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๒. กุมฺภโฆสกวตฺถ.ุ ๕๖
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[สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ]..................................................๑๒
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[เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค].............................................................๒๒
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[สามเศรษฐีกับดาบส].................................................................๓๘

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๒ • •
[ประวัติเทวดา]...........................................................................๓๙
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[กุมภโฆสกะได้รับตำาแหน่งเศรษฐี]...............................................๖๑
[คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ]...................................................๖๑
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๑
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[แก้อรรถ]...................................................................................๗๒
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[แก้อรรถ]...................................................................................๗๔
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[แก้อรรถ]...................................................................................๙๑ ๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ...............................๑๐๘

๘. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ...................................................๙๒ [พระเถระไม่รับผ้าสาฎกทีพ่ ระหลานชายถวาย].........................๑๐๘

[ภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหม้ป่าเป็นอารมณ์]......................................๙๒ [พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย]............................................๑๐๘
[ปฏิปทาตัดสังโยชน์]...................................................................๙๒ [พระเถระถูกพระหลานชายตี]..................................................๑๐๙
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๑. สามาวตีวตฺถุ.
“อปฺปมาโท อมตำ ปทนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โกสมฺพึ๑ อุปนิสฺสาย โฆสิตาราเม วิหรนฺโต
สามาวตีปมุขานำ ปญฺจนฺนำ อิตฺถีสตานำ มาคนฺทิยปมุขานญฺจ ตสฺสา ปญฺจนฺนำ ญาติสตานำ มรณพฺยสนำ อารพฺภ กเถสิ .
ตตฺรายำ อนุปุพฺพกี ถา
[กษัตริย์ ๒ สหาย]
อตีเต “อลฺลกปฺปรฏฺเฐ อลฺลกปฺปราชา นาม เวฏฺฐทีปกรฏฺเฐ เวฏฺฐทีปกราชา นามาติ อิเม เทฺว
ทหรกาลโต ปฏฺฐาย สหายกา หุตวฺ า เอกาจริยกุเล สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปิตูนำ อจฺจเยน ฉตฺตำ อุสฺสาเปตฺวา
ทสทสโยชนิเก รฏฺเฐ ราชาโน อเหสุำ.
เต กาเลน กาลำ สมาคนฺตวฺ า เอกโต ติฏฺฐนฺตา นิสีทนฺตา นิปชฺชนฺตา มหาชนำ ชายมานญฺจ มียมานญฺจ ทิสวฺ า
“ปรโลกำ คจฺฉนฺตำ อนุคจฺฉนฺโต นาม นตฺถิ, อนฺตมโส อตฺตโน สรีรำปิ, สพฺพำ ปหาย คนฺตพฺพำ, กินฺโน ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามาติ
มนฺเตตฺวา รชฺชานิ ปุตฺตทารสฺส นิยฺยาเทตฺวา อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตวฺ า หิมวนฺตปฺปเทเส วสนฺตา มนฺตยึสุ
“มยำ รชฺชำ ปหาย ปพฺพชิตา น ชีวติ ุำ อสกฺโกนฺตา, เต มยำ เอกฏฺฐาเน วสนฺตา อปพฺพชิตสทิสาเยว โหม, ตสฺมา วิสุำ วสิสฺสาม,
ตฺวำ เอตสฺมึ ปพฺพเต วส, อหำ อิมสฺมึ ปพฺพเต วสิสฺสามิ, อนฺวฑฺฒมาสำ ปน อุโปสถทิวเส เอกโต ภวิสฺสามาติ.
อถ เนสำ เอตทโหสิ “เอวำปิ โน คณสงฺคณิกาว ภวิสฺสติ, ตฺวำ ตว ปพฺพเต อคฺคึ ชาเลยฺยาสิ, อหำ มม ปพฺพเต อคฺคึ ชาเลสฺสามิ,
ตาย สญฺญาย อตฺถิภาวำ ชานิสฺสามาติ.
เต ตถา กรึสุ.
[เรียนมนต์และพิณ]
อถาปรภาเค เวฏฺฐทีปกตาปโส กาลำ กตฺวา มเหสกฺโข เทวราชา หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
ตโต อฑฺฒมาเส สมฺปตฺเต๒, อคฺคึ อทิสวฺ า อิตโร “สหายโก เม กาลกโตติ อญฺญาสิ.
อิตโรปิ นิพพฺ ตฺตกฺขเณเยว อตฺตโน เทวสิรึ โอโลเกตฺวา กมมำ อุปธาเรนฺโต เนกฺขมฺมโต ๓ ปฏฺฐาย อตฺตนา๔ กตกิริยำ ทิสฺวา
“อิทานาหำ คนฺตฺวา มม สหายกำ ปสฺสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตสฺมึ ขเณ ตำ อตฺตภาวำ วิชหิตวฺ า
มคฺคมูฬฺหปุริโส๕ วิย ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อถ นำ โส อาห “กุโต อาคโตสีติ.
๑
๒
๓
๔
๕

ม. ยุ. โกสมฺพยิ ำ.
สี. ยุ. ปพฺพเต
สี. ม. นิกฺขมนโต.
สี. ม. ยุ. อตฺตโน ตปจริยำ.
สี. ม. ยุ. มคฺคิกปุริโส.
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“มคฺคมูฬหฺ ปุรโิ ส อหำ ภนฺเต, ทูรโต ว อาคโตมฺหิ, กึ ปน ภนฺเต อยฺโย อิมสฺมึ ฐาเน เอกโก ว วสติ, อญฺโญปิ โกจิ อตฺถตี ิ อาห.
“อตฺถิ เม เอโก สหายโกติ.
“กุหึ โสติ.
“เอตสฺมึ ปพฺพเต วสติ, อุโปสถทิวเส ปน อคฺคึ น ชาเลสิ, นูน มโต ภวิสฺสตีติ.
“เอวำ ภนฺเตติ.
“เอวมาวุโสติ.
“อหำ โส ภนฺเตติ.
“กุหึ นิพฺพตฺโตสีติ.
“เทวโลเก มเหสกฺโข เทวราชา หุตฺวา นิพพฺ ตฺโตสฺมิ, ภนฺเต ‘อยฺยำ ปสฺสิสฺสามีติ ปุน อาคโตมฺหิ,
อปิ นุ โข อยฺยานำ อิมสฺมึ ฐาเน วสนฺตานำ โกจิ อุปทฺทโว อตฺถีติ.
“อาม อาวุโส, หตฺถึ๑ นิสฺสาย กิลมามีติ.
“กึ ปน โว ภนฺเต หตฺถี กโรนฺตีติ.
“สมฺมชฺชนฏฺฐาเน ลณฺฑำ ปาเตนฺติ, ปาเทหิ ปหริตวฺ า ปํสุำ อุทฺธรนฺติ, สฺวาหำ ลณฺฑำ ฉฑฺเฑนฺโต ปํสุำ สมำ กโรนฺโต กิลมามีติ.
“กึ ปน เตสำ อนาคมนำ อิจฺฉถาติ.
“อามาวุโสติ.
“เตนหิ เตสำ อนาคมนำ กริสฺสามีติ ตาปสสฺส หตฺถิกนฺตวีณญฺเจว หตฺถิกนฺตมนฺตญฺจ อทาสิ.
ททนฺโต จ ปน วีณาย ติสโฺ ส ตนฺติโย ทสฺเสตฺวา ตโย มนฺเต อุคฺคณฺหาเปตฺวา
“อิมำ ตนฺตึ ปหริตฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วุตฺเต, นิวตฺตติ ฺวา โอโลเกตุำปิ อสกฺโกนฺตา หตฺถี ปลายนฺติ;
อิมำ ตนฺตึ ปหริตฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วุตฺเต, นิวตฺตติ ฺวา ปจฺฉโต โอโลเกนฺตา ปลายนฺติ;
อิมำ ตนฺตึ ปหริตฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วุตฺเต, หตฺถี ยูถปติ ปิฏฺฐึ อุปนาเมนฺโต๒ อาคจฺฉตีติ อาจิกฺขิตวฺ า
“ยำ โว รุจจฺ ติ, ตำ กเรยฺยาถาติ วตฺวา ตาปสำ วนฺทติ ฺวา ปกฺกามิ.
ตาปโส ปลายนมนฺตำ วตฺวา ปลายนตนฺตึ ปหริตวฺ า หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ.

๑ สี. ยุ. หตฺถี.
๒ สี. ม. ยุ. อุปเนนฺโต.
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[พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์]
ตสฺมึ สมเย โกสมฺพิยำ ปรนฺตโป นาม ราชา อโหสิ.๑
โส เอกทิวสำ คพฺภินิยา เทวิยา สทฺธึ พาลาตปํ ตปฺปมาโน อากาสตเล นิสีทิ.
เทวี รญโญ ปารุปนำ สตสหสฺสคฺฆนิกำ รตฺตกมฺพลำ ปารุปิตฺวา นิสินฺนา รญฺญา สทฺธึ สมุลฺลปมานา
รญฺโญ องฺคุลิโต สตสหสฺสคฺฆนิกำ ราชมุทฺทิกำ นีหริตฺวา อตฺตโน องฺคุลิยำ ปิลนฺธิ.
ตสฺมึ สมเย หตฺถิลิงฺคสกุโณ อากาเสนาคจฺฉนฺโต เทวึ ทิสวฺ า “มำสเปสีติ สญฺญาย ปกฺเข วิสฺสชฺเชตฺวา โอตริ .
ราชา ตสฺส โอตรณสทฺเทน ภีโต อุฏฺฐาย อนฺโตนิเวสนำ ปาวิสิ.
เทวี ครุคพฺภตาย เจว ภีรุกชาติกตาย จ เวเคน คนฺตุำ นาสกฺขิ.
อถ นำ โส สกุโณ อชฺฌุปฺปตฺโต๒ นขปญฺชเร นิสีทาเปตฺวา อากาสำ ปกฺขนฺทิ.
เต กิร สกุณา ปญจนฺนำ หตฺถีนำ พลำ ธาเรนฺติ, ตสฺมา อากาเสน เนตฺวา ยถารุจิตฏฺฐาเน นิสีทติ ฺวา มำสำ ขาทนฺติ.
สาปิ เตน นียมานา มรณภยภีตา จินฺเตสิ “สจาหำ วิรวิสฺสามิ, มนุสฺสสทฺโท นาม ติรจฺฉานคตานำ อุพฺเพชนิโย,
ตำ สุตฺวา มำ ฉฑฺเฑสฺสติ, เอวำ สนฺเต, สห คพฺเภน ชีวติ กฺขยำ ปาปุณิสฺสามิ, ยสฺมึ ปน ฐาเน นิสีทิตฺวา มำ ขาทิตุำ อารภิสฺสติ,
ตตฺร นำ สทฺทำ กตฺวา ปลาเปสฺสามีติ.
สา อตฺตโน ปณฺฑิตตาย อธิวาเสสิ.
ตทา จ หิมวนฺตปฺปเทเส โถกำ วฑฺฒิตฺวา มณฺฑปากาเรน ฐิโต เอโก มหานิโคฺรโธ โหติ.
โส สกุโณ มิครูปาทีนิ ตตฺถ เนตฺวา ขาทติ, ตสฺมา ตำปิ ตตฺเถว เนตฺวา วิฏปนฺตเร ฐเปตฺวา อาคตมคฺคำ โอโลเกสิ.
อาคตมคฺโคโลกนำ กิร เตสำ ธมฺมตา.
ตสฺมึ ขเณ เทวี “อิทานิ อิมำ ปลาเปตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา
อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตฺวา ปาณิสทฺทญฺเจว มุขสทฺทญฺจ กตฺวา ตำ ปลาเปสิ .
อถสฺสา สุริยตฺถงฺคมนกาเล คพฺเภ กมฺมชวาตา จลึสุ.
สพฺพทิสาสุ คชฺชนฺโต มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.
สุเข ฐิตาย ราชมเหสิยา “มา ภายิ อยฺเยติ วจนมตฺตำปิ อลภมานาย ทุกฺขปเรตาย สพฺพรตฺตึ นิททฺ า นาม นาโหสิ.
วิภายมานาย ปน รตฺติยา, วลาหกวิคโม จ อรุณคุ คฺ มนญฺจ ตสฺสา คพฺภวุฏฐฺ านญฺจ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.

๑ สี. ม. ยุ. โหติ.
๒ สี. ยุ. อชฺฌปฺปตฺโต.
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สา เมฆอุตุญฺจ๓ อรุณุคฺคมนอุตุญจฺ คเหตฺวา ชาตตฺตา ปุตฺตสฺส “อุเทโนติ นามมกาสิ.
[อัลลกัปปดาบสเสียพิธี]
อลฺลกปฺปตาปสสฺสปิ โข ตโต อวิทูเร วสนฏฺฐานำ โหติ.
โส ปกติยา วสฺสทิวเส สีตภเยน ผลาผลตฺถาย วนำ น ปวิสติ,
ตำ รุกฺขมูลำ คนฺตฺวา สกุเณน ขาทิตมำสานำ อฏฺฐึ๒ อาหริตฺวา โกฏฺเฏตฺวา รสำ ปจิตฺวา ปิวติ,
ตสฺมา ตำทิวสำปิ “อฏฺฐึ อาหริสฺสามีติ ตตฺถ คนฺตฺวา รุกฺขมูเล อฏฺฐึ ปริเยสนฺโต
อุปริ ทารกสทฺทำ สุตวฺ า โอโลเกนฺโต เทวึ ทิสฺวา “กาสิ ตฺวนฺติ วตฺวา
“มานุสิมฺหีติ (วุตฺเต), “กถำ อาคตาสีติ (ปุจฺฉิตฺวา)
“หตฺถิลิงฺคสกุเณน อานีตมฺหีติ วุตฺเต, “โอตราติ อาห.
“ชาติสมฺเภทโต ภายามิ อยฺยาติ.
“กาสิ ตฺวนฺติ.
“ขตฺติยาติ.
“อหำปิ ขตฺติโยวาติ.
“เตนหิ ขตฺติยมายำ กเถหีติ.
โส กเถสิ.
“เตนหิ อารุยฺห, ปุตตฺ กำ เม โอตาเรหีติ.
โส เอเกน ปสฺเสน อภิรุหณมคฺคำ กตฺวา อภิรุหิตฺวา ทารกำ คณฺหิตวฺ า,
“มา มำ หตฺเถน ฉุปีติ วุตฺเต, ตำ อจฺฉุปิตฺวาว ทารกำ โอตาเรสิ.
เทวีปิ โอตริ.
อถ นำ อสฺสมปทำ เนตฺวา สีลเภทำ อกตฺวา ว อนุกมฺปาย ปฏิชคฺคิ,
นิมฺมกฺขิกมธุำ อาหริตฺวา สญฺชาตสาลึ อาหริตวฺ า ยาคุำ ปจิตฺวา อทาสิ.
เอวำ ตสฺมึ ปฏิชคฺคนฺเต, สา อปรภาเค จินฺเตสิ
“อหำ เนว อาคตมคฺคำ น คมนมคฺคำ ชานามิ, อิมินาปิ เม สทฺธึ วิสฺสาสมตฺตำปิ นตฺถิ,
สเจ ปนายำ อมฺเห ปหาย กตฺถจิ คมิสฺสติ, อุโภปิ อิเธว มรณำ ปาปุณิสฺสาม,
ยงฺกญ
ิ ฺจิ กตฺวา อิมสฺส สีลำ ภินฺทิตวฺ า, ยถา มำ น มุญจตุ๓, ตถา กาตุำ วฏฺฏตีติ.
๓ สี. ม. ยุ. ปพฺพตอุตญ
ุ จ.
๒ สี. ยุ. อฏฺฐี.
๓ สี. ยุ. มุญฺจติ.
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อถ นำ ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสเนน ปโลเภตฺวา สีลวินาสำ ปาเปสิ.
ตโต ปฏฺฐาย เทฺวปิ สมคฺคสำวาสำ วสึสุ.
[กุมารอุเทนยกทัพช้าง]
อเถกทิวสำ ตาปโส นกฺขตฺตโยคำ โอโลเกนฺโต ปรนฺตปสฺส นกฺขตฺตปีฬนำ ทิสวฺ า “ภทฺเท โกสมฺพิยำ ปรนฺตปราชา มโตติ อาห.
“กสฺมา อยฺย เอวำ วเทสิ? กินฺเต เตน สทฺธึ อาฆาโต อตฺถีติ.
“นตฺถิ ภทฺเท, นกฺขตฺตปีฬนมสฺส ทิสฺวา เอวำ วทามีติ.
สา ปโรทิ.
อถ นำ “กสฺมา โรทสีติ ปุจฺฉิตวฺ า, ตาย ตสฺส อตฺตโน สามิกภาเว อกฺขาเต, อาห
“มา ภทฺเท โรทิ, ชาตสฺส นาม นิยโต มจฺจูติ.
“ชานามิ อยฺยาติ.
“อถ กสฺมา โรทสีติ.
“ปุตฺโต เม กุลสนฺตกสฺส รชฺชสฺส อนุจฺฉวิโก, สเจ ตตฺรายำ ภวิสฺสติ, เสตจฺฉตฺตำ อุสฺสาปยิสฺสติ; อิทานิ มหาชานิโก วต ชาโตติ โส
เกน โรทามิ อยฺยาติ.
“โหตุ ภทฺเท, มา จินฺตยิ, สจสฺส รชฺชำ ปตฺเถสิ, อหมสฺส รชฺชลภนาการำ กริสฺสามีติ.
อถสฺส หตฺถิกนฺตวีณญฺเจว หตฺถิกนฺตมนฺเต จ อทาสิ.
ตทา อเนกานิ หตฺถิสตสหสฺสานิ อาคนฺตฺวา วฏฺฏรุกฺขมูเล นิสีทนฺติ.
อถ นำ อาห “หตฺถีสุ อนาคเตสุเยว, รุกฺขำ อภิรุหติ ฺวา, เตสุ อาคเตสุ, อิมำ มนฺตำ วตฺวา อิมำ ตนฺตึ ปหร,
สพฺเพ นิวตฺติตวฺ า โอโลเกตุำปิ อสกฺโกนฺตา ปลายิสฺสนฺติ. อโถตริตวฺ า อาคจฺเฉยฺยาสีติ.
โส ตถา กตฺวา อาคนฺตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
อถ นำ ทุติยทิวเส อาห “อชฺช อิมำ มนฺตำ วตฺวา อิมำ ตนฺตึ ปหเรยฺยาสิ, หตฺถี นิวตฺตติ ฺวา ปจฺฉโต โอโลเกนฺตา ปลายิสฺสนฺตีติ.
ตทาปิ ตถา กตฺวา อาคนฺตวฺ า ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
อถสฺส มาตรำ อามนฺเตตฺวา “ภทฺเท ปุตตฺ สฺส เต สาสนำ เทหิ, เอโต ว คนฺตฺวา ราชา ภวิสฺสตีติ อาห.
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สา ปุตฺตำ อามนฺเตตฺวา “ตาต ตฺวำ โกสมฺพิยำ ปรนฺตปรญฺโญ ปุตฺโต, มำ สคพฺภำ หตฺถิลิงฺคสกุโณ อาเนสีติ วตฺวา
เสนาปติอาทีนำ นามานิ อาจิกฺขิตฺวา “อสทฺทหนฺตานำ อิมำ ปิตุ ปารุปนกมฺพลญเจว ปิลนฺธนมุทฺทิกญฺจ ทสฺเสยฺยาสีติ วตฺวา ๑
อุยฺโยเชสิ.
กุมาโร ตาปสำ “อิทานิ กึ กโรมีติ อาห.
“รุกฺขสฺส เหฏฺฐิมสาขาย นิสีทิตวฺ า อิมำ มนฺตำ วตฺวา อิมำ ตนฺตึ ปหร, เชฏฺฐหตฺถี เต ปิฏฺฐึ อุปนาเมตฺวา อุปสงฺกมิสฺสติ,
ตฺวำ ตสฺส ปิฏฺฐิยำ นิสินฺโนว คนฺตฺวา รชฺชำ คณฺหาหีติ.
โส มาตาปิตโร วนฺทติ ฺวา ตถา กตฺวา อาคตสฺส หตฺถิโน ปิฏฺฐิยำ นิสีทิตวฺ า ตำ กณฺเณ มนฺตยิ
“อหำ โกสมฺพิยำ ปรนฺตปรญฺโญ ปุตฺโต, เปตฺติกำ เม รชฺชำ คณฺหิตวฺ า เทหิ สามีติ.
โส ตำ สุตฺวา “อเนกานิ หตฺถิสหสฺสานิ สนฺนิปตนฺตตู ิ หตฺถิรวำ รวิ. อเนกานิ หตฺถิสหสฺสานิ สนฺนิปตึสุ.
ปุน “ชิณฺณหตฺถี ปฏิกฺกมนฺตตู ิ รวำ รวิ. ชิณณ
ฺ หตฺถี ปฏิกฺกมึสุ.
ปุน “อติตรุณา หตฺถี นิวตฺตนฺตตู ิ รวำ รวิ. เตปิ นิวตฺตึสุ.
โส อเนเกหิ โยธหตฺถิสหสฺเสเหว ปริวุโต ปจฺจนฺตคามำ ปตฺวา
“อหำ รญฺโญ ปุตฺโต, สมฺปตฺตึ ปตฺถยมานา มยา สทฺธึ อาคจฺฉนฺตูติ
ตโต ปฏฺฐาย มนุสฺสสงฺคหำ กโรนฺโต คนฺตฺวา นครำ ปริวาเรตฺวา “ยุทธฺ ำ วา เม เทนฺตุ รชฺชำ วาติ สาสนำ เปเสสิ .
นาครา อาหำสุ “มยำ เทฺวปิ น ทสฺสาม, อมฺหากำ หิ เทวี ครุคพฺภา หตฺถิลิงฺคสกุเณน นีตา๒,
ตสฺสา อตฺถิภาวำ วา นตฺถิภาวำ วา น ชานาม, ยาว ตสฺสา ปวตฺตึ น๓ สุโณม, ตาว เนว ยุทฺธำ ทสฺสาม น รชฺชนฺติ.
ตทา กิร ตำ ปเวณิรชฺชำ อโหสิ.
ตโต กุมาโร “อหำ ตสฺสา ปุตฺโตติ วตฺวา เสนาปติอาทีนำ นามานิ กเถตฺวา
ตถาปิ อสทฺทหนฺตานำ รตฺตกมฺพลญฺจ มุททฺ ิกญฺจ ทสฺเสสิ.
เต ตำ รตฺตกมฺพลญฺจ มุททฺ ิกญฺจ สญฺชานิตวฺ า นิกฺกงฺขา หุตวฺ า ทฺวารำ วิวริตวฺ า ตำ รชฺเช อภิสิญฺจึสุ .
อยำ ตาว อุเทนสฺส อุปฺปตฺติ.

๑ สี. ยุ. ทตฺวา.
๒ สี. ยุ. หตฺถิลิงฺคสกุเณนาหตา.
๓ สี. ยุ. นาติ นตฺถิ.
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[สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ]
อลฺลกปฺปรฏฺเฐ๑ ปน ทุพฺภิกฺเข อุปฺปนฺเน, ชีวติ ุำ อสกฺโกนฺโต เอโก โกตุหลิโก นาม มนุสฺโส กาลึ นาม
ตรุณปุตฺตำ ภริยำ อาทาย๒ “โกสมฺพิยำ คนฺตฺวา ชีวิสฺสามาติ๓ ปาเถยฺยำ คเหตฺวา นิกฺขมิ.
“อหิวาตกโรเคน มหาชเน มรนฺเต, นิกฺขมีติปิ วทนฺติเยว.
เต คจฺฉนฺตา, ปาเถยฺเย ปริกฺขีเณ, ขุทาภิภูตา ทารกำ วหิตุำ นาสกฺขึสุ.
อถ สามิโก ปชาปตึ อาห “ภทฺเท มยำ ชีวนฺตา ปุน ปุตฺตำ ลภิสฺสาม, ฉฑฺเฑตฺวา นำ คจฺฉามาติ.
มาตุ หทยำ นาม มุทุกำ โหติ, ตสฺมา สา อาห “นาหำ ชีวนฺตเมว ปุตตฺ ำ ฉฑฺเฑตุำ สกฺขิสฺสามีติ.
“อถ กึ กโรมาติ.
“วาเรน นำ วหามาติ.
มาตา อตฺตโน วาเร ปุปฺผทามำ วิย นำ อุกฺขิปิตฺวา อุเร นิปชฺชาเปตฺวา องฺเกน วหิตฺวา ปิตุ เทติ .
ตสฺส ตำ คเหตฺวา ฐปิตฐปิตฏฺฐาเน ฉาตกโตปิ พลวตรา เวทนา อุปฺปชฺชิ.
โส ตำ ปุนปฺปุนำ อาห “ภทฺเท มยำ ชีวนฺตา ปุตตฺ ำ ลภิสฺสาม, ฉฑฺเฑม นนฺติ.
สาปิ ปุนปฺปุนำ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปฏิวจนำ นาทาสิ.
ทารโก วาเรน ปริวตฺติยมาโน กิลนฺโต ปิตุ หตฺเถ นิททฺ ายิ.
โส ตสฺส นิทฺทายนภาวำ ญตฺวา มาตรำ ปุรโต กตฺวา เอกสฺส คจฺฉสฺส เหฏฺฐา ปณฺณสนฺถเร ตำ นิปชฺชาเปตฺวา ปายาสิ .
มาตา นิวตฺตติ ฺวา โอโลเกนฺตี ปุตฺตำ อทิสฺวา “สามิ กุหึ เม ปุตฺโตติ ปุจฺฉิ.
“เอกสฺส เม คจฺฉสฺส เหฏฺฐา นิปชฺชาปิโตติ.
“สามิ มา มำ นาสยิ, ปุตตฺ ำ วินา ชีวิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, อาเนหิ เม ปุตฺตนฺติ อุรำ ปหริตฺวา ปริเทวิ.
อถ นำ นิวตฺติตวฺ า อาเนสิ.
ปุตฺโตปิ อนฺตรามคฺเค มโต โหติ.
อิติ โส เอตฺตเก ฐาเน ปุตฺตำ ฉฑฺเฑตฺวา ตสฺส นิสฺสนฺเทน ภวนฺตเร สตฺต วาเร ฉฑฺฑิโต.
ปาปกมฺมำ นาเมตำ “อปฺปกนฺติ นาวมญฺญิตพฺพำ.
๑ สี. ยุ. อชิตรฏเฐ.
๒ สี. ม. ยุ. กาปี นาม ตรุณปุตตฺ ำ กาลึ นาม ภริยำ อาทาย.
๓ สี. ม. ยุ. โกสมฺฬึ … ชีวิสฺสามีติ.
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เต คจฺฉนฺตา เอกำ โคปาลกุลำ ปาปุณึสุ.
[นายโกตุหลิกตายไปเกิดเป็นสุนัข]
ตำทิวสญฺจ โคปาลกสฺส เธนุมงฺคลำ โหติ.
โคปาลกสฺส เคเห นิพทฺธำ เอโก ปจฺเจกพุทโฺ ธ ภุญชฺ ติ.
โส ตำ โภเชตฺวา มงฺคลมกาสิ.
พหุ ปายาโส ปฏิยตฺโต โหติ.
โคปาลโก เต อาคเต ทิสวฺ า “กุโต อาคตตฺถาติ ปุจฺฉิตฺวา สพฺพำ ปวตฺตึ สุตฺวา มุทชุ าติโก กุลปุตฺโต
เตสุ อนุกมฺปํ กตฺวา ปหูเตน สปฺปินา ปายาสำ ทาเปสิ.
ภริยา “สามิ ตยิ ชีวนฺเต, อหำ ชีวามิ นาม, ทีฆรตฺตำ อูโนทโรสิ, ยาวทตฺถำ ภุญฺชาติ วตฺวา สปฺปินา สทฺธึ ตทภิมุขญฺเญว๑ กตฺวา
อตฺตนา มนฺทสปฺปึ โถกเมว ภุญฺชิ.
อิตโร พหุำ ภุญชฺ ิตฺวา สตฺตฏฺฐทิวเส ฉาตตาย อาหารตณฺหำ ฉินฺทิตุำ นาสกฺขิ.
โคปาลโก เตสำ ปายาสำ ทาเปตฺวา สยำ ภุญฺชิตุำ อารภิ.
โกตุหลิโก ตำ โอโลเกนฺโต นิสีทิตวฺ า เหฏฺฐาปีเฐ นิปนฺนาย สุนขิยา โคปาลเกน วฏฺเฏตฺวา ทียมานำ ปายาสปิณฺฑำ ทิสฺวา
“ปุญฺญวตายำ สุนขี นิพทฺธำ เอวรูปํ โภชนำ ลภตีติ จินฺเตสิ.
โส รตฺติภาเค ตำ ปายาสำ ชีราเปตุำ อสกฺโกนฺโต กาลำ กตฺวา ตสฺสา สุนขิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ .
อถสฺส ภริยา สรีรกิจฺจำ กตฺวา ตสฺมึเยว เคเห ภตึ กตฺวา ตณฺฑุลนาฬึ ลภิตวฺ า ปจิตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวา
“ภนฺเต ทาสสฺส โว ปาปุณาตูติ วตฺวา จินฺเตสิ “มยา อิเธว วสิตุำ วฏฺฏติ, นิพทฺธำ อยฺโย อิธาคจฺฉติ,
เทยฺยธมฺโม โหตุ วา มา วา, เทวสิกำ วนฺทนฺตี เวยฺยาวจฺจำ กโรนฺตี จิตฺตำ ปสาเทนฺตี พหุำ ปุญฺญำ ปสวิสฺสามีติ
สา ตตฺเถว ภตึ กโรนฺตี วสิ.
[สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้า]
สาปิ โข สุนขี ฉฏฺเฐ วา สตฺตเม วา มาเส เอกเมว กุกฺกรุ ำ วิชายิ.
โคปาลโก ตสฺส เอกเธนุยา ขีรำ ทาเปสิ.
โส นจิรสฺเสว วฑฺฒิ.
อถสฺส ปจฺเจกพุทฺโธ ภุญฺชนฺโต นิพทฺธำ เอกำ ภตฺตปิณฺฑำ เทติ.
๑ สี. ยุ. ภุญฺชาหีติ สปฺปึ ตทภิมุขญฺเญว. ม. ภุญฺชาหีติ สปฺปิญฺจ ทธิญฺจ ตทภิมุขญฺเญว.
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โส ภตฺตปิณฺฑำ นิสฺสาย ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนหมกาสิ.
โคปาลโก นิพทฺธำ เทฺว วาเร ปจฺเจกพุทธฺ สฺส อุปฏฺฐานำ ยาติ.
โส คจฺฉนฺโตปิ อนฺตรามคฺเค วาลมิคฏฺฐาเน ทณฺเฑน คจฺเฉ จ ภูมิญฺจ ปหริตวฺ า
“สุสูติ ติกฺขตฺตุำ สทฺทำ กตฺวา วาลมิเค ปลาเปสิ.
สุนโขปิ เตน สทฺธึ คจฺฉติ.
โส เอกทิวสำ ปจฺเจกพุทฺธำ อาห “ภนฺเต ยทา เม โอกาโส น ภวิสฺสติ, ตทา อิมำ สุนขำ เปเสสฺสามิ,
อิมสฺส ปหิตสญฺญาเณน อาคจฺเฉยฺยาถาติ.
ตโต ปฏฺฐาย อโนกาสทิวเส “คจฺฉ ตาต, อยฺยำ อาเนหีติ สุนขำ เปเสสิ.
โส เอกวจเนเนว ปกฺขนฺทิตฺวา สามิกสฺส คจฺฉภูมิโปถนฏฺฐาเน๑ ติกฺขตฺตุำ ภุสฺสิตวฺ า เตน สทฺเทน วาลมิคานำ ปลายนภาวำ ญตฺวา
ปาโต ว สรีรปฺปฏิชคฺคนำ กตฺวา ปณฺณสาลำ ปวิสติ ฺวา นิสินฺนสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา
ปณฺณสาลาทฺวาเร ติกฺขตฺตุำ ภุสฺสิตวฺ า อตฺตโน อาคตภาวำ ชานาเปตฺวา เอกมนฺเต นิปชฺชติ .
ปจฺเจกพุทฺเธ เวลำ สลฺลกฺเขตฺวา นิกฺขนฺเต, โส ภุสฺสนฺโต ปุรโต ปุรโต ว คจฺฉติ.
อนฺตรนฺตรา ปจฺเจกพุทฺโธ ตำ วีมำสนฺโต อญฺญำ มคฺคำ ปฏิปชฺชติ.
อถสฺส ปุรโต ติริยำ ฐตฺวา ภุสฺสิตวฺ า อิตรมคฺคเมว นำ อาโรเปสิ.
อเถกทิวสำ อญฺญำ มคฺคำ ปฏิปชฺชิตฺวา เตน ปุรโต ติริยำ ฐตฺวา วาริยมาโนปิ อนิวตฺตติ ฺวา สุนขำ ปาเทน อปนุทิตวฺ า ปายาสิ .
สุนโข ตสฺส อนิวตฺตนภาวำ ญตฺวา นิวตฺตติ ฺวา นิวาสนกณฺเณ ฑำสิตวฺ า อากฑฺฒนฺโต อิตรมคฺคเมว นำ อาโรเปสิ .
เอวำ โส ตสฺมึ พลวสิเนหำ อุปฺปาเทสิ.
ตโต อปรภาเค ปจฺเจกพุทธฺ สฺส จีวรำ ชีริ.
อถสฺส โคปาลโก จีวรวตฺถานิ อทาสิ.
ตเมนำ ปจฺเจกพุทฺโธ อาห “อาวุโส จีวรนฺนาม เอกเกน ทุกฺกรำ กาตุำ, ผาสุกฏฺฐานำ คนฺตวฺ า กาเรสฺสามีติ.
“อิเธว ภนฺเต กโรถาติ.
“น สกฺกา อาวุโสติ.
“เตนหิ ภนฺเต มา จิรำ พหิ วสิตฺถาติ.
สุนโข เตสำ กถำ สุณนฺโต ว อฏฺฐาสิ.
๑ สี. ม. ยุ. คจฺฉโปถนภูมิโปถนฏฺฐาเน.
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ปจฺเจกพุทฺโธ “ติฏฺฐ อุปาสกาติ โคปาลกำ นิวตฺตาเปตฺวา เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา คนฺธมาทนาภิมุโข ปกฺกามิ .
สุนขสฺส ตำ อากาเสน คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ภุกฺกริตวฺ า๑ ฐิตสฺส, ตสฺมึ จกฺขุปถำ วิชหนฺเต, หทยำ ผลิต.ำ
[สุนัขไปเกิดเป็นโฆสกเทพบุตร]
ติรจฺฉานา๒ นาเมเต อุชุชาติกา โหนฺติ อกุฏิลา, มนุสฺสา ปน อญฺญำ หทเยน จินฺเตนฺติ อญฺญำ มุเขน กเถนฺติ
เตเนวาห๓ “คหนำ เหตำ ภนฺเต ยทิทำ มนุสฺสา, อุตตฺ านำ เหตำ ภนฺเต ยทิทำ ปสโวติ.
อิติ โส ตาย อุชุทิฏฺฐติ าย อกุฏิลตาย กาลำ กตฺวา ตาวตึสภวเน นิพพฺ ตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต มหาสมฺปตฺตึ อนุโภสิ .
ตสฺส กสฺสจิ กณฺณมูเล มนฺตยนฺตสฺส สทฺโท โสฬสโยชนฏฺฐานำ ผรติ.
ปกติกถาสทฺโท ปน สกลำ ทสโยชนสหสสำ เทวนครำ ฉาเทติ.
เตเนวสฺส “โฆสกเทวปุตฺโตติ นามำ อโหสิ.
“กสฺส ปเนส นิสฺสนฺโทติ
“ปจฺเจกพุทฺเธ เปเมน ภุกฺกรณสฺส.”
โส ตตฺถ น จิรำ ฐตฺวา จวิ.
[เหตุทำาให้เทพบุตรเคลื่อน ๔ อย่าง]
เทวโลกโต หิ เทวปุตฺตา “อายุกฺขเยน ปุญฺญกฺขเยน อาหารกฺขเยน โกเปนาติ จตูหิ การเณหิ จวนฺติ .
ตตฺถ เยน พหุำ ปุญญ
ฺ กมฺมำ กตำ โหติ, โส เทวโลเก อุปปฺ ชฺชติ วฺ า ยาวตายุกำ ฐตฺวา อุปรุปริ นิพพฺ ตฺตติ, เอวำ อายุกขฺ เยน จวติ นาม.
เยน ปริตตฺ ำ ปุญฺญำ กตำ โหติ, ตสฺส ราชโกฏฺฐาคาเร ปกฺขิตฺตำ, จตุปญฺจนาฬิมตฺตำ วิย ธญฺญำ อนฺตราว ตำ ปุญฺญำ ขียติ,
อนฺตราว กาลำ กโรติ, เอวำ ปุญฺญกฺขเยน จวติ นาม.
อปโร กามคุเณ ปริภุญฺชมาโน สติสมฺโมเสน อาหารำ อปริภุญชฺ ิตฺวา กิลนฺตกาโย กาลำ กโรติ , เอวำ อาหารกฺขเยน จวติ นาม.
อปโร ปรสฺส สมฺปตฺตึ อสหนฺโต กุชฺฌิตวฺ า กาลำ กโรติ, เอวำ โกเปน จวติ นาม.
[โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี]
อยำ ปน กามคุเณ ปริภุญฺชนฺโต มุฏฺฐสฺสติ หุตวฺ า อาหารกฺขเยน จวติ.๔
จวิตวฺ า จ ปน โกสมฺพิยำ นครโสภินิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
๑
๒
๓
๔

สี. ยุ. ภุงฺกริตฺวา.
สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “กิราติ อตฺถิ.
ม. ม. ๑๓/๔.
สี. ม. ยุ. จวิ.
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สา วิชาตทิวเส “กึ เอตนฺติ ทาสึ ปุจฺฉิตฺวา, “ปุตฺโต อยฺเยติ วุตฺเต,
“หนฺท เช, อิมำ ทารกำ กตฺตรสุปฺเป อาโรเปตฺวา สงฺการกูเฏ ฉฑฺเฑหีติ ฉฑฺฑาเปสิ.
นครโสภินิโย หิ ธีตรำ ปฏิชคฺคนฺติ, น ปุตฺตำ; ธีตรา หิ ตาสำ ปเวณี ฆฏิยติ.
ทารกำ กากาปิ สุนขาปิ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ.
ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนหปฺปภวสฺส ภุกฺกรณสฺส นิสฺสนฺเทน เอโกปิ อุปคนฺตุำ น วิสหิ.
ตสฺมึ ขเณ เอโก มนุสฺโส พหิ นิกฺขนฺโต ตำ กากสุนขสนฺนิปาตำ ทิสวฺ า “กินฺนุ โข เอตนฺติ
ตตฺถ คจฺฉนฺโต๑ ทารกำ ทิสฺวา ปุตฺตสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธติ เคหำ เนสิ.
[นางกาลีนำาโฆสกทารกไปให้โคเหยียบ]
ตทา โกสมฺพิกเสฏฺฐี ราชกุลำ คจฺฉนฺโต ราชนิเวสนโต อาคจฺฉนฺตำ ปุโรหิตำ ทิสวฺ า
“กึ อาจริย อชฺช เต ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค โอโลกิโตติ ปุจฺฉิ.
“อาม มหาเสฏฺฐิ, อมฺหากำ กิมญฺญำ กิจฺจนฺติ.
“ชนปทสฺส กึ ภวิสฺสติ อาจริยาติ.
“อญฺญำ นตฺถิ, อิมสฺมึ ปน นคเร อชฺช ชาตทารโก เชฏฺฐกเสฏฺฐี ภวิสฺสตีติ.
ตทา เสฏฺฐิโน ภริยา ครุคพฺภา โหติ, ตสฺมา โส สีฆำ เคหำ ปุริสำ เปเสสิ “คจฺฉ ชานาหิ นำ ‘วิชาตา วา โน วาติ
“น วิชาตาติ สุตฺวา ราชานำ ทิสวฺ า เวเคน เคหำ คนฺตวฺ า กาลึ นาม ทาสึ ปกฺโกสิตฺวา สหสฺสำ ทตฺวา
“คจฺฉ อิมสฺมึ นคเร อุปธาเรตฺวา สหสฺสำ ทตฺวา อชฺช ชาตทารกำ คณฺหิตฺวา เอหีติ.
สา อุปธาเรนฺตี ตำ เคหำ คนฺตวฺ า ทารกำ ทิสฺวา “อยำ ทารโก กทา ชาโตติ คหปตานึ ปุจฺฉิตวฺ า
“อชฺช ชาโตติ วุตฺเต๒ “อิมำ มยฺหำ เทหีติ เอกำ กหาปณำ อาทึ กตฺวา มูลำ วฑฺเฒนฺตี สหสฺสำ ทตฺวา
ตำ อาเนตฺวา เสฏฺฐิโน ทสฺเสสิ.
เสฏฺฐี “สเจ เม ธีตา ชายิสฺสติ, ตาย นำ สทฺธึ นิเวเสตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐานสฺส สามิกำ กริสฺสามิ.
สเจ เม ปุตฺโต ชายิสฺสติ, มาเรสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา นำ เคเห กาเรสิ.
อถสฺส ภริยา กติปาหจฺจเยน ปุตฺตำ วิชายิ.
เสฏฺฐี “อิมสฺมึ อสติ, มม ปุตฺโต เสฏฺฐิฏฺฐานำ ลภิสฺสติ, อิทาเนว ตำ มาเรตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา กาลึ อามนฺเตตฺวา
“คจฺฉ เช, วชโต คุนฺนำ นิกฺขมนเวลาย วชทฺวารมชฺเฌ อิมำ ติริยำ นิปชฺชาเปหิ, คาวิโย นำ มทฺทิตวฺ า มาเรสฺสนฺติ,
มทฺทนามทฺทนภาวำ ปนสฺส ญตฺวา เอหีติ อาห.
๑ สี. ม. ยุ. คนฺตฺวา.
๒ สี. วุตฺตา.
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สา คนฺตวฺ า โคปาลเกน วชทฺวาเร วิวฏมตฺเตเยว ตำ ตถา นิปชฺชาเปสิ .
โคคณเชฏฺฐโก อุสโภ อญฺญสฺมึ กาเล สพฺพปจฺฉา นิกฺขมนฺโตปิ๑ ตำ ทิวสำ สพฺพปฐมำ นิกฺขมิตวฺ า
ทารกำ จตุนฺนำ ปาทานำ อนฺตเร กตฺวา อฏฺฐาสิ.
อเนกสตา คาวิโย อุสภสฺส เทฺว ปสฺสานิ ฆำสนฺติโย นิกฺขมึสุ.
โคปาลโกปิ “อยำ อุสโภ ปุพฺเพ สพฺพปจฺฉา นิกฺขมติ, อชฺช ปน สพฺพปฐมำ นิกฺขมิตวฺ า วชทฺวาเร นิจฺจโลว ฐิโต, กินฺนุ โข เอตนฺติ
จินฺเตตฺวา คนฺตวฺ า ตสฺส เหฏฺฐา นิปนฺนำ ทารกำ ทิสฺวา ปุตฺตสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธติ เคหำ เนสิ .
กาลี คนฺตฺวา เสฏฺฐินา ปุจฺฉิตา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “คจฺฉ, นำ ปุน สหสฺสำ ทตฺวา อาเนหีติ วุตฺตา
สหสฺสำ ทตฺวา ปุน อาเนตฺวา อทาสิ.
[นางกาลีนำาโฆสกไปให้เกวียนทับ]
อถ นำ อาห “อมฺม กาลิ อิมสฺมึ นคเร ปญฺจ สกฏสตานิ ปจฺจูสกาเล อุฏฺฐาย วณิชฺชาย คจฺฉนฺติ,
ตฺวำ อิมำ เนตฺวา จกฺกมคฺเค นิปชฺชาเปหิ, โคณา วา นำ มทฺทิสฺสนฺติ จกฺกานิ วา ฉินฺทิสฺสนฺติ,
ปวตฺติญฺจสฺส ญตฺวาว อาคจฺเฉยฺยาสีติ.
สา ตำ เนตฺวา จกฺกมคฺเค นิปชฺชาเปสิ.
ตทา สกฏเชฏฺฐโก ปุรโต อโหสิ.
อถสฺส โคณา ตำ ฐานำ ปตฺวา ธุรำ ฉฑฺเฑสุำ.
ปุนปฺปุนำ อาโรเปตฺวา ปาชิยมานาปิ ปุรโต น คจฺฉึสุ.
เอวำ ตสฺส เตหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว, อรุณำ อุฏฺฐหิ.
โส “กินฺนาเมตำ โคณา กรึสูติ มคฺคำ โอโลเกนฺโต ทารกำ ทิสวฺ า “ภาริยำ วต เม กมฺมนฺติ จินฺเตตฺวา
“ปุตฺโต เม ลทฺโธติ ตุฏฺฐมานโส ตำ เคหำ เนสิ.
กาลี คนฺตฺวา เสฏฺฐินา ปุจฺฉิตา ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา “คจฺฉ นำ ปุน สหสฺสำ ทตฺวา อาเนหีติ วุตตฺ า ตถา อกาสิ .
[นางกาลีนำาโฆสกไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบ]
อถ นำ อาห “อิทานิ นำ อามกสุสานำ เนตฺวา คจฺฉนฺตเร นิปชฺชาเปหิ, ตตฺถ สุนขาทีหิ วา ขาทิโต อมนุสฺเสน วา ปหโต มริสฺสติ,
มตามตภาวญฺจสฺส ชานิตฺวาว อาคจฺเฉยฺยาสีติ.
สา ตำ เนตฺวา ตตฺถ นิปชฺชาเปตฺวา เอกมนฺเต อฏฺฐาสิ.
ตำ สุนโข วา กาโก วา อมนุสฺโส วา อุปสงฺกมิตุำ นาสกฺขิ.
๑ สี. ม. ยุ. คจฺฉนฺโตปิ.
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“นนุ จสฺส เนว มาตา น ปิตา, น ภาติกาทีสุ โกจิ รกฺขิตา นาม อตฺถิ, โก นำ รกฺขตีติ.
สุนขกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนเหน ปวตฺตติ ำ ภุกฺกรณมตฺตเมว นำ รกฺขติ.
อเถโก อชปาโล อเนกสตสหสฺสา อชา โคจรำ เนนฺโต สุสานปสฺเสน คจฺฉติ.
เอกา อชา ปณฺณาทีนิ ขาทมานา คจฺฉนฺตรำ ปวิสติ ฺวา ทารกำ ทิสฺวา ชนฺนุเกหิ ฐตฺวา ทารกสฺส ถนำ อทาสิ .
อชปาลเกน “เหเหติ สทฺเท กเตปิ น นิกฺขมิ.
โส “ยฏฺฐิยา นำ ปหริตวฺ า นีหริสฺสามีติ คจฺฉนฺตรำ ปวิฏฺโฐ อชึ ชนฺนุเกหิ ฐตฺวา ทารกำ ขีรำ ปาเยนฺตึ ทิสวฺ า
ทารเก ปุตฺตสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธติ ตำ อาทาย ปกฺกามิ.
กาลี ตำ ทิสฺวา คนฺตวฺ า เสฏฺฐินา ปุจฺฉิตา ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา “คจฺฉ นำ ปุน สหสฺสำ ทตฺวา อาเนหีติ วุตฺตา ตถา อกาสิ .
[นางกาลีเอาโฆสกไปโยนเหว]
อถ นำ อาห “อมฺม กาลิ อิมำ อาทาย โจรปปาตปพฺพตำ อภิรุหิตฺวา ปปาเต ขิป,
ปพฺพตกุจฺฉิยำ ปฏิหญฺญมาโน ขณฺฑาขณฺฑิโก หุตวฺ า ภูมิยำ ปติสฺสติ, มตามตภาวญฺจสฺส ญตฺวา ว อาคจฺเฉยฺยาสีติ.
สา ตำ ตตฺถ เนตฺวา ปพฺพตมตฺตเก ฐตฺวา ขิปิ.
ตำ โข ปน ปพฺพตกุจฺฉึ นิสฺสาย มหาเวณุคุมฺโพ ปพฺพตานุสาเรเนว วฑฺฒิ.
ตสฺส มตฺถกำ ฆนชาโต ชิญชฺ ุกคุมโพ อวตฺถริ.
ทารโก ปตนฺโต โกชเว วิย ตสฺมึ ปติ.
ตำทวิ สำ นฬการเชฏฺฐกสฺส เวณุนา อตฺโถ โหติ.
โส ปุตฺเตน สทฺธึ คนฺตฺวา ตำ เวณุคุมพฺ ำ ฉินฺทิตุำ อารภิ.
ตสฺมึ จลนฺเต, ทารโก สทฺทมกาสิ.
โส “ทารกสทฺโท วิยาติ เอเกน ปสฺเสน อภิรุหิตวฺ า ตำ ทิสฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธติ ตุฏฺฐจิตฺโต อาทาย คโต.
กาลี เสฏฺฐิสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เตน ปุจฺฉิตา ตมฺปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา “คจฺฉ, นำ ปุน สหสฺสำ ทตฺวา อาเนหีติ วุตตฺ า ตถา อกาสิ.
[ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว]
เสฏฺฐิโน อิทญฺจิทญฺจ กโรนฺตสฺเสว ทารโก วฑฺฒิโต.
“โฆสโกเตฺววสฺส นามำ อโหสิ.
โส เสฏฺฐิโน อกฺขิมฺหิ กณฺฏโก วิย ขายิ.
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อุชกุ ำ โอโลเกตุำปิ น วิสหิ.
อถสฺส มรณุปายำ จินฺเตนฺโต อตฺตโน สหายกกุมฺภการสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “กทา อาวาปํ อาลิมฺเปสฺสสีติ ปุจฺฉิตวฺ า,
“เสฺวติ วุตฺเต, “เตนหิ อิทำ สหสฺสำ คเหตฺวา มเมกำ กมฺมำ กโรหีติ อาห.
“กึ สามีติ.
“เอโก เม อวชาตปุตฺโต อตฺถิ, ตำ ตว สนฺติกำ เปเสสฺสามิ, อถ นำ๑ คพฺภำ ปเวเสตฺวา ติขิณาย วาสิยา ขณฺฑาขณฺฑิกำ ฉินฺทิตฺวา
จาฏิยำ ปกฺขิปิตฺวา อาวาเป ปเจยฺยาสิ, อิทนฺเต สหสฺสำ ลญฺจการสทิสำ๒, อุตตฺ รึ ปุน เต กตฺตพฺพยุตตฺ กำ ปจฺฉา กริสฺสามีติ.
กุมภกาโร “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
เสฏฺฐี ปุนทิวเส โฆสกำ ปกฺโกสาเปตฺวา๓ “ตาต หีโย มยา กุมฺภกาโร เอกำ กมฺมำ อาณตฺโต๔,
เอหิ, ตฺวำ ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เอวำ วเทหิ ‘หีโย กิร เม ปิตรา อาณตฺตำ กมฺมำ นิปฺผาเทหีติ ปหิณิ .
โส “สาธูติ อคมาสิ.
ตำ ตตฺถ คจฺฉนฺตำ อิตโร เสฏฺฐิโน ปุตฺโต ทารเกหิ สทฺธึ คุลำ กีฬนฺโต ทิสฺวา ตำ ปกฺโกสิตวฺ า “กุหึ คจฺฉสิ ภาติกาติ ปุจฺฉิตวฺ า,
“ปิตุ สาสนำ คเหตฺวา กุมฺภการสฺส สนฺติกนฺติ วุตฺเต, “อหำ ตตฺถ คมิสฺสามิ, อิเม ทารกา มำ พหุลกฺขำ ชินึสุ,
ตำ เม ปฏิชินิตฺวา เทหีติ อาห.
“อหำ ปิตุ ภายามีติ.
“มา ภายิ ภาติก, อหนฺตำ สาสนำ หริสฺสามิ, พหูหิ ชิโต, ยาวาหำ อาคจฺฉามิ ตาว เม ลกฺขำ ปฏิชินาหีติ.
โฆสโก กิร คุฬกีฬาย เฉโก, เตน ตำ เอวำ นิพพฺ นฺธิ.
โสปิ นำ “เตนหิ คนฺตวฺ า กุมฺภการำ วเทหิ ‘ปิตรา กิร เม หีโย เอกำ กมฺมำ อาณตฺตำ, ตำ นิปฺผาเทหีติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ.
โส ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตถา อวจ.
อถ นำ กุมฺภกาโร เสฏฺฐินา วุตตฺ นิยาเมเนว มาเรตฺวา อาวาเป ขิปิ.
โฆสโกปิ ทิวสภาคำ กีฬติ ฺวา สายณฺหสมเย เคหำ คนฺตวฺ า, เสฏฺฐินา ทิสฺวา “กึ ตาต น คโตสีติ วุตฺเต,
อตฺตโน อคตการณญฺจ กนิฏฺฐสฺส คตการณญฺจ อาโรเจสิ.
เสฏฺฐี ตำ สุตวฺ า “มา อวธีติ มหาวิรวำ วิรวิตฺวา สกลสรีเร ปกฺกุฏฺฐติ โลหิโต วิย หุตวฺ า
“อมฺโภ กุมฺภการ มา มำ นาสยิ, มา มำ นาสยีติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต ตสฺส สนฺตกิ ำ อคมาสิ.
๑
๒
๓
๔

สี. ม. เอตฺถนฺตเร คเหตฺวาาติ อตฺถิ.
สี. ยุ. สจฺจการสทิสำ.
สี. ม. ยุ. ปกฺโกสิตฺวา.
ม. ยุ. กุมฺภการสฺส เอกำ กมฺมำ อาณตฺตำ.
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กุมฺภกาโร ตำ ตถา อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “สามิ มา สทฺทำ กริ, กมฺมนฺเต นิปฺผนฺนนฺติ อาห.
โส ปพฺพเตน วิย มหนฺเตน โสเกน อวตฺถริโต๑ หุตฺวา อนปฺปกำ โทมนสฺสำ ปฏิสำเวเทสิ, ยถาตำ อปฺปทุฏฺฐสฺส ปทุฏฺฐมโน.
[ทำาร้ายผู้ไม่ทำาร้ายตอบ ย่อมถึงฐานะ ๑๐]
เตนาห ภควา
“โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ
ทสนฺนมญฺญตรำ ฐานำ
เวทนำ ผรุสำ ชานึ
ครุกำ วาปิ อาพาธำ
ราชโต วา อุปสคฺคำ
ปริกฺขยำว ญาตีนำ
อถ วาสฺส อคารานิ
กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ

อปฺปทุฏฺเฐสุ ทุสฺสติ
ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ
สรีรสฺส ว เภทนำ๒
จิตตฺ กฺเขปํ ว ปาปุเณ
อพฺภกฺขานำ ว๓ ทารุณำ
โภคานำ ว ปภงฺคุณำ
อคฺคิ ฑหติ ปาวโก
นิรยำ โส อุปปชฺชตีติ.๔

[อุบายใหม่ของเศรษฐี]
เอวำ สนฺเตปิ ปุน นำ เสฏฺฐี อุชุกำ โอโลเกตุำ น สกฺโกติ.
“กินฺติ นำ มาเรยฺยนฺติ จินฺเตนฺโต “มม คามสเต อายุตฺตกสฺส สนฺติกำ เปเสตฺวา มาราเปสฺสามีติ อุปายำ ทิสฺวา
“อยำ เม อวชาตปุตฺโต, อิมำ มาเรตฺวา วจฺจกูเป ขิปตุ, เอวำ กเต, อหำ มาตุลสฺส กตฺตพฺพยุตตฺ กำ ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ
ตสฺส ปณฺณำ ลิขิตฺวา “ตาต โฆสก อมฺหากำ คามสเต อายุตตฺ โก อตฺถิ, อิมำ ปณฺณำ หริตฺวา ตสฺส เทหีติ วตฺวา
ปณฺณำ ตสฺส ทุสฺสนฺเต พนฺธิ.
โส ปน อกฺขรสมยำ น ชานาติ.
ทหรกาลโต ปฏฺฐาย หิ นำ มาราเปนฺโต ว เสฏฺฐี มาราเปตุำ นาสกฺขิ, กึ อกฺขรสมยำ สิกฺขาเปสฺสติ.
อิติ โส อตฺตโน มาราปนปณฺณเมว ทุสฺสนฺเต พนฺธติ ฺวา นิกฺขมนฺโต อาห “ปาเถยฺยำ เม ตาต นตฺถีติ.
“ปาเถยฺเยน เต กิจฺจำ นตฺถิ, อนฺตรามคฺเค อสุกคาเม มม สหายโก เสฏฺฐี อตฺถิ, ตสฺส ฆเร ปาตราสำ กตฺวา ปุรโต คจฺฉาหีติ.
โส “สาธูติ ปิตรำ วนฺทิตวฺ า นิกฺขนฺโต ตำ คามำ ปตฺวา เสฏฺฐิฆรำ ปุจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา เสฏฺฐิชายำ ปสฺสิตวฺ า,
“กุโต อาคโตสีติ วุตฺเต, “อนฺโตนครโตติ อาห.
“กสฺส ปุตฺโตสีติ.
๑
๒
๓
๔

สี. ม. ยุ. อวตฺถโต.
ปาลิ ๒๕/๓๓ สรีรสฺส ปเภทนำ.
ปาลิ ๒๕/๓๓ อพฺภกฺขานญฺจ ทารุณำ.
ตพฺพณฺณนายำ ปน ทณฺฑวคฺเค ทิสฺสติ.
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“ตุมฺหากำ สหายกเสฏฺฐิโน อมฺมาติ.
“ตฺวมสิ โฆสโก นามาฺติ.
“อาม อมฺมาติ.
ตสฺสา สห ทสฺสเนเนว ตสฺมึ ปุตฺตสิเนโห อุปฺปชฺชิ.
[ความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ]
เสฏฺฐิโน ปเนกา ธีตา อตฺถิ ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภิรูปา ปาสาทิกา.
ตำ รกฺขิตุำ เอกเมว เปสนการิกำ ทาสึ ทตฺวา สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริตเล สิริคพฺเภ วสาเปสิ .๑
เสฏฺฐิธตี า ตสฺมึ ขเณ ตำ ทาสึ อนฺตราปณำ เปเสสิ.
อถ นำ เสฏฺฐิชายา ทิสฺวา “กุหึ คจฺฉสีติ ปุจฺฉิตฺวา, “อยฺเย ธีตาย เปสเนนาติ วุตฺเต,
“อิโต ตาว เอหิ, ติฏฺฐตุ เปสนำ, ปุตตฺ สฺส เม ปีฐกำ อตฺถริตฺวา ปาเท โธวิตฺวา เตลำ มกฺขิตวฺ า สยนำ อตฺถริตฺวา เทหิ ,
ปจฺฉา เปสนำ กริสฺสสีติ อาห.
สา ตถา อกาสิ.
อถ นำ จิเรนาคตำ เสฏฺฐิธีตา สนฺตชฺเชสิ.
อถ นำ สา อาห “อยฺเย มา เม กุชฺฌิ, เสฏฺฐิปุตฺโต โฆสโก อาคโต, ตสฺส อิทญฺจิทญฺจ กตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา อาคตามฺหีติ.
เสฏฺฐิธตี าย “เสฏฺฐิปุตฺโต โฆสโกติ นามำ สุตฺวา ว เปมำ ฉวิอาทีนิ ฉินฺทิตวฺ า อฏฺฐิมิญฺชำ อาหจฺจ ฐิตำ .
[ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาส์น]
โกตุหลิกกาลสฺมึ หิ สา ตสฺส ปชาปตี หุตวฺ า นาฬิโกทนำ ปจฺเจกพุทธฺ สฺส อทาสิ .
ตสฺสานุภาเวนาคนฺตฺวา อิมสฺมึ เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺตา.
อิติ นำ โส ปุพฺพสิเนโห อวตฺถริตวฺ า คณฺหิ.
เตนาห ภควา
“ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน
เอวนฺตำ ชายเต เปมำ
อถ นำ ปุจฺฉิ “กุหึ โส อมฺมาติ.
“อยฺเย สยเน นิปนฺโน นิทฺทายตีติ.
๑ สี. ม. ยุ. วสาเปนฺติ.

ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
อุปฺปลำว ยโถทเกติ.
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“อตฺถิ ปนสฺส หตฺเถ กิญฺจีติ.
“ทุสฺสนฺเต ปณฺณำ อตฺถิ อมฺมาติ.
สา “กึ ปณฺณำ นุ โข เอตนฺติ, ตสฺมึ นิทฺทายนฺเต, มาตาปิตูนำ อญฺญาวิหิตตาย๑ อปสฺสนฺตานำ, โอตริตฺวา สนฺติกำ คนฺตวฺ า๒
ตำ ปณฺณำ โมเจตฺวา อาทาย อตฺตโน คพฺภำ ปวิสิตวฺ า ทฺวารำ ปิธาย วาตปานำ วิวริตฺวา อกฺขรสมเย กุสลตาย ปณฺณำ วาเจตฺวา “อโห
พาโล อตฺตโน มรณปณฺณำ ทุสฺสนฺเต พนฺธติ ฺวา วิจรติ, สเจ มยา น ทิฏฺฐำ อสฺส, นตฺถิ ตสฺส ชีวิตนฺติ
ตำ ปณฺณำ ผาเลตฺวา เสฏฺฐิสฺส วจเนน อปรำ ปณฺณำ ลิขิ
“อยำ มม ปุตฺโต โฆสโก นาม, คามสตโต ปณฺณาการำ อาหราเปตฺวา อิมสฺส ชนปทเสฏฺฐิโน ธีตรา สทฺธึ มงฺคลำ กตฺวา
อตฺตโน วสนคามสฺส มชฺเฌ ทฺวิภูมิกำ เคหำ กาเรตฺวา ปาการปริกเฺ ขเปน เจว ปุริสคุตฺติยา จ สุสำวิหิตารกฺขำ กโรตุ ,
มยฺหญฺจ ‘อิทญฺจิทญฺจ มยา กตนฺติ สาสนำ เปเสตุ, เอวำ กเต, อหำ มาตุลสฺส กตฺตพฺพยุตตฺ กำ ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ
ลิขิตฺวา จ ปน สำหริตฺวา โอตริตฺวา ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.
[นายโฆสกะได้ภรรยา]
โส ทิวสภาคำ นิทฺทายิตฺวา อุฏฺฐาย ภุญฺชติ ฺวา ปกฺกามิ.
ปุนทิวเส ปาโตว ตำ คามำ คนฺตฺวา อายุตฺตกำ คามกิจฺจำ กโรนฺตญฺเญว ปสฺสิ.
โส ตำ ทิสวฺ า “กึ ตาตาติ ปุจฺฉิ.
โส “ปิตรา เม ตุมฺหากำ ปณฺณำ เปสิตนฺติ อาห.
“กิสฺส ปณฺณำ ตาต อาหราติ ปณฺณำ คเหตฺวา วาเจตฺวา ตุฏฺฐมานโส
“ปสฺสถ โภ มม สามิโน มยิ สิเนหำ, ‘เชฏฺฐปุตฺตสฺส เม มงฺคลำ กโรตูติ มม สนฺติกำ ปหิณิ, สีฆำ ทารุอาทีนิ อาหรถาติ
คหปติเก วตฺวา คามมชฺเฌ วุตตฺ ปฺปการำ เคหำ กาเรตฺวา คามสตโต ปณฺณาการำ อาหราเปตฺวา ชนปทเสฏฺฐิโน ธีตรำ อาเนตฺวา
มงฺคลำ กตฺวา เสฏฺฐิสฺส สาสนำ ปหิณิ “อิทญฺจิทญฺจ มยา กตนฺติ.
[เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค]
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐิโน “ยำ กาเรมิ, ตำ น โหติ; ยำ น กาเรมิ, ตเทว โหตีติ มหนฺตำ โทมนสฺสำ อุปฺปชฺชิ.
ปุตฺตโสเกน สทฺธึ โส โสโก เอกโตว หุตฺวา กุจฺฉิฑาหำ อุปฺปาเทตฺวา อติสารำ ชเนสิ .
เสฏฺฐธิ ตี าปิ “สเจ โกจิ เสฏฺฐโิ น สนฺตกิ า อาคจฺฉติ, ตุมเฺ ห มม อกเถตฺวา เสฏฺฐิปตุ ตฺ สฺส ปฐมตรำ มา กถยิตถฺ าติ ชเน อาณาเปสิ.
เสฏฺฐีปิ โข “นทานิ ตำ ทุฏฺฐปุตฺตำ มม สาปเตยฺยสฺส สามิกำ กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอกำ อายุตฺตกำ อาห
“มาตุล ปุตฺตำ เม ทฏฺฐุกาโมมฺหิ, เอกำ ปาทมูลิกำ เปเสตฺวา มม ปุตตฺ ำ ปกฺโกสาเปหีติ.
โส “สาธูติ ปณฺณำ ทตฺวา เอกำ ปุริสำ เปเสสิ.
๑ สี. ม. ยุ. อญฺญวิหิตตาย.
๒ ยุ. สนฺติกำ คนฺตวฺ าาติ นตฺถิ.
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เสฏฺฐิธตี าปิ ตสฺสาคนฺตวฺ า ทฺวาเร ฐิตภาวำ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “กึ ตาตาติ ปุจฺฉิ .
“เสฏฺฐี คิลาโน ปุตฺตำ ปสฺสิตุำ ปกฺโกสาเปติ๑ อยฺเยติ.
“ตาต เสฏฺฐี พลวา ทุพพฺ โลติ.
“พลวา ตาว, อาหารำ ภุญฺชติเยว อยฺเยติ.
สา เสฏฺฐิปุตฺตำ อชานาเปตฺวา ว ตสฺส นิวาสญฺจ ปริพฺพยญฺจ ทาเปตฺวา “มยา เปสิตกาเล คมิสฺสสิ , อจฺฉ ตาวาติ อาห.
มหาเสฏฺฐี ปุน อายุตฺตกำ อโวจ “กึ มาตุล น เต มม ปุตตฺ สฺส สนฺติกำ ปหิตนฺติ.
“ปหิตำ สามิ, คตปุริโส น ตาว เอตีติ.
“เตนหิ ปุน อปรำ เปเสหีติ.
โส เปเสสิ.
เสฏฺฐิธตี า ตสฺมึปิ ตเถว ปฏิปชฺชิ.
อถ เสฏฺฐิโน โรโค พลวา ชาโต.
เอกำ ภาชนำ ปวิสติ เอกำ นิกฺขมติ.
ปุน เสฏฺฐี อายุตฺตกำ ปุจฺฉิ “กึ มาตุล น เต มม ปุตฺตสฺส สนฺติกำ ปหิตนฺติ.
“ปหิตำ สามิ, คตปุริโส ปน น เอตีติ.
“เตนหิ ปุน อปรำ เปเสหีติ.
โส เปเสสิ.
เสฏฺฐิธตี า ตติยวาเร อาคตำปิ ตำ ปวตฺตึ ปุจฺฉิ.
โส “พาฬฺหคิลาโน อยฺเย เสฏฺฐี อาหารำ ปจฺฉินฺทิตฺวา มจฺจุปรายโน ชาโต, เอกำ ภาชนำ นิกฺขมติ เอกำ ปวิสตีติ อาห.
เสฏฺฐิธตี า จินฺเตสิ “อิทานิ คนฺตุำ กาโลติ, เสฏฺฐิปุตฺตสฺส “ปิตา กิร เต คิลาโนติ อาโรเจตฺวา,
“กึ วทสิ ภทฺเทติ วุตฺเต, “อผาสุกมสฺส สามีติ อาห.
“อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ.
“สามิ คามสตโต๒ อุฏฺฐานกำ ปณฺณาการำ อาทาย คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสาม นนฺติ อาห.

๑ ยุ. ปกฺโกสาเปสิ.
๒ สี. ยุ. คามสเต.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๒๔ • ๑. สามาวตีวตฺถุ. • [เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค]

โส “สาธูติ ปณฺณาการำ อาหราเปตฺวา สกเฏหิ อาทาย๓ ปกฺกามิ.
อถ นำ สา “ปิตา เต ทุพพฺ โล, เอตฺตกำ ปณฺณาการำ คเหตฺวา คจฺฉนฺตานำ ปปญฺโจ ภวิสฺสติ, เอตำ นิวตฺเตหีติ วตฺวา
ตำ สพฺพำ อตฺตโน กุลเคหำ เปเสตฺวา ปุน อาห “สามิ ตฺวำ อตฺตโน ปิตุ ปาทปสฺเส ติฏฺเฐยฺยาสิ , อหำ อุสฺสีสกปสฺเส ฐสฺสามีติ
เคหำ ปวิสมานาเยว “เคหสฺส ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อารกฺขำ คณฺหถาติ อตฺตโน ปุริเส อาณาเปสิ .
ปวิฏฺฐกาเล ปน เสฏฺฐิปุตฺโต ปิตุ ปาทปสฺเส อฏฺฐาสิ, อิตรา อุสฺสีสกปสฺเส.
[เศรษฐีทำากาละ]
ตสฺมึ ขเณ เสฏฺฐี อุตฺตานโก นิปนฺโน โหติ.
อายุตฺตโก ปนสฺส ปาเท ปริมชฺชนฺโต “ปุตฺโต เต สามิ อาคโตติ อาห.
“กหำ โสติ.
“เอส ปาทมูเล ฐิโตติ อาห.
อถ นำ ทิสวฺ า อายุตตฺ กำ ปกฺโกสาเปตฺวา “มม เคเห กิตฺตกำ ธนนฺติ ปุจฺฉิตฺวา,
“สามิ ธนสฺเสว จตฺตาฬีส โกฏิโย, อุปโภคปริโภคภณฺฑานำ ปน คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานญฺจ
อยญฺจ อยญฺจ ปริจฺเฉโทติ วุตฺเต, “อหำ เอตฺตกำ มม ปุตฺตสฺส โฆสกสฺส น เทมีติ วตฺตุกาโม “เทมีติ อาห.
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐิธตี า “อยำ ปุน กเถนฺโต อญฺญำ กิญจฺ ิ กเถยฺยาติ จินฺเตตฺวา โสกาตุรา วิย เกเส วิกีรติ ฺวา โรทมานา
“กินฺนาเมตำ ตาต วเทถ, อิทำปิ นาม โว วจนำ สุโณม, อลกฺขิกา วตมฺหาติ วตฺวา มตฺถเกน ตำ อุรมชฺเฌ ปหรนฺตี ปติตฺวา
ยถา ปุน วตฺตุำ น สกฺโกติ ตถาสฺส อุรมชฺเฌ มตฺถเกน ฆำสนฺตี อาโรทนำ ทสฺเสสิ .
เสฏฺฐีปิ ตำขณญฺเญว กาลมกาสิ.
[พระเจ้าอุเทนประทานตำาแหน่งเศรษฐีแก่นายโฆสกะ]
“เสฏฺฐี มโตติ๒ คนฺตวฺ า อุเทนสฺส รญฺโญ อาโรเจสุำ.
ราชา ตสฺส สรีรกิจฺจำ การาเปตฺวา “อตฺถิ ปนสฺส ปุตฺโต วา ธีตา วาติ ปุจฺฉิ.
“อตฺถิ เทว, โฆสโก นาม ตสฺส ปุตฺโต, สพฺพำ สาปเตยฺยำ ตสฺส นิยฺยาเทตฺวา มโต เทวาติ.
ราชา อปรภาเค เสฏฺฐิปุตฺตำ ปกฺโกสาเปสิ.
ตสฺมิญฺจ ทิวเส เทโว วสฺสิ,
ราชงฺคเณ ตตฺถ ตตฺถ อุทกำ สณฺฐาติ.
๓ สี. ยุ. สกเฏนาทาย.
๒ ยุ. เสฏฺฐี มโตติ นตฺถิ.
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เสฏฺฐิปุตฺโต “ราชานำ ปสฺสิสฺสามีติ ปายาสิ.
ราชา วาตปานำ วิวริตวฺ า ตำ อาคจฉนฺตำ โอโลเกนฺโต ราชงฺคเณ อุทกำ ลงฺเฆตฺวา อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา
อาคนฺตฺวา วนฺทิตวฺ า ฐิตำ “ตฺวำ โฆสโก นาม ตาตาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม เทวาติ วุตฺเต.
“ปิตา เม มโตติ มา โสจิ, ตว เปตฺติกำ เสฏฺฐิฏฺฐานำ ตุยหเมว ทสฺสามีติ ตำ สมสฺสาเสตฺวา “คจฺฉ ตาตาติ อุยโยเชสิ.
ราชา คจฺฉนฺตญฺจ นำ โอโลเกนฺโตว อฏฺฐาสิ.
โส อาคมนกาเล ลงฺฆิตำ อลงฺฆติ ฺวา โอตริตวฺ า สณิกำ อคมาสิ.
อถ นำ ราชา ตโต ว ปกฺโกสาเปตฺวา
“กินฺนุ ตาต ตฺวำ มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต อุทกำ ลงฺฆิตวฺ า อาคมฺม คจฺฉนฺโต อิทานิ โอตริตฺวา สณิกำ คจฺฉสีติ ปุจฺฉิ .
“อาม เทว, อหำ ตสฺมึ ขเณ กุมารโก, กีฬนกาโล นาเมโส, อิทานิ ปน เม เทเวน ฐานนฺตรำ ปฏิสฺสุตำ,
ตสฺมา ยถาปุรำ อจริตฺวา อิทานิ สณิเกน หุตวฺ า จริตุำ วฏฺฏตีติ.
ตำ สุตวฺ า ราชา “ธิติมา อยำ ปุริโส, อิทาเนวสฺส ฐานนฺตรำ ทสฺสามีติ ปิตรา ภุตฺตโภคำ ทตฺวา สพฺพสเตน เสฏฺฐิฏฺฐานำ อทาสิ .
[นายโฆสกะรับตำาแหน่งเศรษฐี]
โส รเถ ฐตฺวา นครำ ปทกฺขิณำ อกาสิ.
โอโลกิโตโลกิตฏฺฐานำ กมฺปติ.
เสฏฺฐิธตี าปิ กาลีทาสิยา สทฺธึ มนฺตยมานา นิสินฺนา “อมฺม กาลิ ปุตฺตสฺส เต เอตฺตกา สมฺปตฺติ มำ นิสฺสาย นิปฺผนฺนาติ อาห.
“กึการณา อมฺมาติ.
“อยำ หิ อตฺตโน มรณปณฺณำ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา อมฺหากำ ฆรำ อาคโต,
อถสฺส มยา ตำ ปณฺณำ ผาเลตฺวา มยา สทฺธึ มงฺคลกรณตฺถาย อญฺญำ ปณฺณำ ลิขิตฺวา เอตฺตกำ กาลำ ตตฺถ อารกฺโข กโตติ .
“อมฺม ตฺวำ เอตฺตกำ ปสฺสสิ, อิมำ ปน เสฏฺฐี ทหรกาลโต ปฏฺฐาย มาเรตุกาโม มาเรตุำ นาสกฺขิ, เกวลำ อิมำ นิสสฺ าย พหุำ ธนำ ขียตี ิ.
“อมฺม อติภาริยำ วต เสฏฺฐินา กตนฺติ.
สา นครำ ปทกฺขิณำ กตฺวา เคหำ ปวิสนฺตำ นำ ทิสวฺ า “อยำ เอตฺตกา สมฺปตฺติ มำ นิสฺสาย นิปฺผนฺนาติ หสิตำ อกาสิ .
อถ นำ เสฏฺฐิปุตฺโต ทิสฺวา “กึการณา หสีติ ปุจฺฉิ.
“เอกำ การณำ นิสฺสายาติ.
“กเถหิ นนฺติ.
สา น กเถสิ.
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โส “สเจ น กเถสิ, ทฺวิธา ตำ ฉินฺทิสฺสามีติ ตชฺเชตฺวา อสึ นิกฺกฑฺฒิ.
สา “อยำ เอตฺตกา สมฺปตฺติ ตยา มำ นิสฺสาย ลทฺธาติ จินฺเตตฺวา หสินฺติ อาห.
เสฏฺฐี “ยทิ มม ปิตรา อตฺตโน สนฺตกำ มยฺหำ นิยฺยาทิตำ, ตฺวำ เอตฺถ กึ อโหสีติ.
โส กิร เอตฺตกำ กาลำ กิญฺจิ น ชานาติ, เตนสฺสา วจนำ น สทฺทหิ.
อถสฺส สา “ตุมฺหากำ ปิตา มรณปณฺณำ ทตฺวา เปเสสิ, ตุมฺเห มยา อิทญฺจิทญฺจ กตฺวา รกฺขิตาติ สพฺพำ กเถสิ.
“อภูตำ กเถสีติ อสทฺทหนฺโต “มาตรำ กาลึ ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา “เอวำ กิร อมฺมาติ อาห.
“อาม ตาต ทหรกาลโต ปฏฺฐาย ตำ มาเรตุกาโม มาเรตุำ นาสกฺขิ, ตำ นิสฺสาย พหุำ ธนำ ขียิ, สตฺตสุ ฐาเนสุ ตฺวำ มรณโต มุตฺโต,
อิทานิ โภคคามโต อาคมฺม สพฺพสเตน สทฺธึ เสฏฺฐิฏฺฐานำ ปตฺโตติ.
โส ตำ สุตวฺ า “ภาริยำ วต เม กมฺมำ, เอวรูปา โข ปน มรณา มุตฺตสฺส มม ปมาทชีวิตำ ชีวติ ุำ อยุตฺตำ, อปฺปมตฺโต ภวิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา เทวสิกำ สหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา อทฺธิกกปณาทีนำ ทานำ ปฏฺฐเปสิ.
มิตฺโต นามสฺส กฏุมฺพโิ ก ทานพฺยาวโฏ อโหสิ.
อิทำ โฆสกเสฏฺฐิโน อุปฺปตฺติ.
[ทำาลายฝาเรือนหนี ย่อมพ้นอหิวาตก์]
ตสฺมึ ปน กาเล ภทฺทวตีนคเร ภทฺทวติยเสฏฺฐี นาม โฆสกเสฏฺฐิโน อทิฏฐฺ ปุพฺพสหายโก อโหสิ.
ภทฺทวตีนครโต อาคตานำ วาณิชานำ สนฺติเก โฆสกเสฏฺฐี ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน สมฺปตฺติญฺจ วยปฺปเทสญฺจ สุตฺวา
เตน สทฺธึ สหายกภาวำ อิจฺฉนฺโต ปณฺณาการำ เปเสสิ.
ภทฺทวติยเสฏฺฐีปิ โกสมฺพิโต อาคตานำ วาณิชานำ สนฺติเก โฆสกเสฏฺฐิโน สมฺปตฺติญจฺ วยปฺปเทสญฺจ สุตวฺ า
เตน สทฺธึ สหายกภาวำ อิจฺฉนฺโต ปณฺณาการำ เปเสสิ.
เอวำ เต อญฺญมญฺญำ อทิฏฺฐปุพพฺ สหายกา หุตวฺ า วสึสุ.
อปรภาเค ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน เคเห อหิวาตกโรโค ปติโต.๑
ตสฺมึ ปติเต ปฐมำ มกฺขิกา มรนฺติ.
ตโต อนุกฺกเมเนว กีฏา มูสิกา กุกฺกุฏา สูกรา สุนขา มชฺชารา คาโว ทาสี ทาสา,
สพฺพปจฺฉา ฆรมานุสกา มรนฺติ.
เตสุ เย ภิตตฺ ึ ภินฺทติ ฺวา ปลายนฺติ, เต ชีวิตำ ลภนฺติ.
๑ สี. ยุ. ปติ. ตโต ตสฺมึ.
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ตทาปิ เสฏฺฐี จ ภริยา จ ธีตา จ ตถา ปลายิตวฺ า โฆสกเสฏฺฐึ ปสฺสิตุำ ปตฺเถนฺตา โกสมฺพึ ปฏิปชฺชึสุ .
เต อนฺตรามคฺเคเยว ขีณปาเถยฺยา วาตาตเปน เจว ขุปฺปิปาสาหิ จ กิลนฺตสรีรา กิจฺเฉน โกสมฺพึ ปตฺวา ๑
อุทกผาสุกฏฺฐาเน นหาตฺวา นครทฺวาเร เอกำ สาลำ ปวิสึสุ.
ตตฺร๒ เสฏฺฐี ภริยำ อาห “ภทฺเท อิมินา นีหาเรน อาคจฺฉนฺตา วิชาตมาตุยาปิ อมนาปา โหนฺติ ,
สหาโย กิร เม อทฺธิกกปณาทีนำ เทวสิกำ สหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ทานำ ทาเปสิ ๓,
ตตฺถ ธีตรำ เปเสตฺวา อาหารำ อาหราเปตฺวา เอกาหำ ทฺวีหำ อิเธว สรีรำ สนฺตปฺเปตฺวา สหายกำ ปสฺสิสฺสามาติ .
“สาธุ สามีติ.
เต สาลายเมว วสึสุ.
ปุนทิวเส กาเล อาโรจิเต, กปณทฺธิกาทีสุ อาหารตฺถาย คจฺฉนฺเตสุ,
มาตาปิตโร “อมฺม คนฺตฺวา อมฺหากำ อาหารำ อาหราติ ธีตรำ เปสยึสุ.
มหาโภคกุลสฺส ธีตา วิปตฺติยา อจฺฉินฺนลชฺชตาย อลชฺชมานา ว ปาตึ คเหตฺวา กปณชเนน สทฺธึ อาหารตฺถาย คตา
มิตฺตกุฏุมพฺ ิเกน “กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺมาติ ปุฏฺฐา “ตโยติ อาห.
อถสฺสา ตโย ปฏิวึเส อทาสิ.
ตาย ภตฺเต อาหเฏ, ตโยปิ เอกโต ภุญชฺ ิตุำ นิสีทึสุ.
อถ มาตาธีตโร เสฏฺฐึ อาหำสุ “สามิ วิปตฺติ นาม มหากุลานมฺปิ อุปฺปชฺชติ, อมฺเห อโนโลเกตฺวา ภุญชฺ , มา จินตฺ ยีติ.
อิติ นำ นานปฺปกาเรหิ ยาจิตวฺ า โภเชสุำ.
โส ภุญฺชิตวฺ า อาหารำ ชีราเปตุำ อสกฺโกนฺโต, อรุเณ อุคคฺ จฺฉนฺเต, กาลมกาสิ.
มาตาธีตโร นานปฺปกาเรหิ ปริเทวิตฺวา โรทึสุ.
กุมาริกา ปุนทิวเส โรทมานา อาหารตฺถาย คนฺตวฺ า เตน ตำ ทิสฺวา “กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺมาติ วุตตฺ า “เทฺว - อิติ อาห.
โส เทฺว ปฏิวึเส อทาสิ.
สา อาหริตวฺ า มาตรำ ยาจิตวฺ า โภเชสิ.
สา ตาย ยาจิยมานา ภุญฺชติ ฺวา อาหารำ ชีราเปตุำ อสกฺโกนฺตี ตำทวิ สำ กาลมกาสิ.
กุมาริกา เอกิกา ว โรทิตวฺ า ปริเทวิตวฺ า ตาย ทุกฺขุปฺปตฺติยา อติวิย สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา

๑ สี. ยุ. โกสมฺพยิ ำ คนฺตฺวา.
๒ สี. ยุ. ตโต.
๓ สี. ยุ. เทติ.
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ปุนทิวเส ยาจเกหิ สทฺธึ โรทนฺตี อาหารตฺถาย คนฺตฺวา, “กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺมาติ วุตฺเต๔, “เอกนฺติ อาห.
มิตตฺ กุฏุมฺพิโก ตำ ตโย ทิวเส ภตฺตำ คณฺหนฺตึ สญฺชานิ๒, เตน นำ “นสฺส วสลิ, อชฺช ตว กุจฺฉิปฺปมาณำ อญฺญาสีติ อาห.
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา กุลธีตา ปจฺโจรสฺมึ สตฺติปฺปหารำ วิย วเณ ขารปริเสกำ วิย จ ปตฺวา “กึ สามีติ อาห.
“ตยา ปุเร ตโย โกฏฺฐาสา คหิตา, หีโย เทฺว, อชฺเชกำ คณฺหสิ, อชฺช เต อตฺตโน กุจฺฉิปฺปมาณำ ญาตนฺติ อาห.
“มา มำ สามิ ‘อตฺตโนว อตฺถาย คณฺหีติ มญฺญติ ฺถาติ.
“อถ กสฺมา ตโย คณฺหิ อมฺมาติ.
“ปุเร ตโย ชนา อหุมฺหา๓ สามิ, หีโย เทฺว, อชฺช เอกิกา ว ชาตมฺหีติ.
โส “เกน การเณนาติ ปุจฺฉิตฺวา อาทิโต ปฏฺฐาย ตาย กถิตำ สพฺพมฺปวตฺตึ สุตวฺ า อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺโต
สญฺชาตพลวโทมนสฺโส หุตวฺ า “อมฺม เอวำ สนฺเต, มา จินฺตยิ, ตฺวำ ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน ธีตา, อชฺชกาลโต ปฏฺฐาย มม ธีตาเยว นามา
ติ วตฺวา สีเส จุมฺพติ ฺวา ฆรำ เนตฺวา อตฺตโน เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน ฐเปสิ.
[เพราะทำารั้ว จึงชื่อสามาวดี]
สา ทานคฺเค อุจจฺ าสทฺทำ มหาสทฺทำ สุตฺวา “ตาต กสฺมา เอตำ ชนำ นิสฺสทฺทำ กตฺวา ทานำ น เทถาติ อาห.
“น สกฺกา กาตุำ อมฺมาติ.
“สกฺกา ตาตาติ.
“กถำ อมฺมาติ.
“ตาต ทานคฺคำ ปริกฺขิปิตฺวา เอเกกสฺเสว ปเวสนปฺปมาเณน เทฺว ทฺวารานิ โยเชตฺวา
‘เอเกน ทฺวาเรน ปวิสิตวฺ า เอเกน นิกฺขมถาติ วเทถ, เอวำ นิสฺสทฺทา หุตวฺ าว คณฺหิสฺสนฺตีติ.
โส ตำ สุตวฺ า “ภทฺทโกว อมฺม อุปาโยติ ตถา กาเรสิ.
สาปิ ปุพฺเพ สามา นาม, วติยา ปน การิตตฺตา สามาวตี นาม ชาตา.
ตโต ปฏฺฐาย ทานคฺเค โกลาหลำ ปจฺฉินฺนำ.
โฆสกเสฏฺฐี ปุพฺเพ ตำ สทฺทำ สุณนฺโต “มยฺหำ ทานคฺเค สทฺโทติ ตุสติ,
ทฺวีหตีหำ ปน สทฺทำ อสุณนฺโต มิตตฺ กุฏุมฺพกิ ำ อตฺตโน อุปฏฺฐานำ อาคตำ ปุจฺฉิ “ทียติ กปณทฺธิกาทีนำ ทานนฺติ .
“อาม สามีติ.
๔ สี. วุตฺตา.
๒ สี. ยุ. สญฺชานิตฺวา.
๓ สี. ยุ. อหุมฺห.
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“อถ กึ ทฺวีหตีหำ สทฺโท น สุยฺยตีติ.
“ยถา นิสฺสทฺทา หุตวฺ า คณฺหนฺติ, ตถา เม อุปาโย กโตติ.
“อถ ปุพฺเพ ว กสฺมา นากาสีติ.
“อชานนตาย สามีติ.
“อิทานิ เต กถำ ญาโตติ.
“ธีตรา เม อกฺขาโต สามีติ.
“มยฺหำ อวิทิตา ตว ธีตา นาม อตฺถีติ.
โส อหิวาตกโรคุปฺปตฺตโิ ต ปฏฺฐาย สพฺพำ ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน ปวตฺตึ อาจิกฺขิตวฺ า
ตสฺสา อตฺตโน เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน ฐปิตภาวำ อาโรเจสิ.
อถ นำ เสฏฺฐี “เอวำ สนฺเต, มม กสฺมา น กเถสิ, มม สหายกสฺส ธีตา มม ธีตา นามาติ
ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “อมฺม เสฏฺฐิโน ธีตาสีติ.
“อาม ตาตาติ.
“เตนหิ มา จินฺตยิ, ตฺวำ มม ธีตาสีติ ตำ สีเส จุมพฺ ิตวฺ า ปริวารตฺถาย ตสฺสา ปญฺจ อิตฺถีสตานิ ทตฺวา
ตำ อตฺตโน เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน ฐเปสิ.
[พระเจ้าอุเทนได้อัครมเหสี]
อเถกทิวสำ ตสฺมึ นคเร นกฺขตฺตำ สงฺฆุฏฺฐำ โหติ.
ตสฺมึ ปน นกฺขตฺเต พหิ อนิกฺขมนกา กุลธีตโรปิ อตฺตโน ปริวาเรน สทฺธึ ปทสาว นทึ คนฺตฺวา นหายนฺติ .
ตสฺมา ตำทิวสำ สามาวตีปิ ปญฺจหิ อิตฺถีสเตหิ ปริวาริตา ราชงฺคเณเนว นหายิตุำ อคมาสิ.
อุเทโน ราชาปิ สีหปญฺชเร ฐิโต ตำ ทิสฺวา “กสฺสิมา นาฏกิตฺถิโยติ ปุจฺฉิ.
“น กสฺสจิ นาฏกิตฺถิโย เทวาติ.
“อถ กสฺส ธีตโรติ.
“โฆสกเสฏฺฐิโน ธีตา เทว, สามาวตี นาเมสาติ.
โส ทิสฺวา ว อุปฺปนฺนสิเนโห เสฏฺฐิโน สาสนำ ปาเหสิ “ธีตรำ กิร เม เปเสตูติ.
“น เปเสมิ เทวาติ.
“มา กิร เอวำ กโรตุ, เปเสตุเยวาติ.
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“มยำ คหปติกา นาม กุมาริกานำ โปเถตฺวา วิเหเฐตฺวา กฑฺฒนภเยน น เทม เทวาติ.
ราชา กุชฺฌิตวฺ า เคหำ ลญฺฉาเปตฺวา เสฏฺฐิญฺจ ภริยญฺจสฺส หตฺเถ คเหตฺวา พหิ การาเปสิ .
สามาวตี นหาตฺวา อาคตา เคหำ ปวิสิตุำ โอกาสำ อลภนฺตี “กึ เอตำ ตาตาติ ปุจฺฉิ .
“อมฺม ราชา ตว การณา ปหิณิ, อถ ‘มยำ น ทสฺสามาติ วุตฺเต, ฆรำ ลญฺฉาเปตฺวา อมฺเห พหิ การาเปสีติ.
“ตาต ภาริยำ โว กมฺมำ กตำ, รญฺญา นาม ปหิเต, ‘น เทมาติ อวตฺวา ‘สเจ เม ธีตรำ สปริวารำ คณฺหถ, เทมาติ วตฺตพฺพำ ภเวยฺย ตาต -อิติ.
“สาธุ อมฺม, ตว รุจิยา สติ, เอวำ กริสฺสามีติ วตฺวา รญฺโญ ตถา สาสนำ ปาเหสิ.
ราชา “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตำ สปริวารำ อาเนตฺวา อภิสิญจฺ ิตวฺ า อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ .
เสสา ตสฺสาเยว ปริวาริตฺถิโย อเหสุำ.
อิทำ สามาวติยา วตฺถุำ.
[พระเจ้าอุเทนถูกจับ]
อุเทนสฺส ปน อปราปิ วาสุลทตฺตา นาม เทวี อโหสิ จณฺฑปชฺโชตสฺส ธีตา.
อุชฺเชนิยำ หิ จณฺฑปชฺโชโต นาม ราชา อโหสิ.
โส เอกทิวสำ อุยฺยานโต อาคจฺฉนฺโต อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา “อตฺถิ นุ โข อญฺญสฺสปิ กสฺสจิ เอวรูปา สมฺปตฺตีติ วตฺวา, “กึ
สมฺปตฺติ นาเมสา, โกสมฺพิยำ อุเทนสฺส รญฺโญ อติมหตี สมฺปตฺตีติ วุตฺเต, อาห “เตนหิ คณฺหิสฺสามิ นนฺติ.
“น สกฺกา โส คเหตุนตฺ ิ.
“กิญฺจิ กตฺวา คณฺหิสฺสาเมวาติ.
“น สกฺกา เทวาติ.
“กึการณาติ.
“โส หตฺถิกนฺตำ นาม สิปฺปํ ชานาติ, มนฺตำ ปริวตฺเตตฺวา หตฺถิกนฺตวีณำ วาเทนฺโต นาเค ปลาเปติปิ, คณฺหาติปิ,
หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน เตน สทิโส นาม นตฺถีติ.
“น สกฺกา มยา ตำ คเหตุนฺติ.
“สเจ เต เทว เอกนฺเตน อยำ นิจฺฉโย, เตนหิ ทารุหตฺถึ กาเรตฺวา ตสฺส วสนฏฺฐานำ เปเสหิ,
โส หตฺถิวาหนำ วา อสฺสวาหนำ วา สุตวฺ า ทูรมฺปิ คจฺฉติ, ตตฺถ นำ อาคตำ คเหตุำ สกฺกา ภวิสฺสตีติ.
ราชา “อตฺเถโส อุปาโยติ ทารุมยำ ยนฺตหตฺถึ กาเรตฺวา พหิ ปิโลติกาหิ เวเฐตฺวา กตจิตฺตกมฺมำ กตฺวา
ตสฺส วิชิเต อาสนฺนฏฺฐาเน เอกสฺมึ สรตีเร วิสฺสชฺชาเปสิ.
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หตฺถิโน อนฺโตกุจฺฉิยำ สฏฺฐี ปุริสา อปราปรำ จงฺกมนฺติ,
หตฺถิลณฺฑำ อาหริตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ฉฑฺเฑสุำ.
เอโก วนจรโก หตฺถึ ทิสวฺ า “อมฺหากำ รญฺโญ อนุจฺฉวิโกติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา อุเทนสฺส รญฺโญ อาโรเจสิ
“เทว มยา สพฺพเสโต เกลาสกูฏปฏิภาโค ตุมฺหากญฺเญว อนุจฺฉวิโก วรวารโณ ทิฏฺโฐติ .
อุเทโน ราชา ตเมว มคฺคุทฺเทสกำ กตฺวา หตฺถึ อภิรุยฺห สปริวาโร นิกฺขมิ .
ตสฺสาคมนำ ญตฺวา จรปุริสา คนฺตฺวา จณฺฑปชฺโชตสฺส อาโรเจสุำ.
โส อาคนฺตฺวา มชฺเฌ ตุจฺฉำ กตฺวา อุโภสุ ปสฺเสสุ พลนิกายำ ปโยเชสิ.
อุเทโน ราชา ตสฺสาคมนำ อชานนฺโต หตฺถึ อนุพนฺธิ.
อนฺโตฐิตมนุสฺสา เวเคน ปลาเปสุำ.
กฏฺฐหตฺถี, รญฺโญ มนฺตำ ปริวตฺเตตฺวา วีณำ วาเทนฺตสฺส, ตนฺติสทฺทำ อสุณนฺโต วิย ปลายติเยว.
ราชา หตฺถินาคำ๑ ปาปุณิตุำ อสกฺโกนฺโต อสฺสำ อารุยฺห อนุพนฺธิ.
ตสฺมึ เวเคน อนุพนฺธนฺเต, พลนิกาโย โอหิย.ิ
ราชา เอกโก ว อโหสิ.
อถ นำ อุโภสุ ปสฺเสสุ ปยุตตฺ า จณฺฑปชฺโชตสฺส ปุริสา คณฺหิตฺวา อตฺตโน รญฺโญ อทำสุ .
อถสฺส พลนิกาโย อมิตตฺ วสำ คตภาวำ ญตฺวา พหิ ขนฺธาวารำ นิเวเสตฺวา อจฺฉิ.
[พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์]
จณฺฑปชฺโชโตปิ อุเทนำ ชีวคาหเมว คาหาเปตฺวา เอกสฺมึ โจรเคเห ปกฺขิปิตฺวา ทฺวารำ ปิทหาเปตฺวา ตโย ทิวเส ชยปานำ ปิวิ .
อุเทโน ตติยทิวเส อารกฺขเก ปุจฺฉิ “กหำ โว ราชา ตาตาติ.
“ปจฺจามิตฺโต เม คหิโตติ ชยปานำ ปิวตีติ.
“กา นาเมสา มาตุคามสฺส วิย ตุมฺหากำ รญฺโญ กิริยา, นนุ ปฏิราชานำ คเหตฺวา วิสฺสชฺเชตุำ วา มาเรตุำ วา วฏฺฏติ,
อมฺเห ทุกฺขำ นิสีทาเปตฺวา ชยปานำ กิร ปิวตีติ.
เต คนฺตฺวา ตมตฺถำ รญฺโญ กเถสุำ.
โส คนฺตฺวา “สจฺจำ กิร ตฺวำ เอวำ วเทสีติ ปุจฺฉิ.
๑ โป. หตฺถินา ตำ.
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“อาม มหาราชาติ.
“สาธุ ตำ วิสฺสชฺเชสฺสามิ, เอวรูโป กิร เต มนฺโต อตฺถิ, ตำ มยฺหำ ทสฺสสีติ.
“สาธุ ทสฺสามิ, คหณสมเย มำ วนฺทติ ฺวา ตำ คณฺหาหิ, กึ ปน ตฺวำ มำ วนฺทิสฺสสีติ.
“กฺยาหำ ตำ วนฺทิสฺสามีติ.
“กึ น วนฺทิสฺสสีติ.
“น วนฺทิสฺสามีติ.
“อหำปิ น ทสฺสามีติ.
“เอวำ สนฺเต, ราชาณำ เต กริสฺสามีติ.
“กโรหิ, สรีรสฺส เม อิสฺสโร, น ปน จิตฺตสฺสาติ.
ราชา ตสฺส สูรคชฺชติ ำ สุตฺวา “กถนฺนุ โข อิมสฺส มนฺตำ คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
“อิมำ มนฺตำ อญฺญำ ชานาเปตุำ น สกฺกา, มม ธีตรำ เอตสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหาเปตฺวา อหำ ตสฺสา สนฺติเก คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตสิ.
อถ นำ อาห “อญฺญสฺส วนฺทติ ฺวา คณฺหนฺตสฺส ทสฺสสีติ.
“อาม มหาราชาติ.
“เตนหิ อมฺหากำ ฆเร เอกา ขุชฺชา อตฺถิ, ตสฺสา อนฺโตสาณิยำ นิสินฺนาย ตฺวำ พหิสาณิยำ ฐิโต ว มนฺตำ วาเจหีติ.
“สาธุ มหาราช ขุชฺชา วา โหตุ ปีฐสปฺปิ วา, วนฺทนฺติยา, ทสฺสามีติ.
ตโต ราชา คนฺตวฺ า ธีตรำ วาสุลทตฺตำ อาห “อมฺม เอโก สงฺขกุฏฺฐิ อนคฺฆำ มนฺตำ ชานาติ, ตำ อญฺญำ ชานาเปตุำ น สกฺกา,
ตฺวำ อนฺโตสาณิยำ นิสีทติ ฺวา ตำ วนฺทติ ฺวา มนฺตำ คณฺห, โส พหิสาณิยำ ฐตฺวา ตุยฺหำ วาเจสฺสติ, ตว สนฺติกา อหำ คณฺหิสฺสามีติ.
เอวำ โส เนสำ อญฺญมญฺญำ สนฺถวกรณภเยน ธีตรำ ขุชฺชำ อิตรำ สงฺขกุฏฺฐึ กตฺวา กเถสิ .
โส ตสฺสา อนฺโตสาณิยำ วนฺทติ ฺวา นิสินฺนาย พหิ ฐิโตว มนฺตำ วาเจสิ.
[พระอัครมเหสีองค์ที่ ๒ ของพระเจ้าอุเทน]
อถ นำ เอกทิวสำ ปุนปฺปุนำ วุจฺจมานมฺปิ มนฺตปทำ วตฺตุำ อสกฺโกนฺตึ
“อเร ขุชฺเช อติพหโลฏฺฐกโปลำ เต มุขำ๑, เอวำ นาม วเทหีติ อาห.
สา กุชฺฌิตวฺ า “อเร ทุฏฺฐกุฏฐฺ ิ, กึ วเทสิ๒, มาทิสา ขุชฺชา นาม โหตีติ สาณิกณฺณำ อุกฺขิปิตฺวา,
“กาสิ ตฺวนฺติ วุตฺเต, “รญฺโญ ธีตา วาสุลทตฺตา นามาหนฺติ อาห.
๑ ม. มุขำ โปถยิสฺสามิ.
๒ สี. ยุ. กึ เอวำ วเทสิ.
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“ปิตา เต ตำ มยฺหำ กเถนฺโต ‘ขุชฺชาติ กเถสีติ.
“มยฺหำ กเถนฺโตปิ ตำ สงฺขกุฏฺฐึ กตฺวา กเถสีติ.
เต อุโภปิ “อมฺหากำ สนฺถวกรณภเยน กถิตำ ภวิสฺสตีติ อนฺโตสาณิยญฺเญว สนฺถวำ กรึสุ.
ตโต ปฏฺฐาย มนฺตคฺคหณำ วา สิปฺปคฺคหณำ วา นตฺถิ.
ราชาปิ ธีตรำ นิจจฺ ำ ปุจฺฉติ “สิปฺปํ คณฺหสิ อมฺมาติ.
“คณฺหามิ ตาตาติ.
อถ นำ เอกทิวสำ อุเทโน อาห “ภทฺเท สามิเกน กตฺตพฺพนฺนาม เนว มาตาปิตโร น ภาติกภคินิโย กาตุำ สกฺโกนฺติ ,
สเจ มยฺหำ ชีวติ ำ ทสฺสสิ, ปญฺจ เต อิตฺถีสตานิ ปริวารำ ทตฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐานำ ทสฺสามีติ.
“สเจ อิมสฺมึ วจเน ปติฏฺฐาตุำ สกฺขิสฺสถ, ทสฺสามิ โว ชีวิตทานนฺติ.
“สกฺขิสฺสามิ ภทฺเทติ.
สา “สาธุ สามีติ ปิตุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อถ นำ โส ปุจฺฉิ “อมฺม นิฏฺฐิตำ สิปฺปนฺติ.
“น๑ ตาว นิฏฺฐติ ำ ตาต สิปฺปนฺติ.
อถ นำ “กึ อมฺมาติ.
“อมฺหากำ เอกำ ทฺวารญฺจ วาหนญฺจ ลทฺธุำ วฏฺฏติ ตาตาติ.
“อิทำ กึ อมฺมาติ.
“ตาต รตฺตึ กิร ตารกสญฺญาย มนฺตสฺส อุปจารตฺถาย เอกำ โอสธำ คเหตพฺพำ อตฺถิ ,
ตสฺมา อมฺหากำ เวลาย วา อเวลาย วา นิกฺขมนกาเล เอกำ ทฺวารญฺจ วาหนญฺจ ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ .
ราชา “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
เต อตฺตโน อภิรจุ ิตำ เอกำ ทฺวารำ หตฺถคตำ กรึสุ.
[พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต]
รญฺโญ ปน ปญฺจ วาหนานิ อเหสุำ
“ภทฺทวตี นาม กเรณุกา เอกทิวสำ ปญฺญาสโยชนานิ คจฺฉติ,
กาโก นาม ทาโส สฏฺฐโิ ยชนานิ คจฺฉติ,
๑ ยุ. นาติ สทฺโท นตฺถ.ิ
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‘เวลกำสิ จ มุญฺชเกสิ จาติ เทฺว อสฺสา โยชนสตำ คจฺฉนฺติ,
นาฬาคิริ หตฺถี วีสติโยชนสตนฺติ.
[ประวัติที่จะได้พาหนะเหล่านั้น]
โส กิร ราชา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, เอกสฺส อิสฺสรสฺส อุปฏฺฐาโก อโหสิ.
อเถกทิวสำ ตสฺมึ อิสฺสเร พหินครำ๑ คนฺตฺวา นหาตฺวา อาคจฺฉนฺเต, เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ นครำ ปิณฺฑาย ปวิสิตวฺ า
สกลนครวาสีนำ มาเรน อาวฏฺฏิตตฺตา เอกำ ภิกฺขมฺปิ อลภิตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขมิ.
อถ นำ นครทฺวารำ สมฺปตฺตกาเล มาโร อญฺญาตกเวเสน อุปสงฺกมิตฺวา “อปิ โว ภนฺเต กิญฺจิ ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ .
“กึ ปน เม ตฺวำ อลภนาการำ กรีติ.
“เตนหิ นิวตฺตติ ฺวา ปุน ปวิสถ, อิทานิ น กริสฺสามีติ.
“นาหำ ปุน นิวตฺติสฺสามีติ.
สเจ หิ นิวตฺเตยฺย, ปุน โส สกลนครวาสีนำ สรีเร อธิมุจฺจติ ฺวา ปาณึ ปหริตวฺ า หสนเกฬึ กเรยฺย.
ปจฺเจกพุทฺเธ อนิวตฺเต, มาโร ตตฺเถว อนฺตรธายิ.๒
อถ โส อิสฺสโร ยถาโธเตน ปตฺเตนาคจฺฉนฺตำ ปจฺเจกพุทธฺ ำ ทิสวฺ าว วนฺทติ ฺวา “อปิ ภนฺเต กิญจฺ ิ ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ .
“จริตฺวา นิกฺขนฺตมฺหาวุโสติ.
โส จินฺเตสิ “อยฺโย มยา ปุจฺฉิตำ อกเถตฺวา อญฺญำ วทติ, น กิญฺจิ ลทฺธำ ภวิสฺสตีติ.
อถสฺส ปตฺตำ โอโลเกนฺโต ตุจฺฉำ ปตฺตำ ทิสฺวา
เคเห ภตฺตสฺส อตฺตโน นิฏฺฐติ านิฏฺฐิตภาวำ อชานนตาย สูโร หุตวฺ า ปตฺตำ คเหตุำ อวิสหนฺโต “ภนฺเต โถกำ อธิวาเสถาติ วตฺวา
เวเคน ฆรำ คนฺตฺวา “อมฺหากำ ภตฺตำ นิฏฺฐิตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, “นิฏฺฐติ นฺติ วุตฺเต, ตำ อุปฏฺฐากำ อาห
“ตาต อญฺโญ ตยา สมฺปนฺนเวคตโร นตฺถิ,
สีเฆน ชเวน ตำ ภทนฺตำ ปตฺวา ‘ปตฺตำ๓ ภนฺเต เทถาติ วตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา เวเคน เอหีติ.
โส เอกวจเนเนว ปกฺขนฺทิตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา อาหริ.
อิสฺสโรปิ อตฺตโน โภชนสฺส ปตฺตำ ปูเรตฺวา “อิมำ สีฆำ คนฺตฺวา อยฺยสฺส สมฺปาเทหิ, อหนฺเต อิโต ปตฺตึ เทมีติ อาห.
โส ตำ คเหตฺวา ชเวน คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺตำ ทตฺวา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา
“ภนฺเต เวลา อุปกฏฺฐา, อหำ อติสีเฆน ชเวน คโต จ อาคโต จ,
๑ สี. ม. ยุ. พหินคเร.
๒ สี. ยุ. ปจฺเจกพุทฺเธ ฯเปฯ อนฺตรธายีติ นตฺถิ.
๓ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร เมติ อตฺถิ.
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เอตสฺส เม ชวสฺส ผเลน โยชนานำ ปณฺณาสสฏฺฐีสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ ปญฺจ วาหนานิ นิพฺพตฺตนฺตุ ,
อาคจฺฉนฺตสฺส จ เม คจฺฉนฺตสฺส จ สรีรำ สุริยเตเชน ตตฺตำ, ตสฺส เม ผเลน นิพฺพตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน อาณา สุริยเตชสทิสา โหตุ,
อิมสฺมึ เม ปิณฺฑปาเต สามินา ปตฺติ ทินฺนา, ตสฺสา นิสฺสนฺเทน ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺส ภาคี โหมีติ อาห.
ปจฺเจกพุทฺโธ “เอวำ โหตูติ วตฺวา
“อิจฺฉิตำ ปตฺถิตำ ตุยฺหำ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
อิจฺฉิตำ ปตฺถิตำ ตุยฺหำ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา

ขิปฺปเมว๑ สมิชฺฌตุ
จนฺโท ปณฺณรโส๒ ยถา.
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
มณิ โชติรโส ยถาติ

อนุโมทนำ อกาสิ.
ปจฺเจกพุทฺธานำ กิร อิมาว เทฺว คาถา อนุโมทนคาถา นาม โหนฺติ.
ตตฺถ “มณิ โชติรโสติ สพฺพกามททำ มณิรตนำ วุจฺจติ.
อิทนฺตสฺส ปุพพฺ จริตำ.
โส เอตรหิ จณฺฑปชฺโชโต อโหสิ.
ตสฺส จ กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิมานิ ปญฺจ วาหนานิ นิพพฺ ตฺตึสุ.
[พระเจ้าอุเทนหนี]
อเถกทิวสำ ราชา อุยฺยานกีฬาย นิกฺขมิ.
อุเทโน “อชฺช ปลายิตพฺพนฺติ มหนฺตมหนฺเต จมฺมปสิพฺพเก หิรญฺญสุวณฺณสฺส ปูเรตฺวา กเรณุกปิฏฺเฐ ฐเปตฺวา
วาสุลทตฺตำ อาทาย ปลายิ.
อนฺเตปุรปาลกา ปลายนฺตำ ทิสฺวา คนฺตวฺ า รญฺโญ อาโรเจสุำ.
ราชา “สีฆำ คจฺฉถาติ พลำ ปหิณิ.
อุเทโน พลสฺส ปกฺขนฺตภาวำ ญตฺวา กหาปณปสิพฺพกำ โมเจตฺวา ปาเตสิ.
มนุสฺสา กหาปเณ อุจฺจินติ ฺวา ปุน ปกฺขนฺทึสุ.
อิตโร สุวณฺณปสิพพฺ กำ โมเจตฺวา ปาเตตฺวา เตสำ สุวณฺณโลเภน ปปญฺจนฺตานญฺเญว พหิ นิวุตฺถำ อตฺตโน ขนฺธาวารำ ปาปุณิ .
อถ นำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ว อตฺตโน พลกาโย ปริวาเรตฺวา นครำ ปเวเสสิ.
๑ สี. สพฺพเมว.
๒ ยุ. ปณฺณรสี.
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โส คนฺตฺวา ว วาสุลทตฺตำ อภิสิญฺจติ ฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ.
อิทำ วาสุลทตฺตาย วตฺถุ.
[ประวัตินางมาคันทิยา]
อปรา ปน มาคนฺทิยา นาม รญฺโญ สนฺติกา อคฺคมเหสิฏฺฐานำ ลภิ.
สา กิร กุรรุ ฏฺเฐ มาคนฺทิยสฺส พฺราหฺมณสฺส ธีตา.
มาตาปิสฺสา มาคนฺทิยาเตฺวว นามำ.
จูฬปิตาปิสฺสา มาคนฺทโิ ย ว.
สา อภิรูปา อโหสิ เทวจฺฉรปฏิภาคา.
ปิตา ปนสฺสา อนุจฺฉวิกำ สามิกำ อลภนฺโต มหนฺเตหิ มหนฺเตหิ กุเลหิ ยาจิโตปิ
“ตุมฺเห น มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิกาติ ตชฺเชตฺวา อุยฺโยเชสิ.
อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โอโลเกนฺโต มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส สปชาปติกสฺส อนาคามิผลุปนิสฺสยำ ทิสวฺ า
อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส พหินิคเม อคฺคิปริจรณฏฺฐานำ อคมาสิ.
โส ตถาคตสฺส รูปโสภคฺคำ๑ อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา “อิมสฺมึ โลเก อิมินา ปุริเสน สทิโส อญฺโญ ปุริโส นาม นตฺถิ,
อยำ มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิโก, อิมสฺส ปุริสสฺส โปสาวนตฺถาย มม ธีตรำ ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
“สมณ เอกา เม ธีตา อตฺถิ, อหำ เอตฺตกำ กาลำ ตสฺสา อนุจฺฉวิกำ ปุริสำ น ปสฺสามิ, ตุมฺเห ตสฺสา สา จ ตุมฺหากญฺเญว อนุจฺฉวิกา,
ตุมฺหากำ ปาทปริจาริกำ ตสฺสา จ ภตฺตารำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ, ตำ โว อหำ ทสฺสามิ, ยาว มม คมนา อิเธว ติฏฺฐถาติ อาห.
สตฺถา กิญฺจิ อวตฺวา ตุณฺหี อโหสิ.
พฺราหฺมโณ เวเคน ฆรำ คนฺตวฺ า “โภติ โภติ ธีตุ เม อนุจฺฉวิโก ทิฏฺโฐ, สีฆำ สีฆำ ตำ อลงฺกโรหีติ
ตำ อลงฺการาเปตฺวา สทฺธึ พฺราหฺมณิยา อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ ปายาสิ.
สกลนครำ สงฺขุภิ “อยำ เอตฺตกำ กาลำ มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิโก นตฺถีติ กสฺสจิ อทตฺวา ‘อชฺช เม ธีตุ อนุจฺฉวิโก ทิฏฺโฐติ กิร วทติ ,
กีทิโส นุ โข โส, ปสฺสิสฺสาม นำ -อิติ.
มหาชโน เตเนว สทฺธึ นิกฺขมิ.
ตสฺมึ ธีตรำ คเหตฺวา อาคจฺฉนฺเต, สตฺถา เตน วุตตฺ ฏฺฐาเน อฐตฺวา ตตฺถ ปทเจติยำ ทสฺเสตฺวา คนฺตฺวา อญฺญสฺมึ ฐาเน อฏฺฐาสิ.
พุทธฺ านำ หิ ปทเจติยำ อธิฏฺฐหิตฺวา อกฺกนฺตฏฺฐาเนเยว ปญฺญายติ, น อญฺญตฺถ.
เยสญฺจ อตฺถาย อธิฏฺฐติ ำ โหติ, เตว นำ ปสฺสนฺติ,
๑ ม. ยุ. รูปโสภคฺคปฺปตฺตำ.
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เตสำ ปน อทสฺสนกรณตฺถำ หตฺถิอาทโย วา อกฺกมนฺตุ, มหาเมโฆ วา วสฺสตุ, เวรมฺพวาตา วา ปหรนฺตุ, น นำ โกจิ มกฺเขตุำ สกฺโกติ.
อถ พฺราหฺมณี พฺราหฺมณำ อาห “กุหึ โส ปุริโสติ.
“อิมสฺมึ ฐาเน ติฏฺฐาหีติ นำ อวจำ, กุหึ นุ โข โส คโตติ โอโลเกนฺโต ปทเจติยำ ทิสฺวา “อยมสฺส ปทวลญฺโชติ อาห.
พฺราหฺมณี สลกฺขณมนฺตานำ ติณฺณำ เวทานำ ปคุณตาย ลกฺขณมนฺเต ปริวตฺเตตฺวา ปทลกฺขณำ อุปธาเรตฺวา
“นยิทำ พฺราหฺมณ ปญฺจกามคุณเสวิโน ปทนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏกิ ำ ปทำ ภเว
ทุฏฺฐสฺส โหติ สหสานุปีฬติ ำ
มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒติ ำ ปทำ
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสำ ปทนฺติ.
อถ นำ พฺราหฺมโณ อาห “โภติ ตฺวำ อุทกจาฏิยำ๑ กุมฺภิเล วิย เคหมชฺเฌ วสนโจเร วิย มนฺเต ปสฺสนสีลา ตุณฺหี โหหีติ.
“พฺราหฺมณ ยำ อิจฺฉสิ, ตำ วเทหิ; นยิทำ ปญฺจกามคุณเสวิโน ปทนฺติ.
อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต สตฺถารำ ทิสวฺ า “อยำ โส ปุริโสติ วตฺวา พฺราหฺมโณ คนฺตวฺ า
“สมณ ธีตรำ เต โปสาวนตฺถาย ทมฺมีติ อาห.
สตฺถา “ธีตรา เต มยฺหำ อตฺโถ อตฺถิ วา นตฺถิ วาติ อวตฺวา ว “พฺราหฺมณ เอกนฺเต การณำ กเถมีติ วตฺวา,
“กเถหิ สมณาติ วุตฺเต, มหาภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อชปาลนิโคฺรธมูลา มาเรน อนุพนฺธภาวำ
อชปาลนิโคฺรธมูเล จ “อตีโตทานิ เม เอส วิสยนฺติ ตสฺส โสกาตุรสฺส โสกวูปสมนตฺถำ อาคตาหิ มารธีตาหิ กุมาริกวณฺณาทิวเสน
ปโยชิตปโลภนำ อาจิกฺขิตฺวา๒ อิมำ คาถมาห.
“ทิสวฺ าน ตณฺหำ อรติญฺจ ราคำ
นาโหสิ ฉนฺโท อปิ เมถุนสฺมึ
กิเมวิทำ มุตตฺ กรีสปุณฺณำ
ปาทาปิมำ สมฺผุสิตุำ น อิจฺเฉติ๓.
คาถาปริโยสาเน พฺราหฺมโณ จ พฺราหฺมณี จ อนาคามิผเล ปติฏฺฐหึสุ.
มาคนฺทิยาปิ โข ธีตา “สจสฺส สมณสฺส มยา อตฺโถ นตฺถิ, อนตฺถิกภาโว วตฺตพฺโพ, อยำ ปน มำ มุตตฺ กรีสปุณฺณำ กโรติ,
โหตุ อตฺตโน ชาติกุลปปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึ อาคมฺม ตถารูปํ ภตฺตารำ ลภิตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส กตฺตพฺพยุตฺตกำ ชานิสฺสามีติ
สตฺถริ อาฆาตำ พนฺธิ.
“กึ ปน สตฺถา ตสฺสา อตฺตนิ อาฆาตุปฺปตฺตึ ชานาติ น ชานาตีติ .
๑ สี. ม. ยุ. อุทกปาติยำ.
๒ สี. ม. ยุ. อาจิกฺขิตฺวา ตทาปิ มยฺหำ.
๓ อยำ ปรสฺสปทสฺส เอ - วตฺตมานาวิภตฺติ อตฺตโนปทสฺส อุตฺตมปฺริเส วตฺตติ น สตฺตมิยำ เอยฺยำ.
อยญฺจ กจฺจายนมูลสฺส อาขฺยาตกปฺปนเย โอโลเกตพฺพา.
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“ชานาติเยว.
“ชานนฺโต กสฺมา คาถมาหาติ.
“อิตเรสำ ทฺวินฺนำ วเสน.
พุทธฺ า นาม อาฆาตำ อคเณตฺวา มคฺคผลาธิคมารหานำ วเสน ธมฺมำ เทเสนฺติเยว.
มาตาปิตโร ตำ เนตฺวา จูฬมาคนฺทิยำ กนิฏฺฐำ ปฏิจฺฉาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา อุโภปิ ปพฺพชิตวฺ า อรหตฺตำ ปาปุณึสุ .
จูฬมาคนฺทิโยปิ จินฺเตสิ “มม ธีตา โอมกสตฺตสฺส นานุจฺฉวิกา, เอกสฺส รญฺโญว อนุจฺฉวิกาติ ตำ อาทาย โกสมฺพึ คนฺตฺวา
สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตวฺ า “อิมำ อิตฺถีรตนำ เทวสฺส อนุจฺฉวิกนฺติ อุเทนสฺส รญฺโญ อทาสิ.
โส ตำ ทิสวฺ าว อุปฺปนฺนพลวสิเนโห อภิเสกำ ทตฺวา ปญฺจสตมาตุคามมสฺสา ปริวารำ กตฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ .
อิทำ มาคนฺทิยาย วตฺถุ.
เอวมสฺส ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถี ปริวารา ติสฺโส อคฺคมเหสิโย อเหสุำ.
[สามเศรษฐีกับดาบส]
ตสฺมึ โข ปน สมเย “โฆสกเสฏฺฐี กุกกฺ ุฏเสฏฺฐี ปาวาริกเสฏฺฐีติ โกสมฺพิยำ ตโย เสฏฺฐิโน โหนฺติ.
เต, อุปกฏฺฐาย วสฺสูปนายิกาย, ปญฺจสเต ตาปเส หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา นคเร ภิกฺขาย จรนฺเต ทิสฺวา ปสีทิตวฺ า นิสีทาเปตฺวา
โภเชตฺวา ปฏิญฺญำ คเหตฺวา จตฺตาโร มาเส อตฺตโน สนฺติเก วาสาเปตฺวา
ปุน วสฺสารตฺเต อาคมนตฺถาย ปฏิชานาเปตฺวา อุยฺโยเชสุำ.
ตาปสาปิ ตโต ปฏฺฐาย อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตวฺ า จตฺตาโร มาเส เตสำ สนฺติเก วสนฺติ.
เต อปรภาเค หิมวนฺตโต อาคจฺฉนฺตา อรญฺญายตเน เอกำ มหานิโคฺรธำ ทิสวฺ า ตสฺส มูเล นิสีทึสุ.
เตสุ เชฏฺฐกตาปโส จินฺเตสิ “อิมสฺมึ รุกเฺ ข อธิวตฺถา เทวตา น โอรมติกา ภวิสฺสติ, มเหสกฺเขเนเวตฺถ เทวราเชน ภวิตพฺพำ,
สาธุ วตสฺส สจายำ อิสิคณสฺส ปานียำ ทเทยฺยาติ.
โส ปานียำ อทาสิ.
ตาปโส นหาโนทกำ จินฺเตสิ.
ตมฺปิ อทาสิ.
ตโต โภชนำ จินฺเตสิ. ตมฺปิ อทาสิ.
อถสฺส เอตทโหสิ “อยำ เทวราชา อมฺเหหิ จินฺตติ จินฺตติ ำ สพฺพำ เทติ, อโห วต นำ ปสฺเสยฺยามาติ.
โส รุกฺขกฺขนฺธำ ปทาเลตฺวา อตฺตานำ ทสฺเสสิ.
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อถ นำ “เทวราช มหตี เต สมฺปตฺติ, กินฺนุ โข กตฺวา อยำ ลทฺธาติ ปุจฺฉึสุ.
“มา ปุจฺฉถ อยฺยาติ.
“อาจิกฺข เทวราชาติ.
โส อตฺตนา กตกมฺมสฺส ปริตฺตกตฺตา ลชฺชมาโน กเถตุำ น วิสหติ,
เตหิ ปุนปฺปุนำ นิปฺปีฬิยมาโน ปน “เตนหิ สุณาถาติ วตฺวา กเถสิ.
[ประวัติเทวดา]
โส กิร เอโก ทุคคฺ ตมนุสฺโส หุตวฺ า ภตึ ปริเยสนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส สนฺติเก ภติกมฺมำ ลภิตฺวา ตำ นิสฺสาย ชีวติ ำ กปฺเปสิ .
อเถกสฺมึ อุโปสถทิวเส สมฺปตฺเต, อนาถปิณฺฑิโก วิหารโต อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ
“ตสฺส ภติกสฺส อชฺช อุโปสถทิวสภาโว เกนจิ กถิโตติ.
“น กถิโต สามีติ.
“เตนหิสฺส สายมาสำ ปจถาติ.
อถสฺส ปตฺโถทนำ ปจึสุ.
โส ตำทวิ สำ อรญฺเญ กมฺมำ กตฺวา สายำ อาคนฺตฺวา, ภตฺเต วฑฺเฒตฺวา ทินฺเน, “ฉาโตสฺมตี ิ สหสา อภุญฺชิตวฺ า ว
“อญฺเญสุ ทิวเสสุ อิมสฺมึ เคเห ‘ภตฺตำ เทถ, สูปํ เทถ, พฺยญฺชนำ เทถาติ มหาโกลาหลำ โหติ, อชฺช สพฺเพ นิสฺสทฺทา นิปชฺชึสุ,
มยฺหเมเวกสฺส อาหารำ วฑฺฒยึสุ, กินฺนุ โข เอตนฺติ จินฺเตตฺวา ปุจฺฉิ “อวเสสา ภุญฺชึสูติ.
“น ภุญชฺ ึสุ ตาตาติ.
“กึ การณาติ.
“อิมสฺมึ เคเห อุโปสถทิวเสสุ สายมาสำ น ปจนฺติ, สพฺเพ อุโปสถิกา โหนฺติ,
อนฺตมโส ถนปายิโนปิ ทารเก มุขำ วิกฺขาเลตฺวา จตุมธุรำ มุเข ปกฺขิปาเปตฺวา มหาเสฏฺฐี อุโปสถิเก กาเรสิ.
คนฺธเตลปฺปทีเป ชาลนฺเต, ขุทฺทกมหลฺลกทารกา สยนคตา ทฺวตฺตึสาการำ สชฺฌายนฺติ,
ตุยฺหำ ปน อุโปสถทิวสภาวำ กเถตุำ สตึ น กริมฺหา, ตสฺมา ตเวว ภตฺตำ ปกฺกำ, ภุญฺชสฺสุ นนฺติ.
“สเจ อิทานิ อุโปสถิเกน ภวิตุำ วฏฺฏติ, อหำปิ ภเวยฺยนฺติ อาห.
“อิทำ เสฏฺฐี ชานาตีติ.
“เตนหิ นำ ปุจฺฉถาติ.
เต คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ปุจฺฉึสุ.
โส เอวมาห “อิทานิ อภุญฺชติ ฺวา มุขำ วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถงฺคานิ อธิฏฺฐหนฺโต อุปฑฺฒุโปสถกมฺมำ ลภิสฺสตีติ .
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อิตโร ตำ สุตวฺ า ตถา อกาสิ.
ตสฺส สกลทิวสำ กมฺมำ กตฺวา ฉาตสฺส สรีเร วาตา กุปฺปึสุ.
โส โยตฺเตน๑ อุทรำ พนฺธิตวฺ า โยตฺตโกฏิยำ คเหตฺวา ปริวตฺตติ.
เสฏฺฐี ตำ ปวตฺตึ สุตวฺ า อุกฺกาหิ ธาริยมานาหิ จตุมธุรำ คาหาเปตฺวา ตสฺส สนฺติกำ อาคนฺตวฺ า “กึ ตาตาติ ปุจฺฉิ .
“สามิ วาตา เม กุปฺปิตาติ.
“เตนหิ อุฏฐฺ าย อิทำ เภสชฺชำ ขาทาหีติ.
“ตุมฺเหปิ ขาทิตฺถ สามีติ.
“อมฺหากำ อผาสุกำ นตฺถิ, ตฺวำ ขาทาหีติ.
“สามิ อุโปสถกมฺมำ กโรนฺโต สกลำ กาตุำ นาสกฺขึ, อุปฑฺฒุโปสถกมฺมำปิ เม วิกลำ มา อโหสีติ น อิจฺฉิ.
“มา เอวำ กริ ตาตาติ วุจฺจมาโนปิ อนิจฺฉิตฺวา, อรุเณ อุฏฺฐหนฺเต, มิลาตมาลา วิย กาลำ กตฺวา
ตสฺมึ นิโคฺรธรุกเฺ ข เทวตา หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ.
ตสฺมา อิมมตฺถำ กเถตฺวา “โส เสฏฺฐี พุทธฺ มามโก ธมฺมมามโก สงฺฆมามโก,
ตำ นิสฺสาย กตสฺส อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส นิสฺสนฺเทเนว สา สมฺปตฺติ มยา ลทฺธาติ อาห.
[ดาบสเลื่อมใสออกบวช]
“พุทฺโธติ วจนำ สุตฺวาว ปญฺจสตา ตาปสา อุฏฺฐาย เทวตาย อญฺชลึ ปคฺคยฺห ‘พุทฺโธติ วเทสีติ ๒
“พุทฺโธติ วทามีติ ติกฺขตฺตุำ ปฏิชานาเปตฺวา “โฆโสปิ โข เอโส ทุลฺลโภ โลกสฺมินฺติ อุทานำ อุทาเนตฺวา
“เทวเต อเนเกสุ กปฺปสตสหสฺเสสุ อสฺสุตปุพพฺ ำ สทฺทำ ตยา สุณาปิตมฺหาติ อาหำสุ.
อถนฺเตวาสิกา อาจริยำ เอตทโวจุำ “เตนหิ สตฺถุ สนฺตกิ ำ คจฺฉามาติ.
“ตาตา ตโย เสฏฺฐโิ น อมฺหากำ พหุปการา, เสฺว เตสำ นิเวสเน ภิกขฺ ำ คณฺหติ วฺ า เตสมฺปิ อาจิกขฺ ติ วฺ า คมิสสฺ าม, อธิวาเสถ ตาตาติ.
เต อธิวาสยึสุ.
ปุนทิวเส เสฏฺฐิโน ยาคุภตฺตำ สมฺปาเทตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา “อชฺช โน อยฺยานำ อาคมนทิวโสติ ญตฺวา
ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา เต อาทาย นิเวสนำ คนฺตวฺ า นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ อทำสุ.
เต กตภตฺตกิจฺจา “มหาเสฏฺฐิโน มยำ คมิสฺสามาติ วทึสุ.
“นนุ ภนฺเต ตุมฺเหหิ จตฺตาโร วสฺสิเก มาเส อมฺหากำ คหิตา, ปฏิญฺญา, อิทานิ กุหึ คจฺฉถาติ.
๑ สี. ยุ. โยตฺตำ.
๒ สี. ยุ. วเทหิ -อิติ.
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“โลเก กิร พุทฺโธ อุปฺปนฺโน, ธมฺโม อุปฺปนฺโน, สงฺโฆ อุปฺปนฺโน, ตสฺมา สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสามาติ.
“กึ ปน ตสฺส สตฺถุ สนฺติกำ ตุมฺหากญฺเญว คนฺตุำ วฏฺฏตีติ.
“อญฺเญสมฺปิ อวาริตำ อาวุโสติ.
“เตนหิ ภนฺเต อาคเมถ, มยำปิ ปริวจฺฉำ กตฺวา คจฺฉามาติ.
“ตุมฺเหสุ ปริวจฺฉำ กโรนฺเตสุ, อมฺหากำ ปปญฺโจ โหติ, มยำ ปุรโต คจฺฉาม, ตุมฺเห ปจฺฉโต อาคจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา
เต ปุเรตรำ คนฺตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธำ ทิสฺวา อภิตฺถวิตวฺ า วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทึสุ .
อถ เนสำ สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.
เทสนาปริโยสาเน สพฺเพ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา “เอถ ภิกฺขโวติ ๑ วจนสมนนฺตรเมว อิทธฺ ิมยปตฺต
จีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุำ.
[๓ เศรษฐีสร้างวิหาร]
เตปิ โข ตโย เสฏฺฐิโน ปญฺจหิ ปญฺจหิ สกฏสเตหิ วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ ทานุปกรณานิ อาทาย สาวตฺถึ ปตฺวา
เชตวนำ ปวิสิตวฺ า สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า ธมฺมกถำ สุตฺวา กถาปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย
อฑฺฒมาสมตฺตำ ทานำ ททมานา สตฺถุ สนฺติเก วสิตฺวา โกสมฺพีคมนตฺถาย สตฺถารำ ยาจิตฺวา,
สตฺถารา ปฏิญฺญำ ททนฺเตน “สุญฺญาคาเร โข คหปตโย ตถาคตา อภิรมนฺตีติ วุตฺเต,
“อญฺญาตำ ภนฺเต, อมฺเหหิ ปหิตสาสเนนาคนฺตุำ วฏฺฏตีติ วตฺวา โกสมฺพึ คนฺตฺวา
“โฆสกเสฏฺฐี โฆสิตารามำ, กุกฺกุฏเสฏฺฐี กุกกฺ ุฏารามำ, ปาวาริกเสฏฺฐี ปาวาริการามนฺติ ตโย มหาวิหาเร กาเรตฺวา
สตฺถุ อาคมนตฺถาย สาสนำ ปหิณึสุ.
สตฺถา เตสำ สาสนำ สุตวฺ า ตตฺถ อคมาสิ.
เต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา สตฺถารำ วิหาเร ปเวเสตฺวา “อิมำ วิหารำ จาตุทฺทิสสฺส พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส เทมีติ
ติกฺขตฺตุำ นิยฺยาเทตฺวา วาเรน วาเรน ปฏิชคฺคนฺติ.
สตฺถา เทวสิกำ เอเกกสฺมึ วิหาเร วสติ, ยสฺส วิหาเร วุตฺโถ โหติ, ตสฺเสว ฆรทฺวาเร ปิณฺฑาย จรติ.
[นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ์]
เตสำ ปน ติณฺณำ เสฏฺฐีนำ อุปฏฺฐาโก สุมโน นาม มาลากาโร อโหสิ.
โส เต เสฏฺฐิโน เอวมาห “อหำ ตุมฺหากำ ทีฆรตฺตำ อุปการโก, สตฺถารำ โภเชตุกาโมมฺหิ, มยฺหำ เอกทิวสำ สตฺถารำ เทถาติ.
“เตนหิ ภเณ เสฺว โภเชหีติ.
“สาธุ สามีติ โส สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา สกฺการำ ปฏิยาเทสิ.
๑ สี. ม. ยุ. เอหิ ภิกฺขุ.
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ตทา ราชา สามาวติยา เทวสิกำ ปุปฺผมูเล อฏฺฐ กหาปเณ เทติ.
ตสฺสา ขุชฺชุตตฺ รา นาม ทาสี สุมนมาลาการสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺ า นิพทฺธำ ปุปฺผานิ คณฺหาติ.
อถ นำ ตสฺมึ ทิวเส อาคตำ มาลากาโร อาห “มยา สตฺถา นิมนฺติโต, อชฺช อคฺคปุปฺเผหิ สตฺถารำ ปูเชสฺสามิ,
ติฏฺฐ ตาว, ตฺวำ ปริเวสนาย สหายิกา หุตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา อวเสสานิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา คมิสฺสสีติ.
สา “สาธูติ อธิวาเสสิ.
สุมโน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติ ฺวา อนุโมทนกรณตฺถาย ปตฺตำ อคฺคเหสิ.
สตฺถา อนุโมทนธมฺมเทสนำ อารภิ.
ขุชฺชุตฺตราปิ สตฺถุ ธมฺมกถำ สุณนฺตีเยว โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
สา อญฺเญสุ ทิวเสสุ จตฺตาโร กหาปเณ อตฺตโน คเหตฺวา จตูหิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา คจฺฉติ .
ตำทวิ สำ อฏฺฐหิปิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา คตา.
อถ นำ สามาวตี อาห “กินฺนุ โข อมฺม อมฺหากำ รญฺญา ทฺวิคุณำ ปุปฺผมูลำ ทินฺนนฺติ.
โน อยฺเยติ.
“อถ กสฺมา พหูนิ ปุปฺผานีติ.
“อญฺเญสุ ทิวเสสุ อหำ จตฺตาโร กหาปเณ อตฺตโน คเหตฺวา จตูหิ ปุปฺผานิ อาหรามีติ.
“อชฺช กสฺมา น คณฺหสีติ.
“สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส ธมฺมกถำ สุตวฺ า ธมฺมสฺส อธิคตตฺตาติ.
อถ นำ “อเร ทุฏฐฺ ทาสิ เอตฺตกำ กาลำ ตยา คหิตกหาปเณ เม เทหีติ อตชฺเชตฺวา
“อมฺม ตยา ปีตำ อมตำ อมฺเหปิ ปาเยหีติ วตฺวา,
“เตนหิ มำ นหาเปหีติ วุตฺเต, โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา เทฺว มฏฺฐสาฏเก ทาเปสิ.
สา เอกำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตวฺ า อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา เอกำ วีชนึ อาหราเปตฺวา อาสเน นิสีทิตวฺ า จิตรฺ วีชนึ ๑ อาทาย
ปญฺจ มาตุคามสตานิ อามนฺเตตฺวา ตาสำ สตฺถารา เทสิตนิยาเมเนว ธมฺมำ เทเสสิ.
ตสฺสา ธมฺมกถำ สุตฺวา ตา สพฺพาปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.
ตา สพฺพาปิ ขุชฺชตุ ฺตรำ วนฺทติ ฺวา “อมฺม อชฺชโต ปฏฺฐาย ตฺวำ กิลิฏฺฐกมฺมำ มา กริ,
อมฺหากำ มาตุฏฺฐาเน จ อาจริยฏฺฐาเน จ ฐตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารา เทสิตำ ธมฺมำ สุณติ ฺวา อมฺหากำ กเถหีติ วทึสุ .
สา ตถา กโรนฺตี อปรภาเค ติปิฏกธรา ชาตา.
๑ สี. วิจิตฺตวีชนึ.
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[นางขุชชุตตาเลิศในทางแสดงธรรม]
อถ นำ สตฺถา “เอตทคฺคำ ภิกฺขเว มม สาวิกานำ อุปาสิกานำ ธมฺมกถิกานำ๑ ยทิทำ ขุชฺชตุ ฺตราติ เอตทคฺเค๒ ฐเปสิ.
ตาปิ โข ปญฺจสตา อิตฺถิโย ตำ เอวมาหำสุ “อมฺม สตฺถารำ ปสฺสิตุกามมฺห, ตำ โน ทสฺเสหิ, คนฺธมาลาทีหิ นำ ปูเชสฺสามาติ.
“อยฺเย ราชกุลำ นาม ภาริยำ, ตุมฺเห คเหตฺวา พหิ คนฺตุำ น สกฺกาติ.
“อมฺม มา โน นาเสหิ, ทสฺเสเหว อมฺหากำ สตฺถารนฺติ.
“เตนหิ ตุมฺหากำ วสนคพฺภานำ ภิตฺตีสุ ยตฺตเกน โอโลเกตุำ สกฺกา โหติ, ตตฺตกำ ฉิทฺทำ กตฺวา คนฺธมาลาทีนิ อาหราเปตฺวา
สตฺถารำ ติณฺณำ เสฏฺฐีนำ ฆรทฺวารำ คจฺฉนฺตำ ตุมฺเห เตสุ เตสุ ฐาเนสุ ฐตฺวา โอโลเกถ เจว หตฺเถ ปสาเรตฺวา วนฺทถ จ ปูเชถ จาติ .
ตา ตถา กตฺวา สตฺถารำ คจฺฉนฺตญฺเจว อาคจฺฉนฺตญฺจ โอโลเกตฺวา วนฺทึสุ เจว ปูเชสุำ จ.
[ประวัติหน้าต่าง]
อเถกทิวสำ มาคนฺทิยา อตฺตโน ปาสาทตลโต นิกฺขมิตฺวา จงฺกมมานา
ตาสำ วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา คพฺเภสุ ฉิทฺทำ ทิสวฺ า “อิทำ กินฺติ ปุจฺฉิตฺวา,
ตาหิ ตสฺสา สตฺถริ พนฺธาฆาตำ อชานนฺตีหิ “สตฺถา อิมำ นครำ อาคโต, มยำ เอตฺถ ฐตฺวา สตฺถารำ วนฺทาม เจว ปูเชม จาติ วุตฺเต,
“อาคโต นาม อิมำ นครำ สมโณ โคตโม, อิทานิสฺส กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ, อิมาปิ ตสฺส อุปฏฺฐายิกา, อิมาสำปิ กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา คนฺตวฺ า รญฺโญ อาโรเจสิ
“มหาราช สามาวตีมิสฺสกานำ ปญฺจสตานำ อิตฺถีนำ พหิทฺธา ปตฺถนา อตฺถิ, กติปาเหเนว เต ชีวิตำ น ภวิสฺสตีติ.
ราชา “น ตา เอวรูปํ กริสฺสนฺตีติ น สทฺทหิ,
ปุน วุตฺเตปิ, น สทฺทหิเยว.
อถ นำ, เอวำ ติกฺขตฺตุำ วุตฺเตปิ, อสทฺทหนฺตำ “สเจ เม น สทฺทหสิ, ตาสำ วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺ า อุปธาเรหิ มหาราชาติ อาห.
ราชา คนฺตวฺ า คพฺเภสุ ฉิทฺทำ ทิสฺวา “อิทำ กินฺติ ปุจฺฉิตวฺ า, ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต, ตาสำ อกุชฺฌิตวฺ า กิญฺจิ อวตฺวา ว
ฉิทฺทานิ ปิทหาเปตฺวา สพฺพคพฺเภสุ ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ กาเรสิ.
ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ กิร ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนานิ.
[พระศาสดาผจญกับการแก้แค้น]
มาคนฺทิยา ตาสำ กิญฺจิ กาตุำ อสกฺกุณิตวฺ า “สมณสฺส โคตมสฺเสว กตฺตพฺพำ กริสฺสามีติ นาครานำ ลญฺจำ ทตฺวา
“สมณำ โคตมำ อนฺโตนครำ ปวิสิตวฺ า จรนฺตำ ทาสกมฺมกรโปริเสหิ สทฺธึ อกฺโกสิตวฺ า ปริภาสิตวฺ า ปลาเปถาติ .

๑ สี. ม. ยุ. พหุสฺสุตานำ.
๒ องฺ. เอก. ๒๐/๓๔.
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มิจฺฉาทิฏฺฐกิ า ตีสุ รตเนสุ อปฺปสนฺนา อนฺโตนครำ ปวิฏฺฐำ สตฺถารำ อนุพนฺธิตวฺ า “โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ โอฏฺโฐสิ โคโณสิ
คทฺรโภสิ เนรยิโกสิ ติรจฺฉานคโตสิ, นตฺถิ ตุยฺหำ สุคติ, ทุคคฺ ติเยว ตุยฺหำ ปาฏิกงฺขาติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ.
ตำ สุตฺวา อายสฺมา อานนฺโท สตฺถารำ เอตทโวจ “ภนฺเต อิเม นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ , อิโต อญฺญตฺถ คจฺฉามาติ.
“กุหึ อานนฺทาติ.
“อญฺญำ นครำ ภนฺเตติ.
“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ, ปุน กตฺถ คมิสฺสาม อานนฺทาติ.
“ตโตปิ อญฺญำ นครำ ภนฺเตติ.
“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ, กุหึ คมิสฺสามาติ.
“ตโต อญฺญำ นครำ ภนฺเตติ.
“อานนฺท น เอวำ กาตุำ วฏฺฏติ, ยตฺถ อธิกรณำ อุปฺปนฺนำ, ตตฺเถว ตสฺมึ วูปสนฺเต, อญฺญตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ,
เก ปน เต อานนฺท อกฺโกสนฺตีติ.
“ภนฺเต ทาสกมฺมกเร อุปาทาย สพฺเพ อกฺโกสนฺตีติ.
“อหำ อานนฺท สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิสทิโส, สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิโน หิ จตูหิ ทิสาหิ อาคเต สเร สหิตุำ ภาโร,
ตเถว พหูหิ ทุสฺสีเลหิ กถิตกถานำ สหนำ นาม มยฺหำ ภาโรติ วตฺวา อตฺตานำ อารพฺภ ธมฺมำ เทเสนฺโต
อิมา นาควคฺเค ติสฺโส คาถา อภาสิ
“อหำ นาโคว สงฺคาเม
อติวากฺยำ ติติกฺขิสฺสำ
ทนฺตำ นยนฺติ สมิตึ
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
วรมสฺสตรา ทนฺตา
กุญฺชรา จ มหานาคา

จาปาโต ปติตำ สรำ
ทุสฺสีโล หิ พหุชฺชโน.
ทนฺตำ ราชาภิรูหติ
โยติวากฺยำ ติติกฺขติ.
อาชานียา จ สินฺธวา
อตฺตทนฺโต ตโต วรนฺติ.

ธมฺมกถา สมฺปตฺตมหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ.
เอวำ ธมฺมำ เทเสตฺวา “มา จินฺตยิตฺถ อานนฺท, เอเต สตฺตาหมตฺตเมว อกฺโกสิสฺสนฺติ, อฏฺฐเม ทิวเส ตุณฺหี ภวิสฺสนฺติ,
พุทธฺ านำ หิ อุปฺปนฺนำ อธิกรณำ สตฺตาหโต อุตฺตรึ น คจฺฉตีติ.
[พระนางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องไก่]
มาคนฺทิยา สตฺถารำ อกฺโกสาเปตฺวา ปลาเปตุำ อสกฺโกนฺตี “กินฺนุ โข กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
“อิมา เอตสฺส อุปตฺถมฺภภูตา, เอตาสำ พฺยสนำ กริสฺสามีติ เอกทิวสำ รญฺโญ สุราปานฏฺฐาเน อุปฏฺฐานำ กโรนฺตี
จูฬปิตุ สาสนำ ปหิณิ “อตฺโถ เม กิร กุกฺกุเฏหิ, อฏฺฐ มตกุกฺกุเฏ อฏฺฐ สชีวกุกฺกุเฏ คเหตฺวา อาคจฺฉตุ,
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อาคนฺตฺวา จ ปน โสปาณมตฺถเก ฐตฺวา อาคตภาวำ นิเวเทตฺวา, ‘ปวิสตูติ วุตฺเตปิ, อปวิสิตวฺ า
ปฐมำ อฏฺฐ สชีวกุกฺกุเฏ ปหิณตุ, ปจฺฉา อิตเรติ จูฬุปฏฺฐากสฺส จ “มม วจนำ กเรยฺยาสีติ ลญฺจำ อทาสิ.
มาคนฺทิโย อาคนฺตฺวา รญฺโญ นิเวทาเปตฺวา, “ปวิสตูติ วุตฺเต, “รญฺโญ อาปานภูมึ น ปวิสิสฺสามีติ อาห.
อิตรา จูฬุปฏฺฐากำ ปหิณิ “คจฺฉ ตาต มม จูฬปิตุ สนฺตกิ นฺติ.
โส คนฺตฺวา เตน ทินฺเน อฏฺฐ สชีวกุกฺกุเฏ อาเนตฺวา “เทว ปุโรหิเตน ปณฺณากาโร ปหิโตติ อาห.
ราชา “ภทฺทโก วต โน อุตตฺ ริภงฺโค อุปฺปนฺโน, โก นุ โข ปเจยฺยาติ อาห.
มาคนฺทิยา “มหาราช สามาวตีปมุขา ปญฺจสตา อิตฺถิโย นิกฺกมฺมา วิจรนฺติ, ตาสำ เปเสหิ, ตา ปจิตฺวา อาหริสฺสนฺตีติ อาห.
ราชา “คจฺฉ ตาสำ ทตฺวา, อญฺญสฺส กิร หตฺเถ อทตฺวา สยเมว มาเรตฺวา ปจนฺตตู ิ เปเสสิ.
จูฬุปฏฺฐาโก “สาธุ เทวาติ คนฺตวฺ า ตถา วตฺวา ตาหิ “มยำ ปาณาติปาตำ น กโรมาติ ปฏิกฺขิตฺโต
อาคนฺตฺวา ตมตฺถำ รญฺโญ อาโรเจสิ.
มาคนฺทิยา “ทิฏฺฐำ เต มหาราช, อิทานิ ตาสำ ปาณาติปาตสฺส กรณำ วา อกรณำ วา ชานิสฺสสิ,
‘สมณสฺส โคตมสฺส ปจิตวฺ า เปเสนฺตตู ิ วเทหิ เทวาติ อาห.
ราชา ตถา วตฺวา เปเสสิ.
อิตโร คเหตฺวา คจฺฉนฺโต วิย หุตวฺ า คนฺตฺวา เต กุกฺกุเฏ ปุโรหิตสฺส ทตฺวา มตกุกกฺ ุเฏ คเหตฺวา ตาสำ สนฺติกำ เนตฺวา
“อิเม กิร กุกฺกุเฏ ปจิตวฺ า สตฺถุ สนฺติกำ ปหิณถาติ อาห.
“อาหร สามิ, อิทนฺนาม อมฺหากำ กิจจฺ นฺติ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คณฺหึสุ.
โส รญฺโญ สนฺติกำ อาคนฺตฺวา “กึ ตาตาติ ปุฏฺโฐ, “สมณสฺส โคตมสฺส ปจิตวฺ า เปเสถาติ วุตฺตมตฺเตเยว,
ปฏิมคฺคำ อาคนฺตวฺ า คณฺหึสูติ อาจิกฺขิ.
มาคนฺทิยา “ปสฺส มหาราช, น ตา ตุมฺหาทิสานำ กโรนฺติ, ‘พหิทฺธา ปตฺถนา ตาสำ อตฺถีติ วุตฺเต น สทฺทหสีติ อาห.
ราชา ตำ สุตวฺ าปิ อธิวาเสตฺวา ตุณฺหีเยว อโหสิ.
มาคนฺทิยา “กินฺนุ โข กริสฺสามีติ จินฺเตสิ.
[พระนางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องงู]
ตทา ปน ราชา
“สามาวติยา จ วาสุลทตฺตาย จ มาคนฺทิยาย จาติ ติสฺสนฺนำปิ เอตาสำ ปาสาทตเล วาเรน วาเรน สตฺตาหำ วีตินาเมติ .
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อถ “เสฺว วา ปรเสฺว๑ วา สามาวติยา ปาสาทตลำ คมิสฺสตีติ ญตฺวา มาคนฺทิยา จูฬปิตุ สาสนำ ปหิณิ
“อลคทฺเทน กิร เม อตฺโถ, ทาฐา อุทธฺ ริตฺวา เอกำ สปฺปํ เปเสตูติ.
โส ตถา กตฺวา เปเสสิ.
ราชา อตฺตโน คมนฏฺฐานำ หตฺถิกนฺตวีณำ อาทายเยว คจฺฉติ.
ตสฺสา โปกฺขเร เอกำ ฉิทฺทำ อตฺถิ.
มาคนฺทิยา เตน ฉิทฺเทน สปฺปํ ปเวเสตฺวา ฉิทฺทำ มาลาคุเลน ถเกสิ.
สปฺโป ทฺวีหตีหำ อนฺโตวีณายเมว อโหสิ.
มาคนฺทิยา รญฺโญ คมนทิวเส “อชฺช กตริสฺสา๒ ปาสาทำ คมิสฺสสิ เทวาติ ปุจฺฉิตฺวา, “สามาวติยาติ วุตฺเต,
“อชฺช มยา มหาราช อมนาโป สุปิโน ทิฏฺโฐ, น สกฺกา ตตฺถ คนฺตุำ เทวาติ.
“คจฺฉาเมวาติ.
สา ยาวตติยำ วาเรตฺวา “เอวำ สนฺเต, อหำปิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ คมิสฺสามีติ วตฺวา นิวตฺติยมานาปิ อนิวตฺตติ ฺวา
“น ชานามิ ‘กึ ภวิสฺสติ เทวาติ รญฺญา สทฺธิญฺเญว อคมาสิ.
ราชา สามาวตีมิสฺสกาหิ ทินฺนานิ วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ ธาเรตฺวา สุโภชนำ ภุญฺชติ ฺวา วีณำ อุสฺสีสเก ฐเปตฺวา สยเน นิปชฺชิ .
มาคนฺทิยา อปราปรำ วิจรนฺตี วิย หุตฺวา วีณาฉิทฺทโต ปุปฺผคุลำ อปเนสิ.
สปฺโป ทฺวีหตีหำ นิราหาโร เตน ฉิทฺเทน นิกฺขมิตฺวา อสฺสสนฺโต๓ ผณำ กตฺวา สยนปิฏฺเฐ นิปชฺชิ.
มาคนฺทิยา ตำ ทิสฺวา “เทว สปฺโปติ๔ มหาสทฺทำ กตฺวา ราชานญฺจ ตา จ อกฺโกสนฺตี
“อยำ ทนฺธราชา อลกฺขิโก มยฺหำ วจนำ น สุณาติ, อิมาปิ นิสฺสิรกิ า ทุพพฺ ินีตา, กินฺนาม รญฺโญ สนฺติกา น ลภนฺติ,
กึ นุ ตุมฺเห, อิมสฺมึ มเตเยว, สุขำ ชีวิสฺสถ, ชีวนฺเต, ทุกฺขำ ชีวถ,
อชฺช มยา ปาปสุปิโน ทิฏฺโฐ, ‘สามาวติยา ปาสาทำ คนฺตุำ น วฏฺฏตีติ วิรวนฺติยาปิ เม ตยา สทฺโท น สุโต เทวาติ อาห.
[พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางสามาวดี]
ราชา สปฺปํ ทิสวฺ า มรณภยตชฺชิโต “เอวรูปํปิ นาม อิมำ กริสฺสนฺติ, อโห ปาปาหำ อิมาสำ ปาปภาวำ อาจิกฺขนฺติยาปิ อิมิสฺสา วจนำ น
สทฺทหึ, ปฐมำ อตฺตโน คพฺเภสุ ฉิทฺทานิ กตฺวา นิสินฺนา, ปุน มยา เปสิเต กุกฺกุเฏ, ปฏิปหิณึสุ, อชฺช สยเน สปฺปํ วิสฺสชฺชึสตู ิ โก
เธน สมฺปชฺชลิโต วิย อโหสิ.
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ยุ. ปเร วา.
สี. ยุ. กตรสฺสา.
สี. ม. ยุ. ปสฺสนฺโต.
ม. ตำ ทิสฺวา ธีธี เทว สปฺโป -อิติ.
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สามาวตีปิ ปญฺจนฺนำ อิตฺถีสตานำ โอวาทำ อทาสิ “อมฺมา อมฺหากำ อญฺญำ ปฏิสรณำ นตฺถิ,
นรินฺเท จ เทวิยา จ อตฺตนิ จ สมเมว เมตฺตจิตฺตำ ปวตฺเตถ, มา กสฺสจิ โกปํ กริตฺถาติ.
ราชา สหสฺสถามำ สิงฺคธนุำ อาทาย ชิยำ โปเถตฺวา วิสปีตำ สรำ สนฺนยฺหิตฺวา สามาวตึ ปุเร กตฺวา สพฺพา ตา ปฏิปาฏิยา ฐปาเปตฺวา
สามาวติยา อุเร สรำ วิสฺสชฺเชสิ.
โส ตสฺสา เมตฺตานุภาเวน ปฏินิวตฺติตวฺ า อาคตมคฺคาภิมุโข ว หุตฺวา รญฺโญ หทยำ ปวิสนฺโต วิย อฏฺฐาสิ .
ราชา จินฺเตสิ
“มยา ขิตฺโต สโร สิลำปิ วิชฺฌติ ฺวา คจฺฉติ, อากาเส ปฏิหนนฏฺฐานำปิ นตฺถิ, อถ ปเนส นิวตฺติตฺวา มม หทยาภิมุโข ชาโต,
อยำ หิ นิจฺจติ ฺโต นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สโรปิ เอติสฺสา คุณำ ชานาติ, อหำ มนุสฺสภูโตปิ น ชานามีติ.
[พระเจ้าอุเทนประทานพรแก่พระนางสามาวดี]
โส ธนุำ ฉฑฺเฑตฺวา อญฺชลึ ปคฺคยฺห สามาวติยา ปาทมูเล อุกฺกุฏิกำ นิสีทิตวฺ า อิมำ คาถมาห
“สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ
สามาวติ มำ ตายสฺสุ

สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
ตฺวญฺจ เม สรณำ ภวาติ.

สา ตสฺส วจนำ สุตวฺ า “สาธุ เทว มำ สรณำ คจฺฉาติ อวตฺวา “ยมหำ มหาราช สรณำ คตา, ตเมว ตฺวมฺปิ สรณำ คจฺฉาติ.
อิทำ วตฺวา สามาวตี
“มา มำ ตฺวำ สรณำ คจฺฉ
เอส พุทฺโธ มหาราช
สรณำ คจฺฉ ตำ พุทธฺ ำ

สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวิกา
ยมหำ สรณำ คตา
เอส พุทฺโธ อนุตตฺ โร
ตฺวญฺจ เม สรณำ ภวาติ อาห.

ราชา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา “อิทานาหำ อติเรกตรำ ภายามีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“เอส ภิยฺโย ปมุยฺหามิ
สามาวติ มำ ตายสฺสุ

สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
ตฺวญฺจ เม สรณำ ภวาติ.

