
ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 1 

                                           คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา 
                                           ยกศัพทแปล ภาค ๖ 
                                             เรื่องโพธิราชกุมาร 
        ๑.๔/๘   ต้ังแต   สตฺถา   อินนฺตสฺส   ปุพฺพกมฺม   ทสฺเสตฺวา  เปนตนไป 
        สตฺถา  อฺ พระศาสดา   ทสฺเสตฺวา   ครั้นทรงแสดงแลว   ปพฺุพกมฺม 
ซึ่งกรรมในกาลกอน   อิท นี้    ตสฺส     โพธิราชกุมารสฺส    ของพระโพธิ- 
ราชกุมารน้ัน    วตฺวา   ตรสัแลววา   กมุาร    ดูกอนพระกุมาร   หิ   ก็   สฺเจ 
ถาวา    ตฺว   อ. พระองค    อาปชฺชิสฺส    จักทรงถึงท่ัว    อปฺปมาท   ซึ่งความ 
ไมประมาท    สทฺธ ึ  พรอม   ภริยาย    ดวยพระชายา    เอกสฺมึป   วเย  ในวัย 
แมวัยหน่ึง   ตทา   ในกาลน้ันไซร    ปุตฺโต    วา   อ. พระโอรสหรือ    ธีตา 
วา  หรือวา   อ.พระธิดา    อุปฺปชฺเชยฺย    พึงเกิดข้ึน    เอกสฺมึป    วเย    ใน 
วัยแมวัยหน่ึง    ปน    ก็    สเจ     ถาวา    โว    แหงพระองค    ท. หนา   เอโกป   
ปุคฺคโล    อ.   บุคคลแมคนหน่ึง      อฺปมตฺโต      จักเปนผูไมประมาทแลว 
อภวิสฺส    จักไดเปนแลวไซร   ปุตฺโต   วา    อ. พระโอรสหรือ    ธีตา   วา 
หรือวา     อ. พระธิดา   ปฏิจฺจ  จักอาศัยแลว    ต      อปฺปมตฺตปุคคล    ซึ่ง 
บุคคลผูไมประมาทแลว       อุปฺปาชฺชสิฺส       จักเกิดข้ึน     กุมาร      ดกูอน 
พระกุมาร   หิ        ก ็ อตฺตา  อ. ตน   (ปุคฺคเลน)   อันบุคคล     มฺมาเนน 
ผูสําคัญอยู     อตฺตาน    ซึง่ตน   ปย   วาเปนที่รัก    อปฺปมตฺเตน  ผูไมประมาท 
แลว   ตีสุป    วเยสุ    ในวัย   ท.  แมสาม   รกฺขิตพฺโพ    พึงรักษา    (อตฺตา) 
อ. ตน    (ปุคฺคเลน)   อันบุคคล     อสกฺโกนฺเตน     ผูไมอาจอยู       (รกขิตุ)  
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เพ่ืออันรักษา    เอว   อยางนี้  เอกวเยป    รกฺขิตพฺโพเอว    พึงรักษา   แม 
ในวัยอันหน่ึงนั่นเทียว      อิติ    ดังน้ี    อาห     ตรัสแลว   คาถ   ซึ่งพระคาถา 
อิม    นี้วา 
              เจ  หากวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล ชฺา  พึงรู 
             อตฺตาน   ซึ่งตน   ปย    วาเปนที่รักไซร     รกฺขยฺย 
             พึงรักษา    น   อตฺตาน   ซึ่งตนน้ัน   (กตฺวา)  กระทํา 
             สุรกขฺิต      ใหเปนสภาพอันตนรักษาดีแลว   ปณฺฑิโต 
             อ. บณัฑิต      ปฏชิคฺเคยฺย        พึงประคับประคอง 
             (อตฺตาน)  ซึ่งตน  ติณฺณ   ยามาน  แหงยาม  ท. ๓ 
             หนา   อฺตร   ยาม   ตลอดยาม ยามใดยามหน่ึง 
             อิติ ดังน้ี   ฯ 
           สตฺถา  อ. พระศาสดา   ทสฺเสติ    ยอมทรงแสดง   กตฺวา   กระทํา 
ติณฺณ   วยาน   แหงวัย ท. ๓ หนา   อฺตร   วย     ซึ่งวัยอันใดอันหน่ึง 
ยาม   อิติ   ใหซื่อวายาม   อตฺตโน   ธมฺมิสฺสรตาย   จเอว    เพราะความท่ี 
แหงพระองคทรงเปนใหญในธรรมดวยน้ันเทียว    (อตฺตโน)    เทสนา- 
กุสลตาย จ  เพราะความท่ีแหงพระองค  ทรงเปนผูฉลาดในเทศนาดวย 
ตตฺถ    ปเทสุ   ในบท    ท.  เหลาน้ัน    อิธ    ปเท   ในบทน้ีวา     ยาม 
อิติ ดังน้ีฯ 
            ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น    อตฺโถ   อ. เนื้อความ   เอตฺถ   คาถาย  ใน 
พระคาถานี้   (ปณฺฑิเตน)   อันบัณฑิต   เวทิตพฺโพ   พึงทราบ   เอว  
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อยางนี้วา    สเจ   ถาวา   (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล   ชาเนยฺย   พึงรู    อตฺตาน 
ซึ่งตน    ปย    วาเปนที่รักไซร     รกฺเขยฺย     พึงรักษาด   น   อตฺตน  ซึ่งตน 
นั้น  (กตฺวา)    กระทํา    สุรกฺขิตฺ    ใหเปนสภาพอันตนรักษาดีแลว    คือ 
วา   โส    อตฺตา   อ. ตนน้ัน    สุรกฺขิต    เปนสภาพอันบุคคลรักษาดีแลว  
โหติ   ยอมเปน   ยถา   โดยประการใด    รกฺเขยฺย   พึงรักษา   ต   อตฺตาน 
ซึ่งตนน้ัน    เอว    โดยประการน้ัน   
           ตฺตถ    อตฺตรกฺขกชเนสุ   ในชน    ผูรักษาซ่ึงตน   ท.  เหลาน้ันหนา  สเจ 
ถาวา     (อตฺตรกฺขกชโน)    อ.  ชนผูรกัษาซึ่งตน คิหี เปนคฤหัสถ       สมาโน 
เปนอยู    (จินฺเตตฺวา)   คิดแลววา   อห   อ.  เรา   รกฺขิสฺสามิ    จักรักษา   อตฺตาน 
ซึ่งตน    อิติ    ดังน้ี    ปวิสิตฺวา    เขาไปแลว     คพฺภ   สูหอง    สสุวุต    อันบุคคล 
ปดดีแลว     สมฺปนฺนรกฺโข    เปนผูมีการรักษา    อันถึงพรอมแลว   หุตฺวา   เปน 
วสนฺโตป    แมอยูอยู    ปาสาทตเล    บนพ้ืนแหงปราสาท     อุปริ    ในเบือ้งบน 
อตฺตาน    น   รกฺขติเอว    เชื่อวายอมไมรักษา    ซึ่งตนน้ันเทียว  (อตฺตรกฺขกชโน) 
อ. ชนผูรกัษาซึ่งตน     ปพฺพชิโต    เปนบรรพชิต    หุตวา    เปน  วิหรนโฺตป 
แมอยูอยู    เลเณ    ในถ้ํา   ปทหิตทฺวารวาตปาเน    อันมีประตู    และหนาตาง 
อันอันบุคคลปดแลว    สสุวุเต      อันอันบุคคลระวังดีแลวไซร   อตฺตาน      น 
รกฺขติเอว     ยอมไมชื่อวารักษา     ซึ่งตนน้ันเทียว  ฯ    ปน   แตวา   (อตฺตรกขฺก- 
ชโน)   อ. ชนผูรักษาซึ่งตน   คิหี    เปนหฤหัสถ   สมาโน   เปนอยู     กโรนฺโต 
กระทําอยู    ปฺุานิ  ซึ่งบุญ   ท.   ทานสีลาทีนิ   มทีานและศีลเปนตน 
ยถาพล    ตามกําลัง   อตฺตาน    รกฺขติ     นาม     ชือ่วายอมรักษา   ซึ่งตน   วา  ปน 
ก็หรือวา      (อตฺตรกฺขกชโน)     อ.  ชนผูรักษาซึ่งตน    ปพฺพชโิต     เปน 
บรรพชิต    (หุตฺวา)    เปน     อาปชฺชมาโน    ถึงท่ัวอยู     อุสฺสกฺุก     ซึ่งความ 
ขวนขวาย      วตฺตปฺปฏิวตฺตปริยตฺติมนสิกาเรสุ      ในวัตรและวัตรอันสมควร  
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และการกระทําไวในใจซึ่งปริยัติ ท.  รกฺขติ   นาม   ชื่อวายอมรักษา 
อตฺตาน  ซึ่งตน  ฯ  ปณฺฑิตปุริโส   อ.  บุรุษผูเปนบัณฑิต  อสกฺโกนฺโต 
เมื่อไมอาจ  (กาตุ)  เพ่ืออันกระทํา เอว  อยางนี้  ตีส ุ วเยสุ  ในวัย 
ท. ๓  อตฺตาน  ปฏิชคฺคติเอว  ยอมประคับประคอง  ซึ่งตนน่ันเทียว 
อฺญตรสฺมึป  วเย  ในวัยแมวัยใดวัยหน่ึง ฯ 
            หิ  ก ็ สเจ  ถาวา   (อตฺตรกฺขกชโน)  อ. ชนผูรักษาซึ่งตน 
คิหิภูโต  ผูเปนคฤหัสถเปนแลว  น  สกฺโกติ  ยอมไมอาจ  กาตุ  เพ่ือ 
อันกระทํา  กสุล  ซึ่งกุศล  (อตฺตโน)   ขิฑฺฑาปสุตตาย   เพราะความท่ี 
แหงตนเปนผูขวนขวายแลวในการเลน   ปมวเย  ในวัยที่หน่ึงไซร   กุสล 
อ. กุศล (เตน อตฺตรกฺขกชเนน)  อันชนผูรักษาซึ่งตนนั่น  อปฺปมตฺเตน 
เปนผูไมประมาทแลว  หตฺุวา  เปน  กาตพฺพ  พึงกระทํา  มชฺฌมิวเย 
ในวัยอันนี้ในทามกลาง ฯ สเจ  ถาวา  (อตฺตรกฺขกชโน)  อ. ชนผูรักษา 
ซึ่งตน (คิหิภูโต) ผูเปนคฤหัสถเปนแลว  โปเสนฺโต  เลี้ยงดูอยู   ปุตฺตทาร 
ซึ่งบุตรและเมีย มชฺฌิมวเย  ในวัยอันมใีนทามกลาง น สกโฺกติ ยอมไมอาจ 
กาตุ เพ่ืออันกระทํา กุสล  ซึ่งกุศลไซร (กุสล) อ. กุศล  (เตย อตฺตรกฺขก- 
ชเนน) อันชนผูรักษาซึ่งตนนั้น  (อปฺปมตฺเตน)  เปนผูไมประมาทแลว 
(หุตฺวา)  เปน ปจฺฉิมวเย  กาตพฺพเอว  พึงกระทํา  ในวัยอันมีในเบื้องหลัง 
นั่นเทียว ฯ อตฺตา  อ. ตน เตน  อตฺตรกขฺกชเนน  ปฏิชคฺคิโต ว เปนสภาพอัน 
ชนผูรักษาซึ่งตนน้ัน  ประคับประคองแลวเทียว  เอวป  แมดวยประการ 
ฉะน้ี  โหติ  ยอมเปน ฯ  ปน  แตวา  (ตสฺส อตฺตรกฺขกชนสฺส)  เมื่อ 
ชนผูรักษาซึ่งตนน้ัน   อกโรนฺตสฺส  ไมกระทําอยู เอว  อยางนี้ อตฺตา      
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อ. ตน ปโย  นาม  ชื่อวาเปนที่รัก  โหติ ยอมเปน  น  หามิได  (โส 
อตฺตรกฺขกชโน)   อ. ชนผูรักษาซึ่งตนนั้น   กโรติ  ยอมกระทํา   น 
อตฺตาน  ซึ่งตนนั้น อปายปรายนเอว  ใหเปนสภาพมีอบายเปนที่ไปใน 
เบื้องหนาน่ันเทียว  
            ปน  ก็  สเจ  ถาวา  (อตฺตรกฺขกขโน)  อ. ชนผูรักษาซึ่งตน 
ปพฺพชิโต เปนบรรพชิต  (หุตฺวา) เปน  กโรนฺโต  กระทําอยู สชฺฌย 
ซึ่งการสาธยาย  ธาเรนฺโต ทรงจําอยู  วาเจนฺโต  บอกอยู  กโรนฺโต 
กระทําอยู  วตฺตปฺปฏิวตฺต  ซึ่งวัตรและวัตรอันสมควร  ปมวเย  ใน 
วัยที่หน่ึง  อาปชฺชติ   ชื่อวายอมถึงท่ัว  ปมาท  ซึ่งความประมาทไซร 
สมณธมฺโม  อ. สมณธรรม (เตน อตฺตรกฺขกปพฺพชเิตน) อันบรรพชิต 
ผูรักษาซึ่งตนนั้น  อปฺปมตฺเตน  เปนผูไมประมาทแลว  (หุตฺวา)  เปน 
กาตพฺโพ พึงกระทํา  มชฌฺิมวเย  ในวัยอันมีในทามกลาง ฯ  ปน อน่ึง 
สเจ  ถาวา (อตฺตรกฺขกปพฺพชิโต) อ. บรรพชิตผูรักษาซ่ึงตน  ปุจฺฉนฺโต 
ถามอยู อฏกถาวินิจฺฉย  จ  ซึ่งอรรถกถาและวินิจฉัยดวย  การณ จ  ซึ่ง 
เหตุดวย  อุคฺคหิตปริยตฺติยา  แหงปริยัติอันอันตนเรียนเอาแลว  ปมวเย 
ในวัยที่หน่ึง    อาปชฺชติ    ชื่อวายอมถงึท่ัว    ปมาท    ซึ่งความประมาท 
 มชฺฌิมวเย   ในวัยอันมีในทามกลางไซร  สมณธมฺโม   อ. สมณธรรม 
(เตน  อตฺตรกฺขกปพฺพชิเตน)  อันบรรพชิตผูรักษาซึ่งตนน้ัน  อปฺปมตฺ- 
เตน   เปนผูไมประมาทแลว   (หุตฺวา)  เปน  กาตพฺโพ  พึงกระทํา 
ปจฺฉิมวเย   ในวัยอันมีในเบื้องหลัง ฯ  อตฺตา    อ. ตน  เตน  อตฺต- 
รกฺขกปพฺพชเิตน  ปฏิชคฺคิโต  ว  เปนสภาพอันบรรพชิต   ผูรักษาซึ่งตนนั้น  
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ประคับประคองแลวเทียว  เอวป   แมดวยประการฉะน้ี  โหติ  ยอมเปน ฯ 
ปน  แตวา  (ตสฺส อตฺตรกฺขกปพฺพชิตสฺส)  เม่ือบรรพชิต  ผูรักษาซ่ึงตน 
นั้น  อกโรนฺตสฺส ไมกระทําอยู  เอว  อยางนี้  อตฺตา อ.  ตน ปโย  นาม 
ชื่อวาเปนที่รัก  โหติ  ยอมเปน  น  หามิได  (โส อตฺตรกฺขกปพฺพขิโต) 
อ. บรรพชิต   ผูรักษาซึ่งตนน้ัน  น  อตฺตาน  ยังตนน้ัน  ตาเปติ  ยอมให 
เดือดรอน   ปจฺฉานุตาเปนเอว   ดวยการตามเดือดรอนในภายหลัง 
นั่นเทียว  อิติ ดังน้ี ฯ  
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                                 เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
        ๒.๗/๒๐  ต้ังแต เตนหิ สาธูติ  โส สีส  ฉินฺทิตฺวา  เปนตนไป. 
        โส  สิคาโล  อ. สุนัขจ้ิงจอกนั้น  (วตฺวา)  กลาวแลววา  เตนหิ 
ถาอยางนั้น  สาธุ  อ. ดลีะ  อิติ  ดังน้ี  ฉินฺทิตฺวา  ตัดแลว สีส  ซึ่งศีรษะ 
อกาสิ  ไดกระทําแลว  เอกมนฺเต  ในสวนสุดขางหน่ึง  (อกาสิ)  ได 
กระทําแลว  นงฺคุฏ  ซึ่งหาง  เอกมนฺเต  ในสวนสุดขางหน่ึง  จ  ปน 
ก็แล  (โส สคิาโล)  อ. สนุัขจ้ิงจอกนั้น   กตฺวา  ครั้นกระทําแลว  (วตฺวา) 
กลาวแลววา  โว  แหงทาน  ท.  หนา เยน  อุทฺเทน  อันนากตัวใด  จริต 
เที่ยวไปแลว  อนุตีเร  ในที่ตามซ่ึงฝง โส อุทฺโท  อ. นากตัวน้ัน คณฺหาตุ 
จงถือเอา  นงฺคุฏ  ซึ่งหาง เยน  อุทฺเทน  อันนากตัวใด  จริต  เที่ยวไป 
แลว  คมฺภีเร  ในน้ําลึก  สสี  อ. ศีรษะ โหตุ จงมี  ตสฺส  อุทฺทสฺส  แกนาก 
 ตัวน้ัน  ปน  สวนวา  ขณฺโฑ   อ. ทอน   มชฺฌโิม  อันมีในทามกลาง 
อย  นี้  ภวิสสฺติ  จักมี  มม  แกเรา   ิตสฺส   ผูต้ังอยูแลว  วินิจฺฉยธมฺเม 
ในธรรมอันเปนเครื่องวินิจฉัย  อิติ   ดงัน้ี  เต  อุทฺเท  สฺญาเปนฺโต 
เมื่อจะยังนาก  ท. เหลาน้ันใหรูดวยดี  วตฺวา  กลาวแลว คาถ  ซึง่คาถา 
อิม  นี้วา 
                 นงฺคุฏ  อ.หาง  (โหตุ)   จงมี     อนุตีรจาริโน 
                 อทฺุทสฺส       แกนากตัวเท่ียวไปตามซึ่งฝงโดยปกติ 
                สสี  อ. ศีรษะ  (โหตุ)  จงม ี คมฺภีรจาริโน   อุทฺทสฺส  
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                แกนากตัวเท่ียวไปในนํ้าลึกโดยปกติ  อถ  สวนวา 
                ขณฺโฑ  อ. ทอน  มชฺฌิโม  อันมีในทามกลาง  อย 
                นี ้  ภวิสฺสติ  จกัมี  (มม)  แกเรา  ธมฺมฏสฺส   ผูต้ัง 
                อยูในธรรม  อิติ  ดังน้ี 
อาทาย  ถือเอาแลว  มชฌฺิมขณฺฑ  ซึ่งทอนอันมีในทามกลาง  ปกฺกามิ 
หลีกไปแลว ฯ  เตป  อุทฺทา อ. นาก  ท. แมเหลาน้ัน  วิปฺปฏิสาริโน 
ผูมีความเดือดรอน  ต  สคิาล  โอโลเกตฺวา  อฏสุ  ไดยืนแลดูแลว 
ซึ่งสุนัขจ้ิงจอกนั้น ฯ 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา  ทสฺเสตฺวา  ครั้นทรงแสดงแลว  อตีต 
วตฺถุ   ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว   อิม  นี้  (วตฺวา)   ตรัสแลววา  เอโส 
อุปนนฺโท  อ. ภิกษุข่ือวาอุปนันทะน่ัน  ตุมฺเห  วิปฺปฏิสาริโน  อกาสิเอว 
ไดกระทําแลว  ซึ่งเธอ  ท.  ใหเปนผูมีความเดือดรอน  นั่นเทียว  เอว 
อยางนี้  อตีเตป  กาเล  ในกาลแมอันลวงไปแลว  อิติ  ดังนี้  เต ภิกฺขู 
ยังภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  สฺาเปตฺวา  ทรงใหรูดวยดีแลว   ครหนฺโต 
เมื่อจะทรงติเตียน  อุปนนทฺ  ซึ่งภิกษุชือ่วาอุปนันทะ  วตฺวา  ตรสัแลว 
วา  ภิกฺขุเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  อตฺตา  อ. ตน  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล 
โอวทนฺเตน   นาม   ชื่อวาผูเม่ือจะกลาวสอน   ปร  ชน   ซึ่งชนอ่ืน  
ปติฏาเปตพฺโพ  พึงใหต้ังอยูเฉพาะ  ปฏิรูเป  ในคุณอันสมควร  ปมเอว 
กอนน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
                ปณฺฑิโต     อ. บัณฑิต   อตฺตานเอว    ยงัตนน่ัน 
                เทียว   นิเวสเย    พึงใหต้ังอยู    ปฏิรูเป   ในคุณอัน  
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                สมควร   ปม กอน  อนุสาเสยฺย  พึงพร่าํสอน  อฺ 
                ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน  อถ  ในภายหลัง    น  กิลิสฺเสยฺย 
                ไมพึงเศราหมอง   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  ปติฏาเปยฺย  พึงยังตนใหต้ังอยูเฉพาะ 
คุเณ  ในคุณ  อนุจฺฉวิเก   อันสมควร  (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ใน 
บท  ท. เหลาน้ันหนา    (คาถาปาทสฺส)     แหงบาลีแหงพระคาถาวา 
ปฏิรูเป  นิเวสเย  อิติ   ดังน้ี  ฯ 
            อิท  อตฺถรูป  อ. อรรถรูปนี้วา   โย  ปุคฺคโล   อ. บุคคลใด 
อนุสาสิตุกาโม      เปนผูใครเพ่ืออันพร่ําสอน  ปร  ชน  ซึ่งชนอ่ืน 
อปฺปจฺฉตาทิคุเณหิ  วา  ดวยคุณมีความเปนแหงบุคคลผูมีความปรารถนา 
อันนอยเปนตน  ท. หรือ  อริยวสปฺปฏิปทาทีหิ  ปฏปิทาหิ  วา  หรือ 
วา  ดวยขอปฏิบัติ  ท. มีขอปฏิบัติของอริยวงศเปนตน  (โหติ)  ยอมเปน 
โส  ปุคฺคโล  อ. บุคคลน้ัน  อตฺตานเอว  ยังตนน้ันเทียว  ปติฏาเปยฺย 
พึงใหต้ังอยูเฉพาะ  ตสฺมึ  คุเณ  ในคุณน้ัน  ปม  กอน  (โส  ปุคฺคโล)  อ. 
บุคคลน้ัน  ปติฏาเปตฺวา  ครั้นยังตนใหต้ังอยูเฉพาะแลว  เอว  อยางนี้   
อนุสาเสยฺย  พึงพร่ําสอน  อฺ   ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน  คุเณหิ  ดวยคุณ  ท. เตหิ 
เหลาน้ัน    อถ  ในภายหลงั   หิ   ดวยวา   (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล   อตฺตาน 
อนิเวเสตฺวา    ไมยังตนใหต้ังลงแลว    ตตฺถ  คุเณ   ในคุณน้ัน    อนุสาสมาโน 
พร่ําสอนอยู     เกวล   ปรเอว    ชน    ซึ่งชนอ่ืน    อยางเดียวนั้นเทียว  ลภิตฺวา  ได 
แลว   นินฺน   ซึ่งการนินทา   ปรโต   ชนโต   จากชนอ่ืน   กิลิสสฺติ   นาม  
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ชื่อวายอมเศราหมอง  (ปุคฺคโล) อ. บคุคล  อตฺตาน  นิเวเสตฺวา 
ใหต้ังลงแลว  ตตฺถ  คุเณ  ในคุณน้ัน  อนุสาสมาโน  พร่ําสอนอยู    ลภติ 
ชื่อวายอมได  ปสส  ซึ่งความสรรเสริญ  ปรโต   ชนโต  จากชนอ่ืน 
ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) อ. บุคคลน้ัน  น  กลิิสฺสติ  นาม 
ชื่อวายอมไมเศราหมอง  ปณฺฑิโต  อ.  บัณฑิต  กโรนฺโต  เมื่อกระทํา 
เอว  อยางนี้  น  กลิิสฺเสยฺย  ชื่อวาไมพึงเศราหมอง  อิติ  ดังนี้  (ภควตา) 
วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โหติ  ยอมเปน ฯ  
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                               เรื่องพระปธานิกติสสเถระ 
        ๓.๙/๑๗  ต้ังแต  โส  ปุนป  ปพุชฺฌิตฺวา   เตส  สนฺติก  เปนตนไป. 
        โส  ติสสฺตฺเถโร   อ. พระเถระชื่อวาติสสะน้ัน  ปพุชฺฌิตฺวา  ต่ืนแลว 
ปุนป   แมอีก   คนฺตฺวา  ไปแลว   สนติฺก   สูสํานัก   เตส   ภิกฺขูน   ของ 
ภิกษุ ท. เหลาน้ัน  นีหริตฺวา  นําออกไปแลว  เต ภิกฺขู  ซึ่งภิกษุ  ท. 
เหลาน้ัน  วิหารา  จากวิหาร  คนฺตฺวา  ไปแลว  สย  ปุน  สุปติเอว 
ยอมหลับ   เองอีกนั่นเทียว ฯ  ตสฺม ึ  ติสฺสตฺเถเร  ครั้นเมื่อพระเถระ 
ชื่อวาติสสะนั้น  กโรนฺเต  กระทําอยู  เอว  อยางนี้  นิจฺจกาล  ตลอดกาล 
เปนนิจ  เต  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  น  อสกฺขึสุ  ไมไดอาจแลว 
มนสิกาตุ   เพ่ืออันกระทําไวในใจ   สชฺฌาย  วา  ซึง่การสาธยายหรือ 
กมฺมฏาน  วา  หรือวาซึ่งกรรมฐาน ฯ  จิตฺต  อ. จิต อคมาสิ  ไดถึง 
แลว  อฺตฺถตฺต  ซึ่งความเปนโดยประการอ่ืน ฯ  เต  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  
ท. เหลาน้ัน  (มนฺเตตฺวา)   ปรึกษากันแลววา  อาจริโย   อ. อาจารย 
อมฺหาก  ของเรา  ท.   อารทฺธวิริโย   เปนผูมีความเพียรอันปรารภ 
แลว  อติวิย  เกินเปรียบ (โหติ)  ยอมเปน มย อ. เรา ท. ปริคฺคณฺหิสฺสาม 
จักกําหนดจับ  น  อาจริย     ซึ่งอาจารยนั้น   อิติ   ดังน้ี   ปริคฺคณฺหนฺตา 
กําหนดจับอยู   ทิสฺวา   เห็นแลว   กิรยิ   ซึ่งกิริยา   ตสฺส    ติสฺสตฺเถรสฺส  
ของพระเถระชื่อวาติสสะนั้น  วทึสุ   กลาวแลววา   อาวุโส   แนะผูมีอายุ  ท. 
มย    อ. เรา    ท. นฏา    เปนผูฉิบหายแลว    อมฺห    ยอมเปน      อาจริโย 
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อ. อาจารย  โน  ของเรา ท. รวติ  ยอมรอง  ตุจฺฉรว  รองเปลา  อิติ 
ดังน้ี ฯ  เตส   ภิกฺขูน  แหงภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  กิลมนตฺาน  ผูลําบาก 
อยู  อติวิย   เกินเปรียบหนา  เอกภิกฺขุป  แม  อ. ภิกษุรูปหน่ึง  น  อสกฺขิ 
ไมไดอาจแลว  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  เพ่ืออันยังคุณวิเศษใหบังเกิด  ฯ 
            เต  ภิกฺขู  อ. ภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  วุตฺถวสฺสา   ผูมีพรรษาอันอยู 
แลว  คนฺตฺวา  ไปแลว สนติฺก  สูสํานัก  สตฺถุ  ของพระศาสดา  สตฺถารา 
กตปฺปฏิสนฺถารา   ผูมีปฏิสันถารอันอันพระศาสดาทรงกระทําแลว  (สตฺ- 
ถารา)  ปุจฺฉิตา  ผูอันพระศาสดาตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
ตุมฺเห  อ. เธอ  ท.  อปฺปมตฺตา  เปนผูไมประมาทแลว  หุตฺวา   เปน 
กริตฺถ  กระทาํแลว  สมณธมฺม  ซึ่งสมณธรรม  กึ หรือ  อิติ ดังน้ี  อาโรเจสุ 
กราบทูลแลว  ต อตฺถ  ซึง่เนื้อความน้ัน ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ ท.  (เอโส ติสฺโส)  อ. ภิกษุชื่อวาติสสะ 
นั่น (กโรติ)  ยอมกระทํา  (อนฺตราย)  ซึ่งอันตราย  (ตุมฺหาก)  แกเธอ 
ท.  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  น   หามิได  เอโส  ติสฺโส  อ. ภิกษุ 
ชื่อวาติสสสะนั่น  ตุมฺหาก  อนฺตราย  อกาสิเอว  ไดกระทําแลวซ่ึงอันตราย 
แกเธอ ท.  นัน่เทียว  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  อิติ  ดังนี้  เตหิ  ภิกฺขูหิ 
ยาจิโต   ผูอันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน  ทูลวิงวอนแลว  อกาลรวกุกฺกฏุชาตก 
ยังขาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยไกตัวขันในสมัยมิใชกาล    อิม   นี้วา 
                อย   กุกฺกุโฏ   อ. ไกตัวน้ี   อมาตาปตุสวฑฺโฒ   ตัว 
                เจริญแลวในสํานักของไกผูมิใชมารดาและบิดา  วส  
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                อยูอยู  อนาจริยกุเล  ในตระกูลของไก   ผูมิใชอาจารย 
                น  อภิชานาติ   ยอมไมรูเฉพาะ    กาล  วา  ซึ่งกาล  
                หรือ  อกาล  วา  หรือวา  ซึง่สมัยมิใชกาล  อิติ  ดังน้ี 
วิตฺถาเรตฺวา   ทรงใหพิสดารแลว   วตฺวา  ตรัสแลววา   ภิกฺขเว  ดกูอน 
ภิกษุ  ท.  อตฺตา  อ.  ตน (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล   โอวทนฺเตน  นาม 
ชื่อวาผูเม่ือกลาวสอน  ปร  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน  กาตพฺโพ   พึงกระทํา 
สุทนฺโต   ใหเปนสภาพอันตนทรมานดีแลว   หิ  เพราะวา  (ปุคฺคโล) 
อ. บุคคล  โอวทนฺโต  เมื่อกลาวสอน  เอว   อยางนี้  สุทนฺโต  เปนผู 
ฝกดีแลว  หตฺุวา  เปน  ทเมติ   นาม   ชือ่วายอมฝกได  อิติ  ดังน้ี  อาห 
ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
                เจ  หากวา  (ปุคฺคโล)  อ.  บุคคล  อนุสาสติ   ยอม 
                พร่ําสอน  อฺ  ปุคฺคล  ซึง่บุคคลอื่น  ยถา  ฉันใด 
                กรยิา  พึงกระทาํ  อตฺตาน  ซึง่ตน  ตถา  ฉนันั้นไซร 
                (ปุคฺคโล)  อ. บคุคล  สุทนฺโต  วต   ผูฝกดีแลวหนอ 
                ทเมถ   ควรฝกได  หิ  เพราะวา  กิร  ไดยินวา 
                อตฺตา  อ. ตน  ทุทฺทโม  เปนสภาพอันบุคคลฝกได 
                โดยยาก  (โหติ)  ยอมเปน  อติิ   ดังน้ี  ฯ 
            อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  ภิกฺขุ อ. ภิกษุ  วตฺวา  กลาวแลววา (ตุมฺเหหิ) 
อันทาน  ท. จงฺกมิตพฺพ  พึงจงกรม  ปมยามาทีสุ  ยาเมสุ  ในยาม 
ท. มียามท่ีหน่ึงเปนตน   อิติ  ดังนี้  โอวทติ   ชื่อวายอมกลาวสอน  ปร  
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ชน  ซึ่งชนอ่ืน  ยถา  ฉันใด  เจ  หากวา  (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ   อธิฏหนฺโต 
อธิฐานอยู  จงฺกมนาทีนิ  วตฺตานิ   ซึ่งวัตร  ท. มีการจงกรมเปนตน 
สย  เอง  กยริา  ชื่อวาพึงกระทํา  อตฺตาน  ซึ่งตน  อนุสาสติ  ยอมพร่ําสอน 
อฺ  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน  ยถา   ฉันใด  ตถา  ฉนันั้น  เอว   ครั้น 
เมื่อความเปนอยางนี้   สนฺเต  มีอยู (โส  ภิกฺขุ)  อ.ภิกษุนั้น  สุทนฺโต 
วต  ผูฝกดีแลวหนอ  ทเมถ  ควรฝกได ฯ 
          (อตฺโถ)  อ. อรรถวา (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ  อนุสาสติ  ยอมพร่ําสอน 
ปร  ปุคฺคล  ซึ่งบุคคลอ่ืน  เยน  คุเณน  ดวยคุณอันใด  สุทนฺโต  เปน 
ผูฝกดีแลว  อตฺตนา  ดวยตน  เตน  คุเณน  ดวยคุณอันนั้น  หุตฺวา  เปน 
ทเมยฺย  ควรฝกได   (อิติ) ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา  สุทนฺโต   วต  ทเมถ  อิติ   ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  เพราะวา  อตฺตา  นาม  ชื่อ อ. ตน 
อย   นี ้ ทุทฺทโม  เปนสภาพอันบุคคลฝกไดโดยยาก  (โหติ)  ยอมเปน 
ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  โส  อตฺตา  อ. ตนน้ัน  สุทนฺโต  เปนสภาพอัน 
บุคคลฝกดีแลว  โหติ  ยอมเปน  ยถา  โดยประการใด (โส อตฺตา) 
อ. ตนน้ัน  (ปุคคฺเลน)  อันบุคคล  ทเมตพฺโพ  พึงฝก  ตถา  โดย 
ประการนั้น อิติ ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา  อตฺตา 
หิ กิร  ทุทฺทโม  อิติ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังนี้  ตสฺสา  คาถาวา  อตฺตา 
นั้น  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                         เรื่องมารดาพระกุมารกัสสปเถระ 
        ๔.๑๔/๑๕ ต้ังแต  อปเรน  สมเยน  ธมฺมสภาย  กถ  เปนตนไป 
        อปเรน  สมเยน  โดยสมัยอ่ืนอีก  (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ  ท. กถ  ยังถอยคํา 
วา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ ท. เอว  อุปนสิฺสยสมฺปนฺโน  กุมารกสสฺโป 
จ  อ. พระเถระชื่อวากุมารกัสสปะ  ผูถึงพรอมแลวดวยอุปนิสัยอยางนี้ 
ดวย  (เอว  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา)  เถร ี จ  อ. พระเถรี   ผูถึงพรอมแลว 
ดวยอุปนิสัยอยางนี้ดวย   เทวทตฺเตน  อันภิกษุชื่อวาเทวทัต  นาสิตา 
ใหฉิบหายแลว  ปน  แตวา  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปติฏา  เปนผูทรง 
เปนที่ต้ังเฉพาะ  เตส  ชนาน  ของชน  ท.  เหลาน้ัน  ชาโต  เกิดแลว 
อโห  โอ  พุทฺธา  นาม  ชือ่  อ.  พระพทุธเจา ท. โลกานุกมฺปา  เปน 
ผูทรงอนุเคราะหซึ่งชาวโลก  (โหนติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  สมฏุาเปสุ 
ใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ธมมฺสภาย  ในธรรมสภา ฯ สตฺถา  อ. พระศาสดา 
อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอน 
ภิกษุ  ท. ตุมฺเห  อ. เธอ ท. สนฺนิสินฺนา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย 
ดวยถอยคํา  กาย  นุ  อะไรหนอ  อตฺถ  ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้ 
อิติ  ดังนี้  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา  (มย)  อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิินฺนา) 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  อิมาย  นาม  กถาย  ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห) 
ยอมมี  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. 
เหลาน้ัน  วุตฺเต  กราบทูลแลว  วตฺเว  ตรัสแลววา  ภิกฺขุเว  ดูกอนภิกษุ 
ท.  อห  อ. เรา  ปจฺจโย  จ  เปนผูเปนปจจัยดวย   ปติฏา  จ  เปนผู  
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เปนที่ต้ังเฉพาะดวย   อิเมส  ชนาน  ของชน  ท.  เหลาน้ี  ชาโต  เกิดแลว 
(อมฺหิ)  ยอมเปน  อิทานิเอว  ในกาลน้ีนั่นเทียว  น  หามิได  อห  อ. 
เรา  ปติฏา  เปนผูเปนที่ต้ังเฉพาะ  เตส  ชนาน  ของชน  ท. เหลาน้ัน 
อโหสึเอว  ไดเปนแลวน่ันเทียว  ปุพฺเพป  แมในกาลกอน  อิติ  ดังน้ี 
กเถตฺวา  ตรัสแลว  นโิคฺรธชาตก  ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย 
เนื้อชื่อวานิโครธ  อิม  นี้วา 
                (ตฺว  วา) อ. เจาหรือ (อฺโญ  ปุคฺคโล  วา)  หรือวา 
                อ. บุคคลอื่น  เสเวยฺย  พึงเสพ  นิโคฺรธเอว  ซึ่ง 
                เน้ือชื่อวานิโครธน่ันเทียว  น  อุปสวเส   ไมพึงเขา 
                ไปอยูรวมดวยดี  สาข  ซึ่งเนื้อชื่อวาสาขะ  มต   อ. 
                ความตาย     นิโคฺรธสฺมึ     ในสํานักของเนื้อชื่อวา 
                นิโครธ  เสยฺโย   เปนคุณชาตประเสริฐกวา  (โหติ) 
                ยอมเปน  เจ  หากวา  ชีวิต  อ.  ความเปนอยู  สาขสฺม ึ
                ในสํานักของเนื้อชื่อวาสาขะ    ย   ใด   (ต  สาขสฺม ึ
                ชีวติ)  อ.  ความเปนอยู    ในสํานักของเนื้อชื่อวา 
                สาขะนั้น   (เสยฺโย)    เปนคุณชาตประเสริฐกวา 
                (โหติ)   ยอมเปน  (น)   หามไิด  อิติ  ดังน้ี 
วิตฺถาเรน  โดยพิสดาร   ชาตก  ยังขาดก  สโมธาเนตฺวา  ทรงใหต้ังลง 
พรอมแลว  (วจเนน)  ดวยพระดํารัสวา   สาขมิโค  อ. เนื้อชื่อวาสาขะ 
ตทา  ในกาลนั้น  เทวทตฺโต  เปนภิกษุชื่อวาเทวทัต  อโหส ิ ไดเปน  
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แลว (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  ปริสาป  แม  อ. บริษัท  อสฺส  สาขมิคสฺส 
ของเน้ือชื่อวาสาขะนั้น  (ตทา)  ในกาลน้ัน  เทวทตฺตปริสา  ว  เปน 
บริษัทของภิกษุชื่อวาเทวทัตเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  (เอตรหิ) 
ในกาลบัดนี้  มิคเธนุ  อ. แมเนื้อ  วารปฺปตฺตา  ตัวถึงแลวซ่ึงวาระ 
(ตทา) ในกาลน้ัน  เถร ี เปนพระเถรี   (อโหสิ)  ไดเปนแลว (เอตรหิ) 
ในกาลบัดนี้  ปุตฺโต อ. บตุร  (ตทา) ในกาลน้ัน กมุารกสฺสโป  เปน 
ภิกษุชื่อวากุมารกัสสปะ  (อโหสิ)  ไดเปนแลว  (เอตรหิ)  ในกาลบัดนี ้
ปน สวนวา  นิโคฺรธมิคราชา  อ. เนื้อผูพระราชาชื่อวานิโครธ  คพฺภินีมิคิยา 
ชีวิต  ปริจฺจชตฺิวา  คโต   ผูไปบริจาคแลว  ซึ่งชีวิตแกแมเน้ือตัวมีครรภ 
(ตทา)  ในกาลน้ัน  อหเอว  เปนเราน้ันเทียว  (อโหสิ)  ไดเปนแลว 
(เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  ปกาเสนฺโต  เมื่อจะทรงประกาศ 
ปุตฺตสิเนห  ฉินฺทิตฺวา  เ ถริยา  อตฺตนา  ว  อตฺตโน   ปติฏานกตภาว๑ 

ซึ่งความท่ีแหงพระเถรี  เปนผูตัดแลว  ซึ่งความสิเนหาในบุตร  มีที่เปน 
ที่ต้ังเฉพาะอันกระทําแลว  แกตน  ดวยตนเทียว  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. (ปุคฺคลเลน)  อันบุคคล   ิเตน  ผูต้ังอยูแลว 
อตฺตนิ  ในตน  ปรสฺส  ปคฺุคลสฺส  ของบุคคลอ่ืน  น  สกฺกา  ไมอาจ 
ภวิตุ  เพ่ืออันเปน  สคฺคปรายเนน   วา   เปนผูมีสวรรคเปนที่ไปใน 
เบื้องหนาหรือ    มคฺคปรายเนน   วา     หรือวาเปนผูมีมรรคเปนที่ไป 
ในเบื้องหนา   ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  อตฺตา   ว  อ. ตนเทียว 
นาโถ  เปนทีพ่ึ่ง  อตฺตโน  ของตน   (โหติ)  ยอมเปน   ปโร  ปุคฺคโล 
อ. บุคคลอ่ืน  กริสฺสติ   จักกระทํา    ก ึ  ซึ่งอะไรได  อิติ  ดังน้ี  อาห 
 
๑. แปลวา  ซ่ึงความท่ีแหงตนเปนสภาพมีท่ีเปนท่ีตั้งเฉพาะ  อันพระเถรี ตัดแลว  ซ่ึงความ 
สิเนหาในบุตร  กระทําแลว  ดวยตนเทียวกไ็ด.  
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ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา   อิม  นี้วา 
                อตฺตา  หิ  อ. ตนแล   นาโถ  เปนที่พ่ึง  อตฺตโน 
                ของตน  (โหติ)  ยอมเปน  ปโร   ปุคฺคโล  อ.บุคคล 
                อืน่   โก   ห ิ   ใครแล   นาโถ  พึงเปนที่พ่ึง   สิยา 
                พึงเปน  หิ  เพราะวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  อตฺตนา 
                มตีน  สุทนฺเตน  อันฝกดีแลว  ลภติ  ยอมได  นาถ 
                ซึง่ท่ีพ่ึง  ทุลฺลภ   อันบุคคลไดโดยยาก  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ปติฏา  เปนที่ต้ังเฉพาะ  (อิติ)   ดังน้ี 
ตตฺถ   ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา  นาโถ 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
        อิท  อตฺถรูป  อ.อรรถรูปนี้วา  (ปคฺุคเลน)  อันบุคคล   ิเตน 
ผูต้ังอยูแลว   อตฺตนิ  ในตน   คือวา  สมฺปนฺเนน   ผูถึงพรอมแลว  อตฺตนา 
ดวยตน  สกกฺา  อาจ  กุสล  กตฺวา  สคฺค  ปาปุณิตุ  วา  เพ่ืออันกระทํา 
ซึ่งกุศล  แลวถึง  ซึ่งสวรรค  หรือ  มคฺค  ภาเวตุ  วา  หรือวา  เพ่ืออัน 
ยังมรรคใหเจริญ  ผล  สจฺฉิกาตุ  วา  หรือวา  เพ่ืออันกระทําใหแจง 
ซึ่งผล  ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา  หิ  เพราะเหตุนั้นแล  อตฺตา  ว  อ. ตน 
เทียว  ปติฏา   พึงเปนที่ต้ังเฉพาะ  อตฺตโน   ของตน  สิยา   พึงเปน 
ปโร   ปุคฺคโล  อ. บุคคลอ่ืน  โก  นาม  ชื่อวาใคร  ปติฏา   พึงเปน 
ที่ต้ังเฉพาะ   กสฺส  ของใคร  สิยา   พึงเปน   หิ  เพราะวา   (ปุคฺคโล) 
อ. บุคคล  อตฺตนาเอง  มีตนน้ันเทียว   สุทนฺเตน   อันฝกดีแลว  คือวา  
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นิพฺพิเสวเนน  อันมีความเสพผิดออกแลว   ลภติ   ยอมได  นาถ   ซึ่งท่ี 
พ่ึง   ทุลลฺภ   อันบุคคลไดโดยยาก   อรหตฺตผลสงฺขาต  อันอันบัณฑิต 
นับพรอมแลววาอรหัตผล   หิ ก ็ (วจน) อ.  พระดํารัสวา  นาถ   ลภติ 
ทุลฺลภ  อิติ  ดังน้ี  (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  สนฺธาย  ทรง 
หมายเอา    อรหตฺต   ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  วุตฺต  ตรัสแลว 
(อิติ)  ดังนี้  (ภควตา)   วุตฺต  เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว  โหติ  ยอมเปน ฯ  
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                                     เรือ่งพระเทวทัต 
        ๕.๑๙/๔  ต้ังแต  เอกสฺมึ  ห ิ ทิวเส  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  เปนตนไป. 
        หิ  ความพิสดารวา  เอกสฺมึ  ทิวเส  ในวันหน่ึง  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุชื่อ 
กถ  ยังถอยคําวา  อาวุโส  แนะผูมีอายุ  ท.   เทวทตฺโต  อ.  ภิกษุชือ่ 
วาเทวทัต  ทุสฺสีโล  เปนผูมีศิลอันโทษประทุษรายแลว  ปาปธมฺโท  เปน 
ผูมีธรรมอันลามก   (หุตฺวา)   เปน  สงฺคณหิตฺวา  สงเคราะหดวยดีแลว 
อชาตสตฺตุ   ซึ่งพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู  ลาภสกฺการ  ยังลาภและ 
สักการะ  มหนฺต  อันใหญ  นิพฺพตฺเตตฺวา   ใหบังเกิดแลว  อชาตสตฺตุ 
ยังพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู   สมาทเปตฺวา  ใหทรงถือเอาดวยดี 
แลว  วเธ  ในการปลงพระชนม  ปตุ  ซึ่งพระบิดา   หุตุวา  เปน  เอกโต 
โดยความเปนอันหน่ึงอันเดียว  สทฺธึ  กับ  เตน  อชาตสตฺตุนา   ดวยพระ- 
ราชาพระนามวาอชาตศัตรูนั้น  ปริสกกฺิ  ตะเกียกตะกายแลว  วธาย  เพ่ือ 
อันปลงพระชนม  ตถาคตสฺส   ซึ่งพระตถาคต   นานปฺปกาเรน   โดย 
ประการตาง ๆ   ตณฺหาย   เพราะตัณหา  วฑฺฒิตาย   อันเจริญแลว 
ทุสฺสีลฺยการเณนเอว        ดวยเหตุคือความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอันโทษ 
ประทุษรายแลวน่ันเทียว  อิติ  ดังนี้   สมุฏาเปสุ  ใหต้ังข้ึนพรอมแลว 
ธทฺมาสภาย    ในธรรมสภา ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จ 
มาแลว  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถามแลววา  ภิกขฺเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตุมฺเห  อ. 
เธอ  ท. สนนฺิสินฺนา  เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย 
นุ  อะไรหนอ  อตฺถ  ยอมมี   เอตรหิ   ในกาลบัดนี้   อิติ   ดังน้ี  (วจเน)  
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ครั้นเมื่อคําวา  (มย)  อ.  ขาพระองค ท. (สนฺนิสินนฺา)   เปนผูนั่ง 
ประชุมกันแลว   อิมาย  นาม  กถาย   ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห)  ยอมมี 
(เอตรหิ)  ในกาลบัดนี้  อิติ  ดังน้ี  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)  อันภิกษุ  ท. เหลาน้ัน 
วุตฺเต   กราบทูลแลว  วตฺวา  ตรัสแลววา   ภิกฺขเว   ดกูอนภิกษุ  ท. 
(เทวทตฺโต)  อ.  ภิกษุชื่อวาเทวทัต  (ปริสกฺกติ)  ยอมตะเกียกตะกาย 
(วธาย)  เพ่ืออันฆา  มยฺห  ซึ่งเรา  นานปฺปกาเรนเอว    ในกาลน้ีนั่นเทียว  น 
หามิได  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุชื่อวาเทวทัต  ปริสกกฺิ  ตะเกียกตะกายแลว 
วธาย  เพ่ืออันฆา  มยฺห  ซึ่งเรา  นานปฺปกาเรนเอว  โดยประการตาง ๆ 
นั่นเทียว  ปพุเพฺป  ชาตกานิ  ซึ่งชาดก  ท.  มีกุรุงคชาดกเปนตน  วตฺวา 
ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท.  ตณฺหา  อ.  ตัณหา  อุปฺปนฺนา  อันเกิด 
ข้ึนแลว  ทุสสฺีลฺยการณา   เพราะเหตุคือความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน 
โทษประทุษรายแลว  ปรโิยนทฺธิตฺวา  หุมหอแลว  สมฺภฺชมานา   หักราน 
อยู  ปกฺขิปติ  ยอมซัดไป  อาจฺจนฺตทุสฺสีลปุคฺคล   นาม  ชื่อซ่ึงบุคคลผูมีศีล 
อันโทษประทุษรายแลวโดยลวงซึ่งสวนสุด   นิรยาทีสุ  อปาเยสุ  ใน 
อบาย  ท.  มนีรกเปนตน  มาลุวา  วิย  ราวกะ  อ.  เถายานทราย  (ปริโย- 
นทฺธิตฺวา  สมฺภฺชมานา)  รวบรัดแลว  หักรานอยู  สาล  ซึ่งตนสาละ  อิติ  
ดังน้ี   อาห  ตรัสแลว  คาถ   ซึ่งพระคาถา   อิม  นีว้า 
                อจจฺนฺตทุสฺสีลฺย  อ.  ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน 
                โทษประทุษรายแลวโดยลวงซ่ึงสวนสุด    โอตฺถต 
                รวบรัดแลว    (อตฺตภาว)    ซึ่งอัตภาพ    ยสฺส  
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                ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลใด  มาลุวา   อิว    ราวกะ  อ. 
                เถายานทราย   (โอตฺถตา)  รวบรัดแลว  สาล  ซึ่ง 
                ตนสาละ  โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลนั้น  กโรติ  ยอม 
                กระทํา   อตฺตาน   ซึ่งตน  ทโิส  อ.  โจรผูปรากฏ อิจฺฉติ 
                ยอมปรารถนา  น  ปคฺคล  ซึง่บุคคลนั้น  ยถา  ฉันใด   
                ตถา  ฉันนั้น  อิติ    ดังน้ี  ฯ 
            เอกนฺตทุสฺสีลภาโว อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอันโทษประทุษ- 
รายแลวโดยสวนเตียว  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย  อิติ  ชื่อวาความเปนแหงบุคคล 
ผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลวโดยลวงซ่ึงสวนสุด  ตตฺถ  คาถาย  ใน 
พระคาถานั้น  ฯ  คิหี  ชาติโต  ปฏาย  ทส  อกุสลกมฺมปเถ  กโรนฺโต  วา 
อ.  บุคคลผูเปนคฤหัสถ  กระทําอยู  ซึง่กรรมบถอันเปนอกุศล  ท. ๑๐ 
จําเดิม  แตการเกิดหรือ   ปพฺพชิโต  (อตฺตโน)  อุปสมฺปนฺนทิวสโต 
ปฏาย  ครุกาปตฺตึ   อาปชฺชมาโน  วา  หรือวา  อ. บุคคลผูเปนบรรพชิต 
ถึงท่ัวอยูซึ่งอาบัติอันหนัก  จําเดิม  แตวันแหงตนอุปสมบทแลว  อจฺจนฺต- 
ทุสฺสีโล  นาม   ชื่อวาผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลวโดยลวงซึ่งสวนสุด ฯ 
            ปน  แตวา  โย  ปคฺุคโล  อ.บุคคลใด  ทุสฺสโีล  เปนผูมีศีลอัน 
โทษประทุษรายแลว    อตฺตภาเวสุ  ในอัตภาพ ท.  ทฺวีสุ ๒ ตีสุ ๓  (โหติ) 
ยอมเปน  เอต  ปท  อ. บทนี้วา  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย  อิติ  ดังนี้  (ภควตา) 
อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต  ตรัสแลว   อิธ  คาถาย  ในพระคาถานี้ 
สนฺธาย   ทรงหมายเอา  ทุสฺสีลภาว    ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน 
โทษประทุษรายแลว    อาคต   อันมาแลว    คติยา   ตามคติ   เอตสฺส  
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ปุคฺคลสฺส   แหงบุคคลน้ัน ๆ   จ   อน่ึง  ตณฺหา  อ. ตัณหา  ทุสฺสีลสฺส  ฉ 
ทฺวารานิ   นสิฺสาย   อุปฺปนฺนา  อันอาศัยแลว   ซึ่งทวาร  ท. ๖  ของบุคคล 
ผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลว  เกิดข้ึนแลว   (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต 
เวทิตพฺพา  พึงทราบวา  ทุสฺสีลภาโว   อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน 
โทษประทุษรายแลว  อิติ  ดังน้ี  เอตฺถ  คาถาย  ในพระคาถานี้  ฯ 
            อตฺโถ  อ.อรรถวา  มาลุวา  อ. เถายานทราย  โอตฺถต  รวบรัด 
แลว  สาล  ซึง่ไมสาละ  คือวา  ปริโยนทฺธติ   หุมหออยู  สพฺพตฺถกเอว 
ฐาน   ซึ่งท่ีอันมีประโยชนทั้งปวงนั่นเทียว   เทเว  วสฺสนฺเต  ปตฺเตหิ 
อุทก  ปฏิจฺฉิตฺวา   สมฺภฺชนวเสน     ดวยอํานาจแหงอัน  ครั้นเมื่อฝน 
ตกอยู  รับเอาซึ่งนํ้า  ดวยใบ  ท.  แลวหักราน  ยถา  นาม  ชื่อฉันใด   
ทุสฺสีลย  อ.  ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลว  ตณฺหา- 
สงฺขาต   อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาตัณหา   โอตฺถต   รวบรัดแลว  คือ 
วา  ปริโยนทธฺิตฺวา  หุมหอแลว  อตฺตภาว  ซึ่งอัตภาพ  ยสฺส   ปคฺุคลสฺส 
ของบุคคลใด   ิต  ต้ังอยูแลว  เอว  ฉันนั้น  โส  ปคฺุคโล  อ.  บคุคลน้ัน 
คือวา  ตาย  ทุสฺสีลฺยสงฺขาตาย  ตณฺหาย  สมฺภฺชิตฺวา  อปาเยสุ  ปาติยมาโน 
ผูอันตัณหา  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาควมเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน 
โทษประทุษรายแลวน้ัน  หักรานแลว  ใหตกไปอยู  ในอบาย  ท. มาลุวาย 
สมฺภฺชิตฺวา  ภูมิย  ปาติยมาโน  รกุโข  วิย   ราวกะ   อ.  ตนไมอันอัน 
เถายานทรายหักรานแลว   ใหตกไปอยูบนภาคพ้ืน  ทิโส  อ.  โจรผูปรากฏ 
อนตฺถกาโม   ผูใครซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญ  อิจฺฉติ  ยอมปรารถนา 
น  ปุคฺคล  ซึง่บุคคลน้ัน   ยถา ฉันใด  กโรติ  นาม  ชื่อวายอมกระทํา  
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อตฺตาน  ซึ่งตน  ตถา  ฉันนั้น  อิติ  ดงัน้ี   (คาถาปาทสฺส)  แหงบาท 
แหงพระคาถาวา  มาลุวา  สาลามิโวตฺถต  อิติ   ดังน้ี  ฯ  
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                              เรื่องตะเกียกตะกายทําลายสงฆ 
        ๖.  ๒๐/๑๖  ต้ังแต  เอกทิวส  หิเทวทตฺโต  สงฺฆเภทาย  เปนตนไป. 
        หิ  ความพิสดารวา  เอกทิวส  ในวันหน่ึง  เทวทตฺโต   อ. ภิกษุ 
ชื่อวาเทวทัต   ปริสกฺกนโฺต   กระเสือกกระสนอยู    สงฺฆเภทาย  เพ่ืออัน 
ทําลายซ่ึงสงฆ   ทิสฺวา   เห็นแลว  อานนฺท  ซึ่งพระเถระชื่อวาอานนท 
อายสฺมนฺต    ผูมีอายุ   จรนฺต   ผูเที่ยวไปอยู   ปณฺฑาย   เพ่ือบิณฑบาต 
อาโรเจสิ  บอกแลว  อธปิฺปาย  ซึ่งความประสงค   อตฺตโน  ของตน ฯ 
เถโร   อ. พระเถระ  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  วจน  ซึ่งคํานั้น   คนฺตฺวา 
ไปแลว  สนติฺก  สูสํานัก  สตฺถุ   ของพระศาสดา  อโวจ  ไดกราบทูลแลว 
เอต  วจน  ซึ่งคํานี้วา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ.  ขาพระองค 
นิวาเสตฺวา  นุงแลว  อิธ  เวฬุวเน  ในพระเวฬุวันนี้   ปุพฺพณฺหสมย 
ในสมัยแหงวันในกอน  อาทาย   ถือเอาแลว  ปตฺตจีวร  ซึ่งบาตรและจีวร 
ปาวิสึ ไดเขาไปแลว  ราชคห   สูเมืองราชคฤห  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต 
ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุชือ่วาเทวทัต  อทฺทสา 
โข  ไดเห็นแลวแล  ม  ซึ่งขาพระองค  จรนฺต  ผูเที่ยวไปอยู  ราชคเห 
ในเมืองราชคฤห  ปณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  (เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุชื่อ 
วาเทวทัต  ทิสฺวาน  ครั้นเห็นแลว  อห  อ.  ขาพระองค   (วสามิ) 
ยอมอยู  เยน  ทิสาภาเคน  โดยสวนแหงทิศใด  อุปสงฺกมิ  เขาไปหาแลว 
เตน  ทิสาภาเคน  โดยสวนแหงทิศนั้น   (เทวทตฺโต)   อ.  ภิกษุชือ่วา  
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เทวทัต  อุปสงฺกมิตฺวา  ครั้นเขาไปแลว  อโวจ  ไดกลาวแลว   เอต 
วจน  ซื่งคํานี้วา   อานนฺท  แนะอานนท  อาวุโส  ผูมีอายุ  อชฺชตคฺเคทานิ 
ในกาลมีวันนี้เปนเบื้องตน  อห  อ. ฉัน  อุโปสถ  กริสฺสามิ  จ  จักกระทํา 
ซึ่งอุโบสถดวย   สงฺฆกมมฺานิ  (กริสฺสามิ)  จ  จักกระทําซึ่งสังฆกรรม 
ท. ดวย  อฺตฺรเอว  ภควตา  แยกจากพระผูมีพระภาคเจาน่ันเทียว 
อฺตฺร  แยก  ภิกฺขุสงฺเฆน  จากหมูแหงภิกษุ  อิติ  ดังนี้  ม  กะขา- 
พระองค  ภควา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  อชฺช  ในวันนี้  เทวทตฺโต 
อ.  ภิกษุชื่อวาเทวทัต  ภินฺทิสฺสติ  จักทําลาย  สงฺฆ  ซึ่งสงฆ   คือวา 
กริสสติ  จักกระทํา  อุโบสถ    จ    ซึ่งอุโบสถดย    สงฺฆกมฺมานิ    จ 
ซึ่งสังฆกรรม  ท.  ดวย  อิติ  ดังนี้  ภควนฺต   กะพระผูมีพระภาคเจา ฯ 
           เอว   วจเน  ครั้นเมื่อคําอยางนี้   (อานนฺเทน)   อันพระเถระ 
ชื่อวาอานนท  วุตฺเต   กราบทูลแลว   สตฺถา  อ. พระศาสดา  อุทาเนตฺวา 
ทรงเปลงแลว  อุทาน   ซึง่พระอุทาน   อิม  นี้วา 
                สาธุ   อ.  กรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จ   สาธุนา 
                อนับุคคลผูยังประโยชนใหสําเร็จ    สุกร   กระทําได 
                โดยงาย  สาธุ  อ.  กรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จ 
                ปาเปน  อันบุคคลผูลามก  ทุกฺกร  กระทําไดโดยยาก 
                ปาป  อ.  กรรมอันลามก  ปาเปน  อันบุคคลผูลามก 
                สกุร  กระทําไดโดยงาย  ปาป  อ.  กรรมอันลามก 
                อรเิยหิ  อันพระอริยเจา  ท.  ทุกฺกร   กระทําไดโดย 
                ยาก   อิติ    ดังนี้  
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วตฺวา   ตรัสแลววา  อานนฺท   ดูกอนอานนท   อหิตกมฺม  นาม   ชื่อ 
อ.  กรรมอันไมเกื้อกูล   อตฺตโน  แกตน  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  สุกร 
กระทําไดโดยงาย  (อตฺตโน)  หิตกมฺมเอว  อ.  กรรมอันเกื้อกูล  แกตน 
นั่นเทียว  (ปคฺุคเลน)  อันบุคคล  ทุกฺกร  กระทําไดโดยยาก  อิติ 
ดังน้ี  อาห   ตรัสแลว   คาถ   ซึ่งพระคาถา   อิม   นี้วา 
                (กมฺมานิ)  อ.  กรรม  ท.   อสาธูนิ   จ  อนัไมยัง  
                ประโยชนใหสาํเร็จดวย   อตฺตโน    อหติานิ   จ 
                อนัไมเกื้อกูล   แกตนดวย  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล 
                สกุรานิ   กระทําไดโดยงาย  ย  เว  กมมฺ  อ.  กรรม 
                ใดแล  หิต   จ   อันเกื้อกูลดวย   สาธ   จ  อันยัง 
                ประโยชนใหสาํเร็จดวย  ต  เว  กมมฺ  อ.  กรรม 
                นัน้แล    ปรมทุกฺกร  เปนกรรมอันบุคคลกระทําได 
                โดยยากอยางย่ิง  (โหติ)   ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
          อตฺโถ  อ. เนื้อความวา   กมฺมานิ  อ.  กรรม  ท.  ยานิ  เหลาใด 
อสาธูนิ   สาวชฺชานิ   จ   เปนกรรมไมยังประโยชนใหสําเร็จ   คือวา 
เปนกรรมเปนไปกับดวยโทษดวย  อปายสวตฺตนิกานิ  (เตส  กมฺมาน 
ปุคฺคเลน)  กตฺตตาเอว  อตฺตโน  อหิตานิ  จ  เปนกรรมมีอันยังสัตว 
ใหเปนไปพรอมในอบาย  ชื่อวาเปนกรรมไมเกื้อกูล   แกตน  เพราะ 
ความท่ีแหงกรรม  ท.  เหลาน้ัน  เปนกรรมอันบุคคลกระทําแลวน่ันเทียว 
ดวย   โหนฺติ   ยอมเปน    ตานิ    กมฺมานิ   อ.  กรรม  ท.  เหลาน้ัน  
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(ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  สกุรานิ  กระทําไดโดยงาย  ปน  ฝายวา  ย 
กมฺม   อ. กรรมใด  (ตสฺส  กมฺมสฺส  ปคฺุคเลน)  กตตฺตา  อตฺตโน 
หิต   จ  ชื่อวาอันเกื้อกูล  แกตน   เพราะความท่ีแหงกรรมนั้น  เปนกรรม 
อันบุคคลกระทําแลวดวย  อนวชชฺตฺเถน   สาธุ  จ  อันชื่อวายังประโยชน 
ใหสําเร็จ  เพราะอรรถวาไมมีโทษดวย  คือวา  สุคติสวตฺตนิก  จเอว 
อันมีอันยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือสุคติดวยน่ันเทียว  นิพฺพานสวตฺตนิก 
จ  อันมีอันยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือพระนิพพานดวย  ต  กมฺม  อ. กรรม 
นั้น  (ปุคฺคเลน)  อันบุคคล  อติทุกฺกร   กระทําไดโดยยากย่ิง   ปาจีน- 
นินฺนาย  คงฺคาย   อุพฺพตฺเตตฺวา  ปจฺฉามุขกรณ  วิย  ราวกะ  อ. อันทดข้ึน 
แลวกระทํา   ซึ่งแมน้ําชื่อวาคงคา  อันนอมไปแลวสูทิศปราจีน  ใหมีหนา 
ในเบื้องหลัง  อิติ   ดังน้ี  ตสฺสา  คาถาย  แหงพระคาถานั้น  (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                                       เรื่องพระกาลเถระ 
            ๗.  ๒๒/๑๒  ต้ังแต     สา  เอกทิวส  ปาโตว   ภุตฺตปาตราสา 
เปนตนไป. 
            เอกทิวส  ในวันหน่ึง  สา  อิตฺถ ี  อ.  หญิงน้ัน  ภุตฺตปาตราสา 
ผูมีอาหารอันบุคคลพึงกินแตเชาอันบริโภคแลว  ปาโต   ว   แตเชาเทียว 
สมาทยิตฺวา  สมาทานแลว  อุโปสถ  ซึ่งอุโบสถ  ธีตร  ยังธิดา  อาณาเปตฺวา 
ใหรูทั่วแลว  (วจเนน)   ดวยคําวา   อมฺม  ดูกอนแม  ตฺว  อ.  ทาน 
ปริวิเสยฺยาสิ   พึงอังคาส   อยฺย  ซึ่งพระผูเปนเจา   (กตฺวา)  กระทํา 
สาธุก  ใหเปนกรรมยังประโยชนใหสําเร็จ  อิติ    ดังน้ี   อคมาสิ   ไดไปแลว 
วิหาร   สูวิหาร ฯ  ธีตาป  แม  อ.ธิดา  อสฺสา  อิตฺถิยา  ของหญิงนั้น 
ปริวิสิตฺวา   อังคาสแลว   ต   ภิกฺขุ  ซึ่งภิกษุนั้น  สมมฺา   โดยชอบ 
(ตสฺส  ภิกฺขุโน)   อาคตกาเล   ในกาลแหงภิกษุนั้นมาแลว   (เตน 
ภิกฺขุนา)  วุตฺตา  ผูอันภิกษุนั้นกลาวแลววา  มหาอุปาสิกา  อ.มหาอุบาสิกา 
(คตา)  ไปแลว  กห  าเน  ณ  ที่ไหน  อิติ  ดังน้ี  อาห   เรียนแลววา 
(มหาอุปาสิกา)   อ.  มหาอุบาสิกา   คตา  ไปแลว   วิหาร   สูวิหาร 
ธมฺมสฺสวนาย   เพ่ืออันฟงซ่ึงธรรม  อิติ  ดังนี้ ฯ  โส  กาโล  อ.  พระ 
เถระชื่อวากาละนั้น  ต  วจน   สุตฺวา  ว   ฟงแลว  ซึ่งคํานั้นเทียว 
สนฺตปฺปมาโน   ทุรนทุรายอยู   ฑาเหน   เพราะความเรารอน  อุฏ ิเตน 
อันต้ังข้ึนแลว   กุจฺฉิย  ในทอง  (จินฺเตตฺวา)  คิดแลววา  อิทานิ  ในกาลน้ี  
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สา   อิตฺถ ี  อ.  หญิงน้ัน  ภินฺนา  แตกแลว  มย ิ ในเรา  อิติ  ดังนี้ 
คนฺตฺวา  ไปแลว  เวเคน  โดยเร็ว  ทิสฺวา   เห็นแลว  (อุปาสิก)  ซึง่ 
อุบาสิกา   สตฺถุ  สนฺติเก   ธมฺม   สุณมาน   ผูฟงอยู  ซึ่งธรรม  ในสํานัก 
ของพระศาสดา  อาห  กราบทูลแลววา  ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ 
อย   อิตฺถ ี อ.  หญิงน้ี  ทนธฺา   เปนคนเขลา  (หุตฺวา)  เปน  น  ชานาติ 
ยอมไมรู   ธมฺมกถ  ซึ่งธรรมกถา  สุขุม   อันละเอียด   อิมิสฺสา   อิตฺถิยา 
ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต   สุขุม   ธมฺมกถ   อกเถตฺวา   ทานกถ   วา   สลีกถ 
วา  (ตุมฺเหหิ)  กเถตุ  อ.  อันอันพระองค  ท.  ไมตรสัแลว   ซึ่งพระ- 
ธรรมกถา  อันละเอียด  อันประกอบพรอมเฉพาะแลวดวยธรรมมีขันธ 
เปนตน   ตรสั   ซึ่งทานกถาหรือ   หรอืวาซ่ึงสีลกถา   แกหญิงน้ี  วฏฏติ 
ยอมควร   อิติ   ดังนี้   สตถาร   กะพระศาสดา ฯ 
            สตฺถา   อ. พระศาสดา   วิทิตฺวา   ทรงทราบแลว   อชฺฌาสย 
ซึ่งอัธยาศัย  ตสฺส  กาลสฺส   ของพระเถระชื่อวากาละนั้น  วตฺวา  ตรัส 
แลววา   ตฺว   อ.  เธอ   ทุปปฺฺโ  ผูมีปญญาชั่ว  นสิฺสาย  อาศัยแลว 
ทิฏ ึ  ซึ่งทิฏฐิ   ปาปก   อันลามก  ปฏกิฺโกสสิ    ยอมคัดคาน   สาสน 
ซึ่งคําส่ังสอน   พุทฺธาน   ของพระพุทธเจา  ท.  วายมสิ  ยอมพยายาม 
อตฺตฆาตายเอว   เพ่ืออันฆาซ่ึงตนน่ันเทียว   อิติ  ดงัน้ี  อาห   ตรัสแลว 
คาถ   ซึ่งพระคาถา   อิม   นี้วา 
                โย  ปุคฺคโล  อ. บุคคลใด  ทมฺุเมโธ   ผูมปีญาชั่ว 
                นสิฺสาย    อาศัยแลว   ทิฏ ิ   ซึ่งทิฏฐ ิ  ปาปก 
                  อนัลามก     ปฏิกฺโกสติ   ยอมคัดคาน   สาสน   ซึ่ง  
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                คําส่ังสอน  อรยิาน   ของพระอริยเจา   ท.   อรหต 
                ผูเปนพระอรหนัต   ธมฺมชีวนิ   ผูมีปกติเปนอยูโดย 
                ธรรม  (โส  ปุคฺคโล)  อ.  บุคคนั้น    ผลฺลติ   ยอมเกิด 
                อตฺตฆฺาย   เพ่ืออันฆาซ่ึงตน  ผลานิ  อิว  ราวกะ  อ. 
                ขยุ   ท.  กณฺฏกสฺส   ของไมมีหนาม   (ผลฺลนฺตานิ) 
                เกดิอยู  (อตฺตฆฺาย)   เพ่ืออันฆาซ่ึงตน   อิติ  ดังน้ี ฯ 
            อตฺโถ  อ.เนื้อความวา   โย   ปคฺุคโล   อ.  บคุคลใด   ทุมเฺมโธ 
ผูมีปญญาชั่ว   นิสฺสาย   อาศัยแลว   ทฏิ ึ   ซึ่งทิฏฐิ  ปาปก  อันลามก 
ปฏิกฺโกสนโฺต    คัดคานอยู   วทนฺเต   ชเน   ซึ่งชน  ท.  ผูกลาวอยูวา 
มย   อ.  เรา  ท.  ธมฺม   โสสฺสาม   วา   จักฟง   ซึ่งธรรมหรือ  ทาน 
ทสฺสาม    วา   หรือวา   จักถวาย   ซึ่งทาน   อิติ   ดงัน้ี   สกฺการหานิภเยน 
เพราะความกลัวแตความเสื่อมแหงสักการะ   อตฺตโน  ของตน  ปฏิกฺโกสติ 
ชื่อวายอมคัดคาน   สาสน   ซึ่งคําส่ังสอน   อริยาน   ของพระอริยเจา  ท. 
อรหต    ผูเปนพระอรหันต   ธมฺมชีวิน   ผูมีปกติเปนอยูโดยธรรม 
คือวา  พุทฺธาน   ของพระพุทธเจา  ท.  ต  ปฏิกโฺกสน  จ  อ.  การคัดคาน 
นั้นดวย  สา  ปาปกา  ทิฏ ิ   จ  อ.  ทิฏฐิอันลามกน้ันดวย  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส 
ของบุคคลน้ัน   โหติ  ยอมเปน  เวฬุสงฺขาตสฺส   กณฺฏกสฺส   ผลานิ   วิย 
ราวกะ  อ.  ขุย  ท.  ของไมมีหนาม  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาไมไผ 
ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  กณฺฏโก   อ.  ไมมีหนาม   คณฺหนฺโต   เม่ือถือเอา 
ผลานิ  ซึ่งขุย  ท.  ผลฺลติ  ชื่อวายอมเกิด  อตฺตฆฺาย  เพ่ืออันฆาซ่ึงตน 
คือวา  ผลฺลติ  ชื่อวายอมเกิด  อตฺตโน  ฆาตตฺถเอว  เพ่ืออันฆา   ซึ่งตนน้ัน  
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เทียว   ยถา   ฉันใด   โสป    ปุคฺคโล   อ. บุคคลแมนั้น   ผลฺลติ  ยอมเกิด 
ฆาตาย   เพ่ืออันฆา   อตฺตโน   ซึ่งตน   เอว   ฉันนั้น   อิติ   ดังน้ี   ตสฺสา  คาถาย 
แหงพระคาถาน้ัน   (ปณฺฑิเตน)   อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ 
        จ  จริงอยู  เอต   คาถาวจน   อ. คําคือพระคาถานี้วา 
                ผล   เว   อ.  ผลแล   หนฺติ   ยอมฆา   กทลึ   ซึ่งตน 
                กลวย   ผล   อ. ผล  (หนฺติ)  ยอมฆา  เวฬุ   ซึ่ง 
                 ไมไผ   ผล  อ.  ผล   (หนฺติ)   ยอมฆา  นฬ 
                ซึง่ไมออ  คพฺโภ  อ. สัตวผูเกิดในครรภ   (หนฺติ) 
                ยอมฆา   อสฺสตรึ   ซึ่งแมมาอัศดร  ยถา  ฉันใด 
                สกฺกาโร   อ.  สักการะ  หนฺติ   ยอมฆา   กาปุริส 
                ซึง่บุรุษผูถอย   (ตถา)  ฉันน้ัน  อิติ  ดังน้ี 
        (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺตป   แมตรัสแลว ฯ  
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                                     เรือ่งจุลลกาลอุบาสก 
            ๘.  ๒๔/๗  ต้ังแต  มนุสฺสา  ต   ทิสฺวา  อย   รตฺตึ   โจรกมฺม 
เปนตนไป. 
            มนุสสฺา  อ. มนุษย  ท. ทิสฺวา  เห็นแลว  ต  จุลฺลกาล  ซึ่งอุบาสกชื่อวา 
จุลลกาลนั้น  (วตฺวา)   กลาวแลว  วา  อย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลน้ี  กตฺวา 
กระทําแลว  โจรกมฺม   ซึง่โจรกรรม   รตฺตึ   ในราตรี  ธมฺม  สณุนฺโต  วิย 
ราวกะวาฟงอยู   ซึ่งธรรม  จรติ  เที่ยวไปอยู  ตุมฺเห   อ. ทาน   ท.  คณฺหถ 
จงจับเอา  น  ปุคฺคล  ซึ่งบคุคลน้ัน  อิติ  ดังน้ี   โปถยสึุ   โบยแลว  ต  อุปาสก 
ซึ่งอุบาสกน้ัน ฯ  กุมฺภทาสิโย  อ.  นางกุมภทาสี  ท.  คจฺฉมานา  เดินไปอยู 
อุทกติตฺถ   สูทาแหงนํ้า  ทิสฺวา   เห็นแลว  ต   การณ   ซึ่งเหตุนั้น  (วตฺวา) 
กลาวแลว   วา  สามิ  ขาแตนาย  ตุมฺเห   อ.  ทาน  ท.  อเปถ  จงหลีกไป 
อย   ปุคฺคโล   อ.  บุคคลน้ี  น  กโรติ   ยอมไมกระทํา   เอวรูป  กมฺม  ซึ่ง 
กรรมอันมีรปูอยางนี้  อิติ  ดังนี้  โมเจสุ  ยังมนุษยใหปลอยแลว  ต  อุปาสก 
ซึ่งอุบาสกน้ัน ๆ  
            โส  อุปาสโก   อ. อุบาสกน้ัน  คนฺตฺวา  ไปแลว  วิหาร   สูวิหาร 
อาโรเจสิ   บอกแลว  ภิกขฺูน   แกภิกษุ   ท.  วา  ภนเฺต   ขาแตทานผูเจริญ 
อห  อ.  กระผม  มนุสฺเสหิ  นาสิโต  เปนผูอันมนุษย  ท.  ใหฉิบหาย  
แลว  อมฺหิ  ยอมเปน   ชีวิต   อ.  ชีวิต   เม  อันกระผม  ลทฺธ  ไดแลว 
นิสฺสาย   เพราะอาศัย   กมฺุภทาสิโย   ซึ่งนางกุมภทาสี  ท.  อิติ  ดังน้ี ฯ  ภิกขฺู  
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อ.  ภิกษุ  ท.  อาโรเจสุ   กราบทูลแลว   ต  อตฺถ   ซึ่งเน้ือความน้ัน   ตถาคตสฺส 
แกพระตถาคต ฯ  สตฺถา   อ. พระศาสดา  สุตฺวา   ทรงสดับแลว  กถ 
ซึ่งถอยคํา  เตส  ภิกฺขูน   ของภิกษุ   ท.  เหลาน้ัน  วตฺวา  ตรัสแลววา 
ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ   ท.  จุลฺลกาลอุปาสโก  อ.  อุบาสกชื่อวาจุลลกาล 
ลภิ  ไดแลว   ชีวิต   ซึ่งชีวิต  กุมฺภทาสิโย   นิสฺสาย  จเอว   เพราะอาศัย 
ซึ่งนางกุมภทาสี  ท.  ดวยนั่นเทียว  อตฺตโน  อการกภาเวน  จ  เพราะความ 
ที่แหงตนเปนผูไมกระทําดวย   หิ   ดวยวา  สตฺตา  อ.  สัตว  ท.  อิเม  นาม 
ชื่อเหลาน้ี   กตฺวา  กระทําแลว   ปาปกมฺม  ซึ่งกรรมอันลามก  อตฺตนา 
ดวยตน  กิลสิฺสนติ  ยอมเศราหมอง   อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว  นิรยาทีสุ 
อปาเยสุ  ในอบาย   ท.  มนีรกเปนตน  ปน  สวนวา  (สตฺตา)  อ. สัตว  ท. 
กตฺวา   กระทําแลว  กุสล  ซึ่งกุศล   คจฺฉนฺตา  เมื่อไป  สุคตึ  จเอว 
สูสุคติดวยน่ันเทียว  นพฺิพาน   จ    สูพระนิพพานดวย  วิสุชฺฌนฺติ   ชื่อวา 
ยอมหมดจดวิเศษ   อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว  อิติ  ดังน้ี  อาห   ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า 
                ปาป   อ. บาป  (เยน  ปุคฺคเลน)  กต  เปนกรรม 
                อนับุคคลใดกระทําแลว   อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว 
                (โหติ)  ยอมเปน  (โส  ปุคฺคเลน)   อ.  บคุคลนั้น 
                สงฺกิลิสฺสติ   ยอมเศราหมอง  อตฺตนา  ดวยตน 
                ปาป  อ. บาป   (เยน  ปุคฺคเลน)  อกต  เปนกรรม 
                อนับุคคลใดไมกระทําแลว  อตฺตนา  ดวยตน   (โหติ)  
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                ยอมเปน  (โส ปุคฺคโล)  อ.  บคุคลนั้น   วิสชฺุฒติ 
                ยอมหมดจดวิเศษ  อตฺตนา  ว   ดวยตนเทียว  สุทฺธิ  อ. 
                ความหมดจด  อสุทฺธิ    อ.  ความไมหมดจด  ปจฺจตฺต 
                เปนของมีตนเฉพาะ  (โหติ)  ยอมเปฯ    อฺโ 
                ปุคฺคโล  อ. บุคคลอ่ืน   อฺ  ปุคฺคล   ยงับุคคลอื่น  น 
                วิโสธเย  พึงใหหมดจดวิเศษไมได  อิติ  ดังน้ี ฯ 
            อตฺโถ  อ. เนื้อความวา  อกุสลกมฺม  อ. กรรมอันเปนอกุศล  เยน 
ปุคฺคเลน  กต  เปนกรรมอันบุคคลใดกระทําแลว  อตฺตนา  ดวยตน  โหติ 
ยอมเปน  โส  ปุคฺคโล  อ. บุคคลน้ัน  อนุภวนโต  เมื่อเสวย  ทุกฺข  ซึ่งทุกข 
อปาเยสุ  ในอบาย  ท.  จตูสุ ๔ สงฺกิลสิฺสติ  ชื่อวายอมเศราหมอง  อตฺตนา  ว 
ดวยตนเทียว  ปน  สวนวา  ปาป  อ. บาป  เยน  ปุคฺคเลน  อกต  เปน 
กรรมอันบุคคลใดไมกระทําแลว  อตฺตนา  ดวยตน  (โหติ)  ยอมเปน 
โส  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลน้ัน  คจฺฉนฺโต  เมื่อไป   สุคตึ  จเอว  สูสุคติดวย 
นั่นเทียว  นพฺิพาน   จ   สูพระนิพพานดวย   วิสชุฌฺติ  ชื่อวายอมหมดจด 
วิเศษ  อตฺตนา  ว  ดวยตนเทียว  กุสลกมฺมสงฺขาตา  สุทฺธิ  จ  อ. ความหมดจด 
อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววากรรมอันเปนกุศลดวย   อกุสลกมฺมสงฺขาตา 
อสุทฺธิ  จ  อ. ความไมหมดจด  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววากรรมอันเปน 
อกุศลดวย     ปจฺจตฺต   เปนของมีตนเฉพาะ  (โหติ)  ยอมเปน  คือวา 
วิปจฺจติ  ยอมเผล็ดผล   การกสตฺตาน   อตฺตนิเอว  ในตน  ของสัตวผู 
กระทํา  ท. นัน่เทียว  อฺโ   ปุคฺคโล  อ. บุคคลอ่ืน  อฺ  ปุคฺคล 
ยังบุคคลอ่ืน  น  วิโสธเย  พึงใหหมดจดวิเศษไมได  คือวา  นเอว  วิโสเธติ  
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ยอมบริสุทธิ์ไมไดนั่นเทียว   คือวา  น  กิเลเสติ  ยอมใหเศราหมอง 
ไมได  อิติ  ดงัน้ี  ตสฺสา   คาถาย  แหงพระคาถานั้น   (ปณฺฑิเตน) 
อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                                       เรื่องพระอัตตทัตถเถระ 
            ๙.  ๒๖/๓   ต้ังแต  อถ  น  ภิกฺขู  กสฺมา  อาวุโส   ตฺว  เปนตนไป. 
            อถ      ครั้งน้ัน  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท.  วตฺวา  กลาวแลววา  อาวุโส 
แนะผูมีอายุ  ตฺว   อ. ทาน  นเอว   อมฺหาก  สนฺติก  อาคจฺฉสิ  ยอมไมมา 
สูสํานัก  ของเรา  ท. นั่นเทียว  น  มนฺเตสิ  ยอมไมปรึกษา  กิฺจิ   ซึ่ง 
อะไร ๆ   กสมฺา   เพราะเหตุอะไร   อิติ   ดังน้ี   น   เถร   กะพระเถระนั้น 
เนตฺวา   นําไปแลว   สนฺติก   สูสํานัก   สตฺถุ  ของพระศาสดา  อาโรจยึสุ 
กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อย  ภิกฺขุ  อ.  ภิกษุนี้ 
กโรติ   ยอมกระทํา  เอว  นาม  กมฺม  ซึ่งกรรมชื่ออยางนี้  อิติ  ดังนี้  ฯ   โส 
เถโร  อ.  พระเถระนั้น  สตฺถาราป  วุตฺโต  ผูแมอันพระศาสดาตรัสแลววา 
ตฺว  อ. เธอ  กโรสิ  ยอมกระทํา  เอว  อยางนี้  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร 
อิติ  ดังนี้   (อาห)  กราบทลูแลววา  ภนเฺต   ขาแตพระองคผูเจริญ  กิร 
ไดยินวา  ตุมฺเห  อ.  พระองค  ท.  ปรนิิพฺพายิสฺสถ  จักเสด็จปรินิพพาน 
จาตุมฺมาสจฺจเยน  โดยอันลวงไปแหงกาลประกอบดวยเดือนส่ี  อห  อ.  
ขาพระองค   ตุมฺเหสุ  ครัน้เมื่อพระองค  ท.  ธรนฺเตสุเอว   ยังทรงพระ 
ชนมอยูนั่นเทียว   วายมามิ   จะพยายาม    อรหตฺตปฺปตฺติยา  เพ่ืออัน 
บรรลุซึ่งความเปนแหงพระอรหันต   อิติ  ดังนี้ ฯ 
            สตฺถา   อ.  พระศาสดา   ทตฺวา    ทรงประทานแลว   สาธุการ 
ซึ่งอันสาธุการ   ตสฺส   เถรสฺส   แกพระเถระนั้น   วตฺวา  ตรัสแลววา  
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ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. สเินโห  อ.  ความสิเนหา  มยิ  ในเรา  อตฺถิ  มีอยู  
ยสฺส  ปุคฺคลสฺส   แกบุคคลใด  เตน  ปคฺุคเลน   อตฺตทตฺถตฺเถเรน  วิย 
ภวิตุ  อ.  อันอันบุคคลน้ันเปน  เปนผูเพียงดังวาพระเถระชื่อวา  อัตตทัตถะ 
วฏฏติ   ยอมควร   ห ิ  ดวยวา  (ชนา)   อ.  ชน  ท. ปเูชนฺตา   บูชาอยู 
คนฺธาทีหิ   วตฺถูหิ   ดวยวัตถุ   ท.   มีของหอมเปนตน  น  ปูเชนฺติ   ยอมไม 
ชื่อวาบูชา  ม  ซึ่งเรา  ปน  สวนวา  (ชนา)  อ. ชน  ท.  (ปูเชนตา) 
บูชาอยู   ธมมฺานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา   ดวยการปฏิบติัซึ่งธรรมอันสมควร 
แกธรรม  ปูเชนฺติ  ชื่อวายอมบูชา  ม  ซึ่งเรา  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
อฺเนป   ภิกฺขุนา   อันภิกษุแมรูปอ่ืน  อตฺตทตฺถสทิเสน   พึงเปนผูเชน 
กับดวยภิกษุชื่อวาอัตตทัตถะ  ภวิภพฺพ   พึงเปน  อิติ   ดังนี้  อาห  ตรัสแลว 
คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นีว้า 
                (ปุคฺคโล)   อ.  บุคคล   อตฺตทตฺถ  น  หาปเย 
                ไมพึงยังประโยชนของตนใหเส่ือม  ปรตฺเถน 
                เพราะประโยชนของบุคคลอื่น  พหุนาป   แมมาก 
                อภิฺาย   รูยิง่แลว   อตฺตทตฺถ  ซึ่งประโยชนของตน 
                สทตฺถปฺปสุโต  พึงเปนผูขวนขวายแลวในประโยชน 
                อนัเปนของตน  สิยา  พึงเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
            อตฺโถ  อ.เนื้อความวา  (ปุคฺคโล)  อ.  บุคคล  คิหิภูโต  ผูเปน 
คฤหัสถเปนแลว  กากณิกมตฺตป   อตฺตโน  อตฺถ  น  หาปเย  ไมพึงยัง 
ประโยชน   ของตน  แมอันมีกากณิกเปนประมาณใหเสื่อม  อตฺเถน  
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เพราะประโยชน  ปรสฺส    ปุคฺคลสฺส  ของบุคคลอ่ืน  สหสฺสมตฺเตนอป 
แมอันมีพันเปนประมาณ   ตาว  กอน  หิ   ดวยวา  อสฺส  ปุคฺคลสฺส 
อตฺตทตฺโถ  ว  อ.  ประโยชนของตน  ของบุคคลน้ันเทียว  กากณิกมตฺโตป 
แมอันมีกากณิกเปนประมาณ  ขาทนีย   วา  ยังวัตถุอันบุคคลพึงเค้ียวหรือ 
โภชนีย    วา    หรือวายังวัตถุอันบุคคลพึงบริโภค    นิปฺผาเทติ    ยอมให 
สําเร็จ    ปรตฺโถ     อ.   ประโยชนของบุคคลอ่ืน    (ขาทนีย  วา)   ยังวัตถ ุ
อันบุคคลพึงเค้ียวหรือ  (โภชนีย  วา)  หรือวายังวัตถุอันบุคคลพึงบริโภค 
น  (นิปฺผาเทติ)  ยอมไมใหสําเร็จ  ปน  สวนวา  อิท  คาถาปาททฺวย 
อ. หมวดสองแหงบาทแหงพระคาถาน้ี    (ภควตา)   อันพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  อกเถตฺวา  ไมตรัสแลว  เอว  อยางนี้  กถิต  ตรัสแลว  กมฺมฏฐาน- 
สีเสน  ดวยหัวขอแหงพระกรรมฐาน  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  สงฺฆสฺส 
อุปฺปนฺน  เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจ  วา  อ. กิจมีการปฏิสังขรณซึ่งเจดีย 
เปนตน  อันเกิดข้ึนแลว  แกสงฆหรือ  อุปชฺฌายาทิวตฺต  วา  หรอืวา 
อ.  วัตรมีวัตรเพ่ืออุปชฌายะเปนตน  ภิกฺขุนา   อันภิกษุ  (จินฺเตตฺวา) 
คิดแลววา  อห  อ. เรา  อตฺตทตฺถ  น  หาเปมิ   จะไมยังประโยชน 
ของตนใหเสื่อม  อิติ  ดังนี้  น  หาเปตพฺพ  ไมพึงใหเสื่อม  หิ  ดวยวา 
(ภิกฺขุ)  อ.  ภิกษุ  อภิสมาจาริกวตฺต  ยังวัตรของภิกษุผูมีความประพฤติ 
เอ้ือเฟอดวยดียิ่ง  ปูเรนฺโตเอว  ใหเต็มอยูนั่นเทียว  สจฺฉิกโรติ  ยอม 
กระทําใหแจง  อริยผลาทีนิ  ผลานิ  ซึ่งผล  ท. มีอรยิผลเปนตน  ตสฺมา 
เพราะเหตุนั้น  อยป   วตฺตปูรณภาโว  อ.  ความเปนคืออันยังวัตรให 
เต็มแมนี้  อตฺตทตฺโถ  ว  ชือ่วาเปนประโยชนของตนเทียว   (โหติ)  
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ยอมเปน  ปน  อนึ่ง   โย  ภิกฺขุ  อ.  ภิกขฺุใด  อจฺจารทฺธวิปสฺสโก  ผูม ี
วิปสสนาอันปรารภยิ่งแลว  ปตฺถยมาโน  ปรารถนาอยู  ปฏิเวธ   ซึ่งการ 
แทงตลอดวา  (อห)  อ. เรา  (ปฏิวิชฌฺสิฺสามิ)  จักแทงตลอด   อชฺช 
ในวันนี้  (อห)  อ.  เรา  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ)  จักแทงตลอด  อชฺชเอว 
ในวันนี้นั่นเทียว  อิติ  ดังนี้  วิจรติ  ประพฤติอยู  อตฺตโน  กิจฺจเอว 
อ.  กิจของตนน้ันเทียว  เตน  ภิกฺขุนา  อันภิกษุนั้น  อุปชฺฌายาทิวตฺตานิป 
ยังแมวัตรมีวัตรเพ่ืออุปชฌายเปนตน  ท. หาเปตฺวา  ใหเสื่อมแลว  กาตพฺพ 
พึงกระทํา  หิ  ก ็ (ภิกฺขุ)  อ.  ภิกษุ  อภิฺาย  รูยิ่งแลว  อตฺตทตฺถ 
ซึ่งประโยชนของตน  เอวรูป   อันมีรปูอยางนี้  คือวา  สลฺลกฺเขตฺวา 
กําหนดแลววา  อย  ธมโฺม  อ. ธรรมนี้  อตฺโถ   เปนประโยชน  อตฺตโน 
ของตน  เม  ของเรา  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อุยฺตุตฺตปฺปยุตฺโต 
พึงเปนผูขวนขวายแลวและประกอบแลว  อตฺเว  ในประโยชน  สเก 
อันเปนของตน  ตสฺมึ  นัน้  ภเวยฺย  พึงเปน  อิติ  ดงัน้ี  ตสฺสา  คาถาย 
แหงพระคาถาน้ัน  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ ฯ  
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                                   เรื่องพระเจาสุทโธทนะ 
           ๑๐.  ๓๑/๑๗   ต้ังแต  ราชา  สาฏก   สณฺเปนฺโต  เวเคน  
เปนตนไป. 
            ราชา  อ.  พระราชา  สณฺเปนฺโต   ทรงตั้งไวดวยดีอยู  สาฏก 
ซึ่งผาสาฎก  นิกฺขมิตฺวา  เสด็จออกไปแลว  เวเคน  โดยเร็ว  วนทฺิตฺวา 
ถวายบังคมแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา  อาห  ตรสัแลววา  ปุตฺต 
แนะบุตร  ตฺว  อ.  พระองค  ม  ยังขาพเจา  นาเสสิ  ยอมใหฉิบหาย 
กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  ลชชฺา  อ. ความละอาย  (ตยา)   อันพระองค 
จรนฺเตน  ผูเสด็จเที่ยวไปอยู  ปณฺฑาย   เพ่ือบิณฑบาต   อุปฺปาทิตา 
ใหเกิดข้ึนแลว  เม  แกขาพเจา  อติวิย  เกินเปรียบ  อยุตฺต  นาม  กมฺม 
อ. กรรมอันซึ่งวาไมควรแลว  เต  อันพระองค  กต  ทรงกระทําแลว 
(ตยา)  อิมสฺมึเอว  นคเร  สุวณฺณสิวิกาทีหิ  ยาเนหิ  จริตฺวา  ปณฺฑาย 
จริตุ   อ. อันอันพระองค   เสด็จเที่ยวไปแลว  ดวยยาน  ท. มีวออันเปน 
วิการแหงทองเปนตน  เสด็จเที่ยวไป  เพ่ือบิณฑบาต  ในพระนครน้ี 
นั่นเทียว  วฏฏติ  ยอมควร  ตฺว   อ. พระองค  ม  ยังขาพเจา  สชฺชาเปสิ 
ยอมใหละอาย  ก ึ เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ  (สตฺถา)  อ.พระศาสดา 
(อาห)  ตรัสแลววา  มหาราช  ดกูอนมหาบพิตร  อห  อ.  อาตมภาพ 
ต  ยังพระองค  ลชฺชเปมิ   ยอมใหทรงละอาย  น  หามิได  ปน  แตวา 
อห  อ. อาตมภาพ  อนุวตฺตามิ   ยอมประพฤติตาม  กลุวส  ซึง่วงศแหง  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 42 

