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ปณามคาถา
มหาโมหตโมนทฺเธ
เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา
สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา
“ตำ ตำ การณมาคมฺม
สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท
เทเสสิ กรุณาเวค
ยำ เว เทวมนุสฺสานำ
ปรมฺปราภตา ตสฺส
ยา ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ
น สาธยติ เสสานำ
อปฺเปว นาม สาเธยฺย
อิติ อาสึสมาเนน
กุมารกสฺสเปนาหำ
สทฺธมฺมฏฺฐติ ิกาเมน
ตำ ภาสำ อติวติ ฺถารำ
ปหายาโรปยิตวฺ าน
คาถานำ พฺยญฺชนปทำ
เกวลนฺตำ วิภาเวตฺวา
ภาสนฺตเรน ภาสิสฺสำ
มนโส ปีติปาโมชฺชำ

โลเก โลกนฺตทสฺสินา
ชลิโต ชลิตทิ ฺธินา
สมฺพุทธฺ สฺส สิรีมโต
กตฺวา สงฺฆสฺส จญฺชลึ,
ธมฺมาธมฺเมสุ โกวิโท
สตฺถา ธมฺมปทำ สุภำ
สมุสฺสาหิตมานโส
ปีติปาโมชฺชวฑฺฒนำ
นิปุณา อตฺถวณฺณนา,
ทีปภาสาย สณฺฐิตา
สตฺตานำ หิตสมฺปทำ,
สพฺพโลกสฺส สา หิตำ
ทนฺเตน สมจารินา
เถเรน ถิรเจตสา
สกฺกจฺจำ อภิยาจิโต,
คตญฺจ วจนกฺกมำ
ตนฺตึ ภาสำ มโนรมำ,
ยำ ตตฺถ น วิภาวิตำ
เสสนฺตเมว อตฺถโต
อาวหนฺโต วิภาวินำ
อตฺถธมฺมูปนิสฺสิตนฺติ.
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๑. จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ.
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน
ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ

มโนเสฏฺฐา มโนมยา,
ภาสติ วา กโรติ วา,
จกฺกวำ วหโต ปทำ -อิติ.

อยำ ธมฺมเทสนา กตฺถ ภาสิตา -อิติ.
“สาวตฺถิยำ.
“กำ อารพฺภ -อิติ.
“จกฺขุปาลตฺเถรำ.
[กุฎุมพีทำาพิธีขอบุตร]
สาวตฺถิยำ กิร มหาสุวณฺโณ นาม กุฏุมพฺ ิโก อโหสิ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค อปุตฺตโก.
โส เอกทิวสำ นหานติตฺถำ คนฺตฺวา นหาตฺวา อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สมฺปนฺนสาขำ เอกำ วนปฺปตึ ทิสฺวา
“อยำ มเหสกฺขาย เทวตาย ปริคฺคหิโต ภวิสฺสติ -อิติ
ตสฺส เหฏฺฐาภาคำ โสธาเปตฺวา ปาการปริกฺเขปํ การาเปตฺวา วาลุกำ โอกิราเปตฺวา ธชปตากำ อุสฺสาเปตฺวา วนปฺปตึ อลงฺกริตฺวา
“ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลภิตวฺ า ตุมฺหากำ มหาสกฺการำ กริสฺสามิ -อิติ ปตฺถนำ กตฺวา ปกฺกามิ.
[กุฎุมพีได้บุตรสองคน]
อถสฺส ภริยาย กุจฺฉิยำ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.
โส ตสฺสา คพฺภปริหารำ อทาสิ.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตตฺ ำ วิชายิ.
เสฏฺฐี อตฺตนา ปาลิตำ วนปฺปตึ นิสฺสาย ลทฺธตฺตา ตสฺส “ปาโล -อิติ นามำ อกาสิ.
อปรภาเค อญฺญำ ปุตฺตำ ลภิ.
ตสฺส “จุลฺลปาโล -อิติ นามำ กตฺวา อิตรสฺส มหาปาโล -อิติ นามำ กริ.
เต วยปฺปตฺเต ฆรพนฺธเนน พนฺธึสุ.
อปรภาเค มาตาปิตโร กาลมกำสุ.
สพฺพำ โภคำ ทฺวินฺนำเยว วิวเรสุำ.
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[พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ๒๕ พรรษา]
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุปุพฺเพน คนฺตฺวา
อนาถปิณฺฑิกมหาเสฏฺฐินา จตุปฺปญฺญาสโกฏิธนำ วิสฺสชฺเชตฺวา การิเต เชตวนมหาวิหาเร วิหรติ
มหาชนำ สคฺคมคฺเค จ โมกฺขมคฺเค จ ปติฏฺฐาปยมาโน.
ตถาคโต หิ
“มาติปกฺขโต อสีติยา ปิติปกฺขโต อสีติยา -อิติ เทฺวอสีติญาติกุลสหสฺเสหิ การิเต นิโคฺรธมหาวิหาเร เอกเมว วสฺสาวาสำ วสิ
อนาถปิณฺฑิเกน การิเต เชตวนมหาวิหาเร เอกูนวีสติ
วิสาขาย สตฺตวีสติโกฏิธนปริจจฺ าเคน การิเต ปุพพฺ าราเม ฉ วสฺสาวาเส -อิติ
ทฺวินฺนำ กุลานำ คุณมหนฺตตำ ปฏิจฺจ สาวตฺถึ นิสฺสาย ปญฺจวีสติ วสฺสาวาเส วสิ.
[ผู้บำารุงภิกษุสามเณร]
อนาถปิณฺฑิโกปิ วิสาขาปิ มหาอุปาสิกา นิพทฺธำ ทิวสสฺส เทฺว วาเร ตถาคตสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺติ .
คจฺฉนฺตา จ “ทหรสามเณรา โน หตฺเถ โอโลเกสฺสนฺติ -อิติ ตุจฺฉหตฺถา น คตปุพพฺ า
ปุเรภตฺตำ คจฺฉนฺตา ขาทนียาทีนิ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺติ
ปจฺฉาภตฺตำ ปญฺจ เภสชฺชานิ อฏฺฐ จ ปานานิ.
นิเวสเนสุ ปน เตสำ ทฺวินฺนำ ทฺวินฺนำ ภิกฺขุสหสฺสานำ นิจฺจำ ปญฺญตฺตาเนวาสนานิ โหนฺติ.
อนฺนปานเภสชฺเชสุ โย ยำ อิจฺฉติ ตสฺส ตำ ยถิจฺฉิตเมว สมฺปชฺชติ.
[เศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหา]
เตสุ อนาถปิณฺฑิเกน เอกเมว ทิวสำ สตฺถารำ๑ ปญฺโห๒ น ปุจฺฉิตปุพฺโพ.
โส กิร “ตถาคโต พุทธฺ สุขุมาโล ขตฺติยสุขุมาโล ‘พหุปกาโร เม คหปตีติ มยฺหำ ธมฺมำ เทเสนฺโต กิลเมยฺย -อิติ
สตฺถริ อธิมตฺตสิเนเหน ปญฺหำ น ปุจฺฉติ.
สตฺถา ปน ตสฺมึ นิสินฺนมตฺเตเยว “อยำ เสฏฺฐี มำ อรกฺขิตพฺพฏฺฐาเน รกฺขติ
อหำ หิ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ อลงฺกตปฺปฏิยตฺตำ อตฺตโน สีสำ ฉินฺทิตฺวา อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา
หทยมำสำ อุพฺพตฺเตตฺวา ปาณสมำ ปุตตฺ ทารำ ปริจฺจชิตวฺ า ปารมิโย ปูเรนฺโต ปเรสำ ธมฺมเทสนตฺถเมว ปูเรสึ
เอส มำ อรกฺขิตพฺพฏฺฐาเน รกฺขติ -อิติ เอกำ ธมฺมเทสนำ กเถสิเยว.
[ชาวสาวัตถีไปฟังธรรม]
ตทา สาวตฺถิยำ สตฺต มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ.
๑ สตฺถา -อิติปิ.
๒ ปญฺหำ -อิติปิ.
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เตสุ สตฺถุ ธมฺมกถำ สุตวฺ า ปญฺจโกฏิมตฺตา มนุสฺสา อริยสาวกา ชาตา, เทฺวโกฏิมตฺตา ปุถุชฺชนา.
เตสุ อริยสาวกานำ เทฺวเยว กิจจฺ านิ อเหสุำ
ปุเรภตฺตำ ทานำ เทนฺติ
ปจฺฉาภตฺตำ คนฺธมาลาทิหตฺถา วตฺถเภสชฺชปานกาทึ คาหาเปตฺวา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.
[มหาปาละตามไปฟังธรรม]
อเถกทิวสำ มหาปาโล อริยสาวเก คนฺธมาลาทิหตฺเถ วิหารำ คจฺฉนฺเต ทิสฺวา “อยำ มหาชโน กุหึ คจฺฉติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา
“ธมฺมสฺสวนาย -อิติ สุตฺวา “อหำปิ คมิสฺสามิ -อิติ คนฺตวฺ า สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา ปริสปริยนฺเต นิสีทิ.
พุทธฺ า จ นาม ธมฺมำ เทเสนฺตา สรณสีลปพฺพชฺชาทีนำ อุปนิสฺสยำ โอโลเกตฺวา อชฺฌาสยวเสน ธมฺมำ เทเสนฺติ .
[อนุปุพพีกถา ๕]
ตสฺมา ตำทิวสำ สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสยำ โอโลเกตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อนุปุพพฺ ีกถำ กเถสิ .
เสยฺยถีทำ ทานกถำ สีลกถำ สคฺคกถำ กามานำ อาทีนวำ โอการำ สงฺกิเลสำ เนกฺขมฺเม อานิสำสำ ปกาเสสิ .
[มหาปาละขอบวช]
ตำ สุตฺวา มหาปาโล กุฏุมฺพโิ ก จินฺเตสิ
“ปรโลกำ คจฺฉนฺตำ ปุตฺตธีตโร วา โภคา วา นานุคจฺฉนฺติ, สรีรำปิ อตฺตนา สทฺธึ น คจฺฉติ, กึ เม ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.
โส เทสนาปริโยสาเน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
อถ นำ สตฺถา “นตฺถิ เต โกจิ อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก ญาติ -อิติ อาห.
“กนิฏฺฐภาตา เม อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
“เตนหิ ตำ อาปุจฺฉาหิ -อิติ.
[มหาปาละมอบสมบัติให้น้องชาย]
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา เคหำ คนฺตฺวา กนิฏฺฐำ ปกฺโกสาเปตฺวา
“ตาต ยำ อิมสฺมึ กุเล สวิญฺญาณกาวิญฺญาณกำ ธนำ กิญฺจิ อตฺถิ, สพฺพนฺตำ ตว ภาโร ปฏิปชฺชาหิ นำ -อิติ.
“ตุมฺเห ปน สามิ -อิติ.
“อหำ สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.
“กึ กเถสิ ภาติก, ตฺวำ เม มาตริ มตาย มาตา วิย ปิตริ มเต ปิตา วิย ลทฺโธ,
เคเห โว มหาวิภโว, สกฺกา เคหำ อชฺฌาวสนฺเตเหว ปุญฺญานิ กาตุำ, มา เอวมกตฺถ -อิติ.
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“ตาต มยา สตฺถุ ธมฺมเทสนา สุตา, สตฺถารา หิ สณฺหสุขุมำ ติลกฺขณำ อาโรเปตฺวา อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม เทสิโต.
น สกฺกา โส อคารมชฺเฌ ปูเรตุำ, ปพฺพชิสฺสามิ ตาต -อิติ.
“ภาติก ตรุณาปิจ ตาว, มหลฺลกกาเล ปพฺพชิสฺสถ -อิติ.
“ตาต มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน หตฺถปาทาปิ อนสฺสวา โหนฺติ, น วเส วตฺตนฺติ,
กิมงฺคำ ปน ญาตกา, สฺวาหำ ตว วจนำ น กโรมิ, สมณปฏิปตฺตึ ปูเรสฺสามิ
“ชราชชฺชริตา โหนฺติ
ยสฺส โส วิหตตฺถาโม

หตฺถปาทา อนสฺสวา
กถำ ธมฺมำ จริสฺสติ

“ปพฺพชิสฺสาเมวาหำ ตาต -อิติ.
[มหาปาละบรรพชาอุปสมบท]
ตสฺส วิรวนฺตสฺเสว, สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิตวฺ า ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท
อาจริยุปชฺฌายานำ สนฺติเก ปญฺจ วสฺสานิ วสิตวฺ า วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทิตวฺ า ปุจฺฉิ
“ภนฺเต อิมสฺมึ สาสเน กติ ธุรานิ -อิติ.
[ธุระ ๒ อย่างในพระศาสนา]
“คนฺถธุรำ วิปสฺสนาธุรำ -อิติ เทฺวเยว ธุรานิ ภิกฺขุ -อิติ.
“กตมำ ปน ภนฺเต คนฺถธุรำ, กตมำ วิปสฺสนาธุรำ -อิติ.
“อตฺตโน ปญฺญานุรูเปน เอกำ วา เทฺว วา นิกาเย สกลำ วา ปน เตปิฏกำ พุทธฺ วจนำ อุคฺคณฺหิตวฺ า ตสฺส ธารณำ กถนำ วาจนำ -อิติ
อิทำ คนฺถธุรำ นาม.
สลฺลหุกวุตตฺ ิโน ปน ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา สาตจฺจกิริยาวเสน วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตคฺคหณำ
-อิติ อิทำ๑ วิปสฺสนาธุรำ นาม -อิติ.
“ภนฺเต อหำ มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต คนฺถธุรำ ปูเรตุำ น สกฺขิสฺสามิ, วิปสฺสนาธุรำ ปน ปูเรสฺสามิ, กมฺมฏฺฐานำ เม กเถถ -อิติ.
[พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน]
อถสฺส สตฺถา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กเถสิ.
โส สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า อตฺตนา สหคามิโน ภิกฺขู ปริเยสนฺโต สฏฺฐี ภิกฺขู ลภิตวฺ า เตหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา วีสโยชนสตมคฺคำ คนฺตฺวา
เอกำ มหนฺตำ ปจฺจนฺตคามำ ปตฺวา ตตฺถ สปริวาโร ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

๑ กตฺถจิ อิติ อิทนฺติ น ทิสฺสติ.
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[ชาวบ้านเลื่อมใส อาราธนาให้อยู่จำาพรรษา]
มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน ภิกฺขู ทิสฺวา ปสนฺนจิตตฺ า อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา นิสีทาเปตฺวา ปณีเตนาหาเรน ปริวิสิตฺวา
“ภนฺเต กุหึ อยฺยา คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “ยถาผาสุกฏฺฐานำ อุปาสก -อิติ วุตฺเต,
ปณฺฑิตมนุสฺสา “วสฺสาวาสำ เสนาสนำ ปริเยสนฺติ ภทนฺตา -อิติ ญตฺวา
“ภนฺเต สเจ อยฺยา อิมำ เตมาสำ อิธ วเสยฺยุำ, มยำ สรเณสุ ปติฏฺฐาย สีลานิ คณฺเหยฺยาม -อิติ อาหำสุ.
เตปิ “มยำ อิมานิ กุลานิ นิสฺสาย ภวนิสฺสรณำ กริสฺสาม -อิติ อธิวาเสสุำ.
มนุสฺสา เตสำ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา วิหารำ ปฏิชคฺคิตวฺ า รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานานิ สมฺปาเทตฺวา อทำสุ .
เต นิพทฺธำ ตเมว คามำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺติ.
อถ เน เอโก เวชฺโช อุปสงฺกมิตฺวา
“ภนฺเต พหุนฺนำ วสนฏฺฐาเน อผาสุกำปิ นาม โหติ. ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, มยฺหำ กเถยฺยาถ, เภสชฺชำ กริสฺสามิ -อิติ ปวาเรสิ.
[พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์]
เถโร วสฺสูปนายิกาทิวเส เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ปุจฺฉิ “อาวุโส อิมำ เตมาสำ กตีหิ อิริยาปเถหิ วีตินาเมสฺสถ -อิติ.
“จตูหิ ภนฺเต -อิติ.
“กึ ปเนตำ อาวุโส ปฏิรูปํ. นนุ อปฺปมตฺเตหิ ภวิตพฺพำ. มยำ หิ ธรมานสฺส พุทธฺ สฺส สนฺติกา กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อาคตา.
พุทธฺ า จ นาม น สกฺกา สเฐน อาราเธตุำ. กลฺยาณชฺฌาสเยน เหเต อาราเธตพฺพา.
ปมตฺตสฺส จ นาม จตฺตาโร อปายา สกเคหสทิสา. อปฺปมตฺตา โหถาวุโส -อิติ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต -อิติ.
“อหำ ตีหิ อิริยาปเถหิ วีตินาเมสฺสามิ. ปิฏฺฐึ น ปสาเรสฺสามิ อาวุโส -อิติ.
“สาธุ ภนฺเต. อปฺปมตฺตา โหถ -อิติ.
[จักษุของพระมหาปาละพิการ]
เถรสฺส นิทฺทำ อโนกฺกมนฺตสฺส, ปฐมมาเส อติกกฺ นฺเต, อกฺขิโรโค อุปฺปชฺชิ.
ฉิทฺทฆฏโต อุทกธารา วิย อกฺขีหิ ธารา ปคฺฆรนฺติ.
โส สพฺพรตฺตึ สมณธมฺมำ กตฺวา อรุณคุ ฺคมเน คพฺภำ ปวิสติ ฺวา นิสีทิ.
ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย เถรสฺส สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า “ภิกฺขาจารเวลา ภนฺเต -อิติ อาหำสุ.
“เตนหาวุโส คณฺหถ ปตฺตจีวรำ -อิติ อตฺตโน ปตฺตจีวรำ คาหาเปตฺวา นิกฺขมิ.
ภิกฺขู ตสฺส อกฺขี ปคฺฆรนฺเต ทิสวฺ า “กิเมตำ ภนฺเต -อิติ ปุจฺฉึสุ.
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“อกฺขี เม อาวุโส วาตา วิชฺฌนฺติ -อิติ.
“นนุ ภนฺเต เวชฺเชนมฺห ปวาริตา, ตสฺส กเถยฺยาม -อิติ.
“สาธาวุโส -อิติ.
[หมอปรุงยาให้หยอด]
เต เวชฺชสฺส กถยึสุ.
โส เตลำ ปจิตฺวา เปเสสิ.
เถโร นาสาย เตลำ อาสิญฺจนฺโต นิสินฺนโกว อาสิญฺจติ ฺวา อนฺโตคามำ ปาวิสิ.
เวชฺโช ทิสฺวา อาห “ภนฺเต อยฺยสฺส กิร อกฺขี วาโต วิชฺฌติ -อิติ.
“อาม อุปาสก -อิติ.
“ภนฺเต มยา เตลำ ปจิตฺวา เปสิตำ, นาสาย โว อาสิตฺตำ -อิติ.
“อาม อุปาสก -อิติ.
“อิทานิ กีทิสำ -อิติ.
“รุชเตว อุปาสก -อิติ.
[พระมหาปาละนั่งหยอดยา]
เวชฺโช “มยา เอกวาเรเนว วูปสมนตฺถำ เตลำ ปหิตำ, กินฺนุ โข โรโค น วูปสนฺโต -อิติ จินฺเตตฺวา
“ภนฺเต นิสีทิตวฺ า โว อาสิตฺตำ นิปชฺชิตวฺ า -อิติ ปุจฺฉิ.
เถโร ตุณฺหี อโหสิ, ปุนปฺปุนำ ปุจฺฉิยมาโนปิ น กเถสิ.
โส “วิหารำ คนฺตฺวา วสนฏฺฐานำ โอโลเกสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา “เตนหิ ภนฺเต คจฺฉถ -อิติ เถรำ วิสฺสชฺเชตฺวา
วิหารำ คนฺตวฺ า เถรสฺส วสนฏฺฐานำ โอโลเกนฺโต จงฺกมนนิสีทนฏฺฐานเมว ทิสวฺ า สยนฏฺฐานำ อทิสวฺ า
“ภนฺเต นิสินฺเนหิ โว อาสิตฺตำ นิปฺปนฺเนหิ -อิติ ปุจฺฉิ.
เถโร ตุณฺหี อโหสิ.
“มา ภนฺเต เอวมกตฺถ, สมณธมฺโม นาม, สรีเร ยาเปนฺเต, สกฺกา กาตุำ, นิปชฺชิตวฺ า อาสิญฺจถ -อิติ ปุนปฺปุนำ ยาจิ.
[พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย]
“คจฺฉาวุโส, มนฺเตตฺวา ชานิสฺสามิ -อิติ.
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เถรสฺส จ ตตฺถ เนว ญาตี น สาโลหิตา๑ อตฺถิ, เกน สทฺธึ มนฺเตยฺย?
กรชกาเยน ปน สทฺธึ มนฺเตนฺโต “วเทหิ ตาว อาวุโส ปาลิต, กึ อกฺขี โอโลเกสฺสสิ อุทาหุ พุทธฺ สาสนำ,
อนมตคฺคสฺมึ หิ สำสารวฏฺเฏ ตว อกฺขิกาณสฺส คณนา นตฺถิ,
อเนกานิ ปน พุทธฺ สตานิ พุทฺธสหสฺสานิ อตีตานิ, เตสุ เอกพุทฺโธปิ น ปริจฺฉินฺโน,
อิทานิ ‘อิมำ อนฺโตวสฺสำ ตโย มาเส น นิปชฺชิสฺสามีติ เต มานสำ พทฺธำ,
ตสฺมา จกฺขูนิ เต นสฺสนฺตุ วา ภิชชฺ นฺตุ วา, พุทฺธสาสนเมว ธาเรหิ, มา จกฺขูนิ -อิติ ภูตกายำ โอวทนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“จกฺขูนิ หายนฺตุ๒ มมายิตานิ
โสตานิ หายนฺตุ, ตเถว เทโห,
สพฺพมฺปิทำ หายตุ เทหนิสฺสิตำ
กึการณา ปาลิต ตฺวำ ปมชฺชสิ.
จกฺขูนิ ชีรนฺตุ๓ มมายิตานิ
โสตานิ ชีรนฺตุ, ตเถว กาโย
สพฺพมฺปิทำ ชีรตุ กายนิสฺสิตำ
กึการณา ปาลิต ตฺวำ ปมชฺชสิ.
จกฺขูนิ ภิชฺชนฺตุ๔ มมายิตานิ
โสตานิ ภิชฺชนฺตุ, ตเถว รูปํ
สพฺพมฺปิทำ ภิชฺชตุ๕ รูปนิสฺสิตำ
กึการณา ปาลิต ตฺวำ ปมชฺชสิ -อิติ.
[หมอเลิกรักษาพระมหาปาละ]
เอวำ ตีหิ คาถาหิ อตฺตโน โอวาทำ ทตฺวา นิสินฺนโกว นตฺถุกมฺมำ กตฺวา คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ .
เวชฺโช ทิสฺวา “กึ ภนฺเต นตฺถุกมฺมำ กตำ -อิติ ปุจฺฉิ.
“อาม อุปาสก -อิติ.
“กีทิสำ ภนฺเต -อิติ.
“รุชเตว อุปาสก -อิติ.
“นิสีทิตฺวา โว ภนฺเต กตำ นิปชฺชติ ฺวา -อิติ.
๑
๒
๓
๔
๕

ญาติสาโลหิตาติปิ ปาโฐ.
สี. หายนฺติ.
สี. ชีรนฺติ.
สี. ภิชฺชนฺติ.
สี. ภิชฺชติ.
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เถโร ตุณฺหี อโหสิ ปุนปฺปุนำ ปุจฺฉิโตปิ น กิญฺจิ กเถสิ.
อถ นำ เวชฺโช “ภนฺเต ตุมฺเห สปฺปายำ น กโรถ, อชฺช ปฏฺฐาย ‘อสุเกน เม เตลำ ปกฺกนฺติ มา วทิตฺถ,
อหำปิ ‘มยา โว เตลำ ปกฺกนฺติ น วกฺขามิ -อิติ อาห.
[พระเถระเสียจักษุ พร้อมด้วยบรรลุดว้ ยพระอรหัต]
โส เวชฺเชน ปจฺจกฺขาโต วิหารำ คนฺตวฺ า “เวชฺเชนาปิ ปจฺจกฺขาโตสิ, อิริยาปถำ มา วิสฺสชฺชิ สมณ -อิติ
อิมาย คาถาย อตฺตานำ โอวทิตวฺ า สมณธมฺมำ อกาสิ.
“ปฏิกฺขิตฺโต ติกิจฺฉาย
นิยโต มจฺจุราชสฺส

เวชฺเชนาสิ วิวชฺชิโต
กึ ปาลิต ปมชฺชสิ -อิติ

อถสฺส มชฺฌิมยาเม อติกฺกนฺตมตฺเต, อปุพพฺ ำ อจริมำ อกฺขีนิ เจว กิเลสา จ ปภิชฺชึสุ.
โส สุกฺขวิปสฺสโก อรหา หุตฺวา คพฺภำ ปวิสิตวฺ า นิสีทิ.
[พวกภิกษุและชาวบ้านรับบำารุงพระเถระ]
ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย คนฺตฺวา “ภิกฺขาจารกาโล ภนฺเต -อิติ อาหำสุ.
“กาโล อาวุโส -อิติ.
“อาม ภนฺเต -อิติ.
“เตนหิ คจฺฉถ -อิติ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต -อิติ.
“อกฺขีนิ เม อาวุโส ปริหีนานิ -อิติ.
เต ตสฺส อกฺขีนิ โอโลเกตฺวา อสฺสุปุณฺณเนตฺตา หุตวฺ า
“ภนฺเต มา จินฺตยิตฺถ, มยำ โว ปฏิชคฺคิสฺสาม -อิติ เถรำ อสฺสาเสตฺวา กตฺตพฺพยุตฺตกำ วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา คามำ ปวิสึสุ.
มนุสฺสา เถรำ อทิสฺวา “ภนฺเต อมฺหากำ อยฺโย กุหึ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา ยาคุำ เปเสตฺวา สยำ ปิณฺฑปาตำ อาทาย คนฺตวฺ า
เถรำ วนฺทิตวฺ า ปาทมูเล ปวฏฺฏมานา โรทิตฺวา “มยำ ภนฺเต ปฏิชคฺคิสฺสาม, ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ปกฺกมึสุ.
ตโต ปฏฺฐาย นิพทฺธำ ยาคุภตฺตำ วิหารเมว เปเสนฺติ.
เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู นิรนฺตรำ โอวทติ.
เต ตสฺโสวาเท ฐตฺวา, อุปกฺกฏฺฐาย ปวารณาย, สพฺเพว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
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[พวกภิกษุไปเฝ้าพระศาสดา]
วุตฺถวสฺสา จ ปน สตฺถารำ ทฏฺฐกุ ามา หุตฺวา เถรำ อาหำสุ “ภนฺเต สตฺถารำ ทฏฺฐกุ ามมฺห -อิติ.
เถโร เตสำ วจนำ สุตวฺ า จินฺเตสิ “อหำ ทุพฺพโล, อนฺตรามคฺเค จ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อฏวี อตฺถิ,
มยิ เอเตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต, สพฺเพ กิลมิสฺสนฺติ, ภิกฺขำปิ ลภิตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ, อิเม ปุเรตรเมว เปเสสฺสามิ -อิติ.
อถ เน อาห “อาวุโส ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต -อิติ.
“อหำ ทุพพฺ โล, อนฺตรามคฺเค จ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อฏวี อตฺถิ,
มยิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต, สพฺเพ กิลมิสฺสถ, ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ.
“มา ภนฺเต เอวำ กริตฺถ, มยำ ตุมฺเหหิ สทฺธึเยว คมิสฺสาม -อิติ.
“มา โว อาวุโส เอวำ รุจฺจติ ฺถ, เอวำ สนฺเต, มยฺหำ อผาสุกำ ภวิสฺสติ,
มยฺหำ กนิฏฺโฐ ตุมฺเห ทิสฺวา ปุจฺฉิสฺสติ, อถสฺส มม จกฺขูนำ ปริหีนภาวำ อาโรเจยฺยาถ, โส มยฺหำ สนฺติกำ กญฺจิเทว ปหิณิสฺสติ,
เตน สทฺธึ อาคจฺฉิสฺสามิ, ตุมฺเห มม วจเนน ทสพลญฺจ อสีติมหาเถเร จ วนฺทถ -อิติ เต อุยฺโยเชสิ.
[พวกภิกษุแจ้งข่าวแก่น้องชายพระเถระ]
เต เถรำ ขมาเปตฺวา อนฺโตคามำ ปวิสึสุ.
มนุสฺสา เต นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ ทตฺวา “กึ ภนฺเต อยฺยานำ คมนากาโร ปญฺญายติ -อิติ.
“อาม อุปาสกา สตฺถารำ ทฏฺฐุกามมฺห -อิติ.
เต ปุนปฺปุนำ ยาจิตฺวา เตสำ คมนฉนฺทเมว ญตฺวา อนุคนฺตฺวา ปริเทวิตวฺ า นิวตฺตึสุ.
เตปิ อนุปุพฺเพน เชตวนำ คนฺตฺวา สตฺถารญฺจ มหาเถเร จ เถรสฺส วจเนน วนฺทิตฺวา
ปุนทิวเส, ยตฺถ เถรสฺส กนิฏฺโฐ วสติ, ตำ วีถึ ปิณฺฑาย ปวิสึสุ.
กุฏุมฺพโิ ก เต สญฺชานิตวฺ า นิสีทาเปตฺวา กตปฏิสนฺถาโร “ภาติกตฺเถโร เม กุหึ -อิติ ปุจฺฉิ.
อถสฺส เต ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.
โส เตสำ ปาทมูเล ปวฏฺเฏนฺโต โรทิตฺวา ปุจฺฉิ “อิทานิ ภนฺเต กึ กาตพฺพำ -อิติ.
[ส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ]
“เถโร อิโต กสฺสจิ คมนำ ปจฺจาสึสติ, คตกาเล เตน สทฺธึ อาคมิสฺสติ -อิติ.
“อยำ เม ภนฺเต ภาคิเนยฺโย ปาลิโต นาม, เอตำ เปเสถ -อิติ.
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“เอวำ เปเสตุำ น สกฺกา, มคฺเค ปริปนฺโถ อตฺถิ, ปพฺพาเชตฺวา เปเสตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
“เอวำ กตฺวา เปเสถ ภนฺเต -อิติ.
อถ นำ ปพฺพาเชตฺวา อฑฺฒมาสมตฺตำ จีวรคฺคหณาทีนิ สิกฺขาเปตฺวา มคฺคำ อาจิกฺขิตวฺ า ปหิณึสุ .
โส อนุปุพฺเพน ตำ คามำ ปตฺวา คามทฺวาเร เอกำ มหลฺลกำ ทิสฺวา “อิมำ คามำ นิสฺสาย โกจิ อารญฺญโก วิหาโร อตฺถิ -อิติ ปุจฺฉิ.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
“โก ตตฺถ วสติ -อิติ.
“ปาลิตตฺเถโร นาม ภนฺเต -อิติ.
“มคฺคำ เม อาจิกฺขถ -อิติ.
“โกสิ ตฺวำ ภนฺเต -อิติ.
“เถรสฺส ภาคิเนยฺโยมฺหิ -อิติ.
[สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ]
อถ นำ คเหตฺวา วิหารำ เนสิ.
โส เถรำ วนฺทิตฺวา อฑฺฒมาสมตฺตำ วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา เถรำ สมฺมา ปฏิชคฺคิตวฺ า
“ภนฺเต มาตุลกุฏุมฺพโิ ก เม ตุมฺหากำ อาคมนำ ปจฺจาสึสติ, เอถ คจฺฉาม -อิติ อาห.
“เตนหิ เม ยฏฺฐิโกฏึ คณฺหาหิ -อิติ.
โส ยฏฺฐิโกฏึ คเหตฺวา เถเรน สทฺธึ อนฺโตคามำ ปาวิสิ.
มนุสฺสา เถรำ นิสีทาเปตฺวา “กึ ภนฺเต คมนากาโร โว ปญฺญายติ -อิติ ปุจฺฉึสุ.
“อาม อุปาสกา คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิสฺสามิ -อิติ.
เต นานปฺปกาเรน ยาจิตวฺ า อลภนฺตา เถรำ อุยฺโยเชนฺตา อุปฑฺฒปถำ คนฺตวฺ า โรทิตฺวา นิวตฺตึสุ .
[สามเณรถึงสีลวิบัติเพราะเสียงหญิง]
สามเณโร เถรำ ยฏฺฐิโกฏิยา อาทาย คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค อฏวิยำ สงฺกฏฺฐนครำ นาม เถเรน อุปนิสฺสาย วุตฺถปุพฺพคามำ สมฺปาปุณิ.
โส ตโต นิกฺขมิตฺวา อรญฺเญ คายิตวฺ า ทารูนิ อุทธฺ รนฺติยา เอกิสฺสา อิตฺถิยา คีตสทฺทำ สุตวฺ า สเร นิมิตตฺ ำ คณฺหิ .
อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ สทฺโท ปุริสานำ สกลสรีรำ ผริตวฺ า ฐาตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.
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เตนาห ภควา “นาหำ ภิกฺขเว อญฺญำ เอกสทฺทมฺปิ สมนุปสฺสามิ,
โย๑ เอวำ ปุริสสฺส จิตตฺ ำ ปริยาทาย ติฏฺฐติ, ยถยิทำ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโท -อิติ.
สามเณโร ตตฺถ นิมติ ฺตำ คเหตฺวา ยฏฺฐิโกฏึ วิสฺสชฺเชตฺวา “ติฏฺฐถ ตาว ภนฺเต, กิจฺจำ เม อตฺถิ -อิติ ตสฺสา สนฺติกำ คโต.
สา ตำ ทิสฺวา ตุณฺหี อโหสิ.
โส ตาย สทฺธึ สีลวิปตฺตึ ปาปุณิ.
เถโร จินฺเตสิ “อิทาเนเวโก คีตสทฺโท สูยติ ฺถ, โส จ โข อิตฺถิยา, สามเณโรปิ จิรายติ, โส สีลวิปตฺตึ ปตฺโต ภวิสฺสติ -อิติ.
โสปิ อตฺตโน กิจจฺ ำ นิฏฺฐาเปตฺวา อาคนฺตฺวา “คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ อาห.
อถ นำ เถโร ปุจฺฉิ “ปาโป ชาโตสิ สามเณร -อิติ.
โส ตุณฺหี หุตฺวา ปุนปฺปุนำ ปุฏฺโฐปิ น กิญฺจิ กเถสิ.
[พระเถระไม่ยอมให้สามเณรคบ]
อถ นำ เถโร อาห “ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏฺฐิโกฏิคฺคหณกิจฺจำ นตฺถิ -อิติ.
โส สำเวคปฺปตฺโต กาสายานิ อปเนตฺวา คิหินิยาเมน ปริทหิตวฺ า “ภนฺเต อหำ ปุพฺเพ สามเณโร, อิทานิ ปนมฺหิ คิหี ชาโต
ปพฺพชนฺโตปิจาหำ น สทฺธาย ปพฺพชิโต, มคฺคปริปนฺถภเยน ปพฺพชิโต, เอถ คจฺฉาม -อิติ อาห.
“อาวุโส คิหิปาโปปิ สมณปาโปปิ ปาโปเยว, ตฺวำ สมณภาเว ฐตฺวาปิ สีลมตฺตำ ปูเรตุำ นาสกฺขิ,
คิหี หุตฺวา กินฺนาม กลฺยาณำ กริสฺสสิ, ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏฺฐิโกฏิคฺคหณกิจฺจำ นตฺถิ -อิติ.
“ภนฺเต อมนุสฺสุปทฺทูโต มคฺโค, ตุมฺเห จ อนฺธา, กถำ อิธ วสิสฺสถ -อิติ.
อถ นำ เถโร “อาวุโส ตฺวำ มา เอวำ จินฺตยิ,
อิเธว เม นิปชฺชติ ฺวา มรนฺตสฺสาปิ อปราปรำ ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ, ตยา สทฺธึ คมนำ นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“หนฺทาหำ หตจกฺขุสฺมิ
สยมาโน น คจฺฉามิ,
หนฺทาหำ หตจกฺขุสฺมิ
มริสฺสามิ โน คมิสฺสามิ,

กนฺตารทฺธานมาคโต
นตฺถิ พาเล สหายตา.
กนฺตารทฺธานมาคโต
นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

ตำ สุตฺวา อิตโร สำเวคชาโต “ภาริยำ วต เม สาหสิกำ อนนุจฺฉวิกำ กมฺมำ กตำ -อิติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต วนสณฺฑำ ปกฺขนฺทิตวฺ า
ตถา ปกฺกนฺโตว อโหสิ.

๑ สี. ม. เอวเมว โหติ. ปาลิยมฺปน ยนฺติ ทิสฺสติ.
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[อาสนะท้าวสักกะร้อน]
เถรสฺสาปิ สีลเตเชน สฏฺฐิโยชนายามำ ปณฺณาสโยชนวิตฺถตำ ปณฺณรสโยชนพหลำ ชยสุมนปุปฺผวณฺณำ
นิสีทนุฏฺฐหนกาเลสุ โอนมนุนฺนมนปกติกำ สกฺกสฺส เทวราชสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ .
สกฺโก “โก นุ โข มำ ฐานา จาเวตุกาโม -อิติ โอโลเกนฺโต ทิพฺเพน จกฺขุนา เถรำ อทฺทส.
เตนาหุ โปราณา
“สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
‘ปาปครหี อยำ ปาโล
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
‘ธมฺมครุโก อยำ ปาโล

ทิพพฺ จกฺขุำ วิโสธยิ
อาชีวำ ปริโสธยิ’,
ทิพพฺ จกฺขุำ วิโสธยิ
นิสินฺโน สาสเน รโต’ -อิติ.

อถสฺส เอตทโหสิ “สจาหำ เอวรูปสฺส ปาปครหิโน ธมฺมครุกสฺส อยฺยสฺส สนฺตกิ ำ น คมิสฺสามิ, มุทธฺ า เม สตฺตธา ผเลยฺย,
คมิสฺสามิสฺส สนฺติกำ -อิติ.
ตโต
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
ตำขเณน อาคนฺตวฺ า

เทวรชฺชสิรธี โร
จกฺขุปาลำ อุปาคมิ.

อุปคนฺตฺวา จ ปน เถรสฺสาวิทูเร ปทสทฺทำ อกาสิ.
อถ นำ เถโร ปุจฺฉิ “โก เอโส -อิติ.
“อหำ ภนฺเต อทฺธิโก -อิติ.
“กุหึ ยาสิ อุปาสก -อิติ.
“สาวตฺถิยำ ภนฺเต -อิติ.
“ยาหิ อาวุโส -อิติ.
“อยฺโย ปน ภนฺเต กุหึ คมิสฺสติ -อิติ.
“อหำปิ ตตฺเถว คมิสฺสามิ -อิติ.
“เตนหิ เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ.
“อหำ ทุพพฺ โล, มยา สทฺธึ คจฺฉนฺตสฺส ตว ปปญฺโจ ภวิสฺสติ -อิติ.
“มยฺหำ อจฺจายิกำ นตฺถิ, อหำปิ อยฺเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต ทสสุ ปุญฺญกิริยาวตฺถูสุ เอกำ ลภิสฺสามิ, เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ.
เถโร “เอโส สปฺปุริโส ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา “เตนหิ ยฏฺฐิโกฏึ คณฺห อุปาสก -อิติ อาห.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๑๘ • ๑. จกฺขปุ าลตฺเถรวตฺถุ. • [ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]

[ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]
สกฺโก ตถา กตฺวา ปฐวึ สงฺขิปนฺโต สายณฺหสมเย เชตวนำ สมฺปาเปสิ.
เถโร สงฺขปณวาทิสทฺเท สุตวฺ า “กตฺเถโส สทฺโท -อิติ ปุจฺฉิ.
“สาวตฺถิยำ ภนฺเต -อิติ.
“มยำ คมนกาเล จิเรน คมิมฺหา -อิติ.
“อหำ อุชุกมคฺคำ ชานามิ ภนฺเต -อิติ.
ตสฺมึ ขเณ เถโร “นายำ มนุสฺโส เทวตา ภวิสฺสติ -อิติ สลฺลกฺเขสิ.
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
สงฺขิปิตวฺ าน ตำ มคฺคำ

เทวรชฺชสิรธี โร
ขิปฺปํ สาวตฺถิมาคมิ. (อิติ)

โส เถรสฺเสวตฺถาย กนิฏฐฺ กุฏุมฺพิเกน การิตำ ปณฺณสาลำ เนตฺวา ผลเก นิสีทาเปตฺวา
ปิยสหายวณฺเณน ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “สมฺม ปาล -อิติ ปกฺโกสิ.
“กึ สมฺม -อิติ.
“เถรสฺส อาคตภาวำ ชานาสิ -อิติ.
“น ชานามิ กึ ปน เถโร อาคโต -อิติ.
“อาม สมฺม, อิทานาหำ วิหารำ คนฺตวฺ า เถรำ ตยา การิตปณฺณสาลายำ นิสินฺนกำ ทิสฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.
กุฏุมฺพโิ กปิ วิหารำ คนฺตวฺ า เถรำ ทิสฺวา ปาทมูเล ปวฏฺเฏนฺโต โรทิตวฺ า “อิทำ ทิสวฺ า อหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ ปพฺพชิตุำ นาทาสินตฺ ิอาทีนิ
วตฺวา เทฺว ทาสทารเก ภุชิสฺเส กตฺวา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพาเชตฺวา “อนฺโตคามโต ยาคุภตฺตาทีนิ อาหริตวฺ า เถรำ อุปฏฺฐหถ -อิติ
ปฏิปาเทสิ.
สามเณรา วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา เถรำ อุปฏฺฐหึสุ.
อเถกทิวสำ ทิสาวาสิโน ภิกฺขู “สตฺถารำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ เชตวนำ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า อสีติมหาเถเร ทิสฺวา
วิหารจาริกำ จรนฺตา จกฺขุปาลตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ ปตฺวา “อิทำปิ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สายำ ตทภิมุขา อเหสุำ.
ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.
เต “อิทานิ สายญฺจ เมโฆ จ อุฏฐฺ ิโต, ปาโตว อาคนฺตวฺ า ปสฺสิสฺสาม -อิติ นิวตฺตึสุ.
เทโว ปฐมยาเม วสฺสิตวฺ า มชฺฌิมยาเม วิคโต.
เถโร อารทฺธวิริโย อาจิณฺณจงฺกมโน ตสฺมา ปจฺฉิมยาเม จงฺกมนำ โอตริ.
ตทา ปน นววุฏฺฐาย ภูมิยา พหู อินฺทโคปกา อุฏฺฐหึสุ.
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เต เถเร จงฺกมนฺเต เยภุยฺเยน วิปชฺชึสุ.
อนฺเตวาสิกา เถรสฺส จงฺกมนฏฺฐานำ กาลสฺเสว น สมฺมชฺชึสุ.
อิตเร ภิกฺขู “เถรสฺส วสนฏฺฐานำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ อาคนฺตฺวา จงฺกมเน ปาณเก ทิสฺวา “โก อิมสฺมึ๑ จงฺกมติ -อิติ ปุจฺฉึสุ.
“อมฺหากำ อุปชฺฌาโย ภนฺเต -อิติ.
เต อุชฺฌายึสุ “ปสฺสถ สมณสฺส กมฺมำ,
สจกฺขุกาเล นิปชฺชิตวฺ า นิทฺทายนฺโต กิญจฺ ิ อกตฺวา อิทานิ จกฺขุวกิ ลกาเล ‘จงฺกมามีติ เอตฺตเก ปาเณ มาเรสิ ,
‘อตฺถำ กริสฺสามีติ อนตฺถำ อกริ -อิติ.
อถ เต คนฺตวฺ า ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ “ภนฺเต จกฺขุปาลตฺเถโร ‘จงฺกมามีติ พหู ปาณเก มาเรสิ -อิติ.
“กึ ปน โส ตุมฺเหหิ มาเรนฺโต ทิฏโฺ ฐ -อิติ.
“น ทิฏฺโฐ ภนฺเต -อิติ.
“ยเถว ตุมฺเห ตำ น ปสฺสถ, ตถา โสปิ เต ปาเณ น ปสฺสติ, ขีณาสวานำ มรณเจตนา นาม นตฺถิ ภิกฺขเว -อิติ.
“ภนฺเต อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสเย สติ, กสฺมา อนฺโธ ชาโต -อิติ.
“อตฺตนา กตกมฺมวเสน ภิกฺขเว -อิติ.
“กึ ปน ภนฺเต เตน กตำ -อิติ.
[บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ]
เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ
อตีเต พาราณสิยำ พาราณสีราเช รชฺชำ กาเรนฺเต, เอโก เวชฺโช คามนิคเม จริตวฺ า เวชฺชกมฺมำ กโรนฺโต
เอกำ จกฺขุทพุ ฺพลำ อิตฺถึ ทิสวฺ า ปุจฺฉิ “กินฺเต อผาสุกำ -อิติ.
“อกฺขีหิ น ปสฺสามิ -อิติ.
“เภสชฺชนฺเต กริสฺสามิ -อิติ.
“กโรหิ สามิ -อิติ.
“กึ เม ทสฺสสิ -อิติ.
“สเจ เม อกฺขีนิ ปากติกานิ กาตุำ สกฺขิสฺสสิ, อหนฺเต สทฺธึ ปุตฺตธีตาหิ ทาสี ภวิสฺสามิ -อิติ.
โส “สาธุ -อิติ เภสชฺชำ สำวิทหิ.
๑ อิธาติ ยุตฺตตรำ.
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เอกเภสชฺเชเนว อกฺขีนิ ปากติกานิ อเหสุำ.
สา จินฺเตสิ “อหำ เอตสฺส ‘สปุตฺตธีตา ทาสี ภวิสฺสามีติ ปฏิชานึ, น โข ปน มำ สณฺเหน สมุทาจริสฺสติ วญฺเจสฺสามิ นำ -อิติ.
สา เวชฺเชนาคนฺตฺวา “กีทิสำ ภทฺเท -อิติ ปุฏฺฐา “ปุพฺเพ เม อกฺขีนิ โถกำ รุชฺชึสุ, อิทานิ อติเรกตรำ รุชฺชนฺติ -อิติ อาห.
เวชฺโช “อยำ มำ วญฺเจตฺวา กิญฺจิ อทาตุกามา, น เม เอตาย ทินฺนภติยา อตฺโถ, อิทานิ ตำ อนฺธำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
เคหำ คนฺตฺวา ภริยาย ตมตฺถำ อาจิกฺขิ.
สา ตุณฺหี อโหสิ.
โส เอกำ เภสชฺชำ โยเชตฺวา ตสฺสา สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า “ภทฺเท อิมำ เภสชฺชำ อญฺชาหิ -อิติ อญฺชาเปสิ.
เทฺว อกฺขีนิ ทีปสิขา วิย วิชฺฌายึสุ.
โส เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ.
“ภิกขฺ เว ตทา มม ปุตเฺ ตน กตกมฺมำ ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิ, ปาปกมฺมำ หิ นาเมตำ ธุรำ วหโต พลิวทฺทสฺส ปทำ จกฺกำ วิย อนุคจฺฉติ -อิติ.
อิทำ วตฺถุำ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฺฐาปิตมตฺติกำ สาสนำ ราชมุทฺทาย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิมำ คาถมาห
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน
ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ

มโนเสฏฺฐา มโนมยา,
ภาสติ วา กโรติ วา,
จกฺกวำ วหโต ปทำ -อิติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ มโน -อิติ กามาวจรกุสลาทิเภทำ สพฺพมฺปิ จตุภูมิกจิตตฺ ำ.
อิมสฺมึ ปน ปเท ตทา ตสฺส เวชฺชสฺส อุปฺปนฺนจิตตฺ วเสน นิยมิยมานำ ววตฺถาปิยมานำ ปริจฺฉิชฺชมานำ,
โทมนสฺสสหคตำ ปฏิฆสมฺปยุตฺตำ จิตฺตเมว ลพฺภติ.
ปุพฺพงฺคมา -อิติ: เตน ปฐมคามินา หุตฺวา สมนฺนาคตา.
ธมฺมา -อิติ: คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน จตฺตาโร ธมฺมา นาม.
เตสุ
“น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน,
ธมฺโม นิรยำ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ -อิติ
อยำ คุณธมฺโม นาม.
“ธมฺมำ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อาทิกลฺยาณำ -อิติ อยำ เทสนาธมฺโม นาม.
“อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺเจ กุลปุตตฺ า ธมฺมำ ปริยาปุณนฺติ สุตตฺ ำ เคยฺยำ -อิติ อยำ ปริยตฺติธมฺโม นาม.
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“ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ, ขนฺธา โหนฺติ -อิติ อยำ นิสฺสตฺตธมฺโม นาม.
“นิชฺชีวธมฺโม -อิติปิ เอเสว นโย.
เตสุ อิมสฺมึ ฐาเน นิสฺสตฺตนิชชฺ ีวธมฺโม อธิปฺเปโต.
โส อตฺถโต ตโย อรูปิโน ขนฺธา “เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ -อิติ.
เอเต หิ, มโน ปุพพฺ งฺคโม เอเตสำ -อิติ มโนปุพฺพงฺคมา นาม.
“กถำ ปเนเตหิ สทฺธึ เอกวตฺถุโก เอการมฺมโณ อปุพฺพำ อจริมำ เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโน มโน ปุพพฺ งฺคโม นาม โหติ -อิติ.
อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน.
ยถา หิ พหูสุ เอกโต คามฆาตาทิกมฺมานิ กโรนฺเตสุ, “โก เตสำ ปุพพฺ งฺคโม -อิติ วุตฺเต,
โย เตสำ ปจฺจโย โหติ, ยำ นิสฺสาย เต ตำ กมฺมำ กโรนฺติ; โส ทตฺโต วา มตฺโต วา “เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุจฺจติ;
เอวำ สมฺปทมิทำ เวทิตพฺพำ.
อิติ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสำ -อิติ มโนปุพพฺ งฺคมา.
น หิ เต, มเน อนุปฺปชฺชนฺเต, อุปฺปชฺชิตุำ สกฺโกนฺติ. มโน ปน, เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปฺปชฺชนฺเตสุปิ, อุปฺปชฺชติเยว.
อธิปติวเสน ปน มโน เสฏฺโฐ เอเตสำ -อิติ มโนเสฏฺฐา.
ยถา หิ โจราทีนำ โจรเชฏฺฐกาทโย อธิปติโน เสฏฺฐา; ตถา เตสมฺปิ มโน -อิติ มโนเสฏฺฐา.
ยถา ปน ทารุอาทีหิ นิปฺผนฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ ทารุมยาทีนิ นาม โหนฺติ; ตถา เอเตปิ มนโต นิปฺผนฺนตฺตา มโนมยา นาม.
ปทุฏฺเฐน -อิติ: อาคนฺตุเกหิ อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ปทุฏฺเฐน.
ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตตฺ ำ. ตำ อปฺปทุฏฺฐำ,
ยถา หิ ปสนฺนำ อุทกำ อาคนฺตุเกหิ นีลาทีหิ อุปกฺกิลิฏฺฐำ นีโลทกาทิเภทำ โหติ, น จ นวำ อุทกำ นาปิ ปุริมำ ปสนฺนอุทกเมว;
ตถา ตมฺปิ อาคนฺตุเกหิ อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ปทุฏฺฐำ โหติ, น จ นวำ จิตตฺ ำ, นาปิ ปุริมำ ภวงฺคจิตฺตเมว.
เตนาห ภควา “ปภสฺสรมิทำ ภิกฺขเว จิตฺตำ. ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐำ -อิติ.
เอวำ มนสา เจ ปทุฏฺเฐน.
ภาสติ วา กโรติ วา -อิติ: โส ภาสมาโน จตุพฺพิธำ วจีทุจฺจริตเมว ภาสติ, กโรนฺโต ติวธิ ำ กายทุจฺจริตเมว กโรติ,
อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อภิชฺฌาทีหิ ปทุฏฺฐมานสตาย ติวิธำ มโนทุจฺจริตำ ปูเรติ.
เอวมสฺส ทส อกุสลกมฺมปถา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ.
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ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ -อิติ: ตโต ติวธิ ทุจฺจริตโต ตำ ปุคฺคลำ ทุกฺขมเนฺวติ:
ทุจฺจริตานุภาเวน จตูสุ อปาเยสุ วา มนุสฺเสสุ วา ตมตฺตภาวำ คจฺฉนฺตำ กายวตฺถุกมฺปิ อิตรวตฺถุกมฺปิ -อิติ
อิมินา ปริยาเยน กายิกเจตสิกำ วิปากทุกฺขำ อนุคจฺฉติ.
ยถากึ?
จกฺกำว วหโต ปทำ -อิติ: ธุเร ยุตฺตสฺส ธุรำ วหโต พลิวทฺทสฺส ปทำ จกฺกำ วิย.
ยถา หิ โส เอกำปิ ทิวสำ เทฺวปิ ปญฺจปิ ทสปิ อฑฺฒมาสำปิ วหนฺโต จกฺกำ นิวตฺเตตุำ ชหิตุำ น สกฺโกติ ;
อถขฺวสฺส ปุรโต อติกกฺ มนฺตสฺส ยุคำ คีวำ พาธติ, ปจฺฉโต ปฏิกฺกมนฺตสฺส จกฺกำ อูรุมำสำ ปฏิหนฺติ;
อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ พาธนฺตำ จกฺกำ ตสฺส ปทานุปทิกำ โหนฺติ,
ตเถว มนสา ปทุฏฺเฐน ตีณิ ทุจจฺ ริตานิ ปูเรตฺวา ฐิตำ ปุคฺคลำ นิรยาทีสุ ตตฺถ ตตฺถ คตฏฺฐาเนสุ
ทุจฺจริตมูลกำ กายิกมฺปิ เจตสิกมฺปิ ทุกฺขำ อนุพนฺธติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน ตึสสหสฺสา ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
สมฺปตฺตปริสายปิ เทสนา สาตฺถิกา สผลา อโหสิ -อิติ.
จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ.
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๒. มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ.
“มโนปุพพฺ งฺคมา -อิติ ทุติยคาถาปิ สาวตฺถิยำเยว มฏฺฐกุณฺฑลึ อารพฺภ ภาสิตา.
[พราหมณ์ทำาตุ้มหูให้บุตร]
สาวตฺถิยำ กิร อทินฺนปุพฺพโก นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.
เตน กสฺสจิ กิญฺจิ น ทินฺนปุพฺพำ เตน ตำ “อทินฺนปุพฺพโกเตฺวว สญฺชานึสุ.
ตสฺเสกปุตฺตโก อโหสิ ปิโย มนาโป.
อถสฺส ปิลนฺธนำ กาเรตุกาโม “สเจ สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ, เวตนำ ทาตพฺพำ ภวิสฺสติ -อิติ
สยเมว สุวณฺณำ โกฏฺเฏตฺวา มฏฺฐานิ กุณฺฑลานิ กตฺวา อทาสิ.
เตนสฺส ปุตฺโต “มฏฺฐกุณฺฑลีเตฺวว ปญฺญายิตฺถ.
[รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสียขวัญข้าว]
ตสฺส โสฬสวสฺสกาเล ปณฺฑุโรโค อุทปาทิ.
มาตา ปุตตฺ ำ โอโลเกตฺวา “พฺราหฺมณ ปุตตฺ สฺส เต โรโค อุปฺปนฺโน, ติกจิ ฺฉาเปหิ นำ -อิติ อาห.
“โภติ สเจ เวชฺชำ อาเนสฺสามิ, ภตฺตเวตนำ ทาตพฺพำ ภวิสฺสติ, ตฺวำ มม ธนจฺเฉทำ น โอโลเกสิ -อิติ.
“อถ กึ กริสฺสสิ พฺราหฺมณ -อิติ.
“ยถา เม ธนจฺเฉโท น โหติ, ตถา กริสฺสามิ -อิติ.
โส เวชฺชานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา “อสุกโรคสฺส นาม ตุมฺเห กึ เภสชฺชำ กโรถ -อิติ ปุจฺฉิ.
อถสฺส เต ยำ วา ตำ วา รุกฺขตจาทึ อาจิกฺขนฺติ.
โส ตำ อาหริตวฺ า ปุตตฺ สฺส เภสชฺชำ กโรติ.
ตำ กโรนฺตสฺเสวสฺส, โรโค พลวา อโหสิ อเตกิจฺฉภาวำ อุปาคมิ.
พฺราหฺมโณ ตสฺส ทุพฺพลภาวำ ญตฺวา เอกำ เวชฺชำ ปกฺโกสิ.
โส โอโลเกตฺวา “อมฺหากำ เอกำ กิจจฺ ำ อตฺถิ, อญฺญำ เวชฺชำ ปกฺโกสิตฺวา ติกิจฺฉาเปหิ -อิติ ตำ ปจฺจกฺขาย นิกฺขมิ.
[ให้บุตรนอนที่ระเบียงเพราะกลัวคนเห็นสมบัติ]
พฺราหฺมโณ ตสฺส มรณสมยำ ญตฺวา “อิมสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตาคตา อนฺโตเคเห สาปเตยฺยำ ปสฺสิสฺสนฺติ , พหิ นำ กริสฺสามิ -อิติ
ปุตฺตำ นีหริตฺวา พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ.
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[พระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี]
ตำ ทิวสำ ภควา พลวปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย
ปุพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการานำ อุสฺสนฺนกุสลมูลานำ เวเนยฺยพนฺธวานำ ทสฺสนตฺถำ พุทฺธจกฺขุนา โลกำ โวโลเกนฺโต
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ญาณชาลำ ปตฺถริ.
มฏฺฐกุณฺฑลี พหิอาลินฺเท นิปนฺนากาเรเนว ตสฺส อนฺโต ปญฺญายิ.
สตฺถา ตำ ทิสวฺ า ตสฺส อนฺโตเคหา นีหริตวฺ า ตตฺถ นิปฺปชฺชาปิตภาวำ ญตฺวา “อตฺถิ นุ โข มยฺหำ เอตฺถ คตปฺปจฺจเยน อตฺโถ -อิติ
อุปธาเรนฺโต อิทำ อทฺทส
“อยำ มาณโว มยิ จิตฺตำ ปสาเทตฺวา กาลำ กตฺวา ตาวตึสเทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสติ
อจฺฉราสหสฺสปริวาโร ภวิสฺสติ
พฺราหฺมโณปิ ตำ ฌาเปตฺวา โรทนฺโต อาฬาหเน วิจริสฺสติ.
เทวปุตฺโต ติคาวุตปฺปมาณำ สฏฺฐิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิตำ อจฺฉราสหสฺสปริวารำ อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา
‘เกน นุ โข กมฺเมน มยา อยำ สิริสมฺปตฺติ ลทฺธาติ โอโลเกนฺโต มยิ จิตฺตปฺปสาเทน ลทฺธภาวำ ญตฺวา
‘ธนจฺเฉทภเยน มม เภสชฺชำ อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหนำ คนฺตวฺ า โรทติ วิปฺปการปฺปตฺตำ นำ กริสฺสามีติ
ปิตริ อกฺขนฺติยา มฏฺฐกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา อาฬาหนสฺสาวิทูเร นิปฺปชฺชิตฺวา โรทิสฺสติ.
อถ นำ พฺราหฺมโณ ‘โกสิ ตฺวำ -อิติ ปุจฺฉิสฺสติ
‘อหนฺเต ปุตฺโต มฏฺฐกุณฑฺ ลี -อิติ
‘กุหึ นิพฺพตฺโตสิ -อิติ
‘ตาวตึสภวเน -อิติ
‘กึ กมฺมำ กตฺวา -อิติ วุตฺเต, มยิ จิตตฺ ปฺปสาเทน นิพพฺ ตฺตภาวำ อาจิกฺขิสฺสติ
พฺราหฺมโณ ‘ตุมฺเหสุ จิตฺตำ ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพพฺ ตฺตา๑ นาม อตฺถิ -อิติ มำ ปุจฺฉิสฺสติ
อถสฺสาหำ ‘เอตฺตกานิ สตานิ วา สหสฺสานิ วา สตสหสฺสานิ วาติ น สกฺกา คณนาย ปริจฺฉินฺทิตุำ -อิติ วตฺวา
ธมฺมปเท คาถำ ภาสิสฺสามิ
คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ
มฏฺฐกุณฑลี โสตาปนฺโน ภวิสฺสติ, ตถา อทินฺนปุพพฺ โก พฺราหฺมโณ
อิติ อิมำ กุลปุตตฺ ำ นิสฺสาย ธมฺมยาโค มหา๒ ภวิสฺสติ -อิติ ญตฺวา
๑ นิพพฺ ตฺตนนฺติปิ.
๒ กตฺถจิ มหาติ ปทำ นตฺถิ.
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ปุนทิวเส กตสรีรปฏิชคฺคโน มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิสิตวฺ า อนุปุพฺเพน พฺราหฺมณสฺส เคหทฺวารำ คโต.
[มัฏฐกุณฑลีทำาใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า]
ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฑฺ ลี อนฺโตเคหาภิมุโข นิปนฺโน โหติ.
สตฺถา อตฺตโน อปสฺสนภาวำ ญตฺวา เอกำ รสฺมึ วิสฺสชฺเชสิ.
มาณโว “กึ โอภาโส นาเมโส -อิติ ปริวตฺติตวฺ า นิปฺปนฺโนว สตฺถารำ ทิสวฺ า
“อนฺธพาลปิตรำ นิสฺสาย เอวรูปํ พุทฺธำ อุปสงฺกมิตฺวา กายเวยฺยาวฏิกำ วา กาตุำ ทานำ วา ทาตุำ ธมฺมำ วา โสตุำ นาลตฺถำ ,
อิทานิ เม หตฺถาปิ อวิเธยฺยา, อญฺญำ กตฺตพฺพำ นตฺถิ -อิติ มนเมว ปสาเทสิ.
[เพราะใจเลื่อมใส ทำากาละไปเกิดในเทวโลก]
สตฺถา “อลำ เอตฺตเกน อิมสฺส -อิติ ปกฺกามิ.
โส, ตถาคเต จกฺขุปถำ วิชหนฺเตเยว, ปสนฺนมโน กาลำ กตฺวา สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย เทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ.
[พราหมณ์ครำ่าครวญถึงบุตร]
พฺราหฺมโณปิสฺส สรีรำ ฌาเปตฺวา อาฬาหเน โรทนปรายโน อโหสิ
เทวสิกำ อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ “กหำ เอกปุตฺตก, กหำ เอกปุตฺตก -อิติ.
[เทพบุตรจำาแลงกายไปหาพราหมณ์]
เทวปุตฺโตปิ อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา “เกน กมฺเมน ลทฺธา -อิติ
อุปธาเรนฺโต “สตฺถริ มโนปสาเทน -อิติ ญตฺวา
“อยำ พฺราหฺมโณ มม อผาสุกกาเล เภสชฺชำ อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ, วิปฺปการปฺปตฺตเมตำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ
มฏฺฐกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา อาฬาหนสฺสาวิทูเร พาหา ปคฺคยฺห โรทนฺโต อฏฺฐาสิ.
[เทพบุตรกับพราหมณ์โต้วาทะกัน]
พฺราหฺมโณ ตำ ทิสวฺ า “อหำ ตาว ปุตตฺ โสเกน โรทามิ, เอส กิมตฺถำ โรทติ, ปุจฺฉิสฺสามิ นำ -อิติ ปุจฺฉนฺโต อิมำ คาถมาห
“อลงฺกโต มฏฺฐกุณฺฑลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ
วนมชฺเฌ กึ ทุกฺขิโต ตุวำ -อิติ.
โส อาห
“โสวณฺณมโย ปภสฺสโร
อุปฺปนฺโน รถปญฺชโร มม
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ตสฺส จกฺกยุคำ น วินฺทามิ
เตน ทุกเฺ ขน ชหิสฺสามิ ชีวิตำ -อิติ.
อถ นำ พฺราหฺมโณ อาห
“โสวณฺณมยำ มณิมยำ
โลหมยำ อถ รูปิยมยำ
อาจิกฺข เม ภทฺทมาณว
จกฺกยุคำ ปฏิลาภยามิ เต -อิติ.
ตำ สุตฺวา มาณโว “อยำ ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ อกตฺวา ปุตฺตปฏิรูปกำ มำ ทิสวฺ า โรทนฺโต ‘สุวณฺณาทิมยำ รถจกฺกำ กโรมีติ วทติ ,
โหตุ, นิคฺคณฺหิสฺสามิ นำ -อิติ จินฺเตตฺวา “กีวมหนฺตำ เม จกฺกยุคำ กริสฺสสิ -อิติ วตฺวา
“ยาวมหนฺตำ อากงฺขสิ -อิติ วุตฺเต
“จนฺทสุริเยหิ เม อตฺโถ,

เต เม เทหีติ ยาจิโต

โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ
จนฺทสุริยา อุภยตฺถ ภาตโร
โสวณฺณมโย รโถ มม
เตน จกฺกยุเคน โสภติ -อิติ.
อถ นำ พฺราหฺมโณ อาห
“พาโล โข ตฺวมสิ มาณว
โย ตฺวำ ปตฺถยเส อปตฺถิยำ
มญฺญามิ ตุวำ มริสฺสสิ
น หิ ตฺวำ ลจฺฉสิ จนฺทสุริเย -อิติ.
อถ นำ มาณโว “กึ ปน ปญฺญายมานสฺสตฺถาย โรทนฺโต พาโล โหติ, อุทาหุ อปญฺญายมานสฺส -อิติ วตฺวา
“คมนาคมนำปิ ทิสฺสติ
วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถิยา
เปโต กาลกโต น ทิสฺสติ
โก นีธ กนฺทตำ พาลฺยตโร -อิติ.
[พราหมณ์ยอมจำานน แล้วชมเชยเทพบุตร]
ตำ สุตฺวา พฺราหฺมโณ “ยุตตฺ ำ เอส วทติ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา
“สจฺจำ โข วเทสิ มาณว
อหเมว กนฺทตำ พาลฺยตโร
จนฺทำ วิย ทารโก รุทำ
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ปุตฺตำ กาลกตาภิปตฺถยำ -อิติ
วตฺวา ตสฺส กถาย นิสฺโสโก หุตฺวา มาณวสฺส ถุตึ กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“อาทิตฺตำ วต มำ สนฺตำ
วารินา วิย โอสิญฺจำ
อพฺพุหิ วต เม สลฺลำ
โย เม โสกปเรตสฺส
สฺวาหำ อพฺพุฬฺหสลฺโลสฺมิ
น โสจามิ น โรทามิ

ฆตสิตตฺ ำว ปาวกำ
สพฺพำ นิพพฺ าปเย ทรำ
โสกำ หทยนิสฺสติ ำ
ปุตฺตโสกำ อปานุทิ
สีติภูโตสฺมิ นิพพฺ ุโต
ตว สุตวฺ าน มาณว -อิติ.

[พราหมณ์ซกั ถามเทพบุตร]
อถ นำ “โก นาม ตฺวำ -อิติ ปุจฺฉนฺโต
“เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ
โก วา ตฺวำ กสฺส วา ปุตฺโต

อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท
กถำ ชาเนมุ ตำ มยำ -อิติ.

อถสฺส มาณโว
“ยญฺจ กนฺทสิ ยญฺจ โรทสิ
ปุตฺตำ อาฬาหเน สยำ ฑหิตฺวา
สฺวาหำ กุสลำ กริตวฺ าน กมฺมำ
ติทสานำ สหพฺยตำ ปตฺโต -อิติ อาจิกฺขิ.
พฺราหฺมโณ อาห
“อปฺปํ วา พหุำ วา นาทฺทสาม
ทานำ ททนฺตสฺส สเก อคาเร
อุโปสถกมฺมำ วา ตาทิสำ
เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลกำ -อิติ.
มาณโว อาห
“อาพาธิโกหำ ทุกฺขิโต คิลาโน
อาตูรรูโปมฺหิ สเก นิเวสเน
พุทธฺ ำ วิคตรชำ วิติณฺณกงฺขำ
อทฺทกฺขึ สุคตำ อโนมปญฺญำ
สฺวาหำ มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
อญฺชลึ อกรึ ตถาคตสฺส
ตาหำ กุสลำ กริตวฺ าน กมฺมำ
ติทสานำ สหพฺยตำ ปตฺโต -อิติ.
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[พราหมณ์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ]
ตสฺมึ กเถนฺเต กเถนฺเตเยว, พฺราหฺมณสฺส สกลสรีรำ ปีติยา ปริปูริ.
โส ตำ ปีตึ ปเวเทนฺโต
“อจฺฉริยำ วต อพฺภตุ ำ
อญฺชลิกมฺมสฺส อยมีทิโส วิปาโก.
อหำปิ มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
อชฺเชว พุทฺธำ สรณำ วชามิ -อิติ อาห.
[เทพบุตรโอวาทพราหมณ์แล้วก็หายตัวไป]
อถ นำ มาณโว
“อชฺเชว พุทฺธำ สรณำ วชาหิ
ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ ปสนฺนจิตฺโต
ตเถว สิกฺขาปทานิ ปญฺจ
อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ.
ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺปํ
โลเก อทินฺนำ ปริวชฺชยสฺสุ
อมชฺชโป โน จ มุสา ภณาหิ
สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโฺ ฐ -อิติ อาห.
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข
กโรมิ ตุยฺหำ วจนำ
อุเปมิ สรณำ พุทฺธำ
สงฺฆญฺจ นรเทวสฺส

หิตกาโมสิ เทวเต
ตฺวมสิ อาจริโย มม
ธมฺมญฺจาปิ อนุตตฺ รำ
คจฺฉามิ สรณำ อหำ.

ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺปํ
โลเก อทินฺนำ ปริวชฺชยามิ
อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ
สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏฺโฐ -อิติ.
อถ นำ เทวปุตฺโต “พฺราหฺมณ ตว เคเห พหุำ ธนำ อตฺถิ, สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ทานำ เทหิ, ธมฺมำ สุณาหิ, ปญฺหำ ปุจฺฉาหิ -อิติ วตฺวา
ตตฺเถวนฺตรธายิ.
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[พราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]
พฺราหฺมโณปิ เคหำ คนฺตฺวา พฺราหฺมณึ อามนฺเตตฺวา “ภทฺเท อหำ สมณำ โคตมำ นิมนฺเตตฺวา ปญฺหำ ปุจฺฉิสฺสามิ , สกฺการำ กโรหิ -อิติ
วตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ เนว อภิวาเทตฺวา น ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอกมนฺตำ ฐิโต
“โภ โคตม อธิวาเสหิ เม อชฺชตนาย ภตฺตำ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน -อิติ อาห.
สตฺถา อธิวาเสสิ.
โส สตฺถุ อธิวาสนำ วิทิตวฺ า เวเคนาคนฺตฺวา สกนิเวสเน ขาทนียำ โภชนียำ ปฏิยาทาเปสิ .
สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตสฺส เคหำ คนฺตวฺ า ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.
พฺราหฺมโณ สกฺกจฺจำ ปริวิสิ.
มหาชโน สนฺนิปติ.
มิจฺฉาทิฏฺฐิเกน กิร ตถาคเต นิมนฺติเต, เทฺว ชนกายา สนฺนิปตนฺติ.
มิจฺฉาทิฏฺฐกิ า “อชฺช สมณำ โคตมำ ปญฺหำ ปุจฺฉาย วิเหฐิยมานำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺติ.
สมฺมาทิฏฺฐกิ า “อชฺช พุทฺธวิสยำ พุทฺธลีฬฺหำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺติ.
อถ พฺราหฺมโณ กตภตฺตกิจจฺ ำ ตถาคตำ อุปสงฺกมิตฺวา นีจาสเน นิสินฺโน ปญฺหำ ปุจฺฉิ
“โภ โคตม ตุมฺหากำ ทานำ อทตฺวา ปูชำ อกตฺวา ธมฺมำ อสฺสตุ ฺวา อุโปสถวาสำ อวสิตวฺ า
เกวลำ มโนปสาทมตฺเตเนว สคฺเค นิพพฺ ตฺตา นาม โหนฺติ -อิติ.
“พฺราหฺมณ กสฺมา มำ ปุจฺฉสิ, นนุ เต ปุตฺเตน มฏฺฐกุณฺฑลินา มยิ มนำ ปสาเทตฺวา อตฺตโน สคฺเค นิพพฺ ตฺตภาโว กถิโต -อิติ.
“กทา โภ โคตม -อิติ.
“นนุ ตฺวำ อชฺช สุสานำ คนฺตฺวา กนฺทนฺโต อวิทูเร พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺตำ เอกำ มาณวำ ทิสฺวา
‘อลงฺกโต มฏฺฐกุณฺฑลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท -อิติ
ทฺวีหิ ชเนหิ กถิตำ กถำ ปกาเสนฺโต สพฺพำ มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุำ กเถสิ.
เตเนเวตำ พุทฺธภาสิตำ นาม ชาตำ.
ตำ กเถตฺวา จ ปน “น โข พฺราหฺมณ เอกสตำ, น เทฺว, อถโข มยิ มนำ ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตานำ คณนา นตฺถิ -อิติ อาห.
มหาชโน เวมติโก อโหสิ.
อถสฺส อนิพฺเพมติกภาวำ วิทิตฺวา สตฺถา “มฏฺฐกุณฑฺ ลิเทวปุตฺโต วิมาเนเนว สทฺธึ อาคจฺฉตุ -อิติ อธิฏฺฐาสิ.
โส ติคาวุตปฺปมาเณน ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิเตน อตฺตภาเวนาคนฺตวฺ า วิมานา โอรุยฺห สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ .
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อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ อิมำ สมฺปตฺตึ กึ กมฺมำ กตฺวา ปฏิลภิ -อิติ ปุจฺฉนฺโต
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา

ยา ตฺวำ ติฏฺฐสิ เทวเต
โอสธี วิย ตารกา

ปุจฺฉามิ ตำ เทว มหานุภาวำ
มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปุญฺญำ -อิติ
คาถมาห.
เทวปุตฺโต “อยำ ภนฺเต สมฺปตฺติ ตุมฺเหสุ มนำ ปสาเทตฺวา ลทฺธา -อิติ.
“มยิ มนำ ปสาเทตฺวา ลทฺธา เต -อิติ.
“อาม ภนฺเต -อิติ.
มหาชโน เทวปุตตฺ ำ โอโลเกตฺวา “อจฺฉริยา วต โภ พุทธฺ คุณา,
อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมณสฺส นาม ปุตฺโต อญฺญำ กิญจฺ ิ ปุญฺญำ อกตฺวา สตฺถริ มนำ ปสาเทตฺวา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ปฏิลภิ -อิติ
ตุฏฺฐึ ปเวเทสิ.
[ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง]
อถ เนสำ “กุสลากุสลกมฺมกรเณ มโน ปุพฺพงฺคโม มโน เสฏฺโฐ,
ปสนฺเนน หิ มเนน กตกมฺมำ เทวโลกำ มนุสฺสโลกำ คจฺฉนฺตำ ปุคฺคลำ ฉายาว น วิชหติ -อิติ
อิทำ วตฺถุำ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฺฐาปิตมตฺติกำ สาสนำ ราชมุทฺทาย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิมำ คาถมาห
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปสนฺเนน,
ตโต นำ สุขมเนฺวติ

มโนเสฏฺฐา มโนมยา
ภาสติ วา กโรติ วา
ฉายาว อนุปายินี๑ -อิติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ กิญฺจาปิ มโน -อิติ อวิเสเสน สพฺพมฺปิ จตุภูมิกจิตฺตำ วุจจฺ ติ;
อิมสฺมึ ปน ปเท นิยมิยมานำ ววตฺถาปิยมานำ ปริจฺฉิชฺชมานำ อฏฺฐวิธำ กามาวจรกุสลจิตตฺ ำ ลพฺภติ;
วตฺถุวเสน ปนาหริยมานำ ตโตปิ โสมนสฺสสหคตำ ญาณสมฺปยุตฺตำ จิตตฺ เมว ลพฺภติ.
ปุพฺพงฺคมา -อิติ: เตน ปฐมคามินา หุตฺวา สมนฺนาคตา.
ธมฺมา -อิติ: เวทนาทโย ตโย ขนฺธา.
เอเตสำ หิ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม, เตน มโนปุพฺพงฺคมา นาม.
๑ สี. อนปายินี.
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ยถา หิ พหูสุ เอกโต มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส ปตฺตจีวรทานาทีนิ วา อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ วา ปุญฺญานิ กโรนฺเตสุ ,
“โก เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุตฺเต,
โย เตสำ ปจฺจโย โหติ, ยำ นิสฺสาย เต ตานิ ปุญฺญานิ กโรนฺติ, โส ติสฺโส วา ปุสฺโส วา “เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุจฺจติ;
เอวำ สมฺปทมิทำ เวทิตพฺพำ.
อิติ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสำ -อิติ มโนปุพฺพงฺคมา.
น หิ เต มเน อนุปฺปชฺชนฺเต, อุปฺปชฺชติ ุำ สกฺโกนฺติ, มโน ปน, เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปฺปชฺชนฺเตสุปิ, อุปฺปชฺชติเยว.
เอวำ อธิปติวเสน ปน มโน เสฏฺโฐ เอเตสำ -อิติ มโนเสฏฺฐา.
ยถา หิ คณาทีนำ อธิปติ ปุริโส “คณเสฏฺโฐ เสนีเสฏฺโฐ -อิติ วุจจฺ ติ; ตถา เตสำปิ มโน -อิติ มโนเสฏฺฐา.
ยถา ปน สุวณฺณาทีหิ นิปฺผนฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ สุวณฺณมยาทีนิ นาม โหนฺติ;
ตถา เอเตปิ มนโต นิปฺผนฺนตฺตา มโนมยา นาม.
ปสนฺเนน -อิติ: อนภิชฺฌาทีหิ คุเณหิ ปสนฺเนน.
ภาสติ วา กโรติ วา -อิติ: เอวรูเปน มเนน ภาสนฺโต จตุพพฺ ิธำ วจีสจุ ริตเมว ภาสติ, กโรนฺโต ติวธิ ำ กายสุจริตเมว กโรติ,
อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อนภิชฺฌาทีหิ ปสฺนฺนมานสตาย ติวิธำ มโนสุจริตำ ปูเรติ.
เอวมสฺส ทส กุสลกมฺมปถา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ.
ตโต นำ สุขมเนฺวติ -อิติ: ตโต ติวธิ สุจริตโต ตำ ปุคฺคลำ สุขมเนฺวติ.
อิธ เตภูมิกำปิ กุสลำ อธิปฺเปตำ;
ตสฺมา “เตภูมิกสุจริตานุภาเวน สุคติภเว นิพพฺ ตฺตำ สุคติยำ วา สุขานุภวนฏฺฐาเน ฐิตำ
‘กายวตฺถุกมฺปิ อิตรวตฺถุกมฺปิ -อิติ กายิกเจตสิกำ วิปากสุขำ อนุคจฺฉติ น วิชหติ -อิติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
ยถากึ? ฉายาว อนุปายินี -อิติ: ยถา หิ ฉายา นาม สรีรปฺปฏิพทฺธา สรีเร คจฺฉนฺเต, คจฺฉติ, ติฏฺฐนฺเต, ติฏฺฐติ,
นิสีทนฺเต, นิสีทติ, น สกฺกา สณฺเหน วา ผรุเสน วา ‘นิวตฺตาหิ -อิติ วตฺวา วา โปเถตฺวา วา นิวตฺตาเปตุำ.
กสฺมา? สรีรปฺปฏิพทฺธตฺตา.
เอวเมว อิเมสำ ทสนฺนำ กุสลกมฺมปถานำ อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลกำ กามาวจราทิเภทำ กายิกเจตสิกำ สุขำ คตคตฏฺฐาเน
อนุปายินี ฉายา วิย หุตฺวา น วิชหติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
มฏฺฐกุณฺฑลิเทวปุตฺโต โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
ตถา อทินฺนปุพพฺ โก พฺราหฺมโณ.
โส ตาวมหนฺตำ วิภวำ พุทฺธสาสเน วิปฺปกิริ -อิติ.
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มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ.
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๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“อกฺโกจฺฉิ มำ อวธิ มำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระติสสเถระเป็นผู้ว่ายากและถือตัว]
โส กิรายสฺมา ภควโต ปิตุจฺฉาปุตฺโต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต พุทธฺ สาสเน อุปฺปนฺนำ ลาภสกฺการำ ปริภญ
ุ ฺชนฺโต ถุลฺลสรีโร
อาโกฏิตปจฺจาโกฏิเตหิ จีวเรหิ เยภุยฺเยน วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายำ นิสีทติ.
ตถาคตสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตา อาคนฺตกุ า ภิกฺขู “เอโส มหาเถโร ภวิสฺสติ -อิติ สญฺญาย ตสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺ า วตฺตำ อาปุจฺฉนฺติ
ปาทสมฺพาหนาทีนิ อาปุจฺฉนฺติ.
โส ตุณฺหี โหติ.
อถ นำ เอโก ทหรภิกฺขุ “กติวสฺสา ตุมฺเห -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “วสฺสำ นตฺถิ, มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตา มยำ -อิติ วุตฺเต
“อาวุโส ทุพฺพินตี มหลฺลก อตฺตโน ปมาณำ น ชานาสิ, เอตฺตเก มหลฺลกตฺเถเร ทิสฺวา สามีจิมตฺตำปิ น กโรสิ,
วตฺเต อาปุจฺฉิยมาเน, ตุณฺหี โหสิ, กุกฺกุจฺจมตฺตำปิ เต นตฺถิ -อิติ อจฺฉรำ ปหริ.
โส ขตฺติยมานำ ชเนตฺวา “ตุมฺเห กสฺส สนฺติกำ อาคตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สตฺถุ สนฺติกำ -อิติ วุตฺเต,
มำ ปน ‘โก เอโสติ สลฺลกฺเขถ, มูลเมว โว ฉินฺทิสฺสามิ -อิติ วตฺวา รุทนฺโต ทุกฺขี ทุมฺมโน สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.
[พระติสสะทูลเรื่องแด่พระศาสดา]
อถ นำ สตฺถา “กินฺนุ ตฺวำ ติสฺส ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสิ -อิติ ปุจฺฉิ.
เตปิ ภิกฺขู “เอส คนฺตฺวา กิญจฺ ิ อาลุลิกำ กเรยฺย -อิติ จินฺเตตฺวา เตเนว สทฺธึ คนฺตวฺ า สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
โส สตฺถารา ปุจฺฉิโต “อิเม มำ ภนฺเต ภิกฺขู อกฺโกสนฺติ -อิติ อาห.
“กหำ ปน ตฺวำ นิสินฺโนสิ -อิติ.
“วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายำ ภนฺเต -อิติ.
“อิเม เต ภิกฺขู อาคจฺฉนฺตา ทิฏฺฐา -อิติ.
“ทิฏฺฐา ภนฺเต -อิติ.
“อุฏฺฐาย เต ปจฺจุคฺคมนำ กตำ -อิติ.
“น กตำ ภนฺเต -อิติ.
“เตสำ ปริกฺขารคฺคหณำ เต อาปุจฺฉิตำ -อิติ.
“นาปุจฺฉิตำ ภนฺเต -อิติ.
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“วตฺตำ วา ปานียำ วา อาปุจฺฉิตำ -อิติ.
“นาปุจฺฉิตำ ภนฺเต -อิติ.
“อาสนำ อภิหริตฺวา ปาทสมฺพาหนำ กตำ -อิติ.
“น กตำ ภนฺเต -อิติ.
[พระติสสะไม่ยอมขมาภิกษุสงฆ์]
“ติสสฺ มหลฺลกภิกขฺ นู ำ สพฺพเมตำ วตฺตำ กตฺตพฺพำ, เอตำ อกโรนฺเตน วิหารมชฺเฌ นิสที ติ ำุ น วฏฺฏติ, ตเวว โทโส, เอเต ภิกขฺ ู ขมาเปหิ -อิติ.
“เอเต มำ ภนฺเต อกฺโกสึสุ, นาหำ เอเต ขมาเปมิ -อิติ.
“ติสฺส มา เอวำ กริ, ตเวว โทโส, ขมาเปหิ เน -อิติ.
“น ขมาเปมิ ภนฺเต -อิติ.
อถ สตฺถา, “ทุพพฺ โจ เอส ภนฺเต -อิติ ภิกฺขูหิ วุตฺเต, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส ทุพฺพโจเยว -อิติ วตฺวา
“อิทานิ ตาวสฺส ภนฺเต ทุพพฺ จภาโว อมฺเหหิ ญาโต, อตีเต กิมกาสิ -อิติ วุตฺเต “เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ:
[บุรพกรรมของพระติสสะ]
อตีเต, พาราณสิยำ พาราณสีราเช รชฺชำ กาเรนฺเต, เทวโล๑ นาม ตาปโส อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตวฺ า
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย จตฺตาโร มาเส นครำ อุปนิสฺสาย วสิตุกาโม หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา นครทฺวารปาลเก ทิสวฺ า ปุจฺฉิ
“อิมำ นครำ สมฺปตฺตปพฺพชิตา กตฺถ วสนฺติ -อิติ.
“กุมฺภการสาลายำ ภนฺเต -อิติ.
โส กุมฺภการสาลำ คนฺตฺวา ทฺวาเร ฐตฺวา “สเจ เต อครุ วเสยฺยาม, เอกรตฺตึ สาลายำ -อิติ อาห.
กุมฺภกาโร “มยฺหำ รตฺตึ สาลายำ กิจฺจำ นตฺถิ, มหตี สาลา, ยถาสุขำ วสถ ภนฺเต -อิติ สาลำ นิยฺยาเทสิ.
ตสฺมึ ปวิสิตฺวา นิสินฺเน, อปโรปิ นารโท นาม ตาปโส หิมวนฺตโต อาคนฺตวฺ า กุมฺภการำ เอกรตฺติวาสำ ยาจิ.
กุมฺภกาโร “ปฐมาคโต อิมินา สทฺธึ เอกโต วสิตุกาโม ภเวยฺย วา โน วา, อตฺตานำ ปริโมเจสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
“สเจ ภนฺเต ปฐมุปคโต โรเจสฺสติ, ตสฺส รุจิยา วสถ -อิติ อาห.
โส ตำ อุปสงฺกมิตวฺ า “สเจ เต อาจริย อครุ, มยเมตฺถ เอกรตฺตึ วเสยฺยาม -อิติ.
“มหตี สาลา, ปวิสิตฺวา เอกมนฺเต วส -อิติ วุตฺเต, ปวิสิตฺวา ปุเรตรำ ปวิฏฺฐสฺส อปรภาเค นิสีทิ.

๑ เทวิโลติปิ ปาโฐ.
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[โทษของการนอนไม่เป็นที่]
อุโภปิ สาราณียำ กถำ กเถตฺวา สยนกาเล นารโท เทวลสฺส นิปชฺชนฏฺฐานญฺจ ทฺวารญฺจ สลฺลกฺเขตฺวา นิปชฺชิ.
โส ปน เทวโล นิปชฺชมาโน อตฺตโน นิสินฺนฏฺฐาเน อนิปชฺชิตวฺ า ทฺวารมชฺเฌ ติริยำ นิปชฺชิ.
นารโท รตฺตึ นิกฺขมนฺโต ตสฺส ชฏาสุ อกฺกมิ.
“โก มำ อกฺกมิ -อิติ วุตฺเต, “อาจริย อหำ -อิติ อาห.
“กุฏชฏิล อรญฺญโต อาคนฺตฺวา มม ชฏาสุ อกฺกมสิ -อิติ.
“อาจริย ตุมฺหากำ อิธ นิปนฺนภาวำ น ชานามิ, ขมถ เม -อิติ วตฺวา, ตสฺส กนฺทนฺตสฺเสว, พหิ นิกฺขมิ.
อิตโร “อยำ ปวิสนฺโตปิ มำ อกฺกเมยฺย -อิติ ปริวตฺเตตฺวา ปาทฏฺฐาเน สีสำ กตฺวา นิปชฺชิ.
นารโทปิ ปวิสนฺโต “ปฐมมฺปาหำ อาจริเย อปรชฺฌึ, อิทานิสฺส ปาทปสฺเสน ปวิสิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา อาคจฺฉนฺโต คีวาย อกฺกมิ.
“โก เอโส -อิติ วุตฺเต, “อหำ อาจริย -อิติ วตฺวา
“กุฏชฏิล ปฐมำ ชฏาสุ อกฺกมิตฺวา อิทานิ คีวาย อกฺกมสิ อภิสปิสฺสามิ ตำ -อิติ วุตฺเต
“อาจริย มยฺหำ โทโส นตฺถิ, อหำ ตุมฺหากำ เอวำ นิปนฺนภาวำ น ชานามิ,
‘ปฐมำปิ เม อปราธำ อตฺถิ, อิทานิ ปาทปสฺเสน ปวิสิสฺสามีติ ปวิฏฺโฐมฺหิ, ขมถ เม -อิติ อาห.
[ดาบสทั้ง ๒ ต่างสาปกัน]
“กุฏชฏิล อภิสปิสฺสามิ ตำ -อิติ.
“มา เอวำ อกริตฺถ อาจริย -อิติ.
โส ตสฺส วจนำ อนาทยิตฺวา
“สหสฺสรำสิ สตเตโช
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย

สุริโย ตมวิโนทโน
มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา -อิติ

ตำ อภิสปิเยว.
นารโท “อาจริย มยฺหำ โทโส นตฺถิ. มม วทนฺตสฺเสว, ตุมฺเห อภิสปิตฺถ.
ยสฺส โทโส อตฺถิ, ตสฺส มุทธฺ า ผลตุ, มา นิทฺโทสสฺส -อิติ วตฺวา
“สหสฺสรำสิ สตเตโช
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย

สุริโย ตมวิโนทโน
มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา -อิติ

อภิสปิ.
โส ปน มหานุภาโว อตีเต จตฺตาฬีส อนาคเต จตฺตาฬีส -อิติ อสีติกปฺเป อนุสฺสรติ
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ตสฺมา “กสฺส นุ โข อุปริ สาโป ปติสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺโต “อาจริยสฺส -อิติ ญตฺวา
ตสฺมึ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ อิทธฺ ิพเลน อรุณุคฺคมนำ นิวาเรสิ.
[ประชาชนเดือดร้อนตลอดถึงพระราชา]
นาครา, อรุเณ อนุคคฺ จฺฉนฺเต, ราชทฺวารำ คนฺตวฺ า “เทว, ตยิ รชฺชำ กาเรนฺเต, อรุโณ น อุฏฐฺ าติ๑ อรุณำ โน อุฏฐฺ าเปหิ -อิติ กนฺทสึ ุ.
ราชา อตฺตโน กายกมฺมาทีนิ โอโลเกนฺโต กิญฺจิ อยุตฺตำ อทิสฺวา “กึ นุ โข การณำ -อิติ จินฺเตตฺวา
“ปพฺพชิตานำ วิวาเทน ภวิตพฺพำ -อิติ ปริสงฺกมาโน “กจฺจิ อิมสฺมึ นคเร ปพฺพชิตา อตฺถิ -อิติ ปุจฺฉิ.
“หิยฺโย สายำ กุมฺภการสาลำ อาคตา อตฺถิ เทว -อิติ วุตฺเต, ตำขณญฺเญว ราชา อุกฺกาหิ ธาริยมานาหิ ตตฺถ คนฺตฺวา
นารทำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน อาห
“กมฺมนฺตา นปฺปวตฺตนฺติ
เกน โลโก ตโมภูโต

ชมฺพทู ีปสฺส นารท
ตำ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต -อิติ.

