
                                              คํานํา    
           กองตํารามหามกุฎ ฯ  มีหนาที่รับผิดชอบ  และดําเนินการ  เกี่ยวกับ  
ตําราเรียนและแบบประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนา  ทั้งฝายธรรม 
และบาลี  เมือ่มีเจาหนาท่ีกองตําราหรือทานผูอ่ืนใด  ไดรวบรวมหรือ 
เรียบเรียงแตงตําราเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา  และมอบลิขสิทธิ์ 
ใหมหามกุฎ ฯ  ทางเจาหนาท่ีกองตําราไดตรวจพิจารณา  เมื่อเห็นวา 
จะเปนประโยชนแกนักเรยีน  นักศึกษา  และพุทธศาสนิกชนผูสนใจ 
ก็ดําเนินการพิมพเปนหนังสือตําราเรียน หรือแบบประกอบตามแตกรณี 
           ทานเจาคุณพระอมรมุนี  ( ศิลา  สิทฺธิธมฺโม  ป.ธ. ๙ )  วัดนรนาถ- 
สุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร  ไดรวบรวมเรียบเรียงและแปล 
ธัมมปทัฏฐกถา  โดยวิธียกศัพทแปล  เฉพาะที่ยากเปนขอดเปนปม  ที ่
นักหนังสือเรียกวา  " แกง "   วา  " ที่เลน "  หนังสือ  ดังนั้นจึงต้ังชื่อวา 
" คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล "  และไดจัดทําไวครบท้ัง ๘ ภาค 
เปนสํานวนแปลท่ีแปลกกวาสํานวนแปลของโบราณาจารย  เหมาะแก 
นักเรียนในยคุนี้  และมอบลิขสิทธิ์ใหแกมหามกุฎราชวิทยาลัย  เพ่ือพิมพ 
เปนตําราสําหรับกุลบุตรศึกษาเลาเรียนสืบตอไป  กองตํารามหามกุฎ ฯ 
ขอขอบพระคุณทานเจาคุณพระอมรมุนี  ( ศิลา  สทิฺธิธมฺโม  ป.ธ. ๙ ) 
ไว ณ  โอกาสน้ี  เปนอยางยิ่ง. 
                                                        กองตํารา 
มหากุฎราชวิทยาลัย 
๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๘ 
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                                 คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา   
                                   ยกศัพทแปล  ภาค ๕    
           ๑.  ๓/๑๔  ต้ังแต  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  เปนตนไป. 
           ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ ท.  กถ ยังถอยคําวา  อโห  โอ  กมฺม  อ.  กรรม 
จูเฬกสาฏกสฺส  ของพราหมณชื่อวา  จูเฬกสาฎก  อจฺฉริย  เปนกรรม 
นาอัศจรรย  ( โหติ )  ยอมเปน  ( โส  จูเฬกสาฏโก )  อ.  พราหมณชื่อวา 
จูเฬกสาฎกน้ัน  ลภิ  ไดแลว  สพฺพจตุกฺก  ซึ่งหมวดส่ีแหงวัตถุทั้งปวง 
มุหุตฺตเอว  ครูเดียวน่ันเทียว  วิปาดก  อ.  ผล  กลฺยาณกมฺเมน  อันกรรม 
อันงาม  กเตน  อันพราหมณกระทําแลว  เขตฺตฏาเน  ในท่ีอันเปน 
เนื้อนา  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  ทินิโน  ใหแลว  อชฺชเอว  ในวันนี ้
นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมฺมสภาย 
ในธรรมสภา ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว 
ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ 
ท.  สนฺนิสินนฺา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  น ุ
อะไรหนอ  อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  ( วจเน ) 
ครั้นเมื่อคําวา  ( มย )  อ. ขาพระองค ท.  ( สนฺนิสนิฺนา )  เปนผูนั่ง  
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ประชุมกันแลว  อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  ( อมฺห )  ยอมมี 
( เอตรหิ  )  ในกาลยัดนี้  อิติ  ดังนี้  ( เตหิ  ภิกฺขูหิ )  อันภิกษุ  ท.    
เหลาน้ัน  วุติเต  กราบทูลแลว  วติวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ 
ท.  สเจ  ถาวา  อย  เอกสาฏโก  อ.  พราหมณชื่อวาเอกสาฎกน้ี  อสกฺขิสฺส  
จักไดอาจแลว  ทาตุ  เพ่ืออันถวาย  มยหฺ  แกเรา  ปฐมยาเม  ในยาม 
ที่หน่ึงไซร  อลภิสิส  จักไดไดแลว  สพฺพโสฬสก  ซึ่งหมวดสิบหกแหง 
วัตถุทั้งปวง  สเจ  ถาวา  ( อย เอกสาฏโก )  อ.  พราหมณชื่อวา 
เอกสาฎกน้ี  อสกฺขิสฺส  จักไดอาจแลว  ทาตุ  เพ่ืออันถวาย  ( มยหฺ ) 
แกเรา  มชฺฌมิยาเม  ในยามอันมีในทามกลางไซร  อลภิสฺส  จักไดไดแลว 
สพฺพฏก  ซึง่หมวดแปดแหงวัตถุทั้งปวง  ปน   แตวา  เอโส  เอก- 
สาฏโก  อ.  พราหมณชื่อวาเอกสาฎกน้ี  ลภิ  ไดแลว  สพฺพจตุกฺก  ซึ่ง 
หมวดส่ีแหงวัตถุทั้งปวง  ( ตสฺส  สาฏกสฺส  อตฺตนา )  ทินฺนตฺตา  เพราะ 
ความท่ีแหงผาสาฎกน้ัน  เปนผาอันตนถวายแลว  พลวปจฺจูเส  ในกาล 
เปนที่กําจัดเฉพาะซึ่งมืดอันมีกําลัง  หิ  จริงอยู  กลฺยาณกมฺม  อ.  กรรม 
อันงาม  กโรนฺเตน  ปุคฺคเลน  อันบุคคลผูเมื่อกระทํา  อุปฺปนฺนจิตฺต 
อหาเปตฺวา  ไมยังจิตอันเกิดข้ึนแลวใหเสื่อมแลว  กาตพฺพ  พึงกระทํา 
ตขณเอว  ในขณะน้ันนั่นเทียว  หิ  ดวยวา  กุสล  อ. กุศล  กต  อัน 
บุคคลกระทําแลว  ทนฺธ  ชา  ททมาน  เมื่อจะให  สมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติ 
ททาติ  ยอมให  ทนฺธเอว  ชานั่นเทียว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  กลฺยาณ- 
กมฺม  อ. กรรมอันงาม  ( ปุคฺคเลน )  อันบุคคล  กาตพฺพ  พึงกระทํา 
จิตฺตุปฺปาทสมนนฺตารเอว  ในลําดับแหงความเกิดข้ึนแหงจิตน่ันเทียว  
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อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ 
ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึง่พระคาถา  อิม 
นี้วา     
                   ( ปุคฺคโล )  อ. บุคคล  อภิตฺถเรถ  พึงขวนขวาย 
              กลยฺาเณ  กมฺเม  ในกรรมอันงาม  นิวารเย  พึงหาม 
              จิตฺต  ซึ่งจิต  ปาปา  จากความช่ัว  ห ิ เพราะวา 
              ( ปุคฺคลสฺส )  เมือ่บุคคล  กรโต  กระทําอยู  ปุ ฺ 
              ซึ่งบุญ  ทนฺธ  ชา  มโน  อ.  ใจ  รมติ  ยอมยินดี 
              ปาปสฺมึ  ในความชั่ว  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           อตฺโถ  อ.  อรรถวา  กเรยฺย  พึงกระทํา  ตุริตตุริต  ดวน ๆ 
คือวา  สีฆสีฆ  เร็ว ๆ  อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา 
( ปทสฺส ) แหงบทวา  อภิตฺถเรถ  อิติ  ดังน้ี ฯ  หิ  จริงอยู  ( กุสล ) 
อ. กุศล  จิตฺเต  ครั้นเมื่อจิตวา  อห  อ. เรา  กริสฺสามิ  จักกระทํา 
สลากภตฺตทานาทีสุ  กุสเลสุ  ในกุศล  ท. มีการถวายซ่ึงภัตรตามสลาก 
เปนตนหนา  กุสล  ซึ่งกุศล  กิ ฺจิเอว  บางอยางนั่นเทียว  อิติ  ดงัน้ี 
อุปฺปนฺเน  เกิดข้ึนแลว  อ ฺเ  ชนา  อ. ชน  ท. เหลาอ่ืน  น  ลภนฺติ 
จะไมได  โอกาส  ซึ่งโอกาส  ยถา  โดยประการใด  คิหินา  อันคฤหัสถ 
กาตพฺพ  พึงกระทํา  ตุริตตุริตเอว  ดวน ๆ  นั่นเทียว  ( จินฺตเนน ) 
ดวยอันคิดวา  อห  อ. เรา  ( กริสฺสามิ )  จักกระทํา  ปุเร  ในกอน 
อห  อ. เรา  ( กริสฺสามิ )  จักกระทํา  ปุเร  ในกอน  อิติ  ดังนี้  เอว  
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โดยประการนั้น ฯ  วา  อีกอยางหนึ่ง  ( กุสล )  อ.  กุศล  ปพฺพชเิตน   
อันบรรพชิต  กโรนฺเตน  ผูเมื่อกระทํา  อุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  วตฺตานิ 
ซึ่งวัตร  ท. มวัีตรเพื่ออุปชฌายเปนตน  อทตฺวา  ไมใหแลว  โอกาส  
ซึ่งโอกาส  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  แกภิกษุรูปอ่ืน  กาตพฺพ  พึงกระทํา 
ตุริตตุริตเอว  ดวน ๆ  นั่นเทียว  ( จินฺตเนน )  ดวยอันคิดวา  อห 
อ. เรา  ( กรสิฺสามิ )  จักกระทํา  ปุเร  ในกอนอห  อ. เรา  ( กรสิฺสามิ ) 
จักกระทํา  ปุเร  ในกอน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  ปน  ก็  ( ปุคฺคโล )  อ. บุคคล  นิวารเย 
พึงหาม  จิตฺต  ซึ่งจิต  กายทุจฺจริตาทิโต  ปาปกมฺมโต  วา  จากกรรม 
อันลามก  มกีารประพฤติชั่วดวยกายเปนตนหรือ  อกุสลจิตฺตุปฺปาทโต 
วา  หรือวาจากความเกิดข้ึนแหงจิตอันเปนอกุศล  สพฺพฏาเน    ในที ่
ทั้งปวง  ( อิติ  )  ดังน้ี  ( ปททฺวยสฺส )  แหงหมวดสองแหงบทวา  ปาปา 
จิตฺต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ปน  ก ็ โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด 
( จินฺเตนฺโต )  คิดอยู  เอว  อยางนี้วา  อห  อ. เรา  ทสฺสามิ  จักให 
กริสฺสามิ  จักกระทํา  ( ผล )  อ. ผล  สมฺปชฺชิสฺสติ  จักถึงพรอม  เม 
แกเรา  นุ  โข  หรือหนอแล  ( อุทาหุ )  หรือวา  ( ผล )  อ. ผล  โน 
( สมฺปชฺชิสฺสติ )  จักไมถึงพรอม  ( เม )  แกเรา  อิติ  ดังน้ี  กโรติ 
ชื่อวายอมกระทํา  ปุ ฺ  ซึ่งบุญ  ทนฺธ  ชา  จิกฺชลมคฺเคน  คจฺฉนฺโต 
ปุคฺคโล  วิย  ราวกะ  อ. บคุคล  เดินไปอยู  ตามหนทางอันลื่น  ปาป 
อ.  ความชั่ว  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  ลภติ  ยอมได  โอกาส  
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ซึ่งโอกาส  เอกสาฏกสฺส  มจฺเฉรสหสฺส  ( โอกาส  ลภนฺต )  วิย  ราวกะ 
อ.  พันแหงความตระหน่ี  ของพราหมณชื่อวาเอกสาฎก  ไดอยูซึ่งโอกาส 
อถ  ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น  ( สนฺเต )  มีอยู  มโน  อ. ใจ  อสฺส  
ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  รมติ  ยอมยนิดี  ปาปสฺมิ  ในความชั่ว  หิ   
เพราะวา  จิตฺต  อ.  จิต  รมติ  ยอมยินดี  กุสลกมฺเม  ในกรรมอันเปน 
กุศล  กุสลกมฺมกรณกาเลเอว  ในกาลอันเปนที่กระทําซ่ึงกรรมอันเปน 
กุศลน่ันเทียว  มุจฺจิตฺวา  พนแลว  ตโต  กุสลกมฺมกรณกาลโต  จากกาล 
อันเปนที่กระทําซ่ึงกรรมอันเปนกุศลน้ัน  ปาปนินนฺเอว  เปนจิตนอม 
ไปแลวในความชั่วน่ันเทียว  โหติ  ยอมเปน  หิติ  ดังน้ี  ( ปททวฺยสฺส ) 
แหงหมวดสองแหงบทวา  ทนฺธ  หิ  กรโต  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                        เรื่องอนาถปณฑิกเศรษฐี   
         ๒.  ๑๒/๑๕  ต้ังแต  อนาถปณฺฑิโก  จินฺเตสิ  อย  เทวตา  
เปนตนไป. 
           อนาถปณฺฑิโก  อ. เศรษฐีชื่อวาอนาถปณฑิก  จินฺเตสิ  คิดแลววา 
อย  เทวตา  อ. เทวดานี้  ทณฺฑกมฺม  เม  กต  อิติ  วทติ  จ  ยอม 
กลาววา  อ.  ทัณฑกรรม  อันขาพเจา  กระทําแลว  ดังน้ีดวย  อตฺตโน 
โทส  ปฏิชานาติ  จ  ยอมปฏิญญา  ซึ่งโทษ  ของตนดวย  อห  อ.  เรา 
ทสฺเสสฺสามิ  จักแสดง  น  เทวต  ซึ่งเทวดาน้ัน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  แด 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  อิติ  ดังนี้ ฯ  โส  เสฏ ี  อ. เศรษฐีนั้น  เนตฺวา 
นําไปแลว  ต  เทวต  ซึ่งเทวดานั้น  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระ 
ศาสดา  อาโรเจสิ  กราบทูลแลว  ตาย  เทวตาย  กตกมฺม  ซึ่งกรรม 
อันเทวดาน้ันกระทําแลว  สพฺพ  ทั้งปวง ฯ  เทวตา  อ.  เทวดา 
นิปติตฺวา  หมอบลงแลว  ปาเทสุ  ใกลพระบาท  ท.  สตฺถ ุ ของพระ- 
ศาสดา  สิรสา  ดวยศีรษะ  ( วตฺวา )  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  วจน  อ. คํา  ปาปก  อันลามก  ย  ใด  มยา  อัน 
ขาพระองค  อชานิติวา  ไมทราบแลว  คุเณ  ซึ่งพระคุณ ท. ตุมฺหาก 
ของพระองค  ท.  วุตฺต  กลาวแลว  ( อตฺตโน )  อนฺธพาลตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูทั้งบอกทั้งเขลา  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท. ขมถ 
ขอจงทรงอด  ต  วจน  ซึ่งคําน้ัน  เม  แกขาพระองคเถิด  อิติ  ดังน้ี  
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สตฺถาร  ยังพระศาสดา  ขมาเปตฺวา  ใหทรงอดโทษแลว  มหาเสฏฐึ   
ยังมหาเศรษฐี  ขมาเปสิ  ใหอดโทษแลว ฯ  
           สตฺถา อ.  พระศาสดา  โอวทนฺโต  เมื่อจะทรงโอวาท  เสฏ ึ  จ- 
เอว  ซึ่งเศรษฐีดวยน่ันเทียว  เทวต  จ  ซึ่งเทวดาดวย  กลฺยาณ- 
ปาปกาน  กมฺมาน  วิปากวเสนเอว  ดวยอํานาจแหงผล  ของกรรม 
ท.  ทั้งงามท้ังลามกน่ันเทียว  วตฺวา  ตรัสแลววา  คหปติ  ดูกอนคฤหบดี 
ปาปปุคฺคโลป  แม  อ.  บคุคลผูลามก  อิธ  โลเก  ในโลกน้ี  ปสสฺติ 
ยอมเห็น  ภทฺรานิ  กมฺมานิ ซึ่งกรรม  ท. อันเจริญ  ปาป  กมฺม 
อ.  กรรมอันลามก  น  ปจฺจติ  ยอมไมเผล็ดผล  ยาว  เพียงใด  ตาว 
เพียงนั้น  ปน  แตวา  ยทา  ในกาลใด  ปาป  กมฺม  อ. กรรมอันลามก 
อสฺส  ปาปปุคฺคลสฺส  ของบุคคลผูลามกน้ัน  ปจฺจติ  ยอมเผล็ดผล  ตทา 
ในกาลน้ัน  ( โส  ปาปปุคฺคโล )  อ. บคุคลผูลามกนั้น  ปสฺสติ  ยอมเห็น 
ปาปเอว  กมฺม  ซึ่งกรรมอันลามกน่ันเทียว  ภทฺรปุคฺคโลป  แม  อ.  บุคคล 
ผูเจริญ  ปสสฺติ  ยอมเห็น  ปาปานิ  กมฺมานิ  ซึ่งกรรม  ท. อันลามก 
ภทฺร  กมฺม  อ. กรรมอันเจริญ  น  ปจฺจติ  ยอมไมเผล็ดผล  ยาว 
เพียงใด  ตาว  เพียงนั้น  ปน  แตวา  ยทา  ในกาลใด  ภทฺร  กมฺม 
อ. กรรมอันเจริญ อสฺส  ภทฺรปุคฺคลสฺส  ของบุคคลผูเจริญน้ัน  ปจฺจติ 
ยอมเผล็ดผล  ตทา  ในกาลน้ัน  ( โส  ภทฺรปุคฺคโล )  อ. บุคคลผูเจริญ 
นั้น  ปสฺสติ  ยอมเห็น  ภทฺรเอว  กมฺม  ซึ่งกรรมอันเจริญน่ันเทียว  อิติ 
ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ 
แสดงซ่ึงธรรม  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา  
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เหลาน้ีวา   
                   ปาป  กมมฺ  อ. กรรมอันลามก  น  ปจฺจติ 
              ยอมไมเผล็ดผล  ยาว  เพียงใด  ปาโปป  ปุคฺคโล  
              อ.  บุคคลผูแมลามก  ปสฺสติ  ยอมเห็น  ภทฺร  กมฺม 
              ซึ่งกรรมอันเจรญิ  ( ตาว )  เพียงน้ัน  จ  แตวา  ยทา 
              ในกาลใด  ปาป  กมฺม  อ. กรรมอันลามก  ปจฺจติ 
              ยอมเผล็ดผล  อถ  ในกาลนั้น  ( ปาโป  ปุคฺคโล ) 
              อ.  บุคคลผูลามก  ปสฺสติ  ยอมเห็น  ปาปานิ  กมมฺานิ 
              ซึ่งกรรม  ท.  อนัลามก  ภทรฺ  กมฺม  อ. กรรม 
              อันเจริญ  น  ปจฺจติ  ยอมไมเผล็ดผล  ยาว  เพียงใด 
              ภทโฺรป  ปุคฺคโล  อ. บุคคลผูแมเจริญ  ปสฺสติ 
              ยอมเห็น  ปาป  กมฺม  ซึ่งกรรมอันลามก  ( ตาว ) 
              เพียงนั้น  จ  แตวา  ยทา  ในกาลใด  ภทฺร  กมฺม 
              อ.  กรรมอันเจรญิ  ปจฺจติ  ยอมเผล็ดผล อถ 
              ในกาลน้ัน  ( ภทฺโร  ปุคฺคโล )  อ.  บุคคลผูเจริญ 
              ปสฺสติ  ยอมเหน็  ภทฺราน ิ กมฺมานิ  ซึ่งกรรม 
              ท.  อันเจริญ  อติิ  ดังน้ี ฯ 
           ยุตฺตปุคฺคโล  อ. บคุคลผูประกอบแลว  ปาปกมฺเมน  ดวยกรรม 
อันลามก  กายทุจฺจริตาทินา  มีความประพฤติชั่วดวยกายเปนตน  ปาโป 
อิติ  ชื่อวาบุคคลผูลามก  ตตฺถ  คาถาย  ในพระคาถาน้ัน ฯ  หิ  ก็  โสป  
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ปาปปุคฺคโล  อ. บุคลผูลามกแมนั้น  อนุภวมาโน  เม่ือเสวย  สุข 
ซึ่งความสุข  นิพฺพตฺต  อันบังเกิดแลว  ปุริมสุจริตานุภาเวน  ดวย  
อานุภาพของความประพฤติดีอันมีในกอน  ปสฺสติ  ชื่อวายอมเห็น 
ภทฺรป  กมฺม  ซึ่งกรรมแมอันเจริญ ฯ  
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  ต  ปาปกมฺม  อ. กรรมอันลามกน้ัน 
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  น  เทติ  ยอมไมให  วิปาก  ซึ่งผล 
ทิฏธมฺเม  วา  ในธรรมอันอันตนเห็นแลวหรือ  สมฺปราเย  วา  หรือวา 
ในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม  ยาว  เพียงใด  ( โส  ปาปปุคฺคโล ) 
อ. บุคคลผูลามกน้ัน  ( ปสฺสติ )  ยอมเห็น  ( ภทฺร  กมฺม )  ซึ่งกรรม 
อันเจริญ  ( ตาว )  เพียงนั้น  ปน  แตวา  ยทา  ในกาลใด  ต  ปาปกมฺม 
อ. กรรมอันลามกน้ัน  ตสฺส  ปุคฺคลสสฺ  ของบุคคลน้ัน  เทติ  ยอมให 
วิปาก  ซึ่งผล  ทฏิธมฺเม  วา  ในธรรมอันตนเห็นแลวหรือ  สมปฺราเย 
วา  หรือวาในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม  อถ  ในกาลน้ัน  โส 
ปาโป  อ. บคุคลผูลามกนั้น  อนุโภนโฺต  เมื่อเสวย  ทฏิธมฺเม  วิวิธา 
กมฺมกรณา  จ  ซึ่งกรรมกร  อันมีอยางตาง ๆ  ในธรรมอันอันตนเห็นแลว 
เบื้องหนาพรอมดวย  ปสสฺติ  ชื่อวายอมเห็น  ปาปานิเอว  กมฺมานิ 
ซึ่งกรรม  ท. อันลามกน่ันเทียว  ( อิติ )  ดังนี้  ( คาถาปาทสฺส )  แหง 
บาทแหงพระคาถาวา  ยาว  ปาป  น  ปจฺจติ  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. เนื้อความ  ทุติยคาถาย  ในพระคาถาที่สอง 
( ปณฺฑิเตน )  อันบัณฑิต  ( เวทิตพฺโพ )  พึงทราบ ฯ  ยุตฺโต  ปุคฺคโล  
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อ. บุคคลผูประกอบแลว  ภทฺรกมฺเมน  ดวยกรรมอันเจริญ  กายสุจริตา- 
ทินา  มีความประพฤติดีดวยกายเปนตน  ภทฺโร  ชือ่วาบุคคลผูเจริญ 
โสป  ภทรฺปุคฺคโล  อ. บคุคลผูเจริญแมนั้น  อนุภวมาโน  เม่ือเสวย  
ทุกฺข  ซึ่งทุกข  นิพฺพตฺต  อันบังเกิดแลว  ปุริมทุจฺจรติานุภาเวน  ดวย 
อานุภาพของความประพฤติชั่วอันมีในกอน  ปสฺสติ  ชื่อวายอมเห็น   
ปาป  กมฺม  ซึ่งกรรมอันลามก ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  ต  ภทฺรกมฺม  อ. กรรมอันเจริญน้ัน 
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  น  เทติ  ยอมไมให  วิปาก  ซึ่งผล 
ทิฏธมฺเม  วา  ในธรรมอันอันตนเห็นแลวหรือ  สมฺปราเย  วา  หรือวาใน 
ภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม  ยาว  เพียงใด  ( โส  ภทฺรปุคฺคโล ) 
อ. บุคคลผูเจริญน้ัน  ( ปสสฺติ )  ยอมเหน็  ( ภทฺร  กมฺม )  ซึ่งกรรม 
อันเจริญ  ( ตาว )  เพียงนั้น  ปน  แตวา  ยทา  ในกาลใด  ต  ภทฺรกมฺม 
อ.  กรรมอันเจริญน้ัน  เทติ  ยอมให  วิปาก  ซึ่งผล  อถ  ในกาลนั้น 
โส  ภทโฺร  อ. บุคคลผูเจริญน้ัน  อนุภวมาโน เมื่อเสวย  ทิฏธมฺเม 
ลาภสกฺการาทิสุข  จ  ซึ่งความสุขอันบังเกิดแลวจากอามิสมีลาภและ 
สักการะเปนตน  ในธรรมอันอันตนเห็นแลวดวย  สมฺปราเย  ทพฺิพสมฺปตฺติ- 
สุข  จ  ซึ่งความสุขอันบังเกิดแลวจากสมบัติอันเปนทิพย  ในภพเปนที่ไปใน 
เบื้องหนาพรอมดวย  ปสสฺติ  ชื่อวายอมเห็น  ภทฺรานิเอว  กมฺมานิ 
ซึ่งกรรม  ท. อันเจริญน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  ยาว  ภทฺร  น  ปจฺจติ  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ  
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                                 เรื่องภิกษุไมถนอมบริขาร    
           ๓.  ๑๔/๑๒  ต้ังแต  โส  ภิกฺขูหิ  นนุ  อาวุโส  ปริกฺขาโร  เปนตนไป. 
           โส  ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุนั้น  (วจเน )  ครั้นเมื่อคําวา  อาวุโส 
แนะผูมีอายุ  ปริกฺขาโร  นาม  ชื่อ  อ. บริขาร  ( ภิกฺขุนา )  อันภิกษุ 
ปฏิสาเมตพฺโพ  พึงเก็บงํา  นนุ  มิใชหรอื  อิติ  ดังนี้  ภิกฺขูหิ  อันภิกษุ 
ท.  วุตฺเต  กลาวแลว  วตฺวา  กลาวแลววา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  มยา 
กต  กมฺม  อ. กรรม  อันอันผมกระทําแลว  เอต  นัน่  อปฺปก  เปน 
กรรมมีประมาณนอย  ( โหติ )  ยอมเปน  จิตฺต  อ. จิต  เอตสฺส 
ปริกฺขารสฺส  ของบริขารนั่น  น  อตฺถ ิ ยอมไมมี  จิตฺต  อ. ความวิจิตร 
( เอตสฺส  ปริกฺขารสฺส )  ของบริขารน่ัน  นตฺถ ิยอมไมมี  อิติ  ดังนี้ 
กโรติ  ยอมกระทํา  ตถาเอว  เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว  ปุน  อีก ฯ 
ภิกฺขู อ. ภิกษุ  ท. อาโรเจสุ  กราบทูลแลว  กริิย  ซึง่กิริยา  ตสฺส 
ภิกฺขุโน  แหงภิกษุนั้น  สตฺถุ  แดพระศาสดา ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา 
ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหรองเรียกมาแลว  ต  ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุนั้น 
ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  กริ  ไดยินวา  ตฺว  อ. เธอ 
กโรสิ  ยอมกระทํา  เอว  อยางนี้  สจฺจ  จริงหรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ  โส 
ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนั้น  สตฺถารา  ปุจฺฉิโตป  ผูแมอันพระศาสดาตรัสถามแลว 
อวม ฺนฺโต  อาห  กราบทูลดูหม่ินอยูแลว  ตถาเอว เหมือนอยางนั้น 
นั่นเทียววา  ภควา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เอต  ปพฺพ  อ. ขอน่ัน 
กึ  เปนอะไร  ( โหติ )  ยอมเปน  อปฺปก  กมฺม  อ. กรรมอันมีประ-  
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มาณนอย  มยา  อันขาพระองค  กต  กระทําแลว  จิตฺต  อ. จิต  อสฺส   
ปริกฺขารสฺส  ของบริขารนั้น  น  อตฺถ ิ ยอมไมมี  จิตฺต  อ. ความวิจิตร 
( ตสฺส  ปริกขฺารสฺส ) ของบริขารน้ัน  นตฺถิ  ยอมไมมี  อิติ  ดังน้ี ฯ  
อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขูหิ 
เอว  กาตุ  อ.  อันภิกษุ  ท. กระทํา  อยางนี้  น  วฏฏติ  ยอมไมควร 
ปาปกมฺม  นาม  ชื่อ  อ. กรรมอันลามก  ( เกนจิ )  อันใคร ๆ  น 
อวม ฺ ิตพฺพ  ไมพึงดูหม่ินวา  อปฺปก  นอย  อิติ  ดังนี้  หิ  เหมอืน 
อยางวา  วิวฏมุขภาชน  อ. ภาชนะอันมีปากอันเปดแลว  ปต  อัน 
บุคคลต้ังไวแลว  อชฺโฌกาเส  ที่กลางแจง  เทเว  ครั้นเมื่อฝน  วสฺสนฺเต 
ตกอยู  น  ปรูติ  ยอมไมเต็ม  เอกพินฺทุนา  ดวยหยาดแหงนํ้าหยาดหนึ่ง 
กิ ฺจาป  แมก็จริง  ปน  ถงึอยางนั้น  ( เทเว )  ครั้นเมื่อฝน   วสฺสนฺเต 
ตกอยู ปุนปฺปุน  บอย ๆ  ปูรติเอว  ยอมเต็มนั่นเทียว  ( ยถา ) ฉันใด 
ปุคฺคโล  อ. บุคคล  กโรนฺโต  ผูกระทําอยู  ปาปกมฺม  ซึ่งกรรมอันลามก 
อนุปุพฺเพน  มหนฺต  ปาปราสึ  กโรติเอว  ยอมกระทํา  ซึ่งกองแหง 
กรรมอันลามก  กองใหญ  โดยลําดับนั่นเทียว  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว 
อิติ  ดังนี้  น  ภิกฺขุ  กะภิกษุนั้น  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ 
ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
                   ( ปุคฺคโล )  อ. บุคคล  มา  อวม ฺเถ  อยา 
              พึงดูหมิ่น  ปาปสฺส  ซึ่งกรรมอันลามกวา  มตฺต 
              ปาปกมฺม  อ. กรรมอันลามก  อันมีประมาณนอย  
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              น  อาคมิสฺสติ  จักไมมาถึง  ( อิติ  )  ดังน้ี  อุทกมฺุโภป   
              แม  อ.  หมอแหงนํ้า  ปูรติ  ยอมเต็ม  อุทพินฺทุนิปาเตน  
              ดวยอันตกลงแหงหยาดแหงนํ้า  ( ยถา )  ฉันใด 
              พาโล  อ. คนเขลา  อาจิน  สั่งสมอยู  ( ปาปกมฺม ) 
              ซึ่งกรรมอันลามก  โถก  หนอยหน่ึง  โถกป  แมหนอย 
              หน่ึง  ปูรติ  ยอมเต็ม  ปาปสฺส  ดวยกรรมอนัลามก 
              ( เอว )  ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  น  อวชาเนยฺย  ไมควรดูหม่ิน  ( อิติ ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  ( ปทสฺส )  แหงบทวา 
มาวม ฺเถ  อิติ  ดังนี้ ฯ  ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ปาป  ซึ่งกรรม 
อันลามก  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  ปาปสฺส  อิติ  ดังน้ี ฯ 
อตฺโถ  อ. อรรถวา  ( ปุคฺคโล )  อ.  บุคคล  น  อวชาเนยฺย  ไมควร 
ดูหม่ิน  ปาป  ซึ่งกรรมอันลามก  เอว  อยางนี้วา  ปาป  กมฺม  อ. กรรม 
อันลามก  อปฺปมตฺตก  อันมีประมาณนอย  เม  อันเรา  กต  กระทําแลว 
เอต  ปาปกมฺม  อ.  กรรมอันลามกน่ัน  วิปจฺจิสฺสติ  จักเผล็ดผล  กทา 
ในกาลไร  อิติ  ดังนี้  อิติ  ดังนี้  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา  น  มตฺต  อาคมิสฺสติ  อิติ  ดงัน้ี ฯ  อตฺโถ  อ. อรรถวา 
กุลาลภาชน  อ. ภาชนะอันเปนวิการแหงดิน  ยงฺกิ ฺจิ  อยางใดอยาง 
หน่ึง  มุข  วิวริตฺวา  ปต  อันบุคคลเปดแลว  ซึ่งปาก  ต้ังไวแลว 
เทเว  ครั้นเมื่อฝน  วสฺสนฺเต  ตกอยู  ปรูติ  ยอมเต็ม  นิปาเตน  ดวย  
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อันตกลง  อุทกพินฺทุโน  แหงหยาดแหงน้ํา  เอเกกสฺสอป  แมหยาด 
หน่ึงหยาดหนึ่ง  ยถา  ฉันใด  พาลปุคฺคโล  อ. บุคคลผูเขลา  อาจินนฺโต  
สั่งสมอยู  คือวา  วฑฺเฒนฺโต  พอกพูนอยู  ปาป  กมมฺ  ซึ่งกรรมอันลามก 
โถก  หนอยหน่ึง  โถกป  แมหนอยหน่ึง  ปาปสฺส  กมฺมสฺส  ปูรติเอว   
ชื่อวายอมเต็ม  ดวยกรรมอันลามกนั่นเทียว  เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดงัน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  อุทกุมฺโภป  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                             เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ   
           ๔.  ๑๗/๑๖  ต้ังแต  ต  สุตฺวา  เสฏ ี  จินฺเตสิ  อห  เปนตนไป.  