ตระกูล   อตฺตโน    ของตน  อิติ  ดังน้ี ฯ  (ราชา)  อ. พระราชา (อาห) 
ตรัสแลววา  ตาต  แนะพอ  ปน  ก ็ ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิน  อ.  อันเสด็จ 
เที่ยวไป  เพ่ือบิณฑบาต   แลวเปนอยู  วโส  เปนวงศ  มม  ของขาพเจา 
(โหติ)  ยอมเปน  ก ึ หรือ  อิติ  ดังน้ี ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  วตฺวา 
ตรัสแลววา  มหาราช  ดูกอนมหาบพิตร  เอโส  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวนภาโว 
อ. ความเปนคืออันเท่ียวไป  เพ่ือบิณฑบาต  แลวจึงเปนอยูนั้น  วิโส 
เปนวงศ     ตว  ของพระองค  (โหติ)   ยอมเปน  น  หามิได  ปน  แตวา 
เอโส  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวนภาโว  อ.  ความเปนคืออันเท่ียวไป  เพ่ือ 
บิณฑบาต  แลวจึงเปนอยูนั้น  วโส  เปนวงค  มม  ของอาตมภาพ  (โหติ) 
ยอมเปน  หิ  เพราะวา  พุทฺธสหสฺสานิ  อ. พันแหงพระพุทธเจา  ท. อเนกานิ 
 ิอันมิใชพันเดียว   ปณฺฑาย  จริตฺวา  ว  ทรงเท่ียวไปแลว  เพ่ือบิณฑบาต 
เทียว  ชีวึสุ  ทรงเปนอยูแลว  อิติ  ดังน้ี  เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง 
ธมฺม   ซึ่งธรรม  อภาสิ  ไดทรงภาษิตแลว  คาถา   ซึ่งพระคาถา  ท. อิมา 
เหลาน้ีวา 
                (ปพฺพชิโต)    อ. บรรพชิต   น   ปมชฺเชยฺย 
                ไมพึงประมาท  อุตฺติฏเ   ปณฺเฑ   ในกอนขาว 
                อนัอันตนพึงลุกขึ้นแลว  ยนืแลวพึงรับเอา  (ปุคฺคโล) 
                อ.  บุคคล   จเร   พึงประพฤติ   ธมฺม   ซึง่ธรรม 
                (กตฺวา)   กระทาํ   สุจริต   ใหเปนสุจริต   ธมฺมจาร ี
                อ. บุคคลผูประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ เสติ  ยอมนอน  
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                สขุ   เปนสุข   อสฺมึ   โลเก   จ  ในโลกนีด้วย 
                ปรมฺห ิ  โลเก  จ   ในโลกอืน่ดวย   (ปุคฺคโล) 
                อ. บุคคล  จเร  พึงประพฤติ  ธมฺม  ซึ่งธรรม  (กตฺวา) 
                กระทํา  สุจริต   ใหเปนสุจรติ   น   จเร   ไมพึง 
                ประพฤติ  ต  ธมฺม   ซึ่งธรรมน้ัน   (กตฺวา)  กระทํา 
                ทจฺุจริต   ใหเปนทุจริต   ธมมฺจารี   อ. บคุคลผู 
                ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ   เสติ  ยอมนอน  สขุ 
                เปนสุข  อสฺม ึ โลเก   จ  ในโลกนี้ดวย  ปรมฺห ิ
                โลเก  จ  ในโลกอื่นดวย  อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (อตฺตนา)  อุฏหิตฺวา  ปเรส  ชนาน 
ฆรทฺวาเร  ตฺวา   คเหตพฺปณฺเฑ   ในกอนขาว  อันอันตนพึงลุกข้ึนแลว 
ยืนอยูแลว   ที่ประตูแหงเรือน  ของชน  ท.  เหลาอ่ืน  พึงรับเอา  (อิติ) 
ดังน้ี  ตตฺถ   ปเทสุ   ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)  แหงบทวา 
อุตฺติฏเ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  หิ  ก ็ (ภิกฺขุ)  อ.  ภิกษุ ปณฺฑจาริกวตฺต 
ยังวัตรของภิกษุมีการเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต   ปรหิาเปตฺวา  ใหเสื่อมรอบ 
แลว  ปริเยสนฺโต  แสวงหาอยู   ปณีตโภชนานิ   ซึง่โภชนะอันประณีต  ท.   
ปมชฺชติ  นาม  ชื่อวายอมประมาท  อุตฺติฏเ  ปณฺเฑ   ในกอนขาว 
อันอันตนพึงลุกข้ึนแลว  ยืนแลวพึงรับเอา  ปน  แตวา  (ภิกฺขุ)  อ. ภิกษุ 
จรนฺโต  เที่ยวไปอยู  ปณฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  สปทาน  ตามลําดับตรอก  
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น ปมชชฺติ  นาม  ชื่อวายอมไมประมาท  อุตฺติฏเ   ปณฺเฑ  ในกอนขาว 
อันอันตนพึงลุกข้ึนแลว   ยืนแลวพึงรับเอา   (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสสฺ) 
แหงบทวา  นปฺปมชฺเชยยฺ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ภิกฺขุ) อ. ภิกษถ  อเนสน  ปหาย  สปทาน 
จรนฺโต  เมื่อละแลว  ซึ่งการแสวงหาอันไมควร  เที่ยวไป  ตามลําดับตรอก 
จเรยฺย  ชื่อวาพึงประพฤติ  ภิกฺขาจริยธมฺม  ซึ่งธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา 
ตเอว  นั้นนั่นเทียว  (กตฺวา)  กระทํา  สุจริต  ใหเปนสุจริต  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)   แหงบทวา  ธมฺม  อิติ  ดังนี้  ฯ 
            เอต  วจน   อ. คําน้ีวา  สุข  เสติ  อิติ  ดังนี้  เทสนามตฺต  เปนคํา 
สักวาเทศนา  (โหติ)  ยอมเปน ฯ  อตฺโถ  อ.อธิบายวา  (ปุคฺคโล) 
อ. บุคคล  จรนฺโต  เมื่อประพฤติ  ภิกฺขาจริยธมฺม   ซึ่งธรรมคือการเที่ยว 
ไปเพ่ือภิกษา  ธมฺมจารี   ชื่อวาผูประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ   วิหรติ 
ยอมอยู  สุข  เปนสุข  อิริยาปเถหิ   ดวยอิริยาบถ  ท. จตูหิป  แม ๔ 
อิธ  โลเก  จ  ในโลกน้ีดวย  ปรโลเก  จ  ในโลกอ่ืนดวย  อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  จรนฺโต  เมื่อ 
เที่ยวไป  อโคจเร   ในอโคจร  เวสิยาทิเภเท  อันตางดวยอโคจรมีหญิง 
แพศยาเปนตน  จรติ  นาม  ชื่อวายอมประพฤติ  ภิกขฺาจริยธมฺม  ซึ่งธรรม 
คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา  (กตฺวา)  กระทํา   ทุจฺจริต   ใหเปนทจุริต 
อจริตฺวา  ไมประพฤติแลว   เอว  อยางนี้  จเร  พึงประพฤติ  ต  ธมฺม 
ซึ่งธรรมนั้น  (กตฺวา)  กระทํา  สุจริต  ใหเปนสุจริต  น  จเร  ไมพึง  
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ประพฤติ  ต  ธมฺม  ซึ่งธรรมนั้น  (กตฺวา)  กระทํา  ทุจฺจริต  ใหเปน 
ทุจริต  (อิติ)  ดังน้ี  (ปททวฺยสฺส)  แหงหมวดแหงบทวา  น   ต 
ทุจฺจริต   อิติ  ดังน้ี ฯ   เสส   วจน  อ.  คําอันเหลือ   วุตฺตตฺถเอว 
เปนคํามีเนื้อความอันขาพเจากลาวแลวน่ันเทียว  (โหติ)   ยอมเปน ฯ  
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                                   เรื่องพระสัมมัชชนเถระ 
            ๑๑.  ๓๖/๑๑  ต้ังแต  อถ  น  เถโร  เอกมนนฺต   นิสีทาเปตฺวา 
เปนตนไป. 
            อถ  ครั้งน้ัน   เถโร  อ. พระเถระ  น  สมฺมชฺชนตฺเถร  ยงั 
พระเถระชื่อวาสัมมัชชนะนั้น  นิสีทาเปตฺวา  ใหนั่งแลว  เอกมนฺต  ณ 
สวนสุดขางหนึ่ง  โอวทนฺโต  เมื่อจะกลาวสอน  อาห  กลาวแลววา 
อาวุโส   แนะผูมีอายุ   ภิกฺขุนา  นาม  สพฺพกาล   สมฺมชฺชนฺเตน 
(หุตฺวา)  วิจริตุ   อ. อันชื่ออันภิกษุ  เที่ยวไปเปนเปนผูกวาดอยู  ตลอดกาล 
ทั้งปวง  น  วฏฏติ   ยอมไมควร  ปน  ก็  (ภิกฺขุนา)  ปาโตเอว 
สมฺมชฺชิตฺวา   ปณฺฑาย  จริตฺวา   ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺเตน  อาคนฺตฺวา 
รตฺติฏาเน   วา  ทิวาฏาเน   วา   นิสนิฺเนน  ทฺวตฺตึสาการ   สชฺฌายิตฺวา 
อตฺตภาเว   ขยวย   ปฏเปตฺวา  สายณฺเห  อุฏาย  สมฺมชฺชิตุ  อ.  อัน 
อันภิกษุ  ผูกวาดแลว  แตเชาน่ันเทียว  เที่ยวไปแลว  เพ่ือบิณฑบาต 
กาวกลับแลวจากบิณฑบาต   ผูมาแลว   นั่งแลว  ในท่ีเปนที่พักใน 
กลางคืนหรือ  หรือวาในท่ีเปนที่พักในกลางวัน  สาธยายแลว  ซึ่งอาการ 
๓๒  เริ่มต้ังแลว  ซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไป   ในอัตภาพ  ลกุ 
ข้ึนแลวกวาด   ในเวลาเย็น   วฏฏติ   ยอมควร  โอกาโส  อ. โอกาส 
(ภิกฺขุนา)  อันภิกษุ   อสมฺมชฺชิตฺวา   ไมกวาดแลว  นิจฺจกาล  ตลอด 
กาลเปนนิจ  กาตพฺโพ  พึงกระทํา  อตฺตโนป   นาม  ชื่อแมแกตน  อิติ  
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ดังน้ี  ฯ   โส  สมฺมขฺชนตฺเถโร  อ.  พระเถระชื่อวาสัมมัชชนะนัน้   ตฺวา 
ต้ังอยูแลว  โอวาเท   ในโอวาท   เถนสฺส  ของพระเถระ    ปาปุณิ 
บรรลุแลว    อรหตฺต   ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต   น  จิรสฺสเอว 
ตอกาลไมนานนั่นเทียว  ฯ  ต  ต  าน  อ.  ทีนั้นนัน้  อุกฺกลาป  เปน 
ที่รกรุงรัง   อโหสิ   ไดเปนแลว ฯ 
            อถ   ครั้งน้ัน  ภิกขฺู   อ.  ภิกษุ  ท.  อาหสุ   กลาวแลววา 
สมฺมชฺชนตฺเถร   แนะสัมมัชชนเถระ  อาวุโส   ผูมอีายุ  ต  ต  าน  อ. 
ที่นั้นนั้น  อุกกฺลาป   เปนที่รกรุงรัง  (โหติ)  ยอมเปน   ตฺว  อ.  ทาน 
น   สมฺมชชฺสิ   ยอมไมกวาด  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ    ดังน้ี 
น   สมฺมชชฺนตฺเถร   กะพระเถระชื่อวาสัมมัชชนะนั้น ฯ  (สัมมฺชฺชนตฺเถโร) 
อ.  พระเถระชื่อวาสัมมัชชนะ   (อาห)   กลาวแลววา   ภนฺเต   ขาแต 
ทานผูเจริญ  เอว  กมฺม  อ.กรรมอยางนี้  มยา  อันกระผม  กติ 
กระทําแลว  ปมาทกาเล   ในกาลแหงความประมาท  อิทานิ  ในกาลน้ี 
อห  อ. กระผม  อปฺปมตฺโต  เปนผูไมประมาทแลว  อมฺหิ  ยอมเปน 
อิติ  ดังนี้  ฯ   ภิกฺขู   อ. ภิกษุ  ท.  อาโรเจสุ   กราบทูลแลววา  อย 
เถโร  อ.  พระเถระนี้  พฺยากโรติ   ยอมพยากรณ   อฺ   อรหตฺตผล 
ซึ่งพระอรหัตผล   อันบุคคลพึงรูทั่ว  อิติ  ดังนี้  สตฺถุ   แดพระศาสดา ฯ 
สตฺถา  อ.  พระศาสดา   วตฺวา   ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ  ท. 
อาม  เออ  (เอว)   อ.  อยางน้ัน  ปุตฺโต   อ. บุตร  มม  ของเรา 
สมฺมชฺชนฺโต  วิจริ  เที่ยวไปกวาดอยูแลว  ปมาทกาเล  ในกาลแหงความ  
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ประมาท   ปพฺุเพ  ในกาลกอน   ปน  แตวา  อิทานิ   ในกาลน้ี  (มม 
ปุตฺโต)  อ. บตุรของเรา  วีตินาเมนฺโต  ยังกาลใหนอมลวงไปวิเศษอยู 
มคฺคผลสุเขน  ดวยความสุขอันเกิดจากมรรคและผล  น  สมฺมชฺชติ 
ยอมไมกวาด   อิติ  ดังนี้  อาห   ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม 
นี้วา 
                จ  ก็  โย  ปุคฺคโล  อ.  บุคคลใด   ปมชฺชิตฺวา 
                ประมาทแลว   ปุพฺเพ  ในกาลกอน  โส  ปุคฺคโล 
                อ. บุคคลนั้น  น  ปมชชฺติ  ยอมไมประมาท  ปจฺฉา 
                ภายหลัง  โส  ปุคฺคโล  อ.  บคุคลนั้น  อิ  โลก 
                ยังโลกน้ี   ปภาเสติ   ยอมใหสวาง   จนฺทมิา   อิว 
                ราวกะ  อ. พระจันทร  มุตฺโต  พนแลว  อพฺภา  
                จากหมอก  (โลก  ปกาเสนฺโต)  ยังโลกใหสวางอยู 
                อติิ  ดังน้ี ฯ 
            อตฺโถ  อ.  เนื้อความวา  โย  ปคฺุคโล   อ. บคุคลใด   ปมชฺชิตวา 
ประมาทแลว  ปุพฺเพ   ในกาลกอน  วตฺตปฺปฏิวตฺตกรเณน  วา  ดวย 
การกระทําซ่ึงวัตรและวัตรอันสมควรหรือ  สชฺฌมยาทีหิ  กิจฺเจหิ  วา  หรือ 
วาดวยกิจ  ท.  มีการสาธยายเปนตน   วีตินาเมนฺโต  ยังกาลใหนอมลวง 
ไปวิเศษอยู  มคฺคผลสุเขน   ดวยความสุขอันเกิดจากมรรคและผล  น 
ปมชฺชติ   ชื่อวายอมไมประมาท   ปจฺฉา  ภายหลัง   โส   ปุคฺคโส  อ. 
บุคคลน้ัน  อิม  ขนฺธาทิโลก   ยังโลกมีขันธเปนตนนี้  โอภาเสติ   ยอม 
ใหสวาง   คือวา  กโรติ   ยอมกระทํา   เอกาโลก  ใหมีแสงสวางอัน  
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เดียวกัน  มคฺคฺาเณน   ดวยญาณอันประกอบแลวดวยมรรค   จนฺโท 
วิย  ราวกะ  อ. พระจันทร  มุตฺโต  อันพนแลว  อพฺภาทีหิ  ปฏจฺิฉา- 
ทเนหิ  จากเครื่องปดบัง  ท.  มีหมอกเปนตน  โอกาสโลก  ยังโลกอันวาง 
(โอภาเสนฺโต)  ใหสวางอยู  อิติ  ดังนี ้ ตสฺสา  คาถาย  แหงพระ 
คาถาน้ัน  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ  ฯ  
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                                 เรื่องธิดานายชางหูก 
        ๑๒.  ๔๒/๒  ต้ังแต  มหาขโน  อุชฌายิ  อมโฺภ  ปสฺสถ 
เปนตนไป. 
        มหาชโน  อ.มหาชน  อุชฌฺายิ   โพนทนาแลววา  อมฺโภ  แนะ  
ผูเจริญ  ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท. ปสฺสถ  จงดู  อย  เปสการธีตา  อ. ธิดา 
ของนายชางหูกนี้  กเถสิ  กลาวแลว  (อตฺตนา)  อิจฺฉิติจฺฉิต   วจน 
ซึ่งคําอันอันตนปรารถนาแลวและปรารถนาแลว  สทฺธึ  กับ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
ดวยพระสัมมาสัมพุทธเจา  (วจเน)  ครั้นเมื่อพระดํารัสวา  ตฺว  อ. 
เธอ  อาคจฺฉสิ  ยอมมา   กุโต  านโต  แตที่ไหน  อิติ  ดังนี้  
(สมฺมาสมฺพุทฺเธน)  อันพระสัมมาสัมพุทธเจา  วุตฺเต  ตรัสแลว (วจน) 
อ.  คําวา  (อห)  อ.  หมอมฉัน  (อาคจฺฉามิ)  ยอมมา  เปสการเคหโต 
จากเรือนของนายชางหูก  อิติ  ดังน้ี  อิมาย  เปสการธีตรา  วตฺตพฺพ 
พึงเปนคําอันธิดาของนายชางหูกนี้พึงกลาว  (สิยา)   พึงเปน   (วจเน) 
ครั้นเมื่อดํารัสวา   ตฺว  อ.  เธอ  คจฺฉสิ  จะไป  กห   าเน  ณ  ที่ไหน 
อิติ   ดังน้ี  (สมฺมาสมฺพุทฺเธน)   อันพระสัมมาสัมพุทธเจา  วุตฺเต 
ตรัสแลว  (วจน)  อ.  ตําวา  (อห)  หมอมฉัน  (คจฺฉามิ)   จะไป 
เปสการสาล  สูศาลาของนายชางหูก  อิติ  ดังนี้  (อิมาย  เปสการธีตรา) 
วตฺตพฺพ  พึงเปนคําอันธิดาของนายชางหูกนี้พึงกลาว  สิยา   พึงเปน  
นนุ  นาม  ชือ่มิใชหรือ   อิติ  ดังนี้ ฯ  
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            สตฺถา  อ.  พระศาสดา  กตฺวา  ทรงกระทําแลว  มหาชน  ซึ่ง 
มหาชน  นิสสฺทฺท  ใหเปนผูมีเสียงออกแลว  ปุจฺฉิ   ตรัสถามแลววา 
กุมาริเก  ดูกอนกุมาริกา  ตฺว  อ. เธอ  (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา  ตฺว 
อ.  เธอ  อาคจฺฉสิ   ยอมมา  กุโต  านโต  จากท่ีไหน  อิติ  ดังน้ี  
(มยา)  อันเรา  วุตฺเต  กลาวแลว  วเทสิ  ยอมกลาววา  อห   อ. หมอมฉัน 
น  ชานามิ   ยอมไมทราบ  อิติ  ดังน้ี  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังนี้   ฯ 
(กุมาริกา)  อ.นางกุมาริการ  (อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระ 
องคผูเจริญ  ตุมฺเห  อ.  พระองค  ท.  ชานาถ  ยอมทรงทราบ  มม 
เปสการเคหโต  อาคตภาว  ซึ่งความท่ีแหงหมอมฉันเปนผูมาแลว  จาก 
เรือนของนายชางหูก  ปน  แตวา  ตุมเฺห  อ.  พระองค  ท.  ปุจฺฉนฺตา 
เมื่อจะตรัสถามวา  ตฺว  อ.  เธอ  อาคตา  เปนผูมาแลว  กุโต  านโต   
จากท่ีไหน  อสิ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี  ปจฺุฉถ  ยอมตรสัถามวา  ตฺว 
อ. เธอ   อาคนฺตฺวา  มาแลว  กุโต  านโต  จากท่ีไหน  นิพฺพตฺตา 
เปนผูบังเกิดแลว  อิธ  าเน  ในที่นี ้ อสิ  ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  ปน 
แตวา  อห  อ.  หมอมฉัน  น  ชานามิ  ยอมไมทราบวา   จ   ก ็ อห 
อ. หมอมฉัน  อาคนฺตฺวา   มาแลว  กุโต  านโต  แตที่ไหน  นิพฺพตฺตา 
เปนผูบังเกิดแลว  อิธ  าเน  ในที่นี ้ อมฺหิ  ยอมเปน  (อิติ)  ดังน้ี 
 ิอิติ  ดังนี้ ฯ 
            อถ  ครั้งน้ัน   สตฺถา  อ. พระศาสดา  ทตฺวา  ทรงประทานแลว 
สาธการ  ซึ่งอันสาธุการ  ปม  ที่หน่ึงวา  กุมาริเก  ดูกอนกุมาริกา  สาธุ 
อ.  ดลีะ  สาธุ  อ.  ดลีะ  มยา  ปุจฺฉิตปฺโหเอว  อ.ปญหาอันอันเราถาม  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 52 

 แลวน้ันเทียว  ตยา  อันเธอ  วิสฺสชชฺโิต  เฉลยแลว  อิติ  ดังนี้  อสฺสา 
กุมาริกาย  แกนางกุมาริกา นั้น  ปุจฺฉิ   ตรัสถามแลว  อุตฺตรึป  แมยิ่ง 
ข้ึนวา  ตฺว  อ. เธอ  (มยา)  ปุฏา  ผูอันเราถามแลววา  ตฺว  อ. 
เธอ  คมิสฺสสิ  จักไป  กตฺถ  าเน  ณ  ทีไ่หน  อิติ  ดงัน้ี  วเทสิ 
ยอมกลาววา   อห  อ. หมอมฉัน  น  ชานามิ  ยอมไมทราบ   อิติ 
ดังน้ี  กสฺมา  เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี ฯ  (กุมาริกา)  อ.  นาง 
กุมาริกา  (อาห)   กราบทลูแลววา  ภนเฺต  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ตุมฺเห  อ.  พระองค   ท.  ชานาถ  ยอมทรงทราบ  ม  ซึ่งหมอมฉัน 
ตสรปจฺฉึ  คเหตฺวา  เปสการสาล  คจฺฉนฺตึ  ผูถือเอาแลว  ซึ่งกระเชา 
แหงดายหลอด  ไปอยู   สูศาลาของนายชางหูก  ปุจฺฉถ  ยอมตรสัถามวา 
ปน  ก ็ ตฺว  อ. เธอ  คนฺตฺวา  ไปแลว   อิโต  านโต  จากท่ีนี้ 
นิพฺพตฺติสฺสสิ  จักบังเกิด  กตฺถ  าเน  ณ  ที่ไหน  อิติ  ดังนี้  จ  ก็   อห 
อ.  หมอมฉัน  จุตา  เคลื่อนแลว  อิโต  านโต  จากท่ีนี้  น  ชานามิ 
ยอมไมทราบวา  อห   อ.หมอมฉัน  คนฺตฺวา  ไปแลว   นิพฺพตฺติสฺสามิ 
จักบังเกิด  กตฺถ  าเน  ในที่ไหน  (อิติ)   ดังน้ี  อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา ทตฺวา  ทรงประทานแลว 
สาธุการ  ซึ่งอันสาธุการ  ทุติย  ที่สองวา  มยา  ปุจฺฉิตปฺโหเอว  อ. 
ปญหาอันอันเราถามแลวน่ันเทียว  ตยา  อันเธอ  วิสฺสชฺชิโต  เฉลยแลว 
อิติ  ดังนี้  อสฺสา  กุมาริกาย   แกนางกุมาริกาน้ัน  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลว  
อุตฺตรึป  แมยิ่งข้ึนวา  อถ  ครั้นเมื่อความเปนอยางน้ัน   (สนฺเต) 
มีอยู  ตฺว  อ. เธอ  (มยา)  ปุฏา  ผูอันเราถามแลววา   ตฺว  อ.  
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เธอ  น  ชานาสิ  ยอมไมทราบหรือ  อิติ  ดังนี้  วเทสิ  ยอมกลาววา 
อห  อ.  หมอมฉัน  ชานามิ  ยอมทราบ  อิติ  ดังน้ี  กสฺมา  เพราะ 
เหตุอะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ  (กุมาริกา)  อ.  นางกุมาริกา  (อาห)   กราบ 
ทูลแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ.  หมอมฉัน  ชานามิ 
ยอมทราบ  มม  มรณภาวเอว  ซึ่งความเปนคืออันตาย  แหงหมอมฉัน 
นั่นเทียว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  อห  อ.  หมอมฉัน  วเทมิ   ยอม 
กราบทูล  เอว  อยางนี้  อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ทตฺวา  ทรงประทานแลว 
สาธุการ  ซึ่งอันสาธุการ  ตติย  ที่สามวา  มยา  ปุจฺฉิตปฺโหเอว  อ. 
ปญหาอันอันเราถามแลวน่ันเทียว  ตยา  อันเธอ  วิสฺสชฺชิโต  เฉลยแลว 
อิติ  ดังนี้  อสฺสา  กุมาริกาย  แกนางกุมาริกาน้ัน  ปุจฺฉิ  ตรัสถามแลว 
อุตฺตรึป  แมยิ่งข้ึนวา   อถ   ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น  (สนฺเต) 
มีอยู  ตฺว  อ.  เธอ  (มยา)  ปุฏา  ผูอันเราถามแลววา  ตฺว  อ. เธอ 
ชานาสิ  ยอมทราบหรือ  อิติ  ดังนี้  วเทสิ  ยอมกลาววา  อห  อ. 
หมอมฉัน  น  ชานามิ  ยอมไมทราบ  อิติ  ดังนี้  กสฺมา  เพราะเหตุ- 
อะไร  อิติ   ดังน้ี ฯ   (กุมาริกา)  อ. นางกุมาริกา  (อาห)  กราบทลู 
แลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ. หมอมฉัน  ชานามิ 
ยอมทราบ  มม  มรณภาวเอว  ซึ่งความเปนคืออันตาย  แหงหมอมฉัน 
นั่นเทียว  น  ชานามิ  ยอมไมทราบวา  ปน  ก ็ อห  อ.  หมอมฉัน 
มริสฺสามิ  จักตาย  รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหาทีสุ  กาเลสุ  ในกาล  ท. มีกลาง 
คืนและกลางวันและเวลาเชาเปนตนหนา  อสุกกาเล  นาม  ชื่อในกาล  
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โนน  อิติ  ดงัน้ี  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  อห  อ. หมอมฉัน  วเทมิ 
ยอมกราบทูล  เอว  อยางนี้  อิติ  ดังน้ี ฯ 
             อถ  ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ทตฺวา  ทรงประทานแลว 
สาธุการ  ซึ่งอันสาธุการ  จตุตฺถ  ที่สี่วา  มยา  ปุจฺฉิตปฺโหเอว  อ. 
ปญหาอันอันเราถามแลวน่ันเทียว  ตยา  อันเธอ  วิสฺสชฺชิโต  เฉลย 
แลว  อิติ   ดงัน้ี  อสฺสา  กมุาริกาย  แกนางกุมาริกาน้ัน  อามนฺเตตฺวา 
ตรัสเตือนแลว  ปริส  ซึ่งบริษัท  วตฺวา  ตรัสแลววา  ตุมฺเห  อ.  ทาน 
ท.  น  ชานาถ  ยอมไมทราบ   เอตฺตก  นาม  วจน  ซึ่งคําชื่ออันมี   
ประมาณเทานี้  อิมาย  กุมาริกาย  กถิต  อันอันนางกุมาริกาน้ีกลาวแลว 
เกวล  อุชฌฺายถเอว  ยอมยกโทษอยางเดียวน่ันเทียว  หิ  เพราะวา 
ปฺจกฺขุ  อ.  จักษุคือปญญา  เยส  ชนาน  ของชน  ท.  เหลาใด 
นตฺถิ  ยอมไมมี  เต  ชนา  อ. ชน  ท.  เหลาน้ัน  อนธฺาเอว  เปนคน 
บอดน่ันเทียว  (โหนฺติ)  ยอมเปน  ปฺจกฺขุ   อ. จักษุคือปญญา 
เยส  ชนาน  ของชน  ท.  เหลาใด  อตฺถิ  มีอยู  เตเอว  ชนา 
อ. ชน  ท.  เหลาน้ันนั่นเทียว   จกฺขุมนฺโต   เปนผูมีจักษุ  (โหนฺติ) 
ยอมเปน  อิติ  ดังนี้  อาห  ตรัสแลว  คาถ   ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
                อย  โลโก  อ. สตัวโลกน้ี  อนฺธภูโต  เปนผูเปนคน 
                บอดเปนแลว   (โหติ)  ยอมเปน  ตนุโก  ชโน 
                อ.  ชน  นอยคน  เอตฺถ  โลเก  ในโลกนี้  วิปสฺสติ 
                จะเห็นแจง  อปฺโป  ชโน  อ. ชนนอยคน  คจฺฉติ  
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                จะไป   สคฺคาย  สู สวรรค  สกุโณ  อิว  ราวกะ 
                อ.  นก  ชาลมุตฺโต  ตัวพนแลวจากขาย  (อปฺโป)  เปน  
                สตัวนอย  (โหนฺโต)  เปนอยู  อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  โลกยิมหาชโน  อ.  โลกิยมหาชน  อย  นี ้
อนฺธภูโต  เปนผูชื่อวาเปนคนบอดเปนแลว   อภาเวน  เพราะความ 
ไมมี  ปฺาจกฺขุโน  แหงจักษุคือปญญา  (โหติ)  ยอมเปน  (อิติ) 
ดังน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท. เหลานันหนา  (ปททฺวยสฺส)  แหง 
หมวดสองแหงบทวา  อย  โลโก  อิติ  ดังน้ี ฯ   
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ชโน  อ. ชน  ตนุโก  นอยคน  คือวา 
น  พหุ  ไมมาก  เอตฺถ  โลเก  ในโลกนี้  วิปสฺสติ  จะเห็นแจง 
อนิจฺจาทิวเสน  ดวยอํานาจแหงลักษณะ  มีลักษณะอันไมเที่ยงเปนตน 
(อิติ)   ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองแหงบทวา  ตนุเกตฺถ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อตฺโถ   อ. อรรถวา  วฏฏเกสุ  ในนกกระจาบ  ท.  เฉเกน 
สากุณิเกน  ชาเลน   โอตฺถริตฺวา    คยหฺมาเนสุ   ตัวอันบุคคลผูฆาซึ่งนก 
แลวเปนอยู  ผูฉลาดตลบแลว  ดวยขาย  จับเอาอยูหนา  โกจิเอว 
วฏฏโก  อ.  นกกระจาบ  บางตัวนั่นเทียว  มุจฺจติ  ยอมหลุด  ชาลโต 
จากขาย  เสสา  วฏฏกา  อ.นกกระจาบ  ท. ตัวเหลอื  ปวิสนฺติ  ยอมเขา 
ไป  อนฺโชาลเอว  สูภายในแหงขายนั่นเทียว  ยถา  ฉันใด  สตฺเตสุ  
ในสัตว  ท.  มารชาเลน  โอตฺถเตสุ  ผูอันขายคือมารรวบไวแลวหนา 
พหู  สตฺตา  อ. สัตว  ท.  มาก  อปายคามิโน  เปนผูมีปกติไปสูอบาย 
โหนฺติ  ยอมเปน  สตฺโต  อ. สัตว  อปโฺป  นอยตัว  คือวา  โกจิเอว  
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บางตัวนั่นเทียว  คจฺฉติ  จะไป  สคฺคาย  สูสวรรค  คือวา  ปาปุณาติ 
จะถึง  สุคตึ  วา  ซึ่งสุคติหรือ  นิพฺพาน  วา  หรือวาซ่ึงพระนิพพาน 
ตถา  ฉันนั้น  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา  ชาลมุตโตว   อิติ 
ดังน้ี ฯ  
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                                         เรื่องอสทิสทาน 
        ๑๓.  ๕๕/๕  ต้ังแต  ราชาป  โทมนสฺสปฺปตฺโต  เอวรูปาย  เปนตนไป. 
        ราชาป  แม  อ.  พระราชา   โทมนสฺสปฺปตฺโต  ผูทรงถึงแลวซ่ึง 
ความโทมนัส  (จินฺเตตฺวา)  ทรงพระดําริแลววา  สตฺถา  อ. พระศาสดา 
อกตฺวา  ไมทรงกระทําแลว  อนุโมทน  ซึ่งอนุโมทนา   อนุจฺฉวิก 
อันสมควร  มยฺห  แกเรา  ทาน  ทตฺวา   ิตสฺส  ผูถวายแลว  ซึ่งทาน 
จึงยืนอยูแลว  มชฺเฌ   ในทามกลาง  ปริสาย  แหงบริษัท   เอวรูปาย 
อันมีรูปอยางนี้   วตฺวา  ตรัสแลว  คาถเอว   ซึ่งพระคาถานั่นเทียว 
อุฏาย   เสด็จลุกข้ึนแลว  อาสนา  จากอาสนะ  คโต   เสด็จไปแลว 
อนนุจฺฉวิก  ทาน  อ. ทาน   อันไมสมควร   มยา  สตฺถุ   อนุจฺฉวิก 
ทาน   อกตฺวา  กต  จักเปนทานอันเรา  ไมกระทํา  ซึ่งทาน  อันสมควร 
แกพระศาสดา  แลวกระทําแลว  ภวิสฺสติ  จัก เปน  อกปฺปยภณฺฑเอว 
อ.  ภัณฑะอันเปนอกัปปยะน้ันเทียว   (มยา)   กปปฺยภณฺฑ   อกตฺวา 
ทินฺน   จักเปนของอันเรา  ไมกระทําแลว  ซึ่งภัณฑะอันเปนกัปปยะ 
ถวายแลว  ภวิสฺสติ  จักเปน  สตฺถารา  อันพระศาสดา  กุปเตน   พึงเปน  
ผูทรงพระพิโรธแลว   เม   แกเรา  ภวิตพฺพ   พึงเปน   (สตฺถารา) 
ยสฺส   กสฺสจิ  นาม  ปุคฺคลสฺส  ทานานุรูป  อนโุมทน  กาตุ  อ. อัน 
อันพระศาสดา  ทรงกระทํา   ซึ่งอนุโมทนา  อันสมควรแกทาน  แก 
บุคคล   ชื่อคนใดคนหนึ่ง  วฏฏติ  ยอมควร  อิติ   ดังน้ี  คนฺตฺวา   
เสด็จไปแลว  วิหาร  สูพระวิหาร  วนฺทิตฺวา  ถวายบังคมแลว  สตฺถาร  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 58 