นารโท สพฺพำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา “อิมินา การเณนาหำ อิมินา อภิสปิโต,
อถาหำ ‘มยฺหำ โทโส นตฺถิ ยสฺส โทโส อตฺถิ, ตสฺเสว อุปริ สาโป ปตตูติ วตฺวา อภิสปึ.
อภิสปิตฺวา จ ปน ‘กสฺส นุโข อุปริ สาโป ปติสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต ‘สุริยุคฺคมนเวลาย อาจริยสฺส มุทฺธา สตฺตธา ผลิสฺสตีติ
ทิสฺวา เอตสฺมึ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ อรุณสฺส อุคฺคนฺตุำ น เทมิ -อิติ.
“กถำ ปนสฺส ภนฺเต อนฺตราโย น ภเวยฺย -อิติ.
“สเจ มำ ขมาเปยฺย, น ภเวยฺย -อิติ.
“เตนหิ ขมาเปหิ -อิติ.
“เอโส มำ ชฏาสุ จ คีวาย จ อกฺกมิ, นาหำ เอตำ กุฏชฏิลำ ขมาเปมิ -อิติ.
“ขมาเปหิ ภนฺเต, มา เอวำ กริ -อิติ.
“น ขมาเปมิ -อิติ, “มุทฺธา เต สตฺตธา ผลิสฺสติ -อิติ วุตฺเตปิ, น ขมาเปสิเยว.
อถ นำ ราชา “น ตฺวำ อตฺตโน รุจิยา ขมาเปสฺสสิ -อิติ หตฺถปาทกุจฺฉิคีวาสุ ตำ คาหาเปตฺวา นารทสฺส ปาทมูเล โอนมาเปสิ.
นารโท “อุฏฺเฐหิ อาจริย, ขมามิ เต -อิติ วตฺวา “มหาราช นายำ ยถามเนน ขมาเปติ, อวิทูเร เอโก สโร อตฺถิ,
ตตฺถ นำ สีเส มตฺตกิ าปิณฺฑำ กตฺวา คลปฺปมาเณ อุทเก ฐปาเปหิ -อิติ อาห.
ราชา ตถา กาเรสิ.
นารโท เทวลำ อามนฺเตตฺวา “อาจริย, มยา อิทธฺ ิยา วิสฺสฏฺฐาย, สุริยสนฺตาเป อุฏฺฐหนฺเต,
ตฺวำ อุทเก นิมุชชฺ ิตฺวา อญฺเญน ฐาเนน อุตฺตริตฺวา คจฺเฉยฺยาสิ -อิติ อาห.
๑ สี. ม. อุฏฺฐหติ.
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ตสฺส สุริยรำสีหิ สมฺผุฏฺฐมตฺโตว มตฺตกิ าปิณฺโฑ สตฺตธา ผลิ.
โส นิมุชฺชติ ฺวา อญฺเญน ฐาเนน ปลายิ.
[เวรไม่ระงับด้วยผูกเวร]
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺ า “ตทา ภิกฺขเว ราชา อานนฺโท อโหสิ, เทวโล ติสฺโส, นารโท อหเมว,
เอวำ ตทาเปส ทุพพฺ โจเยว -อิติ วตฺวา ติสฺสตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา
“ติสฺส ภิกฺขุโน หิ ‘อสุเกนาหำ อกฺกุฏฺโฐ, อสุเกน ปหโฏ, อสุเกน ชิโต, อสุโก เม ภณฺฑำ อหาสีติ จินฺเตนฺตสฺส,
เวรนฺนาม น วูปสมฺมติ. เอวำ ปน อนุปนยฺหนฺตสฺเสว อุปสมฺมติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“‘อกฺโกจฺฉิ มำ, อวธิ มำ,
เย จ ตำ อุปนยฺหนฺติ,
‘อกฺโกจฺฉิ มำ, อวธิ มำ,
เย จ ตำ นูปนยฺหนฺติ,

อชินิ มำ, อหาสิ เม’
เวรำ เตสำ น สมฺมติ.
อชินิ มำ, อหาสิ เม’
เวรำ เตสูปสมฺมติ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อกฺโกจฺฉิ -อิติ: อกฺโกสิ.
อวธิ -อิติ: ปหริ.
อชินิ -อิติ: กุฏสกฺขึ โอตารเณน วา วาทปฺปฏิวาเทน วา กรณุตฺตริยกรเณน วา มำ อเชสิ.
อหาสิ -อิติ: มม สนฺตกำ วตฺถาทีสุ ยงฺกิญฺจิเทว อวหริ.
เย จ ตำ -อิติ: เยเกจิ เทวา วา มนุสฺสา วา คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา ตำ ‘อกฺโกจฺฉิ มนฺติอาทิวตฺถุกำ โกธำ
สกฏธุรำ วิย นทฺธินา ปูติมจฺฉาทีนิ วิย จ กุสาทีหิ ปุนปฺปุนำ เวเฐนฺตา อุปนยฺหนฺติ, เตสำ สกึ อุปฺปนฺนำ เวรำ น สมฺมติ น อุปสมฺมติ.
เย จ ตำ นูปนยฺหนฺติ -อิติ: อสติอมนสิการวเสน วา กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน วา เย ตำ อกฺโกสาทิวตฺถุกำ โกธำ
“ตยาปิ โกจิ นิทโฺ ทโส ปุริมภเว อกฺกุฏฺโฐ ภวิสฺสติ, ปหโฏ ภวิสฺสติ, กูฏสกฺขึ โอตาเรตฺวา ชิโต ภวิสฺสติ,
กสฺสจิ เต ปสยฺห กิญฺจิ อจฺฉินฺนำ ภวิสฺสติ;
ตสฺมา นิทฺโทโส หุตฺวาปิ อกฺโกสาทีนิ ปาปุณาสิ -อิติ เอวำ น อุปนยฺหนฺติ, เตสำ ปมาเทน อุปฺปนฺนมฺปิ เวรำ
อิมินา อนุปนยฺหเนน นิรินธฺ โน วิย ชาตเวโท อุปสมฺมติ -อิติ.
เทสนาปริโยสาเน สตสหสฺสภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
ธมฺมเทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ.
ทุพพฺ โจปิ สุวโจ ชาโต -อิติ.
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๓๘ • ๔. กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ. • ๔. กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ.

๔. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ.
“น หิ เวเรน เวรานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ วญฺฌติ ฺถึ อารพฺภ กเถสิ.
[มารดาหาภรรยาให้บุตร]
เอโก กิร กุฏุมพฺ ิกปุตฺโต ปิตริ กาลกเต เขตฺเต จ ฆเร จ สพฺพกมฺมานิ อตฺตนาว กโรนฺโต มาตรำ ปฏิชคฺคิ .
อถสฺส มาตา “กุมาริกำ เต ตาต อาเนสฺสามิ -อิติ อาห.
“อมฺม มา เอวำ วเทถ, อหำ ยาวชีวำ ตุมฺเห ปฏิชคฺคิสฺสามิ -อิติ.
“ตาต เขตฺเต จ ฆเร จ กิจฺจำ ตฺวเมว กโรสิ, เตน มยฺหำ จิตฺตสุขำ นาม น โหติ, อาเนสฺสามิ เต -อิติ.
โส ปุนปฺปุนำ ปฏิกฺขิปิตฺวาปิ ตุณฺหี อโหสิ.
สา เอกำ กุลำ คนฺตุำ เคหา นิกฺขมิ.
อถ นำ ปุตฺโต “กตรกุลำ คจฺฉถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อสุกนฺนาม -อิติ วุตฺเต, ตตฺถ คมนำ ปฏิเสเธตฺวา อตฺตโน อภิรุจิตำ กุลำ อาจิกฺขิ.
สา ตตฺถ คนฺตฺวา กุมาริกำ วาเรตฺวา ทิวสำ ววฏฺฐเปตฺวา ตำ อาเนตฺวา ตสฺส ฆเร อกาสิ .
สา วญฺฌา อโหสิ.
อถ นำ มาตา “ปุตตฺ ตฺวำ อตฺตโน รุจิยา กุมาริกำ อานาเปสิ. สา อิทานิ วญฺฌา ชาตา. อปุตตฺ กญฺจ นาม กุลำ วินสฺสติ.
ปเวณิ น ฆฏิยติ. เตน อญฺญำ เต กุมาริกำ อาเนสฺสามิ -อิติ “เตน อลำ อมฺม -อิติ วุจจฺ มานาปิ ปุนปฺปุนำ กเถสิ.
วญฺฌติ ฺถี ตำ กถำ สุตฺวา “ปุตฺตา นาม มาตาปิตูนำ วจนำ อติกฺกมิตุำ น สกฺโกนฺติ.
อิทานิ อญฺญำ วิชายินึ อิตฺถึ อาเนตฺวา มำ ทาสีโภเคน ภุญชฺ ิสฺสติ ยนฺนูนาหำ สยเมเวกำ กุมาริกำ อาเนยฺยำ -อิติ จินฺเตตฺวา
เอกำ กุลำ คนฺตฺวา ตสฺสตฺถาย กุมาริกำ วาเรตฺวา “กินฺนาเมตำ อมฺม วเทสิ -อิติ เตหิ ปฏิกฺขิตตฺ า
“อหำ วญฺฌา. อปุตฺตกำ กุลำ วินสฺสติ. ตุมฺหากำ ธีตา ปุตฺตำ ปฏิลภิตฺวา กุฏุมพฺ สฺส สามินี ภวิสฺสติ. เทถ ตำ มยฺหำ สามิกสฺส -อิติ
ยาจิตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา อาเนตฺวา สามิกสฺส ฆเร อกาสิ.
อถสฺสา เอตทโหสิ “สจายำ ปุตตฺ ำ วา ธีตรำ วา ลภิสฺสติ, อยเมว กุฏุมพฺ สฺส สามินี ภวิสฺสติ,
ยถา ทารกำ น ลภติ, ตเถว นำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
[เมียหลวงปรุงยาทำาลายครรภ์เมียน้อย]
อถ นำ อาห “ยทา เต กุจฺฉิยำ คพฺโภ ปติฏฺฐาติ, ตทา เม อาโรเจยฺยาสิ -อิติ.
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสุตฺวา, คพฺเภ ปติฏฺฐิเต, ตสฺสา อาโรเจสิ.
ตสฺสา ปน สาเยว นิจฺจำ ยาคุภตฺตำ เทติ.
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อถสฺสา อาหาเรเนว สทฺธึ คพฺภปาตนเภสชฺชำ อทาสิ.
คพฺโภ ปติ.
ทุติยมฺปิ คพฺเภ ปติฏฺฐิเต, ตสฺสา อาโรเจสิ.
อิตราปิ ทุติยมฺปิ ตเถว ปาเตสิ.
อถ นำ ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย ปุจฺฉึสุ “กจฺจิ เต สปตฺตี อนฺตรายำ กโรติ -อิติ.
สา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “อนฺธพาเล กสฺมา เอวมกาสิ, อยำ ตว อิสฺสริยภเยน คพฺภปาตนเภสชฺชำ โยเชตฺวา เทติ,
เตน เต คพฺโภ ปตติ, มา ปุน เอวมกาสิ -อิติ วุตตฺ า ตติยวาเร น กเถสิ.
อถสฺสา อิตรา อุทรำ ทิสวฺ า “กสฺมา มยฺหำ คพฺภสฺส ปติฏฺฐิตภาวำ น กเถสิ -อิติ วตฺวา,
“ตฺวำ มำ อาเนตฺวา เทฺว วาเร คพฺภำ ปาเตสิ กิมตฺถำ ตุยฺหำ กเถมิ -อิติ วุตฺเต, “นฏฺฐาทานิมฺหิ -อิติ จินฺเตตฺวา
ตสฺสา ปมาทำ โอโลเกนฺตี, ปริณเต คพฺเภ, โอกาสำ ลภิตฺวา เภสชฺชำ โยเชตฺวา อทาสิ.
คพฺโภ ปริณตตฺตา ปติตุำ อสกฺโกนฺโต ติริยำ นิปชฺชิ.
ติพฺพา ขรา เวทนา อุปฺปชฺชิ.
ชีวติ สำสยำ๑ ปาปุณิ.
สา “นาสิตมฺหิ ตยา, ตฺวเมว มำ อาเนตฺวา ตโย ทารเก นาเสสิ,
อิทานิ สยำปิ นสฺสามิ อิโตทานิ จุตา ยกฺขินี หุตวฺ า ตว ทารเก ขาทิตุำ สมตฺถา หุตฺวา นิพพฺ ตฺเตยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ ฐเปตฺวา
กาลำ กตฺวา ตสฺมึเยว เคเห มชฺชารี หุตวฺ า นิพฺพตฺติ.
อิตรำปิ สามิโก คเหตฺวา “ตยา เม กุลุปจฺเฉโท กโต -อิติ กปฺปรชนฺนุกาทีหิ สุโปถิตำ โปเถสิ.
สา เตเนวาพาเธน กาลำ กตฺวา ตตฺเถว กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ.
[ผลัดกันสังหารคนละชาติ ด้วยอำานาจผูกเวร]
น จิรสฺเสว กุกฺกุฏี อณฺฑานิ วิชายิ.
มชฺชารี อาคนฺตวฺ า ตานิ ขาทิ.
ทุติยมฺปิ ตติยมฺปิ ขาทิเยว.
กุกฺกุฏี “ตโย วาเร มม อณฺฑานิ ขาทิตฺวา อิทานิ มำปิ ขาทิตกุ ามาสิ, อิโตทานิ จุตา ตำ สปุตตฺ กำ ขาทิตุำ ลเภยฺยำ -อิติ
ปตฺถนำ กตฺวา ตโต จุตา ทีปินี หุตวฺ า นิพฺพตฺติ.
อิตราปิ มิคี หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ.
๑ ม. ชีวิตกฺขยำ.
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ตสฺสา วิชาตวิชาตกาเล ทีปินี อาคนฺตวฺ า ตโย วาเร ปุตฺตเก ขาทิ.
มิคี มรณกาเล “อิมาย เม ติกฺขตฺตุำ ปุตตฺ า ขาทิตา, อิทานิ มำปิ ขาทิสฺสติ, อิโตทานิ จุตา เอตำ สปุตฺตกำ ขาทิตุำ ลเภยฺยำ -อิติ
ปตฺถนำ กตฺวา กาลำ กตฺวา ยกฺขินี หุตวฺ า นิพฺพตฺติ.
ทีปินีปิ ตโต จุตา สาวตฺถิยำ กุลธีตา หุตวฺ า นิพฺพตฺติ.
สา วุฑฺฒิปฺปตฺตา ทฺวารคาเม ปติกุลำ อคมาสิ.
อปรภาเค ปุตตฺ ำ วิชายิ.
ยกฺขินี ตสฺสา ปิยสหายิกาวณฺเณน อาคนฺตวฺ า “กุหึ เม สหายิกา -อิติ ปุจฺฉิ.
“อนฺโตคพฺเภ วิชาตา -อิติ อาหำสุ.
สา ตำ สุตฺวา “ปุตฺตำ นุ โข วิชาตา อุทาหุ ธีตรำ, ปสฺสิสฺสามิ นำ -อิติ ปวิสิตฺวา ปสฺสนฺตี วิย ทารกำ คเหตฺวา ขาทิตวฺ า คตา.
ทุติยวาเรปิ ตเถว ขาทิ.
ตติยวาเร อิตรา ครุคพฺภา๑ หุตวฺ า สามิกำ อามนฺเตตฺวา “สามิ
อิมสฺมึ ฐาเน เอกา ยกฺขินี มม เทฺว ปุตฺเต ขาทิตฺวา คตา, อิทานิ มม กุลเคหำ คนฺตวฺ า วิชายิสฺสามิ -อิติ กุลเคหำ คนฺตฺวา วิชายิ.
ตทา สา ยกฺขินี อุทกวารำ คตา โหติ.
เวสฺสวณสฺส หิ ยกฺขินิโย วาเรน อโนตตฺตโต สีสปรมฺปราย อุทกำ อาหรนฺติโย จาตุมฺมาสจฺจเยนปิ ปญฺจมาสจฺจเยนปิ มุจฺจนฺติ .
อปรา กิลนฺตกายา ชีวติ กฺขยำปิ ปาปุณนฺติ.
สา ปน อุทกวารโต มุตตฺ มตฺตาว เวเคน ตำ ฆรำ คนฺตฺวา “กุหึ เม สหายิกา -อิติ ปุจฺฉิ.
“กุหึ นำ ปสฺสิสฺสสิ, ตสฺสา อิมสฺมึ ฐาเน ชาตทารเก ยกฺขินี ขาทติ, ตสฺมา กุลเคหำ คตา -อิติ.
สา “ยตฺถ วา ตตฺถ วา คจฺฉตุ, น เม มุจฺจิสฺสติ -อิติ เวรเวคสมุสฺสาหิตา นคราภิมุขี๒ ปกฺขนฺทิ.
อิตราปิ นามคฺคหณทิวเส ตำ ทารกำ นหาเปตฺวา นามำ กตฺวา “สามิ อิทานิ สกฆรำ คจฺฉาม -อิติ ปุตฺตำ อาทาย
สามิเกน สทฺธึ วิหารมชฺฌคเตน มคฺเคน คจฺฉนฺตี ปุตฺตำ สามิกสฺส ทตฺวา วิหารโปกฺขรณิยำ นหาตฺวา อุตฺตริตฺวา ปุตตฺ ำ คเหตฺวา,
สามิเก นหายนฺเต, ปุตตฺ ำ ปายมานา ฐิตา ยกฺขินึ อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา สญฺชานิตวฺ า
“สามิ เวเคน เอหิ อยำ สา ยกฺขินิ -อิติ อุจจฺ าสทฺทำ กตฺวา ยาว ตสฺสาคมนำ สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺตี นิวตฺติตวฺ า
อนฺโตวิหาราภิมุขี๓ ปกฺขนฺทิ.

๑ ม. ยุ. ครุภารา.
๒ นคราภิมุขินตี ิ ยุตฺตตรำ.
๓ อนฺโตวิหาราภิมุขินตี ิ ยุตฺตตรำ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๔๑ • ๔. กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ. • [เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผกู เวร]

[เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร]
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปริสมชฺเฌ ธมฺมำ เทเสติ.
สา ปุตฺตำ ตถาคตสฺส ปาทปิฏฺเฐ นิปชฺชาเปตฺวา “ตุมฺหากำ มยา เอส ทินฺโน, ปุตฺตสฺส เม ชีวิตำ เทถ -อิติ อาห.
ทฺวารโกฏฺฐเก อธิวตฺโถ สุมนเทโว ยกฺขินิยา อนฺโต ปวิสิตุำ นาทาสิ.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา “คจฺฉานนฺท, ตำ ยกฺขินึ ปกฺโกส -อิติ อาห.
เถโร ตำ ปกฺโกสิ.
อิตรา “อยำ ภนฺเต อาคจฺฉติ -อิติ อาห.
สตฺถา “เอตุ, มา สทฺทำ อกาสิ -อิติ วตฺวา ตำ อาคนฺตวฺ า ฐิตำ
“กสฺมา เอวำ กโรสิ, สเจ หิ ตุมฺเห มาทิสสฺส พุทธฺ สฺส สมฺมุขีภาวำ นาคมิสฺสถ,
อหินกุลานำ วิย เวรำ อจฺฉผนฺทนานำ วิย กาโกฬุกานำ วิย จ กปฺปฏฺฐิติกำ โว เวรำ อภวิสฺส. กสฺมา เวรปฏิเวรำ กโรถ.
เวรำ หิ อเวเรน อุปสมฺมติ, โน เวเรน -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“น หิ เวเรน เวรานิ
อเวเรน จ สมฺมนฺติ

สมฺมนฺตีธ กุทาจนำ.
เอส ธมฺโม สนนฺตโน -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ น หิ เวเรน -อิติ: ยถา หิ เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺฐานำ เตเหว อสุจีหิ โธวนฺโตปิ สุทฺธำ นิคฺคนฺธำ กาตุำ น สกฺโกติ ,
อถโข ตำ ฐานำ ภิยฺโยโส มตฺตาย อสุทธฺ ตรญฺจ ทุคฺคนฺธตรญฺจ โหติ;
เอวเมว อกฺโกสนฺตำ ปจฺจกฺโกสนฺโต ปหรนฺตำ ปฏิปฺปหรนฺโต เวเรน เวรำ วูปสเมตุำ น สกฺโกติ, อถโข ภิยฺโย ภิยฺโย เวรเมว กโรติ.
อิติ เวรานิ นาม เวเรน กิสฺมิญจฺ ิปิ กาเล น สมฺมนฺติ, อถโข วฑฺฒนฺติเยว.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ -อิติ:
ยถา ปน ตานิ เขฬาทีนิ อสุจีนิ วิปฺปสนฺเนน อุทเกน โธวิยมานานิ วินสฺสนฺติ, ตำ ฐานำ สุทฺธำ โหติ นิคฺคนฺธำ;
เอวเมว อเวเรน ขนฺติเมตฺโตทเกน โยนิโสมนสิกาเรน ปจฺจเวกฺขเณน เวรานิ วูปสมฺมนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ อภาวำ คจฺฉนฺติ.
เอส ธมฺโม สนนฺตโน -อิติ:
เอส อเวเรน เวรวูปสมนสงฺขาโต โปราณโก ธมฺโม สพฺเพสำ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวานำ คตมคฺโค -อิติ.
คาถาปริโยสาเน สา ยกฺขินี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
สมฺปตฺตปริสายปิ เทสนา สาตฺถิกา อโหสิ.
[นางยักษิณีรู้ฝนมากฝนน้อย]
สตฺถา ตำ อิตฺถึ อาห “เอติสฺสา ตว ปุตตฺ ำ เทหิ -อิติ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๔๒ • ๔. กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ. • [นางยักษิณรี ฝู้ นมากฝนน้อย]

“ภายามิ ภนฺเต -อิติ.
“มา ภายิ, นตฺถิ เต เอตำ นิสฺสาย ปริปนฺโถ -อิติ.
สา ปุตฺตำ ตสฺสา อทาสิ.
สา ตำ คเหตฺวา จุมฺพิตวฺ า อาลิงฺคติ ฺวา ปุน มาตุเยว ทตฺวา โรทิตุำ อารภิ.
อถ นำ สตฺถา “กิเมตำ -อิติ ปุจฺฉิ.
“ภนฺเต อหำ ปุพฺเพ ยถา ตถา ชีวิตำ กปฺเปนฺตีปิ กุจฺฉิปูรำ นาม นาลตฺถำ, อิทานิ กถำ ชีวิสฺสามิ -อิติ.
อถ นำ สตฺถา “มา จินฺตยิ -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ตำ อิตฺถึ อาห
“อิมำ เนตฺวา อตฺตโน เคเห นิวาสาเปตฺวา อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคาหิ -อิติ.
สา ตำ เนตฺวา ปิฏฺฐิวำเส ปติฏฺฐาเปตฺวา อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ.
ตสฺสา วีหิปหรณกาเล มุสลำ มุทฺธำ ปหรนฺตำ วิย อุปฏฺฐาติ.
สา สหายิกำ อามนฺเตตฺวา “อิมสฺมึ ฐาเน วสิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, อญฺญตฺถ มำ ปติฏฺฐาเปหิ -อิติ วตฺวา
“มุสลสาลายำ อุทกจาฏิยำ อุทฺธเน นิมฺพโกเส สงฺการกูเฏ คามทฺวาเร -อิติ เอเตสุ ฐาเนสุ ปติฏฺฐาปิตาปิ
“อิธ เม มุสลำ สีสำ ภินฺทนฺตำ วิย อุปฏฺฐาติ, อิธ ทารกา อุจฺฉิฏฺฐุทกำ โอตาเรนฺติ, อิธ สุนขา นิปชฺชนฺติ,
อิธ ทารกา อสุจึ กโรนฺติ, อิธ กจวรำ ฉฑฺเฑนฺติ, อิธ คามทารกา ลกฺขโยคฺคำ กโรนฺติ -อิติ สพฺพานิ ตานิ ปฏิกฺขิปิ.
อถ นำ พหิคาเม วิวติ ฺโตกาเส ปติฏฺฐาเปตฺวา ตตฺถ ตสฺสา อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หริตฺวา ปฏิชคฺคิ .
สา ยกฺขินี เอวำ จินฺเตสิ “อยำ เม สหายิกา อิทานิ พหูปการา, หนฺทาหำ กิญฺจิ ปฏิคุณำ กโรมิ -อิติ
“อิมสฺมึ สำวจฺฉเร สุพพฺ ุฏฺฐิกา ภวิสฺสติ, ถลฏฺฐาเน สสฺสำ กโรหิ,
อิมสฺมึ สำวจฺฉเร ทุพฺพุฏฺฐิกา ภวิสฺสติ, นินฺนฏฺฐาเนเยว สสฺสำ กโรหิ -อิติ สหายิกาย อาโรเจสิ.
เสสชเนหิ กตสสฺสำ อติอทุ เก๑ วา อโนทเกน๒ วา นสฺสติ.
ตสฺสา สสฺสำ อติวิย สมฺปชฺชติ.
[นางยักษิณีเริ่มตั้งสลากภัตร]
อถ นำ “อมฺม ตยา กตำ สสฺสำ เนว อจฺโจทเกน นสฺสติ น อโนทเกน๖๐ นสฺสติ, สุพพฺ ุฏฺฐิทุพพฺ ุฏฺฐิภาวำ ญตฺวา กมฺมำ กโรสิ,
กึ นุ โข เอตำ -อิติ ปุจฺฉึสุ.

๑ อจฺจุทเกนาติ ยุตฺตตรำ.
๒ อนุทเกนาติ ยุตฺตตรำ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๔๓ • ๔. กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ. • [นางยักษิณเี ริม่ ตัง้ สลากภัตร]

“อมฺหากำ สหายิกา ยกฺขินี สุพพฺ ุฏฺฐิทุพพฺ ุฏฺฐิภาวำ อาจิกฺขติ, มยำ ตสฺสา วจเนน ถลนินฺเนสุ สสฺสานิ กโรม,
เตน โน สสฺสำ สมฺปชฺชติ, กึ น ปสฺสถ นิพทฺธำ อมฺหากำ เคหโต ยาคุภตฺตาทีนิ หริยมานานิ, ตานิ เอติสฺสา หริยนฺติ,
ตุมฺเหปิ เอติสฺสา อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หรถ, ตุมฺหากมฺปิ กมฺมนฺเต โอโลเกสฺสติ -อิติ.
อถสฺสา สกลนครวาสิโน สกฺการำ กรึสุ.
สาปิ ตโต ปฏฺฐาย สพฺเพสำ กมฺมนฺเต โอโลเกนฺตี ลาภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ มหาปริวารา.
สา อปรภาเค อฏฺฐ สลากภตฺตานิ ปฏฺฐเปสิ.
ตานิ ยาวชฺชกาลา ทียนฺติเยว.
อิทำ กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๔๔ • ๕. โกสมฺพกิ วตฺถุ. • ๕. โกสมฺพกิ วตฺถุ.

๕. โกสมฺพิกวตฺถุ.
“ปเร จ น วิชานนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสมฺพิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
[พระวินัยธรกับพระธรรมกถิกะถกเถียงกันเรื่องวินัย]
โกสมฺพิยำ หิ โฆสิตาราเม ปญฺจสตปญฺจสตปริวารา เทฺว ภิกฺขู วิหรึสุ วินยธโร จ ธมฺมกถิโก จ.
เตสุ ธมฺมกถิโก เอกทิวสำ สรีรวลญฺชำ กตฺวา อุทกโกฏฺฐเก อาจมนอุทกาวเสสำ ภาชเน ฐเปตฺวา นิกฺขมิ .
ปจฺฉา วินยธโร ตตฺถ ปวิฏฺโฐ ตำ อุทกำ ทิสฺวา นิกฺขมิตฺวา อิตรำ ปุจฺฉิ “อาวุโส ตยา อุทกำ ฐปิตำ -อิติ.
“อาม อาวุโส -อิติ.
“กึ ปเนตฺถ อาปตฺติภาวำ น ชานาสิ -อิติ.
“อาม น ชานามิ -อิติ.
“โหตาวุโส, เอตฺถ อาปตฺติ -อิติ.
“เตนหิ ปฏิกฺกริสฺสามิ นำ -อิติ
“สเจ ปน เต อาวุโส อสญฺจิจฺจ อสติยา กตำ, นตฺถิ อาปตฺติ -อิติ.
โส ตสฺสา อาปตฺติยา อนาปตฺติทิฏฺฐิ อโหสิ.
วินยธโรปิ อตฺตโน นิสฺสิตกานำ “อยำ ธมฺมกถิโก อาปตฺตึ อาปชฺชมาโนปิ น ชานาติ -อิติ อาโรเจสิ.
เต ตสฺส นิสฺสิตเก ทิสวฺ า “ตุมฺหากำ อุปชฺฌาโย อาปตฺตึ อาปชฺชิตวฺ าปิ อาปตฺติภาวำ น ชานาติ -อิติ อาหำสุ.
เต คนฺตวฺ า อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส อาโรเจสุำ.
โส เอวมาห “อยำ วินยธโร ปุพฺเพ “อนาปตฺตีติ วตฺวา อิทานิ ‘อาปตฺตีติ วทติ, มุสาวาที เอโส -อิติ.
เต คนฺตวฺ า “ตุมฺหากำ อุปชฺฌาโย มุสาวาที -อิติ กถยึสุ.
เต เอวำ อญฺญมญฺญำ กลหำ วฑฺฒยึสุ.
ตโต วินยธโร โอกาสำ ลภิตวฺ า ธมฺมกถิกสฺส อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกเฺ ขปนียกมฺมำ อกาสิ.
ตโต ปฏฺฐาย เตสำ ปจฺจยทายกา อุปฏฺฐากาปิ เทฺว โกฏฺฐาสา อเหสุำ.
โอวาทปฏิคฺคาหิกา ภิกฺขุนิโยปิ อารกฺขเทวตาปิ ตาสำ สนฺทิฏฺฐสมฺภตฺตา อากาสฏฺฐเทวตาปิ ยาว พฺรหฺมโลกาปิ สพฺเพ ปุถุชฺชนา
เทฺว ปกฺขา อเหสุำ.
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ยาว อกนิฏฺฐภวนา ปน เอกนินฺนาทำ โกลาหลำ อคมาสิ.
[พระศาสดาตรัสสอนให้สามัคคีกัน]
อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตำ อุปสงฺกมิตวฺ า
อุกฺเขปกานำ “ธมฺมิเกเนวายำ กมฺเมน อุกฺขิตฺโต -อิติ ลทฺธึ
อุกฺขิตฺตานุวตฺตกานำ “อธมฺมิเกน กมฺเมน อุกฺขิตฺโต -อิติ ลทฺธึ
อุกฺเขปเกหิ วาริยมานานำปิ จ เตสำ ตำ อนุปริวาเรตฺวา วิจรณภาวำ อาโรเจสิ.
ภควา “สมคฺคา กิร โหนฺตุ -อิติ เทฺว วาเร เปเสตฺวา “น อิจฺฉนฺติ ภนฺเต สมคฺคา ภวิตุำ -อิติ สุตฺวา
ตติยวาเร “ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ -อิติ สุตฺวา
เตสำ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า อุกฺเขปกานำ อุกเฺ ขปเน อิตเรสญฺจ อาปตฺติยา อทสฺสเน อาทีนวำ กเถตฺวา
ปุน เตสำ ตตฺเถว เอกสีมายำ อุโปสถาทีนิ อนุชานิตฺวา
ภตฺตคฺคาทีสุ ภณฺฑนชาตานำ “อาสนนฺตริกาย นิสีทิตพฺพำ -อิติ ภตฺตคฺเค วตฺตำ ปญฺญาเปตฺวา
“อิทานิปิ ภณฺฑนชาตา วิหรนฺติ -อิติ สุตฺวา
ตตฺถ คนฺตฺวา “อลำ ภิกฺขเว มา ภณฺฑนนฺติอาทีนิ วตฺวา
“ภิกฺขเว ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา นาเมเต อนตฺถการกา กลหำ นิสฺสาย หิ ลฏุกิกาปิ สกุณิกา หตฺถินาคำ ชีวิตกฺขยำ ปาเปสิ -อิติ
ลฏุกิกชาตกำ กเถตฺวา
“ภิกฺขเว สมคฺคา โหถ มา วิวทถ วิวาทำ นิสฺสาย หิ อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ ชีวิตกฺขยำ ปตฺตา -อิติ วฏฺฏกชาตกำ กเถสิ.
[ตรัสสอนเท่าไรก็ไม่เชื่อ]
เอวำปิ เตสุ วจนำ อนาทิยนฺเตสุ,
อญฺญตเรน ธมฺมวาทินา ตถาคตสฺส วิเหสำ อนิจฺฉนฺเตน “อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามิ,
อปฺโปสฺสุกฺโก ภนฺเต ภควา ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารำ อนุยุตฺโต วิหรตุ,
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคคฺ เหน วิวาเทน ปญฺญายิสฺสาม๑ -อิติ วุตฺเต,
“ภูตปุพพฺ ำ ภิกฺขเว พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสีราชา อโหสิ๒ -อิติ
พฺรหฺมทตฺเตน ทีฆีติสฺส โกสลรญฺโญ รชฺชำ อจฺฉินฺทิตฺวา อญฺญาตกเวเสน วสนฺตสฺส มาริตภาวญฺเจว
ทีฆาวุกุมาเรน อตฺตโน ชีวิเต ทินฺเน ตโต ปฏฺฐาย เตสำ สมคฺคภาวญฺจ กเถตฺวา
“เตสำ หิ นาม ภิกฺขเว ราชูนำ อาทินฺนทณฺฑานำ อาทินฺนสตฺถานำ เอวรูปํ ขนฺติโสรจฺจำ ภวิสฺสติ
อิธ โข ตำ ภิกฺขเว โสเภถ, ยำ ตุมฺเห เอวำ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ โสรตา๓ จ -อิติ
โอวทิตฺวาปิ เนว เต สมคฺเค กาตุำ อสกฺขิ.

๑ วิ. มหา. ๕/๓๒๑, ๓๒๒, ๓๓๕.
๒ วิ. มหา. ๕/๓๒๒.
๓ วิ. มหา. ๕/๓๓๔-๓๓๕.
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[พระศาสดาทรงระอา จึงเสด็จหนีไปจำาพรรษาอยู่ป่ารักขิตวัน]
โส ตาย อากิณฺณวิหารตาย อุกฺกณฺฐิโต “อหำ โข อิทานิ อากิณฺโณ ทุกฺขำ วิหรามิ, อิเม จ ภิกฺขู มม วจนำ น กโรนฺติ,
ยนฺนูนาหำ เอโก คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยำ -อิติ จินฺเตตฺวา โกสมฺพิยำ ปิณฺฑาย จริตฺวา อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ
เอกโกว อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย พาลกโลณการามำ คนฺตฺวา ตตฺถ ภคุตฺเถรสฺส เอกจาริกวตฺตำ กเถตฺวา
ปาจีนวำสมิคทาเย ติณฺณำ กุลปุตฺตานำ สามคฺคีรสานิสำสำ กเถตฺวา เยน ปาริเลยฺยกำ ตทวสริ.
[พวกอุบาสกทรมานภิกษุ]
ตตฺร สุทำ ภควา ปาริเลยฺยกำ อุปนิสฺสาย รกฺขิตวนสณฺเฑ ภทฺทสาลมูเล ปาริเลยฺยเกน หตฺถินา อุปฏฺฐิยมาโน
ผาสุกำ วสฺสาวาสำ วสิ.
โกสมฺพีวาสิโนปิ โข อุปาสกา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ อปสฺสนฺตา “กุหึ ภนฺเต สตฺถา -อิติ ปุจฺฉึสุ.
เต ภิกฺขู อาหำสุ “ปาริเลยฺยกวนสณฺฑำ คโต -อิติ.
“กึการณา ภนฺเต -อิติ.
“อมฺเห สมคฺเค กาตุำ วายมิ, มยำ ปน น สมคฺคา อหุมฺหา -อิติ.
“ภนฺเต ตุมฺเห สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา, ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตปิ, สมคฺคา น อหุวตฺถ -อิติ.
“เอวมาวุโส -อิติ.
มนุสฺสา “อิเม สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา, ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตปิ, สมคฺคา น ชาตา.
มยำ อิเม นิสฺสาย สตฺถารำ ทฏฺฐุำ น ลภิมฺหา, อิเมสำ เนว อาสนำ ทสฺสาม, น อภิวาทนาทีนิ กริสฺสาม -อิติ
ตโต ปฏฺฐาย เตสำ สามีจิมตฺตกำปิ น กรึสุ.
เต อปฺปาหารตาย สุสฺสมานา กติปาเหเนว อุชุกา หุตฺวา อญฺญมญฺญำ อจฺจยำ เทเสตฺวา ขมาเปตฺวา
“อุปาสกา มยำ สมคฺคา ชาตา, ตุมฺเหปิ โน ปุริมสทิสาว โหถ -อิติ อาหำสุ.
“ขมาปิโต ปน โว ภนฺเต สตฺถา -อิติ.
“น ขมาปิโต อาวุโส -อิติ.
“เตนหิ สตฺถารำ ขมาเปถ, สตฺถุ ขมาปิตกาเล มยำปิ ตุมฺหากำ ปุริมสทิสา ภวิสฺสาม -อิติ.
เต อนฺโตวสฺสภาเวน สตฺถุ สนฺตกิ ำ คนฺตุำ อวิสหนฺตา ทุกเฺ ขน ตำ อนฺโตวสฺสำ วีตินาเมสุำ .
[ช้างปาริเลยยกะอุปัฏฐากพระศาสดา]
สตฺถา ปน เตน หตฺถินา อุปฏฺฐิยมาโน สุขำ วสิ.
โสปิ คณำ ปหาย ผาสุวิหารตฺถาย ตำ วนสณฺฑำ ปาวิสิ.
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“ยถาห?
“อหำ โข๑ อากิณฺโณ วิหรามิ หตฺถีหิ หตฺถินีหิ หตฺถิกลเภหิ๒ หตฺถิจฺฉาเปหิ, ฉินฺนคฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ,
โอภคฺโคภคฺคญฺจ เม สาขาภงฺคำ ขาทนฺติ, อาวิลานิ จ ปานียานิ ปิวามิ,
โอคาหนฺตสฺส๓ เม อุตฺติณฺณสฺส หตฺถินิโย กายำ อุปนิฆำสนฺติโย คจฺฉนฺติ,๔
ยนฺนูนาหำ เอโก คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยำ -อิติ.
อถโข โส หตฺถินาโค ยูถา อปกฺกมฺม, เยน ปาริเลยฺยกำ รกฺขิตวนสณฺโฑ ภทฺทสาลมูลำ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ;
อุปสงฺกมิตฺวา จ ปน ภควนฺตำ วนฺทติ ฺวา โอโลเกนฺโต อญฺญำ กิญฺจิ อทิสวฺ า ภทฺทสาลมูลำ ปาเทน ปหรนฺโต
ตจฺเฉตฺวา โสณฺฑาย สาขำ คเหตฺวา สมฺมชฺชิ.
ตโต ปฏฺฐาย โสณฺฑาย ฆฏำ คเหตฺวา ปานียำ ปริโภชนียำ อุปฏฺฐเปติ, อุณฺโหทเกน อตฺเถ สติ, อุณฺโหทกำ ปฏิยาเทติ.
กถำ?
หตฺเถน กฏฺฐานิ ฆำสิตวฺ า อคฺคึ สมฺปาเทติ, ตำ ทารูนิ ปกฺขิปนฺโต ชาเลตฺวา ตตฺถ ปาสาเณ ปจิตวฺ า
ทารุทณฺฑเกน ปวฏฺเฏตฺวา ปริจฺฉินฺนาย ขุทฺทกโสณฺฑิยำ ขิปติ ตโต หตฺถำ โอตาเรตฺวา อุทกสฺส ตตฺตภาวำ ชานิตฺวา
คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทติ.
สตฺถา “อุทกำ เต ตาปิตำ ปาริเลยฺยก -อิติ วตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา นหายติ.
อถสฺส นานาวิธานิ ผลานิ อาหริตวฺ า เทติ.
ยทา ปน สตฺถา คามำ ปิณฺฑาย ปวิสติ, ตทา สตฺถุ ปตฺตจีวรมาทาย กุมฺเภ ปติฏฺฐาเปตฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว คจฺฉติ.
สตฺถา คามูปจารำ ปตฺวา “ปาริเลยฺยก อิโต ปฏฺฐาย ตยา คนฺตุำ น สกฺกา, อาหร เม ปตฺตจีวรำ -อิติ อาหราเปตฺวา
คามำ ปิณฺฑาย ปวิสติ.
โสปิ ยาว สตฺถุ นิกฺขมนา ตตฺเถว ฐตฺวา สตฺถุ อาคมนกาเล ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา ปุริมนเยเนว ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา
วสนฏฺฐาเน โอตาเรตฺวา วตฺตำ ทสฺเสตฺวา สาขาย วีชติ.
รตฺตึ วาลมิคปริปนฺถนิวารณตฺถำ มหนฺตำ ทณฺฑำ โสณฺฑาย คเหตฺวา
“สตฺถารำ รกฺขิสฺสามิ -อิติ ยาว อรุณุคฺคมนา วนสณฺฑสฺส อนฺตรนฺตเร วิจรติ.
ตโต ปฏฺฐายเยว กิร โส วนสณฺโฑ รกฺขิตวนสณฺโฑ นาม ชาโต.
อรุเณ อุคคฺ เต, มุโขทกทานำ อาทึ กตฺวา เตเนว อุปาเยน สพฺพวตฺตานิ กโรติ.
๑
๒
๓
๔

ปาลิยมฺปน อหำ โข เอตาหิ อากิณฺโณติ ทิสฺสติ.
ยุ. หตฺถิกุฬเภหิ.
ตตฺเถว โอคาหา จ เมติ.
อิโต ปรำ อากิณฺโณ ทุกฺขำ น ผาสุ วิหรามิ. ยนฺนูนาหนฺติ.
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[วานรถวายรวงนำ้าผึ้ง]
อเถโก มกฺกโฏ ตำ หตฺถึ อุฏฐฺ าย สมุฏฺฐาย ตถาคตสฺส อภิสมาจาริกำ กโรนฺตำ ทิสฺวา “อหำปิ กิญฺจิเทว กริสฺสามิ -อิติ วิจรนฺโต
เอกทิวสำ นิมฺมกฺขิกำ ทณฺฑกมธุปฏลำ ทิสฺวา ทณฺฑกำ ภญฺชิตวฺ า ทณฺฑเกเนว สทฺธึ มธุปฏลำ สตฺถุ สนฺติกำ หริตฺวา
กทลิปตฺตำ ฉินฺทิตฺวา ตตฺถ ฐเปตฺวา อทาสิ.
สตฺถา คณฺหิ.
มกฺกโฏ “กริสฺสติ นุ โข ปริโภคำ น กริสฺสติ -อิติ โอโลเกนฺโต คเหตฺวา นิสินฺนำ ทิสฺวา “กึ นุ โข -อิติ จินฺเตตฺวา
ทณฺฑโกฏึ คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อุปธาเรนฺโต อณฺฑกานิ ทิสฺวา ตานิ สณิกำ อปเนตฺวา ปุน อทาสิ .
สตฺถา ปริโภคมกาสิ.
โส ตุฏฺฐมานโส ตำ ตำ สาขำ คเหตฺวา นจฺจนฺโต อฏฺฐาสิ.
อถสฺส คหิตสาขาปิ อกฺกนฺตสาขาปิ ภิชชฺ ิ.
โส เอกสฺมึ ขาณุมตฺถเก ปติตฺวา นิพพฺ ิทธฺ คตฺโต ปสนฺเนเนว จิตฺเตน กาลำ กตฺวา ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพพฺ ตฺติ
อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.
[พญาช้างสังเกตดูวตั รพระอานนท์]
ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน อุปฏฺฐิยมานสฺส วสนภาโว สกลชมฺพทุ ีเป ปากโฏ อโหสิ .
สาวตฺถีนครโต “อนาถปิณฺฑิโก วิสาขา มหาอุปาสิกา -อิติ เอวมาทีนิ มหากุลานิ อานนฺทตฺเถรสฺส สาสนำ ปหิณึสุ
“สตฺถารำ โน ภนฺเต ทสฺเสถ -อิติ.
ทิสาวาสิโนปิ ปญฺจสตา ภิกฺขู วุตฺถวสฺสา อานนฺทตฺเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “จิรสฺสุตา โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมุขา ธมฺมกี ถา,
สาธุ มยำ อาวุโส อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมุขา ธมฺมีกถำ สวนาย -อิติ ยาจึสุ.
เถโร เต ภิกฺขู อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา “เตมาสำ เอกวิหาริโน ตถาคตสฺส สนฺตกิ ำ เอตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุปสงฺกมิตุำ อยุตตฺ ำ -อิติ
จินฺเตตฺวา เต ภิกฺขู พหิ ฐเปตฺวา เอกโกว สตฺถารำ อุปสงฺกมิ.
ปาริเลยฺยโก ตำ ทิสวฺ า ทณฺฑกำ อาทาย ปกฺขนฺทิ.
สตฺถา โอโลเกตฺวา “อเปหิ ปาริเลยฺยก, มา นิวารยิ พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโส -อิติ อาห.
โส ตตฺเถว ทณฺฑำ ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณำ อาปุจฺฉิ.
เถโร นาทาสิ.
นาโค “สเจ อุคฺคหิตวตฺโต ภวิสฺสติ, สตฺถุ นิสีทนปาสาณผลเก อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.
เถโร ปตฺตจีวรำ ภูมิยำ ฐเปสิ.
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[ไม่ได้สหายที่มีปัญญา เที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่า]
วตฺตสมฺปนฺนา หิ ครูนำ อาสเน วา สยเน วา อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปนฺติ.
โส ตำ ทิสวฺ า ปสนฺนจิตฺโต อโหสิ.
เถโร สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.
สตฺถา “อานนฺท เอกโกว อาคโตสิ? -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคตภาวำ สุตวฺ า
“กุหึ ปน เต -อิติ วตฺวา, “ตุมฺหากำ จิตฺตำ อชานนฺโต พหิ ฐเปตฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วุตฺเต, “ปกฺโกสาหิ เต -อิติ อาห.
เถโร ตถา อกาสิ.
เต ภิกฺขู อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา,
เตหิ ภิกฺขูหิ “ภนฺเต ภควา พุทฺธสุขุมาโล เจว ขตฺติยสุขุมาโล จ,
ตุมฺเหหิ เตมาสำ เอกเกหิ ติฏฺฐนฺเตหิ นิสีทนฺเตหิ จ ทุกฺกรำ กตำ, วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ มุโขทกทายโกปิ นาโหสิ มญฺเญ -อิติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว ปาริเลยฺยกหตฺถินา มม สพฺพกิจจฺ านิ กตานิ, เอวรูปํ หิ สหายกำ ลภนฺเตน เอกโต วสิตุำ ยุตฺตำ,
อลภนฺตสฺส เอกจาริกภาโวว เสยฺโย -อิติ วตฺวา อิมา นาควคฺเค ติสฺโส คาถาโย อภาสิ
“สเจ ลเภถ นิปกำ สหายำ
สทฺธจึ รำ สาธุวิหาริ ธีรำ
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.
โน เจ ลเภถ นิปกำ สหายำ
สทฺธจึ รำ สาธุวิหาริ ธีรำ
ราชาว รฏฺฐำ วิชิตำ ปหาย
เอโก จเร มาตงฺครญฺเญว นาโค.
เอกสฺส จริตำ เสยฺโย