           เสฏ ี  อ. เศรษฐี  สตฺุวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคําน้ัน  จินฺเตสิ 
คิดแลววา  อห  อ. เรา  อาคโต  เปนผูมาแลว  ( จินฺตเนน )  ดวย 
อันคิดวา  นาเม  ครั้นเมื่อชื่อ  มม  ของเราวา  ตณฺฑุลาทีนิ  วตฺถนูิ 
อ. วัตถุ  ท. มขีาวสารเปนตน  อสุเกน  นาม  เสฏ ินา  อันเศรษฐี 
ชื่อโนน  คณฺหิตฺวา  ถือเอาแลว  อจฺฉราย  ดวยน้ิวมือ  ทินฺนานิ  ใหแลว 
อิติ  ดังนี้  ( เตน  ปุริเสน )  คหิตมตฺเต  เปนชื่อสักวาอันบุรุษน้ันถือ 
เอาแลว  ( สนฺเต )  มีอยู  อห  อ. เรา  อิม  ปุริส  ยังบุรุษน้ี  มาเรสฺ- 
สามิ  จักใหตาย  อิติ  ดังนี ้ ( อมฺหิ )  ยอมเปน  ปน  ก็  อย  ปุริโส 
อ. บุรุษนี้  กตฺวา  กระทําแลว  สพฺพสงฺคาหิก  ใหเปนของมีการสงเคราะห 
ซึ่งวัตถุทั้งปวง  วทติ  ยอมกลาววา  ( ทาน )  อ. ทาน  เยหิป  ชเนหิ 
อันชน  ท.  แมเหลาใด  มนิิตฺวา  ตวงแลว  นาฬกิาทีหิ  วตฺถูหิ  ดวย 
วัตถุ  ท. มีทะนานเปนตน  ทินฺน  ใหแลว  ( ทาน )  อ.  ทาน  เยหิป 
ชเนหิ  อันชน  ท. แมเหลาใด  คเหตฺวา  ถือเอาแลว  อจฺฉราย  ดวย 
นิ้วมือ  ทินฺน  ใหแลว  มหปฺผล  อ. ผลอันใหญ  โหตุ  จงมี  ( เตส ) 
ชนาน  แกชน  ท. เหลาน้ัน  สพฺเพส  ทั้งปวง  อิติ  ดังนี้  สเจ  ถาวา 
อห  อ. เรา  เอวรูป  ปุริส  น  ขมาเปสฺสามิ  จักไมยังบุรุษผูมีรูป 
อยางนี้ใหอดโทษไซร   เทวทณฺโฑ  อ.  อาชญาของเทวดา  ปติสฺสติ  
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จักตก  มตฺถเก  บนกระหมอม  เม  ของเรา  อิติ  ดังนี้ ฯ โส  เสฏ ี 
อ. เศรษฐีนั้น  นิปชฺชิตฺวา  หมอบลงแลว  ปาทมูเล  ณ  ที่ใกลแหงเทา  
ตสฺส  อุปาสกสฺส  ของอุบาสกน้ัน  อาห  กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย   
ตฺว  อ. ทาน  ขมาหิ  ขอจงอดโทษ   เม  แกขาพเจาเถิด  อิติ  ดังนี้ 
จ  อนึ่ง  ( โอ  เสฏ ี )  อ. เศรษฐีนั้น  เตน  อุปาสเกน  ปฏุโ  ผู 
อันอุบาสกน้ันถามแลววา  อิท  การณ  อ. เหตุนี้  ก ึ อะไร  อิติ  ดงัน้ี 
อาโรเจสิ  บอกแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึ่งความเปนไปน้ัน  สพฺพ  ทั้งปวง ฯ 
สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ทิสฺวา  ทรงเห็นแลว  ต  กริยิ  ซึ่งกิริยานัน้ 
ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลว  ทานเวยฺยาวฏิก  ซึ่งบุคคลผูขวนขวายในทานวา 
อิท  การณ  อ. เหตุนี้  ก ึ อะไร  อิติ  ดงัน้ี ฯ  โส  อุปาสโก  อ. อุบาสก 
นั้น  อาโรเจสิ  กราบทูลแลว  ต  ปวตฺตึ  ซึ่งความเปนไปน้ัน  สพฺพ 
ทั้งปวง  ปฏาย  จําเดิม  อตีตทิวสโต  แตวันอันลวงไปแลว ฯ 
           อถ ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลว 
น  เสฏ ึ  ซึ่งเศรษฐีนั้นวา  เสฏ ิ  ดูกอนเศรษฐี  กิร  ไดยินวา  เอว 
อ. อยางนั้นหรือ  อิติ  ดังน้ี  ( วจเน )  ครั้นเมื่อคําวา  ภนฺเต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อาม  พระเจาขา  ( เอว )  อ. อยางนั้น  อิติ  ดังนี้ 
( เตน  เสฏ ินา )  อันเศรษฐีนั้น  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัส 
แลววา  อุปาสก  ดูกอนอุบาสก  ปุ ฺ  นาม  ชื่อ  อ. บุญ  ( เกนจิ ) 
อันใคร ๆ  น  อวม ฺ ิตพฺพ  ไมควรดูหม่ินวา  อปฺปก  นอย  อิติ 
ดังน้ี  ทาน  อ. ทาน  ( ปคฺุคเลน )  อันบุคคล  ทตฺวา  ถวายแลว 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  แกหมูแหงภิกษุ  มาทิสพุทฺธปฺปมุขสฺส  อันมีพระพุทธเจา  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาท่ี 17 

ผูเชนดับดวยเราเปนประธาน  น  อวม ฺ ิตพฺพ  ไมพึงดูหม่ินวา  อปฺปก 
นอย  อิติ  ดังนี้  หิ  ดวยวา  ปณฺฑิตปุรสิา  อ. บรุุษผูเปนบัณฑิต  ท. 
กโรนฺตา  กระทําอยู  ปุ ฺ  ซึ่งบุญ  อนกฺุกเมน  ปุ ฺเน  ปูรนฺติเอว  
ยอมเต็ม  ดวยบุญ  ตามลําดับ  นั่นเทียว  วิวฏมุขภาชน  วิย   
ราวกะ  อ. ภาชนะอันมีปากอันบุคคลเปดแลว  ( ปรูนฺต )  เต็มอยู 
อุทเกน  ดวยน้ํา  อิติ  ดังนี ้ อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ 
ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              ( ปุคฺคโล )  อ. บคุคล  มา  อวม ฺเถ  อยาพึง 
              ดูหมิ่น  ปุ ฺสฺส  ซึ่งบุญวา  มตฺต  ปุ ฺ  อ. บุญ 
              อันมีประมาณนอย  น  อาคมสิฺสติ  จักไมมาถึง 
              ( อติิ )  ดังน้ี  อทุกุมฺโภป  แม  อ. หมอแหงนํ้า 
              ปูรติ  ยอมเต็ม  อุทพินฺพุทนิปาเตน  ดวยอันตกลง 
              แหงหยาดแหงนํ้า  ( ยถา ) ฉันใด  ธีโร  อ.  ปราชญ 
              อาจิน  สั่งสมอยู  ( ปุ ฺ )  ซึง่บุญ  โถก  หนอย- 
              หน่ึง  โถกป  แมหนอยหน่ึง  ปูรติ  ยอมเตม็ 
              ปุ ฺสฺส  ดวยบญุ  ( เอว )  ฉนันั้น  อิติ ดังนี้ ฯ 
           อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  ปณฺฑิตมนุสฺโส  อ. มนุษยผูเปนบัณฑิต 
กตฺวา  กระทําแลว  ปุ ฺ  ซึ่งบุญ  มา  อวม ฺเถ  อยาพึงดูหม่ิน 
คือวา  น  อวชาเนยฺย  ไมพึงดูแคลน  ปุ ฺ  ซึ่งบุญ  เอว  อยางนี้วา 
ปุ ฺ  อ. บญุ  อปฺปมตฺตก  อันมีประมาณนอย  มยา  อันเรา  กต  
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กระทําแลว  มตฺต  ปุ ฺ  อ. บุญอันมปีระมาณนอย  น  อาคมิสฺสติ 
จักไมมาถึง  วิปากวเสน  ดวยอํานาจแหงผล  เอว  ปริตฺตก  กมมฺ  กห  
าเน  ม  ทกขิฺสฺสติ  วา  อ.  กรรมอันนิดหนอย  อยางนี้  จักเห็น 
ซึ่งเรา  ณ  ทีไ่หนหรือ  อห  ต  กมฺม  กห  าเน  ทกฺขิสฺสามิ  วา  หรือ   
วา  อ. เรา  จักเห็น  ซึ่งกรรมน้ัน  ณ ทีไ่หน  เอต  กมฺม อ. กรรมนั่น 
วิปจฺจิสฺสติ  จักเผล็ดผล กทา  ในกาลไร  อิติ  ดังน้ี  หิ  เหมือน 
อยางวา  กุลาลภชาน  อ. ภาชนะอันเปนวิการแหงดิน  วิวริตฺวา  ปต 
อันบุคคลเปดต้ังไวแลว  ปูรติ  ยอมเต็ม  อุทกพินฺทนุิปาเตน  ดวยอัน 
ตกลงแหงหยาดแหงน้ํา  นิรนฺตร  มีระหวางออกแลว  ยถา ฉันใด 
ธีโร  อ. ปราชญ  คือวา  ปณฺฑิตปุริโส  อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต  อาจินนฺ- 
โต  สั่งสมอยู  ปุ ฺ  ซึ่งบุญ  โถก  หนอยหน่ึง  โถกป  แมหนอยหน่ึง 
ปูรติ  ชื่อวายอมเต็ม  ปุ ฺสฺส  ดวยบุญ  เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี 
ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถานั้น  ( ปณฺฑิเตน )  อันบัณฑิต  ( เวทิ- 
ตพฺโพ )  พึงทราบ ฯ  
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                            เรื่องพรานกุกกุฏมิตต 
           ๕.  ๒๕/๔  ต่ังแต  เทสนาวสาเน  กุกกฺุฏมิตฺโต  สทฺธ ึ 
เปนตนไป.   
           เทสนาวสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา  กุกฺกฏุมตฺิโต 
อ.  นายพรานชื่อวากุกกุฏฏมิตต  สทธฺึ  พรอม  ปตฺุเตหิ  จเอว  ดวยบุตร 
ท. ดวยน่ันเทียว  สุณิสาหิ  จ  ดวยสะใภ  ท. ดวย  อตฺตป ฺจทสโม 
ผูมีตนเปนที่สิบหา  ปติฏหิ  ต้ังอยูเฉพาะแลว  โสตาปตฺติผเล  ในโสดา- 
ปตติผล ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  จริตฺวา  เสด็จเที่ยวไปแลว  ปณฺฑาย 
เพ่ือบิณฑบาต  อคมาสิ  ไดเสด็จไปแลว  วิหาร  สูพระวิหาร  ปจฺฉา- 
ภตฺต  ในภายหลังแตกาลแหงภัต ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  อานนฺทตฺเถโร 
อ. พระเถระชื่อวาอานนท  ปุจฺฉิ  ทลูถามแลว  น  ภควนฺต  ซึ่งพระผูมี 
พระภาคเจานั้นวา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท. 
คมิตฺถ  เสด็จไปแลว  กห  าเน  ณ  ทีไ่หน  อชชฺ  ในวันนี้ 
อิติ  ดังนี้ ฯ  ( สตฺถา )  อ. พระศาสดา  ( อาห )  ตรสัแลววา  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  ( อห )  อ. เรา  ( คจฺฉึ )  ไปแลว  สนติฺก  สูสํานัก 
กุกฺกุฏมิตฺตสฺส  ของนายพรานชื่อวากุกกุฏมิตต  อิติ  ดังน้ี ฯ  ( อานนฺ- 
ทตฺเถโร )  อ. พระเถระชื่อวาอานนท   ( ปุจฺฉิ )  ทลูถามแลววา  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ ( โส  กุกกฺุฏมิตฺโต )  อ.  นายพรานชื่อวากุกกุฏ- 
มิตตนั้น  โว  อันพระองค  ท. กโต  ทรงกระทําแลว  อการโก  ให  
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เปนผูไมกระทํา  ปาณาติปาตกมฺมสฺส  ซึ่งกรรมคือปาณาติบาตหรือ 
อิติ  ดังนี้ ฯ  ( สตฺถา )  อ. พระศาสดา  ( อาห )  ตรสัแลววา  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  อาม  เออ  ( โส  กุกฺกฏุมิตฺโต )  อ. นายพรานชื่อวา 
กุกกุฏมิตตนัน้  ( มยา )  อันเรา  ( กโต )  กระทําแลว  ( อการโก )    
ใหเปนผูไมกระทํา  ( ปาณาติปาตกมฺมสฺส )  ซึ่งกรรมคือปาณาติบาต 
โส  กุกฺกฏุมตฺโต  อ. นายพรานชื่อวากุกกุฏมิตตนั้น  อตฺตป ฺจทสโม 
ผูมีตนเปนที่สิบหา  ปติฏาย  ต้ังอยูเฉพาะแลว  อจลสทฺธาย  ในศรัทธา 
อันไมหว่ันไหว  นิกฺกงฺโข  เปนผูมีความสงสัยออกแลว  ตีส ุ รตเนสุ 
ในรนตะ  ท. ๓ หุตฺวา  เปน  อการโก  เปนผูไมกระทํา  ปาณาติปาต- 
กมฺมสฺส  ซึ่งกรรมคือปาณาติบาต  ชาโต  เกิดแลว  อิติ  ดังนี้ ฯ  ภิกฺขุ 
อ. ภิกษุ  ท.  อาหสุ  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภริยาป  แม  อ. ภรรยา  อสฺส  กุกกฺุฏมิตฺตสฺส  ของนายพรานชื่อวา 
กุกกุฏมิตตนัน้  อตฺถ ิ มีอยู  นน ุ มิใชหรือ  อิติ  ดังน้ี ฯ  ( สตฺถา )  
อ.  พระศาสดา  ( อาห )  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  อาม 
เออ  สา  กุลธีตา  อ.  นางกุลธิดาน้ัน  กุลเคเห  กุมาริกา  ว  เปน 
เด็กหญิงในเรือนแหงตระกูลเทียว  หตฺุวา  เปน  ปตฺตา  บรรลุแลว 
โสตาปตฺติผล  ซึ่งโสดาปตติผล  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท.  กถ  ยังถอยคําวา  กิร  ไดยนิวา  ภริยา 
อ. ภรรยา  กกฺุกุฏมิตฺตสฺส  ของนายพรานชื่อวากุกกุฏมิตต  ปตฺวา 
บรรลุแลว  โสตาปตฺติผล  ซึ่งโสดาปตติผล  ( อตฺตโน )  กุมาริกกาเลเอว 
ในกาลแหงตนเปนเด็กหญิงน่ันเทียว  คนฺตฺวา  ไปแลว  เคห  
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 สูเรือน  ตสฺส  กุกกฺุฏมิตฺตสฺส  ของนายพรานชื่อวากุกกุฏมิตตนั้น  ลภิ 
ไดแลว  ปุตฺเต  ซึ่งบุตร  ท. สตฺต ๗  สา  กุลธีตา  อ. นางกุลธิดาน้ัน 
สามิเกน  วุจฺจมานา  ผูอันสามีกลาวอยูวา  ตฺว  อ. เธอ  อาหร  จง  
นํามา  ธนุ  ซึง่ธนู  ตฺว  อ. เธอ  อาหร  จงนํามา  สเร  ซึ่งลูกศร  ท.   
ตฺว  อ. เธอ  อาหร  จงนํามา  สตฺตึ  ซึ่งหอก  ตฺว  อ. เธอ  อาหร   
จงนํามา  สูล  ซึ่งหลาว  ตฺว  อ. เธอ  อาหร  จงนํามา  ชาล  ซึ่ง 
ขาย  อิติ  ดังนี้  เอตฺตก  กาล  สิ้นกาลอันมีประมาณเทาน้ี  อทาสิ 
ไดใหแลว  ตานิ  ธนุอาทิปหรณานิ  ซึง่เครื่องประหารมีธนูเปนตน 
ท. เหลาน้ัน  โส  สามิโก  อ.  สามีนั้น  อาทาย  ถือเอาแลว  ตาย 
ทินฺนานิ  ปหรณานิ  ซึ่งเคร่ืองประหาร  ท. อันอันนางใหแลว  คนฺตฺวา 
ไปแลว  กโรติ  ยอมกระทํา  ปาณาติปาต  ซึ่งปาณาติบาต  โสตา- 
ปนฺนาป  แม  อ.  พระโสดาบัน  ท. กโรนฺติ  ยอมกระทํา  ปาณาติปาต 
ซึ่งปาณาติบาต  กึ  น ุ โข  หรือหนอแล  อิติ  ดังนี้  สมุฏาเปสุ 
ใหต้ังข้ึนพรอมแลว ฯ 
           สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา 
ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ.  เธอ  สนฺน-ิ 
สินฺนา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  น ุอะไร 
หนอ  อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  ( วจเน )  ครั้น 
เมื่อคําวา  ( มย )  อ. ขาพระองค  ท.  ( สนฺนิสินฺนา )  เปนผูนั่งประชุม 
กันแลว  อิมาย  นาม  กถาย ดวยถอยคําชื่อน้ี  ( อมฺห )  ยอมมี 
( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังนี้  ( เตหิ  ภิกฺขูหิ )  อันภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  
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วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุ  ท.  
โสตาปนฺนา  อ. พระโสดาบัน  ท. น  กโรนฺติ  ยอมไมกระทํา     
ปาณาติปาต  ซึ่งปาณาติบาต  ปน  แตวา  สา  กลุธีตา  อ. นางกุล- 
ธิดาน้ัน  อกาสิ  ไดกระทําแลว  ตถา  เหมือนอยางนั้น  ( จินฺตเนน ) 
ดวยอันคิดวา  อห  อ. เรา  กโรมิ  จะกระทํา  วจน  ซึ่งคํา  สามิกสฺส 
ของสามี  อิติ  ดังนี้  จิตฺต  อ. จิตวา  เอโส  สามิโก  อ.  สามีนั่น 
คเหตฺวา  จงถือเอาแลว  อิท  ปหรณ  ซึ่งเครื่องประหารน้ี  คนฺตฺวา 
จงไปแลว  กโรตุ  จงกระทํา  ปาณาติปาต  ซึ่งปาณาติบาตเถิด  อิติ 
ดังน้ี  นตฺถิ  ยอมไมมี  ตสฺสา  แกนาง  หิ  จริงอยู  วเณ  ครั้นเมื่อ 
แผล  อสติ  ไมมีอยู  ปาณิตลสฺมึ  ในพ้ืนแหงฝามือ  วิส  อ. ยาพิษ 
ต  นั้น  น  สกฺโกติ  ยอมไมอาจ  อนุฑหิตุ  เพ่ืออันตามไหม  ( ปุคฺค- 
ลสฺส )  แกบคุคล  คณฺหนฺตสฺส  ผูถือเอาอยู  วิส  ซึ่งยาพิษ  ( ยถา 
ฉันใด  ปาป  นาม  ชื่อ  อ. บาป  น  โหติ  ยอมไมมี  ( ปุคฺคลสฺส ) 
แกบุคคล  อกโรนฺตสฺส  ผูไมกระทําอยู  ปาป  ซึ่งบาป  ธนุอาทีนิ 
ปหรณานิ  นหีริตฺวา  ททโตป  ผูแมนาํออกแลว  ซึง่เครื่องประหาร 
ท.  มีธนูเปนตน  ใหอยู  อภาเวน  เพราะความไมมี  อกลุสเจตนาย 
แหงอกุศลเจตนา  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธ ึ
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึง 
ธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              เจ  หากวา  วโณ  อ. แผล  น  อสฺส  ไมพึงม ี
              ปาณิมฺห ิ ในฝามือไซร  ( ปุคฺคโล )  อ. บคุคล  
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              หเรยฺย  พึงนําไป วิส  ซึ่งยาพิษ  ปาณินา ดวยฝา 
              มือ  ( ห ิ )  เพราะวา  วิส  อ. ยาพิษ  น  อนฺเวติ 
              ยอมไมไปตาม  อพฺพณ  ปาณึ  ซึ่งฝามืออันไมมี  
              แผล  ( ยถา )  ฉนัใด  ปาป  อ. บาป  นตฺถิ  ยอม 
              ไมมี  อกุพฺพโต  ปุคฺคลสฺส  แกบุคคลผูไมกระทํา   
              อยู  ( เอว )  ฉันนัน้  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  น  ภเวยฺย  ไมพึงมี  ( อิติ )  ดังน้ี  ตตฺถ 
ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ันหนา  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  นาสฺส  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  สกฺกุเณยฺย  พึงอาจ  หริตุ  เพ่ืออันนํา 
ไป  ( อติ )  ดังน้ี  ( ปทสสฺ )  แหงบทวา  หเรยฺย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( ปุจฺฉา )  อ. อันถามวา  ( ปุคฺคโล )  อ. บุคคล  ( หเรยฺย ) 
พึงนําไป  ( วิส )  ซึ่งยาพิษ   ( ปาณินา )  ดวยฝามือ  กึการณา  เพราะ 
เหตุอะไร  ( อิติ )  ดังน้ี ฯ 
           ( วิสฺสชฺชน )  อ. อันเฉลยวา  วิส  อ. ยาพิษ  น  อนฺเวติ  ยอม 
ไมไปตาม  อพฺพณ  ปาณึ  ซึ่งฝามืออันไมมีแผล  ยสฺมา  เหตุใด 
( ตสฺมา )  เพราะเหตุนั้น  ( ปุคฺคโล )  อ. บุคคล  ( หเรยฺย )  พึงนําไป 
( วิส )  ซึ่งยาพิษ  ( ปาณินา )  ดวยฝามือ  ( อิติ )  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อธิบายวา  หิ  ก็  วิส  อ. ยาพิษ  น  สกโฺกติ 
ยอมไมอาจ  อนฺเวตุ  เพ่ืออันไปตาม  ปาณึ  ซึ่งฝามือ  อพฺพณ  อันไม 
มีแผล  ( ยถา )  ฉันใด  ปาป  นาม  ชื่อ  อ.  บาป  นตฺถิ  ยอมไมมี             
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( ปุคฺคลสฺส )  แกบุคคล  ธนุอาทีนิ  ปหรณานิ  นีหริตฺวา  เทนฺตสฺสอป 
ผูแมนําออกแลว  ซึ่งเครื่องประหาร  ท. มีธนูเปนตน  ใหอยู  อกุพฺพโต  
ชื่อวาผูไมกระทําอยู  ปาป  ซึ่งบาป  อภาเวน  เพราะความไมมี  อกุสล-   
เจตนาย  แหงอกุศลเจตนา  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  หิ  เพราะวา 
ปาป  อ. บาป  น  อนุคจฺฉติ  ยอมไมไปตาม  จิตฺต  ซึ่งจิต  อสสฺ 
ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  อพฺพณ  ปาณึ  วิส   ( อนนุคจฺฉนฺต )  วิย 
ราวกะ  อ. ยาพิษ  ไมไปตามอยู  ซึ่งฝามืออันไมมีแผล  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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              เรื่องพระติสสเถระผูเขาถึงสกุลนายชางแกว 
           ๖.  ๓๓/๑๓  ต้ังแต  อถ  น  มณิกาโร  เถเร  เปนตนไป.    
           อถ  ครั้นนั้น  มณิกาโร  อ.  นายชางแลวมณี  ปกริตฺวา  เตะแลว 
น  โก ฺจ  ซึง่นกกะเรียนนั้น  ปาเทน  ดวยเทา  ขิป  เข่ียไปแลว  
( กถเนน )  ดวยอันกลาววา  ตฺว  อ. เจา  กโรสิ  จะกระทํา  กึ  ซึ่ง 
อะไร  อิติ  ดงัน้ี  อุปฺปนฺนโกธเวเคน  เพราะกําลังแหงความโกรธอัน 
เกิดข้ึนแลว  เถเร  ในพระเถระ ฯ  โส  โก ฺโจ  อ. นกกะเรียนนั้น 
มริตฺวา  ตายแลว  เอกปฺปหาเรนเอว  ดวยการเตะครั้งเดียวน่ันเทียว 
ปริวตฺตมาโน  ปติ  ลมกลิ้งไปอยูแลว ฯ  เถโร  อ. พระเถระ  ทสิฺวา 
เห็นแลว  ต  โก ฺจ  ซึ่งนกกะเรียนนั้น  ( อาห )  กลาวแลววา  อุปาสก 
ดูกอนอุบาสก  ตฺว  อ. ทาน  กตฺวา  จงกระทําแลว  สีสเวน  ซึ่ง 
เครื่องพันซึ่งศีรษะ  เม  ของอาตมภาพ  สถิิล  ใหหยอน  ตาว  กอน 
โอโลเกหิ  จงตรวจดู  อิม  โก ฺจ  ซึ่งนกกะเรียนนี้เถิด  ( โส  โก ฺโจ ) 
อ.  นกกะเรียนนั้น  มโต  วา  ตายแลวหรือ  โน  ( มโต )  วา  หรือ 
วาไมตายแลว  อิติ  ดังนี้  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน  โส  มณิกาโร  อ.  นายชาง 
แกวมณีนั้น  อาห  กลาวแลววา  ตฺวป  แม  อ. ทาน  มริสฺสสิ  จักตาย 
เอโส  โก ฺโจ  วิย  ราวกะ  อ. นกกะเรียนนั่น  อิติ  ดังน้ี  น  เถร 
กะพระเถระนั้น ฯ  ( เถโร )  อ. พระเถระ  ( อาห )  กลาวแลววา 
อุปาสก  ดูกอนอุบาสก  โส  มณิ  อ.  แกวมณีนั้น  อิมินา  โก ฺเจน  
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อันนกกะเรียนนี้  คิลโิต  กลืนกินแลว  สเจ  ถาวา  อย  โก ฺโจ  อ. 
นกกะเรียนนี้  น  มริสฺสติ  จักไมตายไซร  อห  อ.  อาตมภาพ  มรนฺโตป 
แมเม่ือจะตาย  น  อาจิกฺขสฺส  จักไมบอก  มณึ  ซึ่งแกวมณี  เต  แกทาน 
อิติ  ดังนี้ ฯ   
           โส  มณิกาโร  อ. นายชางแกวมณีนั้น  ผาเลตฺวา  ผาแลว  อุทร 
ซึ่งทอง  ตสฺส  โก ฺจสฺส  ของนกกะรเยนนั้น  ทิสวฺา  เห็นแลว  มณึ 
ซึ่งแกมณี  ปเวเธนฺโต  สั่นอยู  สวิคฺคมานโส  ผูมฉัีนทะอันมีในใจ 
อันสังเวชแลว  นิปชชฺิตฺวา  หมอบลงแลว  ภนฺเต  ขาแตทานผู 
เจริญ  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  ขมถ  ขอจงอดโทษ  เม  แกกระผมเถิด 
( ต  กมฺม )  อ. กรรมนั้น  มยา  อันกระผม  อชานนฺเตน  ผูไมทราบ 
อยู  กต  กระทําแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ  ( เถโร )  อ. พระเถระ  ( อาห ) 
กลาวแลววา  อุปาสก  ดูกอนอุบาสก  โทโส  อ.  โทษ ตุยฺห  ของทาน 
นเอว  อตฺถิ  ยอมไมมีนั่นเทียว  ( โทโส )  อ. โทษ  มยฺห  ของอาตม- 
ภาพ  น  ( อตฺถิ )  ยอมไมมี  โทโส  อ.  โท  วฏฏสฺสเอว  ของ 
วัฏฏะน่ันเทียว  ( อตฺถ ิ) มีอยู  อห  อ. อาตมภาพ  ขมามิ  ยอมอดโทษ 
เต  แกทาน  อิติ  ดังนี้ ฯ  ( มณิกาโร )  อ.  นายชางแกวมณี  ( อาห ) 
กลาวแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  สเจ  ถาวา  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท. 
ขมถ  ยอมอดโทษ  เม  แกกระผมไซร  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  นิสทีิตฺวา 
จงนั่นแลว  เคเห  ในเรือน  เม  ของกระผม  คณฺหถ  จงรับ  ภิกขฺุ 
ซึ่งภิกษุ  ปกติยาเมนเอว  โดยทํานองตามปกตินั่นเทียว  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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( เถโร )  อ. พระเถระ  วตฺวา  กลาวแลววา  อุปาสก  ดูกอนอุบาสก 
อห  อ.  อาตมภาพ  น  ปวิสิสฺสามิ  จักไมเขาไป  อนฺโตฉทน  สูภายใน 
แหงชายคา  เคหสฺส  แหงเรือน  ปเรส  ชนาน  ของชน  ท. เหลาอ่ืน 
ปฏาย  จําเดิม  อิโต  กาลโต  แตกาลน้ี  อิทานิ  ในกาลน้ี  ห ิ  
เพระาวา  อย  โทโส  อ. โทษ  นี้ โทโส  เปนโทษ  อนฺโตเคหปฺป- 
เวสนสฺสเอว  ของการเขาไปสูภายในแหงเรือนน่ันเทียว  ( โหติ )  ยอม 
เปน  อห  อ. เรา  ปาเทสุ  ครั้นเมื่อเทา  ท. วหนฺเตสุ  นําไปอยู 
เคหทฺวาเร   ิโต  ว  ผูยืนอยูแลว  ที่ประตูแหงเรือนเทียว  คณฺหิสฺสามิ 
จักรับเอา  ภิกฺข  ซึ่งภิกษา  ปฏาย  จําเดิม  อิโต  กาลโต  แตกาลน้ี 
อิติ  ดังนี้  สมาทาย  สมาทานแลว  ธตูงฺค  ซึ่งธุดงค  อาห  กลาว 
แลว คาถ  ซึง่คาถา  อิม  นี้วา 
              ภตฺต  อ. ภัตร  โถก  หนอยหนึ่ง  โถก  หนอย 
              หน่ึง  กุเล  ในตระกูล  กุเล  ในตระกูล  ( ปุคฺคเลน ) 
              อันบุคคล  ปจฺจติ  ยอมหุง  มุนิโน  เพ่ือมุนี  อห 
              อ.  เรา  จริสฺสาม ิ จักเท่ียวไป  ปณฺฑิกาย  ดวยปลี- 
              แขง  ชงฺฆพล  อ. กําลังแหงแขง  มม  ของเรา 
              อตฺถิ  มีอยู  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
           จ  ปน  ก็แล  เถโร  อ. พระเถระ  วตฺวา  ครั้นกลาวแลว  อิม 
คาถ  ซึ่งคาถานี้  ปรินิพฺพายิ  ปรินิพพานแลว  เตนเอว  พฺยาธินา 
ดวยพยาธินั้นนั่นเทียว  นจิรสฺสเอว  ตอกาลไมนานนั่นเทียว ฯ  โก ฺโจ  
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อ.  นกกะเรียน  คณฺหิ  ถือเอาแลว  ปฏสินฺธึ  ซึ่งปฏสินธิ  กุจฺฉิสฺมึ 
ในทอง  ภริยาย  ของภรรยา  มณิการสฺส  ของนายชางแกวมณี ฯ 
มณิกาโร  อ.  นายชางแกวมณี  กตฺวา  กระทําแลว  กาล  ซึ่งกาละ   
นิพฺพตฺติ  บังเกิดแลว  นิรเย  ในนรก ฯ ภริยา  อ. ภรรยา  มณิการสฺส 
ของนายชางแกวมณี  กตฺวา  กระทําแลว  กาล  ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺติ 
บังเกิดแลว  เทวโลเก  ในเทวโลก  ( อตฺตโน )  มุทจิุตฺตตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูมีจิตอันออนโยน  เถเร  ในพระเถระ ฯ  ภิกฺขู 
อ.  ภิกษุ  ท.  ปุจฺฉึสุ  ทูลถามแลว  อภิสมฺปราย  ซึ่งภพเปนที่ไปใน 
เบื้องหนาพรอมเฉพาะ  เตส  ชนาน  ของชน  ท. เหลาน้ัน  สตฺถาร 
กะพระศาสดา ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ  ท.  เอกจฺเจ  สตฺตา  อ. สตัว  ท. บางพวก  อิธ  โลเก 
ในโลกน้ี  นพฺิพตฺตนฺติ  ยอมบังเกิด  คพฺเภ  ในครรภ  เอกจฺเจ  สตฺตา 
อ. สัตว  ท. บางพวก  ปาปการิโน  ผูกระทําซ่ึงบาปโดยปกติ  นพฺิพตฺตนฺติ 
ยอมบังเกิด  นิรเย  ในนรก  เอกจฺเจ  สตฺตา  อ. สัตว  ท.  บางพวก 
กตกลฺยาณา  ผูมีกรรมอันงามอันกระทําแลว  นิพฺพตฺตนฺติ  ยอมบังเกิด 
เทวโลเก  ในเทวโลก  ปน  สวนวา  อนาสวา  ชนา  อ. ชน  ท.  ผู 
ไมมีอาสวะ  ปรินิพฺพายนฺติ  ยอมปรินพิพาน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึง 
ธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              เอเก  ชนา  อ. ชน  ท. พวกหนึ่ง  อุปปชฺชนฺติ 
              ยอมเขาถึง  คพฺภ  ซึ่งครรภ  ปาปกมฺมิโน  ชนา  
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              อ.  ชน  ท. ผูมีกรรมอันลามก  ( อุปปชฺชนฺติ ) 
              ยอมเขาถึง  นิรย  ซึ่งนรก  สุคติโน  ชนา  อ. ชน 
              ท.  ผูมีกรรมเปนเหตุแหงสุคติ  ยนฺติ  ยอมไป  สคฺค   
              สูสวรรค  อนาสวา  ชนา  อ. ชน  ท.  ผูไมมีอาสวะ 
              ปรนิิพฺพนฺติ  ยอมปรินิพพาน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                                      เรื่องชน ๓ คน   
           ๗.  ๓๙/๕  ต้ังแต  ตุมฺเหหิป  ภิกฺขเว  อตฺตนา  เปนตนไป. 
           ( สตฺถา )  อ.  พระศาสดา  ( พฺยากาสิ )  ทรงกระทําใหแจงแลว 
( เอว )  อยางนี้วา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  อตฺตนา  กตกมฺมเอว 
อ. กรรมอันอันตนกระทําแลวน่ันเทียว  ตุมฺเหหิป  แมอันเธอ  ท. 
อนุภูต  เสวยแลว  ฯ  ห ิ ก ็ อตีตสฺมึ  กาเล  ในกาลอันลวงไปแลว 
โคปาลกทารกา  อ. เด็กผูเลี้ยงซึ่งโค  ท. สตฺต ๗  พาราณสีวาสิโน 
ผูอยูในเมืองพาราณสีโดยปกติ  คาวิโย  ยังแมโค  ท. วิจาเรนฺตา 
ใหเที่ยวไปอยู  สตฺตาหวาเรน  ตามวาระแหงวัน ๗  อฏวิปฺปเทเส 
ในประเทศใกลดง  เอกสฺมึ  ประเทศหนึ่ง  คาวิโย  ยังแมโค  ท. 
วิจาเรตฺวา  ใหเที่ยวไปแลว  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  อาคจฺฉนฺตา  มา 
อยู  ทิสฺวา  เห็นแลว  มหาโคธ  ซึ่งเห้ียตัวใหญ  เอก  ตัวหนึ่ง 
อนุพนฺธึสุ  ติดตามไปแลว ฯ  โคธา  อ. เหี้ย  ปลายตฺิวา  หนีไปแลว 
ปาวิสิ  ไดเขาไปแลว  วมฺมิก  สูจอมปลวก  เอก  แหงหนึ่ง ฯ  ปน 
ก็  ฉิทฺทานิ  อ.  ชอง  ท.  สตฺต ๗  ตสฺส  วมฺมิกสฺส  ของจอม 
ปลวกนั้น  ( อตฺถิ )  มีอยู ฯ   ทารกา  อ.  เด็ก  ท.  ( มนฺเตตฺวา ) 
ปรึกษากันแลววา  อิทานิ  ในกาลน้ี  มย  อ. เรา  ท.  น  สกฺขิสฺสาม 
จักไมอาจ  คเหตุ  เพ่ืออันจับเอา  เสฺว  วันพรุง  มย  อ.  เรา  ท. 
อาคนฺตฺวา  จักมาแลว  คณฺหิสฺสาม  จักจับเอา  อิติ  ดังนี้  เอเกโก  
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ทารโก  อ.  เด็กคนหน่ึงคนหนึ่ง   อาทาย  ถือเอาแลว  สาขาภงฺคมุฏิ ึ 
ซึ่งกําของกิ่งไมอันหักแลว    เอเกก    กําหนึ่งกําหน่ึง ชนา  อ.  ชน  ท.   
สตฺตป  แม ๗  ปทหิตฺวา  ปดแลว  ฉิทฺทานิ  ซึ่งชอง ท.    สตฺต  ๗   
ปกฺกมึสุ  หลกีไปแลว ฯ  ปุนทิวเส  ในวันใหม  เต  ทารกา  อ.  เด็ก 
ท.  เหลาน้ัน  อมนสิกตฺวา  ไมกระทําไวในใจแลว  ต  โคธ  ซึ่งเห้ีย 
นั้น     คาวิโย  ยังแมโค  ท.  วิจาเรตฺวา  ใหเที่ยวไปแลว  อ ฺสฺมึ 
ปเทเส  ในประเทศอ่ืน  อาทาย  พาเอาแลว  คาวิโย  ซึ่งแมโค  ท. 
