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๑. กปิ�ลมจฺ�ฉวต�ถุ�.
“มฺน้Hชส�สาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ กปTลีมฺจั�ฉG อารพื่�ภ กเถส�.

[สูอุงฺพฺ.:นBอุงฺอุอุกบวชี]

อต้�เต้ ก�ร กส�สปส�ส ภควโต้ ปร�น้�พื่�พื่Hต้กาเลี เท�ว กHลีภาต้โร น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา สาวกาน้G สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ชZสH.

เต้สH เชฏฺ�โฐ โสธโน้ น้ามฺ อโหส�,  กน้�ฏฺ�โฐ กปTโลี น้ามฺ.

มฺาต้า ปน้ เน้สG สาธน้� น้ามฺ,  กน้�ฏฺ�ฐภค�น้� ต้าปน้า น้ามฺ.

ต้าปT ภ�ก�ข้Hน้�สH ปพื่�พื่ชZสH.

| เอวG เต้สH ปพื่�พื่ช�เต้สH,  อHโภ ภาต้โร อาจัร�ยัHปช�ฌายัาน้G วต้�ต้ป�ปฏิ�วต้�น้G กต้�วา ว�หรน้�ต้า 
เอกท�วสG “ภน้�เต้ อ�มฺส�มฺZ สาสเน้ กต้� ธHราน้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา “คน้�ถธHรญฺ�จั ว�ปส�สน้าธHรญฺ�จัาต้� เท�ว ธHราน้�ต้� สุ�ตฺ�วา,  
เชฏฺ�โฐ “ว�ปส�สน้าธHรG ปCเรส�สามฺ�ต้�.  ปญฺ�จั วส�สาน้� อาจัร�ยัHปช�ฌายัาน้G สน้�ต้�เก วส�ต้�วา ยัาว อรหต้�ต้า กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G คเหต้�วา 
อรญฺ�ญ่G ปว�ส�ต้�วา วายัมฺน้�โต้ อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

[นBอุงฺชีายเมาในคฺ;นถุธ�ระ]

กน้�ฏฺ�โฐ “อหG ต้าว ต้รHโณ์,  วHฑ�ฒกาเลี ว�ปส�สน้าธHรG ปCเรส�สามฺ�ต้� คน้�ถธHรG ปฏฺ�ฐเปต้�วา ต้�ณ์� ปTฏิกาน้� อHค�คณ์�ห�. |

ต้ส�ส ปร�ยัต้�ต้Z น้�ส�สายั มฺหาปร�วาโร,  ปร�วารG น้�ส�สายั ลีาโภ อHทปาท�.

โส พื่าหHสจั�จัมฺเทน้ มฺต้�โต้ ลีาภต้ณ์�หายั อภ�ภCโต้ อต้�ปณ์�ฑ�ต้มฺาน้�ต้ายั ปเรห� วHต้�ต้G กป�ปTยัGปT “อกป�ปTยัน้�ต้� วทต้�,  
อกป�ปTยัGปT “กป�ปTยัน้�ต้�,  สาวช�ชGปT “อน้วช�ชน้�ต้�,  อน้วช�ชGปT “สาวช�ชน้�ต้�.

โส เปสเลีห� ภ�ก�ข้Cห� “มฺา อาวHโส กปTลี เอวG อวจัาต้� วต้�วา ธมฺ�มฺญฺ�จั ว�น้ยัญฺ�จั ทส�เสต้�วา โอวท�ยัมฺาโน้ปT 
“ต้Hมฺ�เห กZ ชาน้าถ,  ร�ต้�ต้มฺHฏฺ�ฐ�สท�สาต้�อาท�น้� วต้�วา ภ�ก�ข้C ข้HGเสน้�โต้ วมฺ�เภน้�โต้ ว�จัรต้�.

[นBอุงฺชีายไมHเชี9:อุพฺ.:]

อถส�ส ภาต้H โสธน้ต้�เถรส�สาปT ภ�ก�ข้C เอต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG.

โสปT น้G อHปสง�กมฺ�ต้�วา “อาวHโส กปTลี ต้Hมฺ�หาท�สาน้G ห� สมฺ�มฺาปฏิ�ปต้�ต้� สาสน้ส�ส อายัH น้ามฺ,  
ต้ส�มฺา สมฺ�มฺาปฏิ�ปต้�ต้Z ปหายั กป�ปTยัาท�น้� ปฏิ�พื่าหน้�โต้ มฺา เอวG อวจัาต้� โอวท�.

โส ต้ส�สาปT วจัน้G น้าทยั�.

เอวG สน้�เต้ปT,  น้G เถโร ท�ว�ต้�ต้�ก�ข้ต้�ต้HG โอวท�ต้�วา โอวาทG อค�คณ์�หน้�ต้G “น้ายัG มฺมฺ วจัน้G กโรต้�ต้� ญ่ต้�วา 
“เต้น้หาวHโส ปญฺ�ญ่ายั�ส�สส� สเกน้ กมฺ�เมฺน้าต้� วต้�วา ปก�กามฺ�.
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[นBอุงฺชีายเสู.ยคฺนเพฺราะถุ�กทอุดท�<งฺ]

ต้โต้ ปฏฺ�ฐายั น้G อญฺ�เญ่ปT เปสลีา ภ�ก�ข้C ฉฑ�ฑยัZสH.

| โส ทHราจัาโร หHต้�วา ทHราจัารปร�วHโต้ ว�หรน้�โต้ เอกท�วสG อHโปสถค�เค “ปาฏิ�โมฺก�ข้G อHท�ท�ส�ส�สามฺ�ต้� ว�ชน้Z อาทายั ธมฺ�มฺาสเน้ น้�ส�ท�ต้�วา 
“วต้�ต้ต้าวHโส เอต้�ถ สน้�น้�ปต้�ต้าน้G ภ�ก�ข้Cน้G ปาฏิ�โมฺก�ข้น้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา 
“โก อต้�โถ อ�มฺส�ส ปฏิ�วจัเน้น้ ท�น้�เน้น้าต้� ต้Hณ์�ห�ภCเต้ ภ�ก�ข้C ท�ส�วา 
“อาวHโส ธมฺ�โมฺ วา ว�น้โยั วา น้ต้�ถ�,  ปาฏิ�โมฺก�เข้น้ สHเต้น้ วา อส�สHเต้น้ วา โก อต้�โถต้�� วต้�วา อาสน้า วHฏฺ�ฐห�. |

เอวG โส กส�สปส�ส ภควโต้ ปร�ยัต้�ต้�สาสน้G โอสก�กาเปส�.

โสธน้ต้�เถโรปT ต้ทเหว ปร�น้�พื่�พื่ายั�.

กปTโลี อายัHปร�โยัสาเน้ อว�จั�มฺ�ห� มฺหาน้�รเยั น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

ต้าปTส�ส มฺาต้า จั ภค�น้� จั ต้ส�เสว ท�ฏฺ�ฐาน้Hคต้Z อาปช�ช�ต้�วา เปสเลี ภ�ก�ข้C อก�โกส�ต้�วา ปร�ภาส�ต้�วา ต้ต้�เถว น้�พื่�พื่ต้�ต้ZสH.

[โจฺรเก�ดในเทวโลกดBวยอุำนาจฺขอุงฺศ.ล]

ต้ส�มฺZ ปน้ กาเลี ปญฺ�จัสต้า ปHร�สา คามฺฆ่าต้กาท�น้� กต้�วา โจัร�กายั ช�วน้�ต้า ชน้ปทมฺน้Hส�เสห� อน้Hพื่ท�ธา ปลีายัมฺาน้า อรญฺ�ญ่G ปว�ส�ต้�วา 
ต้ต้�ถ ก�ญฺ�จั� ปฏิ�สรณ์G อปส�สน้�ต้า อญฺ�ญ่ต้รG อารญฺ�ญ่กG ภ�ก�ข้HG ท�ส�วา วน้�ท�ต้�วา “ปฏิ�สรณ์G โน้ ภน้�เต้ โหถาต้� วทZสH.

เถโร “ต้Hมฺ�หากG ส�ลีสท�สG ปฏิ�สรณ์G น้ามฺ น้ต้�ถ�,  สพื่�เพื่ปT ปญฺ�จั ส�ลีาน้� สมฺาทยัถาต้� อาห.

เต้ “สาธCต้� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา ส�ลีาน้� สมฺาทยัZสH.

อถ เน้ เถโร โอวท� “อ�ทาน้� ต้Hมฺ�เห ส�ลีวน้�โต้,  ช�ว�ต้เหต้HปT โว เน้ว ส�ลีG อต้�ก�กมฺ�ต้พื่�พื่G,  น้ มฺโน้ปโทโส กาต้พื่�โพื่ต้��.

เต้ “สาธCต้� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉZสH.

อถ เต้ ชาน้ปทา ต้G ฐาน้G ปต้�วา อ�โต้ จั�โต้ จั ปร�เยัสมฺาน้า เต้ โจัเร ท�ส�วา สพื่�เพื่ ช�ว�ต้า โวโรเปสHG.

เต้ กาลีG กต้�วา เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้ZสH.

โจัรเชฏฺ�ฐโก เชฏฺ�ฐกเทวปHต้�โต้ อโหส�.

[เทพฺบ�ตรถุ9อุปิฏ�สูนธ�ในตระก�ลเกว;ฏฏะ]

เต้ อน้Hโลีมฺป�ปฏิ�โลีมฺวเสน้ เอกG พื่Hท�ธน้�ต้รG เทวโลีเก สGสร�ต้�วา 
อ�มฺส�มฺZ พื่Hท�ธHป�ปาเท สาวต้�ถ�น้ครท�วาเร ปญฺ�จักHลีสเต้ เกวฏฺ�ฏิคาเมฺ น้�พื่�พื่ต้�ต้ZสH.

เชฏฺ�ฐกเทวปHต้�โต้ เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐกส�ส เคเห ปฏิ�สน้�ธZ คณ์�ห�,  อ�ต้เร อ�ต้เรสH.

เอวG เต้สG เอกท�วเสเยัว ปฏิ�สน้�ธ�ค�คหณ์ญฺ�จั มฺาต้HกHจั�ฉ�โต้ น้�ก�ข้มฺน้ญฺ�จั อโหส�.
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เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐโก “อต้�ถ� น้H โข้ อ�มฺส�มฺZ คาเมฺ อญฺ�เญ่ปT ทารกา อช�ช ชาต้าต้� ปร�เยัสาเปต้�วา เต้สG ชาต้ภาวG สHต้�วา 
“เอเต้ มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส สหายักา ภว�ส�สน้�ต้�ต้� เต้สG โปสาวน้�กG ทาเปส�.

เต้ สพื่�เพื่ปT สหปpสHก�ฬกา สหายักา หHต้�วา อน้HปHพื่�เพื่น้ วยัป�ปต้�ต้า อเหสHG.  

เต้สG เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐกปHต้�โต้ ยัสโต้ จั เต้ชโต้ จั อค�คปHร�โส อโหส�.

[กปิ�ละเก�ดเปิIนปิลาใหญH]

กปTโลีปT โข้ เอกG พื่Hท�ธน้�ต้รG น้�รเยั ปจั�ต้�วา ว�ปากาวเสเสน้ ต้ส�มฺZ กาเลี อจั�รวต้�ยัา สHวณ์�ณ์วณ์�โณ์ ทHค�คน้�ธมฺHโข้ มฺหามฺจั�โฉ หHต้�วา น้�พื่�พื่ต้�
ต้�.

อเถกท�วสG เต้ สหายักา “มฺจั�เฉ พื่น้�ธ�ส�สามฺาต้� ชาลีาท�น้� คเหต้�วา น้ท�ยัG ข้�ปrสH.

อถ เน้สG อน้�โต้ชาลีG โส มฺจั�โฉ ปาว�ส�.

ต้G ท�ส�วา สพื่�เพื่ เกวฏฺ�ฏิคามฺวาส�โน้ อHจั�จัาสท�ทมฺกGสH 
“ปHต้�ต้า โน้ ปฐมฺG มฺจั�เฉ พื่น้�ธน้�ต้า สHวณ์�ณ์มฺจั�ฉG พื่น้�ธZสH,  อ�ทาน้� โน้ ราชา ปหCต้G ธน้G ทส�สต้�ต้�.

เต้ปT โข้ สหายักา มฺจั�ฉG น้าวายั ปก�ข้�ปTต้�วา น้าวG อHก�ข้�ปTต้�วา รญฺ�โญ่ สน้�ต้�กG อคมฺGสH.

รญฺ�ญ่าปT ต้G ท�ส�วาว “กZ เอต้น้�ต้� วHต้�เต้,  “มฺจั�โฉ เทวาต้� อาหGสH.

ราชา สHวณ์�ณ์วณ์�ณ์G มฺจั�ฉG ท�ส�วา “สต้�ถา เอต้ส�ส สHวณ์�ณ์การณ์G ชาน้�ส�สต้�ต้� มฺจั�ฉG คาหาเปต้�วา ภควโต้ สน้�ต้�กG อคมฺาส�.

มฺจั�เฉน้ มฺHเข้ ว�วฏิมฺต้�เต้เยัว,  สกลีเชต้วน้G อต้�ว�ยั ทHค�คน้�ธG อโหส�.

ราชา สต้�ถารG ปHจั�ฉ� “กส�มฺา ภน้�เต้ มฺจั�โฉ สHวณ์�ณ์วณ์�โณ์ ชาโต้,  กส�มฺา จัส�ส มฺHข้โต้ ทHค�คน้�โธ วายัต้�ต้�.

| “อยัG มฺหาราช กส�สปส�ส ภควโต้ ปาวจัเน้ กปTโลี น้ามฺ ภ�ก�ข้H อโหส� พื่หHส�สHโต้ มฺหาปร�วาโร,  ลีาภต้ณ์�หายั อภ�ภCโต้ 
อต้�ต้โน้ วจัน้G อค�คณ์�หน้�ต้าน้G อก�โกสกปร�ภาสโก  กส�สปภควโต้ สาสน้G โอสก�กาเปส�.
โส เต้น้ กมฺ�เมฺน้ อว�จั�มฺ�ห� น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา ว�ปากาวเสเสน้ อ�ทาน้� มฺจั�โฉ ชาโต้,  
ยัG ปน้ โส ท�ฆ่รต้�ต้G พื่Hท�ธวจัน้G วาเจัส� พื่Hท�ธส�ส วณ์�ณ์G กเถส�,  ต้ส�ส น้�ส�สน้�เทน้ อ�มฺG สHวณ์�ณ์วณ์�ณ์G ปฏิ�ลีภ�.  
ยัG ภ�ก�ข้Cน้G อก�โกสกปร�ภาสโก อโหส�,  เต้น้ส�ส มฺHข้โต้ ทHค�คน้�โธ วายัต้�.  กถาเปมฺ� น้G มฺหาราชาต้�. |

“กถาเปถ ภน้�เต้ต้�.

อถ น้G สต้�ถา ปHจั�ฉ� “ต้�วมฺส� กปTโลีต้��.

“อามฺ ภน้�เต้ อหG กปTโลีต้��.

“กHโต้ อาคโต้ส�ต้�.

“อว�จั�มฺหาน้�รยัโต้ ภน้�เต้ต้�.
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“เชฏฺ�ฐภาต้�โก เต้ โสธโน้ กHห�น้�ต้���.

“ปร�น้�พื่�พื่Hโต้ ภน้�เต้ต้�.

“มฺาต้า ปน้ เต้ สาธน้� กหน้�ต้�.

“น้�รเยั น้�พื่�พื่ต้�ต้า ภน้�เต้ต้�.

“กน้�ฏฺ�ฐภค�น้� เต้ ต้าปน้า กหน้�ต้�.

“มฺหาน้�รเยั น้�พื่�พื่ต้�ต้า ภน้�เต้ต้�.

“อ�ทาน้� ต้�วG กหG คมฺ�ส�สส�ต้�.

“อว�จั�มฺหาน้�รยัเมฺว ภน้�เต้ต้� วต้�วา ว�ป�ปฏิ�สาราภ�ภCโต้ น้าวG ส�เสน้ ปหร�ต้�วา ต้าวเทว กาลีG กต้�วา น้�รเยั น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

มฺหาชโน้ สGว�ค�โค อโหส� โลีมฺหฏฺ�ฐชาโต้.

[พฺระศาสูดาตร;สูกปิ�ลสู�ตร]

อถ ภควา ต้ส�มฺZ ข้เณ์ สน้�น้�ปต้�ต้ายั ปร�สายั จั�ต้�ต้วารG โอโลีเกต้�วา ต้Gข้ณ์าน้HรCปp ธมฺ�มฺG เทเสต้HG 
“ธมฺ�มฺจัร�ยัG พื่�รห�มฺจัร�ยัG เอต้ทาหH วสHต้�ต้มฺน้�ต้� สHต้�ต้น้�ปาเต้ กปTลีสHต้�ต้G๑ กเถต้�วา อ�มฺา คาถา อภาส�

“มฺน้Hชส�ส ปมฺต้�ต้จัาร�โน้
ต้ณ์�หา วฑ�ฒต้� มฺาลีHวา ว�ยั.
โส ปร�ป�ลีวต้� หHราหHรG
ผลีมฺ�จั�ฉGว วน้ส�มฺZ วาน้โร.

ยัG เอสา สหเต้ ชมฺ�มฺ� ต้ณ์�หา โลีเก ว�สต้�ต้�กา,
โสกา ต้ส�ส ปวฑ�ฒน้�ต้�, อภ�วHฏฺ�ฐGว ว�รณ์G,
โยั เจัต้G สหเต้ ชมฺ�มฺZ ต้ณ์�หG โลีเก ทHรจั�จัยัG,
โสกา ต้มฺ�หา ปปต้น้�ต้� อHทว�น้�ทHว โปก�ข้รา.
ต้G โว วทามฺ�: ภท�ทG โว, ยัาวน้�เต้ต้�ถ สมฺาคต้า.
ต้ณ์�หายั มฺCลีG ข้น้ถ, อHส�รต้�โถว ว�รณ์G.
มฺา โว น้ฬํpว โสโต้ว มฺาโร ภญฺ�ช� ปHน้ป�ปHน้น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ปมฺต้�ต้จัาร�โน้ต้��: สต้�โวส�สค�คลีก�ข้เณ์น้ ปมฺาเทน้ ปมฺต้�ต้จัาร�ส�ส ปHค�คลีส�ส เน้ว ฌาน้G น้ ว�ปส�สน้ามฺค�คผลีาน้� วฑ�ฒน้�ต้�.

ยัถา ปน้ รHก�ข้G สGส�พื่�พื่น้�ต้� ปร�โยัน้ท�ธน้�ต้� ต้ส�ส ว�น้าสายั มฺาลีHวา ลีต้า วฑ�ฒต้�,  
เอวมฺส�ส ฉ ท�วาราน้� น้�ส�สายั ปHน้ป�ปHน้G อHป�ปช�ชน้โต้ ต้ณ์�หา วฑ�ฒต้�ต้� อต้�โถ.

๑ ปาลี�ยัG.  “ธมฺ�มฺจัร�ยัสHต้�ต้น้�ต้� ท�ส�สต้�.  ญ่.ว.  ข้H. สH. ๒๕/๓๗๙.
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โส ปร�ป�ลีวต้� หHราหHรน้�ต้�: โส ต้ณ์�หาคต้�โก ปHค�คโลี ภเว ภเว ปร�ป�ลีวต้� ธาวต้�.

ยัถา กZ ว�ยัาต้�.๑  ผลีมฺ�จั�ฉGว วน้ส�มฺZ วาน้โรต้��: 

ยัถา รHก�ข้ผลีG อ�จั�ฉน้�โต้ วาน้โร วน้ส�มฺZ ธาวต้�,  ต้ส�ส ต้ส�ส รHก�ข้ส�ส สาข้G คณ์�หาต้�,  
ต้G มฺHญฺ�จั�ต้�วา อญฺ�ญ่G คณ์�หาต้�,  ต้GปT มฺHญฺ�จั�ต้�วา อญฺ�ญ่G คณ์�หาต้� “สาข้G อลีภ�ต้�วา สน้�น้�ส�น้�โน้ต้�� วต้�ต้พื่�พื่ต้G น้าปช�ชต้�,  
เอวเมฺว ต้ณ์�หาคต้�โก ปHค�คโลี หHราหHรG ธาวน้�โต้ “อารมฺ�มฺณ์G อลีภ�ต้�วา ต้ณ์�หายั อป�ปวต้�ต้G ปต้�โต้ต้�� วต้�ต้พื่�พื่ต้G น้าปช�ชต้�.

ยัน้�ต้�: ยัG ปHค�คลีG เอสา ลีามฺกภาเวน้ ชมฺ�มฺ� ว�สาหารต้ายั ว�สปHป�ผต้ายั ว�สผลีต้ายั ว�สปร�โภคต้ายั รCปาท�สH ว�สต้�ต้ต้ายั อาสต้�ต้ต้ายั ว�สต้�ต้�กาต้�
สง�ข้�ยัG คต้า ฉท�วาร�กต้ณ์�หา อภ�ภวต้�,  ยัถา น้ามฺ วเน้ ปHน้ป�ปHน้G วส�สน้�เต้น้ เทเวน้ อภ�วHฏฺ�ฐG ว�รณ์ต้�ณ์G วฑ�ฒต้�,  
เอวG ต้ส�ส ปHค�คลีส�ส อน้�โต้ วฏฺ�ฏิมฺCลีกา โสกา อภ�วฑ�ฒน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

ทHรจั�จัยัน้�ต้�: โยั ปน้ ปHค�คโลี เอต้G วHต้�ต้ป�ปการG อต้�ก�กมฺ�ต้HG ปชห�ต้HG ทHก�กรต้ายั ทHรจั�จัยัG ต้ณ์�หG สหต้� อภ�ภวต้�,  
ต้มฺ�หา ปHค�คลีา วฏฺ�ฏิมฺCลีกา โสกา ปปต้น้�ต้�,  ยัถา น้ามฺ โปก�ข้เร ปทHมฺปต้�เต้ ปต้�ต้G อHทกพื่�น้�ทH น้ ปต้�ฏฺ�ฐาต้�,  เอวG น้ ปต้�ฏฺ�ฐหน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

ต้G โว วทามฺ�ต้�: เต้น้ การเณ์น้ อหG ต้Hมฺ�เห วทามฺ�.

ภท�ทG โวต้��: ภท�ทG ต้Hมฺ�หากG โหต้H.  “มฺา อยัG กปTโลี ว�ยั ว�น้าสG ปาปHณ์�ต้�ถาต้� อต้�โถ.

มฺCลีน้�ต้�: อ�มฺ�ส�สา ฉท�วาร�กต้ณ์�หายั อรหต้�ต้มฺค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ มฺCลีG ข้น้ถ.

กZ ว�ยัาต้�.  อHส�รต้�โถว ว�รณ์น้�ต้�:  ยัถา อHส�เรน้ อต้�ถ�โก ปHร�โส มฺหน้�เต้น้ กHท�ทาเลีน้ ว�รณ์G ข้น้ต้�,  เอวมฺส�สา มฺCลีG ข้น้ถาต้� อต้�โถ.

มฺา โว น้ฬํpว โสโต้ว มฺาโร ภญฺ�ช� ปHน้ป�ปHน้น้�ต้�: มฺา ต้Hมฺ�เห น้ท�โสเต้ ชาต้G น้ฬํp มฺหาเวเคน้ อาคโต้ น้ท�โสโต้ ว�ยั 
ก�เลีสมฺาโร มฺรณ์มฺาโร เทวปHต้�ต้มฺาโร จั ปHน้ป�ปHน้G ภญฺ�ชต้Cต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จัสต้าปT เกวฏฺ�ฏิปHต้�ต้า สGเวคG อาปช�ช�ต้�วา ทHก�ข้ส�สน้�ต้ก�ร�ยัG ปฏฺ�ฐยัมฺาน้า สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา 
น้จั�รส�เสว ทHก�ข้ส�สน้�ต้G กต้�วา สต้�ถารา สท�ธZ อเน้ญฺ�ชว�หารสมฺาปต้�ต้�ธมฺ�มฺปร�โภเคน้๒ เอกปร�โภคา อเหสHน้�ต้�.

กปTลีมฺจั�ฉวต้�ถH.

๑ “ยัถา ก�น้�ต้� วา  กZ ว�ยัาต้� วา วจัเน้น้ ภว�ต้พื่�พื่G.
๒ อาเน้ญฺ�ชว�หารสมฺาปต้�ต้�ธมฺ�มฺปร�โภเคน้าต้� ปาเฐน้ ภว�ต้พื่�พื่G. ญ่. ว.
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๒.  สู�กรโปิต�กาวต�ถุ�.
“ยัถาปT มฺCเลีต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG คCถสCกรโปต้�กG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระศาสูดาตร;สูบ�รพฺกรรมขอุงฺนางฺล�กสู�กร]

เอกส�มฺZ ก�ร ท�วเส สต้�ถา ราชคหG ปTณ์�ฑายั ปว�สน้�โต้ เอกG สCกรโปต้�กG ท�ส�วา ส�ต้G ปาต้�วากาส�.

ต้ส�ส ส�ต้G กโรน้�ต้ส�ส,  มฺHข้ว�วรว�น้�ค�คต้G ทส�สโน้ภาสมฺณ์�ฑลีG ท�ส�วา อาน้น้�ทต้�เถโร 
“โก น้H โข้ ภน้�เต้ เหต้H,  โก ปจั�จัโยั ส�ต้ส�ส ปาต้Hกมฺ�มฺายัาต้� ส�ต้การณ์G ปHจั�ฉ�.

อถ น้G สต้�ถา อาห “ปส�สGเสต้G อาน้น้�ท สCกรโปต้�กน้�ต้�.

“อามฺ ภน้�เต้ต้�.

| “เอสา กกHสน้�ธส�ส ภควโต้ สาสเน้ เอกายั อาสน้สาลีายั สามฺน้�ต้า กHก�กHฏิ� อโหส�,  สา เอกส�ส โยัคาวจัรส�ส ว�ปส�สน้ากมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G 
สช�ฌายัน้�ต้ส�ส ธมฺ�มฺโฆ่สG สHต้�วา ต้โต้ จัHต้า ราชกHเลี น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา อHพื่�พื่ร� น้ามฺ ราชธ�ต้า อโหส�,  
สา อปรภาเค สร�รวลีญฺ�ชน้ฏฺ�ฐาน้G ปว�ฏฺ�ฐา ปHฬวกราสZ ท�ส�วา ต้ต้�ถ ปHฬวกสญฺ�ญ่G อHป�ปาเทต้�วา ปฐมฺช�ฌาน้G ปฏิ�ลีภ�,  
สา ต้ต้�ถ ยัาวต้ายัHกG ฐต้�วา ต้โต้ จัHต้า พื่�รห�มฺโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  ต้โต้ จัว�ต้�วา จั ปน้ คต้�วเสน้ อาลีHลีมฺาน้า อ�ทาน้� สCกรโยัน้�ยัG น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  
อ�ทG การณ์G ท�ส�วา มฺยัา ส�ต้G ปาต้Hกต้น้�ต้�. |

ต้G สHต้�วา อาน้น้�ทต้�เถรป�ปมฺHข้า ภ�ก�ข้C มฺหน้�ต้G สGเวคG ปฏิ�ลีภZสH.

[ราคฺต;ณฺหาใหBโทษมาก]

สต้�ถา เต้สG สGเวคG อHป�ปาเทต้�วา ราคต้ณ์�หายั อาท�น้วG ปกาเสน้�โต้ อน้�ต้รว�ถ�ยัG ฐ�ต้โกว อ�มฺา คาถา อภาส�

“ยัถาปT มฺCเลี อน้Hปท�ทเว ทฬ�เห
ฉ�น้�โน้ปT รHก�โข้ ปHน้เรว รCหต้�,
เอวมฺ�ปT ต้ณ์�หาน้Hสเยั อน้Cหเต้
น้�พื่�พื่ต้�ต้ต้� ทHก�ข้มฺ�ทG ปHน้ป�ปHน้G.
ยัส�ส ฉต้�ต้Zสต้�โสต้า มฺน้าปส�สวน้า ภHสา,
มฺหา วหน้�ต้� ทHท�ท�ฏฺ�ฐZ สง�กป�ปา ราคน้�ส�ส�ต้า.
สวน้�ต้� สพื่�พื่ธ� โสต้า ลีต้า อHพื่�ภ�ช�ช ต้�ฏฺ�ฐต้�,
ต้ญฺ�จั ท�ส�วา ลีต้G ชาต้G มฺCลีG ปญฺ�ญ่ายั ฉ�น้�ทถ.
สร�ต้าน้� ส�เน้ห�ต้าน้� จั
โสมฺน้ส�สาน้� ภวน้�ต้� ชน้�ต้Hโน้,
เต้ สาต้ส�ต้า สHเข้ส�โน้,
เต้ เว ชาต้�ชรCปคา น้รา.
ต้ส�ณ์ายั ปHรก�ข้ต้า ปชา
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ปร�สป�ปน้�ต้� สโสว พื่าธ�โต้๑,
สGโยัชน้สง�คสต้�ต้า๒

ทHก�ข้มฺHเปน้�ต้� ปHน้ป�ปHน้G จั�รายั.
ต้ส�ณ์ายั ปHรก�ข้ต้า ปชา
ปร�สป�ปน้�ต้� สโสว พื่าธ�โต้๓.
ต้ส�มฺา ต้ส�ณ์G ว�โน้ทเยั ภ�ก�ข้H๔

อากง�ข้G๕ ว�ราคมฺต้�ต้โน้ต้��.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “มฺCเลีต้�: [ยัส�ส รHก�ข้ส�ส] จัต้CสH ท�สาสH เหฏฺ�ฐา จั อHชHกเมฺว คเต้ ปญฺ�จัว�เธ มฺCเลี เฉทน้ผาลีน้ว�ช�ฌน้าท�น้G 
เกน้จั� อHปท�ทเวน้ อน้Hปท�ทเว  ถ�รปต้�ต้ต้ายั ทฬ�เห,  [โส] รHก�โข้ อHปร�จั�ฉ�น้�โน้ปT สาข้าน้Hสาข้าน้G วเสน้ ปHน้เทว รHหต้�,  
เอวเมฺว ฉท�วาร�กายั ต้ณ์�หายั อน้Hสเยั อรหต้�ต้มฺค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ อน้Cหเต้ อสมฺHจั�ฉ�น้�เน้,  
ต้ส�มฺZ ต้ส�มฺZ ภเว ชาต้�อาท�เภทG อ�ทG ทHก�ข้G ปHน้ป�ปHน้G น้�พื่�พื่ต้�ต้ต้�เยัวาต้� อต้�โถ.

ยัส�สาต้�: ยัส�ส ปHค�คลีส�ส อ�ต้� อช�ฌต้�ต้�กส�สHปาทายั อฏฺ�ฐารส ต้ณ์�หาว�จัร�ต้าน้� พื่าห�รส�สHปาทายั อฏฺ�ฐารส ต้ณ์�หาว�จัร�ต้าน้�ต้� 
อ�เมฺสG ต้ณ์�หาว�จัร�ต้าน้G วเสน้ ฉต้�ต้Zสต้�ยัา๖ โสเต้ห� สมฺน้�น้าคต้า มฺน้าเปสH รCปาท�สH อาสวต้� ปวต้�ต้ต้�ต้� มฺน้าปส�สวน้า ต้ณ์�หา 
ภHสา พื่ลีวต้� โหต้�,  ต้G ปHค�คลีG ว�ปน้�น้ญฺ�ญ่าณ์ต้ายั ทHท�ท�ฏฺ�ฐZ ปHน้ป�ปHน้G อHป�ปช�ชน้โต้ มฺหน้�ต้ภาเวน้ มฺหา หHต้�วา ฌาน้G วา ว�ปส�สน้G วา 
อน้�ส�สายั ราคน้�ส�ส�ต้า สง�กป�ปา วหน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

สวน้�ต้� สพื่�พื่ธ� โสต้าต้�: อ�เมฺ ต้ณ์�หาโสต้า จัก�ข้Hท�วาราท�น้G วเสน้ สพื่�เพื่สH รCปาท�สH อารมฺ�มฺเณ์สH สวน้โต้ สพื่�พื่าปT รCปต้ณ์�หา ฯเปฯ 
ธมฺ�มฺต้ณ์�หาต้�  สพื่�พื่ภเวสH วา สวน้โต้ สพื่�พื่ธ� สวน้�ต้� น้ามฺ.

ลีต้าต้�: ปลี�เวฐน้ต้�เถน้ สGส�พื่�พื่น้ต้�เถน้ จั “ลี
า ว�ยัาต้� ลีต้า.

อHพื่�ภ�ช�ช ต้�ฏฺ�ฐต้�ต้�: ฉห� ท�วาเรห� อHป�ปช�ช�ต้�วา รCปาท�สH อารมฺ�มฺเณ์สH ต้�ฏฺ�ฐต้�.

ต้ญฺ�จั ท�ส�วาต้�: ต้G ปน้ ต้ณ์�หาลีต้G “เอต้�เถสา ต้ณ์�หา อHป�ปช�ชมฺาน้า อHป�ปช�ชต้�ต้� ชาต้ฏฺ�ฐาน้วเสน้ ท�ส�วา.

ปญฺ�ญ่ายัาต้�: สต้�เถน้ วเน้ ชาต้G ลีต้G ว�ยั มฺค�คป�ปญฺ�ญ่ายั มฺCเลี ฉ�น้�ทถาต้� อต้�โถ.

สร�ต้าน้�ต้�: อน้Hสฏิาน้� ปยัาต้าน้�.

ส�เน้ห�ต้าน้�ต้�: จั�วราท�สH ปวต้�ต้ส�เน้หวเสน้ ส�เน้ห�ต้าน้� จั,  ต้ณ์�หาส�เน้หมฺก�ข้�ต้าน้�ต้� อต้�โถ.

๑ มฺ. พื่น้�ธ�โต้.
๒ มฺ. สGโยัชน้สง�คสต้�ต้กา.
๓ มฺ. พื่น้�ธ�โต้.
๔ มฺ. ภ�ก�ข้Cต้� น้ต้�ถ�.
๕ มฺ. อากง�ข้น้�ต้.
๖ อภ�. ว�. ๓๕/๕๓๐.
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โสมฺน้ส�สาน้�ต้�: ต้ณ์�หาวส�กส�ส ชน้�ต้Hโน้ เอวรCปาน้� โสมฺน้ส�สาน้� ภวน้�ต้�.

เต้ สาต้ส�ต้าต้�: เต้ ต้ณ์�หาวส�กา ปHค�คลีา สาต้น้�ส�ส�ต้า สHข้น้�ส�ส�ต้าว หHต้�วา สHเข้ส�โน้ สHข้ปร�เยัส�โน้ ภวน้�ต้�.

เต้ เวต้�: เยั เอวรCปา น้รา,  เต้ ชาต้�ชราพื่�ยัาธ�มฺรณ์าน้� อHปคจั�ฉน้�ต้�เยัวาต้� ชาต้�ชรCปคา น้ามฺ โหน้�ต้�.

ปชาต้�: อ�เมฺ สต้�ต้า ต้าสกรเณ์น้ ต้ส�ณ์าต้� สง�ข้G คต้ายั ต้ณ์�หายั ปHรก�ข้ต้า ปร�วาร�ต้า หHต้�วา.

พื่าธ�โต้ต้��: ลีHท�ทเกน้ อรญฺ�เญ่ พื่ท�โธ สโส ว�ยั ปร�สป�ปน้�ต้� ภายัน้�ต้�.

สGโยัชน้สง�คสต้�ต้าต้�: ทสว�เธน้ สGโยัชเน้น้ เจัว สต้�ต้ว�เธน้ ราคสง�คาท�น้า จั สต้�ต้า พื่ท�ธา ต้ส�มฺZ วา ลีค�คา หHต้�วา.

จั�รายัาต้�: จั�รG ท�ฆ่มฺท�ธาน้G ปHน้ป�ปHน้G ชาต้�อาท�กG ทHก�ข้G อHปคจั�ฉน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

ต้ส�มฺาต้�: ยัส�มฺา ต้ส�ณ์ายั ปHรก�ข้ต้า ปลี�เวฐ�ต้า สต้�ต้า,  ต้ส�มฺา อต้�ต้โน้ ว�ราคG ราคาท�ว�คมฺน้G น้�พื่�พื่าน้G ปฏฺ�เฐน้�โต้ อากง�ข้มฺาโน้ ภ�ก�ข้H อร
หต้�ต้มฺค�เคเน้ว ต้G ต้ส�ณ์G ว�โน้ทเยั ปน้Hท�ต้�วา น้�หร�ต้�วา ฉฑ�เฑยั�ยัาต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสH.

สาปT โข้ สCกรโปต้�กา ต้โต้ จัว�ต้�วา สHวณ์�ณ์ภCมฺ�ยัG ราชกHเลี น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  
ต้โต้ จัHต้า ต้เถว พื่าราณ์ส�ยัG น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  ต้โต้ จัว�ต้�วา สHป�ปารกปฏฺ�ฏิเน้ อส�สวาณ์�ชเคเห น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  
ต้โต้ จัHต้า คาว�รปฏฺ�ฏิเน้ น้าว�กส�ส เคเห น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  ต้โต้ จัHต้า อน้HราธปHเร อ�ส�สรเคเห น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  
ต้โต้ จัHต้า ต้ส�เสว ทก�ข้�ณ์ายั ท�สายั เภก�กน้�ต้คาเมฺ๑ สHมฺน้ส�ส น้ามฺ กHฏฺhมฺ�พื่�กส�ส เคเห ธ�ต้า น้าเมฺน้ สHมฺน้า น้ามฺ หHต้�วา น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

อถส�สา ปTต้า,  ต้ส�มฺZ คาเมฺ ฉฑ�ฑ�เต้,  ท�ฆ่วาปvรฏฺ�ฐG คน้�ต้�วา มฺหามฺHน้�คาเมฺ น้ามฺ วส�.

ต้ต้�ถ น้G ทHฏฺ�ฐคามฺณ์�รญฺ�โญ่ อมฺจั�โจั ลีกHณ์�ฏิกอต้�มฺ�พื่โร น้ามฺ เกน้จั�เทว กรณ์�เยัน้ คโต้ ท�ส�วา 
มฺหน้�ต้G มฺง�คลีG กต้�วา ต้G อาทายั มฺหาปHณ์�ณ์คามฺG คโต้.

อถ น้G โกฏิ�ปพื่�พื่ต้มฺหาว�หารวาส� มฺหาอต้Hลีต้�เถโร๒ น้ามฺ ต้ต้�ถ ปTณ์�ฑายั จัรน้�โต้ ต้ส�สา เคหท�วาเร ฐ�โต้ ท�ส�วา ภ�ก�ข้Cห� สท�ธZ กเถส�
 “อาวHโส สCกรโปต้�กา น้ามฺ ลีกHณ์�ฏิกอต้�มฺ�พื่รมฺหามฺต้�ต้ส�ส ภร�ยัาภาวG ปต้�ต้า,  อโห อจั�ฉร�ยัน้�ต้�.

สา ต้G กถG สHต้�วา อต้�ต้ภเว อHค�ฆ่าเฏิต้�วา ชาต้�ส�สรญฺ�ญ่าณ์G ปฏิ�ลีภ�.

ต้Gข้ณ์Gเยัว อHป�ปน้�น้สGเวคา สามฺ�กG ยัาจั�ต้�วา มฺหน้�เต้น้ อ�ส�สร�เยัน้ ปญฺ�จัพื่ลีกต้�เถร�น้G สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา 
ต้�ส�สมฺหาว�หาเร มฺหาสต้�ปฏฺ�ฐาน้สHต้�ต้กถG สHต้�วา โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�,  
ปจั�ฉา ทมฺ�ฬมฺท�ทเน้ กเต้,  มฺาต้าปTต้Cน้G วสน้ฏฺ�ฐาน้G เภก�กน้�ต้คามฺเมฺว คน้�ต้�วา 
ต้ต้�ถ ว สน้�ต้� กลี�ลีกมฺหาว�หาเร อาส�ว�สCปมฺสHต้�ต้G สHต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

สา ปร�น้�พื่�พื่าน้ท�วเส ภ�ก�ข้Hน้�ห� ปHจั�ฉ�ต้า ภ�ก�ข้Hน้�สง�ฆ่ส�ส สพื่�พื่G อ�มฺG ปวต้�ต้Z น้�รน้�ต้รG กเถต้�วา สน้�น้�ปต้�ต้ส�ส 
ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ส�ส มฺช�เฌ มฺณ์�ฑลีารามฺวาส�น้า ธมฺ�มฺปทภาณ์กมฺหาต้�ส�สต้�เถเรน้ สท�ธZ สGสน้�เทต้�วา 

๑ ส�. มฺ. ยัH. โภก�กน้�ต้คาเมฺ.
๒ มฺ. มฺหาอน้HรHท�ธต้�เถโร.
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“อหG ปHพื่�เพื่ มฺน้Hส�สโยัน้�โต้ จัHต้า กHก�กHฏิ� หHต้�วา ต้ต้�ถ เสน้ส�ส สน้�ต้�กา ส�สจั�เฉทG ปต้�วา ราชคเห น้�พื่�พื่ต้�ต้า 
ปร�พื่�พื่าช�กาสH ปพื่�พื่ช�ต้�วา ปฐมฺช�ฌาน้ภCมฺ�ยัG น้�พื่�พื่ต้�ต้า ต้โต้ จัHต้า เสฏฺ�ฐ�กHเลี น้�พื่�พื่ต้�ต้า 
น้จั�รส�เสว จัว�ต้�วา สCกรโยัน้Z คน้�ต้�วา   ต้โต้ จัHต้า สHวณ์�ณ์ภCมฺZ   ต้โต้ พื่าราณ์สZ   ต้โต้ สHป�ปารกปฏฺ�ฏิน้G ต้โต้ คาว�รปฏฺ�ฏิน้G 
ต้โต้ อน้HราธปHรG  ต้โต้ เภก�กน้�ต้คามฺน้�ต้� เอวG สมฺว�สเมฺ เต้รส๑ อต้�ต้ภาเว ปต้�วา อ�ทาน้� อHก�กฏฺ�เฐ ชาต้า,  
สพื่�เพื่ปT อป�ปมฺาเทน้ สมฺ�ปาเทถาต้� วต้�วา จัต้ส�โส ปร�สา สGเวเชต้�วา ปร�น้�พื่�พื่ายั�ต้�.

สCกรโปต้�กาวต้�ถH.

๑ ท�วาทเสว.
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๓.  ว�พฺ�ภน�ตกวต�ถุ�.
“โยั น้�พื่�พื่น้ฏฺ�โฐต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG ว�พื่�ภน้�ต้กG อารพื่�ภ กเถส�.

[เธอุสูLกอุอุกไปิ ทำโจฺรกรรมเล.<ยงฺชี.พฺ]

เอโก๑ ก�ร มฺหากส�สปต้�เถรส�ส สท�ธ�ว�หาร�โก หHต้�วา จัต้�ต้าร� ฌาน้าน้� อHป�ปาเทต้�วาปT 
อต้�ต้โน้ มฺาต้Hลีส�ส สHวณ์�ณ์การส�ส เคเห ว�สภาครCปารมฺ�มฺณ์G ท�ส�วา ต้ต้�ถ ปฏิ�พื่ท�ธจั�ต้�โต้ ว�พื่ภมฺ�.

อถ น้G มฺน้Hส�สา อลีสภาเวน้ กมฺ�มฺG กาต้HG อน้�จั�ฉน้�ต้G เคหา น้�หรZสH.

โส ปาปมฺ�ต้�ต้สGสค�เคน้ โจัรกมฺ�เมฺน้ ช�ว�ต้G กป�เปน้�โต้ ว�จัร�.

อถ น้G เอกท�วสG คเหต้�วา ปจั�ฉาพื่าหHG คาฬ�หพื่น้�ธน้G พื่น้�ธ�ต้�วา จัต้Hก�เก จัต้Hก�เก กสาห� ต้าเลีน้�ต้า อาฆ่าต้G๒ น้ยัZสH.

เถโร ปTณ์�ฑายั จัร�ต้HG ปว�สน้�โต้ ต้G ทก�ข้�ณ์ท�วาเรน้ น้�หร�ยัมฺาน้G ท�ส�วา พื่น้�ธน้G ส�ถ�ลีG กาเรต้�วา 
“ปHพื่�เพื่ ต้ยัา ปร�จั�ต้G กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G ปHน้ อาวช�เชห�ต้� อาห.

โส เต้น้ โอวาเทน้ สต้Hป�ปาทG ลีภ�ต้�วา ปHน้ จัต้Hต้�ถช�ฌาน้G น้�พื่�พื่ต้�เต้ส�.

อถ น้G อาฆ่าต้น้G เน้ต้�วา “ฆ่าเต้ส�สามฺาต้� สCเลี อHต้�ต้าเสสHG.

โส น้ ภายัต้� น้ สน้�ต้สต้�.

[พฺวกมน�ษยDปิระหลาดใจฺ เพฺราะเหMนเขาไมHกล;ว]

อถส�ส ต้ส�มฺZ ต้ส�มฺZ ท�สาภาเค ฐ�ต้า มฺน้Hส�สา อส�สต้�ต้�โต้มฺราท�น้� อาวHธาน้� อHก�ข้�ปTต้�วาปT ต้G อสน้�ต้สน้�ต้เมฺว ท�ส�วา 
“ปส�สถ โภน้�โต้ อ�มฺG ปHร�สG,  อเน้กสต้าน้GปT อาวHธหต้�ถาน้G ปHร�สาน้G มฺช�เฌ เน้วจั�ฉมฺ�ภต้� น้ เวธต้�,  อโห อจั�ฉร�ยัน้�ต้� 
อจั�ฉร�ยัพื่�ภCต้ชาต้า มฺหาน้าทG น้ท�ต้�วา รญฺ�โญ่ ต้G ปวต้�ต้Z อาโรเจัสHG.  

ราชา ต้G การณ์G สHต้�วา “ว�ส�สช�เชถ น้น้�ต้� วต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�กGปT คน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.๓

สต้�ถา โอภาสG ผร�ต้�วา ต้ส�ส ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห.

“โยั น้�พื่�พื่น้ฏฺ�โฐ วน้าธ�มฺHต้�โต้
วน้มฺHต้�โต้ วน้เมฺว ธาวต้�,
ต้G ปHค�คลีเมฺว ปส�สถ:
มฺHต้�โต้ พื่น้�ธน้เมฺว ธาวต้�ต้�.

๑ ยัH. เอโส.
๒ อาฆ่าต้น้น้�ต้� ยัHต้�ต้ต้รG.
๓ ส�. มฺ. ยัH. อาโรจัยัZสH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๘ • ๓.  ว�พื่�ภน้�ต้กวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: “โยั ปHค�คโลี ค�ห�ภาเว อาลียัสง�ข้าต้G วน้ฏฺ�ฐG ฉฑ�เฑต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้ต้ายั น้�พื่�พื่น้ฏฺ�โฐ ว�หารสง�ข้าเต้ ต้โปวเน้ อธ�มฺHต้�โต้ 
ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้สง�ข้าต้า ต้ณ์�หาวน้า มฺHต้�โต้ หHต้�วา ปHน้ ต้G ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้G ต้ณ์�หาวน้เมฺว ธาวต้�,  เอวน้�ต้G ปHค�คลีG ปส�สถ,  
เอโส ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้โต้ มฺHต้�โต้ ปHน้ ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้เมฺว ธาวต้�ต้�.

อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สHต้�วา โส ราชปHร�สาน้มฺน้�ต้เร สCลีค�เค น้�ส�น้�โน้ว อHทยัพื่�พื่ยัG ปฏฺ�ฐเปต้�วา ต้�ลีก�ข้ณ์G อาโรเปต้�วา สง�ข้าเร สมฺ�มฺสน้�โต้ 
โสต้าปต้�ต้�ผลีG ปต้�วา ส�มฺาปต้�ต้�สHข้G อน้Hภวน้�โต้ เวหาสG อHป�ปต้�ต้�วา อากาเสเน้ว สต้�ถH สน้�ต้�กG อาคน้�ต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา 
ปพื่�พื่ช�ต้�วา สราช�กายั ปร�สายั มฺช�เฌเยัว อรหต้�ต้G ปาปHณ์�ต้�.

ว�พื่�ภน้�ต้กวต้�ถH.
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๔.  พฺน�ธนาคฺารวต�ถุ�.
“น้ ต้G ทฬ�หน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ พื่น้�ธน้าคารG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�เหMนโจฺรถุ�กจฺอุงฺจฺำนLกแปิลกใจฺ]

เอกส�มฺZ ก�ร กาเลี พื่หC สน้�ธ�จั�เฉทกปน้�ถฆ่าต้กมฺน้Hส�สฆ่าต้เก โจัเร อาเน้ต้�วา โกสลีรญฺ�โญ่ ทส�เสสHG.

เต้ ราชา อน้�ทHพื่น้�ธน้รช�ชHพื่น้�ธน้สง�ข้ลี�กพื่น้�ธเน้ห� พื่น้�ธาเปส�.

| ต้Zสมฺต้�ต้าปT โข้ ชาน้ปทา ภ�ก�ข้C สต้�ถารG ทฏฺ�ฐุHกามฺา อาคน้�ต้�วา ท�ส�วา วน้�ท�ต้�วา ปHน้ท�วเส สาวต้�ถ�ยัG ปTณ์�ฑายั จัรน้�ต้า 
พื่น้�ธน้าคารG คน้�ต้�วา เต้ โจัเร ท�ส�วา ปTณ์�ฑปาต้ป�ปฏิ�ก�กน้�ต้า สายัณ์�หสมฺเยั ต้ถาคต้G อHปสง�กมฺ�ต้�วา 
“ภน้�เต้ อช�ช อมฺ�เหห� ปTณ์�ฑายั จัรน้�เต้ห� พื่น้�ธน้าคาเร พื่หC โจัรา อน้�ทHพื่น้�ธน้าท�ห� พื่ท�ธา มฺหาทHก�ข้G อน้Hภวน้�ต้า ท�ฏฺ�ฐา,  
เต้ ต้าน้� พื่น้�ธน้าน้� ฉ�น้�ท�ต้�วา ปลีายั�ต้HG น้ สก�โกน้�ต้�,  อต้�ถ� น้H โข้ ภน้�เต้ เต้ห� พื่น้�ธเน้ห� ถ�รต้รG อญฺ�ญ่G พื่น้�ธน้G น้ามฺาต้� ปHจั�ฉZสH. |

[เคฺร9:อุงฺจฺอุงฺจฺำคฺ9อุก�เลสูต;ดไดBยากย�:งฺน;ก]

| สต้�ถา “ภ�ก�ข้เว กZพื่น้�ธน้าน้� น้าเมฺต้าน้�: ยัG ปเน้ต้G ธน้ธญฺ�ญ่ปHต้�ต้ทาราท�สH ต้ณ์�หาสง�ข้าต้G ก�เลีสพื่น้�ธน้G,  
เอต้G เอเต้ห� สต้คHเณ์น้ สหส�สคHเณ์น้ สต้สหส�สคHเณ์น้ ถ�รต้รG,  
เอวG มฺหน้�ต้GปT ปเน้ต้G ทHจั�ฉ�น้�ท�ยัG พื่น้�ธน้G โปราณ์กปณ์�ฑ�ต้า ฉ�น้�ท�ต้�วา ห�มฺวน้�ต้G ปว�ส�ต้�วา ปพื่�พื่ชZสCต้� วต้�วา อต้�ต้G อาหร�: |

“อต้�เต้ พื่าราณ์ส�ยัG พื่�รห�มฺทต้�เต้ รช�ชG กาเรน้�เต้,  โพื่ธ�สต้�โต้ เอกส�มฺZ ทHค�คต้คหปต้�กHเลี น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

ต้ส�ส วยัป�ปต้�ต้ส�ส,  ปTต้า กาลีมฺกาส�.

โส ภต้Z กต้�วา มฺาต้รG โปเสส�.

อถส�ส มฺาต้า อน้�จั�ฉมฺาน้ส�เสว เอกG กHลีธ�ต้รG เคเห กต้�วา อปรภาเค กาลีมฺกาส�.

ภร�ยัายัปTส�ส กHจั�ฉ�ยัG คพื่�โภ ปต้�ฏฺ�ฐห�.

โส คพื่�ภส�ส ปต้�ฏฺ�ฐ�ต้ภาวG อชาน้น้�โต้ว “ภท�เท ต้�วG ภต้Z กต้�วา ช�ว,  อหG ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้� อาห.

“สามฺ� น้น้H คพื่�โภ เมฺ ปต้�ฏฺ�ฐ�โต้,  มฺยั� ว�ชาต้ายั,  ทารกG ท�ส�วา ปพื่�พื่ช�ส�สส�ต้� อาห.

โส “สาธCต้� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา ต้ส�สา ว�ชาต้กาเลี “ภท�เท ต้�วG โสต้�ถ�น้า ว�ชาต้า,  อ�ทาน้าหG ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้� อาปHจั�ฉ�.

อถ น้G สา “ปHต้�ต้กส�ส เต้ ต้าว ถน้ปาน้โต้ อปคมฺน้กาลีG อาคเมฺห�ต้� วต้�วา ปHน้ คพื่�ภG คณ์�ห�.

โส จั�น้�เต้ส� “อ�มฺG สมฺ�ปฏิ�จั�ฉาเปต้�วา คน้�ต้HG น้ สก�กา,  อ�มฺ�ส�สา อน้าจั�ก�ข้�ต้�วาว ปลีายั�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้�.

โส ต้ส�สา อน้าจั�ก�ข้�ต้�วาว รต้�ต้�ภาเค อHฏฺ�ฐายั ปลีายั�.

อถ น้G น้ครคHต้�ต้�กา อค�คเหสHG.
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โส “อหG สามฺ� มฺาต้Hโปสโก น้ามฺ,  ว�ส�สช�เชถ มฺน้�ต้� อต้�ต้าน้G ว�ส�สช�เชต้�วา เอกส�มฺZ ฐาเน้ วส�ต้�วา ห�มฺวน้�ต้G ปว�ส�ต้�วา 
อ�ส�ปพื่�พื่ช�ชG ปพื่�พื่ช�ต้�วา อภ�ญฺ�ญ่า จั สมฺาปต้�ต้�โยั จั น้�พื่�พื่ต้�เต้ต้�วา ฌาน้ก�ฬายั ก�ฬน้�โต้ ว�หาส�.

โส ต้ต้�ถ วสน้�โต้เยัว “เอวรCปpปT น้ามฺ เมฺ ทHจั�ฉ�น้�ท�ยัG ปHต้�ต้ทารพื่น้�ธน้G ก�เลีสพื่น้�ธน้G ฉ�น้�น้น้�ต้� อHทาน้G อHทาเน้ส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺเคฺร9:อุงฺจฺอุงฺจฺำ ๒ อุยHางฺ]

สต้�ถา อ�มฺG อต้�ต้G อาหร�ต้�วา เต้น้ อHทาน้�ต้G อHทาน้G ปกาเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�.

“น้ ต้G ทฬ�หG พื่น้�ธน้มฺาหH ธ�รา,
ยัทายัสG ทารHชปพื่�พื่ชญฺ�จั.
สารต้�ต้รต้�ต้า มฺณ์�กHณ์�ฑเลีสH
ปHต้�เต้สH ทาเรสH จั ยัา อเปก�ข้า,
เอต้G ทฬ�หG พื่น้�ธน้มฺาหH ธ�รา
โอหาร�น้G ส�ถ�ลีทHป�ปมฺHญฺ�จัG.
เอต้GปT เฉต้�วาน้ ปร�พื่�พื่ชน้�ต้�
อน้เปก�ข้�โน้ กามฺสHข้G ปหายัาต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ธ�ราต้�: พื่Hท�ธาทโยั ปณ์�ฑ�ต้ปHร�สา อยัสง�ข้ลี�กสง�ข้าต้G อยัสา น้�พื่�พื่ต้�ต้G อายัสG อน้�ทHพื่น้�ธน้สง�ข้าต้G ทารHชG ปพื่�พื่ชต้�เณ์ห� วา อญฺ�เญ่ห�
วา วากาท�ห� รช�ชHG กต้�วา กต้G รช�ชHพื่น้�ธน้G [ต้G] อส�อาท�ห� ฉ�น้�ท�ต้HG สก�กHเณ์ยั�ยัภาเวน้ ‘ถ�รน้�ต้� น้ วทน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

สารต้�ต้รต้�ต้าต้�: สารต้�ต้า หHต้�วา รต้�ต้า.  “พื่หลีราครต้�ต้าต้� อต้�โถ.

มฺณ์�กHณ์�ฑเลีสCต้�: มฺณ์�สH จั กHณ์�ฑเลีสH จั,  มฺณ์�จั�ต้�เต้สH วา กHณ์�ฑเลีสH.

เอต้G ทฬ�หน้�ต้�: เยั มฺณ์�กHณ์�ฑเลีสH สารต้�ต้รต้�ต้า,  เต้สGเยัว โส๑ ราโค,  ยัา จั ปHต้�ต้ทาเรสH อเปก�ข้า ต้ณ์�หา,  
เอต้G ก�เลีสมฺยัG พื่น้�ธน้G ปณ์�ฑ�ต้ปHร�สา “ทฬ�หน้�ต้� วทน้�ต้�.

โอหาร�น้น้�ต้�: อากฑ�ฒ�ต้�วา จัต้CสH อปาเยัสH ปาต้น้โต้ อวหรต้� เหฏฺ�ฐา หรต้�ต้� โอหาร�น้G.

ส�ถ�ลีน้�ต้�: พื่น้�ธน้ฏฺ�ฐาเน้ ฉว�จัมฺ�มฺมฺGสาน้� น้ ฉ�น้�ทต้� โลีห�ต้G น้ น้�หรต้� พื่น้�ธน้ภาวGปT อชาน้าเปต้�วา ถลีปถชลีปถาท�สH กมฺ�มฺาน้� กาต้HG เทต้�ต้� 
ส�ถ�ลีG.

ทHป�ปมฺHญฺ�จัน้�ต้�: โลีภวเสน้ ห� เอกวารGปT อHป�ปน้�น้G ก�เลีสพื่น้�ธน้G พื่น้�ธน้ฏฺ�ฐาน้โต้ กจั�ฉโป ว�ยั ทHมฺ�โมฺจั�ยัG โหต้�ต้� ทHป�ปมฺHญฺ�จัG.

เอต้GปT เฉต้�วาน้าต้�: เอต้G เอวG ทฬ�หGปT ก�เลีสพื่น้�ธน้G ญ่าณ์ข้ค�เคน้ ฉ�น้�ท�ต้�วา อน้เปก�ข้�โน้ หHต้�วา กามฺสHข้G ปหายั ปร�พื่�พื่ชน้�ต้� ปก�กมฺน้�ต้�, 
 “ปพื่�พื่ชน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

๑ “โยั -อ�ต้� ปเทน้ ภว�ต้พื่�พื่G.
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พื่น้�ธน้าคารวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๒๒ • ๕.  เข้มฺาวต้�ถH.  • ๕.  เข้มฺาวต้�ถH.

๕.  เขมาวต�ถุ�.
“เยั ราครต้�ต้าต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ เข้มฺน้�น้ามฺ รญฺ�โญ่ พื่�มฺ�พื่�สารส�ส อค�คมฺเหสZ อารพื่�ภ กเถส�.

[หนามบHงฺหนาม]

สา ก�ร ปทHมฺHต้�ต้รปาทมฺCเลี ปต้�ถ�ต้ป�ปต้�ถน้า อต้�ว�ยั อภ�รCปา ปาสาท�กา อโหส�.

“สต้�ถา ก�ร รCปส�ส โทสG กเถต้�ต้� สHต้�วา ปน้ สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้HG น้ อ�จั�ฉ�.

ราชา ต้ส�สา รCปมฺทมฺต้�ต้ภาวG ญ่ต้�วา เวฬHวน้วณ์�ณ์ป�ปฏิ�สGยัHต้�ต้าน้� ค�ต้าน้� กาเรต้�วา น้ฏิาท�น้G ทาเปส�.

เต้สG ต้าน้� คายัน้�ต้าน้G,  สHต้�วา ต้ส�สา เวฬHวน้G อท�ฏฺ�ฐปHพื่�พื่G ว�ยั อส�สHต้ปHพื่�พื่G ว�ยั จั อโหส�.

สา “กต้รG อHยั�ยัาน้G สน้�ธายั คายัถาต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “เทว� ต้Hมฺ�หากG เวฬHวน้Hยั�ยัาน้เมฺวาต้� วHต้�เต้,  อHยั�ยัาน้G คน้�ต้Hกามฺา อโหส�.

สต้�ถา ต้ส�สา อาคมฺน้G ญ่ต้�วา ปร�สมฺช�เฌ น้�ส�ท�ต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ว ต้าลีวณ์�ฏิG อาทายั 
อต้�ต้โน้ ปส�เส ฐต้�วา ว�ชมฺาน้G อภ�รCปp อ�ต้�ถZ น้�มฺ�มฺ�น้�.

เข้มฺาปT เทว� ปว�สมฺาน้าว ต้G อ�ต้�ถZ ท�ส�วา “‘สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�โธ รCปส�ส โทสG กเถต้�ต้� วทน้�ต้�,  อยัญฺ�จัส�ส สน้�ต้�เก อ�ต้�ถ� ว�ชมฺาน้า ฐ�ต้า,  
อหG อ�มฺ�ส�สา กลีภาคGปT น้ อHเปมฺ�,  น้ มฺยัา อ�ท�สG อ�ต้�ถ�รCปp ท�ฏฺ�ฐปHพื่�พื่G,  สต้�ถารG อภCเต้น้ อพื่�ภาจั�ก�ข้น้�ต้� มฺญฺ�เญ่ต้� จั�น้�เต้ต้�วา 
ต้ถาคต้ส�ส กถาสท�ทGปT อน้�สาเมฺต้�วา ต้เมฺว อ�ต้�ถZ โอโลีกยัมฺาน้า อฏฺ�ฐาส�.

[ในรHางฺกายน.<ไมHม.สูาระ]

สต้�ถา ต้ส�สา ต้ส�มฺZ รCเป อHป�ปน้�น้พื่หHมฺาน้ต้G ญ่ต้�วา ต้G รCปp ปฐมฺวยัาท�วเสน้ ทส�เสน้�โต้ 
เหฏฺ�ฐา วHต้�ต้น้เยัเน้ว ปร�โยัสาเน้ อฏฺ�ฐ�มฺต้�ต้าวสาน้G กต้�วา ทส�เสส�.

เข้มฺา ต้G ท�ส�วา “เอวรCปpปT น้ามฺ ต้G รCปp มฺHหHต้�เต้เน้ว ข้ยัวยัG ปต้�ต้G,  น้ต้�ถ� วต้ อ�มฺส�มฺZ รCเป สาโรต้�� จั�น้�เต้ส�.

สต้�ถา ต้ส�สา จั�ต้�ต้วารG โอโลีเกต้�วา “เข้เมฺ ต้�วG ‘อ�มฺส�มฺZ รCเป สาโร อต้�ถ�ต้� จั�น้�เต้ส�  ปส�สทาน้�ส�ส น้�ส�สารภาวน้�ต้� วต้�วา 
อ�มฺG คาถมฺาห

“อาต้HรG อสHจัZ ปCต้Z ปส�ส เข้เมฺ สมฺHส�สยัG
อHค�ฆ่รน้�ต้G ปค�ฆ่รน้�ต้G พื่าลีาน้G อภ�ปต้�ถ�ต้น้�ต้�.

สา คาถาปร�โยัสาเน้ โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�.

อถ น้G สต้�ถา “เข้เมฺ อ�เมฺ สต้�ต้า ราครต้�ต้า โทสทHฏฺ�ฐา โมฺหมฺCฬ�หา อต้�ต้โน้ ต้ณ์�หาโสต้G สมฺต้�ก�กมฺ�ต้HG น้ สก�โกน้�ต้� ต้ต้�เถว ลีค�คน้�ต้�ต้� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“เยั ราครต้�ต้าน้Hปต้น้�ต้� โสต้G
สยัG กต้G มฺก�กฏิโกว ชาลีG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๒๓ • ๕.  เข้มฺาวต้�ถH.  • [ใน้รLางกายัน้�QไมฺLมฺ�สาระ]

เอต้มฺ�ปT เฉต้�วาน้ วชน้�ต้� ธ�รา
อน้เปก�ข้�โน้ สพื่�พื่ทHก�ข้G ปหายัาต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “มฺก�กฏิโกว ชาลีน้�ต้�: ยัถา น้ามฺ มฺก�กฏิโก สHต้�ต้ชาลีG กต้�วา มฺช�ฌฏฺ�ฐาเน้ น้าภ�มฺณ์�ฑเลี น้�ปน้�โน้ 
ปร�ยัน้�เต้ ปต้�ต้G ปฏิง�คG วา มฺก�ข้�กG วา เวเคน้ คน้�ต้�วา ว�ช�ฌ�ต้�วา ต้ส�ส รสG ปTว�ต้�วา ปHน้าคน้�ต้�วา ต้ส�มฺZเยัว ฐาเน้ น้�ปช�ชต้�,  
เอวเมฺว เยั สต้�ต้า ราครต้�ต้า โทสทHฏฺ�ฐา โมฺหมฺCฬ�หา,  สยัG กต้G ต้ณ์�หาโสต้G อน้Hปต้น้�ต้� เต้ ต้G สมฺต้�ก�กมฺ�ต้HG น้ สก�โกน้�ต้�,  เอวG ทHรต้�ก�กมฺG.

เอต้มฺ�ปT เฉต้�วาน้ วชน้�ต้� ธ�ราต้�: ปณ์�ฑ�ต้า เอต้G พื่น้�ธน้G ฉ�น้�ท�ต้�วา อน้เปก�ข้�โน้ น้�ราลียัา หHต้�วา 
อรหต้�ต้มฺค�เคน้ สพื่�พื่ทHก�ข้G ปหายั วชน้�ต้� คจั�ฉน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ เข้มฺา อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐห�.

มฺหาชน้ส�สาปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�.

สต้�ถา ราชาน้G อาห “มฺหาราช เข้มฺายั ปพื่�พื่ช�ต้HG วา ปร�น้�พื่�พื่ายั�ต้HG วา วฏฺ�ฏิต้�ต้�.

“ภน้�เต้ ปพื่�พื่าเชถ น้G,  อลีG ปร�น้�พื่�พื่าเน้น้าต้�.

สา ปพื่�พื่ช�ต้�วา อค�คสาว�กา อโหส�ต้�.

เข้มฺาวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๒๔ • ๖.  อHค�คเสน้เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้วต้�ถH. • ๖.  อHค�คเสน้เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้วต้�ถH.

๖.  อุ�คฺ�คฺเสูนเสูฏฺ)ฐิ�ปิ�ต�ตวต�ถุ�.
“มฺHญฺ�จั ปHเรต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ อHค�คเสน้G อารพื่�ภ กเถส�.

[อุ�คฺคฺเสูนร;กใคฺรHหญ�งฺน;กฟ้Oอุน]

ปญฺ�จัสต้า ก�ร น้าฏิกา,  สGวจั�ฉเร วา ฉมฺ�มฺาเส วา สมฺ�ปต้�เต้,  ราชคหG คน้�ต้�วา รญฺ�โญ่ สต้�ต้าหG สมฺช�ชG กต้�วา 
พื่หHG ห�รญฺ�ญ่สHวณ์�ณ์G ลีภน้�ต้�,  อน้�ต้รน้�ต้เร อHก�เข้ปทายัาน้G ปร�ยัน้�โต้ น้ต้�ถ�.

มฺหาชโน้ มฺญฺ�จัาท�สH๑ ฐต้�วา สมฺช�ชG โอโลีเกส�.

อเถกา ลีง�ฆ่ธ�ต้า วGสG อภ�รHยั�ห ต้ส�ส อHปร� ปร�วต้�ต้�ต้�วา ต้ส�ส ปร�ยัน้�เต้ อากาเส จัง�กมฺมฺาน้า น้จั�จัต้� เจัว คายัต้� จั.

| ต้ส�มฺZ สมฺเยั อHค�คเสโน้ น้ามฺ เสฏฺ�ฐ�ปHต้�โต้ สหายัเกน้ สท�ธZ มฺญฺ�จัาต้�มฺญฺ�เจั ฐ�โต้ ต้G โอโลีเกต้�วา 
ต้ส�สา หต้�ถปาทว�ก�เข้ปาท�สH อHป�ปน้�น้ส�เน้โห เคหG คน้�ต้�วา “ต้G ลีภน้�โต้ ช�ว�ส�สามฺ�,  อลีภน้�ต้ส�ส เมฺ,  อ�เธว มฺรณ์น้�ต้� 
อาหารHปจั�เฉทG กต้�วา มฺญฺ�จัเก น้�ปช�ช�,  มฺาต้าปTต้Cห� “ต้าต้ ก�น้�เต้ รHช�ชต้�ต้� ปHจั�ฉ�โต้ปT 
“ต้G เมฺ น้ฏิธ�ต้รG ลีภน้�ต้ส�ส,  ช�ว�ต้G อต้�ถ�,  อลีภน้�ต้ส�ส เมฺ,  อ�เธว มฺรณ์น้�ต้� วต้�วา,  
“ต้าต้ มฺา เอวG กร�,  อญฺ�ญ่G เต้ อมฺ�หากG กHลีส�ส จั โภคาน้ญฺ�จั อน้HรCปp กHมฺาร�กG อาเน้ส�สามฺาต้� วHต้�เต้ปT,  ต้เถว วต้�วา น้�ปช�ช�. |

[อุ�คฺคฺเสูนไดBนางฺน;กฟ้OอุนสูมปิระสูงฺคฺD]

อถส�ส ปTต้า พื่หHG ยัาจั�ต้�วาปT ต้G สญฺ�ญ่าเปต้HG อสก�โกน้�โต้ น้ฏิกส�ส สหายักG ปก�โกสาเปต้�วา กหาปณ์สหส�สG ทต้�วา 
“อ�เมฺ กหาปเณ์ คเหต้�วา อต้�ต้โน้ ธ�ต้รG มฺยั�หG ปHต้�ต้ส�ส เทต้Cต้� ปห�ณ์�.

โส “น้าหG กหาปเณ์ คเหต้�วา เทมฺ�,  สเจั ปน้ โส อ�มฺG อลีภ�ต้�วา ช�ว�ต้HG น้ สก�โกต้�,  เต้น้ห� อมฺ�เหห� สท�ธZเยัว ว�จัรต้H,  
ทส�สามฺ�ส�ส ธ�ต้รน้�ต้�.

มฺาต้าปTต้โร ปHต้�ต้ส�ส ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG.

โส “อหG เต้ห� สท�ธZ ว�จัร�ส�สามฺ�ต้� วต้�วา ยัาจัน้�ต้าน้GปT เต้สG กถG อน้าทยั�ต้�วา น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา น้ฏิกส�ส สน้�ต้�กG อคมฺาส�.

โส ต้ส�ส ธ�ต้รG ทต้�วา เต้น้ สท�ธZเยัวญ่ คามฺน้�คมฺราชธาน้�สH ส�ป�ปp ทส�เสน้�โต้ ว�จัร�.

สาปT เต้น้ สท�ธZ สGวาสมฺน้�วายั น้จั�รส�เสว ปHต้�ต้G ลีภ�ต้�วา ต้G ก�ฬาปยัมฺาน้า 
“สกฏิโคปกส�ส ปHต้�ต้  ภณ์�ฑหารกส�ส ปHต้�ต้  ก�ญฺ�จั� อชาน้น้กส�ส ปHต้�ต้าต้� วทต้�.

โสปT เน้สG สกฏิปร�วต้�ต้กG กต้�วา ฐ�ต้ฏฺ�ฐาเน้ โคณ์าน้G ต้�ณ์G อาหรต้� ส�ป�ปทส�สน้ฏฺ�ฐาเน้ ลีท�ธภณ์�ฑกG อHก�ข้�ปTต้�วา หรต้�,  

ต้เทว ก�ร สน้�ธายั สา อ�ต้�ถ� ปHต้�ต้G ก�ฬาปยัมฺาน้า ต้เถว วทต้�.

โส อต้�ต้าน้G อารพื่�ภ ต้ส�สา คายัน้ภาวG ญ่ต้�วา ปHจั�ฉ� “มฺG สน้�ธายั กเถส�ต้�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. มฺญฺ�จัาต้�มฺญฺ�จัาท�สH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๒๕ • ๖.  อHค�คเสน้เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้วต้�ถH. • [อHคคเสน้ได�น้างน้�กฟ้^อน้สมฺประสงคJ]

“อามฺ ต้G สน้�ธายัาต้�.

“เอวG สน้�เต้ อหG ปลีายั�ส�สามฺ�ต้�.

สา “กZ ปน้ มฺยั�หG ต้ยัา ปลีายั�เต้น้ วา อาคเต้น้ วาต้� ปHน้ป�ปHน้G ต้เทว๑ ค�ต้G คายัต้�.

สา ก�ร อต้�ต้โน้ รCปสมฺ�ปต้�ต้�ญฺ�เจัว ธน้ลีาภญฺ�จั น้�ส�สายั ต้G ก�ส�มฺ�ญฺ�จั� น้ มฺญฺ�ญ่ต้�.

โส “กZ น้H โข้ น้�ส�สายั อ�มฺ�ส�สา อยัG มฺาโน้ต้�� จั�น้�เต้น้�โต้ “ส�ป�ปp น้�ส�สายัาต้� ญ่ต้�วา “โหต้H,  ส�ป�ปp คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้� 
สส�สHรG อHปสง�กมฺ�ต้�วา ต้ส�ส ชาน้น้ส�ป�ปp อHค�คณ์�ห�ต้�วา คามฺน้�คมฺาท�สH ส�ป�ปp ทส�เสน้�โต้ อน้HปHพื่�เพื่น้ ราชคหG อาคน้�ต้�วา 
“อ�โต้ สต้�ต้เมฺ ท�วเส อHค�คเสโน้ เสฏฺ�ฐ�ปHต้�โต้ น้ครวาส�น้G ส�ป�ปp ทส�เสส�สต้�ต้� อาโรจัาเปส�.

[อุ�คฺคฺเสูนแสูดงฺศ�ลปิะ]

น้ครวาส�โน้ มฺญฺ�จัาต้�มฺญฺ�จัาทโยั พื่น้�ธาเปต้�วา สต้�ต้เมฺ ท�วเส สน้�น้�ปต้ZสH.

โสปT สฏฺ�ฐ�หต้�ถG วGสG อภ�รHยั�ห ต้ส�ส มฺต้�ถเก อฏฺ�ฐาส�.

ต้Gท�วสG สต้�ถา ปจั�จัCสกาเลี โลีกG โวโลีเกน้�โต้ ต้G อต้�ต้โน้ ญ่าณ์ชาลีส�ส อน้�โต้ ปว�ฏฺ�ฐG ท�ส�วา “กZ น้H โข้ ภว�ส�สต้�ต้� อาวช�ชน้�โต้ 
“เส�ว เสฏฺ�ฐ�ปHต้�โต้ ‘ส�ป�ปp ทส�เสส�สามฺ�ต้� วGสมฺต้�ถเก ฐส�สต้�,  ต้ส�ส ทส�สน้ต้�ถG มฺหาชโน้ สน้�น้�ปต้�ส�สต้�,  
ต้ต้�ถ อหG จัต้Hป�ปท�กG คาถG เทส�ส�สามฺ�,  ต้G สHต้�วา จัต้Hราส�ต้�ยัา ปาณ์สหส�สาน้G ธมฺ�มฺาภ�สมฺโยั ภว�ส�สต้�,  
อHค�คเสโน้ปT อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐห�ส�สต้�ต้� อญฺ�ญ่าส�.

โส ปHน้ท�วเส กาลีG สลี�ลีก�เข้ต้�วา ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ปร�วHโต้ ราชคหG ปTณ์�ฑายั ปาว�ส�.

อHค�คเสโน้ปT,  สต้�ถร� อน้�โต้น้ครG อป�ปว�ฏฺ�เฐเยัว,  อHน้�น้าทน้ต้�ถายั มฺหาชน้ส�ส อง�คHลี�สญฺ�ญ่G ทต้�วา วGสมฺต้�ถเก ปต้�ฏฺ�ฐายั 
อากาเสเยัว สต้�ต้ วาเร ปร�วต้�ต้�ต้�วา โอรHยั�ห วGสมฺต้�ถเก อฏฺ�ฐาส�.

[อุ�คฺคฺเสูนแสูดงฺศ�ลปิะแกHพฺระมหาโมคฺคฺ;ลลานะ]

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ สต้�ถา น้ครG ปว�สน้�โต้,  ยัถา ต้G ปร�สา น้ โอโลีเกส�,  เอวG กต้�วา อต้�ต้าน้เมฺว โอโลีกาเปส�.

