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ภาษาบาลี ห รื อ ภาษามคธ เป็ น ภาษาที่ จ ารึ ก พระพุ ท ธวจนะและค� ำ สอนของ
พระอริยสาวกในไตรปิฎก พระพุทธเจ้าใช้ประกาศพระศาสนาแก่ชาวชมพูทวีป ภาษา       
มคธจึงได้รับการยกย่องไว้ ๔ ฐานะ คือ สัมพุทธโวหารภาษา ภาษาอันเป็นโวหาร            
ของพระพุทธเจ้า ในอรรถกถาสัมโมหวิโนทนีและปฏิสัมภิทาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า แม้             
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกตามระเบียบแห่งพระบาลี
พระองค์ตรัสด้วยภาษามคธ อริยโวหารภาษา ภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยเจ้า เป็น        
อริยกภาษา ซึ่งพระอรรกถาจารย์กล่าวรับรองว่า เป็นภาษาที่ชาวอริยะทั้งหลายใช้กัน           
ในแคว้นมคธนั่นเอง ยถาภุจจโวหารภาษา ภาษาส�ำหรับบันทึกสภาวธรรม เนื่องจากเป็น
ตันติภาษาคือมีแบบแผน มีระบบระเบียบโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ชัดเจน นับเป็นภาษา
ชั้นสูง เพราะสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษและสภาวนิรุตติ กล่าวคือเป็นภาษาที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายและอธิบายไปตามกาลเวลาเหมือนภาษาอืน่ ๆ นักไวยากรณ์เชื่อว่า ภาษามคธนี้
เป็นมูลภาษา คือเป็นภาษาที่มนุษย์ยุคแรกใช้พูดกัน ดังข้อความในคัมภีร์ปทรูปสิทธิว่า
สา มาคธี มูลภาสา
นรา ยายาทิกปฺปิกา
พฺรหฺมาโน จสฺสุตาลาปา
สมฺพุทฺธา จาปิ ภาสเร
ภาษามาคธีเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้พูดกัน โดยมนุษย์ต้นกัป พวกพรหม พระพุทธเจ้า
และบุคคลผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินค�ำพูดจากบุคคลอื่น.
ปาลีภาษา ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้ ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกใน
คัมภีรพ์ ระไตรปิฎก ถูกบันทึกไว้ดว้ ยภาษาบาลี แต่เนือ่ งจากพระไตรปิฎกมีความสุขมุ ลุม่ ลึก
ทั้งโดยศัพท์ ความหมาย รวมทั้งพระพุทธประสงค์ จึงมีคัมภีร์อื่นซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง เช่น
อรรถกถา ฎีกา อนุฎกี า กลุม่ คัมภีรส์ ทั ทาวิเสส เป็นต้น คัมภีรเ์ หล่านี้ พระคันถรจนาจารย์
มุ่งอธิบายขยายความพระไตรปิฎกให้กระจ่างกว้างขวาง ให้เห็นความลึกซึ้งทั้งด้านภาษา
สภาวธรรม และวรรณคดี

ภาษามคธหรือภาษาบาลีถอื เป็นภาษาพระพุทธศาสนา ภาษาของพระพุทธเจ้า ภาษา
ที่ให้เข้าใจค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ผู้ต้องการเรียนรู้แก่นพระพุทธศาสนาจึงต้องศึกษา
ไวยากรณ์บาลีให้แตกฉานก่อน ดังนั้น เพื่อสืบสานจรรโลงรักษาภาษาจารึกค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าและพัฒนาศักยภาพของศาสนทายาทด้วยกระบวนการเรียนรูห้ ลักค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกผ่านภาษาบาลี คณะสงฆ์ไทยนับแต่โบราณกาลมาจึงจัดหลักสูตร
พระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีเพือ่ รองรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว จึงกล่าวได้วา่ “การศึกษาบาลี
เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ และเพื่อคณะสงฆ์” และการศึกษาแผนกนี้
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สืบมาตั้งแต่โบราณกาล ปัจจุบัน ระบบการศึกษาบาลีจัดเป็น           
๘ ระดับ คือ ประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙
ส�ำหรับประโยค ๑-๒ มี ๒ วิชา คือ แปลมคธเป็นไทยและบาลีไวยากรณ์ ทั้งสอง
วิชานี้มีความสัมพันธ์กัน วิชาแปลมคธเป็นไทยถือเป็นวิชาเอก นักเรียนส่วนใหญ่สอบตก
วิชานี้ แต่ผู้จะแปลบาลีได้ดีต้องอาศัยความเข้าใจหลักบาลีไวยากรณ์ ส�ำหรับวิชาแปลมคธ
เป็นไทย มีการแปล ๒ ลักษณะ คือ แปลโดยพยัญชนะ เป็นการแปลรักษารูปแบบ
ไวยากรณ์ ไม่เน้นถึงเนื้อความส�ำนวนในภาษาไทยนัก ท�ำให้ผู้แปลใหม่ซึ่งไม่คุ้นกับส�ำนวน
บาลีฟังเข้าใจยาก แปลโดยอรรถ เป็นการแปลเอาใจความภาษาไทยกะทัดรัดเป็นส�ำคัญ  
ไม่เคร่งครัดหลักไวยากรณ์นัก แต่มิใช่แปลเล่นส�ำนวนตามใจชอบจนทิ้งศัพท์และประโยค
ส�ำคัญจนเสียความ
หนังสือ “ธัมมปทัฏฐกถา” เล่มนี้ เป็นต�ำราเล่มที่ ๓ ของโครงการผลิตหลักสูตร
ของส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ซึ่งโครงการตั้งเป้าหมายที่จะเขียนต�ำราทั้งนักธรรมและ
บาลีให้ครบทุกชัน้ เพือ่ ถวายเป็นธรรมทานแก่พระภิกษุสามเณรทัว่ ประเทศ ส�ำหรับหนังสือ
เล่มนี้ ข้าพเจ้าแปลไว้เป็นแบบให้แก่นกั เรียน ครูสอน และผูส้ นใจทัว่ ไป โดยแปลตามหลัก
ไวยากรณ์ บางแห่งที่เคยออกสอบสนามหลวงก็ใช้ส�ำนวนแปลของกองสนามหลวงส่วน
มาก เฉพาะศัพท์ส�ำคัญก็ท�ำเชิงอรรถวิเคราะห์และอธิบายไว้เท่าที่จ�ำเป็น

ขออนุโมทนาเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ ผู้มุ่งหวังบุญอันเกิดจากธรรมทานนี้และหวัง  
ความเจริญมั่งคงแห่งพระพุทธศาสนา ที่มีกุศลเจตนาบริจาคทรัพย์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี       ้
สู่บรรณโลก หากมีข้อบกพร่องในการแปลหรือข้อความอื่นใด ผู้เขียนขอน้อมรับความผิด
พลาดนั้น เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการพิมพ์เป็นวิทยาทานในครั้งต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักอ�ำนวยประโยชน์แก่นักเรียนชั้นประโยค ๑-๒
ครูสอน ชั้นประโยค ๑-๒ และผู้สนใจตามสมควรแก่ฐานะ
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)
ส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
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ผูป้ ระพฤติสม�ำ่ เสมอโดยปกติ  ผูม้ ใี จมัน่ คง  ผูใ้ คร่เพือ่ อันตัง้ อยูแ่ ห่งพระสัทธรรม  ผูห้ วังอยู่ว่า   อ.พระศาสดา   ผู้ทรงฉลาด   ในธรรมและสภาพมิใช่ธรรม ท.   ผู้มีบทแห่งพระสัทธรรมอันถึงพร้อมแล้ว  ผู้มีฉันทะอันมีในใจอันก�ำลังแห่งพระกรุณาให้อาจหาญขึ้นพร้อมแล้ว  ทรงอาศัยแล้ว  ซึง่ เหตุ นัน้ นัน้   ทรงแสดงแล้ว  ซึง่ พระธรรมบท  อันงาม  
ใดแล  อันยังปีติและปราโมทย์ให้เจริญ  แก่เทพดาและมนุษย์ ท.,  อ.กถาเป็นเครื่องพรรณนาซึง่ เนือ้ ความ (แห่งพระธรรมบท) นัน้   ใด  อัน (อันอาจารย์)  น�ำสืบๆ กันมาแล้ว  
อันละเอียด   อันตั้งอยู่พร้อมแล้วโดยภาษาแห่งชาวเกาะ   ในเกาะเป็นที่อยู่แห่งบุคคลผู้มีฝ่ามือแดง  ยังความถึงพร้อมแห่งประโยชน์เกื้อกูล  ย่อมไม่ให้ส�ำเร็จ  แก่สัตว์ ท.  
ผู้เหลือ,  ชื่อแม้ไฉน  (อ.กถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ) นั้น  ยังประโยชน์เกื้อกูล   
พึงให้ส�ำเร็จ   แก่โลกทั้งปวง   ดังนี้   วิงวอนยิ่งแล้ว   โดยเคารพ,   นมัสการแล้ว  
ซึง่ พระบาท ท.  แห่ง -  อ.ประทีปอันโพลงทัว่ แล้วคือพระสัทธรรม  (อันพระสัมพุทธเจ้า)  
พระองค์ใด -   ครั้นเมื่อโลก   เป็นสภาพอันมืดคือโมหะใหญ่หุ้มห่อแล้ว   (มีอยู่),
ผู้ทรงเห็นซึ่งที่สุดแห่งโลกโดยปกติ   ผู้มีพระฤทธิ์อันรุ่งเรืองแล้ว   ทรงให้รุ่งเรืองแล้ว (พระสัมพุทธเจ้า) พระองค์นั้น  ผู้มีพระสิริ   บูชาแล้ว  ซึ่งพระสัทธรรม  (ของพระสัมพุทธเจ้า) พระองค์นั้นด้วย   กระท�ำแล้ว   ซึ่งอัญชลี   แก่พระสงฆ์ด้วย,   ละแล้ว  
ซึ่งภาษา  นั้นด้วย  ซึ่งล�ำดับแห่งค�ำ  อันถึงแล้ว  ซึ่งความพิสดารเกินด้วย  ยกขึ้นแล้ว  
สู่ภาษา   อันเป็นแบบแผน   อันเป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ,   อ.พยัญชนะและบท   ใด  
แห่งคาถา ท.  (อันบัณฑิต)  ไม่ให้เป็นแจ้งแล้ว  (ในพระธรรมบท) นั้น  (ยังพยัญชนะและบท) นั้น   ให้เป็นแจ้งแล้ว   สิ้นเชิง   จักกล่าว   (ซึ่งพระธรรมบท) นั้นนั่นเทียว  
มิให้เหลือ   ด้วยภาษาอื่น   โดยเนื้อความ   น�ำมาอยู่   ซึ่งปีติและปราโมทย์   แห่งใจ  
อันเข้าไปอาศัยแล้วซึ่งอรรถและธรรม  (แก่บัณฑิต ท.)  ผู้ยังอรรถให้เป็นแจ้ง  ดังนี้  ฯ
* ปณามคาถา เคยเป็นข้อสอบสนามหลวง แปลโดยพยัญชนะ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตั้งแต่ ปณามคาถา ฯเปฯ อตฺถธมฺมปู นิสสฺ ติ นฺติ ฯ
ปณามคาถา แปลเป็นประโยคกัมมวาจกก็ได้ โดยต้องเพิ่มข้อความต่อไปนี้เข้ามาในเวลาแปล “พุทฺธโฆสาจริเยน มยา อิมสฺมึ
ปกรณารมฺเภ €ปิตา” (อ.คาถาอันแสดงซึ่งอันนอบน้อม ว่า...ดังนี้) อันข้าพเจ้า ผู้ชื่อว่าพุทธโฆสาจารย์ ตั้งไว้แล้ว ในต้นแห่งพระคัมภีร์นี้ ฯ

๑. ยมกวคฺควณฺณนา

อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตก�ำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่
(อันข้าพเจ้า๑ จะกล่าว)๒ ฯ
K[J

๑.

จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาล

(อันข้าพเจ้า๑

จะกล่าว)

ฯ

\\\

ก.๑ (อ.อันถาม) ว่า   อ.พระธรรมเทศนา   นี้ว่า

อ.ธรรม ท. มีใจเป็นสภาพถึงก่อน๓ มีใจประเสริฐทีส่ ดุ
ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ๔ หากว่า (อ.บุคคล) มีใจ
อันอันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่ หรือ หรือว่า
กระท�ำอยูไ่ ซร้, อ.ทุกข์ ย่อมไปตาม๕ (ซึง่ บุคคล) นัน้
(เพราะทุจริตอันมีอย่างสาม) นั้น
เพียงดัง อ.ล้อ
(หมุนไปตามอยู่) ซึ่งรอยเท้า (แห่งโคตัวเนื่องด้วยก�ำลัง) ตัวน�ำไปอยู่ (ซึ่งแอก) ดังนี้   

๑
๒
๓
๔
๕

ค�ำว่า  อันข้าพเจ้า หมายถึง พระพุทธโฆสาจารย์ ผู้รจนาหนังสือธัมมปทัฏฐกถา  รวมทั้งหนังสืออื่นๆ เช่น วิสุทธิมรรค
สมันตปาสาทิกา อัตถสาลินี เป็นต้น ราว พ.ศ. ๙๕๖
วุจฺจเต, วุจฺจติ เป็นกัมมวาจก ส�ำเร็จมาจาก วจฺ ธาตุในความกล่าว ย ปัจจัย ในกัมมวาจก (ไม่ลง อิ อาคม) เต, ติ
วัตตมานาวิภัตติ แปลงที่สุดธาตุ กับ ย ปัจจัย เป็น จฺจ เอา อ ที่ ว เป็น อุ ฯ
มโนปุพฺพงฺคมา (ธมฺมา) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ. มโน ปุพฺพงฺคโม เยสํ เต มโนปุพฺพงฺคมา (ธมฺมา).
มโนเสฏฺา ก็วิเคราะห์ตามนัยนี้ ศัพท์มโนคณะเมื่อเข้าสมาสแล้วเอา อ ที่สุดของตนเป็น โอ ได้
มโนมยา (ธมฺมา) ลง มย ปัจจัย ในปกติตัทธิต วิ.ว่า มนสา ปกตา มโนมยา (ธมฺมา)
อเนฺวติ ประกอบด้วย อนุ บทหน้า อิ ธาตุในความไป, ถึง อ ปัจจัย ติ วัตตมานาวิภตั ติ แปลง อุ เป็น ว แปลง อิ ธาตุ เป็น เอ
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(อันพระศาสดา)   ตรัสแล้ว   (ในที่) ไหน   ดังนี้   ฯ
(อ.อันแก้ว่า    อ.พระธรรมเทศนา    นี้    อันพระศาสดา    ตรัสแล้ว)   
ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   (ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันถามว่า    อ.พระธรรมเทศนา    นี้    อันพระศาสดา)    ทรงปรารภ   
ซึ่งใคร   (ตรัสแล้ว   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี)๑   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันแก้ว่า    อ.พระธรรมเทศนา    นี้    อันพระศาสดา    ทรงปรารภ)   
ซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาล   (ตรัสแล้ว   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ดังนี้)   ฯ   
ได้ยินว่า   (อ.เศรษฐี)   ชื่อว่ามหาสุวรรณ   เป็นผู้มีขุมทรัพย์๒   เป็นผู้มั่งคั่ง   
เป็นผู้มีทรัพย์มาก   เป็นผู้มีโภคะมาก   เป็นผู้มีบุตรหามิได้   ได้มีแล้ว   ในพระนครชือ่ ว่าสาวัตถี   ฯ   ในวันหนึง่    (อ.เศรษฐี) นัน้    ไปแล้ว   สูท่ า่ เป็นทีอ่ าบ   อาบแล้ว   
มาอยู่ เห็นแล้ว    ซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่า    ต้นหนึ่ง    มีกิ่งอันถึงพร้อมแล้ว   
ในระหว่างแห่งหนทาง    (คิดแล้ว) ว่า    (อ.ต้นไม้) นี้
เป็นต้นไม้อันเทวดา
ผู้มีศักดิ์ใหญ่ ถือเอารอบแล้ว จักเป็น    ดังนี้    (ยังบุคคล) ให้ช�ำระแล้ว   
ซึ่งส่วนภายใต้๓    (แห่งต้นไม้) นั้น    (ยังบุคคล) ให้กระท�ำแล้ว    ซึ่งเครื่องล้อมคือก�ำแพง    (ยังบุคคล) ให้เกลี่ยลงแล้ว    ซึ่งทราย    (ยังบุคคล) ให้ยกขึ้นแล้ว   
๑

๒
๓

สาวัตถี วิ.ว่า สวตฺถสฺส อิสิโน นิวาสฏฺานตฺตา สาวตฺถี เมืองอันเป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อว่าสวัตถะ (สวตฺถ+ณ+อี ทีฆะ อ เป็น อา)
หรือ วิ. ว่า สพฺพํ ธนเมตฺถ อตฺถีติ สาวตฺถี เมืองอันมีทรัพย์สมบัติทุกอย่าง (สพฺพ+อตฺถ แทน ธน+อี แปลง สพฺพ เป็น สาว ฯ
เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล หนึ่งใน ๑๖ แคว้นสมัยพุทธกาล เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มีประชากร ๗ โกฏิ เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่  
เช่น เมืองราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ เมืองพาราณสีแห่งแคว้นกาสี เป็นต้น มีพระเจ้าปเสนทิโกศลปกครอง ร่วมสมัยกับพระเจ้า        
พิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับจ�ำพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา (จ�ำพรรษาที่วัดเชตวัน ๑๙ พรรษา            
และวัดบุพพาราม ๖ พรรษา) เป็นสถานที่ตรัสพระสูตรจ�ำนวนมาก มีพระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์ส�ำคัญ เช่น  
พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา  เป็นต้น ปัจจุบันเหลือซากกองอิฐ มูลดิน ก้อนหินเรียงตั้งในลักษณะเป็น
เมืองเก่า ที่ชาวบ้านเรียกว่า สาเหต-มาเหต หรือ สาเหฐ-มาเหฐ (Saheih _ Maheih) ในเขตจังหวัดบาห์ไรจ์ (Bahraich) ก�ำแพง
เมืองสาวัตถีโบราณยังคงปรากฏให้เห็น ภายในก�ำแพงเมืองมีซากโบราณสถานคงเหลืออยู่ เช่น บ้านบิดาพระองคุลีมาล บ้าน        
อนาถบิณฑิกเศรษฐี วัดเก่าแก่ที่สร้างอุทิศแก่พระติรธังกร ศาสดาองค์แรกของศาสนาเชน ส่วนบริเวณนอกเขตเมืองสาวัตถียังมี
ซากโบราณสถานส�ำคัญ เช่น สถูปที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ วัดเชตวันมหาวิหาร บริเวณวัดบุพพาราม สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดิน
สูบ (หน้าวัดพระเชตวัน) เป็นต้น จากการขุดค้นส�ำรวจซากโบราณสถานของเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม สันนิษฐานว่า ที่เรียก
ว่า มาเหต ได้แก่ ตัวเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเขตพระราชฐานของพระเจ้าปเสนทิโกศล สาเหต ได้แก่ พระเชตวันมหาวิหาร โดยอาศัย
ศิลาจารึกที่จารึกว่า ที่พระพุทธรูปองค์ที่ค้นพบ ณ ที่ตั้งของเมืองนี้ อยู่ทางด้านใต้ห่างจากก�ำแพงเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ ๘๐ ไร่ (๓๒ เอเคอร์) ชื่อสาเหต-มาเหต เรียกกันในภาษาสันสกฤตว่า ศราวัสตี (Srawasti) ชื่อบาลีนคือ สาวัตถี
กุฏุมฺพิโก (เสฏฺ)ี ลง อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า กุฏุมฺพํ อสฺส อตฺถีติ กุฏุมฺพิโก (เสฏฺ)ี
เหฏฺ€าภาคํ เป็นนิปาตปุพพกอัพยยีภาวสมาส วิ.ว่า ภาคสฺส เหฏฺ€า เหฏฺาภาคํ จะแปลว่า ซึ่งภายใต้แห่งส่วน ก็ได้
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ซึ่งธงชัยและธงแผ่นผ้า    ประดับแล้ว๑    ซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่า    กระท�ำแล้ว   
ซึ่งความปรารถนาว่า    (อ.เรา)   ได้แล้ว   ซึ่งบุตร   หรือ   หรือว่า    ซึ่งธิดา   
จักกระท�ำ   ซึ่งสักการะใหญ่   แก่ท่าน ท.   ดังนี้   หลีกไปแล้ว   ฯ๒
ครั้งนั้น   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์๓   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในท้อง   ของภรรยา   
(ของเศรษฐี) นั้น   ฯ   (อ.เศรษฐี) นั้น   ได้ให้แล้ว   ซึ่งวัตถุเป็นเครื่องบริหารซึ่งครรภ์   
(แก่ภรรยา) นั้น   ฯ   (อ.ภรรยา) นั้น   คลอดแล้ว   ซึ่งบุตร   โดยกาลเป็นที่ล่วงไปแห่งเดือนสิบ   ฯ   อ.เศรษฐี    ได้กระท�ำแล้ว   (ซึ่งค�ำ) ว่า    อ.ปาละ   ดังนี้   
ให้เป็นชื่อ   (ของบุตร) นั้น   เพราะความที่ (แห่งบุตรนั้น)   เป็นผู้อันตนอาศัยแล้ว   
ซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่า   อันอันตนรักษาแล้ว   ได้แล้ว๔   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอืน่ อีก   (อ.เศรษฐีนนั้ )   ได้แล้ว   ซึง่ บุตร   อืน่    ฯ   (อ.เศรษฐีนนั้ )   กระท�ำแล้ว   
(ซึ่งค�ำ) ว่า    อ.จุลลปาละ   ดังนี้    ให้เป็นชื่อ   (ของบุตร) นั้น   กระท�ำแล้ว   
(ซึ่งค�ำ) ว่า   อ.มหาปาละ   ดังนี้   ให้เป็นชื่อ   (ของบุตร) นอกนี้   ฯ   (อ.มารดาและบิดา ท.)   ผูกแล้ว   (ซึ่งบุตร ท.) เหล่านั้น   ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย   ด้วยเครื่องผูกคือเรือน   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   อ.มารดาและบิดา ท.   ได้กระท�ำแล้ว   
ซึง่ กาละ   ฯ   (อ.ญาติ ท.)   แบ่งแล้ว   ซึง่ โภคะ   ทัง้ ปวง   (แก่บตุ รแห่งเศรษฐี ท.)   
สองนั่นเทียว   ฯ๕

ก.๒   ในสมัย นั้น   อ.พระศาสดา   ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐอันให้เป็น-

ไปทั่วแล้ว   เสด็จไปแล้ว   โดยล�ำดับ   ย่อมประทับอยู่   ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวัน   
อันอันมหาเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ    สละ    ซึ่งทรัพย์มีโกฏิห้าสิบสี่เป็นประมาณ๖   
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๔๔ แปลว่า กระท�ำให้พอแล้ว ประกอบด้วย อลํ + กรฺ ธาตุในความท�ำ
ตั้งแต่ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ - ปตฺถนํ กตฺวา ปกฺกามิ เป็นข้อสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๔ แปลโดยพยัญชนะ
คพฺโภ (สตฺโต) ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต วิเคราะห์ว่า คพฺเภ ชาโต คพฺโภ หรือ คพฺเภ นิพฺพตฺโต คพฺโภ (สตฺโต)
แปลอีกนัยหนึ่งว่า เพราะความที่ (แห่งบุตรนัน้ ) เป็นผูอ้ นั ตนได้แล้ว เพราะอาศัย ซึง่ ต้นไม้อนั เป็นเจ้าแห่งป่า อันอันตนรักษาแล้ว
ตั้งแต่ สาวตฺถิยํ กิร มหาสุวณฺโณ - ทฺวินฺนํเยว วิวเรสุ ข้อสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลโดยพยัญชนะ (สอบซ่อม)
จตุปฺปญฺาสโกฏิธนํ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีอสมาหารทิคุสมาสและฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสเป็นภายใน
วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อ.ทิคุ.
วิ. จตุปฺปญฺาส โกฏิโย จตุปฺปญฺาสโกฏิโย
ฉ.ตุล.
ว. จตุปฺปญฺาสโกฏิโย มตฺตา ยสฺส ตํ จตุปฺปญฺาสโกฏิมตฺตํ (ธนํ)
วิ.บุพ.กัม. วิ. จตุปฺปญฺาสโกฏิมตฺตํ ธนํ จตุปฺปญฺาสโกฏิธนํ
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แล้ว (ยังนายช่าง) ให้กระท�ำแล้ว   ทรงยังมหาชน   ให้ตั้งเฉพาะอยู่   ในหนทางแห่งสวรรค์ด้วย   ในหนทางแห่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นด้วย   ฯ   จริงอยู่   อ.พระตถาคต   
ประทับอยู่แล้ว   ตลอดการอยู่จ�ำพรรษา   หนึ่งนั่นเทียว   ในมหาวิหารชื่อว่านิโครธ   
อันอันพันแห่งตระกูลแห่งพระญาติแปดสิบสองหน ท.๑ คือ   (อันพันแห่งตระกูลแห่งพระญาติ ท.)   แปดสิบ   ข้างฝ่ายแห่งพระมารดา   (อันพันแห่งตระกูลแห่งพระญาติ ท.)
แปดสิบ   ข้างฝ่ายแห่งพระบิดา   (ยังนายช่าง) ให้กระท�ำแล้ว,   (ประทับอยู่แล้ว)   
(ตลอดการอยู่จ�ำพรรษา ท.)   สิบเก้า   ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวัน   อันอันมหาเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   (ยังนายช่าง) ให้กระท�ำแล้ว,   (ประทับอยู่แล้ว)   ตลอดการอยู่จ�ำพรรษา ท.   หก   ในมหาวิหารชื่อว่าบุพพาราม   อันอันนางวิสาขา (ยังนายช่าง)
ให้กระท�ำแล้ว   ด้วยการบริจาคซึ่งทรัพย์มีโกฏิยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณ   ทรงอาศัยแล้ว   
ซึ่งพระนครชื่อว่าสาวัตถี    ประทับอยู่แล้ว    ตลอดการอยู่จ�ำพรรษา  ท.    ยี่สิบห้า   
เพราะทรงอาศัย    ซึ่งความที่แห่งตระกูล ท.    สอง    เป็นตระกูลมีคุณใหญ่   
ด้วยประการฉะนี้   ฯ๒
แม้ อ.มหาเศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะ   แม้ อ.นางวิสาขา ผูม้ หาอุบาสิกา   ย่อมไป   
สู่ที่เป็นที่บ�ำรุง   ซึ่งพระตถาคต   สิ้นวาระ ท.   สอง   แห่งวัน   เนืองนิตย์    ฯ   
ก็
(อ.ชน ท. สอง เหล่านั้น)
เมื่อไป
เป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าไปแล้ว๓
(ด้วยอันคิด) ว่า อ.ภิกษุหนุม่ และสามเณร ท. จักแลดู ซึง่ มือ ท. ของเรา ท.
ดังนี้ (ย่อมเป็น): (อ.ชน ท. สอง เหล่านัน้ )   เมือ่ ไป   ในกาลก่อนแต่กาลแห่งภัต   
(ยังบุคคล) ให้ถือเอาแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวกินเป็นต้น   ย่อมไป,   
(เมื่อไป)   ในกาลภายหลังแต่กาลแห่งภัต   (ยังบุคคลให้ถือเอาแล้ว)   ซึ่งเภสัช ท.   
ห้า    ด้วย   ซึ่งน�้ำเป็นเครื่องดื่ม ท.   แปด   ด้วย   (ย่อมไป)   ฯ   อนึ่ง
อ.อาสนะ ท. เป็นวัตถุอันบุคคลปูลาดแล้ว เนืองนิตย์ เพื่อพันแห่งภิกษุ ท.
๑

๒
๓

เทฺวอสีติาติกุลสหสฺสานิ เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส, ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และอสมาหาร ทิคุสมาส เป็นภายใน
ฉ.ตัป.
วิ. าตีนํ กุลานิ าติกุลานิ
ฉ.ตัป.
วิ. าติกุลานํ สหสฺสานิ าติกุลสหสฺสานิ
อ.ทิคุ.
วิ. อสีติ าติกุลสหสฺสานิ อสีติาติกุลสหสฺสานิ
อ.ทิคุ.
วิ. เทฺว อสีติาติกุลสหสฺสานิ เทฺวอสีติาติกุลสหสฺสานิ
ตั้งแต่ สาวตฺถิยํ กิร มหาสุวณฺโณ - ปญฺจวีสติ วสฺสาวาเส วสิ ฯ ข้อสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๘ แปลโดยพยัญชนะ
แปลอีกนัยหนึ่งว่า เป็นผู้มีมือเปล่าไปแล้วในก่อน
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สอง สอง ในที่เป็นที่อยู่ ท. (ของชน ท. สอง) เหล่านั้นนั่นเทียว ย่อมเป็น
ฯ (อ.ภิกษุ) ใด ย่อมปรารถนา ซึง่ - ในข้าวและนำ�้ เป็นเครือ่ งดืม่ และเภสัช ท.
หนา - (วัตถุ) ใด, (อ.วัตถุ) นัน้ ย่อมถึงพร้อม (แก่ภกิ ษุ) นัน้ ตามความปรารถนานัน่ เทียว ฯ อ.ปัญหา เป็นสภาพอัน - (ในชน ท. สอง) เหล่านัน้ หนา
- มหาเศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะ ไม่เคยทูลถามแล้ว กะพระศาสดา ในวันหนึง่
นั่นเทียว (ย่อมเป็น) ฯ   ได้ยินว่า    (อ.มหาเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ) นั้น   
(คิดแล้ว) ว่า    อ.พระตถาคต    เป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อน    เป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน   (เป็น)   เมื่อทรงแสดง   ซึ่งธรรม   แก่เรา   (ด้วยทรงพระด�ำริ) ว่า   
อ.คฤหบดี   เป็นผู้มีอุปการะมาก   แก่เรา   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   พึงทรงล�ำบาก   ดังนี้   
ย่อมไม่ทูลถาม   ซึ่งปัญหา   เพราะความรักอันมีประมาณยิ่ง   ในพระศาสดา   ฯ๑
ส่วนว่า    อ.พระศาสดา    (ครั้นเมื่อเศรษฐี) นั้น เป็นผู้สักว่านั่งแล้วนั่นเทียว
(มีอยู่)๒,   (ทรงด�ำริแล้ว) ว่า   อ.เศรษฐี   นี้   ย่อมรักษา   ซึ่งเรา   ในฐานะอันบุคคลไม่พงึ รักษา,   เพราะว่า   อ.เรา   ตัดแล้ว   ซึง่ ศีรษะ   ของตน   อัน (อันเรา)
ทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้ว    ควักขึ้นแล้ว    ซึ่งนัยน์ตา  ท.    ยังเนื้อแห่งหทัย   
ให้เพิกขึน้ แล้ว๓   บริจาคแล้ว   ซึง่ บุตรและทาระ   ผูเ้ สมอด้วยลมปราณ   ยังบารมี ท.   
เมือ่ ให้เต็ม   สิน้ อสงไขย ท.   สี   
่ อันยิง่ ด้วยแสนแห่งกัป   (ยังบารมี ท.)   ให้เต็มแล้ว   
เพื่ออันแสดงซึ่งธรรม   (แก่ชน ท.) เหล่าอื่นนั่นเทียว,   (อ.เศรษฐี) นั่น   ย่อมรักษา   
ซึ่งเรา    ในฐานะอันบุคคลไม่พึงรักษา    ดังนี้    ตรัสแล้ว    ซึ่งพระธรรมเทศนา   
กัณฑ์หนึ่งนั่นเทียว   ฯ
๑
๒

๓

ตั้งแต่ ตสฺมึ สมเย สตฺถา - ปญฺหํ น ปุจฺฉติ ฯ ข้อสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๐ แปลโดยพยัญชนะ
ประโยคแทรก เป็นอนุประโยคที่แทรกเข้ามาในระหว่างประโยคใหญ่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ แปลว่า  “เมื่อ” หรือสัตตมีวิภัตติ
แปลว่า  “ครั้นเมื่อ” มีกิริยาศัพท์ที่คุมประโยคแทรกประกอบด้วยปัจจัย ๕ ตัว ตัวใดตัวหนึ่ง คือ อนฺต, มาน ต อนีย ตพฺพ
ถ้ากิริยาเหล่านี้สมาสกับศัพท์อื่น ไม่สามารถคุมประโยคแทรกได้ จะต้องแปลเป็นวิกติกัตตาแล้วใช้ อสฺ ธาตุ + อนฺต, มาน
มาคุมประโยคแทน คือ ปุ., นปุ. เอก มีรูปเป็น สนฺตสฺส, สนฺเต, สมานสฺส, สมาเน, สติ, พหุ. มีรูปเป็น สนฺตานํ, สนฺเตสุ,
สมานานํ, สมาเนสุ อิตฺ. เอก. มีรูปเป็น สนฺติยา, สมานาย พหุ. มีรูปเป็น สนฺตีนํ, สมานานํ
ค�ำว่า สติ นั้น ประกอบด้วย อสฺ + อนฺต + สฺมึ ลบต้นธาตุ แปลง นฺต กับ สฺมึ เป็น ติ แจกแบบ ภวนฺต ศัพท์ เป็น             
ปุงลิงค์ เอกวจนะ บางแห่งใช้เป็นกิริยาประโยคแทรกของลิงค์อื่นและพหุวจนะบ้าง แต่ประโยคแทรกที่นักเรียนควรจะเข้าใจเป็น
พิเศษ คือ ประโยค วุตฺเต เพราะเป็นประโยคที่มีการเปิด  อิติ ศัพท์เป็นส่วนมาก ให้ขึ้น วจเน มาเปิด อิติ ศัพท์ มีหลักการจ�ำ
ง่ายๆ ว่า “เห็น วุตฺเต ขึ้น วจเน ก่อนแปล วุตฺเต ให้มี อัน...”
หทยมํสํ อุพฺพตฺเตตฺวา แปลเป็นกัตตุวาจกก็ได้ว่า “เพิกขึ้นแล้ว ซึ่งเนื้อแห่งหทัย”
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ก.๓   ในกาลนั้น   อ.โกฏิแห่งมนุษย์ ท.   เจ็ด   ย่อมอยู่    ในพระนคร-

ชื่อว่าสาวัตถี    ฯ    อ.(ในมนุษย์ ท.) เหล่านั้นหนา
- มนุษย์ ท.
ผู้มีโกฏิห้าเป็นประมาณ   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   ของพระศาสดา   
เป็นอริยสาวก    เกิดแล้ว,    (อ.มนุษย์ ท.) ผู้มีโกฏิสองเป็นประมาณ    (ฟังแล้ว   
ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   ของพระศาสดา)   เป็นปุถุชน   (เกิดแล้ว)   ฯ   
อ.กิจ ท. สอง นั่นเทียว ได้มีแล้ว แก่ - (ในอริยสาวกและปุถุชน ท.)
เหล่านั้นหนา - อริยสาวก ท.,
(อ.อริยสาวก ท.)    ย่อมถวาย    ซึ่งทาน   
(ในกาลก่อนแต่กาลแห่งภัต,   (อ.อริยสาวก ท.)   ผูม้ วี ตั ถุมขี องหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ๑   (ยังบุคคล) ให้ถอื เอาแล้ว   (ซึง่ วัตถุ) มีผา้ และยาและน�ำ้ อันบุคคลพึงดืม่ เป็นต้น   
ย่อมไป   เพื่อประโยชน์แก่อันฟังซึ่งธรรม   ในกาลภายหลังแต่กาลแห่งภัต   ฯ
ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหาปาละ   เห็นแล้ว   ซึ่งอริยสาวก ท.   
ผูม้ วี ตั ถุมขี องหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ   ผูไ้ ปอยู   
่ สูว่ หิ าร   ถามแล้วว่า   อ.มหาชน   
นี้    จะไป    (ในที่) ไหน    ดังนี้    ฟังแล้วว่า    (อ.มหาชน    นี้    จะไป)   
เพื่ออันฟังซึ่งธรรม   ดังนี้    (คิดแล้ว) ว่า    แม้ อ.เรา   จักไป   ดังนี้    ไปแล้ว   
ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดรอบแห่งบริษัท   ฯ
ก็    ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า  ท.   เมื่อทรงแสดง   ซึ่งธรรม   ทรงตรวจดูแล้ว   
ซึ่ ง ธรรมอั น เป็ น อุ ป นิ สั ย    (แห่ ง คุ ณ ท.)   มี ส รณะและศี ล และบรรพชาเป็ น ต้ น   
ย่อมทรงแสดง   ซึ่งธรรม   ด้วยอ�ำนาจแห่งอัธยาศัย   เพราะเหตุนั้น   ในวันนั้น   
อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดู แ ล้ ว    ซึ่ ง ธรรมอั น เป็ น อุ ป นิ สั ย   (ของกุ ฎ ุ ม พี ชื่ อ ว่ า มหาปาละ) นั้น   เมื่อทรงแสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�ำดับ   ฯ   

๑

คนฺ ธ มาลาทิ ห ตฺ ถ า (มนุ สฺ ส า) เป็ น ฉั ฏ ฐี ภิ น นาธิ ก รณพหุ พ พิ หิ ส มาส มี ส มาหารทวั น ทวสมาสและฉั ฏ ฐี ตุ ล ยาธิ ก รณพหุ พ พิหิสมาส เป็นภายใน วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทวัน.
วิ. คนฺโธ จ มาลา จ คนฺธมาลํ
ฉ.ตุล.
วิ. คนฺธมาลํ อาทิ เยสํ ตานิ คนฺธมาลาทีนิ (วตฺถูนิ)
ฉ.ภินฺ.พหุพ. วิ. คนฺธมาลาทีนิ หตฺเถสุ เยสํ เต คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา)
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    (อ.อันถามว่า   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�ำดับ๑)   
อย่างไรนี้   (ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (อ.พระศาสดา)   ทรงประกาศแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทาน   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีล   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์   ซึ่งโทษ   
ซึ่งการกระท�ำต�่ำ    ซึ่งความเศร้าหมองพร้อม    แห่งกาม ท.    ซึ่งอานิสงส์   
ในการออกบวช   (ดังนี้)   ฯ
อ.กุฎุมพี    ชื่อว่ามหาปาละ    ฟังแล้ว    (ซึ่งธรรม) นั้น    คิดแล้วว่า   
อ.บุตรและธิดา ท.   หรือ   หรือว่า    อ.โภคะ ท.   ย่อมไม่ไปตาม   (ซึ่งบุคคล)
ผู้ไปอยู่   สู่โลกอื่น,   แม้ อ.สรีระ   ย่อมไม่ไป   กับ   ด้วยตน,   (อ.ประโยชน์)
อะไร   ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน   (มีอยู่)   แก่เรา,๒   (อ.เรา)   จักบวช   ดังนี้   
ฯ   ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งเทศนา   (อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่ามหาปาละ) นัน้    เข้าไปเฝ้าแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   ทูลขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   
(กะกุฎุมพีชื่อว่ามหาปาละ) นั้นว่า   อ.ญาติ   ผู้ควรแล้วแก่ความเป็นผู้อันท่านพึงอ�ำลา   
บางคน   ของท่าน   ย่อมไม่มีหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหาปาละ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด   ของข้าพระองค์   มีอยู่   
ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า    ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงอ�ำลา   
(ซึ่งน้องชายผู้น้อยที่สุด) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหาปาละ) นั้น   รับพร้อมเฉพาะแล้วว่า    อ.ดีละ    ดังนี้    ถวายบังคมแล้ว    ซึ่งพระศาสดา    ไปแล้ว   
สู่เรือน    (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว    ซึ่งน้องชายผู้น้อยที่สุด    (กล่าวแล้ว) ว่า   
๑

๒

อนุปุพฺพีกถา เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า  อนุปุพฺเพน กถา อนุปุพฺพีกถา ฯ อนุบุพพิกถามี ๕ ประการ ได้แก่ ทานกถา
เรื่องทาน, กล่าวถึงการให้ การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปัน  สีลกถา เรื่องศีล, กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม  สัคคกถา เรื่อง
สวรรค์, กล่าวถึงความสุขความเจริญและผลทีน่ า่ ปรารถนาอันเป็นส่วนดีทจี่ ะพึงเข้าถึงเมือ่ ได้ประพฤติดงี ามตามหลักธรรมสองข้อต้น  
กามาทีนวกถา เรื่องโทษแห่งกาม, กล่าวถึงส่วนเสีย ข้อบกพร่องของกาม พร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กาม ไม่ควรหลงใหล
หมกมุ่นมัวเมา  เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์แห่งการออกบวช, กล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม
และให้มีฉันทะที่จะแสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบ ที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น
อนุบุพพิกถานี้เป็นธรรมะที่มีสาระลุ่มลึกลงไปโดยล�ำดับ เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนพร้อม
ทีจ่ ะท�ำความเข้าใจในธรรมส่วนปรมัตถ์ พระพุทธเจ้าเมือ่ จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่คฤหัสถ์ ผูม้ อี ปุ นิสยั สามารถทีจ่ ะบรรลุธรรม
ได้ ทรงแสดงอนุปุพพิกถาก่อนแล้วจึงแสดงอริยสัจ ๔ เป็นการท�ำจิตให้พร้อมที่จะรับ ดุจผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้ว ควรรับน�้ำย้อม
ต่างๆ ได้ด้วยดี
ประโยค กึ ปโยชนํ แปลได้หลายนัย ดูตัวอย่างในประโยคนี้ ดังนี้  ๑) (อ.ประโยชน์) อะไร ของเรา ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน,
๒) (อ.ประโยชน์) อะไร ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน แก่เรา ๓) (อ.ประโยชน์) อะไร ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน (มีอยู่) แก่เรา
๔) (อ.ประโยชน์) อะไร แก่เรา ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน ฯ นักเรียนเลือกแปลได้ตามเหมาะสม
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ดูก่อนพ่อ   อ.ทรัพย์   ไร ๆ   อันทั้งเป็นไปกับด้วยวิญญาณทั้งมีวิญญาณหามิได้๑ ใด   
มีอยู่    ในตระกูล    นี้,    (อ.ทรัพย์) นั้น    ทั้งปวง    เป็นภาระ    ของเธอ   
(จงเป็น),   (อ.เธอ)   จงปฏิบตั    
ิ (ซึง่ ทรัพย์) นัน้    ดังนี   
้ ฯ   (อ.น้องชายผูน้ อ้ ยทีส่ ดุ    
๒
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   ก็   อ.ท่าน   เล่า   ดังนี้    ฯ   (อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่ามหาปาละ   
กล่าวแล้ว) ว่า    อ.เรา    จักบวช    ในส�ำนัก    ของพระศาสดา    ดังนี้    ฯ   
(อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด    กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่พี่ชาย (อ.ท่าน) ย่อมกล่าว
(ซึ่งค�ำ) อะไร, อ.ท่าน ครั้นเมื่อมารดา ตายแล้ว เป็นผู้อันเรา (ได้แล้ว)
ราวกะ อ.มารดา (ย่อมเป็น), (อ.ท่าน) ครั้นเมื่อบิดา ตายแล้ว เป็นผู้
(อันเรา) ได้แล้ว ราวกะ อ.บิดา (ย่อมเป็น), อ.สมบัติอันบุคคลพึงเสวยใหญ่๓
(มีอยู่) ในเรือน ของท่าน, (อันท่าน) ผู้อยู่ครอบครองอยู่ ซึ่งเรือนนั่นเทียว
อาจ เพื่ออันกระท�ำ ซึ่งบุญ ท., (อ.ท่าน) อย่าได้กระท�ำแล้ว อย่างนี้
ดังนี   
้ ฯ   (อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่ามหาปาละ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นพ่อ   อ.พระธรรมเทศนา   
ของพระศาสดา   อันเรา   ฟังแล้ว,   เพราะว่า   อ.ธรรมอันงามในเบือ้ งต้นและท่ามกลางและที่สุดลงรอบ   อันพระศาสดา   ทรงยกขึ้นแล้ว   สู่ลักษณะสาม   อันทั้งละเอียดทัง้ อ่อน   ทรงแสดงแล้ว,   (อ.ธรรมอันงามในเบือ้ งต้นและท่ามกลางและทีส่ ดุ ลงรอบ) นัน้    
(อันเรา)   ไม่อาจ   เพื่ออันให้เต็ม   ในท่ามกลางแห่งเรือน,   ดูก่อนพ่อ   (อ.เรา)   
จักบวช    ดังนี้    ฯ    (อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด    กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่พี่ชาย   
เออก็    (อ.ท่าน)    เป็นคนหนุ่ม    (ย่อมเป็น)    ก่อน,    (อ.ท่าน)    จักบวช   
ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่๔   ดังนี้    ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหาปาละ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนพ่อ ก็ แม้ อ.มือและเท้า ท. ของตน ของคนแก่๔ เป็นอวัยวะไม่๑

๒
๓
๔

สวิญฺาณกาวิญฺาณกํ (ธนํ) เป็นวิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส มีสหบุพพบท พหุพพิหิสมาส และ น บุพพบท
พหุพพิหิสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
สห.พหุพ.
วิ. สห วิญฺาเณน ยํ วตฺตตีติ สวิญฺาณกํ (ธนํ)
น.บุพ.พหุพ. วิ. นตฺถิ ตสฺส วิญฺาณนฺติ อวิญฺาณกํ (ธนํ)
วิ.โนภย.กัม. วิ. สวิญฺาณกญฺจ อวิญฺาณกญฺจ สวิญฺาณกาวิญฺาณกํ (ธนํ)
ประโยคแบบ, ค�ำว่า ตุมฺเห ใช้เป็นพหุวจนะ เพื่อแสดงความเคารพ จึงไม่จ�ำเป็นต้องแปลเป็นพหุวจนะ แม้ที่อื่นก็นัยนี้
วิภโว (โภโค) ลง ณ ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ วิ.ว่า วิภวิตพฺโพติ วิภโว (โภโค) วิ + ภู ธาตุในความมี, เป็น
มหลฺลกกาเล จะแปลว่า  ในกาลแห่งตนถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่ ก็ได้ ฯ ค�ำว่า  มหลฺลโก แปลว่า  อ.บุคคลผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่ เพราะค�ำว่า  มหลฺลก ส�ำเร็จมาจาก มหนฺต + ลา ธาตุในความถือเอา + ณฺวุ ปัจจัย แปลง มหนฺต เป็น
มหา รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน ลฺ แปลง ณฺวุ เป็น อก วิ.ว่า  อายุมหตฺตํ ลาติ คณฺหาตีติ มหลฺลโก (ชโน) ผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งผู้ใหญ่โดยอายุ
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ฟังตาม ย่อมเป็น, ย่อมไม่เป็นไป ในอ�ำนาจ, ก็ อ.องค์อะไรเป็นเหตุเล่า,
อ.ญาติ ท. (จักเป็นไป ในอ�ำนาจ),๑ อ.เรา  นั้น    จะไม่กระท�ำ    ซึ่งค�ำ   
ของเธอ,   (อ.เรา)   ยังการปฏิบัติแห่งสมณะ   จักให้เต็ม,   
อ.มือและเท้า ท. (ของบุคคล) ใด เป็นอวัยวะคร�่ำคร่าแล้วเพราะชรา เป็นอวัยวะไม่ฟังตาม ย่อมเป็น, (อ.บุคคล) นั้น ผู้มีเรี่ยวแรงอันชราก�ำจัดแล้ว
จักประพฤติ ซึ่งธรรม อย่างไร,
ดูก่อนพ่อ   อ.เรา   จักบวชนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ

ก.๔   (เมื่อน้องชายผู้น้อยที่สุด) นั้น   ร้องไห้อยู่นั่นเทียว,   (อ.กุฎุมพีชื่อว่า-

มหาปาละนั้น)   ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของพระศาสดา   ทูลขอแล้ว   ซึ่งบรรพชา,   
ผู้มีบรรพชาและอุปสมบทอันได้แล้ว    อยู่แล้ว    สิ้นปี ท.    ห้า    ในส�ำนัก   
ของอาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.,   ผู้มีกาลฝนอันอยู่แล้ว   ปวารณาแล้ว   เข้าไปเฝ้าแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ธุระ ท.   
เท่าไร   (มีอยู่)   ในพระศาสนา   นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ    อ.ธุระ ท.    สองนั่นเทียว    คือ    อ.คันถธุระ    อ.วิปัสสนาธุระ   
(มีอยู่   ในพระศาสนา   นี้)   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุชื่อว่ามหาปาละ ทูลถามแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   อ.คันถธุระ   เป็นไฉน   (ย่อมเป็น),   อ.วิปัสสนาธุระ   
เป็นไฉน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.ธุระ) นี้
คือ อ.การเรียนเอา ซึ่งนิกาย หนึ่ง หรือ หรือว่า ซึ่งนิกาย ท. สอง
ก็ หรือว่า
ซึ่งพระพุทธพจน์
คือ
ซึ่งประชุมแห่งปิฎกสาม
ทั้งสิ้น
แล้วจึงทรงจ�ำ กล่าว บอก (ซึ่งพระพุทธพจน์) นั้น ตามสมควรแก่ปัญญา
๑

ประโยคแบบ กิมงฺคํ ปน แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ๑) ประโยคหน้า กิมงฺคํ ปน เป็นประโยคสมบูรณ์ มีประธานและกิริยาคุมพากย์
๒) ประโยค กิมงฺคํ ปน ๓) ประโยคหลัง กิมงฺคํ ปน
		 ประโยคหลัง กิมงฺคํ ปน จะเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ มีเพียงตัวประธานหรือศัพท์ทบี่ ง่ ถึงประธานเท่านัน้ ต้องประกอบประโยค
ให้สมบูรณ์ มีหลักว่า  ถ้าประโยคหน้า  กิมงฺคํ เป็นประโยคปฏิเสธ ประโยคหลัง กิมงฺคํ ต้องเป็นประโยคบอกเล่า  แต่ถ้าประโยค
หน้า  กิมงฺคํ เป็นประโยคบอกเล่า  ประโยคหลัง กิมงฺคํ ต้องเป็นประโยคปฏิเสธ ทั้งนี้ ให้น�ำธาตุของกิริยาคุมพากย์ประโยคหน้า 
กิมงฺคํ ปน มาประกอบด้วยภวิสสันติวิภัตติ อุ. (หตฺถปาทา) น วเส วตฺตนฺติ, กิมงฺคํ ปน, าตกา (วเส วตฺตสิ สฺ นฺต)ิ จะสังเกต
เห็นว่า ประโยคหน้า กิมงฺคํ เป็นประโยคปฏิเสธ ประโยคหลัง กิมงฺคํ ต้องเป็นประโยคบอกเล่า
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ของตน ชื่อว่า คันถธุระ, ส่วนว่า (อ.ธุระ) นี้ คือ อ.การเริ่มตั้งไว้
ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป ในอัตภาพ แล้วจึงยังวิปัสสนา ให้เจริญ
ด้วยสามารถแห่งการกระท�ำโดยความเป็นแห่งความติดต่อ แล้วจึงถือเอาซึง่ ความเป็นแห่งพระอรหันต์ (แห่งภิกษุ) ผู้ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดแล้ว ผู้มีความประพฤติอนั เบาพร้อม ชือ่ ว่า วิปสั สนาธุระ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุชอื่ ว่ามหาปาละนัน้    
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์   บวชแล้ว   ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่    จักไม่อาจ   เพื่ออันยังคันถธุระให้เต็ม,   แต่ว่า    (อ.ข้าพระองค์)   
ยังวิปัสสนาธุระ    จักให้เต็ม,    (อ.พระองค์)    ขอจงตรัสบอก    ซึ่งกัมมัฏฐาน   
แก่ข้าพระองค์   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสบอกแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   
เพียงไร    แต่พระอรหัต๑    (แก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละ) นั้น    ฯ    (อ.ภิกษุชื่อว่ามหาปาละ) นั้น    ถวายบังคมแล้ว    ซึ่งพระศาสดา   แสวงหาอยู่    ซึ่งภิกษุ ท.   
ผู้ไปโดยปกติกับ   ด้วยตน   ได้แล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   หกสิบ   ออกไปแล้ว   กับ   
(ด้วยภิกษุ ท.) เหล่านัน้    ไปแล้ว   สิน้ หนทางมีรอ้ ยแห่งโยชน์ยสี่ บิ เป็นประมาณ   ถึงแล้ว   
ซึ่งบ้านอันตั้งอยู่ในที่สุดเฉพาะ    หมู่ใหญ่    ต�ำบลหนึ่ง    ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   
ได้เข้าไปแล้ว๒   (ในบ้าน) นั้น   เพื่อก้อนข้าว   ฯ   

ก.๕    อ.มนุษย์ ท.    เห็นแล้ว    ซึ่งภิกษุ ท.    ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวัตร   

เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว    (เป็น)    ปูลาดแล้ว๓    ซึ่งอาสนะ ท.    (ยังภิกษุ ท.)   
ให้นั่งแล้ว   อังคาสแล้ว   ด้วยอาหาร   อันประณีต   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   จะไป   (ในที่) ไหน   ดังนี้๔ (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกา  ท.    (อ.เรา  ท.    จะไป)    สู่ที่อันมีความส�ำราญอย่างไร    ดังนี้   
(อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   กล่าวแล้ว,   อ.มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิต ท.   ทราบแล้วว่า   
๑
๒
๓

๔

แปลออกศัพท์ว่า  เพียงไร แต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์ ก็ได้ ค�ำว่า  อรหตฺตํ ลง ตฺต ปัจจัย ในภาวตัทธิต. วิ. ว่า  อรหโต
ภาโว อรหตฺตํ ความเป็น แห่งพระอรหันต์ ชื่อว่า อรหัตตะ ฯ
ปาวิสิ ประกอบด้วย ป-อ บทหน้า วิส ธาตุในความเข้าไป อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ  ทีฆะ อ เป็น อา
ปญฺาเปสิ, ปญฺาเปตฺวา เป็นได้ทั้งกัตตุวาจก (สุทฺธกัตตุ) และเหตุกัตตุวาจก ให้นักศึกษาดูบริบท (context) ของประโยค
ประกอบด้วย ส�ำเร็จมาจาก ป บทหน้า ปฺ ธาตุในความปูลาด, แต่งตั้ง, ตั้ง, บัญญัติ, วาง, ให้แช่มชื่น, ลับ เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก
หรือเหตุกัตตุวาจก ซ้อน ญฺ
ปุจฺฉิตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย ใช้คุมประโยคนี้
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อ.ท่านผู้เจริญ ท.   แสวงหาอยู่    ซึ่งเสนาสนะ   อันเป็นที่อยู่จ�ำซึ่งพรรษา   ดังนี้   
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ถ้าว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   พึงอยู่   (ในที่) นี้   
ตลอดหมวดแห่งเดือนสาม   นีไ้ ซร้,   อ.ข้าพเจ้า ท.   ตัง้ อยูเ่ ฉพาะแล้ว   ในสรณะ ท.   
พึงถือเอา   ซึ่งศีล ท.   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) แม้เหล่านั้น   (ยังค�ำนิมนต์)
ให้อยู่ทับแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.เรา ท.   อาศัยแล้ว   ซึ่งตระกูล ท.   เหล่านี้   
จักกระท�ำ   ซึ่งการออกไปจากภพ   ดังนี้   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   รับแล้ว   ซึ่งปฏิญญา   
(ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   จัดแจงแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่อยู่   ยังที่เป็นที่พักในกลางคืนและทีเ่ ป็นทีพ่ กั ในกลางวัน ท.   ให้ถงึ พร้อมแล้ว   ได้ถวายแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้    
ย่อมเข้าไป   สู่บ้าน   นั้นนั่นเทียว   เพื่อบิณฑะ   เนืองนิตย์   ฯ   ครั้งนั้น   อ.หมอ   
คนหนึ่ง   เข้าไปหาแล้ว   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ปวารณาแล้ว   (ด้วยค�ำ) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ชื่อ แม้ อ.ความทุกข์มิใช่ความส�ำราญ๑   ย่อมมี    ในที่เป็นที่อยู่   
(แห่งพระผู้เป็นเจ้า ท.) มาก,   (ครั้นเมื่อความทุกข์มิใช่ความส�ำราญ) นั้น   เกิดขึ้นแล้ว,   
(อ.ท่าน ท.)   พึงบอก   แก่ข้าพเจ้า,   (อ.ข้าพเจ้า)   จักกระท�ำ   ซึ่งยา   ดังนี้   ฯ
อ.พระเถระ   เรียกมาแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   เหล่านั้น   ถามแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   (อ.ท่าน ท.)   จัก (ยังกาล) ให้น้อมไปล่วงวิเศษ   ด้วยอิริยาบถ ท.   
เท่าไร   ตลอดหมวดแห่งเดือนสาม   นี   
้ ดังนี   
้ ในวันคือดิถเี ป็นทีน่ อ้ มเข้าไปใกล้แห่งกาลฝน๒   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านัน้    กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.กระผม ท.   
จักยังกาลให้น้อมไปล่วงวิเศษ   ด้วยอิริยาบถ ท.) สี่   (ตลอดหมวดแห่งเดือนสาม นี้)   
ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ ท.   ก็   (อ.เหตุ) นัน่    
เป็นเหตุสมควร   (ย่อมเป็น) หรือ๓,   (อันเรา ท.)   เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   พึงเป็น   
มิใช่หรือ,   เพราะว่า    อ.เรา ท.   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งพระกรรมฐาน   จากส�ำนัก   
ของพระพุทธเจ้า    ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่    เป็นผู้มาแล้ว   (ย่อมเป็น)๔,   จริงอยู่   
๑
๒
๓
๔

อผาสุกํ (ทุกฺขํ) เป็น น บุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า  น ผาสุกํ อผาสุกํ (ทุกฺขํ) จะแปลว่า  อ.ความไม่ส�ำราญ, อ.ความไม่ผาสุก ก็ได้
วสฺสูปนายิกา (ติถิ) เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ ลง ณฺวุ ปัจจัย วิ.ว่า วสฺสํ อุปเนติ เอตฺถาติ วสฺสูปนายิกา (ติถิ) ฯ
วสฺส เป็นบทหน้า อุป - นี ธาตุในความน�ำไป แปลว่า อ.ดิถีอันเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝน ก็ได้
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ เฉลยว่า  อ.อันยังกาลให้น้อมไปล่วงวิเศษ ด้วยอิริยาบถ ท. สี่ ตลอดหมวดแห่งเดือนสาม นี้
แห่งท่าน ท. นั่น เป็นกรรมอันสมควร ย่อมเป็นหรือ ฯ เอตํ (ตุมฺหากํ อิมํ เตมาสํ จตูหิ อิริยาปเถหิ วีตินามนํ)
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ แปล อาคตา เป็นกิริยาคุมพากย์ของ ตุมฺเห ว่า เพราะว่า อ.เรา ท. เรียนเอาแล้ว ซึ่งพระกรรมฐาน
จากส�ำนัก ของพระพุทธเจ้า ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ มาแล้ว ฯ ต ปัจจัยสามารถคุมพากย์ได้
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ชือ่ อ.พระพุทธเจ้า ท.   (อันบุคคล) ผูโ้ อ้อวด   ไม่อาจ   เพือ่ อันให้ทรงยินดียงิ่ ,   ด้วยว่า   
(อ.พระพุทธเจ้า  ท.) เหล่านั่น   (อันบุคคล) ผู้มีอัธยาศัยอันงาม   พึงให้ทรงยินดียิ่ง,   
จริงอยู่   อ.อบาย ท. สี่   เป็นเช่นกับด้วยเรือนของตน   (ย่อมเป็น)   ชื่อ (แก่บุคคล)
ผูป้ ระมาทแล้ว,   ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ ท.   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผูไ้ ม่ประมาทแล้ว   จงเป็น   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.ท่าน   เล่า   
ดังนี้    ฯ    (อ.พระเถระ    กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.    อ.เรา   
จัก (ยังกาล) ให้น้อมไปล่วงวิเศษ   ด้วยอิริยาบถ ท. สาม,   (อ.เรา)   จักไม่เหยียด   
ซึ่งหลัง   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ดีละ,   
(อ.ท่าน) เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   จงเป็น   ดังนี๑้    ฯ

ก.๖   เมื่อพระเถระ   ไม่ก้าวลงอยู่    สู่ความหลับ,   ครั้นเมื่อเดือนที่หนึ่ง   

ก้าวล่วงแล้ว,   อ.โรคในนัยน์ตา   เกิดขึ้นแล้ว   ฯ   อ.สายน�้ำ ท.   ย่อมไหลออก   
จากนัยน์ตา ท.   ราวกะ อ.สายแห่งน�ำ้ ท.   (ไหลออกอยู)่ ๒ จากหม้ออันทะลุแล้ว   ฯ   
๑

ตั้งแต่ มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน - อปฺปมตฺตา โหถาติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ แปลโดยพยัญชนะ
การแปลประโยค อิว, วิย มีมากในธรรมบทและปกรณ์ต่างๆ แปลได้ ๔ ลักษณะ คือ
		 ๑) อุปมาลิงฺคตฺถ แปลเป็นประธาน แปลว่า เพียงดัง อ., ราวกะ อ. ศัพท์เปรียบเทียบมักจะเป็นนามนาม หรือคุณนาม
ที่บ่งชี้ถึงนามนาม ปฐมาวิภัตติ มักแปลหลังกิริยาคุมพากย์ และมีกิริยาประกอบด้วย อนฺต หรือ มาน ปัจจัย มาคุมประธานอีก             
ชั้นหนึ่งเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ การเติมกิริยา อนฺต หรือ มาน ปัจจัย มีหลักว่า ให้น�ำธาตุของกิริยาคุมพากย์ประโยคนั้นไปประกอบ
ด้วย อนฺต หรือ มาน ปัจจัย เพื่อขยายประธานที่เป็นอุปมาและเข้ากับศัพท์นามวิภัตติอื่นที่มีในประโยคนั้นๆ อนฺต หรือ มาน
ปัจจัย ที่เพิ่มมานั้น สัมพันธ์ว่า วิเสสน (ของประธานในประโยคอุปมานั้น)
อุ. ฉิทฺทฆฏโต อุทกธารา (ปคฺฆรนฺตี หรือ ปคฺฆรมานา) วิย อกฺขีหิ ธารา ปคฺฆรนฺติ ฯ (ธบ.๑/๘)
อ.สายน�้ำ ท. ย่อมไหลออก จากนัยน์ตา ท. ราวกะ อ.สายแห่งน�้ำ ท. (ไหลออกอยู่) จากหม้ออันทะลุแล้ว ฯ
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบบางประโยคมีเนื้อหาสมบูรณ์ ไม่จ�ำเป็นต้องเติมกิริยาเข้ามา
อุ. สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา ฯ (ธบ.๒/๓๗) อ.ความด�ำริ ท. ทัง้ ปวง จงเต็ม ราวกะ อ.พระจันทร์
อันมีในดิถที สี่ บิ ห้า
		 ๒) อุปมาวิเสสน แปลเป็นคุณนาม แปลว่า  เพียงดังว่า, ราวกะว่า, ศัพท์เปรียบเทียบเป็นคุณนาม หรือนามนาม
ที่แปลดุจคุณนาม เช่น คุณนามทั่วไป คุณนามที่มาจากสมาส ตัทธิต นามกิตก์ และคุณนามมาจากกิริยากิตก์ประกอบด้วย อนฺต
มาน ต อนีย ตพฺพ ปัจจัย เปรียบเทียบนามนามบทใด มีรูปเหมือนนามนามบทนั้นและเป็นได้ทุกวิภัตติ ถ้าเป็นวิภัตติอื่น นอกจาก
ปฐมาวิภัตติมักแปลส�ำเนียงวิเสสนะร่วมด้วย เช่น ผู้ราวกะว่า, ผู้เพียงดังว่า, อันราวกะว่า ตัวราวกะว่า เป็นต้น
		 ๓) อุปมาวิกติกตฺตา แปลเป็นวิกติกัตตา แปลว่า  เป็นราวกะว่า, เป็นเพียงดังว่า มีลักษณะเหมือนอุปมาวิเสสนะทุก
ประการ แปลกแต่อุปมาวิกติกัตตานี้มีกิริยาว่ามีว่าเป็นอยู่ด้วย บางอาจารย์อาจจะแปลส�ำเนียงวิเสสนะร่วมอยู่ด้วยว่า  เป็นผู้ราว
กะว่า  เป็นสัตว์เพียงดังว่า  เป็นต้น อยู่หน้าธาตุว่ามีว่าเป็น (หุ, ภู, อสฺ, ชนฺ ธาตุ) ถ้าอยู่กลางประโยคมักจะมี หุตฺวา, สมาโน,
สมานา, สมานํ เป็นต้นคุมอยู่ ถ้าอยู่ท้ายประโยคมักจะมีกิริยาอาขยาตคุมอยู่
๒
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(อ.พระเถระ) นั้น   กระท�ำแล้ว   ซึ่งสมณธรรม   ตลอดราตรีทั้งปวง   เข้าไปแล้ว   
สู่ห้อง   ในกาลเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณ   นั่งแล้ว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   
ของพระเถระ   ในเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.เวลานี)้    เป็นเวลาเป็นทีเ่ ทีย่ วไปเพือ่ ภิกษา   (ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ)   
(กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    ถ้าอย่างนั้น    (อ.ท่าน ท.)    จงถือเอา   
ซึ่งบาตรและจีวร   ดังนี้   (ยังภิกษุ ท.) ให้ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ของตน   
ออกไปแล้ว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   เห็นแล้ว   ซึ่งนัยน์ตา ท.   (ของพระเถระ) นั้น   
อันหลั่งออกอยู่   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.เหตุ) นั่น   อะไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   อ.ลม ท.   ย่อมเสียดแทง   
ซึง่ นัยน์ตา ท.   ของเรา   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   
(อ.เรา ท.)   เป็นผูอ้ นั หมอปวารณาแล้ว   ย่อมเป็น   มิใช่หรือ,   (อ.เรา ท.)   พึงบอก   
(แก่หมอ) นั้น   ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
อ.ดีละ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้    บอกแล้ว   แก่หมอ   ฯ   (อ.หมอ) นัน้    
หุงแล้ว   ซึง่ น�ำ้ มัน   ส่งไปแล้ว   ฯ   อ.พระเถระ   เมือ่ หยอด   ซึง่ น�ำ้ มัน   โดยจมูก   
เป็นผู้นั่งแล้วเทียว   (เป็น)   หยอดแล้ว   ได้เข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งบ้าน   ฯ  
อ.หมอ    เห็นแล้ว    กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    ได้ยินว่า    อ.ลม   
ย่อมเสียดแทง   ซึง่ นัยน์ตา ท.   ของพระผูเ้ ป็นเจ้า   หรือ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   
อุ. สุชาตา โถกํ อากุลา วิย หุตฺวา “อตฺถิ สามีติ ปฏิวจนํ อทาสิ ฯ (ธบ.๓/๘๒)
อ.นางสุชาดา เป็นราวกะว่าวุน่ วาย หน่อยหนึง่ เป็น ได้ให้แล้ว ซึง่ ค�ำตอบว่า ข้าแต่นาย อ.วัตถุอะไร ๆ มีอยู่ ดังนี้ ฯ
อุ. เตสํ ทฺวิธา ชาตกาเล วนํ โรทนปฺปตฺตํ วิย, ป€วี กมฺปนาการปฺปตฺตา วิย อโหสิ ฯ (ธบ.๑/๑๒๘)
อ.ป่า  เป็นราวกะว่าถึงแล้วซึ่งการร้องไห้ (ได้เป็นแล้ว), อ.แผ่นดิน เป็นราวกะว่าถึงแล้วซึ่งอาการคืออันหวั่นไหว
ได้เป็นแล้ว ในกาล (แห่งชน ท.) เหล่านั้น เกิดแล้ว โดยส่วนสอง ฯ
อย่างไรก็ตาม อุปมาวิเสสนะและอุปมาวิกติกัตตานี้ สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจากเป็นรูปวิเสสนะขยายบทประธานที่เป็น
เจ้าของเหมือนกัน แต่มีรูปแบบการการแปลที่ต่างกัน เฉพาะอุปมาวิกติกัตตา ถ้าไม่มีกิริยาว่ามีว่าเป็นให้ผู้เรียนเติมเข้ามารับด้วย
อุ. ยกฺขินี ปวิสิตฺวา ปสฺสนฺตี วิย ทารกํ คเหตฺวา ขาทิตฺวา คตา ฯ (ธบ.๑/๔๕)
แปลเป็นอุปมาวิเสสนะว่า อ.นางยักษิณี เข้าไปแล้ว ผู้ราวกะดูอยู่ จับแล้ว ซึ่งทารก เคี้ยวกินแล้ว ไปแล้ว ฯ
แปลเป็นอุปมาวิกติกัตตาว่า อ.นางยักษิณี เข้าไปแล้ว เป็นราวกะดูอยู่ (เป็น) จับแล้ว ซึ่งทารก เคี้ยวกินแล้ว ไปแล้ว ฯ
		 ๔) อุปมาวิกติกมฺม เป็นเป็นวิกติกัมมะ อยู่หน้า  กรฺ, จรฺ ธาตุ แปลว่า  ให้เป็นราวกะว่า, ให้เป็นเพียงดังว่า เฉพาะ             
กรฺ ธาตุ ถ้าไม่มีให้เติม กตฺวา แปลว่า ท�ำ ขึ้นมารับ
อุ. อยํ นิจฺจกาลํ มยา กตํ วตฺตํ อตฺตนา กตํ (วตฺตํ) วิย (กตฺวา) ทสฺเสติ ฯ (ธบ.๓/๑๑๕)
(อ.ภิกษุ) นี้ ย่อมแสดง ซึง่ วัตร อันอันเรากระท�ำแล้ว (กระท�ำ) ให้เป็นราวกะว่า (วัตร) อันอันตนกระท�ำแล้ว ตลอดกาลเนืองนิตย์ ฯ
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กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนอุบาสก   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้    ฯ   (อ.หมอ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.น�้ำมัน   อันกระผม   หุงแล้ว   ส่งไปแล้ว,   
(อ.น�้ำมันนั้น)   อันท่าน   หยอดแล้ว   โดยจมูก   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนอุบาสก   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้    ฯ   (อ.หมอ   
ถามแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.คู่แห่งนัยน์ตา)๑   เป็นเช่นไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนอุบาสก   (อ.ลม)   ย่อมเสียดแทงนั่นเทียว   
ดังนี้   ฯ
อ.หมอ   คิดแล้วว่า   อ.น�ำ้ มัน   อันเรา   ส่งไปแล้ว   เพือ่ อันเข้าไปสงบวิเศษ   
โดยวาระหนึ่งนั่นเทียว,   อ.โรค   ไม่เข้าไปสงบวิเศษแล้ว   เพราะเหตุอะไรหนอแล   
ดังนี   
้ ถามแล้วว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.น�ำ้ มัน)   อันท่าน   นัง่ แล้ว   หยอดแล้ว   
(หรือ   หรือว่า    อ.น�้ำมัน   อันท่าน)   นอนแล้ว   (หยอดแล้ว)   ดังนี้    ฯ   
อ.พระเถระ   เป็นผู้นิ่ง   ได้เป็นแล้ว,   (อ.พระเถระ)   แม้ผู้ (อันหมอ) ถามอยู่   
บ่อย ๆ   ไม่กล่าวแล้ว   ฯ๒   (อ.หมอ) นั้น   คิดแล้วว่า    (อ.เรา)   ไปแล้ว   
สู่วิหาร   จักแลดู    ซึ่งที่เป็นที่อยู่    ดังนี้    (กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   ขอจงไป   ดังนี้    ผละแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ไปแล้ว   
สูว่ หิ าร   แลดูอยู   
่ ซึง่ ทีเ่ ป็นทีอ่ ยู   
่ ของพระเถระ   เห็นแล้ว   ซึง่ ทีเ่ ป็นทีจ่ งกรมและที่เป็นที่นั่งนั่นเทียว   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่นอน   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.น�้ำมัน)    อันท่าน    ผู้นั่งแล้ว    หยอดแล้ว    (หรือ    หรือว่า    อ.น�้ำมัน   
อันท่าน)    ผู้นอนแล้ว    (หยอดแล้ว)    ดังนี้    ฯ    อ.พระเถระ    เป็นผู้นิ่ง   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.หมอ)   อ้อนวอนแล้ว   บ่อย ๆ ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.ท่าน)   
อย่าได้กระท�ำแล้ว    อย่างนี้,    ชื่อ อ.สมณธรรม,    ครั้นเมื่อสรีระ    เป็นไปอยู่,   
(อันท่าน)   อาจ   เพื่ออันกระท�ำ,   (อ.ท่าน)   นอนแล้ว   ขอจงหยอด๓   ดังนี้      
ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ท่าน)   จงไป,   (อ.เรา)   
ปรึกษาแล้ว   จักรู้   ดังนี้   ฯ
๑
๒
๓

เพิ่มประธาน คือ อกฺขิยุคํ อ.คู่แห่งนัยน์ตา 
ตั้งแต่ เถรสฺส นิทฺทํ อโนกฺกมนฺตสฺส - ปุจฺฉิยมาโนปิ น กเถสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ แปลโดยอรรถ
จะแปล นิสีทิตฺวา เป็นสมานกาลกิริยาว่า “อ.ท่าน ท. ขอจงนอนหยอด” ก็ได้
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ก.๗

(อ.อันถาม) ว่า    ก็    อ.ญาติ ท.    ของพระเถระ    (มีอยู่)   
(ในบ้าน) นัน้    หามิได้นนั่ เทียว,   (อ.ชน ท.) ผูเ้ ป็นสาโลหิต๑   (ของพระเถระ)   มีอยู   ่
(ในบ้านนั้น) หามิได้,   (อ.พระเถระ)   พึงปรึกษา   กับ   ด้วยใคร   (ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า    (อ.พระเถระ    พึงปรึกษา    กับ)    ด้วยกรัชกาย๒
(ดังนี้)   ฯ
ก็    (อ.พระเถระ)    เมื่อปรึกษา    กับ    ด้วยกรัชกาย    กล่าวสอนอยู่   
ซึ่งภูตกายว่า   ดูก่อนปาลิต ผู้มีอายุ (อ.ท่าน) จงกล่าว ก่อน, (อ.ท่าน)
จักแลดู ซึ่งนัยน์ตา ท. หรือ หรือว่า (อ.ท่าน จักแลดู) ซึ่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า, จริงอยู่ อ.การนับ ซึ่งอันบอดแห่งนัยน์ตา ของท่าน
ย่อมไม่มี ในสงสารวัฏ อันมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลผู้ไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้ว,๓
๑

