ] ห� สมฺเย อายส�มฺน้�เติ มฺหากจั�จัาเน้ อวน้�ติ�ชน้ปเทสM๑ กMรรฆ่รL น้�ส�สาย ปวติ�เติ ปพ�พเติ ว�หรน้�เติ,  
โสโณ์ น้ามฺ กMฏิ�กณ์�โณ์ อMปาสโก เถรส�ส ธมฺ�มฺกถาย ปส�ท�ติ�วา เถรส�ส สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติMกาโมฺ 
เถเรน้ “ทMก�กรL โข้ โสณ์ ยาวช�วL เอกภติ�ติL เอกเสย�ยL พ�รห�มฺจัร�ยL -อ�ติ� วติ�วา เท�ว วาเร ปฏิ�ก�ข้�ติ�โติปW 
ปพ�พช�ชาย อติ�ว�ย อMส�สาหชาโติ 
ติติ�ยวาเร เถรL ยาจั�ติ�วา ปพ�พช�ติ�วา อป�ปภ�ก�ข้Mกติ�ติา ทก�ข้�ณ์าปถส�ส ติ�ณ์�ณ์L วส�สาน้L อจั�จัเยน้ ลีท�ธHปสมฺ�ปโท 
สติ�ถารL สมฺ�มฺMข้า ทฏฺ�ฐุMกาโมฺ หMติ�วา อMปช�ฌายL อาปMจั�ฉ�ติ�วา เติน้ ท�น้�น้L สาสน้L คเหติ�วา  อน้MปMพ�เพน้ เชติวน้L คน้�ติ�วา 
สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา กติป�ปฏิ�สน้�ถาโร 
สติ�ถารา เอกคน้�ธกMฏิ�ยLเยว อน้Mญฺ�ญ่าติเสน้าสโน้  พหMเทว รติ�ติ] อช�โฌกาเส ว�ติ�น้าเมฺติ�วา รติ�ติ�ภาเค คน้�ธกMฏิ] ปว�ส�ติ�วา 
อติ�ติโน้ ปติ�ติเสน้าสเน้ ติL รติ�ติ�ภาคL ว�ติ�น้าเมฺติ�วา  
ปจั�จัHสสมฺเย สติ�ถารา อช�ฌ�ฏฺ�โฐ โสฬส อฏฺ�ฐกวค�ค�กาน้� สพ�พาเน้ว สเรน้ อภณ์�.  |

อถส�ส ภควา สรภญฺ�ญ่ปร�โยสาเน้ อพ�ภาน้Mโมฺทน้�โติ “สาธM สาธM ภ�ก�ข้M -อ�ติ� สาธMการL อทาส�.

สติ�ถารา ท�น้�น้L สาธMการL สMติ�วา ภMมฺ�มฺฏฺ�ฐกเทวน้าคสMปณ์�ณ์า -อ�ติ� เอวL ยาว พ�รห�มฺโลีกา เอกสาธMการเมฺว อโหส�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ เชติวน้โติ ว�สโยชน้สติมฺติ�ถเก กMรรฆ่รน้คเร 
เถรส�ส มฺาติM มฺหาอMปาส�กาย เคเห อธ�วติ�ถา เทวติาปW มฺหน้�เติน้ สท�เทน้ สาธMการL อทาส�.

อถ น้L มฺหาอMปาส�กา อาห “โก เอส สาธMการL เทติ� -อ�ติ�.

“อหL ภค�น้� -อ�ติ�.

“โกส� ติ�วL -อ�ติ�.

“ติว เคเห อธ�วติ�ถา เทวติา -อ�ติ�.

“ติ�วL อ�โติ ปMพ�เพ มฺย�หL สาธMการL อทติ�วา อช�ช กส�มฺา เทส� -อ�ติ�.

“น้าหL ติMย�หL สาธMการL ทมฺ�มฺ� -อ�ติ�.

“อถ กส�ส เติ สาธMกาโร ท�น้�โน้ -อ�ติ�.

“ติว ปMติ�ติส�ส กMฏิ�กณ์�ณ์โสณ์ติ�เถรส�ส -อ�ติ�.

“ก] เมฺ ปMติ�เติน้ กติL -อ�ติ�.

๑ ส�. ยM. อวน้�ติ�ชน้ปเท.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๘ • ๗.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • [ประว�ติ�พระโสณ์กMฏิ�ก�ณ์ณ์ะ]

“ปMติ�โติ เติ อช�ช สติ�ถารา สท�ธ] เอกคน้�ธกMฏิ�ยL วส�ติ�วา สติ�ถM ธมฺ�มฺL เทเสส�,  สติ�ถา ติว ปMติ�ติส�ส ธมฺ�มฺL สMติ�วา ปสน้�โน้ สาธMการมฺทาส�, 
เติน้ส�ส มฺยาปW สาธMกาโร ท�น้�โน้,  
สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�ธส�ส ห� สาธMการL สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา ภMมฺ�มฺฏฺ�ฐกเทเว อาท] กติ�วา ยาว พ�รห�มฺโลีกา เอกสาธMการเมฺว ชาติL -อ�ติ�.

“ก] ปน้ สามฺ� มฺมฺ ปMติ�เติน้ สติ�ถM ธมฺ�โมฺ กถ�โติ๑,  สติ�ถารา มฺมฺ ปMติ�ติส�ส กถ�โติ -อ�ติ�.

“ติว ปMติ�เติน้ สติ�ถM กถ�โติ -อ�ติ�.

เอวL เทวติาย กเถน้�ติ�ยา,  อMปาส�กาย ปญฺ�จัวณ์�ณ์า ปyติ� อMป�ปช�ช�ติ�วา สกลีสร�รL ผร�.

อถส�สา เอติทโหส� “สเจั เมฺ ปMติ�โติ สติ�ถารา สท�ธ] เอกคน้�ธกMฏิ�ยL วส�ติ�วา สติ�ถM ธมฺ�มฺL กเถติML อสก�ข้�,  มฺย�หLปW กเถติML สก�ข้�ส�สติ�เยว,  
ปMติ�ติส�ส อาคติกาเลี ธมฺ�มฺส�สวน้L กาเรติ�วา ธมฺ�มฺกถL สMณ์�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

[พฺระโสูณฺะท�ลขอุพฺร ๕ ปิระการกะพฺระศาสูดา]

| โสณ์ติ�เถโรปW โข้,  สติ�ถารา สาธMกาเร ท�น้�เน้,  “อยL อMปช�ฌาเยน้ ท�น้�น้L สาสน้L อาโรเจัติML กาโลี -อ�ติ� 
ภควน้�ติL ปจั�จัน้�ติ�เมฺสM ชน้ปเทสM ว�น้ยธรปญฺ�จัเมฺน้ คเณ์น้ อMปสมฺ�ปทL อาท] กติ�วา ปญฺ�จั วเร ยาจั�ติ�วา๒ 
กติ�ปาหL สติ�ถM สน้�ติ�เกเยว วส�ติ�วา “อMปช�ฌายL ปส�ส�ส�สามฺ� -อ�ติ� สติ�ถารL อาปMจั�ฉ�ติ�วา 
เชติวน้า น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา อน้MปMพ�เพน้ อMปช�ฌายส�ส สน้�ติ�กL อคมฺาส�.  |

เถโร ปMน้ท�วเส ติL อาทาย ปWณ์�ฑาย จัรน้�โติ มฺาติM อMปาส�กาย เคหท�วารL อคมฺาส�.

สาปW ปMติ�ติL ท�ส�วา ติMฏฺ�ฐมฺาน้สา วน้�ท�ติ�วา สก�กจั�จัL ปร�ว�ส�ติ�วา ปMจั�ฉ� 
“สจั�จัL ก�ร ติ�วL ติาติ สติ�ถารา สท�ธ] เอกคน้�ธกMฏิ�ยL วส�ติ�วา สติ�ถM ธมฺ�มฺกถL กเถส� -อ�ติ�.

“อMปาส�เก ติMย�หL เกน้�ทL กถ�ติL -อ�ติ�.

“ติาติ อ�มฺส�มฺ] เคเห อธ�วติ�ถา เทวติา มฺหน้�เติน้ สท�เทน้ สาธMการL ทติ�วา,  มฺยา ‘โก เอโสติ� วMติ�เติ,  “อหน้�ติ� วติ�วา เอวเมฺว กเถส�.  
ติL สMติ�วา มฺย�หL เอติทโหส� ‘สเจั เมฺ ปMติ�โติ สติ�ถM ธมฺ�มฺกถL กเถส�,  มฺย�หLปW กเถติML สก�ข้�ส�สติ� -อ�ติ�.

อถ น้L อาห “ติาติ ยโติ ติยา สติ�ถM สมฺ�มฺMข้า ธมฺ�โมฺ กถ�โติ,  มฺย�หLปW กเถติML สก�ข้�ส�สส�เอว,  
อสMกท�วเส น้ามฺ ธมฺ�มฺส�สวน้L กาเรติ�วา ติว ธมฺ�มฺL สMณ์�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

โส อธ�วาเสส�.

อMปาส�กา “ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ส�ส ทาน้L ทติ�วา ปHชL กติ�วา ปMติ�ติส�ส เมฺ ธมฺ�มฺกถL สMณ์�ส�สามฺ� -อ�ติ� 
เอกเมฺว ทาส] เคหรก�ข้�กL ฐเปติ�วา  สพ�พL ปร�ชน้L อาทาย 
อน้�โติน้คเร ธมฺ�มฺส�สวน้ติ�ถาย การ�เติ มฺณ์�ฑเป อลีง�กติธมฺ�มฺาสน้L อภ�รMย�ห ธมฺ�มฺL เทเสน้�ติส�ส ปMติ�ติส�ส ธมฺ�มฺกถL โสติML อคมฺาส�.

๑ เอติ�ถน้�ติเร อMทาหMสท�เทน้ ภว�ติพ�พL.
๒ ว�. มฺหาวค�ค. ๕/๓๔.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๕๙ • ๗.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM. • [พวกโจัรเข้#าปลี#น้เร*อน้มฺหาอMบาส�กา]

[พฺวกโจฺรเขBาปิลBนเร9อุนมหาอุ�บาสู�กา]

ติส�มฺ] ปน้ กาเลี น้วสติา โจัรา ติส�สา อMปาส�กาย เคเห โอติารL โอโลีเกน้�ติา ว�จัรน้�ติ�.

ติส�สา ปน้ เคหL สติ�ติห� ปากาเรห� ปร�ก�ข้�ติ�ติL สติ�ติท�วารโกฏฺ�ฐกยMติ�ติL  

ติติ�ถ ติติ�ถ เติสM เติสM ฐาเน้สM จัณ์�เฑ สMน้เข้ พน้�ธ�ติ�วา ฐปย]สM;

อน้�โติเคหจั�ฉทน้ส�ส อMทกปาติฏฺ�ฐาเน้ ปน้ ปร�ข้L ข้น้�ติ�วา ติ�ปMน้า ปHรย]สM,  

ติL ท�วา อาติเปน้ ว�ลี�น้L ปก�กMฏฺ�ฐ�ติL๑ ว�ย ติ�ฏฺ�ฐติ�,  รติ�ติ] ถ�น้L กก�ข้ฬํs หMติ�วา ติ�ฏฺ�ฐติ�,  

ติส�สาน้น้�ติรา มฺหน้�ติาน้� อยส�ง�ฆ่าฏิกาน้� น้�รน้�ติรL ภHมฺ�ยL โอทห]สM.

อ�ติ� อ�มฺญฺ�จั รก�ข้L อMปาส�กาย จั อน้�โติเคเห ฐ�ติภาวL ปฏิ�จั�จั เติ โจัรา โอกาสL อลีภน้�ติา  
ติLท�วสL ติส�สาคติภาวL ญ่ติ�วา  อMมฺ�มฺง�คL ภ�น้�ท�ติ�วา  
ติ�ปMปร�ข้าย จั อยส�ง�ฆ่าฏิกาน้ญฺ�จั เหฏฺ�ฐาภาเคเน้ว เคหL ปว�ส�ติ�วา  โจัรเชฏฺ�ฐกL ติส�สา สน้�ติ�กL ปห�ณ์]สM 
“สเจั สา อมฺ�หากL อ�ธ ปว�ฏฺ�ฐภาวL สMติ�วา น้�วติ�ติ�ติ�วา เคหาภ�มฺMข้�๒ อาคจั�ฉติ�,  อส�น้า น้L ปหร�ติ�วา มฺาเรถ -อ�ติ�.

โส คน้�ติ�วา ติส�สา สน้�ติ�เก อฏฺ�ฐาส�.

โจัราปW อน้�โติเคเห ท�ปs ชาเลีติ�วา กหาปณ์คพ�ภท�วารL ว�วร]สM.

สา ทาส� โจัเร ท�ส�วา อMปาส�กาย สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “อย�เย พหH โจัรา เคหL ปว�ส�ติ�วา กหาปณ์คพ�ภท�วารL ว�วร]สM -อ�ติ� อาโรเจัส�.

“โจัรา อติ�ติน้า ท�ฏฺ�ฐกหาปเณ์ หรน้�ติM,  อหL มฺมฺ ปMติ�ติส�ส ธมฺ�มฺกถL สMณ์ามฺ�,  มฺา เมฺ ธมฺ�มฺส�ส อน้�ติรายL กร�,  เคหL คจั�ฉ -อ�ติ�.๓

โจัราปW กหาปณ์คพ�ภL ติMจั�ฉL กติ�วา รชติคพ�ภL ว�วร]สM.

สา ปMน้ปW อาคน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

อMปาส�กา “โจัรา อติ�ติน้า อ�จั�ฉ�ติL หรน้�ติM,  มฺา เมฺ อน้�ติรายL กร� -อ�ติ� ปMน้ ติL ปห�ณ์�.

โจัรา รชติคพ�ภLปW ติMจั�ฉL กติ�วา สMวณ์�ณ์คพ�ภL ว�วร]สM.

สา ปMน้ปW คน้�ติ�วา อMปาส�กาย ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

อถ น้L อMปาส�กา อามฺน้�เติติ�วา  “[โภติ�] เช ติ�วL อเน้กวารL มฺมฺ สน้�ติ�กL อาคน้�ติ�วา 
‘โจัรา ยถารMจั�ติL หรน้�ติM,  อหL มฺมฺ ปMติ�ติส�ส ธมฺ�มฺกถL สMณ์ามฺ�,  มฺา เมฺ อน้�ติรายL กร�ติ� มฺยา วMติ�ติาปW  
มฺมฺ กถL อน้าทย�ติ�วา ปMน้ป�ปMน้L อาคจั�ฉส�เยว,  สเจั อ�ทาน้� อาคจั�ฉ�ส�สส�,  ชาน้�ส�สามฺ� เติ กติ�ติพ�พL,  เคหเมฺว คจั�ฉ -อ�ติ� ปห�ณ์�.

๑ ส�. ยM. ปก�กฏฺ�ฐ�ติL.
๒ เคหาภ�มฺMข้�น้� -อ�ติ�ปW ปาโฐ.
๓ เอติ�ถน้�ติเร ปห�ณ์� -อ�ติ� อติ�ถ�.
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[ธรรมยHอุมร;กษาผู้�Bปิระพฺฤต�ธรรม]

โจัรเชฏฺ�ฐโก ติส�สา กถL สMติ�วา “เอวรHปาย อ�ติ�ถ�ยา สน้�ติกL หรน้�ติาน้L อสน้� ปติ�ติ�วา มฺติ�ถกL ภ�น้�เทย�ย -อ�ติ� 
โจัราน้L สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “ส�ฆ่L อMปาส�กาย สน้�ติกL ปฏิ�ปากติ�กL กโรถ -อ�ติ� อาห.

เติ กหาปเณ์ห� กหาปณ์คพ�ภL รชติสMวณ์�เณ์ห� รชติสMวณ์�ณ์คพ�เภ ปHรย]สM.

ธมฺ�มฺติา ก�เรสา: ยL ธมฺ�โมฺ ธมฺ�มฺจัาร�น้L รก�ข้ติ�,  เติเน้วาห

“ธมฺ�โมฺ หเว รก�ข้ติ� ธมฺ�มฺจัาร],
ธมฺ�โมฺ สMจั�ณ์�โณ์ สMข้มฺาวหาติ�,
เอสาน้�สLโส ธมฺ�เมฺ สMจั�ณ์�เณ์:
น้ ทMค�คติ] คจั�ฉติ� ธมฺ�มฺจัาร� -อ�ติ�.

โจัรา คน้�ติ�วา ธมฺ�มฺส�สวน้ฏฺ�ฐาเน้ อฏฺ�ฐLสM.

เถโรปW ธมฺ�มฺL กเถติ�วา,  ว�ภาติาย รติ�ติ�ยา,  อาสน้า โอติร�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ โจัรเชฏฺ�ฐโก อMปาส�กาย ปาทมฺHเลี น้�ปช�ช�ติ�วา “ข้มฺาห� เมฺ อย�เย -อ�ติ� อาห.

“ก] อ�ทL ติาติ -อ�ติ�.

“อหL ติMมฺ�เหสM อาฆ่าติL กติ�วา ติMมฺ�เห มฺาเรติMกาโมฺ อฏฺ�ฐาส] -อ�ติ�.

“เติน้ห� ติาติ ข้มฺามฺ� -อ�ติ�.

[พฺวกโจฺรเล9:อุมใสู ขอุบวชีกะพฺระโสูณฺะ]

เสสโจัราปW ติเถว กติ�วา,  “ติาติา ข้มฺามฺ� -อ�ติ� วMติ�เติ,  
อาหLสM “อย�เย สเจั โน้ ข้มฺถ,  ปMติ�ติส�ส โว สน้�ติ�เก อมฺ�หากL ปพ�พช�ชL ทาเปถ -อ�ติ�.

สา ปMติ�ติL วน้�ท�ติ�วา อาห “ติาติ อ�เมฺ โจัรา มฺมฺ คMเณ์สM ติMมฺ�หากญฺ�จั ธมฺ�มฺกถาย ปสน้�น้า ปพ�พช�ชL ยาจัน้�ติ�,  ปพ�พาเชถ เน้ -อ�ติ�.

เถโร “สาธM -อ�ติ� วติ�วา เติห� น้�วติ�ถวติ�ถาน้L ทสาน้� ฉ�น้�ทาเปติ�วา ติมฺ�พมฺติ�ติ�กาย รชาเปติ�วา เติ ปพ�พาเชติ�วา ส�เลีสM ปติ�ฏฺ�ฐาเปส�.

อMปสมฺ�ปน้�น้กาเลีปW เน้สL เอเกกส�ส สติส�ส ว�สML ว�สML กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้มฺทาส�.

เติ น้วสติา ภ�ก�ข้H ว�สML ว�สML น้ว กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้าน้� คเหติ�วา เอกL ปพ�พติL อภ�รMย�ห ติส�ส ติส�ส รMก�ข้ส�ส ฉายาย น้�ส�ท�ติ�วา สมฺณ์ธมฺ�มฺL กร]สM.

สติ�ถา ว�สโยชน้สติมฺติ�ถเก เชติวน้มฺหาว�หาเร น้�ส�น้�โน้ว เติ ภ�ก�ข้H โอโลีเกติ�วา เติสL จัร�ยาวเสน้ ธมฺ�มฺเทสน้L ววฏฺ�ฐเปติ�วา 
โอภาสL ผร�ติ�วา สมฺ�มฺMเข้ น้�ส�ท�ติ�วา กเถน้�โติ ว�ย อ�มฺา คาถา อภาส�.

“เมฺติ�ติาว�หาร� โย ภ�ก�ข้M ปสน้�โน้ พMท�ธสาสเน้,
อธ�คจั�เฉ ปทL สน้�ติL สง�ข้ารHปสมฺL สMข้L.
ส�ญฺ�จั ภ�ก�ข้M อ�มฺL น้าวL, ส�ติ�ติา เติ ลีหMเมฺส�สติ�;
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เฉติ�วา ราคญฺ�จั โทสญฺ�จั ติโติ น้�พ�พาน้เมฺห�ส�.
ปญฺ�จั ฉ�น้�เท ปญฺ�จั ชเห ปญฺ�จั จัMติ�ติร� ภาวเย,
ปญฺ�จัสง�คาติ�โค ภ�ก�ข้M ‘โอฆ่ติ�ณ์�โณ์ติ� วMจั�จัติ�.

ฌาย ภ�ก�ข้M มฺา จั ปมฺาโท,
มฺา เติ กามฺคMเณ์ ภมฺส�สM จั�ติ�ติL,
มฺา โลีหคMฬํs ค�ลี� ปมฺติ�โติ,
มฺา กน้�ท� ‘ทMก�ข้มฺ�ทน้�ติ� ทย�หมฺาโน้.

น้ติ�ถ� ฌาน้L อปญฺ�ญ่ส�ส, น้ติ�ถ� ปญฺ�ญ่า อฌาย�โน้,
ยมฺ�ห� ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จั, ส เว น้�พ�พาน้สน้�ติ�เก.
สMญฺ�ญ่าคารL ปว�ฏฺ�ฐส�ส สน้�ติจั�ติ�ติส�ส ภ�ก�ข้Mโน้
อมฺาน้Mส� รติ� โหติ� สมฺ�มฺา ธมฺ�มฺL ว�ปส�สโติ.
ยโติ ยโติ สมฺ�มฺสติ� ข้น้�ธาน้L อMทยพ�พยL,
ลีภติ� ปyติ�ปาโมฺช�ชL อมฺติน้�ติL ว�ชาน้ติL.
ติติ�รายมฺาท� ภวติ� อ�ธ ปญฺ�ญ่ส�ส ภ�ก�ข้Mโน้;
อ�น้�ท�ร�ยคMติ�ติ� สน้�ติMฏฺ�ฐ� ปาฏิ�โมฺก�เข้ จั สLวโร.
มฺ�ติ�เติ ภชส�สM กลี�ยาเณ์ สMท�ธาช�เว อติน้�ท�เติ,
ปฏิ�สน้�ถารวMติ�ยส�ส อาจัารกMสโลี ส�ยา;
ติโติ ปาโมฺช�ชพหMโลี ทMก�ข้ส�สน้�ติL กร�ส�สส� -อ�ติ�.๑

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “เมฺติ�ติาว�หาร� -อ�ติ�: 
เมฺติ�ติากมฺ�มฺฏฺ�ฐาเน้ กมฺ�มฺL กโรน้�โติปW  เมฺติ�ติาวเสน้ ติ�กจัติMก�กช�ฌาน้L น้�พ�พติ�เติติ�วา ฐ�โติปW เมฺติ�ติาว�หาร�เยว น้ามฺ.

ปสน้�โน้ -อ�ติ�: โย ปน้ พMท�ธสาสเน้ ปสน้�โน้ โหติ�,  “ปสาทL โรเปติ�เยว -อ�ติ� อติ�โถ.

ปทL สน้�ติL -อ�ติ�: น้�พ�พาน้ส�เสติL น้ามฺL.

เอวรHโป ห� ภ�ก�ข้M สน้�ติ�โกฏฺ�ฐาสL สพ�พสง�ข้าราน้L อMปสน้�ติติาย สง�ข้ารHปสมฺL ปรมฺสMข้ติาย “สMข้L -อ�ติ� ลีท�ธน้ามฺL น้�พ�พาน้L อธ�คจั�ฉติ�,  
“ว�น้�ทติ�เยว -อ�ติ� อติ�โถ.

ส�ญฺ�จั ภ�ก�ข้M อ�มฺL น้าวL -อ�ติ�: ภ�ก�ข้M อ�มฺL อติ�ติภาวสง�ข้าติL น้าวL มฺ�จั�ฉาว�ติก�กอMทกL ส�ญฺ�จั�ติ�วา ฉฑ�เฑน้�โติ ส�ญฺ�จั.

ส�ติ�ติา เติ ลีหMเมฺส�สติ� -อ�ติ�:  ยถา ห� มฺหาสมฺMท�เท อMทกส�เสว ภร�ติา น้าวา 
ฉ�ท�ทาน้� ปWทห�ติ�วา อMทกส�ส ส�ติ�ติติาย ส�ติ�ติา สลี�ลีหMกา หMติ�วา  มฺหาสมฺMท�เท อโน้ส�ท�ติ�วา ส�ฆ่L สMปฏฺ�ฏิน้L คจั�ฉติ�,  
เอวL ติวาปW อยL มฺ�จั�ฉาว�ติก�กอMทกภร�ติา อติ�ติภาวน้าวา 

๑ อ�มฺา คาถา เอกส�เสว กถ�ติา ข้ายติ�,  วติ�ถMมฺ�ห� ปน้ สมฺ�พหMเลี ภ�ก�ข้H อารพ�ภ กเถส� -อ�ติ� วMติ�ติL.
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จัก�ข้Mท�วาราท�น้� ฉ�ท�ทาน้� สLวเรน้ ปWทห�ติ�วา อMป�ปน้�น้ส�ส มฺ�จั�ฉาว�ติก�กอMทกส�ส ส�ติ�ติติาย ส�ติ�ติา สลี�ลีหMกา  
สLสารวฏฺ�เฏิ อโน้ส�ท�ติ�วา ส�ฆ่L น้�พ�พาน้L คมฺ�ส�สติ�.

เฉติ�วา -อ�ติ�: ราคโทสพน้�ธน้าน้� ฉ�น้�ท,  เอติาน้� ฉ�น้�ท�ติ�วา อรหติ�ติL ปติ�โติ,  “ติโติ อปรภาเค อน้Mปาท�เสสL น้�พ�พาน้เมฺห�ส� -อ�ติ� อติ�โถ.

ปญฺ�จั ฉ�น้�เท -อ�ติ�: 
เหฏฺ�ฐาอปายสมฺ�ปาปกาน้� ปญฺ�โจัรมฺ�ภาค�ยสญฺ�โญ่ชน้าน้� ปาเท พท�ธรช�ชML ปMร�โส สติ�เถน้ ว�ย เหฏฺ�ฐามฺค�คติ�ติเยน้ ฉ�น้�เทย�ย.

ปญฺ�จั ชเห -อ�ติ�: อMปร�เทวโลีกสมฺ�ปาปกาน้� ปญฺ�จัMท�ธมฺ�ภาค�ยสญฺ�โญ่ชน้าน้� 
ปMร�โส ค�วาย พท�ธรช�ชMกL๑ อรหติ�ติมฺค�เคน้ ชเหย�ย ปชเหย�ย,  “ฉ�น้�เทย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

ปญฺ�จั จัMติ�ติร� ภาวเย -อ�ติ�: อMท�ธมฺ�ภาค�ยสญฺ�โญ่ชน้าน้L ปหาน้ติ�ถาย สท�ธาท�น้� ปญฺ�จั�น้�ท�ร�ยาน้� อMติ�ติร] ภาเวย�ย.

ปญฺ�จัสง�คาติ�โค -อ�ติ�:  เอวL สน้�เติ ปญฺ�จัน้�น้L ราคโทสโมฺหมฺาน้ท�ฏฺ�ฐ�สง�คาน้L อติ�ก�กมฺเน้น้ ปญฺ�จัสง�คาติ�โค ภ�ก�ข้M 
“โอฆ่ติ�ณ์�โณ์ -อ�ติ� วMจั�จัติ�,  “จัติ�ติาโร โอเฆ่ ติ�ณ์�โณ์เอว -อ�ติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

ฌาย ภ�ก�ข้M -อ�ติ�: ภ�ก�ข้M ติ�วL ท�ว�น้�น้L ฌาน้าน้L วเสน้ ฌาย เจัว กายกมฺ�มฺาท�สM จั อป�ปมฺติ�ติว�หาร�ติาย มฺา ปมฺช�ช�.

ภมฺส�สM -อ�ติ�: ปญฺ�จัว�เธ จั เติ กามฺคMเณ์ จั�ติ�ติL มฺา ภมฺติM.

มฺา โลีหคMฬํs -อ�ติ�: สติ�โวส�สค�คลีก�ข้เณ์น้ ห� ปมฺาเทน้ ปมฺติ�ติา น้�รเย ติติ�ติL โลีหคMฬํs ค�ลีน้�ติ�,  
เติน้ ติL วทามฺ�: มฺา ปมฺติ�โติ หMติ�วา โลีหคMฬํs ค�ลี�.  มฺา น้�รเย ทย�หมฺาโน้ ‘ทMก�ข้มฺ�ทL ทMก�ข้มฺ�ทL -อ�ติ� กน้�ท� -อ�ติ� อติ�โถ.

น้ติ�ถ� ฌาน้L -อ�ติ�: ฌาน้Mป�ปาท�กาย วายามฺป�ปญฺ�ญ่าย อป�ปญฺ�ญ่ส�ส ฌาน้L น้ามฺ น้ติ�ถ�.

น้ติ�ถ� ปญฺ�ญ่า -อ�ติ�: อช�ฌายน้�ติส�ส จั ‘สมฺาห�โติ ภ�ก�ข้M ยถาภHติL ชาน้าติ� ปส�สติ� -อ�ติ� วMติ�ติลีก�ข้ณ์า ปญฺ�ญ่า น้ติ�ถ�.

ยมฺ�ห� ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จั -อ�ติ�: ยมฺ�ห� ปMค�คลีมฺ�ห� อ�ทL อMภยLปW อติ�ถ�,  โส น้�พ�พาน้ส�เสว สน้�ติ�เก ฐ�โติเยว -อ�ติ� อติ�โถ.

สMญฺ�ญ่าคารL ปว�ฏฺ�ฐส�ส -อ�ติ�: ก�ส�มฺ�ญฺ�จั�เทว ว�ว�ติ�โติกาเส กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L อว�ชห�ติ�วา กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้มฺน้ส�กาเรน้ น้�ส�น้�น้ส�ส.  

สน้�ติจั�ติ�ติส�ส -อ�ติ�: น้�พ�พMติจั�ติ�ติส�ส.

สมฺ�มฺ -อ�ติ�: เหติMน้า การเณ์น้ ธมฺ�มฺL ว�ปส�สน้�ติส�ส ว�ปส�สน้าสง�ข้าติา อมฺาน้Mส� รติ� อฏฺ�ฐสมฺาปติ�ติ�สง�ข้าติา ท�พ�พาปW รติ� โหติ�,  
“อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

ยโติ ยโติ สมฺ�มฺสติ� -อ�ติ�: อฏฺ�ฐติ�ติ]สาย อารมฺ�มฺเณ์สM กมฺ�มฺL กโรน้�โติ 
เยน้ เยน้ากาเรน้,  ปMเรภติ�ติาท�สM วา กาเลีสM ยส�มฺ] ยส�มฺ] อติ�ติน้า อภ�รMจั�เติ กาเลี,  อภ�รMจั�เติ วา กมฺ�มฺฏฺ�ฐาเน้ กมฺ�มฺL กโรน้�โติ สมฺ�มฺสติ�.

อMทยพ�พยL -อ�ติ�: ปญฺ�จัน้�น้L ข้น้�ธาน้L ปญฺ�จัว�สติ�ยา ลีก�ข้เณ์ห� อMทยL ปญฺ�จัว�สติ�ยาเอว จั ลีก�ข้เณ์ห� วยL.

ปyติ�ปาโมฺช�ชL -อ�ติ�: เอวL ข้น้�ธาน้L อMทยพ�พยL สมฺ�มฺสน้�โติ ธมฺ�มฺปyติ] ธมฺ�มฺปาโมฺช�ชญฺ�จั ลีภติ�.

๑ ส�. ยM. เอติ�ถน้�ติเร ว�ย -อ�ติ� อติ�ถ�



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๖๓ • ๗.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

อมฺติL -อ�ติ�: ติL,  สป�ปจั�จัเย น้ามฺรHเป ปากเฏิ หMติ�วา อMปฏฺ�ฐหน้�เติ,  
อMป�ปน้�น้L ปyติ�ปาโมฺช�ชL อมฺติมฺหาน้�พ�พาน้สมฺ�ปาปกติ�ติา ว�ชาน้ติL ปณ์�ฑ�ติาน้L อมฺติเมฺว -อ�ติ� อติ�โถ.

ติติ�รายมฺาท� ภวติ� -อ�ติ�: ติติ�ถ อยL อาท�  อ�ทL ปMพ�พฏฺ�ฐาน้L โหติ�.

อ�ธ ปญฺ�ญ่ส�ส -อ�ติ�: อ�มฺส�มฺ] สาสเน้ ปณ์�ฑ�ติภ�ก�ข้Mโน้.  อ�ทาน้� ติL “อาท� -อ�ติ� วMติ�ติL ปMพ�พฏฺ�ฐาน้L ทส�เสน้�โติ อ�น้�ท�ร�ยคMติ�ติ� -อ�ติ�อาท�มฺาห.

จัติMปาร�สMท�ธ�ส�ลีL ห� ปMพ�พฏฺ�ฐาน้L น้ามฺ.

ติติ�ถ อ�น้�ท�ร�ยคMติ�ติ� -อ�ติ� อ�น้�ท�ร�ยสLวโร.

สน้�ติMฏฺ�ฐ� -อ�ติ�: จัติMปจั�จัยสน้�โติโส.

เติน้ อาช�วปาร�สMท�ธ� เจัว ปจั�จัยสน้�น้�ส�ส�ติญฺ�จั ส�ลีL กถ�ติL.

ปาฏิ�โมฺก�เข้ -อ�ติ�: ปาฏิ�โมฺก�ข้สง�ข้าเติ เชฏฺ�ฐกส�เลี ปาร�ปHร�การ�ติา กถ�ติา.

มฺ�ติ�เติ ภชส�สM กลี�ยาเณ์ -อ�ติ�: ว�ส�สฏฺ�ฐกมฺ�มฺน้�เติ อป�ปฏิ�รHปสหาเย วช�เชติ�วา 
สารช�ว�ติติาย สMท�ธาช�เว ชง�ฆ่พลีL น้�ส�สาย ช�ว�ติกป�ปน้าย อกMส�เติ กลี�ยาณ์มฺ�ติ�เติ ภชส�สM เสวส�สM -อ�ติ� อติ�โถ.

ปฏิ�สน้�ถารวMติ�ยส�ส -อ�ติ�: อามฺ�สปฏิ�สน้�ถาเรน้ จั ธมฺ�มฺปฏิ�สน้�ถาเรน้ จั สมฺ�ปน้�น้วMติ�ติ�ติาย ปฏิ�สน้�ถารวMติ�ติ� อส�ส,  
“ปฏิ�สน้�ถารการโก ภเวย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

อาจัารกMสโลี -อ�ติ�: ส�ลีLปW อาจัาโร  วติ�ติป�ปฏิ�วติ�ติLปW อาจัาโร,  ติติ�ถ กMสโลี ส�ยา,  “เฉโก ภเวย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

ติโติ ปาโมฺช�ชพหMโลี -อ�ติ�: ติโติ ปฏิ�สน้�ถารวMติ�ติ�โติ จั อาจัารโกสลี�ลีโติ จั อMป�ปน้�เน้น้ ธมฺ�มฺปาโมฺช�เชน้ ปาโมฺช�ชพหMโลี หMติ�วา 
ติ�วL สกลีส�สาปW วฏฺ�ฏิทMก�ข้ส�ส อน้�ติL กร�ส�สส� -อ�ติ� อติ�โถ.

เอวL สติ�ถารา เทส�ติาสM อ�มฺาสM คาถาสM  เอกเมฺก�ส�สา คาถาย ปร�โยสาเน้ 
เอกเมฺกL ภ�ก�ข้MสติL น้�ส�น้�น้น้�ส�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้เยว สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหติ�ติL ปติ�วา เวหาสL อพ�ภMค�คน้�ติ�วา,  
สพ�เพปW เติ ภ�ก�ข้H อากาเสเน้ว ว�สโยชน้สติ�กL กน้�ติารL อติ�ก�กมฺ�ติ�วา ติถาคติส�ส สMวณ์�ณ์วณ์�ณ์L สร�รL วณ์�เณ์น้�ติา๑ ปาเท วน้�ท]สM -อ�ติ�.

สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๑ โถเมฺน้�ติา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๖๔ • ๘.  ปญฺ�จัสติภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • ๘.  ปญฺ�จัสติภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๘.  ปิญฺ�จฺสูตภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“วส�ส�กา ว�ย ปMป�ผาน้� -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ ปญฺ�จัสเติ ภ�ก�ข้H อารพ�ภ กเถส�.

เติ ก�ร สติ�ถM สน้�ติ�เก กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L คเหติ�วา อรญฺ�เญ่ สมฺณ์ธมฺ�มฺL กโรน้�ติา 
ปาโติว ปMป�ผ�ติาน้� วส�ส�กปMป�ผาน้� สายL วณ์�ฏิโติ มฺMจั�จัน้�ติาน้� ท�ส�วา 
“ปMป�ผาน้L วณ์�เฏิห� มฺMจั�จัน้โติ มฺยL ปฐมฺติรL ราคาท�ห� มฺMจั�จั�ส�สามฺ -อ�ติ� วายมฺ]สM.

[ภ�กษ�คฺวรพฺยายามใหBหล�ดพฺBนจฺากว;ฏฏท�กขD]

สติ�ถา เติ ภ�ก�ข้H โอโลีเกติ�วา “ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Mน้า น้ามฺ วณ์�ฏิโติ มฺMจั�จัน้กปMป�เผน้ ว�ย วฏฺ�ฏิทMก�ข้โติ มฺMจั�จั�ติML วายมฺ�ติพ�พเมฺว -อ�ติ� วติ�วา 
คน้�ธกMฏิ�ยL น้�ส�น้�โน้ว อาโลีกL ผร�ติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“วส�ส�กา ว�ย ปMป�ผาน้� มฺช�ชวาน้�๑ ปมฺMญฺ�จัติ�,
เอวL ราคญฺ�จั โทสญฺ�จั ว�ป�ปมฺMญฺ�เจัถ ภ�ก�ข้โว -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “วส�ส�กา -อ�ติ�: สMมฺน้า.

มฺช�ชวาน้� -อ�ติ�: มฺ�ลีาติาน้�.๒ อ�ทL วMติ�ติL โหติ� “ยถา วส�ส�กา ห�ย�โย ปMป�ผ�ติปMป�ผาน้� ปMน้ท�วเส ปMราณ์ภHติาน้� มฺMญฺ�จัติ� วณ์�ฏิโติ ว�ส�สช�เชติ�: 
เอวL ติMมฺ�เหปW ราคาทโย โทเส ว�ป�ปมฺMญฺ�เจัถ -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ สพ�เพปW ภ�ก�ข้H อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห]สM -อ�ติ�.

ปญฺ�จัสติภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. มฺท�ทวาน้�. มฺ. มฺจั�จัวาน้�.
๒ ส�. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “อ�ทาน้� -อ�ติ� อติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๖๕ • ๙.  สน้�ติกายติ�เถรวติ�ถM.  • ๙.  สน้�ติกายติ�เถรวติ�ถM.

๙.  สูน�ตกายต�เถุรวต�ถุ�.
“สน้�ติกาโย -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สน้�ติกายติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระเถุระเคฺยเก�ดเปิIนราชีสู.หD]

ติส�ส ก�ร หติ�ถปาทกMก�กMจั�จัน้�น้ามฺ น้าโหส�,  กายว�ชมฺ�ภน้รห�โติ สน้�ติอติ�ติภาโว อโหส�.

โส ก�ร ส�หโยน้�ยา อาคโติ [เถโร]. 

| ส�หา ก�ร เอกท�วสL โคจัรL คเหติ�วา รชติสMวณ์�ณ์มฺณ์�ปวาฬคMหาน้L อญฺ�ญ่ติรL ปว�ส�ติ�วา มฺโน้ส�ลีาหร�ติาลีจัMณ์�เณ์สM สติ�ติาหL น้�ปช�ช�ติ�วา 
สติ�ติเมฺ ท�วเส อMฏฺ�ฐาย น้�ปน้�น้ฏฺ�ฐาน้L โอโลีเกติ�วา,  
สเจั น้ง�คMฏฺ�ฐส�ส วา กณ์�ณ์าน้L วา ปาทาน้L วา จัลี�ติติ�ติา มฺโน้ส�ลีาหร�ติาลีจัMณ์�ณ์าน้L ว�ป�ปก�ณ์�ณ์ติL ปส�สน้�ติ�,  
“น้ เติ อ�ทL ชาติ�ยา วา โคติ�ติส�ส วา ปฏิ�รHปs -อ�ติ� ปMน้ สติ�ติาหL น้�ราหารา น้�ปช�ชน้�ติ�,  
จัMณ์�ณ์าน้L ปน้ ว�ป�ปก�ณ์�ณ์ภาเว อสติ�,  “อ�ทL เติ ชาติ�โคติ�ติาน้L อน้Mจั�ฉว�กL -อ�ติ� อาสยา น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา 
ว�ชมฺ�ภ�ติ�วา ท�สา อน้Mว�โลีเกติ�วา ติ�ก�ข้ติ�ติML ส�หน้าทL น้ท�ติ�วา โคจัราย ปก�กมฺน้�ติ�: |

เอวรHปาย ส�หโยน้�ยา อาคโติ อยL ภ�ก�ข้M.

ติส�ส กายสมฺาจัารL ท�ส�วา ภ�ก�ข้H สติ�ถM อาโรเจัสML  “น้ โน้ ภน้�เติ สน้�ติกายติ�เถรสท�โส ภ�ก�ข้M ท�ฏฺ�ฐปMพ�โพ,  
อ�มฺส�ส ห� น้�ส�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้ หติ�ถจัลีน้L วา ปาทจัลีน้L วา กายว�ชมฺ�ภ�ติา๑ วา น้ติ�ถ� -อ�ติ�.

[ภ�กษ�คฺวรเปิIนผู้�Bสูงฺบ]

ติL สMติ�วา สติ�ถา “ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Mน้า น้ามฺ สน้�ติกายติ�เถเรน้ ว�ย กายาท�ห� อMปสน้�เติเน้ว ภว�ติพ�พL -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“สน้�ติกาโย สน้�ติวาโจั สน้�ติมฺโน้๒ สMสมฺาห�โติ
วน้�ติโลีกามฺ�โส ภ�ก�ข้M ‘อMปสน้�โติติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “สน้�ติกาโย -อ�ติ�: ปาณ์าติ�ปาติาท�น้L อภาเวน้ สน้�ติกาโย,  มฺMสาวาทาท�น้L อภาเวน้ สน้�ติวาโจั,  
อภ�ช�ฌาท�น้L อภาเวน้ สน้�ติมฺโน้๓,  กายาท�น้L ติ�ณ์�ณ์LปW สMฏฺ�ฐุM สมฺาห�ติติ�ติา สMสมฺาห�โติ,  
จัติHห� มฺค�เคห� โลีกามฺ�สส�ส วน้�ติติาย วน้�ติโลีกามฺ�โส,  [ภ�ก�ข้M] อพ�ภน้�ติเร ราคาท�น้L อMปสน้�ติติาย ‘อMปสน้�โติ๔ วMจั�จัติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ เถโร อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

๑ ส�. ยM. กายว�ชมฺ�ภ�กา.
๒ ส�. มฺ. ยM. สน้�ติวา.
๓ ส�. มฺ. ยM. สน้�ติวา.
๔ ส�. มฺ. ยM. อMปสน้�โติ -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๖๖ • ๙.  สน้�ติกายติ�เถรวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

สน้�ติกายติ�เถรวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๖๗ • ๑๐.  น้ง�คลีกHฏิติ�เถรวติ�ถM  • ๑๐.  น้ง�คลีกHฏิติ�เถรวติ�ถM

๑๐.  นงฺ�คฺลก�ฏต�เถุรวต�ถุ�๑

“อติ�ติน้า โจัทยติ�ติาน้L -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ น้ง�คลีกHฏิติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[คฺนเขMญใจฺบวชีในพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

เอโก ก�ร ทMค�คติมฺน้Mส�โส ปเรสL ภติ] กติ�วา ช�วติ�.

ติL เอโก ภ�ก�ข้M ปWโลีติ�กข้ณ์�ฑน้�วติ�ถL น้ง�คลีL อMก�ข้�ปWติ�วา คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา เอวมฺาห “ก] ปน้ เติ เอวL ช�วน้โติ ปพ�พช�ติML น้ วรL -อ�ติ�.

“โก มฺL ภน้�เติ เอวL ช�วน้�ติL ปพ�พาเชส�สติ� -อ�ติ�.

“สเจั ปพ�พช�ส�สส�,  อหน้�ติL ปพ�พาเชส�สามฺ� -อ�ติ�.

“สาธM ภน้�เติ,  สเจั มฺL ปพ�พาเชส�สถ,  ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

อถ น้L [โส] เถโร เชติวน้L เน้ติ�วา สหติ�เถน้ น้หาเปติ�วา มฺาลีเก ฐเปติ�วา ปพ�พาเชติ�วา 
น้�วติ�ถปWโลีติ�กข้ณ์�เฑน้ สท�ธ] น้ง�คลีL มฺาลีกส�มฺายเมฺว รMก�ข้สาข้าย ฐปาเปส�.

โส อMปสมฺ�ปทกาเลีปW “น้ง�คลีกHฏิติ�เถโรเติ�วว ปญฺ�ญ่าย�.

[ภ�กษ�ม.อุ�บายสูอุนตนเอุงฺ ยHอุมระงฺ;บคฺวามกระสู;น]

โส พMท�ธาน้L อMป�ปน้�น้ลีาภสก�การL น้�ส�สาย ช�วน้�โติ อMก�กณ์�ฐ�ติ�วา ว�โน้เทติML อสก�โกน้�โติ 
“น้ทาน้� สท�ธาเทย�ยาน้� กาสายาน้� ปร�ทห�ติ�วา คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� รMก�ข้มฺHลีL คน้�ติ�วา อติ�ติน้าว อติ�ติาน้L โอวท� 
“อห�ร�ก น้�ลี�ลีช�ช อ�ทL น้�วาเสติ�วา ว�พ�ภมฺ�ติ�วา ภติ] กติ�วา ช�ว�ติMกาโมฺ ชาโติ -อ�ติ�.

ติส�เสวL อติ�ติาน้L โอวทน้�ติส�เสว,  จั�ติ�ติL ติน้MภาวL คติL.

โส น้�วติ�ติ�ติ�วา ปMน้ กติ�ปาหจั�จัเยน้ อMก�กณ์�ฐ�ติ�วา ติเถว อติ�ติาน้L โอวท�.  ปMน้ส�ส จั�ติ�ติL น้�วติ�ติติ�.

โส อ�มฺ�น้าว น้�หาเรน้ อMก�กณ์�ฐ�ติกาเลี ติติ�ถ คน้�ติ�วา อติ�ติาน้L โอวท�.

อถ น้L ภ�ก�ข้H ติติ�ถ อภ�ณ์�หL คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา “อาวMโส น้ง�คลีกHฏิติ�เถร กส�มฺา เอติ�ถ คจั�ฉส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM.

โส “อาจัร�ยส�ส สน้�ติ�กL คจั�ฉามฺ� ภน้�เติ -อ�ติ� วติ�วา กติ�ปาหส�เสว๒ อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

ภ�ก�ข้H เติน้ สท�ธ] เกลี] กโรน้�ติา อาหLสM 
“อาวMโส น้ง�คลีกHฏิติ�เถร ติว ว�จัรณ์มฺค�โค อวลีญฺ�โช ว�ย ชาโติ,  อาจัร�ยส�ส สน้�ติ�กL น้ คจั�ฉส� มฺญฺ�เญ่ -อ�ติ�.

“อามฺ ภน้�เติ.  มฺยL, สLสค�เค สติ�, อคมฺ�มฺ�หา.  อ�ทาน้� ปน้ โน้ สLสค�โค ฉ�น้�โน้.  เติน้ น้ คจั�ฉามฺ -อ�ติ�.

๑ มฺ. น้ง�คลีกMลีติ�เถรวติถM.
๒ ส�. ยM. กติ�ปาหจั�จัเยน้. มฺ. กติ�ปาเหเน้ว.
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ติL สMติ�วา ภ�ก�ข้H “เอส อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ� สติ�ถM ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML.

[ภ�กษ�คฺวรเปิIนผู้�Bเต9อุนตน]

สติ�ถา “อามฺ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ อติ�ติน้าว อติ�ติาน้L โจัเทติ�วา ปพ�พช�ติก�จั�จัส�ส มฺติ�ถกL ปติ�โติ -อ�ติ� วติ�วา 
ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�

“อติ�ติน้า โจัทยติ�ติาน้L, ปฏิ�มฺLเสติมฺติ�ติน้า๑,
โส อติ�ติคMติ�โติ สติ�มฺา สMข้L ภ�ก�ข้M ว�หาห�ส�.
อติ�ติา ห� อติ�ติโน้ น้าโถ, อติ�ติาว อติ�ติโน้ คติ�;
ติส�มฺา สLยมฺ อติ�ติาน้L อส�สL ภท�รLว วาณ์�โช -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “โจัทยติ�ติาน้L -อ�ติ�: อติ�ติน้าว อติ�ติาน้L โจัทย สารย.

ปฏิ�มฺLเส -อ�ติ�: อติ�ติน้าว อติ�ติาน้L ปร�ว�มฺLส.

โส -อ�ติ�: โส ติ�วL ภ�ก�ข้M, เอวL สน้�เติ, อติ�ติน้าว คMติ�ติติาย อติ�ติคMติ�โติ  อMปฏฺ�ฐ�ติส�สติ�ติาย สติ�มฺา หMติ�วา  สพ�พ�ร�ยาปเถสM สMข้L ว�หร�ส�สส� -อ�ติ�
อติ�โถ.