อHค�คเสโน้ ปร�สG โอโลีเกต้�วา “น้ มฺG ปร�สา โอโลีเกต้�ต้� โทมฺน้ส�สป�ปต้�โต้ “อ�ทG มฺยัา สGวจั�ฉเร กต้�ต้พื่�พื่G ส�ป�ปp,  
สต้�ถร� จั น้ครG ปว�สน้�เต้,  ปร�สา มฺG อโน้โลีเกต้�วา สต้�ถารเมฺว โอโลีเกต้�,  โมฺฆ่G วต้ เมฺ ส�ป�ปทส�สน้G ชาต้น้�ต้� จั�น้�เต้ส�.

สต้�ถา ต้ส�ส จั�ต้�ต้G ญ่ต้�วา มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้G อามฺน้�เต้ต้�วา “คจั�ฉ โมฺค�คลี�ลีาน้ เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้G วเทห� ‘ส�ป�ปp ก�ร ทส�เสต้Cต้� อาห.

เถโร คน้�ต้�วา วGสส�ส เหฏฺ�ฐา ฐ�โต้ว เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้G อามฺน้�เต้ต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“อ�ง�ฆ่ ปส�ส น้ฏิปHต้�ต้ อHค�คเสน้ มฺหพื่�พื่ลี
กโรห� ราคG ปร�สายั หาสยัส�สH มฺหาชน้น้�ต้�.

๑ ส�. ยัH. ต้เถว.
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โส เถรส�ส กถG สHต้�วา ต้Hฏฺ�ฐมฺาน้โส หHต้�วา “สต้�ถา๑ มฺมฺ ส�ป�ปp ปส�ส�ต้Hกาโมฺต้�� วGสมฺต้�ถเก ฐ�ต้โกว อ�มฺG คาถมฺาห

“อ�ง�ฆ่ ปส�ส มฺหาปญฺ�ญ่ โมฺค�คลี�ลีาน้ มฺห�ท�ธ�ก
กโรมฺ� ราคG ปร�สายั หาสยัามฺ� มฺหาชน้น้�ต้�.

เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา วGสมฺต้�ถกโต้ เวหาสG อพื่�ภHค�คน้�ต้�วา อากาเส จัHท�ทสก�ข้ต้�ต้HG ปร�วต้�ต้�ต้�วา โอรHยั�ห วGสมฺต้�ถเก อฏฺ�ฐาส�.

อถ น้G สต้�ถา “อHค�คเสน้ ปณ์�ฑ�เต้น้ น้ามฺ อต้�ต้าน้าคต้ป�ปจั�จัHป�ปน้�เน้สH ข้น้�เธสH อาลียัG น้�กน้�ต้Z ปหายั ชาต้�อาท�ห� มฺHจั�จั�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� วต้�วา 
อ�มฺG คาถมฺาห

“มฺHญฺ�จั ปHเร มฺHญฺ�จั ปจั�ฉโต้
มฺช�เฌ มฺHญฺ�จั ภวส�ส ปารคC
สพื่�พื่ต้�ถ ว�มฺHต้�ต้มฺาน้โส
น้ ปHน้ ชาต้�ชรG อHเปห�ส�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “มฺHญฺ�จั ปHเรต้�: อต้�เต้สH ข้น้�เธสH อาลียัG น้�กน้�ต้Z อช�โฌสาน้G ปต้�ถน้G ปร�ยัHฏฺ�ฐาน้G คาหG ปรามฺาสG ต้ณ์�หG มฺHญฺ�จั.

ปจั�ฉโต้ต้��: อน้าคเต้สHปT ข้น้�เธสH อาลียัาท�น้� มฺHญฺ�จั.

มฺช�เฌต้�: ปจั�จัHป�ปน้�เน้สHปT ต้าน้� มฺHญฺ�จั.

ภวส�ส ปารคCต้�: เอวG สน้�เต้,  ต้�ว�ธส�สาปT ภวส�ส อภ�ญฺ�ญ่าปร�ญฺ�ญ่าปหาน้ภาวน้าสจั�ฉ�ก�ร�ยัาวเสน้ ปารคC ปารคโต้ หHต้�วา 
ข้น้�ธธาต้Hอายัต้น้าท�เภเท สพื่�พื่สง�ข้เต้ ว�มฺHต้�ต้มฺาน้โส ว�หรน้�โต้ ปHน้ ชาต้�ชรามฺรณ์าน้� น้ อHปคจั�ฉส�ต้�๒ อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ จัต้Hราส�ต้�ยัา ปาณ์สหส�สาน้G ธมฺ�มฺาภ�สมฺโยั อโหส�.

[อุ�คฺคฺเสูนท�ลขอุบรรพฺชีาอุ�ปิสูมบท]

เสฏฺ�ฐ�ปHต้�โต้ปT วGสมฺต้�ถเก ฐ�ต้โกว สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหต้�ต้G ปต้�วา วGสโต้ โอรHยั�ห สต้�ถH สน้�ต้�กG อาคน้�ต้�วา 
ปญฺ�จัป�ปต้�ฏฺ�ฐ�เต้น้ วน้�ท�ต้�วา สต้�ถารG ปพื่�พื่ช�ชG ยัาจั�.

อถ น้G สต้�ถา ทก�ข้�ณ์หต้�ถG ปสาเรต้�วา “เอห� ภ�ก�ข้Cต้� อาห.

โส ต้าวเทว อฏฺ�ฐปร�ก�ข้ารธโร สฏฺ�ฐ�วส�สต้�เถโร ว�ยั อโหส�.

อถ น้G ภ�ก�ข้C “อาวHโส อHค�คเสน้ สฏฺ�ฐ�หต้�ถส�ส เต้ วGสส�ส มฺต้�ถกโต้ โอต้รน้�ต้ส�ส,  ภยัG น้ามฺ น้าโหส�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“น้ต้�ถ� เมฺ อาวHโส ภยัน้�ต้� วHต้�เต้,  สต้�ถH อาโรเจัสHG “ภน้�เต้ อHค�คเสโน้ ‘น้ ภายัามฺ�ต้� วทต้�,  อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “มฺญฺ�เญ่ต้� อต้�ถ�.
๒ น้ อHปคจั�ฉ�ส�สส�ต้� ยัHต้�ต้ต้รG. ญ่. ว. 
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สต้�ถา “น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�เต้น้ อHค�คเสเน้น้ สท�สา ฉ�น้�น้สGโยัชน้า ภ�ก�ข้C ภายัน้�ต้�  น้ สน้�ต้สน้�ต้�ต้� วต้�วา 
พื่�ราห�มฺณ์วค�เค อ�มฺG คาถมฺาห

“สพื่�พื่สGโยัชน้G เฉต้�วา โยั เว น้ ปร�ต้ส�สต้�,
สง�คาต้�คG ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ พื่หCน้G ธมฺ�มฺาภ�สมฺโยั อโหส�.

ปHเน้กท�วสG ภ�ก�ข้C ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG 
“กZ น้H โข้ อาวHโส เอวG อรหต้�ต้Hปน้�ส�สยัสมฺ�ปน้�น้ส�ส ภ�ก�ข้Hโน้ น้ฏิธ�ต้รG น้�ส�สายั น้เฏิห� สท�ธZ ว�จัรณ์การณ์G,  
กZ อรหต้�ต้ส�ส อHปน้�ส�สยัการณ์น้�ต้�.

[พฺระศาสูดาตร;สูบอุกอุ�ปิน�สู;ยขอุงฺพฺระอุ�คฺคฺเสูน]

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  ‘อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว อHภยัมฺ�เปต้G อ�มฺ�น้าเอว กต้น้�ต้� วต้�วา  ต้มฺต้�ถG ปกาเสต้HG อต้�ต้G อาหร�:

“อต้�เต้ ก�ร กส�สปทสพื่ลีส�ส สHวณ์�ณ์เจัต้�เยั กร�ยัมฺาเน้,  พื่าราณ์ส�วาส�โน้ กHลีปHต้�ต้า ปหCต้G ข้าทน้�ยัG โภชน้�ยัG ยัาน้เกสH อาโรเปต้�วา 
“หต้�ถกมฺ�มฺG กร�ส�สามฺาต้� เจัต้�ยัฏฺ�ฐาน้G คจั�ฉน้�ต้า อน้�ต้รามฺค�เค เอกG เถรG ปTณ์�ฑายั ปว�สน้�ต้G ปส�สZสH.

อเถกา กHลีธ�ต้า เถรG โอโลีเกต้�วา สามฺ�กG อาห “สามฺ� อยั�โยั โน้ ปTณ์�ฑายั ปว�สต้�,  ยัาน้เก จั โน้ ปหCต้G ข้าทน้�ยัG โภชน้�ยัG,  
ปต้�ต้มฺส�ส อาหร,  ภ�ก�ข้G ทส�สามฺาต้�.

โส ปต้�ต้G อาหร�.

ต้G ข้าทน้�ยัโภชน้�ยัส�ส ปCเรต้�วา เถรส�ส หต้�เถ ปต้�ฏฺ�ฐาเปต้�วา 
อHโภปT ปต้�ถน้G กรZสH “ภน้�เต้ ต้Hมฺ�เหห� ท�ฏฺ�ฐธมฺ�มฺส�เสว ภาค�โน้ ภเวยั�ยัามฺาต้�.

โสปT เถโร ข้�ณ์าสโว,  ต้ส�มฺา โอโลีเกน้�โต้ เต้สG ปต้�ถน้ายั สมฺ�ช�ฌน้ภาวG ญ่ต้�วา ส�ต้G อกาส�.

ต้G ท�ส�วา สา อ�ต้�ถ� สามฺ�กG อาห “สามฺ� อมฺ�หากG อยั�โยั ส�ต้G กโรต้�,  เอโส น้ฏิทารโก ภว�ส�สต้�ต้�.

สามฺ�โกปTส�สา “เอวG ภว�ส�สต้� ภท�เทต้� วต้�วา ปก�กามฺ�.

อ�ทG เต้สG ปHพื่�พื่กมฺ�มฺG.

เต้ ต้ต้�ถ ยัาวต้ายัHกG ฐต้�วา เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา ต้โต้ จว�ตฺ�วา,  สา อ�ต้�ถ� น้ฏิเคเห น้�พื่�พื่ต้�ต้�,  ปHร�โส เสฏฺ�ฐ�เคเห.

โส “เอวG ภท�เท ภว�ส�สต้�ต้� ต้ส�สา ปฏิ�วจัน้ส�ส ท�น้�น้ต้�ต้า น้เฏิห� สท�ธZ ว�จัร�,  
ข้�ณ์าสวต้�เถรส�ส ท�น้�น้ปTณ์�ฑปาต้G น้�ส�สายั อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

สาปT น้ฏิธ�ต้า “ยัา เมฺ สามฺ�กส�ส คต้�,  มฺยั�หGปT สา เอว คต้�ต้� ภ�ก�ข้Hน้�น้G สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐห�ต้�.

อHค�คเสน้เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้วต้�ถH.
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๗.  จฺ�ฬธน�คฺ�คฺหปิณฺ�ฑิ�ตวต�ถุ�.
“ว�ต้ก�กมฺถ�ต้ส�สาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG ทหรภ�ก�ข้HG อารพื่�ภ กเถส�.

[ภ�กษ�หน�Hมร;กใคฺรHหญ�งฺร�Hนสูาว]

เอโก ก�ร ทหรภ�ก�ข้H สลีากค�เค อต้�ต้โน้ สลีากG๑ คเหต้�วา สลีากยัาคHG อาทายั อาสน้สาลีG คน้�ต้�วา ปTวต้�.

ต้ต้�ถ อHทกG อลีภ�ต้�วา อHทกต้�ถายั เอกG ฆ่รG อคมฺาส�.

ต้ต้�ร ต้G เอกา กHมฺาร�กา ท�ส�วาว อHป�ปน้�น้ส�เน้หา “ภน้�เต้ ปHน้ปT ปาน้�เยัน้ อต้�เถ สต้�,  อ�เธว อาคจั�เฉยั�ยัาถาต้� อาห.

โส ต้โต้ ปฏฺ�ฐายั ยัทา ปาน้�ยัG น้ ลีภต้�,  ต้ทา ต้ต้�เถว คจั�ฉต้�.

สาปTส�ส ปต้�ต้G คเหต้�วา ปาน้�ยัG เทต้�.

เอวG คจั�ฉน้�เต้ กาเลี,  ยัาคHGปT ทต้�วา ปHเน้กท�วสG ต้ต้�เถว น้�ส�ทาเปต้�วา ภต้�ต้G อทาส�.

สน้�ต้�เก จัส�ส น้�ส�ท�ต้�วา “ภน้�เต้ อ�มฺส�มฺZ เคเห น้ ก�ญฺ�จั� น้ต้�ถ� น้ามฺ,  เกวลีG มฺยัG ว�จัารณ์กมฺน้Hส�สเมฺว น้ ลีภามฺาต้� กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปส�.

โส กต้�ปาเหเน้ว ต้ส�สา กถG สHต้�วา อHก�กณ์�ฐ�.

[ภ�กษ�หน�Hมถุ�กนำต;วไปิเฝ้Oาพฺระศาสูดา]

อถ น้G เอกท�วสG อาคน้�ต้Hกา ภ�ก�ข้C ท�ส�วา “กส�มฺา ต้�วG อาวHโส ก�โส อHป�ปณ์�ฑHป�ปณ์�ฑHกชาโต้ส�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“อHก�กณ์�ฐ�โต้ส�มฺ� อาวHโสต้�� วHต้�เต้,  อาจัร�ยัHปช�ฌายัาน้G สน้�ต้�กG น้ยัZสH.

เต้ปT ต้G สต้�ถH สน้�ต้�กG เน้ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺบ�รพฺกรรมขอุงฺภ�กษ�หน�Hมน;<น]

| สต้�ถา “สจั�จัG ก�ร ต้�วG ภ�ก�ข้H อHก�กณ์�ฐ�โต้ส�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “สจั�จัน้�ต้� วHต้�เต้,  
“กส�มฺา ต้�วG ภ�ก�ข้H มฺาท�สส�ส อารท�ธว�ร�ยัส�ส พื่Hท�ธส�ส สาสเน้ ปพื่�พื่ช�ต้�วา ‘โสต้าปน้�โน้ต้� วา ‘สกทาคามฺ�ต้� วา อต้�ต้าน้G อวทาเปต้�วา 
‘อHก�กณ์�ฐ�โต้ต้� วทาเปส�,  ภาร�ยัG เต้ กมฺ�มฺG กต้น้�ต้� วต้�วา “กZการณ์า อHก�กณ์�ฐ�โต้ส�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“ภน้�เต้ เอกา มฺG อ�ต้�ถ� เอวมฺาหาต้� วHต้�เต้,  “ภ�ก�ข้H อน้จั�ฉร�ยัG เอต้G ต้ส�สา ก�ร�ยัG:  
สา ห� ปHพื่�เพื่ สกลีชมฺ�พื่Hท�เป อค�คปณ์�ฑ�ต้G ปหายั ต้GมฺHหHต้�ต้ท�ฏฺ�ฐเก เอกส�มฺZ ส�เน้หG อHป�ปาเทต้�วา ต้G ช�ว�ต้ก�ข้ยัG ปาเปส�ต้� วต้�วา 
ต้ส�ส วต้�ถHส�ส ปกาสน้ต้�ถG ภ�ก�ข้Cห� ยัาจั�โต้ 
อต้�เต้ จัCฬธน้Hค�คหปณ์�ฑ�ต้กาเลี ต้ก�กส�ลีายัG ท�สาปาโมฺก�ข้ส�ส อาจัร�ยัส�ส สน้�ต้�เก ส�ป�ปp อHค�คเหต้�วา 
เต้น้ ต้Hฏฺ�เฐน้ ท�น้�น้G ธ�ต้รG อาทายั พื่าราณ์สZ คจั�ฉน้�ต้ส�ส เอกส�มฺZ อฏิว�มฺHเข้ เอกCน้ปญฺ�ญ่าสายั กณ์�เฑห� เอกCน้ปญฺ�ญ่าส โจัเร ฆ่าเต้ต้�วา, 
กณ์�เฑสH ข้�เณ์สH,  โจัรเชฏฺ�ฐกG คเหต้�วา ภCมฺ�ยัG ปาเต้ต้�วา,  “ภท�เท อสZ อาหราต้� วHต้�เต้,  

๑ ส�. มฺ. ยัH. ปต้�ต้สลีากG.
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ต้ายั ต้Gข้ณ์Gท�ฏฺ�ฐโจัเร ส�เน้หG กต้�วา โจัรส�ส หต้�เถ อส�ถรHG ฐเปต้�วา โจัเรน้ จัCฬธน้Hค�คหปณ์�ฑ�ต้ส�ส มฺาร�ต้ภาวG 
โจัเรน้ จั ต้G อาทายั คจั�ฉน้�เต้น้ “มฺGปT เอสา อญฺ�ญ่G ท�ส�วา อต้�ต้โน้ สามฺ�กG ว�ยั มฺาราเปส�สต้�,  กZ เมฺ อ�มฺายัาต้� 
เอกG น้ทZ ท�ส�วา โอร�มฺต้�เร ต้G ฐเปต้�วา ต้ส�สา ภณ์�ฑกG อาทายั “ต้�วG อ�เธว โหห�,  ยัาวาหG ภณ์�ฑกG อHต้�ต้าเรมฺ�ต้� 
ต้ต้�เถว ต้G ปหายั คมฺน้ภาวญฺ�จั อาว�กต้�วา 

“สพื่�พื่G ภณ์�ฑG สมฺาทายั ปารG ต้�ณ์�โณ์ส� พื่�ราห�มฺณ์,
ปจั�จัาคจั�ฉ ลีหHG ข้�ป�ปp มฺGปT ต้าเรห�ทาน้� โภ”

“อสน้�ถHต้G มฺG จั�รสน้�ถHเต้น้
มฺ�น้าต้�๑ โภต้� อธHวG ธHเวน้,
มฺยัาปT โภต้� น้�มฺ�เน้ยั�ยั อญฺ�ญ่G,
อ�โต้ อหG ทCรต้รG คมฺ�ส�สG.”

“กายัG เอฬคณ์�คHมฺ�เพื่ กโรต้� มฺหหาส�ยัG,๒

น้ยั�ธ น้จั�จัG วา ค�ต้G วา ต้าฬํp วา สHสมฺาห�ต้G.
อน้มฺ�ห�กาเลี สHส�โสณ์� กZ น้H ชค�ฆ่ส� โสภเน้?”
“ส�คาลี พื่าลี ทHมฺ�เมฺธ อป�ปปญฺ�โญ่ส� ชมฺ�พื่Hก,
ฉ�น้�โน้๓ มฺจั�ฉญฺ�จั เปส�ญฺ�จั กปโณ์ ว�ยั ฌายัส�.”
“สHทส�สG วช�ชมฺญฺ�เญ่สG, อต้�ต้โน้ ปน้ ทHท�ทสG;
ฉ�น้�น้า๔ ปต้�ญฺ�จั ชารญฺ�จั มฺGปT ต้�วญฺ�เญ่ว ฌายัส�.”
“เอวเมฺต้G มฺ�คราช, ยัถา ภาสส� ชมฺ�พื่Hก.
สา น้Cน้าหG อ�โต้ คน้�ต้�วา ภต้�ต้H เหส�สG วสาน้Hคา.”
“โยั หเร มฺต้�ต้�กG ถาลีG, กGสถาลีGปT โส หเร;
กต้Gเยัว ต้ยัา ปาปp ปHน้เปวG กร�ส�สส�ต้�

อ�มฺG ปญฺ�จักน้�ปาเต้ จัCฬธน้Hค�คหชาต้กG๕ ว�ต้�ถาเรต้�วา “ต้ทา จัCฬธน้Hค�คหปณ์�ฑ�โต้ ต้�วG อโหส�,  สา อ�ต้�ถ� อยัG เอต้รห� กHมฺาร�กา,  
ส�คาลีรCเปน้ อาคน้�ต้�วา ต้ส�สา น้�ค�คหการโก สก�โก เทวราชา อหเมฺวาต้� วต้�วา 
“เอวG สา อ�ต้�ถ� ต้GมฺHหHต้�ต้ท�ฏฺ�ฐเก เอกส�มฺZ ส�เน้เหน้ สกลีชมฺ�พื่Hท�เป อค�คปณ์�ฑ�ต้G ช�ว�ต้า โวโรเปส�,  
ต้G อ�ต้�ถZ อารพื่�ภ อHป�ปน้�น้G ต้ว ต้ณ์�หG ฉ�น้�ท�ต้�วา ว�หร ภ�ก�ข้Cต้� ต้G โอวท�ต้�วา อHต้�ต้รZ ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�

“ว�ต้ก�กมฺถ�ต้ส�ส ชน้�ต้Hโน้
ต้�พื่�พื่ราคส�ส สHภาน้Hปส�ส�โน้
ภ�ยั�โยั ต้ณ์�หา ปวฑ�ฒต้�,

๑ ปาลี�ยัG “น้�มฺ�น้�ต้�. ต้ทฏฺ�ฐกถายัG “น้�มฺ�ส�ต้� ท�ส�สต้�.
๒ ปาลี�ยัG ต้ทฏฺ�ฐกถายัญฺ�จั “อหHหาส�ยัน้�ต้� ท�ส�สต้�.
๓ ปาลี�ยัG ต้ทฏฺ�ฐกถายัญฺ�จั “ช�น้�โน้ต้�� ท�ส�สต้�.
๔ ต้ต้�เถว “ช�น้�น้า -อ�ต้�.
๕ ข้H. ชา. ๒๗/๑๘๔. ต้ทฏฺ�ฐกถา ๔/๕๐๖.
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เอส โข้ ทฬ�หG กโรต้� พื่น้�ธน้G.
ว�ต้ก�กCปสเมฺ จั โยั รโต้
อสHภG ภาวยัต้� สทา สโต้
เอโส โข้ พื่�ยัน้�ต้�กาหต้�
เอสจั�ฉ�น้�ทต้� มฺารพื่น้�ธน้น้�ต้�.  |

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ว�ต้ก�กมฺถ�ต้ส�สาต้�: กามฺว�ต้ก�กาท�ห� ต้�ห� ว�ต้ก�เกห� น้�มฺ�มฺถ�ต้ส�ส.

ต้�พื่�พื่ราคส�สาต้�: พื่หลีราคส�ส.

สHภาน้Hปส�ส�โน้ต้��: อ�ฏฺ�ฐารมฺ�มฺเณ์สH สHภน้�มฺ�ต้�ต้ค�คาหาท�วเสน้ ว�ส�สฏฺ�ฐมฺาน้สต้ายั สHภน้�ต้� อน้Hปส�สน้�ต้ส�ส.

ต้ณ์�หาต้�: เอวรCปส�ส ฌาน้าท�สH เอกGปT น้ วฑ�ฒต้�,  อถโข้ ฉท�วาร�กต้ณ์�หา ภ�ยั�โยั วฑ�ฒต้�.

เอส โข้ต้��: เอโส โข้ ปHค�คโลี ต้ณ์�หาพื่น้�ธน้G ถ�รG น้ามฺ กโรต้�.

ว�ต้ก�กCปสเมฺต้�: มฺ�จั�ฉาว�ต้ก�กาน้G วCปสมฺสง�ข้าเต้ ทสสH อสHเภสH ปฐมฺช�ฌาเน้.

สทา สโต้ต้��: โยั เอต้�ถ อภ�รโต้ หHต้�วา น้�จั�จัG อHปฏฺ�ฐ�ต้ส�สต้�ต้ายั สโต้ ต้G อสHภช�ฌาน้G ภาเวต้�.

พื่�ยัน้�ต้�กาหต้�ต้�: เอส ภ�ก�ข้H ต้�สH ภเวสH อHป�ปช�ชน้กG ต้ณ์�หG ว�คต้G กร�ส�สต้�.

มฺารพื่น้�ธน้น้�ต้�: เอส เต้ภCมฺ�กวฏฺ�ฏิสง�ข้าต้G มฺารพื่น้�ธน้GปT ฉ�น้�ท�ส�สต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส ภ�ก�ข้H โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

จัCฬธน้Hค�คหปณ์�ฑ�ต้วต้�ถH.
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๘.  มารวต�ถุ�.
“น้�ฏฺ�ฐG คโต้ต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ มฺารG อารพื่�ภ กเถส�.

[มารแปิลงฺเปิIนชีBางฺ ร;ดกระหมHอุมพฺระราห�ล]

เอกท�วสG ห� ว�กาเลี สมฺ�พื่หHลีา เถรา เชต้วน้มฺหาว�หารG ปว�ส�ต้�วา ราหHลีต้�เถรส�ส วสน้ฏฺ�ฐาน้G คน้�ต้�วา ต้G วHฏฺ�ฐาเปสHG.๑

โส อญฺ�ญ่ต้�ถ วสน้ฏฺ�ฐาน้G อปส�สน้�โต้ คน้�ต้�วา ต้ถาคต้ส�ส คน้�ธกHฏิ�ยัา ปมฺHเข้ น้�ปช�ช�.

ต้ทา โส อายัส�มฺา อรหต้�ต้G ปต้�โต้ อวส�ส�โกว อโหส�.

มฺาโร วสวต้�ต้� ภวเน้ ฐ�โต้เยัว ต้G อายัส�มฺน้�ต้G คน้�ธกHฏิ�ป�ปมฺHเข้ น้�ปน้�น้G ท�ส�วา จั�น้�เต้ส� 
“สมฺณ์ส�ส โคต้มฺส�ส รHชน้กา อง�คHลี� พื่ห� น้�ปน้�น้า,  สยัG อน้�โต้คน้�ธกHฏิ�ยัG น้�ปน้�โน้.  อง�คHลี�ยัา ปvฬํTยัมฺาน้ายั, สยัG ปvฬํTโต้ ภว�ส�สต้�ต้�.

โส มฺหน้�ต้G หต้�ถ�ราชวณ์�ณ์G อภ�น้�มฺ�มฺ�น้�ต้�วา อาคมฺ�มฺ โสณ์�ฑายั เถรส�ส มฺต้�ถกG ปร�ก�ข้�ปTต้�วา มฺหน้�เต้น้ สท�เทน้ โกญฺ�จัรวG รว�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺเหต�ท.:พฺระราห�ลไมHกล;ว]

สต้�ถา คน้�ธกHฏิ�ยัG น้�ปน้�โน้ ต้ส�ส มฺารภาวG ญ่ต้�วา “มฺาร ต้าท�สาน้G สต้สหส�เสน้าปT มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส ภยัG อHป�ปาเทต้HG น้ สก�กา,  
ปHต้�โต้ ห� เมฺ อสน้�ต้าส� ว�ต้ต้ณ์�โห มฺหาว�ร�โยั มฺหาปญฺ�โญ่ต้�� วต้�วา อ�มฺา คาถา อภาส�

“น้�ฏฺ�ฐG คโต้ อสน้�ต้าส� ว�ต้ต้ณ์�โห อน้ง�คโณ์
อจั�ฉ�น้�ท� ภวสลี�ลีาน้�, อน้�ต้�โมฺยัG สมฺHส�สโยั
ว�ต้ต้ณ์�โห อน้าทาโน้ น้�รHต้�ต้�ปทโกว�โท
อก�ข้ราน้G สน้�น้�ปาต้G ชญฺ�ญ่า ปHพื่�พื่าปราน้� จั
ส เว อน้�ต้�มฺสาร�โร ‘มฺหาปญฺ�โญ่ต้�๒ วHจั�จัต้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “น้�ฏฺ�ฐG คโต้ต้��: อ�มฺส�มฺZ สาสเน้ ปพื่�พื่ช�ต้าน้G อรหต้�ต้G น้�ฏฺ�ฐG น้ามฺ,  ต้G คโต้ ปต้�โต้ต้�� อต้�โถ.

อสน้�ต้าส�ต้�: อพื่�ภน้�ต้เร ราคสน้�ต้าสาท�น้G อภาเวน้ อสน้�ต้สโก.

อจั�ฉ�น้�ท� ภวสลี�ลีาน้�ต้�: สพื่�พื่าน้�ปT ภวคามฺ�สลี�ลีาน้� อจั�เฉช�ช�.

สมฺHส�สโยัต้��: อยัG ต้ส�ส อน้�ต้�โมฺ เทโห.

อน้าทาโน้ต้��: ข้น้�ธาท�สH น้�ค�คหโณ์.

น้�รHต้�ต้�ปทโกว�โทต้��: น้�รHต้�ต้�ยัญฺ�จั เสสปเทสH จัาต้� จัต้CสHปT ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาสH เฉโกต้�� อต้�โถ.

๑ อาจัารสมฺ�ปน้�น้า น้ ต้ถา กรZสH.
๒ มฺหาปHร�โส
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| อก�ข้ราน้G สน้�น้�ปาต้G ชญฺ�ญ่า ปHพื่�พื่าปราน้� จัาต้�: อก�ข้ราน้G สน้�น้�ปาต้สง�ข้าต้G อก�ข้รปTณ์�ฑญฺ�จั ชาน้าต้� 
ปHพื่�พื่ก�ข้เรน้ อปรก�ข้รG อปรก�ข้เรน้ ปHพื่�พื่ก�ข้รญฺ�จั ชาน้าต้�. 
ปHพื่�พื่ก�ข้เรน้ อปรก�ข้รG ชาน้าต้� น้ามฺ: อาท�มฺ�ห� ปญฺ�ญ่ายัมฺาเน้,  มฺช�ฌปร�โยัสาเน้สH อป�ปญฺ�ญ่ายัมฺาเน้สHปT,  
“อ�เมฺสG อก�ข้ราน้G อ�ทG มฺช�ฌG,  อ�ทG ปร�โยัสาน้น้�ต้� ชาน้าต้�. 
อปรก�ข้เรน้ ปHพื่�พื่ก�ข้รG ชาน้าต้� น้ามฺ: อน้�เต้ ปญฺ�ญ่ายัมฺาเน้,  อาท�มฺช�เฌสH อป�ปญฺ�ญ่ายัมฺาเน้สHปT,  
“อ�เมฺสG อก�ข้ราน้G อ�ทG มฺช�ฌG,  อยัG อาท�ต้� ชาน้าต้�,  มฺช�เฌ ปญฺ�ญ่ายัมฺาเน้,  อาท�ปร�โยัสาเน้สH อป�ปญฺ�ญ่ายัมฺาเน้สHปT,  
“อ�เมฺสG อก�ข้ราน้G อยัG อาท�,  อยัG อน้�โต้ต้�� ชาน้าต้�เอว. |

มฺหาปญฺ�โญ่ต้��: 
เอส โกฏิ�ยัG ฐ�ต้สร�โร มฺหน้�ต้าน้G อต้�ถธมฺ�มฺน้�รHต้�ต้�ปฏิ�ภาน้าน้G ส�ลีก�ข้น้�ธาท�น้ญฺ�จั ปร�ค�คาห�กายั ปญฺ�ญ่ายั สมฺน้�น้าคต้ต้�ต้า มฺหาปญฺ�โญ่ 
“ว�มฺHต้�ต้จั�ต้�ต้G ข้�วาหG สาร�ปHต้�ต้ ‘มฺหาปHร�โสต้� วทามฺ�ต้� วจัน้โต้ ว�มฺHต้�ต้จั�ต้�ต้ต้ายั จั ‘มฺหาปHร�โสต้�� วHจั�จัต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสH.๑

มฺาโรปT ปาปTมฺา “ชาน้าต้� มฺG สมฺโณ์ โคต้โมฺต้�� ต้ต้�เถว อน้�ต้รธายั�ต้�.

มฺารวต้�ถH.

๑ กถG? น้ ห� อญฺ�เญ่ ต้ต้�ถ โหน้�ต้�.
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๙.  อุ�ปิกาชี.วกวต�ถุ�.
“สพื่�พื่าภ�ภCต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา อน้�ต้รามฺค�เค อHปกG อาช�วกG อารพื่�ภ กเถส�.

[อุ�ปิกาชี.วกท�ลถุามพฺระศาสูดา]

เอกส�มฺZ ห� สมฺเยั สต้�ถา ปต้�ต้สพื่�พื่ญฺ�ญฺHต้ญฺ�ญ่าโณ์ โพื่ธ�มฺณ์�เฑ สต้�ต้สต้�ต้าหG ว�ต้�น้าเมฺต้�วา อต้�ต้โน้ ปต้�ต้จั�วรมฺาทายั 
ธมฺ�มฺจัก�กป�ปวต้�ต้น้ต้�ถG พื่าราณ์สZ๑ สน้�ธายั อฏฺ�ฐารสโยัชน้มฺค�คG ปฏิ�ปน้�โน้ อน้�ต้รามฺค�เค อHปกG อาช�วกG อท�ทส.

โสปT สต้�ถารG ท�ส�วา “ว�ป�ปสน้�น้าน้� โข้ เต้ อาวHโส อ�น้�ท�ร�ยัาน้�,  ปร�สHท�โธ ฉว�วณ์�โณ์ ปร�โยัทาโต้: 
กGส� ต้�วG อาวHโส อHท�ท�ส�ส ปพื่�พื่ช�โต้,  โก วา เต้ สต้�ถา,  กส�ส วา ต้�วG ธมฺ�มฺG โรเจัส�ต้� ปHจั�ฉ�.

[พฺระศาสูดาตร;สูตอุบอุ�ปิกาชี.วก]

อถส�ส สต้�ถา “มฺยั�หG อHปช�ฌาโยั วา อาจัร�โยั วา น้ต้�ถ�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“สพื่�พื่าภ�ภC สพื่�พื่ว�ทCหมฺส�มฺ�
สพื่�เพื่สH ธมฺ�เมฺสH อน้Cปลี�ต้�โต้
สพื่�พื่ญฺ�ชโห ต้ณ์�หก�ข้เยั ว�มฺHต้�โต้
สยัG อภ�ญฺ�ญ่ายั กมฺHท�ท�เสยั�ยัน้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “สพื่�พื่าภ�ภCต้�: สพื่�เพื่สG เต้ภCมฺ�กธมฺ�มฺาน้G อภ�ภว�ต้า.

สพื่�พื่ว�ทCต้�: ว�ท�ต้สพื่�พื่จัต้HภCมฺ�กธมฺ�โมฺ.

สพื่�เพื่สH ธมฺ�เมฺสCต้�: สพื่�เพื่สHปT เต้ภCมฺ�กธมฺ�เมฺสH ต้ณ์�หาท�ฏฺ�ฐ�ห� อน้Cปลี�ต้�โต้.

สพื่�พื่ญฺ�ชโหต้��: สพื่�เพื่ เต้ภCมฺ�กธมฺ�เมฺ ชห�ต้�วา ฐ�โต้.

ต้ณ์�หก�ข้เยั ว�มฺHต้�โต้ต้��: ต้ณ์�หก�ข้ยัน้�เต้ อHป�ปาท�เต้ ต้ณ์�หก�ข้ยัสง�ข้าเต้ อรหต้�เต้ อเสข้ายั ว�มฺHต้�ต้�ยัา ว�มฺHต้�โต้.

สยัG อภ�ญฺ�ญ่ายัาต้�: อภ�ญฺ�เญ่ยั�ยัาท�เภเท ธมฺ�เมฺ สยัเมฺว ชาน้�ต้�วา.

กมฺHท�ท�เสยั�ยัน้�ต้�: “อยัG เมฺ อHปช�ฌาโยั วา อาจัร�โยั วาต้� กG น้ามฺ อHท�ท�เสยั�ยัน้�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ อHปโก อาช�วโก ต้ถาคต้ส�ส วจัน้G เน้วาภ�น้น้�ท� น้ป�ปฏิ�ก�โกส�,  ส�สG ปน้ จัาเลีต้�วา ช�ว�หG น้�ลี�ลีาเลีต้�วา 
เอกปท�กG มฺค�คG คเหต้�วา อญฺ�ญ่ต้รG ลีHท�ทกน้�วาสน้ฏฺ�ฐาน้G อคมฺาส�ต้�.

อHปกาช�วกวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. พื่าราณ์ส�ยัG.
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๑๐.  สูก�กเทวราชีวต�ถุ�.
“สพื่�พื่ทาน้น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สก�กG เทวราชG อารพื่�ภ กเถส�.

[ปิQญหา ๔ ขBอุขอุงฺเทวดา]

เอกส�มฺZ ห� สมฺเยั ต้าวต้Zสเทวโลีเก เทวต้า สน้�น้�ปต้�ต้�วา จัต้�ต้าโร ปญฺ�เห สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG 
“กต้รG ทาน้G น้H โข้ ทาเน้สH,  กต้โร รโส รเสสH,  กต้รา รต้� รต้�สH เชฏฺ�ฐกา,  ต้ณ์�หก�ข้โยัว กส�มฺา ‘เชฏฺ�ฐโกต้� วHจั�จัต้�ต้�.

เต้ ปญฺ�เห เอกา เทวต้าปT ว�น้�จั�ฉ�ต้HG น้าสก�ข้�.  

เอโก ปน้ เทโว เอกG เทวG ปHจั�ฉต้�,  โสปT อปรน้�ต้� เอวG อญฺ�ญ่มฺญฺ�ญ่G ปHจั�ฉน้�ต้า ทสสH จัก�กวาฬสหส�เสสH ท�วาทส สGวจั�ฉราน้� ว�จัรZสH.

[เทวดาพฺาก;นไปิถุามปิQญหาทBาวมหาราชีท;<งฺ ๔]

เอต้�ต้เกน้าปT กาเลีน้ ปญฺ�หาน้G อต้�ถG อท�ส�วา ทสสหส�สจัก�กวาฬเทวต้า สน้�น้�ปต้�ต้�วา จัต้Hน้�น้G มฺหาราชาน้G สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา,  
“กZ ต้าต้า มฺหาเทวสน้�น้�ปาโต้ต้�� วHต้�เต้,  “จัต้�ต้าโร ปญฺ�เห สมฺHฏฺ�ฐาเปต้�วา ว�น้�จั�ฉ�ต้HG อสก�โกน้�ต้า ต้Hมฺ�หากG สน้�ต้�กG อาคต้มฺ�หาต้�.

“กZ ปญฺ�หา น้ามฺ ต้าต้าต้�.

“ทาน้รสรต้�สH กต้รทาน้รสรต้� น้H โข้ เสฏฺ�ฐา,  ต้ณ์�หก�ข้โยัว กส�มฺา เสฏฺ�โฐต้� อ�เมฺ ปญฺ�เห ว�น้�จั�ฉ�ต้HG อสก�โกน้�ต้า อาคต้มฺ�หาต้� 
[ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG]. 

| “ต้าต้า มฺยัGปT อ�เมฺสG อต้�ถG น้ ชาน้ามฺ,  อมฺ�หากG ปน้ ราชา ชน้สหส�เสน้ จั�น้�ต้�เต้ อต้�เถ จั�น้�เต้ต้�วา ข้เณ์เน้ว ชาน้าต้�,  
โส อมฺ�เหห� ปญฺ�ญ่ายั จั ปHญฺ�เญ่น้ จั ว�ส�ฏฺ�โฐ,  เอต้ส�ส สน้�ต้�กG คจั�ฉามฺาต้� 
ต้เมฺว เทวคณ์G อาทายั สก�กส�ส เทวรญฺ�โญ่ สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา,  เต้น้าปT “กZ ต้าต้า มฺหน้�โต้ เทวสน้�น้�ปาโต้ต้�� วHต้�เต้,  ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG. |

[ทBาวสู;กกะทรงฺพฺาพฺวกเทวดาไปิเฝ้Oาพฺระศาสูดา]

| สก�โก “ต้าต้า อ�เมฺสG ปญฺ�หาน้G อญฺ�โญ่ อต้�ถG ชาน้�ต้HG น้ สก�โกต้�,  พื่Hท�ธว�สยัา เอเต้ต้� วต้�วา “สต้�ถา ปเน้ต้รห� กหG วสต้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา 
“เชต้วเน้ต้� สHต้�วา “เอถ, ต้ส�ส สน้�ต้�กG คมฺ�ส�สามฺาต้� เทวคเณ์น้ สท�ธZ รต้�ต้�ภาเค สกลีG เชต้วน้G โอภาเสต้�วา สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา 
วน้�ท�ต้�วา เอกมฺน้�ต้G ฐ�โต้,  
“กZ มฺหาราช มฺหต้า เทวคเณ์น้ สท�ธZ อาคโต้ส�ต้� วHต้�เต้,  “ภน้�เต้ เทวคเณ์น้ อ�เมฺ น้ามฺ ปญฺ�หา สมฺHฏฺ�ฐาปTต้า,  
อญฺ�โญ่ อ�เมฺสG อต้�ถG ชาน้�ต้HG สมฺต้�โถ น้ามฺ น้ต้�ถ�,  อ�เมฺสG โน้ อต้�ถG ปกาเสถาต้� อาห. |

[พฺระศาสูดาทรงฺแกBปิQญหา]

สต้�ถา “สาธH มฺหาราช  มฺยัา ต้Zส ปารมฺ�โยั ปCเรต้�วา มฺหาปร�จั�จัาเค ปร�จั�จัช�ต้�วา ต้Hมฺ�หาท�สาน้G กง�ข้าเฉทน้ต้�ถเมฺว 
สพื่�พื่ญฺ�ญฺHต้ญฺ�ญ่าณ์G ปฏิ�ว�ท�ธG,  ต้ยัา ปHจั�ฉ�ต้ปญฺ�เห สHณ์าห�:  สพื่�พื่ทาน้าน้G ธมฺ�มฺทาน้G เสฏฺ�ฐG,  สพื่�พื่รสาน้G ธมฺ�มฺรโส เสฏฺ�โฐ,  
สพื่�พื่รต้�น้G ธมฺ�มฺรต้� เสฏฺ�ฐา,  ต้ณ์�หก�ข้โยั ปน้ อรหต้�ต้G สมฺ�ปาปกต้�ต้า เสฏฺ�โฐเยัวาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห
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“สพื่�พื่ทาน้G ธมฺ�มฺทาน้G ช�น้าต้�,
สพื่�พื่รสG ธมฺ�มฺรโส ช�น้าต้�,
สพื่�พื่รต้Z ธมฺ�มฺรต้� ช�น้าต้�,
ต้ณ์�หก�ข้โยั สพื่�พื่ทHก�ข้G ช�น้าต้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “สพื่�พื่ทาน้น้�ต้�: สเจั ห� จัก�กวาฬคพื่�เภ ยัาว พื่�รห�มฺโลีกา น้�รน้�ต้รG กต้�วา น้�ส�น้�น้าน้G พื่Hท�ธปจั�เจักพื่Hท�ธข้�ณ์าสวาน้G 
กทลี�คพื่�ภสท�สาน้� ต้�จั�วราน้� ทเทยั�ยั.  ต้ส�มฺZ สมฺาคเมฺ จัต้Hป�ปท�กายั คาถายั กต้า อน้Hโมฺทน้าว เสฏฺ�ฐา,  
ต้G ห� ทาน้G ต้ส�สา คาถายั โสฬสZ กลีG น้ อค�ฆ่ต้�,  เอวG ธมฺ�มฺส�ส เทสน้าปT วาจัน้าปT สวน้มฺ�ปT มฺหน้�ต้G,  

เยัน้ จั ปHค�คเลีน้ ธมฺ�มฺส�สวน้G การ�ต้G,  ต้ส�เสว มฺหาน้�สGโส.  
ต้ถารCปายัเอว ปร�สายั ปณ์�ต้ปTณ์�ฑปาต้ส�ส ปต้�เต้ ปCเรต้�วา ท�น้�น้ทาน้โต้ปT   สป�ปTเต้ลีาท�น้G ปต้�เต้ ปCเรต้�วา ท�น้�น้เภสช�ชทาน้โต้ปT 
มฺหาว�หารสท�สาน้G ว�หาราน้G โลีหปาสาทสท�สาน้ญฺ�จั ปาสาทาน้G อเน้กาน้� สต้สหส�สาน้� กาเรต้�วา ท�น้�น้เสน้าสน้ทาน้โต้ปT 
อน้าถปTณ์�ฑ�กาท�ห� ว�หาเร อารพื่�ภ กต้ปร�จั�จัาคโต้ปT 
อน้�ต้มฺโส จัต้Hป�ปท�กายั คาถายั อน้Hโมฺทน้วเสน้าปT ปวต้�ต้�ต้G ธมฺ�มฺทาน้เมฺว เสฏฺ�ฐG.

กZการณ์า? เอวรCปาน้� ห� ปHญฺ�ญ่าน้� กโรน้�ต้า ธมฺ�มฺG สHต้�วาว กโรน้�ต้�,  โน้ อส�สHต้�วา,  
สเจั ห� อ�เมฺ สต้�ต้า ธมฺ�มฺG น้ สHเณ์ยั�ยัHG,  อHฬHง�กมฺต้�ต้G ยัาคHGปT กฏิจั�ฉHมฺต้�ต้G ภต้�ต้GปT น้ ทเทยั�ยัHG,  
อ�มฺ�น้า การเณ์น้ สพื่�พื่ทาเน้ห� ธมฺ�มฺทาน้เมฺว เสฏฺ�ฐG,  

อปTจั ฐเปต้�วา พื่Hท�เธ จั ปจั�เจักพื่Hท�เธ จั สกลีกป�ปp เทเว วส�สน้�เต้ อHทกพื่�น้�ทCน้� คเณ์ต้HG สมฺต้�ถายั ปญฺ�ญ่ายั สมฺน้�น้าคต้า 
สาร�ปHต้�ต้าทโยัปT อต้�ต้โน้ ธมฺ�มฺต้ายั โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� อธ�คน้�ต้HG น้าสก�ข้ZสH,  
อส�สช�ต้�เถราท�ห� กถ�ต้G ธมฺ�มฺG สHต้�วาว โสต้าปต้�ต้�ผลีG สจั�ฉ�กรZสH,  สต้�ถH ธมฺ�มฺเทสน้ายั สาวกปารมฺ�ญ่าณ์ญฺ�จั สจั�ฉ�กรZสH,  
อ�มฺ�น้าปT การเณ์น้ มฺหาราช๑ ธมฺ�มฺทาน้เมฺว เสฏฺ�ฐG.  เต้น้ วHต้�ต้G “สพื่�พื่ทาน้G ธมฺ�มฺทาน้G ช�น้าต้�ต้�.

สพื่�เพื่ ปน้ ข้น้�ธรสาทโยั รสา อHก�กGสโต้ เทวต้าน้G สHธาโภชน้รโสปT สGสารวฏฺ�เฏิ ปาเต้ต้�วา ทHก�ข้าน้Hภวน้ส�เสว ปจั�จัโยั,  
โยั ปเน้ส สต้�ต้ต้�ต้Zสโพื่ธ�ปก�ข้�ยัธมฺ�มฺสง�ข้าโต้ จั น้วโลีกHต้�ต้รธมฺ�มฺสง�ข้าโต้ จั ธมฺ�มฺรโส,  อยัเมฺว สพื่�พื่รสาน้G เสฏฺ�โฐ.  
เต้น้ วHต้�ต้G “สพื่�พื่รสG ธมฺ�มฺรโส ช�น้าต้�ต้�.

ยัา ปเน้สา ปHต้�ต้รต้� ธ�ต้Hรต้� ธน้รต้� อ�ต้�ถ�รต้� น้จั�จัค�ต้วาท�ต้าท�รต้�ป�ปเภทา จั อเน้กป�ปเภทา รต้�,  
สาปT สGสารวฏฺ�เฏิ ปาเต้ต้�วา ทHก�ข้าน้Hภวน้ส�เสว ปจั�จัโยั,  
ยัา ปเน้สา ธมฺ�มฺG กเถน้�ต้ส�ส วา สHณ์น้�ต้ส�ส วา วาเจัน้�ต้ส�ส วา อน้�โต้ อHป�ปช�ชมฺาน้า ปvต้� อHทค�คภาวG ชเน้ต้� อส�สCน้� ปวต้�เต้ต้� 
โลีมฺหGสG ชเน้ต้�,  สา สGสารวฏฺ�ฏิส�ส อน้�ต้G กต้�วา อรหต้�ต้ปร�โยัสาน้า โหต้�,  สพื่�พื่รต้�น้G เอวรCปา ธมฺ�มฺรต้�เยัว เสฏฺ�ฐา.  
เต้น้ วHต้�ต้G “สพื่�พื่รต้Z ธมฺ�มฺรต้� ช�น้าต้�ต้�.

ต้ณ์�หก�ข้โยั ปน้ ต้ณ์�หายั ข้ยัน้�เต้ อHป�ปน้�น้G อรหต้�ต้G,  ต้G สกลีส�สาปT วฏฺ�ฏิทHก�ข้ส�ส อภ�ภวน้โต้ สพื่�พื่เสฏฺ�ฐเมฺว.  
เต้น้ วHต้�ต้G “ต้ณ์�หก�ข้โยั สพื่�พื่ทHก�ข้G ช�น้าต้�ต้�.

๑ อต้�เรกปเทน้ ภว�ต้พื่�พื่G น้ ห� สก�กา อ�ท�สG อต้�ถG สต้�ถH วจัน้G กาต้HG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๓๖ • ๑๐.  สก�กเทวราชวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

เอวG สต้�ถร� อ�มฺ�ส�สา คาถายั อต้�ถG กเถน้�เต้เยัว,  จัต้Hราส�ต้�ยัา ปาณ์สหส�สาน้G ธมฺ�มฺาภ�สมฺโยั อโหส�.

สก�โกปT สต้�ถH ธมฺ�มฺกถG สHต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา อาห “ภน้�เต้ เอวG เชฏฺ�ฐเก น้ามฺ ธมฺ�มฺทาเน้ ก�มฺต้�ถG อมฺ�หากG ปต้�ต้Z น้ ทาเปถ? 
อ�โต้ ปฏฺ�ฐายั โน้ ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ส�ส กเถต้�วา ปต้�ต้Z ทาเปถ ภน้�เต้ต้�.

สต้�ถา ต้ส�ส วจัน้G สHต้�วา ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่G สน้�น้�ปาต้าเปต้�วา “ภ�ก�ข้เว อช�ช อาทZ กต้�วา มฺหาธมฺ�มฺส�สวน้G วา ปกต้�ธมฺ�มฺส�สวน้G วา 
อHปน้�ส�น้�น้กถG วา อน้�ต้มฺโส อน้Hโมฺทน้GปT กเถต้�วา สพื่�พื่สต้�ต้าน้G ปต้�ต้Z ทเทยั�ยัาถาต้� อาหาต้�.

สก�กเทวราชวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๓๗ • ๑๑.  อปHต้�ต้กเสฏฺ�ฐ�วต้�ถH.  • ๑๑.  อปHต้�ต้กเสฏฺ�ฐ�วต้�ถH.

๑๑.  อุปิ�ต�ตกเสูฏฺ)ฐิ�วต�ถุ�.
“หน้น้�ต้� โภคา ทHมฺ�เมฺธน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อปHต้�ต้กเสฏฺ�ฐZ น้ามฺ อารพื่�ภ กเถส�.

[ปิระว;ต�คฺร;<งฺย;งฺม.ชี.ว�ต ขอุงฺอุปิ�ตตกเศรษฐิ.]

ต้ส�ส ก�ร กาลีก�ร�ยัG สHต้�วา ราชา ปเสน้ท�โกสโลี “อปHต้�ต้กG สาปเต้ยั�ยัG กส�ส ปาปHณ์าต้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา “รญฺ�โญ่ต้�� สHต้�วา 
สต้�ต้ห� ท�วเสห� ต้ส�ส เคหโต้ ธน้G ราชกHลีG อภ�หราเปต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�กG อHปสง�กมฺ�ต้�วา,  
“หน้�ท กHโต้ น้H ต้�วG มฺหาราช อาคจั�ฉส� ท�วาท�วส�สาต้� วHต้�เต้,  
“อ�ธ ภน้�เต้ สาวต้�ถ�ยัG เสฏฺ�ฐ� คหปต้� กาลีกโต้,  ต้มฺหG อปHต้�ต้กG สาปเต้ยั�ยัG ราชน้�เต้ปHรG อภ�หร�ต้�วา อาคจั�ฉามฺ�ต้� อาห.

สพื่�พื่G สHต้�เต้ อาคต้น้เยัเน้ว เวท�ต้พื่�พื่G.

“โส ก�ร,  สHวณ์�ณ์ปาฏิ�ยัา น้าน้ค�ครสโภชเน้ อHปน้�เต้,  ‘เอวรCปp น้ามฺ มฺน้Hส�สา ภHญฺ�ชน้�ต้�,  กZ ต้Hมฺ�เห มฺยัา สท�ธZ อ�มฺส�มฺZ เคเห เกลีZ กโรถา
ต้� โภชเน้ อHปฏฺ�ฐ�เต้๑,  เลีฑ�ฑHทณ์�ฑาท�ห� ปหร�ต้�วา ปลีาเปต้�วา  ‘อ�ทG มฺน้Hส�สาน้G โภชน้น้�ต้� กาณ์าชกG พื่�ลีง�คทHต้�ยัG ภHญฺ�ชต้�,  
วต้�ถยัาน้จั�ฉต้�เต้สHปT มฺน้าเปสH อHปฏฺ�ฐาปTเต้สH,  มฺน้Hส�เส เลีฑ�ฑHทณ์�ฑาท�ห� ปหรน้�โต้ ปลีาเปต้�วา สาณ์าน้� ธาเรต้�,  
ชช�ชรรถเกน้ ยัาต้� ปณ์�ณ์จั�ฉต้�เต้น้ ธาร�ยัมฺาเน้น้าต้� เอวG รญฺ�ญ่า อาโรจั�เต้,  สต้�ถา ต้ส�ส ปHพื่�พื่กมฺ�มฺG กเถส�:

[บ�รพฺกรรมขอุงฺอุปิ�ตตกเศรษฐิ.]

| “ภCต้ปHพื่�พื่G โส มฺหาราช๒ เสฏฺ�ฐ� คหปต้� ต้ครส�ข้Z น้ามฺ ปจั�เจักพื่Hท�ธG๓ ปTณ์�ฑปาเต้น้ ปฏิ�ปาเทส�,  
“เทถ สมฺณ์ส�ส ปTณ์�ฑน้�ต้� วต้�วา อHฏฺ�ฐายัาสน้า ปก�กามฺ�. 

ต้ส�มฺZ ก�ร อส�สท�เธ พื่าเลี เอวG วต้�วา ปก�กน้�เต้,  ต้ส�ส ภร�ยัา สท�ธา ปสน้�น้า “จั�รส�สG วต้ เมฺ อ�มฺส�ส มฺHข้โต้ ‘เทห�ต้� วจัน้G สHต้G,  
อช�ช มฺมฺ มฺโน้รโถ ปCเรต้�,  ปTณ์�ฑปาต้G ทส�สามฺ�ต้� ปจั�เจักพื่Hท�ธส�ส ปต้�ต้G คเหต้�วา ปณ์�ต้โภชน้ส�ส ปCเรต้�วา อทาส�.

โสปT น้�วต้�ต้มฺาโน้ ต้G ท�ส�วา “กZ สมฺณ์ ก�ญฺ�จั� เต้ ลีท�ธน้�ต้� ปต้�ต้G คเหต้�วา ปณ์�ต้ปTณ์�ฑปาต้G ท�ส�วา ว�ป�ปฏิ�สาร� หHต้�วา เอวG จั�น้�เต้ต้� 
“วรเมฺต้G ปTณ์�ฑปาต้G ทาสา วา กมฺ�มฺกรา วา ภHญฺ�เชยั�ยัHG,  เต้ ห� อ�มฺG ภHญฺ�ช�ต้�วา มฺยั�หG กมฺ�มฺG กร�ส�สน้�ต้�,  
อยัG ปน้ คน้�ต้�วา ภHญฺ�ช�ต้�วา น้�ท�ทายั�ส�สต้�,  น้ฏฺ�โฐ เมฺ ปTณ์�ฑปาโต้ต้��.

[โส] ภาต้H ปน้ เอกปHต้�ต้กG สาปเต้ยั�ยัส�ส การณ์า ช�ว�ต้า โวโรเปส�.

โส ก�รส�ส อง�คHลีZ คเหต้�วา ว�จัรน้�โต้ “อ�ทG มฺยั�หG ปTต้H สน้�ต้กG ยัาน้กG,  อยัG ต้ส�ส โคโณ์ต้�� อาห.

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� “อ�ทาน้� ต้าเวส เอวG วเทต้�,  อ�มฺส�ส ปน้ วHฑ�ฒ�ป�ปต้�ต้กาเลี อ�มฺส�มฺZ เคเห โภเค โก รก�ข้�ส�สต้�ต้� 
ต้G อรญฺ�ญ่G เน้ต้�วา เอกส�มฺZ คจั�ฉมฺCเลี ค�วายัG คเหต้�วา มฺCลีกน้�ทG ว�ยั ค�วG ปvเฬต้�วา มฺาเรต้�วา ต้ต้�เถว ฉฑ�เฑส�.  |

อ�ทมฺส�ส ปHพื่�พื่กมฺ�มฺG.

๑ อ�โต้ ปรG “มฺน้Hส�เสต้� ปทG น้ฏฺ�ฐG ภเวยั�ยั.
๒ สHต้�ต้โต้ อาเน้น้�เต้น้ น้�หร�ต้HG ปมฺ�มฺHส�ส�ต้�วา ปมฺาเทน้ ลี�ข้�ต้G.
๓ ปาลี�ยัญฺ�ห� “ปจั�เจักสมฺ�พื่Hท�ธน้�ต้� ท�ส�สต้�. สG. สคาถ. ๑๕/๑๓๓. ญ่. ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๓๘ • ๑๑.  อปHต้�ต้กเสฏฺ�ฐ�วต้�ถH. • [สรHปกรรมฺแลีะผลีแหLงกรรมฺข้องเศรษฐ�]

[สูร�ปิกรรมและผู้ลแหHงฺกรรมขอุงฺเศรษฐิ.]

| เต้น้ วHต้�ต้G “ยัG โข้ โส มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้� ต้ครส�ข้Z ปจั�เจักพื่Hท�ธG๑ ปTณ์�ฑปาเต้น้ ปฏิ�ปาเทส�,  
ต้ส�ส กมฺ�มฺส�ส ว�ปาเกน้ สต้�ต้ก�ข้ต้�ต้HG สHคต้Z สค�คG โลีกG อHปปช�ช�,  
ต้ส�เสว กมฺ�มฺส�ส ว�ปากาวเสเสน้ อ�มฺ�ส�สาเยัว สาวต้�ถ�ยัา สต้�ต้ก�ข้ต้�ต้HG เสฏฺ�ฐ�ต้�ต้G กาเรส�.

ยัG โข้ โส มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้� ทาน้G๒ ทต้�วา ปจั�ฉา ว�ป�ปฏิ�สาร� อโหส� ‘วรเมฺต้G ปTณ์�ฑปาต้G ทาสา วา กมฺ�มฺกรา วา ภHญฺ�เชยั�ยัHน้�ต้�,  
ต้ส�ส กมฺ�มฺส�ส ว�ปาเกน้ น้าส�สCฬารายั ภต้�ต้โภคายั จั�ต้�ต้G น้มฺต้�  น้าส�สCฬารายั วต้�ถโภคายั๓  น้าส�สCฬารายั ยัาน้โภคายั๔ 
น้าส�สCฬาราน้G ปญฺ�จัน้�น้G กามฺคHณ์าน้G โภคายั จั�ต้�ต้G น้มฺต้�.

ยัG โข้ โส มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้� ภาต้H๕ เอกปHต้�ต้กG สาปเต้ยั�ยัส�ส การณ์า ช�ว�ต้า โวโรเปส�,  
ต้ส�ส กมฺ�มฺส�ส ว�ปาเกน้ พื่หCน้� วส�สาน้�  พื่หCน้� วส�สสต้าน้�  พื่หCน้� วส�สสหส�สาน้�  พื่หCน้� วส�สสต้สหส�สาน้� น้�รเยั ปจั�จั�ต้�ถ,  

ต้ส�เสว กมฺ�มฺส�ส ว�ปากาวเสเสน้ อ�ทG สต้�ต้มฺG อปHต้�ต้กG สาปเต้ยั�ยัG ราชโกสG ปเวเสน้�ต้�.

ต้ส�ส โข้ ปน้ มฺหาราช เสฏฺ�ฐ�ส�ส คหปต้�ส�ส ปHราณ์ญฺ�จั ปHญฺ�ญ่G ปร�ก�ข้�ณ์G น้วญฺ�จั ปHญฺ�ญ่G อน้Hปจั�ต้G,  
อช�ช จั๖ ปน้ มฺหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้� มฺหาโรรHเว น้�รเยั ปจั�จัต้�ต้�.  |

[โภคฺะยHอุมฆHาคฺนผู้�BทรามปิQญญา]

ราชา สต้�ถH วจัน้G สHต้�วา “อโห ภน้�เต้ ภาร�ยัG กมฺ�มฺG,  เอต้�ต้เก น้ามฺ โภเค ว�ช�ชมฺาเน้,  เน้ว อต้�ต้น้า ปร�ภHญฺ�ช�,  
น้ ต้Hมฺ�หาท�เส พื่Hท�เธ ธHรว�หาเร ว�หรน้�เต้,  ปHญฺ�ญ่กมฺ�มฺG อกาส�ต้� อาห.

สต้�ถา “เอวเมฺวG มฺหาราช ทHมฺ�เมฺธปHค�คลีา น้ามฺ โภเค ลีภ�ต้�วา น้�พื่�พื่าน้G น้ คเวสน้�ต้�,  
โภเค น้�ส�สายั อHป�ปน้�น้ต้ณ์�หา ปเน้เต้ ท�ฆ่รต้�ต้G หน้ต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“หน้น้�ต้� โภคา ทHมฺ�เมฺธG, โน้ จั ปารคเวส�โน้;
โภคต้ณ์�หายั ทHมฺ�เมฺโธ หน้�ต้� อญฺ�เญ่ว อต้�ต้น้น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “โน้ จั ปารคเวส�โน้ต้��: เยั ปน้ น้�พื่�พื่าน้ปารคเวส�โน้ ปHค�คลีา,  น้ เต้ โภคา หน้น้�ต้�.

หน้�ต้� อญฺ�เญ่ว อต้�ต้น้น้�ต้�: โภเค น้�ส�สายั อHป�ปน้�น้ายั ต้ณ์�หายั ทHป�ปญฺ�โญ่ ปHค�คโลี ปเร ว�ยั อต้�ต้าน้เมฺว หน้ต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

๑ ปาลี�ยัญฺ�ห� “ปจั�เจักสมฺ�พื่Hท�ธน้�ต้� ท�ส�สต้�.
๒ “ทาน้น้�ต้� น้ ท�ส�สต้�.
๓ เอต้�ถน้�ต้เร จั “จั�ต้�ต้G น้มฺต้�ต้� ท�ส�สต้�.
๔ เอต้�ถน้�ต้เร จั “จั�ต้�ต้G น้มฺต้�ต้� ท�ส�สต้�.
๕ “จั ปน้าต้� ท�ส�สต้�.
๖ จัสท�โท น้ต้�ถ�. สG. สคาถ. ๑๕/๑๓๔. ญ่. ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๓๙ • ๑๑.  อปHต้�ต้กเสฏฺ�ฐ�วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

อปHต้�ต้กเสฏฺ�ฐ�วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๔๐ • ๑๒.  อง�กHรเทวปHต้�ต้วต้�ถH.  • ๑๒.  อง�กHรเทวปHต้�ต้วต้�ถH.

๑๒.  อุงฺ�ก�รเทวปิ�ต�ตวต�ถุ�.
“ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้�ต้าน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา ปณ์�ฑHกมฺ�พื่ลีส�ลีายัG ว�หรน้�โต้ อง�กHรG อารพื่�ภ กเถส�.

[ทานท.:เล9อุกใหBพฺระพฺ�ทธเจฺBาตร;สูสูรรเสูร�ญ]

วต้�ถH “เยั ฌาน้ป�ปสHต้า ธ�ราต้� คาถายั ว�ต้�ถาร�ต้เมฺว.

| วHต้�ต้ญฺ�เหต้G ต้ต้�ถ อ�น้�ทกG อารพื่�ภ 

“โส ก�ร อน้HรHท�ธต้�เถรส�ส อน้�โต้คามฺG ปTณ์�ฑายั ปว�ฏฺ�ฐส�ส อต้�ต้โน้ อาภต้G กฏิจั�ฉHภ�ก�ข้G ทาเปส�,

ต้ทส�ส ปHญฺ�ญ่G อง�กHเรน้ ทสวส�สสหส�สาน้� ท�วาทสโยัชน้�กG อHท�ธน้ปน้�ต้Z กต้�วา ท�น้�น้ทาน้โต้ มฺหป�ผลีต้รG ชาต้G,  ต้ส�มฺา เอวมฺาห.

เอวG วHต้�เต้,  สต้�ถา ‘อง�กHร ทาน้น้�น้ามฺ ว�เจัยั�ยั ทาต้HG วฏฺ�ฏิต้�,  เอวน้�ต้G สHก�เข้ต้�เต้ สHวHต้�ต้พื่�ชG ว�ยั มฺหป�ผลีG โหต้�,  
ต้�วG ปน้ น้ ต้ถา อกาส�,  เต้น้ เต้ ทาน้G น้ มฺหป�ผลีG ชาต้น้�ต้� อ�มฺมฺต้�ถG ว�ภาเวน้�โต้

“ว�เจัยั�ยั ทาน้G ทาต้พื่�พื่G, ยัต้�ถ ท�น้�น้G มฺหป�ผลีG.

ว�เจัยั�ยั ทาน้G สHคต้ป�ปสต้�ถG;
เยั ทก�ข้�เณ์ยั�ยัา อ�ธ ช�วโลีเก,
เอเต้สH ท�น้�น้าน้� มฺหป�ผลีาน้�,
ว�ชาน้� วHต้�ต้าน้� ยัถา สHเข้ต้�เต้ต้�

วต้�วา อHต้�ต้รZ ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�

“ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้�ต้าน้�, ราคโทสา อยัG ปชา;
ต้ส�มฺา ห� ว�ต้ราเคสH ท�น้�น้G โหต้� มฺหป�ผลีG.
ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้�ต้าน้�, โทสโทสา อยัG ปชา;
ต้ส�มฺา ห� ว�ต้โทเสสH ท�น้�น้G โหต้� มฺหป�ผลีG.
ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้�ต้าน้�, โมฺหโทสา อยัG ปชา;
ต้ส�มฺา ห� ว�ต้โมฺเหสH ท�น้�น้G โหต้� มฺหป�ผลีG.
ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้�ต้าน้�, อ�จั�ฉาโทสา อยัG ปชา;
ต้ส�มฺา ห� ว�คต้�จั�เฉสH ท�น้�น้G โหต้� มฺหป�ผลีน้�ต้�.  |

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ต้�ณ์�โทสาน้�ต้�: สามฺากาท�น้� ห� ต้�ณ์าน้� อHฏฺ�ฐหน้�ต้าน้� ปHพื่�พื่ณ์�ณ์าปรณ์�ณ์ก�เข้ต้�ต้าน้� ทCเสน้�ต้�,  เต้น้ ต้าน้� น้ พื่หHฏฺ�ฐาน้� โหน้�ต้�,  

สต้�ต้าน้GปT อน้�โต้ ราโค อHป�ปช�ชน้�โต้ สต้�เต้ ทCเสต้�,  เต้น้ เต้สH ท�น้�น้G มฺหป�ผลีG น้ โหต้�,  ข้�ณ์าสเวสH ท�น้�น้G ปน้ มฺหป�ผลีG โหต้�: 

เต้น้ วHต้�ต้G



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๔๑ • ๑๒.  อง�กHรเทวปHต้�ต้วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

“ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้�ต้าน้�, ราคโทสา อยัG ปชา;
ต้ส�มฺา ห� ว�ต้ราเคสH ท�น้�น้G โหต้� มฺหป�ผลีน้�ต้�.

เสสคาถาสHปT เอเสว น้โยั.

เทสน้าวสาเน้ อง�กHโร จั อ�น้�ทโก จั โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐหZสH,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

อง�กHรเทวปHต้�ต้วต้�ถH.

ต้ณ์�หาวค�ควณ์�ณ์น้า น้�ฏฺ�ฐ�ต้า.

จัต้Hว�สต้�โมฺ วค�โค.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๔๒ • ๒๕.  ภ�ก�ข้Hวค�ควณ์�ณ์น้า  • ๒๕.  ภ�ก�ข้Hวค�ควณ์�ณ์น้า

๒๕.  ภ�ก�ข�วคฺ�คฺวณฺ�ณฺนา



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๔๓ • ๑.  ปญฺ�จัภ�ก�ข้Hวต้�ถH.  • ๑.  ปญฺ�จัภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๑.  ปิญฺ�จฺภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“จัก�ข้Hน้า สGวโร สาธCต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ ปญฺ�จั ภ�ก�ข้C อารพื่�ภ กเถส�.

[ภ�กษ� ๕ ร�ปิ ร;กษาทวารตHางฺก;น]

เต้สH ก�ร เอเกโก จัก�ข้Hท�วาราท�สH ปญฺ�จัสH ท�วาเรสH เอเกกเมฺว รก�ข้ต้�.

อเถกท�วสG สน้�น้�ปต้�ต้�วา “อหG ทHรก�ข้G รก�ข้ามฺ�,  อหG ทHรก�ข้G รก�ข้ามฺ�ต้� ว�วท�ต้�วา “สต้�ถารG ปHจั�ฉ�ต้�วา อ�มฺมฺต้�ถG ชาน้�ส�สามฺาต้� 
สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา “ภน้�เต้ มฺยัG จัก�ข้Hท�วาราท�น้� รก�ข้น้�ต้า ‘อต้�ต้โน้ อต้�ต้โน้ รก�ข้น้ท�วารเมฺว ทHรก�ข้น้�ต้� มฺญฺ�ญ่ามฺ,  
โก น้H โข้ อมฺ�เหสH ทHรก�ข้G รก�ข้ต้�ต้� ปHจั�ฉZสH.

[พฺระศาสูดาทรงฺแกBคฺวามเขBาใจฺผู้�ดขอุงฺภ�กษ� ๕ ร�ปิ]

| สต้�ถา เอกG ภ�ก�ข้HG ปT อโน้สาเทต้�วา “ภ�ก�ข้เว สพื่�พื่าน้�เปต้าน้� ทHรก�ข้าเน้ว,  
อปTจั โข้ น้ ต้Hมฺ�เห อ�ทาเน้ว ปญฺ�จัสH ท�วาเรสH๑ อสGวHต้า,  ปHพื่�เพื่ปT อสGวHต้า,  
อสGวHต้ต้�ต้าเยัว จั ปณ์�ฑ�ต้าน้G โอวาเท อวต้�ต้�ต้�วา ช�ว�ต้ก�ข้ยัG ปาปHณ์�ต้�ถาต้� วต้�วา “กทา ภน้�เต้ต้� เต้ห� ยัาจั�โต้ 
ต้ก�กส�ลีชาต้กส�ส วต้�ถHG ว�ต้�ถาเรต้�วา รก�ข้ส�น้G วเสน้ ราชกHเลี ช�ว�ต้ก�ข้ยัG ปต้�เต้ ปต้�ต้าภ�เสเกน้ มฺหาสต้�เต้น้ เสต้จั�ฉต้�ต้ส�ส เหฏฺ�ฐา 
ราชาสเน้ น้�ส�น้�เน้น้ อต้�ต้โน้ ส�ร�สมฺ�ปต้�ต้Z โอโลีเกต้�วา “ว�ร�ยัG น้าเมฺต้G สต้�เต้ห� กต้�ต้พื่�พื่เมฺวาต้� วต้�วา อHทาน้วเสน้ อHทาน้�ต้G

“กHสลีCปเทเส ธ�ต้�ยัา ทฬ�หายั
อวฏฺ�ฐ�ต้ต้�ต้า ภยัภ�รHต้ายั จั
น้ รก�ข้ส�น้G วสมฺาคมฺ�มฺ�ห เส,
ส โสต้�ถ�ภาโว มฺหต้า ภเยัน้ เมฺต้�

อ�มฺG คาถG๒ ทส�เสต้�วา 
“ต้ทาปT ต้Hมฺ�เห ปญฺ�จัชน้า ต้ก�กส�ลีรช�ชG คหณ์ต้�ถายั น้�ก�ข้มฺน้�ต้G มฺหาสต้�ต้G อาวHธหต้�ถา ปร�วาเรต้�วา มฺค�คG คจั�ฉน้�ต้า 
อน้�ต้รามฺค�เค รก�ข้ส�ห� จัก�ข้Hท�วาราท�วเสน้ อHปน้�เต้สH รCปารมฺ�มฺณ์าท�สH อสGวHต้า ปณ์�ฑ�ต้ส�ส โอวาเท อวต้�ต้�ต้�วา โอโลีกยัน้�ต้า 
รก�ข้ส�ห� ข้าท�ต้า ช�ว�ต้ก�ข้ยัG ปาปHณ์�ต้�ถ,  เต้สH ปน้ อารมฺ�มฺเณ์สH สGวHโต้ ปTฏฺ�ฐ�โต้ ปTฏฺ�ฐ�โต้ อน้Hพื่น้�ธน้�ต้GปT เทววณ์�ณ์G๓ ยัก�ข้�น้Z อน้าทยั�ต้�วา 
โสต้�ถ�น้า ต้ก�กส�ลีG คน้�ต้�วา รช�ชG ปต้�โต้ ราชา อหเมฺวาต้� ชาต้กG สโมฺธาเน้ต้�วา 
“ภ�ก�ข้Hน้า น้ามฺ สพื่�พื่าน้�ปT ท�วาราน้� สGวร�ต้พื่�พื่าน้�,  เอต้าน้� ห� สGวร�ต้�วาเอว สพื่�พื่ทHก�ข้า ปมฺHจั�จัต้�ต้� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�

“จัก�ข้Hน้า สGวโร สาธH, สาธH โสเต้น้ สGวโร,
ฆ่าเน้น้ สGวโร สาธH, สาธH ช�ว�หายั สGวโร,
กาเยัน้ สGวโร สาธH, สาธH วาจัายั สGวโร,

๑ ส�. มฺ. ยัH. ฐาเน้สH.
๒ ข้H. ชา. ๒๗/๔๓.
๓ ส�. มฺ. ยัH. เทววณ์�ณ์Z.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๔๔ • ๑.  ปญฺ�จัภ�ก�ข้Hวต้�ถH. • [พื่ระศาสดาทรงแก�ความฺเข้�าใจัผ�ดข้องภ�กษH ๕ รCป]

มฺน้สา สGวโร สาธH, สาธH สพื่�พื่ต้�ถ สGวโร.
สพื่�พื่ต้�ถ สGวHโต้ ภ�ก�ข้H สพื่�พื่ทHก�ข้า ปมฺHจั�จัต้�ต้�.  |

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “จัก�ข้Hน้าต้�: ยัทา ห� ภ�ก�ข้Hโน้ จัก�ข้Hท�วาเร รCปารมฺ�มฺณ์G อาปาถG อาคจั�ฉต้�,  
ต้ทา อ�ฏฺ�ฐารมฺ�มฺเณ์ อรชน้�ต้ส�ส อน้�ฏฺ�ฐารมฺ�มฺเณ์ อทHส�สน้�ต้ส�ส อสมฺเปก�ข้เน้ โมฺหG อน้Hป�ปาเทน้�ต้ส�ส,  
ต้ส�มฺZ ท�วาเร สGวโร ถกน้G ปTทหน้G คHต้�ต้� กต้า น้ามฺ โหต้�,  ต้ส�ส โส เอวรCโป จัก�ข้Hน้า สGวโร สาธH.  เอเสว น้โยั โสต้ท�วาราท�สHปT.

จัก�ข้Hท�วาราท�สHเยัว ปน้ สGวโร วา อสGวโร วา น้Hป�ปช�ชต้�,  ปHรโต้ ปน้ ชวน้ว�ถ�ยัG เอส ลีพื่�ภต้�: 

ต้ทา ห� อสGวโร อHป�ปช�ชน้�โต้ “อส�สท�ธา อก�ข้น้�ต้� โกสช�ชG มฺHฏฺ�ฐสจั�จัG อญฺ�ญ่าณ์น้�ต้� อกHสลีว�ถ�ยัG อยัG ปญฺ�จัว�โธ ลีพื่�ภต้�.  
สGวโร อHป�ปช�ชน้�โต้ “สท�ธา ข้น้�ต้� ว�ร�ยัG สต้� ญ่าณ์น้�ต้� กHสลีว�ถ�ยัG อยัG ปญฺ�จัว�โธ ลีพื่�ภต้�.

กาเยัน้ สGวโรต้�� เอต้�ถ ปน้ ปสาทกาโยัปT โจัปน้กาโยัปT ลีพื่�ภต้�.  อHภยัGปT ปเน้ต้G กายัท�วารเมฺว.

ต้ต้�ถ ปสาทท�วาเร สGวราสGวโร กถ�โต้ ว.  โจัปน้ท�วาเรปT ต้Gวต้�ถHกา ปาณ์าต้�ปาต้อท�น้�น้าทาน้มฺ�จั�ฉาจัารา.