๒

๓

สาโลหิโต แปลว่า อ.ชน ผู้นับเนื่องแล้วด้วยโลหิต, ผู้เกี่ยวข้องแล้วกับด้วยโลหิต เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ. โลหิเตน สมฺพนฺโธ
สาโลหิโต แปลง สมฺพนฺธ เป็น สา  แล้ววางไว้หน้า  โลหิต ด้วยสูตรที่ ๘๘๐ แห่งคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า  สมฺพนฺธสฺส
สาเทโส ปุพฺพนิปาโต จ ฯ
กรชกาโย แปลออกศัพท์ได้หลายนัย คือ กายอันเกิดแต่ธุลีในน�้ำ, กายอันเกิดแต่ธุลีในกาย วิ.ว่า  กรเชน เหตุภูเตน สมฺภูโต
กาโย กรชกาโย ฯ กายอันเกิดจากความรักของพรหมคือบิดามารดา วิ.ว่า กรโช กาโย กรชกาโย ฯ กายอันเกิดแต่น�้ำอสุจิ วิ.ว่า 
กเรน ชาโต กาโย กรชกาโย ฯ ค�ำว่า กรช มีหลายอรรถ แปลว่า เกิดในน�้ำ, เกิดในกาย วิ.ว่า กเร ชายตีติ กรโช  กร เป็นบท
หน้า ชนฺ ธาตุในความเกิด ลง กฺวิ ปัจจัย ฯ แปลว่า เกิดจากน�้ำอสุจิ วิ.ว่า กรา สมฺภวา ชาโต กรโช ฯ แปลว่า เกิดคืองอกแต่กาย วิ.ว่า กเร ชายติ รูหตีติ กรโช ฯ ธุลีคือน�้ำ วิ.ว่า กํ เอว รโช กรโช ฯ แปลว่า ธุลีในน�้ำ, ธุลีในกาย วิ.ว่า เก รโช กรโช ฯ
แปลว่า  ธุลีเป็นไปในกาย วิ.ว่า  เก ปวตฺโต รโช กรโช ฯ แปลว่า  ความรักของพรหมคือมารดาและบิดา วิ.ว่า  กานํ มาตาปิตูนํ
รโช ราโค กรโช ฯ
อนมตคฺโค (สํสาโร) มีการวิเคราะห์หลายมติ
มติที่ ๑ ลง ณ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต มีอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อ.ทวัน.
วิ. อคฺโค จ ปุพฺโพ จ อคฺคา (ปุพเพกเสสสมาส)
ณ.ตทัส.
วิ. อนุคนฺตฺวาปิ อมตา อาตา อคฺคา อสฺส อตฺถีติ อนมตคฺโค (สํสาโร)
มติที่ ๒ ลง ณ ปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิต มี อสมาหารทวันทวสมาส, วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส น บุพพบท
กัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อ.ทวัน.
วิ. อคฺโค จ ปุพฺโพ จ อคฺคา (ปุพเพกเสสสมาส)
วิ.บุพ.กัม. วิ. อนุคจฺฉิยมานา จ เต อคฺคา จาติ อนุจฺฉิยมานคฺคา หรือ อนุคจฺฉิยมานา อคฺคา อนุคจฺฉิยมานคฺคา
น.บุพ.กัม. วิ. น มตา อนมตา (อนุคจฺฉิยมานคฺคา)
วิ.บุพ.กัม. วิ. อนมตา จ เต อนุคจฺฉิยมานคฺคา จาติ อนมตคฺคา หรือ อนมตา อนุคจฺฉิยมานคฺคา อนมตคฺคา
ณ.ตทัส.
วิ. อนมตคฺคา อสฺส อตฺถีติ อนมตคฺโค (สํสาโร)
มติที่ ๓ เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีอสมาหารทวันทวสมาส (ปเรกเสสสมาส) และ ตติยาตัปปุริสสมาส เป็นภายใน
ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อ.ทวัน.
วิ. ปุพฺโพ จ อคฺโค จ อคฺคา (ปเรกเสสสมาส)
ต.ตัป.
วิ. อนุคจฺฉนฺเตน อมตา อนมตา (อคฺคา)
ฉ.ตุล.
วิ. อนมตา อคฺคา ยสฺส โส อนมตคฺโค (สํสาโร)
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ก็ อ.ร้อยแห่งพระพุทธเจ้า ท. อ.พันแห่งพระพุทธเจ้า ท. มิใช่หนึง่ ล่วงไปแล้ว,
แม้ อ.(ในพระพุทธเจ้า ท.) เหล่านั้นหนา
- พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
(อันใคร ๆ) ก�ำหนดไม่ได้แล้ว, ในกาลนี้ อ.ใจว่า (อ.เรา) จักไม่นอน
สิ้นเดือน ท. สาม ตลอดภายในแห่งกาลฝน นี้ ดังนี้ อันท่าน ผูกแล้ว,
เพราะเหตุนั้น อ.นัยน์ตา ท. ของท่าน จงฉิบหาย หรือ หรือว่า จงแตก,
(อ.ท่าน) จงทรงไว้ ซึง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เทียว, (อ.ท่าน จงอย่าทรงไว้)
ซึ่งนัยน์ตา ท.   ดังนี้   ได้กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา ท.   เหล่านี้ว่า   
อ.นัยน์ตา ท. อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา
จงเสือ่ ม, อ.หู ท. (อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา) จงเสื่อม, อ.เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว
คือว่า อ.ร่างกาย (อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา จงเสือ่ ม), (อ.อวัยวะใหญ่และอวัยวะน้อย) นี้
แม้ทั้งปวง
อันอาศัยแล้วซึ่งร่างกาย
จงเสื่อม,
แน่ะปาลิต อ.ท่าน ประมาทอยู่ เพราะเหตุอะไร ฯ
อ.นัยน์ตา ท. อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา
จงคร�่ำคร่า, อ.หู ท. (อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา) จงคร�่ำคร่า, อ.เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว คือว่า อ.ร่างกาย (อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา จงครำ�่ คร่า), (อ.อวัยวะใหญ่และอวัยวะน้อย) นี้ แม้ทงั้ ปวง อันอาศัยแล้วซึง่ กาย
จงคร�่ำคร่า, แน่ะปาลิต อ.ท่าน ประมาทอยู่
เพราะเหตุอะไร ฯ อ.นัยน์ตา ท. อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา จงแตก, อ.หู ท.
(อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา) จงแตก,
อ.เหมือนอย่างนัน้ นัน่ เทียว คือว่า อ.รูป (อันอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรา
จงแตก),
(อ.อวัยวะใหญ่และอวัยวะน้อย) นี้
แม้ทั้งปวง
อันอาศัยแล้วซึ่งรูป จงแตก, แน่ะปาลิต อ.ท่าน
ประมาทอยู่ เพราะเหตุอะไร ดังนี้ ฯ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)
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(อ.พระเถระ)   ครั้นให้แล้ว   ซึ่งโอวาท   แก่ตน   ด้วยคาถา ท.   สาม   อย่างนี้   
ผู้นั่งแล้วเทียว    กระท�ำแล้ว    ซึ่งกรรมคืออันนัตถุ์    ได้เข้าไปแล้ว    สู่บ้าน   
เพื่อก้อนข้าว   ฯ

ก.๘   อ.หมอ   เห็นแล้ว   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   อ.กรรมคือการนัตถุ์   

(อันท่าน)    กระท�ำแล้ว    หรือ    ดังนี้    ฯ    (อ.พระเถระ    กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนอุบาสก   เออ   (อ.กรรมคือการนัตถุ์    อันเรา   กระท�ำแล้ว)๑   ดังนี้    ฯ   
(อ.หมอนั้น   ถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.คู่แห่งนัยน์ตา)๒   เป็นเช่นไร   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   (อ.ลม)   
ย่อมเสียดแทงนั่นเทียว   ดังนี้๓   ฯ   (อ.หมอนั้น   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.กรรมคือการนัตถุ์)    อันท่าน    นั่งแล้ว    กระท�ำแล้ว    หรือ    (หรือว่า   
อ.กรรมคือการนัตถุ์   อันท่าน)   นอนแล้ว   (กระท�ำแล้ว)   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   
เป็นผู้นิ่ง    ได้เป็นแล้ว,    (อ.พระเถระนั้น)    แม้ผู้ (อันหมอนั้น) ถามแล้ว   
บ่อย ๆ   ไม่กล่าวแล้ว   (ซึ่งค�ำ) อะไร ๆ   ฯ   ครั้งนั้น   อ.หมอ   กล่าวแล้ว   
(กะพระเถระ) นั้นว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ท่าน   ย่อมไม่กระท�ำ   ซึ่งความสบาย,   
(อ.ท่าน)   อย่ากล่าวแล้วว่า   อ.น�้ำมัน   (อันหมอ) โน้น   หุงแล้ว   แก่เรา   ดังนี้,   
แม้ อ.กระผม   จักไม่กล่าวว่า   อ.น�้ำมัน   อันกระผม   หุงแล้ว   แก่ท่าน   ดังนี้   
จ�ำเดิม   ในวันนี้๔   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ) นั้น   ผู้อันหมอบอกคืนแล้ว   ไปแล้ว   
สู่วิหาร   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผู้แม้อันหมอ   บอกคืนแล้ว   ย่อมเป็น,   
ดูก่อนสมณะ   (อ.ท่าน)   อย่าสละแล้ว   ซึ่งอิริยาบถ   ดังนี้    กล่าวสอนแล้ว   
ซึ่งตน   ด้วยคาถา   นี้ว่า
๑
๒
๓

๔

อีกนัยหนึ่ง ดูก่อนอุบาสก เออ (อ.อย่างนั้น)
เพิ่มประธาน คือ อกฺขิยุคํ อ.คู่แห่งนัยน์ตา
แปลอีกนัยหนึ่งว่า ดูก่อนอุบาสก (อ.คู่แห่งนัยน์ตา) ปวดอยู่นั่นเทียว ฯ รุชฺ ธาตุ ลงในอรรถว่าเสียดแทง, ปวด, ท�ำลาย, สลาย,
เบียดเบียน (หึสายํ) ลงใน ๓ คณะ คือ ภูวาทิคณะ มีรูปเป็น รุชติ ทิวาทิคณะ มีรูปเป็น รุชฺชติ (แปลง ย ปัจจัย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช) และจุราทิคณะ มีรูปเป็น โรเชติ, โรชยติ ฯ
สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๐ แปลว่า  จ�ำเดิม แต่วันนี้ อชฺช ลงในอรรถแห่งสัตตมี แต่ในที่นี้แปลหักเป็นปัญจมีวิภัตติ
เพราะเข้ากับ ปฏฺ€าย
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(อ.ท่าน) เป็นผู้อันหมอปฏิเสธแล้ว เป็นผู้อันหมอเว้นแล้ว จากอันเยียวยา ย่อมเป็น, (อ.ท่าน)
เป็นผู้เที่ยงแท้
ต่อมัจจุผู้พระราชา
(ย่อมเป็น),
ดูก่อนปาลิต (อ.ท่าน) ย่อมประมาท เพราะเหตุไร
ดังนี้
ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งสมณธรรม   ฯ   
ครั้งนั้น   ครั้นเมื่อยามอันมีในท่ามกลาง   เป็นกาลสักว่าก้าวล่วงแล้ว   (มีอยู่),   
อ.นัยน์ตา ท. ด้วยนั่นเทียว   อ.กิเลส ท. ด้วย   (ของพระเถระ) นั้น   แตกทั่วแล้ว   
ไม่กอ่ น   ไม่หลัง   ฯ   (อ.พระเถระ) นัน้    เป็นพระอรหันต์   ผูเ้ ห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง๑
เป็น   เข้าไปแล้ว   สู่ห้อง   นั่งแล้ว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ไปแล้ว   ในเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.กาลนี้)   เป็นกาลเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    (อ.พระเถระ    ถามแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   (อ.กาลนี้)   เป็นกาล   (ย่อมเป็น   หรือ)   ดังนี้    ฯ   
(อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ขอรับ   (อ.กาลนี้    เป็นกาล   
ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   
จงไปเถิด   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   
อ.ท่าน   เล่า   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   
อ.นัยน์ตา ท.   ของผม   เสื่อมรอบแล้ว   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
แลดูแล้ว   ซึ่งนัยน์ตา ท.   (ของพระเถระ) นั้น   เป็นผู้มีนัยน์ตาอันเต็มแล้วด้วยน�้ำตา๒
๑

๒

สุกฺขวิปสฺสโก แปลทับศัพท์ว่า ผู้สุกขวิปัสสกะ เป็นชื่อของพระอรหันต์จ�ำพวกหนึ่ง ใน ๔ จ�ำพวก ดังนี้
๑. สุกขวิปัสสโก ท�ำอาสวะให้สิ้นไปอย่างเดียว เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาเพียงอย่างเดียว
๒. เตวิชโช ผู้ได้วิชชา  ๓ คือ (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รู้ระลึกชาติได้ (๒) จุตูปปาตญาณ รู้จุติและอุบัติของ          
สัตว์ทั้งหลาย (๓) อาสวักขยญาณ รู้ท�ำอาสวะให้สิ้น
๓. ฉฬภิญโญ ผู้ได้อภิญญา  ๖ คือ (๑) อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ (๒) ทิพยโสต หูทิพย์ (๓) เจโตปริยญาณ                  
รู้จักก�ำหนดใจทายใจบุคคลอื่นได้ (๔) ทิพฺพจักขุ ตาทิพย์ (๕) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้ (๖) อาสวักขยญาณ  
ญานที่ท�ำให้อาสวะสิ้นไป
๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา  คือ แตกฉานในความรู้อันยิ่ง ๔ ประการ ได้แก่ (๑) อัตถปฏิสัมภิทา  ความ
แตกฉานในอรรถ (๒) ธัมมปฏิสมั ภิทา ความแตกฉานในธรรม (๓) นิรตุ ติปฏิสมั ภิทา ความแตกฉานในภาษา (๔) ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา 
ความแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบ
อสฺสุปุณฺณเนตฺตา (ภิกฺขู) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีตติยาตัปปุริสสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ต.ตัป. วิ. อสฺสูหิ ปุณฺณานิ อสฺสุปุณฺณานิ หรือ อสฺสูนํ ปุณฺณานิ อสฺสุปุญฺณานิ (เนตฺตานิ)
ฉ.ตุล. วิ. อสฺสุปุณฺณานิ เนตฺตานิ เยสํ เต อสฺสุปุณฺณเนตฺตา (ภิกฺขู)
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เป็น   ยังพระเถระ   ให้หายใจออกแล้ว๑   (ด้วยค�ำ) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   
อย่าคิดแล้ว,   อ.กระผม ท.   จักปฏิบัติ   ซึ่งท่าน   ดังนี้   กระท�ำแล้ว   ซึ่งวัตรและวัตรตอบ   อันควรแล้วแก่ความเป็นวัตรอันตนพึงกระท�ำ   เข้าไปแล้ว   สูบ่ า้ น   ฯ๒
อ.มนุษย์ ท.    ไม่เห็นแล้ว    ซึ่งพระเถระ    ถามแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.พระผู้เป็นเจ้า    ของเรา  ท.    (ไปแล้ว)    (ในที่) ไหน    ดังนี้    ฟังแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข้าวต้ม   ถือเอาแล้ว   ซึ่งบิณฑบาต   
เอง   ไปแล้ว   ไหว้แล้ว   ซึง่ พระเถระ   ร้องไห้กลิง้ เกลือกอยูแ่ ล้ว   ณ ทีใ่ กล้แห่งเท้า   
(ยังพระเถระ) ให้หายใจออกคล่องดีแล้ว   (ด้วยค�ำ) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   อ.ข้าพเจ้า ท.   
จักปฏิบัติ,   อ.ท่าน   อย่าคิดแล้ว   ดังนี้    หลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.มนุษย์ ท.)   
ย่อมส่งไป    ซึ่งข้าวต้มและข้าวสวย    สู่วิหารนั่นเทียว    เนืองนิตย์    จ�ำเดิม   
(แต่กาล) นั้น    ฯ    แม้ อ.พระเถระ    ย่อมกล่าวสอน    ซึ่งภิกษุหกสิบ ท.   
เหล่านอกนี้   สิ้นกาลอันมีระหว่างออกแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ตั้งอยู่แล้ว   
ในโอวาท    (ของพระเถระ) นั้น,    ครั้นเมื่อวันปวารณา    เข้าไปตั้งใกล้แล้ว,   
ทั้งปวงเทียว    บรรลุแล้ว    ซึ่งพระอรหัต    กับ    ด้วยปฏิสัมภิทา  ท.,    ก็แล   
(อ.ภิกษุ ท.    เหล่านั้น)    ผู้มีกาลฝนอันอยู่แล้ว๓    เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า   
ซึง่ พระศาสดา   เป็น   กล่าวแล้ว   กะพระเถระว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.กระผม ท.)   
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า    ซึ่งพระศาสดา    ย่อมเป็น    ดังนี้    ฯ    อ.พระเถระ   
ฟังแล้ว   ซึ่งค�ำ   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   คิดแล้วว่า   อ.เรา   เป็นผู้มีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   (ย่อมเป็น),   อนึ่ง   อ.ดง   อันอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้ว๔
มีอยู   
่ ในระหว่างแห่งหนทาง,   ครัน้ เมือ่ เรา   ไปอยู   
่ กับ   (ด้วยภิกษุ ท.) เหล่านัน่ ,   
(อ.ภิกษุ ท.) ทั้งปวง   จักล�ำบาก,   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)   จักไม่อาจ   เพื่ออันได้   
แม้ซงึ่ ภิกษา,   (อ.เรา)   จักส่งไป   (ซึง่ ภิกษุ ท.) เหล่านี   
้ ก่อนกว่านัน่ เทียว   ดังนี   
้ ฯ   
๑
๒
๓
๔

อีกนัยหนึง่ แปลว่า ให้เบาใจแล้ว ส�ำเร็จมาจาก อา + สสฺ ธาตุในความเป็นอยู,่ มีชวี ติ อยู,่ หายใจ + เณ + ปัจจัย ในเหตุกตั ตุวาจก
+ ตฺวา ปัจจัย
ตั้งแต่ เวชฺโช ทิสฺวา กึ - กตฺวา คามํ ปวิสึสุ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ แปลโดยพยัญชนะ (สอบซ่อม)
วุตฺถวสฺสา (ภิกฺขู) เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า วุตฺถํ วสฺสํ เยหิ เต วุตฺถวสฺสา (ภิกฺขู)
อมนุสฺสปริคฺคหิตา (อฏวี) เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มี น บุพพกัมมธารยสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
น.บุพ.กัม. วิ. น มนุสฺโส อมนุสฺโส (ชโน)
ต.ตัป.
วิ. อมนุสฺเสน ปริคฺคหิตา อมนุสฺสปริคฺคหิตา (อฏวี)
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ก.๙   ครั้งนั้น   (อ.พระเถระ)   กล่าวแล้ว   (กะภิกษุ ท.) เหล่านั้นว่า   

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   อ.ท่าน ท.   จงไป   ข้างหน้า    ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.ท่าน   เล่า   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า    อ.เรา   เป็นผู้มีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   (ย่อมเป็น),   อนึ่ง   
อ.ดง   อันอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้ว   มีอยู่   ในระหว่างแห่งหนทาง,   ครั้นเมื่อเรา   
ไปอยู   
่ กับ   ด้วยท่าน ท.,   (อ.ท่าน ท.) ทัง้ ปวง   จักล�ำบาก,   อ.ท่าน ท.   จงไป   
ข้างหน้า   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.ท่าน)   อย่ากระท�ำแล้ว   อย่างนี้,   อ.กระผม ท.   จักไป   กับ   ด้วยท่าน ท.
นัน่ เทียว   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ   อ.ท่าน ท.   
๑
อย่าชอบใจแล้ว    อย่างนี้,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   อ.(ความทุกข์)
มิใช่ความส�ำราญ   จักมี    แก่เรา,   อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด   ของเรา   เห็นแล้ว   
ซึ่งท่าน ท.   จักถาม,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ท่าน ท.)   
พึงบอก   ซึ่งความที่แห่งนัยน์ตา ท.   ของเรา   เป็นอวัยวะเสื่อมรอบแล้ว   (แก่น้องชายผู้น้อยที่สุด) นั้น,    (อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด) นั้น    จักส่งไป    ซึ่งใคร ๆ   
สูส่ ำ� นัก   ของเรานัน่ เทียว,   (อ.เรา)   จักมา   กับ   (ด้วยบุคคล) นัน้ ,   อ.ท่าน ท.   
จงไหว้   ซึ่งพระทศพลด้วย   ซึ่งพระมหาเถระแปดสิบ ท. ด้วย   ตามค�ำ   ของเรา   
ดังนี้    ส่งไปแล้ว    (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น    ฯ    (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ยังพระเถระ   ให้อดโทษแล้ว   เข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งบ้าน   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   
(ยังภิกษุ ท.) เหล่านั้น    ให้นั่งแล้ว    ถวายแล้ว    ซึ่งภิกษา    (ถามแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.อาการคืออันไป   ของพระผู้เป็นเจ้า  ท.   ย่อมปรากฏ หรือ   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกา ท.   
เออ    (อ.อย่างนั้น),    (อ.เรา  ท.)    เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า    ซึ่งพระศาสดา   
ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่านั้น   อ้อนวอนแล้ว   บ่อย ๆ   รู้แล้ว   
ซึง่ ความพอใจในการไป   (ของภิกษุ ท.) เหล่านัน้ นัน่ เทียว   ตามไปแล้ว   คร�ำ่ ครวญแล้ว   
๑

ในประโยคนี้ โว เป็นประธาน มี รุจฺจิตฺถ เป็นกิริยาคุมพากย์ ค�ำว่า  รุจฺจิตฺถ ประกอบด้วย รุจฺ ธาตุในความชอบใจ ย ปัจจัย        
ในกัตตุวาจา  ตฺถ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น จฺจ ลง อิ อาคม (ทิวาทิคณะ) บางมติเพิ่มประธานมาใหม่ว่า 
ดูก่อนท่านผูม้ อี ายุ (อ.การไป) อย่างนัน้ อย่าชอบใจแล้ว แก่ทา่ น ท. ในประโยคนี้ รุจจิตถฺ ลง ตฺถ หิยตั ตนีวภิ ตั ติ ฝ่าย
อัตตโนบท บางมติแปลเป็นประโยคกัมมวาจกว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ (อ.การไป) อย่างนั้น อันท่าน ท. อย่าชอบใจแล้ว ฯ
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กลับแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) แม้เหล่านั้น ถึงแล้ว ซึ่งพระวิหารชื่อว่าเชตวัน
โดยล�ำดับ ไหว้แล้ว ซึ่งพระศาสดาด้วย ซึ่งพระมหาเถระ ท. ด้วย ตามค�ำ
ของพระเถระ, อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด ของพระเถระ ย่อมอยู่ (ในถนน) ใด,
เข้าไปแล้ว สูถ่ นน นัน้ เพือ่ ก้อนข้าว ในวันรุง่ ขึน้ ฯ   อ.กุฎมุ พี   รูพ้ ร้อมแล้ว   
(ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   (ยังภิกษุ ท.)   ให้นั่งแล้ว   ผู้มีปฏิสันถารอันกระท�ำแล้ว   
ถามแล้วว่า    อ.พระเถระผู้เป็นพี่ชาย    ของกระผม    (ย่อมอยู่)    (ในที่) ไหน   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   บอกแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   
(แก่กุฎุมพี) นั้น   ฯ   (อ.กุฎุมพี) นั้น   ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   
(ของภิกษุ ท.) เหล่านัน้    ถามแล้วว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   ในกาลนี   
้ (อ.กรรม) อะไร   
(อันกระผม)   พึงกระท�ำ   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.พระเถระ   ย่อมหวังเฉพาะ   ซึง่ การไป   ของใคร ๆ   (แต่ท)ี่ นี,้    (อ.พระเถระนัน้ )   
จักมา   กับ   (ด้วยบุคคล) นั้น   ในกาล (แห่งบุคคลนั้น) ไปแล้ว   ดังนี้    ฯ   
(อ.กุฎุมพี    กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    (อ.เด็ก) นี้    เป็นหลาน   
ของกระผม   ชื่อว่าปาลิต   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงส่งไป   (ซึ่งเด็ก) นั่น   
ดังนี้    ฯ    (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น    กล่าวแล้ว) ว่า    (อันเรา  ท.)    ไม่อาจ   
เพื่ออันส่งไป   อย่างนี้,   อ.อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ๑   ในหนทาง   มีอยู่,   
อ.อัน    (อันเรา ท.)   (ยังเด็กนั้น)   ให้บวชแล้วจึงส่งไป   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   
(อ.กุฎมุ พีนนั้    กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.ท่าน ท.)   กระท�ำแล้ว   อย่างนี   ้
ขอจงส่งไป   ดังนี้   ฯ   

ก.๑๐   ครัง้ นัน้    (อ.ภิกษุ ท.)   (ยังเด็ก) นัน้    ให้บวชแล้ว   (ยังสามเณรนัน้ )   

ให้ศกึ ษาแล้ว   (ซึง่ กิจ ท.) มีการรับเอาซึง่ จีวรเป็นต้น   (สิน้ กาล)   สักว่าเดือนด้วยทัง้ กึง่    
บอกแล้ว   ซึ่งหนทาง   ส่งไปแล้ว   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   ถึงแล้ว   ซึ่งบ้าน   นั้น   
โดยล�ำดับ   เห็นแล้ว   ซึ่งคนแก่   คนหนึ่ง   ที่ประตูแห่งบ้าน   ถามแล้วว่า   อ.วิหาร   
๑

ปริปนฺโถ วิ.ว่า  ปริปนฺถตีติ ปริปนฺโถ (อนฺตราโย) เป็น กัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลง กฺวิ ปัจจัย หรือ ปริปนฺถติ เตนาติ
ปริปนฺโถ (อนฺตราโย) เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ กฺวิ ปัจจัย ปริ บทหน้า ปถิ ธาตุ ในอรรถว่า เบียดเบียน, ขัดขวาง,
ครอบง�ำ

22 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

อันตั้งอยู่ในป่า๑   บางแห่ง   อาศัยแล้ว   ซึ่งบ้าน   นี้    มีอยู่ หรือ   ดังนี้    ฯ   
(อ.คนแก่   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.วิหาร   อันตัง้ อยูใ่ นป่า   อาศัยแล้ว   
ซึ่งบ้านนี้)   มีอยู่    ดังนี้    ฯ   (อ.สามเณร   ถามแล้ว) ว่า    อ.ใคร   ย่อมอยู่   
(ในวิหาร) นั้น    ดังนี้    ฯ    (อ.คนแก่    กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
ชื่อ อ.พระเถระชื่อว่าปาลิต   (ย่อมอยู่    ในวิหารนั้น)   ดังนี้    ฯ   (อ.สามเณร   
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ขอจงบอก   ซึง่ หนทาง   แก่เรา   ดังนี   
้ ฯ   (อ.คนแก่   
ถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ท่าน   เป็นใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้    ฯ   
(อ.สามเณรนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   เป็นหลาน   ของพระเถระ   ย่อมเป็น   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.คนแก่นั้น)   พาเอาแล้ว   (ซึ่งสามเณร) นั้น   น�ำไปแล้ว  
สู่วิหาร    ฯ    (อ.สามเณร) นั้น    ไหว้แล้ว    ซึ่งพระเถระ    กระท�ำแล้ว   
ซึ่งวัตรและวัตรตอบ   (สิ้นกาล) สักว่าเดือนด้วยทั้งกึ่ง   ปฏิบัติแล้ว   ซึ่งพระเถระ   
โดยชอบ    กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    อ.กุฎุมพีผู้เป็นลุง    ของกระผม   
ย่อมหวังเฉพาะ   ซึ่งการมา   แห่งท่าน ท.,   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงมา,   (อ.เรา ท.)   
จะไป   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนัน้    (อ.เธอ)   จงถือเอา   
ซึ่งปลายแห่งไม้เท้า    ของเรา    ดังนี้    ฯ    (อ.สามเณร) นั้น    ถือเอาแล้ว   
ซึ่งปลายแห่งไม้เท้า    ได้เข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งบ้าน   กับ   ด้วยพระเถระ   ฯ   
อ.มนุษย์ ท.    ยังพระเถระ    ให้นั่งแล้ว    ถามแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.อาการคืออันไป   แห่งท่าน   ย่อมปรากฏ   หรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นอุบาสกและอุบาสิกา ท.   เออ   (อ.อย่างนัน้ ),   (อ.เรา)   ไปแล้ว   
จักถวายบังคม   ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่านั้น   อ้อนวอนแล้ว   
โดยประการต่าง ๆ   เมือ่ ไม่ได้   ส่งไปอยู   
่ ซึง่ พระเถระ   ไปแล้ว   สิน้ หนทางเข้าไปด้วยทั้งกึ่ง   ร้องไห้แล้ว   กลับแล้ว   ฯ   อ.สามเณร พาเอาแล้ว ซึ่งพระเถระ
ด้วยปลายแห่งไม้เท้า ไปอยู่ ถึงพร้อมแล้ว ซึ่งบ้าน อันอันพระเถระเคยเข้าไปอาศัยอยู่แล้ว ชื่อว่าสังกัฏฐนคร ใกล้ดง ในระหว่างแห่งหนทาง ฯ
(อ.สามเณร) นัน้ ฟังแล้ว ซึง่ เสียงแห่งเพลงขับ ของหญิง คนหนึง่ ผูอ้ อกไป
๑

อารญฺโก (วิหาโร) ลง กณฺ ปัจจัย (ปัจจัยนอกแบบตัทธิต) ในโมคคัลลานปกรณ์ (ขาทิกัณฑ์) ข้อ ๒๕ แปลว่า  (อ.วิหาร)
อันตั้งอยู่ในป่า วิ.ว่า อรญฺเ ติฏฺตีติ อารญฺโก (วิหาโร) หรือ อรญฺเ ิโต อารญฺโก ฯ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า ศัพท์นี้สามารถ
ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต แล้วลง ก สกรรถ ก็ได้
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(จากบ้าน) นั้น แล้วจึงขับ แล้วจึงเก็บอยู่ ซึ่งฟืน ท. ในป่า ถือเอาแล้ว
ซึ่งนิมิต ในเสียง ฯ
จริงอยู่ อ.เสียง อื่น ชื่อว่า สามารถ เพื่ออันแผ่ไป สู่สรีระทั้งสิ้น
ของบุรษุ ท. แล้วจึงตัง้ อยู่ ราวกะ อ.เสียงแห่งหญิง ย่อมไม่มี ฯ เพราะเหตุนนั้
อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสแล้วว่า ดูกอ่ นภิกษุ ท. อ.เรา ย่อมไม่พจิ ารณาเห็น
แม้ซึ่ง (อ.เสียง) ใด ครอบง�ำแล้ว
ซึ่งจิต
ของบุรุษ
ย่อมตั้งอยู่,
๑
ดูก่อนภิกษุ ท. (อ.สัททชาต) นี้ คือ อ.เสียงแห่งหญิง ฉันใด ฉันนั้น,
- เสียงหนึ่ง อื่น (นั้น) ดังนี้ ฯ

ก.๑๑   อ.สามเณร   ถือเอาแล้ว   ซึ่งนิมิต   (ในเสียง) นั้น   ปล่อยแล้ว   

ซึ่งปลายแห่งไม้เท้า   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ท่าน   ขอจงหยุด   ก่อน,   
อ.กิจ   ของกระผม   มีอยู่    ดังนี้    ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   (ของหญิง) นั้น   ฯ   
(อ.หญิง) นั้น    เห็นแล้ว    (ซึ่งสามเณร) นั้น    เป็นผู้นิ่ง    ได้เป็นแล้ว    ฯ   
(อ.สามเณร) นั้น   ถึงแล้ว   ซึ่งความวิบัติแห่งศีล   กับ   (ด้วยหญิง) นั้น   ฯ   
อ.พระเถระ   คิดแล้วว่า   อ.เสียงแห่งเพลงขับ   เสียงหนึ่ง   (อันเรา)   ฟังแล้ว๒
ในกาลนี้นั่นเทียว,    ก็แล    (อ.เสียงแห่งเพลงขับ) นั้น    (เป็นเสียงแห่งเพลงขับ)   
ของหญิง   (ย่อมเป็น),   แม้ อ.สามเณร   ประพฤติช้าอยู่,   (อ.สามเณร) นั้น   
เป็นผู้ถึงแล้ว   ซึ่งความวิบัติแห่งศีล   จักเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร)   แม้นั้น   
ยังกิจ    ของตน    ให้ส�ำเร็จแล้ว    มาแล้ว    กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.เรา ท.)   จะไป   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    อ.พระเถระ   ถามแล้ว   (ซึง่ สามเณร) นัน้ ว่า   
ดูก่อนสามเณร    (อ.เธอ)    เป็นผู้ลามก    เป็นผู้เกิดแล้ว    ย่อมเป็น (หรือ)   
ดังนี   
้ ฯ   (อ.สามเณร) นัน้    เป็นผูน้ งิ่    เป็น   แม้ผอู้ นั พระเถระถามแล้ว   บ่อย ๆ   
ไม่กล่าวแล้ว    (ซึ่งค�ำ) อะไร ๆ    ฯ    ครั้งนั้น    อ.พระเถระ    กล่าวแล้ว   
๑

๒

ศัพท์สกรรถหรือสกัตถะ คือศัพท์ที่มีอรรถเข้ากับศัพท์ที่ตนอาศัย เวลาแปลจะไม่ออกส�ำเนียงของศัพท์สกรรถ นิยมแปลเฉพาะ
ศัพท์ที่ให้อาศัย เมื่อลงแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นลิงค์อื่นได้ ที่พบมาก คือ ชาต ศัพท์ เช่น สทฺทชาต ติณชาต ปทชาต เป็นต้น
คต ศัพท์ เช่น ปิฏ€ิคต, ติรจฺฉานคต เป็นต้น ก ศัพท์ เช่น มญจก, อารญฺก เป็นต้น อนฺต ศัพท์ เช่น กมฺมนฺต เป็นต้น
สูยิตฺถ ในที่นี้ เป็นประโยคกัมมวาจก ประกอบด้วย สุ ธาตุในความฟัง, ได้ยิน, ย ปัจจัยในกัมมวาจก ตฺถ หิยัตตนีวิภัตติ            
ฝ่ายอัตตโนบท ทีฆะ อุ ที่ สุ ธาตุเป็น อู ลง อิ อาคม
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(กะสามเณร) นั้นว่า   อ.กิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้า๑   ของเรา   (ด้วยบุคคล)
ผู้ลามก   ผู้เช่นกับด้วยเธอ   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   เป็นผู้ถึงแล้วซึง่ ความสังเวช   (เป็น)   น�ำไปปราศแล้ว   ซึง่ ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�ำ้ ฝาด ท.   
นุ่งห่มแล้ว   โดยท�ำนองแห่งคฤหัสถ์   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   
เป็นสามเณร   (ได้เป็นแล้ว)   ในกาลก่อน,   แต่ว่า    (อ.กระผม)   เป็นคฤหัสถ์   
เป็นผูเ้ กิดแล้ว   ย่อมเป็น   ในกาลนี,้    เออก็   อ.กระผม   เมือ่ บวช   เป็นผูบ้ วชแล้ว   
ด้วยศรัทธา   (ย่อมเป็น) หามิได้,   อ.กระผม   เป็นผูบ้ วชแล้ว   เพราะความกลัวแต่อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบในหนทาง   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงมา,   
(อ.เรา ท.)   จะไป   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
แม้ อ.คฤหัสถ์ผู้ลามก   แม้ อ.สมณะผู้ลามก   เป็นผู้ลามกนั่นเทียว   (ย่อมเป็น),   
อ.เธอ   แม้ดำ� รงอยูแ่ ล้ว   ในความเป็นแห่งสมณะ   ไม่ได้อาจแล้ว   เพือ่ อัน   (ยังคุณ)   
สักว่าศีลให้เต็ม,   (อ.เธอ)   เป็นคฤหัสถ์   เป็น   จักกระท�ำ   (ซึ่งกรรม) อันงาม   
ชื่ออะไร,   อ.กิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้า    ของเรา   (ด้วยบุคคล) ผู้ลามก   
ผู้เช่นกับด้วยเธอ    ย่อมไม่มี    ดังนี้    ฯ    (อ.นายปาลิตนั้น    กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
อ.หนทาง
เป็นหนทางอันอมนุษย์เข้าไปประทุษร้ายแล้ว
(ย่อมเป็น), อนึ่ง อ.ท่าน เป็นคนบอด (ย่อมเป็น), (อ.ท่าน ท.)
จักอยู่ (ในที่) นี้ อย่างไร ดังนี้ ฯ ครั้งนั้น อ.พระเถระ กล่าวแล้ว
(กะนายปาลิต) นั้นว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ อ.เธอ อย่าคิดแล้ว อย่างนี้,
เมื่อเรา นอนตายอยู่ (ในที่) นี้นั่นเทียวก็ดี กลิ้งเกลือกอยู่ ไป ๆ มา ๆ
(ในที่นี้นั่นเทียว) ก็ดี, ชื่อ อ.การไป กับ ด้วยเธอ ย่อมไม่ม   
ี ดังนี้   
ได้กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา ท.   เหล่านี้ว่า
เอาเถิด อ.เรา เป็นผู้มีจักษุอันโรคขจัดแล้ว เป็นผู้มาแล้ว
สู่หนทางไกลอันกันดาร
ย่อมเป็น,
๑

ยฏฺโิ กฏิคฺคหณกิจฺจํ เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสและฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์
ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตัป.
วิ. ยฏฺยิ า โกฏิ ยฏฺโิ กฏิ
ฉ.ตัป.
วิ. ยฏฺโิ กฏิยา คหณํ ยฏฺโิ กฏิคฺคหณํ 
บางอาจารย์เห็นว่าเป็น ทุ.ตัป. วิ. ยฏฺโิ กฏึ คหณํ ยฏฺโิ กฏิคฺคหณํ
อว.บุพ.กัม. วิ. ยฏฺโิ กฏิคฺคหณํ เอว กิจฺจํ ยฏฺโิ กฏิคฺคหณกิจฺจํ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ L: 25

(อ.เรา) นอนอยู่ จะไม่ไป (เพราะว่า) อ.คุณเครือ่ งความเป็นแห่งสหาย ย่อมไม่มี ในเพราะคนพาล, เอาเถิด อ.เรา เป็นผู้มีจักษุอันโรคขจัดแล้ว
เป็นผู้มาแล้ว สู่หนทางไกลอันกันดาร ย่อมเป็น,
(อ.เรา) จักตาย, (อ.เรา) จักไม่ไป (เพราะว่า)
อ.คุณเครือ่ งความเป็นแห่งสหาย ย่อมไม่มี ในเพราะคนพาล ดังนี้ ฯ
(อ.นายปาลิต) นอกนี้   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�ำ) นั้น   เป็นผู้มีความสังเวชเกิดแล้ว   
(เป็น)   (คิดแล้ว) ว่า   อ.กรรม   อันหนักหนอ   อันเป็นไปกับด้วยความผลุนผลัน   
อันไม่สมควร   อันเรา   กระท�ำแล้ว   ดังนี   
้ ประคองแล้ว   ซึง่ แขน ท.   คร�ำ่ ครวญอยู   ่
แล่นไปแล้ว   สูช่ ฏั แห่งป่า   เป็นผูห้ ลีกไปแล้ว   เหมือนอย่างนัน้ เทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
อ.บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์๑ ของท้าวสักกะ ผู้พระราชาแห่งเทพ อันมีโยชน์หกสิบเป็นส่วนยาว๒ อันมีโยชน์ห้าสิบเป็นส่วนกว้าง อันมีโยชน์สิบห้าเป็นส่วนหนา
อันมีสีเพียงดังสีแห่งดอกชัยพฤกษ์และดอกค�ำ อันมีอันยุบลงและอันฟูขึ้นเป็นปกติ๓
๑

๒

๓

ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ แปลออกศัพท์ว่า  อ.ที่เป็นที่ประทับนั่งอันเป็นวิการแห่งศิลาอันมีสีเพียงดังสีแห่งผ้ากัมพลเหลือง เป็น    
ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส, ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส  เป็นภายใน
ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
วิ.บุพ.กัม.
วิ. ปณฺฑุ กมฺพลํ ปณฺฑุกมฺพลํ หรือ ปณฺฑุ จ ตํ กมฺพลญฺจาติ ปณฺฑุกมฺพลํ หรือ
ปณฺฑุ กมฺพโล ปณฺฑุกมฺพโล หรือ ปณฺฑุ จ โส กมฺพโล จาติ ปณฺฑุกมฺพโล
ฉ.อุป.พหุพ. วิ. ปณฺฑุกมฺพลสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺสา สา ปณฺฑุกมฺพลวณฺณา (สิลา)
วิ.บุพ.กัม.
วิ. ปณฺฑุกมฺพลวณฺณา สิลา ปณฺฑุกมฺพลสิลา หรือ
ปณฺฑุกมฺพลวณฺณา จ สา สิลา จาติ ปณฺฑุกมฺพลสิลา 
ฉ.ตัป.
วิ. ปณฺฑุกมฺพลสิลาย (วิการํ) อาสนํ ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ
หรือ ต.ตัป.
วิ. ปณฺฑุกมฺพลสิลาย (ปกตํ) อาสนํ ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ
สฏฺโิ ยชนายามํ (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีสมาหารทิคุเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทิคุ.
วิ. สฏฺ ี โยชนานิ สฏฺโิ ยชนํ
ฉ.ตุล.
วิ. สฏฺโิ ยชนํ อายามํ ยสฺส ตํ สฏฺโิ ยชนายามํ (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ)
ปณฺณาสโยชนวิตฺถตํ และ ปณฺณรสโยชนพหลํ ก็วิเคราะห์โดยนัยนี้ นอกจากนั้น จะแปลว่า อันยาวโดยโยชน์หกสิบ, อันกว้างโดยโยชน์ห้าสิบ, อันหนาโดยโยชน์สิบห้า ก็ได้
โอนมนุนฺนมนปกติกํ (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีสมาหารทวันทวสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์
ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทวัน.
วิ. โอนมนญฺจ อุนฺนมนญฺจ โอนมนุนฺนมนํ
ฉ.ตุล.
วิ. โอนมนุนฺนมนํ ปกติ ยสฺส ตํ โอนมนุนฺนมนปกติกํ (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ)
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ในกาลเป็นที่ประทับนั่งและกาลเป็นที่เสด็จลุกขึ้น ท. แสดงแล้ว ซึ่งอาการอันร้อน
ด้วยเดชแห่งศีล แม้ของพระเถระ ฯ  อ.ท้าวสักกะ  ทรงตรวจดูอยูว่ า  
่ อ.ใครหนอแล   
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังเราให้เคลื่อน    จากที่    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ได้ทรงเห็นแล้ว   
ซึ่งพระเถระ   ด้วยจักษุ   อันเป็นทิพย์   ฯ
เพราะเหตุนั้น   อ.อาจารย์ผู้มีในกาลก่อน ท.   กล่าวแล้วว่า
อ.ท้าวสหัสเนตร๑ ผู้เป็นจอมแห่งเทพ ยังจักษุอันเป็นทิพย์
ให้หมดจดวิเศษแล้วว่า อ.พระเถระชื่อว่าปาละ นี้ ผู้ติเตียนซึ่งคนชั่วโดยปกติ ยังอาชีวะ
ให้หมดจดรอบแล้ว (ดังนี)้ อ.ท้าวสหัสเนตร ผูเ้ ป็นจอมแห่งเทพ ยังจักษุอันเป็นทิพย์ ให้หมดจดวิเศษ
แล้วว่า อ.พระเถระชื่อว่าปาละ นี้ ผู้หนักในธรรม
ผู้ยินดีแล้ว
ในพระศาสนา
นั่งแล้ว
(ดังนี้)
ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้น    (อ.ความด�ำริ) นั่นว่า    ถ้าว่า    อ.เรา    จักไม่ไป    สู่ส�ำนัก   
ของพระผูเ้ ป็นเจ้า   ผูต้ เิ ตียนซึง่ คนชัว่ โดยปกติ   ผูห้ นักในธรรม   ผูม้ อี ย่างนีเ้ ป็นรูปไซร้,   
อ.ศีรษะ    ของเรา    พึงแตก    โดยส่วนเจ็ด,    (อ.เรา)    จักไป    สู่ส�ำนัก   
(ของพระผู้เป็นเจ้า) นั้น   ดังนี้   ได้มีแล้ว   (แก่ท้าวสักกะ) นั้น   ฯ   
ในล�ำดับนั้น   
อ.ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นจอมแห่งเทพ ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริคือความเป็นแห่งพระราชาแห่งเทพ เสด็จมาแล้ว
โดยขณะนั้น ได้เสด็จเข้าไปหาแล้ว ซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาล ฯ
ก็แล    (อ.ท้าวสักกะ)    ครั้นเสด็จเข้าไปใกล้แล้ว    ได้ทรงกระท�ำแล้ว   
ซึ่งเสียงแห่งพระบาท   ในที่อันไม่ไกล   แห่งพระเถระ   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   
๑

สหสฺสเนตฺโต (สกฺโก) แปลออกศัพท์ว่า  ผู้มีนัยน์ตามีพันเป็นประมาณ เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตุล.
วิ. สหสฺสํ มตฺตํ เยสํ ตานิ สหสฺสมตฺตานิ (เนตฺตานิ)
ฉ.ตุล.
วิ. สหสฺสมตฺตานิ เนตฺตานิ ยสฺส โส สหสฺสเนตฺโต (สกฺโก)

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)
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ถามแล้ว   (ซึ่งท้าวสักกะ) นั้นว่า    อ.ใคร   นั่น   ดังนี้    ฯ   (อ.ท้าวสักกะนั้น   
ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   เป็นผู้ไปสู่หนทางไกล๑   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้    ฯ    (อ.พระเถระ    ถามแล้ว) ว่า    ดูก่อนอุบาสก    อ.ท่าน    จะไป   
(ในที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.กระผม   
จะไป)    ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี    ดังนี้    ฯ    (อ.พระเถระ    กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ   (อ.ท่าน)   จงไป   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   ก็   อ.พระผูเ้ ป็นเจ้า   จักไป   (ในที)่ ไหน   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   แม้ อ.เรา   จักไป   (ในพระนครชือ่ ว่าสาวัตถี) นัน้ นัน่ เทียว   ดังนี   
้ ฯ   
(อ.ท้าวสักกะ    ตรัสแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    ถ้าอย่างนั้น    (อ.เรา  ท.)   
จะไป   โดยความเป็นอันเดียวกันเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.เรา   เป็นผู้มีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   (ย่อมเป็น),   อ.ความเนิ่นช้า    จักมี   
แก่ท่าน   ผู้ไปอยู่    กับ   ด้วยเรา   ดังนี้    ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   
อ.ความรีบด่วน    ของกระผม    ย่อมไม่มี,    แม้ อ.กระผม เมื่อไป กับ
ด้วยพระผู้เป็นเจ้า
จักได้
ซึ่ง ในบุญกิริยาวัตถุ ท.
สิบ
หนา
- (บุญกิริยาวัตถุ) อย่างหนึ่ง,   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.เรา ท.)   จะไป   โดยความเป็นอันเดียวกันเทียว    ดังนี้    ฯ    อ.พระเถระ    คิดแล้วว่า    (อ.บุรุษ) นั่น   
เป็นสัตบุรุษ   จักเป็น   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสก   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   
จงจับ    ซึ่งปลายแห่งไม้เท้า    ดังนี้    ฯ    อ.ท้าวสักกะ    ทรงกระท�ำแล้ว   
เหมือนอย่างนั้น    ทรงย่นอยู่    ซึ่งแผ่นดิน    (ทรงยังพระเถระ) ให้ถึงพร้อมแล้ว   
ซึ่งพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน   ฯ   อ.พระเถระ   ฟังแล้ว   
ซึ่งเสียงแห่งดนตรีมีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้น ท.    ถามแล้วว่า    (อ.เสียง) นั่น   
เป็นเสียง   (ในที่) ไหน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.เสียงนั่น   เป็นเสียง)   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า    อ.เรา ท.   ไปแล้ว   โดยกาลนาน   
ในกาลเป็นที่ไป   ดังนี้    ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.กระผม   ย่อมรู้    ซึ่งหนทางอันตรง   ดังนี้    ฯ   ในขณะนั้น   อ.พระเถระ   
๑

อทฺธิโก (ชโน) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต ตั้งวิเคราะห์ว่า อทฺธานํ ปฏิปชฺชตีติ อทฺธิโก (ชโน)
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ก�ำหนดแล้วว่า    (อ.บุรุษ) นี้    เป็นมนุษย์    (ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.บุรุษนี้)   
เป็นเทวดา   จักเป็น   ดังนี้   ฯ
(เพราะเหตุนั้น   อ.อาจารย์ผู้มีในกาลก่อน ท.   กล่าวแล้ว) ว่า       
อ.ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นจอมแห่งเทพ ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริคือความเป็นแห่งพระราชาแห่งเทพ
ทรงย่นแล้ว
ซึง่ หนทาง นัน้ เสด็จมาแล้ว สูพ่ ระนครชือ่ ว่าสาวัตถี
พลัน (ดังนี้) ฯ
    (อ.ท้าวสักกะ) นัน้    ทรงน�ำไปแล้ว   สูบ่ รรณศาลา   อันอันกุฎมุ พีผเู้ ป็นน้องชายผู้น้อยที่สุด   (ยังบุคคล)   ให้กระท�ำแล้ว   เพื่อประโยชน์    แก่พระเถระนั่นเทียว   
(ยังพระเถระ) ให้นงั่ แล้ว   บนแผ่นกระดาน   เสด็จไปแล้ว   สูส่ ำ� นัก   (ของกุฎมุ พี) นัน้    
ด้วยเพศแห่งสหายผูเ้ ป็นทีร่ กั    ทรงร้องเรียกแล้วว่า   ดูกอ่ นปาละ   ผูส้ หาย   ดังนี   
้ ฯ   
(อ.กุฎุมพีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   อ.อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   
ตรัสแล้ว) ว่า   อ.ท่าน   ย่อมรู้   ซึ่งความที่แห่งพระเถระ   เป็นผู้มาแล้ว   (หรือ)
ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   ย่อมไม่รู้,   ก็   อ.พระเถระ   
มาแล้ว   หรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.ท้าวสักกะ)   ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนสหาย   เออ   
(อ.อย่างนั้น),   ในกาลนี้    อ.เรา   ไปแล้ว   สู่วิหาร   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระ   
ผูน้ งั่ แล้ว   ในบรรณศาลาอันท่าน   (ยังบุคคล) ให้กระท�ำแล้ว   เป็นผูม้ าแล้ว   ย่อมเป็น   
ดังนี้    เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   แม้ อ.กุฎุมพี    ไปแล้ว   สู่วิหาร   เห็นแล้ว   
ซึ่งพระเถระ   ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   กล่าวแล้ว   (ซึ่งค�ำ ท.)
มีค�ำว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   เห็นแล้ว   (ซึ่งเหตุ) นี้    ไม่ได้ให้แล้ว   
เพื่ออันบวช   แก่ท่าน   ดังนี้เป็นต้น   กระท�ำแล้ว   ซึ่งเด็กผู้เป็นทาส ท.   สอง   
ให้เป็นไท   ให้บวชแล้ว   ในส�ำนัก   ของพระเถระ   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   
น�ำมาแล้ว    (ซึ่งวัตถุ ท.)    มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น    จากภายในแห่งบ้าน   
จงบ�ำรุง    ซึ่งพระเถระ    ดังนี้    (ยังวัตถุ ท.    มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น)   
ให้ถงึ เฉพาะแล้ว   ฯ   อ.สามเณร ท.   กระท�ำแล้ว   ซึง่ วัตรและวัตรตอบ   บ�ำรุงแล้ว   
ซึ่งพระเถระ   ฯ
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ก.๑๒   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ผู้อยู่ในทิศโดยปกติ   มาแล้ว   

สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   (ด้วยอันคิด) ว่า    (อ.เรา ท.)   จักเฝ้า    ซึ่งพระศาสดา   
ดังนี้   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระผู้ใหญ่แปดสิบ ท.   
เที่ยวไปอยู่   สู่ที่จาริกในวิหาร   ถึงแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่อยู่   ของพระเถระชื่อว่าจักขุบาล   
เป็นผูม้ หี น้าเฉพาะต่อทีน่ นั้    ได้เป็นแล้ว   ในเวลาเย็น   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา ท.)   
จักเห็น   (ซึ่งที่เป็นที่อยู่) แม้นี้   ดังนี้   ฯ   ในขณะนั้น   อ.เมฆใหญ่   ตั้งขึ้นแล้ว   
ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้ (คิดแล้ว) ว่า อ.กาลนี้ เป็นเวลาเย็น (ย่อมเป็น) ด้วย
อ.เมฆ ตั้งขึ้นแล้วด้วย, (อ.เรา ท.) มาแล้ว จักเห็น ในเวลาเช้าเทียว
ดังนี้ กลับแล้ว ฯ   อ.ฝน   ตกแล้ว   ในยามที่หนึ่ง   ไปปราศแล้ว   ในยามอันมีในท่ามกลาง   ฯ   อ.พระเถระ   เป็นผูม้ คี วามเพียรอันปรารภแล้ว   เป็นผูม้ กี ารจงกรมอันประพฤติทั่วแล้ว   (ย่อมเป็น)   เพราะเหตุนั้น   (อ.พระเถระ)   ข้ามลงแล้ว   
สูท่ เี่ ป็นทีจ่ งกรม   ในยามอันมีในภายหลัง   ฯ   ก็   ในกาลนัน้    อ.แมลงค่อมทอง ท.   
มาก   ตั้งขึ้นแล้ว   บนภาคพื้น   อันอันฝนตกแล้วใหม่   ฯ   (อ.แมลงค่อมทอง ท.)
เหล่านัน้ ,   ครัน้ เมือ่ พระเถระ   จงกรมอยู,่    วิบตั แิ ล้ว   โดยมาก   ฯ   อ.อันเตวาสิก ท.   
ไม่กวาดแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่จงกรม   ของพระเถระ   ต่อกาลนั่นเทียว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
เหล่านอกนี้    มาแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า    (อ.เรา ท.)   จักดู    ซึ่งที่เป็นที่อยู่   
ของพระเถระ    ดังนี้    เห็นแล้ว    ซึ่งสัตว์ตัวมีลมปราณ ท.    ในที่เป็นที่จงกรม   
ถามแล้วว่า    อ.ใคร   ย่อมจงกรม   (ในที่) นี้    ดังนี้    ฯ   (อ.อันเตวาสิก ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.พระอุปัชฌาย์   ของกระผม ท.   (ย่อมจงกรม   
ในทีน่ )ี้    ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้ ยกโทษแล้วว่า (อ.ท่าน ท.) จงดู
ซึง่ กรรม ของสมณะ, (อ.สมณะนัน้ ) นอนประพฤติหลับอยูแ่ ล้ว ในกาลแห่งตนเป็นไปกับด้วยจักษุ ไม่กระท�ำแล้ว (ซึง่ กรรม) อะไรๆ ยังสัตว์ตวั มีลมปราณ ท.
ตัวมีประมาณเท่านี้ ให้ตายแล้ว (ด้วยอันคิด) ว่า (อ.เรา) จะจงกรม ดังนี้
ในกาลแห่งตนมีจกั ษุอนั วิกล ในกาลนี,้ (อ.สมณะนัน้ ) ได้กระท�ำแล้ว (ซึง่ กรรม)
อันมิใช่ประโยชน์ (ด้วยอันคิด) ว่า (อ.เรา) จักกระท�ำ ซึ่งประโยชน์
ดังนี้ ดังนี้ ฯ ครั้งนั้น   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   
แก่พระตถาคตว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.พระเถระชื่อว่าจักขุบาล    ยังสัตว์ตัวมีลมปราณ ท.   มาก   ให้ตายแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า    (อ.เรา)   จะจงกรม   
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ดังนี้    ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า    ก็    (อ.จักขุบาล) นั้น   
(ยังสัตว์ตัวมีลมปราณ ท.)   ให้ตายอยู่   อันเธอ ท.   เห็นแล้ว   หรือ   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   (อ.พระเถระชือ่ ว่าจักขุบาลนัน้    
ยังสัตว์ตัวมีลมปราณ ท.   ให้ตายอยู่   อันข้าพระองค์ ท.)   ไม่เห็นแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว) ว่า    อ.เธอ ท.    ย่อมไม่เห็น    (ซึ่งจักขุบาล) นั้น   
ฉันใดนัน่ เทียว   (อ.จักขุบาล) แม้นนั้    ย่อมไม่เห็น   ซึง่ สัตว์ตวั มีลมปราณ ท. เหล่านัน้    
ฉันนัน้ ,   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   ชือ่ อ.เจตนาเป็นเหตุตาย   แห่งพระขีณาสพ ท.   ย่อมไม่ม   ี
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ครั้นเมื่อธรรมอันเป็นอุปนิสยั    แห่งพระอรหัต   มีอยู,่    (อ.พระเถระชือ่ ว่าจักขุบาลนัน้ )   เป็นคนบอด   
เกิดแล้ว   เพราะเหตุไร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   
(อ.จักขุบาลนั้น   เป็นคนบอด   เกิดแล้ว)   ด้วยอ�ำนาจแห่งกรรมอันตนกระท�ำแล้ว   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   (อ.กรรม)   
อะไร   (อันพระเถระชื่อว่าจักขุบาล) นั้น   กระท�ำแล้ว   ดังนี้   ฯ

ก.๑๓   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   ถ้าอย่างนั้น  

(อ.เธอ ท.)   จงฟัง :ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   ครัน้ เมือ่ พระราชาผูเ้ ป็นใหญ่ในพระนครชือ่ ว่าพาราณสี   
(ทรงยังบุคคล) ให้กระท�ำอยู่   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี๑,   
อ.หมอ   คนหนึ่ง   เที่ยวไปแล้ว   ในบ้านและนิคม   กระท�ำอยู่    ซึ่งเวชกรรม   
เห็นแล้ว   ซึ่งหญิง   ผู้มีจักษุมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว๒   คนหนึ่ง   ถามแล้วว่า   
อ.ความทุกข์มใิ ช่ความไม่สำ� ราญ   อะไร   (มีอยู)่    แก่เธอ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.หญิงนัน้    
๑

๒

พาราณสี สันสกฤตใช้ค�ำว่า  วาราณสี (Varanasi) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย มีประวัติความเป็นมายาว
นานกว่า ๔,๐๐๐ ปี เป็นเมืองที่มีแม่น�้ำคงคาซึ่งไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่าน ชาวฮินดูถือว่าเป็นแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์ ล้างบาปได้
เป็นสุทธาวาสอันเป็นที่สถิตของพระศิวะ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก        
ครั้งสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เมืองนี้มีชื่อว่า  เบนาเรส (Benares) มีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลายด้าน เช่นเป็น            
ที่เกิดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา  คือ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ เป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง
จกฺขุทุพฺพลา (อิตฺถี) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสเป็นภายใน วิเคราะห์ ดังนี้
ฉ.ตุล. วิ. ทุฏฺํ พลํ เยสํ ตานิ ทุพฺพลานิ (จกฺขูนิ)
ฉ.ตุล. วิ. จกฺขูนิ ทุพฺพลานิ ยสฺสา สา จกฺขุทุพฺพลา (อิตฺถี)
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กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ดิฉนั )   ย่อมไม่เห็น   ด้วยนัยน์ตา ท.   ดังนี   
้ ฯ   (อ.หมอนัน้    
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักกระท�ำ   ซึ่งยา   แก่เธอ   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   จงกระท�ำ   ดังนี้    ฯ   (อ.หมอนั้น   
ถามแล้ว) ว่า    (อ.เธอ)   จักให้    ซึ่งอะไร   แก่เรา   ดังนี้    ฯ   (อ.หญิงนั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า    ถ้าว่า    (อ.ท่าน)   จักอาจ   เพื่ออันกระท�ำ   ซึ่งนัยน์ตา ท.   
ของดิฉัน   ให้เป็นอวัยวะตั้งอยู่โดยปกติไซร้๑,   อ.ดิฉัน   กับ   ด้วยบุตรและธิดา ท.   
เป็นทาสี   ของท่าน   จักเป็น   ดังนี   
้ ฯ   (อ.หมอ) นัน้    (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   
อ.ดีละ   ดังนี   
้ จัดแจงแล้ว   ซึง่ ยา   ฯ   อ.นัยน์ตา ท.   เป็นอวัยวะตัง้ อยูโ่ ดยปกติ   
ด้วยยาขนานเดียวนั่นเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.หญิง) นั้น   คิดแล้วว่า   อ.เรา   
ปฏิญญาแล้ว   (แก่หมอ) นั่นว่า   (อ.เรา)   ผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและธิดา   เป็นทาสี   
จักเป็น   ดังนี   
้ แต่วา   
่ (อ.หมอนัน้ )   จักประพฤติรอ้ งเรียก   ซึง่ เรา   ด้วยค�ำอันอ่อนหวาน   หามิได้แล,   (อ.เรา)   จักลวง   (ซึง่ หมอ) นัน้    ดังนี   
้ ฯ   (อ.หญิง) นัน้
ผูอ้ นั หมอมาแล้ว ถามแล้วว่า ดูกอ่ นนางผูเ้ จริญ (อ.คูแ่ ห่งนัยน์ตา) เป็นเช่นไร
(ย่อมเป็น) ดังนี้ กล่าวแล้วว่า ในกาลก่อน อ.นัยน์ตา ท. ของดิฉัน
เสียดแทงแล้ว๒ หน่อยหนึ่ง, ในกาลนี้ (อ.นัยน์ตา ท.) ย่อมเสียดแทง
ยิง่ เกินกว่า ดังนี้ ฯ อ.หมอ คิดแล้วว่า (อ.หญิง) นี้ เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันลวง
ซึ่งเรา แล้วจึงไม่ให้ (ซึ่งวัตถุ) อะไร ๆ (ย่อมเป็น), อ.ความต้องการ
ด้วยค่าจ้าง (อันหญิง) นั่น ให้แล้ว (มีอยู่) แก่เรา หามิได้, ในกาลนี้
(อ.เรา) จักกระท�ำ (ซึ่งหญิง) นั้น ให้เป็นคนบอด ดังนี้ ไปแล้ว สู่เรือน
บอกแล้ว ซึ่งเนื้อความ นั้น แก่ภรรยา ฯ   (อ.ภรรยา) นั้น   เป็นผู้นิ่ง   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.หมอ) นั้น   ประกอบแล้ว   ซึ่งยา   ขนานหนึ่ง   ไปแล้ว   
สู่ส�ำนัก   (ของหญิง) นั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เธอ)   จงหยอด   
ซึ่งยา   นี้    ดังนี้    (ยังหญิงนั้น)   ให้หยอดแล้ว   ฯ   อ.นัยน์ตา ท.   สอง   
๑
๒

ปากติกานิ (จกฺขนู )ิ ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตทั ธิต วิ.ว่า  ปกติยา ติฏฺ นฺตตี ิ ปากติกานิ หรือ ปกติยา ิตานิ ปากติกานิ
(จกฺขูนิ)
รุชชฺ สึ ุ แปลว่า ปวดแล้ว ก็ได้ เป็นกัตตุวาจก ลงทิวาทิคณะ ประกอบด้วย รุชฺ ธาตุในความเสียดแทง, ท�ำลาย ย ปัจจัยในกัตตุวาจก
อุ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ช ที่สุดธาตุ กับ ย ปัจจัย เป็น ชฺช แปลง อุ เป็น อึสุ. ลงในภูวาทิคณะ มีรูปเปน รุชติ แต่บางมติ
เห็นว่าเป็นกัมมวาจกก็มี
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ดับแล้ว   ราวกะ   อ.เปลวแห่งประทีป   (ดับอยู่)   ฯ   อ.หมอ นั้น   เป็นจักขุบาล   
ได้เป็นแล้ว   (ดังนี้)   ฯ   

ก.๑๔   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   อ.กรรม   อันบุตร   

ของเรา   กระท�ำแล้ว   ในกาลนั้น   ติดตามแล้ว   ข้างหลัง   ข้างหลัง,   จริงอยู่   
ชื่อ อ.กรรมอันลามก    นั่น    ย่อมไปตาม    ราวกะ อ.ล้อ    (หมุนไปตามอยู่)   
ซึง่ รอยเท้า   ของโคตัวเนือ่ งด้วยก�ำลัง๑   ตัวน�ำไปอยู   
่ ซึง่ แอก   ดังนี   
้ ครัน้ ตรัสแล้ว   
ซึ่งเรื่อง   นี้    ทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ    ผู้เป็นพระราชาเพราะธรรม   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า   
อ.ธรรม ท. มีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจประเสริฐทีส่ ดุ
ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ, หากว่า (อ.บุคคล) มีใจ
อันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่ หรือ หรือว่า
กระท�ำอยูไ่ ซร้, อ.ทุกข์ ย่อมไปตาม (ซึง่ บุคคล) นัน้
(เพราะทุจริตอันมีอย่างสาม) นั้น เพียงดัง อ.ล้อ
(หมุนไปตามอยู่) ซึ่งรอยเท้า (แห่งโคตัวเนื่องด้วยก�ำลัง) ตัวน�ำไปอยู่ (ซึ่งแอก) ดังนี้
ราวกะ   (อ.พระราชา)   ทรงประทับอยู่    ซึ่งพระราชสาส์น   อันมีดินเหนียวอันพระองค์ทรงยังราชบุรุษให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว   ด้วยตราแห่งพระราชา   ฯ

๑

แปลทับศัพท์ว่า ของโคพลิพัท ก็ได้
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แก้อรรถ
อ.จิตอันเป็นไปในภูมสิ ๑ี่    แม้ทงั้ ปวง   อันต่างด้วยจิตมีกศุ ลจิตอันเป็นกามาวจรเป็นต้น   ชื่อว่า มโน   (ในพระคาถา) นั้น   ฯ   แต่ว่า   อ.จิตนั่นเทียว   อันไปแล้วกับด้วยโทมนัส   อันประกอบพร้อมแล้วด้วยปฏิฆะ   (อันอันบัณฑิต)   นิยมอยู่   
(อันอันบัณฑิต) ให้ตั้งลงต่างอยู่    (อันอันบัณฑิต) ก�ำหนดตัดอยู่    ด้วยอ�ำนาจแห่งจิตอันเกิดขึ้นแล้ว   แก่หมอ   นั้น   ในกาลนั้น   (อันบัณฑิต)   ย่อมได้๒   ในบท   
นี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   อันมาตามพร้อมแล้ว   (ด้วยใจ) นัน้    เป็นสภาพถึงก่อนโดยปกติ   
เป็น   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปุพฺพงฺคมา   ดังนี้   ฯ   
    ชื่อ อ.ธรรม ท.   สี่   ด้วยอ�ำนาจแห่งคุณธรรมและเทศนาธรรมและปริยัติธรรมและนิสสัตตนิชชีวธรรม   ชื่อว่า ธรรม   ฯ
(อ.ธรรม) นี้   (ในพระคาถานี้) ว่า   
(อ.สภาพ ท.) ทั้งสอง คือ อ.ธรรมด้วย คือ
อ.สภาพมิ ใ ช่ ธ รรมด้ ว ย เป็ น สภาพมี วิ บ ากเสมอกั น
(ย่อมเป็น) หามิได้แล, อ.สภาพมิใช่ธรรม ย่อมน�ำไป
สู่นรก, อ.ธรรม ย่อม (ยังสัตว์) ให้ถึง ซึ่งสุคติ
ดังนี้
ชื่อว่า   เป็น -   (ในธรรม ท. สี่) เหล่านั้นหนา   - คุณธรรม   (ย่อมเป็น)   ฯ   
    (อ.ธรรม) นี้   (ในค�ำนี้) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เรา)   จักแสดง   ซึ่งธรรม   
อันงามในเบื้องต้น   แก่เธอ ท.   ดังนี้เป็นต้น   ชื่อว่า เทศนาธรรม   ฯ   
๑

๒

จตุภูมิกจิตฺตํ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีอสมาหารทิคุสมาส และ ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต เป็นภายใน
ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อ.ทิคุ.
วิ.
จตสฺโส ภูมิโย จตุภูมิโย
ณิก.ตรตยาทิ. วิ.
จตุภูมีหิ นิยุตฺตํ  จตุภูมิกํ (จิตฺตํ) หรือ จตุภูมีสุ วตฺตตีติ จตุภูมิกํ (จิตฺตํ)
วิ.บุพ.กัม. วิ.
จตุภูมิกญฺจ ตํ จิตฺตญฺจาติ จตุภูมิกจิตฺตํ หรือ จตุภูมิกํ จิตฺตํ จตุภูมิกจิตฺตํ
ลพฺภติ เป็นกัมมวาจก ประกอบด้วย ลภฺ ธาตุ ในความได้ ย ปัจจัยในกัมมวาจก ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลง ภ ที่สุดแห่ง ลภฺ ธาตุ
กับ ย ปัจจัย เป็น พฺภ
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    (อ.ธรรม) นี้   (ในค�ำนี้) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   ก็   อ.กุลบุตร ท.   บางพวก   
(ในพระศาสนา) นี้   ย่อมเล่าเรียน   ซึ่งธรรม   คือ   ซึ่งสุตตะ   คือ   ซึ่งเคยยะ   
ดังนี้เป็นต้น   ชื่อว่า ปริยัติธรรม   ฯ   
    (อ.ธรรม) นี้   (ในค�ำนี้) ว่า   ก็   อ.ธรรม ท.   ย่อมมี   ในสมัย   นั้นแล,   
อ.ขันธ์ ท.   ย่อมมี   (ในสมัยนั้น)   ดังนี้เป็นต้น   ชื่อว่า นิสสัตตธรรม   ฯ   อ.นัย   
(ในบท) แม้ว่า   อ.นิชชีวธรรม   ดังนี้   นั่นนั่นเทียว   ฯ   
    อ.-    (ในธรรม ท. สี่) เหล่านั้นหนา    - นิสสัตตธรรมและนิชชีวธรรม   
(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ทรงประสงค์เอาแล้ว   ในที่   นี้   ฯ   (อ.นิสสัตตธรรมและนิชชีวธรรม) นัน้    คือ   อ.ขันธ์ ท.   อันมีรปู หามิได้   สาม   คือ   อ.เวทนาขันธ์   
อ.สัญญาขันธ์   อ.สังขารขันธ์   โดยเนือ้ ความ   ฯ   เพราะว่า   (อ.ธรรม ท.) เหล่านัน่    
ชื่อว่า    มีใจเป็นสภาพถึงก่อน   (เพราะวิเคราะห์)๑ ว่า    อ.ใจ   เป็นสภาพถึงก่อน   
(แห่งธรรม ท.) เหล่านั่น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันถาม) ว่า   ก็   อ.ใจ   อันมีวัตถุเป็นอันเดียวกัน   อันมีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน   เกิดขึน้ อยู   
่ ในขณะเดียวกัน   กับ   (ด้วยธรรม ท.) เหล่านัน่    ไม่กอ่ น   
ไม่หลัง   ชื่อว่า เป็นสภาพถึงก่อน   ย่อมเป็น   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (อ.ใจ   ชื่อว่า   เป็นสภาพถึงก่อน)   เพราะอรรถคือความเป็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้น   (ย่อมเป็น)   (ดังนี้)   ฯ
เหมือนอย่างว่า    (ครั้นเมื่อโจร ท.) มาก   กระท�ำอยู่    ซึ่งกรรมมีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นต้น ท.    โดยความเป็นอันเดียวกัน,    (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    อ.ใคร   
เป็นผูถ้ งึ ก่อน   (แห่งโจร ท.) เหล่านัน้    (ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ (อันชน ท.)   กล่าวแล้ว,   
(อ.โจร) ใด   เป็นปัจจัย   (แห่งโจร ท.) เหล่านั้น   ย่อมเป็น,   (อ.โจร ท.) เหล่านั้น   
อาศัยแล้ว    (ซึ่งโจร) ใด    ย่อมกระท�ำ    ซึ่งกรรม    นั้น,    (อ.โจร) นั้น   
ชื่อว่า  ทัตตะ    หรือ    หรือว่า    ชื่อว่า  มัตตะ    (อันชน ท.)    ย่อมเรียกว่า   
(อ.โจรนั้น)   เป็นผู้ถึงก่อน   (แห่งโจร ท.) เหล่านั้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฉันใด   
อ.ค�ำเป็นเครื่องยังอุปไมยให้ถึงพร้อม   นี้   (อันบัณฑิต)   พึงทราบ   ฉันนั้น   ฯ   
๑