นตฺถิ พาเล สหายตา

เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา
อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ.
คาถาปริโยสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.
อานนฺทตฺเถโร อนาถปิณฺฑิกาทีหิ เปสิตำ สาสนำ อาโรเจตฺวา
“ภนฺเต อนาถปิณฺฑิกปมุขา ปญฺจ อริยสาวกโกฏิโย ตุมฺหากำ อาคมนำ ปจฺจาสึสนฺติ -อิติ อาห.
สตฺถา “เตนหิ คณฺหาหิ ปตฺตจีวรำ -อิติ ปตฺตจีวรำ คาหาเปตฺวา นิกฺขมิ.
นาโค คนฺตฺวา มคฺเค ติริยำ อฏฺฐาสิ.
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ภิกฺขู ตำ ทิสฺวา ภควนฺตำ ปุจฺฉึสุ “กึ กโรติ ภนฺเต -อิติ.
“ตุมฺหากำ ภิกฺขเว ภิกฺขำ ทาตุำ ปจฺจาสึสติ, ทีฆรตฺตำ โข ปนายำ มยฺหำ อุปการโก,
นาสฺส จิตฺตำ โกเปตุำ วฏฺฏติ, นิวตฺตถ ภิกฺขเว -อิติ.
สตฺถา ภิกฺขู คเหตฺวา นิวตฺติ.
หตฺถีปิ วนสณฺฑำ ปวิสติ ฺวา ปนสกทลิผลาทีนิ นานาผลานิ สำหริตวฺ า ราสึ กตฺวา ปุนทิวเส ภิกฺขูนำ อทาสิ .
ปญฺจสตา ภิกฺขู สพฺพานิ เขเปตุำ นาสกฺขึสุ.
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สตฺถา ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา นิกฺขมิ.
นาโค ภิกฺขูนำ อนฺตรนฺตเรน คนฺตวฺ า สตฺถุ ปุรโต ติริยำ อฏฺฐาสิ.
ภิกฺขู ตำ ทิสฺวา ภควนฺตำ ปุจฺฉึสุ “กึ กโรติ ภนฺเต -อิติ.
“อยำ ภิกฺขเว ตุมฺเห เปเสตฺวา มำ นิวตฺเตติ -อิติ.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.
“อาม ภิกฺขเว -อิติ.
[ช้างทำากาละไปเกิดเป็นเทพบุตร]
อถ นำ สตฺถา “ปาริเลยฺยก อิทำ มม อนิวตฺตคมนำ, ตว อิมินา อตฺตภาเวน ฌานำ วา วิปสฺสนำ วา มคฺคผลำ วา นตฺถิ,
ติฏฺฐ ตฺวำ -อิติ อาห.
ตำ สุตฺวา นาโค มุเข โสณฺฑำ ปกฺขิปิตวฺ า โรทนฺโต ปจฺฉโต ปจฺฉโต อคมาสิ.
โส หิ สตฺถารำ นิวตฺเตตุำ ลภนฺโต เตเนว นิยาเมน ยาวชีวำ ปฏิชคฺเคยฺย.
สตฺถา ปน ตำ คามูปจารำ ปตฺวา “ปาริเลยฺยก อิโต ปฏฺฐาย ตว อภูมิ, มนุสฺสาวาโส สปริปนฺโถ, ติฏฺฐ ตฺวำ -อิติ อาห.
โส โรทมาโน ตตฺถ ฐตฺวา, สตฺถริ จกฺขุปถำ วิชหนฺเต, หทเยน ผลิเตน กาลำ กตฺวา
สตฺถริ ปสาเทน ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ นิพฺพตฺติ.
“ปาริเลยฺยกเทวปุตฺโตเตฺววสฺส นามำ อโหสิ.
สตฺถาปิ อนุปุพฺเพน เชตวนำ อคมาสิ.
[ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา]
โกสมฺพิกา ภิกฺขู “สตฺถา กิร สาวตฺถึ อาคโต -อิติ สุตฺวา สตฺถารำ ขมาเปตุำ ตตฺถ อคมำสุ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๑ • ๕. โกสมฺพกิ วตฺถุ. • [ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทลู ขอขมาพระศาสดา]

โกสลราชา “เต กิร โกสมฺพิกา ภณฺฑนการกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ -อิติ สุตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า
“อหำ ภนฺเต เตสำ มม วิชติ ำ ปวิสติ ุำ น ทสฺสามิ -อิติ อาห.
“มหาราช สีลวนฺตา เต ภิกฺขู, เกวลำ อญฺญมญฺญำ วิวาเทน มม วจนำ น คณฺหึสุ,
อิทานิ มำ ขมาเปตุำ อาคจฺฉนฺติ, อาคจฺฉนฺตุ มหาราช -อิติ.
อนาถปิณฺฑิโกปิ “ภนฺเต อหำ เตสำ วิหารำ ปวิสิตุำ น ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา ตเถว ภควตา ปฏิกฺขิตฺโต ตุณฺหี อโหสิ.
สาวตฺถิยำ อนุปฺปตฺตานำ ปน เตสำ ภควา เอกมนฺเต วิวิตฺตำ การาเปตฺวา เสนาสนำ ทาเปสิ.
อญฺเญ ภิกฺขู เตหิ สทฺธึ เนว เอกโต นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ.
อาคตาคตา สตฺถารำ ปุจฺฉนฺติ “กตเม เต ภนฺเต ภณฺฑนการกา โกสมฺพิกา ภิกฺขู -อิติ.
สตฺถา “เอเต -อิติ ทสฺเสติ.
เต “เอเต กิร เต, เอเต กิร เต -อิติ อาคตาคเตหิ องฺคุลิยา ทสฺสิยมานา ลชฺชาย สีสำ อุกฺขิปิตุำ อสกฺโกนฺตา
ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชิตวฺ า ภควนฺตำ ขมาเปสุำ.
สตฺถา “ภาริยำ โว ภิกฺขเว กตำ, ตุมฺเห นาม มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวาปิ, มยิ สามคฺคึ กโรนฺเต, มม วจนำ น กริตฺถ,
โปราณกปณฺฑิตาปิ วชฺฌปฺปตฺตานำ มาตาปิตูนำ โอวาทำ สุตฺวา เตสุ ชีวิตา โวโรปิยมาเนสุปิ ตำ อนติกฺกมิตฺวา
ปจฺฉา ทฺวีสุ รฏฺเฐสุ รชฺชำ การยึสุ -อิติ วตฺวา ปุนเทว ทีฆาวุกุมารชาตกำ กเถตฺวา
“เอวำ ภิกฺขเว ทีฆาวุกุมาโร, มาตาปิตูสุ ชีวิตา โวโรปิยมาเนสุปิ, เตสำ โอวาทำ อนติกฺกมิตฺวา ปจฺฉา พฺรหฺมทตฺตสฺส ธีตรำ ลภิตฺวา
ทฺวีสุ กาสิโกสลรฏฺเฐสุ รชฺชำ กาเรสิ, ตุมฺเหหิ ปน มม วจนำ อกโรนฺเตหิ ภาริยำ กตำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ปเร จ น วิชานนฺติ
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ

‘มยเมตฺถ ยมาม เส
ตโต สมฺมนฺติ เมธคา -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ปเร -อิติ: ปณฺฑิเต ฐเปตฺวา ตโต อญฺเญ ภณฺฑนการกา ปเร นาม.
เต ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌ โกลาหลำ กโรนฺตา “มยำ ยมาม เส อุปรมาม นสฺสาม สสตำ สมีปํ มจฺจุสนฺตกิ ำ คจฺฉาม -อิติ น วิชานนฺติ.
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ -อิติ; เย ตตฺถ ปณฺฑิตา “มยำ มจฺจุสมีปํ คจฺฉาม -อิติ วิชานนฺติ.
ตโต สมฺมนฺติ เมธคา -อิติ: เอวำ หิ เต ชานนฺตา โยนิโสมนสิการำ อุปฺปาเทตฺวา เมธคานำ กลหานำ วูปสมาย ปฏิปชฺชนฺติ,
อถ เตสำ ตาย ปฏิปตฺติยา เต เมธคา สมฺมนฺติ.
อถวา ปเร จ -อิติ:
ปุพฺเพ มยา “มา ภิกฺขเว ภณฺฑนนฺติอาทีนิ วตฺวา โอวทิยมานาปิ มม โอวาทสฺส อปฏิคฺคหเณน อมามกา ปเร นาม
“มยำ ฉนฺทาทิวเสน มิจฺฉาคาหำ คเหตฺวา เอตฺถ สงฺฆมชฺเฌ ยมามเส ภณฺฑนาทีนำ วุฑฺฒิยา วายมาม -อิติ น วิชานนฺติ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๒ • ๕. โกสมฺพกิ วตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อิทานิ ปน โยนิโส ปจฺจเวกฺขมานา ตตฺถ ตุมฺหากำ อนฺตเร เย ปณฺฑิตปุริสา “ปุพฺเพ มยำ ฉนฺทาทิวเสน วายมนฺตา อโยนิโส ปฏิ
ปนฺนา -อิติ วิชานนฺติ,
ตโต เตสำ สนฺติกา เต ปณฺฑิตปุริเส นิสฺสาย อิเมทานิ กลหสงฺขาตา เมธคา สมฺมนฺติ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.
โกสมฺพิกวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๓ • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ.

๖. จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.
“สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เสตพฺยนครำ อุปนิสฺสาย สีสปาวเน วิหรนฺโต จุลฺลกาลมหากาเล อารพฺภ กเถสิ .
[พี่น้อง ๓ คนทำาการค้าขาย]
เสตพฺยนครวาสิโน หิ “จุลฺลกาโล มชฺฌิมกาโล มหากาโล จ -อิติ ตโย ภาตโร กุฏุมฺพิกา.
เตสุ เชฏฺฐกนิฏฺฐา ทิสาสุ วิจริตวฺ า ปญฺจหิ สกฏสเตหิ ภณฺฑำ อาหรนฺติ.
มชฺฌิมกาโล อาภตำ วิกฺกีณาติ.
อเถกสฺมึ สมเย เต อุโภปิ ภาตโร ปญฺจหิ สกฏสเตหิ นานาภณฺฑำ คเหตฺวา สาวตฺถึ คนฺตวฺ า
สาวตฺถิยา จ เชตวนสฺส จ อนฺตเร สกฏานิ โมจยึสุ.
[มหากาลฟังธรรม แล้วลาน้องชายไปบวช]
เตสุ มหากาโล สายณฺหสมเย มาลาคนฺธาทิหตฺเถ สาวตฺถีวาสิโน อริยสาวเก ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉนฺเต ทิสฺวา
“กุหึ อิเม คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตวฺ า “อหำปิ คมิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา กนิฏฺฐำ อามนฺเตตฺวา
“ตาต สกเฏสุ อปฺปมตฺโต โหหิ, อหำปิ ธมฺมำ โสตุำ คมิสฺสามิ -อิติ วตฺวา คนฺตฺวา ตถาคตำ วนฺทิตวฺ า ปริสปริยนฺเต นิสีทิ.
สตฺถา ตำทิวสำ ตสฺส อชฺฌาสเยน อนุปุพพฺ ีกถำ กเถนฺโต ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวเสน อเนกปริยาเยน กามานำ อาทีนวำ โอการำ
สงฺกิเลสญฺจ กเถสิ.
ตำ สุตฺวา มหากาโล
“สพฺพำ กิร ปหาย คนฺตพฺพำ, ปรโลกำ คจฺฉนฺตำ เนว โภคา น ญาตโย อนุคจฺฉนฺติ, กึ เม ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา,
มหาชเน วนฺทติ ฺวา ปกฺกนฺเต, สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา, สตฺถารา “นตฺถิ เต โกจิ อปโลเกตพฺโพ -อิติ วุตฺเต,
“กนิฏฺโฐ เม อตฺถิ ภนฺเต -อิติ วตฺวา, “เตนหิ อปโลเกหิ นำ -อิติ วุตฺเต, “สาธุ ภนฺเต -อิติ อาคนฺตฺวา กนิฏฺฐำ เอตทโวจ
“ตาต อิมำ สพฺพำ สาปเตยฺยำ ปฏิปชฺช๑ -อิติ.
“ตุมฺเห ปน ภาติกา -อิติ.
“อหำ สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.
โส ตำ นานปฺปกาเรหิ ยาจิตฺวา นิวตฺเตตุำ อสกฺโกนฺโต “สาธุ สามิ ยถาชฺฌาสยำ กโรถ -อิติ อาห.
มหากาโล คนฺตวฺ า สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ.
“อหำ ภาติกำ คเหตฺวาว อุปฺปพฺพชิสฺสามิ -อิติ จุลฺลกาโลปิ ปพฺพชิ.

๑ ปฏิจฺฉาติปิ ม. ปฏิปชฺชาหิ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๔ • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. • [พระมหากาลบำาเพ็ญโสสานิกธุดงค์]

[พระมหากาลบำาเพ็ญโสสานิกธุดงค์]
อปรภาเค มหากาโล อุปสมฺปทำ ลภิตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า สาสเน ธุรานิ ปุจฺฉิตวฺ า, สตฺถารา ทฺวีสุ ธุเรสุ กถิเตสุ,
“อหำ ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตตฺตา คนฺถธุรำ ปูเรตุำ น สกฺขิสฺสามิ, วิปสฺสนาธุรำ ปน ปูเรสฺสามิ -อิติ
ยาว อรหตฺตา โสสานิกธุตงฺคำ กถาเปตฺวา, ปฐมยามาติกฺกเม, สพฺเพสุ นิทฺทำ โอกฺกนฺเตสุ, สุสานำ คนฺตฺวา
ปจฺจูสกาเล, สพฺเพสุ อนุฏฺฐิเตสุเยว, วิหารำ อาคจฺฉติ.
[ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้า]
อเถกา สุสานโคปิกา กาลี นาม ฉวฑาหิกา เถรสฺส ฐิตฏฺฐานญฺจ นิสีทนฏฺฐานญฺจ จงฺกมนฏฺฐานญฺจ ทิสวฺ า
“โก นุ โข อิธาคจฺฉติ, ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นำ -อิติ ปริคฺคณฺหิตุำ อสกฺโกนฺตี เอกทิวสำ สุสานกุฏิกาย ทีปํ ชาเลตฺวา
ปุตฺตธีตโร อาทาย คนฺตฺวา เอกมนฺเต นิลีนา มชฺฌิมยาเม เถรำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา
“อยฺโย โน ภนฺเต อิมสฺมึ ฐาเน วิหรติ -อิติ อาห.
“อาม อุปาสิเก -อิติ.
“ภนฺเต สุสาเน วิหรนฺเตหิ นาม วตฺตำ อุคฺคณฺหิตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
เถโร “กึ ปน มยำ ตยา กถิตวตฺเต วตฺติสฺสาม -อิติ อวตฺวา “กึ กาตุำ วฏฺฏติ อุปาสิเก -อิติ อาห.
“ภนฺเต โสสานิเกหิ นาม สุสาเน วสนภาโว สุสานโคปกานำ วิหาเร มหาเถรสฺส คามโภชกสฺส จ กเถตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
“กึการณา -อิติ.
“กตกมฺมา โจรา สามิเกหิ ปทานุปทำ อนุพนฺธนฺตา สุสาเน ภณฺฑิกำ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายนฺติ,
อถ มนุสฺสา โสสานิกานำ ปริปนฺถำ กโรนฺติ,
เอเตสำ ปน กถิเต, ‘มยำ อิมสฺส ภทฺทนฺตสฺส เอตฺตกนฺนาม กาลำ เอตฺถ วสนภาวำ ชานาม, อโจโร เอโสติ อุปทฺทวำ นิวาเรนฺติ,
ตสฺมา เอเตสำ กเถตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
“อญฺญำ กึ กาตพฺพำ -อิติ.
“ภนฺเต สุสาเน วสนฺเตน นาม อยฺเยน มจฺฉมำสปิฏฺฐติลคุฬาทีนิ วชฺเชตพฺพานิ, ทิวา น นิทฺทายิตพฺพำ,
อกุสีเตน ภวิตพฺพำ, อารทฺธวิริเยน อสเฐน อมายาวินา หุตฺวา กลฺยาณชฺฌาสเยน ภวิตพฺพำ,
สายำ, สพฺเพสุ สุตฺเตสุ, วิหารโต อาคนฺตพฺพำ, ปจฺจูสกาเล, สพฺเพสุ อนุฏฺฐิเตสุเยว, วิหารำ คนฺตพฺพำ,
สเจ ภนฺเต อยฺโย อิมสฺมึ ฐาเน เอวำ วิหรนฺโต ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปาเปตุำ สกฺขิสฺสติ,
สเจ มตสรีรำ อาเนตฺวา ฉฑฺเฑนฺติ, กมฺพลกูฏาคารำ อาโรเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ สกฺการำ กตฺวา สรีรกิจฺจำ กริสฺสามิ,
โน เจ สกฺขิสฺสติ, จิตกำ อาโรเปตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา สงฺกุนา อากฑฺฒิตฺวา พหิ ฐเปตฺวา๑ ผรสุนา โกฏฺเฏตฺวา
ขณฺฑาขณฺฑิกำ ฉินฺทติ ฺวา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิปิตวฺ า ตุยฺหำ ทสฺเสตฺวา๒ ฌาเปสฺสามิ -อิติ.
๑ สี. ม. ขิปติ ฺวา
๒ สี. ม. “ตุยฺหำ ทสฺเสตฺวา -อิติ นตฺถิ อติเรกปเทหิ ภวิตพฺพำ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๕ • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. • [ระเบียบของผูอ้ ยูใ่ นป่าช้า]

อถ นำ เถโร “สาธุ ภทฺเท, เอกำ ปน รูปารมฺมณำ ทิสฺวา มยฺหำ กเถหิ -อิติ อาห.
สา “สาธุ -อิติ ปจฺจสฺโสสิ.
เถโร ยถาชฺฌาสเยน สุสาเน สมณธมฺมำ กโรติ.
[พระจุลกาลกลุ้มใจ]
จุลฺลกาลตฺเถโร ปน อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ฆราวาสำ จินฺเตติ ปุตตฺ ทารำ อนุสฺสรติ “อยำ เม ภาติโก อติภาริยำ กมฺมำ กโรติ -อิติ จินฺเตสิ.
[พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา]
อเถกา กุลธีตา ตำมุหุตตฺ ำ สมุฏฺฐิเตน พฺยาธินา สายณฺหสมเย อมิลาตา อกิลนฺตา กาลมกาสิ.
ตเมนำ ญาตโย ทารุเตลาทีหิ สทฺธึ สายำ สุสานำ เนตฺวา สุสานโคปิกาย “อิมำ ฌาเปหิ -อิติ ภตึ ทตฺวา นิยฺยาเทตฺวา ปกฺกมึสุ.
สา ตสฺสา ปารุปนวตฺถำ อปเนตฺวา ตำ มุหุตฺตมตำ ปณีตปฺปณีตำ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ ทิสวฺ า
“อิมำ อยฺยสฺส ทสฺเสตุำ ปฏิรูปํ อารมฺมณำ -อิติ จินฺเตตฺวา คนฺตวฺ า เถรำ วนฺทิตวฺ า
“เอวรูปํ นาม ภนฺเต อารมฺมณำ อตฺถิ, โอโลเกยฺยาถ -อิติ อาห.
เถโร “สาธุ -อิติ คนฺตวฺ า ปารุปนวตฺถำ นีหราเปตฺวา ปาทตลโต ยาว เกสคฺคา โอโลเกตฺวา
“อติปณีตเมตำ รูปํ สุวณฺณวณฺณำ, อคฺคิมฺหิ นำ ปกฺขิปิตฺวา มหาชาลาหิ คหิตกาเล มยฺหำ อาโรเจยฺยาสิ -อิติ วตฺวา
สกฏฺฐานเมว คนฺตฺวา นิสีทิ.
สา ตถา กตฺวา เถรสฺส อาโรเจสิ.
เถโร คนฺตฺวา โอโลเกสิ.
ชาลาย ปหฏปหฏฏฺฐาเน กวรคาวี วิย สรีรวณฺณำ อโหสิ.
ปาทา นมิตฺวา โอลมฺพึสุ.
หตฺถา ปฏิกุชฺชึสุ.
ลลาฏำ๑ นิจฺจมฺมำ อโหสิ.
[พระมหากาลบรรลุพระอรหัต]
เถโร “อิทำ สรีรำ อิทาเนว โอโลเกนฺตานำ อปริยนฺตีกรำ หุตฺวา อิทาเนว ขยปฺปตฺตำ วยปฺปตฺตำ -อิติ รตฺติฏฺฐานำ คนฺตฺวา
นิสีทิตวฺ า ขยวยำ สมฺปสฺสมาโน
“อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปชฺชติ ฺวา นิรุชฺฌนฺติ
๑ สี. ม. นลาฏำ.

อุปฺปาทวยธมฺมิโน
เตสำ วูปสโม สุโข -อิติ
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คาถำ วตฺวา วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
ตสฺมึ อรหตฺตำ ปตฺเต, สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต จาริกญฺจรมาโน เสตพฺยนครำ คนฺตวฺ า สึสปาวนำ ปาวิสิ.
จุลฺลกาลสฺส ภริยาโย “สตฺถา กิร อนุปฺปตฺโต -อิติ สุตฺวา “อมฺหากำ สามิกำ คณฺหิสฺสาม -อิติ เปเสตฺวา สตฺถารำ นิมนฺตาเปสุำ.
[ระเบียบปูอาสนะสมัยพุทธกาล]
พุทธฺ านำ ปน อปริจิตฏฺฐาเน อาสนปญฺญตฺตึ อาจิกฺขนฺเตน เอเกน ภิกฺขุนา ปฐมตรำ คนฺตุำ วฏฺฏติ.
พุทธฺ านำ หิ มชฺฌิมฏฺฐาเน อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา, ตสฺส ทกฺขิณโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส,
วามโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส, ตโต ปฏฺฐาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาสนำ ปญฺญาเปตพฺพำ โหติ.
ตสฺมา มหากาลตฺเถโร จีวรปารุปนฏฺฐาเน ฐตฺวา “ตฺวำ ปุรโต คนฺตวฺ า อาสนปญฺญตฺตึ อาจิกฺขาหิ -อิติ จุลฺลกาลำ เปเสสิ.
[พระจุลกาลถูกหญิงจับสึก]
ตสฺส ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย เคหชนา เตน สทฺธึ ปริหาสำ กโรนฺตา นีจาสนานิ สงฺฆตฺเถรโกฏิยำ อตฺถรนฺติ
อุจฺจาสนานิ สงฺฆนวกโกฏิยำ.
อิตโร “มา เอวำ กโรถ, อุจฺจาสนานิ อุปริ ปญฺญาเปถ, นีจาสนานิ เหฏฺฐา -อิติ อาห.
อิตฺถิโย ตสฺส วจนำ อสุณนฺติโย วิย “ตฺวำ กึ กโรนฺโต วิจรสิ, กึ ตว อาสนานิ ปญฺญาเปตุำ น วฏฺฏติ, ตฺวำ กำ อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิโต,
เกน ปพฺพชาปิโตสิ, กสฺมา อิธาคโตสิ -อิติ วตฺวา นิวาสนปารุปนำ อจฺฉินฺทิตฺวา เสตกานิ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา
สีเส มาลาจุมฺพฏกำ ฐเปตฺวา “คจฺฉ ตฺวำ, สตฺถารำ อาเนหิ, มยำ อาสนานิ ปญฺญาเปสฺสาม -อิติ ปหิณึสุ.
โส นจิรำ ภิกฺขุภาเว ฐตฺวา อวสฺสิโกว อุปฺปพฺพชิตฺวา ลชฺชิตุำ น ชานาติ,
ตสฺมา เตน อากปฺเปน นิราสงฺโกว คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย อาคโต.
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปน ภตฺตกิจฺจาวสาเน มหากาลสฺส ภริยาโย “อิมาหิ อตฺตโน สามิโก คหิโต, มยำปิ อมฺหากำ สามิกำ คณฺหิสฺสาม -อิติ
จินฺเตตฺวา ปุนทิวสตฺถาย สตฺถารำ นิมนฺตยึสุ.
[พระมหากาลก็ถกู ภรรยาจับสึก]
ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถำ อญฺโญ ภิกฺขุ อคมาสิ.
ตา ตสฺมึ ขเณ โอกาสำ อลภิตฺวา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ อทำสุ.
จุลฺลกาลสฺส ปน เทฺว ภริยาโย, มชฺฌิมกาลสฺส จตสฺโส, มหากาลสฺส อฏฺฐ.
ภิกฺขูปิ ภตฺตกิจฺจำ กาตุกามา นิสีทิตวฺ า ภตฺตกิจฺจมกำสุ, พหิ คนฺตุกามา อุฏฺฐาย อคมำสุ.
สตฺถา ปน นิสีทติ ฺวา ภตฺตกิจฺจำ กริ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๗ • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. • [พระมหากาลก็ถกู ภรรยาจับสึก]

ตสฺส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ตา อิตฺถิโย “ภนฺเต มหากาโล อมฺหากำ อนุโมทนำ กตฺวา คมิสฺสติ, ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ วทึสุ.
สตฺถา “สาธุ -อิติ วตฺวา ปุรโต อคมาสิ.
คามทฺวารำ ปตฺวา ภิกฺขุสงฺโฆ อุชฺฌายิ “กินฺนาเมตำ สตฺถารา กตำ, ญตฺวา นุ โข กตำ อุทาหุ อชานิตวฺ า,
หิยฺโย จุลฺลกาลสฺส ปุรโต คตตฺตา ปพฺพชฺชนฺตราโย ชาโต, อชฺช อญฺญสฺส ปุรโต คตตฺตา อนฺตราโย นาโหสิ,
อิทานิ สตฺถา มหากาลำ นิวตฺเตตฺวา อาคโต, สีลวา โข ปน ภิกฺขุ อาจารสมฺปนฺโน, กริสฺสนฺติ นุ โข ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายำ -อิติ.
สตฺถา เตสำ วจนำ สุตวฺ า นิวตฺตติ ฺวา ฐิโต “กึ กเถถ ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิ.
เต ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.
“กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว จุลฺลกาลำ วิย มหากาลำ สลฺลกฺเขถ -อิติ.
“อาม ภนฺเต ตสฺส หิ เทฺว ปชาปติโย, อิมสฺส อฏฺฐ, อฏฺฐหิ ปริกฺขิปิตวฺ า คหิโต, กึ กริสฺสติ ภนฺเต -อิติ.
[พระมหากาลเป็นผู้ไม่หวั่นไหว]
สตฺถา “มา ภิกฺขเว เอวำ อวจุตฺถ, จุลฺลกาโล อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย สุภารมฺมณพหุโล วิหรติ ปปาตตเฏ ฐิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส,
มยฺหำ ปน ปุตฺโต มหากาโล อสุภานุปสฺสี วิหรติ ฆนเสลปพฺพโต วิย อจโล ว -อิติ วตฺวา อิมา คาถาโย อภาสิ
“สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ
โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญุำ
ตำ เว ปสหตี มาโร
อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ
โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญุำ
ตำ เว นปฺปสหตี มาโร

อินฺทฺริเยสุ อสำวุตำ
กุสีตำ หีนวีริยำ
วาโต รุกฺขำว ทุพพฺ ลำ.
อินฺทฺริเยสุ สุสวำ ุตำ
สทฺธำ อารทฺธวีริยำ
วาโต เสลำว ปพฺพตำ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สุภานุปสฺสึ -อิติ: สุภำ อนุปสฺสนฺตำ. อิฏฺฐารมฺมเณ มานสำ วิสฺสชฺเชตฺวา วิหรนฺตำ -อิติ อตฺโถ.
โย หิ ปุคฺคโล นิมติ ฺตคฺคาหำ อนุพฺยญฺชนคฺคาหำ คณฺหนฺโต
“นขา โสภณา -อิติ คณฺหาติ, “องฺคุลิโย โสภณา -อิติ คณฺหาติ,
“หตฺถา ปาทา ชงฺฆา อูรู กฏิ อุทรำ ถนา คีวา โอฏฺโฐ ทนฺตา มุขำ นาสา อกฺขนี ิ กณฺณา ภมุกา ลลาฏำ เกสา โสภณา -อิติ คณฺหาติ,
“เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ โสภโณ -อิติ คณฺหาติ,
“วณฺโณ สุโภ, สณฺฐานำ สุภำ -อิติ คณฺหาติ; อยำ สุภานุปสฺสี นาม; ตำ เอวำ สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ.
อินฺทฺริเยสุ -อิติ: จกฺขาทีสุ ฉสุ อินฺทรฺ ิเยสุ.
อสำวุตำ -อิติ; จกฺขุทฺวาราทีนิ อรกฺขนฺตำ.
อมตฺตญฺญุำ -อิติ: ปริเยสนมตฺตา ปฏิคฺคหณมตฺตา ปริโภคมตฺตา -อิติ อิมิสฺสา มตฺตาย อชานนโต โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญุำ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๘ • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อปิจ “ปจฺจเวกฺขณมตฺตา วิสฺสชฺชนมตฺตา -อิติ อิมิสฺสาปิ มตฺตาย อชานนโต อมตฺตญฺญุำ.
“อิทำ โภชนำ ธมฺมกิ ำ, อิทำ อธมฺมกิ ำ -อิติปิ อชานนฺตำ.
กุสีตำ -อิติ: กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตาย กุสตี ำ.
หีนวีริยำ -อิติ: นิพฺพรี ิยำ จตูสุ อิริยาปเถสุ วีริยกรณวิรหิตำ.
ปสหติ -อิติ: อภิภวติ อชฺโฌตฺถรติ.
วาโต รุกฺขำว ทุพฺพลำ -อิติ: พลววาโต ฉินฺนตเฏ ชาตำ ทุพพฺ ลรุกฺขำ วิย.
“ยถา หิ โส วาโต ตสฺส รุกฺขสฺส ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิปิ ปาเตติ,
ขุทฺทกสาขาปิ ภญฺชติ, มหาสาขาปิ ภญฺชติ, สมูลำปิ ตำ รุกฺขำ อุพพฺ ตฺเตตฺวา อุทฺธมูลำ อโธสาขำ กตฺวา คจฺฉติ;
เอวเมว เอวรูปํ ปุคฺคลำ อนฺโต อุปฺปนฺโน กิเลสมาโร ปสหติ;
พลววาโต ทุพพฺ ลรุกฺขสฺส ปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตนำ วิย ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺตอิ าปชฺชนำปิ กโรติ ,
ขุทฺทกสาขาภญฺชนำ วิย นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชนำปิ กโรติ,
มหาสาขาภญฺชนำ วิย เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนำปิ กโรติ,
อุพพฺ ตฺเตตฺวา อุทฺธมูลำ เหฏฺฐาสาขำ กตฺวา ปาตนำ วิย ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนำปิ กโรติ ,
สฺวากฺขาตสาสนา นีหริตฺวา กติปาเหเนว คิหิภาวำ ปาเปติ;
เอวรูปํ ปุคฺคลำ กิเลสมาโร อตฺตโน วเส วตฺเตติ -อิติ อตฺโถ.
อสุภานุปสฺสึ -อิติ: ทสสุ อสุเภสุ อญฺญตรำ อสุภำ ปสฺสนฺตำ, ปฏิกูลมนสิกาเร ยุตฺตำ,
เกเส อสุภโต ปสฺสนฺตำ, โลเม นเข ทนฺเต ตจำ วณฺณำ สณฺฐานำ อสุภโต ปสฺสนฺตำ.
อินฺทฺริเยสุ -อิติ: ฉสุ อินฺทฺริเยสุ.
สุสำวตุ ำ -อิติ: นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิตำ ปิหิตทฺวารำ.
อมตฺตญฺญุตาปฏิปกฺเขน โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญุำ.
สทฺธำ -อิติ: กมฺมสฺส เจว ผลสฺส จ สทฺทหนลกฺขณาย โลกิยสทฺธาย เจว
ตีสุ วตฺถูสุ อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย โลกุตฺตรสทฺธาย จ สมนฺนาคตำ.
อารทฺธวีริยำ -อิติ: ปคฺคหิตวีริยำ ปริปุณฺณวีริยำ.
ตำ เว -อิติ: ตำ เอวรูปํ ปุคฺคลำ.
“ยถา ทุพฺพลวาโต สณิกำ ปหรนฺโต เอกฆนำ เสลำ จาเลตุำ น สกฺโกติ;
ตถา อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชมาโนปิ ทุพพฺ ลกิเลสมาโร นปฺปสหติ โขเภตุำ กมฺเปตุำ, จาเลตุำ น สกฺโกติ -อิติ อตฺโถ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๕๙ • ๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. • [พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]

[พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]
ตาปิ โข ตสฺส ปุราณทุติยิกา เถรำ ปริวาเรตฺวา “ตฺวำ กำ อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิโต, อิทานิ คิหี ภวิสฺสสิ น ภวิสฺสสีติอาทีนิ วตฺวา
กาสายานิ นีหริตุกามา อเหสุำ.
เถโร ตาสำ อาการำ สลฺลกฺเขตฺวา นิสินฺนาสนา วุฏฺฐาย อิทฺธิยา อุปฺปติตฺวา กูฏาคารกณฺณกิ ำ ภินฺทิตวฺ า อากาเสน คนฺตฺวา,
สตฺถริ คาถา ปริโยสาเปนฺเตเยว, สตฺถุ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ อภิตฺถวนฺโต โอตริตวฺ า ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทิ.
คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.
จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๖๐ • ๗. เทวทตฺตวตฺถุ. • ๗. เทวทตฺตวตฺถุ.

๗. เทวทตฺตวตฺถุ.
“อนิกฺกสาโว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชคเห เทวทตฺตสฺส คนฺธารกาสาวลาภำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชคฤห์]
เอกสฺมึ หิ สมเย เทฺว อคฺคสาวกา ปญฺจสเต ปญฺจสเต อตฺตโน ปริวาเร อาทาย สตฺถารำ อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนโต ราชคหำ อคมำสุ .
ราชคหวาสิโน เทฺวปิ ตโยปิ พหูปิ เอกโต หุตฺวา อาคนฺตุกทานำ อทำสุ.
อเถกทิวสำ อายสฺมา สารีปุตฺโต อนุโมทนำ กโรนฺโต
“อุปาสกา
• เอโก สยำ ทานำ เทติ ปรำ น สมาทเปติ, โส นิพฺพตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน โภคสมฺปทำ ลภติ โน ปริวารสมฺปทำ.
• เอโก ปรำ สมาทเปติ สยำ น เทติ, (โส) นิพพฺ ตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน ปริวารสมฺปทำ ลภติ, โน โภคสมฺปทำ.
• เอโก สยำปิ น เทติ ปรำปิ น สมาทเปติ, โส นิพพฺ ตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน กญฺชกิ มตฺตปำ ิ กุจฉฺ ปิ รู ำ น ลภติ อนาโถ โหติ นิปปฺ จฺจโย.
• เอโก สยำปิ เทติ ปรำปิ สมาทเปติ, โส นิพฺพตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน
อตฺตภาวสเตปิ อตฺตภาวสหสฺเสปิ อตฺตภาวสตสหสฺเสปิ โภคสมฺปทญฺเจว ปริวารสมฺปทญฺจ ลภติ.
-อิติ เอวำ ธมฺมำ เทเสสิ.
[นิมนต์ภิกษุพันรูป รับภัตตาหาร]
ตเมโก ปณฺฑติ ปุริโส สุตฺวา “อจฺฉริยา วต โภ ธมฺมเทสนา, สุขการณำ กถิตำ,
มยา อิมาสำ ทฺวินฺนำ สมฺปตฺตีนำ นิปฺผาทนกกมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา “ภนฺเต เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ เถรำ นิมนฺเตสิ.
“กิตตฺ เกหิ เต ภิกฺขูหิ อตฺโถ อุปาสก -อิติ.
“กิตตฺ กา ปน โว ภนฺเต ปริวารา -อิติ.
“สหสฺสมตฺตา อุปาสก -อิติ.
“สพฺเพหิ สทฺธึเยว ภิกฺขำ คณฺหถ ภนฺเต -อิติ.
เถโร อธิวาเสสิ.
[ชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร]
อุปาสโก นครวีถิยำ จรนฺโต “อมฺมตาตา มยา ภิกฺขุสหสฺสำ นิมนฺตติ ำ, ตุมฺเห กิตฺตกานำ ภิกฺขูนำ ภิกฺขำ ทาตุำ สกฺขิสฺสถ,
ตุมฺเห กิตตฺ กานำ -อิติ สมาทเปติ.
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มนุสฺสา อตฺตโน อตฺตโน ปโหนกนิยาเมน “มยำ ทสนฺนำ ทสฺสาม, มยำ วีสติยา มยำ สตสฺส -อิติ อาหำสุ.
อุปาสโก “เตนหิ เอกสฺมึ ฐาเน สมาคมำ กตฺวา เอกโตว ปจิสฺสาม, สพฺเพ เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ สมาหรถ -อิติ
เอกสฺมึ ฐาเน สมาหราเปสิ.
อถสฺส เอโก กุฏุมพฺ ิโก สตสหสฺสคฺฆนกำ คนฺธารกาสาววตฺถำ ทตฺวา
“สเจ เต ทานวฏฺฏำ นปฺปโหติ, อิทำ วิสฺสชฺเชตฺวา ยทูนำ ตำ ปูเรยฺยาสิ, สเจ ปโหติ, ยสฺส อิจฺฉสิ ตสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺยาสิ -อิติ อาห.
ตทา ตสฺส สพฺพำ ทานวฏฺฏำ ปโหสิ, กิญฺจิ อูนนฺนาม นาโหสิ.
โส มนุสฺเส ปุจฺฉิ “อิทำ อนคฺฆกาสาวำ เอเกน กุฏุมฺพิเกน เอวำ นาม วตฺวา ทินฺนำ, ทานวฏฺฏำ อติเรกำ ชาตำ, กสฺสิทำ เทม -อิติ.
[ถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัต]
เอกจฺเจ “สารีปุตฺตตฺเถรสฺส -อิติ อาหำสุ.
เอกจฺเจ “เถโร สสฺสปริปากสมเย อาคนฺตฺวา คมนสีโล,
เทวทตฺโต อมฺหากำ มงฺคลามงฺคเลสุ สหาโย อุทกมณิโก วิย นิจจฺ ำ ปติฏฺฐิโต, ตสฺส ตำ เทม -อิติ อาหำสุ.
สมฺพหุลิกาย กถายปิ, “เทวทตฺตสฺส ทาตพฺพำ -อิติ วตฺตาโร พหุตรา อเหสุำ.
อถ นำ เทวทตฺตสฺส อทำสุ.
[เทวทัตนุ่งห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน]
โส ตำ ฉินฺทิตวฺ า สิพฺพติ ฺวา รชิตวฺ า นิวาเสตฺวา ปารุปิตฺวา วิจรติ.
มนุสฺสา ตำ ทิสวฺ า “นยิทำ เทวทตฺตสฺส อนุจฺฉวิกำ, สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อนุจฺฉวิกำ,
เทวทตฺโต อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ นิวาเสตฺวา ปารุปิตฺวา วิจรติ -อิติ วทึสุ.
อเถโก ทิสาวาสิโก ภิกฺขุ ราชคหา สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า กตปฏิสนฺถาโร
สตฺถารา ทฺวินฺนำ อคฺคสาวกานำ ผาสุวิหารำ ปุจฺฉิโต อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ .
สตฺถา “น โข ภิกฺขุ อิทาเนว โส อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ วตฺถำ ธาเรติ, ปุพฺเพปิ ธาเรสิเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ
[ครั้งก่อน เทวทัตเป็นนายพรานช้าง]
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, พาราณสีวาสี เอโก หตฺถิมารโก หตฺถึ มาเรตฺวา
ทนฺเต จ ตเจ จ อนฺตานิ จ ฆนมำสญฺจ อาหริตวฺ า วิกฺกณ
ี นฺโต ชีวิตำ กปฺเปสิ .
อเถกสฺมึ อรญฺเญ อเนกสหสฺสา หตฺถี โคจรำ คเหตฺวา คจฺฉนฺตา ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา
ตโต ปฏฺฐาย คจฺฉมานา คมนาคมนกาเล ชนฺนุเกหิ นิปติตวฺ า วนฺทิตวฺ า ปกฺกมนฺติ.
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เอกทิวสำ หตฺถิมารโก ตำ กิริยำ ทิสฺวา
“อหำ อิเม กิจฺเฉน มาเรมิ, อิเม จ คมนาคมนกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ วนฺทนฺติ, กินฺนุ โข ทิสฺวา วนฺทนฺติ -อิติ จินฺเตนฺโต
“กาสาวำ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา “มยาปิ อิทานิ กาสาวำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา,
เอกสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ชาตสฺสรำ โอรุยฺห นหายนฺตสฺส ตีเร ฐปิเตสุ กาสาเวสุ จีวรำ เถเนตฺวา
เตสำ หตฺถีนำ คมนาคมนมคฺเค สตฺตึ คเหตฺวา สสีสำ ปารุปิตวฺ า นิสีทติ.
หตฺถี ตำ ทิสฺวา “ปจฺเจกพุทโฺ ธ -อิติ สญฺญาย วนฺทิตวฺ า ปกฺกมนฺติ.
โส เตสำ สพฺพปจฺฉโต คจฺฉนฺตำ สตฺติยา ปหริตวฺ า มาเรตฺวา ทนฺตาทีนิ คเหตฺวา เสสำ ภูมิยำ นิขนิตฺวา คจฺฉติ .
อปรภาเค โพธิสตฺโต หตฺถิโยนิยำ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา หตฺถิเชฏฺฐโก ยูถปติ อโหสิ.
ตทาปิ โส ตเถว กโรติ.
มหาปุริโส อตฺตโน ปริสาย ปริหานึ ญตฺวา “กุหึ อิเม หตฺถี คตา มนฺทา ชาตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “น ชานาม สามิ -อิติ วุตฺเต,
“กุหึ๑ คจฺฉนฺตา มำ อนาปุจฺฉา น คมิสฺสนฺติ, ปริปนฺเถน ภวิตพฺพำ -อิติ จินฺเตตฺวา
“เอกสฺมึ ฐาเน กาสาวำ ปารุปิตฺวา นิสินฺนสฺส สนฺติกา ปริปนฺเถน ภวิตพฺพำ -อิติ ปริสงฺกติ ฺวา
ตำ ปริคฺคณฺหิตุำ สพฺเพ หตฺถี ปุรโต เปเสตฺวา สยำ ปจฺฉโต วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ.
โส, เสสหตฺถีสุ วนฺทติ ฺวา คเตสุ, มหาปุริสำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา จีวรำ สำหริตฺวา สตฺตึ วิสฺสชฺชิ.
มหาปุริโส สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปจฺฉโต ปฏิกฺกมิตวฺ า สตฺตึ วญฺเจสิ.
อถ นำ “อิมินา เม หตฺถี นาสิตา -อิติ คณฺหิตุำ ปกฺขนฺทิ.
อิตโร เอกำ รุกฺขำ ปุรโต กตฺวา นิลียิ.
อถ นำ รุกฺเขน สทฺธึ โสณฺฑาย ปริกฺขิปิตฺวา “คเหตฺวา ภูมิยำ โปเถสฺสามิ -อิติ เตน นีหริตฺวา ทสฺสติ ำ กาสาวำ ทิสฺวา
“สจาหำ อิมสฺมึ ทุสฺสิสฺสามิ, อเนกสหสฺเสสุ เม พุทฺธปฺปจฺเจกพุทธฺ ขีณาสเวสุ ลชฺชา นาม ภินฺนา ภวิสฺสติ -อิติ อธิวาเสตฺวา
“ตยา เม เอตฺตกา ญาตกา นาสิตา -อิติ ปุจฺฉิ.
“อาม สามิ -อิติ.
“กสฺมา เอวำ ภาริยำ กมฺมำ อกาสิ,
อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ วีตราคานำ อนุจฺฉวิกำ วตฺถำ ปริทหิตวฺ า เอวรูปํ ปาปกมฺมำ กโรนฺเตน ภาริยำ ตยา กตำ -อิติ.
เอวญฺจ ปน วตฺวา อุตฺตรึปิ นิคฺคณฺหนฺโต
“อนิกฺกสาโว กาสาวำ
อเปโต ทมสจฺเจน
โย จ วนฺตกสาวสฺส

โย วตฺถำ ปริทเหสฺสติ
น โส กาสาวมรหติ
สีเลสุ สุสมาหิโต

๑ กุหินฺติ ปุจฺฉนสทฺโท. เอตฺถ ปน ปุจฺฉา นตฺถิ ตสฺมา ยตฺถาติ วา ยตฺถ กตฺถจีติ วา ยุตฺตตรำ.
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ส เว กาสาวมรหติ -อิติ๑

อุเปโต ทมสจฺเจน
คาถำ๒ วตฺวา “อยุตฺตนฺเต กตำ -อิติ วตฺวา ตำ วิสฺสชฺเชสิ.