เต้ห� ปน้ สท�ธZ อกHสลีว�ถ�ยัG อHป�ปช�ชน้�เต้ห� เต้ห� ต้G ท�วารG อสGวHต้G โหต้�,  กHสลีว�ถ�ยัG อHป�ปช�ชน้�เต้ห� ปาณ์าต้�ปาต้าเวรมฺณ์�อาท�ห� สGวHต้G.

สาธH วาจัายัาต้� เอต้�ถาปT โจัปน้วาจัา.  
ต้ายั สท�ธZ อHป�ปช�ชน้�เต้ห� มฺHสาวาทาท�ห� ต้G ท�วารG อสGวHต้G โหต้�,  มฺHสาวาทาเวรมฺณ์�อาท�ห� สGวHต้G.

มฺน้สา สGวโรต้�� เอต้�ถาปT ชวน้มฺน้โต้ อญฺ�เญ่น้ มฺเน้น้ สท�ธZ อภ�ช�ฌาทโยั น้ต้�ถ�,  
มฺโน้ท�วาเร ปน้ ชวน้ก�ข้เณ์ อHป�ปช�ชมฺาเน้ห� อภ�ช�ฌาท�ห� ต้G ท�วารG อสGวHต้G โหต้�,  อน้ภ�ช�ฌาท�ห� สGวHต้G.

สาธH สพื่�พื่ต้�ถาต้�: เต้สH จัก�ข้Hท�วาราท�สH สพื่�เพื่สHปT สGวโร สาธH.

เอต้�ต้าวต้า ห� อฏฺ�ฐ สGวรท�วาราน้� อฏฺ�ฐ จั อสGวรท�วาราน้� กถ�ต้าน้�.

เต้สH อฏฺ�ฐสH อสGวรท�วาเรสH ฐ�โต้ ภ�ก�ข้H สกลีวฏฺ�ฏิมฺCลีกทHก�ข้โต้ น้ มฺHจั�จัต้�,  สGวรท�วาเรสH ปน้ ฐ�โต้ สพื่�พื่ส�มฺาปT วฏฺ�ฏิมฺCลีกทHก�ข้า มฺHจั�จัต้�,  

เต้น้ วHต้�ต้G “สพื่�พื่ต้�ถ สGวHโต้ ภ�ก�ข้H สพื่�พื่ทHก�ข้า ปมฺHจั�จัต้�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จั ภ�ก�ข้C โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐหZสH,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

ปญฺ�จัภ�ก�ข้Hวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๔๕ • ๒.  หGสฆ่าต้กภ�ก�ข้Hวต้�ถH.  • ๒.  หGสฆ่าต้กภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๒.  ห3สูฆาตกภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“หต้�ถสญฺ�ญ่โต้ต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG หGสฆ่าต้กG ภ�ก�ข้HG อารพื่�ภ กเถส�.

[สูอุงฺสูหายอุอุกบวชี]

สาวต้�ถ�วาส�โน้ ก�ร เท�ว สหายักา ภ�ก�ข้CสH ปพื่�พื่ช�ต้�วา ลีท�ธCปสมฺ�ปทา เยัภHยั�เยัน้ เอกโต้ ว�จัรน้�ต้�.

เอกท�วสG อจั�รวต้Z คน้�ต้�วา น้หาต้�วา อาต้เป ต้ป�ปมฺาน้า สาราณ์�ยัG กถG กเถน้�ต้า อฏฺ�ฐGสH.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ เท�ว หGสา อากาเสน้ คจั�ฉน้�ต้�.

[ภ�กษ�ร�ปิหนL:งฺด.ดตาหงฺสูDดBวยกBอุนกรวด]

อเถโก ทหรภ�ก�ข้H สก�ข้รG คเหต้�วา “เอกส�ส หGสโปต้กส�ส อก�ข้Z ปหร�ส�สามฺ�ต้� อาห.

อ�ต้โร “น้ สก�ข้�ส�สส�ต้� อาห.

“ต้�ฏฺ�ฐต้H อ�มฺส�มฺZ ปส�เส อก�ข้�,  ปรปส�เส อก�ข้Z ปหร�สสามฺ�ต้�.

“อ�ทGปT น้ สก�ข้�ส�สส�เยัวาต้�.

“เต้น้ห� อHปธาเรห�ต้� ทHต้�ยัG สก�ข้รG คเหต้�วา หGสส�ส ปจั�ฉาภาเค ข้�ปT.

หGโส สก�ข้รสท�ทG สHต้�วา น้�วต้�ต้�ต้�วา โอโลีเกส�.

อถ น้G อ�ต้รG วฏฺ�ฏิสก�ข้รG คเหต้�วา ปรปส�เส อก�ข้�มฺ�ห� ปหร�ต้�วา โอร�มฺก�ข้�น้า น้�ก�ข้าเมฺส�.

หGโส ว�รวน้�โต้ ปร�วต้�ต้�ต้�วา เต้สG ปาทมฺCเลีเยัว ปต้�.

[ภ�กษ�ท;<งฺหลายต�เต.ยนแลBวท�ลแดHพฺระศาสูดา]

ต้ต้�ถ ต้ต้�ถ ฐ�ต้า ภ�ก�ข้C ท�ส�วา “อาวHโส พื่Hท�ธสาสเน้ ปพื่�พื่ช�ต้�วา อน้น้Hจั�ฉว�กG โว กต้G ปาณ์าต้�ปาต้G กโรน้�เต้ห�ต้� วต้�วา 
เต้ อาทายั คน้�ต้�วา ต้ถาคต้ส�ส ทส�เสสHG.

[พฺระศาสูดาปิระทานโอุวาท]

สต้�ถา “สจั�จัG ก�ร ต้ยัา ภ�ก�ข้H ปาณ์าต้�ปาโต้ กโต้ต้�� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “สจั�จัG ภน้�เต้ต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้H กส�มฺา เอวรCเป น้�ยั�ยัาน้�กสาสเน้ ปพื่�พื่ช�ต้�วา เอวมฺกาส�?  
โปราณ์กปณ์�ฑ�ต้า,  อน้Hป�ปน้�เน้ พื่Hท�เธ,  อคารมฺช�เฌ วสมฺาน้า อป�ปมฺต้�ต้เกสHปT ฐาเน้สH กHก�กHจั�จัG กรZสH,  
ต้�วG ปน้ เอวรCเป พื่Hท�ธสาสเน้ ปพื่�พื่ช�ต้�วา กHก�กHจั�จัมฺต้�ต้มฺ�ปT น้ อกาส�ต้� วต้�วา เต้ห� ยัาจั�โต้ อต้�ต้G อาหร�:
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[ศ.ล ๕ ชี9:อุก�ร�ธรรม]

อต้�เต้ กHรHรฏฺ�เฐ อ�น้�ทปต้�ต้น้คเร ธน้ญฺ�ชเยั รช�ชG กาเรน้�เต้,  
โพื่ธ�สต้�โต้ ต้ส�ส อค�คมฺเหส�ยัา กHจั�ฉ�มฺ�ห� ปฏิ�สน้�ธZ คเหต้�วา อน้HปHพื่�เพื่น้ ว�ญฺ�ญฺHต้G ปต้�โต้ ต้ก�กส�ลีายัG ส�ป�ปาน้� อHค�คเหต้�วา 
ปTต้รา อHปรช�เช ปต้�ฏฺ�ฐาปTโต้  อปรภาเค ปTต้H อจั�จัเยัน้ รช�ชG ปต้�วา ทส ราชธมฺ�เมฺ อโกเปน้�โต้ กHรHธมฺ�เมฺ ปวต้�ต้�ต้�ถ.

กHรHธมฺ�โมฺ น้ามฺ ปญฺ�จั ส�ลีาน้�.

ต้าน้� โพื่ธ�สต้�โต้ ปร�สHท�ธาน้� กต้�วา รก�ข้ต้�.

ยัถา โพื่ธ�สต้�โต้,  เอวมฺส�ส มฺาต้า อค�คมฺเหส� กน้�ฏฺ�ฐภาต้า อHปราชา ปHโรห�โต้ พื่�ราห�มฺโณ์ รช�ชHค�คาหโก อมฺจั�โจั สารถ� เสฏฺ�ฐ� 
โทณ์มฺาปโก มฺหามฺต้�โต้ โทวาร�โก น้ครโสภน้า๑ วณ์�ณ์ทาส�ต้�

[แคฺวBนกาล�งฺคฺDเก�ดฝ้นแลBงฺ]

เอวเมฺเต้สH เอกาทสสH ชเน้สH กHรHธมฺ�มฺG รก�ข้น้�เต้สH,  กาลี�ง�ครฏฺ�เฐ ทน้�ต้ปHรน้คเร กาลี�ง�เค รช�ชG กาเรน้�เต้,  ต้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว น้ วส�ส�;

มฺหาสต้�ต้ส�ส ปน้ อญฺ�ชน้าสโภ น้ามฺ มฺง�คลีหต้�ถ� มฺหาปHญฺ�โญ่ โหต้�.

รฏฺ�ฐวาส�โน้ “ต้ส�มฺZ อาน้�เต้,  เทโว วส�ส�ส�สต้�ต้� สญฺ�ญ่ายั อาโรเจัสHG.

ราชา ต้ส�ส หต้�ถ�ส�ส อาน้ยัน้ต้�ถายั พื่�ราห�มฺเณ์ ปห�ณ์�.

เต้ คน้�ต้�วา มฺหาสต้�ต้G หต้�ถZ ยัาจัZสH.

สต้�ถา อ�มฺG เต้สG ยัาจัน้าการG๒ ทส�เสต้HG 

“ต้ว สท�ธญฺ�จั ส�ลีญฺ�จั ว�ท�ต้�วาน้ ชน้าธ�ป
วณ์�ณ์G อญฺ�ชน้วณ์�เณ์น้ กาลี�ง�คส�มฺZ ว�น้�มฺ�หเสต้� 

อ�มฺG ต้�กน้�ปาเต้ ชาต้กG๓ กเถส�.

หต้�ถ�มฺ�ห� ปน้ อาน้�เต้ปT,  เทเว อวส�สน้�เต้,  “โส ราชา กHรHธมฺ�มฺG รก�ข้ต้�,  เต้น้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว วส�สต้�ต้� สญฺ�ญ่ายั 
“ยัG โส กHรHธมฺ�มฺG รก�ข้ต้�,  ต้G สHวณ์�ณ์ปฏฺ�เฏิ ลี�ข้�ต้�วา อาเน้ถาต้� ปHน้ กาลี�ง�โค พื่�ราห�มฺเณ์ จั อมฺจั�เจั จั เปเสส�.

เต้สH คน้�ต้�วา ยัาจัน้�เต้สH,  ราชาน้G อาทZ กต้�วา สพื่�เพื่ปT เต้ อต้�ต้โน้ อต้�ต้โน้ ส�เลีสH ก�ญฺ�จั� กHก�กHจั�จัมฺต้�ต้G กต้�วา 
“อปร�สHท�ธG โน้ ส�ลีน้�ต้� ปฏิ�ก�ข้�ปTต้�วา “น้ เอต้�ต้าวต้า ส�ลีเภโท โหต้�ต้� เต้ห� ปHน้ป�ปHน้G ยัาจั�ต้า อต้�ต้โน้ อต้�ต้โน้ ส�ลีาน้� กถยัZสH.

[พฺระเจฺBากาล�งฺคฺDทรงฺร;กษาก�ร�ธรรม ฝ้นจฺLงฺตก]

กาลี�ง�โค สHวณ์�ณ์ปฏฺ�เฏิ ลี�ข้�ต้�วา อาภต้G กHรHธมฺ�มฺG ท�ส�วา สมฺาทายั สาธHกG ปCเรส�.

๑ มฺ. น้ครโสภ�น้Z.
๒ ส�. ยัาจัเน้ การณ์G. มฺ. ยัH. ยัาจัน้การณ์G.
๓ ข้H. ชา. ๒๗/๑๑๒.
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ต้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว ปาวส�ส�,  รฏฺ�ฐG เข้มฺG สHภ�ก�ข้G อโหส�.

สต้�ถา อ�มฺG อต้�ต้G อาหร�ต้�วา

“คณ์�กา อHป�ปลีวณ์�ณ์า จั, ปHณ์�โณ์ โทวาร�โก ต้ทา,
รช�ชHคาโห จั กจั�จัาโน้, โทณ์มฺาต้า จั โกลี�โต้,
สาร�ปHต้�โต้ ต้ทา เสฏฺ�ฐ�, อน้HรHท�โธ จั สารถ�,
พื่�ราห�มฺโณ์ กส�สโป เถโร, อHปราชา น้น้�ทปณ์�ฑ�โต้,
มฺเหส� ราหHลีมฺาต้า, มฺายัาเทว� ชเน้ต้�ต้�กา,
กHรHราชา โพื่ธ�สต้�โต้: เอวG ธาเรถ ชาต้กน้�ต้�

ชาต้กG สโมฺธาเน้ต้�วา
“ภ�ก�ข้H เอวG ปHพื่�เพื่ ปณ์�ฑ�ต้า,  อป�ปมฺต้�ต้เกปT กHก�กHจั�เจั อHป�ปน้�เน้,  อต้�ต้โน้ ส�ลีเภเท อาสง�กG กรZสH,  
ต้�วG ปน้ มฺาท�สส�ส พื่Hท�ธส�ส สาสเน้ ปพื่�พื่ช�ต้�วา ปาณ์าต้�ปาต้G กโรน้�โต้ อต้�ภาร�ยัG กมฺ�มฺมฺกาส�,  
ภ�ก�ข้Hน้า น้ามฺ หต้�เถห� ปาเทห� วาจัายั จั สญฺ�ญ่เต้น้ ภว�ต้พื่�พื่น้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“หต้�ถสญฺ�ญ่โต้ ปาทสญฺ�ญ่โต้
วาจัาสญฺ�ญ่โต้ สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้โมฺ
อช�ฌต้�ต้รโต้ สมฺาห�โต้
เอโก สน้�ต้Hส�โต้ ต้มฺาหH ‘ภ�ก�ข้Cต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ หต้�ถสญฺ�ญ่โต้ต้��: หต้�ถก�ฬาปน้าท�น้G วา หต้�เถน้ ปเรสG ปหรณ์าท�น้G วา อภาเวน้ หต้�ถสญฺ�ญ่โต้.  
ทHต้�ยัปเทปT เอเสว น้โยั.  วาจัายั ปน้ มฺHสาวาทาท�น้G อกรณ์โต้ วาจัาสญฺ�ญ่โต้.

สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้โมฺต้��: สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้ภาโว,  กายัจัลีน้ส�สHก�ข้�ปน้ภมฺHกว�การาท�น้G อการโกต้��๑ อต้�โถ.

อช�ฌต้�ต้รโต้ต้��: โคจัรช�ฌต้�ต้สง�ข้าต้ายั กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้ภาวน้ายั รโต้.

สมฺาห�โต้ต้��: สHฏฺ�ฐุH สมฺาห�โต้.

เอโก สน้�ต้Hส�โต้ต้��  เอกว�หาร� หHต้�วา สHฏฺ�ฐุH ต้Hส�โต้ ว�ปส�สน้าจัารโต้ ปฏฺ�ฐายั อต้�ต้โน้ อธ�คเมฺน้ ต้Hฏฺ�ฐมฺาน้โส.

ปHถHช�ชน้กลี�ยัาณ์กG ห� อาทZ กต้�วา สพื่�เพื่ปT เสข้า อต้�ต้โน้ อธ�คเมฺน้ สน้�ต้Hสน้�ต้�ต้� สน้�ต้Hส�ต้า,  
อรหา ปน้ เอกน้�ต้สน้�ต้Hส�โต้ว,  ต้G สน้�ธาเยัต้G วHต้�ต้G.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

หGสฆ่าต้กภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๑ ส�. มฺ. ยัH. อกรณ์โต้ต้��.
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๓.  โกกาล�กวต�ถุ�.
“โยั มฺHข้สญฺ�ญ่โต้ต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ โกกาลี�กG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระโกกาล�กะเก�ดในนรก เพฺราะดHาพฺระอุ;คฺรสูาวก]

วต้�ถH “อถโข้ โกกาลี�โก ภ�ก�ข้H,  เยัน้ ภควา,  เต้น้Hปสง�กมฺ�ต้� สHต้�เต้๑ อาคต้เมฺว.

อต้�โถปTส�ส อฏฺ�ฐกถายัG วHต้�ต้น้เยัเน้ว เวท�ต้พื่�โพื่.

โกกาลี�เก ปน้ ปทHมฺน้�รเยั อHป�ปน้�เน้,  ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG 
“อโห โกกาลี�โก ภ�ก�ข้H อต้�ต้โน้ มฺHข้G น้�ส�สายั ว�น้าสG ปต้�โต้,  เท�ว อค�คสาวเก อก�โกสน้�ต้ส�เสว ห�ส�ส ปฐว� ว�วรG อทาส�ต้�.

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  “น้ ภ�ก�ข้เว อ�ทาเน้ว,  
ปHพื่�เพื่ปT โกกาลี�โก อต้�ต้โน้ มฺHข้เมฺว น้�ส�สายั น้ฏฺ�โฐต้�� วต้�วา ต้มฺต้�ถG โสต้Hกาเมฺห� ภ�ก�ข้Cห� ยัาจั�โต้ ต้ส�ส ปกาสน้ต้�ถG อต้�ต้G อาหร�:

[หงฺสูD ๒ ต;ว พฺาเตHาผู้�Bสูหาย ไปิถุ<ำขอุงฺตน]

“อต้�เต้ ห�มฺวน้�ต้ป�ปเทเส เอกส�มฺZ สเร กจั�ฉโป วสต้�.

เท�ว หGสโปต้กา โคจัรายั จัรน้�ต้า เต้น้ สท�ธZ ว�ส�สาสG กต้�วา ทฬ�หว�ส�สาส�กา หHต้�วา เอกท�วสG กจั�ฉปp ปHจั�ฉZสH 
“สมฺ�มฺ อมฺ�หากG ห�มฺวน้�เต้ จั�ต้�ต้กCฏิปพื่�พื่ต้ต้เลี กาญฺ�จัน้คHหายั วสน้ฏฺ�ฐาน้G รมฺณ์�โยั ปเทโส,  คจั�ฉ�ส�สส� อมฺ�เหห� สท�ธ�น้�ต้�.

“อหG กถG คมฺ�ส�สามฺ�ต้�.

“มฺยัG ต้G เน้ส�สามฺ,  สเจั มฺHข้G รก�ข้�ต้HG สก�ข้�ส�สส�ต้�.

“สก�ข้�ส�สามฺ�,  สมฺ�มฺา คเหต้�วา มฺG คจั�ฉถาต้�.

เต้ “สาธCต้� วต้�วา เอกG ทณ์�ฑกG กจั�ฉเปน้ ฑGสาเปต้�วา สยัG ต้ส�ส อHโภ โกฏิ�โยั ฑGส�ต้�วา อากาสG ปก�ข้น้�ทZสH.

[เตHาหล�ดจฺากทHอุนไมBท.:คฺาบ ตกลงฺตาย]
ต้G ต้ถา หGเสห� น้�ยัมฺาน้G คามฺทารกา ท�ส�วา “เท�ว หGสา กจั�ฉปp ทณ์�เฑน้ หรน้�ต้�ต้� อาหGสH.

กจั�ฉโป “ยัท� มฺG สหายักา เน้น้�ต้�,  ต้Hมฺ�หากG เอต้�ถ กZ ทHฏฺ�ฐเปต้กาต้� วต้�ต้Hกาโมฺ,  หGสาน้G ส�ฆ่เวคต้ายั พื่าราณ์ส�น้คเร 
ราชน้�เวสน้ส�ส อHปร�ภาคG สมฺ�ปต้�ต้กาเลี ฑGสน้ฏฺ�ฐาน้โต้ ทณ์�ฑกG ว�ส�สช�เชต้�วา ราชง�คเณ์๒ ปต้�ต้�วา ท�ว�ธา ภ�ช�ช�.

[การพฺ�ดมากไมHถุ�กเวลา ใหBโทษ]
สต้�ถา อ�มฺG อต้�ต้G อาหร�ต้�วา

“อวธ� วต้ อต้�ต้าน้G กจั�ฉโป ว�ยัาหรG ค�รG,

๑ ข้H. สH. ๒๕/๔๕๘.
๒ ส�. มฺ. ยัH. อากาสง�คเณ์.
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สHค�คห�ต้ส�มฺZ กฏฺ�ฐส�มฺZ วาจัายั สก�ยัา วธ�.
เอต้GปT ท�ส�วา น้รว�รเสฏฺ�ฐ
วาจัG ปมฺHญฺ�เจั กHสลีG น้าต้�เวลีG.

ปส�สส� พื่หHภาเณ์น้ กจั�ฉปp ว�ยัสน้G คต้น้�ต้� 
อ�มฺG ทHกน้�ปาเต้ พื่หHภาณ์�ชาต้กG๑ ว�ต้�ถาเรต้�วา 
“ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Hน้า น้ามฺ มฺHข้สญฺ�ญ่เต้น้ สมฺจัาร�น้า อน้Hท�ธเต้น้ น้�พื่�พื่Hต้จั�ต้�เต้น้ ภว�ต้พื่�พื่น้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“โยั มฺHข้สญฺ�ญ่โต้ ภ�ก�ข้H มฺน้�ต้ภาณ์� อน้Hท�ธโต้
อต้�ถG ธมฺ�มฺญฺ�จั ท�เปต้�, มฺธHรน้�ต้ส�ส ภาส�ต้น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ มฺHข้สญฺ�ญ่โต้ต้��: ทาสจัณ์�ฑาลีาทโยัปT “ต้�วG ทHช�ชาโต้ ต้�วG ทHส�ส�โลีต้�อาท�น้G อวทน้ต้ายั มฺHเข้น้ สญฺ�ญ่โต้.

มฺน้�ต้ภาณ์�ต้�: มฺน้�ต้า วHจั�จัต้� ปญฺ�ญ่า,  ต้ายั ภณ์น้ส�โลี.

อน้Hท�ธโต้ต้��: น้�พื่�พื่Hต้จั�ต้�โต้.

อต้�ถG ธมฺ�มฺญฺ�จั ท�เปต้�ต้�: ภาส�ต้ต้�ถญฺ�เจัว เทสน้าธมฺ�มฺญฺ�จั กเถต้�.

มฺธHรน้�ต้�: เอวรCปส�ส ภ�ก�ข้Hโน้ ภาส�ต้G มฺธHรG น้ามฺ.

โยั ปน้ อต้�ถเมฺว สมฺ�ปาเทต้�,  น้ ปาลีZ,  ปาลีZเยัว๒ สมฺ�ปาเทต้�,  น้ อต้�ถG,  อHภยัG วา ปน้ น้ สมฺ�ปาเทต้�,  
ต้ส�ส ภาส�ต้G มฺธHรG น้ามฺ น้ โหต้�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

โกกาลี�กวต้�ถH.

๑ ข้H. ชา. ๒๗/๗๑ ต้ทฏฺ�ฐกถา ๓/๒๓๕ ต้ต้�ถ ‘กจั�ฉปชาต้กน้�ต้�’ ข้ายัต้�.
๒ อ�โต้ ปรG วาสท�เทน้ ภว�ต้พื่�พื่G.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๐ • ๔.  ธมฺ�มฺารามฺต้�เถรวต้�ถH.  • ๔.  ธมฺ�มฺารามฺต้�เถรวต้�ถH.

๔.  ธม�มารามต�เถุรวต�ถุ�.
“ธมฺ�มฺาราโมฺ ธมฺ�มฺรโต้ต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ ธมฺ�มฺารามฺต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�ปิรLกษาเร9:อุงฺปิร�น�พฺพฺานขอุงฺพฺระศาสูดา]

สต้�ถารา ก�ร “อ�โต้ เมฺ จัาต้Hมฺ�มฺาสจั�จัเยัน้ ปร�น้�พื่�พื่าน้G ภว�ส�สต้�ต้� อาโรจั�เต้,  อเน้กสหส�สภ�ก�ข้C สต้�ถารG ปร�วาเรต้�วา ว�จัรZสH.

ต้ต้�ถ ปHถHช�ชน้า อส�สCน้� สน้�ธาเรต้HG น้าสก�ข้ZสH,  ข้�ณ์าสวาน้G ธมฺ�มฺสGเวโค อHป�ปช�ช�.

สพื่�เพื่ปT “กZ น้H โข้ กร�ส�สามฺาต้� วค�คพื่น้�ธเน้น้ ว�จัรน้�ต้�.

[พฺระธรรมารามไมHเก.:ยวขBอุงฺดBวย]

เอโก ปน้ ธมฺ�มฺาราโมฺ น้ามฺ ภ�ก�ข้H ภ�ก�ข้Cน้G สน้�ต้�กG น้ อHปสง�กมฺต้�,  ภ�ก�ข้Cห� “กZ อาวHโสต้�� วHจั�จัมฺาโน้ ปฏิ�วจัน้GปT อทต้�วา 
“สต้�ถา ก�ร จัาต้Hมฺ�มฺาสจั�จัเยัน้ ปร�น้�พื่�พื่ายั�ส�สต้�,  อหญฺ�จัมฺ�ห� อว�ต้ราโค,  สต้�ถร� ธรมฺาเน้เยัว,  วายัมฺ�ต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์�ส�สามฺ�ต้� 
เอกโกว ว�หรน้�โต้ สต้�ถารา เทส�ต้G ธมฺ�มฺG อาวช�ชต้� จั�น้�เต้ต้� อน้Hส�สรต้�.

ภ�ก�ข้C ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสHG “ภน้�เต้ ธมฺ�มฺารามฺส�ส ต้Hมฺ�เหสH ส�เน้หมฺต้�ต้GปT น้ต้�ถ�,  
‘สต้�ถา ก�ร ปร�น้�พื่�พื่ายั�ส�สต้�,  กZ น้H โข้ กร�ส�สามฺาต้� อมฺ�เหห� สท�ธZ สมฺ�มฺน้�ต้น้มฺต้�ต้GปT น้ กโรต้�ต้�.

[พฺระศาสูดาทรงฺร;บสู;:งฺใหBหาต;ว]

สต้�ถา ต้G ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัG ก�ร ต้�วG เอวG กโรส�ต้� ปHจั�ฉ�.

“สจั�จัG ภน้�เต้ต้�.

“กZการณ์าต้�.

“ต้Hมฺ�เห ก�ร จัาต้Hมฺ�มฺาสจั�จัเยัน้ ปร�น้�พื่�พื่ายั�ส�สถ,  อหญฺ�จัมฺ�ห� อว�ต้ราโค,  ต้Hมฺ�เหสH ธรน้�เต้สHเยัว,  วายัมฺ�ต้�วา๑ อรหต้�ต้G ปาปHณ์�ส�สามฺ�ต้� 
ต้Hมฺ�เหห� เทส�ต้G ธมฺ�มฺG อาวช�ชามฺ� จั�น้�เต้มฺ� อน้Hส�สรามฺ�ต้�.

[พฺระศาสูดาทรงฺอุน�โมทนาดBวย]

สต้�ถา “สาธH สาธCต้� ต้ส�ส สาธHการG ทต้�วา “ภ�ก�ข้เว อญฺ�เญ่น้ปT มฺยั� ส�เน้หวน้�เต้น้ ภ�ก�ข้Hน้า ธมฺ�มฺารามฺสท�เสเน้ว ภว�ต้พื่�พื่G,  
น้ ห� มฺยั�หG มฺาลีาคน้�ธาท�ห� ปCชG กโรน้�ต้า ปCชG กโรน้�ต้� น้ามฺ,  ธมฺ�มฺาน้Hธมฺ�มฺG ปฏิ�ปช�ชน้�ต้าเยัว มฺG ปCเชน้�ต้� น้ามฺาต้� วต้�วา 
อ�มฺG คาถมฺาห

“ธมฺ�มฺาราโมฺ ธมฺ�มฺรโต้ ธมฺ�มฺG อน้Hว�จั�น้�ต้ยัG
ธมฺ�มฺG อน้Hส�สรG ภ�ก�ข้H สท�ธมฺ�มฺา น้ ปร�หายัต้�ต้�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. “วายัมฺ�ต้�วาต้� น้ต้�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๑ • ๔.  ธมฺ�มฺารามฺต้�เถรวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “น้�วาสน้ต้�เถน้ สมฺถว�ปส�สน้าธมฺ�โมฺ อาราโมฺ อส�สาต้� ธมฺ�มฺาราโมฺ,  ต้ส�มฺZเยัว ธมฺ�เมฺ รโต้ต้�� ธมฺ�มฺรโต้,  
ต้ส�เสว ธมฺ�มฺส�ส ปHน้ป�ปHน้G จั�น้�ต้น้ต้ายั ธมฺ�มฺG อน้Hว�จั�น้�ต้ยัG,  “ต้G ธมฺ�มฺG อาวช�ชน้�โต้ต้�� อต้�โถ.

อน้Hส�สรน้�ต้�: ต้เมฺว ธมฺ�มฺG อน้Hส�สรน้�โต้.

สท�ธมฺ�มฺาต้�: เอวรCโป ภ�ก�ข้H สต้�ต้ต้�ต้Zสเภทา โพื่ธ�ปก�ข้�ยัธมฺ�มฺา น้วโลีกHต้�ต้รธมฺ�มฺา จั น้ ปร�หายัต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส ภ�ก�ข้H อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

ธมฺ�มฺารามฺต้�เถรวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๒ • ๕.  อญฺ�ญ่ต้รว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Hวต้�ถH. • ๕.  อญฺ�ญ่ต้รว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๕.  อุญฺ�ญตรว�ปิก�ขเสูวกภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“สลีาภG น้าต้�มฺญฺ�เญ่ยั�ยัาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รG ว�ปก�ข้เสวกG ภ�ก�ข้HG อารพื่�ภ กเถส�.

[ภ�กษ�คฺบภ�กษ�พฺวกพฺระเทวท;ต เพฺราะเหMนแกHลาภ]

ต้ส�ส ก�เรโก เทวทต้�ต้ปก�ข้�โก ภ�ก�ข้H สหาโยั อโหส�.

โส ต้G ภ�ก�ข้Cห� สท�ธZ ปTณ์�ฑายั จัร�ต้�วา กต้ภต้�ต้ก�จั�จัG อาคจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา “กHหZ คโต้ส�ต้� ปHจั�ฉ�.

“อสHกฏฺ�ฐาน้G น้ามฺ ปTณ์�ฑายั จัร�ต้Hน้�ต้�.

“ลีท�โธ เต้ ปTณ์�ฑปาโต้ต้��.

“อามฺ ลีท�โธต้��.

“อ�เธว อมฺ�หากG มฺหาลีาภสก�กาโร,  กต้�ปาหG อ�เธว โหห�ต้�.

โส ต้ส�ส วจัเน้น้ กต้�ปาหG ต้ต้�ถ วส�ต้�วา สกฏฺ�ฐาน้เมฺว อคมฺาส�.

อถ น้G ภ�ก�ข้C “อยัG ภน้�เต้ เทวทต้�ต้ส�ส อHป�ปน้�น้G ลีาภสก�การG ปร�ภHญฺ�ชต้�,  เทวทต้�ต้ส�ส ปก�ข้�โก เอโสต้�� ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสHG.

สต้�ถา ต้G ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัG ก�ร ต้�วG เอวมฺกาส�ต้� ปHจั�ฉ�.

“อามฺ ภน้�เต้,  อหG ต้ต้�ถ เอกG ทหรG น้�ส�สายั กต้�ปาหG วสZ,  น้ จั ปน้ เทวทต้�ต้ส�ส ลีท�ธZ โรเจัมฺ�ต้�.

[ภ�กษ�คฺวรย�นด.ในลาภขอุงฺตนเทHาน;<น]

อถ น้G ภควา “ก�ญฺ�จัาปT ลีท�ธZ น้ โรเจัส�,  ท�ฏฺ�ฐท�ฏฺ�ฐาน้Gเยัว ปน้ ลีท�ธZ โรเจัน้�โต้ ว�ยั ว�จัรส�,  
น้ ต้�วG อ�ทาเน้ว เอวG กโรส�,  ปHพื่�เพื่ปT เอวรCโปเยัวาต้� วต้�วา  
“อ�ทาน้� ต้าว ภน้�เต้ อมฺ�เหห� สามฺG ท�ฏฺ�โฐ,  ปHพื่�เพื่ ปเน้ส เกสG ลีท�ธZ โรเจัน้�โต้ ว�จัร�? อาจั�ก�ข้ถ โน้ต้�� ภ�ก�ข้Cห� ยัาจั�โต้,  อต้�ต้G อาหร�ต้�วา

“ปHราณ์โจัราน้ วโจั น้�สมฺ�มฺ
มฺห�ลีามฺHโข้ โปถยัมฺาน้HจัารZ
สHสญฺ�ญ่ต้าน้G ห� วโจั น้�สมฺ�มฺ
คชHต้�ต้โมฺ สพื่�พื่คHเณ์สH อฏฺ�ฐาต้�

อ�มฺG มฺห�ลีามฺHข้ชาต้กG๑ ว�ต้�ถาเรต้�วา 
“ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Hน้า น้ามฺ สกลีาเภเน้ว สน้�ต้Hฏฺ�เฐน้ ภว�ต้พื่�พื่G,  ปรลีาภG ปต้�เถต้HG น้ วฏฺ�ฏิต้�,  
ปรลีาภG ปต้�เถน้�ต้ส�ส ห� ฌาน้ว�ปส�สน้ามฺค�คผเลีสH เอกธมฺ�โมฺปT น้Hป�ปช�ชต้�,  สกลีาภสน้�ต้Hฏฺ�ฐส�เสว ปน้ ฌาน้าท�น้� อHป�ปช�ชน้�ต้�ต้� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�

๑ ข้H. ชา. ๒๗/๙. ต้ทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๗๙.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๓ • ๕.  อญฺ�ญ่ต้รว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Hวต้�ถH. • [ภ�กษHควรยั�น้ด�ใน้ลีาภข้องต้น้เทLาน้�Qน้]

“สลีาภG น้าต้�มฺญฺ�เญ่ยั�ยั, น้าญฺ�เญ่สG ปTหยัG จัเร;
อญฺ�เญ่สG ปTหยัG ภ�ก�ข้H, สมฺาธZ น้าธ�คจั�ฉต้�;
อป�ปลีาโภปT เจั ภ�ก�ข้H สลีาภG น้าต้�มฺญฺ�ญ่ต้�,
ต้G เว เทวา ปสGสน้�ต้� สHท�ธาช�วมฺต้น้�ท�ต้น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “สลีาภน้�ต้�: อต้�ต้โน้ อHป�ปช�ชน้กลีาภG.

สปทาน้จัารG ห� วช�เชต้�วา อเน้สน้ายั ช�ว�ต้G กป�เปน้�โต้ สลีาภG อต้�มฺญฺ�ญ่ต้� ห�เฬต้� ช�คHจั�ฉต้� น้ามฺ,  
ต้ส�มฺา เอวG อกรเณ์น้ สลีาภG น้าต้�มฺญฺ�เญ่ยั�ยั.

อญฺ�เญ่สG ปTหยัน้�ต้�,  อญฺ�เญ่สG ลีาภG ปต้�เถน้�โต้ น้ จัเรยั�ยัาต้� อต้�โถ.

สมฺาธZ น้าธ�คจั�ฉต้�ต้�: อญฺ�เญ่สG ห� ลีาภG ปTหยัน้�โต้ เต้สG จั�วราท�กรเณ์ อHส�สHก�กG อาปน้�โน้ ภ�ก�ข้H 
อป�ปน้าสมฺาธZ วา อHปจัารสมฺาธZ วา น้าธ�คจั�ฉต้�.

สลีาภG น้าต้�มฺญฺ�ญ่ต้�ต้�: อป�ปลีาโภปT สมฺาโน้ อHจั�จัน้�จักHลีป�ปฏิ�ปาฏิ�ยัา สปทาน้G จัรน้�โต้ ภ�ก�ข้H สลีาภG น้าต้�มฺญฺ�ญ่ต้� น้ามฺ.

ต้G เวต้�: ต้G เอวรCปp ภ�ก�ข้HG สารช�ว�ต้ต้ายั สHท�ธาช�วG ชง�ฆ่พื่ลีG น้�ส�สายั ช�ว�ต้กป�ปเน้น้ อกHส�ต้ต้ายั อต้น้�ท�ต้G เทวต้า ปสGสน้�ต้� โถเมฺน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อญฺ�ญ่ต้รว�ปก�ข้เสวกภ�ก�ข้Hวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๔ • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายักพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายักพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๖.  ปิญฺ�จฺคฺ�คฺทายกพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“สพื่�พื่โส น้ามฺรCปส�มฺ�น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ ปญฺ�จัค�คทายักG น้ามฺ พื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[เหต�ท.:พฺราหมณฺDไดBชี9:อุวHาปิQญจฺ;คฺคฺทายก]

โส ก�ร สส�สก�เข้ต้�ต้ส�ส โสธ�ต้กาเลีเยัว เข้ต้�ต้ค�คG น้ามฺ เทต้�,  ข้ลีกาเลี ข้ลีค�คG น้ามฺ เทต้�,  ข้ลีภณ์�ฑกาเลี ข้ลีภณ์�ฑค�คG น้ามฺ เทต้�,  
อHก�ข้ลี�กกาเลี อHก�ข้ลี�กค�คG น้ามฺ เทต้�,  ปาฏิ�ยัG วฑ�ฒ�ต้กาเลี ปาฏิ�ค�คG น้ามฺ เทต้�:  อ�มฺาน้� ปญฺ�จั อค�คทาน้าน้� เทต้�.

สมฺ�ปต้�ต้ส�ส อทต้�วา น้ามฺ น้ ภHญฺ�ชต้�.  เต้น้ ต้ส�ส “ปญฺ�จัค�คทายัโกเต้�วว น้ามฺG อโหส�.

[พฺระศาสูดาเสูดMจฺไปิโปิรดพฺราหมณฺDและภรรยา]

สต้�ถา ต้ส�ส จั พื่�ราห�มฺณ์�ยัา จัส�ส ต้�ณ์�ณ์G ผลีาน้G อHปน้�ส�สยัG ท�ส�วา พื่�ราห�มฺณ์ส�ส โภชน้เวลีายั คน้�ต้�วา ท�วาเร อฏฺ�ฐาส�.

โสปT ท�วารสมฺ�มฺHเข้ อน้�โต้เคหาภ�มฺHโข้ น้�ส�ท�ต้�วา ภHญฺ�ชต้�,  สต้�ถารG ท�วาเร ฐ�ต้G น้ ปส�สต้�.

พื่�ราห�มฺณ์� ปน้ส�ส ต้G ปร�ว�สมฺาน้า สต้�ถารG ท�ส�วา จั�น้�เต้ส� “อยัG พื่�ราห�มฺโณ์ ปญฺ�จัสH ฐาเน้สH อค�คG ทต้�วา ภHญฺ�ชต้�,  
อ�ทาน้� จั สมฺโณ์ โคต้โมฺ อาคน้�ต้�วา ท�วาเร ฐ�โต้,  สเจั พื่�ราห�มฺโณ์ เอต้G ท�ส�วา อต้�ต้โน้ ภต้�ต้G หร�ต้�วา ทส�สต้�,  
ปHน้ส�สาหG ปจั�ต้HG น้ สก�ข้�ส�สามฺ�ต้�.

สา “เอวมฺยัG สมฺณ์G โคต้มฺG น้ ปส�ส�ส�สต้�ต้� สต้�ถH ปTฏฺ�ฐZ ทต้�วา ต้ส�ส ปจั�ฉโต้ ต้G ปฏิ�จั�ฉาเทน้�ต้� โอน้มฺ�ต้�วา 
ปHณ์�ณ์จัน้�ทG ปาณ์�น้า ปฏิ�จั�ฉาเทน้�ต้� ว�ยั อฏฺ�ฐาส�.

ต้ถา ฐ�ต้าเอว “คโต้ น้H โข้ โน้ต้�� สต้�ถารG อฑ�ฒก�ข้�เกน้ โอโลีเกส�.

[พฺราหมณฺDเหMนพฺระศาสูดา]

สต้�ถา ต้ต้�เถว อฏฺ�ฐาส�.

พื่�ราห�มฺณ์ส�ส ปน้ สวน้ภเยัน้ “อต้�จั�ฉถาต้� น้ วเทต้�,  โอสก�ก�ต้�วา ปน้ สณ์�กเมฺว “อต้�จั�ฉถาต้� อาห.

สต้�ถา “น้ คมฺ�ส�สามฺ�ต้� ส�สG จัาเลีส�.๑

โลีกครHน้า พื่Hท�เธน้ “น้ คมฺ�ส�สามฺ�ต้� ส�เส จัาลี�เต้,  สา สน้�ธาเรต้HG อสก�โกน้�ต้� มฺหาหส�ต้G หส�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ สต้�ถา เคหาภ�มฺHข้G โอภาสG มฺHญฺ�จั�.

พื่�ราห�มฺโณ์ปT ปTฏฺ�ฐZ ทต้�วา น้�ส�น้�โน้เยัว พื่�ราห�มฺณ์�ยัา หส�ต้สท�ทG สHต้�วา ฉพื่�พื่ณ์�ณ์าน้ญฺ�จั รGส�น้G โอภาสG โอโลีเกต้�วา สต้�ถารG อท�ทส.

๑ กเถต้Hเมฺว เปก�ข้มฺาโน้ เสข้�ยั� น้ มฺน้สากาส�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๕ • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายักพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • [พื่ราหมฺณ์Jถวายัภ�ต้รแดLพื่ระศาสดา]

[พฺราหมณฺDถุวายภ;ตรแดHพฺระศาสูดา]

พื่Hท�ธา ห� น้ามฺ คาเมฺ วา อรญฺ�เญ่ วา เหต้Hสมฺ�ปน้�น้าน้G อต้�ต้าน้G อทส�เสต้�วา น้ ปก�กมฺน้�ต้�.

พื่�ราห�มฺโณ์ปT สต้�ถารG ท�ส�วา “โภต้� น้าส�โต้มฺ�ห� ต้ยัา ราชปHต้�ต้G อาคน้�ต้�วา ท�วาเร ฐ�ต้G มฺยั�หG อน้าจั�ก�ข้น้�ต้�ยัา,  
ภาร�ยัน้�เต้ กมฺ�มฺG กต้น้�ต้� วต้�วา อฑ�ฒภHต้�ต้โภชน้ปาฏิZ อาทายั สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา 
“โภ โคต้มฺ อหG ปญฺ�จัสH ฐาเน้สH อค�คG ทต้�วา ภHญฺ�ชามฺ�,  อ�โต้ จั เมฺ มฺช�เฌ ภ�น้�ท�ต้�วา เอโกว ภต้�ต้โกฏฺ�ฐาโส ภHต้�โต้,  
เอโก ภต้�ต้โกฏฺ�ฐาโส อวส�ฏฺ�โฐ,  ปฏิ�ค�คณ์�หาต้H เมฺ อ�ทG ภต้�ต้น้�ต้�.

[พฺราหมณฺDเล9:อุมใสูพฺระดำร;สูขอุงฺพฺระศาสูดา]

สต้�ถา “น้ เมฺ ต้ว อHจั�ฉ�ฏฺ�ฐภต้�เต้น้ อต้�โถต้�� อวต้�วา “พื่�ราห�มฺณ์ อค�คGปT มฺยั�หเมฺว อน้Hจั�ฉว�กG,  มฺช�เฌ ภ�น้�ท�ต้�วา ภHต้�ต้ภต้�ต้GปT,  
จัร�มฺกภต้�ต้ปTณ์�โฑปT มฺยั�หเมฺว อน้Hจั�ฉว�โก,  มฺยัG ห� พื่�ราห�มฺณ์ ปรทต้�ต้Cปช�ว�โน้ เปต้สท�สาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัทค�คโต้ มฺช�ฌโต้ เสสโต้ วา
ปTณ์�ฑG ลีเภถ ปรทต้�ต้Cปช�ว�.
น้าลีG ถHต้HG น้าปT น้�ปจั�จัข้าท�
ต้G วาปT ธ�รา มฺHน้� เวทยัน้�ต้�ต้�.

พื่�ราห�มฺโณ์ ต้G สHต้�วา ว ปสน้�น้จั�ต้�โต้ หHต้�วา 
“อโห อจั�ฉร�ยัG,  ท�ปสามฺ�โก น้ามฺ ราชปHต้�โต้ “น้ เมฺ ต้ว อHจั�ฉ�ฏฺ�ฐภต้�เต้น้ อต้�โถต้� อวต้�วา เอวG วก�ข้ต้�ต้�  
ท�วาเร ฐ�ต้โกว สต้�ถารG ปญฺ�หG ปHจั�ฉ� “โภ โคต้มฺ ต้Hมฺ�เห อต้�ต้โน้ สาวเก ‘ภ�ก�ข้Cต้� วทถ,  ก�ต้�ต้าวต้า ภ�ก�ข้H น้ามฺ โหต้�ต้�.

[คฺนผู้�BไมHกำหน;ดไมHต�ดในนามร�ปิชี9:อุวHาภ�กษ�]

สต้�ถา “กถGรCปา น้H โข้ อ�มฺส�ส ธมฺ�มฺเทสน้า สป�ปายัาต้� อHปธาเรน้�โต้ 
“อ�เมฺ เท�วปT ชน้า กส�สปพื่Hท�ธกาเลี ‘น้ามฺรCปน้�ต้� วทน้�ต้าน้G กถG สHณ์ZสH,  น้ามฺรCปp อว�ส�สช�ช�ต้�วาว เน้สG ธมฺ�มฺG เทเสต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้�,  
“พื่�ราห�มฺณ์ น้ามฺรCเป อรช�ชน้�โต้ อสช�ชน้�โต้ ภ�ก�ข้H น้ามฺ โหต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“สพื่�พื่โส น้ามฺรCปส�มฺZ ยัส�ส น้ต้�ถ� มฺมฺายั�ต้G,
อสต้า จั น้ โสจัต้�, ส เว ‘ภ�ก�ข้Cต้� วHจั�จัต้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ สพื่�พื่โสต้��: สพื่�พื่ส�มฺZ “เวทน้าท�น้G จัต้Hน้�น้G รCปก�ข้น้�ธส�ส จัาต้� ปญฺ�จัน้�น้G ข้น้�ธาน้G วเสน้ ปวต้�เต้ น้ามฺรCเป.

มฺมฺายั�ต้น้�ต้�: ยัส�ส “อหน้�ต้� วา “มฺมฺน้�ต้� วา คาโห น้ต้�ถ�.

อสต้า จั น้ โสจัต้�ต้�: ต้ส�มฺZ น้ามฺรCเป ข้ยัวยัG ปต้�เต้,  “มฺมฺ รCปp ข้�ณ์G ฯเปฯ มฺมฺ ว�ญฺ�ญ่าณ์G ข้�ณ์น้�ต้� น้ โสจัต้� น้ ว�หญฺ�ญ่ต้� 
“ข้ยัวยัธมฺ�มฺเมฺว๑ ข้�ณ์น้�ต้� ปส�สต้�.

๑ ส�. ยัH. ข้ยัวยัธมฺ�มฺG เมฺ. มฺ. ข้ยัวยัธมฺ�มฺG เมฺ ข้�ณ์น้�ต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๖ • ๖.  ปญฺ�จัค�คทายักพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

ส เวต้�: โส เอวรCโป ว�ช�ชมฺาเน้ปT น้ามฺรCเป มฺมฺายั�ต้รห�โต้ อสต้าปT เต้น้ อโสจัน้�โต้ “ภ�ก�ข้Cต้� วHจั�จัต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ อHโภปT ชายัปต้�กา อน้าคามฺ�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐหZสH.  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

ปญฺ�จัค�คทายักพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๗ • ๗.  สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.  • ๗.  สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๗.  สูม�พฺห�ลภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“เมฺต้�ต้าว�หาร�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สมฺ�พื่หHเลี ภ�ก�ข้C อารพื่�ภ กเถส�.

[ปิระว;ต�พฺระโสูณฺก�ฏ�ก;ณฺณฺะ]

| เอกส�มฺZ ห� สมฺเยั อายัส�มฺน้�เต้ มฺหากจั�จัาเน้ อวน้�ต้�ชน้ปเทสH๑ กHรรฆ่รG น้�ส�สายั ปวต้�เต้ ปพื่�พื่เต้ ว�หรน้�เต้,  
โสโณ์ น้ามฺ กHฏิ�กณ์�โณ์ อHปาสโก เถรส�ส ธมฺ�มฺกถายั ปส�ท�ต้�วา เถรส�ส สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้Hกาโมฺ 
เถเรน้ “ทHก�กรG โข้ โสณ์ ยัาวช�วG เอกภต้�ต้G เอกเสยั�ยัG พื่�รห�มฺจัร�ยัน้�ต้� วต้�วา เท�ว วาเร ปฏิ�ก�ข้�ต้�โต้ปT 
ปพื่�พื่ช�ชายั อต้�ว�ยั อHส�สาหชาโต้ 
ต้ต้�ยัวาเร เถรG ยัาจั�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้�วา อป�ปภ�ก�ข้Hกต้�ต้า ทก�ข้�ณ์าปถส�ส ต้�ณ์�ณ์G วส�สาน้G อจั�จัเยัน้ ลีท�ธCปสมฺ�ปโท 
สต้�ถารG สมฺ�มฺHข้า ทฏฺ�ฐุHกาโมฺ หHต้�วา อHปช�ฌายัG อาปHจั�ฉ�ต้�วา เต้น้ ท�น้�น้G สาสน้G คเหต้�วา  อน้HปHพื่�เพื่น้ เชต้วน้G คน้�ต้�วา 
สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา กต้ป�ปฏิ�สน้�ถาโร 
สต้�ถารา เอกคน้�ธกHฏิ�ยัGเยัว อน้Hญฺ�ญ่าต้เสน้าสโน้  พื่หHเทว รต้�ต้Z อช�โฌกาเส ว�ต้�น้าเมฺต้�วา รต้�ต้�ภาเค คน้�ธกHฏิZ ปว�ส�ต้�วา 
อต้�ต้โน้ ปต้�ต้เสน้าสเน้ ต้G รต้�ต้�ภาคG ว�ต้�น้าเมฺต้�วา  
ปจั�จัCสสมฺเยั สต้�ถารา อช�ฌ�ฏฺ�โฐ โสฬส อฏฺ�ฐกวค�ค�กาน้� สพื่�พื่าเน้ว สเรน้ อภณ์�.  |

อถส�ส ภควา สรภญฺ�ญ่ปร�โยัสาเน้ อพื่�ภาน้Hโมฺทน้�โต้ “สาธH สาธH ภ�ก�ข้Cต้� สาธHการG อทาส�.

สต้�ถารา ท�น้�น้G สาธHการG สHต้�วา ภHมฺ�มฺฏฺ�ฐกเทวน้าคสHปณ์�ณ์าต้� เอวG ยัาว พื่�รห�มฺโลีกา เอกสาธHการเมฺว อโหส�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ เชต้วน้โต้ ว�สโยัชน้สต้มฺต้�ถเก กHรรฆ่รน้คเร 
เถรส�ส มฺาต้H มฺหาอHปาส�กายั เคเห อธ�วต้�ถา เทวต้าปT มฺหน้�เต้น้ สท�เทน้ สาธHการG อทาส�.

อถ น้G มฺหาอHปาส�กา อาห “โก เอส สาธHการG เทต้�ต้�.

“อหG ภค�น้�ต้�.

“โกส� ต้�วน้�ต้�.

“ต้ว เคเห อธ�วต้�ถา เทวต้าต้�.

“ต้�วG อ�โต้ ปHพื่�เพื่ มฺยั�หG สาธHการG อทต้�วา อช�ช กส�มฺา เทส�ต้�.

“น้าหG ต้Hยั�หG สาธHการG ทมฺ�มฺ�ต้�.

“อถ กส�ส เต้ สาธHกาโร ท�น้�โน้ต้��.

“ต้ว ปHต้�ต้ส�ส กHฏิ�กณ์�ณ์โสณ์ต้�เถรส�สาต้�.

“กZ เมฺ ปHต้�เต้น้ กต้น้�ต้�.

๑ ส�. ยัH. อวน้�ต้�ชน้ปเท.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๕๘ • ๗.  สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.  • [ประว�ต้�พื่ระโสณ์กHฏิ�ก�ณ์ณ์ะ]

“ปHต้�โต้ เต้ อช�ช สต้�ถารา สท�ธZ เอกคน้�ธกHฏิ�ยัG วส�ต้�วา สต้�ถH ธมฺ�มฺG เทเสส�,  สต้�ถา ต้ว ปHต้�ต้ส�ส ธมฺ�มฺG สHต้�วา ปสน้�โน้ สาธHการมฺทาส�, 
เต้น้ส�ส มฺยัาปT สาธHกาโร ท�น้�โน้,  
สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�ธส�ส ห� สาธHการG สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา ภHมฺ�มฺฏฺ�ฐกเทเว อาทZ กต้�วา ยัาว พื่�รห�มฺโลีกา เอกสาธHการเมฺว ชาต้น้�ต้�.

“กZ ปน้ สามฺ� มฺมฺ ปHต้�เต้น้ สต้�ถH ธมฺ�โมฺ กถ�โต้๑,  สต้�ถารา มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส กถ�โต้ต้��.

“ต้ว ปHต้�เต้น้ สต้�ถH กถ�โต้ต้��.

เอวG เทวต้ายั กเถน้�ต้�ยัา,  อHปาส�กายั ปญฺ�จัวณ์�ณ์า ปvต้� อHป�ปช�ช�ต้�วา สกลีสร�รG ผร�.

อถส�สา เอต้ทโหส� “สเจั เมฺ ปHต้�โต้ สต้�ถารา สท�ธZ เอกคน้�ธกHฏิ�ยัG วส�ต้�วา สต้�ถH ธมฺ�มฺG กเถต้HG อสก�ข้�,  มฺยั�หGปT กเถต้HG สก�ข้�ส�สต้�เยัว,  
ปHต้�ต้ส�ส อาคต้กาเลี ธมฺ�มฺส�สวน้G กาเรต้�วา ธมฺ�มฺกถG สHณ์�ส�สามฺ�ต้�.

[พฺระโสูณฺะท�ลขอุพฺร ๕ ปิระการกะพฺระศาสูดา]

| โสณ์ต้�เถโรปT โข้,  สต้�ถารา สาธHกาเร ท�น้�เน้,  “อยัG อHปช�ฌาเยัน้ ท�น้�น้G สาสน้G อาโรเจัต้HG กาโลีต้�� 
ภควน้�ต้G ปจั�จัน้�ต้�เมฺสH ชน้ปเทสH ว�น้ยัธรปญฺ�จัเมฺน้ คเณ์น้ อHปสมฺ�ปทG อาทZ กต้�วา ปญฺ�จั วเร ยัาจั�ต้�วา๒ 
กต้�ปาหG สต้�ถH สน้�ต้�เกเยัว วส�ต้�วา “อHปช�ฌายัG ปส�ส�ส�สามฺ�ต้� สต้�ถารG อาปHจั�ฉ�ต้�วา 
เชต้วน้า น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา อน้HปHพื่�เพื่น้ อHปช�ฌายัส�ส สน้�ต้�กG อคมฺาส�.  |

เถโร ปHน้ท�วเส ต้G อาทายั ปTณ์�ฑายั จัรน้�โต้ มฺาต้H อHปาส�กายั เคหท�วารG อคมฺาส�.

สาปT ปHต้�ต้G ท�ส�วา ต้Hฏฺ�ฐมฺาน้สา วน้�ท�ต้�วา สก�กจั�จัG ปร�ว�ส�ต้�วา ปHจั�ฉ� 
“สจั�จัG ก�ร ต้�วG ต้าต้ สต้�ถารา สท�ธZ เอกคน้�ธกHฏิ�ยัG วส�ต้�วา สต้�ถH ธมฺ�มฺกถG กเถส�ต้�.

“อHปาส�เก ต้Hยั�หG เกน้�ทG กถ�ต้น้�ต้�.

“ต้าต้ อ�มฺส�มฺZ เคเห อธ�วต้�ถา เทวต้า มฺหน้�เต้น้ สท�เทน้ สาธHการG ทต้�วา,  มฺยัา ‘โก เอโสต้� วHต้�เต้,  “อหน้�ต้� วต้�วา เอวเมฺว กเถส�.  
ต้G สHต้�วา มฺยั�หG เอต้ทโหส� ‘สเจั เมฺ ปHต้�โต้ สต้�ถH ธมฺ�มฺกถG กเถส�,  มฺยั�หGปT กเถต้HG สก�ข้�ส�สต้�ต้�.

อถ น้G อาห “ต้าต้ ยัโต้ ต้ยัา สต้�ถH สมฺ�มฺHข้า ธมฺ�โมฺ กถ�โต้,  มฺยั�หGปT กเถต้HG สก�ข้�ส�สส�เอว,  
อสHกท�วเส น้ามฺ ธมฺ�มฺส�สวน้G กาเรต้�วา ต้ว ธมฺ�มฺG สHณ์�ส�สามฺ�ต้�.

โส อธ�วาเสส�.

อHปาส�กา “ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ส�ส ทาน้G ทต้�วา ปCชG กต้�วา ปHต้�ต้ส�ส เมฺ ธมฺ�มฺกถG สHณ์�ส�สามฺ�ต้� 
เอกเมฺว ทาสZ เคหรก�ข้�กG ฐเปต้�วา  สพื่�พื่G ปร�ชน้G อาทายั 
อน้�โต้น้คเร ธมฺ�มฺส�สวน้ต้�ถายั การ�เต้ มฺณ์�ฑเป อลีง�กต้ธมฺ�มฺาสน้G อภ�รHยั�ห ธมฺ�มฺG เทเสน้�ต้ส�ส ปHต้�ต้ส�ส ธมฺ�มฺกถG โสต้HG อคมฺาส�.

๑ เอต้�ถน้�ต้เร อHทาหHสท�เทน้ ภว�ต้พื่�พื่G.
๒ ว�. มฺหาวค�ค. ๕/๓๔.
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[พฺวกโจฺรเขBาปิลBนเร9อุนมหาอุ�บาสู�กา]

ต้ส�มฺZ ปน้ กาเลี น้วสต้า โจัรา ต้ส�สา อHปาส�กายั เคเห โอต้ารG โอโลีเกน้�ต้า ว�จัรน้�ต้�.

ต้ส�สา ปน้ เคหG สต้�ต้ห� ปากาเรห� ปร�ก�ข้�ต้�ต้G สต้�ต้ท�วารโกฏฺ�ฐกยัHต้�ต้G  

ต้ต้�ถ ต้ต้�ถ เต้สH เต้สH ฐาเน้สH จัณ์�เฑ สHน้เข้ พื่น้�ธ�ต้�วา ฐปยัZสH;

อน้�โต้เคหจั�ฉทน้ส�ส อHทกปาต้ฏฺ�ฐาเน้ ปน้ ปร�ข้G ข้น้�ต้�วา ต้�ปHน้า ปCรยัZสH,  

ต้G ท�วา อาต้เปน้ ว�ลี�น้G ปก�กHฏฺ�ฐ�ต้G๑ ว�ยั ต้�ฏฺ�ฐต้�,  รต้�ต้Z ถ�น้G กก�ข้ฬํp หHต้�วา ต้�ฏฺ�ฐต้�,  

ต้ส�สาน้น้�ต้รา มฺหน้�ต้าน้� อยัส�ง�ฆ่าฏิกาน้� น้�รน้�ต้รG ภCมฺ�ยัG โอทหZสH.

อ�ต้� อ�มฺญฺ�จั รก�ข้G อHปาส�กายั จั อน้�โต้เคเห ฐ�ต้ภาวG ปฏิ�จั�จั เต้ โจัรา โอกาสG อลีภน้�ต้า  
ต้Gท�วสG ต้ส�สาคต้ภาวG ญ่ต้�วา  อHมฺ�มฺง�คG ภ�น้�ท�ต้�วา  
ต้�ปHปร�ข้ายั จั อยัส�ง�ฆ่าฏิกาน้ญฺ�จั เหฏฺ�ฐาภาเคเน้ว เคหG ปว�ส�ต้�วา  โจัรเชฏฺ�ฐกG ต้ส�สา สน้�ต้�กG ปห�ณ์ZสH 
“สเจั สา อมฺ�หากG อ�ธ ปว�ฏฺ�ฐภาวG สHต้�วา น้�วต้�ต้�ต้�วา เคหาภ�มฺHข้�๒ อาคจั�ฉต้�,  อส�น้า น้G ปหร�ต้�วา มฺาเรถาต้�.

โส คน้�ต้�วา ต้ส�สา สน้�ต้�เก อฏฺ�ฐาส�.

โจัราปT อน้�โต้เคเห ท�ปp ชาเลีต้�วา กหาปณ์คพื่�ภท�วารG ว�วรZสH.

สา ทาส� โจัเร ท�ส�วา อHปาส�กายั สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “อยั�เยั พื่หC โจัรา เคหG ปว�ส�ต้�วา กหาปณ์คพื่�ภท�วารG ว�วรZสCต้� อาโรเจัส�.

“โจัรา อต้�ต้น้า ท�ฏฺ�ฐกหาปเณ์ หรน้�ต้H,  อหG มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส ธมฺ�มฺกถG สHณ์ามฺ�,  มฺา เมฺ ธมฺ�มฺส�ส อน้�ต้รายัG กร�,  เคหG คจั�ฉาต้�.๓

โจัราปT กหาปณ์คพื่�ภG ต้Hจั�ฉG กต้�วา รชต้คพื่�ภG ว�วรZสH.

สา ปHน้ปT อาคน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

อHปาส�กา “โจัรา อต้�ต้น้า อ�จั�ฉ�ต้G หรน้�ต้H,  มฺา เมฺ อน้�ต้รายัG กร�ต้� ปHน้ ต้G ปห�ณ์�.

โจัรา รชต้คพื่�ภGปT ต้Hจั�ฉG กต้�วา สHวณ์�ณ์คพื่�ภG ว�วรZสH.

สา ปHน้ปT คน้�ต้�วา อHปาส�กายั ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

อถ น้G อHปาส�กา อามฺน้�เต้ต้�วา  “[โภต้�] เช ต้�วG อเน้กวารG มฺมฺ สน้�ต้�กG อาคน้�ต้�วา 
‘โจัรา ยัถารHจั�ต้G หรน้�ต้H,  อหG มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส ธมฺ�มฺกถG สHณ์ามฺ�,  มฺา เมฺ อน้�ต้รายัG กร�ต้� มฺยัา วHต้�ต้าปT  
มฺมฺ กถG อน้าทยั�ต้�วา ปHน้ป�ปHน้G อาคจั�ฉส�เยัว,  สเจั อ�ทาน้� อาคจั�ฉ�ส�สส�,  ชาน้�ส�สามฺ� เต้ กต้�ต้พื่�พื่G,  เคหเมฺว คจั�ฉาต้� ปห�ณ์�.

๑ ส�. ยัH. ปก�กฏฺ�ฐ�ต้G.
๒ เคหาภ�มฺHข้�น้� -อ�ต้�ปT ปาโฐ.
๓ เอต้�ถน้�ต้เร ปห�ณ์�ต้� อต้�ถ�.
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[ธรรมยHอุมร;กษาผู้�Bปิระพฺฤต�ธรรม]

โจัรเชฏฺ�ฐโก ต้ส�สา กถG สHต้�วา “เอวรCปายั อ�ต้�ถ�ยัา สน้�ต้กG หรน้�ต้าน้G อสน้� ปต้�ต้�วา มฺต้�ถกG ภ�น้�เทยั�ยัาต้� 
โจัราน้G สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “ส�ฆ่G อHปาส�กายั สน้�ต้กG ปฏิ�ปากต้�กG กโรถาต้� อาห.

เต้ กหาปเณ์ห� กหาปณ์คพื่�ภG รชต้สHวณ์�เณ์ห� รชต้สHวณ์�ณ์คพื่�เภ ปCรยัZสH.

ธมฺ�มฺต้า ก�เรสา: ยัG ธมฺ�โมฺ ธมฺ�มฺจัาร�น้G รก�ข้ต้�,  เต้เน้วาห

“ธมฺ�โมฺ หเว รก�ข้ต้� ธมฺ�มฺจัารZ,
ธมฺ�โมฺ สHจั�ณ์�โณ์ สHข้มฺาวหาต้�,
เอสาน้�สGโส ธมฺ�เมฺ สHจั�ณ์�เณ์:
น้ ทHค�คต้Z คจั�ฉต้� ธมฺ�มฺจัาร�ต้�.

โจัรา คน้�ต้�วา ธมฺ�มฺส�สวน้ฏฺ�ฐาเน้ อฏฺ�ฐGสH.

เถโรปT ธมฺ�มฺG กเถต้�วา,  ว�ภาต้ายั รต้�ต้�ยัา,  อาสน้า โอต้ร�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ โจัรเชฏฺ�ฐโก อHปาส�กายั ปาทมฺCเลี น้�ปช�ช�ต้�วา “ข้มฺาห� เมฺ อยั�เยัต้� อาห.

“กZ อ�ทG ต้าต้าต้�.

“อหG ต้Hมฺ�เหสH อาฆ่าต้G กต้�วา ต้Hมฺ�เห มฺาเรต้Hกาโมฺ อฏฺ�ฐาส�น้�ต้�.

“เต้น้ห� ต้าต้ ข้มฺามฺ�ต้�.

[พฺวกโจฺรเล9:อุมใสู ขอุบวชีกะพฺระโสูณฺะ]

เสสโจัราปT ต้เถว กต้�วา,  “ต้าต้า ข้มฺามฺ�ต้� วHต้�เต้,  
อาหGสH “อยั�เยั สเจั โน้ ข้มฺถ,  ปHต้�ต้ส�ส โว สน้�ต้�เก อมฺ�หากG ปพื่�พื่ช�ชG ทาเปถาต้�.

สา ปHต้�ต้G วน้�ท�ต้�วา อาห “ต้าต้ อ�เมฺ โจัรา มฺมฺ คHเณ์สH ต้Hมฺ�หากญฺ�จั ธมฺ�มฺกถายั ปสน้�น้า ปพื่�พื่ช�ชG ยัาจัน้�ต้�,  ปพื่�พื่าเชถ เน้ต้�.

เถโร “สาธCต้� วต้�วา เต้ห� น้�วต้�ถวต้�ถาน้G ทสาน้� ฉ�น้�ทาเปต้�วา ต้มฺ�พื่มฺต้�ต้�กายั รชาเปต้�วา เต้ ปพื่�พื่าเชต้�วา ส�เลีสH ปต้�ฏฺ�ฐาเปส�.

อHปสมฺ�ปน้�น้กาเลีปT เน้สG เอเกกส�ส สต้ส�ส ว�สHG ว�สHG กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้มฺทาส�.

เต้ น้วสต้า ภ�ก�ข้C ว�สHG ว�สHG น้ว กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้าน้� คเหต้�วา เอกG ปพื่�พื่ต้G อภ�รHยั�ห ต้ส�ส ต้ส�ส รHก�ข้ส�ส ฉายัายั น้�ส�ท�ต้�วา สมฺณ์ธมฺ�มฺG กรZสH.

สต้�ถา ว�สโยัชน้สต้มฺต้�ถเก เชต้วน้มฺหาว�หาเร น้�ส�น้�โน้ว เต้ ภ�ก�ข้C โอโลีเกต้�วา เต้สG จัร�ยัาวเสน้ ธมฺ�มฺเทสน้G ววฏฺ�ฐเปต้�วา 
โอภาสG ผร�ต้�วา สมฺ�มฺHเข้ น้�ส�ท�ต้�วา กเถน้�โต้ ว�ยั อ�มฺา คาถา อภาส�.

“เมฺต้�ต้าว�หาร� โยั ภ�ก�ข้H ปสน้�โน้ พื่Hท�ธสาสเน้,
อธ�คจั�เฉ ปทG สน้�ต้G สง�ข้ารCปสมฺG สHข้G.
ส�ญฺ�จั ภ�ก�ข้H อ�มฺG น้าวG, ส�ต้�ต้า เต้ ลีหHเมฺส�สต้�;
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เฉต้�วา ราคญฺ�จั โทสญฺ�จั ต้โต้ น้�พื่�พื่าน้เมฺห�ส�.
ปญฺ�จั ฉ�น้�เท ปญฺ�จั ชเห ปญฺ�จั จัHต้�ต้ร� ภาวเยั,
ปญฺ�จัสง�คาต้�โค ภ�ก�ข้H ‘โอฆ่ต้�ณ์�โณ์ต้� วHจั�จัต้�.

ฌายั ภ�ก�ข้H มฺา จั ปมฺาโท,
มฺา เต้ กามฺคHเณ์ ภมฺส�สH จั�ต้�ต้G,
มฺา โลีหคHฬํp ค�ลี� ปมฺต้�โต้,
มฺา กน้�ท� ‘ทHก�ข้มฺ�ทน้�ต้� ทยั�หมฺาโน้.

น้ต้�ถ� ฌาน้G อปญฺ�ญ่ส�ส, น้ต้�ถ� ปญฺ�ญ่า อฌายั�โน้,
ยัมฺ�ห� ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จั, ส เว น้�พื่�พื่าน้สน้�ต้�เก.
สHญฺ�ญ่าคารG ปว�ฏฺ�ฐส�ส สน้�ต้จั�ต้�ต้ส�ส ภ�ก�ข้Hโน้
อมฺาน้Hส� รต้� โหต้� สมฺ�มฺา ธมฺ�มฺG ว�ปส�สโต้.
ยัโต้ ยัโต้ สมฺ�มฺสต้� ข้น้�ธาน้G อHทยัพื่�พื่ยัG,
ลีภต้� ปvต้�ปาโมฺช�ชG อมฺต้น้�ต้G ว�ชาน้ต้G.
ต้ต้�รายัมฺาท� ภวต้� อ�ธ ปญฺ�ญ่ส�ส ภ�ก�ข้Hโน้;
อ�น้�ท�ร�ยัคHต้�ต้� สน้�ต้Hฏฺ�ฐ� ปาฏิ�โมฺก�เข้ จั สGวโร.
มฺ�ต้�เต้ ภชส�สH กลี�ยัาเณ์ สHท�ธาช�เว อต้น้�ท�เต้,
ปฏิ�สน้�ถารวHต้�ยัส�ส อาจัารกHสโลี ส�ยัา;
ต้โต้ ปาโมฺช�ชพื่หHโลี ทHก�ข้ส�สน้�ต้G กร�ส�สส�ต้�.๑

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “เมฺต้�ต้าว�หาร�ต้�: 
เมฺต้�ต้ากมฺ�มฺฏฺ�ฐาเน้ กมฺ�มฺG กโรน้�โต้ปT  เมฺต้�ต้าวเสน้ ต้�กจัต้Hก�กช�ฌาน้G น้�พื่�พื่ต้�เต้ต้�วา ฐ�โต้ปT เมฺต้�ต้าว�หาร�เยัว น้ามฺ.

ปสน้�โน้ต้��: โยั ปน้ พื่Hท�ธสาสเน้ ปสน้�โน้ โหต้�,  “ปสาทG โรเปต้�เยัวาต้� อต้�โถ.

ปทG สน้�ต้น้�ต้�: น้�พื่�พื่าน้ส�เสต้G น้ามฺG.

เอวรCโป ห� ภ�ก�ข้H สน้�ต้�โกฏฺ�ฐาสG สพื่�พื่สง�ข้าราน้G อHปสน้�ต้ต้ายั สง�ข้ารCปสมฺG ปรมฺสHข้ต้ายั “สHข้น้�ต้� ลีท�ธน้ามฺG น้�พื่�พื่าน้G อธ�คจั�ฉต้�,  
“ว�น้�ทต้�เยัวาต้� อต้�โถ.

ส�ญฺ�จั ภ�ก�ข้H อ�มฺG น้าวน้�ต้�: ภ�ก�ข้H อ�มฺG อต้�ต้ภาวสง�ข้าต้G น้าวG มฺ�จั�ฉาว�ต้ก�กอHทกG ส�ญฺ�จั�ต้�วา ฉฑ�เฑน้�โต้ ส�ญฺ�จั.

ส�ต้�ต้า เต้ ลีหHเมฺส�สต้�ต้�:  ยัถา ห� มฺหาสมฺHท�เท อHทกส�เสว ภร�ต้า น้าวา 
ฉ�ท�ทาน้� ปTทห�ต้�วา อHทกส�ส ส�ต้�ต้ต้ายั ส�ต้�ต้า สลี�ลีหHกา หHต้�วา  มฺหาสมฺHท�เท อโน้ส�ท�ต้�วา ส�ฆ่G สHปฏฺ�ฏิน้G คจั�ฉต้�,  
เอวG ต้วาปT อยัG มฺ�จั�ฉาว�ต้ก�กอHทกภร�ต้า อต้�ต้ภาวน้าวา 

๑ อ�มฺา คาถา เอกส�เสว กถ�ต้า ข้ายัต้�,  วต้�ถHมฺ�ห� ปน้ สมฺ�พื่หHเลี ภ�ก�ข้C อารพื่�ภ กเถส�ต้� วHต้�ต้G.
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จัก�ข้Hท�วาราท�น้� ฉ�ท�ทาน้� สGวเรน้ ปTทห�ต้�วา อHป�ปน้�น้ส�ส มฺ�จั�ฉาว�ต้ก�กอHทกส�ส ส�ต้�ต้ต้ายั ส�ต้�ต้า สลี�ลีหHกา  
สGสารวฏฺ�เฏิ อโน้ส�ท�ต้�วา ส�ฆ่G น้�พื่�พื่าน้G คมฺ�ส�สต้�.

เฉต้�วาต้�: ราคโทสพื่น้�ธน้าน้� ฉ�น้�ท,  เอต้าน้� ฉ�น้�ท�ต้�วา อรหต้�ต้G ปต้�โต้,  “ต้โต้ อปรภาเค อน้Hปาท�เสสG น้�พื่�พื่าน้เมฺห�ส�ต้� อต้�โถ.

ปญฺ�จั ฉ�น้�เทต้�: เหฏฺ�ฐาอปายัสมฺ�ปาปกาน้� ปญฺ�โจัรมฺ�ภาค�ยัสญฺ�โญ่ชน้าน้� ปาเท พื่ท�ธรช�ชHG ปHร�โส สต้�เถน้ ว�ยั เหฏฺ�ฐามฺค�คต้�ต้เยัน้ ฉ�น้�
เทยั�ยั.

ปญฺ�จั ชเหต้�: อHปร�เทวโลีกสมฺ�ปาปกาน้� ปญฺ�จัHท�ธมฺ�ภาค�ยัสญฺ�โญ่ชน้าน้� 
ปHร�โส ค�วายั พื่ท�ธรช�ชHกG๑ อรหต้�ต้มฺค�เคน้ ชเหยั�ยั ปชเหยั�ยั,  “ฉ�น้�เทยั�ยัาต้� อต้�โถ.

ปญฺ�จั จัHต้�ต้ร� ภาวเยัต้�: อHท�ธมฺ�ภาค�ยัสญฺ�โญ่ชน้าน้G ปหาน้ต้�ถายั สท�ธาท�น้� ปญฺ�จั�น้�ท�ร�ยัาน้� อHต้�ต้รZ ภาเวยั�ยั.

ปญฺ�จัสง�คาต้�โคต้��:  เอวG สน้�เต้ ปญฺ�จัน้�น้G ราคโทสโมฺหมฺาน้ท�ฏฺ�ฐ�สง�คาน้G อต้�ก�กมฺเน้น้ ปญฺ�จัสง�คาต้�โค ภ�ก�ข้H 
“โอฆ่ต้�ณ์�โณ์ต้�� วHจั�จัต้�,  “จัต้�ต้าโร โอเฆ่ ต้�ณ์�โณ์เอวาต้� วHจั�จัต้�ต้� อต้�โถ.

ฌายั ภ�ก�ข้Cต้�: ภ�ก�ข้H ต้�วG ท�ว�น้�น้G ฌาน้าน้G วเสน้ ฌายั เจัว กายักมฺ�มฺาท�สH จั อป�ปมฺต้�ต้ว�หาร�ต้ายั มฺา ปมฺช�ช�.

ภมฺส�สCต้�: ปญฺ�จัว�เธ จั เต้ กามฺคHเณ์ จั�ต้�ต้G มฺา ภมฺต้H.

มฺา โลีหคHฬน้�ต้�: สต้�โวส�สค�คลีก�ข้เณ์น้ ห� ปมฺาเทน้ ปมฺต้�ต้า น้�รเยั ต้ต้�ต้G โลีหคHฬํp ค�ลีน้�ต้�,  
เต้น้ ต้G วทามฺ�: มฺา ปมฺต้�โต้ หHต้�วา โลีหคHฬํp ค�ลี�.  มฺา น้�รเยั ทยั�หมฺาโน้ ‘ทHก�ข้มฺ�ทG ทHก�ข้มฺ�ทน้�ต้� กน้�ท�ต้� อต้�โถ.