เติมศัพท์ วิคฺคเหน หรือจะแปลรูปวิเคราะห์ตามล�ำดับก็ได้ ดังนี้ เพราะว่า อ.ใจ เป็นสภาพถึงก่อน (แห่งธรรม ท.) เหล่านั่น
(ย่อมเป็น) เพราะเหตุนั้น (อ.ธรรม ท.) เหล่านั่น ชื่อว่า มีใจเป็นสภาพถึงก่อน ฯ
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อ.ใจ   ชื่อว่า    เป็นสภาพถึงก่อน   (แห่งธรรม ท.) เหล่านั่น   (ย่อมเป็น)   
เพราะอรรถคือความเป็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้น    ด้วยประการฉะนี้    เพราะเหตุนั้น   
(อ.ธรรม ท.   เหล่านัน่ )   ชือ่ ว่า   มีใจเป็นสภาพถึงก่อน   ฯ   เพราะว่า   (อ.ธรรม ท.)
เหล่านั้น,   ครั้นเมื่อใจ   ไม่เกิดขึ้นอยู่,   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันเกิดขึ้น   ฯ   แต่ว่า   
อ.ใจ,   ครั้นเมื่อเจตสิก ท.   บางพวก   แม้ไม่เกิดขึ้นอยู่,   ย่อมเกิดขึ้นนั่นเทียว   ฯ   
    อนึง่    อ.ใจ   เป็นสภาพประเสริฐทีส่ ดุ    (แห่งธรรม ท.) เหล่านัน่    ด้วยอ�ำนาจแห่งความเป็นใหญ่ยิ่ง   (ย่อมเป็น)   เพราะเหตุนั้น   (อ.ธรรม ท. เหล่านั้น)   ชื่อว่า   
มีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุด   ฯ   
    เหมือนอย่างว่า    (อ.ชน ท.)    มีโจรผู้เจริญที่สุดเป็นต้น    เป็นใหญ่ยิ่ง   
เป็นผู้ประเสริฐที่สุด    (แห่งชน ท.) มีโจรเป็นต้น    (ย่อมเป็น)    ฉันใด    อ.ใจ   
(เป็นสภาพประเสริฐที่สุด)    (แห่งธรรม ท.) แม้เหล่านั้น    (ย่อมเป็น)    ฉันนั้น   
เพราะเหตุนั้น   (อ.ธรรม ท. เหล่านั้น)   ชื่อว่า   มีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุด   ฯ   
    เหมือนอย่างว่า    อ.ภัณฑะ ท.    เหล่านั้น    เหล่านั้น    อันส�ำเร็จแล้ว   
(ด้วยวัตถุ ท.) มีไม้เป็นต้น   ชื่อว่า (เป็นภัณฑะ) มีภัณฑะอันส�ำเร็จแล้วด้วยไม้เป็นต้น   
ย่อมเป็น   ฉันใด   (อ.ธรรม ท.) แม้เหล่านั่น   ชื่อว่า  เป็นสภาพส�ำเร็จแล้วด้วยใจ   
เพราะความที่ (แห่งธรรม ท.) เป็นสภาพส�ำเร็จแล้ว   แต่ใจ   (ย่อมเป็น)   ฉันนั้น   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   อันอันโทษ ท.   มีอภิชฌาเป็นต้น   อันจรมา   ประทุษร้ายแล้ว   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปทุฏฺเ€น   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อธิบาย) ว่า   จริงอยู่   อ.ใจโดยปกติ   ชื่อว่า   ภวังคจิต   ฯ   (อ.ภวังคจิต)
นั้น   (อันโทษ ท.)   ไม่ประทุษร้ายแล้ว,   เหมือนอย่างว่า    อ.น�้ำ   อันใสแล้ว   
อันเข้าไปเศร้าหมองแล้ว   (เพราะสี ท.) มีสีเขียวเป็นต้น   อันจรมา   เป็นน�้ำอันต่างด้วยน�้ำมีน�้ำสีเขียวเป็นต้น    (ย่อมเป็น),    ก็    (อ.น�้ำนั้น)    เป็นน�้ำ    อันใหม่   
(ย่อมเป็น)    หามิได้,    เป็นน�้ำอันใสแล้ว    อันมีในก่อนนั่นเทียว    (ย่อมเป็น)   
แม้หามิได้    ฉันใด   (อ.ภวังคจิต) แม้นั้น   เป็นจิตอันโทษ ท.   มีอภิชฌาเป็นต้น   
อันจรมา   ประทุษร้ายแล้ว   ย่อมเป็น,   ก็   (อ.ภวังคจิตนั้น)   เป็นจิต   ดวงใหม่   
(ย่อมเป็น) หามิได้,   เป็นภวังคจิต   ดวงมีในก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   แม้หามิได้   
ฉันนั้น   ฯ   เพราะเหตุนั้น   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
อ.จิตนี้    เป็นแดนซ่านออกแห่งรัศมี    (ย่อมเป็น),    ก็แล    (อ.จิต) นั้น   
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เข้าไปเศร้าหมองแล้ว   เพราะอุปกิเลส ท.   อันจรมา   ดังนี้   ฯ   หากว่า (อ.บุคคล)   
มีใจ   อันโทษประทุษร้ายแล้ว   อย่างนี   
้ (กล่าวอยู   
่ หรือ   หรือว่า   กระท�ำอยูไ่ ซร้)   
(ดังนี้   อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล) นั้น   เมื่อกล่าว   ชื่อว่า ย่อมกล่าว   ซึ่งวจีทุจริต   
อันมีอย่างสี่นั่นเทียว,   เมื่อกระท�ำ   ชื่อว่า ย่อมกระท�ำ   ซึ่งกายทุจริต   อันมีอย่างสามนั่นเทียว,   เมื่อไม่กล่าว   เมื่อไม่กระท�ำ   ชื่อว่า ย่อมยังมโนทุจริต   อันมีอย่างสามให้เต็ม    เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีใจ    (อันโทษ ท.) มีอภิชฌาเป็นต้น   
ประทุษร้ายแล้ว    นั้น    ฯ    อ.อกุศลกรรมบถ ท.    สิบ    (ของบุคคล) นั้น   
ย่อมถึง   ซึง่ ความเต็มรอบ   ด้วยประการฉะนี   
้ (ดังนี)้    (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
ภาสติ วา กโรติ วา   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    อ.ทุกข์    ย่อมไปตาม   ซึ่งบุคคล นั้น   เพราะทุจริตอันมีอย่างสาม    นั้น    คือว่า    อ.วิปากทุกข์    อันทั้งเป็นไปทางกายทั้งเป็นไปทางจิต   
โดยปริยาย   นี   
้ คือ   (อ.ทุกข์)   อันมีกายเป็นทีต่ งั้ บ้าง   อันมีจติ นอกนีเ้ ป็นทีต่ งั้ บ้าง   
ย่อมไปตาม   ซึ่งอัตภาพ   นั้น   อันไปอยู่    ในอบาย ท. สี่    หรือ   หรือว่า   
ในมนุษย์ ท.   เพราะอานุภาพแห่งทุจริต   (ดังนี้)   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ตโต
นํ ทุกฺขมเนฺวติ   ดังนี้   ฯ
(อ.อันถาม) ว่า   (อ.ทุกข์   ย่อมไปตาม   ซึ่งบุคคลนั้น   เพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้น)   ราวกะ อ.อะไร   (ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (อ.ทุกข์   ย่อมไปตาม   ซึง่ บุคคลนัน้    เพราะทุจริตอันมีอย่างสามนัน้ )   เพียงดัง   อ.ล้อ   (หมุนไปตามอยู)่    ซึง่ รอยเท้า   (ของโคตัวเนือ่ งด้วยก�ำลัง)   
ตัวน�ำไปอยู่   (ซึ่งแอก)   ดังนี้   ฯ
(อ.อธิบาย) ว่า   ราวกะ   อ.ล้อ   (หมุนไปตามอยู่)   ซึ่งรอยเท้า   ของโคตัวเนื่องด้วยก�ำลัง   ตัวอันบุคคลเทียมแล้ว   ที่แอก   ชื่อว่า   ตัวน�ำไปอยู่   ซึ่งแอก   
(ดังนี้)   ฯ   
(อ.อธิบาย) ว่า    เหมือนอย่างว่า    (อ.โคตัวเนื่องด้วยก�ำลัง) นั้น   น�ำไปอยู่   
(ซึ่งแอก)    สิ้นวันหนึ่งบ้าง    (สิ้นวัน ท.) สอง บ้าง    (สิ้นวัน ท.) ห้า  บ้าง   
(สิ้นวัน ท.) สิบ บ้าง   สิ้นเดือนด้วยทั้งกึ่งบ้าง   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันยังล้อให้กลับ   
คือว่า   เพือ่ อันละ   (ซึง่ ล้อ)   โดยทีแ่ ท้   (เมือ่ โคตัวเนือ่ งด้วยก�ำลัง) นัน้    ก้าวไปอยู่   
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ข้างหน้า,    อ.แอก    ย่อมเบียดเบียน    ซึ่งคอ,    (เมื่อโคตัวเนื่องด้วยก�ำลังนั้น)   
ก้าวกลับอยู่   ข้างหลัง,   อ.ล้อ   ย่อมกระทบเฉพาะ   ซึ่งเนื้อแห่งขาอ่อน,   อ.ล้อ   
เบียดเบียนอยู่    ด้วยเหตุ ท.   สอง   เหล่านี้    เป็นของเป็นไปตามซึ่งรอยเท้าและรอยเท้าตาม   (ของโคตัวเนื่องด้วยก�ำลัง) นั้น   ย่อมเป็น   ฉันใด   อ.ทุกข์   
อันเป็นไปทางกายบ้าง    อันเป็นไปทางจิตบ้าง    อันมีทุจริตเป็นมูล    ย่อมติดตาม   
ซึ่งบุคคล    ผู้มีใจ    อันโทษประทุษร้ายแล้ว    ยังทุจริต ท. สาม    ให้เต็มแล้ว   
จึงด�ำรงอยูแ่ ล้ว   ในที่ (แห่งบุคคลนัน้ ) ไปแล้ว ท.   เหล่านัน้    เหล่านัน้    มีนรกเป็นต้น   
ฉันนั้นนั่นเทียว   ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีพันสามสิบเป็นประมาณ   
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยผล   ได้มแี ล้ว   แม้แก่บริษทั ผู้ถึงพร้อมแล้ว   ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาล
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๒. มฏฺกุณฺฑลิวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งมาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
แม้ อ.พระคาถาที่สองว่า    มโนปุพฺพงฺคมา   ดังนี้เป็นต้น   (อันพระศาสดา)   
ทรงปรารภ   ซึง่ มาณพชือ่ ว่ามัฏฐกุณฑลี   ตรัสแล้ว   ในพระนครชือ่ ว่าสาวัตถีนนั่ เทียว   ฯ

ก.๑    ได้ยินว่า    อ.พราหมณ์    ชื่อว่า  อทินนปุพพกะ    ได้มีแล้ว   

ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี    ฯ    (อ.วัตถุ) อะไร ๆ    เป็นของ (อันพราหมณ์) นั้น   
ไม่ให้แล้วในก่อน     แก่ใคร ๆ    (ย่อมเป็น),    (เพราะเหตุ) นั้น    (อ.ชน ท.)   
รู้พร้อมแล้ว   (ซึ่งพราหมณ์) นั้นว่า   อ.พราหมณ์ชื่อว่าอทินนปุพพกะ   ดังนี้นั่นเทียว   
ฯ   (อ.มาณพชือ่ ว่ามัฏฐกุณฑลี)   เป็นบุตรน้อยคนเดียว   เป็นผูเ้ ป็นทีร่ กั    เป็นผูย้ งั ใจให้เอิบอาบ๑   (ของพราหมณ์) นั้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พราหมณ์นั้น)   
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังนายช่างให้กระท�ำ    ซึ่งเครื่องประดับ    (แก่บุตร) นั้น    (เป็น)   
(คิดแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.เรา)   จักบอก   แก่บุคคลผู้กระท�ำซึ่งทองไซร้,   อ.ก�ำเหน็จ๒
เป็นของ (อันเรา) พึงให้    จักเป็น    ดังนี้    บุแล้ว    ซึ่งทอง    เองนั่นเทียว   
กระท�ำแล้ว   ซึ่งตุ้มหู ท.   อันเกลี้ยง   ได้ให้แล้ว   ฯ   (เพราะเหตุ) นั้น   อ.บุตร   
(ของพราหมณ์) นั้น   ปรากฏแล้วว่า   อ.มาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี   ดังนี้นั่นเทียว๓   ฯ   
อ.โรคผอมเหลือง   ได้เกิดขึ้นแล้ว๔   ในกาล (แห่งบุตร) นั้น   มีกาลฝนสิบหก   ฯ   
อ.มารดา   แลดูแล้ว   ซึง่ บุตร   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พราหมณ์   อ.โรค   เกิดขึน้ แล้ว   
แก่บุตร   ของท่าน,   (อ.ท่าน)   จง (ยังหมอ) ให้เยียวยา   (ซึ่งบุตร) นั้น   ดังนี้   
๑

๒
๓
๔

ปิโย (ปุตฺโต) ลง อ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัมมสาธนะ วิ.ว่า  ปิยติ นนฺติ ปิโย (ปุตฺโต) ฯ   มนาโป (ปุตฺโต) เป็น กัตตุรูป
กัตตุสาธนะ วิ.ว่า มนํ อปฺเปตีติ มนาโป (ปุตโฺ ต) ฯ มโน ปปฺโปติ ยสฺมึ โส มนาโป, มนํ อปฺเปติ วฑฺเฒตีติ วา มนาโป (ปุตโฺ ต)
มน บทหน้า อปฺ ธาตุในความถึง, บรรลุ (ปาปุเณ) อ ปัจจัย บางมติลง อาปฺ ธาตุในความเอิบอาบ, ซึมซาบ, ไหลไป (พฺยาปเน)
ก�ำเหน็จ หมายถึง ค่าจ้างทําเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณ
ปญฺายิตฺถ ในที่นี้ ประกอบด้วยเครื่องปรุง ป บทหน้า า  ธาตุในความรู้ ย ปัจจัย ตฺถ หิยัตตนีวิภัตติ ฝ่ายอัตตโนบท ซ้อน       
 หน้าธาตุ ลง อิ อาคม ประธานของประโยคจึงเป็นบุรุษที่ ๑ (ปุตฺโต)
อุทปาทิ ประกอบด้วยเครื่องปรุง คือ อุ บทหน้า  ปทฺ ธาตุในความถึง, เกิด ทีฆะต้นธาตุเป็น อา อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ
รัสสะ อี เป็น อิ ลง อ อาคม หน้าธาตุ ได้รูปเป็น อุ + อปาทิ ลง ท อาคม ส�ำเร็จรูปเป็น อุทปาทิ ฯ
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ฯ   (อ.พราหมณ์นนั้    กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นนางผูเ้ จริญ   ถ้าว่า   (อ.เรา)   จักน�ำมา   
ซึ่งหมอไซร้,    อ.ภัตและค่าจ้าง    เป็นของ (อันเรา) พึงให้    จักเป็น,    อ.เธอ   
ย่อมไม่แลดู   ซึ่งความขาดไปแห่งทรัพย์   ของเรา   ดังนี้   ฯ   (อ.นางพราหมณีนั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พราหมณ์   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ท่าน)   
จักกระท�ำ   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ความขาดไปแห่งทรัพย์    ของเรา    ย่อมไม่มี    โดยประการใด    (อ.เรา)    จักกระท�ำ   
โดยประการนั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์) นั้น   ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของหมอ ท.   
ถามแล้วว่า    อ.ท่าน ท.   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งยา   อะไร   ชื่อ แก่โรคโน้น   ดังนี้   
ฯ   ครัง้ นัน้    (อ.หมอ ท.) เหล่านัน้    ย่อมบอก   (ซึง่ วัตถุ)   มีเปลือกแห่งต้นไม้เป็นต้น   
ใด   หรือ   หรือว่า   นัน้    (แก่พราหมณ์) นัน้    ฯ   (อ.พราหมณ์) นัน้    น�ำมาแล้ว   
(ซึ่งวัตถุมีเปลือกแห่งต้นไม้เป็นต้น) นั้น    ย่อมกระท�ำ    ซึ่งยา    แก่บุตร    ฯ   
(เมื่อพราหมณ์) นั้น   กระท�ำอยู่   (ซึ่งยา) นั้นนั่นเทียว,   อ.โรค   เป็นสภาพมีก�ำลัง   
ได้เป็นแล้ว,   (อ.โรคนั้น)   ได้เข้าถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งโรคอันบุคคลไม่พึงเยียวยา   
ฯ   อ.พราหมณ์   รูแ้ ล้ว   ซึง่ ความที่ (แห่งบุตร) นัน้ เป็นผูม้ กี ำ� ลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
เรียกมาแล้ว   ซึง่ หมอ   คนหนึง่    ฯ   (อ.หมอ) นัน้    ตรวจดูแล้ว   (กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.กิจ   อย่างหนึง่    ของเรา ท.   มีอยู,่    (อ.ท่าน) เรียกมาแล้ว   ซึง่ หมอ   คนอืน่    
(ยังหมอนั้น) จงให้เยียวยา   ดังนี้   บอกคืนแล้ว   (ซึ่งพราหมณ์) นั้น   ออกไปแล้ว   
ฯ   อ.พราหมณ์    รู้แล้ว   ซึ่งสมัยเป็นที่ตาย   (แห่งบุตร) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.ญาติ ท.)    ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว    เพื่อประโยชน์แก่อันเห็น    (ซึ่งบุตร) นี้   
จักเห็น   ซึง่ ทรัพย์สมบัต   
ิ ในภายในแห่งเรือน,   (อ.เรา)   จักกระท�ำ   (ซึง่ บุตร) นัน้    
ในภายนอก   ดังนี้    น�ำออกแล้ว   ซึ่งบุตร   (ยังบุตร) ให้นอนแล้ว   ที่ระเบียง   
ในภายนอก   ฯ   

ก.๒ ในวันนั้น อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จออกแล้ว จากสมาบัติ-

อันประกอบแล้วด้วยพระกรุณาใหญ่ ในสมัยเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งความมืดอันมีก�ำลัง
ทรงตรวจดูอยู่ ซึ่งโลก ด้วยพระจักษุของพระพุทธเจ้า เพื่ออันทอดพระเนตร
ซึ่งสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้อันพระองค์พึงทรงแนะน�ำ ท. ผู้มีกุศลมูลอันหนาขึน้ แล้ว ผูม้ อี ธิการอันกระท�ำแล้ว ในพระพุทธเจ้าในกาลก่อน ท. ทรงแผ่ไปแล้ว
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ซึ่งข่ายคือพระญาณ ในจักรวาลอันมีหมื่นเป็นประมาณ๑ ฯ อ.มาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี ปรากฏแล้ว ในภายใน (แห่งข่ายคือพระญาณ) นั้น โดยอาการ
(แห่งตน) นอนแล้ว
ในภายนอกแห่งระเบียงนั่นเทียว
ฯ
อ.พระศาสดา
ทรงเห็นแล้ว (ซึ่งมาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี) นั้น ทรงทราบแล้ว ซึ่งความที่ (แห่งมาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี) นั้น เป็นผู้ (อันบิดา) น�ำออก จากภายในแห่งเรือน
แล้วจึงให้นอนแล้ว (ในภายนอกแห่งระเบียง) นัน้ ทรงใคร่ครวญอยูว่ า่ อ.ประโยชน์
ด้วยปัจจัย แห่งเรา ไปแล้ว (ในที่) นี้ มีอยู่ หรือหนอแล ดังนี้,
ได้ทรงเห็นแล้ว (ซึ่งเหตุ) นี้ ทรงทราบแล้วว่า อ.มาณพ นี้ ยังจิต
ให้เลื่อมใสแล้ว ในเรา กระท�ำแล้ว ซึ่งกาละ จักบังเกิด ในวิมานอันเป็นวิการแห่งทอง อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ ในเทวโลกชื่อว่าดาวดึงส์,
เป็นผู้มีพันแห่งนางอัปสรเป็นบริวาร๒ จักเป็น, แม้ อ.พราหมณ์ (ยังบุตร) นั้น
ให้ไหม้แล้ว ร้องไห้อยู่ จักเที่ยวไป ในป่าช้า, อ.เทพบุตร แลดูแล้ว
ซึ่งอัตภาพ อันมีคาวุตสามเป็นประมาณ อันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับมีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ๓ อันมีพันแห่งนางอัปสรเป็นบริวาร ตรวจดูอยู่ว่า
อ.สมบัตอิ นั ประกอบแล้วด้วยสริ นี้ อันเรา ได้แล้ว ด้วยกรรม อะไรหนอแล
ดังนี้ รู้แล้ว ซึ่งความที่ (แห่งสมบัติอันประกอบแล้วด้วยสิรินั้น เป็นสมบัติอันตน)
ได้แล้ว ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิต ในเรา (คิดแล้ว) ว่า (อ.พราหมณ์)
๑

๒

๓

ทสสหสฺสจกฺกวาฬํ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตุล.
วิ. ทสสหสฺสํ มตฺตํ ยสฺส ตํ ทสสหสฺสมตฺตํ (จกฺกวาฬํ)
วิ.บุพ.กัม. วิ. ทสสหสฺสมตฺตญฺจ ตํ จกฺกวาฬญฺจาติ ทสสหสฺสจกฺกวาฬํ หรือ
ทสสหสฺสมตฺตํ จกฺกวาฬํ ทสสหสฺสจกฺกวาฬํ 
อจฺฉราสหสฺสปริวาโร (เทวปุตโฺ ต) เป็นฉัฏฐีตลุ ยาธิกรณพหุพพิหสิ มาส มีฉฏั ฐีตปั ปุรสิ สมาส เป็นภายใน ตัง้ วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตัป.
วิ. อจฺฉรานํ สหสฺสํ อจฺฉราสหสฺสํ
ฉ.ตุล.
วิ. อจฺฉราสหสฺสํ ปริวาโร ยสฺส โส อจฺฉราสหสฺสปริวาโร (เทวปุตฺโต)
สฏฺ สิ กฏภาราลงฺ ก ารปฏิ ม ณฺ ฑิ โต (อตฺ ตภาโว) เป็ น ตติ ย าตั ปปุ ริ สสมาส มี อ สมาหารทิ คุสมาส, ฉั ฏ ฐี ตุลยาธิ ก รณพหุ พ พิหิสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อ.ทิคุ.
วิ. สฏฺ ี สกฏานิ สฏฺสิ กฏานิ
ฉ.ตุล.
วิ. สฏฺสิ กฏานิ ภารา เยสํ เต สฏฺสิ กฏภารา (อลงฺการา)
วิ.บุพ.กัม. วิ. สฏฺสิ กฏภารา จ เต อลงฺการา จาติ สฏฺสิ กฏภาราลงฺการา หรือ
สฏฺสิ กฏภารา อลงฺการา สฏฺสิ กฏภาราลงฺการา
ต.ตัป.
วิ. สฏฺสิ กฏภาราลงฺกาเรหิ ปฏิมณฺฑิโต สฏฺสิ กฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต (อตฺตภาโว)
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ไม่ (ยังหมอ) ให้กระท�ำแล้ว ซึง่ ยา แก่เรา เพราะความกลัวแต่อนั ขาดไปแห่งทรัพย์
ไปแล้ว สูป่ า่ ช้า ย่อมร้องไห้ ในกาลนี,้ (อ.เรา) จักกระท�ำ (ซึง่ พราหมณ์) นัน้
ให้เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งประการอันแปลก ดังนี้ มาแล้ว ด้วยเพศแห่งมาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี จักนอนร้องไห้ ในที่อันไม่ไกล แห่งป่าช้า เพราะความไม่ชอบใจ
ในบิดา, (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น (มีอยู่), อ.พราหมณ์ จักถาม
(ซึ่งเทพบุตร) นั้นว่า อ.ท่าน เป็นใคร ย่อมเป็น ดังนี้, (อ.เทพบุตร
จักกล่าว) ว่า อ.เรา เป็นมัฏฐกุณฑลี ผู้เป็นบุตร ของท่าน (ย่อมเป็น)
ดังนี,้ (อ.พราหมณ์นนั้ จักถาม) ว่า (อ.ท่าน) เป็นผูบ้ งั เกิดแล้ว (ในที)่ ไหน
ย่อมเป็น ดังนี้, (อ.เทพบุตร จักกล่าว) ว่า (อ.เรา เป็นผู้บังเกิดแล้ว)
ในภพชื่อว่าดาวดึงส์
(ย่อมเป็น)
ดังนี้,
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า
(อ.ท่าน)
กระท�ำแล้ว ซึง่ กรรม อะไร (เป็นผูบ้ งั เกิดแล้ว ในภพชือ่ ว่าดาวดึงส์ ย่อมเป็น)
ดังนี้ (อันพราหมณ์นั้น) กล่าวแล้ว, (อ.เทพบุตร) จักบอก ซึ่งความที่
(แห่งตน) เป็นผู้บังเกิดแล้ว เพราะความเลื่อมใสแห่งจิต ในเรา, อ.พราหมณ์
จักถาม ซึ่งเราว่า (อ.สัตว์ ท.) ชื่อ ผู้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ แล้วจึงบังเกิดแล้ว ในสวรรค์ มีอยู่ (หรือ) ดังนี้, (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น
(มีอยู่), อ.เรา กล่าวแล้วว่า (อันใคร ๆ) ไม่อาจ เพื่ออันก�ำหนด
ด้วยการนับว่า อ.ร้อย ท. หรือ หรือว่า อ.พัน ท. หรือว่า อ.แสน ท.
อันมีประมาณเท่านี้
ดังนี้
ดังนี้
จักกล่าว
ซึ่งคาถา
ในธรรมบท
(แก่พราหมณ์) นัน้ , ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งคาถา อ.การรูพ้ ร้อมเฉพาะซึง่ ธรรม๑
จักมี แก่พันแห่งสัตว์ผู้มีลมปราณ ท. แปดสิบสี่, อ.เทพบุตรชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี
เป็นโสดาบัน จักเป็น, อ.เหมือนอย่างนั้น (คือว่า) อ.พราหมณ์ ชื่อว่าอทินนปุพพกะ (เป็นโสดาบัน จักเป็น), อ.การบูชาซึ่งธรรม เป็นคุณใหญ่
จักเป็น เพราะอาศัย ซึ่งกุลบุตร นี้ ด้วยประการฉะนี้ ดังนี้, ในวันรุ่งขึ้น
ผูม้ กี ารประคับประคองซึง่ พระสรีระอันทรงกระท�ำแล้ว ผูอ้ นั หมูแ่ ห่งภิกษุใหญ่แวดล้อมแล้ว เสด็จเข้าไปแล้ว สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี เพื่อก้อนข้าว เสด็จไปแล้ว
สู่ประตูแห่งเรือน ของพราหมณ์ โดยล�ำดับ ฯ
๑

ธมฺมสฺส อภิสมยนํ ธมฺมาภิสมโย ลง อ ปัจจัย เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ ธมฺม เป็นบทหน้า  อภิ-สํ บทหน้า  อิ หรือ อยฺ ธาตุ
ในความไป, ถึง, บรรลุ (คติยํ)

42 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ก.๓   ในขณะนั้น   อ.มาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี   เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อภายใน-

แห่งเรือน    เป็นผู้นอนแล้ว    ย่อมเป็น    ฯ    อ.พระศาสดา    ทรงทราบแล้ว   
ซึ่งความเป็นคืออันไม่เห็น   ซึ่งพระองค์    ทรงเปล่งแล้ว   ซึ่งพระรัศมี    หนึ่ง   ฯ   
อ.มาณพ   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.แสงสว่าง) นัน่    ชือ่ ว่า เป็นแสงสว่าง   อะไร   (ย่อมเป็น)๑
ดังนี้    ผู้นอนเป็นไปรอบแล้วเทียว    เห็นแล้ว    ซึ่งพระศาสดา    (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.เรา)    อาศัยแล้ว   ซึ่งบิดาผู้เป็นอันธพาล    ไม่ได้ได้แล้ว๒ เพื่ออันเข้าไปเฝ้า   
ซึ่งพระพุทธเจ้า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   แล้วจึงกระท�ำ   (ซึ่งกรรม) อันประกอบแล้วด้วย
ความขวนขวายด้วยกาย    หรือ    หรือว่า    เพื่ออันถวาย    ซึ่งทาน    หรือว่า   
เพื่ออันฟัง   ซึ่งธรรม,   ในกาลนี้   แม้ อ.มือ ท.   ของเรา   เป็นอวัยวะอันบุคคลไม่พึงทรงไว้๓   (ย่อมเป็น),   (อ.กรรม)   อัน (อันเรา) พึงกระท�ำ   อื่น   ย่อมไม่มี   
ดังนี้    ยังใจนั่นเทียว   ให้เลื่อมใสแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงด�ำริแล้ว) ว่า   
อ.พอละ   (ด้วยกรรม) อันมีประมาณเท่านี้   (มีอยู่)   (แก่มาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี) นี้   
ดังนี้   เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.มาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี) นั้น,   ครั้นเมื่อพระตถาคต   
ทรงละอยู่   ซึ่งคลองแห่งจักษุนั่นเทียว,   ผู้มีใจเลื่อมใสแล้ว   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   
เป็นราวกะว่าทั้งหลับแล้วทั้งตื่นขึ้นแล้ว   (เป็น)   บังเกิดแล้ว   ในวิมานอันเป็นวิการแห่งทอง   อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ   ในเทวโลก   ฯ   แม้ อ.พราหมณ์   
ยังสรีระ    (ของบุตร) นั้น    ให้ไหม้แล้ว    เป็นผู้มีการร้องไห้เป็นที่ไปในเบื้องหน้า   
ได้เป็นแล้ว    ในป่าช้า,    (อ.พราหมณ์นั้น)    ไปแล้ว    สู่ป่าช้า๔    ทุก ๆ วัน   
ย่อมร้องไห้ว่า    ดูก่อนลูกน้อยคนเดียว    (อ.เจ้า    ย่อมอยู่)    (ณ ที่) ไหน,   
ดูก่อนลูกน้อยคนเดียว   (อ.เจ้า   ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ
แม้ อ.เทพบุตร    แลดูแล้ว    ซึ่งสมบัติ    ของตน    ใคร่ครวญอยู่ว่า   
(อ.สมบัตนิ    
ี้ อันเรา)   ได้แล้ว   ด้วยกรรม   อะไร   ดังนี   
้ รูแ้ ล้วว่า   (อ.สมบัตนิ ้   ี
๑
๒
๓
๔

แปลเป็นประโยคลิงคัตถะว่า ชื่อ อ.แสงสว่าง นั่น อะไร ก็ได้
อลตฺถํ ประกอบด้วย อ บทหน้า ลภฺ ธาตุ ในความได้ อ ปัจจัย อึ อัชชัตตนีวิภัตติ ลบที่สุดธาตุ แปลง อึ เป็น ตฺถํ
อวิเธยฺยา เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ วิ.ว่า อวิธาตพฺพาติ อวิเธยยา (หตฺถา) อ + วิ บทหน้า ธา ธาตุในความทรงไว้ ณยฺ ปัจจัย  
แปลง อา กับ ณฺย เป็น เอยฺย บางมติว่า ลง อิยฺย ปัจจัย ลบที่สุดธาตุแล้ววิการ อิ เป็น เอ
อาฬาหนํ (านํ) ลง ยุ ปัจจัย เป็นกัตตรูป อธิกรณสาธนะ วิ. อาคนฺตฺวา ทหนฺติ เอตฺถาติ อาฬาหนํ (านํ) อา  บทหน้า 
ทฺห ธาตุในความเผา, ไหม้, ท�ำให้เป็นเถ้าถ่าน (ภสฺมิกรเณ) แปลง ทฺ เป็น ฬฺ ทีฆะ อ เป็น อา  แปลเอาความว่า  “ป่าช้า”
บางอาจารย์แปลว่า “ป่าช้าเป็นที่น�ำมาเผา”
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อันเรา   ได้แล้ว)   ด้วยความเลื่อมใสแห่งใจ   ในพระศาสดา   ดังนี้   (คิดแล้ว) ว่า   
อ.พราหมณ์   นี้   ไม่ (ยังหมอ) ให้กระท�ำแล้ว   ซึ่งยา   ในกาลแห่งเรามีความส�ำราญหามิได้    ไปแล้ว   สู่ป่าช้า    ย่อมร้องไห้    ในกาลนี้,   อ.อัน (อันเรา) กระท�ำ   
(ซึ่งพราหมณ์) นั่น   ให้เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งประการอันแปลก   ย่อมควร   ดังนี้   มาแล้ว   
ด้วยเพศแห่งมาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี    ได้ยืนประคองแล้ว   ซึ่งแขน ท.   ร้องไห้อยู่   
ในที่อันไม่ไกล   แห่งป่าช้า   ฯ

ก.๔   อ.พราหมณ์   เห็นแล้ว   (ซึ่งเทวบุตร) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   

ร้องไห้อยู่    เพราะความโศกเพราะบุตร    ก่อน,    (อ.มาณพ) นั่น    ร้องไห้อยู่   
เพื่อประโยชน์อะไร,    (อ.เรา)    จักถาม    (ซึ่งมาณพ) นั้น    ดังนี้    เมื่อถาม   
กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ว่า
(อ.ท่าน) ผู้อันบุคคลกระท�ำให้พอแล้ว ผู้มีตุ้มหูอันเกลี้ยง ผู้มีภาระคือระเบียบดอกไม้ ผู้มีกายหนาด้วยจันทน์เหลือง
ประคองแล้ว
ซึ่งแขน ท.
คร�่ำครวญอยู่ ในท่ามกลางแห่งป่า, อ.ท่าน เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์ (ย่อมเป็น) เพราะเหตุอะไร
ดังนี้ ฯ
(อ.เทวบุตร) นั้น   กล่าวแล้วว่า
อ.เรือนแห่งรถ อันส�ำเร็จแล้วด้วยทอง อันเป็นแดนซ่านออกแห่งรัศมี
เกิดขึ้นแล้ว
แก่ข้าพเจ้า,
(อ.ข้าพเจ้า) ย่อมไม่ประสบ ซึ่งคู่แห่งล้อ (แห่งเรือนแห่งรถ) นั้น (อ.ข้าพเจ้า) จักละ ซึ่งชีวิต
เพราะความทุกข์ นั้น ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้น   อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว   (กะเทวบุตร) นั้นว่า
ดูก่อนมาณพผู้เจริญ (อ.ท่าน) จงบอก (ซึ่งคู่แห่งล้อ) อันส�ำเร็จแล้วด้วยทอง (หรือ หรือว่า)
อันส�ำเร็จแล้วด้วยแก้วมณี อันส�ำเร็จแล้วด้วยโลหะ
หรือ หรือว่า อันส�ำเร็จแล้วด้วยรูปิยะ แก่เรา,
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(อ.เรา) จะยังท่าน ให้ได้เฉพาะ ซึ่งคู่แห่งล้อ
ดังนี้ ฯ
อ.มาณพ   ฟังแล้ว   (ซึง่ ค�ำ) นัน้    คิดแล้วว่า   (อ.พราหมณ์) นี   
้ ไม่กระท�ำแล้ว   
ซึ่งยา    แก่บุตร    เห็นแล้ว    ซึ่งเรา    ผู้มีรูปเปรียบด้วยบุตร    ร้องไห้อยู   ่
ย่อมกล่าวว่า   (อ.เรา)   จะกระท�ำ   ซึ่งล้อแห่งรถ   อันส�ำเร็จแล้วด้วยรัตนะมีทองเป็นต้น   ดังนี้   (อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   (อ.เรา) จักข่ม   (ซึ่งพราหมณ์) นั้น   ดังนี้   
กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   จักกระท�ำ   ซึ่งคู่แห่งล้อ   อันใหญ่เพียงไร   แก่ข้าพเจ้า   
ดังนี้   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมหวัง   (ซึ่งคู่แห่งล้อ)   อันใหญ่เพียงใด   
(อ.เรา    จักกระท�ำ    ซึ่งคู่แห่งล้อ    อันใหญ่เพียงนั้น    แก่ท่าน)    ดังนี้   
(อันพราหมณ์นั้น)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า
อ.ความต้องการ ด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.
(ย่อมมี) แก่ขา้ พเจ้า, (อ.ท่าน) ผูอ้ นั ข้าพเจ้าขอแล้ว
ขอจงให้ (ซึ่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.) เหล่านั้น
แก่ข้าพเจ้า ดังนี้, อ.มาณพนั้น ได้กล่าวย�้ำแล้ว
(แก่พราหมณ์) นัน้ ว่า อ.พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.
เป็นพี่น้องกัน (ย่อมเป็น) (ในวิถี ท.) ทั้งสอง
อ.รถ ของข้าพเจ้า อันส�ำเร็จแล้วด้วยทอง จะงาม
ด้วยคู่แห่งล้อ นั้น ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้น   อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว   (กะมาณพ) นั้นว่า
ดูกอ่ นมาณพ อ.ท่าน ใด ปรารถนาอยู่ (ซึง่ วัตถุ)
อันบุคคลไม่พงึ ปรารถนา, อ.ท่าน (นัน้ ) เป็นคนพาลแล
ย่อมเป็น,
(อ.เรา)
ย่อมส�ำคัญว่า
อ.ท่าน
จักตาย (ดังนี้) เพราะว่า อ.ท่าน จักไม่ได้
ซึ่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ท. ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้น   อ.มาณพ   กล่าวแล้ว   (กะพราหมณ์) นั้นว่า    ก็    (อ.บุคคล)   
ร้องไห้อยู่   เพื่อประโยชน์   (แก่วัตถุ) อันปรากฏอยู่   เป็นคนพาล   ย่อมเป็น   หรือ   
หรือว่า    (อ.บุคคล   ร้องไห้อยู่    เพื่อประโยชน์    แก่วัตถุ)   อันไม่ปรากฏอยู่   
(เป็นคนพาล   ย่อมเป็น)   ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า
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แม้ อ.การไปและการมา,
(แม้) อ.ธาตุคือรัศมี
(แห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.)
ย่อมปรากฏ
ในวิถี ทั้งสอง (อ.บุคคล) ผู้มีกาละอันกระท�ำแล้ว
ผู้ละไปแล้ว ย่อมไม่ปรากฏ, อ. - (แห่งเรา ท.)
ผู้คร�่ำครวญอยู่ (ในที่) นี้หนา - ใคร เป็นผู้มีความเป็นแห่งคนพาลกว่า (ย่อมเป็น) ดังนี้ ฯ๑

ก.๕   อ.พราหมณ์   ฟังแล้ว   (ซึง่ ค�ำ) นัน้    ก�ำหนดแล้วว่า   (อ.มาณพ) นัน่    

ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�ำ) อันควรแล้ว   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า
ดูก่อนมาณพ (อ.ท่าน) ย่อมกล่าว ซึ่งค�ำจริงแล
อ. - (แห่งเรา ท.) ผูค้ ร�ำ่ ครวญอยูห่ นา - เรานัน่ เทียว
ปรารถนาเฉพาะอยู่ ซึ่งบุตร ผู้มีกาละอันกระท�ำแล้ว
ร้องไห้อยู่ ราวกะ อ.เด็ก (ผู้ปรารถนาเฉพาะอยู่)
ซึ่งพระจันทร์ ร้องไห้อยู่ เป็นผู้มีความเป็นแห่งคนพาลกว่า (ย่อมเป็น) ดังนี้
เป็นผู้มีความโศกออกแล้ว   เพราะวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของมาณพ) นั้น   เป็น   
เมื่อกระท�ำ   ซึ่งการชมเชย   แก่มาณพ   ได้กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา ท.   เหล่านี้ว่า   
(อ.ท่าน) รดลงอยู่ ซึง่ ข้าพเจ้า ผูอ้ นั ไฟคือความโศกเพราะบุตรติดทัว่ แล้วหนอ (กระท�ำ) ให้เป็นผูส้ งบแล้ว
ราวกะ (อ.บุคคล รดลงอยู่) ซึ่งไฟผู้เผาผลาญ
อัน (อันบุคคล) รดแล้วด้วยเปรียงเทียว
ด้วยน�้ำ
ยังความกระวนกระวาย
ทั้งปวง
ให้ดับแล้ว,๒
๑
๒

ตั้งแต่ พฺราหฺมโณ ตํ ทิสฺวา - โก นีธ กนฺทตํ พาลฺยตโรติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๔ แปลโดยพยัญชนะ
นิพฺพาปเย มีความเห็นหลายนัย นัยที่หนึ่ง แปลว่า  “พึงให้ดับ, พึงให้เย็น” ประกอบด้วย นิ บทหน้า  วา  ธาตุในความดับ,
เย็น ณาปย ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ ลบ ยฺย เหลือไว้แต่ เอ แปลง ว เป็น พ ซ้อน พฺ นัยที่สอง แปลว่า “ให้ดับแล้ว,
ให้เย็นแล้ว” ประกอบด้วย นิ + วา ธาตุ + ณาปย ปัจจัย อี อัชชัตตนี รัสสะ อี เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ นัยที่สาม แปลว่า 
“ย่อมให้ดับ, ย่อมให้เย็น” ประกอบด้วย นิ + วา ธาตุ + ณาปย ปัจจัย เอ วัตตมานาวิภัตติ ฝ่ายอัตตโนบท ฯ แต่ในที่นี้
นิพพาปเย คัมภีร์ปรมัตถทีปนี แก้เป็น นิพฺพาเปสิ, นิพพาปยิ จึงแปลว่า ให้ดับแล้ว, ให้เย็นแล้ว ฯ
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(อ.ท่าน) ใด ได้บรรเทาแล้ว๑ ซึง่ ความโศกเพราะบุตร
ของข้าพเจ้า ผูอ้ นั ความโศกครอบง�ำแล้ว, (อ.ท่านนัน้ )
ถอนขึ้นแล้วหนอ
ซึ่งลูกศร
คือ ซึ่งความโศก
อันอาศัยแล้วซึ่งหทัย ของข้าพเจ้า, อ.ข้าพเจ้านั้น
เป็นผู้มีลูกศรอันถอนขึ้นแล้ว ย่อมเป็น, เป็นผู้เย็นเป็นแล้ว เป็นผู้ดับแล้ว ย่อมเป็น, ดูก่อนมาณพ
(อ.ข้าพเจ้า) ย่อมไม่เศร้าโศก, (อ.ข้าพเจ้า) ย่อมไม่รอ้ งไห้ เพราะฟัง (ซึง่ ค�ำ) ของท่าน ดังนี้ ฯ
    ครัง้ นัน้    (อ.พราหมณ์)   เมือ่ ถาม   (ซึง่ มาณพ) นัน้ ว่า   อ.ท่าน   ชือ่ ว่าเป็นใคร   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า
(อ.ท่าน) เป็นเทวดา หรือหนอ (หรือว่า) เป็นคนธรรพ์ หรือว่า เป็นท้าวสักกะ ผู้ให้ซึ่งทานในกาลก่อน๒ ย่อมเป็น, อ.ท่าน เป็นใคร หรือ
หรือว่า เป็นบุตร ของใคร (ย่อมเป็น), อ.เรา ท.
พึงรู๓้ ซึ่งท่าน อย่างไร ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้น   อ.มาณพ   บอกแล้ว   (แก่พราหมณ์) นั้นว่า   
(อ.ท่าน) เผาแล้ว ซึ่งบุตร ในป่าช้า เอง
ย่อมคร�่ำครวญถึง (ซึ่งบุตร) ใดด้วย ย่อมร้องไห้ถึง
(ซึ่งบุตร) ใดด้วย,๔ อ.ข้าพเจ้า คือ (อ.บุตร) นั้น
ครัน้ กระท�ำแล้ว ซึง่ กรรม อันเป็นกุศล เป็นผูถ้ งึ แล้ว
๑
๒
๓
๔

อปานุทิ ส�ำเร็จมาจาก อ + ป + อา บทหน้า นุทฺ ธาตุ ในความบรรเทา อ ปัจจัย อี อัชชัตตนี รัสสะ อี เป็น อิ
ปุรินฺทโท (สกฺโก) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า  ปุเร (ทานํ) ททาตีติ ปุรินฺทโท (สกฺโก) ฯ ปุร บทหน้า  ทา ธาตุในความให้
อ ปัจจัย แปล อ ที่ ปุร เป็น อึ แล้วแปลงนิคคหิตเป็น นฺ
ชาเนมุ ส�ำเร็จมาจาก า ธาตุ ในความรู้ นา ปัจจัย เอยฺยาม สัตตมีวิภัตติ แปลง า ธาตุ เป็น ชา แปลง เอยฺยาม เป็น เอมุ
ลบ อา ที่ นา ปัจจัย
ยญฺจ กนฺทสิ ยญฺจ โรทสิ คัมภีร์ปรมัตถทีปนี แก้ว่า ยํ ตฺวํ ปุตฺตํ มฏฺ€กุณฺฑลึ อุทฺทิสฺส โรทสิ, อสฺสูนิ มุญฺจสิ แปลว่า (อ.ท่าน)
ฯลฯ ย่อมคร�่ำครวญ เจาะจง (ซึ่งบุตร) ใดด้วย ย่อมร้องไห้ (เจาะจง) (ซึ่งบุตร) ใดด้วย ฯ ในพระคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาโยชนา 
แก้ว่า ยญฺจ ปุตฺตํ สนฺธาย กนฺทสิ ยญฺจ ปุตฺตํ นิสฺสาย โรทสิ, อสฺสุํ ปคฺฆาเรสิ อสฺสุปุณฺณมุโข วา อสิ โดยนัยนี้จะแปลได้ว่า 
(อ.ท่าน) ย่อมคร�่ำครวญ หมายเอา (ซึ่งบุตร) ใดด้วย ย่อมร้องไห้ เพราะอาศัย (ซึ่งบุตร) ใด ด้วย ยังน�้ำตา ย่อมให้หลั่งออก
หรือ หรือว่า เป็นผู้มีหน้าอันเต็มแล้วด้วยน�้ำตา ย่อมเป็น (เพราะอาศัย ซึ่งบุตร ใด) ฯ
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ซึง่ ความเป็นแห่งบุคคลผูเ้ ทีย่ วไปพร้อมกัน (แห่งเทพ ท.)
ผู้อยู่ในชั้นไตรทศ (ย่อมเป็น) ดังนี้ ฯ
อ.พราหมณ์   กล่าวแล้วว่า
(เมื่อท่าน) ถวายอยู่ ซึ่งทาน อันน้อย หรือ
หรือว่า อันมาก ในเรือน อันเป็นของตน หรือ
หรือว่า (กระท�ำอยู)่ ซึง่ กรรมคืออุโบสถ อันเช่นนัน้
(อ.เรา ท.) ย่อมไม่เห็น, (อ.ท่าน) เป็นผู้ไปแล้ว
สูเ่ ทวโลก เพราะกรรม อะไร ย่อมเป็น ดังนี้ ฯ
อ.มาณพ   กล่าวแล้วว่า
อ.ข้าพเจ้า เป็นผู้มีอาพาธ เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งทุกข์
เป็นผู้เป็นไข้ เป็นผู้มีรูปอันกระสับกระส่าย ในที่เป็นที่อยู่ อันเป็นของตน ย่อมเป็น, (อ.ข้าพเจ้า)
ได้เห็นแล้ว ซึง่ พระพุทธเจ้า ผูม้ กี เิ ลสเพียงดังธุลไี ปปราศแล้ว ผู้มีความสงสัยอันข้ามพ้นแล้ว ผู้เสด็จไปดีแล้ว ผู้มีพระปัญญาอันไม่ทราม, อ.ข้าพเจ้า
นั้น
ผู้มีใจเบิกบานแล้ว
ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว
ได้กระท�ำแล้ว ซึง่ อัญชลี แก่พระตถาคต, อ.ข้าพเจ้า
ครั้นกระท�ำแล้ว ซึ่งกรรม อันเป็นกุศล นั้น
เป็นผู้ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้เที่ยวไปร่วมกัน
(แห่งเทพ ท.)
ผู้อยู่ในชั้นไตรทศ
(ย่อมเป็น)
ดังนี้ ฯ
(ครั้นเมื่อมาณพ) นั้น    กล่าวอยู่    กล่าวอยู่นั่นเทียว,    อ.สรีระทั้งสิ้น   
ของพราหมณ์   เต็มรอบแล้ว   ด้วยปีติ   ฯ   (อ.พราหมณ์) นั้น   เมื่อ (ยังมาณพ)
ให้รู้ทั่ว   ซึ่งปีติ   นั้น   กล่าวแล้วว่า
(อ.เรื่อง) อันอัศจรรย์หนอ ไม่เคยมีแล้ว, อ.วิบาก
นี้ แห่งการกระท�ำซึง่ อัญชลี เป็นเช่นนี้ (ย่อมเป็น),
แม้ อ.เรา ผู้มีใจเบิกบานแล้ว ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว
จะถึง ซึง่ พระพุทธเจ้า ว่าเป็นทีพ่ งึ่ ในวันนีน้ นั่ เทียว
ดังนี้ ฯ
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ครั้งนั้น   อ.มาณพ   กล่าวแล้ว   (กะพราหมณ์) นั้นว่า
(อ.ท่าน) ผูม้ จี ติ เลือ่ มใสแล้ว จงถึง ซึง่ พระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งพระธรรมด้วย ซึ่งพระสงฆ์ด้วย ว่าเป็นสรณะ ในวันนี้นั่นเทียว, อ.เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว
คือว่า (อ.ท่าน ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว) จงสมาทาน
ซึ่งสิกขาบท ท. ห้า (กระท�ำ) ให้เป็นธรรมชาตไม่ขาดและท�ำลายแล้ว,
(อ.ท่าน)
จงงดเว้น
จากการยังสัตว์ผู้มีลมปราณให้ตกล่วงไป
พลันด้วย
จงเว้นรอบ (ซึ่งวัตถุ) อัน (อันเจ้าของ) ไม่ให้แล้ว
ในโลกด้วย เป็นผู้ไม่ดื่มซึ่งน�้ำเมา (จงเป็น) ด้วย
จงไม่กล่าว เท็จ ด้วย เป็นผูย้ นิ ดีแล้ว ด้วยทาระ
ผู้เป็นของตน จงเป็นด้วย ดังนี้ ฯ
(อ.พราหมณ์) นั้น   รับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ได้กล่าวแล้ว   
ซึ่งคาถา ท.   เหล่านี้ว่า
ข้าแต่ยักษ์
(อ.ท่าน)
เป็นผู้ใคร่ซึ่งประโยชน์
แก่ข้าพเจ้า ย่อมเป็น, ข้าแต่เทวดา (อ.ท่าน)
เป็นผู้ใคร่ซึ่งความเกื้อกูล (แก่ข้าพเจ้า) ย่อมเป็น,
(อ.ข้าพเจ้า) จะกระท�ำ ซึ่งค�ำ ของท่าน, อ.ท่าน
เป็นอาจารย์ ของข้าพเจ้า ย่อมเป็น, (อ.ข้าพเจ้า)
จะเข้าถึง ซึง่ พระพุทธเจ้า ว่าสรณะด้วย (อ.ข้าพเจ้า
จะเข้าถึง) แม้ซงึ่ พระธรรม อันยอดเยีย่ ม (ว่าเป็นสรณะ) ด้วย, อ.ข้าพเจ้า จะถึง ซึ่งพระสงฆ์
(ของพระพุทธเจ้า) ผู้เป็นเทพแห่งนระ ว่าเป็นสรณะด้วย, (อ.ข้าพเจ้า) จะงดเว้น จากการยังสัตว์ผู้มีลมปราณให้ตกล่วงไป พลันด้วย จะเว้นรอบ
(ซึ่งวัตถุ)
อันอันเจ้าของไม่ให้แล้ว
ในโลกด้วย
เป็นผู้ไม่ดื่มซึ่งน�้ำเมา (จะเป็น) ด้วย จะไม่กล่าว
เท็จ ด้วย เป็นผู้ยินดีแล้ว ด้วยทาระ ผู้เป็นของตน จะเป็นด้วย ดังนี้ ฯ
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ก.๖    ครั้งนั้น    อ.เทพบุตร    กล่าวแล้ว    (กะพราหมณ์) นั้นว่า   

ดูก่อนพราหมณ์    อ.ทรัพย์    อันมาก   มีอยู่    ในเรือน   ของท่าน,   (อ.ท่าน)   
เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึง่ พระศาสดา   จงถวาย   ซึง่ ทาน,   จงฟัง   ซึง่ ธรรม,   จงทูลถาม   
ซึ่งปัญหา   ดังนี้   หายไปแล้ว   (ในที่) นั้นนั่นเทียว   ฯ
แม้ อ.พราหมณ์    ไปแล้ว    สู่เรือน    เรียกมาแล้ว    ซึ่งนางพราหมณี   
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.เรา   ทูลนิมนต์แล้ว   ซึ่งพระสมณะ   ผู้โคดม   
จักทูลถาม   ซึ่งปัญหา,   (อ.เธอ)   จงกระท�ำ   ซึ่งสักการะ   ดังนี้    ไปแล้ว   
สู่วิหาร   ไม่ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดานั่นเทียว   ไม่กระท�ำแล้ว   ซึ่งปฏิสันถาร   
ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระโคดม   ผู้เจริญ   
(อ.พระองค์)   กับ   ด้วยหมู่แห่งภิกษุ   ยังภัต   ของข้าพระองค์   ขอจงให้อยู่ทับ   
เพื่อภัตบริโภคอันจะมีในวันนี้   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยังค�ำนิมนต์) ให้อยู่ทับแล้ว   ฯ   (อ.พราหมณ์) นัน้    รูแ้ ล้ว   ซึง่ การยังค�ำนิมนต์ให้อยูท่ บั    แห่งพระศาสดา   
มาแล้ว    โดยเร็ว    (ยังบุคคล) ให้จัดแจงแล้ว    (ซึ่งวัตถุ) อันบุคคลพึงเคี้ยว   
(ซึ่งวัตถุ) อันบุคคลพึงบริโภค    ในที่เป็นที่อยู่อันเป็นของตน    ฯ    อ.พระศาสดา   
ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว    เสด็จไปแล้ว    สู่เรือน    (ของพราหมณ์) นั้น   
ประทับนั่งแล้ว   บนอาสนะอันบุคคลปูลาดแล้ว   ฯ   อ.พราหมณ์    อังคาสแล้ว   
โดยเคารพ   ฯ   อ.มหาชน   ประชุมกันแล้ว   ฯ   ได้ยินว่า   ครั้นเมื่อพระตถาคต   
(อันบุคคล) ผูม้ คี วามเห็นผิด   ทูลนิมนต์แล้ว,   อ.หมูแ่ ห่งชน ท.   สอง   ย่อมประชุมกัน:   
(อ.ชน ท.) ผู้มีความเห็นผิด    ย่อมประชุมกัน    (ด้วยอันคิด) ว่า    ในวันนี้   
(อ.เรา ท.)   จักเห็น   ซึ่งพระสมณะ   ผู้โคดม   ผู้ (อันพราหมณ์) เบียดเบียนอยู่   
ด้วยการถาม   ซึ่งปัญหา   ดังนี้,   (อ.ชน ท.) ผู้มีความเห็นชอบ   ย่อมประชุมกัน   
(ด้วยอันคิด) ว่า    ในวันนี้    (อ.เรา  ท.)    จักเห็น    ซึ่งวิสัยแห่งพระพุทธเจ้า   
ซึง่ การเยือ้ งกรายแห่งพระพุทธเจ้า   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    อ.พราหมณ์   เข้าไปเฝ้าแล้ว   
ซึ่งพระตถาคต    ผู้มีกิจด้วยภัตอันทรงกระท�ำแล้ว    นั่งแล้ว    บนอาสนะอันต�่ำ   
ทูลถามแล้ว   ซึง่ ปัญหาว่า   ข้าแต่พระโคดม   ผูเ้ จริญ   (อ.ชน ท.)   ชือ่ ผูไ้ ม่ถวายแล้ว   
ซึ่งทาน    ไม่กระท�ำแล้ว    ซึ่งการบูชา    แก่พระองค์    ไม่ฟังแล้ว    ซึ่งธรรม   
ไม่อยู่แล้ว   อยู่จ�ำซึ่งอุโบสถ   บังเกิดแล้ว   ในสวรรค์    (ด้วยเหตุ) สักว่าความเลื่อมใสแห่งใจ   อย่างเดียวนั่นเทียว   ย่อมมี (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
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ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนพราหมณ์    (อ.ท่าน)   ย่อมถาม   ซึ่งเรา   เพราะเหตุไร,   
อ.ความ-ที่แห่งตนเป็นผู้ยังใจให้เลื่อมใส    ในเรา    แล้วจึงบังเกิดแล้ว    ในสวรรค์   
อันมัฏฐกุณฑลี    ผู้เป็นบุตร   ของท่าน   บอกแล้ว   แก่ท่าน   มิใช่หรือ   ดังนี้   
ฯ   (อ.พราหมณ์   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระโคดม   ผูเ้ จริญ   (อ.ความทีแ่ ห่งตนเป็นผู้ยังใจให้เลื่อมใส   ในพระองค์   แล้วจึงบังเกิดแล้ว   ในสวรรค์   อันมัฏฐกุณฑลี   
ผู้เป็นบุตร   ของข้าพระองค์   บอกแล้ว   แก่ข้าพระองค์)   ในกาลไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   อ.ท่าน   ไปแล้ว   สูป่ า่ ช้า   ในวันนี   
้ คร�ำ่ ครวญอยู   ่
เห็นแล้ว   ซึ่งมาณพ   คนหนึ่ง   ผู้ประคอง   ซึ่งแขน ท.   แล้วจึงคร�่ำครวญอยู่   
ในที่อันไม่ไกล   (กล่าวแล้ว)๑   ว่า
(อ.ท่าน) ผู้อันบุคคลกระท�ำให้พอแล้ว ผู้มีตุ้มหูอันเกลีย้ ง ผูม้ ภี าระคือระเบียบดอกไม้ ผูม้ กี ายหนาขึน้ ด้วยจันทน์เหลือง ดังนี้เป็นต้น
มิใช่หรือ   ดังนี้   เมื่อทรงประกาศ   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อันอันชน ท.   สอง   
กล่าวแล้ว   ตรัสแล้ว   ซึง่ เรือ่ งแห่งมาณพชือ่ ว่ามัฏฐกุณฑลี   ทัง้ ปวง   ฯ   (เพราะเหตุ)
นัน้ นัน่ เทียว   (อ.เรือ่ งแห่งมาณพชือ่ ว่ามัฏฐกุณฑลี) นัน่    ชือ่ ว่า เป็นเรือ่ งอันพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว   เกิดแล้ว   ฯ   ก็แล   (อ.พระศาสดา)   ครั้นตรัสแล้ว   (ซึ่งเรื่องแห่งมาณพชือ่ ว่ามัฏฐกุณฑลี) นัน้    ตรัสแล้วว่า   ดูกอ่ นพราหมณ์   อ.ร้อยหนึง่    (ย่อมมี)   
หามิได้แล,   (อ.ร้อย ท.)   สอง   (ย่อมมี)   หามิได้,   อ.การนับ   (ซึ่งสัตว์ ท.)
ผู้ยังใจให้เลื่อมใสแล้ว    ในเรา    แล้วจึงบังเกิดแล้ว    ในสวรรค์    ย่อมไม่ม   ี
โดยแท้แล   ดังนี้   ฯ   อ.มหาชน   เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความเคลือบแคลงสงสัย๒
ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครัง้ นัน้    อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้ว   ซึง่ ความที่ (แห่งมหาชนนัน้ )
มิใช่เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความเคลือบแคลงสงสัยออกแล้ว    ทรงอธิษฐานแล้วว่า   
อ.เทพบุตรชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี    จงมา    กับ    ด้วยวิมานนั่นเทียว    ดังนี้    ฯ   
(อ.เทพบุตรชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี) นั้น   มาแล้ว   ด้วยทั้งอัตภาพ   อันมีคาวุตสามเป็นประมาณ   อันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์   ลงแล้ว   จากวิมาน   
๑
๒

เดิมกิริยาคุมพากย์เข้ามาคุม คือ กเถสิ
เวมติโก (มหาชโน) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า วิมติยา นิยุตฺโต เวมติโก (มหาชโน) ฯ ค�ำว่า วิมติ ประกอบด้วย
วิ บทหน้า มนฺ ธาตุในความรู้ ติ ปัจจัย ลบท้ายธาตุเสีย วิ.ว่า วิวิเธน อากาเรน มญฺติ เอตสฺมาติ วิมติ (ธมฺมชาติ)
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ถวายบังคมแล้ว   ซึง่ พระศาสดา   ได้ยนื อยูแ่ ล้ว   ณ ทีส่ ดุ ส่วนข้างหนึง่    ฯ   ครัง้ นัน้    
อ.พระศาสดา    ตรัสถามอยู่    (ซึ่งเทพบุตรชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี) นั้นว่า    อ.ท่าน   
กระท�ำแล้ว   ซึ่งกรรม   อะไร   ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งสมบัติ   นี้   ดังนี้   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถาว่า
ดูก่อนเทวดา
อ.ท่าน ใด
ผู้มีรูป
อันงาม
ยังทิศ ท. ทั้งปวง ให้สว่างอยู่ ยืนอยู่ ราวกะ
อ.ดาวประจ�ำรุ่ง๑ (ยังทิศ ท. ทั้งปวง ให้สว่างอยู่)
ฯ ดูก่อนเทวดา (อ.เรา) ย่อมถาม (ซึ่งท่าน) นั้น
ผู้มีอานุภาพมาก, (อ.ท่านนั้น) ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว
ได้กระท�ำแล้ว ซึ่งบุญ อะไร ดังนี้ ฯ
อ.เทวบุตร    (กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.สมบัติ    นี้   
(อันข้าพระองค์) ยังใจ    ให้เลื่อมใสแล้ว    ในพระองค์    ได้แล้ว    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.สมบัตนิ )ี้    อันท่าน   ยังใจ   ให้เลือ่ มใสแล้ว   
ในเรา   ได้แล้ว (หรือ)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.เทวบุตร   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    พระเจ้าข้า    (อ.สมบัตินี้    อันข้าพระองค์    ยังใจ    ให้เลื่อมใสแล้ว   
ในพระองค์    ได้แล้ว)    ดังนี้    ฯ๒    อ.มหาชน    แลดูแล้ว    ซึ่งเทวบุตร   
(กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนท่านผู้เจริญ    อ.คุณแห่งพระพุทธเจ้า  ท.    เป็นสภาพน่าอัศจรรย์หนอ    (ย่อมเป็น),    อ.บุตร    ชื่อ แห่งพราหมณ์ชื่อว่าอทินนปุพพกะ   
ไม่กระท�ำแล้ว   ซึ่งบุญ   อะไร ๆ   อื่น   ยังใจ   ให้เลื่อมใสแล้ว   ในพระศาสดา   
ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งสมบัติ   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   ดังนี้   (ยังชน ท.)   ให้รู้ทั่วแล้ว   
ซึ่งความยินดี๓   ฯ

๑

๒
๓

แปลอีกอย่างหนึ่งว่า  ดาวประกายพรึก หมายถึง ดาวศุกร์ (Venus) ปรากฏให้เห็น ๒ ช่วงเวลา  คือ เวลาเช้ามืดทางทิศ
ตะวันออก เรียกชื่อว่า ดาวประกายพรึก หรือ ดาวรุ่ง เวลาหัวค�่ำทางทิศตะวันตก เรียกชื่อว่า ดาวประจ�ำเมือง เป็นดาวเคราะห์ที่
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นล�ำดับที่ ๒ รองจากดาวพุธ (Mercury)
จะแปลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า (อ.อย่างนั้น) ก็ได้
ตั้งแต่ ทฺวีหิ ชเนหิ กถิตํ – ปฏิลภีติ ตุฏฺ ึ ปเวเทสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕ แปลโดยพยัญชนะ

52 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ก.๗   ครั้งนั้น   (อ.พระศาสดา)   (ตรัสแล้ว)   (แก่ชน ท.) เหล่านั้นว่า   

อ.ใจ   เป็นสภาพถึงก่อน   ในการกระท�ำซึ่งกรรมอันเป็นกุสลและอกุศล   (ย่อมเป็น),   
อ.ใจ    เป็นสภาพประเสริฐที่สุด    (ในการกระท�ำซึ่งกรรมอันเป็นกุศลและอกุศล)   
(ย่อมเป็น),   เพราะว่า    อ.กรรมอันบุคคลกระท�ำแล้ว   ด้วยใจ   อันผ่องใสแล้ว   
ย่อมไม่ละ   ซึ่งบุคคล   ผู้ไปอยู่    สู่เทวโลก   สู่มนุษยโลก   เพียงดัง   อ.เงา   
ดังนี้    ครั้นตรัสแล้ว   ซึ่งเรื่อง   นี้    ทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ    ผู้เป็นพระราชาเพราะธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
อ.ธรรม ท. มีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจประเสริฐทีส่ ดุ
ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ, หากว่า (อ.บุคคล) มีใจ
อันผ่องใสแล้ว กล่าวอยู่ หรือ หรือว่า กระท�ำอยู่
ไซร้,
อ.สุข
ย่อมไปตาม
(ซึ่งบุคคล) นั้น
(เพราะสุจริตอันมีอย่างสาม) นั้น เพียงดัง อ.เงา
อันไปตามโดยปกติ๑ ดังนี้ ฯ
ราวกะ (อ.พระราชา)   ทรงประทับอยู่   ซึ่งพระราชสาส์น   อันมีดินเหนียวอันพระองค์ทรงยังราชบุรุษให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว   ด้วยตราแห่งพระราชา   ฯ

แก้อรรถ
อ.จิตอันเป็นไปในภูมสิ    
ี่ แม้ทงั้ ปวง   (อันพระผูม้ พี ระภาคเจ้า)   ย่อมตรัสเรียกว่า   
อ.ใจ   ดังนี้    (ในพระคาถา) นั้น   โดยไม่แปลกกัน   แม้ก็จริง   ถึงอย่างนั้น   
อ.กามาวจรกุศลจิต   อันมีอย่างแปด๒   (อันอันบัณฑิต)   นิยมเอาอยู   
่ (อันอันบัณฑิต)   
๑
๒

อนุปายินี (ฉายา) วิ.ว่า อนุปยติ สีเลนาติ อนุปายินี (ฉายา) ฯ อนุ บทหน้า ปยฺ ธาตุในความไป, ถึง ลง ณี ปัจจัย
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ 
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา (าณสมฺปยุตฺตํ) คือ มีปัญญา (อโมหะ) เจตสิกเกิดร่วมด้วย
เป็นจิตมีก�ำลัง เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ประกอบด้วยปัญญาเป็นจิตที่มีก�ำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
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ให้ตงั้ ลงต่างอยู   
่ (อันอันบัณฑิต)   ก�ำหนดอยู   
่ (อันบัณฑิต)   ย่อมได้   ในบท   นี,้    
แต่ว่า   อ.จิตนั่นเทียว   อันไปแล้วกับด้วยโสมนัส   อันประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณ๑
(จากกามาวจรกุศลจิต)   แม้นั้น   (อันอันบัณฑิต)   น�ำมาอยู่   ด้วยอ�ำนาจแห่งวัตถุ   
(อันบัณฑิต)   ย่อมได้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   มาตามพร้อมแล้ว   (ด้วยใจ) นั้น   เป็นสภาพถึงก่อนโดยปกติ   
เป็น   (ดังนี้   แห่งบท)ว่า   ปุพฺพงฺคมา   ดังนี้   ฯ   อ.ขันธ์ ท.   สาม   มีเวทนาขันธ์เป็นต้น   ชื่อว่า ธรรม   ฯ   
    จริงอยู่   อ.ใจ   ชื่อว่า เป็นสภาพถึงก่อน   (แห่งธรรม ท.) เหล่านั่น   เพราะอรรถคือความเป็นปัจจัยแห่งความเกิดขึ้น   (ย่อมเป็น),   เพราะเหตุนั้น   (อ.ธรรม ท.   
เหล่านัน่ )   ชือ่ ว่า มีใจเป็นสภาพถึงก่อน   ฯ   เหมือนอย่างว่า   (ครัน้ เมือ่ ชน ท.) มาก   
กระท�ำอยู่   ซึ่งบุญ ท.   มีการถวายซึ่งบาตรและจีวรเป็นต้น   แก่หมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่   
หรือ   หรือว่า    มีการบูชาอันโอฬารและการฟังซึ่งธรรมและการกระท�ำซึ่งประทีปและระเบียบเป็นต้น   โดยความเป็นอันเดียวกัน,   (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   อ.ใคร   เป็นผูถ้ งึ ก่อน   
(แห่งทายก ท.) เหล่านั้น    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    (อันชน ท.)    กล่าวแล้ว,   
(อ.ทายก) ใด   เป็นปัจจัย   (แห่งทายก ท.) เหล่านั้น   ย่อมเป็น,   (อ.ทายก ท.)
เหล่านั้น    อาศัยแล้ว    (ซึ่งทายก) ใด    ย่อมกระท�ำ    ซึ่งบุญ ท. เหล่านั้น,   
(อ.ทายก) นั้น   ชื่อว่า  ติสสะ   หรือ   หรือว่า    ชื่อว่า  ปุสสะ   (อันชน ท.)   
ย่อมเรียกว่า   (อ.ทายกนั้น)   เป็นผู้ถึงก่อน   (แห่งทายก ท.) เหล่านั้น   (ย่อมเป็น)   

๑

ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคต  าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่มีก�ำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคต  าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่มีก�ำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่มีก�ำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคต  าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่มีก�ำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคต  าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่มีก�ำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่มีก�ำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
แปลทับศัพท์ว่า อันสหรคตแล้วด้วยโสมนัส อันสัมปยุตแล้วด้วยญาณ ก็ได้
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ดังนี้   ฉันใด   อ.ค�ำเป็นเครื่องยังอุปไมยให้ถึงพร้อม   นี้   (อันบัณฑิต)   พึงทราบ   
ฉันนั้น   ฯ   
    อ.ใจ   ชื่อว่า เป็นสภาพถึงก่อน   (แห่งธรรม ท.) เหล่านั่น   เพราะอรรถคือความเป็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้น    (ย่อมเป็น)    ด้วยประการฉะนี้    เพราะเหตุนั้น   
(อ.ธรรม ท.) เหล่านั้น   ชื่อว่า มีใจเป็นสภาพถึงก่อน   ฯ   จริงอยู่   (อ.ธรรม ท.)   
เหล่านั้น,   ครั้นเมื่อใจ   ไม่เกิดขึ้นอยู่,   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันเกิดขึ้น,   แต่ว่า   
อ.ใจ,   ครั้นเมื่อเจตสิก ท.   บางเหล่า   แม้ไม่เกิดขึ้นอยู่,   ย่อมเกิดขึ้นนั่นเทียว   ฯ   
    ก็    อ.ใจ    ชื่อว่า  เป็นสภาพประเสริฐที่สุด    (แห่งธรรม ท.) เหล่านั่น   
ด้วยอ�ำนาจแห่งความเป็นใหญ่ยิ่ง    (ย่อมเป็น)    ด้วยประการฉะนี้    เพราะเหตุนั้น   
(อ.ธรรม ท.   เหล่านั่น)   ชื่อว่า มีใจประเสริฐที่สุด   ฯ   
เหมือนอย่างว่า    อ.บุรุษ    ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง    (แห่งชน ท.) มีคณะเป็นต้น   
(อันชน ท.)   ย่อมเรียกว่า   (อ.บุรุษนี้) เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งคณะ   เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งเสนี    (ย่อมเป็น)   ดังนี้    ฉันใด,   อ.ใจ   (เป็นสภาพประเสริฐที่สุด)   
(แห่งธรรม ท.) แม้เหล่านั้น   (ย่อมเป็น)   ฉันนั้น   เพราะเหตุนั้น   (อ.ธรรม ท.)
เหล่านั้น   ชื่อว่า มีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุด   ฯ   
เหมือนอย่างว่า    อ.ภัณฑะ ท.    เหล่านั้น    เหล่านั้น    อันส�ำเร็จแล้ว   
(ด้วยวัตถุ ท.) มีทองเป็นต้น   ชือ่ ว่า (เป็นภัณฑะ) มีภณ
ั ฑะอันส�ำเร็จแล้วด้วยทองเป็นต้น   
ย่อมเป็น   ฉันใด   (อ.ธรรม ท.) แม้เหล่านั่น   ชื่อว่า  เป็นสภาพส�ำเร็จแล้วด้วยใจ   
เพราะความที่ (แห่งธรรม ท. เหล่านั่น) เป็นสภาพส�ำเร็จแล้ว   แต่ใจ   (ย่อมเป็น)   
ฉันนั้น   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   อันผ่องใสแล้ว   ด้วยคุณ ท.   มีอนภิชฌาเป็นต้น   (ดังนี้)   
(แห่งบท) ว่า   ปสนฺเนน   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล)   มีใจ   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   เมื่อกล่าว   ชื่อว่า   
ย่อมกล่าว   ซึ่งวจีสุจริต   อันมีอย่างสี่นั่นเทียว,   เมื่อกระท�ำ   ชื่อว่า  ย่อมกระท�ำ   
ซึ่งกายสุจริต    อันมีอย่างสามนั่นเทียว,    เมื่อไม่กล่าว    เมื่อไม่กระท�ำ    ชื่อว่า   
ย่อมยังมโนสุจริต   อันมีอย่างสามให้เต็ม   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผูม้ ใี จผ่องใสแล้ว   
(ด้วยคุณ ท.) มีอนภิชฌาเป็นต้นนัน้    ฯ   อ.กุศลกรรมบถ ท.   สิบ   (ของบุคคล) นัน้    
ย่อมถึง   ซึง่ ความเต็มรอบ   ด้วยประการฉะนี   
้ (ดังนี)้    (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
ภาสติ วา กโรติ วา   ดังนี้   ฯ
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(อ.อรรถ) ว่า    อ.สุข   ย่อมไปตาม   ซึ่งบุคคล   นั้น   เพราะสุจริตอันมีอย่างสาม   นั้น   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ตโต นํ สุขมเนฺวติ
ดังนี้   ฯ   
อ.กุศล   แม้อนั เป็นไปในภูมสิ าม   (อันพระผูม้ พี ระภาคเจ้า)   ทรงประสงค์เอาแล้ว   (ในที่) นี้    เพราะเหตุนั้น   อ.อธิบายว่า    อ.วิปากสุข   อันทั้งเป็นไปทางกายทั้งเป็นไปทางจิต   (โดยปริยายนี้)   คือ   (อ.สุข)   อันมีกายเป็นที่ตั้งบ้าง   
อันมีจติ นอกนีเ้ ป็นทีต่ ง้ั บ้าง   ย่อมไปตาม   คือว่า   ย่อมไม่ละ   (ซึง่ บุคคล) ผูบ้ งั เกิดแล้ว   
ในภพอันเป็นสุคติ    หรือ   หรือว่า    ผู้ด�ำรงอยู่แล้ว   ในที่เป็นที่เสวยซึ่งความสุข   
ในสุคติ    เพราะอานุภาพแห่งสุจริตอันเป็นไปในภูมิสาม    ดังนี้    (อันบัณฑิต)   
พึงทราบ   ฯ   
(อ.อันถาม) ว่า   (อ.สุข   ย่อมไปตาม   ซึ่งบุคคลนั้น   เพราะสุจริตอันมีอย่างสามนั้น)   ราวกะ   อ.อะไร   (ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (อ.สุข   ย่อมไปตาม   ซึ่งบุคคลนั้น   เพราะสุจริตอันมีอย่างสามนั้น)   เพียงดัง   อ.เงา   อันไปตามโดยปกติ   ดังนี้   ฯ
(อ.อธิบาย) ว่า   เหมือนอย่างว่า   ชื่อ อ.เงา   อันเนื่องเฉพาะแล้วด้วยสรีระ,   
ครั้นเมื่อสรีระ    ไปอยู่,    ย่อมไป,    (ครั้นเมื่อสรีระ)    ยืนอยู่,    ย่อมยืน,   
(ครั้นเมื่อสรีระ)   นั่งอยู่,   ย่อมนั่ง,   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ   เพื่ออันกล่าวแล้วว่า   
(อ.เจ้า)   จงกลับ   ดังนี้    (ด้วยค�ำ) อันอ่อนหวาน   หรือ   หรือว่า    (ด้วยค�ำ)
อันหยาบ   หรือ   หรือว่า   โบยแล้ว   จึง (ยังเงา) ให้กลับ   ฯ   
(อ.อันถามว่า   อันใคร ๆ   ไม่อาจ   เพื่ออันยังเงาให้กลับ)   เพราะเหตุไร   
(ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันแก้ว่า   อันใคร ๆ   ไม่อาจ   เพื่ออันยังเงาให้กลับ)   เพราะความที่   
(แห่งเงานั้น) เป็นธรรมชาติเนื่องเฉพาะแล้วด้วยสรีระ    (ดังนี้)    ฉันใด    อ.สุข   
อันทั้งเป็นไปทางกายทั้งเป็นไปทางจิต    อันต่างโดยสุขมีสุขอันเป็นกามาวจรเป็นต้น   
อันมี   - แห่งกุศลกรรมบถ ท.   สิบ   เหล่านีห้ นา   - กุศลอันบุคคลทัง้ ประพฤติทวั่ แล้วทั้งประพฤติทั่วดีแล้วเป็นมูล   ย่อมไม่ละ   (ซึ่งบุคคลนั้น)   ในที่ (แห่งบุคคลนั้น)   
ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว   เป็นราวกะว่าเงา   อันไปตามโดยปกติ   เป็น   ฉันนั้นนั่นเทียว   
ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
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ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม   ได้มีแล้ว   
แก่พันแห่งสัตว์ผู้มีลมปราณ ท.    แปดสิบสี่    ฯ    อ.เทพบุตรชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี   
ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   อ.เหมือนอย่างนั้น   คือว่า   อ.พราหมณ์   
ชื่อว่าอทินนปุพพกะ   (ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล)   ฯ   (อ.พราหมณ์) นั้น   
เรี่ยรายแล้ว   ซึ่งสมบัติอันบุคคลพึงเสวย   อันใหญ่เพียงนั้น   ในพระพุทธศาสนา   
ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งมาณพชื่อว่ามัฏฐกุณฑลี
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะ

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งพระเถระชื่อว่าติสสะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา นี้ ว่า    อกฺโกจฺฉิ มํ,
อวธิ มํ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ได้ยินว่า   (อ.พระติสสะ)   ผู้มีอายุ   นั้น   เป็นโอรสแห่งพระเจ้าอา   

ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า   (เป็น)   บวชแล้ว   ในกาล (แห่งตน) เป็นคนแก่   บริโภคอยู   ่
ซึ่งลาภและสักการะ    อันเกิดขึ้นแล้ว    ในพระพุทธศาสนา    เป็นผู้มีสรีระอันอ้วน   
(เป็น)    มีจีวร ท.    อัน (อันตน) ทั้งทุบทั่วแล้วทั้งทุบทั่วเฉพาะแล้ว    ย่อมนั่ง   
ในศาลาเป็นที่บ�ำรุง   ในท่ามกลางแห่งวิหาร   โดยมาก   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ผู้จรมา๑
ผู้มาแล้ว    เพื่อต้องการแก่อันเฝ้า    ซึ่งพระตถาคต    ไปแล้ว    สู่ส�ำนัก   
(ของพระติสสะ) นั้น    ด้วยความส�ำคัญว่า    (อ.ภิกษุ) นั่น    เป็นพระมหาเถระ   
จักเป็น   ดังนี   
้ ย่อมถามโดยเอือ้ เฟือ้    ซึง่ วัตร,   ย่อมถามโดยเอือ้ เฟือ้    (ซึง่ กิจ ท.)   
มีการนวดซึง่ เท้าเป็นต้น   ฯ   (อ.พระเถระชือ่ ว่าติสสะ) นัน้    เป็นผูน้ งิ่    ย่อมเป็น   ฯ   
ครั้งนั้น    อ.ภิกษุหนุ่ม    รูปหนึ่ง    ถามแล้ว    (ซึ่งพระเถระชื่อว่าติสสะ) นั้นว่า   
อ.ท่าน ท.   เป็นผู้มีพรรษาเท่าไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   อ.พรรษา   
ย่อมไม่มี,   อ.เรา ท.   เป็นผู้บวชแล้ว   ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
(อันพระเถระชือ่ ว่าติสสะนัน้ )   กล่าวแล้ว,   ประหารแล้ว   ซึง่ นิว้ มือ   (มีอนั ให้ร)ู้ ๒ ว่า   
แน่ะคนแก่    ผู้อันบุคคลแนะน�ำได้โดยยากแล้ว   ผู้มีอายุ    (อ.ท่าน)   ย่อมไม่รู้   
ซึง่ ประมาณ   ของตน,   (อ.ท่าน)   เห็นแล้ว   ซึง่ พระเถระผูแ้ ก่ ท.   ผูม้ ปี ระมาณเท่านี้   
ย่อมไม่กระท�ำ   (ซึ่งกิจ)   แม้สักว่าสามีจิกรรม,   ครั้นเมื่อวัตร   (อันพระเถระ ท.)   
๑
๒