สตฺตเม  ทิเวส  ในวันที ่๗  คจฺฉนฺตา  เดินไปอยู  ทิสฺวา  เห็นแลว 
ต  วมฺมิก  ซึ่งจอมปลวกน้ัน  ปฏิลภิตฺวา  ไดเฉพาะแลว  สตึ  ซึ่งสติ 
( จินฺเตตฺวา )  คิดแลววา  ปวตฺติ  อ. ความเปนไป  ตสฺสา โคธาย 
แหงเห้ียนั่น  กา  นุ  โข  เปนอยางไรหนอแล  ( โหติ )  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  วิวรึสุ  เปดแลว  ฉิทฺทานิ  ซึง่ชอง ท.  อตฺตนา  อตฺตนา 
ปทหิตานิ  อันอันตนอันตนปดแลว ฯ  โคธา  อ. เห้ีย  นิราลยา 
เปนสัตวมีความอาลัยออกแลว  ชีวิเต  ในชีวิต  หุตฺวา  เปน  อฏ ิ- 
จมฺมาวเสสา  ตัวมีกระดูกและหนังอันเหลือลง  ปเวธมานา  สั่นอยู 
นิกฺขมิ  คลานออกไปแลว ฯ  เต  ทารกา  อ. เด็ก  ท.  เหลาน้ัน 
ทิสฺวา  เห็นแลว  ต  โคธ  ซึ่งเหี้ยนั้น  กตฺวา  กระทําแลว  อนุกมปฺ 
ซึ่งความเอ็นดู  ( วตฺวา )  กลาวแลววา  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  มา 
น  โคธ  มาเรถ  จงอยายังเหี้ยนั้นใหตาย  ( สา  โคธา )  อ.  เห้ียนั้น 
ฉินฺนภตฺตา  เปนสัตวมีอาหารอันขาดแลว  สตฺตาห  สิ้นวัน ๗  ชาตา 
เกิดแลว  อิติ  ดังนี้  ปริมชชฺิตฺวา   ลูบคลําแลว  ปฏ ึ  ซึ่งหลัง  
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ตสฺสา  โคธาย  ของเห้ียนั้น  วิสฺสชฺเชสุ  ปลอยแลว  ( วจเนน ) 
ดวยคําวา  ตฺว  อ. เจา  คจฺฉาหิ  จงไป  สุเขน  ตามสบายเถิด 
อิติ  ดังนี้ ฯ  เต  ทารกา  อ.  เด็ก  ท. เหลาน้ัน  น  ปจฺจึสุ  อันไฟ 
ไมไหมแลว  นิรเย  ในนรก  ตาว  กอน  โคธาย  ( อตฺตนา )     
อมาริตตฺตา  เพราะความท่ีแหงเห้ียเปนสัตวอันตนไมใหตายแลว ฯ 
ปน  แตวา  เต  สตฺต  ชนา  อ.  ชน  ท.  ๗   เหลาน้ัน  หุตฺวา  เปน 
เอกโต  โดยความเปนอันเดียวกัน  ฉินฺนภตฺตา  เปนผูมีภัตรอันขาด 
แลว  ทิวสานิ  สิ้นวัน ท.  สตฺต ๗  สตฺต ๗  อตฺตภาเวสุ  ใน 
อันภาพ  ท.  จุทฺทสสุ  ๑๔  อเหสุ  ไดเปนแลว ฯ   ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท.  ต  กมฺม  อ. กรรมนั้น  ตุมฺเหหิ  อันเธอ ท.  โคปาลเกหิ 
เปนผูเลี้ยงซึ่งโค  สตฺตหิ  ๗  หุตฺวา  เปน  กต  กระทําแลว  ตทา 
ในกาลน้ัน  อิติ  ดังนี้ ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  พฺยากาสิ  ทรง 
กระทําแจงแลว  ป ฺห  ซึง่ปญหา  เตหิ  ภิกฺขูหิ  ปุฏปุฏ  อัน 
อันภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  ทูลถามแลวและทูลถามแลว  เอว  ดวยประการ 
ฉะน้ี ฯ  
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                                  เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย 
           ๘.  ๔๔/๕  ต้ังแต  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺตรสวคฺคิเยหิ 
เปนตนไป.     
           หิ  ความพิสดารวา  เอสฺมึ  สมเย  ในสมัยหนึ่ง  เสนาสเน 
ครั้นเมื่อเสนาสนะ  สตฺตรสวคฺคิเยหิ  ภิกฺขูหิ  อันภิกษุ  ท.  ผูมีพวก  ๑๗ 
ปฏิชคฺคิเต  ชาํระแลว  ภิกขฺู  อ.  ภิกษุ  ท.  ฉพฺพคฺคิยา  ผูมีพวก ๖ 
วตฺวา  กลาวแลววา  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  นิกฺขมถ  จงออกไปเถิด 
มย  อ.  เรา  ท.  มหลฺลกตรา  เปนผูแกกวา  ( อมฺห )  ยอมเปน 
เอต  เสนาสน  อ.  เสนาสนะน่ัน  ปาปุณาติ  ยอมถึง  อมฺหาก  แก 
เรา  ท.  อิติ  ดังนี้  ( วจเน )  ครั้นเม่ือคําวา  มย  อ.  เรา  ท. 
น  ทสฺสาม  จักไมให  ( เอต  เสนาสน )  อ.  เสนาสนะน่ัน  อมฺเหหิ 
อันเรา  ท.  ปฏิชคฺคิต  ชําระแลว  ปม  กอน  อิติ  ดงัน้ี  เตหิ 
สตฺตรสวคฺคิยภิกฺขูหิ  อันภิกษุผูมีพวก ๑๗  ท.  เหลาน้ัน  วุตฺเต  กลาว 
แลว  ปหรึสุ  ประหารแลว  เต  ภิกฺขู  ซึ่งภิกษุ ท. เหลาน้ัน  ฯ 
สตฺตรสวคฺคิยา  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท.  ผูมพีวก ๑๗  มรณภยตชฺชิตา 
ผูอันความกลัวแตความตายคุกคามแลว  วิรวึสุ  รองแลว  มหาวิรว 
รองดวยเสียงอันดัง ฯ 
           สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  สทฺท  ซึ่งเสียง 
เตส  ภิกฺขูน  ของภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  ปจฺุฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  อิท  
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การณ  อ. เหตุนี้  กึ  อะไร  อิติ  ดังน้ี  ( วจเน )  ครั้นเมื่อคําวา 
อิท  นาม  การณ  อ.  เหตุชื่อน้ี  อิติ  ดงัน้ี  ( เตหิ  ภิกฺขเหิ )  อัน 
ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  อาโรจิเต  กราบทูลแลว  ( วตฺวา )  ตรัสแลววา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  เอว  กมฺม  อ.  กรรมอยางนี้  ภิกฺขุนา  นาม 
ชื่ออันภิกษุ  น  กตฺตพฺพ  ไมพึงกระทํา  ปฏาย  จําเดิม  อิโต     
กาลโต  แตกาลน้ี  โย  ภิกขฺุ  อ.  ภิกษุใด  กโรติ  ยอมกระทํา 
( โส  ภิกฺขุ )  อ.  ภิกษุนั้น  อาปชฺชติ  ยอมถึงท่ัว  อิท  นาม  วีติกฺกม 
ซึ่งวิติกกมะชื่อน้ี  อิติ  ดงัน้ี  ป ฺาเปตฺวา  ทรงบัญญัติแลว  ปหาร- 
ทานสิกฺขาปท  ซึ่งสิกขาบทในเพราะอันใหซึ่งการประหาร  วตฺวา  ตรัส 
แลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ปโร  สตฺโต  อ. สตัวอ่ืน  ภิกฺขุนา  นาม 
ชื่ออันภิกษุ  ตฺวา  รูแลววา  อห  อ.  เรา  ( ตสามิ )  ยอมสะดุง 
( ทณฺฑสฺส )  ตออาชญา  ( ภายามิ )  ยอมกลัว  ( มจฺจุโน )  ตอความ 
ตาย  ยถา  ฉันใด  อ ฺเป  สตฺตา  อ.  สัตว  ท.  แมเหลาอ่ืน  ตสนฺติ 
ยอมสะดุง  ทณฺฑสฺส  ตออาชญา  ภายนฺติ  ยอมกลัว  มจฺจุโน  ตอ 
ความตาย  ตถาเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  น  ปหริตพฺโพ 
ไมพึงประหาร  น  ฆาเตตพฺโพ  ไมพึงยังบุคคลใหฆา  อิติ  ดังนี้ 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ 
แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึง่พระคาถา  อิม  นี้วา 
              สพฺเพ  สตฺตา  อ.  สัตว  ท.  ทั้งปวง  ตสนฺติ 
              ยอมสะดุง  ทณฑฺสฺส  ตออาชญา  สพฺเพ 
              สตฺตา  อ.  สัตว  ท.  ทั้งปวง  ภายนฺติ  ยอมกลัว  
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              มจจฺุโน  ตอความตาย  ( ปุคฺคโล )  อ.  บคุคล 
              กตฺวา  กระทําแลว  อตฺตาน  ซึ่งตน  อุปม 
              ใหเปนอุปมา  น  หเนยฺย  ไมพึงฆา  น  ฆาตเย 
              ไมพึงยังบุคคลใหฆา  อิติ  ดังน้ี ฯ     
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  สตฺตา  อ.  สัตว  ท.  สพฺเพป  แม 
ทั้งปวง  ทณฺเฑ  ครั้นเมื่ออาชญา  ปตนฺเต  ตกอยู  อตฺตานิ  ในตน 
ตสนฺติ  ยอมสะดุง  ทณฺฑสฺส  ตออาชญา  ตสฺส  นัน้  ( อิติ )  ดังน้ี 
ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  ( ปททฺวยสฺส )  แหงหมวด 
สองแหงบทวา  สพฺเพ  ตสนฺติ  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  มรณสสฺอป  ภายนฺติเอว  ยอมกลัว 
แมตอความตายนั่นเทียว  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา 
มจฺจุโน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           จ  ก ็ พฺย ฺชน  อ.  พยัญชนะ  อิมิสฺสา  เทสนาย  แหงเทศนา 
นี้  นิรวเสส  เปนตําไมมีสวนเหลือ  ( โหติ  )  ยอมเปน  ปน  สวนวา 
อตฺโถ  อ.  เนื้อความ  สาวเสโส  เปนเนื้อความเปนไปกับดวยสวน 
เหลือ  ( โหติ )  ยอมเปน ฯ  หิ  เหมือนอยางวา  เภริยา  ครั้นเมือ่ 
กลอง  ร ฺา  อันพระราชา  จาราปตาย  ทรงยังราชบุรุษใหเที่ยวไป 
แลว  ( าปนตฺถ )  เพ่ืออันยังบุคคลใหรูวา  สพฺเพ  ชนา  อ.  ชน 
ท.  ทั้งปวง  สนฺนิปตนฺตุ  จงประชุมกัน  อิติ  ดังน้ี  เสสา  ชนา 
อ.  ชน  ท.  ผูเหลือ  เปตฺวา  เวน  ราชมหามตฺเต  ซึ่งพระราชาและ 
มหาอํามาตยของพระราชา  ท.  สนฺนิปตนฺติ  ยอมประชุมกัน  ยถา  
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ฉันใด  ( วจเน )  ครั้นเมื่อพระดํารัสวา  สพฺเพ  สตฺตา  อ. สัตว  ท. 
ทั้งปวง  ตสนฺติ  ยอมสะดุง  อิติ  ดังนี ้  ( สตฺถารา )  อันพระศาสดา     
วุตฺเตป  แมตรัสแลว  อวเสสา  สตฺตา  อ. สัตว  ท.  ผูเหลือลง  เปตฺวา 
เวน  จตฺตาโร  วิเสสสตฺเต  ซึ่งสัตวผูวิเศษ  ท. ๔  อิเม  เหลาน้ี 
อิติ  คือ  หตฺถาชาเนยฺโย  อ.  ชางเชือกอาชาไนย  อสฺสาชาเนยฺโย 
อ.  มาตัวอาชาไนย  อุสภาชาเนยฺโย  อ.  โคผูตัวอาชาไนย  ขีณาสโว 
อ.  พระขีณาสพ  ( ปณฺฑิเตน )  อันบณัฑิต  เวทิตพฺพา  พึงทราบวา 
ตสนฺติ  ยอมสะดุง  อิติ  ดงัน้ี  เอวเอว  ฉันนั้นนั่นเทียว ฯ  ห ิ
จริงอยู  อิเมสุ  วิเสสสตฺเตสุ  ในสัตวผูวิเศษ  ท.  เหลาน้ีหนา  ขีณาสโว 
อ.  พระขีณาสพ  อปสฺสนฺโต  ไมเห็นอยู  อมรณกสตฺต  ซึ่งสัตวผู 
ไมตาย  สกฺกายทิฏ ิยา  ( อตฺตนา )  ปหีนตฺตา  เพราะความท่ีแหง 
สักกายทิฏฐิ  เปนธรรมชาติอันตนละไดแลว  น  ภายติ  ชื่อวายอม 
ไมกลัว  ตโย  วิเสสสตฺตา  อ.  สัตวผูวิเศษ  ท. ๓  อิตเร  เหลานอกน้ี 
อปสฺสนฺตา  ไมเห็นอยู  สตฺต  ซึ่งสัตว  อตฺตโต  อฏปิกฺขภูต  ผูเปน 
ปฏิปกษตอตนเปนแลว  สกฺกายทิฏ ิยา  พลวตฺตา  เพราะความท่ีแหง 
สักกายทิฏฐิ  เปนธรรมชาติมีกําลัง  น  ภายนฺติ  ชื่อวายอมไมกลัว  ฯ 
           อตฺโถ  อ.  อรรถวา  ( ปุคฺคโล )  อ.  บุคคล  ( ตฺวา )  รูแลววา 
อห  อ. เรา  ยถา ฉันใด  อ ฺเป  สตฺตา  อ. สัตว  ท.  แมเหลาอ่ืน 
เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดังนี้  น  หเนยฺย  ไมพึงฆา  น  หนาเปยฺย 
ไมพึงยังบุคคลใหฆา  ปร  สตฺต  ซึ่งสัตวอ่ืน  อิติ  ดังนี้  ( คาถา- 
ปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  น  หเนยฺย  น  ฆาตเย  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                               เรื่องพระโกณฑธานเถระ 
           ๙.  ๕๑/๑๙  ต้ังแต  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ 
เปนตนไป.     
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ทรงยังบุคคลใหรอง 
เรียกมาแลว  ต  โกณฺฑธาน  ซึ่งพระเถระชื่อวาโกณฑธานน้ัน  ปุจฺฉิ 
ตรัสถามแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  กิร  ไดยินวา  ตฺว  อ.  เธอ 
วเทสิ  กลาวแลว  เอว  อยางนี้  สจฺจ  จริงหรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
( โกณฑธาโน )  อ.  พระเถระชื่อวาโกณฑธาน  ( อาห )  กราบทูล 
แลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ ( อห )  อ.  ขาพระองค 
( เวทสึ )  กลาวแลว  ( เอว )  อยางนี้  สจฺจ  จริง  อิติ  ดังนี้ ฯ 
( สตฺถา )  อ.  พระศาสดา  ( ปุจฺฉิ )  ตรสัถามแลววา  ( ตฺว )  อ. 
เธอ  ( เวทสิ )  กลาวแลว  ( เอว )  อยางนี้  กึการณา  เพราะเหตุ 
อะไร  อิติ  ดงัน้ี ฯ  ( โกณฑฺธาโน )  อ.  พระเถระชือ่วาโกณฑธาน 
( อาห )  กราบทูลแลววา  ( อห)  อ. ขาพระองค  ( วเทสึ )  กลาว 
แลว  ( เอว )  อยางนี้  ( เตหิ  ภิกฺขูหิ  วจนสฺส )  มยา  สทฺธึ  กถิต- 
การณา  เพราะเหตุแหงคําอันอันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  กลาวแลวกบัดวยขา 
พระองค  อิติ  ดังนี้ ฯ  ( สตฺถา )  อ.  พระศาสดา  ( ปุจฺฉิ )  ตรัสถามแลววา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเหป  แม  อ.  เธอ  ท.  กเถถ  ยอมกลาว  สทธ ึ
กับ  อิมินา  ภิกฺขุนา  ดวยภิกษุนั้น  กสมฺา  เพราะเหตุอะไร  อติ  
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ดังน้ี ฯ  ( ภิกขฺู )  อ. ภิกษุ  ท.  ( อาหสุ )  กราบทูลแลววา  ภนฺเต   
ขาแตพระองคผูเจริญ  ( มย )  อ.  ขาพระองค  ท.  ( กเถม )  ยอมกลาว 
( เอว )  อยางนี้  ทิสฺวา  เหน็เพราะ  อิตฺถึ  ซึ่งหญิง  วิจรนฺตึ  ผูเที่ยวไป 
อยู  ปจฺฉโต  ขางหลัง  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ของภิกษุนี้  อิติ  ดังนี้  ฯ  ( สตฺถา ) 
อ.  พระศาสดา  ( ปุจฺฉิ )  ตรัสถามแลววา  กิร  ไดยนิวา  อิเม  ภิกฺขู 
อ.  ภิกษุ  ท.  เหลาน้ี  วทนฺติ  ยอมกลาว  ทิสฺวา  เพราะเห็น  อิตฺถึ 
ซึ่งหญิง  วิจรนฺตึ  ผูเที่ยวไปอยู  สทฺธึ  กับ  ตยา  ดวยเธอ  ตฺว 
อ.  เธอ  อทิสฺวา  ว  ไมเห็นแลวเทียว  กเถสิ  กลาวแลว 
สทฺธึ  กับ  อิเมหิ  ภิกฺขูหิ  ดวยภิกษุ  ท.  เหลาน้ี  กสมฺา  เพราะ 
เหตุอะไร  อิท  ผล  อ.  ผลนี้  ชาต  เกดิแลว  นิสฺสาย  เพราะ 
อาศัย  ทิฏ ึ  ซึ่งทิฏฐิ  ปาปก  อันลามก  ตว  ของเธอ  ปุพฺเพ 
ในกาลกอน  นนุ  มิใชหรอื  อิทานิ  ในกาลน้ี  ตฺว  อ. เธอ 
คณฺหาสิ  ยอมถือเอา  ทิฏ ึ  ซึ่งทิฏฐิ  ปาปก  อันลามก  ปุน  อีก 
กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ ท.  ปุจฺฉึสุ 
ทูลถามแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ปน  ก็  ก ึ กมฺม 
อ. กรรมอะไร  อิมินา  ภิกขฺุนา  อันภิกษุนี้  กต  กระทําแลว  ปุพฺเพ 
ในกาลกอน  อิติ  ดังนี้  ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  กเถตฺกา  ตรัสแลว 
ปุพฺพกมฺม  ซึง่กรรมในกาลกอน  ตสฺส  เถรสฺส  ของพระเถระน้ัน 
เนส  ภิกฺขูน  แกภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอน 
ภิกษ  ุ ตฺว  อ. เธอ  นิสฺสาย  อาศัยแลว  ปาปกมฺม  ซึง่กรรมอัน  
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ลามก  อิท  นี้  ปตฺโต  เปนผูถึงแลว  วิปฺปการ  ซึ่งประกอบอัน 
แปลก  อิม  นี้  ( อสิ )  ยอมเปน  อิทานิ  ในกาลน้ี  เต  ปุน   
ตถารูป  ปาปก  ทฏิ ึ  คเหตุ  อ.  อันอันเธอถือเอา  ซึ่งทิฏฐิอันลามก 
อันมีรูปอยางนั้นอีก  อยุตฺต  ไมสมควรแลว  ตฺว  อ. เธอ  มา  กเถสิ 
อยากลาวแลว  กิ ฺจิ  วจน  ซึ่งคําอะไร ๆ  สทฺธ ึ กบั  ภิกฺขูหิ   ดวย 
ภิกษุ  ท.  ปนุ  อีก  นิสฺสทฺโท  จงเปนผูมีเสียงออกแลว  ฉินฺน- 
กสตาลสทิโส  จงเปนผูเชนกับดวยกงัสดาลอันบุคคลตัดแลว  มุขวฏฏิย 
ที่ขอบแหงปาก  โหหิ  จงเปน  ตฺว  อ. เธอ  กโรนฺโต  กระทําอยู 
เอว  อยางนี้  ปตฺโต  นาม  จักเปนผูชื่อวาถึงแลว  นพฺิพาน  ซึ่งพระ 
นิพพาน  ภวิสฺสสิ  จักเปน  อิติ  ดังน้ี  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อภาสิ  ได 
ทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึง่พระคาถา  ท.  อิมา เหลาน้ีวา 
              ตฺว  อ. เธอ มา  อโวจ  อยาไดกลาวแลว 
              ผรสุ  ซึ่งคําหยาบ  ก ฺจิ  กะใคร ๆ  ( ปเร 
              ชนา )  อ.  ชน  ท. เหลาอื่น  ( ตยา )  วุตฺตา 
              ผูอนัเธอกลาวแลว  ปฏิวเทยยฺุ  พึงกลาวตอบ 
              ต  กะเธอ  หิ  เพราะวา  สารมฺภกถา  อ. 
              ถอยคําอันเปนไปกับดวยการริเริ่ม  ทุกขฺา  เปน 
              เหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข  ( โหติ )  ยอมเปน 
              ปฏทิณฺฑา  อ.  อาชญาตอบ ท.  ผุเสยฺยุ  พึง 
              ถูกตอง  ต  ซึ่งเธอ  สเจ  ถาวา  ตฺว  อ.  เธอ  
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              อตฺตาน  ยังตน  น  เอเรสิ  ไมใหหว่ันไหว 
              อยู  กโส  อุปหโต  ยถา  ราวกะ  อ.  กังสดาล 
              อันบุคคลกําจัดแลวไซร  เอโส  ตฺว  อ.  เธอ   
              นั่น  ปตฺโต  เปนผูบรรลุแลว  นิพพาน  ซึ่ง 
              พระนิพพาน  อสิ  ยอมเปน  สารมฺโภ  วาโท 
              อ.  การกลาวอันเปนไปกับดวยการริเริ่ม  น 
              วิชชฺติ  จะไมมี  เต  แกเธอ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ตฺว  อ.  เธอ  มา  อโวจ  อยาได 
กลาวแลว  ผรุส  ซึ่งคําหยาบ  ก ฺจิ  กะใคร ๆ  คือวา  เอกปุคฺคลป 
แมกะบุคคลคนหนึ่ง  ( อิติ )  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลาน้ัน 
หนา  ( ปทสสฺ )  แหงบทวา  ก ฺจิ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ปเร  ชนา  อ. ชน  ท.  เหลาอ่ืน  ตยา 
วุตฺตา  ผูอันเธอกลาวแลววา  ( ตุมฺเห )  อ.  ทาน  ท.  ทุสฺสีลา  เปน 
คนทุศีล  ( อตฺถ )  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ปฏิวเทยฺยุ  พึงกลาวตอบ 
ตถาเอว  เหมือนอยางนั้นน่ันเทียว  ตป  แมกะเธอ  ( อิติ )  ดังน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  วุตฺตา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  การณุตฺตรยุคคฺคาหกถา  นาม  ชือ่  อ. 
ถอยคําอันเปนเครื่องถือเอาซ่ึงคูอันยิ่งกวาเหตุ  เอสา  นั่น  ทุกฺขา 
เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข  ( โหติ )  ยอมเปน  ( อิติ )  ดังน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  สารมฺภกถา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ( ตว )  เม่ือเธอ  ปหรนฺตสฺส  ประหาร  
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อยู  ปร  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน  กายทณฺฑาทีหิ  ทณฺเฑหิ  ดวยอาชญา  ท. 
มีอาชญาอันเกิดแลวจากกายเปนตน  ปฏิทณฺฑา  อ.  อาชญาตอบ  ท. 
ตาทิสา  ว  อันเชนกับดวยอาชญานั้นเทียว  ปเตยฺยุ  พึงตกลง  มตฺถเก 
บนกระหมอม  ตว  ของเธอ  ( อิติ )  ดงัน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา 
ปฏิทณฺฑา  อิติ  ดังนี้ ฯ  
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  สเจ  ถาวา  ตฺว  อ. เธอ  สกฺขิสฺสส ิ
จักอาจ  กาตุ  เพ่ืออันกระทํา  อตฺตาน  ซึ่งตน  นิจฺจล  ใหเปน 
สภาพที่ความหวั่นไหวออกแลวไซร ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหง 
บทวา  สเจ  เนเรสิ  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
           ( อนฺโถ )  อ.  อรรถวา  มุขวฏฏยิ  ฉินฺทิตฺวา  ตลมตฺต  กตฺวา 
ปตกสตาล  วิย  ราวกะ  อ.  กังสดาล  อันอันบุคคลตัดแลว  ทีข่อบแหง 
ปาก  กระทําแลว  ใหเปนวัตถุสักวาพ้ืน  ต้ังไวแลว  ( อิติ )  ดังน้ี 
( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  กโส  อุปหโต  ยถา  อิติ 
ดังน้ี ฯ  หิ  จริงอยู  ตาทิส  กสตาล  อ.  กังสดาลอันเชนนั้น  ปหตป 
แมอันอันบุคคลตีแลว  หตฺถปาเทหิ  วา  ดวยมือและเทา  ท.  หรอื 
ทณฺเฑน  วา  หรือวาดวยทอนไม  น  กโรติ  ยอมไมกระทํา  สทฺท 
ซึ่งเสียง ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  สเจ  ถาวา  ติว  อ. เธอ  สกฺขิสฺสส ิ
จักอาจ  ภวิตุ  เพื่ออันเปน  เอวรูโป  เปนผูมีรูปอยางนี้ไซร  เอโส 
ตฺว  อ. เธอน่ัน  อิม  ปฏิปท  ยังขอปฏบิัตินี้  ปูรยมาโน  ใหเต็มอยู 
อปฺปมตฺโต  เปนผูไมประมาทแลว  อิทานิ  ในกาลนี้  ปตฺโต  นาม  
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ชื่อวาเปนผูบรรลุแลว  นพฺิพาน  ซึ่งพระนิพพาน  อสิ  ยอมเปน 
( อิติ )  ดังน้ี  ( ปททฺวยสฺส )  แหงหมวดสองแหงบทวา  เอส  ปตฺโตสิ 
อิติ  ดังนี้ ฯ   
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ปน  ก ็ เอว  ครั้นเมื่อความเปน 
อยางนี้  สนฺเต  มีอยู  สารมฺโภป  วาโท  อ. การกลาว  แมอันเปน 
ไปกับดวยการริเริ่ม  อุตฺตริกรณวาจาลกฺขโณ อันมีการกลาวอันเปน 
เครื่องกระทําใหยิ่งข้ึนเปนลักษณะ  อาทิโก  อันเปนตน  เอว  อยางนี้ 
วา  ตฺว  อ.  ทาน  ทุสฺสีโล  เปนคนทุศีล  ( อสิ )  ยอมเปน  อิติ 
ดังน้ี  วา  ตุมเฺห  อ.  ทาน  ท.  ทุสิสีลา  เปนคนทุศีล  ( อตฺถ ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  น  วิชชฺติ  จะไมมี  คือวา  น  ภวิสฺสติเอว 
จักไมมีนั่นเทียว  เต  แกเธอ  อิติ  ดังนี ้ ( คาถาปาทสฺส )  แหง 
บาทแหงพระคาถาวา  สารมฺโภ  เต  น  วิชชฺติ  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                เรื่องอุโบสถกรรม 
           ๑๐.  ๕๓/๑๕  ต้ังแต  สาวตฺถิย  กิเรกสฺม ึ อุโปสถทิวเส 
เปนตนไป.   
           กิร  ไดยินวา  เอกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  ในวันแหงอุโบสถวันหน่ึง 
อิตฺถิโย  อ.  หญิง  ท.  ป ฺจสตมตฺตา  ผูมีรอยหาเปนประมาณ  สาวตฺถิย 
ในเมืองสาวัตถี  อุโปสถกิา  เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ  หุตฺวา  เปน 
อคมสุ  ไดไปแลว  วิหาร  สูวิหาร ฯ  วิสาขา  อ.  นางวิสาขา 
อุปสงฺกมิตฺวา  เขาไปหาแลว  ตาสุ  อิตฺถีสุ  ในหญิง  ท.  เหลาน้ันหนา 
มหลฺลกิตฺถโิย  ซึ่งหญิงผูแก  ท.  ปุจฺฉิ  ถามแลววา  อมฺมา  แนะ 
แม ท.  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  อุโปสถิกา  เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ  ชาตา 
เกิดแลว  อตฺถ  ยอมเปน  กิมตฺถ  เพ่ืออะไร  อิติ  ดังนี้  ( วจเน ) 
ครั้นเมื่อคําวา  ( มย )  อ. ดิฉัน  ท.  ปตฺเถตฺวา  ปรารถนาแลว 
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ซึ่งสมบัติอันเปนทิพย  ( อุโปสถิกา )  เปนผูรักษาซึ่ง 
อุโบสถ  ( ชาตา )  เกิดแลว  ( อมฺห )  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ตาหิ 
มหลฺลกิตฺถีห ิ อันหญิงผูแก  ท.  เหลาน้ัน  วุตฺเต  กลาวแลว  ปุจฺฉิ 
ถามแลว  มชฌฺิมิตฺถิโย  ซึง่หญิงผูมีในทามกลาง  ท.  ( วจเน )  ครั้น 
เมื่อคําวา  ( มย )  อ. ดิฉัน ท.  ( อุโปสถิกา )  เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ 
( ชาตา )  เกิดแลว  มุจฺนตฺถาย  เพื่อตองการแกอันพน  สปตฺติวาสา 
จากการอยูรวมดวยหญิงผูเปนไปกับดวยผัว  ( อมฺห )  ยอมเปน  อิติ  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาท่ี 44 

ดังน้ี  ตาหิ  มชฺฌิมิตฺถีหิ  อันหญิงผูมีในทามกลาง  ท. เหลาน้ัน  วุตฺเต   
กลาวแลว  ปจฺุฉิ  ถามแลว  ตรุณิตฺถโิย  ซึ่งหญิงรุนสาว  ท.  ( วจเน ) 
ครั้นเมื่อคําวา  ( มย )  อ.  ดิฉัน  ท.  ( อุโปสถิกา )  เปนผูรักษาซึ่ง 
อุโบสถ  ( ชาตา )  เกิดแลว  ปุตฺตปฏลิาภตฺถาย  เพ่ือตองการแกอัน 
ไดเฉพาะซึ่งบุตร  ปมคพฺเภ  ในครรภที่หน่ึง  ( อมฺห )  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  ตาหิ  ตรุณิตฺถีห ิ อันหญิงรุนสาว  ท.  เหลาน้ัน  วุตฺเต 
กลาวแลว  ปจฺุฉิ  ถามแลว  กุมาริกาโย  ซึ่งเด็กหญิง  ท.  ( วจเน ) 
ครั้นเมื่อคําวา  ( มย )  อ.  ดิฉัน  ท.  ( อุโปสถิกา )  เปนผูรักษาซึ่ง 
อุโบสถ  ( ชาตา )  เกิดแลว  คมนตฺถาย  เพ่ือตองการแกอันไป 
ปติกุล  สูตระกูลของผัว  ( อตฺตโน )  ตรุณภาเวเอว  ในความท่ีแหงตน 
เปนหญิงสาวน่ันเทียว  ( อมฺห )  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ตาหิ  กุมาริกาหิ 
อันเด็กหญิง  ท. เหลาน้ัน  วุตฺเต  กลาวแลว  สุตฺวา  ฟงแลว  ต 
กถ  ซึ่งถอยคําน้ัน  สพฺพป  แมทั้งปวง  ตาส  อิตฺถีน  ของหญิง  ท. 
เหลาน้ัน  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา 
อาโรเจสิ  กราบทูลแลว  ปฏิปาฏิยา  ตามลําดับ ฯ 
           สตฺถา  อ. พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต  วจน  ซึ่ง 
คําน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลววา  วิสาเข  ดูกอนวิสาขา  ชาติอาทโย  นาม 
สภายธมฺมา  อ.  สภาวธรรม  ท.  ชื่อวามีชาติเปนตน  อเมส  สตฺตาน 
ของสัตว  ท.  เหลาน้ี  ทณฺฑหตฺถโคปาลกสทิสา  เปนเชนกับดวยนาย 
โคบาลผูมีทอนไมในมือ  ( โหนฺติ )  ยอมเปน  ชาติ  อ.  ชาติ 
เปเสตฺวา  สงไปแลว  สนติฺก  สูสํานัก  ชราย  ของชรา  ชรา  อ.  ชรา  
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( เปเสตฺวา )  สงไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  พฺยาธิโน  ของพยาธิ  พฺยาธิ 
อ. พยาธิ  ( เปเสตฺวา )  สงไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  มรณสฺส  ของ 
มรณะ  มรณ  อ.  มรณะ  ฉินฺทติ  ยอมตัด  ชีวิต  ซึ่งชีวิต  กุธาริยา   
( รุกฺข )  ฉินทฺนฺตา  ( ปุคฺคลา )  วิย  ราวกะ  อ. บุคคล  ท.  ตัดอยู  ซึ่ง 
ตนไม  ดวยขวาน  เอว  ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้  สนฺเตป  แมมีอยู 
ปตฺเถนฺตา  นาม  สตฺตา  อ.  สัตว  ท.  ชือ่วาผูปรารถนาอยู  วิวฏฏ 
นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน  อันมีวัฏฏะไปปราศแลว  นตฺถ ิ ยอมไมมี 
ปน  แตวา  ( อิเม  สตฺตา )  อ. สัตว  ท.  เหลาน้ี  ปตฺเถนฺติ  ยอม 
ปรารถนา  วฏฏเอว  ซึ่งวัฏฏะน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึง 
ธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              โคปาโล  อ.  นายโคบาล  ปาเชติ  ยอมขับไป 
              คาโว  ซึ่งโค  ท.  โคจร  สูที่หากิน  ทณฺเฑน 
              ดวยทอนไม  ยถา  ฉันใด  ชรา  จ  อ.  ชรา 
              ดวย  มจฺจุ  จ  อ.  มจฺจุดวย  ปาเชนฺติ  ยอม 
              ตอนไป  อายุ  ซึง่อายุ  ปาณีน  ของสัตว 
              ผูมลีมปราณ  ท  เอว  ฉันนั้น  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  โคปาลโก  อ.  นายโคบาล  เฉโก 
ผูฉลาด  นิวาเรตฺวา  หามแลว  คาโว  ซึ่งโค  ท.  ปวิสนฺติโย  ตัว 
เขาไปอยู  เกทารนฺตร  สูระหวางแหงคันนา  ทณฺเฑน  ดวยทอนไม 
โปเถนฺโต  โบยอยู  เตนเอว  ทณฺเฑน  ดวยทอนไมนั้นนั่นเทียว  
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เนติ  ยอมนําไป  ปาเชติ  ชื่อวายอมขับไป  ( คาโว )  ซึ่งโค  ท. 