น้ต้�ถ� ฌาน้น้�ต้�: ฌาน้Hป�ปาท�กายั วายัามฺป�ปญฺ�ญ่ายั อป�ปญฺ�ญ่ส�ส ฌาน้G น้ามฺ น้ต้�ถ�.

น้ต้�ถ� ปญฺ�ญ่าต้�: อช�ฌายัน้�ต้ส�ส จั ‘สมฺาห�โต้ ภ�ก�ข้H ยัถาภCต้G ชาน้าต้� ปส�สต้�ต้� วHต้�ต้ลีก�ข้ณ์า ปญฺ�ญ่า น้ต้�ถ�.

ยัมฺ�ห� ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จัาต้�: ยัมฺ�ห� ปHค�คลีมฺ�ห� อ�ทG อHภยัGปT อต้�ถ�,  โส น้�พื่�พื่าน้ส�เสว สน้�ต้�เก ฐ�โต้เยัวาต้� อต้�โถ.

สHญฺ�ญ่าคารG ปว�ฏฺ�ฐส�สาต้�: ก�ส�มฺ�ญฺ�จั�เทว ว�ว�ต้�โต้กาเส กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G อว�ชห�ต้�วา กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้มฺน้ส�กาเรน้ น้�ส�น้�น้ส�ส.  

สน้�ต้จั�ต้�ต้ส�สาต้�: น้�พื่�พื่Hต้จั�ต้�ต้ส�ส.

สมฺ�มฺาต้�: เหต้Hน้า การเณ์น้ ธมฺ�มฺG ว�ปส�สน้�ต้ส�ส ว�ปส�สน้าสง�ข้าต้า อมฺาน้Hส� รต้� อฏฺ�ฐสมฺาปต้�ต้�สง�ข้าต้า ท�พื่�พื่าปT รต้� โหต้�,  
“อHป�ปช�ชต้�ต้� อต้�โถ.

ยัโต้ ยัโต้ สมฺ�มฺสต้�ต้�: อฏฺ�ฐต้�ต้Zสายั อารมฺ�มฺเณ์สH กมฺ�มฺG กโรน้�โต้ 
เยัน้ เยัน้ากาเรน้,  ปHเรภต้�ต้าท�สH วา กาเลีสH ยัส�มฺZ ยัส�มฺZ อต้�ต้น้า อภ�รHจั�เต้ กาเลี,  อภ�รHจั�เต้ วา กมฺ�มฺฏฺ�ฐาเน้ กมฺ�มฺG กโรน้�โต้ สมฺ�มฺสต้�.

อHทยัพื่�พื่ยัน้�ต้�: ปญฺ�จัน้�น้G ข้น้�ธาน้G ปญฺ�จัว�สต้�ยัา ลีก�ข้เณ์ห� อHทยัG ปญฺ�จัว�สต้�ยัาเอว จั ลีก�ข้เณ์ห� วยัG.

ปvต้�ปาโมฺช�ชน้�ต้�: เอวG ข้น้�ธาน้G อHทยัพื่�พื่ยัG สมฺ�มฺสน้�โต้ ธมฺ�มฺปvต้Z ธมฺ�มฺปาโมฺช�ชญฺ�จั ลีภต้�.

๑ ส�. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร ว�ยัาต้� อต้�ถ�
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อมฺต้น้�ต้�: ต้G,  สป�ปจั�จัเยั น้ามฺรCเป ปากเฏิ หHต้�วา อHปฏฺ�ฐหน้�เต้,  
อHป�ปน้�น้G ปvต้�ปาโมฺช�ชG อมฺต้มฺหาน้�พื่�พื่าน้สมฺ�ปาปกต้�ต้า ว�ชาน้ต้G ปณ์�ฑ�ต้าน้G อมฺต้เมฺวาต้� อต้�โถ.

ต้ต้�รายัมฺาท� ภวต้�ต้�: ต้ต้�ถ อยัG อาท�  อ�ทG ปHพื่�พื่ฏฺ�ฐาน้G โหต้�.

อ�ธ ปญฺ�ญ่ส�สาต้�: อ�มฺส�มฺZ สาสเน้ ปณ์�ฑ�ต้ภ�ก�ข้Hโน้.  อ�ทาน้� ต้G “อาท�ต้� วHต้�ต้G ปHพื่�พื่ฏฺ�ฐาน้G ทส�เสน้�โต้ อ�น้�ท�ร�ยัคHต้�ต้�ต้�อาท�มฺาห.

จัต้Hปาร�สHท�ธ�ส�ลีG ห� ปHพื่�พื่ฏฺ�ฐาน้G น้ามฺ.

ต้ต้�ถ อ�น้�ท�ร�ยัคHต้�ต้�ต้� อ�น้�ท�ร�ยัสGวโร.

สน้�ต้Hฏฺ�ฐ�ต้�: จัต้Hปจั�จัยัสน้�โต้โส.

เต้น้ อาช�วปาร�สHท�ธ� เจัว ปจั�จัยัสน้�น้�ส�ส�ต้ญฺ�จั ส�ลีG กถ�ต้G.

ปาฏิ�โมฺก�เข้ต้�: ปาฏิ�โมฺก�ข้สง�ข้าเต้ เชฏฺ�ฐกส�เลี ปาร�ปCร�การ�ต้า กถ�ต้า.

มฺ�ต้�เต้ ภชส�สH กลี�ยัาเณ์ต้�: ว�ส�สฏฺ�ฐกมฺ�มฺน้�เต้ อป�ปฏิ�รCปสหาเยั วช�เชต้�วา 
สารช�ว�ต้ต้ายั สHท�ธาช�เว ชง�ฆ่พื่ลีG น้�ส�สายั ช�ว�ต้กป�ปน้ายั อกHส�เต้ กลี�ยัาณ์มฺ�ต้�เต้ ภชส�สH เสวส�สCต้� อต้�โถ.

ปฏิ�สน้�ถารวHต้�ยัส�สาต้�: อามฺ�สปฏิ�สน้�ถาเรน้ จั ธมฺ�มฺปฏิ�สน้�ถาเรน้ จั สมฺ�ปน้�น้วHต้�ต้�ต้ายั ปฏิ�สน้�ถารวHต้�ต้� อส�ส,  
“ปฏิ�สน้�ถารการโก ภเวยั�ยัาต้� อต้�โถ.

อาจัารกHสโลีต้��: ส�ลีGปT อาจัาโร  วต้�ต้ป�ปฏิ�วต้�ต้GปT อาจัาโร,  ต้ต้�ถ กHสโลี ส�ยัา,  “เฉโก ภเวยั�ยัาต้� อต้�โถ.

ต้โต้ ปาโมฺช�ชพื่หHโลีต้��: ต้โต้ ปฏิ�สน้�ถารวHต้�ต้�โต้ จั อาจัารโกสลี�ลีโต้ จั อHป�ปน้�เน้น้ ธมฺ�มฺปาโมฺช�เชน้ ปาโมฺช�ชพื่หHโลี หHต้�วา 
ต้�วG สกลีส�สาปT วฏฺ�ฏิทHก�ข้ส�ส อน้�ต้G กร�ส�สส�ต้� อต้�โถ.

เอวG สต้�ถารา เทส�ต้าสH อ�มฺาสH คาถาสH  เอกเมฺก�ส�สา คาถายั ปร�โยัสาเน้ 
เอกเมฺกG ภ�ก�ข้Hสต้G น้�ส�น้�น้น้�ส�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้เยัว สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหต้�ต้G ปต้�วา เวหาสG อพื่�ภHค�คน้�ต้�วา,  
สพื่�เพื่ปT เต้ ภ�ก�ข้C อากาเสเน้ว ว�สโยัชน้สต้�กG กน้�ต้ารG อต้�ก�กมฺ�ต้�วา ต้ถาคต้ส�ส สHวณ์�ณ์วณ์�ณ์G สร�รG วณ์�เณ์น้�ต้า๑ ปาเท วน้�ทZสCต้�.

สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๑ โถเมฺน้�ต้า.
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๘.  ปิญฺ�จฺสูตภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“วส�ส�กา ว�ยั ปHป�ผาน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ ปญฺ�จัสเต้ ภ�ก�ข้C อารพื่�ภ กเถส�.

เต้ ก�ร สต้�ถH สน้�ต้�เก กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G คเหต้�วา อรญฺ�เญ่ สมฺณ์ธมฺ�มฺG กโรน้�ต้า 
ปาโต้ว ปHป�ผ�ต้าน้� วส�ส�กปHป�ผาน้� สายัG วณ์�ฏิโต้ มฺHจั�จัน้�ต้าน้� ท�ส�วา 
“ปHป�ผาน้G วณ์�เฏิห� มฺHจั�จัน้โต้ มฺยัG ปฐมฺต้รG ราคาท�ห� มฺHจั�จั�ส�สามฺาต้� วายัมฺZสH.

[ภ�กษ�คฺวรพฺยายามใหBหล�ดพฺBนจฺากว;ฏฏท�กขD]

สต้�ถา เต้ ภ�ก�ข้C โอโลีเกต้�วา “ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Hน้า น้ามฺ วณ์�ฏิโต้ มฺHจั�จัน้กปHป�เผน้ ว�ยั วฏฺ�ฏิทHก�ข้โต้ มฺHจั�จั�ต้HG วายัมฺ�ต้พื่�พื่เมฺวาต้� วต้�วา 
คน้�ธกHฏิ�ยัG น้�ส�น้�โน้ว อาโลีกG ผร�ต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“วส�ส�กา ว�ยั ปHป�ผาน้� มฺช�ชวาน้�๑ ปมฺHญฺ�จัต้�,
เอวG ราคญฺ�จั โทสญฺ�จั ว�ป�ปมฺHญฺ�เจัถ ภ�ก�ข้โวต้��.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “วส�ส�กาต้�: สHมฺน้า.

มฺช�ชวาน้�ต้�: มฺ�ลีาต้าน้�.๒ อ�ทG วHต้�ต้G โหต้� “ยัถา วส�ส�กา ห�ยั�โยั ปHป�ผ�ต้ปHป�ผาน้� ปHน้ท�วเส ปHราณ์ภCต้าน้� มฺHญฺ�จัต้� วณ์�ฏิโต้ ว�ส�สช�เชต้�: 
เอวG ต้Hมฺ�เหปT ราคาทโยั โทเส ว�ป�ปมฺHญฺ�เจัถาต้�.

เทสน้าวสาเน้ สพื่�เพื่ปT ภ�ก�ข้C อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐหZสCต้�.

ปญฺ�จัสต้ภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. มฺท�ทวาน้�. มฺ. มฺจั�จัวาน้�.
๒ ส�. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “อ�ทาน้�ต้� อต้�ถ�.
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๙.  สูน�ตกายต�เถุรวต�ถุ�.
“สน้�ต้กาโยัต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สน้�ต้กายัต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระเถุระเคฺยเก�ดเปิIนราชีสู.หD]

ต้ส�ส ก�ร หต้�ถปาทกHก�กHจั�จัน้�น้ามฺ น้าโหส�,  กายัว�ชมฺ�ภน้รห�โต้ สน้�ต้อต้�ต้ภาโว อโหส�.

โส ก�ร ส�หโยัน้�ยัา อาคโต้ [เถโร]. 

| ส�หา ก�ร เอกท�วสG โคจัรG คเหต้�วา รชต้สHวณ์�ณ์มฺณ์�ปวาฬคHหาน้G อญฺ�ญ่ต้รG ปว�ส�ต้�วา มฺโน้ส�ลีาหร�ต้าลีจัHณ์�เณ์สH สต้�ต้าหG น้�ปช�ช�ต้�วา 
สต้�ต้เมฺ ท�วเส อHฏฺ�ฐายั น้�ปน้�น้ฏฺ�ฐาน้G โอโลีเกต้�วา,  
สเจั น้ง�คHฏฺ�ฐส�ส วา กณ์�ณ์าน้G วา ปาทาน้G วา จัลี�ต้ต้�ต้า มฺโน้ส�ลีาหร�ต้าลีจัHณ์�ณ์าน้G ว�ป�ปก�ณ์�ณ์ต้G ปส�สน้�ต้�,  
“น้ เต้ อ�ทG ชาต้�ยัา วา โคต้�ต้ส�ส วา ปฏิ�รCปน้�ต้� ปHน้ สต้�ต้าหG น้�ราหารา น้�ปช�ชน้�ต้�,  
จัHณ์�ณ์าน้G ปน้ ว�ป�ปก�ณ์�ณ์ภาเว อสต้�,  “อ�ทG เต้ ชาต้�โคต้�ต้าน้G อน้Hจั�ฉว�กน้�ต้� อาสยัา น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา 
ว�ชมฺ�ภ�ต้�วา ท�สา อน้Hว�โลีเกต้�วา ต้�ก�ข้ต้�ต้HG ส�หน้าทG น้ท�ต้�วา โคจัรายั ปก�กมฺน้�ต้�: |

เอวรCปายั ส�หโยัน้�ยัา อาคโต้ อยัG ภ�ก�ข้H.

ต้ส�ส กายัสมฺาจัารG ท�ส�วา ภ�ก�ข้C สต้�ถH อาโรเจัสHG  “น้ โน้ ภน้�เต้ สน้�ต้กายัต้�เถรสท�โส ภ�ก�ข้H ท�ฏฺ�ฐปHพื่�โพื่,  
อ�มฺส�ส ห� น้�ส�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้ หต้�ถจัลีน้G วา ปาทจัลีน้G วา กายัว�ชมฺ�ภ�ต้า๑ วา น้ต้�ถ�ต้�.

[ภ�กษ�คฺวรเปิIนผู้�Bสูงฺบ]

ต้G สHต้�วา สต้�ถา “ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Hน้า น้ามฺ สน้�ต้กายัต้�เถเรน้ ว�ยั กายัาท�ห� อHปสน้�เต้เน้ว ภว�ต้พื่�พื่น้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“สน้�ต้กาโยั สน้�ต้วาโจั สน้�ต้มฺโน้๒ สHสมฺาห�โต้
วน้�ต้โลีกามฺ�โส ภ�ก�ข้H ‘อHปสน้�โต้ต้� วHจั�จัต้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “สน้�ต้กาโยัต้��: ปาณ์าต้�ปาต้าท�น้G อภาเวน้ สน้�ต้กาโยั,  มฺHสาวาทาท�น้G อภาเวน้ สน้�ต้วาโจั,  
อภ�ช�ฌาท�น้G อภาเวน้ สน้�ต้มฺโน้๓,  กายัาท�น้G ต้�ณ์�ณ์GปT สHฏฺ�ฐุH สมฺาห�ต้ต้�ต้า สHสมฺาห�โต้,  
จัต้Cห� มฺค�เคห� โลีกามฺ�สส�ส วน้�ต้ต้ายั วน้�ต้โลีกามฺ�โส,  [ภ�ก�ข้H] อพื่�ภน้�ต้เร ราคาท�น้G อHปสน้�ต้ต้ายั ‘อHปสน้�โต้๔ วHจั�จัต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ เถโร อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

๑ ส�. ยัH. กายัว�ชมฺ�ภ�กา.
๒ ส�. มฺ. ยัH. สน้�ต้วา.
๓ ส�. มฺ. ยัH. สน้�ต้วา.
๔ ส�. มฺ. ยัH. อHปสน้�โต้ต้��.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๖๖ • ๙.  สน้�ต้กายัต้�เถรวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

สน้�ต้กายัต้�เถรวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๖๗ • ๑๐.  น้ง�คลีกCฏิต้�เถรวต้�ถH  • ๑๐.  น้ง�คลีกCฏิต้�เถรวต้�ถH

๑๐.  นงฺ�คฺลก�ฏต�เถุรวต�ถุ�๑

“อต้�ต้น้า โจัทยัต้�ต้าน้น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ น้ง�คลีกCฏิต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[คฺนเขMญใจฺบวชีในพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

เอโก ก�ร ทHค�คต้มฺน้Hส�โส ปเรสG ภต้Z กต้�วา ช�วต้�.

ต้G เอโก ภ�ก�ข้H ปTโลีต้�กข้ณ์�ฑน้�วต้�ถG น้ง�คลีG อHก�ข้�ปTต้�วา คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา เอวมฺาห “กZ ปน้ เต้ เอวG ช�วน้โต้ ปพื่�พื่ช�ต้HG น้ วรน้�ต้�.

“โก มฺG ภน้�เต้ เอวG ช�วน้�ต้G ปพื่�พื่าเชส�สต้�ต้�.

“สเจั ปพื่�พื่ช�ส�สส�,  อหน้�ต้G ปพื่�พื่าเชส�สามฺ�ต้�.

“สาธH ภน้�เต้,  สเจั มฺG ปพื่�พื่าเชส�สถ,  ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้�.

อถ น้G [โส] เถโร เชต้วน้G เน้ต้�วา สหต้�เถน้ น้หาเปต้�วา มฺาลีเก ฐเปต้�วา ปพื่�พื่าเชต้�วา 
น้�วต้�ถปTโลีต้�กข้ณ์�เฑน้ สท�ธZ น้ง�คลีG มฺาลีกส�มฺายัเมฺว รHก�ข้สาข้ายั ฐปาเปส�.

โส อHปสมฺ�ปทกาเลีปT “น้ง�คลีกCฏิต้�เถโรเต้�วว ปญฺ�ญ่ายั�.

[ภ�กษ�ม.อุ�บายสูอุนตนเอุงฺ ยHอุมระงฺ;บคฺวามกระสู;น]

โส พื่Hท�ธาน้G อHป�ปน้�น้ลีาภสก�การG น้�ส�สายั ช�วน้�โต้ อHก�กณ์�ฐ�ต้�วา ว�โน้เทต้HG อสก�โกน้�โต้ 
“น้ทาน้� สท�ธาเทยั�ยัาน้� กาสายัาน้� ปร�ทห�ต้�วา คมฺ�ส�สามฺ�ต้� รHก�ข้มฺCลีG คน้�ต้�วา อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้G โอวท� 
“อห�ร�ก น้�ลี�ลีช�ช อ�ทG น้�วาเสต้�วา ว�พื่�ภมฺ�ต้�วา ภต้Z กต้�วา ช�ว�ต้Hกาโมฺ ชาโต้ต้��.

ต้ส�เสวG อต้�ต้าน้G โอวทน้�ต้ส�เสว,  จั�ต้�ต้G ต้น้HภาวG คต้G.

โส น้�วต้�ต้�ต้�วา ปHน้ กต้�ปาหจั�จัเยัน้ อHก�กณ์�ฐ�ต้�วา ต้เถว อต้�ต้าน้G โอวท�.  ปHน้ส�ส จั�ต้�ต้G น้�วต้�ต้ต้�.

โส อ�มฺ�น้าว น้�หาเรน้ อHก�กณ์�ฐ�ต้กาเลี ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา อต้�ต้าน้G โอวท�.

อถ น้G ภ�ก�ข้C ต้ต้�ถ อภ�ณ์�หG คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา “อาวHโส น้ง�คลีกCฏิต้�เถร กส�มฺา เอต้�ถ คจั�ฉส�ต้� ปHจั�ฉZสH.

โส “อาจัร�ยัส�ส สน้�ต้�กG คจั�ฉามฺ� ภน้�เต้ต้� วต้�วา กต้�ปาหส�เสว๒ อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

ภ�ก�ข้C เต้น้ สท�ธZ เกลีZ กโรน้�ต้า อาหGสH 
“อาวHโส น้ง�คลีกCฏิต้�เถร ต้ว ว�จัรณ์มฺค�โค อวลีญฺ�โช ว�ยั ชาโต้,  อาจัร�ยัส�ส สน้�ต้�กG น้ คจั�ฉส� มฺญฺ�เญ่ต้�.

“อามฺ ภน้�เต้.  มฺยัG, สGสค�เค สต้�, อคมฺ�มฺ�หา.  อ�ทาน้� ปน้ โน้ สGสค�โค ฉ�น้�โน้.  เต้น้ น้ คจั�ฉามฺาต้�.

๑ มฺ. น้ง�คลีกHลีต้�เถรวต้ถH.
๒ ส�. ยัH. กต้�ปาหจั�จัเยัน้. มฺ. กต้�ปาเหเน้ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๖๘ • ๑๐.  น้ง�คลีกCฏิต้�เถรวต้�ถH • [ภ�กษHมฺ�อHบายัสอน้ต้น้เอง ยัLอมฺระง�บความฺกระส�น้]

ต้G สHต้�วา ภ�ก�ข้C “เอส อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้� สต้�ถH ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG.

[ภ�กษ�คฺวรเปิIนผู้�Bเต9อุนตน]

สต้�ถา “อามฺ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้G โจัเทต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้ก�จั�จัส�ส มฺต้�ถกG ปต้�โต้ต้�� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�

“อต้�ต้น้า โจัทยัต้�ต้าน้G, ปฏิ�มฺGเสต้มฺต้�ต้น้า๑,
โส อต้�ต้คHต้�โต้ สต้�มฺา สHข้G ภ�ก�ข้H ว�หาห�ส�.
อต้�ต้า ห� อต้�ต้โน้ น้าโถ, อต้�ต้าว อต้�ต้โน้ คต้�;
ต้ส�มฺา สGยัมฺ อต้�ต้าน้G อส�สG ภท�รGว วาณ์�โชต้��.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “โจัทยัต้�ต้าน้น้�ต้�: อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้G โจัทยั สารยั.

ปฏิ�มฺGเสต้�: อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้G ปร�ว�มฺGส.

โสต้��: โส ต้�วG ภ�ก�ข้H, เอวG สน้�เต้, อต้�ต้น้าว คHต้�ต้ต้ายั อต้�ต้คHต้�โต้  อHปฏฺ�ฐ�ต้ส�สต้�ต้ายั สต้�มฺา หHต้�วา  สพื่�พื่�ร�ยัาปเถสH สHข้G ว�หร�ส�สส�ต้� อต้�โถ.

น้าโถต้��: อวส�สโยั ปต้�ฏฺ�ฐา.  [โก ห� น้าโถ ปโร ภเวยั�ยั.] 
ยัส�มฺา ปรส�ส อต้�ต้ภาเว ปต้�ฏฺ�ฐายั กHสลีG วา กต้�วา สค�คปรายัเน้น้ มฺค�คG วา ภาเวต้�วา สจั�ฉ�กต้ผเลีน้ ภว�ต้HG น้ สก�กา,  
ต้ส�มฺา “โก ห� น้ามฺ ปโร น้าโถ ภเวยั�ยัาต้� อต้�โถ.

ต้ส�มฺาต้�: ยัส�มฺา อต้�ต้าว อต้�ต้โน้ คต้� ปต้�ฏฺ�ฐา สรณ์G,  
ต้ส�มฺา ยัถา ภท�รG อส�สาชาน้�ยัG ต้G๒ น้�ส�สายั ลีาภG ปต้�ถยัน้�โต้ ต้ส�ส ว�สมฺฏฺ�ฐาน้จัารG ปร�จั�ฉ�น้�ท�ต้�วา 
ท�วสส�ส ต้�ก�ข้ต้�ต้HG น้หาเปน้�โต้ โภเชน้�โต้ สGยัเมฺต้� ปฏิ�ชค�คต้�,  
เอวG ต้�วGปT อน้Hป�ปน้�น้ส�ส อกHสลีส�ส อHป�ปาทG น้�วาเรน้�โต้ สต้�สมฺ�โมฺเสน้ อHป�ปน้�น้G ปชหน้�โต้ อต้�ต้าน้G สGยัมฺ โคปยั,  
เอวG สน้�เต้,  ปฐมฺช�ฌาน้G อาทZ กต้�วา โลีก�ยัโลีกHต้�ต้รว�เสสG อธ�คมฺ�ส�สส�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

น้ง�คลีกCฏิต้�เถรวต้�ถH.

๑ มฺ. ปฏิ�มฺGเสถ อต้�ต้น้า.
๒ มฺ. ต้G -อ�ต้� น้ต้�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๖๙ • ๑๑.  วก�กลี�ต้�เถรวต้�ถH.  • ๑๑.  วก�กลี�ต้�เถรวต้�ถH.

๑๑.  วก�กล�ต�เถุรวต�ถุ�.
“ปาโมฺช�ชพื่หHโลี ภ�ก�ข้Cต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ วก�กลี�ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[ผู้�BเหMนธรรมชี9:อุวHาเหMนพฺระตถุาคฺต]

โส ก�รายัส�มฺา สาวต้�ถ�ยัG พื่�ราห�มฺณ์กHเลี น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา วยัป�ปต้�โต้,  ปTณ์�ฑายั ปว�ฏฺ�ฐG ต้ถาคต้G ท�ส�วา สต้�ถH สร�รสมฺ�ปต้�ต้Z โอโลีเกต้�วา 
สร�รสมฺ�ปต้�ต้�ทส�สเน้น้ อต้�ต้�โต้,  “เอวG อหG น้�จั�จักาลีG ต้ถาคต้G ทฏฺ�ฐุHG ลีภ�ส�สามฺ�ต้� สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา,  
ยัต้�ถ ฐ�เต้น้ สก�กา ทส พื่ลีG ปส�ส�ต้HG,  ต้ต้�ถ ฐ�โต้,  สช�ฌายักมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้มฺน้ส�การาท�น้� ปหายั สต้�ถารG โอโลีเกน้�โต้ ว�จัรต้�.

สต้�ถา ต้ส�ส ญ่าณ์ปร�ปากG อาคเมฺน้�โต้ ก�ญฺ�จั� อวต้�วา “อ�ทาน้�ส�ส ญ่าณ์G ปร�ปากG คต้น้�ต้� ญ่ต้�วา 
“กZ เต้ วก�กลี� อ�มฺ�น้า ปCต้�กาเยัน้ ท�ฏฺ�เฐน้,  โยั โข้ วก�กลี� ธมฺ�มฺG ปส�สต้�,  โส มฺG ปส�สต้�,  โยั มฺG ปส�สต้�,  โส ธมฺ�มฺG ปส�สต้�ต้� วต้�วา โอวท�.

โส เอวG โอวท�โต้ปT สต้�ถH ทส�สน้G ปหายั เน้ว อญฺ�ญ่ต้�ถ คน้�ต้HG สก�โกต้�.

อถ น้G สต้�ถา “น้ายัG ภ�ก�ข้H สGเวคG อลีภ�ต้�วา พื่Hช�ฌ�ส�สต้�ต้�,  อHปก�กฏฺ�ฐายั วส�สCปน้ายั�กายั,  
ราชคหG คน้�ต้�วา วส�สCปน้ายั�กาท�วเส “อเปห� วก�กลี�ต้� ปณ์าเมฺต้�.

โส “น้ มฺG สต้�ถา อาลีปต้�ต้� เต้มฺาสG สต้�ถH สมฺ�มฺHเข้ ฐาต้HG อสก�โกน้�โต้ 
“กZ มฺยั�หG ช�ว�เต้น้,  ปพื่�พื่ต้า อต้�ต้าน้G ปาเต้ส�สามฺ�ต้� ค�ช�ฌกCฏิG อภ�รHห�.

สต้�ถา ต้ส�ส ก�ลีมฺน้ภาวG ญ่ต้�วา 
“อยัG ภ�ก�ข้H มฺมฺ สน้�ต้�กา อส�สาสG อลีภน้�โต้,  มฺค�คผลีาน้G อHปน้�ส�สยัG น้าเสยั�ยัาต้� อต้�ต้าน้G ทส�เสต้HG โอภาสG มฺHญฺ�จั�.

อถส�ส สต้�ถH ท�ฏฺ�ฐกาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั ต้าวมฺหน้�โต้ปT โสโก ปห�ยั�.

สต้�ถา สHก�ข้ต้ฬากG โอเฆ่น้ ปCเรน้�โต้ ว�ยั เถรส�ส พื่ลีวป�ปvต้�ปาโมฺช�ชG อHป�ปาเทต้HG อ�มฺG คาถมฺาห

“ปาโมฺช�ชพื่หHโลี ภ�ก�ข้H ปสน้�โน้ พื่Hท�ธสาสเน้
อธ�คจั�เฉ ปทG สน้�ต้G สง�ข้ารCปสมฺG สHข้น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: ปกต้�ยัาปT ปาโมฺช�ชพื่หHโลี ภ�ก�ข้H พื่Hท�ธสาสเน้ ปสาทG โรเปต้�๑,  
โส เอวG ปสน้�โน้ พื่Hท�ธสาสเน้ “สน้�ต้G ปทG สง�ข้ารCปสมฺG สHข้น้�ต้� ลีท�ธน้ามฺG น้�พื่�พื่าน้G อธ�คจั�เฉยั�ยัาต้�.

อ�มฺญฺ�จั ปน้ คาถG วต้�วา สต้�ถา วก�กลี�ต้�เถรส�ส หต้�ถG ปสาเรต้�วา

“เอห� วก�กลี� มฺา ภายั� โอโลีเกห� ต้ถาคต้G,
อหน้�ต้G อHท�ธร�ส�สามฺ� ปง�เก สน้�น้Gว กHญฺ�ชรG.
เอห� วก�กลี� มฺา ภายั� โอโลีเกห� ต้ถาคต้G,

๑ มฺ. โรเจัต้�.
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อหน้�ต้G อHท�ธร�ส�สามฺ� ราหHค�คห�ต้Gว๑ จัน้�ท�มฺน้�ต้�

อ�มฺา คาถา อภาส�.

โส “ทสพื่โลี เมฺ ท�ฏฺ�โฐ. ‘เอห�ต้� จั อว�หาน้G ลีท�ธน้�ต้� พื่ลีวป�ปvต้Z อHป�ปาเทต้�วา  “กHโต้ น้H โข้ คน้�ต้พื่�พื่น้�ต้� 
คมฺน้มฺค�คG อปส�สน้�โต้ ทสพื่ลีส�ส สมฺ�มฺHเข้ อากาเส อHป�ปต้�ต้�วา ปฐมฺปาเท ปพื่�พื่เต้ ฐ�เต้เยัว,  
สต้�ถารา วHต้�ต้คาถG อาวช�ชน้�โต้ อากาเสเยัว ปvต้Z ว�ก�ข้มฺ�เภต้�วา สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหต้�ต้G ปต้�วา 
ต้ถาคต้G วน้�ทมฺาโน้ว โอต้ร�ต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก อฏฺ�ฐาส�.

อถ น้G สต้�ถา อปรภาเค สท�ธาธ�มฺHต้�ต้าน้G อค�คฏฺ�ฐาเน้ ฐเปส�ต้�.

วก�กลี�ต้�เถรวต้�ถH.

๑ มฺ. ราหHค�คหG ว.
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๑๒.  สู�มนสูามเณฺรวต�ถุ�.
“โยั หเวต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา ปHพื่�พื่าราเมฺ ว�หรน้�โต้ สHมฺน้สามฺเณ์รG อารพื่�ภ กเถส�.

[บ�รพฺกรรมขอุงฺพฺระอุน�ร�ทธ]

ต้ต้�รายัG อน้HปHพื่�พื่�กถา: 

“ปทHมฺHต้�ต้รกาลีส�มฺZ ห� เอโก กHลีปHต้�โต้ สต้�ถารG จัต้Hปร�สมฺช�เฌ เอกG ภ�ก�ข้HG ท�พื่�พื่จัก�ข้Hกาน้G อค�คฏฺ�ฐาเน้ ฐเปน้�ต้G ท�ส�วา 
ต้G สมฺ�ปต้�ต้Z ปต้�ถยัมฺาโน้ สต้�ถารG น้�มฺน้�เต้ต้�วา สต้�ต้าหG พื่Hท�ธป�ปมฺHข้ส�ส ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ส�ส ทาน้G ทต้�วา 
“ภน้�เต้ อหGปT อน้าคเต้ เอกส�ส พื่Hท�ธส�ส สาสเน้ ท�พื่�พื่จัก�ข้Hกาน้G อค�โค ภเวยั�ยัน้�ต้� ปต้�ถน้G ฐเปส�.

สต้�ถา กป�ปสต้สหส�สG โอโลีเกน้�โต้ ต้ส�ส ปต้�ถน้ายั สมฺ�ช�ฌน้ภาวG ว�ท�ต้�วา 
“อ�โต้ กป�ปสต้สหส�สมฺต้�ถเก โคต้มฺพื่Hท�ธส�ส สาสเน้ ท�พื่�พื่จัก�ข้Hกาน้G อค�โค อน้HรHท�ธต้�เถโร น้ามฺ ภว�ส�สส�ต้� พื่�ยัากาส�.

โส ต้G พื่�ยัากรณ์G สHต้�วา เส�ว ปต้�ต้พื่�พื่G ว�ยั ต้G สมฺ�ปต้�ต้Z มฺญฺ�ญ่มฺาโน้,  ปร�น้�พื่�พื่Hเต้ สต้�ถร�,  ภ�ก�ข้C ท�พื่�พื่จัก�ข้Hปร�กมฺ�มฺG ปHจั�ฉ�ต้�วา 
สต้�ต้โยัชน้�กG กาญฺ�จัน้ถCปp ปร�ก�ข้�ปTต้�วา อเน้กาน้� ท�ปรHก�ข้สหส�สาน้� กาเรต้�วา ท�ปปCชG กาเรต้�วา ต้โต้ จัHโต้ เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา 
เทวมฺน้Hส�เสสH สต้สหส�สกป�ปาน้� สGสร�ต้�วา อ�มฺส�มฺZ กป�เป พื่าราณ์ส�ยัG ทลี�ท�ทกHเลี น้�พื่�พื่ต้�โต้ 
สHมฺน้เสฏฺ�ฐZ น้�ส�สายั ต้ส�ส ต้�ณ์หารโก หHต้�วา ช�ว�ต้G กป�เปส�.

“อน้�น้ภาโรต้��ส�ส น้ามฺG อโหส�.

สHมฺน้เสฏฺ�ฐ�ปT ต้ส�มฺZ น้คเร น้�จั�จักาลีG มฺหาทาน้G เทต้�.

อเถกท�วสG อHปร�ฏฺ�โฐ น้ามฺ ปจั�เจักพื่Hท�โธ คน้�ธมฺาทเน้ น้�โรธสมฺาปต้�ต้�โต้ วHฏฺ�ฐายั “กส�ส น้H โข้ อช�ช อน้Hค�คหG กร�ส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา  
“อช�ช มฺยัา อน้�น้ภารส�ส อน้Hค�คหG กาต้HG วฏฺ�ฏิต้�,  อ�ทาน้� จั โส อฏิว�โต้ ต้�ณ์G อาทายั เคหG อาคมฺ�ส�สต้�ต้� ญ่ต้�วา 
ปต้�ต้จั�วรมฺาทายั อ�ท�ธ�ยัา คน้�ต้�วา อน้�น้ภารส�ส สมฺ�มฺHเข้ ปจั�จัHฏฺ�ฐาส�.

| อน้�น้ภาโร ต้G ต้Hจั�ฉปต้�ต้หต้�ถG ท�ส�วา “อปT ภน้�เต้ ภ�ก�ข้G ลีภ�ต้�ถาต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“ลีภ�ส�สามฺ� มฺหาปHญฺ�ญ่าต้� วHต้�เต้,  “เต้น้ห� ภน้�เต้ โถกG อาคเมฺถาต้� ต้�ณ์กาชG ฉฑ�เฑต้�วา เวเคน้ เคหG คน้�ต้�วา 
“ภท�เท มฺยั�หG ฐปTต้ภาคภต้�ต้G อต้�ถ� น้ต้�ถ�ต้� ภร�ยัG ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อต้�ถ� สามฺ�ต้� วHต้�เต้,  เวเคน้ ปจั�จัาคน้�ต้�วา 
ปจั�เจักพื่Hท�ธส�ส ปต้�ต้G อาทายั “มฺยั�หG ทาต้Hกามฺต้ายั สต้�,  เทยั�ยัธมฺ�โมฺ น้ โหต้�,  เทยั�ยัธมฺ�เมฺ สต้�,  ปฏิ�ค�คาหกG น้ ลีภามฺ�,  
อช�ช ปน้ เมฺ ปฏิ�ค�คาหโก จั ท�ฏฺ�โฐ  เทยั�ยัธมฺ�โมฺ จั อต้�ถ�,  ลีาภา วต้ เมฺต้� เคหG คน้�ต้�วา 
ปต้�เต้ ภต้�ต้G อาก�ราเปต้�วา๑ ปจั�จัาหร�ต้�วา ปจั�เจักพื่Hท�ธส�ส หต้�เถ ปต้�ฏฺ�ฐาเปต้�วา 

“อ�มฺ�น้า ปน้ ทาเน้น้ มฺา เมฺ ทาลี�ท�ท�ยัG อหH,
‘น้ต้�ถ�ต้� วจัน้G น้ามฺ มฺา อโหส� ภวาภเว.  

ภน้�เต้ เอวรCปา ทHช�ช�ว�ต้า มฺHจั�เจัยั�ยัG,  ‘น้ต้�ถ�ต้� ปทเมฺว น้ สHเณ์ยั�ยัน้�ต้� ปต้�ถน้G ฐเปส�.  |

๑ มฺ. ปก�ข้�ปาเปต้�วา.
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ปจั�เจักพื่Hท�โธ “เอวG โหต้H มฺหาปHญฺ�ญ่าต้� อน้Hโมฺทน้G กต้�วา ปก�กามฺ�.

สHมฺน้เสฏฺ�ฐ�โน้ปT ฉต้�เต้ อธ�วต้�ถา เทวต้า 

“อโห ทาน้G ปรมฺทาน้G อHปร�ฏฺ�เฐ สHป�ปต้�ฏฺ�ฐ�ต้น้�ต้� 

วต้�วา ต้�ก�ข้ต้�ต้HG สาธHการG อทาส�.

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� “กZ มฺG เอต้�ต้กG กาลีG ทาน้G ททมฺาน้G น้ ปส�สส�ต้� อาห.

“น้าหG ต้ว ทาน้G อารพื่�ภ สาธHการG เทมฺ�.  อน้�น้ภาเรน้ ปน้ อHปร�ฏฺ�ฐส�ส ท�น้�น้ปTณ์�ฑปาเต้ ปส�ท�ต้�วา มฺยัา เอส สาธHกาโร ปวต้�ต้�โต้ต้��.

โส “อจั�ฉร�ยัG วต้ โภ.  อหG เอต้�ต้กG กาลีG ทาน้G เทน้�โต้ เทวต้G สาธHการG ทาเปต้HG น้าสก�ข้Z,  
อน้�น้ภาโร มฺG น้�ส�สายั ช�วน้�โต้ เอกปTณ์�ฑปาเต้เน้ว สาธHการG ทาเปส�,  ต้ส�ส ทาเน้ อน้Hจั�ฉว�กG กต้�วา ต้G ปTณ์�ฑปาต้G มฺมฺ สน้�ต้กG กร�ส�สามฺ�ต้� 
จั�น้�เต้ต้�วา ต้G ปก�โกสาเปต้�วา “อช�ช ต้ยัา กส�สจั� ก�ญฺ�จั� ท�น้�น้น้�ต้� ปHจั�ฉ�.

“อามฺ สามฺ�,  อHปร�ฏฺ�ฐปจั�เจักพื่Hท�ธส�ส เมฺ อช�ช ภต้�ต้G ท�น้�น้น้�ต้�.

“หน้�ท โภ  กหาปณ์G คเหต้�วา เอต้G มฺยั�หG ปTณ์�ฑปาต้G เทห�ต้�.

“น้ เทมฺ� สามฺ�ต้�.

โส ยัาว สหส�สG วฑ�เฒส�.  อ�ต้โร สหส�เสน้าปT น้าทาส�.

อถ น้G “โหต้H โภ,  ยัท� ปTณ์�ฑปาต้G น้ เทส�,  สหส�สG คเหต้�วา ปต้�ต้Z เมฺ เทห�ต้� อาห.

โส “อยั�เยัน้ สท�ธZ มฺน้�เต้ต้�วา ชาน้�ส�สามฺ�ต้� เวเคน้ ปจั�เจักพื่Hท�ธG สมฺ�ปาปHณ์�ต้�วา 
“ภน้�เต้ สHมฺน้เสฏฺ�ฐ� สหส�สG ทต้�วา ต้Hมฺ�หากG ปTณ์�ฑปาเต้ ปต้�ต้Z ยัาจัต้�,  กZ กโรมฺ�ต้� ปHจั�ฉ�.

อถส�ส โส อHปมฺG อาหร�:  เสยั�ยัถาปT ปณ์�ฑ�ต้ กHลีสต้�เก คาเมฺ เอกส�มฺZ ฆ่เร ท�โป ชาเลียั�ยั,  
เสสา อต้�ต้โน้ เต้เลีน้ วฏฺ�ฏิZ เต้เมฺต้�วา คน้�ต้�วา ชาลีาเปต้�วา คณ์�เหยั�ยัHG,  ปHร�มฺท�ปส�ส ปภา ‘อต้�ถ�ต้� วต้�ต้พื่�พื่า ‘น้ต้�ถ�ต้�.

“อต้�เรกต้รา ภน้�เต้ ปภา โหต้�ต้�.

“เอวเมฺว ปณ์�ฑ�ต้ อHฬHง�กยัาคH วา โหต้H กฏิจั�ฉHภ�ก�ข้า วา,  อต้�ต้โน้ ปTณ์�ฑปาเต้ ปเรสG ปต้�ต้Z เทน้�ต้ส�ส,  ยัต้�ต้กาน้G เทต้�,  ต้ต้�ต้กG วฑ�ฒต้�. 
ต้�วG ห� เอกเมฺว ปTณ์�ฑปาต้G อทาส�.  เสฏฺ�ฐ�ส�ส ปน้ ปต้�ต้�ยัา ท�น้�น้ายั, เท�ว ปTณ์�ฑปาต้า โหน้�ต้�: เอโก ต้ว  เอโก ต้ส�สาต้�.

โส “สาธH ภน้�เต้ต้� ต้G อภ�วาเทต้�วา เสฏฺ�ฐ�ส�ส สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “คณ์�ห สามฺ� ปต้�ต้�น้�ต้� อาห.

“เต้น้ห� อ�เมฺ กหาปเณ์ คณ์�หาต้�.

“น้าหG ปTณ์�ฑปาต้G ว�ก�ก�ณ์ามฺ�,  สท�ธายั เต้ ปต้�ต้Z ทมฺ�มฺ�ต้�.

“ต้�วG สท�ธายั เทส�,  สท�ธายั อหGปT ต้ว คHณ์G ปCเชมฺ�,  คณ์�ห ต้าต้,  อ�โต้ ปฏฺ�ฐายั ปน้ มฺา สหต้�ถา กมฺ�มฺG อกาส�.  
ว�ถ�ยัG ฆ่รG มฺาเปต้�วา วส,  เยัน้ จั เต้ อต้�โถ โหต้�,  สพื่�พื่G มฺมฺ สน้�ต้�กา คณ์�หาห�ต้� อาห.
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น้�โรธา วHฏฺ�ฐ�ต้ส�ส ปน้ ท�น้�โน้ ปTณ์�ฑปาโต้ ต้ทเหว ว�ปากG เทต้�,  ต้ส�มฺา ราชาปT ต้G ปวต้�ต้Z สHต้�วา อน้�น้ภารG ปก�โกสาเปต้�วา 
ปต้�ต้Z คเหต้�วา มฺหน้�ต้G โภคG ทต้�วา ต้ส�ส เสฏฺ�ฐ�ฏฺ�ฐาน้G ทาเปส�.

[ปิระว;ต�พฺระอุน�ร�ทธะ]

โส สHมฺน้เสฏฺ�ฐ�ส�ส สหายัโก หHต้�วา ยัาวช�วG ปHญฺ�ญ่าน้� กต้�วา ต้โต้ จัHโต้ เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา เทวมฺน้Hส�เสสH สGสรน้�โต้,  
อ�มฺส�มฺZ พื่Hท�ธHป�ปาเท กปTลีวต้�ถHน้คเร อมฺ�โต้ทน้ส�ส สก�กส�ส เคเห ปฏิ�สน้�ธZ คณ์�ห�.

“อน้HรHท�โธต้��ส�ส น้ามฺG กรZสH.

โส มฺหาน้ามฺสก�กส�ส กน้�ฏฺ�ฐภาต้า สต้�ถH จัHลี�ลีปTต้H ปHต้�โต้ ปรมฺสHข้Hมฺาโลี มฺหาปHญฺ�โญ่ อโหส�.

เอกท�วสG ก�ร ฉสH ข้ต้�ต้�เยัสH ปCเว ลีก�ข้G กต้�วา คHเลีห� ก�ฬน้�เต้สH,  อน้HรHท�โธ ปราช�โต้ ปCวาน้G อต้�ถายั มฺาต้H สน้�ต้�กG ปห�ณ์�.

สา มฺหน้�ต้G สHวณ์�ณ์ถาลีG ปCเรต้�วา ปCเว เปเสส�.

ปCเว ข้าท�ต้�วา ปHน้ ก�ฬน้�โต้ ปราช�โต้ ต้เถว ปห�ณ์�.

เอวG ต้�ก�ข้ต้�ต้HG ปCเวสH อาหเฏิสH,  จัต้Hต้�เถ วาเร มฺาต้า “อ�ทาน้� ปCวา น้ต้�ถ�ต้� ปห�ณ์�.

ต้ส�สา วจัน้G สHต้�วา “น้ต้�ถ�ต้� ปทส�ส อส�สHต้ปHพื่�พื่ต้ายั “น้ต้�ถ�ปCวา น้ามฺ อ�ทาน้� ภว�ส�สน้�ต้�ต้� สญฺ�ญ่G กต้�วา 
“คจั�ฉ,  น้ต้�ถ�ปCเว อาหราต้� เปเสส�.

อถส�ส มฺาต้า,  “น้ต้�ถ�ปCเว ก�ร อยั�เยั เทถาต้� วHต้�เต้,  “มฺมฺ ปHต้�เต้น้ ‘น้ต้�ถ�ต้� ปทG อส�สHต้ปHพื่�พื่G,  กถG น้H โข้ ต้G น้ต้�ถ�ภาวG ชาน้าเปยั�ยัน้�ต้�,  
สHวณ์�ณ์ปาต้Z โธว�ต้�วา อปรายั สHวณ์�ณ์ปาต้�ยัา ปฏิ�กHช�ช�ต้�วา “หน้�ท ต้าต้ อ�มฺG มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส เทห�ต้� ปห�ณ์�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ น้ครปร�ค�คาหกา เทวต้า “อมฺ�หากG สามฺ�น้า อน้�น้ภารกาเลี อHปร�ฏฺ�ฐปจั�เจักพื่Hท�ธส�ส ภาคภต้�ต้G ทต้�วา 
‘น้ต้�ถ�ต้� ปทเมฺว น้ สHเณ์ยั�ยัน้�ต้� ปต้�ถน้า ฐปTต้า:  สเจั มฺยัG ต้มฺต้�ถG ญ่ต้�วา อช�ฌHเปก�เข้ยั�ยัามฺ,  มฺHท�ธาปT โน้ สต้�ต้ธา ผเลียั�ยัาต้� 
จั�น้�เต้ต้�วา ท�พื่�พื่ปCเวห� ปาต้Z ปCรยัZสH.

โส ปHร�โส ปาต้Z อาหร�ต้�วา เต้สG สน้�ต้�เก ฐเปต้�วา ว�วร�.

เต้สG คน้�โธ สกลีน้ครG ผร�.

ปCเว ปน้ มฺHเข้ ฐปTต้มฺต้�เต้,  สต้�ต้รสหรณ์�สหส�สาน้� ผร�ต้�วา อฏฺ�ฐาส�.

อน้HรHท�โธ จั�น้�เต้ส� “น้ มฺG มฺญฺ�เญ่ อ�โต้ ปHพื่�เพื่ มฺาต้า ปTยัายัต้�,  น้ ห� เมฺ อญฺ�ญ่ทา ต้ายั น้ต้�ถ�ปCวา น้ามฺ ปก�กปHพื่�พื่าต้�.

โส คน้�ต้�วา มฺาต้รG เอวมฺาห “อมฺ�มฺ น้าหG ต้ว ปTโยัต้��.

“ต้าต้ กZ วเทส�,  มฺมฺ อก�ข้�ห�ปT หทยัมฺGสโต้ปT ต้�วG ปTยัต้โรต้��.

“สจัาหG อมฺ�มฺ ต้ว ปTโยั,  กส�มฺา มฺมฺ ปHพื่�เพื่ เอวรCเป น้ต้�ถ�ปCเว น้ามฺ น้ อทาส�ต้�.

สา ต้G ปHร�สG ปHจั�ฉ� “ต้าต้ ก�ญฺ�จั� ปาต้�ยัG อโหส�ต้�.
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“อามฺ อยั�เยั,  ปCวาน้G ปาต้� ปร�ปHณ์�ณ์า อโหส�,  น้ เมฺ เอวรCปา ท�ฏฺ�ฐปHพื่�พื่าต้�.

สา จั�น้�เต้ส� “ปHต้�โต้ เมฺ กต้ปHญฺ�โญ่,  เทวต้าห�ส�ส ท�พื่�พื่ปCวา ปห�ต้า ภว�ส�สน้�ต้�ต้�.

โสปT มฺาต้รG อาห “อมฺ�มฺ น้ มฺยัา เอวรCปา ปCวา ข้าท�ต้ปHพื่�พื่า,  อ�โต้ ปฏฺ�ฐายั เมฺ น้ต้�ถ�ปCวเมฺว๑ ปเจัยั�ยัาส�ต้�.

สา ต้โต้ ปฏฺ�ฐายั เต้น้ “ปCเว ข้าท�ต้Hกาโมฺมฺ�ห�ต้� วHต้�ต้กาเลี สHวณ์�ณ์ปาต้Z โธว�ต้�วา อญฺ�ญ่ายั ปาต้�ยัา ปฏิ�กHช�ช�ต้�วา ปห�ณ์ต้�.

เทวต้า ปาต้Z ปCเรน้�ต้�.

เอวG โส อคารมฺช�เฌ วสน้�โต้ “น้ต้�ถ�ต้� ปทส�ส อต้�ถG อชาน้�ต้�วา ท�พื่�พื่ปCเวเยัว ปร�ภHญฺ�ช�.

สต้�ถH ปน้ ปร�วารต้�ถG กHลีป�ปฏิ�ปาฏิ�ยัา สาก�ยักHมฺาเรสH ปพื่�พื่ชน้�เต้สH,  
มฺหาน้าเมฺน้ สก�เกน้ “ต้าต้ อมฺ�หากG กHเลี โกจั� ปพื่�พื่ช�โต้ น้ต้�ถ�,  ต้ยัา วา ปพื่�พื่ช�ต้พื่�พื่G มฺยัา วาต้� วHต้�เต้,  
โส อาห “อหG อต้�สHข้Hมฺาโลี ปพื่�พื่ช�ต้HG น้ สก�ข้�ส�สามฺ�ต้�.

“เต้น้ห� กมฺ�มฺน้�ต้G อHค�คณ์�ห,  อหG ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้�.

“โก เอส กมฺ�มฺน้�โต้ น้ามฺาต้�.

โส ห� ภต้�ต้ส�ส อHฏฺ�ฐาน้ฏฺ�ฐาน้GปT น้ ชาน้าต้�,  กมฺ�มฺน้�ต้G ก�เมฺว ชาน้�ส�สต้�,  ต้ส�มฺา เอวมฺาห.

เอกท�วสG ห� “อน้HรHท�โธ ภท�ท�โยั ก�มฺ�พื่�โลีต้�� ต้โยั ชน้า “ภต้�ต้G น้ามฺ กหG อHฏฺ�ฐาต้�ต้� มฺน้�ต้ยัZสH.

เต้สH ก�มฺ�พื่�โลี “โกฏฺ�เฐสH อHฏฺ�ฐาต้�ต้� อาห.

โส ก�เรกท�วสG ว�ห� โกฏฺ�ฐมฺ�ห� ปก�ข้�ปน้�เต้ อท�ทส,  ต้ส�มฺา “โกฏฺ�เฐ ภต้�ต้G อHป�ปช�ชต้�ต้� สญฺ�ญ่ายั เอวมฺาห.

อถ น้G ภท�ท�โยั “ต้�วG น้ ชาน้าส�ต้� วต้�วา “ภต้�ต้G น้ามฺ อHก�ข้ลี�ยัG อHฏฺ�ฐาต้�ต้� อาห.

โส ก�เรกท�วสG อHก�ข้ลี�โต้ ภต้�ต้G วฑ�เฒน้�เต้ ท�ส�วา “เอต้�เถเวต้G อHป�ปช�ชต้�ต้� สญฺ�ญ่มฺกาส�,  ต้ส�มฺา เอวมฺาห.

อน้HรHท�โธ เต้ “อHโภปT ต้Hมฺ�เห น้ ชาน้าถาต้� วต้�วา “รต้น้Hพื่�เพื่ธมฺกHลีายั มฺหาสHวณ์�ณ์ปาต้�ยัG ภต้�ต้G อHฏฺ�ฐาต้�ต้� อาห.

เต้น้ ก�ร เน้ว ว�ห� โกฏฺ�เฏิน้�ต้า น้ ภต้�ต้G ปจัน้�ต้า ท�ฏฺ�ฐปHพื่�พื่า,  สHวณ์�ณ์ปาต้�ยัG วฑ�เฒต้�วา ปHรโต้ ฐปTต้ภต้�ต้เมฺว ปส�สต้�,  
ต้ส�มฺา “ปาต้�ยัGเยัเวต้G [ภต้�ต้G] อHป�ปช�ชต้�ต้� สญฺ�ญ่มฺกาส�,  ต้ส�มฺา เอวมฺาห.

เอวG ภต้�ต้Hฏฺ�ฐาน้ฏฺ�ฐาน้GปT อชาน้น้�โต้ มฺหาปHญฺ�โญ่ กHลีปHต้�โต้ กมฺ�มฺน้�เต้ กZ ชาน้�ส�สต้�.

โส “เอห� โข้ เต้ อน้HรHท�ธ ฆ่ราวาสต้�ถG อน้Hสาส�ส�สามฺ�: ปฐมฺG เข้ต้�ต้G กสาเปต้พื่�พื่น้�ต้�อาท�น้า น้เยัน้ ภาต้รา วHต้�ต้าน้G กมฺ�มฺน้�ต้าน้G 
อปร�ยัน้�ต้ภาวG สHต้�วา  “น้ เมฺ ฆ่ราวาเสน้ อต้�โถต้�� มฺาต้รG อาปHจั�ฉ�ต้�วา ภท�ท�ยัปมฺHเข้ห� ปญฺ�จัห� สาก�ยักHมฺาเรห� สท�ธZ น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา 
อน้HปTยัมฺ�พื่วเน้ สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา ปพื่�พื่ช�.

๑ น้ต้�ถ�ปCเวเยัวาต้� ยัHต้�ต้ต้รG.
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ปพื่�พื่ช�ต้�วา จั ปน้ สมฺ�มฺาปฏิ�ปทG ปฏิ�ปน้�โน้ อน้HปHพื่�เพื่น้ ต้�ส�โส ว�ช�ชา สจั�ฉ�กต้�วา 
ท�พื่�เพื่น้ จัก�ข้Hน้า เอกาสเน้ น้�ส�น้�โน้ว หต้�ถต้เลี ฐปTต้อามฺลีกาน้� ว�ยั สหส�สโลีกธาต้Hโยั โอโลีกน้สมฺต้�โถ หHต้�วา

“ปHพื่�เพื่น้�วาสG ชาน้ามฺ�, ท�พื่�พื่จัก�ข้H ว�โสธ�ต้G,
เต้ว�ช�โช อ�ท�ธ�ปต้�โต้มฺ�ห�, กต้G พื่Hท�ธส�ส สาสน้น้�ต้�

อHทาน้G อHทาเน้ต้�วา 

“ก�น้�น้H โข้ เมฺ กต้�วา อยัG สมฺ�ปต้�ต้� ลีท�ธาต้� โอโลีเกน้�โต้ “ปทHมฺHต้�ต้รปาทมฺCเลี ปต้�ถน้G ฐเปส�น้�ต้� ญ่ต้�วา 
ปHน้ “สGสาเร สGสรน้�โต้ อสHกส�มฺZ น้ามฺ กาเลี พื่าราณ์ส�ยัG สHมฺน้เสฏฺ�ฐZ น้�ส�สายั ช�วน้�โต้ อน้�น้ภาโร น้ามฺ อโหส�น้�ต้� ญ่ต้�วา 

“อน้�น้ภาโร ปHเร อาสZ ทลี�ท�โท ต้�ณ์หารโก๑,
ปTณ์�ฑปาโต้ มฺยัา ท�น้�โน้ อHปร�ฏฺ�ฐส�ส ยัสส�ส�โน้ต้��๒ อาห.

[พฺระเถุระระลLกถุLงฺสูหายเกHา]

อถส�ส เอต้ทโหส� “โยั โส ต้ทา มฺยัา อHปร�ฏฺ�ฐส�ส ท�น้�น้ปTณ์�ฑปาต้โต้ กหาปเณ์ ทต้�วา ปต้�ต้Z อค�คเหส� มฺมฺ สหายัโก สHมฺน้เสฏฺ�ฐ�,  
กหG น้H โข้ โส เอต้รห� น้�พื่�พื่ต้�โต้ต้��.

อถ น้G “ว�ช�ฌาฏิว�ยัG ปพื่�พื่ต้ปาเท มฺHณ์�ฑน้�คโมฺ น้ามฺ อต้�ถ�,  ต้ต้�ถ มฺหามฺHณ์�ฑส�ส น้ามฺ อHปาสกส�ส ‘มฺหาสHมฺโน้ จัCฬสHมฺโน้ต้� เท�ว ปHต้�ต้า,
เต้สH โส จัCฬสHมฺโน้ หHต้�วา น้�พื่�พื่ต้�โต้ต้�� อท�ทส,  

ท�ส�วา จั ปน้ จั�น้�เต้ส� “อต้�ถ� น้H โข้,  ต้ต้�ถ มฺยั� คเต้,  อHปกาโร น้ต้�ถ�ต้�.

โส อHปธาเรน้�โต้ อ�ทG อท�ทส “โส,  ต้ต้�ถ มฺยั� คเต้,  สต้�ต้วส�ส�โกว น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ส�สต้�,  ข้Hรค�เคเยัว จั อรหต้�ต้G ปาปHณ์�ส�สต้�ต้�,  

ท�ส�วา จั ปน้,  อHปกฏฺ�เฐ อน้�โต้วส�เส,  อากาเสน้ คน้�ต้�วา คามฺท�วาเร โอต้ร�.

มฺหามฺHณ์�โฑ ปน้ อHปาสโก เถรส�ส ปHพื่�เพื่ปT ว�ส�สาส�โกเอว.

โส เถรG ปTณ์�ฑปาต้กาเลี จั�วรG ปารHปน้�ต้G ท�ส�วา ปHต้�ต้G มฺหาสHมฺน้G อาห “ต้าต้ อยั�โยั เมฺ อน้HรHท�ธต้�เถโร อาคโต้,  
ยัาวส�ส อญฺ�โญ่ โกจั� ปต้�ต้G น้ คณ์�หาต้�,  ต้าวส�ส คน้�ต้�วา ปต้�ต้G คณ์�ห,  อหG อาสน้G ปญฺ�ญ่าเปส�สามฺ�ต้�.

โส ต้ถา อกาส�.

อHปาสโก เถรG อน้�โต้น้�เวสเน้ สก�กจั�จัG ปร�ว�ส�ต้�วา เต้มฺาสG วสน้ต้�ถายั ปฏิ�ญฺ�ญ่G คณ์�ห�.

เถโร อธ�วาเสส�.

อถ น้G เอกท�วสG ปฏิ�ชค�คน้�โต้ ว�ยั เต้มฺาสG ปฏิ�ชค�ค�ต้�วา มฺหาปวารณ์ายั ต้�จั�วรญฺ�เจัว คHฬเต้ลีต้ณ์�ฑHลีาท�น้� จั อาหร�ต้�วา 
เถรส�ส ปาทมฺCเลี ฐเปต้�วา “คณ์�หาถ ภน้�เต้ต้� อาห.

๑ ส�. ยัH. กาชหารโก.
๒ มฺ. ต้าท�โน้.
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[ไมHร;บว;ตถุ� กล;บไดBสูามเณฺร]

“อลีG อHปาสก น้ เมฺ อ�มฺ�น้า อต้�โถต้��.

“ภน้�เต้ วส�สาวาส�กลีาโภ น้าเมฺส,  คณ์�หาถ น้น้�ต้�.

“อลีG อHปาสกาต้�.

“ก�มฺต้�ถG น้ คณ์�หาถ ภน้�เต้ต้�.

“มฺยั�หG สน้�ต้�เก กป�ปTยัการโก สามฺเณ์โรปT น้ต้�ถ�ต้�.

“เต้น้ห� ภน้�เต้ มฺมฺ ปHต้�โต้ มฺหาสHมฺโน้ สามฺเณ์โร ภว�ส�สต้�ต้�.

“น้ เมฺ อHปาสก มฺหาสHมฺเน้น้ อต้�โถต้��.

“เต้น้ห� ภน้�เต้ จัCฬสHมฺน้G ปพื่�พื่าเชถาต้�.

เถโร “สาธCต้� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา จัCฬสHมฺน้G ปพื่�พื่าเชส�.

โส ข้Hรค�เคเยัว อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

เถโร เต้น้ สท�ธZ อฑ�ฒมฺาสมฺต้�ต้G ต้ต้�ถ วส�ต้�วา “สต้�ถารG ปส�ส�ส�สามฺาต้� ต้ส�ส ญ่าต้เก อาปHจั�ฉ�ต้�วา 
อากาเสน้ คน้�ต้�วา ห�มฺวน้�ต้ป�ปเทเส อรญฺ�ญ่กHฏิ�กายัG โอต้ร�.

[พฺระเถุระปิรารภคฺวามเพฺ.ยรเสูมอุ]

เถโร ปน้ ปกต้�ยัาปT อารท�ธว�ร�โยั,  ต้ส�ส ต้ต้�ถ ปHพื่�พื่รต้�ต้าปรรต้�ต้G จัง�กมฺน้�ต้ส�ส อHทรวาโต้ สมฺHฏฺ�ฐห�.

อถ น้G ก�ลีน้�ต้รCปp ท�ส�วา สามฺเณ์โร ปHจั�ฉ� “ภน้�เต้ กZ โว รHช�ชต้�ต้�.

“อHทรวาโต้ เมฺ สมฺHฏฺ�ฐ�โต้ต้��.

“อญฺ�ญ่ทาปT สมฺHฏฺ�ฐ�ต้ปHพื่�โพื่ ภน้�เต้ต้� อาห.

“อามฺ อาวHโสต้��.

“เกน้ ผาสHกG โหต้� ภน้�เต้ต้�.

“อโน้ต้ต้�ต้โต้ ปาน้�เยั ลีท�เธ,  ผาสH โหต้� อาวHโสต้��.

“เต้น้ห� ภน้�เต้ อาหรามฺ�ต้�.

“สก�ข้�ส�สส� สามฺเณ์ราต้�.

“อามฺ ภน้�เต้ต้�.
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“เต้น้ห� อโน้ต้ต้�เต้ ปน้�น้โก น้ามฺ น้าคราชา มฺG ชาน้าต้�,  ต้ส�ส อาจั�ก�ข้�ต้�วา เภสช�ชต้�ถายั เอกG ปาน้�ยัวารกG อาหราต้�.

โส “สาธCต้� อHปช�ฌายัG วน้�ท�ต้�วา เวหาสG อพื่�ภHค�คน้�ต้�วา ปญฺ�จัโยัชน้สต้G ฐาน้G อคมฺาส�.

[สูามเณฺรตHอุสู�Bก;บพฺญานาคฺ]

ต้Gท�วสG ปน้ น้าคราชา น้าคน้าฏิกปร�วHโต้ อHทกก�ฬํp ก�ฬํTต้Hกาโมฺ โหต้�.

โส สามฺเณ์รG คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วาว กHช�ฌ� “อยัG มฺHณ์�ฑกสมฺโณ์ อต้�ต้โน้ ปาทปpสHG มฺมฺ มฺต้�ถเก โอก�รน้�โต้ ว�จัรต้�,  
อโน้ต้ต้�เต้ ปาน้�ยัต้�ถายั อาคโต้ ภว�ส�สต้�,  น้ทาน้�ส�ส ปาน้�ยัG ทส�สามฺ�ต้� 
ปญฺ�ญ่าสโยัชน้�กG อโน้ต้ต้�ต้ทหG มฺหาปาต้�ยัา อHก�ข้ลีZ ปTทหน้�โต้ ว�ยั ผเณ์น้ ปTทห�ต้�วา น้�ปช�ช�.

สามฺเณ์โร น้าคราชส�ส อาการG โอโลีเกต้�วาว “กHท�โธ อยัน้�ต้� ญ่ต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“สHโณ์ห� เมฺ น้าคราช อHค�คเต้ช มฺหพื่�พื่ลี,  
เทห� เมฺ ปาน้�ยัฆ่ฏิG, เภสช�ชต้�ถมฺ�ห� อาคโต้ต้��.

ต้G สHต้�วา น้าคราชา อ�มฺG คาถมฺาห

“ปHรต้�ถ�มฺส�มฺZ ท�สาภาเค คง�คา น้ามฺ มฺหาน้ท�
มฺหาสมฺHท�ทG อป�เปต้�, ต้โต้ ต้�วG ปาน้�ยัG หราต้�.

ต้G สHต้�วา สามฺเณ์โร “อยัG น้าคราชา อต้�ต้โน้ อ�จั�ฉายั น้ ทส�สต้�,  อหG พื่ลีการG กต้�วา มฺหาน้HภาวG๑ ชาน้าเปต้�วา อ�มฺG อภ�ภว�ต้�วา 
ปาน้�ยัG คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา “มฺหาราช อHปช�ฌาโยั มฺG อโน้ต้ต้�ต้โต้ว ปาน้�ยัG อาหราเปต้�,  เต้น้าหG อ�ทเมฺว หร�ส�สามฺ�,  
อเปห� มฺา มฺG วาเรห�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“อ�โต้ว ปาน้�ยัG หาส�สG๒ อ�มฺ�น้า วมฺ�ห� อต้�ถ�โก,
ยัท�๓ ถามฺพื่ลีG อต้�ถ�, น้าคราช น้�วารยัาต้�.

อถ น้G น้าคราชา อาห

“สามฺเณ์ร สเจั อต้�ถ� ต้ว ว�ก�กมฺโปร�สG,
อภ�น้น้�ทามฺ� เต้ วาจัG, หรส�สH ปาน้�ยัG มฺมฺาต้�.

อถ น้G สามฺเณ์โร “เอวG มฺหาราช หรามฺ�ต้� วต้�วา “สก�โกน้�โต้ หราห�ต้� วHต้�เต้,  
“เต้น้ห� สHฏฺ�ฐุH ชาน้ส�สCต้� ต้�ก�ข้ต้�ต้HG ปฏิ�ญฺ�ญ่G คเหต้�วา 
“พื่Hท�ธสาสน้ส�ส อาน้HภาวG ทส�เสต้�วา มฺยัา ปาน้�ยัG หร�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา อากาสฏฺ�ฐกเทวต้าน้G ต้าว สน้�ต้�กG อคมฺาส�.

ต้า อาคน้�ต้�วา วน้�ท�ต้�วา “กZ ภน้�เต้ต้� วต้�วา อฏฺ�ฐGสH.

๑ ส�. มฺน้Hส�สภาวG. มฺ. อาน้HภาวG.
๒ ส�. ยัH. หร�ส�สG.
๓ ส�. มฺ. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “เต้ -อ�ต้� อต้�ถ�.
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“เอต้ส�มฺZ อโน้ต้ต้�ต้ทหปTฏฺ�เฐ ปน้�น้กน้าคราเชน้ สท�ธZ มฺมฺ สง�คาโมฺ ภว�ส�สต้�,  ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา ชยัปราชยัG โอโลีเกถาต้� อาห.

โส เอเต้เน้ว น้�หาเรน้ จัต้�ต้าโร โลีกปาเลี สก�กสHยัามฺสน้�ต้Hส�ต้สHน้�มฺ�มฺ�ต้๑วสวต้�ต้� จั อHปสง�กมฺ�ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

ต้โต้ ปรG ปฏิ�ปาฏิ�ยัา ยัาว พื่�รห�มฺโลีกา คน้�ต้�วา ต้ต้�ถ ต้ต้�ถ พื่�รห�เมฺห� อาคน้�ต้�วา วน้�ท�ต้�วา 
ฐ�เต้ห� “กZ ภน้�เต้ต้� ปHฏฺ�โฐ,  ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

เอวG โส อสญฺ�เญ่ จั อรCปTพื่�รห�มฺาโน้ จั ฐเปต้�วา สพื่�พื่ต้�ถ มฺHหHต้�ต้เมฺว อาห�ณ์�ฑ�ต้�วา อาโรเจัส�.

ต้ส�ส วจัน้G สHต้�วา สพื่�พื่าปT เทวต้า อโน้ต้ต้�ต้ทหปTฏฺ�เฐ น้าฬํTยัG ปก�ข้�ต้�ต้า ปCวจัHณ์�ณ์า๒ ว�ยั อากาสG น้�รน้�ต้รG ปCเรต้�วา สน้�น้�ปต้ZสH.

[สูามเณฺรเชี�ญเทพฺดามาด�การรบ]

สน้�น้�ปต้�เต้ เทวสง�เฆ่,  สามฺเณ์โร อากาเส ฐต้�วา น้าคราชาน้G อาห

“สHโณ์ห� เมฺ น้าคราช อHค�คเต้ช มฺหพื่�พื่ลี,
เทห� เมฺ ปาน้�ยัฆ่ฏิG, เภสช�ชต้�ถมฺ�ห� อาคโต้ต้��.

อถ น้G น้าโค อาห

“สามฺเณ์ร สเจั อต้�ถ� ต้ว ว�ก�กมฺโปร�สG,
อภ�น้น้�ทามฺ� เต้ วาจัG, หรส�สH ปาน้�ยัG มฺมฺาต้�.

โส ต้�ก�ข้ต้�ต้HG น้าคราชส�ส ปฏิ�ญฺ�ญ่G คเหต้�วา อากาเส ฐ�ต้โกว ท�วาทสโยัชน้�กG พื่�รห�มฺต้�ต้ภาวG มฺาเปต้�วา 
อากาสโต้ โอรHยั�ห น้าคราชส�ส ผเณ์ อก�กมฺ�ต้�วา อโธมฺHข้G น้�ป�ปvเฬส�.

ต้าวเทว พื่ลีวต้า ปHร�เสน้ อก�กน้�ต้อลี�ลีจัมฺ�มฺG ว�ยั,  น้าคราชส�ส ผเณ์ อก�กน้�ต้มฺต้�เต้,  โอภ�ช�ช�ต้�วา๓ ทพื่�พื่�มฺต้�ต้า ผณ์ปCฏิกา อเหสHG.  

น้าคราชส�ส ผเณ์ห� มฺHต้�ต้ฏฺ�ฐาเน้๔ ต้าลีก�ข้น้�ธป�ปมฺาณ์า อHทกวฏฺ�ฏิ�โยั อHค�คจั�ฉZสH

สามฺเณ์โร อากาเสเยัว ปาน้�ยัวารกG ปCเรส�.

เทวสง�โฆ่ สาธHการG อทาส�.

[พฺญานาคฺแพฺBสูามเณฺร]

น้าคราชา ลีช�ช�ต้�วา สามฺเณ์รส�ส กHช�ฌ�.

ชยักHสHมฺวณ์�ณ์าน้�ส�ส อก�ข้�น้� อเหสHG.  

๑ มฺ. ปรน้�มฺ�มฺ�ต้.
๒ มฺ. ปก�ข้�ต้�ต้าน้� ปTฏฺ�ฐจัHณ์�ณ์าน้�.
๓ มฺ. โอคลี�ต้�วา.
๔ มฺ. มฺHต้�ต้มฺHต้�ต้ฏฺ�ฐาน้โต้.
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โส “อยัG มฺG เทวสง�ฆ่G สน้�น้�ปาเต้ต้�วา ปาน้�ยัG คเหต้�วา๑ ลีช�ชาเปส�,  เอต้G คเหต้�วา มฺHเข้ หต้�ถG ปก�ข้�ปTต้�วา หทยัมฺGสG ต้ส�ส มฺท�ทามฺ�,  
ปาเท วา น้G คเหต้�วา ปรคง�คายั ข้�ปามฺ�ต้� เวเคน้ อน้Hพื่น้�ธ�  อน้Hพื่น้�ธน้�โต้ปT น้G ปาปHณ์�ต้HG น้าสก�ข้�เยัว.  

สามฺเณ์โร อาคน้�ต้�วา อHปช�ฌายัส�ส หต้�เถ ปาน้�ยัG ฐเปต้�วา “ปTวถ ภน้�เต้ต้� อาห.

[พฺญานาคฺพฺ�ดเทMจฺ แตHสูามเณฺรไมHพฺ�ดเทMจฺ]

น้าคราชาปT ปจั�ฉโต้ อาคน้�ต้วา “ภน้�เต้ อน้HรHท�ธ สามฺเณ์โร มฺยัา อท�น้�น้เมฺว ปาน้�ยัG คเหต้�วา อาคโต้,  มฺา ปTวถาต้� อาห.

“เอวG ก�ร สามฺเณ์ราต้�

“ปTวถ ภน้�เต้,  อ�มฺ�น้า เมฺ ท�น้�น้G ปาน้�ยัG อาหฏิน้�ต้�

เถโร “ข้�ณ์าสวสามฺเณ์รส�ส มฺHสากถG๒ น้ามฺ น้ต้�ถ�ต้� ญ่ต้�วา ปาน้�ยัG ปTว�.

ต้Gข้ณ์ญฺ�เญ่วส�ส อาพื่าโธ ปฏิ�ปส�สมฺ�ภ�.

ปHน้ น้าโค เถรG อาห “ภน้�เต้ สามฺเณ์เรน้มฺ�ห� สพื่�พื่G เทวคณ์G สน้�น้�ปาเต้ต้�วา ลีช�ชาปTโต้,  อหมฺส�ส หทยัG วา ผาเลีส�สามฺ�,  
ปาเท วา น้G คเหต้�วา ปรคง�คายัG ข้�ปTส�สามฺ�ต้�.

“มฺหาราช สามฺเณ์โร มฺหาน้Hภาโว,  ต้Hมฺ�เห สามฺเณ์เรน้ สท�ธZ สง�คาเมฺต้HG น้ สก�ข้�ส�สถ,  ข้มฺาเปต้�วา น้G คจั�ฉถาต้�

[พฺญานาคฺขอุงฺขมาสูามเณฺร]

โส สยัGปT สามฺเณ์รส�ส อาน้HภาวG ชาน้าต้�,  ลีช�ชายั ปน้ อน้Hพื่น้�ธ�ต้�วา อาคโต้.  

อถ น้G เถรส�ส วจัเน้น้ ข้มฺาเปต้�วา เต้น้ สท�ธZ มฺ�ต้�ต้สน้�ถวG กต้�วา “อ�โต้ ปฏฺ�ฐายั อโน้ต้ต้�ต้ทหอHทเกน้ อต้�เถ สต้�,  
ต้Hมฺ�หากG อาคมฺน้ก�จั�จัG น้ต้�ถ�,  มฺยั�หG ปห�เณ์ยั�ยัาถ,  อหเมฺว อาหร�ต้�วา ทส�สามฺ�ต้� วต้�วา ปก�กามฺ�.

เถโรปT สามฺเณ์รG อาทายั ปายัาส�.  

สต้�ถา เถรส�ส อาคมฺน้ภาวG ญ่ต้�วา มฺ�คารมฺาต้Hปาสาเท เถรส�ส อาคมฺน้G โอโลีเกน้�โต้ น้�ส�ท�.

ภ�ก�ข้CปT เถรG อาคจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา ปจั�จัHค�คน้�ต้�วา ปต้�ต้จั�วรG ปฏิ�ค�คเหสHG.

[พฺวกภ�กษ�ลBอุเล.ยนสูามเณฺร]

อเถกจั�เจั สามฺเณ์รG ส�เสปT กณ์�เณ์สHปT พื่าหายัปT คเหต้�วา สญฺ�จัาเลีน้�ต้า “กZ สามฺเณ์ร๓ น้ อHก�กณ์�ฐส�ต้� อาหGสH.

สต้�ถา เต้สG ก�ร�ยัG ท�ส�วา จั�น้�เต้ส� “ภาร�ยัG วต้�เมฺสG ภ�ก�ข้Cน้G กมฺ�มฺG,  อาส�ว�สG ค�วายัG คณ์�หน้�ต้า ว�ยั สามฺเณ์รG คณ์�หน้�ต้�,  
น้าส�ส อาน้HภาวG ชาน้น้�ต้�,  อช�ช มฺยัา สHมฺน้สามฺเณ์รส�ส คHณ์G ปากฏิG กาต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้�

๑ ส�. ยัH. ผเณ์ ฐต้�วา.
๒ ส�. มฺ. ยัH. มฺHสากถน้G.
๓ ส�. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “ปTลี�ลีก อ�ต้� อต้�ถ�. มฺ. จัCฬกน้�ฏฺ�ฐ.
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เถโรปT อาคน้�ต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา น้�ส�ท�.