น้าโถ -อ�ติ�: อวส�สโย ปติ�ฏฺ�ฐา.  [โก ห� น้าโถ ปโร ภเวย�ย.] 
ยส�มฺา ปรส�ส อติ�ติภาเว ปติ�ฏฺ�ฐาย กMสลีL วา กติ�วา สค�คปรายเน้น้ มฺค�คL วา ภาเวติ�วา สจั�ฉ�กติผเลีน้ ภว�ติML น้ สก�กา,  
ติส�มฺา “โก ห� น้ามฺ ปโร น้าโถ ภเวย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

ติส�มฺา -อ�ติ�: ยส�มฺา อติ�ติาว อติ�ติโน้ คติ� ปติ�ฏฺ�ฐา สรณ์L,  
ติส�มฺา ยถา ภท�รL อส�สาชาน้�ยL ติL๒ น้�ส�สาย ลีาภL ปติ�ถยน้�โติ ติส�ส ว�สมฺฏฺ�ฐาน้จัารL ปร�จั�ฉ�น้�ท�ติ�วา 
ท�วสส�ส ติ�ก�ข้ติ�ติML น้หาเปน้�โติ โภเชน้�โติ สLยเมฺติ� ปฏิ�ชค�คติ�,  
เอวL ติ�วLปW อน้Mป�ปน้�น้ส�ส อกMสลีส�ส อMป�ปาทL น้�วาเรน้�โติ สติ�สมฺ�โมฺเสน้ อMป�ปน้�น้L ปชหน้�โติ อติ�ติาน้L สLยมฺ โคปย,  
เอวL สน้�เติ,  ปฐมฺช�ฌาน้L อาท] กติ�วา โลีก�ยโลีกMติ�ติรว�เสสL อธ�คมฺ�ส�สส� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

น้ง�คลีกHฏิติ�เถรวติ�ถM.

๑ มฺ. ปฏิ�มฺLเสถ อติ�ติน้า.
๒ มฺ. ติL -อ�ติ� น้ติ�ถ�.
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๑๑.  วก�กล�ต�เถุรวต�ถุ�.
“ปาโมฺช�ชพหMโลี ภ�ก�ข้M -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ วก�กลี�ติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[ผู้�BเหMนธรรมชี9:อุวHาเหMนพฺระตถุาคฺต]

โส ก�รายส�มฺา สาวติ�ถ�ยL พ�ราห�มฺณ์กMเลี น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา วยป�ปติ�โติ,  ปWณ์�ฑาย ปว�ฏฺ�ฐL ติถาคติL ท�ส�วา สติ�ถM สร�รสมฺ�ปติ�ติ] โอโลีเกติ�วา 
สร�รสมฺ�ปติ�ติ�ทส�สเน้น้ อติ�ติ�โติ,  “เอวL อหL น้�จั�จักาลีL ติถาคติL ทฏฺ�ฐุML ลีภ�ส�สามฺ� -อ�ติ� สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา,  
ยติ�ถ ฐ�เติน้ สก�กา ทส พลีL ปส�ส�ติML,  ติติ�ถ ฐ�โติ,  สช�ฌายกมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้มฺน้ส�การาท�น้� ปหาย สติ�ถารL โอโลีเกน้�โติ ว�จัรติ�.

สติ�ถา ติส�ส ญ่าณ์ปร�ปากL อาคเมฺน้�โติ ก�ญฺ�จั� อวติ�วา “อ�ทาน้�ส�ส ญ่าณ์L ปร�ปากL คติL -อ�ติ� ญ่ติ�วา 
“ก] เติ วก�กลี� อ�มฺ�น้า ปHติ�กาเยน้ ท�ฏฺ�เฐน้,  โย โข้ วก�กลี� ธมฺ�มฺL ปส�สติ�,  โส มฺL ปส�สติ�,  โย มฺL ปส�สติ�,  โส ธมฺ�มฺL ปส�สติ� -อ�ติ� วติ�วา โอวท�.

โส เอวL โอวท�โติปW สติ�ถM ทส�สน้L ปหาย เน้ว อญฺ�ญ่ติ�ถ คน้�ติML สก�โกติ�.

อถ น้L สติ�ถา “น้ายL ภ�ก�ข้M สLเวคL อลีภ�ติ�วา พMช�ฌ�ส�สติ� -อ�ติ�,  อMปก�กฏฺ�ฐาย วส�สHปน้าย�กาย,  
ราชคหL คน้�ติ�วา วส�สHปน้าย�กาท�วเส “อเปห� วก�กลี� -อ�ติ� ปณ์าเมฺติ�.

โส “น้ มฺL สติ�ถา อาลีปติ� -อ�ติ� เติมฺาสL สติ�ถM สมฺ�มฺMเข้ ฐาติML อสก�โกน้�โติ 
“ก] มฺย�หL ช�ว�เติน้,  ปพ�พติา อติ�ติาน้L ปาเติส�สามฺ� -อ�ติ� ค�ช�ฌกHฏิL อภ�รMห�.

สติ�ถา ติส�ส ก�ลีมฺน้ภาวL ญ่ติ�วา 
“อยL ภ�ก�ข้M มฺมฺ สน้�ติ�กา อส�สาสL อลีภน้�โติ,  มฺค�คผลีาน้L อMปน้�ส�สยL น้าเสย�ย -อ�ติ� อติ�ติาน้L ทส�เสติML โอภาสL มฺMญฺ�จั�.

อถส�ส สติ�ถM ท�ฏฺ�ฐกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย ติาวมฺหน้�โติปW โสโก ปห�ย�.

สติ�ถา สMก�ข้ติฬากL โอเฆ่น้ ปHเรน้�โติ ว�ย เถรส�ส พลีวป�ปyติ�ปาโมฺช�ชL อMป�ปาเทติML อ�มฺL คาถมฺาห

“ปาโมฺช�ชพหMโลี ภ�ก�ข้M ปสน้�โน้ พMท�ธสาสเน้
อธ�คจั�เฉ ปทL สน้�ติL สง�ข้ารHปสมฺL สMข้L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: ปกติ�ยาปW ปาโมฺช�ชพหMโลี ภ�ก�ข้M พMท�ธสาสเน้ ปสาทL โรเปติ�๑,  
โส เอวL ปสน้�โน้ พMท�ธสาสเน้ “สน้�ติL ปทL สง�ข้ารHปสมฺL สMข้L -อ�ติ� ลีท�ธน้ามฺL น้�พ�พาน้L อธ�คจั�เฉย�ย -อ�ติ�.

อ�มฺญฺ�จั ปน้ คาถL วติ�วา สติ�ถา วก�กลี�ติ�เถรส�ส หติ�ถL ปสาเรติ�วา

“เอห� วก�กลี� มฺา ภาย� โอโลีเกห� ติถาคติL,
อหน้�ติL อMท�ธร�ส�สามฺ� ปง�เก สน้�น้Lว กMญฺ�ชรL.
เอห� วก�กลี� มฺา ภาย� โอโลีเกห� ติถาคติL,

๑ มฺ. โรเจัติ�.
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อหน้�ติL อMท�ธร�ส�สามฺ� ราหMค�คห�ติLว๑ จัน้�ท�มฺL -อ�ติ�

อ�มฺา คาถา อภาส�.

โส “ทสพโลี เมฺ ท�ฏฺ�โฐ. ‘เอห�ติ� จั อว�หาน้L ลีท�ธL -อ�ติ� พลีวป�ปyติ] อMป�ปาเทติ�วา  “กMโติ น้M โข้ คน้�ติพ�พL -อ�ติ� 
คมฺน้มฺค�คL อปส�สน้�โติ ทสพลีส�ส สมฺ�มฺMเข้ อากาเส อMป�ปติ�ติ�วา ปฐมฺปาเท ปพ�พเติ ฐ�เติเยว,  
สติ�ถารา วMติ�ติคาถL อาวช�ชน้�โติ อากาเสเยว ปyติ] ว�ก�ข้มฺ�เภติ�วา สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหติ�ติL ปติ�วา 
ติถาคติL วน้�ทมฺาโน้ว โอติร�ติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก อฏฺ�ฐาส�.

อถ น้L สติ�ถา อปรภาเค สท�ธาธ�มฺMติ�ติาน้L อค�คฏฺ�ฐาเน้ ฐเปส� -อ�ติ�.

วก�กลี�ติ�เถรวติ�ถM.

๑ มฺ. ราหMค�คหL ว.
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๑๒.  สู�มนสูามเณฺรวต�ถุ�.
“โย หเว -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา ปMพ�พาราเมฺ ว�หรน้�โติ สMมฺน้สามฺเณ์รL อารพ�ภ กเถส�.

[บ�รพฺกรรมขอุงฺพฺระอุน�ร�ทธ]

ติติ�รายL อน้MปMพ�พ�กถา: 

“ปทMมฺMติ�ติรกาลีส�มฺ] ห� เอโก กMลีปMติ�โติ สติ�ถารL จัติMปร�สมฺช�เฌ เอกL ภ�ก�ข้ML ท�พ�พจัก�ข้Mกาน้L อค�คฏฺ�ฐาเน้ ฐเปน้�ติL ท�ส�วา 
ติL สมฺ�ปติ�ติ] ปติ�ถยมฺาโน้ สติ�ถารL น้�มฺน้�เติติ�วา สติ�ติาหL พMท�ธป�ปมฺMข้ส�ส ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ส�ส ทาน้L ทติ�วา 
“ภน้�เติ อหLปW อน้าคเติ เอกส�ส พMท�ธส�ส สาสเน้ ท�พ�พจัก�ข้Mกาน้L อค�โค ภเวย�ยL -อ�ติ� ปติ�ถน้L ฐเปส�.

สติ�ถา กป�ปสติสหส�สL โอโลีเกน้�โติ ติส�ส ปติ�ถน้าย สมฺ�ช�ฌน้ภาวL ว�ท�ติ�วา 
“อ�โติ กป�ปสติสหส�สมฺติ�ถเก โคติมฺพMท�ธส�ส สาสเน้ ท�พ�พจัก�ข้Mกาน้L อค�โค อน้MรMท�ธติ�เถโร น้ามฺ ภว�ส�สส� -อ�ติ� พ�ยากาส�.

โส ติL พ�ยากรณ์L สMติ�วา เส�ว ปติ�ติพ�พL ว�ย ติL สมฺ�ปติ�ติ] มฺญฺ�ญ่มฺาโน้,  ปร�น้�พ�พMเติ สติ�ถร�,  ภ�ก�ข้H ท�พ�พจัก�ข้Mปร�กมฺ�มฺL ปMจั�ฉ�ติ�วา 
สติ�ติโยชน้�กL กาญฺ�จัน้ถHปs ปร�ก�ข้�ปWติ�วา อเน้กาน้� ท�ปรMก�ข้สหส�สาน้� กาเรติ�วา ท�ปปHชL กาเรติ�วา ติโติ จัMโติ เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา 
เทวมฺน้Mส�เสสM สติสหส�สกป�ปาน้� สLสร�ติ�วา อ�มฺส�มฺ] กป�เป พาราณ์ส�ยL ทลี�ท�ทกMเลี น้�พ�พติ�โติ 
สMมฺน้เสฏฺ�ฐ] น้�ส�สาย ติส�ส ติ�ณ์หารโก หMติ�วา ช�ว�ติL กป�เปส�.

“อน้�น้ภาโร -อ�ติ�ส�ส น้ามฺL อโหส�.

สMมฺน้เสฏฺ�ฐ�ปW ติส�มฺ] น้คเร น้�จั�จักาลีL มฺหาทาน้L เทติ�.

อเถกท�วสL อMปร�ฏฺ�โฐ น้ามฺ ปจั�เจักพMท�โธ คน้�ธมฺาทเน้ น้�โรธสมฺาปติ�ติ�โติ วMฏฺ�ฐาย “กส�ส น้M โข้ อช�ช อน้Mค�คหL กร�ส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา
“อช�ช มฺยา อน้�น้ภารส�ส อน้Mค�คหL กาติML วฏฺ�ฏิติ�,  อ�ทาน้� จั โส อฏิว�โติ ติ�ณ์L อาทาย เคหL อาคมฺ�ส�สติ� -อ�ติ� ญ่ติ�วา 
ปติ�ติจั�วรมฺาทาย อ�ท�ธ�ยา คน้�ติ�วา อน้�น้ภารส�ส สมฺ�มฺMเข้ ปจั�จัMฏฺ�ฐาส�.

| อน้�น้ภาโร ติL ติMจั�ฉปติ�ติหติ�ถL ท�ส�วา “อปW ภน้�เติ ภ�ก�ข้L ลีภ�ติ�ถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“ลีภ�ส�สามฺ� มฺหาปMญฺ�ญ่ -อ�ติ� วMติ�เติ,  “เติน้ห� ภน้�เติ โถกL อาคเมฺถ -อ�ติ� ติ�ณ์กาชL ฉฑ�เฑติ�วา เวเคน้ เคหL คน้�ติ�วา 
“ภท�เท มฺย�หL ฐปWติภาคภติ�ติL อติ�ถ� น้ติ�ถ� -อ�ติ� ภร�ยL ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อติ�ถ� สามฺ� -อ�ติ� วMติ�เติ,  เวเคน้ ปจั�จัาคน้�ติ�วา 
ปจั�เจักพMท�ธส�ส ปติ�ติL อาทาย “มฺย�หL ทาติMกามฺติาย สติ�,  เทย�ยธมฺ�โมฺ น้ โหติ�,  เทย�ยธมฺ�เมฺ สติ�,  ปฏิ�ค�คาหกL น้ ลีภามฺ�,  
อช�ช ปน้ เมฺ ปฏิ�ค�คาหโก จั ท�ฏฺ�โฐ  เทย�ยธมฺ�โมฺ จั อติ�ถ�,  ลีาภา วติ เมฺ -อ�ติ� เคหL คน้�ติ�วา 
ปติ�เติ ภติ�ติL อาก�ราเปติ�วา๑ ปจั�จัาหร�ติ�วา ปจั�เจักพMท�ธส�ส หติ�เถ ปติ�ฏฺ�ฐาเปติ�วา 

“อ�มฺ�น้า ปน้ ทาเน้น้ มฺา เมฺ ทาลี�ท�ท�ยL อหM,
‘น้ติ�ถ�ติ� วจัน้L น้ามฺ มฺา อโหส� ภวาภเว.  

ภน้�เติ เอวรHปา ทMช�ช�ว�ติา มฺMจั�เจัย�ยL,  ‘น้ติ�ถ�ติ� ปทเมฺว น้ สMเณ์ย�ยL -อ�ติ� ปติ�ถน้L ฐเปส�.  |

๑ มฺ. ปก�ข้�ปาเปติ�วา.
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ปจั�เจักพMท�โธ “เอวL โหติM มฺหาปMญฺ�ญ่ -อ�ติ� อน้Mโมฺทน้L กติ�วา ปก�กามฺ�.

สMมฺน้เสฏฺ�ฐ�โน้ปW ฉติ�เติ อธ�วติ�ถา เทวติา 

“อโห ทาน้L ปรมฺทาน้L อMปร�ฏฺ�เฐ สMป�ปติ�ฏฺ�ฐ�ติL -อ�ติ� 

วติ�วา ติ�ก�ข้ติ�ติML สาธMการL อทาส�.

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� “ก] มฺL เอติ�ติกL กาลีL ทาน้L ททมฺาน้L น้ ปส�สส� -อ�ติ� อาห.

“น้าหL ติว ทาน้L อารพ�ภ สาธMการL เทมฺ�.  อน้�น้ภาเรน้ ปน้ อMปร�ฏฺ�ฐส�ส ท�น้�น้ปWณ์�ฑปาเติ ปส�ท�ติ�วา มฺยา เอส สาธMกาโร ปวติ�ติ�โติ 
-อ�ติ�.

โส “อจั�ฉร�ยL วติ โภ.  อหL เอติ�ติกL กาลีL ทาน้L เทน้�โติ เทวติL สาธMการL ทาเปติML น้าสก�ข้],  
อน้�น้ภาโร มฺL น้�ส�สาย ช�วน้�โติ เอกปWณ์�ฑปาเติเน้ว สาธMการL ทาเปส�,  ติส�ส ทาเน้ อน้Mจั�ฉว�กL กติ�วา ติL ปWณ์�ฑปาติL มฺมฺ สน้�ติกL กร�ส�สามฺ� -อ�
ติ� จั�น้�เติติ�วา ติL ปก�โกสาเปติ�วา “อช�ช ติยา กส�สจั� ก�ญฺ�จั� ท�น้�น้L -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อามฺ สามฺ�,  อMปร�ฏฺ�ฐปจั�เจักพMท�ธส�ส เมฺ อช�ช ภติ�ติL ท�น้�น้L -อ�ติ�.

“หน้�ท โภ  กหาปณ์L คเหติ�วา เอติL มฺย�หL ปWณ์�ฑปาติL เทห� -อ�ติ�.

“น้ เทมฺ� สามฺ� -อ�ติ�.

โส ยาว สหส�สL วฑ�เฒส�.  อ�ติโร สหส�เสน้าปW น้าทาส�.

อถ น้L “โหติM โภ,  ยท� ปWณ์�ฑปาติL น้ เทส�,  สหส�สL คเหติ�วา ปติ�ติ] เมฺ เทห� -อ�ติ� อาห.

โส “อย�เยน้ สท�ธ] มฺน้�เติติ�วา ชาน้�ส�สามฺ� -อ�ติ� เวเคน้ ปจั�เจักพMท�ธL สมฺ�ปาปMณ์�ติ�วา 
“ภน้�เติ สMมฺน้เสฏฺ�ฐ� สหส�สL ทติ�วา ติMมฺ�หากL ปWณ์�ฑปาเติ ปติ�ติ] ยาจัติ�,  ก] กโรมฺ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

อถส�ส โส อMปมฺL อาหร�:  เสย�ยถาปW ปณ์�ฑ�ติ กMลีสติ�เก คาเมฺ เอกส�มฺ] ฆ่เร ท�โป ชาเลีย�ย,  
เสสา อติ�ติโน้ เติเลีน้ วฏฺ�ฏิ] เติเมฺติ�วา คน้�ติ�วา ชาลีาเปติ�วา คณ์�เหย�ยML,  ปMร�มฺท�ปส�ส ปภา ‘อติ�ถ�ติ� วติ�ติพ�พา ‘น้ติ�ถ� -อ�ติ�.

“อติ�เรกติรา ภน้�เติ ปภา โหติ� -อ�ติ�.

“เอวเมฺว ปณ์�ฑ�ติ อMฬMง�กยาคM วา โหติM กฏิจั�ฉMภ�ก�ข้า วา,  อติ�ติโน้ ปWณ์�ฑปาเติ ปเรสL ปติ�ติ] เทน้�ติส�ส,  ยติ�ติกาน้L เทติ�,  ติติ�ติกL วฑ�ฒติ�. 
ติ�วL ห� เอกเมฺว ปWณ์�ฑปาติL อทาส�.  เสฏฺ�ฐ�ส�ส ปน้ ปติ�ติ�ยา ท�น้�น้าย, เท�ว ปWณ์�ฑปาติา โหน้�ติ�: เอโก ติว  เอโก ติส�ส -อ�ติ�.

โส “สาธM ภน้�เติ -อ�ติ� ติL อภ�วาเทติ�วา เสฏฺ�ฐ�ส�ส สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “คณ์�ห สามฺ� ปติ�ติ] -อ�ติ� อาห.

“เติน้ห� อ�เมฺ กหาปเณ์ คณ์�หาติ�.

“น้าหL ปWณ์�ฑปาติL ว�ก�ก�ณ์ามฺ�,  สท�ธาย เติ ปติ�ติ] ทมฺ�มฺ� -อ�ติ�.
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“ติ�วL สท�ธาย เทส�,  สท�ธาย อหLปW ติว คMณ์L ปHเชมฺ�,  คณ์�ห ติาติ,  อ�โติ ปฏฺ�ฐาย ปน้ มฺา สหติ�ถา กมฺ�มฺL อกาส�.  
ว�ถ�ยL ฆ่รL มฺาเปติ�วา วส,  เยน้ จั เติ อติ�โถ โหติ�,  สพ�พL มฺมฺ สน้�ติ�กา คณ์�หาห� -อ�ติ� อาห.

น้�โรธา วMฏฺ�ฐ�ติส�ส ปน้ ท�น้�โน้ ปWณ์�ฑปาโติ ติทเหว ว�ปากL เทติ�,  ติส�มฺา ราชาปW ติL ปวติ�ติ] สMติ�วา อน้�น้ภารL ปก�โกสาเปติ�วา 
ปติ�ติ] คเหติ�วา มฺหน้�ติL โภคL ทติ�วา ติส�ส เสฏฺ�ฐ�ฏฺ�ฐาน้L ทาเปส�.

[ปิระว;ต�พฺระอุน�ร�ทธะ]

โส สMมฺน้เสฏฺ�ฐ�ส�ส สหายโก หMติ�วา ยาวช�วL ปMญฺ�ญ่าน้� กติ�วา ติโติ จัMโติ เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา เทวมฺน้Mส�เสสM สLสรน้�โติ,  
อ�มฺส�มฺ] พMท�ธMป�ปาเท กปWลีวติ�ถMน้คเร อมฺ�โติทน้ส�ส สก�กส�ส เคเห ปฏิ�สน้�ธ] คณ์�ห�.

“อน้MรMท�โธ -อ�ติ�ส�ส น้ามฺL กร]สM.

โส มฺหาน้ามฺสก�กส�ส กน้�ฏฺ�ฐภาติา สติ�ถM จัMลี�ลีปWติM ปMติ�โติ ปรมฺสMข้Mมฺาโลี มฺหาปMญฺ�โญ่ อโหส�.

เอกท�วสL ก�ร ฉสM ข้ติ�ติ�เยสM ปHเว ลีก�ข้L กติ�วา คMเลีห� ก�ฬน้�เติสM,  อน้MรMท�โธ ปราช�โติ ปHวาน้L อติ�ถาย มฺาติM สน้�ติ�กL ปห�ณ์�.

สา มฺหน้�ติL สMวณ์�ณ์ถาลีL ปHเรติ�วา ปHเว เปเสส�.

ปHเว ข้าท�ติ�วา ปMน้ ก�ฬน้�โติ ปราช�โติ ติเถว ปห�ณ์�.

เอวL ติ�ก�ข้ติ�ติML ปHเวสM อาหเฏิสM,  จัติMติ�เถ วาเร มฺาติา “อ�ทาน้� ปHวา น้ติ�ถ� -อ�ติ� ปห�ณ์�.

ติส�สา วจัน้L สMติ�วา “น้ติ�ถ�ติ� ปทส�ส อส�สMติปMพ�พติาย “น้ติ�ถ�ปHวา น้ามฺ อ�ทาน้� ภว�ส�สน้�ติ� -อ�ติ� สญฺ�ญ่L กติ�วา 
“คจั�ฉ,  น้ติ�ถ�ปHเว อาหร -อ�ติ� เปเสส�.

อถส�ส มฺาติา,  “น้ติ�ถ�ปHเว ก�ร อย�เย เทถ -อ�ติ� วMติ�เติ,  “มฺมฺ ปMติ�เติน้ ‘น้ติ�ถ�ติ� ปทL อส�สMติปMพ�พL,  กถL น้M โข้ ติL น้ติ�ถ�ภาวL ชาน้าเปย�ยL
-อ�ติ�,  สMวณ์�ณ์ปาติ] โธว�ติ�วา อปราย สMวณ์�ณ์ปาติ�ยา ปฏิ�กMช�ช�ติ�วา “หน้�ท ติาติ อ�มฺL มฺมฺ ปMติ�ติส�ส เทห� -อ�ติ� ปห�ณ์�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ น้ครปร�ค�คาหกา เทวติา “อมฺ�หากL สามฺ�น้า อน้�น้ภารกาเลี อMปร�ฏฺ�ฐปจั�เจักพMท�ธส�ส ภาคภติ�ติL ทติ�วา 
‘น้ติ�ถ�ติ� ปทเมฺว น้ สMเณ์ย�ยL -อ�ติ� ปติ�ถน้า ฐปWติา:  สเจั มฺยL ติมฺติ�ถL ญ่ติ�วา อช�ฌMเปก�เข้ย�ยามฺ,  มฺMท�ธาปW โน้ สติ�ติธา ผเลีย�ย -อ�ติ� 
จั�น้�เติติ�วา ท�พ�พปHเวห� ปาติ] ปHรย]สM.

โส ปMร�โส ปาติ] อาหร�ติ�วา เติสL สน้�ติ�เก ฐเปติ�วา ว�วร�.

เติสL คน้�โธ สกลีน้ครL ผร�.

ปHเว ปน้ มฺMเข้ ฐปWติมฺติ�เติ,  สติ�ติรสหรณ์�สหส�สาน้� ผร�ติ�วา อฏฺ�ฐาส�.

อน้MรMท�โธ จั�น้�เติส� “น้ มฺL มฺญฺ�เญ่ อ�โติ ปMพ�เพ มฺาติา ปWยายติ�,  น้ ห� เมฺ อญฺ�ญ่ทา ติาย น้ติ�ถ�ปHวา น้ามฺ ปก�กปMพ�พา -อ�ติ�.

โส คน้�ติ�วา มฺาติรL เอวมฺาห “อมฺ�มฺ น้าหL ติว ปWโย -อ�ติ�.

“ติาติ ก] วเทส�,  มฺมฺ อก�ข้�ห�ปW หทยมฺLสโติปW ติ�วL ปWยติโร -อ�ติ�.
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“สจัาหL อมฺ�มฺ ติว ปWโย,  กส�มฺา มฺมฺ ปMพ�เพ เอวรHเป น้ติ�ถ�ปHเว น้ามฺ น้ อทาส� -อ�ติ�.

สา ติL ปMร�สL ปMจั�ฉ� “ติาติ ก�ญฺ�จั� ปาติ�ยL อโหส� -อ�ติ�.

“อามฺ อย�เย,  ปHวาน้L ปาติ� ปร�ปMณ์�ณ์า อโหส�,  น้ เมฺ เอวรHปา ท�ฏฺ�ฐปMพ�พา -อ�ติ�.

สา จั�น้�เติส� “ปMติ�โติ เมฺ กติปMญฺ�โญ่,  เทวติาห�ส�ส ท�พ�พปHวา ปห�ติา ภว�ส�สน้�ติ� -อ�ติ�.

โสปW มฺาติรL อาห “อมฺ�มฺ น้ มฺยา เอวรHปา ปHวา ข้าท�ติปMพ�พา,  อ�โติ ปฏฺ�ฐาย เมฺ น้ติ�ถ�ปHวเมฺว๑ ปเจัย�ยาส� -อ�ติ�.

สา ติโติ ปฏฺ�ฐาย เติน้ “ปHเว ข้าท�ติMกาโมฺมฺ�ห� -อ�ติ� วMติ�ติกาเลี สMวณ์�ณ์ปาติ] โธว�ติ�วา อญฺ�ญ่าย ปาติ�ยา ปฏิ�กMช�ช�ติ�วา ปห�ณ์ติ�.

เทวติา ปาติ] ปHเรน้�ติ�.

เอวL โส อคารมฺช�เฌ วสน้�โติ “น้ติ�ถ� -อ�ติ� ปทส�ส อติ�ถL อชาน้�ติ�วา ท�พ�พปHเวเยว ปร�ภMญฺ�ช�.

สติ�ถM ปน้ ปร�วารติ�ถL กMลีป�ปฏิ�ปาฏิ�ยา สาก�ยกMมฺาเรสM ปพ�พชน้�เติสM,  
มฺหาน้าเมฺน้ สก�เกน้ “ติาติ อมฺ�หากL กMเลี โกจั� ปพ�พช�โติ น้ติ�ถ�,  ติยา วา ปพ�พช�ติพ�พL มฺยา วา -อ�ติ� วMติ�เติ,  
โส อาห “อหL อติ�สMข้Mมฺาโลี ปพ�พช�ติML น้ สก�ข้�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

“เติน้ห� กมฺ�มฺน้�ติL อMค�คณ์�ห,  อหL ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

“โก เอส กมฺ�มฺน้�โติ น้ามฺ -อ�ติ�.

โส ห� ภติ�ติส�ส อMฏฺ�ฐาน้ฏฺ�ฐาน้LปW น้ ชาน้าติ�,  กมฺ�มฺน้�ติL ก�เมฺว ชาน้�ส�สติ�,  ติส�มฺา เอวมฺาห.

เอกท�วสL ห� “อน้MรMท�โธ ภท�ท�โย ก�มฺ�พ�โลี -อ�ติ� ติโย ชน้า “ภติ�ติL น้ามฺ กหL อMฏฺ�ฐาติ� -อ�ติ� มฺน้�ติย]สM.

เติสM ก�มฺ�พ�โลี “โกฏฺ�เฐสM อMฏฺ�ฐาติ� -อ�ติ� อาห.

โส ก�เรกท�วสL ว�ห� โกฏฺ�ฐมฺ�ห� ปก�ข้�ปน้�เติ อท�ทส,  ติส�มฺา “โกฏฺ�เฐ ภติ�ติL อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ� สญฺ�ญ่าย เอวมฺาห.

อถ น้L ภท�ท�โย “ติ�วL น้ ชาน้าส� -อ�ติ� วติ�วา “ภติ�ติL น้ามฺ อMก�ข้ลี�ยL อMฏฺ�ฐาติ� -อ�ติ� อาห.

โส ก�เรกท�วสL อMก�ข้ลี�โติ ภติ�ติL วฑ�เฒน้�เติ ท�ส�วา “เอติ�เถเวติL อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ� สญฺ�ญ่มฺกาส�,  ติส�มฺา เอวมฺาห.

อน้MรMท�โธ เติ “อMโภปW ติMมฺ�เห น้ ชาน้าถ -อ�ติ� วติ�วา “รติน้Mพ�เพธมฺกMลีาย มฺหาสMวณ์�ณ์ปาติ�ยL ภติ�ติL อMฏฺ�ฐาติ� -อ�ติ� อาห.

เติน้ ก�ร เน้ว ว�ห� โกฏฺ�เฏิน้�ติา น้ ภติ�ติL ปจัน้�ติา ท�ฏฺ�ฐปMพ�พา,  สMวณ์�ณ์ปาติ�ยL วฑ�เฒติ�วา ปMรโติ ฐปWติภติ�ติเมฺว ปส�สติ�,  
ติส�มฺา “ปาติ�ยLเยเวติL [ภติ�ติL] อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ� สญฺ�ญ่มฺกาส�,  ติส�มฺา เอวมฺาห.

เอวL ภติ�ติMฏฺ�ฐาน้ฏฺ�ฐาน้LปW อชาน้น้�โติ มฺหาปMญฺ�โญ่ กMลีปMติ�โติ กมฺ�มฺน้�เติ ก] ชาน้�ส�สติ�.

๑ น้ติ�ถ�ปHเวเยว -อ�ติ� ยMติ�ติติรL.
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โส “เอห� โข้ เติ อน้MรMท�ธ ฆ่ราวาสติ�ถL อน้Mสาส�ส�สามฺ�: ปฐมฺL เข้ติ�ติL กสาเปติพ�พน้�ติ�อาท�น้า น้เยน้ ภาติรา วMติ�ติาน้L กมฺ�มฺน้�ติาน้L 
อปร�ยน้�ติภาวL สMติ�วา  “น้ เมฺ ฆ่ราวาเสน้ อติ�โถ -อ�ติ� มฺาติรL อาปMจั�ฉ�ติ�วา ภท�ท�ยปมฺMเข้ห� ปญฺ�จัห� สาก�ยกMมฺาเรห� สท�ธ] น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา 
อน้MปWยมฺ�พวเน้ สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา ปพ�พช�.

ปพ�พช�ติ�วา จั ปน้ สมฺ�มฺาปฏิ�ปทL ปฏิ�ปน้�โน้ อน้MปMพ�เพน้ ติ�ส�โส ว�ช�ชา สจั�ฉ�กติ�วา 
ท�พ�เพน้ จัก�ข้Mน้า เอกาสเน้ น้�ส�น้�โน้ว หติ�ถติเลี ฐปWติอามฺลีกาน้� ว�ย สหส�สโลีกธาติMโย โอโลีกน้สมฺติ�โถ หMติ�วา

“ปMพ�เพน้�วาสL ชาน้ามฺ�, ท�พ�พจัก�ข้M ว�โสธ�ติL,
เติว�ช�โช อ�ท�ธ�ปติ�โติมฺ�ห�, กติL พMท�ธส�ส สาสน้L -อ�ติ�

อMทาน้L อMทาเน้ติ�วา 

“ก�น้�น้M โข้ เมฺ กติ�วา อยL สมฺ�ปติ�ติ� ลีท�ธา -อ�ติ� โอโลีเกน้�โติ “ปทMมฺMติ�ติรปาทมฺHเลี ปติ�ถน้L ฐเปส] -อ�ติ� ญ่ติ�วา 
ปMน้ “สLสาเร สLสรน้�โติ อสMกส�มฺ] น้ามฺ กาเลี พาราณ์ส�ยL สMมฺน้เสฏฺ�ฐ] น้�ส�สาย ช�วน้�โติ อน้�น้ภาโร น้ามฺ อโหส] -อ�ติ� ญ่ติ�วา 

“อน้�น้ภาโร ปMเร อาส] ทลี�ท�โท ติ�ณ์หารโก๑,
ปWณ์�ฑปาโติ มฺยา ท�น้�โน้ อMปร�ฏฺ�ฐส�ส ยสส�ส�โน้ -อ�ติ�๒ อาห.

[พฺระเถุระระลLกถุLงฺสูหายเกHา]

อถส�ส เอติทโหส� “โย โส ติทา มฺยา อMปร�ฏฺ�ฐส�ส ท�น้�น้ปWณ์�ฑปาติโติ กหาปเณ์ ทติ�วา ปติ�ติ] อค�คเหส� มฺมฺ สหายโก สMมฺน้เสฏฺ�ฐ�,  
กหL น้M โข้ โส เอติรห� น้�พ�พติ�โติ -อ�ติ�.

อถ น้L “ว�ช�ฌาฏิว�ยL ปพ�พติปาเท มฺMณ์�ฑน้�คโมฺ น้ามฺ อติ�ถ�,  ติติ�ถ มฺหามฺMณ์�ฑส�ส น้ามฺ อMปาสกส�ส ‘มฺหาสMมฺโน้ จัHฬสMมฺโน้ติ� เท�ว ปMติ�ติา,
เติสM โส จัHฬสMมฺโน้ หMติ�วา น้�พ�พติ�โติ -อ�ติ� อท�ทส,  

ท�ส�วา จั ปน้ จั�น้�เติส� “อติ�ถ� น้M โข้,  ติติ�ถ มฺย� คเติ,  อMปกาโร น้ติ�ถ� -อ�ติ�.

โส อMปธาเรน้�โติ อ�ทL อท�ทส “โส,  ติติ�ถ มฺย� คเติ,  สติ�ติวส�ส�โกว น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา ปพ�พช�ส�สติ�,  ข้Mรค�เคเยว จั อรหติ�ติL ปาปMณ์�ส�สติ� -อ�ติ�,  

ท�ส�วา จั ปน้,  อMปกฏฺ�เฐ อน้�โติวส�เส,  อากาเสน้ คน้�ติ�วา คามฺท�วาเร โอติร�.

มฺหามฺMณ์�โฑ ปน้ อMปาสโก เถรส�ส ปMพ�เพปW ว�ส�สาส�โกเอว.

โส เถรL ปWณ์�ฑปาติกาเลี จั�วรL ปารMปน้�ติL ท�ส�วา ปMติ�ติL มฺหาสMมฺน้L อาห “ติาติ อย�โย เมฺ อน้MรMท�ธติ�เถโร อาคโติ,  
ยาวส�ส อญฺ�โญ่ โกจั� ปติ�ติL น้ คณ์�หาติ�,  ติาวส�ส คน้�ติ�วา ปติ�ติL คณ์�ห,  อหL อาสน้L ปญฺ�ญ่าเปส�สามฺ� -อ�ติ�.

โส ติถา อกาส�.

อMปาสโก เถรL อน้�โติน้�เวสเน้ สก�กจั�จัL ปร�ว�ส�ติ�วา เติมฺาสL วสน้ติ�ถาย ปฏิ�ญฺ�ญ่L คณ์�ห�.

๑ ส�. ยM. กาชหารโก.
๒ มฺ. ติาท�โน้.
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เถโร อธ�วาเสส�.

อถ น้L เอกท�วสL ปฏิ�ชค�คน้�โติ ว�ย เติมฺาสL ปฏิ�ชค�ค�ติ�วา มฺหาปวารณ์าย ติ�จั�วรญฺ�เจัว คMฬเติลีติณ์�ฑMลีาท�น้� จั อาหร�ติ�วา 
เถรส�ส ปาทมฺHเลี ฐเปติ�วา “คณ์�หาถ ภน้�เติ -อ�ติ� อาห.

[ไมHร;บว;ตถุ� กล;บไดBสูามเณฺร]

“อลีL อMปาสก น้ เมฺ อ�มฺ�น้า อติ�โถ -อ�ติ�.

“ภน้�เติ วส�สาวาส�กลีาโภ น้าเมฺส,  คณ์�หาถ น้L -อ�ติ�.

“อลีL อMปาสก -อ�ติ�.

“ก�มฺติ�ถL น้ คณ์�หาถ ภน้�เติ -อ�ติ�.

“มฺย�หL สน้�ติ�เก กป�ปWยการโก สามฺเณ์โรปW น้ติ�ถ� -อ�ติ�.

“เติน้ห� ภน้�เติ มฺมฺ ปMติ�โติ มฺหาสMมฺโน้ สามฺเณ์โร ภว�ส�สติ� -อ�ติ�.

“น้ เมฺ อMปาสก มฺหาสMมฺเน้น้ อติ�โถ -อ�ติ�.

“เติน้ห� ภน้�เติ จัHฬสMมฺน้L ปพ�พาเชถ -อ�ติ�.

เถโร “สาธM -อ�ติ� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา จัHฬสMมฺน้L ปพ�พาเชส�.

โส ข้Mรค�เคเยว อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

เถโร เติน้ สท�ธ] อฑ�ฒมฺาสมฺติ�ติL ติติ�ถ วส�ติ�วา “สติ�ถารL ปส�ส�ส�สามฺ -อ�ติ� ติส�ส ญ่าติเก อาปMจั�ฉ�ติ�วา 
อากาเสน้ คน้�ติ�วา ห�มฺวน้�ติป�ปเทเส อรญฺ�ญ่กMฏิ�กายL โอติร�.

[พฺระเถุระปิรารภคฺวามเพฺ.ยรเสูมอุ]

เถโร ปน้ ปกติ�ยาปW อารท�ธว�ร�โย,  ติส�ส ติติ�ถ ปMพ�พรติ�ติาปรรติ�ติL จัง�กมฺน้�ติส�ส อMทรวาโติ สมฺMฏฺ�ฐห�.

อถ น้L ก�ลีน้�ติรHปs ท�ส�วา สามฺเณ์โร ปMจั�ฉ� “ภน้�เติ ก] โว รMช�ชติ� -อ�ติ�.

“อMทรวาโติ เมฺ สมฺMฏฺ�ฐ�โติ -อ�ติ�.

“อญฺ�ญ่ทาปW สมฺMฏฺ�ฐ�ติปMพ�โพ ภน้�เติ -อ�ติ� อาห.

“อามฺ อาวMโส -อ�ติ�.

“เกน้ ผาสMกL โหติ� ภน้�เติ -อ�ติ�.

“อโน้ติติ�ติโติ ปาน้�เย ลีท�เธ,  ผาสM โหติ� อาวMโส -อ�ติ�.
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“เติน้ห� ภน้�เติ อาหรามฺ� -อ�ติ�.

“สก�ข้�ส�สส� สามฺเณ์ร -อ�ติ�.

“อามฺ ภน้�เติ -อ�ติ�.

“เติน้ห� อโน้ติติ�เติ ปน้�น้โก น้ามฺ น้าคราชา มฺL ชาน้าติ�,  ติส�ส อาจั�ก�ข้�ติ�วา เภสช�ชติ�ถาย เอกL ปาน้�ยวารกL อาหร -อ�ติ�.

โส “สาธM -อ�ติ� อMปช�ฌายL วน้�ท�ติ�วา เวหาสL อพ�ภMค�คน้�ติ�วา ปญฺ�จัโยชน้สติL ฐาน้L อคมฺาส�.

[สูามเณฺรตHอุสู�Bก;บพฺญานาคฺ]

ติLท�วสL ปน้ น้าคราชา น้าคน้าฏิกปร�วMโติ อMทกก�ฬํs ก�ฬํWติMกาโมฺ โหติ�.

โส สามฺเณ์รL คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วาว กMช�ฌ� “อยL มฺMณ์�ฑกสมฺโณ์ อติ�ติโน้ ปาทปsสML มฺมฺ มฺติ�ถเก โอก�รน้�โติ ว�จัรติ�,  
อโน้ติติ�เติ ปาน้�ยติ�ถาย อาคโติ ภว�ส�สติ�,  น้ทาน้�ส�ส ปาน้�ยL ทส�สามฺ� -อ�ติ� 
ปญฺ�ญ่าสโยชน้�กL อโน้ติติ�ติทหL มฺหาปาติ�ยา อMก�ข้ลี] ปWทหน้�โติ ว�ย ผเณ์น้ ปWทห�ติ�วา น้�ปช�ช�.

สามฺเณ์โร น้าคราชส�ส อาการL โอโลีเกติ�วาว “กMท�โธ อยL -อ�ติ� ญ่ติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“สMโณ์ห� เมฺ น้าคราช อMค�คเติช มฺหพ�พลี,  
เทห� เมฺ ปาน้�ยฆ่ฏิL, เภสช�ชติ�ถมฺ�ห� อาคโติ -อ�ติ�.

ติL สMติ�วา น้าคราชา อ�มฺL คาถมฺาห

“ปMรติ�ถ�มฺส�มฺ] ท�สาภาเค คง�คา น้ามฺ มฺหาน้ท�
มฺหาสมฺMท�ทL อป�เปติ�, ติโติ ติ�วL ปาน้�ยL หร -อ�ติ�.

ติL สMติ�วา สามฺเณ์โร “อยL น้าคราชา อติ�ติโน้ อ�จั�ฉาย น้ ทส�สติ�,  อหL พลีการL กติ�วา มฺหาน้MภาวL๑ ชาน้าเปติ�วา อ�มฺL อภ�ภว�ติ�วา 
ปาน้�ยL คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา “มฺหาราช อMปช�ฌาโย มฺL อโน้ติติ�ติโติว ปาน้�ยL อาหราเปติ�,  เติน้าหL อ�ทเมฺว หร�ส�สามฺ�,  
อเปห� มฺา มฺL วาเรห� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“อ�โติว ปาน้�ยL หาส�สL๒ อ�มฺ�น้า วมฺ�ห� อติ�ถ�โก,
ยท�๓ ถามฺพลีL อติ�ถ�, น้าคราช น้�วารย -อ�ติ�.

อถ น้L น้าคราชา อาห

“สามฺเณ์ร สเจั อติ�ถ� ติว ว�ก�กมฺโปร�สL,
อภ�น้น้�ทามฺ� เติ วาจัL, หรส�สM ปาน้�ยL มฺมฺ -อ�ติ�.

๑ ส�. มฺน้Mส�สภาวL. มฺ. อาน้MภาวL.
๒ ส�. ยM. หร�ส�สL.
๓ ส�. มฺ. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “เติ -อ�ติ� อติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๗๘ • ๑๒.  สMมฺน้สามฺเณ์รวติ�ถM.  • [สามฺเณ์รติOอสH#ก�บพญ่าน้าค]

อถ น้L สามฺเณ์โร “เอวL มฺหาราช หรามฺ� -อ�ติ� วติ�วา “สก�โกน้�โติ หราห� -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“เติน้ห� สMฏฺ�ฐุM ชาน้ส�สM -อ�ติ� ติ�ก�ข้ติ�ติML ปฏิ�ญฺ�ญ่L คเหติ�วา 
“พMท�ธสาสน้ส�ส อาน้MภาวL ทส�เสติ�วา มฺยา ปาน้�ยL หร�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา อากาสฏฺ�ฐกเทวติาน้L ติาว สน้�ติ�กL อคมฺาส�.

ติา อาคน้�ติ�วา วน้�ท�ติ�วา “ก] ภน้�เติ -อ�ติ� วติ�วา อฏฺ�ฐLสM.

“เอติส�มฺ] อโน้ติติ�ติทหปWฏฺ�เฐ ปน้�น้กน้าคราเชน้ สท�ธ] มฺมฺ สง�คาโมฺ ภว�ส�สติ�,  ติติ�ถ คน้�ติ�วา ชยปราชยL โอโลีเกถ -อ�ติ� อาห.

โส เอเติเน้ว น้�หาเรน้ จัติ�ติาโร โลีกปาเลี สก�กสMยามฺสน้�ติMส�ติสMน้�มฺ�มฺ�ติ๑วสวติ�ติ� จั อMปสง�กมฺ�ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

ติโติ ปรL ปฏิ�ปาฏิ�ยา ยาว พ�รห�มฺโลีกา คน้�ติ�วา ติติ�ถ ติติ�ถ พ�รห�เมฺห� อาคน้�ติ�วา วน้�ท�ติ�วา 
ฐ�เติห� “ก] ภน้�เติ -อ�ติ� ปMฏฺ�โฐ,  ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

เอวL โส อสญฺ�เญ่ จั อรHปWพ�รห�มฺาโน้ จั ฐเปติ�วา สพ�พติ�ถ มฺMหMติ�ติเมฺว อาห�ณ์�ฑ�ติ�วา อาโรเจัส�.

ติส�ส วจัน้L สMติ�วา สพ�พาปW เทวติา อโน้ติติ�ติทหปWฏฺ�เฐ น้าฬํWยL ปก�ข้�ติ�ติา ปHวจัMณ์�ณ์า๒ ว�ย อากาสL น้�รน้�ติรL ปHเรติ�วา สน้�น้�ปติ]สM.

[สูามเณฺรเชี�ญเทพฺดามาด�การรบ]

สน้�น้�ปติ�เติ เทวสง�เฆ่,  สามฺเณ์โร อากาเส ฐติ�วา น้าคราชาน้L อาห

“สMโณ์ห� เมฺ น้าคราช อMค�คเติช มฺหพ�พลี,
เทห� เมฺ ปาน้�ยฆ่ฏิL, เภสช�ชติ�ถมฺ�ห� อาคโติ -อ�ติ�.

อถ น้L น้าโค อาห

“สามฺเณ์ร สเจั อติ�ถ� ติว ว�ก�กมฺโปร�สL,
อภ�น้น้�ทามฺ� เติ วาจัL, หรส�สM ปาน้�ยL มฺมฺ -อ�ติ�.

โส ติ�ก�ข้ติ�ติML น้าคราชส�ส ปฏิ�ญฺ�ญ่L คเหติ�วา อากาเส ฐ�ติโกว ท�วาทสโยชน้�กL พ�รห�มฺติ�ติภาวL มฺาเปติ�วา 
อากาสโติ โอรMย�ห น้าคราชส�ส ผเณ์ อก�กมฺ�ติ�วา อโธมฺMข้L น้�ป�ปyเฬส�.

ติาวเทว พลีวติา ปMร�เสน้ อก�กน้�ติอลี�ลีจัมฺ�มฺL ว�ย,  น้าคราชส�ส ผเณ์ อก�กน้�ติมฺติ�เติ,  โอภ�ช�ช�ติ�วา๓ ทพ�พ�มฺติ�ติา ผณ์ปHฏิกา อเหสML.  

น้าคราชส�ส ผเณ์ห� มฺMติ�ติฏฺ�ฐาเน้๔ ติาลีก�ข้น้�ธป�ปมฺาณ์า อMทกวฏฺ�ฏิ�โย อMค�คจั�ฉ]สM

สามฺเณ์โร อากาเสเยว ปาน้�ยวารกL ปHเรส�.

เทวสง�โฆ่ สาธMการL อทาส�.

๑ มฺ. ปรน้�มฺ�มฺ�ติ.
๒ มฺ. ปก�ข้�ติ�ติาน้� ปWฏฺ�ฐจัMณ์�ณ์าน้�.
๓ มฺ. โอคลี�ติ�วา.
๔ มฺ. มฺMติ�ติมฺMติ�ติฏฺ�ฐาน้โติ.
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[พฺญานาคฺแพฺBสูามเณฺร]

น้าคราชา ลีช�ช�ติ�วา สามฺเณ์รส�ส กMช�ฌ�.

ชยกMสMมฺวณ์�ณ์าน้�ส�ส อก�ข้�น้� อเหสML.  

โส “อยL มฺL เทวสง�ฆ่L สน้�น้�ปาเติติ�วา ปาน้�ยL คเหติ�วา๑ ลีช�ชาเปส�,  เอติL คเหติ�วา มฺMเข้ หติ�ถL ปก�ข้�ปWติ�วา หทยมฺLสL ติส�ส มฺท�ทามฺ�,  
ปาเท วา น้L คเหติ�วา ปรคง�คาย ข้�ปามฺ� -อ�ติ� เวเคน้ อน้Mพน้�ธ�  อน้Mพน้�ธน้�โติปW น้L ปาปMณ์�ติML น้าสก�ข้�เยว.  

สามฺเณ์โร อาคน้�ติ�วา อMปช�ฌายส�ส หติ�เถ ปาน้�ยL ฐเปติ�วา “ปWวถ ภน้�เติ -อ�ติ� อาห.

[พฺญานาคฺพฺ�ดเทMจฺ แตHสูามเณฺรไมHพฺ�ดเทMจฺ]

น้าคราชาปW ปจั�ฉโติ อาคน้�ติวา “ภน้�เติ อน้MรMท�ธ สามฺเณ์โร มฺยา อท�น้�น้เมฺว ปาน้�ยL คเหติ�วา อาคโติ,  มฺา ปWวถ -อ�ติ� อาห.

“เอวL ก�ร สามฺเณ์ร -อ�ติ�

“ปWวถ ภน้�เติ,  อ�มฺ�น้า เมฺ ท�น้�น้L ปาน้�ยL อาหฏิL -อ�ติ�

เถโร “ข้�ณ์าสวสามฺเณ์รส�ส มฺMสากถL๒ น้ามฺ น้ติ�ถ� -อ�ติ� ญ่ติ�วา ปาน้�ยL ปWว�.

ติLข้ณ์ญฺ�เญ่วส�ส อาพาโธ ปฏิ�ปส�สมฺ�ภ�.

