ธมฺมปทฏฺฐกถา ตติโย ภาโค
(แบบแยก -อิติ ศัพท์)

๔. ปุปฺผวคฺควณฺณนา

๕. พาลวคฺควณฺณนา

๑. ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. ๗
๒. มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ. ๙
๓. วิฑฑู ภวตฺถ.ุ ๑๐
๔. ปติปูชิกาวตฺถุ. ๒๖
๕. มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ. ๓๐
๖. ปาฏิกาชีวกวตฺถุ. ๓๖
๗. ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ. ๓๙
๘. วิสาขาวตฺถุ. ๔๓
๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ. ๖๗
๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ. ๗๐
๑๑. โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ. ๗๕
๑๒. ครหทินฺนวตฺถุ. ๗๘

๑. อญฺญตรปุริสวตฺถุ. ๘๗
๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ. ๙๘
๓. อานนฺทเสฏฺฐวิ ตฺถุ. ๑๐๒
๔. คณฺฐิเภทกโจรวตฺถุ. ๑๐๕
๕. อุทายิตฺเถรวตฺถุ. ๑๐๗
๖. ปาเฐยฺยกภิกฺขุวตฺถุ. ๑๐๘
๗. สุปฺปพุทฺธกุฏฐฺ ิวตฺถุ. ๑๐๙
๘. กสกวตฺถุ. ๑๑๑
๙. สุมนมาลาการวตฺถุ. ๑๑๔
๑๐. อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ. ๑๑๙
๑๑. ชมฺพุกาชีวกวตฺถุ. ๑๒๒
๑๒. อหิเปตวตฺถุ. ๑๓๐
๑๓. สฏฺฐิกูฏเปตวตฺถุ. ๑๓๔
๑๔. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ. ๑๓๘
๑๕. วนวาสิติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ. ๑๔๔
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๔. ปุปฺผวคฺควณฺณนา
๑. ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ..................................๗
[ควรปรารภแผ่นดินภายใน]...........................................................๗
[แก้อรรถ].....................................................................................๗

๒. มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ..........................................๙
[พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน]......................................................๙
[ทรงเปรียบกายด้วยฟองนำ้าและพยับแดด].....................................๙
[แก้อรรถ].....................................................................................๙

๓. วิฑฑู ภวตฺถ.ุ ............................................................๑๐
[๓ พระกุมาร ไปศึกษาศิลปะในกรุงตักกสิลา]..............................๑๐
[๓ พระกุมารได้รับตำาแหน่งต่างกัน].............................................๑๐
[พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเอง]........................................๑๑

[พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภิกษุถึง ๓ วัน]................................๑๑
[คนมีบญุ ย่อมหนักในเหตุ]...........................................................๑๑
[พระราชาเสด็จไปทราบทูลพระศาสดา].......................................๑๒
[ตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป]..................................๑๒
[เรื่องเกสวดาบส]........................................................................๑๓
[พระศาสดาทรงย่อชาดก]...........................................................๑๔
[พระราชาทรงส่งสาสน์ไปขอธิดาเจ้าศากยะ]................................๑๔
[เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสี แก่พระเจ้าปเสนทิ].............................๑๕
[พระกุมารได้พระนามว่าวิฑูฑภะ]................................................๑๕
[วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล]....................................................๑๖
[พวกศากยะต้อนรับวิฑูฑภะ].......................................................๑๖
[วิฑูฑภะกลับสู่เมืองของตน]........................................................๑๖
[วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ]............................................๑๗

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๒ • •
[พันธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบนำ้า].............................................๑๗
[พวกเจ้าลิจฉวีติดตาม]................................................................๑๘
[อำานาจลูกศรของพันธุละ]...........................................................๑๙
[พันธุละมีบุตร ๓๒ คน]..............................................................๒๐
[พันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตร]...........................................๒๐
[นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ].................................................๒๐
[พระราชาสวรรคต]....................................................................๒๑
[พระเจ้าวิฑฑู ภะเสด็จไปพบพระศาสดา]......................................๒๒
[พระจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ]...................................................๒๒
[มานะกษัตริย์]...........................................................................๒๓
[พระเจ้าวิฑฑู ภะถูกนำ้าท่วมสวรรคต]............................................๒๔
[พวกเจ้าศากยะ ตายสมควรแก่บุรพกรรม]...................................๒๔
[แก้อรรถ]...................................................................................๒๕

๔. ปติปูชิกาวตฺถุ.........................................................๒๖
[เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี]..............................................๒๖
[จุติจากมนุษยโลกแล้ว ไปเกิดในสวรรค์]......................................๒๖
[อายุของมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ ปี]...............................................๒๗
[๑๐๐ ปีของมนุษย์ เท่ากับ ๑ วันในสวรรค์].................................๒๗
[แก้อรรถ]...................................................................................๒๘

๕. มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ..............................................๓๐
[สมบัติของเศรษฐี ไม่อำานวยประโยชน์แก่ใครๆ]...........................๓๐
[เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจนผอม]..............................................๓๐
[ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบื้อง].....................................................๓๐
[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี]......................................๓๒
[พระเถระนำาเศรษฐีและภรรยา ไปเฝ้าพระศาสดา].......................๓๓
[พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ]..................................๓๔
[แก้อรรถ]...................................................................................๓๕

๖. ปาฏิกาชีวกวตฺถุ......................................................๓๖
[ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า].........................๓๖
[นางอยากไปฟังธรรม แต่ไม่สมประสงค์]......................................๓๖
[บุตรชายทำาตามคำาของอาชีวก]...................................................๓๖
[พระพุทธเจ้าเสด็จไปเรือนอุบาสิกา]............................................๓๗
[อุบาสิกาฟังธรรม แล้วถูกอาชีวกด่า]...........................................๓๗
[อุบาสิกามีจิตฟุ้งซ่าน].................................................................๓๗
[แก้อรรถ]...................................................................................๓๘

๗. ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ.............................................๓๙
[ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา]......................................................๓๙

[ฉัตตปาณิไม่ลุกรับเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศล]..............................๓๙
[พระราชาตรัสถามเหตุที่ไม่ลุกรับ กะฉัตตปาณิ]...........................๔๐
[พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีทั้ง ๒]....................................๔๐
[วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ].............................................๔๑
[แก้อรรถ]...................................................................................๔๑

๘. วิสาขาวตฺถุ.............................................................๔๓
[พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์]....................................................๔๓
[ผู้มีบุญทั้ง ๕ ในภัททิยนคร]........................................................๔๓
[คนมั่งมีในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ๕ คน]..............................๔๓
[เมณฑกเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดา]............................๔๓
[นางได้โสดาปัตติผลแต่อายุ ๗ ขวบ]............................................๔๓
[พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากได้ผู้มีบุญ]..........................................๔๔
[มอบธนญชัยเศรษฐี ให้พระเจ้าโกศล].........................................๔๔
[การสร้างเมืองสาเกต]................................................................๔๔
[ลักษณะเบญจกัลยาณี]..............................................................๔๕
[เศรษฐีส่งพราหมณ์ไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี].......................๔๕
[งานประจำาปีของนครสาเกต]......................................................๔๖
[พราหมณ์พบนางวิสาขา]............................................................๔๖
[ชน ๔ จำาพวกวิ่งไปไม่งาม].........................................................๔๗
[พราหมณ์สวมมาลัยทองให้].......................................................๔๗
[พราหมณ์กลับเมืองสาวัตถี]........................................................๔๘
[ธนญชัยเศรษฐีกับธิดา จัดสถานที่ต้อนรับ]..................................๔๙
[เครื่องแต่งตัวนางวิสาขา ๔ เดือนจึงเสร็จ]...................................๔๙
[เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน์].............................................๕๐
[หญิงถวายจีวรย่อมได้มหาลดาปสาธน์].......................................๕๑
[เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา]...............................................๕๑
[โอวาท ๑๐ ข้อของเศรษฐี].........................................................๕๒
[นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี]...........................................................๕๓
[นางวิสาขาเจรจาไพเราะ]...........................................................๕๓
[นางวิสาขาตำาหนิพ่อผัว].............................................................๕๔
[นางวิสาขาติพ่อผัวว่า บริโภคของเก่า].........................................๕๔
[นางวิสาขาชนะความพ่อผัว].......................................................๕๕
[อรรถาธิบายข้อโอวาทอื่น]..........................................................๕๖
[มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา]..................................................๕๖
[มิคารเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้า]........................................๕๗
[นางวิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา]..............................................๕๗
[มิคารเศรษฐีทำาเครื่องประดับให้นางวิสาขา]................................๕๘

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๓ • •
[นางวิสาขามีกำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก].............................................๕๘
[นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร]........................................๕๙
[นางวิสาขาตรวจบริเวณวัด]........................................................๖๐
[นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์]..........................................๖๑
[การสร้างวิหารของนางวิสาขา ๙ เดือนจึงเสร็จ]...........................๖๑
[นางวิสาขาทำาบุญฉลองวิหาร].....................................................๖๒
[นางวิสาขาเปล่งอุทาน ในวันฉลองวิหารเสร็จ].............................๖๓
[บุรพประวัตขิ องนางวิสาขา].......................................................๖๔
[สัตว์เกิดแล้วควรทำากุศลให้มาก].................................................๖๕
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๕

๑. อญฺญตรปุริสวตฺถุ....................................................๘๗

[พระราชาประทักษิณพระนคร]...................................................๘๗
[อำานาจความรัก]........................................................................๘๗
[ความลำาบากในราชสำานัก]..........................................................๘๘
[เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ. ส. น. โส.]...................................๘๙
[พราหมณ์โง่แนะนำาให้พระราชาบูชายัญ].....................................๘๙
[บาลีโกสลสังยุต]........................................................................๙๐
[พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์]....................................๙๐
[พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม]....................................๙๒
[แก้อรรถ]...................................................................................๙๓
๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ............................................๖๗ [พระนางมัลลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติก่อน]...............................๙๔
[พระอานนทเถระทูลถามปัญหา].................................................๖๗ [เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา].......................................................๙๕
[พระศาสดาทรงเฉลยปัญหา]......................................................๖๗ ๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ........................๙๘
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๘ [ผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น]........................................๙๘
๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ.......................๗๐ [กรรมตามทัน]...........................................................................๙๘
[นางอัปสรอยากทำาบุญ แต่ไม่สมหวัง]..........................................๗๐ [พระเถระจับความเลวทรามของศิษย์ได้].....................................๙๙
[ท้าวสักกะแปลงตัว ทำาบุญแก่พระเถระ]......................................๗๐ [ประทุษร้ายแก่ผู้มีคุณ ตายไปเกิดไปอเวจี]...................................๙๙
[ท้าวสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระ]..................................๗๑ [เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน]....................................................๑๐๐
[มหากัสสปเถรทานสูตร].............................................................๗๒ [ทรงประมวลชาดก].................................................................๑๐๐
[แก้อรรถ]...................................................................................๗๔ [แก้อรรถ]................................................................................๑๐๑

๑๑. โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ....................................๗๕ ๓. อานนฺทเสฏฺฐวิ ตฺถุ.................................................๑๐๒
[พระเถระคิดฆ่าตน เพราะเสื่อมจากฌาน]...................................๗๕
[มารทูลให้พระศาสดาทรงทราบ].................................................๗๕
[มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ].........................................๗๕
[แก้อรรถ]...................................................................................๗๖

[อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหนี่].......................................๑๐๒
[อานนทเศรษฐีตายไป เกิดในตระกูลคนจัณฑาล].......................๑๐๒
[มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง]..................................๑๐๓
[พระศาสดาแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐี]....................................๑๐๓
๑๒. ครหทินฺนวตฺถุ.......................................................๗๘ [แก้อรรถ]................................................................................๑๐๓
[เป็นสหายกัน แต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน].....................................๗๘ ๔. คณฺฐิเภทกโจรวตฺถุ...............................................๑๐๕
[สิริคุตเตรียมรับรองนิครนถ์].......................................................๗๙ [โจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้า].....................................................๑๐๕
[พวกนิครนถ์ตกหลุมคูถ].............................................................๘๐ [ผู้รู้สึกตัวว่าโง่ย่อมเป็นบัณฑิตได้]..............................................๑๐๕
[ครหทินฟ้องสิริคุตแด่พระราชา]..................................................๘๐ [แก้อรรถ]................................................................................๑๐๕
[ครหทินเตรียมแก้แค้นสิริคุต]......................................................๘๑ ๕. อุทายิตฺเถรวตฺถุ....................................................๑๐๗
[ครหทินเตรียมรับพระศาสดา]....................................................๘๒ [คนไม่รู้มักถือตัว].....................................................................๑๐๗
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๑. ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
“โก อิมำ ปฐวึ วิเชสฺสติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปฐวีกถาปสุเต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ .
[ควรปรารภแผ่นดินภายใน]
เต กิร ภควตา สทฺธึ ชนปทจาริกำ จริตวฺ า เชตวนำ อาคนฺตฺวา สายณฺหสมเย อุปฏฺฐานสาลายำ นิสินฺนา อตฺตโน ๑ คตคตฏฺฐาเน
“อสุกคามโต อสุกคามคมนฏฺฐาเน สมำ วิสมำ กทฺทมพหุลำ สกฺขรพหุลำ กาฬมตฺติกำ ตมฺพมตฺตกิ ำ -อิติ ปฐวีกถำ กเถสุำ.
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต อมฺเหหิ วิจริตฏฺฐาเน ปฐวีกถาย -อิติ
วุตฺเต, “ภิกฺขเว เอสา พาหิรปฐวี นาม, ตุมฺเหหิ อชฺฌตฺติกปฐวิยำ ปริกมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
“โก อิมำ ปฐวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกญฺจ อิมำ สเทวกำ?
โก ธมฺมปทำ สุเทสิตำ
กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ?
เสโข ปฐวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกญฺจ อิมำ สเทวกำ
เสโข ธมฺมปทำ สุเทสิตำ
กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ -อิต.ิ
[แก้อรรถ]
ตตฺถ โก อิมํ -อิติ โก อิมำ อตฺตภาวสงฺขาตำ ปฐวึ.
วิเชสฺสติ -อิติ อตฺตโน ญาเณน วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิติ อตฺโถ.
ยมโลกญฺจ -อิติ จตุพพฺ ิธำ อปายโลกญฺจ.
อิมํ สเทวกํ -อิติ อิมำ มนุสฺสโลกญฺจ เทวโลเกน สทฺธึ โก วิเชสฺสติ วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิติ ปุจฺฉติ.
โก ธมฺมปทํ สุเทสิตํ -อิติ ยถาสภาวโต กถิตตฺตา สุเทสิตำ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาตำ ธมฺมปทำ กุสโล มาลากาโร
ปุปฺผำ วิจินนฺโต วิย โก วิเจสฺสติ วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิติ อตฺโถ.
เสโข -อิติ อธิสีลสิกฺขา อธิจิตตฺ สิกฺขา อธิปญฺญาสิกฺขา -อิติ อิมา ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขนโต โสตาปตฺติมคฺคฏฺฐำ อาทึ กตฺวา
ยาว อรหตฺตมคฺคฏฺฐา สตฺตวิโธ เสโข อิมำ อตฺตภาวสงฺขาตำ ปฐวึ อรหตฺตมคฺเคน ตโต ฉนฺทราคำ อปกฑฺฒนฺโต วิเชสฺสติ
วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ.
ยมโลกญฺจ -อิติ ตถา วุตฺตปฺปการำ ยมโลกญฺจ อิมำ มนุสฺสโลกญฺจ สห เทเวหิ สเทวกำ เสฺวว วิเชสฺสติ วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ
สจฺฉิกริสฺสติ.
๑ สี. ม. ยุ. อตฺตนา.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๘ • ๑. ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เสโข -อิติ เสฺวว สตฺตวิโธ เสโข.
ยถา นาม กุสโล มาลากาโร ปุปฺผารามำ ปวิสติ ฺวา ตรุณมกุลานิ ปาณกวิทฺธานิ จ มิลาตานิ จ คณฺฐิกชาตานิ จ ปุปฺผานิ วชฺเชตฺวา
โสภณานิ สุชาตานิ ปุปฺผานิ วิจินาติ
เอวเมว อิมำ สุกถิตำ สุนิทฺทิฏฺฐำ โพธิปกฺขิยธมฺมปทำปิ ปญฺญาย ปเจสฺสติ วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิต.ิ
สตฺถา สยเมว ปญฺหำ วิสฺสชฺเชสิ.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตา ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.
ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๙ • ๒. มรีจกิ มฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ. • ๒. มรีจกิ มฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ.

๒. มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ.
“เผณูปมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรำ มรีจกิ มฺมฏฺฐานิกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน]
โส กิร สตฺถุ สนฺตเิ ก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา “สมณธมฺมำ กริสสฺ ามิ -อิติ อรญฺญำ ปวิสติ วฺ า ฆฏิตวฺ า วายมิตวฺ า อรหตฺตำ ปตฺตำุ อสกฺโกนฺโต
“วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปสฺสามิ -อิติ สตฺถุ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มรีจึ ทิสฺวา
“ยถายำ คิมฺหสมเย อุฏฺฐติ า มรีจิ ทูเร ฐิตานำ รูปคตำ วิย ปญฺญายติ, สนฺตกิ ำ อาคจฺฉนฺตานำ เนว ปญฺญายติ,
อยำ อตฺตภาโวปิ อุปฺปาทวยตฺเถน เอวรูโป -อิติ มรีจิกมฺมฏฺฐานำ ภาเวนฺโต อาคนฺตฺวา มคฺคกิลนฺโต อจิรวติยำ นหายิตฺวา
เอกสฺมึ จณฺฑโสตตีเร ฉายาย นิสินฺโน อุทกเวคาภิฆาเตน อุฏฺฐหิตฺวา มหนฺเต เผณปิณฺเฑ ภิชชฺ มาเน ทิสฺวา
“อยำ อตฺตภาโวปิ อุปฺปชฺชิตวฺ า ภิชฺชนตฺเถน เอวรูโปเยว -อิติ อารมฺมณำ อคฺคเหสิ.
[ทรงเปรียบกายด้วยฟองนํ้าและพยับแดด]
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ ฐิโต ว ตำ เถรำ ทิสฺวา
“เอวเมว ภิกฺขุ, เอวรูโปวายำ อตฺตภาโว เผณปิณฺโฑ วิย มรีจิ วิย อุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“เผณูปมำ กายมิมำ วิทติ ฺวา
มรีจิธมฺมำ อภิสมฺพธุ าโน
เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ
อทสฺสนำ มจฺจรุ าชสฺส คจฺเฉ -อิติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ เผณูปมํ -อิติ๑ อิมำ เกสาทิสมุหสงฺขาตำ กายำ “อพลทุพพฺ ลอนทฺธนิยตาวกาลิกตฺเถน เผณปิณฺฑสริกฺขโก -อิติ วิทติ ฺวา.
มรีจิธมฺมํ -อิติ ยถา มรีจิ ทูเร ฐิตานำ รูปคตำ วิย คยฺหุปคา วิย โหติ สนฺติเก อุปคจฺฉนฺตานำ ริตฺตา ตุจฺฉา อคยฺหุปคา สมฺปชฺชติ
เอวำ ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺฐานตฺเถน อยำ กาโยปิ มรีจธิ มฺโม -อิติ อภิสมฺพธุ าโน พุชฺฌนฺโต ชานนฺโต -อิติ อตฺโถ.
มารสฺส ปปุปฺผกานิ -อิติ มารสฺส ปปุปฺผกสงฺขาตานิ เตภูมิกานิ วฏฺฏานิ อริยมคฺเคน ฉินฺทิตวฺ า ขีณาสโว ภิกฺขุ
มจฺจุราชสฺส อทสฺสนำ อวิสยำ อมตำ มหานิพฺพานำ คจฺเฉยฺย -อิต.ิ
คาถาปริโยสาเน เถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา สตฺถุ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ โถเมนฺโต วณฺเณนฺโต วนฺทนฺโต อาคโต -อิต.ิ
มรีจกิ มฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. อิมำ -อิติ
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๓. วิฑูฑภวตฺถุ.
“ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต สปริสำ โอเฆน อชฺโฌตฺถริตฺวา มาริตำ วิฑูฑภำ ๑
อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺรายำ อนุปุพพฺ ีกถา:
[๓ พระกุมาร ไปศึกษาศิลปะในกรุงตักกสิลา]
“สาวตฺถยิ ำ มหาโกสลรญฺโญ ปุตโฺ ต ปเสนทิกมุ าโร นาม, เวสาลิยำ ลิจฉฺ วิกมุ าโร มหาลิ นาม, กุสนิ ารายำ มลฺลราชปุตโฺ ต พนฺธโุ ล นาม
-อิติ อิเม ตโย ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส สนฺติเก สิปฺปุคฺคหณตฺถำ ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา พหินคเร สาลายำ สมาคตา
อญฺญมญฺญสฺส อาคตการณญฺจ กุลญฺจ นามญฺจ ปุจฺฉิตฺวา สหายกา หุตวฺ า เอกโตว อาจริยำ อุปสงฺกมิตฺวา
น จิรสฺเสว อุคฺคหิตสิปฺปา อาจริยำ อาปุจฺฉิตฺวา เอกโตว นิกฺขมิตวฺ า สกสกฏฺฐานานิ อคมำสุ.
[๓ พระกุมารได้รับตําแหน่งต่างกัน]
เตสุ ปเสนทิกุมาโร ปิตุ สิปฺปํ ทสฺเสตฺวา ปสนฺเนน ปิตรา รชฺเช อภิสติ ฺโต.
มหาลิกุมาโร ลิจฺฉวีนำ สิปฺปํ ทสฺเสนฺโต มหนฺเตน อุสฺสาเหน ทสฺเสสิ.
ตสฺส อกฺขีนิ ภิชฺชติ ฺวา อคมำสุ.
ลิจฺฉวิราชาโน “อโห วต อมฺหากำ อาจริโย อกฺขิวินาสำ ปตฺโต, น ตำ ปริจฺจชิสฺสาม, อุปฏฺฐหิสฺสาม นำ -อิติ
ตสฺส สตสหสฺสุฏฺฐานกำ เอกำ ทฺวารำ อทำสุ.
โส ตำ นิสฺสาย ปญฺจสเต ลิจฺฉวิราปุตฺเต สิปฺปํ สิกฺขาเปนฺโต วสิ.
พนฺธุลกุมาโร สฏฺฐี เวฬู คเหตฺวา มชฺเฌ อยสลากำ ปกฺขิปิตวฺ า สฏฺฐิกลาเป อุสฺสาเปตฺวา ฐปิเต, มลฺลราชกุเลหิ “อิเม กปฺเปตุ อิติ วุตฺเต, อสีติหตฺถำ อากาสำ อุลฺลงฺฆติ ฺวา อสินา กปฺเปนฺโต อคมาสิ.
โส โอสานกลาเป อยสลากาย “กิริ -อิติ สทฺทำ สุตวฺ า “กิเมตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา สพฺพกลาเปสุ อยสลากานำ ฐปิตภาวำ สุตวฺ า
อสึ ฉฑฺเฑตฺวา โรทมาโน “มยฺหำ เอตฺตเกสุ ญาติสุหชฺเชสุ เอโกปิ สสิเนโห หุตฺวา อิมำ การณำ นาจิกฺขิ ,
สเจ หิ อหำ ชาเนยฺยำ, อยสลากาย สทฺทำ อนุฏฺฐาเปนฺโตว ฉินฺเทยฺยำ -อิติ วตฺวา
“สพฺเพปิเม มาเรตฺวา รชฺชำ กาเรสฺสำ -อิติ มาตาปิตูนำ กเถสิ.
“ปเวณิรชฺชำ นาม ตาต, อิทำ น ลพฺภา เอวำ กาตุำ -อิติ นานปฺปกาเรน วาริโต
“เตนหิ มม สหายสฺส สนฺติกำ คมิสฺสามิ -อิติ สาวตฺถึ อคมาสิ.
ปเสนทิราชา ตสฺสาคมนำ สุตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตวฺ า มหนฺเตน สกฺกาเรน นครำ ปเวเสตฺวา เสนาปติฏฺฐาเน ฐเปสิ .
๑ วิฏฺฏภุ ำ -อิติปิ ปทำ ทิสฺสติ.
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โส มาตาปิตโร ปกฺโกสาเปตฺวา ตตฺเถว วาสำ กปฺเปสิ.
[พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเอง]
อเถกทิวสำ ราชา อุปริปาสาเท ฐิโต อนฺตรวีถึ โอโลกยมาโน “อนาถปิณฺฑิกสฺส จูฬอนาถปิณฺฑิกสฺส วิสาขาย สุปฺปวาสาย -อิติ
เอเตสำ เคเห ภตฺตกิจฺจตฺถาย คจฺฉนฺเต อเนกสหสฺเส ภิกฺขู ทิสวฺ า “กหำ อยฺยา คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,
“เทว อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห นิจจฺ ภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตาทีนำ อตฺถาย เทวสิกำ เทฺว ภิกฺขุสหสฺสานิ คจฺฉนฺติ ,
จูฬอนาถปิณฺฑิกสฺส เคหำ ปญฺจสตา ภิกฺขู นิจฺจำ คจฺฉนฺติ, ตถา วิสาขาย, ตถา สุปฺปวาสาย -อิติ วุตฺเต,
สยำปิ ภิกฺขุสงฺฆำ อุปฏฺฐหิตุกาโม วิหารำ คนฺตฺวา ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาหำ สหตฺถา ทานำ ทตฺวา
สตฺตเม ทิวเส สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา “ภนฺเต ปญฺจหิ เม ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทฺธำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ อาห.
“มหาราช พุทธฺ า นาม เอกฏฺฐาเน นิพทฺธำ ภิกฺขำ น คณฺหนฺติ, พหู พุทฺธานำ อาคมนำ ปจฺจาสึสนฺติ -อิติ.
“เตนหิ เอกำ ภิกฺขุำ นิพทฺธำ เปเสถ -อิต.ิ
สตฺถา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
[พระราชาทรงลืมจัดการเลีย้ งภิกษุถึง ๓ วัน]
ราชา “ภิกฺขุสงฺเฆ อาคเต, ปตฺตำ คเหตฺวา อิเม นาม ปริวิสนฺตุ -อิติ อวิจาเรตฺวา สตฺตาหำ สยเมว ปริวิสิตวฺ า
อฏฺฐเม ทิวเส วิกฺขิตฺโต ปปญฺจำ อกาสิ.
ราชกุเล จ นาม อนาณตฺตา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ปริวิสติ ุำ น ลภนฺติ .
ภิกฺขู “น มยำ อิธ ฐาตุำ สกฺขิสฺสาม -อิติ พหู ปกฺกมึสุ.
ราชา ทุติยทิวเสปิ ปมชฺชิ.
ทุติยทิวเสปิ พหู ปกฺกมึสุ.
ตติยทิวเสปิ ปมชฺชิ.
ตทา อานนฺทตฺเถรำ เอกกเมว ฐเปตฺวา อวเสสา ปกฺกมึสุ.
[คนมีบุญย่อมหนักในเหตุ]
ปุญฺญวนฺตา นาม การณวสิกา โหนฺติ กุลานำ ปสาทำ รกฺขนฺติ.
ตถาคตสฺส จ “‘สารีปุตตฺ ตฺเถโร มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร -อิติ เทฺว อคฺคสาวกา ‘เขมา อุปฺปลวณฺณา -อิติ เทฺว อคฺคสาวิกา
อุปาสเกสุ ‘จิตฺโต คหปติ หตฺถโก อาฬวโก -อิติ เทฺว อคฺคสาวกา
อุปาสิกาสุ ‘เวฬุกณฺฏกี นนฺทมาตา ขุชฺชุตฺตรา -อิติ เทฺว อคฺคสาวิกา อิติ
อิเม อฏฺฐ ชเน อาทึ กตฺวา ฐานนฺตรปฺปตฺตา สพฺเพปิ สาวกา เอกเทเสน ทสนฺนำ ปารมีนำ ปูรติ ตฺตา มหาปุญญ
ฺ า อภินหี ารสมฺปนฺนา.
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[พระราชาเสด็จไปทราบทูลพระศาสดา]
อานนฺทตฺเถโรปิ กปฺปสตสหสฺส ปูรติ ปารมี อภินีหารสมฺปนฺโน มหาปุญฺโญ
อตฺตโน การณวสิกตาย กุลสฺส ปสาทำ รกฺขนฺโต อฏฺฐาสิ.
ตำ เอกกเมว นิสีทาเปตฺวา ปริวิสึสุ.
ราชา ภิกฺขูนำ คตกาเล อาคนฺตฺวา ขาทนียโภชนียานิ ตเถว ฐิตานิ ทิสฺวา “กึ อยฺยา นาคมึสุ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา
“อานนฺทตฺเถโร เอกโกว อาคโต เทว -อิติ สุตฺวา “อทฺธา เอตฺตกมฺเม เฉทนมกำสุ -อิติ ภิกฺขูนำ กุทฺโธ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา
“ภนฺเต มยา ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ภิกฺขา ปฏิยตฺตา, อานนฺทตฺเถโร กิร เอกโก ว อาคโต, ปฏิยตฺตภิกฺขา ตเถว ฐิตา,
ปญฺจสตา ภิกฺขู มม เคเห สญฺญำ น กรึสุ, กินฺนุ โข การณำ -อิติ อาห.
[ตระกูลที่ภกิ ษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป]
สตฺถา ภิกฺขูนำ โทสำ อวตฺวา “มหาราช มม สาวกานำ ตุมฺเหหิ สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถิ, เตน น คตา ภวิสฺสนฺติ -อิติ วตฺวา
กุลานำ อนุปคมนการณญฺจ อุปคมนการณญฺจ ปกาเสนฺโต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา อิมำ สุตตฺ มาห ๑
“นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ๒ นาลำ อุปคนฺตุำ อุปคนฺตฺวา จ๓ นาลำ อุปนิสีทิตุำ. กตเมหิ นวหิ.
(๑) น มนาเปน ปจฺจุฏฺเฐนฺติ (๒) น มนาเปน อภิวาเทนฺติ (๓) น มนาเปน อาสนำ เทนฺติ (๔) สนฺตมสฺส ปริคุยฺหนฺติ
(๕) พหุกมฺหิ๔, โถกำ เทนฺติ (๖) ปณีตมฺหิ๕, ลูขำ เทนฺติ (๗) อสกฺกจฺจำ เทนฺติ, โน สกฺกจฺจำ (๘) น อุปนิสีทนฺติ ธมฺมสฺสวนาย
(๙) ภาสนฺตสฺส๖, น รญฺชิยนฺติ.๗
อิเมหิ โข ภิกฺขเว นวหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ๘ นาลำ อุปคนฺตุำ อุปคนฺตฺวา จ๙ นาลำ อุปนิสีทิตุำ.
นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ อลำ อุปคนฺตุำ อุปคนฺตวฺ า จ อลำ อุปนิสีทติ ุำ . กตเมหิ นวหิ.
(๑) มนาเปน ปจฺจุฏฺเฐนฺติ (๒) มนาเปน อภิวาเทนฺติ (๓) มนาเปน อาสนำ เทนฺติ (๔) สนฺตมสฺส น ปริคุยฺหนฺติ
(๕) พหุกมฺหิ, พหุกำ เทนฺติ (๖) ปณีตมฺหิ, ปณีตำ เทนฺติ (๗) สกฺกจฺจำ เทนฺติ โน อสกฺกจฺจำ (๘) อุปนิสีทนฺติ ธมฺมสฺสวนาย
(๙) ภาสนฺตสฺส, รญฺชิยนฺติ.
อิเมหิ โข ภิกฺขเว นวหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ อลำ อุปคนฺตุำ อุปคนฺตฺวา จ อลำ อุปนิสีทิตุำ -อิต.ิ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑.
ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ.
ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ.
พหุกมฺปิ.
ปณีตมฺปิ.
ภาสิตมสฺส.
รมิสฺสนฺติ.
ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ. สุกฺกปกฺเข ปน เอกสทิสเมว. ญ. ว.
ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ. สุกฺกปกฺเข ปน เอกสทิสเมว. ญ. ว.
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“อิติ โข มหาราช มม สาวกา ตุมฺหากำ สนฺติกา วิสฺสาสำ อลภนฺตา น คตา ภวิสฺสนฺติ ,
โปราณกปณฺฑิตา หิ อวิสฺสาสนียฏฺฐาเน สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐิยมานาปิ มรณนฺติกำ เวทนำ ปตฺวา วิสฺสาสิกฏฺฐานเมว คมึสุ -อิติ
“กทา ภนฺเต -อิติ รญฺญา ปุฏฺโฐ อตีตำ อาหริ:
[เรื่องเกสวดาบส]
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, เกสโว นาม ราชา รชฺชำ ปหาย อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิ.
ตำ ปญฺจ ปุริสสตานิ อนุปพฺพชึสุ.
โส เกสวตาปโส นาม อโหสิ.
ปสาธนกปฺปโก ปนสฺส อนุปพฺพชิตวฺ า กปฺปโก นาม อนฺเตวาสิโก อโหสิ.
เกสวตาปโส ปริสาย สทฺธึ อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตฺวา วสฺสารตฺเต โลณมฺพิลเสวนตฺถาย พาราณสึ ปตฺวา ภิกฺขาย นครำ ปาวิสิ .
อถ นำ ราชา ทิสฺวา ปสีทิตฺวา จาตุมฺมาสำ อตฺตโน สนฺติเก วสนตฺถาย ปฏิญฺญำ คเหตฺวา อุยฺยาเน วสาเปนฺโต
สายำ ปาตำ ตสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉติ.
อวเสสา ตาปสา กติปาหำ วสิตฺวา หตฺถิสทฺทาทีหิ อุพพฺ าฬฺหา “อาจริย อุกฺกณฺฐติ มฺหา คจฺฉาม -อิติ อาหำสุ.
“กหนฺตาต -อิต.ิ
“หิมวนฺตำ อาจริย -อิต.ิ
“ราชา อมฺหากำ อาคตทิวเสเยว จาตุมฺมาสำ อิธ วสนตฺถาย ปฏิญฺญำ คณฺหิ, กถำ คมิสฺสถ ตาต -อิต.ิ
“ตุมฺเหหิ อมฺหากำ อนาจิกฺขิตวฺ าว ปฏิญฺญา ทินฺนา, มยำ อิธ น สกฺโกม วสิตุำ, อิโต อวิทูเร ตุมฺหากำ ปวตฺติสฺสวนฏฺฐาเน วสิสฺสาม อิติ วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ.
กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ อาจริโย โอหิยิ.
ราชา อุปฏฺฐานำ อาคโต “กุหึ อยฺยา -อิติ ปุจฺฉิ.
“อุกกฺ ณฺฐิตมฺห -อิติ วตฺวา หิมวนฺตำ คตา มหาราช -อิต.ิ
กปฺปโกปิ น จิรสฺเสว อุกกฺ ณฺฐิตวฺ า อาจริเยน ปุนปฺปุนำ วาริยมาโนปิ “น สกฺโกมิ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.
อิตเรสำ ปน สนฺติกำ อคนฺตวฺ า อาจริยสฺส ปวตฺตึ สุณนฺโต อวิทูเร ฐาเน วสิ .
อปรภาเค อาจริยสฺส อนฺเตวาสิเก อนุสฺสรนฺตสฺส, กุจฺฉิโรโค อุปฺปชฺชิ.
ราชา เวชฺเชหิ ติกิจฺฉาเปติ.
โรโค น วูปสมฺมติ.
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ตาปโส อาห “มหาราช อิจฺฉสิ เม โรคำ วูปสมิตุำ -อิต.ิ
“ภนฺเต สจาหำ สกฺกุเณยฺยำ, อิทาเนว โว ผาสุกำ กเรยฺยำ -อิต.ิ
“มหาราช สเจ เม ผาสุกำ อิจฺฉสิ, มำ อนฺเตวาสิกานำ สนฺติกำ เปเสหิ -อิต.ิ
ราชา “สาธุ ภนฺเต -อิติ ตำ มญฺจเก นิปชฺชาเปตฺวา
นารทามจฺจปฺปมุเข จตฺตาโร อมจฺเจ “มม อยฺยสฺส ปวตฺตึ ญตฺวา มยฺหำ สาสนำ ปหิเณยฺยาถ -อิติ อุยฺโยเชสิ.
กปฺปกนฺเตวาสิโก อาจริยสฺสาคมนำ สุตวฺ า ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา “อิตเร กหำ -อิติ วุตฺเต “อสุกฏฺฐาเน กิร วสนฺติ -อิติ อาห.
เตปิ อาจริยสฺสาคตภาวำ สุตฺวา ตตฺเถว สโมสริตฺวา อาจริยสฺส อุณฺโหทกำ ทตฺวา ผลาผลำ อทำสุ .
ตำขณญฺเญว โรโค วูปสมิ.
โส กติปาเหเนว สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ.
อถ นำ นารโท ปุจฺฉิ
“มนุสฺสินฺทำ ชหิตฺวาน
กถนฺนุ ภควา เกสิ
สาทูนิ รมณียานิ
สุภาสิตานิ กปฺปสฺส
สาลีนำ โอทนำ ภุตฺวา
กถำ สามากนิวารา
อสาทุำ ยทิวา สาทุำ
วิสฺสฏฺโฐ ยตฺถ ภุญฺเชยฺย

สพฺพกามสมิทฺธินำ
กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเม -อิติ.
สนฺติ รุกฺขา มโนรมา
นารท รมยนฺติ มนฺติ.
สุจิมำสูปเสจนำ
อโลณา สาทยนฺติ ตนฺติ.
อปฺปํ วา ยทิวา พหุำ
วิสฺสาสปรมา รส -อิติ.

[พระศาสดาทรงย่อชาดก]
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา ชาตกำ๑ สโมธาเนนฺโต
“ตทา ราชา โมคฺคลฺลาโน อโหสิ, นารโท สารีปุตฺโต, กปฺปกนฺเตวาสิโก อานนฺโท, เกสวตาปโส อหเมว -อิติ วตฺวา
“เอวำ มหาราช ปุพฺเพ ปณฺฑิตา มรณนฺติกำ เวทนำ ปตฺวา วิสฺสาสิกฏฺฐานำ อคมำสุ ,
มม สาวกา ตุมฺหากำ สนฺติเก วิสฺสาสำ น ลภนฺติ มญฺเญ -อิติ อาห.
[พระราชาทรงส่งสาสน์ไปขอธิดาเจ้าศากยะ]
ราชา “ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ มยา วิสฺสาสำ กาตุำ วฏฺฏติ, กถนฺนุโข กริสฺสามิ -อิติ “สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส ญาติธีตรำ เคเห กาตุำ วฏฺฏติ,
เอวำ สนฺเต, ทหรา จ สามเณรา จ ‘สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส ญาติ ราชาติ มม สนฺติกำ วิสฺสฏฺฐา นิพทฺธำ อาคมิสฺสนฺติ -อิติ จินฺเตตฺวา

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๖๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๐๕.
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“เอกำ เม ธีตรำ เทนฺตุ -อิติ สากฺยานำ สนฺติกำ สาสนำ เปเสสิ,
“กตรสกฺกสฺส ธีตาติ ปุจฺฉิตวฺ า อาคจฺเฉยฺยาถ -อิติ วตฺวา ทูเต อาณาเปสิ.
[เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสี แก่พระเจ้าปเสนทิ]
ทูตา คนฺตฺวา สากิเย ทาริกำ ยาจึสุ.
เต สนฺนิปติตฺวา “ปกฺขนฺตริโย ราชา, สเจ น ทสฺสาม, วินาเสสฺสติ โน,
น โข ปน อมฺเหหิ กุเลน สทิโส, กินฺนุ โข กาตพฺพำ -อิติ จินตฺ ยึสุ.
มหานาโม “มม ทาสิยา กุจฺฉิสฺมึ ชาตา วาสภขตฺติยา นาม ธีตา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อตฺถิ, ตำ ทสฺสาม -อิติ วตฺวา
ทูเต อาห “สาธุ รญฺโญ ทาริกำ ทสฺสาม -อิต.ิ
“กสฺส ธีตา -อิต.ิ
“สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส จูฬปิตุ ปุตฺตสฺส มหานามสกฺกสฺส ธีตา วาสภขตฺติยา นาม -อิต.ิ
เต คนฺตฺวา รญฺโญ อาโรจยึสุ.
ราชา “ยทิ เอวำ, สาธุ, สีฆำ อาเนถ, ขตฺติยา จ นาม พหุมายา ทาสีธีตรำปิ ปหิเณยฺยุำ,
ปิตรา สทฺธึ เอกภาชเน ภุญฺชนฺตึ อาเนยฺยาถ -อิติ เปเสสิ.
เต คนฺตฺวา “เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ เอกโต ภุญฺชนฺตึ ราชา อิจฺฉติ -อิติ อาหำสุ.
มหานาโม “สาธุ ตาต -อิติ ตำ อลงฺการาเปตฺวา อตฺตโน ภุญฺชนกาเล ตำ๑ ปกฺโกสาเปตฺวา
ตาย สทฺธึ เอกโต ภุญฺชนาการำ ทสฺเสตฺวา ทูตานำ นิยฺยาเทสิ.
เต ตำ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตวฺ า ตำ ปวตฺตึ รญฺโญ อาโรเจสุำ.
ราชา ตุฏฺฐมานโส ตำ ปญฺจนฺนำ อิตฺถีสตานำ เชฏฺฐกำ กตฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน อภิสิญฺจิ.
สา น จิรสฺเสว สุวณฺณวณฺณำ ปุตฺตำ วิชายิ.
อถสฺส นามคฺคหณทิวเส ราชา๒ อยฺยิกาย สนฺติกำ เปเสสิ “สากฺยราชธีตา วาสภขตฺติยา ปุตตฺ ำ วิชาตา, กิมสฺส นามำ กโรนฺตุ -อิต.ิ
ตำ ปน สาสนำ คเหตฺวา คโต อมจฺโจ โถกำ พธิรธาตุโก.
โส คนฺตฺวา รญฺโญ อยฺยกิ าย อาโรเจสิ.
[พระกุมารได้พระนามว่าวิฑูฑภะ]
สา ตำ ปวตฺตึ สุตวฺ า “วาสภขตฺติยา ปุตฺตำ อวิชายิตฺวาปิ สพฺพำ ธนำ อภิภวิ, อิทานิ ปน รญฺโญ อติวิย วลฺลภา ภวิสฺสติ -อิติ อาห.
๑ สี. ม. ยุ. ตำ -อิติ นตฺถ.ิ
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร อตฺตโน -อิติ อตฺถิ.
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พธิรามจฺโจ “วลฺลภา -อิติ วจนำ ทุสฺสุตำ สุตฺวา “วิฑูฑโภ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา ราชานำ อุปคนฺตฺวา
“เทว กุมารสฺส ‘วิฑฑู โภติ นามำ กโรถ -อิติ อาห.
ราชา “โปราณกำ โน กุลสนฺตกำ นามำ ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา “วิฑฑู โภ -อิติ นามำ อกาสิ.
[วิฑฑู ภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล]
อถสฺส ทหรกาเลเยว ราชา “สตฺถุ ปิยำ กโรมิ -อิติ เสนาปติฏฺฐานำ อทาสิ.
โส กุมารปริหาเรน วฑฺฒนฺโต สตฺตวสฺสิกกาเล อญฺเญสำ กุมารานำ มาตามหกุลโต หตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทีนิ อาหริยมานานิ ทิสวฺ า
มาตรำ ปุจฺฉิ “อมฺม อญฺเญสำ มาตามหกุลโต ปณฺณากาโร อาหริยติ, มยฺหำ โกจิ กิญฺจิ น เปเสติ, กึ ตฺวำ นิมฺมาตาปิติกา -อิต.ิ
อถ นำ สา “ตาต ตว สกฺยราชาโน มาตามหา ทูเร ปน วสนฺติ, เตน เต น กิญจฺ ิ เปเสนฺติ -อิติ วญฺเจสิ.
ปุน โสฬสวสฺสิกกาเล “อมฺม มาตามหกุลำ ปสฺสิตุกาโมมฺหิ -อิติ วตฺวา “อลำ ตาต, กึ ตตฺถ คนฺตวฺ า กริสฺสสิ -อิติ วาริยมาโนปิ
ปุนปฺปุนำ ยาจิ.
อถสฺส มาตา “เตนหิ คจฺฉ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.
[พวกศากยะต้อนรับวิฑูฑภะ]
โส ปิตุ อาโรเจตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นิกฺขมิ.
วาสภขตฺติยา ปุเรตรเมว ปณฺณำ เปเสสิ “อหำ อิธ สุขำ วสามิ, มาสฺส กิญจฺ ิ สามิโน อนฺตรำ ทสฺสยึสุ -อิติ.
สากิยา วิฑฑู ภสฺสาคมนำ ญตฺวา “วนฺทติ ุำ น สกฺกา -อิติ ตสฺส ทหรทหเร กุมาเร ชนปทำ ปหิณิตวฺ า,
ตสฺมึ กปิลปุรำ สมฺปตฺเต, สณฺฐาคาเร สนฺนิปตึสุ.
กุมาโร ตตฺถ คนฺตฺวา อฏฺฐาสิ.
อถ นำ “อยนฺเต ตาต มาตามโห, อยำ มาตุโล -อิติ วทึสุ.
โส สพฺเพ วนฺทมาโน วิจริตวฺ า เอกำปิ อตฺตานำ วนฺทนฺตำ อทิสวฺ า “กินฺนุ โข มำ วนฺทนฺตา นตฺถิ -อิติ ปุจฺฉิ.
สากิยา “ตาต กนิฏฺฐกุมารา เต ชนปทำ คตา -อิติ วตฺวา ตสฺส มหนฺตำ สกฺการำ กรึสุ.
โส กติปาหำ วสิตวฺ า มหนฺเตน ปริวาเรน นครา นิกฺขมิ.
[วิฑูฑภะกลับสู่เมืองของตน]
อเถกา ทาสี สณฺฐาคาเร ตสฺส นิสินฺนผลกำ๑ “อิทำ วาสภขตฺติยาย ทาสิยา ปุตฺตสฺส นิสินฺนผลกำ -อิติ อกฺโกสิตวฺ า อกฺโกสิตฺวา
ขีโรทเกน โธวติ.
๑ โปราณโปฏฺฐเก เตน นิสินฺนำ ผลกำ -อิติ ทิสฺสติ.
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เอโก ปุริโส อตฺตโน อาวุธำ ปมฺมุสฺสิตฺวา นิวตฺโต ตำ คณฺหนฺโต วิฑูฑภกุมารสฺส อกฺโกสนสทฺทำ สุตวฺ า ตำ อนฺตรำ ปุจฺฉิตฺวา
“วาสภขตฺติยา ทาสิยา กุจฺฉิมฺหิ มหานามสกฺกสฺส ชาตา -อิติ ญตฺวา พลกายสฺส กเถสิ.
“วาสภขตฺติยา กิร ทาสีธตี า -อิติ มหาโกลาหลำ อโหสิ.
[วิฑฑู ภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ]
ตำ สุตวฺ า วิฑฑู โภ “เอเต ตาว มม นิสินฺนผลกำ ขีโรทเกน โธวนฺตุ,
อหำ ปน รชฺเช ปติฏฺฐิตกาเล เอเตสำ คลโลหิตำ คเหตฺวา มม นิสินฺนผลกำ โธวิสฺสามิ -อิติ๑ จิตตฺ ำ ฐเปสิ.
ตสฺมึ สาวตฺถึ คเต, อมจฺจา สพฺพำ ปวตฺตึ รญฺโญ อาโรจยึสุ.
ราชา “มยฺหำ ทาสีธีตรำ อทำสุ -อิติ สากิยานำ กุชฺฌติ ฺวา วาสภขตฺติยาย จ ปุตฺตสฺส จ ทินฺนปริหารำ อจฺฉินฺทิตวฺ า
ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพมตฺตเมว ทาเปสิ.
ตโต กติปาหจฺจเยน สตฺถา ราชนิเวสนำ คนฺตวฺ า นิสีทิ.
ราชา อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากำ กิร ญาตเกหิ ทาสีธตี า มยฺหำ ทินฺนา,
เตนสฺสา อหำ สปุตฺตาย ปริหารำ อจฺฉินฺทติ ฺวา ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพมตฺตเมว ทาเปสึ -อิติ อาห.
สตฺถา “อยุตตฺ ำ มหาราช สากิเยหิ กตำ, ททนฺเตหิ นาม สมชาติกา ทาตพฺพา อสฺส,
ตำ ปน มหาราช วทามิ ‘วาสภขตฺติยา ขตฺติยราชธีตา ขตฺติยรญฺโญ เคเห อภิเสกำ ลภิ, วิฑฑู โภปิ ขตฺติยราชานเมว ปฏิจฺจ ชาโต,
มาตุโคตฺตำ นาม กึ กริสฺสติ, ปิตุโคตฺตเมว ปมาณำ -อิติ “โปราณกปณฺฑิตา ทลิทฺทติ ฺถิยา กฏฺฐหาริกาย อคฺคมเหสิฏฺฐานำ อทำสุ ,
ตสฺสา จ กุจฺฉิมฺหิ ชาตกุมาโร ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิยำ รชฺชำ ปตฺวา กฏฺฐวาหนราชา นาม ชาโต -อิติ
กฏฺฐหาริยชาตกำ๒ กเถสิ.
ราชา ธมฺมกถำ สุตวฺ า “ปิตุโคตฺตเมว กิร ปมาณำ -อิติ ตุสิตวฺ า มาตาปุตฺตานำ ปกติปริหารเมว ทาเปสิ.
[พันธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบนํ้า]
พนฺธุลเสนาปติสฺสปิ โข กุสินารายำ มลฺลราชธีตา มลฺลิกา นาม ภริยา ทีฆรตฺตำ น วิชายิ.
อถ นำ พนฺธุโล “อตฺตโน กุลฆรเมว คจฺฉ -อิติ อุยฺโยเชสิ.
สา “สตฺถารำ ทิสวฺ าว คมิสฺสามิ -อิติ เชตวนำ ปวิสิตฺวา ตถาคตำ วนฺทิตวฺ า ฐิตา “กหำ คจฺฉสิ -อิติ วุตฺตา
“สามิโก มำ ภนฺเต กุลฆรำ เปเสติ -อิติ อาห.
“กึการณา -อิต.ิ
“วญฺฌา กิรสฺมิ อปุตฺติกา -อิต.ิ
๑ สี. ยุ. โธวาเปสฺสามิ -อิติ.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๐๔.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๘ • ๓. วิฑฑู ภวตฺถ.ุ • [พันธุละพาภรรยาผูแ้ พ้ทอ้ งอาบนำ้า]

“ยทิ เอวำ, คมนกิจฺจำ นตฺถิ, นิวตฺตสฺสุ -อิต.ิ
สา ตุฏฐฺ มานสา หุตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิเวสนำ คนฺตฺวา “กสฺมา นิวตฺตาสิ -อิติ วุตฺเต๑ “ทสพเลน นิวตฺติตมฺหิ -อิติ อาห.
พนฺธุโล “ทิฏฐฺ ำ ภวิสฺสติ ทีฆทสฺสินา การณำ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.
สา น จิรสฺเสว คพฺภำ ปฏิลภิตวฺ า อุปฺปนฺนโทหฬา “โทหโฬ เม อุปฺปนฺโน -อิติ อาโรเจสิ.
“กึ โทหโฬ -อิต.ิ
“เวสาลีนคเร คณราชกุลานำ อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณิยำ โอตริตฺวา นหาตฺวา ปานียำ ปาตุกามมฺหิ สามิ -อิติ.
พนฺธุโล “สาธุ -อิติ วตฺวา สหสฺสตฺถามธนุำ คเหตฺวา ตำ รถำ อาโรเปตฺวา สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา รถำ ปาเชนฺโต
มหาลิลจิ ฺฉวิโน ทินฺนทฺวาเรน เวสาลึ ปาวิสิ.
มหาลิลจิ ฺฉวิโน จ ทฺวารสมีเปเอว นิเวสนำ โหติ.
โส รถสฺส อุมฺมาเร ปฏิฆาตสทฺทำ สุตวฺ าว “พนฺธุลสฺส รถสทฺโท -อิติ ญตฺวา “อชฺช ลิจฺฉวีนำ ภยำ อุปฺปชฺชิสฺสติ -อิติ อาห.
โปกฺขรณิยา อนฺโต จ พหิ จ อารกฺโข๒ พลวา, อุปริ โลหชาลำ ปตฺถฏำ, สกุณานำปิ โอกาโส นตฺถิ.
พนฺธุลเสนาปติ ปน รถา โอตริตวฺ า อารกฺขเก มนุสฺเส เวตฺเตน ปหรนฺโต ปลาเปตฺวา โลหชาลำ ฉินฺทิตฺวา
อนฺโตโปกฺขรณิยา ภริยำ นหาเปตฺวา สยำปิ นหาตฺวา ปุน ตำ รถำ อาโรเปตฺวา นครา นิกฺขมิตวฺ า อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ .
[พวกเจ้าลิจฉวีติดตาม]
อารกฺขกา ลิจฺฉวีนำ อาโรเจสุำ.
ลิจฺฉวิราชาโน กุชฺฌิตวฺ า ปญฺจ รถสตานิ อารุยฺห “พนฺธุลมลฺลำ คณฺหิสฺสาม -อิติ นิกฺขมึสุ.
ตำ ปวตฺตึ มหาลิสฺส อาโรเจสุำ.
มหาลิ “มา คมิตฺถ, โส หิ โว สพฺเพ ฆาเตสฺสติ -อิติ อาห.
เตปิ “มยำ คมิสฺสามเอว -อิติ วทึส.ุ
“เตนหิ รถจกฺกสฺส ยาว นาภิโต ปฐวึ ปวิฏฺฐฏฺฐานำ ทิสฺวา นิวตฺเตยฺยาถ,
ตโต อนิวตฺตนฺตา ปุรโต อสนิสทฺทำ วิย สุณิสฺสถ, ตมฺหา ฐานา นิวตฺเตยฺยาถ,
ตโต อนิวตฺตนฺตา ตุมฺหากำ รถธุเรสุ ฉิทฺทำ ปสฺสิสฺสถ, ตมฺหา ฐานา นิวตฺเตยฺยาเถว๓, ปุรโต มา คมิตฺถ -อิติ อาห.
เต ตสฺส วจเนนานิวตฺติตวฺ า ตำ อนุพนฺธึสุเยว.
๑ สี. ยุ. วุตฺตา.
๒ สี. ม. ยุ. อารกฺขา.
๓ ม. เอตฺถนฺตเร ตโต อนิวตฺเตนฺตา -อิติ อตฺถิ.
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มลฺลิกา ทิสวฺ า “รถา สามิ ปญฺญายนฺติ -อิติ อาห.
“เตนหิ เอกสฺเสว รถสฺส ปญฺญายนกาเล อาโรเจยฺยาสิ -อิติ.
สา ยทา สพฺเพ เอโก วิย หุตวฺ า ปญฺญายึสุ ตทา “เอกเมว สามิ รถสีสำ ปญฺญายติ -อิติ อาห.
พนฺธุโล “เตนหิ อิมา รสฺมิโย คณฺห -อิติ ตสฺสา รสฺมิโย ทตฺวา รเถ ฐิโตว ธนุำ อาโรเปสิ.
รถจกฺกำ ยาว นาภิโต ปฐวึ ปาวิสิ.
ลิจฺฉวิโน ตำ ฐานำ ทิสฺวา น นิวตฺตึสุ.
อิตโร โถกำ คนฺตวฺ า ชิยำ โปเถสิ.
อสนิสทฺโท วิย อโหสิ.
เต ตโตปิ น นิวตฺตึสุ อนุพนฺธนฺตา คจฺฉนฺเตว.๑
[อํานาจลูกศรของพันธุละ]
พนฺธุโล รเถ ฐิตโก ว เอกำ สรำ ขิปิ.
โส ปญฺจนฺนำ รถสตานำ รถสีเส ฉิทฺทำ กตฺวา ปญฺจ ราชสตานิ ปริกรพนฺธนฏฺฐาเน วินวิ ิชฺฌิตวฺ า ปฐวิยำ ปาวิสิ .
เต อตฺตโน วิทธฺ ภาวำ อชานิตฺวา “ติฏฐฺ เร, ติฏฺฐ เร -อิติ วทนฺตา อนุพนฺธึสุเยว.
พนฺธุโล รถำ ฐเปตฺวา “ตุมฺเห มตกา, มตเกหิ สทฺธึ มยฺหำ ยุทฺธำ นาม นตฺถิ -อิติ อาห.
“มตกา นาม อมฺหาสทิสา น๒ โหนฺติ -อิติ.
“เตนหิ สพฺพปจฺฉิมสฺส ปริกรำ โมเจถ -อิติ.
เต โมจยึสุ.
โส มุตตฺ มตฺเตเยว มริตวฺ า ปติ.
อถ เน “สพฺเพปิ ตุมฺเห เอวรูปา, อตฺตโน อตฺตโน ฆรานิ คนฺตฺวา สำวิธาตพฺพำ สำวิทหิตฺวา ปุตตฺ ทารำ อนุสาสิตฺวา สนฺนาหำ โมเจถ อิติ อาห.
เต ตถา กตฺวา สพฺเพปิ ชีวติ กฺขยำ ปตฺตา.

๑ คจฺฉึสุเยว -อิติ ยุตฺตตรำ ภเวยฺย.
๒ นสทฺโท นตฺถิ.
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[พันธุละมีบุตร ๓๒ คน]
พนฺธุโลปิ มลฺลิกำ สาวตฺถึ อาเนสิ.
สา โสฬสกฺขตฺตุำ ยมเก ยมเก ปุตฺเต วิชายิ.
สพฺเพปิ สูรา ถามสมฺปนฺนา อเหสุำ. สพฺพสิปฺปานำ นิปฺผตฺตึ ปาปุณึสุ.
เอเกกสฺส ปุริสสหสฺสำ ปริวาโร อโหสิ.
ปิตรา สทฺธึ ราชนิเวสนำ คจฺฉนฺเตหิ เตเหว ราชงฺคณำ ปริปูริ.
[พันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตร]
อเถกทิวสำ วินิจฺฉเย กุฏฏฺฏปราชิตา มนุสฺสา พนฺธุลำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา มหาวิรวำ วิรวนฺตา
วินิจฺฉยมจฺจานำ กุฏฏฺฏกรณำ ตสฺส อาโรเจสุำ.
โส วินิจฺฉยำ คนฺตฺวา ตำ อฏฺฏำ ตีเรตฺวา สามิกเมว สามิกำ อกาสิ.
มหาชโน มหาสทฺเทน สาธุการำ ปวตฺเตสิ.
ตำ สุตวฺ า๑ ราชา “กึ อิทำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตฺวา ตุสิตฺวา สพฺเพปิ เต อมจฺเจ หราเปตฺวา พนฺธุลสฺเสว วินจิ ฺฉยำ นิยฺยาเทสิ .
โส ตโต ปฏฺฐาย สมฺมา วินิจฺฉยิ.
ตโต โปราณกวินิจฺฉยิกา อมจฺจา ลญฺจำ อลภนฺตา อปฺปลาภา หุตวฺ า “พนฺธุโล รชฺชำ ปตฺเถติ -อิติ ราชกุเล ปริภินฺทึสุ.
ราชา เตสำ กถำ คเหตฺวา จิตตฺ ำ นิคฺคเหตุำ นาสกฺขิ “อิมสฺมึ อิเธว ฆาติยมาเน, ครหา เม อุปฺปชฺชิสฺสติ -อิติ ปุน จินฺเตตฺวา
ปยุตตฺ ปุริเสหิ ปจฺจนฺตำ ปหราเปตฺวา พนฺธุลำ ปกฺโกสาเปตฺวา “ปจฺจนฺโต กิร กุปิโต, ตฺวำ ปุตฺเตหิ สทฺธึ คนฺตฺวา โจเร คณฺห- อิติ
ปหิณิตฺวา “เอตฺเถวสฺส ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สห สีสำ ฉินฺทติ ฺวา อาหรถ -อิติ เตน สทฺธึ อญฺเญปิ สมตฺเถ มหาโยเธ เปเสสิ.
ตสฺมึ ปจฺจนฺตำ คจฺฉนฺเตเยว, “เสนาปติ กิราคจฺฉติ -อิติ ปยุตฺตโจรา ปลายึสุ.
โส ตำ ปเทสำ อาวาสาเปตฺวา สณฺฐาเปตฺวา นิวตฺติ.
อถสฺส นครโต อวิทูเร ฐาเน เต โยธา สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีสำ ฉินฺทึสุ.
[นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ]
ตำ ทิวสำ มลฺลิกาย เทวิยา ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เทฺว อคฺคสาวกา นิมนฺตติ า โหนฺติ .
อถสฺสา ปุพฺพณฺเหเยว “สามิกสฺส เต สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีสำ ฉินฺทนฺติ -อิติ ปณฺณำ อาหริตวฺ า อทำสุ.
สา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา กสฺสจิ อวตฺวา ปณฺณำ อุจฺฉงฺเค กตฺวา ภิกฺขุสงฺฆเมว ปริวิสิ.
๑ สี. ม. ยุ. ตำ สุตฺวา -อิติ นตฺถิ.
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อถสฺสา ปริจาริกาโย ภิกฺขูนำ ภตฺตำ ทตฺวา สปฺปิจาฏึ อาหรนฺติโย เถรานำ ปุรโต จาฏึ ภินฺทึสุ .
ธมฺมเสนาปติ “เภทนธมฺมำ ภินฺนำ น จินฺเตตพฺพำ -อิติ อาห.
สา อุจฺฉงฺคโต ปณฺณำ นีหริตฺวา “ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สทฺธึ ปิตุ สีสำ ฉินฺทนฺตีติ เม อิมำ ปณฺณำ อาหรึสุ ,
อหำ อิทำ สุตวฺ าปิ น จินฺเตสึ, สปฺปิจาฏิยา ภินฺนาย, กึ จินฺเตสฺสามิ ภนฺเต -อิติ อาห.
ธมฺมเสนาปติ
“อนิมิตตฺ มนญฺญาตำ
กสิรญฺจ ปริตตฺ ญฺจ

มจฺจานำ อิธ ชีวิตำ
ตญฺจ ทุกฺเขน สำยุตตฺ ำ -อิต๑ิ

อาทีนิ วตฺวา ธมฺมำ เทเสตฺวา อุฏฺฐายาสนา วิหารำ อคมาสิ.
สาปิ ทฺวตฺตึสสุณิสาโย ปกฺโกสาเปตฺวา “ตุมฺหากำ สามิกา นิรปราธา อตฺตโน ปุริมกมฺมผลำ ลภึสุ ,
ตุมฺเห มา โสจิตฺถ มา ปริเทวิตฺถ, รญฺโญ อุปริ มโนปโทสำ มา กริตฺถ -อิติ โอวทิ.
รญฺโญ จรปุริสา ตำ กถำ สุตวฺ า เตสำ นิทฺโทสภาวำ รญฺโญ กถยึสุ.
ราชา สำเวคปฺปตฺโต ตสฺสา นิเวสนำ คนฺตฺวา มลฺลิกญฺจ สุณิสาโย จสฺสา ขมาเปตฺวา มลฺลกิ าย วรำ อทาสิ .
สา “วโร คหิโต เม โหตุ -อิติ วตฺวา, ตสฺมึ คเต, มตกภตฺตำ ทตฺวา นหาตฺวา ราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา “เทว ตุมฺเหหิ เม วโร ทินฺโน,
มยฺหญฺจ อญฺเญน อตฺโถ นตฺถิ, ทฺวตฺตึสาย จ เม สุณิสานำ มมญฺจ กุลฆรคมนำ อนุชานาถ -อิติ อาห.
ราชา สมฺปฏิจฺฉิ.
สยำปิ ทฺวตฺตึสสุณิสา ยถาสกานิ กุลานิ เปเสสิ.
สา กุสินารายำ อตฺตโน กุลฆรำ อคมาสิ.
ราชาปิ พนฺธุลเสนาปติโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆการายนสฺส นาม เสนาปติฏฺฐานำ อทาสิ.
โส ปน “มาตุโล เม อิมินา มาริโต -อิติ รญฺโญ โอตารำ คเวสนฺโต วิจรติ.
ราชา กิร นิรปราธสฺส พนฺธุลสฺส มาริตกาลโต ปฏฺฐาย วิปฺปฏิสารี หุตวฺ า จิตตฺ สฺสาทำ น ลภติ รชฺชสุขำ นานุโภติ .
[พระราชาสวรรคต]
ตทา สตฺถา สากิยานำ เมทฬุปํ นาม นิคมำ นิสฺสาย วิหรติ.
ราชา ตตฺถ คนฺตวฺ า อารามโต อวิทูเร ขนฺธาวารำ นิวาเสตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน “สตฺถารำ วนฺทิสฺสามิ -อิติ วิหารำ คนฺตฺวา
ปญฺจ ราชกกุธภณฺฑานิ ทีฆการายนสฺส ทตฺวา เอกโกว คนฺธกุฏึ ปาวิสิ.