ซึ่งพระศาสดา  อโวจ  ไดกราบทูลแลว  เอต  วจน  ซึ่งพระดํารัสนี้วา 
ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทาน  อ.  ทาน  ทาตพฺพยุตฺตก  อันสม 
ควรแลวแกความเปนทานอันบุคคลพึงถวาย  เม  อันหมอมฉัน  น  ทินฺน 
ไมถวายแลว  ก ึ น ุ โข  หรือหนอแล  อุทาหุ  หรือวา  อกปฺปยภณฺฑเอว 
อ.  ภัณฑะอันเปนอกัปปยะน่ันเทียว  (เม)  อันหมอมฉัน  อทฺตวา 
ไมถวายแลว  กปฺปยภณฺฑ  ซึ่งภัณฑะอันเปนกัปปยะ  ทานารูป  อัน 
สมควรแกทาน  ทินฺน  ถวายแลว  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (สตฺถา)  อ.  พระ 
ศาสดา  (ปุจฺฉิ)  ตรัสถามแลววา  มหาราช  ดกูอนมหาบพิตร  เอต 
การณ  อ.  เหตุนี้  กึ  อะไร  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (ราชา)  อ.  พระราชา 
(อาห)  กราบทูลแลววา  อนุโมทนา  อ.  การอนุโมทนา 
ทานานุจฺฉวิกา  อันสมควรแกทาน  ตุมฺเหหิ  อันพระองค  ท.  น  กตา 
ไมทรงกระทําแลว  เม  แกหมอมฉัน  อิติ  ดังน้ี  ฯ  (สตฺถา)  อ. 
พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแลววา  มหาราช  ดกูอนมหาบพิตร  ทาน 
อ.  ทาน  อนจฺฉวิกเอว  อันสมควรน่ันเทียว  เต  อันพระองค  ทินฺน 
ทรงถวายแลว  หิ  จริงอยู  เอต  ทาน  อ.  ทานน่ัน  อสทิสทาน 
อ.  อสทิสทานน้ี  (เกนจิ)  อันใคร ๆ  สกฺกา  อาจ  ทาตุ  เพ่ืออัน 
ถวาย  พุทฺธสฺส  แกพระพุทธเจา  เอกสฺส  พระองคเดียว  เอกวารเอว 
สิ้นวาระเดียวนั่นเทียว  ทาน  อ.  ทาน  เอวรูป  นาม  ชื่ออันมีรูปอยางนี้ 
ทุทฺทท  เปนทานอันบุคลถวายไดโดยยาก  ปุน  อีก  (โหติ)  ยอม 
เปน  อิติ  ดังนี้  ฯ  (ราชา)  อ.  พระราชา  (ปุจฺฉิ)  ทูลถามแลววา    
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ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  อถ  ครัน้เมื่อความเปนอยางนั้น  (สนฺเต) 
มีอยู  ตุมฺเห  อ.  พระองค  ท.  น  กริตฺถ  ไมทรงกระทําแลว  อนุโมทน  ซึ่ง 
อนุโมทนา  ทานานุรูป  อันสมควรแกทาน   เม  ของหมอมฉัน  กสฺมา 
เพราะเหตุอะไร  อิติ  ดังน้ี ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรสั 
แลววา  มหาราช  ดกูอนมหาบพิตร  (อห)  อ. อาตมภาพ  (น กรึ) 
ไมกระทําแลว  (อนุโมทน)  ซึ่งอนุโมทนา  (ทานนานุรูป)   อันสมควร 
แกทาน  (เต)   ของพระองค  ปริสาย  อสุทฺธตฺตา   เพราะความท่ีแหง 
บริษัทเปนบริษัทไมบริสุทธิ์แลว  อิติ  ดังนี้ ฯ  (ราชา)  อ.  พระราชา 
(ปุจฺฉิ)  ทูลถามแลววา  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  โทโส  อ. 
โทษ  โก  นุ  โข  อะไรหนอแล   (อตฺถิ)   มีอยู   ปริสาย  แกบรษัิท 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อถ  ครั้งน้ัน   สตฺถา   อ. พระศาสดา  อาโรเจตฺวา  ตรัสบอกแลว 
จิตฺตวาร  ซึ่งวาระแหงจิต   อมจฺจาน   ของอํามาตย  ท.  ทฺวินฺนป  แมสอง 
อสฺส  รฺโ  แกพระราชานั้น  อาจิกฺขิ  ตรัสบอกแลว  อนโุมทนา 
(อตฺตนา)   อกตภาว   ซึ่งความท่ีแหงอนุโมทนาเปนกิริยาอันพระองค 
ไมทรงกระทําแลว  ปฏจฺิจ  เพราะอาศัย  อนุกมฺป  ซึ่งความอนุเคราะห 
กาเฬ   ในอํามาตยชื่อวากาฬะ ฯ  ราชา  อ. พระราชา  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถาม 
แลววา  กาฬ  ดูกอนกาฬ   กิรไดยินวา  เอว  จินฺตน  อ. ความคิดอยางนี้ 
เต  อันทาน  จินฺติต  คิดแลว  สจฺจ  จรงิหรือ   อิติ  ดังนี้   (วจเน)  ครั้น 
เมื่อคําวา  (เอว  จินฺตน)  อ. ความคิดอยางนี้  (เม)  อันขาพระองค 
(จินฺติต)   คิดแลว  สจฺจ   จริง   อิติ   ดงัน้ี  (กาเฬน)   อันอํามาตย  
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ชื่อวากาฬะ  วุตฺเต  กราบทูลแลว  (วตฺวา)   ตรัสแลววา  มยิ   ครัน้ 
เมื่อเรา   สทฺธึ   กับ  ปุตฺตทาเรหิ   ดวยบุตรและทาระ  ท.  มม  ของเรา 
อคฺคเหตฺวา   ไมถือเอาแลว  สนฺตก   วตฺถุ   ซึ่งวัตถุอันเปนของมีอยู 
ตว  ของทาน  เทนฺเต   ถวายอยู    สนฺตก  วตฺถุ  ซึ่งวัตถุอันเปนของมีอยู 
อตฺตโน  ของตน  หานิ   อ.  ความเสื่อม  กา   อะไร   (โหติ)   ยอมมี 
ตุยฺหป  แมแกทาน  ย  วตฺถุ  อ. วัตถใุด  มยา  อันเรา  ทินฺน 
ใหแลว  เต  แกทาน  ต  วตฺถุ  อ. วัตถนุั้น  (มยา)   ทินฺนเอว 
จงเปนวัตถุอันเราใหแลวน่ันเทียว  โหตุ  จงเปน  ปน  แตวา  ตฺว 
อ. ทาน  นกิขฺม  จงออกไป  รฏโต  จากแวนแควน  เม  ของเรา 
อิติ  ดังนี้   นหีริตฺวา   ทรงนําออกแลว  ต  กาฬ   ซึง่อํามาตยชื่อวา 
กาฬะน้ัน   รฏา  จากแวนแควน  ปกโฺกสาเปตฺวา  ทรงยังราชบุรุษให 
รองเรียกมาแลว  ชุณฺห  ซึง่อํามาตยชื่อวาชุณหะ  ปุจฺฉิตฺวา  ตรัสถาม 
แลววา  กิร  ไดยินวา  เอว  จินฺตน  อ. ความคิดอยางนี้  เต  อันทาน 
จินฺติต  คิดแลว  สจฺจ  จรงิหรือ  อิติ  ดงัน้ี  (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา 
(เอว  จินฺตน)  อ. ความคิดอยางนี้  (เม)  อันขาพระองค  (จินฺติต) 
คิดแลว  สจฺจ  จริง  ดังนี้   (ชุณฺเหน)   อันอํามาตยชื่อวาชุณหะ 
วุตฺเต  กราบทูลแลว  (วตฺวา)  ตรัสแลววา  มาตุล  ดูกอนลุง  สาธุ 
อ. ดีละ  อห  อ. เรา  ปสนโฺน  เปนผูเลือ่มใสแลว  อมฺหิ  ยอมเปน 
ตฺว  อ. ทาน  คเหตฺวา  จงถือเอาแลว  รชฺช  ซึ่งความเปนแหงพระราชา 
มม  ของเรา  เทหิ  จงถวาย  ทาน   ซึ่งทาน  ทิวสานิ  สิ้นวัน  ท. 
สตฺต ๗  มยา  ทินฺนนิยาเมนเอว  โดยทาํนองแหงทานอันอันเราถวายแลว  
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นั่นเทียว   อิติ  ดังนี้  นิยฺยาเทตฺวา   ทรงมอบใหแลว  รชฺช  ซี่งความ 
เปนแหงพระราชา   สตฺตาห  ตลอดวัน  ๗  ตสฺส  ชณฺุหสฺส  แกอํามาตย 
ชื่อวาชุณหะน้ัน  อาห   กราบทูลแลววา  ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ตุมฺเห   อ. พระองค  ท.  ปสฺสถ  ขอจงทอดพระเนตร  กรณ  ซึง่การ 
กระทํา  พาลสฺส  แหงคนเขลา  (พาโล)   อ. คนเขลา  อทาสิ  ไดใหแลว 
ปหาร   ซึ่งอันประหาร   ทาเน  ในทาน   มยา  เอว  ทินฺเน  อันอัน 
หมอมฉันถวายแลว  อยางนี้  อิติ   ดังน้ี  สตฺถาร  กะพระศาสดา ฯ 
            สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา  มหาราช   ดกูอน 
มหาบพิตร  อาม  ขอถวายพระพร   (เอว)   อ. อยางนั้น  พาลา 
นาม  ชื่อ  อ.  คนเขลา  ท.  อนภินนฺทิตฺวา  ไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว 
ทาน  ซึ่งทาน  ปรสฺส  ปคฺุคลสฺส  ของบุคคลอ่ืน   ทุคฺคติปรายนา 
เปนผูมีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา  โหนฺติ   ยอมเปน  ปน  สวนวา 
ธีรา  อ. ปราชญ  ท.  อนโุมทิตฺวา   อนุโมทนาแลว  ทาน  ซึ่งทาน 
ปเรสป  ชนาน  ของชน  ท. แมเหลาอ่ืน  สคฺคปรายนาเอว  เปนผูมี 
สวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนาน่ันเทียว  โหนฺติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
อาห   ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
                กทริยา   อ. ชนผูตระหนี่  ท. วชนฺติ  จะไป  เทวโลก 
                สูเทวโลก    น      เว      หามไิดแล    พาลา    หเว   อ. 
                คนเขลา  ท.  แล  น  ปสสนฺติ  ยอมไมสรรเสริญ 
                ทาน   ซึ่งทาน   จ   สวนวา   ธีโร  อ.ปราชญ 
                อนุโมทนาโน   อนุโมทนาอยู  ทาน   ซึ่งทาน   เตน-  
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                เอว   การเณน   เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว   โส  ธีโร 
                อ.  ปราชญนั้น  สุข ี  เปนผูมีความสุข  ปรตฺถ 
                โลเก  ในโลกเบือ้งหนา  โหติ  ยอมเปน  อติิ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ถทฺธมจฺฉริโน   ผูมีความตระหน่ีทั้งกระ 
ดาง  (อิติ)  ดงัน้ี  ตตฺถ  ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา  (ปทสฺส)   
แหงบทวา  กทริยา  อิติ  ดังนี้ ฯ   
            (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  อชานนกา  ผูไมรู   อิธโลกปรโลกตฺถ 
ซึ่งประโยชนในโลกน้ีและโลกในเบือ้งหนา  (อิติ)    ดังน้ี  (ปทสฺส) 
แหงบทวา  พาลา  อิติ  ดงัน้ี ฯ        ปณฺฑิโต  อ. บณัฑิต  ธีโร  อิติ 
ชื่อวาปราชญ ฯ 
            (อตฺโถ)  อ.อรรถวา  โส  ธีโร  อ. ปราชญนัน้  อนุภวมาโน 
เมื่อเสวย  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   ซึ่งสมบัติอันเปนทิพ  สุขี  ชื่อวาเปนผูมี 
ความสุข  ปรโลเก  ในโลกเบ้ืองหนา  โหติ  ยอมเปน  ทานานุโมทน- 
ปฺุเน  เพราะบุญอันเกิดแตการอนุโมทนาซึ่งทาน   เตนเอว  นั้นนั่น 
เทียว  อิติ  ดงัน้ี  (ปททฺวยสฺส)  แหงหมวดสองบทวา   สุขี  ปรตฺถ 
อิติ   ดังนี้ ฯ  
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                                     เรือ่งมารธิดา 
        ๑๔.  ๖๑/๑๕  ต้ังแต  พฺราหฺมโณ  สตฺถุ   รูปสริึ  โอโลเกนโต 
เปนตนไป. 
        พฺราหฺมโณ   อ. พราหมณ  โอโลเกนฺโต  แลดอูยู  รูปสริึ  ซึง่ 
สิริแหงพระรูป  สตฺถุ  ของพระศาสดา  จินฺเตตฺวา   คิดแลว  ปรุโิส 
นาม  ชื่อ  อ. บุรุษ  สทโิส  ผูเชนกับ   อิมินา   ปุริเสน  ดวยบุรุษนี้ 
นตฺถิ   ยอมไมมี  อิมสฺมึ    โลเก  ในโลกน้ี  อย  ปรุิโส   อ.  บุรุษนี้ 
อนุจฺฉวิโก  เปนผูสมควร  ธีตุ   แกธิดา   มยฺห  ของเรา  (โหติ) 
ยอมเปน  อห  อ.  เรา  ทสฺสามิ  จักให  ธีตร  ซึ่งธดิา  อิมสฺส  ปุริสสฺส 
แกบุรุษน้ี   อิติ   ดังน้ี  อาห  กราบทูลแลววา   สมณ  ขาแตพระสมณะ 
ธีตา  อ. ธิดา  เอกา  คนหน่ึง  มยฺห  ของเรา  อตฺถิ  มีอยู  อห  อ. 
เรา  อปสฺสนฺโต  ไมเห็นอยู  ปรุิส  ซึ่งบุรุษ  อนุจฺฉวิก  ผูสมควร 
ตสฺสา  ธีตุ  แกธิดาน้ัน  น  อทาสึ  ไมไดใหแลว  ต  ธีตร  ซึ่งธิดาน้ัน 
กสฺสจิ  แกใคร ๆ  ปน  สวนวา  ตว  อ. ทาน  อนุจฺฉวิโก  เปนผู 
สมควร  อสสฺา  ธีตุ   แกธิดาน้ัน  (อสิ)  ยอมเปน  อห  อ.  เรา  ทาตุกาโม 
เปนผูใครเพ่ืออันให  ธีตร  ซึ่งธิดา  เต  แกทาน  กตฺวา  กระทํา 
ปาทปริจาริก  ใหเปนผูบําเรอซึ่งเทา  (อมฺหิ)  ยอมเปน  อห  อ.  เรา 
อาเนมิ  จะนํามา  น  ธีตร  ซึ่งธิดาน้ัน  ยาว  เพียงใด  ตฺว  อ. ทาน 
ติฏาหิ  จงยืนอยู  อิธเอว  าเน  ในที่นี้นั่นเทียว  ตาว  เพียงนั้น 
อิติ  ดังนี้  สตฺถาร  กะพระศาสดา ฯ  สตฺถา   อ.  พระศาสดา  สุตฺวา  
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ทรงสดับแลว  กถ  ซึ่งถอยคํา  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ของพราหมณนั้น 
นเอว  อภินนฺทิ  ไมทรงเพลิดเพลินเฉพาะแลวน้ันเทียว  น  ปฏกิฺโกสิ 
ไมทรงคัดคานแลว  ฯ  พฺราหฺมโณป  แม  อ. พราหมณ  คนฺตฺวา  ไปแลว 
เคห  สูเรือน  อาห  กลาวแลววา  โภติ  แนะนางผูเจริญ  อชฺช  ในวันนี้   
ปุริโส  อ. บรุุษ  อนุจฺฉวิโก  ผูสมควร  ธีตุ   แกธดิา  เม  อันฉัน 
ทิฏโ   เห็นแลว  มย  อ. เรา  ท.  ทสฺสาม  จักให  น  ธีต  ซึ่งธิดา 
นั้น  ตสฺส  ปรุิสสฺส  แกบรุุษน้ัน  อิติ  ดังนี้  พฺราหฺมณึ   กะนางพราหมณี 
ธีตร  ยังธิดา  อลงฺการาเปตฺวา  ใหประดับแลว  อาทาย  พาเอาแลว 
อคมาสิ  ไดไปแลว   ต  าน  สูที่นั้น  สทฺธึ กับ  พฺราหฺมณิยา  ดวย 
นางพราหมณี ฯ  มหาชโนป   แม  อ. มหาชน  กุตูหลชาโต  ผูมีความ 
โกลาหลเกิดแลว  นิกฺขม ิ  ออกไปแลว ฯ 
            สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อฏตฺวา  ไมประทับยืนอยูแลว  พฺราหฺมเณน 
วตฺตฏาเน  ในที่อันอันพราหมณกลาวแลว  ทสฺเสตฺวา  ทรงแสดงแลว 
ปทเจติย  ซึ่งเจดียคือรอยพระบาท  ตตฺถ  าเน  ในที่นั้น  อฏาสิ 
ไดประทับยืนอยูแลว  อฺสฺมึ  าเน   ในที่อ่ืน  ฯ  กริ  ไดยินวา 
ปทเจติย   อ.  เจดียคือรอยพระบาท   พุทฺธาน  ของพระพุทธเจา  ท. 
ปฺายติ  ยอมปรากฆ   อิท  ปทเจติย  อสุโก  นาม  ปุคฺคโล   ปสฺสตุ 
อิติ  อธิฏหิตฺวา  (พุททฺธาน)  อกฺกนฺตฏาเนเอว  ในท่ีแหงพระพุทธเจา 
ท.  ทรงอธิษฐานแลววา  อ.  บุคคลชื่อโนน  จงเห็น  ซึ่งเจดียคือรอย 
เทาน้ี  ดังนี้   ทรงเหยียบแลวน่ันเทียว  ฯ  ปสฺสนฺโต  นาม  ปุคฺคโล 
อ. บุคคล   ชือ่วาผูเห็นอยู   ต  ปทเจติย   ซึ่งเจดียคือรอยพระบาทนั้น  
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เสสฏาเน  ในที่อันเหลือ  นตฺถิ  ยอมไมมี   ฯ  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ 
อนฺตนา  สทฺธึ  คจฺฉมานาย  พฺราหฺมณิยา   ปฏุโ   ผูอันนางพราหมณี 
ผูไปอยู  กับดวยตน  ถามแลววา  โส  ปุริโส   อ.  บรุุษน้ัน  (วสติ) 
ยอมอยู  กห  าเน   ณ  ทีไ่หน  อิติ  ดงัน้ี  (วตฺวา)   กลาวแลววา 
อห  อ. เรา  อวจ   ไดกลาวแลววา  ตฺว  อ. ทาน  ติฏาหิ  จงยืนอยู 
อิมสฺมึ  าเน  ในที่นี้เถิด  อิติ  ดังนี้  ต  ปุริส   กะบุรษุน้ัน   อิติ 
ดังน้ี   โอโลเกนฺโต  แลดอูยู  ทิสฺวา   เห็นแลว   ปทวลฺช  ซึ่งเครื่อง 
ใชสอยแหงรอยเทา  ทสฺเสสิ   แสดงแลววา   อิท   ปทวลฺช  อ. รอย 
เทาอันเปนเครื่องใชสอยนี้  ปท  เปนรอยเทา  อสฺส  ปุริสสฺส  ของ 
บุรุษน้ัน  (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ 
             สา  พฺราหฺมณี  อ. นางพราหมณีนั้น  วตฺวา  กลาวแลว   พฺราหฺมณ 
ขาแตพราหมณ  อิท   ปท  อ.  รอยเทานี้  ปท  เปนรอยเทา   กามโภคิโน 
ปุคฺคลสฺส   ของบุคคลผูมีการบริโภคซึ่งกาม   (โหติ)  ยอมเปน   น 
หามิได  อิติ  ดังน้ี   (อตฺตโน)   ลกฺขณมนฺตกุสลตาย   เพราะความท่ี 
แหงตนเปนผูฉลาดในมนตอันเปนเครื่องทํานายซ่ึงลักษณะ   (วจเน) 
ครั้นเมื่อคําวา  โภติ  แนะนางผูเจริญ  ตฺว  อ. ทาน  ปสฺสสิ  ยอมเห็น 
สุสุมาร  ซึ่งจระเข  อุทกจาฏิมฺหิ   ในตุมแหงนํ้า  โส   สมโณ  อ. 
สมณะนั้น  มยา  วุตฺโต  ผูอันเรากลาวแลววา  อห  อ. เรา  ทสสฺามิ 
จักให  ธีตร   ซึ่งธิดา  เต  แกทาน   อิติ  ดังนี้   (วจน)   อ.  คํา  เม 
ของเรา  เตนอป   สมเณน  อันพระสมณะแมนั้น  อธิวาสิต  ใหอยูทับแลว 
อิติ  ดังนี้    พฺราหฺมเณน   อันพราหมณ  วุตฺเต   กลาวแลว  วตฺวา  
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กลาวแลววา   พฺราหฺมณ    ขาแตพราหมณ   ตฺว   อ.  ทาน   วเทสิ 
กลาวแลว  เอว  อยางนี้  กิฺจาป   แมก็จริง  ปน  ถงึอยางนั้น  อิท 
ปท  อ.  รอยเทานี้   ปท   เปนรอยเทา   นิกฺกิเลสสฺสเอว   ปุคฺคลสสฺ 
ของบุคคล   ผูมีกิเลสอันออกแลวน้ันเทียว  (โหติ)   ยอมเปน   อิติ 
ดังน้ี  อาห  กลาวแลว  คาถ   ซึ่งคถา   อิม  นี้วา 
                ห ิ  ก ็  ปท  อ. รอยเทา  รตฺตสฺส   ปุคฺคลสฺส 
                ของบุคคล  ผูอันราคะยอมแลว  อุกฺกฏุิก   พึงเปน 
                รอยเทากระหยง   ภเว  พึงเปน   (ปท)   อ.  รอย 
                เทา   ทฏุสฺส  ปุคฺคลสฺส   ของบุคคล  ผูอันโทษ 
                ประทุษรายแลว  สหสา  อนุปฬิต  เปนรอยเทา 
                อนัสนเทาบีบตามแลวโดยพลัน  (โหติ)  ยอมเปน  ปท 
                อ. รอยเทา  มุฬฺหสฺส    ปุคฺคลสฺส  ของบคุคล  ผู 
                หลงแลว  อวกฑฺฒิต  เปนรอยเทาอันปลายแหงเทาครา 
                ลงแลว  โหติ  ยอมเปน  อิท   ปท  อ.  รอยเทาน้ี  อีทิส 
                อนัเชนนี้  ปท  เปนรอยเทา  วิวฏจฺฉทสฺส  ปุคฺคลสฺส 
                ของบุคคล   ผูมีกิเลสอันเปนเครื่องมุงบงัอันเปด 
                แลว   (โหติ )   ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        ๑๕.   ๖๔/๑๒  ต้ังแต  สตฺถา  เนว   ตาส   วจน  มนสากาสิ 
เปนตนไป. 
        สตฺถา  อ. พระศาสดา     นเอว   ตาส   มารธีตูน  วจน  มนสิ 
อกาสิ   ไมไดทรงกระทําแลว   ซึ่งคําของธิดาของมาร  ท.  เหลาน้ัน 
ในพระทัยนั่นเทียว   น   อกฺขีนิ   อุมฺมเิลตฺวา   โอโลเกสิ   ไมทรงลืม 
แลวซ่ึงพระเนตร  ท.  แลดูแลว ฯ  มารธีตโร   อ. ธดิาของมาร  ท. 
(จินฺเตตฺวา)   คิดแลววา    อธิปฺปาโย  อ.  ความประสงค   ปุริสาน 
แหงบุรุษ   ท.  อุจฺจาวโจ  โข   เปนอาการท้ังสูงท้ังตํ่าแล  (โหติ)  ยอมเปน 
เปม  อ. ความรัก  กุมาริกาสุ   ในเด็กหญิง  ท.  โหติ  ยอมมี เกสฺจิ 
ปุริสาน  แกบุรุษ  ท.  บางพวก  (เปม)  อ.  ความรกั    ิตาสุ  อิตฺถีสุ 
ในหญิง ท. ผูดํารงอยูแลว  ปมวเย  ในวัยที่หน่ึง  (โหติ)  ยอมมี  เกสฺจิ 
ปุริสาน  แกบุรุษ  ท.  บางพวก  (เปม)   อ. ความรกั   ิตาสุ  อิตฺถีส ุ
ในหญิง  ท.  ผูดํารงอยูแลว   มชฺฌิมวเย   ในวัยอันมีในทามกลาง 
(โหติ)     ยอมมี   เกสฺจิ  ปุริสาน  แกบุรุษ  ท.  บางพวก  (เปม) 
อ. ความรัก    ิตาสุ  อิตฺถีสุ  ในหญิง  ท. ผูดํารงอยูแลว   ปจฺฉิมวเย 
ในวัยอันมีในเบื้องหลัง   (โหติ)  ยอมมี   เกสฺจิ  ปุริสาน  แกบุรุษ 
ท.  บางพวก  มย  อ. เรา  ท.   ปโลภิสสฺาม  จักประเลาประโลม  ต 
สมณ  ซึ่งพระสมณะน้ัน  นามปฺปกาเรหิ   โดยประการตาง ๆ   ท.  อิติ 
ดังน้ี  ปุน   อีก  เอเกกา  คนหน่ึงคนหนึ่ง  อภินิมฺมินิตวา  เนรมิตแลว 
อตฺตภาเว   ซึ่งอัตภาพ  ท.  สต  อันมีรอยเปนประมาณ  สต  อันมี 
รอยเปนประมาณ   กุมารกิาวณฺณาทิวเสน   ดวยอํานาจแหงวรรณะมี 
วรรณะของเด็กหญิงเปนตน  กุมาริกาโย  จ  เปนเด็กหญิงดวย  อวิชาตา  
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จ  เปนหญิงผูไมคลอดแลวดวย   สกวิึชาตา  จ  เปนหญิงผูคลอดแลว 
คราวเดียวดวย   ทุวิชาตา   จ  เปนหญิงผูคลอดแลวสองครั้งแลว 
มชฺฌิมิตฺถิโย   จ   เปนหญงิผูมีในทามกลางดวย   มหลฺลกิตฺถโิย  จ  เปน 
หญิงผูแกดวย   หุตฺวา  เปน   อุปสงฺกมิตฺวา   เขาไปเฝาแลว   ภควนฺต 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา  ฉกฺขตฺตุ  ๖  ครั้ง  อาหสุ   กราบทูลแลววา  สมณ 
ขาแตพระสมณะ  มย  อ. ดิฉัน  ท.  ปริจาเรม  จะบําเรอ  ปาเท    ซึ่ง 
พระบาท   ท.  เต  ของพระองค   อิติ  ดังน้ี ฯ 
            ภควา   อ.  พระผูมีพระภาคเจา   อธิมุตฺโต    ทรงนอมไปแลว 
อุปธิสงฺขเย       ในความส้ินไปพรอมแหงกิเลสเปนเครื่องเขาไปทรงไว 
อนุตฺตเร    อันยอดเยี่ยม  ยถาต   ฉันใดแล   น  อกาสิ   ไมไดทรงกระ- 
ทําแลว   ตป   มารธีตูน   วจน   ซึ่งคํา  ของธิดาของมาร  ท.  แมนั้น 
มนสิ   ในพระทัย  (ตถา)  ฉันนั้น  อิติ  ดวยประการฉะน้ี ฯ 
            อถ   ครั้งน้ัน   สตฺถา   อ.  พระศาสดา    วตฺวา    ตรัสแลววา 
ตุมฺเห   อ. เธอ  ท. อเปถ  จงหลีกไปเถิด  ตุมฺเห   อ. เธอ  ท.  ทิสวฺา  เห็น 
แลว   กึ  ซึ่งอะไร   วายมถ   ยอมพยายาม   เอว   อยางนี้   (ตุมฺเหหิ) 
เอวรูป   นาม  กมฺม   อวีตราคาน  ชนาน  ปุรโต   กาตุ   อ.  อันอันเธอ 
ท.  กระทํา   ซึ่งกรรม   ชือ่อันมีรูปอยางนี้   ขางหนา  ของชน  ท.  ผูมี 
ราคะอันไมไปปราศแลว  วฏฏติ   ยอมควร   ปน   สวนวา   ราคาทโย 
กิเลสา  อ.  กเิลส  ท.  มีราคะเปนตน  ตถาคตสฺส  ปหีนา  อันตถาคต  ละได 
แลว   ตุมฺเห  อ.  เธอ  ท.  เนสฺสถ   จักนําไป  ม  ซึ่งเรา  วเส   ในอํานาจ 
อตฺตโน   ของตน  เกน   การเณน   ดวยเหตุอะไร   อิติ  ดังน้ี   ตา 
มารธีตโร   กะธิดาของมาร   ท.   เหลาน้ัน  อนุคจฺฉนฺติโย    ผูไปตามอยู  
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เอตฺตเกนอป   การเณน  ดวยเหตุแมอันมีประมาณเทาน้ี   อภาสิ   ไดทรง 
ภาษิตแลว   คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา   เหลาน้ีวา 
                (ราคาทิกุกิเลสชาต)  อ. กิเลสชาตมีราคะเปนตน 
                ยสฺส   สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส   ชิต   อันอันพระสัมมา 
                สมัพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลว  (เตน)    อัน 
                พระองค  น  อวชิยติ   ยอมไมกลับแพ   โกจิ  กิเลโส 
                อ.  กิเลสนอยหนึ่ง  โลเก  ในโลก   น  อุยยฺาติ   ยอม 
                ไมไปหา   (กิเลสชาต)   ซึ่งกิเลสชาต   อสฺส  
                สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ชิต   อันอันพระสัมมาสัมพุทธ- 
                เจาพระองคนั้นทรงชนะแลว   ตุมฺเห   อ.  ทาน  ท. 
                เนสฺสถ   จักนําไป   ต   พุทธฺ   ซึ่งพระพุทธเจาพระ 
                องคนั้น  อนนฺตโคจร   ผูมีอารมณอันไมมทีี่สุด 
                อปท  ผูมีรอยหามิได   เกน   ปเทน   ดวยรอยอะไร 
                ตณฺหา  อ. ตัณหา   ชาลินี  อันมีขาย  วสิตฺติกา 
                อนัซานไปในอารมณอันมอียางตาง ๆ  นตฺถิ  ยอม 
                ไมมี  ยสฺส   พุทธฺสฺส   แกพระพุทธเจาพระองคใด 
                เนตเว   เพ่ืออันนําไป  กุหิจฺิ   ภเว  ในภพไหน ๆ   
                ตุมฺเห  อ.  ทาน  ท.  เนสฺสถ  จักนําไป  ต   พุทฺธ 
                ซึง่พระพุทธเจาพระองคนั้น   อนนฺตโคจร   ผูม ี
                อารมณอันไมมทีี่สุด   อปท   ผูมีรอยหามไิด  เกน 
                ปเทน   ดวยรอยอะไร   อิติ  ดังน้ี ฯ  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 70 

            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ราคา  ทกิฺกิเลสชาต  อ.  กิเลสชาตมีราคะ 
เปนตน  ยสฺส   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   เตน   เตน  มคฺเคน   ชิต   อันอัน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลว  ดวยมรรคนั้นนั้น  (เตน) 
อันพระองค  ย  อวชิยติ   ยอมไมกลับแพ   คือวา  ทุชฺชต   นาม   ชื่อวา 
เปนกิเลสชาตอันพระองคทรงชนะชั่วแลว  โหติ  ยอมเปน  น  หามิได 
อสมุทาจรณโต  เพราะอันไมฟุงข้ึนดวยดี   ปุน  อีก   (อิติ)  ดังน้ี   ตตฺถ 
ปเทสุ    ในบท    ท.  เหลาน้ันหนา   (คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา  ยสสฺ  ชิต  นาวชยิติ   อิติ   ดังน้ี ฯ  (ปทจฺเฉโท)   อ.  การตัด 
ซึ่งบทวา  น  อุยฺยาติ   (อิติ)   ดังน้ี  (ปทสฺส)   แหงบทวา   โนยาติ  อิติ  
ดังน้ี ฯ 
            อตฺโถ  อ.  อธิบายวา  ราคาทีสุ   กิเลเสสุ   ในกิเลส   ท. มีราคะ 
เปนตนหนา   เอกกฺกิเลโสป   แม  อ.  กิเลสอันหน่ึง   โกจิ   นอยหน่ึง 
โลเก  ในโลก  นิวตฺติ  นาม  ชื่อวาเปนกิเลสกลับไป  ปจฺฉโต   ขางหลัง 
น  โหติ   ยอมไมมี  คือวา   น   อนุพนฺธติ   ยอมไมติดตาม   กิเลสชาติ 
ซึ่งกิเลสชาต  ยสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ชิต  อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคใดทรงชนะแลว   อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  อปริยนฺตโคจร  ผูมีอารมณอันไมมีที่สุด 
รอบ  วเสน   ดวยอํานาจ  สพฺพฺุตฺาณสฺส   แหงพระสัพพัุตาณ 
อนนฺตารมฺมณสฺส   อันมอีารมณอันไมมีที่สุด   (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส) 
แหงบทวา   อนนฺตโคจร  อิติ  ดังนี้ ฯ  
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   ราคปทาทีสุ   ปเทสุ   ในรอย  ท.  มีรอย  
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คือราคะเปนตนหนา   เอกปทป   แม  อ.  รอยรอยหนึ่ง  นตฺถิ   ยอมไมมี 
ยสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   แกพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด   ตุมฺเห  อ. 
ทาน  ท.  เนสฺสถ   จักนําไป  ต   สมฺมาสมฺพุทธ   ซึง่พระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้น   เกน   ปเทน   ดวยรอยอะไร   คือวา   ปน   ก ็  เอกปทป 
แม  อ.  รอยรอยหนึ่ง  นตฺถิ  ยอมไมมี  พุทฺธสฺส  แกพระพุทธเจา  ตุมฺเห 
อ.  ทาน   ท.  เนสฺสถ   จักนําไป  ต  พุทฺธ  ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้น 
อปท   ผูมีรอยหามิได   เกน   ปเทน   ดวยรอยอะไร  (อิติ)   ดังน้ี 
(ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา     เกน   ปเทน   อิติ  ดังนี้ 
เปนตน ฯ 
            (วินิจฺฉโย)   อ.  วินิจฉัย  ทุติยคาถาย   ในพระคาถาที่สอง 
(ปณฺฑิเตน)   อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ  เอสา   ตณฺหา  นาม 
ชื่อ  อ.  ตัณหานั่น   ชาลนิี  ชื่อวามีขาย   (วิคฺคเหน)   เพราะวิเคราะห 
วา  ชาล   อ. ขาย   อตฺถิ  มีอยู   อสฺสา   ตณฺหาย   แกตัณหานั้น  อิติป 
ดังน้ีบาง    วา   (ตณฺหา)  อ.  ตัณหา ชาลการิกา   เปนกิเลสชาติกระทํา 
ซึ่งขาย  (โหติ)   ยอมเปน  อิติป  ดังน้ีบาง  วา  (ตณฺหา)  อ.  ตัณหา 
ชาลูปมา   เปนกิเลสชาติเปรียบดวยขาย    (โหติ)   ยอมเปน  อิติป 
ดังน้ีบาง   สสิพฺพิตปสิพฺพิตปริโยนทฺธตฺเถน  เพราะอรรถวาเย็บพรอม 
แลวและเย็บรอยแลวและรัดรึงรอบแลว   วิสตฺติกา  ชื่อวามีอันซานไป 
ในอารมณอันมีอยางตาง  ๆ  (ตสฺสา  ตณฺหาย)   วิสตฺตตาย  เพราะความ 
ที่แหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติซานไปแลว  อารมฺมเณสุ  ในอารมณ  ท. 
รูปาทีสุ  มีรปูเปนตน  (ตสฺสา  ตณฺหาย)      วิสาหารตาย  เพราะความ  
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ที่แหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติเพียงดังวาอาหารอันเจือดวยยาพิษ  (ตสฺสา 
ตณฺหา)  วิสปุปฺผตาย   เพราะความท่ีแหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติเพียง 
ดังวาดอกไมอันเจือดวยยาพิษ  (ตสฺสา  ตณฺหาย)  วิสผลตาย  เพราะ 
ความท่ีแหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติเพียงดังวาผลไมอันเจือดวยยาพิษ 
(ตสฺสา  ตณฺหาย)   วิสปรโภคตาย    เพราะความท่ีแหงตัณหานั้นเปน 
กิเลสชาติเพียงดังวาเครื่องบริโภคอันเจือดวยยาพิษ;  อตฺโถ   อ.  อธิบาย 
วา  สา  เอวรูปา  ตณฺหา  อ.  ตัณหาอันมีรูปอยางนี้นั้น   นตฺถิ  ยอมไมมี 
ยสฺส  พุทฺธสสฺ  แกพระพทุธเจาพระองคใด   เนตุ   เพ่ืออันนําไป  กุหิฺจิ 
ภเว  ในภพไหน ๆ  ตุมฺเห  อ.  ทาน   ท.  เนสฺสถ    จักนําไป  ต  พุทฺธ 
ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้น  อปท   ผูมรีอยหามิได     เกน   ปเทน  ดวย 
รอยอะไร  อิติ  ดังนี้ ฯ 
             เทสนาวสาเน   ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา  ธมฺมาภิสมโย   อ. 
การตรัสรูพรอมเฉพาะซ่ึงธรรม  อโหสิ  ไดมีแลว   เทวตาน  แกเทวดา  ท. 
พหูน   มาก ฯ      มารธีตโรป   แม  อ.  ธิดาของมาร  ท.   อนฺตรธายึสุ 
อันตรธานแลว   ตตฺถเอว  าเน   ณ   ที่นั้นนั่นเทียว  ฯ 
            สตฺถา   อ.  พระศาสดา   อาหริตฺวา   ครั้นทรงนํามาแลว  อิม 
ธมฺมเทศน   ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  วตฺวา   ตรัสแลววา  มาคนฺทิย  ดูกอน 
มาคันทิยะ   อห  อ.  เรา  อทฺทส   ไดเห็นแลว   มารธีตโร   ซึ่งธิดาของ 
มาร  ท.  ติสโฺส  ๓  อิมา  เหลาน้ี   สมนฺนาคตา   ผูมาตามพรอมแลว  
อตฺตภาเวน   ดวยอัตภาพ   สุวณฺณกฺขนฺธสทิเสน    อันเชนกับดวยแทง 
แหงทอง  เสมฺหาทีหิ   อสุจีหิ   อปลพุิทฺเธน  อันอันของไมสะอาด  ท.  มีเสมหะ  
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เปนตน  ไมติดรอบแลว   ปุพฺเพ   ในกาลกอน   ตทาป   แมในกาลน้ัน 
ฉนฺโท   อ. ความพอใจ  เมถุนสฺมึ   ในเมถุน  น  อโหสิ   ไมไดมแีลว 
เม  แกเรา   ปน   ก็   สรรี  อ.  สรรีะ  ธีตุ  ของธิดา   ตว  ของทาน 
ทฺวตฺตึสาการกุณปปริปูร   เปนธรรมชาตเต็มรอบดวยซากศพคืออาการ 
๓๒  (โหติ)  ยอมเปน   อสุจิฆโฏ  วิย   ราวกะ  อ.  หมอแหงของไม 
สะอาด  จิตฺโต   อันวิจัตร   พหิ    ในภายนอก  สเจป   แมถาวา   ปาโท 
อ.  เทา  มม  ของเรา   อสุจิมกฺขิโต   พึงเปนเทาอันของไมสะอาดเปอน 
แลว  ภเวยฺย  พึงเปนไซร  จ  อนึ่ง  อย  ตว  ธีตา  อ.   ธิดาของทานนี้ 
ติฏเยฺย   พึงยืนอยู  อุมฺมารฏาเน  ในที่แหงธรณี   ตถาป  แมครัน้เมื่อ 
ความเปนอยางนั้น   (สนฺเต)   มีอยู   อห   อ.  เรา   น  ผุเสยฺย  ไมพึงถูก 
ตอง  สรีร   ซึ่งสรีระ   อสฺสา  ตว  ธีตุ   ของธิดาของทานน้ัน   ปาท 
ดวยเทา  อิติ  ดังนี้  อาห    ตรัสแลว   คาถ   ซึ่งพระคาถา   อิม  นี้วา 
                ฉนัฺโทอป   แม  อ. ความพอใจ  เมถุนสฺม ึ ในเมถุน 
                น  อโหสิ  ไมไดมีแลว  (เม)  แกเรา   ทิสวฺาน 
                เพราะเห็น   ตณฺห   จ   ซึ่งนางตัณหาดวย  อรตึ  จ 
                ซึง่นางอรดีดวย  ราค  จ  ซึง่นางราคาดวย  (ฉนฺโท) 
                อ. ความพอใจ   (เมถุนสฺมึ)   ในเมถุน  (ภวิสฺสติ) 
                จักมี  (เม)  แกเรา  (ทิสฺวาน)    เพราะเห็น  อิท 
                ตว  ธีตุ   สรีร   ซึ่งสรีระของธิดาของทานน้ี  มุตฺต- 
                กรสีปุณฺณ   อันเต็มแลวดวยมูตรและคูถ   กึเอว 
                อยางไรน่ันเทียว  อห  อ.  เรา  น  อิจฺเฉ  ยอมไป  
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                ปรารถนา  สมผฺุสิตุ   เพ่ืออนัถูกตอง  น  ตว  ธีตุ  
                สรรี   ซึ่งสรีระของธิดาของทานน้ัน   ปาทาป  แม 
                ดวยเทา  อิติ  ดังน้ี ฯ  
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                                           เรื่องยมกปาฏิหาริย 
            ๑๖.  ๖๙/๗  ต้ังแต  สตฺตเม   ทวิเส   อายสฺมโต   จ   เปนตนไป. 
            สตฺตเม   ทิวเส  ในวันที่  ๗  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ   ปฏ ิปาสาเณ  ตฺวา 
จีวร   ปารุปนกาเล   ในกาลอันเปนที่ไป   แลวยืน  บนหลังแหงหินดาด 
แหงหน่ึง   แลวหม  ซึ่งจีวร  (จินฺตเนน)   ดวยอันคิดวา  มย   อ. เรา  ท. 
จริสฺสาม  จักเท่ียวไป   ราชคเห   ในเมอืงราชคฤห    ปณฺฑาย     เพ่ือ 
บิณฑบาต  อิติ  ดังนี้  อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส  จ   แหงพระเถระ 
ชื่อวามหาโมคคัลลานะ   ผูมีอายุดวย   อายสฺมโต  ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส 
จ  แหงพระเถระชื่อวาปณโฑลภารทวาชะ    ผูมีอายุดวย   ธุตฺตกา  อ. 
นักเลง  ท.  กถ  ยังถอยคําวา  อมฺโภ  แนะผูเจริญ  ปพฺุเพ  ในกาลกอน 
ฉ  สตฺถาโร  อ.  คร ู ท. ๖  วทึสุ   กลาวแลววา  มย  อ.   เรา  ท. 
อรหนฺตา   เปน  พระอรหันต  โลเก  ในโลก  อมหฺ   ยอมเปน อิติ  ดังนี้ 
ปน   ก็  ราชคหเสฏ ิโน   เมื่อเศรษฐีในเมืองราชคฤห  อุสฺสาเปตฺวา  ยัง 
บุคคลใหยกข้ึนแลว  ปตฺต  ซึ่งบาตร  วทนฺตสฺส  กลาวอยูวา  สเจ  ถาวา 
อรหา  อ.  อรหันต   อตฺถ ิ มีอยูไซร   (โส  อรหา)  อ.  พระอรหันต 
นั้น  อาคนฺตฺวา   จงมาแลว  อากาเสน   โดยอากาศ  คณฺหาตุ   จงถือ 
เอาเถิด  อิติ  ดังน้ี   อชชฺ  อ.  วันนี ้ ทิวโส  เปนวัน   สตฺตโม  ที ่๗ 
(โหติ)  ยอมเปน  เอโกป   ปุคฺคโล  อ.  บุคคลแมคนหนึ่ง  อุปฺปตนฺโต  
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นาม  ชื่อวาผูเหาะข้ึนอยู   อากาเส  ในอากาศ  (วจเนน)   ดวยคําวา 
อห  อ.  เรา   อรหา   เปนพระอรหันต   (อมฺหิ)  ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี 
นตฺถิ  ยอมไมมี  อชชฺ  ในวันนี้  โลเก  อรหนฺตาน   นตฺถิภาโว  อ.  
ความท่ีแหงพระอรหันต  ท.  ไมมีอยู  ในโลก  โน   อันเรา   ท.  าโต 
รูแลว  อิติ   ดังน้ี  สมุฏาเปสุ   ใหต้ังข้ึนพรอมแลว ฯ 
            มหาโมคฺคลฺลาโน   อ.  พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ   อายสฺมา 
ผูมีอายุ  สุตฺวา  ฟงแลว  ต  กถ   ซึ่งถอยคําน้ัน   อาห   กลาวแลววา 
ภารทฺวาช   แนะภารทวาชะ   อาวุโส   ผูมีอายุ   วจน  อ.  คํา   อิเมส 
ธุตฺตกาน   ของนักเลง   ท. เหลาน้ี  เต  อันทาน  สุต  ฟงแลวหรื  อิเม 
ธุตฺตกา  อ.  นักเลง  ท.  เหลาน้ี  วทนฺติ   ยอมกลาว   ปริคฺคณฺหนฺตา  วิย 
เพียงดังวาถือเอารอบอยู  พุทฺธสาสน  ซึ่งพระพุทธศาสนา  จ  ก ็ ตฺว  อ. 
ทาน   มหิทฺธโิก   เปนผูมีฤทธิ์มาก  มหานุภาโว   เปนผูมีอานุภาพมาก 
(อสิ) ยอมเปน  ตฺว  อ.  ทาน  คจฺฉ   ไปเถิด  ตฺว  อ. ทาน  อาคนฺตฺวา 
จงมาแลว  อากาเสน   โดยอากาศ   คณฺหาหิ   จงถือเอา  เอต  ปตฺต 
ซึ่งบาตรน่ันเถิด   อิติ   ดังน้ี  ปณฺโฑลภารทฺวาช   กะพระเถระชื่อวา 
ปณโฑลภารทวาชะ   อายสฺมนฺต  ผูมีอายุ  ฯ   (ปณฺโฑลภารทฺวาโช)  อ. 
พระเถระชื่อวาปณโฑลภารทวาชะ  (อาห)   กลาวแลววา  โมคฺคลฺลาน 
แนะโมคคัลลานะ  อาวุโส  ผูมีอายุ  ตฺว  อ. ทา   อคฺโค   เปนผูเลิศ 
อิทฺธิมนฺตาน  อรหนฺตาน  แหงพระอรหันต  ท. ผูมีฤทธิ์   (อสิ)  ยอม 
เปน  ตฺว   อ.  ทาน  คณฺหาหิ   จงถือเอ  เอต  ปตฺต  ซึง่บาตรน่ันเถิด 
ปน  แตวา   ตยิ   ครั้นเมือ่ทาน   อคฺคณฺหนฺเต   ไมถือเอาอยู  อห  อ. ผม  
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คณฺหิสฺสามิ  จักถือเอา  อิติ   ดังนี้ ฯ  เอว   วจเน  ครั้นเมื่อคําอยางนี้วา 
อาวุโส   แนะผูมีอายุ  ตฺว  อ. ทาน  คณฺห   จงถือเอาเถิด  อิติ  ดังน้ี 
(โมคฺคลฺลาเนน)   อันพระเถระชื่อวาโมคคัลลานะ  วุตฺเต  กลาวแลว 
ปณฺโฑลภารทฺวาโช  อ.  พระเถระชื่อวาปณโฑลภารทวาชะ  อายสฺมา 
ผูมีอายุ  สมาปชฺชิตฺวา  เขาแลว  จตุตฺถชฺฌาน  ซึ่งฌานที่ ๔  อภิฺ- 
ปาทก   อันมอีภิาเปนบาท   วุฏาย   ออกแลว   ปริจฺฉินทนโฺต  กําหนด 
ตัดอยู  ปฏ ิปาสาณ  ซึ่งหินดาด  ติคาวุต  อันมีคาวุต  ๓   เปนประมาณ 
ปาทนฺเตน   ดวยปลายแหงเทา   อุฏาเปตฺวา    ยังหินดาดใหต้ังข้ึนแลว 
อากาเส   ในอากาศ  ตูลปจุ  วิย  ราวกะ  อ. ปยุแหงนุน  อนุปริยายิ 
เวียนรอบแลว  อุปร ิ ในเบื้องบน  ราชคหนครสฺส   แหงพระนครช่ือวา 
ราชคฤห  ปรากฏแลว  ปธาน  วิย  ราวกะ  อ. วัตถเุครื่องปด  นครสฺส 
ซึ่งพระนคร  ติคาวุตปฺปมาณสฺส  อันมีคาวุต  ๓  เปนประมาณ ฯ  
            นครวาสิโน   ชนา   อ. ชน  ท.  ผูมีปกติอยูในพระนคร   ภีตา 
กลัวแลววา  ปาสาโณ  อ.  หิน  อวตฺถรตฺิวา  ทับลงแลว   คณฺหาติ  ยึด 
เอาอยู   โน  ซึ่งขาพเจา   ท.  อิติ  ดังนี้  กตฺวา  กระทําแลว  สุปปฺาทีนิ 
วตฺถูนิ   ซึ่งวัตถุ   ท.  มีกระดงเปนตน   มตฺถเก  บนกระหมอม  นิลียึส ุ
แอบแลว  ตตฺถ   ตตฺถ  าเน  ในที่นั้นนั้น ฯ  สตฺตเม  วาเร  ในวาระ 
ที่  ๗  เถโร   อ.  พระเถระ  ภินฺทิตฺวา  ทําลายแลว  ปฏ ิปาสาณ  ซึ่ง 
หินดาด  ทสฺเสสิ   แสดงแลว  อตฺตาน  ซึ่งตน ฯ   มหาชโน  อ. มหาชน 
ทิสฺวา  เห็นแลว  เถร   ซึ่งพระเถระ  (อาห)  กลาวแลววา  ปณฺโฑลภาร-  
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ทฺวาช  ขาแตทานปณโฑลภารทวาชะ  ภนฺเต  ผูเจริญ  ตฺว  อ.  ทาน 
ครฺห  จงจับ   ปาสาณ  ซึ่งหิน  ตว  ของทาน  กตฺวา  กระทํา   ทฬฺห 
ใหมั่นเถิด  มา  โน  สพฺเพ  นาสยิ  อยายังขาพเจา  ท. ทั้งปวง   ให 
ฉิบหายแลว  อิติ   ดังน้ี ฯ   เถโร  อ.  พระเถระ  ขิปตฺวา    เหว่ียงไป 
แลว   ปาสณ  ซึ่งหิน    ปาทนฺเตน   ดวยปลายแหงเทา  วิสฺสชฺเชสิ 
ปลอยแลว ฯ 
 
            ๑๗.  ๗๙/๕  ต้ังแต  อถ  น   สตฺถา  นาย  โมคฺคลฺลาน 
เปนตนไป. 
            อถ   ครั้งน้ัน   สตฺถา   อ.  พระศาสดา  วตฺวา   ตรัสแลววา 
โมคฺคลฺลาน   ดูกอนโมคคัลลานะ   มาลาปุโฏ   อ. พวงแหงดอกไม  อย 
นี้  (ติตฺถิเยหิ)   อันเดียรถีย  ท.   น  พทโฺธ   ไมผูกแลว  อตฺถาย   เพ่ือ 
ประโยชน  ตว  แกเธอ  หิ  ดวยวา  อห  อ. เรา  อสมธุโร  เปนผูมี 
ธุระอันกาบุคคลเสมอมิได   (อมฺหิ)   ยอมเปน  อฺโ   ปุคฺคโล  อ. 
บุคคลอ่ืน  สมตฺโถ  นาม  ชื่อวาผูสามารถ  วหิตุ   เพ่ืออันนําไป  ธุร 
ซึ่งธุระ  มม  ของเรา  นตฺถิ    ยอมไมมี   สมตฺโถ   ปุคฺคโล  อ.  บุคคลผู 
สามารถ  วหิตุ  เพ่ืออันนําไป  ธุร  ซึ่งธรุะ  มม  ของเรา  น  ภเวยฺย 
ไมพึงมี   อิทานิ  ในกาลน้ี  ย  ใด  จ  ก ็ เอต  มม  ธุร  วหิตุ  สมตุถสฺส 
ปุคฺคฺลสฺส   อภวิตพฺพตฺต  อ.  ความท่ีแหงบุคคล  ผูสามารถ  เพ่ืออันนําไป 
ซึ่งธุระ   ของเรา   เปนผูไมพึงมีนั้น  อนจฺฉริย   เปนธรรมชาตไมนา  
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อัศจรรย  (โหติ)  ยอมเปน  (มม)  นิพฺพตฺตกาเลป   แมในกาลแหง 
เราบังเกิดแลว   อเหตุกติรจฺฉานโยนิย   ในกําเนิดของสัตวดิรัจฉานผูหา 
เหตุมิได    อฺโ   ปุคฺคโล  อ.  บุคคลอ่ืน  สมตฺโถ   ผูสามารถ  วหิตุ 
เพ่ืออันนําไป  ธุร   ซึ่งธุระ  มม  ของเรา   น  อโหสิเอว   ไมไดมีแลว 
นั่นเทียว  อิติ   ดังน้ี  เถเรน   ปุฏโ   ผูอันพระเถระทูลถามแลววา 
ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ปน  ก ็ (อฺโ  ปุคฺคโล)  อ.  บุคคลอ่ืน 
(สมตฺโถ)  ผูสามารถ  (วหิตุ)   เพ่ืออันนําไป   (ธรุ)  ซึ่งธุระ  (ตว) 
ของพระองค   (น  อโหสิ)  ไมไดมีแลว   กทา   ในกาลไร   อิติ  ดงัน้ี 
อาหริตฺวา   ทรงนํามาแลว  อตีต   วตฺถุ   ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว  กณฺห- 
อุสภชาตก  ยงัชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยโคผูชื่อวากัณหะ   อิท 
นี้วา 
                ธุร  อ. ธรุะ  ครุ   อันหนัก  (อตฺถิ)   มีอยู  ยโต 
                ยโต   กาลโต   ในกาลใดใด   คมฺภีรวตฺตนี   อ. 
                หนทางเปนที่ไปในท่ีอันลึกโดยปกติ  (อตฺถิ)  ม ี
                อยู  ยโต  กาลโต  ในกาลใด   (สามิกา)  อ.  เจา 
                ของ  ท.  ยฺุชนฺติ   ยอมเทียม   กณหฺ   ซึ่งโคชื่อวา 
                กณัหะ  ตทาสฺสุ    ในกาลน้ันแล  โส  ส ุ กณฺโห 
                อ.  โคชื่อวากัณหะนั้นแล   วหเต  ยอมนําไป   ต  ธุร 
                ซึง่ธุระนั้น    อติิ   ดังน้ี 
วิตฺถาเรตฺวา    ทรงใหพิสดารแลว  ทสเฺสนฺโต   เมื่อจะทรงแสดง  ตเอว 
วตฺถุ   ซึ่งเรื่องนั้นนั่นเทียว  วิเสเสตฺวา   ใหวิเศษ  ปนุ  อีก  วิตฺถาเรตฺวา  
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กเถสิ  ตรัสใหพิสดารแลว  นนฺทวิสาลชาตก  ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนด 
แลวดวยโคชือ่วานัทวิสาล  อิท  นี้วา 
                (ปุคฺคโล)      อ.  บุคคล   ภาเสยฺย    พึงกลาว 
                มนาปเอว    วจน    ซึ่งคําอันเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ 
                นัน่เทียว  น  (ภาเสยฺย)    ไมพึงกลาว    อมนาป 
                วจน    ซึ่งคําอันไมเปนที่ยังใจใหเอบิอาบ   กุทาจน 
                ในกาลไหน ๆ  (หิ)   เพราะวา  (พฺราหมฺณสฺส) 
                เมือ่พราหมณ  ภาสมานสฺส  กลาวอยู  มนาป  วจน 
                ซึง่คําอันเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ   (นนฺทวิสาโล) 
                อ.  โคชื่อวานันทวิสาล   อุทพฺพหิ   ไดยกขึ้นแลว 
                ครภุาร   ซึ่งภาระอันหนัก  ธน  น  พฺราหฺมณ  อลาเภสิ 
                จ  ไดยังพราหมณนั้นใหไดแลว  ซึ่งทรพัยดวย  เตน 
                ธนลาเภน  (ตสฺส  พฺราหมฺณสฺส)   อตฺตโน   อหุ  จ 
                เปนผูมีใจเปนของตน  ไดเปนแลว  เพราะการไดซึ่ง 
                ทรัพยนั้นแหงพราหมณนัน้ดวย   อิติ  ดังน้ี ฯ  
จ   ปน  ก็แล  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  กเถตฺวา   ครัน้ตรัสแลว  อภิรุหิ 
เสด็จข้ึนเฉพาะแลว   รตนจงฺกม   สูทีเ่ปนที่จงกรมอันเปนวิการแหงรัตนะ 
ต  นั้น ฯ 
            ปริสา   อ.  บริษัท   ทฺวาทสโยชนิกา   อันประกอบดวยโยชน 
๑๒  อโหสิ   ไดมีแลว  ปรุโต   ขางหนา  ตถา  อนึง่   (ปริสา)  อ. บริษัท 
(ทฺวาทสโชนิกา)  อันประกอบดวยโยชน  ๑๒  (อโหสิ)  ไดมีแลว  
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ปจฺฉโต  จ  ขางหลังดวย   อุตฺตรโต  จ  ขางเหนือดวย   ทกฺขิณโต  จ 
ขางขวาดวย   ปน   สวนวา   (ปริสา)  อ. บริษัท  จตุพฺพีสติโยนิกา 
อันประกอบดวยโยชน  ๒๔ (อโหสิ)  ไดมีแลว  อุชุก  ตรง ฯ  ภควา 
อ.  พระผูมีพระภาคเจา  อกาสิ  ไดทรงกระทําแลว  ยมกปฺปาฏิหาริย  ซึ่ง 
พระปาฏิหาริยอันเปนคู  มชฺเฌ  ในทามกลาง  ปริสาย   แหงบรษัิท ฯ 
ต   ยมกปฺปาฏิหาริย  อ.  พระปาฏิหาริยอันเปนคูนั้น  (ปณฺฑิเตน)   อัน 
บัณฑิต  เวทิตพฺพ   พึงทราบ  เอว  อยางนี้  ตาว  กอน ฯ 
 
            ๑๘.  ๘๑/๒   ต้ังแต   อิท  ปน  ปาฏิหาริย  สตฺถา   ตสฺม ึ
เปนตนไป. 
            ปน  ก็  สตฺถา  อ.  พระศาสดา   จงฺกมิตฺวา   เสด็จจงกรมแลว 
ตสฺมึ   จงฺกเม   บนที่เปนที่จงกรมน้ัน   อกาสิ   ไดทรงกระทําแลว 
อิท   ปาฏิหาริย   ซึ่งพระปาฏิหาริยนี้ ฯ  (วจน)  อ.  คําวา  เหฏ ิมกายโต 
อุปริมกายโต   อิติ   ดังน้ี  (สารีปุตฺตตฺเถเรน)    อันพระเถระชื่อวา 
สารีบุตร  วุตฺต   กลาวแลว  ทสฺเสตุ   เพ่ืออันแสดง   ต   อตฺถ  ซึง่เนื้อ 
ความน้ันวา   อคฺคิกฺขนฺโธ   อ.  เปลวแหงไฟ   ปวตฺตติ   ยอมเปนไป 
อุปริมกายโต   แตพระกายอันมีในเบื้องบน   เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน 
ดวยอํานาจแหงสมบัติอันมีเตโชกสิณเปนอารมณ   ตสฺส  สตฺถุโน  แหง 
ไป  เหฏ ิมกายโต  แตพระกายอันมีในภายใต  อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน  
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ดวยอํานาจแหงสมาบัติอันมีอาโปกสิณเปนอารมณ   (ตสฺส  สตฺถุโน) 
แหงพระศาสดาพระองคนั้น  ปุน  อุทกธาราย  ปวตฺตฏานโต  อคฺคิกฺ- 
ขนฺโธ  ปวตฺตติ   จ  อ.  เปลวแหงไฟ  ยอมเปนไป   แตที่แหงสายแหงนํ้า 
เปนไปแลวอีกดวย  อคฺคิกฺขนฺธสฺส   ปวตฺตฏานโต  อุทกธารา  ปวตฺตติ 
จ   อ.  สายแหงนํ้า   ยอมเปนไป  แตที่แหงเปลวไฟเปนไปแลวดวย 
อิติ  ดังนี้ ฯ  นโย    อ. นัย  สพฺพปเทสุ  ในบททั้งปวง  ท.  เอโส  นี้  ฯ 
ปน  ก ็ อคฺคิกฺขนฺโธ   อ. เปลวแหงไฟ  เอตฺถ  ยมกปฺปาฏิหาริเย  ใน 
พระปาฏิหารยอันเปนคูนี้  อสมฺมิสฺโส  เปนสภาพไมเจือปนกัน  อุทกธา- 
ราย  ดวยสายแหงนํ้า  อโหสิ  ไดเปนแลว  ตถา   อน่ึง  อุทกธารา  อ. 
สายแหงนํ้า   (เอตฺถ  ยมกปฺปาฏิหาริเย)   ในพระปาฏิหาริยอันเปนคูนี้ 
(อสมฺมิสฺสา)  เปนธรรมชาติไมเจือปนกัน  อคฺคิกฺขนฺเธน  ดวยเปลว 
แหงไฟ   (อโหสิ)  ไดเปนแลว ฯ  จ   ก็  กริ  ไดยินวา  เอต  อุภยป 
อคฺคิกฺขนฺธอุทกธาราชาต   อ.  เปลวแหงไฟและสายแหงนํ้า   แมทั้ง 
สองนั้น   อุคฺคนฺตฺวา   พลุงข้ึนไปแลว   ยาว  เพียงใด    พฺรหฺมโลกา 
แตพรหมโลก   ปวตฺตติ  ยอมเปนไป   จกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ที่ขอบแหง 
ปากแหงจักรวาล ฯ 
            ปน  ก็  ฉพฺพณฺณรสิโย  อ.  พระรัศมีอันมีพรรณ ๖  ท. อสฺส สตฺถุโน 
ของพระศาสดาพระองคนั้น  อุคฺคนฺตฺวา   พลุงข้ึนไปแลว   เอกจกฺกวาฬ- 
คพฺภโต  จากหองแหงจักรวาลอันหน่ึง  กุเฏหิ   อาสิฺจมาน   วิลีน- 
สุวณฺณ   วิย  จ   ราวกะ   อ.  ทองคําอันหลอมแลว   อันไหลออกอยู 
จากเบา  ท.  ดวย    ยนฺตนาฬิกโต   นกิฺขนฺตา   สุวณฺณรสธารา  วิย  จ  
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ราวกะ อ.  สายแหงรสแหงทองคําอันไหลออกแลว   จากทะนานอันเปน 
วิการแหงยนตดวย  อาหจฺจ   จดแลว  พฺรหฺมโลก   ซึ่งพรหมโลก  ปฏ-ิ 
นิวตฺติตฺวา   กลับเฉพาะแลว  คณฺหึสุ   ยึดเอาแลว  จกฺกวาฬมุขวฏฏึเอว 
ซึ่งขอบแหงปากแหงจักรวาลน่ันเทียว  ฉนฺน   วณฺณาน  อิติ  (วจนสฺส 
สารีปุตฺตตฺเถเรน)  วุตฺตฺตา  เพราะความท่ีแหงคําวา  ฉนฺน  วณฺณาน 
ดังน้ี   เปนคําอันพระเถระชื่อวาสารีบุตรกลาวแลว ฯ  จกฺกวาฬคพฺภ 
อ.  หองแหงจักรวาล   เอก  อันหน่ึง  โพธิฆร  วิย  เปนเพียงดังวา 
เรือนแหงตนโพธิ์   วงฺกโคปานสิวินทฺธ  อันบุคคลตรึงแลวดวยซ่ีกลอน 
อันคด  เอกาโลก   เปนหองมีแสงสวางอันเดียวกัน   อโหสิ   ไดเปน 
แลว ฯ 
            ตทิวส  ในวันนั้น  สตฺถา   อ.  พระศาสดา   จงฺกมิตฺวา  เสด็จ 
จงกรมแลว  กโรนฺโต  ทรงกระทําอยู  ปาฏิหาริย  ซึง่พระปาฏิหาริย 
กเถสิ   ตรัสแลว  ธมฺมกถ  ซึ่งพระธรรมกถา  มหาชนสฺส  แกมหาชน 
อนฺตรนฺตรา  ในระหวางและระหวาง  จ  ก็แล   (สตฺถา)    อ.พระ- 
ศาสดา   กเถนฺโต   เมื่อจะตรัส  อกตฺวา  ไมทรงกระทําแลว  ชน  ซึ่งชน 
นิรสฺสาส   ใหเปนผูมีความเบาใจออกแลว  เทติ  ยอมประทาน   อสฺสาส- 
ตร  ซึ่งความเบาใจกวา  ฯ   ตสฺมึ  ขเณ   ในขณะนั้น  มหาชโน   อ. 
มหาชน  สาธุการ  ยังอันสาธุการ  ปวตฺเตสิ   ใหเปนไปแลว ฯ  สาธุการปฺ- 
ปวตฺตนกาเล  ในกาลอันเปนที่ยังอันสาธุการใหเปนไป   ตสฺส  มหาชนสฺส 
แหงมหาชนน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  โอโลเกนฺโต  ทรงตรวจดูอยู 
จิตฺต  ซึ่งจิต  ปริสาย  ของบริษัท  ตาวมหติยา  อันใหญเพียงนั้น อฺาสิ  
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ไดทรงทราบแลว   จิตฺตวาร   ซึ่งวาระแหงจิต   เอเกกสฺส   ปุคฺคลสฺส 
ของบุคคลคนหน่ึงคนหนึ่ง   วเสน  ดวยอํานาจ   อาการาน   แหงอาการ  ท. 
โสฬสนฺน  ๑๖  ฯ  จิตฺต  อ.  พระหฤทัย  พุทฺธาน   ของพระพุทธเจา  ท. 
ลหถกปริยตฺต   เปนธรรมชาตเปนไปแลวเร็ว  เอว   อยางนี้   (โหติ) 
ยอมเปน  ฯ 
            โย   โย   ปุคฺคโล   อ.  บุคคลใดใด   ปสนฺโน   เสื่อมใสแลว   ยสฺม ึ
ธมฺเม  จ   ในธรรมใดดวย   ยสฺมึ   ปาฏหิาริเย   จ   ในพระปาฏิหาริยใด 
ดวย  (สตฺถา)   อ.  พระศาสดา  (ต)  ธมฺม   กเถสิ  จ  ตรัสแลว   ซึ่ง 
ธรรมนั้นดวย  (ต)   ปาฏหิาริย    อกาสิ   จ   ไดทรงกระทําแลว   ซึ่งพระ 
ปาฏิหาริยนั้นดวย   อชฺฌาสยวเสน   ดวยอํานาจแหงอัธยาศัย   ตสฺส  ตสฺส 
ปุคฺคลสฺส   แหงบุคคลน้ันน้ัน ฯ  เอว   ธมฺเม  (สตฺถารา)   เทสิยมาเน 
จ   ครั้นเมื่อธรรม   อันพระศาสดา   ทรงแสดงอยู  อยางนี้ดวย   (เอว) 
ปาฏิหาริเย   (สตฺถารา)   กริยมาเน  จ  ครั้นเมื่อพระปาฏิหาริย    อันพระ 
ศาสดา   ทรงกระทําอยู   อยางนี้ดวย   ธมฺมาภิสมโย  อ.  การตรสัรูพรอม 
เฉพาะซึ่งธรรม   อโหส ิ  ไดมีแลว   มหาชนสฺส   แกมหาชน ฯ   ปน  ก ็
สตฺถา  อ.  พระศาสดา  คเหตฺวา  ทรงถือเอาแลว  มน   ซึ่งพระหฤทัย 
อตฺตโน  ของพระองค  อทิสฺวา   ไมทรงเห็นแลว   อฺ   ปุคฺคล 
ซึ่งบุคคลอ่ืน   สมตฺถ  ผูสามารถ   ปุจฺฉิตุ   เพื่ออันถาม   ปฺห   ซึ่ง 
ปญหา  ตสฺม ึ สมาคเม   ในสมาคมน้ัน  มาเปสิ   ทรงเนรมิตแลว 
นิมฺมิตพุทฺธ    ซึ่งพระพุทธเนรมิต ฯ  
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            สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วิสฺสชฺเชสิ   ทรงเฉลยแลว   ปฺห   ซึ่ง 
ปญหา  เตน   นิมฺมิตพุทฺเธน  ปุจฺฉิต   อันอันพระพุทธเนรมิตถามแลว ฯ 
โส   นิมฺมิตพุทฺโธ   อ. พระพุทธเนรมิตน้ัน  วิสฺสชเฺชสิ     เฉลยแลว 
(ปณฺห)   ซึ่งปญหา  สตฺถารา   ปุจฺฉิต   อันอันพระศาสดาตรัสถามแลว ฯ 
จงฺกมนกาแล   ในกาลอันที่เสด็จจงกรม  ภควโต   แหงพระผูมีพระภาคเจา 
นิมฺมิโต  อ.  พระพุทธเนรมิต  กปฺเปส ิ สําเร็จแลว  านาทีสุ   อิริยาปเถสุ 
ในอิริยาบถ  ท. มีการยืนเปนตนหนา  อฺตร  อิริยาปถ  ซึ่งอิรยิาบถ 
อันใดอันหน่ึง ฯ  จงฺกมนกาเล   ในกาลอันเปนที่จงกรม   นิมฺมติสฺส 
แหงพระพุทธเนรมิต  ภควา  อ.  พระผูมีพระภาคเจา   กปฺเปสิ   ทรง 
สําเร็จแลว   านาทีสุ   อิริยาปเถสุ    ในพระอิริยาบถ  ท. มีการประทับ 
ยืนเปนตนหนา   อฺตร   อิริยาปถ   ซึ่งพระอิริยาบถอันใดอันหน่ึง ฯ 
(วจน)    อ.  คําอันมีคําวา   นิมฺมิโต   จงฺกมติ   วา  อิติอาทิ   ดังน้ีเปนตน 
(ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)   อันพระธรรมสัคาหกาจารย   วุตฺต   กลาวแลว 
ทสฺเสต   เพ่ืออันแสดง  ต   อตฺถ   ซึ่งเนื้อความน้ัน ฯ   ธมฺมาภิสมโย  อ. 
การตรัสรูพรอมเฉพาะซ่ึงธรรม   อโหสิ   ไดมีแลว   ปาณโกฏีน   แกโกฏ ิ
แหงสัตวผูมีลมปราณ  ท.  วีสติยา  ๒๐  ตสฺม ึ สมาคเม  ในสมาคมน้ัน  เอว 
กโรนฺตสฺส   สตฺถุ   ปาฏิหาริย    ทิสฺวา   จ    เพราะเห็น   ซึ่งพระปาฏิหาริย 
ของพระศาสดา    ผูทรงกระทําอยู   อยางนี้ดวย   ธมฺมกถ   สุตฺวา   จ 
เพราะฟง    ซึ่งพระธรรมกถาดวย ฯ                                              
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            ๑๙.   ๘๔/๑๕   ต้ังแต   สตฺถารป    มาตุ    อภิธมฺมเทสนตฺถ 
เปนตนไป. 
            ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวดา     อ.  เทวดาในจักรวาลอันมีหม่ืนเปน 
ประมาณ  ท.   ปริวารยึสุ   แวดลอมแลว       สตฺถารป    แมซึ่งพระศาสดา 
อุปคต   ผูทรงเขาถึงแลว   วสฺส   ซึ่งพระวรรษา  ปณฺฑุกมฺพลสิลาย 
เหนือบัณฑุกัมพลสิลา   อภิธมฺมเทสนตฺถ    เพ่ืออันทรงแสดงชื่อพระ 
 ิอภิธรรม  มาตุ  แกพระมารดา ฯ    เตน  การเณน  เพราะเหตุนั้น 
(อิท  คาถาพนฺธวจน)  อ. คําอันเปนคาถาประพันธนี้วา 
                ยทา   ในกาลใด       พุทฺโธ      อ.  พระพทุธเจา 
                ปุริสุตฺตโม   ผูทรงสูงสุดแหงบุรุษ   วิหาสิ   ประทบั 
                อยูแลว   สิลาย  เหนือศิลา  ปณฺฑุกมฺพเล   อันเพียง 
                ดังวาผาขนสัตวอันเหลือง   ปาริจฺฉตฺตกมูลมหฺิ   ณ 
                โคนของตนไมชื่วาแคฝอย  ตาวตึเส   ในภพชื่อวา 
                ดาวดึงส  (ตทา)   ในกาลน้ัน   เทวตา  อ. เทวดา  ท. 
                โลกธาตูส    ในโลกธาตุ  ท.      ทสสุ  ๑๐  สนฺนิ- 
                ปติตฺวาน   ประชุมกันแลว  ปยิรุปาสนฺติ   ยอมเขา 
                ไปนั่งใกล  สมพฺุทฺธ   ซึ่งพระสัมพุทธเจา   วสนฺต 
                ผูทรงประทับอยู   นคมุทฺธนิ    บนยอดแหงภูเขา 
                เทโว  อ. เทพ    โกจิ   องคไหน ๆ  น   วิโรจติ  ยอม 
                ไมรุงเรืองวิเศษ  สมฺพุทฺธสฺส   กวาพระสัมพุทธเจา 
                วณฺเณน  โดยวรรณะ  สมพฺุทฺโธ  ว  อ.  พระสัม-  
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                พุทธเจาเทียว  วิโรจติ   ยอมรุงเรืองวิเศษ   อติกฺกมมฺ 
                กาวลวง   เทเว   ซึ่งเทพ   ท.   สพฺเพ  ทั้งปวง   อิติ 
                 ดังน้ี 
(ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)   อันพระธรรมสังคาหกาจารย    วุตฺต   กลาว 
แลว ฯ  ปน   ก็  อสฺส  สตฺถุ   เมื่อพระศาสดาพระองคนั้น  อภิภวิตฺวา 
นิสินฺนสฺส  ประทับนั่งทรงครอบงําแลว  สพฺพเทวตา  ซึ่งเทวดาท้ังปวง  ท. 
สรีรปฺปภาย     ดวยพระรศัมีแหงพระสรีระ     อตฺตโน     ของพระองค 
เอว  อยางนี้  มาตา   อ. พระมารดา   อาคนฺตวา    เสด็จมาแลว  ตุสิต- 
วิมานโต   จากวิมานในภพชื่อวาดุสิต   นิสพทิ   ประทับนั่งแลว   ทกฺขิณ- 
ปสฺเส  ณ  พระปรัศเบ้ืองขวา  ฯ 
            เทวปุตฺโต   อ.  เทพบุตร  อินฺทโกป   แมชื่อวาอินทกะ   อาคนฺตฺวา 
มาแลว   นิสทีิ   นั่งแลว   ทกฺขิณปสฺเสเอว   ณ  พระปรัศเบ้ืองขวา 
นั่นเทียว  ฯ   องฺกุโร  อ. เทพบุตรชื่อวาอังกุระ   (อาคนฺตฺวา)  มาแลว 
(นิสีทิ)   นั่งแลว    วามปสฺเส  ณ   พระปรัศเบ้ืองซาย ฯ  โส  องฺกุโร 
อ.  เทพบุตรชื่อวาอังกุระน้ัน   เทวตาสุ   ครั้นเมื่อเทวดา ท.  มเหสกฺขาสุ 
ผูมีศักดิ์อันใหญ   สฺนิปติตาสุ   ประชมุกันแลว  อปคนฺตฺวา   ไปปราศ 
แลว  ลภิ   ไดแลว   โอกาส   ซึ่งโอกาส   าเน   ในท่ี  ทฺวาทสโยชนิเก 
อันประกอบดวยโยชน  ๑๒  ฯ  อินฺทโก   อ.  เทพบุตรชื่อวาอินทกะ  นิสีท ิ
นั่งแลว  ตตฺถเอว  าเน  ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  สตฺถา  อ.  พระศาสดา 
โอโลเกตฺวา   ทรงแลดูแลว  เต   อุโภป   เทวปถตฺเต   ซึ่งเทพบุตร  ท. 
แมทั้งสองเหลาน้ัน  าเปตุกาโม   เปนผูทรงใครเพ่ืออันยังบริษัทใหทราบ  
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อตฺตโน   สาสเน   ทกฺขิเณยฺยปฺปุคฺคลาน    ทินฺนทานสฺส   มหปฺผลภาว 
ซึ่งความท่ีแหงทานอันอันบุคคลถวายแลว   แกบคุคผูควรเพ่ือทักษิณา  ท. 
ในศาสนา   ของพระองค   เปนทานมีผลมาก   (หตฺุวา)  เปน   อาห 
ตรัสแลว   เอว  อยางนี้วา  องฺกุร   ดูกอนอังกุระ   มหาทาน  อ.  ทาน 
อันใหญ  ตยา   อันทาน   กตฺวา   กระทําแลว  อุทธฺนปนฺตึ   ซึ่งแถวแหง 
เตา    ทฺวาทสโยชนิก   อันประกอบดวยโยชน  ๑๒    ทินฺน   ใหแลว 
ทสวสฺสสหสฺสปริมาณกาเล      ในกาลอันมีพันแหงป  ๑๐   เปนปริมาณ 
ทีฆมนฺตเร   ในระหวางแหงกาลนาน  อิทานิ   ในกาลน้ี  ตฺว   อ. ทาน 
อาคนฺตฺวา   มาแลว   สมาคม   สูสมาคม   มม  ของเรา   ลภิ   ไดแลว 
โอกาส   ซึ่งโอกาส   าเน   ในที่   ทวฺาทสโยชนิเก   อันประกอบดวย 
โยชน  ๑๒  สพฺพทูเร   อันไกลกวาเทพบุตรทั้งปวง   ก ึ น ุ โข   อ.  อะไร 
หนอแล   การณ   เปนเหตุ   เอตฺถ   วตฺถุมฺหิ   ในเรื่องนี้  (โหติ)   ยอม 
เปน  อิติ   ดงัน้ี  ฯ   จ   แทจริง   เอต   คาถาปพนฺธวจน   อ. คําอันเปน 
คาถาประพันธนี้วา 
                สมฺพุทฺโธ   อ. พระสัมพุทธเจา     โอโลเกตฺวาน 
                ทรงแลดูแลว    องฺกุร   จอป    แมซึ่งเทพบุตรชื่อวา 
                อังกุระดวย    อนิฺทก   จ   ซึง่เทพบุตรชื่อวาอินทกะ 
                ดวย  ทกขฺิเณยฺย  ปภาเวนฺโต   เมื่อจะทรงยังบุคคล 
                ผูควรเพ่ือทักษิณาใหเปนท่ัว   อพฺรวิ   ไดตรัสแลว 
                อทิ   วจน   ซึง่พระดํารัสนี้วา   องฺกรุ   ดูกอนอังกุระ 
                มหาทาน  อ.  ทานอันใหญ  ตยา  อันทาน   ทินฺน  
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                ใหแลว  ทฆีมนตฺเร    ในระหวางแหงกาลนาน  ตฺว 
                อ. ทาน   อาคจฉฺ   เมื่อมา  สนฺติก    สูสํานัก   มม 
                ของเรา   นิสันโฺน    เปนผูนั่งแลว   อติทูเร  ในท่ี 
                ไกลย่ิง   อสิ   ยอมเปน   (อติิ)   ดังน้ี   อติิ  ดังน้ี 
(ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกาจารย  วุตฺตป  แมกลาว 
แลว ฯ  โส   สทฺโท   อ.  พระสุรเสียงนั้น  ปาปุณิ  ถึงแลว  ปวีตล 
ซึ่งพ้ืนแหงแผนดิน ฯ   สา   ปริสา    อ.  บริษัทนั้น   สพฺพาป   แมทั้งปวง 
อสฺโสสิ   ไดฟงแลว   น  สทฺท   ซึ่งพระสุรเสียงนั้น ฯ  เอว   วจเน  ครั้น 
เมื่อพระดํารัสอยางนี้  (สตฺถารา)  อันพระศาสดา  วุตฺเต   ตรัสแลว 
                องฺกุโร    อ. เทพบุตรชื่อวาอังกุระ    ภาวิตตฺเตน 
                สตฺถารา   โจทิโต    ผูอันพระศาสดาผูมีพระองค 
                 อนัทรงใหเปนแลว  ทรงตักเตือนแลว  อพฺรวิ  ได 
                กราบทูลแลว  เอต  วจน  ซึง่คําน้ีวา  กึ   ปโยชน 
                อ.  ประโยชนอะไร         มยหฺ         ของขาพระองค 
                (ย  ทาน)   อ. ทานใด          สฺุต   เปนทานวาง 
                เปลา   ทกขฺิเณยฺเยน   จากบคุคลผูควรเพ่ือทักษิณา 
                (โหติ)   ยอมเปน   เตน   ทาเนน   ดวยทานน้ัน 
                ยกฺโข    อ. ยักษ   อินฺทโก   ชือ่วาอินทกะ   อย   โส 
                นีน้ั้น   ทชฺชา   ถวายแลว   ทาน   ซึ่งทาน   ปริตฺต 
                อนันิดหนอย   อติโรจติ   ยอมรุงเรืองลวง   อมฺเหห ิ
                กวาขาพระองค   ท.  จนฺโท   ตารคเณ  (อติโรจนฺโต)  
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                ยถา            ราวกะ   อ.   พระจันทร    รุงเรืองลวงอยู 
                ในหมูแหงดาว   อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  ทตฺวา  ถวายแลว  (อิติ)   ดังน้ี   ตตฺถ 
ปเทสุ   ในบท   ท.  เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)   แหงบทวา  ทชฺชา   อิติ 
ดังน้ี ฯ 
            เอว   วจเน  ครั้นเมื่อคําอยางนี้  (องฺกุเรน)   อันเทพบุตรชื่อวา 
อังกุระ  วุตฺเต   กราบทูลแลว   สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาห   ตรสัแลววา 
อินฺทก   ดูกอนอินทกะ   ตฺว   อ. ทาน  นิสินฺโน   เปนผูนั่งแลว  ทกฺขิณ- 
ปสฺเส  ณ  ขางเบ้ืองขวา   มม  ของเรา   (อสิ)  ยอมเปน  ตฺว  อ. ทาน 
อนปคนฺตฺวา   ว   ไมไปปราศแลวเทียว   นิสีทส ิ   ยอมน่ัง  กสมฺา  เพราะ 
เหตุอะไร   อิติ   ดังนี้  อินทฺก  กะเทพบุตรชื่อวาอินทกะ ฯ  โส  อินฺทโก 
อ.   เทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น  (วตฺวา)   กราบทูลแลววา  ภนฺเต   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อห  อ.  ขาพระองค  อลตฺถ  ไดไดแลว  ทกฺขิเณยฺยสมฺปท 
ซึ่งความถึงพรอมแหงบุคคลผูควววรเพ่ือทักษิณา  วปนกสฺสโก  วิย  ราวกะ 
อ.  ชาวนาผูหวาน  ปริตฺตพีช   ซึ่งพืชอันนิดหนอย  สุกฺเขตฺเต  ในนาอันดี 
อิติ    ดังน้ี     ทกฺขิเณยฺย    ปภาเวนฺโต    เม่ือจะยังบุคคลผูควรเพ่ือทักษิณา 
ใหเปนทั่ว   อาห   กราบทูลแลววา 
                พีช   อ. พืช   พหุป   แมอนัมาก   (ปุคฺคเลน)   
                อนับุคคล   โรปต    ปลูกแลว    เขตฺเต    ในนา 
                อชฺุชงฺคเล   อนัเปนแผนดินสูง   (นาดอน)  ผล 
                อ.  ผล  วิปุล   เปนผลไพบูล    โหติ   ยอมเปน  น  
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                หามิได   กสฺสก   ยังชาวนา   โตเสติ   ยอมใหยินดี 
                นป    แมหามิได    ยถา   ฉนัใด    ทาน    อ.  ทาน 
                พหุก   อันมาก   (ปุคฺคเลน)   อันบุคคล   ปติฏ ิต 
                ต้ังไวเฉพาะแลว  ทุสฺสีเลสุ   ขเนสุ  ในชน ท. 
                ผูมีศีลชั่ว  ผล  อ. ผล   วิปุล  เปนผลไพบูล 
                ยอมเปน   น   หามิได   ทายก   ยังทายก   โตเสติ 
                ยอมใหยินดี   นป  แมหามิได   ตถาเอว   ฉันนั้น 
                นัน้เทียว    พีช   อ.  พืช   อปฺปป    แมอนันอย 
                (ปุคฺคเลน)   อันบุคคล  โรปต  ปลูกแลว   เขตฺเต 
                ในนา  ภทฺทเก   อันเจริญ   (เทเว)   ครั้นเมื่อฝน 
                ปเวจฺฉนฺเต   หล่ังอยู  ธาร   ซึ่งสายนํ้า  สมฺมา  โดย 
                ชอบ  ผล   อ. ผล  กสฺสก  ยังชาวนา  โตเสติ 
                ยอมใหยินดี  ยถาป  แมฉันใด   สกฺกาเร   ครั้นเมื่อ 
                สกัการะ   อปฺปเกป   แมอนันอย   (ทายเกน)   อัน 
                ทายก  กเต   กระทําแลว   สลีวนฺเตสุ   อริเยสุ   ใน 
                พระอริยะ  ท.  ผูมีศีล   คุณวนฺเตสุ   ผูมคุีณ  ตาทีสุ 
                ผูคงท่ี  ผล  อ.  ผล   ทายก   ยังทายก   โตเสติ   ยอม 
                ใหยินดี   ตถาเอว   ฉันนั้นนัน่เทียว   อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (ปุจฺฉา)   อ. อันถามวา   ปน  ก็   กึ   กมฺม  อ.  กรรมอะไร 
ปุพฺพกมฺม   เปนกรรมในกาลกอน   เอตสฺส   อินฺทกสฺส    ของเทพบุตร 
ชื่อวาอินทกะนั่น  (โหติ)     ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี ฯ 
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            (วิสฺสชฺชน)   อ. อันเฉลยวา   กิร   ไดยินวา   โส    อินทฺโก   อ.  เทพ- 
บุตรชื่อวาอินทกะนั้น  ทาเปสิ    ยังบคุคลใหถวายแลว   กฏจฺฉุภิกฺข   ซึ่ง 
ภิกษาอันมีทัพพีเปนประมาณ   อาภต   อันอันบุคคลนํามาแลว   อตฺตโน    
เพ่ือตน   อนุรุทฺธตฺเถรสฺส   แกพระเถระชื่อวาอนุรุทธะ   ปวิฏสฺส   ผู 
เขาไปแลว   อนฺโตคาม   สูภายในแหงบาน   ปณฺฑาย   เพ่ือบิณฑยบาต   ต 
ปฺุ   อ.  บญุน้ัน   อสฺว   อินฺทกสฺส   ของเทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น 
มหปฺผลตร   เปนบุญมีผลมากกวา  องฺกุเรน   ทสวสฺสสหสฺสานิ    ทฺวาทส- 
โยชนิก   อุทธฺนปนฺตึ   กตฺวา  ทินฺนทานโต    กวาทานอันอันเทพบุตร 
ชื่อวาอังกุระ   กระทําแลว   ซึ่งแถวแหงเตา   อันประกอลดวยโยชน  ๑๒ 
ใหแลว  สิ้นพันแหงป  ๑๐  ท.   ชาต   เกิดแลว  ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น 
(โส  อินฺทโก)   อ. เทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น  อาห   กราบทูลแลว  เอว 
อยางนี้  (อิติ)  ดังน้ี  ฯ   เอว   วจเน  ครัน้เมื่อคําอยางนี้  (อินฺทเกน) 
อันเทพบุตรชื่อวาอินทกะ   วุตฺเต   กราบทูลแลว   สตฺถา   อ. พระศาสดา 
(วตฺวา)   ตรสัแลววา  องฺกุร  ดูกอนอังกุระ   ทาน  นาม  วิเจยฺย  ทาตุ 
อ.  อันเลือกแลวให   ชื่อซึ่งทาน   วฏฏติ  ยอมควร  ต  ทาน   อ.  ทาน 
นั้น  มหปฺผล   เปนทานมีผลมาก   โหติ   ยอมเปน   เอว    อยางนี้ 
สุวุตฺตพีช  วิย  ราวกะ   อ.  พืชอันอันบุคคลหวานดีแลว  สุกฺเขตฺเต  ในนา 
อันดี  ปน   แตวา   ตฺว   อ. ทาน   อกาสิ   ไดกระทําแลว   ตถา  เหมือน 
อยางนั้น  น  หามิได   เตน   การเณน   เพราะเหตุนั้น  ทาน   อ.  ทาน 
เต  ของทาน   มหปฺผล   เปนทานมีผลมาก  ชาต   เกิดแลว   น  หามิได 
อิติ  ดังนี้   อิม   อตฺถ   วิภาเวนฺโต   เมื่อจะทรงยังเนื้อความน้ีใหเปนแจง    
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วตฺวา   ตรัวแลววา 
                ทนิฺน  ทาน   อ.  ทานอันอันบุคคลใหแลว  ยตฺถ  เขตฺเต 
                ในเขตใด    มหปฺผล   เปนทานมีผลมาก   (โหติ) 
                ยอมเปน   ทาน  อ.  ทาน   (ปุคฺคเลน)   อันบุคคล 
                วิเจยฺย   เลือกแลว  ทาตพฺพ   พึงให  (ตตฺถ  เขตฺเต) 
                ในเขตนั้น  วิเจยฺย   ทาน   อ.  อันเลือกแลวให  สุค- 
                ตปฺปสตฺถ   เปนทานอันพระสุคตทรงสรรเสริญแลว 
                (โหติ)  ยอมเปน  ทกขฺิเณยฺยา   ปุคฺคลา   อ. บุคคล 
                ท.  ผูควรเพ่ือทกัษิณา  เย  เหลาใด  (อตฺถิ)   มีอยู 
                ชีวโลเก   ในโลกของสัตวผูเปนอยู  อิธ  นี ้ ทินฺนานิ 
                ทานานิ   อ.  ทาน  ท.  อันอนับุคคลใหแลว  เอเตสุ         
                ทกฺขิเณยฺเยสุ   ปุคฺคเลสุ  ในบุคคล   ท.  ผูควรเพ่ือ 
                ทกัษิณาเหลานั่น   มหปฺผลานิ   เปนทานมีผลมาก 
                (โหนติ)    ยอมเปน    พีชานิ   วุตฺตานิ   สเุขตฺเต 
                ยถา  ราวกะ   อ.  พืช  ท.  อันอันบุคคลหวานแลว 
                นาอันดี  อิติ  ดังน้ี  
เทเสนฺโต  เมื่อจะทรงแสดง   ธมฺม  ซึง่ธรรม   อุตฺตรึป   แมยิ่งข้ึน  อภาสิ 
ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่งพระคาถา  ท.   อิมา  เหลาน้ีวา 
                เขตฺตานิ    อ.  นา  ท.  ติณโทสานิ   เปนท่ีมีหญาเปน 
                เครื่องประทุษราย   (โหนฺติ)  ยอมเปน  อย  ปชา 
                อ.  หมูสัตวนี ้  ราคโทสา   เปนผูมีราคะเปนเครื่อง  
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                ประทุษราย  (โหติ)  ยอมเปน  ตสฺมา  ห ิ เพราะ 
                เหตุนั้นแล  ทินนฺ  ทาน  อ.  ทานอันอันบุคคลใหแลว 
                วตีราเคสุ   อรเิยสุ   ในพระอริยะ  ท. ผูมรีาคะไป 
                ปราศแลว  มหปฺผล   เปนทานมีผลมาก  โหติ  ยอม 
                เปน  เขตฺตานิ  อ. นา  ท.  ติณโทสานิ   เปนที่มีหญา 
                เปนเครื่องประทุษราย   (โหนฺติ)   ยอมเปน   อย 
                ปชา   อ.  หมูสตัวนี้   โทสโทสา   เปนผูมีโทสะเปน         
                เครื่องประทุษราย  (โหติ)   ยอมเปน  ตสฺมา   ห ิ
                เพราะเหตุนั้นแล   ทินฺน  ทาน   อ.   ทานอันอันบุคคล 
                ใหแลว  วีตโทเสสุ   อริเยสุ   ในพระอริยะ  ท.  ผูม ี
                โทสะไปปราศแลว   มหปฺผล   เปนทานมีผลมาก 
                โหติ    ยอมเปน   เขตฺตานิ   อ.  นา   ท.  ติณโทสานิ 
                เปนที่มีหญาเปนเครื่องประทุษราย  (โหนฺติ)  ยอม 
                เปน  อย   ปชา  อ. หมูสัตวนี้   โมหโทสา   เปนผู 
                มีโมหะเปนเครื่องประทุษราย   (โหติ)   ยอมเปน 
                ตสฺมา   ห ิ  เพราะเหตุนั้นแล   ทินฺน  ทาว  อ.  ทาน 
                อนัอันบุคคลใหแลว  วีตโมเหสุ   อริเยสุ  ในพระอริยะ 
                ท.  ผูมีโมหะไปปราศแลว    มหปฺผล    เปนทานมีผล 
                มาก   โหติ  ยอมเปน  เขตฺตานิ   อ.  นา  ท.  ติณ- 
                โทสานิ   เปนทีม่ีหญาเปนเคร่ืองประทุษราย  (โหนฺติ) 
                ยอมเปน   อย   ปชา   อ.  หมูสัตวนี้   อิจฺฉาโทสา  เปน  
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                ผูมีความอยากเปนเครื่องประทุษราย  (โหติ)   ยอม 
                เปน  ตสฺมา   ห ิ  เพราะเหตุนั้นแล   ทินนฺ  ทาน 
                อ.  ทานอันอันบุคคลใหแลว   วิคติจฺเฉสุ  อริเยสุ  ใน 
                พระอริยะ  ท.  ผูมีความอยากไปปราศแลว  มหปฺผล 
                เปนทานมีผลมาก   โหติ   ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี ฯ 
                                           