โคจร  สูที่หากิน  สลุภติโณทก  อันมหีญาและนํ้าอันหาไดโดยงาย 
อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  ( ปทสฺส )  แหง 
บทวา  ปาเชติ  อิติ  ดังนี้ ฯ      
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ฉินฺทนฺติ  ยอมตัด  ชีวิตินฺทฺริย  ซึ่ง 
อินทรียคือชีวิต  คือวา  เขเปนฺติ  ยอมยังอินทรียคือชีวิตใหสิ้นไป 
( อิติ )  ดังน้ี  ( ปททฺวยสฺส )  แหงหมวดสองแหงบทวา  อายุ  ปาเชนฺติ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           โอปมฺมปฏิปาทน  อ.  คําเปนเครื่องยังความเปนแหงอุปมาใหถึง 
เฉพาะ  เอตฺถ  คาถาย  ในพระคาถานี้  อิท  นี้วา  ห ิ ก็  ชรา  จ 
อ.  ชราดวย  มจฺจุ  จ  อ.  มัจจุดวย  โคปาลโก วิย  ราวกะ  อ.  นาย 
โคบาล  ชีวิตินฺทรีย  อ.  อินทรียคือชีวิต  โคคโณ  วิย  ราวกะ  อ. 
หมูแหงโค  มรณ  อ.  มรณะ  โคจรภูมิ  วิย  ราวกะ  อ.  ภาคพ้ืน 
อันเปนที่หากิน  ตตฺถ  สภาวธมฺเมสุ  ในสภาวธรรม  ท.  เหลาน้ันหนา 
ชาติ  อ.  ชาติ  เปเสสิ  สงไปแลว  ชีวิตินฺทฺริย  ซึ่งอินทรียคือชีวิต 
สตฺตาน  ของสัตว  ท.  สนฺติก  สูสํานัก  ชราย  ของชรา  ตาว  กอน 
ชรา  อ. ชรา  ( เปเสสิ )  สงไปแลว  ( ชวิีติตฺทฺริย )  ซึ่งอินทรีย 
คือชีวิต  ( สตฺตาน )  ของสัตว  ท.  สนติฺก  สูสํานัก  พฺยาธิโน 
ของพยาธิ  พฺยาธิ  อ.  พยาธิ  ( เปเสสิ )  สงไปแลว  ( ชีวิตนฺทฺรีย ) 
ซึ่งอินทรียคือชีวิต  ( สตฺตาน )  ของสัตว  ท.  สนฺติก  สูสํานัก  มรณสฺส 
ของมรณะ  ตเอว  มรณ  อ.  มรณะนั้นนั่นเทียว  ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว  
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( ชีวิตนฺทฺริย )  ซึ่งอินทรียคือชีวิต  ( สตฺตาน )  ของสัตว  ท.  คจฺฉติ 
ยอมไป  กุธาริยา  ( รุกฺข )  เฉท  ( ปุคฺคโล )  วิย  ราวกะ  อ.  บุคคล 
ตัดอยู  ซึ่งตนไม  ดวยขวาน  อิติ  ดังนี ้ ( ปณฺฑิเตน )  อันบัณฑิต 
( เวทิตพฺพ )  พึงทราบ ฯ    
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                                     เรือ่งอชครเปรต   
           ๑๑.  ๕๖/๑๓  ต้ังแต  เสฏ ี  คนฺธกุฏี  กิร  ฌายตีติ  สุตฺวา 
เปนตนไป. 
           เสฏ ี  อ.  เศรษฐี  สุตฺวา  สดับแลววา  กิร  ไดยินวา  คนฺธกุฏ ี
อ.  พระคันธกุฏี  ( อคฺคินา )  อันไฟ  ฌายติ  ไหมอยู  อิติ  ดังนี ้
อาคจฺฉนฺโต  เมื่อมา  อาคนฺตฺวา  มาแลว  ( ตสฺสา  คนฺธกุฏิยา  อคฺคินา ) 
ฌามกาเล  ในกาลแหงพระคันธกุฎีนั้น  อันอันไฟไหมแลว  โอโลเกนฺโต 
แลดูอยู  คนธฺกุฏึ  ซึ่งพระคันธกุฎี  ฌาม  อันอันไฟไหมแลว  อกตฺวา 
ไมกระทําแลว  โทมนสฺส  ซึ่งความโทมนัส  วาลคฺคมตฺตป  แมอันมี 
ปลายแหงขนทรายเปนประมาณ  สมฺมิ ฺชิตฺวา  คูแลว  วามพาหุ 
ซึ่งแขนเบื้องซาย  อปฺโปเสิ  ปรบแลว  มหาอปฺโป ิก  ปรบดวย 
เสียงอันดัง  หตฺเถน  ดวยมือ  ทุกฺขิเณน  เบื้องขวา ฯ  อถ  ครั้งน้ัน 
 ิตา  ชนา  อ. ชน  ท.  ผูยนือยูแลว  สมีเป  ในท่ีใกล  ปุจฺฉึสุ 
ถามแลว  น  เสฏ ึ  ซึ่งเศรษฐีนั้นวา  สามิ  ขาแตนาย ตฺว  อ.  ทาน 
อปฺโปเสิ  ปรบแลว  ( ตยา )  เอตฺตก  ธน  วิสฺสชฺเชตฺวา  กตาย 
คนฺธกุฏิยา  ( อคฺคินา )  ฌามกาเล  ในกาลแหงพระคันธกุฎี  อันอัน 
ทาน  สละวิเศษแลว  ซึ่งทรัพย  อันมปีระมาณเทานี้  กระทําแลว 
อันอันไฟไหมแลว  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดงัน้ี ฯ  โส  เสฏ ี  อ.  
เศรษฐีนั้น  อาห  กลาวแลววา  ตาตา  แนะพอ  ท.  ธน  อ.  ทรัพย 
เม  อันเรา  กตฺวา  กระทําแลว  กมฺม  ซึ่งกรรม   เอตฺตก  อันมีประมาณ  
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เทาน้ี  ลทฺธ  ไดแลว  นิทหิตุ  เพ่ืออันฝงไว  พุทฺธสาสเน  ในพระ-   
พุทธศาสนา  อสาธารเณ อันไมทั่วไป  อคฺคิอาทีน  อนฺตรายาน  แก 
อันตราย  ท.  มีไฟเปนตน  อห  อ.  เรา  ตุฏมานโส  ผูมีฉันทะอัน 
มีในใจอันยินดีแลว  อปโฺปเสึ  ปรบแลว  ( จินฺตเนน )  ดวยอันคิดวา 
อห  อ.  เรา  ลภิสฺสามิ  จักได  ปุนป  เอตฺตก  ธน  วิสฺสชฺเชตฺวา 
สตฺถุ  คนฺธกฏุึ  กาตุ  เพ่ืออันสละวิเศษ  ซึ่งทรัพย  อันมีประมาณเทาน้ี 
แลวกระทํา  ซึ่งพระคันธกุฎี  เพ่ือพระศาสดา  แมอีก  อิติ  ดังน้ี  อิติ  ดังนี้ ฯ 
โส  เสฏ ี  อ.  เศรษฐีนั้น  วิสฺสชฺเชตฺวา  สละวิเศษแลว  ธน  ซึ่งทรัพย 
ตตฺตก  อันมีประมาณเทานั้น  กาเรตฺวา  ยังบุคคลใหกระทําแลว  คนฺธกุฏ ึ
ซึ่งพระคันธกุฎี  ปุน  อีก  อทาสิ  ไดถวายแลว  ทาน  ซึ่งทาน 
สตฺถุโน  แดพระศาสดา  วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  ผูมีภิกษุมีพันยี่สิบ 
เปนประมาณเปนบริวาร ฯ 
           โจโร  อ.  โจร  ทิสวฺา  เห็นแลว  ต  กริิย  ซึ่งกิริยานั้น  จินฺเตสิ 
คิดแลววา  อห  อ.  เรา  อิม  เสฏ ึ  อมาเรตฺวา  ไมยังเศรษฐีนี้ให 
ตายแลว  น  สกฺขิสฺสามิ  จักไมอาจ  มงฺกุกาตุ  เพ่ืออันกระทําใหเปน 
คนเกอ  ( เอต  การณ )  อ.  เหตุนั่น  โหตุ  จงมีเถิด  อห  อ.  เรา 
น  เสฏ ึ  ยังเศรษฐีนั้น  มาเรสฺสามิ  จักใหตาย  อิติ  ดังนี้  พนฺธิตฺวา 
ผูกแลว  ฉุริก  ซึ่งกฤช  นวิาสนนฺตเร  ในระหวางแหงผาเปนเครื่องนุง 
วิจรนฺโตป  แมเที่ยวไปอยู  วิหาเร  ในวิหาร  สตฺตาห  สิ้นวัน ๗ 
น  ลภิ  ไมไดแลว  โอกาส  ซึ่งโอกาส ฯ มหาเสฏ ีป  แม  อ.  มหาเศรษฐี 
ทตฺวา  ถวายแลว  ทาน  ซึ่งทาน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  แกหมูแหงภิกษุ  
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พุทฺธปฺปมุขสฺส  อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน  ทิวสานิ  สิ้นวัน ท. 
สตฺต ๗  วนทฺิตฺวา  ถวายบังคมแลว  สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา  อาห   
กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  เขตฺต  อ.  นา  มม 
ของขาพระองค  เอเกน  ปุริเสน  อันบุรษุคนหน่ึง ฌาปต  ยังไฟใหไหมแลว 
สตฺตกฺขตฺตุ  ๗  ครั้ง  ปาทา  อ. เทา  ท.  คุนฺน  ของโค  ท.  วเช 
ในคอก  ( เอเกน ปุริเสน )  อันบุรุษคนหนึ่ง  ฉินฺนา  ตัดแลว 
สตฺตกฺขตฺตุ  ๗ ครั้ง  เคห  อ.  เรือน  ( มม )  ของขาพระองค 
( เอเกน  ปุริเสน )  อันบุรษุคนหน่ึง  ฌาปต  ยังไฟใหไหมแลว  สตฺตกฺขตฺตุ 
๗  ครั้ง  อิทานิ  ในกาลน้ี  คนฺธกุฏีป  แม  อ.  พระคันธกุฎี  เตนเอว 
ปุริเสน  ฌาปตา  จักเปนของอันบุรุษนั้นนั่นเทียวยังไฟใหไหมแลว  ภวิสสฺติ 
จักเปน  อห  อ.  ขาพระองค  ทมฺมิ  ยอมให  ปตฺตึ  ซึ่งสวนบุญ 
อิมสฺมึ  ทาเน  ในทานน้ี  ตสฺส  ปุริสสสฺ  แกบรุุษน้ัน  ปม กอน 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           โจโร  อ.  โจร  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคํานั้น  ( จินฺเตตฺวา ) 
คิดแลววา  กมฺม  อง  กรรม  ภาริย  วต  อันหนักหนอ  เม อันเรา 
กต  กระทําแลว  โกปมตฺตป  การณ  อ. เหตุแมสักวาความโกรธ 
มยิ  ในเรา  อปราธการเก  ผูกระทําซ่ึงความผิด  เอว  อยางนี้  นตฺถ ิ
ยอมไมมี  อิมสฺส  เสฏ ิสฺส  แกเศรษฐีนี้  ( อย  เสฏ ี )  อ.  เศรษฐีนี้ 
เทติ  ยอมให  ปตฺตึ  ซึ่งสวนบุญ  อิมสมฺึ  ทาเน  ในทานน้ี  มยฺหเอว 
แกเรานั่นเทียว  ปม  กอน  อห  อ.  เรา  ทุพฺภามิ  จะประทุษราย 
อิมสฺมึ  เสฏ ิมฺหิ  ในเศรษฐีนี้  เทวทณฺโฑป  แม  อ.  อาชญาของเทวดา  
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ปเตยฺย  พึงตก  มตฺถเก  บนกระหมอม  เม  ของเรา  เอวรูป  ปรุสิ 
อขมาเปนฺตสฺส  ผูไมยังบุรุษผูมีรูปอยางนี้ใหอดโทษอยู  อิติ  ดังน้ี   
คนฺตฺวา  ไปแลว  นิปชฺชิตฺวา  หมอบลงแลว  ปาทมูเล  ณ  ทีใ่กลแหงเทา 
เสฏ ิสฺส  ของเศรษฐี  วตฺกา  กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย  ตฺว 
อ.  ทาน  ขมาหิ  ขอจงอดโทษ  เม  แกขาพเจาเถิด  อิติ  ดังนี้  ( วจเน ) 
ครั้นเมื่อคําวา  อิท  การณ  อ.  เหตุนี้  กึ  อะไร  อิติ  ดังนี้  ( เสฏ ินา ) 
อันเศรษฐี  วุตฺเต  กลาวแลว  อาห  กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย 
เอต  กมฺม  อ.  กรรมนี้  เอตฺตก  อันมีประมาณเทาน้ี  มยา  อันขาพเจา 
กต  กระทําแลว  ตฺว  อ.  ทาน  ขมาหิ  ขอจงอดโทษ  ตสฺส  เม 
แกขาพเจาน้ันเถิด  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน  เสฏ ี  อ.  เศรษฐี  ปุจฺฉิตฺวา  ถามแลว  สพฺพ 
กมฺม  ซึ่งกรรมท้ังปวงวา  เอตฺตก  กมฺม  อ.  กรรมอันมีประมาณเทาน้ี 
อิท  จ  นี้ดวย  อิท  จ  นี้ดวย  ตยา  อันทาน  กต กระทําแลว  เม 
แกเราหรือ  อิติ  ดังนี้  น  โจร  กะโจรนั้น  ( วจเน )  ครั้นเมื่อคําวา 
อาม  เออ  ( เอตฺตก  กมฺม )  อ.  กรรมอันมีประมาณเทาน้ี  มยา 
อันขาพเจา  กต  กระทําแลว  อิติ  ดังน้ี  ( เตน  โจเรน )  อันโจรนั้น 
วุตฺเต  กลาวแลว  ปุจฺฉิ  ถามแลววา  ตฺว  อ.  ทาน  มยา  น  ทฏิปุพฺโพ 
เปนผูอันเราไมเคยเห็นแลว  ( อสิ )  ยอมเปน  ตฺว  อ.  ทาน  กชุฌฺิตฺวา 
โกรธแลว  อกาสิ  ไดกระทําแลว  เอว  อยางนี้  เม  แกเรา  กสฺมา 
เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี ฯ โส  โจโร  อ.  โจรน้ัน  สาเรตฺวา 
ยังเศรษฐีใหระลึกแลว  วจน  ซึ่งคํา  เอกทิวส  นครา  นิกฺขนฺเตน  
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เตน  เสฏ ินา  วุตฺต  อันอันเศรษฐีนั้น  ผูออกไปแลว  จากพระนคร   
ในวันหน่ึง  กลาวแลว  อาห  กลาวแลววา  โกโป  อ.  ความโกรธ  เม 
อันขาพเจา  อุปาทิโต  ใหเกิดข้ึนแลว  อิมินา  การเณน  เพราะเหตุนี้ 
อิติ  ดังนี้ ฯ  เสฏ ี  อ.  เศรษฐี  สริตฺวา  ระลึกแลว  ( ตสฺส  วจนสฺส ) 
อตฺตนา  วุตฺตภาว  ซึ่งความท่ีแหงคํานั้น  เปนคําอันตนกลาวแลว 
โจร  ยังโจร  ขมาเปตฺวา  ใหอดโทษแลว  ( วจเนน )  ดวยคําวา 
ตาต  แนะพอ  อาม  เออ  ( ต  วจน )  อ.  คําน้ัน  มยา อันเรา 
วุตฺต  กลาวแลว  ตฺว  อ.  ทาน  ขมาหิ  จงอดโทษ  ต  วจน  ซึ่งคํานั้น 
เม  แกเราเถิด  อิติ  ดังน้ี  อาห  กลาวแลววา  ตาต  แนะพอ  ตฺว 
อ.  ทาน  อุฏเหิ   จงลุกข้ึนเถิด  อห  อ.  เรา  ขมามิ  ยอมอดโทษ 
เต  แกทาน  ตฺว  อ.  ทาน  คจฺฉ  จงไปเถิด  อิติ ดังน้ี ฯ  ( โจโร ) 
อ.  โจร  ( อาห )  กลาวแลววา  สามิ  ขาแตนาย  สเจ  ถาวา 
ตฺว  อ.  ทาน  ขมสิ  ยอมอดโทษ  เม  แกขาพเจาไซร  ตฺว  อ.  ทาน 
กโรหิ  จงกระทํา  ม  ซึ่งขาพเจา  สปุตฺตทาร  ผูเปนไปกับดวยบุตร 
และทาระ  ทาส  ใหเปนทาส  เคเห  ในเรือน  ตว  ของทาน 
เถิด  อิติ  ดังน้ี  ฯ  ( เสฏ ี )  อ.  เศรษฐี ( อาห )  กลาวแลววา  ตาต  แนะพอ 
ตฺว  อ. ทาน  เอตฺตเก  วจเน  ครั้นเมื่อคําอันมีประมาณเทาน้ี  มยา 
อันเรา  กถิเต  กลาวแลว  อกาสิ  ไดกระทําแลว  เฉทน  ซึ่งการตัด 
เอวรูป  อันมีรูปอยางนี้  ปน  ก ็ ( มยา )  อันเรา  น  สกฺกา  ไมอาจ 
กเถตุ  เพ่ืออันกลาว  กิ ฺจิ  วจน  ซึ่งคําอะไร ๆ  สทฺธึ  กับ  วสนฺเตน 
ตยา  ดวยทาน  ผูอยูอยู  เคเห  ในเรือน  กิจฺจ  อ.  กิจ  ตยา  ดวยทาน  
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วสนฺเตน  ผูอยูอยู   เคเห   ในเรือน  น  อตฺถิ  ยอมไมมี  เม  แกเรา 
อห  อ.  เรา  ขมามิ  ยอมอดโทษ  เต  แกทาน  ตาต  แนะพอ  ตฺว 
อ.  ทาน  คจฺฉ  จงไปเถิด  อิติ ดังน้ี ฯ    
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ทสหิ  การเณหิ  อนพฺยสน  ปาปุณาติเอว  ยอมถึง  ซึ่งความฉิบหาย 
มิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุขใหพินาศ  ดวยเหตุ  ท. ๑๐ 
นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะ 
ทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว 
คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา   
              โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  ทสฺุสติ  ยอมประทุษราย 
              ( ขณีาสเวสุ )  ในพระขีณาสพ  ท.  อปฺปทุฏเสุ 
              ผูไมประทุษรายแลว  อทณฺเฑสุ  ผูไมมีอาชญา 
              ทณเฺฑน  ดวยอาชญา  ( โส  ปุคฺคโล )  อ.  บุคคลนั้น 
              นิคจฺฉติ  ยอมเขาถึง  ทสนฺน  านาน  แหงฐานะ 
              ท.  ๑๐  หนา  อ ฺตร  าน  ซึ่งฐานะอยางใด 
              อยางหนึ่ง  ขิปฺปเอว  พลันนั่นเทียว  คือวา 
              ผรสุ  เวทน  ( ปาปุเณ )  วา พึงถึง  ซึ่งเวทนา 
              อันหยาบหรือ  ชานึ  ( ปาปุเณ )  วา  หรอืวา 
              พึงถึง  ซึ่งความเส่ือม  สรีรสสฺ  เภทน  ( ปาปุ- 
              เณ )  วา  พึงถึง  ซึ่งความแตกไป  แหงสรรีะ 
              หรอื  ครุก  อาพาธ  ( ปาปุเณ )  วาป  แมหรือวา 
              พึงถึง  ซึ่งอาพาธอันหนัก  จตฺิตกฺเขป  ปาปุเณ  วา 
              พึงถึงซ่ึงความฟุงซานแหงจิตหรือ  ราชโต  อุปสคฺค 
              ( ปาปุเณ )  วา  หรือวา  พึงถึง  ซึ่งความขดัของ 
              แตพระราชา  ทารุณ  อพฺภกขฺาน  ( ปาปุเณ )  วา  
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              พึงถึง  ซึ่งการกลาวตู  อันทารุณหรือ  าตีน 
              ปรกิฺขย  ( ปาปุเณ )  วา  หรอืวา  พึงถึง  ซึ่ง 
              ความส้ินไปรอบแหงญาติ  ท.  โภคาน  ปภงฺคุณ 
              ( ปาปุเณ )  วา  หรือวา  พึงถึง  ซึ่งความยอยยับ     
              แหงโภคะ  ท.  อถวา  อีกอยางหน่ึง  อคฺคิ  อฺ  ไฟ 
              ปาวโก  อันเผาผลาญ  ฑหติ  ยอมไหม  อคารานิ 
              ซึ่งเรือน  ท.  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  โส 
              ปุคฺคโล  อ.  บุคคลน้ัน  ทุปฺป ฺโ  ผูมีปญญาชั่ว 
              อุปปชฺชติ  ยอมเขาถึง  นิรย  ซึ่งนรก  เภทา 
              เพราะความแตกไป  กายสฺส  แหงกาย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ขีณาสเวสุ  ในพระขีณาสพ  ท. 
กายทณฺฑาทิวิรหิเตสุ  ผูเวนแลวจากอาชญา  มีอาชญาอันเกิดแลวแต 
กายเปนตน  ( อิติ )  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  อทณฺเฑสุ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  นิรปราเธสุ  ผูไมมีความผิด  ปเรสุ 
ชเนสุ  วา  ในชน  ท.  เหลาอ่ืนหรือ  อตฺตนิ  วา  หรือวาในตน 
( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  อปฺปทุฏเสุ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ทุกฺขการเณสุ  ในเหตุแหงทุกข  ท. 
ทสสุ  ๑๐  หนา  การณ  ซึง่เหตุ  อ ฺตร  อยางใดอยางหน่ึง  ( อิติ ) 
ดังน้ี  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ทสนฺนม ฺตร  าน 
อิติ  ดังนี้ ฯ  
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           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  เวทน  ซึ่งเวทนา  ผรุส  อันหยาบ 
สีสโรคาทิเภท  อันตางดวยโรคมีโรคในศีรษะเปนตน  ( อิติ )  ดังน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  เวทน  อิติ  ดังน้ี  ฯ   
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ชานึ  ซึง่ความเส่ือม  ธนสฺส  แหงทรัพย 
กิจฺฉาธิคตสฺส  อันตนถึงทับแลวโดยยาก  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสสฺ ) 
แหงบทวา  ชานึ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  สรรีเภทน  ซึ่งความแตกไปแหงสรีระ 
หตฺถจฺเฉทาทิก  อันมีการตัดซึ่งมือเปนตน  ( อิติ )  ดังนี้  ( ปทสสฺ ) 
แหงบทวา  เภทน  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ครุกาพาธ  วา  หรือวา  ซึ่งอาพาธอัน 
หนัก  ปกฺขหตุเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวสุฏโรคาทิเภท  อันตางดวยโรคมี 
ความเปนแหงบุคคลผูมีขางหน่ึงอันโรคขจัดแลว  และความเปน 
แหงบุคคลผูมีจักษุขางเดียว  และความเปนแหงบุคคลผูเสือกไสไปดวยต่ัง 
และความเปนแหงบุคคลผูงอย  และโรคเรื้อนเปนตน  ( อิติ )  ดังน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  ครุก  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  อุมฺมาท  ซึ่งความเปนบา  ( อิติ ) 
ดังน้ี  ( ปทสสฺ )  แหงบทวา  จิตฺตกฺเขป  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  อุปสคฺค  วา  หรือวาซ่ึงความขัดของ 
ราชโต  แตพระราชา  ยสวิโลปนเสนาปติฏานาทิอจฺฉินฺทนาทิก  อันม ี
การลบวิเศษซึ่งยศ  และการแยงชิงซ่ึงตําแหนง มีตําแหนงแหงเสนาบดี 
เปนตนเปนอาทิ  ( อิติ )  ดงัน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  อุปสคฺค  อิติ 
ดังน้ี ฯ  
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           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  อพฺภกฺขาน  ซึ่งการกลาวตู  ทารณุ   
อันทารุณ  เอวรูป  อันมีรปูอยางนี้วา  อิท  สนฺธจฺเฉทาทิกมฺม  วา 
อ. กรรมมีการตัดซึ่งท่ีตอเปนตนนี้หรือ  อิท  ราชปราธกมฺม  วา  หรือวา 
อ.  กรรมคือความผิดในพระราชานี้  ตยา  อันทาน  กต  กระทําแลว 
อทิฏอสฺสุตอจินฺติตปุพฺพ  อันตนไมเคยเห็นแลวและไมเคยฟงแลวและ 
ไมเคยคิดแลว  วา  หรือ  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  อพฺภกฺขาน 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ปริกฺขย  วา  หรือวา  ซึ่งความส้ิน 
ไปรอบ  าตีน  แหงญาติ  ท.  สมตฺถาน  ผูสามารถ  ภวิตุ  เพ่ืออันเปน 
อวสฺสโย  เปนผูเปนที่พํานัก  อตฺตโน  ของตน  ( อิติ )  ดังน้ี  ( คาถา- 
ปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ปริกฺขย  ว  าตีน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  วา  หรอืวา  ปภงฺคุภาว  ซึ่งความเปน 
ของผุพัง  คือวา  ปูติภาว  ซึ่งความเปนของเนา  ( อิติ )  ดังน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  ปภงฺคุณ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อธิบายวา  หิ  ก ็ ธ ฺ  อ.  ขาวเปลือก  เคเห 
ในเรือน  อสสฺ  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลน้ัน  ย  ใด  ต  ธ ฺ  อ. ขาว 
เปลือกนั้น  อาปชฺชติ  ยอมถึงท่ัว  ปูติภาว  ซึ่งความเปนของเนา  สุวณฺณ 
อ.  ทองคํา  ( เคเห )  ในเรอืน  ( ตสฺส  ปุคฺคสสฺส )  ของบุคคลน้ัน 
อาปชฺชติ  ยอมถึงท่ัว  องฺคารภาว  ซึ่งความเปนแหงถานเพลิง  มุตฺตา 
อ.  แกวมุกดา  ท.  ( เคเห )  ในเรือน  ( ตสฺส  ปุคฺคลสฺ )   ของบุคคลน้ัน 
( อาปชฺชนฺติ )  ยอมถึงท่ัว  กปฺปาสิกฏ ิภาว  ซึงความเปนแหงเมล็ดฝาย  
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กหาปณา  อ.  กหาปณะ  ท.  ( เคเห )  ในเรือน  ( ตสฺส  ปุคฺคลสสฺ ) 
ของบุคคลน้ัน  ( อาปชฺชนฺติ )  ยอมถงึท่ัว  กปาลขณฺฑาทิภาว  ซึ่งความ 
เปนแหงวัตถุมีชิ้นของกระเบ้ืองเปนตน  ทฺวิปทจตุปฺปทา  สตฺตา 
อ.  สัตว  ท.  ตัวมีเทาสองและมีเทาส่ี  ( เคเห ) ในเรือน  ( ตสฺส  ปุคฺคลสฺส ) 
ของบุคคลน้ัน  ( อาปชฺชนฺติ )  ยอมถงึท่ัว  กาณาทิภาว  ซึ่งความเปน 
แหงสัตวพิการมีสัตวบอดเปนตน  อิติ  ดังนี้ ฯ   
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ทฺวิตฺติกขตฺตุ  อ ฺสฺมึ  ฑาหเก  อคฺคิมฺหิ 
อวิชฺชมาเนป  อสนิอคฺคิ  ปติตฺวา  ฑหติ  วา  ครั้นเม่ือไฟอันไหมอยางอ่ืน 
แมไมมีอยู  อ.  ไฟคือสายฟา  ตกแลว  ไหมอยู ๒  ครั้ง  และ  ๓  ครั้ง  
หรือ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อุฏ ิโต  ปาวโก  ฑหติเอว  วา  หรือวา 
อ.  ไฟอันเผาผลาญ  อันต้ังข้ึนแลว  ตามธรรมดาของตน  ยอมไหม 
นั่นเทียว  เอกสวจฺฉเร  ในปหน่ึง  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปททฺวยสฺส )  แหง 
หมวดสองแหงบทวา  อคฺคิ  ฑหติ  อิติ ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ( วจน )  อ.  พระดํารัสวา  โส  ปุคฺคโล 
อ.  บุคคลน้ัน  อุปปชชฺติ  ยอมเขาถึง  นิรย  ซึ่งนรก  อิติ  ดังน้ี 
( ภควตา )  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต  ตรัสแลว  ทิฏเว  ธมฺเม 
อิเมส  ทสนฺน  านาน  อ ฺตร  าน  ปตฺวาป  เอกเสน  สมฺปราเย 
ปตฺตพฺพ  าน  ทสฺเสตุ  เพ่ืออันทรงแสดง  ซึ่งฐานะ  อันบุคคลแมถึงแลว 
แหงฐานะ  ท.  ๑๐  เหลาน้ีหนา  ซึ่งฐานะอยางใดอยางหน่ึง  ในธรรม 
อันตนเห็นแลวเทียว  พึงถึง  ในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม  โดย 
สวนเดียว  ( อิติ )  ดังน้ี ( ปทสฺส )  แหงบทวา  นิรย  อิติ  ดังน้ี 
เปนตน ฯ  
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                                    เรือ่งภิกษุผูมีภัณฑะมาก 
           ๑๓.  ๖๗/๑๑  ต้ังแต  สุริยกุมาโรป  ต  สร  อวีมสิตฺวา  ฯ 
เปนตนไป.   
           สุริยกมุาโรป  แม  อ.  พระสุริยกุมาร  อวีมสิตฺวา  ว  ไมพิจารณา 
แลวเทียว  โอตริ  เสด็จขามลงแลว  ต  สร  สูสระนั้น  จ  หน่ึง  ( โส 
สุริยกุมาโร )  อ.  พระสุรยิกุมารน้ัน  เตน  ทกรกฺขเสน  ปุจฺฉิโต  ผูอัน 
ผีเสื้อนํ้าน้ันถามแลววา  ตฺว  อ.  ทาน  ชานาสิ  ยอมทราบ  เทวธมฺเม 
ซึ่งเทวธรรม  ท.  หรือ  อิติ  ดังนี้  อาห  กลาวแลววา  จนฺทิมสุริยา 
อ.  พระจันทรและพระอาทิตย  ท.  เทวธมฺมา  นาม  ชื่อวาเทวธรรม 
อิติ  ดังน้ี  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน ( ทกรกฺขโส )  อ.  ผีเส้ือนํ้า  ( วตฺวา ) 
กลาวแลววา  ตฺว  อ.  ทาน  น  ชานาสิ  ยอมไมทราบ  เทวธมฺเม 
ซึ่งเทวธรรม  ท.  อิติ  ดังน้ี  น  สุรยิกุมาร  กะพระสุริยกุมารน้ัน 
ปเวเสตฺวา  ยังพระสุริยกุมารใหเขาไปแลว  อุทก  สูน้ํา  เปสิ  ต้ังไวแลว 
ภวเน  ในภพ  อตฺตโน  ของตน ๆ  โพธิสตฺโตป  แม  อ.  พระโพธิ- 
สัตว  ทิสฺวา  เห็นแลว  ต  สุริยกุมาร  ซึง่พระสุริยกุมารน้ัน  จิรายนฺต 
ผูประพฤติชาอยู  เปเสสิ  ทรงสงไปแลว  จนฺทกุมาร  ซึ่งพระจันทกุมาร ฯ 
โสป  จนฺทกมุาโร  อ.  พระจันทกุมารแมนั้น  เตน  ทกรกฺขเสน  ปุจฺฉิโต 
ผูอันผีเสื้อน้ํานั้นถามแลววา  ตฺว  อ.  ทาน  ชานาสิ  ยอมทราบ  เทวธมฺเม 
ซึ่งเทวธรรม  ท.  หรือ  อิติ  ดังนี้  อาห  กลาวแลววา  ทิสา  อ.  ทิศ  ท. 
จตฺตาโร ๔  เทวธมฺมา  นาม  ชื่อวาเทวธรรม  อิติ  ดงัน้ี ฯ  
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ทกรกฺขโส  อ.  ผีเสื้อนํ้า  ตป  จนฺทกุมาร  ยังพระจันทกุมารแมนั้น 
ปเวเสตฺวา  ใหเขาไปแลว  อุทก  สูน้ํา  เปสิ  ต้ังไวแลว  ตถาเอว   
เหมือนอยางน้ันนั่นเทียว ฯ  โพธิสตฺโต  อ.  พระโพธิสัตว  ตสฺมึป 
จนฺทกุมาเร  ครั้นเมื่อพระจันทกุมารแมนั้น  จิรายนฺเต  ประพฤติชาอยู 
( จินฺเตตฺวา )  ทรงดําริแลววา  อนฺตราเยน  อันอันตราย  ภวิตพฺพ 
พึงมี  อิติ  ดังนี้  คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  สย  เอง  ทิสวฺา ทรงเห็นแลว 
โอตรณปท  ซึ่งรอยเทาอันเปนที่ขามลง  ทฺวินฺนป  กุมาราน   แหง 
พระกุมาร  ท.  แม ๒  ตฺวา  ทรงทราบแลววา  อย  สโร  อ.  สระน้ี 
รกฺขสปริคฺคหิโต  เปนสระอันผีเสื้อถือเอารอบแลว  (โหติ )  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  สนฺนยฺหิตฺวา  ทรงสอดแลว  ขคฺค  ซึ่งพระขรรค  คเหฺตวา 
ทรงถือเอาแลว  ธนุ  ซึ่งธนู  อฏาสิ  ไดประทับยืนอยูแลว ฯ 
           รกฺขโส  อ.  ผีเส้ือ  ทิสฺวา  เห็นแลว  ต  โพธสิตฺต  ซึ่งพระ 
โพธิสัตวนั้น  อโนตรนฺต  ผูไมเสด็จขามลงอยู  อาคนฺตฺวา  มาแลว 
วนกมฺมิกปุรสิเวเสน  ดวยเพศของบุรุษผูกระทําซ่ึงการงานในปา  อาห 
กลาวแลววา  ปุริส  แนะบุรุษ  โภ  ผูเจริญ  ตฺว  อ.  ทาน  มคฺคกิลนฺโต 
ผูลําบากแลวในหนทาง  อิม  สร  โอตริตฺวา  นหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา  จ 
ภิสมุฬาเล  ขาทิตฺวา  ปุปฺผานิ  ปลนฺธิตฺวา  น  คจฺฉสิ  ยอมไมขามลงแลว 
สูสระนี้อาบนํ้าแลวดวย  ดื่มแลวดวย  เค้ียวกินแลว  ซึ่งเงาแหงบัว  ท. 
ประดับแลว  ซึ่งดอกไม  ท.  ไป  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
โพธิสตฺโต  อ.  พระโพธิสัตว  ต  รกฺขส  ทิสฺวา  ว  ทรงเห็นแลว 
ซึ่งผีเสื้อน้ันเทียว  ตฺวา  ทรงทราบแลววา  เอโส  ปุริโส  อ.  บรุุษนั่น  
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ยกฺโข  เปนยกัษ  ( โหติ )  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลววา 
ภาตโร  อ.  นองชาย  ท.  เม  ของเรา  ตยา  อันทาน  คหิตา  จับเอา 
แลวหรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ  ( รกฺขโส )  อ. ผีเส้ือ  ( อาห )  กลาวแลววา 
อาม  เออ  ( ภาตโร )  อ.  นองชาย  ท.  ( เต )  ของทาน  มยา   
อันขาพเจา  คหิตา จับเอาแลว  อิติ  ดังน้ี ฯ  ( โพธิสตฺโต  
อ.  พระโพธิสัตว  ( ปุจฺฉิ )  ถามแลววา  ( ภาตโร )  อ.  นองชาย  ท. 