อถ นำ สา ปุริมนเยเนว ปุน ปฏิกฺขิปิตฺวา, “เตนหิ ตญฺจ สรณำ คจฺฉามิ สตฺถารญฺจ, วรญฺจ เต ทมฺมีติ วุตฺเต,
“วโร คหิโต โหตุ มหาราชาติ อาห.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า สรณำ คนฺตฺวา นิมนฺเตตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺตาหำ ทานำ๑ ทตฺวา สามาวตึ อามนฺเตตฺวา
“อุฏฺเฐหิ, วรำ คณฺหาหีติ อาห.
“มหาราช มยฺหำ หิรญฺญาทีหิ อตฺโถ นตฺถิ, อิทำ ปน เม วรำ เทหิ,
ตถา กโรหิ, ยถา สตฺถา นิพทฺธำ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ อิธาคจฺฉติ, ธมฺมำ สุณิสฺสามาติ.
ราชา สตฺถารำ วนฺทติ วฺ า “ภนฺเต ปญฺจหิ ภิกขฺ สุ เตหิ สทฺธึ นิพทฺธำ อิธาคจฺฉถ, สามาวตีมสิ สฺ กา๒ ‘ธมฺมำ สุณสิ สฺ ามาติ วทนฺตตี ิ อาห.
๑ สี. ยุ. มหาทานำ.
๒ สี. ยุ. สามาวตีมิสฺสิกา.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๔๘ • ๑. สามาวตีวตฺถุ. • [พระเจ้าอุเทนประทานพรแก่พระนางสามาวดี]

“มหาราช พุทฺธานำ นาม เอกสฺมึ ฐาเน นิพทฺธำ คนฺตุำ น วฏฺฏติ, มหาชโน ปจฺจาสึสตีติ.
“เตนหิ ภนฺเต เอกำ ภิกฺขุำ อาณาเปถาติ.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อาณาเปสิ.
โส ตโต ปฏฺฐาย ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ อาทาย นิพทฺธำ ราชกุลำ คจฺฉติ.
ตาปิ เทวิโย นิพทฺธำ เถรำ สปริวารำ โภเชนฺติ ธมฺมำ สุณนฺติ.
[พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์]
ตา เอกทิวสำ เถรสฺส ธมฺมกถำ สุตฺวา ปสีทิตฺวา ปญฺจหิ อุตฺตราสงฺคสเตหิ ธมฺมปูชำ อกำสุ.
เอเกโก อุตตฺ ราสงฺโค ปญฺจสตานิ อคฺฆติ.
ตาสำ เอกำ วตฺถำปิ อทิสฺวา ราชา ปุจฺฉิ “กุหึ อุตตฺ ราสงฺคาติ.
“อยฺยสฺส โน ทินฺนาติ.
“เตน สพฺเพ คหิตาติ.
“อาม คหิตาติ.
ราชา เถรำ อุปสงฺกมิตฺวา ตาหิ อุตตฺ ราสงฺคานำ ทินฺนภาวำ ปุจฺฉิตฺวา ตาหิ ทินฺนภาวญฺจ เถเรน คหิตภาวญฺจ สุตวฺ า
“นนุ ภนฺเต อติพหูนิ วตฺถานิ, เอตฺตเกหิ กึ กริสฺสถาติ ปุจฺฉิ.
“อมฺหากำ ปโหนกานิ คณฺหิตฺวา เสสานิ ชิณฺณจีวรกานำ ทสฺสามิ มหาราชาติ.
“เต อตฺตโน ปุราณจีวรานิ กึ กริสฺสนฺตตี ิ.
“ชิณฺณตรจีวรกานำ ทสฺสนฺตตี ิ.
“เต อตฺตโน ชิณฺณจีวรานิ กึ กริสฺสนฺตีติ.
“ปจฺจตฺถรณานิ กริสฺสนฺตีติ.
“ปุราณปจฺจตฺถรณานิ กึ กริสฺสนฺตีติ.
“ภุมฺมตฺถรณานิ กริสฺสนฺตีติ.
“ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ กึ กริสฺสนฺตีติ.
“ปาทปุญฺฉนานิ กริสฺสนฺติ มหาราชาติ.
“ปุราณปาทปุญฺฉนานิ กึ กริสฺสนฺตีติ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๔๙ • ๑. สามาวตีวตฺถุ. • [พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์]

“ขณฺฑาขณฺฑิกำ โกฏฺเฏตฺวา มตฺติกาย มทฺทิตฺวา ภิตฺตึ วิลิมฺปิสฺสนฺตีติ.
“ภนฺเต เอตฺตกำ กตฺวาปิ อยฺยานำ ทินฺนานิ น นสฺสนฺตตี ิ.
“อาม มหาราชาติ.
ราชา ปสนฺโน อปรานิ ปญฺจ วตฺถสตานิ อาหราเปตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล ฐปาเปสิ .
เถโร กิร ปญฺจสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ ปญฺจสตภาเคน ปาทมูเล ฐเปตฺวา ทินฺนานิ ปญฺจสตกฺขตฺตุำ ลภิ ,
สหสฺสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ สหสฺสภาเคน ปาทมูเล ฐเปตฺวา ทินฺนานิ สหสฺสกฺขตฺตุำ ลภิ,
สตสหสฺสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ สตสหสฺสภาเคน ปาทมูเล ฐเปตฺวา ทินฺนานิ สตสหสฺสกฺขตฺตุำ ลภิ .
“เอกำ เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ ทสาติอาทินา นเยน ลทฺธานำ ปน คณนา นาม นตฺถิ .
ตถาคเต กิร ปรินิพพฺ ุเต, เถโร สกลชมฺพุทีปํ วิจริตฺวา สพฺพวิหาเรสุ ภิกฺขูนำ อตฺตโน สนฺตกาเนว ปตฺตจีวรานิ อทาสิ .
มาคนฺทิยา “ยมหำ กโรมิ, ตำ ตถา อหุตวฺ า อญฺญถาว โหติ, กินฺนุ โข กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา “อตฺเถโส อุปาโยติ,
รญฺเญ อุยฺยานกีฬำ คจฺฉนฺเต๑, จูฬปิตุ สาสนำ ปหิณิ
“สามาวติยา ปาสาทำ คนฺตฺวา ทุสฺสโกฏฺฐาคารเตลโกฏฺฐาคารานิ วิวราเปตฺวา ทุสฺสานิ เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเฐตฺวา
ตา สพฺพา เอกโต กตฺวา ทฺวารำ ปิทหิตฺวา พหิ ยนฺตกำ ทตฺวา ทณฺฑทีปกาหิ เคเห อคฺคึ ททมาโน โอตริตฺวา คจฺฉตูติ .
[พระนางสามาดีถกู ไฟคลอก]
โส ปาสาทำ อภิรุยฺห โกฏฺฐาคารานิ วิวราเปตฺวา วตฺถานิ เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเฐตุมารภิ .
อถ นำ สามาวตีปมุขา อิตฺถิโย “กึ เอตำ จูฬปิตาติ วทนฺติโย อุปสงฺกมึสุ.
“อมฺมา ราชา ทฬฺหีกมฺมตฺถาย อิเม ถมฺเภ เตลปิโลติกาหิ เวฐาเปติ, ราชเคเห นาม สุยุตฺตทุยุตฺตำ ทุชฺชานำ,
มา เม สนฺติเก โหถ อมฺมาติ เอวำ วตฺวา ตา อาคตา คพฺเภ ปเวเสตฺวา ทฺวารานิ ปิทหิตวฺ า พหิ ยนฺตกำ ทตฺวา
อาทิโต ปฏฺฐาย อคฺคึ ททนฺโต โอตริ.
สามาวตี ตาสำ โอวาทำ อทาสิ
“อมฺหากำ อนมตคฺเค สำสาเร วิจรนฺตีนำ เอวำ อคฺคินา ฌายมานานำ อตฺตภาวานำ พุทฺธญาเณนปิ ปริจฺเฉโท น สุกโร,
อปฺปมตฺตา โหถาติ.
ตา เคเห ฌายนฺเต เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺฐานำ มนสิกโรนฺติโย, กาจิ ทุติยผลำ, กาจิ ตติยผลำ ปาปุณึสุ.
เตน วุตตฺ ำ “อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู ปจฺฉาภตฺตำ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมึสุ,
อุปสงฺกมิตวฺ า ภควนฺตำ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ,

๑ สี. ยุ. อตฺเถโส อุปาโย -อิติ อุยยฺ านกีลำ คจฺฉนฺตี …
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เอกมนฺตำ นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺตำ เอตทโวจุำ
“อิธ ภนฺเต รญฺโญ อุเทนสฺส อุยฺยานคตสฺส อนฺเตปุรำ ทฑฺฒำ, ปญฺจ อิตฺถีสตานิ กาลกตานิ สามาวตีปมุขานิ,
ตาสำ ภนฺเต อุปาสิกานำ กา คติ, โก อภิสมฺปราโยติ.
‘สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว อุปาสิกาโย โสตาปนฺนา, สนฺติ สกทาคามินิโย, สนฺติ อนาคามินิโย,
สพฺพา ตา ภิกฺขเว อุปาสิกาโย อนิปฺผลา กาลกตาติ.
อถโข ภควา เอตมตฺถำ วิทติ ฺวา ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ
“โมหสมฺพนฺธโน โลโก
อุปธิพนฺธโน พาโล
สสฺสตี วิย ขายติ

ภพฺพรูโปว ทิสฺสติ
ตมสา ปริวาริโต
ปสฺสโต นตฺถิ กิญฺจนนฺติ.๑

เอวญฺจ ปน วตฺวา “ภิกฺขเว สตฺตา นาม วฏฺเฏ วิจรนฺตา นิจจฺ กาลำ อปฺปมตฺตา หุตฺวา ปุญฺญกมฺมเมว กโรนฺติ ,
ปมาทิโน หุตวฺ า ปาปกมฺมำปิ กโรนฺติ, ตสฺมา วฏฺเฏ วิจรนฺตา สุขำปิ ทุกฺขำปิ อนุภวนฺตีติ ธมฺมำ เทเสสิ.
[พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก]
ราชา “สามาวติยา เคหำ กิร ฌายตีติ สุตฺวา เวเคนาคจฺฉนฺโตปิ อทฑฺฒำ๒ สมฺปาปุณิตุำ นาสกฺขิ,
อาคนฺตฺวา จ ปน เคหำ นิพพฺ าเปตฺวา อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส อมจฺจคณปริวุโต นิสีทติ ฺวา สามาวติยา คุเณ อนุสฺสรนฺโต
“กสฺส นุ โข อิทำ กมฺมนฺติ จินฺเตตฺวา “มาคนฺทิยาย การิตำ ภวิสฺสตีติ ญตฺวา
“ตาเสตฺวา ปุจฺฉิยมานา น กเถสฺสติ, สณิกำ อุปาเยน ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อมจฺเจ อาห
“อมฺโภ อหำ อิโต ปุพฺเพ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย อาสงฺกิตปริสงฺกิโต ว โหมิ, สามาวตี เม นิจจฺ ำ โอตารเมว คเวสติ,
สา กาลกตา, อิทานิ ปน เม จิตฺตำ นิพพฺ ุตำ ภวิสฺสติ, สุเขน วสิตุำ ลภิสฺสามีติ.
“เกน นุ โข เทว อิทำ กมฺมำ กตนฺติ.
“มยิ สิเนเหน เกนจิ กตำ ภวิสฺสตีติ.
มาคนฺทิยา สมีเป ฐิตา ตำ สุตฺวา “อญฺโญ โกจิ กาตุำ น สกฺขิสฺสติ, มยา กตำ เทว, อหำ จูฬปิตรำ อาณาเปตฺวา กาเรสินฺติ อาห.
ราชา “ตำ ฐเปตฺวา อญฺโญ มยิ สิเนหสตฺโต นาม นตฺถิ, ปสนฺโนสฺมิ, วรำ เต ทมฺมิ เทวิ, ตฺวำ อตฺตโน ญาติคณำ ปกฺโกสาเปหีติ.
สา ญาตกานำ สาสนำ ปหิณิ “ราชา มม ปสนฺโน วรำ เทติ สีฆำ อาคจฺฉตูติ.
ราชา อาคตาคตานำ มหนฺตำ สกฺการำ กาเรสิ.
ตำ ทิสฺวา๓ ตสฺสา อญฺญาตกาปิ ลญฺจำ ทตฺวา “มยำ มาคนฺทิยาย ญาตกาติ อาคจฺฉึสุ.
๑ ขุ. อุ. ๒๕/๒๐๕.
๒ สี. ยุ. อทฑฺเฒ.
๓ ยุ. สุตฺวา.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๕๑ • ๑. สามาวตีวตฺถุ. • [พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก]

ราชา เต สพฺเพ คาหาเปตฺวา ราชงฺคเณ นาภิปฺปมาเณ อาวาเฏ ขนาเปตฺวา เต ตตฺถ นิสีทาเปตฺวา
ปํสุำ ปูเรตฺวา อุปริ ปลาลำ วิกีราเปตฺวา อคฺคึ ทาเปสิ, จมฺมสฺส ทฑฺฒกาเล, อยนงฺคเลหิ กสาเปตฺวา ขณฺฑาขณฺฑำ หีราหีรำ กาเรสิ.
มาคนฺทิยาย สรีรโตปิ ติขิเณเนว สตฺเถน ฆนฆนฏฺฐาเนสุ มำสำ อุปฺปาเฏตฺวา เตเลน ปกฺกำ อุทธฺ นำ อาโรเปตฺวา
ปูเว วิย ปจาเปตฺวา ตเมว ขาทาเปสิ.
[ความตายของพระนางสามาวดี ควรแก่กรรมในปางก่อน]
อเถกทิวสำ ธมฺมสภายำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อนนุจฺฉวิกำ วต อาวุโส เอวรูปาย สทฺธาสมฺปนฺนาย อุปาสิกาย เอวรูปํ มรณนฺติ .
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว สามาวตีปมุขานำ อิตฺถีนำ เอตำ อยุตตฺ ำ, ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส ปน ยุตตฺ เมว เอตาหิ ลทฺธนฺติ วตฺวา
“กึ ภนฺเต เอตาหิ ปุพฺเพ กตำ, อาจิกฺขถ โนติ เตหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริ
[บุรพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวาร]
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, ราชเคเห นิพทฺธำ อฏฺฐ ปจฺเจกพุทฺธา ภุญชฺ นฺติ.
ปญฺจสตา อิตฺถิโย เต อุปฏฺฐหนฺติ.
เตสุ สตฺต ปจฺเจกพุทธฺ า หิมวนฺตำ คจฺฉนฺติ, เอโก นทีตีเร, เอกำ ติณคหนำ อตฺถิ, ฌานำ สมาปชฺชติ ฺวา นิสีทิ.
อเถกทิวสำ ราชา ปจฺเจกพุทฺเธสุ คเตสุ, ตา อิตฺถิโย อาทาย นทิยำ อุทกกีลำ กีฬติ ุำ คโต.
ตตฺถ ตา อิตถฺ โิ ย ทิวสภาคำ อุทกำ กีฬติ วฺ า อุตตฺ ริตวฺ า สีตปีฬติ าว อคฺคึ วิสพิ เฺ พตุกามา “อมฺหากำ อคฺคกิ รณฏฺฐานำ โอโลเกยฺยาถาติ
อปราปรำ วิจรนฺติโย ตำ ติณคหนำ ทิสฺวา “ติณราสีติ สญฺญาย ปริวาเรตฺวา ฐิตา อคฺคึ อทำสุ .
ติเณสุ ฌายิตวฺ า ปตนฺเตสุ, ปจฺเจกพุทธฺ ำ ทิสวฺ า “นฏฺฐมฺห นฏฺฐมฺห รญฺโญ ปจฺเจกพุทฺโธ ฌายติ,
ราชา ญตฺวา อมฺเห นาเสสฺสติ, สุทฑฺฒำ นำ กริสฺสามาติ สพฺพา อิโต จิโต จ ทารูนิ อาหริตฺวา ตสฺส อุปริ ราสึ กรึสุ.
มหา ทารุราสิ อโหสิ.
อถ นำ อาลิมฺเปตฺวา “อิทานิ ฌายิสฺสตีติ สญฺญาย ปกฺกมึสุ.
ตา ปฐมำ อสญฺเจตนิกา หุตฺวา อิทานิ กมฺมุนา พชฺฌึสุ.
ปจฺเจกพุทฺธำ ปน อนฺโตสมาปตฺติยำ สกฏสหสฺสทารูนิ อาหริตวฺ า อาลิมเปนฺตาปิ อุสุมาการมตฺตำปิ กาตุำ ๑ น สกฺโกนฺต.ิ
ตสฺมา โส สตฺตเม ทิวเส อุฏฺฐาย ยถาสุขำ อคมาสิ.
ตา ตสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา
ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต อิมินา ว นิยาเมน เคเห ฌายมาเน ฌายึสุ.
๑ ยุ. คเหตุำ.
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อิทำ เอตาสำ ปุพพฺ กมฺมนฺติ.
[บุรพกรรมของนางขุชชุตตรา]
เอวำ วุตฺเต ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “ขุชฺชตุ ฺตรา ปน ภนฺเต เกน กมฺเมน ขุชฺชา ชาตา, เกน มหาปญฺญา,
เกน โสตาปตฺติผลำ อธิคตา, เกน ปเรสำ เปสนการิกา ชาตาติ.
“ภิกฺขเว ตสฺเสว รญฺโญ พาราณสิยำ รชฺชำ กรณกาเล เสฺวว ปจฺเจกพุทฺโธ โถกำ ขุชฺชธาตุโก อโหสิ .
อเถกา อุปฏฺฐายิกา อิตฺถี กมฺพลำ ปารุปิตฺวา สุวณฺณสรกำ คเหตฺวา
“อมฺหากำ ปจฺเจกพุทฺโธ เอวญฺจ เอวญฺจ วิจรตีติ ขุชฺชา หุตฺวา ตสฺส วิจรณาการำ ทสฺเสสิ .
ตสฺส นิสฺสนฺเทน ขุชฺชา ชาตา.
เต ปน ปจฺเจกพุทฺเธ ปฐมทิวเส ราชา เคเห นิสีทาเปตฺวา ปตฺเต คาหาเปตฺวา ปายาสสฺส ปูเรตฺวา ทาเปสิ .
อุณฺหปายาสสฺส ปูเร ปตฺเต ปจฺเจกพุทธฺ า ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา คณฺหนฺติ.
สา อิตฺถี เต ตถา กโรนฺเต ทิสวฺ า อตฺตโน สนฺตกานิ อฏฺฐ ทนฺตวลยานิ๑ ทตฺวา ‘อิธ ฐเปตฺวา คณฺหถาติ อาห.
เต ตถา กตฺวา ตำ โอโลเกสุำ.
สา เตสำ อธิปฺปายำ ญตฺวา “นตฺถิ ภนฺเต อมฺหากำ เอเตหิ อตฺโถ, ตุมฺหากญฺเญว ตานิ ปริจฺจตฺตานิ, คเหตฺวา คจฺฉถาติ อาห.
เต คเหตฺวา นนฺทมูลกปพฺภารำ อคมำสุ.
อชฺชปิ ตานิ วลยานิ อโรคาเนว.
สา ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิทานิ ติปิฏกธรา มหาปญฺญา ชาตา.
ปจฺเจกพุทธฺ านำ กตอุปฏฺฐานนิสฺสนฺเทน โสตาปตฺติผลำ ปตฺตา.
อิทมสฺสา พุทธฺ นฺตเร ปุพฺพกมฺมำ.
กสฺสปสมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส กาเล ปน เอกา พาราณสีเสฏฺฐโิ น ธีตา วฑฺฒมานกจฺฉายาย อาทาสำ๒ คเหตฺวา อตฺตานำ อลงฺกโรนฺตี นิสที ิ.
อถสฺสา วิสฺสาสิกา เอกา ขีณาสวา ภิกฺขุนี ตำ ทฏฺฐุำ อคมาสิ.
ภิกฺขุนิโย หิ ขีณาสวาปิ สายณฺหสมเย อุปฏฺฐากกุลานิ ทฏฺฐกุ ามา โหนฺติ.
ตสฺมึ ปน ขเณ เสฏฺฐิธีตาย สนฺติเก กาจิ เปสนการิกา นตฺถิ.
สา “วนฺทามิ อยฺเย, เอตำ ตาว เม ปสาธนเปฬิกำ คเหตฺวา เทถาติ อาห.
๑ วลยำ กำาไลมือ, ทองกร, วงกลม
๒ อาทาโส แว่น, กระจก, กระจกเงา, กระจกส่องหน้า.
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เถรี จินฺเตสิ “สจสฺสา อิมำ คณฺหิตวฺ า น ทสฺสามิ, มยิ อาฆาตำ กตฺวา นิรเย นิพพฺ ตฺติสฺสติ,
สเจ ปน ทสฺสามิ, ปรสฺส เปสนการิกา หุตฺวา นิพพฺ ตฺติสฺสติ, นิรยสนฺตาปโต โข ปน ปรสฺส เปสนภาโว ว เสยฺโยติ.
สา อนุทยำ ปฏิจฺจ ตำ คเหตฺวา ตสฺสา อทาสิ.
ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน ปเรสำ เปสนการิกา ชาตาติ.
[พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมที่ธรรมสภา]
ปุเนกทิวสำ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “สามาวตีปมุขา ปญฺจสตา อิตฺถิโย เคเห อคฺคินา ฌายึสุ ,
มาคนฺทิยาย ญาตกา อุปริ ปลาลคฺคึ ทตฺวา อยนงฺคเลหิ ภินฺนา, มาคนฺทิยา ปกฺกุฏฺฐิตเตเลน๑ ปกฺกา,
เก นุ โข เอตฺถ ชีวนฺติ นาม, เก มตา นามาติ.
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว เยเกจิ ปมตฺตา, เต วสฺสสตำ ชีวนฺตาปิ มตาเยว นาม, เย อปฺปมตฺตา, เต มตาปิ ชีวนฺติเยว,
ตสฺมา มาคนฺทิยา ชีวนฺตีปิ มตาปิ มตาเยว นาม, สามาวตีปมุขา ปญฺจสตา อิตฺถิโย มตาปิ ชีวนฺติเยว นาม,
น หิ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา มรนฺติ นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“อปฺปมาโท อมตำปทำ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
เอตำ วิเสสโต ญตฺวา
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ
เต ฌายิโน สาตติกา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานำ

ปมาโท มจฺจุโน ปทำ
เย ปมตฺตา ยถา มตา
อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา
อริยานำ โคจเร รตา
นิจจฺ ำ ทฬฺหปรกฺกมา
โยคกฺเขมำ อนุตตฺ รนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อปฺปมาโทติ ปทำ มหนฺตำ อตฺถำ ทีเปติ มหนฺตำ อตฺถำ คเหตฺวา ติฏฺฐติ.
สกลำปิ หิ เตปิฏกำ พุทธฺ วจนำ อาหริตฺวา กถิยมานำ อปฺปมาทเมว โอตรติ, เตน วุตตฺ ำ
“เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ ชงฺคลานำ ปาณานำ ปทชาตานิ, สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธานำ คจฺฉนฺติ,
หตฺถิปทำ เตสำ อคฺคมกฺขายติ ยทิทำ มหนฺตตฺเตน
เอวเมว โข ภิกขฺ เว เยเกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพเต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา, อปฺปมาโท เตสำ ธมฺมานำ๒ อคฺคมกฺขายตีต.ิ ๓
โส ปเนส อตฺถโต สติยา อวิปฺปวาโส นาม. นิจจฺ ำ อุปฏฺฐิตาย สติยา เจตำ นามำ.

๑ สี. ยุ. ปกฺกฏุ ฺฐิตเตเล.
๒ อติเรกำ มญฺเญ.
๓ มหาวาร. ๑๙/๖๕.
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อมตำปทนฺติ อมตำ วุจฺจติ นิพฺพานำ, ตญฺหิ อชาตตฺตา น ชียติ น มียติ, ตสฺมา ‘อมตนฺติ วุจจฺ ติ,
ปชฺชนฺติ อิมินาติ ปทำ, ‘อมตำ ปาปุณนฺตตี ิ อตฺโถ.
อมตสฺส ปทำ อมตำปทำ, ‘อมตสฺส อธิคมุปาโยติ วุตตฺ ำ โหติ.
ปมาโทติ ปมชฺชนภาโว.
มุฏฺฐสจฺจสงฺขาตสฺส สติยา โวสฺสคฺคสฺเสตำ นามำ.
มจฺจุโนติ มรณสฺส.
ปทนฺติ อุปาโย มคฺโค.
ปมตฺโต หิ ชาตึ นาติวตฺตติ, ชาโตปิ ชียติ เจว มียติ จาติ ปมาโท มจฺจุโน ปทนฺนาม โหติ มรณำ อุปเนติ.
อปฺปมตฺตา น มียนฺตีติ สติยา สมนฺนาคตา หิ อปฺปมตฺตา,
“น มรนฺติ อชรามรา โหนฺตีติ น สลฺลกฺเขตพฺพา, น หิ โกจิ สตฺโต อชรามโร นาม อตฺถิ
ปมตฺตสฺส ปน วฏฺฏนฺนาม น ปริจฺฉินฺนำ, อปฺปมตฺตสฺส ปริจฺฉินฺนำ,
ตสฺมา ปมตฺตา ชาติอาทีหิ อปริมุตตฺ ตฺตา ชีวนฺตาปิ มตาเยว นาม,
อปฺปมตฺตา ปน อปฺปมาทลกฺขณำ วฑฺเฒตฺวา ขิปฺปํ มคฺคผลานิ สจฺฉิกตฺวา ทุติยตติยอตฺตภาเวสุ น นิพพฺ ตฺตนฺติ
ตสฺมา เต ชีวนฺตาปิ มตาปิ น มียนฺติเยว นาม.
เย ปมตฺตา ยถา มตาติ เย ปน สตฺตา ปมตฺตา เต ปมาทมรเณน มตตฺตา ยถา ชีวิตินฺทรฺ ิยุปจฺเฉเทน มตา
ทารุกฺขนฺธสทิสา อปคตวิญฺญาณา ตเถว โหนฺติ,
เตสำปิ หิ มตานำ วิย คหฏฺฐานำ ตาว “ทานำ ทสฺสาม, สีลำ รกฺขิสฺสาม, อุโปสถกมฺมำ กริสฺสามาติ เอกจิตตฺ ำปิ น อุปฺปชฺชติ,
ปพฺพชิตานำปิ “อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ ปูเรสฺสาม, ธูตงฺคานิ สมาทยิสฺสาม, ภาวนำ วฑฺเฒสฺสามาติ เอกจิตฺตำปิ น อุปฺปชฺชติ,
มเตน เต กึนานากรณา ว โหนฺติ, เตน วุตฺตำ เย ปมตฺตา ยถา มตาติ.
เอตำ วิเสสโต ญตฺวาติ ปมตฺตสฺส วฏฺฏโต นิสฺสรณำ นตฺถิ อปฺปมตฺตสฺส อตฺถีติ เอตำ วิเสสโต ชานิตฺวา.
เก ปน เอตำ วิเสสำ ชานนฺตีติ.
อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตาติ เย ปณฺฑิตา เมธาวิโน สปฺปญฺญา อตฺตโน อปฺปมาเท ฐตฺวา อปฺปมาทำ วฑฺเฒนฺติ,
เต เอตำ วิเสสการณำ ชานนฺติ.
อปฺปมาเท ปโมทนฺตีติ เต เอวำ ญตฺวา ตสฺมึ อตฺตโน อปฺปมาเท ปโมทนฺติ ปหำสิตมุขา ตุฏฐฺ ปหฏฺฐา โหนฺติ.
อริยานำ โคจเร รตาติ เต เอวำ อปฺปมาเท ปโมทนฺตา ตำ อปฺปมาทำ วฑฺฒิตวฺ า
อริยานำ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ สาวกานำ โคจรสงฺขาเต จตุสติปฏฺฐานาทิเภเท สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม จ
รตา อภิรตา โหนฺตตี ิ อตฺโถ.
เต ฌายิโนติ เต อปฺปมตฺตา ปณฺฑิตา อฏฺฐสมาปตฺติสงฺขาเตน อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน
วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน จาติ ทุพฺพิเธนปิ ฌาเนน ฌายิโน.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๕๕ • ๑. สามาวตีวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

สาตติกาติ อภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อรหตฺตปฺปตฺตา สตตำ ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา
นิจฺจำ ทฬฺหปรกฺกมาติ ยนฺตำ ปุริสตฺถาเมน ปุริสวิริเยน ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพำ, น ตำ อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส สณฺฐานำ ภวิสฺสตีติ
เอวรูเปน วิริเยน อนฺตรา อโนสกฺกิตวฺ า นิจฺจำ ปวตฺเตน ทฬฺเหน ปรกฺกเมน สมนฺนาคตา.
ผุสนฺตีติ เอตฺถ เทฺว ผุสนา ญาณผุสนา วิปากผุสนา. ตตฺถ จตฺตาโร มคฺคา ญาณผุสนา นาม.
จตฺตาริ ผลานิ วิปากผุสนา นาม.
เตสุ อิธ วิปากผุสนา อธิปฺเปตา.
อริยผเลน นิพฺพานำ สจฺฉิกโรนฺตา ธีรา ปณฺฑิตา วิปากผุสนาย นิพพฺ านำ สจฺฉิกโรนฺติ.
โยคกฺเขมำ อนุตฺตรนฺติ เย จตฺตาโร โยคา มหาชนำ วฏฺเฏ โอสีทาเปนฺติ เตหิ เขมำ นิพฺภยำ
สพฺเพหิ โลกิยโลตุตฺตรธมฺเมหิ เสฏฺฐตฺตา อนุตฺตรนฺติ.
เทสนาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
สามาวตีวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๕๖ • ๒. กุมภฺ โฆสกวตฺถุ. • ๒. กุมภฺ โฆสกวตฺถุ.

๒. กุมฺภโฆสกวตฺถุ.
“อุฏฺฐานวโตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต กุมฺภโฆสกเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.
[กุมภโฆสกะกลัวตายหนีไปอยู่ภูเขา]
ราชคหนครสฺมึ หิ ราชคหเสฏฺฐิโน เคเห อหิวาตกโรโค อุปฺปชฺชติ.
ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, มกฺขิกำ อาทึ กตฺวา ยาว คาโว ปฐมำ ติรจฺฉานคตา มรนฺติ, ตโต ทาสกมฺมกรา, สพฺพปจฺฉา เคหสามิกา,
ตสฺมา โส โรโค สพฺพปจฺฉา เสฏฺฐิญฺจ ภริยญฺจ คณฺหิ.
เต โรคผุฏฺฐา ปุตฺตำ สนฺติเก ฐิตำ โอโลเกตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ตำ อาหำสุ “ตาต อิมสฺมึ กิร โรเค อุปฺปนฺเน,
ภิตตฺ ึ ภินฺทิตวฺ า ปลาตา ชีวติ ำ ลภนฺติ, ตฺวำ อมฺเห อโนโลเกตฺวา ยถา ตถา ปลายิตฺวา ชีวนฺโต ปุนาคนฺตวฺ า,
อมฺหากำ อสุกฏฺฐาเน จตฺตาฬีส ธนโกฏิโย นิทหิตฺวา ฐปิตา, ตา อุทธฺ ริตฺวา ชีวติ ำ กปฺเปยฺยาสีติ.
โส เตสำ วจนำ สุตฺวา โรทมาโน มาตาปิตโร วนฺทติ ฺวา มรณภยภีโต ภิตฺตึ ภินฺทิตฺวา ปลายิตฺวา ปพฺพตคหนำ คนฺตวฺ า
ทฺวาทส วสฺสานิ ตตฺถ วสิตฺวา มาตาปิตวุ สนฏฺฐานำ๑ ปจฺจาคจฺฉิ.๒
[เขากลับมาบ้านเดิม ไม่มีใครจำาได้]
อถ นำ ทหรกาเล คนฺตวฺ า ปรุฬฺหเกสมสฺสุกาเล อาคตตฺตา น โกจิ สญฺชานิ.
โส มาตาปิตูหิ ทินฺนสญฺญาวเสน ธนฏฺฐานำ คนฺตวฺ า ธนสฺส อโรคภาวำ ญตฺวา จินฺเตสิ “มำ น โกจิ สญฺชานาติ ,
สจาหำ ธนำ อุทธฺ ริตฺวา วลญฺชิสฺสามิ, “เอเกน ทุคฺคเตน นิธิ อุทฺธริโตติ มำ คเหตฺวา วิเหเฐยฺยุำ. ยนฺนูนาหำ ภตึ กตฺวา ชีเวยฺยนฺติ
อเถกำ ปิโลติกำ นิวาเสตฺวา “อตฺถิ โกจิ ภติเกน อตฺถิโกติ ปุจฺฉนฺโต ภตกวีถึ ปาปุณิ .
[กุมภโฆสกะรับจ้างทำางาน]
อถ นำ ภตกา ทิสฺวา “สเจ อมฺหากำ เอกำ กมฺมำ กริสฺสสิ, ภตฺตเวตนำ ทสฺสามาติ อาหำสุ.
“กึ กมฺมำ นามาติ.
“ปโพธนโจทนกมฺมำ, สเจ อุสฺสหสิ, ปาโต ว อุฏฐฺ าย
‘ตาตา อุฏฺฐหถ สกฏานิ สนฺนยฺหถ โคเณ โยเชถ หตฺถิอสฺสาทีนำ ติณตฺถาย คมนเวลายำ,
อมฺมา ตุมฺเหปิ อุฏฺฐหถ ยาคุำ ปจถ ภตฺตำ ปจถาติ วิจริตฺวา อาโรเจหีติ.
โส “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
อถสฺส สนฺติเก วสนตฺถาย เอกำ ฆรำ อทำสุ.
๑ สี. ยุ. มาตาปิตุวสนฏฺฐานนฺติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. ปจฺฉาคจฺฉิ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๕๗ • ๒. กุมภฺ โฆสกวตฺถุ. • [กุมภโฆสกะรับจ้างทำางาน]

โส เทวสิกำ ตำ กมฺมำ อกาสิ.
[พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสกะ]
อถสฺส เอกทิวสำ ราชา พิมพฺ ิสาโร สทฺทมสฺโสสิ.
โส ปน สพฺพรวญฺญู๑ อโหสิ, ตสฺมา “มหาธนสฺส ปุริสสฺเสโส สทฺโทติ อาห.
อถสฺส สนฺติเก ฐิตา เอกา ปริจาริกา “ราชา ยำ วา ตำ วา น กเถสฺสติ, อิมำ มยา ญาตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา
“คจฺฉ ตาต, เอตำ๒ ชานาหีติ เอกำ ปุริสำ ปหิณิ.
โส เวเคน คนฺตฺวา ตำ ทิสวฺ า อาคนฺตวฺ า “เอโก ภตกานำ ภติการโก กปณมนุสฺโส เอโสติ อาโรเจสิ .
ราชา ตสฺส วจนำ สุตวฺ า ตุณฺหี หุตวฺ า ทุติยทิวเสปิ ตติยทิวเสปิ ตสฺส สทฺทำ สุตฺวา ตเถวาห.
[นางสนมรับอาสาพระเจ้าพิมพิสาร]
สาปิ ปริจาริกา ตเถว จินฺเตตฺวา ปุนปฺปุนำ เปเสตฺวา, “กปณมนุสฺโสติ วุตฺเต, จินฺเตสิ
“ราชา ‘กปณมนุสฺโส เอโสติ วจนำ สุตฺวาปิ น สทฺทหติ, ปุนปฺปุนำ ‘มหาธนสฺส ปุริสสฺเสโส สทฺโทติ วทติ,
ภวิตพฺพเมตฺถ การเณน, ยถาสภาวโต เอตำ ญาตุำ วฏฺฏตีติ.
สา ราชานำ อาห “เทว อหำ สหสฺสำ ลภมานา ธีตรำ อาทาย คนฺตฺวา เอตำ ธนำ ราชกุลำ ปเวเสสฺสามีติ .
ราชา ตสฺสา สหสฺสำ ทาเปสิ.
สา ตำ คเหตฺวา ธีตรำ เอกำ มลีนธาตุกำ วตฺถำ นิวาเสตฺวา ตาย สทฺธึ ราชเคหโต นิกฺขมิตฺวา มคฺคปฏิปนฺนา ๓ วิย
ภตกวีถึ คนฺตฺวา เอกำ ฆรำ ปวิสิตฺวา “อมฺม มยำ มคฺคปฏิปนฺนา เอกาหทฺวีหำ อิธ วิสฺสมิตฺวา คมิสฺสามาติ อาห.
[นางสนมกับธิดาพักอยู่ในเรือนกุมภโฆสกะ]
“อมฺม พหูนิ ฆรมานุสกานิ, น สกฺกา อิธ วสิตุำ, เอตำ กุมฺภโฆสกสฺส เคหำ ตุจฺฉำ, ตตฺถ คจฺฉถาติ.
สา ตตฺถ คนฺตวฺ า “สามิ มยำ มคฺคิกา เอกาหทฺวีหำ อิธ วสิสฺสามาติ วตฺวา เตน ปุนปฺปุนำ ปฏิกฺขิตฺตาปิ
“สามิ อชฺเชกทิวสมตฺตำ วสิตฺวา ปาโต ว คมิสฺสามาติ นิกฺขมิตุำ น อิจฺฉิ.
สา ตตฺเถว วสิตฺวา ปุนทิวเส ตสฺส อรญฺญคมนเวลาย “สามิ ตว นิวาปํ ทตฺวา ยาหิ , อหนฺเต๔ ปจิสฺสามีติ วตฺวา
“อลำ, อหเมว ปจิตฺวา ภุญฺชิสฺสามีติ วุตฺเต, ปุนปฺปุนำ นิพนฺธิตวฺ า เตน ทินฺเน คหิตมตฺตเกเยว๕ กตฺวา
๑
๒
๓
๔
๕

ม. สพฺพรุทญฺญู.
สี. ม. ตาว เอตำ. ยุ. ตาว เอวำ.
โปราณโปตฺถเก มคฺคา ปฏิปนฺนาติ ทิสฺสติ.
สี. ม. อาหารำ เต.
เตน ทินฺนำ คหิตมตฺตกำเยวาติ ยุตฺตตรำ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๕๘ • ๒. กุมภฺ โฆสกวตฺถุ. • [นางสนมกับธิดาพักอยูใ่ นเรือนกุมภโฆสกะ]

อนฺตราปณโต โภชนานิ เจว ปริสุทธฺ ตณฺฑุลาทีนิ จ อาหราเปตฺวา
ราชกุเล ปจนนิยาเมน สุปริสุทฺธำ โอทนำ สาธุรสานิ จ เทฺว ตีณิ สูปพฺยญฺชนานิ ปจิตวฺ า ตสฺส อรญฺญโต อาคตสฺส อทาสิ .
อถ นำ ภุญฺชติ ฺวา มุทุจติ ฺตตำ อาปนฺนำ ญตฺวา “สามิ กิลนฺตมฺห, เอกาหทฺวีหำ อิเธว โหมาติ อาห.
โส “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
[กุมภโฆสกะเสียรู้นางชาววัง]
อถสฺส สายมฺปิ ปุนทิวเสปิ มธุรภตฺตำ ปจิตฺวา อทาสิ.
มุทุจติ ฺตญฺจสฺส ญตฺวา “สามิ กติปาหำ อิเธว วสิสฺสามาติ
ตตฺถ วสมานา ติขิเณน สตฺเถน ตสฺส มญฺจฏฺฐานำ๑ เหฏฺฐาอฏนิยำ ตหำ ตหำ ฉินฺทิ.
มญฺโจ ตสฺมึ อาคนฺตวฺ า นิสินฺนมตฺเตเยว เหฏฺฐา โอลมฺพิ.
โส “กสฺมา อยำ มญฺโจ เอวำ ฉิชฺชิตวฺ า คโตติ อาห.
“สามิ ทหรทารเก นิวาเรตุำ น สกฺโกมิ, อาคนฺตฺวา เอตฺเถว สนฺนิปตนฺตตี ิ.
“อมฺม อิทำ เม ทุกฺขำ ตุมฺเห นิสฺสาย ชาตำ, อหญฺหิ ปุพฺเพ กตฺถจิ คจฺฉนฺโต ทฺวารำ ปิทหิตฺวา คจฺฉามีติ.
“กึ กโรมิ ตาต, วาเรตุำ น สกฺโกมีติ.
สา อิมินาว นิยาเมน เทฺว ตโย ทิวเส ฉินฺทิตฺวา เตน อุชฺฌายิตฺวา ขียิตฺวา วุจฺจมานาปิ ตเถว วตฺวา
ปุน เอกเทฺวรชฺชุเก ฐเปตฺวา เสเส ฉินฺทิ.
ตำทวิ สำ, ตสฺมึ นิสินฺนมตฺเตเยว, สพฺพำ ฐานำ ภูมิยำ ปติ.
สีสำ ชนฺนุเกหิ สทฺธึ เอกโต อโหสิ.
โส อุฏฺฐาย “กึ กโรมิ, อิทานิ กุหึ คมิสฺสามิ, นิปชฺชนมญฺจสฺสาปิ ตุมฺเหหิ อสฺสามิโก กโตมฺหีติ อาห.
“ตาต กึ กโรมิ, ปฏิวิสฺสกทารเก วาเรตุำ น สกฺโกมิ, โหตุ, มา จินตฺ ยิ, อิมาย เวลาย กุหึ คมิสฺสสีติ
ธีตรำ อามนฺเตตฺวา “อมฺม ตว ภาติกสฺส นิปชฺชโนกาสำ กโรหีติ อาห.
[กุมภโฆสกะได้ลกู สาวของนางสนมเป็นภรรยา]
สา เอกปสฺเส สยิตวฺ า “อิธาคจฺฉ สามีติ อาห.
อิตราปิ นำ “คจฺฉ ตาต ภคินิยา สทฺธึ นิปชฺชาติ วเทติ.๒
๑ ม. มญฺจวาณำ.
๒ สี. ยุ. วเทสิ.
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โส ตาย สทฺธึ เอกมญฺเจ นิปชฺชิตวฺ า ตำทวิ สญฺเญว สนฺถวมกาสิ.
กุมาริกา ปโรทิ.
อถ นำ มาตา ปุจฺฉิ “กึ อมฺม โรทสีติ.
“อมฺม อิทนฺนาม ชาตนฺติ.
“โหตุ อมฺม, กึ สกฺกา กาตุำ, ตยาปิ เอกำ ภตฺตารำ อิมินาปิ เอกำ ปาทปริจาริกำ ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ ตำ ชามาตรำ อกาสิ.
เต สมคฺคสำวาสำ วสึสุ.
[กุมภโฆสกะต้องจ่ายทรัพย์เพราะอุบายของนางสนม]
สา กติปาหจฺจเยน รญฺโญ สาสนำ เปเสสิ “ภตกวีถิยำ ฉณำ กโรนฺตุ, ยสฺส ปน ฆเร ฉโณ น กรียติ, ตสฺส เอตฺตโก นาม ทณฺโฑติ
โฆสนำ กาเรตุ เทวาติ.
ราชา ตถา กาเรสิ.
อถ นำ สสฺสุ อาห “ตาต ภตกวีถิยำ ราชาณาย ฉโณ กตฺตพฺโพ ว ชาโต, กึ กโรมาติ.
“อมฺม อหำ ภตึ กโรนฺโตปิ ชีวติ ุำ น สกฺโกมิ, กึ กริสฺสามีติ.
“ตาต ฆราวาสำ วสนฺตา นาม อิณำปิ คณฺหนฺติ, รญฺโญ อาณา อกาตุำ น ลพฺภา,
อิณโต นาม เยน เกนจิ อุปาเยน มุจฺจติ ุำ สกฺกา, คจฺฉ ตาต, กุโตจิ เอกำ วา เทฺว กหาปเณ อาหราติ.
[นางสนมส่งทรัพย์ของกุมภโฆสกะ ไปถวายพระราชา]
โส อุชฺฌายนฺโต ขียนฺโต คนฺตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธนฏฺฐานโต เอกเมว กหาปณำ อาหรติ.๑
สา ตำ กหาปณำ รญฺโญ เปเสตฺวา อตฺตโน กหาปเณน ฉณำ กตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน ตเถว สาสนำ ปหิณิ .
ปุน ราชา “ฉณำ กโรนฺตุ, อกโรนฺตานำ เอตฺตโก ทณฺโฑติ อาณาเปสิ.
ปุนปิ โส ตาย ตเถว วตฺวา นิปฺปีฬิยมาโน คนฺตฺวา ตโย กหาปเณ อาหริ.๒
สา เตปิ กหาปเณ รญฺโญ เปเสตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน สาสนำ ปหิณิ “อิทานิ ปุริเส เปเสตฺวา อิมำ ปกฺโกสาเปตูติ .
ราชา เปเสสิ.
[กุมภโฆสกะถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระราชา]
ปุริสา ตตฺถ คนฺตวฺ า “กุมฺภโฆสโก นาม กตโรติ ปุจฺฉิตฺวา ปริเยสนฺตา ตำ ทิสวฺ า “เอหิ อมฺโภ, ราชา ตำ ปกฺโกสตีติ อาหำสุ.
๑ สี. ม. ยุ. อาหริ.
๒ ยุ. อาหริตฺวา อทาสิ.
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โส ภีโต “น มำ ราชา ชานาตีติอาทีนิ วตฺวา คนฺตุำ น อิจฺฉิ.
อถ นำ พลกฺกาเรน หตฺถาทีสุ คเหตฺวา อากฑฺฒึสุ.
สา อิตฺถี เต ทิสวฺ า “อเร ทุพฺพินีตา, ตุมฺเห มม ชามาตรำ หตฺถาทีสุ คเหตุำ อนนุจฺฉวิกาติ ตชฺเชตฺวา
“เอหิ ตาต, มา ภายิ, ราชานำ ทิสฺวา ตว หตฺถาทิคาหกานำ หตฺเถเยว ฉินฺทาเปสฺสามีติ ธีตรำ อาทาย ปุรโต คนฺตฺวา
ราชเคหำ ปตฺวา เวสำ ปริวตฺเตตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อิตรมฺปิ ปริกฑฺฒิตวฺ า อานยึสุเยว.
[พระราชาทรงซักถามกุมภโฆสกะ]
อถ นำ วนฺทติ ฺวา ฐิตำ ราชา อาห “ตฺวำ กุมฺภโฆสโก นามาติ.
“อาม เทวาติ.
“กึการณา มหาธนำ วญฺเจตฺวา ขาทสีติ.
“กุโต เม เทว ธนำ, ภตึ กตฺวา ชีวามีติ.
“มา เอวำ กริ, กึ อมฺเห วญฺเจสีติ.
“น วญฺเจมิ เทว, นตฺถิ เม ธนนฺติ.
อถสฺส ราชา เต กหาปเณ ทสฺเสตฺวา “อิเม กหาปณา กสฺสาติ อาห.
[กุมภโฆสกะเผยจำานวนทรัพย์]
โส สญฺชานิตวฺ า “อโห นฏฺโฐมฺหิ๑, กถำ นุ โข อิเม รญฺโญ หตฺถำ ปตฺตาติ อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต
ตา เทฺวปิ มณฺฑติ ปสาธิตา คพฺภทฺวารมูเล ฐิตา ทิสฺวา “ภาริยำ วติทำ กมฺมำ, อิมาหิ รญฺญา ปโยชิตาหิ ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตสิ.
อถ นำ ราชา “วเทหิ โภ, กสฺมา เอวำ กโรสีติ อาห.
“นิสฺสโย เม นตฺถิ เทวาติ.
“มาทิโส นิสฺสโย น วฏฺฏตีติ.
“กลฺยาณำ เทว, สเจ เม เทโว นิสฺสโย โหตีติ.
“โหมิ โภ, กิตฺตกำ เต ธนนฺติ.
“จตฺตาฬีส โกฏิโย เทวาติ.
“กึ ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ.
๑ สี. ยุ. อโห หโตมฺหิ. ม. อโห พาโลมฺหิ.
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“สกฏานิ เทวาติ.
[กุมภโฆสกะได้รับตำาแหน่งเศรษฐี]
ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ โยชาเปตฺวา ปหิณิตฺวา ตำ ธนำ อาหราเปตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ กาเรตฺวา
ราชคหวาสิโน สนฺนิปาตาเปตฺวา “อตฺถิ กสฺสจิ อิมสฺมึ นคเร เอตฺตกำ ธนนฺติ ปุจฺฉิตวฺ า “นตฺถิ เทวาติ
“กึ ปนสฺส กาตุำ วฏฺฏตีติ, –
“สกฺการำ ตสฺส เทวาติ วุตฺเต, มหนฺเตน สกฺกาเรน ตำ เสฏฺฐิฏฺฐาเน ฐเปตฺวา
ตสฺสา ธีตรำ ตสฺส ทตฺวา เตน สทฺธึ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา –
“ภนฺเต ปสฺสถิมำ ปุริสำ, เอวรูโป ธีติมา นาม นตฺถิ, จตฺตาฬีสโกฏิวิภโว โหนฺโตปิ อุพพฺ ิลฺลาวิตาการำ วา อสฺมิมานมตฺตำ วา น กโรติ
กปโณ วิย ปิโลติกำ นิวาเสตฺวา ภตกวีถิยำ ภตึ กตฺวา ชีวนฺโต มยา อิมินา นาม อุปาเยน ญาโต, –
ชานิตฺวา จ ปน ปกฺโกสาเปตฺวา สธนภาวำ สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา ตำ ธนำ อาหราเปตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐาเน ฐปิโต,
ธีตาปิสฺส๑ มยา ทินฺนา, ภนฺเต มยา เอวรูโป ธีติมา น ทิฏฺฐปุพฺโพติ อาห.
[คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ]
ตำ สุตวฺ า สตฺถา “เอวำ ชีวนฺตสฺส ชีวิตำ ธมฺมิกชีวิตำ นาม มหาราช, โจริกาทิกมฺมำ ปน อิธ โลเก เจว ปีเฬติ หึเสติ ปรโลเก จ,
ตโตนิทานำ สุขำ นาม นตฺถิ, ปุริสสฺส หิ ธนปาริชุญฺญกาเล ภตึ วา กสึ วา กตฺวา ชีวติ เมว ธมฺมกิ ชีวติ นฺนาม, –
เอวรูปสฺส หิ วิริยสมฺปนฺนสฺส สติสมฺปนฺนสฺส กายวาจาทีหิ ปริสุทฺธกมฺมสฺส ปญฺญาย นิสมฺมการิโน
กายาทีหิ สญฺญตสฺส ธมฺมชีวติ ำ ชีวนฺตสฺส สติอวิปฺปวาเส ฐิตสฺส อิสฺสริยา วฑฺฒนฺติเยวาติ๒ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อุฏฺฐานวโต สตีมโต
สุจกิ มฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน
อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ อุฏฺฐานวโตติ อุฏฺฐานวิริยวนฺตสฺส.
สตีมโตติ สติสมฺปนฺนสฺส.
สุจิกมฺมสฺสาติ นิทโฺ ทเสหิ นิรปราเธหิ กายกมฺมาทีหิ สมนฺนาคตสฺส.
นิสมฺมการิโนติ เอวญฺเจ ภวิสฺสติ เอวำ กริสฺสามีติ วา อิมสฺมึ กมฺเม เอวำ กเต อิทนฺนาม ภวิสฺสตีติ วา
เอวำ นิทานำ สลฺลกฺเขตฺวา โรคติกจิ ฺฉนำ วิย สพฺพกมฺมานิ นิสาเมตฺวา อุปธาเรตฺวา กโรนฺตสฺส .
๑ สี. ม. ยุ. ธีตา จสฺส.
๒ สี. ม. ยุ. อิสฺสริยำ วฑฺฒติเยว -อิติ.
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สญฺญตสฺสาติ กายาทีหิ สญฺญตสฺส นิจฺฉิทฺทสฺส.
ธมฺมชีวิโนติ อาคาริกสฺส ตุลากุฏาทีนิ วชฺเชตฺวา กสิโครกฺขาทีหิ
อนาคาริกสฺส เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีนิ วชฺเชตฺวา ธมฺเมน สเมน ภิกฺขาจริยา๑ ชีวิตำ๒ กปฺเปนฺตสฺส.
อปฺปมตฺตสฺสาติ อวิปฺปวุตฺถสติโน.
ยโสภิวฑฺฒตีติ อิสฺสริยโภคสมฺมานสงฺขาโต เจว กิตตฺ ิวณฺณภณนสงฺขาโต จ ยโส วฑฺฒตีติ.
คาถาปริโยสาเน กุมฺภโฆสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
เอวำ มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
กุมฺภโฆสกวตฺถุ.

๑ สี. ม. ภิกฺขาจริยาย.
๒ สี. ชีวิก.ำ
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๓. จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ.
อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทนาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต จูฬปนฺถกตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[ธิดาเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี]
ราชคเห กิร ธนเสฏฺฐิกุลสฺส ธีตา วยปฺปตฺตกาเล มาตาปิตูหิ สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริตเล อติวิย รกฺขิยมานา
โยพฺพนมทมตฺตตาย ปุริสโลลา หุตวฺ า อตฺตโน ทาเสเนว สทฺธึ สนฺถวำ กตฺวา “อญฺเญปิ เม ๑ อิทำ กมฺมำ ชาเนยฺยุนฺติ ภีตา
เอวมาห “อมฺเหหิ อิมสฺมึ ฐาเน น สกฺกา วสิตุำ, สเจ มม มาตาปิตโร อิมำ โทสำ ชานิสฺสนฺติ, ขณฺฑาขณฺฑกิ ำ มำ๒ กริสฺสนฺติ,
วิเทสำ คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ.
เต เคเห หตฺถสารำ คเหตฺวา อุตฺตเรน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
“ยตฺถ วา ตตฺถ วา อญฺเญหิ อชานนฏฺฐานำ คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ อุโภปิ อคมำสุ .
[มีบุตรด้วยกัน ๒ คน]
เตสำ เอกสฺมึ ฐาเน วสนฺตานำ, สำวาสมนฺวาย ตสฺสา กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.
สา คพฺภปริปากมาคมฺม เตน สทฺธึ มนฺเตสิ “คพฺโภ เม ปริปากำ คโต,
ญาติพนฺธุวริ หิเต ฐาเน คพฺภวุฏฺฐานำ นาม อุภินฺนำปิ อมฺหากำ ทุกฺขาวหำ, กุลเคหเมว คจฺฉามาติ.
โส “สจาหำ ตตฺถ คมิสฺสามิ, ชีวิตำ เม นตฺถีติ ภเยน “อชฺช คจฺฉาม, เสฺว คจฺฉามาติ ทิวเส อติกกฺ าเมสิ.
สา จินฺเตสิ “อยำ พาโล อตฺตโน โทสมหนฺตตาย คนฺตุำ น อุสฺสหติ, มาตาปิตโร นาม เอกนฺตหิตา ว,
อยำ คจฺฉตุ วา มา วา, อหำ คมิสฺสามีติ.
สา, ตสฺมึ เคหา นิกฺขนฺเต, เคหปริกฺขารำ ปฏิสาเมตฺวา อตฺตโน กุลฆรคมนภาวำ อนนฺตรเคหวาสีนำ อาโรเจตฺวา มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.
โสปิ ฆรำ อาคนฺตฺวา ตำ อทิสฺวา ปฏิวิสฺสเก ปุจฺฉิตวฺ า “กุลฆรำ คตาติ สุตวฺ า เวเคน อนุพนฺธติ ฺวา อนฺตรามคฺเค สมฺปาปุณิ .
ตสฺสาปิ ตตฺเถว คพฺภวุฏฺฐานำ อโหสิ.
โส “กึ อิทำ ภทฺเทติ ปุจฺฉิ.
“สามิ เอโก ปุตฺโต ชาโตติ.
“อิทานิ กึ กริสฺสามาติ.
“ยสฺสตฺถาย มยำ กุลฆรำ คจฺเฉยฺยาม, ตำ กมฺมำ อนฺตรามคฺเคว นิปฺผนฺนำ, ตตฺถ คนฺตวฺ า กึ กริสฺสาม, นิวตฺตามาติ
เทฺว เอกจิตตฺ า หุตฺวา นิวตฺตึสุ.
๑ สี. โน.
๒ ขณฺฑาขณฺฑิเก โน [?].
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ตสฺเสว ทารกสฺส ปนฺเถ ชาตตฺตา “ปนฺถโกติ นามำ กรึสุ.
ตสฺสา นจิรสฺเสว อปโรปิ คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.
สพฺพำ ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพำ.
[ตั้งชื่อเด็กทั้ง ๒]
ตสฺสาปิ ทารกสฺส ปนฺเถ ชาตตฺตา ปฐมำ ชาตสฺส “มหาปนฺถโกติ นามำ กตฺวา ปจฺฉา ชาตสฺส “จูฬปนฺถโกติ นามำ กรึสุ .
เต เทฺวปิ ทารเก คเหตฺวา อตฺตโน วสนฏฺฐานเมว คตา.
[มหาปันถกะแปลกใจในเรื่องญาติของตน]
เตสำ ตตฺถ วสนฺตานำ, มหาปนฺถกทารโก อญฺเญ ทารเก “จูฬปิตา มหาปิตาติ “อยฺยโก อยฺยิกาติ จ วทนฺเต สุตฺวา
มาตรำ ปุจฺฉิ “อมฺม อญฺเญ ทารกา ‘อยฺยโกติ วทนฺติ ‘อยฺยกิ าติ วทนฺติ กจฺจิ อมฺหากำ ญาตกา นตฺถีติ .
“อาม ตาต, อมฺหากำ เอตฺถ ญาตกา นตฺถิ, ราชคหนคเร ปน โว ธนเสฏฺฐี นาม อยฺยโก, ตตฺถ อมฺหากำ พหู ญาตกาติ.
“กสมา ตตฺถ น คจฺฉาม อมฺมาติ.
สา อตฺตโน อาคมนการณำ ปุตฺตสฺส อกเถตฺวา, ปุตฺเตสุ ปุนปฺปุนำ กเถนฺเตสุ, สามิกำ อาห
“อิเม มำ ทารกา อติวิย กิลเมนฺติ, กึ โน มาตาปิตโร ทิสฺวา มำสำ ขาทิสฺสนฺติ, เอหิทานิ ทารกานำ อยฺยกกุลำ ทสฺเสสฺสามาติ.
“อหำ สมฺมุขา ภวิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, เต ปน นยิสฺสามีติ.
“สาธุ, เยน เกนจิ อุปาเยน ทารกานำ อยฺยกกุลเมว ทฏฺฐุำ วฏฺฏตีติ.
[พาบุตรทั้ง ๒ ไปหาตา]
เทฺวปิ ชนา ทารเก อาทาย อนุปุพฺเพน ราชคหำ ปตฺวา นครทฺวาเร เอกิสฺสา สาลาย วสึสุ .
ทารกมาตา เทฺว ทารเก คเหตฺวา อาคตภาวำ มาตาปิตูนำ อาโรจาเปสิ.
เต ตำ สาสนำ สุตฺวา “สำสาเร วิจรนฺตานำ น ปุตฺโต น ธีตา ภูตปุพพฺ า นาม นตฺถิ,
เต อมฺหากำ มหาปราธิกา น สกฺกา เตหิ อมฺหากำ จกฺขุปเถ ฐาตุำ,
เอตฺตกนฺนาม ธนำ คเหตฺวา เทฺวปิ ชนา ผาสุกฏฺฐานำ คนฺตฺวา ชีวนฺตุ, ทารเก ปน อิธ เปเสนฺตตู ิ.
เต เตหิ เปสิตำ ธนำ คเหตฺวา ทารเก อาคตทูตานญฺเญว หตฺเถ๑ ทตฺวา ปหิณึสุ.
ทารกา อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ.