อาคนฺตุโก (ภิกฺขุ) วิ.ว่า  อาคจฺฉตีติ อาคนฺตุโก (ภิกฺขุ) ฯ อา บทหน้า  คมฺ ธาตุในความไป, ถึง, ลง ตุก ปัจจัย เป็นกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ
ประโยคตีกลองร้องป่าว, ดีดนิ้วมือ, ส่งข่าวสาส์น, ชี้นิ้วไม่สามารถเป็นค�ำพูดได้เหมือนการพูด การคิดและการถามทั่วไป นิยมเติม
าปนเหตกํ มาเปิด อิติ ศัพท์ แปลว่า มีอันให้รู้ว่า...ดังนี้ เป็นเหตุ ฯ
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ถามโดยเอื้อเฟื้ออยู่,   (อ.ท่าน)   เป็นผู้นิ่ง   ย่อมเป็น,   (อ.เหตุ)   แม้สักว่าความรังเกียจ   ย่อมไม่มี   แก่ท่าน   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ) นั้น   
ยังมานะว่าเราเป็นกษัตริย์    ให้เกิดแล้ว   ถามแล้วว่า    อ.ท่าน ท.   เป็นผู้มาแล้ว   
สูส่ ำ� นัก   ของใคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี,้    (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   (อ.เรา ท.   เป็นผูม้ าแล้ว)   
สู่ส�ำนัก    ของพระศาสดา    (ย่อมเป็น)    ดังนี้,    (อันภิกษุ ท.)    กล่าวแล้ว,   
กล่าวแล้วว่า   ก็   (อ.ท่าน ท.)   ย่อมก�ำหนด   ซึง่ เราว่า   (อ.ภิกษุ) นัน่    เป็นใคร   
(ย่อมเป็น)    ดังนี้,    (อ.เรา)    จักตัด    ซึ่งรากเหง้า    ของท่าน ท. นั่นเทียว   
ดังนี้    ร้องไห้อยู่    เป็นผู้มีทุกข์    เป็นผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว    (เป็น)   
ได้ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของพระศาสดา   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว   
(ซึ่งพระเถระชื่อว่าติสสะ) นั้นว่า   ดูก่อนติสสะ   อ.เธอ   เป็นผู้มีทุกข์   เป็นผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว    เป็นผู้มีหน้าเต็มแล้วด้วยน�้ำตา    (เป็น)    ร้องไห้อยู่   
เป็นผูม้ าแล้ว   ย่อมเป็น   เพราะเหตุอะไรหนอ   ดังนี   
้ ฯ   อ.ภิกษุ ท.   แม้เหล่านัน้    
คิดแล้วว่า   (อ.พระเถระ) นั่น   ไปแล้ว   พึงกระท�ำ   ซึ่งความวุ่นวาย๑   อะไร ๆ   
ดังนี้    ไปแล้ว   กับ   (ด้วยพระเถระชื่อว่าติสสะ) นั้นนั่นเทียว   ถวายบังคมแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   

ก.๒   (อ.พระเถระชือ่ ว่าติสสะ) นัน้    ผูอ้ นั พระศาสดาตรัสถามแล้ว   กราบทูล-

แล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้   ย่อมด่า   ซึ่งข้าพระองค์   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.เธอ   เป็นผู้นั่งแล้ว   (ในที่) ไหน   
ย่อมเป็น ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์   เป็นผู้นั่งแล้ว)   ในศาลาเป็นที่บ�ำรุง   ในท่ามกลางแห่งวิหาร   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า    อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้   
มาอยู่   อันเธอ   เห็นแล้ว   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้    มาอยู่    อันข้าพระองค์)   
เห็นแล้ว    ดังนี้    ฯ    (อ.พระศาสดา    ตรัสถามแล้ว) ว่า    อ.การลุกขึ้นแล้ว   
จึงต้อนรับ   อันเธอ   กระท�ำแล้ว   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   
๑

อาลุลกิ แปลว่า ความขุน่ มัว่ , การก่อกวน, กรรมอันขุน่ มัว อา บทหน้า ลุฬฺ ธาตุในความกวน อิ ปัจจัย แปลง ฬ เป็น ล ก สกรรถ
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กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    (อ.การลุกขึ้นแล้ว    จึงต้อนรับ   
อันข้าพระองค์)   ไม่กระท�ำแล้ว   ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
อ.การรับเอาซึ่งบริขาร   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   อันเธอ   ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว   
(หรือ)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระชือ่ ว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   
(อ.การรับเอาซึง่ บริขาร   ของภิกษุ ท. เหล่านัน้    อันข้าพระองค์)   ไม่ถามโดยเอือ้ เฟือ้ แล้ว   
ดังนี้    ฯ    (อ.พระศาสดา    ตรัสถามแล้ว) ว่า    อ.วัตร    หรือ    หรือว่า   
อ.น�้ำอันบุคคลพึงดื่ม    (อันเธอ)    ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว    (หรือ)    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.วัตร   หรือ   
หรือว่า   อ.น�้ำอันบุคคลพึงดื่ม   อันข้าพระองค์)   ไม่ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า    อ.การน�ำไปเฉพาะซึ่งอาสนะ แล้วจึงนวดซึ่งเท้า   
(อันเธอ)   กระท�ำแล้ว   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.การน�ำไปเฉพาะซึ่งอาสนะ แล้วจึงนวดซึ่งเท้า   
อันข้าพระองค์)    ไม่กระท�ำแล้ว    ดังนี้    ฯ    (อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนติสสะ   อ.วัตร   นั่น   ทั้งปวง   (อันเธอ)   พึงกระท�ำ   แก่ภิกษุผู้แก่ ท.,   
อ.อัน (อันเธอ)    ผู้ไม่กระท�ำอยู่    (ซึ่งวัตร) นั่น    นั่ง    ในท่ามกลางแห่งวิหาร   
ย่อมไม่ควร,   อ.โทษ   ของเธอนัน่ เทียว   (มีอยู)่ ,   (อ.เธอ)   ยังภิกษุ ท.   เหล่านัน่    
จงให้อดโทษ   ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั่น   ด่าแล้ว   ซึ่งข้าพระองค์,   อ.ข้าพระองค์   
(ยังภิกษุ ท.) เหล่านั่น   ย่อมให้อดโทษ   หามิได้    ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนติสสะ   (อ.เธอ)   อย่ากระท�ำแล้ว   อย่างนี้,   อ.โทษ   
ของเธอนั่นเทียว    (มีอยู่),    (อ.เธอ)    (ยังภิกษุ ท.) เหล่านั้น    จงให้อดโทษ   
ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะ   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.ข้าพระองค์)   ย่อมไม่   (ยังภิกษุ ท. เหล่านัน้ )   ให้อดโทษ   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    
อ.พระศาสดา,   (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   (อ.พระเถระชือ่ ว่าติสสะ) นัน่    
เป็นผูอ้ นั บุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก๑   (ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ อันภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว,   
๑

ทุพฺพโจ ลง ข ปัจจัยในนามกิตก์ มีวิธีวิเคราะห์ ๒ แบบ คือ วิเคราะห์ด้วยอาขยาต ๑ วิเคราะห์ด้วย ตพฺพ ปัจจัยในกิริยากิตก์ ๑
ดังนี้ ทุกฺเขน วุจฺจตีติ (วจิยเตติ) ทุพฺพโจ แปลว่า  ผู้อันบุคคลว่ากล่าวได้โดยยาก หรือ วิ.ว่า  ทุกฺเขน วตฺตพฺโพติ ทุจฺพโจ
แปลว่า ผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก แปลได้ทั้งสองแบบ
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ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ติสสะ นั่น   เป็นผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก   
ย่อมเป็น)   ในกาลนีน้ นั่ เทียว   หามิได้,   (อ.ติสสะ) นัน่    เป็นผูอ้ นั บุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยากนั่นเทียว   (ได้เป็นแล้ว)   แม้ในกาลก่อน   ดังนี้,๑   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ความที่ (แห่งพระเถระชื่อว่าติสสะ) นั้น   เป็นผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก   อันข้าพระองค์ ท.   รูแ้ ล้ว   ในกาลนี   
้ ก่อน,   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะนั้น)   ได้กระท�ำแล้ว   (ซึ่งกรรม) อะไร   ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   ดังนี้   
(อันภิกษุ ท.)    กราบทูลแล้ว,    ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    ถ้าอย่างนั้น   
(อ.เธอ ท.)   จงฟัง   ดังนี้   ทรงน�ำมาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-

ก.๓    ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว    ครั้นเมื่อพระราชาผู้เป็นใหญ่ในพระนคร-

ชือ่ ว่าพาราณสี   (ทรงยังบุคคล) ให้กระท�ำอยู   
่ ซึง่ ความเป็นแห่งพระราชา   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี,   อ.ดาบส   ชื่อว่าเทวละ   อยู่แล้ว   ในป่าหิมพานต์   สิ้นเดือน ท.   
แปด   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเข้าไปอาศัย   ซึ่งพระนคร   แล้วจึงอยู่   สิ้นเดือน ท.   สี่   
เพื่อต้องการแก่อันเสพซึ่งรสเค็มและรสเปรี้ยว   (เป็น)   มาแล้ว   จากป่าหิมพานต์   
เห็นแล้ว   (ซึ่งชน ท.) ผู้รักษาซึ่งประตูแห่งพระนคร   ถามแล้วว่า   อ.บรรพชิตผู้ถึงพร้อมแล้ว ท.   ซึ่งพระนคร   นี้   ย่อมอยู่   (ในที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   
ผูร้ กั ษาซึง่ ประตูแห่งพระนคร   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.บรรพชิตผูถ้ งึ พร้อมแล้ว ท.   ซึ่งพระนคร   นี้   ย่อมอยู่)   ในโรงแห่งบุคคลผู้กระท�ำซึ่งหม้อ   ดังนี้   
ฯ   (อ.ดาบสชือ่ ว่าเทวละ) นัน้    ไปแล้ว   สูโ่ รงแห่งบุคคลผูก้ ระท�ำซึง่ หม้อ   ยืนอยูแ่ ล้ว   
ทีป่ ระตู   กล่าวแล้วว่า   ถ้าว่า   อ.ความไม่หนักใจ   (มีอยู)่    แก่ทา่ นไซร้,   (อ.เรา ท.)   
พึงอยู   
่ ในโรง   สิน้ ราตรีหนึง่    ดังนี   
้ ฯ   อ.บุคคลผูก้ ระท�ำซึง่ หม้อ   (กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.กิจ    ของกระผม    ในโรง    ในราตรี    ย่อมไม่มี,    อ.โรง    หลังใหญ่,   
ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอยู   
่ ตามความสบาย   ดังนี   
้ มอบถวายแล้ว   
๑

ประโยค น ภิกฺขเว อิทาเนว.......ปุพฺเพเปส ฯลฯ เป็นประโยคแบบที่นักเรียนควรใส่ใจ มีหลักการดังนี้ ประโยค อิทานิ กิริยา
คุมพากย์จะเป็นปัจจุบนั กาล (หมวดวัตตมานาวิภตั ติ) แต่ประโยค ปุพเฺ พ จะใช้กริ ยิ าคุมพากย์ทเี่ ป็นอตีตกาล (หมวดอัชชัตตนีวภิ ตั ติ  
หรือ ต ปัจจัย) อย่างไรก็ตาม ใน ๒ ประโยคนี้ มักจะมีประโยคใดประโยคหนึ่งไม่สมบูรณ์ ผู้แปลจะต้องประกอบกิริยาศัพท์ให้
ถูกต้อง ส�ำหรับประโยชน์ที่ไม่สมบูรณ์ (มักจะเป็นประโยค น ภิกฺขเว อิทาเนว) ให้น�ำธาตุของกิริยาคุมพากย์ของประโยคสมบูรณ์
(มักจะเป็นประโยค ปุพฺเพ) มาประกอบด้วยวัตตมานาวิภัตติ อุ. “น ภิกฺขเว อิทาเนว (ทุจฺพโจ โหติ), ปุพฺเพเปส ทุพฺพโจเยว
(อโหสิ)” ประโยคหลังสมบูรณ์ แต่ประโยคหน้าไม่สมบูรณ์ ต้องเพิม่ ให้ถกู ต้อง ยกเว้นมีกริ ยิ าคุมพากย์กำ� กับอยูแ่ ล้วทัง้ สองประโยค ฯ
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ซึ่งโรง   ฯ   (ครั้นเมื่อดาบสชื่อเทวละ) นั้น   เข้าไปแล้ว   นั่งแล้ว,   อ.ดาบส   
ชือ่ ว่านารทะ   แม้อนื่ อีก   มาแล้ว   จากป่าหิมพานต์   ขอแล้ว   ซึง่ การอยูส่ นิ้ ราตรีหนึง่    
กะบุคคลผู้กระท�ำซึ่งหม้อ   ฯ   อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งหม้อ   คิดแล้วว่า    (อ.ดาบส)
ผูม้ าแล้วก่อน   เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันอยู   
่ โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   (ด้วยดาบส) นี้   
พึงเป็น   หรือ   หรือว่า   (เป็นผู้ใคร่เพื่ออันอยู่   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   
ด้วยดาบสนี   
้ พึงเป็น)   หามิได้,   (อ.เรา)   จักเปลือ้ ง   ซึง่ ตน   ดังนี   
้ กล่าวแล้วว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    ถ้าว่า    (อ.ดาบส)    ผู้เข้าไปแล้วก่อน    จักชอบใจไซร้,   
(อ.ท่าน ท.)   ขอจงอยู่   ตามความชอบใจ   (ของดาบส) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่านารทะ) นั้น   เข้าไปหาแล้ว   (ซึ่งดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่อาจารย์   ถ้าว่า   อ.ความไม่หนักใจ   (มีอยู)่    แก่ทา่ นไซร้,   อ.เรา ท.   พึงอยู   ่
(ในโรง) นี้    สิ้นราตรีหนึ่ง   ดังนี้    ฯ   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    อ.โรง   หลังใหญ่,   
(อ.ท่าน)   เข้าไปแล้ว   จงอยู   
่ ณ ทีส่ ดุ ส่วนข้างหนึง่    ดังนี   
้ (อันดาบสชือ่ ว่าเทวละนัน้ )   
กล่าวแล้ว,    (อ.ดาบสชื่อว่านารทะ)    เข้าไปแล้ว    นั่งแล้ว    ในส่วนอื่นอีก   
(แห่งดาบส) ผู้เข้าไปแล้ว   ก่อนกว่า   ฯ

ก.๔   (อ.ดาบส ท.)   แม้ทั้งสอง   กล่าวแล้ว๑   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   

อันเป็นที่ตั้งแห่งการยังกันและกันให้ระลึก,   ในกาลเป็นที่นอน   อ.ดาบสชื่อว่านารทะ   
ก�ำหนดแล้ว   ซึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ อน   แห่งดาบสชือ่ ว่าเทวละด้วย   ซึง่ ประตูดว้ ย   นอนแล้ว   
ฯ   ส่วนว่า   อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ   นั้น   เมื่อนอน   ไม่นอนแล้ว   ในที่แห่งตนนั่งแล้ว   นอนแล้ว   ขวาง   ในท่ามกลางแห่งประตู    ฯ   อ.ดาบสชื่อว่านารทะ   
เมื่อออกไป   ในราตรี   เหยียบแล้ว   ที่ชฎา ท.   (ของดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น   ฯ   
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   อ.ใคร   เหยียบแล้ว   ซึ่งเรา   ดังนี้   (อันดาบสชื่อว่าเทวละ)   
กล่าวแล้ว,    (อ.ดาบสชื่อว่านารทะ)    กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่อาจารย์    อ.กระผม   
(ย่อมเหยียบ)   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนชฎิลโกง   
(อ.ท่าน)   มาแล้ว   จากป่า    ย่อมเหยียบ   ที่ชฎา ท.   ของเรา   ดังนี้    ฯ   
(อ.ดาบสชื่อว่านารทะ)    กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่อาจารย์    (อ.กระผม)    ย่อมไม่รู้   
ซึ่งความที่แห่งท่าน    เป็นผู้นอนแล้ว    (ในที่) นี้,    (อ.ท่าน)    ขอจงอดโทษ   
๑

กเถตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย ใช้คุมพากย์ในประโยคนี้
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แก่กระผม   ดังนี,้    (เมือ่ ดาบสชือ่ ว่าเทวละ) นัน้    คร�ำ่ ครวญอยูน่ นั่ เทียว,   ออกไปแล้ว   
ในภายนอก   ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ)   นอกนี้   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.ดาบส) นี้   
แม้เมื่อเข้ามา   พึงเหยียบ   ซึ่งเรา   ดังนี้   เป็นไปรอบแล้ว   นอนแล้ว   กระท�ำ   
ซึ่งศีรษะ   ในที่แห่งเท้า    ฯ   แม้ อ.ดาบสชื่อว่านารทะ   เมื่อเข้าไป   คิดแล้วว่า   
อ.เรา    ผิดแล้ว    ในอาจารย์    แม้ก่อน,    ในกาลนี้    (อ.เรา)    จักเข้าไป   
โดยข้างแห่งเท้า    (ของอาจารย์) นั้น    ดังนี้    มาอยู่    เหยียบแล้ว    ที่คอ,   
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    อ.ใคร   นั่น   ดังนี้    (อันดาบสชื่อว่าเทวละ)   กล่าวแล้ว,   
(อ.ดาบสชือ่ ว่านารทะ)   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่อาจารย์   อ.กระผม   ดังนี   
้ (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   ดูก่อนชฎิลโกง   (อ.ท่าน)   เหยียบแล้ว   ที่ชฎา ท.   ก่อน   ย่อมเหยียบ   
ที่คอ   ในกาลนี้,   (อ.เรา)   จักสาป   ซึ่งท่าน   ดังนี้    (อันดาบสชื่อว่าเทวละ)   
กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่อาจารย์    อ.โทษ   ของกระผม   ย่อมไม่มี,   
อ.กระผม   ย่อมไม่รู้   ซึ่งความที่แห่งท่าน   เป็นผู้นอนแล้ว   อย่างนี้,   (อ.กระผม)   
เป็นผู้เข้าไปแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.ความผิด   แม้ครั้งที่หนึ่ง   ของเรา   มีอยู่,   
ในกาลนี้    (อ.เรา)   จักเข้าไป   โดยข้างแห่งเท้า    ดังนี้    ย่อมเป็น,   (อ.ท่าน)   
ขอจงอดโทษ   แก่กระผม   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดู
ก่อนชฎิลโกง   (อ.เรา)   จักสาป   ซึ่งท่าน   ดังนี้    ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่านารทะ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่อาจารย์   (อ.ท่าน)   อย่าได้กระท�ำแล้ว   อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   
(อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น   ไม่เอื้อเฟื้อแล้ว   ซึ่งค�ำ   (ของดาบสชื่อว่านารทะ) นั้น   
สาปแล้ว   (ซึ่งดาบสชื่อว่านารทะ) นั้นนั่นเทียวว่า
อ.พระอาทิตย์ อันมีรศั มีมพี นั เป็นประมาณ๑ อันมีเดช๑

สหสฺสรํสิ (สุริโย) สามารถแปลได้หลายนัย ดังนี้
๑. แปลว่า มีรัศมีมีพันเป็นประมาณ เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพุหุพพิหิสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์
ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตุล.
วิ. สหสฺสํ มตฺตํ ยาสํ ตา สหสฺสมตฺตา (รํสิโย)
ฉ.ตุล.
วิ. สหสฺสมตฺตา รํสิโย ยสฺส โส สหสฺสรํสิ (สุริโย)
๒. แปลว่า มีรศั มีอนั บัณฑิตก�ำหนดแล้วด้วยพัน เป็นฉัฏฐีตลุ ยาธิกรณพุหพุ พิหสิ มาส มีตติยาตัปปุรสิ สมาสเป็นภายใน ตัง้ วิเคราะห์
ตามล�ำดับ ดังนี้
ต.ตัป.
วิ. สหสฺเสน (ลกฺขิตา) สหสฺสลกฺขิตา (รํสิโย)
ฉ.ตุล.
วิ. สหสฺสลกฺขิตา รํสิโย ยสฺส โส สหสฺสรํสิ (สุริโย)
๓. แปลว่า มีรัศมีพันหนึ่ง เป็นฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส ตั้งวิเคราะห์ว่า สหสฺสํ รํสิโย อสฺสาติ สหสฺสรํสิ (สุริโย) โดยนัยแห่งรูปสิทธิ
ปกรณ์ (๑๘๙)
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มีร้อยเป็นประมาณ อันบรรเทาซึ่งความมืดโดยปกติ,๑
ครัน้ เมือ่ พระอาทิตย์ ขึน้ ไปอยู่ ในเวลาเช้า, อ.ศีรษะ
ของท่าน จงแตก โดยส่วนเจ็ด ดังนี้ ฯ
อ.ดาบสชือ่ ว่านารทะ   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่อาจารย์   อ.โทษ   ของกระผม   ย่อมไม่ม,ี    
เมื่อกระผม   กล่าวอยู่นั่นเที่ยว,   อ.ท่าน   สาปแล้ว,   อ.โทษ   (ของบุคคล) ใด   
มีอยู่,   อ.ศีรษะ   (ของบุคคล) นั้น   จงแตก,   (อ.ศีรษะ)   (ของบุคคล) ผู้มีโทษออกแล้ว   จงอย่าแตก   ดังนี้   สาปแล้วว่า
อ.พระอาทิตย์ อันมีรศั มีมพี นั เป็นประมาณ อันมีเดชมีร้อยเป็นประมาณ อันบรรเทาซึ่งความมืดโดยปกติ,
ครัน้ เมือ่ พระอาทิตย์ ขึน้ ไปอยู่ ในเวลาเช้า, อ.ศีรษะ
ของท่าน จงแตก โดยส่วนเจ็ด ดังนี้ ฯ
ก็    (อ.ดาบสชื่อว่านารทะ) นั้น   เป็นผู้มีอานุภาพมาก   (เป็น)   ย่อมตามระลึก   
ซึง่ กัปแปดสิบ ท.   คือ   (ซึง่ กัป ท.)   สีส่ บิ    ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   (ซึง่ กัป ท.)   
สี่สิบ    ในกาลอันไม่มาแล้ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.ดาบสชื่อว่านารทะนั้น)   ใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.ความสาป   จักตกไป   ในเบื้องบน   แห่งใครหนอแล   ดังนี้   รู้แล้วว่า   
(อ.ความสาป    จักตกไป    ในเบื้องบน)    แห่งอาจารย์    ดังนี้    อาศัยแล้ว   
ซึ่งความเอ็นดู    (ในอาจารย์) นั้น   ห้ามแล้ว   ซึ่งการขึ้นไปแห่งอรุณ   ด้วยก�ำลังแห่งฤทธิ์   ฯ

ก.๕   (อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   ครั้นเมื่ออรุณ   ไม่ขึ้นไปอยู่,   ไปแล้ว   

สูป่ ระตูแห่งพระราชา   คร�ำ่ ครวญแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผสู้ มมติเทพ   ครัน้ เมือ่ พระองค์   
(ทรงยังบุคคล) ให้กระท�ำอยู่   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา,   อ.อรุณ   ย่อมไม่ตั้งขึ้น,   
อ.พระองค์   ขอจงทรงยังอรุณให้ตั้งขึ้น   แก่ข้าพระองค์ ท.   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   
ทรงตรวจดูอยู่   (ซึ่งกรรม ท.)   มีกายกรรมเป็นต้น   ของพระองค์   ไม่ทรงเห็นแล้ว   
(ซึ่งกรรม)   อันไม่ควรแล้ว   อะไร ๆ   ทรงด�ำริแล้วว่า    อ.เหตุ    อะไรหนอแล   
๑

ตมวิโนทโน (สุริโย) วิ.ว่า ตมํ วิโนเทติ สีเลนาติ ตมวิโนทโน, ตมํ วา วิโนเทตุ สีลมสฺสาติ ตมวิโนทโน (สุริโย) ฯ ตม เป็น
บทหน้า  วิ + นุทฺ ธาตุในความบรรเทา ยุ ปัจจัย วิเคราะห์แรก เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิเคราะห์หลัง
เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ แปลอีกนัยหนึ่งว่า อันมีอันบรรเทาซึ่งความมืดเป็นปกติ
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ดังนี้    ทรงระแวงอยู่ว่า    อันความวิวาท    แห่งบรรพชิต ท.    พึงมี    ดังนี้   
ตรัสถามแล้วว่า    อ.บรรพชิต ท.   ในพระนคร นี้    มีอยู่    แลหรือ   ดังนี้    ฯ   
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ    (อ.บรรพชิต ท.)    ผู้มาแล้ว   
สู่โรงแห่งบุคคลผู้กระท�ำซึ่งหม้อ    ในเวลาเย็น    ในวันวาน    มีอยู่    ดังนี   ้
(อันราชบุรษุ ท.)   กราบทูลแล้ว,   ในขณะนัน้ นัน่ เทียว   อ.พระราชา   มีคบเพลิง ท.   
อัน (อันราชบุรุษ ท.) ทรงไว้อยู่    เสด็จไปแล้ว    (ในที่) นั้น    ทรงไหว้แล้ว   
ซึ่งดาบสชื่อว่านารทะ   ประทับนั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ตรัสแล้วว่า
ข้าแต่ดาบสชือ่ ว่านารทะ อ.การงาน ท. ของชมพูทวีป
ย่อมไม่เป็นไปทั่ว,
อ.โลก
เป็นโลกมืดเป็นแล้ว
(เพราะเหตุ) อะไร ย่อมเป็น, (อ.ท่าน) ผูอ้ นั ข้าพเจ้าถามแล้ว ขอจงบอก (ซึ่งเหตุ) นั้น แก่ข้าพเจ้า
ดังนี้ ฯ
อ.ดาบสชื่อว่านารทะ    กราบทูลแล้ว    ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว    ทั้งปวง   
(ถวายพระพรแล้ว) ว่า   อ.อาตมภาพ   เป็นผู้ (อันดาบสชื่อว่าเทวละ) นี้   สาปแล้ว   
เพราะเหตุ   นี้   (ย่อมเป็น),   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   อ.อาตมภาพ   
กล่าวแล้วว่า   อ.โทษ   ของกระผม   ย่อมไม่ม,ี    อ.โทษ   (ของบุคคล) ใด   มีอยู,่    
อ.ความสาป   จงตกไป   ในเบื้องบน   (แห่งบุคคล) นั้นนั่นเทียว   ดังนี้   สาปแล้ว,   
ก็แล   (อ.อาตมภาพ)   ครั้นสาปแล้ว   ใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.ความสาป   จักตกไป   
ในเบือ้ งบน   แห่งใครหนอแล   ดังนี   
้ เห็นแล้วว่า   อ.ศีรษะ   ของอาจารย์   จักแตก   
โดยส่วนเจ็ด   ในเวลาเป็นทีข่ นึ้ ไปแห่งพระอาทิตย์   ดังนี   
้ ย่อมไม่ให้   เพือ่ อันขึน้ ไป   
แห่งอรุณ    เพราะอาศัย    ซึ่งความเอ็นดู    (ในอาจารย์) นั่น    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็    อ.อันตราย   ไม่พึงมี   
(แก่ดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่านารทะ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ)   ยังอาตมภาพ   พึงให้อดโทษไซร้,   
(อ.อันตราย)   ไม่พึงมี    ดังนี้    ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า    ถ้าอย่างนั้น   
(อ.ท่าน) (ยังดาบสชื่อว่านารทะ) จงให้อดโทษ   ดังนี้    ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ   
ถวายพระพรแล้ว) ว่า    (อ.ดาบสชื่อนารทะ) นั่น    เหยียบแล้ว    ซึ่งอาตมภาพ   
ทีช่ ฎา ท. ด้วย   ทีค่ อด้วย,   อ.อาตมภาพ   จะไม่ยงั ชฎิลโกงนัน่ ให้อดโทษ   ดังนี   
้ ฯ   
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(อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   (ยังดาบสชื่อว่านารทะ)   
จงให้อดโทษ,   (อ.ท่าน)   อย่ากระท�ำแล้ว   อย่างนี   
้ ดังนี   
้ ฯ   (อ.ดาบสชือ่ ว่าเทวละ   
ถวายพระพรแล้ว) ว่า   (อ.อาตมภาพ)   จะไม่ (ยังชฎิลโกงนั่น) ให้อดโทษ   ดังนี้   ฯ   
(ครั้นเมื่อพระด�ำรัส) ว่า    อ.ศีรษะ   ของท่าน   จักแตก   โดยส่วนเจ็ด   ดังนี้   
(อันพระราชา)    แม้ตรัสแล้ว,    (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละนั้น)    ไม่ (ยังดาบสชื่อว่านารทะนั้น) ให้อดโทษแล้วนั่นเทียว    ฯ    ครั้งนั้น    อ.พระราชา    (ตรัสแล้ว)   
(กะดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้นว่า    อ.ท่าน    จักไม่ (ยังดาบสชื่อว่านารทะ) ให้อดโทษ   
ตามความชอบใจ    ของตน    (หรือ)    ดังนี้    (ทรงยังราชบุรุษ ท.) ให้จับแล้ว   
(ซึง่ ดาบสชือ่ ว่าเทวละ) นัน้    ทีม่ อื และเท้าและท้องและคอ ท.   (ทรงยังดาบสชือ่ ว่าเทวละ)   
ให้นอ้ มลงแล้ว   ณ ทีใ่ กล้แห่งเท้า   ของดาบสชือ่ ว่านารทะ   ฯ๑   อ.ดาบสชือ่ ว่านารทะ   
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่อาจารย์   (อ.ท่าน)   ขอจงลุกขึ้น,   (อ.กระผม)   ย่อมอดโทษ   
แก่ท่าน   ดังนี้   ถวายพระพรแล้วว่า   ดูก่อนมหาบพิตร   (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ) นี้   
ย่อมไม่ยัง (อาตมภาพ) ให้อดโทษ   ตามใจอย่างไร,   อ.สระ   แห่งหนึ่ง   มีอยู่   
ในที่อันไม่ไกล,   (อ.พระองค์)   ทรงกระท�ำแล้ว   ซึ่งก้อนแห่งดินเหนียว   บนศีรษะ   
(ทรงยังราชบุรุษ ท.)   จงให้พักไว้   (ซึ่งดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น   ในน�้ำ   อันมีคอเป็นประมาณ   (ในสระ) นั้น   ดังนี้    ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยังราชบุรุษ ท.)   
ให้กระท�ำแล้ว    เหมือนอย่างนั้น    ฯ    อ.ดาบสชื่อว่านารทะ    เรียกมาแล้ว   
ซึ่งดาบสชื่อว่าเทวละ   กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่อาจารย์    ครั้นเมื่อฤทธิ์    อันกระผม   
คลายแล้ว,   ครัน้ เมือ่ ความร้อนพร้อมแห่งพระอาทิตย์   ตัง้ ขึน้ อยู,่    อ.ท่าน   ด�ำลงแล้ว   
ในน�้ำ   ข้ามขึ้นแล้ว   พึงไป   โดยที่    อื่น   ดังนี้    ฯ   อ.ก้อนแห่งดินเหนียว   
(บนศีรษะ)    (ของดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น    อันสักว่าอันรัศมีแห่งพระอาทิตย์ ท.   
ถูกต้องแล้วเทียว    แตกแล้ว    โดยส่วนเจ็ด    ฯ    (อ.ดาบสชื่อว่าเทวละ) นั้น   
ด�ำลงแล้ว   หนีไปแล้ว   โดยที่   อื่น   (ดังนี้)   ฯ

ก.๖    อ.พระศาสดา    ครั้นทรงน�ำมาแล้ว    ซึ่งพระธรรมเทศนา    นี้   

ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.พระราชา   ในกาลนั้น   เป็นอานนท์   ได้เป็นแล้ว   
(ในกาลนี้),    อ.ดาบส-ชื่อว่าเทวละ    (ในกาลนั้น)    เป็นติสสะ    (ได้เป็นแล้ว   
๑

ตั้งแต่ นาครา อรุเณ อนุคฺคจฺฉนฺเต - ปาทมูเล โอนมาเปสิ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๔ แปลโดยพยัญชนะ
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ในกาลนี้),   อ.ดาบสชื่อว่านารทะ   (ในกาลนั้น)   เป็นเรานั่นเทียว   (ได้เป็นแล้ว   
ในกาลนี)้ ,   (อ.ติสสะ) นัน่    เป็นผูอ้ นั บุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยากนัน่ เทียว   (ได้เป็นแล้ว)   
แม้ในกาลนั้น    อย่างนี้    ดังนี้    ตรัสเรียกมาแล้ว    ซึ่งพระเถระชื่อว่าติสสะ   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนติสสะ   ก็   เมื่อภิกษุ   คิดอยู่ว่า   อ.เรา   เป็นผู้ (อันบุคคล)
โน้นด่าแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   เป็นผู้ (อันบุคคล) โน้นประหารแล้ว   (ย่อมเป็น),   
(อ.เรา)   เป็นผู้ (อันบุคคล) โน้นชนะแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.บุคคล) โน้น   ได้ลกั แล้ว   
ซึง่ สิง่ ของ   ของเรา   ดังนี,้    ชือ่ อ.เวร   ย่อมไม่เข้าไปสงบวิเศษ,   แต่วา   
่ (เมือ่ ภิกษุ)   
ไม่เข้าไปผูกไว้อยู   
่ อย่างนีน้ นั่ เทียว,   (อ.เวร)   ย่อมเข้าไปสงบ   ดังนี   
้ ได้ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า
ก็ (อ.ชน ท.) เหล่าใด ย่อมไปผูกไว้ (ซึง่ ความโกรธ) นัน้ ว่า (อ.บุคคลโน้น) ได้ดา่ แล้ว๑ ซึง่ เรา,
(อ.บุคคลโน้น) ได้ฆ่าแล้ว ซึ่งเรา, (อ.บุคคลโน้น)
ได้ชนะแล้ว ซึ่งเรา, (อ.บุคคลโน้น) ได้ลักแล้ว
(ซึง่ สิง่ ของ) ของเรา (ดังนี)้ , อ.เวร (ของชน ท.)
เหล่านั้น ย่อมไม่สงบ ฯ ส่วนว่า (อ.ชน ท.)
เหล่าใด ย่อมไม่เข้าไปผูกไว้ (ซึ่งความโกรธ) นั้นว่า
(อ.บุคคลโน้น) ได้ด่าแล้ว ซึ่งเรา, (อ.บุคคลโน้น)
ได้ฆ่าแล้ว ซึ่งเรา, (อ.บุคคลโน้น) ได้ชนะแล้ว
ซึ่งเรา, (อ.บุคคลโน้น) ได้ลักแล้ว (ซึ่งสิ่งของ)
ของเรา (ดังนี้), อ.เวร (ของชน ท.) เหล่านั้น
ย่อมเข้าไปสงบ ดังนี้ ฯ
๑

อกฺโกจฺฉิ ในที่นี้แปลว่า ได้ด่าแล้ว ตามนัยอรรถกถาว่า อกฺโกสิ ฯ นัยแห่งมูลกัจจายน์ ประกอบด้วย อ อาคมบทหน้า กุธฺ ธาตุ
ในความโกรธ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนี แปลง อี เป็น จฺฉิ วิการ อุ ที่ กุธ ธาตุ เป็น โอ แล้วลบที่สุดธาตุ ซ้อน กฺ ฯ อีกมติหนึ่ง
ว่า  อ บทหน้า  กุสฺ ธาตุในความด่า  (อกฺโกเส) ย ปัจจัย แปลง ย กับ ส เป็น จฺฉ อี อัชชัตตนี รัสสะ อี เป็น อิ พฤทธิ์ อุ
ต้นธาตุเป็น โอ ซ้อน ก ฯ แปลว่า ด่าแล้ว ส�ำเร็จมาจาก อา บทหน้า กุสฺ ธาตุในความด่า ย ปัจจัย แปลง ย กับ สฺ เป็น จฺฉ
อี อัชชัตตนี รัสสะ อี เป็น อิ ลบสระ อา ซ้อน กฺ ฯ ธาตุนี้ ถ้าลง อ ปัจจัย มีรูปเป็น อกฺโกสติ, อกฺโกสิ เป็นต้น ฯ ถ้าลง
ต ปัจจัย มีรูปเป็น อกฺกุฏฺ ธาตุมี สฺ เป็น ที่สุด แปลง ต เป็น ฏฺ แล้วลบที่สุดธาตุ ฯ ธาตุปฺปทีปิกา หรือพจนานุกรมบาลี-ไทย
ของหลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช ป.๙) หน้า ๒๖ แสดงทัศนะว่า อ เบื้องต้น แห่งค�ำ อกฺโกส ทุกรูป พึงทราบว่าเป็น อา  
บุรพบท รัสสะ เป็น อะ แล้วสัญโญคทุกแห่งไป ดังนั้น อกฺโกจฺฉิ จึงแปลว่า  ด่าแล้ว โดยนัยนี้ อกฺโกจฺฉิ ประกอบด้วย อา +
กุสฺ + ย + อี อัชชัตตนี ฯ
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แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า    ได้ด่าแล้ว   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   
- (บท) ว่า   อกฺโกจฺฉิ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ประหารแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อวธิ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ได้ชนะแล้ว   ซึ่งเรา   ด้วยการยังพยานโกงให้ข้ามลง   หรือ   
หรือว่า   ด้วยการกล่าวและการกล่าวตอบ   หรือว่า   ด้วยการกระท�ำอันยิง่ กว่าการกระท�ำ   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อชิน   
ิ ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ลักแล้ว   ซึ่ง -   (ในวัตถุ ท.)   มีผ้าเป็นต้นหนา   - (วัตถุ)
อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเทียว    อันเป็นของมีอยู่    ของเรา    (ดังนี้    แห่งบท) ว่า   
อหาสิ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท.)   เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   คือ   อ.เทวดา ท.   หรือ   
หรือว่า    คือ   อ.มนุษย์ ท.   คือ   อ.คฤหัสถ์ ท.   หรือ   หรือว่า    คือ   
อ.บรรพชิต ท.   ย่อมเข้าไปผูกไว้   ซึง่ ความโกรธ   นัน้    คือว่า   (อันมีความโกรธ) ว่า   
(อ.บุคคลโน้น) ได้ด่าแล้ว   ซึ่งเรา   ดังนี้เป็นต้นเป็นที่ตั้ง   ราวกะ (อ.บุคคล ท.)   
ขันอยู่    ซึ่งแอกแห่งเกวียน   ด้วยชะเนาะด้วย   ราวกะ (อ.บุคคล ท.)   ห่ออยู่   
(ซึ่งวัตถุ ท.) มีปลาเน่าเป็นต้น   (ด้วยวัตถุ ท.) มีหญ้าคาเป็นต้น   บ่อย ๆ   ด้วย,   
อ.เวร   (ของชน ท.) เหล่านั้น   อันเกิดขึ้นแล้ว   คราวเดียว   ย่อมไม่สงบ   คือว่า   
ย่อมไม่เข้าไปสงบ   (ดังนี   
้ แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   เย จ ตํ ดังนีเ้ ป็นต้น   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท.) เหล่าใด   ย่อมไม่เข้าไปผูกไว้   ซึ่งความโกรธ   นั้น   
คือว่า    อันมีเหตุมีการด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้ง   ด้วยอ�ำนาจแห่งการไม่ระลึกถึงและการไม่กระท�ำไว้ในใจ   หรือ   หรือว่า    ด้วยอ�ำนาจแห่งการพิจารณาซึ่งกรรม   อย่างนี้ว่า   
อ.ใคร ๆ   ผู้มีโทษออกแล้ว   เป็นผู้แม้อันท่านด่าแล้ว   ในภพอันมีในก่อน   จักเป็น,   
(อ.ใคร ๆ   ผูม้ โี ทษออกแล้ว)   เป็นผู้ (แม้อนั ท่าน)   ประหารแล้ว   (ในภพอันมีในก่อน)   
จักเป็น,    (อ.ใคร ๆ    ผู้มีโทษออกแล้ว)    เป็นผู้ (แม้อันท่าน)    ยังพยานโกง   
ให้ข้ามลงแล้ว   ชนะแล้ว   (ในภพอันมีในก่อน)   จักเป็น,   (อ.ภัณฑะ)   อะไร ๆ   
ของใคร ๆ   เป็นของอันท่าน   ข่มขี่แล้ว   แย่งชิงเอาแล้ว   (ในภพอันมีในก่อน)   
จักเป็น   เพราะเหตุนั้น   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มีโทษออกแล้ว   แม้เป็น   ย่อมถึง   
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(ซึ่งเหตุ ท.) มีการด่าเป็นต้น   ดังนี้,   อ.เวร   (ของชน ท.) เหล่านั้น   แม้อันเกิดขึ้นแล้ว   เพราะความประมาท   ย่อมเข้าไปสงบ   ด้วยการไม่เข้าไปผูกไว้   นี้   ราวกะ   
อ.ไฟอันเกิดแล้ว   อันมีเชื้อออกแล้ว   (เข้าไปสงบอยู่)   (ดังนี้    แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ ดังนี้   ฯ   
    ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งเทศนา   อ.ภิกษุผมู้ แี สนเป็นประมาณ ท.   บรรลุแล้ว   
(ซึ่งอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ฯ   อ.พระธรรมเทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   แก่มหาชน   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าติสสะนั้น)   
แม้ผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก   เป็นผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยง่าย   เกิดแล้ว   
ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะ
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๔. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งความเกิดขึ้น แห่งนางยักษิณีชื่อว่ากาลี
(อันข้าพเจ้า จะกล่าว) ฯ
\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งหญิงหมัน   คนใดคนหนึ่ง   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    น หิ
เวเรน เวรานิ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ได้ยินว่า    อ.บุตรของกุฎุมพี    คนหนึ่ง,   ครั้นเมื่อบิดา   เป็นผู้มี-

กาละอันกระท�ำแล้ว    (มีอยู่),    กระท�ำอยู่    ซึ่งการงานทั้งปวง ท.    ในนาด้วย   
ในเรือนด้วย   ด้วยตนเทียว   ปรนนิบัติแล้ว   ซึ่งมารดา   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มารดา   
(ของบุตรของกุฎุมพี) นั้น    กล่าวแล้วว่า    แน่ะพ่อ    (อ.เรา)    จักน�ำมา   
ซึ่งนางกุมาริกา   เพื่อเจ้า    ดังนี้    ฯ   (อ.บุตรของกุฎุมพีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่แม่    (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอย่ากล่าว   อย่างนี้,   อ.กระผม   จักปรนนิบัติ   
ซึ่งท่าน ท.   ตลอดกาลเพียงไรแห่งชีวิต   ดังนี้   ฯ   (อ.มารดา   กล่าวแล้ว) ว่า   
แน่ะพ่อ    อ.เจ้านั่นเทียว    ย่อมกระท�ำ    ซึ่งกิจ    ในนาด้วย,    ในเรือนด้วย   
(เพราะเหตุ) นั้น   ชื่อ อ.ความสุขแห่งจิต   ย่อมไม่มี   แก่เรา,   (อ.เรา)   จักน�ำมา   
(ซึ่งนางกุมาริกา)   เพื่อเจ้า    ดังนี้    ฯ   (อ.บุตร) นั้น   แม้ห้ามแล้ว   บ่อย ๆ   
เป็นผูน้ งิ่    ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.มารดา) นัน้    ออกไปแล้ว   จากเรือน   เพือ่ อันไป   
สูต่ ระกูล   หนึง่    ฯ   ครัง้ นัน้    อ.บุตร   ถามแล้ว   (ซึง่ มารดา) นัน้ ว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จะไป   สู่ตระกูลไหน   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    (อ.เรา   จะไป   สู่ตระกูล)   
ชือ่ โน้น   ดังนี   
้ (อันมารดา)   กล่าวแล้ว,   ปฏิเสธแล้ว   ซึง่ การไป   (ในตระกูล) นัน้    
บอกแล้ว   ซึ่งตระกูล   อันอันตนชอบใจยิ่งแล้ว   ฯ   (อ.มารดา) นั้น   ไปแล้ว   
(ในตระกูล) นั้น   ขอแล้ว   ซึ่งนางกุมาริกา   ก�ำหนดแล้ว   ซึ่งวัน   น�ำมาแล้ว   
(ซึ่งนางกุมาริกา) นั้น    ได้กระท�ำแล้ว    ในเรือน    (เพื่อบุตร) นั้น    ฯ   
(อ.นางกุมาริกา) นั้น    เป็นหญิงหมัน    ได้เป็นแล้ว    ฯ    ครั้งนั้น    อ.มารดา   
(กล่าวแล้ว)    (กะบุตร) นั้นว่า    แน่ะลูก    อ.เจ้า    (ยังเรา)    ให้น�ำมาแล้ว   
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ซึ่งนางกุมาริกา   ตามความชอบใจ   ของตน,   ในกาลนี้    (อ.นางกุมาริกา) นั้น   
เป็นหญิงหมัน   เกิดแล้ว,   ก็    อ.ตระกูล   ชื่อ อันมีบุตรหามิได้    ย่อมฉิบหาย,   
อ.เชื้อสาย   (อันบุตร)   ย่อมไม่สืบต่อ,   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.เรา)   จักน�ำมา   
ซึง่ นางกุมาริกา   อืน่    เพือ่ เจ้า   ดังนี,้    (อ.มารดา)   แม้ผู้ (อันบุตร) นัน้ กล่าวอยูว่ า   
่
ข้าแต่แม่   อ.อย่าเลย   ดังนี้   กล่าวแล้ว   บ่อย ๆ๑   ฯ   

ก.๒   อ.หญิงหมัน   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   นั้น   คิดแล้วว่า   

ชื่อ อ.บุตร ท.   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันก้าวล่วง   ซึ่งค�ำ   ของมารดาและบิดา ท.,   
ในกาลนี้   (อ.แม่ผัว)๒   น�ำมาแล้ว   ซึ่งหญิง   ผู้คลอดโดยปกติ๓   อื่น   จักใช้สอย   
ซึง่ เรา   ด้วยการใช้สอยเพียงดังทาสี,   ไฉนหนอ   อ.เรา   พึงน�ำมา   ซึง่ นางกุมาริกา   
คนหนึ่ง    เองนั่นเทียว    ดังนี้    ไปแล้ว    สู่ตระกูล    หนึ่ง    ขอแล้ว   
ซึง่ นางกุมาริกา   เพือ่ ประโยชน์   (แก่สามี) นัน้    ผู้ (อันชน ท.) เหล่านัน้ ห้ามแล้วว่า   
แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�ำ) นั่น   ชื่ออะไร   ดังนี้   อ้อนวอนแล้วว่า   
อ.ดิฉัน   เป็นหญิงหมัน   (ย่อมเป็น),   อ.ตระกูล   อันไม่มีบุตร   ย่อมพินาศ,   
อ.ธิดา   ของท่าน ท.   ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งบุตร   เป็นเจ้าของ   แห่งขุมทรัพย์   
จักเป็น,   (อ.ท่าน ท.)   จงให้    (ซึ่งธิดา) นั้น   แก่สามี    ของดิฉัน   ดังนี้   
(ยังชน ท. เหล่านั้น)   ให้รับพร้อมเฉพาะแล้ว   น�ำมาแล้ว   ได้กระท�ำแล้ว   ในเรือน   
ของสามี    ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ความคิด) นั่นว่า    ถ้าว่า    (อ.หญิง) นี้    จักได้   
ซึ่งบุตร    หรือ    หรือว่า    ซึ่งธิดาไซร้,    (อ.หญิง) นี้นั่นเทียว    เป็นเจ้าของ   
แห่งขุมทรัพย์    จักเป็น,   (อ.หญิงนี้)   ย่อมไม่ได้    ซึ่งทารก   โดยประการใด   
อ.อัน (อันเรา)   กระท�ำ   (ซึ่งหญิง) นั้น   โดยประการนั้นนั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   
ได้มีแล้ว   (แก่หญิงหมัน) นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.หญิงหมันนั้น)   กล่าวแล้วว่า   
อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ย่อมตั้งอยู่เฉพาะ   ในท้อง   ของเธอ   ในกาลใด   (อ.เธอ)   
พึงบอก    แก่เรา    ในกาลนั้น    ดังนี้    (กะหญิง) นั้น    ฯ    (อ.หญิง) นั้น   
๑
๒
๓

ตั้งแต่ เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต - ปุนปฺปุนํ กเถสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๔๘ แปลโดยพยัญชนะ (สอบซ่อม)
ใช้ศัพท์ว่า สสฺสุ แปลว่า แม่ผัว, แม่ยาย
วิชายินี (อิตฺถี) ลง ณี ปัจจัย แปลง อี เป็น อินี เพราะเป็นคุณของอิตถีลิงค์ วิเคราะห์ว่า  วิชายติ สีเลนาติ วิชายินี (อิตฺถี)
สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๓ แปลโดยพยัญชนะ เฉลยว่า ผู้มีปกติคลอด
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ฟังตอบแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้,   ครั้นเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,   
บอกแล้ว   (แก่หญิงหมัน) นั้น   ฯ   ก็    (อ.หญิงหมัน) นั้นนั่นเทียว   ย่อมให้   
ซึ่งข้าวยาคูและภัต   (แก่หญิง) นั้น   เนืองนิตย์   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.หญิงหมันนั้น)  
ได้ให้แล้ว   ซึ่งยาอันเป็นเครื่องยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์ให้ตกไป   กับ   ด้วยอาหารนั่นเทียว    (แก่หญิง) นั้น    ฯ    อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์    ตกไปแล้ว    ฯ   
ครั้นเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   แม้ในครั้งที่สอง,   (อ.หญิงนั้น)   
บอกแล้ว   (แก่หญิงหมัน) นั้น   ฯ   (อ.หญิงหมัน) แม้นอกนี้   (ยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์)   ให้ตกไปแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   แม้ในครั้งที่สอง๑   ฯ   

ก.๓    ครั้งนั้น    อ.หญิงผู้คุ้นเคย ท.    ถามแล้ว    (ซึ่งหญิง) นั้นว่า   

อ.หญิงผู้เป็นไปกับด้วยผัว๒   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งอันตราย   แก่เธอ   แลหรือ   ดังนี้   
ฯ   (อ.หญิง) นัน้    บอกแล้ว   ซึง่ เนือ้ ความ   นัน้ ,   (ผูอ้ นั หญิงผูค้ นุ้ เคย ท. เหล่านัน้ )
กล่าวแล้วว่า   ดูกอ่ นหญิงผูอ้ นั ธพาล   (อ.เธอ)   ได้กระท�ำแล้ว   อย่างนี   
้ เพราะเหตุไร,   
(อ.หญิงหมัน) นี   
้ ประกอบแล้ว   ซึง่ ยาอันเป็นเครือ่ งยังสัตว์ผเู้ กิดแล้วในครรภ์ให้ตกไป   
ย่อมให้   แก่เธอเพราะความกลัวแต่ความเป็นใหญ่   (เพราะเหตุ) นั้น   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์    ของเธอ   ย่อมตกไป,   (อ.เธอ)   อย่าได้กระท�ำแล้ว   อย่างนี้   
อีก   ดังนี้    ไม่บอกแล้ว   ในวาระที่สาม   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.หญิงหมัน) นอกนี้   
เห็นแล้ว   ซึ่งท้อง   (ของหญิง) นั้น   กล่าวแล้วว่า    (อ.เธอ)   ย่อมไม่บอก   
ซึ่งความที่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว    แก่เรา    เพราะเหตุไร   
ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   อ.ท่าน   น�ำมาแล้ว   ซึ่งดิฉัน   ยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   
ให้ตกไปแล้ว   สิน้ วาระ ท.   สอง,   (อ.ดิฉนั )   จะบอก   แก่ทา่ น   เพือ่ ประโยชน์อะไร   
ดังนี้    (อันหญิงนั้น)    กล่าวแล้ว,    คิดแล้วว่า    (อ.เรา)    เป็นผู้ฉิบหายแล้ว   
ย่อมเป็น    ในกาลนี้    ดังนี้    แลดูอยู่    ซึ่งความประมาท    (ของหญิง) นั้น,   
๑
๒

ตั้งแต่ วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา - ทุติยมฺปิ ตเถว ปาเตสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๓ แปลโดยพยัญชนะ
สปตฺตี (อิตฺถี) เป็นสหบุพพบท พหุพพิหิสมาส วิ. สห ปตินา ยา วตฺตตีติ สปตฺตี (อิตฺถี) ค�ำว่า  ปติ แปลว่า  ผัว, ผู้รักษา,
ผู้ด�ำเนินไปข้างหน้า ลงในอรรถว่า ผู้รักษา วิ.ว่า ปาติ รกฺขตีติ ปติ (ปา ธาตุในความรักษา, ดูแล ติ ปัจจัย) ลงในอรรถว่า ผู้น�ำ
หรือผู้ด�ำเนินไปข้างหน้า วิ.ว่า ปตติ เสฏฺโ หุตฺวา ปุรโต คจฺฉตีติ ปติ (ปต ธาตุ ในความไป, ตกไป อิ ปัจจัย) แต่อาจารย์บาง
พวกสันนิษฐานว่า เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส โดยแยกเป็น ส - ปตฺตี ส มาจากค�ำว่า สม แปลว่า เสมอกัน เวลาเข้า
สมาสย่อบทวิเสสนะเหลือไว้เพียงอักษรตัวหน้า โดยวิเคราะห์ว่า สมานา ปตฺตี สปตฺตี จึงแปลกันว่า อ.เมียผู้เสมอกัน
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ครั้นเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   แก่รอบแล้ว,   ได้แล้ว   ซึ่งโอกาส   ประกอบแล้ว   
ซึ่งยา   ได้ให้แล้ว   ฯ   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์    ไม่อาจอยู่    เพื่ออันตกไป   
เพราะความที่ (แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์) เป็นผู้แก่รอบแล้ว   นอนแล้ว   ขวาง   ฯ   
อ.เวทนา    อันกล้า    อันแข็ง    เกิดขึ้นแล้ว    ฯ    (อ.หญิงนั้น)    ถึงแล้ว   
ซึ่งความสงสัยในชีวิต   ฯ   (อ.หญิง) นั้น   ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งความปรารถนาว่า   (อ.เรา)   
เป็นผู้อันท่านให้ฉิบหายแล้ว    ย่อมเป็น,    อ.ท่านนั่นเทียว    น�ำมาแล้ว    ซึ่งเรา   
ยังทารก ท.   สาม   ให้ฉิบหายแล้ว,   ในกาลนี้   (อ.เรา)   ย่อมฉิบหาย   แม้เอง,   
(อ.เรา)    เคลื่อนแล้ว    (จากอัตภาพ) นี้    ในกาลนี้    เป็นนางยักษิณี    เป็น   
เป็นผู้สามารถ   เพื่ออันเคี้ยวกิน   ซึ่งทารก ท.   ของท่าน   เป็น   พึงบังเกิด   ดังนี้   
กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   เป็นนางแมว   เป็น   บังเกิดแล้ว   ในเรือน   นั้นนั่นเทียว   
ฯ   อ.สามี   จับแล้ว   (ซึ่งหญิงหมัน)   แม้นอกนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.การเข้าไปตัดซึ่งตระกูล   ของเรา   อันเจ้า   กระท�ำแล้ว   ดังนี้   โบยแล้ว   โบยแล้วด้วยดี   
(ด้วยอวัยวะ ท.)   มีศอกและเข่าเป็นต้น   ฯ   (อ.หญิงหมัน) นั้น   กระท�ำแล้ว   
ซึง่ กาละ   ด้วยความเจ็บ   นัน้ นัน่ เทียว   เป็นแม่ไก่   เป็น   บังเกิดแล้ว   (ในเรือน)
นั้นนั่นเทียว๑   ฯ

ก.๔   อ.แม่ไก่    ตกแล้ว   ซึ่งฟองไข่ ท.   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   ฯ   

อ.นางแมว   มาแล้ว   เคี้ยวกินแล้ว   (ซึ่งฟองไข่ ท.) เหล่านั้น   ฯ   (อ.นางแมว)   
เคี้ยวกินแล้วนั่นเทียว   แม้ครั้งที่สอง   แม้ครั้งที่สาม   ฯ   อ.แม่ไก่   กระท�ำแล้ว   
ซึง่ ความปรารถนาว่า   (อ.ท่าน)   เคีย้ วกินแล้ว   ซึง่ ฟองไข่ ท.   ของเรา   สิน้ วาระ ท.   
สาม   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวกิน   แม้ซึ่งเรา   ย่อมเป็น   ในกาลนี้,   (อ.เรา)   
เคลื่อนแล้ว   (จากอัตภาพ) นี้    ในกาลนี้    พึงได้    เพื่ออันเคี้ยวกิน   ซึ่งท่าน   
ผูเ้ ป็นไปกับด้วยบุตรน้อย   ดังนี   
้ เคลือ่ นแล้ว   (จากอัตภาพ) นัน้    เป็นแม่เสือเหลือง   
เป็น   บังเกิดแล้ว   ฯ   (อ.นางแมว) แม้นอกนี้   เป็นแม่เนื้อ   เป็น   บังเกิดแล้ว   
ฯ   อ.แม่เสือเหลือง   มาแล้ว   เคี้ยวกินแล้ว   ซึ่งลูกน้อย ท.   สิ้นวาระ ท.   สาม   
ในกาล (แห่งแม่เนื้อ) นั้น ทั้งคลอดแล้วทั้งคลอดแล้ว   ฯ   อ.แม่เนื้อ   กระท�ำแล้ว   
ซึ่งความปรารถนาว่า    อ.ลูก ท.   ของเรา   (อันแม่เสือเหลือง) นี้    เคี้ยวกินแล้ว   
๑

ตั้งแต่ อถ นํ ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย - กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๓ แปลโดยอรรถ
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สิ้นสามครั้ง,    (อ.แม่เสือเหลืองนั้น)    จักเคี้ยวกิน    แม้ซึ่งเรา    ในกาลนี้,   
(อ.เรา)   เคลื่อนแล้ว   (จากอัตภาพ) นี้    ในกาลนี้    พึงได้    เพื่ออันเคี้ยวกิน   
(ซึ่งแม่เสือเหลือง) นั่น    ตัวเป็นไปกับด้วยบุตรน้อย    ดังนี้    ในกาลเป็นที่ตาย   
กระท�ำแล้ว   ซึง่ กาละ   เป็นนางยักษิณ   
ี เป็น   บังเกิดแล้ว   ฯ   แม้ อ.แม่เสือเหลือง   
เคลื่อนแล้ว   (จากอัตภาพ) นั้น   เป็นนางกุลธิดา   เป็น   บังเกิดแล้ว   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี    ฯ    (อ.นางกุลธิดา) นั้น    ผู้ถึงแล้วซึ่งความเจริญ    ได้ไปแล้ว   
สูต่ ระกูลแห่งผัว   ทีบ่ า้ นใกล้ประตู   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอืน่ อีก   (อ.นางกุลธิดานัน้ )   
คลอดแล้ว   ซึง่ บุตร   ฯ   อ.นางยักษิณ   
ี มาแล้ว   ด้วยเพศแห่งหญิงสหายผูเ้ ป็นทีร่ กั    
(ของนางกุลธิดา) นั้น    ถามแล้วว่า    อ.หญิงสหาย    ของดิฉัน    (ย่อมอยู่)   
(ในที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.)   กล่าวแล้วว่า   (อ.หญิงสหาย   ของท่าน)   
คลอดแล้ว    ในภายในแห่งห้อง    ดังนี้    ฯ    (อ.นางยักษิณี) นั้น    ฟังแล้ว   
(ซึง่ ค�ำ) นัน้    (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.หญิงสหาย)   คลอดแล้ว   ซึง่ บุตร   หรือหนอแล   
หรือว่า   (อ.หญิงสหาย   คลอดแล้ว)   ซึง่ ธิดา,   (อ.เรา)   จักเห็น   (ซึง่ ทารก) นัน้    
ดังนี้,   เข้าไปแล้ว   เป็นราวกะว่าดูอยู่   (เป็น)   จับแล้ว   ซึ่งทารก   เคี้ยวกินแล้ว   
ไปแล้ว    ฯ    (อ.นางยักษิณีนั้น)    เคี้ยวกินแล้ว    เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   
แม้ในวาระที่สอง   ฯ   ในวาระที่สาม   (อ.นางกุลธิดา) นอกนี้   เป็นผู้มีครรภ์อันหนัก๑
เป็น    เรียกมาแล้ว    ซึ่งสามี    (กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่นาย    อ.นางยักษิณี   
ตนหนึ่ง   ในที่    นี้    เคี้ยวกินแล้ว   ซึ่งบุตร ท.   สอง   ของเรา   ไปแล้ว,   
ในกาลนี้    (อ.เรา)   ไปแล้ว   สู่เรือนแห่งตระกูล   ของเรา   จักคลอด   ดังนี้   
ไปแล้ว   สู่เรือนแห่งตระกูล   คลอดแล้ว   ฯ   

ก.๕   ในกาลนั้น   อ.นางยักษิณี    นั้น   เป็นผู้ถึงแล้ว   ซึ่งวาระแห่งน�้ำ   

ย่อมเป็น   ฯ   จริงอยู   
่ อ.นางยักษิณี ท.   น�ำมาอยู   
่ ซึง่ น�ำ้    โดยอันสืบๆ แห่งศีรษะ   
จากสระชือ่ ว่าอโนดาต   ตามวาระ   เพือ่ ท้าวเวสสุวรรณ๒   ย่อมพ้น   โดยอันล่วงไป๑
๒

ครุคพฺภา (อิตฺถี) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า ครุ คพฺโภ ยสฺสา สา ครุคพฺภา (อิตฺถี) ฯ
ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า  ท้าวกุเวร เป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาล  
ทั้ ง ๔ ผู ้ คุ ้ ม ครองและดู แ ลโลกมนุ ษ ย์ สถิ ต อยู ่ บ นสวรรค์ ชั้ น จาตุ ม มหาราชิ ก า  ได้ แ ก่ (๑) ท้ า วธตรฐ ปกครองทาง
ทิศตะวันออก เป็นเจ้าแห่งพวกคนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และวิทยาธร (๒) ท้าววิรุฬหก ปกครองทางทิศใต้ เป็นเจ้าแห่ง
พวกครุฑ (๓) ท้าววิรุฬปักข์ ปกครองทางทิศตะวันตก เป็นเจ้าแห่งพวกนาค (๔) ท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสวัณ
ปกครองทางทิศเหนือ เป็นเจ้าแห่งพวกยักษ์
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แห่งประชุมแห่งเดือนสี่บ้าง   โดยอันล่วงไปแห่งประชุมแห่งเดือนห้าบ้าง   ฯ   (อ.นางยักษิณี ท.) เหล่าอืน่ อีก   ผูม้ กี ายอันบอบช�ำ้ แล้ว   ย่อมถึง   แม้ซงึ่ ความสิน้ ไปแห่งชีวติ    
ฯ   ก็   (อ.นางยักษิณ)ี นัน้    ผูส้ กั ว่าพ้นแล้ว   จากวาระแห่งน�ำ้ เทียว   ไปแล้ว   สูเ่ รือน   
นั้น   โดยเร็ว   ถามแล้วว่า   อ.หญิงสหาย   ของดิฉัน   (ย่อมอยู่)   (ในที่) ไหน   
ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   จักเห็น   (ซึ่งหญิงสหาย) นั้น   
(ในที่) ไหน,   อ.นางยักษิณี    ย่อมเคี้ยวกิน   ซึ่งทารกผู้เกิดแล้ว ท.   ในที่    นี้   
(ของหญิงสหาย) นัน้ ,   เพราะเหตุนน้ั    (อ.หญิงสหายนัน้ )   ไปแล้ว   สูเ่ รือนแห่งตระกูล   
ดังนี้   ฯ   (อ.นางยักษิณี) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.หญิงนั้น)   จงไป   (ในที่) ใด   
หรือ    หรือว่า    (ในที่) นั้น,    (อ.หญิงนั้น)    จักไม่พ้น    จากเรา    ดังนี้   
ผู้อันก�ำลังแห่งเวรให้อาจหาญขึ้นพร้อมแล้ว๑   เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อพระนคร   (เป็น)   
แล่นไปแล้ว   ฯ   (อ.นางกุลธิดา)   แม้นอกนี้    ยังทารก   นั้น   ให้อาบแล้ว   
ในวันเป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อ    กระท�ำแล้ว    ซึ่งชื่อ    (กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่นาย   
ในกาลนี้    (อ.เรา  ท.)    จะไป    สู่เรือนอันเป็นของตน    ดังนี้    พาเอาแล้ว   
ซึ่งบุตร   ไปอยู่   โดยหนทาง   อันไปแล้วในท่ามกลางแห่งวิหาร   กับ   ด้วยสามี   
ให้แล้ว   ซึ่งบุตร   แก่สามี    อาบแล้ว   ในสระโบกขรณีใกล้วิหาร   ข้ามขึ้นแล้ว   
รับเอาแล้ว   ซึ่งบุตร,   ครั้นเมื่อสามี   อาบอยู่,   ยืนยังบุตรให้ดื่มอยู่แล้ว   เห็นแล้ว   
ซึ่งนางยักษิณี   ผู้มาอยู่   รู้พร้อมแล้ว   กระท�ำแล้ว   ซึ่งเสียงอันสูงว่า   ข้าแต่นาย   
(อ.ท่าน)   จงมา   โดยเร็ว,   (อ.หญิง) นี้   เป็นนางยักษิณี นั้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ไม่อาจอยู   
่ เพือ่ อันด�ำรงอยูพ่ ร้อม   เพียงไร   แต่อนั มา๒   (แห่งสามี) นัน้    กลับแล้ว   
เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อภายในแห่งวิหาร   (เป็น)   แล่นไปแล้ว   ฯ

ก.๖   ในสมัยนั้น   อ.พระศาสดา   ทรงแสดงอยู่   ซึ่งธรรม   ในท่ามกลาง-

แห่งบริษัท   ฯ   (อ.นางกุลธิดา) นั้น   ยังบุตร   ให้นอนแล้ว   ที่หลังแห่งพระบาท   
ของพระตถาคต    กราบทูลแล้วว่า    (อ.บุตร) นั่น    อันหม่อมฉัน    ถวายแล้ว   
๑

๒

เวรเวคสมุสฺสาหิตา (ยกฺขิณี) เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตัป. วิ.
เวรสฺส เวโค เวรเวโค
ต.ตัป. วิ.
เวรเวเคน สมุสฺสาหิตา เวรเวคสมุสฺสาหิตา (ยกฺขิณี)
อาคมนํ แปลหักเป็นปัญจมีวิภัตติเพื่อเข้ากับ ยาว สัมพันธ์เป็น ทุติยาอปาทาน ใน ยาว ฯ
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แก่พระองค์,   (อ.พระองค์)   ขอจงประทาน   ซึ่งชีวิต   แก่บุตร   ของหม่อมฉัน   
ดังนี   
้ ฯ   อ.สุมนเทพ   ผูอ้ ยูท่ บั แล้ว๑ ทีซ่ มุ้ แห่งประตู   ไม่ได้ให้แล้ว   เพือ่ อันเข้าไป   
ในภายใน   แก่นางยักษิณ   
ี ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึง่ พระเถระชือ่ ว่าอานนท์   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนอานนท์   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   จงเรียกมา   
ซึง่ นางยักษิณ   
ี นัน้    ดังนี   
้ ฯ   อ.พระเถระ   เรียกมาแล้ว   (ซึง่ นางยักษิณ)ี นัน้    ฯ   
(อ.นางกุลธิดา) นอกนี้   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.นางยักษิณี) นี้   
ย่อมมา   ดังนี้    ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า    (อ.นางยักษิณีนั่น)   จงมา,   
(อ.เธอ)   อย่าได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งเสียง   ดังนี้   ตรัสแล้วว่า   (อ.เธอ)   ย่อมกระท�ำ   
อย่างนี้    เพราะเหตุไร,   ก็    ถ้าว่า  อ.เธอ ท.   จักไม่มาแล้ว   สู่ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีหน้าพร้อม   ต่อพระพุทธเจ้า   ผู้เช่นกับด้วยเราไซร้,   อ.เวร   ของเธอ ท.   
เป็นเวรตั้งอยู่ตลอดกัป   จักได้เป็นแล้ว   ราวกะ อ.เวร   ของงูเห่าและพังพอน ท.
(ด้วย)    ราวกะ (อ.เวร)    ของหมีและไม้สะคร้อ ท. (ด้วย)    ราวกะ (อ.เวร)   
ของกาและนกเค้า  ท. ด้วย,    (อ.เธอ ท.)    ย่อมกระท�ำ    ซึ่งเวรและเวรตอบ   
เพราะเหตุไร,   เพราะว่า   อ.เวร   ย่อมเข้าไประงับ   ด้วยความไม่มีเวร,   (อ.เวร)   
ย่อมไม่เข้าไประงับ ด้วยเวร   ดังนี้    (กะนางยักษิณี) นั้น   ผู้มาแล้วจึงยืนอยู่แล้ว   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
ก็ อ.เวร ท. (ในโลก) นี้ ย่อมไม่ระงับ ด้วยเวร
ในกาลไหน ๆ, แต่ว่า (อ.เวร ท.) ย่อมระงับ
ด้วยความไม่มีเวร, อ.ธรรม นั่น เป็นธรรมเก่า
(ย่อมเป็น) ดังนี้ ฯ

๑

อธิวตฺถ หรือ อธิวุตฺถ แปลเอาความว่า สิงอยู่แล้ว, สิงสถิตอยู่แล้ว ก็ได้
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แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า   เหมือนอย่างว่า   (อ.บุคคล)   แม้ล้างอยู่   ซึ่งที่อันเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน�้ำลายและน�้ำมูกเป็นต้น   ด้วยของไม่สะอาด ท. เหล่านั้นนั่นเทียว   
ย่อมไม่อาจ    เพื่ออันกระท�ำ    ให้เป็นที่สะอาดแล้ว    ให้เป็นที่มีกลิ่นออกแล้ว,   
โดยที่แท้แล๑ อ.ที่   นั้น   เป็นที่ไม่สะอาดแล้วกว่าด้วย   เป็นที่มีกลิ่นเหม็นกว่าด้วย   
ย่อมเป็น   โดยยิ่ง   โดยประมาณ   ฉันใด   (อ.บุคคล)   ด่าตอบอยู่   (ซึ่งบุคคล)
ผู้ด่าอยู่   ประหารตอบอยู่   (ซึ่งบุคคล)   ผู้ประหารอยู่   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันยังเวรให้เข้าไประงับวิเศษ    ด้วยเวร,    โดยที่แท้แล    (อ.บุคคลนั้น)    ย่อมกระท�ำ   
ซึ่งเวรนั่นเทียว   ยิ่ง   ยิ่ง   ฉันนั้นนั่นเทียว   ฯ   ชื่อ อ.เวร ท.   ย่อมไม่ระงับ   
ด้วยเวร   ในกาล   แม้ไหน ๆ,   โดยที่แท้แล   (อ.เวร ท.)   ย่อมเจริญนั่นเทียว   
ด้วยประการฉะนี้   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   น
หิ เวเรน ดังนี้เป็นต้น   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    เหมือนอย่างว่า    อ.ของไม่สะอาด ท.    มีน�้ำลายเป็นต้น   
เหล่านั้น   อัน (อันบุคคล) ล้างอยู่   ด้วยน�้ำ   อันใสแล้ว   ย่อมเลือนหาย,   อ.ที่   
นั้น   เป็นที่สะอาดแล้ว   เป็นที่มีกลิ่นออกแล้ว   ย่อมเป็น   ฉันใด   อ.เวร ท.   
ย่อมเข้าไปสงบวิเศษ   คือว่า   ย่อมระงับเฉพาะ   คือว่า   ย่อมถึง   ซึ่งความไม่มี   
ด้วยความไม่มีเวร   คือว่า   ด้วยน�้ำคือขันติและเมตตา   คือว่า   ด้วยการกระท�ำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย   คือว่า    ด้วยการพิจารณา   ฉันนั้นนั่นเทียว   (ดังนี้   
แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อเวเรน จ สมฺมนฺติ ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   (อ.ธรรม) นั่น   คือว่า   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความเข้าไปสงบวิเศษแห่งเวร   ด้วยความไม่มเี วร   เป็นธรรมเก่า   คือว่า   เป็นหนทางแห่งพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพ ท. ทั้งปวง   ไปแล้ว   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   เอส ธมฺโม สนนฺตโน   ดังนี้   ฯ   
๑

อถโข แปลได้หลายลักษณะ คือ ถ้าแปลต้นประโยคก่อนประธาน แปลว่า “โดยที่แท้, โดยที่แท้แล” ถ้าแปลหลังกิริยาคุมพากย์
แปลว่า  โดยแท้แล ถ้าขึ้นต้นประโยคแสดงกาลเวลา  แปลว่า  ครั้งนั้นแล ดังนั้น ประโยคนี้แปลอีกนัยหนึ่งว่า  อ.ที่นั้น เป็นที่ไม่สะอาดแล้วกว่าด้วย เป็นที่มีกลิ่นเหม็นกว่าด้วย โดยยิ่ง โดยประมาณ ย่อมเป็น โดยแท้แล ฯ
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ก.๗   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.นางยักษิณี   นั้น   ตั้งอยู่-

เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   
ได้มีแล้ว   แม้แก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว   ฯ   
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   กะหญิง   นั้นว่า   (อ.เธอ)   จงให้   ซึ่งบุตร   
ของเธอ   (แก่นางยักษิณี) นั่น   ดังนี้    ฯ   (อ.หญิงนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.หม่อมฉัน)   ย่อมกลัว   ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า    (อ.เธอ)    อย่ากลัวแล้ว,    อ.อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ   
ย่อมไม่มี   แก่เธอ   เพราะอาศัย   (ซึ่งนางยักษิณี) นั่น   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง) นั้น   
ได้ให้แล้ว   ซึ่งบุตร   (แก่นางยักษิณี) นั้น   ฯ   (อ.นางยักษิณี) นั้น   รับเอาแล้ว   
(ซึง่ บุตร) นัน้    จูบแล้ว   สวมกอดแล้ว   ให้แล้ว   แก่มารดา   อีกนัน่ เทียว   เริม่ แล้ว   
เพือ่ อันร้องไห้   ฯ   ครัง้ นัน้    อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว   (ซึง่ นางยักษิณ)ี นัน้ ว่า   
(อ.เหตุ) นัน่    อะไร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.นางยักษิณ   
ี กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.หม่อมฉัน   แม้ส�ำเร็จอยู่   ซึ่งชีวิต   โดยประการใด   โดยประการนั้น   
ในกาลก่อน   ไม่ได้ได้แล้ว   ชือ่ (ซึง่ อาหาร) อันยังท้องให้เต็ม,   ในกาลนี   
้ (อ.หม่อมฉัน)   
จักเป็นอยู   
่ อย่างไร   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    อ.พระศาสดา   (ทรงยังนางยักษิณ)ี นัน้    
ให้หายใจออกคล่องดีแล้ว๑   (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    (อ.เธอ)   อย่าคิดแล้ว   ดังนี้   
ตรัสแล้ว   กะหญิง นัน้ ว่า   (อ.เธอ)   น�ำไปแล้ว   (ซึง่ นางยักษิณ)ี นี   
้ ให้อยูอ่ าศัยแล้ว   
ในเรือน   ของตน   จงปฏิบัติ    ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศ ท.   ดังนี้    ฯ   
(อ.หญิง) นัน้    น�ำไปแล้ว   (ซึง่ นางยักษิณ)ี นัน้    ให้ดำ� รงอยูเ่ ฉพาะแล้ว   ในโรงแห่งครกกระเดื่อง    ปฏิบัติแล้ว    ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศ ท.    ฯ    อ.สาก   
ย่อมปรากฏ   (แก่นางยักษิณ)ี นัน้    ราวกะว่า   ประหารอยู   
่ ซึง่ ศีรษะ   ในกาลเป็นที่ซ้อมซึ่งข้าวเปลือก    ฯ    (อ.นางยักษิณี) นั้น    เรียกมาแล้ว    ซึ่งหญิงสหาย   
กล่าวแล้วว่า    (อ.เรา) จักไม่อาจ   เพื่ออันอยู่    ในที่    นี้,   (อ.ท่าน)   ยังเรา   
จงให้ดำ� รงอยูเ่ ฉพาะ   (ในที)่ อืน่    ดังนี   
้ แม้ผู้ (อันหญิงสหาย) ให้ดำ� รงอยูเ่ ฉพาะแล้ว   
ในที่ ท.   เหล่านั่น   คือ   ในโรงแห่งสาก   ในตุ่มแห่งน�้ำ   ที่เตา   ที่ชายคา   
๑