[ของดีย่อมควรแก่คนดี หาควรแก่คนชั่วไม่]
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺ า “ตทา หตฺถิมารโก เทวทตฺโต อโหสิ, ตสฺส นิคฺคหโก หตฺถินาโค อหเมว -อิติ
ชาตกำ สโมธาเนตฺวา “น โข ภิกฺขุ อิทาเนว, ปุพฺเพปิ เทวทตฺโต อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ วตฺถำ ธาเรสิเยว -อิติ วตฺวา
อิมา คาถา อภาสิ
“อนิกฺกสาโว กาสาวำ
อเปโต ทมสจฺเจน
โย จ วนฺตกสาวสฺส
อุเปโต ทมสจฺเจน

โย วตฺถำ ปริทเหสฺสติ
น โส กาสาวมรหติ
สีเลสุ สุสมาหิโต
ส เว กาสาวมรหติ -อิติ

ฉทฺทนฺตชาตเกนาปิ อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพ -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ อนิกฺกสาโว -อิติ: กามราคาทีหิ กสาเวหิ สกสาโว.
ปริทเหสฺสติ -อิติ: นิวาสนปารุปนตฺถรณวเสน ปริภุญฺชิสฺสติ.
“ปริทหิสฺสติ -อิติปิ ปาโฐ.
อเปโต ทมสจฺเจน -อิติ: อินฺทรฺ ิยทมเนน เจว ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน จ วจีสจฺเจน อเปโต.
“วิยุตฺโต -อิติ อตฺโถ.
น โส -อิติ: โส เอวรูโป ปุคฺคโล กาสาวำ ปริทหิตุำ นารหติ.
วนฺตกสาวสฺส -อิติ: จตูหิ มคฺเคหิ วนฺตกสาโว ฉฑฺฑติ กสาโว ปหีนกสาโว อสฺส.
สีเลสุ -อิติ: จตูสุ ปาริสุทธฺ ิสีเลสุ.
สุสมาหิโต -อิติ: สุฏฺฐุ สมาหิโต สุฏฐฺ ุ ฐิโต.
อุเปโต -อิติ: อินฺทรฺ ิยทมเนน เจว วุตฺตปฺปกาเรน จ วจีสจฺเจน อุเปโต.
ส เว -อิติ: โส เอวรูโป ปุคฺคโล ตำ กาสาววตฺถำ อรหติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน โส ทิสาวาสิโก ภิกฺขุ โสตาปนฺโน ชาโต.
๑ ขุ. ชา. ทุ. ๒๗/๘๓. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๖๑.
๒ คาถาติ ยุตฺตตรำ.
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อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อิติ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
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๘. สญฺชยวตฺถุ.
“อสาเร สารมติโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ทฺวหี ิ๑ อคฺคสาวเกหิ นิเวทิตำ สญฺชยสฺส อนาคมนำ อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺรายำ อนุปุพฺพกี ถา
[พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]
อมฺหากำ หิ สตฺถา อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกานำ จตุนฺนำ อสงฺเขยฺยานำ มตฺถเก
อมรวตีนคเร สุเมโธ นาม พฺราหฺมณกุมาโร หุตวฺ า สพฺพสิปฺปานำ๒ นิปฺผตฺตึ ปตฺโต๓
มาตาปิตูนำ อจฺจเยน อเนกโกฏิสงฺขฺยำ ธนำ ปริจจฺ ชิตวฺ า อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺเต วสนฺโต –
ฌานาภิญฺญาโย นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺโต
ทีปงฺกรทสพลสฺส สุทสฺสนวิหารโต อมรวตีนครำ๔ ปวิสนตฺถาย มคฺคำ โสธิยมานำ ทิสฺวา สยำปิ เอกำ ปเทสำ คเหตฺวา,
ตสฺมึ อนิฏฺฐิเตเยว๕, อาคตสฺส สตฺถุโน อตฺตานำ เสตุำ กตฺวา อชินิจมฺมำ กลเล๖ อตฺถริตฺวา
“สตฺถา สสาวกสงฺโฆ กลลำ อนกฺกมิตวฺ า มำ อกฺกมนฺโต คจฺฉตุ -อิติ นิปนฺโน๗
สตฺถารา ทิสฺวาว “พุทฺธงฺกุโร เอส อนาคเต, กปฺปสตสหสฺสาธิกานำ จตุนฺนำ อสงฺเขยฺยานำ ปริโยสาเน โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสติ อิติ พฺยากโต –
ตสฺส สตฺถุโน อปรภาเค “โกณฺฑญฺโญ สุมงฺคโล สุมโน เรวโต โสภิโต อโนมทสฺสี ปทุโม นารโท ปทุมุตฺตโร สุเมโธ สุชาโต
ปิยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสี สิทฺธตฺโถ ติสฺโส ปุสฺโส วิปสฺสี สิขี เวสฺสภู กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป จ -อิติ โลกำ โอภาเสตฺวา
อุปฺปนฺนานำ อิเมสำปิ เตวีสติยา พุทฺธานำ สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ –
“ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย -อิติ สมตึสปารมิโย ปูเรตฺวา
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ฐิโต สตฺตกฺขตฺตุำ ปฐวีกมฺปนานิ มหาทานานิ ทตฺวา ปุตตฺ ทารำ ปริจจฺ ชิตวฺ า
อายุปริโยสาเน ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตวฺ า ตตฺถ ยาวตายุกำ ฐตฺวา
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ สนฺนิปติตวฺ า –
“กาโลยนฺเต มหาวีร
สเทวกำ ตารยนฺโต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สี. ม. ยุ. ทฺวีหีตี นตฺถิ.
สี. ม. ยุ. สพฺพสิปฺเปสุ.
สี. ม. ยุ. ปตฺวา.
สี. ยุ. รมฺมวตีนครำ. ม. รมฺมวตีนคเร.
สี. ม. ยุ. อโสธิเตเยว.
ม. กลเล อชินิจมฺมำ. สี. ยุ. อชินิจมฺมนฺติ นตฺถิ.
สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ.

อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิยำ
พุชฺฌสฺสุ อมตำ ปทำ -อิติ
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วุตฺเต ปญฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา ตโต จุโต สกฺยราชกุเล ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ตตฺถ มหาสมฺปตฺติยา ปริจาริยมาโน
อนุกฺกเมน ภทฺรโยพฺพนำ ปตฺวา ติณฺณำ อุตูนำ อนุจฺฉวิเกสุ ตีสุ ปาสาเทสุ เทวโลกสิรึ วิย รชฺชสิรึ อนุภวนฺโต –
[ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา]
อุยฺยานกีฬาย คมนสมเย อนุกกฺ เมน ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาเต ตโย เทวทูเต ทิสวฺ า สญฺชาตสำเวโค นิวตฺติตวฺ า
จตุตฺถวาเร ปพฺพชิตำ ทิสวฺ า “สาธุ ปพฺพชฺชา -อิติ ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปฺปาเทตฺวา อุยฺยานำ คนฺตวฺ า ตตฺถ ทิวสำ เขเปตฺวา
มงฺคลโปกฺขรณีตีเร นิสินฺโน กปฺปกเวสำ คเหตฺวา อาคเตน วิสฺสุกมฺมุนา เทวปุตฺเตน อลงฺกตปฏิยตฺโต –
ราหุลกุมารสฺส ชาตสาสนำ สุตฺวา ปุตตฺ สิเนหสฺส พลวภาวำ ญตฺวา
“ยาว อิทำ พนฺธนำ น พนฺธติ ตาวเทว ฉินฺทิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา สายำ นครำ ปวิสนฺโต –
“นิพฺพตุ า นูน สา มาตา
นิพพฺ ุตา นูน สา นารี

นิพพฺ ุโต นูน โส ปิตา
ยสฺสายำ อีทิโส ปติ -อิติ

กิสาโคตมิยา นาม ปิตจุ ฺฉาธีตาย ภาสิตำ อิมำ คาถำ สุตฺวา “อหำ อิมาย นิพพฺ ุตปทำ สาวิโต -อิติ คีวโต มุตตฺ าหารำ โอมุญฺจิตวฺ า
ตสฺสา เปเสตฺวา อตฺตโน ภวนำ ปวิสติ ฺวา สิริสยเน นิสินฺโน นิทฺทูปคตานำ นาฏกิตฺถีนำ วิปฺปการำ ทิสฺวา นิพฺพินฺนหทโย
ฉนฺนำ อุฏฺฐาเปตฺวา กนฺถกำ อาหราเปตฺวา กนฺถกำ อารุยฺห ฉนฺนสหาโย –
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ ปริวุโต
มหาภินิกฺขมนำ นิกฺขมิตฺวา อโนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา อนุกกฺ เมน ราชคหำ คนฺตฺวา ตตฺถ ปิณฺฑาย จริตวฺ า
ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร นิสินฺโน มคธรญฺญา รชฺเชน นิมนฺติยมาโน ตำ ปฏิกฺขิปิตฺวา สพฺพญฺญตุ ำ ปตฺวา
อตฺตโน วิชิตำ อาคมนตฺถาย เตน คหิตปฏิญฺโญ อาฬารญฺจ อุทฺทกญฺจ อุปสงฺกมิตฺวา เตสำ สนฺติเก อธิคตวิเสสำ อนลงฺกริตวฺ า
ฉพฺพสฺสานิ มหาปธานำ ปทหิตฺวา –
[ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]
วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปาโตว สุชาตาย ทินฺนำ ปายาสำ ปริภุญชฺ ิตฺวา เนรญฺชราย นทิยา สุวณฺณปาตึ ปวาเหตฺวา
เนรญฺชราย นทิยา ตีเร มหาวนสณฺเฑ นานาสมาปตฺตีหิ ทิวสภาคำ วีตินาเมตฺวา สายณฺหสมเย โสตฺถิเยน ทินฺนำ ติณำ คเหตฺวา
กาเฬน นาคราเชน อภิตฺถุตคุโณ โพธิมณฺฑำ อารุยฺห ติณานิ สนฺถริตฺวา –
“น ตาวิมำ ปลฺลงฺกำ ภินฺทิสฺสามิ ยาว เม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตำ น วิมจุ ฺจิสฺสติ -อิติ ปฏิญฺญำ กตฺวา
ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิตวฺ า, สุริเย อนตฺถงฺคมิเตเยว, มารพลำ วิธมิตวฺ า
ปฐมยาเม ปุพฺเพนิวาสญาณำ มชฺฌิมยาเม จุตูปปาตญาณำ ปตฺวา ปจฺฉิมยามาวสาเน ปจฺจยากาเร ญาณำ โอตาเรตฺวา
อรุณุคคฺ มเน ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตำ สพฺพญฺญุตญาณำ ปฏิวิชฺฌิตวฺ า –
สตฺตสตฺตาหำ โพธิมณฺเฑ วีตินาเมตฺวา อฏฺฐเม สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสินฺโน
ธมฺมคมฺภรี ตาปจฺจเวกฺขเณน อปฺโปสฺสุกฺกตำ อาปชฺชมาโน
ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรนสหมฺปติ พฺรหฺมุนา อายาจิตธมฺมเทสโน –
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พุทธฺ จกฺขุนา โลกำ โอโลเกตฺวา พฺรหฺมุโน อชฺเฌสนำ อธิวาเสตฺวา
“กสฺส นุ โข อหำ ปฐมำ ธมฺมำ เทเสยฺยำ -อิติ โอโลเกนฺโต อาฬารุทฺทกานำ กาลกตภาวำ ญตฺวา
ปญฺจวคฺคิยานำ ภิกฺขูนำ พหุปการตำ อนุสฺสริตวฺ า อุฏฺฐายาสนา กาสีปุรำ คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค อุปเกน อาชีวเกน สทฺธึ มนฺเตตฺวา –
อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส อิสิปตเน มิคทาเย ปญฺจวคฺคิยานำ ภิกฺขูนำ วสนฏฺฐานำ ปตฺวา
เต อนนุจฺฉวิเกน สมุทาจาเรน สมุทาจรนฺเต สญฺญาเปตฺวา
อญฺญาโกณฺฑญฺญปฺปมุเข อฏฺฐารสพฺรหฺมโกฏิโย อมตปานำ ปาเยนฺโต ธมฺมจกฺกำ ปวตฺเตตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก –
ปญฺจมิยำ ปกฺขสฺส สพฺเพปิ เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวา
ตำทวิ สเมว ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา
ตำ รตฺติภาเค นิพฺพินฺทติ ฺวา เคหำ ปหาย นิกฺขมนฺตำ “เอหิ ยส -อิติ ปกฺโกสิตฺวา
ตสฺมึเยว รตฺติภาเค โสตาปตฺติผลำ ปาเปตฺวา ปุนทิวเส อรหตฺตำ ปาเปตฺวา
อปเรปิ ตสฺส สหายเก จตุปญฺญาสชเน เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตฺวา อรหตฺตำ ปาเปสิ .
[ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา]
เอวำ โลเก เอกสฏฺฐิยา อรหนฺเตสุ ชาเตสุ วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา “จรถ ภิกฺขเว จาริกำ -อิติ สฏฺฐิภิกฺขู ทิสาสุ เปเสตฺวา
สยำ อุรุเวลำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ตึสชเน ภทฺทวคฺคิยกุมาเร วิเนสิ.
เตสุ สพฺพปจฺฉิมโก โสตาปนฺโน สพฺพุตตฺ โม อนาคามี อโหสิ.
เตปิ สพฺเพ เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา ทิสาสุ เปเสตฺวา สยำ อุรุเวลำ คนฺตวฺ า อฑฺฒุฑฺฒานิ ปาฏิหาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา
อุรุเวลกสฺสปาทโย สหสฺสชฏิลปริวาเร เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา คยาสีเส นิสีทาเปตฺวา
อาทิตฺตปริยายเทสนาย อรหตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวา เตน อรหนฺตสหสฺเสน ปริวุโต
“พิมพฺ ิสารรญฺโญ ทินฺนำ ปฏิญฺญำ โมเจสฺสามิ -อิติ ราชคหนครุปจาเร ลฏฺฐิวนุยฺยานำ คนฺตวฺ า
“สตฺถา กิร อาคโต -อิติ สุตฺวา ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ อาคตสฺส รญฺโญ มธุรธมฺมกถำ กเถนฺโต
ราชานำ เอกาทสหิ นหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาเปตฺวา เอกำ นหุตำ สรเณสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา
ปุนทิวเส สกฺเกน เทวรญฺญา มาณวกวณฺณำ คเหตฺวา อภิตฺถุตคุโณ ราชคหนครำ ปวิสิตวฺ า ราชนิเวสเน กตภตฺตกิจฺโจ
เวฬุวนารามำ ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว วาสำ กปฺเปสิ.
ตตฺถ นำ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา อุปสงฺกมึสุ.
ตตฺรายำ อนุปุพฺพกี ถา
[ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ]
อนุปฺปนฺเนเยว หิ พุทฺเธ ราชคหโต อวิทูเร “อุปติสฺสคาโม จ โกลิตคาโม จ -อิติ เทฺว พฺราหฺมณคามา อเหสุำ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๖๘ • ๘. สญฺชยวตฺถุ. • [ประวัตพิ ระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ]

เตสุ อุปติสฺสคาเม สาริยา นาม พฺราหฺมณิยา คพฺภสฺส ปติฏฺฐิตทิวเสเยว โกลิตคาเม โมคฺคลฺลิยา นาม,
พฺราหฺมณิยาปิ คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.
ตานิ กิร เทฺวปิ กุลานิ ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฺฏา อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกาเนว.
ตาสำ ทฺวินฺนำปิ เอกทิวสเมว คพฺภปริหารำ อทำสุ.
ตา อุโภปิ ทสมาสจฺจเยน ปุตฺเต วิชายึสุ.
นามคฺคหณทิวเส สาริยา พฺราหฺมณิยา ปุตฺตสฺส อุปติสฺสคามเก เชฏฺฐกุลสฺส ปุตฺตตฺตา “อุปติสฺโส -อิติ นามำ อกำสุ.
อิตรสฺส โกลิตคาเม เชฏฺฐกุลสฺส ปุตฺตตฺตา “โกลิโต -อิติ นามำ อกำสุ.
เต อุโภปิ วุฑฺฒิมนฺวาย สพฺพสิปฺปานำ ปารำ อคมำสุ.
อุปติสฺสมาณวสฺส กีฬนตฺถาย นทึ วา อุยฺยานำ วา คมนกาเล ปญฺจ สุวณฺณสิวิกาสตานิ ปริวารานิ โหนฺติ
โกลิตมาณวสฺส ปญฺจ อาชญฺญรถสตานิ.
เทฺวปิ ชนา ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา โหนฺติ.
ราชคเห จ อนุสำวจฺฉเร คิรคฺคสมชฺโช นาม โหติ.
เตสำ ทฺวินฺนำปิ เอกฏฺฐาเนเยว มญฺจาติมญฺจำ พนฺธนฺติ.
เทฺวปิ เอกโตว นิสีทิตวฺ า สมชฺชำ ปสฺสนฺตา หสิตพฺพฏฺฐาเน หสนฺติ สำเวคฏฺฐาเน สำเวคำ อาปชฺชนฺติ
ทายำ ทาตุำ ยุตฺตฏฺฐาเน ทายำ เทนฺติ.
เตสำ อิมินา นิยาเมน เอกทิวสำ สมชฺชำ ปสฺสนฺตานำ, ปริปากคตตฺตา ญาณสฺส
ปุริมทิวเสสุ วิย หสิตพฺพฏฺฐาเน หาโส วา สำเวคฏฺฐาเน สำเวโค วา ทายำ ทาตุำ ยุตตฺ ฏฺฐาเน ทายำ วา นาโหสิ .
เทฺว ปน ชนา เอวำ จินตฺ ยึสุ “กึ เอตฺถ โอโลเกตพฺพำ อตฺถิ, สพฺเพปิเม, อปฺปตฺเต วสฺสสเต, อปณฺณตฺติกภาวำ คมิสฺสนฺติ,
อมฺเหหิ ปน เอกำ โมกฺขธมฺมำ ปริเยสิตุำ วฏฺฏติ -อิติ อารมฺมณำ คเหตฺวา นิสีทึสุ.
ตโต โกลิโต อุปติสฺสำ อาห “สมฺม อุปติสฺส ตฺวำ น อญฺเญสุ ทิวเสสุ วิย หฏฺฐปหฏฺโฐ, อิทานิ อนตฺตมนธาตุโกสิ,
กินฺเต สลฺลกฺขิตำ -อิติ.
โส อาห “สมฺม โกลิต ‘เอเตสำ โอโลกเน สาโร นตฺถิ, นิรตฺถกเมตำ, อตฺตโน โมกฺขธมฺมำ คเวสิตุำ วฏฺฏตีติ
อิทำ จินฺตยนฺโต นิสินฺโนมฺหิ, ตฺวำ ปน กสฺมา อนตฺตมโนสิ -อิติ.
โสปิ ตเถวาห.
อถสฺส อตฺตนา สทฺธึ เอกชฺฌาสยตำ ญตฺวา อุปติสฺโส อาห “สมฺม อมฺหากำ อุภินฺนำปิ สุจินตฺ ิตำ, โมกฺขธมฺมำ ปน คเวสิตุำ วฏฺฏติ,
คเวสนฺเตหิ นาม เอกำ ปพฺพชฺชำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ, กสฺส สนฺติเก ปพฺพชาม -อิติ.
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[สองสหายทำากติกากัน]
เตน โข ปน สมเยน สญฺชโย ปริพพฺ าชโก ราชคเห ปฏิวสติ มหติยา ปริพพฺ าชกปริสาย สทฺธึ .
เต “ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสาม -อิติ ปญฺจมาณวกสตานิ “สิวกิ าโย จ รเถ จ คเหตฺวา คจฺฉถ -อิติ อุยฺโยเชตฺวา
ปญฺจหิ มาณวกสเตหิ สทฺธึ สญฺชยสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ.
เตสำ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย สญฺชโย อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต อโหสิ.
เต กติปาเหเนว สพฺพำ สญฺชยสฺส สมยำ ปริคคฺ ณฺหติ วฺ า “อาจริย ตุมหฺ ากำ ชานนสมโย เอตฺตโกว, อุทาหุ อุตตฺ รึปิ อตฺถิ -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
“เอตฺตโกว, สพฺพำ ตุมฺเหหิ ญาตำ -อิติ วุตฺเต, เต จินตฺ ยึสุ “เอวำ สติ, อิมสฺส สนฺติเก พฺรหฺมจริยวาโส นิรตฺถโก,
มยำ โมกฺขธมฺมำ คเวสิตุำ นิกฺขนฺตา, โส อิมสฺส สนฺติเก อุปฺปาเทตุำ น สกฺกา, มหา โข ปน ชมฺพทุ ีโป,
คามนิคมชนปทราชธานิโย จรนฺตา อทฺธา โมกฺขธมฺมเทสกำ กญฺจิ อาจริยำ ลภิสฺสาม -อิติ.
ตโต ปฏฺฐาย “ยตฺถ ยตฺถ ปณฺฑิตา สมณพฺราหฺมณา สนฺติ -อิติ วทนฺติ ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวา สากจฺฉำ กโรนฺติ.
เตหิ ปุฏฺฐปญฺหำ อญฺเญ กเถตุำ น สกฺโกนฺติ, เต ปน เตสำ ปญฺหำ วิสฺสชฺเชนฺติ.
เอวำ สกลชมฺพุทีปํ ปริคฺคณฺหิตวฺ า นิวตฺติตวฺ า สกฏฺฐานเมว อาคนฺตวฺ า
“สมฺม โกลิต อมฺเหสุ ‘โย ปฐมำ อมตำ อธิคจฺฉติ, โส อาโรเจตุ -อิติ กติกำ อกำสุ.
เอวำ เตสุ กติกำ กตฺวา วิหรนฺเตสุ, สตฺถา วุตฺตานุกฺกเมน ราชคหำ ปตฺวา เวฬุวนำ ปฏิคฺคเหตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.
ตทา “จรถ ภิกฺขเว จาริกำ พหุชนหิตาย -อิติ รตนตฺตยคุณปฺปกาสนตฺถำ
อุยฺโยชิตานำ เอกสฏฺฐิยา อรหนฺตานำ อนฺตเร ปญฺจวคฺคิยานำ อพฺภนฺตเร อสฺสชิตฺเถโร ปฏินิวตฺตติ ฺวา ราชคหำ อาคโต
ปุนทิวเส ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
ตสฺมึ สมเย อุปติสฺสปริพฺพาชโก ปาโตว ภตฺตกิจจฺ ำ กตฺวา ปริพพฺ าชการามำ คจฺฉนฺโต เถรำ ทิสวฺ า จินฺเตสิ
“มยา เอวรูโป นาม ปพฺพชิโต น ทิฏฺฐปุพฺโพเยว,
เย โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺคำ วา สมาปนฺนา, อยำ เตสำ ภิกฺขุ อญฺญตโร,
ยนฺนนู าหำ อิมำ ภิกขฺ ำุ อุปสงฺกมิตวฺ า ปุจเฺ ฉยฺยำ ‘กำสิ ตฺวำ อาวุโส อุททฺ สิ สฺ ปพฺพชิโต, โก วา เต สตฺถา, กสฺส วา ตฺวำ ธมฺมำ โรเจสิ - อิติ.
อถสฺส เอตทโหสิ “อกาโล โข อิมำ ภิกฺขุำ ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ, อนฺตรฆรำ ปวิฏฺโฐ ปิณฺฑาย จรติ,
ยนฺนูนาหำ อิมำ ภิกฺขุำ ปิฏฺฐิโต ปิฏฺฐิโต อนุพนฺเธยฺยำ, อตฺถิเกหิ อุปญาตำ มคฺคำ -อิติ.
โส เถรำ ลทฺธปิณฑฺ ปาตำ อญฺญตรำ โอกาสำ คจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า นิสที ติ กุ ามตญฺจสฺส ญตฺวา อตฺตโน ปริพพฺ าชกปีฐกำ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปิสฺส อตฺตโน กุณฺฑิกาย อุทกำ อทาสิ.
เอวำ อาจริยวตฺตำ กตฺวา กตภตฺตกิจฺเจน เถเรน สทฺธึ มธุรปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอวมาห
“วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทรฺ ิยานิ, ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต, กำสิ ตฺวำ อาวุโส อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต,
โก วา เต สตฺถา, กสฺส วา ตฺวำ ธมฺมำ โรเจสิ -อิติ ปุจฺฉิ.
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[พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา]
เถโร จินฺเตสิ “อิเม ปริพพฺ าชกา นาม สาสนสฺส ปฏิปกฺขภูตา, อิมสฺส สาสเน คมฺภีรตำ ทสฺเสสฺสามิ -อิติ
อตฺตโน นวกภาวำ ทสฺเสนฺโต อาห “อหำ โข อาวุโส นโว อจิรปพฺพชิโต อธุนาคโต,
อิมำ ธมฺมวินยำ น ตาว สกฺขิสฺสามิ วิตฺถาเรน ธมฺมำ เทเสตุำ -อิติ.
ปริพพฺ าชโก “อหำ อุปติสฺโส นาม ตฺวำ ยถาสตฺติยา อปฺปํ วา พหุำ วา วท เอตำ นยสเตน นยสหสฺเสน ปฏิวิชฺฌติ ุำ มยฺหำ ภาโร -อิติ
วตฺวา อาห
“อปฺปํ วา พหุำ วา ภาสสฺสุ,
อตฺเถเนว เม อตฺโถ,

อตฺถญฺเญว เม พฺรูหิ ,
กึ กาหสิ พฺยญฺชนำ พหุำ -อิติ.

“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ

เตสำ เหตุำ ตถาคโต
เอวำวาที มหาสมโณ -อิติ

เอวำ วุตฺเต เถโร

คาถมาห.
[สองสหายสำาเร็จพระโสดาบัน]
ปริพพฺ าชโก ปฐมปททฺวยเมว สุตฺวา สหสฺสนยสมฺปนฺเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
อิตรำ ปททฺวยำ โสตาปนฺนกาเล นิฏฺฐาเปสิ.
โส โสตาปนฺโน หุตฺวา, อุปริวิเสเส อปฺปวตฺตนฺเต, “ภวิสฺสติ เอตฺถ การณำ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา เถรำ อาห
“ภนฺเต มา อุปริ ธมฺมเทสนำ วฑฺฒยิตฺถ, เอตฺตกเมว โหตุ, กุหึ อมฺหากำ สตฺถา วสติ -อิติ.
“เวฬุวเน อาวุโส -อิติ.
“เตนหิ ภนฺเต ตุมฺเห ปุรโต ยาถ, มยฺหำ เอโก สหายโก อตฺถิ,
อมฺเหหิ จ อญฺญมญฺญำ กติกา กตา “โย ปฐมำ อมตำ อธิคจฺฉติ โส อาโรเจตูติ,
อหนฺตำ ปฏิญฺญำ โมเจตฺวา สหายกำ คเหตฺวา ตุมฺหากำ คตมคฺเคเนว สตฺถุ สนฺติกำ อาคมิสฺสามิ -อิติ
ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน เถรสฺส ปาเทสุ นิปติตวฺ า, ติกฺขตฺตุำ ปทกฺขิณำ กตฺวา ,เถรำ อุยฺโยเชตฺวา ปริพพฺ าชการามาภิมุโข อคมาสิ.
โกลิตปริพฺพาชโก ตำ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า “อชฺช มยฺหำ สหายกสฺส มุขวณฺโณ น อญฺญทิวเสสุ วิย ,
อทฺธาเนน อมตำ อธิคตำ ภวิสฺสติ -อิติ อมตาธิคมำ ปุจฺฉิ.
โสปิสฺส “อามาวุโส, อมตำ อธิคตำ -อิติ ปฏิชานิตวฺ า ตเมว คาถำ อภาสิ.
คาถาปริโยสาเน โกลิโต โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิตฺวา อาห “กุหึ กิร สมฺม อมฺหากำ สตฺถา วสติ -อิติ.
“เวฬุวเน กิร สมฺม, เอวำ โน อาจริเยน อสฺสชิตฺเถเรน กถิตำ -อิติ.
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“เตนหิ สมฺม อายาม สตฺถารำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ.
[สองสหายชวนสญชัยไปเฝ้าพระศาสดา]
สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส สทาปิ อาจริยปูชโกว, ตสฺมา สหายกำ เอวมาห
“สมฺม อมฺเหหิ อธิคตำ อมตำ อมฺหากำ อาจริยสฺส สญฺชยปริพพฺ าชกสฺสาปิ กเถสฺสาม, พุชฺฌมาโน ปฏิวิชฺฌิสฺสติ,
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต อมฺหากำ สทฺทหิตวฺ า สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสติ, พุทธฺ านำ เทสนำ สุตฺวา มคฺคผลปฏิเวธำ กริสฺสติ -อิติ.
ตโต เทฺวปิ ชนา สญฺชยสฺส สนฺติกำ อคมำสุ.
สญฺชโย เต ทิสฺวา “กึ ตาตา โกจิ โว อมตมคฺคเทสโก ลทฺโธ? -อิติ ปุจฺฉิ.
“อาม อาจริย ลทฺโธ, พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน, ธมฺโม อุปฺปนฺโน, สงฺโฆ อุปฺปนฺโน,
ตุมฺเห ตุจฺเฉ อสาเร วิจรถ, เอถ, สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสาม -อิติ.
“คจฺฉถ ตุมฺเห, อหำ น สกฺขิสฺสามิ -อิติ.
“กึการณา? -อิติ.
“อหำ มหาชนสฺส อาจริโย หุตฺวา วิจรึ, ตสฺส เม อนฺเตวาสิกวาโส จาฏิยา อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส,
น สกฺขิสฺสามหำ อนฺเตวาสิกวาสำ วสิตุำ -อิติ.
“มา เอวำ กริตฺถ อาจริย -อิติ.
“โหตุ ตาตา, คจฺฉถ, ตุมฺเห นาหำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ.
“อาจริย โลเก พุทธฺ สฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏฺฐาย มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตฺวา ตเมว ปูเชสฺสติ ,
มยำปิ ตตฺเถว คมิสฺสาม, ตุมฺเห กึ กริสฺสถ? -อิติ.
“ตาตา กินฺนุ โข อิมสฺมึ โลเก ทนฺธา พหู, อุทาหุ ปณฺฑิตา? -อิติ.
“ทนฺธา อาจริย พหู, ปณฺฑิตา นาม กติปยาเอว โหนฺติ -อิติ.
“เตนหิ ตาตา ปณฺฑิตา ปณฺฑิตา สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คมิสฺสนฺติ, ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺติกำ อาคมิสฺสนฺติ;
คจฺฉถ ตุมฺเห, นาหำ คมิสฺสามิ -อิติ.
เต “ปญฺญายิสฺสถ ตุมฺเห อาจริยา -อิติ ปกฺกมึสุ.
เตสุ คจฺฉนฺเตสุ, สญฺชยสฺส ปริสา ภิชชฺ ิ.
ตสฺมึ ขเณ อาราโม ตุจฺโฉ อโหสิ.
โส ตุจฺฉำ อารามำ ทิสวฺ า อุณหำ โลหิตำ ฉฑฺเฑสิ.
เตหิปิ สทฺธึ คจฺฉนฺเตสุ ปญฺจสุ ปริพพฺ าชกสเตสุ, สญฺชยสฺส ปริสาย อฑฺฒเตยฺยสตานิ นิวตฺตึสุ.
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อตฺตโน อนฺเตวาสิเกหิ อฑฺฒเตยฺเยหิ ปริพฺพาชกสเตหิ สทฺธึ เวฬุวนำ อคมำสุ.
[ศิษย์สำาเร็จอรหัตตผลก่อนอาจารย์]
สตฺถา จตุปริสมชฺเฌ นิสินฺโน ธมฺมำ เทเสนฺโต เต ทูรโต ว ทิสวฺ า ภิกฺขู อามนฺเตสิ
“เอเต ภิกฺขเว เทฺว สหายกา อาคจฺฉนฺติ โกลิโต จ อุปติสฺโส จ, เอตำ เม สาวกยุคำ ภวิสฺสติ อคฺคำ ภทฺทยุคำ -อิติ.
เต สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
เต ภควนฺตำ เอตทโวจุำ “ลเภยฺยาม มยำ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชำ; ลเภยฺยาม อุปสมฺปทำ -อิติ.
“เอถ ภิกฺขโว -อิติ ภควา อโวจ, “สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จรถ พฺรหฺมจริยำ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย -อิติ.
สพฺเพปิ อิทธฺ ิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุำ
อถ เนสำ ปริสาย จริยาวเสน สตฺถา ธมฺมเทสนำ วฑฺเฒสิ.
ฐเปตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก อวเสสา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
อคฺคสาวกานำ ปน อุปริมคฺคกิจฺจำ น นิฏฺฐาสิ.
กึการณา ?
สาวกปารมีญาณสฺส มหนฺตตาย.
อถายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ปพฺพชิตทิวสโต สตฺตเม ทิวเส มคธรฏฺเฐ กลฺลวาลคามกำ อุปนิสฺสาย วิหรนฺโต,
ถีนมิทฺเธ โอกฺกมนฺเต, สตฺถารา สำเวชิโต ถีนมิทฺธำ วิโนเทตฺวา ตถาคเตน ทินฺนำ ธาตุกมฺมฏฺฐานำ สุณนฺโตว
อุปริมคฺคตฺตยกิจจฺ ำ นิฏฺฐาเปตฺวา สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกำ ปตฺโต.
สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต อฑฺฒมาสำ อติกกฺ มิตฺวา สตฺถารา สทฺธึ ตเมว ราชคหำ อุปนิสฺสาย สูกรขาตเลเณ วิหรนฺโต,
อตฺตโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต เทสิยมาเน, สุตฺตานุสาเรน ญาณำ เปเสตฺวา
ปรสฺส วฑฺฒิตำ ภตฺตำ ภุญฺชนฺโต วิย สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกำ ปตฺโต.
นนุ จายสฺมา มหาปญฺโญ, อถ กสฺมา มหาโมคฺคลฺลานโต จิรตเรน สาวกปารมีญาณำ ปาปุณิ -อิติ.
ปริกมฺมมหนฺตตาย.
ยถา หิ ทุคฺคตมนุสฺสา กตฺถจิ คนฺตุกามา ขิปฺปเมว นิกฺขมนฺติ,
ราชูนำ ปน หตฺถิวาหนกปฺปนาทึ มหนฺตำ ปริกมฺมำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ, เอวำ สมฺปทมิทำ เวทิตพฺพำ.
[พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา]
ตำทวิ สเมว ปน สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย
เวฬุวเน สาวกสนฺนิปาตำ กตฺวา ทฺวินฺนำ เถรานำ อคฺคสาวกฏฺฐานำ ทตฺวา ปาฏิโมกฺขำ อุทฺทิสิ .
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ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “สตฺถา มุโขโลกเนน ภิกฺขูนำ เทติ,
อคฺคสาวกฏฺฐานำ เทนฺเตน นาม ปฐมำ ปพฺพชิตานำ ปญฺจวคฺคิยานำ ทาตุำ วฏฺฏติ,
เอเต อโนโลเกนฺเตน ยสตฺเถรปฺปมุขานำ ปญฺจปญฺญาสาย ภิกฺขูนำ ทาตุำ วฏฺฏติ,
เอเต อโนโลเกนฺเตน ภทฺทวคฺคิยานำ, เอเต อโนโลเกนฺเตน อุรุเวลกสฺสปาทีนำ เตภาติกานำ,
เอเต ปน เอตฺตเก ปหาย สพฺพปจฺฉา ปพฺพชิตานำ อคฺคสาวกฏฺฐานำ เทนฺเตน มุขำ โอโลเกตฺวา ทินฺนำ -อิติ วทึสุ.
[บุรพกรรมขอพระอัญญาโกณฑัญญะ]
สตฺถา “กึ กเถถ ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, อิทำ นาม -อิติ วุตฺเต, นาหำ ภิกฺขเว มุขำ โอโลเกตฺวา ภิกฺขูนำ เทมิ,
เอเตสำ ปน อตฺตนา อตฺตนา ปตฺถิตปตฺถิตเมว เทมิ,
อญฺญาโกณฺฑญฺโญ หิ เอกสฺมึ สสฺเส นว อคฺคสสฺสทานานิ เทนฺโต น อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถตฺวา อทาสิ ,
อคฺคธมฺมำ ปน อรหตฺตำ สพฺพปฐมำ ปฏิวิชฺฌติ ุำ ปตฺเถตฺวา อทาสิ -อิติ.
“กทา ภควา -อิติ.
“สุณิสฺสถ ภิกฺขเว -อิติ.
“อาม ภนฺเต -อิติ.
“ภิกฺขเว อิโต เอกนวุตกิ ปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก อุทปาทิ.
ตทา “มหากาโล จุลฺลกาโล -อิติ เทฺว ภาติกา กุฏุมฺพกิ า มหนฺตำ สาลิกเฺ ขตฺตำ วปาเปสุำ.
อเถกทิวสำ จุลฺลกาโล สาลิกฺเขตฺตำ คนฺตฺวา เอกำ สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา ขาทิ.
อติมธุรำ อโหสิ.
โส พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส สาลิคพฺภทานำ ทาตุกาโม หุตวฺ า เชฏฺฐภาติกำ อุปสงฺกมิตฺวา
“ภาติก สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา พุทฺธานำ อนุจฺฉวิกำ กตฺวา ปจาเปตฺวา ทานำ เทม -อิติ อาห.
“กึ วเทสิ, สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา ทานำ นาม เนว อตีเต ภูตปุพฺพำ นานาคเต ภวิสฺสติ, มา สสฺสำ นาสยิ -อิติ.
โส ปุนปฺปุนำ ยาจิเยว.
อถ นำ ภาตา “เตนหิ เขตฺตำ เทฺว โกฏฺฐาเส กตฺวา มม โกฏฺฐาสำ อนามสิตฺวา อตฺตโน เขตฺตโกฏฺฐาเส, ยำ อิจฺฉสิ, ตำ กโรหิ -อิติ อาห.
โส “สาธุ -อิติ เขตฺตำ วิภชิตฺวา พหู มนุสฺเส หตฺถกมฺมำ ยาจิตฺวา สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา นิรุทเก ขีเร ปจาเปตฺวา
สปฺปิมธุสกฺขราหิ โยเชตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน
“อิทำ ภนฺเต มม อคฺคทานำ อคฺคธมฺมสฺส สพฺพปฐมำ ปฏิเวธาย สำวตฺตตุ -อิติ อาห.
สตฺถา “เอวำ โหตุ -อิติ อนุโมทนำ อกาสิ.
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โส เขตฺตำ คนฺตฺวา โอโลเกนฺโต สกลเขตฺเต กณฺณิกาพทฺเธหิ วิย สาลิสีเสหิ สญฺฉนฺนำ ทิสฺวา ปญฺจวิธำ ปีตึ ปฏิลภิตฺวา
“ลาภา วต เม -อิติ จินฺเตตฺวา ปุถุกกาเล ปุถุกคฺคำ นาม อทาสิ,
คามวาสีหิ สทฺธึ อคฺคสสฺสทานำ นาม อทาสิ, ลายเน ลายนคฺคำ, เวณิกรเณ เวณิคฺคำ, กลาปาทีสุ กลาปคฺคำ ขลคฺคำ ภณฺฑคฺคำ
โกฏฺฐคฺคำ -อิติ เอวำ เอกสสฺเส นว วาเร อคฺคทานำ อทาสิ.
ตสฺส สพฺเพสุ วาเรสุ คหิตคหิตฏฺฐานำ ปริปูริ.
สสฺสำ อติเรกำ อุฏฺฐานสมฺปนฺนำ อโหสิ.
ธมฺโม นาเมส อตฺตานำ รกฺขนฺตำ รกฺขติ.
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
เอสานิสำโส ธมฺเม สุจิณฺเณ
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี -อิติ.
เอวเมว วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล อคฺคธมฺมำ ปฐมำ ปฏิวิชฺฌติ ุำ ปตฺเถนฺโต นว อคฺคทานานิ อทาสิ.
อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปน หำสวตีนคเร ปทุมุตฺตรพุทธฺ กาเลปิ สตฺตาหำ มหาทานำ ทตฺวา ตสฺส ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชติ ฺวา
อคฺคธมฺมสฺส ปฐมำ ปฏิวิชฺฌนตฺถเมว ปตฺถนำ ฐเปสิ.
“อิติ อิมินา ปตฺถิตเมว มยา ทินฺนำ, นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา เทมิ -อิติ.
[บุรพกรรมของชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นต้น]
“ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส ชนา กึ กมฺมำ กรึสุ ภนฺเต -อิติ.
“เอเตปิ เอกสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก อรหตฺตำ ปตฺเถนฺตา พหุำ ปุญฺญกมฺมำ กตฺวา อปรภาเค, อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, สหายกา หุตวฺ า
วคฺคพนฺเธน ปุญฺญานิ กโรนฺตา อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนฺตา วิจรึสุ.
เต เอกทิวสำ สคพฺภำ อิตฺถึ กาลกตำ ทิสวฺ า “ฌาเปสฺสาม -อิติ สุสานำ หรึสุ.
เตสุ ปญฺจ ชเน “ตุมฺเห ฌาเปถ -อิติ สุสาเน ฐเปตฺวา เสสา คามำ ปวิฏฺฐา.
ยสทารโก ตำ สรีรำ สูเลหิ วิชฺฌิตวฺ า ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฌาเปนฺโต อสุภสญฺญำ ปฏิลภิ .
อิตเรสำปิ จตุนฺนำ ชนานำ “ปสฺสถ โภ อิมำ สรีรำ ตตฺถ ตตฺถ วิทธฺ สฺตจมฺมำ กพรโครูปํ วิย อสุจึ ทุคคฺ นฺธำ ปฏิกูลำ -อิติ ทสฺเสสิ.
เตปิ ตตฺถ อสุภสญฺญำ ปฏิลภึสุ.
เต ปญฺจ ชนา คามำ คนฺตวฺ า เสสสหายกานำ กถยึสุ.
ยโส ปน ทารโก เคหำ คนฺตฺวา มาตาปิตูนญฺจ ภริยาย จ กเถสิ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๗๕ • ๘. สญฺชยวตฺถุ. • [บุรพกรรมของชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นต้น]

เต สพฺเพปิ อสุภำ ภาวยึสุ.
อิทเมเตสำ ปุพฺพกมฺมำ.
เตเนว ยสสฺส อิตฺถาคาเร สุสานสญฺญา อุปฺปชฺชิ.
ตาย จ อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา สพฺเพสำ วิเสสาธิคโม นิพฺพตฺติ.
เอวำ อิเม อตฺตนา ปตฺถิตเมว ลภึสุ.
นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา ทมฺมิ -อิติ.
[บุรพกรรมของภัททวัคคีย์ ๓๐ คน]
“ภทฺทวคฺคิยา สหายกา ปน กึ กรึสุ ภนฺเต -อิติ.
“เอเตปิ ภิกฺขเว ปุพพฺ พุทธฺ านำ สนฺติเก อรหตฺตำ ปตฺเถตฺวา ปุญฺญานิ กตฺวา อปรภาเค, อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, ตึสธุตฺตา หุตวฺ า
ตุณฺฑโิ ลวาทำ สุตวฺ า สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ ปญฺจ สีลานิ รกฺขึสุ.
เอวำ อิเมปิ อตฺตนา ปตฺถิตปตฺถิตเมว ลภึสุ
นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา ภิกฺขูนำ ทมฺมิ -อิติ.
[บุรพกรรมของชฎิล ๓ พี่น้อง]
“อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต กึ กรึสุ -อิติ.
“อรหตฺตเมว ปตฺเถตฺวา ปุญฺญานิ กรึสุ.
อิโต หิ เทฺวนวุติกปฺเป ‘ติสฺโส ผุสฺโส -อิติ เทฺว พุทธฺ า อุปฺปชฺชึสุ.
ผุสฺสพุทธฺ สฺส มหินฺโท นาม ราชา ปิตา อโหสิ.
ตสฺมึ ปน สมฺโพธึ ปตฺเต, รญฺโญ กนิฏฺฐปุตฺโต อคฺคสาวโก, ปุโรหิตปุตฺโต ทุติยสาวโก อโหสิ.
ราชา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า “เชฏฺฐปุตฺโต เม พุทฺโธ, กนิฏฺฐปุตฺโต อคฺคสาวโก, ปุโรหิตปุตฺโต ทุติยสาวโก -อิติ เต โอโลเกตฺวา
“มเมว พุทฺโธ, มเมว ธมฺโม, มเมว สงฺโฆ, นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส -อิติ ติกฺขตฺตุำ อุทานำ อุทาเนตฺวา
สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชิตวฺ า “ภนฺเต อิทานิ เม นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณสฺส อายุโน โกฏิยำ นิสีทติ ฺวา นิทฺทายนกาโล วิย ,
อญฺเญสำ เคหทฺวารำ อคนฺตวฺ า, ยาวาหำ ชีวามิ, ตาว เม จตฺตาโร ปจฺจเย อธิวาเสถ -อิติ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา
นิพทฺธำ พุทฺธุปฏฺฐานำ กโรติ.
รญฺโญ ปน อปเรปิ ตโย ปุตฺตา อเหสุำ.
เตสุ เชฏฺฐสฺส ปญฺจ โยธสตานิ ปริวาโร มชฺฌิมสฺส ตีณิ กนิฏฺฐสฺส เทฺว.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๗๖ • ๘. สญฺชยวตฺถุ. • [บุรพกรรมของชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง]