๑ ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๗.
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สพฺพำ ธมฺมเจติยสุตฺตนิยาเมน๒ เวทิตพฺพำ.
ตสฺมึ คนฺธกุฏึ ปวิฏฺเฐ, ทีฆการายโน ตานิ ราชกกุธภณฺฑานิ คเหตฺวา วิฑูฑภำ ราชานำ กตฺวา รญฺโญ
เอกำ อสฺสำ เอกญฺจ อุปฏฺฐานการิกำ มาตุคามำ ฐเปตฺวา นิวตฺเตตฺวา สาวตฺถึ อคมาสิ .
ราชา สตฺถารา สทฺธึ ปิยกถำ กเถตฺวา นิกฺขนฺโต เสนำ อทิสฺวา ตำ มาตุคามำ ปุจฺฉิตวฺ า ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา
“ภาคิเนยฺยำ อาทาย คนฺตวฺ า วิฑูฑภำ คเหสฺสามิ -อิติ ราชคหนครำ คจฺฉนฺโต, วิกาเล ทฺวาเรสุ ปิทหิเตสุ,
นครำ ปตฺวา เอกิสฺสา สาลาย นิปชฺชิตวฺ า วาตาตปกิลนฺโต รตฺติภาเค ตตฺเถว กาลมกาสิ .
วิภาตาย รตฺติยา, “เทว โกสลนรินฺท อนาโถ ชาโตสิ -อิติ วิลปนฺติยา ตสฺสา อิตฺถิยา สทฺทำ สุตฺวา รญฺโญ อาโรเจสุำ.
โส มาตุลสฺส มหนฺเตน สกฺกาเรน สรีรกิจจฺ ำ กาเรสิ.
[พระเจ้าวิฑูฑภะเสด็จไปพบพระศาสดา]
วิฑูฑโภปิ รชฺชำ ลภิตฺวา ตำ เวรำ สริตฺวา “สพฺเพปิ สากิเย มาเรสฺสามิ -อิติ มหติยา เสนาย นิกฺขมิ.
ตำ ทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โอโลเกนฺโต ญาตสงฺฆวินาสำ ทิสฺวา “ญาติสงฺคหำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา
ปุพพฺ ณฺหสมเย ปิณฺฑาย จริตวฺ า ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต คนฺธกุฏิยำ สีหเสยฺยำ กปฺเปตฺวา สายณฺหสมเย อากาเสน คนฺตฺวา
กปิลวตฺถุสามนฺเต กพรจฺฉาเย รุกฺขมูเล นิสีทิ.
ตโต วิฑูฑภสฺส รชฺชสีมายำ มหนฺโต สณฺฑจฺฉาโย นิโคฺรธรุกฺโข อตฺถิ.
วิฑูฑโภ สตฺถารำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา “ภนฺเต กึการณา เอวรูปาย อุณฺหเวลาย อิมสฺมึ กพรจฺฉาเย รุกฺขมูเล นิสินฺนตฺถ ,
เอตสฺมึ สณฺฑจฺฉาเย นิโคฺรธมูเล นิสีทถ ภนฺเต -อิติ วตฺวา, “โหตุ มหาราช, ญาตกานำ ฉายา นาม สีตลา -อิติ วุตฺเต,
“ญาตกานำ รกฺขณตฺถาย สตฺถา อาคโต ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา นิวตฺตติ ฺวา สาวตฺถิเมว ปจฺจาคมิ.
สตฺถาปิ อุปฺปติตวฺ า เชตวนเมว คโต.
ราชา สากิยานำ โทสำ สริตฺวา ทุติยมฺปิ นิกฺขมิตฺวา ตตฺเถว สตฺถารำ ปสฺสิตฺวา ปุน นิวตฺติ .
ตติยวาเรปิ นิกฺขมิตฺวา ตตฺเถว สตฺถารำ ปสฺสิตฺวา นิวตฺติ.
จตุตฺถวาเร ปน ตสฺมึ นิกฺขนฺเต, สตฺถา สากิยานำ ปุพพฺ กมฺมำ โอโลเกตฺวา
เตสำ นทิยำ วิสปกฺขิปนปาปกมฺมสฺส อปฺปฏิพาหิยภาวำ ญตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมาสิ.
วิฑูฑโภ “สากิเย ฆาเตสฺสามิ -อิติ มหนฺเตน พเลน นิกฺขมิ.
[พระจ้าวิฑฑู ภะฆ่าพวกศากยะ]
สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส ปน ญาตกา อสตฺตฆาตกา นาม มรนฺตาปิ ปเรสำ ชีวิตำ น โวโรเปนฺติ.
๒ ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
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เต จินฺตยึสุ “มยำ สิกฺขิตหตฺถา กตุปาสนา มหิสฺสาสา, น โข ปน สกฺกา อมฺเหหิ ปรำ ชีวติ า โวโรเปตุำ,
อตฺตโน กมฺมำ ทสฺเสตฺวา ปลาเปสฺสาม -อิต.ิ
เต กตสนฺนาหา นิกฺขมิตฺวา ยุทธฺ ำ อารภึสุ.
เตหิ ขิตตฺ า สรา วิฑฑู ภสฺส ปุริสานำ อนฺตรนฺตเรน คจฺฉนฺติ, ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีหิ นิกฺขมนฺติ.
วิฑูฑโภ ทิสฺวา “นนุ ภเณ สากิยา ‘อสตฺตฆาตกมฺหาติ วทนฺติ, อถ จ ปน เม ปุริเส นาเสนฺติ -อิต.ิ
อถ นำ เอโก ปุริโส อาห “กึ สามิ นิวตฺตติ ฺวา โอโลเกสิ -อิต.ิ
“สากิยา เม ปุริเส นาเสนฺติ -อิติ.
“ตุมฺหากำ โกจิ ปุริโส มโต นาม นตฺถิ, อิงฺฆ เน คณาเปถ -อิต.ิ
คณาเปนฺโต เอกสฺสปิ, ขยำ น ปสฺสิ.
โส ตโต นิวตฺตติ ฺวา “เย เย ภเณ ‘สากิยมฺหาติ ภณนฺติ, สพฺเพ มาเรถ,
มาตามหสฺส ปน เม มหานามสกฺกสฺส สนฺติเก ฐิตานำ ชีวิตำ เทถ -อิติ อาห.
สากิยา คเหตพฺพคฺคหณำ อปสฺสนฺตา เอกจฺเจ ติณำ ฑำสิตวฺ า เอกจฺเจ นลำ คเหตฺวา อฏฺฐำสุ .
“ตุมฺเห สากิยา โน -อิติ ปุจฺฉิตา, ยสฺมา เต มรนฺตาปิ มุสาวาทำ น ภณนฺติ,
ตสฺมา ติณำ ฑำสิตฺวา ฐิตา “โน สาโก, ติณำ -อิติ วทนฺต,ิ
นลำ คเหตฺวา ฐิตา “โน สาโก, นโฬ -อิติ วทนฺติ.
เต จ มหานามสฺส สนฺติเก ฐิตา จ ชีวิตำ ลภึสุ.
เตสุ ติณำ ฑำสิตวฺ า ฐิตา ติณสากิยา นาม, นลำ คเหตฺวา ฐิตา นฬสากิยา นาม ชาตา.
อวเสเส ขีรปเกปิ ทารเก อวิสฺสชฺเชตฺวา ฆาตาเปนฺโต โลหิตนทึ ปวตฺเตตฺวา เตสำ คลโลหิเตน ผลกำ โธวาเปสิ .
เอวำ สากิยวำโส วิฑูฑเภน อุปจฺฉินฺโน.
โส มหานามสกฺกำ คาหาเปตฺวา นิวตฺโต ปาตราสเวลาย “ปาตราสำ กริสฺสาม -อิติ เอกสฺมึ ฐาเน โอตริตฺวา,
โภชเน อุปนีเต, “เอกโต ภุญฺชิสฺสาม -อิติ อยฺยกำ ปกฺโกสาเปสิ.
[มานะกษัตริย์]
ขตฺติยา ปน ชีวิตำ จชนฺตาปิ ทาสีปุตฺเตน สทฺธึ น ภุญฺชนฺติ, ตสฺมา มหานาโม เอกำ สรำ โอโลเกตฺวา
“กิลิฏฐฺ คตฺโตมฺหิ นหายิสฺสามิ ตาต -อิติ อาห.
“สาธุ อยฺยก นหายถ -อิติ.
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โส “อยำ มำ เอกโต อภุญชฺ นฺตำ ฆาเตสฺสติ, สยเมว เม มตำ เสยฺโย -อิติ เกเส มุญจฺ ิตฺวา
อคฺเค คณฺฐึ กตฺวา เกเสสุ ปาทงฺคุฏฺฐเก ปเวเสตฺวา อุทเก นิมุชฺชิ.
ตสฺส คุณเตเชน นาคภวนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.
นาคราชา “กินฺนุ โข -อิติ อุปธาเรนฺโต ทิสฺวา ตสฺส สนฺตกิ ำ อาคนฺตฺวา ผเณ นิสีทาเปตฺวา นาคภวนำ ปเวเสสิ.
โส ทฺวาทสวสฺสานิ ตตฺเถว วสิ.
วิฑูฑโภปิ “มยฺหำ อยฺยโก อิทานิ อาคมิสฺสติ -อิติ อาคมยมาโนว นิสีทิ,
ตสฺมึ อติจิรายนฺเต, สเร วิจินาเปตฺวา ทีปาโลเกน ปุริสพฺภนฺตรานิปิ โอโลเกตฺวา อทิสวฺ า “คโต ภวิสฺสติ -อิติ ปกฺกามิ.
[พระเจ้าวิฑูฑภะถูกนํ้าท่วมสวรรคต]
โส รตฺติภาเค อจิรวตึ ปตฺวา ขนฺธาวารำ นิเวเสสิ.
เอกจฺเจ อนฺโตนทิยำ วาลิกาปุลิเน นิปชฺชึสุ, เอกจฺเจ พหิ ถเล.
อนฺโต นิปนฺเนสุปิ ปุพฺเพ อกตปาปกมฺมา อตฺถิ, พหิ นิปนฺเนสุปิ ปุพฺเพ กตปาปกมฺมา อตฺถิ,
เตสำ นิปนฺนฏฺฐาเนสุ กิปิลฺลิกา อุฏฺฐหึสุ.
เต “มยฺหำ นิปนฺนฏฺฐาเน กิปิลฺลิกา, มยฺหำ นิปนฺนฏฺฐาเน กิปิลฺลิกา -อิติ อุฏฺฐหิตวฺ า
อกตปาปกมฺมา อุตฺตริตวฺ า ถเล นิปชฺชึสุ, กตปาปกมฺมา โอตริตวฺ า วาลิกาปุลิเน นิปชฺชึสุ.
ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฐฺ หิตฺวา ฆนกรกวสฺสำ วสฺสิ.
นทิยา โอโฆ อาคนฺตวฺ า วิฑูฑภำ สทฺธึ ปริสาย สมุทฺทเมว ปาเปสิ.
สพฺเพ ตตฺถ มจฺฉกจฺฉปภกฺขา อเหสุำ.
มหาชโน กถำ สมุฏฺฐาเปสิ “สากิยานำ มรณำ อยุตฺตำ, เอวนฺนาม โกฏฺเฏตฺวา โกฏฺเฏตฺวา สากิยา มาเรตพฺพา -อิติ อนุจฺฉวิกเมตนติ.
[พวกเจ้าศากยะ ตายสมควรแก่บรุ พกรรม]
สตฺถา ตำ กถำ สุตวฺ า “ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว กิญฺจาปิ สากิยานำ เอวำ มรณำ อยุตตฺ ำ ,
ปุพฺเพ กตปาปกมฺมวเสน ปน ยุตตฺ เมว เอเตหิ ลทฺธำ -อิติ อาห.
“กึ ปน ภนฺเต เอเต ปุพฺเพ อกำสุ -อิติ.
“ปุพฺเพ เอกโต หุตวฺ า นทิยำ วิสำ ปกฺขิปึสุ -อิติ.
ปุเนกทิวสำ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “วิฑฑู โภ เอตฺตเก สากิเย มาเรตฺวา อาคจฺฉนฺโต,
อตฺตโน มโนรเถ มตฺถกำ อปฺปตฺเต เอว, เอตฺตกำ ชนำ อาทาย สมุททฺ มจฺฉกจฺฉปภกฺโข ชาโต -อิติ.
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สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว, อิเมสำ สตฺตานำ มโนรเถ มตฺถกำ อปฺปตฺเต เอว, มจฺจรุ าชา สุตฺตำ คามำ อชฺโฌตฺถรนฺโต มโหโฆ วิย ชีวติ ินฺทฺริยำ ฉินฺทิตฺวา
จตุราปายสมุทฺเท นิมุชฺชาเปติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ
สุตฺตำ คามำ มโหโฆว

พฺยาสตฺตมนสำ นรำ
มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]
ตตฺถ พฺยาสตฺตมนสํ นรํ -อิติ สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา ลคฺคมานสำ.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา มาลากาโร ปุปฺผารามำ ปวิสิตฺวา ‘ปุปฺผานิ ปจินิสฺสามิ -อิติ ตโต ปุปฺผานิ อคฺคเหตฺวา
อญฺญมญฺญำ วา คจฺฉำ ปฏฺเฐนฺโต สกเล ปุปฺผาราเม มนำ เปเสสิ,
‘อิโต จ ปุปฺผานิ ปจินิสฺสามิ -อิติ ตโต ปุปฺผานิ อคฺคเหตฺวา อญฺญตฺถ มนำ เปเสติ ตเมว คจฺฉำ ปจินนฺโต ปมาทำ อาปชฺชติ.
เอวเมว เอกจฺโจ ปุปฺผารามสทิสำ ปญฺจกามคุณมชฺฌำ โอตริตวฺ า มโนรมำ รูปํ ลภิตวฺ า
มโนรมานำ สทฺทคนฺธรสโผฏฺฐพฺพานำ อญฺญตรำ ปฏฺเฐติ,
เตสุ วา อญฺญตรำ ลภิตฺวา อญฺญตรำ ปฏฺเฐติ,
รูปเมว วา ลภิตวฺ า อญฺญตรำ๑ ปฏฺเฐนฺโต ตเมว อสฺสาเทติ, สทฺทาทีสุ วา อญฺญตรำ.
เอเสว นโย โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทาทีสุ,
ปพฺพชิตานมฺปิ ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทีสุ -อิติ เอวำ ปญฺจกามคุณสงฺขาตานิ ปุปฺผานิ เอว ปจินนฺตำ
สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา กามคุเณ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ.
สุตฺตํ คามํ -อิติ คามสฺส เคหภิตตฺ ิอาทีนำ สุปนวเสน สุปนำ นาม นตฺถิ, สตฺตานำ ปน สุตตฺ ปฺปมตฺตตำ อุปาทาย สุตฺโต นาม โหติ,
เอวำ สุตฺตำ คามำ เทฺว ตีณิ โยชนานิ อายตคมฺภีโร มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ,
ยถา โส มโหโฆ อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกกฺ ุฏาทีสุ กญฺจิ อนวเสเสตฺวา สพฺพนฺตำ คามำ สมุททฺ ำ ปาเปตฺวา มจฺฉกจฺฉปภกฺขำ กโรติ
เอวเมว พฺยาสตฺตมนสำ นรำ มรณมจฺจุ อาทาย ชีวิตินฺทรฺ ิยมสฺส ฉินฺทิตวฺ า จตุราปายสมุทฺเท นิมุชฺชาเปติ -อิติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อิต.ิ
วิฑฑู ภวตฺถุ.

๑ ม. ยุ. อญฺญ.ำ
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๔. ปติปูชิกาวตฺถ.ุ
“ปุปฺผานิ เหว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปติปูชิกำ นาม อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ .
วตฺถุ ตาวตึสเทวโลเก สมุฏฺฐิตำ.
[เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี]
ตตฺถ กิร มาลาภารี นาม เทวปุตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต อุยฺยานำ ปาวิสิ.
ปญฺจสตา เทวธีตโร รุกฺขำ อารุยฺห ปุปฺผานิ ปาเตนฺติ.
ปญฺจสตา ตาหิ ปาติตานิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา เทวปุตตฺ ำ อลงฺกโรนฺติ.
ตาสุ เอกา เทวธีตา รุกฺขสาขายเมว จุตา.
สรีรำ ทีปสิขา วิย นิพฺพายิ.
สา สาวตฺถิยำ เอกสฺมึ กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ชาตกาเล ชาติสฺสรา หุตฺวา “มาลาภาริเทวปุตฺตสฺส ภริยมฺหิ -อิติ อนุสฺสรนฺตี
วุฑฺฒิมนฺวาย คนฺธมาลาทิปูชำ กตฺวา สามิกสฺส สนฺติเก อภินิพพฺ ตฺตึ ปฏฺเฐสิ.
สา โสฬสวสฺสกาเล ปรกุลำ คตาปิ สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทีนิ ทตฺวา
“อยำ เม สามิกสฺส สนฺติเก นิพพฺ ตฺตนตฺถาย ปจฺจโย๑ โหตุ -อิติ วทติ.
[จุติจากมนุษยโลกแล้ว ไปเกิดในสวรรค์]
อถสฺสา ภิกฺขู “อยำ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ปติเมว ปฏฺเฐติ -อิติ “ปติปูชิกา -อิติ นามำ กรึส.ุ
สาปิ นิพทฺธำ อาสนสาลำ ปฏิชคฺคติ ปานียำ อุปฏฺฐเปติ อาสนานิ ปญฺญาเปติ.
อญฺเญปิ มนุสฺสา สลากภตฺตาทีนิ ทาตุกามา “อมฺม อิมานิปิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปฏิปาเทยฺยาสิ -อิติ อาหริตวฺ า เทนฺติ.
สาปิ เอเตน นิยาเมน อาคจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี เอกปทวาเร ฉปฺปญฺญาสกุสลธมฺเม ปฏิลภิ.
ตสฺสา กุจฺฉิยำ คพฺโภ สมุฏฺฐหิ.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺตำ วิชายิ.
ตสฺส ปทสา คมนกาเล “อญฺญมฺปิ อญฺญมฺปิ -อิติ จตฺตาโร ปุตฺเต ลภิ.
สา เอกทิวสำ ทานำ ทตฺวา ปูชำ กตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา สิกฺขาปทานิ รกฺขิตวฺ า
ทิวสปริโยสาเน ตำขณำ นิพฺพตฺเตน เกนจิ โรเคน กาลำ กตฺวา อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺติ .
๑ สจฺจกาโร -อิติปิ ปทำ.
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[อายุของมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ ปี]
อิตราปิ เอตฺตกำ กาลำ เทวปุตฺตำ อลงฺกโรนฺติ เอว.
เทวปุตฺโต ตำ ทิสวฺ า “ตฺวำ ปาโต ปฏฺฐาย น ทิสฺสสิ, กุหึ คตาสิ -อิติ อาห.
“จุตามฺหิ สามิ -อิต.ิ
“กึ วเทสิ -อิต.ิ
“เอวเมตำ สามิ -อิต.ิ
“กุหึ นิพฺพตฺตาสิ -อิติ.
“สาวตฺถิยำ กุลเคเห -อิติ.
“กิตฺตกำ กาลำ ตตฺถ ฐิตาสิ -อิติ.
“ทสมาสจฺจเยน มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิตฺวา โสฬสวสฺสกาเล ปติกุลำ คนฺตวฺ า จตฺตาโร ปุตฺเต วิชายิตฺวา ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กตฺวา
ตุมฺเห ปฏฺเฐตฺวา อาคนฺตฺวา ตุมฺหากเมว สนฺติเก นิพฺพตฺตมฺหิ๑ สามิ -อิต.ิ
“มนุสฺสานำ กิตตฺ กำ อายุำ -อิต.ิ
“วสฺสสตมตฺตำ -อิต.ิ
“เอตฺตกเมว -อิต.ิ
“อาม สามิ -อิติ.
“เอตฺตกำ อายุำ คเหตฺวา นิพพฺ ตฺตา มนุสสฺ า กินนฺ ุ โข สุตตฺ ปฺปมตฺตา กาลำ อติกกฺ าเมนฺติ? อุทาหุ ทานาทีนิ ปุญญ
ฺ านิ กโรนฺติ? -อิติ.
“กึ วเทถ สามิ, อสงฺเขยฺยำ อายุำ คเหตฺวา นิพพฺ ตฺตา วิย อชรามรา วิย นิจฺจปฺปมตฺตา มนุสฺสา -อิต.ิ
มาลาภาริเทวปุตฺตสฺส มหาสำเวโค อุทปาทิ
“วสฺสสตมตฺตำ อายุำ คเหตฺวา นิพพฺ ตฺตา มนุสฺสา กิร ปมตฺตา นิปชฺชติ ฺวา นิทฺทายนฺติ , กทา นุ โข ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺติ -อิต.ิ
[๑๐๐ ปีของมนุษย์ เท่ากับ ๑ วันในสวรรค์]
อมฺหากำ ปน วสฺสสตำ ตาวตึสานำ เทวานำ เอโก รตฺตินฺทิโว, ตาย รตฺติยา ตึส รตฺติโย มาโส,
เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโก สำวจฺฉโร, เตน สำวจฺฉเรน ทิพพฺ ำ วสฺสสหสฺสำ อายุปฺปมาณำ.
ตำ มนุสฺสคณนาย ติสฺโส วสฺสโกฏิโย สฏฺฐี จ วสฺสสตสหสฺสานิ,
ตสฺมา ตสฺส เทวปุตตฺ สฺส เอกทิวโสปิ นาติกกฺ นฺโต มุหตุ ฺตสทิโส ว กาโล อโหสิ .
๑ นิพฺพตฺตามฺหิ -อิติ ภวิตพฺพ.ำ
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เอวำ อปฺปายุกานำ ปมาโท นาม อติวิย อยุตฺโต -อิต.ิ
ปุนทิวเส ภิกฺขู คามำ ปวิฏฺฐา อาสนสาลำ อปฺปฏิชคฺคิตำ อาสนานิ อปฺปญฺญตฺตานิ ปานียำ อนุปฏฺฐปิตำ ทิสฺวา
“กหำ ปติปูชิกา -อิติ อาหำสุ.
“ภนฺเต กหำ ตุมฺเห ตำ ทกฺขิสฺสถ, หีโย อยฺเยสุ ภุญฺชติ ฺวา คเตสุ, สายณฺหสมเย มตา -อิติ.
ตำ สุตวฺ า ปุถุชฺชนภิกฺขู เอติสฺสา อุปการำ สรนฺตา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขึสุ .
ขีณาสวานำ ธมฺมสำเวโค อุทปาทิ.
เต ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา วิหารำ คนฺตวฺ า สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา ปุจฺฉึสุ
“ภนฺเต ปติปูชิกา นาม อุปาสิกา อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย นานปฺปการานิ ปุญฺญานิ กตฺวา สามิกเมว ปฏฺเฐสิ ,
สา อิทานิ มตา, กหำ นุ โข นิพฺพตฺตา -อิต.ิ
“อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก ภิกฺขเว -อิต.ิ
“นตฺถิ ภนฺเต สามิกสฺส สนฺติเก -อิติ.
“น สา ภิกฺขเว เอตำ สามิกำ ปฏฺเฐสิ, ตาวตึสภวเน ตสฺสา มาลาภาริเทวปุตฺโต นาม สามิโก,
สา ตสฺส ปุปฺผปิลนฺธนฏฺฐานโต จวิตฺวา ปุน คนฺตวฺ า ตสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺตา -อิต.ิ
“เอวำ กิร ภนฺเต -อิติ.
“อาม ภิกฺขเว -อิต.ิ
“อโห ปริตฺตำ ภนฺเต สตฺตานำ ชีวิตำ, ปาโตว อมฺเห ปริวิสิตวฺ า สายำ อุปฺปนฺนพฺยาธินา มตา -อิติ.
สตฺถา “อาม ภิกฺขเว ปริตตฺ ำ สตฺตานำ ชีวติ ำ นาม, เตเนวิเม สตฺเต วตฺถุกาเมหิ เจว กิเลสกาเมหิ จ อติตฺเต เอว อนฺตโก
อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา กนฺทนฺเต ปริเทวนฺเต คเหตฺวา คจฺฉติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ
อติตตฺ ำเยว กาเมสุ

พฺยาสตฺตมนสำ นรำ
อนฺตโก กุรุเต วสำ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]
ตตฺถ ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตํ -อิติ ปุปฺผาราเม มาลากาโร นานาปุปฺผานิ วิย อตฺตภาวปฺปฏิพทฺธานิ เจว อุปกรณปฺปฏิพทฺธานิ จ
กามคุณปุปฺผานิ โอจินนฺตเมว.
พฺยาสตฺตมนสํ นรํ -อิติ อสมฺปตฺเตสุ ปตฺถนาวเสน สมฺปตฺเตสุ เคธวเสน วิวิเธนากาเรน อาสตฺตจิตฺตำ.
อติตฺตํเยว กาเมสุ -อิติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ ปริเยสเนนปิ ปฏิลาเภนปิ ปริโภเคนปิ นิธาเนนปิ อติตฺตำ เอว สมานำ.
อนฺตโก กุรุเต วสํ -อิติ มรณสงฺขาโต อนฺตโก กนฺทนฺตำ ปริเทวนฺตำ คเหตฺวา คจฺฉนฺโต อตฺตโน วสำ ปาเปติ -อิติ อตฺโถ.
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เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิต.ิ
ปติปูชิกาวตฺถุ.
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๕. มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ.๑
ยถาปิ ภมโร ปุปฺผำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ ราชคเห สมุฏฺฐิตำ.
[สมบัติของเศรษฐี ไม่อํานวยประโยชน์แก่ใครๆ]
ราชคหนครสฺส กิร อวิทูเร สกฺกรำ นาม นิคโม อโหสิ.
ตตฺเถโก มจฺฉรี โกสิโย นาม เสฏฺฐี อสีติโกฏิวิภโว ปฏิวสติ.
โส ติณคฺเคน เตลพินฺทุมฺปิ ปเรสำ นำ เทติ. น อตฺตนา ปริภุญฺชติ.
อิติสฺส ตำ วิภวชาตำ เนว ปุตตฺ ทาราทีนำ น สมณพฺราหฺมณานำ อตฺถำ อนุโภติ , รกฺขสปริคฺคหิตา โปกฺขรณี วิย อปริโภคำ ติฏฺฐติ -อิติ.
[เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจนผอม]
สตฺถา เอกทิวสำ ปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย สกลโลกธาตุยำ โพธเนยฺยพนฺธเว โอโลเกนฺโต
ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก วสนฺตสฺส เสฏฺฐิโน สปชาปติกสฺส โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสยำ อทฺทส.
ตโต ปุริมทิวเส ปน โส ราชานำ อุปฏฺฐาตุำ ราชเคหำ คนฺตฺวา ราชุปฏฺฐานำ กตฺวา อาคจฺฉนฺโต
เอกำ ฉาตชฺฌตฺตำ ชนปทมนุสฺสำ กุมฺมาสปูวำ กปลฺลปูวำ ขาทนฺตำ ทิสวฺ า ตตฺถ ปิปาสำ อุปฺปาเทตฺวา อตฺตโน ฆรำ คนฺตวฺ า จินฺเตสิ
“สจาหำ ‘กปลฺลปูวำ ขาทิตุกาโมมฺหีติ วกฺขามิ, พหู มยา สทฺธึ ขาทิตุกามา ภวิสฺสนฺติ,
เอวำ เม พหูนิ ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ ปริกฺขยำ คมิสฺสนฺติ, น กสฺสจิ กเถสฺสามิ -อิติ ตณฺหำ อธิวาเสนฺโต จรติ.
โส, คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล, อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ชาโต,
ตโต ตณฺหำ อธิวาเสตุำ อสกฺโกนฺโต คพฺภำ ปวิสติ ฺวา มญฺจกำ อุปคุยฺหิตฺวา นิปชฺชิ .
เอวำ คโตปิ ธนหานิภเยน กสฺสจิ กิญจฺ ิ น กเถสิ.
[ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบื้อง]
อถ นำ ภริยา อุปสงฺกมิตฺวา ปิฏฺฐึ ปริมชฺชิตฺวา “กินฺเต สามิ อผาสุกำ -อิติ ปุจฺฉิ.
“น เม กิญฺจิ อผาสุกำ อตฺถิ -อิติ.
“กินฺนุ โข เต ราชา กุปิโต -อิต.ิ
“ราชาปิ เม น กุปฺปติ -อิติ.
“อถ กินฺเต ปุตตฺ ธีตาหิ วา ทาสกมฺมกราทีหิ วา กิญฺจิ อมนาปํ กตำ อตฺถิ -อิติ.
๑ สี. ม. มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิวตฺถ.ุ
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“เอวรูปํปิ นตฺถิ -อิต.ิ
“กิสฺมึ ปน เต ตณฺหา อตฺถิ -อิต.ิ
เอวำ วุตฺเตปิ, ธนหานิภเยน กิญจฺ ิ อวตฺวา นิสฺสทฺโทว นิปชฺชิ.
อถ นำ ภริยา “กเถหิ สามิ, กิสฺมึ เต ตณฺหา -อิติ อาห.
โส วจนำ ปริคิลนฺโต วิย “อตฺถิ เม ตณฺหา -อิติ อาห.
“กึ ตณฺหา สามิ -อิติ.
“กปลฺลปูวำ ขาทิตุกาโมมฺหิ -อิต.ิ
“อถ กิมตฺถำ เม น กเถสิ, กึ ตฺวำ ทลิทโฺ ทสิ, อิทานิ สกลสกฺกรนิคมวาสีนำ ปโหนเก กปลฺลปูเว ปจิสฺสามิ -อิต.ิ
“กินฺเต เอเตหิ, อตฺตโน กมฺมำ กตฺวา ขาทิสฺสนฺติ -อิติ.
“เตนหิ เอกรจฺฉวาสีนำ ปโหนเก กปลฺลปูเว ปจิสฺสามิ -อิติ.
“ชานามหำ ตว มหทฺธนภาวำ -อิติ.
“อิมสฺมึ เคหสามนฺเต สพฺเพสำ ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อิติ.
“ชานามหำ ตว มหชฺฌาสยภาวำ -อิติ.
“เตนหิ เต ปุตตฺ ทารมตฺตสฺเสว ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อิต.ิ
“กินฺเต เอเตหิ -อิต.ิ
“กึ ปน ตุยฺหญฺจ มยฺหญฺจ ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อิติ.
“ตฺวำ กึ กริสฺสสิ -อิต.ิ
“เตนหิ เอกกสฺเสว เต ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อิติ.
“อิมสฺมึ ฐาเน ปจฺจมาเน, พหู ปจฺจาสึสนฺติ, สกลตณฺฑุเล ฐเปตฺวา ภินฺนตณฺฑุเล จ อุทธฺ นกปลฺลานิ จ อาทาย
โถกำ ขีรสปฺปมิ ธุผาณิตญฺจ คเหตฺวา สตฺตภูมกิ สฺส ปาสาทสฺส อุปริมตลำ อารุยหฺ ปจ, ตตฺถาหำ เอกโก ว นิสที ติ วฺ า ขาทิสสฺ ามิ -อิต.ิ
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิตฺวา คเหตพฺพำ คาหาเปตฺวา ปาสาทำ อารุยฺห ทาสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา เสฏฺฐึ ปกฺโกสาเปสิ .
โส อาทิโต ปฏฺฐาย ทฺวารานิ ปิทหนฺโต สพฺพทฺวาเรสุ สูจิฆฏิกานิ ทตฺวา สตฺตมำ ตลำ อภิรุหิตฺวา ตตฺถปิ ทฺวารำ ปิทหิตฺวา นิสีทิ .
ภริยาปิสฺส อุทธฺ เน อคฺคึ ชาเลตฺวา กปลฺลำ อาโรเปตฺวา ปูเว ปจิตุำ อารภิ.
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[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี]
อถ สตฺถา ปาโต ว มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อามนฺเตสิ “เอโส โมคฺคลฺลาน ราชคหสฺส อวิทูเร สกฺกรนิคเม มจฺฉริเสฏฺฐี
‘กปลฺลปูเว ขาทิสฺสามีติ อญฺเญสำ ทสฺสนภเยน สตฺตภูมิเก ปาสาเท กปลฺลปูเว ปาจาเปติ,
ตฺวำ ตตฺถ คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ทเมตฺวา นิพพฺ ิเสวนำ กตฺวา อุโภปิ ชายปติเก ปูเว จ ขีรสปฺปิมธุผาณิตานิ จ คาหาเปตฺวา
อตฺตโน พเลน เชตวนำ อาเนหิ, อชฺชาหำ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วิหาเรเยว นิสีทิสฺสามิ, ปูเวเหว ภตฺตกิจฺจำ กริสฺสามิ -อิติ อาห.
เถโรปิ “สาธุ ภนฺเต -อิติ สตฺถุ วจนำ สมฺปฏิจฺฉิตวฺ า ตาวเทว อิทธฺ ิพเลน ตำ นิคมำ คนฺตฺวา
ตสฺส ปาสาทสฺส สีหปญฺชรทฺวาเร สุนวิ ตฺโถ สุปารุโต อากาเส เอว มณิรูปกำ วิย อฏฺฐาสิ .
มหาเสฏฺฐิโน เถรำ ทิสวฺ าว หทยมำสำ กมฺปิ.
โส “อหำ เอวรูปานำเยว ภเยน อิมำ ฐานำ อาคโต, อยญฺจ อาคนฺตวฺ า วาตปานทฺวาเร ฐิโต -อิติ คเหตพฺพคฺคหณำ อปสฺสนฺโต
อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตตฺ โลณสกฺขรา วิย โรเสนฺโต ตฏตฏายนฺโต เอวมาห
“สมณ อากาเส ฐตฺวา กึ ลภิสฺสสิ, อากาเส อปเท ปทำ ทสฺเสตฺวา จงฺกมนฺโตปิ เนว ลภิสฺสสิ -อิต.ิ
เถโร ตสฺมึเอว ฐาเน อปราปรำ จงฺกมิ.
เสฏฺฐี “จงฺกมนฺโต กึ ลภิสฺสสิ, อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทนฺโตปิ น ลภิสฺสสิเยว -อิติ อาห.
เถโร ปลฺลงฺกำ อาภุชิตวฺ า นิสีทิ.
อถ นำ “อากาเส นิสินฺโน กึ ลภิสฺสสิ, อาคนฺตฺวา วาตปานอุมฺมาเร ฐิโตปิ น ลภิสฺสสิ -อิติ อาห.
เถโร อุมฺมาเร อฏฺฐาสึ.
อถ นำ “อุมฺมาเร ฐิโต กึ ลภิสฺสสิ, ธูมายนฺโตปิ น ลภิสฺสสิเยว -อิติ อาห.
เถโรปิ ธูมายิ.
สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ.
เสฏฺฐิโน อกฺขีนำ สูจิยา วิชฺฌนกาโล วิย อโหสิ.
เคหชฺฌายนภเยน ตำ “ปชฺชลนฺโตปิ น ลภิสฺสสิ -อิติ อวตฺวา “อยำ สมโณ สุฏฺฐุ ลคฺโค อลทฺธา น คมิสฺสติ,
เอกมสฺส ปูวำ ทาเปสฺสามิ -อิติ ภริยำ อาห “ภทฺเท เอกำ ขุทฺทกปูวำ ปจิตฺวา สมณสฺส ทตฺวา อุยฺโยเชหิ นำ -อิติ.
สา โถกำเอว ปิฏฺฐำ กปลฺลปาติยำ ปกฺขิปิ.
มหาปูโว หุตฺวา สกลปาตึ ปูเรตฺวา อุทฺธุมาโต อฏฺฐาสิ.
เสฏฺฐี ตำ ทิสวฺ า “พหุำ ตยา ปิฏฺฐำ คหิตำ ภวิสฺสติ -อิติ สยเมว ทพฺพิกณฺเณน โถกำ ปิฏฺฐำ คเหตฺวา ปกฺขิปิ.
ปูโว ปุริมปูวโต มหนฺตตโร ชาโต.
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เอวำ ยำ ยำ ปจติ, โส โส มหนฺตมหนฺโต ว โหติ.
โส นิพพฺ ินฺโน ภริยำ อาห “ภทฺเท อิมสฺส เอกำ ปูวำ เทหิ -อิต.ิ
ตสฺสา ปจฺฉิโต เอกำ คณฺหนฺติยา, สพฺเพ เอกาพทฺธา อลฺลิยึสุ.
สา เสฏฺฐึ อาห “สามิ สพฺเพ ปูวา เอกาพทฺธา, วิสุำ กาตุำ น สกฺโกมิ -อิติ.
“อหำ กริสฺสามิ -อิติ โสปิ กาตุำ นาสกฺขิ.
อุโภปิ ชนา โกฏิยำ คเหตฺวา กฑฺฒนฺตาปิ วิโยเชตุำ นาสกฺขึสุเอว.
อถสฺส ปูเวหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว, สรีรโต เสทา มุจฺจึสุ, ปิปาสา อุปจฺฉิชฺชิ.
ตโต ภริยำ อาห “ภทฺเท น เม ปูเวหิ อตฺโถ, สมณสฺส เทหิ -อิติ.
สา ปจฺฉึ อาทาย เถรำ อุปสงฺกมิ.
เถโร อุภินฺนำปิ ธมฺมำ เทเสสิ, ติณฺณำ รตนานำ คุณำ กเถสิ
“อตฺถิ ทินฺนำ อตฺถิ ยิฏฺฐำ -อิติ ทินฺนทานาทีนำ ผลำ คคณตเล จนฺทำ วิย ทสฺเสสิ.
ตำ สุตวฺ า ปสนฺนจิตฺโต “เสฏฺฐี ภนฺเต อาคนฺตวฺ า อิมสฺมึ ปลฺลงฺเก นิสีทิตวฺ า ปริภุญชฺ ถ -อิติ อาห.
[พระเถระนําเศรษฐีและภรรยา ไปเฝ้าพระศาสดา]
เถโร “มหาเสฏฺฐิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ‘ปูเว ขาทิสฺสามีติ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วิหาเร นิสินฺโน,
ตุมฺหากำ รุจิยา สติ, เสฏฺฐิ ภริยำ ปูเว จ ขีราทีนิ จ คณฺหาเปถ, สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสาม -อิติ อาห.
“กหำ ปน ภนฺเต เอตรหิ สตฺถา -อิติ.
“อิโต ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก เชตวนวิหาเร เสฏฺฐิ -อิติ.
“ภนฺเต กาลำ อนติกฺกมิตฺวา เอตฺตกำ อทฺธานำ กถำ คมิสฺสาม -อิต.ิ
“มหาเสฏฺฐิ ตุมฺหากำ รุจิยา สติ, อหำ โว อตฺตโน พเลน๑ เนสฺสามิ, ตุมฺหากำ ปาสาเท โสปาณสีสำ อตฺตโน ฐาเน เอว ภวิสฺสติ,
โสปาณปริโยสานำ ปน เชตวนทฺวารโกฏฺฐเก ภวิสฺสติ, อุปริปาสาทา เหฏฺฐาโอตรณกาลมตฺเตเนว๒ เชตวนำ เนสฺสามิ -อิติ.
โส “สาธุ ภนฺเต -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.
เถโร โสปาณสีสำ ตตฺเถว กตฺวา “โสปาณปาทมูลำ เชตวนทฺวารโกฏฺฐเก โหตุ -อิติ อธิฏฺฐาสิ.
ตเถว อโหสิ.
๑ สี. ยุ. อิทฺธิพเลน.
๒ สี. ยุ. เหฏฺฐาปาสาทำ.
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เถโร เสฏฺฐิญฺจ ภริยญฺจ อุปริปาสาทา เหฏฺฐาโอตรณกาลโต ขิปฺปตรำ เชตวนำ สมฺปาเปสิ .
เต อุโภปิ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า กาลำ อาโรเจสุำ.
สตฺถา ภตฺตคฺคำ ปวิสติ ฺวา ปญฺญตฺตพุทฺธาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.
มหาเสฏฺฐี พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทกำ อทาสิ.
ภริยา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปูวำ ปติฏฺฐาเปสิ.
มหาเสฏฺฐีปิ ภริยาย สทฺธึ ยาวทตฺถำ ปูวำ ขาทิ.
ปูวานำ ปริโยสานเมว น ปญฺญายติ.
สกลวิหาเร ภิกฺขูนญฺจ วิฆาสาทานญฺจ ทินฺเนสุปิ, ปริยนฺโต น ปญฺญายเตว.
“ภนฺเต ปูวา ปริกฺขยำ น คจฺฉนฺติ -อิติ ภควโต อาโรเจสุำ.
“เตนหิ เชตวนทฺวารโกฏฺฐเก ฉฑฺเฑถ -อิติ อาห.
เต ทฺวารโกฏฺฐกสฺส อวิทูเร ปพฺภารฏฺฐาเน ฉฑฺฑยึสุ.
อชฺชาปิ ตำ ฐานำ “กปลฺลปูวปพฺภารนฺเตฺวว ปญฺญายติ.
มหาเสฏฺฐี สห ภริยาย ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตวฺ า เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
ภควา อนุโมทนำ อกาสิ.
อนุโมทนาวสาเน อุโภปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า
ทฺวารโกฏฺฐเก โสปาณำ อารุยฺห อตฺตโน ปาสาเทเยว ปติฏฺฐหึสุ.
ตโต ปฏฺฐาย เสฏฺฐี อสีตโิ กฏิธนำ พุทธฺ สาสเนเยว วิกกฺ ิริ.
[พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ]
ปุนทิวเส สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ สนฺนิปติตา ภิกฺขู “ปสฺสถาวุโส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส อานุภาวำ ,
อนุปหจฺจ นาม สทฺธำ อนุปหจฺจ โภเค มจฺฉริเสฏฺฐึ มุหุตฺเตน ทมิตวฺ า นิพฺพิเสวนำ กตฺวา ปูเว คาหาเปตฺวา เชตวนำ อาเนตฺวา
สตฺถุ สมฺมุขำ กตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาเปสิ อโห มหานุภาโว เถโร -อิติ เถรสฺส คุณกถำ กเถนฺตา นิสีทึสุ.
สตฺถา ทิพฺพาย โสตธาตุยา ภิกฺขูนำ กถำ สุตวฺ า อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,
“อิมาย นามา -อิติ วุตฺเต, “ภิกฺขเว กุลทมเกน นาม ภิกฺขุนา อนุปหจฺจ สทฺธำ อนุปหจฺจ โภเค กุลำ อกิลเมตฺวา อวิเหเฐตฺวา
ปุปฺผโต เรณุำ คณฺหนฺเตน ภมเรน วิย อุปสงฺกมิตฺวา พุทฺธคุณำ ชานาเปตพฺพำ ตาทิโส มม ปุตฺโต โมคฺคลฺลาโน -อิติ เถรำ ปสำสิตฺวา
อิมำ คาถมาห
“ยถาปิ ภมโร ปุปฺผำ

วณฺณคนฺธำ อเหฐยำ
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ปเลติ รสมาทาย

เอวำ คาเม มุนี จเร -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ภมโร -อิติ ยากาจิ มธุกรชาติ.
ปุปฺผํ -อิติ ปุปฺผาราเม จรนฺโต ปุปฺผญฺจ วณฺณญฺจ คนฺธญฺจ อเหเฐนฺโต อวินาเสนฺโต จรติ -อิติ อตฺโถ.
ปเลติ -อิติ เอวำ จริตฺวา ยาวทตฺถำ รสำ ปิวติ ฺวา อปรมฺปิ มธุกรณตฺถาย อาทาย ปเลติ .
โส เอกำ๑ วนคหนำ อชฺโฌคาเหตฺวา เอกสฺมึ รุกฺขสุสิเร ตำ รชมิสฺสกำ รสำ ฐเปตฺวา อนุปุพฺเพน มธุรสำ มธุำ กโรติ
น ตสฺส ปุปฺผาราเม จริตปฺปจฺจยา ปุปฺผำ วณฺณคนฺธำ วาสฺส วิคจฺฉติ อถโข สพฺพำ ปากติกเมว โหติ .
เอวํ คาเม มุนี จเร -อิติ เอวำ เสขาเสขเภโท อนาคาริยมุนิ กุลปฏิปาฏิยา คาเม ภิกฺขำ คณฺหนฺโต จรติ -อิติ อตฺโถ.
น หิ ตสฺส คาเม จรณปฺปจฺจยา กุลานำ สทฺธาหานิ วา โภคหานิ วา โหติ, สทฺธาปิ โภคาปิ ปากติกาว โหนฺติ,
เอวำ จริตฺวา จ ปน นิกฺขมิตฺวา เสขมุนิ ตาว พหิคาเม อุทกผาสุกฏฺฐาเน สงฺฆาฏึ ปญฺญาเปตฺวา นิสินฺโน
อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตตฺ มำสุปมาวเสน ปจฺจเวกฺขนฺโต ปิณฺฑปาตำ ปริภุญฺชติ ฺวา ตถารูปํ วนสณฺฑำ อนุปวิสิตฺวา
อชฺฌตฺตกิ กมฺมฏฺฐานำ สมฺมสนฺโต จตฺตาโร มคฺเค จตฺตาริ จ ผลานิ หตฺถคตาเนว กโรติ อเสขมุนิ ปน ทิฏฐฺ ธมฺมสุขวิหารมนุยญ
ุ ชฺ ติ.
อยมสฺส ภมเรน สทฺธึ มธุกรณสริกฺขตา เวทิตพฺพา.
อิธ ปน ขีณาสโว อธิปฺเปโต.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ วตฺวา อุตตฺ รึปิ เถรสฺส คุณำ ปกาเสตุำ “น ภิกฺขเว อิทาเนว โมคฺคลฺลาเนน มจฺฉริเสฏฺฐี ทมิโต,
ปุพฺเพปิ นำ ทเมตฺวา กมฺมผลสมฺพนฺธำ ชานาเปสิเอวา -อิติ อิมมตฺถำ ปกาเสนฺโต อตีตำ อาหริตวฺ า
“อุโภ ขญฺชา อุโภ กุณี
อุภินฺนำ ปีฬกา สีเส๒

อุโภ วิสมจกฺขุกา
นาหำ ชานามิ อิลฺลิสำ -อิติ

อิมำ อิลฺลีสชาตกำ๓ กเถสิ -อิติ.
มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. เอวำ.
๒ สี. ยุ. ชาตา.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๕. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๖๓.
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๖. ปาฏิกาชีวกวตฺถุ.
“น ปเรสำ วิโลมานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปาฏิกำ นาม อาชีวกำ อารพฺภ กเถสิ .
[ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า]
สาวตฺถิยำ กิร เอกา คหปตานี ปุตฺตฏฺฐาเน ฐเปตฺวา ปาฏิกำ นาม อาชีวกำ ปฏิชคฺคติ.
ตสฺสานนฺตรฆเรสุ มนุสฺสา สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อาคนฺตฺวา “อโห อจฺฉริยา พุทฺธานำ ธมฺมเทสนา -อิติ นานปฺปกาเรหิ พุทฺธคุเณ
วณฺเณนฺติ.
[นางอยากไปฟังธรรม แต่ไม่สมประสงค์]
สา พุทฺธานำ คุณกถำ สุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ โสตุกามา ตมตฺถำ อาชีวกสฺส กเถตฺวา
“คจฺฉิสฺสามหำ พุทธฺ สฺส สนฺตกิ ำ อยฺย -อิติ อาห.
โส “มา คจฺฉาหิ -อิติ นิวาเรตฺวา ตำ ปุนปฺปุนำ ยาจมานมฺปิ นิวาเรสิ เอว.
สา “อยำ มม วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ โสตุำ น เทติ, สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา อิเธว ธมฺมำ สุณิสฺสามิ -อิติ
สายณฺหสมเย ปุตตฺ ำ ปกฺโกสิตฺวา “คจฺฉ, สฺวาตนาย สตฺถารำ นิมนฺเตหิ -อิติ เปเสสิ.
โส คจฺฉนฺโต ปฐมตรำ อาชีวกสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺ า ตำ วนฺทิตวฺ า นิสีทิ.
อถ นำ โส “กหำ คจฺฉสิ -อิติ อาห.
“มาตุ วจเนน สตฺถารำ นิมนฺเตตุำ คจฺฉามิ -อิต.ิ
“มา ตสฺส สนฺติกำ คจฺฉาหิ -อิต.ิ
“อลำ อยฺย๑, คจฺฉิสฺสามหำ -อิต.ิ
“เอตสฺส กตสกฺการำ อุโภปิ ขาทิสฺสาม, มา คจฺฉ -อิต.ิ
“อลำ อยฺย, มาตา เม ตชฺเชสฺสติ -อิติ.
“เตนหิ คจฺฉ, คนฺตฺวา จ ปน นิมนฺเตตฺวา ‘อมฺหากำ เคหำ อสุกฏฺฐาเน วา อสุกวีถิยำ วา อสุกมคฺเคน วา คนฺตพฺพนฺติ มา อาจิกฺข
สนฺติเก ฐิโต วิย อญฺเญน มคฺเคน คจฺฉนฺโต วิย ปลายิตวฺ า เอหิ -อิต.ิ
[บุตรชายทําตามคําของอาชีวก]
โส อาชีวกสฺส กถำ สุตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา นิมนฺเตตฺวา อาชีวเกน วุตตฺ นิยาเมเนว สพฺพำ กตฺวา ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา
“กินฺเต กตำ -อิติ ปุฏฺโฐ “สพฺพำ กตำ อยฺย -อิติ อาห.
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร มม มาตุ ภายามิ -อิติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๓๗ • ๖. ปาฏิกาชีวกวตฺถุ. • [บุตรชายทำาตามคำาของอาชีวก]

“ภทฺทกนฺเต กตำ, ตสฺส กตสกฺการำ อุโภปิ ขาทิสฺสาม -อิติ วตฺวา ปุนทิวเส อาชีวโก ปาโต ว ตำ เคหำ อคมาสิ.
ตำ คเหตฺวา ปจฺฉาคพฺเภ นิสีทาเปสุำ.
ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา ตำ เคหำ อลฺลโคมเยน อุปลิมฺปิตฺวา ลาชปญฺจมานิ ปุปฺผานิ วิกฺกิรติ ฺวา
สตฺถุ นิสีทนตฺถาย มหารหำ อาสนำ ปญฺญาเปสุำ.
พุทฺเธหิ สทฺธึ อปริจติ มนุสฺสา หิ อาสนปญฺญตฺตึ น ชานนฺติ.
[พระพุทธเจ้าเสด็จไปเรือนอุบาสิกา]
พุทฺธานญฺจ มคฺคเทสเกน กิจฺจำ นาม นตฺถิ.
โพธิมูเล ทสสหสฺสีโลกธาตุำ กมฺเปตฺวา สมฺโพธึ ปตฺตทิวเสเยว หิ เนสำ “อยำ มคฺโค นิรยำ คจฺฉติ, อยำ ติรจฺฉานโยนึ, อยำ เปตฺติวิสยำ,
อยำ มนุสฺสโลกำ, อยำ เทวโลกำ, อยำ อมตมหานิพพฺ านำ -อิต.ิ สพฺเพ มคฺคา อาวิภูตา.
คามนิคมาทีนำ มคฺเค วตฺตพฺพเมว นตฺถิ.
ตสฺมา สตฺถา ปาโต ว ปตฺตจีวรมาทาย มหาอุปาสิกาย เคหทฺวารำ คโต.
สา เคหา นิกฺขมิตวฺ า สตฺถารำ ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺ า อนฺโตฆเร ปเวเสตฺวา อาสเน นิสีทาเปตฺวา
ทกฺขิโณทกำ ทตฺวา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน ปริวิสิ.
อุปาสิกา กตภตฺตกิจจฺ สฺส สตฺถุโน อนุโมทนำ กาเรตุกามา ปตฺตำ คณฺหิ.
[อุบาสิกาฟังธรรม แล้วถูกอาชีวกด่า]
สตฺถา มธุรสฺสเรน อนุโมทนธมฺมกถำ อารภิ.
อุปาสิกา “สาธุ สาธุ -อิติ สาธุการำ ททมานา ธมฺมำ สุณิ.
อาชีวโก ปจฺฉาคพฺเภ นิสินฺโนว ตสฺสา สาธุการำ ทตฺวา ธมฺมำ สุณนฺติยา สทฺทำ สุตวฺ า สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ ,
“น อิทาเนว สา มยฺหำ -อิติ นิกฺขมิตฺวา “นฏฺฐาสิ กาฬกณฺณิ, เอตสฺส เอตำ สกฺการำ กโรหิ -อิติ
นานปฺปกาเรน อุปาสิกญฺจ สตฺถารญฺจ อกฺโกสนฺโต ปลายิ.
[อุบาสิกามีจิตฟุ้งซ่าน]
อุปาสิกา ตสฺส กถาย ลชฺชิตา อญฺญถตฺตำ คตำ จิตฺตำ เทสนานุสาเรน เปเสตุำ นาสกฺขิ .
อถ นำ สตฺถา “กึ อุปาสิเก จิตฺตำ เทสนานุคตำ๑ กาตุำ น สกฺโกสิ -อิต.ิ
“ภนฺเต เอตสฺส เม กถาย จิตฺตำ อญฺญถตฺตำ อุปคตำ -อิต.ิ
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ญาณำ -อิติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๓๘ • ๖. ปาฏิกาชีวกวตฺถุ. • [อุบาสิกามีจติ ฟุง้ ซ่าน]

สตฺถา “เอวรูปสฺส วิสภาคชนสฺส กถิตำ กถำ นาม อาวชฺชติ ุำ น วฏฺฏติ,
เอวรูปํ อสมนฺนาหริตวฺ า อตฺตโน กตากตเมว โอโลเกตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“น ปเรสำ วิโลมานิ
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย

น ปเรสำ กตากตำ
กตานิ อกตานิ จ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ น ปเรสํ วิโลมานิ -อิติ ปเรสำ วิโลมานิ ผรุสานิ มมฺมจฺเฉทวจนานิ น มนสิกาตพฺพานิ.
น ปเรสํ กตากตํ -อิติ
“อสุโก อุปาสโก อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน, นาปิสฺส เคเห กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ ทียนฺติ, น สลากภตฺตาทีนิ, น จีวราทิปฺปจฺจยทานำ
เอตสฺส อตฺถิ,
ตถา อสุกา อุปาสิกา อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา, นาปิสฺสา เคเห กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ ทียนฺติ, น สลากภตฺตาทีนิ, น จีวราทิปฺปจฺจยทานำ
เอติสฺสา อตฺถิ,
ตถา อสุโก ภิกฺขุ อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน, นาปิ อุปชฺฌายวตฺตำ กโรติ, น อาจริยวตฺต,ำ น อาคนฺตุกวตฺต,ำ น คมิกวตฺตำ,
น เจติยงฺคณวตฺตำ, น อุโปสถาคารวตฺตำ, น โภชนสาลาย วตฺตำ, น ชนฺตาฆรวตฺตาทีนิ นาปิสฺส กิญฺจิ ธูตงฺคำ อตฺถิ,
น ภาวนารามตาย อุสฺสาหมตฺตมฺปิ -อิติ เอวำ ปเรสำ กตากตำ นาม น โอโลเกตพฺพำ.
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย -อิติ
“‘กถมฺภตู สฺส เม รตฺตนิ ทฺ วิ า วีตปิ ตนฺตตี ิ ปพฺพชิเตน อภิณหฺ ำ ปจฺจเวกฺขติ พฺพำ -อิติ อิมำ โอวาทำ๑ อนุสสฺ รนฺโต สทฺธาปพฺพชิโต กุลปุตโฺ ต
“กินนฺ ุ โข อหำ ‘อนิจจฺ ำ ทุกขฺ ำ อนตฺตาติ ติลกฺขณำ อาโรเปตฺวา โยคกฺเขมำ กาตุำ นาสกฺขึ -อิติ เอวำ อตฺตโน กตากตานิ โอโลเกยฺย -อิต.ิ
เทสนาวสาเน อุปาสิกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐิตา.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิต.ิ
ปาฏิกาชีวกวตฺถุ.

๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๓๙ • ๗. ฉตฺตปาณิอปุ าสกวตฺถ.ุ • ๗. ฉตฺตปาณิอปุ าสกวตฺถุ.

๗. ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ.
“ยถาปิ รุจิรำ ปุปฺผำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ฉตฺตปาณิอุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.
[ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา]
สาวตฺถิยำ หิ ฉตฺตปาณิ นาม อุปาสโก๑ ติปิฏกธโร อนาคามี.
โส ปาโตว อุโปสถิโก หุตฺวา สตฺถุ อุปฏฺฐานำ อคมาสิ.
อนาคามิอริยสาวกานำ หิ สมาทานวเสน อุโปสถกมฺมำ นาม นตฺถิ.
มคฺเคเนว เตสำ พฺรหฺมจริยญฺจ เอกภตฺติกญฺจ อาคตำ.
เตเนวาห๒ “ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร เอกภตฺติโก พฺรหฺมจารี สีลวา กลฺยาณธมฺโม -อิติ.
เอวำ อนาคามิโน ปกติยาว เอกภตฺติกา จ พฺรหฺมจาริโน จ โหนฺติ.
โสปิ ตเถว อุโปสถิโก หุตวฺ า สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทิตวฺ า ธมฺมกถำ สุณนฺโต นิสีทิ .
[ฉัตตปาณิไม่ลุกรับเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศล]
ตสฺมึ สมเย ราชา ปเสนทิโกสโล สตฺถุ อุปฏฺฐานำ อคมาสิ.
อุปาสโก ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า “อุฏฺฐาตพฺพำ นุ โข โน -อิติ จินฺเตตฺวา
“อหำ อคฺคราชสฺส สนฺติเก นิสินฺโน, ตสฺส เม ปเทสราชานำ ทิสฺวา อุฏฺฐาตุำ น ยุตฺตำ,
ราชา โข ปน, เม อนุฏฺฐหนฺตสฺส, กุชฺฌิสฺสติ, เอตสฺมึ กุชฺฌนฺเตปิ, เนว อุฏฺฐหิสฺสามิ,
ราชานำ ทิสวฺ า อุฏฐฺ หนฺเตน หิ ราชา ครุกโต โหติ, โน สตฺถา, เนว อุฏฐฺ หิสฺสามิ -อิติ น อุฏฺฐหิ.
ปณฺฑิตปุริสา จ นาม ครุตรานำ สนฺติเก นิสีทติ ฺวา อนุฏฺฐหนฺตำ ทิสวฺ า น กุชฺฌนฺติ .
ราชา ปน ตำ อนุฏฺฐหนฺตำ ทิสวฺ า กุปิตมานโส สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทิ.
สตฺถา๓ กุปิตภาวำ ญตฺวา “มหาราช อยำ ฉตฺตปาณิ อุปาสโก ปณฺฑิโต ทิฏฺฐธมฺโม ติปิฏกธโร อตฺถานตฺถกุสโล -อิติ
อุปาสกสฺส คุณกถำ กเถสิ.
รญฺโญ ตสฺส คุณกถำ สุณนฺตสฺเสว, จิตฺตำ มุทุกำ ชาตำ.

๑ อิโต ปรำ อโหสิ -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
๒ ม. ม. ๑๓/๓๗๕.
๓ อิโต ปรำ ตสฺสาติ ปเทน ภวิตพฺพำ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๔๐ • ๗. ฉตฺตปาณิอปุ าสกวตฺถ.ุ • [พระราชาตรัสถามเหตุทไ่ี ม่ลกุ รับ กะฉัตตปาณิ]

[พระราชาตรัสถามเหตุที่ไม่ลกุ รับ กะฉัตตปาณิ]
อเถกทิวสำ ราชา อุปริปาสาเท ฐิโต ฉตฺตปาณิอุปาสกำ กตภตฺตกิจฺจำ ฉตฺตมาทาย อุปาหนำ อารุยฺห ราชงฺคเณน คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา
ปกฺโกสาเปสิ.
โส ฉตฺตุปาหนา อปเนตฺวา ราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อถ นำ ราชา อาห “โภ อุปาสก, กินฺเต ฉตฺตุปาหนำ อปนีตำ -อิต.ิ
“‘ราชา ปกฺโกสตีติ สุตวฺ า อาคโตมฺหิ -อิติ.
“อชฺช อมฺหากำ ราชภาโว ตุมฺเหหิ ญาโต ภวิสฺสติ -อิติ.
“สทาปิ มยำ ตุมฺหากำ ราชภาวำ ชานาม -อิติ.
“เอวำ กสฺมา ปุริมทิวเส สตฺถุ สนฺติเก นิสินฺโน มำ ทิสวฺ า น อุฏฺฐหิ -อิต.ิ
“มหาราช อคฺคราชสฺส สนฺติเก นิสินฺโน ปเทสราชานำ ทิสฺวา อุฏฺฐหนฺโต สตฺถริ อคารโว ภเวยฺยำ , ตสฺมา น อุฏฺฐหึ -อิติ.
“โหตุ โภ ติฏฺฐเตตำ, ตุมฺเห กิร ทิฏฺฐธมฺมิกสมฺปรายิกานำ อตฺถานตฺถานำ กุสลา ติปิฏกธรา, อมฺหากำ อนฺเตปุเร ธมฺมำ วาเจถ -อิต.ิ
“น สกฺกา เทว -อิต.ิ
“กึการณา -อิต.ิ
“ราชเคหำ นาม มหาสาวชฺชำ, ทุยตุ ฺตสุยตุ ฺตกานิ ครุกาเนตฺถ เทว -อิต.ิ
“มา เอวำ วเทถ, ‘ปุริมทิวเส มำ ทิสฺวา น อุฏฺฐโิ ตมฺหีติ มา กุกฺกุจจฺ ำ กโรถ -อิติ.
“เทว คิหีนำ วิจรณฏฺฐานำ นาม สาวชฺชำ, เอกำ ปพฺพชิตำ ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺมำ วาเจถ -อิต.ิ
[พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีทั้ง ๒]
ราชา “สาธุ โภ, คจฺฉถ ตุมฺเห -อิติ ตำ อุยฺโยเชตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ ยาจิ
“ภนฺเต มลฺลกิ า จ เทวี วาสภขตฺติยา จ ‘ธมฺมำ ปริยาปุณิสฺสามาติ วทนฺติ,
ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทฺธำ มม เคหำ คนฺตฺวา ตาสำ ธมฺมำ อุทฺทิสถ -อิต.ิ
“พุทฺธานำ นิพทฺธำ เอกฏฺฐานคมนำ นาม นตฺถิ มหาราช -อิต.ิ
“เตนหิ ภนฺเต อญฺญำ ภิกฺขุำ เทถ -อิต.ิ
สตฺถา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
เถโร นิพทฺธำ คนฺตฺวา ตาสำ อุทฺเทสำ อุทฺทิสติ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๔๑ • ๗. ฉตฺตปาณิอปุ าสกวตฺถ.ุ • [พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีทง้ั ๒]

ตาสุ มลฺลกิ า สกฺกจฺจำ คเหตฺวา สชฺฌายิตฺวา อุทฺเทสำ๑ ปฏิจฺฉาเปสิ.
วาสภขตฺติยา ปน เนว สกฺกจฺจำ คณฺหาติ น สชฺฌายติ น อุทฺเทสำ ปฏิจฺฉาเปตุำ สกฺโกติ .
อเถกทิวสำ สตฺถา เถรำ ปุจฺฉิ “กึ อานนฺท อุปาสิกา ธมฺมำ ปริยาปุณนฺติ -อิติ.
“อาม ภนฺเต -อิต.ิ
“กา สกฺกจฺจำ คณฺหาติ -อิติ.
“มลฺลิกา ภนฺเต สกฺกจฺจำ คณฺหาติ, สกฺกจฺจำ สชฺฌายติ, สกฺกจฺจำ อุทฺเทสำ ปฏิจฺฉาเปตุำ สกฺโกติ,
ตุมฺหากำ ปน ญาติธตี า เนว สกฺกจฺจำ คณฺหาติ, น สชฺฌายติ, น อุทฺเทสำ ปฏิจฺฉาเปตุำ สกฺโกติ -อิต.ิ
[วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ]
สตฺถา เถรสฺส วจนำ สุตวฺ า “อานนฺท มยา กถิตธมฺโม นาม สกฺกจฺจำ อสฺสุณนฺตสฺส อคฺคณฺหนฺตสฺส อสชฺฌายนฺตสฺส อเทเสนฺตสฺส
วณฺณสมฺปนฺนำ อคนฺธกำ ปุปฺผำ วิย อผโล โหติ, สกฺกจฺจำ ปน สวนาทีนิ กโรนฺตสฺส มหปฺผโล โหติ มหานิสำโส -อิติ
วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
“ยถาปิ รุจิรำ ปุปฺผำ
เอวำ สุภาสิตา วาจา
ยถาปิ รุจิรำ ปุปฺผำ
เอวำ สุภาสิตา วาจา

วณฺณวนฺตำ อคนฺธกำ
อผลา โหติ อกุพฺพโต
วณฺณวนฺตำ สคนฺธกำ
สผลา โหติ สุกุพพฺ โต -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ รุจิรํ -อิติ โสภนำ.
วณฺณวนฺตํ -อิติ วณฺณสณฺฐานสมฺปนฺนำ.
อคนฺธกํ -อิติ คนฺธรหิตำ ปาลิภทฺทก คิรกิ ณฺณิก ชยกุสุมาทิเภทำ.
เอวํ สุภาสิตา วาจา -อิติ สุภาสิตา วาจา นาม เตปิฏกำ พุทธฺ วจนำ ตำ วณฺณสณฺฐานสมฺปนฺน อคนฺธกปุปฺผสทิสำ.
ยถา ปน อคนฺธกำ ปุปฺผำ โย นำ ธาเรติ ตสฺส สรีเร คนฺโธ น ผรติ, เอวำ เอตำปิ โย นำ สกฺกจฺจำ สวนาทีหิ น สมาจรติ
ตสฺส สกฺกจฺจำ อสมาจรนฺตสฺส ยำ ตตฺถ กตฺตพฺพำ ตำ อกุพฺพโต สุตคนฺธำ ธารณคนฺธำ ปฏิปตฺติคนฺธญฺจ น อาวหติ อผลำ โหติ
เตน วุตตฺ ำเอวำ สุภาสิตา วาจา อผลา โหติ อกุพฺพโต -อิต.ิ
สคนฺธกํ -อิติ จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภทำ.

๑ สี. ม. ยุ. อาจริยำ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๔๒ • ๗. ฉตฺตปาณิอปุ าสกวตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

เอวํ -อิติ ยถา ตำ ปุปฺผำ ธาเรนฺตสฺส สรีเร คนฺโธ ผรติ
เอวำ เตปิฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา สุภาสิตา วาจาปิ สุกพุ ฺพโต โย สกฺกจฺจำ สวนาทีหิ ตตฺถ กตฺตพฺพำ กโรติ อสฺส ปุคฺคลสฺส สผลา โหติ
สุตคนฺธ ธารณคนฺธ ปฏิปตฺติคนฺธานำ อาวหนโต มหปฺผลา โหติ มหานิสำสา -อิติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิต.ิ
ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๔๓ • ๘. วิสาขาวตฺถ.ุ • ๘. วิสาขาวตฺถุ.