สมสฺสาเสตฺวา แปลว่า ให้เบาใจแล้ว, ให้เบาใจพร้อมแล้ว ให้หายใจออกคล่องแล้ว ประกอบด้วย สํ-อา บทหน้า สสฺ ธาตุใน
ความเป็นอยู่, หายใจ, มีชีวิตอยู่ (ปาณเน) เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก ตฺวา ปัจจัย รัสสะ อา เป็น อ แปลงนิคคหิตเป็น ม ซ้อน
สฺ ทีฆะตันธาตุ ฯ
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ที่กองแห่งหยากเยื่อ   ที่ประตูแห่งบ้าน   ห้ามแล้ว   (ซึ่งที่ ท.) เหล่านั้น   ทั้งปวง   
(ด้วยค�ำ) ว่า    อ.สาก   ย่อมปรากฏ   แก่เรา   (ในโรงแห่งสาก) นี้    ราวกะว่า   
ท�ำลายอยู่    ซึ่งศีรษะ,    อ.เด็ก ท.    ยังน�้ำอันเป็นเดน    ย่อมให้ข้ามลง   
(ในตุ่มแห่งน�้ำ) นี้,   อ.สุนัข ท.   ย่อมนอน   (ที่เตา) นี้,   อ.เด็ก ท.   ย่อมกระท�ำ   
ซึ่งของไม่สะอาด    (ที่ชายคา) นี้,    (อ.ชน ท.)    ย่อมทิ้ง    ซึ่งหยากเยื่อ   
(ทีก่ องแห่งหยากเยือ่ ) นี,้    อ.เด็กในบ้าน ท.   ย่อมกระท�ำ   (ซึง่ กรรม) อันบุคคลพึงประกอบด้วยคะแนน   (ที่ประตูแห่งบ้าน) นี้   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.หญิงสหาย)   
(ยังนางยักษิณ)ี นัน้    ให้ดำ� รงอยูเ่ ฉพาะแล้ว   ในโอกาสอันสงัดแล้ว   ในภายนอกแห่งบ้าน   
น�ำไปแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.)   มีข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศเป็นต้น   (เพื่อนางยักษิณี) นั้น   
(ในที่) นั้น   ปฏิบัติแล้ว   ฯ   

ก.๘   อ.นางยักษิณี   นั้น   คิดแล้ว   อย่างนี้ว่า   อ.หญิงสหาย   ของเรา   

นี้   เป็นผู้มีอุปการะมาก   (ย่อมเป็น)   ในกาลนี้,   เอาเถิด   อ.เรา   จะกระท�ำ   
ซึ่งคุณตอบ   อะไร ๆ๑   ดังนี้,   บอกแล้ว   แก่หญิงสหายว่า    อ.ฝนดี    จักมี   
ในปี    นี้,   (อ.ท่าน)   จงกระท�ำ   ซึ่งข้าวกล้า    ในที่ดอน,   อ.ฝนแล้ง   จักมี   
ในปี    นี้,   (อ.ท่าน)   จงกระท�ำ   ซึ่งข้าวกล้า    ในที่ลุ่มนั่นเทียว   ดังนี้    ฯ   
อ.ข้าวกล้าอันชนผู้เหลือ ท.   กระท�ำแล้ว   ย่อมฉิบหาย   ด้วยน�้ำอันเกิน   หรือ   
หรือว่า    ด้วยน�้ำอันน้อย    ฯ    อ.ข้าวกล้า    (ของหญิง) นั้น    ย่อมถึงพร้อม   
เกินเปรียบ   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ชน ท.)   ถามแล้ว   (ซึ่งหญิง) นั้นว่า   ดูก่อนแม่   
อ.ข้าวกล้า   อันอันท่านกระท�ำแล้ว   ย่อมฉิบหาย   ด้วยน�้ำอันเกิน   หามิได้นั่นเทียว,   
ย่อมฉิบหาย   ด้วยน�ำ้ อันน้อย   หามิได้,   (อ.ท่าน)   รูแ้ ล้ว   ซึง่ ความเป็นแห่งฝนดีและฝนแล้ง   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งการงาน   หรือ,   (อ.เหตุ) นั่น   อะไรหนอแล   ดังนี้   
ฯ   (อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    อ.นางยักษิณี    ผู้เป็นสหาย   ของเรา ท.   
ย่อมบอก   ซึง่ ความเป็นแห่งฝนดีและฝนแล้ง,   อ.เรา ท.   ย่อมกระท�ำ   ซึง่ ข้าวกล้า ท.   
ในที่ดอนและที่ลุ่ม ท.    ตามค�ำ    (ของนางยักษิณี) นั้น    (เพราะเหตุ) นั้น   
อ.ข้าวกล้า   ของเรา ท.   ย่อมถึงพร้อม,   (อ.ท่าน ท.)   ย่อมไม่เห็น   (ซึ่งวัตถุ ท.)
๑

อีกมติหนึ่ง แปลว่า เอาเถิด อ.เรา จะกระท�ำ ซึ่งอะไรๆ ให้เป็นคุณตอบ ฯ เพราะถือว่า กิญฺจิ เป็นรูปนปุํสกลิงค์ ส่วน ปฏิคุณํ 
เป็นปุํลิงค์ ขอครูและนักเรียน พึงศึกษาเพิ่มเติม
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มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   อัน (อันเรา ท.) น�ำไปอยู่    จากเรือน   ของเรา ท.   
เนืองนิตย์   หรือ,   (อ.วัตถุ ท. มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น) เหล่านั้น   (อันเรา ท.)   
ย่อมน�ำไป    (เพื่อนางยักษิณี) นั่น,    แม้ อ.ท่าน ท.    จงน�ำไป    (ซึ่งวัตถุ ท.)
มีข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศเป็นต้น    (แก่นางยักษิณี) นั่น,    (อ.นางยักษิณีนั้น)   
จักตรวจดู    ซึ่งการงาน ท.   แม้ของท่าน ท.   ดังนี้    ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ชน ท.)   
ผู้อยู่ในพระนครทั้งสิ้นโดยปกติ   กระท�ำแล้ว   ซึ่งสักการะ   (แก่นางยักษิณี) นั้น   ฯ   
(อ.นางยักษิณี) แม้นั้น    ตรวจดูอยู่    ซึ่งการงาน ท.    (ของชน ท.) ทั้งปวง   
เป็นผูถ้ งึ แล้วซึง่ ลาภอันเลิศ   เป็นผูม้ บี ริวารมาก   ได้เป็นแล้ว   จ�ำเดิม   (แต่กาล) นัน้    
ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   (อ.นางยักษิณี) นั้น   เริ่มตั้งแล้ว   ซึ่งสลากภัต ท.   
แปด    ฯ    (อ.สลากภัต ท.) เหล่านั้น    (อันชน ท.)    ถวายอยู่    เพียงไร   
แต่กาลอันมีในวันนี้นั่นเทียว   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งความเกิดขึ้น แห่งนางยักษิณีชื่อว่ากาลี
(จบแล้ว) ฯ
jwi

นี้

๕. โกสมฺพิกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี๑   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   
ปเร จ น วิชานนฺติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.ภิกษุ ท.   สอง   คือ   อ.พระวินัยธรด้วย   

คือ    อ.พระธรรมกถึกด้วย    ผู้มีภิกษุมีร้อยห้าและร้อยห้าเป็นประมาณเป็นบริวาร๒
อยู่แล้ว   ในโฆสิตาราม   ใกล้พระนครชื่อว่าโกสัมพี   ฯ   อ. - (ในภิกษุ ท. สอง)
เหล่านั้นหนา - พระธรรมกถึก   กระท�ำแล้ว   ซึ่งวลัญชะในสรีระ   ในวันหนึ่ง   
ตัง้ ไว้แล้ว   ซึง่ น�ำ้ เป็น-เครือ่ งช�ำระอันเหลือลง   ในภาชนะ   ในซุม้ แห่งน�ำ้    ออกไปแล้ว   
ฯ   อ.พระวินยั ธร   เข้าไปแล้ว   (ในซุม้ แห่งน�ำ้ ) นัน้    ในภายหลัง   เห็นแล้ว   ซึง่ น�ำ้    
นั้น   ออกไปแล้ว   ถามแล้ว   (ซึ่งพระธรรมกถึก) นอกนี้ว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
อ.น�้ำ   อันท่าน   ตั้งไว้แล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระธรรมกถึก   กล่าวแล้ว) ว่า   
๑

๒

โกสมฺพิกา (ภิกฺขู) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า โกสมฺพิยํ วสนฺตีติ โกสมฺพิกา (ภิกฺขู) ฯ
โกสัมพี (Kosambi) เป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะ หนึ่งใน ๑๖ แคว้นสมัยพุทธกาล มีพระเจ้าอุเทนครองเมือง เมืองนี้รุ่งเรือง
มาก เป็นชุมนุมการค้าขายในสมัยโบราณ มีความรื่นรมย์เพราะมีแม่น�้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น�้ำคงคา  แม่น�้ำยมุนา                
และแม่น�้ำสุรัสสวดี ปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน รูปโค้งพระจันทร์เสี้ยวริมฝั่งแม่น�้ำยมุนา  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโกสัม             
(Kosam) หรือหมู่บ้านหิสัมบาทตชนบท จังหวัดอัลลฮาบาต (Allahabad) รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย ตั้งอยู่ห่างจาก                 
ตัวจังหวัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เมืองนี้ได้เ ริ่มต้ นท�ำการขุดค้นทางโบราณคดีโดยศาสตรจารย์           
จี.อาร์.ชาร์มา  แห่งมหาวิทยาลัยอัลลาฮาบาต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒, ๒๔๙๔-๒๔๙๙ ตามล�ำดับ ปัจจุบันปรากฏซากก�ำแพงเมือง             
ก�ำแพงวังของพระเจ้าอุเทน เสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราช และวัดโบราณสันนิษฐานว่าเป็นวัดโฆสิตารามมหาวิหาร ทีโ่ ฆสกเศรษฐี
สร้างถวาย มีการค้นพบบาตรดินโบราณ พระพุทธรูป และโบราณวัตถุจำ� นวนมากภายในแหล่งขุดค้นเมืองโกสัมพีแห่งนี้ โบราณวัตถุ
ส่วนใหญ่ทางการอินเดียได้น�ำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองอัลลฮาบาต
ปญฺจสตปญฺจสตปริวารา (ภิกฺขู)
ส.ทิคุ.
วิ. ปญฺจ สตานิ ปญฺจสตํ
ส.ทิคุ.
วิ. ปญฺจ สตานิ ปญฺจสตํ
ส.ทวัน.
วิ. ปญฺจสตญฺจ ปญฺจสตญฺจ ปญฺจสตปญฺจสตํ
ฉ.ตุล.
วิ. ปญฺจสตปญฺจสตํ มตฺตํ เยสํ เต ปญฺจสตปญฺจตา (ภิกฺขู)
ฉ.ตุล.
วิ. ปญฺจสตปญฺจสตา (ภิกฺขู) ปริวารา เยสํ เต ปญฺจสตปญฺจสตปริวารา (ภิกฺขู)
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ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ   เออ   (อ.อย่างนัน้ )   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระวินยั ธร   ถามแล้ว) ว่า   
ก็   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่รู้   ซึ่งความเป็นแห่งอาบัติ   (ในเพราะเหตุ) นี๑้    หรือ   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระธรรมกถึก   กล่าวแล้ว) ว่า   เออ   (อ.กระผม)   ย่อมไม่รู้   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระวินยั ธร   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ   (อ.เหตุนนั่ )   จงยกไว้,   อ.อาบัต   ิ
(ในเพราะเหตุ) นี้๑   (ย่อมมี)   ดังนี้    ฯ   (อ.พระธรรมกถึก   กล่าวแล้ว) ว่า   
ถ้าอย่างนั้น    (อ.กระผม)    จักกระท�ำคืน    (ซึ่งอาบัติ) นั้น    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระวินัยธร   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   ก็   ถ้าว่า   (อ.วีติกกมนะ)๒
อันท่าน    ไม่แกล้งแล้ว    กระท�ำแล้ว    เพราะความระลึกไม่ได้ไซร้,    อ.อาบัติ   
ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.พระธรรมกถึก) นั้น   เป็นผู้เห็นซึ่งอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ   
ได้เป็นแล้ว    ฯ    แม้ อ.พระวินัยธร    บอกแล้ว    แก่นิสิต ท.    ของตนว่า   
อ.พระธรรมกถึก   นี   
้ แม้ตอ้ งอยู   
่ ซึง่ อาบัต   
ิ ย่อมไม่ร   
ู้ ดังนี   
้ ฯ   (อ.นิสติ ของพระวินัยธร ท.) เหล่านั้น    เห็นแล้ว    ซึ่งนิสิต ท.    (ของพระธรรมกถึก) นั้น   
กล่าวแล้วว่า   อ.พระอุปัชฌาย์   ของท่าน ท.   แม้ต้องแล้ว   ซึ่งอาบัติ   ย่อมไม่รู้   
ซึง่ ความเป็นแห่งอาบัต   
ิ ดังนี   
้ ฯ   (อ.นิสติ ของพระธรรมกถึก ท.) เหล่านัน้    ไปแล้ว   
บอกแล้ว   แก่พระอุปัชฌาย์    ของตน   ฯ   (อ.พระธรรมกถึก) นั้น   กล่าวแล้ว   
อย่างนี้ว่า   อ.พระวินัยธร   นี้   กล่าวแล้วว่า   ไม่เป็นอาบัติ   ดังนี้   ในกาลก่อน   
ย่อมกล่าวว่า   เป็นอาบัต   
ิ ดังนี   
้ ในกาลนี,้    (อ.พระวินยั ธร) นัน่    เป็นผูก้ ล่าวเท็จ๓
โดยปกติ     (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    (อ.นิสิตของพระธรรมกถึก ท.) เหล่านั้น   
ไปแล้ว   กล่าวแล้วว่า    อ.พระอุปัชฌาย์    ของท่าน ท.   เป็นผู้กล่าวเท็จโดยปกติ   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ยังความทะเลาะ   กะกันและกัน   
ให้เจริญแล้ว    ด้วยประการฉะนี้    ฯ    ในล�ำดับนั้น    อ.พระวินัยธร    ได้แล้ว   
ซึ่งโอกาส   ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งอุกเขปนียกรรม   ในเพราะการไม่เห็น   ซึ่งอาบัติ   
แก่พระธรรมกถึก   ฯ   แม้ อ.อุปฏั ฐาก ท.   ผูถ้ วายซึง่ ปัจจัย   (ของภิกษุ ท.) เหล่านัน้    
เป็นส่วน   สอง   ได้เป็นแล้ว   จ�ำเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ   อ.นางภิกษุณี ท.   
๑
๒
๓

อีกนัยหนึ่ง เอตฺถ (อุทก€ปเน) ในเพราะการตั้งไว้ซึ่งน�้ำนี้ หรือ เอตฺถ (วีติกฺกมเน) ในเพราะวีติกกมนะ นี้ ฯ
วีติกฺกมนํ หมายถึง กิริยาที่ล่วงละเมิดอาบัติ ยกขึ้นมาเป็นประธานในประโยคนี้
มุสาวาที ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า มุสา วทตีติ มุสาวาที (ภิกฺขุ) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่ง
ตัสสีละ วิ.ว่า มุสา วทติ สีเลนาติ มุสาวาที (ภิกขฺ )ุ เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ วิ.ว่า มุสา วตฺตุ สีลมสฺสาติ มุสาวาที (ภิกขฺ )ุ ฯ
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ผูร้ บั เฉพาะซึง่ โอวาทก็ด   
ี อ.เทวดาผูอ้ ารักขา ท.   ก็ด   
ี อ.เทวดาผูด้ ำ� รงอยูใ่ นอากาศ ท.   
ผู้อันตนทั้งเห็นกันดีแล้วทั้งคบกันดีแล้ว    (ของเทวดาผู้อารักขา  ท.) เหล่านั้นก็ด   ี
อ.ปุถชุ น ท.   ทัง้ ปวง   เพียงไร   แต่พรหมโลกก็ด   
ี เป็นฝ่าย   สอง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
ก็    อ.ความโกลาหล    อันมีความบันลือเป็นอันเดียวกัน    ได้ไปแล้ว    เพียงไร   
แต่ภพชื่อว่าอกนิฏฐะ๑   ฯ

ก.๒    ครั้งนั้น    อ.ภิกษุ    รูปหนึ่ง    เข้าไปเฝ้าแล้ว    ซึ่งพระตถาคต   

กราบทูลแล้ว   ซึง่ ลัทธิวา่ (อ.พระธรรมกถึก) นี้ อันสงฆ์ ยกวัตรแล้ว ด้วยกรรม
อันประกอบแล้วด้วยธรรมนั่นเทียว ดังนี้ (แห่งภิกษุ ท.) ผู้ยกวัตร (ด้วย)
ซึ่งลัทธิว่า (อ.พระอุปัชฌาย์ ของเรา ท. อันสงฆ์) ยกวัตรแล้ว ด้วยกรรม
อันไม่ประกอบแล้วด้วยธรรม
ดังนี้
(แห่งภิกษุ ท.)
ผู้ประพฤติตามซึ่งพระธรรมกถึกผู้อันสงฆ์ยกวัตรแล้ว (ด้วย)
ซึ่งความเป็นคืออันตามแวดล้อม
(ซึ่งพระธรรมกถึก) นั้น แล้วจึงเที่ยวไป (แห่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น แม้ผู้
(อันภิกษุ ท.) ผู้ยกวัตร ห้ามอยู่ด้วย๒ ฯ อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงส่งไปแล้ว   
(ซึ่งพระโอวาท) ว่า   ได้ยินว่า   (อ.ภิกษุ ท.)   เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน   จงเป็น   ดังนี้   
สิ้นวาระ ท.    สอง    ทรงสดับแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    (อ.ภิกษุ ท.)   
ย่อมไม่ปรารถนา   เพื่ออันเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน   เป็น   ดังนี้    ทรงสดับแล้วว่า   
อ.หมูแ่ ห่งภิกษุ   แตกกันแล้ว,   อ.หมูแ่ ห่งภิกษุ   แตกกันแล้ว   ดังนี   
้ ในวาระทีส่ าม   
เสด็จไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้ว   ซึ่งโทษ   ในเพราะการยกวัตร    (แห่งภิกษุ ท.) ผู้ยกวัตรด้วย    ในเพราะการไม่เห็น    ซึ่งอาบัติ   
(แห่งภิกษุ ท.) เหล่านอกนี้ด้วย   ทรงอนุญาตแล้ว   (ซึ่งกรรม ท.)   มีอุโบสถเป็นต้น   
๑

อกนิฏฐะ เป็นภูมิชั้นสุทธาวาสมี ๕ ภูมิ ได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และ อกนิฏฐะ เป็นภูมิของพระอริยบุคคลชั้น
พระอนาคามี ผู้ที่เกิดในสุทธาวาสภูมิแล้วจะไม่เกิดซ�้ำภูมิอีก จะเกิดสูงขึ้นไปตามล�ำดับ อกนิฏฐภูมิถือเป็นสุทธาวาสชั้นสูงสุด เป็น
ยอดภูมิของพระอริยบุคคล ซึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในพรหมโลกจะต้องส�ำเร็จพระอรหันต์แน่นอนในภูมินี้ พระอนาคามีที่
จะต้องใช้ความเพียร เพือ่ ให้สำ� เร็จเป็นพระอรหันต์ จะเป็นผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญา (ปัญญินทรีย)์ แก่กล้ากว่าอินทรียอ์ นื่ ทุกองค์จะเสวยอริยผล
จนกว่าจะสิ้นอายุขัย ๑๖,๐๐๐ มหากัป เมื่อส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะเข้าสู่พระนิพพาน ณ ที่นี้
๒
ประโยคยกวัตรควบด้วย จ ๓ ศัพท์ คือ
		
อุกฺเขปกานํ (ภิกฺขูนํ) “อยํ (ธมฺมกถิโก) ธมฺมิเกน เอว กมฺเมน (สงฺเฆน) อุกฺขิตฺโต อิติ ลทฺธึ จ
		
อุกฺขิตฺตานุวตฺตกานํ (ภิกฺขูนํ) “(อมฺหากํ อุปชฺฌาโย) อธมฺมิเกน กมฺเมน (สงฺเฆน) อุกฺขิตฺโต อิติ ลทฺธึ จ
		
อุกฺเขปเกหิ (ภิกฺขูหิ) วาริยมานานํปิ เตสํ (ภิกฺขูนํ) ตํ (ธมฺมกถิกํ) อนุปริวาเรตฺวา วิจรณภาวํ จ
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ในสีมาอันเดียวกัน   (ในโฆสิตาราม) นั้นนั่นเทียว   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   อีก   
ทรงบัญญัติแล้ว   ซึ่งวัตร   ในโรงแห่งภัตว่า    (อันภิกษุ ท.)   พึงนั่ง   (ในแถว)
อันมีระหว่างแห่งอาสนะ๑    ดังนี้เป็นต้น    (แก่ภิกษุ ท.) ผู้มีความแตกร้าวเกิดแล้ว   
(ในที่ ท.) มีโรงแห่งภัตเป็นต้น   ทรงสดับแล้วว่า   (อ.ภิกษุ ท.) ผูม้ คี วามแตกร้าวเกิดแล้ว   
ย่อมอยู่    แม้ในกาลนี้    ดังนี้    เสด็จไปแล้ว   (ในโฆสิตาราม) นั้น   ตรัสแล้ว   
(ซึ่งพระด�ำรัส ท.)   มีพระด�ำรัสว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.อย่าเลย,   (อ.เธอ ท.)   
อย่า (ได้กระท�ำแล้ว)   ซึง่ ความแตกร้าว   ดังนีเ้ ป็นต้น   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   
ชื่อ อ.ความแตกร้าวและความทะเลาะและความแก่งแย่งและความวิวาท ท.   เหล่านั่น   
เป็นสภาพกระท�ำซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์    (ย่อมเป็น),   เพราะว่า    อ.นางนก   
แม้ชื่อว่านกไส้๒   อาศัยแล้ว   ซึ่งความทะเลาะ   ยังช้างตัวประเสริฐ   ให้ถึงแล้ว   
ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต    ดังนี้    ตรัสแล้ว    ซึ่งลฏุกิกชาดก๓    (ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.    (อ.เธอ ท.)    เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน    จงเป็น,    (อ.เธอ ท.)   
จงอย่าวิวาทกัน,    เพราะว่า    แม้ อ.นกกระจาบตัวมีพันมิใช่หนึ่ง ท.    อาศัยแล้ว   
ซึง่ ความวิวาท   ถึงแล้ว   ซึง่ ความสิน้ ไปแห่งชีวติ    ดังนี   
้ ตรัสแล้ว   ซึง่ วัฏฏกชาดก   ฯ   

๑

๒

๓

อาสนนฺตริกา (ปนฺติ) ลง อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตัป.
วิ. อาสนสฺส อนฺตรํ อาสนนฺตรํ
อิก.ตทัส. วิ. อาสนนฺตรํ อสฺสา อตฺถีติ อาสนนฺตริกา (ปนฺติ)
ศัพท์ว่า  อาสนนฺตริกาย นี้ บางมติแปลว่า  ในแถวอันมีอาสนะในระหว่าง บางมติแปลว่า  ในแถวอันมีในระหว่างแห่งอาสนะ
บางมติแปลว่า ในแถวอันมีระหว่างแห่งอาสนะ นักศึกษาพึงวิเคราะห์ วิจัย และวิจารณ์ ต่อไป
ลฏุกิกา แปลกันว่า นกไส้บ้าง นกมูลไถบ้าง วิ.ว่า ลฏุ วิย อกตีติ ลฏุกิกา (สกณิกา) นางนกตัวเป็นไปดุจก้อนดิน ลฏุ เป็นบท
หน้า  อก ธาตุในความไป ณวุ ปัจจัย ฯ วิ.ว่า. ลฏตีติ ลฏุกิกา (สกุณิกา) นางนกตัวส่งเสียงร้อง ลฏ ธาตุในความร้อง, กล่าว,
ด่า, โง่, เขลา ณุวุ ปัจจัย กัตตุรูป กัตตุสาธนะ ฯ
ชาดกนีก้ ล่าวถึงการทะเลาะวิวาทของนางนกไส้กบั ช้างเกเรตัวหนึง่ จนเป็นเหตุให้ชา้ งตัวนัน้ ตาย เรือ่ งย่อว่า พระโพธิสตั ว์เกิดเป็นพญา
ช้างมีช้างบริวาร ๘๐,๐๐๐ เชือกหากินในป่าหิมพานต์ วันหนึ่ง เดินผ่านรังนางนกไส้ (นกมูลไถหรือนกต้อยตีวิด) ซึ่งก�ำลังกกลูกน้อย
มันขอร้องพญาช้างให้ไว้ชีวิตอย่าเหยียบมันและลูกน้อย พญาช้างมีเมตตาจึงยืนคร่อมไว้เพื่อไม่ให้ช้างตัวอื่นเหยียบ นางนกไส้และ
ลูกๆ ซาบซึ้งน�้ำใจของพญาช้างยิ่งนัก ต่อมาไม่นาน มีช้างใหญ่เกเรเชือกหนึ่ง มักหากินตัวเดียว มาถึงที่นั้น นางนกไส้จึงขอร้องอีก
แต่ช้างเกเรนั้นกลับไม่มีเมตตา เดินตรงไปกระทืบรังนกแหลกละเอียดแล้วจากไป ฝ่ายนางนกไส้ ขณะช้างเดินเหยียบ ก็บินหนีตาย
ไปได้ ส่วนลูกน้อยตายหมด มันจึงผูกอาฆาตไว้ ต่อมา  มันจึงวางแผนฆ่าช้างเกเรโดยร่วมมือกับสหายสนิท คือ กา  แมลงวันหัวเขียว และกบ เมื่อตกลงกันแล้ว กาจึงบินไปจิกตาทั้งสองข้างของช้างเกเรตัวนั้น จากนั้น แมลงวันหัวเขียวจึงไข่ใส่ตามันเพื่อให้
เกิดหนอนเจาะที่ตา เมื่อช้างมองไม่เห็น ก็ไม่สามารถหากินได้ กระหายน�้ำมาก ต่อมา กบจึงไปที่ปากเหวส่งเสียงร้อง ช้างคิดว่ามี
แหล่งน�้ำจึงเดินไปที่เหวนั้นและพลัดตกเหวตายในที่สุด
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ก.๓   (ครัน้ เมือ่ ภิกษุ ท.) เหล่านัน้    ไม่เอือ้ เฟือ้ อยู   
่ ซึง่ พระด�ำรัส   แม้อย่างนี,้    

(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ผู้ทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรม   ขอจง (ทรงยังกาล) ให้มา,   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า   
ผูท้ รงมีความขวนขวายน้อย   ทรงตามประกอบแล้ว   ซึง่ ธรรมเป็นเครือ่ งอยูส่ บายในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว   ขอจงประทับอยู,่    อ.ข้าพระองค์ ท.   จักปรากฏ   ด้วยความแตกร้าว   
ด้วยความทะเลาะ   ด้วยความแก่งแย่ง   ด้วยความวิวาท   นั่น   ดังนี้   (อันภิกษุ)   
ผู้กล่าวซึ่งธรรมโดยปกติ    รูปใดรูปหนึ่ง    ผู้ไม่ปรารถนาอยู่    ซึ่งความล�ำบาก   
แห่งพระตถาคต   กราบทูลแล้ว,   (อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ซึ่งความที่แห่งพระราชาผูเ้ ป็นใหญ่ในแว่นแคว้นชือ่ ว่าโกศล พระนามว่าทีฆตี ิ ผูป้ ระทับอยูอ่ ยู่
ด้วยเพศอันใคร ๆ ไม่รู้แล้ว เป็นผู้อันพระราชาพระนามว่าพรหมทัต ทรงแย่งชิงเอาแล้ว ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา ให้สวรรคตแล้วด้วยนั่นเทียว ซึ่งความที่
(แห่งกษัตริย์ ท. สอง) เหล่านั้น
- ครั้นเมื่อพระชนม์ชีพ
ของพระองค์
อันพระกุมารพระนามว่าทีฆาวุ ถวายแล้ว, - ทรงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน จ�ำเดิม
(แต่กาล) นั้นด้วย๑ ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เรื่อง) อันมีแล้วในก่อน,   อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นชื่อว่ากาสี    พระนามว่าพรหมทัต   ได้มีแล้ว   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   ดังนี้เป็นต้น   แม้ตรัสสอนแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท. อ.ความอดทนและความสงบเสงี่ยม๒ อันมีอย่างนี้เป็นรูป ได้มีแล้วแล๓ แก่พระราชา ท.
เหล่านั้น ผู้มีท่อนไม้อันถือเอาแล้ว ผู้มีศัสตราอันถือเอาแล้ว, ดูก่อนภิกษุ ท.
อ.เธอ ท.
เป็นผู้บวชแล้ว
ในธรรมและวินัย
อัน (อันเรา) กล่าวดีแล้ว
อย่างนี้ มีอยู่ เป็นผู้อดทนด้วย เป็นผู้สงบเสงี่ยมด้วย พึงเป็น ใด,
(อ.ความที่แห่งเธอ ท. ผู้บวชแล้ว ในธรรมและวินัย อันอันเรากล่าวดีแล้ว
อย่างนี้
เป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยม) นั้น
พึงงาม
(ในธรรมและวินัย)

๑
๒
๓

จ ควบกลุ่มค�ำ ๒ กลุ่ม คือ พฺรหฺมทตฺเตน ทีฆีติสฺส โกสลรญฺโ อญฺาตกเวเสน วสนฺตสฺส รชฺชํ อจฺฉินฺทิตฺวา มาริตภาวํ เจว
ทีฆาวุกุมาเรน อตฺตโน ชีวิเต ทินฺเน, ตโต (กาลโต) ปฏฺฺ€าย เตสํ (ทฺวินฺนํ ขตฺติยานํ) สมคฺคภาวํ จ ฯ
ขนฺติโสรจฺจํ อ.ความอดทนและความเป็นแห่งบุคคลผู้ยินดีแล้วในธรรมอันงาม ฯ โสรจฺจํ  ลง ณยฺ ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า 
โสภเณ กายิกวาจสิกกมฺเม รโตติ สูรโต, ตสฺส ภาโว โสรจฺจํ ฯ
ภวิสฺสติ หิ นาม แปลรวมกันว่า ได้มีแล้วแล ฯ ภวิสฺสติ เป็นกิริยาบอกอนาคตกาล แต่ด้วยหลักการแปลแบบโบราณ ถ้ามาร่วม
กับ หิ นาม นิยมแปลเป็นอดีตกาลดังกล่าว
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นี้แล๑   ดังนี้    ไม่ได้ทรงอาจแล้ว   เพื่ออันทรงกระท�ำ   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ให้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันนั่นเทียว   ฯ
(อ.พระศาสดา) พระองค์นั้น   ทรงระอาแล้ว   เพราะความที่ (แห่งพระองค์)   
เป็นผูม้ คี วามอยูอ่ นั เกลือ่ นกล่นแล้ว   นัน้    ทรงด�ำริแล้วว่า   อ.เราแล   เกลือ่ นกล่นแล้ว   
ย่อมอยู   
่ เป็นทุกข์   ในกาลนี,้    อนึง่    อ.ภิกษุ ท. เหล่านี   
้ ย่อมไม่กระท�ำ   ซึง่ ค�ำ   
ของเรา,   กระไรหนอ   อ.เรา   ผู้เดียว   หลีกออกแล้ว   จากหมู่   พึงอยู่   ดังนี้   
เสด็จเที่ยวไปแล้ว    ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี    เพื่อก้อนข้าว    ไม่ทรงอ�ำลาแล้ว   
ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ    ผู้พระองค์เดียวเทียว    ทรงถือเอาแล้ว    ซึ่งบาตรและจีวร   
ของพระองค์   เสด็จไปแล้ว   สูพ่ าลกโลณการาม   ตรัสแล้ว   ซึง่ วัตรแห่งภิกษุผมู้ อี นั เทีย่ วไปผูเ้ ดียวเป็นปกติ   แก่พระเถระชือ่ ว่าภคุ   (ในพาลกโลณการาม) นัน้    ตรัสแล้ว   
ซึ่งอานิสงส์แห่งรสแห่งความสามัคคี   แก่กุลบุตร ท.   สาม   ในป่าเป็นที่ให้ซึ่งอภัยแก่เนื้อชื่อว่าปาจีนวังสะ,   อ.ป่าชื่อว่าปาริไลยกะ   (มีอยู่)   (โดยส่วนแห่งทิศ) ใด,   
เสด็จเที่ยวไปแล้ว    (สู่ส่วนแห่งทิศ) นั้น    ฯ    ได้ยินว่า    (ในกาล) นั้น   
๑

กิริยาปรามาส มี ๒ ตัว คือ ยสฺมา เหตุใด และ ยํ ใด มีลักษณะเป็นบทวิเสสนะทั้งประโยค ประโยค ยสฺมา กิริยาปรามาส
มีประโยค ตสฺมา, เตน รับ ส่วน ประโยค ยํ กิริยาปรามาส แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) ประโยค ตํ หรือ เอตํ ซึ่งเป็นประโยค
รับ ยํ กิริยาปรามาส มักวางไว้หน้าประโยค ยํ กิริยาปรามาสนั้น เป็นประโยคไม่สมบูรณ์ ต้องเติมประธานมาให้ครบ (๒) ประโยค
ยํ กิริยาปรามาส เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้ ยํ เป็นวิเสสนะของทั้งประโยค มีกฎการเติมประธานในประโยค ต, เอตํ ในประโยค
หน้า ดังนี้
(๑) ถ้ากิริยาคุมพากย์ของประโยค ยํ กิริยาปรามาส เป็นกิริยาว่ามีว่าเป็น (ภู, หุ, อสฺ, ชนฺ ธาตุ) ให้น�ำบทวิกติกัตตา (ถ้า
มีหลายบทจะรวมกันก็ได้) ของประโยค ยํ มาประกอบด้วย ตฺต ปัจจัย ภาวตัทธิต เพื่อเป็นประธานของประโยค ตํ, เอตํ ส่วน
บทประธานและบทเนื่องด้วยประธานทั้งปวงในประโยค ยํ กิริยากิริยาปรามาสนั้น ให้ประกอบเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เป็น ภาวาทิสัมพันธ์
เข้ากับ ตตฺ ปัจจัยนั้น เช่น
อิธ โข ตํ ภิกฺขเว โสเภถ, ยํ ตุมฺเห เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ โสรตา จ ประโยค
ตํ  ประกอบประธานเป็น ตุมฺหากํ เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตานํ ขมโสรตตฺตํ อ.ความที่แห่งท่าน ท. ผู้บวชแล้ว
ในธรรมและวินัย อันอันเรากล่าวดีแล้ว อย่างนี้ เป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยม นั้น (ในที่นี้ตัด สมานา ออก)
(๒) ถ้ากิริยาคุมพากย์ของประโยค ยํ กิริยาปรามาส เป็นกิริยาอื่นนอกจากกิริยาว่ามีว่าเป็นนั้น ให้น�ำธาตุของกิริยาคุมพากย์
บทนั้น มาประกอบด้วย ยุ ปัจจัย เพื่อเป็นประธานของประโยค ตํ, เอตํ ส่วนประธานและบทเนื่องด้วยประธานในประโยค ยํ ให้
ประกอบเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เป็นภาวาทิสัมพันธ์เข้ากับประธานที่เป็น ยุ ปัจจัยนั้น
านํ โข ปเนตํ วิชฺชติ, ยํ ตฺวํ กุมาโร ว สมาโน กาลํ กเรยฺยาสิ ฯ (ภาค ๑ เรื่องเทวทัต หน้า ๑๓๐)
เอตํ ประกอบประธานเป็น ตุยฺหํ กุมารสฺส กาลสฺส กรณํ อ.การกระท�ำ ซึ่งกาละ แห่งท่าน ผู้เป็นพระกุมาร นั่น ฯ
อนจฺฉริยํ ภิกฺขเว เอตํ, ยํ สกฺโก เทวราชา มยิ สิเนหํ กโรติ ฯ (ภาค ๖ เรื่องปัญหาของท้าวสักกะ หน้า ๑๓๕)
เอตํ ประกอบประธานเป็น สกฺกสฺส เทวราชสฺส มยิ สิเนหสฺส กรณํ อ.การกระท�ำ ซึ่งความรัก ในเรา  ของท้าวสักกะ
ผู้พระราชาแห่งเทพ นั่น ฯ
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อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    เสด็จเข้าไปอาศัยแล้ว   ซึ่งป่าชื่อว่าปาริไลยกะ   ผู้อันช้างชื่อว่าปาริไลยกะบ�ำรุงอยู่    ประทับอยู่แล้ว    ประทับอยู่ตลอดพรรษา    ส�ำราญ   
ที่โคนแห่งต้นสาละอันเจริญ   ในชัฏแห่งรักขิตวัน   ฯ

ก.๔   อ.อุบาสกและอุบาสิกา ท.   แม้ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพีโดยปกติแล   

ไปแล้ว   สู่วิหาร   ไม่เห็นอยู่    ซึ่งพระศาสดา   ถามแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.พระศาสดา   (เสด็จไปแล้ว)   (ในที่) ไหน   ดังนี้    ฯ   อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   
กล่าวแล้ว ว่า   (อ.พระศาสดา)   เสด็จไปแล้ว   สู่ชัฎแห่งป่าชื่อว่าปาริไลยกะ   ดังนี้   
ฯ   (อ.อุบาสกและอุบาสิกา ท.   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.พระศาสดา   
เสด็จไปแล้ว   สูช่ ฎั แห่งป่าชือ่ ว่าปาริไลยกะ)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า    (อ.พระศาสดา)   ทรงพยายามแล้ว   เพื่ออันกระท�ำ   ซึ่งเรา ท.   
ให้เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน,   แต่ว่า   อ.เรา ท.   เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน   ได้เป็นแล้ว   
หามิได้   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสกและอุบาสิกา ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.ท่าน ท.    บวชแล้ว    ในส�ำนัก    ของพระศาสดา,    (ครั้นเมื่อพระศาสดา)   
พระองค์นนั้    แม้ทรงกระท�ำอยู   
่ ซึง่ ความสามัคคี,   เป็นผูพ้ ร้อมเพรียงกัน   ได้เป็นแล้ว   
หามิได้    หรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
อ.อย่างนัน้    ดังนี   
้ ฯ   อ.มนุษย์ ท.   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ ท.)   เหล่านี   
้ บวชแล้ว   
ในส�ำนัก ของพระศาสดา,    (ครั้นเมื่อพระศาสดา) พระองค์นั้น    แม้ทรงกระท�ำอยู่   
ซึง่ ความสามัคคี   เป็นผูพ้ ร้อมเพรียงกัน   เกิดแล้ว   หามิได้,   อ.เรา ท.   อาศัยแล้ว   
(ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านี้    ไม่ได้แล้ว    เพื่ออันเฝ้า    ซึ่งพระศาสดา,    (อ.เรา  ท.)   
จักไม่ถวายนั่นเทียว    ซึ่งอาสนะ    (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านี้,    จักไม่กระท�ำ   
(ซึ่งสามีจิกรรม ท.)    มีการกราบไหว้เป็นต้น    (แก่ภิกษุ ท. เหล่านี้)    ดังนี้   
ไม่กระท�ำแล้ว    (ซึ่งกิจ) แม้สักว่าสามีจิกรรม    (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น    จ�ำเดิม   
(แต่กาล) นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ซูบผอมอยู่   เพราะความที่ (แห่งตน)
เป็นผู้มีอาหารน้อย    เป็นผู้ตรง    เป็น    โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว    แสดงแล้ว   
ซึ่งโทษล่วงเกิน    กะกันและกัน    (ยังกันและกัน) ให้อดโทษแล้ว    กล่าวแล้วว่า   
ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกา ท.   อ.เรา ท.   เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน   เป็นผู้เกิดแล้ว   
(ย่อมเป็น),    แม้ อ.ท่าน ท.    เป็นเช่นกับด้วยบุคคลผู้มีในก่อนเทียว    จงเป็น   
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แก่เรา ท.   ดังนี   
้ ฯ   (อ.อุบาสกและอุบาสิกา ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   
ก็   อ.พระศาสดา   อันท่าน ท.   ให้ทรงอดโทษแล้ว หรือ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ   (อ.พระศาสดา   อันเรา ท.)   ไม่ทรงให้อดโทษแล้ว   
ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสกและอุบาสิกา ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   
ยังพระศาสดา   จงให้ทรงอดโทษ,   แม้ อ.กระผม ท.   เป็นเช่นกับด้วยบุคคลผูม้ ใี นก่อน   
จักเป็น   แก่ทา่ น ท.   ในกาลแห่งพระศาสดา (อันท่าน ท.) ให้ทรงอดโทษแล้ว   ดังนี   
้ ฯ   
(อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น    ไม่อาจอยู่    เพื่ออันไป    สู่ส�ำนัก    ของพระศาสดา   
เพราะความเป็นแห่งภายในแห่งพรรษา   ยังภายในแห่งพรรษา   นั้น   ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   โดยยาก   ฯ

ก.๕   ก็   อ.พระศาสดา   ผูอ้ นั ช้างนัน้ บ�ำรุงอยู   
่ ประทับอยูแ่ ล้ว   สบาย   ฯ

(อ.ช้าง) แม้นั้น    ละแล้ว    ซึ่งโขลง    ได้เข้าไปแล้ว    สู่ชัฏแห่งป่า    นั้น   
เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ส�ำราญ   ฯ   
(อ.พระธรรมสังคาหกาจารย์) กล่าวแล้ว อย่างไร๑ ฯ
(อ.พระธรรมสังคาหกาจารย์
กล่าวแล้ว
อย่างนี้)๒ ว่า    (ครั้งนั้น   
อ.ความคิด   นั่น) ว่า   อ.เราแล   เกลื่อนกล่นแล้ว   ย่อมอยู่   ด้วยช้างพลาย ท.   
ด้วยช้างพัง ท.   ด้วยช้างสะเทิน ท.   ด้วยช้างผูล้ กู น้อย ท.,   (อ.เรา)   ย่อมเคีย้ วกิน   
ซึ่งหญ้า  ท.   อันมียอด (อันอันช้าง ท. เหล่านั้น) ตัดแล้วด้วยนั่นเทียว   (อ.ช้าง ท.
เหล่านัน้ )   ย่อมเคีย้ วกิน   ซึง่ รุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิง่ ไม้   อันอันเราทัง้ หักลงแล้วทัง้ หักลงแล้วด้วย,   (อ.เรา)   ย่อมดืม่    ซึง่ น�ำ้ อันบุคคลพึงดืม่ ท.   อันขุน่ มัวด้วย,   
เมื่อเรา   หยั่งลงอยู่    ข้ามขึ้นแล้ว,   อ.ช้างพัง ท.   เข้าไปเสียดสีอยู่    ซึ่งกาย   
ย่อมไป,   กระไรหนอ   อ.เรา   ผู้เดียว   หลีกออกแล้ว   จากโขลง   พึงอยู่   ดังนี้   
(ได้มีแล้ว   แก่ช้างตัวประเสริฐนั้น)   (ดังนี้)   ฯ   
    ครั้งนั้นแล    อ.ช้างตัวประเสริฐ    นั้น    หลีกออกแล้ว    จากโขลง,   
อ.ป่าชื่อว่าปาริไลยกะ   (มีอยู่)   (โดยส่วนแห่งทิศ) ใด,   อ.ชัฏแห่งรักขิตวัน   (มีอยู่)   
๑
๒

ประโยคเต็มว่า ธมฺมสงฺคาหกาจริโย ยถา อาห ฯ
ประโยคเต็มว่า ธมฺมสงฺคาหกาจริโย เอวํ อาห “อถสฺส เอตทโหสิ อหํ โข ฯลฯ วิหเรยฺยํ อิติ อิติ ฯ (อิติ ซ้อน ๒ ตัว หลัง
วิหเรยฺยํ)
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(โดยส่วนแห่งทิศใด),   อ.โคนแห่งต้นสาละอันเจริญ   (มีอยู่)   (โดยส่วนแห่งทิศใด),   
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    (ย่อมประทับอยู่)   (โดยส่วนแห่งทิศ) ใด,   เข้าไปหาแล้ว   
(โดยส่วนแห่งทิศ) นั้น,    ก็แล    (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)    ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว   
จบแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   แลดูอยู่   ไม่เห็นแล้ว   (ซึ่งวัตถุ)   อะไร ๆ   อื่น   
ประหารอยู่    ซึ่งโคนแห่งต้นสาละอันเจริญ    ด้วยเท้า    ถากแล้ว    ถือเอาแล้ว   
ซึ่งกิ่งไม้   ด้วยงวง   กวาดแล้ว,   (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งหม้อ   
ด้วยงวง   ย่อมเข้าไปตั้งไว้   ซึ่งน�้ำอันบุคคลพึงดื่ม   ซึ่งน�้ำอันบุคคลพึงใช้สอย   จ�ำเดิม   
(แต่กาล) นั้น,    ครั้นเมื่อความต้องการ    ด้วยน�้ำอันร้อน    มีอยู่,    ย่อมจัดแจง   
ซึ่งน�้ำอันร้อน   ฯ   
(อ.อันถาม) ว่า   (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น   ย่อมจัดแจง   ซึ่งน�้ำอันร้อน) อย่างไร   
(ดังนี้)   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)   สีแล้ว   ซึ่งไม้ ท.   ด้วยงวง   
ยังไฟ    ย่อมให้ถึงพร้อม,    (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)    ใส่เข้าอยู่    ซึ่งฟืน ท.   
(ยังไฟ) นั้น   ให้โพลงแล้ว   เผาแล้ว   ซึ่งแผ่นหิน ท.   (ในไฟ) นั้น   เขี่ยแล้ว   
ด้วยท่อนแห่งไม้    ย่อมซัดไป    ในล�ำรางอันน้อย    อัน (อันตน) ก�ำหนดแล้ว   
(ดังนี้),   ในล�ำดับนั้น   (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)   ยังงวง   ให้ข้ามลงแล้ว   รู้แล้ว   
ซึ่งความที่แห่งน�้ำ เป็นของร้อนแล้ว    ไปแล้ว    ย่อมจบ    ซึ่งพระศาสดา    ฯ   
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนปาริไลยกะ   อ.น�้ำ   อันเจ้า   ให้ร้อนแล้วหรือ   
ดังนี   
้ เสด็จไปแล้ว   (ในที)่ นัน้    ย่อมทรงสรง   ฯ   ครัง้ นัน้    (อ.ช้างตัวประเสริฐนัน้ )   
น�ำมาแล้ว   ซึง่ ผลไม้ ท.   อันมีอย่างต่าง ๆ   ย่อมถวาย   (แก่พระศาสดา) พระองค์นนั้    
ฯ   ก็    ในกาลใด   อ.พระศาสดา   ย่อมเสด็จเข้าไป   สู่บ้าน   เพื่อก้อนข้าว,   
ในกาลนั้น   (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ของพระศาสดา   
(ยังบาตรและจีวร)    ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว    บนกระพอง    ย่อมไป    กับ   
ด้วยพระศาสดานั่นเทียว   ฯ   

ก.๖   อ.พระศาสดา   เสด็จถึงแล้ว   ซึ่งอุปจารแห่งบ้าน   (ตรัสแล้ว) ว่า   

ดูก่อนปาริไลยกะ   อันเจ้า   ไม่อาจ   เพื่ออันไป   จ�ำเดิม   (แต่ที่) นี้,   (อ.เจ้า)   
จงน�ำมา   ซึง่ บาตรและจีวร   ของเรา   ดังนี   
้ (ยังช้างตัวประเสริฐนัน้ )   ให้นำ� มาแล้ว   
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ย่อมเสด็จเข้าไป    สู่บ้าน    เพื่อก้อนข้าว    ฯ    (อ.ช้างตัวประเสริฐ)    แม้นั้น   
ยืนอยู่แล้ว   (ในที่) นั้นนั่นเทียว   เพียงไร   แต่อันเสด็จออก   แห่งพระศาสดา   
กระท�ำแล้ว   ซึ่งการต้อนรับ   ในกาลเป็นที่เสด็จมา   แห่งพระศาสดา   ถือเอาแล้ว   
ซึ่งบาตรและจีวร    โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว    (ยังบาตรและจีวร) ให้ข้ามลงแล้ว   
ในที่เป็นที่ประทับอยู่    แสดงแล้ว   ซึ่งวัตร   ย่อมพัด   ด้วยกิ่งไม้,   (อ.ช้างตัวประเสริฐนัน้ )   ถือเอาแล้ว   ซึง่ ท่อนไม้   อันใหญ่   ด้วยงวง   เพือ่ อันห้ามซึง่ อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบแต่เนื้อร้าย   ในราตรี   ย่อมเที่ยวไป   ในระหว่างและระหว่าง   
แห่งชัฏแห่งป่า    เพียงไร    แต่อันขึ้นไปแห่งอรุณ    (ด้วยอันคิด) ว่า    (อ.เรา)   
จักรักษา   ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า   อ.ชัฏแห่งป่า   นั้น   ชื่อว่า เป็นชัฏแห่งป่าอันช้างรักษาแล้ว    เกิดแล้ว    จ�ำเดิม    (แต่กาล) นั้นนั่นเทียว    ฯ   
ครัน้ เมือ่ อรุณ   ขึน้ ไปแล้ว,   (อ.ช้างตัวประเสริฐนัน้ )   ย่อมกระท�ำ   ซึง่ วัตรทัง้ ปวง ท.   
โดยอุบาย    นั้นนั่นเทียว    กระท�ำ    ซึ่งการถวายซึ่งน�้ำเป็นเครื่องล้างซึ่งพระพักตร์   
ให้เป็นต้น   ฯ
ครั้งนั้น   อ.ลิง   ตัวหนึ่ง   เห็นแล้ว   ซึ่งช้าง   นั้น   ตัวลุกขึ้นแล้ว   
ลุกขึ้นพร้อมแล้ว   กระท�ำอยู่   ซึ่งอภิสมาจาริกวัตร   แก่พระตถาคต   (คิดแล้ว) ว่า   
แม้ อ.เรา   จักกระท�ำ   (ซึ่งวัตร) อะไร ๆ นั่นเทียว   ดังนี้   เที่ยวไปอยู่   เห็นแล้ว   
ซึ่งรวงแห่งผึ้งที่ท่อนไม้    อันมีตัวผึ้งออกแล้ว   ในวันหนึ่ง   หักแล้ว   ซึ่งท่อนไม้   
น�ำไปแล้ว   ซึ่งรวงแห่งผึ้ง   กับ   ด้วยท่อนไม้นั่นเทียว   สู่ส�ำนัก   ของพระศาสดา   
ตัดแล้ว   ซึ่งใบแห่งกล้วย   วางไว้แล้ว   (บนใบแห่งกล้วย) นั้น   ได้ถวายแล้ว   ฯ   
อ.พระศาสดา   ทรงรับแล้ว   ฯ   อ.ลิง   แลดูอยู   
่ (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.พระศาสดา)   
จักทรงกระท�ำ   (ซึง่ การเสวย) หรือหนอแล   (หรือว่า   อ.พระศาสดา)   จักไม่ทรงกระท�ำ   
ซึ่งการเสวย   ดังนี้   เห็นแล้ว   (ซึ่งพระศาสดา)   ผู้ทรงรับแล้ว   ประทับนั่งแล้ว   
คิดแล้วว่า    อ.อะไร    หนอแล    ดังนี้    จับแล้ว    ซึ่งปลายแห่งท่อนไม้   
(ยังปลายแห่งท่อนไม้) ให้เป็นไปรอบแล้ว   ใคร่ครวญอยู่   เห็นแล้ว   ซึ่งตัวอ่อน ท.   
น�ำไปปราศแล้ว   (ซึ่งตัวอ่อน ท.) เหล่านั้น   ค่อย ๆ   ได้ถวายแล้ว   อีก   ฯ   
อ.พระศาสดา   ได้ทรงกระท�ำแล้ว   ซึง่ การเสวย   ฯ   (อ.ลิง) นัน้    ตัวมีใจยินดีแล้ว   
จับแล้ว   ซึ่งกิ่งไม้    นั้น   นั้น   ได้ยืนฟ้อนอยู่แล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.กิ่งไม้
(อันลิง) นัน้ จับแล้วก็ด   
ี อ.กิง่ ไม้ (อันลิงนัน้ ) เหยียบแล้วก็ด   
ี หักแล้ว   ฯ   (อ.ลิง) นัน้    
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ตกไปแล้ว   บนที่สุดแห่งตอไม้   แห่งหนึ่ง   เป็นสัตว์มีตัวอันตอไม้แทงแล้ว   (เป็น)   
มีจิต   อันเลื่อมใสแล้วนั่นเทียว   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   บังเกิดแล้ว   ในวิมานอันเป็นวิการแห่งทอง    อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ    ในภพชื่อว่าดาวดึงส์,   
เป็นผู้มีพันแห่งนางอัปสรเป็นบริวาร   ได้เป็นแล้ว   ฯ

ก.๗   อ.ความเป็นคืออันประทับอยู่   แห่งพระตถาคต   ผู้อันช้างตัวประเสริฐ   

บ�ำรุงอยู   
่ (ในชัฏแห่งป่าชือ่ ว่ารักขิตวัน) นัน้    เป็นสภาพปรากฏแล้ว   ในชมพูทวีปทัง้ สิน้    
ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.ตระกูลใหญ่ ท.   มีอย่างนี้   คือ อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ,   
อ.นางวิสาขา   ผู้มหาอุบาสิกา   เป็นต้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่พระเถระชือ่ ว่าอานนท์   จากพระนครชือ่ ว่าสาวัตถี   (มีอนั ให้ร)ู้ ว่า   ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ   (อ.ท่าน)   
ขอจงแสดง   ซึ่งพระศาสดา   แก่เรา ท.   ดังนี้    (เป็นเหตุ)   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
ผูม้ รี อ้ ยห้าเป็นประมาณ   แม้ผอู้ ยูใ่ นทิศโดยปกติ   ผูม้ กี าลฝนอันอยูแ่ ล้ว   เข้าไปหาแล้ว   
ซึ่งพระเถระชื่อว่าอานนท์   อ้อนวอนแล้วว่า   ดูก่อนอานนท์   ผู้มีอายุ   อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   ต่อพระพักตร์   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า   อันเรา ท.   ฟังแล้ว   
สิ้นกาลนาน,   ดูก่อนอานนท์   ผู้มีอายุ   ดังเรา ท. ขอโอกาส   อ.เรา ท.   พึงได้   
เพือ่ อันฟัง   ซึง่ วาจาเป็นเครือ่ งกล่าวซึง่ ธรรม   ต่อพระพักตร์   ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า   
ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   พาเอาแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น   ไปแล้ว   (ในที่) นั้น   
คิดแล้วว่า   อ.อัน (อันเรา) เข้าไป   สู่ส�ำนัก   ของพระตถาคต   ผู้ประทับอยู่พระองค์เดียวโดยปกติ   ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม   กับ   ด้วยภิกษุ ท.   ผูม้ ปี ระมาณเท่านี้   
ไม่ควรแล้ว   ดังนี   
้ พักไว้แล้ว   ซึง่ ภิกษุ ท.   เหล่านัน้    ในภายนอก   ผูผ้ เู้ ดียวเทียว   
เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึง่ พระศาสดา   ฯ   อ.ช้างชือ่ ว่าปาริไลยกะ   เห็นแล้ว   (ซึง่ พระเถระ) นัน้    
ถือเอาแล้ว   ซึง่ ท่อนไม้   แล่นไปแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงแลดูแล้ว   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนปาริไลยกะ   (อ.เจ้า)   จงหลีกไป,   (อ.เจ้า)   อย่าห้ามแล้ว,   (อ.ภิกษุ) นั่น   
เป็นพุทธอุปัฏฐาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ช้าง) นั้น   ทิ้งแล้ว   ซึ่งท่อนไม้   
(ในที่) นั้นนั่นเทียว   ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว   ซึ่งการรับเฉพาะซึ่งบาตรและจีวร   ฯ   
อ.พระเถระ   ไม่ได้ให้แล้ว   ฯ   อ.ช้างตัวประเสริฐ   คิดแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.ภิกษุน)ี้    
เป็นผู้มีวัตรอันเรียนเอาแล้ว   จักเป็นไซร้,   (อ.ภิกษุนี้)   จักไม่วางไว้    ซึ่งบริขาร   
ของตน   บนแผ่นแห่งหินเป็นที่ประทับนั่ง   ของพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   
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วางไว้แล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   บนภาคพื้น   ฯ   จริงอยู่ (อ.ชน ท.) ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวัตร ย่อมไม่วางไว้ ซึ่งบริขาร ของตน บนที่เป็นที่นั่ง หรือ
หรือว่า บนที่เป็นที่นอน ของครู ท.   ฯ   (อ.ช้างตัวประเสริฐ) นั้น   เห็นแล้ว   
(ซึ่งอาการ) นั้น    เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว    ได้เป็นแล้ว    ฯ    อ.พระเถระ   
ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสถามแล้วว่า    ดูก่อนอานนท์    (อ.เธอ)    ผู้ผู้เดียวเทียว    เป็นผู้มาแล้ว   
ย่อมเป็น (หรือ)   ดังนี้    ทรงสดับแล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งพระเถระ) เป็นผู้มาแล้ว   
กับ   ด้วยภิกษุ ท.   ผูม้ รี อ้ ยห้าเป็นประมาณ   ตรัสแล้วว่า   ก็   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้    
(ย่อมอยู่)   (ในที่) ไหน   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   (อ.ข้าพระองค์)   ไม่ทราบอยู่   
ซึ่งพระทัย   ของพระองค์    พักไว้แล้ว   ในภายนอก   เป็นผู้มาแล้ว   ย่อมเป็น   
ดังนี้    (อันพระเถระ)    กราบทูลแล้ว,    ตรัสแล้วว่า    (อ.เธอ)    จงเรียกมา   
(ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   ได้กระท�ำแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   
ฯ   อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   มาแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   

ก.๘   อ.พระศาสดา   ทรงกระท�ำแล้ว   ซึง่ ปฏิสนั ถาร   กับ   (ด้วยภิกษุ ท.)

เหล่านั้น,    (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   
เป็นพระพุทธเจ้าผูล้ ะเอียดอ่อนด้วยนัน่ เทียว   เป็นกษัตริยผ์ ลู้ ะเอียดอ่อนด้วย   (ย่อมเป็น),   
(อ.กรรม) อันอันบุคคลกระท�ำได้โดยยาก   อันพระองค์   ผู้พระองค์เดียว   ผู้ประทับยืนอยู่ด้วย    ผู้ประทับนั่งอยู่ด้วย    ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม    ทรงกระท�ำแล้ว,   
(อ.บุคคล) ผูก้ ระท�ำซึง่ วัตรและวัตรตอบก็ด   
ี (อ.บุคคล) ผูถ้ วายซึง่ น�ำ้ เป็นเครือ่ งล้างซึง่ พระพักตร์กด็    
ี เห็นจะ   ไม่ได้มแี ล้ว   ดังนี   
้ อันภิกษุ ท.   เหล่านัน้    กราบทูลแล้ว,   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.กิจทั้งปวง ท.   ของเรา   อันช้างชื่อว่าปาริไลยกะ   
กระท�ำแล้ว,   จริงอยู่    อ.อัน (อันบุคคล) ผู้ได้อยู่    ซึ่งสหาย   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   
อยู่    โดยความเป็นอันเดียวกัน    ควรแล้ว,    อ.ความที่ (แห่งบุคคล) ผู้ไม่ได้อยู่   
(ซึ่งสหาย    ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป)    เป็นผู้มีการเที่ยวไปแห่งบุคคลผู้เดียวเป็นปกติเทียว   
เป็นสภาพประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   สาม   
ในนาควรรค   เหล่านี้ว่า
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ถ้าว่า (อ.บุคคล) พึงได้ ซึ่งสหาย ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาซึ่งตน
ผู้เที่ยวไปกับ
(ด้วยตน)
ผู ้ อ ยู ่ ด ้ ว ยธรรมเครื่ อ งยั ง ประโยชน์ ใ ห้ ส�ำเร็ จ โดยปกติ
ผูเ้ ป็นปราชญ์ไซร้, (อ.บุคคลนัน้ ) ผูม้ ใี จเป็นของแห่งตน
ผูม้ สี ติ ครอบง�ำแล้ว ซึง่ อันตรายเป็นเครือ่ งเบียดเบียนรอบ ท. ทัง้ ปวง พึงเทีย่ วไป (ด้วยสหาย) นัน้ ฯ
หากว่า (อ.บุคคล) ไม่พงึ ได้ ซึง่ สหาย ผูม้ ปี ญ
ั ญาเป็นเครื่องรักษาซึ่งตน
ผู้เที่ยวไปกับ
(ด้วยตน)
ผู ้ อ ยู ่ ด ้ ว ยธรรมเครื่ อ งยั ง ประโยชน์ ใ ห้ ส�ำเร็ จ โดยปกติ
ผูเ้ ป็นปราชญ์ไซร้, (อ.บุคคลนัน้ ) ผูเ้ ดียว พึงเทีย่ วไป
เพียงดัง อ.พระราชา ทรงละแล้ว ซึ่งแว่นแคว้น
อันอันพระองค์ทรงชนะวิเศษแล้ว
(พระองค์เดียว
เสด็จเที่ยวไปอยู่)
เพียงดัง
อ.ช้างตัวประเสริฐ
ชือ่ ว่ามาตังคะ (ละแล้ว ซึง่ โขลง ตัวเดียว เทีย่ วไปอยู่) ในป่า ฯ อ.การเที่ยวไป (แห่งบุคคล)
ผู้เดียว
เป็นกิริยาประเสริฐกว่า
(ย่อมเป็น)
(เพราะว่า) อ.คุณเครือ่ งความเป็นแห่งสหาย ย่อมไม่มี
ในเพราะคนพาล, (อ.บุคคล) เป็นผูม้ คี วามขวนขวายน้อย (เป็น) ผูเ้ ดียว พึงเทีย่ วไปด้วย ไม่พงึ กระท�ำ
ซึ่งบาป ท. ด้วย เพียงดัง อ.ช้างตัวประเสริฐ
ชือ่ ว่ามาตังคะ ตัวมีความขวนขวายน้อย (เทีย่ วไปอยู)่
ในป่า ดังนี้ ฯ

ก.๙    ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา    อ.ภิกษุ ท.    เหล่านั้น   

แม้ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในพระอรหัต   ฯ   อ.พระเถระชื่อว่าอานนท์    กราบทูลแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   อัน (อันชน ท.)   มีเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเป็นต้น    ส่งไปแล้ว    กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.โกฏิแห่งอริยสาวก ท.   ห้า   ผูม้ เี ศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะเป็นประมุข   ย่อมหวังเฉพาะ   
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ซึง่ การเสด็จมา   ของพระองค์ ดังนี   
้ ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนัน้    
(อ.เธอ)   จงถือเอา   ซึ่งบาตรและจีวร   ดังนี้    (ยังพระเถระ)   ให้ถือเอาแล้ว   
ซึ่งบาตรและจีวร   เสด็จออกไปแล้ว   ฯ   อ.ช้างตัวประเสริฐ   ไปแล้ว   ได้ยืนอยู่
แล้ว   ขวาง   ในหนทาง   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งช้างตัวประเสริฐ) นั้น   
ทูลถามแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ช้างตัวประเสริฐ)   
ย่อมกระท�ำ   ซึง่ อะไร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   
(อ.ช้างตัวประเสริฐ)    ย่อมหวังเฉพาะ    เพื่ออันถวาย    ซึ่งภิกษา    แก่เธอ ท.,   
ก็    (อ.ช้างตัวประเสริฐ) นี้    เป็นผู้กระท�ำซึ่งอุปการะ๑   แก่เรา   สิ้นราตรีนานแล,   
(ย่อมเป็น),    อ.อัน (อันเรา)    ยังจิต    (ของช้างตัวประเสริฐ) นั้น    ให้ก�ำเริบ   
ย่อมไม่ควร,   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   จงกลับ   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   
ทรงพาเอาแล้ว    ซึ่งภิกษุ ท.    เสด็จกลับแล้ว    ฯ    แม้ อ.ช้าง    เข้าไปแล้ว   
สู่ชัฏแห่งป่า    รวบรวมแล้ว   ซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ท.   มีผลแห่งขนุนและกล้วยเป็นต้น   
กระท�ำแล้ว   ให้เป็นกอง   ได้ถวายแล้ว   แก่ภกิ ษุ ท.   ในวันรุง่ ขึน้    ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออัน (ยังผลไม้ ท.) ทั้งปวง ให้สิ้นไป   ฯ   
ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งกิจด้วยภัต   อ.พระศาสดา   ทรงถือเอาแล้ว   ซึง่ บาตรและจีวร   
เสด็จออกไปแล้ว    ฯ    อ.ช้างตัวประเสริฐ    ไปแล้ว    โดยระหว่างและระหว่าง   
แห่งภิกษุ ท.   ได้ยนื อยูแ่ ล้ว   ขวาง   ข้างพระพักตร์   ของพระศาสดา   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
เห็นแล้ว    (ซึ่งช้างตัวประเสริฐ) นั้น    ทูลถามแล้ว    ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น)   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ช้างตัวประเสริฐ) นี้   ส่งไปแล้ว   
ซึ่งเธอ ท.   ยังเรา   ย่อมให้กลับ   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   อ.อย่างนัน้ (หรือ)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูกอ่ นภิกษุ ท.   เออ   (อ.อย่างนัน้ )   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า 
ดูก่อนปาริไลยกะ   (อ.การไป) นี้   เป็นการไปอันไม่กลับแล้ว   ของเรา   (ย่อมเป็น),   
อ.ฌาน   หรือ   หรือว่า    อ.วิปัสสนา   หรือว่า    อ.มรรคและผล   ย่อมไม่มี   
๑

อุปการโก มีการแปล ๒ นัย นัยที่ ๑ ลง กฺวิ ปัจจัย แปลว่า  ผู้กระท�ำซึ่งอุปการะ วิ.ว่า  อุปการํ กโรตีติ อุปการโก อุปการ
เป็นบทหน้า กรฺ ธาตุ ลบ กฺวิ ปัจจัย ลบที่สุดธาตุ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ นัยที่ ๒ แปลว่า ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ ลง ณฺวุ
ปัจจัย วิ.ว่า อุปกโรตีติ อุปการโก อุป เป็นบทหน้า กรฺ ธาตุ แปลง ณฺวุ เป็น อก เป็น กัตตุรูป กัตตุสาธนะ

94 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

แก่เจ้า   โดยอัตภาพ   นี้,   อ.เจ้า   จงหยุด   ดังนี้   (กะช้างชื่อว่าปาริไลยกะ) นั้น   
ฯ   อ.ช้างตัวประเสริฐ   ฟังแล้ว   (ซึง่ พระด�ำรัส) นัน้    ใส่เข้าแล้ว   ซึง่ งวง   ในปาก   
ร้องไห้อยู่    ได้ไปแล้ว   ข้างหลัง   ข้างหลัง   ฯ   ก็    (อ.ช้างตัวประเสริฐ) นั้น   
เมือ่ ได้   เพือ่ อันยังพระศาสดาให้เสด็จกลับ   พึงปฏิบตั    
ิ สิน้ กาลก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวติ    
โดยท�ำนอง   นั้นนั่นเทียว   ฯ   ส่วนว่า   อ.พระศาสดา   เสด็จถึงแล้ว   ซึ่งอุปจารแห่งบ้าน   นั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนปาริไลยกะ   (อ.ภาคพื้นนี้)   เป็นที่มิใช่ภาคพื้น   
ของเจ้า    (ย่อมเป็น)   จ�ำเดิม   (แต่ที่) นี้,   (อ.ประเทศ) อันเป็นที่อยู่ของมนุษย์   
เป็นประเทศเป็นไปกับด้วยอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ    (ย่อมเป็น),    อ.เจ้า   
จงหยุด   ดังนี้    ฯ   (อ.ช้างตัวประเสริฐ) นั้น   ยืนร้องไห้อยู่แล้ว   (ในที่) นั้น,๑
ครั้นเมื่อพระศาสดา    ทรงละอยู่    ซึ่งคลองแห่งจักษุ,    มีหทัย    อันแตกแล้ว   
กระท�ำแล้ว    ซึ่งกาละ    บังเกิดแล้ว    ในท่ามกลางแห่งพันแห่งนางอัปสร   
ในวิมานอันเป็นวิการแห่งทอง   อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ   ในภพชื่อว่าดาวดึงส์   
เพราะความเลื่อมใส   ในพระศาสดา   ฯ   (อ.ค�ำ) ว่า   อ.เทพบุตรชื่อว่าปาริไลยกะ   
ดังนี้นั่นเทียว   เป็นชื่อ (ของเทพบุตร) นั้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   
ได้เสด็จไปแล้ว   สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   โดยล�ำดับ   ฯ

ก.๑๐   อ.ภิกษุ ท.   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี    ฟังแล้วว่า    ได้ยินว่า   

อ.พระศาสดา    เสด็จมาแล้ว    สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี    ดังนี้    ได้ไปแล้ว   
(ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี) นั้น   เพื่ออันยังพระศาสดาให้ทรงอดโทษ   ฯ   อ.พระราชาแห่งแคว้นโกศล๒   ทรงสดับแล้วว่า   ได้ยนิ ว่า   อ.ภิกษุ ท.   ผูก้ ระท�ำซึง่ ความแตกร้าว๓
ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี    เหล่านั้น    ย่อมมา    ดังนี้    เสด็จเข้าไปเฝ้าแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.หม่อมฉัน   จักไม่ให้   
เพื่ออันเข้าไป   สู่แว่นแคว้น   ของหม่อมฉัน   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาบพิตร   อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   ผู้มีศีล๔
๑
๒
๓
๔

สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๘ แปลว่า (อ.ช้างตัวประเสริฐ) นั้น ร้องไห้อยู่ หยุดแล้ว (ในที่) นั้น ฯลฯ
อีกนัยหนึ่ง อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นชื่อว่าโกศล, อ.พระราชาพระนามว่าโกศล ฯ
ภณฺฑนการกา (ภิกฺขู) ลง ณฺวุ ปัจจัย วิ.ว่า ภณฺฑนํ กโรนฺตีติ ภณฺฑนการกา (ภิกฺขู) ฯ
สีลวนฺตา, สีลวนฺโต (ภิกฺขู) ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า สีลํ เตสํ อตฺถีติ สีลวนฺตา, สีลวนฺโต (ภิกฺขู)

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ L: 95

ไม่ถอื เอาแล้ว   ซึง่ ค�ำ   ของอาตมภาพ   เพราะการวิวาท   ซึง่ กันและกัน   อย่างเดียว,   
ในกาลนี้    (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)    ย่อมมา    เพื่ออันยังอาตมภาพให้อดโทษ,   
ดูกอ่ นมหาบพิตร   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านัน้ )   จงมา   ดังนี   
้ ฯ๑   แม้ อ.เศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะ   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์   จักไม่ให้   
เพื่ออันเข้าไป   สู่วิหาร   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้ว    เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว    เป็นผู้นิ่ง    ได้เป็นแล้ว    ฯ    ก็   
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    (ทรงยังบุคคล)    ให้กระท�ำแล้ว    (ซึ่งที่) อันสงัดแล้ว   
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   (ทรงยังบุคคล)   ให้ถวายแล้ว   ซึ่งเสนาสนะ   (แก่ภิกษุ ท.)
เหล่านั้น   ผู้ถึงโดยล�ำดับแล้ว   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ฯ   อ.ภิกษุ ท. เหล่าอื่น   
ย่อมไม่นั่งนั่นเทียว   ย่อมไม่ยืน   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   (ด้วยภิกษุ ท.)
เหล่านั้น   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว   ย่อมทูลถาม   ซึ่งพระศาสดาว่า   
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่าไหน   เป็นภิกษุ   ผูอ้ ยูใ่ นพระนครชือ่ ว่าโกสัมพี   
ผู้กระท�ำซึ่งความแตกร้าว    เหล่านั้น    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    อ.พระศาสดา   
ย่อมทรงแสดงว่า    (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั่น    ดังนี้    ฯ    (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ผู้ (อันชน ท.) ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว    แสดงอยู่    ด้วยนิ้วมือ    (มีอันให้รู้) ว่า   
ได้ยินว่า    (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั่น    (เป็นภิกษุ    ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี   
ผู้กระท�ำซึ่งความแตกร้าว   เหล่านั้น   ย่อมเป็น),   ได้ยินว่า   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั่น   
(เป็นภิกษุ    ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี    ผู้กระท�ำซึ่งความแตกร้าว    เหล่านั้น   
ย่อมเป็น)   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันยกขึ้น   ซึ่งศีรษะ   เพราะความละอาย    หมอบลงแล้ว    ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท    ของพระผู้มีพระภาคเจ้า   
ยังพระผู้มีพระภาคเจ้า   ให้ทรงอดโทษแล้ว   ฯ   

ก.๑๑   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.กรรม) อันหนัก   

อันเธอ ท.   กระท�ำแล้ว,   ชื่อ อ.เธอ ท.   แม้บวชแล้ว   ในส�ำนัก   ของพระพุทธเจ้า   
ผู้เช่นกับด้วยเรา,   ครั้นเมื่อเรา   กระท�ำอยู่    ซึ่งความสามัคคี,   ไม่กระท�ำแล้ว   
ซึ่งค�ำ    ของเรา,    แม้ อ.บัณฑิตผู้มีในกาลก่อน ท.    ฟังแล้ว    ซึ่งโอวาท   
ของมารดาและบิดา ท.   ผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้อันบุคคลพึงฆ่า,   (ครั้นเมื่อ๑

ตั้งแต่ อถ นํ สตฺถา ปาริเลยฺยก – อาคจฺฉนฺตุ มหาราชาติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ แปลโดยพยัญชนะ
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มารดาและบิดา ท.) เหล่านั้น   (อันชน ท.)   แม้ปลงลงอยู่    จากชีวิต,   ไม่ก้าวล่วงแล้ว   (ซึ่งโอวาท) นั้น   (ยังบุคคล) ให้กระท�ำแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   
ในแว่นแคว้น ท.   สอง   ในภายหลัง   ดังนี้    ตรัสแล้ว   ซึ่งทีฆาวุกุมารชาดก๑
อีกนัน่ เทียว   ตรัสแล้วว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   อ.พระกุมารพระนามว่าทีฆาวุ,   ครัน้ เมือ่ พระมารดาและพระบิดา ท.   (อันชน ท.)   แม้ปลงลงอยู   
่ จากพระชนม์ชพี    อย่างนี,้    
ไม่ทรงก้าวล่วงแล้ว    ซึ่งพระโอวาท    (ของพระมารดาและพระบิดา  ท.) เหล่านั้น   
ทรงได้แล้ว   ซึ่งพระธิดา   ของพระเจ้าพรหมทัต   ในภายหลัง   (ทรงยังบุคคล)
ให้กระท�ำแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   ในแว่นแคว้น-ชื่อว่ากาสีและแว่นแคว้นชื่อว่าโกศล ท.   สอง,   ส่วนว่า   (อ.กรรม) อันหนัก   อันเธอ ท.   ผู้ไม่กระท�ำอยู่   
ซึ่งค�ำ   ของเรา   กระท�ำแล้ว   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
ก็ (อ.ชน ท.) เหล่าอืน่ ย่อมไม่รแู้ จ้งว่า อ.เรา ท.
ย่อมย่อยยับสิ (ในท่ามกลางแห่งหมู่) นี้ (ดังนี้)
ส่วนว่า (อ.ชน ท.) เหล่าใด (ในท่ามกลางแห่งหมู)่ นัน้
๑