เต “มยมฺปิ ภาติกำ โภเชสฺสาม -อิติ ปิตรำ โอกาสำ ยาจิตวฺ า ปุนปฺปุนำ ยาจนฺตาปิ อลภิตวฺ า, ปจฺจนฺเต กุปิเต,
ตสฺส วูปสมนตฺถาย เปสิตา ปจฺจนฺตำ วูปสเมตฺวา ปิตุ สนฺติกำ อาคมึสุ.
อถ เน ปิตา อาลิงฺคิตวฺ า สีเส จุมฺพติ ฺวา “วรำ โว ตาตา ทมฺมิ -อิติ อาห.
เต “สาธุ เทว -อิติ วรำ คหิตกำ กตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน ปิตรา “คณฺหถ ตาตา วรำ -อิติ วุตตฺ า
“เทว อมฺหากำ อญฺเญน เกนจิ อตฺโถ นตฺถิ, อิโต ปฏฺฐาย มยำ ภาติกำ โภเชสฺสาม, อิมำ โน วรำ เทหิ -อิติ อาหำสุ.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.
“นิจฺจกาลำ อเทนฺตา สตฺต สำวจฺฉรานิ เทถ -อิติ.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.
“เตนหิ ฉ ปญฺจ จตฺตาริ ตีณิ เทฺว เอกำ สำวจฺฉรำ สตฺต มาเส ฉ มาเส ปญฺจ มาเส จตฺตาโร มาเส ตโย มาเส เทถ -อิติ.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.
“โหตุ เทว, เอเกกสฺส โน เอเกกำ มาสำ กตฺวา ตโย มาเส เทถ -อิติ.
“สาธุ ตาตา, เตนหิ ตโย มาเส โภเชถ -อิติ.
เตสำ ปน ติณฺณมฺปิ เอโกว โกฏฺฐาคาริโก, เอโกว อายุตตฺ โก.
เต ทฺวาทสนหุตปุริสปริวารา.
เต ปกฺโกสาเปตฺวา “มยำ อิมำ เตมาสำ ทส สีลานิ คเหตฺวา เทฺว กาสายานิ นิวาเสตฺวา สตฺถารา สหวาสำ วสิสฺสาม,
ตุมฺเห เอตฺตกำ นาม ทานวฏฺฏำ คเหตฺวา เทวสิกำ นวุติสหสฺสานำ ภิกฺขูนำ โยธสหสฺสสฺส จ โน สพฺพำ ขาทนียโภชนียำ สำวตฺเตยฺยาถ,
มยำ หิ อิโต ปฏฺฐาย น กิญฺจิ วกฺขาม -อิติ วทึสุ.
เต ตโยปิ ปริวารกปุริสสหสฺสำ คเหตฺวา ทส สีลานิ สมาทาย กาสายวตฺถานิ นิวาเสตฺวา วิหาเรเยว วสึสุ .
โกฏฺฐาคาริโก จ อายุตฺตโก จ เอกโต หุตฺวา ติณฺณำ ภาติกานำ โกฏฺฐาคาเรหิ วาเรน วาเรน วฏฺฏำ คเหตฺวา ทานำ เทนฺติ .
[กินอาหารที่เขาอุทิศภิกษุสงฆ์ ตายไปเป็นเปรต]
กมฺมกรานำ ปน ปุตฺตา ยาคุภตฺตาทีนำ อตฺถาย โรทนฺติ.
เต เตสำ, ภิกฺขุสงฺเฆ อนาคเตเยว, ยาคุภตฺตาทีนิ เทนฺติ.
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน กิญฺจิ อติเรกำ น ภูตปุพพฺ ำ.
เต อปรภาเค “ทารกานำ เทม -อิติ อตฺตนาปิ คเหตฺวา ขาทึสุ, มนุญฺญำปิ อาหารำ ทิสวฺ า อธิวาเสตุำ นาสกฺขึสุ.
เต ปน จตุราสีติสหสฺสา อเหสุำ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๗๗ • ๘. สญฺชยวตฺถุ. • [กินอาหารทีเ่ ขาอุทศิ ภิกษุสงฆ์ ตายไปเป็นเปรต]

เต สงฺฆสฺส ทินฺนำ วฏฺฏำ ขาทิตฺวา กายสฺส เภทา เปตฺตวิ ิสเย นิพพฺ ตฺตึสุ.
เต ภาติกา ปน ปุริสสหสฺเสน สทฺธึ กาลำ กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตติ ฺวา เทวโลกา เทวโลกำ สำสรนฺตา เทฺวนวุติกปฺเป เขเปสุำ .
เอวำ เต ตโย ภาตโร อรหตฺตำ ปตฺเถนฺตา ตทา กลฺยาณกมฺมำ กรึสุ.
เต อตฺตนา ปตฺถิตเมว ลภึสุ.
นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา ทมฺมิ -อิติ.
ตทา ปน เตสำ อายุตตฺ โก พิมฺพิสาโร อโหสิ, โกฏฺฐาคาริโก วิสาโข อุปาสโก.
เตสำ กมฺมกรา ตทา เปเตสุ นิพพฺ ตฺตติ วฺ า สุคติทคุ คฺ ติวเสน สำสรนฺตา อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาริ พุทธฺ นฺตรานิ เปตโลเกเยว นิพพฺ ตฺตสึ ุ.
[พวกเปรตถามเวลาได้อาหาร กะพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์]
เต อิมสฺมึ กปฺเป สพฺพปฐมำ อุปฺปนฺนำ จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกำ กกุสนฺธำ๑ ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา
“อมฺหากำ อาหารำ ลภนกาลำ อาจิกฺขถ -อิติ ปุจฺฉึสุ.
“มม ตาว กาเล น ลภิสฺสถ, มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตำ อภิรุฬฺหาย, โกนาคมนพุทฺโธ๒ อุปฺปชฺชิสฺสติ, ตำ ปุจฺเฉยฺยาถ อิติ อาห.
เต ตตฺตกำ กาลำ เขเปตฺวา, ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, ตำ ปุจฺฉึสุ.
โสปิ “มม กาเล น ลภิสสฺ ถ, มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตำ อภิรฬุ หฺ าย, กสฺสปพุทโฺ ธ อุปปฺ ชฺชสิ สฺ ติ, ตำ ปุจเฺ ฉยฺยาถ -อิติ อาห.
เต ตตฺตกำ กาลำ เขเปตฺวา, ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, ตำ ปุจฺฉึสุ.
โสปิ “มม กาเล น ลภิสฺสถ, มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตำ อภิรุฬฺหาย, โคตมพุทฺโธ นาม อุปฺปชฺชิสฺสติ,
ตทา ตุมฺหากำ ญาตโก พิมพฺ ิสาโร นาม ราชา ภวิสฺสติ, โส สตฺถุ ทานำ ทตฺวา ตุมฺหากำ ปาเปสฺสติ, ตทา ลภิสฺสถ -อิติ อาห.
เตสำ เอกำ พุทฺธนฺตรำ เสฺวทิวสำ วิย อโหสิ.
[พวกเปรตพ้นทุกข์ เพราะผลทาน]
เต, ตถาคเต อุปฺปนฺเน, พิมพฺ ิสารรญฺญา ปฐมทิวสำ ทาเน ทินฺเน, รตฺติภาเค เภรวสทฺทำ กตฺวา รญฺโญ อตฺตานำ ทสฺสยึสุ.
โส ปุนทิวเส เวฬุวนำ อาคนฺตฺวา ตถาคตสฺส ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๒๙.
๒ ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓-๕๓๗.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๗๘ • ๘. สญฺชยวตฺถุ. • [พวกเปรตพ้นทุกข์ เพราะผลทาน]

สตฺถา “มหาราช อิโต เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก ผุสฺสพุทฺธกาเล เอเต ตว ญาตกา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทินฺนำ วฏฺฏำ ๑ ขาทิตฺวา
เปตโลเก นิพฺพตฺติตวฺ า สำสรนฺตา กกุสนฺธาทโย พุทฺเธ อุปฺปนฺเน ปุจฺฉิตฺวา เตหิ อิทญฺจิทญฺจ วุตฺตา
เอตฺตกำ กาลำ ตว ทานำ ปจฺจาสึสมานา, หิยฺโย ตยา ทาเน ทินฺเน, ปตฺตึ อลภมานา เอวมกำสุ -อิติ.
“กึ ปน ภนฺเต, อิทานิปิ ทินฺเน, ลภิสฺสนฺติ -อิติ.
“อาม มหาราช -อิติ.
ราชา พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส มหาทานำ ทตฺวา “ภนฺเต อิโต เตสำ เปตานำ ทิพพฺ นฺนปานำ สมฺปชฺชตุ -อิติ
ปตฺตึ อทาสิ.
เตสำ ตเถว นิพฺพตฺติ.
ปุนทิวเส นคฺคา หุตวฺ า อตฺตานำ ทสฺเสสุำ.
ราชา “อชฺช ภนฺเต นคฺคา หุตวฺ า อตฺตานำ ทสฺเสสุำ -อิติ อาโรเจสิ.
“วตฺถานิ เต น ทินฺนานิ มหาราช -อิติ.
ปุนทิวเส พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส จีวรานิ ทตฺวา “อิโต เตสำ ทิพฺพวตฺถานิ โหนฺตุ -อิติ ปาเปสิ.
ตำขณญฺเญว เตสำ ทิพพฺ วตฺถานิ อุปฺปชฺชึสุ.
เต เปตตฺตภาวำ วิชหิตวฺ า ทิพพฺ ตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ.
สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ -อิติ ติโรกุฑฺฑานุโมทนำ อกาสิ.
อนุโมทนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
อิติ สตฺถา เตภาติกชฏิลานำ วตฺถุำ กเถตฺวา อิมมฺปิ ธมฺมเทสนำ อาหริ.
[บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]
“อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต กึ กรึสุ -อิติ.
“อคฺคสาวกภาวาย ปตฺถนำ กรึสุ.
อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส หิ กปฺปานำ อสงฺเขยฺยสฺส มตฺถเก สารีปุตฺโต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพพฺ ตฺติ
นาเมน สรทมาณโว นาม อโหสิ.
โมคฺคลฺลาโน คหปติมหาสาลกุเล นิพพฺ ตฺติ นาเมน สิริวฑฺฒกุฏุมพฺ ิโก นาม อโหสิ.
เต อุโภปิ สหปํสุกีฬกา สหายกา อเหสุำ.
๑ ยุ. ทานวฏฺฏำ.
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สรทมาณโว ปิตุอจฺจเยน กุลสนฺตกำ มหาธนำ ปฏิปชฺชิตฺวา เอกทิวสำ รโหคโต จินฺเตสิ
“อหำ อิธโลกตฺตภาวเมว ชานามิ, โน ปรโลกตฺตภาวำ, ชาตสตฺตานญฺจ มรณำ นาม ธุวำ,
มยา เอกำ ปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตวฺ า โมกฺขธมฺมคเวสนำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
โส สหายกำ อุปสงฺกมิตวฺ า อาห “สมฺม สิริวฑฺฒ อหำ ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺมำ คเวสิสฺสามิ,
ตฺวำ มยา สทฺธึ ปพฺพชิตุำ สกฺขิสฺสสิ, น สกฺขิสฺสสิ -อิติ.
“น สกฺขิสฺสามิ สมฺม, ตฺวำเยว ปพฺพชาหิ -อิติ.
โส จินฺเตสิ “ปรโลกำ คจฺฉนฺโต สหายำ วา ญาติมิตฺเต วา คเหตฺวา คโต นาม นตฺถิ, อตฺตนา กตำ อตฺตโนว โหติ -อิติ.
ตโต รตนโกฏฺฐาคารำ วิวราเปตฺวา กปณทฺธิกวณิพพฺ กยาจกานำ มหาทานำ ทตฺวา ปพฺพตปาทำ ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิ .
ตสฺส เอโก เทฺว ตโย -อิติ เอวำ อนุปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตวฺ า จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา ชฏิลา อเหสุำ.
โส ปญฺจ อภิญฺญา อฏฺฐ จ สมาปตฺตโิ ย นิพพฺ ตฺเตตฺวา เตสำ ชฏิลานำ กสิณปริกมฺมำ อาจิกฺขิ .
เตปิ สพฺเพ ปญฺจ อภิญฺญา อฏฺฐ จ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสุำ.
เตน สมเยน อโนมทสฺสี นาม พุทฺโธ โลเก อุทปาทิ.
นครำ จนฺทวตี นาม อโหสิ. ปิตา ยสวนฺโต นาม ขตฺติโย, มาตา ยโสธรา นาม เทวี, โพธิ อชฺชุนรุกฺโข,
นิสโภ จ อโนโม จ เทฺว อคฺคสาวกา, วรุโณ นาม อุปฏฺฐาโก, สุนฺทรา จ สุมนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา, อายุ วสฺสสตสหสฺสำ อโหสิ,
สรีรำ อฏฺฐปญฺญาสหตฺถุพฺเพธำ, สรีรปฺปภา ทฺวาทสโยชนำ ผริ, ภิกฺขุสตสหสฺสำ ปริวาโร อโหสิ.
โส เอกทิวสำ ปจฺจูสกาเล มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย โลกำ โวโลเกนฺโต สรทตาปสำ ทิสฺวา
“อชฺช มยฺหำ สรทตาปสสฺส สนฺตกิ ำ คตปจฺจเยน ธมฺมเทสนา จ มหตี ภวิสฺสติ,
โส จ อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถสฺสติ, ตสฺส สหายโก สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก ทุติยสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถสฺสติ,
เทสนาปริโยสาเน จสฺส ปริวารา จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสนฺติ, มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ
อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย อญฺญำ กญฺจิ อนามนฺเตตฺวา สีโห วิย เอกจโร หุตฺวา,
สรทตาปสสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ผลาผลตฺถาย คเตสุ, “พุทธฺ ภาวำ เม ชานาตุ -อิติ,
ปสฺสนฺตสฺเสว สรทตาปสสฺส, อากาสโต โอตริตฺวา ปฐวิยำ ปติฏฺฐาสิ.
สรทตาปโส พุทฺธานุภาวญฺเจว สรีรนิปฺผตฺตญ
ิ ฺจ ทิสวฺ า ลกฺขณมนฺเต สมฺมสิตฺวา
“อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต นาม อคารมชฺเฌ วสนฺโต ราชา โหติ จกฺกวตฺตี, ปพฺพชนฺโต โลเก วิวฏจฺฉโท สพฺพญฺญพุ ทุ โฺ ธ โหติ,
อยำ ปุริโส นิสฺสำสยำ พุทฺโธ -อิติ ชานิตฺวา ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺ า อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.
นิสีทิ ภควา ปญฺญตฺตาสเน.
สรทตาปโสปิ อตฺตโน อนุจฺฉวิกำ อาสนำ คเหตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.
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ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ชฏิลา ปณีตปณีตานิ โอชวนฺตานิ ผลาผลานิ คเหตฺวา อาจริยสฺส สนฺติกำ สมฺปตฺตา
พุทธฺ านญฺเจว อาจริยสฺส จ นิสินฺนาสนำ โอโลเกตฺวา อาหำสุ
“อาจริย มยำ ‘อิมสฺมึ โลเก ตุมฺเหหิ มหนฺตตโร นตฺถีติ วิจราม, อยำ ปน ปุริโส ตุมฺเหหิ มหนฺตตโร มญฺเญ -อิติ.
“ตาตา กึ วเทถ, สาสเปน สทฺธึ อฏฺฐสฏฺฐิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธำ สิเนรุำ สมำ กาตุำ อิจฺฉถ,
สพฺพญฺญุพทุ ฺเธน สทฺธึ มม อุปมำ มา กริตฺถ ปุตฺตกา -อิติ.
อถ เต ตาปสา “สจายำ ปุริโส อิตตฺ รสตฺโต อภวิสฺส, น อมฺหากำ อาจริโย เอวรูปํ อุปมำ อาหริสฺสติ, ยาว มหา วตายำ ปุริโส -อิติ
สพฺเพว ปาเทสุ ปติตวฺ า สิรสา วนฺทึสุ.
อถ เน อาจริโย อาห “ตาตา อมฺหากำ พุทธฺ านำ อนุจฺฉวิโก เทยฺยธมฺโม นตฺถิ, สตฺถา จ ภิกฺขาจารเวลายำ อิธาคโต,
มยำ ยถาสตฺติ ยถาพลำ เทยฺยธมฺมำ ทสฺสาม, ตุมฺเห ยำ ยำ ปณีตำ ผลาผลำ ตำ ตำ อาหรถ -อิติ อาหราเปตฺวา หตฺเถ โธวิตวฺ า
สยำ ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปสิ.
สตฺถารา ผลาผเล ปฏิคฺคหิตมตฺเต, เทวตา ทิพฺโพชำ ปกฺขิปึสุ.
โส ตาปโส อุทกำปิ สยเมว ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ.
ตโต, ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา นิสินฺเน สตฺถริ, สพฺเพ อนฺเตวาสิเก ปกฺโกสิตวฺ า สตฺถุ สนฺติเก สาราณียกถำ กเถนฺโต นิสีทิ.
สตฺถา “เทฺว อคฺคสาวกา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาคจฺฉนฺตุ -อิติ จินฺเตสิ.
เต สตฺถุ จิตฺตำ ญตฺวา สตสหสฺสขีณาสวปริวารา อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ อฏฺฐำสุ.
ตโต สรทตาปโส อนฺเตวาสิเก อามนฺเตสิ “ตาตา พุทฺธานำ นิสินฺนาสนมฺปิ นีจำ, สมณสตสหสฺสสฺสาปิ อาสนำ นตฺถิ,
ตุมฺเหหิ อชฺช อุฬารำ พุทฺธสกฺการำ กาตุำ วฏฺฏติ, ปพฺพตปาทโต วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหรถ -อิติ.
กถนกาโล ปปญฺโจ วิย โหติ, อิทฺธิมโต ปน อิทธฺ ิวิสโย อจินฺเตยฺโย -อิติ.
มุหุตฺตมตฺเตเนว เต ตาปสา วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหริตฺวา พุทฺธานำ โยชนปฺปมาณำ ปุปฺผาสนำ ปญฺญาเปสุำ .
อุภินฺนำ อคฺคสาวกานำ ติคาวุตำ, เสสานำ ภิกฺขูนำ อฑฺฒโยชนิกาทิเภทำ, สงฺฆนวกสฺส อุสภมตฺตำ อโหสิ.
“กถำ เอกสฺมึ อสฺสมปเท ตาวมหนฺตานิ อาสนานิ ปญฺญตฺตานิ -อิติ น จินฺเตตพฺพำ.
อิทฺธวิ ิสโย เหส.
เอวำ ปญฺญตฺเตสุ อาสเนสุ, สรทตาปโส ตถาคตสฺส ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต
“ภนฺเต มยฺหำ ทีฆรตฺตำ หิตาย สุขาย อิมำ ปุปฺผาสนำ อภิรุหถ -อิติ อาห.
เตน วุตฺตำ
“นานาปุปฺผญฺจ คนฺธญฺจ
ปุปฺผาสนำ ปญฺญาเปตฺวา

สนฺนิปาเตตฺวาน เอกโต
อิทำ วจนมพฺรวิ
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อิทำ เม อาสนำ วีร
มม จิตฺตำ ปสาเทนฺโต
สตฺตรตฺตินฺทิวำ พุทฺโธ
มม จิตฺตำ ปสาเทตฺวา

ปญฺญตฺตำ ตวนุจฺฉวึ
นิสีท ปุปฺผมาสเน.
นิสีทิ ปุปฺผมาสเน
หาสยิตวฺ า สเทวเก -อิติ.

เอวำ นิสินฺเน สตฺถริ, เทฺว อคฺคสาวกา เสสภิกฺขู จ อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทึสุ.
สรทตาปโส มหนฺตำ ปุปฺผจฺฉตฺตำ คเหตฺวา ตถาคตสฺส มตฺถเก ธาเรนฺโต อฏฺฐาสิ.
สตฺถา “ชฏิลานำ อยำ สกฺกาโร มหปฺผโล โหตุ -อิติ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิ.
สตฺถุ สมาปตฺตึ สมาปนฺนภาวำ ญตฺวา เทฺว อคฺคสาวกาปิ เสสภิกฺขูปิ สมาปตฺตึ สมาปชฺชึสุ .
ตถาคเต สตฺตาหำ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตวฺ า นิสินฺเน, อนฺเตวาสิกา, ภิกฺขาจารกาเล สมฺปตฺเต, วนมูลผลาผลำ ปริภุญฺชิตวฺ า
เสสกาลำ พุทฺธานำ อญฺชลึ ปคฺคยฺห ติฏฺฐนฺติ.
สรทตาปโส ปน ภิกฺขาจารมฺปิ อคนฺตฺวา ปุปฺผจฺฉตฺตำ ธารยมาโน ว สตฺตาหำ ปีติสเุ ขน วีตินาเมสิ.
สตฺถา นิโรธโต วุฏฺฐาย ทกฺขิณปสฺเส นิสินฺนำ อคฺคสาวกำ นิสภตฺเถรำ อามนฺเตสิ
“นิสภ สกฺการการกานำ ตาปสานำ ปุปฺผาสนานุโมทนำ กโรหิ -อิติ.
เถโร จกฺกวตฺตริ ญฺโญ สนฺตกิ า ปฏิลทฺธมหาลาโภ มหาโยโธ วิย ตุฏฐฺ มานโส สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ปุปผฺ าสนานุโมทนำ อารภิ.
ตสฺส เทสนาวสาเน ทุติยสาวกำ อามนฺเตสิ “ตฺวำปิ ภิกฺขุ ธมฺมำ เทเสหิ -อิติ.
อโนมตฺเถโร เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ สมฺมสิตฺวา ธมฺมำ กเถสิ.
ทฺวินฺนำ อคฺคสาวกานำ เทสนาย เอกสฺสาปิ อภิสมโย นาโหสิ.
อถ สตฺถา อปริมาเณ พุทฺธวิสเย ฐตฺวา ธมฺมเทสนำ อารภิ.
เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา สรทตาปสำ สพฺเพปิ จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ .
สตฺถา “เอถ ภิกฺขโว -อิติ หตฺถำ ปสาเรสิ.
เตสำ ตาวเทว เกสมสฺสูนิ อนฺตรธายึสุ.
อฏฺฐ ปริกฺขารา กาเย ปฏิมุกฺกา ว อเหสุำ.
“สรทตาปโส กสฺมา อรหตฺตำ น ปตฺโต -อิติ.
วิกฺขิตตฺ จิตตฺ ตฺตา.
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ตสฺส กิร พุทธฺ านำ ทุติยาสเน นิสีทติ ฺวา สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ธมฺมำ เทสยโต อคฺคสาวกสฺส ธมฺมเทสนำ โสตุำ
อารทฺธกาลโต ปฏฺฐาย
“อโห วตาหำปิ อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส พุทธฺ สฺส สาสเน อิมินา สาวเกน ปฏิลทฺธำ ธุรำ ลเภยฺยำ -อิติ จิตตฺ ำ อุปฺปาเทสิ.
โส เตน ปริวิตกฺเกน มคฺคผลปฺปฏิเวธำ กาตุำ นาสกฺขิ.
ตถาคตำ ปน วนฺทติ ฺวา สมฺมุเข ฐตฺวา อาห “ภนฺเต ตุมฺหากำ อนนฺตราสเน นิสินฺโน ภิกฺขุ ตุมฺหากำ สาสเน โก นาม โหติ -อิติ.
“มยา ปวตฺตติ ำ ธมฺมจกฺกำ อนุปวตฺเตนฺโต สาวกปารมีญาณสฺส โกฏิปฺปตฺโต โสฬส ปญฺญา ปฏิวิชฺฌิตวฺ า ฐิโต,
มยฺหำ สาสเน อคฺคสาวโก นาม เอโส -อิติ.
“ภนฺเต ยฺวายำ มยา สตฺตาหำ ปุปผฺ จฺฉตฺตำ ธาเรนฺเตน สกฺกาโร กโต, อหำ อิมสฺส ผเลน อญฺญำ สกฺกตฺตำ วา พฺรหฺมตฺตำ วา น ปตฺเถมิ,
อนาคเต ปน อยำ นิสภตฺเถโร วิย เอกสฺส พุทฺธสฺส อคฺคสาวโก ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ.
สตฺถา “สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข อิมสฺส ปุริสสฺส ปตฺถนา -อิติ อนาคตำสญาณำ เปเสตฺวา โอโลเกนฺโต
กปฺปสตสหสฺสาธิกำ เอกำ อสงฺเขยฺยำ อติกฺกมิตฺวา สมิชฺฌนภาวำ อทฺทส,
ทิสฺวา สรทตาปสำ อาห “น เต อยำ ปตฺถนา โมฆา ภวิสฺสติ, อนาคเต ปน กปฺปสตสหสฺสาธิกำ เอกำ อสงฺเขยฺยำ อติกกฺ มิตฺวา
โคตโม นาม พุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิสฺสติ, ตสฺส มาตา มหามายาเทวี นาม ภวิสฺสติ, ปิตา สุทฺโธทโน นาม มหาราชา,
ปุตฺโต ราหุโล นาม, อุปฏฺฐาโก อานนฺโท นาม, ทุติยสาวโก โมคฺคลฺลาโน นาม,
ตฺวำ ปนสฺส อคฺคสาวโก ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺโต นาม ภวิสฺสสิ -อิติ.
เอวำ ตาปสำ พฺยากริตฺวา ธมฺมกถำ กเถตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อากาสำ ปกฺขนฺทิ .
สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานำ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า สหายกสฺส สิริวฑฺฒกุฏุมฺพกิ สฺส สาสนำ เปเสสิ
“ภนฺเต มม สหายกสฺส วเทถ ‘สหายเกน เต สรทตาปเสน อโนมทสฺสิสฺส พุทฺธสฺส ปาทมูเล
อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมพุทฺธสฺส สาสเน อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺถิตำ, ตฺวำ ทุติยสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถหิ -อิติ.
เอวญฺจ ปน วตฺวา เถเรหิ ปุเรตรเมว เอกปสฺเสน คนฺตฺวา สิรวิ ฑฺฒสฺส นิเวสนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.
สิรวิ ฑฺโฒ “จิรสฺสำ วต เม อยฺโย อาคโต -อิติ อาสเน นิสีทาเปตฺวา อตฺตนา นีจตเร อาสเน นิสินฺโน
“อนฺเตวาสิกปริสา ปน โว ภนฺเต น ปญฺญายนฺติ -อิติ ปุจฺฉิ.
“อาม สมฺม, อมฺหากำ อสฺสมำ อโนมทสฺสี พุทฺโธ อาคโต, มยำ ตสฺส อตฺตโน พเลน สกฺการำ กริมฺหา,
สตฺถา สพฺเพสำ ธมฺมำ เทเสสิ, เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา มำ เสสา อรหตฺตำ ปตฺตา ปพฺพชึสุ,
อหำ สตฺถุ อคฺคสาวกำ นิสภตฺเถรำ ทิสวฺ า อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมพุทธฺ สฺส นาม สาสเน อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถสึ ,
ตฺวำปิ ตสฺส สาสเน ทุติยสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถหิ -อิติ.
“มยฺหำ พุทฺเธหิ สทฺธึ ปริจโย นตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
“พุทฺเธหิ สทฺธึ กถนำ มยฺหำ ภาโร โหตุ, ตฺวำ มหนฺตำ อภิสกฺการำ สชฺเชหิ -อิติ.
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สิรวิ ฑฺโฒ ตสฺส วจนำ สุตวฺ า อตฺตโน นิเวสนทฺวาเร ราชมาเนน อฏฺฐกรีสมตฺตำ ฐานำ สมตลำ กาเรตฺวา วาลิกำ โอกิริตวฺ า
ลาชปญฺจมานิ ปุปฺผานิ วิกฺกริ ิตวฺ า นีลุปฺปลจฺฉทนำ มณฺฑปํ การาเปตฺวา พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปตฺวา
เสสภิกฺขูนำปิ อาสนานิ ปฏิยาเทตฺวา มหนฺตำ สกฺการสมฺมานำ สชฺเชตฺวา พุทธฺ านำ นิมนฺตนตฺถาย สรทตาปสสฺส สญฺญำ อทาสิ .
ตาปโส พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ คเหตฺวา ตสฺส นิเวสนำ อคมาสิ.
สิรวิ ฑฺโฒปิ ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา ตถาคตสฺส หตฺถโต ปตฺตำ คเหตฺวา มณฺฑปํ ปเวเสตฺวา
ปญฺญตฺตาสเน นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทกำ ทตฺวา ปณีตโภชเนน ปริวิสติ ฺวา
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ มหารเหหิ วตฺเถหิ อจฺฉาเทตฺวา
“ภนฺเต นายำ อารมฺโภ อปฺปมตฺตกฏฺฐานตฺถาย, อิมินาว นิยาเมน สตฺตาหำ อนุกมฺปํ กโรถ -อิติ อาห.
สตฺถา อธิวาเสสิ.
โส เตเนว นิยาเมน สตฺตาหำ มหาทานำ ปวตฺเตตฺวา ภควนฺตำ วนฺทิตวฺ า อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต อาห
“ภนฺเต มม สหาโย สรทตาปโส ‘ยสฺส สตฺถุ อคฺคสาวโก ภเวยฺยนฺติ ปตฺเถสิ อหำ ตสฺเสว ทุติยสาวโก ภเวยฺยำ -อิติ.
สตฺถา อนาคตำ โอโลเกตฺวา ตสฺส ปตฺถนาย สมิชฺฌนภาวำ ทิสฺวา พฺยากาสิ
“ตฺวำปิ อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกำ อสงฺเขยฺยำ อติกกฺ มิตฺวา โคตมพุทฺธสฺส ทุติยสาวโก ภวิสฺสสิ -อิติ.
พุทธฺ านำ พฺยากรณำ สุตฺวา สิริวฑฺโฒ หฏฺฐปหฏฺโฐ อโหสิ.
สตฺถาปิ ภตฺตานุโมทนำ กตฺวา สปริวาโร วิหารเมว คโต.
อยำ ภิกฺขเว มม ปุตฺเตหิ ตทา ปตฺถิตปตฺถนา.
เต ยถาปตฺถิตเมว ลภึสุ, นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา เทมิ -อิติ.
[สองอัครสาวก ทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา]
เอวำ วุตฺเต, เทฺว อคฺคสาวกา ภควนฺตำ วนฺทติ ฺวา “ภนฺเต มยำ อคาริยภูตา สมานา คิรคฺคสมชฺชำ ทสฺสนาย คตา -อิติ
ยาว อสฺสชิตฺเถรสฺส สนฺติกา โสตาปตฺติผลปฏิเวธา สพฺพำ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุำ กเถตฺวา
“เต มยำ ภนฺเต สญฺชยสฺส อาจริยสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺ า ตำ ตุมฺหากำ ปาทมูลำ อาเนตุกามา ตสฺส ลทฺธิยา นิสฺสารภาวำ กเถตฺวา
อิธาคมเน อานิสำสำ กถยิมฺหา, –
โส ‘อิทานิ มยฺหำ อนฺเตวาสิวาโส นาม จาฏิยา อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส, น สกฺขิสฺสามิ อนฺเตวาสิวาสำ วสิตุนตฺ ิ วตฺวา,
‘อาจริย อิทานิ มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตวฺ า สตฺถารำเยว ปูเชสฺสติ, ตุมฺเห กถำ ภวิสฺสถาติ วุตฺเต,
‘กึ ปน อิมสฺมึ โลเก ปณฺฑติ า พหู อุทาหุ ทนฺธาติ, ‘ทนฺธาติ กถิเต,
‘เตนหิ ปณฺฑิตา ปณฺฑิตา สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คมิสฺสนฺติ, ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺตกิ ำ อาคมิสฺสนฺติ, คจฺฉถ ตุมฺเหติ วตฺวา
อาคนฺตุำ น อิจฺฉิ ภนฺเต -อิติ.
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[ผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูก ได้รับผลต่างกัน]
ตำ สุตฺวา สตฺถา “ภิกฺขเว สญฺชโย อตฺตโน มิจฺฉาทิฏฺฐิตาย อสารำ ‘สาโรติ สารญฺจ ‘อสาโรติ คณฺหิ ,
ตุมฺเห ปน อตฺตโน ปณฺฑิตตาย สารำ สารโต อสารญฺจ อสารโต ญตฺวา อสารำ ปหาย สารเมว คณฺหิตฺถ -อิติ วตฺวา
อิมา คาถา อภาสิ
“อสาเร สารมติโน
เต สารำ นาธิคจฺฉนฺติ
สารญฺจ สารโต ญตฺวา
เต สารำ อธิคจฺฉนฺติ

สาเร จาสารทสฺสิโน
มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา
อสารญฺจ อสารโต
สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อสาเร สารมติโน -อิติ:
จตฺตาโร ปจฺจยา, ทสวตฺถกุ า มิจฉฺ าทิฏฐฺ ิ, ตสฺสา อุปนิสสฺ ยภูตา ธมฺมเทสนา -อิติ อยำ อสาโร นาม, ตสฺมึ สารทิฏฐฺ โิ น -อิติ อตฺโถ.
สาเร จาสารทสฺสิโน -อิติ:
ทสวตฺถุกา สมฺมาทิฏฺฐิ, ตสฺสา อุปนิสฺสยภูตา ธมฺมเทสนา -อิติ อยำ สาโร นาม, ตสฺมึ “นายำ สาโร -อิติ อสารทสฺสิโน.
เต สารำ -อิติ: เต ตำ มิจฺฉาทิฏฺฐคิ หณำ คเหตฺวา ฐิตา กามวิตกฺกาทีนำ วเสน มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา หุตวฺ า
สีลสารำ สมาธิสารำ ปญฺญาสารำ วิมตุ ฺติสารำ วิมุตตฺ ิญาณทสฺสนสารำ ปรมตฺถสารำ นิพพฺ านญฺจ นาธิคจฺฉนฺติ .
สารญฺจ -อิติ: ตเมว สีลสาราทิสารำ “สาโร นาม อยำ -อิติ วุตตฺ ปฺปการญฺจ อสารำ “อสาโร อยำ -อิติ ญตฺวา.
เต สารำ -อิติ: เต ปณฺฑิตา เอวำ สมฺมาทสฺสนำ คเหตฺวา ฐิตา เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีนำ วเสน สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา หุตวฺ า
ตำ วุตตฺ ปฺปการำ สารำ อธิคจฺฉนฺติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
สนฺนิปติตานำ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.
สญฺชยวตฺถุ.
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“ยถา อคารำ ทุจฺฉนฺนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ นนฺทำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์]
สตฺถา หิ ปวตฺตติ ปวรธมฺมจกฺโก ราชคหำ คนฺตวฺ า เวฬุวเน วิหรนฺโต
“ปุตฺตำ เม อาเนตฺวา ทสฺเสถ -อิติ สุทฺโธทนมหาราเชน เปสิตานำ สหสฺสสหสฺสปริวารานำ ทสนฺนำ ทูตานํ
สพฺพปจฺฉโต คนฺตวฺ า อรหตฺตำ ปตฺเตน กาฬุทายิตฺเถเรน อาคมนกาลำ ญตฺวา
สฏฺฐิมตฺตาย คาถาย มคฺควณฺณำ วณฺเณตฺวา วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต กปิลวตฺถุปุรำ นีโต
ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสำ อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา มหาเวสฺสนฺตรชาตกำ กเถตฺวา
ปุนทิวเส ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ “อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย -อิติ คาถาย ปิตรำ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาเปตฺวา
“ธมฺมญฺจเร สุจริตำ -อิติ คาถาย มหาปชาปตึ โคตมึ โสตาปตฺติผเล ราชานญฺจ สกทาคามิผเล ปติฏฺฐาเปสิ.
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ปน ราหุลมาตุคุณกถำ นิสฺสาย จนฺทกินฺนรีชาตกำ กเถตฺวา
ตโต ตติยทิวเส, นนฺทกุมารสฺส อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ,
ปิณฺฑาย ปวิสติ ฺวา นนฺทกุมารสฺส หตฺเถ ปตฺตำ ทตฺวา มงฺคลำ วตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมนฺโต
นนฺทกุมารสฺส หตฺถโต ปตฺตำ น คณฺหิ.
โสปิ ตถาคตคารเวน “ปตฺตำ โว ภนฺเต คณฺหถ -อิติ วตฺตุำ นาสกฺขิ.
เอวำ ปน จินฺเตสิ “โสปาณสีเส ปตฺตำ คณฺหิสฺสติ -อิติ.
สตฺถา ตสฺมึปิ ฐาเน น คณฺหิ.
อิตโร “โสปาณปาทมูเล คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.
สตฺถา ตตฺถาปิ น คณฺหิ.
[นันทพุทธอนุชา ออกบวช]
อิตโร “ราชงฺคเณ คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.
สตฺถา ตตฺถาปิ น คณฺหิ.
กุมาโร นิวตฺตติ ุกาโม อรุจิยา คจฺฉนฺโต ตถาคตคารเวน “ปตฺตำ คณฺหถ -อิติ วตฺตุำ น สกฺโกติ,
“อิธ คณฺหิสฺสติ เอตฺถ คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตนฺโต คจฺฉติ.
ตสฺมึ ขเณ อญฺญา อิตฺถิโย ตำ ทิสฺวา ชนปทกลฺยาณิยา อาจิกฺขึสุ
“อยฺเย ภควา นนฺทกุมารำ คเหตฺวา คโต, ตุมฺเหหิ ตำ วินา กริสฺสติ๑ -อิติ.
๑ ม. กึ ตุมฺเห หิ ตำ วินา กริสฺสถาติ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๘๖ • ๙. นนฺทตฺเถรวตฺถุ. • [นันทพุทธอนุชา ออกบวช]

สาปิ ตำ สุตวฺ า อุทกพินฺทูหิ ปคฺฆรนฺเตเหว อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ เกเสหิ เวเคน คนฺตฺวา “ตุวฏำ โข อยฺยปุตตฺ อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ อาห.
ตำ ตสฺสา วจนำ ตสฺส หทเย ติริยำ ปติตฺวา วิย ฐิตำ.
สตฺถาปิสฺส หตฺถโต ปตฺตำ อคฺคณฺหิตฺวาว ตำ วิหารำ เนตฺวา “ปพฺพชิสฺสสิ นนฺท -อิติ อาห.
โส พุทฺธคารเวน “น ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ อวตฺวา “อาม ภนฺเต ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ อาห.
สตฺถา “เตนหิ ภิกฺขเว นนฺทำ ปพฺพาเชถ -อิติ อาห.
[ราหุลกุมารทูลขอสมบัตกิ ะพระศาสดา]
สตฺถา กปิลวตฺถุปุรำ คนฺตวฺ า ตติยทิวเส นนฺทำ ปพฺพาเชสิ.
สตฺตเม ทิวเส ราหุลมาตา กุมารำ อลงฺกริตฺวา ภควโต สนฺติกำ เปเสสิ
“ปสฺส ตาต เอตำ วีสติสหสฺสสมณปริวุตำ สุวณฺณวณฺณำ พฺรหฺมรูปวณฺณำ สมณำ.
อยนฺเต ปิตา.
เอตสฺส ตว ปิตุโน ชาตกาเล มหนฺตา นิธิกุมฺภโิ ย อเหสุำ.
ตสฺส นิกฺขมนกาลโต ปฏฺฐาย น ปสฺสามิ.
คจฺฉ, นำ ทายชฺชำ ยาจาหิ.
‘อหำ ตาต กุมาโร, อภิเสกำ ปตฺวา จกฺกวตฺตี ภวิสฺสามิ.
ธเนน เม อตฺโถ, ธนำ เม เทหิ.
สามิโก หิ ปุตฺโต ปิตุ สนฺตกสฺส -อิติ.
กุมาโร ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตวฺ า ปิตุสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา หฏฺฐตุฏฺโฐ “สุขา เต สมณ ฉายา -อิติ วตฺวา
อญฺญำปิ พหุำ อตฺตโน อนุรูปํ วทนฺโต อฏฺฐาสิ.
ภควา กตภตฺตกิจฺโจ อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.
กุมาโรปิ “ทายชฺชำ เม สมณ เทหิ, ทายชฺชำ เม สมณ เทหิ -อิติ ภควนฺตำ อนุพนฺธิ.
ภควาปิ กุมารำ น นิวตฺตาเปสิ.
ปริชโนปิ ภควตา สทฺธึ คจฺฉนฺตำ นิวตฺเตตุำ นาสกฺขิ.
อิติ โส ภควตา สทฺธึ อารามเมว อคมาสิ.
ตโต ภควา จินฺเตสิ “ยำ อยำ ปิตุ สนฺตกำ ธนำ อิจฺฉติ, ตำ วฏฺฏานุคตำ สวิฆาตำ,
หนฺทสฺส โพธิมูเล มยา ปฏิลทฺธำ สตฺตวิธำ อริยธนำ เทมิ, โลกุตตฺ รทายชฺชสฺส นำ สามิกำ กโรมิ -อิติ.
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[ราหุกุมารบรรพชา]
อถโข ภควา อายสฺมนฺตำ สารีปุตฺตำ อามนฺเตสิ “เตนหิ ตฺวำ สารีปุตฺต ราหุลกุมารำ ปพฺพาเชหิ -อิติ.
เถโร ตำ ปพฺพาเชสิ.
ปพฺพชิเต ปน กุมาเร, รญฺโญ ตำ สุตฺวา อธิมตฺตำ ทุกฺขำ อุปฺปชฺชิ.
ตำ อธิวาเสตุำ อสกฺโกนฺโต ภควโต สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า ปฏินิเวเทตฺวา
“สาธุ ภนฺเต อยฺยา มาตาปิตูหิ อนนุญฺญาตำ ปุตตฺ ำ น ปพฺพาเชยฺยุำ -อิติ วรำ ยาจิ.
ภควา ตสฺส ตำ วรำ ทตฺวา ปุเนกทิวสำ ราชนิเวสเน กตปาตราโส
เอกมนฺตำ นิสินฺเนน รญฺญา “ภนฺเต ตุมฺหากำ ทุกกฺ รการิกกาเล เอกา เทวตา มำ อุปสงฺกมิตฺวา ‘ปุตฺโต เต กาลกโตติ อาห
อหำ ตสฺสา วจนำ อสทฺทหนฺโต ‘น มยฺหำ ปุตฺโต โพธึ อปฺปตฺวา กาลำ กโรตีติ ตำ ปฏิกฺขิปึ -อิติ วุตฺเต,
อิทานิ มหาราช กึ สทฺทหิสฺสถ, ปุพฺเพปิ อฏฺฐิกานิ ตุยฺหำ ทสฺเสตฺวา ‘ปุตฺโต เต มโตติ วุตฺเต, น สทฺทหิตฺถ -อิติ
อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา มหาธมฺมปาลชาตกำ กเถสิ.
กถาปริโยสาเน ราชา อนาคามิผเล ปติฏฺฐหิ.
อิติ ภควา ปิตรำ ตีสุ ผเลสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ปุนเทว ราชคหำ คนฺตฺวา
ตโต อนาถปิณฺฑิเกน สาวตฺถึ อาคมนตฺถาย คหิตปฏิญฺโญ, นิฏฺฐิเต เชตวนมหาวิหาเร, ตตฺถ คนฺตวฺ า วาสำ กปฺเปสิ.
[พระนันทะอยากสึก]
เอวำ สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเตเยว, อายสฺมา นนฺโท อุกฺกณฺฐติ ฺวา๑ ภิกฺขูนำ เอตมตฺถำ อาโรเจสิ
‘อนภิรโต อหำ อาวุโส พฺรหฺมจริยำ จรามิ, น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ๒, สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามิ -อิติ.
ภควา ตำ ปวตฺตึ สุตวฺ า อายสฺมนฺตำ นนฺทำ ปกฺโกสาเปตฺวา เอตทโวจ “สจฺจำ กิร ตฺวำ นนฺท, สมฺพหุลานำ ภิกฺขูนำ เอวมาโรเจสิ
‘อนภิรโต อหำ อาวุโส พฺรหฺมจริยำ จรามิ, น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ, สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามิ -อิติ.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.
“กิสฺส ปน ตฺวำ นนฺท อนภิรโต พฺรหฺมจริยำ จรสิ, น สกฺโกสิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ, สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสสิ -อิติ.
“สากิยานี เม ภนฺเต ชนปทกลฺยาณี, ฆรา นิกฺขมนฺตสฺส, อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ๓ เกเสหิ อปโลเกตฺวา มำ เอตทโวจ
‘ตุวฏำ โข อยฺยปุตตฺ อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ
โส โข อหำ ภนฺเต ตำ อนุสฺสรมาโน อนภิรโต พฺรหฺมจริยำ จรามิ, น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ,
สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามิ -อิติ.
๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๓.
๒ สี. สนฺตาเนตุำ. ปาลิยมฺปน สนฺธาเรตุนตฺ ิ ทิสฺสติ.
๓ อุปฑฺฒุลฺลิขิเตหีติปิ ปาโฐ.
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[พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ]
อถโข ภควา อายสฺมนฺตำ นนฺทำ พาหาย คเหตฺวา อิทธฺ ิพเลน ตาวตึสเทวโลกำ เนนฺโต
อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ ฌามกฺเขตฺเต ฌามขานุมตฺถเก นิสินฺนำ ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺฐำ เอกำ ปลุฏฺฐมกฺกฏึ ทสฺเสตฺวา
ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวรญฺโญ อุปฏฺฐานำ อาคตานิ กกุฏปาทานิ๑ ปญฺจ อจฺฉราสตานิ ทสฺเสสิ.
ทสฺเสตฺวา จ ปน เอวมาห “ตำ กึ มญฺญสิ นนฺท, กตมา นุโข อภิรูปตรา จ๒ ทสฺสนียตรา จ ปาสาทิกตรา จ,
สากิยานี วา ชนปทกลฺยาณี, อิมานิ วา ปญฺจ อจฺฉราสตานิ กกุฏปาทานิ -อิติ.
ตำ สุตฺวา อาห “เสยฺยถาปิ สา ภนฺเต ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺฐา ปลุฏฺฐมกฺกฏี เอวเมว โข ภนฺเต สากิยานี ชนปทกลฺยาณี ,
อิเมสำ ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ อุปนิธาย สงฺขฺยำปิ น อุเปติ กลำปิ น อุเปติ ภาคำปิ น อุเปติ,
อถโข อิมาเนว ปญฺจ อจฺฉราสตานิ อภิรูปตรานิ เจว ทสฺสนียตรานิ จ ปาสาทิกตรานิ จ -อิติ.
“อภิรม นนฺท, อภิรม นนฺท, อหนฺเต ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ -อิติ.
“สเจ เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ, อภิรมิสสฺ ามหำ ภนฺเต ภควา พฺรหฺมจริเย -อิติ.
อถโข ภควา อายสฺมนฺตำ นนฺทำ คเหตฺวา ตตฺถ อนฺตรหิโต เชตวเนเยว ปาตุรโหสิ.
อสฺโสสุำ โข ภิกฺขู “อายสฺมา กิร นนฺโท ภควโต ภาตา มาตุจฺฉาปุตฺโต อจฺฉรานำ เหตุ พฺรหฺมจริยำ จรติ ,
ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ -อิติ.
[พระนันทะสำาเร็จอรหัตตผล]
อถโข อายสฺมโต นนฺทสฺส สหายกา ภิกฺขู อายสฺมนฺตำ นนฺทำ ภตกวาเทน จ อุปกฺกตี กวาเทน จ สมุทาจรนฺติ
“ภตโก กิรายสฺมา นนฺโท อุปกฺกตี โก กิรายสฺมา นนฺโท ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ เหตุ พฺรหฺมจริยำ จรติ,
ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ -อิติ.
อถโข อายสฺมา นนฺโท สหายกานำ ภิกฺขูนำ ภตกวาเทน จ อุปกฺกีตกวาเทน จ อฏฺฏิยมาโน หรายมาโน ชิคจุ ฺฉมาโน
เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหรนฺโต, นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตตฺ า สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยำ ปพฺพชนฺติ, ต
ทนุตตฺ รำ พฺรหฺมจริยปริโยสานำ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ,
“ขีณา ชาติ, วุสติ ำ พฺรหฺมจริยำ, กตำ กรณียำ, นาปรำ อิตฺถตฺตาย -อิติ อพฺภญฺญาสิ.
อญฺญตโร จ ปนายสฺมา นนฺโท อรหตำ อโหสิ.
อเถกา เทวตา รตฺติภาเค สกลำ เชตวนำ โอภาเสตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทติ ฺวา อาโรเจสิ
“อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท ภควโต ภาตา มาตุจฺฉาปุตฺโต
อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตตฺ ึ ปญฺญาวิมตุ ฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ -อิติ.