[พฺระศาสูดาทรงฺทำคฺ�ณฺขอุงฺสูามเณฺรใหBปิรากฏ]

สต้�ถา เต้น้ สท�ธZ ปฏิ�สน้�ถารG กต้�วา อาน้น้�ทต้�เถรG อามฺน้�เต้ส� 
“อาน้น้�ท อโน้ต้ต้�ต้ทหอHทเกน้มฺ�ห� ปาเท โธว�ต้Hกาโมฺ,  สามฺเณ์ราน้G ฆ่ฏิG ทต้�วา ปาน้�ยัG อาหราเปห�ต้�.

เถโร ว�หาเร ปญฺ�จัมฺต้�ต้าน้� สามฺเณ์รสต้าน้� สน้�น้�ปาเต้ส�.  

เต้สG สHมฺน้สามฺเณ์โร สพื่�พื่น้วโก อโหส�.

เถโร สพื่�พื่มฺหลี�ลีกG สามฺเณ์รG อาห 
“สามฺเณ์ร สต้�ถา อโน้ต้ต้�ต้ทหอHทเกน้ ปาเท โธว�ต้Hกาโมฺ,  ฆ่ฏิG อาทายั คน้�ต้�วา ปาน้�ยัG อาหราต้�

โส “น้ สก�โกมฺ� ภน้�เต้ต้� น้ อ�จั�ฉ�.

เถโร เสเสปT ปฏิ�ปาฏิ�ยัา ปHจั�ฉ�.

เต้ปT ต้เถว วต้�วา ปฏิ�ก�ข้�ปrสH.

“กZ ปเน้ต้�ถ ข้�ณ์าสวสามฺเณ์รา น้ต้�ถ�ต้�.

“อต้�ถ�,  เต้ ปน้ ‘น้ายัG อมฺ�หากG พื่ท�โธ มฺาลีาปCโฏิ.  สHมฺน้สามฺเณ์รส�เสว พื่ท�โธต้�� น้ อ�จั�ฉZสH.

ปHถHช�ชน้า ปน้ อต้�ต้โน้ อสมฺต้�ถต้าเยัว น้ อ�จั�ฉZสH.

ปร�โยัสาเน้ ปน้ สHมฺน้ส�ส วาเร สมฺ�ปต้�เต้,  
“สามฺเณ์ร สต้�ถา อโน้ต้ต้�ต้ทหอHทเกน้ ปาเท โธว�ต้Hกาโมฺ,  ฆ่ฏิG คเหต้�วา ก�ร อHทกG อาหราต้� อาห.

โส “สต้�ถร� อาหราเปน้�เต้,  อาหร�ส�สามฺ�ต้� สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา “ภน้�เต้ อโน้ต้ต้�ต้โต้ ก�ร มฺG อHทกG อาหราเปถาต้� อาห.

“อามฺ สHมฺน้าต้�.

โส ว�สาข้ายั การ�เต้สH ฆ่น้สHวณ์�ณ์โกฏิ�เมฺสH เสน้าสน้กHเฏิสH เอกG สฏฺ�ฐ�กHฏิอHทกค�คณ์�หน้กG มฺหาฆ่ฏิG หต้�เถน้ คเหต้�วา 
“อ�มฺ�น้า เมฺ อHก�ข้�ปTต้�วา อGสกCเฏิ ฐปTเต้น้ อต้�โถ น้ต้�ถ�ต้� โอลีมฺ�พื่กG กต้�วา เวหาสG อพื่�ภHค�คน้�ต้�วา ห�มฺวน้�ต้าภ�มฺHโข้ ปก�ข้น้�ท�.

น้าคราชา สามฺเณ์รG ทCรโต้ว อาคจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา ปจั�จัHค�คน้�ต้�วา กHฏิG อGสกCเฏิน้าทายั 
“ภน้�เต้ ต้Hมฺ�เห, มฺาท�เส ทาเส ว�ช�ชมฺาเน้, กส�มฺา สยัG อาคต้า,  อHทเกน้ อต้�เถ สต้�,  กส�มฺา สาสน้มฺต้�ต้G น้ ปห�ณ์�ต้�ถาต้� 
กHเฏิน้ อHทกG อาทายั สยัG อHก�ข้�ปTต้�วา “ปHรโต้ โหถ ภน้�เต้,  อหเมฺว อาหร�ส�สามฺ�ต้� อาห

“ต้�ฏฺ�ฐถ ต้Hมฺ�เห มฺหาราช,  อหเมฺว สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�เธน้ อาณ์ต้�โต้ต้�� น้าคราชาน้G น้�วต้�เต้ต้�วา 
กHฏิมฺHข้วฏฺ�ฏิ�ยัG หต้�เถน้ คเหต้�วา อากาเสน้ อาคญฺ�ฉ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๑ • ๑๒.  สHมฺน้สามฺเณ์รวต้�ถH. • [พื่ระศาสดาทรงทำคHณ์ข้องสามฺเณ์รให�ปรากฏิ]

อถ น้G สต้�ถา อาคจั�ฉน้�ต้G โอโลีเกต้�วา ภ�ก�ข้C อามฺน้�เต้ต้�วา 
“ปส�สถ ภ�ก�ข้เว สามฺเณ์รส�ส ลี�ฬ�หG อากาเส หGสราชา ว�ยั โสภต้�ต้� อาห.

โสปT ปาน้�ยัฆ่ฏิG ฐเปต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา อฏฺ�ฐาส�.

อถ น้G สต้�ถา อาห “กต้�วส�โสส� ต้�วG สHมฺน้าต้�.

“สต้�ต้วส�โสมฺ�ห� ภน้�เต้ต้�.

“เต้น้ห� สHมฺน้ อช�ชโต้ ปฏฺ�ฐายั ภ�ก�ข้H โหห�ต้� วต้�วา ทายัช�ชอHปสมฺ�ปทG อทาส�.

เท�วเยัว ก�ร สามฺเณ์รา สต้�ต้วส�สา อHปสมฺ�ปทG ลีภZสH: “อยัญฺ�จั สHมฺโน้ โสปาโก จัาต้�.

เอวG ต้ส�มฺZ อHปสมฺ�ปน้�เน้,  ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG 
“อจั�ฉร�ยัG อาวHโส: เอวรCโปปT น้ามฺ ทหรส�ส สามฺเณ์รส�ส อาน้Hภาโว โหต้�,  น้ โน้ อ�โต้ ปHพื่�เพื่ เอวรCโป อาน้Hภาโว ท�ฏฺ�ฐปHพื่�โพื่ต้��.

[สูมบ;ต�ยHอุมสูำเรMจฺแกHเดMกๆ ไดB]

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว มฺมฺ สาสเน้ ทหโรปT สมฺ�มฺาปฏิ�ปน้�โน้ เอวรCปp สมฺ�ปต้�ต้Z ลีภต้�เยัวาต้� วต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“โยั หเว ทหโร ภ�ก�ข้H ยัHญฺ�ชต้� พื่Hท�ธสาสเน้,
โสมฺG โลีกG ปภาเสต้� อพื่�ภา มฺHต้�โต้ว จัน้�ท�มฺาต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ ยัHญฺ�ชต้�ต้�: ฆ่ฏิต้� วายัมฺต้�.

ปภาเสต้�ต้�: โส ภ�ก�ข้H อต้�ต้โน้ อรหต้�ต้มฺค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ อพื่�ภาท�ห� มฺHต้�โต้ จัน้�ท�มฺา ว�ยั 
[โลีกG] ข้น้�ธาท�เภทG โลีกG โอภาเสต้� เอกา โลีกG กโรต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

สHมฺน้สามฺเณ์รวต้�ถH.

ภ�ก�ข้Hวค�ควณ์�ณ์น้า น้�ฏฺ�ฐ�ต้า.

ปญฺ�จัว�สต้�โมฺ วค�โค.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๒ • ๒๖.  พื่�ราห�มฺณ์วค�ควณ์�ณ์น้า • ๒๖.  พื่�ราห�มฺณ์วค�ควณ์�ณ์น้า

๒๖.  พฺ�ราห�มณฺวคฺ�คฺวณฺ�ณฺนา



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๓ • ๑.  ปสาทพื่หHลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • ๑.  ปสาทพื่หHลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑.  ปิสูาทพฺห�ลพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ฉ�น้�ท โสต้G ปรก�กมฺ�มฺาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ ปสาทพื่หHลีG พื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�ร;งฺเก.ยจฺวาทะขอุงฺพฺราหมณฺD]

โส ก�ร พื่�ราห�มฺโณ์ ภควโต้ ธมฺ�มฺเทสน้G สHต้�วา ปสน้�น้จั�ต้�โต้ อต้�ต้โน้ เคเห โสฬสมฺต้�ต้าน้G ภ�ก�ข้Cน้G น้�จั�จัภต้�ต้G ปฏฺ�ฐเปต้�วา 
ภ�ก�ข้Cน้G อาคต้เวลีายัG ปต้�ต้G คเหต้�วา “อาคจั�ฉน้�ต้H โภน้�โต้ อรหน้�โต้,  น้�ส�ทน้�ต้H โภน้�โต้ อรหน้�โต้ต้�� 
ยัง�ก�ญฺ�จั� วทน้�โต้ อรหน้�ต้วาทป�ปฏิ�สGยัHต้�ต้เมฺว วทต้�.

เต้สH ปHถHช�ชน้า “อยัG อมฺ�เหสH อรหน้�ต้สญฺ�ญ่�ต้� จั�น้�ต้ยัZสH,  
ข้�ณ์าสวา “อยัG โน้ ข้�ณ์าสวภาวG ชาน้าต้�ต้� เอวG เต้ สพื่�เพื่ปT กHก�กHจั�จัายัน้�ต้า ต้ส�ส เคหG น้ คมฺZสH.

โส ทHก�ข้� ทHมฺ�มฺโน้ “กZ น้H โข้ อยั�ยัา น้าคจั�ฉน้�ต้�ต้� ว�หารG คน้�ต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

[ไมHเปิIนอุาบ;ต�เพฺราะไมHย�นด.ตHอุวาทะน;<น]

สต้�ถา ภ�ก�ข้C อามฺน้�เต้ต้�วา “กZ เอต้G ภ�ก�ข้เวต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
เต้ห� ต้ส�มฺZ อต้�เถ อาโรจั�เต้,  “สาท�ยัถ ป�น้ ต้Hมฺ�เห ภ�ก�ข้เว อรหน้�ต้วาทน้�ต้� อาห.

“น้ สาท�ยัามฺ ภน้�เต้ต้�.

“เอวG สน้�เต้,  มฺน้Hส�สาน้G เอต้G ปสาทภญฺ�ญ่G,  อน้าปต้�ต้� ภ�ก�ข้เว ปสาทภญฺ�เญ่,  อปTจั โข้ ปน้ พื่�ราห�มฺณ์ส�ส อรหน้�เต้สH อธ�มฺต้�ต้G เปมฺG,  
ต้ส�มฺา ต้Hมฺ�เหห�ปT ต้ณ์�หาโสต้G เฉต้�วา อรหต้�ต้เมฺว ปต้�ต้HG ยัHต้�ต้น้�ต้� วต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห 

“ฉ�น้�ท โสต้G ปรก�กมฺ�มฺ กาเมฺ ปน้Cท พื่�ราห�มฺณ์,
สง�ข้าราน้G ข้ยัG ญ่ต้�วา อกต้ญฺ�ญฺCส� พื่�ราห�มฺณ์าต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ปรก�กมฺ�มฺาต้�: ต้ณ์�หาโสต้G น้ามฺ อป�ปมฺต้�ต้เกน้ วายัาเมฺน้ ฉ�น้�ท�ต้HG น้ สก�กา,  
ต้ส�มฺา ญ่าณ์สมฺ�ปยัHต้�เต้น้ มฺหน้�เต้น้ ปรก�กเมฺน้ ปรก�กมฺ�ต้�วา ต้G โสต้G ฉ�น้�ท  อHโภปT กาเมฺ ปน้Hท น้�หร.

พื่�ราห�มฺณ์าต้�: ข้�ณ์าสวาน้G๑ อาลีปน้เมฺต้G.

สง�ข้าราน้น้�ต้�: ปญฺ�จัน้�น้G ข้น้�ธาน้G ข้ยัG ชาน้�ต้�วา.

อกต้ญฺ�ญฺCต้�: เอวG สน้�เต้,  ต้�วG สHวณ์�ณ์าท�สH เกน้จั� อกต้ส�ส น้�พื่�พื่าน้ส�ส ชาน้น้โต้ อกต้ญฺ�ญฺC น้ามฺ โหส�ต้�.๒

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

๑ คาถายัG ปน้ เอกวจัน้G กต้G.
๒ ส�. มฺ. โหต้�ต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๔ • ๑.  ปสาทพื่หHลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

ปสาทพื่หHลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๕ • ๒.  สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.  • ๒.  สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๒.  สูม�พฺห�ลภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“ยัทา ท�วเยัสH ธมฺ�เมฺสCต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สมฺ�พื่หHเลี ภ�ก�ข้C อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระสูาร.บ�ตรท�ลถุามปิQญหาเพฺ9:อุพฺวกภ�กษ�]

เอกท�วสG ต้Zสมฺต้�ต้า ท�สาวาส�กา ภ�ก�ข้C อาคน้�ต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา น้�ส�ทZสH.

สาร�ปHต้�ต้ต้�เถโร เต้สG อรหต้�ต้ส�ส อHปน้�ส�สยัG ท�ส�วา สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา ฐ�ต้โกว อ�มฺG ปญฺ�หG ปHจั�ฉ� 
“ภน้�เต้ ‘เท�ว ธมฺ�มฺา เท�ว ธมฺ�มฺาต้� วHจั�จัน้�ต้�ต้�: กต้เมฺ น้H โข้ เท�ว ธมฺ�มฺาต้�.

อถ น้G สต้�ถา “‘เท�ว ธมฺ�มฺาต้� โข้ สาร�ปHต้�ต้ สมฺถว�ปส�สน้า วHจั�จัน้�ต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัทา ท�วเยัสH ธมฺ�เมฺสH ปารคC โหต้� พื่�ราห�มฺโณ์,
อถส�ส สพื่�เพื่ สGโยัคา อฏฺ�ฐG คจั�ฉน้�ต้� ชาน้โต้ต้��.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ยัทาต้�: ยัส�มฺZ กาเลี ท�ว�ธา ฐ�เต้สH สมฺถว�ปส�สน้าธมฺ�เมฺสH อภ�ญฺ�ญ่าปารคาท�วเสน้๑ อยัG ข้�ณ์าสโว ปารคC โหต้�,  
อถส�ส วฏฺ�ฏิส�มฺZ สGโยัชน้สมฺต้�ถา สพื่�เพื่ กามฺสGโยัคาทโยั สGโยัคา เอวG ชาน้น้�ต้ส�ส อฏฺ�ฐG ปร�ก�ข้ยัG คจั�ฉน้�ต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ สพื่�เพื่ปT เต้ ภ�ก�ข้C อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐหZสCต้�.

สมฺ�พื่หHลีภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๑ มฺ. …ปารคต้าท�วเสน้.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๖ • ๓.  มฺารวต้�ถH.  • ๓.  มฺารวต้�ถH.

๓.  มารวต�ถุ�.
“ยัส�ส ปารG อปารG วาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ มฺารG อารพื่�ภ กเถส�.

[มารปิลอุมต;วท�ลถุามเร9:อุงฺฝ้QTงฺ]

โส ก�ร เอกส�มฺZ ท�วเส อญฺ�ญ่ต้โร ปHร�โส ว�ยั หHต้�วา สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา ปHจั�ฉ� 
“ภน้�เต้ ‘ปารG ปารน้�ต้� วHจั�จัต้�:  ก�น้�น้H โข้ เอต้G ปารG น้ามฺาต้�.

สต้�ถา “มฺาโร อยัน้�ต้� ว�ท�ต้�วา๑ “ปาปTมฺ กZ ต้ว ปาเรน้,  ต้G ว�ต้ราเคห� ปต้�ต้พื่�พื่น้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัส�ส ปารG อปารG วา ปาราปารG น้ ว�ช�ชต้�,
ว�ต้ท�ทรG ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ปารน้�ต้�: อช�ฌต้�ต้�กาน้� ฉ อายัต้น้าน้�.

อปารน้�ต้�: พื่าห�ราน้� ฉ อายัต้น้าน้�.

ปาราปารน้�ต้�: ต้ทHภยัG.

น้ ว�ช�ชต้�ต้�: ยัส�ส สพื่�พื่เมฺต้G ‘อหน้�ต้� วา ‘มฺมฺน้�ต้� วา คหณ์าภาเวน้ น้ต้�ถ�,  
ต้G ก�เลีสทราน้G๒ ว�คเมฺน้ ว�ต้ท�ทรG สพื่�พื่ก�ก�เลีเสห� ว�สGยัHต้�ต้G  อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

มฺารวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. ว�ชาน้�ต้�วา.
๒ ส�. สGก�เลีสทรถาน้G. มฺ. ยัH. ก�เลีสทรถาน้G.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๗ • ๔.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • ๔.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๔.  อุญฺ�ญตรพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ฌายั�น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รG พื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDท�ลถุามเร9:อุงฺพฺราหมณฺDกะพฺระศาสูดา]

โส ก�ร จั�น้�เต้ส� “สต้�ถา อต้�ต้โน้ สาวเก ‘พื่�ราห�มฺณ์าต้� วทต้�,  อหญฺ�จัมฺ�ห� ชาต้�โคต้�เต้น้ พื่�ราห�มฺโณ์,  มฺGปT โข้ เอวG วต้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้�.

โส สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา ต้มฺต้�ถG ปHจั�ฉ�.

สต้�ถา “น้าหG ชาต้�โคต้�ต้มฺต้�เต้น้ พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�,  อHต้�ต้มฺต้�ถG๑ อน้Hป�ปต้�ต้เมฺว ปเน้ต้G๒ วทามฺ�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ฌายัZ ว�รชมฺาส�น้G กต้ก�จั�จัG อน้าสวG
อHต้�ต้มฺต้�ถG อน้Hป�ปต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ฌายั�น้�ต้�: ทHว�เธน้ ฌาเน้น้ ฌายัน้�ต้G กามฺรเชน้ ว�รชG วเน้ เอกมฺาส�น้G จัต้Cห� มฺค�เคห� โสฬสน้�น้G ก�จั�จัาน้G กต้ต้�ต้า กต้ก�จั�จัG 
อาสวาน้G อภาเวน้ อน้าสวG อHต้�ต้มฺต้�ถG อรหต้�ต้G อน้Hป�ปต้�ต้G อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส พื่�ราห�มฺโณ์ โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑ ส�. มฺ. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “อรหต้�ต้น้�ต้� อต้�ถ�.
๒ ส�. มฺ. ยัH. ปเน้วG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๘ • ๕.  อาน้น้�ทต้�เถรวต้�ถH.  • ๕.  อาน้น้�ทต้�เถรวต้�ถH.

๕.  อุานน�ทต�เถุรวต�ถุ�.
“ท�วา ต้ปต้� อาท�จั�โจัต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา มฺ�คารมฺาต้Hปาสาเท ว�หรน้�โต้ อาน้น้�ทต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[ร;ศม.ขอุงฺว;ตถุ� ๕ อุยHางฺ ตHางฺก;น]

ปเสน้ท�โกสโลี ก�ร มฺหาปวารณ์ายั สพื่�พื่าภรณ์ป�ปฏิ�มฺณ์�ฑ�โต้ คน้�ธาท�น้� อาทายั ว�หารG อคมฺาส�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ กาฬHทายั�ต้�เถโร ฌาน้G สมฺาปช�ช�ต้�วา ปร�สปร�ยัน้�เต้ น้�ส�น้�โน้ โหต้�.

น้ามฺเมฺว๑ ปน้ส�เสต้G.  สร�รG สHวณ์�ณ์วณ์�ณ์G.  

ต้ส�มฺZ ปน้ ข้เณ์ จัน้�โท อHค�คจั�ฉต้�,  สHร�โยั อฏฺ�ฐเมฺต้�.

อาน้น้�ทต้�เถโร อฏฺ�ฐเมฺน้�ต้ส�ส สHร�ยัส�ส อHค�คจั�ฉน้�ต้ส�ส จั จัน้�ทส�ส โอภาสG โอโลีเกต้�วา 
รญฺ�โญ่ สร�โรภาสG เถรส�ส สร�โรภาสG ต้ถาคต้ส�ส จั สร�โรภาสG โอโลีเกส�.

ต้ต้�ถ สพื่�โพื่ภาเส อต้�ก�กมฺ�ต้�วา สต้�ถา ว�โรจัต้�.

เถโร สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา “ภน้�เต้ อช�ช มฺมฺ อ�เมฺ โอภาเส โอโลีเกน้�ต้ส�ส ต้Hมฺ�หากเมฺว โอภาโส รHจั�จัต้�,  
ต้Hมฺ�หากG ห� สร�รG สพื่�โพื่ภาเส อต้�ก�กมฺ�ต้�วา ว�โรจัต้�ต้� อาห.

อถ น้G สต้�ถา “อาน้น้�ท สHร�โยั น้ามฺ ท�วา ว�โรจัต้�,  จัน้�โท รต้�ต้Z,  ราชา อลีง�กต้กาเลีเยัว ว�โรจัต้�,  
ข้�ณ์าสโว คณ์สง�คณ์�กG ปหายั อน้�โต้สมฺาปต้�ต้�ยัGเยัว ว�โรจัต้�,  พื่Hท�โธ ปน้ รต้�ต้ZปT ท�วาปT ปญฺ�จัว�เธน้ เต้เชน้ ว�โรจัต้�ต้� วต้�วา 
อ�มฺG คาถมฺาห

“ท�วา ต้ปต้� อาท�จั�โจั, รต้�ต้�มฺาภาต้� จัน้�ท�มฺา,
สน้�น้ท�โธ ข้ต้�ต้�โยั ต้ปต้�, ฌายั� ต้ปต้� พื่�ราห�มฺโณ์;
อถ สพื่�พื่มฺโหรต้�ต้Z พื่Hท�โธ ต้ปต้� เต้ชสาต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ท�วา ต้ปต้�ต้�: ท�วาว ว�โรจัต้�,  รต้�ต้Z ปน้ส�ส คต้มฺค�โคปT น้ ปญฺ�ญ่ายัต้�.

จัน้�ท�มฺาต้�: จัน้�โทปT อพื่�ภาท�ห� มฺHต้�โต้ รต้�ต้�เมฺว ว�โรจัต้�,  โน้ ท�วา.

สน้�น้ท�โธต้��: สHวณ์�ณ์มฺณ์�จั�ต้�เต้ห� สพื่�พื่าภรเณ์ห� ปฏิ�มฺณ์�ฑ�โต้ จัต้Hรง�ค�น้�ยัา เสน้ายั ปร�ก�ข้�ต้�โต้ว ราชา ว�โรจัต้�,  
น้ อญฺ�ญ่าต้กเวเสน้ ฐ�โต้.

ฌายั�ต้�: ข้�ณ์าสโว ปน้ คณ์G ว�โน้เทต้�วา ฌายัน้�โต้ว ว�โรจัต้�.

๑ มฺ. ยัH. มฺน้าปเมฺว ปน้ส�ส สร�รG สHวณ์�ณ์วณ์�ณ์G.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๘๙ • ๕.  อาน้น้�ทต้�เถรวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

เต้ชสาต้�: สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�โธ ปน้ ส�ลีเต้เชน้๑ ทHส�ส�ลีเต้ชG คHณ์เต้เชน้ ทHค�คHณ์เต้ชG๒ ปญฺ�ญ่าเต้เชน้ ทHป�ปญฺ�ญ่เต้ชG ปHญฺ�ญ่เต้เชน้ อปHญฺ�ญ่เต้ชG 
ธมฺ�มฺเต้เชน้ อธมฺ�มฺเต้ชG ปร�ยัาทยั�ต้�วา อ�มฺ�น้า ปญฺ�จัว�เธน้ เต้ชสา น้�จั�จักาลีเมฺว ว�โรจัต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อาน้น้�ทต้�เถรวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. จัรณ์เต้เชน้.
๒ ส�. มฺ. ยัH. น้�ค�คHณ์เต้ชG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๐ • ๖.  อญฺ�ญ่ต้รปพื่�พื่ช�ต้วต้�ถH.  • ๖.  อญฺ�ญ่ต้รปพื่�พื่ช�ต้วต้�ถH.

๖.  อุญฺ�ญตรปิพฺ�พฺชี�ตวต�ถุ�.
“พื่าห�ต้ปาโปต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รG ปพื่�พื่ช�ต้G อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDบวชีนอุกพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

เอโก ก�ร พื่�ราห�มฺโณ์ พื่าห�รปพื่�พื่ช�ชายั ปพื่�พื่ช�ต้�วา “สมฺโณ์ โคต้โมฺ อต้�ต้โน้ สาวเก ‘ปพื่�พื่ช�ต้าต้� วทต้�,  
อหญฺ�จัมฺ�ห� ปพื่�พื่ช�โต้,  มฺGปT โข้ เอวG วต้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา เอต้มฺต้�ถG ปHจั�ฉ�.

สต้�ถา “น้าหG เอต้�ต้เกน้ ‘ปพื่�พื่ช�โต้ต้� วทามฺ�,  ก�เลีสมฺลีาน้G ปน้ ปพื่�พื่ช�ต้ต้�ต้า ปพื่�พื่ช�โต้ น้ามฺ โหต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“พื่าห�ต้ปาโป ห� พื่�ราห�มฺโณ์
สมฺจัร�ยัายั ‘สมฺโณ์ต้� วHจั�จัต้�,
ปพื่�พื่าชยัมฺต้�ต้โน้ มฺลีG
ต้ส�มฺา ‘ปพื่�พื่ช�โต้ต้� วHจั�จัต้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “สมฺจัร�ยัายัาต้�: สพื่�พื่ากHสลีาน้� สเมฺต้�วา จัรเณ์น้.

ต้ส�มฺาต้�: ยัส�มฺา พื่าห�ต้ปาปต้ายั พื่�ราห�มฺโณ์,  อกHสลีาน้� สเมฺต้�วา จัรเณ์น้ ‘สมฺโณ์ต้�� วHจั�จัต้�,  
ต้ส�มฺา โยั อต้�ต้โน้ ราคาท�มฺลีG ปพื่�พื่าชยัน้�โต้ ว�โน้เทน้�โต้ จัรต้�,  โสปT เต้น้ ปพื่�พื่าชเน้น้ “ปพื่�พื่ช�โต้ต้�� วHจั�จัต้�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส ปพื่�พื่ช�โต้ โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

อญฺ�ญ่ต้รปพื่�พื่ช�ต้วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๑ • ๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.  • ๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๗.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“น้ พื่�ราห�มฺณ์ส�สาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระเถุระถุ�กพฺราหมณฺDต.]

เอกส�มฺZ ก�ร ฐาเน้ สมฺ�พื่หHลีา มฺน้Hส�สา “อโห อมฺ�หากG อยั�โยั ข้น้�ต้�พื่เลีน้ สมฺน้�น้าคโต้,  
อญฺ�เญ่สH อก�โกสน้�เต้สH วา ปหรน้�เต้สH วา,  โกปมฺต้�ต้GปT น้ โหต้�ต้� เถรส�ส คHณ์กถG กถยัZสH.

อเถโก มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�โก พื่�ราห�มฺโณ์ “โก เอส น้ กHช�ฌต้�ต้� ปHจั�ฉ�.

“อมฺ�หากG เถโรต้��.

“กHช�ฌาเปน้�โต้ น้ ภว�ส�สต้�ต้�.

“น้ต้�เถต้G พื่�ราห�มฺณ์าต้�.

“เต้น้ห� อหG กHช�ฌาเปส�สามฺ�ต้�.

“สเจั สก�โกส�,  กHช�ฌาเปห�ต้�.

โส “โหต้H,  ชาน้�ส�สามฺ�๑ กต้�ต้พื่�พื่น้�ต้� เถรG ภ�ก�ข้ายั ปว�ฏฺ�ฐG ท�ส�วา ปจั�ฉาภาเคน้ คน้�ต้�วา ปTฏฺ�ฐ�มฺช�เฌ มฺหน้�ต้G ปาณ์�ป�ปหารมฺทาส�.

เถโร “ก�น้�น้าเมฺต้น้�ต้� อโน้โลีเกต้�วาว คโต้.

พื่�ราห�มฺณ์ส�ส สกลีสร�เร ฑาโห อHป�ปช�ช�.

โส “อโห คHณ์สมฺ�ปน้�โน้ อยั�โยัต้�� เถรส�ส ปาทมฺCเลี น้�ปช�ช�ต้�วา “ข้มฺถ เมฺ ภน้�เต้ต้� วต้�วา,  
“กZ เอต้น้�ต้� วHต้�เต้,  “อหG ว�มฺGสน้ต้�ถายั ต้Hมฺ�เห ปหร�น้�ต้� อาห.

“โหต้H,  ข้มฺามฺ� เต้ต้�.

“สเจั เมฺ ภน้�เต้ ข้มฺถ,  มฺมฺ เคเหเยัว น้�ส�ท�ต้�วา ภ�ก�ข้G คณ์�หถาต้� เถรส�ส ปต้�ต้G คณ์�ห�.

เถโรปT ปต้�ต้G อทาส�.

พื่�ราห�มฺโณ์ เถรG เคหG เน้ต้�วา ปร�ว�ส�.

มฺน้Hส�สา กHช�ฌ�ต้�วา “อ�มฺ�น้า อมฺ�หากG น้�รปราโธ อยั�โยั ปหโฏิ,  ทณ์�เฑน้ปTส�ส โมฺก�โข้ น้ต้�ถ�,  เอต้�เถว น้G มฺาเรส�สามฺาต้� 
เลีฑ�ฑHทณ์�ฑาท�หต้�ถา พื่�ราห�มฺณ์ส�ส เคหท�วาเร อฏฺ�ฐGสH.

เถโร อHฏฺ�ฐายั คจั�ฉน้�โต้ พื่�ราห�มฺณ์ส�ส หต้�เถ ปต้�ต้G อทาส�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. ชาน้�ส�สามฺ�ส�ส.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๒ • ๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.  • [พื่ระเถระถCกพื่ราหมฺณ์Jต้�]

มฺน้Hส�สา ต้G เถเรน้ สท�ธZ คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา “ภน้�เต้ ต้Hมฺ�หากG ปต้�ต้G คเหต้�วา พื่�ราห�มฺณ์G น้�วต้�เต้ถาต้� อาหGสH.

“กZ เอต้G อHปาสกาต้�.

“พื่�ราห�มฺเณ์น้ ต้Hมฺ�เห ปหฏิา,  มฺยัมฺส�ส กต้�ต้พื่�พื่G ชาน้�ส�สามฺาต้�.

“กZ ปน้ ต้Hมฺ�เห อ�มฺ�น้า ปหฏิา,  อHทาหH อหน้�ต้�.

“ต้Hมฺ�เห ภน้�เต้ต้�.

“มฺG เอส ปหร�ต้�วา ข้มฺาเปส�,  คจั�ฉถ ต้Hมฺ�เหต้� มฺน้Hส�เส อHยั�โยัเชต้�วา พื่�ราห�มฺณ์G น้�วต้�ต้าเปต้�วา เถโร ว�หารเมฺว คโต้.

ภ�ก�ข้C อHช�ฌายัZสH “ก�น้�น้าเมฺต้G,  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถโร เยัน้ พื่�ราห�มฺเณ์น้ ปหโฏิ,  ต้ส�เสว เคเห น้�ส�ท�ต้�วา ภ�ก�ข้G คเหต้�วา อาคโต้,  
เถรส�ส ปหฏิกาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั น้ อ�ทาน้� โส กส�สจั� ลีช�ช�ส�สต้�,  อวเสเส โปเถน้�โต้ ว�จัร�ส�สต้�ต้�.

[พฺราหมณฺDไมHคฺวรปิระหารพฺราหมณฺD]

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว พื่�ราห�มฺโณ์ พื่�ราห�มฺณ์G ปหรน้�โต้ น้ามฺ น้ต้�ถ�,  ค�ห�พื่�ราห�มฺเณ์น้ ปน้ สมฺณ์พื่�ราห�มฺโณ์ ปหโฏิ ภว�ส�สต้�: 
โกโธ น้าเมฺส อน้าคามฺ�มฺค�เคน้ สมฺHค�ฆ่าต้G คจั�ฉต้�ต้� วต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺา คาถา อภาส�

“น้ พื่�ราห�มฺณ์ส�ส ปหเรยั�ยั, น้าส�ส มฺHญฺ�เจัถ พื่�ราห�มฺโณ์,
ธ� พื่�ราห�มฺณ์ส�ส หน้�ต้ารG, ต้โต้ ธ� ยัส�ส มฺHญฺ�จัต้�.

น้ พื่�ราห�มฺณ์ส�เสต้ทก�ญฺ�จั� เสยั�โยั,
ยัทาน้�เสโธ มฺน้โส ปTเยัห�;
ยัโต้ ยัโต้ หZสมฺโน้ น้�วต้�ต้ต้�,
ต้โต้ ต้โต้ สมฺ�มฺต้�เมฺว ทHก�ข้น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ปหเรยั�ยัาต้�: ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มฺโณ์ “อหมฺส�มฺ�ต้� ชาน้น้�โต้ ข้�ณ์าสวส�ส วา อญฺ�ญ่ส�ส วา พื่�ราห�มฺณ์ส�ส๑ น้ ปหเรยั�ยั.

น้าส�ส มฺHญฺ�เจัถาต้�: โสปT ปหโฏิ ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มฺโณ์ อส�ส ปหร�ต้�วา ฐ�ต้ส�ส เวรG น้ มฺHญฺ�เจัถ,  ต้ส�มฺZ โกปp น้ กเรยั�ยัาต้� อต้�โถ.

ธ� พื่�ราห�มฺณ์ส�สาต้�: ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มฺณ์ส�ส หน้�ต้ารG ครหามฺ�.

ต้โต้ ธ�ต้�: โยั ปน้ ต้G ปหรน้�ต้G ปฏิ�ป�ปหรน้�โต้ ต้ส�ส อHปร� เวรG มฺHญฺ�จัต้�,  ต้G ต้โต้ปT ครหามฺ�เยัว.

เอต้ทก�ญฺ�จั� เสยั�โยัต้��: ยัG ข้�ณ์าสวส�ส อก�โกสน้�ต้G วา อป�ปจั�จัก�โกสน้G ปหรน้�ต้G วา อป�ปฏิ�ป�ปหรณ์G,  
เอต้G ต้ส�ส ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มฺณ์ส�ส น้ ก�ญฺ�จั� เสยั�โยั อป�ปมฺต้�ต้กเสยั�โยั น้ โหต้�,  อถโข้ อธ�มฺต้�ต้เมฺว เสยั�โยัต้�� อต้�โถ.

๑ ส�. มฺ. อญฺ�ญ่ต้รส�ส วา ชาต้�พื่�ราห�มฺณ์ส�ส.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๓ • ๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

ยัทาน้�เสโธ มฺน้โส ปTเยัห�ต้�: โกธน้ส�ส ห� โกธHป�ปาโท มฺน้โส ปTโยั น้ามฺ,  เต้ห�๑ ปเน้ส มฺาต้าปTต้CสHปT พื่Hท�ธาท�สHปT อปรช�ฌต้�,  
ต้ส�มฺา โยั อส�ส เต้ห� มฺน้โส น้�เสโธ โกธวเสน้ อHป�ปช�ชมฺาน้ส�ส จั�ต้�ต้ส�ส น้�ค�คโห,  เอต้G น้ ก�ญฺ�จั� เสยั�โยัต้��๒ อต้�โถ๓.

หZสมฺโน้ต้��: โกธมฺโน้,  โส ต้ส�ส ยัโต้ ยัโต้ วต้�ถHโต้ อน้าคามฺ�มฺค�เคน้ สมฺHค�ฆ่าต้G คจั�ฉน้�โต้ น้�วต้�ต้ต้�.

ต้โต้ ต้โต้ต้��: ต้โต้ ต้โต้ วต้�ถHโต้ สกลีGปT วฏฺ�ฏิทHก�ข้G น้�วต้�ต้ต้�เอวาต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๑ มฺ. โกโธ ห�.
๒ ส�. น้ อก�ญฺ�จั� เสยั�โยั.
๓ น้ พื่�ราห�มฺณ์ส�เสต้ทก�ญฺ�จั� เสยั�โยัต้��: ปฏิ�ฆ่ปก�ข้�กา เจัต้ส�กา อ�ธ มฺน้โส ปTยัา น้ามฺ. เต้สG วเสน้ ห� ปฏิ�เวรG มฺHญฺ�จั�ต้HG อ�จั�ฉต้�. 

ยัG เต้ห� มฺน้โส อน้�เสโธ อน้�ค�คโห เอต้G อก�ญฺ�จั� เสยั�โยั อธ�มฺต้�ต้กเสยั�โยั น้ โหต้�,  พื่าลีา ปน้ ปฏิ�เวรG มฺHญฺ�จั�ต้HG สมฺต้�ถภาวG ปค�คณ์�หน้�ต้�,  
ยัG -อ�ต้� ปทG ก�ร�ยัาปรามฺสน้น้�ต้� อมฺ�หากG มฺต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๔ • ๘.  มฺหาปชาปต้�โคต้มฺ�วต้�ถH. • ๘.  มฺหาปชาปต้�โคต้มฺ�วต้�ถH.

๘.  มหาปิชีาปิต.โคฺตม.วต�ถุ�.
“ยัส�ส กาเยัน้าต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ มฺหาปชาปต้Z โคต้มฺZ อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺบ;ญญ;ต�คฺร�ธรรม ๘]

ภควต้า ห� อน้Hป�ปน้�เน้ วต้�ถHส�มฺZ ปญฺ�ญ่ต้�เต้ อฏฺ�ฐ ครHธมฺ�เมฺ๑ มฺณ์�ฑน้กชาต้�โยั ปHร�โส สHรภ�ปHป�ผทามฺG ว�ยั ส�รสา สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา 
สปร�วารา มฺหาปชาปต้� โคต้มฺ� อHปสมฺ�ปทG ลีภ�.

อญฺ�โญ่ ต้ส�สา อHปช�ฌาโยั วา อาจัร�โยั วา น้ต้�ถ�.

เอวG ลีท�ธCปสมฺ�ปทG เถรZ อารพื่�ภ อปเรน้ สมฺเยัน้ กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG 
“มฺหาปชาปต้�ยัา โคต้มฺ�ยัา อาจัร�ยัHปช�ฌายัา น้ ปญฺ�ญ่ายัน้�ต้�,  สหต้�เถเน้ว กาสายัาน้� คณ์�ห�ต้�.

เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา ภ�ก�ข้Hน้�โยั กHก�กHจั�จัายัน้�ต้�โยั ต้ายั สท�ธZ เน้ว อHโปสถG น้ ปวารณ์G กโรน้�ต้�.

ต้า คน้�ต้�วา ต้ถาคต้ส�สาปT ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG.

[คฺนท.:คฺวรเร.ยกวHาพฺราหมณฺD]

สต้�ถา ต้าสG กถG สHต้�วา “มฺยัา มฺหาปชาปต้�ยัา โคต้มฺ�ยัา อฏฺ�ฐ ครHธมฺ�มฺา ท�น้�น้า,  อหเมฺวส�สา อาจัร�โยั อหเมฺว อHปช�ฌาโยั,  
กายัทHจั�จัร�ต้าท�ว�รห�เต้สH ข้�ณ์าสเวสH กHก�กHจั�จัน้�น้ามฺ น้ กต้�ต้พื่�พื่น้�ต้� วต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัส�ส กาเยัน้ วาจัายั มฺน้สา น้ต้�ถ� ทHก�กฏิG,
สGวHต้G ต้�ห� ฐาเน้ห� ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ทHก�กฏิน้�ต้�: สาวช�ชG ทHก�ข้Hท�รยัG อปายัสGวต้�ต้น้�กG กมฺ�มฺG.

ต้�ห� ฐาเน้ห�ต้�: เอเต้ห� กายัาท�ห� ต้�ห� การเณ์ห� กายัทHจั�จัร�ต้าท�ป�ปเวสน้น้�วารณ์ต้�ถายั ท�วารปTห�ต้G อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

มฺหาปชาปต้�โคต้มฺ�วต้�ถH.

๑ ว�. จัHลี�ลี. ๗/๓๒๓.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๕ • ๙.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.  • ๙.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๙.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“ยัมฺ�หา ธมฺ�มฺG ว�ชาเน้ยั�ยัาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระสูาร.บ�ตรเคฺารพฺในพฺระอุ;สูสูชี�ผู้�BอุาจฺารยD]

โส ก�รายัส�มฺา อส�สช�ต้�เถรส�ส สน้�ต้�เก ธมฺ�มฺG สHต้�วา โสต้าปต้�ต้�ผลีG ปต้�ต้กาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั 
“ยัส�สG๑ ท�สายัG เถโร วสต้�ต้� สHณ์าต้�,  ต้โต้ อญฺ�ชลีZ ปค�คยั�ห ต้โต้ว ส�สG กต้�วา น้�ปช�ช�.

ภ�ก�ข้C “มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�โก สาร�ปHต้�โต้ อช�ชาปT ท�สา น้มฺส�สมฺาโน้ ว�จัรต้�ต้� ต้มฺต้�ถG ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสHG.

สต้�ถา เถรG ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัG ก�ร ต้�วG สาร�ปHต้�ต้ ท�สา น้มฺส�สน้�โต้ ว�จัรส�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“ภน้�เต้ มฺมฺ ท�สา น้มฺส�สน้ภาวG วา อน้มฺส�สน้ภาวG วา ต้Hมฺ�เหว ชาน้าถาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว น้ สาร�ปHต้�โต้ ท�สา น้มฺส�สต้�,  อส�สช�ต้�เถรส�ส๒ ปน้ สน้�ต้�กา ธมฺ�มฺG สHต้�วา โสต้าปต้�ต้�ผลีG ปต้�ต้ต้ายั อต้�ต้โน้ อาจัร�ยัG น้มฺส�สต้�, 
ยัญฺ�ห� อาจัร�ยัG น้�ส�สายั ภ�ก�ข้H ธมฺ�มฺG ว�ชาน้าต้�,  เต้น้ โส พื่�ราห�มฺเณ์น้ อค�ค� ว�ยั สก�กจั�จัG น้มฺส�ส�ต้พื่�โพื่เยัวาต้� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัมฺ�หา ธมฺ�มฺG ว�ชาเน้ยั�ยั สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�ธเทส�ต้G
สก�กจั�จัG ต้G น้มฺส�เสยั�ยั อค�ค�หHต้�ต้Gว พื่�ราห�มฺโณ์ต้��.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อค�ค�หHต้�ต้Gวาต้�: ยัถา พื่�ราห�มฺโณ์ อค�ค�หHต้�ต้G สมฺ�มฺา ปร�จัรเณ์น้ เจัว อญฺ�ชลี�กมฺ�มฺาท�ห� จั สก�กจั�จัG น้มฺส�สต้�,  
เอวG ยัมฺ�หา อาจัร�ยัา ต้ถาคต้ป�ปเวท�ต้G ธมฺ�มฺG ว�ชาเน้ยั�ยั,  ต้G สก�กจั�จัG น้มฺส�เสยั�ยัาต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. ยัG ท�สG.
๒ อสสช�ส�สาต้� ยัHต้�ต้ต้รG. ญ่.ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๖ • ๑๐.  ชฏิ�ลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • ๑๐.  ชฏิ�ลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑๐.  ชีฏ�ลพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“น้ ชฏิาห�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG ชฏิ�ลีพื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[ชีฏ�ลตBอุงฺการใหBตร;สูเร.ยกตนวHาพฺราหมณฺD]

โส ก�ร “อหG มฺาต้�โต้ จั ปTต้�โต้ จั สHชาโต้ พื่�ราห�มฺณ์กHเลี น้�พื่�พื่ต้�โต้,  สเจั สมฺโณ์ โคต้โมฺ อต้�ต้โน้ สาวเก ‘พื่�ราห�มฺณ์าต้� วทต้�,  
มฺGปT น้Hโข้ ต้ถา วต้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG ปHจั�ฉ�.

[ล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺD]

อถ น้G สต้�ถา “น้าหG พื่�ราห�มฺณ์ ชฏิามฺต้�เต้น้ น้ ชาต้�โคต้�ต้มฺต้�เต้น้ พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�,  
ปฏิ�ว�ท�ธสจั�จัเมฺว ปน้าหG ‘พื่�ราห�มฺโณ์ต้� วทามฺ�ต้� วต้�วา๑ อ�มฺG คาถมฺาห

“น้ ชฏิาห� น้ โคต้�เต้น้ น้ ชจั�จัา โหต้� พื่�ราห�มฺโณ์,
ยัมฺ�ห� สจั�จัญฺ�จั ธมฺ�โมฺ จั โส สHจั� โส จั พื่�ราห�มฺโณ์ต้��.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “สจั�จัน้�ต้�: ยัส�มฺZ ปHค�คเลี จัต้�ต้าร� สจั�จัาน้� โสฬสหากาเรห� ปฏิ�ว�ช�ฌ�ต้�วา ฐ�ต้G สจั�จัญฺ�ญ่าณ์ญฺ�เจัว น้วว�ธโลีกHต้�ต้รธมฺ�โมฺ จั อต้�ถ�,  
โส สHจั� เจัว พื่�ราห�มฺโณ์ จัาต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ชฏิ�ลีพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑ มฺ. เอต้�ถน้�ต้เร ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ต้�� อต้�ถ�



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๗ • ๑๑.  กHหกพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • ๑๑.  กHหกพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑๑.  ก�หกพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ก�น้�เต้ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา กCฏิาคารสาลีายัG ว�หรน้�โต้ เอกG วค�คHลี�วต้�ต้G กHหกพื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDลวงฺเอุาสู�:งฺขอุงฺๆ ชีาวเม9อุงฺ]

โส ก�ร เวสาลี�น้ครท�วาเร เอกG กHก�กHธรHก�ข้G๑ อารHยั�ห ท�ว�ห� ปาเทห� สาข้G คณ์�ห�ต้�วา อโธส�โร๒ โอลีมฺ�พื่น้�โต้ 
“กปTลีาน้G เมฺ สต้G เทถ  กหาปเณ์ เทถ  ปร�จัาร�กG เทถ,  โน้ เจั ทส�สถ,  อ�โต้ ปต้�ต้�วา มฺรน้�โต้ น้ครG อน้ครG กร�ส�สามฺ�ต้� วทต้�.

ต้ถาคต้ส�สาปT ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ปร�วHต้ส�ส น้ครปว�สน้กาเลี ภ�ก�ข้C ต้G พื่�ราห�มฺณ์G ท�ส�วา น้�ก�ข้มฺน้กาเลีปT น้G ต้เถว โอลีมฺ�พื่น้�ต้G ปส�สZสH.

น้าคราปT “อยัG ปาโต้ ปฏฺ�ฐายั เอวG โอลีมฺ�พื่น้�โต้ ปต้�ต้�วา๓ น้ครG อน้ครG กเรยั�ยัาต้� จั�น้�เต้ต้�วา น้ครว�น้าสภ�ต้า 
“ยัG โส ยัาจัต้�,  สพื่�พื่G เทมฺาต้� ปฏิ�ส�สHณ์�ต้�วา อทGสH.

โส โอต้ร�ต้�วา สพื่�พื่G คเหต้�วา อคมฺาส�.

ภ�ก�ข้C ว�หารCปจัาเร ต้G คาว� ว�ยั ว�จัร�ต้�วา คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา สญฺ�ชาน้�ต้�วา “ลีท�ธน้�เต้ พื่�ราห�มฺณ์ ยัถาปต้�ถ�ต้น้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“อามฺ ลีท�ธG เมฺต้� สHต้�วา อน้�โต้ว�หาเร ต้ถาคต้ส�ส ต้มฺต้�ถG อาโรเจัสHG.

[พฺระศาสูดาตร;สูบ�รพฺกรรมขอุงฺพฺราหมณฺD]

สต้�ถา “น้ ภ�ก�ข้เว อ�ทาเน้เวส กHหกโจัโร,  ปHพื่�เพื่ปT กHหกโจัโรเยัว อโหส�,  
อ�ทาน้� ปเน้ส พื่าลีชน้G วญฺ�เจัต้�,  ต้ทา ปน้ ปณ์�ฑ�เต้ วญฺ�เจัต้HG น้าสก�ข้�ต้� วต้�วา เต้ห� ยัาจั�โต้ อต้�ต้G อาหร�:

“อต้�เต้ เอกG กาส�กคามฺG น้�ส�สายั เอโก กHหกต้าปโส วาสG กป�เปต้�.

ต้G เอกG กHลีG ปฏิ�ชค�ค�:  ท�วา อHป�ปน้�น้ข้าทน้�ยัโภชน้�ยัโต้ อต้�ต้โน้ ปHต้�ต้าน้G ว�ยั ต้ส�สาปT เอกG โกฏฺ�ฐาสG เทต้�,  
สายัG อHป�ปน้�น้โกฏฺ�ฐาสG ฐเปต้�วา ทHต้�ยัท�วเส เทต้�.

อเถกท�วสG สายัG โคธมฺGสG ลีภ�ต้�วา สาธHกG ปจั�ต้�วา ต้โต้ โกฏฺ�ฐาสG ฐเปต้�วา ทHต้�ยัท�วเส ต้ส�ส เทต้�.

ต้าปโส มฺGสG ข้าท�ต้�วา๔ ว รสต้ณ์�หายั พื่ท�โธ “กZ มฺGสG น้าเมฺต้น้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา “โคธมฺGสน้�ต้� สHต้�วา 
ภ�ก�ข้ายั จัร�ต้�วา สป�ปTทธ�กฏฺhกภณ์�ฑาท�น้� คเหต้�วา ปณ์�ณ์สาลีG คน้�ต้�วา เอกมฺน้�เต้ ฐเปส�.

ปณ์�ณ์สาลีายั ปน้ อว�ทCเร เอกส�มฺZ วมฺ�มฺ�เก โคธราชา ว�หรต้�.

โส กาเลีน้ กาลีG ต้าปสG วน้�ท�ต้HG อาคจั�ฉต้�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. กกHธรHก�ข้G.
๒ ส�. อวGสร�โร. ยัH. อวGส�โร.
๓ มฺ. เอต้�ถน้�ต้เร มฺรน้�โต้ต้�� อต้�ถ�.
๔ ส�. สายั�ต้�วา ว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๘ • ๑๑.  กHหกพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • [พื่ระศาสดาต้ร�สบHรพื่กรรมฺข้องพื่ราหมฺณ์J]

ต้Gท�วสG ปเน้ส “ต้G วธ�ส�สามฺ�ต้� ทณ์�ฑG ปฏิ�จั�ฉาเทต้�วา ต้ส�ส วมฺ�มฺ�กส�สาว�ทCเร ฐาเน้ น้�ท�ทายัน้�โต้ ว�ยั น้�ส�ท�.

โคธราชา วมฺ�มฺ�กโต้ น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา ต้ส�ส สน้�ต้�กG อาคจั�ฉน้�โต้ อาการG สลี�ลีก�เข้ต้�วา 
“น้ เมฺ อช�ช อาจัร�ยัส�ส อากาโร รHจั�จัต้�ต้� ต้โต้ว น้�วต้�ต้�.

ต้าปโส ต้ส�ส น้�วต้�ต้น้ภาวG ญ่ต้�วา ต้ส�ส มฺรณ์ต้�ถายั ทณ์�ฑG ข้�ปT.

ทณ์�โฑ ว�รช�ฌ�ต้�วา คโต้.

โคธราชา วมฺ�มฺ�กG ปว�ส�ต้�วา ต้โต้ ส�สG น้�หร�ต้�วา อาคต้มฺค�คG โอโลีเกน้�โต้ ต้าปสG อาห

“สมฺณ์G ต้G มฺญฺ�ญ่มฺาโน้ อHปคญฺ�ฉZ อสญฺ�ญ่ต้G,
โส มฺG ทณ์�เฑน้ ปาหาส� ยัถา อส�สมฺโณ์ ต้ถา;
ก�น้�เต้ ชฏิาห� ทHมฺ�เมฺธ, ก�น้�เต้ อช�น้สาฏิ�ยัา,
อพื่�ภน้�ต้รน้�เต้ คหน้G พื่าห�รG ปร�มฺช�ชส�ต้�.

อถ น้G ต้าปโส สน้�ต้เกน้ ปโลีเภต้HG เอวมฺาห

“เอห� โคธ น้�วต้�ต้ส�สH ภHญฺ�ช สาลี�น้โมฺทน้G,
เต้ลีG โลีณ์ญฺ�จั เมฺ อต้�ถ� ปหCต้G มฺยั�ห ปTป�ผลี�ต้�.

ต้G สHต้�วา โคธราชา “ยัถา ยัถา ต้�วG กเถส�,  ต้ถา ต้ถา เมฺ ปลีายั�ต้Hกามฺต้าว โหต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“เอส ภ�ยั�โยั ปเวก�ข้ามฺ� วมฺ�มฺ�กG สต้โปร�สG
เต้ลีG โลีณ์ญฺ�จั ก�น้�เต้ส� อห�ต้G มฺยั�ห ปTป�ผลี�ต้�.

เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา “อหG เอต้�ต้กG กาลีG ต้ยั� สมฺณ์สญฺ�ญ่G อกาสZ,  อ�ทาน้� เต้ มฺG ปหร�ต้Hกามฺต้ายั ทณ์�โฑ ข้�ต้�โต้,  
ต้ส�ส ข้�ต้�ต้กาลีโต้เยัว อส�สมฺโณ์ ชาโต้,  ก�น้�ต้าท�สส�ส ทHป�ปญฺ�ญ่ส�ส ปHค�คลีส�ส ชฏิาห�,  
กZ สข้Hเรน้ อช�น้จัมฺ�เมฺน้,  อพื่�ภน้�ต้รG ห� เต้ คหน้G,  เกวลีG พื่าห�รเมฺว ปร�มฺช�ชส�ต้� อาห.

สต้�ถา อ�มฺG อต้�ต้G อาหร�ต้�วา “ต้ทา เอส กHหโก ต้าปโส อโหส�,  โคธราชา ปน้ อหเมฺวาต้� วต้�วา 
ชาต้กG สโมฺธาเน้ต้�วา ต้ทา โคธปณ์�ฑ�เต้น้ ต้ส�ส น้�ค�คห�ต้การณ์G ทส�เสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“ก�น้�เต้ ชฏิาห� ทHมฺ�เมฺธ, ก�น้�เต้ อช�น้สาฏิ�ยัา;
อพื่�ภน้�ต้รน้�เต้ คหน้G พื่าห�รG ปร�มฺช�ชส�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ก�น้�เต้ ชฏิาห�ต้�: อมฺ�โภ ทHป�ปญฺ�ญ่ ต้ว สHพื่ท�ธาห�ปT อ�มฺาห� ชฏิาห� สข้Hรายั น้�วต้�ถายัปT อ�มฺายั อช�น้จัมฺ�มฺสาฏิ�กายั จั ก�มฺต้�โถ.

อพื่�ภน้�ต้รน้�ต้�: อพื่�ภน้�ต้รG ห� เต้ ราคาท�ก�ก�เลีสคหน้G,  เกวลีG หต้�ถ�ลีณ์�ฑG อส�สลีณ์�ฑG ว�ยั มฺฏฺ�ฐG พื่าห�รG ปร�มฺช�ชส�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๙๙ • ๑๑.  กHหกพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

กHหกพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๐ • ๑๒.  ก�สาโคต้มฺ�วต้�ถH.  • ๑๒.  ก�สาโคต้มฺ�วต้�ถH.

๑๒.  ก�สูาโคฺตม.วต�ถุ�.
“ปpสHกCลีธรน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา ค�ช�ฌกCเฏิ ปพื่�พื่เต้ ว�หรน้�โต้ ก�สาโคต้มฺZ อารพื่�ภ กเถส�.

[นางฺโคฺตม.เหMนทBาวสู;กกะ]

ต้ทา ก�ร สก�โก ปฐมฺยัามฺาวสาเน้ เทวปร�สายั สท�ธZ สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา วน้�ท�ต้�วา เอกมฺน้�เต้ สาราณ์�ยัG ธมฺ�มฺกถG สHณ์น้�โต้ น้�ส�ท�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ ก�สาโคต้มฺ� “สต้�ถารG ปส�ส�ส�สามฺ�ต้� อากาเสน้าคน้�ต้�วา สก�กG ท�ส�วา น้�วต้�ต้�.๑

โส ต้G วน้�ท�ต้�วา น้�วต้�ต้น้�ต้Z ท�ส�วา สต้�ถารG ปHจั�ฉ� “กา น้าเมฺสา ภน้�เต้ อาคจั�ฉมฺาน้าว ต้Hมฺ�เห ท�ส�วา น้�วต้�ต้�ต้�.

[นางฺก�สูาโคฺตม.เล�ศทางฺทรงฺผู้Bาบ;งฺสู�ก�ล]

สต้�ถา “ก�สาโคต้มฺ� น้าเมฺสา มฺหาราช มฺมฺ ธ�ต้า ปpสHกCลี�กต้�เถร�น้G อค�คาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ปpสHกCลีธรG ชน้�ต้HG ก�สG ธมฺน้�สน้�ถต้G
เอกG วน้ส�มฺZ ฌายัน้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ก�สน้�ต้�: ปpสHกCลี�กา ห� อต้�ต้โน้ อน้HรCปp ปฏิ�ปทG ปCเรน้�ต้า อป�ปมฺGสโลีห�ต้า เจัว โหน้�ต้� ธมฺน้�สน้�ถต้คต้�ต้า จั,  ต้ส�มฺา เอวมฺาห.

เอกG วน้ส�มฺ�น้�ต้�: ว�ว�ต้�เต้ ฐาเน้ เอกG ฌายัน้�ต้G ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ก�สาโคต้มฺ�วต้�ถH.

๑ น้ ภ�ก�ข้Hน้�ยัา อาจั�ณ์�ณ์G รต้�ต้Z จัร�ต้HG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๑ • ๑๓.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • ๑๓.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑๓.  อุญฺ�ญตรพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“น้ จัาหน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG พื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDเขBาเฝ้Oาพฺระศาสูดา]

โส ก�ร “สมฺโณ์ โคต้โมฺ อต้�ต้โน้ สาวเก ‘พื่�ราห�มฺณ์าต้� วทต้�,  อหญฺ�จัมฺ�ห� พื่�ราห�มฺณ์โยัน้�ยัG น้�พื่�พื่ต้�โต้,  มฺGปT โข้ เอวG วต้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� 
สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา ต้มฺต้�ถG ปHจั�ฉ�.

[ล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺD]

อถ น้G สต้�ถา “น้าหG พื่�ราห�มฺณ์ พื่�ราห�มฺณ์โยัน้�ยัG น้�พื่�พื่ต้�ต้มฺต้�เต้เน้ว พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�,  
โยั ปน้ อก�ญฺ�จัโน้ อค�คหโณ์๑ ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“น้ จัาหG พื่�ราห�มฺณ์G พื่�รCมฺ� โยัน้�ชG มฺต้�ต้�สมฺ�ภวG,
โภวาท� น้ามฺ โส โหต้�, ส เว โหต้� สก�ญฺ�จัโน้,
อก�ญฺ�จัน้G อน้าทาน้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “โยัน้�ชน้�ต้�: โยัน้�ยัา ชาต้G.

มฺต้�ต้�สมฺ�ภวน้�ต้�: พื่�ราห�มฺณ์�ยัา มฺาต้H สน้�ต้เก อHทรส�มฺZ สมฺ�ภCต้G.

โภวาท�ต้�: โส ปน้ อามฺน้�ต้น้าท�สH “โภ โภต้�� วต้�วา ว�จัรน้�โต้ โภวาท� น้ามฺ โหต้�,  ส เว ราคาท�ห� ก�ญฺ�จัเน้ห� สก�ญฺ�จัโน้,  
อหG ปน้ ราคาท�ห� อก�ญฺ�จัน้G จัต้Cห� อHปาทาเน้ห� อน้าทาน้G พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส พื่�ราห�มฺโณ์ โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�.   สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑ ส�. เอต้�ถน้�ต้เร “อน้ง�คโณ์ต้�� อต้�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๒ • ๑๔.  อHค�คเสน้วต้�ถH.  • ๑๔.  อHค�คเสน้วต้�ถH.

๑๔.  อุ�คฺ�คฺเสูนวต�ถุ�.
“สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ อHค�คเสน้G น้ามฺ เสฏฺ�ฐ�ปHต้�ต้G อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระอุรห;นตDยHอุมไมHกล;ว]

วต้�ถH “มฺHญฺ�จั ปHเร มฺHญฺ�จั ปจั�ฉโต้ต้�� คาถาวณ์�ณ์น้ายั ว�ต้�ถาร�ต้เมฺว.

ต้ทา ห� สต้�ถา “ภน้�เต้ อHค�คเสโน้ ‘น้ ภายัามฺ�ต้� วทต้�,  อภCเต้น้ มฺญฺ�เญ่ อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้� ภ�ก�ข้Cห� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�ต้สท�สา ฉ�น้�น้สญฺ�โญ่ชน้า น้ ภายัน้�ต้�เยัวาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้G เฉต้�วา โยั เว น้ ปร�ต้ส�สต้�,
สง�คาต้�คG ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

ต้ต้�ถ สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้น้�ต้�: ทสว�ธสญฺ�โญ่ชน้G.

น้ ปร�ต้ส�สต้�ต้�: ต้ณ์�หายั น้ ภายัต้�.

ต้มฺหน้�ต้�: ต้G อหG.  ราคาท�น้G สง�คาน้G อต้�ต้ต้�ต้า สง�คาต้�คG จัต้Hน้�น้GปT โยัคาน้G อภาเวน้ ว�สGยัHต้�ต้G ต้G อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อHค�คเสน้วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๓ • ๑๕.  เท�วพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • ๑๕.  เท�วพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑๕.  เท�วพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“เฉต้�วา น้ท�ธ�น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ เท�ว พื่�ราห�มฺเณ์ อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺD ๒ คฺนเอุาโคฺแขHงฺข;นก;น]

เต้สH ก�เรกส�ส จัCฬโรห�โต้ น้ามฺ โคโณ์ โหต้�,  เอกส�ส มฺหาโรห�โต้ น้ามฺ.

เต้ เอกท�วสG “ต้ว โคโณ์ พื่ลีวา,  มฺมฺ โคโณ์ พื่ลีวาต้�๑ ว�วท�ต้�วา “ก�น้�โน้ ว�วาเทน้,  เน้ ปาเชต้�วา ชาน้�ส�สามฺาต้� 
อจั�รวต้�ต้�เร สกฏิG วาลีHกายั ปCเรต้�วา โคเณ์ โยัชยัZสH.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ ภ�ก�ข้CปT น้หายั�ต้HG ต้ต้�ถ คต้า โหน้�ต้�.

พื่�ราห�มฺณ์า โคเณ์ ปาเชสHG.

สกฏิG น้�จั�จัลีG อฏฺ�ฐาส�.

น้ท�ธ�วรต้�ต้า ปน้ ฉ�ช�ชZสH.

ภ�ก�ข้C ท�ส�วา ว�หารG คน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG สต้�ถH อาโรจัยัZสH.

[คฺวรต;ดชีะเนาะและเชี9อุกภายใน]

สต้�ถา “ภ�ก�ข้เว พื่าห�รา เอต้า น้ท�ธ�วรต้�ต้า,  โยัโกจั� เอต้า ฉ�น้�ทเต้ว,  
ภ�ก�ข้Hน้า ปน้ อช�ฌต้�ต้�กG โกธน้ท�ธ�ญฺ�เจัว ต้ณ์�หาวรต้�ต้ญฺ�จั ฉ�น้�ท�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“เฉต้�วา น้ท�ธZ วรต้�ต้ญฺ�จั สน้�ธาน้G๒ สหน้Hก�กมฺG
อHก�ข้�ต้�ต้ปลี�ฆ่G พื่Hท�ธG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “น้ท�ธ�น้�ต้�: น้ยั�หน้ภาเวน้ ปวต้�ต้G โกธG.

วรต้�ต้น้�ต้�: พื่น้�ธน้ภาเวน้ ปวต้�ต้G ต้ณ์�หG.

สน้�ธาน้G สหน้Hก�กมฺน้�ต้�: อน้Hสยัาน้Hก�กมฺสห�ต้G ท�วาสฏฺ�ฐ�ท�ฏฺ�ฐ�สน้�ธาน้G๓ อ�ทG สพื่�พื่GปT ฉ�น้�ท�ต้�วา ฐ�ต้G อว�ช�ชาปลี�ฆ่ส�ส อHก�ข้�ต้ต้�ต้า 
อHก�ข้�ต้�ต้ปลี�ฆ่G  จัต้Hน้�น้G สจั�จัาน้G พื่Hท�ธต้�ต้า พื่Hท�ธG ต้G อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จัสต้า ภ�ก�ข้C อรหต้�เต้ ปต้�ฏฺ�ฐหZสH,  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

๑ ต้ว โคโณ์ พื่ลีวา อHทาหH มฺมฺาต้� ยัHต้�ต้ต้รG.
๒ ส�. สน้�ทามฺG. มฺ. ยัH. สน้�ทาน้G.
๓ ท�. ส�. ๙/๔๙.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๔ • ๑๕.  เท�วพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

เท�วพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๕ • ๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวต้�ถH. • ๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวต้�ถH.

๑๖.  อุก�โกสูกภารท�วาชีวต�ถุ�.
“อก�โกสน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ อก�โกสกภารท�วาชG อารพื่�ภ กเถส�.

[นางฺธน;ญชีาน.ถุ�กดHา]

อก�โกสกภารท�วาชส�ส ห� ภาต้H ภารท�วาชส�ส ธน้ญฺ�ชาน้� น้ามฺ พื่�ราห�มฺณ์� โสต้าปน้�น้า อโหส�.

สา ข้�ปTต้�วาปT กาส�ต้�วาปT ปก�ข้ลี�ต้�วาปT “น้โมฺ ต้ส�ส ภควโต้ อรหโต้ สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�ธส�สาต้� อ�มฺG อHทาน้G อHทาเน้ส�.

สา เอกท�วสG พื่�ราห�มฺณ์ปร�เวสน้ายั ปก�ข้ลี�ต้�วา ต้เถว มฺหาสท�เทน้ อHทาน้G อHทาเน้ส�.

พื่�ราห�มฺโณ์ กHช�ฌ�ต้�วา “เอวเมฺวายัG วสลี� ยัต้�ถ วา ต้ต้�ถ วา ปก�ข้ลี�ต้�วา ต้ส�ส มฺHณ์�ฑกส�ส สมฺณ์ส�ส วณ์�ณ์G ภาสต้�ต้� วต้�วา 
“อ�ทาน้� เต้ วสลี� คน้�ต้�วา ต้ส�ส สต้�ถHโน้ วาทG อาโรเปส�สามฺ�ต้� อาห.

อถ น้G สา “คจั�ฉ พื่�ราห�มฺณ์,  น้าหG ต้G ปส�สามฺ�,  โยั ต้ส�ส ภควโต้ วาทG อาโรเปยั�ยั,  อปTจั คน้�ต้�วา ภควน้�ต้G ปญฺ�หG ปHจั�ฉส�สCต้� อาห.

โส สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา อวน้�ท�ต้�วาว เอกมฺน้�ต้G ฐ�โต้,  ปญฺ�หG ปHจั�ฉน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“กZสH ฆ่ต้�วา๑ สHข้G เสต้�, กZสH ฆ่ต้�วา๑ น้ โสจัต้�,
ก�ส�สส�สH๒ เอกธมฺ�มฺส�ส, วธG โรเจัส� โคต้มฺาต้�.

อถส�ส ปญฺ�หG พื่�ยัากโรน้�โต้ สต้�ถา อ�มฺG คาถมฺาห

“โกธG ฆ่ต้�วา๓ สHข้G เสต้� โกธG ฆ่ต้�วา๑ น้ โสจัต้�,
โกธส�ส ว�สมฺCลีส�ส มฺธHรค�คส�ส พื่�ราห�มฺณ์
วธG อร�ยัา ปสGสน้�ต้�, ต้ญฺ�ห� ฆ่ต้�วา น้ โสจัต้�ต้�.

[พฺราหมณฺD ๔ คฺนบรรล�พฺระอุรห;ตตผู้ล]

โส สต้�ถร� ปส�ท�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

อถส�ส กน้�ฏฺ�โฐ อก�โกสกภารท�วาโช “ภาต้า ก�ร เมฺ ปพื่�พื่ช�โต้ต้�� สHต้�วา กHท�โธ อาคน้�ต้�วา 
สต้�ถารG อสพื่�ภาห� ผรHสาห� วาจัาห� อก�โกส�.

โสปT สต้�ถารา อต้�ถ�น้G ข้าทน้�ยัาท�ทาน้โอปมฺ�เมฺน้ สญฺ�ญ่ต้�โต้ สต้�ถร� ปสน้�โน้ ปพื่�พื่ช�ต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

อปเรปTส�ส “สHน้�ทร�กภารท�วาโช พื่�ลีง�คกภารท�วาโชต้�� เท�ว กน้�ฏฺ�ฐภาต้โร สต้�ถารG อก�โกสน้�ต้าว สต้�ถารา ว�น้�ต้า 
ปพื่�พื่ช�ต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์ZสH.

๑ มฺ. เฉต้�วา.
๒ ส�. ยัH. ก�ส�สส�สG.
๓ มฺ. เฉต้�วา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๖ • ๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวต้�ถH. • [พื่ราหมฺณ์J ๔ คน้บรรลีHพื่ระอรห�ต้ต้ผลี]

อเถกท�วสG ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG 
“อาวHโส อจั�ฉร�ยัา วต้ พื่Hท�ธคHณ์า: จัต้CสH น้ามฺ ภาต้�เกสH อก�โกสน้�เต้สH,  สต้�ถา ก�ญฺ�จั� อวต้�วา เต้สGเยัว ปต้�ฏฺ�ฐา ชาโต้ต้��.

[พฺระศาสูดาเปิIนท.:พฺL:งฺขอุงฺมหาชีน]

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว อหG มฺมฺ ข้น้�ต้�พื่เลีน้ สมฺน้�น้าคต้ต้�ต้า ทHฏฺ�เฐสH อทHส�สน้�โต้ มฺหาชน้ส�ส ปต้�ฏฺ�ฐา โหมฺ�เยัวาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“อก�โกสG วธพื่น้�ธญฺ�จั อทHฏฺ�โฐ โยั ต้�ต้�ก�ข้ต้�,
ข้น้�ต้�พื่ลีG พื่ลีาน้�กG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อทHฏฺ�โฐต้��: 
เอวG ทสห� อก�โกสวต้�ถCห� อก�โกสญฺ�จั ปร�ภาสญฺ�จั ปาณ์�อาท�ห� โปถน้ญฺ�จั อน้�ทHพื่น้�ธน้าท�ห� พื่น้�ธญฺ�จั 
โยั อกHท�ธมฺาน้โส หHต้�วา อธ�วาเสต้�,  ข้น้�ต้�พื่เลีน้ สมฺน้�น้าคต้ต้�ต้า ข้น้�ต้�พื่ลีG,  
ปHน้ป�ปHน้G อHป�ปต้�ต้�ยัา อน้�กภCเต้เน้ว ข้น้�ต้�พื่เลีน้ สมฺน้�น้าคต้ต้�ต้า พื่ลีาน้�กG,  ต้G เอวรCปp อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อก�โกสกภารท�วาชวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๗ • ๑๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.  • ๑๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๑๗.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“อก�โกธน้น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระเถุระสูละทร;พฺยDอุอุกบวชี]

ต้ทา ก�ร เถโร ปญฺ�จัห� ภ�ก�ข้Hสเต้ห� สท�ธZ ปTณ์�ฑายั จัรน้�โต้ น้าลีกคาเมฺ มฺาต้H ฆ่รท�วารG อคมฺาส�.

อถ น้G สา น้�ส�ทาเปต้�วา ปร�ว�สมฺาน้า อก�โกส� 
“อมฺ�โภ อHจั�ฉ�ฏฺ�ฐข้าทกอHจั�ฉ�ฏฺ�ฐกญฺ�ช�กG อลีภ�ต้�วา ปรฆ่เรสH อHฬHง�กปTฏฺ�เฐน้ ฆ่ฏิ�ต้G กญฺ�ช�กG๑ ปร�ภHญฺ�ช�ต้HG อรหส�๒ 
อส�ต้�โกฏิ�ธน้G ปหายั ปพื่�พื่ช�โต้ส�,  น้าส�ต้มฺ�ห� ต้ยัา,  ภHญฺ�ชาห�ทาน้�ต้�,  

ภ�ก�ข้Cน้GปT ภต้�ต้G ททมฺาน้า “ต้Hมฺ�เหห� มฺมฺ ปHต้�โต้ อต้�ต้โน้ จัCฬHปฏฺ�ฐาโก กโต้,  อ�ทาน้� ภHญฺ�ชถาต้� วเทส�.

เถโร ภ�ก�ข้G คเหต้�วา ว�หารเมฺว อคมฺาส�.

อถายัส�มฺา ราหHโลี สต้�ถารG ปTณ์�ฑปาเต้น้ อาปHจั�ฉ�.

อถ น้G สต้�ถา อาห “ราหHลี กหG คมฺ�ต้�ถาต้�.

“อยั�ยั�กายั คามฺG ภน้�เต้ต้�.

“กZ ปน้ เต้ อยั�ยั�กายั อHปช�ฌาโยั วHต้�โต้ต้��.

“อยั�ยั�กายั เมฺ ภน้�เต้ อHปช�ฌาโยั อก�โกส�โต้ต้��.

“ก�น้�ต้� วต้�วาต้�.

“อ�ทG น้ามฺ ภน้�เต้ต้�.

“อHปช�ฌาเยัน้ ปน้ เต้ กZ วHต้�ต้น้�ต้�.

“น้ ก�ญฺ�จั� ภน้�เต้ต้�.

[ภ�กษ�ท;<งฺหลายสูรรเสูร�ญพฺระเถุระ]

ต้G สHต้�วา ภ�ก�ข้C ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG “อาวHโส อจั�ฉร�ยัา วต้ สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรส�ส คHณ์า: 
เอวน้�น้ามฺส�ส มฺาต้ร� อก�โกสน้�ต้�ยัา,  โกธน้มฺต้�ต้GปT น้าโหส�ต้�.

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้ามฺ อก�โกธน้าว โหน้�ต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

๑ ส�. มฺ. ยัH. “อรหส�ต้� น้ต้�ถ�.
๒ ส�. มฺ. ยัH. กญฺ�ช�ยัG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๘ • ๑๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH. • [ภ�กษHท�Qงหลีายัสรรเสร�ญ่พื่ระเถระ]

“อก�โกธน้G วต้�ต้วน้�ต้G ส�ลีวน้�ต้G อน้Hส�สทG๑

ทน้�ต้G อน้�ต้�มฺสาร�รG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “วต้�ต้วน้�ต้น้�ต้�: ธCต้ง�ควต้�เต้น้ สมฺน้�น้าคต้G  จัต้Hปาร�สHท�ธ�ส�เลีน้ ส�ลีวน้�ต้G  ต้ณ์�หาอHส�สทาภาเวน้๒ อน้Hส�สทG 
ฉฬํTน้�ท�ร�ยัทมฺเน้น้ ทน้�ต้G  โกฏิ�ยัG ฐ�เต้น้ อต้�ต้ภาเวน้ อน้�ต้�มฺสร�รG  ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. อน้Hส�สHต้G.
๒ ส�. ต้ณ์�หาอHส�สาวาภาเวน้ อน้Hส�สHต้G.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๐๙ • ๑๘.  อHป�ปลีวณ์�ณ์าเถร�วต้�ถH. • ๑๘.  อHป�ปลีวณ์�ณ์าเถร�วต้�ถH.

๑๘.  อุ�ปิ�ปิลวณฺ�ณฺาเถุร.วต�ถุ�.
“วาร� โปก�ข้รปต้�เต้วาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อHป�ปลีวณ์�ณ์าเถรZ อารพื่�ภ กเถส�.

[มหาชีนเขBาใจฺวHาพฺระข.ณฺาสูพฺย�นด.กามสู�ข]

วต้�ถH “มฺธHวา มฺญฺ�ญ่ต้� พื่าโลีต้�� คาถาวณ์�ณ์น้ายั ว�ต้�ถาร�ต้เมฺว.