ปMน้ น้าโค เถรL อาห “ภน้�เติ สามฺเณ์เรน้มฺ�ห� สพ�พL เทวคณ์L สน้�น้�ปาเติติ�วา ลีช�ชาปWโติ,  อหมฺส�ส หทยL วา ผาเลีส�สามฺ�,  
ปาเท วา น้L คเหติ�วา ปรคง�คายL ข้�ปWส�สามฺ� -อ�ติ�.

“มฺหาราช สามฺเณ์โร มฺหาน้Mภาโว,  ติMมฺ�เห สามฺเณ์เรน้ สท�ธ] สง�คาเมฺติML น้ สก�ข้�ส�สถ,  ข้มฺาเปติ�วา น้L คจั�ฉถ -อ�ติ�

[พฺญานาคฺขอุงฺขมาสูามเณฺร]

โส สยLปW สามฺเณ์รส�ส อาน้MภาวL ชาน้าติ�,  ลีช�ชาย ปน้ อน้Mพน้�ธ�ติ�วา อาคโติ.  

อถ น้L เถรส�ส วจัเน้น้ ข้มฺาเปติ�วา เติน้ สท�ธ] มฺ�ติ�ติสน้�ถวL กติ�วา “อ�โติ ปฏฺ�ฐาย อโน้ติติ�ติทหอMทเกน้ อติ�เถ สติ�,  
ติMมฺ�หากL อาคมฺน้ก�จั�จัL น้ติ�ถ�,  มฺย�หL ปห�เณ์ย�ยาถ,  อหเมฺว อาหร�ติ�วา ทส�สามฺ� -อ�ติ� วติ�วา ปก�กามฺ�.

เถโรปW สามฺเณ์รL อาทาย ปายาส�.  

สติ�ถา เถรส�ส อาคมฺน้ภาวL ญ่ติ�วา มฺ�คารมฺาติMปาสาเท เถรส�ส อาคมฺน้L โอโลีเกน้�โติ น้�ส�ท�.

ภ�ก�ข้HปW เถรL อาคจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา ปจั�จัMค�คน้�ติ�วา ปติ�ติจั�วรL ปฏิ�ค�คเหสML.

๑ ส�. ยM. ผเณ์ ฐติ�วา.
๒ ส�. มฺ. ยM. มฺMสากถน้L.
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[พฺวกภ�กษ�ลBอุเล.ยนสูามเณฺร]

อเถกจั�เจั สามฺเณ์รL ส�เสปW กณ์�เณ์สMปW พาหายปW คเหติ�วา สญฺ�จัาเลีน้�ติา “ก] สามฺเณ์ร๓ น้ อMก�กณ์�ฐส� -อ�ติ� อาหLสM.

สติ�ถา เติสL ก�ร�ยL ท�ส�วา จั�น้�เติส� “ภาร�ยL วติ�เมฺสL ภ�ก�ข้Hน้L กมฺ�มฺL,  อาส�ว�สL ค�วายL คณ์�หน้�ติา ว�ย สามฺเณ์รL คณ์�หน้�ติ�,  
น้าส�ส อาน้MภาวL ชาน้น้�ติ�,  อช�ช มฺยา สMมฺน้สามฺเณ์รส�ส คMณ์L ปากฏิL กาติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�

เถโรปW อาคน้�ติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา น้�ส�ท�.

[พฺระศาสูดาทรงฺทำคฺ�ณฺขอุงฺสูามเณฺรใหBปิรากฏ]

สติ�ถา เติน้ สท�ธ] ปฏิ�สน้�ถารL กติ�วา อาน้น้�ทติ�เถรL อามฺน้�เติส� 
“อาน้น้�ท อโน้ติติ�ติทหอMทเกน้มฺ�ห� ปาเท โธว�ติMกาโมฺ,  สามฺเณ์ราน้L ฆ่ฏิL ทติ�วา ปาน้�ยL อาหราเปห� -อ�ติ�.

เถโร ว�หาเร ปญฺ�จัมฺติ�ติาน้� สามฺเณ์รสติาน้� สน้�น้�ปาเติส�.  

เติสL สMมฺน้สามฺเณ์โร สพ�พน้วโก อโหส�.

เถโร สพ�พมฺหลี�ลีกL สามฺเณ์รL อาห 
“สามฺเณ์ร สติ�ถา อโน้ติติ�ติทหอMทเกน้ ปาเท โธว�ติMกาโมฺ,  ฆ่ฏิL อาทาย คน้�ติ�วา ปาน้�ยL อาหร -อ�ติ�

โส “น้ สก�โกมฺ� ภน้�เติ -อ�ติ� น้ อ�จั�ฉ�.

เถโร เสเสปW ปฏิ�ปาฏิ�ยา ปMจั�ฉ�.

เติปW ติเถว วติ�วา ปฏิ�ก�ข้�ปuสM.

“ก] ปเน้ติ�ถ ข้�ณ์าสวสามฺเณ์รา น้ติ�ถ� -อ�ติ�.

“อติ�ถ�,  เติ ปน้ ‘น้ายL อมฺ�หากL พท�โธ มฺาลีาปHโฏิ.  สMมฺน้สามฺเณ์รส�เสว พท�โธ -อ�ติ� น้ อ�จั�ฉ]สM.

ปMถMช�ชน้า ปน้ อติ�ติโน้ อสมฺติ�ถติาเยว น้ อ�จั�ฉ]สM.

ปร�โยสาเน้ ปน้ สMมฺน้ส�ส วาเร สมฺ�ปติ�เติ,  
“สามฺเณ์ร สติ�ถา อโน้ติติ�ติทหอMทเกน้ ปาเท โธว�ติMกาโมฺ,  ฆ่ฏิL คเหติ�วา ก�ร อMทกL อาหร -อ�ติ� อาห.

โส “สติ�ถร� อาหราเปน้�เติ,  อาหร�ส�สามฺ� -อ�ติ� สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา “ภน้�เติ อโน้ติติ�ติโติ ก�ร มฺL อMทกL อาหราเปถ -อ�ติ� อาห.

“อามฺ สMมฺน้า -อ�ติ�.

โส ว�สาข้าย การ�เติสM ฆ่น้สMวณ์�ณ์โกฏิ�เมฺสM เสน้าสน้กMเฏิสM เอกL สฏฺ�ฐ�กMฏิอMทกค�คณ์�หน้กL มฺหาฆ่ฏิL หติ�เถน้ คเหติ�วา 
“อ�มฺ�น้า เมฺ อMก�ข้�ปWติ�วา อLสกHเฏิ ฐปWเติน้ อติ�โถ น้ติ�ถ� -อ�ติ� โอลีมฺ�พกL กติ�วา เวหาสL อพ�ภMค�คน้�ติ�วา ห�มฺวน้�ติาภ�มฺMโข้ ปก�ข้น้�ท�.

๓ ส�. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “ปWลี�ลีก อ�ติ� อติ�ถ�. มฺ. จัHฬกน้�ฏฺ�ฐ.
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น้าคราชา สามฺเณ์รL ทHรโติว อาคจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา ปจั�จัMค�คน้�ติ�วา กMฏิL อLสกHเฏิน้าทาย 
“ภน้�เติ ติMมฺ�เห, มฺาท�เส ทาเส ว�ช�ชมฺาเน้, กส�มฺา สยL อาคติา,  อMทเกน้ อติ�เถ สติ�,  กส�มฺา สาสน้มฺติ�ติL น้ ปห�ณ์�ติ�ถ -อ�ติ� 
กMเฏิน้ อMทกL อาทาย สยL อMก�ข้�ปWติ�วา “ปMรโติ โหถ ภน้�เติ,  อหเมฺว อาหร�ส�สามฺ� -อ�ติ� อาห

“ติ�ฏฺ�ฐถ ติMมฺ�เห มฺหาราช,  อหเมฺว สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�เธน้ อาณ์ติ�โติ -อ�ติ� น้าคราชาน้L น้�วติ�เติติ�วา 
กMฏิมฺMข้วฏฺ�ฏิ�ยL หติ�เถน้ คเหติ�วา อากาเสน้ อาคญฺ�ฉ�.

อถ น้L สติ�ถา อาคจั�ฉน้�ติL โอโลีเกติ�วา ภ�ก�ข้H อามฺน้�เติติ�วา 
“ปส�สถ ภ�ก�ข้เว สามฺเณ์รส�ส ลี�ฬ�หL อากาเส หLสราชา ว�ย โสภติ� -อ�ติ� อาห.

โสปW ปาน้�ยฆ่ฏิL ฐเปติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา อฏฺ�ฐาส�.

อถ น้L สติ�ถา อาห “กติ�วส�โสส� ติ�วL สMมฺน้ -อ�ติ�.

“สติ�ติวส�โสมฺ�ห� ภน้�เติ -อ�ติ�.

“เติน้ห� สMมฺน้ อช�ชโติ ปฏฺ�ฐาย ภ�ก�ข้M โหห� -อ�ติ� วติ�วา ทายช�ชอMปสมฺ�ปทL อทาส�.

เท�วเยว ก�ร สามฺเณ์รา สติ�ติวส�สา อMปสมฺ�ปทL ลีภ]สM: “อยญฺ�จั สMมฺโน้ โสปาโก จั -อ�ติ�.

เอวL ติส�มฺ] อMปสมฺ�ปน้�เน้,  ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML 
“อจั�ฉร�ยL อาวMโส: เอวรHโปปW น้ามฺ ทหรส�ส สามฺเณ์รส�ส อาน้Mภาโว โหติ�,  น้ โน้ อ�โติ ปMพ�เพ เอวรHโป อาน้Mภาโว ท�ฏฺ�ฐปMพ�โพ -อ�ติ�.

[สูมบ;ต�ยHอุมสูำเรMจฺแกHเดMกๆ ไดB]

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว มฺมฺ สาสเน้ ทหโรปW สมฺ�มฺาปฏิ�ปน้�โน้ เอวรHปs สมฺ�ปติ�ติ] ลีภติ�เยว -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“โย หเว ทหโร ภ�ก�ข้M ยMญฺ�ชติ� พMท�ธสาสเน้,
โสมฺL โลีกL ปภาเสติ� อพ�ภา มฺMติ�โติว จัน้�ท�มฺา -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ ยMญฺ�ชติ� -อ�ติ�: ฆ่ฏิติ� วายมฺติ�.

ปภาเสติ� -อ�ติ�: โส ภ�ก�ข้M อติ�ติโน้ อรหติ�ติมฺค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ อพ�ภาท�ห� มฺMติ�โติ จัน้�ท�มฺา ว�ย 
[โลีกL] ข้น้�ธาท�เภทL โลีกL โอภาเสติ� เอกา โลีกL กโรติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

สMมฺน้สามฺเณ์รวติ�ถM.

ภ�ก�ข้Mวค�ควณ์�ณ์น้า น้�ฏฺ�ฐ�ติา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๒ • ๑๒.  สMมฺน้สามฺเณ์รวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

ปญฺ�จัว�สติ�โมฺ วค�โค.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๓ • ๒๖.  พ�ราห�มฺณ์วค�ควณ์�ณ์น้า • ๒๖.  พ�ราห�มฺณ์วค�ควณ์�ณ์น้า

๒๖.  พฺ�ราห�มณฺวคฺ�คฺวณฺ�ณฺนา



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๔ • ๑.  ปสาทพหMลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • ๑.  ปสาทพหMลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑.  ปิสูาทพฺห�ลพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ฉ�น้�ท โสติL ปรก�กมฺ�มฺ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ ปสาทพหMลีL พ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�ร;งฺเก.ยจฺวาทะขอุงฺพฺราหมณฺD]

โส ก�ร พ�ราห�มฺโณ์ ภควโติ ธมฺ�มฺเทสน้L สMติ�วา ปสน้�น้จั�ติ�โติ อติ�ติโน้ เคเห โสฬสมฺติ�ติาน้L ภ�ก�ข้Hน้L น้�จั�จัภติ�ติL ปฏฺ�ฐเปติ�วา 
ภ�ก�ข้Hน้L อาคติเวลีายL ปติ�ติL คเหติ�วา “อาคจั�ฉน้�ติM โภน้�โติ อรหน้�โติ,  น้�ส�ทน้�ติM โภน้�โติ อรหน้�โติ -อ�ติ� 
ยง�ก�ญฺ�จั� วทน้�โติ อรหน้�ติวาทป�ปฏิ�สLยMติ�ติเมฺว วทติ�.

เติสM ปMถMช�ชน้า “อยL อมฺ�เหสM อรหน้�ติสญฺ�ญ่� -อ�ติ� จั�น้�ติย]สM,  
ข้�ณ์าสวา “อยL โน้ ข้�ณ์าสวภาวL ชาน้าติ� -อ�ติ� เอวL เติ สพ�เพปW กMก�กMจั�จัายน้�ติา ติส�ส เคหL น้ คมฺ]สM.

โส ทMก�ข้� ทMมฺ�มฺโน้ “ก] น้M โข้ อย�ยา น้าคจั�ฉน้�ติ� -อ�ติ� ว�หารL คน้�ติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

[ไมHเปิIนอุาบ;ต�เพฺราะไมHย�นด.ตHอุวาทะน;<น]

สติ�ถา ภ�ก�ข้H อามฺน้�เติติ�วา “ก] เอติL ภ�ก�ข้เว -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
เติห� ติส�มฺ] อติ�เถ อาโรจั�เติ,  “สาท�ยถ ป�น้ ติMมฺ�เห ภ�ก�ข้เว อรหน้�ติวาทL -อ�ติ� อาห.

“น้ สาท�ยามฺ ภน้�เติ -อ�ติ�.

“เอวL สน้�เติ,  มฺน้Mส�สาน้L เอติL ปสาทภญฺ�ญ่L,  อน้าปติ�ติ� ภ�ก�ข้เว ปสาทภญฺ�เญ่,  อปWจั โข้ ปน้ พ�ราห�มฺณ์ส�ส อรหน้�เติสM อธ�มฺติ�ติL เปมฺL,  
ติส�มฺา ติMมฺ�เหห�ปW ติณ์�หาโสติL เฉติ�วา อรหติ�ติเมฺว ปติ�ติML ยMติ�ติL -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห 

“ฉ�น้�ท โสติL ปรก�กมฺ�มฺ กาเมฺ ปน้Hท พ�ราห�มฺณ์,
สง�ข้าราน้L ข้ยL ญ่ติ�วา อกติญฺ�ญฺHส� พ�ราห�มฺณ์ -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ปรก�กมฺ�มฺ -อ�ติ�: ติณ์�หาโสติL น้ามฺ อป�ปมฺติ�ติเกน้ วายาเมฺน้ ฉ�น้�ท�ติML น้ สก�กา,  
ติส�มฺา ญ่าณ์สมฺ�ปยMติ�เติน้ มฺหน้�เติน้ ปรก�กเมฺน้ ปรก�กมฺ�ติ�วา ติL โสติL ฉ�น้�ท  อMโภปW กาเมฺ ปน้Mท น้�หร.

พ�ราห�มฺณ์ -อ�ติ�: ข้�ณ์าสวาน้L๑ อาลีปน้เมฺติL.

สง�ข้าราน้L -อ�ติ�: ปญฺ�จัน้�น้L ข้น้�ธาน้L ข้ยL ชาน้�ติ�วา.

อกติญฺ�ญฺH -อ�ติ�: เอวL สน้�เติ,  ติ�วL สMวณ์�ณ์าท�สM เกน้จั� อกติส�ส น้�พ�พาน้ส�ส ชาน้น้โติ อกติญฺ�ญฺH น้ามฺ โหส� -อ�ติ�.๒

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

๑ คาถายL ปน้ เอกวจัน้L กติL.
๒ ส�. มฺ. โหติ� -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๕ • ๑.  ปสาทพหMลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

ปสาทพหMลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๖ • ๒.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • ๒.  สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๒.  สูม�พฺห�ลภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“ยทา ท�วเยสM ธมฺ�เมฺสM -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สมฺ�พหMเลี ภ�ก�ข้H อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระสูาร.บ�ตรท�ลถุามปิQญหาเพฺ9:อุพฺวกภ�กษ�]

เอกท�วสL ติ]สมฺติ�ติา ท�สาวาส�กา ภ�ก�ข้H อาคน้�ติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา น้�ส�ท]สM.

สาร�ปMติ�ติติ�เถโร เติสL อรหติ�ติส�ส อMปน้�ส�สยL ท�ส�วา สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา ฐ�ติโกว อ�มฺL ปญฺ�หL ปMจั�ฉ� 
“ภน้�เติ ‘เท�ว ธมฺ�มฺา เท�ว ธมฺ�มฺาติ� วMจั�จัน้�ติ�ติ�: กติเมฺ น้M โข้ เท�ว ธมฺ�มฺา -อ�ติ�.

อถ น้L สติ�ถา “‘เท�ว ธมฺ�มฺาติ� โข้ สาร�ปMติ�ติ สมฺถว�ปส�สน้า วMจั�จัน้�ติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ยทา ท�วเยสM ธมฺ�เมฺสM ปารคH โหติ� พ�ราห�มฺโณ์,
อถส�ส สพ�เพ สLโยคา อฏฺ�ฐL คจั�ฉน้�ติ� ชาน้โติ -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ยทา -อ�ติ�: ยส�มฺ] กาเลี ท�ว�ธา ฐ�เติสM สมฺถว�ปส�สน้าธมฺ�เมฺสM อภ�ญฺ�ญ่าปารคาท�วเสน้๑ อยL ข้�ณ์าสโว ปารคH โหติ�,  
อถส�ส วฏฺ�ฏิส�มฺ] สLโยชน้สมฺติ�ถา สพ�เพ กามฺสLโยคาทโย สLโยคา เอวL ชาน้น้�ติส�ส อฏฺ�ฐL ปร�ก�ข้ยL คจั�ฉน้�ติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ สพ�เพปW เติ ภ�ก�ข้H อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห]สM -อ�ติ�.

สมฺ�พหMลีภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๑ มฺ. …ปารคติาท�วเสน้.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๗ • ๓.  มฺารวติ�ถM.  • ๓.  มฺารวติ�ถM.

๓.  มารวต�ถุ�.
“ยส�ส ปารL อปารL วา -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ มฺารL อารพ�ภ กเถส�.

[มารปิลอุมต;วท�ลถุามเร9:อุงฺฝ้QTงฺ]

โส ก�ร เอกส�มฺ] ท�วเส อญฺ�ญ่ติโร ปMร�โส ว�ย หMติ�วา สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา ปMจั�ฉ� 
“ภน้�เติ ‘ปารL ปารน้�ติ� วMจั�จัติ�:  ก�น้�น้M โข้ เอติL ปารL น้ามฺ -อ�ติ�.

สติ�ถา “มฺาโร อยL -อ�ติ� ว�ท�ติ�วา๑ “ปาปWมฺ ก] ติว ปาเรน้,  ติL ว�ติราเคห� ปติ�ติพ�พL -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ยส�ส ปารL อปารL วา ปาราปารL น้ ว�ช�ชติ�,
ว�ติท�ทรL ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ปารL -อ�ติ�: อช�ฌติ�ติ�กาน้� ฉ อายติน้าน้�.

อปารL -อ�ติ�: พาห�ราน้� ฉ อายติน้าน้�.

ปาราปารL -อ�ติ�: ติทMภยL.

น้ ว�ช�ชติ� -อ�ติ�: ยส�ส สพ�พเมฺติL ‘อหL -อ�ติ� วา ‘มฺมฺL -อ�ติ� วา คหณ์าภาเวน้ น้ติ�ถ�,  
ติL ก�เลีสทราน้L๒ ว�คเมฺน้ ว�ติท�ทรL สพ�พก�ก�เลีเสห� ว�สLยMติ�ติL  อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

มฺารวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. ว�ชาน้�ติ�วา.
๒ ส�. สLก�เลีสทรถาน้L. มฺ. ยM. ก�เลีสทรถาน้L.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๘ • ๔.  อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • ๔.  อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๔.  อุญฺ�ญตรพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ฌาย] -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อญฺ�ญ่ติรL พ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDท�ลถุามเร9:อุงฺพฺราหมณฺDกะพฺระศาสูดา]

โส ก�ร จั�น้�เติส� “สติ�ถา อติ�ติโน้ สาวเก ‘พ�ราห�มฺณ์าติ� วทติ�,  อหญฺ�จัมฺ�ห� ชาติ�โคติ�เติน้ พ�ราห�มฺโณ์,  มฺLปW โข้ เอวL วติ�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�.

โส สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา ติมฺติ�ถL ปMจั�ฉ�.

สติ�ถา “น้าหL ชาติ�โคติ�ติมฺติ�เติน้ พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ�,  อMติ�ติมฺติ�ถL๑ อน้Mป�ปติ�ติเมฺว ปเน้ติL๒ วทามฺ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ฌาย] ว�รชมฺาส�น้L กติก�จั�จัL อน้าสวL
อMติ�ติมฺติ�ถL อน้Mป�ปติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ฌาย] -อ�ติ�: ทMว�เธน้ ฌาเน้น้ ฌายน้�ติL กามฺรเชน้ ว�รชL วเน้ เอกมฺาส�น้L จัติHห� มฺค�เคห� โสฬสน้�น้L ก�จั�จัาน้L กติติ�ติา กติก�จั�จัL 
อาสวาน้L อภาเวน้ อน้าสวL อMติ�ติมฺติ�ถL อรหติ�ติL อน้Mป�ปติ�ติL อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส พ�ราห�มฺโณ์ โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑ ส�. มฺ. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “อรหติ�ติL -อ�ติ� อติ�ถ�.
๒ ส�. มฺ. ยM. ปเน้วL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๘๙ • ๕.  อาน้น้�ทติ�เถรวติ�ถM.  • ๕.  อาน้น้�ทติ�เถรวติ�ถM.

๕.  อุานน�ทต�เถุรวต�ถุ�.
“ท�วา ติปติ� อาท�จั�โจั -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา มฺ�คารมฺาติMปาสาเท ว�หรน้�โติ อาน้น้�ทติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[ร;ศม.ขอุงฺว;ตถุ� ๕ อุยHางฺ ตHางฺก;น]

ปเสน้ท�โกสโลี ก�ร มฺหาปวารณ์าย สพ�พาภรณ์ป�ปฏิ�มฺณ์�ฑ�โติ คน้�ธาท�น้� อาทาย ว�หารL อคมฺาส�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ กาฬMทาย�ติ�เถโร ฌาน้L สมฺาปช�ช�ติ�วา ปร�สปร�ยน้�เติ น้�ส�น้�โน้ โหติ�.

น้ามฺเมฺว๑ ปน้ส�เสติL.  สร�รL สMวณ์�ณ์วณ์�ณ์L.  

ติส�มฺ] ปน้ ข้เณ์ จัน้�โท อMค�คจั�ฉติ�,  สMร�โย อฏฺ�ฐเมฺติ�.

อาน้น้�ทติ�เถโร อฏฺ�ฐเมฺน้�ติส�ส สMร�ยส�ส อMค�คจั�ฉน้�ติส�ส จั จัน้�ทส�ส โอภาสL โอโลีเกติ�วา 
รญฺ�โญ่ สร�โรภาสL เถรส�ส สร�โรภาสL ติถาคติส�ส จั สร�โรภาสL โอโลีเกส�.

ติติ�ถ สพ�โพภาเส อติ�ก�กมฺ�ติ�วา สติ�ถา ว�โรจัติ�.

เถโร สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา “ภน้�เติ อช�ช มฺมฺ อ�เมฺ โอภาเส โอโลีเกน้�ติส�ส ติMมฺ�หากเมฺว โอภาโส รMจั�จัติ�,  
ติMมฺ�หากL ห� สร�รL สพ�โพภาเส อติ�ก�กมฺ�ติ�วา ว�โรจัติ� -อ�ติ� อาห.

อถ น้L สติ�ถา “อาน้น้�ท สMร�โย น้ามฺ ท�วา ว�โรจัติ�,  จัน้�โท รติ�ติ],  ราชา อลีง�กติกาเลีเยว ว�โรจัติ�,  
ข้�ณ์าสโว คณ์สง�คณ์�กL ปหาย อน้�โติสมฺาปติ�ติ�ยLเยว ว�โรจัติ�,  พMท�โธ ปน้ รติ�ติ]ปW ท�วาปW ปญฺ�จัว�เธน้ เติเชน้ ว�โรจัติ� -อ�ติ� วติ�วา 
อ�มฺL คาถมฺาห

“ท�วา ติปติ� อาท�จั�โจั, รติ�ติ�มฺาภาติ� จัน้�ท�มฺา,
สน้�น้ท�โธ ข้ติ�ติ�โย ติปติ�, ฌาย� ติปติ� พ�ราห�มฺโณ์;
อถ สพ�พมฺโหรติ�ติ] พMท�โธ ติปติ� เติชสา -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ท�วา ติปติ� -อ�ติ�: ท�วาว ว�โรจัติ�,  รติ�ติ] ปน้ส�ส คติมฺค�โคปW น้ ปญฺ�ญ่ายติ�.

จัน้�ท�มฺา -อ�ติ�: จัน้�โทปW อพ�ภาท�ห� มฺMติ�โติ รติ�ติ�เมฺว ว�โรจัติ�,  โน้ ท�วา.

สน้�น้ท�โธ -อ�ติ�: สMวณ์�ณ์มฺณ์�จั�ติ�เติห� สพ�พาภรเณ์ห� ปฏิ�มฺณ์�ฑ�โติ จัติMรง�ค�น้�ยา เสน้าย ปร�ก�ข้�ติ�โติว ราชา ว�โรจัติ�,  
น้ อญฺ�ญ่าติกเวเสน้ ฐ�โติ.

ฌาย� -อ�ติ�: ข้�ณ์าสโว ปน้ คณ์L ว�โน้เทติ�วา ฌายน้�โติว ว�โรจัติ�.

๑ มฺ. ยM. มฺน้าปเมฺว ปน้ส�ส สร�รL สMวณ์�ณ์วณ์�ณ์L.
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เติชสา -อ�ติ�: สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�โธ ปน้ ส�ลีเติเชน้๑ ทMส�ส�ลีเติชL คMณ์เติเชน้ ทMค�คMณ์เติชL๒ ปญฺ�ญ่าเติเชน้ ทMป�ปญฺ�ญ่เติชL ปMญฺ�ญ่เติเชน้ อปMญฺ�ญ่
เติชL ธมฺ�มฺเติเชน้ อธมฺ�มฺเติชL ปร�ยาทย�ติ�วา อ�มฺ�น้า ปญฺ�จัว�เธน้ เติชสา น้�จั�จักาลีเมฺว ว�โรจัติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อาน้น้�ทติ�เถรวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. จัรณ์เติเชน้.
๒ ส�. มฺ. ยM. น้�ค�คMณ์เติชL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๑ • ๖.  อญฺ�ญ่ติรปพ�พช�ติวติ�ถM.  • ๖.  อญฺ�ญ่ติรปพ�พช�ติวติ�ถM.

๖.  อุญฺ�ญตรปิพฺ�พฺชี�ตวต�ถุ�.
“พาห�ติปาโป -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อญฺ�ญ่ติรL ปพ�พช�ติL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDบวชีนอุกพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

เอโก ก�ร พ�ราห�มฺโณ์ พาห�รปพ�พช�ชาย ปพ�พช�ติ�วา “สมฺโณ์ โคติโมฺ อติ�ติโน้ สาวเก ‘ปพ�พช�ติาติ� วทติ�,  
อหญฺ�จัมฺ�ห� ปพ�พช�โติ,  มฺLปW โข้ เอวL วติ�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา เอติมฺติ�ถL ปMจั�ฉ�.

สติ�ถา “น้าหL เอติ�ติเกน้ ‘ปพ�พช�โติติ� วทามฺ�,  ก�เลีสมฺลีาน้L ปน้ ปพ�พช�ติติ�ติา ปพ�พช�โติ น้ามฺ โหติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“พาห�ติปาโป ห� พ�ราห�มฺโณ์
สมฺจัร�ยาย ‘สมฺโณ์ติ� วMจั�จัติ�,
ปพ�พาชยมฺติ�ติโน้ มฺลีL
ติส�มฺา ‘ปพ�พช�โติติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “สมฺจัร�ยาย -อ�ติ�: สพ�พากMสลีาน้� สเมฺติ�วา จัรเณ์น้.

ติส�มฺา -อ�ติ�: ยส�มฺา พาห�ติปาปติาย พ�ราห�มฺโณ์,  อกMสลีาน้� สเมฺติ�วา จัรเณ์น้ ‘สมฺโณ์ -อ�ติ� วMจั�จัติ�,  
ติส�มฺา โย อติ�ติโน้ ราคาท�มฺลีL ปพ�พาชยน้�โติ ว�โน้เทน้�โติ จัรติ�,  โสปW เติน้ ปพ�พาชเน้น้ “ปพ�พช�โติ -อ�ติ� วMจั�จัติ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส ปพ�พช�โติ โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรปพ�พช�ติวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๒ • ๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.  • ๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๗.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“น้ พ�ราห�มฺณ์ส�ส -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สาร�ปMติ�ติติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระเถุระถุ�กพฺราหมณฺDต.]

เอกส�มฺ] ก�ร ฐาเน้ สมฺ�พหMลีา มฺน้Mส�สา “อโห อมฺ�หากL อย�โย ข้น้�ติ�พเลีน้ สมฺน้�น้าคโติ,  
อญฺ�เญ่สM อก�โกสน้�เติสM วา ปหรน้�เติสM วา,  โกปมฺติ�ติLปW น้ โหติ� -อ�ติ� เถรส�ส คMณ์กถL กถย]สM.

อเถโก มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�โก พ�ราห�มฺโณ์ “โก เอส น้ กMช�ฌติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อมฺ�หากL เถโร -อ�ติ�.

“กMช�ฌาเปน้�โติ น้ ภว�ส�สติ� -อ�ติ�.

“น้ติ�เถติL พ�ราห�มฺณ์ -อ�ติ�.

“เติน้ห� อหL กMช�ฌาเปส�สามฺ� -อ�ติ�.

“สเจั สก�โกส�,  กMช�ฌาเปห� -อ�ติ�.

โส “โหติM,  ชาน้�ส�สามฺ�๑ กติ�ติพ�พL -อ�ติ� เถรL ภ�ก�ข้าย ปว�ฏฺ�ฐL ท�ส�วา ปจั�ฉาภาเคน้ คน้�ติ�วา ปWฏฺ�ฐ�มฺช�เฌ มฺหน้�ติL ปาณ์�ป�ปหารมฺทาส�.

เถโร “ก�น้�น้าเมฺติL -อ�ติ� อโน้โลีเกติ�วาว คโติ.

พ�ราห�มฺณ์ส�ส สกลีสร�เร ฑาโห อMป�ปช�ช�.

โส “อโห คMณ์สมฺ�ปน้�โน้ อย�โย -อ�ติ� เถรส�ส ปาทมฺHเลี น้�ปช�ช�ติ�วา “ข้มฺถ เมฺ ภน้�เติ -อ�ติ� วติ�วา,  
“ก] เอติL -อ�ติ� วMติ�เติ,  “อหL ว�มฺLสน้ติ�ถาย ติMมฺ�เห ปหร] -อ�ติ� อาห.

“โหติM,  ข้มฺามฺ� เติ -อ�ติ�.

“สเจั เมฺ ภน้�เติ ข้มฺถ,  มฺมฺ เคเหเยว น้�ส�ท�ติ�วา ภ�ก�ข้L คณ์�หถ -อ�ติ� เถรส�ส ปติ�ติL คณ์�ห�.

เถโรปW ปติ�ติL อทาส�.

พ�ราห�มฺโณ์ เถรL เคหL เน้ติ�วา ปร�ว�ส�.

มฺน้Mส�สา กMช�ฌ�ติ�วา “อ�มฺ�น้า อมฺ�หากL น้�รปราโธ อย�โย ปหโฏิ,  ทณ์�เฑน้ปWส�ส โมฺก�โข้ น้ติ�ถ�,  เอติ�เถว น้L มฺาเรส�สามฺ -อ�ติ� 
เลีฑ�ฑMทณ์�ฑาท�หติ�ถา พ�ราห�มฺณ์ส�ส เคหท�วาเร อฏฺ�ฐLสM.

เถโร อMฏฺ�ฐาย คจั�ฉน้�โติ พ�ราห�มฺณ์ส�ส หติ�เถ ปติ�ติL อทาส�.

๑ ส�. มฺ. ยM. ชาน้�ส�สามฺ�ส�ส.
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มฺน้Mส�สา ติL เถเรน้ สท�ธ] คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา “ภน้�เติ ติMมฺ�หากL ปติ�ติL คเหติ�วา พ�ราห�มฺณ์L น้�วติ�เติถ -อ�ติ� อาหLสM.

“ก] เอติL อMปาสก -อ�ติ�.

“พ�ราห�มฺเณ์น้ ติMมฺ�เห ปหฏิา,  มฺยมฺส�ส กติ�ติพ�พL ชาน้�ส�สามฺ -อ�ติ�.

“ก] ปน้ ติMมฺ�เห อ�มฺ�น้า ปหฏิา,  อMทาหM อหL -อ�ติ�.

“ติMมฺ�เห ภน้�เติ -อ�ติ�.

“มฺL เอส ปหร�ติ�วา ข้มฺาเปส�,  คจั�ฉถ ติMมฺ�เห -อ�ติ� มฺน้Mส�เส อMย�โยเชติ�วา พ�ราห�มฺณ์L น้�วติ�ติาเปติ�วา เถโร ว�หารเมฺว คโติ.

ภ�ก�ข้H อMช�ฌาย]สM “ก�น้�น้าเมฺติL,  สาร�ปMติ�ติติ�เถโร เยน้ พ�ราห�มฺเณ์น้ ปหโฏิ,  ติส�เสว เคเห น้�ส�ท�ติ�วา ภ�ก�ข้L คเหติ�วา อาคโติ,  
เถรส�ส ปหฏิกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย น้ อ�ทาน้� โส กส�สจั� ลีช�ช�ส�สติ�,  อวเสเส โปเถน้�โติ ว�จัร�ส�สติ� -อ�ติ�.

[พฺราหมณฺDไมHคฺวรปิระหารพฺราหมณฺD]

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว พ�ราห�มฺโณ์ พ�ราห�มฺณ์L ปหรน้�โติ น้ามฺ น้ติ�ถ�,  ค�ห�พ�ราห�มฺเณ์น้ ปน้ สมฺณ์พ�ราห�มฺโณ์ ปหโฏิ ภว�ส�สติ�: 
โกโธ น้าเมฺส อน้าคามฺ�มฺค�เคน้ สมฺMค�ฆ่าติL คจั�ฉติ� -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺา คาถา อภาส�

“น้ พ�ราห�มฺณ์ส�ส ปหเรย�ย, น้าส�ส มฺMญฺ�เจัถ พ�ราห�มฺโณ์,
ธ� พ�ราห�มฺณ์ส�ส หน้�ติารL, ติโติ ธ� ยส�ส มฺMญฺ�จัติ�.

น้ พ�ราห�มฺณ์ส�เสติทก�ญฺ�จั� เสย�โย,
ยทาน้�เสโธ มฺน้โส ปWเยห�;
ยโติ ยโติ ห]สมฺโน้ น้�วติ�ติติ�,
ติโติ ติโติ สมฺ�มฺติ�เมฺว ทMก�ข้L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ปหเรย�ย -อ�ติ�: ข้�ณ์าสวพ�ราห�มฺโณ์ “อหมฺส�มฺ� -อ�ติ� ชาน้น้�โติ ข้�ณ์าสวส�ส วา อญฺ�ญ่ส�ส วา พ�ราห�มฺณ์ส�ส๑ น้ ปหเรย�ย.

น้าส�ส มฺMญฺ�เจัถ -อ�ติ�: โสปW ปหโฏิ ข้�ณ์าสวพ�ราห�มฺโณ์ อส�ส ปหร�ติ�วา ฐ�ติส�ส เวรL น้ มฺMญฺ�เจัถ,  ติส�มฺ] โกปs น้ กเรย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

ธ� พ�ราห�มฺณ์ส�ส -อ�ติ�: ข้�ณ์าสวพ�ราห�มฺณ์ส�ส หน้�ติารL ครหามฺ�.

ติโติ ธ� -อ�ติ�: โย ปน้ ติL ปหรน้�ติL ปฏิ�ป�ปหรน้�โติ ติส�ส อMปร� เวรL มฺMญฺ�จัติ�,  ติL ติโติปW ครหามฺ�เยว.

เอติทก�ญฺ�จั� เสย�โย -อ�ติ�: ยL ข้�ณ์าสวส�ส อก�โกสน้�ติL วา อป�ปจั�จัก�โกสน้L ปหรน้�ติL วา อป�ปฏิ�ป�ปหรณ์L,  
เอติL ติส�ส ข้�ณ์าสวพ�ราห�มฺณ์ส�ส น้ ก�ญฺ�จั� เสย�โย อป�ปมฺติ�ติกเสย�โย น้ โหติ�,  อถโข้ อธ�มฺติ�ติเมฺว เสย�โย -อ�ติ� อติ�โถ.

๑ ส�. มฺ. อญฺ�ญ่ติรส�ส วา ชาติ�พ�ราห�มฺณ์ส�ส.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๔ • ๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

ยทาน้�เสโธ มฺน้โส ปWเยห� -อ�ติ�: โกธน้ส�ส ห� โกธMป�ปาโท มฺน้โส ปWโย น้ามฺ,  เติห�๑ ปเน้ส มฺาติาปWติHสMปW พMท�ธาท�สMปW อปรช�ฌติ�,  
ติส�มฺา โย อส�ส เติห� มฺน้โส น้�เสโธ โกธวเสน้ อMป�ปช�ชมฺาน้ส�ส จั�ติ�ติส�ส น้�ค�คโห,  เอติL น้ ก�ญฺ�จั� เสย�โย -อ�ติ�๒ อติ�โถ๓.

ห]สมฺโน้ -อ�ติ�: โกธมฺโน้,  โส ติส�ส ยโติ ยโติ วติ�ถMโติ อน้าคามฺ�มฺค�เคน้ สมฺMค�ฆ่าติL คจั�ฉน้�โติ น้�วติ�ติติ�.

ติโติ ติโติ -อ�ติ�: ติโติ ติโติ วติ�ถMโติ สกลีLปW วฏฺ�ฏิทMก�ข้L น้�วติ�ติติ�เอว -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๑ มฺ. โกโธ ห�.
๒ ส�. น้ อก�ญฺ�จั� เสย�โย.
๓ น้ พ�ราห�มฺณ์ส�เสติทก�ญฺ�จั� เสย�โย -อ�ติ�: ปฏิ�ฆ่ปก�ข้�กา เจัติส�กา อ�ธ มฺน้โส ปWยา น้ามฺ. เติสL วเสน้ ห� ปฏิ�เวรL มฺMญฺ�จั�ติML อ�จั�ฉติ�. 

ยL เติห� มฺน้โส อน้�เสโธ อน้�ค�คโห เอติL อก�ญฺ�จั� เสย�โย อธ�มฺติ�ติกเสย�โย น้ โหติ�,  พาลีา ปน้ ปฏิ�เวรL มฺMญฺ�จั�ติML สมฺติ�ถภาวL ปค�คณ์�หน้�ติ�,  
ยL -อ�ติ� ปทL ก�ร�ยาปรามฺสน้L -อ�ติ� อมฺ�หากL มฺติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๕ • ๘.  มฺหาปชาปติ�โคติมฺ�วติ�ถM. • ๘.  มฺหาปชาปติ�โคติมฺ�วติ�ถM.

๘.  มหาปิชีาปิต.โคฺตม.วต�ถุ�.
“ยส�ส กาเยน้ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ มฺหาปชาปติ] โคติมฺ] อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺบ;ญญ;ต�คฺร�ธรรม ๘]

ภควติา ห� อน้Mป�ปน้�เน้ วติ�ถMส�มฺ] ปญฺ�ญ่ติ�เติ อฏฺ�ฐ ครMธมฺ�เมฺ๑ มฺณ์�ฑน้กชาติ�โย ปMร�โส สMรภ�ปMป�ผทามฺL ว�ย ส�รสา สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา 
สปร�วารา มฺหาปชาปติ� โคติมฺ� อMปสมฺ�ปทL ลีภ�.

อญฺ�โญ่ ติส�สา อMปช�ฌาโย วา อาจัร�โย วา น้ติ�ถ�.

เอวL ลีท�ธHปสมฺ�ปทL เถร] อารพ�ภ อปเรน้ สมฺเยน้ กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML 
“มฺหาปชาปติ�ยา โคติมฺ�ยา อาจัร�ยMปช�ฌายา น้ ปญฺ�ญ่ายน้�ติ�,  สหติ�เถเน้ว กาสายาน้� คณ์�ห� -อ�ติ�.

เอวญฺ�จั ปน้ วติ�วา ภ�ก�ข้Mน้�โย กMก�กMจั�จัายน้�ติ�โย ติาย สท�ธ] เน้ว อMโปสถL น้ ปวารณ์L กโรน้�ติ�.

ติา คน้�ติ�วา ติถาคติส�สาปW ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML.

[คฺนท.:คฺวรเร.ยกวHาพฺราหมณฺD]

สติ�ถา ติาสL กถL สMติ�วา “มฺยา มฺหาปชาปติ�ยา โคติมฺ�ยา อฏฺ�ฐ ครMธมฺ�มฺา ท�น้�น้า,  อหเมฺวส�สา อาจัร�โย อหเมฺว อMปช�ฌาโย,  
กายทMจั�จัร�ติาท�ว�รห�เติสM ข้�ณ์าสเวสM กMก�กMจั�จัน้�น้ามฺ น้ กติ�ติพ�พL -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“ยส�ส กาเยน้ วาจัาย มฺน้สา น้ติ�ถ� ทMก�กฏิL,
สLวMติL ติ�ห� ฐาเน้ห� ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ทMก�กฏิL -อ�ติ�: สาวช�ชL ทMก�ข้Mท�รยL อปายสLวติ�ติน้�กL กมฺ�มฺL.

ติ�ห� ฐาเน้ห� -อ�ติ�: เอเติห� กายาท�ห� ติ�ห� การเณ์ห� กายทMจั�จัร�ติาท�ป�ปเวสน้น้�วารณ์ติ�ถาย ท�วารปWห�ติL อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

มฺหาปชาปติ�โคติมฺ�วติ�ถM.

๑ ว�. จัMลี�ลี. ๗/๓๒๓.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๖ • ๙.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.  • ๙.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๙.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“ยมฺ�หา ธมฺ�มฺL ว�ชาเน้ย�ย -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สาร�ปMติ�ติติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระสูาร.บ�ตรเคฺารพฺในพฺระอุ;สูสูชี�ผู้�BอุาจฺารยD]

โส ก�รายส�มฺา อส�สช�ติ�เถรส�ส สน้�ติ�เก ธมฺ�มฺL สMติ�วา โสติาปติ�ติ�ผลีL ปติ�ติกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย 
“ยส�สL๑ ท�สายL เถโร วสติ� -อ�ติ� สMณ์าติ�,  ติโติ อญฺ�ชลี] ปค�คย�ห ติโติว ส�สL กติ�วา น้�ปช�ช�.

ภ�ก�ข้H “มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�โก สาร�ปMติ�โติ อช�ชาปW ท�สา น้มฺส�สมฺาโน้ ว�จัรติ� -อ�ติ� ติมฺติ�ถL ติถาคติส�ส อาโรเจัสML.

สติ�ถา เถรL ปก�โกสาเปติ�วา “สจั�จัL ก�ร ติ�วL สาร�ปMติ�ติ ท�สา น้มฺส�สน้�โติ ว�จัรส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“ภน้�เติ มฺมฺ ท�สา น้มฺส�สน้ภาวL วา อน้มฺส�สน้ภาวL วา ติMมฺ�เหว ชาน้าถ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว น้ สาร�ปMติ�โติ ท�สา น้มฺส�สติ�,  อส�สช�ติ�เถรส�ส๒ ปน้ สน้�ติ�กา ธมฺ�มฺL สMติ�วา โสติาปติ�ติ�ผลีL ปติ�ติติาย อติ�ติโน้ อาจัร�ยL น้มฺส�สติ�, 
ยญฺ�ห� อาจัร�ยL น้�ส�สาย ภ�ก�ข้M ธมฺ�มฺL ว�ชาน้าติ�,  เติน้ โส พ�ราห�มฺเณ์น้ อค�ค� ว�ย สก�กจั�จัL น้มฺส�ส�ติพ�โพเยว -อ�ติ� วติ�วา 
ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“ยมฺ�หา ธมฺ�มฺL ว�ชาเน้ย�ย สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�ธเทส�ติL
สก�กจั�จัL ติL น้มฺส�เสย�ย อค�ค�หMติ�ติLว พ�ราห�มฺโณ์ -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อค�ค�หMติ�ติLว -อ�ติ�: ยถา พ�ราห�มฺโณ์ อค�ค�หMติ�ติL สมฺ�มฺา ปร�จัรเณ์น้ เจัว อญฺ�ชลี�กมฺ�มฺาท�ห� จั สก�กจั�จัL น้มฺส�สติ�,  
เอวL ยมฺ�หา อาจัร�ยา ติถาคติป�ปเวท�ติL ธมฺ�มฺL ว�ชาเน้ย�ย,  ติL สก�กจั�จัL น้มฺส�เสย�ย -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. ยL ท�สL.
๒ อสสช�ส�ส -อ�ติ� ยMติ�ติติรL. ญ่.ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๗ • ๑๐.  ชฏิ�ลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • ๑๐.  ชฏิ�ลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑๐.  ชีฏ�ลพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“น้ ชฏิาห� -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL ชฏิ�ลีพ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[ชีฏ�ลตBอุงฺการใหBตร;สูเร.ยกตนวHาพฺราหมณฺD]

โส ก�ร “อหL มฺาติ�โติ จั ปWติ�โติ จั สMชาโติ พ�ราห�มฺณ์กMเลี น้�พ�พติ�โติ,  สเจั สมฺโณ์ โคติโมฺ อติ�ติโน้ สาวเก ‘พ�ราห�มฺณ์าติ� วทติ�,  
มฺLปW น้Mโข้ ติถา วติ�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL ปMจั�ฉ�.

[ล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺD]

อถ น้L สติ�ถา “น้าหL พ�ราห�มฺณ์ ชฏิามฺติ�เติน้ น้ ชาติ�โคติ�ติมฺติ�เติน้ พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ�,  
ปฏิ�ว�ท�ธสจั�จัเมฺว ปน้าหL ‘พ�ราห�มฺโณ์ติ� วทามฺ� -อ�ติ� วติ�วา๑ อ�มฺL คาถมฺาห

“น้ ชฏิาห� น้ โคติ�เติน้ น้ ชจั�จัา โหติ� พ�ราห�มฺโณ์,
ยมฺ�ห� สจั�จัญฺ�จั ธมฺ�โมฺ จั โส สMจั� โส จั พ�ราห�มฺโณ์ -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “สจั�จัL -อ�ติ�: ยส�มฺ] ปMค�คเลี จัติ�ติาร� สจั�จัาน้� โสฬสหากาเรห� ปฏิ�ว�ช�ฌ�ติ�วา ฐ�ติL สจั�จัญฺ�ญ่าณ์ญฺ�เจัว น้วว�ธโลีกMติ�ติรธมฺ�โมฺ จั อติ�ถ�,  
โส สMจั� เจัว พ�ราห�มฺโณ์ จั -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ชฏิ�ลีพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑ มฺ. เอติ�ถน้�ติเร ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ -อ�ติ� อติ�ถ�



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๘ • ๑๑.  กMหกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • ๑๑.  กMหกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑๑.  ก�หกพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ก�น้�เติ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา กHฏิาคารสาลีายL ว�หรน้�โติ เอกL วค�คMลี�วติ�ติL กMหกพ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDลวงฺเอุาสู�:งฺขอุงฺๆ ชีาวเม9อุงฺ]

โส ก�ร เวสาลี�น้ครท�วาเร เอกL กMก�กMธรMก�ข้L๑ อารMย�ห ท�ว�ห� ปาเทห� สาข้L คณ์�ห�ติ�วา อโธส�โร๒ โอลีมฺ�พน้�โติ 
“กปWลีาน้L เมฺ สติL เทถ  กหาปเณ์ เทถ  ปร�จัาร�กL เทถ,  โน้ เจั ทส�สถ,  อ�โติ ปติ�ติ�วา มฺรน้�โติ น้ครL อน้ครL กร�ส�สามฺ� -อ�ติ� วทติ�.

ติถาคติส�สาปW ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ปร�วMติส�ส น้ครปว�สน้กาเลี ภ�ก�ข้H ติL พ�ราห�มฺณ์L ท�ส�วา น้�ก�ข้มฺน้กาเลีปW น้L ติเถว โอลีมฺ�พน้�ติL ปส�ส]สM.

น้าคราปW “อยL ปาโติ ปฏฺ�ฐาย เอวL โอลีมฺ�พน้�โติ ปติ�ติ�วา๓ น้ครL อน้ครL กเรย�ย -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา น้ครว�น้าสภ�ติา 
“ยL โส ยาจัติ�,  สพ�พL เทมฺ -อ�ติ� ปฏิ�ส�สMณ์�ติ�วา อทLสM.

โส โอติร�ติ�วา สพ�พL คเหติ�วา อคมฺาส�.

ภ�ก�ข้H ว�หารHปจัาเร ติL คาว� ว�ย ว�จัร�ติ�วา คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา สญฺ�ชาน้�ติ�วา “ลีท�ธน้�เติ พ�ราห�มฺณ์ ยถาปติ�ถ�ติL -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“อามฺ ลีท�ธL เมฺ -อ�ติ� สMติ�วา อน้�โติว�หาเร ติถาคติส�ส ติมฺติ�ถL อาโรเจัสML.