๑ กกุฏปาทานีติ รตฺตวณฺณตาย ปาราวตปาทสทิสปาทานิ. ปาลิยมฺปน กุกฺกุฏปาทานีติ ทิสฺสติ.
๒ ม. ยุ. วา. ปาลิยมฺปิ วาติ ทิสฺสติ.
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ภควโตปิ โข ญาณำ อุทปาทิ
“นนฺโท อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตตฺ ึ ปญฺญาวิมุตตฺ ึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ -อิติ.
โสปายสฺมา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา เอตทโวจ
“ยำ เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ,
มุญฺจามหำ ภนฺเต ภควนฺตำ เอตสฺมา ปฏิสฺสวา -อิติ.
“มยาปิ โข เต นนฺท เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต
‘นนฺโท อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมตุ ฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ
เทวตาปิ เม เอตมตฺถำ อาโรเจสิ
‘อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมตุ ตฺ ึ ปญฺญาวิมตุ ตฺ ึ ทิฏเฺ ฐว ธมฺเม สยำ อภิญญฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.
ยเทว โข เต นนฺท อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตำ มุตตฺ ำ, อถาหำ มุตฺโต เอตสฺมา ปฏิสฺสวา -อิติ.
อถโข ภควา เอตมตฺถำ วิทติ ฺวา ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ
“ยสฺส ติณโฺ ณ กามปงฺโก
โมหกฺขยมนุปฺปตฺโต

มทฺทิโต กามกณฺฏโก
สุขทุกฺเข น เวธติ -อิติ.

[พระนันทะถูกฟ้อง]
อเถกทิวสำ ภิกฺขู อายสฺมนฺตำ นนฺทำ ปุจฺฉึสุ “อาวุโส นนฺท ปุพฺเพ ตฺวำ ‘อุกกฺ ณฺฐิโตมฺหีติ วเทสิ อิทานิ เต กถำ -อิติ.
“นตฺถิ เม อาวุโส คิหิภาวาย อาลโย -อิติ.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู “อภูตำ อายสฺมา นนฺโท กเถติ อญฺญำ พฺยากโรติม
อตีตทิวเสสุ ‘อุกฺกณฺฐิโตมฺหีติ วตฺวา อิทานิ ‘นตฺถิ เม คิหิภาวาย อาลโยติ กเถติ -อิติ วตฺวา
คนฺตฺวา ภควโต เอตมตฺถำ อาโรเจสุำ.
ภควา “ภิกฺขเว อตีตทิวเสสุ นนฺทสฺส อตฺตภาโว ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส อโหสิ, อิทานิ สุจฺฉนฺนเคหสทิโส ชาโต,
อยำ หิ ทิพฺพจฺฉรานำ ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย ปพฺพชิตกิจจฺ สฺส มตฺถกำ ปาเปตุำ วายมนฺโต ตำ กิจจฺ ำ ปตฺโต -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“ยถา อคารำ ทุจฺฉนฺนำ
เอวำ อภาวิตำ จิตฺตำ
ยถา อคารำ สุจฺฉนฺนำ
เอวำ สุภาวิตำ จิตตฺ ำ

วุฏฺฐิ สมติวชิ ฺฌติ
ราโค สมติวิชฺฌติ.
วุฏฺฐิ น สมติวิชฺฌติ
ราโค น สมติวิชฺฌติ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ “อคารำ -อิติ: ยงฺกญ
ิ ฺจิ เคหำ.
ทุจฺฉนฺนำ -อิติ: วิรลจฺฉนฺนำ ฉิทฺทาวฉิทฺทำ.
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สมติวิชฺฌติ -อิติ: วสฺสวุฏฺฐิ วินวิ ิชฺฌติ.
อภาวิตำ -อิติ: ตำ อคารำ วุฏฺฐิ วิย ภาวนารหิตตฺตา อภาวิตำ จิตตฺ ำ ราโค สมติวิชฺฌติ,
น เกวลำ ราโคว, โทสโมหมานาทโย สพฺพกฺกิเลสา ตถารูปํ จิตฺตำ อติวชิ ฺฌนฺติเยว.
สุภาวิตำ -อิติ: สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ สุภาวิตำ,
เอวรูปํ จิตฺตำ สุจฺฉนฺนำ เคหำ วุฏฺฐิ วิย ราคาทโย กิเลสา อติวิชฺฌติ ุำ น สกฺโกนฺติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.
[พระนันทะเคยถูกล่อด้วยมาตุคาม]
อถ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ
“อาวุโส พุทฺธา จ นาม อจฺฉริยา, ชนปทกลฺยาณึ นิสฺสาย อุกฺกณฺฐิโต นามายสฺมา นนฺโท,
สตฺถารา เทวจฺฉรา อามิสำ กตฺวา วินีโต -อิติ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินีโตเยว -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริ
[บุรพกรรมของพระนันทะ]
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, พาราณสีวาสี กปฺปโก นาม วาณิโช อโหสิ.
ตสฺเสโก คทฺรโภ กุมฺภภารำ วหติ.
ทิวเส ทิวเส สตฺต โยชนานิ คจฺฉติ.
โส เอกสฺมึ สมเย คทฺรภภารเกหิ ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา ยาว ภณฺฑสฺส วิสฺสชฺชนา คทฺรภำ วิจริตุำ วิสฺสชฺเชสิ .
อถสฺส โส คทฺรโภ ปริขาปิฏฺเฐ จรมาโน เอกำ คทฺรภึ ทิสฺวา อุปสงฺกมิ.
สา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กโรนฺตี อาห “กุโต อาคโตสิ -อิติ.
“พาราณสิโต -อิติ.
“เกน กมฺเมน -อิติ.
“วาณิชกมฺเมน -อิติ.
“กิตตฺ กำ ภารำ วหสิ -อิติ.
“กุมฺภภารำ -อิติ.
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“เอตฺตกำ ภารำ วหนฺโต กติโยชนานิ คจฺฉสิ -อิติ.
“สตฺตโยชนานิ -อิติ.
“คตฏฺฐาเน เต กาจิ ปาทปริกมฺมำ วา ปิฏฺฐิปริกมฺมำ วา กโรนฺตี อตฺถิ -อิติ.
“นตฺถิ ภทฺเท -อิติ.
“เอวำ สนฺเต มหาทุกฺขำ อนุโภสิ -อิติ.
กิญฺจาปิ หิ ติรจฺฉานคตานำ ปาทปริกมฺมาทิการโก นาม นตฺถิ, กามสญฺโญชนฆฏฺฏนตฺถำ เอวรูปํ กเถสิ.
โส ตสฺสา กถาย อุกกฺ ณฺฐิโต.
กปฺปโกปิ ภณฺฑำ วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “เอหิ ตาต คมิสฺสาม -อิติ อาห.
“คจฺฉถ ตุมฺเห, นาหำ คมิสฺสามิ -อิติ.
อถ นำ ปุนปฺปุนำ ยาจิตฺวา “อนิจฺฉนฺตำ นำ ภาเยตฺวา เนสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา อิมำ คาถมาห
“ปโตทนฺเต กริสฺสามิ
สญฺฉินฺทิสฺสามิ เต กายำ

โสฬสงฺคุลิกณฺฏกำ
เอวำ ชานาหิ คทฺรภ -อิติ.

ตำ สุตฺวา คทฺรโภ “เอวำ สนฺเต, อหำปิ เต กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ปโตทมฺเม กริสฺสสิ
ปุรโต ปติฏฺฐหิตฺวาน
ภณฺฑำ๑ เต ปาตยิสฺสามิ๒

โสฬสงฺคุลิกณฺฏกำ
อุทฺธริตวฺ าน ปจฺฉโต
เอวำ ชานาหิ กปฺปก๓ -อิติ.

ตำ สุตฺวา วาณิโช “เกน นุ โข การเณเนส มำ เอวำ วทติ -อิติ จินฺเตตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต ตำ คทฺรภึ ทิสวฺ า
“อิมาย เอส เอวำ สิกฺขาปิโต ภวิสฺสติ ‘เอวรูปึ นาม เต คทฺรภึ อาเนสฺสามีติ มาตุคาเมน ตำ ปโลเภตฺวา เนสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
อิมำ คาถมาห
“จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ
ภริยำ เต อานยิสฺสามิ

นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
เอวำ ชานาหิ คทฺรภ -อิติ.

ตำ สุตฺวา ตุฏฺฐจิตฺโต คทฺรโภ อิมำ คาถมาห
“จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ
ภริยำ เม อานยิสฺสสิ
กปฺปก ภิยฺโย คมิสฺสามิ
๑ สี. ม. ยุ. ทนฺตำ.
๒ สี. สาวยิสฺสามิ.
๓ สี. ม. ยุ. กปฺปฏ.

นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
เอวำ ชานาหิ กปฺปก
โยชนานิ จตุทฺทส -อิติ.
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อถ นำ กปฺปโก “เตนหิ เอหิ -อิติ คเหตฺวา สกฏฺฐานำ อคมาสิ.
โส กติปาหจฺจเยน ตำ อาห “นนุ มำ ตุมฺเห ‘ภริยนฺเต อานยิสฺสามีติ อโวจุตฺถ -อิติ.
“อาม วุตตฺ ำ, นาหำ อตฺตโน กถำ ภินฺทิสฺสามิ, ภริยนฺเต อานยิสฺสามิ,
วฏฺฏำ ปน ตุยฺหำ เอกกสฺเสว ทสฺสามิ, ตุยฺหำ อตฺตโน๑ ทุติยสฺส ตำ ปโหตุ วา, มา วา, ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ,
อุภินฺนำ โว สำวาสมนฺวาย ปุตฺตาปิ ชายิสฺสนฺติ, เตหิปิ พหูหิ สทฺธึ ตุยฺหำ ตำ ปโหตุ วา, มา วา, ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ -อิติ.
คทฺรโภ, ตสฺมึ กเถนฺเตเยว, อนเปกฺโข อโหสิ.
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺ า “ตทา ภิกฺขเว คทฺรภี ชนปทกลฺยาณี อโหสิ, คทฺรโภ นนฺโท, วาณิโช อหเมว,
เอวำ ปุพฺเพเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินีโต -อิติ ชาตกำ นิฏฺฐาเปสิ -อิติ.
นนฺทตฺเถรวตฺถุ.

๑ ม. ตุยหฺ ำ เวตฺตนำ ทุตยิ สฺส ปโหตุ วา มา วา สี. ตุยหฺ ำ ปน อตฺตทุติยสฺส.
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๑๐. จุนฺทสูกริกวตฺถุ.
“อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต จุนฺทสูกริกำ นาม อารพฺภ กเถสิ .
[นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย]
โส กิร ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ สูกเร วธิตฺวา ขาทนฺโต จ วิกฺกีณนฺโต จ ชีวติ ำ กปฺเปสิ .
ฉาตกกาเล สกเฏน วีหี อาทาย ชนปทำ คนฺตวฺ า เอกนาฬิทวฺ ินาฬิมตฺเตน คามสูกรโปตเก กีณิตฺวา สกฏำ ปูเรตฺวา อาคนฺตฺวา
ปจฺฉานิเวสเน วชำ วิย เอกฏฺฐานำ ปริกฺขิปิตวฺ า ตตฺเถว เตสำ นิวาปํ โรเปตฺวา,
เตสุ นานาคจฺเฉ จ สรีรวลญฺชญฺจ ขาทิตฺวา วฑฺฒิเตสุ,
ยำ ยำ มาเรตุกาโม โหติ, ตำ ตำ อาฬาหเน นิจฺจลำ พนฺธิตวฺ า สรีรมำสสฺส อุทฺธุมายิตฺวา พหลภาวตฺถำ จตุรสฺสมุคฺคเรน โปเถตฺวา
“พหลมำโส ชาโต -อิติ ญตฺวา มุขำ วิวริตวฺ า ทนฺตนฺตเร ทณฺฑกำ ทตฺวา โลหนาฬิยา ปกฺกุฏฺฐติ ำ อุณโฺ หทกำ มุเข อาสิญฺจติ .
ตำ กุจฺฉิยำ ปวิสิตวฺ า ปกฺกุฏฺฐิตำ กรีสำ อาทาย อโธภาเคน นิกฺขมิตฺวา,
ยาว โถกำ กรีสำ อตฺถิ, ตาว อาวิลำ หุตฺวา นิกฺขมติ,
สุทฺเธ อุทเร, อจฺฉำ อนาวิลำ นิกฺขมติ.
อถสฺส อวเสสำ อุทกำ ปิฏฺฐิยำ อาสิญฺจติ.
ตำ กาฬจมฺมำ อุปฺปาเตตฺวา คจฺฉติ.
ตโต ติณุกฺกาย โลมานิ ฌาเปตฺวา ติณฺเหน อสินา สีสำ ฉินฺทติ.
ปคฺฆรนฺตำ โลหิตำ ภาชเนน ปฏิคฺคเหตฺวา มำสำ โลหิเตน มทฺทติ ฺวา ปจิตฺวา ปุตตฺ ทารมชฺเฌ นิสินฺโน ขาทิตวฺ า เสสำ วิกฺกีณาติ .
ตสฺส อิมินา นิยาเมเนว ชีวิตำ กปฺเปนฺตสฺส, ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ.
ตถาคเต ธุรวิหาเร วสนฺเต, เอกทิวสำปิ ปุปฺผมุฏฺฐิมตฺเตน ปูชา วา กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทานำ วา อญฺญำ วา กิญฺจิ ปุญฺญำ นาม นาโหสิ .
อถสฺส สรีเร โรโค อุปฺปชฺชิ.
[อเวจีนรก ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา]
ชีวนฺตสฺเสว อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐหิ.
อวีจิสนฺตาโป นาม โยชนสเต ฐตฺวา โอโลเกนฺตสฺส อกฺขีนิ ภินฺทนสมตฺโถ ปริฬาโห โหติ.
วุตฺตมฺปิ เจตำ
“สมนฺตา โยชนสตำ ผริตวฺ า

ติฏฺฐติ สพฺพทา -อิติ.
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นาคเสนตฺเถเรน ปนสฺส ปากติกอคฺคิสนฺตาปโต อธิมตฺตตาย อยมุปมา วุตฺตา
“ยถา มหาราช กุฏาคารมตฺโต ปาสาโณปิ นิรยอคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺโต ขเณน วิลยำ คจฺฉติ,
นิพพฺ ตฺตสตฺตา ปเนตฺถ กมฺมพเลน มาตุกุจฺฉิคตา วิย น วิลียนฺติ -อิติ.
[นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น]
ตสฺส ตสฺมึ สนฺตาเป อุปฏฺฐิเต, กมฺมสริกฺขโก อากาโร อุปฺปชฺชิ.
เคหมชฺเฌเยว สูกรรวำ รวิตวฺ า ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต ปุรตฺถิมวตฺถุมฺปิ ปจฺฉิมวตฺถุมฺปิ คจฺฉติ.
อถสฺส เคหมานุสกา ตำ ทฬฺหำ คเหตฺวา มุขำ ปิทหนฺติ.
กมฺมวิปาโก นาม น สกฺกา เกนจิ ปฏิพาหิตุำ.
โส วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ.
สมนฺตา สตฺตสุ ฆเรสุ มนุสฺสา นิทฺทำ น ลภนฺติ.
มรณภเยน ตชฺชิตสฺส ปนสฺส พหิ นิกฺขมนำ นิวาเรตุำ อสกฺโกนฺโต สพฺโพ เคหชโน,
ยถา อนฺโต ฐิโต พหิ วิจริตุำ น สกฺโกติ, ตถา เคหทฺวารานิ ปิทหิตฺวา พหิเคหำ ปริวาเรตฺวา รกฺขนฺโต อจฺฉติ.
[เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ]
อิตโรปิ อนฺโตเคเหเยว นิรยสนฺตาเปน วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ.
เอวำ สตฺต ทิวสานิ วิจริตวฺ า อฏฺฐเม ทิวเส กาลำ กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพฺพตฺติ.
อวีจิมหานิรโย เทวทูตสุตตฺ นฺเตน วณฺเณตพฺโพ.
[พวกภิกษุเข้าใจว่า เขาฆ่าสุกรทำาการมงคล]
ภิกฺขู ตสฺส ฆรทฺวาเรน คจฺฉนฺตา ตำ สทฺทำ สุตวฺ า “สูกรสทฺโทติ สญฺญโิ น หุตฺวา วิหารำ คนฺตวฺ า สตฺถุ สนฺติเก นิสินฺนา เอวมาหำสุ
“ภนฺเต จุนฺทสูกริกสฺส เคหทฺวารำ ปิทหิตวฺ า สูกรานำ มาริยมานานำ, อชฺช สตฺตโม ทิวโส, เคเห กาจิ มงฺคลกิริยา ภวิสฺสติ มญฺเญ
เอตฺตเก นาม ภนฺเต สูกเร มาเรนฺตสฺส เอกมฺปิ เมตฺตจิตฺตำ วา การุญฺญำ วา นตฺถิ,
น จ วต โน เอวรูโป กกฺขโฬ ผรุโส สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพ -อิติ.
สตฺถา “น ภิกขฺ เว โส อิเม สตฺต ทิวเส สูกเร มาเรติ, กมฺมสริกขฺ กำ ปนสฺส อุทปาทิ, ชีวนฺตสฺเสว อวีจมิ หานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐาสิ,
โส เตน สนฺตาเปน สตฺต ทิวสานิ สูกรรวำ รวนฺโต อนฺโตนิเวสเน วิจริตวฺ า อชฺช กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺโต -อิติ วตฺวา
“ภนฺเต อิธ โลเก เอวำ โสจิตวฺ า ปุน คนฺตฺวา โสจนฏฺฐาเนเยว นิพพฺ ตฺโต -อิติ วุตฺเต,
“อาม ภิกฺขเว ปมตฺโต นาม คหฏฺโฐ วา โหตุ ปพฺพชิโต วา อุภยตฺถ โสจติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ
ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ
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โส โสจติ โส วิหญฺญติ
ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ ปาปการี -อิติ
นานปฺปการสฺส ปาปกมฺมสฺส การโก ปุคฺคโล “อกตำ วต เม กลฺยาณำ, กตำ เม ปาปํ -อิติ เอกำเสเนว มรณสมเย อิธ โสจติ,
อิทมสฺส กมฺมโสจนำ;
วิปากำ อนุภวนฺโต ปน เปจฺจ โสจติ, อิทมสฺส ปรโลเก วิปากโสจนำ;
เอวำ โส อุภยตฺถ โสจติเยว. เตเนว การเณน ชีวมาโนเยว โส จุนฺทสูกริโกปิ โสจติ.
ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน -อิติ: อตฺตโน กิลิฏฺฐกมฺมำ ปสฺสิตฺวา โสจติ, นานปฺปการำ วิลปนฺโต วิหญฺญติ กิลมติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อิติ.
จุนฺทสูกริกวตฺถุ.
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๑๑. ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.
“อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมิกอุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.
[อุบาสกและครอบครัวบำาเพ็ญกุศลเป็นนิตย์]
สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจสตา ธมฺมิกอุปาสกา นาม อเหสุำ.
เตสุ เอเกกสฺส ปญฺจ ปญฺจ อุปาสกสตานิ ปริวาโร.
โย เตสำ เชฏฺฐโก ตสฺส สตฺต ปุตฺตา สตฺต ธีตโร.
เตสุ เอเกกสฺส เอเกกา สลากยาคุ สลากภตฺตำ ปกฺขิกภตฺตำ สงฺฆภตฺตำ อุโปสถิกภตฺตำ อาคนฺตุกภตฺตำ วสฺสาวาสิกำ อโหสิ .
เตปิ สพฺเพว อนุชาตปุตฺตา นาม อเหสุำ.
อิติ “จุทฺทสนฺนำ ปุตฺตานำ ภริยาย อุปาสกสฺส -อิติ โสฬส สลากยาคุอาทีนิ ปวตฺตนฺติ.
อิติ โส สปุตฺตทาโร สีลวา กลฺยาณธมฺโม ทานสำวิภาครโต อโหสิ.
อถสฺส อปรภาเค โรโค อุปฺปชฺชิ.
อายุสงฺขาโร ปริหายิ.
[อุบาสกป่วย นอนฟังธรรม]
โส ธมฺมำ โสตุกาโม “อฏฺฐ วา เม โสฬส วา ภิกฺขู เปเสถ -อิติ สตฺถุ สนฺติกำ ปหิณิ.
สตฺถา ภิกฺขู เปเสสิ.
เต คนฺตวฺ า ตสฺส มญฺจำ ปริวาเรตฺวา ปญฺญตฺเตสุ อาสเนสุ นิสินฺนา
“ภนฺเต อยฺยานำ เม ทสฺสนำ ทุลฺลภำ ภวิสฺสติ ทุพพฺ โลมฺหิ เอกำ เม สุตฺตำ สชฺฌายถ -อิติ วุตตฺ า
“กตรำ สุตฺตำ โสตุกาโม อุปาสก -อิติ, สพฺพพุทธฺ านำ อวิชหิตำ สติปฏฺฐานสุตตฺ ำ -อิติ วุตฺเต,
“เอกายโน อยำ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานำ วิสุทฺธิยา -อิติ สุตฺตนฺตำ ปฏฺฐเปสุำ.
[เทวดานำารถมารับอุบาสกไปเทวโลก]
ตสฺมึ ขเณ ฉหิ เทวโลเกหิ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑติ า สหสฺสสินฺธวยุตตฺ า ทิยฑฺฒโยชนสติกา ฉ รถา อาคมึสุ .
เตสุ ฐิตา เทวตา “อมฺหากำ เทวโลกำ เนสฺสาม, อมฺหากำ เทวโลกำ เนสฺสาม,
อมฺโภ มตฺติกภาชนำ ภินฺทติ ฺวา สุวณฺณภาชนำ คณฺหนฺโต วิย อมฺหากำ เทวโลเก อภิรมิตุำ อิธ นิพฺพตฺตตุ -อิติ๑ วทึสุ.
๑ ม. นิพพฺ ตฺตาหีติ.
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อุปาสโก ธมฺมสฺสวนนฺตรายำ อนิจฺฉนฺโต “อาคเมถ, อาคเมถ -อิติ อาห.
[พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเข้าใจผิด]
ภิกฺขู “อมฺเห วทติ -อิติ สญฺญาย ตุณฺหี อเหสุำ
อถสฺส ปุตฺตธีตโร “อมฺหากำ ปิตา ปุพฺเพ ธมฺมสฺสวเนน อติตฺโต อโหสิ,
อิทานิ ปน ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา สชฺฌายำ กาเรตฺวา สยเมว วาเรติ, มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถิ -อิติ วิรวึสุ.
ภิกฺขู “อิทานิ อโนกาโส -อิติ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ.
อุปาสโก โถกำ วีตินาเมตฺวา สตึ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺเต ปุจฺฉิ “กสฺมา กนฺทถ -อิติ.
“ตาต ตุมฺเห ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺมำ สุณนฺตา สยเมว วารยิตฺถ,
อถ มยำ ‘มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถีติ กนฺทิมฺหา -อิติ.
“อยฺยา ปน กุหึ -อิติ.
“‘อโนกาโสติ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกนฺตา ตาต -อิติ.
“นาหำ อยฺเยหิ สทฺธึ กเถมิ -อิติ.
“อถ เกน สทฺธึ กเถถ -อิติ.
“ฉหิ เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตฺวา อาทาย อากาเส ฐตฺวา ‘อมฺหากำ เทวโลเก อภิรมาหิ , อมฺหากำ เทวโลเก อภิรมาหีติ
สทฺทำ กโรนฺติ, ตาหิ สทฺธึ กเถมิ -อิติ.
“กุหึ ตาต รถา, น มยำ ปสฺสาม -อิติ.
“อตฺถิ ปน มยฺหำ คนฺถิตานิ ปุปฺผานิ -อิติ.
“อตฺถิ ตาต -อิติ.
“กตโร เทวโลโก รมณีโย -อิติ.
“สพฺพโพธิสตฺตานำ พุทฺธมาตาปิตูนญฺจ วสนฏฺฐานำ ตุสติ ภวนำ รมณียำ ตาต -อิติ.
“เตนหิ ‘ตุสติ ภวนโต อาคตรเถ ปุปฺผทามำ ลคฺคตูติ ปุปฺผทามำ ขิปถ -อิติ.
เต ขิปึสุ.
ตำ รถธุเร ลคฺคิตฺวา อากาเส โอลมฺพิ.
มหาชโน ตเทว ปสฺสติ, รถำ น ปสฺสติ.
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อุปาสโก “ปสฺสเถตำ ปุปฺผทามำ -อิติ วตฺวา, “อาม ปสฺสาม -อิติ วุตฺเต,
“เอตำ ตุสิตภวนโต อาคตรเถ โอลมฺพติ, อหำ ตุสิตภวนำ คจฺฉามิ, ตุมฺเห มา จินตฺ ยิตฺถ,
มม สนฺติเก นิพฺพตฺตติ ุกามา หุตวฺ า มยา กตนิยาเมเนว ปุญฺญานิ กโรถ -อิติ วตฺวา กาลำ กตฺวา
ตุสติ ภวนโต อาคตรเถ ปติฏฺฐาสิ.
ตาวเทวสฺส ติคาวุตปฺปมาโณ สฏฺฐิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต อตฺตภาโว นิพฺพตฺติ.
อจฺฉราสหสฺสำ ปริวาเรสิ.
ปญฺจวีสติโยชนิกำ รตนวิมานำ ปาตุรโหสิ.
เตปิ ภิกฺขู วิหารำ อนุปฺปตฺเต สตฺถา ปุจฺฉิ “สุตา ภิกฺขเว อุปาสเกน ธมฺมเทสนา -อิติ.
“อาม ภนฺเต, อนฺตราเยว ปน ‘อาคเมถาติ วาเรสิ, อถสฺส ปุตตฺ ธีตโร กนฺทึสุ,
มยำ ‘อิทานิ อโนกาโสติ อุฏฺฐายาสนา นิกฺขนฺตา -อิติ.
“น โส ภิกฺขเว ตุมฺเหหิ สทฺธึ กเถสิ “ฉหิ ปน เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตฺวา อาหริตวฺ า ตำ อุปาสกำ ปกฺโกสึสุ ,
โส ธมฺมเทสนาย อนฺตรายำ อนิจฺฉนฺโต ตาหิ สทฺธึ กเถสิ -อิติ.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.
“เอวำ ภิกฺขเว -อิติ.
“อิทานิ กุหึ นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
“ตุสิตภวเน ภิกฺขเว -อิติ.
“ภนฺเต อิธ ญาติมชฺเฌ โมทมาโน จริตฺวา ปุน โมทนฏฺฐาเนเยว นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
“อาม ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา หิ คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา สพฺพตฺถ โมทนฺติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ
กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ
ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ กตปุญฺโญ -อิติ: นานปฺปการสฺส กุสลสฺส การโก ปุคฺคโล
“อกตำ วต เม ปาปํ, กตำ วต เม กลฺยาณำ -อิติ อิธ กมฺมโมทเนน โมทติ, เปจฺจ วิปากโมทเนน โมทติ, เอวำ อุภยตฺถ โมทติ นาม.
กมฺมวิสุทฺธึ -อิติ: ธมฺมิกอุปาสโกปิ อตฺตโน กมฺมวิสุทฺธึ ปุญฺญกมฺมสมฺปตฺตึ ทิสฺวา กาลกิริยโต ปุพฺเพ อิธ โลเกปิ โมทติ ,
กาลำ กตฺวา อิทานิ ปรโลเกปิ ปโมทติ อติโมทติเยว -อิติ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๙๙ • ๑๑. ธมฺมกิ อุปาสกวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา ชาตา -อิติ.
ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.
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๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ.
“อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.
[เจ้าศากยะ ๖ พระองค์ทรงผนวช]
เทวทตฺตสฺส วตฺถำุ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย ยาว ปฐวิปปฺ เวสนา เทวทตฺตำ อารพฺภ ภาสิตานิ สพฺพานิ ชาตกานิ วิตถฺ าเรตฺวา กถิตำ.
อยำ ปเนตฺถ สงฺเขโป
สตฺถริ อนุปิยำ นาม มลฺลานำ นิคโม ตำ นิสฺสาย อนุปิยมฺพวเน วิหรนฺเตเยว, ตถาคตสฺส ลกฺขณปฏิคฺคหณทิวเสเยว
อสีติสหสฺเสหิ ญาติกุเลหิ “ราชา วา โหตุ, พุทฺโธ วา ขตฺติยปริวาโร วิจริสฺสติ -อิติ อสีติสหสฺสปุตตฺ า ปฏิญฺญาตา.
เตสุ เยภุยฺเยน ปพฺพชิเตสุ, “ภทฺทิยราชานำ อนุรุทฺธำ อานนฺทำ ภคุำ กิมพฺ ิลำ เทวทตฺตำ -อิติ อิเม ฉ สกฺเก อปพฺพชนฺเต ทิสฺวา
“มยำ อตฺตโน ปุตฺเต ปพฺพาเชม, อิเม ฉ สกฺกา น ญาตกา มญฺเญ, ตสฺมา น ปพฺพชนฺติ -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.
อถ มหานาโม สกฺโก อนุรุทธฺ ำ อุปสงฺกมิตวฺ า “ตาต อมฺหากำ กุลา ปพฺพชิโต นตฺถิ, ตฺวำ วา ปพฺพช อหำ วา ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ อาห.
โส ปน สุขุมาโล โหติ สมฺปนฺนโภโค “นตฺถิ -อิติ วจนมฺปิ เตน น สุตปุพพฺ ำ.
เอกทิวสำ หิ เตสุ ฉสุ ขตฺติเยสุ คุฬกีฬาย กีฬนฺเตสุ, อนุรุทฺโธ ปูเวน ปราชิโต ปูวตฺถาย ปหิณิ.
อถสฺส มาตา ปูเว สชฺเชตฺวา ปหิณิ.
เต ขาทิตฺวา ปน กีฬึสุ.
ปุนปฺปุนำ ตสฺเสว ปราชโย โหติ.
มาตา ปนสฺส ปหิเต ปหิเต, ติกฺขตฺตุำ ปูเว ปหิณิตวฺ า จตุตฺถวาเร “ปูวา นตฺถิ -อิติ ปหิณิ.
โส “นตฺถิ -อิติ วจนสฺส อสฺสุตปุพพฺ ตฺตา “เอสาเปกา ปูววิกติ ภวิสฺสติ -อิติ มญฺญมาโน “นตฺถิปูวเมว อาหรถ -อิติ เปเสสิ.
มาตา ปนสฺส, “นตฺถิปูวำ กิร อยฺเย เทถ -อิติ วุตฺเต,
“มม ปุตฺเตน นตฺถีติ ‘ปทำ น สุตปุพพฺ ำ, อิมินา ปน อุปาเยน เอตมตฺถำ ชานาเปสฺสามิ -อิติ
ตุจฺฉำ สุวณฺณปาตึ อญฺญาย สุวณฺณปาติยา ปฏิกุชฺชิตฺวา เปเสสิ.
นครปริคฺคาหิกา เทวตา จินฺเตสุำ
“อนุรุทธฺ สกฺเกน อนฺนภารกาเล อตฺตโน ภาคภตฺตำ อุปริฏฺฐปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา
‘‘นตฺถีติ เม วจนสฺส สวนำ มา โหตุ, โภชนุปฺปตฺติฏฺฐานชานนำ มา โหตูติ ปตฺถนา กตา,
สจายำ ตุจฺฉปาตึ ปสฺสิสฺสติ, เทวสมาคมำ ปวิสิตุำ น ลภิสฺสาม, สีสมฺปิ โน สตฺตธา ผเลยฺย -อิติ.
อถ นำ ปาตึ ทิพพฺ ปูเวหิ ปุณฺณำ อกำสุ.

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๑ • ๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ. • [เจ้าศากยะ ๖ พระองค์ทรงผนวช]

ตสฺสา คุฬมณฺฑเล ฐเปตฺวา อุคฺฆาฏิตมตฺตาย, ปูวคนฺโธ สกลนครำ ฉาเทตฺวา ฐิโต.
ปูวขณฺฑำ มุเข ฐปิตมตฺตเมว สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ อนุผริ.
โส จินฺเตสิ “นาหำ มาตุ ปิโย, เอตฺตกำ เม กาลำ อิมำ นตฺถิปูวนฺนาม น ปจิ, อิโต ปฏฺฐาย อญฺญำ ปูวำ น ขาทิสฺสามิ -อิติ
เคหำ คนฺตฺวา มาตรำ ปุจฺฉิ “อมฺม ตุมฺหากำ อหำ ปิโย, อปฺปิโย -อิติ.
“ตาต เอกกฺขิโน อกฺขิ วิย หทยำ วิย จ อติปิโย เม -อิติ.
“อถ กสฺมา เอตฺตกำ กาลำ มยฺหำ นตฺถิปูวำ น ปจิตฺถ อมฺม -อิติ.
สา จุลฺลุปฏฺฐากำ ปุจฺฉิ “อตฺถิ กิญฺจิ ปาติยำ ตาต -อิติ.
“ปริปุณฺณา อยฺเย ปาตี ปูเวหิ, เอวรูปา ปูวา นาม เม น ทิฏฺฐปุพฺพา -อิติ.
สา จินฺเตสิ “มยฺหำ ปุตฺโต ปุญฺญวา กตาภินีหาโร ภวิสฺสติ, เทวตาหิ ปาตึ ปูเรตฺวา ปหิตา ภวิสฺสนฺติ -อิติ.
อถ นำ ปุตฺโต “อมฺม อิโต ปฏฺฐายาหำ อญฺญำ ปูวนฺนาม น ขาทิสฺสามิ, นตฺถิปูวเมว ปเจยฺยาสิ -อิติ.
สาปิสฺส ตโต ปฏฺฐาย “ปูวำ ขาทิตกุ าโมมฺหิ -อิติ วุตฺเต, ตุจฺฉปาติเมว อญฺญาย ปาติยา ปฏิกุชฺชิตวฺ า เปเสสิ.
ยาว อคารมชฺเฌ วสิ, ตาวสฺส เทวตา ทิพฺพปูเว ปหิณึสุ.
[เจ้าทั้ง ๒ สนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน]
โส เอตฺตกำปิ อชานนฺโต ปพฺพชฺชนฺนาม กึ ชานิสฺสติ, ตสฺมา “กา เอสา ปพฺพชฺชา นาม -อิติ ภาตรำ ปุจฺฉิตวฺ า
“โอหาริตเกสมสฺสุนา กาสายนิวตฺเถน กฏฺฐตฺถเร วา วิทลมญฺจเก วา นิปชฺชติ ฺวา ปิณฺฑาย จรนฺเตน วิหริตพฺพำ ,
เอสา ปพฺพชฺชา นาม -อิติ วุตฺเต, “ภาติก อหำ สุขุมาโล, นาหำ สกฺขิสฺสามิ ปพฺพชิตุำ -อิติ อาห.
“เตนหิ ตาต กมฺมนฺตำ อุคฺคเหตฺวา ฆราวาสำ วส, น หิ สกฺกา อมฺเหสุ เอเกน อปพฺพชิตุำ -อิติ อาห.
อถ นำ “โก เอโส กมฺมนฺโต นาม -อิติ ปุจฺฉิ.
ภตฺตุฏฺฐานฏฺฐานำปิ อชานนฺโต กุลปุตฺโต กมฺมนฺตำ นาม กึ ชานิสฺสติ.
[เจ้าศากยะทั้ง ๓ สนทนากันถึงที่เกิดแห่งภัตร]
เอกทิวสำ หิ ติณฺณำ ขตฺติยานำ กถา อุทปาทิ “ภตฺตำ นาม กุหึ อุฏฺฐหติ -อิติ.
กิมฺพโิ ล อาห “โกฏฺเฐ อุฏฺฐหติ -อิติ.
อถ นำ ภทฺทิโย “ตฺวำ ภตฺตสฺส อุฏฺฐานฏฺฐานำ น ชานาสิ, ภตฺตนฺนาม อุกฺขลิยำ อุฏฺฐหติ -อิติ อาห.
อนุรุทฺโธ “ตุมฺเห เทฺวปิ น ชานาถ, ภตฺตนฺนาม รตนมกุลาย สุวณฺณปาติยำ อุฏฺฐหติ -อิติ อาห.
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เตสุ กิร เอกทิวสำ กิมพฺ ิโล โกฏฺฐโต วีหี โอตาริยมาเน ทิสฺวา “เอเต โกฏฺฐเกเยว ชาตา -อิติ สญฺญี อโหสิ.
ภทฺทิโยปิ เอกทิวสำ อุกฺขลิโต ภตฺตำ วฑฺฒิยมานำ ทิสวฺ า “อุกฺขลิยญฺเญว อุปฺปนฺนำ -อิติ สญฺญี อโหสิ.
อนุรุทฺเธน ปน เนว วีหี โกฏฺเฏนฺตา น ภตฺตำ ปเจนฺตา วา วฑฺเฒนฺตา วา ทิฏฺฐปุพฺพา, วฑฺเฒตฺวา ปน ปุรโต ฐปิตเมว ปสฺสติ.
โส “ภุญฺชติ ุกามกาเล ภตฺตำ ปาติยำ อุฏฺฐหติ -อิติ สญฺญมกาสิ.
เอวำ ตโยปิ เต ภตฺตุฏฺฐานฏฺฐานำปิ น ชานนฺติ.
เตนายำ “โก เอส กมฺมนฺโต นาม -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “ปฐมำ เขตฺตำ กสาเปตพฺพนฺตอิ าทิกำ สำวจฺฉเร สำวจฺฉเร กตฺตพฺพำ กิจจฺ ำ สุตวฺ า
“กทา กมฺมนฺตานำ อนฺโต ปญฺญายิสฺสติ, กทา มยำ อปฺโปสฺสุกฺกา โภเค ภุญฺชิสฺสาม -อิติ วตฺวา,
กมฺมนฺตานำ อปริยนฺตตาย อกฺขาตาย,
“เตนหิ ตฺวญฺเญว ฆราวาสำ วส, น มยฺหำ เอเตน อตฺโถ -อิติ วตฺวา
มาตรำ อุปสงฺกมิตฺวา “อนุชานาหิ มำ อมฺม, อหำ ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ วตฺวา ตาย ติกฺขตฺตุำ ปฏิกฺขิปิตฺวา,
“สเจ เต สหายโก ภทฺทิยราชา ปพฺพชิสฺสติ, เตน สทฺธึ ปพฺพชาหิ -อิติ วุตฺเต,
ตำ อุปสงฺกมิตฺวา “มม โข สมฺม ปพฺพชฺชา ตว ปฏิพทฺธา -อิติ วตฺวา ตำ นานปฺปกาเรหิ สญฺญาเปตฺวา
สตฺตเม ทิวเส อตฺตนา สทฺธึ ปพฺพชตฺถาย ปฏิญฺญำ คณฺหิ.
[อุบาลีออกบวชพร้อมด้วยศากยะทั้ง ๖]
ตโต “ภทฺทิโย สกฺยราชา อนุรุทโฺ ธ อานนฺโท ภคุ กิมฺพโิ ล เทวทตฺโต จ -อิติ อิเม ฉ ขตฺติยา อุปาลิกปฺปกสตฺตมา
เทวา วิย ทิพพฺ สมฺปตฺตึ สตฺตาหำ มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺ า อุยฺยานำ คจฺฉนฺตา วิย จตุรงฺคินิยา เสนาย นิกฺขมิตวฺ า
ปรวิสยำ ปตฺวา ราชาณาย สพฺพเสนำ นิวตฺตาเปตฺวา ปรวิสยำ โอกฺกมึสุ.
ตตฺถ ฉ ขตฺติยา อตฺตโน อาภรณานิ โอมุญฺจติ ฺวา ภณฺฑิกำ กตฺวา
“หนฺท ภเณ อุปาลิ นิวตฺตสฺสุ, อลำ เต เอตฺตกำ ชีวิกาย -อิติ ตสฺส อทำสุ.
โส เตสำ ปาทมูเล ปวตฺตติ ฺวา ปริเทวิตวฺ า เตสำ อาณำ อติกฺกมิตุำ อสกฺโกนฺโต อุฏฺฐาย ตำ คเหตฺวา นิวตฺติ .
เตสำ ทฺวิธา ชาตกาเล วนำ โรทนปฺปตฺตำ วิย ปฐวี กมฺปนาการปฺปตฺตา วิย อโหสิ.
อุปาลิกปฺปโกปิ โถกำ คนฺตฺวา นิวตฺตติ ฺวา เอวำ จินฺเตสิ
“จณฺฑา โข สากิยา ‘อิมินา กุมารา นิปาติตาติ ฆาเตยฺยุำปิ มำ,
อิเม หิ นาม สกฺยกุมารา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ปหาย อิมานิ อนคฺฆานิ อาภรณานิ เขฬปิณฺฑำ วิย ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิสฺสนฺติ ,
กิมงฺคำ ปนาหำ -อิติ จินฺเตตฺวา ภณฺฑิกำ โอมุญฺจิตวฺ า ตานิ อาภรณานิ รุกฺเข ลคฺคติ ฺวา “อตฺถิกา คณฺหนฺตุ -อิติ วตฺวา
เตสำ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า เตหิ “กสฺมา นิวตฺโตสิ -อิติ ปุฏฺโฐ ตมตฺถำ อาโรเจสิ.
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[ศากยะทั้ง ๖ บรรลุคุณพิเศษ]
อถ นำ เต อาทาย สตฺถุ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า ภควนฺตำ วนฺทติ ฺวา “มยำ ภนฺเต สากิยา นาม มานนิสฺสิตา,
อยำ อมฺหากำ ทีฆรตฺตำ ปริจารโก, อิมำ ปฐมตรำ ปพฺพาเชถ, มยมสฺส อภิวาทนาทีนิ กริสฺสาม, เอวำ โน มาโน นิมฺมาทยิสฺสติ -อิติ
วตฺวา ตำ ปฐมตรำ ปพฺพาเชตฺวา ปจฺฉา สยำ ปพฺพชึสุ.
เตสุ อายสฺมา ภทฺทิโย เตเนว อนฺตรวสฺเสน เตวิชฺโช อโหสิ.
อายสฺมา อนุรทุ ฺโธ ทิพพฺ จกฺขุโก หุตฺวา ปจฺฉา มหาปุริสวิตกฺกสุตฺตำ สุตวฺ า อรหตฺตำ ปาปุณิ .
อายสฺมา อานนฺโท โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
ภคุตฺเถโร จ กิมพฺ ิลตฺเถโร จ อปรภาเค วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ .
เทวทตฺโต โปถุชฺชนิกำ อิทธฺ ึ ปตฺโต.
[พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่อชาตศัตรูราชกุมาร]
อปรภาเค สตฺถริ โกสมฺพิยำ วิหรนฺเต, สสาวกสงฺฆสฺส ตถาคตสฺส มหนฺโต ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ.
ตตฺถ วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา มนุสฺสา วิหารำ ปวิสิตฺวา
“กุหึ สตฺถา, กุหึ สารีปุตฺตตฺเถโร, กุหึ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร, กุหึ มหากสฺสปตฺเถโร, กุหึ ภทฺทิยตฺเถโร, กุหึ อนุรทุ ฺธตฺเถโร,
กุหึ อานนฺทตฺเถโร, กุหึ ภคุตฺเถโร, กุหึ กิมพฺ ิลตฺเถโร -อิติ อสีติมหาสาวกานำ นิสินฺนฏฺฐานำ โอโลเกนฺตา วิจรนฺติ.
“เทวทตฺตตฺเถโร กุหึ นิสินฺโน วา ฐิโต วา -อิติ ปุจฺฉนฺโต นาม นตฺถิ.
โส จินฺเตสิ “อหำ เอเตหิ สทฺธึเยว ปพฺพชิโต, เอเตปิ ขตฺติยปพฺพชิตา, อหำปิ ขตฺติยปพฺพชิโต,
ลาภสกฺการหตฺถา มนุสฺสา เอเต ปริเยสนฺติ, มม นามำ คเหตาปิ นตฺถิ,
เกน นุ โข สทฺธึ เอกโต หุตฺวา กำ ปสาเทตฺวา มม ลาภสกฺการำ นิพฺพตฺเตยฺยำ -อิติ.
อถสฺส เอตทโหสิ “อยำ ราชา พิมฺพิสาโร ปฐมทสฺสเนเนว เอกาทสนหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐิโต,
น สกฺกา เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิตุำ, โกสลรญฺญาปิ สทฺธึ น สกฺกา เอกโต ภวิตุำ,
อยำ โข ปน รญฺโญ ปุตฺโต อชาตสตฺตุกุมาโร, กสฺสจิ คุณโทสำ น ชานาติ, เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิสฺสามิ -อิติ.
โส โกสมฺพิโต ราชคหำ คนฺตฺวา กุมารกวณฺณำ อภินิมฺมินิตวฺ า จตฺตาโร อาสีวิเส จตูสุ หตฺถปาเทสุ เอกำ คีวาย พนฺธิตวฺ า
เอกำ สีเส จุมพฺ ฏกำ กตฺวา เอกำ เอกำสำ กริตฺวา อิมาย อหิเมขลาย อากาสโต โอรุยฺห อชาตสตฺตุสฺส อุจฺฉงฺเค นิสีทิตวฺ า,
เตน ภีเตน “โกสิ ตฺวำ -อิติ วุตฺเต, “อหำ เทวทตฺโต -อิติ วตฺวา
ตสฺส ภยวิโนทนตฺถำ ตำ อตฺตภาวำ ปฏิสำหริตวฺ า สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร ปุรโต ฐตฺวา ตำ ปสาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นิพฺพตฺเตสิ .
[พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า]
โส ลาภสกฺการาภิภโู ต “อหำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริหริสฺสามิ -อิติ ปาปกำ จิตตฺ ำ อุปฺปาเทตฺวา สห จิตฺตุปฺปาเทน อิทฺธิโต ปริหายิตฺวา
สตฺถารำ เวฬุวนวิหาเร สราชิกาย ปริสาย ธมฺมำ เทเสนฺตำ วนฺทิตวฺ า อุฏฐฺ ายาสนา อญฺชลิมฺปคฺคยฺห