( เม  )  ของเรา  ( ตยา )  อันทาน  ( คหิตา )  จับเอาแลว  กึการณา 
เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี ฯ  ( รกฺขโส )  อ. ผีเสื้อ  ( อาห )  กลาว 
แลววา  ( หิ )  เพราะวา  อห  อ.  ขาพเจา  ลภามิ  ยอมได  โอติณฺเณ 
ชเน  ซึ่งชน  ท.  ผูขามลงแลว  อิม  สร  สูสระนี ้ อิติ  ดังนี้ ฯ 
( โพธิสตฺโต )  อ.  พระโพธิสัตว  ( อาห )  ตรัสแลววา  ปน  ก ็ ตฺว 
อ.  ทาน  ลภสิ  ยอมได  สพฺเพ  ว  ชเน  ซึ่งชน  ท.  ทั้งปวงเทียว 
กึ  หรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ  ( รกขฺโส )  อ.  ผีเสื้อ  ( อาห )  กลาวแลววา 
อห  อ.  ขาพเจา  ลาภมิ  ยอมได  อวเสเส  ชเน  ซึ่งชน  ท.  ผูเหลือลง 
เปตฺวา  ยกเวน  ชานนเก  ชเน  ซึ่งชน  ผูรู  เทวธมฺเม  ซึ่งเทวธรรม  ท. 
อิติ  ดังนี้ ฯ  ( โพธิสตฺโต )  อ.  พระโพธิสัตว  ( อาห )  ตรัสแลววา  ปน 
ก็  อตฺโถ  อ.  ความตองการ  เทวธมฺเมหิ  ดวยเทวธรรม  ท.  อตฺถ ิ
มีอยู  เต  แกทานหรือ  อิติ  ดังนี้ ฯ  ( รกฺขโส ป  อ.  ผีเสื้อ  ( อาห ) 
กลาวแลววา  อาม  เออ  ( อตฺโถ )  อ.  ความตองการ  ( เทวธมฺเมหิ ) 
ดวยเทวธรรม  ท.  อตฺถิ  มีอยู  ( เม )  แกขาพเจา  อิติ  ดังนี้ ฯ 
( โพธิสตฺโต )  อ.  พระโพธิสัตว  ( อาห )  ตรัสแลววา  อห  อ.  เรา  
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กเถสฺสามิ  จักบอก  อิติ  ดังนี้  ฯ  ( รกขฺโส )  อ.  ผีเสื้อ  ( อาห )  กลาว 
แลววา  เตนหิ  ถาอยางนั้น  ตฺว อ.  ทาน  กเถหิ  จงบอกเถิด  อิติ  ดังนี้ ฯ 
( โพธิสตฺโต )  อ.  พระโพธิสัตว  ( อาห ) ตรัสแลววา  ( มยา )  อันเรา 
กิลิฏคตฺเตน  ผูมีตัวอันเศราหมองแลว  น  สกฺกา  ไมอาจ  กเถตุ 
เพ่ืออันบอก  อิติ  ดังนี้ ฯ  ยกฺโข  อ.  ยกัษ  โพธิสตฺต  ยังพระโพธิ-   
สัตว  นหาเปตฺวา  ใหสรงน้ําแลว  ปาเยตฺวา  ยังพระโพธิสัตวใหดื่มแลว 
ปานีย  ซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม  อลงฺกริตฺวา  ประดับแลว  อาโรเปตฺวา 
ยกข้ึนแลว  ปลฺลงฺก  สูบลัลังก  อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ  ในทามกลาง 
แหงมณฑปอันตนประดับแลว  นิสีท ิ นั่งแลว  ปาทมูเล  ณ  ที่ใกลแหง 
พระบาท  อสฺส  โพธิสตฺตสฺส  ของพระโพธิสัตวนั้น  สย  เอง ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน  โพธสิตฺโต  อ.  พระโพธิสัตว  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ตฺว  อ.  ทาน  สุณาหิ  จงฟง  สกฺกจฺจ  โดยเคารพเถิด  อิติ  ดังน้ี  น 
ยกฺข  กะยักษนั้น  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              ( ชนา )  อ.  ชน  ท.  หริิโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา  ผูถึง 
              พรอมแลวดวยความละอายและความเกรงกลัว 
              สุกกฺธมฺมสมาหติา  ผูต้ังมั่นดวยดีแลวในธรรมอัน 
              ขาว  สนฺโต  ผูสงบแลว  สปฺปุริสา  ผูเปนบรุุษผู 
              สงบแลว  ( ปณฑฺิเตน )  อันบัณฑิต  วุจฺจเร  ยอม 
              เรียกวา  เทวธมมฺา  ผูมีเทวธรรม  อิติ  ดังน้ี 
              โลเก  ในโลก  อติิ  ดังน้ี  ฯ  
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           ๑๔.  ๖๙/๑๓  ต้ังแต  สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา 
เปนตนไป.   
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทรงนํามาแลว  อิม 
ธมฺมเทสน  ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ ชาตก  ยังชาดก สโมธาเนสิ  ทรง 
ใหต้ังลงพรอมแลว ( วจเนน )  ดวยพระดํารัสวา  ทกรกฺขโส  อ.  ผี 
เสื้อนํ้า  โส  นั้น  ตทา  ในกาลน้ัน  พหุภณฺฑิกภิกฺขุ  เปนภิกษุผูมี 
ภัณฑะมาก  อโหสิ  ไดเปนแลว  ( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้  สุรยิกมุาโร 
อ.  พระสุริยกุมาร  ( ตทา )  ในกาลน้ัน  อานนฺโท  เปนภิกษุชื่อวา 
อานนท  ( อโหสิ )  ไดเปนแลว  ( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้  จนฺทกมุาโร 
อ. พระจันทกุมาร  ( ตทา )  ในกาลน้ัน  สารีปุตฺโต  เปนภิกษุชื่อวา 
สารีบุตร  ( อโหสิ )  ไดเปนแลว  ( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้  มหิสฺสาส- 
กุมาโร  อ. พระมหิสสาสกุมาร  ( ตทา )  ในกาลน้ัน  อหเอว เปนเรา 
นั่นเทียว  ( อโหสิ )  ไดเปนแลว  ( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  กเถตฺวา  ครั้นตรัสแลว  ชาตก  ซึง่ชาดก 
เอว  อยางนี้  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ปุพฺเพ  ในกาล 
กอน  ตฺว  อ. เธอ  คเวสมาโน  แสวงหาอยู  เทวธมฺเม  ซึ่งเทว- 
ธรรม  ท.  หโิรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  เปนผูถึงพรอมแลวดวยความละอาย 
และความเกรงกลัว  ( หุตฺวา )  เปน  วิจริตฺวา  เที่ยวไปแลว  เอว 
อยางนี้  ตฺวา  ยืนอยูแลว  อิมินา   นีหาเรน  โดยทํานองน้ี  จตุปฺปริส- 
มชฺเฌ  ในทามกลางแหงบริษัท ๔ อิทานิ  ในกาลน้ี  วทนฺโต  กลาว 
อยูวา  อห  อ.  เรา  อปฺปจฺโฉ  เปนผูมีความปรารถนาอันนอย  อมฺหิ  
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ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ปุรฺโต  ขางหนา  มม  ของเรา  อกาสิ  ไดกระ- 
กระทําแลว  อยุตฺต กมฺม ซึ่งกรรมอันไมสมควรแลว  ห ิ เพราะวา 
( ปุคฺคโล )  อ. บุคคล  สมโณ  นาม  ชื่อวา  เปนสมณะ  สาฏกปฏิกฺเข- 
ปาทิมตฺเตน  การเณน  เพราะเหตุอันมีเหตุมีการหามซ่ึงผาสาฎกเปนตน 
เปนประมาณ  โหติ  ยอมเปน  น  หามิได  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ   
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึง 
ธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              นคฺคจริยา  อ.  ความประพฤติโดยความเปนผู 
              เปลอืย  ท.  ( มจจฺ )  ยังสัตวผูมีอันจะพึงตายเปน 
              สภาพ  ( อวิติณณฺกงฺข )  ผูมคีวามสงสัยอันไมขาม 
              พนแลว  ( โสเธนฺติ )  ยอมใหหมดจด  น  หาม-ิ 
              ได  ชฏา  อ.  ชฎา  ท.  ( มจฺจ )  ยังสัตวผูม ี
              อันจะพึงตายเปนสภาพ  ( อวิติณฺณกงฺข )  ผูมีความ 
              สงสัยอันยังไมขามพนแลว  ( โสเธนฺติ )  ยอมให 
              หมดจด  น  หามิได  ปงฺกา  อ.  เปอกตม  ท. 
              ( มจฺจ )  ยังสัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ  ( อว-ิ 
              ติณณฺกงฺข )  ผูมคีวามสงสัยอันยังไมขามพนแลว 
              ( โสเธนฺติ )  ยอมใหหมดจด  น  หามิได  อนาสกา 
              วา  อ. การไมบรโิภคก็ดี  ตณฺฑิลสายิกา  วา  อ.  การ 
              นอนบนแผนดินก็ดี  รโชชลลฺ  วา  อ. ความเปน 
              แหงบุคคลผูหมกัหมมดวยธุลีก็ดี  อุกฺกฏุปฺิปธาน  
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              วา  อ. ความเพียรดวยการนั่งกระหยงก็ดี  มจฺจ  ยัง 
              สัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ  อวิติณฺณกงฺข  ผูม ี
              ความสงสัยอันยังไมขามพนแลว  โสเธนฺติ  ยอม 
              ใหหมดจด  น  หามิได  อิติ  ดังน้ี ฯ   
           ( ปทตฺเฉโท )  อ.  การตัดซึ่งบทวา  น  อนาสกา  ( อิติ )  ดังน้ี 
ตตฺถ  ปเทสุ ในบท ท. เหลาน้ันหนา  ( ปทสฺส )  แหงบทวา นานา 
สกา  อิติ  ดังนี้  ฯ อตฺโถ  อ.  เนื้อความวา  ภตฺตปฏิกฺเขโป  อ.  การ 
หามซ่ึงภัต อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ภูมิสยน  อ.  การนอนบนภาคพ้ืน  ตณฺฑิลสายิกา  อิติ  ชื่อวาการ 
นอนบนแผนดิน ฯ 
           สนฺนจิิตรโช  อ.  ธุลีอันบุคคลส่ังสมแลวดวยดี  สรีเร  ในสรีระ 
กทฺทมเลปนากาเรน  โดยอาการคืออันไลทาดวยเปอกตม  รโชชลลฺ 
อิติ  ชื่อวาความเปนแหงบุคคลผูหมักหมมดวยธุลี ฯ 
           อารทฺธาวิริย  อ.  ความเพียรอันบุคคลปรารภแลว  อุกฺกฏุกภาเวน 
โดยความเปนผูกระหยง  อุกฺกุฏิกปฺปธาน  อิติ  ชื่อวาความเพียรดวย 
การน่ังกระหยง  ฯ 
           อิท  อตฺถรูป  อ.  อรรถรูปนี้วา  หิ  ก ็ โย  มจฺโจ  อ. สัตวผู 
มีอันจะพึงตายเปนสภาพใด  ( จินฺเตตฺวา )  คิดแลววา  อห  อ.  เรา 
ปาปุณิสฺสามิ  จักถึง  สุทฺธ ึ ซึ่งความหมดจด  โลกนิสฺสรณสงฺขาต  อัน 
บัณฑิตนับพรอมแลววาการแลนออกไปจากโลก  เอว  ดวยอาการอยางนี้ 
อิติ  ดังนี้  สมาทาย  วตฺเตยฺย  พึงสมาทานแลวประพฤติ  นคฺคจริยาทีสุ  
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วตฺเตสุ  ในวัตร  ท.  มีการประพฤติดวยความเปนคนเปลือยเปนตน 
อิเมสุ  เหลาน้ีหนา  ยงฺกิ ฺจิ  วตฺต  ซึ่งวัตรอยางใดอยางหน่ึง  โส 
มจฺโจ  อ.  สตัวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพนั้น  เกวล  มิจฺฉาทสฺสน  วฑฺ- 
เฒยฺย  จเอว  ชื่อวายังความเห็นผิด  พึงใหเจริญ  อยางเดียว  ดวยน่ันเทียว 
กิลมสฺส  ภาคี  อสฺส  จ  พึงเปนผูมีสวน แหงความลําบาก  พึงเปนดวย 
หิ  ดวยวา  เอตานิ  วตฺตานิ  อ.  วัตร  ท.  เหลาน่ัน  สุสมาทินนานิ   
อันสัตวสมาทานดวยดีแลว  มจฺจ  ยังสัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ 
อวิติณฺณกงฺข  ผูชื่อวามีความสงสัยอันยังขามไมไดแลว  อฏวตฺถุกาย 
กงฺขาย  อวิติณฺณภาเวน  เพราะความท่ีแหงความสงสัยอันมีวัตถุ ๘  เปน 
ธรรมชาติอันตนไมขามพนแลว  โสเธนฺติ  ยอมใหหมดจด  น  หามิได 
อิติ  ดังนี้  ( ภควตา )  วุตฺต  เปนอรรถรูปอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลว  โหติ  ยอมเปน  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาท่ี 68 

                               เรื่องสันตติมหาอํามาตย 
           ๑๕.  ๗๑/๑๕  ต้ังแต  ตตฺถ  มิจฺฉาทิฏ ิตา  จินฺตยึกสุ  เปนตนไป. 
           ตตฺถ  มนุสฺเสสุ ในมนุษย  ท.  เหลาน้ันหนา  มิจฺฉาทิฏ ิกา 
มนุสฺสา  อ. มนุษย  ท.  ผูมีความเห็นผิด  จินฺตยึสุ  คิดแลววา  ตุมฺเห   
อ.  ทาน  ท.  ปสฺสถ  จงดู  กิริย  ซึ่งกิรยิา  สมณสฺส  ของสมณะ  โคต- 
มสฺส  ผูโคดมเถิด (  โส  สมโณ  โคตโม )  อ.  พระสมณะผูโคดมนั้น 
ภาสติ  ยอมตรัส  มุขมตฺตเอว  วจน  ซึ่งพระดํารัสสักวาปากน่ันเทียว 
กิร  ไดยินวา  อชชฺ  ในวันนี้  เอโส  สนฺตติมหามตฺโต  อ.  มหาอํา- 
มาตยชื่อวาสันตตินั่น  สุรามทมตฺโต  ผูเมาแลวดวยความเมาเพราะสุรา 
เอว  อยางนี้  ยถาอลงฺกโต  ว  ผูประดับแลวอยางใดเทียว  สุตฺวา  จัก 
สดับแลว  ธมฺม  ซึ่งธรรม  สนฺติเก  ในสํานัก  ตสฺส  สมณสฺส  โคตมสฺส 
ของพระสมณะผูโคดมน้ัน  ปรินิพฺพายิสฺสติ  จักปรินิพพาน  อชฺช  ใน 
วันนี้  มย  อ.  เรา  ท.  นิคฺคณฺหิสฺสาม  จักขมข่ี  น  สมณ  โคตม  ซึ่ง 
พระสมณะผูโคดมน้ัน  มสุาวาเทน  ดวยการกลาวเท็จ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
สมฺมาทิฏ ิกา มนุสฺสา  อ.  มนุษย  ท.  ผูมีความเห็นโดยชอบ  จินฺตยึสุ 
คิดแลววา  อโห  โอ  มหานุภาโว  อ.  อานุภาพอนใหญ  พุทฺธาน 
ของพระพุทธเจา  ท.  อชชฺ  ในวันนี้  มย  อ.  เรา  ท.  ลภิสฺสาม  จักได 
ทฏ ุ  เพ่ืออันเห็น  พุทฺธลีฬฺห  จเอว  ซึ่งอันเยื้องกรายแหงพระพุทธเจา 
ดวยน่ันเทียว  สนฺตติมหามตฺตลีฬฺห  จ  ซึ่งอันเยื้องกายแหงมหา-  
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อํามาตยชื่อวาสันตติดวย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           สนฺตติมหามตฺโตป  แม  อ.  มหาอํามาตยชื่อวาสันตติ  กีฬิตฺวา 
เลนแลว  อุทกกีฬ  เลนซึ่งนํ้า  ทิวสภาค  ตลอดสวนแหงวัน  นหาน- 
ติตฺเถ  ที่ทาอันเปนที่อาบนํ้า  คนฺติวา  ไปแลว  อุยฺยาน  สูอุทยาน    
นิสีทิ  นั่งแลว  อาปานภูมิย  บนภาคพ้ืนแหงโรงเปนที่ดื่ม ฯ  สาป 
อิตฺถี  อ.  หญงิแมนั้น  โอตริตฺวา  ขามลงแลว  รงฺคมชฺเฌ  ในทาม 
กลางแหงท่ีเปนที่เตนรํา  อารภิ  เริ่มแลว  ทสฺเสตุ  เพ่ืออันแสดง  นจฺจ- 
คีต  ซึ่งการฟอนและการขับรอง ฯ  ตสฺสา  อิตฺถิยา  เมื่อหญิงน้ัน 
ทสฺสยมานาย  แสดงอยู  นจฺจคีต  ซึ่งการฟอนและการขับรอง  ตทิวส 
ในวันนั้น  สตฺถกวาตา  อ.  ลมเพียงดังวาศาสตรา  ท.  สมุฏาย  ต้ังข้ึน 
พรอมแลว  อนฺโตกุจฺฉิย  ในภายในแหงทอง  กนฺติตฺวา  อคมสุ  ไดตัด 
ไปแลว  หทยมส  ซึ่งเน้ือแหงหัวใจ  ( อตฺตโน )  อปฺปาหารตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูมีอาหารอันนอย  สตฺตาห  ตลอดวัน ๗  ทสฺสนตฺถ 
เพ่ืออันแสดง  สรีรลีฬฺหาย  ซึ่งอันเยื้องกรายแหงสรีระ ฯ  สา  อิตฺถี  อ.  หญิงน้ัน 
อกาสิ  ไดกระทําแลว  กาล  ซึ่งกาละ  มุเขน  จเอว ดวยท้ังปากดวยน่ันเทียว 
อกฺขีหิ จ  ดวยท้ังนัยนตา  ท.  ดวย  วิวเฏหิ  อันเปดแลว  ตขณเอว 
ในขณะนั้นน่ันเทียว  ฯ  สนฺตติมหามตฺโต  อ.  มหาอํามาตยชื่อวาสันตติ 
วตฺวา  กลาวแลววา  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  อุปธาเรถ  จงใครครวญ  น 
อิตฺถึ  ซึ่งหญงิน้ัน  อิติ ดังน้ี  พลวโสเกน  อันความเศราโศกอันมีกําลัง 
อภิภูโต   ครอบงําแลว  นิรุทฺธา  ( สา  อิตฺถี )  สามิ  อิติ  ( ชเนหิ ) 
วุตฺตมตฺเตเอว  ขเณ  ในขณะสักวาคําวา ขาแตนาย  อ.  หญิงน้ัน  
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ดับแลว  ดังน้ี  อันอันชน ท.  กลาวแลวน้ันเทียว ฯ  ตขณเอว  ในขณะ  
นั้นนั่นเทียว  อสฺส  สนฺตติมหามตฺตสฺส  สตฺตาห  ปตสุรา  อ.  สุราอัน 
อันมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั้นดื่มแลว  ตลอดวัน ๗  อคมาสิ  ไดถึง 
แลว  ปริกฺขย  ซึ่งความส้ินไปรอบ  อุทกพินฺทุ  วิย  ราวกะ อ.  หยาด 
แหงน้ํา  ตตฺตกปาเล  บนกระเบ้ืองอันรอนแลว  ฯ  โส  สนฺตติมหา- 
มตฺโต  อ.  มหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั้น  ( จินฺเตตฺวา )  คิดแลววา  อ ฺโ 
ปุคฺคโล  อ.  บุคคลอ่ืน  อ ฺตฺร  เวน  ตถาคเตน  จากพระตถาคต 
น  สกฺขิสฺสติ  จักไมอาจ  เม  อิม  โสก  นิพฺพาเปตุ  เพื่ออันยังความ 
เศราโศกนี้  ของเราใหดับ อิติ  ดังนี้  พลกายปริวุโต  ผูอันหมูแหง 
พลแวดลอมแลว  คนฺตฺวา  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  สตฺถ ุ ของพระ 
ศาสดา  สายณฺหสมเย  ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น  วนฺทิตฺวา  ถวาย 
บังคมแลว  อาห  กราบทูลแลว  เอว  อยางนี้วา  ภนฺเต  ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ  โสโก  อ.  ความเศราโศก  เอวรูโป  อันมีรูปอยางนี้  อุปฺปน-ฺ 
โน  เกิดข้ึนแลว  เม  แกขาพระองค  อห  อ.  ขาพระองค  อาคโต 
เปนผูมาแลว  ( จินฺตเนน )  ดวยอันคิดวา  ตุมฺเห  อ. พระองค  ท. 
สกฺขิสฺสถ  จักทรงอาจ  ต  โสก  เม  นพฺิพาเปตุ  เพ่ืออันยังความ 
เศราโศกนั้นแหงขาพระองคใหดับ  อิติ  ดังนี้  อมหฺิ  ยอมเปน  ตุมฺเห 
อ.  พระองค  ท.  ปฏิสรณ  จงเปนผูที่ระลึกเฉพาะ  เม  ของขาพระ- 
องค  โหถ  จงเปนเถิด  อิติ  ดังนี้  ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ตฺว 
อ. เธอ  อาคโต  เปนผูมาแลว  สนฺติก  สูสํานัก  ( ปคฺุคลสฺส )  ของบุคคล  
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โสก นิพฺพาเปตุ  สมตฺถสสฺเอว  ผูสามารถ  เพ่ืออันยังความเศราโศก 
ใหดับนั่นเทียว  อสิ  ยอมเปน  หิ  แทจริง  ปคฺฆริตอสฺสูนิ  อ. น้าํตา 
อันไหลออกแลว ท.  ตว  ของเธอ  โรทนฺตสฺส  ผูรองไหอยู  อิมิสฺสา 
อิตฺถิยา  อิมินา  ว  การเณน  มตกาเล  ในกาลแหงหญิงน้ีตายแลว   
ดวยเหตุนี้เทียว  อติเรกตรานิ  เปนน้ํายิ่งกวา  อุทกโต  กวานํ้า  มหา- 
สมุทฺทาน  แหงมหาสมุทร  ท.  จตุนฺน ๔  ( โหนฺติ )  อิติ  ดังน้ี  น 
สนฺตติมหามตฺต  กะมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั้น  อาห  ตรัสแลว  คาล 
ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              ย  กิ ฺจน  อ.  กิเลสชาตเปนเครื่องกังวลใด  ( อตฺถิ ) 
              มีอยู  ปุพฺเพ  ในกาลกอน  ตฺว  อ.  เธอ  ต  กิ ฺจน 
              ยังกเิลสชาตเปนเครื่องกังวลนั้น  วิโสเสหิ  จงให 
              เหือดแหงเถิด  กิ ฺจน  อ.  กิเลสชาตเปนเครื่อง 
              กังวล  มา  อหุ  อยาไดมีแลว  เต  แกเธอ  ปจฺฉา 
              ภายหลัง เจ  หากวา  ตฺว  อ.  เธอ  โน  คเหสฺสสิ 
              จักไมถือเอา  ( ขนฺเธ )  ซึ่งขันธ ท.  มชฺเฌ 
              ในทามกลาง  อปุสนฺโต  จักเปนผูเขาไปสงบแลว 
              ( หตฺุวา )  เปน  จริสฺสสิ  จักเท่ียวไป  อิติ  ดังน้ี ฯ 
 
           ๑๖.  ๗๔/๑๙  ต้ังแต  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
เปนตนไป. 
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           ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท.  กถ  ยังถอยคําวา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  ท. 
สนฺตติมหามตฺโต  อ. มหาอํามาตยชื่อวาสันตติ  ปตฺวา  บรรลุแลว 
อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  เอกคาถาวสาเน  ในกาลเปน   
ที่สุดลงแหงพระคาถาคาถาหนึ่ง  อลงฺกตปฏิยตฺโต  ว  ผูประดับแลวและ 
ตกแตงแลวเทียว  นิสีทิตฺวา  นั่งแลว  อากาเส  ในอากาศ  ปรินิพฺพุโต 
ปรินิพพานแลว  วตฺตุ  อ.  อันเรียก  เอต  สนฺตติมหามตฺต  ซึ่งมหา- 
อํามาตยชื่อวาสันตตินั่นวา  สมโณ  อ.  สมณะ  อิติ  ดังน้ี  วฏฏติ 
ยอมควร  กึ  นุ  โข หรือหนอแล อุทาหุ  หรือวา ( วตฺตุ )  อ.  อัน 
เรียก  ( เอต  สนฺตติมหามติต )  ซึ่งมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั่นวา 
พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ  อิติ ดังน้ี  ( วฏฏติ )  ยอมควร  อิติ  ดงัน้ี 
สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมมฺสภาย  ในธรรมสภา ฯ  สตฺถา 
อ.  พระศาสดา อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  สนฺนิสินนฺา  เปนผูนั่ง 
ประชุมกันแลว  กถาย ดวยถอยคํา  กาย  นุ  อะไรหนอ  อตฺถ ยอมมี 
เอตรหิ  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  ( วจเน )  ครั้นเมื่อคําวา  ( มย ) 
อ.  ขาพระองค  ท.  ( สนนฺิสินฺนา )  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  อิมาย 
นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  ( อมฺห )  ยอมมี  ( เอตรหิ )  ในกาล 
บัดนี้  อิติ  ดงัน้ี ( เตหิ  ภิกฺขูหิ )  อันภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  วุตฺเต 
กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรสัแลววา  ภิกขฺุเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  วตฺตุ 
อ.  อันเรียก  มม  ปุตฺต  ซึง่บุตรของเราวา  สมโณ  อ.  สมณะ  อิติป 
ดังน้ีบาง  วฏฏติ  ยอมควร วตฺตุ  อ.  อันเรียก  ( มม  ปุตฺต )  ซึ่งบุตร  
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ของเราวา  พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ   อิติป  ดังนี้บาง  วฏฏติเอว 
ยอมควรน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
เมื่อจะทรงสืบตอ  ซึ่งอนุสนธิ  แสดงซ่ึงธรรม  อาห  ตรัสแลว  คาถ 
ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา   
              เจป  แมหากวา  ( ปุคฺคโล )  อ.  บุคคล  อลงฺกโต 
              ผูประดับแลว  จเรยฺย พึงประพฤติ  สม  สม่ําเสมอ 
              สนโฺต  เปนผูสงบแลว  ทนฺโต  เปนผูฝกแลว 
              นิยโต  เปนผูแนนอนแลว  พฺรหฺมจาร ี เปนผูมี 
              ปกติประพฤติประเสริฐ  ( หตฺุวา )  เปน  นิธาย 
              วางแลว ทณฺฑ  ซึ่งอาชญา  ภูเตสุ  ในสัตว  ท. 
              สพฺเพสุ  ทั้งปวงไซร  โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลนั้น 
              พฺราหมฺโณ  เปนพราหมณ  ( โหติ )  ยอมเปน 
              โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลนั้น  สมโณ  เปนสมณะ 
              ( โหติ )  ยอมเปน  โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลนั้น 
              ภิกขฺุ  เปนภิกษุ  ( โหติ )  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  วตฺถาภรณปฏิมณฺฑิโต  ผูประดบัแลวดวย 
ผาและเครื่องอาภรณ   ( อิติ )  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ ในบท  ท.  เหลา 
นั้นหนา   ( ปทสฺส )  แหงบทวา  อลงฺกโต  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
           อตฺโถ  อ.  เน้ือความวา  เจป  แมหากวา  ปุคฺคโล  อ.  บุคคล 
อลงฺกโต  ผูประดับแลว  วตฺถาลงฺการาทีหิ  วตฺถูหิ  ดวยวัตถุ  ท.  มีผา 
และเครื่องอลังการเปนตน  จเรยฺย พึงประพฤติ  สม  สม่ําเสมอ  
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กายาทีหิ  ทฺวาเรหิ  ดวยทวาร  ท.  มีกายเปนตน  สนฺโต  ชื่อวาเปนผูสงบ 
แลว  ราคาทิวูปสเมน  เพราะความเขาไปสงบวิเศษแหงกิเลสมีราคะ 
เปนตน  ทนฺโต  ชื่อวาเปนผูฝกแลว  อินฺทฺริยทมเนน  เพราะการฝก 
ซึ่งอินทรีย  นิยโต  ชื่อวาเปนผูแนนอนแลว  จรุตฺมคฺคนิยาเมน  เพราะ   
ความแนนอนในมรรค ๔  พฺรหฺมจารี  ชื่อวาเปนผูมีปกติประพฤติ- 
ประเสริฐ  เสฏจริยาย  เพราะความประพฤติอันประเสริฐที่สุด  ( หุตฺวา ) 
เปน  นิธาย  ชื่อวาวางแลว  ทณฺฑ  ซึ่งอาชญา  ภูเตสุ  ในสัตว  ท. 
สพฺเพสุ  ทั้งปวง  กายทณฺฑาทีย  ทณฺฑาน  ( อตฺตนา )  โอโรปตตาย 
เพราะความท่ีแหงอาชญา  ท.  มีอาชญาอันเกิดแลวแตกายเปนตน  เปน 
ของอันตนวางแลว  โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลน้ัน  คือวา  เอวรูโป  ผูม ี
รูปอยางนี้ ( ปณฺฑิเตน )  อันบัณฑิต  ( วตฺตพฺโพ )  พึงเรียกวา 
พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ  อิติป  ดังน้ีบาง  ( ตสฺส  ปุคฺคลสฺส )  พาหิต- 
ปาปตฺตา  เพราะความท่ีแหงบุคคลน้ันเปนผูมีบาปอันลอยแลว  ( วตฺตพฺ- 
โพ )  พึงเรียกวา  สมโณ  อ.  สมณะ  อิติป ดังน้ีบาง  ( ตสฺส  ปคฺุคลสฺส ) 
สมิตปาปตฺตา  เพราะความท่ีแหงบุคคลน้ันเปนผูมีบาปอันสงบแลว 
วตฺตพฺโพเอว  พึงเรียกวา  ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุ  อิติป  ดังนี้บาง  ( ตสฺส 
ปุคฺคลสฺส )  ภินฺนกิเลสตฺตา  เพราะความท่ีแหงบุคคลน้ันเปนผูมีกิเลส 
อันทําลายแลว  นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถาน้ัน 
( ปณฺฑิเตน )  อันบัณฑิต  ( เวทิตพฺโพ )  พึงทราบ ฯ  
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                                    เรือ่งพระปโลติกเถระ 
           ๑๗.  ๗๗/๘  ต้ังแต  ต  สุตฺวา  สตฺถา  อาม  ภิกฺขเว  เปนตนไป. 
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  สุตฺวา ทรงสดับแลว  ต  วจน  ซึง่คําน้ัน 
วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  อาม  เออ  ( เอว )   
อ.  อยางนั้น  ปุตฺโต  อ.  บุตร  มม  ของเรา  สสคฺเค ครั้นเมื่อความ 
เกี่ยวของ  สติ  มีอยู  คโต  ไปแลว  สนฺติก  สูสํานัก  อาจริยสฺส  ของ 
อาจารย  ปน  แตวา  อิทานิ  ในกาลน้ี  สสคฺโค  อ. ความเกี่ยวของ 
อสฺส  มม  ปตฺุตสฺส  อันบุตรของเราน้ัน  ฉินฺโน  ตัดแลว  ( โส  มม 
ปุตฺโต )  อ.  บุตรของเราน้ัน  นิเสเธตฺวา  หามแลว  อตฺตาน  ซึ่งตน 
อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว  ปตฺโต  บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปน 
แหงพระอรหันต  อิติ  ดงัน้ี  อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระ 
คาถา ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
              ปุริโส  อ.  บุรษุ  หิรินิเสโธ  ผูหามซึ่งอกุศลวิตก 
              ดวยหิริ  โกจิ  บางคน  วิชฺชติ  จะมี  โลกสฺม ึ
              ในโลก  โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  นิทฺท  อปโพ- 
              เธติ  ยอมบรรเทาซึ่งความหลับต่ืนอยู  อสโฺส  อิว 
              ราวกะ  อ. มา  ภทฺโร  ตัวเจรญิ  ( ปรหิรนฺโต ) 
              หลบอยู  กสา  ซึ่งแส  ท.  ( โส  ปุคฺคโล ) 
              อ.  บุคคลนั้น  ( ทุลฺลโภ )  เปนผูอันบุคคลหาได  
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              โดยยาก  ( โหติ )  ยอมเปน  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.   