            ๒๐.   ๙๐/๑๗   ต้ังแต   สตฺถา   อิมินา  ปริวาเรน   สทฺธ ึ  โอตริตฺวา 
เปนตนไป. 
            สตฺถา  อ.   พระศาสดา  โอตริตฺวา  เสด็จขามลงแลว   สทฺธ   พรอม 
อิมินา    ปริวาเรน   ดวยบริวารน้ี   ปติฏหิ   ทรงดํารงอยูเฉพาะแลว 
สงฺกสฺสนครทฺวาเร  ที่ประตูแหงนครชื่อวาสังกัสสะ  ฯ  สารีปตฺุตตฺเถโรป 
แม   อ.   พระเถระชื่อวาสารีบุตร    อาคนฺตฺวา   มาแลว   วนฺทิตฺวา   ถวาย 
บังคมแลว  สตฺถาร   ซึ่งพระศาสดา   สตฺถา  อ. พระศาสดา   โอตรนฺโต 
เสด็จขามลงอยู   พุทฺธสริยิา   ดวยพระสิริของพระพุทธเจา   ตถารูปาย 
อันมีรูปอยางนั้น   เตน   สารีปุตฺตตฺเถเรน   น   ทฏิปุพฺโพ  เปนผูอัน 
พระเถระชื่อวาสารีบุตรนั้นไมเคยเห็นแลว  ปุพฺเพ   ในกาลกอน   อิโต 
กาลโต  แตกาลน้ี  (โหติ)  ยอมเปนยสมา เหตุใด  ตฺสมา  เพราะ 
เหตุนั้น  ปกาเสตฺวา    ประกาศแลว   ตุฏ ึ   ซึ่งความยินดี   อตฺตโน 
แหงตน  (วจเนหิ)   ดวยคํา  ท.  อันมีคําวา  
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                สตฺถา  อ. พระศาสดา   วคฺคุคโท   ผูมีถอยคําอัน 
                ไพเราะ  คณี   ผูเปนอาจารยแหงคณะ   อาคโต  ผู 
                เสด็จมาแลว    ตุสิตา    จากภพชื่อวาดุสิต   เอว 
                อยางน้ี  เม  อันเรา  น  ทิฏโ    ไมเห็นแลว   อุท 
                หรือวา   น  สุโต   ไมสดับแลว   กสฺสจิ   ตอใคร ๆ 
                ปุพฺเพ   ในกาลกอน    อิโต   กาลโต   แตกาลนี้ 
                 อติิอาทีหิ    ดังน้ีเปนตน 
อาห   กราบทูลแลววา    ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ   อชฺช   ในวันนี้ 
เทวมนุสฺสา   อ.  เทวดาและมนุษย  ท.  สพฺเพป   แมทั้งปวง   ปหยนฺติ 
ยอมกระหยิ่ม   ปฏเนฺติ    ยอมปรารถนา   ตุมฺหาก   ตอพระองค  ท.  อิติ 
ดังน้ี ฯ 
            อถ  ครั้งน้ัน   สตฺถา  อ.  พระศาสดา   วตฺวา   ตรัสแลววา   สารีปุตฺต 
ดูกอนสารีบุตร  พุทฺธา   นาม  ชื่อ   อ.  พระพุทธเจา   ท.  สมนนฺาคตา   ผูมา 
ตามพรอมแลว   คุเณหิ   ดวยคุณ  ท.  อันมีรูเปหิ  อันมีรูปอยางนี้   ปยา  เปนผู 
ทรงเปนที่รัก   เทวมนุสฺสาน  ของเทวดาและมนุษย   ท.   โหนฺติเอว   ยอมเปน 
นั่นเทียว     อิติ   ดังนี้  น  สารีปุตฺต  กะพระเถระ  ชื่อวาสารีบุตรนั้น  เทเสนฺโต 
เมื่อจะทรงแสดง   ธมฺม   ซึ่งธรรม   อาห   ตรัสแลว  คาถ  ซึ่งพระคาถา  อิม  นี้วา 
                เย    สมฺพุทฺธา   อ.  พระสมัพุทธเจา  ท.  เหลาใด 
                ฌานปฺปสุตา   ผูทรงขวนขวายแลวในฌาน  ธีรา ผู 
                ทรงเปนปราชญ  รตา   ทรงยินดีแลว   เนกฺขมมฺูปสเม 
                ในธรรมอันเปนที่เขาไปสงบวิเศษดวยอํานาจแหง  
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                การออกไป   เทวาป  แม  อ.  เทวดาและมนุษย  ท. 
                ปหยนฺติ    ยอมกระหยิม่    สมูพุทฺธาน   ตอพระล 
                สมัพุทธเจา  ท.  เตส   เหลาน้ัน   สตีมต  ผูทรงม ี
                พระสติ   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   ยุตฺตปฺปยุตฺตา   ผูทรงประกอบแลวและ 
ทรงประกอบทั่วแลว   ฌาเนสุ    ในฌาน  ท.  ทฺวีส ุ  ๒  อิเมสุ  เหลาน้ี  อิติ 
คือ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน   อ. การเขาไปเพงลงซึ่งลักษณะ  อารมฺมณูปนิชฺฌาน 
อ.  การเขาไปเพงลงซึ่งอารมณ   อาวชฺชนสมาปชชฺนอธิฏานวุฎานปฺ- 
ปจฺจเวกฺขเณหิ   ดวยการรําพึงถึงและการเขาและการอธิษานและการออก 
และการพิจารณาเห็นเฉพาะ  ท. (อิติ)  ดังน้ี  ตตฺถ   ปเทสุ   ในบท  ท. 
เหลาน้ันหนา   (ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา   เย   ฌาานปฺ- 
ปสุตา   อิติ  ดังน้ี  ฯ 
            ปพฺพชฺชา     อ.  การบรรพชา   (สิกฺขกาเมหิ)  อันบุคคล  ท.  ผู 
ใครในการศึกษา  น  คเหตพฺพา   ไมพึงถือเอาวา   เนกฺขมฺม   อ.  การ 
ออกไป   อิติ   ดังน้ี   เอตฺถ   คาถาปาเท  ในบาทแหงพระคาถานี้วา 
เนกฺขมฺมูปสเม   รตา  อิติ  ดังนี้   ปน  ก ็  เอต   เนกฺขมฺม   อิติ   วจน 
อ.  คําวา   เนกขัมมะ  ดังนี้นั่น  (ภควตา)   อันพระผูมีพระภาคเจา  วุตฺต 
ตรัสแลว   สนฺธาย   ทรงหมายเอา   กเิลสวูปสมนนิพฺพานรตึ   ซึ่งความ 
ยินดีในพระนิพพานอันเปนที่เขาไปสงบวิเศษแหงกิเลส ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   เทวาป   แม   อ. เทวดา  ท.  มนุสฺสาป  
แม อ.  มนุษย  ท.  ปหยนฺติ    ยอมกระหยิ่ม  คือวา   ปฏเนฺติ   ยอม  
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ปรารถนา   เตส   สมฺพุทธฺาน   ตอพระสัมพุทธเจา   ท. เหลาน้ัน  (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)   แหงบทว   เทวาป   อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อตฺโถ   อ. อรรถวา  (เทวมนุสฺสา)  อ. เทวและมนุษย  ท. 
อิจฺฉมานา  ปรารถนาอยู   พุทฺธภาว   ซึ่งความเปนแหงพระพุทธเจาวา 
อโห  วต  โอหนอ   มยป   แม   อ. เรา   ท.  พุทฺธา   พึงเปนพระพุทธ- 
เจา   ภเวยฺยาม  พึงเปน  อิติ   ดังนี้  ปหยนฺติ  ชื่อวายอมกระหยิ่ม 
สมฺพุทฺธาน  ตอพระสัมพุทธเจา  ท.เตส  เหลาน้ัน  เอวรูปรุณาน  ผูม ี
พระคุณอันมีรูปอยางนี้  สมนฺนาคตาน  ผูทรงมาตามพรอมแลว  สติยา 
ดวยพระสติ  อิติ  ดังนี้  (ปทสฺส)  แหงบทวา   สตีมต   อิติ   ดังน้ี ฯ 
                                     
            ๒๑.   ๙๒/๑๐   ต้ังแต   สตฺถา   สารีปุตฺโต   กิลมติ   กิฺจาป 
เปนตนไป. 
 ื            สตฺถา   อ.  พระศาสดา  (จินฺเตตฺวา)   ทรงพระดําริแลววา  สารี- 
ปุตฺโต  อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร  กลิมติ  ยอมลําลาก  หิ  ดวยวา   เอโส 
สารีปุตฺโต   อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น  สุตฺวา   ฟงแลว  (มยา)  ปฏุปห 
ซึ่งปญหาอันอันเราถามแลว   พุทฺธวิสเย   ในวิสัยของพระพุทธเจา  อิม 
นี้วา 
                มาริสา   ดูกอนทานผูเชนดวยเรา   ท.  เย  อริย- 
                ปุคฺคลา  สงฺขาตธมฺมา   เส   (โหนฺติ)   จ  อ. พระ 
                อรยิบุคคล  ท.  เหลาใด   เปนผูมีธรรมอนับัณฑิตนับ  
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                พรอมแลวสิ    ยอมเปนดวย   เย   เสขา  ปุถู   อิธ 
                โลเก   (โหนฺติ)  จ  อ.  พระเสขะ  ท.  เหลาใด  มาก 
                 มอียู   ในโลกนี้ดวย   ตฺว  อ. เธอ  นิปโก   ผูมีปญญา 
                เปนเครื่องรักษาซ่ึงตน  เม  ปุฏโ   ผูอันเราถามแลว 
                อิรยิ  ซึ่งความเปนไป  เตส  เสขาเสขาน   แหงพระ 
                เสขาและพระอเสขะ  ท.  เหลาน้ัน  ปพฺรหูิ  จงบอก 
                (ต  อิริย)   ซึ่งความเปนไปนั้น  เม  แกเรา  อิติ  
                ดังนี้ 
นิกฺกงฺโข   เปนผูมีความสงสัยอันออกแลว  ปฺเห  ในปญหาวา  สตฺถา 
อ.  พระศาสดา   ปุจฺฉติ   ยอมตรัสถาม   อาคมนปฺปฏิปท   ซึ่งขอปฏิบัติ 
อันเปนที่มา  เสขาเสขาน   แหงพระเสขะและพระอเสขะ  ท. ม  กะเรา 
อิติ  ดังนี้  (โหติ)  ยอมเปน  กิฺจาป   แมก็จริง   ปน   ถึงอยางนั้น 
(สารีปุตฺโต)   อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร   กงฺขติ  หวังอยู  อชฌฺาสย   ซึ่ง 
อัธยาศัย   มม  ของเราวา  อห   อ.  เรา   กเถนฺโต   เม่ือจะกลาว  อิม 
ปฏิปท   ซึ่งขอปฏิบัตินี้   มุเขน   โดยมุข  กตเรน   นุ   โข   อันไหนหนอแล 
ขนฺธาทีสุ   ธมฺเมสุ   ในธรรม  ท. มีขันธเปนตน   สกฺขิสฺสามิ  จักอาจ 
คณฺหิตุ   เพ่ืออันถือเอา  อชฺฌาสย   ซึ่งพระอัธยาศัย   สตฺถุ   ของพระ 
ศาสดา  อิติ  ดังน้ี   โส    สารีปุตฺโต   อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น    นเย 
ครั้นเมื่อนัย   มยา  อันเรา   อทินฺเน  ไมใหแลว   น  สกฺขิสฺสติ   จักไม 
อาจ  กเถตุ   เพ่ืออันกลาว   อห  อ.  เรา  ทสฺสามิ  จักให  นย     ซึง่นัย 
อสฺส   สารีปตฺุตสฺส   แกภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น   อิติ  ดังนี้  ทสฺเสนฺโต  
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เมื่อจะทรงแสดง   นย  ซึง่นัย   อาห   ตรัสแลววา  สารีปุตฺต   ดกูอนสารี- 
บุตร  ตฺว  อ.  เธอ   สมนุปสฺสาหิ  จงตามเห็นดวยดี   อิท   ภูต   การณ 
ซึ่งเหตุอันเปนแลวน้ี  อิติ  ดังน้ี  ฯ   กิร  ไดยินวา   เอว   จินฺตน  อ.  อัน 
ทรงพระดําริอยางนี้วา   สารีปุตฺโต   อ.  ภิกษุชื่อวาสารีบุตร  มม   อชฺฌาสย 
คเหตฺวา  กเถนฺโต  เมื่อจะถือเอา  ซึ่งอัธยาศัย  ของเรา  แลวกลาว 
กเถสฺสติ  จักกลาว   ขนฺธวเสน   ดวยอํานาจแหงขันธ  อิติ   ดังน้ี  อโหส ิ
ไดมีแลว  อสฺส     สตฺถุ   แกพระศาสดาพระองคนั้น ฯ 
            โส  ปฺโห  อ. ปญหานั้น  อุปฏาสิ   ปรากฎแลว   เถรสฺส  แก 
พระเถระ   นยสเตน  โดยรอยแหงนัย   นยสหสฺเสน   โดยพันแหงนัย 
สห   พรอม  นยทาเนน   ดวยการประทานซ่ึงนัย  ฯ  โส  เถโร  อ. พระ 
เถระนั้น  ตฺวา   ต้ังอยูแลว   สตฺถารา   ทินฺนนเย   ในนัยอันอันพระ 
ศาสดาประทานแลว  กเถสิ   กราบทูลแลว  ต  ปฺห   ซึ่งปญหาน้ัน ฯ 
กิร  ไดยินวา   อฺโ   ปคฺุคโล  อ. บคุคลอ่ืน   เปตฺวา   เวน   สมฺมา- 
สมฺพุทฺธ   ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา   สมตฺโถ   นาม   ชื่อวาผูสามารถ 
ปาปุณิตุ   เพ่ืออันถึง  ปฺ   ซึ่งปญญา  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  ของพระเถระ 
ชื่อวาสารีบุตร   นตฺถ ิ  ยอมไมมี ฯ  กิร   ไดยินวา   เตนเอว   การเณน 
เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว   เถโร   อ. พระเถระ  ตฺวา   ยืนอยูแลว   ปุรโต 
ขางหนา  สตฺถุ   ของพระศาสดา  นทิ  บันลือแลว   สีหนาท   ซึ่งสีหนาท 
วา   ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ  อห  อ.  ขาพระองค   เทเว   ครั้น 
เมื่อฝน  วสฺสนฺเต  ตกอยู   สกลกปฺปป   แมตลอดกัปท้ังส้ิน  สมตฺโถ  เปนผู 
สามารถ   คเณตฺวา  ลกฺข   อาโรเปตุ   เพ่ืออันนับแลวยกข้ึน   ซึ่งคะแนน  
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วา   พินฺทูนิ    อ. หยาด  ท.  เอตฺตกานิ   อันมีประมาณเทาน้ี   ปติตานิ 
ตกแลว  มหาสมุทฺเท  ในมหาสมุทร    เอตฺตากานิ   พินฺทูนิ  อ. หยาด  ท. 
อันมีประมาณเทนนี้  (ปติตานิ)  ตกแลว  ภูมิย   บนภาคพ้ืน  เอตฺตกานิ 
พินฺทูนิ   อ. หยาด  ท. อันมีประมาณเทาน้ัน (ปติตานิ)  ตกแลว   ปพฺพเต 
บนภูเขา  อิติ  ดังนี้  (อมฺหิ)  ยอมเปน   อิติ  ดังนี้ ฯ  สตฺถาป   แม 
อ.  พระศาสดา  อาห  ตรสัแลววา  สารีปุตฺต  ดูกอนสารีบุตร  อห  อ. เรา 
ชานามิ  ยอมทราบ  เต  คเณตุ  สมตฺถภาว  ซึ่งความท่ีแหงเธอเปนผู 
สามารถ  เพ่ืออันนับ  อิติ  ดังนี้  น  สารีปุตฺตตฺเถร   กะพระเถระชื่อวา 
สารีบุตรนั้น  ฯ  อุปมา  นาม  ชื่อ  อ.  อุปมา  ปฺาย   ดวยปญญา 
ตสฺส   อายสฺมโต   ของทานผูมีอายุนั้น  นตฺถ ิ ยอมไมมี  ฯ      เตน 
การเณน  เพราะเหตุนั้น  (เถโร)  อ.   พระเถระ  อาห  กราบทูลแลว 
เอว  อยางนี้วา 
                วาลุกา   อ. ทราย  คงฺคาย  ในแมน้ําชื่อวาคงคา  ขีเย 
                พึงส้ินไป  อุทก  อ. น้ํา  มหณฺณเว   ในหวงนํ้าอัน 
                ใหญ  ขีเย   พึงสิ้นไป  มตฺติตา   อ. ดินเหนียว  มหิยา 
                ในแผนดิน  ขีเย   พึงส้ินไป   (วิสฺสชฺชน)  อ.  การ 
                 เฉลย  (ปฺหาน)  ซึ่งปญหา  ท.    พุทฺธยิา   ดวย 
                ความรู   มม  แหงขาพระองค   (น  ขียติ)   ยอมไม 
                สิน้ไป  ลกฺเขน   ดวยคะแนน  อิติ   ดังน้ี ฯ 
            อิท   อตฺถรูป   อ. อรรถรูปนี้วา   โลกนาถ     ขาแตพระโลก- 
นาถ   ภนฺเต   ผูเจริญ   พุทฺธสมฺปนฺน   ผูทรงถึงพรอมแลวดวยความรู  
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หิ    ก ็  สเจ   ถาวา   (ปุคฺคโล)    อ.  บคุคล     ปฺเห    ครั้นเมื่อ 
ปญหา   เอกสฺมึ   ขอหนึ่ง   มยา   อันขาพระองค    วิสูสชฺชิเต   เฉลยแลว 
ปกฺขิปตฺวา   พึงใสเขาแลว   เอก   วาลกุ    วา    ซึ่งทราบเมล็ดหน่ึงหรือ 
เอก    อุทกพินฺทุ   วา   หรอืวา ซึ่งหยาดแหงน้ําหยาดหนึ่ง   เอก  ปสุขณฺฑ 
วา   หรือวา   ซึ่งชิ้นแหงดินรวนชิ้นหน่ึง   สเต      วา   ครั้นเมื่อรอยหรือ 
สหสฺเส   วา  หรือวาครั้นเมื่อพัน  สตสหสฺเส   วา  หรือวาครั้นเมื่อแสน 
ปฺหาน   แหงปญหา  ท. (มยา)   อันขาพระองค  วิสฺสชฺชิเต   เฉลยแลว 
ขิเปยฺย   พึงใสเขา   วาลุกาทีสุ   ลกฺเขสุ   ในคะแนน   ท.  มีทรายเปนตน 
คงฺคาย  ในแมน้ําชื่อวาคงคาหนา   เอเกก  ลกฺข  ซึ่งคะแนน   อันหน่ึง 
อันหน่ึง  เอกมนฺเต  ณ  ทีสุ่ดขางหน่ึงไซร   วาลุกาทโย  ลกฺขา  อ. คะแนน 
ท.  มีทรายเปนตน   คงฺคาทีสุ   าเนสุ   ในที ่ ท.  มแีมน้ําชื่อวาคงคา 
เปนตน  คจฺเฉยฺยุ    พึงถึง   ปริกฺขย    ซึ่งความส้ินไปรอบ   ขิปฺปตร  พลันกวา 
ตุ   สวนวา  วิสฺสชฺชน   อ.  การเฉลย  ปฺหาน   ซึ่งปญหา  ท.  มม 
แหงขาพระองค  นเอว   ขียติ  ยอมไมสิ้นไปน่ันเทียว   อิติ   ดังน้ี   (สารี- 
ปุตฺตตฺเถเรน)  วุตฺต   เปนคําอธิบายอันพระเถระชื่อวาสารีบุตรกลาวแลว 
โหติ   ยอมเปน  ฯ 
            ภิกฺขุ   อ.  ภิกษุ   มหาปฺโป   ผูแมมีปญญามาก   เอว   อยางนี้ 
อทิสฺวา   ไมเห็นแลว   อนฺต   วา   ซึ่งเง่ือนตนหรือ   โกฏึ   วา   หรือวา 
ซึ่งเง่ือนปลาย   (สตฺถารา)   ปุฏปฺหสฺส   แหงปญหาอันอันพระศาสดา 
ตรัสถามแลว   พุทฺธวิสเย   ในวิสัยของพระพุทธเจา  สตฺถารา  ทนิฺนนเย 
ตฺวา   วา    ต้ังอยูแลว     ในนัยอันอันพระศาสดาทรงประทานแลวเทียว  
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วิสฺสชฺเชสิ   ทูลเฉลยแลว   ปฺห   ซึ่งปญหา ฯ  ภิกฺขู   อ.  ภิกษุ  ท.  สุตฺวา 
สดับแลว   ต   วจน   ซึ่งคํานั้น   กถ   ยงัถอยคําวา   ชโน  อ.  ชน  สพฺโพป 
แมทั้งปวง  (สตฺถารา)   ปฏุโ  ผูอันพระศาสดาตรัสถามแลว  ย  ปฺห 
ซึ่งปญหาใด   น   อสกฺขิ   ไมไดอาจแลว   กเถตุ  เพ่ืออันกราบทูล   สาร-ี 
ปุตฺตตฺเถโร   อ.  พระเถระชื่อวาสารีบุตร   ธมฺมเสนาปติ   ผูพระธรรม- 
เสนาบดี   เอกโก   ว   ผูผูเดียวเทียว   กเถสิ   กราบทูลแลว   ต  ปฺห 
ซึ่งปญหานั่น  อิติ  ดังน้ี   สมุฏาเปสุ   ใหต้ังข้ึนพรอมแลว ฯ  สตฺถา 
อ.  พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ต   กถ   ซึ่งถอยคําน้ัน  วตฺวา 
ตรัสแลววา    มหาชโน  อ. มหาชน  น  อสกฺขิ  ไมไดอาจแลว  วิสฺสชชฺิตุ 
เพ่ืออันเฉลย   ย   ปฺห   ซึ่งปญหาใด   สารีปุตฺโต   อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร 
วิสฺสชฺเชสิ   เฉลย   ย  ปฺห   ซึ่งปญหาน้ัน  อิทานิเอว   ในกาลนี้ 
นั่นเทียว   น   หามิได   (โส  ปฺโห)   อ. ปญหานั้น  เตน   สารีปตฺุเตน 
อันภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น   วิสฺสชฺชโิตเอว   เฉลยแลวน่ันเทียว   ปุพฺเพป 
แมในกาลกอน   อิติ   ดังน้ี   อาหริตฺวา   ทรงนํามาแลว   อตีต    วตฺถุ 
ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว   กเถสิ  ตรัสแลว   อิม   ชาตก   ซึ่งชาดกน้ีวา 
                ปโรสหสฺสป   แม  อ. พันอื่น   สมาคตาน  ชนาน 
                แหงชน  ท.  ผูมาพรอมแลว   เต   ชนา   อ.  ชน  ท. 
                เหลาน้ัน  อปฺา   เปนผูมปีญญาหามิได (หุตฺวา) 
                เปน   กนฺเทยฺยุ   พึงคร่ําครวญ  วสฺสสต   ตลอดรอย 
                แหงป   โย   ปุริโส   อ. บุรษุใด   วิชานาติ  ยอมรู 
                แจง อตฺถ  ซึ่งเนื้อความ  ภาสิตสฺส  วจนสฺส  แหง  
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                คําอันเปนภาษิต  (โส)   ปุริโส  อ. บุรุษนัน้  สปฺโ 
                ผูเปนไปกับดวยปญญา   เอโก   ว   ผูเดียวเทียว 
                เสยฺโย   เปนผูประเสริฐกวา  (โหติ)     ยอมเปน 
                อติิ  ดังน้ี ฯ 
วิตฺถาเรน  โดยพิสดาร   อิติ   ดังนี้แล ฯ  
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                                  เรื่องเอรกปตตนาคราช 
            ๒๒.  ๙๖/๑๓   ต้ังแต  อถ  น  อตฺตโน   ชานนนิยาเมเนว 
เปนตนไป. 
            อถ  ครั้งน้ัน  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)   ตรัสแลววา 
อุตฺตร  ดูกอนอุตตระ   เอต  คีต   อ. เพลงขับนั่น  ปฏิคีต  เปนเพลง 
ขับตอบ   (โหติ)   ยอมเปน  น  หามิได  อห   อ. เรา  ทสฺสามิ  จักให 
ปฏิคีต   ซึ่งเพลงขับตอบ  เต  แกเธอ   ตฺว  อ. เธอ   อาทาย  พาเอา 
แลว  ต  มยา   ทินฺนคีต   ซึ่งเพลงขับอันอันเราใหแลวน้ัน  คมสฺสสิ 
จักไป  อิติ  ดงัน้ี   น   อุตฺตรมาณว   กะมาณพชื่อวาอุตตระนั้น  อตฺตโน 
ชานนนิยาเมนเอว   วทนฺต  ผูกราบทลูอยู  โดยนิยามอันเปนเหตุรู  แหง 
ตนน่ันเทียว ฯ  (อุตฺตรมาณโว)  อ. มาณพชื่อวา   อุตตระ  (อาห) 
กราบทูลแลววา   ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ  สาธุ  อ.  ดีละ  อิติ 
ดังน้ี ฯ  อถ   ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ.  พระศาสดา   อาห   ตรัสแลววา 
อุตฺตร  ดูกอนอุตตระ  ตฺว   อ.  เธอ  คาเยยฺยสิ  พึงขับ   ปฏิคีต  ซึ่ง 
เพลงขับตอบ   อิม  นี้วา 
                ฉทฺวาราธิปตี  อ.  บุคคลผูเปนใหญแหงทวาร  ๖  ราชา 
                ชือ่วาเปนพระราชา    (โหติ)   ยอมเปน  รชมาโน 
                ราชา   อ.  พระราชาผูกําหนัดอยู   รชสฺสโิร  ชื่อวา 
                 เปนผูมีธุลีบนพระเศียร    (โหติ)    ยอมเปน  อรช  
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                ราชา  อ.  พระราชาผูไมกําหนัดอยู   วิรโช   เปนผู 
                มธีุลีไปปราศแลว  โหติ   ยอมเปน  รช  ราชา 
                อ.  พระราชาผูกําหนัดอยู  (ปณฺฑิเตน)   อันบัณฑิต 
                วุจจฺติ  ยอมเรียกวา   พาโล  เปนคนพาล   อิติ   ดังน้ี 
                อติิ  ดังน้ี 
นาคมาณวิกาย  คีตกาเล   ในกาลแหงนางนาคมาณวิกาขับ เพลงแลว 
อิติ  ดังนี้  น   อุตฺตรมณว   กะมาณพชื่อวาอุตตระน้ัน ฯ 
            หิ   ก ็  อตฺโถ   อ.  เนื้อความ  คีตสฺส   แหงเพลงขับ  นาคมาณ- 
วิกาย  ของนางนาคมาณวิกา  (ปณฺฑิเตน)  อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) 
พึงทราบ;   (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   อธิปติ   อ. บุคคลผูเปนใหญ  กึส ุ
อะไรสิ   ราชา  นาม   ชื่อวาเปนพระราชา   โหติ  ยอมเปน  (อิติ) ดังน้ี 
(คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา   กึสุ   อธิปตี  ราชา   อิติ 
ดังน้ี  ฯ 
 ื          (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ปน   ก็  ราชา  อ. พระราชา  รชสฺสโิร 
นาม   ชื่อวาเปนผูมีธุลีบนพระเศียร  โหติ  ยอมเปน  กถ  อยางไร 
(อิติ)  ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา   กึสุ  ราชา 
รชสฺสิโร   อิติ  ดังนี้ ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   โส  ราชา   อ.  พระราชานั้น  วิรโช 
นาม  ชื่อวา   เปนผูมีธุลีไปปราศแลว  โหติ  ยอมเปน  กถ  นุ   โข 
อยางไรหนอแล  (อิติ)     ดังน้ี  (ปทสสฺ)   แหงบทวา   กถ  สุ  อิติ 
ดังน้ีเปนตน   อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        ปน  สวนวา   อตฺโถ   อ. เนื้อความ  ปฏิคีตสฺส   แหงเพลงขับ 
ตอบ  (ปณฺฑิเตน)    อันบณัฑิต   (เวทิตพฺโพ)  พึงทราบ;  (อตฺโถ) 
อ. อรรถวา   โย   ปุคฺคโล   อ.  บุคคลใด   อธิปติ   เปนผูเปนใหญ 
ทฺวาราน   แหงทวาร   ท.  ฉนฺน   ๖ คือวา  รูปาทีหิ  อารมฺมเณหิ  อนภิภูโต 
เปนผูอันอารมณ   ท.  มีรปูเปนตน  ไมครอบงําแลว    เอกทฺวาเรป  แม 
ในทวารอันหน่ึง   (โหติ)  ยอมเปน  อย  ปุคฺลโล   อ.  บุคคลน้ี  ราชา 
นาม  ชื่อวา   เปนพระราชา  (โหติ)   ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  (คาถา- 
ปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา  ฉทฺวาราธิปตี  ราชา  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ปน   สวน  โย  ราชา   อ.  พระราชา 
ใด  รชติ  ยอมกําหนัด    เตสุ   อารมฺมเณสุ   ในอารมณ  ท. เหลาน้ัน 
โส  ราชา  อ.  พระราชานัน้   รชมาโน   ผูกําหนัดอยู  รชสฺสิโร  นาม 
ชื่อวาเปนผูมีธุลีบนพระเศียร  (โหติ)   ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  (คาถา- 
ปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา  รชมาโน   รชสฺสิโร   อิติ   ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  ปน  ฝายวา   อรชมาโน  ราชา  อ.  พระ 
ราชาผูไมกําหนัดอยู  วิรโช  นาม  ชื่อวาเปนผูมีธุลีไปปราศแลว   โหติ 
ยอมเปน  (อิติ)   ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา   อรช  อิติ  ดังนี้ ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  รชมาโน  ราชา  อ. พระราชา  ผูกําหนัด 
อยู   (ปณฺฑิเตน)   อันบณัฑิต  วุจฺจติ  ยอมเรียกวา  พาโล   เปนคนพาล 
อิติ  ดังนี้  (อิติ)   ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา  รช  อิติ  ดังนี้  (อิติ) 
ดังน้ี  ฯ 
        สตฺถา   อ. พระศาสดา  ทตฺวา  ครัน้ทรงประทานแลว  ปฏคีิต  
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ซึ่งเพลงขับตอบ  อสฺส   อุตฺตรมาณวสฺส   แกมาณพชื่อวาอุตตระน้ัน  เอว 
อยางนี้     อาห    ตรัสแลววา     อุตฺตร       อิมสฺมึ     คีตา      ครัน้ 
เมื่อเพลงขับน้ี   ตยา    อันเธอ     คายิเต     ขับแลว   (สา  นาคมาณวิกา) 
อ. นางนาคมาณวิกาน้ัน  คายิสฺสติ   จักขับ    อิม  ปฏิคีต   ซึ่งเพลงขับ 
ตอบน้ีวา 
        พาโล   อ.  คนพาล  เกนสฺส    อันอะไรสิ   วุยหฺติ 
        ยอมพัดพาไป  ปณฺฑโต   อ. บัณฑิต  นุทติ   ยอม 
        บรรเทาได   กถ   อยางไร   (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล 
        โยคกฺเขมี   เปนผูมีความเกษมจากกิเลสเปนเครื่อง 
        ประกอบ   โหติ   ยอมเปน  กถ   อยางไร  ตฺว  อ. 
        ทาน  เม  ปุจฺฉิโต   ผูอันเราถามแลว  อกฺขาห ิ จงบอก 
        ต  อตฺถ   ซึ่งเนื้อความน้ัน   เม   แกเรา   อิติ  ดังน้ี 
อิมสฺส  คีตสฺส   แกเพลงขับนี้  เต    ของเธอ   อถ  ครั้นเมื่อความเปน  
อยางนั้น   (สนฺเต)   มีอยู  ตฺว  อ.  เธอ  คาเยยฺยาสิ  พึงขับ  อิม  ปฏิคีต 
ซึ่งเพลงขับตอบนี้วา 
        พาโล  อ.  คนพาล  โอเฆน   อันกิเลสเพียงดังวาหวง 
        น้ํา  วุยหฺติ   ยอมพัดพาไป   ปณฺฑิโต  อ. บัณฑิต 
        นุทติ   ยอมบรรเทาได   โยคา   ดวยความเพียรเปน 
        เครื่องประกอบ   (โส  ปณฺฑิโต)   อ. บัณฑิตนั้น 
        สพฺพโยควิสยุตฺโต   ผูพรากแลวจากกิเลส   เปน 
        เครื่องประกอบท้ังปวง    (ปณฺฑิเตน)    อันบณัฑิต  
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        วุจฺจติ   ยอมเรียกวา  โยคกฺเขมี  เปนผูมีความเกษม 
        จากกิเลสเปนเครื่องประกอบ  อติิ  ดังน้ี  (อิติ)  ดังน้ี 
อสฺสา   นาคมาณวิกาย   แกนางนาคมาณวิกาน้ัน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อตฺโถ  อ.  เนื้อความ  ตสฺส   ปฏิคีตสฺส   แหงเพลงขับตอบน้ัน  
(ปณฺฑเตน)   อันบัณฑิต   (เวทิตพฺโพ)   พึงทราบวา  พาโล   อ. คนพาล 
โอเฆน   อันกิเลสเพียงดังวาหวงน้ํา   จตุพฺพิเธน   อันมีอยาง ๔   กาโม- 
ฆาทินา   มีกเิลสเพียงดังวาหวงน้ําคือกามเปนตน   วุยฺหต   ยอมพัดพาไป 
ปณฺฑิโต  อ. บัณฑิต นุทติ   ยอมบรรเทา  ต   โอฆ   ซึ่งกิเลสเพียงดังวา 
หวงนํ้าน้ัน   โยเคน   ดวยความเพียรเปนเครื่องประกอบ  โส   ปณฺฑิโต 
อ.  บัณฑิตนัน้    วิสยุตฺโต    ผูพรากแลว   กามโยคาทีหิ   โยเคหิ   จาก 
กิเลสเปนเครื่องประกอบ  ท.   มีกิเลสเปนเครื่องประกอบคือกามเปนตน 
สพฺเพหิ   ทั้งปวง   (ปณฺฑิเตน)     อันบณัฑิต    วุจฺจติ    ยอมเรียกวา 
โยคกฺเขมี   นาม   ชื่อวาเปนผูมีความเกษมจากกิเลสเปนเครื่องประกอบ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
 
            ๒๓.  ๙๘/๑๔   ต้ังแต   อถ   น   สตฺถา  อาห  กิมิท  เปนตนไป 
            อถ   ครั้งน้ัน   สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาห  ตรัสแลววา   มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร   อิท   การณ   อ.  เหตุนี้    กึ   อะไร  อิติ   ดังน้ี   น 
นาคราชาน   กะนาคผูพระราชานั้น ฯ  (นาคราชา)   อ.  นาคผูพระราชา 
(อาห)  กราบทูลแลววา  ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ   อห   อ.  ขา-  
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พระองค  สาวโก  เปนสาวก  พุทฺธสฺส   ของพระพุทธเจา   ตุมฺหาทิสสฺส 
ผูเชนกับดวยพระองค  หุตฺวา  เปน  อกาสึ   ไดกระทําแลว   สมณธมฺม 
ซึ่งสมณธรรม  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  สิ้นพันปแหง ๒๐  ท.  สมณธมฺโม 
อ.  สมณธรรม  โสป   แมนั้น  น  อสกขิฺ   ไมไดอาจแลว  นิตฺถาเรตุ 
เพ่ืออันตานทานไว  ม  ซึ่งขาพระองค  อห  อ. ขาพระองค   นิสฺสาย 
อาศัยแลว   เอรกปตฺตจฉินฺทนมตฺต   การณ   ซึ่งเหตุอันมีการยังใบของ 
ตะไครน้ําใหขาดเปนประมาณ  อปฺปมตฺตก   อันมปีระมาณนอย   คเหตฺวา 
ถือเอาแลว  อเหตุกปฺปฏิสนฺธึ   ซึ่งปฏสินธิในสัตวผูหาเหตุมิได  นิพฺพตฺโต 
เปนผูบังเกิดแลว  ปริสกกฺนฏาเน   ในท่ีอันเปนที่ตะเกียกตะกายไป 
อุเรน   ดวยอก   อมฺหิ   ยอมเปน   นเอว  มนุสฺสตฺต   ลภามิ   ยอมไมได 
ซึ่งความเปนแหงมนุษยนั่นเทียว   น  (ลภามิ)  ยอมไมได   สทฺธมฺมสฺสวน 
ซึ่งการฟงซ่ึงพระสัทธรรม   น   (ลภามิ)   ยอมไมได   ทสฺสน   ซึ่งการ 
เห็น   พุทฺธสสฺ   ซึ่งพระพุทธเจา  ตุมฺหาทิสสฺส   ผูเชนกับดวยพระองค 
เอก   พุทฺธนตฺร   ตลอดพุทธันดรหน่ึง   อิติ  ดังนี้ ฯ 
            สตฺถา   อ. พระศาสดา   สุตฺวา   ทรงสดับแลว    กถ   ซึง่ถอยคํา 
ตสฺส  นาคราชสฺส   ของนาคผูพระราชานั้น  วตฺวา    ตรัสแลววา  มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร   มนุสสฺตฺต    นาม  ชื่อ  อ.  ความเปนแหงมนุษย  ททุลลฺภ- 
เอว   เปนคุณชาตอันสัตวหาไดโดยยากน่ันเทียว  (โหติ)  ยอมเปน  ตถา 
อน่ึง  สทฺธมฺมสฺสวน   อ.  การฟงซ่ึงพระสัทธรรม  (ทุลฺลภ)   เปนคุณชาต 
อันสัตวหาไดโดยยาก  (โหติ)     ยอมเปน  ตถา   อนึ่ง   พุทฺธุปปฺาโท 
อ.  การอุบัติแหงพระพุทธเจา      (ทุลลฺโภ)      เปนอาการอันสัตวหา  
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ไดโดยยาก   (โหติ)  ยอมเปน  หิ   เพราะวา   อิท   ติวิธกมฺม   อ.  กรรม 
อันมีอยาง  ๓  นี ้  (ปุคฺคเลน)   อันบุคคล  ลพฺภติ  ยอมได  กิจฺเฉน 
โดยยาก  กสเิรน   โดยลําบาก  อิติ  ดังนี้   เทเสนฺโต   เมื่อจะทรงแสดง 
ธมฺม   ซึ่งธรรม  อาห   ตรัสแลว   คาถ   ซึ่งพระคาถา   อิม  นีว้า 
        มนุสฺสปฺปฏิลาโภ     อ.   การไดเฉพาะซ่ึงความเปน 
        แหงมนษุย   กิจฺโฉ   เปนอาการยาก  (โหติ)   ยอม 
        เปน   ชวีิต  อ. ชีวิต   มจฺจาน   ของสัตวผูมีอันจะพึง 
        ตายเปนสภาพ  ท.  กิจฺฉ  เปนธรรมชาตยาก  (โหติ)  
        ยอมเปน  สทฺธมฺมสสฺวน   อ. การฟงซ่ึงพระสัทธรรม 
        กิจฺฉ  เปนธรรมชาตยาก   (โหติ)  ยอมเปน  อุปฺปา- 
        โท  อ. การอุบัติ   พุทฺธาน   แหงพระพุทธเจา  ท.  กิจ-ฺ 
        โฉ  เปนอาการยาก   (โหติ)   ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
          อตฺโถ   อ.  เน้ือความ  ตสฺสา   คาถาย   แหงพระคาถานั้น  (ปณฺฑิ- 
เตน)   อันบณัฑิต  (เวทิตพฺโพ)   พึงทราบวา   หิ  ก ็  มนุสฺสปฺปฏิลาโภ 
นาม  ชื่อ  อ. การไดเฉพาะซึ่งความเปนแหงมนุษย   กิจฺโฉ  ชื่อวาเปน 
อาการยาก   คือวา   ทุลฺลโภ    ชื่อวาเปนอาการอันสัตวหาไดโดยยาก 
(ตสฺส  มนุสสฺปฺปฏิลภฺสสฺ    ปุคฺคเลน)  ลทฺธตฺตา   เพราะความท่ีแหง 
การไดเฉพาะซึ่งความเปนแหงมนุษยนั้น   เปนอาการอันบุคคลไดแลว 
วายาเมน  ดยความพยายาม  มหนฺเตน  อันใหญ  กสุเลน  ดวยกศุล 
มหนฺเตน   อันใหญ  (โหติ)   ยอมเปน  ชีวิตป   แม  อ.ชีวิต   มจฺจาน 
ของสัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ  ท.  กิจฺฉ   ชือ่วาเปนธรรมชาตยาก  
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นิรนฺตร  กสกิมฺมาทีนิ   กมฺมานิ   กตฺวา   ชีวิตวุตฺตึ   ฆฏนโตป    เพราะ 
อันกระทํา  ซึ่งกรรม  ท. มีกสิกรรมเปนตน  มีระหวางออกแลว   แลว 
สืบตอ   ซึ่งความเปนไปแหงชีวิตบาง  (ตสฺส  ชีวิตสฺส)   ปริตฺตตายป 
เพราะความท่ีแหงชีวิตน้ัน   เปนธรรมชาตินิดหนอยบาง  (โหติ ) ยอม 
เปน  สทฺธมมฺสฺสวนป   แม  อ. การฟงซ่ึงพระสัทธรรม  กิจฺฉ  ชื่อวา 
เปนคุณชาตยาก   อเนเกสุป   กปฺเปสุ   ธมฺมเทสกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทุลลฺภ- 
ตาย  เพราะความท่ีแหงบุคคล   ผูแสดงซึ่งธรรม   เปนผูอันสัตวหาได 
โดยยาก  ในกัป  ท.  แมอันมิใชหน่ึง   (โหติ)   ยอมเปน  ปน  อน่ึง 
อุปฺปาโทป   แม  อ.  การอุบัติ   พุทฺธาน   แหงพระพุทธเจา  ท.  กิจฺโฉเอว 
ชื่อวาเปนอาการยากน่ันเทียว  คือวา   ทุลฺลโภ   ชื่อวาเปนอาการอัน 
สัตวหาไดโดยยาก   อติวิย   เกินเปรียบ   มหนฺเตน   วายาเมน   อภินีหารสฺส 
สมิชฺฌนโต   จ   เพราะความสําเร็จดวยดี   แหงอภินิหาร   ดวยความ 
พยายาม  อันใหญดวย   สมิทฺธาภินีหารสฺส   อเนเกหิป   กปฺปโกฏิสหสฺ- 
เสหิ  ทุลลฺภุป)ปาทโต  จ  เพราะความอุบัติ  แหงบุคคลผูมีอภินิหารอัน 
สําเร็จดวยดีแลว  เปนผูอันสัตวหาไดยาก  ดวยพันแหงโกฏิแหงกัป 
ท.  แมอันมิใชหน่ึงดวย   (โหติ)   ยอมเปน  อิติ  ดังนี้ ฯ 
            เทสนาวสาเน   ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา  ธมฺมาภิสมโย   อ. 
การตรัสรูพรอมเฉพาะซ่ึงธรรม  อโหสิ   ไดมีแลว   ปาณสหสฺสาน   แก 
พันแหงสัตวผูมีลมปราณ   ท.  จตุราสีติยา  ๘๔  ฯ  นาคราชาป   แม  อ . 
นาคผูพระราชา  ลเภยฺย   พึงได   โสตาปตฺติผล   ซึง่โสดาปตติผล   ตทิวส 
ในวันนั้น   ปน   แตวา   (นาคราชา)   อ. นาคผูพระราชา  น  อลตฺถ  
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ไมไดไดแลว   (อตฺตโน)    ติรจฺฉานคตตฺตา   เพราะความท่ีแหงตนเปน 
สัตวดิรัจฉาน ฯ   นาคา  อ.  นาค  ท.  คเหตฺวา   ถือเอาแลว   นาคสรีร- 
เอว  ซึ่งสรีระของนาคน้ันเทียว   กลิมนฺติ  ยอมลาํบาก  าเนสุ   ใน 
านะ   ท.  ปฺจสุ ๕ เยสุ   เหลาใด  ปฏิสนฺธิคฺคหณตจชหนวิสฺสฏนิทฺโทกฺ- 
กมนสชาติยาเมถุนเสวนจุติสงฺขาเตสุ   อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาการถือ 
เอาซ่ึงปฏิสนธิ  และการละซ่ึงหนัง   และการกาวลงสูความหลับอันปลอย 
แลว   และการเสพซึ่งเมถุนดวยนางนาคผูมีชาติอันเสมอกันและการจุติ 
โส   นาคราชา   อ.  นาคผูพระราชานั้น  ปตฺวา   ถงึแลว  อภิลมนภาว 
ซึ่งความเปนคือความไมลําบาก   เตสถ  าเนสุ   ในานะ  ท.  เหลาน้ัน 
ลภติ   ยอมได  วิจริตุ   เพ่ืออันเท่ียวไป   มาณวรูเปนเอว   ดวยรปูของ 
มาณพน่ันเทียว   อิติ   ดังน้ีแล ฯ  
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                            เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ 
            ๒๔.  ๑๐๐/๘    ต้ังแต   ยสฺมา   ปน   เตส  พุทฺธาน   กาลเภโทว 
เปนตนไป. 
            ปน   ก็   เตส   พุทฺธาน   กาลเภโท  ว  อ.  ความแตกตางแหงกาล 
แหงพระพุทธเจา  ท.  เหลาน้ันเทียว   อโหสิ    ไดมีแลว   คาถาเภโท 
อ.  ความแตกตางแหงพระคาถา   (เตส  พุทฺธาน)   แหงพระพุทธเจา  ท. 
เหลาน้ัน  น    (อโหสิ)    ไมไดมีแลว   หิ   ดวยวา   สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
อ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  วิปสฺสี   ทรงพระนามวาวิปสสี   อกาสิ  ไดทรง 
กระทําแลว   อุโบสถ   ซึง่อุโบสถ    สวจฺฉเร  ในป  สตฺตเม    ที่  ๗  สตฺตเม 
ที่  ๗  ห ิ เพราะวา  อสฺส  วิปสฺสีสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    เอกทิวส   ทินฺโนวาโท- 
เอว  อ.  พระโอวาท   อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาวิปวสี 
พระองคนั้น  ทรงประทานแลว   ในวันหน่ึงนั่นเทียว   อล  เปนของพอ 
สวจฺฉราน    แกป  ท.  สตฺตนฺน ๗  อโหสิ  ไดเปนแลว,  สิขี  จ  อ.  พระ 
สัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาสิขีดวย   เวสฺสภู  จ   อ.  พระสัมมาสัม- 
พุทธเจาทรงพระนามวาเวสสภูดวย    กรึสุ   ทรงกระทําแลว   อุโปสถ 
ซึ่งอุโบสถ  สวจฺฉเรา   ในป   ฉฏเ   ที่  ๖  ฉฏเ   ที่ ๖  (หิ)  เพราะวา  (เตส 
ทฺวินฺน   พุทธฺาน   เอกทิวส  ทินฺโนวาโทเอว)   อ. พระโอวาท   อันอันพระ- 
พุทธเจา  ท.  ๒  เหลาน้ัน  ทรงประทานแลว   ในวันหน่ึงนั่นเทียว   (อล) 
เปนของพอ   (ฉนฺน  สวจฺฉราน)    แกป   ท.  ๖   (อโหสิ)   ไดเปนแลว,  
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กกุสนฺโธ  จ   อ.  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากกุสันธะดวย   โกนา- 
คมโน  จ  อ.  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนดวย  (กรึสุ) 
ทรงกระทําแลว   (อุโบสถ)  ซึ่งอุโบสถ   สวจฺฉเร  ในป  สวจฺฉเร  ในป 
(หิ)  เพราะวา   (เตส   ทฺวินฺน   พุทฺธาน   เอกทิส   ทินฺโนวาโทเอว) 
อ.  พระโอวาท   อันอันพระพุทธเจา  ท.  ๒  เหลาน้ัน  ทรงประทานแลว 
ในวันหน่ึงนั่นเทียว  (อล)   เปนของพอ  (เอเกกสวจฺฉรสฺส)   แกปหน่ึงหนึ่ง 
(อโหสิ)   ไดเปนแลว,  กสฺสปทสพโถ   อ. พระทศพลทรงพระนามวา 
กัสสปะ  อกาสิ   ไดทรงการทําแลว  อุโบสถ    ซึง่อุโบสถ  มาเส  ในเดือน 
ฉฏเ   ที่  ๖  ฉฏเ  ที่  ๖ หิ   เพราะวา  อสฺส   กสฺสปทสพลสฺส   เอกทิวส 
ทินฺโนวาโทเอว   อ.  พระโอวาท  อันอันพระทสพลทรงพระนามวา 
กัสสปะน้ัน  ทรงประทานแลวในวันหน่ึงนั้นเทียว   อล   เปนของพอ 
มาสน   แกเดือน   ท.  ฉนฺน  ๖  อโหสิ   ไดเปนแลว,   ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา 
เพราะเหตุนั้น  สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาโรเจตฺวา  ตรัสบอกแลว   อิม 
กาลเภท   ซึ่งความแตกตางแหงกาลน้ี   เตส   พุทฺธาน   แหงพระพุทธเจา ท. 
เหลาน้ัน   วตฺวา  ตรัสแลววา  ปน  สวนวา   โอวาทคาถา  อ. พระคาถา 
อันเปนเครื่องกลาวสอน  ท.  เนส   พุทฺธาน   ของพระพุทธเจา  ท.  เหลาน้ัน 
อิมาเอว   เปนอยางนี้นั่นเทียว     (โหนฺติ)   ยอมเปน     อิติ    ดงัน้ี 
อาวิกโรนฺโต   เมื่อจะทรงกระทําใหแจง    อุโปสถ    ซึ่งอุโบสถ    เอกเอว 
 ิอันหน่ึงนั่นเทียว   สพฺเพส   พุทฺธาน   ของพระพุทธเจา  ท.  ทั้งปวง   อภาสิ 
ไดทรงภาษิตแลว   คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา  เหลาน้ีวา  
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        เอต  ติวิธกมฺม   อ. กรรมอันมีอยาง ๓  นี้   สพฺพ- 
        ปาปสฺส   อกรณ  คือ  อ.  การไมกระทํา  ซึ่งบาปท้ังปวง 
        กุสลสฺส   อุปสมฺปทา    คือ  อ. การยังกุศลใหเขาไป 
        ถึงพรอม  สจิตฺตปริโยทปน  คือ  อ.  การยังจิตอัน 
        เปนของตนใหผองแผว   สาสน    เปนคําส่ังสอน 
        พุทฺธาน   ของพระพทุธเจา   ท.   (โหติ)   ยอมเปน 
        ขนฺตี   อ. ความอดทน   ตีติกฺขา  คือ อ. ความอดกลั้น 
        ตโป   เปนธรรมเครือ่งเผาผลาญ    ปรม   อยางเย่ียม 
        (โหติ)  ยอมเปน  พุทฺธา  อ.  ทานผูรู   ท.  วทนฺติ  
        ยอมกลาว  นิพฺพาน    ซึ่งพระนิพพาน  ปรม   อยางเย่ียม 
        อยางย่ิง   หิ   ก็     ปรูปฆาตี   อ.  บุคคลผูเขาไปฆาซ่ึง 
        สัตวอื่นโดยปกติ   ปพฺพชิโต  เปนผูเปนบรรพชิต 
        (โหติ)   ยอมเปน   น  หามิได   วิเหยนฺโต   ปุคฺคโล 
        อ.  บุคคลผูเบียดเบียนอยู   ปร  สตฺต  ซึ่งสัตวอื่น 
        สมโณ   ชื่อวาเปนสมณะ    โหติ   ยอมเปน     (น) 
        หามิได   เอต  ฉพฺพิธกมฺม    อ. กรรมอันมีอยาง  ๖  นี ้
        อนูปวาโท   จ  คือ  อ. การไมเขาไปวารายดวย   อนูป- 
        ฆาโต  จ  คือ  อ.  การไมเขาไปฆาดวย   ปาฏิโมกฺเข 
        สวโร  จ  คือ   อ.  ความสํารวม  ในพระปาฏิโมกขดวย 
        ภตฺตสฺมึ   มตฺตฺุตา  จ  คือ  อ.  ความเปนแหง 
        บุคคลผูรูซึ่งประมาณ  ในภัตดวย  ปนฺต   สยนาสน  
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        จ  คือ  อ.  ที่เปนที่นอนและที่เปนที่นั่ง   อันสงัดแลว 
        ดวย   อธิจิตฺเต   อาโยโค  จ  คือ  อ.  ความประกอบ 
        โดยเอื้อเฟอ  ในจิตอนัยิ่งดวย   สาสน  เปนคําส่ังสอน 
        พุทฺธาน   ของพระพทุธเจา  ท.   (โหติ )  ยอมเปน 
        อิติ  ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   อกุสลธมฺมสฺส   ซึ่งธรรมอันเปนอกุศล 
สพฺพสฺส  ทั้งปวง   (อิติ)  ดังน้ี   ตตฺถ   ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)  แหงบทวา  สพฺพปาปสฺส    อิติ   ดังนี้ ฯ  นิกฺขมนโต  ปฏาย 
ยาว  อรหตฺตมคฺคา   กุสลสฺส  อุปฺปาทน   จเอว  อ. การยังกุศลใหเกิดข้ึน 
จําเดิมแตการออกไป  เพียงใดแตพระอรหัตมรรคดวยน่ันเทียว  (อตฺตนา) 
อุปฺปาทิตสฺส   ภาวนา  จ  อ.  การยังกุศล  อันอันตนใหเกิดข้ึนแลว  ให 
เจริญดวย   อุปสมฺปทา   อิติ  ชื่อวาอุปสมฺปทา ฯ   อตฺตโน   จิตฺตสฺส 
โวทาปน   อ. การยังจิตของตนใหผองแผว   นีวรเณหิ   จากนิวรณ  ท. 
ปฺจหิ  ๕   สจิตฺตปริโยทปน   อิติ  ชือ่วาสจิตฺตปริโยทปน ฯ 
            (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา   อย  วาจา  อ.  พระวาจานี้  อนุสิฏ ิ  เปน 
วาจาเครื่องพร่ําสอน  สพฺพพุทฺธาน  ของพระพุทธเจาท้ังปวง  ท.  (โหติ) 
ยอมเปน    (อิติ)   ดังน้ี      (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา 
เอต   พุทฺธานสาสน  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ขนฺติ  นาม  ชื่อ  อ.  ความอดทน  ตีติกฺขา- 
สงฺขาตา  อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาความอดกลั้น  ยา  เอสา  นี้ใด  อิท 
อธิวาสนขมน  อ.  ความอดทนคือความอดกลั้นนี้  ตโป   เปนธรรมเปน  
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เครื่องเผาผลาญ  ปรม  อยางเยี่ยม   คือวา   อุตฺตม  อยางสูงสุด   อิมสฺม ึ
สาสเน  ในศาสนานี้  (โหติ)  ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)   แหง 
บทวา   ขนฺติ   อิติ   ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา  พุทฺธา  อ. ทานผูรู  ท. ตโย  ๓  อิเม  เหลาน้ี 
อิติ  คือ  พุทธฺา  จ   อ.  พระพุทธะ  ท.  ดวย   ปจฺเจกพุทฺธา   จ  อ.  พระ 
ปจเจกพุทธะ  ท.  ดวย   อนุพุทฺธา  จ  อ.  พระอนุพุทธะ  ท.  ดวย   วทนฺติ 
ยอมกลาว  นพฺิพาน  ซึ่งพระนิพพาน   วา   อุตฺตม   สูงสุด   อิติ  ดังนี้    
(อิติ)  ดังนี้   (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา   นิพฺพาน  ปรม 
วทนฺติ   พุทธฺา   อิติ   ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  อุปหนนฺโต   ผูเขา 
ไปฆาอยู  คือวา   วิเหเนฺโต   ผูเบียดเบียนอยู   ปร  สตฺต   ซึง่สัตวอ่ืน 
ปาณิอาทีหิ    ปหรณวตฺถหูิ   ดวยปหรณวัตถุ  ท.  มฝีามือเปนตน   ปรูปฆาตี 
ชื่อวาผูเขาไปฆาซ่ึงสัตวอ่ืนโดยปกติ   ปพฺพชโิต  นาม  ชื่อวาเปนบรรพชิต 
โหติ   ยอมเปน  น  หามิได  (อิติ)   ดงัน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา   น  หิ 
ปพฺพชิโต   อิติ   ดังนี้ ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา    (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล    วิเหยนฺโต 
ผูเบียดเบียนอยู  ปร  สตฺต   ซึ่งสัตวอ่ืน   วุตฺตนเยนเอว   โดยนัยแหงคํา 
อันขาพเจากลาวแลวน่ันเทียว   สมโณป  แมชื่อวาเปนสมณะ  น  โหติเอว 
ยอมเปนหามิไดนั่นเทียว   (อิติ)  ดังนี้    (ปทสฺส)   แหงบทวา   สมโณ 
อิติ  ดังนี้ ฯ  
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        อนุวาทน   จเอว   อ.  การไมเขาไปวารายดวยนั่นเทียว   อนูป- 
วาทาปน   จ   อ.   การไมยังบุคคลใหเขาไปวารายดวย   อนูปวาโท    อิติ 
ชื่อวา  อนูปวาโท ฯ   อนูปฆาตน  จเอว  อ.  การไมเขาไปฆาดวยนั่นเทียว 
อนูปฆาตาปน  จ   อ.  การไมยังบุคคลใหเขาไปฆาดวย   อนูปฆาโต    อิติ 
ชื่อวา   อนูปฆาโต ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  เชฏกสีเล   ในศลีอันเจริญท่ีสุด   (อิติ) 
ดังน้ี  (ปทสสฺ)   แหงบทวา   ปาฏิโมกฺเข   อิติ   ดงัน้ี ฯ  ปทหน   อ. การปด 
สวโร   อิติ  ชื่อวา  สวโร  ณ   มตฺตฺุภาโว  อ.  ความเปนแหงบุคคลผูรู 
ซึ่งประมาณ  คือวา    ปมาณชานน  อ. การรูซึ่งประมาณ   มตฺตฺุตา 
อิติ  ชื่อวา  มตฺตฺุตา ฯ 
        (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา  วิวิตฺต  อันสงัดเงียบแลว   (อิติ)  ดังน้ี 
(ปทสฺส)   แหงบทวา  ปนฺต   อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  อธิกจิตฺเต   ในจิตอันยิ่ง   อฏสมาปตฺติ- 
สงฺขาเต   อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาสมาบัติ  ๘  (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส) 
แหงบทวา   อธิจิตฺเต   อิติ  ดังนี้ ฯ  ปโยคกรณ   อ.  การกระทําซ่ึงความเพียร 
เปนเครื่องประกอบ   อาโยโค   อิติ  ชื่อวา   อาโยโค ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  เอต   ฉพฺพิธกมฺม  อ.  กรรมอันมีอยาง  ๖  นี ้
สาสน  เปนคําส่ังสอน   พุทฺธาน   ของพระพุทธเจา  ท.  สพฺเพส   ทั้งปวง 
(อิติ)  ดังนี้   (ปทสฺส)   แหงบทวา    เอต  อิติ  ดังนี้ ฯ   หิ  ก ็ สีล 
อ.  ศลี    วาจสิก  อันเปนไปในวาจา    (ภควตา)   อันพระผูมีพระภาคเจา 
กถิต   ตรัสแลว   อนูปวาเทน   ดวยการไมเขาไปวาราย   เอตฺถ   คาถาย  
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ในพระคาถาน้ี   สีล   อ.  ศีล   กายิก   อันเปนไปในกาย   (ภควตา)   อัน 
พระผูมีพระภาคเจา  (กถิต)   ตรัสแลว  อนูปฆาเตน   ดวยการไมเขาไปฆา ฯ 
ปาฏิโมกฺขสีล   จเอว  อ.  ศีลคือพระปาฏิโมกขดวยน่ันเทียว  อินฺทฺริยสวร 
จ  อ.  ความสํารวมซ่ึงอินทรียดวย    (ภควตา)   อันพระผูมีพระภาคเจา 
(กถิตานิ)    ตรัสแลว   อิมินา  วจเนน   ดวยพระดํารัสนี้วา    ปาฏิโมกฺเข 
จ   สวโร   อิติ   ดังน้ี ฯ    อาชีวปาริสุทฺธิ   จเอว   อ. ความบริสุทธ์ิแหง 
อาชีพดวยน่ันเทียว   ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล   จ  อ.  ศลีอันอาศัยแลวซ่ึงปจจัยดวย 
(ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา  (กถิตานิ)   ตรสัแลว  มตฺตฺุตาย 
ดวยความเปนแหงบุคคลผูรูซึ่งประมาณ  สปฺปายเสนาสน   อ. ที่เปนที่นอน 
และที่เปนที่นั่งอันเปนที่สบาย   (ภควตา)   อันพระผูมีพระถาคเจา  (กถิต) 
ตรัสแลว   ปนฺตเสนาสเนน   ดวยท่ีเปนที่นอนและท่ีเปนที่นั่งอันสงัดแลว 
สมาปตฺติโย   อ. สมาบัติ   ท.  อฏ ๘   (ภควตา)  อันพระผูมีพระภาคเจา 
(กถิตา)   ตรสัแลว  อธิจิตฺเตน  ดวยจิตอันยิ่ง น    สิกฺขา  อ. สิกขา  ท. 
ติสฺโสป  แม ๓   (ภควตา)   กถิตาเอว  เปนสิกขาอันพระผูมีพระภาคเจา  
ตรัสแลวน่ันเทียว   อิมาย   คาถาย  ดวยพระคาถานี้   โหนฺติ  ยอมเปน 
เอว  ดวยประการฉะนี้   อิติ  ดังนี้แลว ฯ                                        