๑ หตฺเถสุ. [?].
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[มหาปันถกะออกบวช]
เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร, มหาปนฺถโก ปน อยฺยเกน สทฺธึ ทสพลสฺส ธมฺมกถำ โสตุำ คจฺฉติ.
ตสฺส นิจฺจำ สตฺถุ สนฺตกิ ำ คจฺฉนฺตสฺส, ปพฺพชฺชาย จิตฺตำ นมิ.
โส อยฺยกำ อาห “สเจ มำ อนุชาเนยฺยาถ, อหำ ปพฺพเชยฺยนฺต.ิ
“กึ วเทสิ ตาต, สกลโลกสฺสาปิ เม ปพฺพชิตโต ตว ปพฺพชฺชา ภทฺทกา, สเจ สกฺโกสิ, ปพฺพชาหีติ ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา,
“กึ คหปติ ทารโก เต ลทฺโธติ วุตฺเต, “อาม ภนฺเต, อยำ เม นตฺตา ตุมฺหากำ สนฺติเก ปพฺพชิตกุ าโมติ อาห.
สตฺถา อญฺญตรำ ปิณฺฑจาริกำ ภิกฺขุำ “อิมำ ทารกำ ปพฺพาเชหีติ อาณาเปสิ .
เถโร ตสฺส ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพาเชสิ.
[มหาปันถกะบรรลุอรหัต]
โส พหุำ พุทฺธวจนำ อุคคฺ ณฺหิตฺวา ปริปุณฺณวสฺโส อุปสมฺปทำ ลภิตฺวา โยนิโสมนสิกาเร กมฺมำ กโรนฺโต อรหตฺตำ ปาปุณิ .
[มหาปันถกะปรารภถึงน้องชาย]
โส ฌานสุเขน ผลสุเขน วีตินาเมนฺโต จินฺเตสิ “สกฺกา นุ โข อิมำ สุขำ จูฬปนฺถกสฺส ทาตุนฺติ
ตโต อยฺยกเสฏฺฐิสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺ า เอวมาห “มหาเสฏฺฐิ สเจ อนุชาเนยฺยาถ, อหำ จูฬปนฺถกำ ปพฺพาเชยฺยนฺติ.
“ปพฺพาเชถ นำ ภนฺเตติ.
เสฏฺฐี กิร สาสเน สุปฺปสนฺโน “กตรธีตาย โว เอเต ปุตตฺ าติ ปุจฺฉิยมาโน จ “ปลาตธีตายาติ วตฺตุำ ลชฺชติ ,
ตสฺมา สุเขเนว เตสำ ปพฺพชฺชำ อนุชานาติ.
[จูฬปันถกะบวชแล้วกลายเป็นคนโง่]
เถโร จูฬปนฺถกำ ปพฺพาเชตฺวา สีเลสุ ปติฏฺฐาเปสิ.
โสปิ ปพฺพชิตวฺ า ว ทนฺโธ อโหสิ.
เถโร ตำ อนุสิกฺขนฺโต อิมำ คาถมาห
“ปทฺมำ ยถา โกกนุทำ สุคนฺธำ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธำ
องฺครี สำ ปสฺส วิโรจมานำ
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกเฺ ขติ.
อิมำ เอกำ คาถำ จตูหิ มาเสหิ อุคฺคณฺหติ ุำ นาสกฺขิ.
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[บุรพกรรมของพระจูฬปันถกะ]
“กสฺมาติ.
โส กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทธฺ กาเล ปพฺพชิตวฺ า ปญฺญวา หุตวฺ า อญฺญตรสฺส ทนฺธภิกฺขุโน อุทฺเทสคหณกาเล ปริหาสเกฬึ อกาสิ .
โส ภิกฺขุ เตน ปริหาเสน ลชฺชิโต เนว อุทฺเทสำ คณฺหิ น สชฺฌายมกาสิ.
เตน กมฺเมน อยำ ปพฺพชิตวฺ าว ทนฺโธ ชาโต.
คหิตคหิตปทำ, อุปรุปริปทำ อุคฺคณฺหนฺตสฺส, นสฺสติ.
ตสฺส อิมเมว คาถำ อุคฺคเหตุำ วายมนฺตสฺส, จตฺตาโร มาสา อติกฺกนฺตา.
[จูฬปันถกะถูกพระพี่ชายประณาม]
อถ นำ มหาปนฺถโก “จูฬปนฺถก ตฺวำ อิมสฺมึ สาสเน อภพฺโพ, จตูหิ มาเสหิ เอกำ คาถำปิ คเหตุำ น สกฺโกสิ,
ปพฺพชิตกิจจฺ ำ ปน กถำ มตฺถกำ ปาเปสฺสสิ, นิกฺขม อิโตติ วิหารา นิกฺกฑฺฒิ.
จูฬปนฺถโก พุทฺธสาสเน สิเนเหน คิหิภาวำ น ปตฺเถติ.
ตสฺมิญฺจ กาเล มหาปนฺถโก ภตฺตุทฺเทสโก โหติ.
ชีวโก โกมารภจฺโจ พหุำ มาลา คนฺธวิเลปนมาทาย อมฺพวนำ คนฺตฺวา สตฺถารำ ปูเชตฺวา ธมฺมำ สุตวฺ า อุฏฺฐายาสนา ทสพลำ วนฺทิตวฺ า
มหาปนฺถกำ อุปสงฺกมิตฺวา “กิตตฺ กา ภนฺเต สตฺถุ สนฺติเก ภิกฺขูติ ปุจฺฉิ.
“ปญฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานีติ.
“เสฺว ภนฺเต พุทฺธปฺปมุขานิ ปญฺจภิกฺขุสตานิ อาทาย อมฺหากำ นิเวสเน ภิกฺขำ คณฺหถาติ.
“อุปาสก จูฬปนฺถโก นาม ทนฺโธ ภิกฺขุ อวิรุฬฺหธิ มฺโม, ตำ ฐเปตฺวา เสสานำ นิมนฺตนำ สมฺปฏิจฺฉามีติ เถโร อาห.
[พระจูฬปันถกะหนีไปสึกแต่สึกไม่ได]
ตำ สุตฺวา จูฬปนฺถโก จินฺเตสิ “เถโร เอตฺตกานำ ภิกฺขูนำ นิมนฺตนำ สมฺปฏิจฺฉนฺโต มำ พาหิรำ กตฺวา สมฺปฏิจฺฉติ ,
นิสฺสำสยำ มยฺหำ ภาติกสฺส มยิ จิตฺตำ ภินฺนำ ภวิสฺสติ, กึ อิทานิ มยฺหำ อิมินา สาสเนน,
คิหี หุตฺวา ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺโต ชีวิสฺสามีติ.
โส ปุนทิวเส ปาโต ว วิพฺภมิตุำ ปายาสิ.
สตฺถา ปจฺจูสกาเลเยว โลกำ โวโลเกนฺโต อิมำ การณำ ทิสวฺ า ปฐมตรำ คนฺตฺวา
จูฬปนฺถกสฺส คมนมคฺเค ทฺวารโกฏฺฐเก จงฺกมนฺโต อฏฺฐาสิ.
จูฬปนฺถโก คจฺฉนฺโต สตฺถารำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิ.
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[พระศาสดาทรงรับรองให้อยู่ต่อไป]
อถ นำ สตฺถา “กหำ ปน ตฺวำ จูฬปนฺถก อิมาย เวลาย คจฺฉสีติ อาห.
“ภาตา มำ ภนฺเต นิกกฺ ฑฺฒติ, เตนาหำ วิพฺภมิตุำ คจฺฉามีติ.
“จูฬปนฺถก ตว ปพฺพชฺชา นาม มม สนฺติเก, ภาตรา นิกฺกฑฺฒิโตปิ กสฺมา มม สนฺติกำ นาคจฺฉิ, เอหิ, กินฺเต คิหิภาเวน,
มม สนฺติเก ภวิสฺสสีติ จกฺกงฺกติ ตเลน ปาณินา ตำ สิรสิ ปรามสิตวฺ า อาทาย คนฺตวฺ า คนฺธกุฏิปมุเข นิสีทาเปตฺวา –
“จูฬปนฺถก ปุรตฺถาภิมุโข หุตวฺ า อิมำ ปิโลติกำ ‘รโชหรณำ รโชหรณนฺติ ปริมชฺชนฺโต อิเธว โหหีติ
อิทธฺ ิยา อภิสงฺขตำ ปริสุทธฺ ำ ปิโลติกำ ทตฺวา, กาเล อาโรจิเต, ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ชีวกสฺส เคหำ คนฺตวฺ า ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.
[พระจูฬปันถกะเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต]
จูฬปนฺถโกปิ สุริยำ โอโลเกนฺโต ตำ ปิโลติกำ “รโชหรณำ รโชหรณนฺติ ปริมชฺชนฺโต นิสีทิ .
ตสฺส ตำ ปิโลติกขณฺฑำ ปริมชฺชนฺตสฺส, กิลิฏฐฺ ำ อโหสิ.
ตโต จินฺเตสิ “อิทำ ปิโลติกขณฺฑำ อติวิย ปริสุทธฺ ำ อิมำ ปน อตฺตภาวำ นิสฺสาย ปุริมปกตึ ชหิตวฺ า เอวำ กิลิฏฺฐำ ชาตำ ,
อนิจจฺ า วต สงฺขาราติ ขยวยำ ปฏฺฐเปนฺโต วิปสฺสนำ วฑฺเฒสิ.
สตฺถา “จูฬปนฺถกสฺส จิตฺตำ วิปสฺสนำ อารุฬฺหนฺติ ญตฺวา
“จูฬปนฺถก ตฺวำ เอตำ ปิโลติกขณฺฑเมว ‘สงฺกิลิฏฺฐำ รชรญฺชิตนฺติ มา สญฺญำ กริ, อพฺภนฺตเร ปน เต ราครชาทโย อตฺถิ, เต หราหีติ
วตฺวา โอภาสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ปุรโต นิสินฺโน วิย ปญฺญายมานรูโป หุตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจจฺ ติ
ราคสฺเสตำ อธิวจนำ ‘รโชติ
เอตำ รชำ วิปฺปชหิตวฺ ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน.
โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โทสสฺเสตำ อธิวจนำ ‘รโชติ
เอตำ รชำ วิปฺปชหิตวฺ ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน.
โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจจฺ ติ
โมหสฺเสตำ อธิวจนำ ‘รโชติ
เอตำ รชำ วิปฺปชหิตวฺ ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเนติ.
คาถาปริโยสาเน จูฬปนฺถโก สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
สห ปฏิสมฺภิทาหิเยวสฺส ตีณิ ปิฏกานิ อาคมึสุ.
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[บุรพกรรมของพระจูฬปันถกะ]
โส กิร ปุพฺเพ ราชา หุตฺวา นครปทกฺขิณำ กโรนฺโต, นลาฏโต เสเท มุญฺจนฺเต๑, ปริสุทฺเธน สาฏเกน นลาฏนฺตำ ปุญฺฉิ.
สาฏโก กิลิฏฺโฐ อโหสิ.
โส “อิมำ สรีรำ นิสฺสาย เอวรูโป ปริสุทฺโธ สาฏโก ปกตึ ชหิตวฺ า กิลิฏฺโฐ ชาโต, อนิจฺจา วต สงฺขาราติ อนิจฺจสญฺญำ ปฏิลภิ
เตน การเณนสฺส รโชหรณเมว ปจฺจโย ชาโต.
ชีวโกปิ โข โกมารภจฺโจ ทสพลสฺส ทกฺขิโณทกำ อุปนาเมสิ.
สตฺถา “นนุ ชีวก วิหาเร ภิกฺขุ อตฺถีติ หตฺเถน ปตฺตำ ปิทหิ.
มหาปนฺถโก “นนุ ภนฺเต วิหาเร นตฺถิ ภิกฺขูติ อาห.
สตฺถา “อตฺถิ ชีวกาติ อาห.
ชีวโก “เตนหิ ภเณ คจฺฉ, วิหาเร ภิกฺขูนำ อตฺถิภาวำ วา นตฺถิภาวำ วา ชานาหีติ ปุริสำ เปเสสิ.
[พระจูฬปันถกะนิรมิตตนเป็นภิกษุพันรูป]
ตสฺมึ ขเณ จูฬปนฺถโก “มยฺหำ ภาติโก ‘วิหาเร ภิกฺขู นตฺถีติ ภณติ, วิหาเร ภิกฺขูนำ อตฺถิภาวมสฺส ปกาเสสฺสามีติ
สกลำ อมฺพวนำ ภิกฺขูนญฺเญว ปูเรสิ.
เอกจฺเจ ภิกฺขู จีวรกมฺมำ กโรนฺติ, เอกจฺเจ รชนกมฺมำ กโรนฺติ, เอกจฺเจ สชฺฌายำ กโรนฺติ.
เอวำ อญฺญมญฺญำ อสทิสำ ภิกฺขุสหสฺสำ มาเปสิ.
โส ปุริโส วิหาเร พหู ภิกฺขู ทิสฺวา นิวตฺติตวฺ า “อยฺย สกลอมฺพวนำ ภิกฺขูหิ ปริปุณฺณนฺติ ชีวกสฺส อาโรเจสิ .
เถโรปิ โข ตตฺเถว
“สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตานำ
นิสีทิ อมฺพวเน รมฺเม

นิมฺมินิตฺวาน ปนฺถโก
ยาว กาลปฺปเวทนาติ.

อถ สตฺถา ตำ ปุริสำ อาห “วิหารำ คนฺตฺวา ‘สตฺถา จูฬปนฺถกำ นาม ปกฺโกสตีติ วเทหีติ .
เตน คนฺตวฺ า ตถา วุตฺเต, “อหำ จูฬปนฺถโก อหำ จูฬปนฺถโกติ มุขสหสฺสำ อุฏฺฐหิ.
โส ปุริโส ปุน คนฺตฺวา “สพฺเพปิ กิร ภนฺเต จูฬปนฺถกาเยว นามาติ อาห.
“เตนหิ คนฺตฺวา, โย ปฐมำ ‘อหำ จูฬปนฺถโกติ วทติ, ตำ หตฺเถ คณฺห, อวเสสา อนฺตรธายิสฺสนฺตตี ิ.
โส ตถา อกาสิ.
๑ สี. ม. ยุ. มุจฺจนฺเต.
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ตาวเทว สหสฺสมตฺตา ภิกฺขู อนฺตรธายึสุ.
เถโร เตน ปุริเสน สทฺธึ อคมาสิ.
[พระศาสดารับสั่งให้จูฬปันถกะอนุโมทนา]
สตฺถา ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเน ชีวกำ อามนฺเตสิ “ชีวก จูฬปนฺถกสฺส ปตฺตำ คณฺห, อยนฺเต อนุโมทนำ กริสฺสตีติ.
ชีวโก ตถา อกาสิ.
เถโร สีหนาทำ นทนฺโต ตรุณสีโห วิย ตีณิ ปิฏกานิ สงฺโขเภตฺวา อนุโมทนำ อกาสิ .
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิหารำ คนฺตวฺ า, ภิกฺขูหิ วตฺเต ทสฺสิเต, อุฏฺฐายาสนา คนฺธกุฏิปมุเข ฐตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส สุคโตวาทำ ทตฺวา กมฺมฏฺฐานำ กเถตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ อุยฺโยเชตฺวา สุรภิคนฺธวาสิตำ คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺยำ อุปคโต.
[พวกภิกษุปรารภพระคุณของพระศาสดา]
อถ สายณฺหสมเย ภิกฺขู อิโต จิโต จ สโมสริตวฺ า รตฺตกมฺพลสาณิยา ปริกฺขิตตฺ า วิย นิสีทติ ฺวา สตฺถุ คุณกถำ อารภึสุ
“อาวุโส มหาปนฺถโก จูฬปนฺถกสฺส อชฺฌาสยำ อชานนฺโต จตูหิ มาเสหิ เอกำ คาถำ อุคฺคณฺหาเปตุำ น สกฺโกติ
‘ทนฺโธ อยนฺติ วิหารา นิกกฺ ฑฺฒิ, สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน อตฺตโน อนุตฺตรธมฺมราชตาย เอกสฺมิญฺเญว อนฺตราภตฺเต
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ อทาสิ, ตีณิ ปิฏกานิ สห ปฏิสมฺภิทาหิเยว อาคตานิ, อโห พุทธฺ านำ พลนฺนาม มหนฺตนฺติ.
[พระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมภิกษุสงฆ์]
อถ ภควา ธมฺมสภายำ อิมำ กถาปวตฺตึ ญตฺวา “อชฺช มยา คนฺตุำ วฏฺฏตีติ พุทฺธเสยฺยาย อุฏฺฐาย สุรตฺตทุปฏฺฏำ นิวาเสตฺวา
วิชฺชุลตำ วิย กายพนฺธนำ พนฺธิตวฺ า รตฺตกมฺพลสทิสำ สุคตมหาปํสุกูลจีวรำ ปารุปิตฺวา สุรภิคนฺธกุฏิโต นิกฺขมฺม
มตฺตวรวารณสีหวิกฺกนฺตวิลาเสน อนนฺตาย พุทธฺ ลีฬฺหาย ธมฺมสภำ คนฺตฺวา –
อลงฺกตมณฺฑลมาลมชฺเฌ สุปญฺญตฺตปวรพุทธฺ าสนำ อารุยฺห ฉพฺพณฺณา พุทฺธรำสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต
อณฺณวกุจฺฉึ โขภยมาโน วิย ยุคนฺธรมตฺถเก พาลสุริโย วิย อาสนมชฺเฌ นิสีทิ.
สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน อาคตมตฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ กถำ ปจฺฉินฺทิตวฺ า ตุณฺหี อโหสิ.
[ทรงรำาพึงถึงอาการของภิกษุบริษัท]
สตฺถา มุทุเกน จิตฺเตน ปริสำ โอโลเกตฺวา
“อยำ ปริสา อติวิย โสภติ, เอกสฺสาปิ หตฺถกุกฺกุจจฺ ำ วา ปาทกุกฺกุจจฺ ำ วา อุกฺกาสิตสทฺโท วา ขิปิตสทฺโท วา นตฺถิ ,
สพฺเพปิเม พุทฺธคารเวน สคารวา พุทฺธเตเชน ตชฺชติ า,
มยิ อายุกปฺปมฺปิ อกเถตฺวา นิสินฺเน, เกจิ ปฐมำ กถำ สมุฏฺฐาเปตฺวา น กเถสฺสนฺติ, กถาสมุฏฺฐาปนวตฺตนฺนาม มยา ชานิตพฺพำ,
อหเมว ปฐมำ กเถสฺสามีติ มธุเรน พฺรหฺมสเรน ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา
“กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา, กา จ ปน โว อนฺตรา กถา วิปฺปกตาติ ปุจฺฉิตวฺ า, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, –
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“น ภิกขฺ เว จูฬปนฺถโก อิทาเนว ทนฺโธ, ปุพเฺ พปิ ทนฺโธว, น เกวลญฺจสฺสาหำ อิทาเนว อวสฺสโย ชาโต, ปุพเฺ พปิ อวสฺสโย อโหสึเยว,
ปุพฺเพ ปนาหำ อิมำ โลกิยกุฏุมพฺ สฺส สามิกำ อกาสึ, อิทานิ โลกุตฺตรกุฏุมพฺ สฺสาติ วตฺวา
ตมตฺถำ วิตฺถารโต โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริ:
[เรื่องมาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา]
“อตีเต พาราณสีนครวาสี เอโก มาณโว ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา สิปฺปุคฺคหณตฺถาย ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส ธมฺมนฺเตวาสิโก หุตวฺ า
ปญฺจนฺนำ มาณวกสตานำ อนฺตเร อติวิย อาจริยสฺส อุปการโก อโหสิ, ปาทปริกมฺมาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ กโรติ,
ทนฺธตาย ปน กิญจฺ ิ อุคฺคณฺหติ ุำ น สกฺโกติ.
อาจริโย “อยำ มม พหุปกาโร, สิกฺขาเปสฺสามิ นนฺติ วายมนฺโตปิ กิญฺจิ สิกฺขาเปตุำ น สกฺโกติ.
โส จิรำ วสิตวฺ า เอกำ คาถำปิ อุคฺคณฺหิตุำ อสกฺโกนฺโต อุกฺกณฺฐิตฺวา “คมิสฺสามีติ อาจริยำ อาปุจฺฉิ .
อาจริโย จินฺเตสิ “อยำ มยฺหำ อุปการโก, ปณฺฑิตภาวมสฺส ปจฺจาสึสามิ, น จ นำ กาตุำ สกฺโกมิ,
อวสฺสำ มยา อิมสฺส ปจฺจุปกาโร กาตพฺโพ, เอกมสฺส มนฺตำ พนฺธติ ฺวา ทสฺสามีติ.
โส ตำ อรญฺญำ เนตฺวา “ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ, อหำปิ ตำ ชานามิ ชานามีติ อิมำ มนฺตำ พนฺธิตฺวา อุคฺคณฺหาเปนฺโต
อเนกสตกฺขตฺตุำ ปริวตฺตาเปตฺวา “ปญฺญายติ เตติ ปุจฺฉิตวฺ า, “อาม ปญฺญายตีติ วุตฺเต,
“ทนฺเธน นาม วายามำ กตฺวา ปคุณำ กตำ สิปฺปํ น ปลายตีติ อาจิกฺขิตฺวา มคฺคปริพฺพยำ ทตฺวา
“คจฺฉ, อิมำ มนฺตำ นิสฺสาย ชีวิสฺสสิ, อปลายนตฺถาย ปนสฺส นิจฺจำ สชฺฌายำ กเรยฺยาสีติ วตฺวา ตำ อุยฺโยเชสิ.
อถสฺส พาราณสีสมฺปตฺตกาเล “ปุตฺโต เม สิปฺปํ สิกฺขิตฺวา อาคโตติ มาตา มหาสกฺการสมฺมานมกาสิ .
[พระเจ้าแผ่นดินตรวจความเป็นไปของราษฎร]
ตทา พาราณสีราชา “อตฺถิ นุ โข เม กายกมฺมาทีสุ โกจิ โทโสติ ปจฺจเวกฺขนฺโต อตฺตโน อรุจฺจนกำ กิญฺจิ กมฺมำ อทิสฺวา
“อตฺตโน วชฺชนฺนาม อตฺตโน น ปญฺญายติ, ปเรสำ ปญฺญายติ, นาครานำ ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
สายำ อญฺญาตกเวเสน นิกฺขมิตฺวา –
“สายมาสำ ภุญฺชิตวฺ า นิสินฺนมนุสฺสานำ กถาสลฺลาโป นาม นานปฺปการโก โหติ,
สจาหำ อธมฺเมน รชฺชำ กาเรมิ ‘ปาเปน อธมฺมิกรญฺญา ทณฺฑพลิอาทีหิ หตมฺหาติ วกฺขนฺติ ,
สเจ ธมฺเมน กาเรมิ ‘ทีฆายุโก โน โหตุ ราชาติอาทีนิ วตฺวา มม คุณำ กเถสฺสนฺตตี ิ เตสำ เตสำ เคหานำ ภิตตฺ ิอนุสาเรน วิจริ .
ตสฺมึ ขเณ อุมฺมงฺคโจรา ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร อุมฺมงฺคำ ภินฺทนฺติ เอกอุมฺมงฺเคเนว เทฺว เคหานิ ปวิสนตฺถาย.
ราชา เต ทิสวฺ า เคหจฺฉายาย อฏฺฐาสิ.
เตสำ อุมฺมงฺคำ ภินฺทิตฺวา เคหำ ปวิสิตวฺ า ภณฺฑานำ โอโลกนกาเล มาณโว ปพุชฺฌิตฺวา ตำ มนฺตำ สชฺฌายนฺโต
“ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ, อหำปิ ตำ ชานามิ ชานามีติ อาห.
เต ตำ สุตวฺ า “อิมินา กิรมฺห ญาตา, อิทานิ โน นาเสสฺสตีติ นิวตฺถวตฺถานิปิ ฉฑฺเฑตฺวา ภีตา สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนเนว ปลายึสุ.
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[ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนต์ของมาณพ]
ราชา เต ปลายนฺเต ทิสฺวา อิตรสฺส จ มนฺตำ สชฺฌายนฺตสฺส สทฺทำ สุตวฺ า นาครานำ ปริคฺคณฺหิตวฺ า นิเวสนำ ปาวิสิ ,
วิภาตาย ปน รตฺติยา, ปาโตว เอกำ ปุริสำ ปกฺโกสิตฺวา อาห “คจฺฉ ภเณ, อสุกวีถิยำ อสุกสฺมึ๑ นาม เคเห อุมฺมงฺโค ภินฺโน,
ตตฺถ ตกฺกสิลโต สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตฺวา อาคตมาณโว อตฺถิ, ตำ อาเนหีติ.
โส คนฺตฺวา “ราชา ตำ ปกฺโกสตีติ วตฺวา มาณวำ อาเนสิ.
อถ นำ ราชา อาห “ตฺวำ ตาต ตกฺกสิลโต สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตวฺ า อาคตมาณโวติ.
“อาม เทวาติ.
“อมฺหากำปิ ตำ สิปฺปํ เทหีติ.
“สาธุ เทว, สมาสเน นิสีทิตวฺ า คณฺหาติ.
อถ นำ ราชา ตถา กตฺวา ตำ มนฺตำ คเหตฺวา “อยนฺเต อาจริยภาโคติ สหสฺสำ อทาสิ .
ตทา เสนาปติ รญฺโญ กปฺปกำ อาห “กทา รญฺโญ มสฺสุำ กริสฺสสีติ.
“เสฺว วา ปรเสฺว วาติ.
โส ตสฺส สหสฺสำ ทตฺวา “กิจฺจำ โน อตฺถีติ วตฺวา, “กึ สามีติ วุตฺเต,
“รญฺโญ มสฺสกุ มฺมำ กโรนฺโต วิย หุตวฺ า ขุรำ อติวิย ปหำสิตฺวา คลนาฬึ ฉินฺทิตวฺ า เสนาปติ ภวิสฺสสิ, อหำ ราชาติ.
โส “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รญฺโญ มสฺสกุ รณทิวเส คนฺโธทเกน มสฺสุำ เตเมตฺวา ขุรำ ปหำสิตฺวา นลาฏนฺเต คเหตฺวา
“ขุโร โถกำ กุณฺฐธาโร เอกปฺปหาเรเนว คลนาฬึ ฉินฺทิตุำ วฏฺฏตีติ ปุน เอกมนฺตำ ฐตฺวา ขุรำ ปหำสิ .
ตสฺมึ ขเณ ราชา อตฺตโน มนฺตำ สริตวฺ า สชฺฌายำ กโรนฺโต “ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ, อหำปิ ตำ ชานามิ ชานามีติ อาห.
นหาปิตสฺส นลาฏโต เสทา มุจจฺ ึสุ.
โส “ชานาติ มำ ราชา- อิติ ภีโต ขุรำ ภูมิยำ ขิปิตวฺ า ปาทมูเล อุเรน นิปชฺชิ.
[กุสโลบายของพระราชา]
ราชาโน นาม เฉกา โหนฺติ เตน นำ เอวมาห “อเร ทุฏฺฐนหาปิต ‘น มำ ราชา ชานาตีติ สญฺญำ กโรสีติ.
“อภยำ เม เทหิ เทวาติ.
“โหตุ, มา ภายิ, กเถหีติ.

๑ สี. ม. ยุ. ยสฺมึ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๒ • ๓. จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ. • [กุสโลบายของพระราชา]

“เสนาปติ เม เทว สหสฺสำ ทตฺวา ‘รญฺโญ มสฺสุำ กโรนฺโต วิย คลนาฬึ ฉินฺท, ตสฺมึ มเต, อหำ ราชา หุตฺวา ตำ เสนาปตึ กริสฺสามีติ
อาหาติ.
ราชา ตำ สุตฺวา “อาจริยำ เม นิสฺสาย ชีวิตำ ลทฺธนฺติ เสนาปตึ ปกฺโกสาเปตฺวา
“อมฺโภ เสนาปติ กึ นาม ตยา มม สนฺติกา น ลทฺธำ, อิทานิ ตำ ทฏฺฐุำ น สกฺโกมิ, มม รฏฺฐา นิกฺขมาติ ตำ รฏฺฐา ปพฺพาเชตฺวา
อาจริยำ ปกฺโกสาเปตฺวา “อาจริย ตำ นิสฺสาย มยา ชีวิตำ ลทฺธนฺติ วตฺวา มหนฺตำ สกฺการำ กริตวฺ า ตสฺส เสนาปติฏฺฐานำ อทาสิ .
โส ตทา จูฬปนฺถโก อโหสิ๑, สตฺถา ทิสาปาโมกฺขาจริโยติ.
สตฺถา อิมำ๒ อตีตำ อาหริตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว ปุพฺเพปิ จูฬปนฺถโก ทนฺโธ ว อโหสิ,
ตทาปิสฺส อหำ อวสฺสโย หุตฺวา ตำ โลกิยกุฏุมฺเพ ปติฏฺฐาเปสินฺติ วตฺวา
ปุเนกทิวสำ, “อโห สตฺถา จูฬปนฺถกสฺส อวสฺสโย ชาโตติ กถาย สมุฏฺฐติ าย, จูฬกเสฏฺฐิชาตเก อตีตวตฺถุำ กเถตฺวา คาถำ วตฺวา
“อปฺปเกนปิ เมธาวี
สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานำ

ปาภเตน วิจกฺขโณ
อณุำ อคฺคึว สนฺธมนฺติ.๓

“น ภิกฺขเว อิทาเนวาหำ อิมสฺส อวสฺสโย ชาโต, ปุพฺเพปิ อวสฺสโย อโหสิเมว,
ปุพฺเพ ปนาหำ อิมำ โลกิยกุฏุมพฺ สฺส สามิกำ อกาสึ, อิทานิ โลกุตฺตรกุฏุมพฺ สฺสาติ วตฺวา
“ตทาปิ จูฬกนฺเตวาสิโก จูฬปนฺถโก อโหสิ, จูฬกเสฏฺฐี ปน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต นกฺขตฺตโกวิโท อหเมวาติ ชาตกำ สโมธาเนสิ .
[พวกภิกษุชมพระจูฬปันถกะ]
ปุเนกทิวสำ ธมฺมสภายำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ
“อาวุโส จูฬปนฺถโก จตูหิ มาเสหิ จตุปฺปทำ คาถำ คเหตุำ อสกฺโกนฺโตปิ วิริยำ อโนสฺสชฺชติ ฺวา อรหตฺเต ปติฏฺฐิโต,
อิทานิ โลกุตตฺ รธมฺมกุฏุมฺพสฺส สามิโก ชาโตติ.
[พระศาสดาสอนให้ทำาที่พึ่งด้วยธรรม ๔ ประการ]
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว มม สาสเน อารทฺธวิริโย ภิกฺขุ โลกุตฺตรธมฺมสฺส สามิโก โหติเยวาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน
ทีปํ กยิราถ เมธาวี

สญฺญเมน ทเมน จ
ยำ โอโฆ นาภิกรี ตีติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ทีปํ กยิราถาติ “วิริยสงฺขาเตน อุฏฺฐาเนน สติยา อวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน จตุปาริสุทฺธิสีลสงฺขาเตน
สญฺญเมน อินฺทฺริยทมเนน จาติ อิเมหิ การณภูเตหิ จตูหิ ธมฺเมหิ ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต เมธาวี
๑ ตทา จูฬปนฺถโก มาณโว อโหสีติ ยุตฺตตรำ.
๒ สี. ม. ยุ. ตสฺมา อิมำ.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๓ • ๓. จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อิมสฺมึ อติทุลฺลภปติฏฺฐตาย อติคมฺภีเร สำสารสาคเร อตฺตโน ปติฏฺฐานภูตำ อรหตฺตผลทีปํ กยิราถ กเรยฺย กาตุำ สกฺกุเณยฺยาติ อตฺ
โถ.
กีทิสำ?
ยำ โอโฆ นาภิกรี ตีติ
ยำ จตุพฺพิโธปิ กิเลโสโฆ อภิกรี ิตุำ วิทฺธำเสตุำ น สกฺโกติ, น หิ สกฺกา อรหตฺตำ โอเฆน วิกรี ิตุนฺติ.
คาถาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
เอวำ เทสนา สมฺปตฺตปริสาย สาตฺถิกา ชาตาติ.
จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๔ • ๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถุ. • ๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถ.ุ

๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถุ.
ปมาทมนุยุญฺชนฺตตี ิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต พาลนกฺขตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.
[คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเล่นนักษัตร]
เอกสฺมึ หิ กิร สมเย สาวตฺถิยำ พาลนกฺขตฺตำ นาม สงฺฆุฏฺฐำ.
ตสฺมึ นกฺขตฺเต พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา ฉาริกาย เจว โคมเยน จ สรีรำ มกฺเขตฺวา สตฺตาหำ อสพฺภิวาจำ ภณนฺตา วิจรนฺติ ,
กญฺจิ ญาตึ วา สุหชฺชำ วา ปพฺพชิตำ วา ทิสฺวา ลชฺชนฺตา นาม นตฺถิ, ทฺวาเร ทฺวาเร ฐตฺวา อสพฺภำ ภณนฺติ.
มนุสฺสา เตสำ อสพฺภำ โสตุำ อสกฺโกนฺตา ยถาพลำ อฑฺฒำ วา ปาทำ วา กหาปณำ วา เปเสนฺติ.
เตสำ เตสำ ฆรทฺวาเร ลทฺธำ ลทฺธำ คเหตฺวา ปกฺกมนฺติ.
ตทา ปน สาวตฺถิยำ ปญฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา โหนฺติ.
เต สตฺถุ สาสนำ เปสยึสุ “ภควา ภนฺเต สตฺตาหำ ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นครำ อปวิสติ ฺวา วิหาเรเยว โหตูติ.
ตญฺจ ปน สตฺตาหำ ภิกฺขุสงฺฆสฺส วิหาเรเยว ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทตฺวา สยมฺปิ เคหา น นิกฺขมึสุ.
นกฺขตฺเต ปน ปริโยสิเต, อฏฺฐเม ทิวเส พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา นครำ ปเวเสตฺวา มหาทานำ ทตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนา
“ภนฺเต อติทกุ ฺเขน โน สตฺต ทิวสา อติกกฺ นฺตา, พาลานำ อสพฺภำ สุณนฺตานำ กณฺณา ภิชฺชนาการปฺปตฺตา วิย โหนฺติ,
โกจิ กสฺสจิ น ลชฺชติ, เตน มยำ ตุมฺหากำ อนฺโตนครำ ปวิสติ ุำ น ทมฺหา, มยำปิ เคหโต น นิกฺขมิมฺหาติ อาหำสุ.
[คนพาลกับคนฉลาดมีอาการต่างกัน]
สตฺถา เตสำ กถำ สุตวฺ า “พาลานำ ทุมฺเมธานำ กิริยา เอวรูปา โหติ,
เมธาวิโน ปน ธนสารำ วิย อปฺปมาทำ รกฺขิตฺวา อมตมหานิพฺพานสมฺปตฺตึ ปาปุณนฺตตี ิ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“ปมาทมนุยุญฺชนฺติ
อปฺปมาทญฺจ เมธาวี
มา ปมาทมนุยุญฺเชถ
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต

พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา
ธนำ เสฏฺฐำว รกฺขติ.
มา กามรติสนฺถวำ
ปปฺโปติ วิปุลำ สุขนฺติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ พาลาติ พาเลฺยน สมนฺนาคตา อิธโลกปรโลกตฺถำ อชานนฺตา.
ทุมฺเมธิโนติ นิปฺปญฺญา.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๕ • ๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เต ปมาเท อาทีนวำ อปสฺสนฺตา ปมาทำ อนุยุญฺชนฺติ๑ ปมาเทน กาลำ วีตินาเมนฺติ.
“เมธาวีติ ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต ปน ปณฺฑิโต กุลวำสานุคตำ เสฏฺฐำ อุตฺตมำ สตฺตรตนธนำ วิย อปฺปมาทำ รกฺขติ .
ยถา หิ ‘อุตฺตมำ ธนำ นิสฺสาย กามคุณสมฺปตฺตึ ปาปุณิสฺสาม๒ ปรโลกคมนมคฺคำ โสเธสฺสามาติ ธเน อานิสำสำ ปสฺสนฺตา ตำ รกฺขนฺติ
เอวำ ปณฺฑิโตปิ ‘อปฺปมตฺโต ปฐมชฺฌานาทีนิ ปฏิลภติ มคฺคผลาทีนิ ปาปุณาติ ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภิญฺญา สมฺปาเทตีติ
อปฺปมาเท อานิสำสำ ปสฺสนฺโต ธนำ เสฏฺฐำ วิย อปฺปมาทำ รกฺขตีติ อตฺโถ.
“มา ปมาทนฺติ ตสฺมา ตุมฺเห มา ปมาทมนุยุญฺเชถ มา ปมาเทน กาลำ วีตินามยิตฺถ.
“มา กามรติสนฺถวนฺติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ รติสงฺขาตำ ตณฺหาสนฺถวำปิ มา อนุยุญฺเชถ มา จินฺตยิตฺถ มา ปฏิลภิตฺถ .
“อปฺปมตฺโต หีติ อุปฏฺฐิตสติตาย หิ อปฺปมตฺโต ฌายนฺโต ปุคฺคโล วิปุลำ โอฬารำ นิพพฺ านสุขำ ปาปุณาตีติ .
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
พาลนกฺขตฺตวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. ปวตฺเตนฺติ.
๒ สี. ม. ยุ. ปุตฺตทารำ โปสิสฺสาม.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๖ • ๕. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ. • ๕. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

๕. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.
“ปมาทำ อปฺปมาเทนาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระเถระตรวจดูสตั วโลกด้วยทิพพจักษุ]
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร ปิปฺผลิคุหายำ วิหรนฺโต ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตำ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อาโลกำ วฑฺเฒตฺวา
ปมตฺเต จ อปฺปมตฺเต จ อุทกปฐวิปพฺพตาทีสุ จวนเก อุปปชฺชนเก๑ สตฺเต ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺโต นิสีทิ.
สตฺถา เชตวเน นิสินฺนโก ว “เกน นุ โข วิหาเรน อชฺช มม ปุตฺโต กสฺสโป วิหรตีติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อุปธาเรนฺโต
“สตฺตานำ จุตูปปาตำ โอโลเกนฺโต วิหรตีติ ญตฺวา –
“สตฺตานำ จุตูปปาโต นาม พุทธฺ ญาเณนาปิ อปริจฺฉินฺโน,
มาตุกุจฺฉิยำ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา มาตาปิตโร อชานาเปตฺวา จวนกสตฺตานำ ปริจฺเฉทำ กาตุำ น สกฺกา,
เต ชานิตุำ ตว อวิสโย, อปฺปมตฺตโก ตว วิสโย, สพฺพโส ปน จวนฺเต จ อุปปชฺชนฺเต จ ชานิตุำ ปสฺสิตุำ พุทธฺ านเมว วิสโยติ
วตฺวา โอภาสำ ผริตฺวา สมฺมุเข นิสินฺโน วิย หุตวฺ า อิมำ คาถมาห
“ปมาทำ อปฺปมาเทน
ปญฺญาปาสาทมารุยฺห
ปพฺพตฏฺโฐว ภุมฺมฏฺเฐ

ยทา นุทติ ปณฺฑิโต
อโสโก โสกินึ ปชำ
ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ นุทตีติ
ยถา นาม โปกฺขรณึ ปวิสนฺตำ นโวทกำ ปุราโณทกำ สงฺโขเภตฺวา ตสฺโสกาสำ อทตฺวา อตฺตโน มตฺถเกน ปลายนฺตำ นุทติ นีหรติ
เอวเมว ปณฺฑิโต อปฺปมาทลกฺขณำ พฺรูหนฺโต ปมาทสฺโสกาสำ อทตฺวา ยทา อปฺปมาทเวเคน ตำ นุทติ นีหรติ
อถ โส ปนุนฺนปมาโท อจฺจุคคฺ ตตฺเถน ปริสุทฺธำ ทิพพฺ จกฺขุสงฺขาตำ ปญฺญาปาสาทำ ตสฺส อนุจฺฉวิกำ ปฏิปทำ ปูเรนฺโต
ตาย ปฏิปทาย นิสฺเสณิยา ปาสาทำ วิย อารุยฺห ปหีนโสกสลฺลตาย อโสโก
อปฺปหีนโสกสลฺลตาย โสกินึ ปชำ สตฺตนิกายำ จวมานญฺจ อุปปชฺชมานญฺจ ทิพพฺ จกฺขุนา อเวกฺขติ ปสฺสติ.
ยถา กึ?
ปพฺพตฏฺโฐว ภุมฺมฏฺเฐติ ปพฺพตมุทธฺ นิฏฺฐิโต ภูมิยำ ฐิเต อุปริปาสาเท วา ฐิโต ปาสาทปริเวเณ ฐิเต อกิจฺเฉน อเวกฺขติ
ตถา โสปิ ธีโร ปณฺฑิโต มหาขีณาสโว อสมุจฺฉินฺน วฏฺฏพีเช พาเล จวนฺเต จ อุปปชฺชนฺเต จ อกิจฺเฉน อเวกฺขตีติ .
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ สจฺฉิกรึสูติ.
มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

๑ ยุ. อุปฺปชฺชนเก.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๗ • ๖. เทฺวสหายกภิกขฺ วุ ตฺถุ. • ๖. เทฺวสหายกภิกขฺ วุ ตฺถุ.

๖. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.
“อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสูติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ .
[ภิกษุ ๒ รูปมีปฏิปทาต่างกัน]
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญกวิหารำ ปวิสึสุ.
เตสุ เอโก สกาลสฺเสว ทารูนิ อาหริตวฺ า องฺคารกปลฺลำ สชฺเชตฺวา วิสพิ เฺ พตฺวา๑ ทหรสามเณเรหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปฐมยามำ นิสที ติ.
เอโก อปฺปมตฺโต สมณธมฺมำ กโรนฺโต อิตรำ โอวทติ “อาวุโส มาเอวำ กริ, ปมตฺตสฺส หิ จตฺตาโร อปายา สยนฆรสทิสา,
พุทฺธา นาม สาเถยฺเยน อาราเธตุำ น สกฺกาติ.
โส ตสฺโสวาทำ น สุณาติ.
อิตโร “นายำ วจนกฺขโมติ ตำ อปตฺเถตฺวา อปฺปมตฺโต สมณธมฺมำ อกาสิ.
อลสตฺเถโรปิ ปฐมยาเม วิสิพฺเพตฺวา อิตรสฺส จงฺกมิตฺวา คพฺภำ ปวิฏฺฐกาเล ปวิสิตวฺ า
“มหากุสิต นิปชฺชิตวฺ า สยนตฺถาย อรญฺญำ ปวิฏฺโฐสิ,
กึ พุทฺธานำ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อุฏฺฐาย รตฺตินฺทวิ ำ สมณธมฺมำ กาตุำ น วฏฺฏตีติ วตฺวา
อตฺตโน วสนฏฺฐานำ ปวิสติ ฺวา นิปชฺชิตวฺ า สุปติ.
อิตโรปิ มชฺฌิมยาเม วิสฺสมิตฺวา ปจฺฉิมยาเม ปจฺจุฏฺฐาย สมณธมฺมำ กโรติ.
โส เอวำ อปฺปมตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
อิตโร ปมาเทเนว วีตินาเมสิ.
เต วุตฺถวสฺสา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
[พระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้ง ๒]
สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา “กจฺจิ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา สมณธมฺมำ กริตฺถ? กจฺจิ โว ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปตฺตนฺติ ปุจฺฉิ.
ปมตฺโต ภิกฺขุ อาห “กุโต ภนฺเต เอตสฺส อปฺปมาโท, คตกาลโต ปฏฺฐาย นิปชฺชิตวฺ า นิทฺทายนฺโต วีตินาเมสีติ.
“ตฺวำ ปน๒ ภิกฺขูติ.
“อหำ ภนฺเต สกาลสฺเสว ทารูนิ อาหริตวฺ า องฺคารกปลฺลำ สชฺเชตฺวา ปฐมยามำ วิสพิ พฺ นฺโต นิสที ติ วฺ า อนิททฺ ายนฺโต วีตนิ าเมสินตฺ ิ.

๑ สี. ม. ยุ. วิสิพฺเพตฺวาติ นตฺถิ.
๒ ม. ยุ. กึ. ตฺวำ ปน.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๘ • ๖. เทฺวสหายกภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [ผูม้ ปี ญั ญาดียอ่ มละทิง้ ผูม้ ปี ญั ญาทราม]

[ผู้มีปัญญาดีย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาทราม]
อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ ปมตฺโต กาลำ วีตินาเมตฺวา ‘อปฺปมตฺโตมฺหตี ิ วทสิ อปฺปมตฺตำ ปน ปมตฺตำ กโรสิ ,
ตฺวำ มม ปุตตฺ สฺส สนฺติเก ชวจฺฉินฺโน ทุพฺพลสฺโส วิย, เอส ปน ตว สนฺติเก สีฆชวสฺโส วิยาติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ
อพลสฺสวำ สีฆสฺโส

สุตฺเตสุ พหุชาคโร
หิตฺวา ยาติ สุเมธโสติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อปฺปมตฺโตติ สติเวปุลฺลปตฺตตาย อปฺปมาทสมฺปนฺโน ขีณาสโว.
ปมตฺเตสูติ สติโวสฺสคฺเค ฐิเตสุ สตฺเตสุ.
สุตฺเตสูติ สติชาคริยาภาเวน สพฺพริ ิยาปเถสุ นิทฺทายนฺเตสุเยว.
พหุชาคโรติ มหนฺเต สติเวปุลฺลชาคริเย ฐิโต.
อพลสฺสำวาติ กุณฺฐปาทฉินฺนชวำ ทุพฺพลสฺสำ สีฆชโว สินฺธวาชานิโย วิย.
สุเมธโสติ อุตฺตมปญฺโญ ตถารูปํ ปุคฺคลำ อาคเมนปิ อธิคเมนปิ หิตฺวา ยาติ
มนฺทปญฺญสฺมึ หิ เอกำ สุตตฺ ำ คเหตุำ วายมนฺเตเยว, สุเมธโส เอกำ วคฺคำ คณฺหาติ เอวำ ตาว อาคเมน หิตวฺ า ยาติ.
มนฺทปญฺเญ ปน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานานิ กาตุำ วายมนฺเตเยว, กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคเหตฺวา สชฺฌายนฺเตเยว จ,
สุเมธโส ปุพพฺ ภาเคปิ ปเรน กตำ รตฺติฏฺฐานำ วา ทิวาฏฺฐานำ วา ปวิสิตฺวา กมฺมฏฺฐานำ สมฺมสนฺโต
สพฺพกิเลเส เขเปตฺวา นว โลกุตตฺ รธมฺเม หตฺถคเต กโรติ. เอวำ อธิคเมน หิตฺวา ยาติ
วฏฺเฏ ปน ตำ มนฺทปญฺญำ หิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา วฏฺฏโต นิสฺสรนฺโต ยาติเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๗๙ • ๗. สกฺกวตฺถุ. • ๗. สกฺกวตฺถ.ุ

๗. สกฺกวตฺถุ.
“อปฺปมาเทน มฆวาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลึ นิสฺสาย๑ กูฏาคารสาลายำ วิหรนฺโต สกฺกำ เทวราชานำ อารพฺภ กเถสิ.
[เหตุที่ท้าวสักกะได้พระนามต่างๆ]
เวสาลิยำ หิ มหาลิ นาม ลิจฺฉวี วสติ.
โส ตถาคตสฺส สกฺกปญฺหสุตตฺ นฺตเทสนำ สุตวฺ า “สมฺมาสมฺพุทฺโธ สกฺกสฺส สมฺปตฺตึ มหตึ กตฺวา กเถติ ,
ทิสวฺ า นุ โข กเถติ อุทาหุ อทิสฺวา, ชานาติ นุ โข สกฺกำ อุทาหุ โน, ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตสิ.
อถโข มหาลิ ลิจฺฉวี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺ า ภควนฺตำ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ,
เอกมนฺตำ นิสินฺโน โข มหาลิ ลิจฺฉวี ภควนฺตำ เอตทโวจ “ทิฏโฺ ฐ โข ภนฺเต ภควตา สกฺโก เทวานมินฺโทติ .
“ทิฏฺโฐ โข เม มหาลิ สกฺโก เทวานมินฺโทติ.
“โส หิ นูน ภนฺเต สกฺกปฏิรูปโก ภวิสฺสติ, ทุทฺทโส หิ ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโทติ.
“สกฺกญฺจาหำ มหาลิ ปชานามิ สกฺกกรเณ จ ธมฺเม, เยสญฺจ ธมฺมานำ สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺตำ อชฺฌคา, เต๒ จ ปชานามิ,
สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน มโฆ นาม มาณโว อโหสิ, ตสฺมา ‘มฆวาติ วุจฺจติ
“สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน ปุเร ทานำ อทาสิ, ตสฺมา ‘ปุรินฺทโทติ วุจฺจติ
สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน สกฺกจฺจำ ทานำ อทาสิ, ตสฺมา ‘สกฺโกติ วุจฺจติ
สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน อาวสถำ อทาสิ, ตสฺมา ‘วาสโวติ วุจฺจติ
สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท สหสฺสำ อตฺถำ มุหุตฺเตน จินฺเตสิ, ตสฺมา ‘สหสฺสกฺโขติ วุจจฺ ติ
สกฺกสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส สุชาตา นาม อสุรกญฺญา ปชาปติ, ตสฺมา ‘สุชมฺปตีติ วุจฺจติ
สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท เทวานำ ตาวตึสานำ อิสฺสริยาธิปจฺจำ รชฺชำ กาเรสิ, ตสฺมา ‘เทวานมินฺโทติ วุจจฺ ติ.
สกฺกสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส สมานสฺส สตฺต วตฺตปทานิ สมตฺตานิ สมาทินฺนานิ อเหสุำ ,
เยสำ สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺตำ อชฺฌคา.
กตมานิ สตฺต
ยาวชีวำ มาตาเปติภโร อสฺสำ
๑ สี. ม. ยุ. เวสาลิยำ อุปนิสฺสาย.
๒ ตญฺจาติ ปาลิ.
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ยาวชีวำ กุเล เชฏฺฐาปจายี อสฺสำ
ยาวชีวำ สณฺหวาโจ อสฺสำ
ยาวชีวำ อปิสุณวาโจ อสฺสำ
ยาวชีวำ วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคารำ อชฺฌาวเสยฺยำ มุตตฺ จาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสำวิภาครโต
ยาวชีวำ สจฺจวาโจ อสฺสำ
ยาวชีวำ อกฺโกธโน อสฺสำ, สเจ เม โกโธ อุปฺปชฺเชยฺย, ขิปฺปเมว นำ ปฏิวิเนยฺยนฺติ
สกฺกสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส สมานสฺส อิมานิ สตฺต วตฺตปทานิ สมตฺตานิ สมาทินฺนานิ อเหสุำ ,
เยสำ สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺตำ อชฺฌคาติ.
“มาตาเปติภรำ ชนฺตุำ
สณฺหำ สขิลสมฺภาสำ
มจฺเฉรวินเย ยุตตฺ ำ
ตำ เว เทวา ตาวตึสา

กุเล เชฏฺฐาปจายินำ
เปสุเณยฺยปฺปหายินำ
สจฺจำ โกธาภิภุำ นรำ
อาหุ ‘สปฺปุริโส อิตตี ิ.๑

[ท้าวสักกะบำาเพ็ญกุศลเมื่อเป็นมฆมาณพ]
“อิทำ มหาลิ สกฺเกน มฆมาณวกาเล กตำ กมฺมนฺติ วตฺวา ปุน เตน “กถำ ภนฺเต มฆมาณโว ปฏิปชฺชตีติ
ตสฺส ปฏิปตฺตึ วิตฺถารโต โสตุกาเมน ปุฏฺโฐ “เตนหิ มหาลิ สุณาหีติ วตฺวา อตีตำ อาหริ
[เรื่องมฆมาณพ]
อตีเต มคธรฏฺเฐ อจลคาเม มโฆ นาม มาณโว คามกมฺมกรณฏฺฐานำ คนฺตวฺ า
อตฺตโน ฐิตฏฺฐาเน ปาทนฺเตน ปํสุำ วิยูหิตวฺ า รมณียำ กตฺวา อฏฺฐาสิ.
อปโร ตำ พาหุนา ปหริตวฺ า ตโต อปเนตฺวา สยำ ตตฺถ อฏฺฐาสิ.
โส ตสฺส อกุชฺฌิตฺวา อญฺญำ ฐานำ รมณียำ กตฺวา อฏฺฐาสิ.
ตโตปิ นำ อญฺโญ พาหุนา ปหริตฺวา อปเนตฺวา สยำ ตตฺถ อฏฺฐาสิ.
โส ตสฺสปิ อกุชฺฌิตวฺ า อญฺญำ ฐานำ รมณียำ กตฺวา ฐิโต.
อิติ ตำ เคหโต นิกฺขนฺตา นิกฺขนฺตา ปุริสา พาหุนา ปหริตวฺ า โสธิตโสธิตฏฺฐานโต อปเนสุำ .
โส “สพฺเพปิ เต สุขิตา ชาตา, อิมินา กมฺเมน มยฺหำ สุขทายเกน ปุญฺญกมฺเมน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา
ปุนทิวเส กุทฺทาลมาทาย ขลมณฺฑลมตฺตำ ฐานำ รมณียำ อกาสิ.
๑ สำ. ส. ๑๕/๓๓๗-๙.
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สพฺเพ คนฺตวฺ า ตตฺเถว อฏฺฐำสุ.
อถ เนสำ สีตสมเย อคฺคึ กตฺวา อทาสิ, คิมฺหกาเล อุทกำ.๑
ตโต “รมณียำ ฐานำ นาม สพฺเพสำ ปิยำ, กสฺสจิ อปฺปิยำ นาม นตฺถิ๒, อิโต ปฏฺฐาย มยา มคฺคำ สมำ กโรนฺเตน วิจริตุำ วฏฺฏตีติ
จินฺเตตฺวา ปาโตว นิกฺขมิตวฺ า มคฺคำ สมำ กโรนฺโต ฉินฺทิตฺวา หริตพฺพยุตตฺ กา รุกฺขสาขา หรนฺโต วิจรติ .
[มฆมาณพได้สหาย ๓๓ คน]
อถ นำ อปโร ทิสวฺ า อาห “สมฺม กึ กโรสีติ.
“มยฺหำ สคฺคคามินำ มคฺคำ กโรมิ สมฺมาติ.
“เตนหิ อหำปิ เต สหาโย โหมีติ.
“โหหิ สมฺม, สคฺโค นาม พหูนำ ปิโย มนาโปติ.
ตโต ปฏฺฐาย เทฺว ชนา อเหสุำ.
เต ทิสฺวา ตเถว ปุจฺฉิตฺวา สุตฺวา ว อปโรปิ เตสำ สหาโย ชาโต.
เอวำ อปโรปิ อปโรปีติ สพฺเพปิ เตตฺตึส ชนา ชาตา.
[สหาย ๓๓ คน ถูกหาว่าเป็นโจร]
เต สพฺเพปิ กุททฺ าลาทิหตฺถา มคฺคำ สมำ กโรนฺตา เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺตำ ฐานำ คจฺฉนฺติ .
เต ทิสฺวา คามโภชโก จินฺเตสิ “อิเม มนุสฺสา อโยเค ยุตฺตา, สเจปิ อิเม อรญฺญโต มจฺฉมำสาทีนิ วา อาหเรยฺยุำ,
สุรำ วา กตฺวา ปิเวยฺยุำ, อญฺญำ วา ตาทิสำ กมฺมำ กเรยฺยุำ, อหำปิ กิญฺจิ ลเภยฺยนฺต.ิ
อถ เน ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “กึ กโรนฺตา วิจรถาติ.
“สคฺคมคฺคำ สามีติ.
“ฆราวาสำ วสนฺเตหิ นาม เอวำ กาตุำ น วฏฺฏติ,
อรญฺญโต มจฺฉมำสาทีนิ อาหริตุำ, สุรำ กตฺวา ปาตุำ, นานปฺปกาเร จ กมฺมนฺเต กาตุำ วฏฺฏตีติ.
เต ตสฺส วจนำ ปฏิกฺขิปึสุ.
ปุนปฺปุนำ วุจจฺ มานาปิ ปฏิกฺขิปึสุเยว.