              อาตาปโน  จงเปนผูมีความเพียรเปนเครื่องยังกิเลส 
              ใหเรารอน  สเวคิโน  จงเปนผูมีความสังเวช  ภวาถ 
              จงเปน  อสฺโส  ยถา ราวกะ  อ. มา  ภทฺโร  ตัว 
              เจรญิ  กสานิวิฏโ  ตัวอันนายสารถีหวดแลวดวย 
              แส  ( กโรนฺโต )  กระทําอยู  ( อาตปฺป )  ซึง่ 
              ความเพียร  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.   ( สมนฺนาคตา ) 
              เปนผูมาตามพรอมแลว  สทฺธาย  จ  ดวยศรัทธา 
              ดวย  สีเลน  จ  ดวยศีลดวย  วิริเยน  จ  ดวยความ 
              เพียรดวย  สมาธินา  จ  ดวยสมาธิดวย  ธมมฺ- 
              วินจิฺฉเยน  จ  ดวยคุณเปนเคร่ืองวินิจฉัยซ่ึงธรรม 
              ดวย  สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา  เปนผูมีวิชชาและจรณะ 
              อันถึงพรอมแลว  ปฏิสฺสตา  เปนผูมีสติเฉพาะ 
              ( หตฺุวา )  เปน  ปหสฺสถ  จักละ  อิท  ทุกขฺ  ซึ่ง 
              ทุกขนี้  อนปฺปก  อันไมนอย  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( โย  ปุคฺคโล )  อ.  บุคคลใด  นิเสเธติ  ยอมหาม  อกุสลวิตกฺก 
ซึ่งอกุศลวิตก  อุปฺปนฺน  อันเกิดข้ึนแลว อนฺโต  ในภายใน  หิรยิา 
ดวยหิริ  อิติ  เพราะเหตุนั้น   ( โส  ปุคฺคโล )  อ.  บคุคลน้ัน  หิรนิิเสโธ 
ชื่อวาผูหามซ่ึงอกุศลวิตกดวยหิริ  ตตฺถ  คาถาย  ในพระคาถาน้ัน ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ปุคฺคโล  อ.  บุคคล  เอวรูโป  ผูมรีปู 
อยางนี้  ทุลฺลโภ  ผูอันบุคคลหาไดโดยยาก  โกจิเทว ชื่อวาบางคน  
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นั่นเทียว  วิชชฺติ  จะมี โลกสฺมึ  ในโลก  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปททฺวยสฺส ) 
แหงหมวดสองแหงบทวา  โกจิ  โลกสมฺึ  อิติ  ดังน้ี  ฯ   
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  อปฺปมตฺโต 
ผูไมประมาทแลว  กโรนฺโต  กระทําอยู  สมณธมฺม  ซึ่งสมณธรรม 
อปหรนฺโต  บรรเทาอยู  นิทฺท  ซึ่งความหลับ  อุปปฺนฺน  อันเกดิข้ึนแลว 
อตฺตโน  แกตน  พุชฺฌติ  ต่ืนอยู  อิติ  เพราะเหตุนั้น  ( โส  ปุคฺคโล ) 
อ.  บุคคลน้ัน  อปโพเธติ  ชื่อวาบรรเทาซ่ึงความหลับต่ืนอยู   ( อิติ ) 
ดังน้ี ( ปททวฺยสฺส )  แหงหมวดสองแหงบทวา โย  นิทฺท  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อสฺโส  อ.  มา  ภทฺโร  ตัวเจริญ  อปหรติ 
หลบอยู  กส  ซึ่งแส  ปตมาน  อันตกอยู  อตฺตนิ  ในตน  คือวา  น 
เทติ  ไมใหอยู  ปติตุ  เพ่ืออันตก  อตฺตนิ  ในตน  ยถา  ฉันใด  โย 
ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด  นทิฺท  อปโพเธติ  บรรเทาซ่ึงความหลับต่ืนอยู 
เอว  ฉันนั้น  โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลน้ัน  ทลฺุลโภ  เปนผูอันบุคคล 
หาไดโดยยาก  ( โหติ  )  ยอมเปน อิติ  ดังนี้  ( ปทสสฺ )  แหงบทวา 
กสามิว  อิติ  ดังน้ีเปนตน ฯ 
           สงฺเขปตฺโถ  อ.  เน้ือความโดยยอ  อย  นี้วา  ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท.  อสโฺส  อ.  มา  ภทฺโร  ตัวเจริญ  อาคมฺม  อาศัยแลว  ปมาท 
ซึ่งความประมาท  นิวิฏโ  ตัวอันนายสารถีหวดแลว  กสาย  ดวยแส 
( จินฺตตฺวา )  คิดแลววา  อหป  นาม  ชือ่แม  อ.  เรา  ( สารถินา )  ปหโต 
เปนผูอันนายสารถีตีแลว  กสาย  ดวยแส  ( อมฺหิ )  ยอมเปน  อิติ  ดังนี ้
กโรติ  ยอมกระทํา  อาตปฺป  ซึ่งความเพียร  อปรภาเค  ในกาลเปนสวน  
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อ่ืนอีก  ยถา ฉันใด  ตุมฺเหป  แม  อ.  ทาน  ท.  อาตาปโน  จงเปนผูมี 
ความเพียรเปนเครื่องยังกิเลสใหเรารอน  สเวคิโน  จงเปนผูมีความ 
สังเวช  ภวถ  จงเปน  เอว  ฉันนั้น  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท. เอวภูตา  ผู   
เปนอยางนี้แลว  สมนฺนาคตา  เปนผูมาตามพรอมแลว  โลกยิโลกุตฺตราย 
ทุวิธาย  สทฺธาย  จ  ดวยศรัทธาอันมีอยางสองอันเปนโลกิยะแลวโลกุตระ 
ดวย  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  จ   ดวยศีลคือความบริสุทธิ์ ๔ ดวย  กายิก- 
เจตสิกวิริเยน  จ  ดวยความเพียรอันเปนไปในกายและเปนไปในจิตดวย 
อฏสมาปตฺติสมาธินา  จ  ดวยสมาธิคือสมาบัติ  ๘  ดวย  การณาการณ- 
ชานนลกฺชเณน  ธมฺมวินจฺิฉเยน  จ  ดวยคุณเปนเครื่องวินิจฉัยซึ่งธรรม 
อันมีอันรูซึ่งเหตุและเรื่องมิใชเหตุเปนลักษณะดวย  หุตฺวา  เปน สมฺปนฺน- 
วิชฺชาจรณา  ชื่อวาเปนผูมีวิชชาและจรณะอันถึงพรอมดวย  สมปฺตฺติยา 
เพราะความถึงพรอม  ติสฺสนฺน  วา  อฏนฺน  วา  วิชฺชาน  จ  แหงวิชชา 
ท.  สามหรือ  หรือวาแปดดวย  ป ฺจทสนฺน จรณาน  จ  แหงจรณะ 
ท.  ๑๕ ดวย  ปฏิสฺสตา  ชือ่วาเปนผูมีสติเฉพาะ  ( อตฺตโน )  อุปฏ ิตสฺ- 
สติตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีสติอันเขาไปต้ังไวแลว  หุตฺวา 
เปน  ปชหิสสฺถ  จักละ  วฏฏทุกฺข  ซึ่งทุกขในวัฏฏะ  อนปฺปก  อันไม 
นอย  อิท นี้  อิติ  ดังนี้  ทติุยคาถาย  ในพระคาถาท่ีสอง  ( ปณฺฑิเตน ) 
อันบัณฑิต  ( เวทิตพฺโพ )  พึงทราบ ฯ  
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                                      เรื่องสุขสามเณร   
           ๑๘.  ๘๓/  ต้ังแต  โส  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  เปนตนไป. 
           โส  ภตฺตภติโก  อ.  นายภัตตภติกะน้ัน  ทิสฺวา  เห็นแลว  ปจฺเจก- 
พุทฺธ  ซึ่งพระปจเจกพุทธเจา  จินฺเตสิ  คิดแลววา  อห  อ.  เรา  อกาสิ 
ไดกระทําแลว  ภตึ  ซึ่งการรับจาง  ปรเคเห  ในเรือนของบุคคลอ่ืน 
สวจฺฉรานิ  สิ้นป  ท.  ตีณิ ๓  อตฺถาย  เพ่ือประโยชน  ภตฺตปาติยา  แก 
ถาดแหงภัตร  เอกิสฺสา  ถาดหน่ึง  ( ทานสฺส อตฺตนา )  อทินฺนภาเวน 
เพราะความท่ีแหงทานเปนทานอันตนไมใหแลว  ปุพฺเพ  ในกาลกอน 
อิทานิ  ในกาลน้ี  อิท  ภตฺต  อ.  ภัตรนี้ เม  ของเรา  รกฺเขยฺย  พึงรักษา 
เอกรตฺตินฺทิว  สิ้นคืนหน่ึงและวันหน่ึง  ปน  ก็ สเจ  ถาวา  อห  อ. 
เรา  ทสฺสามิ  จักถวาย  ต  ภตฺต  ซึ่งภัตรนั้น  อยฺยสสฺ  แกพระผูเปน 
เจาไซร  ( ต  ภตฺต )  อ. ภัตรนั้น  รกฺขิสฺสติ  จักรักษา  ม  ซึ่งเรา 
กปฺปโกฏิสหสฺสานิ  สิ้นพันแหงโกฏิแหงกัป  ท.  อเนกานิ  อันมิใชหน่ึง 
อห  อ.  เรา  ทสฺสามิ  จักถวาย  น  ภตฺต ซึ่งภัตรนั้น  อยฺยสฺสเอว 
แกพระผูเปนเจาน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้  ฯ โส  ภตฺตภติโก  อ.  นาย 
ภัตตภติกะน้ัน  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  กตฺวา  ( อตฺตนา )  ลทฺธภตฺตปาติโต 
เอกปณฺฑป  มุเข  อเปตฺวา  ว  ไมวางไวแลว  แมซึง่กอนขาวกอนหนึ่ง 
จากถาดแหงภัตรอันตน กระทําแลว  ซึ่งการรับจาง  สิ้นป  ท.  ๓ 
ไดแลว  ในปากเทียว  วิโนเทติวา  บรรเทาแลว  ตณฺห  ซึ่งความอยาก  
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อุกฺขิปตฺวา  ยกข้ึนแลว  ปาตึ  ซึ่งถาด  สยเอว  เองนั่นเทียว คนฺตฺวา   
ไปแลว  สนติฺก  สูสํานัก  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ของพระปจเจกพุทธเจา 
ทตฺวา  ใหแลว  ปาตึ  ซึ่งถาด  หติเถ  ในมือ  อ ฺสฺส  ปุคฺคลสสฺ 
ของบุคคลอ่ืน  วนฺทิตฺวา  ไหวแลว  ป ฺจปติฏ ิเตน  ดวยอันต้ังไว 
เฉพาะแหงองค ๕  คเหตฺวา  ถือเอาแลว  ปาตึ  ซึ่งถาด  วามหตฺเถน 
ดวยมือเบื้องซาย อากิริ  เกลี่ยแลว  ภตฺต  ซึ่งภัตร  ปตฺเต  ในบาตร 
ตสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ของพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  ทกฺขิณหตฺเถน  ดวย 
มือเบื้องขวา ฯ  ภตฺตสฺส  อุปฑฺฒเสสกาเล  ในกาลแหงภัตรเหลือเขาไป 
ทั้งกึ่ง  ปจฺเจกพุทฺโธ  อ.  พระปจเจกพุทธเจา  ปทหิ  ปดแลว  ปตฺต 
ซึ่งบาตร  หตฺเถน  ดวยมือ ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน  โส  ภตฺตภติโก  อ.  นายภัตตภติกะน้ัน  อาห 
เรียนแลววา  ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ  ปฏิวึโส  อ.  สวน  เอโก  ว 
สวนหนึ่งเทียว  ( มยา )  อันขาพเจา  น  สกฺกา  ไมอาจ กาตุ  เพ่ืออัน 
กระทํา  ทฺวิธา  โดยสวนสอง  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  มา  สงฺคณฺหาถ จง 
อยาสงเคราะห  ม  ซึ่งขาพเจา  อิธ  โลเก ในโลกนี้  กโรถ  จงกระทํา 
ปรโลเก  สงฺคหเอว  ซึ่งการสงเคราะหในโลกเบื้องหนานั่นเทียว  อห 
อ. ขาพเจา  อกตฺวา  ไมกระทําแลว  สาวเสส  ใหเปนภัตรเปนไปกับ 
ดวยสวนเหลือลง  ทสฺสามิ  จักถวาย  นิรวเสสเอว ภตฺต  ซึ่งภัตรอัน 
ไมมีสวนเหลือลงนั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  น  ปจฺเจกพุทธ  กะพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน ฯ  หิ  จริงอยู  อนวเสเสตฺวา  ทินฺน  ทาน  อ.  ทานอัน 
อันบุคคลถวายไมใหเหลือลงแลว  โถกป แมหนอยหน่ึง  อตฺตโน  เพ่ือตน  
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นิรวเสส  นาม  ชื่อวาเปนทานไมมีสวนเหลือลง  ( โหติ  )  ยอมเปน 
ต  ทาน  อ. ทานน้ัน  มหปฺผล  เปนทานมีผลมาก โหติ  ยอมเปน ฯ 
โส  ภตฺตภติโก  อ.  นายภัตตภติกะน้ัน  กโรนฺโต  เมื่อกระทํา  ตถา   
เหมือนอยางน้ัน  ทตฺวา  ถวายแลว  สพฺพ  ภตฺต ซึ่งภัตรทั้งปวง 
วนฺทิตฺวา  ไหวแลว  ปุน อีก  อาห  เรยีนแลววา  ภนฺเต  ขาแตทานผู 
เจริญ  ทุกฺข  อ. ทุกข  เม  อันขาพเจา  เอก ภตฺตปาตึ  นิสฺสาย  ตีณิ 
สวจฺฉรานิ  ปรเคเห  ภตึ  กโรนฺเตน  ผูอาศัยแลว  ซึ่งถาดแหงภัตร 
ถาดหน่ึง  กระทําอยู  ซึ่งการรับจาง  ในเรือนของบุคคลอ่ืน  สิ้นป  ท. ๓ 
อนุภูต  เสวยแลว  อิทานิ  ในกาลน้ี  สขุเอว  อ.  ความสุขนั่นเทียว 
โหตุ  จงมี  เม  แกขาพเจา  เม  นิพฺพตฺตฏาเน  ในท่ีแหงขาพเจาบังเกิด 
แลวเถิด  อห  อ.  ขาพเจา  ภาคี  พึงเปนผูมีสวน  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺ- 
มสฺสเอว  แหงธรรมอันอันทาน  ท.  เห็นแลวน่ันเทียว  ภเวยฺย  พึงเปน 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
           ปจฺเจกพุทฺโธ  อ. พระปจเจกพุทธเจา  ( วตฺวา )  กลาวแลววา 
เอว  ตยา  วุตฺตาวจน อ. คําอันอันทานกลาวแลวอยางนี้  โหตุ  จงมีเถิด 
จินฺตามณี  วิย  ราวกะ  อ.  แกวจินดามณี  สงฺกปฺปา  อ.  ความดําริ  ท. 
ททมานา  อันใหอยู  สพฺพกาเม  ซึ่งความใครทั้งปวง  ท.  ปริปูเรนฺตุ 
จงเต็มรอบ  เต  แกทาน  ปุณฺณจนฺโท  วิย ราวกะ  อ.  พระจันทรอัน 
เต็มแลว  อิติ  ดังน้ี  กโรนฺโต  เมื่อจะกระทํา  อนุโมทน  ซึ่งอันอนุโมทนา 
วตฺวา  กลาวแลววา  
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              ( วตฺถุ )  อ.  วัตถุ  อิจฺฉิต  อนัอันทานปรารถนาแลว 
              ปตฺถิต  อันอันทานต้ังไวแลว  ศมิชฺฌตุ  จงสําเร็จ 
              ตุยหฺ  แกทาน  ขิปฺปเอว  พลันนั่นเทียว   
              สงฺกปฺปา  อ.  ความดําริ  ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง 
              ปูเรนฺตุ  จงเต็ม  จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา  ราวกะ 
              อ.  พระจันทรอันมีในดิถีที่ ๑๕  ( วตฺถุ )  อ.  วัตถุ 
              อิจฉฺิต  อันทานปรารถนาแลว  ปตฺถิต  อนัอันทาน 
              ต้ังไวแลว  สมิชฌฺตุ  จงสําเร็จ  ตุยฺห  แกทาน 
              ขิปฺปเอว  พลันนั่นเทียว  สงกฺปฺปา  อ.  ความดําริ  ท. 
              สพฺเพ  ทั้งปวง  ปูเรนฺตุ  จงเต็ม มณ ิ โชติรโส 
              ยถา ราวกะ  อ.  แกวมณี  อันมีความรุงเรอืงเปนรส 
              อิติ  ดังน้ี 
อธิฏาย  อธิษฐานแลววา  มหาชโน  อ.  มหาชน  อย  นี้  ม 
ปสฺสนฺโต  ติฏตุ  จงยืนดูอยู  ซึ่งเราเทียว  ยาว  เพียงใด  คนฺธมาทน- 
ปพฺพตคมนา  แตการไปสูภูเขาชื่อวาคันธมาทน  อิติ  ดังนี้  อคมาสิ 
ไดไปแลว  คนฺธมาทน  สูภูเขาชื่อวาคันธมาทน  อากาเสน  โดยอากาศ ฯ 
มหาชโนป แม  อ.  มหาชน  น  ปจฺเจกพุทฺธ  ปสฺสนฺโต  ว  อฏาสิ 
ไดยืนดูอยูแลว  ซึ่งพระปจเจกพุทธเจาน้ันเทียว ฯ  
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                                 เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา 
           ๑๙.  ๙๓/๒  ต้ังแต  สตฺถา  กิมทินฺติ  อาวชฺเชนฺโต  ต  เปนตนไป. 
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาวชฺเชนฺโต  ทรงราํพึงอยูวา  อิท  การณ 
อ.  เหตุนี้  กึ  อะไร  อิติ ดงัน้ี  ตฺวา ทรงทราบแลว  ต  การณ  ซึง่ 
เหตุนั้น  ( จินฺเตตฺวา )  ทรงพระดําริแลววา  อิทานิ  ในกาลน้ี  อห   
อ. เรา  น  ทสฺสามิ  จักไมให  ลภิตุ  เพ่ืออันได  โอตาร  ซึ่งชอง  มารกา- 
ยิกาน  เทวตาน  แกเทวดา ท.  ผูนับเนื่องแลวในหมูแหงมาร  หิ  เพราะ 
วา  ปารมิโย  อ.  บารมี  ท.  มยา  อันเรา  ปูเรนฺเตน  ผูยังบารมีให 
เต็มอยู  เอตฺตก  กาล  ตลอดกาลอันมีประมาณเทานี้  น  ปูริตา  ไมให 
เต็มแลว  ลาภตฺถาย  เพื่อประโยชนแกอันได  โอตาร  ซึ่งชอง  มารกายิ- 
กาน  เทวตาน  แหงเทวดา  ท.  ผูนับเนื่องแลวในหมูแหงมาร  อิติ 
ดังน้ี  วิสฺสชฺเชสิ  ทรงเปลงแลว  รสึ  ซึง่พระรัศมี  ภมุกโลมโต จาก 
พระโลมาแหงพระโขนง  ตา  อิตฺถิโย  สเวเชตุ  เพ่ืออันยังหญิง  ท. 
เหลาน้ันใหสังเวช ฯ  อนฺธการติมิสา  อ.  หมอกแหงความมืด  อโหสิ 
ไดมีแลว  ตาวเทว  เพียงนั้นนั่นเทียว ฯ  ตา  อิตฺถโิย  อ.  หญิง  ท. 
เหลาน้ัน  ภีตา  เปนผูกลัวแลว  มรณภยตชฺชิตา  เปนผูอันความกลัวแต 
ความตายคุกคามแลว  อเหสุ  ไดเปนแลว  ฯ  เตน  การเณน เพราะ 
เหตุนั้น สุรา  อ. สรุา  กุจฺฉิย  ในทอง  ตาส  อิตฺถีน  ของหญิง  ท. 
เหลาน้ัน  ชีร ิ คร่ําคราแลว  ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อนฺตรหิโต  ทรง  
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อันตรธานแลว  ( อตฺตโน )  นิสินฺนปลฺลงฺเก   ณ  บัลลังกแหงพระองค 
ประทับนั่งแลว  ตฺวา  ประทับยืนอยูแลว  สิเนรุมทฺุธนิ  บนยอดแหง 
ภูเขาชื่อวาสิเนรุ  วิสฺสชฺเชสิ  ทรงเปลงแลว  รสึ  ซึ่งพระรัศมี  อุณฺณา- 
โลมโต จากพระอุณณาโลก ฯ  ตขณเอว  ในขณะนั้นนั่นเทียว  ( โอภาโส ) 
อ.  แสงสวาง  อโหสิ  ไดมีแลว  จนฺทสหสฺสุคฺคมน  วิย  ราวกะ  อ. การ 
ข้ึนไปแหงพันแหงพระจันทร ฯ   
           อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อามนฺเตตฺวา ทรงเรียก 
แลว  ตา  อิตฺถิโย  ซึ่งหญงิ  ท.  เหลาน้ัน  วตฺวา  ตรสัแลววา  ตุมฺเหหิ 
มม  สนฺติก  อาคจฺฉมานาหิ  ปมตฺตาหิ  อาคนฺตุ  อ.  อันอันเธอ  ท. 
ผูเมื่อจะมา  สูสํานักของเรา  เปนผูประมาทแลวมา  น  วฏฏติ  ยอมไม 
ควร  หิ  เพราะวา เทวดา  อ. เทวดา  มารกายิกา  ผูนับเนื่องแลว 
ในหมูแหงมาร ลภิตฺวา ไดแลว  โอตาร  ซึ่งชอง  ตุมฺหาก  ปมาเทนเอว 
เพราะความประมาท  แหงเธอ  ท.  นั่นเทียว  ตุมฺเห  ยังเธอ  ท.  การา- 
เปสิ  ใหกระทําแลว  หสาทีนิ  การณานิ  ซึ่งเหตุ  ท.  มีอันหัวเราะ 
เปนตน  อกรณฏาเน ในที่อันไมเปนท่ีกระทํา  หสาทีน การณาน 
ซึ่งเหตุ  ท.  มีการหัวเราะเปนตน  อิทานิ  ในกาลนี้  ตุมฺเหหิ  ราคาทีน 
อคฺคีน  นิพฺพาปนตฺถาย  อุสฺสาห  กาตุ  อ.  อันอันเธอ  ท.  กระทาํ  ซึ่ง 
ความอาจหาญข้ึน  เพ่ือตองการแกอันยังไฟ  ท. มรีาคะเปนตนใหดับ 
วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรสัแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม 
นี้วา  
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              ( โลกสนฺนิวาเส )  ครั้นเมือ่โลกสันนิวาส  ปชฺชลิเต 
              อันอันไฟลุกโพลงแลว  นิจฺจ  เปนนิจ  สติ  มีอยู 
              หาโส  อ.  ความราเริง  โก  นุ  อะไรหนอ  ( ภวิสฺสติ ) 
              จักมี  ( ตุมหฺาก )  แกเธอ  ท. อานนฺโท  อ.  ความ 
              เพลดิเพลิน  กึ  อะไร  ( ภวิสฺสติ )  จักมี  ( ตุมฺ-   
              หาก )  แกเธอ  ท.  ตุมฺเห  อ.  เธอ  ท.  อนธฺกาเรน 
              โอนทฺธา  ผูอันความมืดหุมหอแลว  น  คเวสถ  ยอม 
              ไมแสวงหา  ปทีป ซึ่งประทีป  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ตุฏ ิ  อ.  ความยินดี  อานนฺโท  อิติ  ชื่อวาความเพลิดเพลิน 
ตตฺถ คาถาย  ในพระคาถาน้ัน ฯ  อิท  อตฺถรูป  อ.  อรรถรูปนี้วา  อิมสฺมึ 
โลกสนฺนิวาเส  ครั้นเมื่อโลกสันนิวาสน้ี  อคฺคีหิ  อันไฟ  ท.  เอกาทสหิ 
๑๑  ราคาทีหิ  มีราคะเปนตน  ปชชฺลิเต  ลุกโพลงทั่วไปแลว  นิจฺจ 
เปนนิจ  สติ  มีอยู  หาโส  วา  อ.  ความราเริงหรือ  ตุฏ ิ  วา  หรือวา 
อ.  ความยินดี  โก  นุ อะไรหนอ  ( ภวิสฺสติ )  จักมี  ตุมฺหาก  แกเธอ  ท. 
เอโส  หาสอานนฺโท  อ.  ความราเริงและความเพลิดเพลินนั่น  อกตฺ- 
ตพฺพรูโปเอว  เปนอาการมีรูปอันบุคคลไมพึงกระทํานั่นเทียว ( โหติ ) 
ยอมเปน  นนุ  มิใชหรือ  หิ   ก ็ ตุมฺเห  อ.  เธอ  ท.  อฏวตฺถุเกน 
อวิชฺชนฺธกาเรน  โอนทฺธา  ผูอันความมืดคืออวิชชา  อันมีวัตถุ  ๘  หุม 
หอแลว  น  คเวสถ  ยอมไมแสวงหา  คือวา  น  กโรถ  ยอมไมกระทํา 
าณปทีป  ซึ่งประทีปคือญาณ  วิธมนตฺถาย  เพื่อตองการแกอันกําจัด 
ตสฺส  อนฺธการสฺส  ซึ่งความมืดนั้น  กกึารณา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  
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ดังน้ี   ( ภควตา ) วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
โหติ  ยอมเปน ฯ   
           เทสนาวสาเน  ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา อิตฺถิโย  อ. 
หญิง  ท.  ป ฺจสตา  ผูมีรอยหาเปนประมาณ  ปติฏหึสุ  ต้ังอยูเฉพาะ 
แลว  โสตาปตฺติผเล  ในโสดาปตติผล ฯ     สตฺถา อ.  พระศาสดา 
ตฺวา  ทรงทราบแลว  ตาส  อิตฺถีน  อจลสทฺธาย  ปติฏ ิตภาว ซึ่ง 
ความท่ีแหงหญิง  ท.  เหลาน้ัน  เปนผูต้ังอยูเฉพาะแลว  ในศรัทธาอัน 
ไมหว่ันไหว  โอตริตฺวา  เสด็จขามลงแลว สิเนรุมตฺถกา  จากยอด 
แหงภูเขาชื่อวาสิเนรุ  นิสีทิ  ประทับนัง่แลว  พุทฺธาสเน  เหนือพระ- 
พุทธอาสน ฯ   อถ  ครั้งน้ัน  วิสาขา  อ.  นางวิสาขา  อาห  กราบทูล 
แลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ สุรา  นาม ชือ่  อ.  สรุา  เอสา 
นั่น  ปาปกา  เปนธรรมชาติลามก  ( โหติ )  ยอมเปน  หิ  เพราะวา 
อิมา  อิตฺถิโย  อ.  หญิง  ท.  เหลาน้ี เอวรูปา  นาม  ชือ่วาผูมีรูปอยางนี้ 
นิสีทิตฺวา  นั่งแลว  ปุรโต  ขางพระพักตร  พุทฺธสฺส  ของพระพุทธเจา 
ตุมฺหาทิสสฺส  ผูเชนกับดวยพระองค  อสกฺโกนฺติโย  ไมอาจอยู  อิริยา- 
ปถมตฺตป  อาการ  สณฺาเปตุ  เพ่ืออันยังอาการ  แมอันมีอิริยาบถเปน 
ประมาณ  ใหต้ังไวดวยดี  อารภึสุ  เริม่แลว  อุฏาย  ปาณึ ปหรตฺิวา 
หสิตคีตนจฺจาทีนิ  การณานิ  กาตุ  เพ่ืออันลุกข้ึน  แลวปรบ  ซึ่งฝามือ 
แลวกระทํา  ซึ่งเหตุ  ท.  มีการหัวเราะและการขับรอง  และการฟอน 
เปนตน  อิติ  ดังน้ี  น สตฺถาร  กะพระศาสดาน้ัน ฯ  สตฺถา  อ.  พระ 
ศาสดา  วตฺวา ตรัสแลววา  วิสาเข  ดูกอนวิสาขา  อาม  เออ  เอสา  
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สุรา  นาม  ชือ่  อ.  สรุาน่ัน  ปาปกาเอว  เปนธรรมชาติลามกนั่นเทียว 
( โหติ )  ยอมเปน  หิ  เพราะวา  อาเนกสตา ชนา  อ. ชน  ท. ผูมี 
รอยมิใชหน่ึง  นิสฺสาย  อาศัยแลว เอต  สุร  ซึ่งสุราน่ัน  ปตฺตา  ถึง 
แลว  อนพฺยสน  ซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสีย 
ซึ่งสุขในพินาศ  อิติ  ดังนี ้ ( วจเน )  ครั้นเมื่อคําวา  ภนฺเต  ขาแต   
พระองคผูเจริญ  ปน  ก ็ เอสา  สุรา อ. สุราน่ัน  อุปปฺนฺนา  เกิดข้ึน 
แลว  กทา  ในกาลไร  อิติ  ดังนี้  ( วิสาขาย )  อันนางวิสาขา  วุตฺเต 
กราบทูลแลว  อาหริตฺวา  ทรงนํามาแลว  อตีต  วตฺถ  ซึ่งเรื่องอัน 
ลวงไปแลว  กเลตุ  เพ่ืออันตรัส  อุปฺปตฺตึ  ซึ่งความเกิดข้ึน  ตสฺสา 
สุราย  แหงสุราน้ัน  วิตฺถาเรน  โดยพิสดาร  กเถสิ  ตรัสแลว  กมฺุภ- 
ชาตก  ซึ่งกุมภชาดก  อิติ  ดังนี้แล ฯ  
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                                            เรื่องนางสิริมา 
           ๒๐.  ๙๘/๘  ต้ังแต  ราชา  ป ฺจสตานิ  ทตฺวา   คณฺหาตูติ 
เปนตนไป.   
           ราชา  อ.  พระราชา เภรึ  ยังชาวกลอง  จาราเปสิ  ทรงใหเท่ียว 
ไปแลว  ( าปนตฺถ )  เพ่ืออันยังบุคลใหรูวา  ( ปุคฺคโล )  อ. 
บุคคล ทตฺวา ใหแลว  ป ฺจสตานิ ซึ่งรอยหา  ท. คณฺหาตุ  จงรับเอา 
เถิด  อิติ  ดังน้ี  อทิสฺวา  ไมทรงเห็นแลว  ก ฺจิ  ซึ่งใคร ๆ คณฺหนก 
ผูรับเอา เภรึ  ทรงยังชาวกลอง  จาราเปตฺวา ทรงใหเที่ยวไปแลว 
( าปนตฺถ )  เพ่ืออันยังบุคคลใหรูวา  ( ปุคฺคโล )  อ.  บุคคล  ( ทตฺวา ) 
ใหแลว  สตานิ  ซึ่งรอย  ท.  อฑฺฒเฒยฺยานิ  ที่สามท้ังกึ่ง  ( คณฺหาตุ ) 
จงรับเอา  ( สิริม )  ซึ่งรางสิริมา  ( ทตฺวา )  ใหแลว  สตานิ  ซึ่งรอย 
ท.  เทฺว ๒  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา  ( สิริม )  ซึ่งนาง  สิริมา  ( ทตฺวา ) 
ใหแลว  สต  ซึ่งรอย  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา  ( สิรมิ )  ซึ่งนางสิริมา 
( ทตฺวา ) ใหแลว  ป ฺาส  กหาปเณ  ซึ่งกหาปณะ  ท.  ๕๐ 
( คณฺหาตุ )  จงรับเอา  ( สิริม )  ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา )  ใหแลว 
ป ฺจวีสติกหาปเณ  ซึ่งกหาปณะ ๒๕ ท.  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา 
( สิริม )  ซึ่งนางสิริมา  ( ทตฺวา )  ใหแลว  ทสกหาปเณ  ซึ่งกหาปณะ 
๑๐ ท.  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา ( สิริม )  ซึ่งนางสิริมา  ( ทตฺวา )  ให 
แลว  ป ฺจกหาปเณ  ซึ่งกหาปณะ  ๕ ท.  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา ( สิริม ) 
ซึ่งนางสิริมา  ( ทตฺวา )  ใหแลว  กหาปณ  ซึ่งกหาปณะ  ( คณฺหาตุ )  
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จงรับเอา  ( สิริม )  ซึ่งนางสิริมา  ( ทตฺวา )  ใหแลว  อฑฺฒ  ซึ่งกึ่ง 
( คณฺหาตุ )  จงรับเอา  ( สิริม )  ซึ่งนางสิริมา  ( ทตฺวา )  ใหแลว 
ปาท   ซึ่งบาท  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา  ( สิริม )  ซึ่งนางสิริมา   
( ทตฺวา ) ใหแลว  มาสก  ซึ่งมาสก  ( คณฺหาตุ )  จงรับเอา  ( สิรมิ ) 
ซึ่งนางสิริมา  ทตฺวา  ใหแลว  กากณิก  ซึ่งกากณิก  คณฺหาตุ  จงรับเอา 
สิริม  ซึ่งนางสิริมา  อิติ  ดงัน้ี  เภรึ  ยังชาวกลอง  จาราเปสิ  ทรงให 
เที่ยวไปแลว ( าปนตฺถ ) เพ่ืออันยังบุคคลใหรูวา  ( ปุคฺคโล )  อ. 
บุคคล  คณฺหาตุ  จงรับเอา  มุธาป  แมเปลา  อิติ  ดังน้ี ฯ  วทนฺโต 
นาม  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลชื่อวาผูกลาวอยูวา  อห  อ.  เรา อิติ  วา  ดังน้ี 
บาง  วา  อห  อ.  เรา  อิติ  วา  ดังนี้บาง  น  อโหสิ  ไมไดมีแลว ฯ 
ราชา  อ.  พระราชา  อาห  ทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
คณฺหนฺโต  นาม  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลชื่อวาผูรับเอาอยู  มุธาป  แมเปลา 
นตฺถิ  ยอมไมมี  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ ท. ตุมฺเห  อ.  เธอ  ท.  ปสฺสถ  จงเห็น  มาตุคาม ซึ่งมาตุคาม  ปย 
ผูเปนที่รัก  มหาชนสฺส  ของมหาชน  ( ชนา )  อ.  ชน  ท.  อิมสฺมึเอว 
นคเร  ในพระนครน้ีนั่นเทียว  ทตฺวา  ใหแลว  สหสฺส  ซึ่งพันแหง 
ทรัพย  ลภึสุ  ไดแลว ( อภิรมิตุ )  เพ่ืออันยินดียิ่ง  เอกทิวส  สิ้นวัน 
หน่ึง  ปุพฺเพ  ในกาลกอน  อิทานิ  ในกาลน้ี  คณฺหนฺโตป  ปุคฺคโล 
อ.  บุคคลผูแมรับเอาอยู  มุธา  เปลา  นตฺถิ  ยอมไมมี  รูป  อ.  รูป 
เอวรูป  นาม  ชื่ออันมีรูปอยางนี้  ขยวยปฺปตฺต  เปนธรรมชาติถึงแลว  
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ซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไป  (โหติ )  ยอมเปน  ภิกฺขเว  ดกูอน 
ภิกษุ  ท.  ตุมเฺห  อ.  เธอ  ท.  ปสฺสถ  จงเห็น  อตฺตภาว  ซึ่งอัตภาพ 
อาตุร  อันกระสับกระสาย  อิติ  ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่ง 
พระคาถา  อิม  นี้วา  
              ธุว  อ.  ความยั่งยืน   ิติ  อ.  ความต้ังมั่น  ยสฺส 
              พิมพฺสฺส แหงอตัภาพใด  นตฺถิ  ยอมไมมี  ตฺว 
              อ.  ทาน  ปสฺส  จงดู  ( ต )  พิมฺพ  ซึ่งอัตภาพ 
              นั้น  จิตฺตกต  อันอันกรรมกระทําใหวิจิตรแลว  อรุกาย 
              อันมีกายเปนแผล  สมุสฺสิต  อันอันกระดูกยกขึ้นดวยดี 
              แลว  อาตุร  อันกระสับกระสาย  พหุสงฺกปฺป  อัน 
              เปนเหตุอันมหาชนดําริโดยมาก  อิติ  ดังน้ี ฯ 
              อตฺโถ    อ. อรรถวา  กตจิตฺตก  อันมีความวิจิตรอันกรรมกระทํา 
แลว  จิตฺตกต  ชื่อวาอันกรรมกระทําใหวิจิตรแลว  วตฺถาภรณมาลา- 
ลงฺการาทีหิ  วตฺถูหิ  ดวยวัตถุ  ท.  มีเครื่องอาภรณคือผาและเครื่อง 
ประดับคือดอกไมเปนตน  อิติ  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลา 
นั้นหนา  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  จิตฺตกต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อตฺตภาว  ซึ่งอัตภาพ  สณฺ ิต  อัน 
ต้ังอยูดวยดีแลว  องฺคปจฺจงฺเคหิ  ดวยอวัยวะใหญและอวัยวะนอย  ท. 
ทีฆาทีหิ  มีอวัยวะยาวเปนตน  ทีฆาทิยุตฺตฏาเนสุ  ในท่ีอันควรแลว 
แกความเปนอวัยวะมีอวัยวะยาวเปนตน  ท.  ( อิติ ) ดังน้ี  ( ปทสสฺ ) 
แหงบทวา  พิมฺพ  อิติ  ดงัน้ี ฯ  
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           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อรุภูตกาย  อันมีกายเปนแผลเปนแลว 
วเสน  ดวยอํานาจ  วณมุขาน  แหงปากแหงแผล  ท.  นวนฺน  ๙  ( อิติ ) 
ดังน้ี ( ปทสสฺ )  แหงบทวา  อรุกาย  อิติ  ดังนี้ ฯ   
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  ตีหิ  อฏ ิสเตหิ  สมุสฺสิต  อันอันรอย 
แหงกระดูก  ท.  ๓  ยกข้ึนดวยดีแลว  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส ) แหง 
บทวา  สมุสฺสิต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  นิจฺจคิลาน  อันชื่อวาเปนไขเปนนิจ 
( ตสฺส  พิมฺพสฺส )  ปริหรติพฺพตาย  เพราะความท่ีแหงอัตภาพน้ัน 
เปนสภาพอันบุคคลพึงบริหาร  อิรยิาปถาทีหิ  อากาเรหิ  ดวยอาการ 
ท.  มีอิริยาบถเปนตน  สพฺพกาล  ตลอดกาลท้ังปวง ( อิติ )  ดงัน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา  อาตุร  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  มหาชเนน  พหุธา  สงฺกปฺปต  อัน 
มหาชนดําริแลว  โดยมาก  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา 
พหุสงฺกปฺป  อิติ  ดังนี้ ฯ  อตฺโถ  อ. อรรถวา  ธุวภาโว  วา  อ.  ความ 
เปนคือความย่ังยืนหรือ   ิติภาโว  วา  หรือวา  อ.  ความเปนคือความ 
ต้ังม่ัน  ยสฺส  พิมฺพสฺส  แหงอัตภาพใด  นตฺถ ิ ยอมไมมี  ตุมฺเห  อ. 