๘. วิสาขาวตฺถุ.
“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต วิสาขำ อุปาสิกำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์]
สา กิร องฺครฏฺเฐ ภทฺทิยนคเร เมณฺฑกเสฏฺฐิปุตตฺ สฺส ธนญฺชยเสฏฺฐิโน อคฺคมเหสิยา สุมนาเทวิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ .
ตสฺสา สตฺตวสฺสิกกาเล สตฺถา เสลพฺราหฺมณาทีนำ โพธเนยฺยพนฺธวานำ อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสวฺ า มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร
จาริกำ จรมาโน ตำ นครำ ปาปุณิ.
[ผู้มีบุญทั้ง ๕ ในภัททิยนคร]
ตสฺมิญฺจ สมเย เมณฺฑโก คหปติ ตสฺมึ นคเร ปญฺจนฺนำ มหาปุญฺญานำ เชฏฺฐโก หุตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐานำ กาเรติ.
ปญฺจ มหาปุญฺญา นาม “เมณฺฑโก เสฏฺฐี, จนฺทปทุมา นาม ตสฺเสว เชฏฺฐกภริยา, ตสฺเสว เชฏฺฐกปุตฺโต ธนญฺชโย นาม,
ตสฺส ภริยา สุมนาเทวี นาม, เมณฺฑกเสฏฺฐิสฺส ทาโส ปุณฺโณ นาม -อิติ.
[คนมั่งมีในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ๕ คน]
น เกวลญฺจ เมณฺฑกเสฏฺฐีเยว, พิมพฺ ิสารรญฺโญ ปน วิชิเต ปญฺจ อมิตโภคา นาม อเหสุำ
“โชติโย ชฏิโล เมณฺฑโก ปุณฺณโก กากวลฺลิโย -อิติ.
[เมณฑกเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดา]
เตสุ อยำ เมณฺฑกเสฏฺฐี ทสพลสฺส อตฺตโน นครำ สมฺปตฺตภาวำ ญตฺวา
ปุตตฺ สฺส ธนญฺชยเสฏฺฐิโน ธีตรำ วิสาขำ ทาริกำ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห “อมฺม, ตุยฺหำปิ มงฺคลำ, อมฺหากำปิ มงฺคลำ,
ตว ปริวาเรหิ ปญฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ ปญฺจ รถสตานิ อารุยฺห ปญฺจหิ ทาสีสเตหิ ปริวตุ า ทสพลสฺส ปจฺจุคฺคมนำ กโรหิ -อิต.ิ
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ตถา อกาสิ.
การณาการเณสุ ปน กุสลตฺตา ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตวฺ า ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺตกิ าว
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อถสฺสา ปุพฺพจริยวเสน สตฺถา ธมฺมำ เทเสสิ.
[นางได้โสดาปัตติผลแต่อายุ ๗ ขวบ]
สา เทสนาวสาเน ปญฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
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เมณฺฑกเสฏฺฐีปิ โข สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า ธมฺมกถำ สุตวฺ า โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา
ปุนทิวเส อตฺตโน นิเวสเน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตฺวา
เอเตเนว อุปาเยน อฑฺฒมาสำ มหาทานำ อทาสิ.
สตฺถา ภทฺทิยนคเร ยถาภิรนฺตำ วิหริตฺวา ปกฺกามิ.
[พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากได้ผู้มีบุญ]
เตน โข ปน สมเยน พิมพฺ ิสาโร จ ปเสนทิโกสโล จ อญฺญมญฺญำ ภคินีปติกา โหนฺติ.
อเถกทิวสำ โกสลราชา จินฺเตสิ “พิมฺพิสารสฺส วิชิเต ปญฺจ อมิตโภคา มหาปุญฺญา วสนฺติ, มยฺหำ วิชิเต เอโกปิ ตาทิโส นตฺถิ,
ยนฺนูนาหำ พิมฺพิสารสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เอกำ มหาปุญฺญำ ยาเจยฺยำ -อิต.ิ
โส ตตฺถ คนฺตฺวา รญฺญา กตปฏิสนฺถาโร “กึการณา อาคโตสิ -อิติ ปุฏฺโฐ “ตุมฺหากำ วิชิเต ปญฺจ อมิตโภคา มหาปุญฺญา วสนฺติ,
ตโต เอกำ คเหตฺวา คมิสฺสามีติ อาคโตมฺหิ, เตสุ เม เอกำ เทถ -อิติ อาห.
“มหากุลานิ อมฺเหหิ จาเลตุำ น สกฺกา -อิติ.
“อหำ อลทฺธา น คมิสฺสามิ -อิติ.
[มอบธนญชัยเศรษฐี ให้พระเจ้าโกศล]
ราชา อมจฺเจหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา “โชติยาทีนำ มหากุลานำ จาลนำ นาม ปฐวิยา จาลนสทิสำ,
เมณฺฑกมหาเสฏฺฐิสฺส ปุตฺโต ธนญฺชยเสฏฺฐี นาม อตฺถิ, เตน สทฺธึ มนฺเตตฺวา ว ปฏิวจนำ เต ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา
ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “ตาต โกสลราชา ‘เอกำ ธนเสฏฺฐึ คเหตฺวา คมิสฺสามีติ วทติ, ตฺวำ เตน สทฺธึ คจฺฉาหิ -อิติ.
“ตุมฺเหสุ ปหิณนฺเตสุ, คมิสฺสามิ เทว -อิต.ิ
“เตนหิ ปริวจฺฉำ กตฺวา คจฺฉ ตาต -อิติ.
โส อตฺตโน กตฺตพฺพยุตตฺ กำ อกาสิ.
ราชาปิสฺส มหนฺตำ สกฺการำ กตฺวา “อิมำ อาทาย คจฺฉถ -อิติ ปเสนทิโกสลราชานำ อุยฺโยเชสิ.
โส ตำ อาทาย สพฺพตฺถ เอกรตฺติวาเสน คจฺฉนฺโต เอกำ ผาสุกฏฺฐานำ ปตฺวา นิวาสำ คณฺหิ .
[การสร้างเมืองสาเกต]
อถ นำ ธนญฺชยเสฏฺฐี ปุจฺฉิ “อิทำ กสฺส วิชิตำ -อิต.ิ
“มยฺหำ เสฏฺฐิ -อิต.ิ
“กีวทูโร อิโต สาวตฺถี -อิต.ิ
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“สตฺตโยชนมตฺถเก -อิต.ิ
“อนฺโตนครำ สมฺพาธำ, อมฺหากำ ปริชโน มหนฺโต, สเจ โรเจถ, อิเธว วเสยฺยาม เทว -อิติ.
ราชา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺมึ ฐาเน นครำ มาเปตฺวา ตสฺส ทตฺวา อคมาสิ.
ตสฺมึ ปเทเส สายำ วสนฏฺฐานสฺส คหิตตฺตา นครสฺส “สาเกตนฺเตฺวว นามำ อโหสิ.
สาวตฺถิยมฺปิ โข มิคารเสฏฺฐิโน ปุตฺโต ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม วยปฺปตฺโต อโหสิ .
อถ นำ มาตาปิตโร วทึสุ “ตาต ตว รุจฺจนฏฺฐาเน เอกำ ทาริกำ อุปธาเรหิ -อิติ.
“มยฺหำ เอวรูปาย ภริยาย กิจฺจำ นตฺถิ -อิติ.
“ปุตฺต มา เอวำ กริ, กุลำ นาม อปุตฺตกำ น ติฏฺฐติ -อิต.ิ
[ลักษณะเบญจกัลยาณี]
โส ปุนปฺปุนำ วุจฺจมาโน “เตนหิ ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตำ ทาริกำ ลภมาโน ตุมฺหากำ วจนำ กริสฺสามิ -อิติ อาห.
“กานิ ปเนตานิ ปญฺจ กลฺยาณานิ นาม ตาต -อิติ.
“เกสกลฺยาณำ มำสกลฺยาณำ อฏฺฐกิ ลฺยาณำ ฉวิกลฺยาณำ วยกลฺยาณำ -อิต.ิ
มหาปุญฺญาย หิ อิตฺถิยา เกสา โมรกลาปสทิสา หุตฺวา มุญจฺ ิตฺวา วิสฺสฏฺฐา นิวาสนนฺตำ ปหริตฺวา นิวตฺตติ ฺวา อุทธฺ คฺคา ติฏฺฐนฺติ ,
อิทำ เกสกลฺยาณำ นาม.
ทนฺตาวรณำ พิมฺพผลสทิสำ วณฺณสมฺปนฺนำ สมำ สุผุสฺสิตำ โหติ, อิทำ มำสกลฺยาณำ นาม.
ทนฺตา สุกฺกา สมา อวิวรา อุสฺสาเปตฺวา ฐปิตวชิรปนฺตี วิย สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี วิย จ โสภนฺติ, อิทำ อฏฺฐิกลฺยาณำ นาม.
กาฬิยา วณฺณกาทีหิ อวิลิตโฺ ตเอว ฉวิวณฺโณ สินิทฺโธ นีลุปฺปลทามสทิโส โหติ โอทาตาย กณฺณิการปุปฺผทามสทิโส โหติ ,
อิทำ ฉวิกลฺยาณำ นาม.
ทสกฺขตฺตุำ วิชาตาปิ โข ปน สกึ วิชาตา วิย อวิคตโยพฺพนา ว โหติ, อิทำ วยกลฺยาณำ นาม -อิติ.
[เศรษฐีส่งพราหมณ์ไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี]
อถสฺส มาตาปิตโร อฏฺฐุตตฺ รสตพฺราหฺมเณ นิมนฺเตตฺวา โภเชตฺวา “ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา อิตฺถิโย นาม โหนฺติ -อิติ ปุจฺฉึสุ.
“อาม โหนฺติ -อิต.ิ
“เตนหิ เอวรูปํ ทาริกำ ปริเยสิตุำ อฏฺฐ ชนา คจฺฉนฺตุ -อิติ พหุธนำ ทตฺวา “อาคตกาเล จ โว กาตพฺพำ ชานิสฺสาม, คจฺฉถ,
เอวรูปํปิ ทาริกำ ปริเยสถ, ทิฏฺฐกาเล จ อิมำ ปิลนฺเธยฺยาถ -อิติ สตสหสฺสคฺฆนิกำ สุวณฺณมาลำ ทตฺวา อุยฺโยเชสุำ.
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เต มหนฺตมหนฺตานิ นครานิ คนฺตวฺ า ปริเยสมานา ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตำ ทาริกำ อทิสฺวา นิวตฺตติ ฺวา อาคจฺฉนฺตา
วิวฏนกฺขตฺตทิวเส สาเกตำ อนุปฺปตฺตา “อชฺช อมฺหากำ กมฺมำ นิปฺปชฺชิสฺสติ -อิติ จินตฺ ยึสุ.
[งานประจําปีของนครสาเกต]
ตสฺมึ ปน นคเร อนุสำวจฺฉรำ วิวฏนกฺขตฺตำ นาม โหติ.
ตทา พหิอนิกฺขมนกุลานิปิ ปริวาเรน สทฺธึ เคหา นิกฺขมิตฺวา อปฺปฏิจฺฉนฺเนน สรีเรน ปทสาว นทีตีรำ คจฺฉนฺติ .
ตสฺมึ ทิวเส ขตฺติยมหาสาลาทีนำ ปุตตฺ าปิ “อตฺตโน สมานชาติกำ มนาปํ กุลทาริกำ ทิสวฺ า มาลาคุเลน ปริกฺขิปิสฺสาม -อิติ
ตำ ตำ มคฺคำ นิสฺสาย ติฏฺฐนฺติ.
[พราหมณ์พบนางวิสาขา]
เตปิ พฺราหฺมณา นทีตีเร เอกำ สาลำ ปวิสิตวฺ า อฏฺฐำสุ.
ตสฺมึ ขเณ วิสาขา ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา หุตฺวา สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑติ า ปญฺจหิ กุมารีสเตหิ ปริวุตา
“นทึ คนฺตฺวา นหายิสฺสามิ -อิติ ตำ ปเทสำ ปตฺตา.
อถโข เมโฆ อุฏฐฺ หิตฺวา ปาวสฺสิ.
ปญฺจสตา กุมาริโย เวเคน คนฺตวฺ า สาลำ ปวิสึสุ.
พฺราหฺมณา โอโลเกนฺตา ตาสุ เอกำปิ ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตำ น ปสฺสึสุ.
วิสาขา ปกติคมเนเนว สาลำ ปาวิสิ.
วตฺถาภรณานิ เตมึสุ.
พฺราหฺมณา ตสฺสา จตฺตาริ กลฺยาณานิ ทิสวฺ า ทนฺเต ปสฺสิตุกามา
“อลสชาติกา อมฺหากำ ธีตา, เอติสฺสา สามิโก กญฺชิกมตฺตมฺปิ น ลภิสฺสติ มญฺเญ -อิติ อญฺญมญฺญำ กถยึส.ุ
อถ เน วิสาขา อาห “กำ วเทถ ตุมฺเห -อิต.ิ
“ตำ กเถม อมฺม -อิต.ิ
มธุโร กิร ตสฺสา สทฺโท กำสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ.
อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน “กึการณา กเถถ -อิติ ปุจฺฉิ.
“ตว ปริวาริตฺถิโย วตฺถาลงฺกาเร อเตเมตฺวา เวเคน สาลำ ปวิฏฺฐา, ตุยฺหำ เอตฺตกำ ฐานำ เวเคน อาคมนมตฺตมฺปิ นตฺถิ,
วตฺถาภรณานิ เตเมตฺวา อาคตาสิ, ตสฺมา กเถม -อิต.ิ
“ตาตา มา เอวำ วเทถ, อหำ เอตาหิ พลวตรา, การณำ ปน สลฺลกฺเขตฺวา ชเวน นาคตมฺหิ -อิต.ิ
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“กึ อมฺม -อิต.ิ
[ชน ๔ จําพวกวิ่งไปไม่งาม]
“ตาตา จตฺตาโร ชนา ชวมานา น โสภนฺติ, อปรมฺปิ เอกำ การณำ อตฺถิ -อิติ.
“กตเม จตฺตาโร ชวมานา น โสภนฺติ อมฺม -อิต.ิ
“ตาตา (๑) อภิสิตฺโต ราชา ตาว สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต กจฺฉำ พนฺธติ ฺวา ราชงฺคเณ ชวมาโน น โสภติ,
‘กึ อยำ ราชา คหปติโก วิย ธาวตีติ อญฺญทตฺถุ ครหำ ลภติ, สณิกำ คจฺฉนฺโต ว โสภติ,
(๒) รญฺโญ มงฺคลหตฺถีปิ อลงฺกโต ชวมาโน น โสภติ, วารณลีฬฺหาย คจฺฉนฺโต ว โสภติ,
(๓) ปพฺพชิโต ชวมาโน น โสภติ ‘กึ อยำ สมโณ คิหี วิย ธาวตีติ เกวลำ ครหเมว ลภติ, สมิตคมเนน ปน โสภติ,
(๔) อิตฺถี ชวมานา น โสภติ ‘กึ เอสา อิตฺถี ปุริโส วิย ธาวตีติ ครหิตพฺพา ว โหติ, ปกติคมเนน โสภติ๑,
อิเม จตฺตาโร ชวมานา น โสภนฺติ ตาต -อิต.ิ
“กตมำ ปเนกำ อปรำ การณำ อมฺม -อิต.ิ
“ตาตา มาตาปิตโร นาม ธีตรำ องฺคปฺปจฺจงฺคานิ สณฺฐเปตฺวา โปเสนฺติ, มยำ หิ วิกฺกีณิยภณฺฑำ นาม,
อมฺเห ปรกุลำ เปสนตฺถาย โปเสนฺติ,
สเจ ชวมานานำ นิวตฺถทุสฺสกณฺเณ วา อกฺกมิตฺวา ภูมิยำ วา ปกฺขลิตฺวา ปติตกาเล หตฺโถ วา ปาโท วา ภิชฺเชยฺย ,
กุลสฺเสว ภาโร ภเวยฺยาม, ปสาธนภณฺฑำ ปน เตเมตฺวา สุกฺขิสฺสติ, อิมำ การณำ สลฺลกฺเขตฺวา น ธาวิตมฺหิ ตาต -อิต.ิ
[พราหมณ์สวมมาลัยทองให้]
พฺราหฺมณา ตสฺสา กถนกาเล ทนฺตสมฺปตฺตึ ทิสฺวา “เอวรูปา โน สมฺปตฺติ น ทิฏฺฐปุพพฺ า -อิติ ตสฺสา สาธุการำ ทตฺวา
“อมฺม ตุยฺเหเวสา อนุจฺฉวิกา -อิติ วตฺวา ตำ สุวณฺณมาลำ ปิลนฺธยึสุ.
อถ เน ปุจฺฉิ “กตรนครโต อาคตตฺถ ตาต -อิต.ิ
“สาวตฺถิโต อมฺม -อิต.ิ
“เสฏฺฐิกุลำ กตรำ นาม -อิติ.
“มิคารเสฏฺฐี นาม อมฺม -อิต.ิ
“อยฺยปุตฺโต โก นาม -อิต.ิ
“ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม อมฺม -อิติ.
สา “สมานชาติกำ โน กุลำ -อิติ อธิวาเสตฺวา ปิตุ สาสนำ ปหิณิ “อมฺหากำ รถำ เปเสนฺตุ -อิติ.
กิญฺจาปิ หิ สา อาคมนกาเล ปทสา อาคตา, สุวณฺณมาลาย ปน ปิลนฺธนกาลโต ปฏฺฐาย ตถา คนฺตุำ น ลภติ.
๑ สี. ม. ยุ. ปกติคมเนน โสภติ -อิติ นตฺถ.ิ
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อิสฺสรทาริกา รถาทีหิ คจฺฉนฺติ,
อิตรา ปกติยานกำ อภิรุหนฺติ, ฉตฺตำ วา ตาลปณฺณำ วา อุปริ กโรนฺติ,
ตสฺมึปิ อสติ, นิวตฺถสาฏกสฺส ทสนฺตำ อุกฺขิปิตฺวา องฺเส ขิปนฺติเอว.
ตสฺสา ปน ปิตา ปญฺจ รถสตานิ เปเสสิ.
สา สปริวารา รถำ อารุยฺห คตา.
พฺราหฺมณาปิ เอกโตว อคมำสุ.
อถ เน เสฏฺฐี ปุจฺฉิ “กุโต อาคตตฺถ -อิต.ิ
“สาวตฺถิโต มหาเสฏฺฐิ -อิติ.
“เสฏฺฐี กตโร นาม -อิต.ิ
“มิคารเสฏฺฐี นาม -อิติ.
“ปุตฺโต โก นาม -อิต.ิ
“ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม -อิต.ิ
“ธนำ กิตตฺ กำ -อิต.ิ
“จตฺตาฬีส โกฏิโย มหาเสฏฺฐิ -อิต.ิ
“ธนำ ตาว อมฺหากำ ธนำ อุปาทาย กากณิกมตฺตำ,
ทาริกาย ปน อารกฺขมตฺตาย ลทฺธกาลโต ปฏฺฐาย กึ อญฺเญน การเณน -อิติ อธิวาเสสิ.
โส เตสำ สกฺการำ กตฺวา เอกาหำ ทฺวีหำ วสาเปตฺวา อุยฺโยเชสิ.
[พราหมณ์กลับเมืองสาวัตถี]
เต สาวตฺถึ คนฺตฺวา๑ “ลทฺธา โน ทาริกา -อิติ อาโรจยึสุ.
“กสฺส ธีตา -อิต.ิ
“ธนญฺชยเสฏฺฐิโน -อิต.ิ
โส “มหากุลสฺส เม ทาริกา ลทฺธา, ขิปฺปเมว นำ อาเนตุำ วฏฺฏติ -อิติ ตตฺถ คมนตฺถำ รญฺโญ อาโรเจสิ.
ราชา “มหากุลำ เอตำ มยา พิมพฺ ิสารสฺส สนฺติกา อาเนตฺวา สาเกเต นิเวสิตำ, ตสฺส สมฺมานำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ
“อหำปิ คมิสฺสามิ -อิติ อาห.
๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร มิคารเสฏฺฐิสฺสาติ อตฺถิ.
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โส “สาธุ เทว -อิติ วตฺวา ธนญฺชยเสฏฺฐิโน สาสนำ เปเสสิ
“มยิ อาคจฺฉนฺเต, ราชาปิ อาคมิสฺสติ, มหนฺตำ ราชพลำ, เอตฺตกสฺส ชนสฺส กาตพฺพยุตฺตกำ กาตุำ สกฺขิสฺสสิ น สกฺขิสฺสสิ -อิติ.
อิตโรปิ “สเจปิ ทส ราชาโน อาคจฺฉนฺติ, อาคจฺฉนฺตุ -อิติ ปฏิสาสนำ เปเสสิ.
มิคารเสฏฺฐี ตาวมหนฺเต นคเร เคหโคปกมตฺตำ ฐเปตฺวา เสสชนำ อาทาย คนฺตฺวา อฑฺฒโยชนมคฺเค ฐตฺวา
“อาคตมฺห -อิติ สาสนำ ปหิณิ.
[ธนญชัยเศรษฐีกับธิดา จัดสถานที่ต้อนรับ]
ธนญฺชยเสฏฺฐี พหุปณฺณาการำ เปเสตฺวา ธีตรา สทฺธึ มนฺเตสิ
“อมฺม สสุโร กิร เต โกสลรญฺญา สทฺธึ อาคโต, ตสฺส กตรำ เคหำ ปฏิชคฺคิตพฺพำ รญฺโญ กตรำ, อุปราชาทีนำ กตรานิ -อิติ.
ปณฺฑิตา เสฏฺฐิธตี า วชิรคฺคติขิณญฺญาณา กปฺปสตสหสฺสำ ปตฺถิตปฺปตฺถนา อภินีหารสมฺปนฺนา “สสุรสฺส เม อสุกำ เคหำ ปฏิชคฺคถ,
รญฺโญ อสุกำ, อุปราชาทีนำ อสุกานิ -อิติ สำวิทหิตฺวา ทาสกมฺมกเร ปกฺโกสาเปตฺวา “เอตฺตกา รญฺโญ กตฺตพฺพกิจฺจำ กโรถ,
เอตฺตกา อุปราชาทีนำ, หตฺถอิ สฺสาทโยปิ ตุมเฺ หเยว ปฏิชคฺคถ, อสฺสพนฺธาทโยปิ อาคนฺตวฺ า มงฺคลจฺฉณำ อนุภวิสสฺ นฺติ -อิติ สำวทิ หิ.
“กึการณา”
“มยำ วิสาขาย มงฺคลฏฺฐานำ คนฺตฺวา น กิญฺจิ ลภิมฺห, อสฺสรกฺขณาทีนิ กโรนฺตา สุขำ น วิจริมฺหา -อิติ เกจิ วตฺตุำ มา ลภึสุ.
[เครื่องแต่งตัวนางวิสาขา ๔ เดือนจึงเสร็จ]
ตำทิวสเมว วิสาขาย ปิตา ปญฺจสเต สุวณฺณกาเร ปกฺโกสาเปตฺวา “ธีตุ เม มหาลตาปสาธนำ นาม กโรถ -อิติ
รตฺตสุวณฺณสฺส นิกฺขสหสฺสำ ตทนุรูปานิ จ รชตมณิมตุ ฺตาปวาฬวชิราทีนิ ทาเปสิ .
ราชา กติปาหำ วสิตฺวา ธนญฺชยเสฏฺฐิสฺส สาสนำ ปหิณิ
“น สกฺกา เสฏฺฐินา อมฺหากำ ภรณโปสนำ กาตุำ, ทาริกาย คมนกาลำ ชานาตุ -อิติ.
โสปิ รญฺโญ สาสนำ เปเสสิ “อิทานิ วสฺสกาโล อาคโต, น สกฺกา จาตุมฺมาสำ วิจริตุำ, ตุมฺหากำ พลกายสฺส ยำ ยำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ,
สพฺพนฺตำ มม ภาโร, มยา เปสิตกาเล เทโว คมิสฺสติ -อิต.ิ
ตโต ปฏฺฐาย สาเกตนครำ นิจจฺ นกฺขตฺตำ วิย อโหสิ.
ราชานำ อาทึ กตฺวา สพฺเพสำ มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ ปฏิยตฺตาเนว โหนฺติ.
เต เต ชนา จินฺตยึสุ “เสฏฺฐี อมฺหากเมว สกฺการำ กโรติ -อิติ.
เอวำ ตโย มาสา อติกฺกนฺตา.
ปสาธนำ ปน น ตาว นิฏฺฐาติ.
กมฺมาธิฏฺฐายิกา อาคนฺตฺวา เสฏฺฐิโน อาโรเจสุำ “อญฺญำ อสนฺตำ นาม นตฺถิ, พลกายสฺส ปน ภตฺตปจนทารูนิ นปฺปโหนฺติ -อิติ.
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“คจฺฉถ ตาตา, อิมสฺมึ นคเร ปริชิณฺณหตฺถิสาลาทโย เจว ชิณฺณกานิ จ เคหานิ คเหตฺวา ปจถ -อิติ.
เอวำ ปจนฺตานำปิ, อฑฺฒมาโส อติกฺกนฺโต.
ตโต ปุนปิ “ทารูนิ นตฺถิ -อิติ อาโรจยึสุ.
“อิมสฺมึ กาเล น สกฺกา ทารูนิ ลทฺธุำ,
ทุสฺสโกฏฺฐาคารานิ วิวริตฺวา ถูลสาฏเกหิ วฏฺฏิโย กตฺวา เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ภตฺตำ ปจถ -อิต.ิ
เต อฑฺฒมาสำ ตถา อกำสุ.
เอวำ จตฺตาโร มาสา อติกฺกนฺตา.
ปสาธนมฺปิ นิฏฺฐติ ำ.
[เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน์]
ตสฺมึ ปิลนฺธเน จตสฺโส วชิรนาฬิโย อุปโยคำ อคมำสุ, มุตตฺ านำ เอกาทส นาฬิโย, ปวาฬสฺส พาวีสติ นาฬิโย, มณีนำ เตตฺตสึ นาฬิโย.
อิติ เอเตหิ จ อญฺเญหิ จ รตเนหิ นิฏฺฐานำ อคมาสิ.๑
อสุตฺตมยำ ปสาธนำ, รชเตน สุตฺตกิจฺจำ กรึสุ.
ตำ สีเส ปฏิมุกฺกำ ปาทปฺปิฏฺฐึ คจฺฉติ.
ตสฺมึ ตสฺมึ ฐาเน มุทฺทกิ า โยเชตฺวา กตา สุวณฺณมยา คณฺฐิกา โหนฺติ, รชตมยา ปาสกา,
มตฺถกมชฺเฌ เอกา มุทฺทกิ า, ทฺวีสุ กณฺณปฺปิฏฺฐีสุ เทฺว, คลวาฏเก เอกา, ทฺวีสุ ชนฺนุเกสุ๒ เทฺว, ทฺวีสุ กปฺปเรสุ เทฺว, ทฺวีสุ กฏิปฺป
เทเสสุ เทฺว -อิต.ิ
ตสฺมึ โข ปน ปสาธเน เอกำ โมรำ กรึสุ.
ตสฺส ทกฺขิณปสฺเส๓ สุวณฺณมยานิ ปญฺจ ปตฺตสตานิ อเหสุำ, วามปสฺเส๔ ปญฺจ ปตฺตสตานิ, ตุณฺฑำ ปวาฬมยำ,
อกฺขีนิ มณิมยานิ, ตถา คีวา จ ปิญฺฉานิ จ,
ปตฺตนาฬิโย รชตมยา, ตถา ชงฺฆา.
โส วิสาขาย มตฺถกมชฺเฌ ปพฺพตกูเฏ ฐตฺวา นจฺจนมยูโร วิย ขายติ.
ปตฺตนาฬิสหสฺสสฺส สทฺโท ทิพฺพสงฺคตี ำ วิย ปญฺจงฺคิกตุริยโฆโส วิย จ ปวตฺตติ.
๑
๒
๓
๔

สี. ยุ. ตสฺมึ ฯเปฯ อคมาสิ -อิติ นตฺถิ.
ม. ชตฺตูสุ.
สี. ม. ยุ. … ปกฺเข.
สี. ม. ยุ. … ปกฺเข.
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สนฺตกิ ำ อุปคตาเยว ตสฺส อโมรภาวำ ชานนฺติ.
ปสาธนำ นวโกฏิอคฺฆนกำ อโหสิ.
สตสหสฺสำ หตฺถกมฺมมูลำ ทียติ ฺถ.
[หญิงถวายจีวรย่อมได้มหาลดาปสาธน์]
“กิสฺส ปน นิสฺสนฺเทน ตาเยตำ ปสาธนำ ลทฺธำ -อิติ.
“สา กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพทุ ธฺ กาเล วีสติยา ภิกขฺ สุ หสฺสานำ จีวรสาฏกำ ทตฺวา สุตตฺ มฺปิ สูจโิ ยปิ รชนมฺปิ อตฺตโน สนฺตกเมว อทาสิ.
ตสฺส จีวรทานสฺส นิสฺสนฺเทน อิมำ ปสาธนำ ลภิ.
อิตฺถีนำ หิ จีวรทานำ มหาลตาปสาธเนน มตฺถกำ ปปฺโปติ, ปุริสานำ อิทธฺ ิมยปตฺตจีวเรน -อิติ.
[เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา]
เอวำ มหาเสฏฺฐี จตูหิ มาเสหิ ธีตุ ปริวจฺฉำ กตฺวา ตสฺสา เทยฺยธมฺมำ ททมาโน กหาปณปูรานิ ปญฺจ สกฏสตานิ อทาสิ ,
สุวณฺณภาชนปูรานิ ปญฺจ สกฏสตานิ, รชตภาชนปูรานิ ปญฺจ, ตมฺพภาชนปูรานิ ปญฺจ, กำสภาชนปูรานิ ปญฺจ,
สุตฺตวตฺถโกเสยฺยวตฺถปูรานิ ปญฺจ, สปฺปิปูรานิ ปญฺจ, เตลปูรานิ ปญฺจ, ผาณิตปูรานิ ปญฺจ, สาลิตณฺฑุลปูรานิ ปญฺจ,
นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ ปญฺจ สกฏสตานิ อทาสิ.
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “มม ธีตาย คตฏฺฐาเน ‘อสุเกน นาม เม อตฺโถติ มา ปรสฺส เคหทฺวารำ ปหิณิ -อิติ
ตสฺมา สพฺพุปกรณานิ ทาเปสิ.
เอเกกสฺมึ รเถ สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา ติสฺโส ติสฺโส วณฺณทาสิโย ฐเปตฺวา ปญฺจ รถสตานิ อทาสิ
“เอตฺตกา นหาเปนฺติโย, โภเชนฺติโย, อลงฺกโรนฺติโย วิจรถ -อิติ ทิยฑฺฒสหสฺสปริจาริกาโย อทาสิ.
อถสฺส เอตทโหสิ “มม ธีตุ คาโว ทสฺสามิ -อิติ.
โส ปุริเส อาณาเปสิ “คจฺฉถ ภเณ, จูฬวชสฺส ทฺวารำ วิวริตฺวา ตีสุ คาวุเตสุ ติสฺโส เภริโย คเหตฺวา ติฏฺฐถ,
ปุถุลโต อุสภมตฺเต ฐาเน อุโภสุ ปสฺเสสุ ติฏฺฐถ, คาวีนำ ตโต ปรำ คนฺตุำ มา เทถ, เอวำ ฐิตกาเล เภริสญฺญำ กเรยฺยาถ -อิต.ิ
เต ตถา อกำสุ.
เต คาวีนำ วชโต นิกฺขมิตวฺ า คาวุตำ คตกาเล เภริสญฺญำ อกำสุ, ปุน อฑฺฒโยชนำ คตกาเล เภริสญฺญำ อกำสุ,
ปุน ติคาวุตำ คตกาเล ปุถุลโต คมนญฺจ นิวาเรสุำ.
เอวำ ทีฆโต ติคาวุเต ปุถุลโต อุสภมตฺเต ฐาเน คาวิโย อญฺญมญฺญำ นิฆำสนฺติโย อฏฺฐำสุ.
มหาเสฏฺฐี “มม ธีตุ เอตฺตกา คาโว อลำ, ทฺวารำ ปิทหถ -อิติ วชทฺวารำ ปิทหาเปสิ.
ตสฺมึ ปิทหิเต, วิสาขาย ปุญฺญผเลน พลวคาโว จ เธนุโย จ อุปฺปติตวฺ า นิกฺขมึสุ.
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มนุสฺสานำ นิวาเรนฺตานเมว, สฏฺฐิสหสฺสา พลวคาโว จ สฏฺฐิสหสฺสา เธนุโย จ นิกฺขนฺตา,
ตตฺตกา พลววจฺฉา, ตาสำ เธนูนำ อุสภา อนุพนฺธา๑ อเหสุำ.
“กิสฺส ปน นิสฺสนฺเทน เอวำ คาโว คตา -อิต.ิ
นิวาเรนฺตานำ นิวาเรนฺตานำ ทินฺนทานสฺส ผเลน.
สา กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล กิกิสฺส รญฺโญ สตฺตนฺนำ ธีตานำ กนิฏฺฐา สงฺฆทาสี นาม หุตฺวา
วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสานำ ปญฺจโครสทานำ ททมานา, ทหรานญฺจ สามเณรานญฺจ ปตฺตำ ปิทหิตฺวา “อลำ อลำ -อิติ นิวาเรนฺตานำปิ,
“อิทำ มธุรำ, อิทำ มนาปํ -อิติ อทาสิ.
เอวำ ตสฺส นิสฺสนฺเทน ตา วาริยมานาปิ คาโว นิกฺขมึสุ.
เสฏฺฐินา เอตฺตกสฺส ธนสฺส ทินฺนกาเล เสฏฺฐิภริยา อาห
“ตุมฺเหหิ มยฺหำ ธีตุ สพฺพำ สำวิทหิตำ, เวยฺยาวจฺจกรา ปน ทาสทาสิโย น สำวิทหิตา, กึการณา -อิติ.
“มม ธีตริ สสิเนหนิสฺสิเนหานำ ชานนตฺถำ, อหำ หิ ตาย สทฺธึ อคจฺฉมานเก คีวายำ คเหตฺวา น ปหิณามิ,
ยานำ อารุยฺห คมนกาเลเยว ปน ‘เอตาย สทฺธึ คนฺตุกามา คจฺฉนฺตุ, มา อคนฺตกุ ามาติ วกฺขามิ -อิต.ิ
อถ “เสฺว มม ธีตา คมิสฺสติ -อิติ คพฺเภ นิสินฺโน ธีตรำ สมีเป นิสีทาเปตฺวา
“อมฺม, ปติกุเล วสนฺติยา นาม อิมญฺจ อิมญฺจ อาจารำ รกฺขิตุำ วฏฺฏติ -อิติ โอวาทำ อทาสิ.
อยมฺปิ มิคารเสฏฺฐี อนนฺตรคพฺเภ นิสินฺโน ธนญฺชยเสฏฺฐิโน โอวาทำ อสฺโสสิ.
[โอวาท ๑๐ ข้อของเศรษฐี]
โสปิ เสฏฺฐี ธีตรำ เอวำ โอวทิ “อมฺม สสุรกุเล วสนฺติยา นาม อนฺโตอคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพ, พหิอคฺคิ อนฺโต น ปเวเสตพฺโพ,
ททนฺตสฺเสว ทาตพฺพำ, อททนฺตสฺส น ทาตพฺพำ, ททนฺตสฺสาปิ อททนฺตสฺสาปิ ทาตพฺพำ,
สุขำ นิสีทติ พฺพำ, สุขำ ภุญฺชติ พฺพำ, สุขำ นิปชฺชิตพฺพำ, อคฺคิ ปริจริตพฺโพ, อนฺโตเทวตา นมสฺสิตพฺพา -อิติ อิมำ ทสวิธำ โอวาทำ ทตฺวา
ปุนทิวเส สพฺพา เสนิโย สนฺนิปาเตตฺวา ราชเสนาย มชฺเฌ อฏฺฐ กุฏุมพฺ ิเก ปาฏิโภเค คเหตฺวา
“สเจ เม คตฏฺฐาเน ธีตุ โทโส อุปฺปชฺชติ, ตุมฺเหหิ โสเธตพฺโพ -อิติ วตฺวา นวโกฏิอคฺฆนเกน มหาลตาปสาธเนน ธีตรำ ปสาเธตฺวา
นหานจุณฺณมูลกำ จตุปฺปณฺณาสโกฏิธนำ ทตฺวา ยานำ อาโรเปตฺวา
สาเกตสฺส สามนฺตา อตฺตโน สนฺตเกสุ อนุราธปุรมตฺเตสุ จุทฺทสสุ ภุตฺตคาเมสุ เภริญฺจาราเปสิ
“มม ธีตรา สทฺธึ คนฺตุกามา คจฺฉนฺตุ -อิต.ิ
สทฺทำ สุตวฺ า ว “อมฺหากำ อยฺยาย คมนกาเล กึ อมฺหากำ อิธ -อิติ จุทฺทสคามา๒ กิญฺจิ อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ.
ธนญฺชยเสฏฺฐีปิ รญฺโญ จ มิคารเสฏฺฐิโน จ สกฺการำ กตฺวา โถกำ อนุคนฺตฺวา เตหิ สทฺธึ ธีตรำ อุยฺโยเชสิ .
๑ สี. ยุ. อนุพนฺธา -อิติ นตฺถ.ิ
๒ สพฺพตฺถ จุทฺทสคาเม -อิติ ทิสฺสติ. อยญฺจ อุปจารโวหาโร นาม.
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มิคารเสฏฺฐี สพฺพปจฺฉโต ยานเก นิสีทิตวฺ า คจฺฉนฺโต พลกายำ ทิสวฺ า “เก นาเมเต -อิติ ปุจฺฉิ.
“สุณิสาย โว เวยฺยาวจฺจกรา ทาสีทาสา -อิต.ิ
“เอตฺตเก โก โปเสสฺสติ, โปเถตฺวา เต ปลาเปถ, อปลายนฺเต อิโต นิกฺกฑฺฒถ -อิต.ิ
วิสาขา ปน “อเปถ, มา วาเรถ, พลเมว พลสฺส ภตฺตำ ทสฺสติ -อิติ อาห.
เสฏฺฐี, เอวำ วุตฺเตปิ, “อมฺม, นตฺถิ อมฺหากำ เอเตหิ อตฺโถ, โก เอเต โปเสสฺสติ -อิติ
เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปถาเปตฺวา ปลาเปตฺวา เสสเก “อลำ อมฺหากำ เอตฺตเกหิ -อิติ คเหตฺวา ปายาสิ.
[นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี]
อถ วิสาขา สาวตฺถีนครทฺวารำ สมฺปตฺตกาเล จินฺเตสิ “ปฏิจฺฉนฺนยานสฺมึ นุ โข นิสีทติ ฺวา ปวิสิสฺสามิ, อุทาหุ รเถ ฐตฺวา -อิต.ิ
อถสฺสา เอตทโหสิ “ปฏิจฺฉนฺนยาเนน เม ปวิสนฺติยา, มหาลตาปสาธนสฺส วิเสโส น ปญฺญายิสฺสติ -อิติ.
สา สกลนครสฺส อตฺตานำ ทสฺเสนฺตี รเถ ฐตฺวา นครำ ปาวิสิ.
สาวตฺถีวาสิโน วิสาขาย สมฺปตฺตึ ทิสวฺ า “เอสา กิร วิสาขา นาม, เอวรูปา อยำ สมฺปตฺติ เอติสฺสาว อนุจฺฉวิกา -อิติ อาหำสุ.
อิติ สา มหาสมฺปตฺติยา เสฏฺฐิโน เคหำ ปาวิสิ.
อาคตทิวเส๑ จสฺสา สกลนครวาสิโน “อมฺหากำ ธนญฺชยเสฏฺฐี อตฺตโน นครำ สมฺปตฺตานำ มหาสกฺการำ อกาสิ -อิติ
ยถาพลำ ปณฺณาการำ ปหิณึสุ.
วิสาขา ปหิตปฺปหิตำ ปณฺณาการำ ตสฺมึเยว นคเร อญฺญมญฺเญสุ กุเลสุ สพฺพตฺถกเมว ทาเปสิ .
[นางวิสาขาเจรจาไพเราะ]
อิติ สา “อิทำ มยฺหำ มาตุ เทถ, อิทำ มยฺหำ ปิตุ เทถ, อิทำ มยฺหำ ภาตุ เทถ, อิทำ มยฺหำ ภคินิยา เทถ -อิติ
เตสำ เตสำ วยานุรูปํ ปิยวจนำ วตฺวา ปณฺณาการำ เปเสนฺตี สกลนครวาสิโน ญาตเก วิย อกาสิ .
อถสฺสา รตฺติภาคสมนนฺตเร อาชญฺญวฬวาย คพฺภวุฏฺฐานำ อโหสิ.
สา ทาสีหิ๒ ทณฺฑทีปเก คาหาเปตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา วฬวำ อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา เตเลน มกฺขาเปตฺวา
อตฺตโน วสนฏฺฐานเมว อคมาสิ.
มิคารเสฏฺฐี ปุตตฺ สฺส อาวาหมงฺคลำ กโรนฺโต ธุรวิหาเร วสนฺตำปิ ตถาคตำ อมนสิกตฺวา
ทีฆรตฺตำ นคฺคสมเณสุ ปติฏฺฐิเตน เปเมน โจทิยมาโน “มยฺหำ อยฺยานำปิ สกฺการำ กริสฺสามิ -อิติ

๑ สี. ม. ยุ. คตทิวเส.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สทฺธึ -อิติ อตฺถิ.
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เอกทิวสำ อเนกสเตสุ นวภาชเนสุ นิรุทกปายาสำ ปจาเปตฺวา ปญฺจสเต อเจลเก นิมนฺตาเปตฺวา อนฺโตเคหำ ปเวเสตฺวา
“อาคจฺฉตุ เม สุณิสา, อรหนฺโต วนฺทตุ -อิติ วิสาขาย สาสนำ ปหิณิ.
[นางวิสาขาตําหนิพ่อผัว]
สา “อรหนฺโต -อิติ วจนำ สุตวฺ า โสตาปนฺนา อริยสาวิกา หฏฺฐตุฏฺฐา หุตวฺ า เตสำ โภชนฏฺฐานำ อาคนฺตฺวา เต โอโลเกตฺวา
“เอวรูปา หิโรตฺตปฺปวิรหิตา อรหนฺโต นาม น โหนฺติ, กสฺมา มำ สสุโร ปกฺโกสาเปสิ -อิติ เสฏฺฐึ ครหิตฺวา
อตฺตโน วสนฏฺฐานเมว คตา.
อเจลกา ตำ ทิสวฺ า สพฺเพ เอกปฺปหาเรเนว เสฏฺฐึ ครหึสุ “กึ ตฺวำ คหปติ อญฺญำ นาลตฺถ , สมณสฺส โคตมสฺส สาวิกำ มหากาฬกณฺณึ
อิธ ปเวเสสิ, เวเคน ตำ อิมสฺมา เคหา นิกฺกฑฺฒาเปหิ -อิติ.
โส “น สกฺกา มยา อิเมสำ วจนมตฺเตเนว นิกฺกฑฺฒาเปตุำ, มหากุลสฺส สา ธีตา -อิติ จินฺเตตฺวา
“อยฺยา ทหรา นาม ชานิตฺวา วา อชานิตวฺ า วา กเรยฺย, ตุมฺเห ตุณฺหี โหถ -อิติ เต อุยฺโยเชตฺวา มหารเห อาสเน นิสีทิตวฺ า
สุวณฺณปาติยำ อปฺโปทกำ มธุปายาสำ ปริภุญฺชติ.
ตสฺมึ สมเย เอโก ปิณฺฑจาริกตฺเถโร ปิณฺฑาย จรนฺโต ตำ นิเวสนำ ปาวิสิ.
วิสาขา สสุรำ วีชมานา ฐิตา ตำ ทิสวฺ า “สสุรสฺส อาจิกฺขิตุำ อยุตตฺ ำ -อิติ ยถา โส เถรำ ปสฺสติ เอวำ อปคนฺตฺวา อฏฺฐาสิ.
โส ปน พาโล เถรำ ทิสฺวาปิ อปสฺสนฺโต วิย หุตฺวา อโธมุโข ภุญฺชเตว.
[นางวิสาขาติพ่อผัวว่า บริโภคของเก่า]
วิสาขา “เถรำ ทิสวฺ าปิ เม สสุโร สญฺญำ น กโรติ -อิติ ญตฺวา “อติจฺฉถ ภนฺเต, มยฺหำ สสุโร ปุราณำ ขาทติ -อิติ อาห.
โส นิคฺคณฺเฐหิ กถิตกาเล อธิวาเสตฺวาปิ๑ “ปุราณำ ขาทติ -อิติ วุตตฺ กฺขเณเยว หตฺถำ อปเนตฺวา
“อิมำ ปายาสำ อิโต หรถ, เอตำ อิมสฺมา เคหา นิกฺกฑฺฒถ, อยำ มำ เอวรูเป มงฺคลกาเล อสุจิขาทกำ นาม กโรติ -อิติ อาห.
ตสฺมึ โข ปน นิเวสเน สพฺเพ ทาสกมฺมกรา วิสาขาย สนฺตกา ว อุปคนฺตุำ น วิสหนฺติ .๒
โก นำ หตฺเถ วา ปาเท วา คณฺหิสฺสติ, มุเขน กเถตุำ สมตฺโถปิ นตฺถิ.
วิสาขา สสุรสฺส กถำ สุตฺวา อาห “ตาต น เอตฺตเกเนว มยำ นิกฺขมาม, นาหำ ตุมฺเหหิ อุทกติตฺถโต กุมฺภทาสี วิย อานีตา,
ธรมานกมาตาปิตูนำ ธีตโร นาม น เอตฺตเกเนว นิกฺขมนฺติ,
เอเตเนว เม การเณน ปิตา อิธาคมนกาเล อฏฺฐ กุฏุมฺพิเก ปกฺโกสาเปตฺวา
‘สเจ เม ธีตุ โทโส อุปฺปชฺชติ โสเธยฺยาถาติ วตฺวา มำ เตสำ หตฺเถ ฐเปสิ, เต ปกฺโกสาเปตฺวา มยฺหำ โทสำ โสธาเปถ -อิต.ิ
เสฏฺฐี “กลฺยาณำ เอสา กเถติ -อิติ อฏฺฐ กุฏุมฺพิเก ปกฺโกสาเปตฺวา “อยำ ทาริกา มงฺคลกาเล นิสีทิตวฺ า
สุวณฺณปาติยำ นิรุทกปายาสำ ปริภุญฺชนฺตำ มำ ‘อสุจิขาทโกติ วทติ, อิมิสฺสา โทสำ อาโรเปตฺวา อิมำ อิโต นิกฺกฑฺฒถ -อิติ.
๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร นิสินฺโน -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ยุ. อุปคนฺตุำ น วิสหนฺติ -อิติ นตฺถ.ิ
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“เอวำ กิร อมฺม -อิต.ิ
“นาหำ เอวำ วทามิ, เอกสฺมึ ปน ปิณฺฑจาริกตฺเถเร ฆรทฺวาเร ฐิเต, สสุโร เม อปฺโปทกำ มธุปายาสำ ปริภุญฺชนฺโต ตำ น มนสิกโรติ,
อหำ ‘มยฺหำ สสุโร อิมสฺมึ อตฺตภาเว ปุญฺญำ น กโรติ, ปุราณปุญฺญเมว ขาทตีติ จินฺเตตฺวา
‘อติจฺฉถ ภนฺเต, มยฺหำ สสุโร ปุราณำ ขาทตีติ อวจำ, เอตฺถ เม โก โทโส -อิติ.
“อยฺย อิธ โทโส นตฺถิ, อมฺหากำ ธีตา ยุตตฺ ำ กเถติ, ตฺวำ กสฺมา กุชฺฌสิ -อิต.ิ
“อยฺยา เอส ตาว โทโส มา โหตุ, อยำ ปน เอกทิวสำ มชฺฌิมยาเม ทาสทาสีหิ ปริวุตา ปจฺฉาเคหำ อคมาสิ -อิติ.
“เอวำ กิร อมฺม -อิต.ิ
“ตาตา นาหำ อญฺเญน การเณน คตา, อิมสฺมึ ปน เคเห อาชานียวฬวาย วิชาตาย ‘สญฺญำปิ อกตฺวา นิสีทิตุำ อยุตตฺ นฺติ
ทณฺฑทีปเก คาหาเปตฺวา ทาสีหิ สทฺธึ คนฺตฺวา วฬวาย วิชาตาย ปริหารำ การาเปสึ , เอตฺถ เม โก โทโส -อิติ.
“อยฺย อมฺหากำ ธีตา ตว เคเห ทาสีหิปิ อกตฺตพฺพกมฺมำ กโรติ, ตฺวำ เอตฺถ กึ โทสำ ปสฺสสิ -อิติ.
“อยฺยา อิธาปิ ตาว โทโส มา โหตุ, อิมิสฺสา ปน ปิตา อิธาคมนกาเล อิมำ โอวทนฺโต คุยฺหปฺปฏิจฺฉนฺเน ทส โอวาเท อทาสิ,
เตสำ อตฺถำ น ชานามิ, เตสำ เม อตฺถำ กเถตุ, อิมิสฺสา ปน ปิตา ‘อนฺโตอคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพติ อาห,
สกฺกา นุ โข อมฺเหหิ อุภโต ปฏิวิสฺสกเคหานำ อคฺคึ อทตฺวา วสิตุำ -อิติ.
[นางวิสาขาชนะความพ่อผัว]
“เอวำ กิร อมฺม -อิต.ิ
“ตาตา, มยฺหำ ปิตา น เอตำ สนฺธาย กเถสิ, อิทำ ปน สนฺธาย กเถสิ ‘อมฺม ตว สสฺสุสสุรสามิกานำ อคุณำ ทิสฺวา พหิ ตสฺมึ ตสฺมึ เคเห
ฐตฺวา มา กเถสีติ เอวรูเปน หิ อคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถิ -อิต.ิ
“อยฺยา เอตำ ตาว โหตุ, อิมิสฺสา ปน ปิตา ‘พาหิรโต อคฺคิ น อนฺโต ปเวเสตพฺโพติ อาห,
กึ สกฺกา อมฺเหหิ อนฺโตอคฺคิมฺหิ นิพฺพุเต พาหิรโต อคฺคึ อนาหริตุำ -อิต.ิ
“เอวำ กิร อมฺม -อิต.ิ
“ตาตา มยฺหำ ปิตา น เอตำ สนฺธาย กเถสิ, อิทำ ปน สนฺธาย กเถสิ
‘สเจ เต ปฏิวิสฺสกเคเหสุ อิตฺถิโย วา ปุริสา วา สสฺส ุ สสุร สามิกานำ อคุณำ กเถนฺติ, เตหิ กถิตำ อาหริตฺวา
‘อสุโก นาม ตุมฺหากำ เอวำ อคุณำ กเถตีติ ปุน มา กเถยฺยาสีติ, เอเตน หิ อคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถิ -อิต.ิ
เอวำ อิมสฺมึ การเณ สา นิทฺโทสา อโหสิ.
ยถา จ เอตฺถ เอวำ เสเสสุปิ.
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[อรรถาธิบายข้อโอวาทอื่น]
เตสุ ปน อยำ อธิปฺปาโย:
ยำปิ หิ ตสฺสา ปิตรา “อมฺม เย ททนฺติ เตสำเยว ทาตพฺพำ -อิติ วุตฺตำ,
ตำ ‘ยาจิตำ อุปกรณำ คเหตฺวา เย ปฏิเทนฺติ เตสำเยว ทาตพฺพำ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.
“เย น เทนฺติ เตสำ น ทาตพฺพำ -อิติ, อิทำปิ “เย ยาจิตกำ คเหตฺวา น ปฏิเทนฺติ เตสำ น ทาตพฺพำ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.
“ททนฺตสฺสาปิ อททนฺตสฺสาปิ ทาตพฺพำ -อิต,ิ อิทำ ปน “ทลิทฺเทสุ ญาติมติ ฺเตสุ สมฺปตฺเตสุ, เต ปฏิทาตุำ สกฺโกนฺตุ วา มา วา,
เตสำ ทาตุเมว วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.
“สุขำ นิสีทิตพฺพำ -อิติ, อิทำปิ “สสฺสุสสุรสามิเก ทิสวฺ า วุฏฺฐาตพฺพฏฺฐาเน นิสีทติ ุำ น วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.
“สุขำ ภุญฺชติ พฺพำ -อิต,ิ อิทำ ปน “สสฺสุสสุรสามิเกหิ ปุเรตรำ อภุญฺชิตวฺ า เต ปริวิสติ ฺวา สพฺเพหิ ลทฺธาลทฺธำ ญตฺวา
ปจฺฉา สยำ ภุญฺชติ ุำ วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.
“สุขำ นิปชฺชิตพฺพำ -อิต,ิ อิทำปิ สสฺสุสสุรสามิเกหิ ปุเรตรำ สยนำ อารุยฺห น นิปชฺชิตพฺพำ,
เตสำ กตฺตพฺพยุตฺตกำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กตฺวา ปจฺฉา สยำ นิปชฺชติ ุำ ยุตฺตำ -อิติ อิทำ สนฺธาย วุตตฺ ำ.
“อคฺคิ ปริจริตพฺโพ -อิต,ิ อิทำ ปน “สสฺสปำุ ิ สสุรปำ ิ สามิกปำ ิ อคฺคกิ ขฺ นฺธำ วิย อุรคราชานำ วิย จ กตฺวา ปสฺสติ ำุ วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วุตตฺ ำ.
“อนฺโตเทวตา นมสฺสิตพฺพา -อิติ, อิทำปิ “สสฺสุญจฺ สสุรญฺจ สามิกญฺจ เทวตำ วิย กตฺวา ทฏฺฐุำ วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.
เอวำ เสฏฺฐี อิเมสำ ทสนฺนำ โอวาทานำ อตฺถำ สุตฺวา ปฏิวจนำ อปสฺสนฺโต อโธมุโข นิสีทิ .
อถ นำ กุฏุมฺพิกา “กึ เสฏฺฐิ อญฺโญปิ อมฺหากำ ธีตุ โทโส อตฺถิ? -อิติ ปุจฺฉึสุ.
“นตฺถิ อยฺยา -อิต.ิ
“อถ กสฺมา นำ นิทฺโทสำ อการเณน เคหา นิกกฺ ฑฺฒาเปสิ -อิติ.
[มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา]
เอวำ วุตฺเต, วิสาขา อาห “ตาตา กิญฺจาปิ มยฺหำ สสุรสฺส วจเนน ปฐมเมว คมนำ น ยุตตฺ ำ,
ปิตา ปน เม อาคมนกาเล มม โทสโสธนตฺถาย๑ มำ ตุมฺหากำ หตฺเถ ฐเปสิ, ตุมฺเหหิ จ เม นิทโฺ ทสภาโว ญาโต,
อิทานิ มยฺหำ คนฺตุำ ยุตตฺ ำ -อิติ ทาสีทาเส “ยานาทีนิ สชฺชาเปถ -อิติ อาณาเปสิ.
อถ นำ เสฏฺฐี เต กุฏุมพฺ ิเก คเหตฺวา “อมฺม มยา อชานิตฺวา กถิตำ, ขมาหิ เม -อิติ อาห.
“ตาต ตุมฺหากำ ขมิตพฺพำ ตาว ขมามิ, อหำ ปน พุทฺธสาสเน อเวจฺจปฺปสนฺนสฺส กุลสฺส ธีตา, น มยำ วินา ภิกฺขุสงฺเฆน วตฺตาม,
สเจ มม รุจิยา ภิกฺขุสงฺฆำ ปฏิชคฺคิตุำ ลภามิ, วสิสฺสามิ -อิต.ิ
๑ สี. ยุ. โทสาโทสโสธนตฺถาย.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๕๗ • ๘. วิสาขาวตฺถ.ุ • [มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา]

“อมฺม, ตฺวำ ยถารุจิยา ตว สมเณ ปฏิชคฺคาหิ -อิติ อาห.
[มิคารเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้า]
วิสาขา ทสพลำ นิมนฺตาเปตฺวา ปุนทิวเส นิเวสนำ ปเวเสสิ.
นคฺคสมณาปิ สตฺถุ มิคารเสฏฺฐิโน เคหคมนภาวำ สุตฺวา คนฺตวฺ า เคหำ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ .
วิสาขา ทกฺขิโณทกำ ทตฺวา “สพฺโพ สกฺกาโร ปฏิยาทิโต, สสุโร เม อาคนฺตฺวา ทสพลำ ปริวิสตุ -อิติ สาสนำ เปเสสิ.
อถ นำ อาคนฺตกุ ามำ อาชีวกา “มา โข ตฺวำ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คจฺฉ -อิติ นิวาเรสุ.ำ
โส “สุณิสา เม สยเมว ปริวิสตุ -อิติ ปหิณิ.
สา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติ ฺวา นิฏฺฐิเต ภตฺตกิจฺเจ ปุน สาสนำ เปเสสิ “สสุโร เม อาคนฺตฺวา ธมฺมกถำ สุณาตุ -อิต.ิ
อถ นำ “อิทานิ อคมนำ นาม อติวิย อยุตตฺ ำ -อิติ ธมฺมำ โสตุกามตาย คจฺฉนฺตำ ปุน เต อาหำสุ
“เตนหิ สมณสฺส โคตมสฺส ธมฺมำ สุณนฺโต พหิสาณิยำ นิสีทติ ฺวา สุณาหิ -อิติ ปุเรตรเมวสฺส คนฺตวฺ า สาณึ ปริกฺขิปึสุ.
โส คนฺตฺวา พหิสาณิยำ นิสีทิ.
สตฺถา “ตฺวำ พหิสาณิยำ วา นิสีท ปรกุฑเฺ ฑ วา ปรเสเล วา ปรจกฺกวาเฬ วา ปน นิสีท,
อหำ พุทฺโธ นาม สกฺโกมิ ตำ มม สทฺทำ สาเวตุำ -อิติ มหาชมฺพกุ ฺขนฺเธ คเหตฺวา จาเลนฺโต วิย อมตวสฺสำ วสฺสนฺโต วิย จ
ธมฺมำ เทเสตุำ อนุปุพฺพกี ถำ อารภิ.
สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน ธมฺมำ เทเสนฺเต, ปุรโต ฐิตาปิ ปจฺฉโต ฐิตาปิ จกฺกวาฬสตำ จกฺกวาฬสหสฺสำ อติกฺกมิตฺวา ฐิตาปิ
อกนิฏฺฐภวเน ฐิตาปิ “สตฺถา มญฺเญว โอโลเกติ, มยฺหเมว ธมฺมำ เทเสติ -อิติ วทนฺต.ิ
สตฺถา หิ ตำ ตำ โอโลเกนฺโต วิย เตน เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต วิย จ โหติ.
จนฺทุปมา กิร พุทฺธา ยถา จนฺโท คคณมชฺเฌ ฐิโต มยฺหำ อุปริ จนฺโท “มยฺหำ อุปริ จนฺโท -อิติ สพฺพสตฺตานำ ขายติ
เอวเมว ยตฺถ กตฺถจิ ฐิตานำ อภิมุเข ฐิตา วิย ขายนฺติ.
อิทำ กิร เตสำ อลงฺกตสีสำ ฉินฺทิตฺวา สุอญฺชนอกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา หทยมำสำ อุพฺพตฺเตตฺวา
ปรสฺส ทาสตฺถาย ชาลิสทิเส ปุตฺเต กณฺหาชินาสทิสา ธีตโร มทฺทีสทิสา ปชาปติโย ปริจฺจชิตวฺ า ทินฺนทานสฺส ผลำ .
[นางวิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา]
มิคารเสฏฺฐีปิ ตถาคเต ธมฺมเทสนำ วินิวตฺเตนฺเต วินวิ ตฺเตนฺเต พหิสาณิยำ นิสินฺโน ว
สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิเต โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย อจลสทฺธาย สมนฺนาคโต ตีสุ รตเนสุ นิกฺกงฺโข หุตฺวา
สาณิกณฺณำ อุกฺขิปิตวฺ า อาคนฺตวฺ า สุณิสาย ถนำ มุเขน คเหตฺวา “ตฺวำ เม อชฺชโต ปฏฺฐาย มาตา -อิติ ตำ มาติฏฺฐาเน ฐเปสิ.
ตโต ปฏฺฐาย มิคารมาตา นาม ชาตา.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๕๘ • ๘. วิสาขาวตฺถ.ุ • [นางวิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา]

ปจฺฉาภาเค ปุตตฺ ำ ลภิตฺวา “มิคาโร -อิติสฺส นามำ อกาสิ.
มหาเสฏฺฐี สุณิสาย ถนำ วิสฺสชฺเชตฺวา คนฺตฺวา ภควโต ปาเทสุ ปติตฺวา ปาเท ปาณีหิ จ ปริสมฺพาหนฺโต มุเขน จ ปริจุมพฺ นฺโต
“มิคาโร อหำ ภนฺเต -อิติ ติกฺขตฺตุำ นามำ สาเวตฺวา “อหำ ภนฺเต เอตฺตกำ กาลำ ‘เอตฺถ ทินฺนำ มหปฺผลนฺติ น ชานามิ,
อิทานิ เม สุณิสำ นิสฺสาย ญาตำ, สพฺพา อปายทุกฺขา มุตฺโตมฺหิ, สุณิสา เม อิมำ เคหำ อาคจฺฉนฺตี มม อตฺถาย หิตาย สุขาย อาคตา
-อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“โสหำ อชฺช ปชานามิ
อตฺถาย วต เม ภทฺทา

ยตฺถ ทินฺนำ มหปฺผลำ
สุณิสา ฆรมาคตา -อิต.ิ

วิสาขา ปุนทิวสตฺถายปิ สตฺถารำ นิมนฺเตสิ.
ปุนทิวเสปิ สสฺสุ โสตาปตฺติผลำ ปตฺตา.
ตโต ปฏฺฐาย ตำ เคหำ สาสนสฺส วิวฏทฺวารำ อโหสิ.
[มิคารเศรษฐีทําเครื่องประดับให้นางวิสาขา]
ตโต เสฏฺฐี จินฺเตสิ “พหูปการา เม สุณิสา, ปณฺณาการมสฺสา กริสฺสามิ, เอติสฺสา หิ ภาริยำ ปสาธนำ นิจฺจกาลำ ปสาธิตุำ น สกฺกา,
สลฺลหุกมสฺสา ทิวา จ รตฺโต จ สพฺพิริยาปเถสุ ปสาธนโยคฺคำ ปสาธนำ กาเรสฺสามิ -อิติ
สตสหสฺสคฺฆนิกำ ฆนมฏฺฐกำ นาม ปสาธนำ กาเรตฺวา, ตสฺมึ นิฏฺฐิเต, พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา สกฺกจฺจำ โภเชตฺวา
วิสาขำ โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา สตฺถุ สมฺมุเข ฐเปตฺวา สตฺถารำ วนฺทาเปสิ .
สตฺถา อนุโมทนำ กตฺวา วิหารเมว คโต.
[นางวิสาขามีกําลังเท่าช้าง ๕ เชือก]
วิสาขาปิ ตโต ปฏฺฐาย ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺตี สตฺถุ สนฺติกา อฏฺฐ วเร ลภิตวฺ า
คคณตเล จนฺทเลขา วิย ปญฺญายมานา ปุตฺตธีตาหิ วุฑฺฒึ ปาปุณิ.
ตสฺสา กิร ทส ปุตตฺ า ทส ธีตโร อเหสุำ.
เตสุ เอเกกสฺส ทส ทส ปุตฺตา จ ธีตโร จ อเหสุำ.
เตสุปิ เอเกกสฺส ทส ทส ปุตตฺ า จ ธีตโร จ -อิติ
เอวมสฺสา ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานวเสน ปวตฺตานิ วีสาธิกานิ จตฺตาริ สตานิ อฏฺฐ จ ปาณสหสฺสานิ อเหสุำ .๑
สยำ วีสวสฺสสตำ อฏฺฐาสิ.
สีเส เอกำปิ ปลิตำ นาม นาโหสิ.
นิจจฺ ำ โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย อโหสิ.
๑ ม. ยุ. วิสาขา วีสติปตุ ฺตา
ปนตฺตา อฏฺฐสหสฺสา

นตฺตา จ จตุโร สตา
ชมฺพุทีเปสุ ปากฏา -อิติ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๕๙ • ๘. วิสาขาวตฺถ.ุ • [นางวิสาขามีกำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก]

