ธมฺมปทฏฺฐกถา จตุตฺโถ ภาโค
๖. ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา
๑. ราธตฺเถรวตฺถุ. ๖
๒. อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ. ๙
๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ. ๑๑
๔. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ. ๑๓
๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ. ๒๓
๖. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ. ๓๗
๗. กาณมาตาวตฺถุ. ๓๘
๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. ๔๑
๙. ธมฺมกิ ตฺเถรวตฺถุ. ๔๔
๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ. ๔๖
๑๑. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ. ๔๘

๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา
๑. ชีวกวตฺถุ. ๕๑
๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ. ๕๓
๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ. ๕๖
๔. อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ. ๕๘
๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ. ๖๐
๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. ๖๒

๗. โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ. ๖๕
๘. สารีปุตตฺ ตฺเถรวตฺถุ. ๖๘
๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. ๗๐
๑๐. อญฺญตริติถีวตฺถุ. ๗๘

๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา
๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ. ๘๑
๒. ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ. ๘๕
๓. กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ. ๙๐
๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ. ๙๗
๕. สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ. ๙๙
๖. สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ. ๑๐๑
๗. สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺสสหายพฺราหฺมณวตฺถุ. ๑๐๓
๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ. ๑๐๕
๙. สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ. ๑๐๙
๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ. ๑๑๘
๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ. ๑๒๐
๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ. ๑๒๓
๑๓. กิสาโคตมีวตฺถุ. ๑๒๙
๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี ๑๓๓
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๖. ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา
๑. ราธตฺเถรวตฺถุ............................................................๖
[ราธพราหมณ์ซูบผอมเพราะไม่ได้บวช]...........................................๖
[ราธพราหมณ์มีอุปนิสยั พระอรหัต]................................................๖
[พระสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวที]..................................................๖
[พราหมณ์บวชแล้วเป็นคนว่าง่าย]..................................................๖
[พวกภิกษุสรรเสริญพระสารีบุตรและพระราธะ].............................๗
[พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก]............................................๗
[ภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่าย อย่างพระราธเถระ]......................................๗

[แก้อรรถ].....................................................................................๘

๒. อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ..................................................๙
[ภิกษุลามกต้องถูกปัพพาชนียกรรม]..............................................๙
[แก้อรรถ].....................................................................................๙

๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ........................................................๑๑
[พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก].................................................๑๑
[แก้อรรถ]...................................................................................๑๑
[พระศาสดาตรัสสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ]...........................๑๑

๔. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ...............................................๑๓
[พระปัจเจกพุทธะทูลขอหัตถกรรม ทำาเสนาสนะ].........................๑๓
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[พวกบ้านช่างหูกทำาบุญ].............................................................๑๓
[อานิสงส์ทานนำาให้เกิดในดาวดึงส์]..............................................๑๔
[กุฎุมพีถวายมหาทาน]................................................................๑๔
[ภรรยาของกุฎุมพีถวายดอกอังกาบ]............................................๑๕
[กุฎุมพีภรรยาและบริวารเกิดในราชตระกูล]................................๑๕
[พระราชาให้สืบข่าวพระรัตนตรัย]...............................................๑๖
[พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้าม้า]................................๑๖
[พระราชาออกผนวชพร้อมกับอมาตย์].........................................๑๗
[พระราชาและอมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ]......................................๑๘
[พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช]...........................................๑๙
[แก้อรรถ]...................................................................................๒๒

[พระราชาทรงตั้งนางกาณาในตำาแหน่งเชษฐธิดา].........................๓๙
[มหาอมาตย์รับเลี้ยงนางกาณา]...................................................๓๙
[แก้อรรถ]...................................................................................๔๐

๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ....................................................๔๑
[พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา]...................................................๔๑
[พระศาสดาเสด็จไปกรุงสาวัตถี]..................................................๔๑
[พระศาสดาทรงตรัสวาโลทกชาดก].............................................๔๒
[แก้อรรถ]...................................................................................๔๒

๙. ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ.......................................................๔๔

[อุบาสกหนีไปบวช ได้บรรลุพระอรหัต]........................................๔๔
[บุตรและภรรยาออกบวชได้บรรลุพระอรหัต]...............................๔๔
๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ...............................................๒๓ [พวกภิกษุสรรเสริญพระธรรมิกะ]................................................๔๔
[พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา]..................................................๒๓ [แก้อรรถ]...................................................................................๔๕
[ผู้เลื่อมใสในอนุโมทนากถา]........................................................๒๓ ๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ.....................................................๔๖
[ชายเข็ญใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุ].....................................................๒๔ [คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก]....................................................๔๖
[มหาทุคคตะได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]...................................๒๖ [แก้อรรถ]...................................................................................๔๖
[มหาทุคคตะไปนิมนต์พระศาสดา]...............................................๒๗ ๑๑. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ................................................๔๘
[พระศาสดาประทานบาตรแก่มหาทุคคตะ]..................................๒๘ [พระศาสดาตรัสเหมาะแก่ความประพฤติ]...................................๔๘
[พระศาสดาเสด็จไปเรือนของมหาทุคคตะ]..................................๒๘ [แก้อรรถ]...................................................................................๔๘
[บ้านของมหาทุคคตะ เต็มด้วยแก้ว ๗ อย่าง]...............................๒๙
๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา
[มหาทุคคตะตายแล้ว เกิดในกรุงสาวัตถี].....................................๓๐
[ทารกออกบวชเป็นสามเณร].......................................................๓๑ ๑. ชีวกวตฺถุ.................................................................๕๑
[สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระ]........................................๓๒ [พระเทวทัตทำาโลหิตุปบาทกรรม]................................................๕๑
[สามเณรลากลับไปทำาสมณธรรม]................................................๓๓ [หมอชีวกทำาการพยาบาลแผล]....................................................๕๑
[อาสนะท้าวสักกะร้อน เพราะคุณของสามเณร]............................๓๓ [แผลของพระศาสดาหายสนิท]....................................................๕๑
[พระศาสดาทรงทำาอารักขาสามเณร]...........................................๓๔ [พระอรหันต์ไม่มีความเร่าร้อนใจ]................................................๕๒
[คำาอธิบายในปัญหา]...................................................................๓๕ [แก้อรรถ]...................................................................................๕๒
[สามเณรบรรลุพระอรหัตผล]......................................................๓๕ ๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ................................................๕๓
[ธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตน]........................................................๓๖ [ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า ผู้จะเสด็จจาริก]...............................๕๓
[แก้อรรถ]...................................................................................๓๖ [พวกภิกษุว่า พระเถระละญาติและอุปัฏฐากไปไม่ได้]...................๕๓
๖. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ..........................................๓๗ [รับสั่งให้พระมหากัสสปะกลับ]....................................................๕๓
[พระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็ก]............................................๓๗ [ทรงชี้แจงเหตุที่พระมหากัสสปะกลับ].........................................๕๓
[พระขีณาสพเป็นดังศิลา]............................................................๓๗ [พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ]......................................๕๔
[แก้อรรถ]...................................................................................๓๗ [ตรัสเปรียบพระเถระด้วยพญาหงษ์]............................................๕๔
๗. กาณมาตาวตฺถุ.......................................................๓๘ [แก้อรรถ]...................................................................................๕๔
[นางกาณาด่าภิกษุ].....................................................................๓๘ ๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ................................................๕๖
[นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล]....................................................๓๘ [ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท]..................................................๕๖
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[แก้อรรถ]...................................................................................๕๖ [พวกภิกษุชมเชยบุญของเรวตะ]..................................................๗๗

๔. อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ.....................................................๕๘ ๑๐. อญฺญตริติถีวตฺถุ...................................................๗๘
[เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ].........................................๕๘ [หญิงนครโสภินยี ั่วจิตพระเถระให้หลง]........................................๗๘
[พระศาสดาทรงช่วยทำาจีวร].......................................................๕๘ [พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระเถระ].....................................๗๘
[พระขีณาสพไม่พูดเกี่ยวกับปัจจัย]...............................................๕๙ [แก้อรรถ]...................................................................................๗๘
[แก้อรรถ]...................................................................................๕๙

๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ............................................๖๐

๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา

[พระเถระยกย่องการฟังธรรม]....................................................๖๐ ๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ.........................................๘๑
[เทพธิดารักใคร่ภิกษุผู้สำารวมอินทรีย์]..........................................๖๐ [เพชฌฆาตเคราแดง]..................................................................๘๑
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๐ [เพชฌฆาตออกจากตำาแหน่งเวลาแก่]..........................................๘๑
๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ..................................................๖๒ [นายตัมพทาฐิกะทำาบุญแก่พระสารีบุตร].....................................๘๒
[พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งฟ้อง]...............................................๖๒ [นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี]........................................๘๓
[พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง]......................................๖๒ [กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต].............................................๘๓
[จิตของพระสารีบุตร เหมือนแผ่นดิน]..........................................๖๓ [แก้อรรถ]...................................................................................๘๔
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๓ ๒. ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ...................................................๘๕
๗. โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.......................................๖๕ [ทารุจีริยะสำาคัญว่าตนเป็นอรหันต์].............................................๘๕
[ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนพระอาจารย์].......................................๖๕ [ประวัติเดิมของทารุจีริยะ]..........................................................๘๕
[ตาสามเณรแตกเพราะอาจารย์]..................................................๖๖ [พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีริยะ]..............................................๘๖
[อาจารย์ขอโทษศิษย์].................................................................๖๖ [ทารุจีริยะไปเฝ้าพระศาสดา]......................................................๘๗
[พระขีณาสพ ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายใคร].....................................๖๗ [ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัต แต่ยังเป็นคฤหัสถ์]..............................๘๗
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๗ [ทารุจีริยะเลิศในทางขิปปาภิญญา]..............................................๘๘
๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ..................................................๖๘ [แก้อรรถ]...................................................................................๘๙
[สัทธินทรีย์เป็นต้น มีอมตะเป็นที่สุด]...........................................๖๘ ๓. กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ..................................................๙๐
[พระสารีบุตรอันใครๆ ไม่ควรติเตียน]..........................................๖๘ [ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี]..........................................................๙๐
[แก้อรรถ]...................................................................................๖๘ [โจรคิดอุบายพาภรรยาไปฆ่า]......................................................๙๐
๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ...........................................๗๐ [ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย]...................................................๙๒
[พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช]......................................................๗๐ [หญิงผู้มีปัญญาก็เป็นบัณฑิตได้]..................................................๙๓
[มารดาบิดาให้เรวตะแต่งงาน].....................................................๗๐ [ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชก].....................................................๙๓
[เรวตะคิดหาอุบายออกบวช].......................................................๗๐ [ธิดาเศรษฐีมีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรี]...............................................๙๔
[เรวตะได้บรรพชา].....................................................................๗๑ [ชนะกิเลสประเสริฐ]...................................................................๙๕
[เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต]...................................................๗๒ [แก้อรรถ]...................................................................................๙๕
[พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ].........................................๗๒
[พระศาสดาทรงอธิษฐานให้ภิกษุลืมบริขาร].................................๗๓
[นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ]..............................................๗๓
[แก้อรรถ]...................................................................................๗๔
[พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี].............................๗๔
[บุรพกรรมของพระสีวลี].............................................................๗๔

๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ......................................๙๗
[ความฉิบหายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง]................................๙๗
[ชนะตนเป็นการประเสริฐ]..........................................................๙๗
[แก้อรรถ]...................................................................................๙๘

๕. สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ.....................๙๙
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๑. ราธตฺเถรวตฺถุ.
“นิธีนำว ปวตฺตารนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ ราธำ อารพฺภ กเถสิ.
[ราธพราหมณ์ซูบผอมเพราะไม่ได้บวช]
โส กิร คิหิกาเล สาวตฺถิยำ ทุคฺคตพฺราหฺมโณ อโหสิ.
โส “ภิกฺขูนำ สนฺติเก ชีวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา อปหริตำ กโรนฺโต ปริเวณำ สมฺมชฺชนฺโต มุขโธวนาทีนิ ททนฺโต
วิหาเร วสิ.
ภิกฺขูปิ นำ สงฺคณฺหึสุ, ปพฺพาเชตุำ ปน น อิจฺฉนฺติ.
โส ปพฺพชฺชำ อลภมาโน กิโส อโหสิ.
[ราธพราหมณ์มีอุปนิสัยพระอรหัต]
อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต ตำ พฺราหฺมณำ ทิสฺวา “กินฺนุ โขติ อุปธาเรนฺโต “อรหา ภวิสฺสตีติ ญตฺวา สายณฺห
สมเย วิหารจาริกำ จรนฺโต วิย พฺราหฺมณสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “พฺราหฺมณ กึ กโรนฺโต วิจรสีติ อาห.
“ภิกฺขูนำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กโรมิ๑ ภนฺเตติ อาห.
“ลภสิ เตสำ สนฺติกา สงฺคหนฺติ.
“อาม ภนฺเต, อาหารมตฺตำ ลภามิ, น ปน มำ ปพฺพาเชนฺตตี ิ.
[พระสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวที]
สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน ภิกฺขุสงฺฆำ สนฺนิปาตาเปตฺวา ตมตฺถำ ปุจฺฉิตฺวา
“ภิกฺขเว อตฺถิ โกจิ อิมสฺส พฺราหฺมณสฺส อธิการำ สรนฺโตติ ปุจฺฉิ.
สารีปุตฺตตฺเถโร “อหำ ภนฺเต สรามิ, อยำ เม ราชคเห ปิณฺฑาย จรนฺตสฺส อตฺตโน อภิหฏำ กฏจฺฉุภิกฺขำ ทาเปสิ,
อิมสฺสาหำ อธิการำ สรามีติ อาห.
โส, สตฺถารา “กึ ปน เต สารีปุตตฺ เอวำ กโตปการำ ทุกฺขโต โมเจตุำ น วฏฺฏตีติ วุตฺเต,
“สาธุ ภนฺเต ปพฺพาเชสฺสามีติ ตำ พฺราหฺมณำ ปพฺพาเชสิ.
[พราหมณ์บวชแล้วเป็นคนว่าง่าย]
ตสฺส ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต อาสนำ ปาปุณาติ.
ยาคุภตฺตาทีหิ กิลมติ.
๑ สี. ม. ยุ. กโรนฺโต.
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เถโร ตำ อาทาย จาริกำ ปกฺกามิ อภิกฺขณำ นำ “อิทนฺเต กตฺตพฺพำ, อิทนฺเต น กตฺตพฺพนฺติ โอวทิ อนุสาสิ.
โส สุวโจ อโหสิ ปทกฺขิณคฺคาหี, ตสฺมา ยถานุสิฏฺฐำ ปฏิปชฺชมาโน กติปาเหเนว อรหตฺตำ ปาปุณิ.
เถโร ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา นิสีทิ.
อถ นำ สตฺถา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา อาห “สุวโจ นุ โข เต สารีปุตฺต อนฺเตวาสิโกติ
“อาม ภนฺเต อติวิย สุวโจ, กิสฺมิญฺจิ โทเส วุจฺจมาเนปิ, น กุทธฺ ปุพฺโพติ.
“สารีปุตตฺ เอวรูเป สทฺธิวิหาริเก ลภมาโน กิตตฺ เก คณฺเหยฺยาสีติ.
“ภนฺเต พหุเกปิ คณฺเหยฺยาเมวาติ.
[พวกภิกษุสรรเสริญพระสารีบุตรและพระราธะ]
อเถกทิวสำ ธมฺมสภายำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “สารีปุตตฺ ตฺเถโร กิร กตญฺญู กตเวที,
กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตำ อุปการำ สริตวฺ า ทุคฺคตพฺราหฺมณำ ปพฺพาเชสิ, ราธตฺเถโรปิ โอวาทกฺขโม โอวาทกฺขมเมว๑ ลภีติ.
[พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก]
สตฺถา เตสำ กถำ สุตวฺ า “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ สารีปุตฺโต กตญฺญู กตเวทีเยวาติ วตฺวา ตมตฺถำ ปกาเสตุำ
อลีนจิตตฺ ำ นิสฺสาย
โกสลำ เสนาสนฺตุฏฐฺ ำ
เอวำ นิสฺสยสมฺปนฺโน
ภาวยำ กุสลำ ธมฺมำ
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน

ปหฏฺฐา มหตี จมู
ชีวคฺคาหำ อคาหยิ
ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
สพฺพสำโยชนกฺขยนฺติ

อิมำ ทุกนิปาเต อลีนจิตตฺ ชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.
ตทา กิร วฑฺฒกีหิ ปาทสฺส อโรคกรณภาเวน กตำ อตฺตโน อุปการำ ญตฺวา สพฺพเสตสฺส หตฺถิโปตกสฺส ทายโก เอกจาริโก หตฺถี
สารีปุตฺตตฺเถโร อโหสิ.
[ภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่าย อย่างพระราธเถระ]
เอวำ เถรำ อารพฺภ ชาตกำ กเถตฺวา ราธตฺเถรำ อารพฺภ “ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม ราเธน วิย สุวเจน ภวิตพฺพำ ,
โทสำ ทสฺเสตฺวา โอวทิยมาเนนปิ น กุชฺฌิตพฺพำ, โอวาททายโก ปน นิธิอาจิกฺขนโก วิย ทฏฺฐพฺโพติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“นิธีนำว ปวตฺตารำ
๑ โอวาทกเมว. [?]
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๕๒. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๓.

ยำ ปสฺเส วชฺชทสฺสินำ
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นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ
ตาทิสำ ภชมานสฺส

ตาทิสำ ปณฺฑิตำ ภเช
เสยฺโย โหติ น ปาปิโยติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ นิธีนนฺติ ตตฺถ ตตฺถ นิทหิตวฺ า ฐปิตานำ หิรญฺญสุวณฺณาทิปูรานำ นิธกิ ุมฺภีนำ.
ปวตฺตารนฺติ กิจฺฉชีวิเก ทุคฺคตมนุสฺเส อนุกมฺปํ กตฺวา “เอหิ, สุเขน เต ชีวติ ุปายำ ทสฺเสสฺสามีติ
นิธิฏฺฐานำ เนตฺวา หตฺถำ ปสาเรตฺวา “อิมำ คเหตฺวา สุขำ ชีวาติ อาจิกฺขนฺตารำ๑ วิย.
วชฺชทสฺสินนฺติ เทฺว วชฺชทสฺสิโน
“อิมินา นำ อสารุปฺเปน วา ขลิเตน วา สงฺฆมชฺเฌ นิคฺคณฺหิสฺสามีติ รนฺธคเวสโก จ
อญฺญาตญฺญาปนตฺถาย ญาตำ อนุคคฺ ณฺหนตฺถาย สีลาทีนมสฺส วุฑฒ
ฺ กิ ามตาย ตำ ตำ วชฺชำ โอโลกเนน อุลลฺ มุ ปฺ นวเสน สภาวสณฺฐโิ ต จ,
อยมิธาธิปฺเปโต.
ยถา ทุคฺคตมนุสฺโส “อิมำ คณฺหาหีติ ตชฺเชตฺวาปิ โปเถตฺวาปิ นิธึ ทสฺสิโต โกปํ น กโรติ ปมุทิโตว โหติ ,
เอวเมว เอวรูเป ปุคฺคเล อสารุปฺปํ วา ขลิตำ วา ทิสฺวา อาจิกฺขนฺเต, โกโป น กาตพฺโพ, ตุฏฺเฐเนว ภวิตพฺพำ,
“ภนฺเต มหนฺตำ โว กมฺมำ กตำ มยฺหำ อาจริยุปชฺฌายฏฺฐาเน ฐตฺวา โอวทนฺเตหิ, ปุนปิ มำ โอวเทยฺยาถาติ ปวาเรตพฺพเมว.
นิคฺคยฺหวาทินฺติ เอกจฺโจ หิ สทฺธวิ ิหาริกาทีนำ อสารุปฺปํ วา ขลิตำ วา ทิสฺวา
“อยำ เม มุโขทกทานาทีหิ สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหติ, สเจ ตำ วกฺขามิ, น มำ อุปฏฺฐหิสฺสติ, เอวำ เม ปริหานิ ภวิสฺสตีติ วตฺตุำ อวิสหนฺโต น
นิคฺคยฺหวาที นาม โหติ, โส อิมสฺมึ สาสเน กจวรำ อากิรติ.
โย ปน ตถารูปํ วชฺชำ ทิสฺวา วชฺชานุรูปํ ตชฺเชนฺโต ปณาเมนฺโต ทณฺฑกมฺมำ กโรนฺโต วิหารา นีหรนฺโต สิกฺขาเปติ .
อยำ นิคฺคยฺหวาที นาม, เสยฺยถาปิ สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ.
วุตฺตญฺเหตำ๒ “นิคฺคยฺห นิคฺคยฺหาหำ อานนฺท วกฺขามิ, ปคฺคยฺห ปคฺคยฺหาหำ อานนฺท วกฺขามิ, โย สาโร, โส ฐสฺสตีติ.
เมธาวินฺติ ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคตำ.
ตาทิสนฺติ เอวรูปํ ปณฺฑิตำ ภเชยฺย ปยิรุปาเสยฺย, ตาทิสำ หิ อาจริยำ ภชมานสฺส อนฺเตวาสิกสฺส, เสยฺโย โหติ น ปาปิโย, วุฑฺฒิเยว
โหติ, น ปริหานีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ราธตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. อาจิกฺขาตารำ. ม. ยุ. อาจิกฺขิตารำ.
๒ ม. อุ. ๑๔/๒๔๕. ตตฺถ ปน … ปวยฺห ปวยฺหาหนฺติ ทิสฺสติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๙ • ๒. อสฺสชิปนุ พฺพสุกวตฺถุ. • ๒. อสฺสชิปนุ พฺพสุกวตฺถุ.

๒. อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ.
“โอวเทยฺยานุสาเสยฺยาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อสฺสชิปุนพฺพสุเก อารพฺภ กเถสิ .
เทสนา ปน กิฏาคิริสฺมึ สมุฏฐฺ ิตา.
[ภิกษุลามกต้องถูกปัพพาชนียกรรม]
เต กิร๑ กิญฺจาปิ อคฺคสาวกานำ สทฺธวิ ิหาริกา. อลชฺชิโน ปน อเหสุำ ปาปภิกฺขู.
เต ปาปเกหิ อตฺตโน ปริวาเรหิ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ กิฏาคิริสฺมึ วิหรนฺตา “มาลาวจฺฉำ โรเปนฺติปิ โรปาเปนฺติปีติอาทิกำ ๒ นาน
ปฺปการำ อนาจารำ กโรนฺตา กุลทูสกกมฺมำ กตฺวา ตโต อุปฺปนฺเนหิ ปจฺจเยหิ ชีวิตำ กปฺเปนฺตา
ตำ อาวาสำ เปสลานำ ภิกฺขูนำ อนาวาสำ อกำสุ.
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา เตสำ ปพฺพาชนียกมฺมกรณตฺถาย สปริวาเร เทฺว อคฺคสาวเก อามนฺเตตฺวา
“คจฺฉถ สารีปุตฺตา, เตสุ เย ตุมฺหากำ วจนำ น กโรนฺติ, เตสำ ปพฺพาชนียกมฺมำ กโรถ; เย ปน กโรนฺติ, เต โอวทถ อนุสาสถ,
โอวทนฺโต หิ อนุสาสนฺโต อปณฺฑติ านำเยว อปฺปิโย โหติ๓, ปณฺฑิตานำ ปน ปิโย โหติ มนาโปติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โอวเทยฺยานุสาเสยฺย
สตำ หิ โส ปิโย โหติ

อสพฺภา จ นิวารเย
อสตำ โหติ อปฺปิโยติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ โอวเทยฺยาติ อุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ, วทนฺโต โอวทติ นาม,
อนุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ, “อยโสปิ เต สิยาติอาทิวเสน อนาคตำ วชฺชำ ทสฺเสนฺโต อนุสาสติ นาม,
สมฺมุขา วทนฺโต โอวทติ นาม, ปรมฺมุขา ทูตำ วา สาสนำ วา เปเสนฺโต อนุสาสติ นาม,
สกึ วทนฺโตปิ โอวทติ นาม, ปุนปฺปุนำ วทนฺโต อนุสาสติ นาม,
โอวทนฺโตเอว วา อนุสาสติ นามาติ เอวำ โอวเทยฺย อนุสาเสยฺย.
อสพฺภาติ อกุสลธมฺมา นิวาเรยฺย กุสลธมฺเม ปติฏฺฐาเปยฺยาติ อตฺโถ.
สตนฺติ โส เอวรูโป ปุคฺคโล พุทฺธาทีนำ สปฺปุริสานำ ปิโย โหติ,
เย ปน อทิฏฺฐธมฺมา วิติณฺณปรโลกา อามิสจกฺขุกา ชีวติ ตฺถาย ปพฺพชิตา เตสำ อสตำ โส โอวาทโก อนุสาสโก
“น ตฺวำ อมฺหากำ อุปชฺฌาโย น อาจริโย, กสฺมา อมฺเห โอวทสีติ เอวำ มุขสตฺตีหิ วิชฺฌนฺตานำ อปฺปิโย โหตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
๑ ม. เอตฺถนฺตเร เทฺว ภิกฺขูาติ อตฺถิ.
๒ วินยปิฏก มหาวิภงฺค. ๑/๔๑๕.
๓ ม. เอตฺถนฺตเร อมนาโปาติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐ • ๒. อสฺสชิปนุ พฺพสุกวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาปิ ตตฺถ คนฺตฺวา เต ภิกฺขู โอวทึสุ อนุสาสึสุ.
เตสุ เอกจฺเจ โอวาทำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สมฺมา วตฺตึสุ, เอกจฺเจ วิพฺภมึสุ, เอกจฺเจ ปพฺพาชนียกมฺมำ ปาปุณึสูติ.
อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑ • ๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ. • ๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ.

๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ.
“น ภเช ปาปเก มิตฺเตติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ฉนฺนตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก]
โส กิรายสฺมา “อมฺหากำ อยฺยปุตฺเตน สทฺธึ มหาภินิกฺขมนำ นิกฺขมนฺโต ตทา อญฺญำ เอกมฺปิ น ปสฺสามิ,
อิทานิ ปน ‘อหำ สารีปตุ โฺ ต นาม, อหำ โมคฺคลฺลาโน นาม, มยำ อคฺคสาวกมฺหาติ วตฺวา อิเม วิจรนฺตตี ิ เทฺว อคฺคสาวเก อกฺโกสติ.
สตฺถา ภิกฺขูนำ สนฺติกา ตำ ปวตฺตึ สุตวฺ า ฉนฺนตฺเถรำ ปกฺโกสาเปตฺวา โอวทิ.
โส ตำขณญฺเญว ตุณฺหี หุตวฺ า ปุน คนฺตฺวา เถเร อกฺโกสติเยว.
เอวำ ยาวตติยำ อกฺโกสนฺตำ ปกฺโกสาเปตฺวา สตฺถา โอวทิตฺวา “ฉนฺน เทฺว อคฺคสาวกา นาม ตุยฺหำ กลฺยาณมิตตฺ า อุตตฺ มปุริสาม
เอวรูเป กลฺยาณมิตฺเต เสวสฺสุ ภชสฺสูติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“น ภเช ปาปเก มิตฺเต
ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ

น ภเช ปุริสาธเม
ภเชถ ปุริสตุ ฺตเมติ.
[แก้อรรถ]

ตสฺสตฺโถ
กายทุจฺจริตาทิอกุสลกมฺมาภิรตา ปาปมิตตฺ า นาม,
สนฺธิจฺเฉทนาทิเก วา เอกวีสติอเนสนาปเภเท๑ วา อฏฺฐาเน นิโยชกา ปุริสาธมา นาม,
อุโภปิ เอเต ปาปมิตฺตา เจว ปุริสาธมา จ, เต น ภเชยฺย น ปยิรุปาเสยฺย,
วิปริตา ปน กลฺยาณมิตตฺ า เจว สปฺปุริสา จ, เต ภเชถ ปยิรุปาเสถาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
[พระศาสดาตรัสสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ]
ฉนฺนตฺเถโร ปน โอวาทำ สุตวฺ าปิ ปุริมนเยเนว ปุน ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ.
ปุนปิ สตฺถุ ภิกฺขู อาโรจยึสุ.

๑ เวฬุทานำ ปตฺตทานำ ปุปฺผทานำ ผลทานำ ทนฺตกฏฺฐทานำ มุโขทกทานำ สินานทานำ จุณฺณทานำ มตฺติกาทานำ ปาตุกมฺยตา มุคฺคสุปฺปตา
ปาริภฏฺยตา ชงฺฆเปสนิกำ เวชฺชกมฺมำ ทูตกมฺมำ ปหิณคมนำ ปิณฑฺ ปฏิปิณฺฑทานานุปฺปทานำ วตฺถุวิชฺชา เขตฺตวิชฺชา นกฺขตฺตวิชฺชา องฺควิชฺชาติ
เมตฺตสุตฺตวณฺณนานโย.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๒ • ๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ. • [พระศาสดาตรัสสัง่ ให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ]

สตฺถา “ภิกฺขเว มยิ ธรนฺเต, ฉนฺนำ สิกฺขาเปตุำ น สกฺขิสฺสถ, มยิ ปน ปรินพิ ฺพุเต, สกฺขิสฺสถาติ วตฺวา,
ปรินิพพฺ านกาเล อายสฺมตา อานนฺเทน “ภนฺเต กถำ ฉนฺนตฺเถเร อมฺเหหิ ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ วุตฺเต,
“อานนฺท ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน พฺรหฺมทณฺโฑ ทาตพฺโพติ อาณาเปสิ.
โส, สตฺถริ ปรินิพพฺ ุเต, อานนฺทตฺเถเรน อาโรปิตำ พฺรหฺมทณฺฑำ สุตฺวา ทุกฺขี ทุมฺมโน ติกฺขตฺตุำ มุจฺฉิโต ปปติตฺวา
“มา มำ ภนฺเต นาสยิตฺถาติ ยาจิตฺวา สมฺมา วตฺตำ ปูเรนฺโต น จิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณีติ .
ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๓ • ๔. มหากปฺปนิ ตฺเถรวตฺถุ. • ๔. มหากปฺปนิ ตฺเถรวตฺถุ.

๔. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ.
“ธมฺมปีติ สุขำ เสตีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหากปฺปินตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺรายำ อนุปุพฺพกี ถา.
[พระปัจเจกพุทธะทูลขอหัตถกรรม ทำาเสนาสนะ]
อตีเต กิรายสฺมา มหากปฺปิโน ปทุมุตตฺ รพุทฺธสฺส ปาทมูเล กตาภินีหาโร สำสาเร สำสรนฺโต
พาราณสิโต อวิทูเร เอกสฺมึ เปสการคาเม เชฏฺฐกเปสกาโร หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
ตทา สหสฺสมตฺตา ปจฺเจกพุทธฺ า อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตวฺ า วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส ชนปเท วสนฺติ .
เต เอกวารำ พาราณสิยา อวิทเู ร โอตริตวฺ า “เสนาสนกรณตฺถาย หตฺถกมฺมำ ยาจถาติ รญฺโญ สนฺตกิ ำ อฏฺฐ ปจฺเจกพุทเฺ ธ ปหิณสึ ุ.
ตทา ปน รญฺโญ วปฺปมงฺคลกาโล โหติ.
โส “ปจฺเจกพุทฺธา กิราคตาติ สุตวฺ า นิกฺขมิตฺวา อาคตการณำ ปุจฺฉิตวฺ า “อชฺช ภนฺเต โอกาโส นตฺถิ , เสฺว อมฺหากำ วปฺปมงฺคลำ,
ตติยทิวเส กริสฺสามีติ วตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ อนิมนฺเตตฺวาว ปาวิสิ.
ปจฺเจกพุทธฺ า “อญฺญำ คามำ ปวิสิสฺสามาติ ปกฺกมึสุ.
[พวกบ้านช่างหูกทำาบุญ]
ตสฺมึ ขเณ เชฏฺฐกเปสการสฺส ภริยา เกนจิเทว กรณีเยน พาราณสึ คจฺฉนฺตี เต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสวฺ า วนฺทิตวฺ า
“กึ ภนฺเต อเวลาย อยฺยา อาคตาติ ปุจฺฉิตฺวา อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตฺตึ สุตวฺ า สทฺธา ปญฺญาสมฺปนฺนา อิตฺถี
“เสฺว ภนฺเต อมฺหากำ ภิกฺขำ คณฺหถาติ นิมนฺเตสิ.
“พหุกา มยำ ภคินตี ิ.
“กิตตฺ กา ภนฺเตติ.
“สหสฺสมตฺตา ภคินีติ
“ภนฺเต อิมสฺมึ คาเม สหสฺสมตฺตา วสิมฺหา, เอเกโก เอเกกสฺส ภิกฺขำ ทสฺสติ, ภิกฺขำ อธิวาเสถ,
อหเมว ตุมฺหากำ วสนฏฺฐานำปิ การาเปสฺสามีติ อาห.
ปจฺเจกพุทธฺ า อธิวาสยึสุ.
สา คามำ ปวิสติ ฺวา อุคฺโฆเสสิ “อหำ สหสฺสมตฺเต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา นิมนฺเตสึ, อยฺยานำ นิสีทนฏฺฐานำ สำวทิ หถ,
ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทถาติ คามมชฺเฌ มณฺฑปํ การาเปตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา ปุนทิวเส ปจฺเจกพุทฺเธ นิสีทาเปตฺวา ปณี
เตน๑ โภชเนน ปริวิสติ ฺวา ภตฺตกิจจฺ าวสาเน ตสฺมึ คาเม สพฺพา อิตฺถิโย อาทาย ตาหิ สทฺธึ ปจฺเจกพุทฺเธ วนฺทิตวฺ า
๑ ม. เอตฺถนฺตเร ขาทนีเยนาติ อตฺถิ.
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เตมาสำ วสนตฺถาย ปฏิญฺญำ คเหตฺวา ปุน คาเม อุคฺโฆเสสิ “อมฺมตาตา เอเกกกุลโต เอเกโก ปุริโส วาสีอาทีนิ คเหตฺวา
อรญฺญำ ปวิสิตวฺ า ทพฺพสมฺภาเร อาหริตวฺ า อยฺยานำ วสนฏฺฐานำ กโรตูติ.
คามวาสิโน ตสฺสา วจเน ฐตฺวา เอเกโก เอเกกำ กตฺวา สทฺธึ รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนหิ ปณฺณสาลาสหสฺสำ กาเรตฺวา
อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลายำ วสฺสูปคเต ปจฺเจกพุทฺเธ “อหำ สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหิสฺสามิ, อหำ สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหิสฺสามีติ อุปฏฺฐหึสุ.
วสฺสำ วุตฺถกาเล “อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลาย วสฺสำ วุตฺถานำ ปจฺเจกพุทธฺ านำ จีวรสาฏเก สชฺเชถาติ สมาทเปตฺวา
เอเกกสฺส สหสฺสมูลำ จีวรำ๑ ทาเปสิ.
ปจฺเจกพุทธฺ า วุตฺถวสฺสา อนุโมทนำ กตฺวา ปกฺกมึสุ.
[อานิสงส์ทานนำาให้เกิดในดาวดึงส์]
คามวาสิโนปิ อิมำ ปุญฺญำ กตฺวา ตโต๒ จุตา ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺตติ ฺวา คณเทวปุตฺตา นาม อเหสุำ.
เต ตตฺถ ทิพพฺ สมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺ า กสฺสปสมฺมาสมฺพทุ ฺธกาเล พาราณสิยำ กุฏุมพฺ ิกเคเหสุ นิพพฺ ตฺตึสุ .
เชฏฺฐกเปสกาโร เชฏฺฐกกุฏุมพฺ ิกสฺส ปุตฺโต อโหสิ.
ภริยาปิสฺส เชฏฺฐกกุฏุมฺพิกสฺเสว ธีตา อโหสิ.
ตา สพฺพาปิ วยปฺปตฺตา ปรกุลำ คจฺฉนฺติโย เตสำเยว เคหานิ อคมำสุ.
[กุฎุมพีถวายมหาทาน]
อเถกทิวสำ วิหาเร ธมฺมสฺสวนำ สงฺฆุฏฺฐำ.
“สตฺถา ธมฺมำ เทเสตีติ สุตฺวา สพฺเพปิ เต กุฏุมพฺ ิกา “ธมฺมำ สุณิสฺสามาติ ภริยาย สทฺธึ วิหารำ อคมำสุ .
เตสำ วิหารมชฺฌำ ปวิฏฺฐกฺขเณ วสฺสำ อุฏฺฐหิ.
เยสำ กุลุปกา วา ญาตี วา สามเณราทโย อตฺถิ, เต เตสำ ปริเวณานิ ปวิสึสุ.
เต ปน ตถารูปานำ นตฺถิตาย กตฺถจิ ปวิสิตุำ อวิสหนฺตา วิหารมชฺเฌเยว อฏฺฐำสุ.
อถ เน เชฏฺฐกกุฏุมฺพิโก อาห “ปสฺสถ อมฺหากำ วิปฺปการำ, กุลปุตฺเตหิ นาม เอตฺตเกน ลชฺชติ ุำ ยุตฺตนฺติ.
“อยฺย กึ กโรมาติ.
“มยำ วิสฺสาสิกฏฺฐานสฺส อภาเวน อิมำ วิปฺปการำ ปตฺตา, สพฺเพ ธนำ สำหริตวฺ า ปริเวณำ กโรมาติ.
“สาธุ อยฺยาติ.
๑ สี. ยุ. ติจีวรำ.
๒ ม. อิโต.
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เชฏฺฐโก สหสฺสำ อทาสิ, เสสา ปญฺจ ปญฺจ สตานิ, อิตฺถิโย อฑฺฒเตยฺยานิ อฑฺฒเตยฺยานิ สตานิ.
เต ตำ ธนำ สำหริตวฺ า สหสฺสกูฏาคารปริวารำ สตฺถุ วสนตฺถาย มหาปริเวณำ นาม อารภึสุ.
นวกมฺมสฺส มหนฺตตาย ธเน อปฺปโหนฺเต, ปุพฺเพ ทินฺนธนโต ปุน อุปฑฺฒุปฑฺฒำ อทำสุ.
นิฏฐฺ เิ ต ปริเวเณ, วิหารมหำ กโรนฺตา พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส สตฺตาหำ มหาทานำ ทตฺวา วีสติยา ภิกขฺ สุ หสฺสานำ จีวรานิ สชฺชยึสุ.
[ภรรยาของกุฎมุ พีถวายดอกอังกาบ]
เชฏฺฐกกุฏุมฺพกิ สฺส ปน ภริยา สพฺเพหิ สมภาคิกำ อกตฺวา อตฺตโน ปญฺญาย ฐิตา “อติเรกตรำ กตฺวา สตฺถารำ ปูเชสฺสามีติ
อโนชปุปฺผวณฺเณน สหสฺสมูเลน สาฏเกน สทฺธึ อโนชปุปฺผจงฺโคฏกำ คเหตฺวา อนุโมทนกาเล สตฺถารำ อโนชปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา
ตำ สาฏกำ สตฺถุ ปาทมูเล ฐเปตฺวา “ภนฺเต นิพพฺ ตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน อโนชปุปฺผวณฺณำเยว เม สรีรำ โหตุ ,
อโนชาเอว จ เม นามำ โหตูติ ปตฺถนำ ฐเปสิ.
สตฺถา “เอวำ โหตูติ อนุโมทนำ อกาสิ.
[กุฎุมพีภรรยาและบริวารเกิดในราชตระกูล]
เต สพฺเพปิ ยาวตายุกำ ฐตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพพฺ ตฺตติ ฺวา อิมสฺมึ พุทธฺ ุปฺปาเท เทวโลกา จวิตวฺ า
เชฏฺฐกกุฏุมฺพิโก กุกฺกุฏวตีนคเร ราชกุเล นิพฺพตฺติตวฺ า วยปฺปตฺโต มหากปฺปินราชา นาม อโหสิ .
เสสา อมจฺจกุเลสุ นิพพฺ ตฺตึสุ.
เชฏฺฐกกุฏุมฺพกิ สฺส ภริยา มทฺทรฏฺเฐ สาคลนคเร๑ ราชกุเล นิพพฺ ตฺติ.
อโนชปุปฺผวณฺณเมวสฺสา สรีรำ อโหสิ.
“อโนชาเตฺววสฺสา นามำ กรึสุ.
สา วยปฺปตฺตา กปฺปินรญฺโญ เคหำ คนฺตฺวา อโนชาเทวี นาม อโหสิ.
เสสิตฺถิโยปิ อมจฺจกุเลสุ นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา เตสำเยว อมจฺจปุตฺตานำ เคหานิ อคมำสุ.
เต สพฺเพปิ รญฺโญ สมฺปตฺติสทิสำ สมฺปตฺตึ อนุภวึสุ.
ยทา ราชา สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต หตฺถึ อภิรุหิตวฺ า วิจรติ, ตทา เตปิ ตเถว วิจรนฺติ.
ตสฺมึ อสฺเสน วา รเถน วา วิจรนฺเต, เตปิ ตเถว วิจรนฺติ.
เอวำ เต เอกโต หุตวฺ า กตานำ ปุญฺญานำ อานุภาเวน เอกโตว สมฺปตฺตึ อนุภวึสุ.
รญฺโญ ปน “พโล พลวาหโน ปุปฺโผ ปุปฺผวาหโน สุปตฺโตติ ปญฺจ อสฺสา โหนฺติ.
๑ สากลนคเร -อิติปิ อตฺถิ.
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ราชา เตสุ สุปตฺตำ สยำ อาโรหติ.
อิตเร จตฺตาโร อสฺสาโรหานำ สาสนาหรณตฺถาย อทาสิ.
[พระราชาให้สืบข่าวพระรัตนตรัย]
ราชา เต ปาโตว โภเชตฺวา “คจฺฉถ, เทฺว วา ตีณิ วา โยชนานิ อาหิณฺฑติ ฺวา
พุทธฺ สฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา มยฺหำ สุขสาสนำ อาหรถาติ เปเสสิ.
เต จตูหิ ทฺวาเรหิ นิกฺขมิตฺวา เทฺว ตีณิ โยชนานิ อาหิณฺฑิตวฺ า สาสนำ อลภิตฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺติ .
[พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้าม้า]
อเถกทิวสำ ราชา สุปตฺตำ นาม อสฺสมารุยฺห อมจฺจสหสฺสปริวุโต อุยฺยานำ คจฺฉนฺโต
กิลนฺตรูเป ปญฺจสตมตฺเต วาณิชเก นครำ ปวิสนฺเต ทิสวฺ า
“อิเม อทฺธานกิลนฺตา, อทฺธา อิเมสำ สนฺติกา เอกำ ภทฺทกำ สาสนำ โสสฺสามีติ เต ปกฺโกสาเปตฺวา “กุโต อาคจฺฉถาติ ปุจฺฉิ .
“อตฺถิ เทว อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก สาวตฺถี นาม นครำ, ตโต อาคจฺฉามาติ.
“อตฺถิ ปน โว เทเส กิญฺจิ สาสนำ อุปฺปนฺนนฺติ.
“เทว อญฺญำ กิญฺจิ นตฺถิ, สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน อุปฺปนฺโนติ.
ราชา ตาวเทว ปญฺจวณฺณาย ปีติยา ผุฏฺฐสรีโร กิญจฺ ิ สลฺลกฺเขตุำ อสกฺโกนฺโต มุหุตตฺ ำ วีตินาเมตฺวา “ตาตา กึ วเทถาติ ปุจฺฉิ .
“พุทฺโธ เทว อุปฺปนฺโนติ.
ราชา ทุติยำปิ ตติยำปิ ตเถว วีตินาเมตฺวา “กึ วเทถ ตาตาติ ปุจฺฉิตวฺ า จตุตฺถวาเร, “พุทฺโธ เทว อุปฺปนฺโนติ วุตฺเต,
“ตาตา สตสหสฺสำ โว ทมฺมีติ วตฺวา “อปรำปิ กิญฺจิ สาสนำ อตฺถิ ตาตาติ ปุจฺฉิ.
“อตฺถิ เทว, ธมฺโม อุปฺปนฺโนติ.
ราชา ตำปิ สุตวฺ า ปุริมนเยเนว ตโย วาเร วีตินาเมตฺวา, จตุตฺถวาเร “ธมฺโมติ ปเท วุตฺเต,
“อิธาปิ โว สตสหสฺสำ ทมฺมตี ิ วตฺวา “อปรำปิ สาสนำ อตฺถิ ตาตาติ ปุจฺฉิ.
“อตฺถิ เทว สงฺฆรตนำ อุปฺปนฺนนฺติ.
ราชา ตำปิ สุตวฺ า ตเถว ตโย วาเร วีตินาเมตฺวา, จตุตฺถวาเร “สงฺโฆติ ปเท วุตฺเต, “อิธาปิ โว สตสหสฺสำ ทมฺมีติ วตฺวา อมจฺจสหสฺสำ
โอโลเกตฺวา “ตาตา กึ กริสฺสถาติ ปุจฺฉิ.
“เทว กึ กริสฺสถาติ.
“อหำ ตาตา ‘พุทฺโธ อุปฺปนฺโน, ธมฺโม อุปฺปนฺโน, สงฺโฆ อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา น ปุน นิวตฺติสฺสามิ,
สตฺถารำ อุทฺทิสฺส คนฺตวฺ า ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ.
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“มยำปิ เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามาติ.
[พระราชาออกผนวชพร้อมกับอมาตย์]
ราชา สุวณฺณปฏฺเฏ อกฺขรานิ ลิขาเปตฺวา วาณิชเก อาห “อโนชา นาม เทวี ตุมฺหากำ ตีณิ สตสหสฺสานิ ทสฺสติ ,
เอวญฺจ ปน วเทยฺยาถ ‘รญฺญา กิร เต อิสฺสริยำ วิสฺสฏฺฐำ, ยถาสุขำ สมฺปตฺตึ ภุญฺชาหีติ,
สเจ ปน โว ‘ราชา กหนฺติ ปุจฺฉิสฺสติ, ‘สตฺถารำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิสฺสามีติ วตฺวา คโตติ อาโรเจยฺยาถาติ.
อมจฺจาปิ อตฺตโน อตฺตโน ภริยานำ ตเถว สาสนานิ ปหิณึสุ.
ราชา วาณิชเก อุยฺโยเชตฺวา๑ อมจฺจสหสฺสปริวุโต ตำขณญฺเญว นิกฺขมิ.
สตฺถาปิ ตำทิวสำ ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต มหากปฺปินราชานำ สปริวารำ ทิสฺวา
“อยำ มหากปฺปิโน วาณิชกานำ สนฺติกา ติณฺณำ รตนานำ อุปฺปนฺนภาวำ สุตฺวา เตสำ วจนำ ตีหิ สตสหสฺเสหิ ปูเชตฺวา
รชฺชำ ปหาย อมจฺจสหสฺสปริวโุ ต มำ อุททฺ สิ สฺ ปพฺพชิตกุ าโม เสฺว นิกขฺ มิสสฺ ติ, โส สปริวาโร สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺตำ ปาปุณสิ สฺ ติ,
ปจฺจุคฺคมนมสฺส กริสฺสามีติ ปุนทิวเส จกฺกวตฺติ วิย ขุทฺทกคามโภชกำ ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต สยเมว ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา
วีสติโยชนสตมคฺคำ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา๒ จนฺทภาคาย นทิยา ตีเร นิโคฺรธรุกฺขมูเล ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชนฺโต นิสีทิ.
ราชาปิ อาคจฺฉนฺโต เอกำ นทึ ปตฺวา “กา นาเมสาติ ปุจฺฉิ.
“อารวปจฺฉา๓ นาม เทวาติ.
“กิมสฺสา ปริมาณำ ตาตาติ.
“คมฺภีรโต คาวุตำ ปุถุลโต เทฺว คาวุตานิ เทวาติ.
“อตฺถิ ปเนตฺถ นาวา วา อุฬุมฺโป วาติ.
“นตฺถิ เทวาติ.
“นาวาทีนิ โอโลเกนฺตานำ, อมฺหากำ ชาติ, ชรำ อุปเนติ, ชรา มรณำ. อหำ นิพฺเพมติโก หุตวฺ า ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺโต,
เตสำ อานุภาเวน อิทำ อุทกำ วิย มา อโหสีติ ติณฺณำ รตนานำ คุณำ อาวชฺเชตฺวา
“อิติปิ โส ภควา อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ พุทฺธานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต สปริวาโร อสฺสสหสฺเสน อุทกปิฏฺเฐ ปกฺขนฺทิ .
สินฺธวา ปิฏฺฐิปาสาเณ วิย ปกฺขนฺทึสุ.
ขุรานำ อคฺคา เนว๔ เตมึสุ.
โส ตำ อุตฺตริตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต อปรำปิ นทึ ทิสวฺ า “อยำ กา นามาติ ปุจฺฉิ.
๑
๒
๓
๔