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 121 

                                    เรือ่งภิกษุผูไมยินดี 
            ๒๕.  ๑๐๓/๑๗   ต้ังแต   โส  สกฺขรา   อาหริ   อถ   น   สตฺถา 
เปนตนไป. 
            โส  ภิกฺขุ  อ. ภิกษุนั้น   อาหร ิ นํามาแลว  สกฺขรา  ซึ่งกอนกรวด  ท. ฯ 
อถ  ครั้งน้ัน   สตฺถา   อ. พระศาสดา    อาห   ตรัสแลววา   ตฺว   อ.  เธอ 
เปหิ   จงต้ังไว   ปฺาส  สกฺขรา  ซึง่กอนกรวด  ท. ๕๐  ปรโิภคตฺถาย 
เพ่ือประโยชนแกปจจัยเปนเครื่องบริโภค   ตาว  กอน   (เปหิ)    จงต้ังไว 
จตุวีสติ   สกฺขรา   ซึ่งกอนกรวด ท.๒๔  อตฺถาย  เพ่ือประโยชน   โคณาน 
แกโค  ท. ทวิฺนฺน  ๒    (เปหิ)   จงต้ังไว   เอตฺตก  นาม   สกฺขร   ซึ่ง 
กอนกรวด    ชื่ออันมีประมาณเทาน้ี   วีชตฺถาย   เพ่ือประโยชนแกพืช 
(เปหิ)   จงต้ังไว     (เอตฺตก  นาม   สกฺขร)    ซึ่งกอนกรวด   ชื่ออันมี 
ประมาณเทานี้   ยุคนงฺคลตฺถาย   เพ่ือประโยชนแกแอกและไถ    ( เปหิ) 
จงต้ังไว   (เอตฺตก   นาม  สกฺขร)    ซึ่งกอนกรวด  ชื่ออันมีประมาณเทาน้ี 
กุทฺทาลตฺถาย  เพื่อประโยชนแกจอบ   (เปหิ)  จงต้ังไว  (เอตฺตก  นาม 
สกฺขร)    ซึ่งกอนกรวด    ชื่ออันมีประมาณเทาน้ี   วาสีผรสุอตฺถาย  เพื่อ 
ประโยชนแกมีดและขวาน   อิติ   ดังน้ี   น   ภิกฺขุ   กะภิกษุนั้น ฯ   สกฺขเร 
ครั้นเมื่อกอนกรวด   (เตน  ภิกฺขุนา)   อันภิกษุนั้น   คณิยมาเน  นับอยู 
เอว  อยางนี้   กหาปณสต   อ. รอยแหงกหาปณะ   ต   นั้น     น   ปโหติ 
ยอมไมเพียงพอ ฯ  
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            อถ   ครั้งน้ัน  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแลววา   ภิกฺขุ 
ดูกอนภิกษุ   กหาปณา  อ. กหาปณะ  ท.   ตว  ของเธอ   อปฺปกา   เปน 
สภาพนอย  (โหนฺติ)   ยอมเปน   ตฺว  อ. เธอ  นิสฺสาย   อาศัยแลว   เอเต 
กหาปเณ  ซึ่งกหาปณะ  ท. เหลาน้ัน   ตณฺห   ยังความอยาก   ปูเรสฺสสิ 
จักใหเต็ม   กถ  อยางไร   กิร   ไดยิน   อตีเต   กาเล   ในกาลอันลวง 
ไปแลว   ปณฺฑิตา  อ.  บณัฑิต  ท.     กาเรตฺวา   ยังบุคคลใหกระทําแลว 
จกฺกวจฺติรชฺช   ซึ่งความเปนแหงพระราชาผูจักรพรรดิ    สมตฺถา   เปนผู 
สามารถ   สตฺตรตนวสฺส   วสฺสาเปตุ    เพ่ืออันยังฝนคือรัตนะ ๗  ใหตก 
กฏิปฺปมาเณน   โดยประมาณแหงสะเอว   ทวฺาทสโยชนฏาเน   ในที่อันม ี
โยชน  ๑๒  เปนประมาณ  อปฺโป ิตมตฺเตน   อากาเรน   ดวยอาการสักวา 
มืออันตนปรบแลว  (หุตฺวา)  เปน  กาเรตฺวาป   แมยังเทวดาใหกระทําแลว 
เทวรชฺช   ซึ่งความเปนแหงเทวดาผูพระราชา   สกฺกา   อ. ทาวสักกะ  ท. 
ฉตฺตึส  ๓๖   จวนฺติ   ยอมเคลื่อน  ยาว  เพียงใด   กาล  ตลอดกาล    เอตฺตก 
อันมีประมาณเพียงนี้     มรณกาเล   ตณฺห   อปูเรตฺวา   ว   ยังความอยาก 
ไมใหเต็มแลว  ในกาลอันเปนที่ตายเทียว   อกสุ   ไดกระทําแลว   กาล 
ซึ่งกาละ  อิติ  ดังนี้  น   ภิกฺขุ   กะภิกษุนั้น   เตน   ภิกฺขุนา   ยาจิโต   ผูอัน 
ภิกษุนั้นทูลวิงวอนแลว   อาหริตฺวา    ทรงนํามาแลว  อตีต   วตฺถุ   ซึ่งเรื่อง 
อันลวงไปแลว     มนฺธาตุราชชาตก   ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย 
พระราชาพระนามวามันธาตุ    วิตฺถาเรตฺวา  ทรงใหพิสดารแลว   อภาสิ 
ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่งพระคาถา  ท.  เทฺว  ๒  อิมา  เหลาน้ีวา  
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        ติตฺติ   อ. ความอิม่    การเมสุ  ในกาม   ท.   น   วิชฺชติ 
        ยอมไมมี   กหาปณวสุเสน   เพราะผนคือกหาปณะ 
        กามา   อ.   กาม  ท.   อปฺปสฺสาทา   เปนสภาพมีความ 
        ยินดีอันนอย   ทุกฺขา  เปนสภาพมีทุกขมาก  (โหนฺติ) 
        ยอมเปน   ปณฺฑิโต   อ. บัณฑิต  วิฺาย   รูแจงแลว 
        อิติ   อยางน้ี     โส     ปณฺฑิโต    อ. บัณฑิตนั้น   น 
        อธิคจฺฉติ   ยอมไมถึงทับ   รตึ   ซึ่งความยินดี  กาเมส ุ
        ในกาม  ท.  อป   ทิพฺเพสุ   แมอันเปนทิพ   สมมฺา- 
        สมฺพุทฺธสาวโก  อ.  พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธ- 
        เจา   ตณฺหกฺขยรโต   เปนผูยินดีแลวในความสิ้นไป 
        แหงตัณหา   โหติ  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี 
อนนฺตรา   ในลําดับ   คาถาย  แหงพระคาถา   อิมิสฺสา   นี้วา 
        จนฺทิมสุริยา   อ.  พระจันทรและพระอาทิตย ท. (ปร-ิ 
        หรนฺติ)    ยอมหมุนเวียนไป   ภนติฺ   สองอยู   ทิสา 
        ซึ่งทิศ   ท.    (กตฺวา)   กระทํา    วโิรจนา   ใหเปน 
        ธรรมชาติรุงเรือง     ยาวตา    กําหนดกาลเพียงใด 
        ปาณา  อ. สัตวผูมีลมปราณ  ท.  ปวินิสฺสิตา  ผูอาศัย 
        แลวซ่ึงแผนดิน   เย   เหลาใด   (อตฺถิ)    มีอยู  (เต 
        ปาณา)    อ. สัตวผูมลีมปราณ  ท.  เหลาน้ัน  สพฺเพ  ว 
        ทั้งปวงเทียว     ทาสา     เปนทาส     มนฺธาตุ      ของ  
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        พระราชาพระนามวามันธาตุ  (โหนฺติ)   ยอมเปน   
        (ตาวตา)   กําหนดกาลเพียงน้ัน   อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ. อรรถวา  โส   ปณฺฑิโต   อ. บัณฑิตน้ัน  อปฺโปเตฺวา 
ปรบแลว  สตฺตรตนวสฺส   ยังฝนคือรัตนะ ๗  ย  ใด   วสฺสาเปสิ  ใหตกแลว 
ต   สตฺตรตนวสฺส   อ.  ฝนคือรัตนะ  ๗  นั้น    (ภควตา)   อันพระผูมี 
พระภาคเจา  วุตฺต  ตรัสแลว  กหาปณวสฺส   อิติ  ใหชื่อวา  ฝนคือกหาปณะ 
อิธ    คาถาย   ในพระคาถานี้     หิ   ก็    ติตฺติ   นาม   ชื่อ   อ.  ความอ่ิม 
วตฺถุกามกฺกิเลสกาเมสุ   ในวัตถุกามและกิเลสกาม   ท.   นตฺถิ   ยอมไมมี 
เตนอป   สตฺตรตนวสฺเสน   เพราะฝนคือรัตนะ ๗  แมนั้น  ตณฺหา  อ. ความ 
อยาก  เอสา  นั้น   ทุปฺปูรา  เปนธรรมชาติเต็มไดโดยยาก   เอว  อยางนี้ 
(โหติ)   ยอมเปน  (อิติ)  ดงัน้ี   ตตฺถ   ปเทสุ  ในบท   ท.  เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)   แหงบทวา   กหาปณวสฺเสน   อิติ   ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  ปริตฺตสุขา    ชื่อวาเปนสภาพมีสุขนิดหนอย 
(เตส  กามาน)  สุปนกูปมาทิตาย   เพราะความท่ีแหงกาม  ท. เหลาน้ัน 
เปนกิเลสมีอันเปรียบดวยความฝนเปนตน  (อิติ)  ดงัน้ี   (ปทสฺส)  แหง 
บทวา  อปฺปสฺสาทา  อิติ  ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา  พหุทุกฺขา  ว  ชื่อวา  เปนสภาพมีทุกขมากเทียว 
อาคตทุกฺขวเสน  เพราะอํานาจแหงทุกขอันมาแลว  ทุกฺขกฺขนฺธาทีสุ 
สุตฺเตสุ  ในสูตร  ท.  มีทุกขักขันธสูตรเปนตน  (อิติ)  ดังนี้  (ปทสสฺ) 
บทวา   ทุกฺขา  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ชานิตฺวา   รูแลว   กาเม  ซึ่งกาม  ท. เอเต 
เหลาน้ัน  เอว  อยางนี้   (อิติ)  ดังนี้  (ปทสฺส)   แหงบทวา   อิติ   วิฺาย 
อิติ   ดังนี้ ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   หิ  ก็  สเจ   ถาวา   (โกจิ)    อ. ใคร ๆ 
นิมนฺเตยฺย  พึงเชื้อเชิญ   อปุกปฺปนกกาเมหิ    ดวยกามอันเปนเหตุเขาไป 
สําเร็จ  ท.  เทวาน   แกเทวดา ท. ไซร   เอวป   แมครั้นเมื่อความเปนอยางน้ี 
(สนฺเต)   มีอยู   (โส  ปณฺฑิโต)   อ. บณัฑิตนั้น  เตสุ  กาเมสุ   รติ   น 
วินฺทติเอว   ยอมไมประสบ  ซึ่งความยินดี  ในกาม  ท.  เหลาน้ัน   นั้นเทียว 
สมิทฺธิ   วิย   ราวกะ   อ.  ภิกษุชื่อสมิทธิ   อายสฺมา   ผูมีอายุ    (เทเวหิ 
นิมนฺติยมาโน)   ผูอันเทวดา   ท. เชื้อเชิญอยู  (กาเมหิ)     ดวยกาม  ท. 
(อิติ)   ดังน้ี  (ปทสฺส)   แหงบทวา   อป   ทิพฺเพสุ   อิติ   ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)    อ. อรรถวา  อภิรโต  เปนผูยินดียิง่แลว    อรหตฺเต 
จเอว  ในความเปนแหงพระอรหันตดวยนั่นเทียว    นิพฺพาเน    จ  ใน 
พระนิพพานดวย  โหติ   ยอมเปน   คือวา   ปฏยนฺโต   ปรารถนาอยู  ต 
อรหตฺตนิพฺพาน   ซึ่งความเปนแหงพระอรหันตและพระนิพพานน้ัน 
วิหรติ    อยูอยู   (อิติ)  ดังน้ี   (ปทสฺส)  แหงบทวา    ตณฺหกฺขยรโต   อิติ 
ดังน้ี ฯ 
            ภิกฺขุ    อ. ภิกษุ  โยคาวจโร   ผูโยคาวจร   ชาโต  ผูเกิดแลว   สวนนฺเต 
ในที่สุดแหงการฟง   ธฺมสฺส   ซึ่งธรรม   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   เทสิตสฺส 
อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว    สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก   อิติ 
ชื่อวา   สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา   อิติ   ดังน้ีแล ฯ  
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                                        เรื่องอัคคิทัตตปุโรหิต 
            ๒๖.  ๑๐๙/๑๘   ต้ังแต   สตฺถา   น  โข  อคฺคิทตฺต   เอตานิ  เปนตนไป. 
            สตฺถา   อ.  พระศาสดา   วตฺวา  ตรัสแลววา   อคฺคิทตฺต    ดูกอน 
อัคคิทัต   (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล    คโต   ถึงแลว    เอตานิ    ปพฺพตาทีนิ 
วตฺถูนิ   ซึ่งวัตถุ   ท.  มีภูเขาเปนตน   เหลาน้ัน   สรณ  วาเปนที่ระลึก  น 
โข   ทุกขา   มุจฺจติ   ยอมไมพน    จากทุกขแล    ปน   สวนวา   (ปุคฺคโล) 
อ. บุคคล  คนฺตฺวา  ถึงแลว  พุทฺธ   ซึ่งพระพุทธเจา   ธมฺม   ซึ่งพระธรรม 
สงฺฆ   ซึ่งพระสงฆ   สรณ  วาเปนที่ระลึก   ปมุจฺจติ   ยอมพน  สกลวฏฏทุกฺขา 
จากทุกขในวัฏฏะท้ังส้ิน   อิติ  ดังนี้    อภาสิ   ไดทรงภาษิตแลว   คาถา 
ซึ่งพระคาถา   ท.  อิมา  เหลาน้ีวา 
        มนุสฺสา   อ. มนษุย  ท. พหุ   เว  มากแล   ภยตชฺชิตา 
        ผูอันภัยคุกคามแลว   ยนฺติ   ยอมถึง   ปพฺพตานิ  จ 
        ซึ่งภูเขา  ท.  ดวย  วนานิ   จ  ซึ่งปา  ท.  ดวย  อาราม- 
        รุกขฺเจตฺยานิ   จ   ซึง่อารามและรุกขเจดีย   ท.  ดวย 
        สรณ   วาเปนที่ระลึก   สรณ  อ. สรณะ   เอต  โข 
        นั่นแล   เขม   เปนสรณะเกษม   (โหติ)   ยอมเปน 
        น   หามิได   สรณ  อ.  สรณะ   เอต  นั้น   อุตฺตม 
        เปนสรณะสูงสุด   (โหติ)   ยอมเปน  น   หามไิด  
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        (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล   อาคมฺม   อาศัยแลว    สรณ 
        ซึ่งสรณะ  เอต  นัน่   น   ปมุจจฺติ    ยอมไมพน 
        สพฺพทุกฺขา   จากทุกขทั้งปวง   จ   สวนวา   โย  ปุคฺคโล 
        อ. บุคคลใด    คโต   ถึงแลว  พุทฺธ    จ   ซึ่งพระ 
        พุทธเจาดวย   ธมฺม  จ   ซึ่งพระธรรมดวย   สงฺฆ  จ 
        ซึ่งพระสงฆดวย   สรณ   วาเปนสรณะ   ปสฺสติ   
        ยอมเหน็   อริยสจฺจานิ   ซึ่งอริยสัจ  ท.  จตฺตาริ ๔ 
        ทุกขฺ  จ   คือ   ซึ่งทุกขดวย   ทุกฺขสมุปฺปาท  จ  คือ 
        ซึ่งความเกิดขึ้นดวยดีแหงทุกขดวย   ทุกขฺสสฺ  อติก-ฺ 
        กม  จ  คือ   ซึ่งการกาวลวง    ซึง่ทุกขดวย   อริย 
        อฏงฺคิก  มคฺค   ทุกขฺูปสมคามิน  จ  คือ   ซึ่งมรรค 
        อันประเสริฐ   อันประกอบดวยองค  ๘  อันมีปกติ 
        ยังสัตวใหถึงซ่ึงความเขาไปสงบแหงทุกขดวย  สม-ฺ 
        มปฺปฺาย   ดวยปญญาโดยชอบ   สรณ  อ. สรณะ 
        เอต  โข นั่นแล  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)   ของบุคคลน้ัน 
        เขม   เปนสรณะเกษม   (โหติ)   ยอมเปน    สรณ 
        อ. สรณะ   เอต  นั้น  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  ของบคุคล 
        นั้น   อตฺุตม  เปนสรณะสูงสุด   (โหติ )  ยอมเปน 
        (หิ)     เพราะวา   (ปุคฺคโล)   อ. บคุคล  อาคมมฺ 
        อาศัยแลว   สรณ   ซึ่งสรณะ   เอต  นั่น   ปมุจฺจติ 
        ยอมพน   สพฺพทุกฺขา   จากทุกขทั้งปวง   อติิ   ดังน้ี ฯ  
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            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา    พห ู  มาก    (อิติ)   ดังน้ี  ตตฺถ   ปเทสุ 
ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา    (ปทสฺส)    แหงบทวา   พหุ   อิติ  ดังน้ี ฯ 
            อตฺโถ   อ. อรรถวา   มนุสฺสา   อ. มนุษย   ท.   เต   เต  เหลาน้ัน 
เหลาน้ัน  เตน  เตน   ภเยน   ตชฺชิตา  ผูอันภัยนั้นนั้นคุกคามแลว  ภยโต 
มุจฺจิตุกามา   วา   ผูใครเพ่ืออันพน    จากภัยหรือ   ปุตฺตลาภาทีนิ   วตฺถูน ิ
ปฏยมานา  วา   หรือวาผูปรารถนาอยู  ซึ่งวัตถุ   ท.  มีการไดซึ่งบุตรเปนตน 
ยนฺติ   ยอมถงึ   อิสิคิลิเวปุลฺลเวภาราทิเก  ปพฺพเต  จเอว   ซึ่งภูเขา   ท. 
มีภูเขาชื่อวาอิสิคิลิและเวปุลละและเวภาระเปนตนดวยน่ันเทียว  มหาวน- 
โคสิงฺคสาลวนาทีนิ   วนานิ  จ   ซึ่งปา  ท.  มีปาชื่อวามหาวันและโคสิงค- 
สาลวันเปนตนดวย   เวฬุวนขีวกมฺพวนาทโย  อาราเม  จ  ซึ่งอาราม   ท. 
มีอารามชื่อวาเวฬุวันและชีวกัมพวันเปนตนดวย   อุเทนเจติยโคตมเจติ- 
ยาทีนิ   รุกฺขเจตฺยานิ  จ   ซึ่งรุกขเจดีย  ท.  มีอุเทนเจดียและโคตมเจดีย 
เปนตนดวย   ตตฺถ    ตตฺถ  าเน   ในทีน่ั้นนั้น   สรณ   วาเปนสรณะ  อิติ 
ดังน้ี   (ปทสสฺ)  แหงบทวา   ปพฺพตานิ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
             อตฺโถ  อ. อรรถวา   ปน   ก็  สรณ  อ.  สรณะ  เอต  นั่น   สพฺพป 
แมทั้งปวง  เขม   เปนสรณะเกษม  (โหติ)  ยอมเปน  นเอว   หามิได 
นั่นเทียว   อุตฺตม   เปนสรณะสูงสุด   (โหติ)   ยอมเปน  น   หามิได   จ 
ดวยวา   สตฺเตสุ   ในสัตว  ท.   ชาติอาทิธมฺเมสุ   ผูมีเหตุมีความเกิดเปนตน 
เปนธรรมหนา   เอโกป    ปุคฺคโล   อ.  บุคคลแมคนหน่ึง  ปฏิจฺจ   อาศัยแลว 
เอต   สรณ   ซึ่งสรณะนั่น   น   ปมุจฺจติ   ยอมไมพน   สพฺพทุกฺขา  จากทุกข 
ทั้งปวง   ชาติอาทิโต   มชีาติเปนตน   อิติ   ดังน้ี   (ปททฺวยสฺส)    แหง  
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หมวดสองแหงบทวา   เนต สรณ  อิติ  ดังนี้ ฯ 
            อิท   วจน   อ.  คํานี้วา   โย   จ  อิติ   ดังน้ีเปนตน  (สตฺถารา)  
อันพระศาสดา    ทสฺเสตฺวา  ทรงแสดงแลว  สรณ  ซึ่งสรณะ   อกฺเขม 
อันไมเกษม    อนุตฺตม   อันไมสูงสุด    อารทฺธ   ทรงพระปรารภแลว 
ทสฺสนตฺถ    เพ่ืออันทรงแสดง  สรณ  ซึ่งสรณะ  เขม   อันเกษม   อุตฺตม 
อันสูงสุด ฯ 
            อตฺโถ   อ.  เน้ือความวา  จ  สวนวา  โย  ปคฺุคโล   อ.  บคุคลใด 
คหฏโ    วา  คือ  อ.  คฤหัสถหรือ  ปพฺพชิโต   วา  คือ  หรือวา  อ. บรรพชิต 
นิสฺสาย  อาศัยแลว  พุทฺธธมฺมสงฺฆานุสฺสติกมฺมฏาน   ซึ่งกรรมานคือการ 
ตามระลึกถึง  ซึ่งพระพุทธเจาและพระธรรมและพระสงฆ   อันมีคําวา 
อิติป   แมเพราะเหตุนี้  โส   ภควา   อ.   พะผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
อรห   ทรงเปนพระอรหันต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   เปนผูตรัสรูเองแลวโดยชอบ 
(โหติ)   ยอมเปน  อิติ    อาทิก  ดังน้ีเปนตน  คโต  ถึงแลว   พุทธฺ   จ 
ซึ่งพระพุทธเจาดวย  ธมฺม  จ  ซึ่งพระธรรมดวย   สงฺฆ  จ  ซึ่งพระสงฆดวย 
สรณ  วาเปนสรณะ  เสฏวเสน   ดวยอํานาจแหงวัตถุอันประเสริญท่ีสุด 
ต   สรณคมน   อ.  การถงึซ่ึงสรณะนั้น    ตสฺสอป   ปุคฺคลสฺส   แหงบุคคล 
แมนั้น   กุปปฺติ   ยอมกําเริบ   จลติ   ยอมหว่ันไหว   อฺติตฺถิยวนฺทนาทีหิ 
กิจฺเจหิ    ดวยกิจ ท.  มีการไหวซึ่งเดียรถียอ่ืนเปนตน  ปน  แตวา   (ภควา) 
อ.  พระผูมีพระภาคเจา   ปกาเสนฺโต    เม่ือจะทรงประกาศ    มคฺเคน 
อาคตสรณเอว    ซึ่งสรณะอันมาแลว   โดยมรรคนั่นเทียว   ทสฺเสตุ  เพ่ือ 
อันทรงแสดง   ตสฺส  สรณคมนสฺส   อจลภาว   ซึ่งความท่ีแหงการถึงซ่ึง  
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สรณะน้ันเปนธรรมชาติไมหว่ันไหว   อาห   ตรัสแลววา   ปสฺสติ   ยอมเห็น 
อริยสจฺจานิ   ซึ่งอริยสัจ  ท.  จตฺตาริ  ๔    สมฺมปฺปฺาย  ดวยปญญาโดยชอบ 
อิติ  ดังนี้  หิ  ดวยวา  โย   ปุคฺคโล   อ. บุคคลใด   คโต  ถึงแลว   เอตานิ 
พุทฺธรตนาทีนิ   รตนานิ   ซึ่งรัตนะ ท.  มีรัตนะคือพระพุทธเจาเปนตน 
เหลาน้ัน   สรณ  วาเปนสรณะ   ทสฺสนวเสน   ดวยอํานาจแหงการเห็น 
สจฺจาน   ซึ่งสัจจะ  ท.  เอเตส  เหลาน้ัน  สรณ  อ. สรณะ  เอต  นั่น   ตสฺส 
ปุคฺคลสฺส   แหงบุคคลน้ัน   เขม  จ  เปนสรณะเกษมดวย   อุตฺตม   จ  เปน 
สรณะสูงสุดดวย  (โหติ)  ยอมเปน  จ  ก็   โส   ปุคฺคโล   อ.  บุคคลนั้น 
ปฏิจฺจ     อาศัยแลว   เอต  สรณ  ซึ่งสรณะนั่น  ปมจฺุจติ   ยอมพน  วฏฏทุกฺขา 
จากทุกขในวัฏฏะ   สกลสฺสมาป     แมทั้งสิ้น  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (วจน) 
อ.  พระดํารัสวา   เอต  โข  สรณ   อ.  สรณะน่ันแล   เขม  เปนสรณะเกษม 
(โหติ)  ยอมเปน  อิติอาทิ   ดังน้ีเปนตน    (ภควตา)   อันพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   วุตฺต  ตรัสแลว   อิติ  ดังนี้    ตสฺส  โย  จ  อิติ   วจนสฺส   แหงคําวา 
โย  จ  ดังนี้เปนตนนั้น  (ปณฺฑิเตน)   อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)   พึงทราบ ฯ                                        
----------------  
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                                 เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ 
            ๒๗.  ๑๑๒/๔    ต้ังแต  เถโร  หิ  เอกทิวส  ทิวาฏาเน   เปนตนไป. 
            หิ   ความพิสดารวา  เถโร   อ.  พระเถระ  นสิินฺโน  นั่งแลว   ทิวาฏ- 
าเน   ในที่เปนที่พักในกลางวัน   เอกทิวส  ในวันหน่ึง   จินฺเตสิ  คิดแลววา 
อุปฺปตฺติฏานานิ    อ.  ทีอั่นเปนที่อุบัติ   ท. หตฺถิอาชานียาทีน  วิเสสสตฺตาน 
แหงสัตวผูวิเศษ  ท.  มชีางเชือกอาชาไนยเปนตน  สตฺถารา  อันพระศาสดา 
วทนฺเตน  ผูเม่ือจะตรัส  (วจนานิ)  ซึ่งพระดํารัส  ท.  อันมีพระดํารัสวา 
หตฺถาชานีโย  อ.  ชางเชือกอาชาไนย   อุปฺปชฺชติ   ยอมเกิดข้ึน   ฉทฺทนฺตกุเล 
วา  ในตระกูลแหงชางชื่อวาฉัททันตหรือ   อุโปสถกุเล   วา   หรอืวาใน 
ตระกูลแหงชางชื่อวาอุโบสถ         อสฺสาชานีโย        อ.  มาตัวอาชาไนย 
(อุปฺปชฺชติ)  ยอมเกิดข้ึน   สินฺธวกุเล   วา  ในตระกูลแหงมาสินธพหรือ 
วลาหกอสฺสราชกุเล       วา     หรือวา         ในตระกูลแหงพญามาชื่อวา 
วลาหก     โคอาชานีโย   อ.  โคตัวอาชาไนย    (อุปฺปชฺชติ)   ยอมเกิดข้ึน 
 ืทกฺขิณาปเถ  ในชนบทชื่อวาทักขิณาปถะ   อิติอาทีนิ  ดังนี้เปนตน   กถิตานิ 
ตรัสแลว  ปน  สวนวา   ปุริสาชานีโย   อ.  บุรุษผูอาชาไนย   อุปฺปชฺชติ 
ยอมเกิดข้ึน   กห  นุ   โข   ฐาเน   ณ  ทีไ่หนหนอแล   อิติ  ดังนี้ ฯ โส  เถโร 
อ.  พระเถระนั้น  อุปสงฺกมิตฺวา    เขาไปเฝาแลว  สตฺถาร  ซึ่งพระศาสดา 
วนฺทิตฺวา   ถวายบังคมแลว    ปุจฺฉิ    ทลูถามแลว    เอต   อตฺถ   ซึ่งเน้ือ 
ความน่ัน ฯ   
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            สตฺถา   อ. พระศาสดา   วตฺวา   ตรัสแลววา  อานนฺท   ดกูอนอานนท 
ปุริสาชานีโย   นาม  ชื่อ   อ. บุรุษผูอาชาไนย   น     อุปฺปชชฺติ   ยอมไมเกิดข้ึน 
สพฺพตฺถ   าเน   ในที่ทั้งปวง  ปน  แตวา   (ปุริสาชานีโย)    อ.  บุรุษ 
ผูอาชาไนย   อุปฺปชฺชติ   ยอมเกิดข้ึน   มชฺฌิมเทสฏาเน    ในท่ีอันเปน 
มัชฌิมประเทศ   ติโยชนสตายาเม   อันยาวโดยรอยแหงโยชน  ๓  อุชกุโต 
โดยตรง   นวโยชนสตปฺปมาเณ  อันมีรอยแหงโยชน ๙  เปนประมาณ 
อาวฏฏโต   โดยกลม   จ   ก ็ (โส  ปุรสิาชานีโย)   อ.  บรุุษผูอาชาไนยนั้น 
อุปฺปชฺชนโต   เมื่อจะเกิดข้ึน   น  อุปปฺชฺชติ   ยอมไมเกิดข้ัน  กุเล   ในตระกลู 
ยสฺมึ   วา   ใดหรือ  ตสฺมึ  วา  หรือวาน้ัน  อุปฺปชชฺติ   ยอมเกิดข้ึน 
ขตฺติยมหาสาลพฺพราหฺมณมหาสาลกุลาน   แหงตระกูลของกษัตริยผูมหาศาล 
และพราหมณผูมหาศาล  ท.  หนา   อฺตรสฺมึเอว     กุเล    ในตระกูล 
ตระกูลใดตระกูลหน่ึงน่ันเทียว   อิติ   ดังน้ี    อาห  ตรัสแลว  คาถ   ซึ่ง 
พระคาถา   อิม  นี้วา 
        ปุริสาชโ   อ.  บรุุษผูอาชาไนย   ทุลฺลโภ     เปน 
        ผูอันบคุคลหาไดโดยยาก   (โหติ) ยอมเปน   (หิ) 
        เพราะวา   โส   ปุริสาชฺโ   อ. บุรุษผูอาชาไนยน้ัน 
        น  ชายติ  ยอมไมเกดิ   สพฺพตฺถ     าเน   ในที่ทั้งปวง 
        โส   ปุรสิาชฺโ    อ.  บุรษุผูอาชาไนยน้ัน   ธีโร 
        ผูเปนนักปราชญ   ชายตี   ยอมเกิด    ยตฺถ    กเุล 
        ในตระกูลใด   ต   กลุ  อ.  ตระกลูนั้น  เอธติ   ยอมถึง 
        สขุ   ซึง่ความสุข   อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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            อตฺโถ  อ.  อรรถวา   หิ  ก็  ปรุิสาชฺโ   อ.  บรุุษผูอาชาไนย 
ทุลฺลโภ   เปนผูอันบุคคลหาไดโดยยาก   (โหติ)    ยอมเปน  หตฺถาชานียาทโย 
เปนผูอันบุคคลหาไดโดยยาก    (โหติ)    ยอมเปน    หตฺถาชานียาทโย 
วิเสสสตฺตา   วิย   ราวกะ   อ.  สัตวผูวิเศษ   ท. มชีางเชือกอาชาไนยเปนตน 
 น  หิ   หามิไดแล  โส   ปรุิสาชฺโ    อ.  บุรุษผูอาชาไนย    น   ชายติ 
ยอมไมเกิด   สพฺพตฺถ   าเน   ในที่ทั้งปวง    คือวา   ปจฺจนฺตเทเส    วา 
ในปจจันตประเทศหรือ   นีจกุเล   วา   หรือวา    ในตระกูลอันตํ่า  ปน  แตวา 
(โส   ปุริสาชฺโ)    อ.  บุรุษผูอาชาไนยน้ัน   ชายติ  ยอมเกิด     ขตฺติย- 
พฺราหฺมณกุลาน    แหงตระกูลของกษัตริยและพราหมณ    ท. หนา   กุเล 
ในตระกูล  อฺตรสฺมึ   ตระกูลใดตระกูลหน่ึง  อภิวาทนาทิสกฺการกรณฏ- 
ฐาเน  ในท่ีอันเปนที่กระทําซ่ึงสักการะมีการอภิวาทเปนตน    มหาชนสฺส 
แหงมหาชน    มชฺฌิมเทเสเอว   ในมชัฌิมประเทศน่ันเทียว   จ   ก ็ โส 
ปุริสาชฺโ   อ. บรุุษผูอาชาไนยน้ัน   ธีโร   ผูเปนนักปราชญ  คือวา 
อุตฺตมปฺปฺโ   ผูมีปญญาอันสูงสุด   คือวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ผูเปนพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา   ชายมาโน   เมื่อจะเกิด   เอว   อยางนี้  ชายติ   ยอมเกิด 
ยตฺถ  กุเล   ในตระกูลใด   ต   กุล   อ. ตระกูลนั้น   เอธติ  ยอมถงึ  สุข 
ซึ่งความสุข  คือวา  สุขปฺปตฺตเอว  เปนตระกูลถึงแลวซ่ึงความสุขนั่นเทียว 
โหติ  ยอมเปน   อิติ  ดังนี ้ ตตฺถ   ปเทสุ   ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)  แหงบทวา   ทุลลฺโภ   อิติ  ดงัน้ีเปนตน ฯ                                          
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                                    เรือ่งสัมพหุลภิกษุ 
            ๒๘.   ๑๑๓/๙   ต้ังแต  เอกทิวส   หิ   ปฺจสตา  ภิกฺขู   เปนตนไป 
            หิ   ความพิสดารวา   เอกทิวส   ในวันหน่ึง   ภิกฺขู   อ. ภิกษุ  ท. 
ปฺจสตา   ผูมีรอยหาเปนประมาณ   นสิินฺนา   นั่งแลว   อุปฏาน- 
สาลาย   ที่ศาลาอันเปนที่บํารุง   กถ  ยงัถอยคําวา  อาวุโส   แนะผูมีอายุ 
กึ   นุ   โข    อ.  อะไรหนอแล    สุข    เปนความสุข   อิมสฺมึ   โลเก   ใน 
โลกนี ้  (โหติ)   ยอมเปน   อิติ  ดังนี้   สมุฏาเปสุ   ใหต้ังข้ึนพรอม 
แลว ฯ   ตตฺถ    ภิกฺขูสุ   ในภิกษุ     ท.  เหลาน้ันหนา   เกจิ   ภิกฺขู  อ. 
ภิกษุ   ท.  บางพวก   อาหสุ   กลาวแลววา   สุข  นาม  ชื่อ   อ. ความสุข 
รชฺชสุขสทิส   อันเชนกับดวยความสุขในความเปนแหงพระราชา   นตฺถ ิ
ยอมไมมี  อิติ   ดังนี้ ฯ  เกจิ   ภิกฺขู   อ.   ภิกษุ   ท. บางพวก  (อาหสุ) 
กลาวแลววา   (สุข   นาม)   ชื่อ  อ.  ความสุข  กามสุขสทิส   อันเชน 
กับดวยความสุขในกาม   (นตฺถิ)   ยอมไมมี    (อิติ)   ดังน้ี  ฯ   เกจิ 
ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท. บางพวก   อาหสุ   กลาวแลววา   สุข  นาม    ชื่อ 
อ.  ความสุข   สาลิมสโภชนสุขสทิส   อันเชนกับดวยความสุขในการ 
บริโภคซึ่งขาวสาลีและเน้ือ   นตฺถิ   ยอมไมมี  อิติ  ดังน้ี  ฯ 
            สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาคนฺตฺวา  เสด็จมาแลว  เตส  ภิกฺขูน 
นิสินฺนฏาน   สูที่แหงภิกษุ   ท.  เหลาน้ันนั่งแลว   ปุจฺฉิตฺวา   ตรัสถาม  
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แลววา   ภิกขฺเว   ดูกอนภิกษุ   ท.  ตุมฺเห   อ. เธอ  ท.    สนฺนิสนิฺนา 
เปนผูนั่งประชุมกันแลว  กถาย  ดวยถอยคํา  กาย  นุ   อะไรหนอ  อตฺถ 
ยอมมี  เอตรหิ  ในกาลบัดนี้   อิติ  ดังนี้   (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา 
(มย)   อ.  ขาพระองค  ท.  (สนฺนิสินฺนา)   เปนผูนั่งประชุมกันแลว 
อิมาย  นาม   กถาย   ดวยถอยคําชื่อน้ี  (อมฺห)   ยอมมี  (เอตรหิ)  ใน 
กาลบัดนี้   อิติ  ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ)   อันภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน  วุตฺเต 
กราบทูลแลว   วตฺวา   ตรัสแลววา   ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ   ท.  ตุมฺเห 
อ.  เธอ  ท.   กเถถ  ยอมกลาว   กึ  วตฺถุ  ซึ่งเรื่องอะไร   หิ  ก ็  อิท 
สุข   อ.  ความสุขนี้   สพฺพป   แมทั้งปวง   วฏฏทกฺุขปริยาปนฺนเอว  เปน 
ธรรมชาตินบัเนื่องแลวในวัฏฏทุกขนัน่เทียว   (โหติ)    ยอมเปน  ปน 
แตวา  อิทเอว   การณ  อ. เหตุนี้นั่นเทียว   อิติ   คือ  พุทฺธุปปฺาโท  อ. 
ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา  ธมฺมสฺสวน   อ.  การฟงซ่ึงธรรม  สงฺฆ- 
สามคฺคี   อ.  ความพรอมเพรียงแหงหมู   สมฺโมทมานภาโว   อ.  ความ 
เปนแหงบุคคลผูบันเทิงพรอมอยู   สขุ   เปนความสุข   (โหติ)   ยอมเปน 
อิมสฺมึ   โลเก   ในโลกน้ี  อิติ   ดังน้ี   อาห   ตรัสแลว   คาถ    ซึ่งพระ 
คาถา   อิม  นี้วา 
        อุปฺปาโท    อ. ความเกิดขึ้น   พุทฺธาน    แหงพระ- 
        พุทธเจา  ท.  สุโข   เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความ 
        สขุ  (โหติ)   ยอมเปน   สมฺธมฺมเทสนา   อ.  การ 
        แสดงซ่ึงพระสัทธรรม   สขุา  เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่ง  
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        ความสขุ   (โหติ)   ยอมเปน   สามคฺคี   อ.  ความ 
        พรอมเพรียง   สงฺฆสฺส   แหงหมู   สุขา    เปนเหตุ 
        เครื่องนํามาซึ่งความสุข   (โหติ)   ยอมเปน  ตโป 
        อ.   ความเพียรเครื่องเผาผลาญ  สมคฺคาน   ชนาน 
        แหงชน    ท.    ผูพรอมเพรียงกัน    สุโข    เปนเหตุ 
        เครื่องนํามาซึ่งความสุข   (โหติ)   ยอมเปน   อิติ  
        ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา   พุทฺธา   อ.  พระพุทธเจา   ท.  อุปฺปชฺช- 
มานา   เมื่อจะทรงอุบัติ    มหาชน   ยังมหาชน   ตาเรนฺติ   ยอมใหขาม 
ราคกนฺตาราทีหิ   กนฺตาเรหิ  จากกันดาร   ท.  มีกนัดารคือราคะเปนตน 
ยสฺมา   เหตุใด   ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น     อุปฺปาโท   อ.  ความเกิดข้ึน 
พุทฺธาน    แหงพระพุทธเจา    ท.      สโุข    เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความสุข 
(โหติ)   ยอมเปน     สตฺตา  อ.   สัตว   ท.   ชาติอาทิธมฺมา   ผูมีเหตุมี 
ความเกิดเปนตนเปนธรรม   อาคมฺม   อาศัยแลว  สทฺธมฺมเทสน  ซึ่งการ 
แสดงซ่ึงพระสัทธรรม  มุจฺจนฺติ  ยอมพน  ชาติอาทีหิ   ทุกฺเขหิ    จากทุกข 
ท.  มีชาติเปนตน   ยสฺมา   เหตุใด    ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น   สทธฺมฺม- 
เทสนา   อ.  การแสดงซ่ึงพระสัทธรรม   สุขา  ชื่อวาเปนเหตุเครื่องนํามา 
ซึ่งความสุข   (โหติ)  ยอมเปน  (อิติ)   ดังน้ี    ตตฺถ   ปเทสุ    ในบท 
ท.   เหลาน้ันหนา   (ปทสสฺ)    แหงบทวา   พุทฺธานมุปฺปาโท    อิติ  ดังนี้ 
เปนตน  ฯ 
            สมจิตฺตตา   อ.  ความเปนแหงบุคคลผูมีจิตอันเสมอกัน   สามคฺคี  
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อิติ  ชื่อวา   ความพรอมเพรียง  ฯ   สาป    สามคฺคี   อ.   ความพรอม 
เพรียงแมนั้น   สุขาเอว   ชื่อวาเปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความสุขน่ันเทียว 
(โหติ)   ยอมเปน  ฯ   ปน   อน่ึง   พุทฺธวจน    อุคฺคณฺหิตุ    วา   อ.  การ 
เรียนเอา    ซึง่พระพุทธพจนหรือ   ธูตงฺคานิ   ปริหริตุ   วา   หรอืวา  อ. 
การบริหาร   ซึ่งธุดงค   ท.  สมณธมฺม  กาตุ    วา  หรือวา    อ.  การกระทํา 
ซึ่งสมณธรรม   (ชนาน)   แหงชน  ท.   สมคฺคาน    ผูพรอมเพรียงกัน 
คือวา   เอกจิตฺตาน   ผูมีจิตอันเดียวกัน    สุข    เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่ง 
ความสุข   (โหติ)  ยอมเปน   ยสฺมา   เหตุใด   ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น 
(วจน)  อ.  พระดํารัสวา          ตโป     อ.  ความเพียรเครื่องเผาผลาญ 
สมคฺคาน    ชนาน    แหงชน   ท.   ผูพรอมเพรียงกัน   สุโข   เปนเหตุเครื่อง 
นํามาซึ่งความสุข   (โหติ)    ยอมเปน   อิติ   ดังนี้    (ภควตา)    อันพระ 
ผูมีพระภาคเจา   วุตฺต   ตรัสแลว  ฯ   เตนเอว   การเณน   เพราะเหตุนั้น 
นั่นเทียว    (ภควา)  อ.   พระผูมีพระภาคเจา   อาห   ตรัสแลววา  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ  ท.   จ  ก็  ภิกขฺุ   อ. ภิกษุ   ท.   สมคฺคา   จักเปนผูพรอม 
เพรียงกัน   (หุตฺวา)    เปน  สนฺนิปติสฺสนฺติ    จักประชุมกัน   สมคฺคา 
จักเปนผูพรอมเพรียงกัน     (หุตฺวา)    เปน   วุฏหิสฺสนฺติ   จักลกุข้ึน 
สมคฺคา   จักเปนผูพรอมเพรียงกัน   (หุตฺวา)   เปน   กริสฺสนฺติ   จักกระทํา 
สงฺฆกรณียานิ   ซึ่งกิจอันตนพึงกระทําของหมู  ท.  ยาวกีว    กําหนดกาล 
มีประมาณเพียงไร   ภิกขฺเว    ดูกอนภิกษุ    ท.  วุฑฺฒิเอว    อ.  ความเจริญ 
นั่นเทียว   ภิกฺขูน   อันภิกษุ  ทท.   ปาฏิกงฺขา   พึงหวังเฉพาะ    ปริหานิ  
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อ.  ความเสื่อมรอบ   (ภิกขฺูน)   อันภิกษุ   ท.   โน   (ปาฏิกงฺขา)    ไม 
พึงหวังเฉพาะ      (ตวตฺตก)      กําหนดกกาลมีประมาณเพียงนั้น    อิติ 
ดังน้ี ฯ  
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                           เรื่องสุวรรณเจดียแหงพระกัสสปทสพล 
            ๒๙.    ๑๑๕/๘      ต้ังแต   โส    พฺราหฺมโณ    อาคนฺตฺวา   ตถาคต 
เปนตนไป. 
            โส    พฺราหฺมโณ   อ.  พราหมณนั้น   อาคนฺตฺวา   มาแลว   อนภิ- 
วนฺทิตฺวา    ไมถวายบังคมแลว    ตถาคต   ซึ่งพระตถาคต   วนฺทตฺิวา   ไหว 
แลว   เทวฏาน   ซึ่งเทวสถาน   ตเอว   นั้นนั่นเทียว   อฏาสิ   ไดยืน 
อยูแลว  ฯ  สคุโตป   แม   อ.  พระสุคต  อาห    ตรัสแลววา   พฺราหฺมณ 
ดูกอนพราหมณ    ตฺว   อ.  ทาน  มฺสิ    ยอมสําคัญ   อิม  ปเทส   ซึ่ง 
ประเทศน้ีวา   กึ   เปนอะไร   อิติ    ดังน้ี   อิติ   ดังน้ี ฯ   (พฺราหฺมโณ) 
อ. พราหมณ   (อาห)   กราบทูลแลววา  โคตม   ขาแตพระโคดม    โภ 
ผูเจริญ  อห   อ.   ขาพระองค  วนฺทามิ    ยอมไหว  (จินฺตเนน)   ดวย 
อันคิดวา   (อิท   ฐน)   อ.  ที่นี้  อาคตเจติยฏาน   เปนที่แหงเจดีย 
อันมาแลว   ปาเวณิยา  ตามประเพณี   อมฺหาก    ของขาพระองค   ท. 
(โหติ)   ยอมเปน  อิติ   ดงัน้ี    อิติ  ดังนี้  ฯ   สุคโต    อ.  พระสุคต  ต 
พฺราหฺมณ   ยงัพราหมณนั้น    สมฺปหเสสิ    ทรงใหรื่นเริงดวยดีแลว 
(วจเนน)    ดวยพระดํารัสวา    พฺราหฺมณ   ดกูอนพราหมณ   สาธุ   อ. 
กรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จ   ตยา   อันทาน   วนฺทนฺเตน    ผูไหวอยู 
อิม   าน   ซึง่ท่ีนี้   กต   กระทําแลว    อิติ   ดังนี้ ฯ   ภิกฺขู   อ.  ภิกษุ 
ท.   สุตฺวา    ฟงแลว   ต   วจน   ซึ่งพระดํารัสนั้น   สสย    ยังความสงสัยวา  
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ภควา   อ. พระผูมีพระภาคเจา   สมฺปหเสสิ    ทรงยังพราหมณใหรื่นเริง 
ดวยดีแลว   เอว    อยางนี้   เกน  นุ   โข    การเณน   เพราะเหตุอะไร 
หนอแล   อิติ  ดังนี้   สฺชเนสุ    ใหเกดิพรอมแลว ฯ  ตโต   ลําดับนั้น 
ตถาคโต   อ.  พระตถาคต  วตฺวา   ตรัสแลว   ฆฏีการสุตฺตนฺต   ซึง่ฆฏิ-  
การสูตร   มชฺฌิมนิกาเย   ในมัชฌิมนกิาย    อปเนตุ    เพ่ืออันทรงนําไป 
ปราศ   สสย   ซึ่งความสงสัย    เตส  ภิกฺขูน   แหงภิกษุ   ท.  เหลาน้ัน 
นิมฺมินิตฺวา    ทรงเนรมิตแลว   กสฺสปทสพลสฺส    โยชนุพฺเพธฺ   กนกเจติย 
จ   ซึ่งพระเจดียอันบุคคลกระทําแลวดวยทองอันสูงโดยโยชน  ของพระ 
ทศพลทรงพระนามวากัสสปะดวย   อปร   กนกเจติย  จ  ซึ่งพระเจดีย 
อันบุคคลกระทําแลวดวยทอง   องคอ่ืนอีกดวย    อากาเส   ในอากาศ 
อิทฺธานุภาเวน    ดวยอานุภาพแหงพระฤทธ์ิ    ทสฺเสตฺวา  ทรงแสดงแลว 
มหาชน   แกมหาชน  วตฺวา   ตรัสแลววา   พฺราหฺมณ   ดกูอนพราหมณ 
ปูชา   อ.  การบูชา   ปูชารหาน  ปุคฺคลาน   ซึ่งบุคคล  ท. ผูควรเพ่ือ 
การบูชา   เอววิธาน   ผูมีอยางอยางนี้   ยุตฺตตรา  ว  เปนกิริยาควรแลว 
กวาเทียว   (โหติ)   ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี   ปกาเสตฺวา   ทรงประกาศแลว 
ปูชารเห    ปคฺุคเล  ซึ่งบุคคล   ท.  ผูควรเพ่ืออันบูชา  จตฺตาโร   ๔   พุทฺธา- 
ทิเก    มีพระพุทธเจาเปนตน   มหาปรนิิพฺพานสุตฺเต   ทสฺสิตนเยนเอว 
โดยนัยแหงพระดํารัสอันพระองคทรงแสดงแลว    ในมหาปรนิิพพาน- 
สูตรนั่นเทียว   ปริทีเปตฺวา   ทรงแสดงแลว   เจติยานิ    ซึ่งพระเจดีย 
ท.   ตีณิ  ๓   อิติ  คือ  สรรีเจติย    ซึ่งสรีรเจดีย   อุทฺทิสฺสเจติย   ซึ่งอุททิส- 
เดีจย    ปริโภคเจติย   ซึ่งปริโภคเจดีย    วิเสสโต   โดยพิเศษ   อภาสิ  ได  
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ทรงภาษิตแลว  คาถา    ซึ่งพระคาถา   ท.  อิมา   เหลาน้ีวา  
        ปฺุ   อ. บุญ   ปูชยโต   ปุคฺคลสฺส   ของบุคคล 
        ผูบูชาอยู   ปูชารเห    ปุคฺคเล    ซึง่บุคคล   ท.  ผูควร 
        เพ่ืออันบูชา    พุทฺเธ    จ   คือ    ซึ่งพระพุทธเจา  ท. 
        ดวย   ยทิ   สาวเก   จ    คือ  หรือวา   ซึ่งพระสาวก 
        ท.   ดวย    ปปฺจสมติกฺกนฺเต    ผูมีธรรมเปนเหตุ 
        เน่ินชาอันกาวลวงดวยดีแลว    ติณฺณโสกปริทฺทเว 
        ผูมีความเศราโศกและความรํ่าไรอันขามไปแลว 
        ปูชยโต  ผูบูชาอยู    เต  ปูชารหปุคฺคเล   ซึ่งบคุคล 
        ผูควรเพ่ืออันบูชา   ท.  เหลาน้ัน   ตาทิเส  ผูเชนนั้น 
        นิพุพฺเต   ผูดับกิเลสแลว   อกุโตภเย   ผูมีภัยแตที่ 
        ไหน  ๆ   หามิได    เกนจิ    อป    แมอันใคร ๆ  น 
        สกฺกา  ไมอาจ   สงฺขาตุ   เพ่ืออันนับวา   อิม   ปฺุ 
        อ.  บุญน้ี  เอตฺต   อนัมีประมาณเทาน้ี   (อิติ)  ดังน้ี 
        อิติ  ดังน้ี  ฯ 
            (เย   ปุคฺคลา)  อ.  บุคคล     ท.  เหลาใด   อรหา   เปนผูควร 
ปูชิตุ       เพ่ืออันบูชา  อตฺโถ   อ.  อธบิายวา  ยุตฺตา  เปนผูควรแลว  ปชูิตุ 
เพ่ืออันบูชา   อิติ  ดังนี้  (โหนฺติ)   ยอมเปน  (เต  ปุคฺคลา)    อ.  บคุคล 
ท.  เหลาน้ัน   ปชูารหา    ชื่อวาเปนผูควรเพ่ืออันบูชา   ตตฺถ    คาถาสุ 
ในพระคาถา   ท.  เหลาน้ัน  ฯ  
            (อตฺโถ)    อ.  อรรถวา  ปูเชนฺตสฺส   ปุคฺคลสฺส   ของบุคคล    ผู  
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บูชาอยู    อภิวาทนาทีหิ    สามีจิกมฺเมหิ   จ    ดวยสามีจิกรรม   ท.  มีการ 
อภิวาทเปนตนดวย     จตูหิ    ปจฺจเยหิ   จ    ดวยปจจัย   ท. ๔   ดวย  (อิติ) 
ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา  ปูชารเห   ปชูยโต 
อิติ   ดังนี้ ฯ   (ตถาคโต)   อ.   พระตถาคต  ทสฺเสติ   ยอมทรงแสดง 
ปูชารเห    ปคฺุคเล   ซึ่งบุคคล    ท.  ผูควรเพ่ืออันบูชา   (ปเทน)    ดวย 
บทอันมีบทวา    พุทฺเธ    อิติอาทินา   ดังน้ีเปนตน  ฯ 
 ื            (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   สมฺมาสมฺพุทฺเธ     คือ  ซึ่งพระสัมมาสัม- 
พุทธเจา  ท.   (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส)    แหงบทวา   พุทฺเธ   อิติ    ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  ยทิวา   หรือวา    (อิติ)   ดังน้ี  (สททฺสฺส) 
แหงศัพทวา   ยท ิ  อิติ   ดงัน้ี ฯ   อตฺโถ   อ.  อธิบายวา   อถวา     อีก 
อยางหน่ึง   อิติ   ดังนี้ ฯ   (ปท)     อ.  บทวา   ปจฺเจกพุทฺเธ   อิติ    ดังน้ี 
(ตถาคเตน)   กถิต   เปนบทอันพระตถาคตตรัสแลว  ตตฺถ   พุทฺเธ   อิติ 
ปเท   ในบทวา   พุทฺเธ   ดังน้ีนั้น   โหติ     ยอมเปน ฯ    สาวเก   จ   คือ 
ซึ่งพระสาวก  ท.  ดวย  ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏ ิมานปปฺเจ   ผูมี 
ธรรมเปนเหตุเนิ่นชาคือตัณหาและทิฏฐิและมานะอันกาวลวงแลวดวยดี 
(อิติ)   ดังน้ี     (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา     ปปฺจ 
สมติกฺกนฺเต   อิติ   ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา   อติกฺกนฺตโสกปริททฺเว    ผูมีความเศรา 
โศกและความร่ําไรอันกาวลวงแลว    (อิติ)   ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส) 
แหงบาทแหงพระคาถาวา   ติณฺณโสกปริทฺทเว   อิติ   ดังนี้  ฯ   อตฺโถ  
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อ.  อธิบายวา   อติกฺกนฺเต   ผูกาวลวงแลว   อิเม   เทฺว   โสกปริททฺเว   ซึ่ง 
ความเศราโศกและความรํ่าไร   ท. ๒  เหลาน้ี  อิติ  ดังน้ี ฯ   (ปุคฺคลสฺส) 
ปูชารหตฺต   อ.  ความท่ีแหงบุคคลเปนผูควรเพ่ืออันบูชา   (ตถาคเตน) 
อันพระตถาคต    ทสฺสิต   ทรงแสดงแลว  เอเตหิ    ปเทหิ     ดวยบท 
ท.   เหลาน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา  พุทฺธาทโย  ปูชารหปุคฺคเล   ซึ่งบุคคลผู 
ควรเพ่ืออันบูชา    ท.  มพีระพุทธเจาเปน   (อิติ)   ดังน้ี    (ปทสสฺ) 
แหงบทวา    เต   อิติ    ดังน้ี  ฯ   (ปท)     อ.  บทวา  ตาทิเส   อิติ  ดังน้ี 
(ตถาคเตน)   อันพระตถาคต   (ทสฺสิต)   ทรงแสดงแลว   วุตฺตคหณ- 
วเสน   ดวยอํานาจแหงการถือเอาซึ่งคุณอันพระองคตรัสแลว ฯ (ปท) 
อ.  บทวา   นพฺิพุเต   อิติ   ดังน้ี   (ตถาคเตน)   อันพระตถาคต  (ทสฺสิต) 
ทรงแสดงแลว        ราคาทินิพฺพุติยา         ดวยความดับแหงกิเลสมีราคะ 
เปนตน ฯ   ภย   อ.  ภัย   กุโตจิ    แตที่ไหน  ๆ  คือวา  ภวโต  วา    แต 
ภพหรือ    อารมฺมณโต   วา    หรือวา   แตอารมณ   นตฺถ ิ   ยอมไมมี   เอเตส 
พุทฺธาทีน   ปุคฺคลาน  แกบุคคล   ท.   มีพระพุทธเจาเปนตนเหลาน้ี   อิติ 
เพราะเหตุนั้น   (เอเต  พุทฺธาทโย  ปคฺุคลา)   อ.  บุคคล    ท.   มีพระ- 
พุทธเจาเปนตน   เหลาน้ี   อกุโตภยา   ชื่อวาผูมีภัยแตที่ไหน  ๆ  หามิได  ฯ 
เต   พุทฺธาทิเก    ปุคฺคเล   ซึ่งบุคคล  ท.  มีพระพุทธเจาเปนตน    เหลา 
นั้น   อกุโตภเย   ผูมีภัยแตที่ไหน  ๆ   หามิได ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ปฺุ   อ.   บุญ   (เกนจิ)    อันใคร  ๆ  น 
สกฺกา   ไมอาจ    คเณตุ    เพ่ืออันนับ   (อิติ)   ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส)  
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แหงบาทแหงพระคาถาวา    น    สกฺกา   ปฺุ   สงฺขาต   อิติ   ดังน้ี ฯ 
            (ปุจฺฉา)   อ.   อันถามวา     เจ    หากวา   (ปฺุ)      อ.   บุญ 
(เกนจิ)   อันใคร  ๆ  (น   สกฺกา)   ไมอาจ   (คเณตุ)    เพ่ืออันนับ 
กถ    อยางไร    อิติ   ดังน้ี   (ภเวยฺย)    พึงมีไซร ฯ 
            (วิสฺสชฺน)  อ. อันเฉลยวา   (ปฺุ)   อ. บญุ    (เกนจิป) 
แมอันใคร ๆ   (น   สกฺกา)   ไมอาจ  (สงฺขาตุ)   เพ่ืออันนับวา  (อิม 
ปฺุ)   อ.  บุญนี้   (เอตฺต)     อันมีประมาณเทาน้ี   (อิติ)   ดังน้ี  (อิติ) 
ดังน้ี   (ภเวยฺย)   พึงมี ฯ 
            (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   (ปฺุ)   อ. บญุ   เกนจิ   อันใคร  ๆ 
 (น  สกฺกา)    ไมอาจ  (สงฺขาตุ )   เพ่ืออันนับวา     อิม   ปฺุ    อ. บุญนี ้
เอตฺตก   อันมีประมาณเทาน้ี   อิม   ปฺุ  อ. บญุน้ี     เอตฺตก   อันม ี
ประมาณเทานี้   อิติ   ดังน้ี   อิติ    ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหง 
พระคาถาวา    อิเมตฺตมป   เกนจิ   อิติ   ดังน้ี  ฯ  อปสทฺโท   อ.  ศัพทคือ 
อป   ( ปณฺฑิเตน)   อันบณัฑิต   สมฺพนฺธิตพฺโพ   พึงสัมพันธ   อิธ  ปเท 
ในบทนี้วา   (เกนจิ  อิติ)   ดังน้ี ฯ   เกนจิ   อันใคร ๆ  คือวา  ปุคฺคเลน 
วา   อันบุคคลหรือ   มาเนน  วา  หรอืวาอันเครื่องนับ  ฯ   ตตฺถ   ปุคฺคล- 
มาเนสุ   ในบุคคลและเคร่ืองนับ   ท.  เหลาน้ันหนา  เตน  ปุคฺคเลน 
อันบุคคลน้ัน  พฺรหฺมาทินา  มีพรหมเปนตน   ปุคฺคเลน   อิติ   ชื่อวา 
อันบุคคล  ฯ  มาเนน  อันเครื่องนับ   ติวิเธน   อันมอียาง ๓    ตีรเณน 
วา   คือ   อันเครื่องพิจารณาหรือ  ธารเณน  วา  คือ หรือวา  อันเครื่องชั่ง 
ปูรเณน  วา    คือ   หรือวา  อันเครื่องตวง  มาเนน   อิติ    ชื่อวา   อัน  
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เครื่องนับ ฯ   
            ตีรณ    อ.  เครื่องพิจารณา    นยโต    โดยนยัวา    อิท   วตฺถุ   อ. 
วัตถุนี้    เอตฺตก    อันมีประมาณเทาน้ี   อิติ   ดังน้ี    ตีรณ   นาม   ชื่อวา 
เครื่องพิจารณา ฯ  ธารณ   อ.  เครื่องรองรับ  ตุลาย   ดวยตราชั่ง   ธารณ 
อิติ         ชื่อวาเครื่องชั่ง  ฯ      ปูรณ      เครื่องตวง    อฑฺฒปฺปสตปตฺถ- 
นาฬิกาทิวเสน   ดวยอํานาจแหงเครื่องตวงมีกึ่งแหงซองมือและแลงและ 
ทะนานเปนตน   ปรูณ   นาม   ชื่อวาเครื่องตวง  ฯ    ปฺุ   อ.  บุญ 
ปูชยโต     ปคฺุคลสฺส     ของบุคคลผูบูชาอยู   พุทฺธาทิเก    ปชูารหปุคฺคเล 
ซึ่งบุคคลผูควรเพ่ืออันบูชา   ท.  มีพระพุทธเจาเปนตน   เกนจิ      อันใคร ๆ 
คือวา   ปุคฺคเลน   อันบุคคล   อิเมหิ   ตีหิ  มาเนหิ   อันเครื่องนับ  ท. ๓  
เหลาน้ี   น  สกฺกา   ไมอาจ  คเณตุ    เพื่ออันนับ   วิปากวเสน  ดวยอํานาจ 
แหงวิบาก    (ตสฺส   ปฺุญสฺส)    ปรยินฺตรหิตโต    เพราะความท่ีแหงบุญ 
นั้น   เปนคุณชาตเวนแลวจากสวนสุดรอบ   อิติ   ดังน้ีแล  ฯ 
            (ปุจฺฉา)   อ.  ถามวา   ทาน  อ.  การปน   กึ   อยางไร   ปูชยโต 
ปุคฺคลสฺส   ของบุคคลผูบูชาอยู   ทฺวีสุ   าเนสุ   ในานะ  ท. ๒   (อิติ) 
ดังน้ี   (ภเวยฺย)   พึงมี  ฯ 
            (วิสฺสชฺชน)   อ. เฉลยวา    เภทา   อ.  อันแยก  ท.  อิติ   คือ 
(เภโท)     อ.  อันแยก   ปม    ครั้งท่ีหน่ึงวา   ปฺุ  อ. บญุ   ปูชยโต 
ปุคฺคลสฺส    ของบุคคลผูบูชาอยู   (ปชูารหปุคฺคเล)    ซึ่งบุคคลผูควรเพ่ือ 
อันบูชา  ท.   พุทฺธาที    มพีระพุทธเจาเปนตน   ธรมาเน   ผูยังทรงพระ 
ชนมอยู   (เกนจิ)   อันใคร ๆ   น   สกกฺา  ไมอาจ   สงฺขาตุ   เพ่ืออันนับ  
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(อติ)   ดังน้ี    (เภโท)   อ.  อันแยก      ปนุ   อีกวา   (ปฺุ)    อ.  บุญ 
ปูชยโต    ปคฺุคลสฺส   ของบุคคลผูบูชาอยู  เต  ปูชารหปุคฺคเล   ซึ่งบุคคล 
ผูควรเพ่ืออันบูชา   ท.  เหลาน้ัน  ตาทิเส    ผูเชนนัน้  นิพฺพุเตป   ผูแม 
ปรินิพพานแลว   ขนฺธปรนิิพฺพาเนน   ดวยขันธปรินิพพาน   กิเลสปร-ิ 
นิพฺพานนิมิตฺเตน  อันมีกิเลสปรินิพพานเปนนิมิต  (เกนจิ)     อันใคร ๆ 
น   สกฺกา   ไมอาจ    สงฺขาตุ    เพื่ออันนับ  (อิติ)   ดงัน้ี  ยุชชฺนฺติ   ยอม 
ควร   (อิติ)   ดังน้ี   (ภเวยฺย)   พึงมี ฯ                  
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                     เรื่องสงบความทะเลาะกันแหงหมูพระญาติ 
            ๓๐.  ๑๒๑/๓    ต้ังแต     อถ     เต     สตฺถา    อามนฺเตตฺวา   กสฺมา 
เปนตนไป. 
            อถ    ครั้งน้ัน    สตฺถา    อ.   พระศาสดา   อามนฺเตตฺวา   ตรัสเรียก 
แลว   เต    าตเก     ซึ่งพระาติ  ท.  เหลาน้ัน   วตฺวา   ตรัสแลววา 
มหาราช   ดกูอนมหาบพิตร     ตุมฺเห    อ.   ทาน   ท.   กโรถ   ยอมกระทํา 
เอวรูป    กมมฺ      ซึ่งกรรมอันมีรูปอยางนี้    กสฺมา    เพราะเหตุอะไร   มย ิ
ครั้นเมื่อเรา   อสนฺเต   ไมมีอยู   โลหิตนที   อ.  แมน้ําคือโลหิต    ปวตฺ- 
ติสฺสติ    จักเปนไป   อชฺช  ในวันนี ้  อยุตฺต   กมฺม    อ. กรรมอันไมควรแลว 
โว  อันทาน  ท.   กต   กระทําแลว   ตุมฺเห   อ. ทาน   ท.  สเวรา   เปน 
ผูเปนไปกับดวยเวร   เวเรหิ   ดวยเวร   ท.  ปฺจหิ   ๕   (หุตฺวา)    เปน 
วิหรถ    อยูอยู     อห  อ.  เรา   อเวโร    เปนผูไมมีเวร    (หุตฺวา)    เปน 
วิหรามิ   ยอมอยู   ตุมฺเห   อ.  ทาน  ท.  กิเลสาตุรา  เปนผูกระสับกระสาย 
ดวยกิเลส   หุตฺวา   เปน    วิหรถ    อยูอยู   อห   อ. เรา   อนาตุโร   เปน 
ผูไมกระสับกระสาย   (หตฺุวา)   เปน  วิหรามิ    ยอมอยู   ตุมฺเห   อ. ทาน  
ท.  อุสฺสุกฺกา    เปนผูมีความขวนขวาย   กามคุณปริเยสเน   ในการแสวง 
หาซึ่งกามคุณ   หุตฺวา    เปน  วิหถ   อยูอยู   อห    อ.   เรา   อนุสฺสุโก 
เปนผูไมมีความขวนขวาย  (หุตฺวา)    เปน  วิหรามิ   ยอมอยู    อิติ   ดังน้ี 
อภาสิ    ไดทรงภาษิตแลว   คาถา  ซึ่งพระคาถา  ท.  อิมา   เหลาน้ีวา  
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        เวริเนสุ     มนุสฺเสสุ      มนุษย   ท.   ผูมีเวรหนา 
        (เย   มย)    อ. เรา   ท.  เหลาใด   อเวริโน  เปนผู 
        ไมมีเวรกัน   (อมหฺ)  ยอมเปน   (เต   มย)   อ. 
        เรา   ท.   เหลาน้ัน    ชีวาม   ยอมเปนอยู   สุสขุ  วต 
        สบายดีหนอ    มนุสเฺสสุ    ในมนุษย  ท.  เวริเนสุ 
        ผูมีเวรกันหนา   (เย  มย)    อ. เรา  ท.  เหลาใด 
        อเวริโน    เปนผูไมมเีวรกัน    (อมฺห)    ยอมเปน 
        (เต  มย)   อ. เรา   ท.   เหลาน้ัน    วิหราม   ยอมอยู  
        อาตุเรส ุ   มนุสฺเสสุ    ในมนุษย   ท.  ผูกระสับกระ- 
        สายหนา   (เย   มย)   อ.  เรา  ท. เหลาใด   อนาตุรา 
        เปนผูไมกระสับสระสาย       (อมฺห)        ยอมเปน 
        (เต   มย)   อ. เรา   ท.  เหลาน้ัน     ชีวาม    ยอม 
        เปนอยู   สุสขุ   วต   สบายดีหนอ    มนุสฺเสสุ   ใน 
        มนุษย   ท.   อาตุเรสุ    ผูกระสบักระสายหนา   (เย 
        มย)   อ. เรา  ท.  เหลาใด     อนาตุรา   เปนผูไม 
        กระสบักระสาย    (อมฺห)   ยอมเปน   (เต   มย) 
        อ.  เรา   ท.  เหลาน้ัน   วิหราม   ยอมเปน  (เต  มย) 
        มนุสฺเสสุ  ในมนุษย  ท.   ผูมีความขวนขวายหนา 
        (เย  มย)   อ. เรา  ท.  เหลาใด     อนุสฺสุกา   เปนผู 
        ไมขวนขวาย    (อมหฺ)    ยอมเปน   (เต  มย)   อ. 
        เรา  ท.  เหลาน้ัน  ชีวาม   ยอมเปนอยู  สุสขุ  วต  
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        สบายดีหนอ   มนุสฺเสสุ   ในมนุษย   ท.  อถสฺสุเกสุ 
        ผูมีความขวนขวายหนา      (เย  มย)    อ.  เรา   ท. 
         เหลาใด      อนุสฺสกุา      เปนผูไมมีความขวนขวาย 
        (อมฺห)   ยอมเปน  (เต มย)   อ. เรา  ท.   เหลาน้ัน 
        วิหราม   ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  สุข   สฏุุ  ดวยดี   (อิติ)   ดังน้ี  ตตฺถ 
ปเทสุ   ในบท   ท. เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)    แหงบทวา   สุสุข   อิติ 
ดังน้ี ฯ   อิท   อตฺถรูป  อ.  อรรถรูปนี้วา  คิหิโน    อ.  คฤหัสถ   ท.  เย 
เหลาใด    (ชวิีตวุตฺตึ)   ยังความเปนไปแหงชีวิต  อุปฺปาเทตฺวา   ใหเกิด 
ข้ึนแลว  สนธฺิจฺเฉทาทิวเสน   ดวยอํานาจแหงกรรมมีการตัดซึ่งท่ีตอเปน 
ตน  วา  ปน  ก็หรือวา    ปพฺพชิตา   อ.  บรรพชิต   ท.  (เย)   เหลาใด 
ชีวิตวุตฺตึ    ยงัความเปนไปแหงชีวิต    อุปฺปาเทตฺวา    ใหเกิดข้ึนแลว 
เวชฺชกมฺมาทิวเสน    ดวยอํานาจแหงกรรมมีเวชกรรมเปนตน   วทนฺติ 
ยอมกลาววา   มย   อ.  เรา  ท.  ชีวาม   ยอมเปนอยู    สุเขน   ตามสบาย 
อิติ   ดังนี้   มนุสฺเสสุ    ในมนุษย    ท.   เวริเนสุ   ผูมเีวรกัน  เวเรหิ  ดวยเวร 
ท.  ปฺจหิ  ๕   หนา   เย  มย  อ. เรา  ท.  เหลาใด   อเวริโน  เปนผู 
ไมมีเวรกัน   (อมฺห)   ยอมเปน  มนุสฺเสสุ    ในมนุษย  ท.  กิเลสาตุเรสุ 
ผูกระสับกระสายดวยกิเลสหนา   (เย  มย)  อ.  เรา   ท.  เหลาใด   อนา- 
ตุรา   ชื่อวาเปนผูไมกระสับกระสาย   (อตฺตโน)    นิกฺกิเลสตาย   เพราะ 
ความท่ีแหงตนเปนผูไมกระสับกระสาย   (อมฺห)    ยอมเปน   มนุสฺเสสุ 
ในมนุษย  ท.     อุสฺสุเกสุ   ผูมีความขวนขวาย   ปฺจกามคุณปริเยสเน  
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ในการแสวงหาซึ่งกามคุณ  ๕   หนา   (เย   มย)  อ.  เรา  ท.  เหลาใด 
อนุสฺสุกา    ชื่อวาเปนผูไมมีความขวนขวาย  (อมฺห)   ยอมเปน  อภา- 
เวน   เพราะความไมมี   ปริเยสนาย    แหงการแสวงหา   ตาย  นั้น  (เต) 
มยเอว   อ.  เรา   ท. เหลาน้ันนั่นเทียว   ชีวาม   ยอมเปนอยู  สสุุข   วต 
สบายดีหนอ    เตหิ   คิหิปพฺพชิเตหิ   กวาคฤหัสถและบรรพชิต  ท. เหลา 
นั้น  อิติ  ดังน้ี   (ภควตา)   วุตฺต   เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว   โหติ   ยอมเปน ฯ  เสส  ปท   อ.  บทอันเหลือ   อุตฺตานตฺถ- 
เอว   เปนบทมีเนื้อความอันต้ืนนั่นเทียว   (โหติ)   ยอมเปน ฯ  
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                           เรื่องความปราชัยของพระเจาปเสนทิโกศล 
            ๓๑  ๑๒๔/๓    ต้ังแต    โส  กริ  กาสิกคาม   นิสฺสาย   เปนตนไป 
            กริ    ไดยินวา   โส  โกสลราชา   อ.   พระราชาพระนามวาโกศล 
นั้น   นิสฺสาย   ทรงอาศัยแลว   กาสิกคาม    ซึ่งกาสิกคาม    ยชุฌฺนฺโต  ทรง 
รบอยู   สทฺธ ึ  กับ   อชาตสตฺตุนา   ดวยพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู 
ภาคิเนยฺเยน   ผูเปนพระภาคิไนย    เตน  อชาตสตฺตุนา    ตโย    วาเร 
ปราชิโต  ผูอันพระราชาพระนามวาอชาตศัตรูนั้นใหทรงแพแลว  สิ้น 
วาระ   ท. ๓  จินฺเตสิ   ทรงดําริแลววา  อห  อ. เรา   น   อสกฺขึ   ไม 
ไดอาจแลว   ขีรมุข     ทารก    ปราเชตุ   เพื่ออันยังเด็ก   ผูมีปากอันมีน้ํานม 
ไมสิ้นแลวใหแพ   ก ึ  ปโยชน   อ.  ประโยชนอะไร   เม   ของเรา  ชีวิเตน 
ดวยชีวิต   อิติ   ดังนี้     วาเร   ในวาระ    ตติเย    ที ่  ๓   ฯ   โส   โกสลราชา 
อ.   พระราชาพระนามวาโกศลน้ัน   กตฺวา   ทรงกระทําแลว  อาหารุปจฺ- 
เฉท   ซึ่งการเขาไปตัดซึ่งพระกระยาหาร    นิปชชฺิ    ทรงบรรทมแลว 
มฺจเก    บนพระแทน  ฯ   อถ   ครั้งน้ัน  สา   ปวตฺติ   อ.   ความเปนไป 
นั้น   อสฺส   รฺโ   แหงพระราชานั้น   ปตฺถร ิ  แผไปแลว   สกลนคร 
ตลอดพระนครท้ังสิ้น  ฯ  ภิกฺขู  อ.  ภิกษุ  ท.  อาโรเจสุ    กราบทลูแลววา 
ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ       กิร     ไดยินวา    ราชา    อ.  พระราชา 
นิสฺสาย   ทรงอาศัยแลว   กาสิกคามก    ซึ่งกาสิกคาม    (อชาตสตฺตุนา) 
อันพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู   ปราชิโต   ใหทรงแพแลว  วาเร  
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สิ้นวาระ  ท.   ตโย ๓  อิทานิ  ในกาลน้ี    โส   ราชา   อ. พระราชานั้น 
ปราชิตฺวา   ทรงแพแลว    อาคโต  เสด็จมาแลว  กตฺวา   ทรงกระทําแลว 
อาหารุปจฺเฉท    ซึ่งการเขาไปตัดซึ่งพระกระยาหาร   นิปนโฺน   ทรงบรร- 
ทมแลว  มฺจเก   บนพระแทน    (จินฺตเนน)   ดวยอันทรงดําริวา 
อห   อ.  เรา  น  อสกฺขึ  ไมไดอาจแลว   ขีรมุข   ทารก  ปราเชตุ   เพ่ือ 
อันยังเด็ก    ผูมีปากอันมีน้ํานมไมสิ้นไปแลวใหพน   กึ   ปโยชน  อ. 
ประโยชนอะไร  เม  ของเรา   ชีวิเตน  ดวยชีวิต   อิติ   ดังน้ี  อิติ   ดังน้ี 
ตถาคตสฺส   แกพระตถาคต ฯ 
            สตฺถา   อ. พระศาสดา  สุตฺวา   ทรงสดับแลว   กถ    ซึ่งถอยคํา 
เตส   ภิกฺขูน   ของภิกษุ   ท. เหลาน้ัน  วตฺวา   ตรัสแลววา  ภิกฺขเว  
ดูกอนภิกษุ  ท.  ชินนฺโตป   ปุคฺคโล    อ. บุคคล  ผูแมชนะอยู  ปสวติ 
ยอมประสบ  เวร  ซึ่งเวร  ปน   สวนวา  ปราชโิต   ปุคฺคโล   อ. บุคคล 
ผูอันบุคคลอ่ืนใหแพแลว  ทุกฺข   เสติเอว  ยอมนอน   เปนทุกขนั่นเทียว 
อิติ   ดังนี้   อาห    ตรัสแลว  คาถ    ซึ่งพระคาถา   อิม  นี้วา 
        ชย  ปุคฺคโล  อ.   บุคคลผูชนะอยู  ปสวติ    ยอม 
        ประสบ   เวร  ซึ่งเวร   ปราชิโต   ปุคฺคโล   อ. บุคคล 
        ผูอันบคุคลใหแพแลว   เสติ   ยอมนอน  ทุกขฺ 
        เปนทุกข   อุปสนฺโต    ปุคฺคโล    อ. บุคคล  ผูเขา 
        ไปสงบแลว   หิตฺวา    ละแลว   ชยปราชย  ซึ่งความ 
        ชนะและความแพ  เสติ  ยอมนอน   สุข  เปนสุข 
        อิติ  ดังน้ี ฯ  
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        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ชินนฺโต   ปุคฺคโล   อ.  บุคคลผูชนะอยู 
ปร   ปุคฺคล    ซึ่งบุคคลอ่ืน   ปฏลิภติ   ยอมไดเฉพาะ  เวร  ซึ่งเวร    (อิติ) 
ดังน้ี   ตตฺถ   ปเทสุ  ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)  แหงบทวา 
ชย   อิติ   ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ  อ. อรรถวา   ปเรน   ปุคฺคเลน   ปราชโิต  ปุคฺคโล   อ. 
บุคคล   ผูอันบุคคลอ่ืนใหแพแลว   เสติ   ยอมนอน   ทุกฺข  เปนทุกข 
คือวา   วิหรติ   ยอมอยู   ทุกฺขเอว   เปนทุกขนั่นเทียว   สพฺพิรยิาปเถสุ 
ในอิริยาบถทั้งปวง   ท.    (จินฺตเนน)   ดวยอันคิดวา   อห   อ.  เรา 
สกฺขิสฺสามิ   จักอาจ  ทฏุ   เพ่ืออันเห็น  ปฏ ึ   ซึ่งหลัง   ปจฺจามิตฺตสฺส 
ของปจจามิตร   กทา  นุ   โข  ในกาลไรหนอแล   อิติ   ดังน้ี  อิติ   ดังน้ี  
(ปทสฺส)   แหงบทวา  ปราชิโต   อิติ   ดังน้ี ฯ 
        อตฺโถ   อ. อรรถวา   ขีณาสโว   อ.  พระขีณาสพ  อุปสนฺตราคา- 
ทิกฺกิเลโส   ผูมีกิเลสมีราคะเปนตนอันเขาไปสงบแลว   อพฺภนฺตเร   ใน 
ภายใน  หิตฺวา  ละแลว  ชย  จ  ซึ่งความชนะดวย  ปราชย    จ   ซึ่งความ 
แพดวย   เสติ   ยอมนอน   สุข   เปนสุข   คือวา   วิหรติ   ยอมอยู   สุขเอว 
เปนสุขนั่นเทียว   สพฺพิรยิาปเถสุ   ในอิริยาบถทั้งปวง   ท.  อิติ   ดังน้ี 
(ปทสฺส)   แหงบทวา   อถปสนฺโต  อิติ   ดังนี้ ฯ                                           -------------  
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                                       เรื่องอุบาสกคนใดคนหน่ึง 
            ๓๒.  ๑๒๘/๑๐    ต้ังแต   ภิกฺขู   สตฺถารา    สทฺธึ   คจฺฉนฺตาเอว 
เปนตนไป. 
             ภิกฺขู   อ.  ภิกษุ  ท.    สตฺถารา   สทฺธ ึ  คจฺฉนฺตาเอว   ผูไปอยู   กับ 
ดวยพระศาสดา  นั่นเทียว  อุชฌฺายึสุ    โพนทนาแลววา   อาวุโส   แนะ 
ผูมีอายุ  ท.   ตุมเห  อ. ทาน  ท.  ปสฺสถ  จงดู   กมมฺ  ซึ่งกรรม   สตฺถ ุ
ของพระศาสดา   เอวรูป   กมฺม  อ. กรรม  อันมีรูปอยางนี้    นตฺถ ิ    ยอม 
ไมมี   อฺเสุ   ในวัน  ท.  เหลาอ่ืน   ปน แตวา   อชฺช   ในวันนี ้
(สตฺถา)  อ.  พระศาสดา   นิสฺสาย   ทรงอาศัยแลว   เอก     มนสฺุส  ซึ่ง 
มนุษยคนหน่ึง   วิจาเรตฺวา    ทรงจัดแจงแลว  ทาเปสิ   ทรงยังบุคคลให 
ใหแลว    ยาคุอาทีนิ   วตฺถูนิ    ซึ่งวัตถุ  ท.  มีขาวยาคูเปนตน   อิติ  ดังนี้ ฯ 
สตฺถา   อ.   พระศาสดา   นิวตฺติตฺวา   เสด็จกลับแลว    ิตโก   ว  ประทับ 
ยืนแลวเทียว   ปุจฺฉิตฺวา    ตรัสถามแลววา   ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ   ท. 
ตุมฺเห   อ. เธอ  ท.  กเถถ   ยอมกลาว  กึ  วตฺถุ   ชื่อเรื่องอะไร     อิติ 
ดังน้ี   สุตฺวา   ทรงสดับแลว  ต   อตฺถ    ซึ่งเน้ือความน้ัน   วตฺวา   ตรัส 
แลววา   ภิกขฺเว    ดูกอนภิกษุ  ท.  อาม   เออ  (เอว)   อ.  อยางนั้น 
อห   อ. เรา    จินฺเตตฺวา   คิดแลววา    อห   อ. เรา   อาคจฺฉนฺโต   เมื่อ 
จะมา    ตึสโยชนกนฺตาร    สิ้นทางกันดารอันมีโยชน   ๓๐  เปนประมาณ  
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ทิสฺวา   เห็นแลว    อุปนสิฺสย    ซึ่งอุปนิสัย   ตสฺส    อุปาสกสฺส    ของ 
อุบาสกน้ัน    อาคโต    เปนผูมาแลวว   (อมฺหิ)     ยอมเปน   โส    อุปาสโก 
อ.  อุบาสกน้ัน  ชิคจฺฉิโต   หิวแลว   อติวิย   เกินเปรียบ   อุฏาย    ลุกข้ึนแลว 
ปาโต   ว   แตเชาเทียว    ปริเยสนฺโต   แสวงหาอยู   โคณ  ซึ่งโค     วิจร ิ
เที่ยวไปแลว    อรฺเ    ในปา   ธมฺเม    ครั้นเมื่อธรรม   (มยา)     อันเรา 
เทสิยมาเนป    แมแสดงอยู    น   สกฺขิสฺสติ    จักไมอาจ    ปฏิวิชฺฌิตุ    เพ่ือ 
อันแทงตลอด    ชิฆจฺฉาทุกฺเขน    เพราะความทุกขอันเกิดจากความหิว 
อิติ   ดังนี้   อกาสึ    ไดกระทําแลว   เอว    อยางนี้   ภิกฺขเว    ดูกอนภิกษุ 
ท.  หิ    ดวยวา     โรโค   นาม  ชื่อ   อ.  โรค   ชิฆจฺฉาโรคสทิโส   อันเชน 
กับดวยโรคคือความหิว    นตฺถ ิ  ยอมไมมี    อิติ    ดังน้ี   อาห    ตรัสแลว 
คาถ   ซึ่งพระคาถา    อิม    นี้วา 
        ชิฆจฉฺา    อ.  ความหิว   โรคา   เปนโรค   ปรมา 
        อยางย่ิง    (โหติ)   ยอมเปน   สงฺขารา    อ.   สังขาร 
        ท.  ทุกขา   เปนทุกข   ปรมา    อยางย่ิง    (โหนฺติ) 
        ยอมเปน   (ปณฺฑิโต)   อ.  บัณฑติ   ตฺวา   ทราบ 
        แลว   เอต   อตฺถ     ซึ่งเนื้อความน้ี    ยถาภูต  ตาม 
        เปนแลว           (สจฉฺิกโรติ)         กระทําใหแจงอยู 
        (นิพฺพาน)       ซึ่งพระนิพพาน      (หิ)      เพราะวา 
        นิพฺพาน   อ.  พระนิพพาน   สขุ   เปนสุข    ปรม 
        อยางย่ิง    (โหติ)   ยอมเปน   อิติ    ดังน้ี ฯ  
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            (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   อฺโ   โรโค   อ.  โรคอ่ืน    ติกจฺิฉิโต 
อันอันบุคคลเยียวยาแลว   สกึ  คราวเดียว    วินสฺสติ    ยอมฉิบหายหรือ 
ตทงฺควเสน   (ปุคฺคเลน)   ปหียติ   วา   หรือวา    อันบุคคล    ยอมละได 
ดวยอํานาจแหงองคนั้นนั้น        ปน   สวนวา          ชิฆจฺฉา    อ.  ความหิว 
(ปุคฺคเลน)    อันบุคคล  นจฺิจกาล   ติกจฺิฉิตพฺพาเอว   พึงเยียวยา    ตลอด 
กาลเปนนิจนั่นเทียว   อิติ   เพราะเหตุนั้น   อย  ชฆิจฺฉา   อ. ความหิวนี้ 
ปรมา   นาม    ชื่อวาเปนอยางยิ่ง     เสสโรคาน     กวาโรคอันเหลือ  ท. 
(โหติ)   ยอมเปน  (อิติ)    ดังน้ี  ตตฺถ    ปเทสุ   ในบท  ท.  เหลาน้ันหนา 
(คาถาปาทสฺส)     แหงบาทแหงพระคาถาวา   ชิฆจฺฉา      ปรมา    โรคา 
อิติ    ดังน้ี  ฯ   ปฺจกฺขนฺธา   อ.  ขันธ ๕  ท.  สงฺขารา   อิติ   ชื่อวาสังขาร ฯ 
            (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  ปณฺฑิโต   อ. บัณฑิต   ตฺวา     ทราบแลว 
เอต   อตฺถ     ซึ่งเนื้อความน่ัน    ยถาภูต    ตามเปนแลววา   โรโค   อ.  โรค 
สโม   อันเสมอ    ชิฆจฺฉาย     ดวยความหิว    นตฺถิ    ยอมไมมี    ทุกฺข    นาม 
ชื่อ   อ.  ทุกข  ขนฺธปริหรณสม    อันเสมอดวยการบริหารซ่ึงขันธ    นตฺถ ิ
ยอมไมมี   อิติ    ดังน้ี  สจฺฉิกโรติ    กระทําใหแจงอยู  นิพฺพาน   ซึ่งพระ- 
นิพพาน  (อิติ)    ดังน้ี   (ปททฺวยสฺส)    แหงหมวดสองแหงบทวา   เอต 
ตฺวา   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
            อตฺโถ    อ.  อรรถวา   ห ิ   เพราะวา  ต   นพฺิพาน   อ.  พระนิพพาน 
นั้น   สุข   เปนความสุข    ปรม   อยางเยี่ยม   คือวา   อุตฺตม   อยางสูงสุด 
สพฺพสุขาน    กวาความสุขทั้งปวง    ท.  (โหติ)    ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี  
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(คาถาปาทสฺส)    แหงบาทแหงพระคาถาวา    นิพฺพาน   ปรม   สุข   อิติ 
ดังน้ี  ฯ  
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                                         เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล 
            ๓๓.   ๑๒๙/๑๔    ต้ังแต   เอกสฺมึ   หิ  สมเย   ราชา  เปนตนไป    
            หิ    ความพิสดารวา   เอกสฺมึ   สมเย   ในสมัยหน่ึง   ราชา   อ. 
พระราชา   ภฺุชติ   ยอมทรงเสวย   โอทน   ซึ่งพระกระยาหาร   ตณฺฑุล- 
โทณสฺส   แหงทะนานแหงขาวสาร   สูปพฺยฺชเนน    ดวยแกงและกับ 
ตทุปเยน    อันสมควรแกพระกระยาหารน้ัน  ฯ   เอกทิวส    ในวันหน่ึง 
โส  ราชา   อ.  พระราชานั้น   ภุตฺตสมฺมท     อวิโนเทวฺวา    ว   ไมทรงบรรเทา 
แลว   ซึ่งความเมาดวยดีเพราะภัตเทียว    คนฺตวา   เสด็จไปแลว    สนฺติก 
สูสํานัก   สตฺถุ   ของพระศาสดา   กิลนฺตรูโป    ผูมีพระรูปอันทรงลําบาก  
แลว   สมฺปรวิตฺตนฺโต   ทรงเปนไปรอบดวยดีอยู   อิโต  จ    ขางน้ีดวย 
อิโต   จ    ขางน้ีดวย   นิททฺาย   อภิภุยยฺมาโนป   ผูแมอันความหลับครอบ 
งําอยู   อสกฺโกนฺโต   เมื่อไมทรงอาจ   นิปชฺชิตุ    เพ่ืออันบรรทม    อุชกุ 
ตรง   นิสีท ิ   ประทับนั่งแลว    เอกมนฺต   ณ   สวนสุดขางหน่ึง ฯ 
            อถ   ครั้งน้ัน  สตฺถา   อ.  พระศาสดา  อาห   ตรัสแลววา   มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร   ตฺว   อ.  พระองค   อวิสฺสมิตฺวา   ว   ไมทรงพักผอน 
แลวเทียว   อาคโต    เปนผูเสด็จมาแลว    อสิ   ยอมเปน  กึ   หรือ   อิติ 
ดังน้ี   น   ราชาน   กะพระราชานั้น  ฯ   (ราชา)    อ. พระราชา   (อาห) 
กราบทูลแลววา    ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ   อาม   พระเจาขา  มหา-  
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ทุกฺข    อ.  ความลําบากอันใหญ   โหติ   ยอมมี  เม   แกหมอมฉัน   ปฏาย 
จําเดิม   (อาหารสฺส)    ภุตฺตกาลโต    แตกาลแหงอาหารอันอันหมอมฉัน 
บริโภคแลว    อิติ    ดังน้ี  ฯ 
            อถ   ครั้งน้ัน   สตฺถา   อ.  พระศาสดา   วตฺวา  ตรัสแลววา   มหาราช 
ดูกอนมหาบพิตร   อติพหุโภชน   อ.  การบริโภคมากย่ิง  ทุกฺข   เปนความ 
ลําบาก   เอว  อยางนี้   โหติ  ยอมเปน    อิติ    ดังน้ี   น  ราชาน   กะพระ 
ราชาน้ัน   ฌอวทิตฺวา  ทรงสั่งสอนแลว   คาถาย   ดวยพระคาถา   อิมาย 
นี้วา 
        ยทา   ในกาลใด   (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล  มิทฺธี   จ 
        เปนผูมคีวามงวงเหงาดวย     มหาคฺฆโส     จ    เปนผู 
        กินมากดวย   นิทฺทายิตา   จ     เปนผูมีปกติประพฤติ 
        หลับดวย    สมฺปริวตฺตสายี    จ    เปนผูมีปกตินอน 
        เปนไปรอบดวยดีแลวดวย        โหติ       ยอมเปน 
        มหาวราโห     อิว    ราวกะ    อ.  สุกรตัวใหญ   นิวาปปุฏโ 
        ตัวอันบคุคลเลี้ยงแลวดวยผัก    (ตทา)     ในกาลน้ัน 
        (โส   ปุคฺคโล)    อ.  บุคคลนั้น  มนฺโท      เปนคน 
        มึนซึม    (หุตฺวา)  เปน  อุเปติ   ยอมเขาไป   คพฺภ 
        สูหอง    ปุนปฺปุน     บอย  ๆ   อิติ   ดังน้ี 
(วตฺวา)   ตรสัแลววา   มหาราช   ดกูอนมหาบพิตร   ภฺุชิตุ  อ.  การ 
บริโภค   โภชน   นาม    ชื่อซ่ึงโภชนะ   มตฺตาย   โดยประมาณ   วฏฏติ 
ยอมควร  หิ   เพราะวา   สุข   อ.  ความสุข   โหติ   ยอมมี  มตฺตโภชิโน  
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ปุคฺคลสฺส  แกบุคคล   ผูมปีกติบริโภคโดยประมาณ   อิติ   ดังน้ี   โอวทนฺโต 
เมื่อจะทรงสั่งสอน   อุตฺตรึ   ยิ่งข้ึน   อาห    ตรัสแลว   คาถ   ซึ่งพระคาถา 
อิม   นี้วา 
        เวทนา   อ. เวทนา  ท.    มนุชสฺส   ของบุคคลผูเกิด 
        แตมน ู    สตีมโต   ผูมีสติ     สทา     ในกาลทุกเมื่อ 
        ชานโต     ผูรูอยู   มตฺต   ซึ่งประมาณ   ลทฺธโภชเน 
        ในโภชนะอันอันตนไดแลว   อสสฺ  นั้น   ตนุกา  เปน 
        ธรรมชาติเบาบาง      ภวนติ     ยอมเปน             (โส 
        ภุตฺตาหาโร)    อ.  อาหารอันอันบคุคลบริโภคแลวน้ัน 
        ปาลย    รักษาอยู    อายุ    ซึ่งอายุ   ชีวติ    ยอมคร่ําครา 
        ไป   สณิก   คอย ๆ  อิติ  ดังน้ี ฯ 
 