๑ สี. ม. ยุ. คิมฺหกาเล อุทกำ -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. กสฺสจิ อปฺปิยำ นาม นตฺถิ -อิติ นตฺถ.ิ
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โส กุชฺฌิตฺวา “นาเสสฺสามิ เนติ รญฺโญ สนฺติกำ คนฺตวฺ า “โจเร เทว วคฺคพนฺเธน วิจรนฺเต ปสฺสามีติ วตฺวา,
“คจฺฉ เต คเหตฺวา อาเนหีติ วุตฺเต, ตถา กตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสิ.
ราชา อวีมำสติ ฺวาว “หตฺถินา มทฺทาเปถาติ อาณาเปสิ.
[ช้างไม่เหยียบ เพราะอานุภาพแห่งเมตตา]
มโฆ เสสานำ โอวาทำ อทาสิ “สมฺมา, ฐเปตฺวา เมตฺตำ อญฺโญ อมฺหากำ อวสฺสโย นตฺถิ,
ตุมฺเห กตฺถจิ โกปํ อกตฺวา รญฺเญ จ คามโภชเก จ มทฺทนหตฺถิมฺหิ จ อตฺตนิ จ เมตฺตจิตฺเตน สมจิตตฺ า ว โหถาติ .
เต ตถา กรึสุ.
อถ เนสำ เมตฺตานุภาเวน หตฺถี อุปสงฺกมิตุำ น วิสหิ.
ราชา ตมตฺถำ สุตฺวา “พหู มนุสฺเส ทิสวฺ า มทฺทิตุำ น วิสหิสฺสติ, คจฺฉถ, กฏสาเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา มทฺทาเปถาติ อาห.
เต กฏสาเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา มทฺทติ ุำ เปสิยมาโน หตฺถี ทูรโต ว ปฏิกฺกมิ.
ราชา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “การเณเนตฺถ ภวิตพฺพนฺติ เต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “ตาตา มำ นิสฺสาย ตุมฺเห กึ น ลภถาติ .
“กิเมตำ เทวาติ.
“ตุมฺเห กิร วคฺคพนฺเธน โจรา หุตฺวา อรญฺเญ วิจรถาติ.
“โก เอวมาห เทวาติ.
“คามโภชโก ตาตาติ.
“น มยำ เทว โจรา, มยำ ปน อตฺตโน สคฺคมคฺคำ โสเธนฺตา อิทญฺจิทญฺจ กโรม,
คามโภชโก อมฺเห อกุสลกิริยาย นิโยเชตฺวา อตฺตโน วจนำ อกโรนฺเต นาเสตุกาโม กุชฺฌิตวฺ า เอวมาหาติ .
[ชน ๓๓ คนได้รับพระราชทาน]
อถ ราชา เตสำ กถำ สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตวฺ า
“ตาตา อยำ ติรจฺฉาโน ตุมฺหากำ คุเณ ชานาติ, อหำ มนุสฺสภูโต ชานิตุำ นาสกฺขึ, ขมถ เมติ.
เอวญฺจ ปน วตฺวา สปุตตฺ ทารำ คามโภชกำ เตสำ ทาสำ ตำ หตฺถึ อาโรหณียำ ตญฺจ คามำ ยถาสุขำ ปริโภคำ กตฺวา อทาสิ .
[มฆมาณพกับพวกสร้างศาลา]
เต “อิเธว โน ปุญฺญสฺสานิสำโส ทิฏฺโฐติ ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสนฺนมนสา หุตฺวา ตำ หตฺถึ วาเรน อารุยฺห คจฺฉนฺตา มนฺตยึสุ
“อิทานิ อมฺเหหิ อติเรกตรำ ปุญฺญำ กาตพฺพนฺติ.
“กึ กโรมาติ.
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“จาตุมฺมหาปเถ ถาวรำ กตฺวา มหาชนสฺส วิสฺสมนสาลำ กริสฺสามาติ.
เต วฑฺฒกึ ปกฺโกสาเปตฺวา สาลำ ปฏฺฐเปสุำ, มาตุคาเมสุ ปน วิคตจฺฉนฺทตาย ตสฺสา สาลาย มาตุคามานำ ปตฺตึ นาทำสุ .
[มฆมาณพมีภริยา ๔ คน]
มฆสฺส ปน เคเห “สุนนฺทา สุจิตตฺ า สุธมฺมา สุชาตาติ จตสฺโส อิตฺถิโย โหนฺติ.
ตาสุ สุธมฺมา วฑฺฒกินา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา “ภาติก อิมิสฺสา สาลาย มำ เชฏฺฐกำ กโรหีติ วตฺวา ลญฺจำ อทาสิ .
โส “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปฐมเมว กณฺณิกรุกฺขำ สุกฺขาเปตฺวา ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌติ ฺวา กณฺณิกำ นิฏฺฐาเปตฺวา
“สุธมฺมา นาม อยำ สาลาติ อกฺขรานิ ฉินฺทิตวฺ า วตฺเถน ปลิเวเฐตฺวา ฐเปสิ .
[นางสุธรรมาได้ร่วมกุศลสร้างศาลาด้วย]
อถ เน วฑฺฒกี สาลำ นิฏฺฐาเปตฺวา กณฺณกิ าโรปนทิวเส “อโห อยฺยา, เอกำ กรณียำ น สริมฺหาติ อาห.
“กึ นาม โภติ.
“กณฺณกิ นฺติ.
“โหตุ, ตำ อาหริสฺสามาติ.
“อิทานิ ฉินฺนรุกฺเขน กาตุำ น สกฺกา, ปุพฺเพเยว ฉินฺทิตฺวา ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌิตวฺ า ฐปิตกณฺณิกำ ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ .
“อิทานิ กึ กาตพฺพนฺติ.
“สเจ กสฺสจิ เคเห นิฏฺฐาเปตฺวา ฐปิตา วิกฺกายิกกณฺณกิ า อตฺถิ, สา ปริเยสิตพฺพาติ.
เต ปริเยสนฺตา สุธมฺมาย เคเห ทิสฺวา สหสฺสำ ทตฺวา มูเลน น ลภึสุ.
“สเจ มำ สาลาย ปตฺตกิ ำ กโรถ, ทสฺสามีติ วุตฺเต, “มยำ มาตุคามานำ ปตฺตึ น ทมฺหาติ อาหำสุ.
อถ เน วฑฺฒกี อาห “อยฺยา ตุมฺเห กึ กเถถ, ฐเปตฺวา พฺรหฺมโลกำ อญฺญำ มาตุคามรหิตฏฺฐานนฺนาม นตฺถิ, คณฺหาถ กณฺณกิ ำ,
เอวำ สนฺเต, อมฺหากำ กมฺมำ นิฏฺฐำ คมิสฺสตีติ.
เต “สาธูติ กณฺณกิ ำ คเหตฺวา สาลำ นิฏฺฐาเปตฺวา ติธา วิภชึสุ,
เอกสฺมึ โกฏฺฐาเส อิสฺสรานำ วสนฏฺฐานำ กรึสุ, เอกสฺมึ ทุคฺคตานำ, เอกสฺมึ คิลานานำ.
[เรื่องช้างเอราวัณ]
เตตฺตึส ชนา เตตฺตึส ผลกานิ ปญฺญาเปตฺวา หตฺถิสฺส สญฺญำ อทำสุ
“อาคนฺตุโก อาคนฺตฺวา ยสฺส อตฺถตผลเก นิสีทติ, ตำ คเหตฺวา ผลกสามิกสฺเสว เคเห ปติฏฺฐาเปหิ,
ตสฺส ปาทปริกมฺมำ ปิฏฺฐิปริกมฺมำ ขาทนียโภชนียสยนานิ สพฺพานิ ผลกสามิกสฺเสว ภาโร ภวิสฺสตีติ.
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หตฺถี อาคตาคตำ คเหตฺวา ผลกสามิกสฺเสว ฆรำ เนติ.
โส ตสฺส ตำทิวสำ กตฺตพฺพำ กโรติ.
มโฆ สาลาย อวิทูเร เอกำ โกวิลารรุกฺขำ โรเปตฺวา ตสฺส มูเล ปาสาณผลกำ อตฺถริ.
สาลำ ปวิฏฺฐปวิฏฺฐา กณฺณิกำ โอโลเกตฺวา อกฺขรานิ วาเจตฺวา “สุธมฺมา นาม สาลาติ วทนฺติ.
เตตฺตึสชนานำ นามำ น ปญฺญายติ.
สุนนฺทา จินฺเตสิ “อิเม สาลำ กโรนฺตา อมฺเหหิ อปตฺติกำ๑ กรึสุ, สุธมฺมา ปน อตฺตโน พฺยตฺตตาย กณฺณิกำ กตฺวา ปตฺติกา ชาตา,
มยาปิ กิญจฺ ิ กาตุำ วฏฺฏติ, กึ นุ โข กริสฺสามีติ.
อถสฺสา เอตทโหสิ “สาลำ อาคตานำ ปานียญฺเจว นหาโนทกญฺจ ลทฺธุำ วฏฺฏติ, โปกฺขรณึ ขนาเปสฺสามีติ.
สา โปกฺขรณึ กาเรสิ.
สุจิตตฺ า จินฺเตสิ “สุธมฺมาย กณฺณิกา ทินฺนา, สุนนฺทาย โปกฺขรณี การิตา, มยาปิ กิญจฺ ิ กาตุำ วฏฺฏติ, กึ นุ โข กริสฺสามีติ.
อถสฺสา เอตทโหสิ “สาลำ อาคเตหิ ปานียำ ปิวิตวฺ า นหาตฺวา คมนกาเล มาลำ ปิลนฺธติ ฺวา คนฺตุำ วฏฺฏติ ,
ปุปฺผารามำ กาเรสฺสามีติ.
สา รมณียำ ปุปฺผารามำ กาเรสิ.
“เยภุยฺเยน ตสฺมึ อาราเม อสุโก นาม ปุปฺผุปคผลุปครุกฺโข นาม นตฺถีติ นาโหสิ.
สุชาตา ปน “อหำ มฆสฺส มาตุลธีตา เจว ปาทปริจาริกา จ, เอเตน กตำ กมฺมำ มยฺหเมว, มยา กตำ กมฺมำ เอตสฺเสวาติ จินฺเตตฺวา
กิญฺจิ อกตฺวา อตฺตภาวเมว มณฺฑยมานา วีตินาเมสิ.
[มฆมาณพบำาเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ]
มโฆปิ “มาตุปิตุอุปฏฺฐานำ กุเล เชฏฺฐาปจายิกกมฺมำ สจฺจวาจำ อผรุสวาจำ อปิสุณวาจำ มจฺเฉรวินยำ อกฺโกธนนฺติ
อิมานิ สตฺต วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา
“มาตาเปติภรำ ชนฺตุำ
สณฺหำ สขิลสมฺภาสำ
มจฺเฉรวินเย ยุตตฺ ำ
ตำ เว เทวา ตาวตึสา

กุเล เชฏฺฐาปจายินำ
เปสุเณยฺยปฺปหายินำ
สจฺจำ โกธาภิภุำ นรำ
อาหุ ‘สปฺปุริโส อิตตี ิ

เอวำ ปสำสิยภาวำ อาปชฺชติ ฺวา ชีวติ ปริโยสาเน ตาวตึสภวเน สกฺโก เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ .
เตปิสฺส สหายกา ตตฺเถว นิพฺพตฺตึสุ.
๑ ยุ. อมฺเห หิ อปตฺตยิ า.
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วฑฺฒกี วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต หุตวฺ า นิพฺพตฺติ.
[เทวดากับอสูรทำาสงครามกัน]
ตทา ตาวตึสภวเน อสุรา วสนฺติ.
เต “อภินวา เทวปุตฺตา นิพพฺ ตฺตาติ ทิพพฺ ปานำ สชฺชยึสุ.
สกฺโก อตฺตโน ปริสาย กสฺสจิ อปิวนตฺถาย สญฺญำ อทาสิ.
อสุรา ทิพพฺ ปานำ ปิวิตวฺ า ปมชฺชึสุ.๑
สกฺโก “กึ เม อิเมหิ สาธารเณน รชฺเชนาติ อตฺตโน ปริสาย สญฺญำ ทตฺวา เต ปาเทสุ คาหาเปตฺวา มหาสมุทฺเท ขิปาเปสิ .
เต อวำสริ า สมุทฺเท ปตึสุ.
อถ เนสำ ปุญฺญานุภาเวน สิเนรุโน เหฏฺฐิมตเล อสุรวิมานนฺนาม นิพพฺ ตฺติ.
จิตฺตปาตลิ นาม นิพพฺ ตฺติ.
เทวาสุรสงฺคาเม ปน, อสุเรสุ ปราชิเตสุ, ทสโยชนสหสฺสำ ตาวตึสเทวนครำ นาม นิพฺพตฺติ.
ตสฺส ปน นครสฺส ปาจีนปจฺฉิมทฺวารานำ อนฺตรา ทสโยชนสหสฺสำ โหติ, ตถา ทกฺขิณุตฺตรทฺวารานำ.
ตำ ปน นครำ ทฺวารสหสฺสยุตตฺ ำ อโหสิ, อารามโปกฺขรณีปฏิมณฺฑิตำ.
ตสฺส มชฺเฌ สาลาย นิสฺสนฺเทน ติโยชนสตุพฺเพเธหิ ธเชหิ ปฏิมณฺฑิโต
สตฺตรตนมโย สตฺตโยชนสตุพฺเพโธ เวชยนฺโต นาม ปาสาโท อุคฺคจฺฉิ.
สุวณฺณยฏฺฐีสุ มณิธชา อเหสุำ, มณิยฏฺฐีสุ สุวณฺณธชา,
ปวาลยฏฺฐีสุ มุตตฺ าธชา มุตตฺ ายฏฺฐีสุ ปวาลธชา,
สตฺตรตนยฏฺฐีสุ สตฺตรตนธชา.
มชฺเฌ ฐิโต ธโช ติโยชนสตุพฺเพโธ อโหสิ.๒
อิติ สาลาย นิสฺสนฺเทน โยชนสหสฺสุพฺเพโธ ปาสาโท สตฺตรตนมโย ว หุตวฺ า นิพฺพตฺติ.
โกวิลารรุกฺขสฺส นิสฺสนฺเทน สมนฺตา ติโยชนสตปริมณฺฑโล ปาริจฺฉตฺตโก นิพพฺ ตฺติ .

๑ มชฺชึสุ. [?]
๒ สี ยุ. มชฺเฌ ฐิโต ธโช ติโยชนสตุพฺเพโธ อโหสิาติ นตฺถิ.
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ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน ปาริจฺฉตฺตกมูเล
ทีฆโต สฏฺฐโิ ยชนา วิตถฺ ารโต ปญฺญาสโยชนา พหลโต ปณฺณรสโยชนา ชยสุมนาลตฺตกปาฏลิวณฺณา ปณฺฑกุ มฺพลสิลา นิพพฺ ตฺติ,
ยตฺถ นิสินฺนกาเล อุปฑฺฒกาโย ปวิสติ, อุฏฺฐิตกาเล อุนฺนเมติ ปุน ปริปูเรติ.๓
[เทพบุตร ๓๓ องค์นั่งบนกระพองช้างเอราวัณ]
หตฺถี ปน เอราวโณ นาม เทวปุตฺโต หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ.
เทวโลกสฺมึ หิ ติรจฺฉานคตา น โหนฺติ,
ตสฺมา โส อุยฺยานกีฬาย นิกฺขมนกาเล อตฺตภาวำ วิชหิตฺวา ทิยฑฺฒโยชนสติโก เอราวโณ นาม หตฺถี อโหสิ .
โส เตตฺตึสชนานำ อตฺถาย เตตฺตึสกุมฺเภ มาเปสิ.
อาวฏฺเฏน ติคาวุตปฺปมาโณ อายามโต อฑฺฒโยชนปฺปมาโณ.
สพฺเพสำ มชฺเฌ สกฺกสฺส อตฺถาย สุทสฺสนำ นาม ตึสโยชนิกำ กุมฺภำ มาเปสิ.
ตสฺส อุปริ ทฺวาทสโยชนิโก รตนมณฺฑโป โหติ.
ตตฺถ อนฺตรนฺตรา สตฺตรตนมยา โยชนุพฺเพธา ธชา อุฏฺฐหนฺติ.
ปริยนฺเต กึกิณกิ ชาลำ โอลมฺเพติ, ยสฺส มนฺทวาเตริตสฺส ปญฺจงฺคิกตุริยสทฺทสมฺมิสฺโส ทิพฺพคีตสทฺโท วิย สโร นิจฺฉรติ.
มณฺฑปมชฺเฌ สกฺกสฺส โยชนิโก มณิปลฺลงฺโก สุปญฺญตฺโต โหติ, ตตฺถ สกฺโก นิสีทติ.
เตตฺตึสเทวปุตฺตา อตฺตโน กุมฺเภ รตนปลฺลงฺเก นิสีทึสุ.
เตตฺตึสาย กุมฺภานำ เอเกกสฺมึ กุมฺเภ สตฺต สตฺต ทนฺเต มาเปสิ,
เตสุ เอเกโก ปณฺณาสโยชนายาโม,
เอเกกสฺมึ ทนฺเต สตฺต สตฺต โปกฺขรณิโย โหนฺติ,
เอเกกาย โปกฺขรณิยา สตฺต สตฺต ปทุมินิคจฺฉานิ โหนฺติ,
เอเกกสฺมึ คจฺเฉ สตฺต สตฺต ปุปฺผานิ โหนฺติ,
เอเกกสฺมึ ปุปฺเผ สตฺต สตฺต ปตฺตานิ โหนฺติ,
เอเกกสฺมึ ปตฺเต สตฺต สตฺต เทวธีตโร นจฺจนฺติ.
เอวำ สมนฺตา ปญฺญาสโยชนฏฺฐาเนสุ หตฺถิทนฺเตสุเยว นจฺจสมชฺชา โหนฺติ.
เอวำ มหนฺตำ ยสำ อนุภวนฺโต สกฺโก เทวราชา วิจรติ.

๓ สี. ยุ. อูนำ ปริปูเรติ.
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[ภริยาของมฆมาณพ ๓ คนก็เกิดในภพดาวดึงส์]
สุธมฺมาปิ กาลำ กตฺวา คนฺตวฺ า ตตฺเถว นิพฺพตฺติ.
ตสฺสา สุธมฺมา นาม ปญฺจโยชนสติกา เทวสภา นิพพฺ ตฺติ.
ตโต รมณียตรำ กิร อญฺญำ ฐานำ นาม นตฺถิ.
มาสสฺส อฏฺฐมีทวิ เส ธมฺมสฺสวนำ ตตฺเถว โหติ.
ยาวชฺชตฺตนา อญฺญตรำ รมณียำ ฐานำ ทิสวฺ า “สุธมฺมา เทวสภา วิยาติ วทนฺติ.
สุนฺนทาปิ กาลำ กตฺวา คนฺตฺวา ตตฺเถว นิพฺพตฺติ.
ตสฺสา ปญฺจโยชนสติกา นนฺทา นาม โปกฺขรณี นิพฺพตฺติ.
สุจติ ฺตาปิ กาลำ กตฺวา คนฺตฺวา ตตฺเถว นิพพฺ ตฺติ.
ตสฺสาปิ ปญฺจโยชนสติกำ จิตฺตลตาวนำ นาม นิพฺพตฺติ, ยตฺถ อุปฺปนฺนปุพพฺ นิมิตฺเต เทวปุตฺเต เนตฺวา โมหยมานา วิจรนฺติ.
[ท้าวสักกะโอวาทนางสุชาดาผู้เป็นนางนกยาง]
สุชาตา ปน กาลำ กตฺวา เอกิสฺสา คิริกนฺทราย พกสกุณิกา หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ .
สกฺโก อตฺตโน ปริจาริกาโย โอโลเกนฺโต “สุธมฺมา อิเธว นิพฺพตฺตา, ตถา สุนนฺทา จ สุจิตฺตา จาติ ญตฺวา
“สุชาตา นุ โข กุหึ นิพฺพตฺตาติ จินฺเตนฺโต ตำ ตตฺถ นิพพฺ ตฺตำ ทิสฺวา
“อยำ พาลา กิญฺจิ ปุญฺญำ อกตฺวา อิทานิ ติรจฺฉานโยนิยำ นิพพฺ ตฺตา, อิทานิปิ นำ ปุญฺญำ การาเปตฺวา อิธาเนตุำ วฏฺฏตีติ
อตฺตภาวำ วิชหิตฺวา อญฺญาตกเวเสน ตสฺสา สนฺติกำ คนฺตฺวา “กึ กโรนฺตี อิธ วิจรสีติ ปุจฺฉิ .
“โก ปน ตฺวำ สามีติ.
“อหำ เต สามิโก มโฆติ.
“กุหึ นิพฺพตฺโตสิ สามีติ.
“อหำ ตาวตึสเทวโลเก นิพฺพตฺโตมฺหิ, ตว สหายิกานำ ปน นิพฺพตฺตฏฺฐานำ ชานาสีติ.
“น ชานามิ สามีติ.
“ตาปิ มเมว สนฺติเก นิพฺพตฺตา, ปสฺสิสฺสสิ เต สหายิกาติ.
“กถาหำ ตตฺถ คมิสฺสามีติ.
สกฺโก “อหำ ตำ ตตฺถ เนสฺสามีติ วตฺวา เทวโลกำ เนตฺวา นนฺทาย โปกฺขรณิยา ตีเร วิสฺสชฺเชตฺวา อิตราสำ ติสฺสนฺนำ อาโรเจสิ
“ตุมฺหากำ สหายิกำ สุชาตำ ปสฺสิสฺสถาติ.
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“กุหึ สา เทวาติ.
“นนฺทาย โปกฺขรณิยา ตีเร ฐิตาติ อาห.
ตา ติสฺโสปิ ตตฺถ คนฺตวฺ า “อโห อยฺยาย รูปํ, อโห อตฺตภาวมณฺฑนสฺส ผลำ,
อิทานิสฺสา ตุณฺฑำ ปสฺสถ, ชงฺฆา ปสฺสถ, ปาเท ปสฺสถ, โสภติ วตสฺสา อตฺตภาโวติ เกฬึ กตฺวา ปกฺกมึสุ.
ปุน สกฺโก ตสฺสา สนฺติกำ คนฺตฺวา “ทิฏฺฐา เต สหายิกาติ วตฺวา, “ทิฏฺฐา มำ อุปฺผณฺเฑตฺวา คตา, ตตฺเถว มำ เนหีติ วุตฺเต,
ตำ ตตฺเถว เนตฺวา อุทเก วิสฺสชฺเชตฺวา “ทิฏฺฐา เต ตาสำ สมฺปตฺตตี ิ ปุจฺฉิ.
“ทิฏฺฐา เม เทวาติ.
“ตยาปิ ตตฺถ นิพพฺ ตฺตนุปายำ กาตุำ วฏฺฏตีติ.
“กึ กโรมิ เทวาติ.
“มยา ทินฺนำ โอวาทำ รกฺขิสฺสสีติ.
“รกฺขิสฺสามิ เทวาติ.
อถสฺสา ปญฺจ สีลานิ ทตฺวา “อปฺปมตฺตา รกฺขาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
สา ตโต ปฏฺฐาย สยำ มตมจฺฉเกเยว ปริเยสิตฺวา ขาทติ.
สกฺโก กติปาหจฺจเยน ตสฺสา วีมำสนตฺถาย คนฺตฺวา วาลุกาปิฏฺเฐ มตมจฺฉโก วิย หุตฺวา อุตฺตาโน นิปชฺชิ .
สา ตำ ทิสฺวา “มตมจฺฉโกติ สญฺญาย อคฺคเหสิ.
มจฺโฉ คิลนกาเล นงฺคุฏฺฐำ จาเลสิ.
สา “ชีวมจฺฉโกติ อุทเก วิสฺสชฺเชสิ.
โส โถกำ วีตินาเมตฺวา ปุน ตสฺสา ปุรโต อุตตฺ าโน หุตวฺ า นิปชฺชิ.
ปุน สา “มตมจฺฉโกติ สญฺญาย คเหตฺวา คิลนกาเล อคฺคนงฺคุฏฺฐำ จาเลนฺตำ ทิสฺวา “ชีวมจฺโฉติ วิสฺสชฺเชสิ .
เอวำ ติกฺขตฺตุำ วีมำสิตวฺ า “สาธุกำ สีลำ รกฺขสีติ อตฺตานำ ชานาเปตฺวา “อหำ ตว วีมำสนตฺถาย อาคโต, สาธุกำ สีลำ รกฺขสิ,
เอวำ รกฺขมานา นจิรสฺเสว มม สนฺติเก นิพฺพตฺติสฺสสิ, อปฺปมตฺตา โหหีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
[นางสุชาดาท่องเที่ยวอยู่ในภพต่างๆ]
สา ตโต ปฏฺฐาย สยำ มตมจฺฉำ ลภติ วา โน วา.
อลภมานา กติปาหจฺจเยเนว สุสฺสติ ฺวา กาลำ กตฺวา ตสฺส สีลสฺส ผเลน พาราณสิยำ กุมฺภการสฺส ธีตา หุตวฺ า นิพฺพตฺติ .
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อถสฺสา ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล สกฺโก “กุหึ นุ โข สา นิพฺพตฺตาติ อาวชฺเชนฺโต ทิสฺวา
“อิทานิ มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏตีติ เอลาฬุกวณฺเณน ปญฺญายมาเนหิ สตฺตหิ รตเนหิ ยานกำ ปูเรตฺวา ปาเชนฺโต
พาราณสิยำ ปวิสิตฺวา “เอลาฬุกานิ คณฺหถาติ อุคฺโฆเสนฺโต วีถึ ปฏิปชฺชิ.
มุคฺคมาสาทีนิ คเหตฺวา อาคเต ปน “มูเลน น เทมีติ วตฺวา, “กถำ เทสีติ วุตฺเต, “อหำ สีลรกฺขิกาย อิตฺถิยา ทมฺมตี ิ อาห.
“สีลำ นาม สามิ กีทิสำ, กึ กาลำ อุทาหุ นีลาทิวณฺณนฺติ.
“ตุมฺเห สีลำ ‘กีทิส นฺติ น ชานาถ, กิเมว นำ รกฺขิสฺสถ, สีลรกฺขิกาย ปน ทสฺสามีติ.
“สามิ เอสา กุมฺภการสฺส ธีตา ‘สีลำ รกฺขามีติ วิจรติ, เอติสฺสา เทหีติ.
สาปิ ตำ “เตนหิ มยฺหำ เทหิ สามีติ อาห.
“กาสิ ตฺวนฺติ.
“อหำ อวิชหิตปญฺจสีลาติ อาห.
“ตุยฺหเมว ตานิ มยา อานีตานีติ.
สกฺโก ยานกำ ปาเชนฺโต ตสฺสา ฆรำ คนฺตฺวา อญฺเญหิ อนาหริยำ กตฺวา เอลาฬุกวณฺเณน เทวทตฺติยธนำ ทตฺวา
อตฺตานำ ชานาเปตฺวา “อิทำ เต ชีวิตวุตฺติยา ธนำ, ปญฺจ สีลานิ อขณฺฑานิ กตฺวา รกฺขาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
[นางสุชาดา ธิดาของอสูร]
สาปิ ตโต จวิตฺวา อสุรภวเน อสุรเชฏฺฐกสฺส ธีตา หุตฺวา สกฺกสฺส เวริฆเร นิพฺพตฺติ.
ทฺวีสุ ปน อตฺตภาเวสุ สีลสฺส สุรกฺขิตตฺตา อภิรูปา อโหสิ สุวณฺณวณฺณา อสาธารณาย รูปสิริยา สมนฺนาคตา.
เวปจิตฺติ อสุรินฺโท อาคตาคตานำ “ตุมฺเห มม ธีตุ อนุจฺฉวิกา น โหถาติ ตำ กสฺสจิ อทตฺวา
“มม ธีตา อตฺตนา ว อตฺตโน อนุจฺฉวิกำ สามิกำ อุปธาเรสฺสตีติ อสุรพลำ สนฺนิปาตาเปตฺวา
“ตุยฺหำ อนุจฺฉวิกำ สามิกำ คณฺหาหีติ ตสฺสา หตฺเถ ปุปฺผทามำ อทาสิ.
[ท้าวสักกะปลอมเป็นอสูร ชิงนางสุชาดา]
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตสฺสา นิพพฺ ตฺตฏฺฐานำ โอโลเกนฺโต ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา “อิทานิ มยา คนฺตฺวา ตำ อาเนตุำ วฏฺฏตีติ
มหลฺลกอสุรวณฺณำ นิมฺมินิตฺวา คนฺตวฺ า ปริสปริยนฺเต อฏฺฐาสิ.
สาปิ อิโต จิโต จ โอโลเกนฺตี ตำ ทิฏฺฐมตฺตา ว ปุพฺพสนฺนิวาสวเสน อุปฺปนฺเนน เปเมน มโหเฆเนว อชฺโฌตฺถตหทยา หุตฺวา
“เอโส เม สามิโกติ ตสฺส อุปริ ปุปฺผทามำ ขิปิ.
อสุรา “อมฺหากำ ราชา เอตฺตกำ กาลำ ธีตุ อนุจฺฉวิกำ อลภิตฺวา อิทานิ ลภิ, อยเมวสฺส ธีตุ ปิตามหโต มหลฺลโก อนุจฺฉวิโกติ
ลชฺชมานา ปกฺกมึสุ.
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สกฺโกปิ ตำ หตฺเถ คเหตฺวา “สกฺโกหมสฺมีติ นทิตฺวา อากาเส ปกฺขนฺทิ.
อสุรา “วญฺจิตมฺหา๑ ชรสกฺเกนาติ ตำ อนุพนฺธึสุ.
มาตลิ สงฺคาหโก เวชยนฺตรถำ อาหริตฺวา อนฺตรามคฺเค ฐเปสิ.
สกฺโก ตำ ตตฺถ อาโรเปตฺวา เทวนคราภิมุโข ปายาสิ.
อถสฺส สิมฺพลิวนำ สมฺปตฺตกาเล รถสทฺทำ สุตฺวา ภีตา ครุฬโปตกา วิรวึสุ.
เตสำ สทฺทำ สุตวฺ า สกฺโก มาตลึ ปุจฺฉิ “เก เอเต วิรวนฺตีติ.
“ครุฬโปตกา เทวาติ.
“กึการณาติ.
“รถสทฺทำ สุตฺวา มรณภเยนาติ.
“มำ เอกำ นิสฺสาย เอตฺตโก ทิโช รถเวเคน วิจุณณ
ฺ ิโต, มา นสฺสิ, นิวตฺเตหิ รถนฺติ.
โส สินฺธวสหสฺสสฺส ทณฺฑเกน สญฺญำ ทตฺวา รถำ นิวตฺเตสิ.
ตำ ทิสฺวา อสุรา “ชรสกฺโก อสุรปุรโต ปฏฺฐาย ปลายนฺโต อิทานิ รถำ นิวตฺเตสิ, อทฺธาเนน๒ อุปตฺถมฺโภ ลทฺโธ ภวิสฺสตีติ
นิวตฺติตวฺ า อาคตมคฺเคเนว อสุรปุรำ ปวิสติ ฺวา ปุน สีสำ น อุกฺขิปึสุ.
สกฺโกปิ สุชำ อสุรกญฺญำ เทวนครำ เนตฺวา อฑฺฒเตยฺยานำ อจฺฉราโกฏีนำ เชฏฺฐกฏฺฐาเน ฐเปสิ.
สา สกฺกำ วรำ ยาจิ “มหาราช มม อิมสฺมึ เทวโลเก มาตาปิตโร วา ภาติกภคินิโย วา นตฺถิ ,
ยตฺถ ยตฺถ คจฺฉสิ ตตฺถ ตตฺถ มำ คเหตฺวา คจฺเฉยฺยาสีติ.
โส “สาธูติ ตสฺสา ปฏิญฺญำ อทาสิ.
[พวกอสูรกลัวท้าวสักกะ]
ตโต ปฏฺฐาย จ, จิตฺตปาตลิยา ปุปฺผิตาย,
อสุรา “อมฺหากำ ทิพพฺ ปาริจฺฉตฺตกสฺส ปุปฺผนกาโลติ สญฺญาย ยุทธฺ ตฺถาย สกฺกำ อภิยชุ ฺฌิตุกามา อภิรูหึสุ .
สกฺโก เหฏฺฐาสมุทฺเท นาคานำ อารกฺขำ อทาสิ.
ตโต สุปณฺณานำ, ตโต กุมฺภณฺฑานำ, ตโต ยกฺขานำ, ตโต จตุนฺนำ มหาราชานำ,
สพฺพูปริ ปน เทวนครทฺวาเรสุ วชิรหตฺถา อินฺทปฏิมา ฐเปสิ.
๑ สี. วณฺจิตมห.
๒ ม. อทฺธา เตน.
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อสุรา นาคาทโย ชินิตวฺ า อาคตาปิ อินฺทปฏิมา ทูรโต ทิสวฺ า “สกฺโก นิกฺขนฺโตติ ปลายนฺติ.
[อานิสงส์ความไม่ประมาท]
“เอวำ มหาลิ มโฆ มาณโว อปฺปมาทปฏิปทำ ปฏิปชฺชิ,
เอวำ อปฺปมตฺโต จ ปเนส เอวรูปํ อิสฺสริยำ ปตฺวา ทฺวีสุ เทวโลเกสุ รชฺชำ กาเรสิ , อปฺปมาโท นาเมส พุทธฺ าทีหิ ปสตฺโถ,
อปฺปมาทำ หิ นิสฺสาย สพฺเพสำปิ โลกิยโลกุตฺตรานำ วิเสสานำ อธิคโม โหตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อปฺปมาเทน มฆวา
อปฺปมาทำ ปสำสนฺติ

เทวานำ เสฏฺฐตำ คโต
ปมาโท ครหิโต สทาติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อปฺปมาเทนาติ อจลคาเม ภูมิปฺปเทเส โสธนำ อาทึ กตฺวา กเตน อปฺปมาเทน.
มฆวาติ อิทานิ มฆวาติ ปญฺญาโต มโฆ มาณโว ทฺวินฺนำ เทวโลกานำ ราชภาเวน เทวานำ เสฏฺฐตำ คโต.
ปสำสนฺตีติ พุทธฺ าทโย ปณฺฑิตา อปฺปมาทเมว โถเมนฺติ วณฺณยนฺติ.
กึการณา?
สพฺเพสำ โลกิยโลกุตตฺ รานำ วิเสสานำ ปฏิลาภการณตฺตา.
ปมาโท ครหิโต สทาติ ปมาโท ปน เตหิ อริเยหิ นิจฺจำ ครหิโต นินฺทิโต.
กึการณา?
“สพฺพวิปตฺตีนำ มูลภาวโต.”
มนุสฺสโทภคฺยำ วา หิ อปายุปปตฺติ วา สพฺพา ปมาทมูลิกาเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน มหาลิ ลิจฺฉวี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
สมฺปตฺตปริสาปิ พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตาติ.
สกฺกวตฺถุ.
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๘. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
“อปฺปมาทรโต ภิกฺขูติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ .
[ภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหม้ป่าเป็นอารมณ์]
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา๑ อรญฺญำ ปวิสิตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อรหตฺตำ ปตฺตุำ นาสกฺขิ.
โส “วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปสฺสามีติ ตโต นิกขฺ มิตวฺ า สตฺถุ สนฺตกิ ำ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มหนฺตำ ทาวคฺคึ อุฏฐฺ ติ ำ ทิสวฺ า
เวเคน เอกำ มุณฺฑปพฺพตมตฺถกำ อภิรุยฺห นิสินฺโน อรญฺญำ ฑยฺหมานำ อคฺคึ ทิสฺวา อารมฺมณำ คณฺหิ
“ยถา อยำ อคฺคิ มหนฺตานิ จ ขุทฺทกานิ จ อุปาทานานิ ฑหนฺโตว คจฺฉติ,
เอวำ อริยมคฺคญาณคฺคินาปิ มหนฺตานิ จ ขุทฺทกานิ จ สญฺโญชานิ ฑหนฺเตน คนฺตพฺพำ ภวิสฺสตีติ.
[ปฏิปทาตัดสังโยชน์]
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ตสฺส จิตตฺ วารำ ญตฺวา “เอวเมว ภิกฺขุ,
มหนฺตานิปิ ขุทฺทกานิปิ อุปาทานานิ วิย อิเมสำ สตฺตานำ อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชมานานิ,
อณุำถูลานิ สญฺโญชนานิ ตานิ ญาณคฺคินา ฌาเปตฺวา อภพฺพุปฺปตฺตกิ านิ กาตุำ วฏฺฏตีติ วตฺวา โอภาสำ วิสฺสชฺเชตฺวา
ตสฺส ภิกฺขุโน อภิมุเข นิสินฺโน วิย ปญฺญายมาโน อิมำ คาถมาห
“อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
สญฺโญชนำ อณุำถูลำ

ปมาเท ภยทสฺสิ วา
ฑหำ อคฺควี คจฺฉตีติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อปฺปมาทรโตติ อปฺปมาเท รโต อภิรโต อปฺปมาเทน วีตินาเมนฺโตติ อตฺโถ.
ปมาเท ภยทสฺสิ วาติ นิรยุปปตฺติอาทิกำ ปมาเท ภยำ ปสฺสนฺโต ตาสำ วา อุปปตฺตีนำ มูลตฺตา ปมาทำ ภยโต ปสฺสนฺโต.
สญฺโญชนนฺติ วฏฺฏทุกฺเขน สทฺธึ โยชนำ พนฺธนำ วฏฺเฏ โอสีทาปนสมตฺถำ ทสวิธำ สญฺโญชนำ.
อณุำถูลนฺติ มหนฺตญฺจ ขุทฺทกญฺจ.
ฑหำ อคฺคีว คจฺฉตีติ ยถา อยำ อคฺคิ ตำ มหนฺตญฺจ ขุทฺทกญฺจ อุปาทานำ ฑหนฺโต ว คจฺฉติ
เอวเมว โส อปฺปมาทรโต ภิกขฺ ุ อปฺปมาทาธิคเตน ญาณคฺคนิ า เอตำ สญฺโญชนำ ฑหนฺโต อภพฺพปุ ฺปตฺตกิ ำ กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ.
คาถาปริโยสาเน โส ภิกฺขุ ยถานิสินฺโน ว สพฺพสญฺโญชนานิ ฌาเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา อากาเสนาคนฺตฺวา
ตถาคตสฺส สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ โถเมตฺวา วณฺเณตฺวา วนฺทมาโน ปกฺกามีติ.
อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
๑ อุคฺคเหตฺวา. [?]

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๙๓ • ๙. นิคมวาสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถุ. • ๙. นิคมวาสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถุ.

๙. นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“อปฺปมาทรโตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต นิคมติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระเที่ยวรับบิณฑบาตแต่ในบ้านญาติ]
เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต อวิทูเร นิคมคาเม ชาตสำวฑฺโฒ เอโก กุลปุตฺโต สตฺถุ สาสเน ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท
“นิคมติสฺสตฺเถโร นาม อปฺปิจฺโฉ สนฺตุฏฺโฐ ปวิวติ ฺโต อารทฺธวิริโยติ ปญฺญายิ.
โส นิพทฺธำ ญาติคาเมเยว ปิณฺฑาย จรติ.
อนาถปิณฺฑิกาทีสุ มหาทานานิ กโรนฺเตสุปิ, ปเสนทิโกสเล อสทิสทานำ กโรนฺเตปิ, สาวตฺถึ นาคจฺฉติ.
ภิกฺขู “อยำ นิคมติสฺโส อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ญาติสำสฏฺโฐ วิหรติ, อนาถปิณฺฑิกาทีสุ มหาทานานิ กโรนฺเตสุปิ,
ปเสนทิโกสเล อสทิสทานำ กโรนฺเตปิ, เนว อาคจฺฉตีติ กถำ สมุฏฺฐาเปตฺวา สตฺถุ อาโรจยึสุ.
[พระเถระได้รับสาธุการจากพระศาสดา]
สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตฺวำ ภิกฺขุ เอวำ กโรสีติ ปุจฺฉิตวฺ า,
“นตฺถิ ภนฺเต มยฺหำ ญาติสำสคฺโค, อหำ เอเต มนุสฺเส นิสฺสาย อชฺโฌหรณียมตฺตำ ลภามิ,
‘ลูเข วา ปณีเต วา ยาปนมตฺเต ลทฺเธ ปุน กึ อาหารปริเยสเนนาติ นาคจฺฉามิ,
ญาตีหิ ปน เม สำสคฺโค นาม นตฺถิ ภนฺเตติ วุตฺเต, –
ปกติยาปิ ตสฺส อชฺฌาสยำ ชานนฺโต “สาธุ สาธุ ภิกฺขูติ สาธุการำ ทตฺวา “อนจฺฉริยำ โข ปเนตำ ภิกฺขุ ,
ยำ ตฺวำ มาทิสำ อาจริยำ ลภิตวฺ า อปฺปจิ โฺ ฉ อโหสิ, อยญฺหิ อปฺปจิ ฉฺ ตา นาม มม ตนฺติ มม ปเวณีติ วตฺวา ภิกขฺ หู ิ ยาจิโต อตีตำ อาหริ:
[เรื่องนกแขกเต้า]
อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร เอกสฺมึ อุทุมพฺ รวเน อเนกสหสฺสา สุวกา วสึสุ.
ตตฺถ เอโก สุวราชา, อตฺตโน นิวาสนรุกฺขสฺส ผเลสุ ขีเณสุ, ยเทว อวสิฏฺฐำ โหติ, องฺกุโร วา ปตฺตำ วา ตโจ วา ตำ ขาทิตฺวา
คงฺคายำ ปานียำ ปิวติ ฺวา ปรมปฺปิจฺโฉ สนฺตุฏฺโฐ หุตวฺ า อญฺญตฺถ น คจฺฉติ.
ตสฺส อปฺปิจฺฉสนฺตุฏฺฐภาวคุเณน สกฺกสฺส ภวนำ กมฺปิ.
[ท้าวสักกะทรงทดลองพญานกแขกเต้า]
สกฺโก อาวชฺชมาโน ตำ ทิสวฺ า ตสฺส วีมำสนตฺถำ อตฺตโน อานุภาเวน ตำ รุกฺขำ สุกฺขาเปสิ .
รุกฺโข โอภคฺคา ขาณุมตฺโตว หุตฺวา ฉิทฺทาวฉิทฺโท วาเต ปหรนฺเต อาโกฏิโต วิย สทฺทำ นิจฺฉาเรนฺโต อฏฺฐาสิ .
ตสฺส ฉิทฺเทหิ จุณฺณานิ นิกฺขมนฺติ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๙๔ • ๙. นิคมวาสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถุ. • [ท้าวสักกะทรงทดลองพญานกแขกเต้า]

สุวราชา ตานิ ขาทิตฺวา คงฺคายำ ปานียำ ปิวิตวฺ า อญฺญตฺถ อคนฺตฺวา วาตาตปํ อคเณตฺวา อุทุมพฺ รขาณุมตฺถเก นิสีทิ .
สกฺโก ตสฺส ปรมปฺปิจฺฉภาวำ ญตฺวา “มิตฺตธมฺมคุณำ กถาเปตฺวา วรมสฺส ทตฺวา อุทุมพฺ รำ อมตผลำ กริตฺวา อาคมิสฺสามีติ
เอโก หำสราชา หุตฺวา สุชำ อสุรกญฺญำ ปุรโต กตฺวา ตำ อุทุมฺพรวนำ คนฺตฺวา อวิทูเร เอกสฺส รุกฺขสฺส สาขาย นิสีทิตวฺ า
เตน สทฺธึ กเถนฺโต อิมำ คาถมาห
“สนฺติ รุกฺขา หริตปตฺตา
กสฺมา นุ สุกเฺ ข โกลาเป

ทุมาเนกผลา พหู
สุวสฺส นิรโต มโนติ.

สพฺพำ สุวชาตกำ นวกนิปาเต๑ อาคตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพำ, อตฺถุปฺปตฺติเยว หิ ตตฺถ จ อิธ จ นานา, เสสำ ตาทิสเมว.
[ภิกษุควรปรารถนาน้อยและมีสันโดษ]
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺ า “ตทา สกฺโก อานนฺโท อโหสิ, สุวราชา อหเมวาติ วตฺวา
“เอวำ ภิกขฺ เว อปฺปจิ ฉฺ ตา นาเมสา มม ตนฺติ มม ปเวณิ, อนจฺฉริยำ มม ปุตตฺ สฺส นิคมวาสิตสิ สฺ สฺส มาทิสำ อาจริยำ ลภิตวฺ า อปฺปจิ ฉฺ ตา,
ภิกฺขุนา นาม นิคมวาสิติสฺเสน วิย อปฺปิจฺเฉน ภวิตพฺพำ,
เอวรูโป หิ ภิกฺขุ อภพฺโพ มคฺคผเลหิ ปริหานาย อญฺญทตฺถุ นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก โหตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
อภพฺโพ ปริหานาย

ปมาเท ภยทสฺสิ วา
นิพพฺ านสฺเสว สนฺติเกติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อภพฺโพ ปริหานายาติ โส เอวรูโป ภิกฺขุ สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ วา มคฺคผเลหิ วา ปริหานาย อภพฺโพ
นาปิ ปตฺเตหิ ปริหายติ น อปฺปตฺตานิ น ปาปุณาติ.
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ กิเลสปรินิพพฺ านสฺสาปิ อนุปาทาปรินิพพฺ านสฺสาปิ สนฺติเกเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน นิคมติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
มหาชนสฺส มหปฺผลา เทสนา ชาตาติ.
นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
อปฺปมาทวคฺควณฺณนา นิฏฺฐติ า.
ทุติโย วคฺโค

๑ สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ ทสนิปาเต -อิติ ทิสฺสติ ตตฺถ ปน อิทำ ชาตกำ นตฺถิ นวกนิปาเตเยว วิชฺชติ. ขุ. ชา. นวก. ๒๕๗.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๙๕ • ๓. จิตตฺ วคฺควณฺณนา • ๓. จิตตฺ วคฺควณฺณนา

๓. จิตฺตวคฺควณฺณนา

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๙๖ • ๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถุ. • ๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถ.ุ

๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถุ.
“ผนฺทนำ จปลำ จิตฺตนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา จาลิกาย ปพฺพเต วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ เมฆิยำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเมฆิยะถูกวิตกครอบงำา]
ตสฺส วตฺถุำ อาวิภวนตฺถำ สพฺพำ เมฆิยสุตฺตำ๑ วิตฺถาเรตพฺพำ.
สตฺถา ปน ตีหิ วิตกฺเกหิ อนฺวาสตฺตตาย ตสฺมึ อมฺพวเน ปธานมนุยุญฺชติ ุำ อสกฺกุณิตวฺ า อาคตำ เมฆิยตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา “อติภา
ริยำ เต เมฆิย กตำ ‘อาคเมหิ ตาว เมฆิย เอกโกมฺหิ๒ ยาว อญฺโญปิ โกจิ ภิกฺขุ ทิสฺสตีติ๓ มำ ยาจนฺตำ เอกกำ ปหาย คจฺฉนฺเตน ภิกฺขุน
า นาม เอวำ จิตตฺ วสิเกน ภวิตุำ น วฏฺฏติ จิตฺตำ นาเมตำ ลหุกำ ตำ อตฺตโน วเส วตฺเตตุำ วฏฺฏตีติ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
“ผนฺทนำ จปลำ จิตฺตำ
อุชุำ กโรติ เมธาวี
วาริโชว ถเล ขิตฺโต
ปริผนฺทติทำ จิตตฺ ำ

ทุรกฺขำ ทุนฺนิวารยำ
อุสุกาโร ว เตชนำ
โอกโมกตอุพฺภโต
มารเธยฺยำ ปหาตเวติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ผนฺทนนฺติ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ วิปฺผนฺทมานำ.
จปลนฺติ เอกอิริยาปเถน อสณฺฐหนฺโต คามทารโก วิย เอกสฺมึ อารมฺมเณ อสณฺฐหนฺตำ๔ จปลำ.
จิตฺตนฺติ วิญฺญาณำ. ภูมวิ ตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวจิ ิตฺตตาย ปเนตำ ‘จิตฺตนฺติ วุตตฺ ำ.
ทุรกฺขนฺติ กิฏฺฐสมฺพาเธ กิฏฺฐขาทกโคณำ วิย เอกสฺมึ สปฺปายารมฺมเณเยว ทุฏฺฐปนโต ทุรกฺขำ.
ทุนฺนิวารยนฺติ. วิสภาคารมฺมณำ คจฺฉนฺตำ ปฏิเสเธตุำ ทุรกฺขตฺตา ทุนฺนิวารยำ.
สุกาโรว เตชนนฺติ ยถา นาม อุสุกาโร อรญฺญโต เอกำ ทณฺฑำ อาหริตฺวา นิตตฺ จำ กตฺวา กญฺชิยเตเลน มกฺขิตฺวา
องฺคารกปลฺเล ตาเปตฺวา รุกฺขาฬเก อุปฺปีเฬตฺวา นีวงฺกำ อุชุำ วาลวิชฺฌนโยคฺคำ กโรติ
กตฺวา จ ปน ราชราชมหามตฺตานำ สิปฺปํ ทสฺเสตฺวา มหนฺตำ สกฺการสมฺมานำ ลภติ
เอวเมว เมธาวี ปณฺฑิโต วิญญ
ฺ ู ปุริโส ผนฺทนาทิสภาวเมตำ จิตฺตำ ธุตงฺคารญฺญวาสวเสน นิตฺตจำ อปคตโอฬาริกกิเลสำ กตฺวา
สทฺธาสิเนเหน เตเมตฺวา กายิกเจตสิกวิริเยน ตาเปตฺวา สมถวิปสฺสนาฬเก อุปฺปีเฬตฺวา อุชุำ อกุฏิลำ นิพฺพิเสวนำ กโรติ
กตฺวา จ ปน สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา มหนฺตำ อวิชฺชากฺขนฺธำ ปทาเลตฺวา ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภิญฺญา นว โลกุตตฺ รธมฺเมติ
อิมำ วิเสสำ หตฺถคตเมว กตฺวา อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวำ ลภติ.
๑
๒
๓
๔

ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๓.
เอตฺถนฺตเร ปาลิยำ ตาว -อิติ ทิสฺสติ.
อาคจฺฉติ -อิติ ปาลิ.
สี. ม. ยุ. อสณฺฐหนฺโต.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๙๗ • ๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

วาริโชวาติ มจฺโฉ วิย.
ถเล ขิตฺโตติ หตฺเถน วา ปาเทน วา ชาลาทีนำ วา อญฺญตเรน ถเล ฉฑฺฑิโต.
โอกโมกตอุพฺภโตติ
“โอกปุณฺเณหิ จีวเรหีติ๑ เอตฺถ อุทกำ โอกำ
“โอกำ ปหาย อนิเกตสารีติ๒ เอตฺถ อาลโย อิธ อุภยำปิ ลพฺภติ.
“โอกโมกโตติ เอตฺถ โอกโมกโต อุทกสงฺขาตา อาลยาติ อยมตฺโถ.
อุพฺภโตติ อุทฺธโต.
ปริผนฺทติทำ จิตฺตนฺติ ยถา โส อุทกาลยโต อุพฺภโต ถเล ขิตฺโต มจฺโฉ อุทกำ อลภนฺโต ปริผนฺทติ
เอวมิทำ ปญฺจกามคุณาลยาภิรตำ จิตตฺ ำ ตโต อุทฺธริตฺวา มารเธยฺยสงฺขาตำ วฏฺฏำ ปหาตุำ วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาเน ขิตฺตำ
กายิกเจตสิกวิริเยน สนฺตาปิยมานำ ปริผนฺทติ ตตฺถ สณฺฐาตุำ น สกฺโกติ,
เอวำ สนฺเตปิ, ธุรำ อนิกฺขิปิตวฺ า เมธาวี ปุคฺคโล ตำ วุตตฺ นเยเนว อุชุำ กมฺมนียำ กโรตีติ อตฺโถ.
อปโร นโย. อิทำ มารเธยฺยำ กิเลสวฏฺฏำ อวิชหิตฺวา ฐิตำ จิตฺตำ โส วาริโช วิย ปริผนฺทติ
ตสฺมา มารเธยฺยำ ปหาตเว เยน กิเลสวฏฺฏสงฺขาเตน มารเธยฺเยเนตำ ปริผนฺทติ ตำ ปหาตพฺพนฺติ .
คาถาปริโยสาเน เมฆิยตฺเถโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐิโต.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตาติ.
เมฆิยตฺเถรวตฺถุ.