ตำ ปุตฺตนตฺตปริวารำ วิหารำ คจฺฉนฺตึ ทิสฺวา “กตมา เอตฺถ วิสาขา -อิติ ปฏิปุจฺฉิตาโร๑ โหนฺต.ิ
เย นำ คจฺฉนฺตึ ปสฺสนฺติ “อิทานิ โถกำ คจฺฉตุ, คจฺฉมานา ว โน อยฺยา โสภติ -อิติ จินฺเตนฺติ.
เย นำ ฐิตำ นิสินฺนำ นิปนฺนำ ปสฺสนฺติ “อิทานิ โถกำ นิปชฺชตุ, นิปนฺนาว โน อยฺยา โสภติ -อิติ จินฺเตนฺติ.
อิติ สา “จตูสุ อิริยาปเถสุ อสุกอิริยาปเถ นาม น โสภติ -อิติ น วตฺตพฺพา อโหสิ.
ปญฺจนฺนำ โข ปน หตฺถีนำ ถามำ ธาเรติ.
ราชา “วิสาขา กิร ปญฺจนฺนำ หตฺถีนำ ถามำ ธาเรติ -อิติ สุตฺวา ตสฺสา วิหารำ คนฺตวฺ า ธมฺมำ สุตฺวา
อาคมนเวลาย ถามำ วีมำสติ ุกาโม หตฺถึ วิสฺสชฺชาเปสิ.
โส โสณฺฑำ อุกฺขิปิตวฺ า วิสาขาภิมุโข อคมาสิ.
ตสฺสา ปริวาริตฺถิโย ปญฺจสตา, เอกจฺจา ปลายึสุ, เอกจฺจา นำ อปริจจฺ ชิตวฺ า,
“กิมทิ ำ -อิติ วุตฺเต, “ราชา กิร เต อยฺเย ถามำ วีมำสิตกุ าโม หตฺถึ วิสฺสชฺชาเปสิ -อิติ วทึส.ุ
วิสาขา “อิมำ ทิสฺวา กึ ปลายิเตน, กถนฺนุ โข ตำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
“สเจ ตำ ทฬฺหำ คณฺหิสฺสามิ, วินสฺเสยฺย -อิติ ทฺวีหิ องฺคุลีหิ โสณฺฑาย คเหตฺวา ปฏิปฺปณาเมสิ.
หตฺถี อตฺตานำ สณฺฐาตุำ นาสกฺขิ, ราชงฺคเณ อุกฺกุฏโิ ก หุตวฺ า ปติ.
มหาชโน สาธุการำ อทาสิ.
สา สปริวารา โสตฺถินา เคหำ อคมาสิ.
[นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร]
เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยำ วิสาขา มิคารมาตา พหุปุตฺตา โหติ พหุนตฺตา อโรคปุตฺตา อโรคนตฺตา อภิมงฺคลสมฺมตา.
ตาวตเกสุ ปุตฺตนตฺตสหสฺเสสุ เอโกปิ อนฺตรา มรณปฺปตฺโต นาม นาโหสิ.
สาวตฺถีวาสิโน มงฺคเลสุ ฉเณสุ วิสาขำ ปฐมำ นิมนฺเตตฺวา โภเชนฺติ.
อเถกสฺมึ อุสฺสวทิวเส มหาชเน มณฺฑติ ปฺปสาธิเต ธมฺมสฺสวนาย วิหารำ คจฺฉนฺเต วิสาขาปิ นิมนฺติตฏฺฐาเน ภุญชฺ ิตฺวา มหาลตาป
สาธนำ ปสาเธตฺวา มหาชเนน สทฺธึ วิหารำ คนฺตวฺ า อาภรณานิ มุญจฺ ิตวฺ า ทาสิยา อทาสิ ยำ สนฺธาย วุตตฺ ำ ๒
“เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยำ อุสฺสโว โหติ มนุสฺสา อลงฺกตปฏิยตฺตา อารามำ คจฺฉนฺติ.
วิสาขาปิ มิคารมาตา อลงฺกตปฏิยตฺตา วิหารำ คจฺฉติ.
อถโข วิสาขา มิคารมาตา อาภรณานิ มุญจฺ ติ วฺ า อุตตฺ ราสงฺเค ภณฺฑกิ ำ พนฺธติ วฺ า ทาสิยา อทาสิ “หนฺท เช อิมำ ภณฺฑกิ ำ คณฺหาหิ -อิติ.
๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร น -อิติ อตฺถิ.
๒ มหาวิภงฺค. ๒/๔๘๙.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๖๐ • ๘. วิสาขาวตฺถ.ุ • [นางวิสาขาลืมเครือ่ งประดับไว้ทว่ี หิ าร]

สา กิร วิหารำ คจฺฉนฺตี “เอวรูปํ มหคฺฆำ ปสาธนำ สีเส ปฏิมุกฺกำ ยาวปาทปฺปิฏฺฐึ อลงฺการำ อลงฺกริตฺวา วิหารำ ปวิสติ ุำ อยุตฺตำ -อิติ
ตำ มุญฺจติ ฺวา ภณฺฑกิ ำ กตฺวา อตฺตโน ปุญฺเญเนว นิพฺพตฺตาย ปญฺจหตฺถิตฺถามธราย ทาสิยา หตฺเถ อทาสิ .
สา เอว ตำ คณฺหติ ุำ สกฺโกติ, เตน ตำ อาห “อมฺม, อิมำ ปสาธนำ คณฺห, สตฺถุ สนฺตกิ า นิวตฺตนกาเล ปสาเธสฺสามิ นำ -อิติ.
ตำ ปน ทตฺวา ฆนมฏฺฐกำ ปสาธนำ ปสาเธตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺมำ อสฺโสสิ.
ธมฺมสฺสวนาวสาเน ภควนฺตำ วนฺทติ ฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.
สาปิสฺสา ทาสี ตำ ปสาธนำ ปมฺมุฏฺฐา.
ธมฺมำ สุตวฺ า ปน ปกฺกนฺตาย ปริสาย, สเจ กิญฺจิ ปมฺมุฏฺฐำ โหติ, ตำ อานนฺทตฺเถโร ปฏิสาเมติ.
อิติ โส ตำ ทิวสำ มหาลตาปสาธนำ ทิสวฺ า สตฺถุ อาโรเจสิ “ภนฺเต วิสาขา ปสาธนำ ปมฺมุสฺสิตฺวา คตา -อิต.ิ
“เอกมนฺเต ฐเปหิ อานนฺท -อิติ.
เถโร ตำ อุกฺขิปิตฺวา โสปาณปสฺเส ลคฺเคตฺวา ฐเปสิ.
[นางวิสาขาตรวจบริเวณวัด]
วิสาขาปิ สุปฺปิยาย สทฺธึ “อาคนฺตกุ คมิกคิลานาทีนำ กตฺตพฺพยุตฺตกำ ชานิสฺสามิ -อิติ อนฺโตวิหาเร วิจริ.
ตา ปน อุปาสิกาโย อนฺโตวิหาเร ทิสฺวา สปฺปิมธุเตลาทีหิ อตฺถิกา ปกติยาว ทหรา จ สามเณรา จ
ถาลกาทีนิ คเหตฺวา อุปสงฺกมนฺติ.
ตสฺมึปิ ทิวเส ตเถว กรึสุ.
อเถกำ คิลานำ ทิสฺวา สุปฺปิยา “เกนตฺโถ อยฺยสฺส -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ปฏิจฺฉาทนีเยน -อิติ วุตฺเต, “โหตุ อยฺย เปเสสฺสามิ -อิติ
ทุติยทิวเส กปฺปิยมำสำ อลภนฺตี อตฺตโน อูรุมำเสน กตฺตพฺพกิจฺจำ กตฺวา ปุน สตฺถริ ปสาเทน ปากติกสรีราว อโหสิ .
วิสาขาปิ คิลาเน ทหเร จ สามเณเร จ โอโลเกตฺวา อญฺเญน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา วิหารุปจาเร ฐิตา
“อมฺม ปสาธนำ อาหร, ปสาเธสฺสามิ -อิติ อาห.
ตสฺมึ ขเณ สา ทาสี ปมฺมุสฺสิตวฺ า นิกฺขนฺตภาวำ ญตฺวา “อยฺเย ปมฺมุฏฺฐมฺหิ -อิติ อาห.
“เตนหิ คนฺตวฺ า คณฺหิตฺวา เอหิ, สเจ ปน มยฺหำ อยฺเยน อานนฺทตฺเถเรน อุกฺขิปิตฺวา อญฺญสฺมึ ฐาเน ฐปิตำ โหติ,
มา อาหเรยฺยาสิ, อยฺยสฺเสว ตำ มยา ปริจฺจตฺตำ -อิต.ิ
ชานาติ กิร สา “มนุสฺสานำ ปมฺมุฏฺฐภณฺฑกำ เถโร ปฏิสาเมติ -อิต,ิ ตสฺมา เอวมาห.
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[นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์]
เถโรปิ ตำ ทาสึ ทิสฺวาว “กิมตฺถำ อาคตาสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อยฺยาย เม ปสาธนำ ปมฺมุสฺสิตฺวา อาคตมฺหิ -อิติ วุตฺเต,
“เอตสฺมึ เม โสปาณปสฺเส ฐปิตำ, คณฺหาหิ -อิติ อาห.
สา “อยฺย ตุมฺหากำ หตฺเถน อามฏฺฐภณฺฑกำ มยฺหำ อยฺยาย อนาหรณียำ กตำ -อิติ วตฺวา ตุจฺฉหตฺถาว คนฺตฺวา
“กึ อมฺม -อิติ วิสาขาย ปุฏฺฐา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.
“อมฺม นาหำ มม อยฺเยน อามฏฺฐภณฺฑกำ ปิลนฺธิสฺสามิ, ปริจจฺ ตฺตำ มยา, อยฺยานำ ปน ปฏิชคฺคิตุำ ทุกฺขำ,
ตำ วิสฺสชฺเชตฺวา กปฺปิยภณฺฑำ อุปเนสฺสามิ, คจฺฉ ตำ อาหราหิ -อิต.ิ
สา คนฺตวฺ า อาหริ.
วิสาขา ตำ อปิลนฺธิตวฺ า กมฺมาเร ปกฺโกสาเปตฺวา อคฺฆาเปสิ.
เตหิ “นว โกฏิโย อคฺฆติ, การาปณิยำ ปน สตสหสฺสำ -อิติ วุตฺเต, ปสาธนำ ยาเน ฐเปตฺวา “เตนหิ ตำ วิกกฺ ีณถ -อิติ อาห.
ตตฺตกำ ธนำ ทตฺวา คณฺหิตุำ น โกจิ สกฺขิสฺสติ, ตำ หิ ปสาธนำ ปสาเธตุำ อนุจฺฉวิกา อิตฺถิโย ทุลฺลภา.
ปฐวีมณฺฑลสฺมึ หิ ติสโฺ สว อิตฺถิโย มหาลตาปสาธนำ ลภึสุ
“วิสาขา มหาอุปาสิกา, พนฺธุลมลฺลเสนาปติสฺส ภริยา มลฺลิกา, พาราณสีเสฏฺฐิโน ธีตา -อิติ,
ตสฺมา วิสาขา สยเมว ตสฺส มูลำ ทตฺวา สตสหสฺสาธิกา นวโกฏิโย สกเฏ อาโรเปตฺวา วิหารำ เนตฺวา สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา
“ภนฺเต มยฺหำ อยฺเยน อานนฺทตฺเถเรน มม ปสาธนำ หตฺเถน อามฏฺฐำ, เตนามฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย น สกฺกา,
มยา ปิลนฺธิตุำ ตำ ปน ‘วิสฺสชฺเชตฺวา กปฺปิยำ อุปเนสฺสามีติ วิกฺกีณาเปนฺตี อญฺญำ คณฺหิตุำ สมตฺถำ อทิสวฺ า
อหเมวสฺส มูลำ คาหาเปตฺวา อาคตา, จตูสุ ปจฺจเยสุ กตรปฺปจฺจเย อุปเนมิ ภนฺเต -อิติ.
“ปาจีนทฺวาเร สงฺฆสฺส วสนฏฺฐานำ กาตุำ เต ยุตฺตำ วิสาเข -อิติ.
“ยุตตฺ ำ ภนฺเต -อิติ วิสาขา ตุฏฺฐมานสา นวโกฏีหิ ภูมิเมว คณฺหิ.
อปราหิ นวโกฏีหิ วิหารำ กาตุำ อารภิ.
[การสร้างวิหารของนางวิสาขา ๙ เดือนจึงเสร็จ]
อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต เทวโลกา จวิตฺวา ภทฺทิยนคเร เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺตสฺส
ภทฺทิยสฺส นาม เสฏฺฐิปุตตฺ สฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสวฺ า อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห ภตฺตกิจจฺ ำ กตฺวา อุตตฺ รทฺวาราภิมุโข อโหสิ .
ปกติยาปิ สตฺถา วิสาขาย เคเห ภิกฺขำ คณฺหิตวฺ า ทกฺขิณทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา เชตวเน วสติ ,
อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห ภิกฺขำ คณฺหิตวฺ า ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ปุพฺพาราเม วสติ.
อุตฺตรทฺวารำ สนฺธาย คจฺฉนฺตำเยว ภควนฺตำ ทิสฺวา “จาริกำ ปกฺกมิสฺสติ -อิติ ชานนฺต.ิ
วิสาขาปิ ตำทวิ สำ “สตฺถา อุตตฺ รทฺวาราภิมุโข คโต -อิติ สุตฺวา ว เวเคน คนฺตวฺ า วนฺทติ ฺวา อาห “จาริกำ คนฺตกุ ามตฺถ ภนฺเต -อิติ.
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“อาม วิสาเข -อิต.ิ
“ภนฺเต เอตฺตกำ ธนำ ปริจฺจชิตฺวา ตุมฺหากำ วิหารำ กาเรมิ, นิวตฺตถ ภนฺเต -อิต.ิ
“อนิวตฺตคมนำ อิทำ วิสาเข -อิต.ิ
สา “อทฺธา เหตุสมฺปนฺนำ กญฺจิ ปสฺสติ ภควา -อิติ จินฺเตตฺวา
“เตนหิ ภนฺเต มยฺหำ กตากตวิชานนกำ เอกำ ภิกฺขุำ นิวตฺตาเปตฺวา คจฺฉถ -อิติ อาห.
“ยำ โรเจสิ, ตสฺส ปตฺตำ คณฺห วิสาเข -อิติ.
สา กิญจฺ าปิ อานนฺทตฺเถรำ ปิยายติ “มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อิทธฺ ิมา เอตำ เม นิสฺสาย กมฺมำ ลหุำ นิปฺปชฺชิสฺสติ -อิติ ปน
จินฺเตตฺวา เถรสฺส ปตฺตำ คณฺหิ.
เถโร สตฺถารำ โอโลเกสิ.
สตฺถา “ตว ปริวาเร ปญฺจสเต ภิกฺขู คเหตฺวา นิวตฺต โมคฺคลฺลาน -อิติ.
โส ตถา อกาสิ.
ตสฺสานุภาเวน ปญฺญาสสฏฺฐิโยชนานิปิ รุกฺขตฺถาย จ ปาสาณตฺถาย จ คตา มนุสฺสา
มหนฺเต มหนฺเต รุกฺเข จ ปาสาเณ จ คเหตฺวา ตำทิวสเมว อาคจฺฉนฺติ, เนว สกเฏ รุกฺขปาสาเณ อาโรเปนฺตา กิลมนฺติ,
น อกฺโข ภญฺชติ, น จิรสฺเสว เทฺวภูมิกำ ปาสาทำ กรึสุ.
“เหฏฺฐาภูมิยำ ปญฺจ คพฺภสตานิ, อุปริภูมิยำ ปญฺจ คพฺภสตานิ -อิติ คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต ปาสาโท อโหสิ.
สตฺถา นวหิ มาเสหิ จาริกำ จริตวฺ า ปุน สาวตฺถึ อคมาสิ.
วิสาขายปิ ปาสาเท กมฺมำ นวหิ เอว มาเสหิ นิฏฺฐิตำ.
ปาสาทกูฏำ ฆนโกฏิมรตฺตสุวณฺเณเนว สฏฺฐิอุทกฆฏคฺคณฺหนกำ กาเรสิ.
“สตฺถา เชตวนมหาวิหารำ คจฺฉติ -อิติ สุตฺวา ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา สตฺถารำ อตฺตโน วิหารำ เนตฺวา ปฏิญฺญำ คณฺหิ
“ภนฺเต อิมำ จาตุมฺมาสำ ภิกฺขุสงฺฆำ คเหตฺวา อิเธว วสถ, ปาสาทมหำ กริสฺสามิ -อิติ.
สตฺถา อธิวาเสสิ.
[นางวิสาขาทําบุญฉลองวิหาร]
สา ตโต ปฏฺฐาย พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส วิหาเรเยว ทานำ เทติ.
อถสฺสา เอกา สหายิกา สหสฺสคฺฆนิกำ เอกำ วตฺถำ อาทาย อาคนฺตฺวา
“สหายิเก อหำ อิมำ วตฺถำ ตว ปาสาเท ภุมฺมตฺถรณสงฺเขเปน อตฺถริตุกามา, อตฺถรณฏฺฐานำ เม อาจิกฺขถ -อิติ อาห.
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“สหายิเก สเจ ตฺยาหำ ‘โอกาโส นตฺถีติ วกฺขามิ, ตฺวำ ‘เม โอกาสำ อทาตุกามาติ มญฺญิสฺสสิ,
สยเมว ปาสาทสฺส เทฺว ภูมิโย คพฺภสหสฺสญฺจ โอโลเกตฺวา อตฺถรณฏฺฐานำ ชานาหิ -อิต.ิ
สา สหสฺสคฺฆนิกำ วตฺถำ คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ วิจรนฺตี ตโต อปฺปตรมูลำ วตฺถำ อทิสฺวา “นาหำ อิมสฺมึ ปาสาเท ปุญฺญภาคำ ลภามิ -อิติ
โทมนสฺสปฺปตฺตา เอกสฺมึ ฐาเน โรทนฺตี อฏฺฐาสิ.
อถ นำ อานนฺทตฺเถโร ทิสวฺ า “กสฺมา โรทสิ -อิติ ปุจฺฉิ.
สา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.
เถโร “มา จินฺตยิ, อหำ เต อตฺถรณฏฺฐานำ อาจิกฺขิสฺสามิ -อิติ วตฺวา ‘โสปาเณ ปาทปุญฺฉนกำ กตฺวา อตฺถราหิ,
ภิกฺขู ปาเท โธวิตฺวา ปฐมำ ตตฺถ ปาทำ ปุญฺฉิตฺวา อนฺโต ปวิสิสฺสนฺติ, เอวนฺเต มหปฺผลำ ภวิสฺสติ -อิติ อาห.
วิสาขาย กิเรตำ อสลฺลกฺขิตฏฺฐานำ.
วิสาขา จตฺตาโร มาเส อนฺโตวิหาเร พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ อทาสิ .
โอสานทิวเส ภิกฺขุสงฺฆสฺส จีวรสาฏเก อทาสิ.
สงฺฆนวเกน ลทฺธจีวรสาฏกา สหสฺสำ อคฺฆึสุ.
สพฺเพสำ ปตฺตานิ๑ ปูเรตฺวา เภสชฺชำ อทาสิ.
ทานปริจฺจาเค นว โกฏิโย อคมำสุ.
อิติ “วิหารสฺส ภูมิคคฺ หเณ นว โกฏิโย, วิหารการาปเน นว, วิหารมเห นว -อิติ สพฺพาปิ สตฺตวีสติ โกฏิโย พุทฺธสาสเน ปริจจฺ ชิ.
อิตฺถีภาเว ฐตฺวา มิจฺฉาทิฏฐฺ ิกสฺส เคเห วสมานาย เอวรูโป ปริจฺจาโค นาม อญฺญิสฺสา นตฺถิ .
[นางวิสาขาเปล่งอุทาน ในวันฉลองวิหารเสร็จ]
สา วิหารมหสฺส นิฏฺฐิตทิวเส วฑฺฒมานกจฺฉายาย ปุตตฺ นตฺตปริวุตา “ยำ ยำ มยา ปุพฺเพ ปตฺถิตำ , สพฺพเมว มตฺถกำ ปตฺตำ -อิติ
ปาสาทำ อนุปริยายนฺตี ปญฺจหิ คาถาหิ มธุรสทฺเทน อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ
“กทาหำ นวปฺปาสาทำ๒
วิหารทานำ ทสฺสามิ
‘กทาหำ มญฺจปีฐญฺจ
เสนาสนภณฺฑำ ทสฺสามิ
‘กทาหำ สลากภตฺตำ
โภชนทานำ ทสฺสามิ
‘กทาหำ กาสิกวตฺถำ
๑ ปตฺเต (?)
๒ สี. ม. ยุ. ปาสาทำ รมฺมำ.

สุธามตฺติกเลปนำ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
ภิสพิ ิมฺโพหนานิ จ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
สุจิมำสูปเสจนำ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
โขมกปฺปาสิกานิ จ
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จีวรทานำ ทสฺสามิ
‘กทาหำ สปฺปินวนีตำ
เภสชฺชทานำ ทสฺสามิ

สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
มธุเตลญฺจ ผาณิตำ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต -อิติ.

ภิกฺขู ตสฺสา สทฺทำ สุตฺวา สตฺถุ อาโรจยึสุ “ภนฺเต อมฺเหหิ เอตฺตเก อทฺธาเน วิสาขาย คายนำ นาม น ทิฏฺฐปุพฺพำ ,
สา อชฺช ปุตฺตนตฺตปริวตุ า คายมานา ปาสาทำ อนุปริยายติ, กินฺนุ ขฺวสฺสา ปิตฺตำ กุปิตำ, อุทาหุ อุมฺมตฺติกา ชาตา -อิติ.
สตฺถา “น ภิกฺขเว มยฺหำ ธีตา คายติ, อตฺตโน ปนสฺสา อชฺฌาสโย ปริปุณฺโณ,
สา ‘ปตฺถิตปฺปตฺถนา เม มตฺถกำ ปตฺตาติ ตุฏฐฺ มานสา อุทานำ อุทาเนนฺตี วิจรติ -อิติ วตฺวา,
“กทา ปน ภนฺเต ตาย ปตฺถนา ปตฺถิตา -อิติ วุตฺเต, “สุณิสฺสถ ภิกฺขเว -อิต,ิ “สุณิสฺสาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, อตีตำ อาหริ:
[บุรพประวัติของนางวิสาขา]
ภิกฺขเว อิโต กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก ปทุมุตฺตโร นาม พุทฺโธ โลเก นิพพฺ ตฺติ.
ตสฺส วสฺสสตสหสฺสำ อายุ อโหสิ, ขีณาสวานำ สตสหสฺสำ, ปริวาโร นครำ หำสวตี นาม, ปิตา สุนนฺโท นาม ราชา,
มาตา สุชาตา นาม เทวี.
ตสฺส สตฺถุ อคฺคุปฏฺฐายิกา อุปาสิกา อฏฺฐ วเร ยาจิตวฺ า มาติฏฺฐาเน ฐตฺวา สตฺถารำ จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนฺตี
สายำ ปาตำ อุปฏฺฐานำ คจฺฉติ.
ตสฺสา เอกา สหายิกา ตาย สทฺธึ นิพทฺธำ วิหารำ คจฺฉติ.
สา ตสฺสา สตฺถารา สทฺธึ วิสฺสาเสน กถนญฺจ วลฺลภภาวญฺจ ทิสฺวา “กินฺนุ โข กตฺวา เอวำ พุทธฺ านำ วลฺลภา โหติ -อิติ จินฺเตตฺวา
สตฺถารำ ปุจฺฉิ “ภนฺเต เอสา อิตฺถี ตุมฺหากำ กึ โหติ -อิติ.
“อุปฏฺฐายิกานำ อคฺคา -อิต.ิ
“ภนฺเต กึ กตฺวา อุปฏฺฐายิกานำ อคฺคา โหติ -อิต.ิ
“กปฺปสตสหสฺสำ ปตฺถนำ ปฏฺเฐตฺวา -อิต.ิ
“อิทานิ ปฏฺเฐตฺวา ลทฺธุำ สกฺกา ภนฺเต -อิต.ิ
“อาม สกฺกา -อิต.ิ
“เตนหิ ภนฺเต ภิกฺขุสตสหสฺเสน สทฺธึ สตฺตาหำ มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ อาห.
สตฺถา อธิวาเสสิ.
สา สตฺตาหำ ทานำ ทตฺวา โอสานทิวเส จีวรสาฏเก ทตฺวา สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา
“ภนฺเต นาหำ อิมสฺส ทานสฺส ผเลน เทวิสฺสริยาทีนำ อญฺญตรำ ปฏฺเฐมิ,
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ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก อฏฺฐ วเร ลภิตฺวา มาติฏฺฐาเน ฐตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคติ ุำ สมตฺถานำ อคฺคา ภเวยฺยำ -อิติ
ปตฺถนำ ปฏฺเฐสิ.
สตฺถา “สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข อิมิสฺสา ปตฺถนา -อิติ อนาคตำ อาวชฺเชนฺโต กปฺปสตสหสฺสำ โอโลเกตฺวา
“กปฺปสตสหสฺสปริโยสาเน โคตโม นาม พุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ, ตทา ตฺวำ วิสาขา นาม อุปาสิกา หุตฺวา ตสฺส สนฺติเก อฏฺฐ วเร
ลภิตฺวา มาติฏฺฐาเน ฐตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนฺตีนำ อุปฏฺฐายิกานำ อคฺคา ภวิสฺสสิ -อิติ อาห.
ตสฺสา สา สมฺปตฺติ เสฺวว ลทฺธพฺพา วิย อโหสิ.
สา ยาวตายุกำ ปุญฺญำ กตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺตติ ฺวา เทวมนุสฺเสสุ สำสรนฺตี
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล กิกิสฺส กาสีรญฺโญ สตฺตนฺนำ ธีตานำ กนิฏฺฐา สงฺฆทาสี นาม หุตฺวา ปรกุลำ อคนฺตฺวา
ตาหิ ภคินีหิ สทฺธึ ทีฆรตฺตำ ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กตฺวา
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูเลปิ “อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส พุทธฺ สฺส สนฺติเก อฏฺฐ วเร ลภิตวฺ า มาติฏฐฺ าเน ฐตฺวา
จตุปฺปจฺจยทายิกานำ อคฺคา ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ ตโต ปฏฺฐาย ปน เทวมนุสฺเสสุ สำสรนฺตี
อิมสฺมึ อตฺตภาเว เมณฺฑกเสฏฺฐิปุตตฺ สฺส ธนญฺชยเสฏฺฐิโน ธีตา หุตวฺ า นิพฺพตฺติ มยฺหำ สาสเน พหูนิ ปุญฺญานิ อกาสิ .
[สัตว์เกิดแล้วควรทํากุศลให้มาก]
“อิติ โข ภิกฺขเว น มยฺหำ ธีตา คายติ, ปตฺถิตปฺปตฺถนาย ปน นิปฺผตฺตึ ทิสฺวา อุทานำ อุทาเนติ -อิติ วตฺวา
สตฺถา ธมฺมำ เทเสนฺโต “ภิกฺขเว ยถา นาม เฉโก มาลากาโร นานาปุปฺผานำ มหนฺตำ ราสึ กตฺวา นานปฺปกาเร มาลาคุเณ กโรติ
เอวเมว วิสาขาย นานปฺปการานิ กุสลานิ กาตุำ จิตฺตำ นมติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา
เอวำ ชาเตน มจฺเจน

กยิรา มาลาคุเณ พหู
กตฺตพฺพำ กุสลำ พหุำ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ปุปฺผราสิมฺหา -อิติ นานปฺปการานำ ปุปฺผานำ ราสิมฺหา.
กยิรา -อิติ กเรยฺย.
มาลาคุเณ พหู -อิติ เอกโต วณฺฏิกมาลาทิเภทา นานปฺปการา มาลาวิกติโย.
มจฺเจน -อิติ มริตพฺพสภาวตาย ‘มจฺโจ -อิติ ลทฺธนาเมน สตฺเตน จีวรทานาทิเภทำ พหุำ กุสลำ กตฺตพฺพำ.
ตตฺถ ปุปฺผราสิคฺคหณำ พหุปุปฺผทสฺสนตฺถำ.
สเจ หิ อปฺปานิ ปุปฺผานิ โหนฺติ, มาลากาโร จ เฉโก เนว พหู มาลาคุเณ กาตุำ สกฺโกติ,
อจฺเฉโก ปน อปฺเปสุปิ พหูสุปิ ปุปฺเผสุ วิชฺชมาเนสุ น สกฺโกติเยว,
พหูสุ ปน ปุปฺเผสุ สติ, เฉโก มาลากาโร ทกฺโข กุสโล พหู มาลาคุเณ กโรติ,
เอวเมว สเจ เอกจฺจสฺส สทฺธา มนฺทา โหติ โภคา จ พหู สำวิชชฺ นฺติ เนว สกฺโกติ พหูนิ กุสลานิ กาตุำ
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มนฺทาย จ ปน สทฺธาย มนฺเทสุ จ โภเคสุ น สกฺโกติ,
อุฬาราย จ ปน สทฺธาย มนฺเทสุ จ โภเคสุ น สกฺโกติเยว,
อุฬาราย จ ปน สทฺธาย อุฬาเรสุ จ โภเคสุ สติ สกฺโกติ,
ตถารูปาว วิสาขา อุปาสิกา ตำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ
“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา
เอวำ ชาเตน มจฺเจน

กยิรา มาลาคุเณ พหู
กตฺตพฺพำ กุสลำ พหุำ -อิติ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อิต.ิ
วิสาขาวตฺถุ.
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๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ.
“น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหำ วิสฺสชฺเชนฺโต กเถสิ.
[พระอานนทเถระทูลถามปัญหา]
เถโร กิร สายณฺหสมเย ปฏิสลฺลีโน จินฺเตสิ “ภควตา ‘มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ -อิติ ตโย อุตฺตมคนฺธา วุตตฺ า
เตสำ อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ, โน ปฏิวาตำ, อตฺถิ นุ โข ตำ คนฺธชาตำ, ยสฺส ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ? -อิต.ิ
อถสฺส เอตทโหสิ “กึ มยฺหำ อตฺตนา วินิจฺฉิเตน, สตฺถารำเยว ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า ปุจฺฉิ.
เตน วุตตฺ ำ๑ “อถโข อายสฺมา อานนฺโท สายณฺหสมยำ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต๒
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺ า๓ ภควนฺตำ เอตทโวจ
“ตีณิมานิ ภนฺเต คนฺธชาตานิ เยสำ อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาตำ.
กตมานิ ตีณิ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ -อิติ.๔
อิมานิ โข ภนฺเต ตีณิ คนฺธชาตานิ เยสำ อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาตำ.
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กิญฺจิ คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อิต.ิ
[พระศาสดาทรงเฉลยปัญหา]
อถสฺส ภควา ปญฺหำ วิสฺสชฺเชนฺโต
“อตฺถานนฺท คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อิต.ิ
“กตมำ ปน ตำ ภนฺเต คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อิต.ิ
“อิธานนฺท ยสฺมึ คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทฺธำ สรณำ คโต โหติ , ธมฺมำ สรณำ คโต โหติ, สงฺฆำ สรณำ คโต โหติ,
ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต โหติ, อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ, กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ, มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ,
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรโต โหติ, สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม;
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคารำ อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสำวิภาครโต,
ตสฺส ทิสาสุ สมณพฺราหฺมณา วณฺณำ ภาสนฺติ
‘อสุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทฺธำ สรณำ คโต โหติ ฯเปฯ ทานสำวิภาครโต -อิต.ิ

๑
๒
๓
๔

องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐.
สายณฺหสมยำ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต -อิติ อิเม ปาลิยำ น ทิสฺสนฺติ.
เอตฺถนฺตเร จ ภควนฺตำ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ. เอกมนฺตำ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท -อิติ ทิสฺสติ.
อิติสทฺโท นตฺถิ. ญ. ว.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๖๘ • ๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ. • [พระศาสดาทรงเฉลยปัญหา]

เทวตาปิสฺส วณฺณำ ภาสนฺติ ‘อสุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทฺธำ สรณำ คโต โหติ ฯเปฯ ทานสำวิภาค
รโต -อิติ.
อิทำ โข ตำ อานนฺท คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อิติ วตฺวา
อิมา คาถา อภาสิ๑
“น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ
น จนฺทนำ ตครมลฺลิกา วา
สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ.
สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ.
จนฺทนำ ตครำ วาปิ
เอเตสำ คนฺธชาตานำ

อุปฺปลำ อถ วสฺสิกี
สีลคนฺโธ อนุตตฺ โร -อิติ.๒
[แก้อรรถ]

ตตฺถ น ปุปฺผคนฺโธ -อิติ ตาวตึสภวเน ปาริจฺฉตฺตกรุกฺโข อายามโต จ วิตฺถารโต จ โยชนสติโก,
ตสฺส ปุปฺผานำ อาภา ปญฺญาสโยชนานิ คจฺฉติ, คนฺโธ โยชนสตำ โสปิ อนุวาตเมว คจฺฉติ,
ปฏิวาตำ ปน อฑฺฒงฺคุลำปิ คนฺตุำ น สกฺโกติ, เอวรูโปปิ น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ.
“จนฺทนำ -อิติ จนฺทนคนฺโธ.
ตครมลฺลิกา วา -อิติ อิเมสำปิ คนฺโธ เอว อธิปฺเปโต.
สารคนฺธานำ อคฺคสฺส หิ โลหิตจนฺทนสฺสาปิ ตครมลฺลกิ ายปิ อนุวาตเมว ยาติ โน ปฏิวาตำ .
สตญฺจ คนฺโธ -อิติ สปฺปุริสานำ ปน พุทฺธปฺปจฺเจกพุทธฺ สาวกานำ สีลคนฺโธ ปฏิวาตเมติ.
กึการณา?
“สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ -อิติ ยสฺมา สปฺปุริโส สีลคนฺเธน สพฺพา ทิสา อชฺโฌตฺถริตฺวา คจฺฉติ,
ตสฺมา ‘ตสฺส คนฺโธ ปฏิวาตเมติ -อิติ วตฺตพฺโพ, เตน วุตตฺ ำ ‘ปฏิวาตเมติ -อิติ.
วสฺสิกี -อิติ ชาติสุมนา.
เอเตสํ -อิติ อิเมสำ จนฺทนาทีนำ คนฺธชาตานำ คนฺธโต สีลวนฺตานำ สปฺปุริสานำ สีลคนฺโธ ว อนุตฺตโร อสทิโส อปฺปฏิภาโค -อิต.ิ
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
๑ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ -อิติ น ทิสฺสนฺต.ิ ญ. ว.
๒ จนฺทนำ ฯเปฯ อนุตฺตโร -อิติ น ทิสฺสติ. ญ. ว.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๖๙ • ๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๗๐ • ๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฑฺ ปาตทานวตฺถุ. • ๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฑฺ ปาตทานวตฺถุ.

๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ.๑
“อปฺปมตฺโต อยำ คนฺโธ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปิณฺฑปาตทานำ อารพฺภ กเถสิ .
[นางอัปสรอยากทําบุญ แต่ไม่สมหวัง]
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏฺฐาย “ราชคเห สปทานำ ปิณฺฑาย จริสฺสามิ -อิติ นิกฺขมิ.
ตสฺมึ สมเย สกฺกสฺส เทวรญฺโญ ปริจาริกา กกุฏปาทินิโย ปญฺจสตา อจฺฉราโย “เถรสฺส ปิณฺฑปาตำ ทสฺสาม -อิติ อุสฺสาหชาตา
ปญฺจ ปิณฺฑปาตสตานิ สชฺเชตฺวา อาทาย อนฺตรามคฺเค ฐตฺวา “ภนฺเต อิมำ ปิณฺฑปาตำ คณฺหถ, สงฺคหำ โน กโรถ -อิติ วทึสุ.
“คจฺฉถ ตุมฺเห, อหำ ทุคฺคตานำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อิติ.
“ภนฺเต มา โน นาเสถ, สงฺคหำ โน กโรถ -อิต.ิ
เถโร ญตฺวา ปุน ปฏิกฺขิปิตฺวา อปคนฺตุำ อนิจฺฉมานา ยาจนฺติโย “อตฺตโน ปมาณำ น ชานาถ, อปคจฺฉถ -อิติ อจฺฉรำ ปหริ.
ตา เถรสฺส อจฺฉรสทฺทำ สุตฺวา สนฺถมฺภิตฺวา ฐาตุำ อสกฺโกนฺติโย ปลายิตวฺ า เทวโลกเมว คนฺตฺวา สกฺเกน “กหำ คตตฺถ -อิติ ปุฏฺฐา
“สมาปตฺติวุฏฺฐติ สฺส มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปิณฺฑปาตำ ทสฺสามาติ คตมฺหา เทว -อิต.ิ
“ทินฺโน ปน โว -อิต.ิ
“คณฺหิตุำ น อิจฺฉติ -อิติ.
“กึ กเถสิ -อิต.ิ
“'ทุคคฺ ตานำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อิติ อาห เทว -อิติ.
“ตุมฺเห เกนากาเรน คตา -อิต.ิ
“อิมินาว เทว -อิติ.
[ท้าวสักกะแปลงตัว ทําบุญแก่พระเถระ]
สกฺโก “ตุมฺหาทิสิโย เถรสฺส ปิณฺฑปาตำ กึ ทสฺสนฺติ -อิติ สยำ ทาตุกาโม หุตวฺ า ชราชิณฺโณ มหลฺลโก ขณฺฑทนฺโต ปลิตเกโส
โอภคฺคสรีโร มหลฺลกตนฺตวาโย หุตฺวา สุชมฺปิ เทวธีตรำ ตถารูปเมว มหลฺลิกำ กตฺวา เอกำ เปสการวีถึ มาเปตฺวา
ตนฺตำ ปสาเรนฺโต อจฺฉิ.
เถโรปิ “ทุคฺคตานำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อิติ นคราภิมุโข คจฺฉนฺโต พหินคเร เอว ตำ วีถึ ทิสฺวา โอโลเกนฺโต เทฺว ชเน อทฺทส.
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตนฺตำ ปสาเรติม สุชาตา ตสรำ วฏฺเฏติ.

๑ มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทินฺนวตฺถุ -อิติ สพฺพตฺถ ทิสฺสติ.
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เถโร จินฺเตสิ “อิเม มหลฺลกกาเลปิ กมฺมำ กโรนฺติ, อิมสฺมึ นคเร อิเมหิ ทุคคฺ ตตโร นตฺถิ มญฺเญ,
อิเมหิ ทินฺนำ อุฬุงฺกมตฺตมฺปิ คเหตฺวา อิเมสำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อิต.ิ
โส เตสำ เคหาภิมุโขว อโหสิ.
สกฺโก ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า สุชำ อาห “ภทฺเท มยฺหำ อยฺโย อิโต อาคจฺฉติ, ตำ อปสฺสนฺตี วิย หุตฺวา นิสีท,
ขเณน นำ วญฺเจตฺวา ปิณฺฑปาตำ ทสฺสาม -อิติ.
เถโร อาคนฺตฺวา เคหทฺวาเร อฏฺฐาสิ.
เตปิ อปสฺสนฺตา วิย อตฺตโน กมฺมเมว กโรนฺตา โถกำ อาคมึสุ.
อถ สกฺโก “เคหทฺวาเร เอโก เถโร วิย ฐิโต, อุปธาเรหิ ตาว -อิติ อาห.
“คนฺตวฺ า อุปธาเรถ สามิ -อิติ.
โส เคหา นิกฺขมิตฺวา เถรำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺ า อุโภหิ หตฺเถหิ ชนฺนุกานิ โอลมฺพติ ฺวา นิตฺถุนนฺโต อุฏฐฺ าย
“กตรตฺเถโร นุ โข อยฺโย -อิติ โถกำ โอสกฺกิตฺวา “อกฺขีนิ เม ธูมายนฺติ -อิติ วตฺวา นลาเฏ หตฺถำ ฐเปตฺวา อุทธฺ ำ โอโลเกตฺวา
“อโห ทุกฺขำ, อยฺโย โน มหากสฺสปตฺเถโร จิรสฺสำ เม กุฏิทวฺ ารำ อาคโต, อตฺถิ นุ โข กิญฺจิ เคเห -อิติ อาห.
สุชาตา โถกำ อากุลา วิย หุตฺวา “อตฺถิ สามิ -อิติ ปฏิวจนำ อทาสิ.
สกฺโก “ภนฺเต ‘ลูขำ วา ปณีตำ วาติ อจินฺเตตฺวา สงฺคหำ โน กโรถ -อิติ ปตฺตำ คณฺหิ.
เถโร “เอเตหิ ทินฺนำ สากำ วา โหตุ กุณฺฑกมุฏฺฐิ วา, สงฺคหำ เนสำ กริสฺสามิ -อิติ ปตฺตำ อทาสิ.
โส อนฺโตเคหำ ปวิสิตวฺ า ฆฏิโอทนำ นาม ฆฏิโต อุทธฺ ริตฺวา ปตฺตำ ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ ฐเปสิ .
โส อโหสิ ปิณฺฑปาโต อเนกสูปพฺยญฺชโน สกลราชคหนครำ คนฺเธน อชฺโฌตฺถริ .
[ท้าวสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระ]
ตทา เถโร จินฺเตสิ “อยำ ปุริโส อปฺเปสกฺโข, ปิณฺฑปาโต มเหสกฺโข สกฺกสฺส โภชนสทิโส, โก นุ โข เอโส -อิต.ิ
อถ นำ “สกฺโก -อิติ ญตฺวา อาห “ภาริยำ เต กมฺมำ กตำ ทุคฺคตานำ สมฺปตฺตึ วิลุมฺปนฺเตน,
อชฺช มยฺหำ ทานำ ทตฺวา โกจิเทว ทุคฺคโต เสนาปติฏฺฐานำ วา เสฏฺฐิฏฺฐานำ วา ลเภยฺย -อิต.ิ
“มยา ทุคฺคตตโร นตฺถิ ภนฺเต -อิต.ิ
“กึการณา ตฺวำ ทุคฺคโต เทวโลเก รชฺชสิรึ อนุภวนฺโต -อิต.ิ
“ภนฺเต เอวนฺนาเมตำ, มยา ปน อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, กลฺยาณกมฺมำ กตำ,
พุทฺธุปฺปาเท วตฺตมาเน, กลฺยาณกมฺมำ กตฺวา ‘จูฬรถเทวปุตฺโต มหารถเทวปุตฺโต อเนกวณฺณเทวปุตฺโต -อิติ อิเม ตโย
สมานเทวปุตฺตา มม อาสนฺนฏฺฐาเน นิพฺพตฺตา, มยา เตชวนฺตตรา,
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อหญฺหิ เตสุ เทวปุตฺเตสุ ‘นกฺขตฺตำ กีฬิสฺสามาติ ปริจฺจาริกาโย คเหตฺวา อนฺตรวีถึ โอติณฺเณสุ ปลายิตฺวา เคหำ ปวิสามิ ,
เตสำ หิ สรีรโต เตโช มม สรีรำ โอตฺถรติ, มม สรีรโต เตโช เตสำ สรีรำ น โอตฺถรติ, โก มยา ทุคฺคตตโร ภนฺเต -อิต.ิ
“เอวำ สนฺเตปิ, อิโต ปฏฺฐาย มยฺหำ มา เอวำ วญฺเจตฺวา ทานำ อทาสิ -อิต.ิ
“วญฺเจตฺวา ตุมฺหากำ ทาเน ทินฺเน, มยฺหำ กุสลำ อตฺถิ นตฺถิ -อิต.ิ
“อตฺถิ อาวุโส -อิติ.
“เอวำ สนฺเต, กุสลกมฺมกรณำ นาม มยฺหำ ภาโร ภนฺเต -อิติ.
โส เอวำ วตฺวา เถรำ วนฺทิตฺวา สุชำ อาทาย เถรำ ปทกฺขิณำ กตฺวา เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา
“อโห ทานำ ปรมทานำ

กสฺสเป สุปติฏฺฐิตำ -อิติ

อุทานำ อุทาเนสิ.
[มหากัสสปเถรทานสูตร๑]
เตน วุตตฺ ำ๒ “เอกำ สมยำ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป.
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป ปิปผฺ ลิคหุ ายำ วิหรติ สตฺตาหำ เอกปลฺลงฺเกน นิสนิ โฺ น โหติ๓ อญฺญตรำ สมาธึ สมาปชฺชติ วฺ า.
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฐฺ าสิ.
อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐิตสฺส เอตทโหสิ ‘ยนฺนูนาหำ ราชคหำ ปิณฺฑาย ปวิเสยฺยนฺติ .
เตน โข ปน สมเยน ปญฺจมตฺตานิ เทวตาสตานิ อุสฺสุกกฺ ำ อาปนฺนานิ โหนฺติ อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปิณฺฑปาตปฺปฏิลาภาย.
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ตานิ ปญฺจมตฺตานิ เทวตาสตานิ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปุพพฺ ณฺหสมยำ นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
เตน โข ปน สมเยน สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปิณฺฑปาตำ ทาตุกาโม โหติ,
เปสการกวณฺณำ อภินิมฺมินิตฺวา ตนฺตำ วายมาโน๔
สุชาตา อสุรกญฺญา ตสรำ วฏฺเฏติ.๕
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป๖ เยน สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส นิเวสนำ เตนุปสงฺกมิ
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ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔.
ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔.
ปาลิยำ โหติสทฺโท นตฺถิ.
วินาติ -อิติ ทิสฺสติ.
ปูเรติ -อิติ.
เอตฺถนฺตเร จ ราชคเห สปทานำ ปิณฺฑาย จรมาโน -อิติ.
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อทฺทสา โข สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺตำ มหากสฺสปํ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า ๑ ฆรา นิกฺขมิตวฺ า ปจฺจคุ ฺคนฺตฺวา
หตฺถโต ปตฺตำ คเหตฺวา ฆรำ ปวิสิตวฺ า ฆฏิโอทนำ๒ อุทฺธริตวฺ า ปตฺตำ ปูเรตฺวา อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส อทาสิ.
โส อโหสิ ปิณฺฑปาโต อเนกสูโป อเนกพฺยญฺชโน.
อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ “โก นุ โข อยำ สตฺโต ยสฺสายำ เอวรูโป อิทฺธานุภาโว -อิติ.
อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ “สกฺโก โข๓ อยำ เทวานมินฺโท -อิติ.
วิทิตวฺ า๔ สกฺกำ เทวานมินฺทำ เอตทโวจ “กตำ โข เต อิทำ โกสิย, มา ปุนปิ เอวรูปมกาสิ -อิติ.
“อมฺหากำปิ ภนฺเต กสฺสป ปุญฺเญนตฺโถ๕, อมฺหากำปิ ปุญฺเญน กรณียำ -อิติ.
อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺตำ มหากสฺสปํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณำ กตฺวา เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา
อากาเส อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุำ อุทานำ อุทาเนสิ
“อโห ทานำ ปรมทานำ
อโห ทานำ ปรมทานำ
อโห ทานำ ปรมทานำ

กสฺสเป สุปติฏฺฐิตำ
กสฺสเป สุปติฏฺฐิตำ
กสฺสเป สุปติฏฺฐิตำ -อิติ.๖

ภควา วิหาเร ฐิโต เอว ตสฺส สทฺทำ สุตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา
“ปสฺสถ ภิกฺขเว สกฺกำ เทวานมินฺทำ อุทานำ อุทาเนตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺตำ -อิติ อาห.
“กึ ปน เตน กตำ ภนฺเต -อิติ.
“วญฺเจตฺวา เตน มยฺหำ ปุตตฺ สฺส กสฺสปสฺส ปิณฺฑปาโต ทินฺโน, ตำ ทตฺวา ตุฏฺฐมานโส อุทานำ อุทาเนนฺโต คจฺฉติ -อิติ.
“เถรสฺส ปิณฺฑปาตำ ทาตุำ วฏฺฏตีติ กถนฺเตน ภนฺเต ญาตำ -อิติ.
“ภิกฺขเว มม ปุตฺตสทิสนฺนาม ปิณฺฑปาติกำ เทวาปิ มนุสฺสาปิ ปิหยนฺติ -อิติ วตฺวา สยำปิ อุทานำ อุทาเนสิ.
สุตฺเต ปน เอตฺตกเมว อาคตำ “อสฺโสสิ โข ภควา ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทธฺ าย อติกฺกนฺตมานุสิกาย สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส
เวหาสำ อพฺภคุ ฺคนฺตฺวา อากาเส อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุำ อุทานำ อุทาเนนฺตสฺส
“อโห ทานำ ปรมทานำ
อโห ทานำ ปรมทานำ
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๒
๓
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ทิสฺวาน -อิติ.
ฆฏิยา โอทนำ -อิติ ทิสฺสติ.
สกฺโก นุ โข -อิติ.สกฺโก นุ โข -อิติ.
อิติ วิทิตฺวา -อิติ.
ปุญฺเญน อตฺโถ -อิติ. ญ. ว.
อิเม วิสมสมปาทา น ทิสฺสนฺติ. ญ. ว.

กสฺสเป สุปติฏฺฐิตำ
กสฺสเป สุปติฏฺฐิตำ -อิติ.
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อถโข ภควา เอตมตฺถำ วิทิตวฺ า ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ
“ปิณฺฑปาติกสฺส ภิกฺขุโน
อตฺตภรสฺส อนญฺญโปสิโน
เทวา ปิหยนฺติ ตาทิโน
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต -อิติ.
อิมญฺจ อุทานำ อุทาเนตฺวา “ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท มม ปุตฺตสฺส สีลคนฺเธน อาคนฺตฺวา ปิณฺฑปาตำ อทาสิ -อิติ วตฺวา
อิมำ คาถมาห
“อปฺปมตฺโต อยำ คนฺโธ
โย จ สีลวตำ คนฺโธ วาติ

ยฺวายำ ตครจนฺทนี
เทเวสุ อุตฺตโม -อิติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ อปฺปมตฺโต -อิติ ปริตฺตปฺปมาโณ.
“โย จ สีลวตำ -อิติ โย ปน สีลวนฺตานำ สีลคนฺโธ โส ตคเร วิย โลหิตจนฺทเน วิย จ ปริตตฺ โก น โหติ
อติวิย อุฬาโร วิปฺผาริโต เตเนว การเณน วาติ เทเวสุ อุตฺตโม วโร เสฏฺโฐ หุตฺวา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สพฺพตฺถกเมว วาติ
โอตฺถรนฺโต คจฺฉติ -อิต.ิ
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิต.ิ
มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ.
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๑๑. โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ.
“เตสำ สมฺปนฺนสีลานำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ราชคหำ อุปนิสฺสาย เวฬุวเน วิหรนฺโต โคธิกตฺเถรสฺส ปรินิพพฺ านำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระคิดฆ่าตน เพราะเสื่อมจากฌาน]
โส หิ อายสฺมา อิสิคิลิปสฺเส กาลสิลายำ วิหรนฺโต อปฺปมตฺโต อาตาปิ ปหิตตฺโต สามายิกำ เจโตวิมุตฺตึ ผุสิตวฺ า
เอกสฺส อนุสายิกสฺส โรคสฺส วเสน ตโต ปริหายิ.
โส ทุติยมฺปิ ตติยมฺปิ ฉกฺขตฺตุำ ฌานำ นิพฺพตฺเตตฺวา ปริหีโน สตฺตเม วาเร อุปฺปาเทตฺวา จินฺเตสิ
“อหำ ฉกฺขตฺตุำ ฌานา ปริหีโน, ปริหีนชฺฌานสฺส โข ปน อนิยตา คติ, อิทาเนว สตฺถำ อาหริสฺสามิ -อิติ
เกโสโรปนสตฺถำ คเหตฺวา คลนาลึ ฉินฺทิตุำ มญฺจเก นิปชฺชิ.
[มารทูลให้พระศาสดาทรงทราบ]
มาโร ตสฺส จิตตฺ ำ ญตฺวา “อยำ ภิกฺขุ สตฺถำ อาหริตุกาโม, สตฺถำ อาหรนฺตา โข ปน ชีวิเต นิรเปกฺขา โหนฺติ,
เต วิปสฺสนำ ปฏฺฐเปตฺวา อรหตฺตำปิ ปาปุณนฺติ, สจาหำ เอตำ วาเรสฺสามิ, น เม วจนำ กริสฺสติ, สตฺถารำ วาราเปสฺสามิ -อิติ
อญฺญาตกเวเสน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห
“มหาวีร มหาปุญฺญ
สพฺพเวรภยาตีต
สาวโก เต มหาวีร
อากงฺขติ เจตยติ
กถำ หิ ภควา ตุยฺหำ
อปฺปตฺตมานโส เสโข

อิทธฺ ิยา ยสสา ชล
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม.
มรณำ มรณาภิภู
ตำ นิเสธ ชุตินฺธร.
สาวโก สาสเน รโต
กาลำ กยิรา ชเนสุตา -อิติ.๑

[มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ]
ตสฺมึ ขเณ เถเรน สตฺถำ อาหริตำ โหติ.
สตฺถา “มาโร อยำ -อิติ วิทิตวฺ า อิมำ คาถมาห
“เอวำ หิ ธีรา กุพพฺ นฺติ
สมูลำ ตณฺหำ อพฺพุยฺห

นาวกงฺขนฺติ ชีวิตำ
โคธิโก ปรินิพฺพุโต -อิต.ิ

อถโข ภควา สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เถรสฺส สตฺถำ อาหริตฺวา นิปนฺนฏฺฐานำ อคมาสิ.
ตสฺมึ ขเณ มาโร ปาปิมา “กตฺถ นุ โข อิมสฺส ปฏิสนฺธิวิญฺญาณำ ปติฏฺฐติ ำ -อิติ ธูมราสิ วิย ติมิรปุญฺโช วิย จ หุตฺวา
สพฺพทิสาสุ เถรสฺส วิญฺญาณำ สมนฺเวสติ.๒
๑ สำ. ส. ๑๕/๑๗๗.
๒ สี. ยุ. สมนฺเนสติ.
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ตำ ภควา ธูมติมริ ภาวำ ภิกฺขูนำ ทสฺเสตฺวา “เอโส โข ภิกฺขเว มาโร ปาปิมา โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส วิญฺญาณำ สมนฺเวสติ
‘กตฺถ โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส วิญฺญาณำ ปติฏฺฐิตนฺติ, อปฺปติฏฺฐิเตเนว ภิกฺขเว วิญฺญาเณน โคธิโก กุลปุตฺโต ปรินพิ ฺพุโต -อิติ อาห.
มาโรปิ ตสฺส วิญฺญาณฏฺฐานำ ทฏฺฐุำ อสกฺโกนฺโต กุมารวณฺโณ๑ หุตฺวา เพลุวปณฺฑวุ ีณำ อาทาย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า ปุจฺฉิ
“อุทธฺ ำ อโธ จ ติริยำ
อนฺเวสำ นาธิคจฺฉามิ

ทิสาสุ จ วิทิสาสุ จ๒
โคธิโก โส กุหึ คโต -อิต.ิ

“โย๓ ธีโร ธีติสมฺปนฺโน
อโหรตฺตำ อนุยุญฺชำ
ชิตฺวาน มจฺจุโน เสนำ
สมูลำ ตณฺหำ อพฺพุยฺห

ฌายี ฌานรโต สทา
ชีวิตำ อนิกามยำ
อนาคนฺตฺวา ปุนพฺภวำ
โคธิโก ปรินิพฺพุโต -อิต.ิ

“ตสฺส โสกปเรตสฺส
ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข

วีณา กจฺฉา อภสฺสถ
ตตฺเถวนฺตรธายถ -อิติ.

อถ นำ สตฺถา อาห

เอวำ วุตฺเต๔

สตฺถาปิ “กินฺเต ปาปิม โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส นิพพฺ ตฺตฏฺฐาเนน ตสฺส หิ นิพฺพตฺตฏฺฐานำ ,
ตุมฺหาทิสานำ สตมฺปิ สหสฺสมฺปิ ทฏฺฐุำ น สกฺโกติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“เตสำ สมฺปนฺนสีลานำ
สมฺมทญฺญา วิมุตตฺ านำ

อปฺปมาทวิหารินำ
มาโร มคฺคำ น วินฺทติ อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ เตสํ -อิติ ยถา อปฺปติฏฺฐิเตน วิญฺญาเณน โคธิโก กุลปุตฺโต ปรินิพพฺ ุโต เย จ เอวำ ปรินิพฺพายนฺติ, เตสำ.
สมฺปนฺนสีลานํ -อิติ ปริปุณฺณสีลานำ.
อปฺปมาทวิหารินํ -อิติ สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน วิหรนฺตานำ.
สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานํ -อิติ เหตุนา นเยน การเณน ชานิตวฺ า
“ตทงฺควิมตุ ตฺ ยิ า วิกขฺ มฺภนวิมตุ ตฺ ยิ า สมุจเฺ ฉทวิมตุ ตฺ ยิ า ปฏิปสฺสทฺธวิ มิ ตุ ตฺ ยิ า นิสสฺ รณวิมตุ ตฺ ยิ า -อิติ อิมาหิ ปญฺจหิ วิมตุ ตฺ หี ิ วิมตุ ตฺ านำ.
มาโร มคฺคํ น วินทฺ ติ -อิติ เอวรูปานำ มหาขีณาสวานำ สพฺพตฺถาเมน มคฺคนฺโตปิ มาโร คตมคฺคำ น วินทฺ ติ น ปฏิลภติ น ปสฺสติ -อิติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
๑
๒
๓
๔

สี. ยุ. กุมารวณฺณี. ม. กุมารวณฺณำ.
สี. ม. ยุ. ทิสา อนุทิสาสฺวหำ.
สี. ยุ. โส.
สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร มาโร ปาปิมา ภควนฺตำ คาถาย อชฺฌภาสิ อิติ อตฺถิ.
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เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิต.ิ
โคธิกตฺเถรปรินพิ ฺพานวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๗๘ • ๑๒. ครหทินนฺ วตฺถุ. • ๑๒. ครหทินนฺ วตฺถุ.