            ๓๔.  ๑๓๑/๕    ต้ังแต   โส  อปหเรน   สมเยน   นาฬิโกทนปรมตาย 
เปนตนไป. 
            อปเรน    สมเยน   โดยสมัยอ่ืนอีก   โส  ราชา   อ.  พระราชานั้น 
สณฺหิตฺวา    ทรงดํารงดยูดวยดีแลว   (อตฺตโน)    นาฬิโกทนปรมตาย 
เพราะความท่ีแหงพระองค   ทรงเปนผูมีขาวสุกอันมีทะนานเปนประมาณ 
เปนอยางยิ่ง   สุขปฺปตฺโต   เปนผูทรงถึงแลวซ่ึงความสุข    ตนุสรีโร   เปน 
ผูทรงมีพระสรีระอันเบาบาง    อโหส ิ    ไดเปนแลว  ฯ   อถ   ครั้งน้ัน  
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เอกทิวส   ในวันหน่ึง    (ราชา)    อ.  พระราชา   คนฺตฺวา   เสด็จไปแลว 
สนฺติก    สูสาํนัก    สตฺถุ     ของพระศาสดา   วนฺทิตฺวา    ถวายบังคมแลว 
สตฺถาร   ซึ่งพระศาสดา    อาห   ทูลแลววา  ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ 
อิทานิ   ในกาลน้ี   สุข   อ. ความสุข   ชาต  เกิดแลว    เม   แกหมอมฉัน  อห 
อ.  หมอมฉัน  มิคป  อสฺสป    อนุพนฺธิตฺวา   คณฺหนสมตฺโถ    เปนผูสามารถ 
เพ่ืออันติดตามแลวจับ   ซึง่เนื้อบาง   ซึ่งมาบาง  ชาโต   เกิดแลว   อมฺหิ 
ยอมเปน    ปพฺุเพ   ในกาลกอน    ภาคิเนยฺเยน   สทธฺึ   ยุทฺธเอว   อ.  การยุทธกับ 
ดวยหลานน่ันเทียว    โหติ  ยอมมี   เม   แกหมอมฉัน   อิทานิ   ในกาลน้ี 
โส    คาโม   อ.  บานน้ัน  เม   อันหมอมฉัน    ทตฺวา    พระราชทานแลว   ธตีร 
ซึ่งพระธิดา   วชิรกุมาร ึ  นาม  ชื่อวาวชิรกุมาร ี  ภาคิเนยฺยสฺส    แกหลาน 
ทินฺโน    พระราชทานแลว    กตฺวา   กระทพ   นหานมูลก   ใหเปนมูลคา 
แหงน้ําเปนเครื่องอาบนํ้า      ตสฺสาเอว   ธีตุ     แกพระธิดาน้ันน่ันเทียว 
วิคฺคโห   อ.  ความแกงแยง   สทฺธ ึ  กบั   เตน   ภาคิเนยฺเยน    ดวยหลานน้ัน 
วูปสนฺโต    เขาไปสงบวิเศษแลว  สุขเอว   อ. ความสุขนั่นเทียว   ชาต 
เกิดแลว    เม    แกหมอมฉัน   อิมินาป   การเณน   เพราะเหตุแมนี้   มณิรตนป 
แม   อ.  รัตนะคือแกวมณี   กุสราชสนฺตก   อันเปนของมีอยูแหงพระราชา 
พระนามวากุสะ    นฏ  ฉิบหายไปแลว   เคเห   ในเรือน   โน    ของ 
หมอมฉัน   ท.   ปุริมทิวเส    ในวันอันมีในกอน    อิทานิ   ในกาลน้ี  ตป 
มณิรตน   อ.  รัตนะคือแกวมณี   อาคต   มาแลว   หตฺถปถ   สูคลอง 
แหงมือ     สขุเอว   อ. ความสุขนั่นเทียว   ชาต   เกิดแลว   เม   แกหมอมฉัน 
อิมินาป    การเณน    เพราะเหตุแมนี้    าติธีตาป   แม   อ.  ธิดาแหง  
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พระญาติ     โว    ของพระองค   ท.  (มยา)   อันหมอมฉัน    อิจฺฉนฺเตน 
ผูปรารถนาอยู    วิสฺสาส   ซึ่งความคุนเคย   สทฺธ ึ กบั  สาวเกหิ   ดวย 
พระสาวก  ท.   ตุมฺหาก  ของพระองค  ท.  กตา   กระทําแลว   เคเห 
ในเรือน   สขุเอว    อ. ความสุขนั่นเทียว  ชาต  เกิดแลว   เม   แกหมอมฉัน 
อิมินาป     การเณน   เพราะเหตุแมนี้   อิติ  ดังนี้ ฯ 
            สตฺถา    อ.  พระศาสดา   วตฺวา  ตรัสแลววา   มหาราช    ดูกอน 
มหาบพิตร   อาโรคฺยา    นาม      ชื่อ   อ. ความไมมีแหงโรค  ลาภา  เปนลาภ 
ปรมา   อยางยิ่ง   (โหติ)  ยอมเปน  ธน   อ.  ทรัพย   สนฺตุฏ ิภาวสทิสป 
อันแมเชนกับดวยความเปนคือความสันโดษ   ยถาลทฺเธน    วตฺถุนา 
ดวยวัตถุ   ตามอันตนไดแลว    (นตฺถ)ิ   ยอมไมมี   จ    อน่ึง   าติ  นาม 
ชื่อ   อ.  ญาติ   วิสฺสาสสทิโส    อันเชนกับดวยความคุนเคย    (นตฺถิ) 
ยอมไมมี   สขุ   นาม  ชื่อ    อ.  ความสุข   ปรม   อยางยิ่ง     นิพฺพานสทิส 
อันเชนกับดวยพระนิพพาน    นตฺถิ    ยอมไมมี   อิติ   ดังนี้   อาห   ตรัสแลว 
คาถ   ซึ่งพระคาถา   อิม  นี้วา 
        ลาภา  อ.  ลาภ  ท.  อาโรคฺยปรมา    เปนสภาพมีความ 
        ไมมีแหงโรคเปนอยางย่ิง    (โหนติฺ)   ยอมเปน   ธน 
        อ. ทรัพย   สนฺตุฏ ิปรม   เปนวตัถุมีความสันโดษ 
        เปนอยางย่ิง    (โหติ)   ยอมเปน   าตี   อ.  ญาติ  ท. 
        วิสฺสาสปรมา      เปนธรรมชาติมีความคุนเคย 
        เปนอยางย่ิง    (โหนติฺ)    ยอมเปน  นิพฺพาน   อ. พระ 
        นิพพาน   สุข   เปนความสุข   ปรม   อยางย่ิง    (โหติ) 
        ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี ฯ  
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            (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา   อาโรคภาวปรมา    เปนสภาพมีความไมมี 
แหงโรคเปนอยางยิ่ง    (อิติ)   ดังน้ี   ตตฺถ   ปเทสุ   ในบท  ท.  เหลาน้ัน 
หนา   (ปทสสฺ)  แหงบทวา  อาโรคฺยปรมา   อิติ   ดงัน้ี  ฯ 
            (อตฺโถ)    อ.  อธิบายวา   หิ   จริงอยู    ลาภา   อ. ลาภ   ท.  วิชฺชมานาป 
แมมีอยู   โรคิโน    ปุคฺคลสฺส    แกบคุคลผูมีโรค   อลาภาเอว   เปนสภาพ 
มิใชลาภนั้นเทียว    (โหนฺติ)   ยอมเปน  ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น   สพฺพลาภา 
อ. ลาภทั้งปวง   ท.   อาคตา    ว    เปนสภาพมาแลวเทียว   อโรคสฺส 
ปุคฺคลสฺส   แกบุคคลผูไมมีโรค    โหนฺติ     ยอมเปน  เตน   การเณน 
เพราะเหตุนั้น    (วจน)   อ.  พระดํารัสวา   อาโรคฺยปรมา   ลาภา   อิติ 
ดังน้ี   (สตฺถารา)     อันพระศาสดา   วุตฺต   ตรัสแลว   (อิติ)    ดังน้ี 
อิติ   ดังนี้ ฯ 
            (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา    ตุสฺสนภาโว   อ.  ความเปนคือความยินดี 
ย   วตฺถุ   อ.  วัตถุใด   อตฺตนา    ลทฺธ   อันอันตนไดแลว    สนตฺก   เปน 
วัตถุเปนของมีอยู  อตฺตโน   แหงตน   (โหติ)   ยอมเปน   เตนเอว   วตฺถุนา 
ดวยวัตถุนั้นนั่นเทียว    คิหิโน    วา    แหงคฤหัสถหรือ    ปพฺพชิตสฺส   วา 
หรือวา    แหงบรรพชิต   สนฺตุฏ ิ    นาม  ชื่อวา    ความสันโดษ    โส 
ตุสฺสนภาโว    อ.  ความเปนคือความยินดีนั้น    ธน    เปนทรพัย    ปรม 
อยางยิ่ง    เสสธเนหิ    กวาทรัพยอันเหลือ    ท.  (โหติ)  ยอมเปน   (อิติ) 
ดังน้ี    (คาถาปาทสฺส)    แหงบาทแหงพระคาถาวา   สนฺตุฏ ิ     ปรม 
ธน    อิติ   ดงัน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   มาตา   วา   อ.  มารดา   หรือ   ปตา  วา  
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หรือวา    อ.   บิดา   โหตุ  จงมีเถิด   วิสฺสาโส   อ. ความคุนเคย   สทฺธึ    กับ 
เยน   ปุคฺคเลน   ดวยบุคคลใด    นตฺถิ    ยอมไมมี   โส   ปุคฺคโล   อ.  บุคคลนั้น 
อฺาตโก   ว  เปนผูไมใชญาติเทียว   (โหติ)  ยอมเปน     ปน     แตวา 
วิสฺสาโส    อ. ความคุนเคย   สทฺธึ  กับ   เยน   ปุคฺคเลน   ดวยบุคคลใด 
อตฺถิ   มีอยู   โส  ปุคฺคโล  อ. บุคคลน้ัน   อสมฺพทฺโธป    ผูแมไมสัมพันธ 
แลว  าติ   ชื่อวาเปนญาติ   ปรโม   อยางยิ่ง   คือวา   อุตฺตโม   อยางสูงสุด 
(โหติ)   ยอมเปน     (อิติ)    ดังน้ี       (คาถาปาทสฺส)     แหงบาทแหง 
พระคาถาวา   วิสฺสาสปรมา   ญาตี    อิติ  ดังน้ี  ฯ   เตน   การเณน 
เพราะเหตุนั้น   (วจน)    อ.  พระดํารัสวา  วิสฺสาสปรมา   าตี   อิติ  ดังน้ี 
(สตฺถารา)   อันพระศาสดา    วุตฺต    ตรัสแลว ฯ   ปน  อนึ่ง   สขุ   นาม 
ชื่อ   อ.  ความสุข   นิพฺพานสทิส   อันเชนกับดวยพระนิพพาน    นตฺถ ิ
ยอมไมมี  เตน   การเณน   เพราะเหตุนั้น   (สตฺถา)    อ.  พระศาสดา  
อาห   ตรัสแลววา   นิพฺพาน  ปรม   สขุ   อิติ  ดังน้ี ฯ.                                                
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                                             เรื่องทาวสักกะ 
            ๓๕.   ๑๓๕/๑๑    ต้ังแต   ภิกฺขุ   กถ   สมุฏาเปสุ   อโห   เปนตนไป 
            ภิกฺขู    อ.  ภิกษุ  ท.  กถ  ยังถอยคําวา    อโห   โอ   สิเนโห   อ. ความ 
สิเนหา   สตฺถริ    ในพระศาสดา   (อตฺถิ)    มีอยู   สกฺกสฺส   แกทาวสักกะ 
(สกฺโก)   อ. ทาวสักกะ   ปหาย   ทรงละแลว   ทิพฺพสมฺปตฺตึ   ซึ่งสมบัติ 
อันเปนทิพ   เอวรูป   นาม   ชื่ออันมีรูปอยางนี้   อกตฺวา   ไมทรงกระทํา 
แลว   มุขสงฺโกจนมตฺตป   อาการ    ซึง่พระอาการ   แมอันมีการสยิ้วซึ่ง 
พระพักตรเปนประมาณ   นีหรนฺโต   ทรงนําออกไปอยู    ครธภาชน 
ซึ่งภาชนะแหงของหอม    อกาสิ    ไดทรงกระทําแลว    อุปฏาน   ซึ่ง 
การบํารุง  อิติ   ดังน้ี    สมุฏาเปสุ   ใหต้ังข้ึนพรอมแลว ฯ 
            สตฺถา   อ.  พระศาสดา   สุตฺวา   ทรงสดับแลว   กถ    ซึง่ถอยคํา 
เตส   ภิกฺขูน  ของภิกษุ   ท. เหลาน้ัน   ปุจฺฉิตฺวา    ตรัสถามแลววา  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ   ท.  ตุมฺเห   อ. เธอ  ท. วเทถ   ยอมกลาว   กึ  วตฺถุ   ซึ่งถอยคํา 
อะไร   อิติ    ดังน้ี   (วจเน)  ครั้นเมื่อคําวา   ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ 
(มย)  อ.  ขาพระองค  ท.   (วเทม)   ยอมกลาว   อิม   นาม  วตฺถุ   ซึ่ง 
เรื่องชื่อน้ี   อิติ   ดังนี้   (เตหิ   ภิกฺขูหิ)   อันภิกษุ  ท.  เหลาน้ัน   วุตฺเต 
กราบทูลแลว   วตฺวา    ตรัสแลววา    ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ    ท.  เทวราชา          
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อ.  เทวดาผูพระราชา   สกโฺก   พระนามวาสักกะ   กโรติ    ยอมทรงกระทํา 
สิเนห   ซึ่งความสิเนหา    มยิ    ในเรา   ย   ใด   เอต   สกฺเกน  มยิ    สิเนหสฺส 
กตตฺต  อ.  ความท่ีแหงความสิเนหา   ในเรา  เปนอาการอันทาวสักกะทรง 
กระทําแลวน่ัน   อนจฺฉริย   เปนคุณชาตไมนาอัศจรรย  (โหติ)  ยอมเปน 
หิ   เพราะวา   เทวราชา    อ. เทวดาผูพระราชา   สกโฺก   พระนามวาสักกะ 
อย  นี้    สุตฺวา  ทรงสดับแลว   ธมฺมเทสน   ซึ่งพระธรรมเทศนา  โสตาปนฺโน 
เปนโสดาบัน   หุตฺวา   เปน  วิชหิตฺวา   ละวิเศษแลว   ชรสกฺกภาว   ซึ่ง 
ความเปนแหงทาวสักกะผูแก  ปตฺโต   ทรงถึงแลว  ตรุณสกฺกภาว     ซึ่ง 
ความเปนแหงทาวสักกะผูหนุม   นิสฺสาย   เพราะอาศัย    ม    ซึง่เรา   หิ 
จริงอยู   อห   อ.  เรา     อสฺส   สกฺกสสฺ   เมื่อทาวสักกะนั้น   นิสินฺนสฺส 
ประทับนั่งแลว   มชฺเฌ    ในทามกลาง   เทวปริสาย    แหงเทพบริษัท 
อินฺทสาลคุหาย   ณ   ถ้ําชือ่วาอินทสาล    (อตฺตโน)     มรณภยตชฺชติสฺส 
ปฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺต  ปุรโต   กตฺวา   อาคตกาเล    ในกาลแหงพระองค 
ผูอันภัยแตความตายคุกคามแลว    ทรงกระทําแลว    ซึ่งเทพบุตรผูเปน  
นักฟอนชื่อวาปญจสิขะ   ขางหนา   เสด็จมาแลว    วตฺวา    ตรัสแลววา 
        วาสว    ดูกอนทาววาสวะ    ตฺว  อ. ทาน   ปุจฺฉ   จงถาม 
        ปฺห   ซึ่งปญญา   ม  กะเรา    ตฺว   อ.  ทาน    อิจฺฉส ิ
        ยอมปรารถนา   ยงฺกิฺจิ    ปฺห   ซึ่งปญหาขอใด 
        ขอหนึ่ง   มนส ิ  ในพระทัย   อห   อ. เรา    กโรม ิ
        จะกระทํา   อนฺต  ซึง่สวนสุด    ปฺหสฺส   แหงปญหา 
        ตสฺส   ตสฺสเอว    นัน้นั้นนั่นเทียว    เต    แกทาน 
        อิติ    ดังน้ี  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 167 