[พฺระศาสูดาตร;สูบ�รพฺกรรมขอุงฺพฺราหมณฺD]

สติ�ถา “น้ ภ�ก�ข้เว อ�ทาเน้เวส กMหกโจัโร,  ปMพ�เพปW กMหกโจัโรเยว อโหส�,  
อ�ทาน้� ปเน้ส พาลีชน้L วญฺ�เจัติ�,  ติทา ปน้ ปณ์�ฑ�เติ วญฺ�เจัติML น้าสก�ข้� -อ�ติ� วติ�วา เติห� ยาจั�โติ อติ�ติL อาหร�:

“อติ�เติ เอกL กาส�กคามฺL น้�ส�สาย เอโก กMหกติาปโส วาสL กป�เปติ�.

ติL เอกL กMลีL ปฏิ�ชค�ค�:  ท�วา อMป�ปน้�น้ข้าทน้�ยโภชน้�ยโติ อติ�ติโน้ ปMติ�ติาน้L ว�ย ติส�สาปW เอกL โกฏฺ�ฐาสL เทติ�,  
สายL อMป�ปน้�น้โกฏฺ�ฐาสL ฐเปติ�วา ทMติ�ยท�วเส เทติ�.

อเถกท�วสL สายL โคธมฺLสL ลีภ�ติ�วา สาธMกL ปจั�ติ�วา ติโติ โกฏฺ�ฐาสL ฐเปติ�วา ทMติ�ยท�วเส ติส�ส เทติ�.

ติาปโส มฺLสL ข้าท�ติ�วา๔ ว รสติณ์�หาย พท�โธ “ก] มฺLสL น้าเมฺติL -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “โคธมฺLสL -อ�ติ� สMติ�วา 
ภ�ก�ข้าย จัร�ติ�วา สป�ปWทธ�กฏฺkกภณ์�ฑาท�น้� คเหติ�วา ปณ์�ณ์สาลีL คน้�ติ�วา เอกมฺน้�เติ ฐเปส�.

ปณ์�ณ์สาลีาย ปน้ อว�ทHเร เอกส�มฺ] วมฺ�มฺ�เก โคธราชา ว�หรติ�.

โส กาเลีน้ กาลีL ติาปสL วน้�ท�ติML อาคจั�ฉติ�.

๑ ส�. มฺ. ยM. กกMธรMก�ข้L.
๒ ส�. อวLสร�โร. ยM. อวLส�โร.
๓ มฺ. เอติ�ถน้�ติเร มฺรน้�โติ -อ�ติ� อติ�ถ�.
๔ ส�. สาย�ติ�วา ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๙๙ • ๑๑.  กMหกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • [พระศัาสดาติร�สบMรพกรรมฺข้องพราหมฺณ์�]

ติLท�วสL ปเน้ส “ติL วธ�ส�สามฺ� -อ�ติ� ทณ์�ฑL ปฏิ�จั�ฉาเทติ�วา ติส�ส วมฺ�มฺ�กส�สาว�ทHเร ฐาเน้ น้�ท�ทายน้�โติ ว�ย น้�ส�ท�.

โคธราชา วมฺ�มฺ�กโติ น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา ติส�ส สน้�ติ�กL อาคจั�ฉน้�โติ อาการL สลี�ลีก�เข้ติ�วา 
“น้ เมฺ อช�ช อาจัร�ยส�ส อากาโร รMจั�จัติ� -อ�ติ� ติโติว น้�วติ�ติ�.

ติาปโส ติส�ส น้�วติ�ติน้ภาวL ญ่ติ�วา ติส�ส มฺรณ์ติ�ถาย ทณ์�ฑL ข้�ปW.

ทณ์�โฑ ว�รช�ฌ�ติ�วา คโติ.

โคธราชา วมฺ�มฺ�กL ปว�ส�ติ�วา ติโติ ส�สL น้�หร�ติ�วา อาคติมฺค�คL โอโลีเกน้�โติ ติาปสL อาห

“สมฺณ์L ติL มฺญฺ�ญ่มฺาโน้ อMปคญฺ�ฉ] อสญฺ�ญ่ติL,
โส มฺL ทณ์�เฑน้ ปาหาส� ยถา อส�สมฺโณ์ ติถา;
ก�น้�เติ ชฏิาห� ทMมฺ�เมฺธ, ก�น้�เติ อช�น้สาฏิ�ยา,
อพ�ภน้�ติรน้�เติ คหน้L พาห�รL ปร�มฺช�ชส� -อ�ติ�.

อถ น้L ติาปโส สน้�ติเกน้ ปโลีเภติML เอวมฺาห

“เอห� โคธ น้�วติ�ติส�สM ภMญฺ�ช สาลี�น้โมฺทน้L,
เติลีL โลีณ์ญฺ�จั เมฺ อติ�ถ� ปหHติL มฺย�ห ปWป�ผลี� -อ�ติ�.

ติL สMติ�วา โคธราชา “ยถา ยถา ติ�วL กเถส�,  ติถา ติถา เมฺ ปลีาย�ติMกามฺติาว โหติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“เอส ภ�ย�โย ปเวก�ข้ามฺ� วมฺ�มฺ�กL สติโปร�สL
เติลีL โลีณ์ญฺ�จั ก�น้�เติส� อห�ติL มฺย�ห ปWป�ผลี� -อ�ติ�.

เอวญฺ�จั ปน้ วติ�วา “อหL เอติ�ติกL กาลีL ติย� สมฺณ์สญฺ�ญ่L อกาส],  อ�ทาน้� เติ มฺL ปหร�ติMกามฺติาย ทณ์�โฑ ข้�ติ�โติ,  
ติส�ส ข้�ติ�ติกาลีโติเยว อส�สมฺโณ์ ชาโติ,  ก�น้�ติาท�สส�ส ทMป�ปญฺ�ญ่ส�ส ปMค�คลีส�ส ชฏิาห�,  
ก] สข้Mเรน้ อช�น้จัมฺ�เมฺน้,  อพ�ภน้�ติรL ห� เติ คหน้L,  เกวลีL พาห�รเมฺว ปร�มฺช�ชส� -อ�ติ� อาห.

สติ�ถา อ�มฺL อติ�ติL อาหร�ติ�วา “ติทา เอส กMหโก ติาปโส อโหส�,  โคธราชา ปน้ อหเมฺว -อ�ติ� วติ�วา 
ชาติกL สโมฺธาเน้ติ�วา ติทา โคธปณ์�ฑ�เติน้ ติส�ส น้�ค�คห�ติการณ์L ทส�เสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“ก�น้�เติ ชฏิาห� ทMมฺ�เมฺธ, ก�น้�เติ อช�น้สาฏิ�ยา;
อพ�ภน้�ติรน้�เติ คหน้L พาห�รL ปร�มฺช�ชส� -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ก�น้�เติ ชฏิาห� -อ�ติ�: อมฺ�โภ ทMป�ปญฺ�ญ่ ติว สMพท�ธาห�ปW อ�มฺาห� ชฏิาห� สข้Mราย น้�วติ�ถายปW อ�มฺาย อช�น้จัมฺ�มฺสาฏิ�กาย จั ก�มฺติ�โถ.

อพ�ภน้�ติรL -อ�ติ�: อพ�ภน้�ติรL ห� เติ ราคาท�ก�ก�เลีสคหน้L,  เกวลีL หติ�ถ�ลีณ์�ฑL อส�สลีณ์�ฑL ว�ย มฺฏฺ�ฐL พาห�รL ปร�มฺช�ชส� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๐ • ๑๑.  กMหกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

กMหกพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๑ • ๑๒.  ก�สาโคติมฺ�วติ�ถM.  • ๑๒.  ก�สาโคติมฺ�วติ�ถM.

๑๒.  ก�สูาโคฺตม.วต�ถุ�.
“ปsสMกHลีธรL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา ค�ช�ฌกHเฏิ ปพ�พเติ ว�หรน้�โติ ก�สาโคติมฺ] อารพ�ภ กเถส�.

[นางฺโคฺตม.เหMนทBาวสู;กกะ]

ติทา ก�ร สก�โก ปฐมฺยามฺาวสาเน้ เทวปร�สาย สท�ธ] สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา วน้�ท�ติ�วา เอกมฺน้�เติ สาราณ์�ยL ธมฺ�มฺกถL สMณ์น้�โติ น้�ส�ท�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ ก�สาโคติมฺ� “สติ�ถารL ปส�ส�ส�สามฺ� -อ�ติ� อากาเสน้าคน้�ติ�วา สก�กL ท�ส�วา น้�วติ�ติ�.๑

โส ติL วน้�ท�ติ�วา น้�วติ�ติน้�ติ] ท�ส�วา สติ�ถารL ปMจั�ฉ� “กา น้าเมฺสา ภน้�เติ อาคจั�ฉมฺาน้าว ติMมฺ�เห ท�ส�วา น้�วติ�ติ� -อ�ติ�.

[นางฺก�สูาโคฺตม.เล�ศทางฺทรงฺผู้Bาบ;งฺสู�ก�ล]

สติ�ถา “ก�สาโคติมฺ� น้าเมฺสา มฺหาราช มฺมฺ ธ�ติา ปsสMกHลี�กติ�เถร�น้L อค�คา -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ปsสMกHลีธรL ชน้�ติML ก�สL ธมฺน้�สน้�ถติL
เอกL วน้ส�มฺ] ฌายน้�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ก�สL -อ�ติ�: ปsสMกHลี�กา ห� อติ�ติโน้ อน้MรHปs ปฏิ�ปทL ปHเรน้�ติา อป�ปมฺLสโลีห�ติา เจัว โหน้�ติ� ธมฺน้�สน้�ถติคติ�ติา จั,  ติส�มฺา เอวมฺาห.

เอกL วน้ส�มฺ] -อ�ติ�: ว�ว�ติ�เติ ฐาเน้ เอกL ฌายน้�ติL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ก�สาโคติมฺ�วติ�ถM.

๑ น้ ภ�ก�ข้Mน้�ยา อาจั�ณ์�ณ์L รติ�ติ] จัร�ติML.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๒ • ๑๓.  อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • ๑๓.  อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑๓.  อุญฺ�ญตรพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“น้ จัาหL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL พ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDเขBาเฝ้Oาพฺระศาสูดา]

โส ก�ร “สมฺโณ์ โคติโมฺ อติ�ติโน้ สาวเก ‘พ�ราห�มฺณ์าติ� วทติ�,  อหญฺ�จัมฺ�ห� พ�ราห�มฺณ์โยน้�ยL น้�พ�พติ�โติ,  มฺLปW โข้ เอวL วติ�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� 
สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา ติมฺติ�ถL ปMจั�ฉ�.

[ล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺD]

อถ น้L สติ�ถา “น้าหL พ�ราห�มฺณ์ พ�ราห�มฺณ์โยน้�ยL น้�พ�พติ�ติมฺติ�เติเน้ว พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ�,  
โย ปน้ อก�ญฺ�จัโน้ อค�คหโณ์๑ ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“น้ จัาหL พ�ราห�มฺณ์L พ�รHมฺ� โยน้�ชL มฺติ�ติ�สมฺ�ภวL,
โภวาท� น้ามฺ โส โหติ�, ส เว โหติ� สก�ญฺ�จัโน้,
อก�ญฺ�จัน้L อน้าทาน้L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “โยน้�ชL -อ�ติ�: โยน้�ยา ชาติL.

มฺติ�ติ�สมฺ�ภวL -อ�ติ�: พ�ราห�มฺณ์�ยา มฺาติM สน้�ติเก อMทรส�มฺ] สมฺ�ภHติL.

โภวาท� -อ�ติ�: โส ปน้ อามฺน้�ติน้าท�สM “โภ โภ -อ�ติ� วติ�วา ว�จัรน้�โติ โภวาท� น้ามฺ โหติ�,  ส เว ราคาท�ห� ก�ญฺ�จัเน้ห� สก�ญฺ�จัโน้,  
อหL ปน้ ราคาท�ห� อก�ญฺ�จัน้L จัติHห� อMปาทาเน้ห� อน้าทาน้L พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส พ�ราห�มฺโณ์ โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�.   สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑ ส�. เอติ�ถน้�ติเร “อน้ง�คโณ์ -อ�ติ� อติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๓ • ๑๔.  อMค�คเสน้วติ�ถM.  • ๑๔.  อMค�คเสน้วติ�ถM.

๑๔.  อุ�คฺ�คฺเสูนวต�ถุ�.
“สพ�พสญฺ�โญ่ชน้L -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ อMค�คเสน้L น้ามฺ เสฏฺ�ฐ�ปMติ�ติL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระอุรห;นตDยHอุมไมHกล;ว]

วติ�ถM “มฺMญฺ�จั ปMเร มฺMญฺ�จั ปจั�ฉโติ -อ�ติ� คาถาวณ์�ณ์น้าย ว�ติ�ถาร�ติเมฺว.

ติทา ห� สติ�ถา “ภน้�เติ อMค�คเสโน้ ‘น้ ภายามฺ�ติ� วทติ�,  อภHเติน้ มฺญฺ�เญ่ อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ� ภ�ก�ข้Hห� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�ติสท�สา ฉ�น้�น้สญฺ�โญ่ชน้า น้ ภายน้�ติ�เยว -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“สพ�พสญฺ�โญ่ชน้L เฉติ�วา โย เว น้ ปร�ติส�สติ�,
สง�คาติ�คL ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

ติติ�ถ สพ�พสญฺ�โญ่ชน้L -อ�ติ�: ทสว�ธสญฺ�โญ่ชน้L.

น้ ปร�ติส�สติ� -อ�ติ�: ติณ์�หาย น้ ภายติ�.

ติมฺหL -อ�ติ�: ติL อหL.  ราคาท�น้L สง�คาน้L อติ�ติติ�ติา สง�คาติ�คL จัติMน้�น้LปW โยคาน้L อภาเวน้ ว�สLยMติ�ติL ติL อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อMค�คเสน้วติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๔ • ๑๕.  เท�วพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • ๑๕.  เท�วพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑๕.  เท�วพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“เฉติ�วา น้ท�ธ] -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ เท�ว พ�ราห�มฺเณ์ อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺD ๒ คฺนเอุาโคฺแขHงฺข;นก;น]

เติสM ก�เรกส�ส จัHฬโรห�โติ น้ามฺ โคโณ์ โหติ�,  เอกส�ส มฺหาโรห�โติ น้ามฺ.

เติ เอกท�วสL “ติว โคโณ์ พลีวา,  มฺมฺ โคโณ์ พลีวา -อ�ติ�๑ ว�วท�ติ�วา “ก�น้�โน้ ว�วาเทน้,  เน้ ปาเชติ�วา ชาน้�ส�สามฺ -อ�ติ� 
อจั�รวติ�ติ�เร สกฏิL วาลีMกาย ปHเรติ�วา โคเณ์ โยชย]สM.

ติส�มฺ] ข้เณ์ ภ�ก�ข้HปW น้หาย�ติML ติติ�ถ คติา โหน้�ติ�.

พ�ราห�มฺณ์า โคเณ์ ปาเชสML.

สกฏิL น้�จั�จัลีL อฏฺ�ฐาส�.

น้ท�ธ�วรติ�ติา ปน้ ฉ�ช�ช]สM.

ภ�ก�ข้H ท�ส�วา ว�หารL คน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL สติ�ถM อาโรจัย]สM.

[คฺวรต;ดชีะเนาะและเชี9อุกภายใน]

สติ�ถา “ภ�ก�ข้เว พาห�รา เอติา น้ท�ธ�วรติ�ติา,  โยโกจั� เอติา ฉ�น้�ทเติว,  
ภ�ก�ข้Mน้า ปน้ อช�ฌติ�ติ�กL โกธน้ท�ธ�ญฺ�เจัว ติณ์�หาวรติ�ติญฺ�จั ฉ�น้�ท�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“เฉติ�วา น้ท�ธ] วรติ�ติญฺ�จั สน้�ธาน้L๒ สหน้Mก�กมฺL
อMก�ข้�ติ�ติปลี�ฆ่L พMท�ธL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “น้ท�ธ] -อ�ติ�: น้ย�หน้ภาเวน้ ปวติ�ติL โกธL.

วรติ�ติL -อ�ติ�: พน้�ธน้ภาเวน้ ปวติ�ติL ติณ์�หL.

สน้�ธาน้L สหน้Mก�กมฺL -อ�ติ�: อน้Mสยาน้Mก�กมฺสห�ติL ท�วาสฏฺ�ฐ�ท�ฏฺ�ฐ�สน้�ธาน้L๓ อ�ทL สพ�พLปW ฉ�น้�ท�ติ�วา ฐ�ติL อว�ช�ชาปลี�ฆ่ส�ส อMก�ข้�ติติ�ติา 
อMก�ข้�ติ�ติปลี�ฆ่L  จัติMน้�น้L สจั�จัาน้L พMท�ธติ�ติา พMท�ธL ติL อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จัสติา ภ�ก�ข้H อรหติ�เติ ปติ�ฏฺ�ฐห]สM,  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

๑ ติว โคโณ์ พลีวา อMทาหM มฺมฺ -อ�ติ� ยMติ�ติติรL.
๒ ส�. สน้�ทามฺL. มฺ. ยM. สน้�ทาน้L.
๓ ท�. ส�. ๙/๔๙.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๕ • ๑๕.  เท�วพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

เท�วพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๖ • ๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวติ�ถM. • ๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวติ�ถM.

๑๖.  อุก�โกสูกภารท�วาชีวต�ถุ�.
“อก�โกสL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ อก�โกสกภารท�วาชL อารพ�ภ กเถส�.

[นางฺธน;ญชีาน.ถุ�กดHา]

อก�โกสกภารท�วาชส�ส ห� ภาติM ภารท�วาชส�ส ธน้ญฺ�ชาน้� น้ามฺ พ�ราห�มฺณ์� โสติาปน้�น้า อโหส�.

สา ข้�ปWติ�วาปW กาส�ติ�วาปW ปก�ข้ลี�ติ�วาปW “น้โมฺ ติส�ส ภควโติ อรหโติ สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�ธส�ส -อ�ติ� อ�มฺL อMทาน้L อMทาเน้ส�.

สา เอกท�วสL พ�ราห�มฺณ์ปร�เวสน้าย ปก�ข้ลี�ติ�วา ติเถว มฺหาสท�เทน้ อMทาน้L อMทาเน้ส�.

พ�ราห�มฺโณ์ กMช�ฌ�ติ�วา “เอวเมฺวายL วสลี� ยติ�ถ วา ติติ�ถ วา ปก�ข้ลี�ติ�วา ติส�ส มฺMณ์�ฑกส�ส สมฺณ์ส�ส วณ์�ณ์L ภาสติ� -อ�ติ� วติ�วา 
“อ�ทาน้� เติ วสลี� คน้�ติ�วา ติส�ส สติ�ถMโน้ วาทL อาโรเปส�สามฺ� -อ�ติ� อาห.

อถ น้L สา “คจั�ฉ พ�ราห�มฺณ์,  น้าหL ติL ปส�สามฺ�,  โย ติส�ส ภควโติ วาทL อาโรเปย�ย,  อปWจั คน้�ติ�วา ภควน้�ติL ปญฺ�หL ปMจั�ฉส�สM -อ�ติ� 
อาห.

โส สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา อวน้�ท�ติ�วาว เอกมฺน้�ติL ฐ�โติ,  ปญฺ�หL ปMจั�ฉน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“ก]สM ฆ่ติ�วา๑ สMข้L เสติ�, ก]สM ฆ่ติ�วา๑ น้ โสจัติ�,
ก�ส�สส�สM๒ เอกธมฺ�มฺส�ส, วธL โรเจัส� โคติมฺ -อ�ติ�.

อถส�ส ปญฺ�หL พ�ยากโรน้�โติ สติ�ถา อ�มฺL คาถมฺาห

“โกธL ฆ่ติ�วา๓ สMข้L เสติ� โกธL ฆ่ติ�วา๑ น้ โสจัติ�,
โกธส�ส ว�สมฺHลีส�ส มฺธMรค�คส�ส พ�ราห�มฺณ์
วธL อร�ยา ปสLสน้�ติ�, ติญฺ�ห� ฆ่ติ�วา น้ โสจัติ� -อ�ติ�.

[พฺราหมณฺD ๔ คฺนบรรล�พฺระอุรห;ตตผู้ล]

โส สติ�ถร� ปส�ท�ติ�วา ปพ�พช�ติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

อถส�ส กน้�ฏฺ�โฐ อก�โกสกภารท�วาโช “ภาติา ก�ร เมฺ ปพ�พช�โติ -อ�ติ� สMติ�วา กMท�โธ อาคน้�ติ�วา 
สติ�ถารL อสพ�ภาห� ผรMสาห� วาจัาห� อก�โกส�.

โสปW สติ�ถารา อติ�ถ�น้L ข้าทน้�ยาท�ทาน้โอปมฺ�เมฺน้ สญฺ�ญ่ติ�โติ สติ�ถร� ปสน้�โน้ ปพ�พช�ติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

อปเรปWส�ส “สMน้�ทร�กภารท�วาโช พ�ลีง�คกภารท�วาโช -อ�ติ� เท�ว กน้�ฏฺ�ฐภาติโร สติ�ถารL อก�โกสน้�ติาว สติ�ถารา ว�น้�ติา 
ปพ�พช�ติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์]สM.

๑ มฺ. เฉติ�วา.
๒ ส�. ยM. ก�ส�สส�สL.
๓ มฺ. เฉติ�วา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๗ • ๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวติ�ถM. • [พราหมฺณ์� ๔ คน้บรรลีMพระอรห�ติติผลี]

อเถกท�วสL ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML 
“อาวMโส อจั�ฉร�ยา วติ พMท�ธคMณ์า: จัติHสM น้ามฺ ภาติ�เกสM อก�โกสน้�เติสM,  สติ�ถา ก�ญฺ�จั� อวติ�วา เติสLเยว ปติ�ฏฺ�ฐา ชาโติ -อ�ติ�.

[พฺระศาสูดาเปิIนท.:พฺL:งฺขอุงฺมหาชีน]

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว อหL มฺมฺ ข้น้�ติ�พเลีน้ สมฺน้�น้าคติติ�ติา ทMฏฺ�เฐสM อทMส�สน้�โติ มฺหาชน้ส�ส ปติ�ฏฺ�ฐา โหมฺ�เยว -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“อก�โกสL วธพน้�ธญฺ�จั อทMฏฺ�โฐ โย ติ�ติ�ก�ข้ติ�,
ข้น้�ติ�พลีL พลีาน้�กL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อทMฏฺ�โฐ -อ�ติ�: 
เอวL ทสห� อก�โกสวติ�ถHห� อก�โกสญฺ�จั ปร�ภาสญฺ�จั ปาณ์�อาท�ห� โปถน้ญฺ�จั อน้�ทMพน้�ธน้าท�ห� พน้�ธญฺ�จั 
โย อกMท�ธมฺาน้โส หMติ�วา อธ�วาเสติ�,  ข้น้�ติ�พเลีน้ สมฺน้�น้าคติติ�ติา ข้น้�ติ�พลีL,  
ปMน้ป�ปMน้L อMป�ปติ�ติ�ยา อน้�กภHเติเน้ว ข้น้�ติ�พเลีน้ สมฺน้�น้าคติติ�ติา พลีาน้�กL,  ติL เอวรHปs อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อก�โกสกภารท�วาชวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๘ • ๑๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.  • ๑๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๑๗.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“อก�โกธน้L -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ สาร�ปMติ�ติติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระเถุระสูละทร;พฺยDอุอุกบวชี]

ติทา ก�ร เถโร ปญฺ�จัห� ภ�ก�ข้Mสเติห� สท�ธ] ปWณ์�ฑาย จัรน้�โติ น้าลีกคาเมฺ มฺาติM ฆ่รท�วารL อคมฺาส�.

อถ น้L สา น้�ส�ทาเปติ�วา ปร�ว�สมฺาน้า อก�โกส� 
“อมฺ�โภ อMจั�ฉ�ฏฺ�ฐข้าทกอMจั�ฉ�ฏฺ�ฐกญฺ�ช�กL อลีภ�ติ�วา ปรฆ่เรสM อMฬMง�กปWฏฺ�เฐน้ ฆ่ฏิ�ติL กญฺ�ช�กL๑ ปร�ภMญฺ�ช�ติML อรหส�๒ 
อส�ติ�โกฏิ�ธน้L ปหาย ปพ�พช�โติส�,  น้าส�ติมฺ�ห� ติยา,  ภMญฺ�ชาห�ทาน้� -อ�ติ�,  

ภ�ก�ข้Hน้LปW ภติ�ติL ททมฺาน้า “ติMมฺ�เหห� มฺมฺ ปMติ�โติ อติ�ติโน้ จัHฬMปฏฺ�ฐาโก กโติ,  อ�ทาน้� ภMญฺ�ชถ -อ�ติ� วเทส�.

เถโร ภ�ก�ข้L คเหติ�วา ว�หารเมฺว อคมฺาส�.

อถายส�มฺา ราหMโลี สติ�ถารL ปWณ์�ฑปาเติน้ อาปMจั�ฉ�.

อถ น้L สติ�ถา อาห “ราหMลี กหL คมฺ�ติ�ถ -อ�ติ�.

“อย�ย�กาย คามฺL ภน้�เติ -อ�ติ�.

“ก] ปน้ เติ อย�ย�กาย อMปช�ฌาโย วMติ�โติ -อ�ติ�.

“อย�ย�กาย เมฺ ภน้�เติ อMปช�ฌาโย อก�โกส�โติ -อ�ติ�.

“ก�น้�ติ� วติ�วา -อ�ติ�.

“อ�ทL น้ามฺ ภน้�เติ -อ�ติ�.

“อMปช�ฌาเยน้ ปน้ เติ ก] วMติ�ติL -อ�ติ�.

“น้ ก�ญฺ�จั� ภน้�เติ -อ�ติ�.

[ภ�กษ�ท;<งฺหลายสูรรเสูร�ญพฺระเถุระ]

ติL สMติ�วา ภ�ก�ข้H ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML “อาวMโส อจั�ฉร�ยา วติ สาร�ปMติ�ติติ�เถรส�ส คMณ์า: 
เอวน้�น้ามฺส�ส มฺาติร� อก�โกสน้�ติ�ยา,  โกธน้มฺติ�ติLปW น้าโหส� -อ�ติ�.

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้ามฺ อก�โกธน้าว โหน้�ติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

๑ ส�. มฺ. ยM. “อรหส� -อ�ติ� น้ติ�ถ�.
๒ ส�. มฺ. ยM. กญฺ�ช�ยL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๐๙ • ๑๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM. • [ภ�กษMท�Tงหลีายสรรเสร�ญ่พระเถระ]

“อก�โกธน้L วติ�ติวน้�ติL ส�ลีวน้�ติL อน้Mส�สทL๑

ทน้�ติL อน้�ติ�มฺสาร�รL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “วติ�ติวน้�ติL -อ�ติ�: ธHติง�ควติ�เติน้ สมฺน้�น้าคติL  จัติMปาร�สMท�ธ�ส�เลีน้ ส�ลีวน้�ติL  ติณ์�หาอMส�สทาภาเวน้๒ อน้Mส�สทL 
ฉฬํWน้�ท�ร�ยทมฺเน้น้ ทน้�ติL  โกฏิ�ยL ฐ�เติน้ อติ�ติภาเวน้ อน้�ติ�มฺสร�รL  ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. อน้Mส�สMติL.
๒ ส�. ติณ์�หาอMส�สาวาภาเวน้ อน้Mส�สMติL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๐ • ๑๘.  อMป�ปลีวณ์�ณ์าเถร�วติ�ถM. • ๑๘.  อMป�ปลีวณ์�ณ์าเถร�วติ�ถM.

๑๘.  อุ�ปิ�ปิลวณฺ�ณฺาเถุร.วต�ถุ�.
“วาร� โปก�ข้รปติ�เติว -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อMป�ปลีวณ์�ณ์าเถร] อารพ�ภ กเถส�.

[มหาชีนเขBาใจฺวHาพฺระข.ณฺาสูพฺย�นด.กามสู�ข]

วติ�ถM “มฺธMวา มฺญฺ�ญ่ติ� พาโลี -อ�ติ� คาถาวณ์�ณ์น้าย ว�ติ�ถาร�ติเมฺว.

วMติ�ติL ห� ติติ�ถ: “อปเรน้ สมฺเยน้ มฺหาชโน้ ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปส� ‘ข้�ณ์าสวาปW มฺญฺ�เญ่ กามฺL เสวน้�ติ�๑,  ก] น้ เสว�ส�สน้�ติ�,  
น้เหเติ โกฬาปรMก�ข้า น้ จั วมฺ�มฺ�กา อลี�ลีมฺLสสร�ราว,  ติส�มฺา เติปW กามฺสMข้L สาท�ยน้�ติ� -อ�ติ�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺไมHต�ดอุย�Hในกาม]

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“น้ ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา กามฺสMข้L สาท�ยน้�ติ� น้ กาเมฺ เสวน้�ติ�,  ยถา ห� ปทMมฺปติ�เติ ปติ�โติทกพ�น้�ทM น้ ลี�ป�ปติ� น้ สณ์�ฐาติ�,  
ว�น้�วติ�ติ�ติ�วา ปติเติว,  ยถา จั อารค�เค สาสโป น้ อMปลี�ป�ปติ� น้ สณ์�ฐาติ�,  ว�น้�วติ�ติ�ติ�วา ปติเติว,  
เอวL ข้�ณ์าสวส�ส จั�ติ�เติ ทMว�โธปW กาโมฺ น้ ลี�ป�ปติ� น้ สณ์�ฐาติ� -อ�ติ� วติ�วา อน้Mสน้�ธ] ฆ่เฏิติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ 
อ�มฺL พ�ราห�มฺณ์วค�เค คาถมฺาห

“วาร� โปก�ข้รปติ�เติว อารค�เคร�ว สาสโป
โย น้ ลี�ป�ปติ�๒ กาเมฺสM, ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “โย น้ ลี�ป�ปติ� -อ�ติ�: เอวเมฺว โย อพ�ภน้�ติเร ทMพ�พ�เธปW กาเมฺ๓ น้ อMปลี�ป�ปติ� ติส�มฺ] กาเมฺ น้ สณ์�ฐาติ�,  
ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อMป�ปลีวณ์�ณ์าเถร�วติ�ถM.

๑ มฺ. ข้�ณ์าสวา มฺญฺ�เญ่ กามฺสMข้L สาท�ยน้�ติ�. กามฺL เสวน้�ติ�,
๒ มฺ. ลี�มฺ�ปติ�.
๓ ส�. ยส�มฺ] กาเมฺ.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๑ • ๑๙.  อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • ๑๙.  อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑๙.  อุญฺ�ญตรพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“โย ทMก�ข้ส�ส -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อญฺ�ญ่ติรL พ�ราห�มฺณ์L อารพ�ภ กเถส�.

[ทาสูขอุงฺพฺราหมณฺDหน.ไปิบวชี]

ติส�ส ก�เรโก ทาโส,  อป�ปญฺ�ญ่ติ�เติ ส�ก�ข้าปเท,  ปลีาย�ติ�วา ปพ�พช�ติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

พ�ราห�มฺโณ์ ติL โอโลีเกน้�โติ อท�ส�วา เอกท�วสL สติ�ถารา สท�ธ] ปWณ์�ฑาย ปว�สน้�ติL ท�วารน้�ติเร ท�ส�วา จั�วรL ทฬ�หL อค�คเหส�.

สติ�ถา น้�วติ�ติ�ติ�วา “ก] อ�ทL พ�ราห�มฺณ์ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“ทาโส เมฺ โภ โคติมฺ -อ�ติ�.

“ปน้�น้ภาโร เอส พ�ราห�มฺณ์ -อ�ติ�.

“ปน้�น้ภาโร -อ�ติ� วMติ�เติ,  พ�ราห�มฺโณ์ “อรหา -อ�ติ� สลี�ลีก�เข้ส�.

ติส�มฺา ปMน้ปW เติน้ “เอวL โภ โคติมฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  สติ�ถา “อามฺ พ�ราห�มฺณ์ ปน้�น้ภาโร -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โย ทMก�ข้ส�ส ปชาน้าติ� อ�เธว ข้ยมฺติ�ติโน้,
ปน้�น้ภารL ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ทMก�ข้ส�ส -อ�ติ�: ข้น้�ธทMก�ข้ส�ส.

ปน้�น้ภารL -อ�ติ�: โอโรห�ติก�ข้น้�ธภารL๑ จัติHห� โยเคห� สพ�พก�ก�เลีเสห� วา ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส พ�ราห�มฺโณ์ โสติาปติ�ติ�ผเลี ปติ�ฏฺ�ฐห�.  สมฺ�ปติ�ติาน้LปW สาติ�ถ�กา เทสน้า อโหส� -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๑ ส�. มฺ. ยM. โอห�ติข้น้�ธภารL.
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๒๐.  เขมาภ�ก�ข�น.วต�ถุ�.
“คมฺ�ภ�รปญฺ�ญ่L -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา ค�ช�ฌกHเฏิ ว�หรน้�โติ เข้มฺL ภ�ก�ข้Mน้] อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระเขมาภ�กษ�ณฺ.พฺบทBาวสู;กกะ]

เอกท�วสL ห� ปฐมฺยามฺสมฺน้น้�ติเร สก�โก เทวราชา เทวปร�สาย สท�ธ] อาคน้�ติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก สาราณ์�ยL ธมฺ�มฺกถL สMณ์น้�โติ น้�ส�ท�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ เข้มฺา ภ�ก�ข้Mน้� “สติ�ถารL ปส�ส�ส�สามฺ� -อ�ติ� อาคน้�ติ�วา สก�กL ท�ส�วา อากาเส ฐ�ติาว สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา น้�วติ�ติ�.๑

สก�โก ติL ท�ส�วา “กา เอสา ภน้�เติ อาคจั�ฉมฺาน้า อากาเส ฐ�ติาว วน้�ท�ติ�วา น้�วติ�ติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

[ล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺDในพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

สติ�ถา “เอสา มฺหาราช มฺมฺ ธ�ติา เข้มฺา น้ามฺ มฺหาปญฺ�ญ่า มฺค�คามฺค�คส�ส โกว�ทา -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“คมฺ�ภ�รปญฺ�ญ่L เมฺธาว] มฺค�คามฺค�คส�ส โกว�ทL
อMติ�ติมฺติ�ถL อน้Mป�ปติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “คมฺ�ภ�รปญฺ�ญ่L -อ�ติ�: คมฺ�ภ�เรสM ข้น้�ธาท�สM ปวติ�ติาย ปญฺ�ญ่าย สมฺน้�น้าคติL ธมฺ�โมฺชป�ปญฺ�ญ่าย สมฺน้�น้าคติL เมฺธาว] 
“อยL ทMค�คติ�ยา มฺค�โค,  อยL สMคติ�ยา มฺค�โค,  อยL น้�พ�พาน้ส�ส มฺค�โค,  อยL อมฺค�โค -อ�ติ� เอวL มฺค�เค จั อมฺค�เค จั เฉกติาย 
มฺค�คามฺค�คส�ส โกว�ทL  อรหติ�ติสง�ข้าติL อMติ�ติมฺติ�ถL อน้Mป�ปติ�ติL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

เข้มฺาภ�ก�ข้Mน้�วติ�ถM.

๑ ๑-๑๘ อง�เก อน้�ติสญฺ�ญ่าน้L โอโลีเกติพ�พL.
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๒๑.  ปิพฺ�ภารวาสู�ต�สู�สูต�เถุรวต�ถุ�.
“อสLสฏฺ�ฐL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ ปพ�ภารวาส�ติ�ส�สติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[เทพฺดากล;วผู้�Bม.ศ.ลบร�สู�ทธD]

โส ก�ร สติ�ถM สน้�ติ�เก กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L คเหติ�วา อรญฺ�ญ่L ปว�ส�ติ�วา สป�ปายเสน้าสน้L โอโลีเกน้�โติ เอกL เลีน้ปพ�ภารL ปาปMณ์�.  

สมฺ�ปติ�ติก�ข้เณ์เยวส�ส จั�ติ�ติL เอกค�คติL ลีภ�.

โส “อหL อ�ธ วสน้�โติ ปพ�พช�ติก�จั�จัL น้�ป�ผาเทติML สก�ข้�ส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติส�.

เลีเน้ปW อธ�วติ�ถา เทวติา “ส�ลีวา ภ�ก�ข้M อาคโติ,  อ�มฺ�น้า สท�ธ] เอกฏฺ�ฐาเน้ วส�ติML ทMก�ข้L,  
อยL ปน้ อ�ธ เอกรติ�ติ�เมฺว วส�ติ�วา ปก�กมฺ�ส�สติ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา ปMติ�เติ อาทาย น้�ก�ข้มฺ�.

เถโร ปMน้ท�วเส ปาโติว โคจัรคามฺL ปWณ์�ฑาย ปาว�ส�.

อถ น้L เอกา อMปาส�กา ท�ส�วา ปMติ�ติส�เน้หL ปฏิ�ลีภ�ติ�วา เคเห น้�ส�ทาเปติ�วา โภเชติ�วา อติ�ติาน้L น้�ส�สาย เติมฺาสL วสน้ติ�ถาย ยาจั�.

โสปW “สก�กา มฺยา อ�มฺL น้�ส�สาย ภวน้�ส�สรณ์L กาติML -อ�ติ� อธ�วาเสติ�วา ติเมฺว เลีน้L อคมฺาส�.

เทวติา ติL อาคจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา “อท�ธา เกน้จั� น้�มฺน้�ติ�โติ ภว�ส�สติ�,  เส�ว วา ปรเส�ว วา คมฺ�ส�สติ� -อ�ติ� จั�น้�เติส�.

[เทพฺดาคฺ�ดอุ�บายใหBภ�กษ�ไปิจฺากท.:น;<น]

| เอวL อฑ�ฒมฺาสมฺติ�เติ อติ�ก�กน้�เติ,  “อยL อ�เธว มฺญฺ�เญ่ อน้�โติวส�สL วส�ส�สติ�,  ส�ลีวติา ปน้ สท�ธ] เอกฏฺ�ฐาเน้ ปMติ�ติเกห� สท�ธ] วส�ติML ทMก�กรL,

อ�มฺญฺ�จั ‘น้�ก�ข้มฺาติ� วติ�ติML น้ สก�กา,  อติ�ถ� น้M โข้ อ�มฺส�ส ส�เลี ข้ลี�ติL -อ�ติ�  ท�พ�เพน้ จัก�ข้Mน้า โอโลีเกน้�ติ� 
อMปสมฺ�ปทกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย ติส�ส ส�เลี ข้ลี�ติL อท�ส�วา “ปร�สMท�ธมฺส�ส ส�ลีL,  ก�ญฺ�จั�เทวส�ส กติ�วา อยสL อMป�ปาเทส�สามฺ� -อ�ติ� 
อMปฏฺ�ฐากกMเลี อMปาส�กาย เชฏฺ�ฐปMติ�ติส�ส สร�เร อธ�มฺMจั�จั�ติ�วา ค�วL ปร�วติ�เติส�.  |

ติส�ส อก�ข้�น้� น้�ก�ข้มฺ]สM,  มฺMข้โติ เข้โฬ ปค�ฆ่รติ�.

อMปาส�กา ติL ท�ส�วา “ก] อ�ทL -อ�ติ� ว�รว�.

อถ น้L เทวติา อท�ส�สมฺาน้รHปา เอวมฺาห “มฺยา เอส คห�โติ พลี�กมฺ�เมฺน้ปW เมฺ อติ�โถ น้ติ�ถ�,  
ติMมฺ�หากL ปน้ กMลีMปกติ�เถรL ลีฏฺ�ฐ�มฺธMกL ยาจั�ติ�วา เติน้ เติลีL ปจั�ติ�วา อ�มฺส�ส น้ติ�ถMโติ เทถ,  เอวาหL อ�มฺL มฺMญฺ�จั�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

“น้ส�สติM วา เอส มฺรติM วา,  น้ สก�ข้�ส�สามฺหL อย�ยL ลีฏฺ�ฐ�มฺธMกL ยาจั�ติML -อ�ติ�.

“สเจั ลีฏฺ�ฐ�มฺธMกL ยาจั�ติML น้ สก�โกถ,  น้าส�กายส�ส ห�ง�คMจัMณ์�ณ์L ปก�ข้�ปWติML วเทถ -อ�ติ�.

“อ�ทLปW วติ�ติML น้ สก�โกมฺ -อ�ติ�.
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“เติน้ห�ส�ส ปาทโธวน้MทกL ส�เส อาส�ญฺ�จัถ -อ�ติ�.

อMปาส�กา “สก�กา อ�ทL กาติML -อ�ติ� เวลีาย อาคติL เถรL น้�ส�ทาเปติ�วา ยาคMข้ช�ชกL ทติ�วา อน้�ติราภติ�เติ น้�ส�น้�น้ส�ส ปาเท โธว�ติ�วา 
อMทกL คเหติ�วา  “ภน้�เติ อ�ทL อMทกL ทารกส�ส ส�เส อาส�ญฺ�จัามฺ -อ�ติ� อาปMจั�ฉ�ติ�วา,  เติน้ “อาส�ญฺ�จัถ -อ�ติ� วMติ�เติ,  ติถา กร]สM.๑

เทวติา ติาวเทว ติL มฺMญฺ�จั�ติ�วา คน้�ติ�วา เลีน้ท�วาเร อฏฺ�ฐาส�.

เถโรปW ภติ�ติก�จั�จัาวสาเน้ อMฏฺ�ฐายาสน้า อว�ส�สฏฺ�ฐกมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้ติาย ท�วติ�ติ]สาการL สช�ฌายน้�โติว ปก�กามฺ�.

อถ น้L เลีน้ท�วารL สมฺ�ปติ�ติกาเลี สา [เทวติา] “มฺหาเวช�ช มฺา อ�ธ ปว�ส -อ�ติ� อาห.

โส ติติ�เถว ฐติ�วา “กาส� ติ�วL -อ�ติ� อาห.

“อหL อ�ธ อธ�วติ�ถา เทวติา -อ�ติ�.

เถโร “อติ�ถ� น้M โข้ มฺยา เวช�ชกมฺ�มฺส�ส กติฏฺ�ฐาน้L -อ�ติ� อMปสมฺ�ปทกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย โอโลีเกน้�โติ 
อติ�ติโน้ ส�เลี ติ�ลีกL วา กาฬกL วา อท�ส�วา “อหL มฺยา เวช�ชกมฺ�มฺส�ส กติฏฺ�ฐาน้L น้ ปส�สามฺ�,  กส�มฺา เอวL วเทส� -อ�ติ� อาห.

“น้ ปส�สส� -อ�ติ�.

“อามฺ น้ ปส�สามฺ� -อ�ติ�.

“เติน้ห� อาจั�ก�ข้ามฺ� เติ -อ�ติ�.

“[อามฺ] อาจั�ก�ข้าห� -อ�ติ�.

“ติ�ฏฺ�ฐติM ติาว ทHเร กถา,  อช�เชว ติยา อมฺน้Mส�สค�คห�ติส�ส อMปฏฺ�ฐากปMติ�ติส�ส ปาทโธวน้MทกL ส�เส อาส�ติ�ติL น้าส�ติ�ติL -อ�ติ�.

“อามฺ อาส�ติ�ติL -อ�ติ�.

“ก] เอติL น้ ปส�สส� -อ�ติ�.

“เอติL สน้�ธาย ติ�วL วเทส� -อ�ติ�.

“อามฺ เอติL สน้�ธาย วทามฺ� -อ�ติ�.

[ผู้�Bม.ศ.ลบร�สู�ทธDไมHตBอุงฺรBอุนใจฺ]

เถโร จั�น้�เติส� “อโห วติ เมฺ สมฺ�มฺาปณ์�ห�โติ อติ�ติา,  สาสน้ส�ส อน้MรHปs วติ เมฺ จัร�ติL,  
เทวติาปW มฺมฺ จัติMปาร�สMท�ธ�ส�เลี ติ�ลีกL วา กาฬกL วา อท�ส�วา ทารกส�ส ส�เส อาส�ติ�ติL ปาทโธวน้มฺติ�ติL อท�ทส -อ�ติ�.

ติส�ส ส�ลีL อารพ�ภ พลีวป�ปyติ� อMป�ปช�ช�.

๑ “อกาส� -อ�ติ� ภว�ติพ�พL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๕ • ๒๑.  ปพ�ภารวาส�ติ�ส�สติ�เถรวติ�ถM. • [ผH#มฺ�ศั�ลีบร�สMทธ�ไมฺOติ#องร#อน้ใจั]

โส ติL ว�ก�ข้มฺ�เภติ�วา ปาทMท�ธารLปW อกติ�วา ติติ�เถว อรหติ�ติL ปติ�วา 
“มฺาท�สL ปร�สMท�ธสมฺณ์L ทHเสส�,  มฺา อ�ธ วน้สณ์�เฑ วส�,  ติ�วเมฺว น้�ก�ข้มฺ -อ�ติ� เทวติL โอวทน้�โติ อ�มฺL อMทาน้L อMทาเน้ส�

“ว�สMท�โธ วติ เมฺ วาโส น้�มฺ�มฺลีL มฺL ติปส�ส�น้L
มฺา ติ�วL ว�สMท�ธL ทHเสส�, น้�ก�ข้มฺ ปวน้า ติMวL -อ�ติ�.

โส ติติ�เถว เติมฺาสL วส�ติ�วา วMติ�ถวส�โส สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา ภ�ก�ข้Hห� “ก] อาวMโส ปพ�พช�ติก�จั�จัน้�เติ มฺติ�ถกL ปาปWติL -อ�ติ� ปMฏฺ�โฐ,  
ติส�มฺ] เลีเน้ วส�สMปคมฺน้โติ ปฏฺ�ฐาย สพ�พน้�ติL ปวติ�ติ] ภ�ก�ข้Hน้L อาโรเจัติ�วา,  
“อาวMโส ติ�วL เทวติาย เอวL วMจั�จัมฺาโน้ น้ กMช�ฌส� -อ�ติ� วMติ�เติ,  “น้ กMช�ฌามฺ� -อ�ติ� อาห.

ติL ภ�ก�ข้H ติถาคติส�ส อาโรเจัสML “ภน้�เติ อยL ภ�ก�ข้M อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ�,  เทวติาย อ�มฺL น้ามฺ วMจั�จัมฺาโน้ปW ‘น้ กMช�ฌามฺ�ติ� วทติ� -อ�ติ�.

[ล;กษณฺะพฺราหมณฺDในพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

สติ�ถา เติสL กถL สMติ�วา “เน้ว ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ กMช�ฌติ�,  เอติส�ส ห� ค�ห�ห� วา ปพ�พช�เติห� วา สLสค�โค น้ามฺ น้ติ�ถ�,  
อสLสฏฺ�โฐ เอส อป�ปWจั�โฉ สน้�ติMฏฺ�โฐ -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“อสLสฏฺ�ฐL คหฏฺ�เฐห� อน้าคาเรห� จัHภยL
อโน้กสาร] อป�ปWจั�ฉL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อสLสฏฺ�ฐL -อ�ติ�: ทส�สน้สวน้สมฺMลี�ลีปน้ปร�โภคกายสLสค�คาน้L อภาเวน้ อสLสฏฺ�ฐL.

อMภยL -อ�ติ�: “ค�ห�ห� จั อน้าคาเรห� จั -อ�ติ� อMภเยห�ปW อสLสฏฺ�ฐL

อโน้กสาร] -อ�ติ�: อน้าลียจัาร]๑.  “ติL เอวรHปs อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ปพ�ภารวาส�ติ�ส�สติ�เถรวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. อน้าลียจัารL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๖ • ๒๒.  อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • ๒๒.  อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๒๒.  อุญฺ�ญตรภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“น้�ธาย -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อญฺ�ญ่ติรL ภ�ก�ข้ML อารพ�ภ กเถส�.

[ภ�กษ�เด�นทางฺรHวมก;บหญ�งฺ แมBไมHร�BกMม.โทษ]

โส ก�ร สติ�ถM สน้�ติ�เก กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L คเหติ�วา อรญฺ�เญ่ วายมฺน้�โติ อรหติ�ติL ปติ�วา “ปฏิ�ลีท�ธคMณ์L สติ�ถM อาโรเจัส�สามฺ� -อ�ติ� ติโติ น้�ก�ข้มฺ�.

อถ น้L เอกส�มฺ] คาเมฺ เอกา อ�ติ�ถ� สามฺ�เกน้ สท�ธ] กลีหL กติ�วา,  ติส�มฺ] พห� น้�ก�ข้มฺน้�เติ,  “กMลีฆ่รL คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� 
มฺค�คL ปฏิ�ปน้�น้า อน้�ติรามฺค�เค ท�ส�วา “อ�มฺL เถรL น้�ส�สาย คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� ปWฏฺ�ฐ�โติ ปWฏฺ�ฐ�โติ อน้Mพน้�ธ�.

เถโร ปน้ ติL น้ ปส�สติ�.

อถส�สา สามฺ�โก เคหL อาคโติ ติL อท�ส�วา “กMลีคามฺL คติา ภว�ส�สติ� -อ�ติ� อน้Mพน้�ธน้�โติ ติL ท�ส�วา 
“น้ สก�กา อ�มฺาย เอก�กาย อ�มฺL อฏิว] ปฏิ�ปช�ช�ติML,  ก] น้M โข้ น้�ส�สาย คจั�ฉติ� -อ�ติ� โอโลีเกน้�โติ เถรL ท�ส�วา 
“อยL อ�มฺL คณ์�ห�ติ�วา น้�ก�ข้น้�โติ ภว�ส�สติ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา เถรL สน้�ติช�เชส�.

อถ น้L สา อ�ติ�ถ� “เน้ว มฺL เอส ภทน้�โติ ปส�สติ� น้ อาลีปติ�,  มฺา น้L ก�ญฺ�จั� อวจั -อ�ติ� อาห.