ทีฆาวุกมุ ารชาดก เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า มีเรือ่ งย่อว่า พระเจ้าพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี แคว้นกาสี ทรงพระปรีชาสามารถ
ครองอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล ต่อมา ทรงกรีธาทัพยึดเมืองโกศล ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ของพระเจ้าทีฆีติ พระเจ้าทีฆีติไม่สามารถ
ต้านทานได้ จึงพาพระมเหสีปลอมพระองค์หนีออกจากพระนคร อาศัยอยู่ที่บ้านช่างหม้อเมืองพาราณสี ต่อมา พระมเหสีก็ประสูติ
“ทีฆาวุกุมาร” พระเจ้าทีฆีติทรงกลัวพระเจ้าพรหมทัตจะทรงทราบจึงส่งพระโอรสไปให้พระสหายสนิทนอกเมืองเลี้ยงดูจนเติบใหญ่
นานๆ ครั้งจะมาเยี่ยมพระชนกชนนี ต่อมา  อดีตช่างกัลบกของพระเจ้าทีฆีติ ซึ่งไปสวามิภักดิ์พระเจ้าพรหมทัตรู้เรื่องจึงกราบทูล
พระเจ้าพรหมทัต พระองค์จึงส่งทหารไปจับกุมพระเจ้าทีฆีติและพระมเหสี วันนั้น ทีฆาวุกุมารมาเยี่ยมพระชนกชนนีพอดี ขณะที่      
ทั้งสองพระองค์ถูกน�ำตัวไปประหาร ทีฆาวุกุมารแหวกฝูงชนเพื่อที่จะได้เข้าไปใกล้ พระชนกได้ร้องสั่งว่า  “ทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่
ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรไม่ระงับได้ด้วยเวร แต่พึงระงับได้ด้วยการไม่จองเวร”
ทีฆาวุกุมารเศร้าเสียใจ คิดหาทางแก้แค้น จึงเริ่มต้นเข้าไปศึกษากับครูฝึกช้าง (นายหัตถาจารย์) ในพระราชวังจนเชี่ยวชาญ  
คืนหนึ่ง เขาตื่นขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง มองเห็นพระจันทร์เต็มดวงก�ำลังจะลับขอบฟ้า  จึงน�ำพิณออกมาดีดอย่างไพเราะ เสียงพิณดังไป
ถึงพระต�ำหนักพระเจ้าพรหมทัต พระองค์ทรงโปรดเสียงพิณอันไพเราะนั้น จึงรับสั่งหา ตั้งแต่นั้นมา เขาได้รับมอบหมายให้ขับร้อง
และดีดพิณถวายจนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัต วันหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตเสด็จออกประพาสป่าล่าสัตว์ ทีฆาวุกุมาร
ท�ำหน้าที่นายสารถี พระเจ้าพรหมทัตทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง จึงรับสั่งให้หยุดราชรถเพื่อทรงพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
ทรงบรรทมหลับบนตักของทีฆาวุกุมารนั่นเอง
ขณะนั้น ทีฆาวุกุมารคิดแก้แค้นจึงชักดาบหมายจะปลงพระชนม์ถึง ๓ ครั้ง แต่นึกถึงพระโอวาทสุดท้ายของพระชนก ขณะ
เงื้อดาบขึ้น พระเจ้าพรหมทัตทรงตื่นบรรทม สะดุ้งตกพระทัย จึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดและทูลขออภัยโทษ พระราชาทรง
ขอบพระทัย กษัตริย์ทั้งสองจึงท�ำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ท�ำร้ายซึ่งกันและกัน สุดท้าย พระเจ้าพรหมทัตชื่นชมในคุณงามความดีของ                
ทีฆาวุกุมารโปรดให้อภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระองค์ เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว ทีฆาวุกุมารก็ขึ้นครองราชสมบัติแทน โดย
ปกครองทั้งแคว้นกาลีและแคว้นโกศล
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ย่อมรู้แจ้ง,
อ.ความหมายมั่น ท.๑
(จากส�ำนัก ของชน ท. เหล่านั้น) นั้น

ย่อมสงบ
ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า    (อ.ชน ท.) ผู้กระท�ำซึ่งความแตกร้าว   เว้น   ซึ่งบัณฑิต ท.   
คือว่า   เหล่าอื่น   (จากบัณฑิต) นั้น   ชื่อว่า เหล่าอื่น   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่าอื่น)
เหล่านั้น   กระท�ำอยู่   ซึ่งความโกลาหล   ในท่ามกลางแห่งหมู่   นั้น   ชื่อว่า ย่อมไม่รู้แจ้งว่า   อ.เรา ท.   ย่อมย่อยยับสิ   คือว่า   ย่อมป่นปี้   คือว่า   ย่อมฉิบหาย   
คือว่า   ย่อมไป   สู่ที่ใกล้   คือว่า   สู่ส�ำนักของมัจจุ   เนือง ๆ   ดังนี้   (ดังนี้)   
แห่ง -   (ในบท ท.)   เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   ปเร   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท.) เหล่าใด   ผูเ้ ป็นบัณฑิต   (ในท่ามกลางแห่งหมู)่ นัน้    
ย่อมรู้แจ้งว่า   อ.เรา ท.   ย่อมไป   สู่ที่ใกล้แห่งมัจจุ   ดังนี้   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   จริงอยู   
่ (อ.ชน ท.) เหล่านัน้    รูอ้ ยู   
่ อย่างนี   
้ ยังการกระท�ำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย   ให้เกิดขึ้นแล้ว   ย่อมปฏิบัติ   เพื่ออันเข้าไปสงบวิเศษ   
แห่งความหมายมัน่ ท.   คือว่า   แห่งความทะเลาะ ท.,   (ครัน้ เมือ่ ความเป็น) อย่างนัน้    
(มีอยู่),   อ.ความหมายมั่น ท. เหล่านั้น   ชื่อว่า ย่อมสงบ   เพราะการปฏิบัติ   นั้น   
(ของชน ท.) เหล่านั้น   (ดังนี้    แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า    ตโต สมฺมนฺติ
เมธคา   ดังนี้   ฯ   
    อีกอย่างหนึ่ง    อ.อธิบาย    (ในพระคาถา) นี้    นี้ ว่า    (อ.อรรถ) ว่า   
(อ.ชน ท.)   แม้ผู้อันเรากล่าว   (ซึ่งค�ำ ท.) มีค�ำ ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   
อย่าได้กระท�ำแล้ว   ซึง่ ความแตกร้าว   ดังนีเ้ ป็นต้น   แล้วจึงกล่าวสอนอยู   
่ ในกาลก่อน   
ผู้ไม่นับถือ    เพราะการไม่รับเฉพาะ    ซึ่งโอวาท    ของเรา    ชื่อว่า  เหล่าอื่น   
๑

เมธคา (ธมฺมชาติ) วิ. เมธํ คจฺฉตีติ เมธคา เมธ เป็นบทหน้า คมฺ ธาตุในความไป, ถึง, กฺวิ ปัจจัย แต่บางอาจารย์เห็นว่า ลง ณฺวุ
ปัจจัย เมธฺ ธาตุในความเบียดเบียน วิ.ว่า เมธตีติ เมธคา (ธมฺมชาติ) แปลง ก เป็น ค ฯ
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ย่อมไม่รู้แจ้งว่า   อ.เรา ท.   ถือเอาแล้ว   ถือเอาผิด   ด้วยอ�ำนาจแห่งอคติมีฉันทาคติเป็นต้น   ย่อมย่อยยับสิ   คือว่า   ย่อมพยายาม   เพื่อความเจริญ   (แห่งเหตุ ท.)
มีความแตกร้าวเป็นต้น   ในท่ามกลางแห่งหมู่   นี้   ดังนี้   ฯ   แต่ว่า   ในกาลนี้   
อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต ท.   เหล่าใด   ในระหว่าง   แห่งเธอ ท.   นั้น   พิจารณาอยู่   
โดยอุบายอันแยบคาย    ย่อมรู้แจ้งว่า    ในกาลก่อน    อ.เรา  ท.    พยายามอยู่   
ด้วยอ�ำนาจแห่งอคติมีฉันทาคติเป็นต้น   เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว   โดยอุบายอันไม่แยบคาย   
(ย่อมเป็น)   ดังนี,้    ในกาลนี   
้ อ.ความหมายมัน่ ท.   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความทะเลาะ   เหล่านี   
้ ย่อมสงบ   จากส�ำนัก   (ของบุรษุ ผูเ้ ป็นบัณฑิต ท.) เหล่านัน้    
นัน้    คือว่า   เพราะอาศัย   ซึง่ บุรษุ ผูเ้ ป็นบัณฑิต ท.   เหล่านัน้    (ดังนี   
้ แห่งบท) ว่า   
ปเร จ   ดังนี้เป็นต้น   ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ดังนี้แล   ฯ
ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งพระคาถา   อ.ภิกษุผถู้ งึ พร้อมแล้ว ท.   ตัง้ อยูเ่ ฉพาะแล้ว   
(ในอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๖. จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าจุลกาลและภิกษุชื่อว่ามหากาล
(อันข้าพเจ้า จะกล่าว) ฯ
\\\
อ.พระศาสดา   เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัย   ซึ่งพระนครชื่อว่าเสตัพยะ   ประทับอยู่   
ในป่าแห่งไม้สีเสียด    ทรงปรารภ    ซึ่งภิกษุชื่อว่าจุลกาลและภิกษุชื่อว่ามหากาล ท.   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.กุฎุมพี ท.   ผู้เป็นพี่น้องชายกัน   สาม   

คือ   อ.จุลกาล (ด้วย)   อ.มัชฌิมกาล (ด้วย)   อ.มหากาลด้วย   ผู้อยู่ในพระนครชือ่ ว่าเสตัพยะโดยปกติ   (ได้มแี ล้ว)   ฯ   อ.- (ในกุฎมุ พี ท. ผูเ้ ป็นพีน่ อ้ งชาย สาม)
เหล่านัน้ หนา - กุฎมุ พีผเู้ จริญทีส่ ดุ และกุฎมุ พีผนู้ อ้ ยทีส่ ดุ ท.  เทีย่ วไปแล้ว  ในทิศ ท.   
ย่อมน�ำมา   ซึง่ ภัณฑะ   ด้วยร้อยแห่งเกวียน ท.   ห้า   ฯ   อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่ามัชฌิมกาล   
ย่อมขาย    (ซึ่งภัณฑะ) อัน (อันกุฎุมพีผู้เจริญที่สุดและกุฎุมพีผู้น้อยที่สุด) น�ำมาแล้ว   
ฯ   ครั้งนั้น   ในสมัยหนึง่    อ.พีน่ อ้ งชาย ท.   แม้ทงั้ สอง   เหล่านัน้    ถือเอาแล้ว   
ซึง่ ภัณฑะต่าง ๆ   ด้วยร้อยแห่งเกวียน ท.   ห้า    ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   
ปลดแล้ว   ซึง่ เกวียน ท.   ในระหว่าง   แห่งพระนครชือ่ ว่าสาวัตถีดว้ ย   แห่งพระวิหารชือ่ ว่าเชตวันด้วย   ฯ   อ.- (ในพีน่ อ้ งชาย ท. ทัง้ สอง) เหล่านัน้ หนา   - กุฎมุ พีชอื่ ว่ามหากาล   
เห็นแล้ว   ซึง่ อริยสาวก ท.   ผูอ้ ยูใ่ นพระนครชือ่ ว่าสาวัตถีโดยปกติ   ผูม้ วี ตั ถุมรี ะเบียบและของหอมเป็นต้นในมือ   ผู้ไปอยู่   เพื่ออันฟังซึ่งธรรม   ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน   
ถามแล้วว่า   (อ.ชน ท.) เหล่านี   
้ ย่อมไป   (ณ ที)่ ไหน   ดังนี   
้ ฟังแล้ว   ซึง่ เนือ้ ความ   
นั้น   คิดแล้วว่า   แม้ อ.เรา   จักไป   ดังนี้   เรียกมาแล้ว   ซึ่งน้อยชายผู้น้อยที่สุด   
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.เธอ)   เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   ในเกวียน ท.   จงเป็น,   
แม้ อ.เรา   จักไป   เพื่ออันฟัง   ซึ่งธรรม   ดังนี้    ไปแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   
ซึ่งพระตถาคต   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดรอบแห่งบริษัท   ฯ   ในวันนั้น   อ.พระศาสดา   
เมื่อตรัส   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�ำดับ   ตามอัธยาศัย   (ของกุฎุมพีชื่อว่ามหากาล) นั้น   ตรัสแล้ว   ซึ่งโทษด้วย   ซึ่งความต�่ำทรามด้วย   ซึ่งความเศร้าหมอง-
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พร้อมด้วย   แห่งกาม ท.   โดยปริยายมิใช่หนึง่    ด้วยสามารถแห่งพระสูตรมีทกุ ขักขันธสูตรเป็นต้น๑   ฯ   อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่ามหากาล ฟังแล้ว (ซึง่ ธรรม) นัน้ คิดแล้วว่า
ได้ยินว่า (อันบุคคล) ละแล้ว (ซึ่งวัตถุ) ทั้งปวง พึงไป, อ.โภคะ ท.
ย่อมไม่ไปตามนั่นเทียว, อ.ญาติ ท. ย่อมไม่ไปตาม (ซึ่งบุคคล) ผู้ไปอยู่
สูโ่ ลกอืน่ , (อ.ประโยชน์) อะไร ด้วยการอยูค่ รองซึง่ เรือน (มีอยู)่ แก่เรา, (อ.เรา)
จักบวช ดังนี้, ครั้นเมื่อมหาชน ถวายบังคมแล้ว หลีกไปแล้ว, ทูลขอแล้ว
ซึ่งการบวช กะพระศาสดา, (ครั้นเมื่อพระด�ำรัส) ว่า อ.ใคร ๆ ผู้อันท่านพึงอ�ำลา ย่อมไม่มีหรือ ดังนี้ อันพระศาสดา ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้วว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด ของข้าพระองค์ มีอยู่ ดังนี้,
(ครั้นเมื่อพระด�ำรัส) ว่า ถ้าอย่างนั้น (อ.ท่าน) จงอ�ำลา (ซึ่งน้องชายผู้น้อยที่สุด) นั้น ดังนี้ (อันพระศาสดา) ตรัสแล้ว, (ทูลรับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.ดีละ ดังนี้ มาแล้ว ได้กล่าวแล้ว (ซึ่งค�ำ) นั่น
กะน้องชายผู้น้อยที่สุดว่า ดูก่อนพ่อ (อ.เจ้า) จงครอบครอง ซึ่งทรัพย์สมบัติ
ทัง้ ปวง นี้ ดังนี้ ฯ (อ.น้องชายผูน้ อ้ ยทีส่ ดุ นัน้ กล่าวแล้ว) ว่า ข้าแต่พชี่ าย
ก็ อ.ท่าน เล่า ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหากาลนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   
จักบวช   ในส�ำนัก   ของพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   

ก.๒   (อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด) นั้น   อ้อนวอนแล้ว   (ซึ่งกุฎุมพีชื่อว่ามหากาล)

นั้น   โดยประการต่าง ๆ ท.   ไม่อาจอยู่   เพื่ออัน (ยังกุฎุมพีชื่อมหากาล)   ให้กลับ   
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.ดีละ,   (อ.ท่าน)   จงกระท�ำ   ตามอัธยาศัย   ดังนี้   
ฯ   อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหากาล   ไปแล้ว   บวชแล้ว   ในส�ำนัก   ของพระศาสดา   ฯ   
แม้ อ.จุลกาล   บวชแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.เรา   พาเอาแล้ว   ซึ่งพี่ชายเทียว   
จักสึก   ดังนี้    ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   อ.กุฎุมพีชื่อว่ามหากาล   ได้แล้ว   
ซึ่งอุปสมบท    เข้าไปเฝ้าแล้ว    ซึ่งพระศาสดา    ทูลถามแล้ว    ซึ่งธุระ ท.   
ในพระศาสนา,   ครั้นเมื่อธุระ ท.   สอง   อันพระศาสดา   ตรัสบอกแล้ว,   (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   อ.ข้าพระองค์ จักไม่อาจ   เพือ่ อันยังคันถธุระให้เต็ม   
เพราะความที่ (แห่งข้าพระองค์) เป็นผู้บวชแล้ว   ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่,   แต่ว่า   
๑

ตั้งแต่ สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตนฺติ - สงฺกิเลสญฺจ กเถสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ (สอบซ่อม)

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)
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อ.ข้าพระองค์   ยังวิปสั สนาธุระ   จักให้เต็ม   ดังนี   
้ (ยังพระศาสดา)   ให้ตรัสบอกแล้ว   
๑
ซึ่งธุดงค์แห่งภิกษุผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ    เพียงไร   แต่พระอรหัต,   (ครั้นเมื่อชน ท.) ทั้งปวง   ก้าวลงแล้ว   สู่ความหลับ   ในกาลเป็นที่ก้าวล่วงแห่งยามที่หนึ่ง,   
ไปแล้ว   สูป่ า่ ช้า,   (ครัน้ เมือ่ ชน ท.) ทัง้ ปวง   ไม่ลกุ ขึน้ แล้วนัน่ เทียว   ในกาลเป็นที-่
ขจัดเฉพาะซึ่งความมืด,   ย่อมมา   สู่วิหาร   ฯ

ก.๓    ครั้งนั้น    (อ.หญิง) ผู้เผาซึ่งซากศพ๒    คนหนึ่ง    ชื่อว่า  กาลี   

ผู้เฝ้าซึ่งป่าช้า๓ เห็นแล้ว    ซึ่งที่แห่งพระเถระยืนแล้วด้วย    ซึ่งที่เป็นที่นั่ง   
(แห่งพระเถระ) ด้วย    ซึ่งที่เป็นที่จงกรม    (แห่งพระเถระ) ด้วย    (คิดแล้ว) ว่า   
อ.ใครหนอแล   ย่อมมา   (ในที่) นี้,   (อ.เรา)   จักก�ำหนดจับ   (ซึ่งบุคคล) นั้น   
ดังนี้    ไม่อาจอยู่    เพื่ออันก�ำหนดจับ   ยังประทีป   ให้โพลงแล้ว   ในกระท่อมในป่าช้า    ในวันหนึ่ง   พาเอาแล้ว   ซึ่งบุตรและธิดา ท.   ไปแล้ว   แอบแล้ว   
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ผู้มาอยู่   ในยามอันมีในท่ามกลาง   
ไปแล้ว   ไหว้แล้ว   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.พระผู้เป็นเจ้า   ย่อมอยู่   
ในที่    นี้    ของเรา ท.   หรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนอุบาสิกา   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้    ฯ   (อ.นางกาลี    กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    อ.อัน (อันภิกษุ ท.)    ชื่อ ผู้อยู่อยู่    ในป่าช้า    เรียนเอา   
ซึ่งวัตร   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   
อ.พระเถระ   ไม่กล่าวแล้วว่า    ก็    อ.เรา ท.   จักประพฤติ    ในวัตรอันท่านกล่าวแล้ว   หรือ   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   อ.อัน (อันเรา) กระท�ำ   
ซึ่งอะไร   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
๑

๒
๓

โสสานิกธุตงฺคํ จะแปลว่า  ธุดงค์ของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้า หรือ ธุดงค์ของภิกษุผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร ก็ได้ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มี ณิก ปัจจัยในตรตยาทิตัทธิตเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ณิก.ตรตยาทิ
วิ.
สุสาเน วสนฺตีติ โสสานิกา (ภิกฺขู)
ฉ.ตัป.
วิ.
โสสานิกานํ ธุตงฺคํ โสสานิกธุตงฺคํ
ฉวฑาหิกา (อิตฺถี) วิ.ว่า ฉวํ ฑหตีติ ฉวฑาหิกา (อิตฺถี) ฉว เป็นบทหน้า  ฑหฺ ธาตุในความเผา, ไหม้ (บางอาจารย์ว่า  ทฺห
ธาตุ แปลงเป็น ฑหฺ) ลง ณฺวุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ
สุสานโคปิกา (อิตฺถี) วิ.ว่า  สุสานํ โคเปตีติ สุสานโคปิกา (อิตฺถี) สุสาน เป็นบทหน้า  คุปฺ ธาตุในความรักษา, คุ้มครอง
ลง ณฺวุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ
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อ.อัน (อันภิกษุ ท.) ชื่อ ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ กล่าว ซึ่งความเป็นคืออันอยู่๑ ในป่าช้า
(แก่ชน ท.) ผู้เฝ้าซึ่งป่าช้า (ด้วย)
แก่พระมหาเถระ
ในวิหาร (ด้วย)
แก่บุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้าน ด้วย
ย่อมควร    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า    (อ.อันอันภิกษุ ท.   ชื่อ ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ   
กล่าว    ซึ่งความเป็นคืออันอยู่    ในป่าช้า    แก่ชน ท.    ผู้เฝ้าซึ่งป่าช้าด้วย   
แก่พระมหาเถระ    ในวิหารด้วย    แก่บุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านด้วย    ย่อมควร)   
เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.โจร ท. ผู้มีกรรมอันกระท�ำแล้ว ผู้อันเจ้าของ ท. ติดตามอยู่๒ ซึ่งรอยเท้าและรอยเท้าตาม
ทิ้งแล้ว ซึ่งห่อมีภัณฑะ ในป่าช้า จะหนีไป, (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น
(มีอยู่),
อ.มนุษย์ ท.
จะกระท�ำ
ซึ่งอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ
(แก่ภิกษุ ท.) ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ, แต่ว่า (ครั้นเมื่อความเป็นคืออันอยู่
ในป่าช้า๓ อันภิกษุ ท. ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ) กล่าวแล้ว (แก่ชน ท.
มีชนผู้เฝ้าซึ่งป่าช้าเป็นต้น) เหล่านั่น, (อ.ชน ท. มีชนผู้เฝ้าซึ่งป่าช้าเป็นต้น
เหล่านั่น)๔ ย่อมห้าม ซึ่งอุปัททวะ (ด้วยค�ำ) ว่า อ.เรา ท. ย่อมรู้
ซึ่ ง ความเป็ น คื อ อั น อยู ่ (ในป่ า ช้ า ) นี้ แห่ ง ท่ า นผู ้ เ จริ ญ นี้ ตลอดกาล
ชื่อ อันมีประมาณเท่านี้, (อ.ท่านผู้เจริญ) นั่น เป็นผู้มิใช่โจร (ย่อมเป็น) ดังนี้
เพราะเหตุนั้น อ.อัน (อันภิกษุ ท. ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ) กล่าว
(แก่ชน ท. มีชนผูเ้ ฝ้าซึง่ ป่าช้าเป็นต้น) เหล่านัน่ ย่อมควร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   
ถามแล้ว) ว่า    (อ.วัตร) อะไร    อื่น    (อันเรา)    พึงกระท�ำ    ดังนี้    ฯ   
(อ.นางกาลี   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.วัตถุ ท.) มีปลาและเนื้อและแป้งและงาและน�้ำอ้อยงบเป็นต้น อันพระผู้เป็นเจ้า ชื่อ ผู้อยู่อยู่ ในป่าช้า
พึงเว้น, (อันพระผูเ้ ป็นเจ้า ชือ่ ผูอ้ ยูอ่ ยู่ ในป่าช้า) ไม่พงึ ประพฤติเพียงดังหลับ
๑
๒
๓
๔

วสนภาโว เป็นปฐมาวิภัตติ หักเป็นทุติยาวิภัตติ แปลว่า ซึ่ง.
อนุพนฺธนฺตา ลง มาน ปัจจัย อาเทส มาน เป็น อนฺต ได้บ้าง ตามหลักปทรูปสิทธิ ฉบับของอาจารย์สิริ เพ็ชรไชย หน้าที่ ๓๖๗
สูตรที่ ๖๓๐, ฉบับวัดท่ามะโอ หน้าที่ ๓๑๓ สูตรที่ ๖๔๖ (เฉลยสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๓๖)
ประโยคเต็มว่า เอเตสํ (สุสานโคปกาทีนํ ชนานํ) ปน (สุสาเน วสนภาเว หรือ อตฺเถ) (โสสานิเกหิ ภิกฺขูหิ) กถิเต. แปลง่ายๆ
ว่า (ครั้นเมื่อเนื้อความ อันภิกษุ ท. ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ) กล่าวแล้ว (แก่ชน ท.) เหล่านั่น
ประธานในประโยคนี้ เอเต สุสานโคปกาทโย ชนา
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ในกลางวัน, เป็นผู้ไม่เกียจคร้านแล้ว๑ เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว พึงเป็น,
เป็นผู้ไม่โอ้อวด เป็นผู้มีมายาหามิได้ เป็น๒ เป็นผู้มีอัธยาศัยอันงาม พึงเป็น,
ในเวลาเย็น
(ครั้นเมื่อชน ท.) ทั้งปวง
หลับแล้ว,
(อันพระผู้เป็นเจ้า
ชื่อ ผู้อยู่อยู่ ในป่าช้า) พึงมา จากวิหาร, ในกาลเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืด
(ครั้นเมื่อชน ท.)
ทั้งปวง
ยังไม่ลุกขึ้นแล้วนั่นเทียว,
(อันพระผู้เป็นเจ้า
ชื่อ ผู้อยู่อยู่
ในป่าช้า)
พึงไป
สู่วิหาร,
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
ถ้าว่า
อ.พระผูเ้ ป็นเจ้า อยูอ่ ยู่ อย่างนี้ ในที่ นี้ จักอาจ เพือ่ อันยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถงึ
ซึ่งที่สุดไซร้, ถ้าว่า (อ.ชน ท.) น�ำมาแล้ว ซึ่งสรีระของชนผู้ตายแล้ว
ย่อมทิ้งไซร้, (อ.ดิฉัน) ยกขึ้นแล้ว สู่เรือนยอดอันบุคคลดาดแล้วด้วยผ้ากัมพล
กระท�ำแล้ว
ซึ่งสักการะ
(ด้วยวัตถุ ท.) มีของหอมและระเบียบเป็นต้น
จักกระท�ำ ซึ่งกิจคืออันเผาซึ่งสรีระ๓, หากว่า (อ.พระผู้เป็นเจ้า) จักไม่อาจ
(เพื่ออันยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึง
ซึ่งที่สุด) ไซร้,
(อ.ดิฉัน)
ยกขึ้นแล้ว
สู่เชิงตะกอน ยังไฟ ให้โพลงแล้ว คร่ามาแล้ว ด้วยขอ ตั้งไว้แล้ว
ในภายนอก ทุบแล้ว ด้วยขวาน ตัดแล้ว (กระท�ำ) ให้เป็นชิน้ น้อยและชิน้ ใหญ่
ใส่เข้าแล้ว ในไฟ แสดงแล้ว แก่ท่าน จัก (ยังสรีระของชนผู้ตายแล้วนั้น)
ให้ไหม้ ดังนี้    ฯ๔ ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว   (กะนางกาลี) นั้นว่า   
ดูกอ่ นนางผูเ้ จริญ   อ.ดีละ,   ก็   (อ.เธอ)   เห็นแล้ว   ซึง่ อารมณ์คอื รูป   อย่างหนึง่    

๑

๒
๓

๔

กสีต เป็นได้ทั้งนามกิตก์และกิริยากิตก์ ที่เป็นนามกิตก์ แปลว่า  ผู้จมอยู่โดยอาการอันบัณฑิตพึงเกลียด หมายถึง ผู้เกียจคร้าน
วิว่า  วิริเยนาธิคนฺตพฺพสฺส อตฺถสฺส อลาภโต กุจฺฉิตพฺเพน อากาเรน สีทตีติ กุสีโต กุ บทหน้า สิทฺ ธาตุในความจม อ ปัจจัย
ทีฆะต้นธาตุ แปลง ท เป็น ต ที่เป็นกิริยากิตก์ แปลว่า เกียจคร้านแล้ว, ถึงแล้วซึ่งความเป็นดุจหญ้าคา ประกอบด้วย กุส เป็น
บทหน้า อิ ธาตุในความไป, ถึง ต ปัจจัย
สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๓๖ เฉลย อารทฺธวิริเยน อสฺ€น อมายาวินา เป็น วิกติกตฺตา ใน หุตฺวา แต่ข้าพเจ้าแปลตามรูป
บาลีซึ่งแยกประโยคไว้ชัดเจน คือ อกุสีเตน ภวิตพฺพํ อารทฺธวิริเยน, อสเ€น อมายาวินา หุตฺวา กลฺยาณชฺฌาสเยน ภวิตพฺพํ,
สรีรกิจฺจํ เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏ€ีตัปปุริสสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตัป.
วิ. สรีรสฺส ฌาปนํ สรีรฌาปนํ
อว.บุพ.กัม. วิ. สรีรฌาปนํ เอว กิจฺจํ สรีรกิจฺจํ (บทสมาสลบ ฌาปน ในท่ามกลาง)
ศัพท์นี้ ถ้าแปลว่า  กิจในสรีระ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส วิ. ว่า  สรีเร กิจฺจํ สรีรกิจฺจํ แปลว่า  กิจด้วยสรีระ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ. ว่า สรีเรน กิจฺจํ สรีรกิจฺจํ แต่ถ้าแปลสองนัยหลังนี้ อาจจะหมายถึงการช�ำระล้างร่างกาย ก็ได้
ตั้งแต่ เถโร กึ ปน มยํ ตยา - ทสฺเสตฺวา ฌาเปสฺสามีติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๖ แปลโดยพยัญชนะ
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จงบอก   แก่เรา   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี) นั้น   ได้ฟังตอบแล้ว๑   ว่า   อ.ดีละ   
ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งสมณธรรม   ในป่าช้า   ตามอัธยาศัยอย่างไร   ฯ   ส่วนว่า    อ.พระเถระชื่อว่าจุลกาล   ลุกขึ้นแล้ว   ลุกขึ้นพร้อมแล้ว   
ย่อมคิด   ซึ่งการอยู่ครองซึ่งเรือน,   ย่อมตามระลึก   ซึ่งบุตรและทาระ,   คิดแล้วว่า   
อ.พี่ชาย   ของเรา   นี้   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งกรรม   อันหนักยิ่ง   ดังนี้   ฯ

ก.๔   ครัง้ นัน้    อ.นางกุลธิดา   คนหนึง่    ไม่เหีย่ วแห้งแล้ว   ไม่บอบช�ำ้ แล้ว   

ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน   ด้วยความเจ็บ   อันตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   สิ้นกาลครู่หนึ่งนั้น   ฯ   อ.ญาติ ท.   น�ำไปแล้ว   (ซึ่งนางกุลธิดา) นั่น   
นั้น   สู่ป่าช้า   ในเวลาเย็น   กับ   (ด้วยวัตถุ ท.) มีฟืนและน�้ำมันเป็นต้น   ให้แล้ว   
ซึ่งค่าจ้าง    (แก่หญิง) ผู้เฝ้าซึ่งป่าช้า    (ด้วยค�ำ) ว่า    (อ.เธอ)    (ยังสรีระ) นี้   
จงให้ไหม้๒   ดังนี   
้ มอบให้แล้ว   หลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.นางกาลี) นัน้    น�ำไปปราศแล้ว   
ซึ่งผ้าเป็นเครื่องห่ม   (ของนางกุลธิดา) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งสรีระ   อันมีสีเพียงดังสีแห่งทอง   อันทั้งประณีตทั้งประณีต   อันตายแล้วสิ้นกาลครู่หนึ่ง   นั้น   คิดแล้วว่า   
(อ.อารมณ์) นี้    เป็นอารมณ์    อันสมควร    เพื่ออันแสดง    แก่พระผู้เป็นเจ้า   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ไปแล้ว   ไหว้แล้ว   ซึ่งพระเถระ   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้ จริญ   อ.อารมณ์   ชือ่ อันมีอย่างนีเ้ ป็นรูป   มีอยู,่    (อ.ท่าน)   พึงแลดู   ดังนี   
้ ฯ   
อ.พระเถระ   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ไปแล้ว   (ยังนางกาลี)   
ให้น�ำออกแล้ว    ซึ่งผ้าเป็นเครื่องห่ม    แลดูแล้ว    แต่พื้นแห่งเท้า    เพียงไร   
แต่ปลายแห่งผม   กล่าวแล้วว่า   อ.รูป   นั่น   เป็นรูปประณีตยิ่ง   เป็นรูปมีสีเพียงดังสีแห่งทอง   (ย่อมเป็น),   (อ.เธอ)   ใส่เข้าแล้ว   (ซึ่งรูป) นั้น   ในไฟ   พึงบอก   
แก่เรา   ในกาล (แห่งรูปนั้น)   อันเปลวไฟใหญ่ ท.   จับแล้ว   ดังนี้    ไปแล้ว   
สู่ที่อันเป็นของตนนั่นเทียว   นั่งแล้ว   ฯ   (อ.นางกาลี) นั้น   กระท�ำแล้ว   เหมือน๑
๒

ปจฺจสฺโสสิ ส�ำเร็จมาจาก ปฏิ และ อ บทหน้า  สุ ธาตุในความฟัง แปลง ปฏิ เป็น ปจฺจ อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ ซ้อน                
สฺ พฤทธิ์ อุ ที่ สุ เป็น โอ ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ
ค�ำว่า  ฌาเปหิ เป็นได้ทั้งเหตุกัตตุวาจกและกัตตุวาจก ที่เป็นเหตุกัตตุวาจก แปลว่า  จงยัง.....ให้ไหม้ ส�ำเร็จมาจาก ฌาปฺ              
ธาตุในความเผา, ไหม้ เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ เสีย ที่เป็นกัตตุวาจก แปลว่า  จงเผา ส�ำเร็จ               
มาจาก ฌาปฺ ธาตุในความเผา, ไหม้ เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก หิ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ เสีย ดังนั้น ประโยคว่า  อิมํ ฌาเปหิ
จะแปลว่า (อ.เธอ) จงเผา (ซึ่งสรีระ) นี้ ก็ได้
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อย่างนั้น   บอกแล้ว   แก่พระเถระ   ฯ   อ.พระเถระ   ไปแล้ว   แลดูแล้ว   ฯ   
อ.สีแห่งสรีระ   เป็นราวกะว่าแม่โคด่าง   ได้เป็นแล้ว   ในที่ (แห่งสรีระนัน้ ) อันเปลวไฟ   
ทั้งกระทบแล้วทั้งกระทบแล้ว   ฯ   อ.เท้า ท.   งอแล้ว   ห้อยลงแล้ว,   อ.มือ ท.   
งอกลับแล้ว๑,   อ.หน้าผาก   เป็นอวัยวะมีหนังออกแล้ว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พระเถระ   
(คิดแล้ว) ว่า    อ.สรีระ   นี้    เป็นสรีระกระท�ำซึ่งความรักอันไม่มีที่สุดรอบ   เป็น   
(แก่ชน ท.) ผู้แลดูอยู่    ในกาลนี้นั่นเทียว    เป็นสรีระถึงแล้วซึ่งความสิ้นไป   
เป็นสรีระถึงแล้วซึ่งความเสื่อมไป   (ย่อมเป็น)   ในกาลนี้นั่นเทียว   ดังนี้    ไปแล้ว   
สู่ที่เป็นที่พักในกลางคืน    นั่งพิจารณาอยู่แล้ว    ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป   
กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถาว่า
อ.สังขาร ท. เป็นสภาพไม่เที่ยงหนอ เป็นสภาพมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา (ย่อมเป็ น ) ๒, (อ.สั ง ขาร ท. เหล่ า ใด) เกิ ด ขึ้ น แล้ ว
ย่อมดับไป, อ.ความเข้าไปสงบวิเศษ (แห่งสังขาร ท.)
เหล่านั้น เป็นเหตุน�ำมาซึ่งความสุข (ย่อมเป็น)
ดังนี้
ยังวิปสั สนา   ให้เจริญแล้ว   บรรลุแล้ว   ซึง่ พระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสมั ภิทา ท.   ฯ

ก.๕   (ครั้นเมื่อพระเถระชื่อว่ามหากาล) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต,   

อ.พระศาสดา    ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว    เสด็จเที่ยวไปอยู่    สู่ที่จาริก   
เสด็จถึงแล้ว   ซึ่งพระนครชื่อว่าเสตัพยะ   ได้เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่ป่าแห่งไม้สีเสียด   
ฯ   อ.ภรรยา ท.   ของภิกษุชื่อว่าจุลกาล   ฟังแล้วว่า    ได้ยินว่า    อ.พระศาสดา   
เสด็จถึงโดยล�ำดับแล้ว   ดังนี้    (คิดแล้ว) ว่า    (อ.เรา ท.)   จักจับ   ซึ่งสามี   
ของเรา ท.   ดังนี   
้ ส่งไปแล้ว   (ยังบุคคล) ให้ทลู นิมนต์แล้ว   ซึง่ พระศาสดา   ฯ   ก็   
อ.อันอันภิกษุ   รูปหนึง่    ผูบ้ อกอยู   
่ ซึง่ การปูลาดซึง่ อาสนะ   ในทีแ่ ห่งพระพุทธเจ้า ท.   
ไม่ทรงคุน้ เคยแล้ว   ไป   ก่อนกว่า   ย่อมควร   ฯ   จริงอยู่ อ.อาสนะ เป็นอาสนะ
๑
๒

ปฏิกุชฺชึสุ ส�ำเร็จมาจาก ปฏิ บทหน้า กุชฺช ธาตุในความคว�่ำ อ ปัจจัย อุ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง อุ เป็น อึสุ
พระคัมภีร์ธัมมปทัฏ€กถาคาถาโยชนา  แก้ไว้ดังนี้ สงฺขารา ปจฺจยนิปฺผนฺนขนธายตนธาตุอาทโย สงฺขารา, เตภูมิกสงฺขารา  วา  ฯ
วต เอกนฺเตน, อนิจฺจา โหนฺติ, อุปฺปาทวยธมฺมิโน อุปฺปาทนิโรธสภาวา โหนฺติ ฯ
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(อันบุคคล) ปูลาด ซึ่งอาสนะ ในที่อันมีในท่ามกลาง เพื่อพระพุทธเจ้า ท.
แล้วจึงพึงปูลาด
เพื่อพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
ข้างขวา
(แห่งอาสนะ
ของพระพุทธเจ้า ท.) นั้น
เพื่อพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ
ข้างซ้าย
(แห่งอาสนะ ของพระพุทธเจ้า ท. นั้น) เพื่อหมู่แห่งภิกษุ ที่ข้าง ท. ทั้งสอง
จ�ำเดิม (แต่อาสนะ ของพระอัครสาวก ท. สอง) นัน้ ย่อมเป็น,   เพราะเหตุนนั้    
อ.พระเถระชื่อว่ามหากาล    ยืนอยู่แล้ว    ในที่เป็นที่ห่มซึ่งจีวร    ส่งไปแล้ว   
ซึ่งภิกษุชื่อว่าจุลกาล    (ด้วยค�ำ) ว่า    อ.ท่าน    ไปแล้ว    ข้างหน้า    จงบอก   
ซึ่งการปูลาดซึ่งอาสนะ   ดังนี้   ฯ   อ.ชนในเรือน ท.   กระท�ำอยู่   ซึ่งการเยาะเย้ย   
กับ   (ด้วยภิกษุชื่อว่าจุลกาล) นั้น   จ�ำเดิม   แต่กาล (แห่งภิกษุชื่อว่าจุลกาล) นั้น   
(อันตน) เห็นแล้ว   ย่อมปูลาด   ซึ่งอาสนะอันต�่ำ ท.   ในที่สุดแห่งพระเถระในสงฆ์,   
(ย่อมปูลาด)   ซึ่งอาสนะอันสูง ท.   ในที่สุดแห่งภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์    ฯ   (อ.ภิกษุชื่อว่าจุลกาล) นอกนี้    กล่าวแล้วว่า    (อ.ท่าน ท.)    จงอย่ากระท�ำ    อย่างนี้,   
(อ.ท่าน ท.)   จงปูลาด๑   ซึง่ อาสนะอันสูง ท.   ในเบือ้ งบน,   (อ.ท่าน ท.   จงปูลาด)   
ซึ่งอาสนะอันต�่ำ ท.   ในภายใต้    ดังนี้    ฯ   อ.หญิง ท.   เป็นราวกะว่าไม่ฟังอยู่   
ซึ่งค�ำ   (ของภิกษุชื่อว่าจุลกาล) นั้น   (เป็น)   กล่าวแล้วว่า   อ.ท่าน   ย่อมเที่ยวกระท�ำอยู่    ซึ่งอะไร,   อ.อัน   ปูลาด   ซึ่งอาสนะ ท.   ย่อมไม่ควร   แก่ท่าน   
หรือ,   อ.ท่าน   อ�ำลาแล้ว   ซึ่งใคร   เป็นผู้บวชแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน)   
เป็นผู้อันใคร   ให้บวชแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มาแล้ว   (ในที่) นี้   
เพราะเหตุไร   ย่อมเป็น    ดังนี้   แย่งชิงเอาแล้ว   ซึ่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม   (ยังภิกษุชื่อว่าจุลกาล)   ให้นุ่งแล้ว   ซึ่งผ้า ท.   อันขาว   วางไว้แล้ว   
ซึ่งเทริดอันเป็นวิการแห่งระเบียบ   บนศีรษะ   ส่งไปแล้ว   (ด้วยค�ำ) ว่า    อ.ท่าน   
จงไป,   (อ.ท่าน)   จงน�ำมา   ซึง่ พระศาสดา,   อ.เรา ท.   จักปูลาด   ซึง่ อาสนะ ท.   
ดังนี้   ฯ   

๑

ปญฺาเปถ มีรูปศัพท์เป็นได้ทั้งกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก ผู้เรียนต้องสังเกตจากเนื้อหาเป็นส�ำคัญ ส�ำเร็จมาจาก ป                
บทหน้า ปฺ ธาตุในความปูลาด, แต่งตั้ง เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก ทีฆะต้นธาตุ ถ ปัญจมีวิภัตติ แปลว่า จงปูลาด ถ้าลง เณ ปัจจัย
ในเหตุกัตตุวาจก แปลว่า ยัง...จงให้ปูลาด ฯ
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ก.๖    (อ.ภิกษุชื่อว่าจุลกาล) นั้น    ด�ำรงอยู่แล้ว    ในความเป็นแห่งภิกษุ   

สิ้นกาลไม่นาน    ผู้มีกาลฝนหามิได้เทียว    สึกแล้ว    ย่อมไม่รู้    เพื่ออันละอาย,   
เพราะเหตุนั้น   (อ.ภิกษุชื่อว่าจุลกาลนั้น)   ผู้มีความรังเกียจออกแล้ว   ด้วยมรรยาท   
นั้นเทียว   ไปแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   พาเอาแล้ว   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   
ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   มาแล้ว   ฯ   ก็    ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยภัต   
ของหมู่แห่งภิกษุ   อ.ภรรยา ท.   ของพระเถระชื่อว่ามหากาล   คิดแล้วว่า   อ.สามี   
ของตน   (อันหญิง ท.) เหล่านี้    จับแล้ว,   แม้ อ.เรา ท.   จักจับ   ซึ่งสามี   
ของเรา ท.   ดังนี้   ทูลนิมนต์แล้ว   ซึ่งพระศาสดา   เพื่อประโยชน์แก่อันเสวยในวันรุง่ ขึน้    ฯ   ก็   ในกาลนัน้    อ.ภิกษุ   รูปอืน่    ได้ไปแล้ว   เพือ่ อันปูลาดซึง่ อาสนะ   
ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านัน้    ไม่ได้แล้ว   ซึง่ โอกาส   ในขณะ   นัน้    ยังหมูแ่ ห่งภิกษุ   
ผูม้ พี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ให้นงั่ แล้ว   ได้ถวายแล้ว   ซึง่ ภิกษา   ฯ   ก็   อ.ภรรยา ท.   
สอง   ของจุลกาล   (มีอยู่),   (อ.ภรรยา ท.)   สี่    ของมัชฌิมกาล   (มีอยู่),   
(อ.ภรรยา ท.)   แปด   ของพระเถระชื่อว่ามหากาล   (มีอยู่)   ฯ   แม้ อ.ภิกษุ ท.   
ผู้ใคร่เพื่ออันกระท�ำ    ซึ่งกิจด้วยภัต    นั่งแล้ว    ได้กระท�ำแล้ว    ซึ่งกิจด้วยภัต,   
(อ.ภิกษุ ท.)   ผูใ้ คร่เพือ่ อันไป   ในภายนอก   ลุกขึน้ แล้ว   ได้ไปแล้ว   ฯ   ส่วนว่า   
อ.พระศาสดา   ประทับนั่งแล้ว   ทรงกระท�ำแล้ว   ซึ่งกิจด้วยภัต   ฯ   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัต   (ของพระศาสดา) พระองค์นั้น   อ.หญิง ท.   เหล่านั้น   
กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.พระเถระชื่อว่ามหากาล    กระท�ำแล้ว   
ซึ่งการอนุโมทนา   แก่หม่อมฉัน ท.   จักไป,   อ.พระองค์   ขอจงเสด็จไป   ข้างหน้า   
ดังนี   
้ ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี   
้ ได้เสด็จไปแล้ว   ข้างหน้า   
ฯ   อ.หมู่แห่งภิกษุ   ถึงแล้ว   ซึ่งประตูแห่งบ้าน   ยกโทษแล้วว่า   (อ.กรรม) นั่น   
ชื่ออะไร    อันพระศาสดา    ทรงกระท�ำแล้ว,    (อ.กรรมนั่น    อันพระศาสดา)   
ทรงทราบแล้ว   ทรงกระท�ำแล้ว   หรือหนอแล   หรือว่า   (อ.กรรมนัน่    อันพระศาสดา)   
ไม่ทรงทราบแล้ว   (ทรงกระท�ำแล้ว),   อ.อันตรายแห่งการบวช   เกิดแล้ว   ในวันวาน   
เพราะความที่แห่งภิกษุชื่อว่าจุลกาล   เป็นผู้ไปแล้ว   ข้างหน้า,   ในวันนี้   อ.อันตราย   
ไม่ได้มีแล้ว   เพราะความที่ (แห่งภิกษุ) อื่น   เป็นผู้ไปแล้ว   ข้างหน้า,   ในกาลนี้   
อ.พระศาสดา   ทรงยังพระเถระชื่อว่ามหากาล   ให้กลับแล้ว   เสด็จมาแล้ว,   ก็   
อ.ภิกษุ   เป็นผู้มีศีลแล   เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระ   (ย่อมเป็น),   (อ.หญิง ท.
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เหล่านั้น)   จักกระท�ำ   ซึ่งอันตรายแห่งการบวช   (แก่พระเถระชื่อว่ามหากาล) นั้น   
หรือหนอแล   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งค�ำ   (ของภิกษุ ท.)
เหล่านั้น   เสด็จกลับแล้ว   ประทับยืนอยู่แล้ว   ตรัสถามแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   
(อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�ำ) อะไร   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
กราบทูลแล้ว    ซึ่งเนื้อความ    นั้น    ฯ    (อ.พระศาสดา    ตรัสถามแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   ก็    อ.เธอ ท.   ย่อมก�ำหนด   ซึ่งมหากาล   ผู้ราวกะว่าจุลกาล   
หรือ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   พระเจ้าข้า   
(อ.อย่างนั้น),   เพราะว่า    อ.ปชาบดี ท.   สอง   (ของจุลกาล) นั้น   (มีอยู่),   
(อ.ปชาบดี ท.)   แปด   (ของพระเถระชื่อว่ามหากาล) นี้   (มีอยู่),   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระเถระชื่อว่ามหากาล)   ผู้ (อันปชาบดี ท.) แปด   แวดล้อมแล้ว   
จับแล้ว   จักกระท�ำ   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   

ก.๗    อ.พระศาสดา    ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    (อ.เธอ ท.)   

อย่าได้กล่าวแล้ว   อย่างนี้,   อ.ภิกษุชื่อว่าจุลกาล   ลุกขึ้นแล้ว   ลุกขึ้นพร้อมแล้ว   
เป็นผูม้ ากด้วยอารมณ์วา่ งาม   (เป็น)   ย่อมอยู,่    (อ.ภิกษุชอื่ ว่าจุลกาลนัน้ ) เป็นผูเ้ ช่นกับด้วยต้นไม้มีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วอันตั้งอยู่แล้ว   ที่ริมแห่งเหว   (ย่อมเป็น),   
ส่วนว่า   อ.ภิกษุชื่อว่ามหากาล   ผู้เป็นบุตร   ของเรา   เป็นผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ว่าไม่งามโดยปกติ    (เป็น)   ย่อมอยู่,   (อ.ภิกษุชื่อว่ามหากาลนั้น)   เป็นผู้มีความหวัน่ ไหวหามิได้เทียว   (ย่อมเป็น)   ราวกะ อ.ภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลาอันเป็นแท่งทึบ   
ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า
อ.มาร ย่อมรังควาน (ซึ่งบุคคล) นั้นแล ผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ว่างามโดยปกติ ผู้อยู่อยู่ ผู้ไม่ส�ำรวมแล้ว ในอินทรีย์ ท. ผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ ในโภชนะ
ผู้เกียจคร้านแล้ว ผู้มีความเพียรอันทราม เพียงดัง
อ.ลม (รังควานอยู่) ซึ่งต้นไม้ อันมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว, อ.มาร ย่อมไม่รงั ควาน (ซึง่ บุคคล)
นั้ น แล
ผู ้ ต ามเห็ น ซึ่ ง อารมณ์ ว ่ า ไม่ ง ามโดยปกติ
ผูอ้ ยูอ่ ยู่ (ด้วย) ผูส้ �ำรวมดีแล้ว ในอินทรีย์ ท. (ด้วย)
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ผู้รู้ซึ่งประมาณ ในโภชนะด้วย ผู้มีศรัทธา (ด้วย)
ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว (ด้วย) เพียงดัง อ.ลม
(ไม่รังควานอยู่) ซึ่งภูเขา อันประกอบแล้วด้วยศิลา
ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า    ผู้ตามเห็นอยู่    (ซึ่งอารมณ์) ว่างาม    (ดังนี้)    แห่ง -   
(ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   สุภานุปสฺสึ   ดังนี้   ฯ   
    อ.อธิบายว่า   ผูส้ ละแล้ว   ซึง่ ใจ   ในอารมณ์อนั บุคคลปรารถนาแล้ว   อยูอ่ ยู่   
ดังนี้   ฯ   จริงอยู่   อ.บุคคล ใด   เมื่อถือ   ถือโดยนิมิต   ถือโดยอนุพยัญชนะ   
ย่อมถือว่า    อ.เล็บ ท.    เป็นอวัยวะงาม    (ย่อมเป็น)    ดังนี้,    ย่อมถือว่า   
อ.นิ้วมือ ท.    เป็นอวัยวะงาม    (ย่อมเป็น)    ดังนี้,    ย่อมถือว่า    อ.มือ ท.   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.เท้า ท.   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.แข้ง ท.   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.ขาอ่อน ท.   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.สะเอว   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.ท้อง   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.นม ท.   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.คอ   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.ริมฝีปาก   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.ฟัน ท.   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.ปาก   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.จมูก   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.นัยน์ตา ท.   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.หู ท.   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.คิ้ว ท.   
(เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.หน้าผาก   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น)   อ.ผม ท.   
เป็นอวัยวะงาม   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   ย่อมถือว่า    อ.ผม ท.   (เป็นอวัยวะงาม   
ย่อมเป็น),   อ.ขน ท.   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.เล็บ ท.   (เป็นอวัยวะงาม   
ย่อมเป็น),   อ.ฟัน ท.   (เป็นอวัยวะงาม   ย่อมเป็น),   อ.หนัง   เป็นอวัยวะงาม   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้,   ย่อมถือว่า   อ.วรรณะ   เป็นของงาม   (ย่อมเป็น),   อ.ทรวดทรง   
เป็นของงาม   (ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ (อ.บุคคล) นี   
้ ชือ่ ว่า  เป็นผูต้ ามเห็นซึง่ อารมณ์ว่างามโดยปกติ   (ย่อมเป็น),   (ซึ่งบุคคล) นั้น   ผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ว่างามโดยปกติ   
ผู้อยู่อยู่   อย่างนี้   ฯ   

110 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

(อ.อรรถ) ว่า   ในอินทรีย์ ท.   หก   มีจักษุเป็นต้น   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   
อินฺทฺริเยสุ   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   ผู้ไม่รักษาอยู่   (ซึ่งทวาร ท.)   มีทวารคือจักษุเป็นต้น   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   อสํวุตํ ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    ชื่อว่า  ผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ    ในโภชนะ    เพราะความไม่รู้   
ซึง่ ประมาณ   นี   
้ คือ   อ.ประมาณในการแสวงหา,   อ.ประมาณในการรับ   อ.ประมาณในการบริโภค    ฯ    อีกอย่างหนึ่ง    ชื่อว่า  ผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ    เพราะความไม่รู้   
ซึ่งประมาณ   แม้นี้   คือ   อ.ประมาณในการพิจารณา,   อ.ประมาณในการสละ   ฯ   
ผู้ไม่รู้อยู่ว่า    อ.โภชนะ    นี้    เป็นของประกอบแล้วด้วยธรรม    (ย่อมเป็น),   
(อ.โภชนะ) นี้   เป็นของประกอบแล้วด้วยธรรมหามิได้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้บ้าง   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   อมตฺตญฺญ   
ุ ดังนี้   ฯ
    (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า ผู้เกียจคร้านแล้ว   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้เป็นไปในอ�ำนาจแห่งกามวิตกและพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   
กุสีตํ   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   ผูม้ คี วามเพียรอันออกแล้ว   คือว่า   ผูเ้ ว้นแล้วจากการกระท�ำซึ่งความเพียร   ในอิริยาบถ ท.   สี่   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   หีนวีริย   
ํ ดังนี้   ฯ๑
(อ.อรรถ) ว่า   ย่อมครอบง�ำ   คือว่า   ย่อมท่วมทับ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   
ปสหติ   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   ราวกะ อ.ลมอันมีก�ำลัง   (รังควานอยู่)   ซึ่งต้นไม้อันมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   อันเกิดแล้ว   ใกล้เหวอันขาดแล้ว   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   วาโต รุกฺขํว ทุพฺพลํ   ดังนี้   ฯ   
อ.อธิบายว่า   เหมือนอย่างว่า   อ.ลม   นั้น   (ยังรุกขาวัยวะ ท.)   มีดอกและผลและใบอ่อนเป็นต้น   ของต้นไม้    นั้น   ย่อมให้ตกไปบ้าง   ย่อมหักราน   
ซึ่งกิ่งน้อย ท. บ้าง   ย่อมหักราน   ซึ่งกิ่งใหญ่ ท. บ้าง   ยังต้นไม้   นั้น   อันเป็นไปกับด้วยราก    ให้ถอนขึ้นแล้ว    กระท�ำแล้ว    ให้เป็นต้นไม้มีรากในเบื้องบน   
ให้เป็นต้นไม้มีกิ่งในเบื้องต�่ำ   ย่อมไปบ้าง   ฉันใด   อ.มารคือกิเลส   อันเกิดขึ้นแล้ว   
๑
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ในภายใน   ย่อมรังควาน   ซึ่งบุคคล   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ฉันนั้นนั่นเทียว   คือว่า   
(อ.มารคือกิเลส)   ย่อมกระท�ำ   ซึง่ การต้องซึง่ อาบัตอิ นั เล็กน้อยและอาบัตอิ นั เล็กน้อยตาม   
ราวกะ   อ.ลมอันมีกำ� ลัง   (กระท�ำอยู)่    ซึง่ การยังรุกขาวัยวะมีดอกและผลและใบอ่อนเป็นต้น   ของต้นไม้อันมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   ให้ตกไปบ้าง   ย่อมกระท�ำ   
ซึ่งการต้องซึ่งอาบัติมีนิสสัคคีย์เป็นต้น    ราวกะ    (อ.ลมอันมีก�ำลัง    กระท�ำอยู่)   
ซึง่ การหักรานซึง่ กิง่ อันน้อย   (ของต้นไม้อนั มีกำ� ลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว) บ้าง   ย่อมกระท�ำ   
ซึ่งการต้องซึ่งอาบัติสังฆาทิเสสสิบสาม    ราวกะ    (อ.ลมอันมีก�ำลัง    กระท�ำอยู่)   
ซึง่ การหักรานซึง่ กิง่ ใหญ่   (ของต้นไม้อนั มีกำ� ลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว) บ้าง   ย่อมกระท�ำ   
ซึ่งการต้องซึ่งอาบัติปาราชิก,   น�ำออกแล้ว   จากพระศาสนา (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)
ตรัสไว้ดแี ล้ว   ย่อมให้ถงึ    ซึง่ ความเป็นแห่งคฤหัสถ์   โดยวันเล็กน้อยนัน่ เทียว   ราวกะ   
(อ.ลมอันมีก�ำลัง   กระท�ำอยู่)   ซึ่งการ (ยังต้นไม้อันมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)
ให้ถอนขึน้    แล้วจึงกระท�ำ   ให้มเี ป็นต้นไม้รากในเบือ้ งบน   ให้เป็นต้นไม้มกี งิ่ ในภายใต้   
แล้วจึงให้ตกไปบ้าง,   อ.มารคือกิเลส   ยังบุคคล   ผูม้ อี ย่างนีเ้ ป็นรูป   ย่อมให้เป็นไป   
ในอ�ำนาจ   ของตน   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    ผู้เห็นอยู่    ซึ่ง -   (ในอารมณ์ ท.) อันไม่งาม สิบ หนา   
- (อารมณ์) อันไม่งาม   อย่างใดอย่างหนึง่    คือว่า   ผูป้ ระกอบแล้ว   ในการกระท�ำไว้ในใจโดยความเป็นของปฏิกูล   คือว่า    ผู้เห็นอยู่    ซึ่งผม ท.   โดยความเป็นของไม่งาม   ผู้เห็นอยู่   ซึ่งขน ท.   ซึ่งเล็บ ท.   ซึ่งฟัน ท.   ซึ่งหนัง   ซึ่งวรรณะ   
ซึ่งทรวดทรง   โดยความเป็นของไม่งาม   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อสุภานุปสฺสึ
ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    ในอินทรีย์ ท.   หก   (ดังนี้    แห่งบท) ว่า    อินฺทริเยสุ
ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    ผู้เว้นแล้วจากการถือเอามีการถือเอาโดยนิมิตเป็นต้น   คือว่า   
ผูม้ ที วารอันปิดแล้ว   (ดังนี   
้ แห่งบท) ว่า   สุสวํ ตุ ํ   ดังนี   
้ ฯ   อนึง่    ชือ่ ว่า  ผูร้ ซู้ งึ่ ประมาณในโภชนะ   โดยความเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยศรัทธาอันเป็นโลกิยะ   อันมีความเชื่อซึ่งกรรมด้วยนั่นเทียว   ซึ่งผลด้วย   เป็นลักษณะด้วยนั่นเทียว   ด้วยศรัทธาอันเป็นโลกุตตระ   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว   ในวัตถุ ท.   
สาม   ด้วย   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สทฺธํ ดังนี้   ฯ
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(อ.อรรถ) ว่า    ผู้มีความเพียรอันประคองแล้ว   คือว่า    ผู้มีความเพียรอันเต็มรอบแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อารทฺธวีริยํ   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    ซึ่งบุคคล    นั้น    คือว่า    ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป    (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   ตํ เว   ดังนี้   ฯ   
อ.อธิบายว่า    อ.ลมอันมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว    พัดอยู่    ค่อยๆ   
ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันยังภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลา   อันมีแท่งทึบเป็นอันเดียวกัน   
ให้หวั่นไหว   ฉันใด   อ.มารคือกิเลสอันมีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   แม้เกิดขึ้นอยู่   
ในภายใน   ย่อมไม่รังควาน   คือว่า   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออัน (ยังบุคคลนั้น) ให้ก�ำเริบ   
คือว่า    เพื่ออัน (ยังบุคคลนั้น) ให้หวั่นไหว    คือว่า    เพื่ออัน (ยังบุคคลนั้น)
ให้เคลื่อนไหว   ฉันนั้น   ดังนี้   ฯ
อ.หญิงที่สองผู้มีในก่อน ท.   (ของพระเถระชื่อมหากาล) นั้น   แม้เหล่านั้นแล   
แวดล้อมแล้ว   ซึ่งพระเถระ   กล่าวแล้ว   (ซึ่งค�ำ ท.) มีค�ำว่า   อ.ท่าน   อ�ำลาแล้ว   
ซึ่งใคร   เป็นผู้บวชแล้ว   (ย่อมเป็น),   ในกาลนี้   อ.ท่าน   เป็นคฤหัสถ์   จักเป็น   
(หรือ    หรือว่า    อ.ท่าน    เป็นคฤหัสถ์)    จักเป็น    หามิได้    ดังนี้เป็นต้น   
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันน�ำออก    ซึ่งผ้ากาสายะ ท.    ได้เป็นแล้ว    ฯ    อ.พระเถระ   
ก�ำหนดแล้ว   ซึง่ อาการ   (ของหญิง ท.) เหล่านัน้    ลุกขึน้ แล้ว   จากอาสนะ (แห่งตน)
นัง่ แล้ว   เหาะขึน้ แล้ว   ด้วยฤทธิ   
์ ท�ำลายแล้ว   ซึง่ ช่อฟ้าแห่งเรือนอันประกอบแล้วด้วยยอด    ไปแล้ว    โดยอากาศ,    ครั้นเมื่อพระศาสดา    ทรงยังพระคาถา  ท.   
ให้จบลงรอบอยู่นั่นเทียว,   ชมเชยอยู่    ซึ่งพระสรีระ   อันมีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง    ของพระศาสดา    ข้ามลงแล้ว    ถวายบังคมแล้ว    ซึ่งพระบาท ท.   
ของพระตถาคต   ฯ   
ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งพระคาถา   อ.ภิกษุผถู้ งึ พร้อมแล้ว ท.   ตัง้ อยูเ่ ฉพาะแล้ว   
(ในอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าจุลกาลและภิกษุชื่อว่ามหากาล
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๗. เทวทตฺตวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเทวทัต

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งการได้ซึ่งผ้ากาสาวะอันบุคคลน�ำมาแล้วจากแว่นแคว้นชื่อว่าคันธาระ   แห่งพระเทวทัต   
ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์    ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    อนิกฺกสาโว
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในสมัย   หนึ่ง   อ.พระอัครสาวก ท.   สอง   

พาเอาแล้ว   ซึ่งบริวาร ท.   ของตน   ผู้มรี อ้ ยห้าเป็นประมาณ   ผูม้ ีรอ้ ยห้าเป็นประมาณ   
ทูลลาแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ได้ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์   จากพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ฯ   (อ.ชน ท.)   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์โดยปกติ    สองบ้าง   
สามบ้าง   มากบ้าง   เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งทานเพื่อภิกษุผู้จรมา   ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.พระสารีบุตร   ผู้มีอายุ    เมื่อกระท�ำ   
ซึ่งการอนุโมทนา   แสดงแล้ว   ซึ่งธรรม   อย่างนี้ว่า   ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกา ท.   
(อ.บุคคล) คนหนึ่ง   ย่อมถวาย   ซึ่งทาน   เอง,   ย่อมไม่ชักชวน   (ซึ่งบุคคล) อื่น,   
(อ.บุคคล) นั้น   ย่อมได้    ซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคะ,   ย่อมไม่ได้    ซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวาร   ในที่ (แห่งตน) ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว,   (อ.บุคคล) คนหนึ่ง   
ย่อมชักชวน   (ซึ่งบุคคล) อื่น,   ย่อมไม่ถวาย   เอง,   (อ.บุคคลนั้น)   ย่อมได้   
ซึง่ ความถึงพร้อมแห่งบริวาร,   ย่อมไม่ได้   ซึง่ ความถึงพร้อมแห่งโภคะ   ในที่ (แห่งตน)
ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว,    (อ.บุคคล) คนหนึ่ง    ย่อมไม่ถวาย    แม้เอง,   
ย่อมไม่ชักชวน   (ซึ่งบุคคล) แม้อื่น,   (อ.บุคคล) นั้น   ย่อมไม่ได้    (ซึ่งอาหาร)
อันยังท้องให้เต็ม   แม้สกั ว่าข้าวปลายเกรียน,   เป็นผูม้ ที พี่ งึ่ หามิได้   เป็นผูม้ ปี จั จัยออกแล้ว   
ย่อมเป็น    ในที่ (แห่งตน) ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว,    (อ.บุคคล) คนหนึ่ง   
ย่อมถวาย    แม้เอง,    ย่อมชักชวน    (ซึ่งบุคคล) แม้อื่น,    (อ.บุคคล) นั้น   
ย่อมได้    ซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคะด้วยนั่นเทียว   ซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวารด้วย   
ในร้อยแห่งอัตภาพบ้าง   ในพันแห่งอัตภาพบ้าง   ในแสนแห่งอัตภาพบ้าง   ในที่ (แห่งตน)
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ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต   คนหนึ่ง   ฟังแล้ว   
(ซึ่งธรรม) นั้น   คิดแล้ว ว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ   อ.พระธรรมเทศนา   เป็นเทศนาน่าอัศจรรย์หนอ   (ย่อมเป็น)๑,   อ.เหตุแห่งความสุข   (อันพระเถระ)   กล่าวแล้ว,   
อ.อันอันเรา   กระท�ำ   ซึ่งกรรมอันเป็นเหตุยังสมบัติ ท.   สอง   เหล่านี้   ให้ส�ำเร็จ   
ย่อมควร   ดังนี้    นิมนต์แล้ว   ซึ่งพระเถระ   (ด้วยค�ำ) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.ท่าน)   ขอจงรับ   ซึง่ ภิกษา   ของกระผม   ในวันพรุง่    ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระเถระ   
ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   อ.ความต้องการ   ด้วยภิกษุ ท.   ผู้มีประมาณเท่าไร   
(มีอยู่)   แก่ท่าน   ดังนี้    ฯ   (อ.อุบาสก   ถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
ก็    อ.บริวาร ท.   ของท่าน   เป็นผู้มีประมาณเท่าไร   (ย่อมเป็น)๒   ดังนี้    ฯ   
(อ.พระเถระ    กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนอุบาสก    (อ.บริวาร ท.    ของเรา)   
เป็นผู้มีพันเป็นประมาณ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    ฯ   (อ.อุบาสก   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   กับ   (ด้วยภิกษุ ท.) ทั้งปวงนั่นเทียว   ขอจงรับ   
ซึ่งภิกษา   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   (ยังค�ำนิมนต์)   ให้อยู่ทับแล้ว   ฯ   

ก.๒    อ.อุบาสก    เที่ยวไปอยู่    ในถนนในเมือง    ย่อมชักชวนว่า   

ข้าแต่แม่และพ่อ ท.    อ.พันแห่งภิกษุ    อันข้าพเจ้า    นิมนต์แล้ว,    อ.ท่าน ท.   
จักอาจ   เพื่ออันถวาย   ซึ่งภิกษา   แก่ภิกษุ ท.   ผู้มีประมาณเท่าไร,   อ.ท่าน ท.   
(จักอาจ   เพื่ออันถวาย   ซึ่งภิกษา   แก่ภิกษุ ท.)   ผู้มีประมาณเท่าไร   ดังนี้   ฯ   
อ.มนุษย์ ท.   กล่าวแล้วว่า    อ.ข้าพเจ้า  ท.   จักถวาย   (แก่ภิกษุ ท.)   สิบ,   
อ.ข้าพเจ้า  ท.   (จักถวาย)   (แก่ภิกษุ ท.)   ยี่สิบ,   อ.ข้าพเจ้า  ท.   (จักถวาย)   
แก่ร้อย    (แห่งภิกษุ ท.)    ดังนี้    โดยก�ำหนดแห่งภิกษุผู้เพียงพอ    แก่ตน   
แก่ตน   ฯ   อ.อุบาสก   (กล่าวแล้ว)ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เรา ท.)   กระท�ำแล้ว   
ซึ่งการมาพร้อมกัน   ในที่    แห่งหนึ่ง   จักหุงต้ม   โดยความเป็นอันเดียวกันเทียว,   
(อ.ท่าน ท.)   ทั้งปวง   จงน�ำมาพร้อม๓   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีน�้ำมันและงาและข้าวสารและเนยใสและน�้ำอ้อยเป็นต้น   ดังนี้    (ยังมนุษย์ ท.) ให้น�ำมาพร้อมแล้ว๓   ในที่   
๑
๒
๓

จะแปลเป็นประโยคลิงคัตถะว่า อ.พระธรรมเทศนา น่าอัศจรรย์หนอ ก็ได้
จะแปลเป็นประโยคลิงคัตถะว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ อ.บริวาร ท. ของท่าน มีประมาณเท่าไร ก็ได้
สมาหรถ แปลเอาความว่า จงรวบรวม ก็ได้
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แห่งหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.กุฎุมพี   คนหนึ่ง   ให้แล้ว   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันบุคคลน�ำมาแล้วจากแว่นแคว้นชื่อว่าคันธาระ    อันมีแสนหนึ่งเป็นราคา๑
(แก่อุบาสก) นั้น   กล่าวแล้วว่า    ถ้าว่า (อ.วัตถุ) อันเป็นไปในทาน ของท่าน
ย่อมไม่เพียงพอไซร้, (อ.ท่าน) สละแล้ว (ซึง่ ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�ำ้ ฝาด) นี้
ยัง - (อ.วัตถุ) ใด เป็นของพร่อง (ย่อมเป็น), - (วัตถุ) นั้น พึงให้เต็ม,
ถ้าว่า (อ.วัตถุอันเป็นไปในทาน) ย่อมเพียงพอไซร้, (อ.ท่าน) ย่อมปรารถนา
(เพื่ออันถวาย) (แก่ภิกษุ) รูปใด, (อ.ท่าน) พึงถวาย แก่ภิกษุ รูปนั้น
ดังนี้    ฯ   ในกาลนั้น   (อ.วัตถุ) อันเป็นไปในทาน   ทั้งปวง   (ของอุบาสก) นั้น   
เพียงพอแล้ว,    (อ.วัตถุ) อะไร ๆ    ชื่อว่า  เป็นของพร่อง    ไม่ได้มีแล้ว    ฯ   
(อ.อุบาสก) นั้น   ถามแล้ว   ซึ่งมนุษย์ ท. ว่า   อ.ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันมีค่าหามิได้   ผืนนี้   อันกุฎุมพี   คนหนึ่ง   กล่าวแล้ว   ชื่ออย่างนี้   ให้แล้ว,   
(อ.วัตถุ) อันเป็นไปในทาน   เป็นของเกินกว่าหนึ่ง   เกิดแล้ว,   (อ.เรา ท.)   จะถวาย   
(ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันมีค่าหามิได้) ผืนนี้    แก่ใคร    ดังนี้    ฯ   
(อ.มนุษย์ ท.) บางพวก   กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา ท.   จะถวาย   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�ำ้ ฝาดผืนนี)้    แก่พระเถระชือ่ ว่าสารีบตุ ร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.มนุษย์ ท.) บางพวก   
กล่าวแล้วว่า   อ.พระเถระ   เป็นผู้มีการมาในสมัยเป็นที่แก่รอบแห่งข้าวกล้าแล้วจึงไปเป็นปกติ   (ย่อมเป็น),   อ.พระเทวทัต   เป็นสหาย   ในกาลอันเป็นมงคลและกาลอันเป็นอวมงคล ท.   ของเรา ท.   (เป็น)   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   เนืองนิตย์   ราวกะ   
อ.หม้อแห่งน�ำ้ ,   (อ.เรา ท.)   จะถวาย   (ซึง่ ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�ำ้ ฝาดอันมีคา่ หามิได้) ผืนนั้น   (แก่พระเทวทัต) นั้น   ดังนี้   ฯ   แม้ครั้นเมื่อวาจาเป็นเครื่องกล่าว   
เป็นวาจามากพร้อม   (มีอยู่),   (อ.มนุษย์ ท.)   ผู้กล่าวว่า    (อ.ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันมีค่าหามิได้ ผืนนี้)   (อันเรา ท.)   พึงถวาย   แก่พระเทวทัต   ดังนี้   
เป็นผู้มากกว่า    ได้เป็นแล้ว    ฯ    ครั้งนั้น    (อ.มนุษย์ ท.)    ได้ถวายแล้ว   
๑

สตสหสฺสคฺฆนกํ  แปลได้หลายนัย แปลว่า  อันมีราคาแสนหนึ่ง, อันมีแสนหนึ่งเป็นราคา เป็นฉัฏ€ีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ วิ.ว่า.
สตสหสฺสํ อคฺฆนกํ ยสฺส ตํ สตสหสฺสคฆนกํ (วตฺถํ) แปลว่า อันมีราคามีแสนเป็นประมาณ เป็นฉัฏฐตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
มีฉัฏ€ีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับดังนี้
ฉ.ตุล. วิ.
สตสหสฺสํ มตตํ ยสฺส ตํ สตสหสฺสมตฺตํ (อคุฆนกํ)
ฉ.ตุล. วิ.
สตสหสฺสมตฺตํ อคฺฆนกํ ยสฺส ตํ สตสหสฺสคฺฆนกํ (วตฺถํ)
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(ซึง่ ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�ำ้ ฝาด) ผืนนัน้    แก่พระเทวทัต   ฯ   (อ.พระเทวทัต) นัน้    
ตัดแล้ว    (ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันมีค่าหามิได้) ผืนนั้น    เย็บแล้ว   
ย้อมแล้ว   นุ่งแล้ว   ห่มแล้ว   ย่อมเที่ยวไป   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   เห็นแล้ว   
(ซึง่ พระเทวทัต) นัน้    กล่าวแล้วว่า   (อ.ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�ำ้ ฝาดอันมีคา่ หามิได้)
ผืนนี้   เป็นผ้าสมควร   แก่พระเทวทัต   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันมีค่าหามิได้ผืนนี้)   เป็นผ้าสมควร   แก่พระเถระชื่อว่าสารีบุตร   
(ย่อมเป็น),   อ.พระเทวทัต   นุ่งแล้ว   ห่มแล้ว   (ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาดอันมีค่าหามิได้)   อันไม่สมควร   แก่ตน   ย่อมเที่ยวไป   ดังนี้   ฯ๑

ก.๓    ครั้งนั้น    อ.ภิกษุ    ผู้อยู่ในทิศโดยปกติ    รูปหนึ่ง    ไปแล้ว   

สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   จากพระนครชื่อว่าราชคฤห์   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
ผู้มีปฏิสันถาร (อันพระศาสดา) ทรงกระท�ำแล้ว    ผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้ว   
ซึง่ การอยูส่ ำ� ราญ   แห่งพระอัครสาวก ท.   สอง   กราบทูลแล้ว   ซึง่ เรือ่ งอันเป็นไปทัว่    
นั้น   ทั้งปวง   จ�ำเดิม   แต่ต้น   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ   
(อ.เทวทัต) นั้น   ย่อมทรงไว้   ซึ่งผ้า   อันไม่สมควร   แก่ตน   ในกาลนี้นั่นเทียว   
หามิได้แล,   (อ.เทวทัตนั้น)   ทรงไว้แล้วนั่นเทียว   (ซึ่งผ้า   อันไม่สมควร   แก่ตน)   
แม้ในกาลก่อน   ดังนี้   ทรงน�ำมาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-   
ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว    ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต    (ทรงยังบุคคล)   
ให้กระท�ำอยู่    ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี,   (อ.บุคคล)   
ผู ้ ยั ง ช้ า งให้ ต าย ๒   คนหนึ่ ง    ผู ้ อ ยู ่ ใ นพระนครชื่ อ ว่า พาราณสี โ ดยปกติ    ยั ง ช้ า ง   
ให้ตายแล้ว   น�ำมาแล้ว   ซึ่งงา ท. ด้วย   ซึ่งหนัง ท. ด้วย   ซึ่งไส้ใหญ่ ท. ด้วย   
ซึ่งเนื้อล�่ำด้วย    ขายอยู่    ส�ำเร็จแล้ว    ซึ่งชีวิต    ฯ    ครั้งนั้น    อ.ช้าง ท.   
ตัวมีพันมิใช่หนึ่ง   ถือเอาแล้ว   ซึ่งที่หากิน   ในป่า   แห่งหนึ่ง   ไปอยู่   เห็นแล้ว   
ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  ท.    เมื่อไป    จ�ำเดิม    (แต่กาล) นั้น    หมอบลงแล้ว   
ด้วยเข่า ท.   จบแล้ว   ในกาลเป็นที่ไปและเป็นที่มา   ย่อมหลีกไป   ฯ   ในวันหนึ่ง   
๑
๒