๑๒. ครหทินนฺ วตฺถุ.
“ยถา สงฺการธานสฺมึ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ครหทินฺนำ นาม นิคฺคณฺฐสาวกำ อารพฺภ กเถสิ .
[เป็นสหายกัน แต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน]
สาวตฺถิยำ หิ สิริคุตโฺ ต จ ครหทินฺโน จ เทฺว สหายกา อเหสุำ.
เตสุ สิริคตุ ฺโต อุปาสโก. ครหทินฺโน นิคฺคณฺฐสาวโก.
ตำ นิคฺคณฺฐา อภิกฺขณำ เอวำ วทนฺติ “ตว สหายกำ สิริคตุ ฺตำ ‘กึ ตฺวำ สมณำ โคตมำ อุปสงฺกมสิ , ตสฺส สนฺติเก กึ ลภิสฺสสีติ วตฺวา
ยถา อมฺเห อุปสงฺกมิตวฺ า อมฺหากำ เทยฺยธมฺมำ ทสฺสติ, กึ เอวำ โอวทิตุำ น วฏฺฏติ -อิต.ิ
ครหทินฺโน เตสำ วจนำ สุตวฺ า อภิกฺขณำ คนฺตวฺ า ฐิตนิสินฺนฏฺฐานาทีสุ สิรคิ ุตฺตำ เอวำ วเทสิ
“สมฺม กินฺเต สมเณน โคตเมน ตำ อุปสงฺกมิตวฺ า กึ ลภิสฺสสิ, กินฺเต มม อยฺเย อุปสงฺกมิตฺวา เตสำ ทานำ ทาตุำ น วฏฺฏติ -อิต.ิ
สิริคุตฺโต ตสฺส กถำ สุตฺวาปิ พหุทิวเส ตุณฺหี หุตฺวา นิพพฺ ิชฺชิตวฺ า เอกทิวสำ
“สมฺม ตฺวำ อภิกฺขณำ อาคนฺตฺวา มำ ฐิตฏฺฐานาทีสุ เอวำ วเทสิ ‘สมณำ โคตมำ อุปสงฺกมิตฺวา กึ ลภิสฺสสิ ,
มม อยฺเย อุปสงฺกมิตฺวา เตสำ ทานำ เทหีติ, กเถหิ ตาว เม, ตว อยฺยา กึ ชานนฺติ -อิติ.
“อโห สามิ, มา เอวำ วทิ, มม อยฺยานำ อญฺญาตนฺนาม นตฺถิ, สพฺพำ อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนำ, สพฺพำ กายวจีมโนกมฺมำ,
‘อิทำ ภวิสฺสติ อิทำ น ภวิสฺสตีติ สพฺพำ ภพฺพาภพฺพำ ชานนฺติ -อิติ.
“ชานนฺตีติ วเทสิ -อิต.ิ
“อาม วเทมิ -อิต.ิ
“ยทิ เอวำ, ภาริยนฺเต กตำ เอตฺตกำ กาลำ มยฺหำ เอตมตฺถำ อนาจิกฺขนฺเตน, อชฺช มยา อยฺยานำ ญาณานุภาโว ญาโต,
คจฺฉ สมฺม, อยฺเย มม วจเนน นิมนฺเตหิ -อิติ.
โส นิคฺคณฺฐานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา เต วนฺทิตวฺ า “มยฺหำ สหายโก สิริคุตฺโต สฺวาตนาย ตุมฺเห นิมนฺเตติ -อิติ อาห.
“สิริคุตฺเตน สามำ ตฺวำ วุตฺโต -อิต.ิ
“อาม อยฺย -อิต.ิ
เต หฏฺฐตุฏฺฐา หุตฺวา
“นิปฺผนฺนำ โน กิจจฺ ำ, สิริคุตตฺ สฺส อมฺเหสุ ปสนฺนกาลโต ปฏฺฐาย กา นาม สมฺปตฺติ อมฺหากำ น ภวิสฺสติ -อิติ วทึสุ.
สิริคุตตฺ สฺสาปิ มหนฺตำ นิเวสนำ.
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[สิริคุตเตรียมรับรองนิครนถ์]
โส ตสฺมึ ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร อุภโต ทีฆำ อาวาฏำ ขนาเปตฺวา คูถกลลสฺส ปูราเปสิ ,
พหิอาวาเฏ ทฺวีสุ ปริยนฺเตสุ ขานุเก โกฏฺฏาเปตฺวา เตสุ รชฺชุโย พนฺธาเปตฺวา
อาสนานำ อุปริมปาเท อาวาฏสฺส ปุริมปสฺเส ฐปาเปตฺวา ปจฺฉิมปาเท รชฺชุเกสุ ฐปาเปสิ
“เอวำ นิสินฺนกาเลเยว อวำสริ า ปติสฺสนฺติ -อิติ มญฺญมาโน
ยถา อาวาโฏ น ปญฺญายติ เอวำ อาสนานำ อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ ทาเปสิ,
มหนฺตมหนฺตา จาฏิโย โธวาเปตฺวา กทลิปณฺเณหิ จ ปิโลติกาหิ จ มุขานิ พนฺธาเปตฺวา
ตา ตุจฺฉา เอว เคหสฺส ปจฺฉาภาเค พหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตปูวจุณฺณ มกฺขิตา กตฺวา ฐปาเปสิ .
ครหทินฺโน ปาโตว ตสฺส ฆรำ เวเคน คนฺตฺวา “อยฺยานำ สกฺกาโร สชฺชิโต -อิติ ปุจฺฉิ.
“อาม สมฺม สชฺชิโต -อิติ.
“กหำ ปเนโส -อิติ.
“เอตาสุ เอตฺตกาสุ จาฏีสุ ยาคุ, เอตฺตกาสุ ภตฺตำ, เอตฺตกาสุ สปฺปิผาณิตปูวาทีนิ, อาสนานิ ปญฺญตฺตานิ -อิต.ิ
โส “สาธุ -อิติ วตฺวา คโต.
ตสฺส คตกาเล ปญฺจสตา นิคฺคณฺฐา อาคมึสุ.
สิริคุตฺโต เคหา นิกฺขมิตวฺ า ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน นิคฺคณฺเฐ วนฺทติ ฺวา เตสำ ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต จินฺเตสิ
“ตุมฺเห กิร อตีตาทิเภทำ สพฺพำ ชานาถ, เอวำ ตุมฺหากำ อุปฏฺฐาเกน มยฺหำ กถิตำ,
สเจ สพฺพำ ตุมฺเห ชานาถ, มยฺหำ เคหำ มา ปวิสถ, มม เคหำ ปวิฏฺฐานำ, หิ โว เนว ยาคุ อตฺถิ, น ภตฺตาทีนิ,
สเจ อชานิตฺวา ปวิสิสฺสถ, คูถอาวาเฏ โว ปาเตตฺวา โปเถสฺสามิ -อิติ
เอวำ จินฺเตตฺวา ปุริสานำ สญฺญำ อทาสิ “เอเตสำ นิสีทนภาวำ ญตฺวา ปจฺฉิมปสฺเส ฐตฺวา อาสนานำ อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ อปเนยฺยาถ,
มา ตานิ อสุจินา มกฺขิยึสุ -อิต.ิ
อถ นิคฺคณฺเฐ “อิโต เอถ ภนฺเต -อิติ อาห.
นิคฺคณฺฐา ปวิสติ ฺวา ปตฺถริตาสเนสุ นิสีทติ ุำ อารภึสุ.
อถ เน มนุสฺสา วทึสุ “อาคเมถ ภนฺเต, มา ตาว นิสีทถ -อิต.ิ
“กึการณา -อิต.ิ
“อมฺหากำ เคหำ ปวิฏฺฐานำ อยฺยานำ วตฺตำ ญตฺวา นิสีทติ ุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ
“กึ กาตุำ วฏฺฏติ อาวุโส -อิติ.
“อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสนมูเลสุ ฐตฺวา สพฺเพหิ เอกปฺปหาเรเนว นิสีทติ ุำ วฏฺฏติ -อิติ.
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อิทำ กิร โส “เอกสฺมึ อาวาเฏ ปติเต, มา อวเสสา นิสีทึสุ -อิติ กาเรสิ.
เต “สาธุ -อิติ วตฺวา “อิเมหิ กถิตกถำ อมฺเหหิ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺตยึส.ุ
[พวกนิครนถ์ตกหลุมคูถ]
อถ สพฺเพ อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสนมูเล ปฏิปาฏิยา อฏฺฐำสุ.
อถ เน “ภนฺเต ขิปฺปํ เอกปฺปหาเรเนว นิสีทถ -อิติ วตฺวา เตสำ นิสีทนภาวำ ญตฺวา อาสนานำ อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ นีหรึสุ.
นิคฺคณฺฐา เอกปฺปหาเรเนว นิสินฺนา.
รชฺชูนำ อุปริ ฐปิตา อาสนปาทา ภฏฺฐา.
นิคฺคณฺฐา อวำสิรา อาวาเฏ ปตึสุ.
สิริคุตฺโต, เตสุ ปติเตสุ, ทฺวารำ ปิทหิตวฺ า อุตตฺ ิณฺณุตตฺ ิณฺเณ “อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนำ กสฺมา น ชานาถ -อิติ
ทณฺเฑหิ โปถาเปตฺวา “เอตฺตกำ เอเตสำ วฏฺฏิสฺสติ -อิติ ทฺวารำ วิวราเปสิ.
เต นิกฺขมิตฺวา ปลายิตุำ อารภึสุ.
คมนมคฺเค ปน เตสำ สุทธฺ าปริกมฺมกตำ ภูมึ ปิจฺฉิลำ การาเปสิ.
เต ตตฺถ อสณฺฐหิตฺวา ปติเต ปติเต ปุน โปถาเปตฺวา “อลำ เอตฺตกำ ตุมฺหากำ -อิติ อุยฺโยเชสิ.
เต “นาสิตมฺหา ตยา, นาสิตมฺหา ตยา -อิติ กนฺทนฺตา อุปฏฺฐากสฺส เคหทฺวารำ อคมำสุ.
[ครหทินฟ้องสิริคุตแด่พระราชา]
ครหทินฺโน เตสำ ตำ วิปฺปการำ ทิสวฺ า กุทฺโธ “นาสิตมฺหิ สิริคุตฺเตน,
หตฺถำ ปสาเรตฺวา วนฺทนฺตานำ ฉ เทวโลเก ยถารุจิยา ทาตุำ สมตฺเถ นาม ปุญฺญกฺเขตฺตภูเต มม อยฺเย โปถาเปตฺวา พฺยสนำ ปาเปสิ อิติ ราชกุลำ คนฺตวฺ า ตสฺส กหาปณสหสฺสำ ทณฺฑำ กาเรสิ.
อถสฺส ราชา สาสนำ เปเสสิ.
โส คนฺตฺวา ราชานำ วนฺทติ ฺวา “เทว อุปปริกฺขิตวฺ า ทณฺฑำ คณฺหิสฺสถ, มา อนุปปริกฺขิตฺวา -อิติ อาห.
“อุปปริกฺขิตฺวา คณฺหิสฺสามิ -อิติ.
“สาธุ เทว เตนหิ คณฺหาหิ -อิติ.
“เตนหิ ภณาหิ -อิต.ิ
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“เทว มยฺหำ สหายโก นิคฺคณฺฐสาวโก มำ อุปสงฺกมิตฺวา ฐิตนิสินฺนฏฺฐานาทีสุ อภิณฺหำ เอวำ วเทสิ
‘สมฺม กินฺเต สมเณน โคตเมน ตำ อุปสงฺกมิตฺวา กึ ลภิสฺสตีติ อิทำ อาทึ กตฺวา สิรคิ ตุ โฺ ต สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา
“เทว สเจ อิมสฺมึ การเณ ทณฺฑำ คเหตุำ ยุตตฺ ำ, คณฺหถ -อิติ.
ราชา ครหทินฺนำ โอโลเกตฺวา “สจฺจำ กิร เต เอวำ วุตฺตำ -อิติ อาห.
“สจฺจำ เทว -อิต.ิ
“ตฺวำ เอตฺตกมฺปิ อชานนฺเต ‘สตฺถาโรติ คเหตฺวา วิจรนฺโต ‘สพฺพำ ชานนฺตตี ิ กึการณา ตถาคตสาวกสฺส กเถสิ ?
ตยา อาโรปิตทณฺโฑ ตุยฺหเมว โหตุ -อิต.ิ
เอวำ เสฺวว ทณฺฑำ ปาปิโต.
ตสฺเสว กุลุปกา โปเถตฺวา นีหฏา.
[ครหทินเตรียมแก้แค้นสิริคุต]
โส ตำ กุชฺฌิตวฺ า ตโต ปฏฺฐาย อฑฺฒมาสมตฺตำ สิริคุตฺเตน สทฺธึ อกเถตฺวา จินฺเตสิ “เอวำ วิจริตุำ มยฺหำ อยุตฺตำ ๑,
เอตสฺส กุลุปกานำปิ มยา พฺยสนำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ สิริคตุ ฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา อาห “สหาย สิริคตุ ฺต -อิติ.
“กึ สมฺม -อิต.ิ
“ญาติสุหชฺชานำ นาม กลโหปิ โหติ วิวาโทปิ, ตฺวำ กิญฺจิ น กเถสิ, กสฺมา เอวำ กโรสิ -อิติ.
“สมฺม ตว มยา สทฺธึ อกถนโต น กเถมิ; ยำ กตำ, กตเมว ตำ; น มยำ เมตฺตึ ภินฺทิสฺสาม -อิติ.
ตโต ปฏฺฐาย อุโภปิ เอกฏฺฐาเน ติฏฺฐนฺติ นิสีทนฺติ.
อเถกทิวสำ สิริคตุ ฺโต ครหทินฺนำ อาห “กินฺเต นิคฺคณฺเฐหิ? เต อุปสงฺกมิตฺวา กึ ลภิสฺสสิ?
มม สตฺถารำ อุปสงฺกมิตุำ วา อยฺยานำ ทานำ ทาตุำ วา กินฺเต น วฏฺฏติ? -อิติ.
โสปิ เอตเมว ปจฺจาสึสติ, เตนสฺส กณฺฑวุ ณฏฺฐาเน นเขน วิเลขิตำ วิย อโหสิ.
โสปิ สิริคุตตฺ ำ “ตว สตฺถา กึ ชานาติ -อิติ ปุจฺฉิ.
“อมฺโภ มา เอวำ วท, สตฺถุ เม อชานิตพฺพำ นาม นตฺถิ, อตีตาทิเภทำ สพฺพำ ชานาติ, โสฬสหากาเรหิ สตฺตานำ จิตตฺ ำ ปริจฉฺ นิ ทฺ ติ -อิติ.
“เอวำ น ชานามิ, กสฺมา มยฺหำ เอตฺตกำ กาลำ น กเถสิ, เตนหิ คจฺฉ, สตฺถารำ สฺวาตนาย นิมนฺเตหิ โภเชสฺสามิ,
ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มม ภิกฺขำ คณฺหิตุำ วเทหิ -อิต.ิ
สิริคุตฺโต สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา เอวมาห “ภนฺเต มม สหายโก ครหทินฺโน ตุมฺเห นิมนฺตาเปติ ,
ปญฺจหิ กิร ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เสฺว ตสฺส ภิกฺขำ คณฺหถ, ปุริมทิวเส โข ปน ตสฺส กุลุปกานำ มยา อิทำ นาม กตำ,
๑ สี. ยุ. นาคฺฆติ.
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มยา กตสฺส ปฏิกฺกรณำปิ น ชานามิ, ตุมฺหากำ สุทฺธจิตฺเตน ภิกฺขำ ทาตุกามตำปิ น ชานามิ,
อาวชฺเชตฺวา, ยุตตฺ ญฺเจ อธิวาเสถ; โน เจ, มา อธิวาสยิตฺถ -อิต.ิ
สตฺถา “กึ นุ โข โส อมฺหากำ ทาตุกาโม -อิติ อาวชฺเชตฺวา อทฺทส
“ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร มหนฺตำ อาวาฏำ ขนาเปตฺวา อสีติสกฏมตฺตานิ ขทีรทารูนิ อาหราเปตฺวา ปูเรตฺวา อคฺคึ ทตฺวา
อมฺเห องฺคารอาวาเฏ ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิตุกาโม -อิติ
ปุน อาวชฺเชสิ “กินฺนุ โข ตตฺถ คตปฺปจฺจยา อตฺโถ อตฺถิ นตฺถิ -อิติ ตโต อิทำ อทฺทส “อหำ องฺคารอาวาเฏ ปาทำ ปสาเรสฺสามิ,
ตำ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ฐปิตกิลญฺชำ อนฺตรธายิสฺสติ, องฺคารกาสุำ ภินฺทิตวฺ า จกฺกมตฺตำ มหาปทุมำ อุฏฺฐหิสฺสติ,
อถาหำ ปทุมกณฺณกิ ำ อกฺกมนฺโต คนฺตฺวา อาสเน นิสีทิสฺสามิ, ปญฺจสตาปิ ภิกฺขู ตเถว คนฺตฺวา นิสีทิสฺสนฺติ,
มหาชโน สนฺนิปติสฺสติ, อหำ ตสฺมึ สมาคเม ทฺวีหิ คาถาหิ อนุโมทนำ กริสฺสามิ,
อนุโมทนาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ, สิริคตุ ฺโต จ ครหทินฺโน จ โสตาปนฺนา ภวิสฺสนฺติ,
อตฺตโน ธนราสึ สาสเน วิกฺกริ ิสฺสนฺติ, อิมำ กุลปุตฺตำ นิสฺสาย มยา คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ ภิกฺขำ อธิวาเสสิ.
สิริคุตฺโต สตฺถุ อธิวาสนำ วิทิตฺวา ครหทินฺนสฺส อาโรเจตฺวา “โลกเชฏฺฐสฺส สกฺการำ กโรหิ -อิติ อาห.
[ครหทินเตรียมรับพระศาสดา]
ครหทินฺโน “อิทานิสฺส กตฺตพฺพยุตฺตกำ ชานิสฺสามิ -อิติ ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร มหนฺตำ อาวาฏำ ขนาเปตฺวา
อสีติสกฏานิ๑ ขทีรทารูนิ อาหราเปตฺวา๒ อคฺคึ ทตฺวา สพฺพรตฺตึ ธูมาเปตฺวา ขทีรงฺคารราสึ กาเรตฺวา
อาวาฏมตฺถเก รุกฺขปทรานิ ฐเปตฺวา กิลญฺเชน ปฏิจฺฉาเทตฺวา โคมเยน ลิมฺปาเปตฺวา เอเกน ปสฺเสน ทุพฺพลทณฺฑเก อตฺถริตฺวา
คมนมคฺคำ กาเรสิ
“เอวำ อกฺกนฺตกฺกนฺตกาเล ทณฺฑเกสุ ภคฺเคสุ, ปริวตฺตติ ฺวา องฺคารกาสุยำ ปติสฺสนฺติ -อิติ มญฺญมาโน เคหปจฺฉาภาเค สิริคุตฺเตน
ฐปิตนิยาเมเนว จาฏิโย ฐปาเปสิ อาสนานิปิ ตเถว ปญฺญาเปสิ.
สิริคุตฺโต ปาโตว ตสฺส เคหำ คนฺตวฺ า “กโต เต สมฺม สกฺกาโร -อิติ อาห.
“อาม สมฺม -อิต.ิ
“กหำ ปเนโส -อิติ.
“เอหิ ปสฺสาม -อิติ สพฺพำ สิริคุตฺเตน ทสฺสติ นิยาเมเนว ทสฺเสสิ.
สิริคุตฺโต “สาธุ สมฺม -อิติ อาห.
มหาชโน สนฺนิปติ.
มิจฺฉาทิฏฺฐิเกน หิ นิมนฺติเต สตฺถริ มหนฺโต สนฺนิปาโต โหติ.
๑ สี. ยุ. อสีติสกฏมตฺตานิ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปูเรตฺวา -อิติ อตฺถิ.
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มิจฺฉาทิฏฺฐิกาปิ “สมณสฺส โคตมสฺส วิปฺปการำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺต.ิ
สมฺมาทิฏฺฐิกาปิ “อชฺช สตฺถา มหาธมฺมเทสนำ เทเสสฺสติ พุทฺธวิสยำ พุทฺธลีฬฺหำ อุปธาเรสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺติ.
ปุนทิวเส สตฺถา ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ครหทินฺนสฺส เคหทฺวารำ อคมาสิ.
โส เคหา นิกฺขมิตฺวา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทติ ฺวา ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต จินฺเตสิ
“ภนฺเต ‘ตุมเฺ ห กิร อตีตาทิเภทำ สพฺพำ ชานาถ, สตฺตานำ โสฬสหากาเรหิ จิตตฺ ำ ปริจฉฺ นิ ทฺ ถาติ เอวำ ตุมหฺ ากำ อุปฏฺฐาเกน มยฺหำ กถิตำ,
สเจ ชานาถ๑, มยฺหำ เคหำ มา ปวิสถ; ปวิฏฺฐานำ หิ โว, เนว ยาคุ อตฺถิ, น ภตฺตาทีน,ิ
สพฺเพ โข ปน ตุมฺเห องฺคารกาสุยำ ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ
เอวำ จินฺเตตฺวา สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา “อิโต เอตุ ภควา -อิติ วตฺวา
“ภนฺเต อมฺหากำ เคหำ อาคตานำ วตฺตำ ญตฺวา อาคนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ อาห.
“กึ กาตุำ วฏฺฏติ อาวุโส -อิติ.
“เอเกกสฺส ปวิสิตวฺ า ปุรโต คนฺตฺวา นิสินฺนกาเล ปจฺฉา อญฺเญน อาคนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “ปุรโต คจฺฉนฺตำ องฺคารกาสุยำ ปติตำ ทิสฺวา อวเสสา นาคจฺฉิสฺสนฺติ, เอเกกเมว ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ.
สตฺถา “สาธุ -อิติ วตฺวา เอกโก ว ปาวิสิ.
ครหทินฺโน องฺคารกาสุำ ปตฺวา อปสกฺกติ ฺวา ฐิโต “ปุรโต ยาถ ภนฺเต -อิติ อาห.
[ครหทินเลื่อมใสพระพุทธเจ้า]
อถ สตฺถา องฺคารกาสุมตฺถเก ปาทำ ปสาเรสิ, กิลญฺชำ อนฺตรธายิ, องฺคารกาสุำ ภินฺทิตวฺ า จกฺกมตฺตานิ ปทุมานิ อุฏฺฐหึสุ.
สตฺถา ปทุมกณฺณิกา อกฺกมนฺโต คนฺตฺวา ปญฺญตฺตพุทธฺ าสเน นิสีทิ.
ภิกฺขูปิ ตเถว คนฺตวฺ า อาสเน นิสีทึสุ.
ครหทินฺนสฺส กายโต ฑาโห อุฏฺฐหิ.
โส เวเคน คนฺตฺวา สิริคุตตฺ ำ อุปสงฺกมิตวฺ า “สามิ ตาณำ เม โหหิ -อิติ อาห.
“กิเมตำ -อิติ.
“ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ เคเห ยาคุ วา ภตฺตาทีนิ วา นตฺถิ, กึ นุ โข กโรมิ -อิต.ิ
“กึ ปน ตยา กตำ -อิติ.

๑ สี. ม. สเจ น ชานาถ.
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“อหำ ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร มหนฺตำ อาวาฏำ องฺคารปูรำ กาเรสึ ‘ตตฺถ ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสามีติ ,
อถ นำ ภินฺทติ ฺวา มหาปทุมานิ อุฏฺฐหึสุ, สพฺเพ ปทุมกณฺณิกา อกฺกมิตฺวา คนฺตวฺ า ปญฺญตฺตาสเน นิสินฺนา, อิทานิ กึ กโรมิ -อิติ.
“นนุ ตฺวำ อิทาเนว มยฺหำ ‘เอตฺตกา จาฏิโย ยาคุยา เอตฺตกา ภตฺตาทีนำ -อิติ ทสฺเสสิ -อิต.ิ
“มุสา ตำ สามิ, ตุจฺฉาว จาฏิโย -อิต.ิ
“โหตุ, คจฺฉ, ตาสุ จาฏีสุ ยาคุอาทีนิ โอโลเกหิ -อิต.ิ
ตำขณญฺเญว เตน ยาสุ จาฏีสุ ยาคุ วุตตฺ า, ตา ยาคุยา ปูรึส,ุ ยาสุ ภตฺตาทีนิ วุตฺตานิ, ตา ภตฺตาทีนำ ปริปุณฺณาว อเหสุำ.
ตำ สมฺปตฺตึ ทิสฺวา ครหทินฺนสฺส สรีรำ ปีติปาโมชฺเชน ปูริตำ, จิตตฺ ำ ปสนฺนำ.
โส สกฺกจฺจำ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติ ฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส สตฺถุโน อนุโมทนำ กาเรตุกาโม ปตฺตำ คณฺหิ .
[สัตว์ไม่รู้คุณพระศาสนา เพราะไร้ปัญญา]
สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต “อิเม สตฺตา ปญฺญาจกฺขุโน อภาเวเนว มม สาวกานำ พุทธฺ สาสนสฺส จ คุณำ น ชานนฺติ ,
ปญฺญาจกฺขุวิรหิตา อนฺธา นาม, ปญฺญวนฺโต สจกฺขุกา นาม -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“ยถา สงฺการธานสฺมึ
ปทุมำ ตตฺถ ชาเยถ
เอวำ สงฺการภูเตสุ
อติโรจติ ปญฺญาย

อุชฺฌติ สฺมึ มหาปเถ
สุจคิ นฺธำ มโนรมำ
อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน
สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวโก -อิต.ิ
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สงฺการธานสฺมึ -อิติ สงฺการฏฺฐานสฺมึ กจวรราสิมฺหิ -อิติ อตฺโถ.
อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ -อิติ มหามคฺเค ฉฑฺฑติ สฺมึ.
สุจิคนฺธํ -อิติ สุรภิคนฺธ.ำ
มโนรมํ -อิติ มโน เอตฺถ รมติ -อิติ มโนรมำ.
สงฺการภูเตสุ -อิติ สงฺการมิวภูเตสุ.
ปุถุชฺชเน -อิติ ปุถูนำ กิเลสานำ ชนนโต เอวำลทฺธนาเม โลกิยมหาชเน.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา นาม มหาปเถ ฉฑฺฑิเต สงฺการธานสฺมึ อสุจิเชคุจฺฉปฏิกฺกูเลปิ สุจิคนฺธำ ปทุมำ ชาเยถ
ตำ ราชราชมหามตฺตาทีนำ มโนรมำ ปิยำ มนาปํ อุปริมตฺถเก ปติฏฺฐานารหเมว ภเวยฺย
เอวเมว สงฺการภูเตสุปิ ปุถุชฺชเนสุ ชาเตสุ, นิปฺปญฺญสฺส มหาชนสฺส อจกฺขุกสฺส อนฺตเร นิพพฺ ตฺโตปิ
อตฺตโน ปญฺญาพเลน กาเมสุ อาทีนวำ เนกฺขมฺเม จ อานิสำสำ ทิสวฺ า นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิโต
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ปพฺพชฺชามตฺเตนปิ ตโต อุตตฺ รึ สีลสมาธิปฺปญฺญา วิมุตตฺ ิวิมตุ ฺติญาณทสฺสนานิ อาโรเปตฺวาปิ
สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวโก ขีณาสโว ภิกฺขุ อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน อติกฺกมิตฺวา วิโรจติ โสภติ -อิติ.
[ครหทินกับสิริคุตบรรลุโสดาปัตติผล]
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ครหทินฺโน จ สิริคุตโฺ ต จ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณึสุ.
เต สพฺพำ อตฺตโน ธนำ พุทฺธสาสเน วิปฺปกฺกริ ึสุ.
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา วิหารำ อคมาสิ.
ภิกฺขู สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ
“อโห อจฺฉริยา พุทธฺ คุณา นาม, ตถารูปํ นาม ขทีรงฺคารราสึ ภินฺทิตฺวา ปทุมานิ อุฏฺฐหึสุ -อิติ.
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,
“อนจฺฉริยำ ภิกฺขเว ยำ มม เอตรหิ พุทธฺ ภูตสฺส องฺคารราสิโต ปทุมานิ อุฏฺฐิตานิ ,
ตานิ ปุพฺเพ ปเทสญาเณ วตฺตมานสฺส โพธิสตฺตภูตสฺสาปิ เม อุฏฺฐหึสุ -อิติ วตฺวา
“กทา ภนฺเต, อาจิกฺขถ โน -อิติ เตหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริตฺวา
“กามำ ปตามิ นิรยำ
นานริยำ กริสฺสามิ

อุทธฺ ำปาโท๑ อวำสิโร
หนฺท ปิณฺฑำ ปฏิคฺคห -อิติ

อิมำ ขทีรงฺคารชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ -อิต.ิ
ครหทินฺนวตฺถุ.
ปุปฺผวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
จตุตฺโถ วคฺโค.

๑ อุทฺธปาโท -อิติปิ อตฺถิ.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๓. ตทฏฺฐกถา ๑ - /๓๓๘.
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๕. พาลวคฺควณฺณนา
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๑. อญฺญตรปุริสวตฺถุ.
“ทีฆา ชาครโต รตฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปเสนทิโกสลญฺเจว อญฺญตรญฺจ ปุริสำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระราชาประทักษิณพระนคร]
ราชา กิร ปเสนทิโกสโล เอกสฺมึ ฉณทิวเส อลงฺกตปฺปฏิยตฺตำ สพฺพเสตำ เอกำ ปุณฺฑรีกำ นาม หตฺถึ อารุยฺห
มหนฺเตน ราชานุภาเวน นครำ ปทกฺขิณำ กโรติ.
อุสฺสารณาย วตฺตมานาย, เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปถิยมาโน มหาชโน ปลายนฺโต คีวำ ปริวตฺเตตฺวาปิ โอโลเกติเยว.
ราชูนำ กิร สุทินฺนทานสฺเสตำ ผลำ.
[อํานาจความรัก]
อญฺญตรสฺสาปิ ทุคฺคตปุริสสฺส ภริยา สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล ฐิตา เอกำ วาตปานสฺส กวาฏำ วิวริตวฺ า
ราชานำ โอโลเกตฺวา ว อปคจฺฉิ.
รญฺโญ ปุณฺณจนฺโท วลาหกนฺตรำ ปวิฏฺโฐ วิย อุปฏฺฐาสิ.
โส ตสฺสา ปฏิพทฺธจิตฺโต หตฺถิกฺขนฺธโต ปตนาการปฺปตฺโต วิย หุตวฺ า ขิปฺปํ นครำ ปทกฺขิณำ กตฺวา อนฺเตปุรำ ปวิสติ ฺวา
เอกำ วิสฺสาสิกำ อมจฺจำ อาห “อสุกฏฺฐาเน เต มยา โอโลกิตปาสาโท ทิฏฺโฐ -อิติ.
“อาม เทว -อิต.ิ
“ตตฺเถกำ อิตฺถึ อทฺทส -อิติ.
“อทฺทสำ เทว -อิต.ิ
“คจฺฉ ตสฺสา สสฺสามิกอสฺสามิกภาวำ ชานาหิ -อิต.ิ
โส คนฺตฺวา ตสฺสา สสฺสามิกภาวำ ญตฺวา อาคนฺตฺวา “รญฺโญ สสฺสามิกา -อิติ อาโรเจสิ.
อถ รญฺญา “เตนหิ ตสฺสา สามิกำ ปกฺโกสาหิ -อิติ วุตฺเต, โส คนฺตฺวา “เอหิ โภ, ราชา ตำ ปกฺโกสติ -อิติ อาห.
โส “ภริยำ เม นิสฺสาย ภเยน อุปฺปนฺเนน ภวิตพฺพำ -อิติ จินฺเตตฺวา รญฺโญ อาณำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺโต
คนฺตฺวา ราชานำ วนฺทิตวฺ า อฏฺฐาสิ.
อถ นำ ราชา “มำ อุปฏฺฐาหิ -อิติ อาห.
“อลำ เทว, อหำ อตฺตโน กมฺมำ กตฺวา ตุมฺหากำ สุงกฺ ำ ททามิ, สา เอว เม ชีวิกา โหตุ -อิติ.
“ตว สุงฺเกน มยฺหำ อตฺโถ นตฺถิ, อชฺชโต ปฏฺฐาย มำ อุปฏฺฐาหิ -อิติ ตสฺส ผลกญฺจ อาวุธญฺจ ทาเปสิ.
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เอวำ กิรสฺส อโหสิ “กญฺจิเทวสฺส โทสำ อาโรเปตฺวา ฆาเตตฺวา ภริยำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ.
อถ นำ โส มรณภยภีโต อปฺปมตฺโต หุตฺวา อุปฏฺฐาสิ.
ราชา ตสฺส วิวรำ อปสฺสนฺโต, กามปริฬาเห วฑฺฒนฺเต๑, “เอกมสฺส โทสำ อาโรเปตฺวา ราชาณำ กริสฺสามิ -อิติ
ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา เอวมาห “อมฺโภ อิโต ปญฺจโยชนมตฺถเก นทิยา อสุกฏฺฐานำ นาม คนฺตฺวา
สายำ มม นหานเวลาย กุมทุ ุปฺปลานิ เจว อรุณวตีมตฺตกิ ญฺจ อาหร, สเจ ตสฺมึ ขเณ นาคจฺเฉยฺยาสิ, อาณำ เต กริสฺสามิ -อิต.ิ
[ความลําบากในราชสํานัก]
เสวโก กิร จตูหิปิ ทาเสหิ กิลิฏฺฐตโร.
ธนกฺกีตาทโย หิ ทาสา “สีสำ เม รุชฺชติ, ปิฏฺฐิ เม รุชฺชติ -อิติ วตฺวา อจฺฉิตุำ ลภนฺติ.
เสวกสฺเสตำ นตฺถิ, อาณตฺตกมฺมำ กาตุเมว วฏฺฏติ, ตสฺมา โส “อวสฺสำ มยา คนฺตพฺพำ,
กุมทุ ุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกา นาม นาคภวเน อุปฺปชฺชติ, อหำ กุหึ ลภิสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต มรณภยภีโต เคหำ คนฺตวฺ า
“ภทฺเท นิฏฺฐติ ำ เม ภตฺตำ -อิติ อาห.
“อุทธฺ นมตฺถเก สามิ -อิต.ิ
โส ยาว ภตฺตำ โอตรติ ตาว สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺโต อุฬุงฺเกน กญฺชิกำ หราเปตฺวา
ยถาลทฺเธน พฺยญฺชเนน สทฺธึ อลฺลเมว ภตฺตำ ปจฺฉิยำ โอปีเฬตฺวา อาทาย โยชนิกำ มคฺคำ ปกฺขนฺโต.
ตสฺส คจฺฉนฺตสฺเสว ภตฺตำ ปกฺกำ อโหสิ.
โส อนุจฺฉิฏฺฐำ กตฺวาว โถกำ ภตฺตำ อปเนตฺวา ภุญฺชนฺโต เอกำ อทฺธกิ ำ ทิสวฺ า
“มยา อปนีตำ โถกำ อนุจฺฉิฏฺฐำ ภตฺตเมว อตฺถิ, คเหตฺวา ภุญฺช สามิ -อิต.ิ
โส คณฺหิตฺวา ภุญฺชิ.
อิตโรปิ ภุญฺชติ ฺวา เอกำ ภตฺตมุฏฺฐึ อุทเก ขิปิตฺวา มุขำ วิกฺขาเลตฺวา มหนฺเตน สทฺเทน
“อิมสฺมึ นทีปเทเส อธิวตฺถา นาคา สุปณฺณา เทวตา จ วจนำ เม สุณนฺตุ,
ราชา มยฺหำ อาณำ กตฺตกุ าโม ‘กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺตกิ ำ อาหราติ มำ อาณาเปสิ ,
อทฺธิกมนุสฺสสฺส จ เม ภตฺตำ ทินฺนำ, ตำ สหสฺสานิสำสำ, อุทเก มจฺฉานำ ทินฺนำ, ตำ สตานิสำส,ำ
เอตฺตกำ ปุญฺญผลำ ตุมฺหากำ ปตฺตึ กตฺวา เทมิ, มยฺหำ กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกำ อาหรถ -อิติ ติกฺขตฺตุำ อนุสฺสาเวสิ.
ตตฺถ อธิวตฺโถ นาคราชา ตำ สทฺทำ สุตฺวา มหลฺลกเวเสน ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “กึ วเทสิ -อิติ อาห.
โส ปุนปิ ตเถว วตฺวา, “มยฺหำ ตำ ปตฺตึ เทหิ -อิติ วุตฺเต, “เทมิ สามิ -อิติ อาห.
ปุนปิ “เทหิ -อิติ วุตฺเต, “เทมิ สามิ -อิติ อาห.
๑ สี. ยุ. วฑฺฒนฺโต.
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เอวำ โส เทฺว ตโย วาเร ปตฺตึ อาหราเปตฺวา กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกำ อทาสิ .
ราชา ปน จินฺเตสิ “มนุสฺสา นาม พหุมนฺตา, สเจ โส เกนจิ อุปาเยน ลเภยฺย, กิจฺจำ เม น นิปฺปชฺเชยฺย -อิติ.
โส สกาลสฺเสว ทฺวารำ ปิทหาเปตฺวา มุทฺทกิ ำ อตฺตโน สนฺติกำ อาหราเปสิ.
อิตโรปิ ปุริโส รญฺโญ นหานเวลายเมว อาคนฺตวฺ า ทฺวารำ อลภนฺโต ทฺวารปาลำ ปกฺโกสิตฺวา “ทฺวารำ วิวร -อิติ อาห.
“น สกฺกา วิวริตุำ, ราชา สกาลสฺเสว มุทฺทิกำ ราชเคหำ หราเปสิ -อิต.ิ
โส “ราชทูโต อหำ, ทฺวารำ วิวร -อิติ วตฺวาปิ ทฺวารำ อลภนฺโต “นตฺถิ เม อิทานิ ชีวติ ำ, กินฺนุ โข กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
ทฺวารสฺส อุปริอุมฺมาเร มตฺติกาปิณฺฑำ ขิปิตวฺ า ตสฺสุปริ ปุปฺผานิ ลคฺเคตฺวา มหาสทฺทำ กโรนฺโต
“อมฺโภ นครวาสิโน, มยา รญฺโญ อาณตฺติยา กตภาวำ ชานาถ, ราชา มำ อการเณน วินาเสตุกาโม -อิติ ติกฺขตฺตุำ วิรวิตฺวา
“กตฺถ นุ โข คมิสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต “ภิกฺขู นาม มุทุหทยา, วิหารำ คนฺตฺวา นิปชฺชิสฺสามิ -อิติ สนฺนิฏฺฐานมกาสิ.
อิเม นาม สตฺตา สุขิตกาเล ภิกฺขูนำ อตฺถิภาวำปิ อชานิตฺวา ทุกฺขาภิภตู าว วิหารำ คนฺตุกามา โหนฺติ,
ตสฺมา โสปิ “อญฺญำ เม ตาณำ นตฺถิ -อิติ วิหารำ คนฺตวฺ า เอกสฺมึ ผาสุกฏฺฐาเน นิปชฺชิ.
รญฺโญปิ ตำ รตฺตึ นิททฺ ำ อลภนฺตสฺส อิตฺถึ อนุสฺสรนฺตสฺส, กามปริฬาโห อุปฺปชฺชิ.
โส จินฺเตสิ “วิภาตกฺขเณเยว ตำ ปุริสำ ฆาเตตฺวา ตำ อิตฺถึ อาเนสฺสามิ -อิติ.
[เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ. ส. น. โส.]
ตสฺมึ ขเณเยว สฏฺฐิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺตา จตฺตาโร ปุริสา ปกฺกุฏฺฐติ าย อุกฺขลิยา ตณฺฑุลา วิย
สมฺปริวตฺตกา ปจฺจมานา ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ เหฏฺฐิมตลำ ปตฺวา อปเรหิ ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ ปุน มุขวฏฺฏึ ปาปุณึสุ .
เต สีสำ อุกฺขิปิตฺวา อญฺญมญฺญำ โอโลเกตฺวา เอเกกำ คาถำ วตฺตุกามา วตฺตุำ อสกฺโกนฺตา เอเกกำ อกฺขรำ วตฺวา ปริวตฺติตวฺ า
โลหกุมฺภิเมว ปวิฏฺฐา.
ราชา นิทฺทำ อลภนฺโต มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ตำ สทฺทำ สุตฺวา ภีโต อุตรฺ สฺตมานโส
“กินฺนุ โข มยฺหำ ชีวิตนฺตราโย ภวิสฺสติ, อุทาหุ อคฺคมเหสิยา, อุทาหุ เม รชฺชำ วินสฺสิสฺสติ -อิติ จินฺเตนฺโต
สกลรตฺตึ อกฺขีนิ นิมฺมิลติ ุำ นาสกฺขิ.
โส อรุณุคคฺ มนกาเลเยว ปุโรหิตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “อาจริย มชฺฌิมยามสมนนฺตเร มหนฺตา เภรวสทฺทา สุตา,
‘รชฺชสฺส วา มเหสิยา วา มยฺหำ วา กสฺส อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ น ชานามิ, เตน เม ตฺวำ ปกฺโกสิโต -อิติ อาห.
[พราหมณ์โง่แนะนําให้พระราชาบูชายัญ]
“มหาราช กินฺเต สทฺทา สุตา -อิต.ิ
“อาจริย ‘ทุอิติ ‘สอิติ ‘นอิติ ‘โสอิติ อิเม สทฺเท อสฺโสสึ, อิเมสำ นิปฺผตฺตึ อุปธาเรหิ -อิต.ิ
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“พฺราหฺมณสฺส มหนฺธการำ ปวิฏฺฐสฺส วิย น กิญฺจิ ปญฺญายติ.
“น ชานามิ -อิติ วุตฺเต, ปน “ลาภสกฺกาโร เม ปริหายิสฺสติ -อิติ ภายิตฺวา “ภาริยำ มหาราช -อิติ อาห.
“กึ อาจริย -อิต.ิ
“ชีวิตนฺตราโย เต ปญฺญายติ -อิติ.
โส ทิคุณำ ภีโต “อาจริย อตฺถิ กิญฺจิ ปฏิฆาตการณำ -อิติ อาห.
“อตฺถิ มหาราช, มา ภายิ, อหำ ตโย เวเท ชานามิ -อิต.ิ
“กึ ปน ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ.
“สพฺพสตำ ยญฺญำ ยชิตฺวา ชีวิตำ ลภิสฺสสิ เทว -อิติ.
“กึ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ.
“หตฺถิสตำ อสฺสสตำ อุสภสตำ เธนุสตำ อชสตำ อุรพฺภสตำ กุกกฺ ุฏสตำ สูกรสตำ ทารกสตำ ทาริกาสตำ -อิติ
เอวำ เอเกกำ ปาณชาตึ สตำ สตำ กตฺวา คณฺหาเปนฺโต
“สเจ มิคชาติเมว คณฺหาเปสฺสามิ, ‘อตฺตโน ขาทนียเมว คณฺหาเปตีติ วกฺขนฺติ -อิติ ตสฺมา หตฺถิ อสฺสมนุสฺเสปิ คณฺหาเปสิ.
ราชา “มม ชีวิตเมว มยฺหำ ลาโภ -อิติ จินฺเตตฺวา “สพฺพปาเณ สีฆำ คณฺห -อิติ อาห.
อาณตฺตมนุสฺสา อธิกตเร คณฺหึสุ.
[บาลีโกสลสังยุต]
วุตฺตำปิ เจตำ โกสลสำยุตฺเต๑ “เตน โข ปน สมเยน รญฺโญ ปเสนทิโกสลสฺส มหายญฺโญ ปจฺจุปฏฺฐิโต โหติ,
ปญฺจ จ อุสภสตานิ ปญฺจ จ วจฺฉตรสตานิ ปญฺจ จ วจฺฉตริสตานิ ปญฺจ จ อชสตานิ ปญฺจ จ อุรพฺภสตานิ ถุณูปนีตานิ โหนฺติ
ยญฺญตฺถาย,
เยปิสฺส เต โหนฺติ ‘ทาสา -อิติ วา ‘ทาสี -อิติ วา๒ ‘เปสฺสา -อิติ วา ‘กมฺมกรา -อิติ วา,
เตปิ ทณฺฑตชฺชติ า ภยตชฺชติ า อสฺสุมุขา รุทมานา ปริกมฺมานิ กโรนฺติ -อิต.ิ
[พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์]
มหาชโน อตฺตโน อตฺตโน ญาตีนำ อตฺถาย ปริเทวมาโน มหาสทฺทมกาสิ.
มหาปฐวีอทุ ฺริยนสทฺโท วิย อโหสิ.

๑ สำ. ส. ๑๕/๑๐๙.
๒ ปาลิยำ อยมฺปาโฐ น ทิสฺสติ ญ.ว.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๙๑ • ๑. อญฺญตรปุรสิ วตฺถ.ุ • [พระนางมัลลิกาทรงเปลือ้ งทุกข์ของสัตว์]

อถ มลฺลิกา เทวี ตำ สุตฺวา รญฺโญ สนฺติกำ คนฺตฺวา
“กึ นุ โข เต มหาราช อินฺทฺริยานิ อปากติกานิ, กิลนฺตรูปา วิย ปญฺญายถ -อิติ ปุจฺฉิ.
“กึ ตุยฺหำ มลฺลิเก, ตฺวำ มม กณฺณมูเล อาสีวิสำ คจฺฉนฺตำ น ชานาสิ -อิติ.
“กึ ปเนตำ เทว -อิติ.
“รตฺติภาเค เม เอวรูโป นาม สทฺโท สุโต, โสหำ ปุโรหิตำ ปุจฺฉิตวฺ า
‘ชีวติ นฺตราโย เต ปญฺญายติ, สพฺพสตำ ยญฺญำ ยชิตฺวา ชีวติ ำ ลภิสฺสสีติ สุตฺวา
‘มม ชีวิตเมว มยฺหำ ลาโภติ อิเม ปาเณ คณฺหาเปสึ -อิต.ิ
มลฺลิกา เทวี “อนฺธพาโลสิ มหาราช, กิญฺจาปิ มหาภกฺโขสิ, อเนกสูปพฺยญฺชนวิกตึ๑ โภชนโทณปากำ ภุญฺชสิ,
ทฺวีสุ รฏฺเฐสุ รชฺชำ กาเรสิ, ปญฺญา ปน เต มนฺทา -อิติ อาห.
“กสฺมา เอวำ วเทสิ -อิต.ิ
“กหำ ตยา อญฺญสฺส มรเณน อญฺญสฺส ชีวิตลาโภ ทิฏฺฐปุพฺโพ,
อนฺธพาลสฺส พฺราหฺมณสฺส กถำ คเหตฺวา กสฺมา มหาชนสฺส อุปริ ทุกฺขำ ขิปสิ ,
ธูรวิหาเร สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺคปุคฺคโล อตีตาทีสุ อปฺปฏิหตญาโณ สตฺถา วสติ , ตำ ปุจฺฉิตฺวา ตสฺโสวาทำ กโรหิ -อิติ.
อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ ยาเนหิ มลฺลิกาย สทฺธึ วิหารำ คนฺตฺวา มรณภยตชฺชิโต กิญฺจิ วตฺตุำ อสกฺโกนฺโต
สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทิ.
อถ นำ สตฺถา “หนฺท กุโต นุ ตฺวำ มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวา ทิวสฺส -อิติ ปฐมตรำ อาลปิ.
โสปิ ตุณฺหีเยว นิสีทิ.
ตโต มลฺลิกา ภควโต อาโรเจสิ “ภนฺเต รญฺญา กิร มชฺฌิมยามสมนนฺตเร สทฺโท สุโต,
อถ นำ ปุโรหิตสฺส อาโรเจสิ, ปุโรหิโต ‘ชีวติ นฺตราโย เต ภวิสฺสติ,
ตสฺส ปฏิฆาตนตฺถาย สพฺพสเต ปาเณ คเหตฺวา เตสำ คลโลหิเตน ยญฺเญ ยิฏฺเฐ, ชีวิตำ ลภิสฺสสีติ อาห,
ราชา ปาเณ พหู คณฺหาเปสิ, เตนายำ มยา อิธานีโต -อิต.ิ
“เอวำ กิร มหาราช -อิต.ิ
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.
“กินฺเต สทฺโท สุโต -อิต.ิ
โส อตฺตนา สุตนิยาเมน อาจิกฺขิ.
ตถาคตสฺส ตำ สุตฺวา ว เอโกภาโส อโหสิ.
๑ สี. ม. ยุ. … วิกติก.ำ

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๙๒ • ๑. อญฺญตรปุรสิ วตฺถ.ุ • [พระนางมัลลิกาทรงเปลือ้ งทุกข์ของสัตว์]

อถ นำ สตฺถา อาห “มา ภายิ มหาราช, ตว อนฺตราโย นตฺถิ, ปาปกมฺมิโน สตฺตา อตฺตโน ทุกฺขำ อาวิกโรนฺตา เอวมาหำสุ -อิต.ิ
“กึ ปน เตหิ ภนฺเต กตำ -อิติ.
[พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม]
ภควา เตสำ กมฺมำ อาจิกฺขิตุำ “เตนหิ มหาราช สุณาหิ -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ:
“อตีเต, วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ มนุสฺเสสุ, กสฺสโป ภควา โลเก อุปฺปชฺชิตวฺ า วีสติยา ขีณาสวสหสฺเสหิ สทฺธึ จาริกำ จรมาโน
พาราณสึ อคมาสิ.
พาราณสีวาสิโน เทฺวปิ ตโยปิ พหุตราปิ เอกโต หุตฺวา อาคนฺตุกทานำ ปวตฺตยึสุ .
ตทา พาราณสิยำ จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา จตฺตาโร เสฏฺฐิปุตฺตา สหายกา อเหสุำ .
เต มนฺตยึสุ “อมฺหากำ เคเห พหุธนำ, เตน กึ กโรม -อิติ.
เอวรูเป พุทฺเธ จาริกญฺจรมาเน, “ทานำ ทสฺสาม, ปูชำ กริสฺสาม, สีลำ รกฺขิสฺสาม -อิติ อวตฺวา
เตสุ เอโก ตาว เอวมาห “ติขิณำ สุรำ ปิวนฺตา มธุรมำสำ ขาทนฺตา วิจริสฺสาม, อิทำ อมฺหากำ ชีวิตำ สผลำ -อิต.ิ
อปโร เอวมาห “ติวสฺสิกำ คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺตำ นานคฺครเสหิ ภุญฺชนฺตา วิจริสฺสาม -อิต.ิ
อปโร เอวมาห “นานปฺปการำ ขชฺชวิกตึ ปาจาเปตฺวา ขาทนฺตา วิจริสฺสาม -อิติ.
อปโร เอวมาห “สมฺม อญฺญำปิ กิญฺจิ น กริสฺสาม, ‘ธนำ ทสฺสามาติ วุตฺเต, อนิจฺฉมานา นาม อิตฺถิโย นตฺถิ,
ตสฺมา ธนำ ปโยเชตฺวา ปโลเภตฺวา ปรทาริกกมฺมำ กริสฺสาม -อิต.ิ
“สาธุ สาธุ -อิติ สพฺเพ ตสฺส กถาย อฏฺฐำสุ.
เต ตโต ปฏฺฐาย อภิรูปานำ อิตฺถีนำ ธนำ เปเสตฺวา วิสติวสฺสสหสฺสานิ ปรทาริกกมฺมำ กตฺวา กาลำ กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพพฺ ตฺตา.
เต เอกำ พุทธฺ นฺตรำ นิรเย ปจิตวฺ า ตตฺถ กาลำ กตฺวา ปกฺกาวเสเสน สฏฺฐิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺตติ ฺวา ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ
เหฏฺฐิมตลำ ปตฺวา ปุน ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ กุมฺภิมุขำ ปตฺวา เอเกกำ คาถำ วตฺตุกามา หุตฺวา วตฺตุำ อสกฺโกนฺตา เอเกกำ อกฺขรำ วตฺวา
ปุน ปริวตฺตติ ฺวา กุมฺภิเมว ปวิฏฺฐา, วเทหิ มหาราช, ปฐมำ เต กึสทฺโท นาม สุโต -อิต.ิ
“ทุอติ ิ ภนฺเต สทฺโท -อิต.ิ
สตฺถา เตน อปริปุณฺณำ กตฺวา วุตฺตคาถำ ปริปุณฺณำ กตฺวา ทสฺเสนฺโต เอวมาห
“ทุชชฺ ีวิตมชีวิมฺหา
วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ
๑ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗.

เยสนฺโน น ททามฺห เส
ทีปํ นากมฺห อตฺตโน -อิต.ิ ๑
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อถ รญฺโญ อิมิสฺสา คาถาย อตฺถำ ปกาเสตฺวา “กินฺเต มหาราช ทุติยสทฺโท ตติยสทฺโท จตุตฺถสทฺโท สุโต -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,
“เอวนฺนาม -อิติ วุตฺเต, อวเสสำ ปริปูเรนฺโต อาห
“สฏฺฐี วสฺสสหสฺสานิ
นิรเย ปจฺจมานานำ
นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต
ตทา หิ ปกตำ ปาปํ
โสหำ นูน อิโต คนฺตฺวา
วทญฺญู สีลสมฺปนฺโน

ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
กทา อนฺโต ภวิสฺสติ
น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ
มม ตุยฺหญฺจ มาริสา.
โยนึ ลทฺธาน มานุสึ
กาหามิ กุสลำ พหุำ -อิติ.

ปฏิปาฏิยา อิมา คาถา วตฺวา อตฺถำ ปกาเสตฺวา “อิติ โข มหาราช เต จตฺตาโร ชนา เอเกกำ คาถำ วตฺตุกามา วตฺตุำ อสกฺโกนฺตา
เอเกกเมว อกฺขรำ วตฺวา ปุน ตำ โลหกุมฺภิเมว ปวิฏฺฐา -อิติ อาห.
รญฺญา กิร ปเสนทิโกสเลน ตสฺส สทฺทสฺส สุตกาลโต ปฏฺฐาย เต เหฏฺฐา ภสฺสนฺตา เอว อชฺชาปิ เอกำ วสฺสสหสฺสำ นาติกฺกมนฺติ .
รญฺโญ ตำ เทสนำ สุตวฺ า มหาสำเวโค อุปฺปชฺชิ.
โส “ภาริยำ วติทำ ปรทาริกกมฺมำ นาม, เอกำ กิร พุทธฺ นฺตรำ อวีจินิรเย ปจิตฺวา ตโต จุตา สฏฺฐิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺติตวฺ า
อฏฺฐสฏฺฐวิ สฺสสหสฺสานิ๑ ปจิตฺวา, เอวำปิ เตสำ ทุกฺขา มุจจฺ นกาโล น ปญฺญายติ,
อหมฺปิ ปรทาเร สิเนหำ กตฺวา สพฺพรตฺตึ นิทฺทำ น ลภึ, อิทานิ อิโต ปฏฺฐาย ปรทาเร มานสำ น พนฺธิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
ตถาคตำ อาห “ภนฺเต อชฺช มยา รตฺติยา ทีฆภาโว ญาโต -อิติ.
โสปิ ปุริโส ตตฺเถว นิสินฺโน ตำ กถำ สุตฺวา “ลทฺโธ เม พลวปฺปจฺจโย -อิติ สตฺถารำ อาห
“ภนฺเต รญฺญา ตาว อชฺช รตฺติยา ทีฆภาโว ญาโต, อหำ ปน หีโย สยเมว โยชนสฺส ทีฆภาวำ อญฺญาสึ -อิต.ิ
สตฺถา ทฺวินฺนมฺปิ กถำ สำสนฺเทตฺวา “เอกจฺจสฺส รตฺติ ทีฆา โหติ, เอกจฺจสฺส โยชนำ ทีฆำ โหติ, พาลสฺส ปน สำสาโร ทีโฆ -อิติ วตฺวา
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ทีฆา ชาครโต รตฺติ
ทีโฆ พาลาน สำสาโร

ทีฆำ สนฺตสฺส โยชนำ
สทฺธมฺมำ อวิชานตำ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ทีฆา -อิติ รตฺติ นาเมสา ติยามมตฺตาว, ชาครนฺตสฺส ปน ทีฆา โหติ ทิคุณติคุณา วิย หุตฺวา ขายติ,
ตสฺสา ทีฆภาวำ อตฺตานำ มงฺกณ
ุ สงฺฆสฺส ภตฺตำ กตฺวา ยาว สุริยุคฺคมนา สมฺปริวตฺตกำ เสมาโน มหากุสีโตปิ
สุโภชนำ ภุญฺชิตวฺ า สิริสยเน สยมาโน กามโภคีปิ น ชานาติ,
สพฺพรตฺตึ ปน ปธานำ ปทหนฺโต โยคาวจโร จ
ธมฺมกถำ กเถนฺโต ธมฺมกถิโก จ
อาสนสมีเป นิสีทิตวฺ า ธมฺมำ สุณนฺโต จ
๑ สี. ม. ยุ. ตตฺถ สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ.
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สีสโรคาทีหิ ผุฏฺโฐ วา หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ ปตฺโต วา เวทนาภิภูโต จ
รตฺตึ มคฺคปฏิปนฺโน อทฺธิโก จ ชานาติ.
โยชนํ -อิติ โยชนมฺปิ จตุคฺคาวุตมตฺตเมว, สนฺตสฺส ปน กิลนฺตสฺส ทีฆำ โหติ ทฺวิคุณำ ติคุณำ วิย ขายติ.
สกลทิวสำ หิ มคฺคำ คนฺตวฺ า กิลนฺโต ปฏิปถำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “ปุรโต คาโม กีวทูโร -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “โยชนำ -อิติ วุตฺเต
โถกำ คนฺตฺวา อปรมฺปิ ปุจฺฉิตฺวา เตนาปิ “โยชนำ -อิติ วุตฺเต
ปุน โถกำ คนฺตฺวา อปรำปิ ปุจฺฉติ. โสปิ “โยชนำ -อิติ วทติ.
เต ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา “โยชนำ -อิติ วทนฺติ
“ทีฆำ วติทำ โยชนำ -อิติ เอกำ โยชนำ เทฺว ตีณิ โยชนานิ วิย มญฺญติ.
พาลานํ -อิติ อิธโลกปรโลกตฺถำ ปน อชานนฺตานำ พาลานำ สำสารวฏฺฏสฺส ปริยนฺตำ กาตุำ อสกฺโกนฺตานำ
ยำ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภทำ สทฺธมฺมำ ญตฺวา สำสารสฺส อนฺตำ กโรนฺติ ตำ สทฺธมฺมำ อวิชานตำ สำสาโร ทีโฆ นาม โหติ .
โส หิ อตฺตโน ธมฺมตาย เอว ทีโฆ นาม.
วุตฺตมฺปิเจตำ๑ “อนมตคฺโคยำ ภิกฺขเว สำสาโร, ปุพฺพา โกฏิ น ปญฺญายติ -อิติ.
พาลานำ ปน ปริยนฺตำ กาตุำ อสกฺโกนฺตานำ อติทีโฆเอว -อิต.ิ
เทสนาวสาเน โส ปุริโส โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อิต.ิ
ราชา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า คจฺฉนฺโต ว เต สตฺเต พนฺธนา โมเจสิ.
ตตฺถ อิตฺถีปุริสา พนฺธนา มุตฺตา สีสำ นหาตฺวา สกานิ เคหานิ คจฺฉนฺตา
“จิรญฺชวี ตุ โน อยฺยา มลฺลิกา เทวี, ยำ นิสฺสาย ชีวิตำ ลภิมฺหา -อิติ มลฺลิกาย คุณำ กถยึสุ.
สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ
“อโห ปณฺฑติ า วตายำ มลฺลิกา อตฺตโน ปญฺญำ นิสฺสาย เอตฺตกสฺส ชนสฺส ชีวติ ทานำ อทาสิ -อิติ.
[พระนางมัลลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติก่อน]
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,
“น ภิกฺขเว มลฺลิกา อิทาเนว อตฺตโน ปญฺญำ นิสฺสาย มหาชนสฺส ชีวิตทานำ เทติ, ปุพฺเพปิ อทาสิเยว -อิติ วตฺวา
ตมตฺถำ ปกาเสนฺโต อตีตำ อาหริ

๑ สำ. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
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อตีเต พาราณสีรญฺโญ ปุตฺโต เอกำ นิโคฺรธรุกฺขำ อุปสงฺกมิตฺวา ตตฺถ นิพพฺ ตฺตาย เทวตาย อายาจิ
“สามิ เทวราช อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป เอกสตราชาโน เอกสตอคฺคมเหสิโย,
สจาหำ ปิตุ อจฺจเยน รชฺชำ ลภิสฺสามิ, เอเตสำ คลโลหิเตน พลึ กริสฺสามิ -อิต.ิ
โส, ปิตริ กาลกเต, รชฺชำ ปตฺวา “เทวตาย เม อานุภาเวน รชฺชำ ปตฺตำ, พลิมสฺสา กริสฺสามิ -อิติ มหติยา เสนาย นิกฺขมิตฺวา
เอกำ ราชานำ อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา เตน สทฺธึ อปรมฺปิ อปรมฺปิ -อิติ สพฺเพ ราชาโน อตฺตโน วเส กตฺวา
สทฺธึ อคฺคมเหสีหิ อาทาย คจฺฉนฺโต
อุคฺคเสนสฺส นาม สพฺพกนิฏฺฐสฺส รญฺโญ ธมฺมทินฺนา นาม อคฺคมเหสี ครุคพฺภา ตำ โอหาย คนฺตฺวา
“เอตฺตกำ ชนำ วิสปานกำ ปาเยตฺวา มาเรสฺสามิ -อิติ รุกฺขมูลำ โสธาเปสิ.
เทวตา จินฺเตสิ “อยำ ราชา เอตฺตเก ราชาโน คณฺหนฺโต มำ นิสฺสาย คณฺหาติ , เตสำ คลโลหิเตน มยฺหำ พลิกมฺมำ กาตุกาโม,
สเจ ปนายำ เอเต ฆาเตสฺสติ, ชมฺพทุ ีเป ราชวำโส อุจฺฉิชฺชิสฺสติ, รุกฺขมูลำปิ เม อสุจิ ภวิสฺสติ, สกฺขิสฺสามิ นุ โข ตำ นิวาเรตุำ -อิต.ิ
สา อุปธาเรนฺตี “นาหำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ ญตฺวา อญฺญำ เทวตำ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “ตฺวำ สกฺขิสฺสสิ -อิติ อาห.
ตายปิ ปฏิกฺขิตฺตา อญฺญำปิ อญฺญำปิ -อิติ เอวำ สกลจกฺกวาฬเทวตาโย อุปสงฺกมิตฺวา ตาหิปิ ปฏิกฺขิตตฺ า
จตุนฺนำ มหาราชานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา “มยำ น สกฺโกม, อมฺหากำ ปน ราชา อมฺเหหิ ปุญฺเญน จ ปญฺญาย จ วิสิฏฺโฐ, ตำ ปุจฺฉ -อิติ
เตหิปิ ปฏิกฺขิตตฺ กาเล สกฺกำ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา๑
“เทว ตุมฺเหสุ อปฺโปสฺสุกฺกตฺตำ อาปนฺเนสุ, ขตฺติยวำโส อุจฺฉิชฺชิสฺสติ, ตสฺส ปฏิสรณำ โหถ -อิติ อาห.
สกฺโก “อหำปิ ตำ ปฏิพาหิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, อุปายำ ปน เต วกฺขามิ -อิติ วตฺวา อุปายำ อาจิกฺขิ
“คจฺฉ ตฺวำ, รญฺโญ ปสฺสนฺตสฺเสว, รตฺตวตฺถำ นิวาเสตฺวา อตฺตโน รุกฺขโต นิกฺขมิตฺวา คมนาการำ ทสฺเสหิ,
อถ ตำ ราชา ‘เทวตา เม คจฺฉติ นิวตฺตาเปสฺสามิ นนฺติ นานปฺปกาเรน ยาจิสฺสติ,
อถ นำ วเทยฺยาสิ ‘ตฺวำ ‘เอกสตราชาโน สทฺธึ อคฺคมเหสีหิ อาเนตฺวา เตสำ คลโลหิเตน พลึ กริสฺสามีติ มยฺหำ อายาจิตฺวา
อุคฺคเสนสฺส รญฺโญ เทวึ โอหาย อาคโต, นาหำ ตาทิสสฺส มุสาวาทิสฺส พลึ สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ
เอวำ กิร วุตฺเต, ราชา ตำ อานาเปสฺสติ, สา รญฺโญ ธมฺมำ เทเสตฺวา เอตฺตกสฺส ชนสฺส ชีวติ ทานำ ทสฺสติ -อิติ.
อิมินา การเณน สกฺโก เทวตาย อิมำ อุปายำ อาจิกฺขิ.
เทวตา ตถา อกาสิ.
ราชาปิ ตำ อานาเปสิ.
[เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา]
สา อาคนฺตฺวา เตสำ ราชูนำ ปริยนฺเต นิสินฺนมฺปิ อตฺตโน ราชานเมว วนฺทิ.
ราชา “มยิ สพฺพเสฏฺฐเก ฐิเต, สพฺพกนิฏฺฐำ อตฺตโน สามิกำ วนฺทติ -อิติ ตสฺสา กุชฺฌิ.
อถ นำ สา อาห “กึ มยฺหำ ตยิ ปฏิพทฺธำ, อยำ ปน เม สามิโก อิสฺสริยสฺส ทาตา, อิมำ อวนฺทติ ฺวา กสฺมา ตำ วนฺทิสฺสามิ -อิต.ิ
๑ สี. ยุ. ตำ ปุจฺฉ -อิติ วทึสุ. สา คนฺตฺวา สกฺกสฺส ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา.
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รุกฺขเทวตา, ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺส ชนสฺส, “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตฺวา ตำ ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.
ปุน ราชา อาห “สเจ มำ น วนฺทสิ, มยฺหำ รชฺชสิริทายิกำ เอวำ มหานุภาวำ เทวตำ กสฺมา น วนฺทสิ -อิติ.
“มหาราช ตยา อตฺตโน ปุญฺเญ ฐตฺวา ราชาโน คหิตา, น เทวตาย คเหตฺวา ทินฺนา -อิต.ิ
ปุนปิ ตำ เทวตา “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตฺวา ตเถว ปูเชสิ.
ปุน สา ราชานำ อาห “ตฺวำ ‘เทวตาย เม เอตฺตกา ราชาโน คเหตฺวา ทินฺนาติ วเทสิ,
อิทานิ เต เทวตาย อุปริ วามปสฺเส รุกฺโข อคฺคินา ทฑฺโฒ, สา ตำ อคฺคึ นิพพฺ าเปตุำ กสฺมา นาสกฺขิ, ยทิ เอวำ มหานุภาวา -อิต.ิ
ปุนปิ ตำ เทวตา “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตฺวา ตเถว ปูเชสิ.
สา กถยมานา ฐิตา โรทิ เจว หสิ จ.
อถ นำ ราชา “กึ อุมฺมตฺติกาสิ -อิติ อาห.
“กสฺมา เทว เอวำ วเทสิ, น มาทิสิโย อุมฺมตฺติกา โหนฺติ -อิต.ิ
“อถ กึการณา โรทสิ เจว หสิ จ -อิต.ิ
“สุณาหิ มหาราช, อหญฺหิ อตีเต กุลธีตา หุตฺวา ปติกุเล วสนฺตี สามิกสฺส สหายกำ ปาหุนกำ อาคตำ ทิสฺวา
ตสฺส ภตฺตำ ปจิตกุ ามา ‘มำสำ อาหราติ ทาสิยา กหาปณำ ทตฺวา
ตาย มำสำ อลภิตวฺ า อาคตาย ‘นตฺถิ มำสนฺติ วุตฺเต, เคหสฺส ปจฺฉิมภาเค สยิตาย เอฬิกาย สีสำ ฉินฺทิตวฺ า ภตฺตำ สมฺปาเทสึ,
สาหำ เอกิสฺสา เอฬิกาย สีสำ ฉินฺทิตฺวา นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน ตสฺสา โลมคณนาย สีสจฺเฉทำ ปาปุณึ ,
‘ตฺวำ เอตฺตกำ ชนำ วธิตฺวา กทา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสสีติ เอวำ มหนฺตำ ตว ทุกฺขำ อนุสฺสรนฺตี โรทามิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“เอกิสฺสา กณฺฐำ ฉินฺทิตฺวา
พหุนฺนำ กณฺเฐ เฉตฺวาน

โลมคณนาย ปจฺจิสำ
กถำ กาหสิ ขตฺติย -อิติ.

“อถ กสฺมา เต หสิตำ -อิติ.
“‘เอตสฺมา ทุกฺขา มุตฺตมฺหีติ ตุสิตวฺ า หสึ มหาราช -อิต.ิ
ปุนปิ ตำ เทวตา “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตฺวา ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.
ราชา “อโห ภาริยำ เม กมฺมำ, อยำ กิร เอกำ เอฬิกำ วธิตฺวา นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน ตสฺสา โลมคณนาย สีสจฺเฉทำ ปาปุณิ ,
อหำ เอตฺตกำ ชนำ วธิตวฺ า กทา โสตฺถึ ปาปุณิสฺสามิ -อิติ สพฺเพ ราชาโน โมเจตฺวา อตฺตนา มหลฺลกตเร วนฺทิตวฺ า
ทหรตรานำ อญฺชลึ ปคฺคยฺห สพฺเพ ขมาเปตฺวา สกสกฏฺฐานเมว ปหิณิ.
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว, น อิทาเนว มลฺลิกา อตฺตโน ปญฺญำ นิสฺสาย มหาชนสฺส ชีวิตทานำ เทติ,
ปุพฺเพปิ อทาสิเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ สโมธาเนสิ
“ตทา พาราณสีราชา ปเสนทิโกสโล อโหสิ, ธมฺมทินฺนา เทวี มลฺลกิ า, รุกฺขเทวตา อหเมว -อิติ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๙๗ • ๑. อญฺญตรปุรสิ วตฺถ.ุ • [เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา]

เอวำ อตีตำ สโมธาเนตฺวา ปุน ธมฺมำ เทเสนฺโต “ภิกฺขเว ปาณาติปาโต นาม อกตฺตพฺพยุตตฺ โก,
ปาณาติปาติโน หิ ทีฆรตฺตำ โสจนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“เอวญฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุำ
น ปาโณ ปาณินำ หญฺเญ

ทุกฺขายำ ชาติสมฺภโว
ปาณฆาตี หิ โสจติ -อิต.ิ ๑

อญฺญตรปุริสวตฺถุ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๖. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๕๓.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๙๘ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธวิ หิ าริกวตฺถุ. • ๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธวิ หิ าริกวตฺถุ.

๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ.
“จรญฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกำ อารพฺภ กเถสิ .
[ผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น]
เทสนา ราชคเห สมุฏฺฐติ า.
เถรำ กิร ราชคหำ นิสฺสาย ปิปฺผลิคุหายำ วสนฺตำ เทฺว สทฺธิวิหาริกา อุปฏฺฐหึสุ.
เตสุ เอโก สกฺกจฺจำ วตฺตำ กโรติ, เอโก เตน กตำ วตฺตำ อตฺตนา กตำ วิย ทสฺเสนฺโต มุโขทกทนฺตกฏฺฐานำ ปฏิยาทิตภาวำ ญตฺวา
“ภนฺเต มุโขทกทนฺตกฏฺฐานิ ปฏิยาทิตานิ, มุขำ โธวถ -อิติ วทติ.
ปาทโธวนนหานาทิกาเลปิ เอวเมว วทติ.
อิตโร จินฺเตสิ “อยำ นิจฺจกาลำ มยา กตำ วตฺตำ อตฺตนา กตำ วิย ทสฺเสติ, โหตุ, กตฺตพฺพมสฺส๑ กริสฺสามิ -อิติ
ตสฺส ภุญฺชติ ฺวา สุปนฺตสฺเสว, นหาโนทกำ ตาเปตฺวา เอกสฺมึ กุเฏ กตฺวา ปิฏฺฐิโกฏฺฐเก ฐเปสิ,
อุทกตาปนภาชเน ปน นาฬิมตฺตำ อุทกำ เสเสตฺวา อุสุมำ มุญฺจนฺตำ ฐเปสิ.
[กรรมตามทัน]
อิตโร สายณฺหสมเย ปพุชฺฌิตวฺ า อุสุมำ นิกฺขมนฺตำ ทิสฺวา “อุทกำ ตาเปตฺวา โกฏฺฐเก อุทกำ ฐปิตำ ภวิสฺสติ -อิติ เวเคน คนฺตฺวา
เถรำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต โกฏฺฐเก อุทกำ ฐปิตำ, นหายถ -อิติ วตฺวา เถเรน สทฺธึเยว โกฏฺฐกำ ปาวิสิ.
เถโร อุทกำ อปสฺสนฺโต “กหำ อุทกำ อาวุโส -อิติ อาห.
ทหโร อคฺคิสาลำ คนฺตวฺ า ภาชเน อุฬุงกฺ ำ โอตาเรตฺวา ตุจฺฉภาวำ ญตฺวา “ปสฺสถ ทุพฺพินตี สฺส กมฺมำ ,
ตุจฉฺ ภาชนำ อุทธฺ เน อาโรเปตฺวา กุหึ คโต, อหำ ‘โกฏฺฐเก อุทกนฺติ สญฺญาย อาโรเจสึ -อิติ อุชฌ
ฺ ายนฺโต ฆฏำ อาทาย ติตถฺ ำ อคมาสิ.
อิตโรปิ ปิฏฺฐิโกฏฺฐกโต อุทกำ อาหริตวฺ า โกฏฺฐเก ฐเปสิ.
เถโรปิ จินฺเตสิ “อยำ ทหโร ‘อุทกำ เม ตาเปตฺวา โกฏฺฐเก ฐปิตำ, เอถ ภนฺเต นหายถ -อิติ วตฺวา อิทานิ อุชฺฌายนฺโต
ฆฏำ อาทาย ติตฺถำ คจฺฉติ, กินฺนุ โข เอตำ -อิติ อุปธาเรนฺโต “เอตฺตกำ กาลำ เอส ทหโร อิมินา กตำ วตฺตำ อตฺตนา กตำ วิย ปกาเสสิ อิติ ญตฺวา สายำ อาคนฺตวฺ า นิสินฺนสฺส โอวาทำ อทาสิ “อาวุโส ภิกฺขุนา นาม อตฺตนา กตเมว ‘กตนฺติ วตฺตุำ วฏฺฏติ , โน อกตำ,
ตฺวำ อิทานิ ‘โกฏฺฐเก อุทกำ ฐปิตำ, นหายถ ภนฺเตติ วตฺวา, มยิ ปวิสิตวฺ า ฐิเต, ฆฏำ อาทาย อุชฺฌายนฺโต คจฺฉสิ,
ปพฺพชิตสฺส นาม เอวำ กาตุำ น วฏฺฏติ -อิติ.
โส “ปสฺสถ เถรสฺส กมฺมำ, อุทกมตฺตำ นิสฺสาย มำ เอวำ วเทสิ -อิติ กุชฺฌิตวฺ า ปุนทิวเส เถเรน สทฺธึ ปิณฺฑาย น ปาวิสิ.
เถโร อิตเรน สทฺธึ เอกำ ปเทสำ อคมาสิ.
๑ สี. ยุ. กตฺตพฺพยุตตฺ มสฺส.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๙๙ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธวิ หิ าริกวตฺถุ. • [กรรมตามทัน]

โส, ตสฺมึ คเต, เถรสฺส อุปฏฺฐากกุลำ คนฺตวฺ า “เถโร กหำ ภนฺเต -อิติ ปุฏฺโฐ “เถรสฺส อผาสุกำ ชาตำ, วิหาเรเยว นิสินฺโน -อิติ อาห.
“กึ ปน ภนฺเต ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ.
“เอวรูปํ กิร นาม อาหารำ เทถ -อิต.ิ
เตน วุตตฺ นิยาเมเนว สมฺปาเทตฺวา อทำสุ.
โส อนฺตรามคฺเคว ตำ ภุญชฺ ิตฺวา วิหารำ คโต.
[พระเถระจับความเลวทรามของศิษย์ได้]
เถโรปิ คตฏฺฐาเน มหนฺตำ สุขุมวตฺถำ ลภิตวฺ า อตฺตนา สทฺธึ คตทหรสฺส อทาสิ.
โส ตำ รชิตฺวา อตฺตโน นิวาสนปารุปนำ อกาสิ.
เถโร ปุนทิวเส ตำ อุปฏฺฐากกุลำ คนฺตวฺ า, “ภนฺเต ‘ตุมฺหากำ กิร อผาสุกำ ชาตนฺติ
อมฺเหหิ ทหเรน วุตตฺ นิยาเมเนว ปฏิยาเทตฺวา อาหาโร เปสิโต ปริภุญฺชิตวฺ า โว ผาสุกำ ชาตำ -อิติ วุตฺเต, ตุณฺหี อโหสิ.
วิหารำ ปน คนฺตฺวา ตำ ทหรำ สายำ วนฺทิตวฺ า นิสินฺนำ เอวมาห “อาวุโส ตยา กิร หีโย เอวำ นาม กตำ , อิทำ ปพฺพชิตานำ อนนุจฺฉวิกำ,
วิญฺญตฺตึ กตฺวา ภุญฺชติ ุำ น วฏฺฏติ -อิต.ิ
[ประทุษร้ายแก่ผู้มีคุณ ตายไปเกิดไปอเวจี]
โส กุชฺฌติ ฺวา เถเร อาฆาตำ พนฺธิ “ปุริมทิวเส อุทกมตฺตำ นิสฺสาย มำ มุสาวาทึ กตฺวา
อชฺช อตฺตโน อุปฏฺฐากกุเล ภตฺตมุฏฺฐิยา ภุตฺตการณา มำ ‘วิญฺญตฺตึ กตฺวา ภุญฺชติ ุำ น วฏฺฏตีติ วเทสิ ,
วตฺถมฺปิ เตน อตฺตโน อุปฏฺฐากสฺเสว ทินฺนำ, อโห เถรสฺส ภาริยำ กมฺมำ, ชานิสฺสามิสฺส กตฺตพฺพยุตตฺ กำ -อิติ
ปุนทิวเส, เถเร คามำ ปวิสนฺเต, สยำ วิหาเร โอหียิตวฺ า ทณฺฑำ คเหตฺวา ปริโภคภาชนาทีนิ ภินฺทิตวฺ า เถรสฺส ปณฺณสาลาย อคฺคึ
ทตฺวา, ยำ น ฌายติ, ตำ มุคฺคเรน ปหรนฺโต ภินฺทิตวฺ า นิกฺขมิตฺวา ปลาโต กาลำ กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพพฺ ตฺติ.
มหาชโน กถำ สมุฏฺฐาเปสิ “เถรสฺส กิร สทฺธวิ ิหาริโก โอวาทมตฺตำ อสหนฺโต กุชฺฌติ ฺวา ปณฺณสาลำ ฌาเปตฺวา ปลาโต -อิติ.
อเถโก ภิกฺขุ อปรภาเค ราชคหา นิกฺขมิตวฺ า สตฺถารำ ทฏฺฐกุ าโม เชตวนำ คนฺตวฺ า สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา สตฺถารา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา
“กุโต อาคโตสิ -อิติ ปุฏฺโฐ “ราชคหโต ภนฺเต -อิติ อาห.
“มม ปุตตฺ สฺส มหากสฺสปสฺส ขมนียำ -อิต.ิ
“ขมนียำ ภนฺเต, เอโก ปนสฺส สทฺธิวิหาริโก โอวาทมตฺเตน กุชฺฌิตวฺ า ปณฺณสาลำ ฌาเปตฺวา ปลาโต -อิติ.
สตฺถา “น โส อิทาเนว โอวาทำ สุตวฺ า กุชฺฌติ, ปุพฺเพปิ กุชฺฌิเยว,
น จ อิทาเนว กุฏึ ทูเสติ, ปุพฺเพปิ ทูเสสิเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ:

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๐ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวหิ าริกวตฺถุ. • [เรือ่ งนกขมิน้ กับลิงวิวาทกัน]

[เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน]
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก สิงคฺ ิลสกุโณ กุลาวกำ กตฺวา วสิ.
อเถกทิวสำ, เทเว วสฺสนฺเต, เอโก มกฺกโฏ สีเตน กมฺปมาโน ตำ ปเทสำ อคมาสิ.
สิงฺคิโล ตำ ทิสฺวา คาถมาห
“มนุสฺสสฺเสว เต สีสำ
อถ เกน นุ วณฺเณน

หตฺถปาทา จ วานร
อคารนฺเต น วิชฺชติ -อิต.ิ ๑

มกฺกโฏ “กิญจฺ าปิ เม หตฺถปาทา อตฺถิ, ยาย ปน ปญฺญาย วิจาเรตฺวา อคารำ กเรยฺยำ, สา เม ปญฺญา นตฺถิ -อิติ จินฺเตตฺวา
ตมตฺถำ ปกาเสตุกาโม อิมำ คาถมาห
“มนุสฺสสฺเสว เม สีสำ
ยาหุ เสฏฺฐา มนุสฺเสสุ

หตฺถปาทา จ สิงฺคิล
สา เม ปญฺญา น วิชฺชติ -อิต.ิ ๒

อถ นำ “เอวรูปสฺส ตว กถำ ฆราวาโส อิชฺฌิสฺสติ -อิติ ครหนฺโต สิงฺคิโล อิมำ คาถาทฺวยมาห
“อนวฏฺฐติ จิตฺตสฺส
นิจจฺ ำ อทฺธุวสีลสฺส
โส กรสฺสานุภาวำ
สีตวาตปริตตฺ าณำ

ลหุจติ ฺตสฺส ทุพฺภิโน
สุขภาโว น วิชฺชติ.
ตฺวำ วีตวิ ตฺตสฺสุ สีลิยำ
กรสฺสุ กุฏิกำ กปิ -อิต.ิ ๓

มกฺกโฏ “อยำ มำ อนวฏฺฐติ จิตตฺ ำ ลหุจติ ฺตำ มิตฺตทุพฺภึ อทฺธุวสีลำ กโรติ, อิทานิสฺส ทุพฺภิภาวำ ทสฺเสสฺสามิ -อิติ
กุลาวกำ วิทฺธำเสตฺวา วิปฺปกฺกรี ิ.
สกุโณ, ตสฺมึ กุลาวกำ คณฺหนฺเตเยว, เอเกน ปสฺเสน นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.
[ทรงประมวลชาดก]
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา ชาตกำ สโมธาเนสิ “ตทา มกฺกโฏ กุฏิทูสกภิกฺขุ อโหสิ , สิงฺคิลสกุโณ กสฺสโป -อิติ.
ชาตกำ สโมธาเนตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว น อิทาเนว ปุพฺเพปิ โส โอวาเท กุชฺฌติ ฺวา กุฏึ ทูเสสิ ,
มม ปุตฺตสฺส กสฺสปสฺส เอวรูเปน พาเลน สทฺธึ วสนโต เอกกสฺเสว นิวาโส เสยฺโย -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“จรญฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย
เอกจริยำ ทฬฺหำ กยิรา

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
๒ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
๓ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.

เสยฺยำ สทิสมตฺตโน
นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๑ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวหิ าริกวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ จรํ -อิติ อิริยาปถจารำ อคฺคเหตฺวา มนสา จาโร เวทิตพฺโพ, กลฺยาณมิตฺตำ ปริเยสนฺโต -อิติ อตฺโถ.
เสยฺยํ สทิสมตฺตโน -อิติ อตฺตโน สีลสมาธิปญฺญาคุเณหิ อธิกตรำ วา สทิสำ วา น ลเภยฺย เจ.
เอกจริยํ -อิติ เอเตสุ หิ เสยฺยำ ลภมาโน สีลาทีหิ วฑฺฒติ, สทิสำ ลภมาโน น ปริหายติ,
หีเนน ปน สทฺธึ เอกโต วสนฺโต เอกโต สมฺโภคปริโภคำ กโรนฺโต สีลาทีหิ ปริหายติ.
เตน วุตตฺ ำ “เอวรูโป ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ, อญฺญตฺร อนุทฺทยาย อญฺญตฺร อนุกมฺปาย -อิติ.
ตสฺมา สเจ การุญญ
ฺ ำ ปฏิจจฺ “อยำ มำ นิสสฺ าย สีลาทีหิ วฑฺฒสิ สฺ ติ -อิติ
ตมฺหา ปุคคฺ ลา กิญจฺ ิ อปฺปจฺจาสึสนฺโต ตำ สงฺคณฺหติ ำุ สกฺโกติ, อิจฺเจตำ กุสลำ;
โน เจ สกฺโกติ, เอกจริยำ ทฬฺหำ กยิรา, เอกีภาวเมว ถิรำ กตฺวา สพฺพิริยาปเถสุ เอกโกว วิหเรยฺย.
“กึการณา”.
นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ
สหายตา นาม จูฬสีลำ มชฺฌิมสีลำ มหาสีลำ ทส กถาวตฺถูนิ เตรส ธูตงฺคคุณา วิปสฺสนาคุณา จตฺตาโร มคฺคา จตฺตาริ ผลานิ
ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภิญฺญา, อยำ สหายตาคุโณ พาลำ นิสฺสาย นตฺถิ -อิติ.
เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภิกฺขุ โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อิติ.
มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.
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๓. อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ.
“ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อานนฺทเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.
[อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหนี่]
สาวตฺถิยำ กิร อานนฺทเสฏฺฐี นาม อสีติโกฏิวิภโว มหามจฺฉรี อโหสิ.
โส อนฺวฑฺฒมาสำ ญาตเก สนฺนิปาเตตฺวา ปุตตฺ ำ มูลสิรึ นาม ตีสุ เวลาสุ เอวำ โอวทติ
“อิทำ จตฺตาฬีสโกฏิธนำ พหูติ สญฺญำ มา อกริ, วิชฺชมานำ ธนำ น ทาตพฺพำ, นวำ ธนำ อุปฺปาเทตพฺพำ๑,
เอเกกมฺปิ หิ กหาปณำ วยำ กโรนฺตสฺส, ธนำ ขิยเตว, ตสฺมา
“อญฺชนานำ ขยำ ทิสฺวา
มธูนญฺจ สมาหารำ

อุปจิกานญฺจ อาจยำ
ปณฺฑิโต ฆรมาวเส -อิติ.

[อานนทเศรษฐีตายไป เกิดในตระกูลคนจัณฑาล]
โส อปเรน สมเยน อตฺตโน ปญฺจมหานิธึ ปุตฺตสฺส อนาจิกฺขิตฺวา ธนนิสฺสิโต มจฺเฉรมลมลิโน กาลำ กตฺวา
ตสฺเสว นครสฺส เอกสฺมึ ทฺวารคามเก จณฺฑาลานำ กุลสหสฺสำ ปฏิวสติ ตตฺเถกิสฺสา จณฺฑาลิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ .
ราชา ตสฺส กาลกิริยำ สุตวฺ า ปุตตฺ มสฺส มูลสิรึ ปกฺโกสาเปตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐาเน ฐเปสิ .
ตมฺปิ จณฺฑาลกุลสหสฺสำ เอกโตว ภติยา กมฺมำ กตฺวา ชีวมานำ ตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏฺฐาย เนว ภตึ ลภติ ,
น ยาปนมตฺตโต ปรำ ภตฺตปิณฺฑมฺปิ.
เต “มยำ เอตรหิ กมฺมำ กโรนฺตาปิ ปิณฺฑมตฺตำ น ลภาม, อมฺหากำ อนฺตเร กาลกณฺณิยา ภวิตพฺพำ -อิติ เทฺว โกฏฺฐาสา หุตฺวา,
ยาว ตสฺส มาตาปิตโร วิสุำ โหนฺติ, ตาว วิภชิตวฺ า “อิมสฺมึ กุเล กาลกณฺณี อุปฺปนฺนา -อิติ ตสฺส มาตรำ นีหรึสุ.
ยาวสฺสา โส กุจฺฉิคโต, ตาว ยาปนมตฺตมฺปิ กิจฺเฉน ลภิตวฺ า ปุตตฺ ำ วิชายิ.
ตสฺส หตฺถปาทา จ อกฺขีนิ จ กณฺณา จ นาสา จ มุขญฺจ น ยถาฏฺฐาเน อเหสุำ .
โส เอวรูเปน องฺคเวกลฺเลน สมนฺนาคโต ปํสุปิสาจโก วิย อติวิย วิรูโป อโหสิ.
เอวำ สนฺเตปิ, นำ มาตา น ปริจฺจชิ.
มาตุ กุจฺฉิยำ วสิตปุตฺตสฺมึ หิ สิเนโห พลวา โหติ.
สา ตำ กิจฺเฉน โปสยมานา ตำ อาทาย คตทิวเส กิญฺจิ อลภิตวฺ า เคเห กตฺวา สยเมว คตทิวเส ภตึ ลภติ .

๑ สี. ยุ. นิปฺผาเทตพฺพำ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๓ • ๓. อานนฺทเสฏฺฐวิ ตฺถ.ุ • [มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลีย้ งชีพเอง]

[มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง]
อถ นำ ปิณฺฑาย จริตวฺ า ชีวติ ุำ สมตฺถกาเล สา กปาลำ หตฺเถ ฐเปตฺวา “ตาต มยา ตำ นิสฺสาย มหาทุกฺขำ ปตฺตำ ๑,
อิทานิ น สกฺโกมิ ตำ โปเสตุำ, อิมสฺมึ นคเร กปณทฺธกิ าทีนำ ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ อตฺถิ, ตตฺถ ภิกฺขาย จริตฺวา ชีวาหิ -อิติ ตำ วิสฺสชฺเชสิ.
โส ฆรปฺปฏิปาฏิยา จรนฺโต อานนฺทเสฏฺฐิกาเล นิพพฺ ตฺตฏฺฐานำ คนฺตวฺ า ชาติสฺสโร หุตฺวา อตฺตโน เคหำ ปาวิสิ .
ตีสุ นำ ทฺวารโกฏฺฐเกสุ น โกจิ สลฺลกฺเขสิ.
จตุตฺถทฺวารโกฏฺฐเก มูลสิริเสฏฺฐิโน ปุตตฺ กา ทิสฺวา อุพฺพิคฺคหทยา ปโรทึสุ.
อถ นำ เสฏฺฐิปุริสา “นิกฺขม กาลกณฺณิ -อิติ โปเถนฺตา นีหริตฺวา สงฺการฏฺฐาเน ขิปึสุ.
[พระศาสดาแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐี]
สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน ปิณฺฑาย จรนฺโต ตำ ฐานำ ปตฺโต เถรำ โอโลเกตฺวา เตน ปุฏฺโฐ ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิ .
เถโร มูลสิรึ ปกฺโกสาเปสิ.
มหาชนกาโย สนฺนิปติ.
สตฺถา มูลสิรึ อามนฺเตตฺวา “ชานาสิ เอตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “น ชานามิ -อิติ วุตฺเต, “ปิตา เต อานนฺทเสฏฺฐี -อิติ วตฺวา
ตำ อสทฺทหนฺตำ “อานนฺทเสฏฺฐิ ปุตฺตสฺส เต ปญฺจมหานิธึ อาจิกฺขาหิ -อิติ อาจิกฺขาเปตฺวา สทฺทหาเปสิ.
โส สตฺถารำ สรณำ อคมาสิ.
สตฺถา ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ๒
อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ

อิติ พาโล วิหญฺญติ
กุโต ปุตตฺ า กุโต ธนำ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]
ตสฺสตฺโถ
“ปุตฺตา เม อตฺถิ, ธนำ เม อตฺถิ อิติ พาโล ปุตฺตตณฺหาย เจว ธนตณฺหาย จ หญฺญติ วิหญฺญติ ทุกฺขียติ,
“ปุตตฺ า เม นสฺสึสุ -อิติ วิหญฺญติ, “นสฺสนฺติ -อิติ วิหญฺญติ, “นสฺสิสฺสนฺติ -อิติ วิหญฺญติ.
ธเนปิ เอเสว นโย.
อิติ ฉหากาเรหิ วิหญฺญติ.”

๑ สี. ม. ยุ. ตาต มยำ ฯเปฯ มหาทุกฺขำ ปตฺตา.
๒ สี. ปุตฺตา มตฺถ.ิ ธนมฺมตฺถิ ม. ปุตฺตมตฺถิ ธนมตฺถิ. ยุ. ปุตฺตา มตฺถิ ธนำ มตฺถิ.
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“ปุตฺเต โปเสสฺสามิ -อิติ รตฺติญฺจ ทิวา จ ถลปถชลปถาทีสุ นานปฺปการโต วายมนฺโตปิ วิหญฺญติ,
“ธนำ อุปฺปาเทสฺสามิ -อิติ กสิวณิชฺชาทีนิ กโรนฺโตปิ วิหญฺญเตว,
เอวำ วิหญฺญนฺตสฺส จ อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ,
เตน วิฆาเตน ทุกฺขิตำ อตฺตานำ สุขิตำ กาตุำ อสกฺโกนฺตสฺส ปวตฺติยมฺปิสฺส, อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ,
มรณมญฺเจ นิปนฺนสฺส มรณนฺติกาหิ เวทนาหิ อคฺคิชาลาหิ วิย ปริฑยฺหมานสฺส, ฉิชฺชมาเนสุ สนฺธพิ นฺธเนสุ,
ภิชชฺ มาเนสุ อฏฺฐิสงฺฆาเตสุ, นิมฺมิเลตฺวา ปรโลกำ อุมฺมิเลตฺวา อิธโลกำ ปสฺสนฺตสฺสาปิ,
ทิวเส ทิวเส ทฺวิกฺขตฺตุำ นหาเปตฺวา ติกฺขตฺตุำ โภเชตฺวา คนฺธมาลาทีหิ อลงฺกริตฺวา ยาวชีวำ โปสิโตปิ ๑
สหายภาเวน ทุกฺขปริตตฺ าณำ กาตุำ อสมตฺถตาย อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ, กุโต ปุตฺตา, กุโต ธนำ,
ปุตตฺ า วา ธนำ วา ตสฺมึ สมเย กิเมว กริสฺสนฺติ,
อานนฺทเสฏฺฐิโนปิ กสฺสจิ กิญฺจิ อทตฺวา ปุตฺตสฺสตฺถาย ธนำ สณฺฐเปตฺวา ปุพฺเพ วา มรณมญฺเจ นิปนฺนสฺส
อิทานิ วา อิมำ ทุกฺขำ ปตฺตสฺส, กุโต ปุตฺตา, กุโต ธนำ, ปุตฺตา วา ธนำ วา กึ ทุกฺขำ หรึสุ, กึ วา สุขำ อุปฺปาทยึสุ -อิติ.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อิติ.
อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. ปุฏฺโฐปิ. ม. อุปฏฺฐาย.
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๔. คณฺฐเิ ภทกโจรวตฺถุ.
“โย พาโล มญฺญตี พาลฺยำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต คณฺฐิเภทกโจเร อารพฺภ กเถสิ.
[โจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้า]
เต กิร เทฺว สหายกา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺเตน มหาชเนน สทฺธึ เชตวนำ คนฺตฺวา, เอโก ธมฺมกถำ อสฺโสสิ.
เอโก อตฺตนา๑ คยฺหุปคำ โอโลเกสิ.
เตสุ ธมฺมำ สุณนฺโต๒ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.
อิตโร เอกสฺส ทุสฺสนฺเต พทฺธำ ปญฺจมาสกมตฺตำ ลภิ.
ตสฺส ตำ เคเห ปากวตฺตำ ชาตำ อิตรสฺส เคเห น ปจฺจติ.
อถ นำ สหายกโจโร อตฺตโน ภริยาย สทฺธึ อุปฺผณฺฑิยมาโน
“ตฺวำ อติปณฺฑิตตาย อตฺตโน เคเห ปากวตฺตมูลมฺปิ น นิปฺผาเทสิ -อิติ อาห.
อิตโร “พาลภาเวเนว วตายำ อตฺตโน ปณฺฑิตภาวำ มญฺญติ -อิติ ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตุำ ญาตีหิ สทฺธึ เชตวนำ คนฺตวฺ า อาโรเจสิ .
[ผู้รู้สึกตัวว่าโง่ย่อมเป็นบัณฑิตได้]
สตฺถา ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โย พาโล มญฺญตี พาลฺยำ
พาโล จ ปณฺฑติ มานี

ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
ส เว พาโลติ วุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ โย พาโล -อิติ โย อตฺตนา พาโล อปณฺฑิโต สมาโน “พาโล อหำ -อิติ ตำ อตฺตโน พาลฺยำ พาลภาวำ มญฺญติ ชานาติ.
เตน โส -อิติ เตน การเณน โส ปุคฺคโล ปณฺฑิโต วาปิ โหติ ปณฺฑิตสทิโส วาปิ.
“โส หิ พาโล อหำ -อิติ ชานมาโน อญฺญำ ปณฺฑติ ำ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสนฺโต
เตน ปณฺฑติ ภาวตฺถาย โอวทิยมาโน อนุสาสิยมาโน ตำ โอวาทำ อุคฺคณฺหิตฺวา ปณฺฑิโต วา โหติ ปณฺฑิตตโร วา.
ส เว พาโล -อิติ โย จ พาโล สมาโน “โก อญฺโญ มยา สทิโส พหุสฺสุโต ธมฺมกถิโก วินยธโร ธูตวาโท อตฺถิ -อิติ
เอวำ ปณฺฑิตมานี ว โหติ, โส อญฺญำ ปณฺฑติ ำ อนุปสงฺกมนฺโต อปยิรุปาสนฺโต เนว ปริยตฺตึ อุคฺคณฺหาติ น ปฏิปตฺตึ ปูเรติ
เอกนฺตำ พาลภาวเมว ปาปุณาติ โส คณฺฐิเภทกโจโร วิย.
เตน วุตตฺ ำ “ส เว พาโลติ วุจฺจติ -อิติ.
๑ สี. ม. ยุ. อตฺตโน.
๒ ม. เตสุ เอโก ธมฺมำ สุณมาโน.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๖ • ๔. คณฺฐเิ ภทกโจรวตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน อิตรสฺส ญาตเกหิ สทฺธึ มหาชโน โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ -อิติ.
คณฺฐิเภทกโจรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๗ • ๕. อุทายิตเฺ ถรวตฺถ.ุ • ๕. อุทายิตเฺ ถรวตฺถ.ุ

๕. อุทายิตฺเถรวตฺถุ.
“ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุทายิตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[คนไม่รู้มกั ถือตัว]
โส กิร, มหาเถเรสุ ปกฺกนฺเตสุ, ธมฺมสภำ คนฺตวฺ า ธมฺมาสเน นิสีทิ.
อถ นำ เอกทิวสำ อาคนฺตุกภิกฺขู ทิสฺวา “อยำ พหุสฺสโุ ต มหาเถโร ภวิสฺสติ -อิติ มญฺญมานา ขนฺธาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ ปญฺหำ ปุจฺฉิตวฺ า
กิญฺจิ อชานมานำ “โก เอโส, พุทฺเธหิ สทฺธึ เอกวิหาเร วสมาโน ขนฺธธาตุอายตนมตฺตมฺปิ น ชานาติ -อิติ ครหิตวฺ า
ตำ ปวตฺตึ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.
อถ สตฺถา เตสำ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล
น โส ธมฺมำ วิชานาติ

ปณฺฑิตำ ปยิรุปาสติ
ทพฺพิ สูปรสำ ยถา -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ
พาโล นาเมส ยาวชีวมฺปิ ปณฺฑิตำ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสนฺโต “อิทำ พุทธฺ วจนำ เอตฺตกำ พุทธฺ วจนำ -อิติ เอวำ ปริยตฺตธิ มฺมำ วา
“อยำ วิหาโร, อยำ อาจาโร, อยำ โคจโร, อิทำ สาวชฺชำ, อิทำ อนวชฺชำ, อิทำ เสวิตพฺพำ, อิทำ น เสวิตพฺพำ, อิทำ ปฏิวิชฺฌิตพฺพำ,
อิทำ สจฺฉิกาตพฺพำ -อิติ เอวำ ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺมำ วา น ชานาติ.
“ยถา กึ”
ทพฺพิ สูปรสํ ยถา -อิติ ยถา หิ ทพฺพิ ยาว ปริกฺขยา นานปฺปการาย สูปวิกติยา สมฺปริวตฺตมานาปิ
“อิทำ โลณิกำ, อิทำ อโลณิกำ, อิทำ ติตฺตกำ อิทำ ขาริกำ, อิทำ กฏุกำ อิทำ อมฺพิลำ, อิทำ อนมฺพิลำ, อิทำ กสาวำ -อิติ สูปรสำ น ชานาติ,
เอวเมว พาโล ยาวชีวำ ปณฺฑิตำ ปยิรุปาสมาโน วุตฺตปฺปการำ ธมฺมำ น ชานาติ -อิติ.
เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภิกฺขูนำ อาสเวหิ จิตตฺ านิ วิมุจฺจึสุ -อิติ.
อุทายิตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๘ • ๖. ปาเฐยฺยกภิกขฺ วุ ตฺถุ. • ๖. ปาเฐยฺยกภิกขฺ วุ ตฺถุ.

๖. ปาเฐยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.
“มุหุตตฺ มปิ เจ วิญฺญู -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตึสมตฺเต ปาเฐยฺยเก๑ ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
[ภิกษุสมาทานธุดงค์]
เตสำ หิ ภควา อิตฺถึ ปริเยสนฺตานำ กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ปฐมำ ธมฺมำ เทเสสิ.
ตทา สพฺเพ ว เอหิภิกฺขุภาวำ ปตฺวา อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา หุตฺวา เตรส ธูตงฺคานิ สมาทาย วตฺตมานา
ปุนปิ ทีฆสฺส อทฺธโุ น อจฺจเยน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อนมตคฺคธมฺมเทสนำ สุตวฺ า ตสฺมึเยว อาสเน อรหตฺตำ ปาปุณึสุ .
ภิกฺขู “อโห วติเมหิ ภิกฺขูหิ ขิปฺปเมว ธมฺโม วิญฺญาโต -อิติ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.
ตำ สุตวฺ า สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ อิเม ตึสมตฺตา สหายกา ธุตฺตา หุตฺวา
ตุณฺฑิลชาตเก มหาตุณฺฑิลสฺส ธมฺมเทสนำ สุตวฺ า ขิปฺปเมว ธมฺมำ วิญฺญาย ปญฺจ สีลานิ สมาทยึสุ ,
เต เตเนว อุปนิสฺสเยน เอตรหิ นิสินฺนาสเนเยว อรหตฺตำ ปตฺตา -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“มุหุตตฺ มปิ เจ วิญฺญู
ขิปฺปํ ธมฺมำ วิชานาติ

ปณฺฑิตำ ปยิรุปาสติ
ชิวฺหา สูปรสำ ยถา -อิต.ิ
[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ
วิญฺญู ปณฺฑิตปุรโิ ส มุหุตฺตมฺปิ เจ อญฺญำ ปณฺฑติ ำ ปยิรุปาสติ,
โส ตสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหนฺโต ปริปุจฺฉนฺโต ขิปฺปเมว ปริยตฺติธมฺมำ วิชานาติ,
ตโต กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา ปฏิปตฺติยำ ฆเฏนฺโต วายมนฺโต,
ยถา นาม อนุปหตชิวฺหาปสาโท ปุริโส รสวิชานนตฺถำ ชิวฺหคฺเค ฐเปตฺวาเอว โลณิกาทิเภทำ รสำ วิชานาติ ,
เอวำ ปณฺฑิโต ขิปฺปเมว โลกุตฺตรธมฺมมฺปิ วิชานาติ -อิต.ิ
เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺตำ ปาปุณึสุ -อิติ.
ปาเฐยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ปาเวยฺยเก -อิติปิ ปทำ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๐๙ • ๗. สุปปฺ พุทธฺ กุฏฐฺ วิ ตฺถุ. • ๗. สุปปฺ พุทธฺ กุฏฐฺ วิ ตฺถ.ุ

๗. สุปฺปพุทฺธกุฏฐฺ ิวตฺถุ.
“จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.
[สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแด่พระศาสดา]
อิทำ สุปฺปพุทฺธวตฺถุ อุทาเน๑ อาคตเมว.
ตทา หิ สุปฺปพุทธฺ กุฏฺฐิ ปริสปริยนฺเต นิสินฺโน ภควโต ธมฺมเทสนำ สุตฺวา โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา
อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณำ สตฺถุ อาโรเจตุกาโม ปริสมชฺเฌ โอคาหิตุำ อวิสหนฺโต
มหาชนสฺส สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา อนุคนฺตวฺ า นิวตฺตกาเล วิหารำ อคมาสิ.
[คนมีอริยทรัพย์ ๗ เป็นผู้ไม่ขัดสน]
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก เทวราชา “อยำ สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ อตฺตนา สตฺถุ สาสเน ปฏิลทฺธคุณำ ปากฏำ กาตุกาโม -อิติ ญตฺวา
“วีมสำ สิ สฺ ามิ นำ -อิติ คนฺตวฺ า อากาเส ฐิโต เอตทโวจ “สุปปฺ พุทธฺ ตฺวำ มนุสสฺ ทลิทโฺ ท มนุสสฺ วราโก, อหนฺเต อปริยนฺตำ ธนำ ทสฺสามิ,
‘พุทฺโธ น พุทฺโธ, ธมฺโม น ธมฺโม, สงฺโฆ น สงฺโฆ, อลำ เม พุทฺเธน, อลำ เม ธมฺเมน, อลำ เม สงฺเฆนาติ วเทหิ -อิต.ิ
อถ นำ โส อาห “โกสิ ตฺวำ -อิต.ิ
“อหำ สกฺโก -อิต.ิ
“อนฺธพาล อหิริก, ตฺวำ มยา สทฺธึ กเถตุำ น ยุตฺตรูโปสิ, ตฺวำ มำ ทุคฺคโต ทลิทฺโท กปโณติ วเทสิ,
เนวาหำ ทุคฺคโต น ทลิทฺโท, สุขปฺปตฺโต อหมสฺมิ มหทฺธโน
“สทฺธาธนำ สีลธนำ หิรี
สุตธนญฺจ จาโค จ
ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ
‘อทลิทฺโทติ ตำ อาหุ

โอตฺตปฺปิยำ๒ ธนำ
ปญฺญา เว สตฺตมำ ธนำ
อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
อโมฆำ ตสฺส ชีวิตำ -อิติ.๓

เยสำ หิ อิมานิ สตฺตวิธอริยธนานิ สนฺติ, น เต พุทฺเธหิ วา ปจฺเจกพุทฺเธหิ วา ‘ทลิทฺทาติ วุจฺจนฺติ -อิติ.
สกฺโก ตสฺส กถำ สุตฺวา ตำ อนฺตรามคฺเค โอหาย สตฺถุ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า สพฺพำ ตำ วจนปฺปฏิวจนำ สตฺถุ ๔ อาโรเจสิ.
อถ นำ ภควา อาห “น โข สกฺก สกฺกา ตาทิสานำ สเตนปิ สหสฺเสนปิ สุปฺปพุทธฺ กุฏฺฐึ
‘พุทฺโธ น พุทฺโธติ วา ‘ธมฺโม น ธมฺโมติ วา ‘สงฺโฆ น สงฺโฆติ วา กถาเปตุำ -อิติ.
สุปปฺ พุทโฺ ธปิ โข สตฺถุ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า สตฺถารา กตปฺปฏิสมฺโมทโน อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณำ สตฺถุ อาโรเจตฺวา อุฏฐฺ ายาสนา ปกฺกามิ.
๑
๒
๓
๔

ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖.
ม. ยุ. หิริ โอตฺตปฺปิย.ำ
องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔.
สี. ม. ยุ. สตฺถุ -อิติ นตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๑๐ • ๗. สุปปฺ พุทธฺ กุฏฐฺ วิ ตฺถุ. • [คนมีอริยทรัพย์ ๗ เป็นผูไ้ ม่ขดั สน]

อถ นำ อจิรปกฺกนฺตำ คาวี ตรุณวจฺฉา ชีวิตา โวโรเปสิ.
[บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแม่โค]
สา กิร เอกา ยกฺขินี “ปุกฺกุสาติกุลปุตฺตำ พาหิยทารุจรี ิยำ ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกำ สุปฺปพุทธฺ กุฏฺฐึ -อิติ อิเม จตฺตาโร ชเน
สตำ สตำ อตฺตภาเว คาวี หุตวฺ า ชีวิตา โวโรเปสิ.
เต กิร อตีเต จตฺตาโร เสฏฺฐิปุตฺตา หุตฺวา เอกำ นครโสภินึ คณิกำ อุยฺยานำ เนตฺวา ทิวสำ สมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺ า
สายณฺหสมเย เอวำ มนฺตยึสุ “อิมสฺมึ ฐาเน อญฺโญ นตฺถิ,
อิมิสฺสา อมฺเหหิ ทินฺนำ กหาปณสหสฺสญฺจ สพฺพญฺจ ปสาธนภณฺฑำ คเหตฺวา อิมำ มาเรตฺวา คจฺฉาม -อิต.ิ
สา เตสำ กถำ สุตฺวา “อิเม นิลฺลชฺชา, มยา สทฺธึ อภิรมิตฺวา อิทานิ มำ มาเรตุกามา, ชานิสฺสามิ เตสำ กตฺตพฺพยุตตฺ กำ -อิติ
เตหิ มาริยมานา “อหำ ยกฺขินี หุตวฺ า, ยถา มำ เอเต มาเรนฺติ, เอวเมว เต มาเรตุำ สมตฺถา ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ.๑
[คนโง่ทํากรรมลามก]
สมฺพหุลา ภิกฺขู ตสฺส กาลกิริยำ ภควโต อาโรเจตฺวา “ตสฺส กา คติ, เกเนว การเณน กุฏฺฐิภาวำ ปตฺโต -อิติ ปุจฺฉึสุ.
สตฺถา โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา ตสฺส ตาวตึสภวเน อุปฺปนฺนภาวญฺจ ตครสิขิปฺปจฺเจกพุทธฺ ำ ทิสวฺ า นิฏฺฐุหิตฺวา อปพฺยามำ กตฺวา
ทีฆรตฺตำ นิรเย ปจิตวฺ า วิปากาวเสเสน อิทานิ กุฏฺฐิภาวปฺปตฺติญฺจ พฺยากริตฺวา
“ภิกฺขเว อิเม สตฺตา อตฺตนา ว อตฺตโน กฏุกวิปากำ กมฺมำ กโรนฺตา วิจรนฺติ -อิติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา อุตตฺ รึ ธมฺมำ เทเสนฺโต๒ คาถมาห
“จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา
กโรนฺตา ปาปกำ กมฺมำ

อมิตฺเตเนว อตฺตนา
ยำ โหติ กฏุกปฺผลำ- อิติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ จรนฺติ -อิติ จตูหิ อิริยาปเถหิ อกุสลเมว กโรนฺตา วิจรนฺติ.
พาลา -อิติ อิธโลกตฺถญฺจ ปรโลกตฺถญฺจ อชานนฺตา อิธ พาลา นาม.
ทุมฺเมธา -อิติ ทุปฺปญฺญา.
อมิตฺเตเนว -อิติ อมิตฺตภูเตน วิย เวรินา หุตวฺ า.
กฏุกปฺผลํ -อิติ ติขิณผลำ ทุกฺขผลำ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิต.ิ
สุปฺปพุทธฺ กุฏฺฐวิ ตฺถุ
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตสฺส นิสฺสนฺเทน อิเม มาเรสิ -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ อตฺถิ.
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๘. กสกวตฺถุ.
“น ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ กสกำ อารพฺภ กเถสิ.
[โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่งคั่ง]
โส กิร สาวตฺถิโต อวิทูเร เอกำ เขตฺตำ กสติ.
โจรา อุทกนิทฺธมเนน นครำ ปวิสติ ฺวา เอกสฺมึ อฑฺฒกุเล อุมฺมงฺคำ ภินฺทติ ฺวา ปวิสิตวฺ า พหุำ หิรญฺญสุวณฺณำ คเหตฺวา
อุทกนิทฺธมเนเนว นิกฺขมึสุ.
เอโก โจโร เต วญฺเจตฺวา เอกำ สหสฺสตฺถวิกำ โอวฏฺฏิกายำ กตฺวา ตำ เขตฺตำ คนฺตวฺ า เตหิ สทฺธึ ภณฺฑำ ภาเชตฺวา
อาทาย คจฺฉนฺโต โอวฏฺฏิกโต ปตมานำ สหสฺสตฺถวิกำ น สลฺลกฺเขสิ.
[พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา]
ตำทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โอโลเกนฺโต ตำ กสกำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา
“กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺโต อิทำ อทฺทส “อยำ กสโก ปาโตว กสิตุำ คมิสฺสติ,
ภณฺฑสามิกาปิ โจรานำ อนุปทำ คนฺตฺวา สหสฺสตฺถวิกำ ตสฺส เขตฺเต ทิสฺวา เอตำ คณฺหิสฺสนฺติ ,
มำ ฐเปตฺวา ตสฺส อญฺโญ สกฺขิ นาม น ภวิสฺสติ, โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสโยปิสฺส อตฺถิ, ตตฺถ มยา คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ
โสปิ กสโก ปาโต ว กสิตุำ คโต.
สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน ตตฺถ อคมาสิ.
กสโก สตฺถารำ ทิสฺวา คนฺตวฺ า ภควนฺตำ วนฺทิตวฺ า ปุน กสิตุำ อารภิ.
สตฺถา เตน สทฺธึ กิญจฺ ิ อวตฺวา สหสฺสตฺถวิกาย ปติตฏฺฐานำ คนฺตฺวา ตำ ทิสฺวา อานนฺทตฺเถรำ อาห “ปสฺส อานนฺท อาสีวิโส -อิต.ิ
“ปสฺสามิ ภนฺเต โฆรวิโส -อิติ.
กสโก ตำ กถำ สุตฺวา “มม เวลาย วา อเวลาย วา จรณฏฺฐานเมตำ, อาสีวิโส กิเรตฺถ อตฺถิ -อิติ จินฺเตตฺวา,
สตฺถริ เอตฺตกำ วตฺวา ปกฺกนฺเต, “มาเรสฺสามิ นำ -อิติ ปโตทยฏฺฐึ อาทาย คโต สหสฺสตฺถวิกำ ทิสวฺ า
“อิมำ สนฺธาย สตฺถารา กถิตำ ภวิสฺสติ -อิติ ตำ อาทาย นิวตฺโต อพฺยตฺตตาย ตำ เอกมนฺเต ฐเปตฺวา ปํสุนา ปฏิจฺฉาเทตฺวา
ปุน กสิตุำ อารภิ.
[ชาวนาถูกจับไปประหารชีวิต]
มนุสฺสาปิ, วิภาตาย รตฺติยา, เคเห โจเรหิ กตกมฺมำ ทิสฺวา ปทานุปทำ คจฺฉนฺตา ตำ เขตฺตำ คนฺตฺวา
ตตฺถ โจเรหิ ภณฺฑสฺส ภาชิตฏฺฐานำ ทิสวฺ า กสกสฺส ปทวลญฺชำ อทฺทสำสุ.
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เต ตสฺส ปทานุสาเรน คนฺตวฺ า ถวิกาย ฐปิตฏฺฐานำ ทิสวฺ า ปํสุำ วิยูหิตวฺ า ถวิกำ อาทาย
“ตฺวำ เคหำ วิลุมฺปิตฺวา เขตฺตำ กสมาโน วิย วิจรสิ -อิติ ตชฺเชตฺวา ทณฺเฑน โปเถตฺวา เนตฺวา รญฺโญ ทสฺสยึสุ.
ราชา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา ตสฺส วธำ อาณาเปสิ.
ราชปุริสา ตำ ปจฺฉาพาหุำ พนฺธิตฺวา กสาหิ ตาเลนฺตา อาฆาตนำ นยึสุ.
โส กสาหิ ตาลิยมาโน อญฺญำ กิญฺจิ อวตฺวา “ปสฺส อานนฺท อาสีวิโสติ ปสฺสามิ, ภนฺเต โฆรวิโส -อิติ วทนฺโต คจฺฉติ.
อถ นำ ราชปุริสา “สตฺถุ เจว อานนฺทตฺเถรสฺส จ กถำ กเถสิ, กินฺนาเมตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,
“ราชานำ ทฏฺฐุำ ลภมาโน กเถสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, รญฺโญ สนฺติกำ เนตฺวา รญฺโญ ตำ ปวตฺตึ กถยึสุ.
[ชาวนาพ้นโทษ เพราะอ้างพระศาสดาเป็นพยาน]
อถ นำ ราชา “กสฺมา เอวำ กเถสิ -อิติ ปุจฺฉิ.
โสปิ “นาหำ เทว โจโร -อิติ วตฺวา กสนตฺถาย นิกฺขนฺตกาลโต ปฏฺฐาย สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ รญฺโญ อาจิกฺขิ.
ราชา ตสฺส กถำ สุตฺวา “อยำ ภเณ โลเก อคฺคปุคฺคลำ สตฺถารำ สกฺขึ อปทิสติ, น ยุตตฺ ำ เอตสฺส โทสำ อาโรเปตุำ,
อหเมตฺถ กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ -อิติ ตำ อาทาย สายณฺหสมเย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า สตฺถารำ ปุจฺฉิ
“ภควา กจฺจิ ตุมฺเห อานนฺทตฺเถเรน สทฺธึ เอตสฺส กสกสฺส กสนฏฺฐานำ คตา -อิต.ิ
“อาม มหาราช -อิติ.
“กึ โว ตตฺถ ทิฏฺฐำ -อิต.ิ
“สหสฺสตฺถวิกา มหาราช -อิติ.
“ทิสวฺ า กึ อโวจุตฺถ -อิต.ิ
“อิทำ นาม มหาราช -อิติ.
“ภนฺเต สจายำ ปุริโส ตุมฺหาทิสำ อปทิสำ นากริสฺส, น ชีวิตำ ลภิสฺส, ตุมฺเหหิ ปน กถิตกถำ กเถตฺวา เตน ชีวติ ำ ลทฺธำ -อิติ.
[ไม่ควรทํากรรมที่ให้ผลเดือดร้อนในภายหลัง]
ตำ สุตวฺ า สตฺถา “อาม มหาราช, อหมฺปิ เอตฺตกเมว วตฺวา คโต,
ปณฺฑิเตน นาม ยำ กมฺมำ กตฺวา ปจฺฉานุตปฺปํ โหติ, น ตำ กตฺตพฺพำ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“น ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ
ยสฺส อสฺสุมุโข โรทำ

ยำ กตฺวา อนุตปฺปติ
วิปากำ ปฏิเสวติ -อิต.ิ

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๑๓ • ๘. กสกวตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ ยํ กตฺวา -อิติ ยำ นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตนสมตฺถำ ทุกฺขุทฺริยำ กมฺมำ กตฺวา อนุสฺสรนฺโต อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ อนุตปฺปติ
อนุโสจติ, ตำ กตำ น สาธุ น สุนฺทรำ น สิลิฏฺฐกำ.
ยสฺส อสฺสุมโุ ข -อิติ ยสฺส อสฺสูหิ ตินฺตมุโข โรทนฺโต วิปากำ อนุโภติ -อิติ.
เทสนาวสาเน กสกอุปาสโก โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.
สมฺปตฺตภิกฺขูปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.
กสกวตฺถุ.
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๙. สุมนมาลาการวตฺถุ.
“ตญฺจ กมฺมำ กตำ สาธุ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สุมนำ นาม มาลาการำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต]
โส กิร เทวสิกำ พิมพฺ ิสารราชานำ ปาโต ว อฏฺฐหิ สุมนปุปฺผนาฬีหิ อุปฏฺฐหนฺโต อฏฺฐฏฺฐกหาปเณ ลภติ .
อเถกทิวสำ, ตสฺมึ ปุปฺผานิ คเหตฺวา นครำ ปวิฏฺฐมตฺเต, ภควา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต
มหตา พุทฺธานุภาเวน มหติยา พุทฺธลีฬฺหาย นครำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
ภควา หิ เอกทา ฉพฺพณฺณรำสิโย จีวเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา อญฺญตโร ปิณฺฑปาติโก วิย วิจรติ ,
ตึสโยชนมคฺคำ องฺคุลิมาลสฺส ปจฺจุคฺคมนำ คจฺฉนฺโต วิย
เอกทา ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต กปิลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ วิย.
ตสฺมึปิ ทิวเส สรีรโต ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา มหตา พุทธฺ านุภาเวน มหติยา พุทธฺ ลีฬฺหาย ราชคหำ ปาวิสิ .
[นายมาลาการบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้]
อถ มาลากาโร ภควโต รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิสำ อตฺตภาวำ ทิสวฺ า ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑติ ำ
อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺคำ โอโลเกตฺวา ปสนฺนจิตฺโต “กินฺนุ โข สตฺถุ อธิการำ กโรมิ -อิติ จินฺเตตฺวา อญฺญำ อปสฺสนฺโต
“อิเมหิ ปุปฺเผหิ ภควนฺตำ ปูเชสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา ปุน จินฺเตสิ “อิมานิ รญฺโญ นิพทฺธำ อุปฏฺฐานปุปฺผานิ,
ราชา อิมานิ อลภนฺโต มำ พนฺธาเปยฺย วา ฆาตาเปยฺย วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชยฺย , กินฺนุ โข กโรมิ -อิติ.
อถสฺส เอตทโหสิ “ราชา มำ ฆาเตตุ วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชตุ, โส หิ มยฺหำ ททมาโนปิ อิมสฺมึ อตฺตภาเว ชีวิตมตฺตำ๑ ธนำ ทเทยฺย,
สตฺถุ ปูชา ปน เม อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ อลำ หิตาย เจว สุขาย จ -อิติ อตฺตโน ชีวติ ำ ตถาคตสฺส ปริจฺจชิ.
โส “ยาว เม ปสนฺนจิตฺตำ น ปฏิกุฏติ, ตาวเทว ปูชำ กริสฺสามิ -อิติ หฏฺฐปฺปหฏฺโฐ อุทคฺคุทคฺโค สตฺถารำ ปูเชสิ.
[ความอัศจรรย์ของดอกไม้ที่เป็นพุทธบูชา]
กถำ?
ปฐมำ ตาว เทฺว ปุปฺผมุฏฺฐิโย ตถาคตสฺส อุปริ ขิปิ. ตา อุปริมตฺถเก วิตานำ หุตวฺ า อฏฺฐำสุ.
อปรา เทฺว มุฏฺฐิโย ขิปิ. ตา ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน มาลาปฏิจฺฉนฺเนน๒ โอตริตฺวา อฏฺฐำสุ.
อปรา เทฺว มุฏฺฐิโย ขิปิ. ตา ปิฏฺฐิปสฺเสน โอตริตฺวา ตเถว อฏฺฐำสุ.
๑ ชีวนมตฺตำ -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
๒ มาลาปฏิจฺฉเทน. (?)
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อปรา เทฺว มุฏฺฐิโย ขิปิ. ตา วามหตฺถปสฺเสน โอตริตฺวา ตเถว อฏฺฐำสุ.
เอวำ อฏฺฐ นาฬิโย อฏฺฐ มุฏฺฐิโย หุตฺวา จตูสุ ฐาเนสุ ตถาคตำ ปริกฺขิปึสุ.
ปุรโต คมนทฺวารมตฺตเมว อโหสิ.
ปุปฺผานำ วณฺฏานิ อนฺโตมุขานิ อเหสุำ, ปตฺตานิ พหิมุขานิ.
ภควา รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต วิย หุตวฺ า ปายาสิ.
ปุปฺผานิ อจิตฺตกานิปิ สจิตตฺ กำ นิสฺสาย อภิชฺชติ ฺวา อปติตวฺ า สตฺถารา สทฺธึเยว คจฺฉนฺติ ฐิตฏฺฐาเน ติฏฺฐนฺติ .
สตฺถุ สรีรโต สตสหสฺสวิชฺชุลตา วิย รำสิโย นิกฺขมึสุ.
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ทกฺขิณโต จ วามโต จ สีสมตฺถกโต จ นิกฺขนฺตรำสิโย นิกฺขมึสุ .
เอกาปิ สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนน อปลายิตฺวา สพฺพาปิ สตฺถารำ ติกฺขตฺตุำ ปทกฺขิณำ กตฺวา ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา หุตวฺ า
ปุรโตเยว ธาวนฺติ.
[นายมาลาการบอกแก่ภรรยา]
สกลนครำ สงฺขุภิ.
“อนฺโตนคเร นว โกฏิโย พหินคเร นว โกฏิโย -อิติ อฏฺฐารสสุ โกฏีสุ
เอโกปิ ปุริโส วา อิตฺถี วา ภิกฺขำ คเหตฺวา น นิกฺขมนฺโต นาม นตฺถิ.
มหาชโน สีหนาทำ นทนฺโต เจลุกเฺ ขปสหสฺสานิ กโรนฺโต สตฺถุ ปุรโตว คจฺฉติ .
สตฺถาปิ มาลาการสฺส คุณำ ปากฏำ กาตุำ ติคาวุเต นคเร เภริจรณมคฺเคเนว อจริ.
มาลาการสฺส สกลสรีรำ ปญฺจวณฺณาย ปีติยา ปริปูริ.
โส โถกญฺเญว ตถาคเตน สทฺธึ จริตฺวา มโนสิลารเส นิมุคฺโค วิย พุทฺธรำสีนำ อนฺโต ปวิฏฺโฐ
สตฺถารำ โถเมตฺวา วนฺทิตฺวา ตุจฺฉปจฺฉิเมว คเหตฺวา เคหำ อคมาสิ.
อถ นำ ภริยา ปุจฺฉิ “กหำ ปุปฺผานิ -อิต.ิ
“สตฺถา เม ปูชิโต -อิต.ิ
“รญฺโญ อิทานิ กึ กริสฺสสิ -อิติ.
“ราชา มำ ฆาเตตุ วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชตุ, อหำ ชีวติ ำ ปริจฺจชิตวฺ า สตฺถารำ ปูเชสึ, สพฺพปุปฺผานิ อฏฺฐ มุฏฐฺ ิโย อเหสุำ,
เอวรูปา นาม ปูชา ชาตา, มหาชโน อุกฺกุฏฺฐิสหสฺสานิ กโรนฺโต สตฺถารา สทฺธึ จรติ,
โย เอส มหาชนสฺส อุกฺกุฏฺฐิสทฺโท, ตสฺมึ ฐาเน เอโส -อิติ.
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[ภรรยาไม่เลื่อมใส ฟ้องพระราชา]
อถสฺส ภริยา อนฺธพาลา เอวรูเป ปาฏิหาริเย ปสาทำ อชเนตฺวา ตำ อกฺโกสิตฺวา
“ราชาโน นาม จณฺฑา สกึ กุทธฺ า หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน พหุมฺปิ อนตฺถำ กโรนฺติ, ตยา กตกมฺเมน มยฺหมฺปิ อนตฺโถ สิยา -อิติ
ปุตฺเต อาทาย ราชกุลำ คนฺตฺวา รญฺญา ปกฺโกสิตวฺ า “กึ เอตำ -อิติ ปุจฺฉิตา อาห
“มม สามิโก ตุมฺหากำ อุปฏฺฐานปุปฺเผหิ สตฺถารำ ปูเชตฺวา ตุจฺฉหตฺโถ ฆรำ อาคนฺตวฺ า ‘กหำ ปุปฺผานีติ มยา ปุฏฺโฐ อิทนฺนาม วเทสิ ,
อหำ ตำ ปริภาสิตฺวา ‘ราชาโน นาม จณฺฑา สกึ กุทฺธา หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน พหุมฺปิ อนตฺถำ กโรนฺติ , ตยา กตกมฺเมน มยฺหมฺปิ
อนตฺโถ สิยาติ ตำ ฉฑฺเฑตฺวา อิธาคตา, เตน กตกมฺมำ สุกตำ วา โหตุ ทุกฺกฏำ วา, ตสฺเสเวตำ, มยา ฉฑฺฑติ ภาวำ ชานาหิ เทว -อิต.ิ
[พระราชาทรงทําเป็นกริ้ว]
ราชา ปฐมทสฺสเนเนว โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต สทฺธาสมฺปนฺโน อริยสาวโก จินฺเตสิ
“อโห อยำ อิตฺถี อนฺธพาลา เอวรูเป คุเณ ปสาทำ น อุปฺปาเทสิ -อิติ.
โส กุทฺโธ วิย หุตฺวา “กึ อมฺม วเทสิ, มยฺหำ อุปฏฺฐานปุปฺเผหิ เตน ปูชา กตา -อิต.ิ
“อาม เทว -อิต.ิ
“ภทฺทกนฺเต กตำ ตำ ฉฑฺเฑนฺติยา, มม ปุปฺเผหิ ปูชาการกสฺส อหำ กตฺตพฺพยุตฺตกำ ชานิสฺสามิ -อิติ ตำ อุยฺโยเชตฺวา
เวเคน สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว วิจริ.
สตฺถา ตสฺส จิตตฺ ปฺปสาทำ ญตฺวา เภริจรณวีถิยา นครำ จริตวฺ า รญฺโญ เคหทฺวารำ อคมาสิ .
ราชา ปตฺตำ คเหตฺวา สตฺถารำ เคหำ ปเวเสตุกาโม อโหสิ.
สตฺถา ปน ราชงฺคเณเยว นิสีทนาการำ ทสฺเสสิ.
ราชา ตำ ญตฺวา “สีฆำ มณฺฑปํ กโรถ -อิติ ตำขณญฺเญว มณฺฑปํ การาเปสิ.
นิสีทิ สตฺถา สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.
“กสฺมา ปน สตฺถา ราชเคหำ น ปาวิสิ”
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “สจาหำ อนฺโต ปวิสติ ฺวา นิสีเทยฺยำ, มหาชโน มำ ทฏฺฐุำ น ลเภยฺย, มาลาการสฺส คุโณ ปากโฏ น ภเวยฺย,
ราชงฺคเณ ปน มำ นิสินฺนำ มหาชโน ทฏฺฐุำ ลภิสฺสติ, มาลาการสฺส คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสติ -อิติ.
[พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอย่างละ ๘ อย่าง]
คุณวนฺตานำ หิ คุณำ พุทฺธาเยว ปากฏำ กาตุำ สกฺโกนฺติ อวเสสชโน คุณวนฺตานำ คุณำ กเถนฺโต มจฺฉรายติ .
จตฺตาโร ปุปฺผปฏฺฏา จตุทฺทิสำ อฏฺฐำสุ.
มหาชโน สตฺถารำ ปริวาเรสิ.
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ราชา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปณีเตน อาหาเรน ปริวิสิ.
สตฺถา ภตฺตกิจจฺ าวสาเน อนุโมทนำ กตฺวา ปุริมนเยเนว จตูหิ ปุปฺผปฏฺเฏหิ ปริกฺขิตฺโต สีหนาทำ นทนฺเตน มหาชเนน ปริวุโต
วิหารำ อคมาสิ.
ราชา สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺโต มาลาการำ ปกฺโกสาเปตฺวา “มม อาหริตพฺพปุปฺเผหิ ‘กินฺติ วตฺวา สตฺถารำ ปูเชสิ -อิติ ปุจฺฉิ.
มาลากาโร “ราชา ฆาเตตุ วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชตูติ ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา สตฺถารำ ปูเชสึ เทว -อิติ อาห.
ราชา “ตฺวำ มหาปุริโส นาม -อิติ วตฺวา “อฏฺฐ หตฺถี จ อสฺเส จ ทาเส จ ทาสิโย จ มหาปสาธนานิ จ อฏฺฐ กหาปณสหสฺสานิ จ
ราชกุลโต นีหริตฺวา สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา อฏฺฐ นาริโย อฏฺฐ คามวเร จ -อิติ อิมำ สพฺพฏฺฐกำ นาม ทานำ อทาสิ.
[พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ]
อานนฺทตฺเถโร จินฺเตสิ “อชฺช ปาโตว ปฏฺฐาย สีหนาทสหสฺสานิ เจว เจลุกเฺ ขปสหสฺสานิ จ ปวตฺตนฺติ ,
โก นุ โข มาลาการสฺส วิปาโก -อิติ.
โส สตฺถารำ ปุจฺฉิ.
อถ นำ สตฺถา “อานนฺท ‘อิมินา มาลากาเรน อปฺปมตฺตกำ กมฺมำ กตนฺติ มา สลฺลกฺเขสิ , อยญฺหิ มยฺหำ ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา ปูชำ อกาสิ,
โส เอวำ มยิ จิตตฺ ำ ปสาเทตฺวา กปฺปานำ สตสหสฺสำ ทุคฺคตึ น คมิสฺสติ -อิติ
“กปฺปานำ สตสหสฺสำ
ฐตฺวา เทวมนุสฺเสสุ
ปจฺฉา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ

ทุคคฺ ตึ น คมิสฺสติ
ผลำ เอตสฺส กมฺมุโน
สุมโน นาม ภวิสฺสติ -อิติ

อาห.
สตฺถุ ปน วิหารำ คนฺตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิสนกาเล ตานิ ปุปฺผานิ ทฺวารโกฏฺฐเก ปตึสุ.
[ไม่ควรทํากรรมที่เดือดร้อนภายหลัง]
สายณฺหสมเย ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห อจฺฉริยำ มาลาการสฺส กมฺมำ,
ธรมานกพุทธฺ สฺส ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา ปุปฺผปูชำ กตฺวา ตำขณญฺเญว สพฺพฏฺฐกนฺนาม ลภิ -อิติ.
สตฺถา คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา ติณฺณำ คมนานำ อญฺญตเรน คมเนน ธมฺมสภำ คนฺตฺวา พุทฺธาสเน นิสีทติ ฺวา
“กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,
“อาม ภิกฺขเว ยสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา ปจฺฉานุตปฺปํ น โหติ, อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ โสมนสฺสเมว อุปฺปชฺชติ,
เอวรูปํ กมฺมำ กตฺตพฺพเมว -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ตญฺจ กมฺมำ กตำ สาธุ
ยสฺส ปตีโต สุมโน

ยำ กตฺวา นานุตปฺปติ
วิปากำ ปฏิเสวติ -อิต.ิ
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[แก้อรรถ]
ตตฺถ ยํ กตฺวา -อิติ ยำ เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีนญฺเจว นิพพฺ านสมฺปตฺติยา จ นิพพฺ ตฺตนสมตฺถำ สุขุทฺริยำ กมฺมำ กตฺวา นานุตปฺปติ,
อถโข ทิฏฺฐธมฺเมเยว อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ปีติเวเคน ปตีโต โสมนสฺสเวเคน จ สุมโน หุตฺวา
อายตึ ปีติโสมนสฺสชาโต หุตฺวา วิปากำ ปฏิเสวติ, ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ สุนฺทรำ สิลิฏฐฺ กำ -อิต.ิ
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อิต.ิ
สุมนมาลาการวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๑๙ • ๑๐. อุปปฺ ลวณฺณาเถรีวตฺถุ. • ๑๐. อุปปฺ ลวณฺณาเถรีวตฺถุ.

๑๐. อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ.
“มธุวา มญฺญตี พาโล -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุปฺปลวณฺณาเถรึ อารพฺภ กเถสิ.
[พระเถรีตั้งความปรารถนา]
สา กิร ปทุมุตตฺ รพุทฺธสฺส ปาทมูเล ปตฺถนำ ปฏฺฐเปตฺวา กปฺปสตสหสฺสำ ปุญฺญานิ กุรุมานา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สำสรนฺตี
อิมสฺมึ พุทธฺ ุปฺปาเท เทวโลกโต จวิตฺวา สาวตฺถิยำ เสฏฺฐิกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย จสฺสา “อุปฺปลวณฺณาเตฺวว นามำ อกำสุ.
อถสฺสา วยปฺปตฺตกาเล สกลชมฺพทุ ีเป ราชาโน จ เสฏฺฐิโน จ เสฏฺฐิสฺส สนฺตกิ ำ ปณฺณาการำ ปหิณึสุ “ธีตรำ อมฺหากำ เทตุ -อิต.ิ
อปฺปหิณนฺโต นาม นาโหสิ.
ตโต เสฏฺฐี จินฺเตสิ “อหำ สพฺเพสำ มนำ คเหตุำ น สกฺขิสฺสามิ, อุปายำ ปเนกำ กริสฺสามิ -อิติ.
โส ธีตรำ ปกฺโกสิตฺวา “อมฺม ปพฺพชิตุำ สกฺขิสฺสสิ -อิติ อาห.
ตสฺสา ปจฺฉิมภวิกตฺตา ปิตุ วจนำ สีเส อาสิตตฺ สตปากเตลำ วิย อโหสิ, ตสฺมา “ปิตรำ ปพฺพชิสฺสามิ ตาต -อิติ อาห.
โส ตสฺสา มหนฺตำ สกฺการำ กตฺวา ตำ ภิกฺขุนูปสฺสยำ เนตฺวา ปพฺพาเชสิ.
[พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต]
ตสฺสา อจิรปฺปพฺพชิตาย เอว, อุโปสถาคาเร ตาลวาโร ปาปุณิ.
สา ทีปํ ชาเลตฺวา อุโปสถาคารำ สมฺมชฺชติ ฺวา ทีปสิขาย นิมิตตฺ ำ คณฺหิตวฺ า ฐิตา ว ปุนปฺปุนำ โอโลกยมานา
เตโชกสิณารมฺมณำ ฌานำ นิพฺพตฺเตตฺวา ตเมว ปาทกำ กตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ สทฺธึ ปฏิสมฺภิทาหิ เจว อภิญฺญาหิ จ.
สา อปเรน สมเยน ชนปทจาริกำ จริตวฺ า ปจฺจาคตา อนฺธวนำ ปาวิสิ.
ตทา ภิกฺขุนีนำ อรญฺญวาโส อปฺปฏิกฺขิตฺโต โหติ.
อถสฺสา มนุสฺสา ตตฺถ กุฏกิ ำ กตฺวา มญฺจกำ ปญฺญาเปตฺวา สาณิยา ปริกฺขิปึสุ.
สา สาวตฺถิยำ ปิณฺฑาย ปวิสิตวฺ า นิกฺขมิ.
[นันทมาณพข่มขืนพระเถรี]
มาตุลปุตฺโต ปนสฺสา นนฺทมาณโว คิหิกาลโต ปฏฺฐาย ปฏิพทฺธจิตโฺ ต ตสฺสา อาคตภาวำ สุตวฺ า
เถริยา อาคมนโต ปุเรตรเมว อนฺธวนำ คนฺตฺวา ตำ กุฏกิ ำ ปวิสิตวฺ า เหฏฺฐามญฺเจ นิลีโน, เถริยา อาคนฺตฺวา กุฏกิ ำ ปวิสิตวฺ า
ทฺวารำ ปิธาย มญฺจเก นิสินฺนมตฺตาย, พหิ อาตปโต อาคตตฺตา จกฺขุปเถ อนฺธกาเร อวิคเตเยว,
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เหฏฺฐามญฺจโต นิกฺขมิตวฺ า มญฺจกำ อภิรุยฺห “มา นสฺสิ พาล, มา นสฺสิ พาล -อิติ เถริยา วาริยมาโน
อภิภวิตวฺ า อตฺตโน ปฏฺฐิตกมฺมำ กตฺวา ปายาสิ.
อถสฺส อคุณำ ธาเรตุำ อสกฺโกนฺตี วิย มหาปฐวี เทฺวธา ภิชฺชิ.
โส ปฐวึ ปวิฏฺโฐ คนฺตฺวา มหาอวีจิมฺหิ นิพพฺ ตฺติ.
เถรีปิ ตมตฺถำ ภิกฺขุนีนำ อาโรเจสิ.
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูนำ ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.
ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุำ.
[คนพาลประสบทุกข์เพราะบาปกรรม]
ตำ สุตวฺ า สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา “ภิกฺขเว ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ โย โกจิ พาโล ปาปกมฺมำ กโรนฺโต
มธุสกฺขราทีสุ กญฺจิเทว มธุรรสำ ขาทมาโน ปุริโส วิย หฏฺฐปฺปหฏฺโฐ อุทคฺคทุ คฺโค วิย กโรติ -อิติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“มธุวา มญฺญตี พาโล
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ

ยาว ปาปํ น ปจฺจติ
อถ (พาโล) ทุกฺขำ นิคจฺฉติ -อิติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ มธุวา -อิติ พาลสฺส หิ ปาปํ อกุสลกมฺมำ กโรนฺตสฺส ตำ กมฺมำ มธุ วิย มธุรรสำ วิย อิฏฺฐำ กนฺตำ มนาปํ วิย อุปฏฺฐาติ ,
อิติ นำ โส มธธว มญฺญติ.
ยาว -อิติ ยตฺตกำ กาลำ.
ปาปํ น ปจฺจติ -อิติ ทิฏฺฐธมฺเม วา สมฺปราเย วา วิปากำ น เทติ ตาว นำ เอวำ มญฺญติ.
ยทา จ -อิติ ยทา ปนสฺส ทิฏฺฐธมฺเม วา วิวิธา กมฺมกรณา กริยมานสฺส สมฺปราเย วา นิรยาทีสุ มหาทุกฺขำ อนุภวนฺตสฺส
ตำ ปาปํ ปจฺจติ, อถ โส พาโล ทุกฺขำ นิคจฺฉติ วินฺทติ ปฏิลภติ -อิต.ิ
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
[พระขีณาสพไม่ยินดีกามสุข]
อปเรน สมเยน ธมฺมสภายำ มหาชโน กถำ สมุฏฺฐาเปสิ๑ “ขีณาสวาปิ มญฺเญ กามสุขำ สาทิยนฺติ, กามำ เสวนฺติ, กึ น เสวิสฺสนฺติ,
น เหเต โกฬาปรุกฺขา, น วมฺมกิ า, อลฺลมำสสรีราเยว, ตสฺมา เอเตปิ กามสุขำ สาทิยนฺติ กามำ เสวนฺติ -อิติ.