ทาน  ท.  ปสสฺถ  จงเห็น  ต พิมฺพ  ซึ่งอัตภาพน้ัน  อิท  นี ้ เอกนฺ 
เตน   เภทนวิกฺกีรณวิทฺธสนธมฺมเอว  อันมีความแตกไปและความ 
เรียงรายไปและความกระจัดกระจายไปเปนธรรม  โดยสวนเดียวน่ันเทียว 
อิติ  ดังนี้  ( คาถาปทาสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  ยสฺส  นตฺถ ิ
ธุว   ิติ  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                     เรือ่งพระอุตตราเถรี   
           ๒๑.  ๙๙/๑๕  ต้ังแต  เถร ี กริ  วีสวสฺสสติกา ชาติยา  เปนตนไป. 
           กิร  ไดยินวา  เถรี  อ. พระเถร ีวิสวสฺสสติกา ผูประกอบดวย 
รอยแหงป ๒๐  ชาติยา  โดยชาติ  จรตฺิวา  เที่ยวไปแลว  ปณฺฑาย  เพ่ือ 
บิณฑบาต  ลทฺธปณฺฑปาตา  ผูมีบิณฑบาตอันไดแลว  ทิสฺวา  เห็นแลว 
เอก  ภิกฺขุ  ซึง่ภิกษุรูปหน่ึง  อนฺตรวีถิย  ในระหวางแหงถนน  อาปุจฺ- 
ฉิตฺวา  เรียนถามโดยเอื้อเฟอแลว  ปณฺฑปาเตน  ดวยบิณฑบาต  ตสฺส 
ภิกฺขุโน  เมื่อภิกษุนั้น  อปฏิกฺขิปตฺวา  ไมหามแลว  คณฺหนฺตสฺส  รับเอา 
อยู  ทตฺวา  ถวายแลว  สพฺพ  ปณฺฑปาต  ซึ่งบิณฑบาตท้ังปวง  นิราหารา 
เปนผูไมมีอาหาร  อโหสิ  ไดเปนแลว  ทตฺวา  ถวายแลว  ภตฺต  ซึ่งภัตร 
ตสฺสเอว  ภิกฺขุโน  แกภิกษุนั้นนั่นเทียว  ตสฺมึเอว  าเน  ในท่ีนั้นนั่น- 
เทียว  นิราหารา  เปนผูไมมีอาหาร  อโหสิ  ไดเปนแลว  เอว  อยางนี้ 
ทิวเส  ในวัน  ทุติเยป  ที่สองบาง  ตติเยป  ที่สามบาง  ปน  แตวา 
ทิวเส  ในวัน  จตุตฺเถ  ที่สี ่ ( สา  เถรี )  อ.  พระเถรนีั้น  จรนฺตี 
เที่ยวไปอยู  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  ทิสฺวา  เห็นแลว  สตฺถาร  ซึ่ง 
พระศาสดา  สมฺพาธฏาเน  ในที่อันเปนที่คับแคบ  เอกสฺมึ  ทีห่น่ึง 
ปฏิกฺกมนฺตี  กาวกลับอยู  อกฺกมิตฺวา  เหยียบแลว  จีวรกณฺณ  ซึง่ชายแหง 
จีวร  อตฺตโน  ของตน  โอลมฺพนฺต  อันหอยลงอยู  อสกฺโกนฺตี  ไม  
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อาจอยู  สณฺาตุ  เพ่ืออันดํารงอยูดวยดี  ปริวตฺติตฺวา  เปนไปรอบแลว 
ปติ  ลมลงแลว ฯ     
           สตฺถา  อ. พระศาสดา  คนฺตฺวา  เสด็จไปแลว  สนฺติก  สูทีใ่กล 
ตสฺส  เถริยา  ของพระเถรีนั้น  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภคินิ  ดูกอน 
นองหญิง  อตฺตภาโว  อ.  อัตภาพ  เต  ของเธอ  ปรชิิณฺโณ  แกรอบ 
แลว  ภิชฺชิสสฺติ  จักแตก  น  จิรสฺสเอว  ตอกาลไมนานน่ันเทียว  อิติ 
ดังน้ี  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              อิท  รูป  อ.  รูปน้ี  ปริชิณฺณ  แกรอบแลว  โรคนิทฺธ 
              เปนธรรมชาติเปนรังของโรค  ปภงฺคุณ  เปน 
              ธรรมชาติผุพัง  ( โหติ )  ยอมเปน  สนฺเทโห 
              อ.  กายอันเปนของตน  ปูติ  อันเนา  ภิชฺชติ 
              จะแตก  ห ิ เพราะวา  ชีวิต  อ. ชีวิต  มรณนฺต 
              เปนธรรมชาติมคีวามตายเปนที่สุด  ( โหติ )  ยอม 
              เปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           อตฺโถ   อ.  เนื้อความวา  ภคินิ  ดูกอนนองหญิง  รูป  อ. รปู  อิท 
นี้  คือวา  สรรีสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาสรีระ  ตว  ของเธอ 
ความท่ีแหงรูปนั้นเปนรูปแก  จ  โข  กแ็ล  ต  รูป  อ.  รูปนั้น  โรตนิทฺธ 
ชื่อวาเปนรังของโรค  นิวาสนฏานติเถน  เพราะอรรถวาเปนสถาน 
อันเปนที่อยูอาศัย  สพฺพโรคาน  แหงโรคท้ังปวง ท.  ( โหติ )  ยอม 
เปน  ปน  เหมือนอยางวา  สิคาโล  อ.  สุนัขจ้ิงจอก  ตรุโณป  แมตัว  
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หนุม  ( ชเนหิ )  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  ชรสิคาโล  อ.  สุนัข 
จ้ิงจอกตัวแก  อิติ  ดังน้ี  คโฬจีลตา  อ.  เถาหัวดวน  ตรุณาป  แมอัน   
ออน  ( ชเนหิ )  อันชน  ท.  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  ปูติลตา  อ.  เถา 
อันเนา  อิติ  ดังนี้  ยถา  โข  ฉันใดแล ( อิท  รูป )  อ.  รูปนี้  ตทหุชาต 
อันเกิดแลวในวันนั้น  สุวณฺณวณฺณป  แมอันเปนรูปมีสีเพียงดังวาสีแหง 
ทองคํา  สมาน  เปนอยู  ปติูกาย  ชื่อวาเปนรูปมีกายอันเนา  ปภงฺคุณ 
ชื่อวาเปนรูปผุพัง  ปคฺฆรณตฺเถน  เพราะอรรถวาเปนที่ไหลออก  นิจฺจ 
เปนนิจ  ( โหติ )  ยอมเปน  เอว  ฉันนัน้  เทโห  อ.  กาย  ตว  ของเธอ  โส 
เอโส  นี้นั้น  ปูติโก  เปนกายเนา  สมาโน  เปนอยู  ( ปณฺฑิเตน ) 
อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ  พึงทราบวา  ภิชฺชติ  จะแตก  คือวา ภิชชฺิสฺสติ 
จักแตก  น  จิรสฺสเอว  ตอกาลไมนานน่ันเทียว  อิติ ดังน้ี  ( ปุจฺฉา ) 
อ.  อันถามวา  ( โส  เทโห )  อ.  กายนั้น  ( ปูติ )  เปนกายเนา 
( สมาโน )  เปนอยู  ( ภิชชฺติ )  จะแตก  กึการณา  เพราะเหตุอะไร 
( อิติ )  ดังน้ี  ( วิสฺสชฺชน )  อ.  อันเฉลยวา  หิ  เพราะวา  ชีวิต  อ. ชีวิต 
มรณนฺต  เปนธรรมชาตมีความตายเปนที่สุด  ( โหติ ) ยอมเปน  ( อิติ ) 
ดังน้ี  ( อตฺถรูป )  อ.  อรรถรูปวา ชีวิต  อ. ชีวิต  สพฺพสตฺตาน  ของสัตว 
ทั้งปวง  ท.  มรณปริโยสานเอว  เปนธรรมชาติมีความตายเปนที่สุดลง 
รอบนั่นเทียว  โหติ  ยอมเปน  ยสฺมา  เหตุใด  ( ตสฺมา )  เพราะเหตุนั้น 
( สนฺเทโห )  อ.  กายอันเปนของตน ( ปูติ )  เปนกายเนา  ( สมาโน ) 
เปนอยู  ( ภิชชฺติ )  จะแตก  อิติ  ดังน้ี  ( ภควตา )  วุตฺต  เปนคํา 
อธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ  ยอมเปน  ( อิติ )  ดังน้ี  
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ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถานั้น ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต  ( เวทิตพฺโพ ) 
พึงทราบ ฯ    
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                                 เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี 
           ๒๒.  ๑๐๕/๑๗  ต้ังแต  รูปนนทฺา  ต  โอโลเกตฺวา  อย 
เปนตนไป.   
           รูปนนฺทา  อ.  พระเถรีพระนามวารูปนันทา  โอโลเกตฺวา  ทรง 
แลดูแลว  ต  สรีร  ซึ่งสรีระนั้น  ปสฺสิ  ทรงเห็นแลว  อตฺตภาว 
ซึ่งอัตภาพ  อนิจฺจโต  โดยความเปนสภาพไมเที่ยงวา  อย  อิตฺถ ี
อ.  หญิงน้ี  ปตฺตา  ถึงแลว  ชร  ซึ่งชรา  อิมสฺมึเอว  าเน  ในท่ีนี้ 
นั่นเทียว  ปตฺตา  ถึงแลว  พฺยาธึ  ซึ่งพยาธิ  ( อิมสฺม ึ าเน )  ในท่ีนี้ 
ปตฺตา  ถึงแลว  มรณ  ซึ่งความตาย  ( อิมสฺมึ  าเน )  ในที่นี ้
ชราพฺยาธิมรณานิ  อ.  ความแกและความเจ็บและความตาย  ท. อาคมิสฺ- 
สนฺติ  จักมา อิมสฺสอป  อตฺตภาวสฺส  แกอัตภาพแมนี้  เอวเอว 
อยางนี้นั่นเทียว  อิติ  ดังนี ้ ฯ  ปน  ก็แล  ( โส  อตฺตภาโว )  อ.  อัตภาพ 
นั้น  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ( ตาย  รูปนนทฺาย )  ทฏิโเอว  เปนสภาพ 
อันพระเถรีพระนามวารูปนันทาน้ันทรงเห็นแลว  โดยความเปนสภาพ 
เปนทุกข  โดยความเปนสภาพเปนอนัตตาน่ันเทียว  โหติ  ยอมเปน 
( ตสฺส  อตฺตภาวสฺส )  อนิจฺจโต  ( ตาย  รูปนนฺทาย )  ทิฏตฺตาเอว 
เพราะความท่ีแหงอัตภาพนั้น  เปนสภาพอันพระเถรีพระนามวารูป- 
นันทาน้ันทรงเห็นแลว โดยความเปนสภาพไมเที่ยงนั่นเทียว ฯ อถ  ครั้ง 
นั้น  ภวา  อ.  ภพ  ท. ตโย  ๓  อุปฏหึสุ  ปรากฏแลว  อสฺสา  รปู-  
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นนฺทาย  แกพระเถรีพระนามวารูปนันทาน้ัน  อาทิตฺตา  วิย  จ  เปน 
เพียงตัววาอันไฟติดทั่วแลวดวย  คีวาย  พทฺธกุณป  วิย  จ  เปนเพียง 
ดังวาซากศพอันบุคคลผูกพันแลวท่ีคอดวย  ( หุตฺวา )  เปน ฯ  จิตฺต 
อ.  จิต  กมฺมฏานาภิมุข  อันมีหนาเฉพาะตอกรรมฐาน  ปกฺขนฺทิ  แลน 
ไปแลว ฯ   
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ตฺวา  ทรงทราบแลว  ตาย  รูปนนฺทาย 
อนิจฺจโต  ( ตสฺส  อตฺตภาวสฺส )  ทิฏาภาว  ซึ่งความท่ีแหงอัตภาพนั้น 
เปนสภาพอันพระเถรีพระนามวารูปนันทาน้ันทรงเห็นแลว โดยความ 
อ.  รูปนันทาน้ี  สกฺขิสฺสติ  น ุ โข  จักอาจหรือหนอแล  กาตุ  เพ่ืออัน 
กระทํา  ปติฏ  ซ่ึงท่ีเปนที่ต้ังเฉพาะ  อตฺตโน  แกตน  สยเอว  เองนั่น- 
เทียว  อิติ  ดงัน้ี  จินฺเตตฺวา  ทรงพระดําริแลววา  ( อย  รูปนนฺทา ) 
อ.  รูปนันทาน้ี  น  สกฺขิสสฺติ  จักไมอาจ  ( กาตุ )  เพ่ืออันกระทํา 
( ปติฏ )  ซึง่ท่ีเปนที่ต้ังเฉพาะ  ( อตฺตโน )  แกตน ( สยเอว )  เองน่ัน- 
เทียว  ( ตาย  รูปนนฺทาย )  พหิทฺธา  ปจฺจย  ลทฺธุ  อ.  อันอันรูปนนัทา 
นั้นได  ซึ่งปจจัยในภายนอก  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ  ดังน้ี  เทเสนฺโต 
เมื่อจะทรงแสดง   ธมฺม  ซึ่งธรรม  สปฺปายวเสน  ดวยอํานาจแหงธรรม 
เปนที่สบาย  ตสฺสา รูปนนฺทาย  แหงพระเถรีพระนามวารูปนันทาน้ัน 
อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
              นนฺเท  ดูกอนนันทา  ตฺว  อ.  เธอ  ปสฺส  จงดู 
              ( กาย )  ซึ่งกาย  สมุสฺสย  อันเปนที่อันกรรมยก  
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              ขึ้นดวยดี  อาตุร  อันกระสับกระสาย  อสจุึ  อัน 
              ไมสะอาด  ปูตึ  อันเนา  อุคฺฆรนฺต  อันไหลขึ้นอยู 
              ปคฺฆรนฺต อันไหลออกอยู  พาลาน  อภปิตฺถิต   
              อันอันคนเขลา ท.  ปรารถนาเฉพาะแลว  อิท ตว 
              สรรี  อ. สรีระของเธอน้ี  ยถา ฉันใด  เอต 
              อิตฺถิยา  สรีร  อ.  สรรีะของหญิงน่ัน  ตถา  ฉันนั้น 
              เอต  อิตฺถิยา  สรรี  อ.  สรรีะของหญิงน่ัน  ยถา 
              ฉันใด  อิท  ตว  สรีร  อ.  สรรีะของเธอนี้  ตถา 
              ฉันน้ัน  ตฺว  อ.  เธอ  ปสฺส  จงเห็น  ธาตุโย  ซึ่ง 
              ธาตุ  ท.  สุ ฺโต  โดยความเปนธรรมชาติวาง 
              ตฺว  อ.  เธอ  มา อาคมิ  อยามาแลว  โลก  สูโลก 
              ปุน  อีก ตฺว  อ.  เธอ  วริาเชติวา  สํารอกแลว   ฉนฺท 
              ซึ่งความพอใจ  ภเว  ในภพ  อุปสนฺตา  เปนผูเขา 
              ไปสงบแลว  ( หุตฺวา )  เปน  จริสฺสส ิ จกัเท่ียวไป 
              อิติ  ดังน้ี ฯ 
           สุท  ไดยินวา ภควา  อ.  พระผูมีพระภาคเจา  อารพฺภ  ทรง 
พระปรารภ  ภิกฺขุนึ  ซึ่งภิกษุณี  นนฺท  พระนามวานันทา  อภาสิตฺถ 
ไดทรงภาษิตแลว  อิมา  คาถาโย  ซึ่งพระคาถา  ท. เหลาน้ี  อิตฺถ 
ดวยประการฉะน้ี  อิติ  ดงัน้ีแล ฯ  นนทฺา  อ.  พระเถรีพระนามวา 
นันทา  เปเสตฺวา ทรงสงไปแลว  าณ  ซึ่งพระญาณ เทสนานุสาเรน 
ตามแนวแหงเทศนา  ปาปุณิ  ทรงบรรลุแลว   โสตาปตฺติผล  ซึ่งโสดา-  
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ปตติผล ฯ   
           อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา นนฺเท 
ดูกอนนันทา  ตฺว  อ.  เธอ  มา  กริ  อยากระทําแลว  ส ฺ ซึ่งความ 
หมายรูวา  สาโร  อ.  สาระ  อิมสฺมึ  สรีเร  ในสรีระนี้  อตฺถิ  มอียู  อิติ 
ดังน้ี  หิ  เพราะวา  สาโร  อ.  สาระ  เอตฺถ  สรีเร  ในสรีระนั้น 
อปฺปมตฺตโกป  แมอันมีประมาณอันนอย  นตฺถ ิยอมไมมี  เอต  สรีร 
อ.  สรีระนี้  ( กมฺเมน )  อันกรรม อุสฺสาเปตฺวา  ยกข้ึนแลว  อฏ ิสตานิ 
ซึ่งรอยแหงกระดูก  ท. ตีณิ  ๓  กต  กระทําแลว  นคร  ใหเปนนคร 
อฏ ีน  แหงกระดูก  ท.  อิติ  ดังนี้  กเถตุ  เพ่ืออันตรัสบอก  สุ ฺตกมฺ- 
มฏาน  ซึ่งสุญญตกรรมฐาน  วิปสฺสนาปริวาสตฺถาย  เพื่อประโยชน 
แกอันอบรมซึ่งวิปสสนา  มคฺคผลาน  เพ่ือมรรคและผล  ท.  ติณฺณ  ๓ 
อุตฺตรึ  ยิ่งข้ึน  อสฺสา  รูปนนฺทาย  แกพระเถรีพระนามวารูปนันทาน้ัน 
อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              ชรา  จ  อ.  ชราดวย  มจฺจุ  จ  อ.  มัจจุดวย  มาโน 
              จ  อ.  มานะดวย  มกฺโข  จ  อ.  มักขะดวย  โอหิโต 
              ต้ังลงแลว  ยตฺถ  สรีเร  ในสรีระใด  ( อิท  ต 
              สรรี )  อ. สรรีะนี้นั้น  ( กมฺเมน )  อันกรรม  กต 
              กระทําแลว  นคร  ใหเปนนคร  อฏ ีน  แหง 
              กระดูก  ท.  มสโลหิตเลปน  อันไลทาดวยเนื้อและ 
              เลือด  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           อตฺโถ  อ.  เน้ือความวา  หิ  เหมอืนอยางวา  ( ชนา )  อ. ชน  ท.  
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อุสฺสาเปตฺวา  ยังกันและกนัใหยกข้ึนแลว  กฏานิ  ซึ่งไม  ท. 
พนฺธิตฺวา  ผูกพันแลว  วลฺลีหิ  ดวยเถาวัลย  ท.  ลมิฺปตฺวา  ฉาบแลว 
มตฺติกาย  ดวยดินเหนียว  กโรนฺติ  ยอมกระทํา  เคห  ใหเปนเรอืน   
พหิทฺธา  ในภายนอก  นครสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววานคร 
โอทหนตฺถาย  เพื่อตองการแกอันต้ังลง  ปุพฺพณฺณาปรณฺณาทีน  วตฺถูน 
แหงวัตถุ  ท. มีวัตถุอันบุคคลพึงกินในกอนและวัตถุอันบุคคลพึงกินในภาย 
หลังเปนตน  ยถาเอว  ฉันใดนั่นเทียว  อิท  สรรี  อ. สรีระนี้  อชฌฺตฺติกป 
แมอันเปนไปในภายใน  ( กมฺเมน )  อันกรรม  อุสสฺาเปตฺวา  ยกข้ึน 
แลว  อฏ ิสตานิ  ซึ่งรอยแหงกระดูก  ท.  ตีณิ ๓  กต  กระทําแลว 
นคร  ใหเปนนคร นหารุวินทฺธ  อันอันเสนเอ็นรึงรัดแลว  มสโลหิตเลปน 
ชื่อวาอันไลทาดวยเนื้อและเลือด  คือวา ตจปฏิจฺฉนฺน  อันอันหนังปกปด 
แลว  โอทหนตฺถาย  เพื่อตองการแกอันต้ังลง  ชีรณลกฺขณาย  ชราย  จ  แหง 
ชรา  อันมีความคร่ําคราเปนลักษณะดวย  มรณลกฺขณสฺส  มจฺจุโน จ 
แหงมัจจุ  อันมีความตายเปนลักษณะดวย  อาโรหสมฺปทาทีนิ  การณานิ 
ปฏิจฺจ  มชชฺนลกฺขณสฺส  มานสฺส  จ  แหงมานะ  อันมีความเมา  เพราะ 
อาศัย  ซึ่งเหตุ  ท.  มีความถึงพรอมดวยการยกเปนตน  เปนลกัษณะดวย 
สุกตกรณวินาสนลกฺขณสฺส  มกฺขสฺส  จ  แหงมักขะ  อันมีการยังการ 
กระทําซ่ึงกรรมอันบุคคลกระทําดีแลวใหพินาศเปนลักษณะดวย  เอว 
ฉันนั้น  หิ  เพราะวา  อาพาโธ  อ.  อาพาธ  กายิกเจตสิโก  อันเปน 
ไปในกายและเปนไปในจิต  เอวรูโปเอว  อันมีรูปอยางนี้นั่นเทียว 
โอทหิโต  ต้ังลงแลว  เอตฺถ  สรีเร  ในสรีระนี้  กิ ฺจิ  วตฺถุ  อ.  วัตถ ุ 
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อะไร ๆ อุทธฺ  เบื้องตน  อิโต  อาพาธโต  แตอาพาธน้ี  คยฺหุปค 
อันเขาถึงซ่ึงความเปนแหงวัตถุอันบุคคลพึงถือเอา  นตฺถิ  ยอมไมมี  อิติ 
ดังน้ี   ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถานี้  ( ปณฺฑิเตน )  อันบัณฑิต 
( เวทิตพฺโพ )  พึงทราบ ฯ      
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                                 เรื่องพระโลฬุทายีเถระ 
           ๒๓.  ๑๑๒/๘  ต้ังแต  โสมทตฺโต  สจาห  ราชาน  ยาจิสฺสามิ 
เปนตนไป.   
           โสมทตฺโต  อ.  มหาดเล็กชื่อวาโสมทัต  จินฺเตตฺวา  คิดแลววา 
สเจ  ถาวา  อห  อ.  เรา ยาจิสฺสามิ จักทูลขอ  ราชาน   กะพระราชาไซร 
เม  ลหุภาโว  อ. ความที่แหงเราเปนคนเบา  ป ฺายิสฺสติ  จักปรากฏ 
อิติ  ดังนี้  วตฺวา  กลาวแลววา  ตาต  ขาแตคุณพอ  ตุมฺเหเอว  อ.  ทาน- 
ท.  นั่นเทียว  ยาจถ  จงทูลขอ  ราชาน  กะพระราชาเถิด  อิติ  ดังนี้ 
( วจเน )  ครัน้เมื่อคําวา  ตาต  แนะพอ  เตนหิ  ถาอยางนั้น  ตฺว 
อ. เจา  คเหตฺวา  จงพาเอาแลว ม  ซึ่งเรา  ยาหิ  จงไปเถิด  อิติ  ดงัน้ี 
( พฺราหฺมเณน )  อันพราหมณ วุตฺเต  กลาวแลว  จินฺเตสิ  คิดแลววา 
อย  พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณนี้  ทนฺธป ฺโ  ผูมีปญญาอันเขลา  น 
ชานาติ  ยอมไมทราบ  วจนมตฺตป  การณ  ซึ่งเหตุแมสักวาคําวา  ตฺว 
อ.  ทาน  อภิกฺกม  จงกาวไปขางหนา  ปฏิกฺกม  จงกาวกลับ  อิติ  ดังนี ้
อ ฺสฺมึ  วจเน  ครั้นเมื่อคําอ่ืน  ( อตฺตนา )  อันตน  วตฺตพฺเพ  พึงกลาว 
วทติ  ยอมกลาว  อ ฺเอว  วจน  ซึ่งคําอ่ืนนั่นเทียว  อห  อ.  เรา  ต 
พฺราหฺมณ  ยงัพราหมณนั้น  สิกฺขาเปตฺวา  จักใหศึกษาแลว  เนสฺสามิล 
จักนําไป  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           โส  โสมทตฺโต  อ.  มหาดเล็กชือ่วาโสมทัตน้ัน  อาทาย  พาเอาแลว  
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ต  พฺราหฺมณ  ซึ่งพราหมณนั้น   คนฺตฺวา  ไปแลว  สุสาน  สูปาชา 
วีรณตฺถมฺภก  นาม  ชื่อวาวีรณัตถัมภกะ  พนฺธิตฺวา  ผูกพันแลว 
ติณกลาเป   ซึ่งฟอนแหงหญา  ท.  กตฺวา  กระทําแลว ( วจเนน )  ดวย 
คําวา  อย  ติณกลาโป อ.  ฟอนแหงหญาน้ี  ราชา  เปนพระราชา 
( โหติ  )  ยอมเปน  อย  ติณกลาโป  อ.  ฟอนแหงหญาน้ี  อุปราชา   
เปนพระอุปราช  ( โหติ )  ยอมเปน  อย   ติณกลาโป    อ. ฟอนแหง 
หญาน้ี  เสนาปติ  เปนเสนาบดี ( โหติ )  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้เปนตน 
ทสฺเสตฺวา  แสดงแลว  ปตุ  แกบิดา  ปฏิปาฏิยา  ตามลําดับ  ( วตฺวา ) 
กลาวแลววา  ตุมฺเหหิ  อันทาน  ท.  คนตฺฺวา  ไปแลว  ราชกุล  สูตระกูล 
ของพระราชา  อภิกฺกมิตพฺพ  พึงกาวไปขางหนา  เอว  อยางนี้  ( ตุมฺเหหิ ) 
อันทาน ท.  ( คนฺตฺวา )  ไปแลว  ( ราชกุล )  สูตระกูลของพระราชา 
ปฏิกฺกมิตพฺพ  พึงกาวกลับ  เอว  อยางนี้  ราชา  อ.  พระราชา  ( ตุมฺเหหิ ) 
อันทาน  ท.  วตฺตพฺโพ  พึงกราบบังคมทูล  เอว  นาม  ชื่ออยางนี้ 
อุปราชา  อ.  พระอุปราช  ( ตุมฺเหหิ )  อันทาน  ท.  ( วตฺตพฺโพ )  พึง 
กราบทูล เอว  อยางนี้  ตุมเฺห  อ.  ทาน  ท.  อุปสงฺกมิตฺวา  เขาไปเฝา 
แลว  ราชาน  ซึ่งพระราชา  วตฺวา  พึงกราบบังคมทูลแลว เอว  อยาง 
นี้วา  มหาราช  ขาแตพระมหาราชเจา  ( เทโว )  อ.  สมมติเทพ  ชยตุ 
คาถ  ซึ่งคาถานี้ ยาเจยฺยาถ  พึงทูลขอพระราชทาน  โคณ  ซึ่งโค อิติ 
ดังน้ี  อุคฺคณฺหาเปสิ  ยังพราหมณใหเรียนเอาแลว คาถ  ซึ่งคาถาวา 
              มหาราช  ขาแตพระมหาราชเจา มย อ.  ขาพระ- 
              พุทธเจา  ท.  กสาม  เส  ยอมไถสิ  เขตฺต  ซึ่งนา  
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              เยห ิ ทฺวีห ิ โคเณหิ  ดวยโค  ท. ๒  เหลาใด 
              ( เต )  เทฺว  โคณา อ.  โค  ท. ๒  เหลาน้ัน  เม 
              ของขาพระพุทธเจา  ( อตฺถิ ) มีอยู  เทว  ขาแต 
              สมมติเทพ  เตสุ  ทฺวีสุ  โคเณสุ  ในโค ท. ๒ 
              เหลาน้ันหนา  เอโก  โคโณ  อ. โคตัวหน่ึง  มโต   
              ตายเสียแลว  ขตฺติย  ขาแตพระกษัตริยเจา  ตฺว 
              อ.  พระองค  เทหิ ขอจงทรงพระราชทาน  ทุติย 
              โคณ  ซึ่งโคตัวท่ีสองเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           โส  พฺราหฺมโณ อ.  พราหมณนั้น  กตฺวา  กระทําแลว ต  คาถ 
ซึ่งคาถาน้ัน  ปคุณ  ใหคลองแคลว  สวจฺฉรมตฺเตน  กาเลน  โดยกาล 
อันมีปเปนประมาณ  อาโรเจตฺวา บอกแลว  ( ตสฺสา  คาถาย )  ปคุณภาว 
ซึ่งความท่ีแหงคาถานั้น  เปนคาถาคลองแคลว  ปุตฺตสฺส  แกบตุร 
( วจเน )  ครัน้เมื่อคําวา ตาต  ขาแตคุณพอ  เตนหิ  ถาอยางนั้น 
ตุมฺเห  อ.  ทาน ท.  อาทาย  จงถือเอาแลว  ปณณาการ  ซึ่งเครื่อง 
บรรณาการ  ก ฺจิเอว บางอยางนั่นเทียว  อาคจฺฉถ  จงมาเถิด อห 
อ.  ผม  คนฺตฺวา  จักไปแลว  ปุริมตร  กอนกวา  สฺสามิ จักยืนอยู 
สนฺติเก  ในสาํนัก  ร ฺโ  ของพระราชา  อิติ ดังน้ี  ( โสมทตฺเตน ) 
อันมหาดเล็กชื่อวาโสมทัต  วุตฺเต  กลาวแลว  ( วตฺวา )  กลาวแลววา 
ตาต  แนะพอ  สาธุ  อ. ดลีะ  อิติ  ดังนี้  คเหตฺวา  ถอืเอาแลว 
ปณฺณาการ  ซึ่งเครื่องบรรณาการ  อุสสฺาหปฺปตฺโต  ผูถึงแลวซ่ึงความ 
อาจหาญข้ึน  คนฺตฺวา  ไปแลว  ราชกุล  สูตระกูลของพระราชา  
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โสมทตฺตสฺส  ร ฺโ  สนติฺเก   ิตกาเล  ในกาลแหงมหาดเล็กชื่อวา 
โสมทัตยืนอยูแลว  ในสํานัก  ของพระราชา  ร ฺา  ตุฏจิตฺเตน 
กตปฏสมฺโมทโน  ผูมีความบันเทิงพรอมเฉพาะอันพระราชา  ผูมีพระทัย 
อันทรงยินดีแลว  ทรงกระทําแลว  ( วจเน )  ครั้นเมื่อพระดํารัสวา   
ตาต แนะพอ ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  อาคตา  เปนผูมาแลว  จิรสฺส  วต 
ตอกาลนานหนอ  อตฺถ  ยอมเปน  อิท  าน  อ. ทีน่ี้  อาสน  เปน 
สถานเปนที่นั่ง  ( โหติ )  ยอมเปน  อตฺโถ  อ.  ความตองการ  เยน 
วตฺถุนา  ดวยวัตถุใด  ( อตฺถิ )  มีอยู  ตุมฺเห  อ. ทาน  ท.  นิสีทิตฺวา 
นั่งแลว  วทถ  จงบอก  ( ต  วตฺถุ )  ซึ่งวัตถุนั้นเถิด  อิติ ดังน้ี 
( ร ฺา )  อันพระราชา  วุตฺเต  ตรัสแลว  อาห  กราบบังคมทูลแลว 
คาถ  ซึ่งคาถา  อิม  นี้วา 
              มหาราช  ขาแตพระมหาราชเจา  มย อ. ขาพระ- 
              พุทธเจา  ท.  กสาม  เส  ยอมไถสิ  เขตฺต  ซึ่งนา 
              เยห ิ ทฺวีห ิ โคเณหิ  ดวยโค  ท. ๒  เหลาใด 
              ( เต  ) เทฺว  โคณา  อ.  โค  ท. ๒  เหลาน้ัน  เม 
              ของขาพระพุทธเจา  ( อตฺถิ )  มีอยู เทว ขาแต 
              สมมติเทพเจา  เตสุ  ทฺวีสุ  โคเณสุ  ในโค  ท. ๒ 
              เหลาน้ันหนา  เอโก  โคโณ  อ. โคตัวหน่ึง มโต 
              ตายเสียแลว  ขตฺติย  ขาแตพระกษัตริยเจา  ตฺว 
              อ.  พระองค  คณฺห  ขอจงทรงรับเอา  ทุติย โคณ 
              ซึ่งโคตัวท่ีสองเถิด  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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           ( โส  พฺราหฺมโณ )  อ.  พราหมณนั้น ( วจเน )  ครั้นเมื่อพระดํารัส 
วา  ตาต  แนะพอ  ตฺว  อ.  ทาน  วเทสิ  กลาวแลว  กึ  วจน  ซึ่งคําอะไร 
ตฺว  อ.  ทาน  เวทหิ  จงกลาว  ปุน  อีกเถิด อิติ  ดังน้ี  ร ฺา  อัน 
พระราชา  วุตฺเตป  แมตรัสแลว  อาห  กราบบังคมทูลแลว  ตเอว  คาถ 
ซึ่งคาถาน้ันน่ันเทียว ฯ  ราชา  อ.  พระราชา  ตฺวา  ทรงทราบแลว      
( ตสฺสา  คาถาย )  เตน พฺราหฺมเณน  วิรชฺฌิตฺวา  กถติภาว  ซึ่งความ 
ที่แหงคาถาน้ัน  เปนคาถาอันพราหมณนั้น  กลาวผิดแลว  กตฺวา  ทรง 
กระทําแลว  สิต  ซึ่งอันทรงแยม  วตฺวา  ตรัสแลววา  โสมทตฺต  ดูกอน 
โสมทัต โคณา  อ. โค  ท. เคเห  ในเรอืน ตุมฺหาก  ของเจา  ท.  พหู 
ม ฺเ  ชะรอยเปนโคมาก  ( โหนฺติ )  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ( วจเน ) 
ครั้นเมื่อคําวา  เทว  ขาแตสมติเทพเจา  ตุมฺเหหิ  ทินนฺา  โคณา  อ. โค 
ท.  ตัวอันพระองค  ท.  ทรงพระราชทานแลว  พหู  จักเปนโคมาก 
ภวิสฺสนฺติ  จักเปน  อิติ  ดงัน้ี  ( โสมทตฺเตน )  อันมหาดเล็กชื่อวา 
โสมทัต  วุตฺเต  กราบบังคมทูลแลว  ตุสิตฺวา  ทรงยินดีแลว  โพธิสตฺตสฺส 
ตอพระโพธิสัตว  ทตฺวา  พระราชทานแลว  โคเณ  ซึ่งโค ท.  โสฬส ๑๖ 
พฺราหฺมณสฺส  แกพราหมณ  อลงฺการภณฺฑก  จ  ซึ่งส่ิงของอันเปนเครื่อง 
ประดับดวย  นิวาสนคม  จ  ซึ่งบานอันเปนที่อยูอาศัยดวย  อสสฺ 
โพธิสตฺตสฺส  แกพระโพธิสัตวนั้น  ( กตฺวา )  กระทํา  พฺรหฺมเทยฺย  ใหเปน 
ของอันพรหมพึงให  อุยฺโยเชสิ  ทรงสงไปแลว  พฺราหฺมณ  ซึ่งพราหมณ 
ยเสน  ดวยยศ  มหนฺเตน  อันใหญ ฯ 
           สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครั้นทางนํามาแลว  อิม  
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ธมฺมเทสน  ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  ชาตก  ยังชาดก สโมธาเนตฺวา   
ทรงใหต้ังลงพรอมแลว ( วจเนน )  ดวยพระดํารัสวา  ราชา  อ.  พระราชา 
ตทา  ในกาลนั้น  อานนฺโท  เปนภิกษุชื่อวาอานนท อโหสิ  ไดเปนแลว 
( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ  ( ตทา )  ในกาลน้ัน 
โลฬุทาย ิ เปนภิกษุชื่อวาโลฬุทายี  ( อโหสิ )  ไดเปนแลว  ( เอตรหิ ) 
ในกาลบัดนี้  โสมทตฺโต  อ.  มหาดเลก็ชื่อวาโสมทัต  ( ตทา )  ในกาลน้ัน 
อหเอว  เปนเรานั่นเทียว  ( อโหสิ )  ไดเปนแลว  ( เอตรหิ )  ในกาลบัดนี้ 
อิติ  ดังนี้  วตฺวา  ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ( เอโส โลฬุทายิ ) 