[พฺระเถุระถุ�กสูาม.ขอุงฺหญ�งฺน;<นต. แตHไมHโกรธ]

โส “ก] ปน้ ติ�วL อติ�ติาน้L คเหติ�วา คจั�ฉน้�ติL มฺมฺ น้๑ อาจั�ก�ข้�ส�สส�,  ติMย�หเมฺว อน้Mจั�ฉว�กL อ�มฺส�ส กร�ส�สามฺ� -อ�ติ� อMป�ปน้�น้โกโธ 
อ�ติ�ถ�ยา อาฆ่าเติน้ เถรL โปเถติ�วา ติL อาทาย น้�วติ�ติ�.

เถรส�ส สกลีสร�รL สญฺ�ชาติคณ์�ฑL อโหส�.

อถส�ส ว�หารL อาคติกาเลี ภ�ก�ข้H สร�รL สมฺ�พาหน้�ติา คณ์�เฑ ท�ส�วา “ก] อ�ทL -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM.

โส เติสL ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

อถ น้L ภ�ก�ข้H “อาวMโส ติส�มฺ] ปMร�เส เอวL ปหรน้�เติ,  ก] ติ�วL อวจั,  ก] วา เติ โกโธ อMป�ปน้�โน้ -อ�ติ�.

“น้ เมฺ อาวMโส โกโธ อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ�.

เติ สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัติ�วา 
“ภน้�เติ เอโส ภ�ก�ข้M ‘โกโธ เติ อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ� วMจั�จัมฺาโน้ ‘น้ เมฺ อาวMโส โกโธ อMป�ปช�ชติ�ติ� วเทติ�,  อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺแมBถุ�กต.กMไมHโกรธ]

สติ�ถา เติสL กถL สMติ�วา “ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้ามฺ น้�ห�ติทณ์�ฑา,  เติ ปหรน้�เติสMปW โกธL น้ กโรน้�ติ�เยว -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“น้�ธาย ทณ์�ฑL ภHเติสM ติเสสM ถาวเรสM จั

๑ มฺ. น้สท�โท น้ติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๗ • ๒๒.  อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM. • [พระข้�ณ์าสพแมฺ#ถHกติ�ก_ไมฺOโกรธ]

โย น้ หน้�ติ� น้ ฆ่าเติติ�, ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “น้�ธาย -อ�ติ�: น้�ก�ข้�ปWติ�วา โอโรเปติ�วา.

ติเสสM ถาวเรสM จั -อ�ติ�: ติณ์�หาติาเสน้ ติเสสM,  ติณ์�หาอภาเวน้ ถ�รติาย ถาวเรสM จั.

โย น้ หน้�ติ� -อ�ติ�: โย เอวL สพ�พสติ�เติสM ว�คติปฏิ�ฆ่ติาย น้�ก�ข้�ติ�ติทณ์�โฑ เน้ว กญฺ�จั� สยL หน้ติ� น้ อญฺ�ญ่L ฆ่าเติติ�,  
ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๘ • ๒๓.  สามฺเณ์รวติ�ถM.  • ๒๓.  สามฺเณ์รวติ�ถM.

๒๓.  สูามเณฺรวต�ถุ�.
“อว�รMท�ธL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ๑ สามฺเณ์ร อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺ.เสู.ยใจฺเพฺราะไดBสูามเณฺรนBอุย]

เอกา ก�ร พ�ราห�มฺณ์� จัติMน้�น้L ภ�ก�ข้Hน้L อMท�เทสภติ�ติL สช�เชติ�วา พ�ราห�มฺณ์L อาห 
“พ�ราห�มฺณ์ ว�หารL คน้�ติ�วา จัติ�ติาโร มฺหลี�ลีกพ�ราห�มฺเณ์ อMท�ท�ส�ติ�วา อาเน้ห� -อ�ติ�.

โส ว�หารL คน้�ติ�วา “จัติ�ติาโร เมฺ พ�ราห�มฺเณ์ อMท�ท�ส�ติ�วา๒ เทถ -อ�ติ� อาห.

ติส�ส “สง�ก�จั�โจั ปณ์�ฑ�โติ โสปาโก เรวโติ -อ�ติ� สติ�ติวส�ส�กา จัติ�ติาโร ข้�ณ์าสวสามฺเณ์รา ปาปMณ์]สM.

พ�ราห�มฺณ์� มฺหารหาน้� อาสน้าน้� ปญฺ�ญ่าเปติ�วา ฐ�ติา สามฺเณ์เร ท�ส�วา กMปWติา อMท�ธเน้ ปก�ข้�ติ�ติโลีณ์L ว�ย ติฏิติฏิายมฺาน้า 
“ติ�วL ว�หารL คน้�ติ�วา อติ�ติโน้ น้ติ�ติMมฺติ�เติปW อป�ปโหน้�เติ จัติ�ติาโร กMมฺารเก คเหติ�วา อาคโติส� -อ�ติ� วติ�วา 
เติสL เติสM อาสเน้สM น้�ส�ท�ติML อทติ�วา น้�จัปyฐกาน้� อติ�ถร�ติ�วา “เอเติสM น้�ส�ทถ -อ�ติ� วติ�วา 
“คจั�ฉ พ�ราห�มฺณ์ มฺหลี�ลีเก โอโลีเกติ�วา อาเน้ห� -อ�ติ� อาห.

[แมBอุ;คฺรสูาวกท;<งฺ ๒ กMไมHเปิIนท.:พฺอุใจฺขอุงฺพฺราหมณฺ.]

พ�ราห�มฺโณ์ ว�หารL คน้�ติ�วา สาร�ปMติ�ติติ�เถรL ท�ส�วา “เอห�,  อมฺ�หากL เคหL คมฺ�ส�สามฺ -อ�ติ� อาเน้ส�.

เถโร อาคน้�ติ�วา สามฺเณ์เร ท�ส�วา “อ�เมฺห� พ�ราห�มฺเณ์ห� ภติ�ติL ลีท�ธL -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “น้ ลีท�ธL -อ�ติ� วMติ�เติ,  
จัติMน้�น้เมฺว ภติ�ติส�ส ปฏิ�ยติ�ติภาวL ญ่ติ�วา “อาหรถ เมฺ ปติ�ติL -อ�ติ� ปติ�ติL คเหติ�วา ปก�กามฺ�.

พ�ราห�มฺณ์�ปW “ก] อ�มฺ�น้า วMติ�ติL -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “‘เอเติสL น้�ส�น้�น้พ�ราห�มฺณ์าน้L ลีท�ธML วฏฺ�ฏิติ�,  อาหร เมฺ ปติ�ติน้�ติ� 
อติ�ติโน้ ปติ�ติL คเหติ�วา คโติ -อ�ติ�,  “น้ ภMญฺ�ช�ติMกาโมฺ ภว�ส�สติ�,  ส�ฆ่L คน้�ติ�วา อญฺ�ญ่L โอโลีเกติ�วา อาเน้ห� -อ�ติ�.

พ�ราห�มฺโณ์ คน้�ติ�วา มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรL ท�ส�วา ติเถว วติ�วา อาเน้ส�.

โสปW สามฺเณ์เร ท�ส�วา ติเถว วติ�วา ปติ�ติL คเหติ�วา ปก�กามฺ�.

อถ น้L พ�ราห�มฺณ์� อาห “เอเติ น้ ภMญฺ�ช�ติMกามฺา,  พ�ราห�มฺณ์วาทกL คน้�ติ�วา เอกL มฺหลี�ลีกพ�ราห�มฺณ์L อาเน้ห� -อ�ติ�.

สามฺเณ์ราปW ปาโติ ปฏฺ�ฐาย ก�ญฺ�จั� อลีภมฺาน้า ช�ฆ่จั�ฉาย ปyฬํWติา น้�ส�ท]สM.

[ทBาวสู;กกะปิลอุมเปิIนพฺราหมณฺDแกH มาทรมานพฺราหมณฺ.]

อถ เน้สL คMณ์เติเชน้ สก�กส�ส อาสน้L อMณ์�หาการL ทส�เสส�.

๑ ส�. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “จัติ�ติาโร -อ�ติ� อติ�ถ�.
๒ มฺ. อMท�ท�สาเปติ�วา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๑๙ • ๒๓.  สามฺเณ์รวติ�ถM. • [ท#าวส�กกะปลีอมฺเปXน้พราหมฺณ์�แกO มฺาทรมฺาน้พราหมฺณ์�]

โส อาวช�ชน้�โติ เติสL ปาโติ ปฏฺ�ฐาย น้�ส�น้�น้าน้L ก�ลีน้�ติภาวL ญ่ติ�วา “มฺยา ติติ�ถ คน้�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� 
ชราช�ณ์�ณ์มฺหลี�ลีกพ�ราห�มฺโณ์ หMติ�วา ติส�มฺ] พ�ราห�มฺณ์วาทเก พ�ราห�มฺณ์าน้L อค�คาสเน้ น้�ส�ท�.

พ�ราห�มฺโณ์ ติL ท�ส�วา “อ�ทาน้� เมฺ พ�ราห�มฺณ์� อติ�ติมฺน้า ภว�ส�สติ� -อ�ติ�  “เอห�,  เคหL คมฺ�ส�สามฺ -อ�ติ� ติL อาทาย เคหL อคมฺาส�.

พ�ราห�มฺณ์� ติL ท�ส�วาว ติMฏฺ�ฐจั�ติ�ติา ท�ว�สM อาสเน้สM อติ�ถรณ์L เอกส�มฺ] อติ�ถร�ติ�วา “อย�ย อ�ธ น้�ส�ท -อ�ติ� อาห.

สก�โก เคหL ปว�ส�ติ�วา จัติ�ติาโร สามฺเณ์เร ปญฺ�จัป�ปติ�ฏฺ�ฐ�เติน้ วน้�ท�ติ�วา เติสL อาสน้ปร�ยน้�เติ ภHมฺ�ยL ปลี�ลีง�เกน้ น้�ส�ท�.

อถ น้L ท�ส�วา พ�ราห�มฺณ์� พ�ราห�มฺณ์L อาห “อโห เติ พ�ราห�มฺโณ์ อาน้�โติ,  เอติLปW๑ อMมฺ�มฺติ�ติกL คเหติ�วา อาคโติส�,  
อติ�ติโน้ น้ติ�ติMมฺติ�เติ วน้�ทน้�โติ ว�จัรติ�,  ก] อ�มฺ�น้า,  น้�หราห� น้L -อ�ติ�.

โส ข้น้�เธปW หติ�เถปW กจั�ฉายปW คเหติ�วา น้�ก�กฑ�ฒ�ยมฺาโน้ อMฏฺ�ฐาติMLปW น้ อ�จั�ฉติ�.

อถ น้L พ�ราห�มฺณ์� “เอห� พ�ราห�มฺณ์,  ติ�วL เอกส�มฺ] หติ�เถ คณ์�ห,  อหL เอกส�มฺ] คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

อMโภปW ท�ว�สM หติ�เถสM คเหติ�วา ปWฏฺ�ฐ�ยL โปเถน้�ติา เคหท�วารโติ พห� อกLสM.

สก�โกปW น้�ส�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้เยว น้�ส�น้�โน้ หติ�ถL ปร�วติ�เติส�.

เติ น้�วติ�ติ�ติ�วา ติL น้�ส�น้�น้เมฺว ท�ส�วา ภ�ติรวL รวน้�ติา ว�ส�สช�เชสML.

ติส�มฺ] ข้เณ์ สก�โก อติ�ติโน้ สก�กภาวL ชาน้าเปส�.

อถ เน้สL อาหารL อทLสM.

ปญฺ�จัปW ชน้า อาหารL คเหตฺ�วา  เอโก กณ์�ณ์�กมฺณ์�ฑลีL ว�น้�ว�ช�ฌ�ติ�วา  เอโก ฉทน้ส�ส ปMร�มฺภาคL  เอโก ปจั�ฉ�มฺภาคL 
เอโก ปฐว�ยL น้�มฺMช�ช�ติ�วา  สก�โกปW เอเกน้ ฐาเน้น้ น้�ก�ข้มฺ� -อ�ติ� เอวL ปญฺ�จัปW ชน้า ปญฺ�จั ฐาน้าน้� อคมฺLสM.

[พฺวกสูามเณฺรเลHาเร9:อุงฺท.:ถุ�กทรมาน]

ติโติ ปฏฺ�ฐาย จั ปน้ ติL เคหL ก�ร ปญฺ�จัฉ�ท�ทเคหL น้ามฺ ชาติL.

สามฺเณ์เรปW ว�หารL คติกาเลี ภ�ก�ข้H “อาวMโส ก�ท�สL -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM.

| “มฺา โน้ ปMจั�ฉถ,  อมฺ�หากL ท�ฏฺ�ฐกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย พ�ราห�มฺณ์� โกธาภ�ภHติา ปญฺ�ญ่ติ�ติาสเน้สM โน้ น้�ส�ท�ติMLปW อทติ�วา 
‘ส�ฆ่L มฺหลี�ลีกพ�ราห�มฺณ์L อาเน้ห�ติ� อาห,  อมฺ�หากL อMปช�ฌาโย อาคน้�ติ�วา อมฺ�เห ท�ส�วา 
‘อ�เมฺสL น้�ส�น้�น้พ�ราห�มฺณ์าน้L ลีท�ธML วฏฺ�ฏิติ�ติ� ปติ�ติL อาหราเปติ�วา น้�ก�ข้มฺ�,  
‘อญฺ�ญ่L มฺหลี�ลีกพ�ราห�มฺณ์L อาเน้ห�ติ� วMติ�เติ,  พ�ราห�มฺโณ์ มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรL อาเน้ส�,  โส อมฺ�เห ท�ส�วา ติเถว วติ�วา ปก�กามฺ�,  
อถ พ�ราห�มฺณ์� ‘น้ เอเติ ภMญฺ�ช�ติMกามฺา,  คจั�ฉ พ�ราห�มฺณ์วาทกโติ เอกL มฺหลี�ลีกพ�ราห�มฺณ์L อาเน้ห�ติ� พ�ราห�มฺณ์L ปห�ณ์�,  
โส ติติ�ถ คน้�ติ�วา พ�ราห�มฺณ์เวเสน้ อาคติL สก�กL อาเน้ส�,  ติส�สาคติกาเลี อมฺ�หากL อาหารL อทLสM -อ�ติ�.  |

๑ ส�. ยM. เอวL ปWติMมฺติ�ติกL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๐ • ๒๓.  สามฺเณ์รวติ�ถM.  • [พวกสามฺเณ์รเลีOาเร*&องท�&ถHกทรมฺาน้]

“เอวL กโรน้�ติาน้L ปน้ เติสL ติMมฺ�เห น้ กMช�ฌ�ติ�ถ -อ�ติ�.

“น้ กMช�ฌ�มฺ�หา -อ�ติ�.

ภ�ก�ข้H ติL สMติ�วา สติ�ถM อาโรเจัสML “ภน้�เติ อ�เมฺ ‘น้ กMช�ฌ�มฺ�หาติ� อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรน้�ติ� -อ�ติ�.

สติ�ถา “ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้ามฺ ว�รMท�เธสMปW น้ ว�รMช�ฌน้�ติ�เยว -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“อว�รMท�ธL ว�รMท�เธสM อติ�ติทณ์�เฑสM น้�พ�พMติL
สาทาเน้สM อน้าทาน้L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อว�รMท�ธL -อ�ติ�: อาฆ่าติวเสน้ ว�รMท�เธสMปW โลีก�ยมฺหาชเน้สM อาฆ่าติาภาเวน้ อว�รMท�ธL หติ�ถคเติ ทณ์�เฑ วา สติ�เถ วา 
อว�ช�ชมฺาเน้ปW ปเรสL ปหารทาน้โติ อว�รติติ�ติา อติ�ติทณ์�เฑสMO ชเน้สM น้�พ�พMติL น้�ก�ข้�ติ�ติทณ์�ฑL ปญฺ�จัน้�น้L ข้น้�ธาน้L 
“อหL มฺมฺL -อ�ติ� คห�ติติ�ติา สาทาเน้สM ติส�ส คหณ์ส�ส อภาเวน้ อน้าทาน้L ติL เอวรHปs อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

สามฺเณ์รวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๑ • ๒๔.  มฺหาปน้�ถกติ�เถรวติ�ถM. • ๒๔.  มฺหาปน้�ถกติ�เถรวติ�ถM.

๒๔.  มหาปิน�ถุกต�เถุรวต�ถุ�.
“ยส�ส ราโค -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ มฺหาปน้�ถกL อารพ�ภ กเถส�.

[มหาปิQนถุกะข;บไลHพฺระผู้�BนBอุงฺชีายจฺากว�หาร]

โส ห� อายส�มฺา จัHฬปน้�ถกL จัติHห� มฺาเสห� เอกL คาถL ปคMณ์L กาติML อสก�โกน้�ติL 
“ติ�วL สาสเน้ปW อภพ�โพ ค�ห�โภคาปW ปร�ห�โน้,  ก�น้�เติ อ�ธ วาเสน้,  อ�โติ น้�ก�ข้มฺส�สM -อ�ติ� ว�หารา น้�ก�กฑ�ฒ�ติ�วา ท�วารL ถเกส�

ภ�ก�ข้H กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML “อาวMโส มฺหาปน้�ถกติ�เถเรน้ อ�ทน้�น้ามฺ กติL,  ข้�ณ์าสวาน้LปW มฺญฺ�เญ่ โกโธ อMป�ปช�ชติ� -อ�ติ�.

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“น้ ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวาน้L ราคาทโย ก�เลีสา อติ�ถ�,  มฺมฺ ปMติ�เติน้ ปน้ อติ�ถปMเรก�ข้ารติาย เจัว ธมฺ�มฺปMเรก�ข้ารติาย จั ติL กติL -อ�ติ� วติ�วา 
อ�มฺL คาถมฺาห

“ยส�ส ราโค จั โทโส จั มฺาโน้ มฺก�โข้ จั ปาติ�โติ
สาสโปร�ว อารค�คL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ อารค�คา -อ�ติ�: ยส�เสเติ ราคาทโย อยญฺ�จั ปรคMณ์มฺก�ข้น้ลีก�ข้โณ์ มฺก�โข้ อารค�คา สาสโป ว�ย ปาติ�ติา๑,  
ยถา สาสโป อารค�เค น้ สน้�ติ�ฏฺ�ฐติ�,  เอวL จั�ติ�เติ น้ สน้�ติ�ฏฺ�ฐน้�ติ�๒,  ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

มฺหาปน้�ถกติ�เถรวติ�ถM.

๑ มฺ. ปาติ�โติ
๒ มฺ. สน้�ติ�ฏฺ�ฐติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๒ • ๒๕.  ปWลี�น้�ทวจั�ฉติ�เถรวติ�ถM. • ๒๕.  ปWลี�น้�ทวจั�ฉติ�เถรวติ�ถM.

๒๕.  ปิ�ล�น�ทวจฺ�ฉต�เถุรวต�ถุ�.
“อกก�กสL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ ปWลี�น้�ทวจั�ฉติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระปิ�ล�นทว;จฺฉะใชีBวาทะวHาคฺนถุHอุยจฺนต�ดปิาก]

โส ก�รายส�มฺา “เอห� วสลี�,  ยาห� วสลี�ติ�อาท�น้� วทน้�โติ ค�ห�ปW ปพ�พช�เติปW วสลี�วาเทเน้ว สมฺMทาจัรติ�.

อเถกท�วสL สมฺ�พหMลีา ภ�ก�ข้H สติ�ถM อาโรเจัสML “อายส�มฺา ภน้�เติ ปWลี�น้�ทวจั�โฉ ภ�ก�ข้H วสลี�วาเทน้ สมฺMทาจัรติ� -อ�ติ�.

| สติ�ถา ติL ปก�โกสาเปติ�วา “สจั�จัL ก�ร ติ�วL ปWลี�น้�ทวจั�ฉ ภ�ก�ข้H วสลี�วาเทน้ สมฺMทาจัรส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “เอวL ภน้�เติ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
ติส�สายส�มฺโติ ปMพ�เพน้�วาสL มฺน้ส�กร�ติ�วา “มฺา โข้ ติMมฺ�เห ภ�ก�ข้เว วจั�ฉส�ส ภ�ก�ข้Mโน้ อMช�ฌาย�ติ�ถ,  
น้ ภ�ก�ข้เว วจั�โฉ โทสน้�ติโร ภ�ก�ข้H วสลี�วาเทน้ สมฺMทาจัรติ�,  วจั�ฉส�ส ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Mโน้ ปญฺ�จั ชาติ�สติาน้� อพ�โพก�ณ์�ณ์าน้�,  
สพ�พาน้� ติาน้� พ�ราห�มฺณ์กMเลี ปจั�ฉาชาติาน้�,  โส ติส�ส ท�ฆ่รติ�ติL วสลี�วาโท สมฺMทาจั�ณ์�โณ์,  
ข้�ณ์าสวส�ส น้ามฺ กก�กสL ผรMสL ปเรสL ฆ่ฏฺ�ฏิน้วจัน้เมฺว๑ น้ติ�ถ�,  อาจั�ณ์�ณ์วเสน้ ห� มฺมฺ ปMติ�โติ เอวL กเถติ� -อ�ติ� วติ�วา 
ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“อกก�กสL ว�ญฺ�ญ่าปน้] ค�รL สจั�จัL อMท�รเย,
ยาย น้าภ�สเช กญฺ�จั�, ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.  |

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ อกก�กสL -อ�ติ�: อผรMสL.

ว�ญฺ�ญ่าปน้] -อ�ติ�: อติ�ถว�ญฺ�ญ่าปน้].

สจั�จัL -อ�ติ�: ภHติติ�ถL.

น้าภ�สเช -อ�ติ�: ยาย ค�ราย อญฺ�ญ่L กMช�ฌาปน้วเสน้ น้ ลีค�คาเปย�ย,  ข้�ณ์าสโว น้ามฺ เอวรHปเมฺว ค�รL ภาเสย�ย,  
ติส�มฺา ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ปWลี�น้�ทวจั�ฉติ�เถรวติ�ถM.

๑ มฺ. มฺมฺ�มฺฆ่ฏฺ�ฏิน้วจัน้เมฺว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๓ • ๒๖.  อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM.  • ๒๖.  อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM.

๒๖.  อุญฺ�ญตรภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“โยธ ท�ฆ่L -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อญฺ�ญ่ติรL ภ�ก�ข้ML อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺถุ9อุเอุาขอุงฺคฺนอุ9:น ดBวยบ;งฺสู�ก�ลสู;ญญา]

สาวติ�ถ�ยL ก�เรโก มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�โก พ�ราห�มฺโณ์ สร�เร คน้�ธค�คหณ์ภเยน้ อMติ�ติร�สาฏิกL อปเน้ติ�วา เอกมฺน้�เติ ฐเปติ�วา 
เคหท�วาเร พห�มฺMโข้ น้�ส�ท�.

อเถโก ข้�ณ์าสโว ภติ�ติก�จั�จัL กติ�วา ว�หารL คจั�ฉน้�โติ ติL สาฏิกL ท�ส�วา อ�โติ จั�โติ จั โอโลีเกติ�วา กญฺ�จั� อปส�สน้�โติ 
“น้�ส�สามฺ�โก อยL -อ�ติ� ปsสMกHลีL อธ�ฏฺ�ฐห�ติ�วา คณ์�ห�.

อถ น้L พ�ราห�มฺโณ์ ท�ส�วา อก�โกสน้�โติว อMปสง�กมฺ�ติ�วา “มฺMณ์�ฑสมฺณ์ มฺมฺ สาฏิกL คณ์�หส� -อ�ติ� อาห.

“ติเวโส พ�ราห�มฺณ์ -อ�ติ�.

“อามฺ สมฺณ์ -อ�ติ�.

“มฺยา กญฺ�จั� อปส�สน้�เติน้ ปsสMกHลีสญฺ�ญ่าย คห�โติ,  คณ์�ห น้L -อ�ติ� ติส�ส ทติ�วา ว�หารL คน้�ติ�วา ภ�ก�ข้Hน้L ติมฺติ�ถL อาโรเจัส�.

อถส�ส วจัน้L สMติ�วา ภ�ก�ข้H เติน้ สท�ธ] เกลี] กโรน้�ติา “ก�น้�น้M โข้ อาวMโส สาฏิโก ท�โฆ่ รส�โส ถHโลี สณ์�โห -อ�ติ� อาหLสM.

“อาวMโส ท�โฆ่ วา โหติM รส�โส วา ถHโลี วา สณ์�โห วา,  น้ติ�ถ� มฺย�หL ติส�มฺ] อาลีโย,  ปsสMกHลีสญฺ�ญ่าย คณ์�ห] -อ�ติ�.

ติL สMติ�วา ภ�ก�ข้H ติถาคติส�ส อาโรเจัสML “เอส ภน้�เติ ภ�ก�ข้M อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺไมHถุ9อุเอุาขอุงฺคฺนอุ9:นดBวยเจฺตนาขโมย]

สติ�ถา “ภHติL ภ�ก�ข้เว เอส กเถติ�,  ข้�ณ์าสวา น้ามฺ ปเรสL สน้�ติกL น้ คณ์�หน้�ติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โยธ ท�ฆ่L วา รส�สL วา อณ์ML ถHลีL สMภาสMภL
โลีเก อท�น้�น้L น้าท�ยติ� ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: สาฏิกาภรณ์าท�สM ท�ฆ่L วา รส�สL วา มฺณ์�มฺMติ�ติาท�สM อณ์ML วา ถHลีL วา มฺหค�ฆ่อป�ปค�ฆ่วเสน้ สMภL วา อสMภL วา 
โย ปMค�คโลี อ�มฺส�มฺ] โลีเก ปรปร�ค�คห�ติL น้าท�ยติ�,  ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่ติรภ�ก�ข้Mวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๔ • ๒๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.  • ๒๗.  สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๒๗.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“อาสา ยส�ส -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สาร�ปMติ�ติติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�เขBาใจฺวHาพฺระสูาร.บ�ตรย;งฺม.ต;ณฺหา]

โส ก�ร ปญฺ�จัภ�ก�ข้Mสติปร�วาโร ชน้ปเท เอกL ว�หารL คน้�ติ�วา วส�สL อMปคญฺ�ฉ�.

มฺน้Mส�สา เถรL ท�ส�วา พหML วส�สาวาส�กL ปฏิ�ส�สMณ์]สM.

เถโร ปวาเรติ�วา,  สพ�พส�มฺ] วส�สาวาส�เก อสมฺ�ปติ�เติเยว,  สติ�ถM สน้�ติ�กL คจั�ฉน้�โติ ภ�ก�ข้H อาห 
“ทหราน้ญฺ�เจัว สามฺเณ์ราน้ญฺ�จั มฺน้Mส�เสห� วส�สาวาส�เก อาหเฏิ คเหติ�วา เปเสย�ยาถ,  ฐเปติ�วา วา สาสน้L ปห�เณ์ย�ยาถ -อ�ติ�.

เอวญฺ�จั ปน้ วติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�กL อคมฺาส�.

ภ�ก�ข้H กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML “อช�ชาปW มฺญฺ�เญ่ สาร�ปMติ�ติติ�เถรส�ส ติณ์�หา อติ�ถ�เยว,  
ติถา ห� ‘มฺน้Mส�เสห� วส�สาวาส�เก ท�น้�เน้,  อติ�ติโน้ สท�ธ� ว�หาร�กาน้L วส�สาวาส�กL เปเสย�ยาถ,  ฐเปติ�วา วา สาสน้L ปห�เณ์ย�ยาถาติ� 
ภ�ก�ข้Hน้L วติ�วา อาคโติ -อ�ติ�.

[พฺระศาสูดาเปิล9<อุงฺคฺวามเขBาใจฺผู้�ดขอุงฺพฺวกภ�กษ�]

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�ติส�ส ติณ์�หา อติ�ถ�,  
‘มฺน้Mส�สาน้L ปน้ ปMญฺ�ญ่โติ ทหรสามฺเณ์ราน้ญฺ�จั ธมฺ�มฺ�กลีาภโติ ปร�หาน้� มฺา อโหส�ติ� เติเน้วL กถ�ติL -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“อาสา ยส�ส น้ ว�ช�ชน้�ติ� อส�มฺ] โลีเก ปรมฺ�ห� จั,
น้�ราสาสL๑ ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อาสา -อ�ติ�: ติณ์�หา.

น้�ราสาสL -อ�ติ�: น้�ติ�ติณ์�หL.

ว�สLยMติ�ติL -อ�ติ�: สพ�พก�ก�เลีเสห� ว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

สาร�ปMติ�ติติ�เถรวติ�ถM.

๑ ส�. ยM. น้�ราสยL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๕ • ๒๘.  มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรวติ�ถM. • ๒๘.  มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรวติ�ถM.

๒๘.  มหาโมคฺ�คฺล�ลานต�เถุรวต�ถุ�.
“ยส�สาลียา -อ�ติ�: อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺD] 

วติ�ถM ปMร�มฺสท�สเมฺว,  อ�ธ ปน้ สติ�ถา มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรส�ส น้�ติ�ติณ์�หภาวL วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ยส�สาลียา น้ ว�ช�ชน้�ติ�, อญฺ�ญ่าย อกถLกถ�,
อมฺโติคธL อน้Mป�ปติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อาลียา -อ�ติ�: ติณ์�หา.

อญฺ�ญ่าย อกถLกถ� -อ�ติ�: อฏฺ�ฐ วติ�ถHน้� ยถาภHติL ชาน้�ติ�วา อฏฺ�ฐวติ�ถMกาย ว�จั�ก�จั�ฉาย น้�พ�พ�จั�ก�จั�โฉ.

อมฺโติคธL อน้Mป�ปติ�ติL -อ�ติ�.  อมฺติL น้�พ�พาน้L โอคาเหติ�วา อน้Mป�ปติ�ติL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ติ�เถรวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๖ • ๒๙.  เรวติติ�เถรวติ�ถM.  • ๒๙.  เรวติติ�เถรวติ�ถM.

๒๙.  เรวตต�เถุรวต�ถุ�.
“โยธ ปMญฺ�ญ่ญฺ�จั -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา ปMพ�พาราเมฺ ว�หรน้�โติ เรวติติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺไมHม.บ�ญและบาปิ]

วติ�ถM “คาเมฺ วา ยท� วารญฺ�เญ่ -อ�ติ� คาถาวณ์�ณ์น้าย ว�ติ�ถาร�ติเมฺว.

วMติ�ติญฺ�ห� ติติ�ถ:  ปMเน้กท�วสL ภ�ก�ข้H กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML “อโห สามฺเณ์รส�ส ลีาภา,  อโห ปMญฺ�ญ่L,  
เยน้ เอกเกน้ ปญฺ�จัน้�น้L ภ�ก�ข้Mสติาน้L ปญฺ�จักHฏิาคารสติาน้� กติาน้� -อ�ติ�.

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“ภ�ก�ข้เว มฺย�หL ปMติ�ติส�ส เน้ว ปMญฺ�ญ่L อติ�ถ�,  น้ ปาปs,  อMภยมฺส�ส ปห�น้L -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โยธ ปMญฺ�ญ่ญฺ�จั ปาปญฺ�จั อMโภ สง�คL อMปจั�จัคา,
อโสกL ว�รชL สMท�ธL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “อMโภ -อ�ติ�: เท�วปW ปMญฺ�ญ่าน้� จั ปาปาน้� จั ฉฑ�เฑติ�วา -อ�ติ� อติ�โถ.

สง�คL -อ�ติ�: ราคาท�เภทL สง�คL.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๗ • ๒๙.  เรวติติ�เถรวติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

อMปจั�จัคา -อ�ติ�: อติ�ก�กน้�โติ. 
วฏฺ�ฏิมฺHลีกโสกาภาเวน้ อโสกL อน้�ติเร ราครชาท�น้L อภาเวน้ ว�รชL น้�รMปก�ก�เลีสติาย สMท�ธL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

เรวติติ�เถรวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๘ • ๓๐.  จัน้�ทาภติ�เถรวติ�ถM.  • ๓๐.  จัน้�ทาภติ�เถรวติ�ถM.

๓๐.  จฺน�ทาภต�เถุรวต�ถุ�.
“จัน้�ทLว -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ จัน้�ทาภติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระจฺ;นทาภะเคฺยเปิIนพฺHอุคฺBาไมBจฺ;นทนDแดงฺ]

ติติ�รายL อน้MปMพ�พ�กถา:

“อติ�เติ ก�ร เอโก พาราณ์ส�ยL๑ วาณ์�โช “ปจั�จัน้�ติL คน้�ติ�วา จัน้�ทน้L อาหร�ส�สามฺ� -อ�ติ� พหHน้� วติ�ถาภรณ์าท�น้� คเหติ�วา 
ปญฺ�จัห� สกฏิสเติห� ปจั�จัน้�ติL คน้�ติ�วา คามฺท�วาเร น้�วาสL คเหติ�วา อฏิว�ยL โคปาลีทารเก ปMจั�ฉ� 
“อ�มฺส�มฺ] คาเมฺ ปพ�พติปาทกมฺ�มฺ�โก โกจั� มฺน้Mส�โส อติ�ถ� -อ�ติ�.

“อามฺ อติ�ถ� -อ�ติ�.

“โก น้าเมฺโส -อ�ติ�.

“อสMโก น้ามฺ -อ�ติ�.

“ภร�ยาย ปน้ส�ส ปMติ�ติาน้L วา ก] น้ามฺL -อ�ติ�.

“อ�ทญฺ�จั�ทญฺ�จั -อ�ติ�.

“กหL ปน้ส�ส [ฐาเน้] เคหL -อ�ติ�.

“อสMกฏฺ�ฐาเน้ น้ามฺ -อ�ติ�.

โส เติห� ท�น้�น้สญฺ�ญ่าย สMข้ยาน้เก น้�ส�ท�ติ�วา ติส�ส เคหท�วารL คน้�ติ�วา ยาน้า โอรMย�ห เคหL ปว�ส�ติ�วา “อสMกน้าเมฺ -อ�ติ� ติL อ�ติ�ถ] ปก�โก
ส�.

สา “เอโก โน้ ญ่าติโก ภว�ส�สติ� -อ�ติ� เวเคน้าคน้�ติ�วา อาสน้L ปญฺ�ญ่าเปส�.

โส ติติ�ถ น้�ส�ท�ติ�วา น้ามฺL วติ�วา “สหาโย เมฺ กหL -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อรญฺ�ญ่L คโติ สามฺ� -อ�ติ�.

“มฺมฺ ปMติ�โติ อสMโก น้ามฺ  มฺมฺ ธ�ติา อสMกา น้ามฺ กหL -อ�ติ� สพ�เพสL น้ามฺL ก�ติ�เติน้�โติว ปMจั�ฉ�ติ�วา 
“อ�มฺาน้� เน้สL วติ�ถาภรณ์าน้� ทเทย�ยาส�,  สหายกส�สาปW เมฺ อฏิว�โติ อาคติกาเลี อ�ทL วติ�ถาภรณ์L ทเทย�ยาส� -อ�ติ� อทาส�.

สา ติส�ส อMฬารสก�การL กติ�วา สามฺ�กส�ส อาคติกาเลี 
“สามฺ� อ�มฺ�น้า อาคติกาลีโติ ปฏฺ�ฐาย สพ�เพสL น้ามฺL วติ�วา อ�ทญฺ�จั�ทญฺ�จั ท�น้�น้L -อ�ติ� อาห.

โสปWส�ส กติ�ติพ�พยMติ�ติกL กร�.

๑ ส�. พาราณ์ส�วาส�. มฺ. ยM. พาราณ์ส�วาส�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๒๙ • ๓๐.  จัน้�ทาภติ�เถรวติ�ถM. • [พระจั�น้ทาภะเคยเปXน้พOอค#าไมฺ#จั�น้ทน้�แดง]

อถ น้L สายL สยเน้ น้�ส�น้�โน้ ปMจั�ฉ� “สมฺ�มฺ ปพ�พติปาเท จัรน้�เติน้ เติ ก] พหML ท�ฏฺ�ฐปMพ�พL -อ�ติ�.

“อญฺ�ญ่L น้ ปส�สามฺ�,  รติ�ติสาข้า ปน้ เมฺ พหH รMก�ข้า ท�ฏฺ�ฐา -อ�ติ�.

“พหH รMก�ข้า -อ�ติ�.

“อามฺ พหH -อ�ติ�.

“เติน้ห� เติ อมฺ�หากL ทส�เสห� -อ�ติ� เติน้ สท�ธ] คน้�ติ�วา รติ�ติจัน้�ทน้รMก�เข้ ฉ�น้�ท�ติ�วา ปญฺ�จั สกฏิสติาน้� ปHเรติ�วา อาคจั�ฉน้�โติ ติL อาห 
“สมฺ�มฺ พาราณ์ส�ยL อสMกฏฺ�ฐาเน้ น้ามฺ มฺมฺ เคหL,  กาเลีน้ กาลีL มฺมฺ สน้�ติ�กL อาคจั�เฉย�ยาส�,  อญฺ�เญ่น้ เมฺ ปณ์�ณ์ากาเรน้ อติ�โถ น้ติ�ถ�,  
รติ�ติสาข้รMก�เข้เอว อาหเรย�ยาส� -อ�ติ�.

โส “สาธM -อ�ติ� วติ�วา กาเลีน้ กาลีL ติส�ส สน้�ติ�กL อาคจั�ฉน้�โติ รติ�ติจัน้�ทน้เมฺว อาหรติ�.๑

โสปWส�ส พหML ธน้L เทติ�.

ติโติ อปเรน้ สมฺเยน้,  ปร�น้�พ�พMเติ กส�สปทสพเลี,  ปติ�ฏฺ�ฐ�เติ กาญฺ�จัน้ถHเป,  โส ปMร�โส พหML จัน้�ทน้L อาทาย พาราณ์ส] อคมฺาส�.

อถส�ส โส สหายโก วาณ์�โช พหML จัน้�ทน้L ปuสาเปติ�วา ปาติ] ปHเรติ�วา 
“เอห� สมฺ�มฺ๒,  ยาว ภติ�ติL ปจั�จัติ�,  ติาว เจัติ�ยกรณ์ฏฺ�ฐาน้L คน้�ติ�วา อาคมฺ�ส�สามฺ -อ�ติ� ติL อาทาย ติติ�ถ คน้�ติ�วา จัน้�ทน้ปHชL อกาส�.

โสปWส�ส ปจั�จัน้�ติวาส� สหายโก เจัติ�ยกMจั�ฉ�ยL จัน้�ทเน้น้ จัน้�ทมฺณ์�ฑลีL อกาส�.

เอติ�ติกเมฺวส�ส ปMพ�พกมฺ�มฺL.

[อุาน�สูงฺสูDการบ�ชีาดBวยไมBจฺ;นทนDแดงฺ]

โส ติโติ จัMโติ เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา เอกL พMท�ธน้�ติรL ติติ�ถ เข้เปติ�วา 
อ�มฺส�มฺ] พMท�ธMป�ปาเท ราชคหน้คเร พ�ราห�มฺณ์มฺหาสาลีกMเลี น้�พ�พติ�ติ�.

ติส�ส น้าภ�มฺณ์�ฑลีโติ จัน้�ทมฺณ์�ฑลีสท�สา ปภา อMฏฺ�ฐห�.

เติน้ส�ส “จัน้�ทาโภเติ�วว น้ามฺL กร]สM.

เจัติ�เย ก�รส�ส จัน้�ทมฺณ์�ฑลีกรณ์ส�ส น้�ส�สน้�โท เอส.

พ�ราห�มฺณ์า จั�น้�ติย]สM “สก�กา อมฺ�เหห� อ�มฺL คเหติ�วา โลีกL ข้าท�ติML -อ�ติ� ติL ยาน้เก น้�ส�ทาเปติ�วา 
“โย อ�มฺส�ส สร�รL หติ�เถน้ ปรามฺสติ�,  โส เอวรHปs น้ามฺ อ�ส�สร�ยสมฺ�ปติ�ติ] ลีภติ� -อ�ติ� วติ�วา ว�จัร]สM.

สติL วา สหส�สL วา สติสหส�สL๓ วา ททมฺาน้าเอว ติส�ส สร�รL หติ�เถน้ ผMส�ติML ลีภน้�ติ�.

๑ ส�. มฺ. ยM. หรติ�.
๒ ส�. มฺย�หL.
๓ ส�. มฺ. ยM. “สติสหส�สL -อ�ติ� น้ติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๓๐ • ๓๐.  จัน้�ทาภติ�เถรวติ�ถM. • [อาน้�สงส�การบHชาด#วยไมฺ#จั�น้ทน้�แดง]

เติ เอวL อน้Mว�จัรน้�ติา สาวติ�ถ] อน้Mป�ปติ�ติา น้ครส�ส จั ว�หารส�ส จั อน้�ติรา น้�วาสL คณ์�ห]สM.

สาวติ�ถ�ยLปW ปญฺ�จัโกฏิ�มฺติ�ติา อร�ยสาวกา ปMเรภติ�ติL ทาน้L ทติ�วา ปจั�ฉาภติ�ติL คน้�ธมฺาลีาวติ�ถเภสช�ชาท�หติ�ถา ธมฺ�มฺส�สวน้าย คจั�ฉน้�ติ�.

พ�ราห�มฺณ์า เติ ท�ส�วา “กหL คจั�ฉถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM.

“สติ�ถM สน้�ติ�กL ธมฺ�มฺส�สวน้าย -อ�ติ�.

“เอถ,  ติติ�ถ คน้�ติ�วา ก] กร�ส�สถ,  อมฺ�หากL จัน้�ทาภพ�ราห�มฺณ์ส�ส อาน้Mภาวสท�โส อาน้Mภาโว น้ติ�ถ�,  
เอติส�ส ห� สร�รL ผMสน้�ติา อ�ทL น้ามฺ ลีภน้�ติ�,  เอถ,  ปส�สถ น้L -อ�ติ�.

“ติMมฺ�หากL จัน้�ทาภพ�ราห�มฺณ์ส�ส โก อาน้Mภาโว น้ามฺ,  อมฺ�หากL สติ�ถาเยว มฺหาน้Mภาโว -อ�ติ�.

เติ อญฺ�ญ่มฺญฺ�ญ่L สญฺ�ญ่าเปติML อสก�โกน้�ติา “ว�หารL คน้�ติ�วา จัน้�ทาภพ�ราห�มฺณ์ส�ส โก อมฺ�หากL วา สติ�ถM อาน้MภาวL ชาน้�ส�สามฺ -อ�ติ� 
ติL คเหติ�วา ว�หารL อคมฺLสM.

[จฺ;นทาภพฺราหมณฺDอุ;บเฉาในสูำน;กพฺระศาสูดา]

สติ�ถา,  ติส�มฺ] อติ�ติโน้ สน้�ติ�กL อMปสง�กมฺน้�เติเยว,  จัน้�ทาภาย อน้�ติรธาน้L อกาส�.

โส สติ�ถM สน้�ติ�เก อง�คารปจั�ฉ�ยL กาโก ว�ย อโหส�.

อถ น้L เอกมฺน้�ติL น้ย]สM.  อาภา ปฏิ�ปากติ�กา อโหส�.

ปMน้ สติ�ถM สน้�ติ�กL อาน้ย]สM.  อาภา ติเถว อน้�ติรธาย�.

เอวL ติ�ก�ข้ติ�ติML คน้�ติ�วา อน้�ติรธายมฺาน้L อาภL ท�ส�วา จัน้�ทาโภ จั�น้�เติส� “อยL อาภาย อน้�ติรธาน้มฺน้�ติL ชาน้าติ� มฺญฺ�เญ่ -อ�ติ�.

โส สติ�ถารL ปMจั�ฉ� “ก] น้M โข้ อาภาย อน้�ติรธาน้มฺน้�ติL ชาน้าถ -อ�ติ�.

“อามฺ ชาน้ามฺ� -อ�ติ�.

“เติน้ห� เมฺ เทถ -อ�ติ�.

“น้ สก�กา อปพ�พช�ติส�ส ทาติML -อ�ติ�.

โส พ�ราห�มฺเณ์ อาห “เอติส�มฺ] มฺน้�เติ คห�เติ,  อหL สกลีชมฺ�พMท�เป เชฏฺ�ฐโก ภว�ส�สามฺ�,  
ติMมฺ�เห เอติ�เถว โหถ,  อหL ปพ�พช�ติ�วา กติ�ปาเหเน้ว มฺน้�ติL คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

โส สติ�ถารL ปพ�พช�ชL ยาจั�ติ�วา อMปสมฺ�ปทL ลีภ�.๑

อถส�ส ท�วติ�ติ]สาการL อาจั�ก�ข้�.

โส “ก] อ�ทL -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

๑ ส�. ยM. ยาจั�ติ�วา ปพ�พช�ติ�วา อMปสมฺ�ปช�ช�.
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“อ�ทL มฺน้�ติส�ส ปร�กมฺ�มฺL,  สช�ฌาย�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�.

พ�ราห�มฺณ์าปW อน้�ติรน้�ติรา อาคน้�ติ�วา “คห�โติ เติ มฺน้�โติ -อ�ติ� ปMจั�ฉ]สM.

“น้ ติาว คณ์�หามฺ� -อ�ติ�.

โส กติ�ปาหส�เสว อรหติ�ติL ปติ�วา พ�ราห�มฺเณ์ห� อาคน้�ติ�วา ปMจั�ฉ�ติกาเลี “ยาถ ติMมฺ�เห,  อ�ทาน้าหL อคมฺน้ธมฺ�โมฺ๑ ชาโติ -อ�ติ� อาห.

ภ�ก�ข้H ติถาคติส�ส อาโรเจัสML “อยL ภน้�เติ อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺกลHาวแตHคฺำจฺร�งฺ]

สติ�ถา “ข้�ณ์าสโว อ�ทาน้� ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ จัน้�ทาโภ ภHติเมฺว กเถติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“จัน้�ทLว ว�มฺลีL สMท�ธL ว�ป�ปสน้�น้มฺน้าว�ลีL
น้น้�ท�ภวปร�ก�ข้�ณ์L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ว�มฺลีL -อ�ติ�: อพ�ภาท�มฺลีรห�ติL.

สMท�ธL -อ�ติ�: น้�รMปก�ก�เลีสL.

ว�ป�ปสน้�น้L -อ�ติ�: ปสน้�น้จั�ติ�ติL.

อน้าว�ลีL -อ�ติ�: ก�เลีสาท�มฺลีรห�ติL.๒

น้น้�ท�ภวปร�ก�ข้�ณ์L -อ�ติ�: ติ�สM ภเวสM ปร�ก�ข้�ณ์ติณ์�หL ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

จัน้�ทาภติ�เถรวติ�ถM.

๑ มฺ. อน้าคมฺน้ธมฺ�โมฺ.
๒ ส�. น้�ก�ก�เลีสL ก�เลีสาว�ลีติ�ติรห�ติL. มฺ. ก�เลีสาว�ลีติ�ติรห�ติL.
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๓๑.  สู.วล�ต�เถุรวต�ถุ�.
“โย อ�มฺL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา กMณ์�ฑ�โกฬํWยL น้�ส�สาย กMณ์�ฑธาน้วเน้ ว�หรน้�โติ ส�วลี�ติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระนางฺสู�ปิปิวาสูาทรงฺอุดกล;<นท�กขDไดBดBวยว�ตก ๓ ขBอุ]

| เอกส�มฺ] ห� สมฺเย สMป�ปวาสา น้ามฺ โกฬํWยธ�ติา สติ�ติ วส�สาน้� คพ�ภL ธาเรติ�วา  สติ�ติาหL มฺHฬ�หคพ�ภา  
ทMก�ข้าห� ติ�พ�พาห� กฏฺkกาห� เวทน้าห� ผMฏฺ�ฐา,  “สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�โธ วติ โส ภควา, โย อ�มฺส�เสว๑ รHปส�ส ทMก�ข้ส�ส ปหาน้าย ธมฺ�มฺL เทเสติ�,  
สMปฏิ�ปน้�โน้ วติส�ส ภควโติ สาวกสง�โฆ่,  โย อ�มฺส�เสว รHปส�ส ทMก�ข้ส�ส ปหาน้าย ปฏิ�ปน้�โน้,  
สMสMข้L วติ น้�พ�พาน้L,  ยติ�ถ�ทL เอวรHปs ทMก�ข้L น้ สLว�ช�ชติ� -อ�ติ� อ�เมฺห� ติ�ห� ว�ติก�เกห� ติL ทMก�ข้L อธ�วาเสน้�ติ� 
สามฺ�กL สติ�ถM สน้�ติ�กL เปเสติ�วา,  เติน้ ติส�สา วจัเน้น้ สติ�ถM วน้�ทน้าย อาโรจั�ติาย,  “
สMข้�น้� โหติM สMป�ปวาสา โกฬํWยธ�ติา อโรคา อโรคL ปMติ�ติL ว�ชายติM -อ�ติ� สติ�ถารา วMติ�ติก�ข้เณ์เยว 
สMข้�น้� อโรคา อโรคL ปMติ�ติL ว�ชาย�ติ�วา พMท�ธป�ปมฺMข้L ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่L น้�มฺน้�เติติ�วา สติ�ติาหL มฺหาทาน้L อทาส�.  |

[พฺระโอุรสูไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

ปMติ�โติปWส�สา ชาติท�วสโติ ปฏฺ�ฐาย ธมฺกรกL อาทาย สงฆ่ส�ส อMทกL ปร�ส�สาเวส�.

โส อปรภาเค น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา ปพ�พช�โติ อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

อเถกท�วสL ภ�ก�ข้H ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML “ปส�สถ อาวMโส: 
เอวรHโป น้ามฺ อรหติ�ติส�ส อMปน้�ส�สยสมฺ�ปน้�โน้ ภ�ก�ข้M เอติ�ติกL กาลีL มฺาติM กMจั�ฉ�ส�มฺ] ทMก�ข้L อน้Mโภส�,  
ก]มฺง�คL ปน้ อญฺ�เญ่,  พหML วติ อ�มฺ�น้า ทMก�ข้L น้�ติ�ถ�น้�น้L -อ�ติ�.