วHต้�ต้G ห� ต้ต้�ถ: “อปเรน้ สมฺเยัน้ มฺหาชโน้ ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปส� ‘ข้�ณ์าสวาปT มฺญฺ�เญ่ กามฺG เสวน้�ต้�๑,  กZ น้ เสว�ส�สน้�ต้�,  
น้เหเต้ โกฬาปรHก�ข้า น้ จั วมฺ�มฺ�กา อลี�ลีมฺGสสร�ราว,  ต้ส�มฺา เต้ปT กามฺสHข้G สาท�ยัน้�ต้�ต้�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺไมHต�ดอุย�Hในกาม]

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“น้ ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา กามฺสHข้G สาท�ยัน้�ต้� น้ กาเมฺ เสวน้�ต้�,  ยัถา ห� ปทHมฺปต้�เต้ ปต้�โต้ทกพื่�น้�ทH น้ ลี�ป�ปต้� น้ สณ์�ฐาต้�,  
ว�น้�วต้�ต้�ต้�วา ปต้เต้ว,  ยัถา จั อารค�เค สาสโป น้ อHปลี�ป�ปต้� น้ สณ์�ฐาต้�,  ว�น้�วต้�ต้�ต้�วา ปต้เต้ว,  
เอวG ข้�ณ์าสวส�ส จั�ต้�เต้ ทHว�โธปT กาโมฺ น้ ลี�ป�ปต้� น้ สณ์�ฐาต้�ต้� วต้�วา อน้Hสน้�ธZ ฆ่เฏิต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ 
อ�มฺG พื่�ราห�มฺณ์วค�เค คาถมฺาห

“วาร� โปก�ข้รปต้�เต้ว อารค�เคร�ว สาสโป
โยั น้ ลี�ป�ปต้�๒ กาเมฺสH, ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “โยั น้ ลี�ป�ปต้�ต้�: เอวเมฺว โยั อพื่�ภน้�ต้เร ทHพื่�พื่�เธปT กาเมฺ๓ น้ อHปลี�ป�ปต้� ต้ส�มฺZ กาเมฺ น้ สณ์�ฐาต้�,  
ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อHป�ปลีวณ์�ณ์าเถร�วต้�ถH.

๑ มฺ. ข้�ณ์าสวา มฺญฺ�เญ่ กามฺสHข้G สาท�ยัน้�ต้�. กามฺG เสวน้�ต้�,
๒ มฺ. ลี�มฺ�ปต้�.
๓ ส�. ยัส�มฺZ กาเมฺ.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๑๐ • ๑๙.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • ๑๙.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑๙.  อุญฺ�ญตรพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“โยั ทHก�ข้ส�สาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รG พื่�ราห�มฺณ์G อารพื่�ภ กเถส�.

[ทาสูขอุงฺพฺราหมณฺDหน.ไปิบวชี]

ต้ส�ส ก�เรโก ทาโส,  อป�ปญฺ�ญ่ต้�เต้ ส�ก�ข้าปเท,  ปลีายั�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

พื่�ราห�มฺโณ์ ต้G โอโลีเกน้�โต้ อท�ส�วา เอกท�วสG สต้�ถารา สท�ธZ ปTณ์�ฑายั ปว�สน้�ต้G ท�วารน้�ต้เร ท�ส�วา จั�วรG ทฬ�หG อค�คเหส�.

สต้�ถา น้�วต้�ต้�ต้�วา “กZ อ�ทG พื่�ราห�มฺณ์าต้� ปHจั�ฉ�.

“ทาโส เมฺ โภ โคต้มฺาต้�.

“ปน้�น้ภาโร เอส พื่�ราห�มฺณ์าต้�.

“ปน้�น้ภาโรต้�� วHต้�เต้,  พื่�ราห�มฺโณ์ “อรหาต้� สลี�ลีก�เข้ส�.

ต้ส�มฺา ปHน้ปT เต้น้ “เอวG โภ โคต้มฺาต้� วHต้�เต้,  สต้�ถา “อามฺ พื่�ราห�มฺณ์ ปน้�น้ภาโรต้�� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“โยั ทHก�ข้ส�ส ปชาน้าต้� อ�เธว ข้ยัมฺต้�ต้โน้,
ปน้�น้ภารG ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ทHก�ข้ส�สาต้�: ข้น้�ธทHก�ข้ส�ส.

ปน้�น้ภารน้�ต้�: โอโรห�ต้ก�ข้น้�ธภารG๑ จัต้Cห� โยัเคห� สพื่�พื่ก�ก�เลีเสห� วา ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ โส พื่�ราห�มฺโณ์ โสต้าปต้�ต้�ผเลี ปต้�ฏฺ�ฐห�.  สมฺ�ปต้�ต้าน้GปT สาต้�ถ�กา เทสน้า อโหส�ต้�.

อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๑ ส�. มฺ. ยัH. โอห�ต้ข้น้�ธภารG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๑๑ • ๒๐.  เข้มฺาภ�ก�ข้Hน้�วต้�ถH.  • ๒๐.  เข้มฺาภ�ก�ข้Hน้�วต้�ถH.

๒๐.  เขมาภ�ก�ข�น.วต�ถุ�.
“คมฺ�ภ�รปญฺ�ญ่น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา ค�ช�ฌกCเฏิ ว�หรน้�โต้ เข้มฺG ภ�ก�ข้Hน้Z อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระเขมาภ�กษ�ณฺ.พฺบทBาวสู;กกะ]

เอกท�วสG ห� ปฐมฺยัามฺสมฺน้น้�ต้เร สก�โก เทวราชา เทวปร�สายั สท�ธZ อาคน้�ต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก สาราณ์�ยัG ธมฺ�มฺกถG สHณ์น้�โต้ น้�ส�ท�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ เข้มฺา ภ�ก�ข้Hน้� “สต้�ถารG ปส�ส�ส�สามฺ�ต้� อาคน้�ต้�วา สก�กG ท�ส�วา อากาเส ฐ�ต้าว สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา น้�วต้�ต้�.๑

สก�โก ต้G ท�ส�วา “กา เอสา ภน้�เต้ อาคจั�ฉมฺาน้า อากาเส ฐ�ต้าว วน้�ท�ต้�วา น้�วต้�ต้�ต้� ปHจั�ฉ�.

[ล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺDในพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

สต้�ถา “เอสา มฺหาราช มฺมฺ ธ�ต้า เข้มฺา น้ามฺ มฺหาปญฺ�ญ่า มฺค�คามฺค�คส�ส โกว�ทาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“คมฺ�ภ�รปญฺ�ญ่G เมฺธาวZ มฺค�คามฺค�คส�ส โกว�ทG
อHต้�ต้มฺต้�ถG อน้Hป�ปต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “คมฺ�ภ�รปญฺ�ญ่น้�ต้�: คมฺ�ภ�เรสH ข้น้�ธาท�สH ปวต้�ต้ายั ปญฺ�ญ่ายั สมฺน้�น้าคต้G ธมฺ�โมฺชป�ปญฺ�ญ่ายั สมฺน้�น้าคต้G เมฺธาวZ 
“อยัG ทHค�คต้�ยัา มฺค�โค,  อยัG สHคต้�ยัา มฺค�โค,  อยัG น้�พื่�พื่าน้ส�ส มฺค�โค,  อยัG อมฺค�โคต้�� เอวG มฺค�เค จั อมฺค�เค จั เฉกต้ายั 
มฺค�คามฺค�คส�ส โกว�ทG  อรหต้�ต้สง�ข้าต้G อHต้�ต้มฺต้�ถG อน้Hป�ปต้�ต้G ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

เข้มฺาภ�ก�ข้Hน้�วต้�ถH.

๑ ๑-๑๘ อง�เก อน้�ต้สญฺ�ญ่าน้G โอโลีเกต้พื่�พื่G.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๑๒ • ๒๑.  ปพื่�ภารวาส�ต้�ส�สต้�เถรวต้�ถH. • ๒๑.  ปพื่�ภารวาส�ต้�ส�สต้�เถรวต้�ถH.

๒๑.  ปิพฺ�ภารวาสู�ต�สู�สูต�เถุรวต�ถุ�.
“อสGสฏฺ�ฐน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ ปพื่�ภารวาส�ต้�ส�สต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[เทพฺดากล;วผู้�Bม.ศ.ลบร�สู�ทธD]

โส ก�ร สต้�ถH สน้�ต้�เก กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G คเหต้�วา อรญฺ�ญ่G ปว�ส�ต้�วา สป�ปายัเสน้าสน้G โอโลีเกน้�โต้ เอกG เลีน้ปพื่�ภารG ปาปHณ์�.  

สมฺ�ปต้�ต้ก�ข้เณ์เยัวส�ส จั�ต้�ต้G เอกค�คต้G ลีภ�.

โส “อหG อ�ธ วสน้�โต้ ปพื่�พื่ช�ต้ก�จั�จัG น้�ป�ผาเทต้HG สก�ข้�ส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ส�.

เลีเน้ปT อธ�วต้�ถา เทวต้า “ส�ลีวา ภ�ก�ข้H อาคโต้,  อ�มฺ�น้า สท�ธZ เอกฏฺ�ฐาเน้ วส�ต้HG ทHก�ข้G,  
อยัG ปน้ อ�ธ เอกรต้�ต้�เมฺว วส�ต้�วา ปก�กมฺ�ส�สต้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา ปHต้�เต้ อาทายั น้�ก�ข้มฺ�.

เถโร ปHน้ท�วเส ปาโต้ว โคจัรคามฺG ปTณ์�ฑายั ปาว�ส�.

อถ น้G เอกา อHปาส�กา ท�ส�วา ปHต้�ต้ส�เน้หG ปฏิ�ลีภ�ต้�วา เคเห น้�ส�ทาเปต้�วา โภเชต้�วา อต้�ต้าน้G น้�ส�สายั เต้มฺาสG วสน้ต้�ถายั ยัาจั�.

โสปT “สก�กา มฺยัา อ�มฺG น้�ส�สายั ภวน้�ส�สรณ์G กาต้Hน้�ต้� อธ�วาเสต้�วา ต้เมฺว เลีน้G อคมฺาส�.

เทวต้า ต้G อาคจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา “อท�ธา เกน้จั� น้�มฺน้�ต้�โต้ ภว�ส�สต้�,  เส�ว วา ปรเส�ว วา คมฺ�ส�สต้�ต้� จั�น้�เต้ส�.

[เทพฺดาคฺ�ดอุ�บายใหBภ�กษ�ไปิจฺากท.:น;<น]

| เอวG อฑ�ฒมฺาสมฺต้�เต้ อต้�ก�กน้�เต้,  “อยัG อ�เธว มฺญฺ�เญ่ อน้�โต้วส�สG วส�ส�สต้�,  ส�ลีวต้า ปน้ สท�ธZ เอกฏฺ�ฐาเน้ ปHต้�ต้เกห� สท�ธZ วส�ต้HG ทHก�กรG,

อ�มฺญฺ�จั ‘น้�ก�ข้มฺาต้� วต้�ต้HG น้ สก�กา,  อต้�ถ� น้H โข้ อ�มฺส�ส ส�เลี ข้ลี�ต้น้�ต้�  ท�พื่�เพื่น้ จัก�ข้Hน้า โอโลีเกน้�ต้� 
อHปสมฺ�ปทกาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั ต้ส�ส ส�เลี ข้ลี�ต้G อท�ส�วา “ปร�สHท�ธมฺส�ส ส�ลีG,  ก�ญฺ�จั�เทวส�ส กต้�วา อยัสG อHป�ปาเทส�สามฺ�ต้� 
อHปฏฺ�ฐากกHเลี อHปาส�กายั เชฏฺ�ฐปHต้�ต้ส�ส สร�เร อธ�มฺHจั�จั�ต้�วา ค�วG ปร�วต้�เต้ส�.  |

ต้ส�ส อก�ข้�น้� น้�ก�ข้มฺZสH,  มฺHข้โต้ เข้โฬ ปค�ฆ่รต้�.

อHปาส�กา ต้G ท�ส�วา “กZ อ�ทน้�ต้� ว�รว�.

อถ น้G เทวต้า อท�ส�สมฺาน้รCปา เอวมฺาห “มฺยัา เอส คห�โต้ พื่ลี�กมฺ�เมฺน้ปT เมฺ อต้�โถ น้ต้�ถ�,  
ต้Hมฺ�หากG ปน้ กHลีHปกต้�เถรG ลีฏฺ�ฐ�มฺธHกG ยัาจั�ต้�วา เต้น้ เต้ลีG ปจั�ต้�วา อ�มฺส�ส น้ต้�ถHโต้ เทถ,  เอวาหG อ�มฺG มฺHญฺ�จั�ส�สามฺ�ต้�.

“น้ส�สต้H วา เอส มฺรต้H วา,  น้ สก�ข้�ส�สามฺหG อยั�ยัG ลีฏฺ�ฐ�มฺธHกG ยัาจั�ต้Hน้�ต้�.

“สเจั ลีฏฺ�ฐ�มฺธHกG ยัาจั�ต้HG น้ สก�โกถ,  น้าส�กายัส�ส ห�ง�คHจัHณ์�ณ์G ปก�ข้�ปTต้HG วเทถาต้�.

“อ�ทGปT วต้�ต้HG น้ สก�โกมฺาต้�.
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“เต้น้ห�ส�ส ปาทโธวน้HทกG ส�เส อาส�ญฺ�จัถาต้�.

อHปาส�กา “สก�กา อ�ทG กาต้Hน้�ต้� เวลีายั อาคต้G เถรG น้�ส�ทาเปต้�วา ยัาคHข้ช�ชกG ทต้�วา อน้�ต้ราภต้�เต้ น้�ส�น้�น้ส�ส ปาเท โธว�ต้�วา 
อHทกG คเหต้�วา  “ภน้�เต้ อ�ทG อHทกG ทารกส�ส ส�เส อาส�ญฺ�จัามฺาต้� อาปHจั�ฉ�ต้�วา,  เต้น้ “อาส�ญฺ�จัถาต้� วHต้�เต้,  ต้ถา กรZสH.๑

เทวต้า ต้าวเทว ต้G มฺHญฺ�จั�ต้�วา คน้�ต้�วา เลีน้ท�วาเร อฏฺ�ฐาส�.

เถโรปT ภต้�ต้ก�จั�จัาวสาเน้ อHฏฺ�ฐายัาสน้า อว�ส�สฏฺ�ฐกมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้ต้ายั ท�วต้�ต้ZสาการG สช�ฌายัน้�โต้ว ปก�กามฺ�.

อถ น้G เลีน้ท�วารG สมฺ�ปต้�ต้กาเลี สา [เทวต้า] “มฺหาเวช�ช มฺา อ�ธ ปว�สาต้� อาห.

โส ต้ต้�เถว ฐต้�วา “กาส� ต้�วน้�ต้� อาห.

“อหG อ�ธ อธ�วต้�ถา เทวต้าต้�.

เถโร “อต้�ถ� น้H โข้ มฺยัา เวช�ชกมฺ�มฺส�ส กต้ฏฺ�ฐาน้น้�ต้� อHปสมฺ�ปทกาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั โอโลีเกน้�โต้ 
อต้�ต้โน้ ส�เลี ต้�ลีกG วา กาฬกG วา อท�ส�วา “อหG มฺยัา เวช�ชกมฺ�มฺส�ส กต้ฏฺ�ฐาน้G น้ ปส�สามฺ�,  กส�มฺา เอวG วเทส�ต้� อาห.

“น้ ปส�สส�ต้�.

“อามฺ น้ ปส�สามฺ�ต้�.

“เต้น้ห� อาจั�ก�ข้ามฺ� เต้ต้�.

“[อามฺ] อาจั�ก�ข้าห�ต้�.

“ต้�ฏฺ�ฐต้H ต้าว ทCเร กถา,  อช�เชว ต้ยัา อมฺน้Hส�สค�คห�ต้ส�ส อHปฏฺ�ฐากปHต้�ต้ส�ส ปาทโธวน้HทกG ส�เส อาส�ต้�ต้G น้าส�ต้�ต้น้�ต้�.

“อามฺ อาส�ต้�ต้น้�ต้�.

“กZ เอต้G น้ ปส�สส�ต้�.

“เอต้G สน้�ธายั ต้�วG วเทส�ต้�.

“อามฺ เอต้G สน้�ธายั วทามฺ�ต้�.

[ผู้�Bม.ศ.ลบร�สู�ทธDไมHตBอุงฺรBอุนใจฺ]

เถโร จั�น้�เต้ส� “อโห วต้ เมฺ สมฺ�มฺาปณ์�ห�โต้ อต้�ต้า,  สาสน้ส�ส อน้HรCปp วต้ เมฺ จัร�ต้G,  
เทวต้าปT มฺมฺ จัต้Hปาร�สHท�ธ�ส�เลี ต้�ลีกG วา กาฬกG วา อท�ส�วา ทารกส�ส ส�เส อาส�ต้�ต้G ปาทโธวน้มฺต้�ต้G อท�ทสาต้�.

ต้ส�ส ส�ลีG อารพื่�ภ พื่ลีวป�ปvต้� อHป�ปช�ช�.

๑ “อกาส�ต้� ภว�ต้พื่�พื่G.
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โส ต้G ว�ก�ข้มฺ�เภต้�วา ปาทHท�ธารGปT อกต้�วา ต้ต้�เถว อรหต้�ต้G ปต้�วา 
“มฺาท�สG ปร�สHท�ธสมฺณ์G ทCเสส�,  มฺา อ�ธ วน้สณ์�เฑ วส�,  ต้�วเมฺว น้�ก�ข้มฺาต้� เทวต้G โอวทน้�โต้ อ�มฺG อHทาน้G อHทาเน้ส�

“ว�สHท�โธ วต้ เมฺ วาโส น้�มฺ�มฺลีG มฺG ต้ปส�ส�น้G
มฺา ต้�วG ว�สHท�ธG ทCเสส�, น้�ก�ข้มฺ ปวน้า ต้Hวน้�ต้�.

โส ต้ต้�เถว เต้มฺาสG วส�ต้�วา วHต้�ถวส�โส สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา ภ�ก�ข้Cห� “กZ อาวHโส ปพื่�พื่ช�ต้ก�จั�จัน้�เต้ มฺต้�ถกG ปาปTต้น้�ต้� ปHฏฺ�โฐ,  
ต้ส�มฺZ เลีเน้ วส�สHปคมฺน้โต้ ปฏฺ�ฐายั สพื่�พื่น้�ต้G ปวต้�ต้Z ภ�ก�ข้Cน้G อาโรเจัต้�วา,  
“อาวHโส ต้�วG เทวต้ายั เอวG วHจั�จัมฺาโน้ น้ กHช�ฌส�ต้� วHต้�เต้,  “น้ กHช�ฌามฺ�ต้� อาห.

ต้G ภ�ก�ข้C ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสHG “ภน้�เต้ อยัG ภ�ก�ข้H อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�,  เทวต้ายั อ�มฺG น้ามฺ วHจั�จัมฺาโน้ปT ‘น้ กHช�ฌามฺ�ต้� วทต้�ต้�.

[ล;กษณฺะพฺราหมณฺDในพฺระพฺ�ทธศาสูนา]

สต้�ถา เต้สG กถG สHต้�วา “เน้ว ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ กHช�ฌต้�,  เอต้ส�ส ห� ค�ห�ห� วา ปพื่�พื่ช�เต้ห� วา สGสค�โค น้ามฺ น้ต้�ถ�,  
อสGสฏฺ�โฐ เอส อป�ปTจั�โฉ สน้�ต้Hฏฺ�โฐต้�� วต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“อสGสฏฺ�ฐG คหฏฺ�เฐห� อน้าคาเรห� จัCภยัG
อโน้กสารZ อป�ปTจั�ฉG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อสGสฏฺ�ฐน้�ต้�: ทส�สน้สวน้สมฺHลี�ลีปน้ปร�โภคกายัสGสค�คาน้G อภาเวน้ อสGสฏฺ�ฐG.

อHภยัน้�ต้�: “ค�ห�ห� จั อน้าคาเรห� จัาต้� อHภเยัห�ปT อสGสฏฺ�ฐG

อโน้กสาร�น้�ต้�: อน้าลียัจัารZ๑.  “ต้G เอวรCปp อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ปพื่�ภารวาส�ต้�ส�สต้�เถรวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. อน้าลียัจัารG.
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๒๒.  อุญฺ�ญตรภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“น้�ธายัาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รG ภ�ก�ข้HG อารพื่�ภ กเถส�.

[ภ�กษ�เด�นทางฺรHวมก;บหญ�งฺ แมBไมHร�BกMม.โทษ]

โส ก�ร สต้�ถH สน้�ต้�เก กมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G คเหต้�วา อรญฺ�เญ่ วายัมฺน้�โต้ อรหต้�ต้G ปต้�วา “ปฏิ�ลีท�ธคHณ์G สต้�ถH อาโรเจัส�สามฺ�ต้� ต้โต้ น้�ก�ข้มฺ�.

อถ น้G เอกส�มฺZ คาเมฺ เอกา อ�ต้�ถ� สามฺ�เกน้ สท�ธZ กลีหG กต้�วา,  ต้ส�มฺZ พื่ห� น้�ก�ข้มฺน้�เต้,  “กHลีฆ่รG คมฺ�ส�สามฺ�ต้� 
มฺค�คG ปฏิ�ปน้�น้า อน้�ต้รามฺค�เค ท�ส�วา “อ�มฺG เถรG น้�ส�สายั คมฺ�ส�สามฺ�ต้� ปTฏฺ�ฐ�โต้ ปTฏฺ�ฐ�โต้ อน้Hพื่น้�ธ�.

เถโร ปน้ ต้G น้ ปส�สต้�.

อถส�สา สามฺ�โก เคหG อาคโต้ ต้G อท�ส�วา “กHลีคามฺG คต้า ภว�ส�สต้�ต้� อน้Hพื่น้�ธน้�โต้ ต้G ท�ส�วา 
“น้ สก�กา อ�มฺายั เอก�กายั อ�มฺG อฏิวZ ปฏิ�ปช�ช�ต้HG,  กZ น้H โข้ น้�ส�สายั คจั�ฉต้�ต้� โอโลีเกน้�โต้ เถรG ท�ส�วา 
“อยัG อ�มฺG คณ์�ห�ต้�วา น้�ก�ข้น้�โต้ ภว�ส�สต้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา เถรG สน้�ต้ช�เชส�.

อถ น้G สา อ�ต้�ถ� “เน้ว มฺG เอส ภทน้�โต้ ปส�สต้� น้ อาลีปต้�,  มฺา น้G ก�ญฺ�จั� อวจัาต้� อาห.

[พฺระเถุระถุ�กสูาม.ขอุงฺหญ�งฺน;<นต. แตHไมHโกรธ]

โส “กZ ปน้ ต้�วG อต้�ต้าน้G คเหต้�วา คจั�ฉน้�ต้G มฺมฺ น้๑ อาจั�ก�ข้�ส�สส�,  ต้Hยั�หเมฺว อน้Hจั�ฉว�กG อ�มฺส�ส กร�ส�สามฺ�ต้� อHป�ปน้�น้โกโธ 
อ�ต้�ถ�ยัา อาฆ่าเต้น้ เถรG โปเถต้�วา ต้G อาทายั น้�วต้�ต้�.

เถรส�ส สกลีสร�รG สญฺ�ชาต้คณ์�ฑG อโหส�.

อถส�ส ว�หารG อาคต้กาเลี ภ�ก�ข้C สร�รG สมฺ�พื่าหน้�ต้า คณ์�เฑ ท�ส�วา “กZ อ�ทน้�ต้� ปHจั�ฉZสH.

โส เต้สG ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

อถ น้G ภ�ก�ข้C “อาวHโส ต้ส�มฺZ ปHร�เส เอวG ปหรน้�เต้,  กZ ต้�วG อวจั,  กZ วา เต้ โกโธ อHป�ปน้�โน้ต้��.

“น้ เมฺ อาวHโส โกโธ อHป�ปช�ชต้�ต้�.

เต้ สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัต้�วา 
“ภน้�เต้ เอโส ภ�ก�ข้H ‘โกโธ เต้ อHป�ปช�ชต้�ต้� วHจั�จัมฺาโน้ ‘น้ เมฺ อาวHโส โกโธ อHป�ปช�ชต้�ต้� วเทต้�,  อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺแมBถุ�กต.กMไมHโกรธ]

สต้�ถา เต้สG กถG สHต้�วา “ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้ามฺ น้�ห�ต้ทณ์�ฑา,  เต้ ปหรน้�เต้สHปT โกธG น้ กโรน้�ต้�เยัวาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“น้�ธายั ทณ์�ฑG ภCเต้สH ต้เสสH ถาวเรสH จั

๑ มฺ. น้สท�โท น้ต้�ถ�.
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โยั น้ หน้�ต้� น้ ฆ่าเต้ต้�, ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “น้�ธายัาต้�: น้�ก�ข้�ปTต้�วา โอโรเปต้�วา.

ต้เสสH ถาวเรสH จัาต้�: ต้ณ์�หาต้าเสน้ ต้เสสH,  ต้ณ์�หาอภาเวน้ ถ�รต้ายั ถาวเรสH จั.

โยั น้ หน้�ต้�ต้�: โยั เอวG สพื่�พื่สต้�เต้สH ว�คต้ปฏิ�ฆ่ต้ายั น้�ก�ข้�ต้�ต้ทณ์�โฑ เน้ว กญฺ�จั� สยัG หน้ต้� น้ อญฺ�ญ่G ฆ่าเต้ต้�,  
ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อญฺ�ญ่ต้รภ�ก�ข้Hวต้�ถH.
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๒๓.  สูามเณฺรวต�ถุ�.
“อว�รHท�ธน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้๑ สามฺเณ์ร อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺ.เสู.ยใจฺเพฺราะไดBสูามเณฺรนBอุย]

เอกา ก�ร พื่�ราห�มฺณ์� จัต้Hน้�น้G ภ�ก�ข้Cน้G อHท�เทสภต้�ต้G สช�เชต้�วา พื่�ราห�มฺณ์G อาห 
“พื่�ราห�มฺณ์ ว�หารG คน้�ต้�วา จัต้�ต้าโร มฺหลี�ลีกพื่�ราห�มฺเณ์ อHท�ท�ส�ต้�วา อาเน้ห�ต้�.

โส ว�หารG คน้�ต้�วา “จัต้�ต้าโร เมฺ พื่�ราห�มฺเณ์ อHท�ท�ส�ต้�วา๒ เทถาต้� อาห.

ต้ส�ส “สง�ก�จั�โจั ปณ์�ฑ�โต้ โสปาโก เรวโต้ต้�� สต้�ต้วส�ส�กา จัต้�ต้าโร ข้�ณ์าสวสามฺเณ์รา ปาปHณ์ZสH.

พื่�ราห�มฺณ์� มฺหารหาน้� อาสน้าน้� ปญฺ�ญ่าเปต้�วา ฐ�ต้า สามฺเณ์เร ท�ส�วา กHปTต้า อHท�ธเน้ ปก�ข้�ต้�ต้โลีณ์G ว�ยั ต้ฏิต้ฏิายัมฺาน้า 
“ต้�วG ว�หารG คน้�ต้�วา อต้�ต้โน้ น้ต้�ต้Hมฺต้�เต้ปT อป�ปโหน้�เต้ จัต้�ต้าโร กHมฺารเก คเหต้�วา อาคโต้ส�ต้� วต้�วา 
เต้สG เต้สH อาสเน้สH น้�ส�ท�ต้HG อทต้�วา น้�จัปvฐกาน้� อต้�ถร�ต้�วา “เอเต้สH น้�ส�ทถาต้� วต้�วา 
“คจั�ฉ พื่�ราห�มฺณ์ มฺหลี�ลีเก โอโลีเกต้�วา อาเน้ห�ต้� อาห.

[แมBอุ;คฺรสูาวกท;<งฺ ๒ กMไมHเปิIนท.:พฺอุใจฺขอุงฺพฺราหมณฺ.]

พื่�ราห�มฺโณ์ ว�หารG คน้�ต้�วา สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรG ท�ส�วา “เอห�,  อมฺ�หากG เคหG คมฺ�ส�สามฺาต้� อาเน้ส�.

เถโร อาคน้�ต้�วา สามฺเณ์เร ท�ส�วา “อ�เมฺห� พื่�ราห�มฺเณ์ห� ภต้�ต้G ลีท�ธน้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา “น้ ลีท�ธน้�ต้� วHต้�เต้,  
จัต้Hน้�น้เมฺว ภต้�ต้ส�ส ปฏิ�ยัต้�ต้ภาวG ญ่ต้�วา “อาหรถ เมฺ ปต้�ต้น้�ต้� ปต้�ต้G คเหต้�วา ปก�กามฺ�.

พื่�ราห�มฺณ์�ปT “กZ อ�มฺ�น้า วHต้�ต้น้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา “‘เอเต้สG น้�ส�น้�น้พื่�ราห�มฺณ์าน้G ลีท�ธHG วฏฺ�ฏิต้�,  อาหร เมฺ ปต้�ต้น้�ต้� 
อต้�ต้โน้ ปต้�ต้G คเหต้�วา คโต้ต้��,  “น้ ภHญฺ�ช�ต้Hกาโมฺ ภว�ส�สต้�,  ส�ฆ่G คน้�ต้�วา อญฺ�ญ่G โอโลีเกต้�วา อาเน้ห�ต้�.

พื่�ราห�มฺโณ์ คน้�ต้�วา มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรG ท�ส�วา ต้เถว วต้�วา อาเน้ส�.

โสปT สามฺเณ์เร ท�ส�วา ต้เถว วต้�วา ปต้�ต้G คเหต้�วา ปก�กามฺ�.

อถ น้G พื่�ราห�มฺณ์� อาห “เอเต้ น้ ภHญฺ�ช�ต้Hกามฺา,  พื่�ราห�มฺณ์วาทกG คน้�ต้�วา เอกG มฺหลี�ลีกพื่�ราห�มฺณ์G อาเน้ห�ต้�.

สามฺเณ์ราปT ปาโต้ ปฏฺ�ฐายั ก�ญฺ�จั� อลีภมฺาน้า ช�ฆ่จั�ฉายั ปvฬํTต้า น้�ส�ทZสH.

[ทBาวสู;กกะปิลอุมเปิIนพฺราหมณฺDแกH มาทรมานพฺราหมณฺ.]

อถ เน้สG คHณ์เต้เชน้ สก�กส�ส อาสน้G อHณ์�หาการG ทส�เสส�.

๑ ส�. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “จัต้�ต้าโรต้�� อต้�ถ�.
๒ มฺ. อHท�ท�สาเปต้�วา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๑๘ • ๒๓.  สามฺเณ์รวต้�ถH. • [ท�าวส�กกะปลีอมฺเปUน้พื่ราหมฺณ์JแกL มฺาทรมฺาน้พื่ราหมฺณ์�]

โส อาวช�ชน้�โต้ เต้สG ปาโต้ ปฏฺ�ฐายั น้�ส�น้�น้าน้G ก�ลีน้�ต้ภาวG ญ่ต้�วา “มฺยัา ต้ต้�ถ คน้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� 
ชราช�ณ์�ณ์มฺหลี�ลีกพื่�ราห�มฺโณ์ หHต้�วา ต้ส�มฺZ พื่�ราห�มฺณ์วาทเก พื่�ราห�มฺณ์าน้G อค�คาสเน้ น้�ส�ท�.

พื่�ราห�มฺโณ์ ต้G ท�ส�วา “อ�ทาน้� เมฺ พื่�ราห�มฺณ์� อต้�ต้มฺน้า ภว�ส�สต้�ต้�  “เอห�,  เคหG คมฺ�ส�สามฺาต้� ต้G อาทายั เคหG อคมฺาส�.

พื่�ราห�มฺณ์� ต้G ท�ส�วาว ต้Hฏฺ�ฐจั�ต้�ต้า ท�ว�สH อาสเน้สH อต้�ถรณ์G เอกส�มฺZ อต้�ถร�ต้�วา “อยั�ยั อ�ธ น้�ส�ทาต้� อาห.

สก�โก เคหG ปว�ส�ต้�วา จัต้�ต้าโร สามฺเณ์เร ปญฺ�จัป�ปต้�ฏฺ�ฐ�เต้น้ วน้�ท�ต้�วา เต้สG อาสน้ปร�ยัน้�เต้ ภCมฺ�ยัG ปลี�ลีง�เกน้ น้�ส�ท�.

อถ น้G ท�ส�วา พื่�ราห�มฺณ์� พื่�ราห�มฺณ์G อาห “อโห เต้ พื่�ราห�มฺโณ์ อาน้�โต้,  เอต้GปT๑ อHมฺ�มฺต้�ต้กG คเหต้�วา อาคโต้ส�,  
อต้�ต้โน้ น้ต้�ต้Hมฺต้�เต้ วน้�ทน้�โต้ ว�จัรต้�,  กZ อ�มฺ�น้า,  น้�หราห� น้น้�ต้�.

โส ข้น้�เธปT หต้�เถปT กจั�ฉายัปT คเหต้�วา น้�ก�กฑ�ฒ�ยัมฺาโน้ อHฏฺ�ฐาต้HGปT น้ อ�จั�ฉต้�.

อถ น้G พื่�ราห�มฺณ์� “เอห� พื่�ราห�มฺณ์,  ต้�วG เอกส�มฺZ หต้�เถ คณ์�ห,  อหG เอกส�มฺZ คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้�.

อHโภปT ท�ว�สH หต้�เถสH คเหต้�วา ปTฏฺ�ฐ�ยัG โปเถน้�ต้า เคหท�วารโต้ พื่ห� อกGสH.

สก�โกปT น้�ส�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้เยัว น้�ส�น้�โน้ หต้�ถG ปร�วต้�เต้ส�.

เต้ น้�วต้�ต้�ต้�วา ต้G น้�ส�น้�น้เมฺว ท�ส�วา ภ�ต้รวG รวน้�ต้า ว�ส�สช�เชสHG.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ สก�โก อต้�ต้โน้ สก�กภาวG ชาน้าเปส�.

อถ เน้สG อาหารG อทGสH.

ปญฺ�จัปT ชน้า อาหารG คเหตฺ�วา  เอโก กณ์�ณ์�กมฺณ์�ฑลีG ว�น้�ว�ช�ฌ�ต้�วา  เอโก ฉทน้ส�ส ปHร�มฺภาคG  เอโก ปจั�ฉ�มฺภาคG 
เอโก ปฐว�ยัG น้�มฺHช�ช�ต้�วา  สก�โกปT เอเกน้ ฐาเน้น้ น้�ก�ข้มฺ�ต้� เอวG ปญฺ�จัปT ชน้า ปญฺ�จั ฐาน้าน้� อคมฺGสH.

[พฺวกสูามเณฺรเลHาเร9:อุงฺท.:ถุ�กทรมาน]

ต้โต้ ปฏฺ�ฐายั จั ปน้ ต้G เคหG ก�ร ปญฺ�จัฉ�ท�ทเคหG น้ามฺ ชาต้G.

สามฺเณ์เรปT ว�หารG คต้กาเลี ภ�ก�ข้C “อาวHโส ก�ท�สน้�ต้� ปHจั�ฉZสH.

| “มฺา โน้ ปHจั�ฉถ,  อมฺ�หากG ท�ฏฺ�ฐกาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั พื่�ราห�มฺณ์� โกธาภ�ภCต้า ปญฺ�ญ่ต้�ต้าสเน้สH โน้ น้�ส�ท�ต้HGปT อทต้�วา 
‘ส�ฆ่G มฺหลี�ลีกพื่�ราห�มฺณ์G อาเน้ห�ต้� อาห,  อมฺ�หากG อHปช�ฌาโยั อาคน้�ต้�วา อมฺ�เห ท�ส�วา 
‘อ�เมฺสG น้�ส�น้�น้พื่�ราห�มฺณ์าน้G ลีท�ธHG วฏฺ�ฏิต้�ต้� ปต้�ต้G อาหราเปต้�วา น้�ก�ข้มฺ�,  
‘อญฺ�ญ่G มฺหลี�ลีกพื่�ราห�มฺณ์G อาเน้ห�ต้� วHต้�เต้,  พื่�ราห�มฺโณ์ มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรG อาเน้ส�,  โส อมฺ�เห ท�ส�วา ต้เถว วต้�วา ปก�กามฺ�,  
อถ พื่�ราห�มฺณ์� ‘น้ เอเต้ ภHญฺ�ช�ต้Hกามฺา,  คจั�ฉ พื่�ราห�มฺณ์วาทกโต้ เอกG มฺหลี�ลีกพื่�ราห�มฺณ์G อาเน้ห�ต้� พื่�ราห�มฺณ์G ปห�ณ์�,  
โส ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา พื่�ราห�มฺณ์เวเสน้ อาคต้G สก�กG อาเน้ส�,  ต้ส�สาคต้กาเลี อมฺ�หากG อาหารG อทGสCต้�.  |

๑ ส�. ยัH. เอวG ปTต้Hมฺต้�ต้กG.
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“เอวG กโรน้�ต้าน้G ปน้ เต้สG ต้Hมฺ�เห น้ กHช�ฌ�ต้�ถาต้�.

“น้ กHช�ฌ�มฺ�หาต้�.

ภ�ก�ข้C ต้G สHต้�วา สต้�ถH อาโรเจัสHG “ภน้�เต้ อ�เมฺ ‘น้ กHช�ฌ�มฺ�หาต้� อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรน้�ต้�ต้�.

สต้�ถา “ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้ามฺ ว�รHท�เธสHปT น้ ว�รHช�ฌน้�ต้�เยัวาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“อว�รHท�ธG ว�รHท�เธสH อต้�ต้ทณ์�เฑสH น้�พื่�พื่Hต้G
สาทาเน้สH อน้าทาน้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อว�รHท�ธน้�ต้�: อาฆ่าต้วเสน้ ว�รHท�เธสHปT โลีก�ยัมฺหาชเน้สH อาฆ่าต้าภาเวน้ อว�รHท�ธG หต้�ถคเต้ ทณ์�เฑ วา สต้�เถ วา 
อว�ช�ชมฺาเน้ปT ปเรสG ปหารทาน้โต้ อว�รต้ต้�ต้า อต้�ต้ทณ์�เฑสHL ชเน้สH น้�พื่�พื่Hต้G น้�ก�ข้�ต้�ต้ทณ์�ฑG ปญฺ�จัน้�น้G ข้น้�ธาน้G 
“อหG มฺมฺน้�ต้� คห�ต้ต้�ต้า สาทาเน้สH ต้ส�ส คหณ์ส�ส อภาเวน้ อน้าทาน้G ต้G เอวรCปp อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

สามฺเณ์รวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๐ • ๒๔.  มฺหาปน้�ถกต้�เถรวต้�ถH. • ๒๔.  มฺหาปน้�ถกต้�เถรวต้�ถH.

๒๔.  มหาปิน�ถุกต�เถุรวต�ถุ�.
“ยัส�ส ราโคต้�� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ มฺหาปน้�ถกG อารพื่�ภ กเถส�.

[มหาปิQนถุกะข;บไลHพฺระผู้�BนBอุงฺชีายจฺากว�หาร]

โส ห� อายัส�มฺา จัCฬปน้�ถกG จัต้Cห� มฺาเสห� เอกG คาถG ปคHณ์G กาต้HG อสก�โกน้�ต้G 
“ต้�วG สาสเน้ปT อภพื่�โพื่ ค�ห�โภคาปT ปร�ห�โน้,  ก�น้�เต้ อ�ธ วาเสน้,  อ�โต้ น้�ก�ข้มฺส�สCต้� ว�หารา น้�ก�กฑ�ฒ�ต้�วา ท�วารG ถเกส�

ภ�ก�ข้C กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG “อาวHโส มฺหาปน้�ถกต้�เถเรน้ อ�ทน้�น้ามฺ กต้G,  ข้�ณ์าสวาน้GปT มฺญฺ�เญ่ โกโธ อHป�ปช�ชต้�ต้�.

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“น้ ภ�ก�ข้เว ข้�ณ์าสวาน้G ราคาทโยั ก�เลีสา อต้�ถ�,  มฺมฺ ปHต้�เต้น้ ปน้ อต้�ถปHเรก�ข้ารต้ายั เจัว ธมฺ�มฺปHเรก�ข้ารต้ายั จั ต้G กต้น้�ต้� วต้�วา 
อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัส�ส ราโค จั โทโส จั มฺาโน้ มฺก�โข้ จั ปาต้�โต้
สาสโปร�ว อารค�คG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ อารค�คาต้�: ยัส�เสเต้ ราคาทโยั อยัญฺ�จั ปรคHณ์มฺก�ข้น้ลีก�ข้โณ์ มฺก�โข้ อารค�คา สาสโป ว�ยั ปาต้�ต้า๑,  
ยัถา สาสโป อารค�เค น้ สน้�ต้�ฏฺ�ฐต้�,  เอวG จั�ต้�เต้ น้ สน้�ต้�ฏฺ�ฐน้�ต้�๒,  ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

มฺหาปน้�ถกต้�เถรวต้�ถH.

๑ มฺ. ปาต้�โต้
๒ มฺ. สน้�ต้�ฏฺ�ฐต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๑ • ๒๕.  ปTลี�น้�ทวจั�ฉต้�เถรวต้�ถH. • ๒๕.  ปTลี�น้�ทวจั�ฉต้�เถรวต้�ถH.

๒๕.  ปิ�ล�น�ทวจฺ�ฉต�เถุรวต�ถุ�.
“อกก�กสน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ ปTลี�น้�ทวจั�ฉต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระปิ�ล�นทว;จฺฉะใชีBวาทะวHาคฺนถุHอุยจฺนต�ดปิาก]

โส ก�รายัส�มฺา “เอห� วสลี�,  ยัาห� วสลี�ต้�อาท�น้� วทน้�โต้ ค�ห�ปT ปพื่�พื่ช�เต้ปT วสลี�วาเทเน้ว สมฺHทาจัรต้�.

อเถกท�วสG สมฺ�พื่หHลีา ภ�ก�ข้C สต้�ถH อาโรเจัสHG “อายัส�มฺา ภน้�เต้ ปTลี�น้�ทวจั�โฉ ภ�ก�ข้C วสลี�วาเทน้ สมฺHทาจัรต้�ต้�.

| สต้�ถา ต้G ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัG ก�ร ต้�วG ปTลี�น้�ทวจั�ฉ ภ�ก�ข้C วสลี�วาเทน้ สมฺHทาจัรส�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “เอวG ภน้�เต้ต้� วHต้�เต้,  
ต้ส�สายัส�มฺโต้ ปHพื่�เพื่น้�วาสG มฺน้ส�กร�ต้�วา “มฺา โข้ ต้Hมฺ�เห ภ�ก�ข้เว วจั�ฉส�ส ภ�ก�ข้Hโน้ อHช�ฌายั�ต้�ถ,  
น้ ภ�ก�ข้เว วจั�โฉ โทสน้�ต้โร ภ�ก�ข้C วสลี�วาเทน้ สมฺHทาจัรต้�,  วจั�ฉส�ส ภ�ก�ข้เว ภ�ก�ข้Hโน้ ปญฺ�จั ชาต้�สต้าน้� อพื่�โพื่ก�ณ์�ณ์าน้�,  
สพื่�พื่าน้� ต้าน้� พื่�ราห�มฺณ์กHเลี ปจั�ฉาชาต้าน้�,  โส ต้ส�ส ท�ฆ่รต้�ต้G วสลี�วาโท สมฺHทาจั�ณ์�โณ์,  
ข้�ณ์าสวส�ส น้ามฺ กก�กสG ผรHสG ปเรสG ฆ่ฏฺ�ฏิน้วจัน้เมฺว๑ น้ต้�ถ�,  อาจั�ณ์�ณ์วเสน้ ห� มฺมฺ ปHต้�โต้ เอวG กเถต้�ต้� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“อกก�กสG ว�ญฺ�ญ่าปน้Z ค�รG สจั�จัG อHท�รเยั,
ยัายั น้าภ�สเช กญฺ�จั�, ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.  |

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ อกก�กสน้�ต้�: อผรHสG.

ว�ญฺ�ญ่าปน้�น้�ต้�: อต้�ถว�ญฺ�ญ่าปน้Z.

สจั�จัน้�ต้�: ภCต้ต้�ถG.

น้าภ�สเชต้�: ยัายั ค�รายั อญฺ�ญ่G กHช�ฌาปน้วเสน้ น้ ลีค�คาเปยั�ยั,  ข้�ณ์าสโว น้ามฺ เอวรCปเมฺว ค�รG ภาเสยั�ยั,  
ต้ส�มฺา ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ปTลี�น้�ทวจั�ฉต้�เถรวต้�ถH.

๑ มฺ. มฺมฺ�มฺฆ่ฏฺ�ฏิน้วจัน้เมฺว.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๒ • ๒๖.  อญฺ�ญ่ต้รภ�ก�ข้Hวต้�ถH.  • ๒๖.  อญฺ�ญ่ต้รภ�ก�ข้Hวต้�ถH.

๒๖.  อุญฺ�ญตรภ�ก�ข�วต�ถุ�.
“โยัธ ท�ฆ่น้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รG ภ�ก�ข้HG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺถุ9อุเอุาขอุงฺคฺนอุ9:น ดBวยบ;งฺสู�ก�ลสู;ญญา]

สาวต้�ถ�ยัG ก�เรโก มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�โก พื่�ราห�มฺโณ์ สร�เร คน้�ธค�คหณ์ภเยัน้ อHต้�ต้ร�สาฏิกG อปเน้ต้�วา เอกมฺน้�เต้ ฐเปต้�วา 
เคหท�วาเร พื่ห�มฺHโข้ น้�ส�ท�.

อเถโก ข้�ณ์าสโว ภต้�ต้ก�จั�จัG กต้�วา ว�หารG คจั�ฉน้�โต้ ต้G สาฏิกG ท�ส�วา อ�โต้ จั�โต้ จั โอโลีเกต้�วา กญฺ�จั� อปส�สน้�โต้ 
“น้�ส�สามฺ�โก อยัน้�ต้� ปpสHกCลีG อธ�ฏฺ�ฐห�ต้�วา คณ์�ห�.

อถ น้G พื่�ราห�มฺโณ์ ท�ส�วา อก�โกสน้�โต้ว อHปสง�กมฺ�ต้�วา “มฺHณ์�ฑสมฺณ์ มฺมฺ สาฏิกG คณ์�หส�ต้� อาห.

“ต้เวโส พื่�ราห�มฺณ์าต้�.

“อามฺ สมฺณ์าต้�.

“มฺยัา กญฺ�จั� อปส�สน้�เต้น้ ปpสHกCลีสญฺ�ญ่ายั คห�โต้,  คณ์�ห น้น้�ต้� ต้ส�ส ทต้�วา ว�หารG คน้�ต้�วา ภ�ก�ข้Cน้G ต้มฺต้�ถG อาโรเจัส�.

อถส�ส วจัน้G สHต้�วา ภ�ก�ข้C เต้น้ สท�ธZ เกลีZ กโรน้�ต้า “ก�น้�น้H โข้ อาวHโส สาฏิโก ท�โฆ่ รส�โส ถCโลี สณ์�โหต้�� อาหGสH.

“อาวHโส ท�โฆ่ วา โหต้H รส�โส วา ถCโลี วา สณ์�โห วา,  น้ต้�ถ� มฺยั�หG ต้ส�มฺZ อาลีโยั,  ปpสHกCลีสญฺ�ญ่ายั คณ์�ห�น้�ต้�.

ต้G สHต้�วา ภ�ก�ข้C ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสHG “เอส ภน้�เต้ ภ�ก�ข้H อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺไมHถุ9อุเอุาขอุงฺคฺนอุ9:นดBวยเจฺตนาขโมย]

สต้�ถา “ภCต้G ภ�ก�ข้เว เอส กเถต้�,  ข้�ณ์าสวา น้ามฺ ปเรสG สน้�ต้กG น้ คณ์�หน้�ต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“โยัธ ท�ฆ่G วา รส�สG วา อณ์HG ถCลีG สHภาสHภG
โลีเก อท�น้�น้G น้าท�ยัต้� ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: สาฏิกาภรณ์าท�สH ท�ฆ่G วา รส�สG วา มฺณ์�มฺHต้�ต้าท�สH อณ์HG วา ถCลีG วา มฺหค�ฆ่อป�ปค�ฆ่วเสน้ สHภG วา อสHภG วา 
โยั ปHค�คโลี อ�มฺส�มฺZ โลีเก ปรปร�ค�คห�ต้G น้าท�ยัต้�,  ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อญฺ�ญ่ต้รภ�ก�ข้Hวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๓ • ๒๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.  • ๒๗.  สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๒๗.  สูาร.ปิ�ต�ตต�เถุรวต�ถุ�.
“อาสา ยัส�สาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺวกภ�กษ�เขBาใจฺวHาพฺระสูาร.บ�ตรย;งฺม.ต;ณฺหา]

โส ก�ร ปญฺ�จัภ�ก�ข้Hสต้ปร�วาโร ชน้ปเท เอกG ว�หารG คน้�ต้�วา วส�สG อHปคญฺ�ฉ�.

มฺน้Hส�สา เถรG ท�ส�วา พื่หHG วส�สาวาส�กG ปฏิ�ส�สHณ์ZสH.

เถโร ปวาเรต้�วา,  สพื่�พื่ส�มฺZ วส�สาวาส�เก อสมฺ�ปต้�เต้เยัว,  สต้�ถH สน้�ต้�กG คจั�ฉน้�โต้ ภ�ก�ข้C อาห 
“ทหราน้ญฺ�เจัว สามฺเณ์ราน้ญฺ�จั มฺน้Hส�เสห� วส�สาวาส�เก อาหเฏิ คเหต้�วา เปเสยั�ยัาถ,  ฐเปต้�วา วา สาสน้G ปห�เณ์ยั�ยัาถาต้�.

เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�กG อคมฺาส�.

ภ�ก�ข้C กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG “อช�ชาปT มฺญฺ�เญ่ สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรส�ส ต้ณ์�หา อต้�ถ�เยัว,  
ต้ถา ห� ‘มฺน้Hส�เสห� วส�สาวาส�เก ท�น้�เน้,  อต้�ต้โน้ สท�ธ� ว�หาร�กาน้G วส�สาวาส�กG เปเสยั�ยัาถ,  ฐเปต้�วา วา สาสน้G ปห�เณ์ยั�ยัาถาต้� 
ภ�ก�ข้Cน้G วต้�วา อาคโต้ต้��.

[พฺระศาสูดาเปิล9<อุงฺคฺวามเขBาใจฺผู้�ดขอุงฺพฺวกภ�กษ�]

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส ต้ณ์�หา อต้�ถ�,  
‘มฺน้Hส�สาน้G ปน้ ปHญฺ�ญ่โต้ ทหรสามฺเณ์ราน้ญฺ�จั ธมฺ�มฺ�กลีาภโต้ ปร�หาน้� มฺา อโหส�ต้� เต้เน้วG กถ�ต้น้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“อาสา ยัส�ส น้ ว�ช�ชน้�ต้� อส�มฺZ โลีเก ปรมฺ�ห� จั,
น้�ราสาสG๑ ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อาสาต้�: ต้ณ์�หา.

น้�ราสาสน้�ต้�: น้�ต้�ต้ณ์�หG.

ว�สGยัHต้�ต้น้�ต้�: สพื่�พื่ก�ก�เลีเสห� ว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

สาร�ปHต้�ต้ต้�เถรวต้�ถH.

๑ ส�. ยัH. น้�ราสยัG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๔ • ๒๘.  มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรวต้�ถH. • ๒๘.  มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรวต้�ถH.

๒๘.  มหาโมคฺ�คฺล�ลานต�เถุรวต�ถุ�.
“ยัส�สาลียัาต้�: อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแสูดงฺล;กษณฺะแหHงฺพฺราหมณฺD] 

วต้�ถH ปHร�มฺสท�สเมฺว,  อ�ธ ปน้ สต้�ถา มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรส�ส น้�ต้�ต้ณ์�หภาวG วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัส�สาลียัา น้ ว�ช�ชน้�ต้�, อญฺ�ญ่ายั อกถGกถ�,
อมฺโต้คธG อน้Hป�ปต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อาลียัาต้�: ต้ณ์�หา.

อญฺ�ญ่ายั อกถGกถ�ต้�: อฏฺ�ฐ วต้�ถCน้� ยัถาภCต้G ชาน้�ต้�วา อฏฺ�ฐวต้�ถHกายั ว�จั�ก�จั�ฉายั น้�พื่�พื่�จั�ก�จั�โฉ.

อมฺโต้คธG อน้Hป�ปต้�ต้น้�ต้�.  อมฺต้G น้�พื่�พื่าน้G โอคาเหต้�วา อน้Hป�ปต้�ต้G ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

มฺหาโมฺค�คลี�ลีาน้ต้�เถรวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๕ • ๒๙.  เรวต้ต้�เถรวต้�ถH.  • ๒๙.  เรวต้ต้�เถรวต้�ถH.

๒๙.  เรวตต�เถุรวต�ถุ�.
“โยัธ ปHญฺ�ญ่ญฺ�จัาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา ปHพื่�พื่าราเมฺ ว�หรน้�โต้ เรวต้ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺไมHม.บ�ญและบาปิ]

วต้�ถH “คาเมฺ วา ยัท� วารญฺ�เญ่ต้� คาถาวณ์�ณ์น้ายั ว�ต้�ถาร�ต้เมฺว.

วHต้�ต้ญฺ�ห� ต้ต้�ถ:  ปHเน้กท�วสG ภ�ก�ข้C กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG “อโห สามฺเณ์รส�ส ลีาภา,  อโห ปHญฺ�ญ่G,  
เยัน้ เอกเกน้ ปญฺ�จัน้�น้G ภ�ก�ข้Hสต้าน้G ปญฺ�จักCฏิาคารสต้าน้� กต้าน้�ต้�.

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“ภ�ก�ข้เว มฺยั�หG ปHต้�ต้ส�ส เน้ว ปHญฺ�ญ่G อต้�ถ�,  น้ ปาปp,  อHภยัมฺส�ส ปห�น้น้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“โยัธ ปHญฺ�ญ่ญฺ�จั ปาปญฺ�จั อHโภ สง�คG อHปจั�จัคา,
อโสกG ว�รชG สHท�ธG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “อHโภต้��: เท�วปT ปHญฺ�ญ่าน้� จั ปาปาน้� จั ฉฑ�เฑต้�วาต้� อต้�โถ.

สง�คน้�ต้�: ราคาท�เภทG สง�คG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๒๖ • ๒๙.  เรวต้ต้�เถรวต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

อHปจั�จัคาต้�: อต้�ก�กน้�โต้. 
วฏฺ�ฏิมฺCลีกโสกาภาเวน้ อโสกG อน้�ต้เร ราครชาท�น้G อภาเวน้ ว�รชG น้�รHปก�ก�เลีสต้ายั สHท�ธG ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

เรวต้ต้�เถรวต้�ถH.
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๓๐.  จฺน�ทาภต�เถุรวต�ถุ�.
“จัน้�ทGวาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ จัน้�ทาภต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระจฺ;นทาภะเคฺยเปิIนพฺHอุคฺBาไมBจฺ;นทนDแดงฺ]

ต้ต้�รายัG อน้HปHพื่�พื่�กถา:

“อต้�เต้ ก�ร เอโก พื่าราณ์ส�ยัG๑ วาณ์�โช “ปจั�จัน้�ต้G คน้�ต้�วา จัน้�ทน้G อาหร�ส�สามฺ�ต้� พื่หCน้� วต้�ถาภรณ์าท�น้� คเหต้�วา 
ปญฺ�จัห� สกฏิสเต้ห� ปจั�จัน้�ต้G คน้�ต้�วา คามฺท�วาเร น้�วาสG คเหต้�วา อฏิว�ยัG โคปาลีทารเก ปHจั�ฉ� 
“อ�มฺส�มฺZ คาเมฺ ปพื่�พื่ต้ปาทกมฺ�มฺ�โก โกจั� มฺน้Hส�โส อต้�ถ�ต้�.

“อามฺ อต้�ถ�ต้�.

“โก น้าเมฺโสต้��.

“อสHโก น้ามฺาต้�.

“ภร�ยัายั ปน้ส�ส ปHต้�ต้าน้G วา กZ น้ามฺน้�ต้�.

“อ�ทญฺ�จั�ทญฺ�จัาต้�.

“กหG ปน้ส�ส [ฐาเน้] เคหน้�ต้�.

“อสHกฏฺ�ฐาเน้ น้ามฺาต้�.

โส เต้ห� ท�น้�น้สญฺ�ญ่ายั สHข้ยัาน้เก น้�ส�ท�ต้�วา ต้ส�ส เคหท�วารG คน้�ต้�วา ยัาน้า โอรHยั�ห เคหG ปว�ส�ต้�วา “อสHกน้าเมฺต้� ต้G อ�ต้�ถZ ปก�โกส�.

สา “เอโก โน้ ญ่าต้โก ภว�ส�สต้�ต้� เวเคน้าคน้�ต้�วา อาสน้G ปญฺ�ญ่าเปส�.

โส ต้ต้�ถ น้�ส�ท�ต้�วา น้ามฺG วต้�วา “สหาโยั เมฺ กหน้�ต้� ปHจั�ฉ�.

“อรญฺ�ญ่G คโต้ สามฺ�ต้�.

“มฺมฺ ปHต้�โต้ อสHโก น้ามฺ  มฺมฺ ธ�ต้า อสHกา น้ามฺ กหน้�ต้� สพื่�เพื่สG น้ามฺG ก�ต้�เต้น้�โต้ว ปHจั�ฉ�ต้�วา 
“อ�มฺาน้� เน้สG วต้�ถาภรณ์าน้� ทเทยั�ยัาส�,  สหายักส�สาปT เมฺ อฏิว�โต้ อาคต้กาเลี อ�ทG วต้�ถาภรณ์G ทเทยั�ยัาส�ต้� อทาส�.

สา ต้ส�ส อHฬารสก�การG กต้�วา สามฺ�กส�ส อาคต้กาเลี 
“สามฺ� อ�มฺ�น้า อาคต้กาลีโต้ ปฏฺ�ฐายั สพื่�เพื่สG น้ามฺG วต้�วา อ�ทญฺ�จั�ทญฺ�จั ท�น้�น้น้�ต้� อาห.

โสปTส�ส กต้�ต้พื่�พื่ยัHต้�ต้กG กร�.

อถ น้G สายัG สยัเน้ น้�ส�น้�โน้ ปHจั�ฉ� “สมฺ�มฺ ปพื่�พื่ต้ปาเท จัรน้�เต้น้ เต้ กZ พื่หHG ท�ฏฺ�ฐปHพื่�พื่น้�ต้�.

๑ ส�. พื่าราณ์ส�วาส�. มฺ. ยัH. พื่าราณ์ส�วาส�.
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“อญฺ�ญ่G น้ ปส�สามฺ�,  รต้�ต้สาข้า ปน้ เมฺ พื่หC รHก�ข้า ท�ฏฺ�ฐาต้�.

“พื่หC รHก�ข้าต้�.

“อามฺ พื่หCต้�.

“เต้น้ห� เต้ อมฺ�หากG ทส�เสห�ต้� เต้น้ สท�ธZ คน้�ต้�วา รต้�ต้จัน้�ทน้รHก�เข้ ฉ�น้�ท�ต้�วา ปญฺ�จั สกฏิสต้าน้� ปCเรต้�วา อาคจั�ฉน้�โต้ ต้G อาห 
“สมฺ�มฺ พื่าราณ์ส�ยัG อสHกฏฺ�ฐาเน้ น้ามฺ มฺมฺ เคหG,  กาเลีน้ กาลีG มฺมฺ สน้�ต้�กG อาคจั�เฉยั�ยัาส�,  อญฺ�เญ่น้ เมฺ ปณ์�ณ์ากาเรน้ อต้�โถ น้ต้�ถ�,  
รต้�ต้สาข้รHก�เข้เอว อาหเรยั�ยัาส�ต้�.

โส “สาธCต้� วต้�วา กาเลีน้ กาลีG ต้ส�ส สน้�ต้�กG อาคจั�ฉน้�โต้ รต้�ต้จัน้�ทน้เมฺว อาหรต้�.๑

โสปTส�ส พื่หHG ธน้G เทต้�.

ต้โต้ อปเรน้ สมฺเยัน้,  ปร�น้�พื่�พื่Hเต้ กส�สปทสพื่เลี,  ปต้�ฏฺ�ฐ�เต้ กาญฺ�จัน้ถCเป,  โส ปHร�โส พื่หHG จัน้�ทน้G อาทายั พื่าราณ์สZ อคมฺาส�.

อถส�ส โส สหายัโก วาณ์�โช พื่หHG จัน้�ทน้G ปrสาเปต้�วา ปาต้Z ปCเรต้�วา 
“เอห� สมฺ�มฺ๒,  ยัาว ภต้�ต้G ปจั�จัต้�,  ต้าว เจัต้�ยักรณ์ฏฺ�ฐาน้G คน้�ต้�วา อาคมฺ�ส�สามฺาต้� ต้G อาทายั ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา จัน้�ทน้ปCชG อกาส�.

โสปTส�ส ปจั�จัน้�ต้วาส� สหายัโก เจัต้�ยักHจั�ฉ�ยัG จัน้�ทเน้น้ จัน้�ทมฺณ์�ฑลีG อกาส�.

เอต้�ต้กเมฺวส�ส ปHพื่�พื่กมฺ�มฺG.

[อุาน�สูงฺสูDการบ�ชีาดBวยไมBจฺ;นทนDแดงฺ]

โส ต้โต้ จัHโต้ เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา เอกG พื่Hท�ธน้�ต้รG ต้ต้�ถ เข้เปต้�วา 
อ�มฺส�มฺZ พื่Hท�ธHป�ปาเท ราชคหน้คเร พื่�ราห�มฺณ์มฺหาสาลีกHเลี น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

ต้ส�ส น้าภ�มฺณ์�ฑลีโต้ จัน้�ทมฺณ์�ฑลีสท�สา ปภา อHฏฺ�ฐห�.

เต้น้ส�ส “จัน้�ทาโภเต้�วว น้ามฺG กรZสH.

เจัต้�เยั ก�รส�ส จัน้�ทมฺณ์�ฑลีกรณ์ส�ส น้�ส�สน้�โท เอส.

พื่�ราห�มฺณ์า จั�น้�ต้ยัZสH “สก�กา อมฺ�เหห� อ�มฺG คเหต้�วา โลีกG ข้าท�ต้Hน้�ต้� ต้G ยัาน้เก น้�ส�ทาเปต้�วา 
“โยั อ�มฺส�ส สร�รG หต้�เถน้ ปรามฺสต้�,  โส เอวรCปp น้ามฺ อ�ส�สร�ยัสมฺ�ปต้�ต้Z ลีภต้�ต้� วต้�วา ว�จัรZสH.

สต้G วา สหส�สG วา สต้สหส�สG๓ วา ททมฺาน้าเอว ต้ส�ส สร�รG หต้�เถน้ ผHส�ต้HG ลีภน้�ต้�.

เต้ เอวG อน้Hว�จัรน้�ต้า สาวต้�ถZ อน้Hป�ปต้�ต้า น้ครส�ส จั ว�หารส�ส จั อน้�ต้รา น้�วาสG คณ์�หZสH.

๑ ส�. มฺ. ยัH. หรต้�.
๒ ส�. มฺยั�หG.
๓ ส�. มฺ. ยัH. “สต้สหส�สน้�ต้� น้ต้�ถ�.
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สาวต้�ถ�ยัGปT ปญฺ�จัโกฏิ�มฺต้�ต้า อร�ยัสาวกา ปHเรภต้�ต้G ทาน้G ทต้�วา ปจั�ฉาภต้�ต้G คน้�ธมฺาลีาวต้�ถเภสช�ชาท�หต้�ถา ธมฺ�มฺส�สวน้ายั คจั�ฉน้�ต้�.

พื่�ราห�มฺณ์า เต้ ท�ส�วา “กหG คจั�ฉถาต้� ปHจั�ฉZสH.

“สต้�ถH สน้�ต้�กG ธมฺ�มฺส�สวน้ายัาต้�.

“เอถ,  ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา กZ กร�ส�สถ,  อมฺ�หากG จัน้�ทาภพื่�ราห�มฺณ์ส�ส อาน้Hภาวสท�โส อาน้Hภาโว น้ต้�ถ�,  
เอต้ส�ส ห� สร�รG ผHสน้�ต้า อ�ทG น้ามฺ ลีภน้�ต้�,  เอถ,  ปส�สถ น้น้�ต้�.

“ต้Hมฺ�หากG จัน้�ทาภพื่�ราห�มฺณ์ส�ส โก อาน้Hภาโว น้ามฺ,  อมฺ�หากG สต้�ถาเยัว มฺหาน้Hภาโวต้��.

เต้ อญฺ�ญ่มฺญฺ�ญ่G สญฺ�ญ่าเปต้HG อสก�โกน้�ต้า “ว�หารG คน้�ต้�วา จัน้�ทาภพื่�ราห�มฺณ์ส�ส โก อมฺ�หากG วา สต้�ถH อาน้HภาวG ชาน้�ส�สามฺาต้� 
ต้G คเหต้�วา ว�หารG อคมฺGสH.

[จฺ;นทาภพฺราหมณฺDอุ;บเฉาในสูำน;กพฺระศาสูดา]

สต้�ถา,  ต้ส�มฺZ อต้�ต้โน้ สน้�ต้�กG อHปสง�กมฺน้�เต้เยัว,  จัน้�ทาภายั อน้�ต้รธาน้G อกาส�.

โส สต้�ถH สน้�ต้�เก อง�คารปจั�ฉ�ยัG กาโก ว�ยั อโหส�.

อถ น้G เอกมฺน้�ต้G น้ยัZสH.  อาภา ปฏิ�ปากต้�กา อโหส�.

ปHน้ สต้�ถH สน้�ต้�กG อาน้ยัZสH.  อาภา ต้เถว อน้�ต้รธายั�.

เอวG ต้�ก�ข้ต้�ต้HG คน้�ต้�วา อน้�ต้รธายัมฺาน้G อาภG ท�ส�วา จัน้�ทาโภ จั�น้�เต้ส� “อยัG อาภายั อน้�ต้รธาน้มฺน้�ต้G ชาน้าต้� มฺญฺ�เญ่ต้�.

โส สต้�ถารG ปHจั�ฉ� “กZ น้H โข้ อาภายั อน้�ต้รธาน้มฺน้�ต้G ชาน้าถาต้�.

“อามฺ ชาน้ามฺ�ต้�.

“เต้น้ห� เมฺ เทถาต้�.

“น้ สก�กา อปพื่�พื่ช�ต้ส�ส ทาต้Hน้�ต้�.

โส พื่�ราห�มฺเณ์ อาห “เอต้ส�มฺZ มฺน้�เต้ คห�เต้,  อหG สกลีชมฺ�พื่Hท�เป เชฏฺ�ฐโก ภว�ส�สามฺ�,  
ต้Hมฺ�เห เอต้�เถว โหถ,  อหG ปพื่�พื่ช�ต้�วา กต้�ปาเหเน้ว มฺน้�ต้G คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้�.

โส สต้�ถารG ปพื่�พื่ช�ชG ยัาจั�ต้�วา อHปสมฺ�ปทG ลีภ�.๑

อถส�ส ท�วต้�ต้ZสาการG อาจั�ก�ข้�.

โส “กZ อ�ทน้�ต้� ปHจั�ฉ�.

“อ�ทG มฺน้�ต้ส�ส ปร�กมฺ�มฺG,  สช�ฌายั�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้�.

๑ ส�. ยัH. ยัาจั�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้�วา อHปสมฺ�ปช�ช�.
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พื่�ราห�มฺณ์าปT อน้�ต้รน้�ต้รา อาคน้�ต้�วา “คห�โต้ เต้ มฺน้�โต้ต้�� ปHจั�ฉZสH.

“น้ ต้าว คณ์�หามฺ�ต้�.

โส กต้�ปาหส�เสว อรหต้�ต้G ปต้�วา พื่�ราห�มฺเณ์ห� อาคน้�ต้�วา ปHจั�ฉ�ต้กาเลี “ยัาถ ต้Hมฺ�เห,  อ�ทาน้าหG อคมฺน้ธมฺ�โมฺ๑ ชาโต้ต้�� อาห.

ภ�ก�ข้C ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสHG “อยัG ภน้�เต้ อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้�.

[พฺระข.ณฺาสูพฺกลHาวแตHคฺำจฺร�งฺ]

สต้�ถา “ข้�ณ์าสโว อ�ทาน้� ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ จัน้�ทาโภ ภCต้เมฺว กเถต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“จัน้�ทGว ว�มฺลีG สHท�ธG ว�ป�ปสน้�น้มฺน้าว�ลีG
น้น้�ท�ภวปร�ก�ข้�ณ์G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ว�มฺลีน้�ต้�: อพื่�ภาท�มฺลีรห�ต้G.

สHท�ธน้�ต้�: น้�รHปก�ก�เลีสG.

ว�ป�ปสน้�น้น้�ต้�: ปสน้�น้จั�ต้�ต้G.

อน้าว�ลีน้�ต้�: ก�เลีสาท�มฺลีรห�ต้G.๒

น้น้�ท�ภวปร�ก�ข้�ณ์น้�ต้�: ต้�สH ภเวสH ปร�ก�ข้�ณ์ต้ณ์�หG ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

จัน้�ทาภต้�เถรวต้�ถH.

๑ มฺ. อน้าคมฺน้ธมฺ�โมฺ.
๒ ส�. น้�ก�ก�เลีสG ก�เลีสาว�ลีต้�ต้รห�ต้G. มฺ. ก�เลีสาว�ลีต้�ต้รห�ต้G.
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๓๑.  สู.วล�ต�เถุรวต�ถุ�.
“โยั อ�มฺน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา กHณ์�ฑ�โกฬํTยัG น้�ส�สายั กHณ์�ฑธาน้วเน้ ว�หรน้�โต้ ส�วลี�ต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระนางฺสู�ปิปิวาสูาทรงฺอุดกล;<นท�กขDไดBดBวยว�ตก ๓ ขBอุ]

| เอกส�มฺZ ห� สมฺเยั สHป�ปวาสา น้ามฺ โกฬํTยัธ�ต้า สต้�ต้ วส�สาน้� คพื่�ภG ธาเรต้�วา  สต้�ต้าหG มฺCฬ�หคพื่�ภา  
ทHก�ข้าห� ต้�พื่�พื่าห� กฏฺhกาห� เวทน้าห� ผHฏฺ�ฐา,  “สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�โธ วต้ โส ภควา, โยั อ�มฺส�เสว๑ รCปส�ส ทHก�ข้ส�ส ปหาน้ายั ธมฺ�มฺG เทเสต้�,  
สHปฏิ�ปน้�โน้ วต้ส�ส ภควโต้ สาวกสง�โฆ่,  โยั อ�มฺส�เสว รCปส�ส ทHก�ข้ส�ส ปหาน้ายั ปฏิ�ปน้�โน้,  
สHสHข้G วต้ น้�พื่�พื่าน้G,  ยัต้�ถ�ทG เอวรCปp ทHก�ข้G น้ สGว�ช�ชต้�ต้� อ�เมฺห� ต้�ห� ว�ต้ก�เกห� ต้G ทHก�ข้G อธ�วาเสน้�ต้� 
สามฺ�กG สต้�ถH สน้�ต้�กG เปเสต้�วา,  เต้น้ ต้ส�สา วจัเน้น้ สต้�ถH วน้�ทน้ายั อาโรจั�ต้ายั,  “
สHข้�น้� โหต้H สHป�ปวาสา โกฬํTยัธ�ต้า อโรคา อโรคG ปHต้�ต้G ว�ชายัต้Cต้� สต้�ถารา วHต้�ต้ก�ข้เณ์เยัว 
สHข้�น้� อโรคา อโรคG ปHต้�ต้G ว�ชายั�ต้�วา พื่Hท�ธป�ปมฺHข้G ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่G น้�มฺน้�เต้ต้�วา สต้�ต้าหG มฺหาทาน้G อทาส�.  |

[พฺระโอุรสูไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

ปHต้�โต้ปTส�สา ชาต้ท�วสโต้ ปฏฺ�ฐายั ธมฺกรกG อาทายั สงฆ่ส�ส อHทกG ปร�ส�สาเวส�.

โส อปรภาเค น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา ปพื่�พื่ช�โต้ อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

อเถกท�วสG ภ�ก�ข้C ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG “ปส�สถ อาวHโส: 
เอวรCโป น้ามฺ อรหต้�ต้ส�ส อHปน้�ส�สยัสมฺ�ปน้�โน้ ภ�ก�ข้H เอต้�ต้กG กาลีG มฺาต้H กHจั�ฉ�ส�มฺZ ทHก�ข้G อน้Hโภส�,  
กZมฺง�คG ปน้ อญฺ�เญ่,  พื่หHG วต้ อ�มฺ�น้า ทHก�ข้G น้�ต้�ถ�น้�น้น้�ต้�.

สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กายั น้Hต้�ถ ภ�ก�ข้เว เอต้รห� กถายั สน้�น้�ส�น้�น้าต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “อ�มฺายั น้ามฺาต้� วHต้�เต้,  
“อามฺ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ เอต้�ต้กา ทHก�ข้า มฺHจั�จั�ต้�วา อ�ทาน้� น้�พื่�พื่าน้G สจั�ฉ�กต้�วา ว�หรต้�ต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“โยั อ�มฺG ปลี�ปถG ทHค�คG สGสารG โมฺหมฺจั�จัคา
ต้�ณ์�โณ์ ปารคโต้ ฌายั� อเน้โช อกถGกถ�,
อน้Hปาทายั น้�พื่�พื่Hโต้, ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: โยั ภ�ก�ข้H อ�มฺG ราคปถญฺ�เจัว๒ ก�เลีสทHค�คญฺ�จั สGสารวฏฺ�ฏิญฺ�จั จัต้Hน้�น้G อร�ยัสจั�จัาน้G อป�ปฏิ�ว�ช�ฌน้กโมฺหญฺ�จั อต้�โต้,  
จัต้�ต้าโร โอเฆ่ ต้�ณ์�โณ์ หHต้�วา ปารG อน้Hป�ปต้�โต้,  ทHว�เธน้ ฌาเน้น้ ฌายั�,  ต้ณ์�หายั อภาเวน้ อเน้โช,  กถGกถายั อภาเวน้ อกถGกถ�,  
อHปาทาน้าน้G อภาเวน้ อน้Hปาท�ยั�ต้�วา,  ก�เลีสน้�พื่�พื่าเน้น้ น้�พื่�พื่Hโต้,  ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

๑ มฺ. อ�มฺส�ส เอวรCปส�ส.
๒ ส�. ยัH. ราคาท�ปลี�ปถG เจัว. มฺ. ราคปลี�ปถG เจัว.
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๓๒.  สู�น�ทรสูม�ท�ทต�เถุรวต�ถุ�.
“โยัธ กาเมฺต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ สHน้�ทรสมฺHท�ทต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[ก�ลบ�ตรอุอุกบวชี]

สาวต้�ถ�ยัG ก�เรโก กHลีปHต้�โต้ สHน้�ทรสมฺHท�ทกHมฺาโร น้ามฺ จัต้�ต้าลี�สโกฏิ�ว�ภเว มฺหากHเลี น้�พื่�พื่ต้�โต้.

โส เอกท�วสG ปจั�ฉาภต้�ต้G๑ คน้�ธมฺาลีาท�หต้�ถG มฺหาชน้G ธมฺ�มฺส�สวน้ต้�ถายั เชต้วน้G คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา “กหG คจั�ฉถาต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“สต้�ถH สน้�ต้�กG ธมฺ�มฺส�สวน้ต้�ถายัาต้� วHต้�เต้,  “อหG คมฺ�ส�สามฺ�ต้� วต้�วา เต้น้ สท�ธZ คน้�ต้�วา ปร�สปร�ยัน้�เต้ น้�ส�ท�.