ม. เอตฺถนฺตเร อสฺสำ อภิรุยหฺ -อิติ อตฺถิ.
คนฺตฺวา [?]
อปรจฺฉาติปิ อตฺถิ.
กตฺถจิ อคฺคาเนว -อิติ ทิสฺสติ.
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“นีลวาหนา นาม เทวาติ.
“กิมสฺสา ปริมาณนฺติ.
“คมฺภีรโตปิ ปุถุลโตปิ อฑฺฒโยชนำ เทวาติ.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.
ตำ ปน นทึ ทิสฺวา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติ ธมฺมานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต ปกฺขนฺทิ.
ตำปิ นทึ อติกฺกมิตฺวา๑ อปรำปิ นทึ ทิสวฺ า “อยำ กา นามาติ ปุจฺฉิ.
“จนฺทภาคา นาม เทวาติ.
“กิมสฺสา ปริมาณนฺติ.
“คมฺภีรโตปิ ปุถุลโตปิ โยชนำ เทวาติ.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.
อิมำ ปน นทึ ทิสฺวา “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ สงฺฆานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต ปกฺขนฺทิ.
ตำ ปน นทึ อติกกฺ มิตวฺ า คจฺฉนฺโต สตฺถุ สรีรโต ฉพฺพณฺณรสฺมิโย อทฺทส.
นิโคฺรธรุกฺขสฺส สาขาวิฏปปลาสานิ โสวณฺณมยานิ วิย อเหสุำ.
[พระราชาและอมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ]
ราชา จินฺเตสิ “อยำ โอภาโส เนว จนฺทสฺส, น สุริยสฺส, น เทวมารพฺรหฺมนาคสุปณฺณาทีนำ, อญฺญตรสฺส,
อทฺธา สตฺถารำ อุทฺทิสฺส อาคจฺฉนฺโต มหาโคตมพุทฺเธน ทิฏฺโฐ ภวิสฺสามีติ.
โส ตาวเทว อสฺสปิฏฺฐิโต โอตริตฺวา โอนตสรีโร รสฺมีนำ อนุสาเรน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา
มโนสิลารเส นิมุชชฺ นฺโต วิย พุทฺธรสฺมีนำ อนฺโต ปวิสิตวฺ า สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ สทฺธึ อมจฺจสหสฺเสน.
สตฺถา อนุปุพพฺ ีกถำ กเถสิ.
เทสนาวสาเน ราชา สปริวาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
อถ สพฺเพว อุฏฺฐหิตวฺ า ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
สตฺถา “อาคมิสฺสติ นุ โข อิเมสำ กุลปุตฺตานำ อิทธฺ ิมยปตฺตจีวรนฺติ อุปธาเรนฺโต
“อิเม กุลปุตฺตา ปจฺเจกพุทฺธสหสฺสสฺส จีวรสหสฺสำ อทำสุ, กสฺสปพุทฺธกาเล วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสานำปิ วีสติ จีวรสหสฺสานิ อทำสุ,

๑ ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉนฺโต -อิติ อตฺถิ.
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อนจฺฉริยำ อิเมสำ อิทฺธิมยปตฺตจีวราคมนนฺติ ญตฺวา ทกฺขิณหตฺถำ ปสาเรตฺวา
“เอถ ภิกฺขโว, จรถ พฺรหฺมจริยำ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ อาห.
เต ตาวเทว อฏฺฐปริกฺขารธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย หุตวฺ า เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปจฺโจโรหิตวฺ า [?] สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา นิสีทึสุ.
[พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช]
เตปิ วาณิชกา ราชกุลำ คนฺตฺวา รญฺญา ปหิตสาสนำ อาโรจาเปตฺวา, เทวิยา “อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต,
ปวิสิตฺวา วนฺทิตวฺ า เอกมนฺตำ อฏฺฐำสุ.
อถ เน เทวี ปุจฺฉิ “ตาตา กึการณา อาคตตฺถาติ.
“มยำ รญฺญา ตุมฺหากำ สนฺติกำ ปหิตา, ตีณิ กิร โน สตสหสฺสานิ เทถาติ.๑
“ตาตา อติพหุำ ภณถ, กึ ตุมฺเหหิ รญฺโญ กตำ, กิสฺมึ โว ราชา ปสนฺโน เอตฺตกำ ธนำ ทาเปสีติ.
“เทวิ น อญฺญำ กิญฺจิ กตำ, รญฺโญ ปน สาสนำ อาโรจยิมฺหาติ.
“สกฺกา ปน ตาตา มยฺหำปิ อาโรเจตุนฺติ.
“สกฺกา เทวีติ.
“เตนหิ ตาตา วเทถาติ.
“เทวิ พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโนติ.
สาปิ ตำ สุตวฺ า ปุริมนเยเนว ปีติยา ผุฏฺฐสรีรา ติกฺขตฺตุำ กิญจฺ ิ อสลฺลกฺเขตฺวา, จตุตฺถวาเร “พุทฺโธติ ปทำ สุตวฺ า
“ตาตา อิมสฺมึ ปเท รญฺญา กึ ทินฺนนฺติ.
“สตสหสสำ เทวีติ.
“ตาตา นานุจฺฉวิกำ รญฺญา กตำ เอวรูปํ สาสนำ สุตฺวา ตุมฺหากำ สตสหสฺสำ ททมาเนน,
อหำ หิ โว มม ทุคฺคตปณฺณากาเร ตีณิ สตสหสฺสานิ ทมฺมิ, อปรำ ตุมฺเหหิ กึ อาโรจิตนฺติ.
“อิทญฺจิทญฺจาติ อปรานิปิ เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุำ.
เทวี ปุริมนเยเนว ปีติยา ผุฏฐฺ สรีรา ติกฺขตฺตุำ กิญฺจิ อสลฺลกฺเขตฺวา จตุตฺถวาเร ตเถว สุตวฺ า ตีณิ ตีณิ สตสหสฺสานิ ทาเปสิ .
เอวำ เต สพฺพานิ ทฺวาทส สตสหสฺสานิ ลภึสุ.
อถ เน เทวี ปุจฺฉิ “ราชา กหำ ตาตาติ.
“เทวิ ‘สตฺถารำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิสฺสามีติ คโตติ.
๑ สี. ยุ. อทาสิ เทวิ -อิติ.
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“มยฺหำ เตน กึ สาสนำ ทินฺนนฺติ.
“สพฺพำ กิร เตน ตุมฺหากำ อิสฺสริยำ วิสฺสฏฺฐำ, ตุมฺเห กิร ยถารุจิยา สมฺปตฺตึ อนุภวถาติ.
“อมจฺจา ปน กหำ ตาตาติ.
“เตปิ ‘รญฺญา สทฺธึเยว ปพฺพชิสฺสามาติ คตา เทวีติ.
สา เตสำ ภริยาโย ปกฺโกสาเปตฺวา “อมฺมา ตุมฺหากำ สามิกา ‘รญฺญา สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามาติ คตา, ตุมฺเห กึ กริสฺสถาติ.
“กึ ปน เตหิ อมฺหากำ สาสนำ ปหิตำ เทวีติ.
“เตหิ กิร อตฺตโน สมฺปตฺติ ตุมฺหากำ วิสฺสฏฺฐา, ตุมฺเห กิร ตำ ยถารุจิยา ปริภุญฺชถาติ.
“ตุมฺเห ปน เทวิ กึ กริสฺสถาติ.
“อมฺมา โส ตาว ราชา สาสนำ สุตฺวา มคฺเค ฐิตโกว ตีหิ สตสหสฺเสหิ ตีณิ รตนานิ ปูเชตฺวา
เขฬปิณฺฑำ วิย สมฺปตฺตึ ปหาย ‘ปพฺพชิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต,
มยา ปน ติณฺณำ รตนานำ สาสนำ สุตฺวา ตีณิ รตนานิ นวหิ สตสหสฺเสหิ ปูชิตานิ,
น โข ปเนสา สมฺปตฺติ นาม รญฺโญเยว ทุกฺขา, มยฺหำปิ ทุกฺขาเยว,
โก รญฺโญ ฉฑฺฑิตำ เขฬปิณฺฑำ ชนฺนุเกหิ ปติฏฺฐหิตฺวา มุเขน คณฺหิสฺสติ,
น มยฺหำ สมฺปตฺติยา อตฺโถ, อหำปิ สตฺถารำ อุทฺทิสฺส คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
“เทวิ มยำปิ ตุมฺเหหิเยว สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามาติ.
“สเจ สกฺโกถ, สาธุ อมฺมาติ.
“สกฺโกม เทวีติ.
“เตนหิ เอถาติ รถสหสฺสำ โยชาเปตฺวา รถำ อารุยฺห ตาหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา อนฺตรามคฺเค ปฐมนทึ ทิสวฺ า
ยถา รญฺญา ปุฏฺฐำ ตเถว ปุจฺฉิตฺวา สพฺพำ ปวตฺตึ สุตฺวา “รญฺโญ คมนมคฺคำ๑ โอโลเกถาติ วตฺวา,
“สินฺธวานำ ปทวลญฺชำ น ปสฺสาม เทวีติ วุตฺเต, “ราชา ‘ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺโตสฺมตี ิ สจฺจกิริยำ กตฺวา คโต ภวิสฺสติ, อหำปิ
ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺตา, เตสเมว อานุภาเวน อิทำ อุทกำ อุทกำ วิย มา อโหสีติ
ติณฺณำ รตนานำ คุณำ อนุสฺสริตฺวา รถสหสฺสำ เปเสสิ.
อุทกำ ปิฏฺฐิปาสาณสทิสำ อโหสิ.
จกฺกานำ อกฺขคฺคเนมิวฏฺฏิโย เนว เตมึสุ.
เอเตเนว อุปาเยน อิตราปิ เทฺว นทิโย อุตฺตริ.
สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาวำ ญตฺวา, ยถา อตฺตโน สนฺติเก นิสินฺนา ภิกฺขู น ปญฺญายนฺติ, เอวมกาสิ.
๑ สี. ม. ยุ. คตมคฺคำ.
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สาปิ คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี สตฺถุ สรีรโต นิกฺขนฺตรสฺมิโย ทิสฺวา ตเถว จินฺเตตฺวา สตฺถารำๆ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ ฐิตา ปุจฺฉิ
“ภนฺเต มหากปฺปิโน ตุมฺเห อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺโต อาคเตตฺถ มญฺเญ, กหำ โส, อมฺหากำปิ นำ ทสฺเสถาติ.
“นิสีทถ ตาว, อิเธว ตำ ปสฺสิสฺสถาติ.
ตา สพฺพาปิ ตุฏฺฐจิตตฺ า “อิเธว กิร นิสินฺนา สามิเก ปสฺสิสฺสามาติ นิสีทึสุ.
สตฺถา อนุปุพพฺ ีกถำ กเถสิ.
อโนชา เทวี เทสนาวสาเน สปริวารา โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.
มหากปฺปินตฺเถโร ตาสำ วฑฺฒติ ำ ธมฺมเทสนำ สุณนฺโต สปริวาโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ .
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา ตาสำ เต ภิกฺขู อรหตฺตำ ปตฺเต ทสฺเสสิ.
ตาสำ กิร อาคตกฺขเณเยว อตฺตโน สามิเก กาสาวธเร มุณฺฑสิเร ทิสฺวา จิตฺตำ เอกคฺคำ น ภเวยฺย ,
เตน มคฺคผลานิ ปตฺตุำ น สกฺกุเณยฺยุำ, ตสฺมา อจลสฺสทฺธาย ปติฏฺฐติ กาเล ตาสำ เต ภิกฺขู อรหตฺตำ ปตฺเต ทสฺเสสิ.
ตาปิ เต ทิสฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทติ ฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากำ ตาว ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปตฺตนฺติ วตฺวา
สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ ฐิตา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
“เอวำ กิร วุตฺเต, สตฺถา อุปฺปลวณฺณาย อาคมนำ จินฺเตสีติ เอกจฺเจ วทนฺติ.
สตฺถา ปน ตา อุปาสิกาโย อาห “สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนูปสฺสเย ปพฺพชถาติ.
ตา อนุปุพฺเพน จาริกญฺจรมานา อนฺตรามคฺเค มหาชเนน อภิหฏสกฺการสมฺมานา ปทสาว วีสติโยชนสติกำ มคฺคำ คนฺตฺวา
ภิกฺขุนูปสฺสเย ปพฺพชิตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
สตฺถาปิ ภิกฺขุสหสฺสำ อาทาย อากาเสเนว เชตวนำ อคมาสิ.
ตตฺร สุทำ อายสฺมา มหากปฺปิโน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานาทีสุ “อโห สุขำ, อโห สุขนฺติ อุทานำ อุทาเนนฺโต วิจรติ.
ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุำ “ภนฺเต มหากปฺปิโน ‘อโห สุขำ, อโห สุขนฺติ อุทานำ อุทาเนนฺโต วิจรติ
อตฺตโน๑ รชฺชสุขำ อารพฺภ กเถติ มญฺเญติ.
สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตฺวำ กปฺปิน กามสุขำ รชฺชสุขำ อารพฺภ อุทานำ อุทาเนสีติ .
“ภควา เม ภนฺเต ตำ อารพฺภ อุทานภาวำ วา อนุทานภาวำ วา ชานาตีติ.
สตฺถา “น ภิกฺขเว มม ปุตฺโต กามสุขำ รชฺชสุขำ อารพฺภ อุทานำ อุทาเนติ, ปุตตฺ สฺส ปน เม ธมฺมปีติ๒ อุปฺปชฺชติ,
โส อมตมหานิพพฺ านำ อารพฺภ เอวำ อุทานำ อุทาเนตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
๑ ม. เอตฺถนฺตเร กามสุขำ -อิติ อตฺถิ.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร นาม ธมฺมรติ นาม -อิติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๒๒ • ๔. มหากปฺปนิ ตฺเถรวตฺถุ. • [พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช]

“ธมฺมปีติ สุขำ เสติ
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม

วิปฺปสนฺเนน เจตสา
สทา รมติ ปณฺฑิโตติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ธมฺมปีตตี ิ ธมฺมปายโก, ธมฺมำ ปิวนฺโตติ อตฺโถ.
ธมฺโม จ นาเมส น สกฺกา ภาชเนน ยาคุอาทีนิ วิย ปาตุำ,
นววิธำ ปน โลกุตฺตรธมฺมำ นามกาเยน ผุสนฺโต อารมฺมณโต สจฺฉิกโรนฺโต ปริญฺญาภิสมยาทีหิ ทุกฺขาทีนิ อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต
ธมฺมำ ปิวติ นาม.
สุขำ เสตีติ เทสนาสีสมตฺตเมตำ. จตูหิปิ อิริยาปเถหิ สุขำ วิหรตีติ อตฺโถ.
วิปฺปสนฺเนนาติ อนาวิเลน นิรุปกฺกิเลเสน.
อริยปฺปเวทิเตติ พุทธฺ าทีหิ อริเยหิ ปเวทิเต สติปฏฺฐานาทิเภเท โพธิปกฺขิยธมฺเม.
สทา รมตีติ เอวรูโป ธมฺมปีติ วิปฺปสนฺเนน เจตสา วิหรนฺโต ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต สทา รมติ อภิรมตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุนฺติ.
มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๒๓ • ๕. ปณฺฑติ สามเณรวตฺถุ. • ๕. ปณฺฑติ สามเณรวตฺถุ.

๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ.
“อุทกำ หิ นยนฺตีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปณฺฑติ สามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา]
อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพทุ ฺโธ วีสติขีณาสวสหสฺสปริวาโร พาราณสึ อคมาสิ.
มนุสฺสา อตฺตโน พลำ สลฺลกฺเขตฺวา อฏฺฐปิ ทสปิ เอกโต หุตวฺ า อาคนฺตกุ ทานานิ อทำสุ.
อเถกทิวสำ สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน เอวำ อนุโมทนำ อกาสิ “อุปาสกา
• อิเธกจฺโจ ‘อตฺตโน สนฺตกเมว ทาตุำ วฏฺฏติ, กึ ปเรน สมาทปิเตนาติ อตฺตนา ว ทานำ เทติ, ปรำ น สมาทเปติ,
โส นิพฺพตฺตฏฺฐาเน๑ โภคสมฺปทำ ลภติ, โน ปริวารสมฺปทำ.
• เอกจฺโจ ปรำ สมาทเปติ, อตฺตนา น เทติ, โส นิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน ปริวารสมฺปทำ ลภติ, โน โภคสมฺปทำ.
• เอกจฺโจ อตฺตนาปิ น เทติ, ปรมฺปิ น สมาทเปติ,
โส นิพฺพตฺตฏฺฐาเน เนว โภคสมฺปทำ ลภติ, โน ปริวารสมฺปทำ, วิฆาสาโท หุตฺวา ชีวติ.
• เอกจฺโจ อตฺตนา จ เทติ, ปรญฺจ สมาทเปติ, โส นิพฺพตฺตฏฺฐาเน โภคสมฺปทมฺปิ ลภติ, ปริวารสมฺปทมฺปีติ.
[ผู้เลื่อมใสในอนุโมทนากถา]
ตำ สุตฺวา สมีเป ฐิโต เอโก ปณฺฑิตปุริโส จินฺเตสิ “อหนฺทานิ, ตถา กริสฺสามิ, ยถา เม เทฺว สมฺปตฺติโย ภวิสฺสนฺตีติ.
โส สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า อาห “ภนฺเต เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถาติ.
“กิตตฺ เกหิ ภิกฺขูหิ อตฺโถติ.
“กิตตฺ โก ปน โว ภนฺเต ปริวาโรติ.
“วีสติ ภิกฺขุสหสฺสานีติ.
“ภนฺเต สพฺเพหิ สทฺธึ เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถาติ.
สตฺถา อธิวาเสสิ.

๑ สี. ม. นิพฺพตนิพฺพตตฺตฏฺฐาเน.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๒๔ • ๕. ปณฺฑติ สามเณรวตฺถุ. • [ผูเ้ ลือ่ มใสในอนุโมทนากถา]

โส คามำ ปวิสติ วฺ า “อมฺมตาตา เสฺว มยา พุทธฺ ปฺปมุโข ภิกขฺ สุ งฺโฆ นิมนฺตโิ ต, ตุมเฺ ห ยตฺตกานำ ภิกขฺ นู ำ๑ สกฺโกถ ตตฺตกานำ๒ เทถาติ อา
โรเจตฺวา วิจรนฺโต, อตฺตโน พลำ สลฺลกฺเขตฺวา “มยำ ทสนฺนำ ทสฺสาม, มยำ วีสติยา, มยำ สตสฺส, มยำ ปญฺจนฺนำ สตานนฺติ วุตฺเต, สพฺ
เพสำ วจนำ อาทิโต ปฏฺฐาย ปณฺเณ อาโรเปสิ.
[ชายเข็ญใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุ]
เตน จ สมเยน ตสฺมึ นคเร อติทุคฺคตภาเวเนว “มหาทุคฺคโตติ ปญฺญาโต เอโก ปุริโส อตฺถิ.
โส ตำปิ สมฺมุขาคตำ ทิสฺวา “สมฺม มหาทุคฺคต มยา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต,
เสฺว นครวาสิโน ทานำ ทสฺสนฺติ, ตฺวำ กตี ภิกฺขู โภเชสฺสสีติ.
“สามิ มยฺหำ กึ ภิกฺขูหิ, ภิกฺขูหิ นาม สธนานำ อตฺโถ, มยฺหำ ปน เสฺว ยาคุอตฺถาย ตณฺฑุลนาฬีมตฺตำปิ นตฺถิ,
อหำ ภตึ กตฺวา ชีวามิ, กึ เม ภิกฺขูหีติ.
สมาทปเกน นาม พฺยตฺเตน ภวิตพฺพำ, ตสฺมา โส, เตน “นตฺถีติ วุตฺเตปิ, ตุณฺหีภูโต อหุตวฺ า เอวมาห
“สมฺม มหาทุคคฺ ต อิมสฺมึ นคเร สุโภชนำ ภุญฺชิตวฺ า สุขุมวตฺถนิวตฺถา นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สิริสยเน สยมานา พหู ชนา
สมฺปตฺตึ อนุภวนฺติ, ตฺวำ ปน ทิวสำ ภตึ กตฺวา กุจฺฉิปูรมตฺตำปิ น ลภสิ,
เอวำ สนฺเตปิ, ‘อหำ ปุพฺเพปิ กิญฺจิ๓ อกตตฺตา กิญจฺ ิ น ลภามีติ น ชานาสีติ.
“ชานามิ สามีติ.
อถ “กสฺมา อิทานิ ปุญฺญำ น กโรสิ, ตฺวำ ยุวา พลสมฺปนฺโน, กึ ตยา ภตึ กตฺวาปิ ยถาพลำ ทานำ ทาตุำ น วฏฺฏตีติ.
โส, ตสฺมึ กเถนฺเต, สำเวคปฺปตฺโต หุตวฺ า “มยฺหำปิ เอกำ ภิกขฺ ำุ ปณฺเณ อาโรเปหิ, กญฺจเิ ทว ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกขฺ ำ ทสฺสามีติ อาห.
อิตโร “กึ เอเกน ภิกฺขุนา ปณฺเณ อาโรปิเตนาติ น อาโรเปสิ.
มหาทุคฺคโตปิ เคหำ คนฺตฺวา ภริยำ อาห “ภทฺเท นครวาสิโน เสฺว สงฺฆสฺส ภตฺตำ กโรนฺติ,
อหำปิ สมาทปเกน ‘เอกสฺส ภิกฺขำ เทหีติ วุตฺโต, มยำ เสฺว เอกสฺส ภิกฺขำ ทสฺสามาติ.
อถสฺส ภริยา “มยำ ทลิทฺทา, กสฺมา ตยา ปฏิสฺสุตนฺติ อวตฺวาว
“สามิ ภทฺทกำ เต กตำ, มยำ ปุพฺเพปิ กิญฺจิ อทตฺวา อิทานิ ทุคฺคตา ชาตา, มยำ อุโภปิ ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกฺขำ ทสฺสามาติ วตฺวา
อุโภปิ นิกฺขมิตฺวา ภติฏฐฺ านำ อคมำสุ.
มหาเสฏฺฐี มหาทุคฺคตำ ทิสวฺ า “กึ สมฺม มหาทุคฺคต ภตึ กริสฺสสีติ ปุจฺฉิ.
“อาม อยฺยาติ.
“กึ กริสฺสสีติ.
๑ ม. เอตฺถนฺตเร ทาตุำ -อิติ อตฺถิ.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ทานำ -อิติ อตฺถิ.
๓ ม. เอตฺถนฺตเร ปุญฺญำ -อิติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๒๕ • ๕. ปณฺฑติ สามเณรวตฺถุ. • [ชายเข็ญใจยินดีรบั เลีย้ งภิกษุ]

“ยำ ตุมฺเห กาเรสฺสถาติ.
“เตนหิ มยำ เสฺว เทฺว ตีณิ ภิกฺขุสตานิ โภเชสฺสาม, เอหิ ทารูนิ ผาเลหีติ วาสีผรสุำ นีหริตวฺ า ทาเปสิ.
มหาทุคฺคโต พาฬฺหำ กจฺฉำ พนฺธิตวฺ า อุสฺสาหปฺปตฺโต วาสึ ปหาย ผรสุำ คณฺหนฺโต ผรสุำ หิตฺวา วาสึ คณฺหนฺโต ทารูนิ ผาเลติ .
อถ นำ เสฏฺฐี อาห “สมฺม ตฺวำ อชฺช อติวิย อุสฺสาหปฺปตฺโต กมฺมำ กโรสิ, กึ นุ โข การณนฺติ.
“สามิ เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามีติ.
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐี ปสนฺนมานโส จินฺเตสิ
“อโห อิมินา ทุกฺกรำ กตำ, ‘อหำ ทุคฺคโตติ ตุณฺหีภาวำ อนาปชฺชติ ฺวา ‘ภตึ กตฺวา เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามีติ วทตีติ .
เสฏฺฐิภริยาปิ ตสฺส ภริยำ ทิสฺวา “อมฺม กึ กมฺมำ กริสฺสสีติ ปุจฺฉิตวฺ า, “ยำ ตุมฺเห กาเรถาติ วุตฺเต,
อุทุกฺขลสาลำ ปเวเสตฺวา สุปฺปมุสลาทีนิ ทาเปสิ.
สา นจฺจนฺตี วิย ตุฏฺฐหฏฺฐา วีหี โกฏฺเฏติ เจว โอผุนาติ จ.
อถ นำ เสฏฺฐิภริยา ปุจฺฉิ “อมฺม อติวิย ตุฏฺฐหฏฺฐา กมฺมำ กโรสิ, กินฺนุ โข การณนฺติ.
“อยฺเย อิมำ ภตึ กตฺวา มยำปิ เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามาติ.
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐิภริยาปิ ตสฺสำ “อโห อยำ ทุกกฺ รการิกาติ ปสีทิ.
เสฏฺฐี มหาทุคฺคตสฺส ทารูนำ ผาลิตกาเล “อยนฺเต ภตีติ สาลีนำ จตสฺโส นาฬิโย ทาเปตฺวา
“อยนฺเต ตุฏฺฐทิ าโยติ อปราปิ จตสฺโส นาฬิโย ทาเปสิ.
โส เคหำ คนฺตวฺ า ภริยำ อาห
“มยา ภตึ กตฺวา สาลิ ลทฺโธ, อยำ นิวาโป ภวิสฺสติ, ตยา ลทฺธาย ภติยา ทธิเตลกฏุกภณฺฑานิ คณฺหาหีติ.
เสฏฺฐิภริยา ปน ตสฺสา เอกำ สปฺปิกรณฺฑกญฺเจว ทธิภาชนญฺจ กฏุกภณฺฑญฺจ สุทฺธสาลิตณฺฑุลนาฬิญฺจ ทาเปสิ .
อิติ อุภินฺนำปิ นว ตณฺฑุลนาฬิโย อเหสุำ.
เต “เทยฺยธมฺโม โน ลทฺโธติ ตุฏฺฐหฏฺฐา ปาโตว อุฏฺฐหึสุ.
ภริยา มหาทุคฺคตำ อาห “คจฺฉ สามิ, ปณฺณำ ปริเยสิตวฺ า อาหราติ.
โส อนฺตราปเณ ปณฺณำ อทิสวฺ า นทีตีรำ คนฺตวฺ า๑ “อยฺยานำ โภชนำ ทาตุำ ลภิสฺสามีติ ปหฏฺฐมานโส คายนฺโต ปณฺณำ อุจฺจินาติ.
มหาชาลำ ขิปิตวฺ า ฐิตเกวฏฺโฏ “มหาทุคฺคตสฺส สทฺเทน ภวิตพฺพนฺติ ตำ ปกฺโกสิตฺวา ปุจฺฉิ
“อติวิย ตุฏฐฺ จิตฺโต คายสิ, กินฺนุ โข การณนฺติ.
“ปณฺณำ อุจฺจินามิ สมฺมาติ.
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อชฺชาติ อตฺถิ.
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“กึ กริสฺสสีติ.
“เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามีติ.
“อโห สุหิโต ภิกฺขุ, โย ตว ปณฺณำ ขาทิสฺสตีติ.๑
“กึ กโรมิ สมฺม, อตฺตนา ลทฺธปณฺเณน โภเชสฺสามีติ.
“เตนหิ เอหีติ.
“กึ กโรมิ สมฺมาติ.
“อิเม มจฺเฉ คเหตฺวา ปาทคฺฆนกานิ อฑฺฒคฺฆนกานิ กหาปณคฺฆนกานิ จ อุทฺทานานิ กโรหีติ.
โส ตถา อกาสิ.
พทฺธพทฺเธ มจฺเฉ นครวาสิโน นิมนฺตติ นิมนฺติตภิกฺขูนำ อตฺถาย หรึสุ.
ตสฺส มจฺฉุทฺทานานิ กโรนฺตสฺเสว, ภิกฺขาจารเวลา สมฺปาปุณิ.
โส เวลำ สลฺลกฺเขตฺวา “คมิสฺสามิ สมฺม, ภิกฺขูนำ อาคมนเวลาติ อาห.
“อตฺถิ ปน กิญฺจิ มจฺฉุทฺทานนฺติ.
“นตฺถิ สมฺม, สพฺพานิ ขีณานีติ.
“เตนหิ มยา อตฺตโน อตฺถาย วาลิกาย นิกฺขนิตฺวา จตฺตาโร โรหิตมจฺฉา ฐปิตา,
สเจปิ ภิกฺขุำ โภเชตุกาโม, อิเม คเหตฺวา คจฺฉาติ เต ตสฺส อทาสิ.
[มหาทุคคตะได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]
ตำ ทิวสำ ปน สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต มหาทุคฺคตำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “กินฺนุ โข ภวิสฺสตีติ อาว
ชฺเชนฺโต “มหาทุคฺคโต ‘เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามีติ ภริยาย สทฺธึ หิยฺโย ภตึ อกาสิ, กตรนฺนุ โข ภิกฺขุำ ลภิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา “มนุสฺสา
ปณฺเณ อาโรปิตสญฺญาย ภิกฺขุำ คเหตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เคเหสุ นิสีทาเปสฺสนฺติ,
มหาทุคฺคโต มำ ฐเปตฺวา อญฺญำ ภิกฺขุำ น ลภิสฺสตีติ อุปธาเรสิ.
พุทธฺ า กิร ทุคฺคเตสุ อนุกมฺปํ กโรนฺติ.
ตสฺมา สตฺถา ปาโตว สรีรกิจจฺ ำ “กตฺวา มหาทุคฺคตำ สงฺคณฺหิสฺสามีติ คนฺธกุฏึ ปวิสติ ฺวา นิสีทิ.
มหาทุคฺคเตปิ มจฺเฉ คเหตฺวา เคหำ ปวิสนฺเต, สกฺกสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.

๑ สี. ม. ยุ. อโห สุขิโต ภิกขฺ ุ โส ตว กึ ปณฺณำ ขาทิสฺสติ -อิติ.
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โส “กินฺนุ โข การณนฺติ โอโลเกนฺโต
“หิยฺโย มหาทุคฺคโต ‘เอกสฺส ภิกฺขุโน ภิกฺขำ ทสฺสามีติ อตฺตโน ภริยาย สทฺธึ ภตึ อกาสิ. กตรำ นุ โข ภิกฺขุำ ลภิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
“นตฺเถตสฺส อญฺโญ ภิกฺขุ, สตฺถา ปน ‘มหาทุคฺคตสฺส สงฺคหำ กริสฺสามีติ คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว,
มหาทุคฺคโต อตฺตโน อุปกปฺปนกำ ยาคุภตฺตำ ปณฺณสูเปยฺยำปิ ตถาคตสฺส ทเทยฺย,
ยนฺนูนาหำ มหาทุคฺคตสฺส เคหำ คนฺตฺวา ภตฺตการกกมฺมำ กเรยฺยนฺติ อญฺญาตกเวเสน ตสฺส เคหสมีปํ คนฺตฺวา
“อตฺถิ นุ โข กสฺสจิ กิญจฺ ิ ภติยา กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ.
มหาทุคฺคโต ตำ ทิสฺวา อาห “สมฺม กึ กมฺมำ กริสฺสสีติ.
“อหำ สามิ สพฺพสิปฺปิโก, มยฺหำ อชานนสิปฺปํ นาม นตฺถิ, ยาคุภตฺตาทีนิปิ สมฺปาเทตุำ ชานามีติ.
“สมฺม มยำ ตว กมฺเมน อตฺถิกา, ตุยฺหำ ปน ทาตพฺพำ ภตึ น ปสฺสามาติ.
“กึ ปน เต กตฺตพฺพนฺติ.
“เอกสฺส ภิกฺขุสฺส ภิกฺขำ ทาตุกาโมมฺหิ, ตสฺส ยาคุภตฺตสำวิธานำ อิจฺฉามีติ.
“สเจ ภิกฺขุสฺส ภิกฺขำ ทสฺสสิ, น เม ภติยา อตฺโถ, กึ มม ปุญฺญำ ทาตุำ น วฏฺฏตีติ.
“เอวำ สนฺเต, สาธุ สมฺม ปวิสาติ.
โส ตสฺส เคหำ ปวิสิตฺวา ตณฺฑุลาทีนิ อาหราเปตฺวา “ตฺวำ คจฺฉ, อตฺตโน ปตฺตภิกฺขุำ อาเนหีติ ตำ อุยฺโยเชสิ.
ทานเวยฺยาวฏิโกปิ ปณฺเณ อาโรปิตนิยาเมเนว เตสำ เตสำ เคหานิ ภิกฺขู ปหิณิ.
มหาทุคฺคโต ตสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺ า “มยฺหำ ปตฺตภิกฺขุำ เทหีติ อาห.
โส ตสฺมึ ขเณ สตึ ลภิตฺวา “อหำ ตว ภิกฺขุำ ปมฺมุฏฺโฐติ อาห.
มหาทุคฺคโต ติขิณาย สตฺติยา กุจฺฉิยำ ปหโฏ วิย “สมฺม กสฺมา มำ นาเสสิ, อหำปิ ตยา หิยฺโย สมาทปิโต,
ภริยาย สทฺธึ ทิวสำ ภตึ กตฺวา อชฺช ปาโตว ปณฺณตฺถาย นทีตีเร อาหิณฺฑิตฺวา อาคโต, เทหิ เม เอกำ ภิกฺขุนฺติ
พาหา ปคฺคยฺห ปริเทวิ.
[มหาทุคคตะไปนิมนต์พระศาสดา]
มนุสฺสา สนฺนิปติตวฺ า “กิเมตำ มหาทุคฺคตาติ ปุจฺฉึสุ.
โส ตมตฺถำ อาโรเจสิ.
เต เวยฺยาวฏิกำ ปุจฺฉึสุ “สจฺจำ กิร สมฺม, ตยา เอส ‘ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกฺขุสฺส ภิกฺขำ เทหีติ สมาทปิโตติ.
“อาม อยฺยาติ.
“ภาริยำ เต กมฺมำ กตำ, โย เอตฺตเก ภิกฺขู สำวิทหนฺโต เอตสฺส เอกำ ภิกฺขุำ นาทาสีติ.
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โส เตสำ วจเนน มงฺกุภูโต ตำ อาห “สมฺม มหาทุคฺคต มา มำ นาสยิ, อหำ ตว การณา มหาวิเหสำ ปตฺโต,
มนุสฺสา ปณฺเณ อาโรปิตนิยาเมน อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตภิกฺขู นยึสุ,
อตฺตโน เคเห นิสินฺนภิกฺขุำ นีหริตวฺ า เทนฺโต นาม นตฺถิ,
สตฺถา ปน มุขำ โธวิตวฺ า คนฺธกุฏิยเมว นิสินฺโน,
ราชยุวราชเสนาปติอาทโย สตฺถุ คนฺธกุฏิโต นิกฺขมนำ โอโลเกตฺวา นิสินฺนา ‘สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา คมิสฺสามาติ ,
พุทธฺ า นาม ทุคฺคเต อนุกมฺปํ กโรนฺติ,
ตฺวำ วิหารำ คนฺตฺวา ‘ทุคฺคโตมฺหิ ภนฺเต มม สงฺคหำ กโรถาติ สตฺถารำ วท, สเจ เต ปุญฺญำ อตฺถิ, อทฺธา ลจฺฉสีติ.
โส วิหารำ อคมาสิ.
[พระศาสดาประทานบาตรแก่มหาทุคคตะ]
อถ นำ อญฺเญสุ ทิวเสสุ วิหาเร วิฆาสาทภาเวน ทิฏฺฐตฺตา ราชยุวราชาทโย
“มหาทุคฺคต (อยำ) น ตาว ภตฺตกาโล, กสฺมา อาคจฺฉสีติ อาหำสุ.
โส “ชานามิ สามิ ‘น ตาว ภตฺตกาโลติ, สตฺถารำ ปน วนฺทิตุำ อาคจฺฉามีติ วทนฺโต คนฺธกุฏิยา อุมฺมาเร สีสำ ฐเปตฺวา
ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต อิมสฺมึ นคเร มยา ทุคฺคตตโร นตฺถิ, อวสฺสโย เม โหถ, กโรถ เม สงฺคหนฺติ อาห.
สตฺถา คนฺธกุฏิทวฺ ารำ วิวริตฺวา ปตฺตำ นีหริตวฺ า ตสฺส หตฺเถ ฐเปสิ.
โส จกฺกวตฺติสริ ึ ปตฺโต วิย อโหสิ.
ราชยุวราชาทโย (อิสฺสรา) อญฺญมญฺญสฺส มุขานิ โอโลกยึสุ.
มหาทุคฺคตสฺส สตฺถารา ทินฺนปตฺตำ หิ โกจิ อิสฺสริยวเสน คเหตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.
เอวำ ปน วทึสุ “สมฺม มหาทุคคฺ ต สตฺถุ ปตฺตำ อมฺหากำ เทหิ, เอตฺตกนฺนาม สหสฺสำ วา สตสหสฺสำ วา เต ธนำ ทสฺสาม,
ตฺวำ ทุคฺคโต ธนำ คณฺห, กินฺเต ปตฺเตนาติ.
มหาทุคฺคโต “น กสฺสจิ ทสฺสามิ, น เม ธเนน อตฺโถ, สตฺถารำเยว โภเชสฺสามีติ อาห.
อวเสสา ตำ ยาจิตวฺ า ปตฺตำ อลภิตฺวา นิวตฺตึสุ.
ราชา ปน “มหาทุคฺคโต ธเนน ปโลภิยมาโนปิ สตฺถุ ปตฺตำ น เทติ, สตฺถารา จ สยำ ทินฺนำ โกจิ คเหตุำ น สกฺโกติ,
อิมสฺส เทยฺยธมฺโม นาม กิตตฺ โก ภวิสฺสติ,
อิมินา เทยฺยธมฺมสฺส ทินฺนกาเล สตฺถารำ อาทาย เคหำ เนตฺวา มยฺหำ สมฺปาทิตำ อาหารำ ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
สตฺถารา สทฺธึเยว อคมาสิ.
[พระศาสดาเสด็จไปเรือนของมหาทุคคตะ]
สกฺโกปิ เทวราชา ยาคุภตฺตปณฺณาทีนิ สมฺปาเทตฺวา สตฺถุ นิสีทนารหำ อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา นิสีทิ .
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มหาทุคฺคโต สตฺถารำ เนตฺวา “ปวิสถ ภนฺเตติ อาห.
วสนเคหญฺจสฺส นีจำ โหติ, อโนนเตน ปวิสติ ุำ น สกฺกา.
พุทธฺ า จ นาม เคหำ ปวิสนฺตา น โอนมิตวฺ า ปวิสนฺติ.
เคหำ หิ ปวิสนกาเล มหาปฐวี วา เหฏฺฐา โอคจฺฉติ, เคหำ วา อุทฺธำ คจฺฉติ.๑
อิทำ เตสำ สุทินฺนสฺส ทานสฺส ผลำ.
ปุน นิกฺขมิตฺวา คตกาเล สพฺพำ ปากติกเมว โหติ.
ตสฺมา สตฺถา ฐิตโกว เคหำ ปวิสิตวฺ า สกฺเกน ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.
สตฺถริ นิสินฺเน, ราชา อาห “สมฺม มหาทุคฺคต ตยา อมฺหากำ ยาจนฺตานำปิ สตฺถุ ปตฺโต น ทินฺโน, ปสฺสาม ตาว,
กีทิโส เต สตฺถุ สกฺกาโร กโตติ.
อถ สกฺโก ยาคุภตฺตาทีนิ วิวริตฺวา ทสฺเสสิ.
เตสำ วาสคนฺโธ สกลนครำ ฉาเทตฺวา อฏฺฐาสิ.
ราชา ยาคุอาทีนิ โอโลเกตฺวา ภควนฺตำ อาห “ภนฺเต อหำ ‘มหาทุคคฺ ตสฺส เทยฺยธมฺโม กิตฺตโก ภวิสฺสติ ,
อิมินา เทยฺยธมฺเม ทินฺเน, สตฺถารำ เคหำ เนตฺวา อตฺตโน สมฺปาทิตำ อาหารำ ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาคโต,
มยา เอวรูโป อาหาโร น ทิฏฺฐปุพฺโพ, มยิ อิธ ฐิเต, มหาทุคฺคโต อติกิลเมยฺย, คจฺฉามหนฺติ สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา ปกฺกามิ.
[บ้านของมหาทุคคตะ เต็มด้วยแก้ว ๗ อย่าง]
สกฺโกปิ สตฺถารำ ยาคุอาทีนิ ทตฺวา สกฺกจฺจำ ปริวิสิ.
สตฺถาปิ กตภตฺตกิจฺโจ อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.
สกฺโก มหาทุคฺคตสฺส สญฺญำ อทาสิ.
โส ปตฺตำ คเหตฺวา สตฺถารำ อนุคจฺฉิ.
สกฺโก นิวตฺติตวฺ า มหาทุคฺคตสฺส เคหทฺวาเร ฐิโต อากาสำ โอโลเกสิ.
อากาสโต สตฺตรตนวสฺสำ วสฺสิตฺวา ตสฺส เคเห สพฺพภาชนานิ ปูเรตฺวา สกลำ เคหำ ปูเรสิ .
ตสฺส เคเห โอกาโส นาโหสิ.
ตสฺส ภริยา ทารเก หตฺเถสุ คเหตฺวา นีหริตฺวา พหิ อฏฺฐาสิ.
โส สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺโต ทารเก พหิ ทิสฺวา “กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิ.
๑ อุคฺคจฺฉติ -อิติปิ ทิสฺสติ.
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“สามิ สกลำ โน เคหำ สตฺตหิ รตเนหิ ปริปุณฺณำ, ปวิสติ ุำ โอกาโส นตฺถีติ.
โส “อชฺเชว เม ทาเนน วิปาโก ทินฺโนติ จินฺเตตฺวา รญฺโญ สนฺติกำ คนฺตฺวา ราชานำ วนฺทิตวฺ า, “กสฺมา อาคโตสีติ วุตฺเต, อาห
“เทว เม เคหำ สตฺตหิ รตเนหิ ปุณฺณำ, ตำ ธนำ คณฺหถาติ.
ราชา “อโห พุทธฺ านำ ทินฺนทานำ อชฺเชว มตฺถกำ ปตฺตนฺติ จินฺเตตฺวา ตำ อาห “กึ เต ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ .
“ธนาหรณตฺถาย สกฏสหสฺสำ เทถาติ.
ราชา สกฏสหสฺสำ เปเสตฺวา ธนำ อาหราเปตฺวา ราชงฺคเณ โอกิราเปสิ .
ตาลปฺปมาโณ ราสิ อโหสิ.
ราชา นาคเร สนฺนิปาตาเปตฺวา “อิมสฺมึ นคเร อตฺถิ กสฺสจิ เอตฺตกำ ธนนฺติ ปุจฺฉิ.
“นตฺถิ เทวาติ.
“เอวำ มหาธนสฺส กึ กาตุำ วฏฺฏตีติ.
“เสฏฺฐิฏฺฐานำ เทวาติ.
ราชา ตสฺส มหาสกฺการำ กตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐานำ ทาเปสิ.
อถสฺส ปุพฺเพ เอกสฺส เสฏฺฐิโน เคหฏฺฐานำ อาจิกฺขิตวฺ า “เอตฺถ ชาตคจฺเฉ หาเรตฺวา เคหำ อุฏฺฐาเปตฺวา วสาหีติ อาห.
ตสฺส ตณฺฐานำ โสเธตฺวา๑ สมำ กตฺวา ภูมิยา ขนิยมานาย, อญฺญมญฺญำ อาหจฺจ นิธิกุมฺภิโย อุฏฺฐหึสุ.
รญฺโญ อาโรจิเต, “ตว ปุญฺเญเนว นิพฺพตฺตา, ตฺวเมว คณฺหาหีติ อาห.
[มหาทุคคตะตายแล้ว เกิดในกรุงสาวัตถี]
โส เคหำ กาเรตฺวา สตฺตาหำ พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทานำ อทาสิ.
ตโต ปรำปิ ยาวตายุกำ ติฏฺฐนฺโต ปุญฺญานิ กริตฺวา อายุหปริโยสาเน เทวโลเก นิพพฺ ตฺโต เอกำ พุทฺธนฺตรำ ทิพพฺ สมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺ า
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตโต จุโต สาวตฺถิยำ สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส อุปฏฺฐากกุเล เชฏฺฐธีตุ กุจฺฉิยำ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
อถสฺสา มาตาปิตโร คพฺภสฺส ปติฏฺฐติ ภาวำ ญตฺวา๒ คพฺภปริหารำ อทำสุ.
ตสฺสาปเรน สมเยน เอวรูโป โทหโฬ อุปฺปชฺชิ “อโห วตาหำ ธมฺมเสนาปตึ อาทึ กตฺวา
ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ โรหิตมจฺฉรเสน ทานำ ทตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา
เตสำ ภิกฺขูนำ อุจฺฉิฏฺฐภตฺตำ ภุญเฺ ชยฺยนฺติ.
สา มาตาปิตูนำ อาจิกฺขิตฺวา ตถา อกาสิ.
๑ สี. ยุ. โสเธตุำ.
๒ สี. ยุ. สุตฺวา.
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โทหโฬ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ.
อถสฺสา ตโต ปเรสุปิ สตฺตสุ มงฺคเลสุ โรหิตมจฺฉรเสเนว ธมฺมเสนาปติตฺเถรปฺปมุขานิ ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ โภเชสุำ.
สพฺพำ ติสฺสกุมารสฺส วตฺถุมฺหิ๑ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพำ.
อิมสฺส ปน มหาทุคฺคตกาเล ทินฺนสฺส โรหิตมจฺฉรสทานสฺเสว นิสฺสนฺโท.
[ทารกออกบวชเป็นสามเณร]
นามคฺคหณทิวเส, ปนสฺส “ภนฺเต ทาสสฺส โว สิกฺขาปทานิ เทถาติ มาตรา วุตฺเต, เถโร อาห “โก นาโม๒ อยำ ทารโกติ.
“ภนฺเต อิมสฺส กุจฺฉิยำ ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏฺฐาย อิมสฺมึ เคเห ชฬา เอฬมูคาปิ ปณฺฑิตา ชาตา,
ตสฺมา เม ปุตฺตสฺส ‘ปณฺฑิตทารโกเตฺวว นามำ ภวิสฺสตีติ.
เถโร สิกฺขาปทานิ อทาสิ.
ชาตทิวสโต ปฏฺฐาย ปนสฺส “นาหำ มม ปุตฺตสฺส อชฺฌาสยำ ภินฺทิสฺสามีติ มาตุ จิตฺตำ อุปฺปชฺชิ.
โส สตฺตวสฺสกิ กาเล มาตรำ อาห “อหำ เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ.
สา “สาธุ ตาต ‘อหำ ตว อชฺฌาสยำ น ภินฺทิสฺสามิจฺเจวำ มนำ อุปฺปาเทสินฺติ วตฺวา เถรำ นิมนฺเตตฺวา โภเชตฺวา
“ภนฺเต ทาโส โว ปพฺพชิตุกาโม, อหำ อิมำ สายณฺหสมเย วิหารำ เนสฺสามีติ เถรำ อุยฺโยเชตฺวา ญาตเก สนฺนิปาเตตฺวา
“มม ปุตฺตสฺส คิหิกาเล กตฺตพฺพำ สกฺการำ อชฺเชว กริสฺสามาติ มหนฺตำ สกฺการำ กาเรตฺวา ตำ อาทาย วิหารำ คนฺตวฺ า
“อิมำ ภนฺเต ปพฺพาเชถาติ เถรสฺส อทาสิ.
เถโร ปพฺพชฺชาย ทุกฺกรภาวำ อาจิกฺขิตฺวา, “กริสฺสามหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ โอวาทนฺติ วุตฺเต, “เตนหิ เอหีติ
เกเส เตเมตฺวา ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิตวฺ า ปพฺพาเชสิ.
มาตาปิตโรปิสฺส สตฺตาหำ วิหาเรเยว วสนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส โรหิตมจฺฉรเสเนว ทานำ ทตฺวา
สตฺตเม ทิวเส สายำ เคหำ อคมำสุ.
เถโร อฏฺฐเม ทิวเส อนฺโตคามำ คจฺฉนฺโต ตำ อาทาย ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ น อคมาสิ.
กึการณา?
“น ตาวสฺส จีวรปตฺตคฺคหณานิ วา อิริยาปโถ วา ปาสาทิโก โหติ, อปิจ วิหาเร เถรสฺส กตฺตพฺพวตฺตำ อตฺถิ,
เถโรปิจ, ภิกฺขุสงฺเฆ อนฺโตคามำ ปวิฏฺเฐ, สกลวิหารำ วิจรนฺโต อสมฺมฏฺฐฏฺฐานำ สมฺมชฺชิตวฺ า
ตุจฺฉภาชเนสุ ปานียปริโภชนียานิ อุปฏฺฐเปตฺวา ทุนฺนิกฺขิตตฺ านิ มญฺจปีฐาทีนิ ปฏิสาเมตฺวา ปจฺฉา คามำ ปวิสติ ,