๑ ปจฺฉา วุตฺเตน น สเมติ. ตถาหิ วกฺขติ กาย นุตฺถ ภิกฺขเว -อิติอาทึ.
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สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,
“น ภิกฺขเว ขีณาสวา กามสุขำ สาทิยนฺติ น กามำ เสวนฺติ,
ยถา หิ ปทุมปตฺเต ปติตำ อุทกพินฺทุ น ลิปฺปติ น สณฺฐาติ, วินิวฏฺเฏตฺวา ปตเตว,
ยถา จ อารคฺเค สาสโป น ลิปฺปติ น สณฺฐาติ วินิวฏฺเฏตฺวา ปตเตว,
เอวำ ขีณาสวสฺส จิตฺเต ทุวิโธปิ กาโม น ลิปฺปติ น สณฺฐาติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ พฺราหฺมณวคฺเค คาถมาห
“วาริ โปกฺขรปตฺเตว
โย น ลิปฺปติ กาเมสุ

อารคฺเคริว สาสโป
ตมหำ พฺรูมิ พฺราหฺมณำ -อิติ.

อิมิสฺสา อตฺโถ พฺราหฺมณวคฺเคเยว อาวิภวิสฺสติ.
[ภิกษุณีควรอยู่ในพระนคร]
สตฺถา ปน ราชานำ ปเสนทิโกสลำ ปกฺโกสาเปตฺวา
“มหาราช อิมสฺมึ สาสเน ยเถว กุลปุตฺตา เอวำ กุลธีตโรปิ มหนฺตำ ญาติคณญฺจ โภคกฺขนฺธญฺจ ปหาย ปพฺพชิตฺวา อรญฺเญ วิหรนฺติ
ตา อรญฺเญ วิหรมานา ราครตฺตา ปาปปุคฺคลา โอมานาติมานวเสน วิเหเฐนฺติปิ พฺรหฺมจริยนฺตรายำปิ ปาเปนฺติ
ตสฺมา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อนฺโตนคเร วสนฏฺฐานำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
ราชา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นครสฺส เอกปสฺเส ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วสนฏฺฐานำ กาเรสิ.
ตโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุนิโย อนฺโตคาเมเยว วสนฺติ.
อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ.
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๑๑. ชมฺพุกาชีวกวตฺถุ.
“มาเส มาเส กุสคฺเคน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ชมฺพกุ าชีวกำ อารพฺภ กเถสิ.
[กุฎุมพีบํารุงพระเถระ]
อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล คามวาสี เอโก กุฏุมพฺ ิโก เอกสฺส เถรสฺส วิหารำ กตฺวา
ตตฺถ วิหรนฺตำ จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏฺฐหิ.
เถโร ตสฺส เคเห นิพทฺธำ ภุญฺชติ.
อเถโก ขีณาสโว ภิกฺขุ ทิวา ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส เคหทฺวารำ ปาปุณิ.
กุฏุมพฺ ิโก ตำ ทิสฺวา ตสฺส อิริยาปเถ ปสนฺโน เคหำ ปเวเสตฺวา สกฺกจฺจำ ปณีเตน โภชเนน ปริวิสติ ฺวา
“ภนฺเต อิมำ สาฏกำ รชิตฺวา นิวาเสยฺยาถ -อิติ มหนฺตำ สาฏกำ ทตฺวา
“ภนฺเต เกสา โว ทีฆา, ตุมฺหากำ เกโสโรปนตฺถาย นหาปิตำ อาเนสฺสามิ, สยนตฺถาย๑ มญฺจกำ คาหาเปตฺวา อาคมิสฺสามิ -อิติ อาห.
นิพทฺธำ เคเห ภุญฺชนฺโต กุลุปโก ภิกฺขุ ตสฺส ตำ สกฺการำ ทิสฺวา จิตฺตำ ปสาเทตุำ นาสกฺขิ
“อยนฺตำ มุหุตฺตำ ทิฏฺฐกสฺส เอวรูปํ สกฺการำ กโรติ, นิพทฺธำ เคเห ภุญฺชนฺตสฺส ปน มยฺหำ น กโรติ -อิติ จินฺเตตฺวา วิหารำ อคมาสิ.
อิตโรปิ เตเนว สทฺธึ คนฺตฺวา กุฏุมพฺ ิเกน ทินฺนำ สาฏกำ รชิตฺวา นิวาเสสิ.
กุฏุมพฺ ิโกปิ นหาปิตำ อาทาย คนฺตวฺ า เถรสฺส เกเส โอหาราเปตฺวา มญฺจกำ อตฺถราเปตฺวา
“ภนฺเต อิมสฺมึเยว มญฺจเก สยถ -อิติ วตฺวา เทฺวปิ เถเร สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา ปกฺกามิ.
เนวาสิโก ตสฺส สกฺการำ กยิรมานำ อธิวาเสตุำ นาสกฺขิ.
[ด่าพระอรหันต์ดว้ ยอาการ ๔ มีโทษ]
อถสฺส โส สายำ เถรสฺส นิปนฺนฏฺฐานำ คนฺตฺวา จตูหากาเรหิ๒ อกฺโกสิ
“อาวุโส อาคนฺตกุ กุฏุมพฺ ิกสฺส เคเห ภตฺตำ ภุญฺชนโต วรตรำ มีฬฺหำ ขาทิตุำ,
กุฏุมพฺ ิเกน อานีตนหาปิเตน เกโสโรปนโต วรตรำ ตาลฏฺฐิเกน เกเส ลุญฺจาเปตุำ,
กุฏุมพฺ ิเกน ทินฺนสาฏกำ นิวาสนโต วรตรำ นคฺเคน จริตุำ,
กุฏุมพฺ ิเกน อาภตมญฺจเก นิปชฺชนโต วรตรำ ภูมิยำ นิปชฺชติ ุำ -อิติ.
เถโรปิ “มา เอส พาโล มำ นิสฺสาย นสฺสิ -อิติ นิมนฺตนำ อนาทยิตฺวา ปาโต ว อุฏฺฐาย ยถาสุขำ อคมาสิ.
เนวาสิโกปิ ปาโต ว วิหาเร กตฺตพฺพวตฺตำ กตฺวา “ภิกฺขาจารเวลายำ อิทานิปิ, อาคนฺตุโก นิทฺทายติ, คณฺฑิสทฺเทน ปพุชฺเฌยฺย -อิติ
สญฺญาย นขปิฏฺเฐเนว คณฺฑึ ปหริตฺวา คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
๑ พ. ยุ. เอตฺถนฺตเร จ โว -อิติ อตฺถิ. สี. โว -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร เถรำ -อิติ อตฺถิ.
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กุฏุมพฺ ิโกปิ สกฺการำ กตฺวา เถรานำ อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺโต เนวาสิกำ ทิสฺวา “ภนฺเต เถโร กุหึ -อิติ ปุจฺฉิ.
อถ นำ เนวาสิโก “มา อาวุโส อวจ๑, ตุยฺหำ กุลุปโก หีโย ตว นิกฺขนฺตเวลาย โอวรกำ ปวิสติ ฺวา นิทฺทำ โอกฺกนฺโต,
ปาโต ว ปฏฺฐาย มม วิหารสมฺมชฺชนสทฺทมฺปิ ปานียฆฏปริโภชนียฆเฏสุ อุทกาสิญจฺ นสทฺทมฺปิ คณฺฑิสทฺทมฺปิ กโรนฺตสฺส ,
น ชานาติ -อิติ อาห.
กุฏุมพฺ ิโก จินฺเตสิ “ตาทิสาย อิริยาปถสมฺปตฺติยา สมนฺนาคตสฺส เม อยฺยสฺส ยาว อิมมฺหา กาลา นิทฺทายนำ นาม นตฺถิ ,
มำ ปน ตสฺส สกฺการำ กโรนฺตำ ทิสฺวา อทฺธา อิมินา ภทนฺเตน กิญฺจิ วุตตฺ ำ ภวิสฺสติ -อิต.ิ
โส อตฺตโน ปณฺฑิตภาเวน ตำ สกฺกจฺจำ โภเชตฺวา ตสฺส ปตฺตำ สาธุกำ โธวิตฺวา นานคฺครสโภชนสฺส ปูเรตฺวา
“ภนฺเต สเจ เม อยฺยำ ปสฺเสยฺยาถ, อิมมสฺส ปิณฺฑปาตำ ทเทยฺยาถ -อิติ อาห.
อิตโร ตำ คเหตฺวา ว จินฺเตสิ “สเจ โส เอวรูปํ ปิณฺฑปาตำ ภุญฺชิสฺสติ, อิมสฺมึเยว ฐาเน ปลุทฺโธ ภวิสฺสติ -อิติ
อนฺตรามคฺเค ตำ ปิณฺฑปาตำ ฉฑฺเฑตฺวา เถรสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺ า ตำ ตตฺถ โอโลเกนฺโต นาทฺทส.
อถ นำ เอตฺตกสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา วีสติวสฺสสหสฺสานิ กโตปิ สมณธมฺโม รกฺขิตุำ นาสกฺขิ.
อายุหปริโยสาเน ปน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตวฺ า เอกำ พุทธฺ นฺตรำ มหาทุกฺขำ อนุภวิตวฺ า
อิมสฺมึ พุทธฺ ุปฺปาเท ราชคหนคเร เอกสฺมึ พหุอนฺนปาเน กุลฆเร นิพพฺ ตฺติ.
[โทษของการด่าพระอรหันต์]
โส ปทสา คมนกาลโต ปฏฺฐาย เนว สยเน สยิตุำ น ภตฺตำ ภุญชฺ ิตุำ อิจฺฉติ, อตฺตโน สรีรวลญฺชเมว ขาทติ.
“พาลตาย อชานนฺโต กโรติ -อิติ นำ โปสึสุ.
มหลฺลกกาเลปิ วตฺถำ นิวาเสตุำ น อิจฺฉติ, นคฺโค วิจรติ, ภูมิยำ สยติ, อตฺตโน สรีรวลญฺชเมว ขาทติ.
อถสฺส มาตาปิตโร “นายำ กุลฆรสฺส อนุจฺฉวิโก, อาชีวกานำ เอส อนุจฺฉวิโก -อิติ เตสำ สนฺติกำ เนตฺวา
“อิมำ ทารกำ ปพฺพาเชถ -อิติ อทำสุ.
อถ นำ เต ปพฺพาเชสุำ, ปพฺพาเชตฺวา จ ปน คลปฺปมาเณ อาวาเฏ ฐเปตฺวา ทฺวินฺนำ องฺสกูฏานำ๒ อุปริ ปทรานิ ทตฺวา
เตสำ อุปริ นิสีทิตวฺ า ตาลฏฺฐิขณฺเฑน เกเส ลุญฺจึสุ.
อถ เน ตสฺส มาตาปิตโร สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา ปกฺกมึสุ.
ปุนทิวเส อาชีวกา “เอหิ, คามำ ปวิสิสฺสาม -อิติ ตำ วทึส.ุ
๓

โส “คจฺฉถ ตุมฺเห, อหำ อิเธว ภวิสฺสามิ -อิติ น อิจฺฉิ.

๑ สี. ยุ. อาวุโส กึ วเทถ.
๒ สี. ม. ยุ. ชตฺตูนำ.
๓ สี. ม. ยุ. ปทรำ.
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อถ นำ ปุนปฺปุนำ วตฺวา อนิจฺฉมานำ โอหาย อคมำสุ.
โสปิ เตสำ คตภาวำ ญตฺวา วจฺจกุฏิยา ทฺวารำ วิวริตฺวา โอรุยฺห อุโภหิ หตฺเถหิ อาโลปการกำ คูถำ ขาทติ .๑
อาชีวกา ตสฺส อนฺโตคามโต อาหารำ ปหิณึสุ.
ตมฺปิ น อิจฺฉติ ปุนปฺปุนำ วุจฺจมาโนปิ “น เม อิมินา อตฺโถ, ลทฺโธ เม อาหาโร -อิต.ิ
“กหำ ลทฺโธ -อิต.ิ
“อิเธว ลทฺโธ -อิติ.
เอวำ ทุติเย ตติเย จตุตฺเถ ทิวเสปิ เตหิ พหุมฺปิ วุจฺจมาโน “อหำ อิเธว ภวิสฺสามิ -อิติ คามำ คนฺตุำ น อิจฺฉติ.
อาชีวกา “อยำ ทิวเส ทิวเส เนว คามำ ปวิสิตุำ, น อมฺเหหิ ปหิตำ อาหารำ อาหริตุำ อิจฺฉติ,
‘อิเธว เม ลทฺโธติ วทติ, กินฺนุ โข กโรติ, ปริคฺคณฺหิสฺสาม นำ -อิติ คามำ ปวิสนฺตา
เอกำ เทฺว ชเน ตสฺสปิ ปริคฺคณฺหนตฺถำ โอหาย คมึสุ.
เต ปจฺฉโต คจฺฉนฺตา วิย หุตฺวา นิลียึสุ.
โสปิ เตสำ คตภาวำ ญตฺวา ปุริมนเยเนว วจฺจกุฏึ โอรุยฺห คูถำ ขาทติ.
อิตเร ตสฺส กิริยำ ทิสวฺ า อาชีวกานำ อาโรจยึสุ.
ตำ สุตวฺ า อาชีวกา “อโห ภาริยำ กมฺมำ, สเจ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ชาเนยฺยุำ,
‘อาชีวกา คูถำ ขาทมานา วิจรนฺตตี ิ อมฺหากำ อกิตฺตึ ปกาเสยฺยุำ, นายำ อมฺหากำ อนุจฺฉวิโก -อิติ ตำ อตฺตโน สนฺติกา นีหรึสุ.
โส เตหิ นีหริโต.
มหาชนสฺส อุจฺจารกรณฏฺฐาเน ปตฺถโต เอโก ปิฏฺฐิปาสาโณ อตฺถิ.
ตสฺมึ มหนฺตำ โสณฺฑิ.
ปิฏฺฐิปาสาณำ นิสฺสาย มหาชนสฺส อุจฺจารกรณฏฺฐานำ โหติ.
โส ตตฺถ คนฺตฺวา รตฺตึ คูถำ ขาทิตวฺ า มหาชนสฺส สรีรวลญฺชนตฺถาย อาคมนกาเล
เอเกน หตฺเถน ปาสาณสฺส เอกำ ปสฺสำ โอลุพฺภ เอกำ ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา ชนฺนุเก ฐเปตฺวา อุทฺธวาตาภิมุโข มุขำ วิวริตฺวา ติฏฺฐติ .
มหาชโน ตำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทิตวฺ า “ภนฺเต กสฺมา อยฺโย มุขำ วิวริตฺวา ฐิโต -อิติ ปุจฺฉติ.
“อหำ วาตภกฺโข, อญฺโญ เม อาหาโร นตฺถิ -อิต.ิ
“อถ กสฺมา เอกำ ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา ชนฺนุเก กตฺวา ฐิโตสิ ภนฺเต -อิติ.
๑ สี. ม. ยุ. ขาทิ.
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“อหำ อุคฺคตตโป โฆรตโป, มยา ทฺวีหิ ปาเทหิ อกฺกนฺตา ปฐวี กมฺปติ, ตสฺมา เอกำ ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา ชนฺนุเก กตฺวา ฐิโตมฺหิ,
อหญฺหิ ฐิตโกว วีตินาเมมิ น นิสีทามิ น นิปชฺชามิ -อิติ.
มนุสฺสา นาม เยภุยฺเยน วจนมตฺตเมว สทฺทหนฺติ,
ตสฺมา “อโห อจฺฉริยำ, เอวรูปาปิ นาม ตปสฺสิโน โหนฺติ, น โน เอวรูโป ทิฏฐฺ ปุพฺโพ -อิติ
เยภุยฺเยน องฺคมคธวาสิโน สงฺขุภิตวฺ า มาเส มาเส มหนฺตำ สกฺการำ อภิหรนฺติ.
โส “อหำ วาตเมว ภกฺขามิ, น อญฺญำ อาหารำ อาหรามิ, อญฺญำ หิ เม ขาทนฺตสฺส, ตโป นสฺสติ -อิติ เตหิ อภิหตำ น กิญจฺ ิ อิจฺฉติ.
มนุสฺสา “มา โน ภนฺเต นาเสถ, ตุมฺหาทิเสน โฆรตเปน ปริโภโค กโต อมฺหากำ ทีฆรตฺตำ หิตาย สุขาย สำวตฺตติ -อิติ
ปุนปฺปุนำ ยาจนฺติ.
“ตสฺส เม อญฺโญ อาหาโร น รุจฺจติ -อิติ มหาชนสฺส ปน ยาจนาย ปีฬิโต
เตหิ อาภตานิ สปฺปิผาณิตาทีนิ กุสคฺเคน ชิวฺหคฺเค ฐเปตฺวา “คจฺฉถ, อลำ โว เอตฺตกำ หิตาย สุขาย -อิติ อุยฺโยเชสิ.
เอวำ โส ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ นคฺโค คูถำ ขาทนฺโต เกเส ลุญฺจนฺโต ภูมิยำ สยมาโน วีตินาเมสิ .
[พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก]
พุทฺธานำปิ โข ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลกนำ อวิชหิตเมว โหติ,
ตสฺมา, เอกทิวสำ ภควโต ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺตสฺส, อยำ ชมฺพุกาชีวโก ญาณชาลสฺส อนฺโต ปญฺญายิ.
สตฺถา “กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อิติ อาวชฺชิตวฺ า ตสฺส สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสวฺ า
“อหำ เอตำ อาทึ กตฺวา เอกำ คาถำ ภาสิสฺสามิ, คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ,
อิมำ กุลปุตฺตำ นิสฺสาย มหาชโน โสตฺถิภาวำ ปาปุณิสฺสติ -อิติ ญตฺวา ปุนทิวเส ราชคเห ปิณฺฑาย จริตวฺ า ปิณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต
อานนฺทตฺเถรำ อาห “อานนฺท ชมฺพุกาชีวกสฺส สนฺติกำ คมิสฺสามิ -อิต.ิ
“ภนฺเต กึ ตุมฺเหเยว คมิสฺสถ -อิติ.
“อาม อหเมว -อิต.ิ
เอวำ วตฺวา สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย ตสฺส สนฺติกำ ปายาสิ.
เทวตา จินฺตยึสุ “สตฺถา สายำ๑ ชมฺพุกาชีวกสฺส สนฺติกำ คจฺฉติ,
โส จ เชคุจฺเฉ อุจฺจารปสฺสาวฏฺฐาเน ทนฺตกฏฺฐกฺกิลิฏฺเฐ ปิฏฺฐิปาสาเณ วสติ ,
เทวำ วสฺสาเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ อตฺตโน อานุภาเวน ตำมุหุตฺตำเยว เทวำ วสฺสาเปสุำ.
ปิฏฺฐิปาสาโณ สุจิ นิมฺมโล อโหสิ.
อถสฺส อุปริ ปญฺจวณฺณำ ปุปฺผวสฺสำ วสฺสาปยึสุ.
๑ สี. ม. ยุ. สายำ -อิติ นตฺถิ.
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สตฺถา สายำ ชมฺพกุ าชีวกสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “ชมฺพกุ -อิติ สทฺทมกาสิ.
ชมฺพุโก “โก นุ โข เอส ทุชฺชาโน มำ ชมฺพุกวาเทน วทติ -อิติ จินฺเตตฺวา “โก เอโส -อิติ อาห.
“อหำ ชมฺพุกา -อิติ.
“กึ มหาสมณ -อิต.ิ
“อชฺช เม เอกรตฺตึ อิธ วสนฏฺฐานำ เทหิ -อิต.ิ
“นตฺถิ มหาสมณ อิมสฺมึ ฐาเน วสนฏฺฐานำ -อิติ.
“ชมฺพุก มา เอวำ กริ, เอกรตฺตึ เม วสนฏฺฐานำ เทหิ, ปพฺพชิตา นาม ปพฺพชิตำ ปฏฺเฐนฺติ, มนุสฺสา มนุสฺสำ, ปสโว ปสุำ -อิติ.
“กึ ปน ตฺวำ ปพฺพชิโตสิ -อิต.ิ
“อาม ปพฺพชิโตมฺหิ -อิต.ิ
“สเจ ตฺวำ ปพฺพชิโต, กหนฺเต ลาพุกำ, กหำ ธูมกฏจฺฉุโก, กหำ ยญฺญสุตฺตกำ -อิต.ิ
“อตฺเถตำ มยฺหำ, วิสุำ วิสุำ ปน คเหตฺวา จรณำ ทุกฺขำ, -อิติ อพฺภนฺตเรเยว คเหตฺวา จรามิ -อิติ.
โส “จริสฺสสิ ตฺวำ เอตำ อคฺคณฺหิตฺวา -อิติ กุชฺฌ.ิ
อถ นำ สตฺถา อาห “โหตุ ชมฺพุก, มา กุชฺฌ, วสนฏฺฐานำ เม อาจิกฺขาหิ -อิต.ิ
“นตฺถิ มหาสมณ เอตฺถ วสนฏฺฐานำ -อิติ.
สตฺถา ตสฺส วสนฏฺฐานโต อวิทูเร เอกำ ปพฺภารำ อตฺถิ ตำ นิทฺทิสนฺโต “เอตสฺมึ ปพฺภาเร โก วสติ -อิติ อาห.
“น โกจิ มหาสมณ -อิติ.
“เตนหิ เอตำ มยฺหำ เทหิ -อิต.ิ
“ตฺวญฺเญว ชานาหิ มหาสมณ -อิติ.
สตฺถา ปพฺภาเร นิสีทนำ ปญฺญาเปตฺวา นิสีทิ.
[ชัมพุกาชีวกได้บรรลุพระอรหัต]
อถ ปฐมยาเม จตฺตาโร มหาราชาโน จตุททฺ ิสา เอโกภาสำ กโรนฺตา อุปฏฺฐานำ อาคมึสุ .
ชมฺพุโก โอภาสำ ทิสฺวา “กึโอภาโส นาเมโส -อิติ จินฺเตสิ.
มชฺฌิมยาเม สกฺโก เทวราชา อาคมิ.
ชมฺพุโก ตมฺปิ ทิสวฺ า “โก นาเมโส -อิติ จินฺเตสิ.
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ปจฺฉิมยาเม เอกาย องฺคุลิยา เอกำ ทฺวีหิ เทฺว ฯเปฯ ทสหิ ทส จกฺกวาฬานิ โอภาเสตุำ สมตฺโถ มหาพฺรหฺมา
สกลอรญฺญำ เอโกภาสำ กโรนฺโต อาคมิ.
ชมฺพุโก ตมฺปิ ทิสวฺ า “โก นุ โข เอโส -อิติ จินฺเตตฺวา ปาโตว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอกมนฺตำ ฐิโต สตฺถารำ ปุจฺฉิ
“มหาสมณ ตุมฺหากำ สนฺติกำ จตสฺโส ทิสา โอภาเสนฺโต ปฐมยาเม โก อาคโต -อิติ.
“จตฺตาโร มหาราชาโน -อิต.ิ
“กึการณา -อิต.ิ
“มำ อุปฏฺฐาตุำ -อิต.ิ
“กึ ปน ตฺวำ จตูหิ มหาราเชหิ อุตฺตริตโร -อิติ.
“อาม ชมฺพุก, อหญฺหิ ราชูนำ อติราชา -อิติ.
“มชฺฌิมยาเม ปน โก อาคโต -อิติ.
“สกฺโก เทวราชา -อิต.ิ
“กึการณา -อิต.ิ
“มำ อุปฏฺฐาตุเมว -อิต.ิ
“กึ ปน ตฺวำ สกฺกเทวราชโตปิ อุตตฺ ริตโร -อิติ.
“อาม ชมฺพุก, สกฺกโตปิ อุตฺตริตโรมฺหิ, เอโส ปน มยฺหำ คิลานุปฏฺฐาโก กปฺปิยการกสามเณรสทิโส -อิติ.
“ปจฺฉิมยาเม สกลอรญฺญำ โอภาเสตฺวา โก อาคโต -อิต.ิ
“ยำ นิสฺสาย โลเก พฺราหฺมณาทโยปิ ขิปิตฺวา ปกฺขลิตฺวา ‘นโม มหาพฺรหฺมุโนติ วทนฺติ, โสเอว มหาพฺรหฺมา -อิต.ิ
“กึ ปน ตฺวำ มหาพฺรหฺมุนาปิ อุตตฺ ริตโร -อิต.ิ
“อาม ชมฺพุก, อหญฺหิ พฺรหฺมุนาปิ อติพฺรหฺมา -อิติ.
“อจฺฉริโยสิ ตฺวำ มหาสมณ, มยฺหำ ปน ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ อิธ วสนฺตสฺส เอเตสุ เอโกปิ มำ อุปฏฺฐาตุำ นาคตปุพฺโพ,
อหญฺหิ เอตฺตกำ อทฺธานำ วาตภกฺโข หุตฺวา ฐิตโกว วีตินาเมสึ, น ตาว เต มยฺหำ อุปฏฺฐานำ อาคตปุพพฺ า -อิติ.
อถ นำ สตฺถา อาห “ชมฺพกุ ตฺวำ โลกสฺมึ อนฺธพาลำ มหาชนำ วญฺจยมาโน มำปิ วญฺเจตุกาโม ชาโต,
นนุ ตฺวำ ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ คูถเมว ขาทสิ, ภูมิยำเยว นิปชฺชิ, นคฺโค หุตวฺ า วิจริ, ตาลฏฺฐิขณฺเฑน เกเส ลุญจฺ ิ,
อถ จ ปน โลกำ วญฺเจนฺโต ‘อหำ วาตภกฺโขมฺหิ เอกปาเทน ติฏฺฐามิ น นิสีทามิ น นิปชฺชามีติ วเทสิ , มำปิ วญฺเจตุกาโมสิ,
ปุพฺเพปิ ตฺวำ ปาปิกำ ลามิกำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย เอตฺตกำ กาลำ คูถภกฺโขสิ, ภูมิสโย นคฺโค, วิจรนฺโต ตาลฏฺฐิขณฺเฑน เกสลุญฺจนำ ปตฺโต,
อิทานิปิ ปาปิกำ ลามิกำ ทิฏฺฐิเมว คณฺหาสิ -อิต.ิ
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“กึ ปน มยา กตำ มหาสมณ -อิติ.
อถสฺส สตฺถา ปุพฺเพ กตกมฺมำ อาจิกฺขิ.
ตสฺส สตฺถริ กเถนฺเตเยว, สำเวโค อุปฺปนฺโน, หิโรตฺตปฺปํ อุปฏฺฐิตำ.
โส อุกฺกุฏิโก นิสีทิ.
อถสฺส สตฺถา อุทกสาฏกำ ขิปิตฺวา อทาสิ.
โส ตำ นิวาเสตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ นิสีทิ.
สตฺถาปิสฺส อนุปุพพฺ ีกถำ กเถตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.
โส เทสนาวสาเน สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า อุฏฺฐายาสนา ปพฺพชฺชญฺจ อุปสมฺปทญฺจ ยาจิ .
เอตฺตาวตาสฺส ปุริมกมฺมำ ปริกฺขีณำ.
อยญฺหิ ขีณาสวมหาเถรำ จตูหิ อกฺโกเสหิ อกฺโกสิตฺวา, ยาวายำ มหาปฐวี ติคาวุตาธิกำ โยชนำ อุสฺสนฺนา, ตาว อวีจิมฺหิ ปจิตวฺ า
ตตฺถ ปกฺกาวเสเสน ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ อิมำ วิปฺปการำ ปตฺโต.
เตนสฺส ตำ กมฺมำ ขีณำ.
วีสติวสฺสสหสฺสานิ อิมินา กตสฺส สมณธมฺมสฺส ผลำ นาเสตุำ น สกฺกา,
ตสฺมา ตำ สตฺถา ทกฺขิณหตฺถำ ปสาเรตฺวา “เอหิ ภิกฺขุ จร พฺรหฺมจริยำ -อิติ อาห.
ตาวเทวสฺส คิหิลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อฏฺฐปริกฺขารธโร สฏฺฐิวสฺสตฺเถโร วิย อโหสิ.
[ชัมพุกะบอกความจริงแก่มหาชน]
องฺคมคธวาสีนำ ตสฺส สกฺการำ คเหตฺวา อาคตทิวโส กิเรส, ตสฺมา อุภยรฏฺฐวาสิโน สกฺการำ คเหตฺวา อาคตา ตถาคตำ ทิสฺวา
“กินฺนุ โข อมฺหากำ อยฺโย ชมฺพโุ ก มหา, อุทาหุ สมโณ โคตโม -อิติ จินฺเตตฺวา
“สเจ สมโณ โคตโม มหา ภเวยฺย, อยำ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺตกิ ำ คจฺเฉยฺย,
ชมฺพุกาชีวกสฺส ปน มหนฺตตาย สมโณ โคตโม อิมสฺส สนฺติกำ อาคโต -อิติ จินฺตยึส.ุ
สตฺถา มหาชนสฺส ปริวิตกฺกำ ญตฺวา “ชมฺพกุ ตว อุปฏฺฐากานำ กงฺขำ ฉินฺทาหิ -อิติ อาห.
โส “อหมฺปิ ภนฺเต เอตฺตกเมว ปจฺจาสึสามิ -อิติ วตฺวา จตุตฺถชฺฌานำ สมาปชฺชิตวฺ า อุฏฺฐาย ตาลปฺปมาณำ เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา
“สตฺถา เม ภนฺเต ภควา, สาวโกหมสฺมิ -อิติ วตฺวา โอรุยฺห วนฺทิตวฺ า
ปุน “ทฺวติ าลมตฺตำ ติตาลมตฺตำ -อิติ เอวำ สตฺตตาลมตฺตำ เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตวฺ า โอรุยฺห อตฺตโน สาวกภาวำ ชานาเปสิ .
ตำ ทิสวฺ า มหาชโน “อโห พุทฺธา นาม อจฺฉริยา อโนมคุณา -อิติ จินฺเตสิ.
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สตฺถา มหาชเนน สทฺธึ กเถนฺโต เอวมาห
“อยำ เอตฺตกำ กาลำ ตุมฺเหหิ อาภตสกฺการำ กุสคฺเคน ชิวฺหคฺเค ฐเปตฺวา ‘ตปจรณำ ปูเรมีติ อิธ นิวุตฺโถ,
สเจ อิมินา อุปาเยน วสฺสสตำ ตปจรณำ ปูเรยฺย,
ยา จ อสฺส อิทานิ กุลำ วา ภตฺตำ วา กุกฺกจุ ฺจายิตฺวา อภุญฺชนฺตสฺส ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา,
ตสฺสา ตำ ตปจรณำ โสฬสึปิ กลำ นาคฺฆติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“มาเส มาเส กุสคฺเคน
น โส สงฺขาตธมฺมานำ

พาโล ภุญฺเชถ โภชนำ
กลำ อคฺฆติ โสฬสึ -อิต.ิ
[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ
สเจ พาโล อปริญฺญาตธมฺโม สีลาทิคุณา ปริพาหิโร ติตฺถายตเน ปพฺพชิโต ตปจรณำ ปูเรสฺสามิ -อิติ
มาเส มาเส สมฺปตฺเต กุสคฺเคน โภชนำ ภุญฺชนฺโต วสฺสสตำ ภุญฺเชถ โภชนำ.
น โส สงฺขาตธมฺมานํ กลํ อคฺฆติ โสฬสึ -อิติ สงฺขาตธมฺมา วุจจฺ นฺติ ญาตธมฺมา ตูลิตธมฺมา,
เตสุ เหฏฺฐิมโกฏิยา โสตาปนฺโน สงฺขาตธมฺโม อุปริมโกฏิยา ขีณาสโว,
อิเมสำ สงฺขาตธมฺมานำ, โส พาโล กลำ นาคฺฆติ โสฬสึ -อิติ ปุคฺคลาธิฏฺฐานา เทสนา.
อยำ ปเนตฺถ อตฺโถ
ยา จ ตสฺส ตถา ตปจรณำ ปูเรนฺตสฺส วสฺสสตำ เจตนา
ยา จ สงฺขาตธมฺมานำ กุลำ วา ภตฺตำ วา กุกฺกจุ ฺจายิตฺวา อภุญฺชนฺตานำ เอกา ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา
ตสฺสา เจตนาย สา ตาวทีฆรตฺตำ ปวตฺตเจตนา โสฬสึ กลำ นาคฺฆติ.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยำ ตสฺสา สงฺขาตธมฺมานำ เจตนาย ผลำ ตำ โสฬสโกฏฺฐาเส กตฺวา ตโต เอเกกำ ปุน โสฬสโกฏฺฐาเส กตฺวา
ตโต เอกสฺส โกฏฺฐาสสฺส ยำ ผลำ ตเทว ตสฺส พาลสฺส ตปจรณโต มหนฺตตรำ -อิต.ิ
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อิต.ิ
ชมฺพกุ าชีวกวตฺถุ.
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“น หิ ปาปํ กตำ กมฺมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ อหิเปตำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระมหาโมคคัลลานเถระทําการยิ้ม]
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ชฏิลสหสฺสสฺส อพฺภนฺตโร อายสฺมา ลกฺขณตฺเถโร จ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ “ราชคเห ปิณฺฑาย จริสฺสาม -อิติ
คิชฺฌกูฏโต โอตรนฺติ.
เตสุ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอกำ อหิเปตำ ทิสฺวา สิตำ ปาตฺวากาสิ.
อถ นำ ลกฺขณตฺเถโร “กสฺมา อาวุโส สิตำ ปาตุำ กโรสิ -อิติ การณำ ปุจฺฉิ.
“อกาโล โข อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส วิสชฺเชตุำ, ภควโต สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -อิติ.
เตสุ ราชคเห ปิณฺฑาย จริตวฺ า ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา นิสินฺเนสุ, ลกฺขณตฺเถโร ปุจฺฉิ
“อาวุโส โมคฺคลฺลาน, ตฺวำ คิชฺฌกูฏา โอตรนฺโต สิตำ ปาตุำ กริตฺวา มยา สิตการณำ ปุฏฺโฐ
‘ภควโต สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสีติ อวจ, กเถหิ อิทานิ ตำ การณำ -อิติ.
[พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแห่งการยิม้ ]
เถโร อาห “อหำ อาวุโส เอกำ อหิเปตำ ทิสวฺ า สิตำ ปาตฺวากาสึ, ตสฺส เอวรูโป อตฺตภาโว, มนุสฺสสีสำ วิย อสฺส สีส,ำ
อหิสฺส วิยสฺส เสโส อตฺตภาโว, อหิเปโต นาเมส ปมาณโต ปญฺจวีสติโยชนิโก,
ตสฺส สีสโต อุฏฺฐติ า อคฺคิชาลา ยาว นงฺคุฏฺฐา คจฺฉนฺติ, นงฺคุฏฺฐโต อุฏฺฐิตา ยาว สีสา, มชฺเฌ อุฏฺฐติ า เทฺว ปสฺสานิ คจฺฉนฺติ,
ทฺวีหิ ปสฺเสหิ อุฏฺฐติ า มชฺเฌ โอสรนฺติ -อิติ.
ทฺวินฺนเมว กิร เปตานำ อตฺตภาโว ปญฺจวีสติโยชนิโก, อวเสสานำ ติคาวุตปฺปมาโณ,
อิมสฺส เจว อหิเปตสฺส กากเปตสฺส จ ปญฺจวีสติโยชนิโก.
เตสุ อยนฺตาว อหิเปโต.
[บุรพกรรมของกากเปรต]
กากเปตมฺปิ มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูฏมตฺถเก ปจฺจมานำ ทิสฺวา ตสฺส ปุพพฺ กมฺมำ ปุจฺฉนฺโต อิมำ คาถมาห
“ปญฺจโยชนิกา ชิวฺหา
กาโย อจฺจุคฺคโต ตุยฺหำ
กินฺนุ กมฺมำ กริตวฺ าน

สีสนฺเต นวโยชนำ
ปญฺจวีสติโยชนำ
ปตฺโตสิ ทุกฺขมีทิสำ -อิติ.

“อหำ ภนฺเต โมคฺคลฺลาน

กสฺสปสฺส มเหสิโน

อถสฺส เปโต อาจิกฺขนฺโต

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๓๑ • ๑๒. อหิเปตวตฺถ.ุ • [บุรพกรรมของกากเปรต]

สงฺฆสฺสาภิหฏำ ภตฺตำ

อาหเรสึ ยถิจฺฉกำ -อิติ

คาถำ วตฺวา อาห
“ภนฺเต กสฺสปพุทฺธกาเล สมฺพหุลา ภิกฺขู คามำ ปิณฺฑาย ปวิสึสุ.
มนุสฺสา เถเร ทิสวฺ า สมฺปิยายมานา อาสนสาลายำ นิสีทาเปตฺวา ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา ยาคุำ ปาเยตฺวา ขชฺชกำ ทตฺวา
ปิณฺฑปาตกาลำ อาคมยมานา ธมฺมำ สุณนฺตา นิสีทึสุ.
ธมฺมกถาวสาเน เถรานำ ปตฺเต อาทาย อตฺตโน อตฺตโน เคเห นานคฺครสโภชนสฺส ปูเรตฺวา อาหรึสุ .
ตทาหำ กาโก หุตฺวา อาสนสาลาย ฉทนปิฏเฐ นิสินฺโน ตำ ทิสฺวา เอเกน คหิตปตฺตโต ติกฺขตฺตุำ มุขำ ปูเรนฺโต ตโย กพเฬ อคฺคเหสึ ,
ตำ ปน ภตฺตำ เนว สงฺฆสฺส สนฺตกำ, น สงฺฆสฺส นิยเมตฺวา ทินฺนำ, น ภิกฺขูหิ คหิตาวเสสกำ อตฺตโน เคหำ เนตฺวา มนุสฺเสหิ ภุญชฺ ิตพฺ
พกำ, เกวลำ สงฺฆำ อุทฺทิสฺส อภิหฏมตฺตเมว,
ตโต มยา ตโย กพฬา คหิตา, เอตฺตกำ เม ปุพพฺ กมฺมำ, สฺวาหำ กาลำ กตฺวา ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน อวีจิมฺหิ ปจิตฺวา
ตตฺถ ปกฺกาวเสเสน อิทานิ คิชฺฌกูเฏ กากเปโต หุตวฺ า นิพฺพตฺโต อิทำ ทุกฺขำ ปจฺจนุโภมิ -อิต.ิ
อิทำ กากเปตวตฺถุ.
อิธ ปน เถโร “อหิเปตำ ทิสวฺ า สิตำ ปาตฺวากาสึ -อิติ อาห.
อถสฺส สตฺถา สกฺขิ หุตวฺ า “สจฺจำ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห, มยา ปเนส สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเสเยว ทิฏฺโฐ,
อปิจาหำ ‘เย เม วจนำ น สทฺทเหยฺยุำ เตสำ อหิตาย ภเวยฺยาติ ปรานุทยาย น กเถสึ -อิติ อาห.
ลกฺขณสำยุตฺเตปิ๑ หิ มหาโมคฺคลฺลาเนน ทิฏฺฐกาเลเยว สตฺถา ตสฺส สกฺขิ หุตฺวา วีสติวตฺถูนิ กเถสิ .
อิทมฺปิ เตน ตเถว กถิตำ.
ตำ สุตวฺ า ภิกฺขู ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ ปุจฺฉึสุ.
สตฺถาปิ เตสำ กเถสิ:
[บุรพกรรมของอหิเปรต]
อตีเต กิร พาราณสึ นิสฺสาย นทีตีเร ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปณฺณสาลำ กรึสุ.
โส ตตฺถ วิหรนฺโต นิพทฺธำ นคเร ปิณฺฑาย จรติ.
นาคราปิ สายำ ปาตำ คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา ปจฺเจกพุทฺธสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺติ.
เอโก พาราณสีวาสี ปุริโส ตำ มคฺคำ นิสฺสาย เขตฺตำ กสิ.
มหาชโน สายำ ปาตำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺโต ตำ เขตฺตำ มทฺทนฺโต คจฺฉติ.
กสโก “มา เม เขตฺตำ มทฺทถ -อิติ วาเรนฺโตปิ วาเรตุำ นาสกฺขิ.
๑ สำ. นิ. ๑๖/๒๙๘.
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อถสฺส เอตทโหสิ “สเจ อิมสฺมึ ฐาเน ปจฺเจกพุทธฺ สฺส ปณฺณสาลา น ภเวยฺย, น เม เขตฺตำ มทฺเทยฺยุำ -อิต.ิ
โส ปจฺเจกพุทธฺ สฺส ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐกาเล ปริโภคภาชนานิ ภินฺทิตวฺ า ปณฺณสาลำ ฌาเปสิ .
ปจฺเจกพุทฺโธ ตำ ฌามำ ทิสฺวา ยถาสุขำ ปกฺกามิ.
มหาชโน คนฺธมาลำ อาทาย อาคโต ฌามำ ปณฺณสาลำ ทิสวฺ า “กหำ นุ โข โน อยฺโย คโต -อิติ อาห.
โสปิ มหาชเนเนว สทฺธึ อาคโต มหาชนมชฺเฌ ฐิตโก เอวมาห “มยา ตสฺส ปณฺณสาลา ฌาปิตา -อิติ.
อถ นำ “คณฺหถ, อิมำ ปาปํ นิสฺสาย มยำ ปจฺเจกพุทธฺ ำ ทฏฺฐุำ น ลภิมฺหา -อิติ ทณฺฑาทีหิ โปเถตฺวา ชีวติ กฺขยำ ปาเปสุำ.
โส อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตติ ฺวา, ยาวายำ ปฐวี โยชนมตฺตำ อุสฺสนฺนา, ตาว นิรเย ปจิตฺวา
ปกฺกาวเสเสน คิชฺฌกูเฏ อหิเปโต หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
[พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม]
สตฺถา อิมำ ตสฺส ปุพพฺ กมฺมำ กเถตฺวา “ภิกฺขเว ปาปกมฺมำ นาเมตำ ขีรสทิสำ,
ยถา ขีรำ ทุยฺหมานเมว น ปริณมติ, ตถา กมฺมำ กริยมานเมว น วิปจฺจติ,
ยทา ปน วิปจฺจติ, ตทา เอวรูเปน ทุกฺเขน โยเชติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“น หิ ปาปํ กตำ กมฺมำ
ฑหนฺตำ พาลมนฺเวติ

สชฺชุขีรำว มุจฺจติ
ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก -อิต.ิ
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สชฺชุขีรํ -อิติ ตำขณญฺเญว เธนุยา ถเนหิ นิกฺขนฺตำ อพฺภุณฺหำ ขีรำ น มุจจฺ ติ น ปริณมติ.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา อิทำ สชฺชุขีรำ ตำขณญฺเญว น มุจฺจติ น ปริณมติ ปกตึ น ชหติ ,
ยสฺมึ ปน ภาชเน ทูหิตฺวา๑ คหิตำ, ยาว ตตฺถ ตกฺกาทิอมฺพิลำ น ปกฺขิปติ, ยาว ทธิภาชนาทิกำ อมฺพิลภาชนำ น ปาปุณาติ,
ตาว ปกตึ อวิชหิตวฺ า ปจฺฉา ชหติ,
เอวเมว ปาปกมฺมำปิ กริยมานเมว น ปจฺจติ, ยทิ วิปจฺเจยฺย, น โกจิ ปาปกมฺมำ กาตุำ วิสเหยฺย,
ยาว ปน กุสลาภินิพพฺ ตฺตา ขนฺธา ธรนฺติ, ตาว เต นำ รกฺขนฺติ,
เตสำ เภทา อปาเย นิพพฺ ตฺเตสุ ขนฺเธสุ, วิปจฺจติ, วิปจฺจมานญฺจ ฑหนฺตำ พาลมนฺเวติ.
“กึ วิย -อิติ.
ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก -อิติ
ยถา หิ ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺโน วีตจฺฉิตงฺคาโร อกฺกนฺโตปิ ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น ตาว ฑหติ
ฉาริกำ ปน ตาเปตฺวา จมฺมาทีนำ ฑหนวเสน ยาว มตฺถลุงฺคา ฑหนฺโต คจฺฉติ
เอวเมว ปาปกมฺมำปิ เยน กตำ โหติ, ตำ พาลำ ทุติเย วา ตติเย วา อตฺตภาเว นิรยาทีสุ นิพพฺ ตฺตำ ฑหนฺตำ อนุคจฺฉติ -อิต.ิ
๑ สี. ยุ. ทุยฺหิตฺวา.
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เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิต.ิ
อหิเปตวตฺถุ.
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๑๓. สฏฺฐิกูฏเปตวตฺถุ.
“ยาวเทว อนตฺถาย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สฏฺฐกิ ูฏเปตำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต]
ปุริมนเยเนว หิ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏา โอโรหนฺโต๑ อญฺญตรสฺมึ ปเทเส สิตำ กตฺวา
เถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ “ภควโต สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -อิติ วตฺวา ปิณฺฑาย จริตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทิตวฺ า
นิสินฺนกาเล ปุน ปุฏฺโฐ “อหำ อาวุโส เอกำ เปตำ อทฺทสำ, ติคาวุตปฺปมาเณน อตฺตภาเวน ตสฺส สฏฺฐี อยกูฏสหสฺสานิ อาทิตฺตานิ,
สมฺปชฺชลิตานิ อุปริมตฺถเก ปติตฺวา อุฏฺฐหนฺติ สีสำ ภินฺทนฺติ, ภินฺนำ ภินฺนำ ปุน สมุฏฺฐหติ,
อิมินา อตฺตภาเวน มยา เอวรูโป อตฺตภาโว น ทิฏฺฐปุพฺโพ, อหนฺตำ ทิสฺวา สิตำ ปาตฺวากาสึ -อิติ อาห.
เปตวตฺถุสฺมึ หิ
“สฏฺฐี กูฏสหสฺสานิ
สีเส ตุยฺหำ นิปตนฺติ

ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
โอภินฺทนฺเตว มตฺถกนฺติอาทิ๒

อิมเมว เปตำ สนฺธาย วุตตฺ ำ.
[พระศาสดาทรงรับรองว่าเปรตมี]
สตฺถา เถรสฺส กถำ สุตวฺ า “ภิกฺขเว มยาเปส สตฺโต โพธิมณฺเฑ นิสินฺเนเนว ทิฏโฺ ฐ,
‘เย จ ปน เม วจนำ น สทฺทเหยฺยุำ, เตสำ อหิตาย ภเวยฺยาติ ปเรสำ อนุกมฺปาย น กเถสึ,
อิทานิ ปน โมคฺคลฺลานสฺส สกฺขิ หุตฺวา กเถมิ -อิติ อาห.
ตำ สุตวฺ า ภิกฺขู ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ ปุจฺฉึสุ.
สตฺถาปิ เตสำ กเถสิ:
[บุรพกรรมของสัฎฐิกูฏเปรต]
อตีเต กิร พาราณสิยำ สาลิตตฺ กสิปฺเป นิปฺผตฺตึ ปตฺโต เอโก ปีฐสปฺปิ อโหสิ.
โส นครทฺวาเร เอกสฺส วฏฺฏรุกฺขสฺส เหฏฺฐา นิสินฺโน “สกฺขรานิ ขิปิตวฺ า ตสฺส ปณฺณานิ ฉินฺทนฺโต หตฺถิรูปกำ โน ทสฺเสหิ ,
อสฺสรูปกำ โน ทสฺเสหิ -อิติ คามทารเกหิ วุจฺจมาโน อิจฺฉิติจฺฉิตานิ๓ รูปานิ ทสฺเสตฺวา เตสำ สนฺติกา ขาทนียาทีนิ ลภติ.
อเถกทิวสำ ราชา อุยฺยานำ คจฺฉนฺโต ตำ ปเทสำ ปาปุณิ.
ทารกา ปีฐสปฺปึ ปาโรหนฺตเร กตฺวา ปลายึสุ.
๑ สี. ยุ. โอตรนฺโต.
๒ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
๓ สี. ยุ. อิจฉฺ ิติจฺฉิตานำ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๓๕ • ๑๓. สฏฺฐกิ ฏู เปตวตฺถุ. • [บุรพกรรมของสัฎฐิกฏู เปรต]

รญฺโญ ฐิตมชฺฌนฺติเก รุกฺขมูลำ ปวิฏฺฐสฺส, ฉิทฺทจฺฉายา สรีรำ ผริ.
โส “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ อุทฺธำ โอโลเกนฺโต รุกฺขปณฺเณสุ หตฺถิรูปกาทีนิ ทิสวฺ า “กสฺเสตำ กมฺมำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา
“ปีฐสปฺปิโน -อิติ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห “มยฺหำ ปุโรหิโต อติมุขโร, อปฺปมตฺตเกปิ วุตฺเต, พหุำ ภณนฺโต มำ อุปทฺทเวติ,
สกฺขิสฺสสิ ตสฺส มุเข นาฬิมตฺตา อชลณฺฑกิ า ขิปิตุำ -อิต.ิ
“สกฺขิสฺสามิ เทว, อชลณฺฑิกา อาหราเปตฺวา ปุโรหิเตน สทฺธึ ตุมฺเห อนฺโตสาณิยำ นิสีทถ, อหเมตฺถ กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ -อิต.ิ
ราชา ตถา อกาสิ.๑
อิตโร กตฺตริยคฺเคน สาณิยา ฉิทฺทำ กาเรตฺวา, ปุโรหิตสฺส รญฺญา สทฺธึ กเถนฺตสฺส, มุเข วิวฏมตฺเต, เอเกกำ อชลณฺฑิกำ ขิปิ.
ปุโรหิโต มุขำ ปวิฏฺฐำ ปวิฏฺฐำ คิลิ.
ปีฐสปฺปิ, ขีณาสุ อชลณฺฑิกาสุ, สาณึ จาเลสิ.
ราชา ตาย สญฺญาย อชลณฺฑิกานำ ขีณภาวำ ญตฺวา อาห
“อาจริย, อหำ ตุมฺเหหิ สทฺธึ กเถนฺโต กถำ นิตฺถริตุำ น สกฺขิสฺสามิ,
ตุมฺเห อติมุขรตาย นาฬิมตฺตา อชลณฺฑิกา คิลิตวฺ าปิ ตุณฺหีภาวำ นาปชฺชถ -อิติ.
พฺราหฺมโณ มงฺกุภาวำ อาปชฺชิตวฺ า ตโต ปฏฺฐาย มุขำ วิวริตฺวา รญฺญา สทฺธึ สลฺลปิตุำ นาสกฺขิ .
ราชา ปีฐสปฺปึ ปกฺโกสาเปตฺวา “ตำ นิสฺสาย เม สุขำ ลทฺธำ -อิติ ตุฏฺโฐ ตสฺส สพฺพฏฺฐกำ นาม ทตฺวา
นครสฺส จตูสุ ทิสาสุ จตฺตาโร คามวเร อทาสิ.
ตมตฺถำ วิทิตฺวา รญฺโญ อตฺถธมฺมานุสาสโก อมจฺโจ อิมำ คาถมาห
“สาธุ โข สิปฺปกนฺนาม
ปสฺส ขญฺชปฺปหาเรน

อปิ ยาทิสกีทิสำ
ลทฺธา คามา จตุทฺทิสา -อิติ.๒

(โส ปน อมจฺโจ เตน สมเยน อหเมว ภควา อโหสิ.)
อเถโก ปุริโส ปีฐสปฺปินา ลทฺธสมฺปตฺตึ ทิสวฺ า จินฺเตสิ
“อยนฺนาม ปีฐสปฺปิ หุตฺวา อิมำ สิปฺปํ นิสฺสาย มหาสมฺปตฺตึ ปตฺโต, มยาเปตำ สิกฺขิตุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ
โส ตำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา “อิมำ เม อาจริย สิปฺปํ เทหิ -อิติ อาห.
“น สกฺกา ตาต ทาตุำ -อิติ.
โส เตน ปฏิกฺขิตฺโต “โหตุ, อาราเธสฺสามิ นำ -อิติ ตสฺส หตฺถปาทปริกมฺมาทีนิ กโรนฺโต จิรสฺสำ ตำ อาราเธตฺวา ปุนปฺปุนำ ยาจิ.

๑ สี. ยุ. กาเรสิ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๓๕. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๗๖.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๓๖ • ๑๓. สฏฺฐกิ ฏู เปตวตฺถุ. • [บุรพกรรมของสัฎฐิกฏู เปรต]

ปีฐสปฺปิ “อยำ เม อติวิย อุปการโก -อิติ ตำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺโต สิปฺปํ สิกฺขาเปตฺวา
“นิปฺผนฺนำ เต ตาต สิปฺปํ, อิทานิ กึ กริสฺสสิ -อิติ อาห.
“พหิ คนฺตฺวา สิปฺปํ วีมำสิสฺสามิ -อิติ.
“กึ กริสฺสสิ -อิติ.
“คาวึ วา มนุสฺสำ วา ปหริตวฺ า มาเรสฺสามิ -อิติ.
“ตาต คาวึ มาเรนฺตสฺส สตำ ทณฺโฑ โหติ, มนุสฺสำ มาเรนฺตสฺส สหสฺสำ, ตฺวำ สปุตฺตทาโรปิ ตำ นิตฺถริตุำ น สกฺขิสฺสสิ, มา วินสฺส,
ยมฺหิ ปหเฏ, ทณฺโฑ นตฺถิ, ตาทิสำ นิมฺมาตาปิติกำ กญฺจิ อุปธาเรหิ -อิติ.
โส “สาธุ -อิติ สกฺขเร อุจฺฉงฺเค กตฺวา ตาทิสำ อุปธารยมาโน วิจรนฺโต คาวึ ทิสฺวา “อยำ สสฺสามิกา -อิติ ปหริตุำ น วิสหิ,
มนุสฺสำ ทิสฺวา “อยำ สมาตาปิติโก -อิติ ปหริตุำ น วิสหิ.
เตน จ สมเยน สุเนตฺโต นาม ปจฺเจกพุทฺโธ นครำ นิสฺสาย ปณฺณสาลายำ วิหรติ.
โส ตำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺตำ นครทฺวารนฺตเร ฐิตำ ทิสวฺ า “อยำ นิมฺมาตาปิติโก, อิมสฺมึ ปหเฏ, ทณฺโฑ นตฺถิ,
อิมำ ปหริตฺวา สิปฺปํ วีมำสิสฺสามิ -อิติ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทกฺขิณกณฺณโสตำ สนฺธาย สกฺขรำ ขิปิ.๑
ทกฺขิเณน กณฺณโสเตน ปวิสิตฺวา วาเมน นิกฺขมิ.
ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชิ.
ปจฺเจกพุทฺโธ ภิกฺขาย จริตุำ นาสกฺขิ, อากาเสน ปณฺณสาลำ คนฺตฺวา ปรินพิ ฺพายิ.
มนุสฺสา ปจฺเจกพุทฺเธ อนาคจฺฉนฺเต “กิญฺจิ อผาสุกำ ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา ตำ ปรินิพพฺ ุตำ ทิสฺวา โรทึสุ ปริเทวึสุ.
โสปิ มหาชนำ คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธำ สญฺชานิตฺวา
“อยำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต ทฺวารนฺตเร มม สมฺมุขีภูโต, อหำ อตฺตโน สิปฺปํ วีมำสนฺโต อิมำ ปหรึ -อิติ อาห.
มนุสฺสา “อิมินา กิร ปาเปน ปจฺเจกพุทโฺ ธ ปหโฏ, คณฺหถ, คณฺหถ -อิติ โปเถตฺวา ตตฺเถว นำ ชีวิตกฺขยำ ปาเปสุำ.
โส อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตติ ฺวา, ยาวายำ มหาปฐวี โยชนำ อุสฺสนฺนา, ตาว ปจิตฺวา
วิปากาวเสเสน คิชฺฌกูฏมตฺถเก สฏฺฐิกูฏเปโต หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ.
[พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุ]
สตฺถา อิมมสฺส๒ ปุพพฺ กมฺมำ กเถตฺวา “ภิกฺขเว พาลสฺส นาม สิปฺปํ วา อิสฺสริยำ วา อุปฺปชฺชมานำ อนตฺถาย อุปฺปชฺชติ ,
พาโล หิ สิปฺปํ วา อิสฺสริยำ วา ลภิตฺวา อตฺตโน อนตฺถเมว กโรติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ยาวเทว อนตฺถาย
๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สาติ อตฺถิ. ม. โส.
๒ สี. อิมำ ตสฺส. ม. ตสฺส อิมำ. ยุ. อิมมสฺส.

ญตฺตำ พาลสฺส ชายติ

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๓๗ • ๑๓. สฏฺฐกิ ฏู เปตวตฺถุ. • [พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุ]

หนฺติ พาลสฺส สุกฺกำสำ

มุทธฺ มสฺส วิปาตยำ -อิต.ิ
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ยาวเทว -อิติ อวธิปริจฺเฉทนตฺเถ นิปาโต.
ญตฺตํ -อิติ ชานนภาโว.
ยมฺปิ สิปฺปํ ชานาติ ยมฺหิ วา อิสฺสริเย ยาย วา ยสสมฺปตฺติยา๑ ฐิโต ชเนน ญายติ ปากโฏ ปญฺญาโต โหติ, ตสฺเสตำ นามำ.
สิปฺปํ วา หิ อิสฺสริยาทิภาโว วา พาลสฺส อนตฺถาเยว ชายติ ตำ นิสฺสาย โส อตฺตโน อนตฺถเมว กโรติ .
หนฺติ -อิติ วินาเสติ.
สุกฺกํสํ -อิติ กุสลโกฏฺฐาสำ. พาลสฺส หิ สิปฺปํ วา อิสฺสริยำ วา อุปฺปชฺชมานำ กุสลโกฏฺฐาสำ ฆาเตนฺตเมว อุปฺปชฺชติ .
มุทฺธํ -อิติ ปญฺญาเยตำ นามำ.
วิปาตยํ -อิติ วิทฺธำสมานำ. ตสฺส หิ ตำ สุกฺกำสำ หนนฺตำ ปญฺญาสงฺขาตำ มุทฺธำ วินิปาเตนฺตำ วิทธฺ ำเสนฺตเมว หนติ -อิติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิต.ิ
สฏฺฐิกูฏเปตวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. … อิสฺสริเย ยเส สมฺปตฺตยิ ญฺจ.

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๓๘ • ๑๔. สุธมฺมตฺเถรวตฺถ.ุ • ๑๔. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ.

๑๔. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ.
“อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุธมฺมตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม]
เทสนา ปน มจฺฉิกาสณฺเฑ สมุฏฺฐาย สาวตฺถิยำ นิฏฺฐิตา.
มจฺฉิกาสณฺฑนครสฺมึ หิ จิตฺโต คหปติ ปญฺจวคฺคิยานำ อพฺภนฺตรำ มหานามตฺเถรำ นาม ปิณฺฑาย จรมานำ ทิสวฺ า
ตสฺส อิริยาปเถ ปสีทิตฺวา ปตฺตมาทาย เคหำ ปเวเสตฺวา โภเชตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน ธมฺมกถำ สุณนฺโต โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา
อจลสทฺโธ หุตฺวา อมฺพาฏกวนนฺนาม อตฺตโน อุยฺยานำ สงฺฆารามำ กตฺตุกาโม เถรสฺส หตฺเถ อุทกำ ปาเตตฺวา นิยฺยาเทสิ .
ตสฺมึ ขเณ “ปติฏฺฐติ ำ พุทฺธสาสนำ -อิติ อุทกปริยนฺตำ กตฺวา มหาปฐวี กมฺปิ.
มหาเสฏฺฐี อุยฺยาเน มหาวิหารำ กาเรตฺวา สพฺพทิสาหิ อาคตภิกฺขูนำ วิวฏทฺวาโร อโหสิ .
มจฺฉิกาสณฺเฑ สุธมฺมตฺเถโร นาม เนวาสิโก อโหสิ.
[คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล]
อปเรน สมเยน จิตตฺ สฺส คุณกถำ สุตฺวา เทฺว อคฺคสาวกา ตสฺส สงฺคหำ กตฺตุกามา มจฺฉิกาสณฺฑำ อคมำสุ .
จิตฺโต คหปติ เตสำ อาคมนำ สุตวฺ า อฑฺฒโยชนมคฺคำ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เต อาทาย อตฺตโน วิหารำ ปเวเสตฺวา อาคนฺตกุ วตฺตำ กตฺวา
“ภนฺเต โถกำ ธมฺมกถำ โสตุกาโมมฺหิ -อิติ ธมฺมเสนาปตึ ยาจิ.
อถ นำ เถโร “อุปาสก อทฺธาเนนมฺหา กิลนฺตรูปา, อปิจ โถกำ สุณาหิ -อิติ ตสฺส ธมฺมกถำ กเถสิ.
โส เถรสฺส ธมฺมกถำ สุณนฺโต ว อนาคามิผลำ ปาปุณิ.
โส เทฺว อคฺคสาวเก วนฺทิตวฺ า “ภนฺเต เสฺว ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ มม เคเห ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ นิมนฺเตตฺวา
ปจฺฉา เนวาสิกำ สุธมฺมตฺเถรำ “ตุมฺเหปิ ภนฺเต เสฺว เถเรหิ สทฺธึ อาคจฺเฉยฺยาถ -อิติ นิมนฺเตสิ.
[พระสุธรรมเถระด่าคฤหบดี]
โส “อยำ มำ ปจฺฉา นิมนฺเตติ -อิต๑ิ กุทฺโธ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปุนปฺปุนำ ยาจิยมาโนปิ ปฏิกฺขิปิเอว.
อุปาสโก “ปญฺญายิสฺสถ ภนฺเต -อิติ ปกฺกมิตฺวา ปุนทิวเส อตฺตโน นิเวสเน มหาทานำ สชฺเชสิ.
สุธมฺมตฺเถโรปิ ปจฺจูสกาเลเยว “กีทิโส นุ โข คหปตินา อคฺคสาวกานำ สกฺกาโร สชฺชโิ ต? เสฺว คนฺตวฺ า ปสฺสิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส เคหำ อคมาสิ.