สติ�ถา อาคน้�ติ�วา “กาย น้Mติ�ถ ภ�ก�ข้เว เอติรห� กถาย สน้�น้�ส�น้�น้า -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “อ�มฺาย น้ามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“อามฺ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ เอติ�ติกา ทMก�ข้า มฺMจั�จั�ติ�วา อ�ทาน้� น้�พ�พาน้L สจั�ฉ�กติ�วา ว�หรติ� -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โย อ�มฺL ปลี�ปถL ทMค�คL สLสารL โมฺหมฺจั�จัคา
ติ�ณ์�โณ์ ปารคโติ ฌาย� อเน้โช อกถLกถ�,
อน้Mปาทาย น้�พ�พMโติ, ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: โย ภ�ก�ข้M อ�มฺL ราคปถญฺ�เจัว๒ ก�เลีสทMค�คญฺ�จั สLสารวฏฺ�ฏิญฺ�จั จัติMน้�น้L อร�ยสจั�จัาน้L อป�ปฏิ�ว�ช�ฌน้กโมฺหญฺ�จั อติ�โติ,  
จัติ�ติาโร โอเฆ่ ติ�ณ์�โณ์ หMติ�วา ปารL อน้Mป�ปติ�โติ,  ทMว�เธน้ ฌาเน้น้ ฌาย�,  ติณ์�หาย อภาเวน้ อเน้โช,  กถLกถาย อภาเวน้ อกถLกถ�,  
อMปาทาน้าน้L อภาเวน้ อน้Mปาท�ย�ติ�วา,  ก�เลีสน้�พ�พาเน้น้ น้�พ�พMโติ,  ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

๑ มฺ. อ�มฺส�ส เอวรHปส�ส.
๒ ส�. ยM. ราคาท�ปลี�ปถL เจัว. มฺ. ราคปลี�ปถL เจัว.
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ส�วลี�ติ�เถรวติ�ถM.
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๓๒.  สู�น�ทรสูม�ท�ทต�เถุรวต�ถุ�.
“โยธ กาเมฺ -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ สMน้�ทรสมฺMท�ทติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[ก�ลบ�ตรอุอุกบวชี]

สาวติ�ถ�ยL ก�เรโก กMลีปMติ�โติ สMน้�ทรสมฺMท�ทกMมฺาโร น้ามฺ จัติ�ติาลี�สโกฏิ�ว�ภเว มฺหากMเลี น้�พ�พติ�โติ.

โส เอกท�วสL ปจั�ฉาภติ�ติL๑ คน้�ธมฺาลีาท�หติ�ถL มฺหาชน้L ธมฺ�มฺส�สวน้ติ�ถาย เชติวน้L คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา “กหL คจั�ฉถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“สติ�ถM สน้�ติ�กL ธมฺ�มฺส�สวน้ติ�ถาย -อ�ติ� วMติ�เติ,  “อหL คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� วติ�วา เติน้ สท�ธ] คน้�ติ�วา ปร�สปร�ยน้�เติ น้�ส�ท�.

สติ�ถา ติส�ส อช�ฌาสยL ว�ท�ติ�วา อน้MปMพ�พ�กถL กเถส�.

| โส “น้ สก�กา อคารL อช�ฌาวสน้�เติน้ สง�ข้ลี�ข้�ติL พ�รห�มฺจัร�ยL จัร�ติML -อ�ติ� สติ�ถM กถL น้�ส�สาย ปพ�พช�ชาย ชาติMส�สาโห,  
ปร�สาย ปก�กน้�ติาย,  สติ�ถารL ปพ�พช�ชL ยาจั�ติ�วา “มฺาติาปWติHห� อน้น้Mญฺ�ญ่าติL ติถาคติา น้ ปพ�พาเชน้�ติ� -อ�ติ� สMติ�วา 
เคหL คน้�ติ�วา รฏฺ�ฐปาลีกMลีปMติ�ติาทโย ว�ย มฺหน้�เติน้ วายาเมฺน้ มฺาติาปWติโร อน้Mชาน้าเปติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา 
ลีท�ธHปสมฺ�ปโท “ก�มฺ�เมฺ อ�ธ วาเสน้ -อ�ติ� ติโติ น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา ราชคหL คน้�ติ�วา ปWณ์�ฑาย จัรน้�โติ ว�ติ�น้าเมฺส�.  |

[หญ�งฺแพฺศยาร;บอุาสูาจฺะใหBพฺระเถุระสูLกใหBไดB]

อเถกท�วสL สาวติ�ถ�ยL ติส�ส มฺาติาปWติโร เอกส�มฺ] ฉณ์ท�วเส มฺหน้�เติน้ ส�ร�โสภค�เคน้ ติส�ส สหายกMมฺาเร ก�ฬมฺาเน้ ท�ส�วา 
“อมฺ�หากL ปMติ�ติส�ส อ�ทL ทMลี�ลีภL ชาติL -อ�ติ� ปร�เทว]สM.

ติส�มฺ] ข้เณ์ เอกา คณ์�กา ติL กMลีL คน้�ติ�วา ติส�ส มฺาติรL โรทมฺาน้L น้�ส�น้�น้L ท�ส�วา “อมฺ�มฺ ก]การณ์า โรทส� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“ปMติ�ติL อน้Mส�สร�ติ�วา โรทามฺ� -อ�ติ�.

“กหL ปน้ โส อมฺ�มฺ -อ�ติ�.

“ภ�ก�ข้HสM ปพ�พช�โติ -อ�ติ�.

“ก] อMป�ปพ�พาเชติML น้ วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�.

“วฏฺ�ฏิติ�,  น้ ปน้ อ�จั�ฉติ�,  อ�โติ น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา ราชคหL คโติ -อ�ติ�.

“สจัาหL ติL อMป�ปพ�พาเชย�ยL,  ก�มฺ�เมฺ กเรย�ยาถ -อ�ติ�.

“อ�มฺส�ส เติ๒ กMลีส�ส กMฏฺkมฺ�พสามฺ�น้] กเรย�ยามฺ -อ�ติ�.

๑ ส�. ยM. ปจั�จัาภติ�เติ.
๒ ส�. เมฺ.
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“เติน้ห� เมฺ ปร�พ�พยL เทถ -อ�ติ� ปร�พ�พยL คเหติ�วา มฺหน้�เติน้ ปร�วาเรน้ ราชคหL คน้�ติ�วา ติส�ส ปWณ์�ฑาย จัรณ์ว�ถ] สลี�ลีก�เข้ติ�วา 
ติติ�เถกL น้�วาสเคหL คเหติ�วา ปาโติว ปณ์�ติL อาหารL ปฏิ�ยาเทติ�วา เถรส�ส ปWณ์�ฑาย ปว�ฏฺ�ฐกาเลี ภ�ก�ข้L ทติ�วา 
กติ�ปาหจั�จัเยน้ “ภน้�เติ อ�เธว น้�ส�ท�ติ�วา ภติ�ติก�จั�จัL กโรถ -อ�ติ� ปติ�ติL คณ์�ห�.

โส ปติ�ติL อทาส�.

[หญ�งฺแพฺศยาอุอุกอุ�บายเกล.<ยกลHอุมพฺระเถุระ]

อถ น้L ปณ์�เติน้าหาเรน้ ปร�ว�ส�ติ�วา “ภน้�เติ อ�เธว ปWณ์�ฑาย จัร�ติML ผาสMกL -อ�ติ� วติ�วา กติ�ปาหL อาลี�น้�เท น้�ส�ทาเปติ�วา โภเชติ�วา 
ทารเก ปHเวห� สง�คณ์�ห�ติ�วา “เอถ ติMมฺ�เห. เถรส�สาคติกาเลี,  มฺย� วาเรน้�ติ�ยาปW,  อ�ธาคน้�ติ�วา รชL อMฏฺ�ฐาเปย�ยาถ -อ�ติ� อาห.

เติ ปMน้ท�วเส เถรส�ส โภชน้เวลีาย ติาย วาร�ยมฺาน้าปW รชL อMฏฺ�ฐาเปสML.

สา ปMน้ท�วเส “ทารกา วาร�ยมฺาน้าปW มฺมฺ วจัน้L อส�สMณ์�ติ�วา อ�ธ รชL อMฏฺ�ฐาเปน้�ติ�,  อน้�โติเคเห น้�ส�ทถ -อ�ติ� อน้�โติ น้�ส�ทาเปติ�วา 
กติ�ปาหL โภเชส�.

ปMน้ ทารเก สง�คณ์�ห�ติ�วา “ติMมฺ�เห มฺยา วาร�ยมฺาน้าปW เถรส�ส โภชน้กาเลี มฺหาสท�ทL กเรย�ยาถ -อ�ติ� อาห.

เติ ติถา กร]สM.

ปMน้ท�วเส “ภน้�เติ อ�มฺส�มฺ] ฐาเน้ อติ�ว�ย มฺหาสท�โท โหติ�,  ทารกา มฺยา วาร�ยมฺาน้าปW มฺมฺ วจัน้L น้ คณ์�หน้�ติ�,  
อMปร� ปาสาเทเยว น้�ส�ทถ -อ�ติ� วติ�วา,  เถเรน้ อธ�วาส�เติ,  เถรL ปMรโติ กติ�วา ปาสาทL อภ�รMหน้�ติ� ท�วาราน้� ปWทหมฺาน้าว ปาสาทL อภ�รMห�.

เถโร อMก�กฏฺ�ฐสปทาน้จัาร�โก สมฺาโน้ปW รสติณ์�หาย พท�โธ ติส�สา วจัเน้น้ สติ�ติภHมฺ�กL ปาสาทL อภ�รMห�.

[หญ�งฺแพฺศยาแสูดงฺแสูดงฺอุาการ ๔๐ อุยHางฺ เก.<ยวพฺระเถุระ]

สา เถรL น้�ส�ทาเปติ�วา “จัติ�ติาลี�สาย๑ ข้ลีM สมฺ�มฺ ปMณ์�ณ์มฺMข้ ฐาเน้ห� อ�ติ�ถ� ปMร�สL อจั�จัาวทติ�  ว�ชมฺ�ภติ� ว�น้มฺติ� ว�ลีสติ� ว�ลีช�ชติ� 
น้เข้น้ น้ข้L ฆ่ฏฺ�เฏิติ� ปาเทน้ ปาทL อก�กมฺติ� กฏฺ�เฐน้ ปฐว] ว�ลี�ข้ติ�๒ ทารกL อMลี�ลีง�เฆ่ติ� โอลีง�เฆ่ติ�๓ ก�ฬติ� ก�ฬาเปติ� จัMมฺ�พติ� จัMมฺ�พาเปติ� ภMญฺ�ชติ�
ภMญฺ�ชาเปติ� ททาติ� อายาจัติ� กติมฺน้Mกโรติ� อMจั�จัL ภาสติ� น้�จัL ภาสติ� อาว�จั�จัL ภาสติ� ว�ว�จั�จัL ภาสติ� 
น้จั�เจัน้ ค�เติน้ วาท�เติน้ โรท�เติน้ ว�ลีส�เติน้ ว�ภHส�เติน้ ชค�ฆ่ติ� เปก�ข้ติ� กฏิ] จัาเลีติ� คMย�หภณ์�ฑกL จัาเลีติ� อHรML ว�วรติ� อHรML ปWทหติ� 
ถน้L ทส�เสติ� กจั�ฉL ทส�เสติ� น้าภ] ทส�เสติ� อก�ข้] น้�ข้น้ติ� ภมฺMกL อMก�ข้�ปติ� โอฏฺ�ฐL ปลี�ข้ติ� ช�ว�หL น้�ลี�ลีาเลีติ� ทMส�สL มฺMญฺ�จัติ� ทMส�สL พน้�ธติ� 
ส�รสL มฺMญฺ�จัติ� ส�รสL พน้�ธติ� -อ�ติ� เอวL อาคติL อ�ติ�ถ�กMติ�ติL อ�ติ�ถ�ลี�ฬ�หL ทส�เสติ�วา ติส�ส ปMรโติ ฐ�ติา อ�มฺL คาถมฺาห

“อลี�ลีติ�ติกกติา ปาทา ปาทMการMย�ห เวส�ยา,
ติ�วญฺ�จัาปW ทหโร มฺมฺ อหLปW ทหรา ติว,
อMโภปW ปพ�พช�ส�สามฺ๔ ช�ณ์�ณ์า ทณ์�ฑปรายน้า -อ�ติ�.

๑ ชาติกฏฺ�ฐกถา. ๘/๓๖๖.
๒ ติติ�ถ “ว�เลีข้ติ� -อ�ติ� ปญฺ�ญ่ายติ�.
๓ ติติ�เถว อMลี�ลีง�ฆ่าเปติ� -อ�ติ�.
๔ ส�. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “ปจั�ฉา -อ�ติ� อติ�ถ�.
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[พฺระเถุระชีนะหญ�งฺแพฺศยา เพฺราะอุาศ;ยพฺระศาสูดา]

อถ เถรส�ส “อโห วติ เมฺ ภาร�ยL อน้Mปธาเรติ�วา กติกมฺ�มฺL -อ�ติ� มฺหาสLเวโค อMทปาท�.

ติส�มฺ] ข้เณ์ สติ�ถา ปญฺ�จัจัติ�ติาลี�สโยชน้มฺติ�ถเก เชติวเน้ น้�ส�น้�โน้ว ติL การณ์L ท�ส�วา ส�ติL ปาติ�วากาส�.

อถ น้L อาน้น้�ทติ�เถโร ปMจั�ฉ� “ภน้�เติ โก น้M โข้ เหติM  โก ปจั�จัโย ส�ติส�ส ปาติMกมฺ�มฺาย -อ�ติ�.

“อาน้น้�ท ราชคหน้คเร สติ�ติภHมฺ�กปาสาทติเลี สMน้�ทรสมฺMท�ทส�ส จั ภ�ก�ข้Mโน้ คณ์�กาย จั สง�คาโมฺ วติ�ติติ� -อ�ติ�.

“กส�ส น้M โข้ ภน้�เติ ชโย ภว�ส�สติ�,  กส�ส ปราชโย -อ�ติ�.

สติ�ถา “อาน้น้�ท สMน้�ทรสมฺMท�ทส�ส ชโย ภว�ส�สติ�,  คณ์�กาย ปราชโย -อ�ติ� เถรส�ส ชยL ปกาเสติ�วา ติติ�ถ น้�ส�น้�น้โกว โอภาสL ผร�ติ�วา 
“ภ�ก�ข้M อMโภปW กาเมฺ น้�รเปก�โข้ ปชห -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โยธ กาเมฺ ปหน้�ติ�วาน้ อน้าคาโร ปร�พ�พเช,
กามฺภวปร�ก�ข้�ณ์L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: โย ปMค�คโลี อ�ธ โลีเก อMโภปW กาเมฺ ห�ติ�วา อน้าคาโร หMติ�วา ปร�พ�พชติ�,  
ติL ปร�ก�ข้�ณ์กามฺญฺ�เจัว ปร�ก�ข้�ณ์ภวญฺ�จั อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ เถโร อรหติ�ติL ปติ�วา อ�ท�ธ�พเลีน้ เวหาสL อพ�ภMค�คน้�ติ�วา กณ์�ณ์�กามฺณ์�ฑลีL ว�น้�ว�ช�ฌ�ติ�วา 
สติ�ถM สร�รL โถเมฺน้�โติเยว อาคน้�ติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�.

[พฺระศาสูดาเปิIนท.:พฺL:งฺขอุงฺพฺระเถุระ]

ธมฺ�มฺสภายLปW กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML “อาวMโส ช�ว�หาว�ญฺ�เญ่ย�ยL รสL น้�ส�สาย มฺน้L น้ฏฺ�โฐ สMน้�ทรสมฺMท�ทติ�เถโร,  
สติ�ถา ปน้ส�ส อวส�สโย ชาโติ -อ�ติ�.

สติ�ถา ติL กถL สMติ�วา “น้ ภ�ก�ข้เว อ�ทาเน้ว,  ปMพ�เพปาหL เอติส�ส รสติณ์�หาย พช�ฌมฺาน้ส�ส อวส�สโย ชาโติเยว -อ�ติ� วติ�วา 
เติห� ยาจั�โติ ติส�สติ�ถส�ส ปกาสน้ติ�ถL อติ�ติL อาหร�ติ�วา

“น้ ก�รติ�ถ� รเสห� ปาปWโย
อาวาเสห� วา สน้�ถเวห� วา,
วาติมฺ�คL คหน้น้�ส�ส�ติL
วสมฺาเน้ติ� รเสห� สญฺ�ชโย -อ�ติ�

อ�มฺL วาติมฺ�คชาติกL๑ ว�ติ�ถาเรติ�วา 

“ติทา สMน้�ทรสมฺMท�โท วาติมฺ�โค อโหส�,  อ�มฺL ปน้ คาถL วติ�วา ติส�ส ว�ส�สช�ชาปWโติ รญฺ�โญ่ มฺหามฺจั�โจั อหเมฺว -อ�ติ� ชาติกL สโมฺธาเน้ส�.

๑ ข้M. ชา. เอก. ๒๗/๕ ติทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๓๗.
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สMน้�ทรสมฺMท�ทติ�เถรวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๓๘ • ๓๓.  โชติ�กติ�เถรวติ�ถM.  • ๓๓.  โชติ�กติ�เถรวติ�ถM.

๓๓.  โชีต�กต�เถุรวต�ถุ�.
“โยธ ติณ์�หL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ โชติ�กติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[บ�รพฺกรรมขอุงฺ ๒ พฺ.:นBอุงฺ]

ติติ�รายL อน้MปMพ�พ�กถา:

“อติ�เติ ก�ร พาราณ์ส�ยL เท�ว ภาติโร กMฏฺkมฺ�พ�กา มฺหน้�ติL อMจั�ฉMก�เข้ติ�ติL กาเรสML.

อเถกท�วสL กน้�ฏฺ�ฐภาติา อMจั�ฉMก�เข้ติ�ติL คน้�ติ�วา “เอกL เชฏฺ�ฐภาติ�กส�ส ทส�สามฺ�,  เอกL มฺย�หL ภว�ส�สติ� -อ�ติ� 
เท�ว อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โย รสส�ส อน้�ก�ข้มฺน้ติ�ถาย ฉ�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้ พน้�ธ�ติ�วา คณ์�ห�.

ติทา ก�ร อMจั�ฉHน้L ยน้�เติน้ ปyฬน้ก�จั�จัL น้ติ�ถ�,  อค�เค วา มฺHเลี วา ฉ�น้�ท�ติ�วา อMก�ข้�ติ�ติกาเลี ธมฺกรกโติ อMทกL ว�ย สยเมฺว รโส น้�ก�ข้มฺติ�.

ติส�ส ปน้ เข้ติ�ติโติ อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โย คเหติ�วา อาคมฺน้กาเลี คน้�ธมฺาทน้ปพ�พเติ ปจั�เจักพMท�โธ สมฺาปติ�ติ�โติ วMฏฺ�ฐาย 
“กส�ส น้M โข้ อช�ช อน้Mค�คหL กร�ส�สามฺ� -อ�ติ� อMปธาเรน้�โติ ติL อติ�ติโน้ ญ่าณ์ชาเลี ปว�ฏฺ�ฐL ท�ส�วา สง�คหL กาติML สมฺติ�ถภาวญฺ�จัส�ส ญ่ติ�วา 
ปติ�ติจั�วรมฺาทาย อ�ท�ธ�ยา อาคน้�ติ�วา ติส�ส ปMรโติ อฏฺ�ฐาส�.

[นBอุงฺชีายถุวายอุBอุยแกHพฺระปิQจฺเจฺกพฺ�ทธะ]

โส ติL ท�ส�วา ว ปสน้�น้จั�ติ�โติ อMติ�ติรสาฏิกL อMจั�จัติเร ภHมฺ�ป�ปเทเส อติ�ถร�ติ�วา “ภน้�เติ อ�ธ น้�ส�ทถ -อ�ติ� ปจั�เจักพMท�ธL น้�ส�ทาเปติ�วา 
“ปติ�ติL อMปน้าเมฺถ -อ�ติ� อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�ยา พน้�ธน้ฏฺ�ฐาน้L โมฺเจัติ�วา ปติ�ติส�ส อMปร� อกาส�.

รโส โอติร�ติ�วา ปติ�ติL ปHเรส�.

ปจั�เจักพMท�เธน้ ติส�มฺ] รเส ปyเติ,  “สาธMกL วติ เมฺ อย�เยน้ รโส ปyโติ.  สเจั เมฺ เชฏฺ�ฐภาติ�โก มฺHลีL อาหราเปส�สติ�,  มฺHลีL ทส�สามฺ�.  
สเจั ปติ�ติ] อาหราเปส�สติ�,  ปติ�ติ] ทส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา “ภน้�เติ ปติ�ติL อMปน้าเมฺถ -อ�ติ� ทMติ�ยLปW อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ] โมฺเจัติ�วา รสL อทาส�.

“ภาติา เมฺ อMจั�ฉMก�เข้ติ�ติโติ อญฺ�ญ่L อMจั�ฉML อาหร�ติ�วา ข้าท�ส�สติ� -อ�ติ� เอติ�ติกLปW ก�รส�ส วญฺ�จัน้จั�ติ�ติL น้าโหส�.

ปจั�เจักพMท�โธ ปน้ ปฐมฺL อMจั�ฉMรสส�ส ปyติติ�ติา ติL อMจั�ฉMรสL อญฺ�เญ่ห� สท�ธ] สLว�ภช�ติMกาโมฺ หMติ�วา คเหติ�วาว น้�ส�ท�.

โส ติส�ส อาการL ญ่ติ�วา ปญฺ�จัป�ปติ�ฏฺ�ฐ�เติน้ วน้�ท�ติ�วา “ภน้�เติ โย อยL มฺยา ท�น้�โน้ อค�ครโส,  
อ�มฺส�ส น้�ส�สน้�เทน้ เทวมฺน้Mส�เสสM สมฺ�ปติ�ติ] อน้Mภว�ติ�วา ปร�โยสาเน้ ติMมฺ�เหห� ปติ�ติธมฺ�มฺเมฺว ปาปMเณ์ย�ยL -อ�ติ� ปติ�ถน้L ฐเปส�.

ปจั�เจักพMท�โธปWส�ส “เอวL โหติM -อ�ติ� วติ�วา “อ�จั�ฉ�ติL ปติ�ถ�ติL ติMย�หน้�ติ�อาท�ห� ท�ว�ห� คาถาห� อน้Mโมฺทน้L กติ�วา,  
ยถา โส ปส�สติ�,  เอวL อธ�ฏฺ�ฐห�ติ�วา อากาเสน้ คน้�ธมฺาทน้L คน้�ติ�วา ปญฺ�จัน้�น้L ปจั�เจักพMท�ธสติาน้L รสL อทาส�.

โส ติL ปาฏิ�หาร�ยL ท�ส�วา ภาติM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา,  “กหL คโติส� -อ�ติ� วMติ�เติ,  “อMจั�ฉMก�เข้ติ�ติL โอโลีเกติML คโติมฺ�ห� -อ�ติ�,  
“ก] ติาท�เสน้ อMจั�ฉMก�เข้ติ�ติL คเติน้,  น้น้M น้ามฺ เอกL วา เท�ว วา อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โย อาทาย อาคน้�ติพ�พL ภเวย�ย -อ�ติ� ภาติรา วMติ�โติ,  



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๓๙ • ๓๓.  โชติ�กติ�เถรวติ�ถM. • [น้#องชายถวายอ#อยแกOพระปdจัเจักพMทธะ]

“อามฺ ภาติ�ก,  เท�ว เมฺ อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โย คห�ติา,  เอกL ปน้ ปจั�เจักพMท�ธL ท�ส�วา มฺมฺ อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โติ รสL ทติ�วา 
‘มฺHลีL วา ปติ�ติ] วา ทส�สามฺ�ติ� ติMมฺ�หากLปW เมฺ อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โติ รโส ท�น้�โน้,  ก�น้�น้M โข้ ติส�ส มฺHลีL คณ์�ห�ส�สถ อMทาหM ปติ�ติ] -อ�ติ� อาห.

“ก] ปน้ ปจั�เจักพMท�เธน้ กติL -อ�ติ�.

“มฺมฺ อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โติ รสL ปWว�ติ�วา ติMมฺ�หากL อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โติ รสL อาทาย อากาเสน้ คน้�ธมฺาทน้L คน้�ติ�วา ปญฺ�จัสติาน้L ปจั�เจักพMท�ธาน้L อทาส� 
-อ�ติ�.

[พฺ.:ชีายเล9:อุมใสูขอุอุน�โมทนาสูHวนบ�ญ]

โส,  ติส�มฺ] กเถน้�เติเยว,  น้�รน้�ติรL ปyติ�ยา ผMฏฺ�ฐสร�โร หMติ�วา 
“เติน้ เมฺ ปจั�เจักพMท�เธน้ ท�ฏฺ�ฐธมฺ�มฺส�เสว อธ�คโมฺ ภเวย�ย -อ�ติ� ปติ�ถน้L อกาส�.

เอวL กน้�ฏฺ�เฐน้ ติ�ส�โส สมฺ�ปติ�ติ�โย ปติ�ถ�ติา,  เชฏฺ�เฐน้ ปน้ อรหติ�ติL ปติ�ถ�ติL -อ�ติ�.

อ�ทL เติสL ปMพ�พกมฺ�มฺL.

[สูอุงฺพฺ.:นBอุงฺไดBเก�ดรHวมก;นอุ.กในชีาต�ตHอุมา]

เติ ยาวติายMกL ฐติ�วา ติโติ จัMติา เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา เอกL พMท�ธน้�ติรL เข้ปย]สM.

เติสL เทวโลีกL คติกาเลีเยว ว�ปส�ส� สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�โธ โลีเก อMป�ปช�ช�.

เติปW เทวโลีกโติ จัว�ติ�วา พน้�ธMมฺติ�ยL เอกส�มฺ] กMลีเคเห เชฏฺ�โฐ เชฏฺ�โฐว ห�ตฺ�วา กน้�ฏฺ�โฐ กน้�ฏฺ�โฐว ห�ตฺ�วา ปฏิ�สน้�ธ] คณ์�ห]สM.

เติสM เชฏฺ�ฐส�ส “เสโน้ -อ�ติ� น้ามฺL อกLสM,  กน้�ฏฺ�ฐส�ส “อปราช�โติ -อ�ติ�.

เติสM วยป�ปติ�ติกาเลี กMฏฺkมฺ�พL สณ์�ฐเปติ�วา ว�หรน้�เติสM “พMท�ธรติน้L โลีเก อMป�ปน้�น้L,  ธมฺ�มฺรติน้L,  สง�ฆ่รติน้L,  ทาน้าน้� เทถ,  
ปMญฺ�ญ่าน้� กโรถ,๑ อช�ช จัาติMท�ทส�,  อช�ช ปณ์�ณ์รส�,  อMโปสถL กโรถ,  ธมฺ�มฺL สMณ์าถ -อ�ติ� ธมฺ�มฺโฆ่สกส�ส พน้�ธMมฺติ�น้คเร โฆ่สน้L สMติ�วา 
มฺหาชน้L ปMเรภติ�ติL ทาน้L ทติ�วา ปจั�ฉาภติ�ติL ธมฺ�มฺส�สวน้าย คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา เสน้กMฏฺkมฺ�พ�โก “กหL คจั�ฉถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“สติ�ถM สน้�ติ�กL ธมฺ�มฺส�สวน้าย -อ�ติ� วMติ�เติ,  “อหLปW คมฺ�ส�สามฺ� -อ�ติ� เติห� สท�ธ]เยว คน้�ติ�วา ปร�สปร�ยน้�เติ น้�ส�ท�.

สติ�ถา ติส�ส อช�ฌาสยL ว�ท�ติ�วา อน้MปMพ�พ�กถL กเถส�.

โส สติ�ถM ธมฺ�มฺL สMติ�วา ปพ�พช�ชาย อMส�สาหชาโติ สติ�ถารL ปพ�พช�ชL ยาจั�.

อถ น้L สติ�ถา “อติ�ถ� ปน้ เติ อปโลีเกติพ�พา ญ่าติกา -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อติ�ถ� ภน้�เติ -อ�ติ�.

“เติน้ห� อปโลีเกติ�วา เอห� -อ�ติ�.

๑ ส�. มฺ. ยM. เอติ�ถน้�ติเร “อช�ช อฏฺ�ฐมฺ� -อ�ติ� อติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๔๐ • ๓๓.  โชติ�กติ�เถรวติ�ถM. • [พ�&ชายลีาน้#องชายออกบวช แลี#วได#บรรลีMพระอรห�ติ]

[พฺ.:ชีายลานBอุงฺชีายอุอุกบวชี แลBวไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

โส กน้�ฏฺ�ฐส�ส สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “ยL อ�มฺส�มฺ] กMเลี สาปเติย�ยL,  ติL สพ�พL ติว โหติM -อ�ติ� อาห.

“ติMมฺ�เห ปน้ สามฺ� -อ�ติ�.

“อหL สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

“สามฺ� ก] วเทถ,  อหL,  มฺาติร� มฺติาย,  มฺาติรL ว�ย,  ปWติร� มฺเติ,  ปWติรL ว�ย ติMมฺ�เห อลีติ�ถL,  อ�ทL กMลีL มฺหาโภคL,  
เคเห ฐ�เติเน้ว สก�กา ปMญฺ�ญ่าน้� กาติML,  มฺา เอวL กร�ติ�ถ -อ�ติ�.

“มฺยา สติ�ถM สน้�ติ�เก ธมฺ�โมฺ สMโติ,  น้ สก�กา ติL อคารมฺช�เฌ ฐ�เติน้ ปHเรติML,  ปพ�พช�ส�สาเมฺวาหL,  ติ�วL น้�วติ�ติาห� -อ�ติ�,  

เอวL โส กน้�ฏฺ�ฐL น้�วติ�ติาเปติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา ลีท�ธHปสมฺ�ปโท น้ จั�รส�เสว อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

กน้�ฏฺ�โฐปW “ภาติM ปพ�พช�ติส�ส สก�การL กร�ส�สามฺ� -อ�ติ� สติ�ติาหL พMท�ธป�ปมฺMข้ส�ส ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ส�ส ทาน้L ทติ�วา ภาติรL วน้�ท�ติ�วา อาห 
“ภน้�เติ ติMมฺ�เหห� อติ�ติโน้ ภวน้�ส�สรณ์L กติL,  อหL ปน้ ปญฺ�จัห� กามฺคMเณ์ห� พท�โธ  น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา ปพ�พช�ติML น้ สก�โกมฺ�,  
มฺย�หL เคเห ฐ�ติส�เสว อน้Mจั�ฉว�กL มฺหน้�ติL ปMญฺ�ญ่กมฺ�มฺL อาจั�ก�ข้ถ -อ�ติ�.

อถ น้L เถโร “สาธM ปณ์�ฑ�ติ สติ�ถM คน้�ธกMฏิ] กาเรห� -อ�ติ� อาห.

[นBอุงฺชีายสูรBางฺพฺระคฺ;นธก�ฎี.ถุวายพฺระศาสูดา]

โส “สาธM -อ�ติ� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา น้าน้าทารHน้� อาหราเปติ�วา ถมฺ�ภาท�น้L อติ�ถาย ติจั�ฉาเปติ�วา เอกL สMวณ์�ณ์ข้จั�ติL เอกL รชติข้จั�ติL 
เอกL มฺณ์�ข้จั�ติL -อ�ติ� สพ�พาน้� สติ�ติ รติน้ข้จั�ติาน้� กาเรติ�วา เติห� คน้�ธกMฏิ] กาเรติ�วา สติ�ติรติน้ข้จั�ติาเหว ฉทน้�ฏฺ�ฐกาห� ฉาทาเปส�.

คน้�ธกMฏิ�ยา กรณ์กาเลีเยว ปน้ ติL  อติ�ติโน้ สมฺาน้น้ามฺโก อปราช�โติเยว น้ามฺ ภาค�เน้ย�โย อMปสง�กมฺ�ติ�วา 
“อหLปW กร�ส�สามฺ�,  มฺย�หL ปติ�ติ] เทถ มฺาติMลี -อ�ติ� อาห.

“น้ เทมฺ� ติาติ,  อญฺ�เญ่ห� อสาธารณ์L กร�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

โส พหMLปW ยาจั�ติ�วา ปติ�ติ] อลีภมฺาโน้ “คน้�ธกMฏิ�ยา ปMรโติ กMญฺ�ชรสาลีL ลีท�ธML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� สติ�ติรติน้มฺยL กMญฺ�ชรสาลีL กาเรส�.

โส อ�มฺส�มฺ] พMท�ธMป�ปาเท เมฺณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ� หMติ�วา น้�พ�พติ�ติ�.

คน้�ธกMฏิ�ยL ปน้ สติ�ติรติน้มฺยาน้� ติ�ณ์� มฺหาวาติปาน้าน้� อเหสML.  

เติสL อภ�มฺMเข้ เหฏฺ�ฐา สMธาปร�กมฺ�มฺกติา ติ�ส�โส โปก�ข้รณ์�โย กาเรติ�วา จัติMช�ชาติ�กคน้�โธทกส�ส ปHเรติ�วา อปราช�ติคหปติ� 
ปญฺ�จัวณ์�ณ์าน้� กMสMมฺาน้� โรปาเปส�๑ สติ�ติสM รติเน้สM โกฏฺ�เฏิติพ�พยMติ�ติกL โกฏฺ�เฏิติ�วา อ�ติรL สกลีเมฺว คเหติ�วา 
ชน้�น้Mมฺติ�เติน้ โอธ�น้า คน้�ธกMฏิ] ปร�ก�ข้�ปWติ�วา ปร�เวณ์L ปHเรส�.

๑ อ�โติ ปรL เอวL วาก�ยL เยภMย�เยน้ ข้ายติ�: ติถาคติส�ส อน้�โติ น้�ส�น้�น้กาเลี วาติเวเคน้ สมฺMฏฺ�ฐ�ติาห� เรณ์Mวฏฺ�ฏิ�ห� สร�รส�ส โอก�รณ์ติ�ถL. 
คน้�ธกMฏิ�ถHปWกาย กปลี�ลีL รติ�ติสMวณ์�ณ์มฺยL อโหส�,  ปวาลีมฺยา ส�ข้รา,  เหฏฺ�ฐา มฺณ์�มฺยา ฉทน้�ฏฺ�ฐกา,  อ�ติ� สา น้จั�จัน้�โติ ว�ย โมฺโร โสภมฺาน้า อฏฺ�ฐาส�.
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เอวL คน้�ธกMฏิ] น้�ฏฺ�ฐาเปติ�วา อปราช�โติ คหปติ� ภาติ�กติ�เถรL อMปสง�กมฺ�ติ�วา อาห 
“ภน้�เติ น้�ฏฺ�ฐ�ติา คน้�ธกMฏิ�,  ปร�โภคมฺส�สา ปจั�จัาส]สามฺ�,  ปร�โภเคน้ ก�ร มฺหน้�ติL ปMญฺ�ญ่L โหติ� -อ�ติ�.

โส สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา “ภน้�เติ อ�มฺ�น้า ก�ร โว กMฏฺkมฺ�พ�เกน้ คน้�ธกMฏิ� การ�ติา,  อ�ทาน้� ปร�โภคL ปจั�จัาส]สติ� -อ�ติ� อาห.

สติ�ถา อMฏฺ�ฐายาสน้า คน้�ธกMฏิ�อภ�มฺMข้L คน้�ติ�วา คน้�ธกMฏิ] ปร�ก�ข้�ปWติ�วา ปก�ข้�ติ�ติL รติน้ราส] โอโลีเกน้�โติ ท�วารโกฏฺ�ฐเก อฏฺ�ฐาส�.๑

เติน้ ปน้ “ภน้�เติ มฺเมฺว รก�ข้า ภว�ส�สติ�,  ติMมฺ�เห ปว�สถ -อ�ติ�๒ วMติ�เติ,  ปาว�ส�.

[เขาต;<งฺการร;กษารตนะท.:โปิรยไวBรอุบพฺระคฺ;นธก�ฎี.]

กMฏฺkมฺ�พ�โกปW สมฺน้�ติา รก�ข้L ฐเปติ�วา มฺน้Mส�เส อาห 
“ติาติ อMจั�ฉง�เคน้ วา ปจั�ฉ�ป�ปส�พ�พเกห� วา อาทาย คจั�ฉน้�เติ วาเรย�ยาถ,  หติ�เถน้ คเหติ�วา คจั�ฉน้�เติ ปน้ มฺา วารย�ติ�ถ -อ�ติ�.

อน้�โติน้คเรปW อาโรจัาเปส� “มฺยา คน้�ธกMฏิ�ปร�เวเณ์ สติ�ติ รติน้าน้� โอก�ณ์�ณ์าน้�,  
สติ�ถM สน้�ติ�เก ธมฺ�มฺL สMติ�วา คจั�ฉน้�ติา ทMค�คติมฺน้Mส�สา อMโภ หติ�เถ ปHเรติ�วา คณ์�หน้�ติM,  สMข้ป�ปติ�ติาปW เอเกน้ หติ�เถน้ คณ์�หน้�ติM -อ�ติ�.

เอวL ก�รส�ส อโหส� “สท�ธา ติาว ธมฺ�มฺL โสติMกามฺา คมฺ�ส�สน้�ติ�เยว,  
อส�สท�ธา ปน้ ธน้โลีเภน้ คน้�ติ�วา ธมฺ�มฺL สMติ�วา ทMก�ข้โติ มฺMจั�จั�ส�สน้�ติ� -อ�ติ�,  ติส�มฺา ชน้สง�คหติ�ถาย เอวL อาโรจัาเปส�.

มฺหาชโน้ เติน้ วMติ�ติน้�ยาเมฺเน้ว รติน้าน้� คณ์�ห�.

สก] โอก�ณ์�ณ์รติเน้สM ข้�เณ์สM,  ยาวติติ�ยL ชน้�น้Mมฺติ�เติน้ โอธ�น้า โอก�ราเปส�เยว.

สติ�ถM ปน้ ปาทมฺHเลี ติ�ปMสมฺติ�ติL อน้ค�ฆ่มฺณ์�รติน้L ฐเปส�.

เอวL ก�รส�ส อโหส� “สติ�ถM สร�รโติ สMวณ์�ณ์วณ์�ณ์าย ปภาย สท�ธ] มฺณ์�ป�ปภL โอโลีเกน้�ติาน้L ติ�ติ�ติ� น้ามฺ น้ ภว�ส�สติ� -อ�ติ�,  
ติส�มฺา เอวมฺกาส�.

มฺหาชโน้ปW อติ�ติ�โติ ว โอโลีเกส�.

[พฺราหมณฺDม�จฺฉาท�ฏฐิ�ล;กแกBวมณฺ.]

อเถกท�วสL เอโก มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�กพ�ราห�มฺโณ์ “สติ�ถM ก�ร ปาทมฺHเลี มฺหค�ฆ่L มฺณ์�รติน้L น้�ก�ข้�ติ�ติL,  หร�ส�สามฺ� น้L -อ�ติ� ว�หารL คน้�ติ�วา 
สติ�ถารL วน้�ท�ติML อาคติส�ส มฺหาชน้ส�ส อน้�ติเรน้ ปาว�ส�.

๑ อ�โติ ปรL เอวL วาก�ยL เยภMย�เยน้ ข้ายติ�: อถ น้L กMฏฺkมฺ�พ�โก “ปว�สถ ภน้�เติ -อ�ติ� อาห,  สติ�ถา ติติ�เถว ฐติ�วา ติติ�ยวาเร ติส�ส ภาติ�กติ�เถรL โอโลีเกส�. 
โส โอโลีก�ติากาเรเน้ว ญ่ติ�วา กน้�ฏฺ�ฐภาติรL อาห “เอห� ติาติ,  'มฺเมฺว รก�ข้า ภว�ส�สติ�,  ติMมฺ�เห ยถาสMข้L วสถ -อ�ติ� สติ�ถารL วเทห� -อ�ติ�. 
โส ติส�ส วจัน้L สMติ�วา สติ�ถารL ปญฺ�จัป�ปติ�ฏฺ�ฐ�เติน้ วน้�ท�ติ�วา “ภน้�เติ ยถา มฺน้Mส�สา รMก�ข้มฺHเลี ปว�ส�ติ�วา อน้เปก�ข้า ปก�กมฺน้�ติ�,  
ยถา วา น้ท] ติร�ติ�วา อMฬMมฺ�ปs อน้เปก�ข้า ปร�จั�จัชน้�ติ�,  เอวL อน้เปก�ข้า หMติ�วา ติMมฺ�เห วสถ -อ�ติ� อาห. ก�มฺติ�ถL ปน้ สติ�ถา อฏฺ�ฐาส�? เอวL ก�รส�ส 
อโหส� “พMท�ธาน้L สน้�ติ�กL ปMเรภติ�ติLปW ปจั�ฉาภติ�ติLปW พหH อาคจั�ฉน้�ติ�,  เติสM รติน้าน้� อาทาย ปก�กมฺน้�เติสM น้ สก�กา อมฺ�เหห� วาเรติML,  ปร�เวณ์มฺ�ห� 
เอติ�ติเก รติเน้ โอก�ณ์�เณ์,  อติ�ติโน้ อMปฏฺ�ฐาเก หรน้�เติปW น้ วาเรติ� -อ�ติ� กMฏฺkมฺ�พ�โก มฺย� อาฆ่าติL กติ�วา อปายMปโค ภเวย�ย -อ�ติ�,  อ�มฺ�น้า การเณ์น้ 
อฏฺ�ฐาส�.

๒ ส�. มฺ. วสถ.
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กMฏฺkมฺ�พ�โก ติส�ส ปว�สน้ากาเรเน้ว “มฺณ์] คณ์�ห�ติMกาโมฺ -อ�ติ� สลี�ลีก�เข้ติ�วา “อโห วติ น้ คณ์�เหย�ย -อ�ติ� จั�น้�เติส�.

โสปW สติ�ถารL วน้�ทน้�โติ ว�ย ปาทมฺHเลี หติ�ถL ฐเปติ�วา มฺณ์] คเหติ�วา โอวฏฺ�ฏิ�กาย กติ�วา ปก�กามฺ�.

กMฏฺkมฺ�พ�โก ติส�มฺ] จั�ติ�ติL ปสาเทติML น้าสก�ข้�.

โส ธมฺ�มฺกถาวสาเน้ สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา [อาห] 
“ภน้�เติ มฺยา ติ�ก�ข้ติ�ติML คน้�ธกMฏิ] ปร�ก�ข้�ปWติ�วา ชน้�น้Mมฺติ�เติน้ โอธ�น้า สติ�ติ รติน้าน้� โอก�ณ์�ณ์าน้�,  
ติาน้� เมฺ คณ์�หน้�เติสM, อาฆ่าโติ น้ามฺ น้าโหส�.  จั�ติ�ติL ภ�ย�โย ภ�ย�โย ปส�ท�เยว: 
อช�ช ปน้ ‘อโห วติายL พ�ราห�มฺโณ์ มฺณ์] น้ คณ์�เหย�ยาติ� จั�น้�เติติ�วา,  ติส�มฺ] มฺณ์] อาทาย คเติ,  จั�ติ�ติL ปสาเทติML น้าสก�ข้] -อ�ติ�.

สติ�ถา ติส�ส วจัน้L สMติ�วา “น้น้M อMปาสก อติ�ติโน้ สน้�ติกL ปเรห� อน้าหรณ์�ยL กาติML น้ สก�โกส� -อ�ติ� น้ยL อทาส�.

โส สติ�ถารา ท�น้�น้น้เย ฐติ�วา สติ�ถารL วน้�ท�ติ�วา “ภน้�เติ อช�ช อาท] กติ�วา มฺมฺ สน้�ติกL ทส�กสMติ�ติLปW มฺL อภ�ภว�ติ�วา 
อเน้กสติาปW ราชาโน้ วา โจัรา วา คณ์�ห�ติML สมฺติ�ถา น้ามฺ มฺา โหน้�ติM,  อค�ค�น้าปW มฺมฺ สน้�ติกL มฺา ฑย�หติM. อMทเกน้ปW มฺา วMย�หติM -อ�ติ� 
ปติ�ถน้L อกาส�.

สติ�ถาปWส�ส “เอวL โหติM -อ�ติ� อน้Mโมฺทน้L อกาส�.

โส คน้�ธกMฏิ�มฺหL กโรน้�โติ อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ�ยา ภ�ก�ข้Mสติสหส�สส�ส อน้�โติว�หาเรเยว น้ว มฺาเส มฺหาทาน้L ทติ�วา 
ปร�โยสาเน้ สพ�เพสL ติ�จั�วรมฺทาส�.

สง�ฆ่น้วกส�ส จั�วรสาฏิกา สหส�สค�ฆ่น้กา อเหสML

[อุปิราชี�ตก�ฎุWมพฺ.เก�ดเปิIนโชีต�กเศรษฐิ.]

โส เอวL ยาวติายMกL ปMญฺ�ญ่าน้� กร�ติ�วา ติโติ จัMโติ เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติ�ติ�วา เอติ�ติกL กาลีL เทวมฺน้Mส�เสสM สLสร�ติ�วา 
อ�มฺส�มฺ] พMท�ธMป�ปาเท ราชคเห เอกส�มฺ] เสฏฺ�ฐ�กMเลี ปฏิ�สน้�ธ] คเหติ�วา อฑ�ฒมฺาสาธ�เก น้ว มฺาเส มฺาติM กMจั�ฉ�ยL วส�.

ชาติท�วเส ปน้ส�ส สกลีน้คเร สพ�พาวMธาน้� ปช�ชลี]สM.

สพ�เพสL กายารMฬ�หาน้� อาภรณ์าน้�ปW ปช�ชลี�ติาน้� ว�ย โอภาสL มฺMญฺ�จั]สM.

น้ครL เอกป�ปช�โชติL อโหส�.

เสฏฺ�ฐ�ปW ปาโติว ราชMปฏฺ�ฐาน้L อคมฺาส�.

อถ น้L ราชา ปMจั�ฉ� “อช�ช สพ�พาวMธาน้� ปช�ชลี]สM,  น้ครL เอกป�ปช�โชติL ชาติL,  ชาน้าส� น้Mโข้ เอติ�ถ การณ์L -อ�ติ�.

“ชาน้ามฺ� เทว -อ�ติ�.

“ก] เสฏฺ�ฐ� -อ�ติ�.

“มฺมฺ เคเห ติMมฺ�หากL ทาโส ชาโติ,  ติส�ส ปMญฺ�ญ่เติเชเน้ว อโหส� -อ�ติ�.
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“ก] น้M โข้ โจัโร ภว�ส�สติ� -อ�ติ�.

“น้ติ�เถติL เทว,  ปMญฺ�ญ่วา สติ�โติ กติาภ�น้�หาโร -อ�ติ�.

“เติน้ห� น้L สมฺ�มฺา โปเสติML วฏฺ�ฏิติ�,  อ�ทมฺส�ส ข้�รมฺHลีL โหติM -อ�ติ� เทวส�กL สหส�สL ปฏฺ�ฐเปส�.

อถส�ส น้ามฺค�คหณ์ท�วเส สกลีน้ครส�ส เอกป�ปช�โชติ�ภHติติ�ติา “โชติ�โกเติ�วว น้ามฺL กร]สM.

อถส�ส วยป�ปติ�ติกาเลี เคหกรณ์ติ�ถาย ภHมฺ�ติเลี โสธ�ยมฺาเน้,  สก�กส�ส ภวน้L อMณ์�หาการL ทส�เสส�.

[ทBาวสู;กกะเสูดMจฺมาน�รม�ตสูมบ;ต�ใหBโชีต�กเศรษฐิ.]

สก�โก “ก] น้M โข้ อ�ทL -อ�ติ� อMปธารยมฺาโน้ “โชติ�กส�ส เคหฏฺ�ฐาน้L คณ์�หน้�ติ� -อ�ติ� ญ่ติ�วา 
“น้ายL เอเติห� กติเคเห วส�ส�สติ�,  มฺยา เอติ�ถ คน้�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� วฑ�ฒก�เวเสน้ ติติ�ถ คน้�ติ�วา “ก] กโรถ -อ�ติ� อาห.

“โชติ�กส�ส เคหฏฺ�ฐาน้L คณ์�หามฺ -อ�ติ�.

“อเปถ,  น้ายL ติMมฺ�เหห� กติเคเห วส�ส�สติ� -อ�ติ� วติ�วา โสฬสกร�สมฺติ�ติL ภHมฺ�ป�ปเทสL โอโลีเกส�.

โส ติาวเทว กส�ณ์มฺณ์�ฑลีL ว�ย สโมฺ อโหส�.

ปMน้ “อ�มฺส�มฺ] ฐาเน้ ปฐว] ภ�น้�ท�ติ�วา สติ�ติรติน้มฺโย สติ�ติภHมฺ�กป�ปาสาโท อMฏฺ�ฐหติM -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา โอโลีเกส�.

ติาวเทว [ติถารHโป] ปาสาโท อMฏฺ�ฐห�.

ปMน้ “อ�มฺL ปร�ก�ข้�ปWติ�วา สติ�ติรติน้มฺยา สติ�ติ ปาการา อMฏฺ�ฐหน้�ติM -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา โอโลีเกส�.

ติถารHปา ปาการา อMฏฺ�ฐห]สM.

อถ “เน้สL ปร�ยน้�เติ กป�ปรMก�ข้า อMฏฺ�ฐหน้�ติM -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา โอโลีเกส�.

ติถารHปา กป�ปรMก�ข้า อMฏฺ�ฐห]สM.

“ปาสาทส�ส จัติHสM กณ์�เณ์สM จัติส�โส น้�ธ�กMมฺ�ภ�โย อMฏฺ�ฐหน้�ติM -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา โอโลีเกส�.

สพ�พL ติเถว อโหส�.

น้�ธ�กMมฺ�ภ�สM ปน้ เอกา โยชน้�กา อโหส�,  เอกา ติ�คาวMติ�กา,  เอกา อท�ฒโยชน้�กา,  
เอกา คาวMติป�ปมฺาณ์า๑.  