๑ พาลวคฺควณฺณนายำ วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุนาเมน อาคตมิทำ.
๒ โก นาม -อิติ ภวิตพฺพำ. ญ. ว. โกนาโม -อิติ วา ภวิตพฺพำ โกนาโม เต อุปชฺฌาโย -อิติอาทีสุ วิย.
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อปิจ “ติตฺถิยา ตุจฺฉวิหารำ ปวิสิตฺวา ‘ปสฺสถ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกานำ นิสินฺนฏฺฐานานีติ วตฺตุำ มา ลภึสูติ
สกลวิหารำ ปฏิชคฺคติ ฺวา ปจฺฉา คามำ ปวิสติ, ตสฺมา ตำ ทิวสำปิ สามเณเรเนว ปตฺตจีวรำ คาหาเปตฺวา ทิวาตรำ คามำ๑ ปาวิสิ.
[สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระ]
สามเณโร อุปชฺฌาเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มาติกำ ทิสวฺ า “ภนฺเต อิทำ กินฺนามาติ ปุจฺฉิ .
“มาติกา นาม สามเณราติ.
“อิมาย กึ กโรนฺตตี ิ.
“อิโต จิโต จ อุทกำ หริตฺวา อตฺตโน สสฺสกมฺมำ กโรนฺตตี ิ.
“กึ ปน ภนฺเต อุทกสฺส จิตฺตำ อตฺถีติ.
“นตฺถาวุโสติ.
“เอวรูปํ อจิตฺตกำ อตฺตโน อิจฺฉิตจิ ฺฉิตฏฺฐานำ หรนฺติ ภนฺเตติ.
“อามาวุโสติ.
โส จินฺเตสิ “สเจ เอวรูปมฺปิ อจิตฺตกำ อตฺตโน อิจฺฉิตจิ ฺฉิตฏฺฐานำ หริตฺวา กมฺมำ กโรนฺติ,
กสฺมา สจิตตฺ กาปิ จิตตฺ ำ อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺตีติ.
โส ปุรโต คจฺฉนฺโต อุสุกาเร สรทณฺฑกำ อคฺคิมฺหิ ตาเปตฺวา อกฺขิโกฏิยา โอโลเกตฺวา อุชุำ กโรนฺเต ทิสฺวา
“ภนฺเต อิเม เก นามาติ ปุจฺฉิ.
“อุสุการา นามาวุโสติ.
“กึ ปน เต กโรนฺตตี ิ.
“อคฺคิมฺหิ ตาเปตฺวา สรทณฺฑกำ อุชุำ กโรนฺตีติ.
“สจิตตฺ โก ภนฺเต เอโสติ.
“อจิตตฺ โก อาวุโสติ.
โส จินฺเตสิ “สเจ อจิตฺตกำ คเหตฺวา อคฺคิมฺหิ ตาเปตฺวา อุชุำ กโรนฺติ,
กสฺมา สจิตตฺ กาปิ อตฺตโน จิตตฺ ำ วเส วตฺเตตฺวา สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺตีติ.
อถ ปุรโต คนฺตฺวา อรเนมินาภิอาทีนิ ตจฺฉนฺเต ทิสฺวา “ภนฺเต อิเม เก นามาติ ปุจฺฉิ .
“ตจฺฉกา นามาวุโสติ.
๑ สี. ม. ยุ. คามำ -อิติ นตฺถิ.
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“กึ ปน เต กโรนฺตตี ิ.
“ทารูนิ คเหตฺวา ยานกาทีนำ จกฺกานิ กโรนฺติ อาวุโสติ.
“เอตานิ ปน สจิตฺตกานิ ภนฺเตติ.
“อจิตตฺ กานิ อาวุโสติ.
[สามเณรลากลับไปทำาสมณธรรม]
อถสฺส เอตทโหสิ “สเจ อจิตฺตกานิ กฏฺฐกลิงฺครานิ คเหตฺวา จกฺกาทีนิ กโรนฺติ,
สจิตตฺ กา กสฺมา อตฺตโน จิตฺตำ วเส วตฺเตตฺวา สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺตตี ิ.
โส อิมานิ การณานิ ทิสฺวา “ภนฺเต สเจ ตุมฺหากำ ปตฺตจีวรำ ตุมฺเห คณฺเหยฺยาถ, อหำ นิวตฺเตยฺยนฺติ.
เถโร “อยำ อธุนา ปพฺพชิโต ทหรสามเณโร มำ อนุพนฺธมาโน เอวำ วทตีติ จิตฺตำ อนุปฺปาเทตฺวาว “อาหร สามเณราติ วตฺวา อตฺต
โน ปตฺตจีวรำ อคฺคเหสิ.
สามเณโรปิ อุปชฺฌายำ วนฺทติ ฺวา นิวตฺตนฺโต “ภนฺเต มยฺหำ อาหารำ อาหรนฺตา โรหิตมจฺฉรเสเนว อาหเรยฺยาถาติ อาห.
“กหำ ลภิสฺสามิ อาวุโสติ.
“ภนฺเต สเจ อตฺตโน ปุญฺเญน อลภนฺตา, มม ปุญฺเญน ลภิสฺสถาติ อาห.
เถโร “ทหรสามเณรสฺส พหิ นิสินฺนกสฺส ปริปนฺโถปิ ภเวยฺยาติ กุญฺจกิ ำ ทตฺวา มยฺหำ วสนคพฺภสฺส ทฺวารำ วิวริตฺวา
อนฺโต ปวิสิตฺวา นิสีเทยฺยาสีติ อาห.
โส ตถา กตฺวา อตฺตโน กรชกาเย ญาณำ โอตาเรตฺวา อตฺตภาวำ สมฺมสนฺโต นิสีทิ.
[อาสนะท้าวสักกะร้อน เพราะคุณของสามเณร]
อถสฺส คุณเตเชน สกฺกสฺส อาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.
โส “กินฺนุ โข การณนฺติ อุปธาเรนฺโต “ปณฺฑิตสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวรำ ทตฺวา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ นิวตฺโต,
มยาปิ ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา
จตฺตาโร มหาราเช อามนฺเตตฺวา “วิหารสฺส อุปวเน วิจรนฺเต สกุเณ ปลาเปตฺวา สมนฺตา อารกฺขำ คณฺหถาติ วตฺวา
จนฺทเทวปุตฺตำ “จนฺทมณฺฑลำ อากฑฺฒิตฺวา คณฺหาหีติ
สุริยเทวปุตตฺ ำ “สุริยมณฺฑลำ อากฑฺฒิตวฺ า คณฺหาหีติ วตฺวา
สยำ คนฺตวฺ า อาวิญฺชนรชฺชุฏฺฐาเน อารกฺขำ คเหตฺวา อฏฺฐาสิ.
วิหาเร ปุราณปณฺณสฺสาปิ สทฺโท นาโหสิ.
สามเณรสฺส จิตตฺ ำ เอกคฺคำ อโหสิ.
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โส อนฺตราภตฺเตเยว อตฺตภาวำ สมฺมสิตฺวา ตีณิ ผลานิ ปาปุณิ.
เถโรปิ “สามเณโร วิหาเร นิสินฺโน, ตสฺส อุปกปฺปนกำ โภชนำ อสุกกุเล นาม สกฺกา ลทฺธุนฺติ
เอกำ เปมคารวยุตฺตำ อุปฏฺฐากกุลำ อคมาสิ.
ตตฺถ จ มนุสฺสา ตำ ทิวสำ โรหิตมจฺเฉ ลภิตฺวา เถรสฺเสว อาคมนำ โอโลเกนฺตา นิสีทึสุ.
เต เถรำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺ า “ภนฺเต ภทฺทกำ โว กตำ อิธาคจฺฉนฺเตหีติ อนฺโต ปเวเสตฺวา ยาคุขชฺชกาทีนิ ทตฺวา
โรหิตมจฺฉรเสน ปิณฺฑปาตำ อทำสุ.
เถโร หรณาการำ๑ ทสฺเสสิ.
มนุสฺสา “ปริภุญฺชถ ภนฺเต, หรณกภตฺตำปิ ลภิสฺสถาติ วตฺวา
เถรสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปตฺตำ โรหิตมจฺฉรสโภชนสฺส ปูเรตฺวา อทำสุ.
เถโร “สามเณโร เม ฉาโตติ สีฆำ อคมาสิ.
[พระศาสดาทรงทำาอารักขาสามเณร]
สตฺถาปิ ตำ ทิวสำ สกาลสฺเสว ภุญฺชิตวฺ า วิหารำ คนฺตวฺ า
“ปณฺฑิตสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวรำ ทตฺวา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ นิวตฺโต, นิปฺปชฺชิสฺสติ นุ โข อสฺส ปพฺพชิตกิจจฺ นฺติ
อุปธาเรนฺโต ติณฺณำ ผลานำ ปตฺตภาวำ ญตฺวา “อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ นตฺถีติ อาวชฺเชนฺโต “อตฺถีติ ทิสวฺ า
“ปุเรภตฺตเมว อรหตฺตำ ปตฺตุำ สกฺขิสฺสติ น สกฺขิสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต “สกฺขิสฺสตีติ อญฺญาสิ.
อถสฺส เอตทโหสิ “สารีปุตฺโต สามเณรสฺส ภตฺตมาทาย สีฆมาคจฺฉติ, อนฺตรายำปิสฺส กเรยฺย,
ทฺวารโกฏฺฐเก อารกฺขำ คเหตฺวา นิสีทิสฺสามิ, อถ นำ จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิสฺสามิ,
ตสฺมึ วิสฺสชฺชมาเน, สามเณโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสตีติ
ตโต คนฺตวฺ า ทฺวารโกฏฺฐเก ฐตฺวา สมฺปตฺตำ เถรำ จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิ .
ปุฏฺฐปญฺเห เถโร วิสฺสชฺเชสิ.
ตตฺริทำ ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนำ.
สตฺถา กิร นำ อาห “สารีปุตตฺ กินฺเต ลทฺธนฺติ.
“อาหาโร ภนฺเตติ.
“อาหาโร นาม กิมาหรติ สารีปุตตฺ าติ.
“เวทนำ ภนฺเตติ.
“เวทนา กิมาหรติ สารีปุตฺตาติ.
๑ สี. ยุ. คมนาการำ.
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“รูปํ ภนฺเตติ.
“รูปํ ปน กิมาหรติ สารีปุตตฺ าติ.
“ผสฺสำ ภนฺเตติ.
[คำาอธิบายในปัญหา]
ตตฺรายำ อธิปฺปาโย.
ชิฆจฺฉิเตน หิ ปริภุตฺโต อาหาโร ตสฺส ขุทำ ปฏิหนิตฺวา สุขำ เวทนำ อาหรติ.
อาหารปริโภเคน สุขิตสฺส สุขาย เวทนาย อุปฺปชฺชมานาย, สรีเร วณฺณสมฺปตฺติ โหติ.
เอวำ เวทนา รูปํ อาหรติ.
สุขิโต ปน อาหารชรูปวเสน อุปฺปนฺนสุขโสมนสฺโส “อิทานิ เม อสฺสาโท ชาโตติ นิปฺปชฺชนฺโต วา นิสีทนฺโต วา
สุขสมฺผสฺสำ ปฏิลภติ.
[สามเณรบรรลุพระอรหัตผล]
เอวำ อิเมสุ จตูสุ ปญฺเหสุ วิสฺสชฺชิเตสุ, สามเณโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺโต.
สตฺถาปิ เถรำ อาห “คจฺฉ สารีปุตฺต, ตว สามเณรสฺส ภตฺตำ เทหีติ.
เถโร คนฺตฺวา ทฺวารำ อาโกเฏสิ.
สามเณโร นิกฺขมิตฺวา เถรสฺส หตฺถโต ปตฺตำ คเหตฺวา เอกมนฺตำ ฐเปตฺวา ตาลวณฺเฏน เถรำ วีชิ .
อถ นำ เถโร อาห “สามเณร ภตฺตกิจฺจำ กโรหีติ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเตติ.
“กตำ มยา ภตฺตกิจฺจำ, ตฺวำ กโรหีติ.
สตฺตวสฺสิโก ทารโก ปพฺพชิตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส ตำขณำ วิกสิตปทุมสทิโส อรหตฺตำ ปตฺโต ๑,
ภตฺตปกฺขิปนฏฺฐานำ๒ ปจฺจเวกฺขนฺโต นิสีทิตวฺ า ภตฺตกิจฺจมกาสิ.
เตน ปตฺตำ โธวิตฺวา ปฏิสามิตกาเล จนฺทเทวปุตฺโต จนฺทมณฺฑลำ วิสฺสชฺเชสิ, สุริยเทวปุตฺโต สุริยมณฺฑลำ วิสฺสชฺเชสิ,
จตฺตาโร มหาราชา จตุทฺทิสำ อารกฺขำ วิสฺสชฺเชสุำ, สกฺโก เทวราชา อาวิญฺชนเก อารกฺขำ วิสฺสชฺเชสิ,
สุริโย มชฺฌฏฺฐานโต คลิตฺวา คโต.
๑ สี. ยุ. อรหตฺตำ ปตฺโต -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. ปจฺจเวกฺขณฏฺฐานำ.
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[ธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตน]
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “ฉายา อธิกปฺปมาณา ชาตา, สุริโย มชฺฌฏฺฐานโต คลิตฺวา คโต,
สามเณเรน จ อิทาเนว ภุตฺตำ, กินฺนุ โข เอตนฺติ.
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ “ภิกฺขเว กึ กเถถาติ.
“อิทนฺนาม ภนฺเตติ.
“อาม ภิกฺขเว, ปุญฺญวโต สมณธมฺมำ กรณกาเล จนฺโท เทวปุตฺโต จนฺทมณฺฑลำ, สุริโย เทวปุตฺโต สุริยมณฺฑลำ อากฑฺฒิตวฺ าว
คณฺหิ, จตฺตาโร มหาราชา วิหารุปวเน จตุทฺทิสำ อารกฺขำ คณฺหึสุ, สกฺโก เทวราชา อาคนฺตฺวา อาวิญฺชนเก อารกฺขำ คณฺหิ,
อหำปิ ‘พุทฺโธมฺหีติ อปฺโปสฺสุกฺโก นิสีทิตุำ นาลตฺถำ, คนฺตฺวา ทฺวารโกฏฺฐเก มม ปุตตฺ สฺส อารกฺขำ อคฺคเหสึ,
เนตฺติเก จ มาติกาย อุทกำ หรนฺเต อุสกุ าเร จ อุสุำ อุชุำ กโรนฺเต ตจฺฉเก จ ทารูนิ ตจฺฉนฺเต ทิสฺวา เอตฺตกำ อารมฺมณำ คเหตฺวา
ปณฺฑิตา อตฺตานำ ทเมตฺวา อรหตฺตำ คณฺหนฺติเยวาติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“อุทกำ หิ นยนฺติ เนตฺติกา
อุสุการา นมยนฺติ เตชนำ
ทารุำ นมยนฺติ ตจฺฉกา
อตฺตานำ ทมยนฺติ ปณฺฑิตาติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ อุทกนฺติ ปฐวิยา ถลฏฺฐานำ ขนิตฺวา อาวาฏฏฺฐานำ ปูเรตฺวา มาติกำ วา กตฺวา รุกฺขโทณึ วา ฐเปตฺวา
อตฺตนา อิจฺฉิติจฺฉิตฏฺฐานำ อุทกำ เนนฺตตี ิ เนตฺตกิ า.
เตชนนฺติ กณฺฑำ.
อิทำ วุตตฺ ำ โหติ “เนตฺติกา อตฺตโน รุจิยา อุทกำ นยนฺติ, อุสกุ าราปิ ตาเปตฺวา เตชนำ นมยนฺติ อุชุำ กโรนฺติ,
ตจฺฉกาปิ เนมิอาทีนำ อตฺถาย ตจฺฉนฺตา ทารูนิ นมยนฺติ, อตฺตโน รุจิยา อุชุำ วา วงฺกำ วา กโรนฺติ,
เอวำ เอตฺตกำ อารมฺมณำ กตฺวา ปณฺฑิตา โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ อุปฺปาเทนฺตา อตฺตานำ ทเมนฺติ ,
อรหตฺเต ปน ปตฺเต เอกนฺตทนฺตา นาม โหนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ.
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๖. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.
“เสโล ยถาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็ก]
ปุถุชฺชนา กิร สามเณราทโย เถรำ ทิสฺวา สีเสปิ กณฺเณสุปิ นาสายปิ คเหตฺวา
“กึ จูฬปิตา สาสนสฺมึ น อุกฺกณฺฐสิ อภิรมสีติ วทนฺติ.
เถโร เตสุ เนว กุชฺฌติ น ทุสฺสติ.
ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ ปสฺสถาวุโส, ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ ทิสฺวา สามเณราทโย เอวญฺเจวญฺจ วิเหเฐนฺติ,
โส เตสุ เนว กุปฺปติ น ทุสฺสตีติ.
[พระขีณาสพเป็นดังศิลา]
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กึ กเถถ ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทนฺนาม ภนฺเตติ วุตฺเต,
“อาม ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม เนว กุปฺปนฺติ น ทุสฺสนฺติ, ฆนเสลสทิสา เหเต อจลา อกมฺปิยาติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“เสโล ยถา เอกฆโน
เอวำ นินฺทาปสำสาสุ

วาเตน น สมีรติ
น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ นินฺทาปสำสาสูติ กิญจฺ าปิ อิธ เทฺว โลกธมฺมา วุตฺตา, อตฺโถ ปน อฏฺฐนฺนมฺปิ วเสน เวทิตพฺโพ.
ยถา หิ เอกฆโน อสุสิโร เสโล ปุรตฺถิมาทิเภเทน วาเตน น สมีรติ น อิญฺชติ น จลติ,
เอวำ อฏฺฐสุปิ โลกธมฺเมสุ อชฺโฌตฺถรนฺเตสุ, ปณฺฑิตา น สมิญฺชนฺติ ปฏิฆวเสน วา อนุนยวเสน วา น จลนฺติ น กมฺปนฺตตี ิ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.
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๗. กาณมาตาวตฺถุ.
ยถาปิ รหโท คมฺภโี รติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กาณมาตรำ อารพฺภ กเถสิ .
วตฺถุำ วินเย อาคตเมว.๑
[นางกาณาด่าภิกษุ]
ตทา ปน, กาณมาตรา อตุจฺฉหตฺถำ ธีตรำ ปติกุลำ เปเสตุำ ปกฺเกสุ ปูเวสุ, จตุกฺขตฺตุำ จตุนฺนำ ภิกฺขูนำ ทินฺนกาเล
สตฺถารา ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สิกฺขาปเท ปญฺญตฺเต, กาณาย สามิเกน อญฺญาย ปชาปติยา อานีตาย,
กาณา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “อิเมหิ เม ฆราวาโส นาสิโตติ ทิฏฺฐทิฏฺเฐ ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ .
ภิกฺขู ตำ วีถึ ปฏิปชฺชิตุำ น วิสหึสุ.
[นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล]
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา ตตฺถ อคมาสิ.
กาณมาตา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า ปญฺญตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกำ อทาสิ.
สตฺถา กตปาตราโส “กหำ กาณาติ ปุจฺฉิ.
“เอสา ภนฺเต ตุมฺเห ทิสวฺ า มงฺกุภูตา โรทนฺตี ฐิตาติ.
“กึการณาติ.
“เอสา ภนฺเต ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ, ตสฺมา ตุมฺเห ทิสฺวา มงฺกุ หุตฺวา โรทมานา ฐิตาติ.
อถ นำ สตฺถา ปกฺโกสาเปตฺวา “กาเณ กสฺมา มำ ทิสฺวา มงฺกุภูตา นิลียิตฺวา โรทสีติ.
อถสฺสา มาตา ตาย กตกิริยำ อาโรเจสิ.
อถ นำ สตฺถา อาห “กึ ปน กาณมาเต มม สาวกา ตยา ทินฺนกำ คณฺหึสุ อทินฺนกนฺติ.
“ทินฺนกำ ภนฺเตติ.
“สเจ มม สาวกา ปิณฺฑาย จรนฺตา ตว เคหทฺวารำ ปตฺตา ตยา ทินฺนกำ คณฺหึสุ, โก เตสำ โทโสติ.
“นตฺถิ ภนฺเต อยฺยานำ โทโส, เอติสฺสา เอว โทโสติ.
สตฺถา กาณมาห “กาเณ มยฺหำ กิร สาวกา ปิณฺฑาย จรมานา อิมำ เคหทฺวารำ อาคตา, อถ เนสำ ตว มาตรา ปูวา ทินฺนา,
โก นาเมตฺถ มม สาวกานำ โทโสติ.
๑ มหาวิภงฺค. ๒/๓๒๒.
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“นตฺถิ ภนฺเต อยฺยานำ โทโส, มยฺหเมว โทโสติ.
สา สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา ขมาเปสิ.
อถสฺสา สตฺถา อนุปุพฺพกี ถำ กเถสิ.
สา โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.
[พระราชาทรงตัง้ นางกาณาในตำาแหน่งเชษฐธิดา]
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา วิหารำ คจฺฉนฺโต ราชงฺคเณน ปายาสิ.
ราชา ทิสฺวา “สตฺถา วิย ภเณติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม เทวาติ วุตฺเต, “คจฺฉถ, มม อาคนฺตฺวา วนฺทนภาวำ อาโรเจถาติ
เปเสตฺวา ราชงฺคเณ ฐิตำ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทติ ฺวา “ภนฺเต กหำ คจฺฉถาติ ปุจฺฉิ .
“กาณมาตาย เคหำ มหาราชาติ.
“กึการณา ภนฺเตติ.
“กาณา กิร ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ, ตำการณา คโตมฺหีติ.
“กึ ปน โว ภนฺเต ตสฺสา อนกฺโกสนภาโว กโตติ.
“อาม มหาราช ภิกฺขูนญฺจ เม อนกฺโกสิกา กตา โลกุตตฺ รกุฏุมพฺ สามินี จาติ.
“โหตุ ภนฺเต ตุมฺเหหิ สา โลกุตฺตกุฏุมพฺ สามินี กตา, อหำ ปน ตำ โลกิยกุฏุมพฺ สามินึ กริสฺสามีติ วตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า
ปฏินิวตฺโต ปฏิจฺฉนฺนมหาโยคฺคำ ปหิณิตวฺ า กาณำ ปกฺโกสาเปตฺวา สพฺพาภรเณหิ อลงฺกริตฺวา เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน ฐเปตฺวา
“โย มม ธีตรำ โปเสตุำ สมตฺโถ, โส นำ คณฺหาตูติ อาห.
[มหาอมาตย์รับเลี้ยงนางกาณา]
อเถโก สพฺพตฺถกมหามตฺโต “อหำ เทวสฺส ธีตรำ โปเสสฺสามีติ ตำ อตฺตโน เคหำ เนตฺวา สพฺพำ อิสฺสริยำ ปฏิจฺฉาเปตฺวา
“ยถารุจึ ปุญฺญานิ กโรหีติ อาห.
ตโต ปฏฺฐาย กาณา จตูสุ ทฺวาเรสุ ปุริเส ฐเปตฺวา อตฺตนา อุปฏฺฐาตพฺเพ ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ น ลภติ .
กาณาย เคหทฺวาเร ปฏิยาเทตฺวา ฐปิตำ ขาทนียโภชนียำ มโหโฆ วิย ปวตฺตติ.
ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ปุพฺเพ อาวุโส จตฺตาโร มหลฺลกตฺเถรา กาณาย วิปฺปฏิสารำ กรึสุ ,
สา เอวำ วิปฺปฏิสารินี หุตฺวาปิ สตฺถารำ อาคมฺม สทฺธาสมฺปทำ ลภิ, สตฺถารา ปุน ตสฺสา เคหทฺวารำ ภิกฺขูนำ อุปสงฺกมนารหำ กตำ,
อิทานิ อุปฏฺฐาตพฺเพ ภิกฺขู วา ภิกฺขุนิโย วา ปริเยสมานาปิ น ลภติ, อโห พุทธฺ า นาม อจฺฉริยคุณาติ.
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สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, เตหิ มหลฺลกภิกฺขูหิ กาณาย วิปฺปฏิสาโร กโต, ปุพฺเพปิ กรึสุเยว,
น จ อิทาเนว มยา กาณา มม วจนการิกา กตา, ปุพฺเพปิ กตาเยวาติ วตฺวา ตมตฺถำ โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต
“ยตฺเถโก ลภตี พพฺพุ
ตติโย จ จตุตฺโถ จ

ทุติโย ตตฺถ ชายติ
อิทนฺเต พพฺพุกา พิลนฺติ

อิมำ พพฺพุชาตกำ๑ วิตฺถาเรน กเถตฺวา “ตทา จตฺตาโร มหลฺลกภิกฺขู จตฺตาโร พิฬารา อเหสุำ, มูสิกา กาณา, มณิกาโร อหเมวาติ ชา
ตกำ สโมธาเนตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว อตีเตปิ กาณา ทุมฺมนา อาวิลจิตฺตา หุตฺวา มม วจเนน ปสนฺนอุทกรหโท วิย
วิปฺปสนฺนจิตตฺ า อโหสีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ยถาปิ รหโท คมฺภีโร
เอวำ ธมฺมานิ สุตฺวาน

วิปฺปสนฺโน อนาวิโล
วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตาติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ รหโทติ โย จตุรงฺคินิยาปิ เสนาย โอคาหนฺติยา, น ขุภติ, เอวรูโป อุทกณฺณโว.
สพฺพากาเรน ปน จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร นีลมหาสมุทฺโท รหโท นาม,
ตสฺส หิ เหฏฺฐา จตฺตาฬีสโยชนสหสฺสมตฺเต ฐาเน อุทกำ มจฺเฉหิ จลติ,
อุปริ ตาวตฺตเกเยว ฐาเน อุทกำ วาเตน จลติ,
มชฺเฌ จตุโยชนสหสฺสมตฺเต ฐาเน อุทกำ นิจฺจลำ ติฏฺฐติ, อยำ คมฺภีรรหโท นาม.
ธมฺมานีติ เทสนาธมฺมานิ.
อิทำ วุตตฺ ำ โหติ “ยถา โส รหโท อนากุลตาย วิปฺปสนฺโน, อจลตาย อนาวิโล,
เอวำ มม เทสนาธมฺมำ สุตฺวา โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน นิรุปกฺกิเลสจิตฺตตำ อาปชฺชนฺตา วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา,
อรหตฺตปฺปตฺตา ปน เอกนฺตวิปฺปสนฺนาว โหนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กาณมาตาวตฺถุ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๔. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๖๔.
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๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
“สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺตีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ .
เทสนา เวรญฺชายำ สมุฏฺฐิตา.
[พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา]
ปฐมโพธิยำ หิ ภควา เวรญฺชำ คนฺตฺวา เวรญฺเชน พฺราหฺมเณน นิมนฺติโต ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วสฺสำ อุปคจฺฉิ .
เวรญฺโช พฺราหฺมโณ มาราวฏฺฏเนน อาวฏฺโฏ เอกทิวสำปิ สตฺถารำ อารพฺภ สตึ น อุปฺปาเทสิ .
เวรญฺชาปิ ทุพฺภิกฺขา อโหสิ.
ภิกฺขู สนฺตรพาหิรำ เวรญฺชำ ปิณฺฑาย จริตวฺ า ปิณฺฑปาตำ อลภนฺตา กิลมึสุ.
เตสำ อสฺสวาณิชกา ปตฺถปตฺถปูลกำ ภิกฺขำ ปญฺญาเปสุำ.
เต กิลมนฺเต ทิสฺวา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ปฐโวชำ โภเชตุกาโม อุตฺตรกุรุำ จ ปิณฺฑาย ปเวเสตุกาโม อโหสิ .
สตฺถา ตำ ปฏิกฺขิปิ.
ภิกฺขูนำ เอกทิวสำปิ ปิณฺฑปาตำ อารพฺภ ปริตฺตาโส นาโหสิ.
อิจฺฉาจารำ วชฺเชตฺวาว วิหรึสุ.
[พระศาสดาเสด็จไปกรุงสาวัตถี]
สตฺถา ตตฺถ เตมาสำ วสิตฺวา เวรญฺชำ พฺราหฺมณำ อปโลเกตฺวา เตน กตสกฺการสมฺมาโน ตำ สรเณสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา
ตโต นิกฺขนฺโต อนุปุพฺเพน จาริกญฺจรมาโน เอกสฺมึ สมเย สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวเน วิหาสิ.
สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ อาคนฺตุกภตฺตานิ กรึสุ.
ตทา ปน ปญฺจสตมตฺตา วิฆาสาทา ภิกฺขู นิสฺสาย อนฺโตวิหาเรเยว วสนฺติ.
เต ภิกฺขูนำ ภุตตฺ าวเสสานิ ปณีตโภชนานิ ภุญฺชิตวฺ า นิทฺทายิตฺวา อุฏฺฐาย นทีตรี ำ คนฺตวฺ า นทนฺตา วคฺคนฺตา
มลฺลมุฏฺฐิยุทฺธำ ยุชฺฌนฺตา กีฬนฺตา อนฺโตวิหาเรปิ พหิวิหาเรปิ อนาจารเมว จรนฺติ.
ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ปสฺสถาวุโส, อิเม วิฆาสาทา ทุพฺภิกฺขกาเล เวรญฺชายำ กญฺจิ วิการำ น ทสฺเสสุำ,
อิทานิ ปน เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ ภุญฺชิตวฺ า อเนกปฺปการำ วิการำ ทสฺเสนฺตา วิจรนฺติ ,
ภิกฺขู ปน เวรญฺชายำปิ อุปสนฺตรูปา วิหริตฺวา อิทานิปิ อุปสนฺตา ว วิหรนฺตีติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๒ • ๘. ปญฺจสตภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [พระศาสดาทรงตรัสวาโลทกชาดก]

[พระศาสดาทรงตรัสวาโลทกชาดก]
สตฺถา ธมฺมสภำ คนฺตฺวา “ภิกฺขเว กึ กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทนฺนามาติ วุตฺเต, “ปุพฺเพเปเต คทฺรภโยนิยำ นิพพฺ ตฺตา
ปญฺจสตา คทฺรภา หุตวฺ า ปญฺจสตานำ อาชานียสินฺธวานำ อลฺลรสมุทฺทิกปานกปีตาวเสสำ อุจฺฉิฏฺฐกสฏำ อุทเกน มทฺทิตวฺ า
มกจิปิโลติกาหิ ปริสฺสาวิตตฺตา ‘วาโลทกนฺติ สงฺขฺยำ คตำ อปฺปรสำ นิหีนำ ปิวิตวฺ า มธุมตฺตา วิย นทนฺตา วิจรึสูติ วตฺวา
รญฺญา เตสำ สทฺทำ สุตฺวา ปุจฺฉิเตน โพธิสตฺเตน รญฺโญ กถิตำ เตสำ กิริยำ ทสฺเสนฺโต
“วาโลทกำ อปฺปรสำ นิหีนำ
ปิตฺวา มโท ชายติ คทฺรภานำ
อิมญฺจ ปิตฺวาน รสำ ปณีตำ
มโท น สญฺชายติ สินฺธวานำ.
อปฺปมฺปิวิตวฺ าน นิหีนชจฺโจ
โส มชฺชตี เตน ชนินฺท ผุฏฺโฐ
โธรยฺหสีโล จ กุลมฺหิ ชาโต
น มชฺชตี อคฺครสำ ปิวติ ฺวาติ"
อิมำ วาโลทกชาตกำ๑ วิตฺถาเรน กเถตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว สปฺปุริสา โลภธมฺมำ๒ วิวชฺเชตฺวา สุขิตกาเลปิ ทุกฺขิตกาเลปิ นิพฺพิการาว
โหนฺตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ
น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต
สุเขน ผุฏฺฐา อถวา ทุกฺเขน
น อุจจฺ าวจำ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺตีติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ สพฺพตฺถาติ ปญฺจกฺขนฺธาทิเภเทสุ สพฺพธมฺเมสุ.
สปฺปุริสาติ สุปุริสา.
วชนฺตีติ อรหตฺตมคฺคญาเณน อปกฑฺฒนฺตา ฉนฺทราคำ วิชหนฺติ.
น กามกามาติ กาเม กามยนฺตา กามเหตุ กามการณา.
ลปยนฺติ สนฺโตติ พุทฺธาทโย สนฺโต กามเหตุ เนว อตฺตนา ลปนฺติ น ปรำ ลปาเปนฺติ.
เย หิ ภิกฺขาย ปวิฏฺฐา อิจฺฉาจาเร ฐิตา
“กึ อุปาสก สุขำ เต ปุตตฺ ทารสฺส, ราชโจราทีนำ วเสน ทฺวิปทจตุปฺปเทสุ นตฺถิ โกจิ อุปทฺทโวติอาทีนิ วทนฺติ เต ลปยนฺติ นาม.
๑ ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๕. ตทฏฺฐกถา. ๓/๑๒๖.
๒ ม. โลกธมฺมำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๓ • ๘. ปญฺจสตภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [แก้อรรถ]

ตถา ปน วตฺวา “อาม ภนฺเต, สพฺเพสำ โน สุขำ, นตฺถิ โกจิ อุปทฺทโว, อิทานิ โน เคหำ ปหูตนฺนปานำ, อิเธว วสถาติ
อตฺตานำ นิมนฺตาเปตฺวา๑ ลปาเปนฺติ นาม.
สนฺโต ปน อิทำ อุภยำปิ น กโรนฺติ.
สุเขน ผุฏฺฐา อถวา ทุกฺเขนาติ เทสนามตฺตเมตำ.
อฏฺฐหิ ปน โลกธมฺเมหิ ผุฏฺฐา ตุฏฺฐิภาวมงฺกุภาววเสน วา วณฺณภณนอวณฺณภณนวเสน วา อุจฺจาวจำ อาการำ ปณฺฑติ า
น ทสฺสยนฺตตี ิ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

๑ นิมนฺตาเปนฺตา [?]

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๔ • ๙. ธมฺมกิ ตฺเถรวตฺถ.ุ • ๙. ธมฺมกิ ตฺเถรวตฺถ.ุ

๙. ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ.
“น อตฺตเหตูติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมิกตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[อุบาสกหนีไปบวช ได้บรรลุพระอรหัต]
สาวตฺถิยำ กิร เอโก อุปาสโก ธมฺเมน อคารำ อชฺฌาวสติ.
โส ปพฺพชิตกุ าโม หุตฺวา เอกทิวสำ ภริยาย สทฺธึ นิสีทิตวฺ า สุขกถำ กเถนฺโต อาห “ภทฺเท อิจฺฉามหำ ปพฺพชิตุนฺติ .
“เตนหิ สามิ อาคเมหิ ตาว, ยาวาหำ กุจฺฉิคตำ ทารกำ วิชายามีติ.
โส อาคเมตฺวา ทารกสฺส ปทสา คมนกาเล ปุน ตำ อาปุจฺฉิตฺวา, “อาคเมหิ ตาว สามิ, ยาว อยำ วยปฺปตฺโต โหตีติ วุตฺเต,
“กึ มม อิมาย อปโลกิตาย วา อนปโลกิตาย วา, อตฺตโน ทุกฺขนิสฺสรณำ กริสฺสามีติ นิกฺขมิตวฺ า ปพฺพชิ.
โส กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อตฺตโน ปพฺพชิตกิจฺจำ นิฏฺฐาเปตฺวา เตสำ ทสฺสนตฺถาย ปุน สาวตฺถึ คนฺตฺวา
ปุตฺตสฺส ธมฺมกถำ กเถสิ.
[บุตรและภรรยาออกบวชได้บรรลุพระอรหัต]
โสปิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ.
ปพฺพชิตฺวา จ ปน นจิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ.
ปุราณทุติยิกาปิสฺส “เยสำ อตฺถาย อหำ ฆราวาสำ วเสยฺยำ, เต อุโภปิ ปพฺพชิตา, อิทานิ เม กึ ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามีติ
นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขุนีนำ สนฺติเก ปพฺพชิ.
ปพฺพชิตฺวา จ ปน นจิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ.
[พวกภิกษุสรรเสริญพระธรรมิกะ]
อเถกทิวสำ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฐฺ าเปสุำ “อาวุโส ธมฺมิกอุปาสโก อตฺตโน ธมฺเม ปติฏฺฐิตตฺตา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตฺวา
อรหตฺตำ ปตฺโต ปุตฺตทารสฺสาปิ ปติฏฺฐา ชาโตติ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว ปณฺฑิเตน นาม เนว อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ สมิทฺธิ อิจฺฉิตพฺพา,
ธมฺมิเกเนว ปน ธมฺมปฺปฏิสรเณน ภวิตพฺพนฺติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ
น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธนำ น รฏฺฐำ
น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทธฺ ิมตฺตโน
ส สีลวา ปญฺญวา ธมฺมิโก สิยาติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๕ • ๙. ธมฺมกิ ตฺเถรวตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ น อตฺตเหตูติ ปณฺฑิโต นาม อตฺตเหตุ วา ปรสฺส เหตุ วา ปาปํ น กโรติ.
น ปุตฺตมิจฺเฉติ ปุตฺตำ วา ธนำ วา รฏฺฐำ วา ปาปกมฺเมน น อิจฺเฉยฺย, เอตานิปิ อิจฺฉนฺโต ปาปกมฺมำ น กโรติเอวาติ อตฺโถ.
สมิทฺธิมตฺตโนติ ยา อตฺตโน สมิทธฺ ิ ตำปิ อธมฺเมน น อิจฺเฉยฺย. สมิทฺธกิ ารณาปิ ปาปํ น กโรตีติ อตฺโถ.
ส สีลวาติ โย เอวรูโป ปุคฺคโล โส เอว สีลวา จ ปญฺญวา จ ธมฺมิโก จ สิยา. น อญฺโญติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๖ • ๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถ.ุ • ๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถ.ุ

๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ.
“อปฺปกา เต มนุสฺเสสูติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมสฺสวนำ อารพฺภ กเถสิ.
[คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก]
สาวตฺถิยำ กิร เอกวีถิวาสิโน มนุสฺสา สมคฺคา หุตฺวา คณพนฺเธน ทานำ ทตฺวา สพฺพรตฺตึ ธมฺมสฺสวนำ กาเรสุำ ,
สพฺพรตฺตึ ปน ธมฺมำ โสตุำ นาสกฺขึสุ,
เอกจฺเจ กามรตินิสฺสิตา หุตฺวา ปุน เคหเมว คตา,
เอกจฺเจ โทสนิสฺสติ า หุตฺวา คตา,
เอกจฺเจ ปน ถีนมิทฺธสมงฺคิโน หุตวฺ า ตตฺเถว นิสีทติ ฺวา จปลายนฺตา โสตุำ นาสกฺขึสุ.
ปุนทิวเส ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ อุทฺทิสฺส๑ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว อิเม สตฺตา นาม เยภุยฺเยน ภวนิสฺสิตา ภเวสุเยว ลคฺคา วิหรนฺติ, ปารคามิโน นาม อปฺปกาติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ
อถายำ อิตรา ปชา
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ

เย ชนา ปารคามิโน
ตีรเมวานุธาวติ.
ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
มจฺจุเธยฺยำ สุทุตตฺ รนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อปฺปกาติ โถกา น พหู.
ปารคามิโนติ นิพพฺ านคามิโน.
อถายำ อิตรา ปชาติ ยา ปนายำ อวเสสา ปชา สกฺกายทิฏฺฐิตรี เมวานุธาวติ, อยเมว พหุตราติ อตฺโถ.
สมฺมทกฺขาเตติ สมฺมา อกฺขาเต สุกถิเต.
ธมฺเมติ เทสนาธมฺเม.
ธมฺมานุวตฺติโนติ ตำ ธมฺมำ สุตฺวา ตทนุจฺฉวิกำ ปฏิปทำ ปูเรตฺวา มคฺคผลสจฺฉิกรณวเสน ธมฺมานุวตฺติโน.
ปารเมสฺสนฺตตี ิ เต เอวรูปา ชนา นิพพฺ านปารำ คมิสฺสนฺติ.
มจฺจุเธยฺยนฺติ กิเลสมารสงฺขาตสฺส มจฺจุสฺส นิวาสนฏฺฐานภูตำ เตภูมิกวฏฺฏำ.
๑ ม. ญตฺวา.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๗ • ๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถ.ุ • [แก้อรรถ]

สุทตุ ตฺ รนฺติ เย ชนา ธมฺมานุวตฺตโิ น เต เอตำ สุทตุ ตฺ รำ ทุรติกกฺ มำ มารเธยฺยำ ตริตวฺ า อติกกฺ มิตวฺ า นิพพฺ านปารำ คมิสสฺ นฺตตี ิ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ธมฺมสฺสวนวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๘ • ๑๑. อาคนฺตกุ ภิกขฺ วุ ตฺถุ. • ๑๑. อาคนฺตกุ ภิกขฺ วุ ตฺถุ.

๑๑. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.
“กณฺหำ ธมฺมำ วิปฺปหายาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อาคนฺตุกภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ .
[พระศาสดาตรัสเหมาะแก่ความประพฤติ]
โกสลรฏฺเฐ กิร ปญฺจสตา ภิกฺขู วสฺสำ วสิตฺวา วุตฺถวสฺสา “สตฺถารำ ปสฺสิสฺสามาติ เชตวนำ คนฺตฺวา
สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
สตฺถา เตสำ จริยปฏิปกฺขำ นิสาเมตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“กณฺหำ ธมฺมำ วิปฺปหาย
โอกา อโนกมาคมฺม
ตตฺราภิรติมจิ ฺเฉยฺย
ปริโยทเปยฺย อตฺตานำ
เยสำ สมฺโพธิยงฺเคสุ
อาทานปฏินิสฺสคฺเค
ขีณาสวา ชุติมนฺโต

สุกฺกำ ภาเวถ ปณฺฑิโต
วิเวเก ยตฺถ ทูรมำ
หิตฺวา กาเม อกิญฺจโน
จิตตฺ เกฺลเสหิ ปณฺฑิโต.
สมฺมา จิตตฺ ำ สุภาวิตำ
อนุปาทาย เย รตา
เต โลเก ปรินพิ ฺพตุ าติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ กณฺหำ ธมฺมนฺติ กายทุจฺจริตาทิเภทำ อกุสลธมฺมำ วิปฺปหาย ชหิตฺวา.
สุกกฺ ำ ภาเวถาติ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ อภินกิ ฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อรหตฺตมคฺคา กายสุจริตาทิเภทำ สุกกฺ ำ ธมฺมำ ภาเวยฺย .
กถำ? โอกา อโนกมาคมฺมาติ
“โอกำ วุจฺจติ อาลโย, อโนกำ วุจฺจติ อนาลโย,
อาลยโต นิกฺขมิตวฺ า อนาลยสงฺขาตำ นิพฺพานำ ปฏิจฺจ อารพฺภ ตำ ปตฺถยมาโน ภาเวยฺยาติ อตฺโถ.
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺยาติ ยสฺมึ อนาลยสงฺขาเต วิเวเก นิพฺพาเน อิเมหิ สตฺเตหิ ทูรภิรมำ ตตฺร อภิรติมิจฺเฉยฺย .
หิตฺวา กาเมติ วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม หิตวฺ า อกิญฺจโน หุตฺวา วิเวเก อภิรติมิจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ.
จิตฺตเกฺลเสหีติ ปญฺจนีวรเณหิ อตฺตานำ โวทาเปยฺย ปริโสเธยฺยาติ อตฺโถ.
สมฺโพธิยงฺเคสูติ โพชฺฌงฺเคสุ.
สมฺมา จิตฺตำ สุภาวิตนฺติ เหตุนา นเยน จิตตฺ ำ สุฏฺฐุ ภาวิตำ วฑฺฒิตำ.
อาทานปฏินิสฺสคฺเคติ อาทานำ วุจฺจติ คหณำ,
ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต อคฺคหเณ จตูหิ อุปาทาเนหิ กิญจฺ ิ อนุปาทยิตวฺ า เย รตาติ อตฺโถ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๔๙ • ๑๑. อาคนฺตกุ ภิกขฺ วุ ตฺถุ. • [แก้อรรถ]

ชุติมนฺโตติ อานุภาววนฺโต อรหตฺตมคฺคญาณชุติยา ขนฺธาทิเภเท ธมฺเม โชเตตฺวา ฐิตาติ อตฺโถ.
เต โลเกติ เต อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ปรินิพพฺ ุตา นาม
อรหตฺตปฺปตฺติโต ปฏฺฐาย กิเลสวฏฺฏสฺส เขปิตตฺตา สอุปาทิเสเสน
จริมจิตตฺ นิโรเธน ขนฺธวฏฺฏสฺส เขปิตตฺตา อนุปาทิเสเสน จาติ ทฺวีหิ ปรินิพฺพาเนหิ ปรินพิ ฺพุตา
อนุปาทาโน วิย ปทีโป อปณฺณตฺติกภาวำ คตาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ
อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.
ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐติ า.
ฉฏฺโฐ วคฺโค.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๐ • ๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา • ๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา

๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๑ • ๑. ชีวกวตฺถุ. • ๑. ชีวกวตฺถุ.