ธอ. บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๔ • ๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ. • [พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า]

“ภควา ภนฺเต เอตรหิ ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อปฺโปสฺสุกฺโก ทิฏฐฺ ธมฺมสุขวิหารำ อนุยุญฺชตุ,
อหำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริหริสฺสามิ, นิยฺยาเทถ เม ภิกฺขุสงฺฆำ -อิติ วตฺวา สตฺถารา เขฬาสิกวาเทน อปสาเทตฺวา ปฏิกฺขิตฺโต
อนตฺตมโน อิมำ ปฐมำ ตถาคเต อาฆาตำ พนฺธิตวฺ า อปกฺกมิ.
อถสฺส ภควา ราชคเห ปกาสนียกมฺมำ กาเรสิ.
โส “ปริจจฺ ตฺโตทานิ อหำ สมเณน โคตเมน, อิทานิสฺส อนตฺถำ กริสฺสามิ -อิติ อชาตสตฺตุำ อุปสงฺกมิตวฺ า
“ปุพฺเพ โข กุมาร มนุสฺสา ทีฑายุกา, เอตรหิ อปฺปายุกา, ฐานำ โข ปเนตำ วิชฺชติ, ยำ ตฺวำ กุมาโรว สมาโน กาลำ กเรยฺยาสิ,
เตนหิ ตฺวำ กุมาร ปิตรำ หนฺตวฺ า ราชา โหหิ, อหำ ภควนฺตำ หนฺตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสามิ -อิติ วตฺวา,
ตสฺมึ รชฺเช ปติฏฺฐิเต, ตถาคตสฺส วธาย ปุริเส ปโยเชตฺวา, เตสุ โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา นิวตฺเตสุ, สยำ คิชฺฌกูฏำ อภิรุหิตฺวา
“อหเมว สมณำ โคตมำ ชีวิตา โวโรเปสฺสามิ -อิติ สิลำ ปวิชฺฌติ ฺวา รุหิรุปฺปาทกมฺมำ กตฺวา
อิมินาปิ อุปาเยน มาเรตุำ อสกฺโกนฺโต ปุน นาฬาคิรึ วิสฺสชฺชาเปสิ.
ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต, อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน ชีวิตำ สตฺถุ ปริจฺจชิตฺวา ปุรโต อฏฺฐาสิ.
สตฺถา นาคำ ทเมตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา วิหารำ อาคนฺตวฺ า อเนกสหสฺเสหิ อุปาสเกหิ อภิหฏำ มหาทานำ ปริภุญชฺ ิตฺวา
ตสฺมึ ทิวเส สนฺนิปติตานำ อฏฺฐารสโกฏิสงฺขาตานำ ราชคหวาสีนำ อนุปุพฺพกี ถำ กเถสิ.
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ชาโต.
“อโห มหาคุโณ อายสฺมา อานนฺโท, ตถารูเป นาม หตฺถินาเค อาคจฺฉนฺเต, อตฺตโน ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา สตฺถุ ปุรโต อฏฺฐาสิ -อิติ
เถรสฺส คุณกถำ สุตวฺ า “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส มมตฺถาย ชีวติ ำ ปริจฺจชิเยว -อิติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต
จุลฺลหำสมหาหำสกกฺกฏชาตกานิ กเถสิ.
[กรรมชั่วของพระเทวทัต ปรากฏแก่มหาชน]
เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมำ เนว ตถา รญฺโญ มาราปิตตฺตา, น วธกานำ ปโยชิตตฺตา, น สิลาย ปวิทฺธตฺตา ปากฏำ อโหสิ,
ยถา นาฬาคิริหตฺถิโน วิสฺสชฺชติ ตฺตา.
ตทา หิ มหาชโน “ราชาปิ เทวทตฺเตเนว มาราปิโต, วธกาปิ ปโยชิตา, สิลาปิ ปวิทฺธา,
อิทานิ ปน เตน นาฬาคิริ วิสฺสชฺชาปิโต, เอวรูปํ นาม ปาปํ คเหตฺวา ราชา วิจรติ -อิติ โกลาหลมกาสิ.
ราชา มหาชนสฺส กถำ สุตฺวา ปญฺจ ถาลิปากสตานิ หราเปตฺวา น ปุน ตสฺสุปฏฺฐานำ อคมาสิ .
นาคราปิสฺส กุลำ อุปคตสฺส ภิกฺขามตฺตมฺปิ นาทำสุ.
[พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ]
โส ปริหีนลาภสกฺกาโร โกหญฺเญน ชีวติ ุกาโม สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺจ วตฺถูนิ ยาจิตวฺ า ภควตา
“อลำ เทวทตฺต, โย อิจฺฉติ อารญฺญโก โหตุ -อิติ ปฏิกฺขิตฺโต
“กสฺสาวุโส วจนำ โสภณำ, กึ ตถาคตสฺส อุทาหุ มม,
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อหำ หิ อุกกฺ ฏฺฐวเสน เอวำ วทามิ
‘สาธุ ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีวำ อรญฺญกิ า อสฺสุ ปิณฺฑปาติกา ปํสุกูลิกา รุกฺขมูลิกา มจฺฉมำสำ น ขาเทยฺยุำ -อิติ,
โย ทุกฺขา มุจฺจติ ุกาโม, โส มยา สทฺธึ อาคจฺฉตุ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.
ตสฺส วจนำ สุตฺวา เอกจฺเจ นวปพฺพชิตา มนฺทพุทธฺ ิโน
“กลฺยาณำ เทวทตฺโต อาห, เอเตน สทฺธึ วิจริสฺสาม -อิติ เตน สทฺธึ เอกโตว อเหสุำ.
[พระเทวทัตทำาลายสงฆ์]
อิติ โส ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เตหิ ปญฺจหิ วตฺถูหิ ลูขปฺปสนฺนำ ชนำ สญฺญาเปนฺโต กุเลสุ วิญฺญาเปตฺวา ภุญฺชนฺโต
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.
โส ภควตา “สจฺจำ กิร ตฺวำ เทวทตฺต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมสิ จกฺกเภทาย -อิติ ปุฏฺโฐ “สจฺจำ ภควา -อิติ วตฺวา
“ครุโก โข เทวทตฺต สงฺฆเภโทติอาทีหิ โอวทิโตปิ สตฺถุ วจนำ อนาทยิตฺวา ปกฺกนฺโต
อายสฺมนฺตำ อานนฺทำ ราชคเห ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสฺวา
“อชฺชตคฺเคทานาหำ อาวุโส อานนฺท อญฺญเตฺรว ภควตา อญฺญตฺร ภิกฺขุสงฺฆา อุโปสถำ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ อาห.
เถโร ตมตฺถำ ภควโต อาโรเจสิ.
ตำ วิทติ ฺวา สตฺถา อุปฺปนฺนธมฺมสำเวโค หุตฺวา “เทวทตฺโต สเทวกสฺส โลกสฺส อนตฺถนิสฺสิตำ อตฺตโน อวีจิมฺหิ ปจนกมฺมำ กโรติ -อิติ
ปริวติ กฺเกตฺวา
“สุกรานิ อสาธูนิ
ยำ เว หิตญฺจ สาธุญจฺ

อตฺตโน อหิตานิ จ
ตำ เว ปรมทุกฺกรำ -อิติ

อิมำ คาถำ วตฺวา ปุน อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ
“สุกรำ สาธุนา สาธุ
ปาปํ ปาเปน สุกรำ

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรำ
ปาปมริเยหิ ทุกฺกรำ -อิติ.

อถโข เทวทตฺโต อุโปสถทิวเส อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ เอกมนฺตำ นิสีทิตวฺ า “ยสฺสิมานิ ปญฺจ วตฺถูนิ ขมนฺติ, โส สลากำ คณฺหตุ -อิติ
วตฺวา, ปญฺจสเตหิ วชฺชีปุตฺตเกหิ นวเกหิ อปฺปกตญฺญูหิ สลากาย คหิตาย, สงฺฆำ ภินฺทิตวฺ า เต ภิกฺขู อาทาย คยาสีสำ อคมาสิ.
[อัครสาวกทั้ง ๒ ชักจูงภิกษุกลับเข้าพวกได้]
ตสฺส ตตฺถ คตภาวำ สุตวฺ า สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ อานยตฺถาย เทฺว อคฺคสาวเก เปเสสิ .
เต ตตฺถ คนฺตวฺ า อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ อนุสาสนฺตา เต อมตำ ปาเยตฺวา
อาทาย อากาเสนาคมึสุ.
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โกกาลิโกปิ โข “อุฏฺเฐหิ อาวุโส เทวทตฺต, นีตา เต ภิกฺขู สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ,
นนุ ตฺวำ มยา วุตฺโต ‘มา อาวุโส สารีปุตตฺ โมคฺคลฺลาเนหิ วิสฺสาสิ, ปาปิจฺฉา สารีปุตตฺ โมคฺคลฺลานา ปาปิกานำ อิจฺฉานำ วสงฺคตา อิติ วตฺวา ชนฺนุเกน หทยมชฺเฌ ปหริ.
ตสฺส ตตฺเถว อุณฺหำ โลหิตำ มุขโต อุคฺคญฺฉิ.
อายสฺมนฺตำ ปน สารีปุตฺตำ ภิกฺขุสงฺฆปริวตุ ำ อากาเสนาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ภิกฺขู อาหำสุ
“ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต คมนกาเล อตฺตทุติโยว คโต, อิทานิ มหาปริวาโร อาคจฺฉนฺโต โสภติ -อิติ.
[บุรพกรรมของพระเทวทัต]
สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ติรจฺฉานโยนิยำ นิพพฺ ตฺตกาเลปิ มม ปุตฺโต มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต โสภติเยว -อิติ วตฺวา
“โหติ สีลวตำ อตฺโถ
ลกฺขณำ ปสฺส อายนฺตำ
อถ ปสฺสสิมำ กาลำ

ปฏิสนฺถารวุตตฺ ินำ.
ญาติสงฺฆปุรกฺขิตำ
สุวิหีนำว ญาติภิ -อิติ

อิทำ ชาตกำ กเถสิ.
ปุน ภิกฺขูหิ “ภนฺเต เทวทตฺโต กิร เทฺว อคฺคสาวเก อุโภสุ ปสฺเสสุ นิสีทาเปตฺวา ‘พุทฺธลีฬฺหาย ธมฺมำ เทเสสฺสามีติ ,
ตุมฺหากำ อนุกริ ิยำ กริ -อิติ วุตฺเต, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส มม อนุกริ ิยำ กาตุำ วายมิ น ปน สกฺขิ -อิติ วตฺวา
“อปิ วีรก ปสฺเสสิ สกุณำ มญฺชุภาณกำ
ยุรคีวสงฺกาสำ ปตึ มยฺหำ สวิฏฺฐกำ
อุทกถลจรสฺส ปกฺขิโน
นิจฺจำ อามกมจฺฉโภชิโน
ตสฺสานุกรำ สวิฏฺฐโก
เสวาเลหิ ปลิคุณฺฐิโต มโต -อิติ
นทีจรกากชาตกำ กเถตฺวา อปเรสุปิ ทิวเสสุ ตถารูปิเมว กถำ อารพฺภ
“อจาริ วตายำ วิตุทำ วนานิ
กฏฺฐงฺครุกฺเขสุ อสารเกสุ
อถาสทา ขทิรำ ชาตสารำ
ยตฺถาภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ จ
ลสี จ เต นิปฺผลิตา
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา
เอวมาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
ปุน “อกตญฺญู เทวทตฺโต -อิติ กถำ อารพฺภ

มตฺถโก จ วิทาลิโต
ทานิ สมฺม วิโรจสิ -อิติ จ
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“อกรมฺหา ว เต กิจฺจำ
มิคราช นโม ตฺยตฺถุ
มม โลหิตภกฺขสฺส
ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต

ยำ พลำ อหุวมฺห เส
อปิ กิญฺจิ ลภามฺห เส.
นิจฺจำ ลุทฺทานิ กุพพฺ โต
ตำ พฺหุำ ยำปิ ชีวสิ -อิติ

“ญาตเมตำ กุรุงคฺ สฺส
อญฺญำ เสปณฺณึ คจฺฉามิ

ยำ ตฺวำ เสปณฺณิ เสยฺยสิ
น เม เต รุจฺจเต ผลำ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
ปุน วธาย ปริสกฺกนมสฺส อารพฺภ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
ปุน อุภโต ปริหีโน เทวทตฺโต ลาภสกฺการโต จ สามญฺญโต จ -อิติ กถาสุ ปวตฺตมานาสุ,
น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ ปริหีโนเยว -อิติ วตฺวา
“อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏฺโฐ
อุภโต ปทุฏฺฐกมฺมนฺตา

สขีเคเห จ ภณฺฑนำ
อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
เอวำ ราชคเห วิหรนฺโต เทวทตฺตำ อารพฺภ พหูนิ ชาตกานิ กเถตฺวา ราชคหโต สาวตฺถึ คนฺตวฺ า เชตวนมหาวิหาเร วาสำ กปฺเปสิ .
[พระเทวทัตให้สาวกนำาไปเฝ้าพระศาสดา]
เทวทตฺโตปิ โข นว มาเส คิลาโน, ปจฺฉิเม กาเล สตฺถารำ ทฏฺฐุกาโม หุตฺวา
อตฺตโน สาวเก “อหำ สตฺถารำ ทฏฺฐุกาโม, ตำ เม ทสฺเสถ -อิติ วตฺวา,
เตหิ “ตฺวำ สมตฺถกาเล สตฺถารา สทฺธึ เวรี หุตวฺ า อจริ, น มยำ ตำ ตตฺถ เนสฺสาม -อิติ วุตฺเต,
“มา มำ นาเสถ, มยา สตฺถริ อาฆาโต กโต, สตฺถุ ปน มยิ เกสคฺคมตฺโตปิ อาฆาโต นตฺถิ -อิติ.
โส หิ ภควา
วธเก เทวทตฺตมฺหิ
ธนปาเล ราหุเล จ

โจเร องฺคุลิมาลเก
สพฺพตฺถ สมมานโส -อิติ

“ทสฺเสถ เม ภควนฺตำ -อิติ ปุนปฺปุนำ ยาจิ.
อถ นำ เต มญฺจเกนาทาย นิกฺขมึสุ.
ตสฺสาคมนำ สุตวฺ า ภิกฺขู สตฺถุ อาโรเจสุำ “ภนฺเต เทวทตฺโต กิร ตุมฺหากำ ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉติ -อิติ.
“น ภิกฺขเว โส เตนตฺตภาเวน มำ ปสฺสิตุำ ลภิสฺสติ -อิติ.
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ภิกฺขู กิร ปญฺจนฺนำ วตฺถูนำ อายาจิตกาลโต ปฏฺฐาย ปุน พุทฺเธ ทฏฺฐุำ น ลภนฺติ, อยำ ธมฺมตา.
“อสุกฏฺฐานญฺจ อสุกฏฺฐานญฺจ อาคโต ภนฺเต -อิติ อาหำสุ.
“ยำ อิจฺฉติ, ตำ กโรตุ, น โส มำ ปสฺสิตุำ ลภิสฺสติ -อิติ.
“ภนฺเต อิโต โยชนมตฺตำ อาคโต, อฑฺฒโยชนำ, คาวุตำ, โปกฺขรณีสมีปํ อาคโต ภนฺเต -อิติ.
“สเจปิ อนฺโตเชตวนำ ปวิสติ, เนว มำ ปสฺสิตุำ ลภิสฺสติ -อิติ.
[พระเทวทัตถูกธรณีสูบ]
เทวทตฺตำ คเหตฺวา อาคตา เชตวนโปกฺขรณีตีเร มญฺจำ โอตาเรตฺวา โปกฺขรณิยำ นหายิตุำ โอตรึสุ .
เทวทตฺโตปิ โข มญฺจโต อุฏฺฐาย อุโภ ปาเท ภูมิยำ ฐเปตฺวา นิสีทิ.
เต ปฐวึ ปวิสึสุ.
โส อนุกกฺ เมน ยาว โคปฺผกา ยาว ชนฺนุกา ยาว กฏิโต ยาว ถนโต ยาว คีวโต ปวิสิตวฺ า
หนุกฏฺฐิกสฺส ภูมิยำ ปติฏฺฐิตกาเล คาถมาห
“อิเมหิ อฏฺฐีหิ ตมคฺคปุคฺคลำ
เทวาติเทวำ นรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขุำ สตปุญฺญลกฺขณำ
ปาเณหิ พุทฺธำ สรณำ คโตสฺมิ -อิติ.
อิทำ กิร ฐานำ ทิสวฺ า ตถาคโต เทวทตฺตำ ปพฺพาเชสิ.
สเจ หิ โส น ปพฺพชิสฺส, คิหี หุตวฺ า กมฺมำ ภาริยำ อกริสฺส, อายตึ ภวสฺส ปจฺจยำ กาตุำ นาสกฺขิสฺส,
ปพฺพชิตฺวา จ ปน กิญฺจาปิ กมฺมำ ภาริยำ กริสฺสติ, อายตึ ภวสฺส ปจฺจยำ กาตุำ สกฺขิสฺสติ -อิติ นำ สตฺถา ปพฺพาเชสิ.
[พระเทวทัตเกิดในอเวจี ถูกตรึงด้วยหลาวเหล็ก]
โส หิ อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก อฏฺฐิสฺสโร นาม ปจฺเจกพุทฺโธ ภวิสฺสติ.
โส ปฐวึ ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพพฺ ตฺติ.
นิจฺจเล พุทฺเธ อปรทฺธภาเวน ปน นิจจฺ โลว หุตฺวา ปจฺจติ.
ติโยชนสติเก อนฺโตอวีจิมฺหิ โยชนสตุพฺเพธเมวสฺส สรีรำ นิพฺพตฺติ.
สีสำ ยาว กณฺณสกฺขลิโต อุปริ อยกปลฺลำ ปาวิสิ.
ปาทา ยาว โคปฺผกา เหฏฺฐา อยปฐวึ ปวิฏฺฐา.
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มหาตาลกฺขนฺธปริมาณำ อยสูลำ ปจฺฉิมภิตฺติโต นิกฺขมิตวฺ า ปิฏฺฐิมชฺฌำ ภินฺทิตฺวา อุเรน นิกฺขมิตฺวา ปุรตฺถิมภิตตฺ ึ ปาวิสิ .
อปรำ ทกฺขิณภิตฺติโต นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณปสฺสำ ภินฺทติ ฺวา วามปสฺเสน นิกฺขมิตฺวา อุตฺตรภิตฺตึ ปาวิสิ.
อปรำ อุปริ กปลฺลโต นิกฺขมิตวฺ า มตฺถกำ ภินฺทติ ฺวา อโธภาเคน นิกฺขมิตฺวา อยปฐวึ ปาวิสิ.
เอวำ โส ตตฺถ นิจจฺ โล หุตวฺ า ปจฺจติ.
[เมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา]
ภิกฺขู “เอตฺตกำ ฐานำ คนฺตฺวา เทวทตฺโต สตฺถารำ ทฏฺฐุำ อลภิตวฺ าว ปฐวึ ปวิฏฺโฐ -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.
สตฺถา “น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มยิ อปรชฺฌิตวฺ า ปฐวึ ปาวิสิ, ปุพฺเพปิ ปวิฏฺโฐเยว -อิติ วตฺวา
หตฺถิราชกาเล มคฺคมุฬฺหำ ปุริสำ สมสฺสาเสตฺวา อตฺตโน ปิฏฺฐึ อาโรเปตฺวา เขมนฺตำ ปาปิตสฺส
เตน ปุน ติกฺขตฺตุำ อาคนฺตฺวา ‘อคฺคฏฺฐาเน มชฺฌิมฏฺฐาเน มูเล -อิติ เอวำ ทนฺเต ฉินฺทิตวฺ า
ตติยวาเร มหาปุริสสฺส จกฺขุปถำ อติกกฺ มนฺตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ
“อกตญฺญุสฺส โปสสฺส
สพฺพญฺเจ ปฐวึ ทชฺชา

นิจฺจำ วิวรทสฺสิโน
เนว นำ อภิราธเย -อิติ

อิมำ ชาตกำ กเถตฺวา, ปุนปิ ตเถว กถาย สมุฏฺฐติ าย,
ขนฺติวาทิภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌติ ฺวา กลาพุราชภูตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ ขนฺตวิ าทิชาตกำ
จุลฺลธมฺมปาลภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌิตวฺ า มหาปตาปราชภูตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ จุลฺลธมฺมปาลชาตกญฺจ กเถสิ .
ปฐวึ ปวิฏฺเฐ ปน เทวทตฺเต, มหาชโน หฏฺฐตุฏฺโฐ ธชปตากกทลิโย อุสฺสาเปตฺวา ปุณฺณฆเฏ ฐเปตฺวา
“ลาภา วต โน -อิติ มหนฺตำ ฉณำ อนุโภติ.
ตมตฺถำ ภควโต อาโรเจสุำ.
ภควา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, เทวทตฺเต มเต มหาชโน, ตุสฺสติ, ปุพฺเพปิ ตุสฺสิเยว -อิติ วตฺวา
สพฺพชนสฺส, อปฺปิเย จณฺเฑ ผรุเส พาราณสิยำ ปิงฺคลราเช นาม มเต, มหาชนสฺส ตุฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ
“สพฺโพ ชโน หึสิโต ปิงฺคเลน
ตสฺมึ มเต ปจฺจยำ เวทยนฺติ
ปิโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต.
กสฺมา ตุวำ โรทสิ ทฺวารปาล
น เม ปิโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต
ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราชำ
โส หึสิโต อาเนยฺย นำ ปุน อิธ -อิติ
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อิมำ ปิงฺคลชาตกำ กเถสิ.
[ผู้ทำาบาปย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒]
ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “อิทานิ ภนฺเต เทวทตฺโต กุหึ นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
“อวีจิมหานิรเย ภิกฺขเว -อิติ.
“ภนฺเต อิธ ตปฺปนฺโต วิจริตวฺ า ปุน คนฺตฺวา ตปฺปนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺโต -อิติ.
“อาม ภิกฺขเว ปพฺพชิตา วา โหนฺตุ คหฏฺฐา วา ปมาทวิหาริโน อุภยตฺถ ตปฺปนฺติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ
ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ
‘ปาปํ เม กตนฺติ ตปฺปติ
ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ อิธ ตปฺปติ -อิติ: อิธ กมฺมตปฺปเนน โทมนสฺสมตฺเตน ตปฺปติ.
เปจฺจ -อิติ: ปรโลเก ปน วิปากตปฺปเนน อติทารุเณน อปายทุกฺเขน ตปฺปติ.
ปาปการี -อิติ: นานปฺปการสฺส ปาปสฺส กตฺตา.
อุภยตฺถ -อิติ: อิมินา วุตตฺ ปฺปกาเรน ตปฺปเนน อุภยตฺถ ตปฺปติ นาม.
ปาปํ เม -อิติ: โส หิ กมฺมตปฺปเนน ตปฺปนฺโต “ปาปํ เม กตำ -อิติ ตปฺปติ, ตำ อปฺปมตฺตกำ ตปฺปนำ;
วิปากตปฺปเนน ปน ตปฺปนฺโต ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต, อติผรุเสน ตปฺปเนน อติวิย ตปฺปติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิติ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
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๑๓. สุมนาเทวีวตฺถุ.
“อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุมนาเทวึ อารพฺภ กเถสิ.
[อบรมลูกหลานให้รับหน้าที่ของตน]
สาวตฺถิยำ หิ เทวสิกำ อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห เทฺว ภิกฺขุสหสฺสานิ ภุญฺชนฺติ, ตถา วิสาขาย มหาอุปาสิกาย.
สาวตฺถิยญฺจ โย โย ทานำ ทาตุกาโม โหติ, โส โส เตสำ อุภินฺนำ โอกาสำ ลภิตฺวาว กโรติ.
“กึการณา -อิติ.
“ตุมฺหากำ ทานคฺคำ อนาถปิณฺฑิโก วา วิสาขา วา อาคตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “นาคตา -อิติ วุตฺเต,
สตสหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา กตทานมฺปิ “กึ ทานำ นาเมตำ -อิติ ครหนฺติ.
อุโภปิ หิ เต ภิกฺขุสงฺฆสฺส รุจิญฺจ อนุจฺฉวิกกิจฺจานิ จ ชานนฺติ.
เตสุ วิหรนฺเตสุ, ภิกฺขู จิตฺตานุรูปเมว ภุญฺชนฺติ.
ตสฺมา สพฺเพ ทานำ ทาตุกามา เต คเหตฺวา คจฺฉนฺติ.
อิติ เต อตฺตโน ฆเร ภิกฺขู ปริวิสิตุำ น ลภนฺติ.
ตโต วิสาขา “โก นุ โข มม ฐาเน ฐตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺตี ปุตฺตสฺส ธีตรำ ทิสวฺ า ตำ อตฺตโน ฐาเน ฐเปสิ.
สา ตสฺสา นิเวสเน ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติ.
อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทำ นาม เชฏฺฐธีตรำ ฐเปสิ.
สา หิ ภิกฺขูนำ เวยฺยาวจฺจำ กโรนฺตี ธมฺมำ สุณนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุลำ อคมาสิ.
ตโต จุลฺลสุภทฺทำ ฐเปสิ.
สาปิ ตเถว กโรนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุลำ คตา.
อถ สุมนาเทวึ นาม กนิฏฺฐธีตรำ ฐเปสิ.
[นางสุมนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย]
สา ปน ธมฺมำ สุตฺวา สกทาคามิผลำ ปตฺวา กุมาริกาว หุตวฺ า ตถารูเปน อผาสุเกน อาตุรา อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา
ปิตรำ ทฏฺฐุกามา หุตฺวา ปกฺโกสาเปสิ.
โส เอกสฺมึ ทานคฺเค ตสฺสา สาสนำ สุตวฺ า ว อาคนฺตวฺ า “กึ อมฺม สุมเน -อิติ อาห.
สา ปิตรำ อาห “กึ กนิฏฺฐภาติก -อิติ.
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“วิปฺปลปสิ อมฺม -อิติ.
“น วิปฺปลปามิ กนิฏฺฐภาติก -อิติ.
“ภายสิ อมฺม -อิติ.
“น ภายามิ กนิฏฺฐภาติก -อิติ.
เอตฺตกำ วตฺวาเยว ปน สา กาลมกาสิ.
[ท่านเศรษฐีผู้บิดาร้องไห้ ไปทูลพระศาสดา]
โส โสตาปนฺโนปิ สมาโน เสฏฺฐี ธีตริ อุปฺปนฺนโสกำ อธิวาเสตุำ อสกฺโกนฺโต ธีตุ สรีรกิจฺจำ กาเรตฺวา โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา,
“กึ คหปติ ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสิ -อิติ วุตฺเต, “ธีตา เม ภนฺเต สุมนาเทวี กาลกตา -อิติ อาห.
“อถ กสฺมา โสจสิ, นนุ สพฺเพสำ เอกำสิกำ มรณำ -อิติ.
“ชานาเมตำ ภนฺเต, เอวรูปา ปน เม หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา ธีตา,
สา มรณกาเล สตึ ปจฺจุปฏฺฐาเปตุำ อสกฺโกนฺตี วิปฺปลปมานา มตา, เตน เม อนปฺปกำ โทมนสฺสำ อุปฺปชฺชติ -อิติ.
“กึ ปน ตาย กถิตำ มหาเสฏฺฐิ -อิติ.
“อหำ ตำ ภนฺเต ‘กึ อมฺม สุมเนติ อามนฺเตสึ, อถ มำ อาห ‘กึ กนิฏฐฺ ภาติกาติ.
ตโต ‘วิปฺปลปสิ อมฺมาติ วุตฺเต, ‘น วิปฺปลปามิ กนิฏฺฐภาติกาติ.
‘ภายสิ อมฺมาติ (วุตฺเต), ‘น ภายามิ กนิฏฺฐภาติกาติ เอตฺตกำ วตฺวา กาลมกาสิ -อิติ.
อถ นำ ภควา อาห “น หิ เต มหาเสฏฺฐิ ธีตา วิปฺปลปติ -อิติ.
“อถ กสฺมา เอวมาห -อิติ.
“กนิฏฺฐตฺตาเยว, ธีตา หิ เต คหปติ มคฺคผเลหิ ตยา มหลฺลิกา, ตฺวำ หิ โสตาปนฺโน, ธีตา ปน เต สกทาคามินี,
สา มคฺคผเลหิ มหลฺลิกตฺตา ตำ เอวมาห -อิติ.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.
“เอวำ คหปติ -อิติ.
“อิทานิ กุหึ นิพพฺ ตฺตา ภนฺเต -อิติ.
“ตุสิตภวเน คหปติ -อิติ วุตฺเต “ภนฺเต มม ธีตา อิธ ญาตกานำ อนฺตเร นนฺทมานา วิจริตวฺ า อิโต คนฺตฺวาปิ
นนฺทนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺตา -อิติ.
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[คนทำาบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้ง ๒]
อถ นำ สตฺถา “อาม คหปติ อปฺปมตฺตา นาม คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา อิธโลเก จ ปรโลเก จ นนฺทนฺติเยว -อิติ วตฺวา
อิมำ คาถมาห
“อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ
กตปุญฺโญ อุภยตฺถ นนฺทติ
‘ปุญฺญำ เม กตนฺติ นนฺทติ
ภิยฺโย นนฺทติ สุคฺคตึ คโต -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ อิธ -อิติ: อิธโลเก กมฺมนนฺทเนน นนฺทติ.
เปจฺจ -อิติ: ปรโลเก วิปากนนฺทเนน นนฺทติ.
กตปุญฺโญ -อิติ: นานปฺปการสฺส ปุญฺญสฺส กตฺตา.
อุภยตฺถ -อิติ: อิธ “กตำ เม กุสลำ, อกตำ เม ปาปํ -อิติ นนฺทติ, ปรตฺถ วิปากำ อนุภวนฺโต นนฺทติ.
ปุญฺญำ เม -อิติ: อิธ นนฺทนฺโต ปน “ปุญฺญำ เม กตำ -อิติ โสมนสฺสมตฺตเกเนว กมฺมนนฺทนำ อุปาทาย นนฺทติ.
ภิยฺโย -อิติ: วิปากนนฺทเนน ปน สุคตึ คโต,
สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิโย สฏฺฐิญฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตุสิตปุเร อติวิย นนฺทติ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ
มหาชนสฺส ธมฺมเทสนา สาตฺถิกา ชาตา -อิติ.
สุมนาเทวีวตฺถุ.
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๑๔. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.
“พหุมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
[สองสหายออกบวช]
สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว กุลปุตตฺ า สหายกา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตวฺ า กาเม ปหาย
สตฺถุ สาสเน อุรำ ทตฺวา ปพฺพชิตวฺ า ปญฺจ วสฺสานิ อาจริยุปชฺฌายานำ สนฺติเก วสิตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา สาสเน ธุรำ ปุจฺฉิตวฺ า
วิปสฺสนาธุรญฺจ คนฺถธุรญฺจ วิตฺถารโต สุตวฺ า
เอโก ตาว “อหำ ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต น สกฺขิสฺสามิ, คนฺถธุรำ ปูเรตุำ วิปสฺสนาธุรำ ปน ปูเรสฺสามิ -อิติ
ยาว อรหตฺตา วิปสฺสนำ กถาเปตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
อิตโร ปน “อหำ คนฺถธุรำ ปูเรสฺสามิ -อิติ อนุกฺกเมน เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ อุคฺคณฺหิตวฺ า คตคตฏฺฐาเน ธมฺมำ กเถติ สรภญฺญำ ภณติ ,
ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ธมฺมำ วาเจนฺโต วิจรติ, อฏฺฐารสนฺนำ มหาคณานำ อาจริโย อโหสิ.
ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อิตรสฺส เถรสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺ า ตสฺโสวาเท ฐตฺวา อรหตฺตำ ปตฺวา เถรำ วนฺทิตฺวา
“สตฺถารำ ทฏฺฐกุ ามมฺห -อิติ วทนฺติ.
เถโร “คจฺฉถ อาวุโส มม วจเนน สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา อสีติมหาเถเร วนฺทถ,
สหายกตฺเถรำปิ เม ‘อมฺหากำ อาจริโย ตุมฺเห วนฺทตีติ วเทถ -อิติ เปเสสิ.
เต วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารญฺเจว อสีติมหาเถเร จ วนฺทิตวฺ า คนฺถิกตฺเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา
“ภนฺเต อมฺหากำ อาจริโย ตุมฺเห วนฺทติ -อิติ วทนฺติ.
อิตเรน จ “โก นาเมโส -อิติ วุตฺเต, “ตุมฺหากำ สหายกภิกฺขุ ภนฺเต -อิติ วทนฺติ.
เอวำ เถเร ปุนปฺปุนำ สาสนำ ปหิณนฺเต, โส ภิกฺขุ โถกำ กาลำ สหิตวฺ า อปรภาเค สหิตุำ อสกฺโกนฺโต
“อมฺหากำ อาจริโย ตุมฺเห วนฺทติ -อิติ วุตฺเต “โก เอโส -อิติ วตฺวา
“ตุมฺหากำ สหายกภิกฺขุ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต
“กึ ปน ตุมฺเหหิ ตสฺส สนฺติเก อุคฺคหิตำ, กึ ทีฆนิกายาทีสุ อญฺญตโร นิกาโย, กึ ตีสุ ปิฏเกสุ เอกำ ปิฏกำ -อิติ วตฺวา
“จตุปฺปทิกำปิ คาถำ น ชานาติ, ปํสุกูลำ คเหตฺวา ปพฺพชิตกาเลเยว อรญฺญำ ปวิฏฺโฐ, พหู วต อนฺเตวาสิเก ลภิ,
ตสฺส อาคตกาเล มยา ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตสิ.
[พระเถระทั้ง ๒ พบกัน]
อปรภาเค เถโร สตฺถารำ ทฏฺฐุำ อาคโต, สหายกตฺเถรสฺส สนฺติเก ปตฺตจีวรำ ฐเปตฺวา คนฺตฺวา
สตฺถารญฺเจว อสีติมหาเถเร จ วนฺทิตฺวา สหายกตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ ปจฺจาคมิ.
อถสฺส โส วตฺตำ กาเรตฺวา สมปฺปมาณำ อาสนำ คเหตฺวา “ปญฺหำ ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ นิสีทิ.
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[พระศาสดาถามปัญหาพระเถระทั้ง ๒]
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา “เอส เอวรูปํ มม ปุตตฺ ำ วิเหเฐตฺวา นิรเย นิพฺพตฺเตยฺย -อิติ ตสฺมึ อนุกมฺปาย วิหารจาริกำ จรนฺโต วิย
เตสำ นิสินฺนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ปญฺญตฺเต พุทฺธาสเน นิสีทิ.
ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา หิ ภิกฺขู พุทธฺ าสนำ ปญฺญาเปตฺวา ว นิสีทนฺติ.
เตน สตฺถา ปกติปญฺญตฺเตเยว อาสเน นิสีทิ.
นิสชฺช โข ปน คนฺถิกภิกฺขุำ ปฐมชฺฌาเน ปญฺหำ ปุจฺฉิตวฺ า,
ตสฺมึ อกถิเต, ทุติยชฺฌานำ อาทึ กตฺวา อฏฺฐสุปิ สมาปตฺตีสุ รูปารูเปสุ ปญฺหำ ปุจฺฉิ.
คนฺถิกตฺเถโร เอกำปิ กเถตุำ นาสกฺขิ.
อิตโร ตำ สพฺพำ กเถสิ.
อถ นำ โสตาปตฺติมคฺเค ปญฺหำ ปุจฺฉิ.
คนฺถิกตฺเถโร กเถตุำ นาสกฺขิ.
ตโต ขีณาสวตฺเถรำ ปุจฺฉิ.
เถโร กเถสิ.
[พระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการ]
สตฺถา “สาธุ สาธุ -อิติ อภินนฺทิตวฺ า เสสมคฺเคสุปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺหำ ปุจฺฉิ.
คนฺถิกตฺเถโร เอกำปิ กเถตุำ นาสกฺขิ.
ขีณาสโว ปน ปุจฺฉิตปุจฺฉิตำ กเถสิ.
สตฺถา จตูสุปิ ฐาเนสุ ตสฺส สาธุการำ อทาสิ.
ตำ สุตฺวา ภุมฺมเทเว อาทึ กตฺวา ยาว พฺรหฺมโลกา สพฺพา เทวตา เจว นาคสุปณฺณา จ สาธุการำ อทำสุ .
ตำ สาธุการำ สุตวฺ า ตสฺส อนฺเตวาสิกา เจว สทฺธิวิหาริโน จ สตฺถารำ อุชฺฌายึสุ
“กึ นาเมตำ สตฺถารา กตำ, กิญฺจิ อชานนฺตสฺส มหลฺลกตฺเถรสฺส จตูสุ ฐาเนสุ สาธุการำ อทาสิ,
อมฺหากำ ปนาจริยสฺส สพฺพปริยตฺตธิ รสฺส ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ปาโมกฺขสฺส ปสำสามตฺตำปิ น กริ -อิติ.
[พูดมาก แต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์]
อถ เน สตฺถา “กินฺนาเมตำ ภิกฺขเว กเถถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต,
“ภิกฺขเว ตุมฺหากำ อาจริโย มม สาสเน ภติยา คาโว รกฺขนสทิโส,
มยฺหำ ปน ปุตฺโต ยถารุจิยา ปญฺจโครเส ปริภุญชฺ นกสามิสทิโส -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
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“พหุมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต
โคโปว คาโว คณยำ ปเรสำ
น ภาควา สามญฺญสฺส โหติ.
อปฺปมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี
ราคญฺจ โทสญฺจ ปหาย โมหำ
สมฺมปฺปชาโน สุวิมุตตฺ จิตฺโต
อนุปาทิยาโน อิธ วา หุรำ วา
ส ภาควา สามญฺญสฺส โหติ -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ สหิตำ -อิติ เตปิฏกสฺส พุทธฺ วจนสฺเสตำ นามำ,
ตำ อาจริเย อุปสงฺกมิตวฺ า อุคฺคณฺหิตฺวา พหุมฺปิ ปเรสำ ภาสมาโน วาเจนฺโต กเถนฺโต,
ตำ ธมฺมำ สุตฺวา ยำ การเกน ปุคฺคเลน กตฺตพฺพำ, ตกฺกโร น โหติ,
กุกฺกุฏสฺส ปกฺขปหรณมตฺตมฺปิ อนิจฺจาทิวเสน มนสิการำ นปฺปวตฺเตสิ;
เอโส, ยถา นาม ทิวเส ภติยา คาโว รกฺขนฺโต โคโป ปาโตว สมฺปฏิจฺฉิตวฺ า
สายำ คเณตฺวา สามิกานำ นิยฺยาเทตฺวา ทิวสภติมตฺตำ คณฺหาติ,
ยถารุจิยา ปน ปญฺจโครเส ปริภุญชฺ ิตุำ น ลภติ;
เอวเมว เกวลำ อนฺเตวาสิกานำ สนฺติกา วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส ภาคี โหติ, สามญฺญสฺส ปน ภาคี น โหติ.
ยถา ปน โคปาลเกน นิยฺยาทิตานำ คุนฺนำ ปญฺจโครสำ โคสามิกาว ปริภุญฺชนฺติ;
ตถา เตน กถิตำ ธมฺมำ สุตวฺ า การกปุคฺคลา ยถานุสิฏฺฐำ ปฏิปชฺชติ ฺวา, เกจิ ปฐมชฺฌานาทีนิ ปาปุณนฺติ,
เกจิ วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ ปาปุณนฺติ,
โคสามิกา โครสสฺเสว, สามญฺญสฺส ภาคิโน โหนฺติ.
อิติ สตฺถา สีลสมฺปนฺนสฺส พหุสฺสุตสฺส ปมาทวิหาริโน อนิจฺจาทิวเสน โยนิโสมนสิกาเร อปฺปวตฺตสฺส ภิกฺขุโน วเสน
ปฐมำ คาถำ กเถสิ, น ทุสฺสีลสฺส.
ทุติยคาถา ปน อปฺปสฺสุตสฺสาปิ โยนิโสมนสิกาเร กมฺมำ กโรนฺตสฺส การกปุคฺคลสฺส วเสน กถิตา.
ตตฺถ อปฺปมฺปิ เจ -อิติ: โถกำ เอกวคฺคทฺววิ คฺคมตฺตมฺปิ.
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี -อิติ: อตฺถมญฺญาย ธมฺมมญฺญาย นวโลกุตตฺ รธมฺมสฺส อนุรูปํ ธมฺมำ
ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาตำ จตุปาริสุทธฺ ิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺฐานาทิเภทำ จรนฺโต อนุธมฺมจารี โหติ
“อชฺช อชฺเชว -อิติ ปฏิเวธำ อากงฺขนฺโต วิจรติ;
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โส อิมาย สมฺมาปฏิปตฺติยา ราคญฺจ โทสญฺจ ปหาย โมหำ, สมฺมา เหตุนา นเยน ปริชานิตพฺพธมฺเม ปริชานนฺโต,
ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมตุ ฺตีนำ วเสน สุวิมุตตฺ จิตฺโต, อนุปาทิยาโน อิธ วา หุรำ วา,
อิธโลกปรโลเก ปริยาปนฺนา วา อชฺฌตฺติกพาหิรา วา ขนฺธายตนธาตุโย จตูหิ อุปาทาเนหิ อนุปาทิยนฺโต มหาขีณาสโว,
มคฺคสงฺขาตสฺส สามญฺญสฺส วเสน อาคตสฺส ผลสามญฺญสฺส เจว ปญฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามญฺญสฺส จ ภาควา โหติ -อิติ.
รตนกูเฏน วิย อคารสฺส, อรหตฺเตน เทสนาย กูฏำ คณฺหิ -อิติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิติ.
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.
ยมกวคฺควณฺณนา นิฏฺฐติ า.
ปฐโม วคฺโค.