๑ มหาวคฺค [วินย] ทุติย. ๑๓๕.
๒ สำ. ขนฺธ ๑-๗/๑๒.
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๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
“ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโนติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ .
[อุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุ ๖๐ รูป]
โกสลรญฺโญ กิร วิชิเต ปพฺพตปาเท มาติกคาโม นาเมโก ฆนวาโส คาโม อโหสิ .
อเถกทิวสำ สฏฺฐิมตฺตา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา๑ ตำ คามำ คนฺตวฺ า ปิณฺฑาย ปวิสึสุ.
อถ เน, โย ตสฺส คามสฺส สามิโก มาติโก นาม, ตสฺส มาตา ทิสฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา นานคฺครเสน ยาคุภตฺเตน ปริวิสติ ฺวา
“ภนฺเต กตฺถ คนฺตุกามตฺถาติ ปุจฺฉิ.
“ยถาผาสุกฏฺฐานำ มหาอุปาสิเกติ.
สา “วสฺสาวาสฏฺฐานำ อยฺยา ปริเยสนฺติ มญฺเญติ ญตฺวา ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา
“สเจ อยฺยา อิมำ เตมาสำ อิธ วสิสฺสนฺติ, อหำ ตีณิ สรณานิ ปญฺจ สีลานิ คเหตฺวา อุโปสถกมฺมำ กริสฺสามีติ อาห.
ภิกฺขู “มยำ อิมำ นิสฺสาย ภิกฺขาย อกิลมนฺตา ภวนิสฺสรณำ กาตุำ สกฺขิสฺสามาติ อธิวาสยึสุ.
สา เตสำ วสนฏฺฐานำ วิหารำ ปฏิชคฺคติ ฺวา อทาสิ.
[ภิกษุ ๖๐ รูปทำากติกากัน]
เต ตตฺถ วสนฺตา เอกทิวสำ สนฺนิปติตวฺ า อญฺญมญฺญำ โอวทึสุ
“อาวุโส อมฺเหหิ ปมาทจารำ จริตุำ น วฏฺฏติ, อมฺหากำ หิ สกเคหำ วิย อฏฺฐ มหานิรยา วิวฏทฺวาราเยว,
ธรมานกพุทฺธสฺส โข ปน สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา มยำ อาคตา, –
พุทธฺ า จ นาม ปทานุปทิกำ วิจรนฺเตนปิ สเฐน อาราเธตุำ น สกฺกา, ยถาชฺฌาสเยเนว อาราเธตุำ สกฺกา, อปฺปมตฺตา โหถ,
ทฺวีหิ เอกฏฺฐาเน น ฐาตพฺพำ น นิสีทติ พฺพำ, สายำ โข ปน เถรุปฏฺฐานกาเล ปาโตว ภิกฺขาจารกาเล เอกโต ภวิสฺสาม,
เสสกาเล เทฺว เอกโต น ภวิสฺสาม, –
อปิจ โข ปน, อผาสุเกน ภิกขฺ นุ า อาคนฺตวฺ า วิหารมชฺเฌ คณฺฑยิ า ปหตาย, คณฺฑสิ ญฺญาย อาคนฺตวฺ า ตสฺส เภสชฺชำ กริสสฺ ามาติ.
[ภิกษุมาประชุมกันด้วยเสียงระฆัง]
เตสุ เอวำ กติกำ กตฺวา วิหรนฺเตสุ, เอกทิวสำ สา อุปาสิกา สปฺปิผาณิตาทีนิ คาหาเปตฺวา ทาสกมฺมกราทีหิ ปริวตุ า
สายณฺหสมเย ตำ วิหารำ คนฺตวฺ า วิหารมชฺเฌ ภิกฺขู อทิสวฺ า “กหำ นุ โข อยฺยา คตาติ ปุริเส ปุจฺฉิตฺวา, –
“อตฺตโน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนสุ นิสินฺนา ภวิสฺสนฺติ อยฺเยติ วุตฺเต, “กึ นุ โข กตฺวา ทฏฺฐุำ สกฺขิสฺสามีติ อาห.
๑ อุคฺคเหตฺวา [?].
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อถ นำ ภิกฺขุสงฺฆสฺส กติกวตฺตชานนมนุสฺสา อาหำสุ “คณฺฑิยา ปหตาย, สนฺนิปติสฺสนฺติ อยฺเยติ.
สา คณฺฑึ ปหราเปสิ.
ภิกฺขู คณฺฑิสทฺทำ สุตฺวา “กสฺสจิ อผาสุกำ ภวิสฺสตีติ สกสกฏฺฐาเนหิ นิกฺขมิตวฺ า วิหารมชฺเฌ สนฺนิปตึสุ .
เทฺวปิ ชนา เอกมคฺเคนาคตา นาม นตฺถิ.
[อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอก]
อุปาสิกา เอเกกฏฺฐานโต เอกเมกเมว อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า “มม ปุตฺเตหิ อญฺญมญฺญำ กลโห กโต ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆำ วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ “กลหำ นุ โข ภนฺเต กริตฺถาติ.
“น กโรม มหาอุปาสิเกติ.
“สเจ โว ภนฺเต กลโห นตฺถิ,
อถ กสฺมา, ยถา อมฺหากำ เคหำ อาคจฺฉนฺตา สพฺเพ เอกโต อาคจฺฉถ, เอวำ อนาคนฺตฺวา เอเกกฏฺฐานโต เอเกกา ว อาคตาติ.
“มหาอุปาสิเก เอเกกสฺมึ ฐาเน นิสีทิตฺวา สมณธมฺมำ กริมฺหาติ.
“โก เอส ตาตา สมณธมฺโม นามาติ.
“ทฺวตฺตึสาการสชฺฌายำ กโรม, อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปม มหาอุปาสิเกติ.
“กึ ปน ภนฺเต ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌายำ กาตุำ อตฺตภาเว จ ขยวยำ ปฏฺฐเปตุำ ตุมฺหากเมว วฏฺฏติ, อุทาหุ อมฺหากำปีติ.
“กสฺสจิ ภควตา อวาริโต เอส ธมฺโม มหาอุปาสิเกติ.
“เตนหิ มยฺหำปิ ทฺวตฺตึสาการำ เทถ, อตฺตภาเว จ ขยวยำ ปฏฺฐปนำ อาจิกฺขถาติ.
“เตนหิ อุคฺคณฺห มหาอุปาสิเกติ สพฺพำ อุคฺคณฺหาเปสุำ.
[อุบาสิกาบรรลุมรรค ๓ ผล ๓ ก่อนภิกษุ]
สา ตโต ปฏฺฐาย ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌายำ กตฺวา อตฺตนิ ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา
เตหิ ภิกฺขูหิ ปุเรตรเมว ตโย มคฺเค ตีณิ จ ผลานิ ปาปุณิ.
มคฺเคเนว จสฺสา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา โลกิยอภิญฺญา จ อาคมึสุ.
สา มคฺคผลสุขโต อุฏฺฐาย ทิพพฺ จกฺขุนา โอโลเกตฺวา “กทา นุ โข มม ปุตฺเตหิ อยำ ธมฺโม อธิคโตติ อุปธาเรนฺตี
“สพฺเพปิเม สราคา สโทสา สโมหา, ฌานวิปสฺสนามตฺตำ เตสำ นตฺถิ,
กินฺนุ โข มยฺหำ ปุตตฺ านำ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ นตฺถีติ อาวชฺเชตฺวา “อตฺถีติ ทิสฺวา –

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๐๐ • ๒. อญฺญตรภิกขฺ วุ ตฺถ.ุ • [อุบาสิกาบรรลุมรรค ๓ ผล ๓ ก่อนภิกษุ]

“เสนาสนสปฺปายำ นุ โข อตฺถิ นตฺถีติ อาวชฺเชตฺวา เสนาสนสปฺปายำปิ ทิสวฺ า
“ปุคฺคลสปฺปายำ นุ โข น ลภนฺตีติ อาวชฺเชตฺวา ปุคฺคลสปฺปายำปิ ทิสฺวา
“อาหารสปฺปายำ นุ โข น ลภนฺตตี ิ อุปธาเรนฺตี “อาหารสปฺปายำ เนสำ นตฺถีติ ทิสวฺ า –
ตโต ปฏฺฐาย นานาวิธำ ยาคุำ อเนกปฺปการำ ขชฺชกำ นานคฺครสญฺจ โภชนำ สมฺปาเทตฺวา ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ทกฺขิโณทกำ ทตฺวา
“ภนฺเต ตุมฺหากำ ยำ ยำ รุจฺจติ, ตำ ตำ คเหตฺวา ปริภุญชฺ ถาติ นิยฺยาเทสิ.
เต ยถารุจิยา ยาคุอาทีนิ คเหตฺวา ปริภุญฺชนฺติ.
[ภิกษุ ๖๐ รูปบรรลุพระอรหัต]
เตสำ สปฺปายาหารำ ลภนฺตานำ จิตตฺ ำ เอกคฺคำ อโหสิ.
เต เอกคฺเคน จิตฺเตน วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา จินฺตยึสุ
“อโห มหาอุปาสิกา อมฺหากำ ปติฏฺฐา ชาตา, สเจ มยำ สปฺปายาหารำ น ลภิมฺหา, น โน มคฺคผลปฏิเวโธ อภวิสฺส,
อิทานิ วุตฺถวสฺสา ปวาเรตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสามาติ.
เต “สตฺถารำ ทฏฺฐุกามมฺหาติ มหาอุปาสิกำ อาปุจฺฉึสุ.
มหาอุปาสิกา “สาธุ อยฺยาติ เต อนุคนฺตฺวา “ปุนปิ ภนฺเต อมฺเห โอโลเกยฺยาถาติ พหูนิ ปิยวจนานิ วตฺวา ปฏินิวตฺติ.
[พระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่านั้น]
เตปิ โข ภิกฺขู สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสินฺนา
“กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนียำ กจฺจิ ยาปนียำ, น จ ปิณฺฑเกน กิลมิตฺถาติ วุตตฺ า –
“ขมนียำ ภนฺเต ยาปนียำ ภนฺเต, ปิณฺฑเกน ปน๑ เนว กิลมิมฺหา,
อมฺหากำ หิ มาติกมาตา นาเมกา อุปาสิกา จิตฺตวารำ ญตฺวา, ‘อโห วต โน เอวรูปนฺนาม อาหารำ ปฏิยาเทยฺยาติ จินฺติเต,
ยถาจินติตำ อาหารำ ปฏิยาเทตฺวา อทาสีติ ตสฺสา คุณกถำ กถยึสุ.
[อุบาสิกาจักของถวายตามที่ภิกษุต้องการ]
อญฺญตโร ภิกฺขุ ตสฺสา คุณกถำ สุตวฺ า ตตฺถ คนฺตุกาโม หุตฺวา สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา “ภนฺเต ตำ คามำ คมิสฺสามีติ สตฺ
ถารำ อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนา นิกฺขมิตวฺ า อนุปุพฺเพน ตำ คามำ ปตฺวา –
วิหารำ ปวิฏฺฐทิวเส จินฺเตสิ “อยำ กิร อุปาสิกา จินฺตติ จินฺติตำ ชานาติ, อหญฺจ มคฺเค กิลนฺโต วิหารำ สมฺมชฺชิตุำ น สกฺขิสฺสามิ,
อโห วต เม วิหารปฏิชคฺคกำ มนุสฺสำ เปเสยฺยาติ.
อุปาสิกา เคเห นิสินฺนาว อาวชฺเชนฺตี ตมตฺถำ ญตฺวา “คจฺฉ, วิหารำ ปฏิชคฺคิตวฺ า เอหีติ มนุสฺสำ เปเสสิ.
อิตโรปิ ปานียำ ปิวิตุกาโม “อโห วต เม สกฺขรปานกำ กตฺวา เปเสยฺยาติ จินฺเตสิ.
๑ จ. [?].
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อุปาสิกา ตำ เปเสสิ.
“ปุนทิวเส ปาโต ว สินิทฺธยาคุำ เม อุตตฺ ริภงฺคำ เปเสตูติ จินฺเตสิ.
อุปาสิกา ตถา อกาสิ.
โส ยาคุำ ปิวิตฺวา “อโห วต เม เอวรูปํ ขชฺชกำ เปเสยฺยาติ จินฺเตสิ.
อุปาสิกา ตำปิ เปเสสิ.
โส จินฺเตสิ “อยำ อุปาสิกา มยา สพฺพำ จินฺตติ จินฺตติ ำ เปเสสิ, อหำ เอตำ ทฏฺฐุกาโม,
อโห วต เม นานคฺครสโภชนำ คาหาเปตฺวา สยเมว อาคจฺเฉยฺยาติ.
อุปาสิกา “มม ปุตฺโต มำ ทฏฺฐุกาโม คมนำ๑ เม ปจฺจาสึสตีติ โภชนำ คาหาเปตฺวา วิหารำ คนฺตวฺ า ตสฺส อทาสิ.
โส กตภตฺตกิจฺโจ “มาติกมาตา นาม ตฺวำ มหาอุปาสิเกติ ปุจฺฉิ.
“อาม ตาตาติ.
“อุปาสิเก ตฺวำ ปรจิตตฺ ำ ชานาสีติ.
“กึ มำ ปุจฺฉสิ ตาตาติ.
“มยา จินฺตติ จินฺตติ ำ สพฺพมกาสิ, เตน ตำ ปุจฺฉามีติ.
“ปรจิตฺตชานนภิกฺขู พหู ตาตาติ.
“นาหำ อญฺเญ ปุจฺฉามิ, ตุวำ ปุจฺฉามิ อุปาสิเกติ.
เอวำ สนฺเตปิ, อุปาสิกา “ปรจิตฺตำ ชานามีติ อวตฺวา “ปรจิตฺตำ ชานนฺตา นาม เอวำ กโรนฺติ ปุตฺตาติ อาห.
[ภิกษุลาอุบาสิกา กลับไปเฝ้าพระศาสดา]
โส “ภาริยำ วติทำ กมฺมำ, ปุถุชฺชนา นาม โสภนำปิ อโสภนำปิ จินฺเตนฺติ,
สจาหำ อยุตตฺ ำ จินฺตยิสฺสามิ, สห ภณฺฑเกน โจรำ จูฬาย คณฺหนฺตี วิย มำ วิปฺปการำ ปาเปยฺย, มยา อิโต ปลายิตุำ วฏฺฏตีติ
จินฺเตตฺวา “อุปาสิเก อหำ คมิสฺสามีติ อาห.
“กหำ อยฺยาติ.
“สตฺถุ สนฺติกำ อุปาสิเกติ.
“วสถ ตาว ภนฺเต อิธาติ.
“น วสิสฺสามิ อุปาสิเก, คมิสฺสาเมวาติ นิกฺขมิตวฺ า สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.
๑ สี. ม. ยุ. อาคมนำ.
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[พระศาสดาแนะให้รกั ษาจิตอย่างเดียว]
อถ นำ สตฺถา “กึ ภิกฺขุ น ตฺวำ ตตฺถ วสสีติ ปุจฺฉิ.
“อาม ภนฺเต, น สกฺกา ตตฺถ วสิตุนฺติ.
“กึการณา ภิกฺขูติ.
“ภนฺเต สา อุปาสิกา จินฺตติ จินฺติตำ สพฺพำ ชานาติ,
‘ปุถุชฺชนา จ นาม โสภนำปิ อโสภนำปิ จินฺเตนฺติ, สจาหำ กิญจฺ ิ อยุตตฺ ำ จินฺเตสฺสามิ,
สห ภณฺฑเกน โจรำ จูฬาย คณฺหนฺตี วิย มำ วิปฺปการำ ปาเปสฺสตีติ จินฺเตตฺวา อาคโตมฺหีติ.
“ภิกฺขุ ตตฺเถว ตยา วสิตุำ วฏฺฏตีติ.
“น สกฺโกมิ ภนฺเต, นาหำ ตตฺถ วสิสฺสามีติ.
“เตนหิ ตฺวำ ภิกฺขุ เอกเมว รกฺขิตุำ สกฺขิสฺสสีติ.
“กึ ภนฺเตติ.
“ตว จิตตฺ เมว รกฺข, จิตตฺ ำ นาเมตำ ทุรกฺขำ, อตฺตโน จิตฺตเมว นิคฺคณฺห,
มา อญฺญำ กิญจฺ ิ จินตฺ ยิ, จิตฺตำ นาเมตำ ทุนฺนิคฺคหนฺติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน
จิตตฺ สฺส ทมโถ สาธุ

ยตฺถ กามนิปาติโน
จิตตฺ ำ ทนฺตำ สุขาวหนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ
จิตตฺ ำ นาเมตำ ทุกเฺ ขน นิคฺคยฺหตีติ ทุนฺนิคฺคหำ
ลหุำ อุปฺปชฺชติ จ นิรุชฺฌติ จาติ ลหุ, ตสฺส ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน.
ยตฺถ กามนิปาติโนติ ยตฺถ กตฺถจิเทว นิปาตนสีลสฺส.
เอตำ หิ ลภิตพฺพฏฺฐานำ วา อลภิตพฺพฏฺฐานำ วา ยุตฺตฏฺฐานำ วา อยุตตฺ ฏฺฐานำ วา น ชานาติ, เนว ชาตึ โอโลเกติ, น โคตฺตำ, น วยำ,
ยตฺถ ยตฺเถว อิจฺฉติ ตตฺถ ตตฺเถว นิปตตีติ “ยตฺถ กามนิปาตีติ วุจฺจติ
ตสฺส เอวรูปสฺส จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จตูหิ อริยมคฺเคหิ ทนฺตภาโว ยถา นิพฺพิเสวนำ โหติ ตถา กตภาโว สาธุ .
กึการณา?
อิทำ หิ จิตตฺ ำ ทนฺตำ สุขาวหำ ทนฺตำ นิพฺพิเสวนำ กตำ มคฺคผลสุขำ ปรมตฺถนิพฺพานสุขญฺจ อาวหตีติ.
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เทสนาปริโยสาเน สมฺปตฺตปริสา๑ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา.
[ภิกษุนั้นกลับไปสู่มาติกคามอีก]
สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน อิมำ โอวาทำ ทตฺวา “คจฺฉ ภิกฺขุ, อญฺญำ กิญฺจิ อจินฺตยิตฺวา ตตฺเถว วสาหีติ ปหิณิ.
โส ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺตกิ า โอวาทำ ลภิตฺวา ตตฺถ อคมาสิ. กิญฺจิ พหิทฺธา จินฺตนำ นาม น จินเตสิ.
มหาอุปาสิกาปิ ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺตี เถรำ ทิสวฺ า “อิทานิ โอวาททายกำ อาจริยำ ลภิตฺวา ปุนาคโต มม ปุตฺโตติ
อตฺตโน ญาเณเนว ปริจฺฉินฺทิตฺวา ตสฺส สปฺปายาหารำ ปฏิยาเทตฺวา อทาสิ.
[พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได้]
โส สปฺปายโภชนำ ลภิตฺวา กติปาเหเนว อรหตฺตำ ปตฺวา มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต
“อโห มหาอุปาสิกา มยฺหำ ปติฏฺฐา ชาตา, อหำ อิมำ นิสฺสาย ภวนิสฺสรณำ ปตฺโตมฺหีติ จินฺเตตฺวา
“อิมสฺมึ ตาว เม อตฺตภาเว ปติฏฺฐา ชาตา, สำสาเร ปน เม สำสรนฺตสฺส, อญฺเญสุปิ อตฺตภาเวสุ อยำ ปติฏฺฐา ภูตปุพฺพา โน วาติ
อุปธาเรนฺโต เอกูนอตฺตภาวสตำ อนุสฺสริ.
สาปิ เอกูนอตฺตภาวสเต ตสฺส ปาทปริจาริกา หุตฺวา อญฺเญสุ ปฏิพทฺธจิตตฺ า หุตวฺ า ตำ ชีวติ า โวโรปาเปสิ .
เถโร ตสฺสา เอตฺตกำ อคุณำ ทิสวฺ า “อโห อยำ มหาอุปาสิกา ภาริยำ กมฺมำ อกาสีติ จินฺเตสิ .
[อุบาสิกาใคร่ครวญดูบรรพชิตกิจของพระเถระ]
มหาอุปาสิกาปิ เคเห นิสินฺนา ว “กินฺนุ โข มยฺหำ ปุตตฺ สฺส ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปตฺตำ โนติ อุปธารยมานา
ตสฺส อรหตฺตปฺปตฺตึ ญตฺวา อุตฺตรึ อุปธารยมานา
“มม ปุตฺโต อรหตฺตำ ปตฺวา ‘อโห วต เม อยำ อุปาสิกา มหตี ปติฏฺฐา ชาตาติ จินฺเตตฺวา
‘อตีเตปิ นุ โข เม อยำ ปติฏฺฐา ภูตปุพฺพา โนติ อุปธาเรนฺโต เอกูนอตฺตภาวสตำ อนุสฺสริ,
อหำ โข ปน เอกูนอตฺตภาวสเต อญฺเญหิ สทฺธึ เอกโต หุตวฺ า เอตำ ชีวิตา โวโรเปสึ ,
อยำ เม เอตฺตกำ อคุณำ ทิสฺวา ‘อโห ภาริยำ กมฺมำ กตำ อุปาสิกายาติ จินฺเตสีติ อญฺญาสิ .
“นตฺถิเอว นุ โข, สำสาเร สำสรนฺติยา, มม ปุตฺตสฺส อุปกาโร กตปุพฺโพติ อุปธารยมานา ตโต อุตฺตรึ สติมำ อตฺตภาวำ อนุสฺสริตวฺ า
“สติเม อตฺตภาเว มยา เอตสฺส ปาทปริจาริกาย หุตฺวา เอกสฺมึ ชีวิตา โวโรปนฏฺฐาเน ชีวิตทานำ ทินฺนำ ,
อโห มยา มม ปุตฺตสฺส มหาอุปกาโร กโตติ ญตฺวา เคเห นิสินฺนา ว “อุตฺตรึ วิเสเสตฺวา อุปธาเรถาติ อาห.

๑ อติเรกำ มญฺเญ.
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[พระเถระนิพพาน]
โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทำ สุตฺวา วิเสเสตฺวา สติมำ อตฺตภาวำ อนุสฺสริตวฺ า ตตฺถ ตาย อตฺตโน ชีวติ สฺส ทินฺนภาวำ ทิสวฺ า
“อโห มม อิมาย มหาอุปาสิกาย อุปกาโร กตปุพฺโพติ จินฺเตตฺวา อตฺตมโน หุตฺวา
ตสฺสา ตตฺเถว จตูสุ มคฺคผเลสุ ปญฺหำ กเถตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพพฺ านธาตุยา ปรินิพพฺ ายิ .
อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
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๓. อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุวตฺถุ.
“สุททุ ฺทสนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรำ อุกกฺ ณฺฐิตภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระแนะอุบายพ้นทุกข์แก่เศรษฐีบุตร]
สตฺถริ กิร สาวตฺถิยำ วิหรนฺเต, เอโก เสฏฺฐิปุตฺโต อตฺตโน กุลุปกเถรำ อุปสงฺกมิตวฺ า
“ภนฺเต อหำ ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม, เอกำ เม ทุกฺขโต มุจจฺ นาการำ กเถถาติ อาห.
“สาธาวุโส สเจสิ ทุกฺขา มุจฺจิตกุ าโม, สลากภตฺตำ เทหิ, ปกฺขิกภตฺตำ เทหิ, วสฺสาวาสิกำ เทหิ, จีวราทโย ปจฺจเย เทหิ,
อตฺตโน สาปเตยฺยำ ตโย โกฏฺฐาเส กตฺวา เอเกน กมฺมนฺตำ ปโยเชหิ, เอเกน ปุตฺตทารำ โปเสหิ, เอกำ พุทฺธสาสเน เทหีติ อาห.
โส “สาธุ ภนฺเตติ วุตตฺ ปฏิปาฏิยา สพฺพำ กตฺวา ปุน เถรำ ปุจฺฉิ “อิโต อุตฺตรึ อญฺญำ กึ กโรมิ ภนฺเตติ .
“อาวุโส ตีณิ สรณานิ ปญฺจ สีลานิ คณฺหาหีติ.
ตานิปิ คเหตฺวา ตโต อุตฺตรึ ปุจฺฉิ.
“เตนหิ ทส สีลานิ คณฺหาหีติ.
โส “สาธุ ภนฺเตติ คณฺหิ.
โส เอว อนุปุพฺเพน ปุญฺญกมฺมสฺส กตตฺตา อนุปุพฺพเสฏฺฐิปุตฺโต นาม ชาโต.
“อิโต อุตฺตรึปิ กาตพฺพำ ปุญฺญำ อตฺถิ ภนฺเตติ ปุน ปุจฺฉิตฺวา, “เตนหิ ปพฺพชาหีติ วุตฺเต, นิกฺขมิตวฺ า ปพฺพชิ.
ตสฺเสโก อาภิธมฺมิโก ภิกฺขุ อาจริโย อโหสิ.
เอโก วินยธโร อุปชฺฌาโย.
ตสฺส ลทฺธูปสมฺปทสฺส อาจริโย อตฺตโน สนฺตกิ ำ อาคตกาเล อภิธมฺเม ปญฺหำ กเถสิ
“พุทฺธสาสเน นาม อิทำ กาตุำ วฏฺฏติ, อิทำ กาตุำ น วฏฺฏตีติ.
อุปชฺฌาโยปิสฺส อตฺตโน สนฺติกำ อาคตกาเล วินเย ปญฺหำ กเถสิ
“พุทฺธสาสเน นาม อิทำ กาตุำ วฏฺฏติ, อิทำ กาตุำ น วฏฺฏติ, อิทำ กปฺปติ, อิทำ น กปฺปตีติ.
[อยากสึกจนซูบผอม]
โส จินฺเตสิ “อโห ภาริยำ อิทำ กมฺมำ, อหำ ทุกฺขา มุจฺจติ ุกาโม ปพฺพชิโต, อิธ จ เม หตฺถปฺปสารณฏฺฐานเมว น ปญฺญายติ,
เคเห ฐตฺวา วฏฺฏทุกฺขา มุจฺจิตุำ สกฺกา, มยา คิหินา ภวิตุำ วฏฺฏตีติ.
โส ตโต ปฏฺฐาย อุกฺกณฺฐิโต อนภิรโต ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌายำ น กโรติ, อุทฺเทสำ น คณฺหาติ,
กิโส ลูโข ธมนิสนฺถตคตฺโต อาลสิยาภิภูโต กจฺฉุปริกณ
ิ ฺโณ อโหสิ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๐๖ • ๓. อุกกฺ ณฺฐติ ภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [อยากสึกจนซูบผอม]

อถ นำ ทหรสามเณรา “อาวุโส กึ ตฺวำ ฐิตฏฺฐาเน ฐิโตว, นิสินฺนฏฺฐาเน นิสินฺโนว อโหสิ,
ปณฺฑุโรคาภิภูโต กิโส ลูโข ธมนิสนฺถตคตฺโต อาลสิยาภิภโู ต กจฺฉุปริกิณฺโณ, กินฺเต กตนฺติ ปุจฺฉึสุ.
“อุกฺกณฺฐิโตมฺหิ อาวุโสติ.
“กึการณาติ.
โส ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
เต ตสฺส อาจริยุปชฺฌายานำ อาจิกฺขึสุ.
อาจริยุปชฺฌายา ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ อคมำสุ.
[รักษาจิตอย่างเดียว อาจพ้นทุกข์ได้]
สตฺถา “กึ ภิกฺขเว อาคตตฺถาติ อาห.
“ภนฺเต อยำ ภิกฺขุ ตุมฺหากำ สาสเน อุกฺกณฺฐโิ ตติ.
“เอวำ กิร ภิกฺขูติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“กึการณาติ.
“อหำ ภนฺเต ทุกฺขา มุจฺจติ ุกาโม ปพฺพชิโต, ตสฺส เม อาจริโย อภิธมฺมกถำ กเถสิ, อุปชฺฌาโย วินยกถำ,
สฺวาหำ ‘อิธ เม หตฺถปฺปสารณฏฺฐานเมว นตฺถิ, คิหินา หุตวฺ า สกฺกา ทุกฺขา มุจฺจิตุำ, คิหี ภวิสฺสามีติ สนฺนิฏฺฐานมกาสึ ภนฺเตติ.
“สเจ ตฺวำ ภิกฺขุ เอกเมว รกฺขิตุำ สกฺขิสฺสสิ, อวเสสานำ รกฺขนกิจฺจำ นตฺถีติ.
“กึ ภนฺเตติ.
“ตว จิตตฺ เมว รกฺขิตุำ สกฺขิสฺสสีติ.
“สกฺขิสฺสามิ ภนฺเตติ.
“เตนหิ อตฺตโน จิตตฺ เมว รกฺขาหิ, สกฺกา ทุกฺขา มุจฺจติ ุนฺติ อิมำ โอวาทำ ทตฺวา อิมำ คาถมาห
“สุทุทฺทสำ สุนิปุณำ
จิตตฺ ำ รกฺเขถ เมธาวี

ยตฺถกามนิปาตินำ
จิตตฺ ำ คุตฺตำ สุขาวหนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สุทุทฺทสนฺติ สุฏฺฐุ ทุทฺทสำ.
สุนิปุณนฺติ สุฏฺฐุ นิปุณำ ปรมสณฺหำ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๐๗ • ๓. อุกกฺ ณฺฐติ ภิกขฺ วุ ตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

ยตฺถ กามนิปาตินนฺติ ชาติอาทีนิ อโนโลเกตฺวา ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺฐาเนสุ ยตฺถ กตฺถจิ นิปตนสีลำ .
จิตฺตำ รกฺเขถ เมธาวีติ อนฺธพาโล ทุมฺเมโธ อตฺตโน จิตตฺ ำ รกฺขิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ, จิตตฺ วสิโก หุตฺวา อนยพฺยสนำ ปาปุณาติ.
เมธาวี ปน ปณฺฑิโตว จิตฺตำ รกฺขิตุำ สกฺโกติ, ตสฺมา ตฺวำปิ จิตฺตเมว โคเปหิ.
อิทำ หิ จิตฺตำ คุตฺตำ สุขาวหำ มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ อาวหตีติ.
เทสนาปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ.
อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๐๘ • ๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขติ ตฺเถรวตฺถุ. • ๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขติ ตฺเถรวตฺถุ.

๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ.
“ทูรงฺคมำ เอกจรนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สงฺฆรกฺขิตำ นาม ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระเถระไม่รับผ้าสาฎกที่พระหลานชายถวาย]
สาวตฺถิยำ กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา นิกฺขมิตวฺ า ปพฺพชิโต ลทฺธูปสมฺปโท สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร นาม หุตฺวา
กติปาเหเนว อรหตฺตำ ปาปุณิ.
ตสฺส กนิฏฺโฐ ปุตตฺ ำ ลภิตวฺ า เถรสฺส นามำ อกาสิ.
โส ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต นาม หุตฺวา วยปฺปตฺโต เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตวฺ า ลทฺธูปสมฺปโท
อญฺญตรสฺมึ คามการาเม วสฺสำ อุปคนฺตฺวา “เอกำ สตฺตหตฺถำ เอกำ อฏฺฐหตฺถนฺติ เทฺว วสฺสาวาสิกสาฏเก ลภิตวฺ า
“อฏฺฐหตฺถำ อุปชฺฌายสฺส เม ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขตฺวา “สตฺตหตฺถำ มยฺหำ ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา –
วุตฺถวสฺโส “อุปชฺฌายำ ปสฺสิสฺสามีติ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปิณฺฑาย จรนฺโต อาคนฺตฺวา, เถเร วิหารำ อนาคเตเยว, วิหารำ ปวิ
สิตวฺ า เถรสฺส ทิวาฏฺฐานำ สมฺมชฺชติ ฺวา ปาโททกำ อุปฏฺฐาเปตฺวา อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺโต นิสีทิ .
อถสฺส อาคมนภาวำ ญตฺวา๑ ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตฺวา “นิสีทถ ภนฺเตติ เถรำ นิสีทาเปตฺวา ตาลวณฺฏำ อาทาย วี
ชิตวฺ า ปานียำ ทตฺวา ปาเท โธวิตวฺ า ตำ สาฏกำ อาเนตฺวา ปาทมูเล ฐเปตฺวา “ภนฺเต อิมำ ปริภญ
ุ ชฺ ถาติ วตฺวา วีชยมาโน อฏฺฐาสิ.
อถ นำ เถโร อาห “สงฺฆรกฺขิต มยฺหำ จีวรำ ปริปุณฺณำ, ตฺวเมว ปริภุญชฺ าติ.
“ภนฺเต มยา ลทฺธกาลโต ปฏฺฐาย อยำ ตุมฺหากเมว สลฺลกฺขิโต, ปริโภคำ กโรถาติ.
“โหตุ สงฺฆรกฺขิต, ปริปุณฺณำ เม จีวรำ, ตฺวเมว ปริภุญฺชาติ.
“ภนฺเต มา เอวำ กโรถ, ตุมฺเหหิ ปริภุตฺเต, มยฺหำ มหปฺผลำ ภวิสฺสตีติ.
[พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย]
อถ นำ ตสฺส ปุนปฺปุนำ กเถนฺตสฺสาปิ, เถโร น อิจฺฉิ.
เอวำ โส วีชยมาโน ฐิโต ว จินฺเตสิ “อหำ เถรสฺส คิหิกาเล ภาคิเนยฺโย, ปพฺพชิตกาเล สทฺธิวิหาริโก,
เอวำปิ มยา สทฺธึ อุปชฺฌาโย ปริโภคำ น กาตุกาโม, อิมสฺมึ มยา สทฺธึ ปริโภคำ อกโรนฺเต, กึ เม สมณภาเวน, คิหี ภวิสฺสามีติ.
อถสฺส เอตทโหสิ “ทุสฺสณฺฐาปิโย ฆราวาโส, กินฺนุ โข กตฺวา คิหิภูโต ชีวิสฺสามีติ.
ตโต จินฺเตสิ “อฏฺฐหตฺถสาฏกำ วิกฺกีณติ ฺวา เอกำ เอฬิกำ คณฺหิสฺสามิ, เอฬิกา นาม ขิปฺปํ วิชายนฺติ,
สฺวาหำ วิชาตำ วิชาตำ วิกฺกีณติ ฺวา มูลำ กริสฺสามิ, มูเล พหู กตฺวา เอกำ ปชาปตึ อาเนสฺสามิ, สา เอกำ ปุตตฺ ำ วิชายิสฺสติ, –
๑ สี. ยุ. อถ นำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๐๙ • ๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขติ ตฺเถรวตฺถ.ุ • [พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสยั ]

อถสฺส มม มาตุลสฺส นามำ กตฺวา จูฬยานเก นิสีทาเปตฺวา มม ปุตฺตญฺจ ภริยญฺจ อาทาย มาตุลำ วนฺทติ ุำ อาคมิสฺสามิ ,
อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มม ภริยำ วกฺขามิ ‘อาเนหิ ตาว เม, ปุตตฺ ำ วหิสฺสามิ นนฺติ,
สา ‘กินเฺ ต ปุตเฺ ตน, เอหิ, ยานกำ ปาเชหีติ วตฺวา ปุตตฺ ำ คเหตฺวา ‘อหำ เนสฺสามิ นนฺติ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺตี จกฺกปาเท ฉฑฺเฑสฺสติ, –
อถสฺส สรีรำ อภิรุหิตวฺ า จกฺกำ คมิสฺสติ, อถ นำ ‘ตฺวำ มม ปุตฺตำ เนว มยฺหำ อทาสิ นำ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ๑, นาสิโตสิ ตยาติ วตฺวา
ปโตทยฏฺฐิยา ปิฏฺฐึ ปหริสฺสามีติ.
[พระเถระถูกพระหลานชายตี]
โส เอวำ จินฺเตนฺโต ฐตฺวา วีชยมาโนว เถรสฺส สีสำ ตาลวณฺเฏน ปหริ.
เถโร “กินฺนุ โข อหำ สงฺฆรกฺขิเตน สีเส ปหโตติ อุปธาเรนฺโต เตน จินฺติตจินตฺ ิตำ สพฺพำ ญตฺวา
“สงฺฆรกฺขิต มาตุคามสฺส ปหารำ ทาตุำ นาสกฺขิ, เอตฺถ มหลฺลกตฺเถรสฺส โก โทโสติ อาห.
โส “อโห นฏฺโฐมฺหิ, ญาตำ กิร เม อุปชฺฌาเยน จินฺตติ จินฺตติ ำ, กึ เม สมณภาเวนาติ ตาลวณฺฏำ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิตุำ อารทฺโธ.
[พระศาสดาตรัสถามเหตุที่เกิดขึ้น]
อถ นำ ทหรสามเณรา อนุพนฺธิตวฺ า อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ อาคมึสุ.
สตฺถา เต ภิกฺขู ทิสฺวา “กึ ภิกฺขเว อาคตตฺถ, เอโก โว ภิกฺขุ ลทฺโธติ ปุจฺฉิ.
“อาม ภนฺเต อิมำ ทหรำ อุกฺกณฺฐติ ฺวา ปลายนฺตำ คเหตฺวา ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคตมฺหาติ .
“เอวำ กิร ภิกฺขูติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“กิมตฺถำ เต ภิกฺขุ เอวำ ภาริยำ กมฺมำ กตำ? นนุ ตฺวำ อารทฺธวิริยสฺส เอกสฺส พุทฺธสฺส ปุตฺโต,
มาทิสสฺส นาม พุทฺธสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา อตฺตานำ ‘โสตาปนฺโนติ วา
‘สกทาคามีติ วา ‘อนาคามีติ วา ‘อรหาติ วา วทาเปตุำ นาสกฺขิ, กิมตฺถำ เอวำ ภาริยำ กมฺมมกาสีติ.
“อุกกฺ ณฺฐิโตสฺมิ ภนฺเตติ.
“กึการณา อุกฺกณฺฐิโตสีติ.
โส วสฺสาวาสิกสาฏกานำ ลทฺธทิวสโต ปฏฺฐาย ยาว เถรสฺส ตาลวณฺเฏน ปหารา สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตฺวา
“อิมินา การเณน ปลาโตสฺมิ ภนฺเตติ อาห.

๑ สี. ยุ. น สนฺธาเรตุำ อสกฺขิ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๐ • ๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขติ ตฺเถรวตฺถุ. • [สำารวมจิตเป็นเหตุให้พน้ เครือ่ งผูกของมาร]

[สำารวมจิตเป็นเหตุให้พ้นเครื่องผูกของมาร]
อถ นำ สตฺถา “เอหิ ภิกฺขุ, มา จินตฺ ยิ, จิตฺตำ นาเมตำ ทูเร โหนฺตำปิ อารมฺมณำ สมฺปฏิจฺฉกชาติกำ,
ราคโทสโมหพนฺธนา มุจจฺ นตฺถาย วายมิตุำ วฏฺฏตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ทูรงฺคมำ เอกจรำ
เย จิตตฺ ำ สญฺญเมสฺสนฺติ

อสรีรำ คุหาสยำ
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนาติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ ทูรงฺคมนฺติ.
จิตตฺ สฺส หิ มกฺกฏสุตตฺ มตฺตกำปิ ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน คมนาคมนำ นาม นตฺถิ, ทูเร สนฺตำปิ อารมฺมณำ สมฺปฏิจฺฉตีติ
ทูรงฺคมำ นาม ชาตำ.
สตฺตฏฺฐจิตตฺ านิ ปน เอกโต กณฺณกิ พทฺธานิ เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชติ ุำ สมตฺถานิ นาม นตฺถิ , อุปฺปตฺติกาเล เอเกกเมว จิตฺตำ อุปฺปชฺชติ,
ตสฺมึ นิรุทฺเธ, ปุน เอเกกเมว อุปฺปชฺชตีติ เอกจรำ นาม ชาตำ.
จิตตฺ สฺส สรีรสณฺฐานำ วา นีลาทิปกาโร วณฺณเภโท วา นตฺถีติ อสรีรำ นาม ชาตำ.
คุหา นาม จตุมหาภูตคุหา, อิทญฺจ หทยรูปํ นิสฺสาย ปวตฺตตีติ คุหาสยำ นาม ชาตำ.
เย จิตฺตนฺติ เย เกจิ ปุริสา วา อิตฺถี วา คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส อุปฺปชฺชิตุำ อเทนฺตา
สติสมฺโมเสน อุปฺปนฺนกิเลสำ ปชหนฺตา จิตฺตำ สญฺญเมสฺสนฺติ สญฺญตำ อวิกฺขิตฺตำ กริสฺสนฺติ.
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนาติ สพฺเพ เต กิเลสพนฺธนาภาเวน มารพนฺธนสงฺขาตา เตภูมิกวฏฺฏา มุจจฺ ิสฺสนฺตีติ.
เทสนาปริโยสาเน ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตา.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ.
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๕. จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ.
“อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺสาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จิตฺตหตฺถตฺเถรำ นาม อารพฺภ กเถสิ .
[เขาเที่ยวตามโค จนอ่อนเพลีย]
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต นฏฺฐโคณำ ปริเยสนฺโต อรญฺญำ ปวิสิตฺวา มชฺฌนฺติกกาเล โคณำ ทิสวฺ า ยูเถ วิสฺสชฺเชตฺวา
“อวสฺสำ อยฺยานำ สนฺติเก อาหารมตฺตำ ลภิสฺสามีติ ขุปฺปิปาสาปีฬิโต วิหารำ ปวิสิตวฺ า ภิกฺขูนำ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา
เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
ตสฺมึ โข ปน สมเย ภิกฺขูนำ อวกฺการปาติยำ ภุตฺตาวเสสกำ ภตฺตำ โหติ.
เต ตำ ฉาตกปีฬิตำ ทิสฺวา “อิงฺฆ ภตฺตำ คเหตฺวา ภุญฺชาติ วทึสุ.
พุทฺธกาเล จ นาม อเนกสูปพฺยญฺชนำ อุปฺปชฺชติ.
โส ตโต ยาปนมตฺตำ คเหตฺวา ภุญฺชติ ฺวา ปานียำ ปิวิตวฺ า หตฺเถ โธวิตวฺ า ภิกฺขู วนฺทติ ฺวา
“กึ ภนฺเต อชฺช อยฺยา นิมนฺตนฏฺฐานำ อคมำสูติ.
“นตฺถิ อุปาสก, ภิกฺขู อิมินา ว นีหาเรน นิพทฺธำ ลภนฺตตี ิ.
[เขาบวชเป็นภิกษุ]
โส “มยำ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย รตฺตินฺทวิ ำ นิพทฺธำ กมฺมำ กโรนฺตาปิ เอวำ มธุรพฺยญฺชนภตฺตำ น ลภาม,
อิเม กิร นิพทฺธำ ภุญฺชนฺติ, กึ เม คิหิภาเวน, ภิกฺขุ ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
อถ นำ ภิกฺขู “สาธุ อุปาสกาติ ปพฺพาเชสุำ.
โส ลทฺธูปสมฺปโท สพฺพุปการำ วตฺตปฏิวตฺตำ อกาสิ.
โส พุทธฺ านำ อุปฺปนฺเนน ลาภสกฺกาเรน กติปาหจฺจเยน ถูลสรีโร อโหสิ.
[เขาบวชๆ สึกๆ ถึง ๖ ครั้ง]
ตโต จินฺเตสิ “กึ เม ภิกฺขาย จริตวฺ า ชีวิเตน, คิหี ภวิสฺสามีติ.
โส วิพฺภมิตฺวา เคหำ ปาวิสิ.
ตสฺส เคเห กมฺมำ กโรนฺตสฺส กติปาเหเนว สรีรำ มิลายิ.
ตโต “กึ เม อิมินา ทุกฺเขน, สมโณ ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปุนาคนฺตวฺ า ปพฺพชิ.
โส กติปาหำ วีตินาเมตฺวา ปุน อุกฺกณฺฐติ ฺวา วิพฺภมิ. ปพฺพชิตกาเล ปน ภิกฺขูนำ อุปการโก อโหสิ.
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โส ปุนปิ กติปาเหเนว อุกฺกณฺฐติ ฺวา “กึ เม คิหิภาเวน, ปพฺพชิสฺสามีติ คนฺตฺวา ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
อถ นำ ภิกฺขู อุปการวเสน ปุน ปพฺพาชยึสุ, เอวำ โส ฉกฺขตฺตุำ ปพฺพชิตวฺ า อุปฺปพฺพชิโต.
ตสฺส ภิกฺขู “เอส จิตตฺ วสิโก หุตฺวา วิจรตีติ “จิตฺตหตฺถตฺเถโรติ นามำ กรึสุ.
[ครั้งที่ ๗ เขาเกิดธรรมสังเวช จึงบวชไม่สึก]
ตสฺเสวำ อปราปรำ วิจรนฺตสฺเสว, ภริยา คพฺภินี อโหสิ.
โส สตฺตเม วาเร อรญฺญโต กสิภณฺฑำ อาทาย เคหำ คนฺตวฺ า ภณฺฑกำ ฐเปตฺวา “อตฺตโน กาสาวำ คณฺหิสฺสามีติ คพฺภำ ปาวิสิ .
ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ภริยา นิปชฺชิตวฺ า นิทฺทายติ.
ตสฺสา นิวตฺถสาฏโก อปคโต. มุขโต ลาลา ปคฺฆรติ, นาสา ฆุรุฆุรายติ, มุขำ วิวฏำ, ทนฺตำ ฆำสติ.๑
สา ตสฺส อุทฺธุมาตกสรีรำ วิย อุปฏฺฐาสิ.
โส “อนิจฺจำ ทุกฺขำ อิทำ, อหำ เอตฺตกำ กาลำ ปพฺพชิตวฺ า อิมำ นิสฺสาย ภิกฺขุภาเว สณฺฐาตุำ นาสกฺขินฺติ
กาสาวโกฏิยำ คเหตฺวา อุทเร พนฺธนฺโต ว เคหา นิกฺขมิ.
อถสฺส อนนฺตรเคเห ฐิตา สสฺสุ ตำ ตถา คจฺฉมานำ ทิสฺวา
“อยำ ปฏิกฺกนฺโต อิทาเนว อรญฺญโต อาคจฺฉนฺโต ว กาสาวำ อุทเร พนฺธิตวฺ า นิกฺขนฺโต วิหาราภิมุโข คจฺฉติ , กินฺนุ โขติ
เคหำ ปวิสติ ฺวา นิทฺทายมานำ ธีตรำ ปสฺสิตฺวา “โส อิมำ ทิสวฺ า วิปฺปฏิสารี หุตวฺ า คโตติ ญตฺวา ธีตรำ ปหริตวฺ า
“อุฏฺเฐหิ กาฬกณฺณิ, สามิโก เต ตำ นิทฺทายมานำ ทิสฺวา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา คโต, นตฺถิ โส อิโต ปฏฺฐาย ตุยฺหนฺติ อาห.
“อเปหิ อเปหิ อมฺม, กุโต ตสฺส คมนำ, กติปาเหเนว ปุน อาคมิสฺสตีติ.
โสปิ “อนิจฺจำ ทุกฺขนฺติ วตฺวา คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต ว โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.
โส คนฺตฺวา ภิกฺขู วนฺทติ ฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
“น สกฺขิสฺสาม มยำ ตำ ปพฺพาเชตุำ, กุโต ตุยฺหำ สมณภาโว, สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิสำ ตว สีสนฺติ.
“ภนฺเต อิทานิ มำ อนุกมฺปาย เอกวารำ ปพฺพาเชถาติ.
เต ตำ อุปการวเสน ปพฺพาชยึสุ.
[บรรลุพระอรหัตแล้วถูกหาว่าพูดไม่จริง]
โส กติปาเหเนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
เตปิ ตำ อาหำสุ “อาวุโส จิตฺตหตฺถ, ตว คมนสมยำ ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ, อิมสฺมึ เต วาเร จิรายิตนฺติ.
๑ สี. ม. ยุ. ทนฺตำ ฆำสติ -อิติ. นตฺถิ.
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“ภนฺเต สำสคฺคสฺส อตฺถิภาวกาเล คตมฺห, โส โน สำสคฺโค ฉินฺโน, อิทานิ อคมนธมฺมา ชาตมฺหาติ.
ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา “ภนฺเต อยำ ภิกฺขุ อมฺเหหิ เอวำ วุตโฺ ต เอวำ นาม กเถติ, อญฺญำ พฺยากโรติ, อภูตำ วทตีติ อาหำสุ.
สตฺถา “อาม ภิกฺขเว, มม ปุตฺโต อตฺตโน อนวฏฺฐติ จิตฺต กาเล สทฺธมฺมำ อชานนกาเล คมนาคมนำ อกาสิ,
อิทานิสฺส ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ ปหีนนฺติ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
“อนวฏฺฐติ จิตฺตสฺส
ปริปฺลวปสาทสฺส
อนวสฺสุตจิตฺตสฺส
ปุญฺญปาปปหีนสฺส

สทฺธมฺมำ อวิชานโต
ปญฺญา น ปริปูรติ
อนนฺวาหตเจตโส
นตฺถิ ชาครโต ภยนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺสาติ “จิตตฺ ำ นาเมตำ กสฺสจิ นิพทฺธำ วา ถาวรำ วา นตฺถิ,
โย ปน ปุคฺคโล อสฺสปิฏฺเฐ ฐปิตกุมฺภณฺฑำ วิย ถุสราสิมฺหิ โกฏิตขาณุโก วิย ขลฺลาตสีเส กทมฺพปุปฺผำ วิย กตฺถจิ น สณฺฐาติ
กทาจิ เสวโก โหติ กทาจิ อาชีวโก กทาจิ นิคณฺโฐ กทาจิ ตาปโส
เอวรูโป ปุคฺคโล อนวฏฺฐติ จิตฺโต นาม
ตสฺส อนวฏฺฐติ จิตฺตสฺส สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภทำ อิมำ สทฺธมฺมำ อชานนฺตสฺส ปริตฺตสทฺธตาย วา อุลฺลวนสทฺธตาย วา
ปริปฺลวปสาทสฺส กามาวจราปิ รูปาวจราทิเภทาปิ ปญฺญา น ปริปูรติ,
กามาวจรายปิ อปริปูรยมานาย, กุโต ว รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญาปริปูริสฺสตีติ ทีเปติ.
อนวสฺสุตจิตฺตสฺสาติ ราเคน อตินฺตจิตฺตสฺส.
อนนฺวาหตเจตโสติ “อาหตจิตฺโต ขีลชาโตติ๑ อาคตฏฺฐาเน โทเสน จิตฺตสฺส ปหตภาโว วุตฺโต,
อิธ ปน “โทเสน อปฺปฏิหตจิตฺตสฺสาติ อตฺโถ.
ปุญฺญปาปปหีนสฺสาติ จตุตฺถมคฺเคน ปหีนปุญฺญสฺส เจว ปหีนปาปสฺส จ ขีณาสวสฺส.
นตฺถิ ชาครโต ภยนฺติ ขีณาสวสฺส ชาครนฺตสฺเสว ภยาภาโว กถิโต วิย,
โส ปน สทฺธาทีหิ ชาครธมฺเมหิ สมนฺนาคตตฺตา ชาคโร นาม, ตสฺมา ชาครนฺตสฺสาปิ อชาครนฺตสฺสาปิ กิเลสภยำ นตฺถิ, กิเลสานำ
อปจฺจาวตฺตนโต.
น หิ ตำ กิเลสา อนุพนฺธนฺติ, เตน เตน มคฺเคน ปหีนานำ ปุน อนุปคมนโต,
เตนาห “โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา, เต กิเลเส น ปุเนติ, น ปจฺจาคจฺฉติ,
สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา, เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา สผลา อโหสิ.
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๐. ม. มู. ๑๒/๒๐๖.
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[กิเลสทำาผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัต ให้เศร้าหมองได้]
อเถกทิวสำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ภาริยา วติเม อาวุโส กิเลสา นาม,
เอวรูโป อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน กุลปุตฺโต กิเลเสหิ อาลุลิโต สตฺต วาเร คิหี หุตฺวา สตฺต วาเร ปพฺพชิโตติ .
สตฺถา เตสำ กถาปวตฺตึ สุตฺวา ตำขณานุรูเปน คมเนน ธมฺมสภำ คนฺตฺวา พุทฺธาสเน นิสินฺโน
“กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“เอวเมว ภิกฺขเว กิเลสา นาม ภาริยา, สเจ เอเต รูปิโน หุตฺวา กตฺถจิ ปกฺขิปิตุำ สกฺกา ภเวยฺยุำ,
จกฺกวาลำ อติสมฺพาธำ, พฺรหฺมโลโก อตินีจโก, โอกาโส เนสำ น ภเวยฺย,
มาทิสำปิ นาเมเต ปญฺญาสมฺปนฺนำ ปุริสาชาเนยฺยำ อาโลเลนฺติ,
อวเสเสสุ กา กถา, อหญฺหิ อฑฺฒนาฬิมตฺตำ วรกโจรกำ๑ กุณฺฐกุททฺ าลญฺจ นิสฺสาย ฉ วาเร ปพฺพชิตฺวา อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพติ.
“กทา ภนฺเตติ.
“สุณิสฺสถ ภิกฺขเวติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“เตนหิ สุณาถาติ อตีตำ อาหริ
[เรื่องบัณฑิตจอบเหี้ยน]
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, กุทฺทาลปณฺฑิโต นาม พาหิรกปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตฺวา,
วสฺสารตฺตสมเย จ ภูมิยา ตินฺตาย, “เคเห เม อฑฺฒนาฬิมตฺโต วรกโจรโก จ กุณฺฐกุททฺ าลโก จ อตฺถิ, วรกโจรกพีชำ มา นสฺสีติ
อุปฺปพฺพชิตวฺ า เอกฏฺฐานำ กุทฺทาเลน กสิตฺวา ตำ พีชำ วปิตวฺ า วตึ กตฺวา ปกฺกกาเล อุทธฺ ริตฺวา นาฬิมตฺตำ พีชำ ฐเปตฺวา เสสำ ขาทิ .
โส “กึ เมทานิ เคเหน, ปุน อฏฺฐมาเส ปพฺพชิสฺสามีติ นิกฺขมิตวฺ า ปพฺพชิ.
อิมินา ว นีหาเรน นาฬิมตฺตำ วรกโจรกญฺจ กุณฺฐกุทฺทาลญฺจ นิสฺสาย สตฺต วาเร คิหี หุตฺวา สตฺต วาเร ปพฺพชิตฺวา
สตฺตเม ปน วาเร จินฺเตสิ “อหำ สตฺต วาเร อิมำ กุณฺฐกุทฺทาลำ นิสฺสาย คิหี หุตฺวา ปพฺพชิโต, กตฺถจิเทว นำ ฉฑฺเฑสฺสามีติ.
โส คงฺคาตีรำ คนฺตวฺ า “ปติตฏฺฐานำ ปสฺสนฺโต โอตริตวฺ า คณฺเหยฺยำ, ยถาสฺส ปติตฏฺฐานำ น ปสฺสามิ ตถา นำ ฉฑฺเฑสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา นาฬิมตฺตำ พีชำ ปิโลติกาย พนฺธติ ฺวา ปิโลติกำ กุทฺทาลผเล พนฺธติ ฺวา กุทฺทาลำ อคฺคทณฺฑเก คเหตฺวา คงฺคาตีเร ฐิโต
อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา อุปริสีเส ติกฺขตฺตุำ อาวชฺชติ ฺวา คงฺคาย ขิปิตฺวา นิวตฺติตวฺ า โอโลเกตฺวา ปติตฏฺฐานำ อทิสฺวา
“ชิตำ เม, ชิตำ เมติ ติกฺขตฺตุำ สทฺทมกาสิ.
ตสฺมึ ขเณ พาราณสี ราชา ปจฺจนฺตำ วูปสเมตฺวา อาคนฺตฺวา นทีตีเร ขนฺธาวารำ นิวาเสตฺวา
นหานตฺถาย นทึ โอติณฺโณ ตำ สทฺทำ อสฺโสสิ.
ราชูนญฺจ นาม “ชิตำ เม, ชิตำ เมติ สทฺโท อมนาโป โหติ.
๑ วรกโปรกำ -อิติปิ ปาโฐ. ญ. ว.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๕ • ๕. จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ. • [เรือ่ งบัณฑิตจอบเหีย้ น]

โส ตสฺส สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า “อหำ อิทานิ อมิตตฺ มทฺทนำ กตฺวา ‘ชิตำ เมติ อาคโต, ตฺวำ ปน ‘ชิตำ เม ชิตำ เมติ วิรวสิ, กึ นาเมตนฺติ ปุจฉฺ ิ.
กุทฺทาลปณฺฑิโต “ตฺวำ พาหิรเก โจเร ชินิ, ตยา ชิตำ ปุน อชิตเมว โหติ,
มยา ปน อชฺฌตฺติโก โลภโจโร ชิโต, โส ปุน มำ น ชินิสฺสติ, ตสฺเสว ชโย สาธูติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“น ตำ ชิตำ สาธุ ชิตำ
ตำ โข ชิตำ สาธุ ชิตำ

ยำ ชิตำ อวชียติ
ยำ ชิตำ นาวชียตีติ.๑

ตำขณำเยว คงฺคำ โอโลเกนฺโต อาโปกสิณำ นิพพฺ ตฺเตตฺวา อธิคตวิเสโส อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ .
ราชา มหาปุริสสฺส ธมฺมกถำ สุตฺวา วนฺทติ ฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิตวฺ า สทฺธึ พลกาเยน ปพฺพชิ .
โยชนมตฺตา ปริสา อโหสิ.
อปโรปิ สามนฺตราชา ตสฺส ปพฺพชิตภาวำ สุตวฺ า “ตสฺส รชฺชำ คณฺหิสฺสามีติ อาคนฺตฺวา ตถา สมิทฺธำ นครำ สุญฺญำ ทิสฺวา
“เอวรูปํ นครำ ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชนฺโต ราชา น โอรเก ฐาเน ปพฺพชิสฺสติ, มยาปิ ปพฺพชิตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา
ตตฺถ คนฺตวฺ า มหาปุริสำ อุปสงฺกมิตวฺ า ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา สปริโส ปพฺพชิ.
เอเตเนว นีหาเรน สตฺต ราชาโน ปพฺพชึสุ.
สตฺตโยชนิโก อสฺสโม อโหสิ.
สตฺต ราชาโน โภเค ฉฑฺเฑตฺวา เอตฺตกำ ชนำ คเหตฺวา ปพฺพชึสุ.
มหาปุริโส พฺรหฺมจริยวาสำ วสิตวฺ า พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ.
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “อหำ ภิกฺขเว ตทา กุทฺทาลปณฺฑิโต อโหสิ .๒ กิเลสา นาเมเต เอวำ ภาริยาติ อาห.
จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๒.
๒ สี. ม. ยุ. อโหสึ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๖ • ๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกขฺ วุ ตฺถุ. • ๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกขฺ วุ ตฺถุ.

๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.
“กุมฺภูปมนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อารทฺธวิปสฺสเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ .
[ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยู่ในไพรสณฑ์]
สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจสตา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา “สมณธมฺมำ กริสฺสามาติ
โยชนสตมคฺคำ คนฺตวฺ า เอกำ มหาคามำ อคมำสุ.
อถ เน มนุสฺสา ทิสวฺ า ปญฺญตฺตาสเนสุ นิสีทาเปตฺวา ปณีเตหิ ยาคุอาทีหิ ปริวิสติ ฺวา “กตฺถ ภนฺเต คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตวฺ า,
“ยถาผาสุกฏฺฐานนฺติ วุตฺเต, “ภนฺเต อิมำ เตมาสำ อิเธว วสถ, มยำปิ ตุมฺหากำ สนฺติเก สรเณสุ ปติฏฺฐาย สีลานิ รกฺขิสฺสามาติ ยาจิตฺ
วา เตสำ อธิวาสนำ วิทติ ฺวา “อวิทูเร ฐาเน มหนฺโต ว วนสณฺโฑ อตฺถิ, เอตฺถ วสถ ภนฺเตติ วตฺวา อุยฺโยเชสุำ.
เต ภิกฺขู ตำ วนสณฺฑำ ปวิสึสุ.
[เทวดาทำาอุบายหลอนภิกษุ]
ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถา เทวตา “สีลวนฺโต อยฺยา อิมำ วนสณฺฑำ อนุปฺปตฺตา,
อยุตตฺ ำ โข ปน อมฺหากำ, อยฺเยสุ อิธ วสนฺเตสุ, ปุตตฺ ภาติกำ๑ คเหตฺวา รุกเฺ ข อภิรุยฺห วสิตุนฺติ โอตริตวฺ า ภูมิยำ นิสีทิตวฺ า จินฺตยึสุ
“อยฺยา อิมสฺมึ ฐาเน อชฺเชกรตฺตึ วสิตฺวา อทฺธา เสฺว คมิสฺสนฺตตี ิ.
ภิกฺขูปิ ปุนทิวเส อนฺโตคาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา ปุน ตเมว วนสณฺฑำ อาคมึสุ.
เทวตา “ภิกฺขุสงฺโฆ สฺวาตนาย เกนจิ นิมนฺติโต ภวิสฺสติ ตสฺมา ปุน อาคจฺฉติ, อชฺช คมนำ น ภวิสฺสติ, เสฺว คมิสฺสนฺติ มญฺเญติ อิมิ
นา อุปาเยน อฑฺฒมาสมตฺตำ ภูมิยเมว อจฺฉึสุ.
ตโต จินตฺ ยึสุ “ภทนฺตา อิมำ เตมาสำ อิเธว มญฺเญ วสิสฺสนฺติ, อิเธว โข ปน วสนฺเตสุ อมฺหากำ รุกฺเข อภิรุหิตฺวา นิสีทิตุำปิ อยุตฺตำ,
เตมาสำ ปุตตฺ ภาติเก คเหตฺวา ภูมิยำ นิสีทนฏฺฐานานิปิ อมฺหากำ ทุกฺขานิ, กิญฺจิ กตฺวา อิเม ภิกฺขู ปลาเปตุำ วฏฺฏตีติ.
ตา เตสุ เตสุ รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนสุ เจว จงฺกมนโกฏีสุ จ ฉินฺนสีสานิ กพนฺธานิ ทสฺเสตุำ อมนุสฺสสทฺทญฺจ สาเวตุำ อารภึสุ .
ภิกฺขูนำ ขิปิตกาสาทโย โรคา ปวตฺตึสุ.
เต อญฺญมญฺญำ “ตุยฺหำ อาวุโส กึ รุชฺชติ, ตุยฺหำ กึ รุชฺชตีติ ปุจฺฉิตฺวา “มยฺหำ ขิปิตโรโค, มยฺหำ กาโสติ วตฺวา
“อาวุโส อหำ อชฺช จงฺกมนโกฏิยำ ฉินฺนสีสำ อทฺทสำ, อหำ รตฺติฏฺฐาเน กพนฺธำ อทฺทสำ, อหำ ทิวาฏฺฐาเน อมนุสฺสสทฺทำ อสฺโสสึ,
ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกมิทำ ฐานำ, อมฺหากำ อิธ อผาสุกำ โหติ, สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสามาติ.
เต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

๑ สี. ยุ. ปุตฺตภาติเก.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๗ • ๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกขฺ วุ ตฺถ.ุ • [พระศาสดาประทานอาวุธ]

[พระศาสดาประทานอาวุธ]
อถ เน สตฺถา อาห “กึ ภิกฺขเว ตสฺมึ ฐาเน วสิตุำ น สกฺขิสฺสถาติ.
“อาม ภนฺเต, อมฺหากำ ตสฺมึ ฐาเน วสนฺตานำ เอวรูปานิ เภรวารมฺมณานิ อุปฏฺฐหนฺติ, เตน เอวรูปํ อผาสุกำ โหติ,
เตน มยำ ‘วชฺเชตพฺพยุตตฺ กมิทำ ฐานนฺติ ตำ ฉฑฺเฑตฺวา ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคตาติ.
“ภิกฺขเว ตตฺเถว ตุมฺหากำ คนฺตุำ วฏฺฏตีติ.
“น สกฺกา ภนฺเตติ.
“ภิกฺขเว ตุมฺเห อาวุธำ อคเหตฺวา คตา, อิทานิ อาวุธำ คเหตฺวา คจฺฉถาติ.
“กตราวุธำ ภนฺเตติ.
สตฺถา “อหำ โว อาวุธำ ทสฺสามิ, มยา ทินฺนาวุธำ คเหตฺวา คจฺฉถาติ วตฺวา
“กรณียมตฺถกุสเลน
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ

ยนฺตำ สนฺตำ ปทำ อภิสเมจฺจ
สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานีติ

สกลำ เมตฺตสุตฺตำ๑ กเถตฺวา “ภิกฺขเว อิมำ ตุมฺเห พหิ วิหารสฺส วนสณฺฑโต ปฏฺฐาย สชฺฌายนฺตา อนฺโตวิหารำ ปวิเสยฺยาถาติ
อุยฺโยเชสิ.
เต สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ตำ วนสณฺฑำ ปตฺวา พหิวิหาเร คณสชฺฌายำ สชฺฌายมานาว วนสณฺฑำ ปวิสึสุ .
[เทวดากลับได้เมตตาจิต]
สกลวนสณฺเฑ เทวตา เมตฺตจิตตฺ ำ ปฏิลภิตฺวา เตสำ ปจฺจคุ ฺคมนำ กตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณำ อาปุจฺฉึสุ , คตฺตสมฺพาหนำ อาปุจฺฉึสุ,
เตสำ ตตฺถ ตตฺถ อารกฺขำ สุสวำ ิหิตำ กรึสุ, จกฺกธุปนำ๒ วิย สนฺนิสินฺนา อเหสุำ.
กตฺถจิ อมนุสฺสสทฺโท นาม นาโหสิ.
เตสำ ภิกฺขูนำ จิตตฺ ำ เอกคฺคำ โหติ.๓
เต รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนสุ นิสินฺนา วิปสฺสนาย จิตฺตำ โอตาเรตฺวา อตฺตนิ ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา
“อยำ อตฺตภาโว นาม ภิชฺชนตฺเถน อถาวรตฺเถน กุลาลภาชนสทิโสติ วิปสฺสนำ วฑฺฒยึสุ.

๑ ขุ. ขุ. ๒๕/๑๓.
๒ สี. ปกฺกธุปนำ.
๓ ยุ. อโหสิ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๘ • ๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [พระสัมมาสัมพุทธตรัสคาถากำาชับ]

[พระสัมมาสัมพุทธตรัสคาถากำาชับ]
สมฺมาสมฺพุทฺโธ คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว เตสำ วิปสฺสนาย อารทฺธภาวำ ญตฺวา เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา๑
“เอวเมว ภิกฺขเว, อยำ อตฺตภาโว นาม ภิชฺชนตฺเถน อถาวรตฺเถน กุลาลภาชนสทิโส เอวาติ วตฺวา
โอภาสำ ผริตฺวา โยชนสเต ฐิโตปิ เตสำ อภิมุเข นิสินฺโน วิย ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชตฺวา ทิสฺสมาเนน รูเปน อิมำ คาถมาห
“กุมฺภูปมำ กายมิมำ วิทติ ฺวา
นครูปมำ จิตฺตมิทำ ถเกตฺวา๒
โยเธถ มารำ ปญฺญาวุเธน
ชิตญฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยาติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ กุมฺภูปมนฺติ อพลทุพพฺ ลตฺเถน อนทฺธนิยตาย ตาวกาลิกตฺเถน อิมำ เกสาทิสมุหสงฺขาตำ กายำ กุมฺภูปมำ
กุลาลภาชนสทิสำ วิทิตวฺ า.
นครูปมำ จิตฺตมิทำ ถเกตฺวาติ นครำ นาม พหิทธฺ า ถิรำ โหติ คมฺภีรปริขำ ปาการปริกฺขิตตฺ ำ ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตำ
อนฺโต สุวิภตฺตำ วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนำ อนฺตราปณำ
“ตำ วิลุมฺปิสฺสามาติ พหิทธฺ า โจรา อาคนฺตวฺ า ปวิสิตุำ อสกฺโกนฺตา ปพฺพตำ อาสชฺช ปฏิหตา วิย คจฺฉนฺติ
เอวเมว ปณฺฑิโต กุลปุตฺโต อตฺตโน วิปสฺสนาจิตฺตำ ถิรำ นครสทิสำ กตฺวา ถเกตฺวา นคเร ฐิโต
เอกโตธาราทินา นานปฺปกาเรน อาวุเธน โจรคณำ วิย วิปสฺสนามเยน จ อริยมคฺคมเยน จ ปญฺญาวุเธน
ตำ ตำ มคฺควชฺฌำ กิเลสำ ปฏิพาหนฺโต ตำ กิเลสมารำ โยเธถ ปหเรยฺยาติ อตฺโถ.
ชิตญฺจ รกฺเขติ ชิตำ อุปฺปาทิตำ ตรุณวิปสฺสนำ อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปาย ธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ อา
เสวนฺโต อนฺตรนฺตรา สมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฺวา ตโต วุฏฺฐาย สุทฺธจิตฺเตน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต รกฺเขยฺย.
อนิเวสโน สิยาติ อนาลโย ภเวยฺย.
ยถา นาม โยโธ สงฺคามสีเส พลโกฏฺฐกำ กตฺวา อมิตฺเตหิ สทฺธึ ยุชฺฌนฺโต ฉาโต วา ปิปาสิโต วา หุตฺวา
สนฺนาเห สิถิเล อาวุเธ วา ปติเต พลโกฏฺฐกำ ปวิสิตวฺ า วิสฺสมิตฺวา ภุญฺชิตวฺ า ปิวิตฺวา สนฺนยฺหิตฺวา อาวุธำ คเหตฺวา ปุน นิกฺขมิตฺวา
ยุชฺฌนฺโต ปรเสนำ มทฺทติ อชิตำ ชินาติ ชิตำ รกฺขติ
โส หิ สเจ พลโกฏฺฐเก เอวำ วิสฺสมนฺโต ตำ อสฺสาเทนฺโต อจฺเฉยฺย รชฺชำ ปรหตฺถคตำ กเรยฺย
เอวเมว ภิกฺขุ ปฏิลทฺธำ ตรุณวิปสฺสนำ ปุนปฺปุนำ สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตวฺ า ตโต วุฏฺฐาย
สุทฺธจิตฺเตน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต รกฺขิตุำ สกฺโกติ อุตตฺ ริมคฺคปฏิลาเภน กิเลสมารำ ชินาติ
สเจ ปน โส สมาปตฺติเมว อสฺสาเทติ สุทฺธจิตฺเตน ปุนปฺปุนำ สงฺขาเร น สมฺมสติ.
มคฺคผลปฏิเวธำ กาตุำ น สกฺโกติ ตสฺมา รกฺขิตพฺพยุตฺตกำ รกฺขนฺโต อนิเวสโน สิยา สมาปตฺตึ นิเวสนำ กตฺวา ตตฺถ น นิเวเสยฺย
อาลยำ น กเรยฺยาติ อตฺโถ.
๑ สี. ม. ยุ. อามนฺเตสิ.
๒ สี. ม. ยุ. ฐเปตฺวา.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๙ • ๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกขฺ วุ ตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

“ตุมฺเห เอวำ กโรถาติ เอวำ สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ ธมฺมำ เทเสสิ.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตา ภิกฺขู นิสินฺนฏฺฐาเน นิสินฺนา ว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา
ตถาคตสฺส สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ วณฺเณนฺตา โถเมนฺตา วนฺทนฺตา ว อาคจฺฉึสูติ.
อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๐ • ๗. ปูตคิ ตฺตติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ. • ๗. ปูตคิ ตฺตติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ.

๗. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“อจิรำ วตยำ กาโยติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระกายเน่า]
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมกถำ สุตฺวา สาสเน อุรำ ทตฺวา ปพฺพชิโต ลทฺธูปสมฺปโท ติสฺสตฺเถโร นาม อโหสิ .
คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล, ตสฺส สรีเร โรโค อุทปาทิ.
สาสปมตฺตโิ ย ปิฬกา อุฏฺฐหึสุ.
ตา อนุปุพฺเพน มุคฺคมตฺตา กาฬายมตฺตา โกลฏฺฐิมตฺตา อามลกมตฺตา เพลุวมตฺตา หุตฺวา ปภิชฺชึสุ .
สกลสรีรำ ฉิทฺทาวฉิทฺทำ อโหสิ.
“ปูติคตฺต ติสฺสตฺเถโรเตฺววสฺส นามำ อุทปาทิ.
อถสฺส อปรภาเค อฏฺฐีนิ ภิชฺชึสุ.
โส อปฺปฏิชคฺคิโย อโหสิ.
นิวาสนปารุปนำ ปุพพฺ โลหิตมกฺขิตำ ชาลปุวสทิสำ อโหสิ.
สทฺธวิ ิหาริกาทโย ปฏิชคฺคิตุำ อสกฺโกนฺตา ฉฑฺฑยึสุ.
โส อนาโถ หุตฺวา นิปชฺชิ.
[พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม]
พุทธฺ านญฺจ นาม เทฺว วาเร โลกโวโลกนำ อวิชหิตำ โหติ
ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺตา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต ปฏฺฐาย คนฺธกุฏิอภิมุขำ ญาณำ กตฺวา โอโลเกนฺติ
สายำ โอโลเกนฺตา คนฺธกุฏิโต ปฏฺฐาย พาหิราภิมุขำ ญาณำ กตฺวา โอโลเกนฺติ.
ตสฺมึ ปน สมเย ภควโต ญาณชาลสฺส อนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร ปญฺญายิ.
สตฺถา ติสสฺ สฺส ภิกขฺ โุ น อรหตฺตสฺส อุปนิสสฺ ยำ ทิสวฺ า “อยำ สทฺธวิ หิ าริกาทีหิ ฉฑฺฑโิ ต, อิทานิสสฺ มำ ฐเปตฺวา อญฺญำ ปฏิสรณำ นตฺถตี ิ คนฺธ
กุฏิโต นิกฺขมิตฺวา วิหารจาริกำ จรมาโน วิย อคฺคิสาลำ คนฺตฺวา อุกฺขลึ โธวิตฺวา อุทกำ ทตฺวา อุทฺธนำ อาโรเปตฺวา
อุทกสฺส ตตฺตภาวำ อาคมยมาโน อคฺคิสาลายเมว อฏฺฐาสิ, ตตฺตภาวำ ชานิตฺวา คนฺตฺวา ติสฺสภิกฺขุโน นิปนฺนมญฺจกโกฏิยำ คณฺหิ.
ตทา ภิกฺขู “อเปถ ภนฺเต, มยำ คณฺหิสฺสามาติ มญฺจกำ คเหตฺวา อคฺคิสาลำ อานยึสุ.
สตฺถา อมฺพณกำ อาหราเปตฺวา อุณฺโหทกำ อาสิญฺจติ ฺวา เตหิ ภิกฺขูหิ ตสฺส ปารุปนำ คาหาเปตฺวา
อุณฺโหทเกน มทฺทาเปตฺวา อาตเป วิสฺสชฺชาเปสิ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๑ • ๗. ปูตคิ ตฺตติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ. • [พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม]

อถสฺส สนฺติเก ฐตฺวา ตำ สรีรำ อุณฺโหทเกน เตเมตฺวา ตสฺส สรีรำ๑ ฆำสิตฺวา นหาเปสิ.
ตสฺส นหานปริโยสาเน ปารุปนำ สุกฺขิ.
อถ นำ ตำ นิวาสาเปตฺวา นิวตฺถกาสาวำ อุทเกน มทฺทาเปตฺวา อาตเป วิสฺสชฺชาเปสิ .
อถสฺส คตฺเต อุทเก ฉินฺนมตฺเต, ตำ สุกฺขิ.
โส เอกำ กาสาวำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตวฺ า สลฺลหุกสรีโร เอกคฺคจิตฺโต หุตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ .
สตฺถา ตสฺส อุสฺสีสเก ฐตฺวา “ภิกฺขุ อยำ ตว กาโย อเปตวิญฺญาโณ นิรุปกาโร หุตวฺ า กลิงฺครำ วิย ปฐวิยำ สยิสฺสตีติ วตฺวา
อิมำ คาถมาห
“อจิรำ วตยำ กาโย
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ

ปฐวึ อธิเสสฺสติ
นิรตฺถำว กลิงฺครนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อจิรำ วตาติ ภิกฺขุ น จิรสฺเสวายำ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ, อิมิสฺสา ปกติสยเนน สยิตาย ปฐวิยา อุปริ สยิสฺสติ.
ฉุฑฺโฑติ อปวิทฺโธ อปคตวิญฺญาณตาย ตุจฺโฉ หุตวฺ า เสสฺสตีติ ทสฺเสติ.
ยถากึ? นิรตฺถวำ กลิงฺครนฺติ นิรุปการำ นิรตฺถกำ กฏฺฐขณฺฑำ วิย.
ทพฺพสมฺภารตฺถิกา หิ มนุสฺสา อรญฺญำ ปวิสิตวฺ า อุชุกำ อุชุกสณฺฐาเนน วงฺกำ วงฺกสณฺฐาเนน ฉินฺทิตวฺ า ทพฺพสมฺภารำ คณฺหนฺติ ,
อวเสสำ ปน สุสริ ญฺจ ปูติกญฺจ อสารกญฺจ คณฺฐิกชาตญฺจ ฉินฺทิตฺวา ตตฺเถว ฉฑฺเฑนฺติ ,
อญฺเญ ทพฺพสมฺภารตฺถิกา อาคนฺตวฺ า ตำ คเหตฺวา อากงฺขนฺตา นาม นตฺถิ,
ตำ โอโลเกตฺวา อตฺตโน อุปการกเมว คณฺหนฺติ, อิตรำ ปฐวีคตเมว โหติ,
ตำ ปน เตน เตน อุปาเยน มญฺจปฏิปาทกำ วา ปาทกฐลิกำ วา ผลกปีฐกำ วา กาตุำ สกฺกาปิ ภเวยฺย
อิมสฺมึ ปน อตฺตภาเว ทฺวตฺตึสาย โกฏฺฐาเสสุ เอกโกฏฺฐาโสปิ มญฺจปฏิปาทกาทิวเสน วา อญฺเญน วา อุปการมุเขน
คยฺหุปโค นาม นตฺถิ, เกวลำ นิรตฺถำว กลิงฺครำ, อยำ กาโย อปคตวิญฺญาโณ กติปาหสฺเสว ปฐวิยำ เสสฺสตีติ.
[พระปูติคัตตติสสเถระนิพพาน]
เทสนาวสาเน ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
เถโรปิ อรหตฺตำ ปตฺวา ปรินพิ ฺพายิ.
สตฺถา ตสฺส สรีรกิจจฺ ำ การาเปตฺวา ธาตุโย คเหตฺวา เจติยำ การาเปสิ .
๑ สี. ม. ยุ. ตสฺส สรีรำ -อิติ. นตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๒ • ๗. ปูตคิ ตฺตติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ. • [พระปูตคิ ตั ตติสสเถระนิพพาน]

ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร กุหึ นิพพฺ ตฺโตติ.
“ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเวติ.
“ภนฺเต เอวรูปสฺส อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส ภิกฺขุโน กึการณา คตฺตำ ปูติกำ ชาตำ, กึการณา อฏฺฐีนิ ภินฺนานิ,
กิมสฺส การณำ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยภาวำ ปตฺตนฺติ.
“ภิกฺขเว สพฺพเมตำ เอตสฺส อตฺตนา กตกมฺเมน นิพพฺ ตฺตนฺติ.
“กึ ปน เตน ภนฺเต กตนฺติ.
“เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถาติ อตีตำ อาหริ
[บุพพกรรมของพระติสสะ]
อยำ กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล สากุณิโก หุตฺวา พหู สกุเณ วธิตฺวา อิสฺสรชนำ อุปฏฺฐหิ, เตสำ ทินฺนาวเสเส วิกกฺ ีณาติ
“วิกกฺ ีณาวเสสา มาเรตฺวา ฐปิตา ปูติกา ภวิสฺสนฺตตี ิ
ยถา อุปฺปติตุำ น สกฺโกนฺติ, ตถา เตสำ ชงฺฆฏฺฐีนิ จ ปกฺขฏฺฐีนิ จ ภินฺทิตวฺ า ราสึ กตฺวา ฐเปสิ.
เต ปุนทิวเส วิกฺกีณาติ.
อติพหูนำ ลทฺธกาเล อตฺตโน อตฺถาย ปจาเปสิ.
ตสฺส เอกทิวสำ รสโภชเน ปกฺเก, เอโก ขีณาสโว ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส เคหทฺวาเร อฏฺฐาสิ.
โส เถรำ ทิสวฺ า จิตตฺ ำ ปสาเทตฺวา “มยา พหู ปาณา มาริตา๑, อยฺโย จ เม เคหทฺวาเร ฐิโต, อนฺโตเคเห จ รสโภชนำ สำวิชฺชติ,
ปิณฺฑปาตมสฺส ทสฺสามีติ ตสฺส ปตฺตำ อาทาย ปูเรตฺวา รสปิณฺฑปาตำ ทตฺวา เถรำ ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทติ ฺวา
“ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺส มตฺถกำ ปาปุเณยฺยนฺติ อาห.
เถโร “เอวำ โหตูติ อนุโมทนำ อกาสิ.
[ประมวลผลกรรม]
ภิกฺขเว ตทา ติสฺสสฺส กตกมฺมวเสเนว เอตำ ติสฺสสฺส นิปฺผนฺนำ,
สกุณานำ อฏฺฐิเภทนิสฺสนฺเทน ติสฺสสฺส คตฺตำ ปูติกำ ชาตำ อฏฺฐีนิ จ ภินฺนานิ,
ขีณาสวสฺส รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน อรหตฺตำ ปตฺโตติ.
ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. มาเรตฺวา ขาทิตา.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๓ • ๘. นนฺทโคปาลกวตฺถ.ุ • ๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ.

๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ.
“ทิโส ทิสนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โกสลชนปเท วิหรนฺโต นนฺทโคปาลกำ อารพฺภ กเถสิ .
[นายนันทะหลบหลีกราชภัย]
สาวตฺถิยำ กิร อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติโน นนฺโท นาม โคปาลโก โคยูถำ รกฺขติ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค.
โส กิร, ยถา เกณิโย ชฏิโล ปพฺพชิตเวเสน, เอวำ โคปาลกตฺเตน ราชปีลำ ปริหรนฺโต อตฺตโน กุฏุมฺพำ รกฺขติ.
โส กาลานุกาลำ ปญฺจโครเส อาทาย อนาถปิณฺฑกิ สฺส สนฺติกำ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ ปสฺสติ ธมฺมำ สุณาติ
อตฺตโน วสนฏฺฐานำ อาคมนตฺถาย สตฺถารำ ยาจติ.
[พระศาสดาไปโปรดนายนันทะ]
สตฺถา ตสฺส ญาณปริปากำ อาคมยมาโน อาคนฺตฺวา๑ ตสฺส ปริปกฺกภาวำ ญตฺวา เอกทิวสำ มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
จาริกำ จรนฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม ตสฺส วสนฏฺฐานาสนฺเน อญฺญตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิ .
นนฺโท สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า๒ วนฺทิตวฺ า ปฏิสนฺถารำ กตฺวา สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา
สตฺตาหำ พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปณีตำ ปญฺจโครสทานำ อทาสิ.
สตฺตเม ทิวเส สตฺถา อนุโมทนำ กตฺวา ทานกถาทิเภทำ อนุปุพพฺ ีกถำ กเถสิ.
กถาปริโยสาเน นนฺทโคปาลโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา สตฺถารำ อนุคจฺฉนฺโต ทูรำ คนฺตฺวา
“ติฏฺฐ อุปาสกาติ นิวตฺติยมาโน วนฺทิตวฺ า นิวตฺติ.
อถ นำ เอโก ลุทฺธโก วิชฺฌิตวฺ า มาเรสิ.
[พวกภิกษุโทษพระศาสดาว่า ทำาให้นายนันทะถูกฆ่า]
ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตา ภิกฺขู ทิสวฺ า คนฺตฺวา สตฺถารำ อาหำสุ
“นนฺโท ภนฺเต โคปาลโก ตุมฺหากำ อิธาคตตฺตา มหาทานำ ทตฺวา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตนฺโต มาริโต,
สเจ ตุมฺเห นาคจฺฉิสฺสถ, นาสฺส มรณำ อภวิสฺสาติ.
[จิตที่ตั้งไว้ผิด ทำาความฉิบหายให้ยิ่งกว่าเหตุใดๆ]
สตฺถา “ภิกฺขเว มยิ อาคเตปิ อนาคเตปิ, ตสฺส จตสฺโส ทิสา จตสฺโส อนุทิสา คจฺฉนฺตสฺสาปิ มรณโต มุจฺจนุปาโย นาม นตฺถิ,
ยำ หิ เนว โจรา น เวริโน กโรนฺติ, ตำ อิเมสำ สตฺตานำ อนฺโต ปวตฺตำ มิจฺฉาปณิหิตำ จิตตฺ เมว กโรตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ทิโส ทิสำ ยนฺตำ กยิรา
๑ ม. อคนฺตวฺ า.
๒ สี. ยุ. อาคนฺตฺวา.

เวรี วา ปน เวรินำ

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๔ • ๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ. • [จิตที่ตง้ั ไว้ผิด ทำาความฉิบหายให้ยง่ิ กว่าเหตุใดๆ]

มิจฺฉาปณิหิตำ จิตฺตำ

ปาปิโย นำ ตโต กเรติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ทิโส ทิสนฺติ โจโร โจรำ.
ทิสฺวาติ ปาฐเสโส.
ยนฺตำ กยิราติ ยนฺตำ ตสฺส อนยพฺยสนำ กเรยฺย. ทุติยปเทปิ เอเสว นโย.
อิทำ วุตตฺ ำ โหติ
“เอโก เอกสฺส มิตตฺ ทุพภฺ โิ จโร ปุตตฺ ทารเขตฺตวตฺถโุ คมหิสาทีสุ อปรชฺฌนฺโต ยสฺส อปรชฺฌติ ตำปิ ตเถว อตฺตนิ อปรชฺฌนฺตำ โจรำ ทิสวฺ า
เวรี วา ปน เกนจิเทว การเณน พนฺธเวรำ เวรึ ทิสวฺ า
อตฺตโน กกฺขฬตาย ทารุณตาย ยำ ตสฺส อนยพฺยสนำ กเรยฺย, ปุตฺตทารำ วา ตสฺส ปีเฬยฺย เขตฺตาทีนิ วา นาเสยฺย,
ชีวติ า วา ปน นำ โวโรเปยฺย
ทสสุ อกุสลกมฺมปเถสุ มิจฺฉาฐปิตตฺตา มิจฺฉาปณิหิตำ จิตฺตำ ปาปิโย นำ ตโต กเร ตำ ปุริสำ ตโต การณโต ปาปตรำ กเรยฺย
วุตฺตปฺปกาโร หิ ทิโส วา เวรี วา ทิสสฺส วา เวริโน วา อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ทุกฺขำ วา อุปฺปาเทยฺย ชีวติ กฺขยำ วา กเรยฺย
อิทำ ปน อกุสลกมฺมปเถสุ มิจฺฉาฐปิตำ จิตฺตำ ทิฏฺเฐปิ ธมฺเม อนยพฺยสนำ ปาเปติ อตฺตภาวสหสฺเสสุปิ จตูสุ อปาเยสุ ขิปิตฺวา
สีสำ อุกฺขิปิตุำ น เทตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา.
อุปาสเกน ปน ภวนฺตเร กตำ กมฺมำ ภิกฺขูหิ น ปุจฺฉิตำ, ตสฺมา สตฺถารา น กถิตนฺติ.
นนฺทโคปาลกวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๕ • ๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถ.ุ • ๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ.

๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ.
“น ตำ มาตา ปิตา กยิราติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โสเรยฺยนคเร สมุฏฺฐิตำ สาวตฺถิยำ นิฏฺฐาเปสิ .
[เศรษฐีบุตรกลับเพศเป็นหญิงแล้วหลบหนี]
สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิยำ วิหรนฺเต, โสเรยฺยนคเร โสเรยฺยเสฏฺฐิปุตฺโต เอเกน สหายเกน สทฺธึ สุขยานเก นิสีทิตวฺ า
มหนฺเตน ปริวาเรน นหานตฺถาย นครา นิกฺขมิ.
ตสฺมึ ขเณ มหากจฺจายนตฺเถโร โสเรยฺยนครำ ปิณฺฑาย ปวิสิตุกาโม พหินคเร สงฺฆาฏึ ปารุปติ .
เถรสฺส จ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ.
โสเรยฺยเสฏฺฐิปุตฺโต ตำ ทิสฺวา จินฺเตสิ
“อโห วต, อยำ เถโร มม ภริยา ภเวยฺย, มม วา ภริยาย สรีรวณฺโณ เอตสฺส สรีรวณฺโณ วิย ภเวยฺยาติ.
ตสฺส จินตฺ ิตมตฺเตเยว ปุริสลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อิตฺถีลิงฺคำ ปาตุรโหสิ.
โส ลชฺชมาโน ยานกา โอรุยฺห ปลายิ.
ปริชโน ตำ อสญฺชานนฺโต “กิเมตำ, กิเมตนฺติ อาห.
สาปิ ตกฺกสิลมคฺคำ ปฏิปชฺชิ.
[พวกเพื่อนและพ่อแม่ออกติดตามแต่ไม่พบ]
สหายโกปิสฺสา อิโต จิโต จ วิจริตวฺ าปิ นาทฺทส.
สพฺเพ นหายิตวฺ า เคหำ อคมำสุ
“กหำ เสฏฺฐิปุตฺโตติ วุตฺเต, “นหาตฺวา อาคโต ภวิสฺสตีติ มญฺญิมฺหาติ วทึสุ.
อถสฺส มาตาปิตโร ตตฺถ ตตฺถ ปริเยสิตฺวา อปสฺสนฺตา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา “มโต ภวิสฺสตีติ มตกภตฺตำ อทำสุ .
[นางเดินตามพวกเกวียนไปเมืองตักกสิลา]
สา เอกำ ตกฺกสิลคามิสตฺถวาหำ ทิสฺวา ยานกำ ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิ.
อถ นำ มนุสฺสา ทิสวฺ า “อมฺหากำ ยานกสฺส ปจฺฉโต ปจฺฉโต อาคจฺฉสิ, มยำ ‘กสฺเสสา ทาริกาติ ตำ น ชานามาติ วทึสุ.
“สามิ ตุมฺเห อตฺตโน ยานกำ ปาเชถ, อหำ ปทสา คมิสฺสามีติ คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี องฺคุลิมุทฺทิกำ ทตฺวา
เอกสฺมึ ยานเก โอกาสำ กาเรสิ.
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[ได้เป็นภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้น]
มนุสฺสา จินฺตยึสุ “ตกฺกสิลนคเร อมฺหากำ เสฏฺฐิปุตฺตสฺส ภริยา นตฺถิ, มยำ ตสฺส อาจิกฺขิสฺสาม, มหาปณฺณากาโร โน ภวิสฺสตีติ.
เต คนฺตวฺ า “สามิ อมฺเหหิ ตุมฺหากำ อิตฺถีรตนำ อานีตนฺติ.
โส สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา อตฺตโน วยานุรูปํ อภิรูปํ ปาสาทิกำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห อตฺตโน เคเห อกาสิ .
[ชายอาจกลับเป็นหญิง และหญิงอาจกลับเป็นชายได้]
ปุริสา หิ อิตฺถิโย อิตฺถิโย วา ปุริสา อภูตปุพพฺ า นาม นตฺถิ.
ปุริสา หิ ปรสฺส ทาเรสุ อติจริตฺวา กาลำ กตฺวา พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา
มนุสฺสชาตึ อาคจฺฉนฺตา อตฺตภาวสเต อิตฺถีภาวำ อาปชฺชนฺติ.
อานนฺทตฺเถโรปิ กปฺปสตสหสฺสปูรติ ปารมี อริยสาวโก สำสาเร สำสรนฺโต เอกสฺมึ อตฺตภาเว กมฺมารกุเล นิพฺพตฺโต
ปรทารกมฺมำ กตฺวา นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน จุทฺทสสุ อตฺตภาเวสุ ปุริสสฺส ปาทปริจาริกา อิตฺถี อโหสิ ,
สตฺตสุ อตฺตภาเวสุ วีชทุ ฺธรณำ ปาปุณิ.
อิตฺถิโย ปน ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กตฺวา อิตฺถีภาเว ฉนฺทำ วิราเชตฺวา “อิทำ โน ปุญฺญำ ปุริสตฺตภาวำ ปฏิลาภาย สำวตฺตตูติ
จิตตฺ ำ อธิฏฺฐหิตฺวา กาลำ กตฺวา ปุริสตฺตภาวำ ปฏิลภนฺติ.
ปติเทวตา หุตฺวา สามิสมฺมาปฏิปตฺติวเสนาปิ ปุริสตฺตภาวำ ปฏิลภนฺเตว.
อยญฺจ เสฏฺฐิปุตฺโต เถเร อโยนิโส จิตฺตำ อุปฺปาเทตฺวา อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อิตฺถีภาวำ ปฏิลภิ .
[นางคลอดบุตร]
ตกฺกสิลายำ เสฏฺฐิปุตฺเตน สทฺธึ สำวาสมนฺวาย ปนสฺสา กุจฺฉิยำ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตตฺ ำ ลภิตฺวา ตสฺส ปทสา คมนกาเล อปรำปิ ปุตฺตำ ปฏิลภิ.
เอวมสฺสา “กุจฺฉิยำ วุตฺถา เทฺว ปุตฺตา อเหสุำ, โสเรยฺยนคเร ตำ ปฏิจฺจ นิพฺพตฺตา เทฺวติ จตฺตาโร ปุตตฺ า อเหสุำ.
[นางได้พบกับเพื่อนเก่า แล้วเล่าเรื่องให้ฟัง]
ตสฺมึ กาเล โสเรยฺยนครโต โย ตสฺสา สหายโก เสฏฺฐิปุตฺโต โส ปญฺจหิ สกฏสเตหิ ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา สุขยานเก นิสินฺโน
นครำ ปาวิสิ.
อถ นำ สา อุปริปาสาทตเล วาตปานำ วิวริตฺวา อนฺตรวีถึ โอโลกยมานา ฐิตา ทิสวฺ า ตำ สญฺชานิตวฺ า
ทาสึ เปเสตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา มหาตเล นิสีทาเปตฺวา มหนฺตำ สกฺการสมฺมานำ อกาสิ.
อถ นำ โส อาห “ภทฺเท ตฺวำ อิโต ปุพฺเพ อมฺเหหิ น ทิฏฺฐปุพฺพา, อถ จ ปน โน มหนฺตำ สกฺการำ กโรสิ, ชานาสิ ตฺวำ อมฺเหติ.
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“อาม สามิ, ชานามิ, นนุ ตุมฺเห โสเรยฺยนครวาสิโนติ.
“อาม ภทฺเทติ.
สา มาตาปิตูนญฺจ ภริยาย จ ปุตฺตานญฺจ อโรคภาวำ ปุจฺฉิ.
อิตโร “อาม ภทฺเท, อโรคาติ วตฺวา “อมฺม ชานาสิ ตฺวำ เอเตติ อาห.
“อาม สามิ, ชานามิ, เตสำ เอโก ปุตฺโต อตฺถิ, โส กหนฺติ.
“ภทฺเท เอตำ มา กเถสิ, มยำ เตน สทฺธึ เอกทิวสำ สุขยานเก นิสีทิตฺวา นหายิตุำ นิกฺขนฺตา, เนวสฺส คตึ ชานาม,
อิโต จิโต จ วิจริตฺวา ตำ อทิสฺวา มาตาปิตูนำ อาโรจยิมฺหา, เตปิสฺส โรทิตฺวา กนฺทติ ฺวา เปตกิจฺจำ กรึสตู ิ.
“อหำ โส สามีติ.
“อเปหิ ภทฺเท, กึ กเถสิ, มยฺหำ สหายโก เทวกุมาโร วิย โสภติ, เอโส ปุริโสติ.
“โหตุ สามิ, อหำ โสติ.
อถ นำ “อิทำ กึ นามาติ.
“ตำทิวสนฺเต อยฺโย มหากจฺจายนตฺเถโร ทิฏโฺ ฐติ.
“อาม ทิฏฺโฐติ.
“อหำ อยฺยำ มหากจฺจายนตฺเถรำ โอโลเกตฺวา
‘อโห วต อยำ วา เถโร มม ภริยา ภเวยฺย, เอตสฺส วา สรีรวณฺโณ วิย มม ภริยาย สรีรวณฺโณ ภเวยฺยาติ จินฺเตสึ,
จินตฺ ิตกฺขเณเยว ปุริสลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อิตฺถีลิงฺคำ ปาตุภวิ,
อถาหำ ลชฺชาย กสฺสจิ วตฺตุำ อสกฺกุณิตวฺ า ตโต ปลายิตฺวา อิธาคตา สามีติ.
“อโห เต ภาริยำ กมฺมำ กตำ, กสฺมา มยฺหำ นาจิกฺขิ, อปิจ ปน เต เถโร ขมาปิโตติ.
“น ขมาปิโต สามิ, ชานาสิ ปน ตฺวำ ‘กหำ เถโรติ.
“อิมเมว นครำ อุปนิสฺสาย วิหรตีติ.
“สเจ ปิณฺฑาย จรนฺโต อิธาคจฺเฉยฺย, อหำ มม อยฺยสฺส ภิกฺขาหารำ ทเทยฺยามีติ.
“เตนหิ สีฆำ สกฺการำ กโรหิ, อมฺหากำ อยฺยำ ขมาเปสฺสามาติ.
[นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ]
โส เถรสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน “ภนฺเต เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถาติ อาห.
“นนุ ตฺวำ เสฏฺฐิปุตฺต อาคนฺตุโกสีติ.
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“ภนฺเต มา อมฺหากำ อาคนฺตุกภาวำ ปุจฺฉถ, เสฺว เม ภิกฺขำ คณฺหถาติ.
เถโร อธิวาเสสิ.
เคเหปิ เถรสฺส มหาสกฺกาโร ปฏิยตฺโต.
เถโร ปุนทิวเส ตำ เคหทฺวารำ อคมาสิ.
อถ นำ นิสีทาเปตฺวา ปณีเตน อาหาเรน ปริวิสิตวฺ า เสฏฺฐิปุตฺโต ตำ อิตฺถึ คเหตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชาเปตฺวา
“ภนฺเต มยฺหำ สหายิกาย ขมถาติ อาห.
“กิเมตนฺติ
“อยำ ภนฺเต ปุพฺเพ มยฺหำ ปิยสหายโก หุตวฺ า ตุมฺเห โอโลเกตฺวา เอวำ นาม จินฺเตสิ,
อถสฺส ปุริสลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อิตฺถีลิงฺคำ ปาตุภวิ, ขมถ ภนฺเตติ.
“เตนหิ อุฏฐฺ หถ, ขมามิ โว อหนฺติ.
[เขากลับเพศเป็นชาย แล้วบวชได้บรรลุอรหัตผล]
เถเรน “ขมามีติ วุตตฺ มตฺเตเยว, อิตฺถีลิงฺคำ อนฺตรธายิ. ปุริสลิงฺคำ ปาตุภวิ.
ปุริสลิงฺเค ปาตุภูตมตฺเตเยว, ตำ ตกฺกสิลาย เสฏฺฐิปุตฺโต อาห
“สมฺม สหายก อิเม เทฺว ทารกา ตว กุจฺฉิยำ วุตฺถตฺตา มำ ปฏิจฺจ นิพฺพตฺตตฺตา อุภินฺนำปิ โน ปุตฺตาเอว,
อิเธว วสิสฺสาม, มา อุกฺกณฺฐตี ิ.
“สมฺม อหำ ‘เอเกน อตฺตภาเวน ปฐมำ ปุริโส หุตฺวา ปุน อิตฺถีภาวำ ปตฺวา ปุน ปุริโส ชาโตติ วิปฺปการปฺปตฺโต
ปฐมำ มำ ปฏิจฺจ เทฺว ปุตฺตา นิพฺพตฺตา, อิทานิ เม กุจฺฉิโต เทฺว นิกฺขนฺตา –
‘สฺวาหำ เอเกนตฺตภาเวน วิปฺปการำ ปตฺวา ปุน เคเห วสิสฺสามีติ สญฺญำ มา กริ, อหำ มม อยฺยสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ,
อิเม เทฺว ทารกา ตว ภารา โหนฺตุ, อิเมสุ มา ปมชฺชีติ วตฺวา ปุตฺเต ปริจุมฺพติ ฺวา ปริมชฺชติ ฺวา ปิตุ นิยฺยาเทตฺวา
นิกฺขมิตฺวา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิ.
เถโรปิ ตำ ปพฺพาเชตฺวา อุปสมฺปาเทตฺวา คณฺหิตวฺ าว จาริกญฺจรมาโน อนุกฺกเมน สาวตฺถึ อคมาสิ .
ตสฺส “โสเรยฺยตฺเถโรติ นามำ อโหสิ.
ชนปทวาสิโน ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา สงฺขุภิตวฺ า โกตุหลชาตา อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉึสุ “เอวำ กิร ภนฺเตติ.
“อามาวุโสติ.
“ภนฺเต เอวรูปํปิ การณำ นาม โหติ, ตุมฺหากำ กิร กุจฺฉิยำ เทฺว ปุตฺตา นิพฺพตฺตา, ตุมฺเห ปฏิจฺจ เทฺว ชาตา,
เตสำ โว กตเรสุ พลวสิเนโห โหตีติ.
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“กุจฺฉิยำ วุตฺถเกสุ อาวุโสติ.
อาคตาคตา นิพทฺธำ ตเถว ปุจฺฉนฺติ.
เถโร “กุจฺฉิยำ วุตฺถเกสุเยว สิเนโห พลวาติ ปุนปฺปุนำ กเถนโต หรายมาโน เอโกว นิสีทติ เอโก ว ติฏฺฐติ .
โส เอวำ เอกตฺตุปคโต อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
อถ นำ อาคตาคตา ปุจฺฉนฺติ “ภนฺเต เอวำ กิร นามาโหสีติ.
“อาม อาวุโสติ.
“กตเรสุ โว สิเนโห พลวาติ.
“มยฺหำ กตฺถจิ สิเนโห นาม นตฺถีติ.
ภิกฺขู “อยำ อภูตำ กเถติ, ปุริมทิวเสสุ ‘กุจฺฉิยำ วุตฺถปุตฺเตสุ สิเนโห พลวาติ วตฺวา อิทานิ ‘มยฺหำ กตฺถจิ สิเนโห นตฺถีติ วทติ,
อญฺญำ พฺยากโรติ ภนฺเตติ สตฺถารำ อาหำสุ.
[จิตที่ตั้งไว้ชอบดียิ่งกว่าเหตุใดๆ]
สตฺถา “น ภิกฺขเว มยฺหำ ปุตฺโต อญฺญำ พฺยากโรติ,
มม ปุตฺตสฺส สมฺมาปณิหิเตน จิตฺเตน มคฺคทสฺสนำ๑ ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย น กตฺถจิ สิเนโห ชาโต,
ยำ สมฺปตฺตึ เนว มาตา น ปิตา กาตุำ สกฺโกติ, ตำ อิเมสำ สตฺตานำ อพฺภนฺตเร ปวตฺตำ จิตฺตเมว เทตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“น ตำ มาตา ปิตา กยิรา
สมฺมาปณิหิตำ จิตตฺ ำ

อญฺเญ วาปิจ ญาตกา
เสยฺยโส นำ ตโต กเรติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ น ตนฺติ ตำ การณำ เนว มาตา กเรยฺย น ปิตา น อญฺเญ ญาตกา.
“สมฺมาปณิหิตนฺติ ทสสุ กุสลกมฺมปเถสุ สมฺมาฐปิตตฺตา สมฺมาปณิหิตำ.
เสยฺยโส นำ ตโต กเรติ. ตโต การณโต เสยฺยโส นำ วรตรำ อุตตฺ ริตรำ กเรยฺย กโรตีติ อตฺโถ.
มาตาปิตโร หิ ปุตตฺ านำ ธนำ ททมานา เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว กมฺมำ อกตฺวา สุเขน ชีวิตปวตฺตนกำ ธนำ ทาตุำ สกฺโกนฺติ ,
วิสาขาย มาตาปิตโรปิ ตาวมหทฺธนา มหาโภคา ตสฺสา เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว สุเขน ชีวติ กปฺปนำ ธนำ อทำสุ ,
จตูสุ ปน ทีเปสุ จกฺกวตฺติสิรึ ทาตุำ สมตฺถา มาตาปิตโร นาม ปุตฺตานำ นตฺถิ,
ปเคว ทิพฺพสมฺปตฺตึ วา ปฐมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ วา, โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน กถาว นตฺถิ.
สมฺมาปณิหิตำ ปน จิตตฺ ำ สพฺพมฺเปตำ สมฺปตฺตึ ทาตุำ สกฺโกติ, เตน วุตตฺ ำ “เสยฺยโส นำ ตโต กเรติ.
๑ ม. มคฺคสฺส.
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เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ.
จิตตฺ วคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
ตติโย วคฺโค.