สติ�ติสM ท�วารโกฏฺ�ฐเกสM สติ�ติยก�ข้า รก�ข้L คณ์�ห]สM.

๑ อ�โติ ปรL เอวL วาก�ยL เยภMย�เยน้ ข้ายติ�: โพธ�สติ�ติส�ส น้�พ�พติ�ติน้�ธ�กMมฺ�ภ�น้L ปน้ เอติL มฺMข้ป�ปมฺาณ์L อโหส�,  เหฏฺ�ฐา ปฐว�ปร�ยน้�ติาว อเหสML โชติ�กส�ส 
น้�พ�พติ�ติน้�ธ�กMมฺ�ภ�น้L มฺMข้ป�ปมฺาณ์L น้ กถ�ติL. สพ�พา มฺMข้จั�ฉ�น้�น้ติาลีผลีL ว�ย ปร�ปMณ์�ณ์าว อMฏฺ�ฐห]สM. ปาสาทส�ส จัติHสM กณ์�เณ์สM ติรMณ์ติาลีก�ข้น้�ธป�ปมฺาณ์า
จัติส�โส สMวณ์�ณ์มฺยา อMจั�ฉMยฏฺ�ฐ�โย น้�พ�พติ�ติ]สM. ติาสL มฺณ์�มฺยาน้� ปติ�ติาน้� โสวณ์�ณ์มฺยาน้� ปพ�พาน้� อเหสML ปMพ�พกมฺ�มฺส�ส ทส�สน้ติ�ถL ก�เรติา น้�พ�พติ�ติ]สM.
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ปฐมฺท�วารโกฏฺ�ฐเก ยมฺโมฺลี�๑ น้ามฺ ยก�โข้ อติ�ติโน้ ปร�วาเรน้ ยก�ข้สหส�เสน้ สท�ธ] รก�ข้L คณ์�ห�,  
ทMติ�เย อMป�ปโลี น้ามฺ อติ�ติโน้ ปร�วารยก�ข้าน้L ท�ว�ห� สหส�เสห� สท�ธ],  ติติ�เย วช�โร น้ามฺ ติ�ห� สหส�เสห� สท�ธ],  
จัติMติ�เถ วช�รพาหM น้ามฺ จัติHห� สหส�เสห� สท�ธ],  ปญฺ�จัเมฺ สกโฏิ๒ น้ามฺ ปญฺ�จัห� สหส�เสห� สท�ธ],  
ฉฏฺ�เฐ สกฏิติ�โถ๓ น้ามฺ ฉห� สหส�เสห� สท�ธ],  สติ�ติเมฺ ท�สามฺMโข้ น้ามฺ สติ�ติห� สหส�เสห� สท�ธ] รก�ข้L คณ์�ห�.

เอวL ปาสาทส�ส อน้�โติ จั พห� จั คาฬ�หรก�ข้า อโหส�.

[พฺระเจฺBาพฺ�มพฺ�สูารพฺระราชีทานฉ;ตร ต;<งฺใหBเปิIนเศรษฐิ.]

“โชติ�กส�ส ก�ร สติ�ติรติน้มฺโย สติ�ติภHมฺ�กป�ปาสาโท อMฏฺ�ฐ�โติ,  สติ�ติ ปาการา  สติ�ติ ท�วารโกฏฺ�ฐกา  จัติส�โส น้�ธ�กMมฺ�ภ�โย อMฏฺ�ฐ�ติา -อ�ติ� สMติ�วา
พ�มฺ�พ�สาโร ราชา เสฏฺ�ฐ�จั�ฉติ�ติL ปห�ณ์�.

โส โชติ�กเสฏฺ�ฐ� น้ามฺ อโหส�.

เติน้ ปน้ สท�ธ] กติปMญฺ�ญ่กมฺ�มฺา อ�ติ�ถ� อMติ�ติรกMรHสM น้�พ�พติ�ติ�.

อถ น้L เทวติา ติโติ อาเน้ติ�วา ส�ร�คพ�เภ น้�ส�ทาเปสML.

สา อาคจั�ฉมฺาน้า เอกL ติณ์�ฑMลีน้าฬํu ติโย จั โชติ�ปาสาเณ์ คณ์�ห�.

เติสL ยาวช�วL ติาเยว ติณ์�ฑMลีน้าฬํWยา ภติ�ติL อโหส�.

สเจั ก�ร เติ สกฏิสติLปW ติณ์�ฑMลีาน้L ปHเรติMกามฺา โหน้�ติ�,  สา ติณ์�ฑMลีน้าฬํWเยว หMติ�วา ติ�ฏฺ�ฐติ�.

ภติ�ติปจัน้กาเลี ติณ์�ฑMเลี อMก�ข้ลี�ยL ปก�ข้�ปWติ�วา เติสL ปาสาณ์าน้L อMปร� ฐเปน้�ติ�.

ปาสาณ์า ติาวเทว ปช�ชลี�ติ�วา,  ภติ�เติ ปก�กมฺติ�เติ,  น้�พ�พายน้�ติ�.

เติเน้ว สญฺ�ญ่าเณ์น้ ภติ�ติส�ส ปก�กภาวL ชาน้น้�ติ�.

สHเปย�ยาท�ปจัน้กาเลีปW เอเสว น้โย.

เอวL เติสL โชติ�ปาสาเณ์ห� อาหาโร ปจั�จัติ�.  

มฺณ์�อาโลีเกน้ วสน้�ติ�,  อค�ค�ส�ส วา ท�ปส�ส วา โอภาสเมฺว น้ ชาน้]สM.

[มหาชีนตHางฺแตกต9:นมาชีมสูมบ;ต�]

โชติ�กส�ส ก�ร เอวรHปา สมฺ�ปติ�ติ� สกลีชมฺ�พMท�เป ปากฏิา อโหส�.

มฺหาชน้า ยาน้าท�น้� โยเชติ�วา ทส�สน้ติ�ถาย อาคจั�ฉน้�ติ�.

๑ ส�. ยมฺกโจัลี�. ยM. ยมฺโมฺลี�. มฺ. ยมฺโกฬํy.
๒ มฺ. กสกน้�โท.
๓ ส�. มฺ. ยM. กฏิติ�โถ.
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โชติ�กเสฏฺ�ฐ� อาคติาคติาน้L อMติ�ติรกMรMติณ์�ฑMลีาน้L ภติ�ติL ปจัาเปติ�วา ทาเปส�,  “กป�ปรMก�เข้ห� วติ�ถาน้� คณ์�หน้�ติM อาภรณ์าน้� คณ์�หน้�ติM 
-อ�ติ� อาณ์าเปส�,  คาวMติ�กน้�ธ�กMมฺ�ภ�ยา มฺMข้L ว�วราเปติ�วา “ยาปน้มฺติ�ติL ธน้L คณ์�หน้�ติM -อ�ติ� อาณ์าเปส�.

สกลีชมฺ�พMท�ปวาส�เกสM ธน้L คเหติ�วา คจั�ฉน้�เติสM,  น้�ธ�กMมฺ�ภ�ยา มฺMข้L๑ อง�คMลี�มฺติ�ติLปW อHน้L น้าโหส�.

คน้�ธกMฏิ�ปร�เวเณ์ วาลีMกL กติ�วา โอก�ณ์�ณ์รติน้าน้L ก�รส�ส เอโส น้�ส�สน้�โท.

[พฺระเจฺBาพฺ�มพฺ�สูารม.พฺระปิระสูงฺคฺDจฺะชีมปิราสูาท]

เอวL มฺหาชเน้ วติ�ถาภรณ์าน้� เจัว ธน้ญฺ�จั ยถ�จั�ฉกL อาทาย คจั�ฉน้�เติ,  พ�มฺ�พ�สาโร ติส�ส ปาสาทL ทฏฺ�ฐุMกาโมฺปW,  
มฺหาชเน้ อาคจั�ฉน้�เติ,  โอกาสL น้าลีติ�ถ.

อปรภาเค ยถ�จั�ฉกL อาทาย คติติ�ติา มฺน้Mส�เสสM มฺน้�ท�ภHเติสM,  ราชา โชติ�กส�ส ปWติรL อาห “ติว ปMติ�ติส�ส ปาสาทL ทฏฺ�ฐุMกาโมฺมฺ�ห� -อ�ติ�.

โส “สาธM เทว -อ�ติ� วติ�วา คน้�ติ�วา ปMติ�ติส�ส กเถส� “ติาติ ราชา เติ ปาสาทL ทฏฺ�ฐุMกาโมฺ -อ�ติ�.

โส “สาธM ติาติ,  อาคจั�ฉติM -อ�ติ�.

ราชา มฺหน้�เติน้ ปร�วาเรน้ สท�ธ] ติติ�ถ อคมฺาส�.

ปฐมฺท�วารโกฏฺ�ฐเก สมฺ�มฺช�ช�ติ�วา กจัวรจั�ฉฑ�ฑ�กา ทาส� รญฺ�โญ่ หติ�ถL อทาส�.

ราชา “เสฏฺ�ฐ�ชายา -อ�ติ� สญฺ�ญ่าย ลีช�ชมฺาโน้ ติส�สา พาหาย หติ�ถL น้ ฐเปส�.

เอวL เสสท�วารโกฏฺ�ฐเกสMปW ทาส�โย “เสฏฺ�ฐ�ภร�ยาโย -อ�ติ� มฺญฺ�ญ่มฺาโน้ ติาสL พาหาย หติ�ถL น้ ฐเปส�.

โชติ�โก อาคน้�ติ�วา ราชาน้L ปจั�จัMค�คน้�ติ�วา วน้�ท�ติ�วา ปจั�ฉโติ หMติ�วา “ปMรโติ ยาถ เทว -อ�ติ� อาห.

รญฺ�โญ่ มฺณ์�ปฐว� สติโปร�สป�ปปาโติ ว�ย หMติ�วา อMปฏฺ�ฐาติ�.

โส “อ�มฺ�น้า มฺมฺ คหณ์ติ�ถาย โอปาโติ ข้น้�โติ -อ�ติ� มฺญฺ�ญ่มฺาโน้ ปาทL น้�ก�ข้�ปWติML น้ ว�สห�.

โชติ�โก “น้ายL เทว โอปาโติ,  มฺมฺ ปจั�ฉโติ อาคจั�ฉถ -อ�ติ� ปMรโติ อโหส�.

ราชา เติน้ อก�กน้�ติกาเลี ภHมฺ] อก�กมฺ�ติ�วา เหฏฺ�ฐ�มฺติลีโติ ปฏฺ�ฐาย ปาสาทL โอโลีเกน้�โติ ว�จัร�.

[พฺระเจฺBาอุชีาตศ;ตร�ทรงฺนBอุยพฺระหท;ย]

ติทา อชาติสติ�ติM กMมฺาโร ปWติM อง�คMลี] คเหติ�วา ว�จัรน้�โติ จั�น้�เติส� “อโห อน้�ธพาโลี มฺมฺ ปWติา,  
คหปติ�เก น้ามฺ สติ�ติรติน้มฺเย ปาสาเท วสน้�เติ,  เอส ราชา หMติ�วา ทารMมฺเย เคเห วสติ�,  
อหน้�ทาน้� ราชา หMติ�วา อ�มฺส�ส อ�มฺส�มฺ] ปาสาเท วส�ติML น้ ทส�สามฺ� -อ�ติ�.

รญฺ�โญ่ อMปร�มฺติลีาน้� อภ�รMหน้�ติส�เสว,  ปาติราสเวลีา ชาติา.

๑ คน้�ธกMฏิ�ปร�เวเณ์ วาลีMกL กติ�วา โอก�ณ์�ณ์รติน้าน้L ก�รส�ส เอโส น้�ส�สน้�โท.
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โส เสฏฺ�ฐ] อามฺน้�เติติ�วา “มฺหาเสฏฺ�ฐ� อ�เธว ปาติราสL ภMญฺ�ช�ส�สามฺ -อ�ติ�.

“ชาน้ามฺ� เทว,  สช�ช�โติ เทวส�สาหาโร -อ�ติ�.

โส โสฬสห� คน้�โธทกฆ่เฏิห� น้หาติ�วา รติน้มฺเย เสฏฺ�ฐ�ส�ส น้�ส�ทน้มฺณ์�ฑเป ปญฺ�ญ่ติ�เติ ติส�เสว น้�ส�ทน้ปลี�ลีง�เก น้�ส�ท�.

[พฺระราชีาปิระท;บเสูวยในบBานโชีต�กเศรษฐิ.]

อถส�ส หติ�ถโธวน้MทกL ทติ�วา สติสหส�สค�ฆ่น้�กาย สMวณ์�ณ์ปาติ�ยา ก�ลี�น้�น้ปายาสL วฑ�เฒติ�วา ปMรโติ ฐปย]สM.

ราชา “โภชน้L -อ�ติ� สญฺ�ญ่าย ภMญฺ�ช�ติML อารภ�.

เสฏฺ�ฐ� “น้ย�ทL เทว โภชน้L,  ก�ลี�น้�น้ปายาโส เอโส -อ�ติ�.

อญฺ�ญ่�ส�สา สMวณ์�ณ์ปาติ�ยา โภชน้L วฑ�เฒติ�วา ปMร�มฺปาติ�ยL ฐปย]สM.

ติโติ อMฏฺ�ฐ�ติอMติMน้า๑ ก�ร ติL ภMญฺ�ช�ติML สMข้L โหติ�.

ราชา มฺธMรโภชน้L ภMญฺ�ชน้�โติ ปมฺาณ์L น้ อญฺ�ญ่าส�.

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� วน้�ท�ติ�วา อญฺ�ชลี] ปค�คย�ห “อลีL เทว,  เอติ�ติกเมฺว โหติM,  อ�โติ อMติ�ติร] ช�ราเปติML น้ สก�กา -อ�ติ� อาห.

อถ น้L ราชา อาห “ก] คหปติ� ครMกL กติ�วา กเถส� อติ�ติโน้ ภติ�ติL -อ�ติ�.

“เทว น้ติ�เถติL,  ติMมฺ�หากL๒ สพ�พส�สาปW ห� พลีกายส�ส อ�ทเมฺว ภติ�ติL,  อ�ทL สHเปย�ยL,  อปWจั โข้ อหL อยสส�ส ภายามฺ� -อ�ติ�.

“ก]การณ์า -อ�ติ�.

“สเจั เทวส�ส กายาลีส�ยมฺติ�ติL ภเวย�ย, ‘ห�ย�โย รญฺ�ญ่า เสฏฺ�ฐ�ส�ส เคเห ภMติ�ติL,  เสฏฺ�ฐ�น้า ก�ญฺ�จั� กติL ภว�ส�สติ�ติ� วจัน้ส�ส ภายามฺ� เทว 
-อ�ติ�.

“เติน้ห� ภติ�ติL หร,  อMทกL อาหร -อ�ติ�.

รญฺ�โญ่ ภติ�ติก�จั�จัาวสาเน้ สพ�โพ ราชปร�วาโร ติเทว ภติ�ติL ภMญฺ�ช�.

[พฺระราชีาทรงฺสูนทนาก;บเศรษฐิ.]

ราชา สMข้กถาย น้�ส�น้�โน้ เสฏฺ�ฐ] อามฺน้�เติติ�วา “ก] อ�มฺส�มฺ] เคเห ติว ภร�ยา น้ติ�ถ� -อ�ติ� อาห.

“อติ�ถ� เทว -อ�ติ�.

“กหL สา -อ�ติ�.

๑ ส�. อMฏฺ�ฐ�ติาน้L.
๒ ส�. อมฺ�หากL.
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“ส�ร�คพ�เภ น้�ส�น้�น้า เทวส�ส อาคติภาวL น้ ชาน้าติ� -อ�ติ� อาห.

ก�ญฺ�จัาปW ห� ปาโติว ราชา สปร�วาโร อาคโติ,  สา ปน้ ติส�ส อาคติภาวL น้ ชาน้าติ�.

ติโติ เสฏฺ�ฐ� “ราชา เมฺ ภร�ยL ทฏฺ�ฐุMกาโมฺ -อ�ติ� ติส�สา สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “ราชา อาคโติ,  ก] ติว ราชาน้L ทฏฺ�ฐุML น้ วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� อาห.

[ภรรยาเศรษฐิ.นBอุยใจฺ ท.:ย;งฺม.ผู้�BใหญHกวHาตน]

สา น้�ปน้�น้กา ว “โก โส สามฺ� ราชา น้ามฺ -อ�ติ� วติ�วา,  “ราชา น้ามฺ อมฺ�หากL อ�ส�สโร -อ�ติ� วMติ�เติ,  อน้ติ�ติมฺน้ติL ปเวเทน้�ติ� 
“ทMก�กฏิาน้� วติ โน้ ปMญฺ�ญ่กมฺ�มฺาน้�,  เยสน้�โน้ อ�ส�สโรปW อติ�ถ�,  
อส�สท�ธาย น้ามฺ ปMญฺ�ญ่กมฺ�มฺาน้� กติ�วา มฺยL สมฺ�ปติ�ติ] ปาปMณ์�ติ�วา อญฺ�ญ่ส�ส อ�ส�สร�ยฏฺ�ฐาเน้ น้�พ�พติ�ติมฺ�หา,  
อท�ธา อมฺ�เหห� อส�สท�ทห�ติ�วา ทาน้L ท�น้�น้L ภว�ส�สติ�,  ติส�เสติL ผลีL -อ�ติ� วติ�วา “ก]ทาน้� กร�ส�สามฺ� สามฺ� -อ�ติ� อาห.

“ติาลีวณ์�ฏิL อาทาย อาคน้�ติ�วา ราชาน้L ว�ชาห� -อ�ติ�.

ติส�สา ติาลีวณ์�ฏิL อาทาย อาคน้�ติ�วา ราชาน้L ว�ชน้�ติ�ยา,  รญฺ�โญ่ เวฐน้ส�ส คน้�ธวาโติ ติส�สา อก�ข้�น้� ปหร�.

[ภรรยาเศรษฐิ.น<ำตาไหล]

อถส�สา อก�ข้�ห� อส�สMธารา ปวติ�ติ]สM.

ติL ท�ส�วา ราชา เสฏฺ�ฐ] อาห “มฺหาเสฏฺ�ฐ� มฺาติMคาโมฺ น้ามฺ อป�ปพMท�ธ�โก ‘ราชา เมฺ สามฺ�กส�ส สมฺ�ปติ�ติ] คณ์�เหย�ย -อ�ติ� ภเยน้ โรทติ� 
มฺญฺ�เญ่,  อส�สาเสห� น้L,  น้ เมฺ ติว สมฺ�ปติ�ติ�ยา อติ�โถ -อ�ติ�.

“น้ เอสา เทว โรทติ� -อ�ติ�.

“อถ ก] เอติL -อ�ติ�.

“ติMมฺ�หากL เวฐน้ส�ส คน้�เธน้ส�สา อส�สHน้� ปวติ�ติ]สM,  
อยL ห� ท�โปภาสL วา อค�ค�โอภาสL วา อท�ส�วา  มฺณ์�อาโลีเกเน้ว ภMญฺ�ชติ� จั น้�ส�ทติ� จั น้�ปช�ชติ� จั,  
เทโว ปน้ ท�ปาโลีเกน้ น้�ส�น้�โน้ ภว�ส�สติ� -อ�ติ�.

“อามฺ เสฏฺ�ฐ� -อ�ติ�.

“เติน้ห� เทว อช�ช ปฏฺ�ฐาย มฺณ์�อาโลีเกน้ น้�ส�ทถ -อ�ติ� มฺหน้�ติL ติ�ปMสมฺติ�ติL อน้ค�ฆ่L มฺณ์�รติน้L อทาส�.

ราชา เคหL โอโลีเกติ�วา “มฺหน้�ติา๑ วติ โชติ�กส�ส สมฺ�ปติ�ติ� -อ�ติ� วติ�วา อคมฺาส�.๒

อยน้�ติาว โชติ�กส�ส อMป�ปติ�ติ�.

๑ มฺ. มฺหติ�.
๒ อ�โติ ปรL ชฏิ�ลีติ�เถรวติ�ถM ปจั�ฉา ปก�ข้�ติ�ติL ภเวย�ย.
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[เดMกชีฏ�ลถุ�กมารดาเอุาลอุยน<ำ]

อ�ทาน้� ชฏิ�ลีส�ส อMป�ปติ�ติ� เวท�ติพ�พา: 

พาราณ์ส�ยL ห� เอกา เสฏฺ�ฐ�ธ�ติา อภ�รHปา อโหส�.

ติL ปณ์�ณ์รสโสฬสวส�สMท�เทส�กกาเลี รก�ข้น้ติ�ถาย เอกL ทาส] ทติ�วา สติ�ติภHมฺ�กส�ส ปาสาทส�ส อMปร�มฺติเลี ส�ร�คพ�เภ วาสย]สM.

ติL เอกท�วสL วาติปาน้L ว�วร�ติ�วา พห� โอโลีกยมฺาน้L อากาเสน้ คจั�ฉน้�โติ เอโก ว�ช�ชาธโร ท�ส�วา อMป�ปน้�น้ส�เน้โห 
วาติปาเน้น้ ปว�ส�ติ�วา ติาย สท�ธ] สน้�ถวมฺกาส�.

สา เติน้ สท�ธ] สLวาสมฺน้�วาย น้ จั�รส�เสว คพ�ภL ปฏิ�ลีภ�.

อถ น้L สา ทาส� ท�ส�วา “อมฺ�มฺ ก] อ�ทL -อ�ติ� วติ�วา “โหติM,  มฺา กส�สจั� อาจั�ก�ข้� -อ�ติ� ติาย วMติ�ติา ภเยน้ ติMณ์�ห� อโหส�.

สาปW ทสมฺาสจั�จัเยน้ ปMติ�ติL ว�ชาย�ติ�วา น้วภาชน้L อาหราเปติ�วา ติติ�ถ ติL ทารกL น้�ปช�ชาเปติ�วา ติL ภาชน้L ปWทห�ติ�วา 
อMปร� ปMป�ผทามฺาน้� ฐเปติ�วา 
“อ�มฺL ส�เสน้ อMก�ข้�ปWติ�วา คน้�ติ�วา คง�คาย ว�ส�สช�เชห�,  ‘ก] อ�ทน้�ติ� จั ปMฏฺ�ฐา ‘อย�ยาย เมฺ พลี�กมฺ�มฺน้�ติ� วเทย�ยาส� -อ�ติ� ทาส] อาณ์าเปส�.

สา ติถา อกาส�.

[หญ�งฺ ๒ คฺนเถุ.ยงฺก;นเพฺราะเดMกชีฏ�ละ]

เหฏฺ�ฐาคง�คาย จั เท�ว อ�ติ�ถ�โย น้หายมฺาน้า ติL ภาชน้L อMทเกน้าหร�ยมฺาน้L ทิ�สุ�วา,  เอกา อ�ติ�ถ� “มฺย�หเมฺติL ภาชน้L -อ�ติ� อาห.  
เอกา “ยL เอติส�ส อน้�โติ,  ติL มฺย�หL -อ�ติ� วติ�วา,๑ 

ภาชเน้ สมฺ�ปติ�เติ,  ติL อาทาย ถเลี ฐเปติ�วา ว�วร�ติ�วา ทารกL ทิ�สุ�วา,  เอกา “มฺมฺ ภาชน้น้�ติ� วMติ�ติติ�ติา ทารโก มฺเมฺว โหติ� -อ�ติ� อาห.  
เอกา “ยL ภาชน้ส�ส อน้�โติ,  ติL มฺเมฺว โหติ�ติ� วMติ�ติติ�ติา มฺมฺ ทารโก -อ�ติ� อาห.

ติา ว�วทมฺาน้า ว�น้�จั�ฉยL คน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL อาโรเจัติ�วา,  อมฺจั�เจัสM ว�น้�จั�ฉ�ติML อสก�โกน้�เติสM,  รญฺ�โญ่ สน้�ติ�กL อคมฺLสM.

ราชา ติาสL วจัน้L สMติ�วา “ติ�วL ทารกL คณ์�ห,  ติ�วL ภาชน้L คณ์�หาติ� อาห.

ยาย ปน้ ทารโก ลีท�โธ,  สา มฺหากจั�จัายน้ติ�เถรส�ส อMปฏฺ�ฐาย�กา อโหส�.

ติส�มฺา ติL ทารกL “อ�มฺL เถรส�ส สน้�ติ�เก ปพ�พาเชส�สามฺ� -อ�ติ� โปเสส�.

[เหต�ท.:เดMกน;<นไดBร;บต;<งฺชี9:อุวHาชีฏ�ละ]

ติส�ส ชาติท�วเส คพ�ภมฺลีส�ส โธว�ติ�วา อน้ปน้�ติติาย เกสา ชฏิ�ติา หMติ�วา อฏฺ�ฐLสM.  

เติน้ส�ส “ชฏิ�โลีเติ�วว น้ามฺL กร]สM.

๑ อาห. (?)
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ติส�ส ปทสา ว�จัรณ์กาเลี เถโร ติL เคหL ปWณ์�ฑาย ปาว�ส�.

อMปาส�กา เถรL น้�ส�ทาเปติ�วา อาหารมฺทาส�.

เถโร ทารกL ท�ส�วา “ก] อMปาส�เก ทารโก เติ ลีท�โธ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“อามฺ ภน้�เติ,  อ�มฺาหL ‘ติMมฺ�หากL สน้�ติ�เก ปพ�พาเชส�สามฺ�ติ� โปเสส],  ปพ�พาเชถ น้L -อ�ติ� อทาส�.

[พฺระมหาก;จฺจฺายนะร;บเดMกไปิมอุบใหBอุ�ปิQฏฐิาก]

เถโร “สาธM -อ�ติ� ติL อาทาย คจั�ฉน้�โติ “อติ�ถ� น้M โข้ อ�มฺส�ส ค�ห�สมฺ�ปติ�ติ] อน้Mภว�ติML ปMญฺ�ญ่กมฺ�มฺL -อ�ติ� โอโลีเกน้�โติ 
“มฺหาปMญฺ�โญ่ สติ�โติ มฺหาสมฺ�ปติ�ติ] อน้Mภว�ส�สติ�,  ทหโร เอส ติาว,  ญ่าณ์LปWส�ส ปร�ปากL น้ คจั�ฉติ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา 
ติL อาทาย ติก�กส�ลีายL เอกส�ส อMปฏฺ�ฐากส�ส เคหL อคมฺาส�.

โส เถรL วน้�ท�ติ�วา ฐ�โติ,  ติL ทารกL ท�ส�วา “ทารโก โว ภน้�เติ ลีท�โธ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.  

“อามฺ อMปาสก,  ปพ�พช�ส�สติ�,  ทหโร ติาว,  ติว สน้�ติ�เก โหติM -อ�ติ�.

โส “สาธM ภน้�เติ -อ�ติ� ติL ปMติ�ติฏฺ�ฐาเน้ ฐเปติ�วา ปฏิ�ชค�ค�.

ติส�ส ปน้ เคเห ท�วาทส วส�สาน้� ภณ์�ฑกL อMส�สน้�น้L โหติ�.

โส คามฺน้�ติรL คจั�ฉน้�โติ สพ�พLปW ภณ์�ฑL อาปณ์L หร�ติ�วา ทารกL อาปเณ์ น้�ส�ทาเปติ�วา ติส�ส ติส�ส ภณ์�ฑกส�ส มฺHลีL อาจั�ก�ข้�ติ�วา 
“อ�ทญฺ�จั�ทญฺ�จั เอติ�ติกL น้ามฺ ธน้L คเหติ�วา ทเทย�ยาส� -อ�ติ� วติ�วา ปก�กามฺ�.

[เทพฺดาชีHวยใหBเดMกขายขอุงฺใหBหมด]

ติLท�วสL น้ครปร�ค�คาหกา เทวติา อน้�ติมฺโส มฺร�จั�ช�รกมฺติ�เติน้าปW อติ�ถ�เก ติส�เสว อาปณ์าภ�มฺMเข้ กร]สM.

โส ท�วาทส วส�สาน้� อMส�สน้�น้L ภณ์�ฑกL เอกท�วเสเน้ว ว�ก�ก�ณ์�.

กMฏฺkมฺ�พ�โก อาคน้�ติ�วา อาปเณ์ ก�ญฺ�จั� อท�ส�วา “สพ�พL เติ ติาติ ภณ์�ฑL น้าส�ติL -อ�ติ� อาห.

“น้ น้าเสมฺ�,  สพ�พL ติMมฺ�เหห� วMติ�ติน้เยเน้ว ว�ก�ก�ณ์],  อ�ทL อสMกส�ส มฺHลีL,  อ�ทL อสMกส�ส -อ�ติ�.

กMฏิมฺ�พ�โก ปส�ท�ติ�วา “อน้ค�โฆ่ ปMร�โส ยติ�ถ กติ�ถจั� ช�ว�ติML สมฺติ�โถ -อ�ติ� อติ�ติโน้ เคเห วยป�ปติ�ติL ธ�ติรL ติส�ส ทติ�วา 
“เคหมฺส�ส กโรถ -อ�ติ� ปMร�เส อาณ์าเปติ�วา,  น้�ฏฺ�ฐ�เติ เคเห,  “คจั�ฉถ ติMมฺ�เห,  อติ�ติโน้ เคเห วสถ -อ�ติ� อาห.

[ชีฏ�ลก�มารไดBเปิIนเศรษฐิ. เพฺราะภ�เขาทอุงฺผู้�ดใกลBเร9อุน]

อถส�ส เคหป�ปว�สน้กาเลี เอเกน้ ปเทน้ อMมฺ�มฺาเร อก�กน้�ติมฺติ�เติ,  เคหส�ส ปจั�ฉ�มฺภาเค ภHมฺ] ภ�น้�ท�ติ�วา อส�ติ�หติ�โถ สMวณ์�ณ์ปพ�พโติ 
อMฏฺ�ฐห�.

ราชา “ชฏิ�ลีกMมฺารส�ส ก�ร เคเห ภHมฺ] ภ�น้�ท�ติ�วา สMวณ์�ณ์ปพ�พโติ อMฏฺ�ฐ�โติ -อ�ติ� สMติ�วาว ติส�ส เสฏฺ�ฐ�จั�ฉติ�ติL เปเสส�.
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โส ชฏิ�ลีเสฏฺ�ฐ� น้ามฺ อโหส�.

ติส�ส ติโย ปMติ�ติา อเหสML.

[ชีฏ�ลเศรษฐิ.ใหBบ�ร�ษเท.:ยวสู9บหาเศรษฐิ.ท.:เสูมอุก;บตน]

| โส เติสL วยป�ปติ�ติกาเลี ปพ�พช�ชาย จั�ติ�ติL อMป�ปาเทติ�วา “สเจั อมฺ�เหห� สมฺาน้โภคL เสฏฺ�ฐ�กMลีL ภว�ส�สติ�,  ปพ�พช�ติML ทส�สน้�ติ�,  
โน้ เจั,  น้ ทส�สน้�ติ�,  อติ�ถ� น้M โข้ ชมฺ�พMท�เป อมฺ�เหห� สมฺาน้โภคL กMลีL -อ�ติ� 
ว�มฺLสน้ติ�ถาย สMวณ์�ณ์มฺยL อ�ฏฺ�ฐกL สMวณ์�ณ์มฺยL ปโติทลีฏฺ�ฐ] สMวณ์�ณ์มฺยL ปาทMกญฺ�จั การาเปติ�วา ปMร�สาน้L หติ�เถ ทติ�วา 
“คจั�ฉถ,  อ�มฺาน้� อาทาย ก�ญฺ�จั�เทว โอโลีกยมฺาน้า ว�ย ชมฺ�พMท�ปติเลี ว�จัร�ติ�วา 
อมฺ�เหห� สมฺาน้โภคส�ส เสฏฺ�ฐ�กMลีส�ส อติ�ถ�ภาวL วา น้ติ�ถ�ภาวL วา ญ่ติ�วา อาคจั�ฉถ -อ�ติ� ปห�ณ์�.  |

เติ จัาร�กL จัรน้�ติา ภท�ท�ยน้ครL ปาปMณ์]สM.

[พฺวกบ�ร�ษพฺบเมณฺฑิกเศรษฐิ.]

อถ เน้ เมฺณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ� ท�ส�วา “ติาติา ก] กโรน้�ติา ว�จัรถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “เอกL โอโลีเกน้�ติา ว�จัรามฺ -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“อ�เมฺสL อ�มฺาน้� คเหติ�วา ก�ญฺ�จั�เทว โอโลีเกติML ว�จัรณ์ก�จั�จัL น้ติ�ถ�,  เสฏฺ�ฐ]๑ ปร�ค�คณ์�หมฺาน้า ว�จัรน้�ติ� -อ�ติ� ญ่ติ�วว 
“ติาติา อมฺ�หากL ปจั�ฉ�มฺเคหL ปว�ส�ติ�วา โอโลีเกถ -อ�ติ� อาห.

เติ ติติ�ถ อฏฺ�ฐกร�สมฺติ�เติ ฐาเน้ หติ�ถ�อส�สอMสMภป�ปมฺาเณ์ ปWฏฺ�ฐ�ยา ปWฏฺ�ฐ] อาหจั�จั ปฐว] ภ�น้�ท�ติ�วา อMฏฺ�ฐ�เติ เหฏฺ�ฐา วMติ�ติป�ปกาเร 
สMวณ์�ณ์เมฺณ์�ฑเก ท�ส�วา เติสL อน้�ติรน้�ติรา ว�จัร�ติ�วา น้�ก�ข้มฺ]สM.

อถ เน้ เสฏฺ�ฐ� “ติาติา ยL โอโลีเกน้�ติา ว�จัรถ,  ท�ฏฺ�โฐ โว โส -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  “ปส�สามฺ สามฺ� -อ�ติ� วMติ�เติ, “เติน้ห� คจั�ฉถ -อ�ติ� อMย�โยเชส�.

เติ ติโติว คน้�ติ�วา,  อติ�ติโน้ เสฏฺ�ฐ�น้า “ก�น้�ติาติา ท�ฏฺ�ฐL โว อมฺ�หากL สมฺาน้โภคL เสฏฺ�ฐ�กMลีL -อ�ติ� วMติ�เติ,  
“สามฺ� ติMมฺ�หากL ก] อติ�ถ�,  ภท�ท�ยน้คเร เมฺณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ�โน้ เอวรHโป น้ามฺ ว�ภโว -อ�ติ� สพ�พน้�ติL ปวติ�ติ] อาจั�ก�ข้]สM.

[ชีฏ�ลเศรษฐิ.ใหBสู9บเสูาะเปิIนคฺร;<งฺท.: ๒]

ติL สMติ�วา เสฏฺ�ฐ� อติ�ติมฺโน้ หMติ�วา “เอกน้�ติาว เสฏฺ�ฐ�กMลีL ลีท�ธL,  อปรLปW น้M โข้ อติ�ถ� -อ�ติ� สติสหส�สค�ฆ่น้กL กมฺ�พลีL ทติ�วา 
“คจั�ฉถ ติาติา,  อญฺ�ญ่LปW เสฏฺ�ฐ�กMลีL ว�จั�น้ถ -อ�ติ� ปห�ณ์�.

เติ ราชคหL คน้�ติ�วา โชติ�กส�ส เคหโติ อว�ทHเร ทารMราส] กติ�วา อค�ค] ทติ�วา อฏฺ�ฐLสM.

“ก] อ�ทL -อ�ติ� ปMฏฺ�ฐกาเลี จั “เอกL โน้ มฺหค�ฆ่L กมฺ�พลีL ว�ก�ก�ณ์น้�ติาน้L,  กยโก น้ติ�ถ�,  คเหติ�วา ว�จัรน้�ติาปW โจัราน้L ภายามฺ,  
เติน้ ติL ฌาเปติ�วา คมฺ�ส�สามฺ -อ�ติ� วท]สM.

๑ ส�. มฺ. ยM. รฏฺ�ฐL.
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[พฺวกบ�ร�ษพฺลโชีต�กเศรษฐิ.]

อถ เน้ โชติ�กเสฏฺ�ฐ� ท�ส�วา “อ�เมฺ ก] กโรน้�ติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา ติมฺติ�ถL สMติ�วา ปก�โกสาเปติ�วา “ก]อค�ฆ่น้โก กมฺ�พโลี -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“สติสหส�สค�ฆ่น้โก -อ�ติ� วMติ�เติ,  สติสหส�สL ทาเปติ�วา “ท�วารโกฏฺ�ฐกL สมฺ�มฺช�ช�ติ�วา กจัวรจั�ฉฑ�ฑ�กาย ทาส�ยา เทถ -อ�ติ� 
เติสLเยว หติ�เถ ปห�ณ์�.

สา กมฺ�พลีL คเหติ�วา โรทมฺาน้า สามฺ�กส�ส สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา 
“ก] มฺL สามฺ�, อปราเธ สติ�, ปหร�ติML น้ วฏฺ�ฏิติ�,  กส�มฺา เมฺ เอวL ถHลีกมฺ�พลีL ปห�ณ์�ติ�ถ,  กถาหL อ�มฺL น้�วาเสส�สามฺ� วา ปารMปWส�สามฺ� วา -อ�ติ�.

“น้าหL ติว เอติทติ�ถาย ปห�ณ์],  เอติL ปน้ กมฺ�พลีL ปลี�เวเฐติ�วา ติว สยน้มฺHเลี ฐเปติ�วา น้�ปช�ชน้กาเลี 
คน้�โธทเกน้ โธติาน้L ปาทาน้L ปMญฺ�ฉน้ติ�ถาย เติ ปห�ณ์],  ก] เอติLปW กาติML น้ สก�โกส� -อ�ติ�.

สา “เอติL ปน้ กาติML สก�ข้�ส�สามฺ� -อ�ติ� คเหติ�วา อคมฺาส�.

เติ จั ปMร�สา ติL การณ์L ท�ส�วา อติ�ติโน้ เสฏฺ�ฐ�ส�ส สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “ก] ติาติา ท�ฏฺ�ฐL โว เสฏฺ�ฐ�กMลีL -อ�ติ� วMติ�เติ,  “สามฺ� ก] ติMมฺ�หากL อติ�ถ�,  
ราชคหน้คเร โชติ�กส�ส เสฏฺ�ฐ�ส�ส เอวรHปา น้ามฺ สมฺ�ปติ�ติ� -อ�ติ� สพ�พL เคหสมฺ�ปติ�ติ] อาโรเจัติ�วา ติL ปวติ�ติ] อาจั�ก�ข้]สM.

เสฏฺ�ฐ� เติสL วจัน้L สMติ�วา ติMฏฺ�ฐมฺาน้โส “อ�ทาน้� ปพ�พช�ติML ลีภ�ส�สามฺ� -อ�ติ� รญฺ�โญ่ สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา “ปพ�พช�ติMกาโมฺมฺ�ห� เทว -อ�ติ� อาห.

“สาธM มฺหาเสฏฺ�ฐ� ปพ�พชาห� -อ�ติ�.

โส เคหL คน้�ติ�วา ปMติ�เติ ปก�โกสาเปติ�วา สMวณ์�ณ์ทณ์�ฑL วช�รผาลีL กMท�ทาลีL เชฏฺ�ฐปMติ�ติส�ส หติ�เถ ฐเปติ�วา 
“ติาติ ปจั�ฉ�มฺเคเห สMวณ์�ณ์ปพ�พติโติ สMวณ์�ณ์ปWณ์�ฑL อMท�ธราห� -อ�ติ� อาห.

กMท�ทาลีL อาทาย คน้�ติ�วา สMวณ์�ณ์ปพ�พติL ปหร�.

ปWฏฺ�ฐ�ปาสาเณ์ ปหฏิกาโลี ว�ย อโหส�.

ติส�ส หติ�ถโติ กMท�ทาลีL คเหติ�วา มฺช�ฌ�มฺปMติ�ติส�ส หติ�เถ ทติ�วา ปห�ณ์�.

ติส�สปW สMวณ์�ณ์ปพ�พติL ปหรน้�ติส�ส,  ปWฏฺ�ฐ�ปาสาเณ์ ปหฏิกาโลี ว�ย อโหส�.

อถ น้L กน้�ฏฺ�ฐปMติ�ติส�ส หติ�เถ ทติ�วา ปห�ณ์�.

ติส�ส ติL คเหติ�วา๑, โกฏฺ�เฏิติ�วา ราส�กติาย มฺติ�ติ�กาย ปหฏิกาโลี ว�ย อโหส�.

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� “เอห� ติาติ,  อลีL เอติ�ติเกน้ -อ�ติ� วติ�วา อ�ติเร เท�ว เชฏฺ�ฐภาติ�เก ปก�โกสาเปติ�วา 
“อยL สMวณ์�ณ์ปพ�พโติ น้ ติMมฺ�หากL น้�พ�พติ�โติ,  มฺย�หญฺ�จั กน้�ฏฺ�ฐส�ส จั น้�พ�พติ�โติ,  อ�มฺ�น้า สท�ธ] เอกโติ หMติ�วา ปร�ภMญฺ�ชถ -อ�ติ� อาห.

“กส�มฺา ปน้ โส เติสเมฺว น้�พ�พติ�ติติ�,  กส�มฺา ชฏิ�โลี ชาติกาเลี อMทเก ปาติ�โติ -อ�ติ�.  

อติ�ติน้า กติกมฺ�เมฺเน้ว.

๑ ส�. มฺ. เอติ�ถน้�ติเร “ปหรน้�ติส�ส -อ�ติ� ปทL อติ�ถ�.
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[บ�ร�พฺกรรมขอุงฺชีฏ�ลเศรษฐิ.]

กส�สปสมฺ�มฺาสมฺ�พMท�ธส�ส ห� เจัติ�เย กร�ยมฺาเน้,  เอโก ข้�ณ์าสโว เจัติ�ยฏฺ�ฐาน้L คน้�ติ�วา โอโลีเกติ�วา 
“ติาติา กส�มฺา เจัติ�ยส�ส อMติ�ติเรน้ มฺMข้L น้ อMฏฺ�ฐหติ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

“สMวณ์�ณ์L น้ป�ปโหติ� -อ�ติ�.

“อหL อน้�โติคามฺL ปว�ส�ติ�วา สมฺาทเปส�สามฺ�,  ติMมฺ�เห อาทเรน้ กมฺ�มฺL กโรถ -อ�ติ�.

โส เอวL วติ�วา น้ครL ปว�ส�ติ�วา “อมฺ�มฺติาติา อมฺ�หากL เจัติ�ยส�ส เอกส�มฺ] มฺMเข้ สMวณ์�ณ์L น้ป�ปโหติ�,  สMวณ์�ณ์L ชาน้าถ -อ�ติ� 
มฺหาชน้L สมฺาทเปน้�โติ สMวณ์�ณ์การกMลีL อคมฺาส�.

สMวณ์�ณ์กาโรปW ติLข้ณ์Lเยว ภร�ยาย สท�ธ] กลีหL กโรน้�โติ น้�ส�น้�โน้ โหติ�.

อถ น้L เถโร “เจัติ�เย ติMมฺ�เหห� คห�ติมฺMข้ส�ส สMวณ์�ณ์L น้ป�ปโหติ�,  ติL ชาน้�ติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ� อาห.

โส ภร�ยาย โกเปน้ “ติว สติ�ถารL อMทเก ข้�ปWติ�วา คจั�ฉ -อ�ติ� อาห.

อถ น้L สา “อติ�สาหส�กL กมฺ�มฺL เติ กติL,  มฺมฺ กMท�เธน้ เติ อหเมฺว อก�โกส�ติพ�พา วา ปหร�ติพ�พา วา,  
กส�มฺา อติ�ติาน้าคติป�ปจั�จัMป�ปน้�เน้สM พMท�เธสM เวรมฺกาส� -อ�ติ� อาห.

สMวณ์�ณ์กาโร ติาวเทว สLเวคป�ปติ�โติ หMติ�วา “ข้มฺถ เมฺ ภน้�เติ -อ�ติ� วติ�วา เถรส�ส ปาทมฺHเลี น้�ปช�ช�.

“ติาติ อหL ติยา น้ ก�ญฺ�จั� วMติ�โติ,  สติ�ถารL ข้มฺาเปห� -อ�ติ�.

“ก�น้�ติ� กติ�วา ข้มฺาเปมฺ� ภน้�เติ -อ�ติ�.

“สMวณ์�ณ์ปMป�ผาน้L ติโย กMมฺ�เภ กติ�วา อน้�โติธาติMน้�ธาเน้ ปก�ข้�ปWติ�วา อลี�ลีวติ�โถ อลี�ลีเกโส หMติ�วา ข้มฺาเปห� ติาติ -อ�ติ�.

โส “สาธM ภน้�เติ -อ�ติ� สMวณ์�ณ์ปMป�ผาน้� กโรน้�โติ ติ�สM ปMติ�เติสM เชฏฺ�ฐปMติ�ติL ปก�โกสาเปติ�วา “เอห� ติาติ,  อหL สติ�ถารL เวรวจัเน้น้ อวจัL,  
ติส�มฺา อ�มฺาน้� ปMป�ผาน้� กติ�วา ธาติMน้�ธาเน้ ปก�ข้�ปWติ�วา ข้มฺาเปส�สามฺ�,  ติ�วLปW โข้ เมฺ สหาโย โหห� -อ�ติ� อาห.

โส “น้ ติ�วL มฺยา เวรวจัน้L วทาปWโติ,  ติ�วLเยว กโรห� -อ�ติ� กาติML น้ อ�จั�ฉ�.

มฺช�ฌ�มฺปMติ�ติL ปก�โกสาเปติ�วา ติเถวาห.

โสปW ติเถว วติ�วา น้ อ�จั�ฉ�.

กน้�ฏฺ�ฐL ปก�โกสาเปติ�วา อาห.

โส “ปWติM อMป�ปน้�น้ก�จั�จัL น้ามฺ ปMติ�ติส�ส ภาโร -อ�ติ� ปWติM สหาโย หMติ�วา ปMป�ผาน้� อกาส�.

สMวณ์�ณ์กาโร ว�ทติ�ถ�ป�ปมฺาณ์าน้L ปMป�ผาน้L ติโย กMมฺ�เภ น้�ฏฺ�ฐาเปติ�วา ธาติMน้�ธาเน้ ปก�ข้�ปWติ�วา อลี�ลีวติ�โถ อลี�ลีเกโส สติ�ถารL ข้มฺาเปส�.

อ�ติ� โส สติ�ติก�ข้ติ�ติML ชาติกาเลี อMทเก ปาติน้L ลีภ�.
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อยL ปน้ส�ส โกฏิ�ยL ฐ�โติ อติ�ติภาโว  อ�ทาน้�ปW ติส�เสว น้�ส�สน้�เทน้ อMทเก ปาติ�โติ.

เย ปน้ส�ส เท�ว ปMติ�ติา สMวณ์�ณ์ปMป�ผาน้L กรณ์กาเลี สหายา ภว�ติML น้ อ�จั�ฉ]สM,  เติสL เติน้ การเณ์น้ สMวณ์�ณ์ปพ�พโติ น้ น้�พ�พติ�ติ�๑,  
กน้�ฏฺ�ฐปMติ�ติส�ส จั เอกโติ กติภาเวน้ น้�พ�พติ�ติ�.

[ชีฏ�ลเศรษฐิ.อุอุกบวชีไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

อ�ติ� โส ปMติ�เติ อน้Mสาส�ติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา กติ�ปาเหเน้ว อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

สติ�ถา อปเรน้ สมฺเยน้ ปญฺ�จัห� ภ�ก�ข้Mสเติห� สท�ธ] ปWณ์�ฑาย จัรน้�โติ ติส�ส ปMติ�ติาน้L เคหท�วารL อคมฺาส�.

เติ พMท�ธป�ปมฺMข้ส�ส ภ�ก�ข้Mสง�ฆ่ส�ส อฑ�ฒมฺาสL ภ�ก�ข้าหารL อทLสM.

ภ�ก�ข้H ธมฺ�มฺสภายL กถL สมฺMฏฺ�ฐาเปสML๒ “อช�ชาปW เติ อาวMโส ชฏิ�ลี อส�ติ�หติ�เถ สMวณ์�ณ์ปพ�พเติ จั ปMติ�เติสM จั ติณ์�หา อติ�ถ� -อ�ติ�.

“น้ เมฺ อาวMโส เอเติสM ติณ์�หา วา มฺาโน้ วา อติ�ถ� -อ�ติ�.

เติ “อยL ชฏิ�ลีติ�เถโร อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ� วท]สM.

สติ�ถา เติสL กถL สMติ�วา “น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�ติส�ส เติสM ติณ์�หา วา มฺาโน้ วา อติ�ถ� -อ�ติ� วติ�วา ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“โยธ ติณ์�หL ปหน้�ติ�วาน้ อน้าคาโร ปร�พ�พเช,
ติณ์�หาภวปร�ก�ข้�ณ์L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: โย อ�ธ โลีเก ฉท�วาร�กติณ์�หL ชห�ติ�วา ฆ่ราวาเสน้ อน้ติ�ถ�โก อน้าคาโร หMติ�วา ปร�พ�พชติ�,  
ติณ์�หาย เจัว ภวส�ส จั ปร�ก�ข้�ณ์ติ�ติา ติณ์�หาภวปร�ก�ข้�ณ์L ติมฺหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.๓

[พฺระเจฺBาอุชีาตศ;ตร�จฺะยLดเอุาบBานเศรษฐิ.]

อชาติสติ�ติMกMมฺาโรปW เทวทติ�เติน้ สท�ธ] เอกโติ หMติ�วา ปWติรL ฆ่าเติติ�วา รช�เช ปติ�ฏฺ�ฐ�โติ “โชติ�กส�ส ปาสาทL คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ� 
ยMท�ธสช�โช น้�ก�ข้มฺ�ติ�วา มฺณ์�ปากาเร สปร�วารส�ส อติ�ติโน้ ฉายL ท�ส�วาว 
“คหปติ�โก ยMท�ธสช�โช หMติ�วา พลีL อาทาย น้�ก�ข้น้�โติ -อ�ติ� สลี�ลีก�เข้ติ�วา อMปคน้�ติML น้ ว�สห�.