๑ สี. ยุ. นิมนฺเตสิ -อิติ.
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โส คหปตินา “นิสีทถ ภนฺเต -อิติ วุจฺจมาโนปิ “นาหำ นิสีทามิ ปิณฺฑาย จริสฺสามิ -อิติ วตฺวา
อคฺคสาวกานำ ปฏิยาทิตสกฺการำ โอโลเกตฺวา คหปตึ ชาติยา ฆฏฺเฏตุกาโม
“อุฬาโร เต คหปติ สกฺกาโร, อปิเจตฺถ เอกญฺเญว นตฺถิ -อิติ อาห.
“กึ ภนฺเต -อิติ.
“ติลสงฺคุลิกา คหปติ -อิติ วตฺวา คหปตินา กาโกปมาย อปสาทิโต กุชฺฌติ ฺวา “เอโส เต คหปติ อาวาโส, ปกฺกมิสฺสามหำ -อิติ
วตฺวา ยาวตติยำ วาริยมาโนปิ ปกฺกมิตวฺ า สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า จิตฺเตน จ คหปตินา อตฺตนา จ วุตตฺ วจนำ อาโรเจสิ .
[พระสุธรรมเถระถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม]
สตฺถา “ตยา อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน หีเนน ขุำสิโต -อิติ ตสฺเสว โทสำ อาโรเปตฺวา ปฏิสารณียกมฺมำ กาเรตฺวา
“คจฺฉ, จิตตฺ คหปตึ ขมาเปหิ -อิติ เปเสสิ.
โส ตตฺถ คนฺตฺวา “คหปติ มยฺเหเวโส โทโส, ขมาหิ เม -อิติ วตฺวาปิ “นาหำ ขมามิ -อิติ เตน ปฏิกฺขิตฺโต
มงฺกุภโู ต ตำ ขมาเปตุำ นาสกฺขิ, ปุนเทว สตฺถุ สนฺติกำ ปจฺจาคมาสิ.
สตฺถา “นาสฺส อุปาสโก ขมิสฺสติ -อิติ ชานนฺโตปิ “มานตฺถทฺโธ เอส ตึสโยชนมคฺคำ คนฺตวฺ า ปจฺจาคจฺฉตุ -อิติ
ขมาปนุปายำ อนาจิกฺขิตฺวาว อุยฺโยเชสิ.
[สมณะไม่ควรทํามานะและริษยา]
อถสฺส ปุน อาคตกาเล นีหตมานสฺส อนุทตู ำ ทตฺวา “คจฺฉ, อิมินา สทฺธึ คนฺตวฺ า อุปาสกำ ขมาเปหิ -อิติ วตฺวา
“สมเณน นาม ‘มยฺหำ วิหาโร, มยฺหำ นิวาสนฏฺฐานำ, มยฺหำ อุปาสโก, มยฺหำ อุปาสิกาโยติ มานำ วา อิสฺสำ วา กาตุำ น วฏฺฏติ,
เอวำ กโรนฺตสฺส, หิ อิสฺสามานาทโย กิเลสา วฑฺฒนฺติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย
อาวาเสสุ จ อิสฺสริยำ
มเมว กต มญฺญนฺตุ
มเมว อติวสา อสฺสุ
อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป อิจฺฉา๑

ปุเรกฺขารญฺจ ภิกฺขุสุ
ปูชา ปรกุเลสุ จ
คิหิปพฺพชิตา อุโภ
กิจฺจากิจฺเจสุ กิสฺมิญฺจิ
มาโน จ วฑฺฒติ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]
ตตฺถ อสนฺตํ -อิติ
พาโล ภิกฺขุ อวิชชฺ มานำ สมฺภาวนำ อิจฺเฉยฺย,
อสฺสทฺโธว สมาโน ‘สทฺโธติ มำ ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ -อิติ ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส๒ วุตตฺ นเยเนว
พาโล อสฺสทฺโธ ทุสฺสีโล อปฺปสฺสุโต อวิวติ ฺโต กุสีโต อนุปฏฺฐิตสฺสติ อสมาหิโต ทุปฺปญฺโญ อกฺขีณาสโว สมาโน อโห วต มำ ชโน
๑ ปาลิยำ อิสฺส -อิติ ทิสฺสติ.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓.
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‘อยำ สทฺโธ สีลวา พหุสฺสุโต ปวิวิตฺโต อารทฺธวิริโย อุปฏฺฐิตสฺสติ สมาหิโต ปญฺญวา
ขีณาสโวติ ชาเนยฺย -อิติ อิมำ อสนฺตำ สมฺภาวนำ อิจฺฉติ.
ปุเรกฺขารํ -อิติ ปริวารำ.
อโห วต มำ สกลวิหาเร ภิกฺขู ปริวาเรตฺวา ปญฺหำ ปุจฺฉนฺตา วิหเรยฺยุำ -อิติ เอวำ อิจฺฉาจาเร ฐตฺวา ปุเรกฺขารญฺจ ภิกฺขูสุ อิจฺฉติ.
อาวาเสสุ -อิติ สงฺฆิเกสุ จ อาวาเสสุ.
ยานิ วิหารมชฺเฌ ปณีตเสนาสนานิ ตานิ อตฺตโน สนฺทิฏฺฐสมฺภตฺตาทีนำ ภิกฺขูนำ ตุมฺเห อิธ วสถ -อิติ วิจาเรนฺโต
สยมฺปิ วรเสนาสนำ ปลิพุทธฺ นฺโต เสสานำ อาคนฺตกุ ภิกฺขูนำ ปจฺจนฺติมานิ ลามกเสนาสนานิ เจว อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ จ
“ตุมฺเห อิธ วสถ -อิติ วิจาเรนฺโต อาวาเสสุ จ อิสฺสริยำ อิจฺฉติ.
ปูชา ปรกุเลสุ จ -อิติ เนว มาตาปิตูนำ น ญาตกานำ ปเรสำเยว กุเลสุ “อโห วติเม มยฺหเมว ทเทยฺยุำ, น อญฺเญสำ -อิติ เอวำ
จตุปฺปจฺจยปูชำ อิจฺฉติ.
มเมว กต มญฺญนฺตุ -อิติ ยสฺส จ พาลสฺส “ยงฺกิญฺจิ วิหาเร อุโปสถาคาราทิกรณวเสน กตำ นวกมฺมำ ตำ สพฺพำ อมฺหากำ เถเรน กตำ อิติ เอวำ “คิหี จ ปพฺพชิตา จ อุโภปิ มเมว นิสฺสาย กตำ ปรินิฏฺฐิตำ มญฺญนฺตุ -อิติ สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ.
มเมว อติวสา อสฺสุ -อิติ คิหี จ ปพฺพชิตา จ สพฺเพปิ มเมว วเส วตฺตนฺตุ,
สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ วา ลทฺธพฺพานิ โหนฺตุ อนฺตมโส ยาคุมตฺตมฺปิ ตาเปตฺวา ปิวนาทีนิ วา เอวรูเปสุ กิจฺจากิจฺเจสุ
ขุทฺทกมหนฺเตสุ กรณีเยสุ กิสฺมิญฺจิ เอกกิจฺเจปิ มเมว วเส วตฺตนฺตุ, มญฺเญว อาปุจฺฉิตฺวา กโรนฺตุ -อิติ สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ.
อิติ พาลสฺส -อิติ ยสฺส พาลสฺส สา จ๑ อิจฺฉา อยญฺจ เอวรูโป สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ, ตสฺส เนว วิปสฺสนา น มคฺคผลานิ วฑฺฒนฺติ,
เกวลำ ปนสฺส ฉนฺทาทโย๒ สมุทฺทสฺส อุทกำ วิย ฉสุ ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชนกตณฺหา เจว นววิธมาโน จ วฑฺฒติ -อิติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิต.ิ
[พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต]
สุธมฺมตฺเถโรปิ อิมำ โอวาทำ สุตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า อุฏฺฐายาสนา ปทกฺขิณำ กตฺวา เตน อนุทูเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ คนฺตวฺ า
อุปาสกสฺส จกฺขุปเถ อาปตฺตึ ปฏิกฺกริตฺวา อุปาสกำ ขมาเปสิ.
โส อุปาสเกน “ขมามหำ ภนฺเต, สเจ มยฺหำ โทโส อตฺถิ, ขมถ เม -อิติ ปฏิกฺขมาปิโต สตฺถารา ทินฺเน โอวาเท ฐตฺวา
กติปาเหเนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
[จิตตคฤหบดีไปเฝ้าพระศาสดา]
อุปาสโกปิ จินฺเตสิ “มยา สตฺถารำ อทิสฺวาว โสตาปตฺติผลำ ปตฺตำ, อทิสวฺ าเยว อนาคามิผเล ปติฏฺฐิโต,
สตฺถารเมว ทฏฺฐุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ
๑ สี. ม. ยุ. ยา จ.
๒ สี. ยุ. จนฺโททเย. ตำ ยุตตฺ ตรำ.
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โส ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ ปญฺจ สกฏสตานิ โยชาเปตฺวา
“เย สตฺถารำ ทฏฺฐุกามา, คจฺฉนฺตุ, ปิณฺฑปาตาทีหิ น กิลมิสฺสนฺติ -อิติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาโรจาเปตฺวา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺสปิ อุปาสกานมฺปิ อุปาสิกานมฺปิ อาโรจาเปสิ.
เตน สทฺธึ ปญฺจสตา ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ อุปาสกา จ อุปาสิกาโย จ นิกฺขมึสุ .
โส “เตสญฺเจว อตฺตโน จ ปริสาย -อิติ ติณฺณำ ชนสหสฺสานำ, ยถา ตึสโยชนมคฺเค ยาคุภตฺตาทีหิ กิญจฺ ิ เวกลฺลำ นาโหสิ,
ตถา สำวทิ หิ.
ตสฺส ปน นิกฺขนฺตภาวำ ญตฺวา โยชเน โยชเน เทวตา ขนฺธาวารำ พนฺธิตฺวา
ทิพฺเพหิ ยาคุขชฺชกภตฺตปานกาทีหิ ตำ มหาชนำ อุปฏฺฐหึสุ.
กสฺสจิ เกนจิ เวกลฺลำ นาโหสิ.
เอวำ เทวตาหิ อุปฏฺฐิยมาโน เทวสิกำ โยชนำ คจฺฉนฺโต มาเสน สาวตฺถึ ปาปุณิ.
ปญฺจ สกฏสตานิ ยถาปูราเนว อเหสุำ.
เทวตาหิ เจว มนุสฺเสหิ จ อภิหฏปณฺณาการำ วิสฺสชฺเชนฺโต อคมาสิ.
[พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย์]
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อาห๑ “อานนฺท อชฺช วฑฺฒมานกจฺฉายาย จิตโฺ ต คหปติ ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวโุ ต อาคนฺตวฺ า มำ วนฺทสิ สฺ ติ -อิต.ิ
“กึ ปน ภนฺเต ตสฺส ตุมฺหากำ วนฺทนกาเล กิญฺจิ ปาฏิหาริยำ ภวิสฺสติ -อิติ.
“ภวิสฺสติ อานนฺท -อิต.ิ
“กึ ภนฺเต -อิติ.
“ตสฺส อาคนฺตฺวา มำ วนฺทนกาเล ราชมาเนน อฏฺฐกรีสมตฺเต ปเทเส ชนฺนุมตฺเตน โอธินา ปญฺจวณฺณานำ ทิพพฺ ปุปฺผานำ ฆนวสฺสำ
วสฺสิสฺสติ -อิต.ิ
ตำ กถำ สุตฺวา นครวาสิโน “เอวำ มหาปุญฺโญ กิร จิตฺโต นาม คหปติ อาคนฺตวฺ า อชฺช สตฺถารำ วนฺทิสฺสติ ,
เอวรูปํ กิร ปาฏิหาริยำ ภวิสฺสติ, มยมฺปิ ตำ มหาปุญฺญำ ทฏฺฐุำ ลภิสฺสาม -อิติ ปณฺณาการำ อาทาย มคฺคสฺส อุโภสุ ปสฺเสสุ อฏฺฐำสุ.
วิหารสมีปํ อาคตกาเล ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ ปฐมำ อาคมึสุ.
จิตฺโต คหปติ “อมฺมา ตุมฺเห ปจฺฉโต อาคจฺฉถ -อิติ อุปาสิกาโย วตฺวา สยำ ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต สตฺถุ สนฺตกิ ำ อคมาสิ.
พุทฺธานำ สมฺมุขฏฺฐาเน ปน ฐิตา วา นิสินฺนา วา น อิโต เอโต๒ วา โหนฺติ, พุทฺธวีถิยา ทฺวีสุ ปสฺเสสุ นิจฺจลาว ติฏฐฺ นฺติ.
๑ สี. ยุ. อามนฺเตสิ.
๒ สี. ม. ยุ. เอตฺโต.
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จิตฺโต คหปติ มหนฺตำ พุทฺธวีถึ โอกฺกมิ.
ตีณิ ผลานิ ปตฺเตน อริยสาวเกน โอโลกิโตโลกิตฏฺฐานำ กมฺปิ.
“เอโส กิร จิตฺโต คหปติ -อิติ มหาชโน โอโลเกสิ.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า ฉพฺพณฺณานำ พุทฺธรำสีนำ อนฺโต ปวิสิตฺวา ทฺวีสุ โคปฺผเกสุ สตฺถุ ปาเท คเหตฺวา วนฺทิ .
ตำขณญฺเญว วุตตฺ ปฺปการำ ปุปฺผวสฺสำ วสฺสิ.
สาธุการสหสฺสานิ ปวตฺตึสุ.
[จิตตคฤหบดีถวายทาน]
โส เอกมาสำ สตฺถุ สนฺติเก วสมาโนว สกลำ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ วิหาเรเยว นิสีทาเปตฺวา มหาทานำ อทาสิ .
อตฺตนา สทฺธึ อาคเตปิ อนฺโตวิหาเรเยว กตฺวา ปฏิชคฺคิ.
เอกทิวสำปิ อตฺตโน สกเฏสุ กิญจฺ ิ คเหตพฺพำ นาโหสิ.
เทวมนุสฺเสหิ อาภตปณฺณากาเรเนว สพฺพกิจฺจานิ อกาสิ.
โส สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา อาห “ภนฺเต อหำ ‘ตุมฺหากำ ทานำ ทสฺสามีติ อาคจฺฉนฺโต มาสำ อนฺตรามคฺเค อโหสึ ,
อิธ เม มาโส วีติวตฺโต, มยา อาภตำ กิญฺจิ คเหตุำ น ลภามิ, เอตฺตกำ กาลำ เทวมนุสฺเสหิ อาภตปณฺณากาเรเนว ทานำ อทาสึ,
โสหำ สเจปิ อิธ สำวจฺฉรำ วสิสฺสามิ, เนว มม เทยฺยธมฺมำ ทาตุำ ลภิสฺสามิ, สกฏานิ โอตาเรตฺวา คนฺตุำ อิจฺฉามิ,
ปฏิสามนฏฺฐานำ เม อาโรจาเปถ -อิต.ิ
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อาห “อานนฺท อุปาสกสฺส เอกำ ปเทสำ ตุจฺฉำ กาเรตฺวา เทหิ -อิต.ิ
เถโร ตถา อกาสิ.
กปฺปิยภูมิ กิร จิตฺตสฺส คหปติโน อนุญฺญาตา.
[จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ]
อุปาสโกปิ อตฺตนา สทฺธึ อาคเตหิ ตีหิ ชนสหสฺเสหิ สทฺธึ ตุจฺฉสกเฏหิ ปุน มคฺคำ ปฏิปชฺชิ .
เทวมนุสฺสา อุฏฺฐาย “อยฺย ตยา ตุจฺฉสกเฏหิ คมนกมฺมำ กตำ -อิติ สตฺตหิ รตเนหิ สกฏานิ ปูรยึสุ.
โส อตฺตโน อาภตปณฺณากาเรหิ มหาชนำ ปฏิชคฺคนฺโต อคมาสิ.
อานนฺทตฺเถโร สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อาห “ภนฺเต ตุมฺหากำ สนฺตกิ ำ อาคจฺฉนฺโตปิ มาเสน อาคโต, อิธาปิ มาสเมว วุตฺโถ,
เอตฺตกำ กาลำ อาภตปณฺณากาเรเนว ทานำ อทาสิ, อิทานิ ปญฺจ สกฏสตานิ ตุจฺฉานิ กตฺวา มาเสเนว กิร คมิสฺสติ,
เทวมนุสฺสา ปนสฺส อุฏฺฐาย “อยฺย ตยา ตุจฺฉสกเฏหิ คมนกมฺมำ กตนฺติ สกฏานิ สตฺตหิ รตเนหิ ปูรยึสุ ,
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ปุน๑ อตฺตโน อาภตปณฺณากาเรเนว กิร มหาชนำ ปฏิชคฺคนฺโต คมิสฺสติ,
กึ ปน ภนฺเต เอตสฺส ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺเสว อยำ สกฺกาโร อุปฺปชฺชติ , อุทาหุ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ อุปฺปชฺชติ -อิต.ิ
“อานนฺท มม สนฺตกิ ำ อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ อุปฺปชฺชเตว, อยญฺหิ อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน สมฺปนฺนสีโล,
เอวรูโป, ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ, ตตฺถ ตตฺเถวสฺส ลาภสกฺกาโร นิพพฺ ตฺตติ -อิติ วตฺวา สตฺถา อิมำ ปกิณฺณกวคฺเค คาถมาห
“สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน
ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ

ยโสโภคสมปฺปิโต
ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต -อิต.ิ

อตฺโถ ปนสฺสา ตตฺเถว อาวิภวิสฺสติ.
[บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี]
เอวำ วุตฺเต, อานนฺทตฺเถโร จิตตฺ สฺส ปุพฺพกมฺมำ ปุจฺฉิ.
อถสฺส สตฺถา กเถนฺโต อาห “อานนฺท อยำ ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ปาทมูเล กตาภินีหาโร กปฺปสตสหสฺสำ เทวมนุสฺเสสุ สำสริตฺวา
กสฺสปพุทฺธกาเล มิคลุทฺทกกุเล นิพฺพตฺโต วุฑฺฒิมนฺวาย
เอกทิวสำ เทเว วสฺสนฺเต มิคมารณตฺถาย สตฺตึ อาทาย อรญฺญำ คนฺตฺวา มิเค โอโลเกนฺโต เอกสฺมึ อกตปพฺภาเร สีสำ ปารุปิตฺวา
เอกำ ภิกฺขุำ นิสินฺนำ ทิสฺวา “เอโก อยฺโย สมณธมฺมำ กโรนฺโต นิสินฺโน ภวิสฺสติ, ภตฺตมสฺส อาหริสฺสามีติ
เวเคน เคหำ คนฺตวฺ า เอกสฺมึ อุทฺธเน หีโย อาภตมำสำ ปจาเปตฺวา เอกสฺมึ อุทฺธเน ภตฺตำ ปจาเปตฺวา
อญฺเญ ปิณฺฑจาริเก ภิกฺขู ทิสฺวา เตสำปิ ปตฺเต อาทาย ปญฺญตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ สมฺปาเทตฺวา
“อยฺเย ปริวิสถาติ อญฺญำ อาณาเปตฺวา ตำ ภตฺตำ ปิฏเก ปกฺขิปิตฺวา อาทาย คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค นานาปุปฺผานิ โอจินิตวฺ า ปตฺตปูเฏ กตฺวา เถรสฺส นิสินฺนฏฺฐานำ คนฺตฺวา
“ภนฺเต มยฺหำ สงฺคหำ กโรถาติ วตฺวา ปตฺตมาทาย๒ ภตฺตสฺส ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ ฐเปตฺวา เตหิ ปุปฺเผหิ ปูชำ กตฺวา
“ยถา เม อยำ รสปิณฺฑปาโต ปุปฺผปูชาย สทฺธึ จิตตฺ ำ โตเสสิ,
เอวำ นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน ปณฺณาการสหสฺสานิ๓ อาคนฺตฺวา มยฺหำ จิตฺตำ โตเสนฺตุ, ปญฺจวณฺณกุสุมวสฺสญฺจ วสฺสตุ -อิติ
ปตฺถนำ ฐเปสิ.
โส ยาวชีวำ กุสลำ กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ.
นิพฺพตฺตฏฺฐาเน ชานุมตฺเตน โอธินา ทิพพฺ ปุปฺผวสฺสำ วสฺสิ.
อิทานิปิสฺส ชาตทิวเส เจว อิธ จ อาคตสฺส ปุปฺผวสฺสวสฺสนญฺจ ปณฺณาการาภิหาโร จ สตฺตหิ รตเนหิ สกฏปูรณญฺจ
ตสฺเสว กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท -อิติ.
สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร โส -อิติ อตฺถิ. ม. โส ปุน.
๒ สี. ยุ. ปตฺตำ คเหตฺวา.
๓ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร อาทาย -อิติ อตฺถิ.
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๑๕. วนวาสิติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ.
“อญฺญา หิ ลาภูปนิสา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วนวาสิติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมณ์ผู้ยากจน]
เทสนา ราชคเห สมุฏฺฐติ า.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส กิร ปิตุ วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส สหายโก มหาเสนพฺราหฺมโณ นาม ๑ ราชคเห วสติ.
สารีปุตฺตตฺเถโร เอกทิวสำ ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺมึ อนุกมฺปาย ตสฺส เคหทฺวารำ อคมาสิ .
โส ปน ปริกฺขีณวิภโว ทลิทฺโท ชาโต.๒
โส “มม ปุตฺโต มยฺหำ เคหทฺวาเร ปิณฺฑาย จริตุำ อาคโต ภวิสฺสติ, อหญฺจมฺหิ ทุคฺคโต,
มม ปุตฺโต มยฺหำ ทุคฺคตภาวำ น ชานาติ มญฺเญ, นตฺถิ เม โกจิ เทยฺยธมฺโม -อิติ ตสฺส สมฺมุขา ภวิตุำ อสกฺโกนฺโต นิลียิ.
เถโรปิ อปรมฺปิ ทิวสำ อคมาสิ.
พฺราหฺมโณ ตเถว นิลียิ.
“กิญจฺ ิเทว ลภิตฺวา ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต นาลภิ.
อเถกทิวสำ เอกสฺมึ พฺราหฺมณวาจเก ถุลฺลสาฏเกน สทฺธึ ปายาสปาตึ ลภิตฺวา อาทาย เคหำ คนฺตวฺ าว เถรำ อนุสฺสริ
“อิมำ ปิณฺฑปาตำ มยา เถรสฺส ทาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
เถโรปิ ตำขณญฺเญว ฌานำ สมาปชฺชิตวฺ า สมาปตฺตโิ ต วุฏฺฐาย ตำ พฺราหฺมณำ ทิสวฺ า
“พฺราหฺมโณ เทยฺยธมฺมำ ลภิตฺวา มม อาคมนำ ปจฺจาสึสติ, มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ สงฺฆาฏึ ปารุปิตฺวา ปตฺตมาทาย
ตสฺส เคหทฺวาเร ฐิตเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.
พฺราหฺมณสฺส เถรำ ทิสฺวาว จิตตฺ ำ ปสีทิ.
อถ นำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา อนฺโตเคเห นิสีทาเปตฺวา ปายาสปาตึ คเหตฺวา เถรสฺส ปตฺเต อากิริ .
เถโร อุปฑฺฒำ ปฏิจฺฉิตวฺ า หตฺเถน ปตฺตำ ปิทหิ.
อถ นำ พฺราหฺมโณ “ภนฺเต เอกสฺส ปฏิวึสมตฺโตว อยำ ปายาโส, ปรโลกสงฺคหำ เม กโรถ, มา อิธโลกสงฺคหำ,
นิรวเสสเมว ทาตุกาโมมฺหิ -อิติ สพฺพำ อากิริ.
เถโร ตตฺเถว ปริภุญฺชิ.
๑ สี. ยุ. นาม -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ม. ยุ. ชาโต -อิติ นตฺถิ.
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อถสฺส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ตมฺปิ สาฏกำ ทตฺวา วนฺทิตวฺ า เอวมาห “ภนฺเต อหมฺปิ ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมเมว ปาปุเณยฺยำ -อิติ.
เถโร “เอวำ โหตุ พฺราหฺมณ -อิติ ตสฺส อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมนฺโต อนุปุพฺเพน จาริกำ จรมาโน เชตวนำ อคมาสิ .
[พราหมณ์ยากจน ตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี]
ทุคคฺ ตกาเล ทินฺนทานำ ปน อติวิย หาเสติ -อิติ พฺราหฺมโณปิ ตำ ทานำ ทตฺวา ปสนฺนจิตฺโต โสมนสฺสชาโต
เถเร อธิมตฺตสิเนหมกาสิ.
โส เถเร สิเนเหเนว กาลำ กตฺวา สาวตฺถิยำ เถรสฺส อุปฏฺฐากกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
ตำขณญฺเญว ปนสฺส มาตา “กุจฺฉิยำ เม คพฺโภ ปติฏฺฐโิ ต -อิติ สามิกสฺส อาโรเจสิ.
โส ตสฺสา คพฺภปริหารำ อทาสิ.
ตสฺสา อจฺจุณฺหอติสตี อติอมฺพิลาทิปริโภคำ วชฺเชตฺวา สุเขน คพฺภำ ปริหรมานาย เอวรูโป โทหโฬ อุปฺปชฺชิ
“อโห วตาหำ สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ นิมนฺเตตฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา อสมฺภินฺนขีรปายาสำ ทตฺวา
สยมฺปิ กาสาววตฺถานิ ปริทหิตฺวา สุวณฺณสรกำ อาทาย อาสนปริยนฺเต นิสีทิตวฺ า
เอตฺตกานำ ภิกฺขูนำ อุจฺฉิฏฺฐปายาสำ ปริภุญเฺ ชยฺยำ -อิต.ิ
ตสฺสา กิร โส กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ กุจฺฉิยำ ปุตฺตสฺส พุทฺธสาสเน ปพฺพชฺชาย ปุพพฺ นิมิตฺตำ อโหสิ .
อถสฺสา ญาตกา “ธมฺมิโก โน ธีตาย โทหโฬ -อิติ
สารีปุตฺตตฺเถรำ สงฺฆตฺเถรำ กตฺวา ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อสมฺภินฺนขีรปายาสำ อทำสุ.
สาปิ เอกำ กาสาวำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตวฺ า สุวณฺณสรกำ คเหตฺวา อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา อุจฺฉิฏฺฐปายาสำ ปริภุญฺชิ .
โทหโฬ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ.
ตสฺสา ยาว คพฺภวุฏฺฐานา อนฺตรนฺตรา กตมงฺคเลสุปิ ทสมาสจฺจเยน ปุตตฺ ำ วิชาตาย กตมงฺคเลสุปิ
สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานำ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ.
ปุพฺเพ๑ กิเรส ทารเกน พฺราหฺมณกาเล ทินฺนปายาสสฺส นิสฺสนฺโท.
ชาตมงฺคลทิวเส ปน ตำ ทารกำ ปาโต ว นหาเปตฺวา มณฺเฑตฺวา สิริสยเน สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส กมฺพลสฺส อุปริ นิปชฺชาเปสุำ .
[ทารกบริจาคทาน]
โส ตตฺถ นิปนฺนโก ว เถรำ โอโลเกตฺวา “อยำ เม ปุพฺพาจริโย, มยา เอตำ นิสฺสาย อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธา,
มยา อิมสฺส เอกำ ปริจฺจาคำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย นียมาโน ตำ กมฺพลำ จูฬงฺคุลิยา เวเฐตฺวา อคฺคเหสิ .
อถสฺส “องฺคุลิยา กมฺพโล ลคฺโค -อิติ หริตุำ อารภึสุ.
๑ สี. ม. ยุ. สพฺโพ.
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โส ปโรทิ.
ญาตกา “อเปถ, มา ทารกำ โรทาเปถ -อิติ กมฺพเลเนว สทฺธึ อานยึสุ.
โส เถรำ วนฺทนกาเล กมฺพลโต องฺคุลึ อปกฺกฑฺฒิตวฺ า กมฺพลำ เถรสฺส ปาทมูเล ปาเตสิ .
อถ ญาตกา “ทหเรน กุมาเรน อชานิตฺวา กตำ -อิติ อวตฺวา “ปุตฺเตน โน ทินฺนำ ปริจฺจตฺตเมว โหตุ “ภนฺเต -อิติ วตฺวา
“ภนฺเต สตสหสฺสคฺฆนิเกน กมฺพเลเนว ปูชาการกสฺส ตุมฺหากำ ทาสสฺส สิกฺขาปทานิ เทถ -อิติ อาหำสุ.
“โก นามายำ ทารโก -อิติ.
“ภนฺเต อยฺเยน สมานนามโก -อิต.ิ
“ติสโฺ ส นาเมส ภวิสฺสติ -อิต.ิ
เถโร กิร คิหิกาเล อุปติสฺสมาณโว นาม อโหสิ.
มาตาปิสฺส จินฺเตสิ “น มยา ปุตฺตสฺส อชฺฌาสโย ภินฺทิตพฺโพ -อิติ.
เอวำ ทารกสฺส นามกรณมงฺคลำ กตฺวา ปุน ตสฺส อาหารปริโภคมงฺคเลปิ ปุน ตสฺส กณฺณวิชฺฌนมงฺคเลปิ ทุสฺสคฺคหณมงฺคเลปิ
จูฬากรณมงฺคเลปิ สารีปุตตฺ ตฺเถรปฺปมุขานำ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ .
ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สตฺตวสฺสิกกาเล มาตรำ อาห “อมฺม เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิต.ิ
สา “สาธุ ตาต, ปุพฺเพวาหำ ‘น มยา ปุตตฺ สฺส อชฺฌาสโย ภินฺทติ พฺโพติ มนำ อกาสึ, ปพฺพช ปุตฺตก -อิติ เถรำ นิมนฺตาเปตฺวา
ตสฺส อาคตสฺส ภิกฺขำ ทตฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากำ ทาโส ‘ปพฺพชิสฺสามีติ วทติ, อิมำ อาทาย สายำ วิหารำ คมิสฺสาม -อิติ
เถรำ อุยฺโยเชตฺวา สายณฺหสมเย มหนฺเตน สกฺการสมฺมาเนน ปุตฺตมาทาย วิหารำ คนฺตวฺ า เถรสฺส นิยฺยาเทสิ .
[การบวชทําได้ยาก]
เถโร เตน สทฺธึ กเถสิ “ติสฺส ปพฺพชฺชา นาม ทุกกฺ รา, อพฺภุณฺเหน อตฺเถ สติ, สีตลำ ลภติ; สีตเลน อตฺเถ สติ, อพฺภุณฺหำ ลภติ,
ปพฺพชิตา นาม กิจฺเฉน ชีวนฺติ, ตฺวญฺจ สุเขธิโต -อิติ.
“ภนฺเต อหำ ตุมฺเหหิ วุตฺตนิยาเมน สพฺพำ กาตุำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ.
[กัมมัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยทรงละ]
เถโร “สาธุ -อิติ วตฺวา ตสฺส ปฏิกูลมนสิการวเสน ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิตวฺ า ตำ ปพฺพาเชสิ.
สกลมฺปิ หิ ทฺวตฺตึสาการำ กเถตุำ วฏฺฏติเยว, สพฺพำ กเถตุำ อสกฺโกนฺเตน๑ ตจปญฺจกำ กเถตพฺพเมว,
อิทำ หิ กมฺมฏฺฐานำ สพฺพพุทฺธานำ อวิชหิตเมว.
เกสาทีสุ เอเกกโกฏฺฐาเส อรหตฺตปฺปตฺตานำ ภิกฺขูนมฺปิ ภิกฺขุนีนมฺปิ อุปาสกานมฺปิ อุปาสิกานมฺปิ ปริจฺเฉโท นตฺถิ .
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร “ปน -อิติ อตฺถิ.
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อพฺยตฺตา ภิกฺขู ปน ปพฺพาเชนฺตา อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ นาเสนฺติ ตสฺมา เถโร กมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิตฺวาว ปพฺพาเชตฺวา
ทสสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาเปสิ.
มาตาปิตโร ปุตตฺ สฺส ปพฺพชิตสฺส สกฺการำ กโรนฺตา สตฺตาหำ วิหาเรเยว พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ.
ภิกฺขูปิ “นิพทฺธำ อปฺโปทกมธุปายาสำ ปริภุญฺชิตุำ น สกฺโกม -อิติ อุชฺฌายึส.ุ
ตสฺสปิ มาตาปิตโร สตฺตเม ทิวเส สายำ เคหำ อคมำสุ.
สามเณโร อฏฺฐเม ทิวเส ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
[สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลก่อน]
สาวตฺถีวาสิโน “สามเณโร กิร อชฺช ปิณฺฑาย ปวิสิสฺสติ, สกฺการมสฺส กริสฺสาม -อิติ ปญฺจหิ สาฏกสเตหิ จุมฺพิฏกานิ๑ กตฺวา
ปญฺจ ปิณฺฑปาตสตานิ สชฺเชตฺวา อาทาย ปฏิปเถ ฐตฺวา อทำสุ.
ปุนทิวเส วิหารสฺส อุปวนำ อาคนฺตฺวา อทำสุ.
เอวำ สามเณโร ทฺวีเหว ทิวเสหิ สาฏกสหสฺเสน สทฺธึ ปิณฺฑปาตสหสฺสำ ลภิตวฺ า ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาเปสิ .
พฺราหฺมณกาเล ทินฺนสฺส ถุลฺลสาฏกสฺส กิเรส นิสฺสนฺโท.
อถสฺส ภิกฺขู “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส -อิติ นามำ กรึส.ุ
ปุเนกทิวสำ สามเณโร สีตกาเล วิหารจาริกำ จรนฺโต ภิกฺขู ตตฺถ ตตฺถ อคฺคิสาลาทีสุ วิสพิ ฺเพนฺเต ทิสวฺ า อาห
“กึ ภนฺเต วิสพิ ฺเพนฺตา นิสินฺนตฺถ -อิติ.
“สีตำ โน ปีเฬติ๒ สามเณร -อิติ.
“ภนฺเต สีตกาเล นาม กมฺพลำ ปารุปิตุำ วฏฺฏติ, โส หิ สีตำ ปฏิพาหิตุำ สมตฺโถ -อิติ.
“สามเณร ตฺวำ มหาปุญฺโญ กมฺพลำ ลเภยฺยาสิ, อมฺหากำ กุโต กมฺพโล -อิติ.
“เตนหิ ภนฺเต กมฺพลตฺถิกา มยา สทฺธึ อาคจฺฉนฺตุ -อิติ สกลวิหาเร อาโรจาเปสิ.
ภิกฺขู “สามเณเรน สทฺธึ คนฺตฺวา กมฺพลำ อาหริสฺสาม -อิติ สตฺตวสฺสกิ สามเณรำ นิสฺสาย สหสฺสมตฺตา ภิกฺขู นิกฺขมึสุ.
โส “เอตฺตกานำ ภิกฺขูนำ กุโต กมฺพเล ลภิสฺสามิ -อิติ จิตฺตมฺปิ อนุปฺปาเทตฺวา เต อาทาย นคราภิมุโข ปายาสิ.
สุทินฺนสฺส หิ ทานสฺส เอวรูโป อานุภาโว โหติ.
โส พหินคเรเยว ฆรปฏิปาฏิยา จรนฺโต ปญฺจ กมฺพลสตานิ ลภิตฺวา อนฺโตนครำ ปาวิสิ.
๑ สี. ยุ. จุมฺพฏกานิ.
๒ สี. ม. ยุ. ปิเฬติ -อิติ นตฺถ.ิ
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มนุสฺสา อิโต จิโต จ กมฺพเล อาหรนฺติ.
เอโก ปน ปุริโส อาปณทฺวาเรน คจฺฉนฺโต ปญฺจ กมฺพลสตานิ ปสาเรตฺวา นิสินฺนำ เอกำ อาปณิกำ ทิสฺวา อาห
“อมฺโภ เอโก สามเณโร กมฺพเล สำหรนฺโต อาคจฺฉติ, ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหิ -อิติ.
“กึ ปน โส ทินฺนเก คณฺหาติ, อุทาหุ อทินฺนเก -อิต.ิ
“ทินฺนเก คณฺหาติ -อิต.ิ
“เอวำ สนฺเต, สเจ อิจฺฉิสฺสามิ, ทสฺสามิ; โน เจ, น ทสฺสามิ, คจฺฉ ตฺวำ -อิติ อุยฺโยเชสิ.
[ลักษณะคนตระหนี่]
มจฺฉริโน หิ อนฺธพาลา, เอวำ ปเรสุ ทานำ ททมาเนสุ, มจฺฉรายิตฺวา อสทิสทานำ ทิสวฺ า มจฺฉรายนฺโต กาโล วิย นิรเย นิพฺพตฺตนฺติ.
อาปณิโก จินฺเตสิ “อยำ ปุริโส อตฺตโน ธมฺมตาย อาคจฺฉมาโน ‘ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ มำ อาห,
อหมฺปิ ‘สเจ โส ทินฺนกำ คณฺหาติ, อหำ มม สนฺตกำ สเจ อิจฺฉามิ, ทสฺสามิ; โน เจ, น ทสฺสามีติ อวจำ,
ทิฏฺฐกำ ปน อเทนฺตสฺส, ลชฺชา อุปฺปชฺชติ, อตฺตโน สนฺตกำ ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส, โทโส นตฺถิ,
อิเมสุ ปญฺจสุ กมฺพลสเตสุ เทฺว กมฺพลา สตสหสฺสคฺฆนิกา, อิเม ปฏิจฺฉาเทตุำ วฏฺฏติ -อิติ เทฺวปิ กมฺพเล ทสาย ทสำ สมฺพนฺธิตฺวา
เตสำ อนฺตเร ปกฺขิปิตฺวา ปฏิจฺฉาเทสิ.
สามเณโรปิ ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ ตำ ปเทสำ ปาปุณิ.
อาปณิกสฺส สามเณรำ ทิสฺวาว ปุตฺตสิเนโห อุปฺปชฺชิ.
สกลสรีรำ สิเนเหน ปริปุณฺณำ อโหสิ.
โส จินฺเตสิ “ติฏฺฐนฺตุ กมฺพลานิ, อิมำ ทิสวฺ า หทยมำสมฺปิ ทาตุำ ยุตตฺ รูปํ -อิต.ิ
โส เต เทฺวปิ กมฺพเล นีหริตวฺ า สามเณรสฺส ปาทมูเล ฐเปตฺวา วนฺทติ ฺวา “ภนฺเต ตยา ทิฏฺฐธมฺมสฺส ภาคี อสฺสำ -อิติ อวจ.
โสปิสฺส “เอวำ โหตุ -อิติ อนุโมทนำ อกาสิ.
สามเณโร อนฺโตนคเรปิ ปญฺจ กมฺพลสตานิ ลภิ.
เอวำ เอกทิวเสเยว กมฺพลสหสฺสำ ลภิตวฺ า ภิกฺขุสหสฺสสฺส อทาสิ.
อถสฺส “กมฺพลทายกติสฺโส -อิติ นามำ กรึสุ.
เอวำ นามกรณทิวเส ทินฺนกมฺพโล สตฺตวสฺสิกกาเล กมฺพลสหสฺสภาวำ ปาปุณิ.
[ให้ของน้อยแต่ได้ผลมาก]
พุทฺธสาสนำ หิ ฐเปตฺวา นตฺถญฺญำ ฐานำ ยตฺถ อปฺปํ ทินฺนำ พหุำ โหติ, พหุำ ทินฺนำ พหุตรำ.
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เตนาห ภควา “ตถารูโปยำ ภิกฺขเว ภิกฺขุสงฺโฆ, ยถารูเป ภิกฺขุสงฺเฆ อปฺปํ ทินฺนำ พหุำ โหติ, พหุำ ทินฺนำ พหุตรำ -อิต.ิ
เอวำ สามเณโรปิ เอกสฺส กมฺพลสฺส นิสฺสนฺเทน สตฺตวสฺสิโก กมฺพลสหสฺสำ ลภิ.
ตสฺส เชตวเน วิหรนฺตสฺส, อภิกฺขณำ ญาติทารกา สนฺติกำ อาคนฺตวฺ า กถาสลฺลาปํ กโรนฺติ.
โส จินฺเตสิ “มยา อิธ วสนฺเตน ญาติทารเกสุ อาคนฺตฺวา กเถนฺเตสุ, อกเถตุำปิ น สกฺกา,
เอเตหิ สทฺธึ กถาปปญฺเจน อตฺตโน ปติฏฐฺ ำ กาตุำ น สกฺกา, ยนฺนนู าหำ สตฺถุ สนฺตเิ ก กมฺมฏฺฐานำ อุคคฺ เหตฺวา อรญฺญำ ปวิเสยฺยำ -อิติ.
[ติสสสามเณรออกป่าทําสมณธรรม]
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทิตวฺ า ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา อุปชฺฌายำ วนฺทิตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
วิหารา นิกฺขมิตฺวา จินฺเตสิ “สเจ อาสนฺนฏฺฐาเน วสิสฺสามิ, ญาตกา มำ ปกฺโกสิสฺสนฺติ -อิติ วีสติโยชนสตมคฺคำ อคมาสิ.
อเถเกน คามทฺวาเรน คจฺฉนฺโต เอกำ มหลฺลกปุริสำ ทิสฺวา ปุจฺฉิ
“กินฺนุ โข อุปาสก อิมสฺมึ ปเทเส วสนฺตานำ อารญฺญกวิหาโร อตฺถิ -อิต.ิ
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
“เตนหิ เม มคฺคำ อาจิกฺข -อิต.ิ
มหลฺลกอุปาสกสฺส ปน ตำ ทิสฺวา ปุตฺตสิเนโห อุทปาทิ.
อถสฺส ตตฺเถว ฐิโต อนาจิกฺขิตฺวา “เอหิ ภนฺเต อาจิกฺขิสฺสามิ เต -อิติ วตฺวา ตำ คเหตฺวา ว อคมาสิ.
สามเณโร เตน สทฺธึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต ฉปฺปญฺจปฺปเทเส ทิสฺวา
“อยำ อุปาสก กึ ปเทโส นาม -อิติ ปุจฺฉิ.
โสปิสฺส เตสำ นามานิ อาจิกฺขนฺโต อารญฺญกวิหารำ ปตฺวา “อิทำ ภนฺเต ผาสุกฏฺฐานำ, อิธ วสาหิ -อิติ วตฺวา
“ภนฺเต โก นาม ตฺวำ -อิติ นามำ ปุจฺฉิตวฺ า, “อหำ วนวาสิติสฺโส นาม อุปาสก -อิติ วุตฺเต,
“เสฺว อมฺหากำ คาเม ปิณฺฑาย จริตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา นิวตฺติตวฺ า อตฺตโน คามเมว คโต
“วนวาสิติสฺสตฺเถโร นาม วิหารำ อาคโต, ตสฺส ยาคุภตฺตาทีนิ ปฏิยาเทถ -อิติ มนุสฺสานำ อาโรเจสิ.
สามเณโร ปฐมเมว ติสฺโส นาม หุตฺวา
ตโต “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส กมฺพลทายกติสฺโส วนวาสิติสฺโส -อิติ อิมานิ ตีณิ นามานิ ลภิตวฺ า
สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร จตฺตาริ นามานิ ลภิ.
โส ปุนทิวเส ปาโตว ตำ คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
มนุสฺสา ภิกฺขำ ทตฺวา วนฺทึสุ.
สามเณโร “สุขิตา โหถ, ทุกฺขา มุจฺจถ -อิติ อาห.
เอกมนุสฺโสปิ ตสฺส ภิกฺขำ ทตฺวา ปุน เคหำ คนฺตุำ นาสกฺขิ.
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สพฺเพ โอโลเกนฺตา ว อฏฺฐำสุ.
โสปิ อตฺตโน ยาปนมตฺตำ คณฺหิ.
สกลคามวาสิโน ตสฺส ปาทมูเล อุเรน นิปชฺชิตวฺ า “ภนฺเต ตุมฺเหสุ อิมำ เตมาสำ อิธ วสนฺเตสุ ,
มยำ ตีณิ สรณานิ คเหตฺวา ปญฺจสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาย มาสสฺส อฏฺฐ อุโปสถกมฺมานิ กริสฺสาม, อิธ วสนตฺถาย โน ปฏิญฺญำ เทถ -อิติ.
โส อุปการำ สลฺลกฺเขตฺวา เตสำ ปฏิญฺญำ ทตฺวา นิพทฺธำ ตตฺเถว ปิณฺฑาย จริ.
วนฺทิตวนฺทติ กฺขเณ จ “สุขิตา โหถ, ทุกฺขา มุจฺจถ -อิติ ปททฺวยเมว กเถตฺวา ปกฺกามิ.
โส ตตฺถ ปฐมมาสญฺจ ทุติยมาสญฺจ วีตินาเมตฺวา ตติยมาเส คจฺฉนฺเต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ .
[อุปัชฌายะไปเยี่ยมสามเณร]
อถสฺส ปวาเรตฺวา วุตถฺ วสฺสกาเล อุปชฺฌาโย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทติ วฺ า อาห “ภนฺเต ติสสฺ สามเณรสฺส สนฺตกิ ำ คจฺฉามิ -อิติ.
“คจฺฉ สารีปุตตฺ -อิต.ิ
โส อตฺตโน ปริวาเร ปญฺจสเต ภิกฺขู อาทาย ปกฺกมนฺโต “อาวุโส โมคฺคลฺลาน, อหำ ติสฺสสามเณรสฺส สนฺติกำ คจฺฉามิ -อิติ อาห.
โมคฺคลฺลานตฺเถโร “อหมฺปิ อาวุโส คจฺฉิสฺสามิ -อิติ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมิ.
เอเตเนวุปาเยน “มหากสฺสปตฺเถโร อนุรุทฺธตฺเถโร อุปาลิตฺเถโร ปุณฺณตฺเถโร -อิติ สพฺเพ มหาสาวกา
ปญฺจหิ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมึสุ.
สพฺเพสมฺปิ๑ มหาสาวกานำ ปริวารา๒ จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ อเหสุำ.
เต วีสติโยชนสตำ มคฺคำ คนฺตวฺ า โคจรคามำ สมฺปตฺเต สามเณรสฺส นิพทฺธุปฏฺฐาโก อุปาสโก คามทฺวาเรเยว ทิสฺวา
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา วนฺทิ.
อถ นำ สารีปุตตฺ ตฺเถโร ปุจฺฉิ “อตฺถิ นุ โข อุปาสก อิมสฺมึ ปเทเส อารญฺญกวิหาโร -อิต.ิ
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
“สภิกฺขุโก -อิติ.
“สภิกฺขุโก ภนฺเต -อิติ.
“โก นาม ตตฺถ วสติ -อิต.ิ
“วนวาสิติสฺโส ภนฺเต -อิต.ิ
๑ สี. สพฺโพปิ.
๒ สี. ยุ. ปริวาโร.
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“เตนหิ มคฺคำ โน อาจิกฺข -อิติ.
“เก ตุมฺเห ภนฺเต -อิต.ิ
“มยำ สามเณรสฺส สนฺติกำ อาคตา -อิต.ิ
อุปาสโก เต โอโลเกตฺวา ธมฺมเสนาปตึ อาทึ กตฺวา สพฺเพปิ มหาสาวเก สญฺชานิ .
โส นิรนฺตรำ ปีติยา ผุฏฺฐสรีโร หุตฺวา “ติฏฺฐถ ตาว ภนฺเต -อิติ เวเคน คามำ ปวิสิตวฺ า
“เอเต อยฺยา สารีปุตฺตตฺเถรำ อาทึ กตฺวา อสีติมหาสาวกา อตฺตโน อตฺตโน ปริวาเรหิ สทฺธึ สามเณรสฺส สนฺติกำ อาคตา,
มญฺจปีฐปจฺจตฺถรณทีปเตลาทีนิ คเหตฺวา เวเคน นิกฺขมถ -อิติ อุคฺโฆเสสิ.
มนุสฺสา ตาวเทว มญฺจาทีนิ คเหตฺวา เถรานำ ปทานุปทิกา หุตฺวา เถเรหิ สทฺธึเยว วิหารำ ปวิสึสุ .
สามเณโร ภิกฺขุสงฺฆำ สญฺชานิตฺวา กติปยานำ มหาเถรานำ ปตฺตจีวรานิ ปฏิคฺคเหตฺวา วตฺตมกาสิ .
ตสฺส เถรานำ วสนฏฺฐานำ สำวิทหนฺตสฺส ปตฺตจีวเร ปฏิสาเมนฺตสฺเสว, สมนฺธกาโร ชาโต.
สารีปุตฺตตฺเถโร อุปาสเก อาห “คจฺฉถ อุปาสกา, ตุมฺหากำ อนฺธกาโร ชาโต -อิต.ิ
“ภนฺเต อชฺช ธมฺมสฺสวนทิวโส, น มยำ คมิสฺสาม, ธมฺมำ สุณิสฺสาม, อิโต ปุพฺเพ ธมฺมสฺสวนมฺปิ โน นตฺถิ -อิติ.
“เตนหิ สามเณร ทีปํ ชาเลตฺวา ธมฺมสฺสวนกาลำ อุคฺโฆเสหิ -อิติ.
โส ตถา อกาสิ.
อถ นำ เถโร อาห “ติสฺส ตว อุปฏฺฐากา ‘ธมฺมำ โสตุกามมฺหาติ วทนฺติ, กเถหิ เตสำ ธมฺมำ -อิต.ิ
อุปาสกา เอกปฺปหาเรเนว อุฏฐฺ าย
“ภนฺเต อมฺหากำ อยฺโย ‘สุขิตา โหถ, ทุกฺขา มุจฺจถาติ อิมานิ เทฺว ปทานิ ฐเปตฺวา อญฺญำ ธมฺมกถำ น ชานาติ,
อมฺหากำ อญฺญำ ธมฺมกถิกำ เทถ -อิติ วทึส.ุ
สามเณโร ปน อรหตฺตำ ปตฺวาปิ เนว เตสำ ธมฺมกถำ กเถสิ.
[เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์]
ตทา ปน นำ อุปชฺฌาโย “สามเณร กถำ ปน สุขิตา โหนฺติ ทุกฺขา มุจฺจนฺติ, อิเมสำ โน ทฺวินฺนำ ปทานำ อตฺถำ กเถหิ -อิติ อาห.
โส “สาธุ ภนฺเต -อิติ จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา ธมฺมาสนำ อภิรุยฺห ปญฺจหิ นิกาเยหิ อตฺถญฺจ การณญฺจ อากฑฺฒติ ฺวา
ฆนวสฺสำ วสฺสนฺโต จาตุทีปกมหาเมโฆ วิย ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม วิภชนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน ธมฺมกถำ กเถตฺวา
“ภนฺเต เอวำ อรหตฺตปฺปตฺตสฺส สุขำ โหติ, อรหตฺตปฺปตฺโตเยว ทุกฺขา มุจฺจติ,
เสสชนา ชาติทุกฺขาทีหิ เจว นิรยทุกฺขาทีหิ จ น ปริมุจฺจนฺติ -อิติ อาห.
“สาธุ สามเณร สุกถิโต เต ปทภาโณ, อิทานิ สรภาณำ ภณาหิ -อิติ.
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โส สรภาณมฺปิ ภณิ.
อรุเณ อุคฺคจฺฉนฺเต, สามเณรสฺส อุปฏฺฐากมนุสฺสา เทฺว ภาคา อเหสุำ.
เอกจฺเจ “น วต โน อิโต ปุพฺเพ เอวรูโป กกฺขโฬ ทิฏฺฐปุพฺโพ,
กถญฺหิ นาม เอวรูปํ ธมฺมกถำ ชานนฺโต เอตฺตกำ กาลำ มาตาปิตุฏฺฐาเน ฐตฺวา อุปฏฺฐหนฺตานำ มนุสฺสานำ เอกมฺปิ ธมฺมปทำ น กเถสิ อิติ กุชฺฌึสุ.
เอกจฺเจ “ลาภา วต โน, เย มยำ เอวรูปํ ภทนฺตำ คุณำ วา อคุณำ วา อชานนฺตาปิ อุปฏฺฐหิมฺหา,
อิทานิ ปนสฺส สนฺติเก ธมฺมำ โสตุำ ลภิมฺหา -อิติ ตุสฺสึสุ.
สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ ตำ ทิวสำ ปจฺจูสสมเย โลกำ โอโลเกนฺโต วนวาสิติสฺสสฺส อุปฏฺฐาเก อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺเฐ ทิสฺวา
“กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อิติ อาวชฺชนฺโต อิมมตฺถำ อุปธาเรสิ “วนวาสิติสฺสสฺส อุปฏฺฐากา, เอกจฺเจ กุทฺธา, เอกจฺเจ ตุฏฺฐา,
มยฺหำ ปุตตฺ สฺส ปน สามเณรสฺส กุทธฺ า นิรยคามิโน ภวิสฺสนฺติ, คนฺตพฺพเมว, ตตฺถ มยา มยิ คเต,
สพฺเพปิ เต สามเณเร เมตฺตจิตตฺ ำ กตฺวา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺติ -อิต.ิ
เตปิ มนุสฺสา ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา คามำ คนฺตวฺ า มณฺฑปํ กาเรตฺวา ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา
สงฺฆสฺส อาคมนำ โอโลเกนฺตา นิสีทึสุ.
ภิกฺขูปิ สรีรปฏิชคฺคนำ กตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย คามำ ปวิสนฺตา สามเณรำ ปุจฺฉึสุ
“กึ นุ ติสฺส อมฺเหหิ สทฺธึ คมิสฺสสิ อุทาหุ ปจฺฉา -อิติ.
“มม คมนเวลายเมว คมิสฺสามิ, คจฺฉถ ตุมฺเห ภนฺเต -อิต.ิ
[พวกมนุษย์เลื่อมใสติสสสามเณร]
ภิกฺขู ปตฺตจีวรมาทาย ปาวิสึสุ.
สตฺถา เชตวนสฺมึเยว จีวรำ ปารุปิตวฺ า ปตฺตมาทาย เอกจิตฺตกฺขเณเนว คนฺตวฺ า ภิกฺขูนำ ปุรโต ฐิตเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ .
“สมฺมาสมฺพุทฺโธ อาคโต -อิติ สกลคาโม สงฺขุภิตวฺ า เอกโกลาหโล อโหสิ.
มนุสฺสา อุทคฺคจิตฺตา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุำ ทตฺวา ขชฺชกำ อทำสุ .
สามเณโร ภตฺเต อนิฏฺฐิเตเยว อนฺโตคามำ ปาวิสิ.
คามวาสิโน นีหริตวฺ า ตสฺส สกฺกจฺจำ ภิกฺขำ อทำสุ.
โส ยาปนมตฺตำ คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า ปตฺตำ อุปนาเมสิ.
สตฺถา “อาหร ติสฺส -อิติ หตฺถำ ปสาเรตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา “ปสฺส สารีปุตฺต ตว สามเณรสฺส ปตฺตำ -อิติ เถรสฺส ทสฺเสสิ.
เถโร สตฺถุ หตฺถโต ปตฺตำ คเหตฺวา สามเณรสฺส ทตฺวา “คจฺฉ, อตฺตโน ปตฺตฏฺฐาเน นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจำ กโรหิ -อิติ อาห.
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คามวาสิโน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติ ฺวา สตฺถารำ อนุโมทนำ ยาจึสุ.
สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต เอวมาห “ลาภา โว อุปาสกา เย ตุมฺเห อตฺตโน กุลุปกำ สามเณรำ นิสฺสาย
‘สารีปุตฺตำ โมคฺคลฺลานำ กสฺสปนฺติ อสีติมหาสาวเก ทสฺสนาย ลภถ,
อหมฺปิ ตุมฺหากำ กุลุปกเมว นิสฺสาย อาคโต, พุทธฺ ทสฺสนมฺปิ โว อิมำ นิสฺสาเยว ลทฺธำ, ลาภา โว, สุลทฺธำ โว -อิต.ิ
มนุสฺสา จินฺตยึสุ “อโห อมฺหากำ ลาภา, พุทฺธานญฺเจว ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ อาราธนสมตฺถำ อมฺหากำ อยฺยำ ทสฺสนาย ลภาม,
เทยฺยธมฺมญฺจสฺส ทาตุำ ลภาม -อิต.ิ
สามเณรสฺส กุทฺธมนุสฺสา ตุสฺสึสุ.
ตุฏฺฐมนุสฺสา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสีทึสุ.
อนุโมทนาวสาเน จ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.
มนุสฺสา สตฺถารำ อนุคนฺตวฺ า วนฺทิตวฺ า นิวตฺตึสุ.
สตฺถา สามเณเรน สทฺธึ สมธุเรน คจฺฉนฺโต “สามเณร อยำ ปเทโส โก นาม, อยำ ปเทโส โก นาม -อิติ
ปุพฺเพ ตสฺส อุปาสเกน ทสฺสิตปฺปเทเส ปุจฺฉนฺโต อคมาสิ.
สามเณโรปิ “ภนฺเต อยำ อิตฺถนฺนาโม, อยำ อิตฺถนฺนาโม -อิติ อาจิกฺขมาโน ว อคมาสิ.
[นํ้าตาของมนุษย์มากกว่านํ้าในมหาสมุทร]
สตฺถา ตสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺ า ปพฺพตมตฺถกำ อภิรุหิ.
ตตฺถ ฐิตานำ ปน มหาสมุทฺโท ปญฺญายติ.
สตฺถา สามเณรำ ปุจฺฉิ “ติสฺส ปพฺพตมตฺถเก ฐิโต อิโต จิโต จ โอโลเกตฺวา กึ ปสฺสสิ -อิต.ิ
“มหาสมุทฺทำ ภนฺเต -อิต.ิ
“สมุทฺทำ ทิสฺวา กึ จินฺเตสิ -อิต.ิ
“มม ทุกฺขิตกาเล โรทนฺตสฺส จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตเรน อสฺสุนา ภวิตพฺพนฺติ อิทำ ภนฺเต จินฺเตสึ -อิต.ิ
“สาธุ สาธุ ติสฺส, เอวเมตำ, เอเกกสฺส หิ สตฺตสฺส ทุกฺขิตกาเล ปคฺฆริตอสฺสุ จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตรเมว -อิต.ิ
อิทญฺจ ปน วตฺวา อิมำ คาถมาห
“จตูสุ สมุทฺเทสุ ชลำ ปริตตฺ กำ
ตโต พหุำ อสฺสุชลำ อนปฺปกำ
ทุกฺเขน ผุฏฺฐสฺส นรสฺส โสจโต
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กึการณา สมฺม ตุวำ ปมชฺชสิ -อิต.ิ
[สถานที่สัตว์เคยตายและไม่เคยตาย]
อถ นำ ปุน ปุจฺฉิ “ติสฺส กหำ วสสิ -อิติ.
“อิมสฺมึ ปพฺภาเร ภนฺเต -อิติ.
“ตตฺถ ปน วสนฺโต กึ จินฺเตสิ -อิติ.
“มยา มรนฺเตน อิมสฺมึ ฐาเน กตสฺส สรีรนิกเฺ ขปสฺส ปริจฺเฉโท นตฺถีติ จินฺเตสึ ภนฺเต -อิต.ิ
“สาธุ สาธุ ติสฺส, เอวเมตำ, อิเมสำ หิ สตฺตานำ ปฐวิยำ นิปชฺชิตฺวา อมตฏฺฐานำ นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา
อิมำ ทุกนิปาเต อุปสาฬฺหกชาตกำ๑ กเถสิ.
“อุปสาฬฺหกนามานำ
อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ
ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ
เอตทริยา เสวนฺติ

สหสฺสานิ จตุททฺ ส
นตฺถิ โลเก อนามตำ.
อหึสา สญฺญโม ทโม
เอตำ โลเก อนามตำ -อิติ

อิติ ปฐวิยำ สรีรนิกฺเขปํ กตฺวา มรนฺเตสุ, อมตปุพฺเพ ปเทเส มรนฺตา นาม นตฺถิ.
อานนฺทตฺเถรสทิสา ปน อมตปุพฺเพ ปเทเส ปรินพิ ฺพายนฺติ.
[การปรินิพพานของพระอานนท์]
อานนฺทตฺเถโร กิร วีสวสฺสสติกกาเล อายุสงฺขารำ โอโลเกนฺโต ปริกฺขีณภาวำ ญตฺวา “อิโต สตฺตเม ทิวเส ปรินิพพฺ ายิสฺสามิ -อิติ
อาโรเจสิ.
ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา โรหิณีนทิยา อุภยตีรวาสิเกสุ มนุสฺเสสุ
โอริมตีรวาสิกา “มยำ เถรสฺส พหุปการา, อมฺหากำ สนฺติเก ปรินิพพฺ ายิสฺสติ -อิติ วทึส.ุ
ปาริมตีรวาสิกา “มยำ เถรสฺส พหุปการา อมฺหากำ สนฺติเก ปรินิพฺพายิสฺสติ -อิติ.
เถโร เตสำ วจนำ สุตฺวา “อุภยตีรวาสิโนปิ มยฺหำ อุปการกาว, ‘อิเม นาม อนุปการาติ น สกฺกา วตฺตุำ,
สจาหำ โอริมตีเร ปรินพิ ฺพายิสฺสามิ, ปาริมตีรวาสิโน ธาตุคฺคหณตฺถำ เตหิ สทฺธึ กลหำ กริสฺสนฺติ,
สเจ ปาริมตีเร ปรินิพพฺ ายิสฺสามิ โอริมตีรวาสิโน ตถา กริสฺสนฺติ,
กลโห อุปฺปชฺชมาโนปิ มำ นิสฺสาเยว อุปฺปชฺชิสฺสติ, วูปสมมาโนปิ มำ นิสฺสาเยว วูปสมิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา
“โอริมตีรวาสิโนปิ มยฺหำ อุปการกา, ปาริมตีรวาสิโนปิ มยฺหำ อุปการกา, อนุปการโก นาม นตฺถิ,
โอริมตีรวาสิโน โอริมตีเรเยว สนฺนิปตนฺตุ, ปาริมตีรวาสิโน ปาริมตีเรเยว -อิติ อาห.

๑ ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๗. ตทฏฺฐกถา. ๓/๗๐.
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ตโต สตฺตเม ทิวเส มชฺเฌ นทิยา สตฺตตาลปฺปมาเณ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทติ ฺวา มหาชนสฺส ธมฺมำ กเถตฺวา
“มม สรีรำ มชฺเฌ ภิชชฺ ิตฺวา เอโก ภาโค โอริมตีเร ปตตุ, เอโก ปาริมตีเร -อิติ อธิฏฺฐาย ยถานิสินฺโน ว เตโชธาตุำ สมาปชฺชิ.
อคฺคชิ าลา อุฏฺฐหึสุ.
สรีรำ มชฺเฌ ภิชฺชิตวฺ า เอโก ภาโค โอริมตีเร ปติ, เอโก ปาริมตีเร.
มหาชโน ปริเทวิ.
ปฐวีอุทรฺ ิยนสทฺโท วิย อาโรทนสทฺโท อโหสิ สตฺถุ ปรินพิ ฺพาเน อาโรทนสทฺทโตปิ การุญฺญตโร.
มนุสฺสา จตฺตาโร มาเส โรทนฺตา ปริเทวนฺตา
“สตฺถุ ปตฺตจีวรคฺคาหเก ติฏฺฐนฺเต, สตฺถุ ฐิตกาโล วิย โน อโหสิ, อิทานิ โน สตฺถา ปรินิพพฺ ุโต -อิติ วิปฺปลปนฺตา วิจรึสุ.
[พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร]
ปุน สตฺถา สามเณรำ ปุจฺฉิ “ติสฺส อิมสฺมึ วนสณฺเฑ ทีปิอาทีนำ สทฺเท น ภายสิ -อิติ.
“น ภายามิ ภควา, อปิจ โข ปน เอเตสำ สทฺทำ สุตวฺ า วนรติ นาม อุปปฺ ชฺชติ -อิติ วตฺวา สฏฺฐมิ ตฺตาหิ คาถาหิ วนวณฺณำ นาม กเถสิ.
อถ นำ สตฺถา “ติสฺส -อิติ อามนฺเตสิ.
“กึ ภนฺเต -อิติ.
“มยำ คจฺฉาม, ตฺวำ คมิสฺสสิ นิวตฺติสฺสสิ -อิต.ิ
“มยฺหำ อุปชฺฌาเย มำ อาทาย คจฺฉนฺเต, คมิสฺสามิ; นิวตฺเตนฺเต, นิวตฺติสฺสามิ ภนฺเต -อิต.ิ
สตฺถา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปกฺกามิ.
สามเณรสฺส ปน นิวตฺติตุเมว อชฺฌาสโย.
เถโร ตำ ญตฺวา “ติสฺส สเจ นิวตฺติตกุ าโม นิวตฺตาหิ -อิติ อาห.
โส สตฺถารญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ วนฺทิตวฺ า นิวตฺติ.
สตฺถา เชตวนเมว อคมาสิ.
[พวกภิกษุสรรเสริญสามเณร]
ภิกฺขูนำ ธมฺมสภายำ กถา อุทปาทิ “อโห วต ติสฺสสามเณโร ทุกฺกรำ กโรติ,
ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏฺฐายสฺส ญาตกา สตฺตสุ มงฺคเลสุ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ,
ปพฺพชิตกาเล อนฺโตวิหาเร พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺต ทิวสานิ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ ,
ปพฺพชิตวฺ า อฏฺฐเม ทิวเส คามำ ปวิสนฺโต ทฺวีเหว ทิวเสหิ สาฏกสหสฺเสน สทฺธึ ปิณฺฑปาตสหสฺสำ ลภิ ,

ธอ. บาลี ภ.๓ หน้า ๑๕๖ • ๑๕. วนวาสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถ.ุ • [พวกภิกษุสรรเสริญสามเณร]

ปุเนกทิวสำ กมฺพลสหสฺสำ ลภิ, อิติสฺส อิธ วสนกาเล มหาลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิ,
อิทานิ เอวรูปํ ลาภสกฺการำ ฉฑฺเฑตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตวฺ า มิสฺสกาหาเรน ยาเปติ, ทุกฺกรการโก วต สามเณโร -อิต.ิ
[ข้อปฏิบัติ ๒ อย่าง]
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,
“อาม ภิกฺขเว ลาภูปนิสา นาเมสา อญฺญา, นิพพฺ านคามินี ปฏิปทา อญฺญา;
‘เอวำ ลาภำ ลภิสฺสามีติ หิ อารญฺญกาทิธูตงฺคสมาทานวเสน ลาภูปนิสำ รกฺขนฺตสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร อปายา วิวฏทฺวาราเยว
ติฏฺฐนฺติ,
นิพฺพานคามินิยา ปน ปฏิปทาย อุปฺปนฺนำ ลาภสกฺการำ ปหาย อรญฺญำ ปวิสิตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อรหตฺตำ คณฺหติ -อิติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“อญฺญา หิ ลาภูปนิสา
เอวเมตำ อภิญฺญาย
สกฺการำ นาภินนฺเทยฺย

อญฺญา นิพฺพานคามินี
ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก
วิเวกมนุพรฺ ูหเย -อิต.ิ

[แก้อรรถ]
ตตฺถ อญฺญา หิ ลาภูปนิสา -อิติ ลาภูปนิสา นาเมสา อญฺญา เอว, อญฺญา นิพพฺ านคามินี ปฏิปทา.
ลาภุปฺปาทเกน หิ ภิกฺขุนา โถกำ อกุสลกมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ. กายวงฺกาทีนิ กตฺตพฺพานิ โหนฺติ.
ยสฺมึ หิ กาเล กายวงฺกาทีสุ กิญฺจิ กโรติ ตทา ลาโภ อุปฺปชฺชติ.
ปายาสปาฏิยำ หิ วงฺกำ อกตฺวา อุชกุ เมว หตฺถำ โอตาเรตฺวา อุกฺขิปนฺตสฺส, หตฺโถ มกฺขิตมตฺตโก ว โหติ,
วงฺกำ กตฺวา โอตาเรตฺวา อุกฺขิปนฺตสฺส, ปน ปายาสปิณฺฑำ อุทธฺ รนฺโตว นิกฺขมติ,
เอวำ กายวงฺกาทีนิ กรณกาเลเยว ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชติ, อยำ อธมฺมิกา ลาภูปนิสา.
“อุปธิสมฺปทา จีวรธารณำ พาหุสจฺจำ ปริวาโร อรญฺญวาโส -อิติ เอวรูเปหิ ปน การเณหิ อุปฺปนฺโน ลาโภ ธมฺมิโก นาม โหติ.
นิพฺพานคามินีปฏิปทำ ปูเรนฺเตน ปน ภิกฺขุนา กายวงฺกาทีนิ ปหาตพฺพานิ,
อนนฺเธเนว อนฺเธน วิย อมูเคเนว มูเคน วิย อพธิเรเนว พธิเรน วิย ภวิตุำ วฏฺฏติ อสเฐน อมาเยน ภวิตุำ วฏฺฏติ.
เอวเมตํ -อิติ เอวำ ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทญฺจ นิพพฺ านคามินีปฏิปทญฺจ เอตำ ญตฺวา สพฺเพสำ สงฺขตาสงฺขตธมฺมานำ พุชฺฌนตฺเถน
พุทฺธสฺส สวนนฺเต ชาตตฺเถน โอวาทานุสาสนึ วา สวนตฺเถน สาวโก ภิกฺขุ
อธมฺมิกำ จตุปฺปจฺจยสกฺการำ นาภินนฺเทยฺย ตเมว ธมฺมิกำ น ปฏิกฺโกเสยฺย กายวิเวกาทิกำ วิเวกำ อนุพรฺ ูหเย
ตตฺถ “กายวิเวโก -อิติ กายสฺส เอกีภาโว, “จิตตฺ วิเวโก -อิติ อฏฺฐ สมาปตฺติโย “อุปธิวิเวโก -อิติ นิพพฺ านำ,
เตสุ กายวิเวโก คณสงฺคณิกำ วิโนเทติ, จิตฺตวิเวโก กิเลสสงฺคณิกำ วิโนเทติ, อุปธิวิเวโก สงฺขารสงฺคณิกำ วิโนเทติ,
กายวิเวโก จิตฺตวิเวกสฺส ปจฺจโย โหติ, จิตตฺ วิเวโก อุปธิวิเวกสฺส ปจฺจโย โหติ.
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วุตฺตมฺปิ๑ เจตำ กายวิเวโก จ วูปกฏฺฐกายานำ เนกฺขมฺมาภิรตานำ จิตตฺ วิเวโก จ ปริสุทฺธจิตตฺ านำ ปรมโวทานปฺปตฺตานำ อุปธิวิเวโก จ
นิรุปธีนำ ปุคฺคลานำ วิสงฺขารคตานำ -อิติ
อิมำ ติวิธำ วิเวกำ พฺรูเหยฺย วฑฺเฒยฺย อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย -อิติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิต.ิ
วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
พาลวคฺควณฺณนา นิฏฺฐติ า.
ปญฺจโม วคฺโค.
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