๑. ชีวกวตฺถุ.
“คตทฺธิโนติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ชีวกมฺพวเน วิหรนฺโต ชีวเกน ปุฏฺฐปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระเทวทัตทำาโลหิตุปบาทกรรม]
ชีวกวตฺถุ ขนฺธเก๑ วิตฺถาริตเมว.
เอกสฺมึ หิ สมเย เทวทตฺโต อชาตสตฺตนุ า สทฺธึ เอกโต หุตวฺ า คิชฌ
ฺ กูฏำ อภิรหุ ติ วฺ า ปทุฏฐฺ จิตโฺ ต “สตฺถารำ วธิสสฺ ามีติ สิลำ ปวิชฌ
ฺ ิ.
ตำ เทฺว ปพฺพตกูฏานิ สมฺปฏิจฺฉึสุ.
ตโต ภิชฺชติ ฺวา คตา ปปฺปฏิกา ภควโต ปาทำ อภิหนิตฺวา โลหิตำ อุปฺปาเทสิ.
ภุสา เวทนา ปวตฺตึสุ.
[หมอชีวกทำาการพยาบาลแผล]
ภิกฺขู สตฺถารำ มทฺทกุจฺฉึ นยึสุ.
สตฺถา ตโตปิ ชีวกมฺพวนำ คนฺตุกาโม “ตตฺถ มำ เนถาติ อาห.
ภิกฺขู ภควนฺตำ อาทาย ชีวกมฺพวนำ อคมำสุ.
ชีวโก ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา สตฺถุ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า วณปฏิกมฺมตฺถาย ติขิณเภสชฺชำ ทตฺวา วณำ พนฺธติ ฺวา สตฺถารำ เอตทโวจ
“ภนฺเต มยา อนฺโตนคเร เอกสฺส มนุสฺสสฺส เภสชฺชำ กตำ, ตสฺส สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า อาคมิสฺสามิ,
อิทำ เภสชฺชำ ยาว มมาคมนา พทฺธนิยาเมเนว ติฏฐฺ ตูติ.
โส คนฺตฺวา ตสฺส ปุริสสฺส กตฺตพฺพกิจฺจำ กตฺวา ทฺวารำ ปิทหนเวลาย อาคจฺฉนฺโต ทฺวารำ น สมฺปาปุณิ .
อถสฺส เอตทโหสิ “อโห มยา ภาริยำ กมฺมำ กตำ, ยฺวาหำ อญฺญตรสฺส ปุริสสฺส วิย ตถาคตสฺส ปาเท ติขิณเภสชฺชำ ทตฺวา วณำ พนฺธึ,
อยนฺตสฺส โมจนเวลา, ตสฺมึ อมุจจฺ มาเน, สพฺพรตฺตึ ภควโต สรีเร ปริฬาโห อุปฺปชฺชิสฺสตีติ.
[แผลของพระศาสดาหายสนิท]
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อามนฺเตสิ
“อานนฺท ชีวโก สายำ อาคจฺฉนฺโต ทฺวารำ น สมฺปาปุณิ, ‘อยำ วณสฺส โมจนเวลาติ ปน จินฺเตสิ โมเจหิ นนฺติ.
เถโร โมเจสิ.
วโณ รุกฺขโต ฉลฺลิ วิย อปคโต.
๑ มหาวคฺค. ๕/๑๗๑.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๒ • ๑. ชีวกวตฺถุ. • [พระอรหันต์ไม่มคี วามเร่าร้อนใจ]

[พระอรหันต์ไม่มีความเร่าร้อนใจ]
ชีวโก อนฺโตอรุเณเยว สตฺถุ สนฺติกำ เวเคน อาคนฺตฺวา “กินฺนุ โข ภนฺเต สรีเร โว ปริฬาโห อุปฺปนฺโนติ ปุจฺฉิ .
สตฺถา “ตถาคตสฺส โข ชีวก โพธิมณฺเฑเยว สพฺพปริฬาหา วูปสนฺตาติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“คตทฺธิโน วิโสกสฺส
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส

วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
ปริฬาโห น วิชชฺ ตีติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ คตทฺธิโนติ คตมคฺคสฺส. “กนฺตารทฺธา วฏฺฏทฺธาติ เทฺว อทฺธา นาม,
เตสุ กนฺตารำ ปฏิปนฺโน, ยาว อิจฺฉิตฏฺฐานำ น ปาปุณาติ, ตาว อทฺธิโก เอว, ตสฺมึ ปน ปตฺเต คตทฺธา๑ นาม โหติ.
วฏฺฏสนฺนิสฺสิตาปิ สตฺตา, ยาว วฏฺเฏ วสนฺติ, ตาว อทฺธิกาเอว.
กสฺมา? วฏฺฏสฺส อเขปิตตฺตา.
โสตาปนฺนาทโยปิ อทฺธิกาเอว. วฏฺฏำ ปน เขเปตฺวา ฐิโต ขีณาสโว คตทฺธา๒ นาม โหติ.
ตสฺส คตทฺธิโน.
วิโสกสฺสาติ วฏฺฏมูลกสฺส โสกสฺส วิคตตฺตา วิโสกสฺส.
วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธีติ สพฺเพสุ ขนฺธาทิธมฺเมสุ วิปฺปมุตฺตสฺส.
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺสาติ จตุนฺนำ คนฺถานำ ปหีนตฺตา สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส.
ปริฬาโห น วิชฺชตีติ ทุวิโธ ปริฬาโห กายิโก จ เจตสิโก จ.
เตสุ ขีณาสวสฺส สีตุณฺหาทิวเสน อุปฺปชฺชนฺโต กายิกปริฬาโห อนิพพฺ ุโตว. ตำ สนฺธาย ชีวโก ปุจฺฉิ.
สตฺถา ปน ธมฺมราชตาย เทสนาวิธิกุสลตาย เจตสิกปริฬาหวเสน เทสนำ วินิวฏฺเฏนฺโต
“อาวุโส ชีวก ปรมตฺเถน หิ เอวรูปสฺส ขีณาสวสฺส ปริฬาโห น วิชฺชตีติ อาห.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ชีวกวตฺถุ.

๑ ม. คตทฺธิ.
๒ ม. คตทฺธิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๓ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ. • ๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.
“อุยฺยุญฺชนฺตตี ิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า ผู้จะเสด็จจาริก]
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ราชคเห วุตฺถวสฺโส “อฑฺฒมาสจฺจเยน จาริกำ ปกฺกมิสฺสามีติ ภิกฺขูนำ อาโรจาเปสิ .
วตฺตำ กิเรตำ พุทธฺ านำ ภิกฺขูหิ สทฺธึ จาริกำ จริตุกามานำ “เอวำ ภิกฺขู อตฺตโน ปตฺตปจนจีวรรชนาทีนิ กตฺวา สุขำ คมิสฺสนฺตีติ
“อิทานิ อฑฺฒมาสจฺจเยน จาริกำ ปกฺกมิสฺสามีติ ภิกฺขูนำ อาโรจาปนำ.
ภิกฺขูสุ ปน อตฺตโน ปตฺตปจนาทีนิ กโรนฺเตสุ, มหากสฺสปตฺเถโรปิ จีวรานิ โธวิ.
[พวกภิกษุวา่ พระเถระละญาติและอุปัฏฐากไปไม่ได้]
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “เถโร กสฺมา จีวรานิ โธวติ, อิมสฺมึ นคเร อนฺโต จ พหิ จ อฏฺฐารส มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ,
ตตฺถ เย เถรสฺส น ญาตกา เต อุปฏฺฐากา, เย น อุปฏฺฐากา เต ญาตกา, เถรสฺส จตูหิ ปจฺจเยหิ สมฺมานำ สกฺการำ กโรนฺติ,
เอตฺตกำ อุปการำ ปหาย เอส กหำ คมิสฺสติ, สเจปิ คจฺเฉยฺย, มาปมาทกนฺทรโต ปรำ น คจฺฉิสฺสตีติ.
สตฺถา กิร ยำ กนฺทรำ ปตฺวา ปุน นิวตฺเตตพฺพยุตฺตเก ภิกฺขู “ตุมฺเห อิโต ปฏินิวตฺตถ, มา ปมชฺชิตฺถาติ วเทติ,
สา๑ “มาปมาทกนฺทราติ วุจฺจติ ตำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.
[รับสั่งให้พระมหากัสสปะกลับ]
สตฺถาปิ จาริกำ ปกฺกมนฺโต จินฺเตสิ “อิมสฺมึ นคเร อนฺโต จ พหิ จ อฏฺฐารส มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ,
มนุสฺสานำ มงฺคลามงฺคลฏฺฐาเนสุ ภิกฺขูหิ คนฺตพฺพำ โหติ, น สกฺกา วิหารำ ตุจฺฉำ กาตุำ, กนฺนุ โข นิวตฺตาเปสฺสามีติ.
อถสฺส เอตทโหสิ “กสฺสปสฺส เจเต มนุสฺสา ญาตกา จ อุปฏฺฐากา จ, กสฺสปํ นิวตฺเตตุำ วฏฺฏตีติ.
โส เถรำ อาห “กสฺสป น สกฺกา วิหารำ ตุจฺฉำ กาตุำ, มนุสฺสานำ มงฺคลามงฺคลฏฺฐาเนสุ ภิกฺขูหิ อตฺโถ โหติ,
ตฺวำ อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ นิวตฺตสฺสตู ิ.
“สาธุ ภนฺเตติ เถโร ปริสำ อาทาย นิวตฺติ.
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “ทิฏฺฐำ โว อาวุโส, นนุ อิทาเนว อมฺเหหิ วุตตฺ ำ,
‘มหากสฺสโป กสฺมา จีวรานิ โธวติ, น โส สตฺถารา สทฺธึ คมิสฺสตีติ ยำ อมฺเหหิ วุตฺตำ, ตเทว ชาตนฺติ.
[ทรงชี้แจงเหตุที่พระมหากัสสปะกลับ]
สตฺถา ภิกฺขูนำ กถำ สุตฺวา นิวตฺตติ ฺวา ฐิโต อาห “ภิกฺขเว กินฺนาเมตำ กเถถาติ.
๑ สี. ตสฺมา.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๔ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ. • [ทรงชีแ้ จงเหตุท่พี ระมหากัสสปะกลับ]

“มหากสฺสปตฺเถรำ อารพฺภ กเถม ภนฺเตติ อตฺตนา กถิตนิยาเมเนว สพฺพำ อาโรเจสุำ.
ตำ สุตฺวา สตฺถา๑ “ภิกฺขเว ตุมฺเห กสฺสปํ ‘กุเลสุ เจว ปจฺจเยสุ จ ลคฺโคติ วเทถ, โส ‘มม วจนำ กริสฺสามีติ นิวตฺโต,
เอโส หิ ปุพเฺ พปิ ปตฺถนำ กโรนฺโตเยว ‘จตูสุ ปจฺจเยสุ อลคฺโค จนฺโทปโม หุตวฺ า กุลานิ อุปสงฺกมิตำุ สมตฺโถ ภเวยฺยนฺติ ปตฺถนำ อกาสิ,
นตฺเถตสฺส กุเลสุ วา ปจฺจเยสุ วา สงฺโค, อหำ จนฺโทปมปฺปฏิปทญฺเจว อริยวำสปฺปฏิปทญฺจ กเถนฺโต กสฺสปํ อาทึ กตฺวา กเถสินตฺ ิ.
[พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ]
ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต กทา ปน เถเรน ปตฺถนา ฐปิตาติ.
“โสตุกามตฺถ ภิกฺขเวติ.
“อาม ภนฺเตติ.
สตฺถา เตสำ “ภิกฺขเว อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปทุมุตตฺ โร นาม พุทฺโธ โลเก อุทปาทีติ วตฺวา
ปทุมุตฺตรพุทธฺ กาเล เตน ฐปิตำ ปตฺถนำ อาทึ กตฺวา สพฺพำ เถรสฺส ปุพฺพจริตำ กเถสิ .
ตำ เถรปาลิยำ วิตฺถาริตเมว.
[ตรัสเปรียบพระเถระด้วยพญาหงษ์]
สตฺถา ปน อิมำ เถรสฺส ปุพฺพจริตำ วิตฺถาเรตฺวา
“อิติ โข ภิกฺขเว อหำ จนฺโทปมปฺปฏิปทญฺเจว อริยวำสปฺปฏิปทญฺจ มม ปุตตฺ ำ กสฺสปํ อาทึ กตฺวา กเถสึ ,
มม ปุตฺตสฺส ปจฺจเยสุ วา กุเลสุ วา วิหาเรสุ วา ปริเวเณสุ วา สงฺโค นาม นตฺถิ ,
ปลฺลเล โอตริตฺวา ตตฺถ จริตฺวา คจฺฉนฺโต ราชหำโส วิย กตฺถจิ อลคฺโคเยว มม ปุตฺโตติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“อุยฺยุญฺชนฺติ สตีมนฺโต
หำสาว ปลฺลลำ หิตฺวา

น นิเกเต รมนฺติ เต
โอกโมกำ ชหนฺติ เตติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ อุยยฺ ุญฺชนฺติ สตีมนฺโตติ สติเวปุลฺลปฺปตฺตา ขีณาสวา
อตฺตนา ปฏิวิทธฺ คุเณสุ ฌานวิปสฺสนาทีสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏฐฺ านาธิฏฺฐานปฺปจฺจเวกฺขณาหิ อุยฺยุญฺชนฺติ ฆเฏนฺติ .
น นิเกเต รมนฺติ เตติ เตสำ อาลเย รติ นาม นตฺถิ.
หำสาวาติ เทสนาสีสเมตำ.
อยมฺปเนตฺถ อตฺโถ:
ยถา โคจรสมฺปนฺเน ปลฺลเล สกุณา อตฺตโน โคจรำ คเหตฺวา คมนกาเล “มม อุทกำ, มม ปทุมำ, มม อุปฺปลำ, มม ปุณฺฑรีกำ, มม ติณ
๑ ม. น -อิติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๕ • ๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

นฺติ ตสฺมึ ฐาเน กญฺจิ๑ อาลยำ อกตฺวา อนเปกฺขาว ตำ ปเทสำ ปหาย อุปฺปติตวฺ า อากาเส กีฬมานา คจฺฉนฺติ,
เอวเมเต ขีณาสวา ยตฺถ กตฺถจิ วิหรนฺตาปิ กุลาทีสุ อลคฺคาเอว วิหริตวฺ า คมนสมเยปิ ตำ ฐานำ ปหาย คจฺฉนฺตา
“มม วิหาโร, มม ปริเวณำ, มม อุปฏฺฐากาติ อนาลยา อนเปกฺขาว คจฺฉนฺติ.
โอกโมกนฺติ อาลยำ สพฺพาลยำ ปริจฺจชนฺตตี ิ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. กิสฺมึจิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๖ • ๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ. • ๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถ.ุ

๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ.
“เยสำ สนฺนิจโย นตฺถีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ เพฬฏฺฐสีสำ อารพฺภ กเถสิ .
[ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท]
โส กิรายสฺมา อนฺโตคาเม เอกำ วีถึ ปิณฺฑาย จริตวฺ า ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา ปุน อปรำ วีถึ จริตวฺ า สุกฺขำ กูรำ อาทาย วิหารำ หริตวฺ า
ปฏิสาเมตฺวา “นิพทฺธำ ปิณฑฺ ปาตปริเยสนนฺนาม ทุกขฺ นฺติ กติปาหำ ฌานสุเขน วีตนิ าเมตฺวา, อาหาเรน อตฺเถ สติ, ตำ ปริภญ
ุ ชฺ ติ.
ภิกฺขู ญตฺวา อุชฺฌายิตฺวา ตมตฺถำ ภควโต อาโรเจสุำ.
สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน อายตึ สนฺนิธกิ ารำ ปริวชฺชนตฺถาย ภิกฺขูนำ สิกฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวาปิ , เถเรน ปน อปฺปญฺญตฺเต สิกฺขาปเท,
อปฺปิจฺฉตำ นิสฺสาย กตตฺตา ตสฺส โทสาภาวำ ปกาเสนฺโต อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“เยสำ สนฺนิจโย นตฺถิ
สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ
อากาเสว สกุนตฺ านำ

เย ปริญฺญาตโภชนา
วิโมกฺโข เยส โคจโร
คติ เตสำ ทุรนฺวยาติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สนฺนิจโยติ เทฺว สนฺนิจยา กมฺมสนฺนิจโย จ ปจฺจยสนฺนิจโย จ.
เตสุ กุสลากุสลกมฺมำ กมฺมสนฺนิจโย นาม, จตฺตาโร ปจฺจยา ปจฺจยสนฺนิจโย นาม.
ตตฺถ วิหาเร วสนฺตสฺส ภิกฺขุโน เอกำ คุฬปิณฺฑกำ จตุพฺภาคมตฺตำ สปฺปึ เอกญฺจ ตณฺฑุลนาฬึ ฐเปนฺตสฺส ปจฺจยสนฺนิจโย นตฺถิ ,
ตโต อุตฺตรึ โหติ,
เยสำ อยำ ทุวิโธ สนฺนิจโย นตฺถิ.
ปริญฺญาตโภชนาติ ตีหิ ปริญฺญาหิ ปริญฺญาตโภชนา.
ยาคุอาทีนำ หิ ยาคุภาวาทิชานนำ ญาตปริญฺญา,
อาหาเร ปฏิกูลสญฺญาวเสน ปน โภชนสฺส ปริชานนำ ตีรณปริญฺญา
กวฬิงฺการาหาเร ฉนฺทราคาปกฑฺฒนญาณำ ปหานปริญฺญา.
อิมาหิ ตีหิ ปริญฺญาหิ เย ปริญฺญาตโภชนา.
สุญฺญโต อนิมิตฺโต จาติ เอตฺถ อปฺปณิหิตวิโมกฺโขปิ คหิโตเยว. ตีณิปิ เหตานิ นิพฺพานสฺเสว นามานิ.
นิพพฺ านำ หิ ราคโทสโมหานำ อภาเวน สุญฺญำ๑ เตหิ จ วิมตุ ฺตนฺติ สุญฺญโต วิโมกฺโข,
ตำ ราคาทินิมิตตฺ านำ อภาเวน อนิมติ ฺตำ เตหิ จ วิมุตตฺ นฺติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข,
ราคาทิปฺปณิธีนำ ปน อภาเวน อปฺปณิหิตำ เตหิ จ วิมุตตฺ นฺติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโขติ วุจฺจติ.
๑ สี. ม. ยุ. สุญฺญโต.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๗ • ๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

ผลสมาปตฺตวิ เสน ตำ อารมฺมณำ กตฺวา วิหรนฺตานำ อยำ ติวิโธ วิโมกฺโข เยสำ โคจโร.
คติ เตสำ ทุรนฺวยาติ ยถา นาม อากาเสน คตานำ สกุณานำ ปทนิกฺเขปสฺส อทสฺสเนน คติ ทุรนฺวยา น สกฺกา ญาตุำ
เอวเมว เยสำ อยำ ทุวิโธ สนฺนิจโย นตฺถิ, อิมาหิ จ ตีหิ ปริญฺญาหิ ปริญฺญาตโภชนา, เยสญฺจ อยำ วุตตฺ ปฺปกาโร วิโมกฺโข โคจโร,
เตสำ ‘ตโย ภวา, จตสฺโส โยนิโย, ปญฺจ คติโย, สตฺต วิญฺญาณฏฺฐิตโิ ย, นว สตฺตาวาสาติ อิเมสุ ปญฺจสุ โกฏฺฐาเสสุ
อิมินา นาม คตาติ คมนสฺส อปฺปญฺญายนโต คติ ทุรนฺวยา น สกฺกา ปญฺญาเปตุนฺติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๘ • ๔. อนุรทุ ธฺ ตฺเถรวตฺถุ. • ๔. อนุรทุ ธฺ ตฺเถรวตฺถุ.

๔. อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ.
“ยสฺสาสวา ปริกฺขีณาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อนุรทุ ฺธตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ]
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร ชิณฺณจีวโร สงฺการกูฏาทีสุ จีวรำ ปริเยสติ .
ตสฺส อิโต ตติเย อตฺตภาเว ปุราณทุติยกิ า ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติตวฺ า ชาลินี นาม เทวธีตา อโหสิ .
สา เถรำ โจลกานิ ปริเยสมานำ ทิสวฺ า เตรสหตฺถายามานิ จตุหตฺถวิตฺถารานิ ตีณิ ทิพฺพทุสฺสานิ คเหตฺวา
“สจาหำ อิมินา นีหาเรน ทสฺสามิ, เถโร น คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
ตสฺส โจลกานิ ปริเยสมานสฺส ปุรโต เอกสฺมึ สงฺการกูเฏ ยถา เนสำ ทสนฺตมตฺตเมว ปญฺญายติ ตถา ฐเปสิ.
เถโร เตน มคฺเคน โจลกปริเยสนำ จรนฺโต เตสำ ทสนฺตำ ทิสวฺ า ตตฺเถว คเหตฺวา อากฑฺฒมาโน
วุตฺตปฺปมาณานิ ทิพฺพทุสฺสานิ ทิสวฺ า “อุกฺกฏฺฐปํสุกูลำ วต อิทนฺติ อาทาย ปกฺกามิ.
[พระศาสดาทรงช่วยทำาจีวร]
อถสฺส จีวรการทิวเส สตฺถา ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร วิหารำ คนฺตฺวา นิสีทิ.
อสีติมหาเถราปิ ตเถว นิสีทึสุ.
จีวรำ สิพฺเพตุำ มหากสฺสปตฺเถโร มูเล นิสีทิ, สารีปุตฺตตฺเถโร มชฺเฌ, อานนฺทตฺเถโร อคฺเค.
ภิกฺขุสงฺโฆ สุตตฺ ำ วฏฺเฏสิ.
ตำ สตฺถา สูจิปาสเก อาวุณิ.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร, เยน เยนตฺโถ. ตำ ตำ อุปเนนฺโต วิจริ.
เทวธีตาปิ อนฺโตคามำ ปวิสติ ฺวา
“โภนฺโต อยฺยสฺส โน อนุรุทฺธตฺเถรสฺส จีวรำ กโรนฺโต สตฺถา อชฺช อสีติมหาสาวกปริวุโต ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วิหาเร นิสีทิ ,
ยาคุอาทีนิ อาทาย วิหารำ คจฺฉถาติ ภิกฺขำ สมาทเปสิ.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรปิ อนฺตราภตฺเต มหาชมฺพุเปสึ อาหริ.
ปญฺจสตา ภิกฺขู ปริกฺขีณำ ขาทิตุำ นาสกฺขึสุ.
สกฺโก จีวรกรณฏฺฐาเน ปริภณฺฑมกาสิ.
ภูมิ อลตฺตกรสรญฺชิตา วิย อโหสิ.
ภิกฺขูหิ ปริภุตฺตาวเสสานำ ยาคุขชฺชกภตฺตานำ มหาราสิ อโหสิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๕๙ • ๔. อนุรทุ ธฺ ตฺเถรวตฺถุ. • [พระขีณาสพไม่พดู เกีย่ วกับปัจจัย]

[พระขีณาสพไม่พูดเกี่ยวกับปัจจัย]
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “เอตฺตกานำ ภิกฺขูนำ กึ เอวำพหุเกหิ ยาคุอาทีหิ,
นนุ นาม ปมาณำ สลฺลกฺเขตฺวา ‘เอตฺตกนฺนาม อาหรถาติ ญาตกา จ อุปฏฺฐากา จ วตฺตพฺพา สิยุำ,
อนุรุทธฺ ตฺเถโร อตฺตโน ญาติอุปฏฺฐากานำ พหุภาวำ ญาเปตุกาโม มญฺเญติ.
อถ เน สตฺถา “กึ ภิกฺขเว กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต อิทนฺนามาติ วุตฺเต,
“กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว ‘อิทำ อนุรุทฺเธน อาหราปิตนฺติ มญฺญถาติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“น ภิกฺขเว มม ปุตฺโต อนุรุทฺโธ เอวรูปํ วเทติ, น หิ ขีณาสวา ปจฺจยปฏิสำยุตฺตำ กถำ กเถนฺติ,
อยำ ปน ปิณฺฑปาโต เทวตานุภาเวน นิพฺพตฺโตติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา
สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ
อากาเสว สกุนตฺ านำ

อาหาเร จ อนิสฺสิโต
วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร
ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ยสฺสาสวาติ ยสฺส จตฺตาโร อาสวา ปริกฺขีณา.
อาหาเร จ อนิสสฺ ิโตติ อาหารสฺมิญจฺ ตณฺหาทิฏฺฐินิสฺสเยหิ อนิสฺสิโต.
ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ ยถา อากาเส คจฺฉนฺตานำ สกุณานำ “อิมสฺมึ ฐาเน ปาเทหิ อกฺกมิตวฺ า คตา, อิทำ ฐานำ อุเรน ปหริตฺวา
คตา, อิทำ สีเสน, อิทำ ปกฺเขหีติ น สกฺกา ญาตุำ,
เอวเมว เอวรูปสฺส ภิกฺขุโน “นิรยปเทน วา คโต, ติรจฺฉานโยนิปเทน วาติอาทินา นเยน ปทำ ปญฺญาเปตุำ นาม น สกฺกาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อนุรุทธฺ ตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๐ • ๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ. • ๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ.

๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ.
“ยสฺสินฺทฺริยานีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต มหากจฺจายนตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[พระเถระยกย่องการฟังธรรม]
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา มหาปวารณาย มิคารมาตุ ปาสาทสฺส เหฏฺฐา มหาสาวกปริวุโต นิสีทิ.
ตสฺมึ สมเย มหากจฺจายนตฺเถโร อวนฺตีสุ วิหรติ.
โส ปนายสฺมา ทูรโตปิ อาคนฺตฺวา ธมฺมสฺสวนำ ปคฺคณฺหาติเยว,
ตสฺมา มหาเถรา นิสีทนฺตา มหากจฺจายนตฺเถรสฺส อาสนำ ฐเปตฺวา นิสีทึสุ.
สกฺโก เทวราชา ทฺวีหิ เทวโลเกหิ เทวปริสาย สทฺธึ อาคนฺตวฺ า ทิพพฺ คนฺธมาลาทีหิ สตฺถารำ ปูเชตฺวา ฐิโต
มหากจฺจายนตฺเถรำ อทิสวฺ า “กินฺนุ โข มม อยฺโย น ทิสฺสติ, สาธุ โข ปนสฺส, สเจ อาคจฺเฉยฺยาติ.
เถโร ตำขณญฺเญว อาคนฺตฺวา อตฺตโน อาสเน นิสินฺนเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.
สกฺโก เถรำ ทิสฺวา โคปฺผเกสุ ทฬฺหำ คเหตฺวา “อาคโต วต เม อยฺโย, อหำ อยฺยสฺส อาคมนเมว ปจฺจาสึสามีติ วตฺวา
เถรสฺส อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมฺพาหิตฺวา๑ คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
[เทพธิดารักใคร่ภิกษุผู้สำารวมอินทรีย์]
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “สกฺโก มุขำ โอโลเกตฺวา สกฺการำ กโรติ, อวเสสมหาสาวกานำ เอวรูปํ สกฺการำ อกริตฺวา
มหากจฺจายนำ ทิสวฺ า เวเคน โคปฺผเกสุ คเหตฺวา ‘สาธุ วต เม อยฺโย อาคโต, อหำ อยฺยสฺส อาคมนเมว ปจฺจาสึสามีติ วตฺวา
อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมฺพาหิตวฺ า ปูเชตฺวา วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ ฐิโตติ.
สตฺถา เตสำ กถำ สุตวฺ า “ภิกฺขเว มม ปุตฺเตน มหากจฺจายเนน สทิสา อินฺทรฺ ิเยสุ คุตตฺ ทฺวารา ภิกฺขู เทวานำ ๒ ปิยาเอวาติ วตฺวา อนุ
สนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ยสฺสินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ
อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา
ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส
เทวาปิ ตสฺส ปิหยนฺติ ตาทิโนติ.
[แก้อรรถ]
ตสฺสตฺโถ.

๑ สี. ยุ. อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมฺพาหิตฺวา -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ม. ยุ. เทวานมฺปิ มนุสฺสานมฺปิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๑ • ๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

ยสฺส ภิกฺขุโน เฉเกน สารถินา สุทนฺตา อสฺสา วิย ฉ อินฺทฺริยานิ สมถำ ทนฺตภาวำ นิพฺพิเสวนภาวำ คตานิ ,
ตสฺส นววิธำ มานำ ปหาย ฐิตตฺตา ปหีนมานสฺส, จตุนฺนำ อาสวานำ อภาเวน อนาสวสฺส.
ตาทิโนติ ตาทิภาวสณฺฐติ สฺส ตถารูปสฺส เทวาปิ ปิหยนฺติ มนุสฺสาปิ ทสฺสนญฺจ อาคมนญฺจ ปตฺเถนฺติเยวาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๒ • ๖. สารีปตุ ฺตตฺเถรวตฺถุ. • ๖. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรวตฺถุ.

๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
“ปฐวีสโมติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งฟ้อง]
เอกสฺมึ หิ สมเย อายสฺมา สารีปุตฺโต วุตฺถวสฺโส จาริกำ ปกฺกมิตุกาโม ภควนฺตำ อาปุจฺฉิตวฺ า วนฺทิตวฺ า
อตฺตโน ปริวาเรน สทฺธึ นิกฺขมิ.
อญฺเญปิ พหู ภิกฺขู เถรำ อนุคจฺฉึสุ.
เถโร จ นามโคตฺตวเสน ปญฺญายมาเน ภิกฺขู นามโคตฺตวเสน กเถตฺวา นิวตฺเตติ.
อญฺญตโร นามโคตฺตวเสน อปากโฏ ภิกฺขุ “อโห วต มำปิ นามโคตฺตวเสน ปคฺคณฺหนฺโต กเถตฺวา นิวตฺเตยฺยาติ .
เถโร มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส อนฺตเร ตำ น สลฺลกฺเขสิ.
โสปิ “อญฺเญ วิย ภิกฺขู มำ น ปคฺคณฺหาตีติ เถเร อาฆาตำ พนฺธิ.
เถรสฺสปิ สงฺฆาฏิกณฺโณ ตสฺส ภิกฺขุโน สรีรำ ผุสิ.
เตนาปิ อาฆาตำ พนฺธิเยว.
โส “อิทานิ เถโร วิหารุปจารำ อติกฺกนฺโต ภวิสฺสตีติ ญตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา
“อายสฺมา มำ ภนฺเต สารีปุตฺโต ‘ตุมฺหากำ อคฺคสาวโกมฺหตี ิ กณฺณสงฺขลึ ภินฺทนฺโต วิย ปหริตฺวา
อกฺขมาเปตฺวา ว จาริกำ ปกฺกนฺโตติ อาห.
สตฺถา เถรำ ปกฺโกสาเปสิ.
[พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง]
ตสฺมึ ขเณ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ อานนฺทตฺเถโร จ จินฺเตสุำ
“อมฺหากำ เชฏฺฐภาตรา อิมสฺส ภิกฺขุโน อปฺปหฏภาวำ สตฺถา โน น ชานาติ,
สีหนาทำ ปน นทาเปตุกาโม ภวิสฺสติ, ปริสำ สนฺนิปาเตสฺสามาติ.
เต กุญจฺ ิกหตฺถา ปริเวณทฺวารานิ วิวริตวฺ า อภิกฺขมถายสฺมนฺโต
“อภิกฺขมถายสฺมนฺโต, อิทานิ อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต สมฺมุขา สีหนาทำ นทิสฺสตีติ มหาภิกฺขุสงฺฆำ สนฺนิปาเตสุำ.
เถโรปิ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า นิสีทิ.
อถ นำ สตฺถา ตมตฺถำ ปุจฺฉิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๓ • ๖. สารีปตุ ฺตตฺเถรวตฺถุ. • [พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง]

เถโร “นายำ ภิกฺขุ มยา ปหโฏติ อวตฺวา ว อตฺตโน คุณกถำ กเถนฺโต
“ยสฺส นูน ภนฺเต กาเย กายคตา สติ อนุปฏฺฐิตา อสฺส,
โส อิธ อญฺญตรำ สพฺรหฺมจารึ อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชฺช จาริกำ ปกฺกเมยฺยาติ๑ วตฺวา
“เสยฺยถาปิ ภนฺเต ปฐวิยำ สุจึปิ นิกฺขิปนฺติ, อสุจึปิ นิกฺขิปนฺตตี ิอาทินา๒ นเยน อตฺตโน ปฐวีสมจิตตฺ ตญฺจ
อาโปเตโชวาโยรโชหรณจณฺฑาลกุมารกอุสภจฺฉินฺนวิสาณสมจิตตฺ ตญฺจ อหิกุณปาทีหิ วิย อตฺตโน กาเยน อฏฺฏิยนญฺจ
เมทกถาลิกา วิย อตฺตโน กายสฺส ปริหรณญฺจ ปกาเสสิ.
อิมาหิ จ ปน นวหิ อุปมาหิ เถเร อตฺตโน คุณำ กเถนฺเต, นวสุปิ วาเรสุ อุทกปริยนฺตำ กตฺวา มหาปฐวี กมฺปิ.
รโชหรณจณฺฑาลกุมารกเมทกถาลิโกปมานมฺปน อาหรณกาเล ปุถุชฺชนภิกฺขู อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขึสุ ,
ขีณาสวานำ ธมฺมสำเวโค อุทปาทิ.
เถเร อตฺตโน คุณำ กเถนฺเตเยว, อพฺภาจิกฺขนกภิกฺขุโน สกลสรีเร ฑาโห อุปฺปชฺชิ.
โส ตาวเทว ภควโต ปาเทสุ นิปติตฺวา อภูตพฺภกฺขานโทสำ ปกาเสตฺวา อจฺจยำ เทเสสิ.
[จิตของพระสารีบุตร เหมือนแผ่นดิน]
สตฺถา เถรำ อามนฺเตตฺวา “สารีปุตฺต ขมาหิ อิมสฺส โมฆปุริสสฺส โทสำ, ยาวสฺส สตฺตธา มุทฺธา น ผลิสฺสตีติ อาห.
เถโร อุกกฺ ฏุ กิ ำ นิสที ติ วฺ า อญฺชลึ ปคฺคยฺห “ขมามหำ ภนฺเต ตสฺส อายสฺมโต, ขมตุ จ เม โส อายสฺมา, สเจ มยฺหำ โทโส อตฺถตี ิ อาห.
ภิกฺขู กถยึสุ “ปสฺสถิทานิ อาวุโส เถรสฺส อโนมคุณตฺตำ,
เอวรูปสฺส นาม มุสาวาเทน อพฺภาจิกฺขนกสฺส ภิกฺขุโน อุปริ อปฺปมตฺตกมฺปิ โกปํ วา โทสำ วา อกตฺวา
สยเมว อุกกฺ ุฏิกำ นิสีทติ ฺวา อญฺชลึ ปคฺคยฺห ขมาเปตีติ.
สตฺถา ตำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว กึ กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทนฺนาม ภนฺเตติ วุตฺเต,
“น ภิกฺขเว สกฺกา สารีปุตฺตสทิสานำ โกปํ วา โทสำ วา อุปฺปาเทตุำ,
มหาปฐวีสทิสำ ภิกฺขเว อินฺทขีลสทิสำ ปสนฺนอุทกรหทสทิสญฺจ สารีปุตฺตสฺส จิตตฺ นฺติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ปฐวีสโม โน วิรุชฺฌติ
อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพพฺ โต
รหโทว อเปตกทฺทโม
สำสารา น ภวนฺติ ตาทิโนติ.
[แก้อรรถ]
ตสฺสตฺโถ.
๑ อังคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ๒๓/๓๘๘.
๒ อังคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ๒๓/๓๘๘.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๔ • ๖. สารีปตุ ฺตตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

ภิกฺขเว ยถา ปฐวิยำ สุจีนิ คนฺธมาลาทีนิปิ นิกฺขิปนฺติ, อสุจีนิ มุตตฺ กรีสาทีนิปิ นิกฺขิปนฺติ,
ตถา นครทฺวาเร นิขาตำ อินฺทขีลำ ทารกาทโย อุมฺมิหนฺติปิ๑ อูหทนฺติปิ๒.
อปเร ปน ตำ คนฺธมาลาทีหิ สกฺกโรนฺติ,
ตตฺถ ปฐวิยา วา อินฺทขีลสฺส วา เนว อนุโรโธ อุปฺปชฺชติ น วิโรโธ,
เอวเมว ยฺวายำ ขีณาสโว ภิกฺขุ อฏฺฐหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปิยภาเวน ตาทิ วตฺตานำ สุนฺทรตาย สุพฺพโต,
โส “อิเม มำ จตูหิ ปจฺจเยหิ สกฺกโรนฺติ, อิเม ปน น สกฺกโรนฺตตี ิ สกฺการญฺจ อสกฺการญฺจ กโรนฺเตสุ, เนว อนุรชุ ฌ
ฺ ติ น วิรชุ ฌ
ฺ ติ.
อถโข ปฐวีสโม จ อินฺทขีลูปโม เอว จ โหติ.
ยถา จ อปคตกทฺทโม รหโท ปสนฺโนทโก โหติ, เอวำ อปคตกฺกิเลสตาย ราคกทฺทมาทีหิ อปคตกทฺทโม วิปฺปสนฺโนว โหติ.
ตาทิโนติ ตสฺส ปน เอวรูปสฺส สุคติทุคฺคตีสุ สำสรณวเสน สำสารา นาม น โหนฺตตี ิ.
เทสนาวสาเน นว ภิกฺขุสหสฺสานิ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ. โอมุตฺเตนฺติปิ.
๒ ยุ. อูหทยนฺติปิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๕ • ๗. โกสมฺพีวาสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถุ. • ๗. โกสมฺพวี าสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถุ.

๗. โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
“สนฺตนฺตสฺส มนำ โหตีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรสฺส สามเณรำ อารพฺภ กเถสิ .
[ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนพระอาจารย์]
เอโก กิร โกสมฺพีวาสี กุลปุตฺโต สาสเน ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท “โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโรติ ปญฺญายิ .
ตสฺส โกสมฺพิยำ วุตฺถวสฺสสฺส, อุปฏฺฐาโก ติจีวรญฺเจว สปฺปิผาณิตญฺจ อาหริตวฺ า ปาทมูเล ฐเปสิ.
อถ นำ เถโร อาห “กิมิทำ อุปาสกาติ.
“นนุ มยา ภนฺเต ตุมฺเห วสฺสำ วาสิตา, อมฺหากญฺจ วิหาเร วุตฺถวสฺสา อิมำ ลาภำ ลภนฺติ, คณฺหถ ภนฺเตติ.
“โหตุ อุปาสก, น มยฺหำ อิมินา อตฺโถติ.
“กึการณา ภนฺเตติ.
“มม สนฺติเก กปฺปิยการโก สามเณโรปิ นตฺถิ อาวุโสติ.
“สเจ ภนฺเต กปฺปิยการโก นตฺถิ, มม ปุตฺโต อยฺยสฺส สนฺติเก สามเณโร ภวิสฺสตีติ.
เถโร อธิวาเสสิ.
อุปาสโก สตฺตวสฺสิกำ อตฺตโน ปุตฺตำ เถรสฺส สนฺติกำ เนตฺวา “อิมำ ปพฺพาเชถาติ อทาสิ.
อถสฺส เถโร เกเส เตเมตฺวา ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา ปพฺพาเชสิ.
โส ขุรคฺเคเยว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
เถโร ตำ ปพฺพาเชตฺวา อฑฺฒมาสำ ตตฺถ วสิตวฺ า “สตฺถารำ ปสฺสิสฺสามีติ สามเณรำ ภณฺฑกำ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค เอกำ วิหารำ ปาวิสิ.
สามเณโร อุปชฺฌายสฺส เสนาสนำ คเหตฺวา ปฏิชคฺคิ.
ตสฺส ตำ ปฏิชคฺคนฺตสฺเสว, วิกาโล ชาโต.
เตน อตฺตโน เสนาสนำ ปฏิชคฺคิตุำ นาสกฺขิ.
อถ นำ อุปฏฺฐานเวลายำ อาคนฺตฺวา นิสินฺนำ เถโร ปุจฺฉิ “สามเณร อตฺตโน วสนฏฺฐานำ ปฏิชคฺคิตนฺติ.
“ภนฺเต ปฏิชคฺคิตุำ โอกาสำ นาลตฺถนฺติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๖ • ๗. โกสมฺพีวาสิตสิ สฺ ตฺเถรวตฺถุ. • [ตาสามเณรแตกเพราะอาจารย์]

[ตาสามเณรแตกเพราะอาจารย์]
“เตนหิ มม วสนฏฺฐาเนเยว วส, ทุกฺขำ อาคนฺตกุ ฏฺฐาเน วสิตุนฺติ ตำ คเหตฺวาว เสนาสนำ ปาวิสิ.
เถโร ปน ปุถุชฺชโน นิปนฺนมตฺโตเยว นิททฺ ำ โอกฺกมิ.
สามเณโร จินฺเตสิ “อชฺช เม อุปชฺฌาเยน สทฺธึ ตติโย ทิวโส เอกเสนาสเน วสนฺตสฺส,
สเจ นิปชฺชิตวฺ า นิททฺ ายิสฺสามิ, เถโร สหเสยฺยำ อาปชฺเชยฺย, นิสินฺนโกว วีตินาเมสฺสามีติ.
อุปชฺฌายสฺส มญฺจกสมีเป ปลฺลงฺกำ อาภุชติ ฺวา นิสินฺนโกว รตฺตึ วีตินาเมสิ.
เถโร ปจฺจูสกาเล ปจฺจุฏฺฐาย “สามเณรำ นิกฺขมาเปตุำ วฏฺฏตีติ มญฺจกปสฺเส ฐิตำ วีชนึ คเหตฺวา
วีชนีปตฺตกสฺส อคฺเคน สามเณรสฺส กฏสารกำ ปหริตฺวา วีชนึ อุทธฺ ำ อุกฺขิปนฺโต “สามเณร พหิ นิกฺขมาติ อาห.
วีชนีปตฺตโก อกฺขิมฺหิ ปฏิหญฺญิ.
ตาวเทว อกฺขิ ภิชฺชิ.
โส “กึ ภนฺเตติ วตฺวา, “อุฏฺฐาย พหิ นิกฺขมาติ วุตฺเต, “อกฺขิ เม ภนฺเต ภินฺนนฺติ อวตฺวา
เอเกน หตฺเถน ปฏิจฺฉาเทตฺวา นิกฺขมิ.
วตฺตกรณกาเล จ ปน “อกฺขิ เม ภินนฺ นฺติ ตุณหฺ ี อนิสที ติ วฺ า เอเกน หตฺเถน อกฺขึ คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน มุฏฐฺ สิ มฺมชฺชนึ อาทาย
วจฺจกุฏิญฺจ มุขโธวนฏฺฐานญฺจ สมฺมชฺชติ ฺวา มุขโธวโนทกญฺจ ฐเปตฺวา ปริเวณำ สมฺมชฺชิ.
โส อุปชฺฌายสฺส ทนฺตกฏฺฐำ ททมาโน เอเกน หตฺเถน อทาสิ.
[อาจารย์ขอโทษศิษย์]
อถ นำ อุปชฺฌาโย อาห “อสิกฺขิโต วตายำ สามเณโร อาจริยุปชฺฌายานำ เอเกน หตฺเถน ทนฺตกฏฺฐำ ทาตุำ ลภตีติ .๑
“ชานามหำ ภนฺเต ‘น เอตำ วตฺตนฺติ, เอโก ปน เม หตฺโถ น ตุจฺโฉติ.
“กึ สามเณราติ.
โส อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
เถโร สุตวฺ าว สำวิคฺคมานโส “อโห มยา ภาริยำ กมฺมำ กตนฺติ วตฺวา “ขมาหิ เม สปฺปุริส, นาหเมตำ ชานามิ, อวสฺสโย โหหีติ อญฺชลึ
ปคฺคยฺห สตฺตวสฺสิกทารกสฺส ปาทมูเล อุกฺกุฏกิ ำ นิสีทิ.
อถ นำ สามเณโร อาห “นาหำ ภนฺเต เอตทตฺถาย กเถสึ, ตุมฺหากำ จิตฺตำ อนุรกฺขนฺเตน มยา เอวำ วุตฺตำ,
น เอตฺถ ตุมฺหากำ โทโส อตฺถิ, น มยฺหำ, วฏฺฏสฺเสเวโส โทโส, มา จินตฺ ยิตฺถ, มยา ตุมฺหากำ วิปฺปฏิสารำ รกฺขนฺเตเนว นาโรจิตนฺติ.
เถโร สามเณเรน อสฺสาสิยมาโนปิ อนสฺสาสิตวฺ า อุปฺปนฺนสำเวโค สามเณรสฺส ภณฺฑำ คเหตฺวา สตฺถุ สนฺตกิ ำ ปายาสิ .
๑ ม. น วฏฺฏติ -อิติ.
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สตฺถาปิสฺส อาคมนำ โอโลเกนฺโตว นิสีทิ.
โส คนฺตวฺ า สตฺถารำ วนฺทติ วฺ า สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสมฺโมทนำ กตฺวา “ขมนียำ เต ภิกขฺ ุ, น กิญจฺ ิ อติเรกำ อผาสุกำ อตฺถตี ิ ปุจฉฺ โิ ต อาห
“ขมนียำ ภนฺเต, นตฺถิ เม กิญฺจิ อติเรกำ อผาสุกำ, อปิจ โข ปน เม อยำ ทหรสามเณโร วิย อญฺโญ อติเรกคุโณ น ทิฏฺฐปุพฺโพติ.
“กึ ปน อิมินา กตำ ภิกฺขูติ.
โส อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพนฺตำ ปวตฺตึ๑ ภควโต อาโรเจตฺวา อาห
“เอวำ ภนฺเต มยา ขมาปิยมาโน มำ เอวำ วเทสิ ‘เนเวตฺถ ตุมหฺ ากำ โทโส อตฺถิ, น มยฺห,ำ วฏฺฏสฺเสเวโส โทโส, ตุมเฺ ห มา จินตฺ ยิตถฺ าติ,
อิติ มำ อสฺสาเสสิเยว, มยิ เนว โกปํ น โทสมกาสิ, น เม ภนฺเต เอวรูโป คุณสมฺปนฺโน ทิฏฺฐปุพฺโพติ.
[พระขีณาสพ ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายใคร]
อถ นำ สตฺถา “ภิกฺขุ ขีณาสวา นาม น กสฺสจิ กุปฺปนฺติ น ทุสฺสนฺติ, สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมานสาว โหนฺตีติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“สนฺตนฺตสฺส มนำ โหติ
สมฺมทญฺญา วิมตุ ฺตสฺส

สนฺตา วาจา จ กมฺม จ
อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สนฺตนฺติ ตสฺส ขีณาสวสมณสฺส อภิชฺฌาทีนำ อภาเวน มนำ สนฺตเมว โหติ อุปสนฺตำ นิพพฺ ุตำ,
ตถา มุสาวาทาทีนำ อภาเวน วาจา จ
ปาณาติปาตาทีนำ อภาเวน กายกมฺมญฺจ สนฺตเมว โหติ.
สมฺมทญฺญา วิมุตฺตสฺสาติ นเยน เหตุนา๒ ชานิตฺวา ปญฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุตตฺ สฺส.
อุปสนฺตสฺสาติ อพฺภนฺตเร ราคาทีนำ อุปสเมน อุปสนฺตสฺส.
ตาทิโนติ ตถารูปสฺส คุณสมฺปนฺนสฺสาติ.
เทสนาวสาเน โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
เสสมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๑ ปวุตฺตึ -อิติปิ ทิสฺสติ.
๒ อญฺญตฺถ เหตุนา นเยน -อิติ อาคตำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๘ • ๘. สารีปตุ ฺตตฺเถรวตฺถุ. • ๘. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรวตฺถุ.

๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
“อสฺสทฺโธติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.
[สัทธินทรีย์เป็นต้น มีอมตะเป็นที่สุด]
เอกทิวสำ หิ ตึสมตฺตา อารญฺญกา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา๑ วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.
สตฺถา เตสำ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ วิทิตวฺ า สารีปุตฺตตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา “สทฺทหสิ ตฺวำ สารีปุตฺต ,
สทฺธินฺทรฺ ิยำ ภาวิตำ พหุลีกตำ อมโตคธำ โหติ อมตปริโยสานนฺติ๒ เอวำ ปญฺจินฺทฺริยานิ อารพฺภ ปญฺหำ ปุจฺฉิ.
เถโร “น ขฺวาหำ ภนฺเต เอตฺถ ภควโต สทฺธาย คจฺฉามิ, สทฺธินฺทฺริยำ ฯเปฯ อมตปริโยสานำ,
เยสำ นูเนตำ ภนฺเต อญฺญาตำ อสฺสตุ ำ อทิฏฺฐำ อวิทิตำ อสจฺฉิกตำ อผุสิตำ ปญฺญาย,
เต ตตฺถ ปเรสำ สทฺธาย คจฺเฉยฺยุำ สทฺธินฺทฺริยำ ฯเปฯ อมตปริโยสานนฺติ๓ เอวนฺตำ ปญฺหำ พฺยากาสิ.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “สารีปุตตฺ ตฺเถโร มิจฺฉาคหเณเนว วิสฺสชฺเชสิ, อชฺชาปิ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส น สทฺทหิเยวาติ.
[พระสารีบุตรอันใครๆ ไม่ควรติเตียน]
ตำ สุตฺวา สตฺถา “กินฺนาเมตำ ภิกฺขเว วเทถ,
อหำ หิ ‘‘ปญฺจนิ ทฺ รฺ ยิ านิ อภาเวตฺวา สมถวิปสฺสนำ อวฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ สจฺฉกิ าตุำ สมตฺโถ นาม อตฺถตี ิ สทฺทหสิ สารีปตุ ตฺ าติ ปุจฉฺ ึ,
โส ‘‘เอวำ สจฺฉิกโรนฺโต อตฺถิ นามาติ น สทฺทหามิ ภนฺเตติ กเถสิ,
น ทินฺนสฺส วา กตสฺส วา ผลวิปากำ น สทฺทหิ, นาปิ พุทฺธาทีนำ คุณำ น สทฺทหิ,
โส ปน อตฺตนา ปฏิลทฺเธสุ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺเมสุ ปเรสำ สทฺธาย น คจฺฉติ, ตสฺมา อนุปวชฺโชติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“อสฺสทฺโธ อกตญฺญู จ
หตาวกาโส วนฺตาโส

สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร
ส เว อุตตฺ มโปริโสติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อสฺสทฺโธติ
อตฺตนา ปฏิวิทธฺ คุณำ ปเรสำ กถาย น สทฺทหตีติ อสฺสทฺโธ,
อกตำ นิพพฺ านำ ชานาตีติ อกตญฺญู, “สจฺฉิกตนิพพฺ าโนติ อตฺโถ.
วฏฺฏสนฺธึ สำสารสนฺธึ ฉินฺทิตวฺ า ฐิโตติ สนฺธิจฺเฉโท.
กุสลากุสลกมฺมวีชสฺส ขีณตฺตา นิพพฺ ตฺตนาวกาโส หโต อสฺสาติ หตาวกาโส.
จตูหิ มคฺเคหิ กตฺตพฺพกิจฺจสฺส กตตฺตา สพฺพาสา อิมินา วนฺตาติ วนฺตาโส.
๑ สี. ม. ยุ. อาคนฺตฺวา.
๒ สำยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค ๑-๙/๒๙๒. ตตฺถ ปน … เยสญฺหิ ตำ ภนฺเต อญฺญาตำ อทิฏฺฐำ อวิทิตำ … ปญฺญายาติ ทิสฺสติ.
๓ สำยตุ ฺตนิกาย มหาวารวคฺค ๑-๙/๒๙๒. ตตฺถ ปน … เยสญฺหิ ตำ ภนฺเต อญฺญาตำ อทิฏฺฐำ อวิทิตำ … ปญฺญายาติ ทิสฺสติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๖๙ • ๘. สารีปตุ ฺตตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

โย ปน เอวรูโป นโร, ส เว ปฏิวิทธฺ โลกุตตฺ รธมฺมตาย ปุริเสสุ อุตตฺ มภาวมฺปตฺโตติ ปุริสุตฺตโมติ.
คาถาวสาเน เต อารญฺญกา ตึสมตฺตา ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
เสสมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๐ • ๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. • ๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ.

๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ.
“คาเม วาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ขทิรวนิยเรวตตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช]
อายสฺมา หิ สารีปุตฺโต สตฺตาสีติโกฏิธนำ ปหาย ปพฺพชิตฺวา “จาลา อุปจาลา สีสุปจาลาติ ติสฺโส ภคินิโย
“จุนฺโท อุปเสโนติ อิเม เทฺว ภาตโร ปพฺพาเชสิ.
เรวตกุมาโร เอโก ว เคเห อวสิฏฺโฐ.
อถสฺส มาตา จินฺเตสิ “มม ปุตฺโต อุปติสฺโส เอตฺตกำ ธนำ ปหาย ปพฺพชิตวฺ า ติสฺโส ภคินิโย เทฺว จ ภาตโร ปพฺพาเชสิ ,
เรวโต เอโกว อวสิฏฺโฐ, สเจ อิมำปิ ปพฺพาเชสฺสติ, เอตฺตกำ โน ธนำ นสฺสิสฺสติ, กุลวำโส ปจฺฉิชฺชิสฺสติ,
ทหรกาเลเยว นำ ฆราวาเสน พนฺธิสฺสามีติ.
สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปฏิกจฺเจว ภิกฺขู อาณาเปสิ “สเจ อาวุโส เรวโต ปพฺพชิตกุ าโม อาคจฺฉติ , อาคตมตฺตเมว นำ ปพฺพาเชยฺยาถ,
มม มาตาปิตโร มิจฺฉาทิฏฺฐิกา, กินฺเตหิ อาปุจฺฉิเตหิ, อหเมว ตสฺส มาตา จ ปิตา จาติ.
[มารดาบิดาให้เรวตะแต่งงาน]
มาตาปิสฺส เรวตกุมารำ สตฺตวสฺสิกเมว ฆรพนฺธเนน พนฺธติ ุกามา สมชาติเก กุเล กุมาริกำ วาเรตฺวา ทิวสำ ววตฺถเปตฺวา
กุมารำ มณฺเฑตฺวา ปสาเธตฺวา มหตา ปริวาเรน สทฺธึ อาทาย กุมาริกาย ญาติฆรำ อคมาสิ .
อถ เนสำ กตมงฺคลานำ ทฺวินฺนำปิ ญาตเกสุ สนฺนิปติเตสุ, อุทกปาติยำ หตฺเถ โอตาเรตฺวา มงฺคลานิ วตฺวา
กุมาริกาย วุฑฺฒึ อากงฺขมานา ญาตกา “ตว อยฺยกิ าย ทิฏฺฐธมฺมำ ปสฺส, อยฺยิกา วิย จิรำ ชีว อมฺมาติ อาหำสุ.
เรวตกุมาโร “โก นุ โข อิมิสฺสา อยฺยิกาย ทิฏฺฐธมฺโมติ จินฺเตตฺวา “กตรา อิมิสฺสา อยฺยิกาติ ปุจฺฉิ.
อถ นำ อาหำสุ “ตาต กึ น ปสฺสสิ, อิมำ วีสวสฺสสติกำ ขณฺฑทนฺตำ ปลิตเกสำ วลิตตจำ ติลกาหตคตฺตำ โคปานสิวงฺกำ,
เอสา เอติสฺสา อยฺยิกาติ.
“กึ ปน อยำปิ เอวรูปา ภวิสฺสตีติ.
“สเจ ชีวิสฺสติ, ภวิสฺสติ ตาตาติ.
[เรวตะคิดหาอุบายออกบวช]
โส จินฺเตสิ “เอวรูปํปิ นาม สรีรำ ชราย อิมำ วิปฺปการำ ปาปุณิสฺสติ, อิทำ เม ภาตรา อุปติสฺเสน ทิฏฺฐำ ภวิสฺสติ,
อชฺเชว มยา ปลายิตวฺ า ปพฺพชิตุำ วฏฺฏตีติ.
อถ นำ ญาตกา กุมาริกาย สทฺธึ เอกยานำ อาโรเปตฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๑ • ๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. • [เรวตะคิดหาอุบายออกบวช]

โส โถกำ คนฺตฺวา สรีรกิจฺจำ อปทิสิตวฺ า “ฐเปถ ตาว, ยานำ โอตริตวฺ า อาคมิสฺสามีติ ยานา โอตริตฺวา
เอกสฺมึ คุมฺเพ โถกำ ปปญฺจำ กตฺวา อคมาสิ.
ปุนปิ โถกำ คนฺตฺวา เตเนว อปเทเสน โอตริตวฺ า อภิรุหิตวฺ า ปุนปิ ตเถว อกาสิ.
อถสฺส ญาตกา “อทฺธา อิมสฺส อุฏฺฐานานิ วตฺตนฺตีติ สลฺลกฺเขตฺวา นาติทฬฺหำ อารกฺขำ กรึสุ.
โส ปุนปิ โถกำ คนฺตฺวา เตเนว อปเทเสน โอตริตฺวา “ตุมฺเห ปาเชนฺตา ปุรโต คจฺฉถ, มยำ ปจฺฉโต สณิกำ อาคมิสฺสามาติ วตฺวา โอ
ตริตฺวา คุมพฺ าภิมุโข อโหสิ.
[เรวตะได้บรรพชา]
ญาตกาปิสฺส “ปจฺฉโต อาคมิสฺสตีติ สญฺญาย ยานำ ปาเชนฺตา อคมำสุ.
โสปิ ตโต ปลายิตวฺ า เอกสฺมึ ปเทเส ตึสมตฺตา ภิกฺขู วสนฺติ เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อาห “ปพฺพาเชถ มำ ภนฺเตติ .
“อาวุโส ตฺวำ สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต, มยำ เต ราชปุตฺตภาวำ วา อมจฺจปุตตฺ ภาวำ วา น ชานาม, กถำ ตำ ปพฺพาเชสฺสามาติ.
“ตุมฺเห มำ ภนฺเต น ชานาถาติ.
“น ชานามาวุโสติ.
“อหำ อุปติสฺสสฺส กนิฏฺฐภาติโกติ.
“โก เอส อุปติสฺโส นามาติ.
“ภนฺเต ภทนฺตา มม ภาตรำ ‘สารีปุตฺโตติ วทนฺติ ตสฺมา ‘อุปติสฺโสติ วุตฺเต น ชานนฺตีติ.
“กึ ปน สารีปุตฺตตฺเถรสฺส กนิฏฺฐภาติโกติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“เตนหิ เอหิ, ภาตรา เต อนุญฺญาตเมวาติ วตฺวา ตสฺส อาภรณานิ โอมุญฺจาเปตฺวา เอกมนฺเต ฐปาเปตฺวา
ตำ ปพฺพาเชตฺวา เถรสฺส สาสนำ ปหิณึสุ.
เถโร ตำ สุตฺวา ภควโต อาโรเจสิ “ภนฺเต ‘อารญฺญกภิกฺขูหิ กิร เรวโต ปพฺพาชิโตติ สาสนำ ปหิณึสุ ,
คนฺตฺวา ตำ ปสฺสิตฺวา อาคมิสฺสามีติ.
สตฺถา “อธิวาเสหิ ตาว สารีปุตฺตาติ คนฺตุำ นาทาสิ.
เถโร ปุน กติปาหจฺจเยน สตฺถารำ อาปุจฺฉิ.
สตฺถา “อธิวาเสหิ ตาว สารีปุตฺต, มยำปิ คมิสฺสามาติ เนว คนฺตุำ อทาสิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๒ • ๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. • [เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต]

[เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต]
สามเณโรปิ “สจาหำ อิธ วสิสฺสามิ, ญาตกา มำ อนุพนฺธติ ฺวา ปกฺโกสาเปสฺสนฺตีติ
เตสำ ภิกฺขูนำ สนฺตกิ า ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคณฺหิตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย จาริกญฺจรมาโน
ตโต ตึสโยชนิกฏฺฐาเน ขทิรวนำ คนฺตวฺ า อนฺโตวสฺเสเยว เตมาสพฺภนฺตเร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ .
เถโรปิ ปวาเรตฺวา สตฺถารำ ปุน ตตฺถ คมนตฺถาย อาปุจฺฉิ.
สตฺถา “มยำปิ คมิสฺสาม สารีปุตฺตาติ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมิ.
โถกำ คตกาเล อานนฺทตฺเถโร เทฺวธาปเถ ฐตฺวา สตฺถารำ อาห
“ภนฺเต เรวตสฺส สนฺตกิ ำ คมนมคฺเคสุ อยำ ปริหารปโถ สฏฺฐิโยชนิโก มนุสฺสาวาโส,
อยำ อุชุมคฺโค ตึสโยชนิโก อมนุสฺสปริคฺคหิโต, กตเรน คจฺฉามาติ.
“สีวลี ปน อานนฺท อมฺเหหิ สทฺธึ อาคโตติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“สเจ สีวลี อาคโต, อุชุมคฺคเมว คณฺหาหีติ.
[พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ]
สตฺถา กิร “อหำ ตุมฺหากำ ยาคุภตฺตำ อุปฺปาเทสฺสามิ, อุชุมคฺคำ คณฺหถาติ อวตฺวา
“เตสำ เตสำ ชนานำ ปุญฺญสฺส วิปากทานฏฺฐานำ เอตนฺติ ญตฺวา “สเจ สีวลี อาคโต, อุชุมคฺคำ คณฺหาหีติ อาห.
สตฺถริ ปน ตำ มคฺคำ ปฏิปนฺเน, เทวตา “อมฺหากำ อยฺยสฺส สีวลิตฺเถรสฺส สกฺการำ กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
เอเกกโยชเน วิหาเร๑ กาเรตฺวา เอกโยชนโต อุทฺธำ คนฺตุำ อทตฺวา ปาโตว อุฏฺฐาย ทิพพฺ านิ ยาคุอาทีนิ คเหตฺวา
“อมฺหากำ อยฺโย สีวลิตฺเถโร กหำ นิสินฺโนติ วิจรนฺติ.
เถโร อตฺตโน อภิหฏำ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาเปสิ.
เอวำ สตฺถา สปริวาโร ตึสโยชนิกำ กนฺตารำ สีวลิตฺเถรสฺเสว ปุญฺญำ อนุภวมาโน อคมาสิ.
เรวตตฺเถโรปิ สตฺถุ อาคมนำ ญตฺวา ภควโต คนฺธกุฏึ มาเปตฺวา ปญฺจ กูฏาคารสตานิ ปญฺจ จงฺกมนสตานิ
ปญฺจ รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานสตานิ จ มาเปสิ.
สตฺถา ตสฺส สนฺติเก มาสมตฺตเมว วสิ.
ตสฺมึ วสมาโนปิ สีวลิตฺเถรสฺเสว ปุญฺญำ อนุภวิ.

๑ สี. ยุ. วิหารำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๓ • ๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. • [พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ]

ตตฺถ ปน เทฺว มหลฺลกภิกฺขู สตฺถุ ขทิรวนำ ปวิสนกาเล เอวำ จินฺตยึสุ
“อยำ ภิกฺขุ เอตฺตกำ นวกมฺมำ กโรนฺโต กึ สกฺขิสฺสติ สมณธมฺมำ กาตุำ,
สตฺถา ‘สารีปุตฺตสฺส กนิฏฺโฐติ มุโขโลกนกิจฺจำ กโรนฺโต เอวรูปสฺส นวกมฺมิกสฺส สนฺติกำ อาคโตติ.
[พระศาสดาทรงอธิษฐานให้ภกิ ษุลืมบริขาร]
สตฺถาปิ ตำ ทิวสำ ปจฺจสู กาเล โลกำ โอโลเกนฺโต เต ภิกขฺ ู ทิสวฺ า เตสำ จิตตฺ วารำ อญฺญาสิ, ตสฺมา ตตฺถ มาสมตฺตำ วสิตวฺ า นิกขฺ มนทิวเส,
ยถา เต ภิกฺขู อตฺตโน เตลนาฬิญจฺ อุทกตุมฺพญฺจ อุปาหนา จ ปมฺมุสฺสนฺติ, ตถา อธิฏฐฺ หิตฺวา
นิกฺขมนฺโต วิหารุปจารโต พหิ นิกฺขนฺตกาเล อิทฺธึ วิสฺสชฺเชสิ.
อถ เต ภิกฺขู “มยา อิทญฺจทิ ญฺจ ปมฺมุฏฺฐำ, มยาปิ ปมฺมุฏฺฐนฺติ อุโภปิ นิวตฺติตวฺ า ตำ ฐานำ อสลฺลกฺเขตฺวา
ขทิรรุกฺขกณฺฏเกหิ วิชฺฌิยมานา วิจริตฺวา เอกสฺมึ ขทิรรุกฺเข โอลมฺพนฺตำ อตฺตโน ภณฺฑกำ ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ .
สตฺถาปิ ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย ปุน มาสมตฺตเมว สีวลิตฺเถรสฺส ปุญฺญำ อนุภวมาโน คนฺตฺวา ปุพพฺ ารามำ ปาวิสิ.
อถ เต มหลฺลกภิกฺขู ปาโตว มุขำ โธวิตฺวา “อาคนฺตุกภตฺตทายิกาย วิสาขาย ฆเร ยาคุำ ปิวิสฺสามาติ คนฺตวฺ า
ยาคุำ ปิวิตฺวา ขชฺชกำ ขาทิตวฺ า นิสีทึสุ.
[นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ]
อถ เน วิสาขา ปุจฺฉิ “ตุมฺเห หิ ภนฺเต สตฺถารา สทฺธึ เรวตตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ อคมิตฺถาติ.
“อาม อุปาสิเกติ.
“รมณียำ ภนฺเต เถรสฺส วสนฏฺฐานนฺติ.
“กุโต ตสฺส รมณียตา, เสตกณฺฏกขทิรรุกฺขคหนำ เปตานำ๑ นิวาสนฏฺฐานสทิสำ อุปาสิเกติ.
อถญฺเญ เทฺว ทหรภิกฺขู อาคมึสุ.
อุปาสิกา เตสำปิ ยาคุขชฺชกานิ ทตฺวา ตเถว ปุจฺฉิ.
เต อาหำสุ “น สกฺกา อุปาสิเก วณฺเณตุำ, สุธมฺมาเทวสภาสทิสำ อิทธฺ ิยา อภิสงฺขตำ วิย เถรสฺส วสนฏฺฐานนฺติ.
อุปาสิกา จินฺเตสิ “ปฐมำ อาคตภิกฺขู อญฺญถา วทึสุ, อิเม อญฺญถา วทนฺติ,
ปฐมำ อาคตภิกฺขู กิญฺจิเทว ปมฺมุสฺสิตฺวา อิทธฺ ิยา วิสฺสฏฺฐกาเล ปฏินิวตฺตติ ฺวา คตา ภวิสฺสนฺติ,
อิเม ปน อิทฺธิยา อภิสงฺขริตวฺ า นิมฺมิตกาเล คตา ภวิสฺสนฺตีติ อตฺตโน ปณฺฑิตภาเวน เอตมตฺถำ ญตฺวา
“สตฺถุ อาคมนกาเล ปุจฺฉิสฺสามีติ อฏฺฐาสิ.
ตโต มุหุตตฺ สฺเสว สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิสาขาย เคหำ คนฺตฺวา ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

๑ ยุ. ตาปสานำ.
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สา พุทธฺ ปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ สกฺกจฺจำ ปริวิสติ ฺวา ภตฺตกิจจฺ าวสาเน สตฺถารำ วนฺทติ ฺวา ปฏิปุจฺฉิ
“ภนฺเต ตุมฺเหหิ สทฺธึ คตภิกฺขูสุ เอกจฺเจ ‘เรวตตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ ขทิรคหนำ อรญฺญนฺติ วทนฺติ ,
เอกจฺเจ ‘รมณียนฺติ วทนฺติ, กินฺนุ โข เอตนฺติ.
ตำ สุตฺวา สตฺถา “อุปาสิเก คาโม วา โหตุ อรญฺญำ วา, ยสฺมึ ฐาเน อรหนฺโต วิหรนฺติ, ตำ รมณียเมวาติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“คาเม วา ยทิวารญฺเญ
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ

นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ตำ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ “กิญฺจาปิ อรหนฺโต คามนฺเต กายวิเวกำ น ลภนฺติ, จิตตฺ วิเวกำ ปน ลภนฺเตว,
เตสำ หิ ทิพฺพปฺปฏิภาคานิปิ อารมฺมณานิ จิตตฺ ำ จาเลตุำ น สกฺโกนฺติ,
ตสฺมา คาโม วา โหตุ อรญฺญาทีนำ วา อญฺญตรำ, ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ.
ตำ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ โส ภูมิปฺปเทโส รมณีโยเอวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
[พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี]
อปเรน สมเยน ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ
“อาวุโส เกน นุ โข การเณน อายสฺมา สีวลิตฺเถโร สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ สตฺต วสฺสานิ๑ มาตุ กุจฺฉิยำ วสิ,
เกน นิรเย ปจิ, เกน เอวำ ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต ชาโตติ.
สตฺถา ตำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว กึ กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต อิทนฺนามาติ วุตฺเต, ตสฺสายสฺมโต ปุพฺพกมฺมำ กเถนฺโต อาห
[บุรพกรรมของพระสีวลี]
“ภิกฺขเว อิโต เอกนวุติกปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก อุปฺปชฺชิตวฺ า เอกสฺมึ สมเย ชนปทจาริกำ จริตฺวา ปิตุ นครำ ปจฺจาคมาสิ .
ราชา พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาคนฺตกุ ทานำ สชฺเชตฺวา
นาครานำ สาสนำ เปเสสิ “อาคนฺตวฺ า มยฺหำ ทาเน สหายกา โหนฺตตู ิ.
เต ตถา กตฺวา “รญฺญา ทินฺนทานโต อติเรกตรำ ทสฺสามาติ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา
ปุนทิวเส ทานำ ปฏิยาเทตฺวา รญฺโญ สาสนำ ปหิณึสุ.
ราชา อาคนฺตวฺ า เตสำ ทานำ ทิสฺวา “อิโต อธิกตรำ ทสฺสามีติ ปุนทิวเส สตฺถารำ นิมนฺเตสิ .
เนว ราชา นาคเร ปราเชตุำ สกฺขิ.
๑ ขุทฺทกนิกายสฺส อุทาเน ปน สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภำ ธาเรติ สตฺตาหำ มูฬหฺ คพฺภา -อิติ ทิสฺสติ.
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น นาครา ราชานำ.
นาครา ฉฏฺเฐ วาเร “เสฺวทานิ, ยถา ‘อิเมสำ ทาเน อิทนฺนาม นตฺถีติ น สกฺกา๑ วตฺตุำ, เอวำ ทานำ ทสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
ปุนทิวเส ทานำ ปฏิยาเทตฺวา “กินฺนุ โข เอตฺถ นตฺถีติ โอโลเกนฺตา อลฺลมธุเมว นาทฺทสำสุ.
ปกฺกมธุ ปน พหุ อตฺถิ.
เต อลฺลมธุสฺสตฺถาย จตูสุ นครทฺวาเรสุ จตฺตาริ สหสฺสานิ คาหาเปตฺวา ปหิณึสุ .
อเถโก ชนปทมนุสฺโส คามโภชกำ ปสฺสิตุำ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มธุปฏลำ ทิสวฺ า มกฺขิกา ปลาเปตฺวา สาขำ ฉินฺทิตวฺ า
สาขาทณฺฑเกเนว สทฺธึ มธุปฏลำ อาทาย “คามโภชกสฺส ทสฺสามีติ นครำ ปาวิสิ.
มธุอตฺถาย คโต ตำ ทิสฺวา “อมฺโภ วิกกฺ ีณิยำ มธุนตฺ ิ ปุจฺฉิ.
“น วิกกฺ ีณิยำ สามีติ.
“หนฺท อิมำ กหาปณำ คเหตฺวา เทหีติ.
โส จินฺเตสิ “อิทำ มธุปฏลำ ปาทมตฺตำปิ นาคฺฆติ, อยำ ปน กหาปณำ เทติ, พหุกหาปณโก มญฺเญ, มยา วฑฺเฒตุำ วฏฺฏตีติ.
อถ นำ “น เทมีติ อาห.
“เตนหิ เทฺว กหาปเณ คณฺหาหีติ.
“ทฺวีหิปิ น เทมีติ.
เอวำ ตาว วฑฺเฒสิ, ยาว โส “เตนหิ อิมำ สหสฺสำ คณฺหาหีติ ภณฺฑกิ ำ อุปเนสิ.
อถ นำ โส อาห “กินฺนุ โข ตฺวำ อุมฺมตฺตโก, อุทาหุ กหาปณานำ ฐปโนกาสำ น ลภสิ,
ปาทำปิ อนคฺฆนฺตำ๒ มธุำ ‘สหสฺสำ คเหตฺวา เทหีติ วเทสิ, กินฺนาเมตนฺติ.
“ชานามหำ โภ, อิมินา ปน เม กมฺมำ อตฺถิ, เตเนวำ วทามีติ.
“กึ กมฺมำ สามีติ.
“อมฺเหหิ วิปสฺสิสฺส สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส อฏฺฐสฏฺฐิสมณสตสหสฺสปริวารสฺส มหาทานำ สชฺชิตำ,
ตเตฺรกำ อลฺลมธุเมว นตฺถิ, ตสฺมา เอวำ คณฺหามีติ.
“เอวำ สนฺเต, นาหำ มูเลน ทสฺสามิ, สเจ อหำปิ ทาเน ปตฺตึ ลภามิ, ทสฺสามีติ.
โส คนฺตฺวา นาครานำ เอตมตฺถำ อาโรเจสิ.
นาครา ตสฺส สทฺธาย พลวภาวำ ญตฺวา “สาธุ ปตฺติโก โหตูติ ปฏิชานึสุ.
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร โหติ -อิติ อตฺถิ.
๒ ม. น อคฺฆนกำ.
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เต พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกำ ทตฺวา มหตึ สุวณฺณปาตึ อาหราเปตฺวา มธุปฏลำ ปีฬาเปสุำ .
เตเนว มนุสฺเสน ปณฺณาการตฺถาย ทธิวารโกปิ อาหโฏ อตฺถิ.
โส ตำปิ ทธึ ปาติยำ อากิริตฺวา เตน มธุนา สนฺเทตฺวา พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาทิโต ปฏฺฐาย อทาสิ .
ตำ ยาวทตฺถำ คณฺหนฺตานำ สพฺเพสำ สมฺปาปุณิ.
อุตตฺ รึปิ อวสิฏฺฐำ อโหสิเยว.
“เอวำ โถกำ กถำ ตาว พหุนฺนำ ปาปุณีติ น จินฺเตตพฺพำ.
ตำ หิ พุทธฺ านุภาเวน ปาปุณิ.
พุทธฺ วิสโย น จินฺเตตพฺโพ.
จตฺตาริ๑ หิ “อจินฺเตยฺยานีติ วุตฺตานิ.
ตานิ๒ จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺเสว ภาคี โหตีติ.
โส ปุริโส เอตฺตกำ กมฺมำ กตฺวา อายุหปริโยสาเน เทวโลเก นิพพฺ ตฺติตวฺ า เอตฺตกำ กาลำ สำสรนฺโต
เอกสฺมึ สมเย เทวโลกา จวิตวฺ า พาราณสิยำ ราชกุเล นิพพฺ ตฺโต ปิตุ อจฺจเยน รชฺชำ ปาปุณิ .
โส “เอกำ นครำ คณฺหิสฺสามีติ คนฺตฺวา ปริวาเรสิ นาครานญฺจ สาสนำ ปหิณิ “รชฺชำ วา เทนฺตุ ยุทฺธำ วาติ .
เต “เนว รชฺชำ ทสฺสาม, น ยุทฺธนฺติ วตฺวา จูฬทฺวาเรหิ นิกฺขมิตฺวา ทารูทกาทีนิ อาหรนฺติ สพฺพกิจฺจานิ กโรนฺติ .
อิตโรปิ จตฺตาริ มหาทฺวารานิ รกฺขนฺโต สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ๓ สตฺต วสฺสานิ นครำ อุปรุนธฺ ิ.
อถสฺส มาตา “กึ เม ปุตฺโต กโรตีติ ปุจฺฉิตฺวา “อิทนฺนาม เทวีติ ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา
“พาโล มม ปุตฺโต, คจฺฉถ ตสฺส ‘จูฬทฺวารานิ ปิธาย นครำ อุปรุนฺธตูติ วเทถาติ.
โส มาตุ สาสนำ สุตฺวา ตถา อกาสิ.
นาคราปิ พหิ นิกฺขมิตุำ อลภนฺตา สตฺตเม ทิวเส อตฺตโน ราชานำ มาเรตฺวา ตสฺส รชฺชำ อทำสุ .
โส อิมำ กมฺมำ กตฺวา อายุหปริโยสาเน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตติ ฺวา, ยาวายำ มหาปฐวี โยชนมตฺตำ อุสฺสนฺนา,
ตาว นิรเย ปจิตฺวา จตุนฺนำ จูฬทฺวารานำ ปิหิตตฺตา ตโต จุโต เอติสฺสาเอว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา
สตฺตมาสาธิกานิ สตฺต วสฺสานิ อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ วสิ, สตฺต ทิวสานิ โยนิมุเข ติริยำ นิปชฺชิ.

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
๒ ยานิ [?].
๓ สตฺตมาสาธิกานิ -อิติ ยุตฺตตรำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๗ • ๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. • [บุรพกรรมของพระสีวลี]

เอวำ ภิกฺขเว สีวลี ตทา นครำ อุปรุนฺธิตวฺ า คหิตกมฺเมน เอตฺตกำ กาลำ นิรเย ปจิตวฺ า
จตุนฺนำ จูฬทฺวารานำ ปิหิตตฺตา ตสฺสาเยว มาตุ กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา เอตฺตกำ กาลำ กุจฺฉิมฺหิ วสิ ,
นวมธุโน ทินฺนตฺตา ลาภคฺค ยสคฺคปฺปตฺโต ชาโตติ.
[พวกภิกษุชมเชยบุญของเรวตะ]
ปุเนกทิวสำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห สามเณรสฺส ลาโภ, อโห ปุญฺญำ,
เยน เอเกน ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ปญฺจ กูฏาคารสตานิ กตานีติ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว มยฺหำ ปุตฺตสฺส เนว ปุญฺญำ อตฺถิ, น ปาปํ, อุภยมสฺส ปหีนนฺติ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค อิมำ คาถมาห
“โยธ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ
อโสกำ วิรชำ สุทธฺ ำ ตมหำ

อุโภ สงฺคำ อุปจฺจคา
พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.

ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๘ • ๑๐. อญฺญตริตถิ วี ตฺถุ. • ๑๐. อญฺญตริตถิ วี ตฺถุ.

๑๐. อญฺญตริติถีวตฺถุ.
“รมณียานีติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.
[หญิงนครโสภินียวั่ จิตพระเถระให้หลง]
เอโก กิร ปิณฺฑปาติโก ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา เอกำ ชิณณ
ฺ ุยฺยานำ ปวิสติ ฺวา สมณธมฺมำ กโรติ .
อถ เอกา นครโสภินี อิตฺถี ปุริเสน สทฺธึ “อหำ อสุกฏฺฐานฺนาม คมิสฺสามิ, ตตฺถ อาคจฺเฉยฺยาสีติ สงฺเกตำ กตฺวา อคมาสิ.
โส ปุริโส นาคจฺฉิ.
สา ตสฺส อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺตี ตำ อทิสวฺ า อุกฺกณฺฐติ า อิโต จิโต จ วิจรมานา ตำ อุยฺยานำ ปวิสิตวฺ า
เถรำ ปลฺลงฺกำ อาภุชติ ฺวา นิสินฺนำ ทิสวฺ า อิโต จิโต จ โอโลกยมานา อญฺญำ กญฺจิ อทิสฺวา
“อยำ ปุริโสเอว อิมสฺส จิตฺตำ โมเหสฺสามีติ ตสฺส ปุรโต ฐตฺวา ปุนปฺปุนำ นิวตฺถสาฏกำ โมเจตฺวา นิวาเสติ ,
เกเส มุญจฺ ิตวฺ า พนฺธติ, ปาณึ ปหริตฺวา หสติ.
เถรสฺส สำเวโค อุปฺปชฺชิตวฺ า สกลสรีรำ ผริ.
โส “กินฺนุ โข อิทนฺติ จินฺเตสิ.
[พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระเถระ]
สตฺถาปิ “มม สนฺตกิ า กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ คตสฺส ภิกฺขุโน กา นุ โข ปวตฺตีติ อุปธาเรนฺโต
ตำ อิตฺถึ ทิสวฺ า ตสฺสา อนาจารกิริยำ เถรสฺส จ สำเวคุปฺปตฺตึ ญตฺวา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว เตน สทฺธึ กเถสิ
“ภิกฺขุ, กามคเวสกานำ อรมณฏฺฐานเมว วีตราคานำ รมณฏฺฐานำ โหตีติ
เอวญฺจ ปน วตฺวา โอภาสำ ผริตวฺ า ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“รมณียานิ อรญฺญานิ
วีตราคา รเมสฺสนฺติ

ยตฺถ น รมตี ชโน
น เต กามคเวสิโนติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อรญฺญานีติ สุปุปฺผิตตรุณวนสณฺฑมณฺฑติ านิ วิมลสลิลสมฺปนฺนานิ อรญฺญานิ นาม รมณียานิ.
ยตฺถาติ เยสุ อรญฺเญสุ วิกสิเตสุ วิย ปทุมวเนสุ คามมกฺขิกา กามคเวสโก ชโน น รมติ.
วีตราคาติ วีตราคา ปน ขีณาสวา ภมรมธุกรา วิย ปทุมวเนสุ ตถารูเปสุ อรญฺเญสุ รมิสฺสนฺติ.
กึการณา? น เต กามคเวสิโนติ ยสฺมา เต กามคเวสิโน น โหนฺตตี ิ อตฺโถ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๗๙ • ๑๐. อญฺญตริตถิ วี ตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน โส เถโร ยถานิสินฺโน ว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา อากาเสนาคนฺตฺวา ถุตึ กโรนฺโต
ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทติ ฺวา อคมาสีติ.
อญฺญตริตฺถีวตฺถุ.
อรหนฺตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
สตฺตโม วคฺโค.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๘๐ • ๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา • ๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา

๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๘๑ • ๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ. • ๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ.

๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ.
“สหสฺสมปิ เจ วาจาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกำ อารพฺภ กเถสิ .
[เพชฌฆาตเคราแดง]
เอกูนปญฺจสตา กิร โจรา คามฆาตกาทีนิ กโรนฺตา ชีวติ ำ กปฺเปสุำ.
อเถโก ปุริโส นิพพฺ ิทฺธปิงฺคโล ตมฺพทาฐิโก เตสำ สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า “อหำปิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ ชีวิสฺสามีติ อาห.
อถ นำ โจรเชฏฺฐกสฺส ทสฺเสตฺวา “อยำปิ อมฺหากำ สนฺติเก วสิตุำ อิจฺฉตีติ อาหำสุ .
อถ นำ โจรเชฏฺฐโก โอโลเกตฺวา “อยำ มาตุ ถนำ ฉินฺทิตวฺ า ปิตุ วา คลโลหิตำ นีหริตวฺ า ขาทนสมตฺโถ อติกกฺขโฬติ จินฺเตตฺวา
“นตฺเถตสฺส อมฺหากำ สนฺติเก วสนกิจฺจนฺติ ปฏิกฺขิปิ.
โส เอวำ ปฏิกฺขิตฺโตปิ อคนฺตวฺ า เอกนฺตสฺเสว อนฺเตวาสิกำ อุปฏฺฐหนฺโต อาราเธสิ.
โส ตำ อาทาย โจรเชฏฺฐกำ อุปสงฺกมิตฺวา “สามิ ภทฺทโก เอส, อมฺหากำ อุปการโก สงฺคณฺหถ นนฺติ ยาจิตฺวา
โจรเชฏฺฐกำ ปฏิจฺฉาเปสิ.
อเถกทิวสำ นาครา ราชปุริเสหิ สทฺธึ เอกโต หุตวฺ า เต โจเร คเหตฺวา วินิจฺฉยามจฺจานำ สนฺติกำ นยึสุ .
อมจฺจา เตสำ ผรสุนา สีสจฺเฉทำ อาณาเปสุำ.
ตโต “โก นุ โข อิเม มาเรสฺสตีติ ปริเยสนฺตา เต มาเรตุำ อิจฺฉนฺตำ กญฺจิ อทิสวฺ า โจรเชฏฺฐกำ อาหำสุ
“ตฺวำ อิเม มาเรตฺวา ชีวิตญฺเจว ลภิสฺสสิ สมฺมานญฺจ, มาเรหิ เนติ.
โสปิ อตฺตานำ นิสฺสาย วสิตตฺตา มาเรตุำ น อิจฺฉิ.
เอเตนุปาเยน เอกูนปญฺจสเต ปุจฺฉึสุ.
สพฺเพปิ น อิจฺฉึสุ.
สพฺพปจฺฉา ตำ นิพพฺ ิทฺธปิงฺคลำ ตมฺพทาฐิกำ ปุจฺฉึสุ.
โส “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เต สพฺเพปิ มาเรตฺวา ชีวติ ญฺเจว สมฺมานญฺจ ลภิ.
[เพชฌฆาตออกจากตำาแหน่งเวลาแก่]
เอเตนุปาเยน นครสฺส ทกฺขิณทิสโตปิ ปญฺจ โจรสตานิ อาเนตฺวา อมจฺจานำ ทสฺเสตฺวา,
เตหิ เตสำ สีสจฺเฉเท อาณตฺเต, โจรเชฏฺฐกำ อาทึ กตฺวา ปุจฺฉนฺตา กญฺจิ มาเรตุำ อิจฺฉนฺตำ อทิสฺวา
“ปุริมทิวเส เอโก ปุริโส ปญฺจสเต โจเร มาเรสิ, กหนฺนุ โข เอโสติ,
“อสุกฏฺฐาเน อมฺเหหิ ทิฏฺโฐติ วุตฺเต, ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “อิเม มาเรหิ, สมฺมานำ ลจฺฉสีติ อาณาเปสุำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๘๒ • ๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ. • [เพชฌฆาตออกจากตำาแหน่งเวลาแก่]

โส “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตปิ มาเรตฺวา สมฺมานำ ลภิ.
อถ เต “ภทฺทโก อยำ ปุรโิ ส, นิพทฺธำ โจรฆาตกเมเวตำ กริสฺสามาติ มนฺเตตฺวา ตสฺส ตำ ฐานนฺตรำ ทตฺวา สมฺมานำ กรึสุ.
โส ปจฺฉิมทิสโตปิ อุตฺตรทิสโตปิ อานีเต ปญฺจสเต ปญฺจสเต โจเร ฆาเตสิเยว.
เอวำ จตูหิ ทิสาหิ อานีตานิ เทฺว สหสฺสานิ มาเรตฺวา
ตโต ปฏฺฐาย เทวสิกำ “เอกำ เทฺวาติ อานีตานีเต มนุสฺเส มาเรนฺโต ปญฺจปณฺณาส สำวจฺฉรานิ โจรฆาตกกมฺมำ อกาสิ .
โส มหลฺลกกาเล เอกปฺปหาเรน สีสำ ฉินฺทิตุำ น สกฺโกติ, เทฺว ตโย วาเร ปหรนฺโต มนุสฺเส กิลเมติ.
นาครา จินฺตยึสุ “อญฺโญปิ โจรฆาตโก อุปฺปชฺชิสฺสติ, อยำ อติวิย มนุสฺเส กิลเมติ, กึ อิมินาติ ตสฺส ตำ ฐานนฺตรำ หรึสุ.
โส ปุพฺเพ โจรฆาตกกมฺมำ กโรนฺโต
“อหตสาฏเก นิวาเสตุำ, นวสปฺปินา สงฺขตำ ขีรยาคุำ ปาตุำ, สุมนปุปฺผานิ ปิลนฺธิตุำ, คนฺเธหิ๑ วิลิมฺปิตุนฺติ อิมานิ จตฺตาริ น ลภิ.
โส ฐานา จาวิตทิวเส “ขีรยาคุำ เม ปจถาติ วตฺวา อหตวตฺถสุมนมาลาวิเลปนานิ คาหาเปตฺวา นทึ คนฺตฺวา นหาตฺวา
อหตวตฺถานิ นิวาเสตฺวา มาลา ปิลนฺธิตวฺ า คนฺเธหิ อนุลติ ฺตคตฺโต เคหำ อาคนฺตฺวา นิสีทิ.
อถสฺส นวสปฺปิสงฺขต ขีรยาคุำ ปุรโต ฐเปตฺวา หตฺถโธวโนทกำ อาหรึสุ.
[นายตัมพทาฐิกะทำาบุญแก่พระสารีบุตร]
ตสฺมึ ขเณ สารีปุตฺตตฺเถโร สมาปตฺตโิ ต วุฏฺฐาย “กตฺถ นุ โข อชฺช มยา คนฺตพฺพนฺติ อตฺตโน ภิกฺขาจารำ โอโลเกนฺโต
ตสฺส เคเห ขีรยาคุำ ทิสฺวา “กริสฺสติ นุ โข เม โส ปุริโส สงฺคหนฺติ อุปธาเรนฺโต
“มำ ทิสวฺ า มม สงฺคหำ กริสฺสติ, กริตฺวา จ ปน มหาสมฺปตฺตึ ลภิสฺสติ อยำ กุลปุตฺโตติ ญตฺวา
จีวรำ ปารุปิตฺวา ปตฺตมาทาย ตสฺส เคหทฺวาเร ฐิตเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ .
โส เถรำ ทิสวฺ าว ปสนฺนจิตฺโต จินฺเตสิ “มยา จิรำ โจรฆาตกกมฺมำ กตำ พหู มนุสฺสา มาริตา, อิทานิ เม เคเห ขีรยาคุ ปฏิยตฺตา,
เถโร จ อาคนฺตวฺ า มม เคหทฺวาเร ฐิโต, อิทานิ มยา อยฺยสฺส เทยฺยธมฺมำ ทาตุำ วฏฺฏตีติ ปุรโต ฐปิตำ ยาคุำ อปเนตฺวา
เถรำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อนฺโตเคเห นิสีทาเปตฺวา ปตฺเต ขีรยาคุำ อากิรติ ฺวา นวสปฺปี อาสิญฺจติ ฺวา เถรำ วีชมาโน อฏฺฐาสิ .
อถสฺส ทีฆรตฺตำ อลทฺธปุพพฺ ตาย ขีรยาคุำ ปาตุำ พลวา อชฺฌาสโย อโหสิ.
เถโร ตสฺสชฺฌาสยำ ญตฺวา ตำ “อุปาสก อตฺตโน ยาคุำ ปิวาติ อาห.
โส อญฺญสฺส หตฺเถ วีชนึ ทตฺวา สยำ ยาคุำ ปิวิ.
เถโร วีชมานำ ปุริสำ “คจฺฉ, อุปาสกเมว วีชาหีติ อาห.
โส วีชิยมาโน กุจฺฉิปูรำ ยาคุำ ปิวิตวฺ า อาคนฺตวฺ า เถรำ วีชมาโน ฐตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส เถรสฺส ปตฺตำ อคฺคเหสิ .
๑ ม. คนฺเธ.
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เถโร ตสฺส อนุโมทนำ อารภิ.
โส อตฺตโน จิตตฺ ำ เถรสฺส ธมฺมเทสนานุคตำ กาตุำ นาสกฺขิ.
เถโร สลฺลกฺเขตฺวา “อุปาสก กสฺมา จิตฺตำ เทสนานุคตำ กาตุำ น สกฺโกสีติ ปุจฺฉิ.
“ภนฺเต มยา ทีฆรตฺตำ กกฺขฬกมฺมำ กตำ, พหู มนุสฺสา มาริตา,
ตมหำ อตฺตโน กมฺมำ สรนฺโต จิตฺตำ อยฺยสฺส เทสนานุคตำ กาตุำ นาสกฺขินฺติ.
เถโร “วญฺเจสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา “กึ ปน ตฺวำ อตฺตโน รุจิยา อกาสิ, อญฺเญหิ การิโตสีติ.
“ราชา มำ การาเปสิ ภนฺเตติ.
“กึ นุ โข เต อุปาสก เอวำ สนฺเต, อกุสลำ โหตีติ.
[นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี]
มนฺทธาตุโก อุปาสโก เถเรเนวำ วุตโฺ ต “นตฺถิ มยฺหำ อกุสลนฺติ สญฺญี หุตฺวา “เตนหิ ภนฺเต ธมฺมำ กเถถาติ.
โส เถเร อนุโมทนำ กโรนฺเต เอกคฺคจิตฺโต หุตฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต โสตาปตฺติมคฺคสฺส โอรโต อนุโลมิกำ ขนฺตึ นิพพฺ ตฺเตสิ .
เถโรปิ อนุโมทนำ กตฺวา ปกฺกามิ.
อุปาสกำ โถกำ เถรำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺตมานำ เอกา ยกฺขินี เธนุเวเสน อาคนฺตฺวา อุเร ปหริตฺวา มาเรสิ .
โส กาลำ กตฺวา ตุสิตปุเร นิพพฺ ตฺติ.
[กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสติ ]
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “โจรฆาตโก ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ กกฺขฬกมฺมำ กตฺวา อชฺเชว ตโต มุตฺโต,
อชฺเชว เถรสฺส ภิกฺขำ ทตฺวา อชฺเชว กาลกโต, กหำ นุ โข นิพพฺ ตฺโตติ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว ตุสติ ปุเร โส นิพฺพตฺโตติ อาห.
“กึ ภนฺเต วเทถ, เอตฺตกำ กาลำ เอตฺตเก มนุสฺเส ฆาเตตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพพฺ ตฺโตติ.
“อาม ภิกฺขเว มหนฺโต เตน กลฺยาณมิตฺโต ลทฺโธ, โส สารีปุตฺตสฺส ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อนุโลมญาณำ นิพพฺ ตฺเตตฺวา อิโต จุโต
ตุสติ วิมาเน นิพพฺ ตฺโตติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“สุภาสิตำ สุณิตวฺ าน
อนุโลมขนฺตึ ลทฺธาน

นคเร โจรฆาตโก
โมทติ ติทวิ งฺคโตติ.
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“ภนฺเต อนุโมทนากถา นาม น พลวา๑, เตน กตำ อกุสลกมฺมำ มหนฺตำ, กถำ ตตฺตเกน วิเสสำ นิพพฺ ตฺเตสีติ.
สตฺถา “ภิกฺขเว มยา เทสิตธมฺมสฺส ‘อปฺปํ วา พหุำ วาติ มา ปมาณำ คณฺหถ, เอกวาจาปิ หิ อตฺถนิสฺสิตา เสยฺโยเอวาติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“สหสฺสมปิ เจ วาจา
เอกำ อตฺถปทำ เสยฺโย

อนตฺถปทสญฺหิตา
ยำ สุตฺวา อุปสมฺมตีติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ สหสฺสมปีติ ปริจฺเฉทวจนำ.
เอกำ สหสฺสำ เทฺว สหสฺสานีติ เอวำ สหสฺเสน เจปิ ปริจฺฉินฺนา วาจา โหนฺติ,
ตา จ อนตฺถปทสญฺหิตา อากาสวณฺณปพฺพตวณฺณวนวณฺณาทีนิ๒ ปกาสเกหิ อนิพพฺ านทีปเกหิ อนตฺถเกหิ ปเทหิ สญฺหิตา,
ยาว พหุกา โหนฺติ, ตาว ปาปิกาเอวาติ อตฺโถ.
เอกำ อตฺถปทนฺติ ยำ ปน “อยำ กาโย, อยำ กายคตา สติ, ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา๓, กตำ พุทธฺ านำ สาสนนฺติ
เอวรูปํ เอกำปิ อตฺถปทำ สุตวฺ า ราคาทีนำ วูปสเมน วูปสมฺมติ,
ตำ อตฺถสาธกำ นิพพฺ านปฺปฏิสำยุตฺตำ ขนฺธธาตุอายตนอินฺทรฺ ิยพลโพชฺฌงฺคสติปฏฺฐานปริทีปกำ เอกำปิ ปทำ เสยฺโยเยวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ.