เสฏฺ�ฐ�ปW ติLท�วสL อMโปสถ�โก หMติ�วา ปาโติว ภMติ�ติปาติราโส ว�หารL คน้�ติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก ธมฺ�มฺL สMณ์น้�โติ น้�ส�น้�โน้ โหติ�.

ปฐมฺท�วารโกฏฺ�ฐเก รก�ข้L คเหติ�วา ฐ�โติ ปน้ ยมฺโมฺลี� ยก�โข้ ติL ท�ส�วา “กหL คจั�ฉส� -อ�ติ� สปร�วารL ว�ท�ธLเสติ�วา ท�สาว�ท�สาสM อน้Mพน้�ธ�.

๑ อ�โติ ปรL ‘ติส�ส เจัว -อ�ติ� ปทL น้ฏฺ�ฐL ภเวย�ย. ส�. มฺ. โปติ�ถเก ‘กน้�ฏฺ�ฐปMติ�ติส�ส เจัว ชฏิ�ลีส�ส จั -อ�ติ� อติ�ถ�. ติL ยMติ�ติL ส�ยา.
๒ ภ�ก�ข้H ปMจั�ฉ]สM -อ�ติ� ยMติ�ติรL.
๓ อ�โติ ปรL มฺHลีวติ�ถMน้า อน้Mสน้�ธ� ทฏฺ�ฐพ�พา.
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ราชา ว�หารเมฺว อคมฺาส�.

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� ท�ส�วาว “ก] เทว -อ�ติ� วติ�วา อMฏฺ�ฐายาสน้า อฏฺ�ฐาส�.๑

“คหปติ� ก] ติ�วL ติว ปMร�เส ‘มฺยา สท�ธ] ยMช�ฌถาติ� อาณ์าเปติ�วา อ�ธาคมฺ�มฺ ธมฺ�มฺL สMณ์น้�โติ ว�ย น้�ส�น้�โน้ -อ�ติ�.

“ก] ปน้ เทโว มฺมฺ เคหL คณ์�ห�ติML คโติ -อ�ติ�.

“อามฺ คโติมฺ�ห� -อ�ติ�.

“มฺมฺ อน้�จั�ฉาย มฺมฺ เคหL คณ์�ห�ติML ราชสหส�สLปW น้ สก�โกติ� เทว -อ�ติ�.

[พฺระราชีาทรงฺถุอุดแหวนไมHอุอุก]

โส “ก] ปน้ ติ�วL ราชา ภว�ส�สส� -อ�ติ� กMช�ฌ�.

“น้าหL ราชา,  มฺมฺ สน้�ติกL ปน้ ทส�กสMติ�ติLปW มฺมฺ อน้�จั�ฉาย ราชHห� วา โจัเรห� วา๒ คเหติML น้ สก�กา -อ�ติ�.

“ก] ปน้าหL ติว รMจั�ยา คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

“เติน้ห� เทว อ�มฺา เมฺ ทสสM อง�คMลี�สM ว�สติ� มฺMท�ท�กา,  อ�มฺาหL ติMมฺ�หากL น้ เทมฺ�,  สเจั สก�โกถ,  คณ์�หถ -อ�ติ�.

โส ปน้ ราชา ภHมฺ�ยL อMก�กMฏิ�กL น้�ส�ท�ติ�วา อMลี�ลีง�ฆ่น้�โติ อฏฺ�ฐารสหติ�ถL ฐาน้L อภ�รMหติ�,  ฐติ�วา อMลี�ลีง�ฆ่น้�โติ อส�ติ�หติ�ถL ฐาน้L อภ�รMหติ�.

เอวL มฺหาพโลี สมฺาโน้ปW อ�โติ จั�โติ จั ปร�วติ�เติน้�โติ เอกL มฺMท�ท�กLปW กฑ�ฒ�ติML น้าสก�ข้�.

[เศรษฐิ.สูลดใจฺใคฺรHจฺะบวชี]

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� “สาฏิกL ปติ�ถร เทว -อ�ติ� วติ�วา อง�คMลี�โย อMชMกL อกาส�.

ว�สติ�ปW มฺMท�ท�กา น้�ก�ข้มฺ]สM.

อถ น้L เสฏฺ�ฐ� “เอวL เทว มฺมฺ สน้�ติกL มฺมฺ อน้�จั�ฉาย น้ สก�กา คณ์�ห�ติML -อ�ติ� วติ�วา รญฺ�โญ่ ก�ร�ยาย อMป�ปน้�น้สLเวโค 
“ปพ�พช�ติML เมฺ อน้Mชาน้าถ เทว -อ�ติ� อาห.

โส “อ�มฺส�มฺ] ปพ�พช�เติ,  สMข้L ปาสาทL คณ์�ห�ส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา,  เอกวจัเน้เน้ว “ปพ�พชาห� -อ�ติ� อาห.

โส สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา น้ จั�รส�เสว อรหติ�ติL ปติ�วา โชติ�กติ�เถโร น้ามฺ อโหส�.

ติส�ส อรหติ�ติป�ปติ�ติก�ข้เณ์เยว สพ�พาปW สา สมฺ�ปติ�ติ� อน้�ติรธาย�.

ติLปWส�ส สติMลีกายL น้ามฺ ภร�ยL เทวา อMติ�ติรกMรMเมฺว น้ย]สM.

๑ “อาสน้า อMฏฺ�ฐาส� -อ�ติ� ยMติ�ติติรL.
๒ ส�. ยM. คห�ติL.
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[พฺวกภ�กษ�เขBาใจฺวHาพฺระเถุระอุวดอุ�ตตร�มน�สูสูธรรม]

อเถกท�วสL ภ�ก�ข้H ติL อามฺน้�เติติ�วา “อาวMโส โชติ�ก ติส�มฺ] ปน้ เติ ปาสาเท วา อ�ติ�ถ�ยา วา ติณ์�หา อติ�ถ� -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “น้ติ�ถาวMโส -อ�ติ� วMติ�
เติ,  สติ�ถM อาโรเจัสML “อยL ภน้�เติ อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ�.

สติ�ถา “น้ติ�เถว ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�ติส�ส ติส�มฺ] ติณ์�หา -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“โยธ ติณ์�หL ปหน้�ติ�วาน้ อน้าคาโร ปร�พ�พเช,
ติณ์�หาภวปร�ก�ข้�ณ์L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.๑

๒เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

โชติ�กติ�เถรวติ�ถM.

๑ อ�มฺส�มฺ] ฐาเน้ อติ�โถ วณ์�เณ์ติพ�โพ.
๒ ส�. เอติ�ถน้�ติเร “อ�มฺ�ส�สา คาถายติ�โถ เหฏฺ�ฐา ชฏิ�ลีติ�เถรวติ�ถMมฺ�ห� วMติ�ติน้เยเน้ว เวท�ติพ�โพ -อ�ติ� อติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๕๖ • ๓๔.  ปฐมฺน้ฏิปMพ�พกวติ�ถM. • ๓๔.  ปฐมฺน้ฏิปMพ�พกวติ�ถM.

๓๔.  ปิฐิมนฏปิ�พฺ�พฺกวต�ถุ�.
“ห�ติ�วา มฺาน้MสกL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL น้ฏิปMพ�พกL อารพ�ภ กเถส�.

[น;กฟ้OอุนอุอุกบวชีไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

โส ก�ร เอกL น้ฏิก�ฬํs ก�ฬมฺาโน้ ว�จัรน้�โติ สติ�ถM ธมฺ�มฺกถL สMติ�วา ปพ�พช�ติ�วา อรหติ�ติL ปาปMณ์�.

ติส�มฺ] พMท�ธป�ปมฺMเข้น้ ภ�ก�ข้Mสง�เฆ่น้ สท�ธ] ปWณ์�ฑาย ปว�สน้�เติ,  ภ�ก�ข้H เอกL น้ฏิปMติ�ติL ก�ฬน้�ติL ท�ส�วา “อาวMโส เอส ติยา ก�ฬํWติก�ฬํWติL ก�ฬติ�.  
อติ�ถ� น้Mโข้ เติ เอติ�ถ ส�เน้โห -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา “น้ติ�ถ� -อ�ติ� วMติ�เติ,  “อยL ภน้�เติ อภHติL วติ�วา อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ� อาหLสM.

สติ�ถา เติสL กถL สMติ�วา “ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ สพ�พโยเค อติ�ก�กน้�โติ -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ห�ติ�วา มฺาน้MสกL โยคL ท�พ�พL โยคL อMปจั�จัคา,
สพ�พโยคว�สLยMติ�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “มฺาน้MสกL โยคL -อ�ติ�: มฺาน้MสกL อายMญฺ�เจัว ปญฺ�จั กามฺคMเณ์ จั ท�พ�พโยเคปW เอเสว น้โย.

อMปจั�จัคา -อ�ติ�: โย มฺาน้MสกL โยคL ห�ติ�วา ท�พ�พL โยคL อติ�ก�กน้�โติ,  ติL สพ�เพห� จัติHห�ปW โยเคห� ว�สLยMติ�ติL อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ปฐมฺน้ฏิปMพ�พกวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๕๗ • ๓๕.  ทMติ�ยน้ฏิปMพ�พกวติ�ถM. • ๓๕.  ทMติ�ยน้ฏิปMพ�พกวติ�ถM.

๓๕.  ท�ต�ยนฏปิ�พฺ�พฺกวต�ถุ�.
“ห�ติ�วา รติ�ญฺ�จั -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ เอกL น้ฏิปMพ�พกLเยว อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDละคฺวามย�นด.และไมHย�นด.ไดB]

วติ�ถM ปMร�มฺสท�สเมฺว.

อ�ธ ปน้ สติ�ถา “ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ รติ�ญฺ�จั อรติ�ญฺ�จั ปหาย ฐ�โติ -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺL คาถมฺาห

“ห�ติ�วา รติ�ญฺ�จั อรติ�ญฺ�จั ส�ติ�ภHติL น้�รHปธ]
สพ�พโลีกาภ�ภML ว�รL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “รติ] -อ�ติ�: ปญฺ�จักามฺคMณ์รติ]

อรติ] -อ�ติ�: อรญฺ�ญ่วาเส อMก�กณ์�ฐ].

ส�ติ�ภHติL -อ�ติ�: น้�พ�พMติL.

น้�รHปธ] -อ�ติ�: น้�รMปก�ก�เลีสL.

ว�รL -อ�ติ�: ติL เอวรHปs สพ�พก�ข้น้�ธโลีกL อภ�ภว�ติ�วา ฐ�ติL ว�ร�ยวน้�ติL อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ทMติ�ยน้ฏิปMพ�พกวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๕๘ • ๓๖.  วง�ค�สติ�เถรวติ�ถM.  • ๓๖.  วง�ค�สติ�เถรวติ�ถM.

๓๖.  วงฺ�คฺ.สูต�เถุรวต�ถุ�.
“จัMติ] โย เวท� -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ วง�ค�สติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[ว;งฺคฺ.สูพฺราหมณฺDเปิIนน;กทำนาย]

ราชคเห ก�เรโก พ�ราห�มฺโณ์ วง�ค�โส น้ามฺ มฺติมฺน้Mส�สาน้L ส�สL อาโกเฏิติ�วา 
“อ�ทL น้�รเย น้�พ�พติ�ติส�ส ส�สL,  อ�ทL ติ�รจั�ฉาน้โยน้�ยL,  อ�ทL เปติ�ติ�ว�สเย,  อ�ทL มฺน้Mส�สโลีเก,  อ�ทL เทวโลีเก น้�พ�พติ�ติส�ส ส�สL -อ�ติ� ชาน้าติ�.

พ�ราห�มฺณ์า “สก�กา อ�มฺL น้�ส�สาย โลีกL ข้าท�ติML -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา ติL เท�ว รติ�ติวติ�ถาน้� ปร�ทหาเปติ�วา อาทาย ชน้ปทL จัรน้�ติา 
มฺน้Mส�เส วทน้�ติ� “เอโส วง�ค�โส น้ามฺ พ�ราห�มฺโณ์ มฺติมฺน้Mส�สาน้L ส�สL อาโกเฏิติ�วา น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L ชาน้าติ�,  
อติ�ติโน้ ญ่าติกาน้L น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L ปMจั�ฉถ -อ�ติ�.

มฺน้Mส�สา ยถาพลีL ทสปW กหาปเณ์ ว�สLปW สติLปW ทติ�วา ญ่าติกาน้L น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L ปMจั�ฉน้�ติ�.

เติ อน้MปMพ�เพน้ สาวติ�ถ] ปติ�วา เชติวน้ส�ส อว�ทHเร น้�วาสL คณ์�ห]สM.

เติ ภMติ�ติปาติราสL มฺหาชน้L คน้�ธมฺาลีาท�หติ�ถL ธมฺ�มฺส�สวน้าย คจั�ฉน้�ติL ท�ส�วา “กหL คจั�ฉถ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ติ�วา,  
“ว�หารL ธมฺ�มฺส�สวน้าย -อ�ติ� วMติ�เติ,  “ติติ�ถ คน้�ติ�วา ก] กร�ส�สถ? อมฺ�หากL วง�ค�สพ�ราห�มฺณ์สท�โส น้ติ�ถ�,  
มฺติมฺน้Mส�สาน้L ส�สL อาโกเฏิติ�วา น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L ชาน้าติ�,  ญ่าติกาน้L น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L ปMจั�ฉถ -อ�ติ� อาหLสM.

เติ “วง�ค�โส ก] ชาน้าติ�,  อมฺ�หากL สติ�ถารา สท�โส น้ติ�ถ� -อ�ติ� วติ�วา,  อ�ติเรห�ปW “วง�ค�สสท�โส น้ติ�ถ� -อ�ติ� วMติ�เติ,  
กถL วฑ�เฒติ�วา “เอถ ทาน้� โว วง�ค�สส�ส วา อมฺ�หากL วา สติ�ถM ชาน้น้ภาวL ชาน้�ส�สามฺ -อ�ติ� เติ อาทาย ว�หารL อคมฺLสM.

[เขายอุมจฺำนนพฺระศาสูดา]

สติ�ถา เติสL อาคมฺน้ภาวL ญ่ติ�วา “น้�รเย ติ�รจั�ฉาน้โยน้�ยL มฺน้Mส�สโลีเก เทวโลีเก -อ�ติ� จัติHสM ฐาเน้สM น้�พ�พติ�ติาน้L จัติ�ติาร� ส�สาน้� 
ข้�ณ์าสวส�สญฺ�จั -อ�ติ� ปญฺ�จั ส�สาน้� อาหราเปติ�วา ปฏิ�ปาฏิ�ยา ฐปาเปติ�วา อาคติกาเลี วง�ค�สL ปMจั�ฉ� 
“ติ�วL ก�ร ส�สL อาโกเฏิติ�วา มฺติกาน้L น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L ชาน้าส� -อ�ติ�.

“อามฺ ชาน้ามฺ� -อ�ติ�.

“อ�ทL กส�ส ส�สL -อ�ติ�.

โส ติL อาโกเฏิติ�วา “น้�รเย น้�พ�พติ�ติส�ส -อ�ติ� อาห.

อถส�ส สติ�ถา “สาธM -อ�ติ� สาธMการL ทติ�วา อ�ติราน้�ปW ติ�ณ์� ส�สาน้� ปMจั�ฉ�ติ�วา 
เติน้ อว�รช�ฌ�ติ�วา วMติ�ติวMติ�ติก�ข้เณ์ ติเถว สาธMการL ทติ�วา  ปญฺ�จัมฺL ส�สL ทส�เสติ�วา “อ�ทL กส�ส -อ�ติ� ปMจั�ฉ�.

โส ติL อาโกเฏิติ�วา น้�พ�พติ�ติฏฺ�ฐาน้L น้ ชาน้าติ�.

อถ น้L สติ�ถา “ก] วง�ค�ส น้ ชาน้าส� -อ�ติ� วติ�วา,  “อามฺ น้ ชาน้ามฺ� -อ�ติ� วMติ�เติ,  “อหL ชาน้ามฺ� -อ�ติ� อาห.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๕๙ • ๓๖.  วง�ค�สติ�เถรวติ�ถM.  • [เข้ายอมฺจัำน้น้พระศัาสดา]

“เกน้ ชาน้าส� -อ�ติ�.

“มฺน้�ติพเลีน้ ชาน้ามฺ� -อ�ติ�.๑

อถ น้L วง�ค�โส ยาจั� “เทถ เมฺ อ�มฺL มฺน้�ติL -อ�ติ�.

“น้ สก�กา อปพ�พช�ติส�ส ทาติML -อ�ติ�.

[ว;งฺคฺ.สูะบวชีเพฺ9:อุเร.ยนพฺ�ทธมนตD]

โส “อ�มฺส�มฺ] มฺน้�เติ คห�เติ,  สกลีชมฺ�พMท�เป อหL เชฏฺ�ฐโก ภว�ส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา 
เติ พ�ราห�มฺเณ์ “ติMมฺ�เห ติติ�เถว กติ�ปาหL วสถ,  อหL ปพ�พช�ส�สามฺ� -อ�ติ� อMย�โยเชติ�วา สติ�ถM สน้�ติ�เก ปพ�พช�ติ�วา ลีท�ธHปสมฺ�ปโท 
วง�ค�สติ�เถโร น้ามฺ อโหส�.

อถส�ส สติ�ถา ท�วติ�ติ]สาการกมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้L ทติ�วา “มฺน้�ติส�ส ปร�กมฺ�มฺL สช�ฌายาห� -อ�ติ� อาห.

[พฺระเถุระบรรล�พฺระอุรห;ต]

โส ติL สช�ฌายน้�โติ อน้�ติรน้�ติรา พ�ราห�มฺเณ์ห� “คห�โติ เติ มฺน้�โติ -อ�ติ� ปMจั�ฉ�ยมฺาโน้ “อาคเมฺถ ติาว,  คณ์�หามฺ� -อ�ติ� วติ�วา 
กติ�ปาหส�เสว อรหติ�ติL ปติ�วา ปMน้ พ�ราห�มฺเณ์ห� ปMฏฺ�โฐ “อภพ�โพทาน้าหL อาวMโส คน้�ติML -อ�ติ� อาห.

ติL สMติ�วา ภ�ก�ข้H “อยL ภน้�เติ อภHเติน้ อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ� สติ�ถM อาโรเจัสML.

สติ�ถา “มฺา ภ�ก�ข้เว เอวL อวจัMติ�ถ,  อ�ทาน้� ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ จัMติ�ปฏิ�สน้�ธ�กMสโลี ชาโติ -อ�ติ� วติ�วา อ�มฺา คาถา อภาส�

“จัMติ] โย เวท� สติ�ติาน้L อMปปติ�ติ�ญฺ�จั สพ�พโส,
อสติ�ติL สMคติL พMท�ธL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L.
ยส�ส คติ] น้ ชาน้น้�ติ� เทวา คน้�ธพ�พมฺาน้Mสา,
ข้�ณ์าสวL อรหน้�ติL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “โย เวท� -อ�ติ�: โย สติ�ติาน้L สพ�พากาเรน้ จัMติ�ญฺ�จั ปฏิ�สน้�ธ�ญฺ�จั ปากฏิL กติ�วา ชาน้าติ�,  
ติมฺหL อลีค�คติาย อสติ�ติL ปฏิ�ปติ�ติ�ยา สMฏฺ�ฐุMคติติ�ติา สMคติL จัติMน้�น้L สจั�จัาน้L พMท�ธติาย พMท�ธL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

ยส�ส -อ�ติ�: ยส�เสเติ เทวาทโย คติ] น้ ชาน้น้�ติ�,  ติมฺหL อาสวาน้L ข้�ณ์ติาย ข้�ณ์าสวL ก�เลีเสห� อารกติ�ติา อรหน้�ติL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

วง�ค�สติ�เถรวติ�ถM.

๑ ส�. มฺ. ยM. “เกน้ … ชาน้ามฺ� -อ�ติ� อ�ติ� น้ติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๐ • ๓๗.  ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร�วติ�ถM. • ๓๗.  ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร�วติ�ถM.

๓๗.  ธม�มท�น�นาเถุร.วต�ถุ�.
“ยส�ส ปMเร จั -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เวฬMวเน้ ว�หรน้�โติ ธมฺ�มฺท�น้�น้L ภ�ก�ข้Mน้] อารพ�ภ กเถส�.

[ว�สูาขอุ�บาสูกบรรล�อุนาคฺาม�ผู้ล]

เอกท�วสL ห� ติส�สา ค�ห�กาเลี สามฺ�โก ว�สาโข้ อMปาสโก สติ�ถM สน้�ติ�เก ธมฺ�มฺL สMติ�วา อน้าคามฺ�ผลีL ปติ�วา จั�น้�เติส� 
“มฺยา สพ�พL สาปเติย�ยL ธมฺ�มฺท�น้�น้L ปฏิ�จั�ฉาเปติML วฏฺ�ฏิติ� -อ�ติ�.

โส ติโติ ปMพ�เพ อาคจั�ฉน้�โติ ธมฺ�มฺท�น้�น้L วาติปาเน้น้ โอโลีเกน้�ติ] ท�ส�วา ส�ติL กโรติ�.

ติLท�วสL ปน้ วาติปาเน้ ฐ�ติL อโน้โลีเกน้�โติว อคมฺาส�.

สา “ก] น้M โข้ อ�ทL -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา “โหติM,  โภชน้กาเลี ชาน้�ส�สามฺ� -อ�ติ� โภชน้เวลีาย ภติ�ติL อMปน้าเมฺส�.

โส อญฺ�เญ่สM ท�วเสสM “เอห�,  เอกโติ ภMญฺ�ชามฺ -อ�ติ� วทติ�.

ติLท�วสL ปน้ ติMณ์�ห�ภHโติว ภMญฺ�ช�.

สา “เกน้จั�เทว การเณ์น้ กMปWโติ ภว�ส�สติ� -อ�ติ� จั�น้�เติส�.

อถ น้L ว�สาโข้ สMข้น้�ส�น้�น้เวลีาย ติL ปก�โกส�ติ�วา “ธมฺ�มฺท�น้�เน้ อ�มฺส�มฺ] เคเห สพ�พL สาปเติย�ยL ปฏิ�จั�ฉาห� -อ�ติ� อาห.

สา “กMท�ธา น้ามฺ สาปเติย�ยL น้ ปฏิ�จั�ฉาเปน้�ติ�,  ก�น้�น้M โข้ เอติL -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา “ติMมฺ�เห ปน้ สามฺ� -อ�ติ� อาห.

“อหL อ�โติ ปฏฺ�ฐาย น้ ก�ญฺ�จั� ว�จัาเรส�สามฺ� -อ�ติ�.

“ติMมฺ�เหห� ฉฑ�ฑ�ติL เข้ฬํs โก ปฏิ�จั�ฉ�ส�สติ�,  เอวL สน้�เติ,  มฺมฺ ปพ�พช�ชL อน้Mชาน้าถ -อ�ติ�.

โส “สาธM ภท�เท -อ�ติ� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ติ�วา มฺหน้�เติน้ สก�กาเรน้ ติL ภ�ก�ข้Mน้�อMปส�สยL เน้ติ�วา ปพ�พาเชส�.

สา ลีท�ธHปสมฺ�ปทา ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร� น้ามฺ อโหส�.

[ว�สูาขอุ�บาสูกถุามปิQญหาในมรรคฺกะพฺระเถุร.]

สา ว�เวกกามฺติาย ภ�ก�ข้Mน้�ห� สท�ธ] ชน้ปทL คน้�ติ�วา ติติ�ถ ว�หรน้�ติ� น้ จั�รส�เสว สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหติ�ติL ปติ�วา 
“อ�ทาน้� มฺL น้�ส�สาย ญ่าติ�ชน้า ปMญฺ�ญ่าน้� กร�ส�สน้�ติ� -อ�ติ� ปMน้เทว ราชคหL ปจั�จัาคญฺ�ฉ�.

อMปาสโก ติส�สา อาคติภาวL สMติ�วา “เกน้ น้M โข้ การเณ์น้ อาคติา -อ�ติ� ภ�ก�ข้Mน้�อMปส�สยL คน้�ติ�วา เถร]๑ วน้�ท�ติ�วา เอกมฺน้�ติL น้�ส�น้�โน้ 
“อMก�กณ์�ฐ�ติา น้M โข้ส� อย�เยติ� วติ�ติML อป�ปฏิ�รHปs,  ปญฺ�หเมฺกL น้L ปMจั�ฉ�ส�สามฺ� -อ�ติ� จั�น้�เติติ�วา โสติาปติ�ติ�มฺค�เค ปญฺ�หL ปMจั�ฉ�.

สา ติL ว�ส�สช�เชส�.

๑ เอติ�ถน้�ติเร “ท�ส�วา -อ�ติ� อติ�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๑ • ๓๗.  ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร�วติ�ถM. • [ว�สาข้อMบาสกถามฺปdญ่หาใน้มฺรรคกะพระเถร�]

อMปาสโก เติเน้ว อMปาเยน้ เสสมฺค�เคสMปW ปญฺ�หL ปMจั�ฉ�ติ�วา,  อติ�ก�กมฺ�มฺ ปญฺ�หส�ส ปMฏฺ�ฐกาเลี ติาย “อจั�จัสรา โข้ อาวMโส๒ ว�สาข้ -อ�ติ� วติ�
วา “อากง�ข้มฺาโน้ สติ�ถารL อMปสง�กมฺ�ติ�วา อ�มฺL ปญฺ�หL ปMจั�เฉย�ยาส� -อ�ติ� วMติ�เติ,  เถร] วน้�ท�ติ�วา อMฏฺ�ฐายาสน้า สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา 
ติL กถาสลี�ลีาปs สพ�พL ภควโติ อาโรเจัส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺยกยHอุงฺพฺระธรรมท�นนาเถุร.]

สติ�ถา “สMกถ�ติL มฺมฺ ธ�ติาย ธมฺ�มฺท�น้�น้าย,  อหญฺ�เจัติL ปญฺ�หL ว�ส�สช�เชน้�โติ เอวเมฺว ว�ส�สช�เชย�ยL -อ�ติ� วติ�วา 
ธมฺ�มฺL เทเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“ยส�ส ปMเร จั ปจั�ฉา จั มฺช�เฌ จั น้ติ�ถ� ก�ญฺ�จัน้L
อก�ญฺ�จัน้L อน้าทาน้L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติติ�ถ “ปMเร -อ�ติ�: อติ�เติสM ข้น้�เธสM.

ปจั�ฉา -อ�ติ�: อน้าคเติสM ข้น้�เธสM.

มฺช�เฌ -อ�ติ�: ปจั�จัMป�ปน้�เน้สM ข้น้�เธสM.

น้ติ�ถ� ก�ญฺ�จัน้L -อ�ติ�: ยส�ส เติสM ติ�สM ฐาเน้สM ติณ์�หาคาหสง�ข้าติL ก�ญฺ�จัน้L น้ติ�ถ�,  
ติมฺหL ราคก�ญฺ�จัน้าท�ห� อก�ญฺ�จัน้L กส�สจั� คหณ์ส�ส อภาเวน้ อน้าทาน้L พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ� อติ�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร�วติ�ถM.

๒ มฺ. อจั�ฉร�ยL อาวMโส.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๒ • ๓๘.  อง�คMลี�มฺาลีติ�เถรวติ�ถM. • ๓๘.  อง�คMลี�มฺาลีติ�เถรวติ�ถM.

๓๘.  อุงฺ�คฺ�ล�มาลต�เถุรวต�ถุ�.
“อMสภL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�หรน้�โติ อง�คMลี�มฺาลีติ�เถรL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺระอุ;งฺคฺ�ล.มาลไมHกล;วชีBางฺ]

วติ�ถM “น้ เว กทร�ยา เทวโลีกL วชน้�ติ� -อ�ติ� คาถาวณ์�ณ์น้ายL วMติ�ติเมฺว.

วMติ�ติญฺ�ห� ติติ�ถ 

“ภ�ก�ข้H อง�คMลี�มฺาลีL ปMจั�ฉ]สM “ก] น้M โข้ อาวMโส ทMฏฺ�ฐหติ�ถ] ฉติ�ติL ธาเรติ�วา ฐ�ติL ท�ส�วา น้ ภายส� -อ�ติ�.

“น้ ภายามฺ� อาวMโส -อ�ติ�.

เติ สติ�ถารL อาหLสM “อง�คMลี�มฺาโลี ภน้�เติ อภHเติน้ อญฺ�ญ่L พ�ยากโรติ� -อ�ติ�.

สติ�ถา “น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปMติ�โติ อง�คMลี�มฺาโลี ภายติ�,  ข้�ณ์าสวอMสภาน้ญฺ�ห� อน้�ติเร เชฏฺ�ฐกอMสภา มฺมฺ ปMติ�ติสท�สา ภ�ก�ข้H น้ ภายน้�ติ� 
-อ�ติ� วติ�วา พ�ราห�มฺณ์วค�เค อ�มฺL คาถมฺาห

“อMสภL ปวรL ว�รL มฺเหส� ว�ช�ติาว�น้L
อเน้ชL น้หาติกL พMท�ธL ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: 

อจั�ฉมฺ�ภ�ติติ�เถน้ อMสภสท�สติาย อMสภL  อMติ�ติมฺติ�เถน้ ปวรL  ว�ร�ยสมฺ�ปติ�ติ�ยา ว�รL  มฺหน้�ติาน้L ส�ลีก�ข้น้�ธาท�น้L เอส�ติติ�ติา มฺเหส]  
ติ�ณ์�ณ์L มฺาราน้L ว�ช�ติติ�ติา ว�ช�ติาว�น้L  น้หาติก�ก�เลีสติาย น้หาติกL  จัติMสจั�จัพMท�ธติาย พMท�ธL   ติL เอวรHปs อหL พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM -อ�ติ�.

อง�คMลี�มฺาลีติ�เถรวติ�ถM.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๓ • ๓๙.  เทวห�ติพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM. • ๓๙.  เทวห�ติพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

๓๙.  เทวห�ตพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ปMพ�เพน้�วาสL -อ�ติ� อ�มฺL ธมฺ�มฺเทสน้L สติ�ถา เชติวเน้ ว�รหน้�โติ เทวห�ติพ�ราห�มฺณ์ส�ส ปญฺ�หL อารพ�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDท�ลถุามท;กษ�ณฺาท.:ม.ผู้ลมาก]

เอกส�มฺ] ห� สมฺเย ภควา วาเติห� อาพาธ�โก หMติ�วา อMปวาน้ติ�เถรL อMณ์�โหทกติ�ถาย เทวห�ติพ�ราห�มฺณ์ส�ส สน้�ติ�กL ปห�ณ์�.

โส คน้�ติ�วา สติ�ถM อาพาธ�กภาวL อาจั�ก�ข้�ติ�วา อMณ์�โหทกL ยาจั�.

ติL สMติ�วา พ�ราห�มฺโณ์ ติMฏฺ�ฐมฺาน้โส หMติ�วา “ลีาภา วติ เมฺ,  ยL มฺมฺ สน้�ติ�กL สมฺ�มฺาสมฺ�พMท�โธ อMณ์�โหทกส�สติ�ถาย ปห�ณ์� -อ�ติ� 
อMณ์�โหทกส�ส กาชL ปMร�เสน้ คาหาเปติ�วา ผาณ์�ติส�ส จั ปMฏิL อMปวาน้ติ�เถรส�ส ปาทาส�.

เถโร ติL คาหาเปติ�วา ว�หารL คน้�ติ�วา สติ�ถารL อMณ์�โหทเกน้ น้หาเปติ�วา อMณ์�โหทเกน้ ผาณ์�ติL อาโลีเฬติ�วา ภควโติ ปาทาส�.

ติส�ส ติL ข้ณ์Lเยว โส อาพาโธ ปฏิ�ปส�สมฺ�ภ�.

พ�ราห�มฺโณ์ จั�น้�เติส� “กส�ส น้M โข้ เทย�ยธมฺ�โมฺ ท�น้�โน้ มฺหป�ผโลี โหติ�,  สติ�ถารL ปMจั�ฉ�ส�สามฺ� -อ�ติ�.

โส สติ�ถM สน้�ติ�กL คน้�ติ�วา ติมฺติ�ถL ปMจั�ฉน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“กติ�ถ ทช�ชา เทย�ยธมฺ�มฺL, กติ�ถ ท�น้�น้L มฺหป�ผลีL,
กถL ห� ยชมฺาน้ส�ส กถL อ�ช�ฌน้�ติ� ทก�ข้�ณ์า -อ�ติ�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแกBปิQญหาขอุงฺพฺราหมณฺD]

อถส�ส สติ�ถา “เอวรHปส�ส พ�ราห�มฺณ์ส�ส ท�น้�น้L มฺหป�ผลีL โหติ� -อ�ติ� วติ�วา พ�ราห�มฺณ์L ปกาเสน้�โติ อ�มฺL คาถมฺาห

“ปMพ�เพน้�วาสL โย เวท� สค�คาปายญฺ�จั ปส�สติ�
อโถ ชาติ�ก�ข้ยL ปติ�โติ อภ�ญฺ�ญ่า โวส�โติ มฺMน้�,
สพ�พโวส�ติโวสาน้L ติมฺหL พ�รHมฺ� พ�ราห�มฺณ์L -อ�ติ�.

[แกBอุรรถุ]

ติส�สติ�โถ: โย ปMพ�เพน้�วาสL ปากฏิL กติ�วา ชาน้าติ�  ฉพ�พ�สติ�เทวโลีกเภทL สค�คญฺ�จั จัติMพ�พ�ธL อปายญฺ�จั ท�พ�พจัก�ข้Mน้า ปส�สติ� 
อโถ ชาติ�ก�ข้ยสง�ข้าติL อรหติ�ติL ปติ�โติ  
อภ�ญฺ�เญ่ย�ยL ธมฺ�มฺL อภ�ชาน้�ติ�วา ปร�ญฺ�เญ่ย�ยL ปร�ชาน้�ติ�วา ปหาติพ�พL ปหาย สจั�ฉ�กาติพ�พL สจั�ฉ�กติ�วา โวส�โติ  
น้�พ�พาน้L ปติ�โติ  วMส�ติโวสาน้L วา ปติ�โติ  อาสวก�ข้ยป�ปญฺ�ญ่าย โมฺน้ภาวL ปติ�ติติ�ติา มฺMน้�,  
ติมฺหL สพ�เพสL ก�เลีสาน้L โวสาน้L อรหติ�ติมฺค�คญฺ�ญ่าณ์L พ�รห�มฺจัร�ยวาสL วMติ�ถภาเวน้ สพ�พโวส�ติโวสาน้L พ�ราห�มฺณ์L วทามฺ� -อ�ติ�.

เทสน้าวสาเน้ พหH โสติาปติ�ติ�ผลีาท�น้� ปาปMณ์]สM.  

พ�ราห�มฺโณ์ปW ปสน้�น้มฺาน้โส สรเณ์สM ปติ�ฏฺ�ฐาย อMปาสกติ�ติL ปเวเทส� -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๔ • ๓๙.  เทวห�ติพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.  • [แก#อรรถ]

เทวห�ติพ�ราห�มฺณ์วติ�ถM.

พ�ราห�มฺณ์วค�ควณ์�ณ์น้า น้�ฏฺ�ฐ�ติา.

ฉพ�พ�สติ�โมฺ วค�โค.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๕ • [รวมฺเร*&องท�Tงหมฺด]  • [รวมฺเร*&องท�Tงหมฺด]

[รวมเร9:อุงฺท;<งฺหมด]
เอติ�ติาวติา “สพ�พปฐเมฺ ยมฺกวค�เค จัMท�ทส วติ�ถHน้�,  
อป�ปมฺาทวค�เค น้ว, จั�ติ�ติวค�เค น้ว, ปMป�ผวค�เค ท�วาทส๑, พาลีวค�เค ปณ์�ณ์รส๒, ปณ์�ฑ�ติวค�เค เอกาทส,
อรหน้�ติวค�เค ทส, สหส�สวค�เค จัMท�ทส, ปาปวค�เค ท�วาทส, ทณ์�ฑวค�เค เอกาทส, ชราวค�เค น้ว,
อติ�ติวค�เค ทส, โลีกวค�เค เอกาทส, พMท�ธวค�เค น้ว, สMข้วค�เค อฏฺ�ฐ, ปWยวค�เค น้ว,
โกธวค�เค อฏฺ�ฐ, มฺลีวค�เค ท�วาทส, ธมฺ�มฺฏฺ�ฐวค�เค ทส, มฺค�ควค�เค ทส, ปก�ณ์�ณ์กวค�เค น้ว,
น้�รยวค�เค น้ว, น้าควค�เค อฏฺ�ฐ, ติณ์�หาวค�เค ท�วาทส, ภ�ก�ข้Mวค�เค ท�วาทส, พ�ราห�มฺณ์วค�เค เอกHน้จัติ�ติาลี�ส 
-อ�ติ� เอเกน้Hน้าน้� ติ�ณ์� วติ�ถMสติาน้�๓ ปกาเสติ�วา น้าติ�สง�เข้ปน้าติ�ว�ติ�ถารวเสน้ อMปรจั�ติา ท�วาสติ�ติติ� ภาณ์วารป�ปมฺาณ์า 
ธมฺ�มฺปทส�ส อฏฺ�ฐกถา น้�ฏฺ�ฐ�ติา๔.

๑ ส�. ยM. เอกาทส.
๒ ส�. ยM. จัMท�ทส. เติสM โปติ�ถเกสM ปน้ วติ�ถHน้� กเมฺน้ ท�วาทเสว เจัว ปณ์�ณ์รเสว จั โหน้�ติ�.
๓ อ�มฺาน้� สกลี�ยมฺาน้าน้� เอกาธ�กาน้� ติ�ณ์� สติาน้� โหน้�ติ�.
๔ พMท�ธวค�เค น้ว -อ�ติ� ปก�ข้�ปWติ�วา กเติ,  อ�มฺาน้� สกลี�ยมฺาน้าน้� ท�วาธ�กาน้� ติ�ณ์� วติถMสติ�าน้� โหน้�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๖ • [คำอMท�ศัข้องผH#เร�ยบเร�ยง]  • [คำอMท�ศัข้องผH#เร�ยบเร�ยง]

[คฺำอุ�ท�ศขอุงฺผู้�Bเร.ยบเร.ยงฺ]
ปติ�ติL ธมฺ�มฺปทL เยน้ ธมฺ�มฺราเชน้น้Mติ�ติรL,
คาถา ธมฺ�มฺปเท เติน้ ภาส�ติา ยา มฺเหส�น้า
สเติว�สา จัติMส�สติา จัติMส�สจั�จัว�ภาว�น้า
สติติ�ติยมฺ�ห� วติ�ถHน้L เอเกน้Hเน้ สมฺMฏฺ�ฐ�ติา,
ว�หาเร อธ�ราเชน้ การ�ติมฺ�ห� กติญฺ�ญฺMน้า
ปาสาเท ส�ร�กHฏิส�ส รญฺ�โญ่ ว�หรติา มฺยา
อติ�ถพ�ยญฺ�ชน้สมฺ�ปน้�น้L อติ�ถาย จั ห�ติาย จั
โลีกส�ส โลีกน้าถส�ส สท�ธมฺ�มฺฏฺ�ฐ�ติ�กามฺติา
ติาสL อฏฺ�ฐกถL เอติL กโรน้�เติน้ สMน้�มฺ�มฺลีL
ท�วาสติ�ติติ�ป�ปมฺาณ์าย ภาณ์วาเรห� ปาลี�ยา
ยL ปติ�ติL กMสลีL,  เติน้ กMสลีา สพ�พปาณ์�น้L
สพ�เพ อ�ช�ฌน้�ติM สง�กป�ปา ผลีน้�ติา มฺธMรL ผลีL -อ�ติ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้#า ๑๖๗ • [พรรณ์น้าคMณ์สมฺบ�ติ�ผH#เร�ยบเร�ยงค�มฺภ�ร�น้�T]  • [พรรณ์น้าคMณ์สมฺบ�ติ�ผH#เร�ยบเร�ยงค�มฺภ�ร�น้�T]

[พฺรรณฺนาคฺ�ณฺสูมบ;ต�ผู้�Bเร.ยบเร.ยงฺคฺ;มภ.รDน.<]
ปรมฺว�สMท�ธสท�ธาพMท�ธ�ว�ร�ยปฏิ�มฺณ์�ฑ�เติน้ ส�ลีาจัารช�ชวมฺท�ทวาท�คMณ์สมฺMทยสมฺMท�เติน้สกสมฺยสมฺยน้�ติรคหน้ช�โฌคาหน้สมฺติ�เถน้ 
ปญฺ�ญ่าเวย�ยติ�ติ�สมฺน้�น้าคเติน้ เติปWฏิกปร�ยติ�ติ�ป�ปเภเท สาฏฺ�ฐกเถ สติ�ถMสาสเน้ อป�ปฏิ�หติญฺ�ญ่าณ์ป�ปเวท�เติน้๑ มฺหาเวย�ยากรเณ์น้ 
กรณ์สมฺ�ปติ�ติ�ชน้�ติสMข้ว�น้�ค�คติมฺธMโรทารวจัน้ลีาวณ์�ณ์ยMติ�เติน้ ยMติ�ติมฺMติ�ติวาท�น้า วาท�วเรน้ มฺหากว�น้า 
ฉฬภ�ญฺ�ญ่าปฏิ�สมฺ�ภ�ทาท�ป�ปเภทคMณ์ป�ปฏิ�มฺณ์�ฑ�เติ อMติ�ติร�มฺน้Mส�สธมฺ�เมฺ อป�ปฏิ�หติพMท�ธ�น้L เถรวLสป�ปท�ปาน้L เถราน้L มฺหาว�หารวาส�น้L 
วLสาลีง�การภHเติน้ ว�ปMลีว�สMท�ธพMท�ธ�น้า พMท�ธโฆ่โส -อ�ติ� ครHห� คห�ติน้ามฺเธย�เยน้ เถเรน้ กติายL ธมฺ�มฺปทส�ส อติ�ถวณ์�ณ์น้า.

๑ ส�. มฺ. ยM. อป�ปฏิ�หติญฺ�ญ่าณ์ป�ปภาเวน้.


	๒๔. ตณฺหาวคฺควณฺณนา
	๑. กปิลมจฺฉวตฺถุ.
	[สองพี่น้องออกบวช]
	[น้องชายเมาในคันถธุระ]
	[น้องชายไม่เชื่อพี่]
	[น้องชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้ง]
	[โจรเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจของศีล]
	[เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกุลเกวัฏฏะ]
	[กปิละเกิดเป็นปลาใหญ่]
	[พระศาสดาตรัสกปิลสูตร]
	[แก้อรรถ]

	๒. สูกรโปติกาวตฺถุ.
	[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร]
	[ราคตัณหาให้โทษมาก]
	[แก้อรรถ]

	๓. วิพฺภนฺตกวตฺถุ.
	[เธอสึกออกไป ทำโจรกรรมเลี้ยงชีพ]
	[พวกมนุษย์ประหลาดใจ เพราะเห็นเขาไม่กลัว]
	[แก้อรรถ]

	๔. พนฺธนาคารวตฺถุ.
	[พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจำนึกแปลกใจ]
	[เครื่องจองจำคือกิเลสตัดได้ยากยิ่งนัก]
	[พระศาสดาทรงแสดงเครื่องจองจำ ๒ อย่าง]
	[แก้อรรถ]

	๕. เขมาวตฺถุ.
	[หนามบ่งหนาม]
	[ในร่างกายนี้ไม่มีสาระ]
	[แก้อรรถ]

	๖. อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.
	[อุคคเสนรักใคร่หญิงนักฟ้อน]
	[อุคคเสนได้นางนักฟ้อนสมประสงค์]
	[อุคคเสนแสดงศิลปะ]
	[อุคคเสนแสดงศิลปะแก่พระมหาโมคคัลลานะ]
	[แก้อรรถ]
	[อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท]
	[พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน]

	๗. จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ.
	[ภิกษุหนุ่มรักใคร่หญิงรุ่นสาว]
	[ภิกษุหนุ่มถูกนำตัวไปเฝ้าพระศาสดา]
	[พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุ่มนั้น]
	[แก้อรรถ]

	๘. มารวตฺถุ.
	[มารแปลงเป็นช้าง รัดกระหม่อมพระราหุล]
	[พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัว]
	[แก้อรรถ]

	๙. อุปกาชีวกวตฺถุ.
	[อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา]
	[พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. สกฺกเทวราชวตฺถุ.
	[ปัญหา ๔ ข้อของเทวดา]
	[เทวดาพากันไปถามปัญหาท้าวมหาราชทั้ง ๔]
	[ท้าวสักกะทรงพาพวกเทวดาไปเฝ้าพระศาสดา]
	[พระศาสดาทรงแก้ปัญหา]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. อปุตฺตกเสฏฺฐิวตฺถุ.
	[ประวัติครั้งยังมีชีวิต ของอปุตตกเศรษฐี]
	[บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี]
	[สรุปกรรมและผลแห่งกรรมของเศรษฐี]
	[โภคะย่อมฆ่าคนผู้ทรามปัญญา]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ.
	[ทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ]
	[แก้อรรถ]


	๒๕. ภิกฺขุวคฺควณฺณนา
	๑. ปญฺจภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุ ๕ รูป รักษาทวารต่างกัน]
	[พระศาสดาทรงแก้ความเข้าใจผิดของภิกษุ ๕ รูป]
	[แก้อรรถ]

	๒. หํสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ.
	[สองสหายออกบวช]
	[ภิกษุรูปหนึ่งดีดตาหงส์ด้วยก้อนกรวด]
	[ภิกษุทั้งหลายติเตียนแล้วทูลแด่พระศาสดา]
	[พระศาสดาประทานโอวาท]
	[ศีล ๕ ชื่อกุรุธรรม]
	[แคว้นกาลิงค์เกิดฝนแล้ง]
	[พระเจ้ากาลิงค์ทรงรักษากุรุธรรม ฝนจึงตก]
	[แก้อรรถ]

	๓. โกกาลิกวตฺถุ.
	[พระโกกาลิกะเกิดในนรก เพราะด่าพระอัครสาวก]
	[หงส์ ๒ ตัว พาเต่าผู้สหาย ไปถ้ำของตน]
	[เต่าหลุดจากท่อนไม้ที่คาบ ตกลงตาย]
	[การพูดมากไม่ถูกเวลา ให้โทษ]
	[แก้อรรถ]

	๔. ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ.
	[พวกภิกษุปรึกษาเรื่องปรินิพพานของพระศาสดา]
	[พระธรรมารามไม่เกี่ยวข้องด้วย]
	[พระศาสดาทรงรับสั่งให้หาตัว]
	[พระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วย]
	[แก้อรรถ]

	๕. อญฺญตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัต เพราะเห็นแก่ลาภ]
	[ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเท่านั้น]
	[แก้อรรถ]

	๖. ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[เหตุที่พราหมณ์ได้ชื่อว่าปัญจัคคทายก]
	[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณ์และภรรยา]
	[พราหมณ์เห็นพระศาสดา]
	[พราหมณ์ถวายภัตรแด่พระศาสดา]
	[พราหมณ์เลื่อมใสพระดำรัสของพระศาสดา]
	[คนผู้ไม่กำหนัดไม่ติดในนามรูปชื่อว่าภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๗. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
	[ประวัติพระโสณกุฏิกัณณะ]
	[พระโสณะทูลขอพร ๕ ประการกะพระศาสดา]
	[พวกโจรเข้าปล้นเรือนมหาอุบาสิกา]
	[ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม]
	[พวกโจรเลื่อมใส ขอบวชกะพระโสณะ]
	[แก้อรรถ]

	๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุควรพยายามให้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์]
	[แก้อรรถ]

	๙. สนฺตกายตฺเถรวตฺถุ.
	[พระเถระเคยเกิดเป็นราชสีห์]
	[ภิกษุควรเป็นผู้สงบ]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ
	[คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา]
	[ภิกษุมีอุบายสอนตนเอง ย่อมระงับความกระสัน]
	[ภิกษุควรเป็นผู้เตือนตน]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ.
	[ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระตถาคต]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. สุมนสามเณรวตฺถุ.
	[บุรพกรรมของพระอนุรุทธ]
	[ประวัติพระอนุรุทธะ]
	[พระเถระระลึกถึงสหายเก่า]
	[ไม่รับวัตถุ กลับได้สามเณร]
	[พระเถระปรารภความเพียรเสมอ]
	[สามเณรต่อสู้กับพญานาค]
	[สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ]
	[พญานาคแพ้สามเณร]
	[พญานาคพูดเท็จ แต่สามเณรไม่พูดเท็จ]
	[พญานาคของขมาสามเณร]
	[พวกภิกษุล้อเลียนสามเณร]
	[พระศาสดาทรงทำคุณของสามเณรให้ปรากฏ]
	[สมบัติย่อมสำเร็จแก่เด็กๆ ได้]
	[แก้อรรถ]


	๒๖. พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
	๑. ปสาทพหุลพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ์]
	[ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ยินดีต่อวาทะนั้น]
	[แก้อรรถ]

	๒. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
	[พระสารีบุตรทูลถามปัญหาเพื่อพวกภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๓. มารวตฺถุ.
	[มารปลอมตัวทูลถามเรื่องฝั่ง]
	[แก้อรรถ]

	๔. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พราหมณ์ทูลถามเรื่องพราหมณ์กะพระศาสดา]
	[แก้อรรถ]

	๕. อานนฺทตฺเถรวตฺถุ.
	[รัศมีของวัตถุ ๕ อย่าง ต่างกัน]
	[แก้อรรถ]

	๖. อญฺญตรปพฺพชิตวตฺถุ.
	[พราหมณ์บวชนอกพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
	[พระเถระถูกพราหมณ์ตี]
	[พราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๘. มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ.
	[พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม ๘]
	[คนที่ควรเรียกว่าพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๙. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
	[พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผู้อาจารย์]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. ชฏิลพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[ชฏิลต้องการให้ตรัสเรียกตนว่าพราหมณ์]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พราหมณ์ลวงเอาสิ่งของๆ ชาวเมือง]
	[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]
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