อันตน  ( วตฺตพฺเพ )  พึงกลาว  ( วทติ )  ยอมกลาว  ( อ ฺ  วจน ) 
ซึ่งคําอ่ืน  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  น  หามิได  เอโส  โลฬุทายิ 
อ.  ภิกษุชื่อวาโลฬุทายีนัน่  อ ฺสฺมึ  วจเน  ครั้นเมื่อคําอ่ืน  ( อตฺตนา ) 
อันตน วตฺตพฺเพ  พึงกลาว  วทติ  ยอมกลาว  อ ฺเอว วจน  ซึ่งคําอ่ืน 
นั่นเทียว  อตฺตโน  อปฺปสสฺุตตาย  เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมีธรรม 
อันสดับแลวนอย  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  หิ  เพราะวา  อปฺปสฺสุตปุริโส 
อ.  บรุุษผูมีธรรมอันสดับแลวนอย  พลิพทฺทสทิโส  นาม  ชื่อวาเปนผู 
เชนกับดวยโคพลิพัท  โหติ  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ 
ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
              ปุริโส  อ.  บุรษุ  อปฺปสฺสุโต  ผูมีธรรมอันสดับ 
              แลวนอย  อย  นี ้ ชีรติ  ยอมแก พลิพทฺโท  อิว 
              ราวกะ  อ.  โคพลิพัท  มสานิ  อ.  เน้ือ  ท.  ตสฺส  
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              ปรสิสฺส  ของบรุุษน้ัน วฑฺฒนฺติ  ยอมเจรญิ  ป ฺา 
              อ.  ปญญา  ตสฺส  ปุริสสฺส  ของบุรุษน้ัน  น  วฑฺฒติ 
              ยอมไมเจริญ  อติิ  ดังน้ี  ฯ   
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อย  ปรุิโส  อ. บุรุษน้ี  อปฺปสฺสุโต  ชื่อวา 
ผูมีธรรมอันสดับแลวนอย  ( อภาเวน )  เพราะความไมมี  เอกสฺส 
ป ฺาสกสฺส  วา  แหงหมวดหาสิบหมวดหน่ึงหรือ  ทฺวินฺน  ป ฺาสกาน 
วา  หรือวา  แหงหมวดหาสิบ ท. ๒  หมวด  อถวา  ปน  ก็อีกอยางหน่ึง 
( อภาเวน )  เพราะความไมมี  ( เอกสฺส  สุตฺตวคฺคสฺส  วา )  แหงวรรค 
แหงสูตรวรรคหนึ่งหรือ  ( ทฺวินฺน )  สตฺุตวคฺคาน  ( วา )  หรือวาแหงวรรค 
แหงสูตร  ท. ๒  วรรค  อภาเวน  เพราะความไมมี  เอกสฺส  สุตฺตนฺตสฺส 
วา  แหงสูตรสูตรหน่ึงหรือ  ทฺวินฺน  สตฺุตนฺตานป  วา  หรือวาแมแหง 
สูตร  ท. ๒  สูตร  ปริจฺเฉเทน  โดยกําหนด  สพฺพนฺติเมน  อันมีในที่สุด 
แหงกําหนดท้ังปวง  ปน  แตวา  ( อย  ปุริโส )  อ.  บุรุษนี้  อุคฺคเหตฺวา 
เรียนเอาแลว  กมฺมฏาน  ซึ่งกรรมฐาน  อปฺป อันนอย  อนุยุ ฺชนฺโต 
ตามประกอบอยู  พหุสฺสโุต ว  เปนผูมีธรรมอันสดับแลวมากเทียว  ( อิติ ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  ( ปทสฺส )  แหงบทวา 
อปฺปสฺสุตาย  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  หิ  เหมือนอยางวา  พลิพทฺโท  อ. โคพลิพัท 
ชีรมาโน  เมื่อจะแก  คือวา  วฑฺฒมาโน  เมื่อจะเจริญ  ( วฑฺฒติ )  ชื่อวา 
ยอมเจริญ  ( อตฺถาย )  เพ่ือประโยชน  มาตาปตูน  แกมารดาและบิดา 
ท.  นเอว  หามิไดนั่นเทียว  วฑฺฒติ  ชื่อวายอมเจริญ อตฺถาย  เพ่ือ  
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ประโยชน  เสสาตกาน  แกญาติผูเหลือ  ท.  น  หามิได  อถโข  ที่แท  ( โส 
พลิพทฺโท ป  อ.  โคพลิพัทนั้น  ชีรติ  ยอมแก  นิรตฺถกเอว มีประโยชนออก 
แลวน่ันเทียว  ยถา  ฉันใด  อยป ปุริโส  อ.  บรุุษแมนี้   น  กโรติ  ยอมไม   
กระทํา อุปชฌฺายวตฺต  ซึ่งวัตรเพ่ืออุปชฌายะ น  ( กโรติ )  ยอมไมกระทํา 
อาจริยวตฺต  ซึ่งวัตรเพ่ืออาจารย  น  ( กโรติ )  ยอมไมกระทํา  อาคนฺตุกวตฺตา- 
ทีนิ  วตฺตานิ  ซึ่งวัตร  ท.  มีวัตรเพื่อภิกษุผูอาคันตุกะเปนตน น  อนุยุ ฺชติ 
ยอมไมตามประกอบ  ภาวนามตฺตป  การณ  ซึ่งเหตุแมอันมีภาวนาเปนประมาณ 
ชีรติ  ชื่อวายอมแก  นิรตฺถกเอว  มีประโยชนออกแลวน่ันเทียว  เอว  เอว 
ฉันนั้นนั่นเทียว  ( อิติ )  ดงัน้ี  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถา 
วา  พลิพทฺโทว  ชรีติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  มสานิ  อ. เนื้อ  ท.  พลิพทฺทสฺส  ของโค 
พลิพัท  ( สามิเกน )  ยุคนงฺคลาทีนิ  วตฺถูนิ  วหิตุ  อสมตฺโถ  ( โหติ ) 
เอโส  พลิพทฺโท  อิติ  ( จินฺเตตฺวา )  อร ฺเ  วิสฺสฏสฺส  ตัวอัน 
เจาของคิดแลววา  อ.  โคพลิพัทนี้  เปนสัตวไมสามารถ  เพ่ืออันนําไป 
ซึ่งวัตถุ  ท.  มีแอกและไถเปนตน  ยอมเปน  ดังนี้  ปลอยแลว  ในปา 
วิจรนฺตสฺส  ตัวเท่ียวไปอยู  ขาทนฺตสฺส ตัวเค้ียวกินอยู ปวนฺตสฺส  ตัวดื่มอยู 
ตตฺถเอว  อร ฺเ  ในปานั้นนั่นเทียว  วฑฺฒนฺติ  ยอมเจริญ  ยถา  ฉันใด 
มสานิ  อ.  เนื้อ  ท. อิมสสฺอป  อปฺปสสฺุตปุริสสฺส  ของบุรุษผูมีธรรม 
อันสดับแลวนอยแมนี้  อุปชฺฌายาทีหิ  ครุฏานียปุคฺคเลหิ  วิสฺสกฺสฺส 
ผูอันบุคคลผูควรแกฐานะแหงความเคารพ  ท.  มีอุปชฌายะ  เปนตน 
ปลอยเสียแลว  นิสฺสาย  อาศัยแลว  สงฺฆ  ซึ่งสงฆ  ลภิตฺวา  ไดแลว  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาท่ี 110 

จตฺตาโร  ปจฺจเย  ซึ่งปจจัย  ท. ๔  กตฺวา กระทําแลว  อุทรวิเรจนาทีนิ 
กิจฺจานิ  ซึ่งกิจ  ท. มีการระบายซ่ึงทองเปนตน  โปเสนฺตสฺส  เลีย้งดูอยู 
กาย  ซึ่งกาย  วฑฺฒนฺติ  ยอมเจริญ  คือวา ( โส  ปุรโิส )  อ.  บรุษุน้ัน    
ถูลสรโีร  เปนผูมีสรีระอันอวน  หุตฺวา  เปน  วิจรติ  ยอมเที่ยวไป  เอวเอว 
ฉันนั้นนั่นเทียว ( อิติ )  ดงัน้ี  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถา 
วา  มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  ปน สวนวา  ป ฺา  อ.  ปญญา โลกิยโลกุตฺตรา 
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ  อสฺส  ปรุสิสฺส  ของบุรุษน้ัน  เอกงฺคุลิมตฺตาป 
แมอันมีนิ้วมือหนึ่งเปนประมาณ  น  วฑฺฒติ  ยอมไมเจริญ  ปน  แตวา 
ตณฺหา  เอว  อ. ตัณหาดวยน่ันเทียว  นววิธมาโน  จ  อ.  มานะอันมี 
อยาง ๙  ดวย  วฑฺฒติ  ยอมเจริญ นิสฺสาย  เพราะอาศัย  ฉทฺวารานิ 
ซึ่งทวาร ๖ ท.  คจฺฉลตาทีนิ  รกฺุขชาตานิ  วิย ราวกะ  อ. รุกขชาต 
ท.  มีกอไมและเถาวัลยเปนตน ( วฑฺฒนฺตานิ )  เจริญอยู  อร ฺเ  ในปา 
อิติ  ดังนี้  ( ปททฺวยสฺส )  แหงหมวดสองแหงบทวา  ป ฺา  ตสฺส 
อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                                                เรื่องปฐมโพธิกาล    
           ๒๔.  ๑๑๕/๙  ต้ังแต  โส  ห ิ โพธิรุกฺขมูเล  นิสินฺโน  เปนตนไป. 
           โส  ห ิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  พระองค 
นั้นแล  นิสินโฺน  ประทับนั่งแลว  โพธิรุกฺขมูเล  ณ  โคนของตนไมชื่อวา 
ตนโพธิ์  สุริเย  ครั้นเมื่อพระอาทิตย  อนตฺถงฺคเตเอว  ไมอัสดงคตแลว 
นั่นเทียว  วิธมิตฺวา  ทรงกําจัดแลว  มารพล  ซึ่งมารและพลของมาร 
ปทาเลตฺวา  ทรงทําลายแลว  ตม ซึ่งมืด  ปุพฺเพนิวาสปฏิจฺฉาทก  อันเปน 
เครื่องปกปดซึ่งขันธเปนท่ีอาศัยอยูในกาลกอน  ปมยาเม  ในยามท่ีหน่ึง 
ทิพฺพจกฺขุ  ยังจักษุอันเปนทิพย  วิโสเธตฺวา  ทรงใหหมดจดวิเศษแลว 
มชฺฌิมยาเม  ในยามอันมีในทามกลาง  ปฏิจฺจ  ทรงอาศัยแลว  การุ ฺต 
ซึ่งความเปนแหงความการุญ สตฺเตสุ  ในสัตว  ท.  าณ  ยังพระญาณ 
โอตาเรตฺวา  ทรงใหขามลงแลว  ปจฺจยากาเร  ในปจจยาการ  ปจฺฉิมยาเม 
ในยามอันมีในเบื้องหลัง  สมฺมสนฺโต  ทรงพิจารณาอยู  ต  ปจฺจยาการ 
ซึ่งปจจยาการนั้น  อนโุลมปฏิโลมวเสน  ดวยอํานาจแหงอนุโลมและ 
ปฏิโลม  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  ทรงตรัสรูพรอมเฉพาะแลว  สมฺมาสมฺโพธึ 
ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ  สห  พรอม  อจฺฉริเยหิ  ดวยเหตุนาอัศจรรย 
ท.  อรุณุคฺคมนเวลาย  ในเวลาอันเปนที่ข้ึนไปแหงอรุณ  อุทาเนนฺโต 
เมื่อจะทรงเปลง  อุทาน  ซึ่งพระอุทาน  อเนเกหิ  พุทฺธสตสหสฺเสหิ 
อวิชหิต  อันอันแสนแหงพระพุทธเจา  ท.  อันมิใชพระองคเดียว  ไมทรง  
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สละแลว  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา 
เหลาน้ีวา 
              อห อ. เรา  คเวสนฺโต เมื่อแสวงหา  คหการ   
              ซึ่งนายชางไมคือตัณหาผูกระทําซ่ึงเรือน  อนิพฺพิส 
              เมื่อไมประสบ  สนฺธาวิสฺส  แลนไปพรอมแลว 
              อเนกชาติสสาร  สูสงสารอันมีชาติมิใชหน่ึง  ชาติ 
              อ.  ความเกิด  ปุนปฺปุน  บอย ๆ  ทุกขฺา  เปนทุกข 
              ( โหติ )  ยอมเปน  คหการก  แนะนายชางไมคือ 
              ตัณหาผูกระทําซ่ึงเรือน  ตฺว  อ.  ทาน  ( มยา )  ทิฏโ 
              เปนผูอันเราเห็นแลว  อส ิ ยอมเปน  ตฺว  อ.  ทาน 
              น  กาหสิ จักไมกระทํา  เคห  ซึ่งเรือน  ปุน  อีก 
              ผาสุกา  อ.  ซี่โครง  ท.  เต  ของทาน  สพฺพา ทั้งปวง 
              ( มยา )  อันเรา  ภคฺคา  หักแลว  คหกฏู  อ.  ยอด 
              แหงเรือน  ( มยา )  อันเรา  วสิงฺขต  รื้อแลว  จิตฺต 
              อ.  จิต  ( เม )  ของเรา  วิสงฺขารคต  เปนธรรมชาติ 
              ถึงแลวซ่ึงพระนิพพานมีสังขารไปปราศแลว  ( โหติ ) 
              ยอมเปน  ( ห ิ)  เพราะวา  อห  อ.  เรา  อชฺฌคา  เปนผู 
              ถึงทับแลว  ขย  ซึ่งธรรมเปนที่สิ้นไป  ตณฺหาน 
              แหงตัณหา  ท.  ( อมหฺิ )  ยอมเปน  อิติ ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  อห  อ.  เรา  คเวสนฺโต  แสวงหาอยู 
ตณฺหาวฑฺฒกึ  ซึ่งนายชางไมคือตัณหา การก ผูกระทํา  เคหสฺส  ซึ่งเรือน  
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อตฺตาภาวสงฺขาตสฺส  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาอัตภาพ  อิมสฺส  นี ้
กตาภินีหาโร  ผูมีอภินิหารอันกระทําแลว  ทีปงฺกรปาทมูเล  ณ  ที่ใกล 
แหงพระบาทของพระพุทธเจาทรงพระนามวาทีปงกร  อตฺถาย     เพ่ือ   
ประโยชน  โส  ตณฺหาวฑฺฒกี  อ. นายชางไมคือตัณหานั้น  ( มยา )  อันเรา 
สกฺกา  อาจ  ทฏ ุ  เพ่ืออันเห็นได  เยน  าเณน  ดวยญาณใด  ตสฺส 
าณสฺส  แกญาณนั้น  คือวา  โพธิาณสฺส  แกพระโพธิญาณ  อนิพฺพิส 
เมื่อไมประสบ  คือวา  อวินฺทนฺโต  เมือ่ไมพบ  คือวา  อลภนฺโตเอว 
เมื่อไมไดนั่นเทียว ต  าณ  ซึ่งญาณน้ัน  สนฺธาวิสฺส  แลนไปพรอมแลว 
คือวา  สสรึ ทองเทียวไปแลว  คือวา  อนุวิจรึ  เทียวไปตามแลว  อปราปร 
ไป ๆ มา ๆ  อเนกชาติสสาร  สูสงสารอันมีชาติมิใชหน่ึง  คือวา  สสารวฏฏ 
สูสังสารวัฏ  อิม  นี้  อเนกขาติสตสกสฺสสงฺขย  อันบัณฑิตพึงนับพรอมดวย 
แสนแหงชาติอันมิใชหน่ึง  เอตฺตก  กาล  สิ้นกาลอันมีประมาณเทาน้ี 
อิติ  ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  ( คาถาปาทสฺส ) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  คหการ  คเวสนฺโต  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           อิท  วจน  อ.  คําน้ีวา  ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุน  อิติ  ดังน้ี 
การณวจน  เปนคําอันแสดงซึ่งเหตุ  คหการกคเวสนสฺส  แหงการแสวงหา 
ซึ่งนายชางไมคือตัณหาผูกระทําซ่ึงเรือน  ( โหติ )  ยอมเปน ฯ 
           อตฺโถ  อ.  อธิบายวา ชาติ  ยาม  ชื่อ  อ.  ความเกิด  เอสา  นั่น 
คือวา  อุปคนฺตุ  อ.  อันเขาถึง  ปุนปฺปุน  บอย ๆ  ทุกฺขา  ชื่อวาเปนทุกข 
( ตสฺสา ชาติยา )   ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย  เพราะความท่ีแหงความเกิดนั้น 
เปนธรรมชาติเจือดวยความแกและความเจ็บ  และความตาย  ( โหติ )  
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ยอมเปน  จ  ก็  สา  ชาติ  อ.  ความเกิดนั้น  ตสฺมึ  คหการกสฺมึ ครั้นเมื่อ 
นายชางไมคือตัณหาผูกระทําซ่ึงเรือนนั้น  ( เกนจิ )  อันใคร ๆ  อทิฏเ 
ไมเห็นแลว  น  นิวตฺตติ  ยอมไมกลับ  ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา  เพราะ 
เหตุนั้น  อห  อ.  เรา  คเวสนฺโต  เมื่อแสวงหา   ต   คหการก   ซึง่นาย   
ชางไมคือตัณหาผูกระทําซ่ึงเรือนน้ัน  สนฺธาวิสฺส  แลนไปพรอมแลว 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อนฺโถ )  อ.  อรรถวา  อิทานิ  ในกาลน้ี  ตฺว  อ.  ทาน  สพฺพ ฺ- 
 ุตาณ  ปฏิวิชฺฌนฺเตนเอว มยา  ทิฏโ  เปนผูอันเรา  ผูแทงตลอดอยู 
ซึ่งญาณคือความเปนแหงพระสัพพัญูนั่นเทียว เห็นแลว  อสิ  ยอมเปน 
( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส ) แหงบทวา  ทิฏโสิ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ตฺว  อ. ทาน  น  กาหสิ จักไมกระทํา 
เคห  ซึ่งเรือน  มม  ของเรา  อตฺตภาวสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลว 
วาอัตภาพ  อิมสฺมึ  สสารวฏเฏ  ในสังสารวัฏน้ี  ปนุ  อีก  ( อิติ )  ดังน้ี 
( ปทสฺส )  แหงบทวา ปุน  เคห  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อวเสสกิเลสผาสุกา  อ.  ซี่โครงคือกิเลสอัน 
เหลือลง  ท. สพฺเพ ทั้งปวง  ตว  ของทาน  มยา  อันเรา  ภคฺคา  หักแลว 
( อิติ )  ดังน้ี  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  สพฺพา เต 
ผาสุกา  ภคฺคา  อิติ  ดังนี้  ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  กณฺณิกามณฺฑลป  แม  อ.  มณฑลแหงชอฟา 
อวิชฺชาสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาอวิชชา  อตฺตภาวเคหสฺส 
แหงเรือนคืออัตภาพ  ตยา  กตสฺส  อันอันทานกระทําแลว   อิมสฺส  นี ้ 
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มยา  อันเรา  วิทฺธสิต  กําจัดแลว  ( อิติ )  ดังน้ี  ( คาถาปาทสฺส ) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา  คหกูฏ  วิสงฺขต  อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อิทานิ  ในกาลน้ี  จิตฺต  อ.  จิต  มม   
ของเรา  คต  ถึงแลว  คือวา  อนุปวิฏ  เขาไปตามแลว  วิสงฺขาร 
ซึ่งธรรมอันมีสังขารไปปราศแลว  คือวา  นิพฺพาน  ซึ่งพระนิพพาน 
อารมฺมณกรณวเสน ดวยอํานาจแหงการกระทําใหเปนอารมณ  ( อิติ ) 
ดังน้ี  ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาทแหงพระคาถาวา  วิสงฺขารคต  จิตฺต 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อห  อ.  เรา  อธิคโต  เปนผูถึงทับแลว 
อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  ขยสงฺขาต  อันอันบัณฑิตนับพรอม 
แลววาธรรมเปนที่สิ้นไป  ตณฺหาน  แหงตัณหา ท. อสฺมิ  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา 
อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                               เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก 
           ๒๕.  ๑๑๙/๒๑  ต้ังแต  สตฺถา  สิตการณ  กเถนฺโต  เปนตนไป. 
           สติถา  อ.  พระศาสดา  กเถนฺโต  เมื่อจะตรัสบอก  สิตการณ 
ซึ่งเหตุแหงอันแยม  วตฺวา  ตรัสแลววา  อานนฺท  ดกูอนอานนท  ตฺว   
อ.  เธอ  ปสสฺ  จงดู  มหาธนเสฏ ิปุตฺต  ซึ่งบุตรของเศรษฐีผูมีทรัพยมาก 
อิม  นี้  อิมสมฺึเอว  นคเร  เทฺวอสีติโกฏิธน  เขเปตฺวา  ภริย  อาทาย 
ภิกฺขาย  จรนฺต  ผูยังทรัพยอันมีโกฏิแปดสิบสองหนเปนประมาณ  ใหสิ้น 
ไปแลว  พาเอาแลว  ซึ่งภรรยา  เที่ยวไปอยู   เพ่ืออันขอ  ในนครน้ีนั่นเทียว 
หิ  ก ็ สเจ  ถาวา  อย  เสฏ ิปุตฺโต  อ.  บุตรของเศรษฐีนี้    โภเค 
อเขเปตฺวา  ไมยังโภคะ  ท. ใหสิ้นไปแลว  ปโยชิสสฺ  จักประกอบแลว 
กมฺมนฺเต  ซึ่งการงาน  ท. ปมวเย  ในวัยที่หน่ึงไซร  อคฺคเสฏ ี  จักเปน 
เศรษฐีผูเลิศ อิมสฺมึเอว  นคเร  ในนครนี้นั่นเทียว  อภวิสฺส  จักได 
เปนแลว  ปน  ก ็ สเจ  ถาวา   ( อย  เสฏ ิปุตฺโต )  อ.  บุตรของ 
เศรษฐีนี้  นิกขฺมิตฺวา  ปพฺพชิสฺส  จักออกไปบวชแลวไซร  ปาปุณิสฺส  จัก 
บรรลุแลว  อรหตฺต  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  ภริยาป  แม  อ.  ภรรยา 
อสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ของบุตรของเศรษฐีนั้น  ปติฏหิสฺส  จักต้ังอยูเฉพาะแลว 
อนาคามิผเล  ในอนาคามิผล  สเจ  ถาวา ( อย  เสฏ ิปุตฺโต )  อ.  บุตร 
ของเศรษฐีนี้  โภเค  อเขเปตฺวา  ไมยังโภคะ  ท. ใหสิ้นไปแลว  ปโยชิสฺส 
จักประกอบแลว  กมฺมนฺเต  ซึ่งการงาน  ท.  มัชฌมิวเย  ในวัยอันมีใน  
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ทามกลางไซร  ทุติยเสฏ ี  จักเปนเศรษฐีที่สอง  อภวิสฺส  จักไดเปนแลว 
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชนฺโต ออกไปแลวบวชอยู  อนาคามี  จักเปนอนาคามี 
อภวิสฺส  จักไดเปนแลว  ภริยาป  แม  อ.  ภรรยา  อสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส 
ของบุตรของเศรษฐีนั้น  ปติกฺหิสฺส จักต้ังอยูเฉพาะแลว  สกทาคามิผเล 
ในสกทาคามิผล  สเจ  ถาวา  ( อย  เสฏ ิปุตฺโต )  อ. บุตรของเศรษฐีนี้ 
โภเค  อเขเปตฺวา  ไมยังโภคะ  ท. ใหสิ้นไปแลว  ปโยชิสฺส  จักประกอบแลว    
กมฺมนฺเต  ซึ่งการงาน  ท.  ปจฺฉิมวเย  ในวัยอันมีในเบื้องหลังไซร 
ตติยเสฏ ี  จักเปนเศรษฐีที่สาม  อภวิสฺส  จักไดเปนแลว  นิกฺขมิตฺวา 
ปพฺพชนฺโตป  แมออกไปแลวบวชอยู  สกทาคามิ  จักเปนสกทาคามี 
อภวิสฺส  จักไดเปนแลว  ภริยาป  แม  อ.  ภรรยา  อสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส 
ของบุตรของเศรษฐีนั้น  ปติฏหิสฺส  จักต้ังอยูเฉพาะแลว  โสตาปตฺติผเล 
ในโสดาปตติผล  ปน  กแ็ตวา อิทานิ  ในกาลน้ี  เอโส  เสฏ ิปุตฺโต 
อ.  บุตรของเศรษฐีนั้น  ปริหีโน  เสื่อมรอบแลว  คิหโิภคาป  แมจาก 
โภคะของคฤหัสถ  ปริหโีน  เสื่อมรอบแลว  สาม ฺโตป  แมจาก 
คุณเครื่องความเปนแหงสมณะ  จ  ปน  ก็แล  ( เอโส  เสฏ ิปุตฺโต ) 
อ.  บุตรของเศรษฐีนั่น  ปริหายิตฺวา  ครั้นเสื่อมรอบแลว  โก ฺจสกุโณ 
วิย  เปนผูเพียงดังวานกกะเรียน  สุกฺขปลฺลเล  ในเปอกตมอันแหง  ชาโต 
เกิดแลว  อิติ ดังน้ี  อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว  คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท. 
อิมา  เหลาน้ีวา 
              ( พาลา )  อ.  คนเขลา  ท.  อจริตฺวา  ไมประพฤติแลว 
              พฺรหฺมจริย  ซึ่งพรหมจรรย  อลทฺธา  ไมไดแลว  
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              ธน  ซึ่งทรัพย  โยพฺพเน  ในกาลเปนหนุมสาว 
              อวฌายนฺติ  ยอมซบเซา ชิณณฺโก ฺจา  อวิ  ราวกะ 
              อ. นกกะเรียนตัวแกแลว  ท.  ( อวฌายนฺตา )  ซบเซา 
              อยู  ปลฺลเล  ในเปอกตม  ขีณมจฺเฉ  อันมีปลา   
              สิ้นแลว ฯ  ( พาลา )  อ. คนเขลา  ท.  อจริตฺวา  ไม 
              ประพฤติแลว  พฺรหฺมจริย  ซึ่งพรหมจรรย อลทฺธา 
              ไมไดแลว  ธน  ซึ่งทรัพย  โยพฺพเน  ในกาลเปน 
              หนุมสาว  อนุตฺถุน  เสนฺติ  ยอมนอนทอดถอนถึงอยู 
              ปุราณานิ  ซึ่งเรื่องอันมีในกอน  ท.  ( สรา )  อิว 
              ราวกะ  อ.  ลูกศร  ท.  จาปาติขีณา  อันหลุดไปแลว 
              จากแลง  อิติ   ดังน้ี ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  อวสิตฺวา  ไมอยูแลว  พฺรหฺมจริยวาส 
อยูประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐ  ( อิติ )  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ ในบท 
ท.  เหลาน้ันหนา  ( ปทสสฺ )  แหงบทวา  อจริตฺวา  อิติ  ดังนี้  ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  อลภิตฺวา  ไมไดแลว  ธนป  แมซึง่ทรัพย 
อนุปฺปนฺเน  โภเค  อุปฺปาเทตุ  วา  อุปปฺนฺเน  โภเค  อนุรกฺขิตุ  วา 
( อตฺตโน )  สมตฺถกาเล  ในกาลแหงตนเปนผูสามารถ เพ่ืออันยงัโภคะ 
ท.  อันไมเกิดข้ึนแลว  ใหเกิดข้ึนหรือ  หรือวา  เพ่ืออันตามรักษา  ซึ่ง 
โภคะ  ท. อันเกิดข้ึนแลว  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา โยพฺพเน 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  พาลา  อ.  คนเขลา  ท.  เอวรูปา  ผูมีรูป  
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อยางนี้  เต  เหลาน้ัน  อวชฺฌายนฺติ  ยอมซบเซา  ชิณฺณโก ฺจา  วิย 
ราวกะ อ.  นกกะเรียนตัวแกแลว  ท.  ปริกฺขีณปติตา  ตัวมีขนปกอัน 
สิ้นรอบแลว  ( อวชฺฌายนฺตา )  ซบเซาอยู  ปลลฺเล  ในเปอกตม  ขีณ-   
มจฺเฉ  ว  อันชื่อวามีปลาสิ้นแลวเทียว  อภาวา  เพราะความไมมี  อุทกสฺส 
แหงน้ํา  ( อิติ )  ดังน้ี  ( ปทสฺส )  แหงบทวา  ขีณมจฺเฉ  อิติ  ดังนี้เปนตน ฯ 
อิท  อตฺถรูป  อ.  อรรถรูปนี้วา  หิ  ก ็อภาโว อ.  ความไมมี  วสนฏานสฺส 
แหงที่อันเปนที่อยู  อิเมส  พาลาน  ของคนเขลา  ท. เหลาน้ี  อภาโว 
วิย  ราวกะ  อ. ความไมมี  อุทกสฺส  แหงนํ้า  ปลฺลเล  ในเปอกตม 
อภาโว  อ.  ความไมมี  โภคาน แหงโภคะ  ท.  อิเมส  พาลาน  ของคนเขลา 
ท.  เหลาน้ี  มจฺฉาน  ขีณภาโว  วิย ราวกะ  อ.  ความท่ีแหงปลา  ท. 
เปนปลาสิ้นแลว  อิเมส  พาลาน    อิทานิเอว  ชลปถถลปถาทีหิ 
ปเถหิ  โภเค  สณฺเปตุ  อสมตฺถภาโว  อ.  ความท่ีแหงคนเขลา  ท.  เหลาน้ี 
เปนผูไมสามารถ  เพ่ืออันต้ังไวพรอม  ซึ่งโภคะ  ท. โดยทาง  ท.  มี 
ทางน้ําและทางบกเปนตน  ในกาลน้ีนัน่เทียว  ขีณปตฺตาน  โก ฺจาน 
อุปฺปติตฺวา  คมนาภาโว  วิย  ราวกะ  อ.  ความไมมี  แหงอันบินข้ึน 
แลวไปแหงนกกะเรียน  ท.  ตัวมีขนปกอันสิ้นแลว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
เอเต พาลา  อ.  คนเขลา  ท.  เหลาน่ัน  นิปชชฺิตฺวา  อวชฺฌายนฺติ 
ยอมนอนซบเซา  เอตฺถเอว  าเน  ในที่นั้นนั่นเทียว  ขีณปตฺตา  โก ฺจา 
วิย  ราวกะ  อ.  นกกะเรียน  ท. ตัวมีขนปกอันสิ้นแลว  อิติ  ดังน้ี 
( ภควตา )  วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ 
ยอมเปน  ฯ  
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           ( อตฺโถ )  อ. อรรถวา  อติขีณา  อันหลุดไปแลว จาปโต  จากแลง 
คือวา  จาปวินิมุตฺตา  อันพนไปแลวจากแลง  อิติ  ดังน้ี  ( ปทสสฺ )   
แหงบทวา  จาปาตีขีณาว  อิติ  ดังนี้ ฯ  อิท  อตฺถรูป  อ. อรรถรูปนี้วา 
สรา  อ.  ลูกศร  ท.  จาปวินิมุตฺตา  อันพนไปแลวจากแลง  คนฺตฺวา 
ไปแลว  ยถาเวค  ตามความเร็ว  ปติตา  ตกลงแลว  คเหตฺวา  อุกฺขิปนฺเต 
ปุคฺคเล  ครั้นเมื่อบุคคล  ผูจับแลวยกข้ึนอยู  อสติ  ไมมีอยู  ภตฺต 
เปนเหยื่อ  อุปจิกาน  ของปลวก  ท.  ตตฺถเอว  าเน  ในท่ีนั้นนั่นเทียว 
โหนฺติ  ยอมเปน  ยถา ฉันใด  อิเมป  พาลา  อ.  คนเขลา  ท.  แมเหลาน้ี 
อติกฺกนฺตา  กาวลวงแลว  วเย  ซึ่งวัย  ท.  ตโย  ๓  อุปคมิสฺสนฺติ  จักเขาถึง 
มรณ  ซึ่งความตาย  ( อตฺตโน )  อิทานิ  อตฺตาน  อุทฺธริตุ  อสมตฺถตาย 
เพราะความท่ีแหงตนเปนผูไมสามารถ  เพ่ืออันถอนข้ึน  ซึ่งตน  ในกาลน้ี 
เอว  ฉันนั้น  เตน การเณน  เพราะเหตุนั้น  ( วจน )  อ.  พระดํารสัวา 
เสนฺติ  จาปาติขีณาว  อิติ  ดังนี้  ( ภควตา )  อันพระผูมีพระภาคเจา 
วุตฺต  ตรัสแลว  ( อิติ )  ดงัน้ี  ( ภควตา )  วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ  ยอมเปน  ฯ 
           ( อตฺโถ )  อ.  อรรถวา  ( พาลา )  อ. คนเขลา  ท.  เสนฺติ  ยอมนอน 
อนุตฺถุนนฺตา  ทอดถอนอยู  คือวา  อนโุสจนฺตา  ตามเศราโศกถงึอยู 
ขาทิตปตนจฺจคีตวาทิตาทีนิ  วตฺถูน ิ ซึง่เรื่อง  ท.  มกีารเค้ียวกินและการ 
ดื่มและการฟอนและการขับรองและการประโคมเปนตน  กตานิ  อันอันตน 
กระทําแลว  ปุพฺเพ  ในกาลกอนวา  ( ขชฺชก )  อ.  วัตถุอันบุคคลพึง 
เค้ียวกิน  อมฺเหหิ  อันเรา  ท.  ขาทิต  เค้ียวกินแลว อติิ  ดวยประการฉะน้ี  
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( ปานีย )  อ. น้ําอันบุคคลพึงด่ืม  ( อมฺเหหิ )  อันเรา  ท.  ปต  ดื่มแลว 
อิติ  ดวยประการฉะน้ี  อิติ  ดังนี้  อิติ  ดงัน้ี   ( คาถาปาทสฺส )  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  ปุราณานิ  อนุตฺถุน  อิติ  ดังนี้ ฯ   
            คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล  ภาค ๕ จบ 