๑ พลวติ -อิติ ยุตฺตตรำ. ญ.ว.
๒ อากาสวณฺณน … วณฺณนานิ -อิติปิ ทิสฺสติ. สี. ม. ยุ. อากาสวณฺณนาปพฺพตวณฺณนาวนวณฺณนาทีนิ.
๓ ม. อนุปฺปตฺโต.
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๒. ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ.
“สหสฺสมปิ เจ คาถาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ทารุจรี ิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[ทารุจีริยะสำาคัญว่าตนเป็นอรหันต์]
เอกสฺมึ หิ กาเล พหู มนุสฺสา นาวาย มหาสมุทฺทำ ปกฺขนฺทิตฺวา, อนฺโตมหาสมุทฺเท ภินฺนาย นาวาย, มจฺฉกจฺฉปภกฺขา อเหสุำ.
เอโกเวตฺถ เอกำ ผลกำ คเหตฺวา วายมนฺโต สุปฺปารกปฏฺฏนตีรำ โอกฺกมิ.
ตสฺส นิวาสนปารุปนำ นตฺถิ.
โส อญฺญำ กิญฺจิ อปสฺสนฺโต สุกฺขกฏฺฐทณฺฑกำ๑ วาเกหิ ปลิเวเฐตฺวา นิวาสนปารุปนำ กตฺวา
เทวกุลโต กปาลำ คเหตฺวา สุปฺปารกปฏฺฏนำ อคมาสิ.
มนุสฺสา ตำ ทิสวฺ า ยาคุภตฺตาทีนิ ทตฺวา “อยำ เอโก อรหาติ สมฺภาเวสุำ.
โส, วตฺเถสุ อุปนีเตสุ, “สจาหำ นิวาเสสฺสามิ วา ปารุปิสฺสามิ วา, ลาภสกฺกาโร เม ปริหายิสฺสตีติ
อานีตานิ๒ ปกฺขิปิตฺวา ทารุจรี าเนว ปริทหิ.
อถสฺส พหูหิ “อรหาติ วุจฺจมานสฺส,
เอวำ เจตโส ปริวติ กฺโก อุทปาทิ “เย โข เกจิ โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺคำ วา สมาปนฺนา, อหำ เตสำ อญฺญตโรติ.
อถสฺส ปุราณสาโลหิตา เทวตา เอวำ จินฺเตสิ.
ปุราณสาโลหิตาติ ปุพฺเพ เอกโต กตสมณธมฺมา.
[ประวัติเดิมของทารุจีริยะ]
ปุพฺเพ กิร กสฺสปทสพลสฺส สาสเน โอสกฺกมาเน สามเณราทีนำ วิปฺปการำ ทิสฺวา สตฺต ภิกฺขู สำเวคปฺปตฺตา
“ยาว สาสนสฺส อนฺตรธานำ น โหติ, ตาว อตฺตโน ปติฏฺฐำ กริสฺสามาติ สุวณฺณเจติยำ วนฺทิตวฺ า อรญฺญำ ปวิฏฺฐา
เอกำ ปพฺพตำ ทิสวฺ า “ชีวิเต สาลยา นิวตฺตนฺตุ, นิราลยา อิมำ ปพฺพตมภิรุหนฺตตู ิ วตฺวา นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา
สพฺเพปิ ตำ ปพฺพตำ อภิรุยฺห นิสฺเสณึ ปาเตตฺวา สมณธมฺมำ กรึสุ.
เตสุ สงฺฆตฺเถโร เอกรตฺตาติกกฺ เมเนว อรหตฺตำ ปาปุณิ.
โส อโนตตฺตทเห นาคลตาทนฺตกฏฺฐำ ขาทิตฺวา อุตฺตรกุรโุ ต ปิณฺฑปาตำ อาหริตฺวา เต ภิกฺขู อาห
“อาวุโส อิมำ ทนฺตกฏฺฐำ ขาทิตวฺ า มุขำ โธวิตฺวา อิมำ ปิณฺฑปาตำ ภุญฺชถาติ.
“กิมฺปน ภนฺเต อมฺเหหิ เอวำ กติกา กตา ‘โย ปฐมำ อรหตฺตำ ปาปุณาติ, เตนาภตำ ปิณฺฑปาตำ อวเสสา ภุญฺชิสฺสนฺตตี ิ.
๑ สี. ม. ยุ. สุกฺขกฏฺฐทณฺฑเก.
๒ สี. ม. ยุ. ตานิ.
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“โน เหตำ อาวุโสติ.
“เตนหิ สเจ มยำปิ ตุมฺเห วิย วิเสสำ นิพพฺ ตฺเตยฺยาม, สยำ อาหริตวฺ า ภุญฺชิสฺสามาติ น อิจฺฉึสุ.
ทุติยทิวเส ทุติยตฺเถโร อนาคามิผลำ ปาปุณิ.
โสปิ ตเถว ปิณฺฑปาตำ อาหริตฺวา อิตเร นิมนฺเตสิ.
เต เอวมาหำสุ “กึ ปน ภนฺเต อมฺเหหิ เอวำ กติกา กตา
‘มหาเถเรน อาภตำ ปิณฺฑปาตำ อภุญฺชิตวฺ า อนุตฺเถเรน อาภตำ ภุญชฺ ิสฺสามาติ.
“โน เหตำ อาวุโสติ.
“เอวำ สนฺเต, ตุมฺเห วิย มยำปิ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตฺวา อตฺตโน ปุริสกาเรน ภุญชฺ ิตุำ สกฺโกนฺตา ภุญฺชิสฺสามาติ น อิจฺฉึสุ .
เตสำ๑ อรหตฺตปฺปตฺโต ภิกฺขุ ปรินพิ ฺพายิ, อนาคามี พฺรหฺมโลเก นิพพฺ ตฺติ.
อิตเร ปญฺจ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ อสกฺโกนฺตา สุสฺสิตวฺ า๒ สตฺตเม ทิวเส กาลำ กตฺวา เทวโลเก นิพพฺ ตฺตา
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตโต จวิตวฺ า ตตฺถ ตตฺถ กุลฆเรสุ นิพฺพตฺตึสุ.
เตสุ เอโก ปุกฺกุสาติ ราชา อโหสิ, เอโก กุมารกสฺสโป, เอโก ทารุจรี ิโย, เอโก ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต, เอโก สภิโย ปริพฺพาชโกติ.
ตตฺถ โย โส พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตภิกฺขุ ตำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ “ปุราณสาโลหิตา เทวตาติ.
[พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีรยิ ะ]
ตสฺส พฺรหฺมุโน เอตทโหสิ “อยำ มยา สทฺธึ นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา ปพฺพตำ อภิรุหิตวฺ า สมณธมฺมำ อกาสิ ,
อิทานิ อิมำ ลทฺธึ คเหตฺวา จรนฺโต วินสฺเสยฺย, สำเวเชสฺสามิ นนฺติ.
อถ นำ อุปสงฺกมิตวฺ า เอวมาห “เนว โข ตฺวำ พาหิย อรหา, นาปิ อรหตฺตมคฺคำ สมาปนฺโน,
สาปิ เต ปฏิปทา นตฺถิ, ยาย ตฺวำ อรหา วา อสิ อรหตฺตมคฺคำ วา สมาปนฺโนติ.
พาหิโย อากาเส ฐตฺวา กเถนฺตำ มหาพฺรหฺมานำ โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ “อโห ภาริยำ กมฺมำ กตำ, อหำ ‘อรหามฺหีติ จินฺเตสึ,
อยญฺจ มำ ‘น ตฺวำ อรหา, นาปิ อรหตฺตมคฺคำ สมาปนฺโนติ วทติ, อตฺถิ นุ โข โลเก อญฺโญ อรหาติ.
อถ นำ ปุจฺฉิ “อตฺถิ นุ โข เอตรหิ เทวเต โลเก อรหา วา อรหตฺตมคฺคำ วา สมาปนฺโนติ .
อถสฺส เทวตา อาจิกฺขิ “อตฺถิ พาหิย อุตฺตเรสุ ชนปเทสุ สาวตฺถี นาม นครำ, ตตฺถ โส ภควา เอตรหิ วิหรติ อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,
โส หิ พาหิย ภควา อรหา เจว อรหตฺตาย จ ธมฺมำ เทเสตีติ.

๑ สี. ม. ยุ. เตสุ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปริสุสฺสิตฺวา -อิติ อตฺถิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๘๗ • ๒. ทารุจรี ยิ ตฺเถรวตฺถุ. • [ทารุจรี ยิ ะไปเฝ้าพระศาสดา]

[ทารุจีริยะไปเฝ้าพระศาสดา]
พาหิโย รตฺติภาเค เทวตาย กถำ สุตวฺ า สำวิคฺคมานโส ตำขณญฺเญว สุปฺปารกา นิกฺขมิตฺวา เอกรตฺติวาเสน สาวตฺถึ อคมาสิ .
สพฺพำ วีสโยชนสติกำ มคฺคำ เอกรตฺตวิ าเสเนว อคมาสิ.
คจฺฉนฺโต จ ปน เทวตานุภาเวน คโต.
“พุทธฺ านุภาเวนาติปิ วทนฺติเยว.
ตสฺมึ ปน ขเณ สตฺถา สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ โหติ.
โส ภุตฺตปาตราเส๑ กายาลสิยำ วิโมจนตฺถาย อพฺโภกาเส จงฺกมนฺเต สมฺพหุเล ภิกฺขู “กหำ เอตรหิ สตฺถาติ ปุจฺฉิ.
ภิกฺขู “สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐติ วตฺวา ตำ ปุจฺฉึสุ “ตฺวำ ปน กุโต อาคโตสีติ.
“สุปฺปารกโต อาคโตมฺหีติ.
“กทา นิกฺขนฺโตสีติ.
“หิยฺโย สายำ นิกฺขนฺโตมฺหตี ิ.
“ทูรโตสิ อาคโต, นิสีท ตาว, ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา โถกำ วิสฺสมาหิ, อาคตกาเล สตฺถารำ ทกฺขิสฺสสีติ.
“อหำ ภนฺเต สตฺถุ วา อตฺตโน วา ชีวิตนฺตรายำ น ชานามิ,
เอกรตฺเตเนวมฺหิ กตฺถจิ อฏฺฐตฺวา อนิสีทิตวฺ า วีสโยชนสติกำ มคฺคำ อาคโต, สตฺถารำ ปสฺสิตวฺ า ว วิสฺสมิสฺสามีติ.
โส เอวำ วตฺวา ตรมานรูโป สาวตฺถึ ปวิสิตฺวา ภควนฺตำ อโนปมาย พุทธฺ สิริยา ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสวฺ า
“จิรสฺสำ วต เม โคตโม สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทิฏฺโฐติ ทิฏฐฺ ฏฺฐานโต ปฏฺฐาย โอนตสรีโร คนฺตวฺ า
อนฺตรวีถิยำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺ า โคปฺผเกสุ ทฬฺหำ คเหตฺวา เอวมาห
“เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺมำ เทเสตุ, สุคโต ธมฺมำ ยำ มมสฺส ทีฆรตฺตำ หิตาย สุขายาติ.
[ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัต แต่ยังเป็นคฤหัสถ์]
อถ นำ สตฺถา “อกาโล ตาว พาหิย, อนฺตรวีถึ๒ ปวิฏฺโฐมฺหิ ปิณฺฑายาติ ปฏิกฺขิปิ.
ตำ สุตฺวา พาหิโย “ภนฺเต สำสาเร สำสรนฺเตน กวฬิงฺการาหาโร น อลทฺธปุพฺโพ, ตุมฺหากำ วา มยฺหำ วา ชีวิตนฺตรายำ น ชานามิ,
เทเสเถว เม ธมฺมนฺติ.
สตฺถา ทุติยำปิ ปฏิกฺขิปิเยว.

๑ สี. ยุ. ภุตตฺ ปาตราโส.
๒ สี. ม. ยุ. อนฺตรฆรำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๘๘ • ๒. ทารุจรี ยิ ตฺเถรวตฺถุ. • [ทารุจรี ยิ ะบรรลุพระอรหัต แต่ยงั เป็นคฤหัสถ์]

เอวำ กิรสฺส อโหสิ “อิมสฺส มำ ทิฏฐฺ กาลโต ปฏฺฐาย สกลสรีรำ นิรนฺตรำ ปีติยา อชฺโฌตฺถตำ โหติ,
พลวปฺปีติเวโค ธมฺมำ สุตฺวาปิ น สกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิตุำ, มชฺฌตฺตุเปกฺขาย ตาว ติฏฺฐตุ,
เอกรตฺเตเนว วีสโยชนสติกำ มคฺคำ อาคตตฺตา ทรโถปิสฺส พลวา, โสปิ ตาว ปฏิปฺปสฺสมฺภตูติ.
ตสฺมา ทฺวิกฺขตฺตุำ ปฏิกฺขิปิตฺวา ตติยำปิ ยาจิโต อนฺตรวีถิยำ ฐิโต ว
“ตสฺมาติห เต พาหิย เอวำ สิกฺขิตพฺพำ ‘ทิฏฺเฐ ทิฏฺฐมตฺตำ ภวิสฺสตีติอาทินา๑ นเยน ธมฺมำ เทเสสิ.
โส สตฺถุ ธมฺมำ สุณนฺโตเยว สพฺพาสเว เขเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
ตาวเทว จ ปน ภควนฺตำ ปพฺพชฺชำ ยาจิ “ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวรนฺติ ปุฏฺโฐ “น ปริปุณฺณนฺติ อาห.
อถ นำ สตฺถา “เตนหิ ปตฺตจีวรำ ปริเยสาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
โส กิร วีสติวสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺมำ กโรนฺโต
“ภิกฺขุนา นาม อตฺตนา ปจฺจเย ลภิตฺวา อญฺญำ อโนโลเกตฺวา สยเมว ปริภุญชฺ ิตุำ วฏฺฏตีติ
เอกภิกฺขุสฺสปิ ปตฺเตน วา จีวเรน วา สงฺคหำ นากาสิ.
เตนสฺส “อิทฺธิมยปตฺตจีวรำ น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ญตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวน ปพฺพชฺชำ นาทาสิ.
ตมฺปิ ปตฺตจีวรำ ปริเยสมานเมว เอกา ยกฺขินี เธนุรูเปน อาคนฺตฺวา วามอูรุมฺหิ ปหริตฺวา ชีวิตกฺขยำ ปาเปสิ .
สตฺถา ปิณฺฑาย จริตวฺ า กตภตฺตกิจฺโจ สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ นิกฺขมนฺโต พาหิยสฺส สรีรำ สงฺการฏฺฐาเน ปติตำ ทิสวฺ า
ภิกฺขู อาณาเปสิ “ภิกฺขเว เอกสฺมึ เคหทฺวาเร ฐตฺวา มญฺจกำ อาหราเปตฺวา อิมำ สรีรำ นครโต นีหริตฺวา ฌาเปตฺวา ถูปํ กโรถาติ .
ภิกฺขู ตถา กรึสุ.
กตฺวา จ ปน วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตนา กตกิจฺจำ อาโรเจตฺวา ตสฺส อภิสมฺปรายำ ปุจฺฉึสุ .
[ทารุจีริยะเลิศในทางขิปปาภิญญา]
อถ เนสำ ภควา ตสฺส ปรินิพฺพตุ ภาวำ อาจิกฺขิตฺวา
“เอตทคฺคำ ภิกฺขเว มม สาวกานำ ภิกฺขูนำ ขิปฺปาภิญฺญานำ, ยทิทำ พาหิโย ทารุจีริโยติ เอตทคฺเค๒ ฐเปสิ.
อถ นำ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต ตุมฺเห ‘พาหิโย ทารุจีริโย อรหตฺตำ ปตฺโตติ วเทถ, กทา โส อรหตฺตำ ปตฺโตติ.
“มม ธมฺมำ สุตกาเล ภิกฺขเวติ.
“กทา ปนสฺส ตุมฺเหหิ ธมฺโม กถิโตติ.
“ปิณฺฑาย จรนฺเตน อนฺตรวีถิยำ ฐตฺวาติ.
๑ ขุ. อุ. ๒๕/๘๑.
๒ องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๘๙ • ๒. ทารุจรี ยิ ตฺเถรวตฺถุ. • [ทารุจรี ยิ ะเลิศในทางขิปปาภิญญา]

“อปฺปมตฺตโก หิ ภนฺเต ตุมฺเหหิ อนฺตรวีถิยำ ฐตฺวา กถิตธมฺโม, กถำ โส ตาวตเกน วิเสสำ นิพพฺ ตฺเตสีติ.
อถ เน สตฺถา “ภิกฺขเว มม ธมฺมำ ‘อปฺปํ วา พหุำ วาติ มา มินาถ๑, อเนกานิปิ หิ คาถาสหสฺสานิ อนตฺถนิสฺสิตานิ น เสยฺโย,
อตฺถนิสฺสิตำ ปน เอกมฺปิ คาถาปทำ เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“สหสฺสมปิ เจ คาถา
เอกำ คาถาปทำ เสยฺโย

อนตฺถปทสญฺหิตา
ยำ สุตฺวา อุปสมฺมตีติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ เอกำ คาถาปทนฺติ อปฺปมาโท อมตำ ปทำ ฯเปฯ ยถา มตาติ เอวรูปา เอกา คาถาปิ เสยฺโยติ อตฺโถ.
เสสำ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพำ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ทารุจรี ิยตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. มา จินฺตยิตถฺ . ม. มา ปมาณำ คณฺหถ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๙๐ • ๓. กุณฑฺ ลเกสีเถรีวตฺถุ. • ๓. กุณฑฺ ลเกสีเถรีวตฺถุ.

๓. กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ.
“โย จ คาถา สตำ ภาเสติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กุณฺฑลเกสึ อารพฺภ กเถสิ .
[ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี]
ราชคเห กิร เอกา เสฏฺฐิธตี า โสฬสวสฺสทุ ฺเทสิกา อภิรูปา อโหสิ ทสฺสนียา.
ตสฺมิญฺจ วเย ฐิตา นาริโย ปุริสชฺฌาสยา โหนฺติ ปุริสโลลา.
อถ นำ มาตาปิตโร สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล สิรคิ พฺเภ วาเสสุำ เอกเมวสฺสา ทาสึ ปริจาริกำ อกำสุ .๑
อเถกำ กุลปุตฺตำ โจรกมฺมำ กโรนฺตำ คเหตฺวา ปจฺฉาพาหุำ๒ พนฺธติ ฺวา จตุกฺเก จตุกฺเก กสาหิ ปหริตฺวา อาฆาตนำ นยึสุ.
เสฏฺฐิธีตา มหาชนสฺส สทฺทำ สุตฺวา “กินฺนุ โข เอตนฺติ ปาสาทตเล ฐตฺวา โอโลเกนฺตี ตำ ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตตฺ า หุตฺวา
ปตฺถยมานา อาหารำ ปฏิกฺขิปิตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.
อถ นำ มาตา ปุจฺฉิ “กึ อิทำ อมฺมาติ.
“สเจ เอตำ ‘โจโรติ คเหตฺวา นียมานำ ปุริสำ ลภิสฺสามิ, ชีวิสฺสามิ; โน เจ, ชีวิตำ เม นตฺถิ, อิเธว มริสฺสามีติ.
“อมฺม มา เอวำ กริ, อมฺหากำ ชาติยา จ โภเคน จ สทิสำ อญฺญำ สามิกำ ลภิสฺสสีติ.
“มยฺหำ อญฺเญน กิจฺจำ นตฺถิ, อิมำ อลภมานา มริสฺสามีติ.
มาตา ธีตรำ สญฺญาเปตุำ อสกฺโกนฺตี ปิตุโน อาโรเจสิ.
โสปิ นำ สญฺญาเปตุำ อสกฺโกนฺโต “กึ สกฺกา กาตุนฺติ จินฺเตตฺวา
ตำ โจรำ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺตสฺส ราชปุริสสฺส สหสฺสภณฺฑกิ ำ เปเสสิ “อิมำ คเหตฺวา เอตำ ปุริสำ มยฺหำ เทหีติ .
โส “สาธูติ กหาปเณ คเหตฺวา ตำ มุญจฺ ิตฺวา อญฺญำ มาเรตฺวา “มาริโต เทว โจโรติ รญฺโญ อาโรเจสิ .
เสฏฺฐีปิ ตสฺส ธีตรำ อทาสิ.
สา๓ “สามิกำ อาราเธสฺสามีติ สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สยเมว ตสฺส ยาคุอาทีนิ สำวิทหติ.
[โจรคิดอุบายพาภรรยาไปฆ่า]
โจโร กติปาหจฺจเยน จินฺเตสิ
“กทา นุ โข อิมำ มาเรตฺวา เอติสฺสา อาภรณานิ คเหตฺวา เอกสฺมึ สุราเคเห วิกฺกีณติ ฺวา ขาทิตุำ ลภิสฺสามีติ .
๑ ม. ทาสิปริจาริกำ อทำสุ.
๒ สี. ม. ยุ. ปจฺฉาพาหำ.
๓ สี. ม.ยุ. เอตฺถนฺตเร ตโต ปฏฺฐาย -อิติ อตฺถิ.
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โส “อตฺเถโส อุปาโยติ จินฺเตตฺวา อาหารำ ปฏิกฺขิปิตวฺ า มญฺจเก นิปชฺชิ.
อถ นำ สา อุปสงฺกมิตฺวา “กินฺเต สามิ รุชฺชตีติ ปุจฺฉิ.
“น กิญฺจิ ภทฺเทติ.
“กจฺจิ ปน เม มาตาปิตโร ตุยฺหำ กุทธฺ าติ.
“น กุชฺฌนฺติ ภทฺเทติ.
“อถ กินฺนาเมตนฺติ.
“ภทฺเท อหำ ตำ ทิวสำ พนฺธิตฺวา นียมาโน โจรปปาเต อธิวตฺถาย เทวตาย พลิกมฺมำ ปฏิสฺสุณิตฺวา ชีวิตำ ลภึ ,
ตฺวำปิ มยา ตสฺสาเอว อานุภาเวน ลทฺธา, ‘ตำ เม เทวตาย พลิกมฺมำ ฐปิตนฺติ จินฺเตมิ ภทฺเทติ.
“สามิ มา จินตฺ ยิ, กริสฺสาม พลิกมฺมำ, วเทหิ เกน อตฺโถติ.
“อปฺโปทกมธุปายาเสน จ ลาชปญฺจมกปุปฺเผหิ จาติ.
“สาธุ สามิ, อหำ ปฏิยาเทสฺสามีติ.
สา สพฺพำ พลิกมฺมำ ปฏิยาเทตฺวา “เอหิ สามิ, คจฺฉามาติ อาห.
“เตนหิ ภทฺเท ตว ญาตเก นิวตฺเตตฺวา มหคฺฆานิ วตฺถาภรณานิ คเหตฺวา อตฺตานำ อลงฺกโรหิ ,
หสนฺตา กีฬนฺตา สุขำ คมิสฺสามาติ.
สา ตถา อกาสิ.
อถ นำ โส ปพฺพตปาทำ คตกาเล อาห
“ภทฺเท อิโต ปรำ อุโภ ชนา คมิสฺสาม, เสสชนำ ยานเกน สทฺธึ นิวตฺเตตฺวา พลิกมฺมภาชนำ สยำ อุกฺขิปิตฺวา คณฺหาหีติ.
สา ตถา อกาสิ.
โจโร ตำ คเหตฺวา โจรปปาตปพฺพตำ อภิรุหิ.
ตสฺส หิ เอเกน ปสฺเสน มนุสฺสา อภิรุหนฺติ.
เอกำ ปสฺสำ ฉินฺนตฏำ ปพฺพตมตฺถเก ฐิตา เตน ปสฺเสน โจเร ปาเตนฺติ,
เต ขณฺฑาขณฺฑำ หุตฺวา ภูมิยำ ปตนฺติ, ตสฺมา “โจรปปาโตติ วุจฺจติ.
สา ตสฺส ปพฺพตสฺส มตฺถเก ฐตฺวา “พลิกมฺมนฺเต สามิ กโรหีติ อาห.
โส ตุณฺหี อโหสิ.
ปุน ตาย “กสฺมา สามิ ตุณฺหีภูโตสีติ วุตฺเต, ตำ อาห “น มยฺหำ พลิกมฺเมน อตฺโถ, วญฺเจตฺวา ปน ตำ อาทาย อาคโตมฺหีติ.
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“กึการณา สามีติ.
“ตำ มาเรตฺวา ตว อาภรณานิ คเหตฺวา ปลายนตฺถายาติ.
สา มรณภยตชฺชิตา อาห “สามิ อหญฺจ อาภรณานิ จ เม ตว สนฺตกาเนว, กสฺมา เอวำ วเทสีติ.
โส “มา เอวำ กโรหีติ ปุนปฺปุนำ ยาจิยมาโนปิ “มาเรมิเอวาติ อาห.
“เอวำ สนฺเต, กินฺเต มม มรเณน, อิมานิ อาภรณานิ คเหตฺวา มยฺหำ ชีวติ ำ เทหิ,
อิโต ปฏฺฐาย มำ ‘มตาติ ธาเรหิ, ทาสี วา เต หุตวฺ า หตฺถกมฺมำ กริสฺสามีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
“อิเม สุวณฺณเกยูรา
สพฺพญฺจ คณฺห ภทฺทนฺเต

สพฺเพ เวฬุริยามยา
มมำ ทาสิญฺจ สาวยาติ.๑

ตำ สุตฺวา โจโร “เอวำ กเต, ตฺวำ คนฺตวฺ า๒ มาตาปิตูนำ อาจิกฺขิสฺสสิ, มาเรสฺสามิเยว, ตฺวำ “มา พาฬฺหำ ปริเทวีติ วตฺวา
อิมำ คาถมาห
มา พาฬฺหำ ปริเทเวสิ
น ตุยฺหำ ชีวิตำ อตฺถิ

ขิปฺปํ พนฺธาหิ ภณฺฑกำ
สพฺพำ คณฺหามิ ภณฺฑกนฺติ.

[ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย]
สา จินฺเตสิ “อโห อิทำ กมฺมำ ภาริยำ, ปญฺญา นาม น ปจิตวฺ า ขาทนตฺถาย กตา, อถ โข วิจารณตฺถาย กตา,
ชานิสฺสามิสฺส กตฺตพฺพนฺติ.
อถ นำ สา อาห “สามิ ยทา ตฺวำ ‘โจโรติ คเหตฺวา นียสิ, ตทา อหำ มาตาปิตูนำ อาจิกฺขึ,
เต สหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ตำ อานาเปตฺวา เคเห กรึสุ, ตโต ปฏฺฐาย อหำ ตุยฺหำ อุปการิกา,
อชฺช เม สุทิฏฺฐำ กตฺวา อตฺตานำ วนฺทิตุำ เทหีติ.
โส “สาธุ ภทฺเท, สุทิฏฺฐำ กตฺวา วนฺทาหีติ วตฺวา ปพฺพตนฺเต อฏฺฐาสิ.
อถ นำ สา ติกฺขตฺตุำ ปทกฺขิณำ กตฺวา จตูสุ ฐาเนสุ วนฺทิตวฺ า
“สามิ อิทำ เม ปจฺฉิมทสฺสนำ, อิทานิ ตุยฺหำ วา มม ทสฺสนำ, มยฺหำ วา ตว ทสฺสนำ นตฺถีติ
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อาลิงฺคิตวฺ า ปมตฺตำ หุตวฺ า ปพฺพตนฺเต ฐิตำ ปิฏฺฐิปสฺเส ฐตฺวา
เอเกน หตฺเถน ขนฺเธ คเหตฺวา เอเกน ปิฏฺฐิกจฺฉาย คเหตฺวา ปพฺพตปปาเต ขิปิ.
โส ปพฺพตกุจฺฉิยำ ปฏิหโต ขณฺฑาขณฺฑำ หุตวฺ า ภูมิยำ ปติ.

๑ ม.

อิทำ สุวณฺณเกยูรำ
มุตตฺ า เวฬุรยิ า พหู
สพฺพำ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต มำ จ ทาสีติ สาวยา -อิติ.
๒ ยุ. เอวำ กเถตฺวา คนฺตฺวา.
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[หญิงผู้มีปัญญาก็เป็นบัณฑิตได้]
โจรปปาตมตฺถเก อธิวตฺถา เทวตา เตสำ ทฺวินฺนำปิ กิริยำ ทิสวฺ า ตสฺสา อิตฺถิยา สาธุการำ ทตฺวา อิมำ คาถมาห
“น โส สพฺเพสุ ฐาเนสุ
อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ

ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ.

สาปิ โจรำ ปปาเต ขิปิตฺวา [จินฺเตสิ] “สจาหำ เคหำ คมิสฺสามิ, ‘สามิโก เต กหนฺติ ปุจฺฉิสฺสนฺติ,
สจาหำ เอวำ ปุฏฐฺ า, ‘มาริโต เมติ วกฺขามิ, ‘ทุพพฺ นิ เี ต สหสฺสำ ทตฺวา สามิกำ อานาเปตฺวา อิทานิ นำ มาเรสีติ มำ มุขสตฺตหี ิ วิชฌ
ฺ สิ สฺ นฺติ,
‘อาภรณตฺถาย มำ โส มาเรตุกาโม อโหสีติ วุตฺเตปิ, น สทฺทหิสฺสนฺติ, อลำ เม เคเหนาติ ตตฺเถว อาภรณานิ ฉฑฺเฑตฺวา
อรญฺญำ ปวิสิตวฺ า อนุปุพฺเพน วิจรนฺตี เอกำ ปริพพฺ าชกานำ อสฺสมำ ปตฺวา วนฺทติ ฺวา
“มยฺหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ สนฺติเก ปพฺพชฺชำ เทถาติ อาห.
อถ นำ ปพฺพาเชสุำ.
[ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชก]
สา ปพฺพชิตฺวาว ปุจฺฉิ “ภนฺเต ตุมฺหากำ ปพฺพชฺชาย กึ อุตตฺ มนฺติ.
“ภทฺเท ทสสุ วา กสิเณสุ ปริกมฺมำ กตฺวา ฌานำ นิพพฺ ตฺเตตพฺพำ วาทสหสฺสำ วา อุคฺคณฺหิตพฺพำ ,
อยำ อมฺหากำ ปพฺพชฺชาย อุตตฺ มตฺโถติ.
“ฌานนฺตาว นิพฺพตฺเตตุำ อหำ น สกฺขิสฺสามิ, วาทสหสฺสำ ปน อุคฺคณฺหิสฺสามิ อยฺยาติ.
อถ นำ เต วาทสหสฺสำ อุคฺคณฺหาเปตฺวา
“อุคฺคหิตำ เต สิปฺปํ, อิทานิ ตฺวำ ชมฺพุทีปตเล วิจริตฺวา อตฺตนา สทฺธึ ปญฺหำ กเถตุำ สมตฺถำ โอโลเกหีติ
ตสฺสา หตฺเถ ชมฺพสุ าขำ ทตฺวา อุยโฺ ยเชสุำ “คจฺฉ ภทฺเท, สเจ โกจิ คิหภิ โู ต ตยา สทฺธึ ปญฺหำ กเถตุำ สกฺโกติ, ตสฺเสว ปาทปริจาริกา ภว;
สเจ ปพฺพชิโต สกฺโกติ, ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชาหีติ.
สา นาเมน ชมฺพุปริพฺพาชิกา นาม หุตฺวา ตโต นิกฺขมิตวฺ า ทิฏฺฐทิฏฺเฐ ปญฺหำ ปุจฺฉนฺตี วิจรติ .
ตาย สทฺธึ กเถตุำ สมตฺโถ นาม นาโหสิ.
“อิโต ชมฺพุปริพฺพาชิกา อาคจฺฉตีติ สุตฺวาว มนุสฺสา ปลายนฺติ.
สา คามำ วา นิคมำ วา ภิกฺขาย ปวิสนฺตี คามทฺวาเร วาลิการาสึ กตฺวา ตตฺถ ชมฺพุสาขำ ฐเปตฺวา
“มยา สทฺธึ กเถตุำ สมตฺโถ ชมฺพุสาขำ มทฺทตูติ วตฺวา คามำ ปาวิสิ.
ตำ ฐานำ โกจิ อุปสงฺกมิตุำ สมตฺโถ นาม นาโหสิ.
สาปิ, มิลาตาย ชมฺพุสาขาย, อญฺญำ สาขำ คณฺหาติ.
อิมินา นีหาเรน วิจรนฺตี สาวตฺถึ ปตฺวา คามทฺวาเร สาขำ ฐเปตฺวา วุตฺตนเยเนว วตฺวา ภิกฺขาย ปาวิสิ .
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สมฺพหุลา ทารกา สาขำ ปริวาเรตฺวา อฏฺฐำสุ.
[ธิดาเศรษฐีมีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรี]
ตทา สารีปุตฺตตฺเถโร ปิณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ นครา นิกฺขมนฺโต เต ทารเก สาขำ ปริวาเรตฺวา ฐิเต ทิสวฺ า
“กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิ.
ทารกา เถรสฺส ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขึสุ.
“เตนหิ ทารกา อิมำ สาขำ มทฺทถาติ.
“ภายาม ภนฺเตติ.
“อหำ ปญฺหำ กเถสฺสามิ, มทฺทถ ตุมฺเหติ.
เต เถรสฺส วจเนน ชาตุสฺสาหา ตถา กตฺวา นทนฺตา รชำ อุกฺขิปึสุ.
ปริพพฺ าชิกา อาคนฺตวฺ า เต ปริภาสิตฺวา “ตุมฺเหหิ สทฺธึ มม ปญฺเหน กิจจฺ ำ นตฺถิ, กสฺมา เม สาขำ มทฺทิตฺถาติ อาห.
“อยฺเยนมฺห มทฺทาปิตาติ อาหำสุ.
“ภนฺเต ตุมฺเหหิ เม สาขา มทฺทาปิตาติ.
“อาม ภคินีติ.
“เตนหิ มยา สทฺธึ ปญฺหำ กเถถาติ.
“สาธุ กเถสฺสามีติ.
สา วฑฺฒมานกจฺฉายาย ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ เถรสฺส สนฺติกำ อคมาสิ.
สกลนครำ สงฺขุภิ “ทฺวินฺนำ ปณฺฑิตานำ กถำ โสสฺสามาติ.
นาครา ตาย สทฺธึเยว คนฺตฺวา เถรำ วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
ปริพพฺ าชิกา เถรำ อาห “ภนฺเต ปุจฺฉามิ เต ปญฺหนฺติ.
“ปุจฺฉ ภคินตี ิ.
สา วาทสหสฺสำ ปุจฺฉิ.
ปุจฺฉิตำ ปุจฺฉิตำ เถโร วิสฺสชฺเชสิ.
อถ นำ เถโร อาห เอตฺตกา เอว เต ปญฺหา, อญฺเญปิ อตฺถีติ.
“เอตฺตกา เอว ภนฺเตติ.
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“ตยา พหู ปญฺหา ปุฏฺฐา, มยำปิ เอกำ ปุจฺฉาม, วิสฺสชฺเชสฺสสิ โนติ.
“ชานมานา วิสฺสชฺเชสฺสามิ๑, ปุจฺฉถ ภนฺเตติ.
เถโร “เอกำ นาม กินฺติ ปญฺหำ ปุจฺฉิ.
สา “เอวเมส วิสฺสชฺชิตพฺโพติ อชานนฺตี “กึ นาเมตำ ภนฺเตติ ปุจฺฉิ.
“พุทธฺ มนฺโต๒ นาม ภคินตี ิ.
“มยฺหำปิ ตำ เทถ ภนฺเตติ.
“สเจ มาทิสา ภวิสฺสสิ, ทสฺสามีติ.
“เตนหิ มำ ปพฺพาเชถาติ.
เถโร ภิกฺขุนีนำ อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพชาเปสิ.
สา ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปทา กุณฺฑลเกสีเถรี นาม หุตวฺ า กติปาหสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ .
[ชนะกิเลสประเสริฐ]
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “กุณฑฺ ลเกสีเถริยา ธมฺมสฺสวนำ พหุำ นตฺถิ, ปพฺพชิตกิจจฺ มสฺสา มตฺถกำ ปตฺตำ,
เอเกน กิร โจเรน สทฺธึ มหาสงฺคามำ กตฺวา ชินติ ฺวา อาคตาติ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว มยา เทสิตธมฺมำ ‘อปฺปํ วา พหุำ วาติ มา มินาถ, อนตฺถกำ ปทำ สตำปิ เสยฺโย น โหติ, ธมฺมปทำ ปน เอกมฺปิ เสยฺโยว,
อวเสสโจเร ชินนฺตสฺส จ ชโย นาม น โหติ, อชฺฌตฺติเก กิเลสโจเร ชินนฺตสฺเสว ปน ชโย นาม โหตีติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“โย จ คาถา สตำ ภาเส
เอกำ ธมฺมปทำ เสยฺโย
โย สหสฺสำ สหสฺเสน
เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานำ

อนตฺถปทสญฺหิตา
ยำ สุตฺวา อุปสมฺมติ.
สงฺคาเม มานุเส ชิเน
ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ.

[แก้อรรถ]
ตตฺถ คาถา สตนฺติ โย จ ปุคฺคโล สตปริจฺเฉทา พหู คาถา ภาเสยฺยาติ อตฺโถ.
อนตฺถปทสญฺหิตาติ อากาสวณฺณนาทิวเสน อนตฺถเกหิ ปเทหิ สญฺหิตา.
ธมฺมปทนฺติ อตฺถสาธกำ ขนฺธาทิปฺปฏิสำยุตตฺ ำ.
๑ สี. ยุ. ชานมานา วิสฺสชฺเชสฺสามิ -อิติ. นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. พุทฺธปญฺหำ. ม. พุทฺธปญฺโห.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๙๖ • ๓. กุณฑฺ ลเกสีเถรีวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

“จตฺตารีมานิ ปริพฺพาชกา ธมฺมปทานิ, กตมานิ จตฺตาริ,
อนภิชฺฌา ปริพพฺ าชกา ธมฺมปทำ, อพฺยาปาโท ปริพฺพาชกา ธมฺมปทำ, สมฺมาสติ ปริพพฺ าชกา ธมฺมปทำ,
สมฺมาสมาธิ ปริพฺพาชกา ธมฺมปทนฺติ๑ เอวำ วุตฺเตสุ จตูสุ ธมฺมปเทสุ เอกมฺปิ ธมฺมปทำ เสยฺโย.
โย สหสฺสำ สหสฺเสนาติ โย เอโก สงฺคามโยโธ สหสฺเสน คุณิตำ สหสฺสำ มนุสฺเส เอกสฺมึ สงฺคาเม ชิเนยฺย ทส มนุสฺสสตสหสฺสานิ ชิ
นิตฺวา ชยำ อาหเรยฺย อยำปิ สงฺคามชินตำ อุตตฺ โม นาม น โหติ.
เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานนฺติ โย ปน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนสุ อชฺฌตฺตกิ กมฺมฏฺฐานำ สมฺมสนฺโต
อตฺตโน โลภาทิกฺกิเลสชเยน อตฺตานำ ชิเนยฺย.
ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ โส สงฺคามชินตำ อุตฺตโม ปวโร สงฺคามสีสโยโธติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ.

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๘.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๙๗ • ๔. อนตฺถปุจฉฺ กพฺราหฺมณวตฺถุ. • ๔. อนตฺถปุจฉฺ กพฺราหฺมณวตฺถ.ุ

๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ.
“อตฺตา หเวติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ .
[ความฉิบหายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง]
โส กิร พฺราหฺมโณ “กึ นุ โข สมฺมาสมฺพุทฺโธ อตฺถเมว ชานาติ, อุทาหุ อนตฺถมฺปิ, ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺ า ปุจฺฉิ
“ภนฺเต ตุมฺเห อตฺถเมว ชานาถ มญฺเญ, โน อนตฺถนฺติ.
“อตฺถญฺจาหำ พฺราหฺมณ ชานามิ อนตฺถญฺจาติ.
“เตนหิ เม อนตฺถำ กเถถาติ.
อถสฺส สตฺถา อิมำ คาถมาห
“อุสฺสูรเสยฺยำ อาลสฺยำ
เอกสฺสทฺธานคมนำ
เอตำ พฺราหฺมณ เสวสฺสุ

จณฺฑกิ ฺกำ ทีฆโสตฺติยำ๑
ปรทารูปเสวนำ
อนตฺถำ เต ภวิสฺสตีติ.

ตำ สุตฺวา พฺราหฺมโณ สาธุการมทาสิ “สาธุ สาธุ คณาจริย คณเชฏฺฐก, ตุมฺเหว อตฺถญฺจ ชานาถ อนตฺถญฺจาติ.
“เอวำ พฺราหฺมณ, อตฺถานตฺถชานนโก นาม มยา สทิโส นตฺถีติ.
อถสฺส สตฺถา อชฺฌาสยำ อุปธาเรตฺวา “พฺราหฺมณ เกน กมฺเมน ชีวสีติ ปุจฺฉิ.
“ชูตกมฺเมน โภ โคตมาติ.
“กึ ปน เต ชโย โหติ ปราชโยติ.
[ชนะตนเป็นการประเสริฐ]
“ชโยปิ ปราชโยปีติ วุตฺเต, “พฺราหฺมณ อปฺปมตฺตโก เอส ปรำ ชินนฺตสฺส ชโย นาม น เสยฺโย,
โย ปน กิเลสชเยน อตฺตานำ ชินาติ, ตสฺส ชโย เสยฺโย, น หิ ตำ ชยำ โกจิ ปราชยำ กาตุำ สกฺโกตีติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“อตฺตา หเว ชิตำ เสยฺโย
อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส
เนว เทโว น คนฺธพฺโพ
ชิตำ อปชิตำ กยิรา

๑ ม. ทีฆโสณฺฑยิ ำ.

ยา จายำ อิตรา ปชา
นิจฺจำ สญฺญตจาริโน
น มาโร สห พฺรหฺมุนา
ตถารูปสฺส ชนฺตุโนติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๙๘ • ๔. อนตฺถปุจฉฺ กพฺราหฺมณวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ หเวติ นิปาโต.
ชิตนฺติ ลิงฺควิปลฺลาโส. อตฺตโน กิเลสชเยน อตฺตา ชิโต เสยฺโยติ อตฺโถ.
ยา จายำ อิตรา ปชาติ ยา ปนายำ อวเสสา ปชา ชูเตน วา ธนหรเณน วา สงฺคาเม พลาภิภเวน วา ชิตา ภเวยฺย,
ตำ ชินนฺเตน ยำ ชิตำ, น ตำ เสยฺโยติ อตฺโถ.
กสฺมา ปน ตเทว ชิตำ เสยฺโย, อิทำ น เสยฺโยติ
ยสฺมา อตฺตทนฺตสฺส ฯเปฯ ตถารูปสฺส ชนฺตุโนติ.
อิทำ วุตตฺ ิ โหติ “ยสฺมา หิ ยฺวายำ นิกฺกิเลสตาย อตฺตทนฺโต โปโส ตสฺส อนงฺคณสฺส๑ กายาทีหิ นิจฺจำ สญฺญตจาริโน,
เอวรูปสฺส อิเมหิ กายสญฺญมาทีหิ สญฺญตสฺส ชนฺตุโน เทโว วา คนฺธพฺโพ วา มาโร วา ปน พฺรหฺมุนา สห อุฏฺฐหิตฺวา
‘อหมสฺส ชิตำ อปชิตำ กริสฺสามิ, มคฺคภาวนาย ปหีเน กิเลเส ปุน อุปฺปาเทสฺสามีติ ฆเฏนฺโตปิ
ยถา ธนาทีหิ ปราชิโต ปกฺขนฺตโร หุตฺวา อิตเรน ชิตำ ปุน ชินนฺโต อปชิตำ กเรยฺย เอวำ อปชิตำ กาตุำ เนว สกฺกุเณยฺยาติ .
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ.

๑ ม. ยุ. อตฺตทนฺตสฺส.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๙๙ • ๕. สารีปตุ ฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ. • ๕. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ.

๕. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ.
“มาเส มาเสติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดา]
เถโร กิร ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา อาห “กินฺนุ โข พฺราหฺมณ กิญฺจิเทว กุสลำ กโรสีติ.
“กโรมิ ภนฺเตติ.
“กึ กโรสีติ.
“มาเส มาเส สหสฺสปริจฺจาเคน ทานำ ทมฺมีติ.
“กสฺส เทสีติ.
“นิคฺคณฺฐานำ ภนฺเตติ.
“กึ ปตฺถยนฺโตติ.
“พฺรหฺมโลกำ ภนฺเตติ.
“กึ ปน พฺรหฺมโลกสฺส อยำ มคฺโคติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“โก เอวมาหาติ.
“อาจริเยหิ เม กถิตำ ภนฺเตติ.
“เนว ตฺวำ พฺรหฺมโลกสฺส มคฺคำ ชานาสิ, นปิ เต อาจริยา, สตฺถา เอว เอโก ชานาติ,
เอหิ พฺราหฺมณ, พฺรหฺมโลกสฺส เต มคฺคำ กถาเปสฺสามีติ ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา
“ภนฺเต อยำ พฺราหฺมโณ เอวมาหาติ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา “สาธุ วตสฺส พฺรหฺมโลกมคฺคำ กเถถาติ อาห.
[พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]
สตฺถา “เอวำ กิร พฺราหฺมณาติ ปุจฺฉิตวฺ า, “อาม โภ โคตมาติ วุตฺเต,
“พฺราหฺมณ ตยา เอวำ ททมาเนน วสฺสสตำ ทินฺนทานโตปิ มุหุตตฺ มตฺตำ ปสนฺนจิตฺเตน มยฺหำ สาวกสฺส โอโลกนำ วา
กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตทานำ วา มหปฺผลตรนฺติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“มาเส มาเส สหสฺเสน
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานำ
สาเยว ปูชนา เสยฺโย

โย ยเชถ สตำ สมำ
มุหุตฺตมปิ ปูชเย
ยญฺเจ วสฺสสตำ หุตนฺติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๐ • ๕. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ สหสฺเสนาติ สหสฺสปริจจฺ าเคน.
โย ยเชถ สตำ สมนฺติ โย วสฺสสตำ มาเส มาเส สหสฺสำ ปริจฺจชนฺโต โลกิยมหาชนสฺส ทานำ ทเทยฺย.
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานนฺติ โย จ เอกำ คุณวเสน วฑฺฒติ อตฺตานำ เหฏฺฐมิ โกฏิยา โสตาปนฺนำ อุปริมโกฏิยา ขีณาสวำ ฆรทฺวาเร สมฺปตฺตำ
กฏจฺฉุภิกฺขาทานวเสน วา ยาปนมตฺตาหารทานวเสน วา ถูลสาฏกทานมตฺเตน วา ปูเชยฺย ยำ อิตเรน วสฺสสตำ หุตำ,
ตโต สาเยว ปูชนา เสยฺโย เสฏฺฐา อุตฺตมาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๑ • ๖. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ. • ๖. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ.

๖. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ.
“โย จ วสฺสสตำ ชนฺตูติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระพาหลานไปเฝ้าพระศาสดา]
ตำปิ หิ เถโร อุปสงฺกมิตวฺ า อาห “กึ พฺราหฺมณ กุสลำ กโรสีติ.
“อาม ภนฺเตติ.
“กึ กโรสีติ.
“มาเส มาเส เอกำ ปสุำ วธิตฺวา อคฺคึ ปริจรามีติ.
“กิมตฺถำ เอวำ กโรสีติ.
“พฺรหฺมโลกมคฺโค กิเรโสติ.
“เกเนวำ กถิตนฺติ.
“อาจริเยหิ เม ภนฺเตติ.
“เนว ตฺวำ พฺรหฺมโลกมคฺคำ ชานาสิ, นปิ เต อาจริยา, เอหิ, สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสามาติ ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา
ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา “อิมสฺส ภนฺเต พฺรหฺมโลกมคฺคำ กเถถาติ อาห.
[พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]
สตฺถา “เอวำ กิราติ ปุจฺฉิตฺวา, “เอวำ โภ โคตมาติ วุตฺเต,
“พฺราหฺมณ วสฺสสตำปิ เอวำ อคฺคึ ปริจรนฺตสฺส ตว อคฺคิปาริจริยา มม สาวกสฺส ขณมตฺตำ ปูชำปิ น ปาปุณาตีติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชนฺตุ
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานำ
สาเยว ปูชนา เสยฺโย

อคฺคึ ปริจเร วเน
มุหุตฺตมปิ ปูชเย
ยญฺเจ วสฺสสตำ หุตนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ชนฺตูติ สตฺตาธิวจนเมตำ.
อคฺคึ ปริจเร วเนติ นิปฺปปญฺจภาวปฺปตฺถนาย วนำ ปวิสติ ฺวาปิ ตตฺถ อคฺคึ ปริจเรยฺย.
เสสำ ปุริมสทิสเมวาติ.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๒ • ๖. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๓ • ๗. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺสสหายพฺราหฺมณวตฺถุ. • ๗. สารีปตุ ฺตตฺเถรสฺสสหายพฺราหฺมณวตฺถุ.

๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสหายพฺราหฺมณวตฺถุ.
“ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺฐญฺจาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระพาสหายไปเฝ้าพระศาสดา]
ตมฺปิ หิ เถโร อุปสงฺกมิตวฺ า “กึ พฺราหฺมณ กิญฺจิ กุสลำ กโรสีติ ปุจฺฉิ.
“อาม ภนฺเตติ.
“กึ กโรสีติ.
“ยิฏฺฐยาคำ ยชามีติ.
ตทา กิร ตำ ยาคำ มหาปริจจฺ าเคน ยชนฺติ.
อิโต ปรำ เถโร ปุริมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา
“อิมสฺส ภนฺเต พฺรหฺมโลกมคฺคำ กเถถาติ อาห.
[พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]
สตฺถา “พฺราหฺมณ เอวำ กิราติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “อามาติ วุตเฺ ต, “พฺราหฺมณ ตยา สำวจฺฉรำ ยิฏฐฺ ยาคำ ยชนฺเตน โลกิยมหาชนสฺส ทินนฺ ทานำ
ปสนฺเนน จิตฺเตน มม สาวกานำ วนฺทนฺตานำ อุปฺปนฺนกุสลเจตนาย จตุพฺภาคมตฺตำปิ น อคฺฆตีติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺฐญฺจ หุตญฺจ โลเก
สำวจฺฉรำ ยเชถ ปุญฺญเปกฺโข
สพฺพมฺปิ ตำ น จตุภาคเมติ
อภิวาทนา อุชฺชุคเตสุ เสยฺโยติ.
[แก้อรรถ]
ตตฺถ ยงฺกิญฺจีติ อนวเสสปริยาทานวจนเมตำ.
ยิฏฺฐนฺติ เยภุยฺเยน มงฺคลกิริยาทิวเสน ทินฺนทานำ.
หุตนฺติ อภิสงฺขริตฺวา กตำ ปาหุนทานญฺเจว กมฺมผลำ สทฺทหิตฺวา กตทานญฺจ.
สำวจฺฉรำ ยเชถาติ เอกสำวจฺฉรำ นิรนฺตรเมว วุตตฺ ปฺปการำ ทานำ สกลจกฺกวาเฬปิ โลกิยมหาชนสฺส ทเทยฺย .
ปุญฺญเปกฺโขติ ปุญฺญำ อิจฺฉนฺโต.
อุชฺชุคเตสูติ เหฏฺฐิมโกฏิยา โสตาปนฺเนสุ อุปริมโกฏิยา ขีณาสเวสุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๔ • ๗. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺสสหายพฺราหฺมณวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

อิทำ วุตตฺ ำ โหติ
“เอวรูเปน๑ ปสนฺเนน จิตฺเตน สรีรำ โอนาเมตฺวา วนฺทนฺตสฺส กุสลเจตนาย ยำ ผลำ ตโต จตุตฺถภาคำปิ สพฺพำ ตำ ทานำ น อคฺฆติ ,
ตสฺมา อุชฺชุคเตสุ อภิวาทนเมว เสยฺโยติ.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ.

๑ ม. เอวรูเปสุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๕ • ๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ. • ๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ.

๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ.
“อภิวาทนสีลิสฺสาติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ทีฆลมฺพิกำ นิสฺสาย อรญฺญกุฏิกายำ วิหรนฺโต ทีฆายุกุมารำ อารพฺภ กเถสิ .
[พราหมณ์ ๒ สหายออกบวช]
ทีฆลมฺพิกวาสิโน กิร เทฺว พฺราหฺมณา พาหิรกปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา อฏฺฐจตฺตาฬีส วสฺสานิ ตปจรณำ จรึสุ .
เตสุ เอโก “ปเวณิ เม นสฺสิสฺสติ, วิพฺภมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อตฺตนา กตำ ตปปริกฺขารำ ปเรสำ วิกกฺ ีณิตฺวา
โคสเตน เจว กหาปณสเตน จ สทฺธึ ภริยำ ลภิตฺวา กุฏุมพฺ ำ สณฺฐาเปสิ.
อถสฺส ภริยา ทารกำ วิชายิ.
อิตโร ปนสฺส สหายโก ปวาสำ คนฺตฺวา ปุนเทว ตำ นครำ ปจฺจาคมิ.
โส ตสฺส อาคตภาวำ สุตฺวา ปุตฺตทารำ อาทาย สหายกสฺส ทสฺสนตฺถาย อคมาสิ.
คนฺตฺวา ปุตตฺ ำ มาตุ หตฺเถ ทตฺวา สยำ ตาว วนฺทิ.
มาตาปิ ปุตฺตำ ปิตุ หตฺเถ ทตฺวา วนฺทิ.
โส “ทีฆายุกา โหถาติ อาห.
ปุตฺเต ปน วนฺทาปิเต, ตุณฺหี อโหสิ.
[พราหมณ์ถามเหตุที่สหายไม่ให้พรแก่บุตร]
อถ นำ “กสฺมา ปน ภนฺเต อมฺเห วนฺทิเต๑, ‘ทีฆายุกา โหถาติ วตฺวา “อิมสฺส วนฺทนกาเล กิญฺจิ น วเทถาติ อาห.
“อิมสฺส เอโก อนฺตราโย อตฺถิ พฺราหฺมณาติ.
“กิตตฺ กำ ชีวิสฺสติ ภนฺเตติ.
“สตฺตาหำ พฺราหฺมณาติ.
“ปฏิพาหนการณำ อตฺถิ ภนฺเตติ.
“นาหำ ปฏิพาหนการณำ ชานามีติ.
“โก ปน ชาเนยฺย ภนฺเตติ.
“สมโณ โคตโม, ตสฺส สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า ปุจฺฉาหีติ.
“ตตฺถ คจฺฉนฺโต ตปปริหานิโต ภายามีติ.
๑ วนฺทนฺเต (?) สี. อมฺเหหิ วนฺทิโต. ม. ยุ. อมฺเหหิ วนฺทิเต.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๖ • ๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ. • [พราหมณ์ถามเหตุทส่ี หายไม่ให้พรแก่บตุ ร]

“สเจ เต ปุตตฺ สิเนโห อตฺถิ, ตปปริหานึ อจินตฺ ยิตฺวา ตสฺส สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า ปุจฺฉาหีติ.
[พราหมณ์ไปเฝ้าพระศาสดา]
โส สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สยำ ตาว วนฺทิ.
สตฺถา “ทีฆายุโก โหหีติ อาห.
ปชาปติยา วนฺทนกาเลปิ ตสฺสา ตเถว วตฺวา ปุตตฺ สฺส วนฺทาปนกาเล ตุณฺหี อโหสิ .
โส ปุริมนเยเนว สตฺถารำ ปุจฺฉิ.
สตฺถาปิสฺส ตเถว พฺยากาสิ.
โส กิร พฺราหฺมโณ สพฺพญฺญตุ ญาณำ๑ อปฺปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ วฺ า อตฺตโน มนฺตำ สพฺพญฺญตุ ญาเณน สำสนฺเทสิ, ปฏิพาหนุปายำ ปน น ชานาติ.
[พระศาสดาตรัสบอกอุบายเครื่องป้องกัน]
พฺราหฺมโณ สตฺถารำ ปุจฺฉิ “อตฺถิ ปน ภนฺเต ปฏิพาหนุปาโยติ.
“ภเวยฺย พฺราหฺมณาติ.
“กึ ภเวยฺยาติ.
“สเจ ตฺวำ อตฺตโน เคหทฺวาเร มณฺฑปํ กตฺวา ตสฺส มชฺเฌ ปีฐกำ กาเรตฺวา ตำ ปริกขฺ ิปนฺโต อฏฺฐ วา โสฬส วา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา
เตสุ มม สาวเก นิสีทาเปตฺวา สตฺตาหำ นิรนฺตรำ ปริตฺตำ กาเรตุำ สกฺกุเณยฺยาสิ, เอวมสฺส อนฺตราโย วินสฺเสยฺยาติ.
“โภ โคตม มยา มณฺฑปาทีนิ สกฺกา กาตุำ, ตุมฺหากำ ปน สาวเก กถำ ลจฺฉามีติ.
“ตยา เอตฺตเก กเต, อหำ มม สาวเก ปหิณิสฺสามีติ.
“สาธุ โภ โคตมาติ โส อตฺตโน เคหทฺวาเร สพฺพนฺตำ กิจฺจำ นิฏฺฐาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ .
[พวกภิกษุไปสวดพระปริตร]
สตฺถา ภิกฺขู ปหิณิ.
เต คนฺตวฺ า ตตฺถ นิสีทึสุ.
ทารกมฺปิ ปีฐกาย นิปชฺชาเปสุำ.
ภิกฺขู สตฺต รตฺตินฺทวิ า๒ นิรนฺตรำ ปริตฺตำ ภณึสุ.
๑ สพฺพญฺญุตา เอว ญาณำ สพฺพญฺญุตญาณำ. อาการสฺส รสฺสตฺตำ. ญสฺส ทฺวิตฺตำ นตฺถิ.
๒ ม. สตฺตรตฺตินฺทิวำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๗ • ๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ. • [พวกภิกษุไปสวดพระปริตร]

สตฺตเม ทิวเส สยำ สตฺถา อาคจฺฉิ.
ตสฺมึ คเต๑, สพฺพจกฺกวาเฬ เทวตา สนฺนิปตึสุ.
เอโก ปน อวรุทฺธโก ยกฺโข ทฺวาทส สำวจฺฉรานิ เวสฺสวณำ อุปฏฺฐหิตวฺ า ตสฺส สนฺตกิ า วรำ ลภนฺโต
“อิโต สตฺตเม ทิวเส อิมำ ทารกำ คณฺเหยฺยาสีติ ลภิ, ตสฺมา โสปิ อาคนฺตวฺ า อฏฺฐาสิ.
สตฺถริ ปน ตตฺถ คเต, มเหสกฺขาสุ เทวตาสุ สนฺนิปติตาสุ, อปฺเปสกฺขา เทวตา โอสกฺกิตวฺ า โอกาสำ อลภมานา
ทฺวาทส โยชนานิ ปฏิกฺกมึสุ.
อวรุทฺธโกปิ ตเถว ปฏิกฺกนฺโต อฏฺฐาสิ.
[เด็กพ้นอันตรายกลับมีอายุยืน]
สตฺถาปิ สพฺพรตฺตึ ปริตตฺ มกาสิ.
สตฺตาเห วีตวิ ตฺเต, อวรุทฺธโก ทารกำ น ลภิ.
อฏฺฐเม ปน ทิวเส, อรุเณ อุคฺคตมตฺเตเยว, ทารกำ อาเนตฺวา สตฺถารำ วนฺทาเปสุำ.
สตฺถา “ทีฆายุโก โหหีติ อาห.
“กีวจิรำ ปน โภ โคตม ทารโก ฐสฺสตีติ.
“วีสวสฺสสตำ พฺราหฺมณาติ.
อถสฺส “อายุวฑฺฒนกุมาโรติ นามำ กรึสุ.
โส วุฑฺฒิมนฺวาย ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวโุ ต วิจริ.
[การกราบไหว้ท่านผู้มีคุณทำาให้อายุยืน]
อเถกทิวสำ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ปสฺสถาวุโส, อายุวฑฺฒนกุมาเรน กิร สตฺตเม ทิวเส มริตพฺพำ อภวิสฺส,
โส อิทานิ [วีสวสฺสสตฏฺฐายี หุตฺวา] ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต วิจรติ, อตฺถิ มญฺเญ อิเมสำ สตฺตานำ อายุวฑฺฒนการณนฺติ.
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว น เกวลำ อายุวฑฺฒนเมว, อิเม ปน สตฺตา คุณวนฺโต วนฺทนฺตา จตูหิ การเณหิ วฑฺฒนฺติ, ปริสฺสยโต มุจจฺ นฺติ,
ยาวตายุกเมว ติฏฺฐนฺตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“อภิวาทนสีลิสฺส
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ

๑ ม. อาคเต.

นิจฺจำ วุฑฺฒาปจายิโน
อายุ วณฺโณ สุขำ พลนฺติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๘ • ๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ อภิวาทนสีลิสฺสาติ วนฺทนสีลิสฺส อภิณฺหำ วนฺทนกิจฺจำ ปสุตสฺสาติ อตฺโถ.
วุฑฺฒาปจายิโนติ คิหิสฺส ตทหุปฺปพฺพชิเต ทหรสามเณเรปิ,
ปพฺพชิตสฺส วา ปน ปพฺพชฺชาย วา อุปสมฺปทาย วา วุฑฺฒตเร คุณวุฑฺเฒ
อปจายมานสฺส อภิวาทเนน วา นิจฺจำ ปูเชนฺตสฺสาติ อตฺโถ.
จตฺตาโร ธมฺมาติ อายุมฺหิ วฑฺฒมาเน, ยตฺตกำ กาลำ ตำ วฑฺฒติ, อิตเรปิ ตตฺตกำ วฑฺฒนฺติเยว.
เยน หิ ปญฺญาส วสฺสายุ สำวตฺตนิกำ กุสลำ กตำ, ปญฺจวีสติวสฺสกาเลปิสฺส ชีวติ นฺตราโย อุปฺปชฺเชยฺย,
โส อภิวาทนสีลตาย ปฏิปฺปสฺสมฺภติ.
โส ยาวตายุกเมว ติฏฺฐติ. วณฺณาทโยปิสฺส อายุนาว สทฺธึ วฑฺฒนฺติ.
อิโต อุตตฺ รึปิ เอเสว นโย.
อนนฺตราเยน ปวตฺตสฺส ปน อายุโน วฑฺฒนำ นาม นตฺถีติ.
เทสนาวสาเน อายุวฑฺฒนกุมาโร ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๐๙ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถ.ุ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถุ.

๙. สงฺกิจจฺ สามเณรวตฺถุ.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเวติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สงฺกิจฺจสามเณรำ อารพฺภ กเถสิ .
[กุลบุตร ๓๐ คนออกบวช]
สาวตฺถิยำ กิร ตึสมตฺตา กุลปุตตฺ า ธมฺมกถำ สุตฺวา สตฺถุ สาสเน อุรำ ทตฺวา ปพฺพชึสุ.
เต อุปสมฺปทาย ปญฺจวสฺสา หุตวฺ า สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “คนฺถธุรำ วิปสฺสนาธุรนฺติ เทฺว ธุรานิ สุตวฺ า
มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตตฺตา คนฺถธุเร อุสฺสาหำ อกตฺวา วิปสฺสนาธุรำ ปูเรตุกามา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา
“ภนฺเต เอกำ อรญฺญายตนำ คมิสฺสามาติ สตฺถารำ อาปุจฺฉึสุ.
สตฺถา “กตรณฺฐานำ คมิสฺสถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อสุกำ นามาติ วุตฺเต, “ตตฺถ เตสำ เอกำ วิฆาสาทำ นิสฺสาย ภยำ อุปฺปชฺชิสฺสติ,
ตญฺจ ปน, สงฺกิจฺจสามเณเร คเต, วูปสมิสฺสติ. อถ เนสำ ปพฺพชิตกิจฺจำ ปาริปูรึ คมิสฺสตีติ อญฺญาสิ.
[ประวัติของสังกิจจสามเณร]
สงฺกิจฺจสามเณโร นาม สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สามเณโร สตฺตวสฺสิโก ชาติยา.
ตสฺส กิร มาตา สาวตฺถิยำ อฑฺฒกุลสฺส ธีตา.
สา, ตสฺมึ กุจฺฉิคเต, เอเกน พฺยาธินา ตำขณญฺเญว กาลมกาสิ.
ตสฺสา ฌาปิยมานาย, ฐเปตฺวา คพฺภมำสำ เสสมำสำ ฌายิ.
อถสฺสา คพฺภมำสำ จิตกา โอตาเรตฺวา ทฺวีสุ ตีสุ ฐาเนสุ สูเลหิ วิชฺฌึสุ.
สูลโกฏิ ทารกสฺส อกฺขิโกฏึ ปหริ.
เอวำ คพฺภมำสำ วิชฺฌิตวฺ า องฺคารราสิมฺหิ ขิปิตฺวา องฺคาเรเหว ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปกฺกมึสุ.
คพฺภมำสำ ฌายิ.
องฺคารมตฺถเก ปน สุวณฺณพิมฺพสทิโส ทารโก ปทุมคพฺภนิปนฺโน วิย อโหสิ.
ปจฺฉิมภวิกสตฺตสฺส หิ สิเนรุนา โอตฺถริยมานสฺสาปิ อรหตฺตำ อปฺปตฺวา ชีวิตกฺขโย นาม นตฺถิ.
ปุนทิวเส “จิตกำ นิพพฺ าเปสฺสามาติ อาคตา ตถานิปนฺนำ ทารกำ ทิสวฺ า อจฺฉริยพฺภตู จิตตฺ ชาตา
“กถญฺหิ นาม, เอตฺตเกสุ ทารูสุ สกลสรีเร ฌาปิยมาเน, ทารโก น ฌายิ, กินฺนุ โข ภวิสฺสตีติ ทารกำ อาทาย
อนฺโตคามำ เนตฺวา๑ เนมิตตฺ เก ปุจฺฉึสุ.

๑ สี. ม. ยุ. คนฺตฺวา.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๐ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถ.ุ • [ประวัตขิ องสังกิจจสามเณร]

เนมิตฺตกา “สเจ อยำ ทารโก อคารำ อชฺฌาวสิสฺสติ, ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฺฏา ญาตกา ทุคฺคตา น ภวิสฺสนฺติ;
สเจ ปพฺพชิสฺสติ, ปญฺจหิ สมณสเตหิ ปริวุโต วิจริสฺสตีติ อาหำสุ.
ตสฺส สงฺกุนา อกฺขิโกฏิยา ภินฺนตฺตา “สงฺกิจฺโจติ๑ นามำ กรึสุ.
โส อปเรน สมเยน “สงฺกิจฺโจติ ปญฺญายิ.
อถ นำ ญาตกา “โหตุ, วุฑฺฒิตกาเล นำ อมฺหากำ อยฺยสฺส สารีปุตตฺ สฺส สนฺติเก ปพฺพาเชสฺสามาติ โปสยึสุ.
โส สตฺตวสฺสกิ กาเล “ตว กุจฺฉิยำ วสนกาเล มาตา เต กาลมกาสิ, ตสฺสา สรีเร ฌาปิยมาเนปิ, ตฺวำ น ฌายีติ
กุมารกานำ กถำ สุตวฺ า “อหำ กิร เอวรูปา ภยา มุตฺโต, กึ เม ฆเรน, ปพฺพชิสฺสามีติ ญาตกานำ อาโรเจสิ.
เต “สาธุ ตาตาติ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺตกิ ำ เนตฺวา “ภนฺเต อิมำ ปพฺพาเชถาติ อทำสุ.
เถโร ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา ปพฺพาเชสิ.
โส ขุรคฺเคเยว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.
อยำ สงฺกจิ ฺจสามเณโร นาม.
[ทรงรับสั่งให้ภิกษุไปลาพระสารีบุตร]
สตฺถา “เอตสฺมึ คเต, ตำ ภยำ วูปสมิสฺสติ, อถ เตสำ ปพฺพชิตกิจฺจำ ปาริปูรึ คมิสฺสตีติ ญตฺวา
“ภิกฺขเว ตุมฺหากำ เชฏฺฐภาติกำ สารีปุตตฺ ำ โอโลเกตฺวา คจฺฉถาติ อาห.
เต “สาธูติ วตฺวา เถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา, “กิมาวุโสติ วุตฺเต,
“มยำ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตุกามา หุตฺวา อาปุจฺฉิมฺหา,
อถ โน สตฺถา เอวมาห ‘ตุมฺหากำ เชฏฺฐภาติกำ โอโลเกตฺวา คจฺฉถาติ, เตนมฺห อิธาคตาติ.
“สตฺถารา อิเม เอกำ การณำ ทิสวฺ า อิธ ปหิตา ภวิสฺสนฺติ, กินฺนุ โข เอตนฺติ อาวชฺเชนฺโต ตมตฺถำ ญตฺวา อาห
“อตฺถิ ปน โว อาวุโส สามเณโรติ.
“นตฺถิ อาวุโสติ.
“สเจ นตฺถิ, อิมำ สงฺกิจฺจสามเณรำ คเหตฺวา คจฺฉถาติ.
“อลำ อาวุโส, สามเณรำ นิสฺสาย โน ปลิโพโธ ภวิสฺสติ, กึ อรญฺเญ วสนฺตานำ สามเณเรนาติ.
“น อาวุโส อิมำ นิสฺสาย ตุมฺหากำ ปลิโพโธ ภวิสฺสติ, อปิจ โข ปน ตุมฺเห นิสฺสาย อิมสฺส ปลิโพโธ ภวิสฺสติ,
สตฺถาปิ ตุมฺเห มม สนฺติกำ ปหิณนฺโต ตุมฺเหหิ สทฺธึ สามเณรสฺส ปหิณนำ ปจฺจาสึสนฺโต ปหิณิ, อิมำ คเหตฺวา คจฺฉถาติ.

๑ อญฺเญน ปาเฐน ภวิตพฺพำ. ลทฺธโปตฺถเกสุ ปน น ทิสฺสติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๑ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถ.ุ • [ภิกษุ ๓๐ รูปไปทำาสมณธรรม]

[ภิกษุ ๓๐ รูปไปทำาสมณธรรม]
เต “สาธูติ อธิวาเสตฺวา สามเณเรน สทฺธึ เอกตฺตึสชนา เถรำ อปโลเกตฺวา วิหารา นิกฺขมฺม จาริกำ จรนฺตา
วีสโยชนสตมตฺถเก เอกำ สหสฺสกุลิกำ คามำ ปาปุณึสุ.
มนุสฺสา เต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา สกฺกจฺจำ ปริวิสิตวฺ า “ภนฺเต กตฺถ คมิสฺสถาติ ปุจฺฉิตฺวา, “ยถาผาสุกฏฺฐานำ อาวุโสติ วุตฺเต, ปา
ทมูเล นิปชฺชติ วฺ า “มยำ ภนฺเต อยฺเยสุ อิมำ นิสสฺ าย อนฺโตวสฺสำ วสนฺเตสุ, ปญฺจ สีลานิ สมาทาย อุโปสถกมฺมำ กริสสฺ ามาติ ยาจึสุ.
เถรา อธิวาเสสุำ.
อถ เนสำ มนุสฺสา รตฺติฏฐฺ านทิวาฏฺฐานจงฺกมนปณฺณสาลำ สำวทิ หิตฺวา “อชฺช มยำ, เสฺว มยนฺติ อุสฺสาหปฺปตฺตา อุปฏฺฐานมกำสุ.
[พวกภิกษุตั้งกติกากันอยู่จำาพรรษา]
เถรา วสฺสูปนายิกาทิวเส กติกวตฺตำ กรึสุ “อาวุโส อมฺเหหิ ธรมานกพุทฺธสฺส สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คหิตำ,
น โข ปน สกฺกา อญฺญตฺร ปฏิปตฺติสมฺปทาย พุทฺเธ อาราเธตุำ, อมฺหากญฺจ อปายทฺวารานิ วิวฏาเนว,
ตสฺมา อญฺญตฺร ปาโต ภิกฺขาจารเวลาย สายำ เถรุปฏฺฐานเวลาย จ เสสกาเล เทฺว เอกฏฺฐาเน น ภวิสฺสาม,
ยสฺส อผาสุกำ ภวิสฺสติ, เตน คณฺฑิยา ปหฏาย, ตสฺส สนฺตกิ ำ คนฺตวฺ า เภสชฺชำ กริสฺสาม,
อิโต อญฺญสฺมึ รตฺติภาเค วา ทิวสภาเค วา อปฺปมตฺตา กมฺมฏฺฐานำ อนุยุญฺชิสฺสามาติ.
[ทุคคตบุรุษมาอาศัยอยูก่ ับพวกภิกษุ]
เตสุ เอวำ กติกำ กตฺวา วิหรนฺเตสุ, เอโก ทุคฺคตปุริโส ธีตรำ อุปนิสฺสาย ชีวนฺโต, ตสฺมึ ฐาเน ทุพฺภกิ ฺเข อุปฺปนฺเน,
อปรำ ธีตรำ นิสฺสาย ชีวติ ุกาโม มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.
เถราปิ คาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา วสนฏฺฐานำ อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค เอกิสฺสา นทิยา นหาตฺวา
วาลิกาปุลิเน นิสีทติ ฺวา ภตฺตกิจจฺ ำ กรึสุ.
ตสฺมึ ขเณ โส ตำ ฐานำ ปตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อถ นำ เถรา “กหำ คจฺฉสีติ ปุจฺฉึสุ.
โส ตมตฺถำ อาโรเจสิ.
เถรา ตสฺมึ การุญฺญำ อุปฺปาเทตฺวา “อุปาสก อติวิย ฉาโตสิ, คจฺฉ ปณฺณำ อาหร, เอกเมกำ เต ภตฺตปิณฑำ ทสฺสามาติ วตฺวา
เตน ปณฺเณ อาหเฏ, อตฺตนา อตฺตนา ภุญฺชนนิยาเมเนว สูปพฺยญฺชเนหิ สนฺเนหิตฺวา๑ เอกเมว ปิณฺฑมทำสุ.
เอตเทว กิร วตฺตำ๒:

๑ สี. ยุ. สนฺเนตฺวา. ม. สนฺนหิตฺวา.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ยำ -อิติ อตฺถิ.
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โภชนกาเล อาคตสฺส ภตฺตำ ททมาเนน ภิกฺขุนา อคฺคภตฺตำ อทตฺวา อตฺตนา ภุญฺชนนิยาเมเนว โถกำ วา พหุำ วา ทาตพฺพำ ,
ตสฺมา เตปิ ตถา อทำสุ.
โส กตภตฺตกิจฺโจ เถเร วนฺทิตวฺ า ปุจฺฉิ “กึ ภนฺเต อยฺยา เกนจิ นิมนฺตติ าติ.
“นตฺถิ อุปาสก นิมนฺตนำ, มนุสฺสา เทวสิกำ เอวรูปเมว อาหารำ เทนฺตีติ.
โส จินฺเตสิ “มยำ นิจฺจกาลำ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย กมฺมำ กโรนฺตาปิ เอวรูปํ อาหารำ ลทฺธุำ น สกฺโกม,
กึ เม อญฺญตฺถ คเตน, อิเมสญฺเญว สนฺติเก ชีวิสฺสามีติ.
อถ เน อาห “อหำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กตฺวา อยฺยานำ สนฺติเก วสิตุำ อิจฺฉามีติ.
“สาธุ อุปาสกาติ.
[ทุคคตบุรุษหนีพวกภิกษุไปเยี่ยมธิดา]
โส เตหิ สทฺธึ เตสำ วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา สาธุกำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กโรนฺโต ภิกฺขู อติวิย อาราเธตฺวา
เทฺวมาสจฺจเยน ธีตรำ ทฏฺฐุกาโม หุตฺวา “สเจ อยฺเย อาปุจฺฉิสฺสามิ, น มำ วิสฺสชฺเชสฺสนฺติ, อนาปุจฺฉาว คมิสฺสามีติ
เตสำ อนาจิกฺขิตฺวา ว นิกฺขมิ.
เอตฺตกเมว กิรสฺส โอฬาริกำ ขลิตำ อโหสิ, ยำ ภิกฺขูนำ อนาโรเจตฺวา ปกฺกามิ.
ตสฺส ปน คมนมคฺเค เอกา อฏวี อตฺถิ.
ตตฺถ ปญฺจสตานำ โจรานำ “โย อิมำ อฏวึ ปวิสิสฺสติ, ตำ มาเรตฺวา ตสฺเสว มำสโลหิเตน ตุยฺหำ พลิกมฺมำ กริสฺสามาติ
เทวตาย อายาจนำ กตฺวา วสนฺตานำ สตฺตโม ทิวโส โหติ.
[เขาถูกโจรจับในกลางดง]
ตสฺมา สตฺตเม ทิวเส โจรเชฏฺฐโก รุกฺขำ อารุยฺห มนุสฺเส โอโลเกนฺโต ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา โจรานำ สญฺญมทาสิ .
เต ตสฺส อฏวีมชฺฌำ ปวิฏฺฐภาวำ ญตฺวา ปริกฺขิปิตฺวา ตำ คณฺหิตฺวา คาฬฺหำ พนฺธนำ กตฺวา อรณีสหิเตน อคฺคึ นิมฺมเถตฺวา
ทารูนิ สงฺกฑฺฒิตฺวา มหนฺตำ อคฺคิกฺขนฺธำ กตฺวา สูลานิ ตจฺฉึสุ.
โส เตสำ ตำ กิริยำ ทิสฺวา “สามิ อิมสฺมึ ฐาเน เนว สูกรมิคาทโย ทิสฺสนฺติ, กึการณา อิมำ กโรถาติ ปุจฺฉิ.
“ตำ มาเรตฺวา ตว มำสโลหิเตน เทวตาย พลิกมฺมำ กริสฺสามาติ.
โส มรณภยตชฺชิโต ภิกฺขูนำ ตำ อุปการำ อจินฺเตตฺวา เกวลำ อตฺตโน ชีวิตเมว รกฺขมาโน เอวมาห
“สามิ อหำ วิฆาสาโท อุจฺฉิฏฺฐภตฺตำ ภุญฺชิตวฺ า วฑฺฒิโต, วิฆาสาโท นาม กาลกณฺณิโก,
อยฺยา ปน ยโต ตโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตาปิ ขตฺติยาว, อสุกสฺมึ ฐาเน เอกตฺตึส ภิกฺขู วสนฺติ,
เต มาเรตฺวา กมฺมำ กโรถ, อติวิย โว เทวตา ตุสฺสิสฺสตีติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๓ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถ.ุ • [พวกโจรไปจับภิกษุเพือ่ ทำาพลีกรรม]

[พวกโจรไปจับภิกษุเพื่อทำาพลีกรรม]
ตำ สุตฺวา โจรา “ภทฺทกำ เอส วทติ, กึ อิมินา กาลกณฺณินา, ขตฺติเย มาเรตฺวา พลิกมฺมำ กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
“เอหิ, เนสำ วสนฏฺฐานำ ทสฺเสหีติ ตเมว มคฺคเทสกำ กตฺวา ตำ ฐานำ คนฺตวฺ า วิหารมชฺเฌ ภิกฺขู อทิสฺวา
“กหำ ภิกฺขูติ ตำ ปุจฺฉึสุ.
โส เทฺว มาเส วสิตตฺตา เตสำ กติกวตฺตำ ชานนฺโต เอวมาห “อตฺตโน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนสุ นิสินฺนา, เอตำ คณฺฑึ ปหรถ,
คณฺฑิสทฺเทน สนฺนิปติสฺสนฺตีติ.
โจรเชฏฺฐโก คณฺฑึ ปหริ.
ภิกฺขู คณฺฑิสทฺทำ สุตวฺ า “อกาเล คณฺฑิ ปหฏา, กสฺสจิ อผาสุกำ ภวิสฺสตีติ อาคนฺตฺวา
วิหารมชฺเฌ ปฏิปาฏิยา ปญฺญตฺเตสุ ปาสาณผลเกสุ นิสีทึสุ.
สงฺฆตฺเถโร โจเร โอโลเกตฺวา ปุจฺฉิ “อุปาสกา เกนายำ คณฺฑิ ปหฏาติ.
โจรเชฏฺฐโก อาห “มยา ภนฺเตติ.
“กึการณาติ.
“อมฺเหหิ อฏวีเทวตาย อายาจิตำ อตฺถิ, ตสฺสา พลิกมฺมกรณตฺถาย เอกำ ภิกฺขุำ คเหตฺวา คมิสฺสามาติ.
[พวกภิกษุยอมตัวให้โจรจับ]
ตำ สุตฺวา มหาเถโร ภิกฺขู อาห “อาวุโส ภาติกานำ อุปฺปนฺนกิจจฺ ำ นาม, เชฏฺฐภาติเกน นิตฺถริตพฺพำ,
อหำ อตฺตโน ชีวิตำ ตุมฺหากำ ปริจฺจชิตฺวา อิเมหิ สทฺธึ คมิสฺสามิ, มา สพฺเพสำ อนฺตราโย โหตุ, อปฺปมตฺตา สมณธมฺมำ กโรถาติ.
อนุตฺเถโร อาห “ภนฺเต เชฏฺฐภาตุ กิจฺจนฺนาม กนิฏฺฐสฺส ภาโร, อหำ คมิสฺสามิ, ตุมฺเห อปฺปมตฺตา โหถาติ.
อิมินา อุปาเยน “อหเมว, อหเมวาติ วตฺวา ปฏิปาฏิยา ตึสปิ ชนา อุฏฺฐหึสุ.
เอวำ สพฺเพ เนว เอกิสฺสา มาตุ ปุตฺตา, น เอกสฺส ปิตุ, นาปิ วีตราคา, อถ จ ปน อวเสสานำ อตฺถาย ปฏิปาฏิยา ชีวิตำ ปริจฺจชึสุ;
เตสุ เอโกปิ “ตฺวำ ยาหีติ วตฺตุำ สมตฺโถ นาม นาโหสิ.
[สังกิจจสามเณร ยอมมอบตัวให้แก่โจร]
สงฺกิจฺจสามเณโร เตสำ กถำ สุตวฺ า “ภนฺเต ติฏฺฐถ, อหำ ตุมฺหากำ ชีวติ ำ ปริจฺจชิตฺวา คมิสฺสามีติ อาห.
“อาวุโส มยำ สพฺเพ เอกโต มาริยมานาปิ ตำ เอกำ น วิสฺสชฺเชสฺสามาติ.
“กึการณา ภนฺเตติ.
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“อาวุโส ตฺวำ ธมฺมเสนาปติสารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส สามเณโร,
สเจ ตำ วิสฺสชฺเชสฺสาม, ‘สามเณรำ เม อาทาย คนฺตฺวา โจรานำ นิยฺยาทยึสตู ิ เถโร ครหิสฺสติ,
ตำ นินฺทำ นิตฺถริตุำ น สกฺขิสฺสาม, เตน ตำ น วิสฺสชฺเชสฺสามาติ.
“ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตุมฺเห มม อุปชฺฌายสฺส สนฺติกำ ปหิณนฺโตปิ มม อุปชฺฌาโย มำ ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปหิณนฺโตปิ
อิทเมว การณำ ทิสวฺ า ปหิณิ, ติฏฺฐถ ภนฺเต, อหเมว คมิสฺสามีติ.
โส ตึสปิ ภิกฺขู วนฺทติ ฺวา “สเจ เม ภนฺเต โทโส อตฺถิ, ขมถาติ วตฺวา นิกฺขมิ.
ภิกฺขูนำ มหาสำเวโค อุปฺปชฺชิ, อกฺขีนิ อสฺสูหิ ปุณฺณานิ, หทยมำสำ ปเวธิ.
มหาเถโร โจเร อาห “อุปาสกา อยำ ทารโก ตุมฺเห อคฺคึ กโรนฺเต สูลานิ ตจฺฉนฺเต ปณฺณานิ อตฺถรนฺเต ทิสฺวา ภายิสฺสติ ,
อิมำ เอกมนฺเต ฐเปตฺวา ตานิ กิจฺจานิ กเรยฺยาถาติ.
โจรา สามเณรำ อาทาย คนฺตวฺ า เอกมนฺเต ฐเปตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กรึสุ.
[นายโจรลงมือฆ่าสามเณร]
กิจฺจปริโยสาเน โจรเชฏฺฐโก อสึ อุพพฺ าเหตฺวา สามเณรำ อุปสงฺกมิ.
สามเณโร นิสีทมาโน ฌานำ สมาปชฺชิตฺวาว นิสีทิ.
โจรเชฏฺฐโก อสึ ปริวตฺเตตฺวา สามเณรสฺส ขนฺเธ ปาเตสิ.
อสิ นมิตวฺ า ธาราย ธารำ ปหริ.
โส “น สมฺมา ปหรินฺติ มญฺญมาโน ปุน ตำ อุชุำ กตฺวา ปหริ.
อสิ ตาลปตฺตำ วิย เวฐยมาโน ถรุมูลำ อคมาสิ.
สามเณรำ หิ ตสฺมึ กาเล สิเนรุนา อวตฺถรนฺโตปิ มาเรตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ, ปเคว อสินา.
ตำ ปาฏิหาริยำ ทิสฺวา โจรเชฏฺฐโก จินฺเตสิ “ปุพฺเพ เม อสิ สิลาถมฺภำ วา ขทิรขานุำ วา กลีรำ วิย ฉินฺทติ ,
อิทานิ เอกวารำ นมิโต เอกวารำ ตาลปตฺตเวฐโก วิย ชาโต,
อยำ นาม อสิ อเจตโน หุตวฺ าปิ อิมสฺส คุณำ ชานาติ, อหำ สเจตโน น ชานามีติ.
[นายโจรเลื่อมใสในปาฏิหาริย์ของสามเณร]
โส อสึ ภูมิยำ ขิปิตฺวา ตสฺส ปาทมูเล อุเรน นิปชฺชิตฺวา “ภนฺเต มยำ ธนการณา อิธ อฏวิยำ ปวิฏฺฐมฺหา,
อมฺเห ทูรโตว ทิสฺวา สหสฺสมตฺตาปิ ปุริสา ปเวเธนฺติ, เทฺว ติสฺโส กถา กเถตุำ น สกฺโกนฺติ, ตว ปน จิตฺตตุ ฺราสมตฺตำปิ นตฺถิ,
อุกฺกามุเข สุวณฺณำ วิย สุปุปฺผิตกณฺณิการำ วิย จ เต มุขำ วิโรจติ, กินฺนุ โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺโต อิมำ คาถมาห
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“ตาโส เต นตฺถิ น ภยำ๑
ภิยฺโย วณฺโณ ปสีทติ
กสฺมา น ปริเทเวสิ เอวรูเป มหพฺภเยติ.
สามเณโร ฌานา วุฏฺฐาย ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต “อาวุโส คามณิ ขีณาสวสฺส อตฺตภาโว นาม สีเส ฐปิตภาโร วิย โหติ ,
โส, ตสฺมึ ภิชฺชนฺเต, ตุสเตว น ภายตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“นตฺถิ เจตสิกำ ทุกฺขำ
อติกกฺ นฺโต ภยำ สพฺพำ
ขีณา อสฺส ภวเนตฺติ
นิพฺภยำ มรณำ โหติ

อนเปกฺขสฺส คามณิ
ขีณสำโยชโน อิสิ
ทิฏฺฐา ธมฺมา ยถา ตถา๒
ภารโวโรปนำ ยถาติ.

[นายโจรขอบรรพชากะสามเณร]
โส ตสฺส กถำ สุตฺวา ปญฺจ โจรสตานิ โอโลเกตฺวา อาห “ตุมฺเห กึ กริสฺสถาติ.
“ตุมฺเห ปน สามีติ.
“มม ตาว เอวรูปํ ปาฏิหาริยำ ทิสวฺ า อคารมชฺเฌ กิจฺจำ นตฺถิ, อยฺยสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ.
“มยำปิ ตเถว กริสฺสามาติ.
“สาธุ ตาตาติ.
ตโต ปญฺจสตาปิ โจรา สามเณรำ วนฺทิตวฺ า ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
โส เตสำ อสิธาราหิ เอว เกเส จ วตฺถทสา จ ฉินฺทิตวฺ า ตมฺพมตฺตกิ าย รชิตวฺ า ตานิ กาสายานิ อจฺฉาเทตฺวา
ทสสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา เต อาทาย คจฺฉนฺโต จินฺเตสิ “สจาหำ เถเร อทิสฺวา ว คมิสฺสามิ , เต สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ,
โจรานำ มำ คเหตฺวา นิกฺขนฺตกาลโต ปภูติ เตสำ เอโกปิ อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ,
‘มาริโต นุ โข สามเณโร โนติ จินฺเตนฺตานำ, กมฺมฏฺฐานำ อภิมุขำ น ภวิสฺสติ, ตสฺมา ทิสฺวา ว เต คมิสฺสามีติ.
[สามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุ]
โส ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร ตตฺถ คนฺตวฺ า, อตฺตโน ทสฺสเนน ปฏิลทฺธสฺสาเสหิ เตหิ “กึ สปฺปุริส สงฺกิจฺจ ลทฺธนฺเต ชีวติ นฺติ วุตฺเต,
“อาม ภนฺเต, อิเม มำ มาเรตุกามา หุตฺวา มาเรตุำ อสกฺโกนฺตา มม คุเณ ปสีทิตวฺ า ธมฺมำ สุตฺวา ปพฺพชิตา,
อหำ ‘ตุมฺเห ทิสฺวา คมิสฺสามีติ อาคโต, อปฺปมตฺตา สมณธมฺมำ กโรถ, อหำ สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสามีติ เต ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า
อิตเร อาทาย อุปชฺฌายสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา, “กึ สงฺกิจจฺ อนฺเตวาสิกา เต ลทฺธาติ วุตฺเต,
“อาม ภนฺเตติ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
เถเรน จ “คจฺฉ สงฺกิจจฺ สตฺถารำ ปสฺสาหีติ วุตฺเต, “สาธูติ เถรำ วนฺทิตวฺ า เต อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา,
สตฺถาราปิ “สงฺกิจฺจ อนฺเตวาสิกา เต ลทฺธาติ วุตฺเต, ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
๑ ม. ตสฺส เต นตฺถิ ภีตตฺตำ.
๒ ม. ยุ. ขีณาย ภวเนตฺตยิ า ทิฏฺฐธมฺเม ยถาตถำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๖ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถ.ุ • [ผูม้ ศี ลี ประเสริฐกว่าผูท้ ศุ ลี ]

[ผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีล]
สตฺถา “เอวำ กิร ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเตติ วุตฺเต,
“ตุมฺหากำ โจรกมฺมำ กตฺวา ทุสฺสีเล ปติฏฺฐาย วสฺสสตำ ชีวติ โต อิทานิ สีเล ปติฏฺฐาย เอกทิวสมฺปิ ชีวติ ำ เสยฺโยติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย

ทุสฺสีโล อสมาหิโต
สีลวนฺตสฺส ฌายิโนติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ทุสฺสีโลติ นิสฺสีโล.
สีลวนฺตสฺสาติ ทุสฺสีลสฺส วสฺสสตำ ชีวติ โต สีลวนฺตสฺส ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายิโน เอกทิวสำปิ เอกมุหุตตฺ มฺปิ ชีวติ ำ เสยฺโย อุตฺตมนฺติ อตฺ
โถ.
เทสนาวสาเน เต ปญฺจสตาปิ ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ.
[ประวัติอธิมตุ ตกสามเณร]
อปเรน สมเยน สงฺกิจฺโจ อุปสมฺปทำ ลภิตฺวา ทสวสฺโส หุตวฺ า สามเณรำ คณฺหิ.
โส ปน ตสฺเสว ภาคิเนยฺโย อธิมุตฺตกสามเณโร นาม.
อถ นำ เถโร ปริปุณฺณวสฺสกาเล อามนฺเตตฺวา “อุปสมฺปทำ เต กริสฺสามิ, คจฺฉ, ญาตกานำ สนฺติเก วสฺสปริมาณำ ปุจฺฉิตฺวา เอหีติ อุยฺ
โยเชสิ.
โส มาตาปิตูนำ สนฺติกำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปญฺจสเตหิ โจราหิ พลิกมฺมตฺถาย มาริยมาโน เตสำ ธมฺมำ เทเสตฺวา
ปสนฺนจิตฺเตหิ “น เต อิมสฺมึ ฐาเน อมฺหากำ อตฺถิภาโว กสฺสจิ อาโรเจตพฺโพติ วิสฺสฏฺโฐ
ปฏิปเถ มาตาปิตโร อาคจฺฉนฺเต ทิสวฺ า ตเมว มคฺคำ ปฏิปชฺชนฺตานำปิ เตสำ สจฺจมนุรกฺขนฺโต นาโรเจสิ .
เตสำ โจเรหิ วิเหฐิยมานานำ “ตฺวำปิ โจเรหิ สทฺธึ เอกโต หุตวฺ า มญฺเญ อมฺหากำ นาโรเจสีติ วตฺวา ปริเทวนฺตานำ ,
สทฺทำ สุตฺวา เต มาตาปิตูนำปิ อนาโรจิตภาวำ ญตฺวา ปสนฺนจิตฺตา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
โสปิ สงฺกิจฺจสามเณโร วิย เต สพฺเพ ปพฺพาเชตฺวา อุปชฺฌายสฺส สนฺตกิ ำ อาเนตฺวา เตน สตฺถุ สนฺตกิ ำ เปสิโต
เต อาทาย คนฺตฺวา ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสิ.
สตฺถา “เอวำ กิร ภิกขฺ เวติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “อาม ภนฺเตติ วุตเฺ ต, ปุรมิ นเยเนว อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมเมว คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย

ทุสฺสีโล อสมาหิโต
สีลวนฺตสฺส ฌายิโนติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๗ • ๙. สงฺกจิ จฺ สามเณรวตฺถ.ุ • [ประวัตอิ ธิมุตตกสามเณร]

อิทำปิ อิมิสฺสา คาถาย [อธิมุตตฺ กสามเณรวตฺถุ นาม] วุตฺตเมวาติ.
สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๘ • ๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ. • ๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ.

๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเวติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระนั่งเข้าฌาน โจรเอาห่อของทับไม่รู้สึก]
โส กิร เถโร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺเญ วิหรนฺโต อรหตฺตำ ปตฺวา “สตฺถุ อาโรเจสฺสามีติ ตโต อาคจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค กิลนฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม เอกสฺมึ ปิฏฺฐิปาสาเณ นิสินฺโน ฌานำ สมาปชฺชิ.
อเถกำ คามำ วิลุมฺปิตฺวา ปญฺจสตา โจรา อตฺตโน พลานุรูเปน ภณฺฑิกำ พนฺธติ ฺวา สีเสนาทาย คจฺฉนฺตา ทูรำ คนฺตวฺ า กิลนฺตรูปา
“ทูรำ อาคตมฺห, อิมสฺมึ ปิฏฺฐิปาสาเณ วิสฺสมิสฺสามาติ มคฺคา โอกฺกมฺม ปิฏฺฐิปาสาณสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา
เถรำ ทิสฺวาปิ “ขานุโก อยนฺติ สญฺญิโน อเหสุำ.
อเถโก โจโร เถรสฺส สีเส ภณฺฑิกำ ฐเปสิ.
อปโร ตำ นิสฺสาย ภณฺฑิกำ ฐเปสิ.
เอวำ ปญฺจสตาปิ โจรา ปญฺจหิ ภณฺฑิกสเตหิ เถรำ ปริกฺขิปิตฺวา สยำปิ นิปนฺนา นิทฺทายิตฺวา
อรุณุคคฺ มนกาเล ปพุชฺฌติ ฺวา อตฺตโน อตฺตโน ภณฺฑิกำ คณฺหนฺตา เถรำ ทิสวฺ า “อมนุสฺโสติ สญฺญาย ปลายิตุำ อารภึสุ .
อถ เน เถโร อาห “มา ภายถ อุปาสกา, ปพฺพชิโต อหนฺติ.
เต เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “ขมถ ภนฺเต, มยำ ขานุกสญฺญิโน อหุมฺหาติ เถรำ ขมาเปตฺวา,
โจรเชฏฺฐเกน “อหำ อยฺยสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ วุตฺเต, เสสา “มยำปิ ปพฺพชิสฺสามาติ วตฺวา
สพฺเพว เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา เถรำ ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
เถโร สงฺกิจฺจสามเณโร วิย สพฺเพปิ เต ปพฺพาเชสิ.
ตโต ปฏฺฐาย “ขานุโกณฺฑญฺโญติ ปญฺญายิ.
โส เตหิ ภิกฺขูหิ๑ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺ า, สตฺถารา “กึ โกณฺฑญฺญ อนฺเตวาสิกา เต ลทฺธาติ วุตฺเต, ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
[คนมีปัญญาดีกว่าคนทรามปัญญา]
สตฺถา “เอวำ กิร ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเต, น อญฺญสฺส เอวรูโป อานุภาโว ทิฏฺฐปุพฺโพ, เตนมฺห ปพฺพชิตาติ วุตฺเต,
“ภิกฺขเว เอวรูเป ทุปฺปญฺญกมฺเม ปติฏฺฐาย วสฺสสตำ ชีวิตโต อิทานิ โว ปญฺญาสมฺปทาย วตฺตมานานำ เอกาหำปิ ชีวติ ำ เสยฺโยติ วตฺ
วา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย
๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร สทฺธึ -อิติ อตฺถิ.

ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต
ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโนติ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๙ • ๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]
ตตฺถ ทุปฺปญฺโญติ นิปฺปญฺโญ.
ปญฺญวนฺตสฺสาติ สปฺปญฺญสฺส.
เสสำ ปุริมสทิสเมวาติ.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๒๐ • ๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ. • ๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ.

๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ.
“โย จ วสฺสตำ ชีเวติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สปฺปทาสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ .
[พระเถระให้งูกัดตัว]
สาวตฺถิยำ กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา ปพฺพชิตวฺ า ลทฺธูปสมฺปโท อปเรน สมเยน อุกฺกณฺฐติ ฺวา
“มาทิสสฺส กุลปุตฺตสฺส คิหิภาโว นาม น ยุตฺโต, ปพฺพชฺชาย ฐตฺวา มรณำปิ เม เสยฺโยติ จินฺเตตฺวา
อตฺตโน มรณุปายำ จินฺเตนฺโต วิจรติ.
อเถกทิวสำ ปาโต ว นหาตฺวา กตภตฺตกิจจฺ า ภิกฺขู วิหารำ คนฺตวฺ า อคฺคิสาลาย สปฺปํ ทิสฺวา
ตำ เอกสฺมึ กุเฏ ปกฺขิปิตวฺ า กุฏำ ปิทหิตฺวา อาทาย วิหารา นิกฺขมึสุ.
อุกฺกณฺฐติ ภิกฺขุปิ ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา อาคจฺฉนฺโต เต ภิกฺขู ทิสวฺ า “กิมิทำ อาวุโสติ ปุจฺฉิตฺวา, “สปฺโป อาวุโสติ วุตฺเต,
“อิมินา กึ กริสฺสถาติ “ฉฑฺเฑสฺสาม นนฺติ เตสำ วจนำ สุตฺวา “อิมินา อตฺตานำ ฑำสาเปตฺวา มริสฺสามีติ
“อาหรถ, อหำ นำ ฉฑฺเฑสฺสามีติ เตสำ หตฺถโต กุฏำ คเหตฺวา เอกสฺมึ ฐาเน นิสินฺโน เตน สปฺเปน อตฺตานำ ฑำสาเปติ.
สปฺโป ฑำสติ ุำ น อิจฺฉติ.
โส กุเฏ หตฺถำ โอตาเรตฺวา อิโต จิโต จ อาโลเลติ, สปฺปสฺส มุขำ วิวริตฺวา องฺคุลึ ปกฺขิปติ.
เนว นำ สปฺโป ฑำสิ.
โส “นายำ อาสีวิโส, ฆรสปฺโปติ ตำ ปหาย วิหารำ อคมาสิ.
อถ นำ ภิกฺขู “ฉฑฺฑิโต เต อาวุโส สปฺโปติ อาหำสุ.
“น โส อาวุโส สปฺโป, ฆรสปฺโป เอโสติ.
“สปฺโปเอว อาวุโส มหนฺตำ ผณำ กตฺวา สูสูยนฺโต ทุกเฺ ขน อมฺเหหิ คหิโต, กึการณา ตฺวำ เอวำ วเทสีติ.
“อหำ อาวุโส เตน องฺคำ ฑำสาเปนฺโตปิ มุเข องฺคุลึ ปกฺขิปนฺโตปิ ตำ ฑำสาเปตุำ นาสกฺขินฺติ.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุำ.
[พระเถระบรรลุพระอรหัตแล้วมีชื่อว่าสัปปทาสะ]
อเถกทิวสำ นหาปิโต เทฺว ตโย ขุเร อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา เอกำ ภูมิยำ ฐเปตฺวา เอเกน ภิกฺขูนำ เกเส โอหาเรติ .
โส ภูมิยำ ฐปิตำ ขุรำ คเหตฺวา “อิมินา คีวำ ฉินฺทิตฺวา มริสฺสามีติ เอกสฺมึ รุกฺเข คีวำ อุปนิธาย ขุรธารำ คลนาฬิยำ กตฺวา ฐิโต
อุปสมฺปทกาลโต ปฏฺฐาย อตฺตโน สีลำ อาวชฺเชนฺโต วิมลจนฺทมณฺฑลมิว สุโธตมณิขณฺฑมิว จ นิมฺมลำ สีลำ อทฺทส.
ตสฺส ตำ โอโลเกนฺตสฺส, สกลสรีรำ ผรนฺตา ปีติ อุปฺปชฺชิ.
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โส ปีตึ วิกฺขมฺภิตวฺ า วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา ขุรำ อาทาย วิหารมชฺเฌ ปาวิสิ .
อถ นำ ภิกฺขู “กหำ คโตสิ อาวุโสติ ปุจฺฉึสุ.
“อิมินา ขุเรน คลนาฬึ ฉินฺทิตวฺ า มริสฺสามีติ คโตมฺหิ อาวุโสติ.
“อถ กสฺมา น มโตสีติ.
“อิทานิมฺหิ สตฺถำ อาหริตุำ อภพฺโพ ชาโต, อหำ หิ ‘อิมินา ขุเรน คลนาฬึ ฉินฺทิสฺสามีติ ญาณขุเรน สพฺพกฺกิเลเส ฉินฺทินฺติ.
ภิกฺขู “อยำ อภูเตน อญฺญำ พฺยากโรตีติ ภควโต อาโรเจสุำ.
ภควา เตสำ วจนำ สุตฺวา อาห “น ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม สหตฺถา อตฺตานำ ชีวติ า โวโรเปนฺตตี ิ .
“ภนฺเต ตุมฺเห อิมำ “ขีณาสโวติ วเทถ, เอวำ อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน ปนายำ กสฺมา อุกฺกณฺฐิโต,
กิมสฺส อรหตฺตุปนิสฺสยการณำ, กสฺมา โส สปฺโป เอตำ น ฑำสีติ.
“ภิกฺขเว โส ตาว สปฺโป อิมสฺส อิโต ตติเย อตฺตภาเว ทาโส อโหสิ, โส อตฺตโน สามิกสฺส สรีรำ ฑำสิตุำ น อุสฺสหีติ.
เอวำ ตาว เนสำ สตฺถา เอกำ การณำ อาจิกฺขิ.
ตโต ปฏฺฐาย จ โส ภิกฺขุ สปฺปทาโส นาม ชาโต.
[บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ]
กสฺสปพุทธฺ กาเล กิเรโก คหปติปุตฺโต๑ สตฺถุ ธมฺมำ สุตฺวา อุปฺปนฺนสำเวโค ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท
อปเรน สมเยน อนภิรติยา อุปฺปนฺนาย เอกสฺส สหายกสฺส ภิกฺขุโน อาโรเจสิ.
โส ตสฺส อภิณฺหำ คิหิภาเว อาทีนวำ กเถสิ.
ตำ สุตฺวา อิตโร สาสเน อภิรมิตฺวา ปุพฺเพ อนภิรตกาเล มลคฺคหิเต สมณปริกฺขาเร เอกสฺมึ โสณฺฑติ ีเร นิมฺมเล กโรนฺโต นิสีทิ .
สหายโกปิสฺส สนฺติเกเยว นิสินฺโน.
อถ นำ โส เอวมาห “อหำ อาวุโส อุปฺปพฺพชนฺโต อิเม ปริกฺขาเร ตุยฺหำ ทาตุกาโม อโหสินฺติ.
โส โลภำ อุปฺปาเทตฺวา จินฺเตสิ “อิมินา มยฺหำ ปพฺพชิเตน วา อุปฺปพฺพชิเตน วา โก อตฺโถ, อิทานิ ปริกฺขาเร นาเสสฺสามีติ.
โส ตโต ปฏฺฐาย “กินฺทานิ อาวุโส อมฺหากำ ชีวิเตน, เย มยำ กปาลหตฺถา ปรกุเลสุ ปิณฺฑาย จราม,
ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ อลฺลาปสลฺลาปํ น กโรมาติอาทีนิ วทนฺโต คิหิภาวสฺส คุณำ กเถสิ .

๑ สี. ม. ยุ. กุลปุตฺโต.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๒๒ • ๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ. • [บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ]

โส ตสฺส กถำ สุตฺวา ปุน อุกฺกณฺฐิโต หุตวฺ า [จินฺเตสิ]
“อยำ, มยา ‘อุกฺกณฺฐิโตมฺหีติ วุตฺเต, ปฐมำ คิหิภาเว อาทีนวำ กเถตฺวา อิทานิ อภิณฺหำ คุณำ กเถสิ, กินฺนุ โข การณนฺติ จินฺเตนฺโต “อิ
เมสุ สมณปริกฺขาเรสุ โลเภนาติ ญตฺวา สยเมว อตฺตโน จิตฺตำ นิวตฺเตสิ.
เอวมสฺส กสฺสปพุทฺธกาเล เอกสฺส ภิกฺขุโน อุกฺกณฺฐาปิตตฺตา อิทานิ อนภิรติ อุปฺปนฺนา.
โย ปน เตน ตทา วีสติวสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺโม กโต, สฺวสฺส เอตรหิ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย ชาโตติ.
[ชีวิตของผู้ปรารภความเพียรวันเดียว ประเสริฐ]
อิมมตฺถำ เต ภิกฺขู ภควโต สนฺตกิ า สุตฺวา อุตฺตรึ ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต อยำ กิร ภิกฺขุ ขุรธารำ คลนาฬิยำ กตฺวา ฐิตโก ว อรหตฺตำ ปาปุณิ ,
อุปฺปชฺชติ นุ โข เอตฺตเกน ขเณน อรหตฺตมคฺโคติ.
“อาม ภิกฺขเว อารทฺธวิริยสฺส ภิกฺขุโน ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา, ภูมิยำ ฐเปนฺตสฺส ปาเท ภูมิยำ อปฺปตฺเตเยว, อรหตฺตมคฺโค อุปฺปชฺชติ,
กุสีตปุคฺคลสฺส หิ วสฺสสตำ ชีวติ โต อารทฺธวิริยสฺส ขณมตฺตมฺปิ ชีวิตำ เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต
อิมำ คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย

กุสีโต หีนวีริโย
วิริยำ อารภโต ทฬฺหนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ กุสีโตติ กามวิตกฺกาทีหิ ตีหิ วิตกฺเกหิ วีตินามกปุคฺคโล.
หีนวีริโยติ นิพฺพริ ิโย.
วิรยิ ำ อารภโต ทฬฺหนฺติ ทุวิธำ ฌานำ นิพฺพตฺตนสมตฺถำ ถิรำ วิริยำ อารภนฺตสฺส.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ.
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๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเวติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปฏาจารำ เถรึ อารพฺภ กเถสิ .
[ความรักไม่เลือกชั้นชั้นวรรณะ]
สา กิร สาวตฺถิยำ จตฺตาฬีสโกฏิวิภวสฺส เสฏฺฐิโน ธีตา อโหสิ อภิรูปา.
ตำ โสฬสวสฺสทุ ฺเทสิกกาเล สตฺตภูมิกปฺปาสาทสฺส อุปริตเล รกฺขนฺตา วาเสสุำ.
เอวำ สนฺเตปิ, สา เอเกน อตฺตโน จูฬุปฏฺฐาเกน สทฺธึ วิปฺปฏิปชฺชิ.
อถสฺสา มาตาปิตโร สมชาติกกุเล เอกสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา วิวาหทิวสำ ฐเปสุำ.
ตสฺมึ อุปกฺกฏฺเฐ, สา ตำ จูฬุปฏฺฐากำ อาห “มำ กิร อสุกกุลสฺส นาม ทสฺสนฺติ,
มม ปติกุลำ คตกาเล มม ปณฺณาการำ คเหตฺวา อาคโตปิ ตตฺถ ปเวสนำ น ลภิสฺสสิ,
สเจ เต มยิ สิเนโห อตฺถิ, อิทาเนว มำ คเหตฺวา เยน วา เตน วา ปลายสฺสตู ิ.
โส “สาธุ ภทฺเทติ “เตนหิ อหำ เสฺว ปาโตว นครทฺวารสฺส อสุกฏฺฐาเน นาม ฐสฺสามิ,
ตฺวำ เอเกน อุปาเยน นิกฺขมิตวฺ า ตตฺถ อาคจฺเฉยฺยาสีติ วตฺวา ทุติยทิวเส สงฺเกตฏฺฐาเน อฏฺฐาสิ.
[นางปฏาจาราหนีไปกับคนรับใช้]
สาปิ ปาโตว กิลิฏฺฐวตฺถำ นิวาเสตฺวา เกเส วิกฺกีรติ ฺวา กุณฑฺ เกน สรีรำ มกฺเขตฺวา กุฏำ อาทาย ทาสีหิ สทฺธึ คจฺฉนฺตี วิย
ฆรา นิกฺขมิตฺวา ตำ ฐานำ อคมาสิ.
โส ตำ อาทาย ทูรำ คนฺตฺวา เอกสฺมึ คาเม นิวาสำ กปฺเปตฺวา อรญฺเญ เขตฺตำ กสิตฺวา ทารุปณฺณาทีนิ อาหรติ .
อิตรา กุเฏน อุทกำ อาหริตฺวา สหตฺถา โกฏฺฏนปจนาทีนิ กโรนฺตี อตฺตโน ปาปสฺส ผลำ อนุโภสิ .
อถสฺสา กุจฺฉิยำ คพฺโภ สณฺฐาสิ.
สา ปริปุณฺณคพฺภา “อิธ เม โกจิ อุปการโก นตฺถิ, มาตาปิตโร นาม ปุตฺเตสุ มุทุหทยา โหนฺติ,
เตสำ มำ สนฺติกำ เนหิ, ตตฺถ เม คพฺภวุฏฺฐานำ ภวิสฺสตีติ สามิกำ ยาจิ.
โส “กึ ภทฺเท กเถสิ, มำ ทิสวฺ า ตว มาตาปิตโร วิวิธานิ กมฺมกรณานิ กาเรยฺยุำ, น สกฺกา มยา ตตฺถ คนฺตุนฺติ ปฏิกฺขิปิ.
สา ปุนปฺปุนำ ยาจิตวฺ าปิ ยาจนำ อลภมานา ตสฺส อรญฺญำ คตกาเล ปฏิวิสฺสเก อามนฺเตตฺวา
“สเจ โส อาคนฺตวฺ า มำ อปสฺสนฺโต ‘กหำ คตาติ ปุจฺฉิสฺสติ มม อตฺตโน กุลฆรำ คตภาวำ อาจิกฺเขยฺยาถาติ วตฺวา
เคหทฺวารำ ปิทหิตฺวา ปกฺกามิ.
โสปิ อาคนฺตฺวา ตำ อปสฺสนฺโต ปฏิวิสฺสเก ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “นิวตฺเตสฺสามิ นนฺติ อนุพนฺธติ ฺวา
ตำ ทิสฺวา นานปฺปการำ ยาจมาโนปิ นิวตฺเตตุำ นาสกฺขิ.
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อถสฺสา เอกสฺมึ ฐาเน กมฺมชวาตา จลึสุ.
สา เอกำ คจฺฉนฺตรำ ปวิสติ วฺ า “สามิ กมฺมชวาตา เม จลิตาติ วตฺวา ภูมยิ ำ นิปชฺชติ วฺ า สมฺปริวตฺตมานา กิจเฺ ฉน ทารกำ วิชายิตวฺ า
“ยสฺสตฺถายาหำ กุลฆรำ คจฺเฉยฺยำ, โส อตฺโถ นิปฺผนฺโนติ ปุนเทว เตน สทฺธึ เคหำ อาคนฺตฺวา วาสำ กปฺเปสิ.
ตสฺสา อปเรน สมเยน ปุน คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.
สา ปริปุณฺณคพฺภา หุตฺวา ปุริมนเยเนว สามิกำ ยาจิตฺวา ยาจนำ อลภมานา ปุตฺตำ องฺเกนาทาย ตเถว ปกฺกมิตวฺ า
เตน อนุพนฺธิตฺวา ทิฏฺฐาปิ นิวตฺติตุำ น อิจฺฉิ.
อถ, เตสำ คจฺฉนฺตานำ, มหาอกาลเมโฆ อุทปาทิ.
สมนฺตา วิชชฺ ุลตาหิ อาทิตฺตำ วิย เมฆตฺถนิเตหิ ภิชชฺ มานำ วิย ธาราปาตนิรนฺตรำ นภำ อโหสิ.
ตสฺมึ ขเณ ตสฺสา กมฺมชวาตา จลึสุ.
สา สามิกำ อามนเตตฺวา “สามิ กมฺมชวาตา เม จลิตา, น สกฺโกมิ สนฺธาเรตุำ, อโนวสฺสกฏฺฐานำ เม ชานาหีติ อาห.
โส หตฺถคตาย วาสิยา อิโต จิโต จ อุปธาเรนฺโต เอกสฺมึ วมฺมกิ มตฺถเก ชาตคุมฺพำ ทิสฺวา ฉินฺทิตุำ อารภิ .
อถ นำ วมฺมกิ โต นิกฺขมิตฺวา โฆรวิโส อาสีวิโส ฑำสิ.
ตสฺมึ ขเณเยวสฺส สรีรำ อนฺโต สมุฏฺฐติ าหิ อคฺคชิ าลาหิ ฑยฺหมานำ วิย นีลวณฺณำ หุตฺวา ตตฺเถว ปติ .
อิตราปิ มหาทุกฺขำ อนฺภวมานา ตสฺส อาคมนำ โอโลเกนฺตีปิ ตำ อทิสฺวาว อปรำปิ ปุตตฺ ำ วิชายิ .
เทฺว ทารกา วาตวุฏฺฐิเวคำ อสหมานา มหาวิรวำ วิรวนฺติ.
สา อุโภปิ เต อุทรนฺตเร กตฺวา ทฺวีหิ ชนฺนุเกหิ เจว หตฺเถหิ จ ภูมิยำ อุปฺปีเฬตฺวา ฐิตาว รตฺตึ วีตินาเมสิ .
สกลสรีรำ นิลฺโลหิตำ วิย ปณฺฑุปลาสวณฺณำ อโหสิ.
สา, อุฏฺฐิเต อรุเณ, มำสเปสิวณฺณำ เอกำ ปุตฺตำ องฺเกนาทาย อิตรำ๑ องฺคุลิยา คเหตฺวา “เอหิ ตาต, ปิตา เต อิโต คโตติ วตฺวา
สามิกสฺส คตมคฺเคน คจฺฉนฺตี ตำ วมฺมิกมตฺถเก กาลำ กตฺวา ปติตำ นีลวณฺณำ ถทฺธสรีรำ ทิสฺวา
“มำ นิสฺสาย มม สามิโก ปนฺเถ มโตติ โรทนฺตี ปริเทวนฺตี ปายาสิ.
สา สกลรตฺตึ เทเวน วุฏฺฐตฺตา อจิรวตึ นทึ ชานุปฺปมาณถนปฺปมาเณน อุทเกน สมฺปริปุณฺณำ ทิสวฺ า
อตฺตโน มนฺทพุทฺธิตาย ทฺวีหิ ทารเกหิ สทฺธึ อุทกำ โอตริตุำ อวิสหนฺตี เชฏฺฐปุตฺตำ โอริมตีเร ฐเปตฺวา อิตรำ อาทาย ปรตีรำ คนฺตฺวา
สาขาภงฺคำ อตฺถริตวฺ า นิปชฺชาเปตฺวา “อิตรสฺส สนฺติกำ คมิสฺสามีติ พาลปุตฺตกำ ปหาตุำ อสกฺโกนฺตี
ปุนปฺปุนำ นิวตฺตติ ฺวา โอโลกยมานา ปายาสิ.
อถสฺสา นทีมชฺฌำ คตกาเล เอโก เสโน ตำ กุมารำ ทิสฺวา “มำสเปสีติ สญฺญาย อากาสโต ภสฺสิ.
๑ สี. ยุ. เอกำ.
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สา ตำ ปุตตฺ สฺสตฺถาย ภสฺสนฺตำ ทิสวฺ า อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตวฺ า “สูสูติ ติกฺขตฺตุำ มหาสทฺทำ นิจฺฉาเรสิ .
เสโน ทูรภาเวน ตำ อสฺสุตวฺ าว กุมารำ คเหตฺวา เวหาสำ อุปฺปติตวฺ า คโต.
โอริมตีเร ฐิตปุตฺโตปิ มาตรำ นทีมชฺเฌ อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตฺวา มหาสทฺทำ นิจฺฉารยมานำ ทิสวฺ า “มำ ปกฺโกสตีติ
เวเคน อุทเก ปติ.
อิติสฺสา พาลปุตฺตกำ เสโน หริ. เชฏฺฐปุตฺโต อุทเกน วุฬฺโห.
[นางทราบข่าวว่ามารดาบิดาตายอีก]
สา “เอโก เม ปุตฺโต เสเนน คหิโต, เอโก อุทเกน วุฬฺโห, ปนฺเถ ปติ มโตติ โรทนฺตี ปริเทวนฺตี คจฺฉมานา
สาวตฺถิโต อาคจฺฉนฺตำ เอกำ ปุริสำ ทิสวฺ า ปุจฺฉิ “กตฺถ วาสิโกสิ ตาตาติ.
“สาวตฺถีวาสิโกมฺหิ อมฺมาติ.
“สาวตฺถีนคเร อสุกวีถียำ เอวรูปํ อสุกำ นาม กุลำ อตฺถิ, ชานาสิ ตาตาติ.
“ชานามิ อมฺม, ตำ ปน มา ปุจฺฉิ, สเจ อญฺญำ ชานาสิ, ปุจฺฉาติ.
“อญฺเญน เม กมฺมำ นตฺถิ, ตเทว ปุจฺฉามิ ตาตาติ
“อมฺม อาจิกฺขิตุำ น ยุตฺตนฺติ.
“วเทหิ เม ตาตาติ
“อชฺช เต สพฺพรตฺตึ เทโว วสฺสนฺโต ทิฏฺโฐติ. *
“ทิฏฺโฐ เม ตาต, มยฺหเมว โส สพฺพรตฺตึ วุฏฺโฐ, น อญฺญสฺส, มยฺหำ วุฏฺฐการณำ ปน เต ปจฺฉา กเถสฺสามิ,
เอตสฺมึ ตาว เม เสฏฺฐิเคเห ปวตฺตึ กเถหีติ.
“อมฺม อชฺช รตฺตึ ‘เสฏฺฐิญฺจ เสฏฺฐิภริยญฺจ เสฏฺฐิปุตฺตญฺจาติ ตโยปิ ชเน อวตฺถรมานำ เคหำ ปติ ,
เต เอกจิตกาย ฌายนฺติ, เอส ธูโม ปญฺญายติ อมฺมาติ.
สา ตสฺมึ ขเณ นิวตฺถวตฺถำ ปตมานำ น สญฺชานนฺตี อุมฺมตฺติกภาวำ ปตฺวา ยถาฐิตา ว โรทนฺตี ปริเทวนฺตี
“อุโภ ปุตฺตา กาลกตา
มาตา ปิตา จ ภาตา จ

ปนฺเถ มยฺหำ ปตี มโต
เอกจิตกมฺหิ ฑยฺหเรติ

วิลปนฺตี ปริพฺภมิ.
มนุสฺสา ตำ ทิสวฺ า “อุมฺมตฺตกิ า อุมฺมตฺตกิ าติ กจวรำ คเหตฺวา ปํสุำ คเหตฺวา มตฺถเก โอกิรนฺตา เลฑฺฑูหิ ปหรนฺติ .
สตฺถา เชตวนมหาวิหาเร จตุปริสมชฺเฌ นิสีทติ ฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต ตำ อาคจฺฉมานำ อทฺทส
กปฺปสตสหสฺสำ ปูรติ ปารมึ อภินีหารสมฺปนฺนำ.
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[นางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อน]
สา กิร ปทุมุตฺตรพุทธฺ กาเล ปทุมุตตฺ รสตฺถารา เอกำ วินยธรตฺเถรึ พาหาย คเหตฺวา นนฺทนวเน วิย เอตทคฺเค ฐปิยมานำ ทิสวฺ า
“อหำปิ ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก วินยธรตฺเถรีนำ อคฺคฏฺฐานำ ลเภยฺยนฺติ อธิการำ กตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ .
ปทุมุตฺตรพุทฺโธ อนาคตำสญาณำ ปตฺถริตวฺ า ปตฺถนาย สมิชฺฌนภาวำ ญตฺวา
“อนาคเต โคตมพุทฺธสฺส นาม สาสเน อยำ ปฏาจารานาเมน วินยธรตฺเถรีนำ อคฺคา ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ .
ตำ เอวำ ปตฺถิตปฺปตฺถนำ อภินีหารสมฺปนฺนำ สตฺถา ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา
“อิมิสฺสา มำ ฐเปตฺวา อญฺโญ อวสฺสโย ภวิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถีติ จินฺเตตฺวา ตำ ยถา วิหาราภิมุขี๑ อาคจฺฉติ เอวมกาสิ.
ปริสา ตำ ทิสฺวา “อิมิสฺสาว อุมฺมตฺติกาย อิโต อาคนฺตุำ มา ททิตฺถาติ อาห.
สตฺถา “อเปถ, มา นำ นิวารยิตฺถาติ วตฺวา อวิทรู ฏฺฐานำ อาคตกาเล “สตึ ปฏิลภ ภคินีติ อาห.
สา ตำขณญฺเญว พุทฺธานุภาเวน สตึ ปฏิลภิ.
ตสฺมึ กาเล นิวตฺถวตฺถสฺส ปติตภาวำ สลฺลกฺเขตฺวา หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาเปตฺวา อุกฺกุฏิกำ นิสีทิ.
อถสฺสา เอโก ปุรโิ ส อุตตฺ รสาฏกำ ขิปิ.
สา ตำ นิวาเสตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา สุวณฺณวณฺเณสุ ปาเทสุ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺ า
“ภนฺเต อวสฺสโย เม โหถ, เอกำ หิ เม ปุตฺตำ เสโน คณฺหิ, เอโก อุทเกน วุฬฺโห, ปนฺเถ ปติ มโต,
มาตาปิตโร เจว ภาตา จ เคเหน อวตฺถฏา เอกจิตกาย ฌายนฺตีติ.
สตฺถา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา “ปฏาจาเร มา จินฺตยิ, ตว ตาณำ สรณำ อวสฺสโย ภวิตุำ สมตฺถสฺเสว สนฺติกำ อาคตาสิ,
ยถา หิ ตว อิทานิ เอโก ปุตฺโต เสเนน คหิโต, เอโก อุทเกน วุฬฺโห, ปนฺเถ ปติ มโต, มาตาปิตโร เจว ภาตา จ เคเหน อวตฺถฏา,
เอวเมว อิมสฺมึ สำสาเร ปุตตฺ าทีนำ มตกาเลเยว ตว โรทนฺติยา ปคฺฆริตอสฺสุ จตุนฺนำ มหาสมุทฺทานำ อุทกโต พหุตรนฺติ วตฺวา
อิมำ คาถมาห
“จตูสุ สมุทฺเทสุ ชลำ ปริตฺตกำ
ตโต พหุำ อสฺสุชลำ อนปฺปกำ
ทุกฺเขน ผุฏฺฐสฺส นรสฺส โสจโต
กึการณา อมฺม ตุวำ ปมชฺชสีติ.
เอวำ สตฺถริ อนมตคฺคปริยายำ กเถนฺเต, ตสฺสา สรีเร โสโก ตนุตตฺ มคมาสิ.
อถ นำ ตนุภตู โสกำ ญตฺวา ปุน สตฺถา อามนฺเตตฺวา
“ปฏาจาเร ปุตฺตาทโย นาม ปรโลกำ คจฺฉนฺตสฺส ตาณำ วา สรณำ วา เลนำ วา ภวิตุำ น สกฺโกนฺติ ,
ตสฺมา วิชฺชมานาปิ เต น สนฺติเยว, ปณฺฑิเตน ปน สีลำ วิโสเธตฺวา อตฺตโน นิพฺพานคามิมคฺคเมว โสเธตุำ วฏฺฏตีติ วตฺวา
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
๑ วิหาราภิมุขินี -อิติ ภวิตพฺพำ. ญ. ว.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๒๗ • ๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ. • [นางได้ตง้ั ความปรารถนาไว้ในชาติกอ่ น]

“น สนฺติ ปุตตฺ า ตาณาย
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
เอตมตฺถวสำ ญตฺวา
นิพพฺ านคมนำ มคฺคำ

น ปิตา นปิ พนฺธวา
นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา
ปณฺฑิโต สีลสำวุโต
ขิปฺปเมว วิโสธเยติ.

เทสนาวสาเน ปฏาจารา มหาปฐวิยำ ปํสุปริมาเณ กิเลเส ฌาเปตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
[นางปฏาจาราทูลขอบวช]
สา ปน โสตาปนฺนา หุตวฺ า สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
สตฺถา ตำ ภิกฺขุนีนำ สนฺตกิ ำ ปหิณิตฺวา ปพฺพชาเปสิ.
สา ลทฺธูปสมฺปทา ปฏิตาจารตฺตา๑ “ปฏาจาราเตฺวว ปญฺญายิ.
สา เอกทิวสำ กุเฏน อุทกำ อาทาย ปาเท โธวนฺตี อุทกำ อาสิญฺจิ.
ตำ โถกำ คนฺตวฺ า ปจฺฉิชฺชิ.
ทุติยวาเร อาสิตตฺ ำ ตโต ทูรตรำ อคมาสิ.
ตติยวาเร อาสิตฺตำ ตโตปิ ทูรตรนฺติ.
สา ตเทว อารมฺมณำ คเหตฺวา ตโย วเย ปริจฺฉินฺทิตวฺ า
“มยา ปฐมำ อาสิตตฺ ำ อุทกำ วิย อิเม สตฺตา ปฐมวเยปิ มรนฺติ,
ตโต ทูรตรำ คตำ ทุติยวาเร อาสิตฺตำ อุทกำ วิย มชฺฌิมวเยปิ มรนฺติ,
ตโตปิ ทูรตรำ คตำ ตติยวาเร อาสิตตฺ ำ อุทกำ วิย ปจฺฉิมวเยปิ มรนฺติเยวาติ จินฺเตสิ.
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโน ว โอภาสำ ผริตวฺ า ตสฺสา สมฺมุเข ฐตฺวา กเถนฺโต วิย
“เอวเมตำ ปฏาจาเร, ปญฺจนฺนำ หิ ขนฺธานำ อุทยพฺพยำ อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสตำ ชีวติ โต
เตสำ อุทยพฺพยำ ปสฺสนฺตสฺส เอกาหำปิ เอกกฺขณำปิ ชีวิตำ เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย

อปสฺสำ อุทยพฺพยำ
ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อปสฺสำ อุทยพฺพยนฺติ ปญฺจนฺนำ ขนฺธานำ ปญฺจวีสติยา ลกฺขเณหิ อุทยญฺจ วยญฺจ อปสฺสนฺโต.
ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ เตสำ อุทยญฺจ วยญฺจ ปสฺสนฺตสฺส อิตรสฺส ชีวิตโต เอกาหำปิ ชีวิตำ เสยฺโยติ.
๑ ปฏิวิรหิตาจารตฺตา -อิติปิ ปาโฐ. ญ. ว.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๒๘ • ๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ. • [แก้อรรถ]

เทสนาวสาเน ปฏาจารา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณีติ.
ปฏาจาราวตฺถุ.
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๑๓. กิสาโคตมีวตฺถุ.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเวติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ .
[ทรัพย์ของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน]
สาวตฺถิยำ กิเรกสฺส เสฏฺฐิสฺส เคเห จตฺตาฬีสโกฏิธนำ องฺคารา เอว หุตวฺ า อฏฺฐาสิ.
เสฏฺฐี ตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนโสโก อาหารำ ปฏิกฺขิปิตวฺ า มญฺจเก นิปชฺชิ.
ตสฺเสโก สหายโก เคหำ คนฺตวฺ า “สมฺม กสฺมา โสจสีติ ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตฺตึ สุตวฺ า
“สมฺม มา โสจิ, อหำ เอกำ อุปายำ ชานามิ, ตำ กโรหีติ.
“กึ กโรมิ สมฺมาติ.
“สมฺม อตฺตโน อาปเณ กิลญฺชำ ปตฺถริตวฺ า องฺคาเร ราสึ กตฺวา วิกฺกีณนฺโต วิย นิสีท,
อาคตาคเตสุ มนุสฺเสสุ เย เอวำ วทนฺติ ‘เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ วิกฺกณ
ี นฺติ , ตฺวำ ปน องฺคาเร วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ
เต วเทยฺยาสิ ‘อตฺตโน สนฺตกำ อวิกกฺ ีณนฺโต กึ กริสฺสามีติ,
โย ปน ตำ เอวำ วเทติ ‘เสสชนา วตฺถ เตลมธุผาณิตาทีนิ วิกกฺ ีณนฺติ, ตฺวำ ปน หิรญฺญสุวณฺณำ วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ
ตำ วเทยฺยาสิ ‘กหำ หิรญฺญสุวณฺณนฺติ, ‘อิทนฺติ จ วุตฺเต, ‘อาหร ตาว นนฺติ หตฺเถหิ ปฏิจฺเฉยฺยาสิ,
เอวำ ทินฺนำ ตว หตฺเถ หิรญฺญสุวณฺณำ ภวิสฺสติ,
สา ปน สเจ กุมาริกา โหติ, ตว เคเห ปุตฺตสฺส นำ อาหริตวฺ า๑ จตฺตาฬีสโกฏิธนำ ตสฺสา นิยฺยาเทตฺวา ตาย ทินฺนกำ วลญฺเชยฺยาสิ,
สเจ กุมาโร โหติ ตว เคเห วยปฺปตฺตำ ธีตรำ ตสฺส ทตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธนำ ตสฺส นิยฺยาเทตฺวา เตน ทินฺนกำ วลญฺเชยฺยาสีติ .
โส “ภทฺทโก อุปาโยติ อตฺตโน อาปเณ องฺคาเร ราสึ กตฺวา วิกฺกณ
ี นฺโต วิย นิสีทิ.
เย นำ เอวมาหำสุ “เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ วิกฺกีณนฺติ, ตฺวำ องฺคาเร วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ
เตสำ “อตฺตโน สนฺตกำ อวิกฺกีณนฺโต กึ กริสฺสามีติ ปฏิวจนำ อทาสิ.
[ถ่านกลายเป็นทรัพย์อย่างเดิม]
อเถกา โคตมี นาม กุมาริกา กิสสรีรตาย “กิสาโคตมีติ ปญฺญายมานา ปริชณ
ิ ฺณกุลสฺส ธีตา
อตฺตโน เอเกน กิจฺเจน อาปณทฺวารำ คตา ตำ เสฏฺฐึ ทิสฺวา เอวมาห
“กึ ตาต เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ วีกกฺ ีณนฺติ, ตฺวำ หิรญฺญสุวณฺณำ วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ.
“กหำ อมฺม หิรญฺญสุวณฺณนฺติ.
“นนุ ตฺวำ ตเทว คเหตฺวา นิสินฺโนสีติ.
“อาหร ตาว ตำ อมฺมาติ.
๑ อาเนตฺวา -อิติ ภวิตพฺพำ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๓๐ • ๑๓. กิสาโคตมีวตฺถุ. • [ถ่านกลายเป็นทรัพย์อย่างเดิม]

สา หตฺถปูรำ คเหตฺวา ตสฺส หตฺเถ ฐเปสิ.
ตำ หิรญฺญสุวณฺณเมว อโหสิ.
อถ นำ เสฏฺฐี “กตรนฺเต อมฺม เคหนฺติ ปุจฺฉิตวฺ า, “อสุกนฺนามาติ วุตฺเต, ตสฺสา อสฺสามิกภาวำ ญตฺวา
ธนำ ปฏิสาเมตฺวา ตำ อตฺตโน ปุตฺตสฺส อาเนตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธนำ ปฏิจฺฉาเปสิ.
สพฺพำ หิรญฺญสุวณฺณเมว อโหสิ.
ตสฺสา อปเรน สมเยน คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตตฺ ำ วิชายิ.
โส ปทสา คมนกาเล กาลมกาสิ.
สา อทิฏฺฐปุพฺพมรณตาย ตำ ฌาเปตุำ นีหรนฺเต นิวาเรตฺวา “ปุตฺตสฺส เม เภสชฺชำ ปุจฺฉิสฺสามีติ มตกเลวรำ องฺเกนาทาย
“อปิ นุ เม ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ ชานาถาติ ปุจฺฉนฺตี ฆรปฺปฏิปาฏิยา วิจรติ.
อถ นำ มนุสฺสา “อมฺม อุมฺมตฺติกาสิ ชาตา, มตปุตฺตสฺส เภสชฺชำ ปุจฺฉนฺตี วิจรสีติ วทนฺติ.
สา “อวสฺสำ มม ปุตฺตสฺส เภสชฺชชานนกำ ลภิสฺสามีติ มญฺญมานา วิจรติ.
อถ นำ เอโก ปณฺฑติ ปุริโส ทิสวฺ า “อยำ มม ธีตา ปฐมปุตตฺ กำ วิชาตา ภวิสฺสติ, อทิฏฐฺ ปุพฺพมรณา,
มยา อิมิสฺสา อวสฺสเยน ภวิตุำ วฏฺฏตีติ จินฺเตตฺวา อาห “อมฺม อหำ เภสชฺชำ น ชานามิ, เภสชฺชชานนกำ ปน ชานามีติ.
“โก ชานาติ ตาตาติ.
“สตฺถา อมฺม ชานาติ, คจฺฉ ตำ ปุจฺฉาติ.
สา “คมิสฺสามิ ตาต, ปุจฺฉิสฺสามิ ตาตาติ วตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตำ ฐิตา ปุจฺฉิ
“ตุมฺเห กิร เม ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ ชานาถ ภนฺเตติ.
“อาม ชานามีติ.
“กึ ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ.
“อจฺฉรคฺคหณมตฺตำ สิทธฺ ตฺถกำ ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ.
“ลภิสฺสามิ ภนฺเต, กสฺส ปน เคเห ลทฺธุำ วฏฺฏตีติ.
“ยสฺส เคเห ปุตฺโต วา ธีตา วา น โกจิ มตปุพฺโพติ.
สา “สาธุ ภนฺเตติ สตฺถารำ วนฺทิตวฺ า มตปุตฺตกำ องฺเกนาทาย อนฺโตคามำ ปวิสติ ฺวา
ปฐมเคหสฺส ทฺวาเร ฐตฺวา “อตฺถิ นุ โข อิมสฺมึ เคเห สิทธฺ ตฺถโก, ปุตตฺ สฺส กิร เม เภสชฺชเมตนฺติ วตฺวา, “อตฺถีติ วุตฺเต,
“เตนหิ เทถาติ, เตหิ อาหริตวฺ า สิทฺธตฺถเกสุ ทียมาเนสุ, “อิมสฺมึ เคเห ปุตฺโต วา ธีตา วา มตปุพฺโพ กจฺจิ นตฺถิ อมฺมาติ ปุจฺฉิตฺ
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วา, “กึ วเทสิ อมฺม, ชีวมานา หิ กติปยา, มตกา เอว พหุกาติ วุตฺเต,
“เตนหิ คณฺหถ โว สิทฺธตฺถเก, เนตำ มม ปุตฺตสฺส เภสชฺชนฺติ ปฏิอทาสิ; อิมินา นิยาเมน อาทิโต ปฏฺฐาย ปุจฺฉนฺตี วิจริ.
สา เอกเคเหปิ สิทธฺ ตฺถเก อคฺคเหตฺวา สายณฺหสมเย จินฺเตสิ “อโห ภาริยำ กมฺมำ, อหำ ‘มเมว ปุตฺโต มโตติ สญฺญมกาสึ,
สกลคาเม ปน ชีวนฺเตหิ มตกาเอว พหุตราติ.
ตสฺสา เอวำ จินฺตฺยมานาย, ปุตตฺ สิเนเหน มุทกุ ำ หทยำ ถทฺธภาวำ อคมาสิ,
สา ปุตฺตกำ อรญฺเญ ฉฑฺเฑตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.
อถ นำ สตฺถา “ลทฺธา เต เอกจฺฉรมตฺตา สิทธฺ ตฺถกาติ อาห.
“น ลทฺธา ภนฺเต, สกลคาเม หิ ชีวนฺเตหิ มตกาเอว พหุตราติ.
อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ ‘มเมว ปุตฺโต มโตติ สลฺลกฺเขสิ, ธุวธมฺโม เอส สตฺตานำ,
มจฺจรุ าชา หิ สพฺเพ สตฺเต อปริปุณฺณชฺฌาสเย เอว มโหโฆ วิย ปริกสฺสมาโนเยว๑ อปายสมุทฺเท ปกฺขิปตีติ วตฺวา
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“ตำ ปุตตฺ ปสุสมฺมตฺตำ
สุตตฺ ำ คามำ มโหโฆว

พฺยาสตฺตมนสำ นรำ
มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ.

คาถาปริโยสาเน กิสาโคตมี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
[นางบวชในพุทธศาสนา]
สา ปน สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
สตฺถา ภิกฺขุนีนำ สนฺติกำ เปเสตฺวา ปพฺพชาเปสิ.
สา ลทฺธูปสมฺปทา “กิสาโคตมี เถรีติ ปญฺญายิ.
สา เอกทิวสำ อุโปสถาคาเร วารำ ปตฺวา ทีปํ ชาเลตฺวา นิสินฺนา ทีปชาลา อุชฺชลนฺติโย จ ภิชฺชนฺตโิ ย จ ทิสฺวา
“เอวเมว อิเม สตฺตา ทีปชาลา วิย อุปฺปชฺชนฺติ เจว นิรุชฺฌนฺติ จ, นิพฺพานำ ปตฺตา เอวำ น ปญฺญายนฺตีติ อารมฺมณำ อคฺคเหสิ.
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโน ว โอภาสำ ผริตวฺ า ตสฺสา สมฺมุเข นิสีทิตวฺ า กเถนฺโต วิย
“เอวเมว โคตมิ, อิเม สตฺตา ทีปชาลา วิย อุปฺปชฺชนฺติ เจว นิรุชฺฌนฺติ จ, นิพพฺ านำ ปตฺวา เอวำ น ปญฺญายนฺติ,
เอวำ นิพพฺ านำ อปสฺสนฺตานำ วสฺสสตำ ชีวิตโต นิพฺพานำ ปสฺสนฺตสฺส ขณมตฺตำปิ ชีวิตำ เสยฺโยติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

๑ ม. ปริกฑฺฒมาโน.
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“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย

อปสฺสำ อมตำ ปทำ
ปสฺสโต อมตำ ปทนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ อมตำ ปทนฺติ มรณรหิตโกฏฺฐาสำ อมตมหานิพฺพานนฺติ อตฺโถ.
เสสำ ปุริมสทิสำ เอว.
เทสนาวสาเน กิสาโคตมี ยถานิสินฺนาว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺเต ปติฏฺฐหีติ.
กิสาโคตมีวตฺถุ.

ธอ. บาลี ภ.๔ หน้า ๑๓๓ • ๑๔. เรือ่ งพระพหุปตุ ติกาเถรี • ๑๔. เรือ่ งพระพหุปตุ ติกาเถรี

๑๔. เรือ่ งพระพหุปุตติกาเถรี
๑๔. พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ.
“โย จ วสฺสสตนฺติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต พหุปุตฺติกำ เถรึ อารพฺภ กเถสิ.
[นางมีลูกมาก]
สาวตฺถิยำ กิเรกสฺมึ กุเล สตฺต ปุตตฺ า สตฺต จ ธีตโร อเหสุำ.
เต สพฺเพปิ วยปฺปตฺตา เคเห ปติฏฺฐหิตฺวา อตฺตโน ธมฺมตาย สุขปฺปตฺตา อเหสุำ .
เตสำ อปเรน สมเยน ปิตา กาลมกาสิ.
มหาอุปาสิกา, สามิเก นฏฺเฐปิ, น ตาว ปุตฺตานำ กุฏุมฺพำ วิภชติ.
อถ นำ ปุตฺตา อาหำสุ “อมฺหากำ ปิตริ นฏฺเฐ, ตุยฺหำ โก อตฺโถ กุฏุมฺเพน, กึ มยำ ตำ อุปฏฺฐาตุำ น สกฺโกมาติ.
สา เตสำ กถำ สุตวฺ า ตุณฺหี หุตวฺ า ปุนปฺปุนำ เตหิ วุจฺจมานา “ปุตฺตา มำ ปฏิชคฺคิสฺสนฺติ, กึ เม วิสุำ กุฏุมฺเพนาติ
สพฺพำ สาปเตยฺยำ มชฺเฌ ภินฺทติ ฺวา อทาสิ.
อถ นำ กติปาหจฺจเยน เชฏฺฐปุตฺตสฺส ภริยา
“อโห อมฺหากำ อยฺยา ‘เชฏฺฐปุตฺโต เมติ เทฺว โกฏฺฐาเส ทตฺวา วิย อิมเมว เคหำ อาคจฺฉตีติ อาห.
เสสปุตตฺ านำ ภริยาปิ เอวเมว วทึสุ.
เชฏฺฐธีตรำ อาทึ กตฺวา ตาสำ เคหำ คตกาเลปิ นำ เอวเมว วทึสุ.
สา อวมานปฺปตฺตา หุตฺวา “กึ อิเมสำ สนฺติเก วุตฺเถน, ภิกฺขุนี หุตวฺ า ชีวิสฺสามีติ ภิกฺขุนูปสฺสยำ คนฺตวฺ า ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
ตา นำ ปพฺพาเชสุำ.
สา ลทฺธูปสมฺปทา พหุปุตตฺ ิกาเถรี นาม ปญฺญายิ.
สา “อหำ มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตา, อปฺปมตฺตาย เม ภวิตพฺพนฺติ ภิกฺขุนีนำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กโรติ๑
“สพฺพรตฺตึ สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ เหฏฺฐาปาสาเท เอกำ ถมฺภำ หตฺเถน คเหตฺวา ตำ อาวิชฺชมานา ๒ สมณธมฺมำ กโรติ.
จงฺกมมานาปิ “อนฺธการฏฺฐาเน มม รุกฺเข วา กตฺถจิ วา สีสำ ปฏิหญฺเญยฺยาติ
รุกฺขำ หตฺเถน คเหตฺวา ตำ อาวิชฺชมานา๓ สมณธมฺมำ กโรติ,
“สตฺถารา เทสิตำ ธมฺมเมว กริสฺสามีติ ธมฺมำ อาวชฺเชตฺวา ธมฺมำ อนุสฺสรมานา ว สมณธมฺมำ กโรติ .
๑ ม. กโรนฺตี.
๒ โปราณโปตฺถเก ปน อาวิชฺฌมานา -อิติ ทิสฺสติ. อาวิญฺชมานา -อิติปิ ทิสฺสติ. ม. อาวิญฺฉมานา ว.
๓ โปราณโปตฺถเก ปน อาวิชฺฌมานา -อิติ ทิสฺสติ. อาวิญฺชมานา -อิติปิ ทิสฺสติ. ม. อาวิญฺฉมานา ว.
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อถ สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว โอภาสำ ผริตฺวา สมฺมุเข นิสินฺโน วิย ตาย สทฺธึ กเถนฺโต
“พหุปุตฺติเก มยา เทสิตธมฺมำ อนาวชฺชนฺตสฺส อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสตำ ชีวิตโต มยา เทสิตธมฺมำ ปสฺสนฺตสฺส มุหุตตฺ มฺปิ ชีวติ ำ เสยฺโยติ
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย

อปสฺสำ ธมฺมมุตฺตมำ
ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมนฺติ.
[แก้อรรถ]

ตตฺถ ธมฺมมุตฺตมนฺติ นววิธำ โลกุตฺตรธมฺมำ. โส หิ อุตตฺ มธมฺโม นาม.
โย หิ ตำ น ปสฺสติ, ตสฺส วสฺสสตำ ชีวติ โต ตำ ธมฺมำ ปสฺสนฺตสฺส ปฏิวิชฺฌนฺตสฺส เอกาหำปิ เอกกฺขณมฺปิ ชีวติ ำ เสยฺโยติ.
คาถาปริโยสาเน พหุปุตฺติกา เถรี สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺเต ปติฏฺฐหีติ.
พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ.
สหสฺสวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
อฏฺฐโม วคฺโค.