สต้�ถา ต้ส�ส อช�ฌาสยัG ว�ท�ต้�วา อน้HปHพื่�พื่�กถG กเถส�.

| โส “น้ สก�กา อคารG อช�ฌาวสน้�เต้น้ สง�ข้ลี�ข้�ต้G พื่�รห�มฺจัร�ยัG จัร�ต้Hน้�ต้� สต้�ถH กถG น้�ส�สายั ปพื่�พื่ช�ชายั ชาต้Hส�สาโห,  
ปร�สายั ปก�กน้�ต้ายั,  สต้�ถารG ปพื่�พื่ช�ชG ยัาจั�ต้�วา “มฺาต้าปTต้Cห� อน้น้Hญฺ�ญ่าต้G ต้ถาคต้า น้ ปพื่�พื่าเชน้�ต้�ต้� สHต้�วา 
เคหG คน้�ต้�วา รฏฺ�ฐปาลีกHลีปHต้�ต้าทโยั ว�ยั มฺหน้�เต้น้ วายัาเมฺน้ มฺาต้าปTต้โร อน้Hชาน้าเปต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา 
ลีท�ธCปสมฺ�ปโท “ก�มฺ�เมฺ อ�ธ วาเสน้าต้� ต้โต้ น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา ราชคหG คน้�ต้�วา ปTณ์�ฑายั จัรน้�โต้ ว�ต้�น้าเมฺส�.  |

[หญ�งฺแพฺศยาร;บอุาสูาจฺะใหBพฺระเถุระสูLกใหBไดB]

อเถกท�วสG สาวต้�ถ�ยัG ต้ส�ส มฺาต้าปTต้โร เอกส�มฺZ ฉณ์ท�วเส มฺหน้�เต้น้ ส�ร�โสภค�เคน้ ต้ส�ส สหายักHมฺาเร ก�ฬมฺาเน้ ท�ส�วา 
“อมฺ�หากG ปHต้�ต้ส�ส อ�ทG ทHลี�ลีภG ชาต้น้�ต้� ปร�เทวZสH.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ เอกา คณ์�กา ต้G กHลีG คน้�ต้�วา ต้ส�ส มฺาต้รG โรทมฺาน้G น้�ส�น้�น้G ท�ส�วา “อมฺ�มฺ กZการณ์า โรทส�ต้� ปHจั�ฉ�.

“ปHต้�ต้G อน้Hส�สร�ต้�วา โรทามฺ�ต้�.

“กหG ปน้ โส อมฺ�มฺาต้�.

“ภ�ก�ข้CสH ปพื่�พื่ช�โต้ต้��.

“กZ อHป�ปพื่�พื่าเชต้HG น้ วฏฺ�ฏิต้�ต้�.

“วฏฺ�ฏิต้�,  น้ ปน้ อ�จั�ฉต้�,  อ�โต้ น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา ราชคหG คโต้ต้��.

“สจัาหG ต้G อHป�ปพื่�พื่าเชยั�ยัG,  ก�มฺ�เมฺ กเรยั�ยัาถาต้�.

“อ�มฺส�ส เต้๒ กHลีส�ส กHฏฺhมฺ�พื่สามฺ�น้Z กเรยั�ยัามฺาต้�.

๑ ส�. ยัH. ปจั�จัาภต้�เต้.
๒ ส�. เมฺ.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๓๔ • ๓๒.  สHน้�ทรสมฺHท�ทต้�เถรวต้�ถH. • [หญ่�งแพื่ศยัาร�บอาสาจัะให�พื่ระเถระสZกให�ได�]

“เต้น้ห� เมฺ ปร�พื่�พื่ยัG เทถาต้� ปร�พื่�พื่ยัG คเหต้�วา มฺหน้�เต้น้ ปร�วาเรน้ ราชคหG คน้�ต้�วา ต้ส�ส ปTณ์�ฑายั จัรณ์ว�ถZ สลี�ลีก�เข้ต้�วา 
ต้ต้�เถกG น้�วาสเคหG คเหต้�วา ปาโต้ว ปณ์�ต้G อาหารG ปฏิ�ยัาเทต้�วา เถรส�ส ปTณ์�ฑายั ปว�ฏฺ�ฐกาเลี ภ�ก�ข้G ทต้�วา 
กต้�ปาหจั�จัเยัน้ “ภน้�เต้ อ�เธว น้�ส�ท�ต้�วา ภต้�ต้ก�จั�จัG กโรถาต้� ปต้�ต้G คณ์�ห�.

โส ปต้�ต้G อทาส�.

[หญ�งฺแพฺศยาอุอุกอุ�บายเกล.<ยกลHอุมพฺระเถุระ]

อถ น้G ปณ์�เต้น้าหาเรน้ ปร�ว�ส�ต้�วา “ภน้�เต้ อ�เธว ปTณ์�ฑายั จัร�ต้HG ผาสHกน้�ต้� วต้�วา กต้�ปาหG อาลี�น้�เท น้�ส�ทาเปต้�วา โภเชต้�วา 
ทารเก ปCเวห� สง�คณ์�ห�ต้�วา “เอถ ต้Hมฺ�เห. เถรส�สาคต้กาเลี,  มฺยั� วาเรน้�ต้�ยัาปT,  อ�ธาคน้�ต้�วา รชG อHฏฺ�ฐาเปยั�ยัาถาต้� อาห.

เต้ ปHน้ท�วเส เถรส�ส โภชน้เวลีายั ต้ายั วาร�ยัมฺาน้าปT รชG อHฏฺ�ฐาเปสHG.

สา ปHน้ท�วเส “ทารกา วาร�ยัมฺาน้าปT มฺมฺ วจัน้G อส�สHณ์�ต้�วา อ�ธ รชG อHฏฺ�ฐาเปน้�ต้�,  อน้�โต้เคเห น้�ส�ทถาต้� อน้�โต้ น้�ส�ทาเปต้�วา 
กต้�ปาหG โภเชส�.

ปHน้ ทารเก สง�คณ์�ห�ต้�วา “ต้Hมฺ�เห มฺยัา วาร�ยัมฺาน้าปT เถรส�ส โภชน้กาเลี มฺหาสท�ทG กเรยั�ยัาถาต้� อาห.

เต้ ต้ถา กรZสH.

ปHน้ท�วเส “ภน้�เต้ อ�มฺส�มฺZ ฐาเน้ อต้�ว�ยั มฺหาสท�โท โหต้�,  ทารกา มฺยัา วาร�ยัมฺาน้าปT มฺมฺ วจัน้G น้ คณ์�หน้�ต้�,  
อHปร� ปาสาเทเยัว น้�ส�ทถาต้� วต้�วา,  เถเรน้ อธ�วาส�เต้,  เถรG ปHรโต้ กต้�วา ปาสาทG อภ�รHหน้�ต้� ท�วาราน้� ปTทหมฺาน้าว ปาสาทG อภ�รHห�.

เถโร อHก�กฏฺ�ฐสปทาน้จัาร�โก สมฺาโน้ปT รสต้ณ์�หายั พื่ท�โธ ต้ส�สา วจัเน้น้ สต้�ต้ภCมฺ�กG ปาสาทG อภ�รHห�.

[หญ�งฺแพฺศยาแสูดงฺแสูดงฺอุาการ ๔๐ อุยHางฺ เก.<ยวพฺระเถุระ]

สา เถรG น้�ส�ทาเปต้�วา “จัต้�ต้าลี�สายั๑ ข้ลีH สมฺ�มฺ ปHณ์�ณ์มฺHข้ ฐาเน้ห� อ�ต้�ถ� ปHร�สG อจั�จัาวทต้�  ว�ชมฺ�ภต้� ว�น้มฺต้� ว�ลีสต้� ว�ลีช�ชต้� 
น้เข้น้ น้ข้G ฆ่ฏฺ�เฏิต้� ปาเทน้ ปาทG อก�กมฺต้� กฏฺ�เฐน้ ปฐวZ ว�ลี�ข้ต้�๒ ทารกG อHลี�ลีง�เฆ่ต้� โอลีง�เฆ่ต้�๓ ก�ฬต้� ก�ฬาเปต้� จัHมฺ�พื่ต้� จัHมฺ�พื่าเปต้� ภHญฺ�ชต้�
ภHญฺ�ชาเปต้� ททาต้� อายัาจัต้� กต้มฺน้Hกโรต้� อHจั�จัG ภาสต้� น้�จัG ภาสต้� อาว�จั�จัG ภาสต้� ว�ว�จั�จัG ภาสต้� 
น้จั�เจัน้ ค�เต้น้ วาท�เต้น้ โรท�เต้น้ ว�ลีส�เต้น้ ว�ภCส�เต้น้ ชค�ฆ่ต้� เปก�ข้ต้� กฏิZ จัาเลีต้� คHยั�หภณ์�ฑกG จัาเลีต้� อCรHG ว�วรต้� อCรHG ปTทหต้� 
ถน้G ทส�เสต้� กจั�ฉG ทส�เสต้� น้าภZ ทส�เสต้� อก�ข้Z น้�ข้น้ต้� ภมฺHกG อHก�ข้�ปต้� โอฏฺ�ฐG ปลี�ข้ต้� ช�ว�หG น้�ลี�ลีาเลีต้� ทHส�สG มฺHญฺ�จัต้� ทHส�สG พื่น้�ธต้� 
ส�รสG มฺHญฺ�จัต้� ส�รสG พื่น้�ธต้�ต้� เอวG อาคต้G อ�ต้�ถ�กHต้�ต้G อ�ต้�ถ�ลี�ฬ�หG ทส�เสต้�วา ต้ส�ส ปHรโต้ ฐ�ต้า อ�มฺG คาถมฺาห

“อลี�ลีต้�ต้กกต้า ปาทา ปาทHการHยั�ห เวส�ยัา,
ต้�วญฺ�จัาปT ทหโร มฺมฺ อหGปT ทหรา ต้ว,
อHโภปT ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ๔ ช�ณ์�ณ์า ทณ์�ฑปรายัน้าต้�.

๑ ชาต้กฏฺ�ฐกถา. ๘/๓๖๖.
๒ ต้ต้�ถ “ว�เลีข้ต้�ต้� ปญฺ�ญ่ายัต้�.
๓ ต้ต้�เถว อHลี�ลีง�ฆ่าเปต้�ต้�.
๔ ส�. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “ปจั�ฉาต้� อต้�ถ�.
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[พฺระเถุระชีนะหญ�งฺแพฺศยา เพฺราะอุาศ;ยพฺระศาสูดา]

อถ เถรส�ส “อโห วต้ เมฺ ภาร�ยัG อน้Hปธาเรต้�วา กต้กมฺ�มฺน้�ต้� มฺหาสGเวโค อHทปาท�.

ต้ส�มฺZ ข้เณ์ สต้�ถา ปญฺ�จัจัต้�ต้าลี�สโยัชน้มฺต้�ถเก เชต้วเน้ น้�ส�น้�โน้ว ต้G การณ์G ท�ส�วา ส�ต้G ปาต้�วากาส�.

อถ น้G อาน้น้�ทต้�เถโร ปHจั�ฉ� “ภน้�เต้ โก น้H โข้ เหต้H  โก ปจั�จัโยั ส�ต้ส�ส ปาต้Hกมฺ�มฺายัาต้�.

“อาน้น้�ท ราชคหน้คเร สต้�ต้ภCมฺ�กปาสาทต้เลี สHน้�ทรสมฺHท�ทส�ส จั ภ�ก�ข้Hโน้ คณ์�กายั จั สง�คาโมฺ วต้�ต้ต้�ต้�.

“กส�ส น้H โข้ ภน้�เต้ ชโยั ภว�ส�สต้�,  กส�ส ปราชโยัต้��.

สต้�ถา “อาน้น้�ท สHน้�ทรสมฺHท�ทส�ส ชโยั ภว�ส�สต้�,  คณ์�กายั ปราชโยัต้�� เถรส�ส ชยัG ปกาเสต้�วา ต้ต้�ถ น้�ส�น้�น้โกว โอภาสG ผร�ต้�วา 
“ภ�ก�ข้H อHโภปT กาเมฺ น้�รเปก�โข้ ปชหาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“โยัธ กาเมฺ ปหน้�ต้�วาน้ อน้าคาโร ปร�พื่�พื่เช,
กามฺภวปร�ก�ข้�ณ์G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: โยั ปHค�คโลี อ�ธ โลีเก อHโภปT กาเมฺ ห�ต้�วา อน้าคาโร หHต้�วา ปร�พื่�พื่ชต้�,  
ต้G ปร�ก�ข้�ณ์กามฺญฺ�เจัว ปร�ก�ข้�ณ์ภวญฺ�จั อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ เถโร อรหต้�ต้G ปต้�วา อ�ท�ธ�พื่เลีน้ เวหาสG อพื่�ภHค�คน้�ต้�วา กณ์�ณ์�กามฺณ์�ฑลีG ว�น้�ว�ช�ฌ�ต้�วา 
สต้�ถH สร�รG โถเมฺน้�โต้เยัว อาคน้�ต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�.

[พฺระศาสูดาเปิIนท.:พฺL:งฺขอุงฺพฺระเถุระ]

ธมฺ�มฺสภายัGปT กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG “อาวHโส ช�ว�หาว�ญฺ�เญ่ยั�ยัG รสG น้�ส�สายั มฺน้G น้ฏฺ�โฐ สHน้�ทรสมฺHท�ทต้�เถโร,  
สต้�ถา ปน้ส�ส อวส�สโยั ชาโต้ต้��.

สต้�ถา ต้G กถG สHต้�วา “น้ ภ�ก�ข้เว อ�ทาเน้ว,  ปHพื่�เพื่ปาหG เอต้ส�ส รสต้ณ์�หายั พื่ช�ฌมฺาน้ส�ส อวส�สโยั ชาโต้เยัวาต้� วต้�วา 
เต้ห� ยัาจั�โต้ ต้ส�สต้�ถส�ส ปกาสน้ต้�ถG อต้�ต้G อาหร�ต้�วา

“น้ ก�รต้�ถ� รเสห� ปาปTโยั
อาวาเสห� วา สน้�ถเวห� วา,
วาต้มฺ�คG คหน้น้�ส�ส�ต้G
วสมฺาเน้ต้� รเสห� สญฺ�ชโยัต้��

อ�มฺG วาต้มฺ�คชาต้กG๑ ว�ต้�ถาเรต้�วา 

“ต้ทา สHน้�ทรสมฺHท�โท วาต้มฺ�โค อโหส�,  อ�มฺG ปน้ คาถG วต้�วา ต้ส�ส ว�ส�สช�ชาปTโต้ รญฺ�โญ่ มฺหามฺจั�โจั อหเมฺวาต้� ชาต้กG สโมฺธาเน้ส�.

๑ ข้H. ชา. เอก. ๒๗/๕ ต้ทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๓๗.
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สHน้�ทรสมฺHท�ทต้�เถรวต้�ถH.
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๓๓.  โชีต�กต�เถุรวต�ถุ�.
“โยัธ ต้ณ์�หน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ โชต้�กต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[บ�รพฺกรรมขอุงฺ ๒ พฺ.:นBอุงฺ]

ต้ต้�รายัG อน้HปHพื่�พื่�กถา:

“อต้�เต้ ก�ร พื่าราณ์ส�ยัG เท�ว ภาต้โร กHฏฺhมฺ�พื่�กา มฺหน้�ต้G อHจั�ฉHก�เข้ต้�ต้G กาเรสHG.

อเถกท�วสG กน้�ฏฺ�ฐภาต้า อHจั�ฉHก�เข้ต้�ต้G คน้�ต้�วา “เอกG เชฏฺ�ฐภาต้�กส�ส ทส�สามฺ�,  เอกG มฺยั�หG ภว�ส�สต้�ต้� 
เท�ว อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โยั รสส�ส อน้�ก�ข้มฺน้ต้�ถายั ฉ�น้�น้ฏฺ�ฐาเน้ พื่น้�ธ�ต้�วา คณ์�ห�.

ต้ทา ก�ร อHจั�ฉCน้G ยัน้�เต้น้ ปvฬน้ก�จั�จัG น้ต้�ถ�,  อค�เค วา มฺCเลี วา ฉ�น้�ท�ต้�วา อHก�ข้�ต้�ต้กาเลี ธมฺกรกโต้ อHทกG ว�ยั สยัเมฺว รโส น้�ก�ข้มฺต้�.

ต้ส�ส ปน้ เข้ต้�ต้โต้ อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โยั คเหต้�วา อาคมฺน้กาเลี คน้�ธมฺาทน้ปพื่�พื่เต้ ปจั�เจักพื่Hท�โธ สมฺาปต้�ต้�โต้ วHฏฺ�ฐายั 
“กส�ส น้H โข้ อช�ช อน้Hค�คหG กร�ส�สามฺ�ต้� อHปธาเรน้�โต้ ต้G อต้�ต้โน้ ญ่าณ์ชาเลี ปว�ฏฺ�ฐG ท�ส�วา สง�คหG กาต้HG สมฺต้�ถภาวญฺ�จัส�ส ญ่ต้�วา 
ปต้�ต้จั�วรมฺาทายั อ�ท�ธ�ยัา อาคน้�ต้�วา ต้ส�ส ปHรโต้ อฏฺ�ฐาส�.

[นBอุงฺชีายถุวายอุBอุยแกHพฺระปิQจฺเจฺกพฺ�ทธะ]

โส ต้G ท�ส�วา ว ปสน้�น้จั�ต้�โต้ อHต้�ต้รสาฏิกG อHจั�จัต้เร ภCมฺ�ป�ปเทเส อต้�ถร�ต้�วา “ภน้�เต้ อ�ธ น้�ส�ทถาต้� ปจั�เจักพื่Hท�ธG น้�ส�ทาเปต้�วา 
“ปต้�ต้G อHปน้าเมฺถาต้� อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�ยัา พื่น้�ธน้ฏฺ�ฐาน้G โมฺเจัต้�วา ปต้�ต้ส�ส อHปร� อกาส�.

รโส โอต้ร�ต้�วา ปต้�ต้G ปCเรส�.

ปจั�เจักพื่Hท�เธน้ ต้ส�มฺZ รเส ปvเต้,  “สาธHกG วต้ เมฺ อยั�เยัน้ รโส ปvโต้.  สเจั เมฺ เชฏฺ�ฐภาต้�โก มฺCลีG อาหราเปส�สต้�,  มฺCลีG ทส�สามฺ�.  
สเจั ปต้�ต้Z อาหราเปส�สต้�,  ปต้�ต้Z ทส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา “ภน้�เต้ ปต้�ต้G อHปน้าเมฺถาต้� ทHต้�ยัGปT อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐZ โมฺเจัต้�วา รสG อทาส�.

“ภาต้า เมฺ อHจั�ฉHก�เข้ต้�ต้โต้ อญฺ�ญ่G อHจั�ฉHG อาหร�ต้�วา ข้าท�ส�สต้�ต้� เอต้�ต้กGปT ก�รส�ส วญฺ�จัน้จั�ต้�ต้G น้าโหส�.

ปจั�เจักพื่Hท�โธ ปน้ ปฐมฺG อHจั�ฉHรสส�ส ปvต้ต้�ต้า ต้G อHจั�ฉHรสG อญฺ�เญ่ห� สท�ธZ สGว�ภช�ต้Hกาโมฺ หHต้�วา คเหต้�วาว น้�ส�ท�.

โส ต้ส�ส อาการG ญ่ต้�วา ปญฺ�จัป�ปต้�ฏฺ�ฐ�เต้น้ วน้�ท�ต้�วา “ภน้�เต้ โยั อยัG มฺยัา ท�น้�โน้ อค�ครโส,  
อ�มฺส�ส น้�ส�สน้�เทน้ เทวมฺน้Hส�เสสH สมฺ�ปต้�ต้Z อน้Hภว�ต้�วา ปร�โยัสาเน้ ต้Hมฺ�เหห� ปต้�ต้ธมฺ�มฺเมฺว ปาปHเณ์ยั�ยัน้�ต้� ปต้�ถน้G ฐเปส�.

ปจั�เจักพื่Hท�โธปTส�ส “เอวG โหต้Cต้� วต้�วา “อ�จั�ฉ�ต้G ปต้�ถ�ต้G ต้Hยั�หน้�ต้�อาท�ห� ท�ว�ห� คาถาห� อน้Hโมฺทน้G กต้�วา,  
ยัถา โส ปส�สต้�,  เอวG อธ�ฏฺ�ฐห�ต้�วา อากาเสน้ คน้�ธมฺาทน้G คน้�ต้�วา ปญฺ�จัน้�น้G ปจั�เจักพื่Hท�ธสต้าน้G รสG อทาส�.

โส ต้G ปาฏิ�หาร�ยัG ท�ส�วา ภาต้H สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา,  “กหG คโต้ส�ต้� วHต้�เต้,  “อHจั�ฉHก�เข้ต้�ต้G โอโลีเกต้HG คโต้มฺ�ห�ต้�,  
“กZ ต้าท�เสน้ อHจั�ฉHก�เข้ต้�ต้G คเต้น้,  น้น้H น้ามฺ เอกG วา เท�ว วา อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โยั อาทายั อาคน้�ต้พื่�พื่G ภเวยั�ยัาต้� ภาต้รา วHต้�โต้,  
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“อามฺ ภาต้�ก,  เท�ว เมฺ อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โยั คห�ต้า,  เอกG ปน้ ปจั�เจักพื่Hท�ธG ท�ส�วา มฺมฺ อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โต้ รสG ทต้�วา 
‘มฺCลีG วา ปต้�ต้Z วา ทส�สามฺ�ต้� ต้Hมฺ�หากGปT เมฺ อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โต้ รโส ท�น้�โน้,  ก�น้�น้H โข้ ต้ส�ส มฺCลีG คณ์�ห�ส�สถ อHทาหH ปต้�ต้�น้�ต้� อาห.

“กZ ปน้ ปจั�เจักพื่Hท�เธน้ กต้น้�ต้�.

“มฺมฺ อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โต้ รสG ปTว�ต้�วา ต้Hมฺ�หากG อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โต้ รสG อาทายั อากาเสน้ คน้�ธมฺาทน้G คน้�ต้�วา ปญฺ�จัสต้าน้G ปจั�เจักพื่Hท�ธาน้G อทาส�ต้�.

[พฺ.:ชีายเล9:อุมใสูขอุอุน�โมทนาสูHวนบ�ญ]

โส,  ต้ส�มฺZ กเถน้�เต้เยัว,  น้�รน้�ต้รG ปvต้�ยัา ผHฏฺ�ฐสร�โร หHต้�วา 
“เต้น้ เมฺ ปจั�เจักพื่Hท�เธน้ ท�ฏฺ�ฐธมฺ�มฺส�เสว อธ�คโมฺ ภเวยั�ยัาต้� ปต้�ถน้G อกาส�.

เอวG กน้�ฏฺ�เฐน้ ต้�ส�โส สมฺ�ปต้�ต้�โยั ปต้�ถ�ต้า,  เชฏฺ�เฐน้ ปน้ อรหต้�ต้G ปต้�ถ�ต้น้�ต้�.

อ�ทG เต้สG ปHพื่�พื่กมฺ�มฺG.

[สูอุงฺพฺ.:นBอุงฺไดBเก�ดรHวมก;นอุ.กในชีาต�ตHอุมา]

เต้ ยัาวต้ายัHกG ฐต้�วา ต้โต้ จัHต้า เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา เอกG พื่Hท�ธน้�ต้รG เข้ปยัZสH.

เต้สG เทวโลีกG คต้กาเลีเยัว ว�ปส�ส� สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�โธ โลีเก อHป�ปช�ช�.

เต้ปT เทวโลีกโต้ จัว�ต้�วา พื่น้�ธHมฺต้�ยัG เอกส�มฺZ กHลีเคเห เชฏฺ�โฐ เชฏฺ�โฐว ห�ตฺ�วา กน้�ฏฺ�โฐ กน้�ฏฺ�โฐว ห�ตฺ�วา ปฏิ�สน้�ธZ คณ์�หZสH.

เต้สH เชฏฺ�ฐส�ส “เสโน้ต้�� น้ามฺG อกGสH,  กน้�ฏฺ�ฐส�ส “อปราช�โต้ต้��.

เต้สH วยัป�ปต้�ต้กาเลี กHฏฺhมฺ�พื่G สณ์�ฐเปต้�วา ว�หรน้�เต้สH “พื่Hท�ธรต้น้G โลีเก อHป�ปน้�น้G,  ธมฺ�มฺรต้น้G,  สง�ฆ่รต้น้G,  ทาน้าน้� เทถ,  
ปHญฺ�ญ่าน้� กโรถ,๑ อช�ช จัาต้Hท�ทส�,  อช�ช ปณ์�ณ์รส�,  อHโปสถG กโรถ,  ธมฺ�มฺG สHณ์าถาต้� ธมฺ�มฺโฆ่สกส�ส พื่น้�ธHมฺต้�น้คเร โฆ่สน้G สHต้�วา 
มฺหาชน้G ปHเรภต้�ต้G ทาน้G ทต้�วา ปจั�ฉาภต้�ต้G ธมฺ�มฺส�สวน้ายั คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา เสน้กHฏฺhมฺ�พื่�โก “กหG คจั�ฉถาต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“สต้�ถH สน้�ต้�กG ธมฺ�มฺส�สวน้ายัาต้� วHต้�เต้,  “อหGปT คมฺ�ส�สามฺ�ต้� เต้ห� สท�ธZเยัว คน้�ต้�วา ปร�สปร�ยัน้�เต้ น้�ส�ท�.

สต้�ถา ต้ส�ส อช�ฌาสยัG ว�ท�ต้�วา อน้HปHพื่�พื่�กถG กเถส�.

โส สต้�ถH ธมฺ�มฺG สHต้�วา ปพื่�พื่ช�ชายั อHส�สาหชาโต้ สต้�ถารG ปพื่�พื่ช�ชG ยัาจั�.

อถ น้G สต้�ถา “อต้�ถ� ปน้ เต้ อปโลีเกต้พื่�พื่า ญ่าต้กาต้� ปHจั�ฉ�.

“อต้�ถ� ภน้�เต้ต้�.

“เต้น้ห� อปโลีเกต้�วา เอห�ต้�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. เอต้�ถน้�ต้เร “อช�ช อฏฺ�ฐมฺ�ต้� อต้�ถ�.
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[พฺ.:ชีายลานBอุงฺชีายอุอุกบวชี แลBวไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

โส กน้�ฏฺ�ฐส�ส สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “ยัG อ�มฺส�มฺZ กHเลี สาปเต้ยั�ยัG,  ต้G สพื่�พื่G ต้ว โหต้Cต้� อาห.

“ต้Hมฺ�เห ปน้ สามฺ�ต้�.

“อหG สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้�.

“สามฺ� กZ วเทถ,  อหG,  มฺาต้ร� มฺต้ายั,  มฺาต้รG ว�ยั,  ปTต้ร� มฺเต้,  ปTต้รG ว�ยั ต้Hมฺ�เห อลีต้�ถG,  อ�ทG กHลีG มฺหาโภคG,  
เคเห ฐ�เต้เน้ว สก�กา ปHญฺ�ญ่าน้� กาต้HG,  มฺา เอวG กร�ต้�ถาต้�.

“มฺยัา สต้�ถH สน้�ต้�เก ธมฺ�โมฺ สHโต้,  น้ สก�กา ต้G อคารมฺช�เฌ ฐ�เต้น้ ปCเรต้HG,  ปพื่�พื่ช�ส�สาเมฺวาหG,  ต้�วG น้�วต้�ต้าห�ต้�,  

เอวG โส กน้�ฏฺ�ฐG น้�วต้�ต้าเปต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา ลีท�ธCปสมฺ�ปโท น้ จั�รส�เสว อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

กน้�ฏฺ�โฐปT “ภาต้H ปพื่�พื่ช�ต้ส�ส สก�การG กร�ส�สามฺ�ต้� สต้�ต้าหG พื่Hท�ธป�ปมฺHข้ส�ส ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ส�ส ทาน้G ทต้�วา ภาต้รG วน้�ท�ต้�วา อาห 
“ภน้�เต้ ต้Hมฺ�เหห� อต้�ต้โน้ ภวน้�ส�สรณ์G กต้G,  อหG ปน้ ปญฺ�จัห� กามฺคHเณ์ห� พื่ท�โธ  น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้HG น้ สก�โกมฺ�,  
มฺยั�หG เคเห ฐ�ต้ส�เสว อน้Hจั�ฉว�กG มฺหน้�ต้G ปHญฺ�ญ่กมฺ�มฺG อาจั�ก�ข้ถาต้�.

อถ น้G เถโร “สาธH ปณ์�ฑ�ต้ สต้�ถH คน้�ธกHฏิZ กาเรห�ต้� อาห.

[นBอุงฺชีายสูรBางฺพฺระคฺ;นธก�ฎี.ถุวายพฺระศาสูดา]

โส “สาธCต้� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา น้าน้าทารCน้� อาหราเปต้�วา ถมฺ�ภาท�น้G อต้�ถายั ต้จั�ฉาเปต้�วา เอกG สHวณ์�ณ์ข้จั�ต้G เอกG รชต้ข้จั�ต้G 
เอกG มฺณ์�ข้จั�ต้น้�ต้� สพื่�พื่าน้� สต้�ต้ รต้น้ข้จั�ต้าน้� กาเรต้�วา เต้ห� คน้�ธกHฏิZ กาเรต้�วา สต้�ต้รต้น้ข้จั�ต้าเหว ฉทน้�ฏฺ�ฐกาห� ฉาทาเปส�.

คน้�ธกHฏิ�ยัา กรณ์กาเลีเยัว ปน้ ต้G  อต้�ต้โน้ สมฺาน้น้ามฺโก อปราช�โต้เยัว น้ามฺ ภาค�เน้ยั�โยั อHปสง�กมฺ�ต้�วา 
“อหGปT กร�ส�สามฺ�,  มฺยั�หG ปต้�ต้Z เทถ มฺาต้Hลีาต้� อาห.

“น้ เทมฺ� ต้าต้,  อญฺ�เญ่ห� อสาธารณ์G กร�ส�สามฺ�ต้�.

โส พื่หHGปT ยัาจั�ต้�วา ปต้�ต้Z อลีภมฺาโน้ “คน้�ธกHฏิ�ยัา ปHรโต้ กHญฺ�ชรสาลีG ลีท�ธHG วฏฺ�ฏิต้�ต้� สต้�ต้รต้น้มฺยัG กHญฺ�ชรสาลีG กาเรส�.

โส อ�มฺส�มฺZ พื่Hท�ธHป�ปาเท เมฺณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ� หHต้�วา น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

คน้�ธกHฏิ�ยัG ปน้ สต้�ต้รต้น้มฺยัาน้� ต้�ณ์� มฺหาวาต้ปาน้าน้� อเหสHG.  

เต้สG อภ�มฺHเข้ เหฏฺ�ฐา สHธาปร�กมฺ�มฺกต้า ต้�ส�โส โปก�ข้รณ์�โยั กาเรต้�วา จัต้Hช�ชาต้�กคน้�โธทกส�ส ปCเรต้�วา อปราช�ต้คหปต้� 
ปญฺ�จัวณ์�ณ์าน้� กHสHมฺาน้� โรปาเปส�๑ สต้�ต้สH รต้เน้สH โกฏฺ�เฏิต้พื่�พื่ยัHต้�ต้กG โกฏฺ�เฏิต้�วา อ�ต้รG สกลีเมฺว คเหต้�วา 
ชน้�น้Hมฺต้�เต้น้ โอธ�น้า คน้�ธกHฏิZ ปร�ก�ข้�ปTต้�วา ปร�เวณ์G ปCเรส�.

๑ อ�โต้ ปรG เอวG วาก�ยัG เยัภHยั�เยัน้ ข้ายัต้�: ต้ถาคต้ส�ส อน้�โต้ น้�ส�น้�น้กาเลี วาต้เวเคน้ สมฺHฏฺ�ฐ�ต้าห� เรณ์Hวฏฺ�ฏิ�ห� สร�รส�ส โอก�รณ์ต้�ถG. 
คน้�ธกHฏิ�ถCปTกายั กปลี�ลีG รต้�ต้สHวณ์�ณ์มฺยัG อโหส�,  ปวาลีมฺยัา ส�ข้รา,  เหฏฺ�ฐา มฺณ์�มฺยัา ฉทน้�ฏฺ�ฐกา,  อ�ต้� สา น้จั�จัน้�โต้ ว�ยั โมฺโร โสภมฺาน้า อฏฺ�ฐาส�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๔๐ • ๓๓.  โชต้�กต้�เถรวต้�ถH. • [น้�องชายัสร�างพื่ระค�น้ธกHฎี�ถวายัพื่ระศาสดา]

เอวG คน้�ธกHฏิZ น้�ฏฺ�ฐาเปต้�วา อปราช�โต้ คหปต้� ภาต้�กต้�เถรG อHปสง�กมฺ�ต้�วา อาห 
“ภน้�เต้ น้�ฏฺ�ฐ�ต้า คน้�ธกHฏิ�,  ปร�โภคมฺส�สา ปจั�จัาสZสามฺ�,  ปร�โภเคน้ ก�ร มฺหน้�ต้G ปHญฺ�ญ่G โหต้�ต้�.

โส สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา “ภน้�เต้ อ�มฺ�น้า ก�ร โว กHฏฺhมฺ�พื่�เกน้ คน้�ธกHฏิ� การ�ต้า,  อ�ทาน้� ปร�โภคG ปจั�จัาสZสต้�ต้� อาห.

สต้�ถา อHฏฺ�ฐายัาสน้า คน้�ธกHฏิ�อภ�มฺHข้G คน้�ต้�วา คน้�ธกHฏิZ ปร�ก�ข้�ปTต้�วา ปก�ข้�ต้�ต้G รต้น้ราสZ โอโลีเกน้�โต้ ท�วารโกฏฺ�ฐเก อฏฺ�ฐาส�.๑

เต้น้ ปน้ “ภน้�เต้ มฺเมฺว รก�ข้า ภว�ส�สต้�,  ต้Hมฺ�เห ปว�สถาต้�๒ วHต้�เต้,  ปาว�ส�.

[เขาต;<งฺการร;กษารตนะท.:โปิรยไวBรอุบพฺระคฺ;นธก�ฎี.]

กHฏฺhมฺ�พื่�โกปT สมฺน้�ต้า รก�ข้G ฐเปต้�วา มฺน้Hส�เส อาห 
“ต้าต้ อHจั�ฉง�เคน้ วา ปจั�ฉ�ป�ปส�พื่�พื่เกห� วา อาทายั คจั�ฉน้�เต้ วาเรยั�ยัาถ,  หต้�เถน้ คเหต้�วา คจั�ฉน้�เต้ ปน้ มฺา วารยั�ต้�ถาต้�.

อน้�โต้น้คเรปT อาโรจัาเปส� “มฺยัา คน้�ธกHฏิ�ปร�เวเณ์ สต้�ต้ รต้น้าน้� โอก�ณ์�ณ์าน้�,  
สต้�ถH สน้�ต้�เก ธมฺ�มฺG สHต้�วา คจั�ฉน้�ต้า ทHค�คต้มฺน้Hส�สา อHโภ หต้�เถ ปCเรต้�วา คณ์�หน้�ต้H,  สHข้ป�ปต้�ต้าปT เอเกน้ หต้�เถน้ คณ์�หน้�ต้Cต้�.

เอวG ก�รส�ส อโหส� “สท�ธา ต้าว ธมฺ�มฺG โสต้Hกามฺา คมฺ�ส�สน้�ต้�เยัว,  
อส�สท�ธา ปน้ ธน้โลีเภน้ คน้�ต้�วา ธมฺ�มฺG สHต้�วา ทHก�ข้โต้ มฺHจั�จั�ส�สน้�ต้�ต้�,  ต้ส�มฺา ชน้สง�คหต้�ถายั เอวG อาโรจัาเปส�.

มฺหาชโน้ เต้น้ วHต้�ต้น้�ยัาเมฺเน้ว รต้น้าน้� คณ์�ห�.

สกZ โอก�ณ์�ณ์รต้เน้สH ข้�เณ์สH,  ยัาวต้ต้�ยัG ชน้�น้Hมฺต้�เต้น้ โอธ�น้า โอก�ราเปส�เยัว.

สต้�ถH ปน้ ปาทมฺCเลี ต้�ปHสมฺต้�ต้G อน้ค�ฆ่มฺณ์�รต้น้G ฐเปส�.

เอวG ก�รส�ส อโหส� “สต้�ถH สร�รโต้ สHวณ์�ณ์วณ์�ณ์ายั ปภายั สท�ธZ มฺณ์�ป�ปภG โอโลีเกน้�ต้าน้G ต้�ต้�ต้� น้ามฺ น้ ภว�ส�สต้�ต้�,  
ต้ส�มฺา เอวมฺกาส�.

มฺหาชโน้ปT อต้�ต้�โต้ ว โอโลีเกส�.

[พฺราหมณฺDม�จฺฉาท�ฏฐิ�ล;กแกBวมณฺ.]

อเถกท�วสG เอโก มฺ�จั�ฉาท�ฏฺ�ฐ�กพื่�ราห�มฺโณ์ “สต้�ถH ก�ร ปาทมฺCเลี มฺหค�ฆ่G มฺณ์�รต้น้G น้�ก�ข้�ต้�ต้G,  หร�ส�สามฺ� น้น้�ต้� ว�หารG คน้�ต้�วา 
สต้�ถารG วน้�ท�ต้HG อาคต้ส�ส มฺหาชน้ส�ส อน้�ต้เรน้ ปาว�ส�.

๑ อ�โต้ ปรG เอวG วาก�ยัG เยัภHยั�เยัน้ ข้ายัต้�: อถ น้G กHฏฺhมฺ�พื่�โก “ปว�สถ ภน้�เต้ต้� อาห,  สต้�ถา ต้ต้�เถว ฐต้�วา ต้ต้�ยัวาเร ต้ส�ส ภาต้�กต้�เถรG โอโลีเกส�. 
โส โอโลีก�ต้ากาเรเน้ว ญ่ต้�วา กน้�ฏฺ�ฐภาต้รG อาห “เอห� ต้าต้,  'มฺเมฺว รก�ข้า ภว�ส�สต้�,  ต้Hมฺ�เห ยัถาสHข้G วสถาต้� สต้�ถารG วเทห�ต้�. 
โส ต้ส�ส วจัน้G สHต้�วา สต้�ถารG ปญฺ�จัป�ปต้�ฏฺ�ฐ�เต้น้ วน้�ท�ต้�วา “ภน้�เต้ ยัถา มฺน้Hส�สา รHก�ข้มฺCเลี ปว�ส�ต้�วา อน้เปก�ข้า ปก�กมฺน้�ต้�,  
ยัถา วา น้ทZ ต้ร�ต้�วา อHฬHมฺ�ปp อน้เปก�ข้า ปร�จั�จัชน้�ต้�,  เอวG อน้เปก�ข้า หHต้�วา ต้Hมฺ�เห วสถาต้� อาห. ก�มฺต้�ถG ปน้ สต้�ถา อฏฺ�ฐาส�? เอวG ก�รส�ส อโหส� 
“พื่Hท�ธาน้G สน้�ต้�กG ปHเรภต้�ต้GปT ปจั�ฉาภต้�ต้GปT พื่หC อาคจั�ฉน้�ต้�,  เต้สH รต้น้าน้� อาทายั ปก�กมฺน้�เต้สH น้ สก�กา อมฺ�เหห� วาเรต้HG,  ปร�เวณ์มฺ�ห� เอต้�ต้เก 
รต้เน้ โอก�ณ์�เณ์,  อต้�ต้โน้ อHปฏฺ�ฐาเก หรน้�เต้ปT น้ วาเรต้�ต้� กHฏฺhมฺ�พื่�โก มฺยั� อาฆ่าต้G กต้�วา อปายัHปโค ภเวยั�ยัาต้�,  อ�มฺ�น้า การเณ์น้ อฏฺ�ฐาส�.

๒ ส�. มฺ. วสถ.
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กHฏฺhมฺ�พื่�โก ต้ส�ส ปว�สน้ากาเรเน้ว “มฺณ์Z คณ์�ห�ต้Hกาโมฺต้�� สลี�ลีก�เข้ต้�วา “อโห วต้ น้ คณ์�เหยั�ยัาต้� จั�น้�เต้ส�.

โสปT สต้�ถารG วน้�ทน้�โต้ ว�ยั ปาทมฺCเลี หต้�ถG ฐเปต้�วา มฺณ์Z คเหต้�วา โอวฏฺ�ฏิ�กายั กต้�วา ปก�กามฺ�.

กHฏฺhมฺ�พื่�โก ต้ส�มฺZ จั�ต้�ต้G ปสาเทต้HG น้าสก�ข้�.

โส ธมฺ�มฺกถาวสาเน้ สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา [อาห] 
“ภน้�เต้ มฺยัา ต้�ก�ข้ต้�ต้HG คน้�ธกHฏิZ ปร�ก�ข้�ปTต้�วา ชน้�น้Hมฺต้�เต้น้ โอธ�น้า สต้�ต้ รต้น้าน้� โอก�ณ์�ณ์าน้�,  
ต้าน้� เมฺ คณ์�หน้�เต้สH, อาฆ่าโต้ น้ามฺ น้าโหส�.  จั�ต้�ต้G ภ�ยั�โยั ภ�ยั�โยั ปส�ท�เยัว: 
อช�ช ปน้ ‘อโห วต้ายัG พื่�ราห�มฺโณ์ มฺณ์Z น้ คณ์�เหยั�ยัาต้� จั�น้�เต้ต้�วา,  ต้ส�มฺZ มฺณ์Z อาทายั คเต้,  จั�ต้�ต้G ปสาเทต้HG น้าสก�ข้�น้�ต้�.

สต้�ถา ต้ส�ส วจัน้G สHต้�วา “น้น้H อHปาสก อต้�ต้โน้ สน้�ต้กG ปเรห� อน้าหรณ์�ยัG กาต้HG น้ สก�โกส�ต้� น้ยัG อทาส�.

โส สต้�ถารา ท�น้�น้น้เยั ฐต้�วา สต้�ถารG วน้�ท�ต้�วา “ภน้�เต้ อช�ช อาทZ กต้�วา มฺมฺ สน้�ต้กG ทส�กสHต้�ต้GปT มฺG อภ�ภว�ต้�วา 
อเน้กสต้าปT ราชาโน้ วา โจัรา วา คณ์�ห�ต้HG สมฺต้�ถา น้ามฺ มฺา โหน้�ต้H,  อค�ค�น้าปT มฺมฺ สน้�ต้กG มฺา ฑยั�หต้H. อHทเกน้ปT มฺา วHยั�หต้Cต้� 
ปต้�ถน้G อกาส�.

สต้�ถาปTส�ส “เอวG โหต้Cต้� อน้Hโมฺทน้G อกาส�.

โส คน้�ธกHฏิ�มฺหG กโรน้�โต้ อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ�ยัา ภ�ก�ข้Hสต้สหส�สส�ส อน้�โต้ว�หาเรเยัว น้ว มฺาเส มฺหาทาน้G ทต้�วา 
ปร�โยัสาเน้ สพื่�เพื่สG ต้�จั�วรมฺทาส�.

สง�ฆ่น้วกส�ส จั�วรสาฏิกา สหส�สค�ฆ่น้กา อเหสHG

[อุปิราชี�ตก�ฎุWมพฺ.เก�ดเปิIนโชีต�กเศรษฐิ.]

โส เอวG ยัาวต้ายัHกG ปHญฺ�ญ่าน้� กร�ต้�วา ต้โต้ จัHโต้ เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้�ต้�วา เอต้�ต้กG กาลีG เทวมฺน้Hส�เสสH สGสร�ต้�วา 
อ�มฺส�มฺZ พื่Hท�ธHป�ปาเท ราชคเห เอกส�มฺZ เสฏฺ�ฐ�กHเลี ปฏิ�สน้�ธZ คเหต้�วา อฑ�ฒมฺาสาธ�เก น้ว มฺาเส มฺาต้H กHจั�ฉ�ยัG วส�.

ชาต้ท�วเส ปน้ส�ส สกลีน้คเร สพื่�พื่าวHธาน้� ปช�ชลีZสH.

สพื่�เพื่สG กายัารHฬ�หาน้� อาภรณ์าน้�ปT ปช�ชลี�ต้าน้� ว�ยั โอภาสG มฺHญฺ�จัZสH.

น้ครG เอกป�ปช�โชต้G อโหส�.

เสฏฺ�ฐ�ปT ปาโต้ว ราชHปฏฺ�ฐาน้G อคมฺาส�.

อถ น้G ราชา ปHจั�ฉ� “อช�ช สพื่�พื่าวHธาน้� ปช�ชลีZสH,  น้ครG เอกป�ปช�โชต้G ชาต้G,  ชาน้าส� น้Hโข้ เอต้�ถ การณ์น้�ต้�.

“ชาน้ามฺ� เทวาต้�.

“กZ เสฏฺ�ฐ�ต้�.

“มฺมฺ เคเห ต้Hมฺ�หากG ทาโส ชาโต้,  ต้ส�ส ปHญฺ�ญ่เต้เชเน้ว อโหส�ต้�.
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“กZ น้H โข้ โจัโร ภว�ส�สต้�ต้�.

“น้ต้�เถต้G เทว,  ปHญฺ�ญ่วา สต้�โต้ กต้าภ�น้�หาโรต้��.

“เต้น้ห� น้G สมฺ�มฺา โปเสต้HG วฏฺ�ฏิต้�,  อ�ทมฺส�ส ข้�รมฺCลีG โหต้Cต้� เทวส�กG สหส�สG ปฏฺ�ฐเปส�.

อถส�ส น้ามฺค�คหณ์ท�วเส สกลีน้ครส�ส เอกป�ปช�โชต้�ภCต้ต้�ต้า “โชต้�โกเต้�วว น้ามฺG กรZสH.

อถส�ส วยัป�ปต้�ต้กาเลี เคหกรณ์ต้�ถายั ภCมฺ�ต้เลี โสธ�ยัมฺาเน้,  สก�กส�ส ภวน้G อHณ์�หาการG ทส�เสส�.

[ทBาวสู;กกะเสูดMจฺมาน�รม�ตสูมบ;ต�ใหBโชีต�กเศรษฐิ.]

สก�โก “กZ น้H โข้ อ�ทน้�ต้� อHปธารยัมฺาโน้ “โชต้�กส�ส เคหฏฺ�ฐาน้G คณ์�หน้�ต้�ต้� ญ่ต้�วา 
“น้ายัG เอเต้ห� กต้เคเห วส�ส�สต้�,  มฺยัา เอต้�ถ คน้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� วฑ�ฒก�เวเสน้ ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา “กZ กโรถาต้� อาห.

“โชต้�กส�ส เคหฏฺ�ฐาน้G คณ์�หามฺาต้�.

“อเปถ,  น้ายัG ต้Hมฺ�เหห� กต้เคเห วส�ส�สต้�ต้� วต้�วา โสฬสกร�สมฺต้�ต้G ภCมฺ�ป�ปเทสG โอโลีเกส�.

โส ต้าวเทว กส�ณ์มฺณ์�ฑลีG ว�ยั สโมฺ อโหส�.

ปHน้ “อ�มฺส�มฺZ ฐาเน้ ปฐวZ ภ�น้�ท�ต้�วา สต้�ต้รต้น้มฺโยั สต้�ต้ภCมฺ�กป�ปาสาโท อHฏฺ�ฐหต้Cต้� จั�น้�เต้ต้�วา โอโลีเกส�.

ต้าวเทว [ต้ถารCโป] ปาสาโท อHฏฺ�ฐห�.

ปHน้ “อ�มฺG ปร�ก�ข้�ปTต้�วา สต้�ต้รต้น้มฺยัา สต้�ต้ ปาการา อHฏฺ�ฐหน้�ต้Cต้� จั�น้�เต้ต้�วา โอโลีเกส�.

ต้ถารCปา ปาการา อHฏฺ�ฐหZสH.

อถ “เน้สG ปร�ยัน้�เต้ กป�ปรHก�ข้า อHฏฺ�ฐหน้�ต้Cต้� จั�น้�เต้ต้�วา โอโลีเกส�.

ต้ถารCปา กป�ปรHก�ข้า อHฏฺ�ฐหZสH.

“ปาสาทส�ส จัต้CสH กณ์�เณ์สH จัต้ส�โส น้�ธ�กHมฺ�ภ�โยั อHฏฺ�ฐหน้�ต้Cต้� จั�น้�เต้ต้�วา โอโลีเกส�.

สพื่�พื่G ต้เถว อโหส�.

น้�ธ�กHมฺ�ภ�สH ปน้ เอกา โยัชน้�กา อโหส�,  เอกา ต้�คาวHต้�กา,  เอกา อท�ฒโยัชน้�กา,  
เอกา คาวHต้ป�ปมฺาณ์า๑.  

สต้�ต้สH ท�วารโกฏฺ�ฐเกสH สต้�ต้ยัก�ข้า รก�ข้G คณ์�หZสH.

๑ อ�โต้ ปรG เอวG วาก�ยัG เยัภHยั�เยัน้ ข้ายัต้�: โพื่ธ�สต้�ต้ส�ส น้�พื่�พื่ต้�ต้น้�ธ�กHมฺ�ภ�น้G ปน้ เอต้G มฺHข้ป�ปมฺาณ์G อโหส�,  เหฏฺ�ฐา ปฐว�ปร�ยัน้�ต้าว อเหสHG โชต้�กส�ส 
น้�พื่�พื่ต้�ต้น้�ธ�กHมฺ�ภ�น้G มฺHข้ป�ปมฺาณ์G น้ กถ�ต้G. สพื่�พื่า มฺHข้จั�ฉ�น้�น้ต้าลีผลีG ว�ยั ปร�ปHณ์�ณ์าว อHฏฺ�ฐหZสH. ปาสาทส�ส จัต้CสH กณ์�เณ์สH ต้รHณ์ต้าลีก�ข้น้�ธป�ปมฺาณ์า
จัต้ส�โส สHวณ์�ณ์มฺยัา อHจั�ฉHยัฏฺ�ฐ�โยั น้�พื่�พื่ต้�ต้ZสH. ต้าสG มฺณ์�มฺยัาน้� ปต้�ต้าน้� โสวณ์�ณ์มฺยัาน้� ปพื่�พื่าน้� อเหสHG ปHพื่�พื่กมฺ�มฺส�ส ทส�สน้ต้�ถG ก�เรต้า น้�พื่�พื่ต้�ต้ZสH.
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ปฐมฺท�วารโกฏฺ�ฐเก ยัมฺโมฺลี�๑ น้ามฺ ยัก�โข้ อต้�ต้โน้ ปร�วาเรน้ ยัก�ข้สหส�เสน้ สท�ธZ รก�ข้G คณ์�ห�,  
ทHต้�เยั อHป�ปโลี น้ามฺ อต้�ต้โน้ ปร�วารยัก�ข้าน้G ท�ว�ห� สหส�เสห� สท�ธZ,  ต้ต้�เยั วช�โร น้ามฺ ต้�ห� สหส�เสห� สท�ธZ,  
จัต้Hต้�เถ วช�รพื่าหH น้ามฺ จัต้Cห� สหส�เสห� สท�ธZ,  ปญฺ�จัเมฺ สกโฏิ๒ น้ามฺ ปญฺ�จัห� สหส�เสห� สท�ธZ,  
ฉฏฺ�เฐ สกฏิต้�โถ๓ น้ามฺ ฉห� สหส�เสห� สท�ธZ,  สต้�ต้เมฺ ท�สามฺHโข้ น้ามฺ สต้�ต้ห� สหส�เสห� สท�ธZ รก�ข้G คณ์�ห�.

เอวG ปาสาทส�ส อน้�โต้ จั พื่ห� จั คาฬ�หรก�ข้า อโหส�.

[พฺระเจฺBาพฺ�มพฺ�สูารพฺระราชีทานฉ;ตร ต;<งฺใหBเปิIนเศรษฐิ.]

“โชต้�กส�ส ก�ร สต้�ต้รต้น้มฺโยั สต้�ต้ภCมฺ�กป�ปาสาโท อHฏฺ�ฐ�โต้,  สต้�ต้ ปาการา  สต้�ต้ ท�วารโกฏฺ�ฐกา  จัต้ส�โส น้�ธ�กHมฺ�ภ�โยั อHฏฺ�ฐ�ต้าต้� สHต้�วา 
พื่�มฺ�พื่�สาโร ราชา เสฏฺ�ฐ�จั�ฉต้�ต้G ปห�ณ์�.

โส โชต้�กเสฏฺ�ฐ� น้ามฺ อโหส�.

เต้น้ ปน้ สท�ธZ กต้ปHญฺ�ญ่กมฺ�มฺา อ�ต้�ถ� อHต้�ต้รกHรCสH น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

อถ น้G เทวต้า ต้โต้ อาเน้ต้�วา ส�ร�คพื่�เภ น้�ส�ทาเปสHG.

สา อาคจั�ฉมฺาน้า เอกG ต้ณ์�ฑHลีน้าฬํr ต้โยั จั โชต้�ปาสาเณ์ คณ์�ห�.

เต้สG ยัาวช�วG ต้าเยัว ต้ณ์�ฑHลีน้าฬํTยัา ภต้�ต้G อโหส�.

สเจั ก�ร เต้ สกฏิสต้GปT ต้ณ์�ฑHลีาน้G ปCเรต้Hกามฺา โหน้�ต้�,  สา ต้ณ์�ฑHลีน้าฬํTเยัว หHต้�วา ต้�ฏฺ�ฐต้�.

ภต้�ต้ปจัน้กาเลี ต้ณ์�ฑHเลี อHก�ข้ลี�ยัG ปก�ข้�ปTต้�วา เต้สG ปาสาณ์าน้G อHปร� ฐเปน้�ต้�.

ปาสาณ์า ต้าวเทว ปช�ชลี�ต้�วา,  ภต้�เต้ ปก�กมฺต้�เต้,  น้�พื่�พื่ายัน้�ต้�.

เต้เน้ว สญฺ�ญ่าเณ์น้ ภต้�ต้ส�ส ปก�กภาวG ชาน้น้�ต้�.

สCเปยั�ยัาท�ปจัน้กาเลีปT เอเสว น้โยั.

เอวG เต้สG โชต้�ปาสาเณ์ห� อาหาโร ปจั�จัต้�.  

มฺณ์�อาโลีเกน้ วสน้�ต้�,  อค�ค�ส�ส วา ท�ปส�ส วา โอภาสเมฺว น้ ชาน้ZสH.

[มหาชีนตHางฺแตกต9:นมาชีมสูมบ;ต�]

โชต้�กส�ส ก�ร เอวรCปา สมฺ�ปต้�ต้� สกลีชมฺ�พื่Hท�เป ปากฏิา อโหส�.

มฺหาชน้า ยัาน้าท�น้� โยัเชต้�วา ทส�สน้ต้�ถายั อาคจั�ฉน้�ต้�.

๑ ส�. ยัมฺกโจัลี�. ยัH. ยัมฺโมฺลี�. มฺ. ยัมฺโกฬํv.
๒ มฺ. กสกน้�โท.
๓ ส�. มฺ. ยัH. กฏิต้�โถ.
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โชต้�กเสฏฺ�ฐ� อาคต้าคต้าน้G อHต้�ต้รกHรHต้ณ์�ฑHลีาน้G ภต้�ต้G ปจัาเปต้�วา ทาเปส�,  “กป�ปรHก�เข้ห� วต้�ถาน้� คณ์�หน้�ต้H อาภรณ์าน้� คณ์�หน้�ต้H 
-อ�ต้� อาณ์าเปส�,  คาวHต้�กน้�ธ�กHมฺ�ภ�ยัา มฺHข้G ว�วราเปต้�วา “ยัาปน้มฺต้�ต้G ธน้G คณ์�หน้�ต้Cต้� อาณ์าเปส�.

สกลีชมฺ�พื่Hท�ปวาส�เกสH ธน้G คเหต้�วา คจั�ฉน้�เต้สH,  น้�ธ�กHมฺ�ภ�ยัา มฺHข้G๑ อง�คHลี�มฺต้�ต้GปT อCน้G น้าโหส�.

คน้�ธกHฏิ�ปร�เวเณ์ วาลีHกG กต้�วา โอก�ณ์�ณ์รต้น้าน้G ก�รส�ส เอโส น้�ส�สน้�โท.

[พฺระเจฺBาพฺ�มพฺ�สูารม.พฺระปิระสูงฺคฺDจฺะชีมปิราสูาท]

เอวG มฺหาชเน้ วต้�ถาภรณ์าน้� เจัว ธน้ญฺ�จั ยัถ�จั�ฉกG อาทายั คจั�ฉน้�เต้,  พื่�มฺ�พื่�สาโร ต้ส�ส ปาสาทG ทฏฺ�ฐุHกาโมฺปT,  
มฺหาชเน้ อาคจั�ฉน้�เต้,  โอกาสG น้าลีต้�ถ.

อปรภาเค ยัถ�จั�ฉกG อาทายั คต้ต้�ต้า มฺน้Hส�เสสH มฺน้�ท�ภCเต้สH,  ราชา โชต้�กส�ส ปTต้รG อาห “ต้ว ปHต้�ต้ส�ส ปาสาทG ทฏฺ�ฐุHกาโมฺมฺ�ห�ต้�.

โส “สาธH เทวาต้� วต้�วา คน้�ต้�วา ปHต้�ต้ส�ส กเถส� “ต้าต้ ราชา เต้ ปาสาทG ทฏฺ�ฐุHกาโมฺต้��.

โส “สาธH ต้าต้,  อาคจั�ฉต้Cต้�.

ราชา มฺหน้�เต้น้ ปร�วาเรน้ สท�ธZ ต้ต้�ถ อคมฺาส�.

ปฐมฺท�วารโกฏฺ�ฐเก สมฺ�มฺช�ช�ต้�วา กจัวรจั�ฉฑ�ฑ�กา ทาส� รญฺ�โญ่ หต้�ถG อทาส�.

ราชา “เสฏฺ�ฐ�ชายัาต้� สญฺ�ญ่ายั ลีช�ชมฺาโน้ ต้ส�สา พื่าหายั หต้�ถG น้ ฐเปส�.

เอวG เสสท�วารโกฏฺ�ฐเกสHปT ทาส�โยั “เสฏฺ�ฐ�ภร�ยัาโยัต้�� มฺญฺ�ญ่มฺาโน้ ต้าสG พื่าหายั หต้�ถG น้ ฐเปส�.

โชต้�โก อาคน้�ต้�วา ราชาน้G ปจั�จัHค�คน้�ต้�วา วน้�ท�ต้�วา ปจั�ฉโต้ หHต้�วา “ปHรโต้ ยัาถ เทวาต้� อาห.

รญฺ�โญ่ มฺณ์�ปฐว� สต้โปร�สป�ปปาโต้ ว�ยั หHต้�วา อHปฏฺ�ฐาต้�.

โส “อ�มฺ�น้า มฺมฺ คหณ์ต้�ถายั โอปาโต้ ข้น้�โต้ต้�� มฺญฺ�ญ่มฺาโน้ ปาทG น้�ก�ข้�ปTต้HG น้ ว�สห�.

โชต้�โก “น้ายัG เทว โอปาโต้,  มฺมฺ ปจั�ฉโต้ อาคจั�ฉถาต้� ปHรโต้ อโหส�.

ราชา เต้น้ อก�กน้�ต้กาเลี ภCมฺZ อก�กมฺ�ต้�วา เหฏฺ�ฐ�มฺต้ลีโต้ ปฏฺ�ฐายั ปาสาทG โอโลีเกน้�โต้ ว�จัร�.

[พฺระเจฺBาอุชีาตศ;ตร�ทรงฺนBอุยพฺระหท;ย]

ต้ทา อชาต้สต้�ต้H กHมฺาโร ปTต้H อง�คHลีZ คเหต้�วา ว�จัรน้�โต้ จั�น้�เต้ส� “อโห อน้�ธพื่าโลี มฺมฺ ปTต้า,  
คหปต้�เก น้ามฺ สต้�ต้รต้น้มฺเยั ปาสาเท วสน้�เต้,  เอส ราชา หHต้�วา ทารHมฺเยั เคเห วสต้�,  
อหน้�ทาน้� ราชา หHต้�วา อ�มฺส�ส อ�มฺส�มฺZ ปาสาเท วส�ต้HG น้ ทส�สามฺ�ต้�.

รญฺ�โญ่ อHปร�มฺต้ลีาน้� อภ�รHหน้�ต้ส�เสว,  ปาต้ราสเวลีา ชาต้า.

๑ คน้�ธกHฏิ�ปร�เวเณ์ วาลีHกG กต้�วา โอก�ณ์�ณ์รต้น้าน้G ก�รส�ส เอโส น้�ส�สน้�โท.
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โส เสฏฺ�ฐZ อามฺน้�เต้ต้�วา “มฺหาเสฏฺ�ฐ� อ�เธว ปาต้ราสG ภHญฺ�ช�ส�สามฺาต้�.

“ชาน้ามฺ� เทว,  สช�ช�โต้ เทวส�สาหาโรต้��.

โส โสฬสห� คน้�โธทกฆ่เฏิห� น้หาต้�วา รต้น้มฺเยั เสฏฺ�ฐ�ส�ส น้�ส�ทน้มฺณ์�ฑเป ปญฺ�ญ่ต้�เต้ ต้ส�เสว น้�ส�ทน้ปลี�ลีง�เก น้�ส�ท�.

[พฺระราชีาปิระท;บเสูวยในบBานโชีต�กเศรษฐิ.]

อถส�ส หต้�ถโธวน้HทกG ทต้�วา สต้สหส�สค�ฆ่น้�กายั สHวณ์�ณ์ปาต้�ยัา ก�ลี�น้�น้ปายัาสG วฑ�เฒต้�วา ปHรโต้ ฐปยัZสH.

ราชา “โภชน้น้�ต้� สญฺ�ญ่ายั ภHญฺ�ช�ต้HG อารภ�.

เสฏฺ�ฐ� “น้ยั�ทG เทว โภชน้G,  ก�ลี�น้�น้ปายัาโส เอโสต้��.

อญฺ�ญ่�ส�สา สHวณ์�ณ์ปาต้�ยัา โภชน้G วฑ�เฒต้�วา ปHร�มฺปาต้�ยัG ฐปยัZสH.

ต้โต้ อHฏฺ�ฐ�ต้อHต้Hน้า๑ ก�ร ต้G ภHญฺ�ช�ต้HG สHข้G โหต้�.

ราชา มฺธHรโภชน้G ภHญฺ�ชน้�โต้ ปมฺาณ์G น้ อญฺ�ญ่าส�.

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� วน้�ท�ต้�วา อญฺ�ชลีZ ปค�คยั�ห “อลีG เทว,  เอต้�ต้กเมฺว โหต้H,  อ�โต้ อHต้�ต้รZ ช�ราเปต้HG น้ สก�กาต้� อาห.

อถ น้G ราชา อาห “กZ คหปต้� ครHกG กต้�วา กเถส� อต้�ต้โน้ ภต้�ต้น้�ต้�.

“เทว น้ต้�เถต้G,  ต้Hมฺ�หากG๒ สพื่�พื่ส�สาปT ห� พื่ลีกายัส�ส อ�ทเมฺว ภต้�ต้G,  อ�ทG สCเปยั�ยัG,  อปTจั โข้ อหG อยัสส�ส ภายัามฺ�ต้�.

“กZการณ์าต้�.

“สเจั เทวส�ส กายัาลีส�ยัมฺต้�ต้G ภเวยั�ยั, ‘ห�ยั�โยั รญฺ�ญ่า เสฏฺ�ฐ�ส�ส เคเห ภHต้�ต้G,  เสฏฺ�ฐ�น้า ก�ญฺ�จั� กต้G ภว�ส�สต้�ต้� วจัน้ส�ส ภายัามฺ� เทวาต้�.

“เต้น้ห� ภต้�ต้G หร,  อHทกG อาหราต้�.

รญฺ�โญ่ ภต้�ต้ก�จั�จัาวสาเน้ สพื่�โพื่ ราชปร�วาโร ต้เทว ภต้�ต้G ภHญฺ�ช�.

[พฺระราชีาทรงฺสูนทนาก;บเศรษฐิ.]

ราชา สHข้กถายั น้�ส�น้�โน้ เสฏฺ�ฐZ อามฺน้�เต้ต้�วา “กZ อ�มฺส�มฺZ เคเห ต้ว ภร�ยัา น้ต้�ถ�ต้� อาห.

“อต้�ถ� เทวาต้�.

“กหG สาต้�.

“ส�ร�คพื่�เภ น้�ส�น้�น้า เทวส�ส อาคต้ภาวG น้ ชาน้าต้�ต้� อาห.

๑ ส�. อHฏฺ�ฐ�ต้าน้G.
๒ ส�. อมฺ�หากG.
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ก�ญฺ�จัาปT ห� ปาโต้ว ราชา สปร�วาโร อาคโต้,  สา ปน้ ต้ส�ส อาคต้ภาวG น้ ชาน้าต้�.

ต้โต้ เสฏฺ�ฐ� “ราชา เมฺ ภร�ยัG ทฏฺ�ฐุHกาโมฺต้�� ต้ส�สา สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “ราชา อาคโต้,  กZ ต้ว ราชาน้G ทฏฺ�ฐุHG น้ วฏฺ�ฏิต้�ต้� อาห.

[ภรรยาเศรษฐิ.นBอุยใจฺ ท.:ย;งฺม.ผู้�BใหญHกวHาตน]

สา น้�ปน้�น้กา ว “โก โส สามฺ� ราชา น้ามฺาต้� วต้�วา,  “ราชา น้ามฺ อมฺ�หากG อ�ส�สโรต้�� วHต้�เต้,  อน้ต้�ต้มฺน้ต้G ปเวเทน้�ต้� 
“ทHก�กฏิาน้� วต้ โน้ ปHญฺ�ญ่กมฺ�มฺาน้�,  เยัสน้�โน้ อ�ส�สโรปT อต้�ถ�,  
อส�สท�ธายั น้ามฺ ปHญฺ�ญ่กมฺ�มฺาน้� กต้�วา มฺยัG สมฺ�ปต้�ต้Z ปาปHณ์�ต้�วา อญฺ�ญ่ส�ส อ�ส�สร�ยัฏฺ�ฐาเน้ น้�พื่�พื่ต้�ต้มฺ�หา,  
อท�ธา อมฺ�เหห� อส�สท�ทห�ต้�วา ทาน้G ท�น้�น้G ภว�ส�สต้�,  ต้ส�เสต้G ผลีน้�ต้� วต้�วา “กZทาน้� กร�ส�สามฺ� สามฺ�ต้� อาห.

“ต้าลีวณ์�ฏิG อาทายั อาคน้�ต้�วา ราชาน้G ว�ชาห�ต้�.

ต้ส�สา ต้าลีวณ์�ฏิG อาทายั อาคน้�ต้�วา ราชาน้G ว�ชน้�ต้�ยัา,  รญฺ�โญ่ เวฐน้ส�ส คน้�ธวาโต้ ต้ส�สา อก�ข้�น้� ปหร�.

[ภรรยาเศรษฐิ.น<ำตาไหล]

อถส�สา อก�ข้�ห� อส�สHธารา ปวต้�ต้ZสH.

ต้G ท�ส�วา ราชา เสฏฺ�ฐZ อาห “มฺหาเสฏฺ�ฐ� มฺาต้Hคาโมฺ น้ามฺ อป�ปพื่Hท�ธ�โก ‘ราชา เมฺ สามฺ�กส�ส สมฺ�ปต้�ต้Z คณ์�เหยั�ยัาต้� ภเยัน้ โรทต้� มฺญฺ�เญ่, 
อส�สาเสห� น้G,  น้ เมฺ ต้ว สมฺ�ปต้�ต้�ยัา อต้�โถต้��.

“น้ เอสา เทว โรทต้�ต้�.

“อถ กZ เอต้น้�ต้�.

“ต้Hมฺ�หากG เวฐน้ส�ส คน้�เธน้ส�สา อส�สCน้� ปวต้�ต้ZสH,  
อยัG ห� ท�โปภาสG วา อค�ค�โอภาสG วา อท�ส�วา  มฺณ์�อาโลีเกเน้ว ภHญฺ�ชต้� จั น้�ส�ทต้� จั น้�ปช�ชต้� จั,  
เทโว ปน้ ท�ปาโลีเกน้ น้�ส�น้�โน้ ภว�ส�สต้�ต้�.

“อามฺ เสฏฺ�ฐ�ต้�.

“เต้น้ห� เทว อช�ช ปฏฺ�ฐายั มฺณ์�อาโลีเกน้ น้�ส�ทถาต้� มฺหน้�ต้G ต้�ปHสมฺต้�ต้G อน้ค�ฆ่G มฺณ์�รต้น้G อทาส�.

ราชา เคหG โอโลีเกต้�วา “มฺหน้�ต้า๑ วต้ โชต้�กส�ส สมฺ�ปต้�ต้�ต้� วต้�วา อคมฺาส�.๒

อยัน้�ต้าว โชต้�กส�ส อHป�ปต้�ต้�.

[เดMกชีฏ�ลถุ�กมารดาเอุาลอุยน<ำ]

อ�ทาน้� ชฏิ�ลีส�ส อHป�ปต้�ต้� เวท�ต้พื่�พื่า: 

๑ มฺ. มฺหต้�.
๒ อ�โต้ ปรG ชฏิ�ลีต้�เถรวต้�ถH ปจั�ฉา ปก�ข้�ต้�ต้G ภเวยั�ยั.
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พื่าราณ์ส�ยัG ห� เอกา เสฏฺ�ฐ�ธ�ต้า อภ�รCปา อโหส�.

ต้G ปณ์�ณ์รสโสฬสวส�สHท�เทส�กกาเลี รก�ข้น้ต้�ถายั เอกG ทาสZ ทต้�วา สต้�ต้ภCมฺ�กส�ส ปาสาทส�ส อHปร�มฺต้เลี ส�ร�คพื่�เภ วาสยัZสH.

ต้G เอกท�วสG วาต้ปาน้G ว�วร�ต้�วา พื่ห� โอโลีกยัมฺาน้G อากาเสน้ คจั�ฉน้�โต้ เอโก ว�ช�ชาธโร ท�ส�วา อHป�ปน้�น้ส�เน้โห 
วาต้ปาเน้น้ ปว�ส�ต้�วา ต้ายั สท�ธZ สน้�ถวมฺกาส�.

สา เต้น้ สท�ธZ สGวาสมฺน้�วายั น้ จั�รส�เสว คพื่�ภG ปฏิ�ลีภ�.

อถ น้G สา ทาส� ท�ส�วา “อมฺ�มฺ กZ อ�ทน้�ต้� วต้�วา “โหต้H,  มฺา กส�สจั� อาจั�ก�ข้�ต้� ต้ายั วHต้�ต้า ภเยัน้ ต้Hณ์�ห� อโหส�.

สาปT ทสมฺาสจั�จัเยัน้ ปHต้�ต้G ว�ชายั�ต้�วา น้วภาชน้G อาหราเปต้�วา ต้ต้�ถ ต้G ทารกG น้�ปช�ชาเปต้�วา ต้G ภาชน้G ปTทห�ต้�วา 
อHปร� ปHป�ผทามฺาน้� ฐเปต้�วา 
“อ�มฺG ส�เสน้ อHก�ข้�ปTต้�วา คน้�ต้�วา คง�คายั ว�ส�สช�เชห�,  ‘กZ อ�ทน้�ต้� จั ปHฏฺ�ฐา ‘อยั�ยัายั เมฺ พื่ลี�กมฺ�มฺน้�ต้� วเทยั�ยัาส�ต้� ทาสZ อาณ์าเปส�.

สา ต้ถา อกาส�.

[หญ�งฺ ๒ คฺนเถุ.ยงฺก;นเพฺราะเดMกชีฏ�ละ]

เหฏฺ�ฐาคง�คายั จั เท�ว อ�ต้�ถ�โยั น้หายัมฺาน้า ต้G ภาชน้G อHทเกน้าหร�ยัมฺาน้G ทิ�สุ�วา,  เอกา อ�ต้�ถ� “มฺยั�หเมฺต้G ภาชน้น้�ต้� อาห.  
เอกา “ยัG เอต้ส�ส อน้�โต้,  ต้G มฺยั�หน้�ต้� วต้�วา,๑ 

ภาชเน้ สมฺ�ปต้�เต้,  ต้G อาทายั ถเลี ฐเปต้�วา ว�วร�ต้�วา ทารกG ทิ�สุ�วา,  เอกา “มฺมฺ ภาชน้น้�ต้� วHต้�ต้ต้�ต้า ทารโก มฺเมฺว โหต้�ต้� อาห.  เอกา
“ยัG ภาชน้ส�ส อน้�โต้,  ต้G มฺเมฺว โหต้�ต้� วHต้�ต้ต้�ต้า มฺมฺ ทารโกต้�� อาห.

ต้า ว�วทมฺาน้า ว�น้�จั�ฉยัG คน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG อาโรเจัต้�วา,  อมฺจั�เจัสH ว�น้�จั�ฉ�ต้HG อสก�โกน้�เต้สH,  รญฺ�โญ่ สน้�ต้�กG อคมฺGสH.

ราชา ต้าสG วจัน้G สHต้�วา “ต้�วG ทารกG คณ์�ห,  ต้�วG ภาชน้G คณ์�หาต้� อาห.

ยัายั ปน้ ทารโก ลีท�โธ,  สา มฺหากจั�จัายัน้ต้�เถรส�ส อHปฏฺ�ฐายั�กา อโหส�.

ต้ส�มฺา ต้G ทารกG “อ�มฺG เถรส�ส สน้�ต้�เก ปพื่�พื่าเชส�สามฺ�ต้� โปเสส�.

[เหต�ท.:เดMกน;<นไดBร;บต;<งฺชี9:อุวHาชีฏ�ละ]

ต้ส�ส ชาต้ท�วเส คพื่�ภมฺลีส�ส โธว�ต้�วา อน้ปน้�ต้ต้ายั เกสา ชฏิ�ต้า หHต้�วา อฏฺ�ฐGสH.  

เต้น้ส�ส “ชฏิ�โลีเต้�วว น้ามฺG กรZสH.

ต้ส�ส ปทสา ว�จัรณ์กาเลี เถโร ต้G เคหG ปTณ์�ฑายั ปาว�ส�.

อHปาส�กา เถรG น้�ส�ทาเปต้�วา อาหารมฺทาส�.

๑ อาห. (?)
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เถโร ทารกG ท�ส�วา “กZ อHปาส�เก ทารโก เต้ ลีท�โธต้�� ปHจั�ฉ�.

“อามฺ ภน้�เต้,  อ�มฺาหG ‘ต้Hมฺ�หากG สน้�ต้�เก ปพื่�พื่าเชส�สามฺ�ต้� โปเสสZ,  ปพื่�พื่าเชถ น้น้�ต้� อทาส�.

[พฺระมหาก;จฺจฺายนะร;บเดMกไปิมอุบใหBอุ�ปิQฏฐิาก]

เถโร “สาธCต้� ต้G อาทายั คจั�ฉน้�โต้ “อต้�ถ� น้H โข้ อ�มฺส�ส ค�ห�สมฺ�ปต้�ต้Z อน้Hภว�ต้HG ปHญฺ�ญ่กมฺ�มฺน้�ต้� โอโลีเกน้�โต้ 
“มฺหาปHญฺ�โญ่ สต้�โต้ มฺหาสมฺ�ปต้�ต้Z อน้Hภว�ส�สต้�,  ทหโร เอส ต้าว,  ญ่าณ์GปTส�ส ปร�ปากG น้ คจั�ฉต้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา 
ต้G อาทายั ต้ก�กส�ลีายัG เอกส�ส อHปฏฺ�ฐากส�ส เคหG อคมฺาส�.

โส เถรG วน้�ท�ต้�วา ฐ�โต้,  ต้G ทารกG ท�ส�วา “ทารโก โว ภน้�เต้ ลีท�โธต้�� ปHจั�ฉ�.  

“อามฺ อHปาสก,  ปพื่�พื่ช�ส�สต้�,  ทหโร ต้าว,  ต้ว สน้�ต้�เก โหต้Cต้�.

โส “สาธH ภน้�เต้ต้� ต้G ปHต้�ต้ฏฺ�ฐาเน้ ฐเปต้�วา ปฏิ�ชค�ค�.

ต้ส�ส ปน้ เคเห ท�วาทส วส�สาน้� ภณ์�ฑกG อHส�สน้�น้G โหต้�.

โส คามฺน้�ต้รG คจั�ฉน้�โต้ สพื่�พื่GปT ภณ์�ฑG อาปณ์G หร�ต้�วา ทารกG อาปเณ์ น้�ส�ทาเปต้�วา ต้ส�ส ต้ส�ส ภณ์�ฑกส�ส มฺCลีG อาจั�ก�ข้�ต้�วา 
“อ�ทญฺ�จั�ทญฺ�จั เอต้�ต้กG น้ามฺ ธน้G คเหต้�วา ทเทยั�ยัาส�ต้� วต้�วา ปก�กามฺ�.

[เทพฺดาชีHวยใหBเดMกขายขอุงฺใหBหมด]

ต้Gท�วสG น้ครปร�ค�คาหกา เทวต้า อน้�ต้มฺโส มฺร�จั�ช�รกมฺต้�เต้น้าปT อต้�ถ�เก ต้ส�เสว อาปณ์าภ�มฺHเข้ กรZสH.

โส ท�วาทส วส�สาน้� อHส�สน้�น้G ภณ์�ฑกG เอกท�วเสเน้ว ว�ก�ก�ณ์�.

กHฏฺhมฺ�พื่�โก อาคน้�ต้�วา อาปเณ์ ก�ญฺ�จั� อท�ส�วา “สพื่�พื่G เต้ ต้าต้ ภณ์�ฑG น้าส�ต้น้�ต้� อาห.

“น้ น้าเสมฺ�,  สพื่�พื่G ต้Hมฺ�เหห� วHต้�ต้น้เยัเน้ว ว�ก�ก�ณ์Z,  อ�ทG อสHกส�ส มฺCลีG,  อ�ทG อสHกส�สาต้�.