ตั้งแต่ อุปาสโก นครวีถิยํ จรนฺโต - ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๗ แปลโดยพยัญชนะ
หตฺถิมารโก วิ.ว่า  หตฺถึ มาเรตีติ หตฺถิมารโก (ปุคฺคโล) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลง ณฺวุ ปัจจัย หตฺถิ เป็นบทหน้า  มรฺ ธาตุ
ในความตาย
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(อ.บุคคล) ผู้ยังช้างให้ตาย    เห็นแล้ว    ซึ่งกิริยา    นั้น    คิดอยู่ว่า    อ.เรา   
(ยังช้าง ท.) เหล่านี้   ย่อมให้ตาย   โดยยาก,   ก็   (อ.ช้าง ท.) เหล่านี้   ย่อมจบ   
ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  ท.   ในกาลเป็นที่ไปและเป็นที่มา,   (อ.ช้าง ท.   เหล่านี้)   
เห็นแล้ว   ซึง่ อะไร   หนอแล   ย่อมจบ   ดังนี   
้ ก�ำหนดแล้วว่า   (อ.ช้าง ท. เหล่านี้   
เห็นแล้ว)   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด   (ย่อมจบ)   ดังนี้    คิดแล้วว่า   
อ.อันแม้อันเราได้   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด   ย่อมควร   ในกาลนี้   ดังนี้   
ลักแล้ว ซึง่ - ในผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ�้ ฝาด ท. อันอันพระปัจเจกพุทธเจ้า
รูปหนึ่ง ผู้ลง สู่สระอันเกิดแล้ว แล้วจึงสรงอยู่ วางไว้แล้ว ที่ฝั่งหนา
- จีวร๑ ถือเอาแล้ว   ซึ่งหอก   ย่อมนั่งคลุม   (ซึ่งอวัยวะ) อันเป็นไปกับด้วยศีรษะ   
ใกล้หนทางเป็นที่ไปและเป็นที่มา   แห่งช้าง ท. เหล่านั้น   ฯ   อ.ช้าง ท.   เห็นแล้ว   
(ซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   จบแล้ว   ด้วยความส�ำคัญว่า   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   
ดังนี้   ย่อมหลีกไป   ฯ   (อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   ประหารแล้ว   (ซึ่งช้าง)   
ตัวไปอยู   
่ ข้างหลังแห่งช้างทัง้ ปวง   (แห่งช้าง ท.) เหล่านัน้    ด้วยหอก   (ยังช้างนั้น)
ให้ตายแล้ว   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งอวัยวะ ท.) มีงาเป็นต้น   ฝังแล้ว   (ซึ่งอวัยวะ)
อันเหลือ   ในแผ่นดิน   ย่อมไป   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   อ.พระโพธิสัตว์   
ถือเอาแล้ว   ซึง่ ปฏิสนธิ   ในก�ำเนิดแห่งช้าง   เป็นช้างตัวเจริญทีส่ ดุ    เป็นเจ้าแห่งโขลง   
ได้เป็นแล้ว    ฯ    แม้ในกาลนั้น    (อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น    ย่อมกระท�ำ   
เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.มหาบุรุษ   รู้แล้ว   ซึ่งความเสื่อมรอบ   แห่งบริษัท   
ของตน   ถามแล้วว่า   อ.ช้าง ท.   เหล่านี้   ไปแล้ว   (ในที่) ไหน   เป็นสัตว์น้อย   
เกิดแล้ว   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.เรา ท.)   ย่อมไม่รู้   ดังนี้   
๑

เอกสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส.. นหายนฺตสฺส หักฉัฏฐีวิภัตติเป็นตติยาวิภัตติ (อัน) เรียกสัมพันธ์ว่า  ฉฏฺอี นภิหิตกตฺตา ใน ปิเตสุ ฯ  
ประโยคนี้แปลได้อีกหลายนัย ดังนี้
นัยที่ ๑ แปลว่า เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า รุปหนึ่ง ลงแล้ว สู่สระอันเกิดแล้ว สรงอยู่, ลักแล้ว ซึ่ง- ในผ้ากาสาวะ ท.
(อันอันพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น) วางไว้แล้ว ที่ฝั่งหนา -จีวร ฯลฯ
นัยที่ ๒ แปลว่า ลักแล้ว ซึ่ง- ในผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด ท. อัน (อันพระปัจเจกพุทธเจ้า) วางไว้แล้ว ที่ฝั่งหนา
		
-จีวร ของพระปัจเจกพุทธเจ้า รูปหนึ่ง ผู้ลง สู่สระอันเกิดแล้ว แล้วจึงสรงอยู่ ฯลฯ
นัยที่ ๓ แปลว่า ครั้นเมื่อผ้ากาสาวะ ท. อันพระปัจเจกพุทธเจ้า รูปหนึ่ง ผู้ลง สู่สระอันเกิดแล้ว แล้วจึงสรงอยู่ วางไว้แล้ว
ที่ฝั่ง, ลักแล้ว ซึ่งจีวร ฯลฯ
นัยที่ ๔ แปลว่า ลักแล้ว ซึ่ง- ในผ้ากาสาวะ ท. อันอันพระปัจเจกพุทธเจ้า รูปหนึ่ง ผู้ลง สู่สระอันเกิดแล้ว แล้วจึงสรงอยู่
		
วางไว้แล้ว ที่ฝั่งหนา -จีวร ฯลฯ
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(อันช้าง ท.)   กล่าวแล้ว,   คิดแล้วว่า   (อ.ช้าง ท. เหล่านี้)   เมื่อไป   (ในที่) ไหน   
ไม่อ�ำลาแล้ว   ซึ่งเรา   จักไม่ไป,   อันอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ   พึงมี   
ดังนี้    ระแวงแล้วว่า    อันอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ   พึงมี    จากส�ำนัก   
(ของบุรุษ)   ผู้นั่งคลุมแล้ว   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด   ในที่   แห่งหนึ่ง   
ดังนี้    ส่งไปแล้ว   ซึ่งช้าง ท.   ทั้งปวง   ข้างหน้า    ล้าอยู่    ข้างหลัง   เอง   
ย่อมมา   เพื่ออันก�ำหนดจับ   (ซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   ฯ   

ก.๔   (อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   ครั้นเมื่อช้างตัวเหลือ ท.   จบแล้ว   

ไปแล้ว,   เห็นแล้ว   ซึ่งมหาบุรุษ   ผู้มาอยู่    ม้วนแล้ว   ซึ่งจีวร   ซัดไปแล้ว   
ซึ่งหอก   ฯ   อ.มหาบุรุษ   เข้าไปตั้งไว้แล้ว   ซึ่งสติ    มาอยู่    ก้าวกลับแล้ว   
ข้างหลัง    ลวงแล้ว    ซึ่งหอก    ฯ    ครั้งนั้น    (อ.มหาบุรุษ)    แล่นไปแล้ว   
เพื่ออันจับ   (ซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.ช้าง ท.   ของเรา   
(อันบุรุษ) นี้    ให้ฉิบหายแล้ว    ดังนี้    ฯ    (อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นอกนี้   
กระท�ำแล้ว   ซึง่ ต้นไม้   ต้นหนึง่    ข้างหน้า   แอบแล้ว   ฯ   ครัง้ นัน้    (อ.มหาบุรษุ )   
รวบรัดแล้ว    (ซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น    กับ    ด้วยต้นไม้    ด้วยงวง   
(คิดแล้ว) ว่า    (อ.เรา)    จับแล้ว    จักฟาด    ที่ภาคพื้น    ดังนี้    เห็นแล้ว   
ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด   อัน (อันบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   น�ำออกแล้ว   
แสดงแล้ว   (ยังความโกรธ)   ให้อยู่ทับแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า    ถ้าว่า    อ.เรา   
จักประทุษร้าย   (ในบุรษุ ) นีไ้ ซร้,   ชือ่ อ.ความละอาย   ในพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพ ท.   ผู้มีพันมิใช่หนึ่ง   เป็นกิริยาอันเราท�ำลายแล้ว   จักเป็น   
ดังนี   
้ ถามแล้วว่า   อ.ญาติ ท.   ผูม้ ปี ระมาณเท่านี   
้ ของเรา   อันเจ้า   ให้ฉบิ หายแล้ว
(หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตาย กล่าวแล้ว) ว่า ข้าแต่นาย เออ
(อ.อย่างนัน้ ) ดังนี้ ฯ (อ.มหาบุรษุ กล่าวแล้ว) ว่า (อ.เจ้า) ได้กระท�ำแล้ว
ซึ่งกรรม อันหนัก อย่างนี้ เพราะเหตุไร, (อ.กรรม) อันหนัก อันเจ้า
ผูเ้ มือ่ นุง่ ห่ม ซึง่ ผ้า อันไม่สมควร แก่ตน อันสมควร (แก่ชน ท.) ผูม้ รี าคะไปปราศแล้ว แล้วจึงกระท�ำ ซึง่ กรรมอันลามก อันมีอย่างนีเ้ ป็นรูป กระท�ำแล้ว
ดังนี้ ฯ   ก็แล   (อ.มหาบุรุษ)   ครั้นกล่าวแล้ว   อย่างนี้   เมื่อข่มขี่   แม้ยิ่งขึ้น   
กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถาว่า
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(อ.บุคคล) ใด ผูม้ กี เิ ลสเพียงดังน�ำ้ ฝาดออกแล้วหามิได้
ผูไ้ ปปราศแล้ว จากทมะและสัจจะ จักนุง่ ห่ม ซึง่ ผ้า
อั น บุ ค คลย้ อ มแล้ ว ด้ ว ยน�้ำ ฝาด
(อ.บุ ค คล) นั้ น
ย่อมไม่ควร (เพื่ออันนุ่งห่ม) ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ�้ ฝาด ส่วนว่า (อ.บุคคล) ใด เป็นผูม้ -ี
กิเลสเพียงดังน�้ำฝาดอันคายแล้ว เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้ว
ในศีล ท. เป็นผู้เข้าถึงแล้ว ด้วยทมะและสัจจะ
พึงเป็น, (อ.บุคคล) นั้นแล ย่อมควร (เพื่ออันนุ่งห่ม) ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด ดังนี้
กล่าวแล้วว่า   (อ.กรรม) อันไม่ควรแล้ว   อันเจ้า   กระท�ำแล้ว   ดังนี้   ปล่อยแล้ว   
(ซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น   (ดังนี้)   ฯ
อ.พระศาสดา   ครัน้ ทรงน�ำมาแล้ว   ซึง่ พระธรรมเทศนา   นี   
้ ทรงยังชาดกว่า   
อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตาย    ในกาลนั้น    เป็นเทวทัต    ได้เป็นแล้ว    (ในกาลนี้),   
อ.ช้างตัวประเสริฐ    ตัวข่มขี่    (ซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตาย) นั้น    (ในกาลนั้น)   
เป็นเรานัน่ เทียว   (ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี)้    ดังนี   
้ ให้ตงั้ ลงพร้อมแล้ว   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ    (อ.เทวทัต    ย่อมทรงไว้    ซึ่งผ้า    อันไม่สมควร    แก่ตน)   
ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้แล,   อ.เทวทัต   ทรงไว้แล้ว   ซึ่งผ้า    อันไม่สมควร   
แก่ตนนั่นเทียว   แม้ในกาลก่อน   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า
(อ.บุคคล) ใด ผูม้ กี เิ ลสเพียงดังน�ำ้ ฝาดออกแล้วหามิได้
ผู้ไปปราศแล้ว
จากทมะและสัจจะ
จักนุ่งห่ม
ซึง่ ผ้า อันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ�้ ฝาด (อ.บุคคล) นัน้
ย่อมไม่ควร (เพื่ออันนุ่งห่ม) ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ�้ ฝาด ส่วนว่า (อ.บุคคล) ใด เป็นผูม้ -ี
กิเลสเพียงดังน�้ำฝาดอันคายแล้ว เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้ว
ในศีล ท. เป็นผู้เข้าถึงแล้ว ด้วยทมะและสัจจะ
พึงเป็น, (อ.บุคคล) นั้นแล ย่อมควร (เพื่ออันนุง่ ห่ม) ซึง่ ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ�้ ฝาด ดังนี้ ฯ
อ.เนือ้ ความ   นี   
้ (อันบัณฑิต)   พึงแสดง   แม้ดว้ ยฉัททันตชาดก   ดังนีแ้ ล   ฯ
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(อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า ผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสเพียงดังน�้ำฝาด   เพราะกิเลสเพียงดังน�้ำฝาด ท.   มีกามราคะเป็นต้น   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   
- (บท) ว่า   อนิกฺกสาโว   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    จักใช้สอย   ด้วยสามารถแห่งการนุ่งและการห่มและการลาด   
(ดังนี้    แห่งบท) ว่า    ปริทเหสฺสติ    ดังนี้    ฯ   อ.พระบาลีว่า    ปริทหิสฺสติ
ดังนี้บ้าง   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    ผู้ไปปราศแล้ว,    อ.อธิบายว่า    ผู้พรากแล้ว    ดังนี้   
จากการฝึกซึ่งอินทรีย์ด้วยนั่นเทียว   จากวจีสัจจะ   อันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งปรมัตถสัจจะด้วย   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อเปโต ทมสจฺเจน   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    อ.บุคคล   นั้น   คือว่า    ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ย่อมไม่ควร   
เพื่ออันนุ่ง   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   น โส
ดังนี้เป็นต้น   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   เป็นผูม้ กี เิ ลสเพียงดังน�ำ้ ฝาดอันคายแล้ว   คือว่า   เป็นผูม้ กี เิ ลสเพียงดังน�ำ้ ฝาดอันทิง้ แล้ว   คือว่า   เป็นผูม้ กี เิ ลสเพียงดังน�ำ้ ฝาดอันละแล้ว   ด้วยมรรค ท.
สี่   พึงเป็น   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   วนฺตกสาวสฺส   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    ในปาริสุทธิศีล ท.   สี่    (ดังนี้    แห่งบท) ว่า    สีเลสุ
ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    เป็นผู้ตั้งมั่นแล้ว    ด้วยดี    คือว่า    เป็นผู้ด�ำรงอยู่แล้ว   
ด้วยดี   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สุสมาหิโต   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    เป็นผู้เข้าถึงแล้ว    ด้วยการฝึกซึ่งอินทรีย์ด้วยนั่นเทียว   
ด้วยวจีสัจจะ    อันมีประการอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วด้วย    (ดังนี้    แห่งบท) ว่า   
อุเปโต   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    อ.บุคคล   นั้น   คือว่า    ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ย่อมควร   
(เพื่ออันนุ่ง)   ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้ำฝาด   นั้น   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   ส
เว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
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ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.ภิกษุ    ผู้อยู่ในทิศโดยปกติ    นั้น     
เป็นพระโสดาบัน   เกิดแล้ว   ฯ   (อ.ชน ท.) มาก   แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   
(ซึง่ อริยผล ท.)    มีโสดาปัตติผลเป็นต้น    ฯ    อ.เทศนา    เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์    ได้มีแล้ว    แก่มหาชน    ดังนี้แล    ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งพระเทวทัต (จบแล้ว)
jwi

ฯ

๘. สญฺชยวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งปริพาชกชื่อว่าสญชัย

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\

ก.๑   อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ   

ซึ่งการไม่มา   แห่งปริพาชกชื่อว่าสญชัย   อันอันพระอัครสาวก ท.   สอง   กราบทูลให้ทรงทราบแล้ว   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    อสาเร สารมติโน
ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

    อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�ำดับ    (ในเรื่องแห่งปริพพาชกชื่อว่าสญชัย) นั้น
นี้ :-   
ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.พระศาสดา   ของเรา ท.   เป็นกุมารของพราหมณ์   
ชือ่ ว่าสุเมธ   ในพระนครชือ่ ว่าอมรวดี   ในทีส่ ดุ    แห่งอสงไขย ท.๑   สี   
่ อันยิง่ ด้วยแสนแห่งกัป   (แต่ภทั รกัป) นี   
้ เป็น   ถึงแล้ว   ซึง่ ความส�ำเร็จ   แห่งศิลปะทัง้ ปวง ท.   
บริจาคแล้ว   ซึง่ ทรัพย์   อันอันบัณฑิตพึงนับพร้อมด้วยโกฏิมใิ ช่หนึง่    โดยกาลอันล่วงไป๒
แห่งมารดาและบิดา  ท.    บวชแล้ว    บวชโดยความเป็นแห่งฤาษี    อยู่อยู่   
ในป่าหิมพานต์    ยังฌานและอภิญญา ท.   ให้บังเกิดแล้ว   ไปอยู่    ทางอากาศ   
เห็นแล้ว   ซึง่ หนทาง   อัน (อันบุคคล) ให้หมดจดอยู   
่ เพือ่ ประโยชน์แก่การเสด็จเข้าไป   
สูพ่ ระนครชือ่ ว่าอมรวดี    จากพระวิหารชือ่ ว่าสุทสั สนะ    แห่งพระทศพลพระนามว่าทีปงั กร   
๑

๒

อสงไขย แปลว่า  นับไม่ได้, ค�ำนวณไม่ได้ คือเป็นระยะเวลายาวนานมากจนนับไม่ได้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ ระบุว่า หนึ่งอสงไขยเท่ากับโกฏิยกก�ำลัง ๒๐ มี ๔ ประเภท คือ ๑) สังวัฏฏอสงไขย นับตั้งแต่ฝนตกลงมาท่วมโลกแล้ว
มีไฟประลัยกัลป์มาเผาผลาญโลกธาตุจนสิ้น เป็นช่วงที่โลกก�ำลังถูกท�ำลาย ๒) สังวัฏฏฐายีอสงไขย นับตั้งแต่ขาดเปลวไฟประลัย
กัลป์แล้ว โลกธาตุเตียนโล่งมืดมนอนธการอยู่ช้านาน จนมีมหาเมฆตั้งขึ้นใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความว่างเปล่า หลังจากจักรวาล
ถูกท�ำลาย ๓) วิวัฏฏอสงไขย นับตั้งแต่มหาเมฆให้ฝนตกลงมาจนเต็มที่ที่ถูกไฟไหม้ แล้วมีลมพัดให้น�้ำแห้งลงๆ จนเกิดโลกธาตุ
ขึ้นใหม่ มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้น เป็นช่วงที่ก�ำลังก่อตัวขึ้นของจักรวาล ๔) วิวัฏฏฐายีอสงไขย นับแต่เกิดโลกขึ้นใหม่จนเกิด
มหาเมฆให้ฝนตกทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง เป็นช่วงที่จักรวาลที่ตั้งขึ้นใหม่เรียบร้อยเป็นปกติตามเดิม
อจฺจโย แปลได้หลายนัย คือ (กาล) อันล่วงไป, (กาล) เป็นที่ล่วงไป, วิเคราะห์แรกเป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า  อจฺเจตีติ
อจฺจโย (กาโล) วิเคราะห์หลังเป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า  อจฺเจติ เอตฺถาติ อจฺจโย (กาโล) ฯ แปลว่า  การล่วงไป,
อันล่วงไป, ความล่วงไป เป็นภาวรูป ภาวสาธนะว วิ.ว่า อจฺจยนํ อจฺจโย ฯ อจฺจย ส�ำเร็จมาจาก อติ บทหน้า อิ ธาตุในความไป,
ถึง ลง อ ปัจจัยในนามกิตก์ แปลง ติ ที่ อติ เป็น ตฺย แปลง ตฺย เป็น จฺจ แปลง อิ ธาตุ เป็น เอ แปลง เอ เป็น อย ฯ
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ถือเอาแล้ว    ซึ่งประเทศ    แห่งหนึ่ง    แม้เอง,    (ครั้นเมื่อประเทศ) นั้น   
ไม่ส�ำเร็จแล้วนั่นเทียว,   กระท�ำแล้ว   ซึ่งตน   ให้เป็นสะพาน   เพื่อพระศาสดา   
ผู้เสด็จมาแล้ว    ลาดแล้ว    ซึ่งหนังของเสือเหลือง    บนเปือกตม    นอนแล้ว   
(ด้วยความประสงค์)๑ ว่า    อ.พระศาสดา    ผู้เป็นไปกับด้วยหมู่แห่งพระสาวก   
ไม่ทรงเหยียบแล้ว   ซึ่งเปือกตม   ทรงเหยียบอยู่    ซึ่งเรา   จงเสด็จไป   ดังนี้   
ผู้อันพระศาสดาทรงเห็นแล้วเทียว   ทรงพยากรณ์แล้วว่า   (อ.บุรุษ) นั่น   ผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งพระพุทธเจ้า   เป็นพระพุทธเจ้า   พระนามว่าโคดม   จักเป็น   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบ   แห่งอสงไขย ท.   สี่   อันยิ่งด้วยแสนแห่งกัป   ในกาลอันไม่มาแล้ว   
ดังนี้   ผู้มีพยากรณ์อันได้แล้ว   ในส�ำนัก   ของพระพุทธเจ้า ท.   ยี่สิบสามพระองค์   
ผูเ้ สด็จอุบตั แิ ล้ว   ยังโลก   ให้สว่าง   แม้เหล่านี   
้ คือ   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมงั คละด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะด้วย   
อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสีด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะด้วย  
อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระด้วย   
อ.พระพุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า สุ เ มธะด้ ว ย    อ.พระพุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า สุ ช าตะด้ ว ย   
อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีด้วย   
อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัสสีด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะด้วย   
อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีด้วย   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะด้วย    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะด้วย    ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   
แห่งพระศาสดา   พระองค์นนั้    ทรงยังบารมีสามสิบอันเสมอ ท.   คือ   อ.บารมี ท.   สิบ,   
อ.อุปบารมี ท.   สิบ,   อ.ปรมัตถบารมี ท.   สิบ,   ให้เต็มแล้ว   ทรงด�ำรงอยู่แล้ว   
ในอัตภาพแห่งพระเวสสันดร   ทรงถวายแล้ว   ซึ่งทานใหญ่ ท.   อันเป็นเหตุหวั่นไหวแห่งแผ่นดิน   สิน้ เจ็ดครัง้    ทรงบริจาคแล้ว   ซึง่ พระโอรสและพระชายา   ทรงบังเกิดแล้ว   
ในบุรีชื่อว่าดุสิต   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุ    ทรงด�ำรงอยู่แล้ว   (ในบุรีชื่อว่าดุสิต) นั้น   สิ้นกาลก�ำหนดเพียงไรแห่งอายุ,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า
๑

เพิ่มศัพท์เข้ามาเปิด อิติ ศัพท์ คือ อธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์ หรือ อธิฏฺ€าเนน ด้วยการอธิษฐาน
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ข้าแต่พระมหาวีระ (อ.กาล) นี้ เป็นกาล ของพระองค์ (ย่อมเป็น), (อ.พระองค์) ขอจงเสด็จอุบตั ๑ิ
ในพระครรภ์ของพระมารดา, (ทรงยังโลก) อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก ให้ขา้ มอยู่ ขอจงตรัสรู้ ซึง่ ธรรมเป็นเครื่องถึง (ซึ่งพระนิพพาน) ชื่อว่าอมตะ ดังนี้
อันเทวดาในจักรวาลมีหมื่นเป็นประมาณ ท.    ประชุมกันแล้ว    กราบทูลแล้ว,   
ทรงเลือกแล้ว    ซึ่งฐานะอันบุคคลพึงเลือกใหญ่ ท.    ห้า๒    ทรงเคลื่อนแล้ว   
(จากบุรีชื่อว่าดุสิต) นั้น   ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งปฏิสนธิ    ในตระกูลแห่งเจ้าศากยะ   
(ผู้อันพระญาติ ท.) บ�ำเรออยู่    ด้วยสมบัติใหญ่    (ในตระกูลแห่งเจ้าศากยะ) นั้น   
ทรงถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งหนุ่มอันเจริญ   โดยล�ำดับ   ทรงเสวยอยู่    ซึ่งสิริในความเป็นแห่งพระราชา    อันราวกะว่าสิริในเทวโลก    ในปราสาท ท.    สาม   
อันสมควร   แก่ฤดู ท.   สาม   ทรงเห็นแล้ว   ซึง่ เทวทูต ท.   สาม   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าชนผู้แก่แล้วและชนผู้เจ็บและชนผู้ตายแล้ว   โดยล�ำดับ   ในสมัยเป็นทีเ่ สด็จไป   เพือ่ ทรงกรีฑาในพระอุทยาน   เป็นผูม้ คี วามสังเวชอันเกิดพร้อมแล้ว   (เป็น)   
เสด็จกลับแล้ว   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งบรรพชิต   ในวาระที่สี่   ทรงยังความพอพระหฤทัย   
ในการบวชว่า    อ.การบวช   เป็นคุณชาติยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ให้เกิดขึ้นแล้ว    เสด็จไปแล้ว    สู่พระอุทยาน    ทรงยังวัน    ให้สิ้นไปแล้ว   
๑

อุปฺปชฺช ตามรูปศัพท์ประกอบด้วย อุ บทหน้า ปทฺ ธาตุในความถึง, เกิด, ไป เป็นไป (คติยํ) ลงตูนาทิปัจจัย ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุด
อยู่หน้า  แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น ชฺช ส�ำเร็จรูปเป็น อุปฺปชฺช (ซ้อน ปฺ) แต่ในพระคัมภีร์ธัมมปทัฏ€กถาคาถาโยชนา  แก้
อุปฺปชช เป็น อุปฺปชฺชาหิ (อุปฺปชฺช อุปฺปชฺชาหิ) ข้าพเจ้าจึงแปลอย่างนี้
๒
มหาวิโลกนะ แปลว่า การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ หรือ ข้อตรวจสอบพิจารณาที่ส�ำคัญ หมายถึง สิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาตรวจดู
ก่อนจะตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลายเพื่อจุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มี ๕ อย่าง (นิยมเรียกว่า ปัญจมหาวิโลกนะ) คือ
		 ๑. กาล คือ อายุ กาลของมนุษย์จะต้องอยู่ระหว่าง ๑๐๐ ถึง ๑ แสนปี (ไม่สั้นกว่าร้อยปี ไม่ยาวเกินแสนปี)
		 ๒. ทีปะ คือ ทวีปจะอุบัติได้แก่ในชมพูทวีป
		 ๓. เทสะ คือ ประเทศ หมายถึงดินแดนที่จะอุบัติในมัธยมประเทศ และทรงก�ำหนดเมืองกบิลพัสดุ์เป็นที่บังเกิด
		 ๔. กุละ คือ ตระกูล จะอุบัติเฉพาะในขัตติยสกุลหรือในพราหมณสกุล และทรงก�ำหนดว่า เวลานั้นโลกสมมติว่า ตระกูล
กษัตริย์ประเสริฐกว่าตระกูลพราหมณ์ จึงจะอุบัติในตระกูลกษัตริย์ โดยทรงเลือกพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพุทธบิดา
		 ๕. ชเนตติอายุปริจเฉท คือ มารดา และก�ำหนดอายุของมารดา มารดาจะต้องมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ไม่โลเลในบุรุษ ไม่เป็น      
นักดื่มสุรา ได้บ�ำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัลป์ ทรงก�ำหนดได้พระนางมหามายา และทรงทราบว่านับแต่นี้ พระนางจะมีพระชนม์อยู่
เกิน ๑๐ เดือนกับอีก ๗ วัน
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(ในพระอุทยาน) นั้น    ประทับนั่งแล้ว    ที่ฝั่งแห่งสระโบกขรณีอันเป็นมงคล   
ผู้อันเทพบุตรชื่อว่าวิษณุกรรม    ผู้ถือเอา    ซึ่งเพศแห่งช่างกัลบก    แล้วจึงมาแล้ว   
ทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้ว   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์นแห่งพระกุมารพระนามว่าราหุล   ประสูติแล้ว   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งความที่แห่งความรักในพระโอรสเป็นสภาพมีก�ำลัง   ทรงด�ำริแล้วว่า   อ.วัตถุเป็นเครื่องผูก   นี้   ย่อมไม่ผูก   เพียงใด,   (อ.เรา)   
จักตัด   (ซึ่งวัตถุเป็นเครื่องผูก   นี้)   เพียงนั้นนั่นเทียว   ดังนี้    เสด็จเข้าไปอยู่   
สูพ่ ระนคร   ในเวลาเย็น   ทรงสดับแล้ว   ซึง่ คาถา   นี   
้ อันอันพระธิดาของพระเจ้าอา   
พระนามว่ากิสาโคตมี   ตรัสแล้วว่า
(อ.พระราชกุมารพระนามว่าสิทธัตถะนี้
ผู้เช่นนี้
เป็นพระโอรส
ของพระมารดาใด
ย่อมเป็น),
อ.พระมารดา นั้น ดับแล้ว แน่, (อ.พระราชกุมารพระนามว่าสิทธัตถะนี้ ผู้เช่นนี้ เป็นพระโอรส
ของพระบิ ด าใด ย่ อ มเป็ น ), อ.พระบิ ด า นั้ น
ดับแล้ว แน่, (อ.พระราชกุมารพระนามว่าสิทธัตถะ)
นี้ ผู้เช่นนี้ เป็นพระสวามี (ของพระนาง) ใด
(ย่อมเป็น), อ.พระนาง นั้น ดับแล้ว แน่ ดังนี้
(ทรงด�ำริแล้ว) ว่า    อ.เรา    เป็นผู้ (อันพระนางกิสาโคตมี) นี้    ให้ฟังแล้ว   
ซึ่งบทว่าดับแล้ว    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ทรงเปลื้องแล้ว    ซึ่งแก้วมุกดาหาร   
จากพระศอ    ทรงส่งไปแล้ว    (แก่พระนางกิสาโคตมี) นั้น    เสด็จเข้าไปแล้ว   
สู่ภพ   ของพระองค์    ประทับนั่งแล้ว   บนที่เป็นที่บรรทมอันประกอบแล้วด้วยสิริ   
ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งประการอันแปลก   ของหญิงนักฟ้อน ท.   ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความหลับ   
เป็นผู้มีพระทัยอันเบื่อหน่ายแล้ว    (เป็น)    ทรงยังนายฉันนะ    ให้ลุกขึ้นแล้ว   
ทรงให้น�ำมาแล้ว    ซึ่งม้าชื่อว่ากันถกะ    เสด็จขึ้นแล้ว    สู่ม้าชื่อว่ากันถกะ   
เป็นผู้มีนายฉันนะเป็นสหาย   (เป็น)   ผู้อันเทวดาในจักรวาลมีหมื่นเป็นประมาณ ท.   
แวดล้อมแล้ว    เสด็จออกแล้ว    เสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่    ผนวชแล้ว   
ที่ฝั่งแห่งแม่น�้ำชื่อว่าอโนมา    เสด็จไปแล้ว    สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์    โดยล�ำดับ   
เสด็จเที่ยวไปแล้ว   (ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์) นั้น   เพื่อก้อนข้าว   ประทับนั่งแล้ว   
ที่เงื้อมแห่งภูเขาชื่อว่าปัณฑวะ    ผู้อันพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นชื่อว่ามคธ   

126 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ทรงเชื้อเชิญอยู่    ด้วยความเป็นแห่งพระราชา   ทรงห้ามแล้ว   (ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา) นั้น   ผู้มีปฏิญญา (อันพระราชา) นั้น   ทรงรับแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุ   ซึง่ ความเป็นแห่งพระสัพพัญญู   แล้วจึงเสด็จมา   สูแ่ ว่นแคว้น   ของพระองค์   
เสด็จเข้าไปหาแล้ว    ซึ่งดาบสชื่อว่าอาฬาระด้วย    ซึ่งดาบสชื่อว่าอุททกะด้วย   
ไม่ ท รงกระท� ำ ให้ พ อแล้ ว     ซึ่ ง คุ ณ วิ เ ศษอั น พระองค์ ท รงถึ ง ทั บ แล้ ว     ในส� ำ นั ก   
(ของดาบส ท.) เหล่านั้น    ทรงเริ่มตั้งแล้ว    ซึ่งความเพียรใหญ่    สิ้นปีหก ท.   
เสวยแล้ว    ซึ่งข้าวปายาส    อันอันนางสุชาดาถวายแล้ว    ในเวลาเช้าเทียว   
ในวันคือดิถมี พี ระจันทร์อนั เต็มแล้วด้วยวิสาขฤกษ์๑   ทรงลอยแล้ว   ซึง่ ถาดอันเป็นวิการแห่งทอง   ในแม่น�้ำ   ชื่อว่าเนรัญชรา   ทรงยังส่วนแห่งวัน   ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   
ด้วยสมาบัติต่าง ๆ ท.   ในชัฏแห่งป่าใหญ่    ใกล้ฝั่ง   แห่งแม่น�้ำ   ชื่อว่าเนรัญชรา   
ทรงรับแล้ว    ซึ่งหญ้า    อันอันพราหมณ์ชื่อว่าโสตถิยะถวายแล้ว    ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน    ผู้มีพระคุณอันนาคผู้พระราชาชื่อว่ากาฬะชมเชยแล้ว    เสด็จขึ้นแล้ว   
สู่ควงแห่งต้นโพธิ์    ทรงลาดแล้ว   ซึ่งหญ้า  ท.   ทรงกระท�ำแล้ว   ซึ่งปฏิญญาว่า   
อ.จิต   ของเรา   จักไม่หลุดพ้น   จากอาสวะ ท.   เพราะไม่ยึดมั่น   เพียงใด   (อ.เรา)   
จักไม่ทำ� ลาย   ซึง่ บัลลังก์   นี   
้ เพียงนัน้    ดังนี   
้ ผูม้ พี ระพักตร์เฉพาะต่อทิศอันตัง้ อยูใ่ นเบือ้ งหน้า   ประทับนัง่ แล้ว,   ครัน้ เมือ่ พระอาทิตย์   ถึงแล้ว   ซึง่ การไม่ตงั้ อยู-่
หามิได้นั่นเทียว๒,    ทรงก�ำจัดแล้ว    ซึ่งมารและพลของมาร    ทรงบรรลุแล้ว   
ซึ่งปุพเพนิวาสญาณ   ในปฐมยาม   ซึ่งจุตูปปาตญาณ   ในมัชฌิมยาม   ทรงยังญาณ   
ให้ข้ามลงแล้ว   ในปัจจยาการ   ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งปัจฉิมยาม   ทรงแทงตลอดแล้ว   
ซึง่ พระสัพพัญญุตญาณ   อันประดับเฉพาะแล้วด้วยคุณทัง้ ปวงมีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญานเป็นต้น ในกาลเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณ   ทรงยังสัปดาห์เจ็ด   ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว    ที่ควงแห่งต้นโพธิ์    ประทับนั่งแล้ว    ที่โคนแห่งต้นอชปาลนิโครธ   
๑
๒

จะแปลทับศัพท์ว่า ในวันแห่งวิสาขปุรณมี, ในวันแห่งวิสาขปุณณมี ก็ได้
สุริเย อนตฺถงฺคมิเต เป็นประโยคลักขณะ กิริยาลักขณะ คือ คมิเต ค�ำว่า อนตฺถงฺคมิเต ตัดบทเป็น อนตฺถํ - คมิเต แต่บางมติ
ถือว่า อนตฺถงฺคมิเต เป็นศัพท์ทุติยาตัปปุริสสมาส ต้องแปลเป็นบทวิกติกัตตตาและเติม สนฺเต มาเป็นกิริยาลักขณะแทน ข้าพเจ้า
เห็นว่า สามารถแปลได้ทั้งสองมติ ฯ ค�ำว่า อตฺถ ลง อ ปัจจัยนามกิตก์ ภาวรูป ภาวสาธนะ ส�ำเร็จมาจาก น - ฐา ธาตุ แปลง ฐ
เป็น ถ แปลง น เป็น อ แปลว่า  การไม่ตั้งอยู่หรือการตั้งอยู่ไม่ได้ ส่วนค�ำว่า  อนตฺถ มี น ปฏิเสธเพิ่มเข้ามีอีกหนึ่งตัว ส�ำเร็จ
มาจาก น - อตฺถ = อนตฺถ แปลง น เป็น อน เพราะมีสระอยู่หลัง แปลว่า การไม่ตั้งอยู่หามิได้ หรือ การตั้งอยู่ไม่ได้หามิได้
หรือจะแปลทับศัพท์ว่า ไม่อัสดงคตแล้ว ก็ได้ หมายถึง พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนั่นเอง
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ในสัปดาห์    ที่แปด   ทรงถึงทั่วอยู่    ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความขวนขวายน้อย   
ด้วยการพิจารณาซึ่งความที่แห่งธรรมเป็นสภาพลึกซึ้ง    ผู้มีการแสดงซึ่งธรรมอันท้าวสหัมบดีพรหม   ผูม้ ที า้ วมหาพรหมมีหมืน่ หนึง่ เป็นประมาณเป็นบริวาร   ทูลอาราธนาแล้ว   
ทรงตรวจดูแล้ว    ซึ่งโลก    ด้วยจักษุของพระพุทธเจ้า    ทรงยังการเชื้อเชิญ   
ของพรหม    ให้อยู่ทับแล้ว    ทรงตรวจดูอยู่ว่า    อ.เรา    พึงแสดง    ซึ่งธรรม   
แก่ใครหนอแล   ก่อน   ดังนี้   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งความที่แห่งดาบสชื่อว่าอาฬาระและดาบสชื่อว่าอุททกะ ท.    เป็นผู้มีกาละอันกระท�ำแล้ว    ทรงตามระลึกแล้ว   
ซึ่งความที่แห่งภิกษุ ท.   ผู้นับเนื่องแล้วในพวกห้า๑   เป็นผู้มีอุปการะมาก   เสด็จลุกขึ้นแล้ว    จากอาสนะ    เสด็จไปอยู่    สู่บุรีชื่อว่ากาสี    ทรงสนทนาแล้ว    กับ   
ด้วยอาชีวก   ชื่อว่าอุปกะ   ในระหว่างแห่งหนทาง   เสด็จถึงแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่อยู่   
ของภิกษุ ท.   ผูน้ บั เนือ่ งแล้วในพวกห้า   ในป่าเป็นทีใ่ ห้ซงึ่ อภัยแก่เนือ้    ชือ่ ว่าอิสปิ ตนะ   
ในวันคือดิถีมีพระจันทร์อันเต็มแล้วด้วยอาสาฬหฤกษ์    (ทรงยังภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ผู้ประพฤติร้องเรียกอยู่   ด้วยการประพฤติร้องเรียก   อันไม่สมควร   ให้รู้พร้อมแล้ว   
ทรงยังโกฏิแห่งพรหมสิบแปด ท.   อันมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุข   ให้ดื่มอยู่   
ซึ่งน�้ำอันบุคคลพึงดื่มชื่อว่าอมตะ   ทรงยังจักรคือธรรม   ให้เป็นไปทั่วแล้ว   ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐอันทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว   ทรงยังภิกษุ ท.   เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   
ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว    ในพระอรหัต    (ในดิถี) ที่ห้า    แห่งปักษ์    ทรงเห็นแล้ว   
ซึ่งความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัย    ของกุลบุตร    ชื่อว่ายสะ    ในวันนั้นนั่นเทียว   
ตรัสเรียกมาแล้ว   (ซึ่งกุลบุตรชื่อว่ายสะ) นั้น   ผู้เบื่อหน่าย   แล้วจึงละ   ซึ่งเรือน   
แล้วจึงออกไปอยู่    ในกาลอันเป็นส่วนแห่งราตรี    (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    ดูก่อนยสะ   
(อ.เธอ)   จงมา   ดังนี   
้ (ทรงยังกุลบุตรชือ่ ว่ายสะนัน้ )   ให้บรรลุแล้ว   ซึง่ โสดาปัตติผล   
ในกาลอันเป็นส่วนแห่งราตรี   นั้นนั่นเทียว   (ยังกุลบุตรชื่อว่ายสะนั้น)   ให้บรรลุแล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   ในวันรุ่งขึ้น   ทรงยังชนห้าสิบสี่ ท.   ผู้เป็นสหาย   (ของกุลบุตรชื่อว่ายสะ) นั้น   แม้เหล่าอื่นอีก   ให้บวชแล้ว   ด้วยเอหิภิกขุบรรพชา   ให้บรรลุแล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   ฯ   
๑

ปญฺจวคฺคิยา (ภิกฺขู) วิ.ว่า  ปญฺจวคฺเค ภวา ปญฺจวคฺคิยา หรือ ปญฺจวคฺเค อาพทฺธา ปญฺจวคฺคิยา (ภิกฺขู) ลง อิย ปัจจัย
ในชาตาทิตัทธิต ฯ แปลว่า อ.ภิกษุ ท. ผู้มีในพวกห้า หรือ อ.ภิกษุ ท. ผู้นับเนื่องแล้วในพวกห้า หมายถึง ภิกษุ ๕ รูป ได้แก่
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ
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ก.๒   ครั้นเมื่อพระอรหันต์ ท.   หกสิบเอ็ด   เกิดแล้ว   ในโลก   อย่างนี้,   

(อ.พระศาสดา)   ผู้มีกาลฝนอันประทับอยู่แล้ว   ทรงปวารณาแล้ว   ทรงส่งไปแล้ว   
ซึ่งภิกษุหกสิบ ท.   ในทิศ ท.   (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   
จงเที่ยวไป   สู่ที่จาริก   ดังนี้เป็นต้น   เสด็จไปอยู่   สู่ประเทศชื่อว่าอุรุเวลา   เอง   
ทรงน�ำไปวิเศษแล้ว    ซึ่งกุมารผู้นับเนื่องแล้วในพวกผู้เจริญ ท.    ผู้เป็นชนสามสิบ   
ในชัฏแห่งป่าฝ้าย   ในระหว่างแห่งหนทาง   ฯ   อ. - (ในกุมาร ท.) เหล่านั้นหนา
- (กุมาร) ผูม้ ใี นภายหลังแห่งกุมารทัง้ ปวง เป็นพระโสดาบัน   (ได้เป็นแล้ว),   (อ.กุมาร)
ผู้สูงสุดแห่งกุมารทั้งปวง   เป็นพระอนาคามี    ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.พระศาสดา)   
(ทรงยังกุมาร ท.) ทัง้ ปวง   แม้เหล่านัน้    ให้บวชแล้ว   โดยความเป็นแห่งเอหิภกิ ขุนนั่ เทียว   
ทรงส่งไปแล้ว    ในทิศ ท.    เสด็จไปแล้ว    สู่ประเทศชื่อว่าอุรุเวลา    เอง   
ทรงแสดงแล้ว    ซึ่งพันแห่งปาฏิหาริย์ ท.    ที่สี่ด้วยทั้งกึ่ง    ทรงแนะน�ำแล้ว   
ซึ่งชฎิลผู้เป็นพี่น้องชายสาม ท.   ผู้มีชฎิลมีพันเป็นประมาณเป็นบริวาร   มีชฎิลชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น   (ทรงยังชฎิล ท. เหล่านั้น)   ให้บวชแล้ว   โดยความเป็นแห่งเอหิภิกขุนั่นเทียว   ทรงให้นั่งแล้ว   ที่ประเทศชื่อว่าคยาสีสะ   ทรงให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   
ในพระอรหัต   ด้วยเทศนาชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตร   ผู้อันพันแห่งพระอรหันต์    นั้น   
แวดล้อมแล้ว   เสด็จไปแล้ว   สูอ่ ทุ ยานชือ่ ว่าลัฏฐิวนั    ใกล้อปุ จารแห่งพระนครชือ่ ว่าราชคฤห์   (ด้วยอันทรงด�ำริ) ว่า   (อ.เรา) จักเปลือ้ ง ซึง่ ปฏิญญา อัน (อันเรา)
ให้แล้ว แก่พระราชาพระนามว่าพิมพิสาร ดังนี้ ตรัสอยู่ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมอันไพเราะ แก่พระราชา ผู้ทรงสดับว่า ได้ยินว่า อ.พระศาสดา
เสด็จมาแล้ว ดังนี้ แล้วจึงเสด็จมาแล้ว กับ ด้วยพราหมณ์และคฤหบดี ท.
ผู้มีนหุตสิบสองเป็นประมาณ ทรงยังพระราชา กับ ด้วยนหุต ท. สิบเอ็ด
ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในโสดาปัตติผล ทรงยังนหุต หนึ่ง ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ในสรณะ ท.
ผู้มีพระคุณอันท้าวสักกะ
ผู้พระราชาแห่งเทพ
ทรงถือเอา
ซึ่งเพศแห่งมาณพ แล้วจึงชมเชยแล้ว เสด็จเข้าไปแล้ว สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์
ในวันรุง่ ขึน้ ผูม้ กี จิ ด้วยภัตอันทรงกระท�ำแล้ว ในพระราชนิเวศน์ ทรงรับเฉพาะแล้ว
ซึ่งพระอารามชื่อว่าเวฬุวัน ทรงส�ำเร็จแล้ว ซึ่งการประทับอยู่ (ในพระอารามชือ่ ว่าเวฬุวนั ) นัน้ นัน่ เทียว ฯ   อ.พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ ท.   เข้าไปเฝ้าแล้ว   
(ซึ่งพระศาสดา) นั้น   (ในพระอารามชื่อว่าเวฬุวัน) นั้น   ฯ   อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�ำดับ   (ในเรื่อง) นั้น   นี้ :-
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ก.๓   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า   ไม่เสด็จอุบัติแล้วนั่น-

เทียว,   อ.บ้านแห่งพราหมณ์ ท.   สอง   คือ   อ.อุปติสสคามด้วย   อ.โกลิตคามด้วย   
ได้มีแล้ว   ในที่อันไม่ไกล   จากพระนครชื่อว่าราชคฤห์   ฯ   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   
ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   แม้แก่นางพราหมณี   ชื่อว่าโมคคัลลี   ในโกลิตคาม   ในวันแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์    ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว    แก่นางพราหมณี    ชื่อว่าสารีนั่นเทียว   
ใน -   (ในบ้านแห่งพราหมณ์ ท. สอง) เหล่านัน้ หนา   - อุปติสสคาม   ฯ   ได้ยนิ ว่า   
อ.ตระกูล ท.   แม้สอง   เหล่านั้น   เป็นสหายผู้ทั้งเนื่องทั่วแล้วทั้งเนื่องเฉพาะแล้ว   
เพียงไร   แต่อนั เวียนรอบแห่งตระกูล   ทีเ่ จ็ดนัน่ เทียว   (ได้เป็นแล้ว)   ฯ   (อ.ญาติ ท.)   
ได้ให้แล้ว   ซึ่งวัตถุเป็นเครื่องบริหารซึ่งครรภ์   (แก่นางพราหมณี ท.)   แม้สอง   
เหล่านัน้    ในวันเดียวกันนัน่ เทียว   ฯ   (อ.นางพราหมณี ท.)   แม้ทงั้ สอง   เหล่านัน้    
คลอดแล้ว   ซึ่งบุตร ท.   โดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบ   ฯ   ในวันเป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อ   
(อ.ญาติ ท.)   ได้กระท�ำแล้ว   (ซึ่งค�ำ) ว่า    อ.อุปติสสะ   ดังนี้    ให้เป็นชื่อ   
แห่งบุตร   ของนางพราหมณี    ชื่อว่าสารี    เพราะความที่ (แห่งทารกนั้น) เป็นบุตร   
ของตระกูลอันเจริญที่สุด    ในอุปติสสคาม    ฯ    (อ.ญาติ ท.)    ได้กระท�ำแล้ว   
(ซึ่งค�ำ) ว่า   อ.โกลิตะ   ดังนี้   ให้เป็นชื่อ   (แห่งบุตร   ของนางพราหมณีชื่อว่าโมคคัลลี) นอกนี้   เพราะความที่ (แห่งทารกนั้น) เป็นบุตร   ของตระกูลอันเจริญที่สุด   
ในโกลิตคาม   ฯ   (อ.เด็ก ท.) แม้ทั้งสอง   เหล่านั้น   อาศัยแล้ว   ซึ่งความเจริญ   
ได้ถึงแล้ว   ซึ่งฝั่ง   แห่งศิลปะทั้งปวง ท.   ฯ   ในกาลเป็นที่ไป   สู่แม่น�้ำ   หรือ   
หรือว่า    สู่สวน   เพื่อประโยชน์แก่อันเล่น   อ.ร้อยแห่งวออันเป็นวิการแห่งทอง ท.   
ห้า   เป็นบริวาร   ของมาณพชือ่ ว่าอุปติสสะ   ย่อมเป็น,   อ.ร้อยแห่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชาไนย ท.   ห้า    (เป็นบริวาร)   ของมาณพชื่อว่าโกลิตะ   (ย่อมเป็น)   
ฯ   อ.ชน ท.   แม้สอง   เป็นผู้มีร้อยแห่งมาณพห้าและร้อยแห่งมาณพห้าเป็นบริวาร   
ย่อมเป็น   ฯ   ก็   ชื่อ อ.มหรสพอันบุคคลพึงเล่นบนยอดแห่งภูเขา   ในปีตามล�ำดับ   
ย่อมมี   ในพระนครชือ่ ว่าราชคฤห์   ฯ   (อ.ชน ท.)   ย่อมผูก   ซึง่ เตียงและเตียงซ้อน   
ในที่แห่งเดียวกันนั่นเทียว   (เพื่อชน ท.) แม้สอง   เหล่านั้น   ฯ   (อ.ชน ท.)   
แม้สอง   นั่งดูอยู่แล้ว   ซึ่งมหรสพ   โดยความเป็นอันเดียวกันเทียว   ย่อมหัวเราะ   
ในที่อันตนพึงหัวเราะ,   ย่อมถึงทั่ว   ซึ่งความสังเวช   ในที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช,   
ย่อมให้   ซึ่งรางวัล   ในที่อันควรแล้ว   เพื่ออันให้   ซึ่งรางวัล   ฯ   (เมื่อชน ท.   
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สอง   เหล่านั้น   ดูอยู่   ซึ่งมหรสพ   ในวันหนึ่ง   โดยท�ำนอง   นี้,   อ.การหัวเราะ   
ในที่อันตนพึงหัวเราะ   หรือ   หรือว่า   อ.ความสังเวช   ในที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช   
หรือว่า    อ.รางวัล    ในที่อันควรแล้ว    เพื่ออันให้    ซึ่งรางวัล    ไม่ได้มีแล้ว   
ราวกะ (อ.การหัวเราะ   ในที่อันตนพึงหัวเราะ   หรือ   หรือว่า    อ.ความสังเวช   
ในที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช   หรือว่า    อ.รางวัล   ในที่อันควรแล้ว   เพื่ออันให้   
ซึง่ รางวัล   อันมีอยู)่    ในวันอันมีในก่อน ท.   เพราะความทีแ่ ห่งญาณ   เป็นคุณชาตถึงแล้วซึ่งความแก่รอบ   ฯ   

ก.๔   ก็   อ.ชน ท.   สอง   คิดแล้ว   อย่างนีว้ า   
่ อ.อะไร   อัน (อันเรา ท.)

พึงแลดู   (ในมหรสพ) นี้   มีอยู่,๑   (อ.ชน ท.) เหล่านี้   แม้ทั้งปวง,   ครั้นเมื่อร้อยแห่งปี    ไม่ถึงแล้ว,   จักถึง   ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบัญญัติหามิได้,   ก็   
อ.อันอันเรา ท.   แสวงหา   ซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น   อย่างหนึ่ง   ย่อมควร   ดังนี้   
นัง่ ถือเอาแล้ว   (กระท�ำ)   ให้เป็นอารมณ์   ฯ   ในล�ำดับนัน้    อ.โกลิตะ   กล่าวแล้ว   
กะอุปติสสะว่า   ดูกอ่ นอุปติสสะ   ผูส้ หาย   อ.ท่าน   เป็นผูท้ งั้ ร่าเริงแล้วทัง้ ร่าเริงทัว่ แล้ว   
ราวกะว่า    (ผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว)   ในวัน ท.   เหล่าอื่น   (ย่อมเป็น)   
หามิได้,   ในกาลนี้   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มีธาตุแห่งบุคคลผู้มีใจมิใช่เป็นของมีอยู่แห่งตน   
ย่อมเป็น,   อ.อะไร   อันท่าน   ก�ำหนดแล้ว   ดังนี้    ฯ   (อ.อุปติสสะ) นั้น   
กล่าวแล้วว่า   ดูกอ่ นโกลิตะ   ผูส้ หาย   (อ.เรา)   เป็นผูน้ งั่ คิดอยูแ่ ล้ว   (ซึง่ เหตุ) นีว้ า   
่
อ.สาระ    ในการแลดู    (ซึ่งชน ท.) เหล่านั่น    ย่อมไม่มี,    (อ.การแลดู) นั่น   
เป็นการแลดูมีประโยชน์ออกแล้ว    (ย่อมเป็น),    อ.อัน (อันเรา  ท.)    แสวงหา   
ซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น   เพื่อตน   ย่อมควร   ดังนี้   ย่อมเป็น,   ก็   อ.ท่าน   
เป็นผูม้ ใี จมิใช่เป็นของมีอยูแ่ ห่งตน   ย่อมเป็น   เพราะเหตุไร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.โกลิตะ)
แม้นั้น   กล่าวแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.อุปติสสะ   รู้แล้ว    
ซึ่งความที่ (แห่งโกลิตะ) นั้น    เป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกัน   กับ   ด้วยตน   
กล่าวแล้วว่า    ดูก่อนสหาย    (อ.เหตุ)    อันเรา  ท.    แม้ทั้งสอง    คิดดีแล้ว,   
ก็    อ.อัน (อันเรา  ท.)    แสวงหา    ซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น    ย่อมควร,   
๑

แปลอีกนัยหนึ่ง (อ.วัตถุ) อัน (อันเรา) พึงแลดู (ในมหรสพ) นี้ มีอยู่ หรือ ฯ
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อ.อัน (อันชน ท.) ชื่อ ผู้แสวงหาอยู่    ได้    ซึ่งการบวช   อย่างหนึ่ง   ย่อมควร,   
(อ.เรา ท.)   จะบวช   ในส�ำนัก   ของใคร   ดังนี้   ฯ   
ก็    โดยสมัย    นั้นแล    อ.ปริพาชก    ชื่อว่าสญชัย    ย่อมอยู่เฉพาะ   
ในพระนครชือ่ ว่าราชคฤห์   กับ   ด้วยบริษทั คือปริพาชก   หมูใ่ หญ่   ฯ   (อ.มาณพ ท.)
เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า    (อ.เรา ท.)   จักบวช   ในส�ำนัก   (ของปริพาชกชื่อว่าสญชัย) นั้น   ดังนี้    ส่งไปแล้ว   ซึ่งร้อยแห่งมาณพห้า  ท.   (ด้วยค�ำ) ว่า   
(อ.ท่าน ท.)   พาเอาแล้ว   ซึ่งวอ ท. ด้วย   ซึ่งรถ ท. ด้วย   จงไป   ดังนี้   
บวชแล้ว   ในส�ำนัก   ของปริพาชกชื่อว่าสญชัย   กับ   ด้วยร้อยแห่งมาณพ ท.   ห้า   
ฯ    อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย    เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาภอันเลิศและยศอันเลิศอันยิ่งเกิน๑
ได้เป็นแล้ว   จ�ำเดิม   แต่กาล   (แห่งมาณพ ท. สอง) เหล่านั้น   บวชแล้ว   ฯ   
(อ.มาณพ ท. สอง) เหล่านั้น   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งลัทธิ    ของปริพาชกชื่อว่าสญชัย   
ทั้งปวง   โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว   ถามแล้วว่า    ข้าแต่อาจารย์    อ.ลัทธิเป็นเหตุรู้   
ของท่าน    เป็นลัทธิมีประมาณเท่านี้เทียว    (ย่อมเป็น)    (หรือ)    หรือว่า   
(อ.ลัทธิเป็นเหตุรู้    ของท่าน)   มีอยู่    แม้ยิ่ง   ดังนี้    ฯ   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   
(อ.ลัทธิเป็นเหตุร   
ู้ ของเรา)   เป็นลัทธิมปี ระมาณเท่านีเ้ ทียว   (ย่อมเป็น),   (อ.ความรู)้
๒
ทั้งปวง    อันท่าน ท.   รู้แล้ว   ดังนี้    (อันปริพาชกชื่อว่าสญชัย)   กล่าวแล้ว,   
(อ.มาณพ ท.) เหล่านั้น    คิดแล้วว่า    (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น    มีอยู่,   
๑

๒

อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต (สญฺชโย) แปลว่า  ผูมีลาภอันเลิศและยศอันเลิศยิ่งกวาหนึ่งอันถึงแลว เป็น ตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส, วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส, สมาหารทวันทวสมาส, อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส, และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ ตามล�ำดับดังนี้
วิ.นุต. กัม.
วิ. ลาโภ จ โส อคฺโค จาติ ลาภคฺโค หรือ ลาโภ อคฺโค ลาภคฺโค
วิ.นุต.กัม.
วิ. ยโส จ โส อคฺโค จาติ ยสคฺโค หรือ ยโส อคฺโค ยสคฺโค
ส.ทวัน.
วิ. ลาภคฺโค จ ยสคฺโค จ ลาภคฺคยสคฺคํ.
อุปสัคค. อัพ. วิ. เอกสฺมา อุตฺตรํ อติเรกํ.
วิ.บุพ.กัม.
วิ. อติเรกญฺจ ตํ ลาภคฺคยสคฺคญฺจาติ อติเรกลาภคฺคยสคฺคํ. หรือ
อติเรกํ ลาภคฺคยสคฺคํ อติเรกลาภคฺคยสคฺคํ.
ต.ตุล.
วิ. อติเรกลาภคฺคยสคฺคํ ปตฺตํ เยน โส อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต (สญฺชโย)
แปลวา  ผูถึงแลวซึ่งลาภอันเลิศและยศอันเลิศอันยิ่งกวาหนึ่ง เป็น ทุติยาตัปปุริสสมาส มี มีวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส,
วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส, สมาหารทวันทวสมาส, อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส, และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส
เป็นภายใน มีวิเคราะหตามล�ำดับเชนเดียวกัน เว้นแตสมาสสุดท้าย คือ
ทุ.ตัป
วิ.วา อติเรกลาภคฺคยสคฺคํ ปตฺโต อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต (สญฺชโย).
ยกประธานขึ้นมา คือ สพฺพํ ชานนํ หรือ สพฺพํ านํ
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อ.การอยู่เพื่อพรหมจรรย์    ในส�ำนัก    (ของอาจารย์ชื่อว่าสญชัย) นี้    เป็นสภาพมีประโยชน์ออกแล้ว   (ย่อมเป็น),   อ.เรา ท.   เป็นผู้ออกไปแล้ว   เพื่ออันแสวงหา   
ซึง่ ธรรมเป็นเครือ่ งหลุดพ้น   (ย่อมเป็น),   (อ.ธรรมเป็นเครือ่ งหลุดพ้น) นัน้    (อันเรา ท.)   
ไม่อาจ   เพือ่ อันให้เกิดขึน้    ในส�ำนัก   (ของอาจารย์ชอื่ ว่าสญชัย) นี,้    ก็   อ.ชมพูทวีป   
เป็นทวีปใหญ่แล   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา ท.)   เทีย่ วไปอยู   
่ สูบ่ า้ นและนิคมและชนบทและราชธานี ท.   จักได้   ซึ่งอาจารย์   บางคน   ผู้แสดงซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น   
แน่แท้    ดังนี้    ฯ    (อ.ชน ท.)    ย่อมกล่าวว่า    อ.สมณะและพราหมณ์ ท.   
ผูฉ้ ลาด   มีอยู   
่ (ในที)่    ใด   ใด   ดังนี,้    (อ.มาณพ ท.   สอง   เหล่านัน้ )   ไปแล้ว   
(ในที่) นั้น   นั้น   ย่อมกระท�ำ   ซึ่งการสนทนา   จ�ำเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ   
(อ.ชน ท.) เหล่าอื่น   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันกล่าว   ซึ่งปัญหา (อันมาณพ ท. สอง)
เหล่านั้น ถามแล้ว,   แต่ว่า    (อ.มาณพ ท. สอง) เหล่านั้น   ย่อมแก้    ซึ่งปัญหา   
(ของชน ท.) เหล่านั้น   ฯ   (อ.มาณพ ท.   สอง   เหล่านั้น)   ก�ำหนดถือเอาแล้ว๑
ซึ่งชมพูทวีปทั้งสิ้น    อย่างนี้    กลับแล้ว    มาแล้ว    สู่ที่อันเป็นของตนนั่นเทียว   
ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งกติกาว่า    ดูก่อนโกลิตะ ผู้สหาย อ. - ในเรา ท. หนา
- (บุคคล) ใด ย่อมถึงทับ (ซึ่งธรรม) อันเป็นอมตะ ก่อน, (อ.บุคคล) นั้น
จงบอก   ดังนี้   ฯ

ก.๕    (ครั้นเมื่อสหาย ท. สอง) เหล่านั้น    กระท�ำแล้ว    ซึ่งกติกา   

อยูอ่ ยู   
่ อย่างนี,้    อ.พระศาสดา   เสด็จถึงแล้ว   ซึง่ พระนครชือ่ ว่าราชคฤห์   โดยล�ำดับ
(แห่งค�ำ   อันข้าพเจ้า) กล่าวแล้ว    ทรงรับเฉพาะแล้ว    ซึ่งพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   
ประทับอยู่อยู่   ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   ฯ   ในกาลนั้น   อ.พระเถระชื่อว่าอัสสชิ   
ในภายใน   (แห่งภิกษุ ท.) ผูน้ บั เนือ่ งแล้วในพวกห้า   ในระหว่าง   แห่งพระอรหันต์ ท.
หกสิบเอ็ด   ผู้ (อันพระศาสดา) ทรงส่งไปแล้ว   เพือ่ อันประกาศซึง่ คุณแห่งพระรัตนตรัย   
(ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    (อ.เธอ ท.)    จงเที่ยวไป    สู่ที่จาริก   
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนมาก   ดังนี้เป็นต้น   กลับเฉพาะแล้ว   มาแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์    ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ได้เข้าไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่า๑

แปลได้หลายนัย คือ ถือเอารอบแล้ว, ก�ำหนดถือเอาแล้ว, สอบสวนแล้ว ประกอบด้วย ปริ บทหน้า  คหฺ ธาตุในความคือเอา 
จับ, ยืด, กุม
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ราชคฤห์    เพื่อก้อนข้าว   ในเวลาเช้าเทียว   ในวันรุ่งขึ้น   ฯ   ในสมัย   นั้น   
อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกิจด้วยภัต   ในเวลาเช้าเทียว   ไปอยู่   
สู่อารามของปริพาชก    เห็นแล้ว    ซึ่งพระเถระ    คิดแล้วว่า    อ.บรรพชิต
ชื่อ ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป
เป็นผู้อันเราไม่เคยเห็นแล้วนั่นเทียว
(ย่อมเป็น),
อ.พระอรหันต์ ท. หรือ หรือว่า (อ.บุคคล ท.) ผู้บรรลุแล้ว ซึ่งอรหัตมรรค
เหล่าใด (มีอยู่) ในโลก, อ.ภิกษุ นี้ เป็น - (แห่งพระอรหันต์ ท. หรือ
หรือว่า แห่งบุคคล ท. ผู้บรรลุแล้ว ซึ่งอรหัตมรรค) เหล่านั้นหนา - (บุคคล)
คนใดรูปหนึ่ง (ย่อมเป็น), กระไรหนอ อ.เรา เข้าไปหาแล้ว ซึ่งภิกษุ นี้
พึงถามว่า ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ อ.ท่าน เป็นผู้บวชแล้ว เจาะจง ซึ่งใคร
ย่อมเป็น, อ.ใคร เป็นครู ของท่าน (ย่อมเป็น) หรือ หรือว่า อ.ท่าน
ย่อมชอบใจ ซึง่ ธรรม ของใคร (ดังนี)้ ดังนี้ ฯ ครัง้ นัน้ (อ.ความปริวติ ก)
นั่นว่า (อ.กาลนี้) เป็นสมัยมิใช่กาลแล เพื่ออันถาม ซึ่งปัญหา กะภิกษุ
นี้ (ย่อมเป็น), (อ.ภิกษุนี้) เข้าไปแล้ว สู่ระหว่างแห่งเรือน ย่อมเที่ยวไป
เพื่อบิณฑะ, กระไรหนอ อ.เรา แสวงหาอยู่ (ซึ่งธรรมอันเป็นเหตุพ้น)
อัน (อันชน ท.) ผู้มีความต้องการ เข้าไปรู้แล้ว พึงติดตาม ซึ่งภิกษุ นี้
ข้างหลัง ข้างหลัง ดังนี้ ได้มีแล้ว (แก่ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ) นั้น ฯ
(อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ผู้มีบิณฑบาตอันได้แล้ว   
ผู้ไปอยู่    สู่โอกาส    โอกาสใดโอกาสหนึ่งด้วย    ทราบแล้ว    ซึ่งความที่ (แห่งพระเถระ) นั้น   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันนั่งด้วย   ได้ตั้ง   ซึ่งตั่งแห่งปริพาชก   ของตน   
ถวายแล้ว   ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะนั้น)   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งน�้ำ   ในลักจั่น   
ของตน   (แก่พระเถระ) นั้น   แม้ในกาลอันเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัต   ฯ   

ก.๖   (อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะนั้น)   ครั้นกระท�ำแล้ว   ซึ่งวัตรเพื่ออาจารย์   

อย่างนี้   กระท�ำแล้ว   ซึ่งการต้อนรับอันมีรสหวาน   กับ   ด้วยพระเถระ   ผู้มีกิจด้วยภัตอันกระท�ำแล้ว    กล่าวแล้ว    อย่างนี้    ถามแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ   
อ.อินทรีย์ ท.   ของท่าน   ผ่องใสแล้วแล,   อ.สีแห่งผิว   หมดจดรอบแล้ว   ผุดผ่องรอบแล้ว,   ข้าแต่ทา่ นผูม้ อี ายุ   อ.ท่าน   เป็นผูบ้ วชแล้ว   เจาะจง   ซึง่ ใคร   ย่อมเป็น,   
อ.ใคร   เป็นครู   ของท่าน   (ย่อมเป็น)   หรือ   หรือว่า   อ.ท่าน   ย่อมชอบใจ   
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ซึ่งธรรม   ของใคร   ดังนี้    ฯ   อ.พระเถระ   คิดแล้วว่า    ชื่อ อ.ปริพาชก ท.   
เหล่านี้    เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาเป็นแล้ว    (ย่อมเป็น),    อ.เรา    จักแสดง   
ซึ่งความที่ (แห่งธรรม)   ในพระศาสนา   เป็นสภาพลึกซึ้ง   (แก่ปริพาชก) นี้   ดังนี้   
เมือ่ จะแสดง   ซึง่ ความทีแ่ ห่งตนเป็นผูใ้ หม่   กล่าวแล้วว่า   ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ   อ.เราแล   
เป็นผู้ใหม่   เป็นผู้บวชแล้วสิ้นกาลไม่นาน   เป็นผู้มาแล้ว   สู่พระธรรมและพระวินัย   
นี้   โดยกาลไม่นาน   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   จักไม่อาจ   เพื่ออันแสดง   ซึ่งธรรม   
โดยพิสดาร   ก่อน    ดังนี้     ฯ    อ.ปริพาชก    กล่าวแล้วว่า     อ.เรา   
เป็นผู้ชื่อว่าอุปติสสะ    (ย่อมเป็น),    อ.ท่าน    จงกล่าว    (ซึ่งธรรม)   อันน้อย    
หรือ     หรือว่า     อันมาก     ตามความสามารถอย่างไร,    อ.อันแทงตลอด   
(ซึ่งธรรม) นั่น    ด้วยร้อยแห่งนัย    ด้วยพันแห่งนัย    เป็นภาระ    ของเรา   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า
(อ.ท่าน) จงกล่าว (ซึ่งธรรม) อันน้อย หรือ
หรือว่า อันมาก, (อ.ท่าน) จงกล่าว ซึ่งเนื้อความนัน่ เทียว แก่เรา, อ.ความต้องการ ด้วยเนือ้ ความนั่ น เที ย ว (ย่ อ มมี ) แก่ เ รา, (อ.ท่ า น)
จักกระท�ำ ซึ่งพยัญชนะ ให้เป็นค�ำมาก เพราะเหตุไร๑ ดังนี้ ฯ
(ครั้นเมื่อค�ำ) อย่างนี้   (อันปริพพาชกนั้น)   กล่าวแล้ว,   อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว   
ซึ่งคาถาว่า
อ.พระตถาคต (ตรัสแล้ว) ซึง่ เหตุ แห่ง - อ.ธรรม ท.
เหล่าใด เป็นสภาพมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อน (ย่อมเป็น),
- (ธรรม ท.) เหล่านั้น ด้วย (ซึ่งเหตุ แห่ง อ.ความดับ แห่งธรรม ท. เหล่านั้น ใด - ความดับนั้น) ด้วย, อ.พระมหาสมณะ เป็นผู้มีอันตรัสอย่างนี้เป็นปกติ (ย่อมเป็น) ดังนี้ ฯ๒
๑

๒

กึ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๑๗ แปลว่า  ท�ำไม ฯ กึ ที่เป็นนิบาตบอกค�ำถาม แปลได้หลายอย่าง เช่น เพราะเหตุไร,
เพราะเหตุอะไร, ท�ำไม, อย่างไร, หรือ, อะไร สัมพันธ์ว่า ปุจฺฉนตฺถ กึ ที่เป็นนาม แปลว่า อะไร, ใคร ที่เป็นคุณนาม แปลว่า 
อะไร, ใคร เป็นต้น
ตั้งแต่ อถสฺส เอตทโหสิ - เอวํวาที มหาสมโณติ คาถมาห ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ แปลโดยพยัญชนะ
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ก.๗    อ.ปริพาชก    ฟังแล้ว    ซึ่งหมวดสองแห่งบทที่หนึ่งนั่นเทียว   

ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   อันถึงพร้อมแล้วด้วยนัยมีพันเป็นประมาณ   ฯ   
(อ.พระเถระ)   ยังหมวดสองแห่งบท   นอกนี   
้ ให้จบแล้ว   ในกาล (แห่งปริพาชกนัน้ )
เป็นพระโสดาบัน   ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ) นั้น   เป็นพระโสดาบัน   เป็น,   
ครัน้ เมือ่ คุณวิเศษในเบือ้ งบน   ไม่เป็นไปทัว่ อยู,่    ก�ำหนดแล้วว่า   อ.เหตุ   (ในเรือ่ ง) นี้   
จักมี    ดังนี้    กล่าวแล้ว    กะพระเถระว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    (อ.ท่าน ท.)   
อย่ายังพระธรรมเทศนา   ให้เจริญแล้ว   ในเบือ้ งบน,   (อ.ค�ำ)   อันมีประมาณเท่านี-้
นั่นเทียว   จงยกไว้,   อ.พระศาสดา   ของเรา ท.   ย่อมประทับอยู่   (ในที่) ไหน   
ดังนี้    ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    (อ.พระศาสดา   
ของเรา ท.   ย่อมประทับอยู่)   ในพระวิหารชื่อเวฬุวัน   ดังนี้   ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ    กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    ถ้าอย่างนั้น    อ.ท่าน   
ขอจงไป   ข้างหน้า,   อ.สหาย   คนหนึ่ง   ของกระผม   มีอยู่,   ก็   อ.กติกาว่า   
(อ.บุคคล) ใด   ย่อมถึงทับ   (ซึ่งธรรม) อันเป็นอมตะ   ก่อน,   (อ.บุคคล) นั้น   
จงบอก   ดังนี   
้ อันเรา ท.   กระท�ำแล้ว   กะกันและกัน,   อ.ข้าพเจ้า   เปลือ้ งแล้ว   
ซึ่งปฏิญญา   นั้น   พาเอาแล้ว   ซึ่งสหาย   จักมา   สู่ส�ำนัก   ของพระศาสดา   
โดยหนทางแห่งท่านไปแล้วนัน่ เทียว   ดังนี   
้ หมอบลงแล้ว   ใกล้เท้า ท.   ของพระเถระ   
๑
ด้วยอันตัง้ ไว้เฉพาะแห่งองค์หา้    กระท�ำแล้ว   ซึง่ ประทักษิณ   สิน้ สามครัง้    ส่งไปแล้ว   
ซึ่งพระเถระ   เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่ออารามของปริพาชก   (เป็น)   ได้ไปแล้ว   ฯ   
อ.ปริพาชกชื่อว่าโกลิตะ    เห็นแล้ว    (ซึ่งปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ) นั้น    ผู้มาอยู่   
แต่ที่ไกลเทียว   (คิดแล้ว) ว่า    ในวันนี้    อ.สีแห่งหน้า    แห่งสหาย   ของเรา   
เป็นราวกะว่า  (สีแห่งหน้า)    ในวันอื่น ท.    (ย่อมเป็น)    หามิได้,   อ.อมตะ    
เป็นคุณชาต (อันสหาย    ของเรา) นี้   ถึงทับแล้ว    จักเป็น   แน่แท้    ดังนี้   
ถามแล้ว    ซึ่งการถึงทับซึ่งอมตะ    ฯ    (อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะ) แม้นั้น   
ปฏิญญาแล้วว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    เออ,   อ.อมตะ   (อันเรา)   ถึงทับแล้ว   
ดังนี้   ได้กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นั้นนั่นเทียว   (แก่ปริพาชกชื่อว่าโกลิตะ) นั้น   ฯ   
๑

ปญฺจปฺปติฏฺ€ิเตน บางมติแปลว่า  ด้วยการตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้า แปลเอาความไทยว่า  เบญจางคประดิษฐ์ ได้แก่ การกราบให้
อวัยวะ ๕ ส่วนจรดพื้น ได้แก่ หน้าผาก ๑  ฝ่ามือทั้งสอง ๑  เข่าทั้งสอง ๑
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ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถา    อ.ปริพาชกชื่อว่าโกลิตะ    ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   
ในโสดาปัตติผล   กล่าวแล้วว่า   ดูกอ่ นสหาย   ได้ยนิ ว่า   อ.พระศาสดา   ของเรา ท.   
ย่อมประทับอยู   
่ (ในที)่ ไหน   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ปริพาชกชือ่ ว่าอุปติสสะ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนสหาย    ได้ยินว่า    (อ.พระศาสดา    ของเรา  ท.    ย่อมประทับอยู่)   
ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน,   (อ.ค�ำ) อย่างนี้   อันพระเถระชื่อว่าอัสสชิ   ผู้เป็นอาจารย์   
ของเรา ท.   บอกแล้ว   ดังนี้    ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าโกลิตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนสหาย    ถ้าอย่างนั้น    (อ.เรา  ท.)    จงมา,    (อ.เรา  ท.)    จักเฝ้า   
ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   ฯ

ก.๘   ก็   ชื่อ อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร   นั่น   เป็นผู้บูชาซึ่งอาจารย์เทียว   