วิโนเทนฺโต    เมื่อจะบรรเทา   กงฺข    ซึ่งความสงสัย   ตสฺส   สกฺกสฺส   แหง 
ทาวสักกะนั้น    เทเสสึ  แสดงแลว    ธมฺม    ซึ่งธรรม   เทสนาวสาเน   ใน 
กาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา    ธมฺมาภิสมโย   อ.  การตรัสรูพรอมเฉพาะ 
ซึ่งธรรม   อโหสิ   ไดมีแลว   ปาณโกฏีน    แกโกฏิแหงสัตวผูมีลมปราณ 
ท.  จุทฺทสนฺน   ๑๔    สกโฺกป   แม  อ.  ทาวสักกะ   ยถานิสินฺโน   ว 
ผูประทับนั่งแลวอยางไรเทียว    ปตฺวา   ทรงบรรลแุลว   โสตาปตฺติผล 
ซึ่งโสดาปตติผล   ตรุณสกฺโก   เปนผูเปนทาวสักกะผูหนุม   ชาโต  เกิดแลว 
อห  อ. เรา  พหูปกาโร   เปนผูมีอุปการะอันมาก   อสฺส   สกฺกสฺส    แก 
ทาวสักกะนั้น    เอว   อยางนี้   (อมฺหิ)  ยอมเปน   สิเนโห   นาม    ชื่อ 
อ.  ความสิเนหา  มยิ   ในเรา   ตสฺส   สกฺกสฺส   แหงทาวสักกะนั้น   อนจฺฉริโย 
เปนอาการไมนาอัศจรรย   (โหติ)   ยอมเปน   ภิกฺขเว    ดูกอนภิกษุ  ท.  ห ิ
ก็  อรยิาน   ทสฺสนป   แม  อ. การเห็น   ซึ่งพระอริยเจา   ท.  สขุ    เปนเหตุ 
เครื่องนํามาซ่ึงความสุข    (โหติ)   ยอมเปน   สนฺนวิาโสป   แม อ. การ 
อยูรวมกัน   เอกฏาเน   ในท่ีอันเดียวกัน   สทฺธึ    กับ  เตหิ   อริเยหิ  ดวย 
พระอริยเจา   ท.  เหลาน้ัน  สุโข   เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข    (โหติ) 
ยอมเปน   ปน   แตวา    เอต   กิจฺจ   อ.  กิจน่ัน   สพฺพ   ทั้งปวง   พาเลหิ 
ดวยคนพาล  ท.   ทุกฺข   เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข  (โหติ)   ยอมเปน 
อิติ   ดังนี้    อภาสิ   ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่งพระคาถา   ท.  อิมา 
เหลาน้ีวา 
        ทสฺสน   อ.  การเห็น   อริยาน     ซึ่งพระอริยเจา   ท. 
        สาห ุ  เปนคุณชาตยังประโยชนใหสําเร็จ   (โหติ)  
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        ยอมเปน    สนฺนิวาโส   อ.  การอยูรวมกัน    (เตหิ 
         อริเยห)ิ   ดวยพระอริยเจา  ท.  เหลาน้ัน   สุโข  เปน 
        อาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข   สทา   ในกาลทุกเมื่อ 
        (โหติ)   ยอมเปน   (ปุคฺคโล)   อ.  บุคคล     สขุ ี
         พึงเปนผูมีความสุข     นิจฺจเอว     เปนนิจนั่นเทียว 
        สิยา   พึงเปน    อทสฺสเนน     เพราะการไมเห็น 
        พาลาน   ซึ่งคนพาล  ท.  ห ิ เพราะวา  พาลสงฺคตจารี 
        ปุคฺคโล    อ. บุคคล   ผูมีปกติเท่ียวสมาคมแลวดวย 
        คนพาล  โสจติ   ยอมเศราโศก    อทฺธาน   สิ้นกาล 
        ยืดยาว    ทีฆ   มาน    สวาโส   อ.   การอยูรวมกัน 
        พาลาหิ    ดวยคนพาล  ท.   ทุกฺโข   เปนอาการเครื่อง 
        นํามาซึง่ทุกข     (โหติ)   ยอมเปน    สพฺพทา   ใน 
        กาลทุกเมื่อ    (สวาโส)   อิว   ราวกะ   อ.  การอยูรวมกัน 
        อมิตฺเตน   ดวยศัตรูผูมิใชมิตร    จ  สวนวา   ธีโร 
        อ.  ปราชญ    สุขสวาโส    เปนผูมีการอยูรวมกัน 
        เปนเครือ่งนํามาซึ่งความสุข    (โหติ)     ยอมเปน 
        สมาคโม   อิว    ราวกะ   อ. สมาคม  าตีน  แหงญาติ  ท. 
        (ตสฺมา  หิ)   เพราะเหตุนั้นแล    ปุคฺคโล   อ. บุคคล 
        ภเชถ    พึงคบ  (ปุคฺคล)   ซึ่งบุคคล  ธีร  จ  ผูเปน 
        ปราชญดวย     ปฺ   จ   ผูมีปญญาดวย    พหุสฺสุต  จ 
        ผูมีพระพุทธพจนอันสดับแลวมากดวย   โธรยฺหลีล  
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        ผูนําไปซึ่งธุระเปนปกติ    วตวนฺต    ผูมีวัตร    อริยล 
        ผูเปนอริยะ   ต   นั้น   ตาทิส    ผูเชนนั้น   สปฺปุริส 
        ผูเปนสัตบุรุษ   สุเมธ   ผูมีปญญาดี   จนฺทิมา    อิว 
        ราวกะ    อ.  พระจันทร      (ภชนโฺต)       คบอยู 
        นกขฺตฺตปถ   ซึ่งคลองแหงนักษตัร  อิติ    ดังน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   สาธุ   เปนคุณชาตยังประโยชนใหสําเร็จ 
คือวา   สุนฺทร   เปนกรรมดี   คือวา   ภทฺทก    เปนกรรมเจริญ   (อิติ) 
ดังน้ี   ตตฺถ   ปเทสุ    ในบท   ท.  เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)   แหงบทวา 
สาหุ   อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  เกวล   เตส  อริยาน   ทสสฺนเอว    อ.  การ 
เห็นซึ่งพระอริยเจา   ท.  เหลาน้ัน   อยางเดียวน่ันเทียว   (สาธุ)   เปน 
คุณชาตยังประโยชนใหสําเร็จ   (โหติ)   ยอมเปน   น   หามิได    ปน  ก ็
เตหิ    อริเยหิ    สทฺธ ึ   เอกฏาเน   นสิีทนาทิภาโวป    แม  อ.  ความ 
เปนแหงกิจมีการน่ังเปนตน  ในที่อันเดียวกัน   กับดวยพระอริยเจา  ท. 
เหลาน้ัน   เตส   อริยาน   วตฺตปฺปฏิวตฺต    กาตุ ลภนภาโวป   แม  อ. ความ 
เปนคืออันได    เพ่ืออันกระทํา   ซึ่งวัตรและวัตรอันสมควร    แกพระ 
อริยเจา   ท.  เหลาน้ัน   สาธุเอว    เปนอาการยังประโยชนใหสําเร็จน่ันเทียว 
(โหติ)   ยอมเปน   (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสสฺ)   แหงบทวา   สนฺนิวาโส 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   หิ   เพราะวา   โย   ปุคฺคโล   อ. บุคคลใด 
สหจารี   เปนผูมีปกติเที่ยวไปกับ   พาเลน   ดวยคนพาล   (โหติ)  ยอมเปน  
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(อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส)    แหงบทวา    พาลสงฺตจารี   หิ   อิติ   ดงัน้ี ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   โส   ปุคฺคโล   อ. บุคคลน้ัน   พาลสหาเยน 
วุจฺจนาโม    ผูอันสหายผูเปนพาลกลาวอยูวา   ตฺว  อ. ทาน   เอหิ  จงมาเถิด 
มย  อ. เรา  ท.  กโรม   จะกระทํา   สนธฺิจฺเฉทาทีนิ   กมฺมานิ   ซึ่งกรรม   ท. 
มีการตัดซึ่งที่ตอเปนตน   อิติ   ดังน้ี   เอกจฺฉนฺโท   เปนผูมีความพอใจ 
อันเดียวกัน   สทฺธึ   กับ   เตน    พาลสหาเยน    ดวยสหายผูเปนพาลนั้น 
หุตฺวา  เปน  กโรนฺโต   กระทําอยู   ตานิ   กมฺมานิ   ซึ่งกรรม   ท. เหลาน้ัน 
ปตฺวา   ถึงแลว   หตฺถจฺเฉทาทีนิ   ทกฺุขานิ   ซึ่งทุกข  ท.  มกีารตัดซึ่งมือ 
เปนตน   โสจติ     ชื่อวายอมเศราโศก   อทฺธาน   สิน้กาลยืดยาว   ทีฆ  นาน 
(อิติ)   ดังน้ี  (ปทสฺส)  แหงบทวา   ทีฆมทฺธาน    อิติ   ดังนี้เปนตน ฯ 
           อตฺโถ    อ. อรรถวา   วาโส  นาม  ชื่อ   อ.  การอยู    เอกโต   โดย 
ความเปนอันเดียวกัน   สทฺธึ   กับ   อสิหตฺเถน   อมิตฺเตน  วา   ดวยศัตรู 
ผูมิใชมิตร   ผูมีดาบในมือหรือ   อาสวิิสาทีหิ   จณฺฑสตฺเตหิ    วา หรือวา 
ดวยสัตวตัวดุราย     ท.  มีอสรพิษเปนตน   ทุกโฺข    เปนอาการเครื่องนํามา 
ซึ่งความทุกข   นิจฺจ   เปนนิจ    (โหติ)   ยอมเปน  ยถา    ฉันใด   (วาโส) 
อ. การอยู  (เอกโต)  โดยความเปนอันเดียวกัน   สทฺธึ   กับ  พาเลหิ 
ดวยคนพาล ท.  (ทุกฺโข)   เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งทุกข   (นิจฺจ)  เปนนิจ 
(โหติ)  ยอมเปน   ตถาเอว   ฉันนั้นนั่นเทียว   อิติ   ดงัน้ี   (ปทสฺส) 
แหงบทวา    สพฺพทา   อิติ   ดังน้ี ฯ  
            (วิคฺคโห)   อ. วิเคราะห   (เอตฺถ   คาถาปาเท)  ในบาทแหง 
พระคาถานี้วา    ธีโร  จ  สุขสวาโส   อิติ  ดังนี   (ปณฺฑิเตน)   อันบัณฑิต  
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(กาตพฺโพ)   พึงกระทํา ฯ   สวาโส  อ. การอยูรวมกัน   เอเตน   ธีเรน 
ดวยนักปราชญนั้น   สโุข   เปนอาการเครื่องนํามาซ่ึงความสุข    (โหติ) 
ยอมเปน  อิติ   เพราะเหตุนั้น  (โส  ธโีร)   อ. นักปราชญนั้น    สุขสวาโส 
ชื่อวา   เปนผูมีการอยูรวมกันเปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความสุข   (โหติ) 
ยอมเปน ฯ 
           อตฺโถ  อ.  อธิบายวา   วาโส  อ.  การอยู  เอกฏาเน   ในท่ีอันเดียวกัน 
สทฺธึ    กับ    ปณฺฑิเตน   ดวยบัณฑิต   สุโข    เปนอาการเครื่องนํามาซึ่ง 
ความสุข   (โหติ)  ยอมเปน  อิติ  ดังน้ี ฯ  
           (ปุจฺฉา)  อ. อันถามวา   (สวาโส)  อ.   การอยูรวมกัน  (ธีเรน) 
ดวยนักปราชญ   (สโุข)   เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข   (โหติ) 
ยอมเปน    สมาคโม   อิว   ราวกะ   อ. สมาคม   าตีน   แหงญาติ  ท. 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อธิบายวา   สมาคโม   อ. สมาคม   ปยาตีน   แหง 
ญาติผูเปนที่รัก  ท.  สโุข  เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข   (โหนติ) 
ยอมเปน   ยถา   ฉันใด    (สวาโส)   อ.  การอยูรวมกัน   (ธีเรน)    ดวย 
นักปราชญ   สุโข   เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข   (โหติ)    ยอมเปน 
เอว   ฉันนั้น    (อิติ)   ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา 
าตีนว   สมาคโม    อิติ  ดังน้ี  ฯ  
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           อตฺโถ   อ. อรรถวา   สวาโส  อ.  การอยูรวมกัน   สทฺธึ   กับ   พาเลน 
ดวยคนพาล   ทุกโฺข   เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งทุกข   (โหติ)    ยอมเปน 
(สวาโส)   อ. การอยูรวมกัน    สทฺธ ึ  กับ   ปณฺฑิเตน   ดวยบัณฑิต   สุโข 
เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข  (โหติ)  ยอมเปน   ยสฺมา   เหตุใด 
ตสฺมา  หิ   เพราะเหตุนั้นแล    ปุคคฺโล   อ. บุคคล  ภเชถ   พึงคบ    คือ 
วา   ปยิรุปาเสถ   พึงเขาไปนั่งใกล   (ปุคฺคล)   ซึ่งบุคคล   ธิติสมฺปนฺน 
ธีร   จ   ผูถึงพรอมแลวดวยปญญาเปนเครื่องทรงจํา  ชื่อวาผูเปนนักปราชญ 
ดวย   โลกิยโลกุตฺตรปณฺาสมฺปนฺน  ปฺ   จ   ผูถึงพรอมแลวดวยปญญา 
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ   ชื่อวาผูมีปญญาดวย   อาคมาธิคมสมฺปนฺน 
พหุสุต   จ    ผูถึงพรอมแลวดวยนิกายเปนเหตุมาและมรรคและผลเปน 
เหตุบรรลุ    ชื่อวาผูมีพระพุทธพจนอันสดับแลวมากดวย    โธรยฺหสีล 
ชื่อวาผูนําไปซ่ึงธุระเปนปกติ   (อตฺตโน)   ธุรวหนสีลตาย  เพราะความ 
ที่แหงตนเปนผูมีอันนําไปซึ่งธุระเปนปกติ   อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย  อันอัน 
บัณฑิตนับพรอมแลววา   การยังตนใหบรรลุซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 
วตวนฺต    ชือ่วาผูมีวัตร  สีลวเตน  จเอว   เพราะวัตรคือศีลดวยน่ันเทียว 
ธูตงฺควเตน   จ    เพระวัตรคือธุดงคดวย    อริย    ชือ่วาผูเปนอริยะ 
(อตฺตโน)   อารกตาย   เพราะความท่ีแหงตนเปนผูไกล    กิเลเสหิ   จาก 
กิเลส  ท.  ต  นั้น   คือวา  ตถารูป    ผูมรีูปอยางนั้น   สปฺปุริส    ผูเปน 
สัตบุรุษ      โสภนปฺ    ผูมีปญญาอันงาม    จนฺทมิา    อ.  พระจันทร 
ภชติ   คบอยู   อากาส    ซึง่อากาศ   นกฺขตฺตปถสงฺขาต    อันอันบัณฑิตนับ  
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พรอมแลววาคลองแหงนักษัตร    นิมมฺล   อันมีมลทินออกแลว   ยถา 
ฉันใด   เอว    ฉันนั้น    อิติ      ดังน้ี    (ปทสฺส)    แหงบทวา   ตสฺมา  อิติ 
ดังน้ีเปนตน  ฯ  
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                                         เรื่องตโยบรรพชิต 
           ๓๖.   ๑๓๙/๑๖    ต้ังแต  ปพฺพชิตกาลโต   ปฏาย    เอว    กรณ 
เปนตนไป. 
           (สตฺถา) อ. พระศาสดา   วตฺวา   ตรัสแลววา    กรณ   นาม   ชื่อ 
อ.  การกระทํา   เอว   อยางนี้   ปฏาย    จําเดิม   (อตฺตโน)   ปพฺพชิตกาลโต 
แตกาลแหงตนบวชแลว   น   ยุตฺต  ไมควรแลว   หิ   เพราะวา   ปยาน 
สตฺตสงฺขาราน     อทสฺสน   จ  อ.  การไมเห็น  ซึ่งสัตวและสังขาร  ท.  อัน 
เปนที่รักดวย   อปฺปยาน   สตฺตสงฺขาราน    ทสฺสน   จ   อ.  การเห็น  ซึ่ง 
สัตวและสังขาร    ท.  อันไมเปนที่รักดวย   ทุกฺขเอว    เปนเหตุเครื่องนํามา 
ซึ่งทุกขนั่นเทียว   (โหนติฺ)  ยอมเปน   ตสฺมา    เพราะเหตุนั้น   สตฺเตสุ 
จเอว    สงฺขาเรสุ   จ   กฺจิ   สตฺตสงฺขาร  ปย   วา   อปฺปย   วา    กาตุ 
อ.  อันกระทํา   ในสัตว  ท. ดวยน่ันเทียวหนา   ในสังขาร  ท.  ดวยหนา 
ซึ่งสัตวและสังขารอะไร  ๆ  ใหเปนทีร่ักหรือ    หรอืวาใหไวเปนที่รัก   น  
วฏฏติ   ยอมไมควร   อิติ   ดังน้ี   อภาสิ   ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่ง 
พระคาถา   ท.  อิมา   เหลาน้ีวา 
        (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล   อโยเค    อตฺตาน   ยุชฺ   จ 
        ประกอบอยู       ซึ่งตน    ในเหตุอันบุคคลไมพึง 
        ประกอบดวย    โยคสฺมึ   (อตฺตาน)   อโยชน  จ 
        ไมประกอบอยู   ซึ่งตนในเหตุอันบุคคลพึงประกอบ  
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        ดวย  หตฺิวา  ละแลว   อตฺถ    ซึ่งประโยชน  ปยคฺคาหี 
        เปนผูมปีกติถือเอาซ่ึงอารมณอันเปนที่รัก   (หตฺุวา) 
        เปน      ปเหติ    ยอทกระหยิ่ม        อตฺตานุโยคิน 
        ชนาน     ตอชน  ท.  ผูตามประกอบซึ่งตนเปนปกติ 
        (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล   มา    สมาคฺฉิ   อยาสมาคม 
        แลว  ปเยหิ   สตฺตสงฺขาเรหิ     ดวยสัตวและสังขาร 
        ท.  อันเปนที่รัก    (มา      สมาคฉฺิ)   อยาสมาคม 
         แลว   อปฺปเยหิ   สตฺตสงฺขาเรหิ   ดวยสัตวและสังขาร 
        ท.  อันไมเปนที่รัก   กุทาจน   ในกาลไหน ๆ  (หิ) 
        เพราะวา   ปยาน   สตฺตสงฺขาราน    อทสฺสน    จ 
        อ.  การไมเห็น    ซึ่งสัตวและสังขาร   ท.   อนัเปน 
        ที่รักดวย   อปฺปยาน   สตฺตสงฺขาราน   ทสฺสน  จ 
        อ.  การเห็น   ซึ่งสัตวและสังขาร  ท.   อันไมเปน  
        ที่รักดวย    ทุกขฺ       เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข 
        (โหนฺติ)     ยอมเปน          ตสฺมา      เพราะเหตุนั้น 
        (ปุคฺคโล)   อ.  บุคคล    น    กยริาถ   ไมพึงกระทํา 
        (สตฺต   วา    สงฺขาร    วา)    ซึ่งสัตวหรือ   หรอืวา 
        ซึ่งสังขาร   ปย    ใหเปนที่รัก   หิ   เพราะวา  ปยาปาโย 
        อ.   การไปปราศจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก 
        ปาปโก    เปนสภาพลามก         (โหติ)     ยอมเปน 
        ปยาปย   อารมฺมณ   อ. อารมณ   อันเปนที่รักและ  
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        ไมเปนท่ีรัก   นตฺถิ   ยอมไมมี    เยส   ชนาน   แก 
        ชน  ท.  เหลาใด    คนฺถา  อ.  กิเลสเครื่องรอยรัด   ท. 
        น   วิชชฺนฺติ   ยอมไมม ี   เตส    ชนาน    แกชน   ท. 
        เหลาน้ัน   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  อยฺุชิตพฺเพ   เหตุมฺหิ   ในเหตุอันบุคคล 
ไมพึงประกอบ   คือวาา   อยนิโสมนสิกาเร    ในการกระทําไวในใจดวย 
ไมแยบคาย    (อิติ)   ดังน้ี   ตตฺถ    ปเทสุ   ในบท   ท.  เหลาน้ันหนา 
(ปทสฺส)   แหงบทวา    อโยเค  อิติ  ดงัน้ี ฯ 
        อตฺโถ   อ. อธิบายวา   หิ  ก ็ เสวน  อ. การเสพ   อโคจรสฺส   ซึ่ง 
อโคจร   ฉพฺพิธสฺส     อันมีอยาง ๖  เวสิยาโคจราทิเภทสฺ   อันตางดวย 
อโคจรมีอโคจรคือหญิงเพศยาเปนตน    อโยนโิสมนสิกาโร          นาม 
ชื่อวาการกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย    อิธ   าเน   ในที่นี้  ยฺุชนฺโต 
ผูประกอบอยู   อตฺตาน   ซึ่งตน   อโยนิโสมนสิกาเร     ในการกระทําไว 
ในใจโดยไมแยบคาย   ตสฺมึ   นั้น  อิติ  ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   ตพฺพิปริเต   โยนิโสมนสิกาเร    อยฺุชนฺโต 
จ    ผูไมประกอบอยู   ในการกระทําไวในใจโดยแยบคาย    อันวิปริตจาก 
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายน้ันดวย     (อิติ)     ดังน้ี     (ปทสฺส) 
แหงบทวา    โยคสฺมึ     อิติ   ดังนี้  ฯ 
        (อตฺโถ)   อ. อรรถวา    อธิสีลาทสิิกฺขาตฺตย    อ.   หมวดสามแหง 
สิกขามีศีลอันยิ่งเปนตน   ปฏาย   จําเดิม    (อตฺตโน)     ปพฺพชติากาลโต 
แตกาลแหงตนบวชแลว   อตฺโถ   นาม   ชื่อวาประโยชน   หิตฺวา  ละแลว  
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ต   อตฺถ    ซึง่ประโยชนนั้น   (อิติ)    ดังน้ี    (ปททวฺยสฺส)    แหงหมวด 
สองแหงบทวา    อตฺถ    หิตฺวา   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  คณฺหนฺโต   ถือเอาอยู   ปยเอว   อารมฺมณ 
ซึ่งอารมณ   อันเปนที่รักนั่นเทียว   ปฺจกามคุณสงฺขาตอันอันบัณฑิตนับ 
พรอมแลววากามคุณ   ๕  (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส)  แหงบทวา   ปยคฺคาหี 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
           อตฺโถ  อ. อรรถวา    (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล  จุโต   เคลื่อนแลว 
สาสนโต   จากศาสนา   ตาย   ปฏิปตฺติยา   เพราะการปฏิบัตินั้น   ปตฺวา 
ถึงแลว   คิหิภาว   ซึ่งความเปนแหงคฤหัสถ  เย ชนา   อ.  ชน  ท. เหลาใด 
อนุยฺุชนฺตา     ตามประกอบอยู     อตฺตานุโยค    ตามประกอบซึ่งตน 
สีลาทีนิ   คุณชาตานิ   ยงัคุณชาต   ท.  มีศีลเปนตน   สมฺปาเทตฺวา   ใหถึง 
พรอมแลว   ลภนฺติ   ยอมได   สกฺการ   ซึ่งสักการะ   สนฺติกา  จากสํานัก 
เทวมนุสฺสาน    ของเทวดาและมนุษย    ท.  ปเหติ   ยอมทะเยอทะยาน 
เตส  ชนาน   ตอชน ท.  เหลาน้ัน  ปจฺฉา   ในภายหลัง  คือวา   อิจฺฉติ 
ยอมปรารถนาวา    อโห   วต   โอหนอ   อหป   แม  อ. เรา  เอวรูโป 
พึงเปนผูมีรูปอยางนี้   อสฺส   พึงเปน   อิติ    ดังน้ี   อิติ   ดังน้ี   (คาถา- 
ปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา    ปเหตตฺตานุโยคิน   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล   น   สมาคจฺเฉยฺย 
ไมพึงสมาคม   สตฺเตหิ  วา   ดวยสัตว   ท. หรือ   สงฺขาเรหิ    วา  หรือวา 
ดวยสังขาร   ท.  ปเยหิ   อันเปนที่รัก   กุทาจน   ในกาลไหน ๆ   คือวา 
เอกกฺขณป    แมในขณะหนึ่ง    ตถา   อนึ่ง   (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล   (น  
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สมาคจฺเฉยฺย   ไมพึงสมาคม     (สตฺเตหิ   วา)   ดวยสัตว  ท.  หรือ 
(สงฺขาเรหิ  วา)    หรือวา   ดวยสังขาร   ท.   อปฺปเยหิ   อันไมเปนที่รัก 
(กุทาจน)   ในกาลไหน ๆ  คือวา  (เอกกฺขณป)     แมในขณะหน่ึง  (อิติ) 
ดังน้ี    (ปทสสฺ)   แหงบทวา   มา  ปเยหิ    อิติ   ดังน้ี ฯ 
         (ปุจฺฉา)   อ. อันถามวา   (ปุคฺคโล)  อ. บุคคล  (น  สมาคจฺเฉยฺย)  
ไมพึงสมาคม  (สตฺเตหิ   วา)    ดวยสัตว   ท.  หรือ    (สงฺขาเรหิ    วา) 
หรือวา    ดวยสังขาร   ท.  (ปเยหิ)    อันเปนที่รัก    (น   สมาคจฺเฉยฺย) 
ไมพึงสมาคม   (สตฺเตหิ   วา)    ดวยสัตว  ท.  หรือ    (สงฺขาเรหิ   วา) 
หรือวา   ดวยสังขาร  ท.  (อปฺปเยหิ)   อันไมเปนที่รัก    กึการณา   เพราะ 
เหตุอะไร   (อิติ)   ดังน้ี ฯ 
          (วิสฺสชฺชน)  อ. อันเฉลยวา   หิ  เพราะวา  ปยาน  สตฺตสงฺขาราน 
วิโยควเสน    อทสฺสน     จ    อ.  การไมเห็นซึ่งสัตวและสังขาร  อ. อันเปน 
ที่รัก  ดวยอํานาจแหงความพลัดพรากดวย    อปฺปยาน  สตฺตสงฺขาราน 
อุปสงฺกมนวเสน   ทสฺสน   จ   อ. การเห็น  ซึ่งสัตวและสังขาร  ท.  อัน 
ไมเปนที่รัก   ดวยอํานาจแหงการเขาไปหาดวย     ทุกฺข   เปนเหตุเครื่อง 
นํามาซึ่งทุกข  (โหนฺติ )   ยอมเปน  (อิติ)  ดังนี้ ฯ 
           (อตฺโถ)  อ. อรรถวา   อิท    ทสฺสนาทสฺสน   อ.  การเห็นและการ 
ไมเห็นนี้   อุภยป   แมทั้งสอง  ทุกฺข  เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข   (โหติ) 
ยอมเปน   ยสฺมา  เหตุใด  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  (ปุคฺคโล)    อ.  บุคคล 
น    กเรยฺย   ไมพึงกระทํา   สตฺต   วา   ซึ่งสัตวหรือ   สงฺขาร    วา  หรือวา 
ซึ่งสังขาร   กฺจิ   อะไร ๆ  ปย  นาม    ชื่อวาใหเปนที่รัก    (อิติ)     ดังน้ี  
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(ปทสฺส)   แหงบทวา    ตสฺม  อิติ  ดังน้ี   ฯ 
           อปาโย   อ. ความไปปราศ   คือวา   วิโยโค   อ. ความพลัดพราก 
ปเยหิ    สตฺตสงฺขาเรหิ   จากสัตวและสังขาร   ท. อันเปนที่รัก   ปยาปาโย 
 ิอิติ   ชื่อวาความไปปราศจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก  ฯ   (อตฺโถ) 
อ.  อรรถวา   ลามโก    อันลามก   (อิติ) ดังน้ี   (ปทสฺส)   แหงบทวา 
ปาปโก   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           อตฺโถ  อ. อรรถวา   ปย   อารมฺมณ    อ.  อารมณอันเปนที่รัก   นตฺถ ิ
ยอมไมมี   เยส   ชนาน   แกชน   ท.  เหลาใด   กายคนฺโถ  อ. กิเลสเครื่อง 
รอยรัดในกาย   อภิชฺฌา   คือ   อ.  ความเพงเล็ง    เตส    ชนาน    อันชน 
ท. เหลาน้ัน  ปหยีติ   ยอมละเสียได   อปฺปย   อารมฺมณ   อ.  อารมณอัน 
ไมเปนที่รัก   นตฺถิ   ยอมไมมี   เยส   ชนาน   แกชน  ท. เหลาใด   กายคนฺโถ 
อ.  กิเลสเครื่องรอยรัดในกาย    พฺยาปาโท  คือ  อ. ความพยายาม   เตส 
ชนาน    อันชน   ท. เหลาน้ัน  ปหียติ   ยอมละเสียได   ปน  ก็   เตสุ   ทฺวีส ุ
คนฺเถสุ    ครัน้เมื่อกิเลสเคร่ืองรอยรัด  ท.  ๒  เหลาน้ัน   (เตส   ชนาน) 
อันชน  ท. เหลาน้ัน   ปหีเนสุ   ละเสียไดแลว    เสสคนฺถาป   แม   อ. กิเลส 
เครื่องรอยรัดอันเหลือ    ท.  (เตส   ชนาน)   ปหีนา    นาม    ชือ่วาเปน 
กิเลส  อันชน  ท. เหลาน้ัน   ละเสียไดแลว   โหนฺติ    ยอมเปน   ตสฺมา 
เพราะเหตุนั้น  (อารมฺมณ)  อ.  อารมณ  (ปุคคเลน)  อันบุคคล  น 
กาตพฺพ   ไมพึงกระทํา   ปย   วา   ใหเปนที่รักหรือ   อปฺปย   วา  หรือวา 
ใหไมเปนที่รัก    อิติ   ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา 
คนฺถา   เตส   น    วิชฺชนฺติ    อิติ   ดังน้ี ฯ                                       
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                                       เรื่องกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง 
           ๓๗.   ๑๔๑/๑๙    ต้ังแต   อถ   น   สตฺนา   กึ   นุ   โข   อุปาสก 
เปนตนไป. 
           อถ   ครั้งน้ัน    สตฺถา   อ. พระศาสดา   ปุจฺฉิตฺวา   ตรสัถามแลว   น 
กุฏมฺพิก   ซึ่งกุฏมพีนั้นวา    อุปาสก    ดูกอนอุบาสก   ตฺว   อ. ทาน   ทุกฺขิโต 
เปนผูถึงแลวซ่ึงความทุกข   อสิ   ยอมเปน   ก ึ  นุ   โข   เพราะเหตุอะไร 
หนอแล    อิติ   ดังน้ี    ปตฺุตวิโยคทุกฺเข    ครั้นเมื่อความทุกขเพราะความ 
พลัดพรากจากบุตร   เตน    กุฏมฺพิเกน    อันกุฏมพีนั้น  อาโรจิเต   กราบทูล 
แลว    วตฺวา   ตรัสแลววา   อุปาสก   ดกูอนอุบาสก   ตฺว  อ. ทาน    มา 
จินฺตยิ   อยาคิดแลว   มรณ   นาม  ชื่อ  อ. ความตาย   อิท   นี้   น  เอกสฺม ึ
าเน  (โหติ)   จ   ยอมไมมี  ในที่อันหนึ่งดวย   น   เอกสฺสเอว  ปุคฺคลสฺส 
โหติ  จ   ยอมไมมี   แกบคุคล   คนหนึ่งน่ันเทียวดวย   ปน   ก ็  ภวปฺปวตฺติ 
นาม   ชื่อ  อ. ความเปนไปแหงภพ    อตฺถิ   มีอยู    ยาวตา    มีประมาณ 
พียงใด   มรณ  อ. ความตาย    โหติเอว   ยอมมีนัน่เทียว    สพฺพสตฺตาน 
แกสัตวทั้งปวง  ท.  (ตาวตา)   มีประมาณเพียงนั้น   เอกสงฺขาโรป    แม 
อ.  สังขารอันหน่ึง   นิจฺโจ   นาม    ชือ่วาเที่ยง   นตฺถิ   ยอมไมมี   ตสฺมา 
เพราะเหตุนั้น   (ตยา)   อันทาน   ปจฺจเวกฺขิตพฺพ   พึงพิจารณาเห็นเฉพาะ 
โยนิโส   โดยแยบคายวา    มรณธมฺม   ธมฺมชาต  อ.  ธรรมชาต  อันมีความ 
ตายเปนธรรม   มต   ตายแลว    ภิชฺชนธมฺม    ธมมฺชาต   อ.  ธรรมชาต  
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อันมีความแตกเปนธรรม   ภินฺน   แตกแลว   อิติ   ดังน้ี  (ตยา)    อันทาน 
น  โสจิตพฺพ   ไมพึงเศราโศก    หิ  เพราะวา   โปราณกปณฺฑิตา   อ. บัณฑิต 
ในกาลกอน  ท.  (ปจฺจเวกฺขิตฺวา)   พิจารณาเห็นเฉพาะแลววา   มรณธมฺม 
ธมฺมชาต  อ. ธรรมชาต   อันมีความตายเปนธรรม   มต  ตายแลว   ภิชฺชน- 
ธมฺม    ธมฺมชาต   อ. ธรรมชาต  อันมคีวามแตกเปนธรรม   ภินนฺ   แตกแลว 
อิติ   ดังนี้   ปยปุตฺตสฺส    มตกาเล   ในกาลแหงบุตรผูเปนที่รักตายแลว 
อกตฺวา   ไมกระทําแลว    โสก    ซึ่งความเศราโศก     มรณะสฺสตึเอว   ยัง 
มรณัสสตินั่นเทียว     ภาวยึสุ   ใหเปนแลว  อิติ   ดังน้ี   (กฏุมพิฺเกน) 
ยาจิโต    ผูอันกุฏมพีทูลวิงวอนแลววา      ภนฺเต    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ปณฺฑิตา   อ. บัณฑิต    ท.  เก   เหลาไหน   เอว  อกสุ   จ   ไดกระทําแลว 
อยางนี้ดวย    กทา    อกสุ   จ   ไดกระทําแลว   ในกาลไรดวย   ตุมฺเห   อ. 
อาหริตฺวา   ทรงนํามาแลว   อตีต   วตฺถุ    ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว   ปกาสนตฺถ 
เพ่ืออันทรงประกาศ   ตสฺส   อตฺถสฺส   ซึ่งเน้ือความน้ัน   อุรคชาตก    ยัง 
ชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยงู   ปฺจกนิปาเต   ในปญจกนิบาต   อิม 
นี้วา    
        (มม  ปุตฺโต)    อ. บตุรของเรา  สรีเร   ครั้นเมื่อสรีระ 
        นิพฺโภเค    เปนธรรมชาตมีการใชสอยออกแลว 
        (สมาเน)   เปนอยู   เอว    อยางน้ี    หิตฺวา   ละแลว 
        สนฺตนุ    ซึ่งสรีระอนัเปนของตน     คจฺฉติ     ไปอยู 
        อุรโค   อิว   ราวกะ   อ.  งู  (หิตฺวา)   ละแลว    ตจ  
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        ซึ่งหนัง    ชิณฺณ    อนัคร่ําคราแลว    (คจฺฉนฺโต) 
        ไปอยู   (มม   ปุตฺเต)  ครั้นเมือ่บุตรของเรา   เปเต 
        ละไปแลว   กาลกเต   เปนผูมีกาละอันกระทําแลว 
        สติ  เปนอยู     (โส  มม     ปุตฺโต)    อ.  บุตรของ 
        เรานั้น   (อมฺเหหิ)  ฑยฺหมาโน    ผูอันเรา   ท.  เผาอยู 
        น   ชานาชาติ   ยอมไมรู     ปริเทวิต   ซึ่งความรํ่าไร 
        าตีน   แหงญาติ    ท.  ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น   อห 
        อ.  เรา    น   โสจามิ    ยอมไมเศราโศกถึง    เอต 
        ปุตฺต   ซึ่งบุตรน่ัน   ยา   คติใด   (อตฺถิ) 
        มีอยู    ตสฺส    ปุตฺตสฺส   แกบุตรนั้น    โส    ปุตฺโต 
        อ. บุตรน้ัน   คโต   ไปแลว   (ต  คตึ)   สูคตินั้น 
        อิติ   ดังนี้ 
วิตฺถาเรตฺวา   ทรงใหพิสดารแลว   วตฺวา    ตรัสแลววา   ปณฺฑิตา   อ. บัณฑิต 
ท.    ปุพฺเพ   ในกาลกอน   ปยปุตฺเต   ครั้นเมื่อบุตรผูเปนที่รัก   กาลกเต 
เปนผูมีกาลอันกระทําแลว    (สมาเน)    เปนอยู    เอว   อยางนี้   ตฺว 
อ. ทาน    วิสสฺชฺเชตฺวา   สละวิเศษแลว   กมฺมนฺเต   ซึ่งการงาน  ท. นิราหาโร 
เปนผูมีอาหารออกแลว   (หุตฺวา)   เปน  โรทนฺโต   วิจรสิ    ยอมเที่ยว 
ไปรองไหอยู     เอตรหิ    ในกาลบัดนี้    ยถา   ฉันใด   อวิจริตฺวา    ไม 
ประพฤติแลว    ตถา    ฉันนั้น   อกตฺวา    ไมกระทําแลว   โสก   ซึ่งความ 
เศราโศก    มรณสฺสติภาวนาวเสน     ดวยอํานาจแหงการยังมรณัสสติให 
เจริญ   อาหาร    ปริภฺุชสึุ    จ    บริโภคแลว    ซึ่งอาหารดวย    กมฺมนฺต  
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อธิฏหิสุ   จ   ต้ังไวทับแลว    ซึ่งการงานดวย   ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น   
ตฺว   อ. ทาน   มา   จินฺตยิ   อยาคิดแลววา   ปยปุตฺโต   อ. บุตรผูเปนที่รัก 
เม   ของเรา    กาลกโต   เปนผูมีกาลอันกระทําแลว   (โหติ)   ยอมเปน 
อิติ   ดังนี้    หิ   จริงอยู   โสโก    วา    อ.  ความเศราโศกหรือ   ภย  วา 
หรือวา   อ. ภัย   อุปฺปชฺชมาโน    เมื่อจะเกิดข้ึน   อุปฺปชฺชติ   ยอมเกิดข้ึน 
นิสฺสาย    เพราะอาศัย    ปยเอว    วตถุ    ซึ่งวัตถุอันเปนที่รักนั่นเทียว 
อิติ   ดังนี้   อาห    ตรัสแลว   คาถ      ซึง่พระคาถา    อิม   นี้วา 
        โสโก   อ.  ความเศราโศก   ชายเต   ยอมเกิด   ปยโต 
        วตฺถุโต    จากวัตถุอันเปนที่รัก   ภย   อ. ภัย   ชายเต 
        ยอมเกดิ   ปยโต    วตฺถุโต     จากวัตถุอันเปนท่ีรัก 
        โสโก      อ.  ความเศราโศก     นตฺถิ     ยอมไมม ี
        วิปฺปมตฺุตสฺส     ปุคฺคสฺส     แกบคุคล   ผูพนวิเศษแลว 
        ปยโต    วตฺถุโต   จากวัตถุอันเปนที่รัก    ภย   อ. ภัย 
        (ภวิสฺสติ)   จักมี   กโุต    านโต    แตที่ไหน    อิติ 
        ดังน้ี   ฯ 
        อตฺโถ    อรรถวา   ห ิ  ก ็   โสโก    วา   อ. ความเศราโศกหรือ   ภย 
วา   หรือวา    อ. ภัย   วฏฏมูลโก   อันมีวัฏฏะเปนมูล    อุปฺปชชฺมาน   เมื่อ 
จะเกิดข้ึน  อุปฺปชฺชติ    ยอมเกิดข้ึน    นิสฺสาย   เพราะอาศัย   สตฺต    วา 
ซึ่งสัตวหรือ   สงฺขาร   วา   หรือวา   ซึง่สังขาร   ปยเอว   อันเปนที่รักนั้น 
เทียว   ปน   แตวา   เอต   โสกภย    อ. ความเศราโศกและภัยนั่น   อุภยป 
แมทั้งสอง   นตฺถิ   ยอมไมมี    วิปฺปมตฺุตสฺเส    ปุคฺคลสฺส    แกบุคคล   ผูพน  
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วิเศษแลว  ตโต   สตฺตสงฺขารโต   จากสัตวและสังขารนั้น   อิติ  ดังน้ี  
ตตฺถ   ปเทสุ   ในบท   ท.  เหลาน้ันหนา   (ปทสฺส)  แหงบทวา   ปยโต 
อิติ    ดังน้ีเปนตน ฯ  
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                                           เรื่องนายนันทิยะ 
           ๒๘.   ๑๕๖/๑๑    ต้ังแต   อเถกทิวส    มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร 
เปนตนไป. 
           อถ   ครั้งน้ัน    เอกทิวสู   ในวันหน่ึง      มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร 
อ. พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ   คนฺตฺวา   ไปแลว   เทวจาริก  สูที ่
จาริกในเทวดา    ิโต    ยนือยูแลว   อวิทูเร    ณ  ทีไ่มไกล    ปาสาทสฺส 
แหงปราสาท   ตสฺส   นั้น   ปุจฺฉิ   ถามแลว   เทวปุตฺเต    ซึ่งเทพบุตร  ท. 
อาคเต   ผูมาแลว   สนฺติก   สูสํานัก   อตฺตโน    ของตนวา   ทิพฺพปฺปาสาโท 
อ. ปราสาทอันเปนทิพ   อจฺฉราคณปรปุณฺโณ   อันเต็มรอบแลวดวยหมู 
แหงนางอัปสร    เอโส   นั่น   นิพฺพตฺโต   บังเกิดแลว   กสฺส   เพ่ือใคร 
อิติ   ดังนี้  ฯ  อถ  ครั้งน้ัน   เทวปุตฺตา    อ.  เทพบุตร   ท.  เต   เหลาน้ัน 
อาจิกฺขนฺตา  เมื่อจะบอก      วิมานสามิก    ซึ่งเจาของของวิมาน   อสฺส 
เถรสฺส    แกพระเถระนั้น   อาหสุ    กราบเรียนแลววา    ภนฺเต   ขาแตทาน 
ผูเจริญ   วิหาโร   อ. วิหาร    คหปติปุตฺเตน  อันบุตรของคฤหบดี   นนฺทิเยน 
นาม    ชื่อวานันทิยะ      เยน    ใด       กาเรตฺวา   ยังบุคคลใหกระทําแลว 
ทินฺโน   ถวายแลว     สตฺถุ   แกพระศาสดา    อิสิปตเน   ในปาชื่อวาอิสิปตนะ 
เอต  วิมาน  อ. วิมานน่ัน   นิพฺพตฺต   บังเกิดแลว   อตฺถาย   เพ่ือประโยชน 
ตสฺส   นนฺทยิสฺส    แกนายนันทิยะน้ัน    อิติ   ดังน้ี ฯ   อจฺฉราสงฺโฆป 
แม  อ. หมูแหงนางอัปสร   ทิสฺวา   เห็นแลว   น   เถร   ซึ่งพระเถระน้ัน  
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โอตริตฺวา   ขามลงแลว   ปาสาทโต    จากปราสาท   อาห   กราบเรียนแลว 
วา  ภนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ  มย  อ.  ดิฉัน  ท.  นพฺิพตฺา   บังเกิดแลว 
อิธ   าเน   ในท่ีนี้    (อาสาย)    ดวยความหวังวา    มย   อ.  ดิฉัน  ท. 
ปริจาริกา   จักเปนผูบําเรอ    นนฺทิยสสฺ   ซึ่งนายนันทิยะ    ภวิสฺสาม 
จักเปน    อิติ   ดังน้ี   (อมฺห)   ยอมเปน   ปน   แตวา  มย   อ. ดฉัิน   ท. 
อปสฺสนฺตา   เมื่อไมเปน     ต     นนฺทิย   ซึ่งนายนันทิยะน้ัน    อุกฺกณฺ ิตา 
เปนผูกระสันข้ึนแลว    อติวิย   เกินเปรียบ   อมฺห    ยอมเปน  หิ   ดวยวา 
มนุสฺสสมฺปตฺตึ   หิตฺวา   ทิพฺพสมฺปตฺตึ    คหณ   อ.  อันละ   ซึ่งสมบัติของ 
มนุษย  แลวถือเอาซึ่งสมบัติอันเปนทิพ   มตฺติกปาตึ   ภินฺทิตฺวา   สุวณฺณปาติ 
คหณสทิส     เปนเชนกับดวยอันทําลาย    ซึ่งถาดอันเปนวิการแหงดิน 
แลวถือเอา   ซึ่งถาดอันเปนวิการแหงทอง   (โหติ)  ยอมเปน   ตุมฺเห 
อ. ทาน   ท.    วเทยฺยาถ   พึงบอก       น     นนฺทิย   ซึ่งนายนันทิยะน้ัน 
อาคมนตฺถาย   เพ่ือประโยชนแกอันมา    อิธ   าเน   ในที่นี้   อิติ  ดังน้ี ฯ 
           เถโร   อ. พระเถระ    อาคนฺตฺวา   มาแลว    ตโต    เทวโลกโต 
จากเทวโลกน้ัน   อุปสงฺกมิตฺวา      เขาไปเฝาแลว   สตฺถาร    ซึ่งพระศาสดา 
ปุจฺฉิ   ทูลถามแลววา    ภนฺเต    ขาแตพระองคผูเจริญ   ทิพฺพสมฺปตฺติ 
อ.  สมบัติอันเปนทิพ     นิพฺพตฺตติ     นุ   โข   ยอมบังเกิดหรือหนอแล 
กตกลฺยาณาน    ชนาน    เพ่ือชน   ท.   ผูมีกรรมอันงามอันกระทําแลว 
มนุสฺสโลเก     ิตานเอว   ผูยังดํารงอยูแลว   ในโลกของมนุษยนั่นเทียว 
อิติ  ดังนี้  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา   (อาห)  ตรัสแลววา  โมคฺคลฺลาน 
ดูกอนโมคคัลลานะ   ทิพฺพสมฺปตฺติ   อ.  สมบัติอันเปนทิพ    นิพฺพตฺตา  
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บังเกิดแลว  นนฺทิยสฺส    เพ่ือนายนันทิยะ   เทวโลเก   ในโลกของเทวดา 
เต   อันเธอ   ทิฏา   เห็นแลว   สาม   เอง   นนุ   มใิชหรือ    ตฺว   อ. เธอ 
ปุจฺฉสิ    ยอมถาม   ม   ซึง่เรา   กสุมา   เพราะเหตุอะไร   อิติ    ดงัน้ี ฯ 
(เถโร)    อ.  พระเถระ   (ปุจฺฉิ)   ทูลถามแลววา   ภนฺเต   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   (ทิพฺพสมฺสปตฺติ)  อ. สมบัติอันเปนทิพ   นพฺิพตฺติ   บังเกิดแลว 
เอว   อยางนี้หรือ   อิติ   ดงัน้ี ฯ 
           อถ   ครั้งน้ัน    สตฺถา   อ. พระศาสดา      วตฺวา   ตรัสแลววา 
โมคฺคลฺลาน    ดูกอนโมคคัลลานะ   ตฺว  อ. เธอ    กเถสิ   กลาวแลว   เอต 
วตฺถุ    ซึ่งเรือ่งนั่น   ก ึ นาม   ชื่ออะไร  ห ิ  เหมือนอยางวา    โกจิเอว 
อ.  ใคร  ๆ  นั่นเทียว     ิโต   ยืนอยูแลว   คามทฺวาเร  ที่ประตูแหงบาน 
ทิสฺวา   เห็นแลว   ปุตฺต    วา   ซึ่งบุตรหรือ  ภาตร  วา   หรือวา   ซึ่ง 
พ่ีชายนองชาย    จิรปฺปวุตฺถ    ผูอยูพักแรมแลวส้ินกาลนาน   อาคจฺฉนฺต 
ผูมาอยู     ปวาสโต       จากท่ีพักแรม       อาคนฺตฺวา     พึงมาแลว   เคห 
สูเรือน     เวเคน       โดยเร็ว       อาโรเจยฺย    พึงบอกวา    อสุโก    นาม 
ปุคฺคโล     อ. บุคคล      ชือ่โนน      อาคโต      มาแลว      อิติ      ดังน้ี 
อถ    ครั้งน้ัน    าตกา     อ.  ญาติ  ท.   อสฺส   ปุคฺคลสฺส      ของบุคคลน้ัน 
หฏปฺหฏา     เปนผูราเริงแลวและราเริงท่ัวแลว        (หุตฺวา)        เปน 
นิกฺขมิตฺวา    ออกไปแลว   เวเคน   โดยเร็ว   อภินนฺเทยฺยุ   พึงเพลิดเพลินยัง 
ต   ปุคฺคล    กะบุคคลน้ันวา    ตาต    แนะพอ        ตฺว  อ. ทาน     อาคโต 
เปนผูมาแลว    อสิ    ยอมเปน    ตาต   แนะพอ    ตฺว   อ. ทาน    อาคโต 
เปนผูมาแลว   อสิ    ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี    ยถา    ฉันใด   เทวตา    อ. เทวดา  
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ท. อาทาย    ถือเอาแลว   ทิพฺพปณฺณาการ    ซึ่งเครื่องบรรณาการอันเปนทิพ 
ทสวิธ   อันมอียาง  ๑๐   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ตอนรับแลว    (จินฺตเนน)    ดวย 
อันคิดวา   อห  อ. เรา  (ภวิสฺสามิ)   จักมี   ปุรโต    ขางหนา    อห  อ. เรา 
(ภวิสฺสามิ)   จักมี    ปุรโต    ขางหนา   อิติ   ดังน้ี   อภินนฺทนฺติ    ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง     อิตฺถ ึ    วา    กะหญิงหรือ   ปุริส   วา    หรือวา   กะบุรุษ 
กตกลฺยาณ   ผูมีกรรมอันงามอันกระทําแลว   อิธ    โลเก   ในโลกน้ี   อิม 
โลก   หิตฺวา    ปรโลก    คต   ผูละแลว    ซึ่งโลกนีไ้ปแลว   สูโลกในเบื้องหนา 
เอว   เอว    ฉันนั้นนั่นเทียว    อิติ   ดังน้ี    น     มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร 
กะพระเถระ     ชื่อวามหาโมคคัลลานะนั้น   อภาสิ   ไดทรงภาษิตแลว 
คาถา   ซึ่งพระคาถา   ท. อิมา   เหลาน้ีวา 
        าตี     จ   อ. ญาติ   ท. ดวย     มตฺิตา   จ    อ.   มิตร  ท. 
        ดวย    สุหชฺชา    จ     อ.  เพ่ือนผูมีใจดี   ท.    ดวย 
        (ทิสฺวา)    เห็นแลว     ปุริส     ซึ่งบุรุษ    จิรปฺปวาสึ 
        ผูมีปกติอยูพักแรมสิ้นกาลนาน   โสตฺถึ   ผูมคีวาม 
        สวัสดี      อาคต    ผูมาแลว        ทูรโต    จากท่ีไกล 
        อภินนทฺนฺติ      ยอมเพลิดเพลินยิ่ง        อาคต     วามา 
        แลว  ตถาเอว    เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว   ปฺุานิ 
        อ. บุญ   ท.      ปฏิคฺคณฺหนฺติ     ยอมรับรองเฉพาะ 
        กตปฺุป     ปุคฺคล    ซึ่งบุคคล   ผูแมมีบญุอันกระทํา 
        แลว    คต    ผูไปแลว    อสมฺา    โลกา    จากโลกน้ี 
        ปร   โลก   สูโลกอื่น    าตี   อิว   ราวกะ    อ. ญาติ   ท.  
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        (ปริคฺคณฺหนฺตา)      รับรองเฉพาะอยู    ปย  าตึ 
        ซึ่งญาติผูเปนที่รัก    อาคต   ผูมาแลว   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา   จิรปฺปวุตฺถ    ผูอยูพักแรมแลวส้ินกาลนาน 
(อิติ)  ดังนี้    ตตฺถ   ปเทสุ    ในบท  ท. เหลาน้ันหนา    (ปทสฺส) 
แหงบทวา    จิรปฺปาวาสึ    อิติ    ดังนี้  ฯ 
           (อตฺโถ)  อ. อรรถวา      ลทฺธลาภ     ผูมีลาภอันไดแลว    คือวา 
นิปฺผนฺนสมฺปตฺติ    ผูมีสมบัติอันสําเร็จแลว    กตฺวา  เพราะกระทํา   วณิชชฺ 
วา    ซึ่งการคาขายหรือ   ราชโปริส   วา  หรือวา   ซึ่งความเปนแหงบุรุษ 
ของพระราชา   อาคต   ผูมาแลว  ทูรฏานโต    จากท่ีอันไกล   อนุปทฺทเวน 
โดยไมมีอันตราย    (อิติ)     ดังน้ี    (คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระ 
คาถาวา    ทรูโต   โสตฺถมิาคต    อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (อตฺโถ)      อ.  อรรถวา   (ชนา)   อ. ชน  ท.  กลุสมฺพนฺธวเสน 
ญาตี   จ   ชื่อวาญาติ   เพราะอํานาจแหงความสัมพันธกันแหงตระกูลดวย 
สนฺทิฏาทิภาเวน   มิตฺตา    จ     ชื่อวามิตร   เพราะความเปนแหงบุคคล 
มีบุคคลผูอันตนเห็นแลวดวยดีเปนตนดวย      สหุทยภาเวน    สุหชชฺา  จ 
ชื่อวาเพ่ือนผูมีใจดี    เพราะความเปนแหงบุคคลผูใจดีดวย     (อิติ)  ดังน้ี 
(คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา   าตี    มิตฺตา    สหุชฺชา  จ 
อิติ  ดังนี้ ฯ 
            (อตฺโถ)  อ.  อรรถวา    (าติอาทโย   ชนา)   อ. ชน   ท.   มีญาติ 
เปนตน   ทิสวฺา   เห็นแลว     น   ปุริส   ซึ่งบุรุษน้ัน   (อภินนฺทนฺติ )  ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง    (ตยา)  สวฺาคต   อิติ   วจนมตฺเตน    อากาเรน   วา   ดวยอาการ  
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สักวาคําวา    อันทานมาดีแลว   ดังน้ีหรือ   อฺชลิกรณมตฺเตน   อากาเรน   วา 
หรือวา   ดวยอาการสักวาการกระทําซึ่งอัญชลี   ปน   อน่ึง   อภินนฺทนฺติ 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง           (ปุรส)   กะบุรุษ   สมฺปตฺต    ผูถึงพรอมแลว 
เคห    ซึ่งเรือน    นานปฺปการปณฺณาการาภิหรณวเสน    ดวยอํานาจแหง 
การนําไปเฉพาะซึ่งเครื่องบรรณาการอันมีประการตาง ๆ   (อิติ)   อังนี ้
(คาถาปาทสฺส)  แหงบาทแหงพระคาถาวา    อภินนฺทนฺติ    อาคต    อิติ 
ดังน้ี ฯ 
            (อตฺโถ)   อ.  อรรถวา  ปฺุานิ    อ. บุญ  ท.   ิตานิ   อันต้ังอยูแลว    
มาตาปตุฏาเน     ในฐานะเพียงดังวามารดาและบิดา   อาทาย   พาเอาแลว 
ปณฺณาการ    ซึ่งเครื่องบรรณาการ   ทสวิธิ    อันมอียาง   ๑๐  อิม     นี ้
อิติ   คือ   อายุ  ซึ่งอายุ  ทพฺิพ   อันเปนทิพ   วณฺณ  ซึ่งวรรณะ   (ทิพฺพ) 
อันเปนทิพ    สุข  ซึ่งสุข   (ทิพฺพ)  อันเปนทิพ    ยส    ซึ่งยศ   (ทพฺิพ) 
ซึ่งรูป   (ทิพฺพ)  อันเปนทิพ   สทฺท    ซึง่เสียง     (ทพฺิพ)    อันเปนทิพ 
คนฺธ   ซึ่งกลิน่    (ทิพฺพ)   อันเปนทิพ     สทฺท   ซึ่งเสียง   (ทิพฺพ) อันเปนทิพ 
โผฏพฺพ    ซึ่งโผฏฐัพพะ     (ทิพฺพ)    อันเปนทิพ     อภินนฺทนตฺานิ 
เพลิดเพลินยิ่งอยู   ปฏิคฺคณฺหนฺติ   ชื่อวายอมรับรองเฉพาะ   ปุคฺคล   ซึ่ง 
บุคคล   กตปฺุป    ผูแมมีบุญอันกระทําแลว   คต    ผูไปแลว   อิมมฺหา 
โลกา   จากโลกน้ี   ปรโลก  สูโลกอ่ืน    เตนเอว    การเณน  เพราะเหตุนั้น 
นั่นเทียว    (อิติ)  ดังนี้   (ปทสฺส)  แหงบทวา   ตเถว    อิติ   ดังน้ีเปนตน ฯ 
           อตฺโถ   อ. อรรถวา   เสสาตกา   วิย  ราวกะ    อ.  ญาติผูเหลือ  ท.     
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(ปฏิคฺคณฺหนฺตา)  รับรองเฉพาะอยู   าตก   ซึ่งญาติ  ปย   ผูเปนที่รัก 
อาคต  ผูมาแลว    อิธ  โลเก    ในโลกนี้    อิติ   ดังน้ี   (ปททฺวยสฺส)  แหง 
หมวดสองแหงบทวา   ปย   าตีว   อิติ   ดังนี้ ฯ 
  



ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาท่ี 192 

                                  เรื่องพระนางโรหิณีขัตติยกัญญา 
           ๓๙.    ๑๖๒/๒    ต้ังแต   เทสนาวสาเน   พหู     โสตาปตฺติผลาทีนิ 
เปนตนไป. 
           เทสนาวสาเน    ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา   พหู   ชนา  อ. ชน 
ท. มาก   ปาปุณึสุ    บรรลุแลว   โสตาปตฺติผลาทีนิ   อริยผลานิ   ซึ่งอริยผล 
ท. มีโสดาปตติผลเปนตน ฯ   โรหิณีป   แม  อ. พระนางโรหิณี   ปติฏหิ 
ทรงตั้งอยูเฉพาะแลว   โสตาปตฺติผเล   ในโสดาปตติผล ฯ    ตขณเอว 
ในขณะนั้นน่ันเทียว    สรีร  อ. สรีระ   อสฺสา   โรหิณิยา   ของพระนาง 
โรหิณีนั้น   สุวณฺณวณฺณ    เปนสรีระมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง 
อโหสิ   ไดเปนแลว ฯ   สา  โรหิณี  อ. พระนางโรหิณีนั้น  จุตา   เคลื่อนแลว 
ตโต   อตฺตภาวโต   จากอัตภาพนั้น   นิพฺพตฺติตฺวา   บังเกิดแลว   สีมนฺตเร 
ในระหวางแดน    เทวปุตฺตาน     ของเทพบุตร     ท.  จตุนฺน   ๔   ตาว- 
ตึสภวเน   ในภพชื่อวาดาวดึงส    ปาสาทิกา    เปนผูนํามาซ่ึงความเลื่อมใส 
รูปโสภคฺคปฺปตฺตา  เปนผูถึงแลวซ่ึงความเลิศดวยความงามแหงรูป     อโหส ิ
ไดเปนแลว ฯ    เทวปุตฺตา   อ. เทพบุตร  ท.   จตฺตาโรป    แม  ๔   ทิสฺวา 
เห็นแลว   ต   เทวธีตร   ซึง่นางเทพธิดานั้น    อุปฺปนฺนสิเนหา    ผูมีความ 
สิเนหาอันเกิดข้ึนแลว   หตฺุวา   เปน  วิวทนฺตา    วิวาทกันอยูวา  (เทวธีตา) 
อ.  นางเทพธิดา   นิพฺพตฺตา   บังเกิดแลว   อนฺโต   ในภายใน   สมีาย  แหง 
แดน    มม  ของเรา    (เทวธีตา)   อ. นางเทพธิดา   นิพฺพตฺตา   บังเกิดแลว  
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อนุโต  ในภายใน   สีมาย  แหงแดน    มม  ของเต  อิติ  ดังน้ี  คนฺตฺวา 
ไปแลว   สนติฺก   สูสํานัก  เทวรฺโ   ของเทวดาผูพระราชา  สกฺกสฺส 
พระนามวาสักกะ   อาหสุ   กราบทูลแลววา  เทว  ขาแตเทพเจา   อฏโฏ 
อ.  คดี   อุปปฺนฺโน   เกิดข้ึนแลว   โน   แกขาพระองค   ท.  นสิฺสาย   เพราะ 
อาศัย      อิม  เทวธีตร    ซึง่นางเทพธิดานี้    ตุมฺเห   อ.  พระองค    ท. 
วินิจฺฉินถ    ขอจงทรงวินิจฉัย  ต   อุฏฏ    ซึ่งคดีนั้นเถิด   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           สกฺโกป    แม  อ. ทาวสักกะ  ต  เทวธีตร  โอโเกตฺวา   ว  ทรง 
แลดูแลว   ซึง่นางเทพธิดานั้นเทียว   อุปฺปนฺนสิเนโห   เปนผูทรงมีความ 
สิเนหาอันเกิดข้ึนแลว   หตฺุวา  เปน   อาห   ตรัสแลว   เอว   อยางนี้วา 
จิตฺตานิ   อ.  จิต  ท.  อุปฺปนฺนานิ   เกิดข้ึนแลว   กถ  อยางไร  ปฏาย 
จําเดิม   อิมาย   เทวธีตุยา   โว  ทฏิกาลโต   แตกาลแหงนางเทพธิดาน้ัน 
อันทาน   ท.  เห็นแลว   อิติ   ดังน้ี ฯ   อถ    ครั้งน้ัน   เอโก    เทวปุตโต 
อ.  เทพบุตรองคหน่ึง  อาห    กราบทูลแลววา   จิตฺต  อ. จิต  มม   ของ 
ขาพระองค   อุปฺปนฺน    เกิดข้ึนแลว   สงฺคามเภริ    วิย   ราวกะ  อ. กลอง 
ในสงคราม  ตาว   กอน   น   อสกฺขิ   ไมไดอาจแลว    สนฺนิสีทตุิ    เพ่ือ 
อันหยุดนิ่ง    อิติ    ดังน้ี  ฯ   ทุติโย  เทวปุตฺโต   อ. เทพบุตรองคที่สอง 
(อาห)    กราบทูลแลววา   จิตฺต      อ. จิต     มม     ของขาพระองค   สีฆ 
ปวตฺตติเอว   ยอมเปนไป   เร็วน่ันเทียว  ปพฺพตนที  วิย   ราวกะ   อ. แมน้ํา 
อันตกจากภูเขา   อิติ  ดังนี้ ฯ  ตติโย    เทวปุตฺโต   อ. เทพบุตรองคที่สาม 
(อาห)   กราบทูลแลววา   อกฺขีนิ   อ. นัยนตา   ท. นิกฺขมึสุ    ถลนออกแลว 
กกฺกฏกสฺส    อกฺขีนิ   วิย   ราวกะ   อ. นัยนตา   ท.  ของปู    ปฏาย   จําเดิม  
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มม   อิมิสฺสา   เทวธีตุยา   ทิฏกาลโต   แตกาลแหงนางเทพธิดาน้ี   อัน 
ขาพระองคเห็นแลว   อิติ   ดังน้ี  ฯ   จตุตฺโต    เทวปุตฺโต   อ. เทพบุตร 
องคที่สี่   (อาห)   กราบทลูแลววา   จิตฺต  อ. จิต   มม   ของขาพระองค 
น   อสกฺขิ   ไมไดอาจแลว  าตุ   เพ่ืออันต้ังอยู  นิจฺจล  เปนธรรมชาต 
มีความหว่ันไหวออกแลว    (หุตฺวา)  เปน   เจติเย   อุสฺสาปยทฺธโช   วิย 
ราวกะ   อ. ธงอันบุคคลยกข้ึนแลว   บนเจดีย   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน   สกฺโก   อ.  ทาวสักกะ   อาห   ตรัสแลว  ตาตา  แนะพอ ท. 
จิตฺตานิ    อ. จิต  ท.    ตุมฺหาก   ของทาน   ท.  ปสยฺหรูปานิ    เปนธรรมชาติ 
มีรูปอันบุคคลพึงขมได   ตาว     กอน    (โหนฺตอ)    ยอมเปน  ปน   สวนวา 
อห   อ.  เรา   ลภนฺโต   เมือ่ได    อิม   เทวธีตาร   ซึง่นางเทพธิดานี้  ชีวิสฺสามิ 
จักเปนอยู    เม   เมื่อเรา   อลภนฺตสฺส   ไมไดอยู   มรณ   อ. ความตาย 
ภวิสฺสติ    จักมี    อิติ   ดงัน้ี    เน   เทวปุตฺเต   กะเทพบุตร  ท.  เหลาน้ัน ฯ 
เทวปุตฺตา   อ. เทพบุตร  ท.    (วตฺวา)  กราบทูลแลววา       มหาราช 
ขาแตพระมหาราชเจา   อตฺโถ   อ. ความตองการ   มรเณน  ดวยความตาย 
ตุมฺหาก   แหงพระองค   ท.   นตฺถ ิ ยอมไมมี    อิติ   ดังนี้   วิสสฺชฺเชตฺวา 
สละวิเศษแลว  ต   เทวธีตร    ซึ่งนางเทพธิดาน้ัน    สกฺกสฺส    แกทาวสักกะ 
ปกฺกมึสุ   หลีกไปแลว  ฯ   สา   เทวธีตา  อ.  นางเทพธิดาน้ัน   ปยา   เปนตน 
เปนที่รัก   มนาปา   เปนผูเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ   สกฺกสฺส   ของทาวสักกะ 
อโหสิ    ไดเปนแลว ฯ   (วจเน)   ครั้นเมื่อคําวา   มย   อ. หมอมฉัน    ท. 
คจฺฉาม   จะไป     อสุกกฬี   นาม   ชื่อสูที่เปนที่เลนโนน     อิติ   ดังน้ี 
(เทวธีตรา)    อันนางเทพธิดา     วุตฺเต   กราบทูลแลว    สกฺโก   อ.  ทาวสักกะ  
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น   อสกฺขิเอว    ไมไดทรงอาจแลวน่ันเทียว   ปฏิกขิฺปตุ   เพ่ืออันทรงหาม 
วจน   ซึ่งคํา   ตสฺสา    เทวธีตุยา   ของนางเทพธิดานั้น    อิติ   ดงัน้ีแล  ฯ  
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                                       เรื่องอุตตราอุบาสิกา 
           ๔๐.   ๑๗๑/๒๐    ต้ังแต   ตสฺมึ    อปคเต   ตสฺส   สนฺติเก    ิตา 
เปนตนไป. 
           ตสฺมึ    เสฏ ิปุตฺเต   ครั้นเมื่อบุตรของเศรษฐีนั้น    อปคเต  ไป 
ปราศแลว  สริิมา   อ.  นางสิริมา    ิตา   ผูยืนอยูแลว    สนฺติเก   ในที่ใกล 
ตสฺส   เสฏ ิปุตฺตสฺส    ของบุตรของเศรษฐีนั้น   (จิตฺเตตฺวา)   คิดแลววา 
เอโส  เสฏ ิปุตฺตสฺส   อ. บุตรของเศรษฐีนี้   โอโลเกตฺวา   แลดูแลว  ก ึ
นุ   โข   ซึ่งอะไรหนอแล     หสิ    หัวเราะแลว   อิติ  ดังนี้    โอโลเกนฺตี 
แลดูอยู   วตปาเนน   โดยหนาตาง    เตนเอว    นั้นนั่นเทียว     ทิสฺวา 
เห็นแลว   อุตฺตร   ซึ่งนางอุตตรา   จินฺเตสิ   คิดแลววา   อิมินา  เสฏ ิปุตฺเตน 
อันบุตรของเศรษฐีนี้   หสิต  หัวเราะแลว   โอโลเกตฺวา   เพราะแลดู 
อิม   อุตฺตร   ซึ่งนางอุตตรานี้   สนถฺโว  อ.  ความเชยชิด  อิมสฺส  เสฏ ิ- 
ปุตฺตสฺส  แหงบุตรของเศรษฐีนี้    อตฺถิ   ยอมมี   สทฺธึ   กับ    เอตาย 
อุตฺตราย   ดวยนางอุตตรานั่น   อทฺธา   แนแท   อิติ  ดังนี้  ฯ   กริ   ไดยินวา 
สา    สิริมา   อ.  นางสิริมาน้ัน    พาหิรกอิตฺถี     เปนหญิงผูมีในภายนอก 
หุตฺวา   เปน   วสมานาป    แมอยูอยู   ตสฺมึ    เคเห   ในเรือนน้ัน   อฑฺฒมาส 
ตลอดเดือนทั้งกึ่ง   อนุภวมานา   เสวยอยู  ต   สมปฺตฺตึ    ซึ่งสมบัตินั้น 
อชานิตฺวา   ไมรูแลว  อตฺตโน  พาหิรอิตฺถคภาว   ซึ่งความท่ีแหงตนเปน 
หญิงผูมีในภายนอก    อกาสิ    ไดกระทําแลว    สฺ    ซึ่งความหมายรูวา  
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อห    อ.  เรา   ฆรสามินี   เปนผูเปนเจาของแหงเรือน    (อมฺหิ)    ยอมเปน 
อิติ   ดังนี้ ฯ   สา     สิริมา    อ.  นางสิริมานั้น    พนฺธิตฺวา    ผูกแลว    อาฆาต 
ซึ่งความอาฆาต    อุตฺตราย   ในนางอุตตรา   โอรยุหฺ    ลงแลว     ปาสาทา 
จากปราสาท    (จินฺตเนน)   ดวยอันคิดวา     อห   อ.  เรา   ทุกฺข   ยังทุกข 
อุปฺปาเทสฺสามิ     จักใหเกิดข้ึน     อนฺสา        อุตฺตราย    แกนางอุตตรานั้น 
อิติ   ดังนี้   ปวิสิตฺวา     เขาไปแลว   มหานส   สูโรงครัวใหญ      อาทาย 
ถือเอาแลว    สปฺป     ซึ่งเนยใส     ปกกฺุฏ ิต      อันเดือดพลานแลว    ปูว- 
ปจนฏฐาเน   ในที่อันเปนที่ทอดซ่ึงขนม     อุตฺตราภิมุขี      ผูมหีนาเฉพาะ 
ตอนางอุตตรา    ปายาสิ    ไดเดินไปแลว  ฯ 
           อุตฺตรา    อ. นางอุตตรา    ทิสฺวา    เห็นแลว   ต   สริิม    ซึ่งนางสิริมา 
นั้น    อาคจฺฉนฺตึ    ผูเดินมาอยู    ผริ   แผไปแลว    ต    สิริม   สูนางสิริมานั้น 
เมตฺตาย    ดวยเมตตาวา    มหาอุปกาโร    อ. อุปการะอันใหญ    สหายิกาย 
อันหญิงสหาย    มม   ของเรา   กโต    กระทําแลว   มยุห     แกเรา     จกฺกวาฬ 
อ. จักรวาล    อติสมฺพาธ   เปนที่คับแคบย่ิง    (โหติ)   ยอมเปน   พฺรหฺมโลโก 
อ. พรหมโลก   อตินีโจ     เปนโลกตํ่ายิ่ง   (โหติ)   ยอมเปน     ปน    สวนวา 
มม    สหายกิาย    คุโณ   ว   อ. พระคุณ   ของหญงิสหาย    ของเราเทียว 
มหฺนโต    เปนคุณใหญ    (โหติ)   ยอมเปน   ห ิ   ก ็  อห   อ. เรา    นิสฺสาย 
อาศัยแลว    เอต   สหายิก    ซึ่งหญิงสหายน่ัน    ลภึ   ไดแลว   ทาน    ทาตุ 
จ   เพ่ืออันถวาย    ซึ่งทานดวย   ธมฺม   โสตุ    จ    เพ่ืออันฟง   ซึ่งธรรมดวย 
สเจ   ถาวา   โกโธ   อ. ความโกรธ    อุปริ  ในเบื้องบน   เอติสฺสา    สหายิกาย 
ของหญิงสหายน่ัน   อตฺถ ิ มีอยู   เม   แกเราไซร   อิท   สปฺป   อ.  เนยใสนี้  
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ฑหตุ    จงลวก   ม   ซึ่งเรา     สเจ    ถาวา  (โกโธ)    อ. ความโกรธ    (อุปริ) 
ในเบื้องบน    (เอติสฺสา   สหายิกาย)   ของหญิงสหายน้ัน   จตฺถิ    ยอม 
ไมมี   (มม)   แกเราไซร   (อิท   สปฺป)   อ. เนยใสนี้    มา   ฆหตุ   จง 
อยาลวก    (ม)    ซึ่งเราเถิด    อิติ   ดงัน้ี  ฯ    ปกฺกฏุ ิตสปฺป    อ.  เนยใส 
อันเดือดพลานแลว    ตาย   สิริมาย   ตสฺสา   อุตฺตราย   มตฺถเก    อาสิตฺต 
อันอันนางสิริมานั้น    รดแลว    บนกระหมอม    ของนางอุตตรายน้ัน   สีตุทก 
วัย   เปนเพียงดังวานํ้าอันเย็น   อโหส ิ   ไดเปนแลว   ฯ 
           อถ  ครั้งน้ัน   ทาสิโย   อ.  นางทาสี   ท.  อุตฺตราย  ของนางอุตตรา 
ทิสฺวา    เห็นแลว    น     สิริม   ซึ่งนางสิริมานั้น    อิท     สปฺป     สีตล 
ภวิสฺสติ     อิติ   (จินฺตเนน)    ปุน   กฏจฺฉุ   ปูเรตฺวา   อาทาย    อาคจฺฉนฺตึ 
ผูยังทัพพีใหเต็มแลวอีก   ดวยอันคิดวา   อ. เนยใสนีเ้ปนของเย็น    จักเปน 
ดังน้ี   ถือเอาแลว    เดินมาอยู     สนฺตชฺเชนฺติโย   คุกคามอยูวา   ทุพฺพินีเต 
แนะหญิงผูอันใคร  ๆ  แนะนําแลวโดยยาก   ตฺว   อ. ทาน   อเปหิ   จง 
หลีกไป    ตฺว   อ. ทาน    อนุจฺฉวิกา    เปนผูสมควร   อาสิฺจิตุ     เพื่ออันรด 
สปฺป      ซึ่งเนยใส     ปกกฺุฏ ิต    อันเดือดพลานแลว    อุปริ     ในเบื้องบน 
อยฺยาย   ของแมเจา    อมฺหาก  ของเรา   ท.   (อสิ)   ยอมเปน   น   หามิได 
อิติ   ดังนี้    อุฏาย    ลุกข้ึนแลว   อิโต   จ   ขางน้ีดวย    อิโต   จ    ขางดวย 
โปเถตฺวา     ตีแลว    หตฺเถหิ   จ    ดวยมือ  ท. ดวย     ปาเทหิ    จ    ดวยเทา   ท. 
ดวย   ปาเตสุ   ยังนางสิริมาใหลมลงแลว    ภูมิย   บนภาคพ้ืน  ฯ    อุตฺตรา 
อ.  นางอุตตรา    น   อสกฺขิ    ไมไดอาจแลว    วาเรตุ     เพ่ืออันหาม    ตา 
ทาสิโย    ซึ่งนางทาสี   ท.  เหลาน้ัน ฯ    อถ   ครั้งน้ัน    (อุตฺตรา)    อ. นาง  
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อุตตรา   ปฏพิาหิตฺวา    หามแลว   สพฺพา   ทาสิโย   ซึ่งนางทาสี   ท.  ทั้งปวง 
 ิตา   ผูยืนอยูแลว   อุปร ิ  ในเบื้องบน    อสฺสา    สริิมาย    ของนางสิริมานั้น 
(ปุจฺฉิตฺวา)     ถามแลววา   กมฺม   อ. กรรม    ภาริย     อันหนัก   เอวรูป 
อันมีรูปอยางนี้    เต    อันทาน   กต    กระทําแลว  กิสฺส    เพ่ืออะไร   อิติ 
ดังน้ี   โอวาทิตฺวา    กลาวสอนแลว    สิริม   ซึ่งนางสิริมา   นหาเปตฺวา   ยัง 
นางสิริมาใหอาบนํ้าแลว    อุณฺโหทเกน   ดวยนํ้าอันอุน     อพฺภฺชิ      ได 
ทาแลว   สกปากเตเลน   ดวยนํ้ามันอันบุคคลพึงหุงส้ินรอยแหงวาระ   ฯ 
           ตสฺมึ    ขเณ   ในขณะนั้น    สา    สิริมา    อ. นางสิริมานั้น   ตฺวา 
รูแลว     อตฺตโน   พาหิริตฺถีภาว    ซึ่งความท่ีแหงตนเปนหญิงผูมีในภายนอก 
จินฺเตสิ     คิดแลววา    กมฺม    อ.  กรรม    ภาริย    อันหนัก    มยา    อันเรา 
สามิกสฺส    หสิตมตฺตการณา   อิมิสฺสา   อุตฺตราย   อุปริ   ปกกฺฏุ ิต    สปฺป 
อาสิฺจนฺติยา   ผูรดอยู   ซึ่งเนยใส  อันเดือดพลานแลว  ในเบือ้งบน   ของนาง 
อุตตรานี้   เพราะเหตุสักวาการหัวเราะ  แหงสามี   กต   กระทําแลว   อย  อุตฺตรา 
อ. นางอุตตรานี้    ทาสิโย   น    อาณาเปตฺวา   ไมยังนางทาสี   ท.  ใหรูทั่วแลว 
(วจเนน)   ดวยคําวา    ตุมฺเห    อ. ทาน    ท.  คณฺหถ    จงจับเอา    น   สิรมิ 
ซึ่งนางสิริมาน้ัน    อิติ    ดังน้ี     ปฏิพาหิตฺวา     หามแลว          ทาสิโย   ซึ่ง 
นางทาสี   ท.  สพฺพา   ทั้งปวง    วิเหนกาเลป    แมในกาลอันเปนที่เบียด- 
เบียน   ม   ซึง่เรา    อกาส ิ  ไดกระทําแลว    มยฺห     กตฺตพฺพเอว     กมฺม 
ซึ่งกรรม   อันอันบุคคลพึงกระทํา   แกเรานั่นเทียว   สเจ    ถาวา    อห   อ. เรา 
อิม   อุตฺตร    น   ขมาเปสฺสามิ    จักไมยังนางอุตตรานี้ใหอดโทษไซร   มุทฺธา 
อ. ศีรษะ    เม   ของเรา    ผเลยฺย    พึงแตก    สตฺตธา   โดยสวน   ๗  อิติ    ดังน้ี  
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นิปชฺชิตฺวา  หมอบลงแลว  ปาทมูล  ณ  ที่ใกลแหงเทา  ตสฺสา  อุตฺตราย 
ของนางอุตตราน้ัน  อาห  กลาวแลววา  อยฺเย  ขาแตแมเจา  ตฺว  อ.  ทาน 
ขมาหิ  จงอดโทษ  เม  แกดิฉันเถิด  อิติ  ดังนี้ ฯ  
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                             เรื่องปญหาพระโมคคัลลานเถระ 
           ๔๑.  ๑๗๕/๔    ต้ังแต   เอกสฺมึ     หิ     สมเย    เถโร    เทวจาริก 
เปนตนไป. 
           หิ  ความพิสดารวา    เอกสฺมึ   สมเย   ในสมัยหน่ึง    เถโร   อ. พระเถระ 
คนฺตฺวา    ไปแลว      เทวจาริก     สูทีจ่าริกในเทวดา     ตฺวา    ยืนอยูแลว 
วิมานทฺวาเร   ใกลประตูแหงวิมาน    เทวธีตาย   ของนางเทพธิดา    มเห- 
สกฺขาย   ผูมศีักด์ิอันใหญ   อาห    กลาวแลว   เอว    อยางนี้วา    เทวธีเต 
ดูกอนนางเทพธิดา   สมฺปตฺติ   อ. สมบติั   เต    ของเธอ    มหตี     ใหญ 
(สา    สมฺปตฺติ)    อ. สมบติันั้น   (เต)    อันเธอ    ลทฺธา   ไดแลว   กตฺวา 
เพราะกระทํา    กึ    กมฺม    ซึ่งกรรมอะไร      อิติ     ดังน้ี    ต    เทวธีตร 
กะนางเทพธิดาน้ัน    อตฺตโน   สนฺติก   อาคนฺตฺวา    วนฺทิตฺวา    ิต    ผูมา 
แลว    สูสํานัก    ของตน   ไหวแลวยืนอยูแลว ฯ   (เทวธีตา)     อ. นาง 
เทพธิดา    (อาห)   กราบเรียนแลววา   ภนฺเต   ขาแตทานผูเจริญ   ตุมฺเห 
อ. ทาน   ท. มา   ปุจฺฉถ    จงอยาถาม   ม    ซึ่งดิฉัน   อิติ   ดังน้ี  ฯ   กิร 
ไดยินวา   เทวธีตา   อ. นางเทพธิดา     ลชชฺมานา   ละอายอยู    ปริตฺตกมฺเมน 
ดวยกรรมอันนิดหนอย     อตฺตโน    ของตน       วทติ    ยอมกลาว   เอว 
อยางนี้  ฯ   ปน   ก็   สา  เทวธีตา   อ.   นางเทพธิดานั้น   เถเรน   วุจฺจมานา 
ผูอันพระเถระกลาวอยูวา    ตฺว   อ. เธอ    กเถหิเอว    จงบอกน่ันเทียว    
อิติ   ดังนี้    อาห    กราบเรียนแลววา    ภนฺเต     ขาแตทานผูเจริญ    ทาน  
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อ.  ทาน   มยา   อันดิฉัน   นเอว    ทินนฺ   ไมถวายแลวน่ันเทียว    ปชูา  
อ.  การบูชา   (มยา)  อันดฉัิน   น  กตา   ไมกระทําแลว    ธมโฺม   อ. ธรรม 
(มยา)   อันดฉัิน    น    สโุต    ไมฟงแลว    สจฺจมตฺต   การณ    อ.  เหตุ 
สักวาคําสัจ   (มยา)   อันดิฉัน   รกฺขิต    รกัษาแลว   เกวล    อยางเดียว 
อิติ  ดังนี้  ฯ 
           เถโร    อ.  พระเถระ    คนฺตฺวา   ไปแลว    วิมานทฺวารานิ    สูประตู 
แหงวิมาน   ท.  อฺานิป   แมเหลาอ่ืน    ปุจฺฉิ    ถามแลว   เทวธีตโร 
ซึ่งนางเทพธิดา   ท.   อปราป   แมเหลาอ่ืน     อาคตาคตา    ผูมาแลวและ 
มาแลว ฯ    ตาสุป    เทวธีตูสุ           ในนางเทพธิดา   ท. แมเหลาน้ัน 
อสกฺโกนฺตีสุ    ผูไมอาจอยู   ตถาเอว      นิคูหิตฺวา     เถร    ปฏิพาหิตุ 
เพ่ืออันปกปดแลว    หามซ่ึงพระเถระ   เหมือนอยางนั้นนั่นเทียวหนา   เอกา 
เทวธีตา  อ. นางเทพธิดา   องคหน่ึง   อาห    กราบเรียนแลววา    ภนฺเต 
ขาแตทานผูเจริญ   ทานาทีสุ    ปฺกมฺเมสุ   ในบุญกรรม    ท.   มีทาน 
เปนตนหนา   มยา    กต    นาม    ปฺุกมฺม     อ. บุญกรรมชื่อวาอันอันดิฉัน 
กระทําแลว   นตฺถิ   ยอมไมมี   ปน    แตวา    กสฺสปพุทฺธกาเล   ในกาล 
แหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ     อห    อ. ดิฉัน    ทาสี    เปน 
นางทาสี     ปรสฺส   ปุคฺคลสฺส    ของบุคคลอ่ืน     อโหส ึ   ไดเปนแลว  สามิโก 
อ. นาย   ตสฺสา   เม    ของดิฉันนั้น    จณฺโฑ   เปนคนดุราย    ผรุโส   เปน 
คนหยาบชา    (หุตฺวา)   เปน  อติวิย    เกินเปรียบ    ภินฺทติ    ยอมทําลาย 
สีส    ซึ่งศีระษะ   กฏุเน   วา    ดวยไมหรือ    กลิงฺคเรน     วา    หรือวาดวย 
ทอนฟน   คหิตคฺคหิเตนเอว    อันอันตนถือเอาแลวและถือเอาแลวน่ันเทียว  
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สา   อห   อ.  ดิฉันนั้น   โกเป   ครั้นเมือ่ความโกรธ   อุปฺปนฺเน   เกิดข้ึนแลว 
ปริภาสิตฺวา     บริภาษแลว    อตฺตานเอว    ซึ่งตนน่ันเทียว   (วจเนน) 
ดวยคําวา     สามิโก   อ. นาย   ตว   ของทาน    เอโส   นั่น   อิสฺสโร   เปนผู 
เปนอิสระ   ลกฺขณาหต  ต   กาตุ   วา   เพ่ืออันกระทํา   ซึ่งทาน   ใหเปน 
ผูมีลักษณะอันเสื่อมแลวหรือ    นาสาทีนิ   องฺคานิ   เต    ฉินฺทิตุ    วา  หรือวา 
เพ่ืออันตัด   ซึ่งอวัยวะ  ท.  มีจมูกเปนตน   ของทาน   (โหติ)     ยอมเปน 
ตฺว   อ. ทาน    มา   กุชฺฌม   อยาโกรธ   อิติ   ดังน้ี   น   อกาสึ    ไมได 
กระทําแลว    โกป   นาม   ชื่อซ่ึงความโกรธ   อย    สมฺปตฺติ    อ. สมบัตินี้ 
เม   อันดิฉัน   ลทฺธา   ไดแลว   เตน   การเณน    เพราะเหตุนั้น   อิติ    ดังน้ี 
ตาว   กอน  ฯ    (เทวธีตโร)    อ. นางเทพธิดา    ท.  อาโรเจตฺวา     เรียน 
บอกแลว     ทาน   ซึ่งทาน   ปริตฺตก   อันนิดหนอย    อตฺตนา   อตฺตนา   กต 
อันอันตนอันตนกระทําแลว   นเยน   โดยนัยอันมคํีาวา   อปรา    เทวธีตา 
อ.  นางเทพธิดาองคอ่ืนอีก     อาห     กราบเรียนแลววา    ภนฺเต    ขาแต 
ทานผูเจริญ   อห  อ.  ดิฉัน     รกฺขมานา    รักษาอยู   อุจฺฉุกฺเขตฺต    ซึ่งไร 
แหงออย     อทาสึ   ไดถวายแลว    อุจฺฉุยฏ ึ    ซึ่งลําแหงออย    เอก   ลําหนึ่ง 
เอกสฺส    ภิกขฺุโน     แกภิกษุรูปหน่ึง     ( อิติ)   ดังน้ี   อปรา     เทวธีตา 
อ. นางเทพธิดาองคอ่ืนอีก    (อาห)  กราบเรียนแลววา     อห   อ. ดิฉัน 
อทาสึ   ไดถวายแลว     เอก  ติมฺพรุสก    ซึ่งผลมะพลับผลหนึ่ง    (เอกสฺส 
ภิกฺขุโน)    แกภิกษุรูปหน่ึง    (อิติ)    ดงัน้ี   อปรา   เทวธีตา    อ.  นาง 
เทพธิดาองคอื่นอีก    (อาห)    กราบเรียนแลววา   อห    อ. ดิฉัน    อทาสึ 
ไดถวายแลว    เอก    เอลาฬุก    ซึ่งฟกเหลือผลหนึ่ง   (เอกสฺส    ภิกฺขุโน)  
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แกภิกษุรูปหน่ึง   (อิติ)   ดงัน้ี    อปรา   เทวธีตา   อ.  นางเทพธิดาองค 
อ่ืนอีก    (อาห)   กราบเรยีนแลววา    อห   อ. ดิฉัน   อทาสึ   ไดถวายแลว 
เอต   ผารุสก   ซึ่งผลลิ้นจ่ีผลหนึ่ง    (เอกสฺส   ภิกฺขุโน)    แกภิกษุรูปหน่ึง 
(อิติ)    ดังน้ี    อปรา    เทวธีตา    อ. นางเทพธิดาองคอ่ืนอีก     (อาห) 
กราบเรียนแลววา    อห   อ.  ดิฉัน   อทาสึ   ไดถวายแลว   เอก   มลูกมุฏ ึ 
ซึ่งกําแหงเงามันกําหน่ึง    (เอกสฺส   ภิกฺขโน)   แกภิกษุรูปหน่ึง   (อิติ) 
ดังน้ี   อปรา    เทวธีตา   อ.  นางเทพธิดาองคอ่ืนอีก   (อาห)   กราบเรียน 
แลววา    อห   อ.  ดิฉัน   อทาสึ   ไดถวายแลว    เอก   นิมฺพมุฏ ึ     ซึ่ง 
กําแหงสะเดากําหน่ึง   (เอกสฺส   ภิกฺขุโน)   แกภิกษุรูปหน่ึง   (อิติ)  ดังนี้ 
อิติอาทินา    ดังน้ีเปนตน   อาหสุ   กราบเรียนแลววา     อย   สมฺปตฺติ 
อ.  สมบัตินี ้   อมฺเหหิ    อันดิฉัน   ท.  ลทฺธา   ไดแลว   อิมินา   การเณน 
เพราะเหตุนี้    อิติ   ดังน้ี ฯ 
            เถโร   อ. พระเถระ   สุตฺวา   ฟงแลว   ตาหึ   เทวธีตราหิ    กตกมฺม 
ซึ่งกรรมอันอันนางเทพธิดา   ท. เหลาน้ันกระทําแลว   โอตริตฺวา   ขาม 
ลงแลว   สคฺคโต   จากสวรรค    อุปสงฺกมิตฺวา    เขาไปเฝาแลว  สตฺถาร 
ซึ่งพระศาสดา    ปุจฺฉิ    ทูลถามแลววา   ภนฺเต    ขาแตพระองคผูเจริญ 
(ปุคฺคเลน)   อันบุคคล   สกฺกา   น ุ  โข    อาจหรือหนอแล     ลทฺธุ    เพ่ือ 
อันได    ทิพฺพสมฺปตฺตึ    ซึ่งสมบัติอันเปนทิพ     (การเณน)    ดวยเหตุ 
สจฺจกถนมตฺเตน    อันมีการกลาวซึ่งคําสัจเปนประมาณ   โกปนพฺิพาปน- 
มตฺเตน   อันมีการยังความโกรธใหดบัเปนทิพ        (การเณน)      ดวยเหตุ 
มตฺเตน   อันมีการถวายซึ่งวัตถุมีผลมะพลับเปนตนประมาณ     อติ-  
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ปริตฺตเกน   อันนิดหนอยยิ่ง   อิติ   ดังน้ี  ฯ   (สตฺถา)   อ. พระศาสดา 
(อาห)   ตรัสแลววา   โมคฺคลฺลาน    ดกูอนโมคคัลลานะ   ตฺว  อ. เธอ 
ปุจฺฉสิ    ยอมถาม    ม   ซึ่งเรา    กสฺมา    เพราะเหตุอะไร   อย   อตฺโถ 
อ. เนื้อความน้ี   เทวธีตาหิ     อันนางเทพธิดา   ท.  กถโิต    บอกแลว   เต 
แกเธอ   นนหุ   มใิชหรือ   อิติ  ดังนี้  ฯ    (โมคฺคลลฺานตฺเถโร)   อ. พระเถระ 
ชื่อวาโมคคัลลานะ    (ปุจฺฉิ)    ทูลถามแลววา    ภนฺเต   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    อาม     พระเจาขา   ทิพฺพสมฺปตฺติ   อ. สมบัติอันเปนทิพ   (ปุคฺคเลน) 
อันบุคคล     ลพฺภติ   มฺเญ     ชะรอยยอมได     เอตฺตเกน      การเณน 
ดวยเหตุอันมีประมาณเทานี้หรือ    อิติ   ดังน้ี ฯ 
           อถ   ครั้งน้ัน    สตฺถา  อ. พระศาสดา   วตฺวา   ตรัสแลววา  โมคฺคลฺลาน 
ดูกอนโมคคัลลานะ    (ปคฺุคโล)    อ. บุคคล   สจฺจมตฺต   วตฺถุ     กเถตฺวาป 
แมกลาวแลว    ซึ่งเรื่องอันมีคําสัจเปนประมาณ    โกปมตฺต       การณ 
ชหิตฺวาป    แมละแลว     ซึ่งเหตุอันมีความโกรธเปนประมาณ      ปริตฺตก 
ทาน   ทตฺวาป    แมถวายแลว   ซึ่งทานอันนิดหนอย     เทวโลก    คจฺฉติเอว 
ยอมไป   สูโลกของเทวดานั่นเทียว    อิติ   ดังนี้   น    โมคฺคลลฺานตฺเถร 
กะพระเถระชื่อวาโมคคัลลานนะน้ัน    อาห    ตรัสแลว    คาถ    ซึ่งพระคาถา 
อิม    นี้วา 
        (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล   ภเณ    พึงกลาว    สจจฺ   ซึ่ง 
        คําสัจ     น    กุชฺเฌยยฺ    ไมพึงโกรธ      (ปุคฺคโล) 
        อ. บุคคล    (ปพฺพชิเตน)   ยาจิโต   ผูอันบรรพชิต 
        ขอแลว    อปฺปป    วตฺถุ   ซึ่งวัตถุแมอันนอย   ทชฺชา  
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        พึงให   (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล   คจฺเฉ   พึงไป   สนฺติเก 
        ในสํานัก    เทวาน    ของเทวดา   ท. าเนหิ     ดวย 
        ฐานะ   ท. ตีหิ   ๓   เอเตหิ   เหลาน้ี   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา    ทีเปยฺย    พึงแสดง    คือวา   โวหเรยฺย 
พึงกลาว   สจฺจ    ซึ่งคําสัจ     (อิติ)   ดงันี    ตตฺถ   ปเทสุ    ในบท   ท. เหลาน้ัน 
หนา  (ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา   สจฺจ   ภเณ   อติ   ดังนี้    ฯ 
อตฺโถ   อ.  อธิบายวา    ปติฏเหยฺย   พึงต้ังอยูเฉพาะ   สจฺเจ   ในคําสัจ 
 ิอิติ   ดังนี้    ฯ    (อตฺโถ)   อ. อรรถวา  น  กชฺุเฌยฺย   ไมพึงโกรธ    ปรสฺส 
ปุคฺคลสฺส    ตอบุคคลอ่ืน    (อิติ)    ดังน้ี     (ปทสฺส)   แหงบทวา   น 
กุชฺเฌยฺย    อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา    ปพฺพชติา   อ. บรรพชิต   ท. สีลวนฺโต 
ผูมีศีล    ยาจกา    นาม  ชือ่วาผูขอ   หิ   จริงอยู   เต   ปพฺพชิตา   อ. บรรพชิต  ท. 
เหลาน้ัน   อยาจิตฺวา    ว   ไมขอแลววา    ตุมฺเห    อ. ทาน   ท. เทถ   จงให 
อิติ    ดังน้ีเทียว    ติฏนฺติ    ยอมยืนอยู    ฆรทฺวาเร    ที่ประตูแหงเรือน 
กิฺจาป    แมก็จริง    ปน     ถึงอยางนั้น    (เต   ปพฺพชิตา)   อ. บรรพชิต  ท. 
เหลาน้ัน        ยาจนฺติเอว    นาม   ชื่อวายอมขอน่ันเทียว   อตฺถโต    โดย 
เนื้อความ    (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล     สลีวนฺเตหิ     ปพฺพชิเตหิ     ยาจิโต 
ผูอันบรรพชติ   ท. ผูมีศีลขอแลว   เอว   อยางนี้    เทยฺยธมฺเม      ครั้นเมื่อ 
ไทยธรรม   อปฺปสฺมึป     แมอันนอย    วิชชฺมาเน    มีอยู    ทเทยฺย   พึงให 
อปฺปมตฺตกป    เทยฺยธมฺม    ซึ่งไทยธรรม   แมอันมปีระมาณนอย    (อิติ) 
ดังน้ี   (ปทสสฺ)   แหงบทวา   ยาจิโต   อิติ   ดังนี้ ฯ  
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           อตฺโถ   อ. อรรถวา   (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล    คจฺเฉยฺย   พึงไป 
เทวโลก   สูโลกของเทวดา   เอเตสุ     การเณสุ   ในเหตุ   ท.  เหลาน้ันหนา 
การเณน    ดวยเหตุ   เอเกนอป   แมอันหน่ึง   อิติ   ดังน้ี    (ปททฺวยสฺส) 
แหงหมวดสองแหงบทวา     เอเตหิ     ตีหิ      อิติ     ดังน้ี   ฯ  
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                                   เรื่องปญหาที่พวกภิกษุทูลถาม 
           ๔๒.   ๑๗๘/๑๓    ต้ังแต     ภิกขฺุ     ธมฺมสภาย    กถ    สมุฏาเปสุ 
เปนตนไป. 
           ภิกฺขู   อ. ภิกษุ   ท.   กถ    ยังถอยคําวา    อาวุโส   แนะผูมีอายุ    ท. 
พฺราหฺมโณ    อ.  พราหมณ    อสุโก    นาม  ชื่อโนน   ชานาติ   ยอมรูวา 
สุทฺโธทโน    อ.  พระราชาพระนามวาสุทโธทนะ       ปตา   เปนพระบิดา 
ตถาคตสฺส    ของพระตถาคต   (โหติ)    ยอมเปน  มหามายา    อ. พระเทวี 
พระนามวามหามายา    มาตา    เปนพระมารดา    (ตถาคตสฺส)   ของพระ 
ตถาคต    (โหติ)  ยอมเปน    อิติ   ดังน้ี   ชานนฺโต   ว    รูอยูเทียว    สทฺธ ึ
พรอม     พฺราหฺมณิยา    ดวยนางพราหมณี   วทติ    ยอมกลาววา    ปุตฺโต 
อ. บุตร   อมฺหาก    ของเรา  ท.  อิติ  ดังนี้     ตถาคต    กะพระตถาคต 
สตฺถาป   แม   อ.  พระศาสดา   อธิวาเสสิ    ทรงยังคําใหอยูทับแลว  ตถาเอว 
เหมือนอยางน้ันนั่นเทียว   การณ    อ. เหตุ   กึ    นุ   โข    อะไรหนอแล 
อิติ    ดังน้ี   สมุฏาเปสุ    ใหต้ังข้ึนพรอมแลว    ธมฺมสภาย   ในธรรมสภา ฯ 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา   สุตฺวา    ทรงสดับแลว   กถ    ซึง่ถอยคํา 
เตส    ภิกฺขูน     ของภิกษุ   ท.   เหลาน้ัน    วตฺวา   ตรัสแลววา    ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุ   ท.    เต    ชายปติกา    อ. เมียและผัว   ท. เหลาน้ัน   อุโภป 
แมทั้งสอง    วทนฺติ    ยอมเรียก    อตฺตโน    ปุตฺตเอว    ซึ่งบุตรของตนน่ันเทียว 
วา   ปุตฺโต   อ. บตุร   อิติ   ดังน้ี    อิติ   ดังน้ี    อาหริ    ทรงนํามาแลว   อตีต  
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วตฺถุ   ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว    ทสฺเสตฺวา    ทรงแสดงแลว    เตส    ชายปติกาน 
(อตฺตโน)     ปุตฺตภาว       ซึ่งความท่ีแหงพระองคทรงเปนบุตร     ของเมีย 
และผัว    ท.  เหลาน้ัน   ตีณิ   ชาติหสสฺสานิ    สิ้นพันแหงชาติ   ท. ๓   (วจเนน) 
ดวยพระดํารัสวา   ภิกฺขเว    ดูกอนภิกษุ   ท.  อตีเต    กาเล   ในกาลอันลวง 
ไปแลว    อย   พฺราหฺมโณ   อ. พราหมณนี้    ปตา   เปนบิดา   มยฺห   ของเรา 
นิรนฺตร   มีระหวางออกแลว    ชาติสตานิ    สิ้นรอยแหงชาติ   ท.  ปฺจ  ๕ 
อโหสิ   ไดเปนแลว   จุลลฺปตา   เปนอา   (มยฺห)   ของเรา   ชาติสตานิ    
สิ้นรอยแหงชาติ    ท.  ปญจ ๕  (นิรนฺตร)   มีระหวางออกแลว    (อโหสิ) 
ไดเปนแลว    มหาปตา   เปนลุง   (มยหฺ)   ของเรา   ชาติสตานิ   สิ้นรอย 
แหงชาติ  ท. ปฺจ  ๕  (นรินฺตร)   มีระหวางออกแลว    (อโหสิ)    
ไดเปนแลว    สาป   พฺราหฺมณี    อ. นางพราหมณีแมนั้น   มาตา  เปนมารดา 
มยฺห    ของเรา   ชาติสตานิ    สิ้นรอยแหงชาติ    ท.  ปฺจ ๕  นรินฺตรเอว 
มีระหวางออกแลว     อโหสิ    ไดเปนแลว      จุลลฺมาตา      เปนนา 
ของเรา   ชาติสตานิ    สิน้รอยแหงชาติ   ท.  ปฺจ   ๕   (นรินฺตร)   ม ี
ระหวางออกแลว   (อโหสิ)   ไดเปนแลว     มหามาตา   เปนปา   (มยฺห) 
ผูเจริญแลว   หตฺเถ    ในมอื   พฺราหฺมณสฺส   ของพราหมณ   ทิยฑฺฒชาติ- 
สหสฺส   สิ้นพันแหงชาติที่สองทั้งกึ่ง    (อมฺหิ)   ยอมเปน   เอว   อยางนี้ 
สวฑฺโฒ   เปนผูเจริญแลว   หตฺเถ   ในมือ   พฺราหฺมณิยา   ของนางพราหมณี 
ทิยฑฺฒชาติสหสฺส    สิ้นพันแหงชาติที่สองทั้งกึ่ง  (อมฺหิ)   ยอมเปน   (เอว)  
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อยางนี้   อิติ    ดังน้ี   อภาสิ    ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่งพระคาถา   ท.  
อิมา   เหลาน้ีวา 
        ยสฺมึ    ปุคฺคเล    มโน   นิวีสติ    จ  อ. ใจ   ยอมจดจอ 
        ในบุคคลใดดวย    (ยสฺมึ   ปุคฺคเล)   จิตฺต   ปสีทติ 
        จอป    แม   อ.  จิตยอมเลื่อมใส    ในบุคคลใดดวย 
        (โส   ปุคฺคโล)   อ. บคุคลนั้น   วิสสฺเส   พึงคุนเคย 
        โปเส   ในบุรุษ  อทิฏปุพฺพเก    ผูอันตนไมเคยเห็น 
        แลว   ตสฺมึป     แมนัน้    กาม   โดยแท    อุปฺปล   วา 
        อ.  ดอกอุบลหรือ     (เสสชลชปุปฺผ   วา)     หรอืวา 
        อ.  ดอกไมอันเกิดในน้ําอันเหลือ    (ชายเต)    ยอมเกิด 
        อุทเก   ในนํ้า   (นิสสฺาย)   เพราะอาศัย   (อุทก  จ) 
        ซึ่งนํ้าดวย    (กทฺทม   จ)   ซึ่งเปอกตมดวย    ยถา 
        ฉันใด      เปม     อ.   ความรัก    ต      นั้น    ชายเต 
        ยอมเกดิ       ทฺวหีิ     การเณหิ    เพราะเหตุ     ท. ๒ 
        ปุพฺเพ    สนฺนิวาเสน   วา   คือ   เพราะการอยูรวมกัน 
        ในกาลกอนหรือ    ปุจฺจุปฺปนฺนติเตน    วา   คือ  หรือ 
        วา   เพราะความเกื้อกูลอันเกิดขึ้นเฉพาะแลว    เอว 
        ฉันนั้น    อิติ   ดังน้ี ฯ 
           สตฺถา    อ. พระศาสดา    นิสฺสาย    ทรงอาศัยแลว   ต   กลุ    ซึ่ง 
ตระกูลนั้น    วิหาสิ    ทรงประทับอยูแลว    เตมาสเอว     สิ้นกาลประกอบ 
ดวยเดือนสามนั่นเทียว ฯ   เต   ชายปติกา    อ. เมียและผัว   ท.  เหลาน้ัน  
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อุโภป   แมทั้งสอง   สจฺฉิกตฺวา     กระทําใหแจงแลว    อรหตฺต   ซึ่งความเปน 
แหงพระอรหันต    ปรินพฺิพายึสุ   ปรนิิพพานแลว ฯ   อถ   ครั้งน้ัน   (ชนา) 
อ. ชน   ท.  กตฺวา    กระทําแลว    มหาสกฺการ   ซึ่งสักการะอันใหญ   เนส 
ชายปติกาน   แกเมียและผัว   ท.  เหลาน้ัน    อาโรเปตาวา    ยกข้ึนแลว 
อุโภป    ชายปติเก    ซึ่งเมียและผัว     ท. แมทั้งสอง    เอกกูฏาคารเอว    สู 
เรือนยอดอันเดียวกันนั่นเทียว   นีหรึส ุ  นําออกไปแลว ฯ   สตฺถาป    แม 
อ. พระศาสดา    ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร   ผูมีภิกษุมีรอยหาเปนประมาณเปน 
บริวาร   อคมาสิ   ไดเสด็จไปแลว   อาฬาหน   สูปาชา   เตหิ   ชเนหิ 
สทฺธึเอว   พรอมดวยชน   ท.  เหลาน้ันนั่นเทียว  ฯ  มหาชโน   อ. มหาชน 
นิกฺขมิ   ออกไปแลว   (จินฺตเนน)   ดวยอันคิดวา   กิร   ไดยินวา   มาตา- 
ปตโร   อ. พระมารดาและพระบิดา   ท.   พุทฺธาน    ของพระพุทธเจา  ท. 
กาลกตา   เปนผูมีกาลอันกระทําแลว   (โหนฺติ)   ยอมเปน  อิติ   ดังน้ี ฯ 
สตฺถา  อ. พระศาสดา   ปวิสิตฺวา    เสด็จเขาไปแลว   เอก   สาล   สูศาลา 
หลังหนึ่ง   อาฬาหนสมีเป   ในที่ใหลแหงปาชา   อฏาสิ   ไดประทับยืน 
อยูแลว ฯ 
           มนุสสฺา   อ. มนุษย  ท. วนฺทิตฺวา   ถวายบังคมแลว   สตฺถาร   ซึ่ง 
พระศาสดา   ตฺวา    ยืนอยูแลว   เอกมนฺเต   ณ   สวนสุดขางหนึ่ง   กโรนฺติ 
กระทําอยู    ปฏิสนฺถาร    ซึ่งปฏิสันถาร    สทฺธ ึ  กบั   สตฺถารา   ดวยพระ- 
ศาสดา    (วจเนน)    ดวยคําวา    ภนฺเต      ขาแตพระองคผูเจริญ    ตุมเห 
อ. พระองค    ท.   มา   จินฺตยิตฺถ    อยาทรงพระดําริแลววา    มาตาปตโร 
อ. พระมารดาและพระบิดา    ท.  โว    ของพระองค   ท.   กาลกตา   เปน  
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ผูมีกาละอันกระทําแลว   (โหนฺติ)   ยอมเปน    อิติ    ดังน้ี   อิติ   ดังน้ี ฯ 
สตฺถา    อ. พระศาสดา    อปฺปฏิกฺขิปตฺวา    ว   ไมทรงหามแลว   เต   ชเน 
ซึ่งชน  ท.  เหลาน้ันวา   ตุมฺเห   อ. ทาน    ท.  มา    อวจุตฺถ   อยาไดกลาว 
แลว    เอว   อยางนี้    อิติ    ดังน้ีเทียว    โอโลเกตฺวา   ทรงแลดูแลว 
อชฺฌาสย    ซึ่งอัธยาศัย   ปริสาย   แหงบริษัท   เทเสนฺโต    เมื่อจะทรงแสดง 
ธมฺม    ซึ่งธรรม    ตขณานุรูป   อันสมควรแกขณะนั้น    กเถสิ   ตรัสแลว 
ชราสุตฺต   ซึง่ชราสูตร    อิท   นี้วา 
                ชีวติ   อ. ชีวิต   อิท   นี้    อปฺป   วต   เปนธรรมชาต 
                นอยหนอ    (โหติ)    ยอมเปน    (สตฺโตป)     อ. สัตว 
                มยีติ    ยอมตาย    โอร    ภายใน    วสฺสสตาป    แม 
                แตรอยแหงป      เจป   แมหากวา         โย    ปุคฺคโล 
                อ.  บุคคลใด   ชวีติ     ยอมเปนอยู    อติจจฺ    เกินไป 
                (วสฺสสต)     ซึง่รอยแหงปไซร    อถโข    ที่แท    โส 
                ปุคฺคโล   อ. บคุคลนั้น     มยีติ     ยอมตาย    ชรสาป 
                แมเพราะชรา   อิติ    ดังน้ีเปนตน  ฯ 
           เทสนาวสาเน   ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา            ธมฺมาภิสมโย 
อ. การตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม   อโหสิ    ไดแลว    ปาณสหสฺสาน 
แกพันแหงสัตวผูมีสมปราณ   ท.  จตุราสีติยา   ๘๔  ฯ   ภิกฺขู    อ. ภิกฺขู  ท. 
อชานนฺตา   ไมทราบอยู   พฺราหฺมณสฺส    จ   พฺราหฺมณิยา   จ     ปรินิพฺพุตภาว 
ซึ่งความท่ีแหงพราหมณดวย    แหงนางพราหมณีดวย   เปนผูปรินิพพาน 
แลว    ปุจฺฉึสุ    ทลูถามแลววา    ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ    โก    ภโว  
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อ.  ภพอะไร   อภิสมฺปราโย   เปนภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอมเฉพาะ 
เตส   ชายปติกาน   ของเมียและผัว    ท. เหลาน้ัน      (โหติ)     ยอมเปน 
อิติ   ดังนี้  ฯ    สตฺถา   อ. พระศาสดา    วตฺวา    ตรสัแลววา   ภิกฺขเว   ดูกอน 
ภิกษุ  ท.  อภิสมฺปราโย   นาม   ชื่อ    อ. ภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม 
เฉพาะ    อเสขมุนีน   ของพระอเสขมุนี   ท.   เอวรูปาน   ผูมีรูปอยางนี้ 
นตฺถิ    ยอมไมมี   ห ิ  เพราะวา   เอวรูปา    อเสขมุนโย    อ. พระอเสขมุนี 
ท. ผูมีรูปอยางน้ี     ปาปุณนฺติ    ยอมบรรล ุ    มหานิพฺพานเอว    ซึ่งพระ 
มหานิพพานน่ันเทียว   อจฺจุต   อันไมเคลื่อนแลว    อมต   อันไมตายแลว 
อิติ   ดังนี้   อาห   ตรัสแลว   คาถ    ซึ่งพระคาถา    อิม  นี้วา 
                มนุโย    อ. มุน ี ท.  เย   เหลาใด    อหิสกา   ผูไม 
                เบยีดเบียน   สวุตา   สํารวมแลว   กาเยน   ดวยกาย 
                นจิฺจ   เปนนิจ    เต   มุนโย   อ. มุนี  ท.   เหลาน้ัน 
                ยนฺติ   ยอมไป    (ชนา)   อ. ชน   ท.  คนฺตฺวา   ไปแลว 
                เศราโศก    (ต)   าน   สูานะนั้น    อจจฺุต   อัน 
                ไมเคลื่อนแลว    อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   อเสขมุนโย   อ. พระอเสขมุนี   ท.  มคุค- 
ผลปฺปตฺตา   ผูบรรลุแลวซึ่งมรรคและผล   โมเนยฺยปฺปฏิปทาย   ดวยขอ 
ปฏิบัติอันควรเพื่อความเปนมุนี    (อิติ)   ดังนี   ตตฺถ    ปเทสุ   ในบท 
ท.  เหลาน้ันหนา   (ปทสสฺ)    แหงบทวา   มุนโย     อิติ   ดังน้ี ฯ   เอต 
ปท   อ. บทนี้วา    กาเยน   อิติ   ดังน้ี    เทสนามตฺตเอว    เปนบทสักวา  
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เทศนา   (โหติ)   ยอมเปน ฯ  อตฺโถ     อ.  อธิบายวา    สวุตา   สํารวมแลว  
ทฺวาเรหิ    ดวยทวาร  ท.  ตีหิป   แม ๓  อิติ  ดังน้ี ฯ   (อตฺโถ)    อ. อรรถวา 
สสฺสต   อันเที่ยงแลว   (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส)   แหงบทวา   อจฺจุต  อิติ 
ดังน้ี  ฯ   (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   อกุปปฺฏาน    สูฐานะอันไมกําเริบ 
คือวา   ธุวฏาน   สูานะอันยั่งยืน   (อิติ)  ดังนี้   (ปทสฺส)  แหงบทวา 
ฐาน   อิติ   ดงัน้ี ฯ   อตฺโถ   อ. อรรถวา   (ชนา)    อ. ชน  ท.  คนฺตฺวา 
ไปแลว   ยสมฺึ   นิพฺพานฏาเน   ในฐานะคือพระนิพพานใด   น  โสจนฺติ 
ยอมไมเศราโศก   คือวา   น   วิหฺนฺติ     ยอมไมเดือดรอน   (มุนโย)  อ. 
มุนี   ท. คจฺฉนฺติ   ยอมไป   ต   นิพฺพานฏาน   สูฐานะคือพระนิพพานน้ัน 
อิติ   ดังนี้   (ปทสฺส)    แหงบทวา    ยตฺถ   อิติ     ดงัน้ีเปนตน  ฯ                                    
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                                    เรือ่งนางปุณณทาสี 
           ๔๓.  ๑๘๒/๑๘    ต้ังแต   เทวตา   สกลจกฺกวาฬคพฺเภ    เทวมนุสฺสาน 
เปนตนไป. 
              เทวตา     อ. เทวดา     ท.    สกลจกฺกวาฬคพฺเภ     ในหองจักรวาฬ 
 ืทั้งส้ิน    ปเฬตฺวา    บีบแลว   โอช  ซึ่งโอชะ   อุปกปฺปนก    อันเปนเครื่อง 
เขาไปสําเร็จ   เทวมนุสฺสาน    แกเทวดาและมนุษย   ท.  มธุปฏล   (ปุคฺคโล 
ปเฬนฺโต)    วิย    ราวกะ    อ.  บุคคล    บีบอยู    ซึ่งรวงแหงผ้ึง     ปกฺขิปส ุ
ใสเขาแลว    ตตฺถ   ปูเว   ในขนมน้ัน   ฯ  จ   สวนวา   ปุณฺณา   อ. นางปุณณา 
โอโลเกนฺตี   อฏาสิ   ไดยืนแลดูอยูแลว  ฯ   ภตฺตกิจฺจาวสาเน     ในกาล 
เปนที่สุดลงแหงกิจดวยภัต   เถโร   อ.  พระเถระ    อทาสิ   ไดถวายแลว 
อุทก   ซึ่งนํ้า  ฯ  สตฺถา   อ. พระศาสดา   กตภตฺตกิจฺโจ   ผูมีกิจดวยภัต 
อันทรงกระทําแลว   อามนฺเตตฺวา    ตรัสเรียกแลว   ปุณฺณ   ซึง่นางปุณณา 
อาห   ตรัสแลววา   ปุณฺเณ   ดกูอนปุณณา   ตฺว   อ. เธอ   ปริภวิ   ดูหม่ิน 
แลว    สาวเก   ซึ่งสาวก     ท.  มม    ของเรา     กสฺมา   เพราะเหตุอะไร 
อิติ   ดังนี้ ฯ   (ปุณฺณา)     อ. นางปุณณา     (อาห)    กราบทูลแลววา 
ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ    อห   อ. ขาพระองค   น     ปริภวามิ   ยอม 
ไมดูหม่ิน    อิติ    ดังน้ี   ฯ   (สตฺถา)    อ. พระศาสดา  (ปุจฺฉิ)   ตรัสถาม 
แลววา    อถ    ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น   (สนฺเต)    มีอยู    กึ   วจน 
อ. คืออะไร   ตยา   อันเธอ   โอโลเกตฺวา   แลดูแลว   สาวเก    ซึ่งสาวก  ท.  
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มม   ของเรา    กถิต    กลาวแลว   อิติ  ดังนี้  ฯ   (ปณฺุณา)   อ.  นางปุณณา 
(อาห)   กราบทูลแลววา   ภนฺเต   ขาแตพระองคผูเจริญ   เอตฺตกั   วตฺถ ุ
อ. เรื่องอันมีประมาณเทานี้วา    อห   อ. เรา     น    อุเปมิ   ยอมไมเขาถึง 
นิทฺท     ซึ่งความหลับ         ทุกฺขุปทฺเวน     เพราะอุปทวะคือความทุกข 
อิมินา   นี้   ตาว   กอน   ภทนฺตา   อ. ทานผูเจริญ  ท.  น  อุเปนฺติ  ยอม 
ไมเขาถึง   นิทฺท   ซึ่งความหลับ     กิมตฺถ   เพ่ืออะไร   กสฺสจิ    ภิกฺขุโน 
อผาสุก    ภวิสฺสติ     วา     อ. ความไมผาสุก   จักมี   แกภิกษุบางรูปหรือ 
ทีฆชาติเกน   อุปทฺทโว    ภวิสฺสติ    วา    หรือวา    อ. อุปทวะ    เพราะงู 
จักมี   อทฺธา    แนแท   อิติ    ดังน้ี    มยา   อันหมอมฉัน    จินฺติต    คิดแลว 
อิติ   ดังนี้ ฯ 
           สตฺถา   อ.  พระศาสดา    สุตฺวา   ทรงสดับแลว    วจน   ซึ่งคํา   ตสฺสา 
ปุณฺณาย   ของนางปุณณานั้น    วตฺวา   ตรัสแลววา    ปุณฺเณ    ดูกอนปุณณา 
ตฺว   อ. เธอ      น   นินฺทายสิ    ยอมไมประพฤติหลับ        ทุกฺขุปทฺทเวน 
เพราะอุปทวะคือความทุกข     อตฺตโน      ของตน      ตาว     กอน   ปน 
สวนวา     สาวกา   อ.  สาวก     ท.   มม    ของเรา   น    นิทฺทายนฺติ   ยอม 
ไมประพฤติหลับ   (อตฺตโน)     อนุยตฺุตตาย     เพราะความท่ีแหงตนเปน 
ผูตามประกอบแลว   ชาตริย    ซึ่งธรรมเปนเครื่องต่ืนอยู      สทา  ในกาล 
ทุกเม่ือ   อิติ    ดังน้ี   อาห    ตรัสแลว    คาถ   ซึ่งพระคาถา    อิม  นี้วา 
                อาสวา    อ. อาสวะ   ท.  (อริยาน)    ของพระอริยเจา  ท. 
                ชาครมานาน    ผูต่ืนอยู     สทา    ในกาลทุกเมื่อ 
                อโหรตฺตานุสิกฺขิน     ผูมีปกติตามศึกษาในกลางวัน  
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                และกลางคืน   อธิมุตฺตาน   ผูนอมไปแลว   นิพฺพาน 
                สูพระนิพพาน    คจฺฉนฺติ   ยอมถึง    อฏ   ซึ่งความ 
                ต้ังอยูไมได    อติิ   ดังน้ี  ฯ 
           (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   สกิฺขมานาน    ผูศึกษาอยู   สิกฺขา   ซึ่งสิกขา   ท. 
ติสฺโส   ๓   ทิวา    จ   ในกลางวันดวย   รตฺตึ    จ   ในกลางคืนดวย      (อิติ) 
ดังนี   ตตฺถ   ปเทสุ    ในบท   ท.  เหลาน้ันหนา    (คาถาปาทสฺส)   แหง 
บาทแหงพระคาถาวา     อโหรตฺตานุสิกฺขิน      อิติ     ดังน้ี ฯ      (อตฺโถ) 
อ. อรรถวา   นิพฺพานชฺฌาสยาน    ผูมีอัธยาศัยในพระนิพพาน   (อิติ)   ดังน้ี 
(คาถาปาทสฺส)   แหงบาทแหงพระคาถาวา   นิพฺพาน    อธิมตฺุตาน    อิติ 
ดังน้ี  ฯ    อตฺโถ   อ. อรรถวา   อาสวา   อ. อาสวะ    ท.      สพฺเพป    แม 
ทั้งปวง    เอวรูปาน    อรยิาน    ของพระอริยเจา   ท. ผูมีรูปอยางน้ี   คจฺฉนฺติ 
ยอมถึง    อฏ    ซึ่งความต้ังอยูไมได    คือวา  วินาส   ซึ่งความพินาศ   คือวา 
(อาสวาน)     นตฺถิภาว   ซึง่ความท่ีแหงอาสวะ    ท.  ไมมีอยู   อิติ   ดังน้ี   
(ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา    อฏ   คจฺฉนฺติ    อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           เทสนาวสาเน    ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา    ปุณฺณา   อ.  นาง 
 ุปุณณา   ยถา ิตา    ว    ผูยืนอยูแลวอยางใดเทียว    ปติฏหิ    ต้ังอยูเฉพาะแลว 
โสตาปตฺติผเล    ในโสดาปตติผล  ฯ  เทสนา   อ.  เทศนา    สาตฺถิกา    อัน 
มีวาจาเปนไปกับดวยประโยชน    อโหสิ    ไดมีแลว    สมฺปตฺตปรสายป 
แมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว  ฯ 
           สตฺถา    อ. พระศาสดา    กตฺวา    ทรงกระทาํแลว     ภตฺตกิจฺจ   ซึ่ง 
กิจดวยพระกระยาหาร    กุณฺฑกองฺคารปูเวน    ดวยขนมอันบุคคลกระทํา  
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แลวดวยรําและปงแลวบนถานเพลิง   อคมาสิ   ไดเสด็จไปแลว     วิหาร 
สูวิหาร  ฯ   ภิกฺขู  อ. ภิกษุ   ท.  กถ    ยังถอยคําวา   อาวุโส   แนะผูมีอายุ   ท. 
ทุกฺกร    กมมฺ  อ. กรรมอันบุคคลกระทําไดโดยยาก    สมฺมาสมฺพุทฺเธน   อัน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา    กโรนฺเตน    ผูทรงกระทําอยู     ภตฺตกจฺิจ   ซึ่งกิจ 
ดวยพระกระยาหาร    กุณฺฑกองฺคารปูเวน    ดวยขนมอันบุคคลกระทําแลว 
ดวยรํา     และปงแลวบนถานเพลิง     ปุณฺณาย     ทินฺเนน      อันอันนาง 
ปุณณาถวายแลว    กต   ทรงกระทําแลว    อิติ   ดงัน้ี   สมฏุาเปสุ    ให 
ต้ังข้ึนพรอมแลว     ธมฺมสภาย     ในธรรมสภา ฯ   สตฺถา    อ.  พระศาสดา 
อาคนฺตฺวา     เสด็จมาแลว     ปุจฺฉิตฺวา     ตรัสถามแลววา    ภิกฺขเว    ดกูอน 
ภิกษุ   ท.   ตุมฺเห     อ. เธอ    ท.  สนฺนสิินฺนา    เปนผูนั่งประชุมกันแลว 
กถาย    ดวยถอยคํา    กาย    น ุ   อะไรหนอ   อตฺถ    ยอมมี   เอตรหิ    ใน 
กาลบัดนี้     อิติ   ดังนี้    (วจเน)    ครัน้เมื่อคําวา    (มย)   อ. ขาพระองค   ท. 
(สนฺนิสินฺนา)    เปนผูนั่งประชุมกันแลว     อิมาย    นาม    กถาย    ดวย 
ถอยคําชื่อน้ี    (อมฺห)   ยอมมี      (เอตรหิ)      ในกาลบัดนี้     อิติ      ดังน้ี 
(เตหิ    ภิกฺขูหิ)   อันภิกษุ    ท.  เหลาน้ัน   วุตฺเต   กราบทูลแลว    วตฺวา 
ตรัสแลววา    ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุ   ท.  (กุณฺฑก)    อ. รํา   (อิมาย  ปุณฺณาย 
ทินฺน)    อันอันนางปุณณานี้ถวายแลว    (มยา)    อันเรา   (ปรภุิตฺต) 
บริโภคแลว     อิทานิเอว    ในกาลน้ีนัน่เทียว   น   หามิได    กณฺุฑก   อ. รํา 
อิมาย   ปุณฺณาย    ทินฺน    อันอันนางปุณณาน้ีถวายแลว    มยา   อันเรา 
 ปริภุตฺตเอว   บรโิภคแลวน่ันเทียว   ปพฺุเพป    แมในกาลกอน   อิติ   ดังนี ้
อาหริตฺวา    ทรงนํามาแลว   อตีต   วตฺถุ   ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว    วิตฺถา-  
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เรตฺวา    กเถสิ   ตรัสใหพิสดารแลว    กุณฑกสินฺธวโปตกชตก   ซึ่งชาดก 
อันบัณฑิตกําหนดแลวดวยลูกของมาสินธพตัวกินซึ่งรํา   อิม   นี้วา 
        (โพธสตฺโต)   อ. พระโพธิสัตว   (อาห)   กลาวแลว 
        (คาถ)   ซึ่งคาถา    (ปฐม)   ที่หน่ึงวา  (ตฺว)    อ. เจา 
        ภุตฺวา    กินแลว   ติณปรฆาส   ซึ่งหญาอันเปนเดน 
        (วฑฺฒิโต)   เปนผูเจริญแลว     (อสิ)    ยอมเปน 
        (ตฺว)    อ. เจา   ภุตฺวา   กินแลว    อาจามกุณฺฑก 
        ซึ่งขาวตังและรํา        (วฑฺฒิโต)   เปนผูเจริญแลว 
        (อสิ)    ยอมเปน   เอต   ติณปริฆาสอาจามกุณฺฑก 
        อ. หญาอันเปนเดนและขาวตังและรําน่ัน   โภชน 
        เปนโภชนะ   เต   ของเจา    อาสิ   ไดเปนแลว   อิทานิ 
        ในกาลน้ี   ตฺว   อ. เจา    น    ภฺุชสิ   ยอมไมเกิน 
        กสมฺา   เพราะเหตุอะไร    (อิติ)    ดังน้ี     (สินธฺว- 
        โปตโก)    อ. ลูกของมาสินธพ    (อโวจ)      ได 
        กลาวแลว     (คาถา)    ซึ่งคาถา    ท.      (เทฺว)   ๒ 
        (อิตรา)    เหลานอกนี้วา    (ชนา)    อ. ชน   ท.   น 
         ชานนฺติ    ยอมไมรู    โปส   ซึ่งสัตวอันบุคคลพึงเลี้ยง 
        ชาติยา     วา     โดยชาติหรือ   วินเยน      วา    หรือวา 
        โดยวินัย      ยตฺถ    าเน    ในท่ีใด     มหาพฺรหฺเม 
        ขาแตทานมหาพรหม    อป    เออก็     อาจามกุณฺฑก 
        อ. ขาวตังและรํา     พหุ    มาก  (อตฺถิ)    มีอยู   ตตฺถ  
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        าเน   ในที่นั้น     จ     สวนวา   ตฺข    โข    อ. ทานแล 
        ปชานาสิ    ยอมรูทัว่    ม     ซึ่งขาพเจาวา   ยทิโส   อย 
        หโย    อ. มาตัวเชนใดนี้   (ตาทิโส    หโย)      อ. มา 
        ตัวเชนนั้น    อุตฺตโม    เปนมาสูงสุด   (โหติ)   ยอม 
        เปน   (อิติ)   ดังน้ี    (อห)    อ. ขาพเจา   ชานนฺโต 
        รูอยู     อาคมฺม    อาศัยแลว   ชาน    ปณฺฑิต    ซึ่งบัณฑิต 
        ผูรู    น    ภกฺขามิ    ยอมไมกิน    กุณฺฑก   ซึ่งรํา    เต 
        ของทาน    (อิติ)    ดังน้ี   อิติ   ดังน้ี     อิติ   ดังน้ีแล  ฯ  
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                                                   เรื่องอตุลอุบาสก 
           ๔๔.  ๑๘๖/๓     ต้ังแต     สตฺถา     ตสฺส    กถ    สุตฺวา     อตุล 
เปนตนไป. 
           สตฺถา   อ. พระศาสดา    สุตฺวา   ทรงสดับแลว   กถ    ซึง่ถอยคํา 
ตสฺส   อตุลสสฺ   ของอุบาสกชื่อวาอตุละนั้น   วตฺวา   ตรัสแลววา   อตุล 
ดูกอนอตุละ    เอต    วตฺถ ุ   อ. เรื่องนั่น   (ชเนหิ)   อันชน   ท.  อาจิณฺณเอว 
ประพฤติทั่วแลวน่ันเทียว    ปฏาย   จําเดิม    โปราณโต    แตกาลกอน 
(ชนา)    อ. ชน   ท.  ครหนฺติเอว    ยอมติเตียนนั่นเทียว   (ปุคฺคล)    ซึ่ง 
บุคคล   ตุณฺหีภูตป     ผูเปนคนน่ิงเปนแลวบาง      พหุกถป   ผูมีถอยคํามาก 
บาง   มนฺทกถป    ผูมีถอยคําอันนอยบาง   หิ   ดวยวา  (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล 
(ชเนหิ)   เอกนฺต   ครหิตพฺโพเอว   วา    ผูอันชน   ท.  พึงติเตียน    โดย 
สวนเดียว   นั่นเทียวหรือ    (ชเนหิ    เอกนฺต)    ปสสิตพฺโพเอว  วา   หรือวา 
ผูอันชน   ท. พึงสรรเสริญ   โดยสวนเดียว   นั่นเทียว   นตฺถิ   ยอมไมมี 
เอกจฺเจ    ชนา   อ. ชน   ท. บางพวก    นินฺทนฺติ    ยอนนินทา   เอกจฺเจ 
ชนา   อ. ชน   อ. บางพวก    ปสสนฺติ     ยอมสรรเสริญ   ราชาโนป   แม 
ซึ่งพระราชา    ท.  (เอกจฺเจ  ชนา)   อ. ชน   ท.  บางพวก    (ปสสสนฺติ)   ยอม 
สรรเสริญ   มหาปวึป    แมซึ่งแผนดินใหญ   (เอกจฺเจ  ชนา)   อ. ชน 
ท.  บางพวก   (นินฺทนฺติ)   ยอมนินทา   (เอกจฺเจ   ชนา)   อ.  ชน  ท.  
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บางพวก   (ปสสนฺติ)    ยอมสรรเสรญิ   จนฺทิมสุริเยป     แมซึง่พระจันทร 
และพระอาทิตย   ท. (เอกจฺเจ   ชนา)   อ.  ชน   ท.  บางพวก    (นินฺทนฺติ) 
ยอมนินทา   (เอกจฺเจ   ชนา)    อ. ชน   ท.  บางพวก   (ปสสนฺติ)   ยอม 
สรรเสริญ   อากาสาทโยป    ปเทเส   ซึ่งประเทศ   ท. แมมีอากาศเปนตน 
เอกจฺเจ   ชนา   อ. ชน  ท. บางพวก    นินฺทนฺติ   ยอมนินทา   เอกจฺเจ 
ชนา   อ. ชน   ท. บางพวก   ปสสนฺติ   ยอมสรรเสรญิ  สมฺมาสมฺพุทฺธป 
แมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา   จตุปฺปริสมชฺเฌ   นิสทีิตฺวา   ธมฺม   กเถนฺต 
ผูประทับนั่งแลว   ตรัสอยู    ซึ่งธรรม  ในทามกลางแหงบริษัท  ๔  หิ  ก ็
นินฺทา   วา   อ. การนินทาหรือ   ปสสา   วา   หรือวา   อ. การสรรเสริญ 
อนฺธพาลาน   แหงคนอันธพาล   ท.      อปฺปมาณ   เปนประมาณหามิได 
(โหติ)    ยอมเปน      ปน    แตวา    (ปคฺุคโล)    อ. บุคคล     ปณฺฑิเตน 
เมธาวินา   นนิฺทิโต   ผูอันบัณฑิตผูมีปญญานินทาแลว       (ปณฺฑิเตน 
เมธาวินา)     นินฺทิโต   นาม    ชื่อวาเปนอันบัณฑิตผูมีปญญานินทาแลว 
(โหติ)   ยอมเปน  (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล   (ปณฺฑิเตน   เมธาวินา)    ปสสิโต 
ผูอันบัณฑิตผูมีปญญาสรรเสริญแลว   (ปณฺฑิเตน   เมธาวินา)  ปสสิโต  นาม 
ชื่อวา  เปนผูอันบัณฑิตผูมีปญญาสรรเสริญแลว   โหติ   ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี 
อภาสิ    ไดทรงภาษิตแลว   คาถา    ซึ่งพระคาถา     ท.  อิมา   เหลาน้ี 
        อตุล   ดูกอนอตุละ    เอต    นินฺทนปสสน   อ. การ 
        นินทาและการสรรเสริญน่ัน    โปราณ  เปนธรรมดา 
        มีในกอน   (โหติ)   ยอมเปน    เอต    นินฺทนปสสน 
        อ. การนินทาและการสรรเสริญน่ัน    อชฺชตนา   อิว  
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        เปนเพียงดังวามีในวันนี้    (โหติ)    ยอมเปน  น 
        หามิได    (ชนา)    อ. ชน    ท.  ตุณฺหีมาสีน   ปุคฺคล 
        นินฺทนฺติป    ยอมนินทา   ซึ่งบุคคลผูนั่งน่ิงเปนปกติ 
        บาง   พหุภาณิน   ปุคฺคล    นินฺทนฺติป    ยอมนินทา 
        ซึ่งบุคคลผูกลาวซ่ึงคํามากเปนปกติบาง   มิตภาณึ 
        ปุคฺคล   นินฺทนฺติป    ยอมนินทา   ซึ่งบุคคลผูกลาว 
        ซึ่งคําอันอันบุคคลนับไดแลวเปนปกติบาง    (เกนจิ) 
        อนินฺทิโต    ปุคฺคโล   อ. บุคคล   ผูอันใคร ๆ   ไม 
        นินทาแลว   นตฺถิ   ยอมไมม ี   โลเก   ในโลก   โปโส 
        อ.  บุรษุ     (ปุคฺคเลน)     เอกนฺต    นินฺทิโต    วา 
        ผูอันบคุคลนินทาแลว          โดยสวนเดียวหรือ 
        (ปุคฺคเลน)   เอกนฺต   ปสสิโต  วา  หรือวา   ผูอนั 
        บุคคลสรรเสริญแลว   โดยสวนเดียว    น   อห ุ  จ 
        ไมไดมแีลวดวย    น    ภวิสฺสติ     จ   จักไมมีดวย 
        น   เตรหิ    วชิฺชติ   จ   ไมมีอยู   ในกาลบัดน้ีดวย 
        เจ    หากวา     วิฺ ู  อ. ชนผูรูแจง    ท.   อนวุิจฺจ 
        ใครครวญแลว   สุเว    ในวัน   สุเว    ในวัน   ปสสนฺติ 
        ยอมสรรเสริญ    ย    ปุคฺคล     ซึง่บุคคลใด   อจฺฉิทฺทวุตฺตึ 
        ผูมีความประพฤติอันไมเปนชองเปนปกติ   เมธาวึ 
        ผูมีปญญา     ปฺญาสีลสมาหิต    ผูต้ังมั่นดวยดีแลว 
        ดวยปญญาและศีล    โก   อ.   ใคร   อรหติ   ยอมควร          
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                นนิฺทิตุ    เพ่ืออันนินทา     ต   ปุคฺคล   ซึ่งบุคคลนั้น 
                ชมฺโพนทสฺส     นิกฺข    อิว    ผูเพียงดังวาแทง   แหง 
                ทองช่ือวาชมพูนท       เทวาป    แม   อ.  เทวดาและ 
                มนุษย   ท.   ปสสนฺติ   ยอมสรรเสริญ    น   ปุคฺคล 
                ซึง่บุคคลนั้น     (โส       ปุคฺคโล)    อ. บคุคลนั้น 
                พฺรหฺมุนาป    แมอันพรหม     ปสสิโข   สรรเสริญแลว 
                อติิ   ดังน้ี  ฯ  
            (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   เอต  นนิฺทนปสสน  อ. การนินทาและการ 
สรรเสริญน่ัน    ปุราณก   เปนธรรมชาติมีในกอน    (โหติ)    ยอมเปน 
(อิติ)   ดังน้ี  ตตฺถ   ปเทสุ   ในบท     ท. เหลาน้ันหนา    (ปทสฺส)    แหง 
บทวา    โปราณเมต     อิติ   ดังนี้  ฯ      (ภควา)   อ. พระผูมีพระภาคเจา 
อาลปติ     ยอมทรงรองเรียก    อุปาสก    ซึ่งอุบาสก    ต   นั้นวา    อตุล 
ดูกอนอตุละ    อิติ   ดังน้ี ฯ 
           (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   นินฺทน   วา   อ. การนินทาหรือ    ปสสน 
วา  หรือวา    อ.   การสรรเสริญ   อิท   นี้    อชชฺตน    อธุนา    อุปฺปนฺน   วิย 
เปนเพียงดังวามีในวันนี้   คือวาเกิดข้ึนแลว   เมื่อกี้     โหติ    ยอมเปน    น 
หามิได      (อิติ)   ดังน้ี      (คาถาปาทสฺส)    แหงบาทแหงพระคาถาวา 
เอต   อชฺชตนามิว   อิติ   ดังน้ี ฯ 
           อตฺโถ   อ.  อธิบายวา   หิ  จริงอยู   (ชนา)    อ.  ชน  ท.   นินฺทนฺติ 
ยอมนินทา    ตุณฺหีมาสีน   ปุคฺคล  ซึ่งบุคคล   ผูนั่งน่ิงเปนปกติวา   เอโส 
ปุคฺคโล   อ. บุคคลน้ี     ตุณฺหี    หุตฺวา    นิสินฺโน   นั่งเปนผูนิ่งเปนแลว  
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มูโค   วิย    ราวกะ   อ. คนใบ   พธิโร   วิย    ราวกะ  อ . คนหนวก   กิฺจิ 
อชานนฺโต   ปุคฺคโล   วิย   ราวกะ   อ. บุคคล    ผูไมรูอยู    ซึ่ง อะไร  ๆ 
กึ    เพราะเหตุอะไร    อิติป     ดังน้ีบาง   นินฺทนฺติ     ยอมนินทา    พหุภาณิน 
ปุคฺคล     ซึ่งบุคคล   ผูกลาวซึ่งคํามากเปนปกตวา   เอโส   ปุคฺคโล   อ. บุคคลน้ี 
กฏกฏายติ    ยอมประพฤติกฏะกฏะ    วาตาหตตาลปณฺณ    วิย    ราวกะ     อ. 
ใบของตนตาลอันอันลมกระทบแลว         กึ   เพราะเหตุอะไร    กถาย 
ปริยนฺโตเอว    อ. ที่สุดรอบ   แหงถอยคําน่ันเทียว    นตฺถ ิ   ยอมไมมี    อิมสสฺ 
ปุคฺคลสฺส   แกบุคคลน้ี   อิติป    ดังน้ีบาง   นินฺทนฺติ    ยอมนินทา    มิตภาณิน 
ปุคฺคล   ซึ่งบุคคล    ผูกลาวซ่ึงคําอันอันบุคคลนับไดแลวเปนปกติวา    เอโส 
ปุคฺคโล    อ. บุคคลน้ี   มฺมาโน   สําคัญอยู    วจน   ซึ่งคํา    อตฺตโน 
ของตน    สวุณฺณหิร ฺ    วิย    ราวกะ   อ. ทองและเงิน    วตฺวา    กลาวแลว 
เอก   วจน    วา     ซึ่งคําคําหนึ่งหรือ   เทฺว    วจนานิ   วา  หรือวา    ซึ่งคํา 
ท.  สอง     ตุณฺหี    เปนผูนิ่ง    โหติ   ยอมเปน    ก ึ   เพราะเหตุอะไร   อิติป 
ดังน้ีบาง   (ชเนหิ)     อนินฺทิโต    นาม   ปุคฺคโล   อ. บุคคล   ชือ่วาผูอันชน 
ท.  ไมนินทาแลว    นตฺถ ิ   ยอมไมมี   อิมสฺมึ    โลเก    ในโลกนี้     สพฺพถาป 
แมโดยประการท้ังปวง   เอว   ดวยประการฉะนี้     อิติ  ดังนี้  ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา   น   อโหสิ   ไมไดมีแลว    อตีเตป    กาเล 
ในกาลแมอันลวงไปแลว     น   ภวิสฺสติ    จักไมมี    อนาคเตป     กาเล   ใน 
กาลแมอันไมมาแลว  (อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส)    แหงบทวา    น   จาหุ 
อิติ   ดังนี้ เปนตน   ฯ 
           อตฺโถ   อ. อรรถวา    นินฺทา   วา   อ.  การนินทาหรือ    ปสสา   วาฃ  
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หรือวา   อ.  การสรรเสรญิ    พาลาน   แหงคนพาล   ท.   อปฺปมาณ   เปน 
ประมาณหามิได   (โหติ)   ยอมเปน    ปน   แตวา   ปณฺฑิตา    อ. บัณฑิต ท. 
อนุวิจฺจา   ใครครวญแลว   คือวา    ชานิตฺวา   ทราบแลว    นินทฺาการ   วา 
ซึ่งเหตุแหงการนินทาหรือ    ปสสาการณ    วา   หรือวา    ซึ่งเหตุแหงการ 
สรรเสริญ    ทิวเส    ในวัน   ทิวเส   ในวัน   ปสสนฺติ   ยอมสรรเสริญ   ย 
ปุคฺคล   ซึ่งบุคคลใด    อจฺฉิทฺทวุตฺตึ   ชือ่วาผูมีความประพฤติอันไมมีชอง 
(อตฺตโน)   สมนฺนาคตตฺตา    เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมาตามพรอม 
แลว    อจฺฉิทฺทาย    สิกขฺาย   จ   ดวยสิกขาอันไมมีชองหรือ    อจฺฉิทฺทาย 
ชีวิตวุตฺติยา    วา    หรือวา      ดวยความเปนไปแหงชีวิต   อันไมมีชอง 
เมธาวึ    ชื่อวาผูมีปญญา    (อตฺตโน)   สมนฺนาคตฺตา    เพราะความท่ี 
แหงตนเปนผูมาตามพรอมแลว    ธมโฺมชปฺปฺาย    ดวยปญญาอันมีโอชะ 
อันเกิดแตธรรม   ปฺาสีลสมาหิต    ชื่อวาผูต้ังมั่นดวยดีแลวดวยปญญา 
และศีล   (อตฺตโน)    สมนฺนาคตตฺตา   เพราะความท่ีแหงตนเปนผูมา 
ตามพรอมแลว    โลกยิโลกุตฺตรปฺปฺาย  จเอว    ดวยปญญาอันเปน 
โลกิยะและโลกุตตระดวยน่ันเทียว    จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน   จ    ดวยศีลคือ 
ความบริสุทธ์ิ   ๔   ดวย    โก   อ. ใคร   อรหติ   ยอมควร   นินฺทตุิ   เพ่ือ 
อันนินทา   ต   ปุคฺคล   ซึ่งบุคคลน้ัน    สมฺโพนทสฺส    นิกฺข    วิย   ผูเพียง 
ดังวาแทงแหงทองชื่อวาชมพูนท     สวุณฺณโทสวิรหิต    อันเวนแลวจาก 
โทษแหงทอง   ฆฏฏนมชฺชนกฺขม    อันควรเพื่ออันบุและอันขัด     อิติ  ดังนี้  
(ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสองแหงบทวา     ยฺเจ   วิฺู   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา    เทวาป   แม   อ. เทวดา   ท.  ปณฺฑิต-  
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มนุสฺสา   แม   อ. มนุษยผูเปนบัณฑิต   ท. อุฎาย   ลุกข้ึนแลว   โถเมนฺติ 
ยอมชมเชย    ชื่อวา    ปสสนฺติ    ยอมสรรเสริญ    ต   ภิกฺขุ    ซึง่ภิกษุนั้น 
(อิติ)   ดังน้ี   (ปทสฺส)   แหงบทวา    เทวาป   อิติ   ดังน้ี  ฯ 
           อตฺโถ     อ. อรรถวา     เทวมนุสฺสา      อ. เทวดาและมนุษย   ท. 
(ปสสนฺติ)  ยอมสรรเสริญ   เกวล    อยางเดียว   น   หามิได    เอโส 
ปุคฺคโล    อ. บุคคลน้ัน    มหาพฺรหฺเมหิป   แมอันมหาพระพรหม    ท.  ทส- 
สหสฺสจกฺกวาเฬ     ในจักรวาฬอันมีหม่ืนเปนประมาณ     ปสสิโตเอว 
สรรเสริญแลวน่ันเทียว   อิติ    ดังน้ี   (ปทสฺส)     แหงบทวา    พฺรหฺมุนาป 
อิติ   ดังนี้  ฯ  
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                                    เรือ่งภิกษุฉัพพัคคีย 
           ๔๕.   ๑๘๘/๔     ต้ังแต    เอกทิวส    หิ   สตฺถา   เตส    อุโภหิ  
เปนตนไป. 
           หิ   ความพิสดารวา    เอกทิวส    ในวันหน่ึง   สตฺถา   อ. พระศาสดา 
สุตฺวา    ทรงสดับแลว    สทฺท     ซึ่งเสียงวา    ขฏะขฏะ    อิติ   ดังน้ี   เตส 
ฉพฺพคฺคิยาน    ภิกฺขูน   ของภิกษุ  ท.   ผูมีพวก   ๖   เหลาน้ัน    อุโภหิ 
หตฺเถหิ   ยฏ ิโย   คเหตฺวา   กฏปาทก   อารุยฺห  ปฏ ิปาสาเณ  จงฺกมนฺตาน 
ผูถือเอาแลว   ซึ่งไมเทา   ท.   ดวยมือ    ท.  ทั้งสอง  ข้ึนแลว   สูเขียงเทา 
อันกระทําแลวดวยไม    จงกรมอยู     บนหลังแหงหิน   ปุจฺฉิตฺวา    ตรัสถาม 
แลววา     (เอโส    สทโฺท)     อ.  เสียงนั่น     ฉพฺพคฺคิยาน      ภิกฺขูน 
นาม    ชื่อวาเปนเสียงอะไร    (โหติ)   ยอมเปน  อิติ    ดังน้ี    สตฺุวา   ทรง 
สดับแลววา   (เอโส    สทโฺท)    อ. เสียงน่ัน    ฉพฺพคฺคิยาน    ภิกขฺูน 
กฏปาทุก    อารุยฺห    จงฺกมนฺตาน     ขฏขฏสทฺโท    เปนเสียงขฏะขฏะ 
แหงภิกษุ   ท.  ผูมีพวก  ๖   ผูข้ึนแลว    สูเขียงเทาอันกระทําแลวดวยไม 
จงกรมอยู    (โหติ)   ยอมเปน    อิติ   ดังน้ี   ปฺาเปตฺวา   ทรงบัญญัติแลว 
สิกฺขาปท    ซึ่งสิกขาบท   วตฺวา    ตรสัแลววา   ภิกฺขุนา   นาม   กายาทีนิ 
ทฺวารานิ     รกฺขิตุ     อ. อันชื่ออันภิกษุรักษา   ซึ่งทวาร   ท.   มีกายเปนตน 
วฏฏติ    ยอมควร   อิติ   ดังน้ี    เทเสนฺโต   เมื่อจะทรงแสดง   ธมฺม    ซึ่งธรรม 
อภาสิ    ไดทรงภาษิตแลว   คาถา   ซึ่งพระคาถา   ท.  อิมา    เหลาน้ีวา  
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        (ปุคฺคโล)    อ.  บุคคล   รกฺเขยฺย   พึงรักษา   กายปฺป- 
        โกป     ซึ่งความกําเริบดวยกาย    สวุโต   พึงเปนผู 
        สํารวมแลว       กาเยน      ดวยกาย    สิยา    พึงเปน 
        (ปุคฺคโล)   อ. บุคคล    หิตฺวา   พึงละแลว    กาย- 
        ทุจฺจริต     ซึ่งความประพฤติชั่วดวยกาย     จเร   พึง 
        ประพฤติ   สุจริต    ซึ่งความาสุจริต   กาเยน   ดวยกาย 
        (ปุคฺคโล)     อ. บุคคล  รกฺเขยฺย   พึงรักษา   วจีปโกป 
        ซึ่งความกําเริบดวยวาจา   สวุโต   พึงเปนผูสํารวม 
        แลว   วาจาย    ดวยวาจา   สิยา   พึงเปน   (ปุคฺคโล)                 
        อ. บุคคล   หิตฺวา   พึงละแลว   วจีทุจฺจริต  ซึ่งความ 
        ประพฤติชั่วดวยวาจา    จเร    พึงประพฤติ   สจุริต 
        ซึ่งความสุจริต      วาจาย      ดวยวาจา    (ปุคฺคโล) 
        อ. บุคคล    รกฺเขยฺย    พึงรักษา   มโนปโกป   ซึ่ง 
        ความกาํเริบดวยใจ          สวุโต   พึงเปนผูสํารวมแลว 
        มนสา   ดวยใจ   สิยา   พึงเปน  (ปุคฺคโล)    อ. บุคคล 
        หิตฺวา    พึงละแลว    มโนทุจฺจริต    ซึ่งความประพฤติ 
        ชั่วดวยใจ    จเร    พึงประพฤติ    สุจริต   ซึ่งความ 
        สุจริตฺ   มนสา      ดวยใจ     ธีรา  อ.  นักปราชญ   ท. 
        สวุตา    สํารวมแลว    กาเยน   ดวยกาย   อโถ    อนึ่ง 
        (ธีรา)   อ. นัก ปราชญ   ท.     สสุตา   สํารวมแลว 
        วาจาย   ดวยวาจา    ธีรา   อ. นักปราชญ   ท.  สวุตา  
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                สํารวมแลว            มนสา      ดวยใจ         เต    เว   ธีรา 
                อ. นักปราชญ    ท.  เหลาน้ันแล    สุปริสวุตา      เปน 
                ผูสํารวมรอบดีแลว      (โหนฺติ)    ยอมเปน    อิติ 
                ดังนี้ ฯ 
           (อตฺโถ)   อ. อรรถวา    รกฺเขยฺย      พึงรักษา   กายทุจฺจริต    ซึ่ง 
ความประพฤติชั่วดวยกาย    ติวิธ   อันมีอยางสาม     (อิติ)   ดังน้ี   ตตฺถ 
ปเทสุ    ในบท   ท.   เหลาน้ันหนา    (ปทสฺส)    แหงบทวา   กายปฺปโกป 
อิติ   ดังนี้  ฯ  
           (อตฺโถ)    อ. อรรถวา   กายทฺวาเร    ทุจฺจริตปฺปเวส    นิวาเรตฺวา 
สวุโต    พึงเปนผูหาม    ซึ่งการเขาไปแหงความประพฤติชั่ว    ในทวาร 
คือกาย   แลวจึงสํารวมแลว   คือวา    ปหิตทฺวาโร    พึงเปนผูมีทวารอัน 
ปดแลว   สิยา   พึงเปน  (อิติ)   ดังน้ี   (ปททฺวยสฺส)   แหงหมวดสอง 
แหงบทวา   กาเยน   สวุโต   อิติ   ดังน้ี  ฯ    ปน  ก ็  (ปุคฺคโล)  อ.  บุคคล 
หิตฺวา    ละแลว    กายทุจฺจริต   ซึ่งความประพฤติชัว่ดวยกาย    จรนฺโต 
ประพฤติอยู   กายสุจริต    ซึ่งความประพฤติดีดวยกาย    กโรติ   ชื่อวา 
ยอมกระทํา    เอต   กมฺม   ซึ่งกรรมนั่น    อุภยป    แมทั้งสอง   ยสฺมา   เหตุใด 
ตสฺมา   เพราะเหตุนั้น   (วจน)   อ.  พระดํารัสวา    กายทุจฺจริต   หิตฺวา 
กาเยน   สุจรติ    จเร   อิติ   ดังน้ี   (สตฺถารา)    อันพระศาสดา   วุตฺต 
ตรัสแลว ฯ   นโย   อ. นัย   อนนฺตรคาถาสุป   แมในพระคาถาอันเปน 
ลําดับ   ท.  เอโสเอว    นีน้ั่นเทียว ฯ 
            อตฺโถ   อ. อรรถวา   เย   ปณฺฑิตา    อ.  บณัฑิต   ท.  เหลาใด  
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อกโรนฺตา   ไมกระทําอยู   ปาณาติปาตาทีนิ    กายทุจฺจริตานิ   ซึ่งความ 
ประพฤติชั่วดวยกาย   ท. มีปาณาติบาตเปนตน   สวุตา   นาม   ชื่อวาสํารวม 
แลว   กาเยน   ดวยกาย   อกโรนฺตา   ไมกระทําอยู    มุสาวาทาทีนิ   วจี- 
ทุจฺจริตานิ   ซึ่งความประพฤติชั่วดวยวาจา  ท.  มีมสุาวาทเปนตน   สวุตา 
นาม   ชื่อวาสํารวมแลว   วาจาย   ดวยวาจา    อภิชฌฺาทีนิ  มโนทุจฺจริตานิ 
อสมุฏเปนฺตา    ไมยังความประพฤติชั่วดวยใจ   ท.   มีอภิชฌาเปนตน 
ใหต้ังข้ึนพรอมอยู   สวุตา    นาม   ชื่อวาสํารวมแลว   มนสา   ดวยใจ   เต 
ปณฺฑิตา   อ. บัณฑิต  ท. เหลาน้ัน    สปุริสวุตา   เปนผูสํารวมรอบดีแลว 
คือวา   สุรกขิฺตา    เปนผูรักษาดีแลว   คือวา   สุโคปตา   เปนผูคุมครองดี 
แลว  คือวา   สุปหิตทฺวารา   เปนผูมีทวารอันปดแลว    อิธ    โลกสฺม ึ
ในโลกน้ี   (โหนฺติ)   ยอมเปน   อิติ   ดังน้ี   (คาถาปาทสฺส)   แหงบาท 
แหงพระคาถาวา   กาเยน   สวุตา   ธีรา   อิติ   ดังน้ีเปนตน   ฯ 
            คัณฐีธัมมปทัฏฐถายกศัพทแปล   ภาค  ๖  จบ                                 