กHฏิมฺ�พื่�โก ปส�ท�ต้�วา “อน้ค�โฆ่ ปHร�โส ยัต้�ถ กต้�ถจั� ช�ว�ต้HG สมฺต้�โถต้�� อต้�ต้โน้ เคเห วยัป�ปต้�ต้G ธ�ต้รG ต้ส�ส ทต้�วา 
“เคหมฺส�ส กโรถาต้� ปHร�เส อาณ์าเปต้�วา,  น้�ฏฺ�ฐ�เต้ เคเห,  “คจั�ฉถ ต้Hมฺ�เห,  อต้�ต้โน้ เคเห วสถาต้� อาห.

[ชีฏ�ลก�มารไดBเปิIนเศรษฐิ. เพฺราะภ�เขาทอุงฺผู้�ดใกลBเร9อุน]

อถส�ส เคหป�ปว�สน้กาเลี เอเกน้ ปเทน้ อHมฺ�มฺาเร อก�กน้�ต้มฺต้�เต้,  เคหส�ส ปจั�ฉ�มฺภาเค ภCมฺZ ภ�น้�ท�ต้�วา อส�ต้�หต้�โถ สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ 
อHฏฺ�ฐห�.

ราชา “ชฏิ�ลีกHมฺารส�ส ก�ร เคเห ภCมฺZ ภ�น้�ท�ต้�วา สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ อHฏฺ�ฐ�โต้ต้�� สHต้�วาว ต้ส�ส เสฏฺ�ฐ�จั�ฉต้�ต้G เปเสส�.

โส ชฏิ�ลีเสฏฺ�ฐ� น้ามฺ อโหส�.

ต้ส�ส ต้โยั ปHต้�ต้า อเหสHG.
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[ชีฏ�ลเศรษฐิ.ใหBบ�ร�ษเท.:ยวสู9บหาเศรษฐิ.ท.:เสูมอุก;บตน]

| โส เต้สG วยัป�ปต้�ต้กาเลี ปพื่�พื่ช�ชายั จั�ต้�ต้G อHป�ปาเทต้�วา “สเจั อมฺ�เหห� สมฺาน้โภคG เสฏฺ�ฐ�กHลีG ภว�ส�สต้�,  ปพื่�พื่ช�ต้HG ทส�สน้�ต้�,  
โน้ เจั,  น้ ทส�สน้�ต้�,  อต้�ถ� น้H โข้ ชมฺ�พื่Hท�เป อมฺ�เหห� สมฺาน้โภคG กHลีน้�ต้� 
ว�มฺGสน้ต้�ถายั สHวณ์�ณ์มฺยัG อ�ฏฺ�ฐกG สHวณ์�ณ์มฺยัG ปโต้ทลีฏฺ�ฐZ สHวณ์�ณ์มฺยัG ปาทHกญฺ�จั การาเปต้�วา ปHร�สาน้G หต้�เถ ทต้�วา 
“คจั�ฉถ,  อ�มฺาน้� อาทายั ก�ญฺ�จั�เทว โอโลีกยัมฺาน้า ว�ยั ชมฺ�พื่Hท�ปต้เลี ว�จัร�ต้�วา 
อมฺ�เหห� สมฺาน้โภคส�ส เสฏฺ�ฐ�กHลีส�ส อต้�ถ�ภาวG วา น้ต้�ถ�ภาวG วา ญ่ต้�วา อาคจั�ฉถาต้� ปห�ณ์�.  |

เต้ จัาร�กG จัรน้�ต้า ภท�ท�ยัน้ครG ปาปHณ์ZสH.

[พฺวกบ�ร�ษพฺบเมณฺฑิกเศรษฐิ.]

อถ เน้ เมฺณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ� ท�ส�วา “ต้าต้า กZ กโรน้�ต้า ว�จัรถาต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “เอกG โอโลีเกน้�ต้า ว�จัรามฺาต้� วHต้�เต้,  
“อ�เมฺสG อ�มฺาน้� คเหต้�วา ก�ญฺ�จั�เทว โอโลีเกต้HG ว�จัรณ์ก�จั�จัG น้ต้�ถ�,  เสฏฺ�ฐZ๑ ปร�ค�คณ์�หมฺาน้า ว�จัรน้�ต้�ต้� ญ่ต้�วว 
“ต้าต้า อมฺ�หากG ปจั�ฉ�มฺเคหG ปว�ส�ต้�วา โอโลีเกถาต้� อาห.

เต้ ต้ต้�ถ อฏฺ�ฐกร�สมฺต้�เต้ ฐาเน้ หต้�ถ�อส�สอHสHภป�ปมฺาเณ์ ปTฏฺ�ฐ�ยัา ปTฏฺ�ฐZ อาหจั�จั ปฐวZ ภ�น้�ท�ต้�วา อHฏฺ�ฐ�เต้ เหฏฺ�ฐา วHต้�ต้ป�ปกาเร 
สHวณ์�ณ์เมฺณ์�ฑเก ท�ส�วา เต้สG อน้�ต้รน้�ต้รา ว�จัร�ต้�วา น้�ก�ข้มฺZสH.

อถ เน้ เสฏฺ�ฐ� “ต้าต้า ยัG โอโลีเกน้�ต้า ว�จัรถ,  ท�ฏฺ�โฐ โว โสต้�� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  “ปส�สามฺ สามฺ�ต้� วHต้�เต้, “เต้น้ห� คจั�ฉถาต้� อHยั�โยัเชส�.

เต้ ต้โต้ว คน้�ต้�วา,  อต้�ต้โน้ เสฏฺ�ฐ�น้า “ก�น้�ต้าต้า ท�ฏฺ�ฐG โว อมฺ�หากG สมฺาน้โภคG เสฏฺ�ฐ�กHลีน้�ต้� วHต้�เต้,  
“สามฺ� ต้Hมฺ�หากG กZ อต้�ถ�,  ภท�ท�ยัน้คเร เมฺณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ�โน้ เอวรCโป น้ามฺ ว�ภโวต้�� สพื่�พื่น้�ต้G ปวต้�ต้Z อาจั�ก�ข้ZสH.

[ชีฏ�ลเศรษฐิ.ใหBสู9บเสูาะเปิIนคฺร;<งฺท.: ๒]

ต้G สHต้�วา เสฏฺ�ฐ� อต้�ต้มฺโน้ หHต้�วา “เอกน้�ต้าว เสฏฺ�ฐ�กHลีG ลีท�ธG,  อปรGปT น้H โข้ อต้�ถ�ต้� สต้สหส�สค�ฆ่น้กG กมฺ�พื่ลีG ทต้�วา 
“คจั�ฉถ ต้าต้า,  อญฺ�ญ่GปT เสฏฺ�ฐ�กHลีG ว�จั�น้ถาต้� ปห�ณ์�.

เต้ ราชคหG คน้�ต้�วา โชต้�กส�ส เคหโต้ อว�ทCเร ทารHราสZ กต้�วา อค�คZ ทต้�วา อฏฺ�ฐGสH.

“กZ อ�ทน้�ต้� ปHฏฺ�ฐกาเลี จั “เอกG โน้ มฺหค�ฆ่G กมฺ�พื่ลีG ว�ก�ก�ณ์น้�ต้าน้G,  กยัโก น้ต้�ถ�,  คเหต้�วา ว�จัรน้�ต้าปT โจัราน้G ภายัามฺ,  
เต้น้ ต้G ฌาเปต้�วา คมฺ�ส�สามฺาต้� วทZสH.

[พฺวกบ�ร�ษพฺลโชีต�กเศรษฐิ.]

อถ เน้ โชต้�กเสฏฺ�ฐ� ท�ส�วา “อ�เมฺ กZ กโรน้�ต้�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา ต้มฺต้�ถG สHต้�วา ปก�โกสาเปต้�วา “กZอค�ฆ่น้โก กมฺ�พื่โลีต้�� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“สต้สหส�สค�ฆ่น้โกต้�� วHต้�เต้,  สต้สหส�สG ทาเปต้�วา “ท�วารโกฏฺ�ฐกG สมฺ�มฺช�ช�ต้�วา กจัวรจั�ฉฑ�ฑ�กายั ทาส�ยัา เทถาต้� 
เต้สGเยัว หต้�เถ ปห�ณ์�.

๑ ส�. มฺ. ยัH. รฏฺ�ฐG.
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สา กมฺ�พื่ลีG คเหต้�วา โรทมฺาน้า สามฺ�กส�ส สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา 
“กZ มฺG สามฺ�, อปราเธ สต้�, ปหร�ต้HG น้ วฏฺ�ฏิต้�,  กส�มฺา เมฺ เอวG ถCลีกมฺ�พื่ลีG ปห�ณ์�ต้�ถ,  กถาหG อ�มฺG น้�วาเสส�สามฺ� วา ปารHปTส�สามฺ� วาต้�.

“น้าหG ต้ว เอต้ทต้�ถายั ปห�ณ์Z,  เอต้G ปน้ กมฺ�พื่ลีG ปลี�เวเฐต้�วา ต้ว สยัน้มฺCเลี ฐเปต้�วา น้�ปช�ชน้กาเลี 
คน้�โธทเกน้ โธต้าน้G ปาทาน้G ปHญฺ�ฉน้ต้�ถายั เต้ ปห�ณ์Z,  กZ เอต้GปT กาต้HG น้ สก�โกส�ต้�.

สา “เอต้G ปน้ กาต้HG สก�ข้�ส�สามฺ�ต้� คเหต้�วา อคมฺาส�.

เต้ จั ปHร�สา ต้G การณ์G ท�ส�วา อต้�ต้โน้ เสฏฺ�ฐ�ส�ส สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “กZ ต้าต้า ท�ฏฺ�ฐG โว เสฏฺ�ฐ�กHลีน้�ต้� วHต้�เต้,  “สามฺ� กZ ต้Hมฺ�หากG อต้�ถ�,  
ราชคหน้คเร โชต้�กส�ส เสฏฺ�ฐ�ส�ส เอวรCปา น้ามฺ สมฺ�ปต้�ต้�ต้� สพื่�พื่G เคหสมฺ�ปต้�ต้Z อาโรเจัต้�วา ต้G ปวต้�ต้Z อาจั�ก�ข้ZสH.

เสฏฺ�ฐ� เต้สG วจัน้G สHต้�วา ต้Hฏฺ�ฐมฺาน้โส “อ�ทาน้� ปพื่�พื่ช�ต้HG ลีภ�ส�สามฺ�ต้� รญฺ�โญ่ สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา “ปพื่�พื่ช�ต้Hกาโมฺมฺ�ห� เทวาต้� อาห.

“สาธH มฺหาเสฏฺ�ฐ� ปพื่�พื่ชาห�ต้�.

โส เคหG คน้�ต้�วา ปHต้�เต้ ปก�โกสาเปต้�วา สHวณ์�ณ์ทณ์�ฑG วช�รผาลีG กHท�ทาลีG เชฏฺ�ฐปHต้�ต้ส�ส หต้�เถ ฐเปต้�วา 
“ต้าต้ ปจั�ฉ�มฺเคเห สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่ต้โต้ สHวณ์�ณ์ปTณ์�ฑG อHท�ธราห�ต้� อาห.

กHท�ทาลีG อาทายั คน้�ต้�วา สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่ต้G ปหร�.

ปTฏฺ�ฐ�ปาสาเณ์ ปหฏิกาโลี ว�ยั อโหส�.

ต้ส�ส หต้�ถโต้ กHท�ทาลีG คเหต้�วา มฺช�ฌ�มฺปHต้�ต้ส�ส หต้�เถ ทต้�วา ปห�ณ์�.

ต้ส�สปT สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่ต้G ปหรน้�ต้ส�ส,  ปTฏฺ�ฐ�ปาสาเณ์ ปหฏิกาโลี ว�ยั อโหส�.

อถ น้G กน้�ฏฺ�ฐปHต้�ต้ส�ส หต้�เถ ทต้�วา ปห�ณ์�.

ต้ส�ส ต้G คเหต้�วา๑, โกฏฺ�เฏิต้�วา ราส�กต้ายั มฺต้�ต้�กายั ปหฏิกาโลี ว�ยั อโหส�.

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� “เอห� ต้าต้,  อลีG เอต้�ต้เกน้าต้� วต้�วา อ�ต้เร เท�ว เชฏฺ�ฐภาต้�เก ปก�โกสาเปต้�วา 
“อยัG สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ น้ ต้Hมฺ�หากG น้�พื่�พื่ต้�โต้,  มฺยั�หญฺ�จั กน้�ฏฺ�ฐส�ส จั น้�พื่�พื่ต้�โต้,  อ�มฺ�น้า สท�ธZ เอกโต้ หHต้�วา ปร�ภHญฺ�ชถาต้� อาห.

“กส�มฺา ปน้ โส เต้สเมฺว น้�พื่�พื่ต้�ต้ต้�,  กส�มฺา ชฏิ�โลี ชาต้กาเลี อHทเก ปาต้�โต้ต้��.  

อต้�ต้น้า กต้กมฺ�เมฺเน้ว.

[บ�ร�พฺกรรมขอุงฺชีฏ�ลเศรษฐิ.]

กส�สปสมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�ธส�ส ห� เจัต้�เยั กร�ยัมฺาเน้,  เอโก ข้�ณ์าสโว เจัต้�ยัฏฺ�ฐาน้G คน้�ต้�วา โอโลีเกต้�วา 
“ต้าต้า กส�มฺา เจัต้�ยัส�ส อHต้�ต้เรน้ มฺHข้G น้ อHฏฺ�ฐหต้�ต้� ปHจั�ฉ�.

“สHวณ์�ณ์G น้ป�ปโหต้�ต้�.

๑ ส�. มฺ. เอต้�ถน้�ต้เร “ปหรน้�ต้ส�สาต้� ปทG อต้�ถ�.
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“อหG อน้�โต้คามฺG ปว�ส�ต้�วา สมฺาทเปส�สามฺ�,  ต้Hมฺ�เห อาทเรน้ กมฺ�มฺG กโรถาต้�.

โส เอวG วต้�วา น้ครG ปว�ส�ต้�วา “อมฺ�มฺต้าต้า อมฺ�หากG เจัต้�ยัส�ส เอกส�มฺZ มฺHเข้ สHวณ์�ณ์G น้ป�ปโหต้�,  สHวณ์�ณ์G ชาน้าถาต้� 
มฺหาชน้G สมฺาทเปน้�โต้ สHวณ์�ณ์การกHลีG อคมฺาส�.

สHวณ์�ณ์กาโรปT ต้Gข้ณ์Gเยัว ภร�ยัายั สท�ธZ กลีหG กโรน้�โต้ น้�ส�น้�โน้ โหต้�.

อถ น้G เถโร “เจัต้�เยั ต้Hมฺ�เหห� คห�ต้มฺHข้ส�ส สHวณ์�ณ์G น้ป�ปโหต้�,  ต้G ชาน้�ต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้� อาห.

โส ภร�ยัายั โกเปน้ “ต้ว สต้�ถารG อHทเก ข้�ปTต้�วา คจั�ฉาต้� อาห.

อถ น้G สา “อต้�สาหส�กG กมฺ�มฺG เต้ กต้G,  มฺมฺ กHท�เธน้ เต้ อหเมฺว อก�โกส�ต้พื่�พื่า วา ปหร�ต้พื่�พื่า วา,  
กส�มฺา อต้�ต้าน้าคต้ป�ปจั�จัHป�ปน้�เน้สH พื่Hท�เธสH เวรมฺกาส�ต้� อาห.

สHวณ์�ณ์กาโร ต้าวเทว สGเวคป�ปต้�โต้ หHต้�วา “ข้มฺถ เมฺ ภน้�เต้ต้� วต้�วา เถรส�ส ปาทมฺCเลี น้�ปช�ช�.

“ต้าต้ อหG ต้ยัา น้ ก�ญฺ�จั� วHต้�โต้,  สต้�ถารG ข้มฺาเปห�ต้�.

“ก�น้�ต้� กต้�วา ข้มฺาเปมฺ� ภน้�เต้ต้�.

“สHวณ์�ณ์ปHป�ผาน้G ต้โยั กHมฺ�เภ กต้�วา อน้�โต้ธาต้Hน้�ธาเน้ ปก�ข้�ปTต้�วา อลี�ลีวต้�โถ อลี�ลีเกโส หHต้�วา ข้มฺาเปห� ต้าต้าต้�.

โส “สาธH ภน้�เต้ต้� สHวณ์�ณ์ปHป�ผาน้� กโรน้�โต้ ต้�สH ปHต้�เต้สH เชฏฺ�ฐปHต้�ต้G ปก�โกสาเปต้�วา “เอห� ต้าต้,  อหG สต้�ถารG เวรวจัเน้น้ อวจัG,  
ต้ส�มฺา อ�มฺาน้� ปHป�ผาน้� กต้�วา ธาต้Hน้�ธาเน้ ปก�ข้�ปTต้�วา ข้มฺาเปส�สามฺ�,  ต้�วGปT โข้ เมฺ สหาโยั โหห�ต้� อาห.

โส “น้ ต้�วG มฺยัา เวรวจัน้G วทาปTโต้,  ต้�วGเยัว กโรห�ต้� กาต้HG น้ อ�จั�ฉ�.

มฺช�ฌ�มฺปHต้�ต้G ปก�โกสาเปต้�วา ต้เถวาห.

โสปT ต้เถว วต้�วา น้ อ�จั�ฉ�.

กน้�ฏฺ�ฐG ปก�โกสาเปต้�วา อาห.

โส “ปTต้H อHป�ปน้�น้ก�จั�จัG น้ามฺ ปHต้�ต้ส�ส ภาโรต้�� ปTต้H สหาโยั หHต้�วา ปHป�ผาน้� อกาส�.

สHวณ์�ณ์กาโร ว�ทต้�ถ�ป�ปมฺาณ์าน้G ปHป�ผาน้G ต้โยั กHมฺ�เภ น้�ฏฺ�ฐาเปต้�วา ธาต้Hน้�ธาเน้ ปก�ข้�ปTต้�วา อลี�ลีวต้�โถ อลี�ลีเกโส สต้�ถารG ข้มฺาเปส�.

อ�ต้� โส สต้�ต้ก�ข้ต้�ต้HG ชาต้กาเลี อHทเก ปาต้น้G ลีภ�.

อยัG ปน้ส�ส โกฏิ�ยัG ฐ�โต้ อต้�ต้ภาโว  อ�ทาน้�ปT ต้ส�เสว น้�ส�สน้�เทน้ อHทเก ปาต้�โต้.

เยั ปน้ส�ส เท�ว ปHต้�ต้า สHวณ์�ณ์ปHป�ผาน้G กรณ์กาเลี สหายัา ภว�ต้HG น้ อ�จั�ฉZสH,  เต้สG เต้น้ การเณ์น้ สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ น้ น้�พื่�พื่ต้�ต้�๑,  
กน้�ฏฺ�ฐปHต้�ต้ส�ส จั เอกโต้ กต้ภาเวน้ น้�พื่�พื่ต้�ต้�.

๑ อ�โต้ ปรG ‘ต้ส�ส เจัวาต้� ปทG น้ฏฺ�ฐG ภเวยั�ยั. ส�. มฺ. โปต้�ถเก ‘กน้�ฏฺ�ฐปHต้�ต้ส�ส เจัว ชฏิ�ลีส�ส จัาต้� อต้�ถ�. ต้G ยัHต้�ต้G ส�ยัา.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๕๒ • ๓๓.  โชต้�กต้�เถรวต้�ถH. • [ชฏิ�ลีเศรษฐ�ออกบวชได�บรรลีHพื่ระอรห�ต้]

[ชีฏ�ลเศรษฐิ.อุอุกบวชีไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

อ�ต้� โส ปHต้�เต้ อน้Hสาส�ต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา กต้�ปาเหเน้ว อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

สต้�ถา อปเรน้ สมฺเยัน้ ปญฺ�จัห� ภ�ก�ข้Hสเต้ห� สท�ธZ ปTณ์�ฑายั จัรน้�โต้ ต้ส�ส ปHต้�ต้าน้G เคหท�วารG อคมฺาส�.

เต้ พื่Hท�ธป�ปมฺHข้ส�ส ภ�ก�ข้Hสง�ฆ่ส�ส อฑ�ฒมฺาสG ภ�ก�ข้าหารG อทGสH.

ภ�ก�ข้C ธมฺ�มฺสภายัG กถG สมฺHฏฺ�ฐาเปสHG๑ “อช�ชาปT เต้ อาวHโส ชฏิ�ลี อส�ต้�หต้�เถ สHวณ์�ณ์ปพื่�พื่เต้ จั ปHต้�เต้สH จั ต้ณ์�หา อต้�ถ�ต้�.

“น้ เมฺ อาวHโส เอเต้สH ต้ณ์�หา วา มฺาโน้ วา อต้�ถ�ต้�.

เต้ “อยัG ชฏิ�ลีต้�เถโร อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้� วทZสH.

สต้�ถา เต้สG กถG สHต้�วา “น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส เต้สH ต้ณ์�หา วา มฺาโน้ วา อต้�ถ�ต้� วต้�วา ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“โยัธ ต้ณ์�หG ปหน้�ต้�วาน้ อน้าคาโร ปร�พื่�พื่เช,
ต้ณ์�หาภวปร�ก�ข้�ณ์G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: โยั อ�ธ โลีเก ฉท�วาร�กต้ณ์�หG ชห�ต้�วา ฆ่ราวาเสน้ อน้ต้�ถ�โก อน้าคาโร หHต้�วา ปร�พื่�พื่ชต้�,  
ต้ณ์�หายั เจัว ภวส�ส จั ปร�ก�ข้�ณ์ต้�ต้า ต้ณ์�หาภวปร�ก�ข้�ณ์G ต้มฺหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.๒

[พฺระเจฺBาอุชีาตศ;ตร�จฺะยLดเอุาบBานเศรษฐิ.]

อชาต้สต้�ต้HกHมฺาโรปT เทวทต้�เต้น้ สท�ธZ เอกโต้ หHต้�วา ปTต้รG ฆ่าเต้ต้�วา รช�เช ปต้�ฏฺ�ฐ�โต้ “โชต้�กส�ส ปาสาทG คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้� 
ยัHท�ธสช�โช น้�ก�ข้มฺ�ต้�วา มฺณ์�ปากาเร สปร�วารส�ส อต้�ต้โน้ ฉายัG ท�ส�วาว 
“คหปต้�โก ยัHท�ธสช�โช หHต้�วา พื่ลีG อาทายั น้�ก�ข้น้�โต้ต้�� สลี�ลีก�เข้ต้�วา อHปคน้�ต้HG น้ ว�สห�.

เสฏฺ�ฐ�ปT ต้Gท�วสG อHโปสถ�โก หHต้�วา ปาโต้ว ภHต้�ต้ปาต้ราโส ว�หารG คน้�ต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก ธมฺ�มฺG สHณ์น้�โต้ น้�ส�น้�โน้ โหต้�.

ปฐมฺท�วารโกฏฺ�ฐเก รก�ข้G คเหต้�วา ฐ�โต้ ปน้ ยัมฺโมฺลี� ยัก�โข้ ต้G ท�ส�วา “กหG คจั�ฉส�ต้� สปร�วารG ว�ท�ธGเสต้�วา ท�สาว�ท�สาสH อน้Hพื่น้�ธ�.

ราชา ว�หารเมฺว อคมฺาส�.

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� ท�ส�วาว “กZ เทวาต้� วต้�วา อHฏฺ�ฐายัาสน้า อฏฺ�ฐาส�.๓

“คหปต้� กZ ต้�วG ต้ว ปHร�เส ‘มฺยัา สท�ธZ ยัHช�ฌถาต้� อาณ์าเปต้�วา อ�ธาคมฺ�มฺ ธมฺ�มฺG สHณ์น้�โต้ ว�ยั น้�ส�น้�โน้ต้��.

๑ ภ�ก�ข้C ปHจั�ฉZสCต้� ยัHต้�ต้รG.
๒ อ�โต้ ปรG มฺCลีวต้�ถHน้า อน้Hสน้�ธ� ทฏฺ�ฐพื่�พื่า.
๓ “อาสน้า อHฏฺ�ฐาส�ต้� ยัHต้�ต้ต้รG.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๕๓ • ๓๓.  โชต้�กต้�เถรวต้�ถH. • [พื่ระเจั�าอชาต้ศ�ต้รCจัะยัZดเอาบ�าน้เศรษฐ�]

“กZ ปน้ เทโว มฺมฺ เคหG คณ์�ห�ต้HG คโต้ต้��.

“อามฺ คโต้มฺ�ห�ต้�.

“มฺมฺ อน้�จั�ฉายั มฺมฺ เคหG คณ์�ห�ต้HG ราชสหส�สGปT น้ สก�โกต้� เทวาต้�.

[พฺระราชีาทรงฺถุอุดแหวนไมHอุอุก]

โส “กZ ปน้ ต้�วG ราชา ภว�ส�สส�ต้� กHช�ฌ�.

“น้าหG ราชา,  มฺมฺ สน้�ต้กG ปน้ ทส�กสHต้�ต้GปT มฺมฺ อน้�จั�ฉายั ราชCห� วา โจัเรห� วา๑ คเหต้HG น้ สก�กาต้�.

“กZ ปน้าหG ต้ว รHจั�ยัา คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้�.

“เต้น้ห� เทว อ�มฺา เมฺ ทสสH อง�คHลี�สH ว�สต้� มฺHท�ท�กา,  อ�มฺาหG ต้Hมฺ�หากG น้ เทมฺ�,  สเจั สก�โกถ,  คณ์�หถาต้�.

โส ปน้ ราชา ภCมฺ�ยัG อHก�กHฏิ�กG น้�ส�ท�ต้�วา อHลี�ลีง�ฆ่น้�โต้ อฏฺ�ฐารสหต้�ถG ฐาน้G อภ�รHหต้�,  ฐต้�วา อHลี�ลีง�ฆ่น้�โต้ อส�ต้�หต้�ถG ฐาน้G อภ�รHหต้�.

เอวG มฺหาพื่โลี สมฺาโน้ปT อ�โต้ จั�โต้ จั ปร�วต้�เต้น้�โต้ เอกG มฺHท�ท�กGปT กฑ�ฒ�ต้HG น้าสก�ข้�.

[เศรษฐิ.สูลดใจฺใคฺรHจฺะบวชี]

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� “สาฏิกG ปต้�ถร เทวาต้� วต้�วา อง�คHลี�โยั อHชHกG อกาส�.

ว�สต้�ปT มฺHท�ท�กา น้�ก�ข้มฺZสH.

อถ น้G เสฏฺ�ฐ� “เอวG เทว มฺมฺ สน้�ต้กG มฺมฺ อน้�จั�ฉายั น้ สก�กา คณ์�ห�ต้Hน้�ต้� วต้�วา รญฺ�โญ่ ก�ร�ยัายั อHป�ปน้�น้สGเวโค 
“ปพื่�พื่ช�ต้HG เมฺ อน้Hชาน้าถ เทวาต้� อาห.

โส “อ�มฺส�มฺZ ปพื่�พื่ช�เต้,  สHข้G ปาสาทG คณ์�ห�ส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา,  เอกวจัเน้เน้ว “ปพื่�พื่ชาห�ต้� อาห.

โส สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา น้ จั�รส�เสว อรหต้�ต้G ปต้�วา โชต้�กต้�เถโร น้ามฺ อโหส�.

ต้ส�ส อรหต้�ต้ป�ปต้�ต้ก�ข้เณ์เยัว สพื่�พื่าปT สา สมฺ�ปต้�ต้� อน้�ต้รธายั�.

ต้GปTส�ส สต้HลีกายัG น้ามฺ ภร�ยัG เทวา อHต้�ต้รกHรHเมฺว น้ยัZสH.

[พฺวกภ�กษ�เขBาใจฺวHาพฺระเถุระอุวดอุ�ตตร�มน�สูสูธรรม]

อเถกท�วสG ภ�ก�ข้C ต้G อามฺน้�เต้ต้�วา “อาวHโส โชต้�ก ต้ส�มฺZ ปน้ เต้ ปาสาเท วา อ�ต้�ถ�ยัา วา ต้ณ์�หา อต้�ถ�ต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา “น้ต้�ถาวHโสต้�� วHต้�เต้,  
สต้�ถH อาโรเจัสHG “อยัG ภน้�เต้ อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้�.

สต้�ถา “น้ต้�เถว ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�ต้ส�ส ต้ส�มฺZ ต้ณ์�หาต้� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

๑ ส�. ยัH. คห�ต้G.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๕๔ • ๓๓.  โชต้�กต้�เถรวต้�ถH. • [พื่วกภ�กษHเข้�าใจัวLาพื่ระเถระอวดอHต้ต้ร�มฺน้Hสสธรรมฺ]

“โยัธ ต้ณ์�หG ปหน้�ต้�วาน้ อน้าคาโร ปร�พื่�พื่เช,
ต้ณ์�หาภวปร�ก�ข้�ณ์G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.๑

๒เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

โชต้�กต้�เถรวต้�ถH.

๑ อ�มฺส�มฺZ ฐาเน้ อต้�โถ วณ์�เณ์ต้พื่�โพื่.
๒ ส�. เอต้�ถน้�ต้เร “อ�มฺ�ส�สา คาถายัต้�โถ เหฏฺ�ฐา ชฏิ�ลีต้�เถรวต้�ถHมฺ�ห� วHต้�ต้น้เยัเน้ว เวท�ต้พื่�โพื่ต้�� อต้�ถ�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๕๕ • ๓๔.  ปฐมฺน้ฏิปHพื่�พื่กวต้�ถH. • ๓๔.  ปฐมฺน้ฏิปHพื่�พื่กวต้�ถH.

๓๔.  ปิฐิมนฏปิ�พฺ�พฺกวต�ถุ�.
“ห�ต้�วา มฺาน้Hสกน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG น้ฏิปHพื่�พื่กG อารพื่�ภ กเถส�.

[น;กฟ้OอุนอุอุกบวชีไดBบรรล�พฺระอุรห;ต]

โส ก�ร เอกG น้ฏิก�ฬํp ก�ฬมฺาโน้ ว�จัรน้�โต้ สต้�ถH ธมฺ�มฺกถG สHต้�วา ปพื่�พื่ช�ต้�วา อรหต้�ต้G ปาปHณ์�.

ต้ส�มฺZ พื่Hท�ธป�ปมฺHเข้น้ ภ�ก�ข้Hสง�เฆ่น้ สท�ธZ ปTณ์�ฑายั ปว�สน้�เต้,  ภ�ก�ข้C เอกG น้ฏิปHต้�ต้G ก�ฬน้�ต้G ท�ส�วา “อาวHโส เอส ต้ยัา ก�ฬํTต้ก�ฬํTต้G ก�ฬต้�.  
อต้�ถ� น้Hโข้ เต้ เอต้�ถ ส�เน้โหต้�� ปHจั�ฉ�ต้�วา “น้ต้�ถ�ต้� วHต้�เต้,  “อยัG ภน้�เต้ อภCต้G วต้�วา อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้� อาหGสH.

สต้�ถา เต้สG กถG สHต้�วา “ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ สพื่�พื่โยัเค อต้�ก�กน้�โต้ต้�� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ห�ต้�วา มฺาน้HสกG โยัคG ท�พื่�พื่G โยัคG อHปจั�จัคา,
สพื่�พื่โยัคว�สGยัHต้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “มฺาน้HสกG โยัคน้�ต้�: มฺาน้HสกG อายัHญฺ�เจัว ปญฺ�จั กามฺคHเณ์ จั ท�พื่�พื่โยัเคปT เอเสว น้โยั.

อHปจั�จัคาต้�: โยั มฺาน้HสกG โยัคG ห�ต้�วา ท�พื่�พื่G โยัคG อต้�ก�กน้�โต้,  ต้G สพื่�เพื่ห� จัต้Cห�ปT โยัเคห� ว�สGยัHต้�ต้G อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ปฐมฺน้ฏิปHพื่�พื่กวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๕๖ • ๓๕.  ทHต้�ยัน้ฏิปHพื่�พื่กวต้�ถH. • ๓๕.  ทHต้�ยัน้ฏิปHพื่�พื่กวต้�ถH.

๓๕.  ท�ต�ยนฏปิ�พฺ�พฺกวต�ถุ�.
“ห�ต้�วา รต้�ญฺ�จัาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ เอกG น้ฏิปHพื่�พื่กGเยัว อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDละคฺวามย�นด.และไมHย�นด.ไดB]

วต้�ถH ปHร�มฺสท�สเมฺว.

อ�ธ ปน้ สต้�ถา “ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ รต้�ญฺ�จั อรต้�ญฺ�จั ปหายั ฐ�โต้ต้�� วต้�วา อ�มฺG คาถมฺาห

“ห�ต้�วา รต้�ญฺ�จั อรต้�ญฺ�จั ส�ต้�ภCต้G น้�รCปธZ
สพื่�พื่โลีกาภ�ภHG ว�รG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “รต้�น้�ต้�: ปญฺ�จักามฺคHณ์รต้Z

อรต้�น้�ต้�: อรญฺ�ญ่วาเส อHก�กณ์�ฐZ.

ส�ต้�ภCต้น้�ต้�: น้�พื่�พื่Hต้G.

น้�รCปธ�น้�ต้�: น้�รHปก�ก�เลีสG.

ว�รน้�ต้�: ต้G เอวรCปp สพื่�พื่ก�ข้น้�ธโลีกG อภ�ภว�ต้�วา ฐ�ต้G ว�ร�ยัวน้�ต้G อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ทHต้�ยัน้ฏิปHพื่�พื่กวต้�ถH.
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๓๖.  วงฺ�คฺ.สูต�เถุรวต�ถุ�.
“จัHต้Z โยั เวท�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ วง�ค�สต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[ว;งฺคฺ.สูพฺราหมณฺDเปิIนน;กทำนาย]

ราชคเห ก�เรโก พื่�ราห�มฺโณ์ วง�ค�โส น้ามฺ มฺต้มฺน้Hส�สาน้G ส�สG อาโกเฏิต้�วา 
“อ�ทG น้�รเยั น้�พื่�พื่ต้�ต้ส�ส ส�สG,  อ�ทG ต้�รจั�ฉาน้โยัน้�ยัG,  อ�ทG เปต้�ต้�ว�สเยั,  อ�ทG มฺน้Hส�สโลีเก,  อ�ทG เทวโลีเก น้�พื่�พื่ต้�ต้ส�ส ส�สน้�ต้� ชาน้าต้�.

พื่�ราห�มฺณ์า “สก�กา อ�มฺG น้�ส�สายั โลีกG ข้าท�ต้Hน้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา ต้G เท�ว รต้�ต้วต้�ถาน้� ปร�ทหาเปต้�วา อาทายั ชน้ปทG จัรน้�ต้า 
มฺน้Hส�เส วทน้�ต้� “เอโส วง�ค�โส น้ามฺ พื่�ราห�มฺโณ์ มฺต้มฺน้Hส�สาน้G ส�สG อาโกเฏิต้�วา น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G ชาน้าต้�,  
อต้�ต้โน้ ญ่าต้กาน้G น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G ปHจั�ฉถาต้�.

มฺน้Hส�สา ยัถาพื่ลีG ทสปT กหาปเณ์ ว�สGปT สต้GปT ทต้�วา ญ่าต้กาน้G น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G ปHจั�ฉน้�ต้�.

เต้ อน้HปHพื่�เพื่น้ สาวต้�ถZ ปต้�วา เชต้วน้ส�ส อว�ทCเร น้�วาสG คณ์�หZสH.

เต้ ภHต้�ต้ปาต้ราสG มฺหาชน้G คน้�ธมฺาลีาท�หต้�ถG ธมฺ�มฺส�สวน้ายั คจั�ฉน้�ต้G ท�ส�วา “กหG คจั�ฉถาต้� ปHจั�ฉ�ต้�วา,  
“ว�หารG ธมฺ�มฺส�สวน้ายัาต้� วHต้�เต้,  “ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา กZ กร�ส�สถ? อมฺ�หากG วง�ค�สพื่�ราห�มฺณ์สท�โส น้ต้�ถ�,  
มฺต้มฺน้Hส�สาน้G ส�สG อาโกเฏิต้�วา น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G ชาน้าต้�,  ญ่าต้กาน้G น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G ปHจั�ฉถาต้� อาหGสH.

เต้ “วง�ค�โส กZ ชาน้าต้�,  อมฺ�หากG สต้�ถารา สท�โส น้ต้�ถ�ต้� วต้�วา,  อ�ต้เรห�ปT “วง�ค�สสท�โส น้ต้�ถ�ต้� วHต้�เต้,  
กถG วฑ�เฒต้�วา “เอถ ทาน้� โว วง�ค�สส�ส วา อมฺ�หากG วา สต้�ถH ชาน้น้ภาวG ชาน้�ส�สามฺาต้� เต้ อาทายั ว�หารG อคมฺGสH.

[เขายอุมจฺำนนพฺระศาสูดา]

สต้�ถา เต้สG อาคมฺน้ภาวG ญ่ต้�วา “น้�รเยั ต้�รจั�ฉาน้โยัน้�ยัG มฺน้Hส�สโลีเก เทวโลีเกต้� จัต้CสH ฐาเน้สH น้�พื่�พื่ต้�ต้าน้G จัต้�ต้าร� ส�สาน้� 
ข้�ณ์าสวส�สญฺ�จัาต้� ปญฺ�จั ส�สาน้� อาหราเปต้�วา ปฏิ�ปาฏิ�ยัา ฐปาเปต้�วา อาคต้กาเลี วง�ค�สG ปHจั�ฉ� 
“ต้�วG ก�ร ส�สG อาโกเฏิต้�วา มฺต้กาน้G น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G ชาน้าส�ต้�.

“อามฺ ชาน้ามฺ�ต้�.

“อ�ทG กส�ส ส�สน้�ต้�.

โส ต้G อาโกเฏิต้�วา “น้�รเยั น้�พื่�พื่ต้�ต้ส�สาต้� อาห.

อถส�ส สต้�ถา “สาธCต้� สาธHการG ทต้�วา อ�ต้ราน้�ปT ต้�ณ์� ส�สาน้� ปHจั�ฉ�ต้�วา 
เต้น้ อว�รช�ฌ�ต้�วา วHต้�ต้วHต้�ต้ก�ข้เณ์ ต้เถว สาธHการG ทต้�วา  ปญฺ�จัมฺG ส�สG ทส�เสต้�วา “อ�ทG กส�สาต้� ปHจั�ฉ�.

โส ต้G อาโกเฏิต้�วา น้�พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้G น้ ชาน้าต้�.

อถ น้G สต้�ถา “กZ วง�ค�ส น้ ชาน้าส�ต้� วต้�วา,  “อามฺ น้ ชาน้ามฺ�ต้� วHต้�เต้,  “อหG ชาน้ามฺ�ต้� อาห.
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“เกน้ ชาน้าส�ต้�.

“มฺน้�ต้พื่เลีน้ ชาน้ามฺ�ต้�.๑

อถ น้G วง�ค�โส ยัาจั� “เทถ เมฺ อ�มฺG มฺน้�ต้น้�ต้�.

“น้ สก�กา อปพื่�พื่ช�ต้ส�ส ทาต้Hน้�ต้�.

[ว;งฺคฺ.สูะบวชีเพฺ9:อุเร.ยนพฺ�ทธมนตD]

โส “อ�มฺส�มฺZ มฺน้�เต้ คห�เต้,  สกลีชมฺ�พื่Hท�เป อหG เชฏฺ�ฐโก ภว�ส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา 
เต้ พื่�ราห�มฺเณ์ “ต้Hมฺ�เห ต้ต้�เถว กต้�ปาหG วสถ,  อหG ปพื่�พื่ช�ส�สามฺ�ต้� อHยั�โยัเชต้�วา สต้�ถH สน้�ต้�เก ปพื่�พื่ช�ต้�วา ลีท�ธCปสมฺ�ปโท 
วง�ค�สต้�เถโร น้ามฺ อโหส�.

อถส�ส สต้�ถา ท�วต้�ต้Zสาการกมฺ�มฺฏฺ�ฐาน้G ทต้�วา “มฺน้�ต้ส�ส ปร�กมฺ�มฺG สช�ฌายัาห�ต้� อาห.

[พฺระเถุระบรรล�พฺระอุรห;ต]

โส ต้G สช�ฌายัน้�โต้ อน้�ต้รน้�ต้รา พื่�ราห�มฺเณ์ห� “คห�โต้ เต้ มฺน้�โต้ต้�� ปHจั�ฉ�ยัมฺาโน้ “อาคเมฺถ ต้าว,  คณ์�หามฺ�ต้� วต้�วา 
กต้�ปาหส�เสว อรหต้�ต้G ปต้�วา ปHน้ พื่�ราห�มฺเณ์ห� ปHฏฺ�โฐ “อภพื่�โพื่ทาน้าหG อาวHโส คน้�ต้Hน้�ต้� อาห.

ต้G สHต้�วา ภ�ก�ข้C “อยัG ภน้�เต้ อภCเต้น้ อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้� สต้�ถH อาโรเจัสHG.

สต้�ถา “มฺา ภ�ก�ข้เว เอวG อวจัHต้�ถ,  อ�ทาน้� ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ จัHต้�ปฏิ�สน้�ธ�กHสโลี ชาโต้ต้�� วต้�วา อ�มฺา คาถา อภาส�

“จัHต้Z โยั เวท� สต้�ต้าน้G อHปปต้�ต้�ญฺ�จั สพื่�พื่โส,
อสต้�ต้G สHคต้G พื่Hท�ธG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์G.
ยัส�ส คต้Z น้ ชาน้น้�ต้� เทวา คน้�ธพื่�พื่มฺาน้Hสา,
ข้�ณ์าสวG อรหน้�ต้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “โยั เวท�ต้�: โยั สต้�ต้าน้G สพื่�พื่ากาเรน้ จัHต้�ญฺ�จั ปฏิ�สน้�ธ�ญฺ�จั ปากฏิG กต้�วา ชาน้าต้�,  
ต้มฺหG อลีค�คต้ายั อสต้�ต้G ปฏิ�ปต้�ต้�ยัา สHฏฺ�ฐุHคต้ต้�ต้า สHคต้G จัต้Hน้�น้G สจั�จัาน้G พื่Hท�ธต้ายั พื่Hท�ธG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

ยัส�สาต้�: ยัส�เสเต้ เทวาทโยั คต้Z น้ ชาน้น้�ต้�,  ต้มฺหG อาสวาน้G ข้�ณ์ต้ายั ข้�ณ์าสวG ก�เลีเสห� อารกต้�ต้า อรหน้�ต้G พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

วง�ค�สต้�เถรวต้�ถH.

๑ ส�. มฺ. ยัH. “เกน้ … ชาน้ามฺ�ต้� อ�ต้� น้ต้�ถ�.
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๓๗.  ธม�มท�น�นาเถุร.วต�ถุ�.
“ยัส�ส ปHเร จัาต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เวฬHวเน้ ว�หรน้�โต้ ธมฺ�มฺท�น้�น้G ภ�ก�ข้Hน้Z อารพื่�ภ กเถส�.

[ว�สูาขอุ�บาสูกบรรล�อุนาคฺาม�ผู้ล]

เอกท�วสG ห� ต้ส�สา ค�ห�กาเลี สามฺ�โก ว�สาโข้ อHปาสโก สต้�ถH สน้�ต้�เก ธมฺ�มฺG สHต้�วา อน้าคามฺ�ผลีG ปต้�วา จั�น้�เต้ส� 
“มฺยัา สพื่�พื่G สาปเต้ยั�ยัG ธมฺ�มฺท�น้�น้G ปฏิ�จั�ฉาเปต้HG วฏฺ�ฏิต้�ต้�.

โส ต้โต้ ปHพื่�เพื่ อาคจั�ฉน้�โต้ ธมฺ�มฺท�น้�น้G วาต้ปาเน้น้ โอโลีเกน้�ต้Z ท�ส�วา ส�ต้G กโรต้�.

ต้Gท�วสG ปน้ วาต้ปาเน้ ฐ�ต้G อโน้โลีเกน้�โต้ว อคมฺาส�.

สา “กZ น้H โข้ อ�ทน้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา “โหต้H,  โภชน้กาเลี ชาน้�ส�สามฺ�ต้� โภชน้เวลีายั ภต้�ต้G อHปน้าเมฺส�.

โส อญฺ�เญ่สH ท�วเสสH “เอห�,  เอกโต้ ภHญฺ�ชามฺาต้� วทต้�.

ต้Gท�วสG ปน้ ต้Hณ์�ห�ภCโต้ว ภHญฺ�ช�.

สา “เกน้จั�เทว การเณ์น้ กHปTโต้ ภว�ส�สต้�ต้� จั�น้�เต้ส�.

อถ น้G ว�สาโข้ สHข้น้�ส�น้�น้เวลีายั ต้G ปก�โกส�ต้�วา “ธมฺ�มฺท�น้�เน้ อ�มฺส�มฺZ เคเห สพื่�พื่G สาปเต้ยั�ยัG ปฏิ�จั�ฉาห�ต้� อาห.

สา “กHท�ธา น้ามฺ สาปเต้ยั�ยัG น้ ปฏิ�จั�ฉาเปน้�ต้�,  ก�น้�น้H โข้ เอต้น้�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา “ต้Hมฺ�เห ปน้ สามฺ�ต้� อาห.

“อหG อ�โต้ ปฏฺ�ฐายั น้ ก�ญฺ�จั� ว�จัาเรส�สามฺ�ต้�.

“ต้Hมฺ�เหห� ฉฑ�ฑ�ต้G เข้ฬํp โก ปฏิ�จั�ฉ�ส�สต้�,  เอวG สน้�เต้,  มฺมฺ ปพื่�พื่ช�ชG อน้Hชาน้าถาต้�.

โส “สาธH ภท�เทต้� สมฺ�ปฏิ�จั�ฉ�ต้�วา มฺหน้�เต้น้ สก�กาเรน้ ต้G ภ�ก�ข้Hน้�อHปส�สยัG เน้ต้�วา ปพื่�พื่าเชส�.

สา ลีท�ธCปสมฺ�ปทา ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร� น้ามฺ อโหส�.

[ว�สูาขอุ�บาสูกถุามปิQญหาในมรรคฺกะพฺระเถุร.]

สา ว�เวกกามฺต้ายั ภ�ก�ข้Hน้�ห� สท�ธZ ชน้ปทG คน้�ต้�วา ต้ต้�ถ ว�หรน้�ต้� น้ จั�รส�เสว สห ปฏิ�สมฺ�ภ�ทาห� อรหต้�ต้G ปต้�วา 
“อ�ทาน้� มฺG น้�ส�สายั ญ่าต้�ชน้า ปHญฺ�ญ่าน้� กร�ส�สน้�ต้�ต้� ปHน้เทว ราชคหG ปจั�จัาคญฺ�ฉ�.

อHปาสโก ต้ส�สา อาคต้ภาวG สHต้�วา “เกน้ น้H โข้ การเณ์น้ อาคต้าต้� ภ�ก�ข้Hน้�อHปส�สยัG คน้�ต้�วา เถรZ๑ วน้�ท�ต้�วา เอกมฺน้�ต้G น้�ส�น้�โน้ 
“อHก�กณ์�ฐ�ต้า น้H โข้ส� อยั�เยัต้� วต้�ต้HG อป�ปฏิ�รCปp,  ปญฺ�หเมฺกG น้G ปHจั�ฉ�ส�สามฺ�ต้� จั�น้�เต้ต้�วา โสต้าปต้�ต้�มฺค�เค ปญฺ�หG ปHจั�ฉ�.

สา ต้G ว�ส�สช�เชส�.

๑ เอต้�ถน้�ต้เร “ท�ส�วาต้� อต้�ถ�.
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อHปาสโก เต้เน้ว อHปาเยัน้ เสสมฺค�เคสHปT ปญฺ�หG ปHจั�ฉ�ต้�วา,  อต้�ก�กมฺ�มฺ ปญฺ�หส�ส ปHฏฺ�ฐกาเลี ต้ายั “อจั�จัสรา โข้ อาวHโส๑ ว�สาข้าต้� วต้�วา 
“อากง�ข้มฺาโน้ สต้�ถารG อHปสง�กมฺ�ต้�วา อ�มฺG ปญฺ�หG ปHจั�เฉยั�ยัาส�ต้� วHต้�เต้,  เถรZ วน้�ท�ต้�วา อHฏฺ�ฐายัาสน้า สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา 
ต้G กถาสลี�ลีาปp สพื่�พื่G ภควโต้ อาโรเจัส�.

[พฺระศาสูดาทรงฺยกยHอุงฺพฺระธรรมท�นนาเถุร.]

สต้�ถา “สHกถ�ต้G มฺมฺ ธ�ต้ายั ธมฺ�มฺท�น้�น้ายั,  อหญฺ�เจัต้G ปญฺ�หG ว�ส�สช�เชน้�โต้ เอวเมฺว ว�ส�สช�เชยั�ยัน้�ต้� วต้�วา 
ธมฺ�มฺG เทเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“ยัส�ส ปHเร จั ปจั�ฉา จั มฺช�เฌ จั น้ต้�ถ� ก�ญฺ�จัน้G
อก�ญฺ�จัน้G อน้าทาน้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ต้�ถ “ปHเรต้�: อต้�เต้สH ข้น้�เธสH.

ปจั�ฉาต้�: อน้าคเต้สH ข้น้�เธสH.

มฺช�เฌต้�: ปจั�จัHป�ปน้�เน้สH ข้น้�เธสH.

น้ต้�ถ� ก�ญฺ�จัน้น้�ต้�: ยัส�ส เต้สH ต้�สH ฐาเน้สH ต้ณ์�หาคาหสง�ข้าต้G ก�ญฺ�จัน้G น้ต้�ถ�,  
ต้มฺหG ราคก�ญฺ�จัน้าท�ห� อก�ญฺ�จัน้G กส�สจั� คหณ์ส�ส อภาเวน้ อน้าทาน้G พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้� อต้�โถ.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

ธมฺ�มฺท�น้�น้าเถร�วต้�ถH.

๑ มฺ. อจั�ฉร�ยัG อาวHโส.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๖๑ • ๓๘.  อง�คHลี�มฺาลีต้�เถรวต้�ถH. • ๓๘.  อง�คHลี�มฺาลีต้�เถรวต้�ถH.

๓๘.  อุงฺ�คฺ�ล�มาลต�เถุรวต�ถุ�.
“อHสภน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�หรน้�โต้ อง�คHลี�มฺาลีต้�เถรG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺระอุ;งฺคฺ�ล.มาลไมHกล;วชีBางฺ]

วต้�ถH “น้ เว กทร�ยัา เทวโลีกG วชน้�ต้�ต้� คาถาวณ์�ณ์น้ายัG วHต้�ต้เมฺว.

วHต้�ต้ญฺ�ห� ต้ต้�ถ 

“ภ�ก�ข้C อง�คHลี�มฺาลีG ปHจั�ฉZสH “กZ น้H โข้ อาวHโส ทHฏฺ�ฐหต้�ถZ ฉต้�ต้G ธาเรต้�วา ฐ�ต้G ท�ส�วา น้ ภายัส�ต้�.

“น้ ภายัามฺ� อาวHโสต้��.

เต้ สต้�ถารG อาหGสH “อง�คHลี�มฺาโลี ภน้�เต้ อภCเต้น้ อญฺ�ญ่G พื่�ยัากโรต้�ต้�.

สต้�ถา “น้ ภ�ก�ข้เว มฺมฺ ปHต้�โต้ อง�คHลี�มฺาโลี ภายัต้�,  ข้�ณ์าสวอHสภาน้ญฺ�ห� อน้�ต้เร เชฏฺ�ฐกอHสภา มฺมฺ ปHต้�ต้สท�สา ภ�ก�ข้C น้ ภายัน้�ต้� 
-อ�ต้� วต้�วา พื่�ราห�มฺณ์วค�เค อ�มฺG คาถมฺาห

“อHสภG ปวรG ว�รG มฺเหส� ว�ช�ต้าว�น้G
อเน้ชG น้หาต้กG พื่Hท�ธG ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: 

อจั�ฉมฺ�ภ�ต้ต้�เถน้ อHสภสท�สต้ายั อHสภG  อHต้�ต้มฺต้�เถน้ ปวรG  ว�ร�ยัสมฺ�ปต้�ต้�ยัา ว�รG  มฺหน้�ต้าน้G ส�ลีก�ข้น้�ธาท�น้G เอส�ต้ต้�ต้า มฺเหสZ  
ต้�ณ์�ณ์G มฺาราน้G ว�ช�ต้ต้�ต้า ว�ช�ต้าว�น้G  น้หาต้ก�ก�เลีสต้ายั น้หาต้กG  จัต้Hสจั�จัพื่Hท�ธต้ายั พื่Hท�ธG   ต้G เอวรCปp อหG พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสCต้�.

อง�คHลี�มฺาลีต้�เถรวต้�ถH.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๖๒ • ๓๙.  เทวห�ต้พื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH. • ๓๙.  เทวห�ต้พื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

๓๙.  เทวห�ตพฺ�ราห�มณฺวต�ถุ�.
“ปHพื่�เพื่น้�วาสน้�ต้� อ�มฺG ธมฺ�มฺเทสน้G สต้�ถา เชต้วเน้ ว�รหน้�โต้ เทวห�ต้พื่�ราห�มฺณ์ส�ส ปญฺ�หG อารพื่�ภ กเถส�.

[พฺราหมณฺDท�ลถุามท;กษ�ณฺาท.:ม.ผู้ลมาก]

เอกส�มฺZ ห� สมฺเยั ภควา วาเต้ห� อาพื่าธ�โก หHต้�วา อHปวาน้ต้�เถรG อHณ์�โหทกต้�ถายั เทวห�ต้พื่�ราห�มฺณ์ส�ส สน้�ต้�กG ปห�ณ์�.

โส คน้�ต้�วา สต้�ถH อาพื่าธ�กภาวG อาจั�ก�ข้�ต้�วา อHณ์�โหทกG ยัาจั�.

ต้G สHต้�วา พื่�ราห�มฺโณ์ ต้Hฏฺ�ฐมฺาน้โส หHต้�วา “ลีาภา วต้ เมฺ,  ยัG มฺมฺ สน้�ต้�กG สมฺ�มฺาสมฺ�พื่Hท�โธ อHณ์�โหทกส�สต้�ถายั ปห�ณ์�ต้� 
อHณ์�โหทกส�ส กาชG ปHร�เสน้ คาหาเปต้�วา ผาณ์�ต้ส�ส จั ปHฏิG อHปวาน้ต้�เถรส�ส ปาทาส�.

เถโร ต้G คาหาเปต้�วา ว�หารG คน้�ต้�วา สต้�ถารG อHณ์�โหทเกน้ น้หาเปต้�วา อHณ์�โหทเกน้ ผาณ์�ต้G อาโลีเฬต้�วา ภควโต้ ปาทาส�.

ต้ส�ส ต้G ข้ณ์Gเยัว โส อาพื่าโธ ปฏิ�ปส�สมฺ�ภ�.

พื่�ราห�มฺโณ์ จั�น้�เต้ส� “กส�ส น้H โข้ เทยั�ยัธมฺ�โมฺ ท�น้�โน้ มฺหป�ผโลี โหต้�,  สต้�ถารG ปHจั�ฉ�ส�สามฺ�ต้�.

โส สต้�ถH สน้�ต้�กG คน้�ต้�วา ต้มฺต้�ถG ปHจั�ฉน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“กต้�ถ ทช�ชา เทยั�ยัธมฺ�มฺG, กต้�ถ ท�น้�น้G มฺหป�ผลีG,
กถG ห� ยัชมฺาน้ส�ส กถG อ�ช�ฌน้�ต้� ทก�ข้�ณ์าต้�.

[พฺระศาสูดาทรงฺแกBปิQญหาขอุงฺพฺราหมณฺD]

อถส�ส สต้�ถา “เอวรCปส�ส พื่�ราห�มฺณ์ส�ส ท�น้�น้G มฺหป�ผลีG โหต้�ต้� วต้�วา พื่�ราห�มฺณ์G ปกาเสน้�โต้ อ�มฺG คาถมฺาห

“ปHพื่�เพื่น้�วาสG โยั เวท� สค�คาปายัญฺ�จั ปส�สต้�
อโถ ชาต้�ก�ข้ยัG ปต้�โต้ อภ�ญฺ�ญ่า โวส�โต้ มฺHน้�,
สพื่�พื่โวส�ต้โวสาน้G ต้มฺหG พื่�รCมฺ� พื่�ราห�มฺณ์น้�ต้�.

[แกBอุรรถุ]

ต้ส�สต้�โถ: โยั ปHพื่�เพื่น้�วาสG ปากฏิG กต้�วา ชาน้าต้�  ฉพื่�พื่�สต้�เทวโลีกเภทG สค�คญฺ�จั จัต้Hพื่�พื่�ธG อปายัญฺ�จั ท�พื่�พื่จัก�ข้Hน้า ปส�สต้� 
อโถ ชาต้�ก�ข้ยัสง�ข้าต้G อรหต้�ต้G ปต้�โต้  
อภ�ญฺ�เญ่ยั�ยัG ธมฺ�มฺG อภ�ชาน้�ต้�วา ปร�ญฺ�เญ่ยั�ยัG ปร�ชาน้�ต้�วา ปหาต้พื่�พื่G ปหายั สจั�ฉ�กาต้พื่�พื่G สจั�ฉ�กต้�วา โวส�โต้  
น้�พื่�พื่าน้G ปต้�โต้  วHส�ต้โวสาน้G วา ปต้�โต้  อาสวก�ข้ยัป�ปญฺ�ญ่ายั โมฺน้ภาวG ปต้�ต้ต้�ต้า มฺHน้�,  
ต้มฺหG สพื่�เพื่สG ก�เลีสาน้G โวสาน้G อรหต้�ต้มฺค�คญฺ�ญ่าณ์G พื่�รห�มฺจัร�ยัวาสG วHต้�ถภาเวน้ สพื่�พื่โวส�ต้โวสาน้G พื่�ราห�มฺณ์G วทามฺ�ต้�.

เทสน้าวสาเน้ พื่หC โสต้าปต้�ต้�ผลีาท�น้� ปาปHณ์ZสH.  

พื่�ราห�มฺโณ์ปT ปสน้�น้มฺาน้โส สรเณ์สH ปต้�ฏฺ�ฐายั อHปาสกต้�ต้G ปเวเทส�ต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๖๓ • ๓๙.  เทวห�ต้พื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.  • [แก�อรรถ]

เทวห�ต้พื่�ราห�มฺณ์วต้�ถH.

พื่�ราห�มฺณ์วค�ควณ์�ณ์น้า น้�ฏฺ�ฐ�ต้า.

ฉพื่�พื่�สต้�โมฺ วค�โค.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๖๔ • [รวมฺเร"�องท�Qงหมฺด]  • [รวมฺเร"�องท�Qงหมฺด]

[รวมเร9:อุงฺท;<งฺหมด]
เอต้�ต้าวต้า “สพื่�พื่ปฐเมฺ ยัมฺกวค�เค จัHท�ทส วต้�ถCน้�,  
อป�ปมฺาทวค�เค น้ว, จั�ต้�ต้วค�เค น้ว, ปHป�ผวค�เค ท�วาทส๑, พื่าลีวค�เค ปณ์�ณ์รส๒, ปณ์�ฑ�ต้วค�เค เอกาทส,
อรหน้�ต้วค�เค ทส, สหส�สวค�เค จัHท�ทส, ปาปวค�เค ท�วาทส, ทณ์�ฑวค�เค เอกาทส, ชราวค�เค น้ว,
อต้�ต้วค�เค ทส, โลีกวค�เค เอกาทส, พื่Hท�ธวค�เค น้ว, สHข้วค�เค อฏฺ�ฐ, ปTยัวค�เค น้ว,
โกธวค�เค อฏฺ�ฐ, มฺลีวค�เค ท�วาทส, ธมฺ�มฺฏฺ�ฐวค�เค ทส, มฺค�ควค�เค ทส, ปก�ณ์�ณ์กวค�เค น้ว,
น้�รยัวค�เค น้ว, น้าควค�เค อฏฺ�ฐ, ต้ณ์�หาวค�เค ท�วาทส, ภ�ก�ข้Hวค�เค ท�วาทส, พื่�ราห�มฺณ์วค�เค เอกCน้จัต้�ต้าลี�ส 
-อ�ต้� เอเกน้Cน้าน้� ต้�ณ์� วต้�ถHสต้าน้�๓ ปกาเสต้�วา น้าต้�สง�เข้ปน้าต้�ว�ต้�ถารวเสน้ อHปรจั�ต้า ท�วาสต้�ต้ต้� ภาณ์วารป�ปมฺาณ์า 
ธมฺ�มฺปทส�ส อฏฺ�ฐกถา น้�ฏฺ�ฐ�ต้า๔.

๑ ส�. ยัH. เอกาทส.
๒ ส�. ยัH. จัHท�ทส. เต้สH โปต้�ถเกสH ปน้ วต้�ถCน้� กเมฺน้ ท�วาทเสว เจัว ปณ์�ณ์รเสว จั โหน้�ต้�.
๓ อ�มฺาน้� สกลี�ยัมฺาน้าน้� เอกาธ�กาน้� ต้�ณ์� สต้าน้� โหน้�ต้�.
๔ พื่Hท�ธวค�เค น้วาต้� ปก�ข้�ปTต้�วา กเต้,  อ�มฺาน้� สกลี�ยัมฺาน้าน้� ท�วาธ�กาน้� ต้�ณ์� วต้ถHสต้�าน้� โหน้�ต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๖๕ • [คำอHท�ศข้องผC�เร�ยับเร�ยัง]  • [คำอHท�ศข้องผC�เร�ยับเร�ยัง]

[คฺำอุ�ท�ศขอุงฺผู้�Bเร.ยบเร.ยงฺ]
ปต้�ต้G ธมฺ�มฺปทG เยัน้ ธมฺ�มฺราเชน้น้Hต้�ต้รG,
คาถา ธมฺ�มฺปเท เต้น้ ภาส�ต้า ยัา มฺเหส�น้า
สเต้ว�สา จัต้Hส�สต้า จัต้Hส�สจั�จัว�ภาว�น้า
สต้ต้�ต้ยัมฺ�ห� วต้�ถCน้G เอเกน้Cเน้ สมฺHฏฺ�ฐ�ต้า,
ว�หาเร อธ�ราเชน้ การ�ต้มฺ�ห� กต้ญฺ�ญฺHน้า
ปาสาเท ส�ร�กCฏิส�ส รญฺ�โญ่ ว�หรต้า มฺยัา
อต้�ถพื่�ยัญฺ�ชน้สมฺ�ปน้�น้G อต้�ถายั จั ห�ต้ายั จั
โลีกส�ส โลีกน้าถส�ส สท�ธมฺ�มฺฏฺ�ฐ�ต้�กามฺต้า
ต้าสG อฏฺ�ฐกถG เอต้G กโรน้�เต้น้ สHน้�มฺ�มฺลีG
ท�วาสต้�ต้ต้�ป�ปมฺาณ์ายั ภาณ์วาเรห� ปาลี�ยัา
ยัG ปต้�ต้G กHสลีG,  เต้น้ กHสลีา สพื่�พื่ปาณ์�น้G
สพื่�เพื่ อ�ช�ฌน้�ต้H สง�กป�ปา ผลีน้�ต้า มฺธHรG ผลีน้�ต้�.



ธอ. บาลี� ภ.๘ หน้�า ๑๖๖ • [พื่รรณ์น้าคHณ์สมฺบ�ต้�ผC�เร�ยับเร�ยังค�มฺภ�รJน้�Q]  • [พื่รรณ์น้าคHณ์สมฺบ�ต้�ผC�เร�ยับเร�ยังค�มฺภ�รJน้�Q]

[พฺรรณฺนาคฺ�ณฺสูมบ;ต�ผู้�Bเร.ยบเร.ยงฺคฺ;มภ.รDน.<]
ปรมฺว�สHท�ธสท�ธาพื่Hท�ธ�ว�ร�ยัปฏิ�มฺณ์�ฑ�เต้น้ ส�ลีาจัารช�ชวมฺท�ทวาท�คHณ์สมฺHทยัสมฺHท�เต้น้สกสมฺยัสมฺยัน้�ต้รคหน้ช�โฌคาหน้สมฺต้�เถน้ 
ปญฺ�ญ่าเวยั�ยัต้�ต้�สมฺน้�น้าคเต้น้ เต้ปTฏิกปร�ยัต้�ต้�ป�ปเภเท สาฏฺ�ฐกเถ สต้�ถHสาสเน้ อป�ปฏิ�หต้ญฺ�ญ่าณ์ป�ปเวท�เต้น้๑ มฺหาเวยั�ยัากรเณ์น้ 
กรณ์สมฺ�ปต้�ต้�ชน้�ต้สHข้ว�น้�ค�คต้มฺธHโรทารวจัน้ลีาวณ์�ณ์ยัHต้�เต้น้ ยัHต้�ต้มฺHต้�ต้วาท�น้า วาท�วเรน้ มฺหากว�น้า 
ฉฬภ�ญฺ�ญ่าปฏิ�สมฺ�ภ�ทาท�ป�ปเภทคHณ์ป�ปฏิ�มฺณ์�ฑ�เต้ อHต้�ต้ร�มฺน้Hส�สธมฺ�เมฺ อป�ปฏิ�หต้พื่Hท�ธ�น้G เถรวGสป�ปท�ปาน้G เถราน้G มฺหาว�หารวาส�น้G 
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๑ ส�. มฺ. ยัH. อป�ปฏิ�หต้ญฺ�ญ่าณ์ป�ปภาเวน้.


	๒๔. ตณฺหาวคฺควณฺณนา
	๑. กปิลมจฺฉวตฺถุ.
	[สองพี่น้องออกบวช]
	[น้องชายเมาในคันถธุระ]
	[น้องชายไม่เชื่อพี่]
	[น้องชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้ง]
	[โจรเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจของศีล]
	[เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกุลเกวัฏฏะ]
	[กปิละเกิดเป็นปลาใหญ่]
	[พระศาสดาตรัสกปิลสูตร]
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	๒. สูกรโปติกาวตฺถุ.
	[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร]
	[ราคตัณหาให้โทษมาก]
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	๓. วิพฺภนฺตกวตฺถุ.
	[เธอสึกออกไป ทำโจรกรรมเลี้ยงชีพ]
	[พวกมนุษย์ประหลาดใจ เพราะเห็นเขาไม่กลัว]
	[แก้อรรถ]

	๔. พนฺธนาคารวตฺถุ.
	[พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจำนึกแปลกใจ]
	[เครื่องจองจำคือกิเลสตัดได้ยากยิ่งนัก]
	[พระศาสดาทรงแสดงเครื่องจองจำ ๒ อย่าง]
	[แก้อรรถ]

	๕. เขมาวตฺถุ.
	[หนามบ่งหนาม]
	[ในร่างกายนี้ไม่มีสาระ]
	[แก้อรรถ]

	๖. อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.
	[อุคคเสนรักใคร่หญิงนักฟ้อน]
	[อุคคเสนได้นางนักฟ้อนสมประสงค์]
	[อุคคเสนแสดงศิลปะ]
	[อุคคเสนแสดงศิลปะแก่พระมหาโมคคัลลานะ]
	[แก้อรรถ]
	[อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท]
	[พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน]

	๗. จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ.
	[ภิกษุหนุ่มรักใคร่หญิงรุ่นสาว]
	[ภิกษุหนุ่มถูกนำตัวไปเฝ้าพระศาสดา]
	[พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุ่มนั้น]
	[แก้อรรถ]

	๘. มารวตฺถุ.
	[มารแปลงเป็นช้าง รัดกระหม่อมพระราหุล]
	[พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัว]
	[แก้อรรถ]

	๙. อุปกาชีวกวตฺถุ.
	[อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา]
	[พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. สกฺกเทวราชวตฺถุ.
	[ปัญหา ๔ ข้อของเทวดา]
	[เทวดาพากันไปถามปัญหาท้าวมหาราชทั้ง ๔]
	[ท้าวสักกะทรงพาพวกเทวดาไปเฝ้าพระศาสดา]
	[พระศาสดาทรงแก้ปัญหา]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. อปุตฺตกเสฏฺฐิวตฺถุ.
	[ประวัติครั้งยังมีชีวิต ของอปุตตกเศรษฐี]
	[บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี]
	[สรุปกรรมและผลแห่งกรรมของเศรษฐี]
	[โภคะย่อมฆ่าคนผู้ทรามปัญญา]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ.
	[ทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ]
	[แก้อรรถ]


	๒๕. ภิกฺขุวคฺควณฺณนา
	๑. ปญฺจภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุ ๕ รูป รักษาทวารต่างกัน]
	[พระศาสดาทรงแก้ความเข้าใจผิดของภิกษุ ๕ รูป]
	[แก้อรรถ]

	๒. หํสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ.
	[สองสหายออกบวช]
	[ภิกษุรูปหนึ่งดีดตาหงส์ด้วยก้อนกรวด]
	[ภิกษุทั้งหลายติเตียนแล้วทูลแด่พระศาสดา]
	[พระศาสดาประทานโอวาท]
	[ศีล ๕ ชื่อกุรุธรรม]
	[แคว้นกาลิงค์เกิดฝนแล้ง]
	[พระเจ้ากาลิงค์ทรงรักษากุรุธรรม ฝนจึงตก]
	[แก้อรรถ]

	๓. โกกาลิกวตฺถุ.
	[พระโกกาลิกะเกิดในนรก เพราะด่าพระอัครสาวก]
	[หงส์ ๒ ตัว พาเต่าผู้สหาย ไปถ้ำของตน]
	[เต่าหลุดจากท่อนไม้ที่คาบ ตกลงตาย]
	[การพูดมากไม่ถูกเวลา ให้โทษ]
	[แก้อรรถ]

	๔. ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ.
	[พวกภิกษุปรึกษาเรื่องปรินิพพานของพระศาสดา]
	[พระธรรมารามไม่เกี่ยวข้องด้วย]
	[พระศาสดาทรงรับสั่งให้หาตัว]
	[พระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วย]
	[แก้อรรถ]

	๕. อญฺญตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัต เพราะเห็นแก่ลาภ]
	[ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเท่านั้น]
	[แก้อรรถ]

	๖. ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[เหตุที่พราหมณ์ได้ชื่อว่าปัญจัคคทายก]
	[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณ์และภรรยา]
	[พราหมณ์เห็นพระศาสดา]
	[พราหมณ์ถวายภัตรแด่พระศาสดา]
	[พราหมณ์เลื่อมใสพระดำรัสของพระศาสดา]
	[คนผู้ไม่กำหนัดไม่ติดในนามรูปชื่อว่าภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๗. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
	[ประวัติพระโสณกุฏิกัณณะ]
	[พระโสณะทูลขอพร ๕ ประการกะพระศาสดา]
	[พวกโจรเข้าปล้นเรือนมหาอุบาสิกา]
	[ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม]
	[พวกโจรเลื่อมใส ขอบวชกะพระโสณะ]
	[แก้อรรถ]

	๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุควรพยายามให้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์]
	[แก้อรรถ]

	๙. สนฺตกายตฺเถรวตฺถุ.
	[พระเถระเคยเกิดเป็นราชสีห์]
	[ภิกษุควรเป็นผู้สงบ]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ
	[คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา]
	[ภิกษุมีอุบายสอนตนเอง ย่อมระงับความกระสัน]
	[ภิกษุควรเป็นผู้เตือนตน]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ.
	[ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระตถาคต]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. สุมนสามเณรวตฺถุ.
	[บุรพกรรมของพระอนุรุทธ]
	[ประวัติพระอนุรุทธะ]
	[พระเถระระลึกถึงสหายเก่า]
	[ไม่รับวัตถุ กลับได้สามเณร]
	[พระเถระปรารภความเพียรเสมอ]
	[สามเณรต่อสู้กับพญานาค]
	[สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ]
	[พญานาคแพ้สามเณร]
	[พญานาคพูดเท็จ แต่สามเณรไม่พูดเท็จ]
	[พญานาคของขมาสามเณร]
	[พวกภิกษุล้อเลียนสามเณร]
	[พระศาสดาทรงทำคุณของสามเณรให้ปรากฏ]
	[สมบัติย่อมสำเร็จแก่เด็กๆ ได้]
	[แก้อรรถ]


	๒๖. พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
	๑. ปสาทพหุลพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ์]
	[ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ยินดีต่อวาทะนั้น]
	[แก้อรรถ]

	๒. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
	[พระสารีบุตรทูลถามปัญหาเพื่อพวกภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๓. มารวตฺถุ.
	[มารปลอมตัวทูลถามเรื่องฝั่ง]
	[แก้อรรถ]

	๔. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พราหมณ์ทูลถามเรื่องพราหมณ์กะพระศาสดา]
	[แก้อรรถ]

	๕. อานนฺทตฺเถรวตฺถุ.
	[รัศมีของวัตถุ ๕ อย่าง ต่างกัน]
	[แก้อรรถ]

	๖. อญฺญตรปพฺพชิตวตฺถุ.
	[พราหมณ์บวชนอกพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
	[พระเถระถูกพราหมณ์ตี]
	[พราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๘. มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ.
	[พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม ๘]
	[คนที่ควรเรียกว่าพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๙. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
	[พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผู้อาจารย์]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. ชฏิลพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[ชฏิลต้องการให้ตรัสเรียกตนว่าพราหมณ์]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พราหมณ์ลวงเอาสิ่งของๆ ชาวเมือง]
	[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. กิสาโคตมีวตฺถุ.
	[นางโคตมีเห็นท้าวสักกะ]
	[นางกิสาโคตมีเลิศทางทรงผ้าบังสุกุล]
	[แก้อรรถ]

	๑๓. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พราหมณ์เข้าเฝ้าพระศาสดา]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๔. อุคฺคเสนวตฺถุ.
	[พระอรหันต์ย่อมไม่กลัว]

	๑๕. เทฺวพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[พราหมณ์ ๒ คนเอาโคแข่งขันกัน]
	[ควรตัดชะเนาะและเชือกภายใน]
	[แก้อรรถ]

	๑๖. อกฺโกสกภารทฺวาชวตฺถุ.
	[นางธนัญชานีถูกด่า]
	[พราหมณ์ ๔ คนบรรลุพระอรหัตตผล]
	[พระศาสดาเป็นที่พึ่งของมหาชน]
	[แก้อรรถ]

	๑๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
	[พระเถระสละทรัพย์ออกบวช]
	[ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ]
	[แก้อรรถ]

	๑๘. อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ.
	[มหาชนเข้าใจว่าพระขีณาสพยินดีกามสุข]
	[พระขีณาสพไม่ติดอยู่ในกาม]
	[แก้อรรถ]

	๑๙. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
	[ทาสของพราหมณ์หนีไปบวช]
	[แก้อรรถ]

	๒๐. เขมาภิกฺขุนีวตฺถุ.
	[พระเขมาภิกษุณีพบท้าวสักกะ]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๒๑. ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
	[เทพดากลัวผู้มีศีลบริสุทธ์]
	[เทพดาคิดอุบายให้ภิกษุไปจากที่นั้น]
	[ผู้มีศีลบริสุทธ์ไม่ต้องร้อนใจ]
	[ลักษณะพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๒๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
	[ภิกษุเดินทางร่วมกับหญิง แม้ไม่รู้ก็มีโทษ]
	[พระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตี แต่ไม่โกรธ]
	[พระขีณาสพแม้ถูกตีก็ไม่โกรธ]
	[แก้อรรถ]

	๒๓. สามเณรวตฺถุ.
	[พราหมณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อย]
	[แม้อัครสาวกทั้ง ๒ ก็ไม่เป็นที่พอใจของพราหมณี]
	[ท้าวสักกะปลอมเป็นพราหมณ์แก่ มาทรมานพราหมณี]
	[พวกสามเณรเล่าเรื่องที่ถูกทรมาน]
	[แก้อรรถ]

	๒๔. มหาปนฺถกตฺเถรวตฺถุ.
	[มหาปันถกะขับไล่พระผู้น้องชายจากวิหาร]
	[แก้อรรถ]

	๒๕. ปิลินฺทวจฺฉตฺเถรวตฺถุ.
	[พระปิลินทวัจฉะใช้วาทะว่าคนถ่อยจนติดปาก]
	[แก้อรรถ]

	๒๖. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
	[พระขีณาสพถือเอาของคนอื่น ด้วยบังสุกุลสัญญา]
	[พระขีณาสพไม่ถือเอาของคนอื่นด้วยเจตนาขโมย]
	[แก้อรรถ]

	๒๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
	[พวกภิกษุเข้าใจว่าพระสารีบุตรยังมีตัณหา]
	[พระศาสดาเปลื้องความเข้าใจผิดของพวกภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๒๘. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ.
	[พระศาสดาทรงแสดงลักษณะแห่งพราหมณ์]
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