(ย่อมเป็น)    แม้ในกาลทุกเมื่อ,    เพราะเหตุนั้น    (อ.ปริพาชกชื่อว่าอุปติสสะนั้น)   
กล่าวแล้ว   กะสหาย   อย่างนี้ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.เรา ท.)   จักบอก   ซึ่งอมตะ   
อันอันเรา ท.   ถึงทับแล้ว   แม้แก่ปริพาชกชือ่ ว่าสญชัย   ผูเ้ ป็นอาจารย์   ของเรา ท.,   
(อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย)   รู้อยู่    จักแทงตลอด,   เมื่อไม่แทงตลอด   เชื่อแล้ว   
ต่อเรา  ท.    จักไป    สู่ส�ำนัก    ของพระศาสดา,    ฟังแล้ว    ซึ่งเทศนา   
ของพระพุทธเจ้า  ท.   จักกระท�ำ   ซึ่งการแทงตลอดซึ่งมรรคและผล   ดังนี้    ฯ   
ในล�ำดับนั้น   อ.ชน ท.   แม้สอง   ได้ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของปริพาชกชื่อว่าสญชัย   
ฯ   อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย   เห็นแล้ว   (ซึ่งสหาย ท.) เหล่านั้น   ถามแล้วว่า   
ดูก่อนพ่อ ท.   อ.ใคร ๆ   ผู้แสดงซึ่งหนทางแห่งอมตะ   อันท่าน ท.   ได้แล้ว   หรือ   
ดังนี้    ฯ    (อ.สหาย ท. เหล่านั้น    กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่อาจารย์    ขอรับ   
(อ.บุคคลผู้แสดงซึ่งหนทางแห่งอมตะ   อันกระผม ท.)   ได้แล้ว,   อ.พระพุทธเจ้า   
เสด็จอุบัติแล้ว   ในโลก,   อ.พระธรรม   เกิดขึ้นแล้ว,   อ.พระสงฆ์   เกิดขึ้นแล้ว,   
(อ.ท่าน)   ย่อมประพฤติ   (ซึ่งธรรม ท.)   อันมีสาระหามิได้   อันเปล่า,   (อ.ท่าน)   
จงมา,   (อ.เรา ท.)   จักไป   สูส่ ำ� นัก   ของพระศาสดา   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ท่าน ท.   จงไป,   อ.เรา   จักไม่อาจ   ดังนี้   ฯ   
(อ.สหาย ท.  เหล่านัน้    ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน   จักไม่อาจ)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย   กล่าวแล้ว) ว่า    อ.เรา    เป็นอาจารย์    ของมหาชน    
เป็ น    เที่ ย วไปแล้ว,   อ.การอยู่โดยความเป็ นแห่ ง อั นเตวาสิ ก   ของเรา   นั้ น   
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เป็นเช่นกับด้วยการเกิดขึ้นแห่งความเป็นคืออันหวั่นไหวแห่งน�้ำ   ในตุ่ม   (ย่อมเป็น),   
อ.เรา    จักไม่อาจ    เพื่ออันอยู่    อยู่โดยความเป็นแห่งอันเตวาสิก    ดังนี้    ฯ   
(อ.สหาย ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่อาจารย์   (อ.ท่าน)   อย่ากระท�ำแล้ว    
อย่างนี้    ดังนี้    ฯ    (อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   
(อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   อ.ท่าน ท.   จงไป,   อ.เรา    จักไม่อาจ    ดังนี้   ฯ   
(อ.สหาย ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่อาจารย์   อ.มหาชน   ผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ   ไปแล้ว   จักบูชา   (ซึ่งพระพุทธเจ้า) นั้นนั่นเทียว   
จ�ำเดิม   แต่กาลแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้ว   ในโลก,   แม้ อ.เรา ท.   จักไป   
(ในที่) นั้นนั่นเทียว,   อ.ท่าน   จักกระท�ำ   อย่างไร   ดังนี้    ฯ   (อ.ปริพาชกชือ่ ว่าสญชัย   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นพ่อ ท.   อ.คนโง่ ท.   ในโลก   นี   
้ เป็นผูม้ าก   
(ย่อมเป็น)   หรือหนอแล   หรือว่า    อ.คนฉลาด ท.   (เป็นผู้มาก   ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่อาจารย์   อ.คนโง่ ท.   
เป็นผู้มาก   (ย่อมเป็น),   ชื่อ อ.คนฉลาด ท.   เป็นผู้เล็กน้อยนั่นเทียว   ย่อมเป็น
ดังนี้   ฯ   (อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   ถ้าอย่างนั้น   
อ.คนฉลาด ท.   อ.คนฉลาด ท.   จักไป   สู่ส�ำนัก   ของพระสมณะ   ผู้โคดม,   
อ.คนโง่ ท.   อ.คนโง่ ท.   จักมา   สู่ส�ำนัก   ของเรา,   อ.ท่าน ท.   จงไป,   อ.เรา   
จักไม่ไป   ดังนี้    ฯ   (อ.สหาย ท.) เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า    ข้าแต่อาจารย์    
อ.ท่าน   จักปรากฏ   ดังนี้    หลีกไปแล้ว   ฯ   (ครั้นเมื่อสหาย ท.) เหล่านั้น   
ไปอยู่,   อ.บริษัท   ของปริพาชกชื่อว่าสญชัย   แตกกันแล้ว   ฯ   ในขณะนั้น   
อ.อาราม    เป็นอารามเปล่า    ได้เป็นแล้ว    ฯ    (อ.ปริพาชกชื่อว่าสญชัย) นั้น   
เห็นแล้ว   ซึ่งอาราม   อันเปล่า   ส�ำรอกแล้ว   ซึ่งโลหิต   อันร้อน   ฯ   อ. ในร้อยแห่งปริพาชก ท. ห้า ผู้ไปอยู่ กับ (ด้วยสหาย ท. สอง) แม้เหล่านั้นหนา - ร้อยที่สามด้วยทั้งกึ่ง ท. แห่งบริษัท ของปริพาชกชื่อว่าสญชัย
กลับแล้ว ฯ   (อ.สหาย ท.   สอง   เหล่านั้น)   ได้ไปแล้ว   สู่พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   กับ   ด้วยร้อยแห่งปริพาชก ท.    ที่สามด้วยทั้งกึ่ง   ผู้เป็นอันเตวาสิก   
ของตน   ฯ
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ก.๙     อ.พระศาสดา    ประทับนั่งแล้ว    ในท่ามกลางแห่งบริษัทสี   ่

ทรงแสดงอยู่    ซึ่งธรรม    ทอดพระเนตรเห็นแล้ว    (ซึ่งสหาย ท.) เหล่านั้น   
แต่ ที่ ไ กลเที ย ว    ตรั ส เรี ย กมาแล้ ว     ซึ่ ง ภิ ก ษุ ท.    (ด้ ว ยพระด� ำ รั ส ) ว่ า   
ดูก่อนภิกษุ ท. อ.สหาย ท. สอง เหล่านั่น คือ อ.โกลิตะด้วย คือ
อ.อุปติสสะด้วย ย่อมมา, (อ.คูแ่ ห่งสหาย)๑ นัน่ เป็นคูแ่ ห่งสาวก เป็นคูอ่ นั เลิศ
เป็นคู่อันเจริญ ของเรา จักเป็น    ดังนี้    ฯ    (อ.สหาย ท.) เหล่านั้น   
ถวายบังคมแล้ว   ซึง่ พระศาสดา   นัง่ แล้ว   ณ ทีส่ ดุ ส่วนข้างหนึง่    ฯ   (อ.สหาย ท.)
เหล่านัน้    ได้กราบทูลแล้ว   (ซึง่ ค�ำ) นัน่ ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   อ.ข้าพระองค์ ท.   
พึงได้   ซึง่ การบรรพชา,   พึงได้   ซึง่ การอุปสมบท   ในส�ำนัก   ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า   
ดั ง นี้    กะพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า   ฯ   อ.พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า   ได้ ต รั ส แล้ ว ว่ า   
(อ.เธอ ท.)   เป็นภิกษุ    (เป็น)   จงมา   ดังนี้,   (ตรัสแล้ว) ว่า    อ.พระธรรม   
(อันเรา)   กล่าวดีแล้ว,   (อ.เธอ ท.)   จงประพฤติ   ซึ่งพรหมจรรย์   เพื่ออันกระท�ำซึง่ ทีส่ ดุ    แห่งทุกข์   โดยชอบ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ชน ท.) แม้ทงั้ ปวง   เป็นผูท้ รงไว้ซึ่งบาตรและจีวรอันส�ำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์   เป็นราวกะว่าพระเถระผู้ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งกาลฝน   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ทรงยังพระธรรมเทศนา   
ให้เจริญแล้ว   ด้วยอ�ำนาจแห่งความประพฤติ   แห่งบริษัท   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) ผู้เหลือลง   เว้น   ซึ่งพระอัครสาวก ท.   สอง   บรรลุแล้ว   
ซึ่งพระอรหัต    ฯ    ก็    อ.กิจด้วยมรรคในเบื้องบน    ของพระอัครสาวก ท.   
ไม่ส�ำเร็จแล้ว   ฯ   
(อ.อั น ถาม) ว่ า    (อ.กิ จ ด้ ว ยมรรคในเบื้ อ งบน   ของพระอั ค รสาวก ท.   
ไม่ส�ำเร็จแล้ว)   เพราะเหตุอะไร   (ดังนี้)   ฯ
(อ.อั น แก้ ) ว่ า    (อ.กิ จ ด้ ว ยมรรคในเบื้ อ งบน   ของพระอั ค รสาวก ท.   
ไม่ส�ำเร็จแล้ว)   เพราะความที่แห่งสาวกบารมีญาณ เป็นคุณชาตใหญ่   (ดังนี้)   ฯ   
    ครัง้ นัน้    อ.พระมหาโมคคัลลานะ   ผูม้ อี ายุ   เข้าไปอาศัยแล้ว   ซึง่ บ้านชือ่ ว่ากัลลวาละ   ในแว่นแคว้นชื่อว่ามคธ   อยู่อยู่    ในวัน   ที่เจ็ด   แต่วัน (แห่งตน)
บวชแล้ว,   ครั้นเมื่อความท้อแท้และความโงกง่วง   ครอบง�ำอยู่,   ผู้อันพระศาสดา๑

เติมประธานเข้ามา คือ เอตํ สหายกยุคํ
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ทรงให้สังเวชแล้ว    บรรเทาแล้ว    ซึ่งความท้อแท้และความโงกง่วง    ฟังอยู   ่
ซึ่งธาตุกัมมัฏฐาน   อันอันพระตถาคตประทานแล้วเทียว   ยังกิจด้วยหมวดสามแห่งมรรคในเบื้องบน    ให้ส�ำเร็จแล้ว    ถึงแล้ว    ซึ่งที่สุด    แห่งสาวกบารมีญาณ,   
แม้ อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร    เข้าไปอาศัยแล้ว    ซึ่งพระนครชื่อว่าราชคฤห์   
นั้นนั่นเทียว   อยู่อยู่    ในถ�้ำชื่อว่าสุกรขาตา   กับ   ด้วยพระศาสดา   ก้าวล่วง   
ซึ่งเดือนด้วยทั้งกึ่ง    แต่วัน (แห่งตน) บวชแล้ว,    ครั้นเมื่อเวทนาปริคคหสูตร   
(อันพระศาสดา)   ทรงแสดงอยู่   แก่ปริพาชกชื่อว่าทีฆนขะ   ผู้เป็นหลาน   ของตน,   
ส่งไปแล้ว   ซึง่ ญาณ   ตามแนวแห่งพระสูตร   ถึงแล้ว   ซึง่ ทีส่ ดุ    แห่งสาวกบารมีญาณ   
ราวกะ    (อ.บุคคล) ผู้บริโภคอยู่    ซึ่งข้าวสวย    อัน (อันบุคคล) ให้เจริญแล้ว   
(แก่บุคคล) อื่น   ฯ   
(อ.อันถาม) ว่า   ก็   (อ.พระเถระชือ่ ว่าสารีบตุ ร)   ผูม้ อี ายุ   เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก   
(ย่อมเป็น)   มิใช่หรือ,   (ครัน้ เมือ่ ความเป็น) อย่างนัน้    (มีอยู)่ ,   (อ.พระเถระชือ่ ว่าสารีบุตรนั้น)   บรรลุแล้ว   ซึ่งสาวกบารมีญาณ   โดยกาลนานกว่า   กว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร   บรรลุแล้ว   ซึ่งสาวกบารมีญาณ   
โดยกาลนานกว่า    กว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ)    เพราะความที่ (แห่งตน)   
เป็นผู้มีบริกรรมอันใหญ่   (ดังนี้)   ฯ   
    เหมือนอย่างว่า   อ.มนุษย์ผถู้ งึ แล้วซึง่ ยาก ท.   ผูใ้ คร่เพือ่ อันไป   (ในที)่ ไหน ๆ   
ย่อมออกไป   พลันนั่นเทียว,   ส่วนว่า   อ.อันอันพระราชา ท.   ทรงได้   ซึ่งบริกรรม   
อันใหญ่    มีความส�ำเร็จแห่งพาหนะคือช้างเป็นต้น   ย่อมควร   ฉันใด   อ.ค�ำเป็นเครื่องยังอุปไมยให้ถึงพร้อม    นี้    (อันบัณฑิต) พึงทราบ    ฉันนั้น    ฯ    ก็   
ในวันนั้นนั่นเทียว    อ.พระศาสดา    ทรงกระท�ำแล้ว    ซึ่งการประชุมแห่งสาวก   
ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   (ในเวลาแห่งพระอาทิตย์) มีเงาอันเจริญอยู่   ประทานแล้ว   
ซึ่ ง ต� ำ แหน่ ง แห่ ง พระอั ค รสาวก    แก่ พ ระเถระ ท.    สอง    ทรงสวดแล้ ว   
ซึ่งพระปาฏิโมกข์   ฯ

ก.๑๐    อ.ภิกษุ ท.    ยกโทษแล้ว    กล่าวแล้วว่า    อ.พระศาสดา   

ย่อมประทาน   (ซึ่งต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก)   แก่ภิกษุ ท.   ด้วยการแลดูซึ่งหน้า,   
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อ.อัน (อันพระศาสดา)   ชือ่    ผูเ้ มือ่ ประทาน   ซึง่ ต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก   ประทาน   
(แก่ภิกษุ ท.) ผู้นับเนื่องแล้วในพวกห้า    ผู้บวชแล้ว    ก่อน    ย่อมควร,   
อ.อัน (อันพระศาสดา)   ผู้เมื่อไม่ทรงแลดู   (ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้นับเนื่องแล้วในพวกห้า)
เหล่านั่น   ประทาน   แก่ภิกษุ ท.   ห้าสิบห้า    ผู้มีพระเถระชื่อว่ายสะเป็นประมุข   
ย่อมควร,   (อ.อันอันพระศาสดา)   ผู้เมื่อไม่ทรงแลดู    (ซึ่งภิกษุ ท.   ห้าสิบห้า)
เหล่านั่น   (ประทาน)   (แก่ภิกษุ ท.) ผู้นับเนื่องแล้วในพวกผู้เจริญ   (ย่อมควร),   
(อ.อันอันพระศาสดา)   ผู้เมื่อไม่ทรงแลดู   (ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้นับเนื่องแล้วในพวกผู้เจริญ)
เหล่านัน่    (ประทาน)   (แก่ภกิ ษุ ท.)   ผูเ้ ป็นพีน่ อ้ งชายสามรูป   มีพระอุรเุ วลกัสสปะเป็นต้น   (ย่อมควร),   แต่ว่า อ.ต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก (อันพระศาสดา)
ผู้เมื่อทรงละ (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั่น ผู้มีประมาณเท่านี้ แล้วจึงประทาน
(แก่ภิกษุ ท.) ผู้บวชแล้ว ในภายหลังแห่งภิกษุทั้งปวง ทรงแลดูแล้ว ซึ่งหน้า
ประทานแล้ว๑   ดังนี้    ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   
(อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึง่ ค�ำ) อะไร   ดังนี,้    (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   
ย่อมกล่าว    ซึ่งค�ำ)    ชื่อนี้    ดังนี้    (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)    กราบทูลแล้ว,   
(ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   อ.เรา   แลดูแล้ว   ซึง่ หน้า   ย่อมให้   แก่ภกิ ษุ ท.   
หามิได้,    แต่ว่า    (อ.เรา)    ย่อมให้    (ซึ่งต�ำแหน่ง)๒   อันอันตน    อันตน   
ทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้วนั่นเทียว    (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั่น,    ด้วยว่า   
อ.อัญญาโกณฑัญญะ    เมื่อถวาย    ซึ่งทานในเพราะข้าวกล้าอันเลิศ ท.    เก้า   
ในเพราะข้าวกล้า    คราวหนึ่ง    ปรารถนาแล้ว    ซึ่งต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก   
ได้ถวายแล้ว    หามิได้,    แต่ว่า    (อ.อัญญาโกณฑัญญะนั้น)    ปรารถนาแล้ว   
เพื่ออันแทงตลอด    ซึ่งพระอรหัต    อันเป็นธรรมอันเลิศ    ก่อนกว่าชนทั้งปวง   
ได้ถวายแล้ว   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านัน้    กราบทูลแล้ว)ว่า   ข้าแต่พระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า    (อ.พระอัญญาโกณฑัญญะ    ปรารถนาแล้ว    เพื่ออันแทงตลอด   
ซึ่งพระอรหัต   อันเป็นธรรมอันเลิศ   ก่อนกว่าชนทั้งปวง   ได้ถวายแล้ว)   ในกาลไร   
ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   
๑
๒

แปลอีกนัยหนึง่ ว่า แต่วา่ อ.ต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก (อันพระศาสดา) ทรงละแล้ว (ซึง่ ภิกษุ ท.) เหล่านัน่ ผูม้ ปี ระมาณเท่านี้
เมื่อประทาน ทรงแลดูแล้ว ซึ่งหน้า ประทานแล้ว (แก่ภิกษุ ท.) ผู้บวชแล้ว ในภายหลังแห่งภิกษุทั้งปวง ฯ
านํ ซึ่งต�ำแหน่ง หรือ ผลํ ซึ่งผล
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จักฟังหรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
พระเจ้าข้า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   จักฟัง)   ดังนี้   ฯ   

ก.๑๑   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า   

พระนามว่าวิปัสสี   ได้เสด็จอุบัติแล้ว   ในโลก   ในกัปเก้าสิบเอ็ด   (แต่ภัทรกัป)๑ นี้   
ฯ   ในกาลนั้น   อ.กุฎุมพี ท.   ผู้เป็นพี่น้องชายกัน   สองคน   คือ   อ.มหากาล   
อ.จุลกาล   (ยังบุคคล) ให้หว่านแล้ว   ซึ่งนาแห่งข้าวสาลี   อันใหญ่   ฯ   ครั้งนั้น   
ในวันหนึ่ง   อ.จุลกาล   ไปแล้ว   สู่นาแห่งข้าวสาลี   ฉีกแล้ว   ซึ่งท้องแห่งข้าวสาลี   
รวงหนึ่ง   เคี้ยวกินแล้ว   ฯ   (อ.วัตถุนั้น)   เป็นของมีรสอร่อยยิ่ง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
(อ.จุลกาล) นั้น    เป็นผู้ใคร่เพื่ออันถวาย    ซึ่งทานในเพราะท้องแห่งข้าวสาลี   
แก่พระสงฆ์   ผูม้ พี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข   เป็น   เข้าไปหาแล้ว   ซึง่ พีช่ ายผูเ้ จริญทีส่ ดุ    
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พี่ชาย   (อ.เรา ท.)   ฉีกแล้ว   ซึ่งท้องแห่งข้าวสาลี   (ยังบุคคล)
ให้ต้มแล้ว   กระท�ำ   ให้เป็นของสมควร   แก่พระพุทธเจ้า ท.   จะถวาย   ซึ่งทาน   
ดังนี   
้ ฯ   (อ.พีช่ ายผูเ้ จริญทีส่ ดุ    กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เจ้า) ย่อมกล่าว (ซึง่ ค�ำ)
อะไร, ชื่อ อ.การฉีก ซึ่งท้องแห้งข้าวสาลี แล้วจึงถวาย เป็นเรื่องเคยมีแล้ว
ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว (ย่อมเป็น) หามิได้นั่นเทียว, จักไม่มี ในกาลอันไม่มาแล้ว, (อ.เจ้า) อย่ายังข้าวกล้าให้ฉบิ หายแล้ว ดังนี้ ฯ (อ.จุลกาล) นัน้
อ้ อ นวอนแล้ ว บ่ อ ย ๆ นั่ น เที ย ว ฯ ครั้ ง นั้ น อ.พี่ ช าย กล่ า วแล้ ว
(กะจุลกาล) นั้นว่า ถ้าอย่างนั้น (อ.เจ้า) กระท�ำแล้ว ซึ่งนา ให้เป็นส่วน
สอง ไม่แตะต้องแล้ว ซึ่งส่วน ของเรา, จงกระท�ำ ซึ่ง - (อ.เธอ)
ย่อมปรารถนา (ซึ่งกรรม) ใด, - (กรรม) นั้น ในส่วนแห่งนา ของตน
๑

ค�ำว่า  ภัทรกัป หมายถึง กัปอันเจริญ เป็นมหากัปที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุด มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมากที่สุดถึง
๕ พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า  พระโกนาคมนพุทธเจ้า  พระกัสสปพุทธเจ้า  พระสมณโคดมพุทธเจ้า  พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า  ปัจจุบัน เราก�ำลังอยู่ในยุคของพระสมณโคดมพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นพระองค์ที่ ๔ ในภัทรกัปนี้ ในยุคหน้าจะ
เป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ฯ
ค�ำบาลีว่า กัป หรือ กัปป์ หรือภาษาสันสกฤตว่า กัลป์ ใช้ได้ทุกค�ำ หมายถึง อายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จ
จนถึง เวลาทีไ่ ฟประลัยกัลป์มาล้างโลก ซึง่ ได้แก่ชว่ งเวลากลางวันวันหนึง่ ของพระพรหม คือ ๑,๐๐๐ มหายุค (เท่ากับ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐
ปีมนุษย์) ตามคติพราหมณ์เชื่อว่าเมื่อสิ้นกัลป์ พระอิศวรจะล้างโลกด้วยไฟประลัยกัลป์ โลกจะไร้สิ่งที่มีชีวิต และอยู่ในความมืดมน
จนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ แล้วพระพรหมก็จะสร้างโลกเป็นการขึ้นต้นกัลป์ใหม่ โลกจะถูกสร้างและถูกท�ำลายเช่นนี้สลับกันตลอดอายุ
ของพระพรหม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑๐๘)
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ดังนี้ ฯ   (อ.จุลกาล) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   แบ่งแล้ว   
ซึง่ นา   ขอแล้ว   ซึง่ หัตถกรรม   กะมนุษย์ ท.   มาก   ฉีกแล้ว   ซึง่ ท้องแห่งข้าวสาลี   
(ยังบุคคล)   ให้ต้มแล้ว   ในน�้ำนม   อันมีน�้ำออกแล้ว   ปรุงแล้ว   ด้วยเนยใสและน�้ำผึ้งและน�้ำตาลกรวด ท.   ถวายแล้ว   ซึ่งทาน   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ทานอันเลิศ   ของข้าพระองค์   
นี้   จงเป็นไปพร้อม   เพื่ออันแทงตลอด   ซึ่งธรรมอันเลิศ   ก่อนกว่าชนทั้งปวง   ดังนี้   
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัต    ฯ    อ.พระศาสดา    ได้ทรงกระท�ำแล้ว   
ซึ่งการอนุโมทนาว่า    (อ.ความปรารถนาอันท่านปรารถนาแล้ว) อย่างนี้    จงส�ำเร็จ๑
ดังนี้    ฯ   (อ.จุลกาล) นั้น   ไปแล้ว   สู่นา   แลดูอยู่    เห็นแล้ว   (ซึ่งนา)   
อันดาดาษแล้ว   ด้วยรวงแห่งข้าวสาลี ท.   อันราวกะว่าเนื่องกันแล้วโดยความเป็นช่อ   
ในนาทั้งสิ้น   ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งปีติ   อันมีอย่างห้า๒   คิดแล้วว่า   อ.ลาภ ท. หนอ   
ของเรา   ดังนี้   ได้ถวายแล้ว   ชื่อ (ซึ่งทาน) อันเลิศในเพราะข้าวเม่า   ในกาลแห่งข้าวเม่า,   ได้ถวายแล้ว   ชื่อ ซึ่งทานในเพราะข้าวกล้าอันเลิศ   กับ   (ด้วยชน ท.)   
ผู้อยู่ในบ้านโดยปกติ,   (ได้ถวายแล้ว)   (ซึ่งทาน) อันเลิศในเพราะการเกี่ยว   ในกาลเป็นทีเ่ กีย่ ว,   (ได้ถวายแล้ว)   (ซึง่ ทาน) อันเลิศในเพราะขะเน็ด๓   ในกาลเป็นทีก่ ระท�ำซึง่ ขะเน็ด,   (ได้ถวายแล้ว)   (ซึง่ ทาน) อันเลิศในกาลเป็นทีก่ ระท�ำซึง่ ฟ่อน,   (ได้ถวายแล้ว)   
(ซึ่งทาน) อันเลิศในกาลเป็นที่น�ำมาสู่ลาน,   (ได้ถวายแล้ว)   (ซึ่งทาน) อันเลิศในกาลเป็นที่กระท�ำซึ่งลอม,    (ได้ถวายแล้ว)    (ซึ่งทาน) อันเลิศในกาลเป็นที่ขนขึ้นสู่ฉาง   
(ในกาล ท.) มีกาลเป็นที่กระท�ำซึ่งฟ่อนเป็นต้น    ได้ถวายแล้ว    ซึ่งทานอันเลิศ   
สิ้นวาระ ท.   เก้า    ในเพราะข้าวกล้าครั้งหนึ่ง   อย่างนี้    ด้วยประการฉะนี้    ฯ   
อ.ที่ (แห่งข้าวกล้า)   (อันจุลกาล) นั้น   ทั้งถือเอาแล้วทั้งถือเอาแล้ว   ในวาระ ท.   
๑
๒

๓

เอวํ ปตฺถติ ปตฺถนา อ.ความปรารถนาอันท่านปรารถนาแล้ว อย่างนี้ ฯ  เอวํ วิเสสน ของ ปตฺถติ ปตฺถนา หรือ เอวํ กิรยิ าวิเสสน          
ใน ปตฺถิต - ฯ ส่วน โหตุ ในประโยคแบบชนิดนี้ โบราณแปลว่า จงส�ำเร็จ หรือจะแปลตามธาตุว่า จงมี ก็ได้
ปีติ ๕ อย่าง คือ ๑) ขุททกาปีติ ปีติเล็กน้อย ท�ำให้ขนชูชันน�้ำตาไหล ๒) ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ ท�ำให้รู้สึกแปลบๆ เป็นขณะๆ
ดุจฟ้าแลบ ๓) โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอกหรือปีติเป็นพักๆ ให้รู้สึกซู่ลงมาในกาย ดุจคลื่นซัดฝั่ง ๔) อุพเพตาปีติ หรือ
อุพเพงคาปีติ ปีติโลดลอย เป็นปีติอย่างแรงให้รู้สึกใจฟูแสดงอาการหรือท�ำการบางอย่างโดยมิได้ตั้งใจ เช่น เปล่งอุทาน เป็นต้น
หรือให้รู้สึกตัวเบา ลอยขึ้นไปในอากาศ และ ๕) ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน ให้รู้สึกเย็นซ่านแผ่เอิบอาบไปทั่วสรรพางค์ ปีติที่ประกอบ
กับสมาธิ ท่านมุ่งเอาข้อนี้
ขะเน็ด หรือ เขน็ด ได้แก่ ฟางที่ท�ำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว
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ทั้งปวง   เต็มรอบแล้ว   ฯ   อ.ข้าวกล้า    เป็นข้าวกล้าเหลือเฟือ   เป็นข้าวกล้าถึงพร้อมแล้วด้วยอันตั้งขึ้น    ได้เป็นแล้ว    ฯ    ชื่อ อ.ธรรม นั่น    ย่อมรักษา   
(ซึ่งบุคคล) ผู้รักษาอยู่    ซึ่งตน    ฯ    (เพราะเหตุนั้น    อ.พระมีพระภาคเจ้า   
ตรัสแล้ว) ว่า
อ.ธรรมแล ย่อมรักษา (ซึ่งบุคคล) ผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ อ.ธรรม อัน (อันบุคคล) ประพฤติดีแล้ว ย่อมน�ำมา ซึ่งความสุข (อ.อานิสงส์) นั่น
เป็นอานิสงส์ ในธรรม อัน (อันบุคคล) ประพฤติดีแล้ว (ย่อมเป็น), (อ.บุคคล) ผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ ย่อมไม่ไป สู่ทุคติ ดังนี้ ฯ
(อ.อัญญาโกณฑัญญะ)   ปรารถนาอยู่   เพื่ออันแทงตลอด   ซึ่งธรรมอันเลิศ   
ก่อน   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งทานอันเลิศ ท.   เก้า   ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี   อย่างนี้นั่นเทียว   ฯ   อนึ่ง   (อ.อัญญาโกณฑัญญะ)   ถวายแล้ว   
ซึ่งทานใหญ่   ตลอดวันเจ็ด   หมอบลงแล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า    พระองค์นั้น   ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งความปรารถนา   เพื่ออันแทงตลอด   
ซึ่งธรรมอันเลิศ    ก่อนนั่นเทียว    แม้ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ   
ในพระนครชื่อว่าหงสวดี   ในที่สุดแห่งกัปอันมีแสนเป็นประมาณ   (แต่ภัทรกัป) นี้   ฯ   
(อ.ต�ำแหน่ง)    อัน (อันอัญญาโกณฑัญญะ) นี้    ปรารถนาแล้วนั่นเทียว    อันเรา   
ให้แล้ว   ด้วยประการฉะนี้,   อ.เรา   แลดูแล้ว   ซึ่งหน้า    ย่อมให้    หามิได้   
ดังนี้   ฯ   

ก.๑๒   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ชน ท.   

ห้าสิบห้า   ผู้มีกุลบุตรชื่อว่ายสะเป็นประมุข   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกรรม   อะไร   ดังนี้   
ฯ    (อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว) ว่า    (อ.ชน ท.) แม้เหล่านั่น    ปรารถนาอยู่   
ซึ่งพระอรหัต   ในส�ำนัก   ของพระพุทธเจ้า   พระองค์หนึ่ง   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกรรมอันเป็นบุญ   อันมาก,   ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า    ไม่เสด็จอุบัติแล้ว,   เป็นสหายกัน   
เป็น   กระท�ำอยู่   ซึ่งบุญ ท.   ด้วยการผูกกันเป็นพวก   ปฏิบัติอยู่   ซึ่งสรีระแห่งบุคคลผู้มีที่พึ่งหามิได้ ท.   เที่ยวไปแล้ว   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   ฯ   ในวันหนึ่ง   
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(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งหญิง   ผู้เป็นไปกับด้วยครรภ์    ผู้มีกาละอันกระท�ำแล้ว   น�ำไปแล้ว   สู่ป่าช้า   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา ท.)   (ยังสรีระ)   
จักให้ไหม้    ดังนี้    ฯ   อ.- (ในชน ท.) เหล่านั้นหนา - (ชน ท.) ผู้เหลือ
เว้น ซึ่งชน ท. ห้า ในป่าช้า (ด้วยค�ำ) ว่า อ.ท่าน ท. (ยังสรีระ)
จงให้ไหม้ ดังนี้ เข้าไปแล้ว สู่บ้าน ฯ   อ.เด็กชายชื่อว่ายสะ   แทงแล้ว   
ซึ่งสรีระ   นั้น   ด้วยหลาว ท.   (ยังสรีระ) ให้เป็นไปรอบแล้ว   ให้เป็นไปรอบแล้ว   
ให้ไหม้อยู   
่ ได้เฉพาะแล้ว   ซึง่ อสุภสัญญา   ฯ   (อ.เด็กชายชือ่ ว่ายสะ)   แสดงแล้ว   
แก่ชน ท.   สี   
่ แม้เหล่านอกนี   
้ (ด้วยค�ำ) ว่า   ดูกอ่ นท่านผูเ้ จริญ ท.   (อ.ท่าน ท.)   
จงดู   ซึ่งสรีระ   นี้   อันมีหนังอันไฟขจัดแล้ว   (ในที่) นั้น   นั้น   อันราวกะว่าแม่โคด่าง   อันไม่สะอาด   อันมีกลิ่นเหม็น   อันปฏิกูล   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.)
แม้เหล่านั้น   ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งอสุภสัญญา   (ในสรีระ) นั้น   ฯ   อ.ชน ท.   ห้า 
เหล่านั้น   ไปแล้ว   สู่บ้าน   บอกแล้ว   แก่สหายผู้เหลือ ท.   ฯ   ส่วนว่า   
อ.เด็กชาย   ชื่อว่ายสะ   ไปแล้ว   สู่เรือน   บอกแล้ว   แก่มารดาและบิดา ท. ด้วย   
แก่ภรรยาด้วย   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้    แม้ทงั้ ปวง   ยังอสุภสัญญา   ให้เจริญแล้ว    
ฯ   (อ.กรรม) นี้   เป็นกรรมในกาลก่อน   (ของชน ท.) เหล่านั่น   (ย่อมเป็น)   ฯ   
(เพราะเหตุ) นั้นนั่นเทียว   อ.ความส�ำคัญ   ในเรือนอันเต็มแล้วด้วยหญิงว่าเป็นป่าช้า    
เกิดขึน้ แล้ว   แก่เด็กชายชือ่ ว่ายสะ   ฯ   อนึง่    อ.การถึงทับซึง่ คุณวิเศษ   บังเกิดแล้ว   
(แก่ชน ท.) ทั้งปวง   เพราะความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัย   นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   
ห้ า สิ บ ห้ า ) เหล่ า นี้    ได้ แ ล้ ว    (ซึ่ ง ต� ำ แหน่ ง ) อั น อั น ตนปรารถนาแล้ ว นั่ น เที ย ว   
ด้วยประการฉะนี   
้ ฯ   อ.เรา   แลดูแล้ว   ซึ่งหน้า   ย่อมให้   หามิได้   ดังนี้   ฯ
(อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็    อ.สหาย ท.   
ผู้นับเนื่องแล้วในพวกผู้เจริญ    กระท�ำแล้ว    (ซึ่งกรรม)    อะไร    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    (อ.สหาย ท.) แม้เหล่านั่น   
ปรารถนาแล้ว   ซึง่ พระอรหัต   ในส�ำนัก   ของพระพุทธเจ้าในกาลก่อน ท.   กระท�ำแล้ว   
ซึ่งบุญ ท.,   ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า    ไม่เสด็จอุบัติแล้ว   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   
เป็นนักเลงสามสิบคน   เป็น   ฟังแล้ว   ซึ่งโอวาทแห่งสุกรผู้เป็นบัณฑิตชื่อว่าตุณฑิละ   
รักษาแล้ว   ซึง่ ศีล ท.   ห้า   สิน้ พันแห่งปีหกสิบ ท.   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ผูน้ บั เนือ่ งแล้วในพวกผู้เจริญ)   แม้เหล่านี้   ได้แล้ว   (ซึ่งต�ำแหน่ง) อันอันตนทั้งปรารถนาแล้ว-
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ทัง้ ปรารถนาแล้วนัน่ เทียว   ด้วยประการฉะนี,้    อ.เรา   แลดูแล้ว   ซึง่ หน้า   ย่อมให้   
แก่ภิกษุ ท.   หามิได้   ดังนี้   ฯ

ก.๑๓    (อ.ภิกษุ ท.    ทูลถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ก็   

(อ.ภิกษุ ท.) มีพระอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น   กระท�ำแล้ว   (ซึ่งกรรม) อะไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ ท.   มีพระอุรเุ วลกัสสปะเป็นต้น   เหล่านัน้ )   
ปรารถนาแล้ว   ซึ่งพระอรหัตนั่นเทียว   กระท�ำแล้ว   ซึ่งบุญ ท.   ฯ   
    ดังจะกล่าวโดยย่อ๑   อ.พระพุทธเจ้า ท.   สอง   คือ   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ    เสด็จอุบัติแล้ว    ในกัปเก้าสิบสอง   
(แต่ภทั รกัป) นี   
้ ฯ   อ.พระราชา   พระนามว่ามหินทะ   เป็นพระบิดา   ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ก็   (ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ) นั้น   
ทรงบรรลุแล้ว    ซึ่งพระญาณเป็นเครื่องตรัสรู้พร้อม,    อ.พระโอรสผู้น้อยที่สุด   
ของพระราชา    เป็นพระสาวกผู้เลิศ    (ได้เป็นแล้ว),    อ.บุตรของปุโรหิต   
เป็นพระสาวกที่สอง    ได้เป็นแล้ว    ฯ    อ.พระราชา    เสด็จไปแล้ว    สู่ส�ำนัก   
ของพระศาสดา    ทรงแลดูแล้ว    (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น    (ด้วยอันทรงด�ำริ) ว่า   
อ.บุตรผู้เจริญที่สุด   ของเรา   เป็นพระพุทธเจ้า    (ย่อมเป็น),   อ.บุตรผู้น้อยที่สุด   
(ของเรา)    เป็นพระอัครสาวก    (ย่อมเป็น),    อ.บุตรของปุโรหิต    (ของเรา)
เป็นพระสาวกที่สอง    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ทรงเปล่งแล้ว    ซึ่งพระอุทาน   
สิ้นสามครั้งว่า   อ.พระพุทธเจ้า   ของเรานั่นเทียว,   อ.พระธรรม   ของเรานั่นเทียว,   
อ.พระสงฆ์   ของเรานั่นเทียว,   อ.ความนอบน้อม   (จงมี)   แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า   
พระองค์นนั้    ผูเ้ ป็นพระอรหันต์   ผูต้ รัสรูแ้ ล้วเองโดยชอบ   ดังนีเ้ ป็นต้น   ทรงหมอบลงแล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท   ของพระศาสดา   ทรงรับแล้ว   ซึ่งปฏิญญาว่า   
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ อ.กาลนี้ เป็นราวกะว่ากาลเป็นทีน่ งั่ ประพฤติหลับ ในทีส่ ดุ
แห่งอายุ
อันมีพันแห่งปีเก้าสิบเป็นประมาณ
ของหม่อมฉัน
(ย่อมเป็น),
(อ.พระองค์) ไม่เสด็จไปแล้ว สู่ประตูแห่งเรือน (ของชน ท.) เหล่าอื่น,
๑

หิ ศัพท์ ในที่นี้จะแปลว่า  ก็ (วากฺยารมฺก) หรือ จริงอยู่ (ทฬฺหีกรณโชตก) ก็ได้ ในที่นี้ ข้าพเจ้าแปลตามนัยแห่งข้อสอบบาลี
สนามหลวง วิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔ พ.ศ. ๒๕๒๒
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อ.หม่อมฉัน ย่อมเป็นอยู่ เพียงใด, ทรงยังปัจจัย ท. สี่ ของหม่อมฉัน
จงให้อยู่ทับ เพียงนั้น ดังนี้ ย่อมทรงกระท�ำ ซึ่งการบ�ำรุงซึ่งพระพุทธเจ้า
เนืองนิตย์ ฯ   ก็    อ.พระโอรส ท.   สาม   แม้เหล่าอื่นอีก   ของพระราชา   
ได้มแี ล้ว   ฯ   อ.ร้อยแห่งทหาร ท. ห้า เป็นบริวาร แห่ง - (ในพระโอรส ท.)
เหล่านั้นหนา - พระโอรสผู้เจริญที่สุด (ได้เป็นแล้ว), (อ.ร้อยแห่งทหาร ท.)
สาม (เป็นบริวาร) (แห่งพระโอรส) ผู้มีในท่ามกลาง (ได้เป็นแล้ว), (อ.ร้อยแห่งทหาร ท.) สอง (เป็นบริวาร) แห่งพระโอรสผู้น้อยที่สุด (ได้เป็นแล้ว)
ฯ    (อ.พระโอรส ท.) เหล่านั้น    ทูลขอแล้ว    ซึ่งโอกาส    กะพระบิดาว่า   
แม้ อ.หม่อมฉัน ท.   ยังพระเจ้าพี่    จักให้เสวย   ดังนี้    แม้ทูลขออยู่    บ่อย ๆ   
ไม่ได้แล้ว,    ครั้นเมื่อประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะ    (อันโจร ท.)    ให้ก�ำเริบแล้ว,   
ผู้ (อันพระบิดา) ทรงส่งไปแล้ว   เพือ่ ประโยชน์แก่อนั (ยังประเทศอันเป็นทีส่ ดุ เฉพาะ) นัน้
ให้เข้าไปสงบวิเศษ   แห่งทรงยังประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะ   ให้เข้าไปสงบวิเศษแล้ว   
เสด็จมาแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของพระบิดา   ฯ   

ก.๑๔   ครัง้ นัน้    อ.พระบิดา   ทรงสวมกอดแล้ว   (ซึง่ พระโอรส ท.) เหล่านัน้    

ทรงจุมพิตแล้ว   ทีพ่ ระเศียร   ตรัสแล้วว่า   ดูกอ่ นพ่อ ท.   (อ.เรา)   จะให้   ซึง่ พร   
แก่เจ้า ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.พระโอรส ท.) เหล่านั้น   (ทรงรับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ดีละ   ดังนี้   ทรงกระท�ำแล้ว   ซึ่งพร   ให้เป็นพร
(อันพระองค์) ทรงรับเอาแล้ว   ผู้อันพระบิดาตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.เจ้า ท.)   
จงรับ   ซึ่งพร   ดังนี้   โดยกาลอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   อีก   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผสู้ มมติเทพ   อ.ความต้องการ   (ด้วยวัตถุ)   อะไร ๆ   อืน่    ย่อมไม่ม   ี
แก่หม่อมฉัน ท.,   อ.หม่อมฉัน ท.   ยังพระเจ้าพี   
่ จักให้เสวย   จ�ำเดิม   (แต่กาล) นี,้    
(อ.พระองค์)   ขอจงพระราชทาน   ซึ่งพร   นี้    แก่หม่อมฉัน ท.   ดังนี้    ฯ   
(อ.พระบิดา   ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.เรา)   ย่อมไม่ให้    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระโอรส ท.   กราบทู ล แล้ ว ) ว่ า   (อ.พระองค์ )    เมื่ อ ไม่ พ ระราชทาน   
ตลอดกาลเนืองนิตย์   ขอจงพระราชทาน   สิน้ ปี ท.   เจ็ด   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระบิดา   
ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.เรา)   ย่อมไม่ให้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระโอรส ท.   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนัน้    (อ.พระองค์)   ขอจงพระราชทาน   (สิน้ ปี ท.)   หก   
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(สิ้นปี ท.)   ห้า    (สิ้นปี ท.)   สี่    (สิ้นปี ท.)   สาม   (สิ้นปี ท.)   สอง   
สิ้นปี    หนึ่ง   สิ้นเดือน ท.   เจ็ด   สิ้นเดือน ท.   หก   สิ้นเดือน ท.   ห้า   
สิ้นเดือน ท.   สี่   สิ้นเดือน ท.   สาม   ดังนี้   ฯ   (อ.พระบิดา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูกอ่ นพ่อ ท.   (อ.เรา)   ย่อมไม่ให้   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระโอรส ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ (อ.เหตุนั่น) จงยกไว้, (อ.พระองค์ ท.) ขอจงพระราชทาน สิ้นเดือน ท. สาม กระท�ำ ให้เป็นเดือน หนึ่ง ๆ แก่ แห่งหม่อมฉัน ท. หนา - (หม่อมฉัน) คนหนึ่ง ๆ   ดังนี้    ฯ   (อ.พระบิดา   
ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.ดีละ,   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เจ้า ท.)   (ยังพระเจ้าพี่)   
จงให้เสวย   สิ้นเดือน ท.   สาม   ดังนี้    ฯ   ก็    (อ.บุคคล) ผู้ประกอบแล้วในเรือนคลัง๑ (ของพระโอรส ท.) แม้สาม    เหล่านั้น    คนเดียวกันเทียว,   
อ.นายเสมียน๒   คนเดียวกันเทียว   ฯ   (อ.พระโอรส ท. สาม) เหล่านัน้    เป็นผูม้ -ี
บุรษุ มีนหุตสิบสองเป็นประมาณเป็นบริวาร   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.พระโอรส ท.   เหล่านัน้ )   
(ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   (ซึ่งบุรุษ ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้วว่า    อ.เรา ท.   
รับแล้ว   ซึ่งศีล ท.   สิบ   นุ่งแล้ว   ซึ่งผ้ากาสายะ ท.   สอง   จักอยู่   อยู่ร่วม   
ด้วยพระศาสดา    ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม    นี้,    อ.ท่าน ท.    ถือเอาแล้ว   
(ซึ่งวัตถุ) อันเป็นไปในทาน   ชื่อ อันมีประมาณเท่านี้   ยังวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวและวัตถุอนั บุคคลพึงบริโภค   ทัง้ ปวง   พึงให้เป็นไปพร้อม   แก่ภกิ ษุ ท.   ผูม้ พี นั เก้าสิบเป็นประมาณ (ด้วย)   แก่พนั แห่งทหาร   ของเรา ท.   ด้วย   ทุก ๆ วัน,   เพราะว่า   
อ.เรา ท.   จักไม่กล่าว   (ซึ่งค�ำ) อะไร ๆ   จ�ำเดิม   (แต่กาล) นี้   ดังนี้   ฯ   

ก.๑๕    (อ.พระโอรส ท.)    แม้สาม    เหล่านั้น    ทรงพาเอาแล้ว   

ซึ่งพันแห่งบุรุษผู้เป็นบริวาร    ทรงสมาทานแล้ว    ซึ่งศีล ท.    สิบ    ทรงนุ่งแล้ว   
ซึ่งผ้ากาสายะ ท.   ประทับอยู่แล้ว   ในวิหารนั่นเทียว   ฯ   (อ.บุคคล) ผู้ประกอบแล้วในเรือนคลังด้วย    อ.นายเสมียนด้วย    เป็น    โดยความเป็นอันเดียวกัน   
๑
๒

โกฏฺ  าคาริ โ ก ลง ณิ ก ปั จ จั ย ในตรตยาทิ ตั ท ธิ ต แปลว่ า  ผู ้ ป ระกอบแล้ ว ในเรื อ นคลั ง วิ . ว่ า โกฏฺ  าคาเร นิ ยุ ตฺ โ ต
โกฏฺาคาริโก (ปุคฺคโล) หรือแปลว่า ผู้รักษาซึ่งเรือนคลัง วิ.ว่า โกฏฺาคารํ รกฺขตีติ โกฏฺาคาริโก (ปุคฺคโล)
อายุตฺต. (ปุํ) เสมียน (เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ) ส�ำเร็จมาจาก อา บทหน้า ยุชฺ ธาตุในความประกอบ ต ปัจจัย แปลง ต เป็น
ตฺต ลบที่สุดธาตุ ส่วน อายุตฺตก (ปุํ) ขุนส่วย, ผู้รวบรวมซึ่งส่วย, ผู้รวบรวมซึ่งอากร, ผู้เรียกเก็บส่วย, นายส่วย วิ.ว่า  อายํ
อุจฺจินาตีติ อายุตฺตโก (ปุคคโล) ส�ำเร็จมาจาก อาย (ส่วย, อากร, ภาษี) บทหน้า อุจฺ ธาตุในความประชุม, รวบรวม
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ถือเอาแล้ว    (ซึ่งวัตถุ) อันเป็นไป    ตามวาระ    ตามวาระ    จากเรือนคลัง ท.   
ของพีน่ อ้ งชาย ท.   สาม   ย่อมถวาย   ซึง่ ทาน   ฯ   ก็   อ.บุตร ท.   (ของชน ท.)   
ผู้กระท�ำซึ่งการงาน   ย่อมร้องไห้    เพื่อประโยชน์    (แก่วัตถุ ท.)   มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้ ,   ครัน้ เมือ่ หมูแ่ ห่งภิกษุ   ไม่มาแล้วนัน่ เทียว,   
ย่อมให้    (ซึ่งวัตถุ ท.) มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   (แก่บุตร ท.) เหล่านั้น   ฯ   
(อ.วัตถุ) อะไร ๆ   อันยิง่ เกิน   เป็นของมีแล้วในก่อน   ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงแห่งกิจด้วยภัต   
ของหมู่แห่งภิกษุ   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   (อ.ชน ท.)
เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จะให้   แก่เด็ก ท.   ดังนี้   ถือเอาแล้ว   
แม้ด้วยตน    เคี้ยวกินแล้ว,    เห็นแล้ว    ซึ่งอาหาร    แม้อันเป็นที่ฟูแห่งใจ   
ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออัน (ยังความอยาก) ให้อยู่ทับ   ฯ   ก็   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   
เป็ น ผู ้ มี พั น แปดสิ บ สี่ เ ป็ น ประมาณ ๑   ได้ เ ป็ น แล้ ว    ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่ า นั้ น   
เคีย้ วกินแล้ว   (ซึง่ วัตถุ) อันเป็นไป   อัน (อันบุคคล) ถวายแล้ว   แก่สงฆ์   บังเกิดแล้ว   
ในวิสัยแห่งเปรต   เพราะความแตกไป   แห่งกาย   ฯ   ส่วนว่า   อ.พี่น้องชาย ท.  
เหล่านั้น   กับ   ด้วยพันแห่งบุรุษ   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   บังเกิดแล้ว   ในเทวโลก   
ท่องเที่ยวไปอยู่   สู่เทวโลก   จากเทวโลก   ยังกัปเก้าสิบสอง ท.   ให้สิ้นไปแล้ว   ฯ   
อ.พี่น้องชาย ท.   สาม  เหล่านั้น   ปรารถนาอยู่    ซึ่งพระอรหัต   กระท�ำแล้ว   
ซึง่ กรรมอันงาม   ในกาลนัน้    ด้วยประการฉะนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   มีอรุ เุ วลกัสสปะเป็นต้น) เหล่านั้น   ได้แล้ว   (ซึ่งต�ำแหน่ง) อันอันตนปรารถนาแล้วนั่นเทียว   ฯ   อ.เรา   
แลดูแล้ว   ซึ่งหน้า   ย่อมให้   หามิได้   ดังนี้   ฯ

ก.๑๖   ก็    อ.นายเสมียน   (ของพี่น้องชาย ท.) เหล่านั้น   ในกาลนั้น   

เป็นพระเจ้าพิมพิสาร    ได้เป็นแล้ว    (ในกาลนี้),    (อ.บุคคล) ผู้ประกอบแล้วในเรือนคลัง   (ของพี่น้องชาย ท. เหล่านั้น)   (ในกาลนั้น)   เป็นอุบาสก   ชื่อว่าวิสาขะ   
(ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี้)   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้กระท�ำซึ่งการงาน   (ของพี่น้องชาย ท.)
เหล่านั้น   บังเกิดแล้ว   ในเปรต ท.   ในกาลนั้น   ท่องเที่ยวไปอยู่   ด้วยอ�ำนาจ๑

จตุราสีติสหสฺสา (ชนา) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีสมาหารทุคิสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทิคุ. วิ. จตุราสีติ สหสฺสานิ จตุราสีติสหสฺสํ
ฉ,ตุล. วิ. จตุราสีติสหสฺสํ มตฺตํ เยสํ เต จตุราสีติสหสฺสา (ชนา)

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ L: 149

แห่งสุคติและทุคติ   บังเกิดแล้ว   ในโลกแห่งเปรตนั่นเทียว   สิ้นพุทธันดร ท.๑   สี่
ในกัป   นี้   ฯ   (อ.เปรต ท.) เหล่านั้น   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   
พระนามว่ากกุสันธะ   ผู้มีพระชนมายุมีพันแห่งปีสี่สิบเป็นประมาณ๒   ผู้เสด็จอุบัติแล้ว   
ก่อนกว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวง    ในกัป    นี้    ทูลถามแล้วว่า    (อ.พระองค์)   
ขอจงตรัสบอก    ซึ่งกาลเป็นที่ได้    ซึ่งอาหาร    แก่ข้าพระองค์ ท.    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ)   ตรัสแล้วว่า    (อ.ท่าน ท.)   จักไม่ได้   
ในกาล    ของเรา    ก่อน,    ครั้นเมื่อแผ่นดินใหญ่    งอกขึ้นยิ่งแล้ว    (สิ้นที่)   
อันมีโยชน์หนึ่งเป็นประมาณ,    อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ    จักเสด็จอุบัติ   
ข้างหลัง    ของเรา,    (อ.ท่าน ท.)    พึงทูลถาม    (ซึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ) นัน้    ดังนี   
้ ฯ   (อ.เปรต ท.) เหล่านัน้    ยังกาล   อันมีประมาณเท่านัน้    
ให้สิ้นไปแล้ว,    (ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ) นั้น    เสด็จอุบัติแล้ว,   
ทูลถามแล้ว   (ซึง่ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ) นัน้    ฯ   (อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ) แม้นั้น   ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   จักไม่ได้   ในกาล   ของเรา,   
ครั้นเมื่อแผ่นดินใหญ่    งอกขึ้นยิ่งแล้ว    (สิ้นที่) อันมีโยชน์หนึ่งเป็นประมาณ,   
อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   จักเสด็จอุบัติ   ข้างหลัง   ของเรา,   (อ.ท่าน ท.)   
พึงทูลถาม   (ซึง่ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ) นัน้    ดังนี   
้ ฯ   (อ.เปรต ท.) เหล่านัน้    
ยังกาล   อันมีประมาณเท่านั้น   ให้สิ้นไปแล้ว,   (ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ) นัน้    เสด็จอุบตั แิ ล้ว,   ทูลถามแล้ว   (ซึง่ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ) นัน้    
ฯ   (อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ) แม้นนั้    ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   จักไม่ได้   
ในกาล   ของเรา,   ครั้นเมื่อแผ่นดินใหญ่    งอกขึ้นยิ่งแล้ว   (สิ้นที่) อันมีโยชน์หนึ่งเป็นประมาณ,   ชื่อ อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม   จักเสด็จอุบัติ    ข้างหลัง   
ของเรา,   ในกาลนั้น   อ.ญาติ   ของท่าน ท.   เป็นพระราชา   พระนามว่าพิมพิสาร   
จักเป็น,   (อ.พระราชาพระนามว่าพิมพิสาร) นั้น   ถวายแล้ว   ซึ่งทาน   แก่พระศาสดา   
(ทรงยังส่วนบุญ) จักให้ถึง   แก่ท่าน ท.,   (อ.ท่าน ท.)   จักได้   ในกาลนั้น   ดังนี้   
ฯ   อ.พุทธันดร   หนึ่ง   เป็นราวกะว่าวันพรุ่ง   ได้มีแล้ว   (แก่เปรต ท.) เหล่านั้น   
๑
๒

พุทธันดร มาจากค�ำว่า  พุทฺธ + อนฺตร แปลว่า  ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เป็นช่วงเวลาที่โลกว่างพระพุทธศาสนา   
หรือ ช่วงเวลาที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสูญสิ้นแล้ว และพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ยังไม่เสด็จอุบัติ.
แปลอีกนัยหนึ่งว่า ผู้มีพันแห่งปีสี่สิบเป็นประมาณเป็นอายุ
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ฯ   (อ.เปรต ท.) เหล่านั้น,   ครั้นเมื่อพระตถาคต   เสด็จอุบัติแล้ว,   ครั้นเมื่อทาน   
อันพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร    ทรงถวายแล้ว    ในวันที่หนึ่ง,    กระท�ำแล้ว   
ซึ่งเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัว   แสดงแล้ว   ซึ่งตน   แก่พระราชา   ในกาลอันเป็นส่วนแห่งราตรี   ฯ   

ก.๑๗   ในวันรุ่งขึ้น   (อ.พระราชาพระนามว่าพิมพิสาร) นั้น   เสด็จมาแล้ว   

สู่พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   แก่พระตถาคต   
ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนมหาบพิตร   (อ.เปรต ท.) เหล่านั่น   
เป็นญาติ    ของพระองค์    (เป็น)    เคี้ยวกินแล้ว    (ซึ่งวัตถุ) อันเป็นไป   
อัน (อันบุคคล) ถวายแล้ว   แก่หมูแ่ ห่งภิกษุ   ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ   
ในที่สุดแห่งกัปเก้าสิบสอง    (แต่ภัทรกัป) นี้    บังเกิดแล้ว    ในโลกแห่งเปรต   
ท่องเที่ยวไปอยู่    ทูลถามแล้ว    ซึ่งพระพุทธเจ้า  ท.    มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะเป็นต้น   ผู้เสด็จอุบัติแล้ว   ผู้ (อันพระพุทธเจ้า  ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้ว   
(ซึ่งพระด�ำรัส) นี้ด้วย  นี้ด้วย   หวังเฉพาะอยู่    ซึ่งทาน   ของพระองค์    สิ้นกาล   
อันมีประมาณเท่านี้,    ครั้นเมื่อทาน    อันพระองค์    ทรงถวายแล้ว    ในวันวาน,   
ไม่ได้อยู่    ซึ่งส่วนบุญ    ได้กระท�ำแล้ว    อย่างนี้    ดังนี้    ฯ    (อ.พระราชา   
ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   ก็   (อ.เปรต ท. เหล่านัน้ )   (ครัน้ เมือ่ ทาน   
อันหม่อมฉัน)   ถวายแล้ว   แม้ในกาลนี,้    จักได้   หรือ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนมหาบพิตร   ขอถวายพระพร   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้    ฯ   
อ.พระราชา    ทรงนิมนต์แล้ว    ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ    ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   
ทรงถวายแล้ว    ซึ่งทานใหญ่    ในวันรุ่งขึ้น    ได้พระราชทานแล้ว    ซึ่งส่วนบุญ   
(ด้วยพระด�ำรัส) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าวและน�้ำอันบุคคลพึงดื่มอันเป็นทิพย์   
จงถึงพร้อม   แก่เปรต ท.   เหล่านั้น   (แต่ทานใหญ่) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.ข้าวและน�ำ้ อันบุคคลพึงดืม่ อันเป็นทิพย์)   บังเกิดแล้ว   (แก่เปรต ท.) เหล่านัน้    เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   ในวันรุ่งขึ้น   (อ.เปรต ท.)   เป็นผู้เปลือย   เป็น   แสดงแล้ว   
ซึ่งตน    ฯ    อ.พระราชา    กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ในวันนี้   
(อ.เปรต ท.   เหล่านั้น)   เป็นผู้เปลือย   เป็น   แสดงแล้ว   ซึ่งตน   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนมหาบพิตร    อ.ผ้า  ท.    อันพระองค์   
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ไม่ทรงถวายแล้ว    ดังนี้    ฯ    ในวันรุ่งขึ้น    (อ.พระราชา)    ทรงถวายแล้ว   
ซึง่ จีวร ท.   แก่หมูแ่ ห่งภิกษุ   ผูม้ พี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข   (ทรงยังส่วนบุญ) ให้ถงึ แล้ว   
(ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    อ.ผ้าอันเป็นทิพย์ ท.    จงมี    (แก่เปรต ท.) เหล่านั้น   
(แต่ทาน) นี   
้ ดังนี   
้ ฯ   อ.ผ้าอันเป็นทิพย์ ท.   เกิดขึน้ แล้ว   (แก่เปรต ท.) เหล่านัน้    
ในขณะนั้นนั่นเทียว   ฯ   (อ.เปรต ท.) เหล่านั้น   ละแล้ว   ซึ่งอัตภาพแห่งเปรต   
ด�ำรงอยู่พร้อมแล้ว   ด้วยอัตภาพอันเป็นทิพย์   ฯ   อ.พระศาสดา   เมื่อทรงกระท�ำ   
ซึ่งการอนุโมทนา    ได้ทรงกระท�ำแล้ว    ซึ่งการอนุโมทนาด้วยติโรกุฑฑสูตรว่า   
ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺ€นฺติ ดังนี้เป็นต้น   ฯ   ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งการอนุโมทนา   
อ.การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม   ได้มีแล้ว   แก่พันแห่งสัตว์ผู้มีลมปราณ ท.   แปดสิบสี่   
ฯ   อ.พระศาสดา   ครั้นตรัสแล้ว   ซึ่งเรื่อง   แห่งชฎิลผู้เป็นพี่น้องชายกันสาม ท.   
ทรงน�ำมาแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   แม้นี้   ด้วยประการฉะนี้   ฯ

ก.๑๘    (อ.ภิกษุ ท.    ทูลถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ก็   

อ.พระอัครสาวก ท.   กระท�ำแล้ว   (ซึ่งกรรม) อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.พระอัครสาวก ท.)   กระท�ำแล้ว   ซึ่งความปรารถนา   เพื่อความเป็นแห่งพระอัครสาวก   ฯ   
    ดังจะกล่าวโดยย่อ   อ.สารีบตุ ร   บังเกิดแล้ว   ในตระกูลแห่งพราหมณ์ผมู้ หาศาล   
ในที่สุด   แห่งอสงไขย   แห่งกัป ท.   อันยิ่งด้วยแสนแห่งกัป   (แต่ภัทรกัป) นี้,   
เป็นผู้ชื่อว่าสรทมาณพ   โดยชื่อ   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.โมคคัลลานะ   บังเกิดแล้ว   
ในตระกูลแห่งคฤหบดีผู้มหาศาล,   เป็นผู้ชื่อว่าสิริวัฑฒกุฎุมพี   โดยชื่อ   ได้เป็นแล้ว   
ฯ   (อ.มาณพ ท.) แม้ทงั้ สอง   เหล่านัน้    เป็นสหาย   ผูเ้ ล่นซึง่ ฝุน่ ร่วมกัน   ได้เป็นแล้ว   
ฯ   อ.มาณพชือ่ ว่าสรทะ   ครอบครองแล้ว   ซึง่ ทรัพย์มาก   อันเป็นของมีอยูแ่ ห่งตระกูล   
โดยกาลอันล่วงไปแห่งบิดา    ผู้ไปแล้วในที่ลับ    ในวันหนึ่ง    คิดแล้วว่า    อ.เรา   
ย่อมรู้    ซึ่งอัตภาพในโลกนี้นั่นเทียว,   (อ.เรา)   ย่อมไม่รู้    ซึ่งอัตภาพในโลกอื่น,   
อนึ่ง   ชื่อ อ.ความตาย   แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้ว ท.   เป็นธรรมชาตยั่งยืน   (ย่อมเป็น),   
อ.อันอันเรา   บวชแล้ว   บวช   อย่างหนึ่ง   กระท�ำ   ซึ่งการแสวงหาซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.มาณพชื่อว่าสรทะ) นั้น   เข้าไปหาแล้ว   
ซึ่งสหาย   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสิริวัฑฒ์   ผู้สหาย   อ.เรา   บวชแล้ว   จักแสวงหา   
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ซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น,   อ.ท่าน   จักอาจ   เพื่ออันบวช   กับ   ด้วยเรา   (หรือ   
หรือว่า   อ.ท่าน)   จักไม่อาจ   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนสหาย   (อ.เรา)   จักไม่อาจ,   อ.ท่านนั่นเทียว   จงบวช   ดังนี้   ฯ   (อ.มาณพชื่อว่าสรทะ) นั้น   คิดแล้วว่า    (อ.บุคคล) ผู้ไปอยู่    สู่โลกอื่น   ชื่อว่า  ผู้พาเอา 
ซึ่งสหาย   หรือ   หรือว่า    ซึ่งญาติและมิตร ท.   แล้วจึงไปแล้ว   ย่อมไม่มี,   
(อ.กรรม) อันอันตนกระท�ำแล้ว   ย่อมมี    แก่ตนเทียว   ดังนี้    ฯ   ในล�ำดับนั้น   
(อ.มาณพชื่อว่าสรทะ)   (ยังบุคคล) ให้เปิดแล้ว   ซึ่งเรือนคลังแห่งรัตนะ   ให้แล้ว   
ซึง่ ทานใหญ่   แก่คนก�ำพร้าและคนผูไ้ ปสูห่ นทางไกลและวณิพกและยาจก ท.   เข้าไปแล้ว   
สู่เชิงแห่งภูเขา   บวชแล้ว   บวชโดยความเป็นแห่งฤาษี   ฯ   (อ.ชน ท.)   บวชแล้ว   
บวชตาม    (ซึ่งมาณพชื่อว่าสรทะ) นั้น    อย่างนี้    คือ    (อ.ชน) คนหนึ่ง,   
(อ.ชน ท.)   สอง,   (อ.ชน ท.)   สาม,   เป็นชฎิล   ผู้มีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประมาณ   
ได้ เ ป็ น แล้ ว    ฯ   (อ.ดาบสชื่ อ ว่ า สรทะ) นั้ น    ยั ง อภิ ญ ญา  ท.   ห้ า  (ด้ ว ย)   
ยังสมาบัติ ท. แปด ด้วย    ให้บังเกิดแล้ว    บอกแล้ว    ซึ่งการบริกรรมซึ่งกสิณ   
แก่ชฎิล ท.   เหล่านั้น   ฯ   (อ.ชฎิล ท.) ทั้งปวง   แม้เหล่านั้น   ยังอภิญญา ท.  
ห้า (ด้วย)   ยังสมาบัติ ท.   แปด ด้วย   ให้บังเกิดแล้ว   ฯ   

ก.๑๙   โดยสมัย   นั้น   อ.พระพุทธเจ้า   พระนามว่าอโนมทัสสี   ได้เสด็จ-

อุบัติแล้ว   ในโลก   ฯ   อ.พระนคร   เป็นพระนครชื่อว่าจันทวดี   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
อ.พระบิดา   เป็นกษัตริย์    พระนามว่ายสวันตะ   (ได้เป็นแล้ว),   อ.พระมารดา   
เป็นพระเทวี   พระนามว่ายโสธรา   (ได้เป็นแล้ว),   อ.ต้นรกฟ้า   เป็นต้นไม้เป็นทีต่ รัสรู้   
(ได้เป็นแล้ว),    (อ.พระเถระ ท.)    สอง    คือ    อ.พระเถระชื่อว่านิสภะด้วย   
คือ อ.พระเถระชื่อว่าอโนมะด้วย   เป็นพระอัครสาวก   (ได้เป็นแล้ว),   อ.พระเถระ
ชื่อว่าวรุณะ    เป็นอุปัฏฐาก    (ได้เป็นแล้ว),    (อ.พระเถรี ท.)    สอง    คือ   
อ.พระเถรีชื่อว่าสุนทราด้วย   คือ   อ.พระเถรีชื่อว่าสุมนาด้วย   เป็นพระอัครสาวิกา   
(ได้เป็นแล้ว),    อ.แสนแห่งปี    เป็นพระชนมายุ    ได้เป็นแล้ว,    อ.พระสรีระ   
เป็นสรีระมีศอกห้าสิบแปดเป็นส่วนสูง    (ได้เป็นแล้ว),    อ.พระรัศมีแห่งพระสรีระ   
แผ่ไปแล้ว   ตลอดโยชน์สิบสอง,   อ.แสนแห่งภิกษุ   เป็นบริวาร   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
ในวันหนึ่ง   (อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี) นั้น   เสด็จออกแล้ว   จากสมาบัติ-
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อันประกอบแล้วด้วยพระกรุณาใหญ่   ในกาลเป็นทีข่ จัดเฉพาะซึง่ ความมืด   ทรงตรวจดูอยู่   
ซึ่งโลก   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งดาบสชื่อว่าสรทะ   (ทรงด�ำริแล้ว) ว่า   อ.พระธรรมเทศนา   
เป็นเทศนาใหญ่   จักเป็นด้วย   (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ) นั้น   จักปรารถนา   ซึ่งต�ำแหน่งแห่งอัครสาวกด้วย,   อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่าสิรวิ ฑั ฒ์   ผูเ้ ป็นสหาย   (ของดาบสชือ่ ว่าสรทะ) นัน้    
จักปรารถนา   ซึ่งต�ำแหน่งแห่งสาวกที่สองด้วย   อ.ชฎิลผู้มีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประมาณ ท.   
ผู้เป็นบริวาร   (ของดาบสชื่อว่าสรทะ) นั้น   จักบรรลุ   ซึ่งพระอรหัต   ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งเทศนาด้วย   เพราะปัจจัย   แห่งเรา   ไปแล้ว   สูส่ ำ� นัก   ของดาบสชื่อว่าสรทะ    ในวันนี้,    อ.อันอันเรา    ไป    (ในที่) นั้น    ย่อมควร    ดังนี้   
ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ของพระองค์   ไม่ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งใคร ๆ   
อืน่    เป็นผูเ้ สด็จเทีย่ วไปพระองค์เดียว   ราวกะ อ.สีหะ   เป็น,   ครัน้ เมือ่ อันเตวาสิก ท.   
ของดาบสชื่อว่าสรทะ    ไปแล้ว    เพื่อประโยชน์แก่ผลไม้น้อยและผลไม้ใหญ่,   
(ทรงอธิษฐานแล้ว)๑   ว่า    (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ)    จงรู้    ซึ่งความที่แห่งเราเป็นพระพุทธเจ้า    ดังนี้,   เมื่อดาบสชื่อว่าสรทะ   เห็นอยู่นั่นเทียว,   เสด็จข้ามลงแล้ว   
จากอากาศ    ประทับยืนอยู่เฉพาะแล้ว    บนแผ่นดิน    ฯ    อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   
เห็นแล้ว   ซึ่งอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเทียว   ซึ่งความส�ำเร็จแห่งพระสรีระด้วย   
พิจารณาแล้ว    ซึ่งมนต์เป็นเครื่องท�ำนายซึ่งลักษณะ ท.    รู้แล้วว่า    (อ.บุคคล)   
ชื่อ ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยลักษณะ ท.   เหล่านี้   เมื่ออยู่   ในท่ามกลางแห่งเรือน   
เป็นพระราชา    ผู้จักรพรรดิ    ย่อมเป็น,    เมื่อบวช    เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า   
ผู้มีกิเลสเพียงดังเครื่องมุงบังอันเปิดแล้ว    ในโลก    ย่อมเป็น,    อ.บุรุษ    นี   ้
เป็นพระพุทธเจ้า   (ย่อมเป็น)   โดยความไม่มีแห่งความสงสัย๒   ดังนี้   กระท�ำแล้ว   
ซึ่งการต้อนรับ    ถวายบังคมแล้ว    ด้วยการตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า    ปูลาดแล้ว   
ซึ่งอาสนะ   ได้ถวายแล้ว   ฯ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ประทับนั่งแล้ว   บนอาสนะอันดาบสปูลาดแล้ว    ฯ    แม้ อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ    ถือเอาแล้ว    ซึ่งอาสนะ   
อันสมควร   แก่ตน   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   

๑
๒

อธิฏฺาย หรือ อธิฏฺหิตฺวา อธิษฐานแล้ว
นิสฺสํสยํ เป็นกิริยาวิเสสนะใน โหติ เป็นอุปสัคคบุพพกะ อัพยยีภาวสมาส วิ.ว่า สํสยสฺส อภาโว นิสฺสํสยํ ฯ
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ก.๒๐    ในสมั ย    นั้ น    อ.ชฎิ ล ท.   ผู ้ มี พั น เจ็ ด สิ บ สี่ เ ป็ น ประมาณ   

ถือเอาแล้ว   ซึ่งผลไม้น้อยและผลไม้ใหญ่ ท.   อันทั้งประณีตทั้งประณีต   อันมีโอชะ   
ถึงพร้อมแล้ว   ซึง่ ส�ำนัก   ของอาจารย์   แลดูแล้ว   ซึง่ อาสนะ   แห่งพระพุทธเจ้า ท.   
ด้วยนั่นเทียว    แห่งอาจารย์ด้วย    นั่งแล้ว    กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่อาจารย์   
อ.ข้าพเจ้า ท.   ย่อมเที่ยวไป   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.บุคคล)   ผู้ใหญ่กว่า   กว่าท่าน
ย่อมไม่มี    ในโลก   นี้    ดังนี้,   ก็    อ.บุรุษ นี้    เห็นจะ   เป็นผู้ใหญ่กว่า   
กว่าท่าน   (ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ดาบสชือ่ ว่าสรทะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นพ่อ ท.   
(อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึง่ ค�ำ) อะไร,   (อ.เธอ ท.)   ย่อมปรารถนา   เพือ่ อันกระท�ำ   
ซึ่งภูเขาชื่อว่าสิเนรุ    อันมีแสนแห่งโยชน์หกสิบแปดเป็นส่วนสูง    ให้เสมอ    กับ   
ด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาด หรือ,   ดูก่อนลูกน้อย ท.   (อ.เธอ ท.)   อย่ากระท�ำแล้ว   
ซึ่งการเปรียบเทียบ   ซึ่งเรา   กับ   ด้วยพระสัพพัญญูพุทธเจ้า   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.ดาบส ท.   เหล่านั้น   (คิดแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.บุรุษ   นี้   เป็นสัตว์ผู้ต�่ำต้อย   
จักได้เป็นแล้วไซร้,   อ.อาจารย์    ของเรา ท.   จักไม่น�ำมา   ซึ่งการเปรียบเทียบ   
อันมีอย่างนี้เป็นรูป,   อ.บุรุษ   นี้    เป็นผู้ใหญ่เพียงไรหนอ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ทั้งปวงเทียว   หมอบแล้ว   ใกล้พระบาท ท.   ถวายบังคมแล้ว   ด้วยศีรษะ   ฯ   
ครั้งนั้น    อ.อาจารย์    กล่าวแล้ว    (กะดาบส ท.) เหล่านั้นว่า    ดูก่อนพ่อ ท.   
อ.ไทยธรรม   อันสมควร   แก่พระพุทธเจ้า  ท.   ของเรา ท.   ย่อมไม่มี,   อนึ่ง   
อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   (ในที)่ นี   
้ ในเวลาเป็นทีเ่ ทีย่ วไปเพือ่ ภิกษา,   อ.เรา ท.   
จักถวาย   ซึง่ ไทยธรรม   ตามความสามารถ   ตามก�ำลัง,   อ.เธอ ท. จงน�ำมา
ซึง่ - อ.ผลไม้น้อยและผลไม้ใหญ่
อันประณีต
ใด
ใด
(มีอยู่),
- (ผลไม้น้อยและผลไม้ใหญ่) นั้น นั้น   ดังนี้   (ยังดาบส ท. เหล่านั้น) ให้น�ำมาแล้ว   
ล้างแล้ว   ซึ่งมือ ท.   (ยังผลไม้น้อยและผลไม้ใหญ่)   ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในบาตร   
ของพระตถาคต   เอง   ฯ   ครัน้ เมือ่ ผลไม้นอ้ ยและผลไม้ใหญ่    เป็นของสักว่าอันพระศาสดาทรงรับเฉพาะแล้ว   (มีอยู)่ ,   อ.เทวดา ท.   ใส่เข้าแล้ว   ซึง่ โอชะอันเป็นทิพย์   
ฯ   อ.ดาบส   นั้น   กรองแล้ว   แม้ซึ่งน�้ำ   เองนั่นเทียว   ได้ถวายแล้ว   ฯ   
ในล�ำดับนั้น   ครั้นเมื่อพระศาสดา   ทรงกระท�ำแล้ว   ซึ่งกิจด้วยภัต   ประทับนั่งแล้ว,   
(อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ)   เรียกมาแล้ว   ซึ่งอันเตวาสิก ท.   ทั้งปวง   นั่งกล่าวอยู่แล้ว   
ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันเป็นที่ตั้งแห่งการยังกันและกันให้ระลึกถึง    ในส�ำนัก   
ของพระศาสดา   ฯ
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ก.๒๑   อ.พระศาสดา   ทรงด�ำริแล้วว่า   อ.อัครสาวก ท.    สอง   จงมา   

กับ   ด้วยหมู่แห่งภิกษุ    ดังนี้    ฯ   (อ.อัครสาวก ท.) เหล่านั้น   ทราบแล้ว   
ซึ่งพระทัย   แห่งพระศาสดา   ผู้มีพระขีณาสพมีแสนเป็นประมาณเป็นบริวาร   มาแล้ว   
ถวายบังคมแล้ว    ซึ่งพระศาสดา    ได้ยืนอยู่แล้ว    ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง    ฯ   
ในล�ำดับนั้น   อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   เรียกมาแล้ว   ซึ่งอันเตวาสิก ท.   (ด้วยค�ำ) ว่า   
ดูกอ่ นพ่อ ท.   แม้ อ.อาสนะ   แห่งพระพุทธเจ้า ท.   ประทับนัง่ แล้ว   เป็นอาสนะต�ำ่    
(ย่อมเป็น),   อ.อาสนะ   ย่อมไม่มี    แม้เพื่อแสนแห่งสมณะ,   อ.อันอันเธอ ท.   
กระท�ำ   ซึง่ สักการะเพือ่ พระพุทธเจ้า   อันโอฬาร   ในวันนี   
้ ย่อมควร,   (อ.เธอ ท.)   
จงน�ำมา   ซึ่งดอกไม้ ท.   อันถึงพร้อมแล้วด้วยสีและกลิ่น   จากเชิงแห่งภูเขา   ดังนี้   
ฯ   อ.กาลเป็นที่กล่าว   เป็นราวกะว่าเนิ่นช้า   ย่อมเป็น,   แต่ว่า   อ.วิสัยแห่งฤทธิ์   
(ของบุคคล) ผู้มีฤทธิ์   เป็นสภาพอันใคร ๆ   ไม่พึงคิด   (ย่อมเป็น)   ดังนี้แล๑   ฯ   
อ.ดาบส ท. เหล่านั้น   น�ำมาแล้ว   ซึ่งดอกไม้ ท.   อันถึงพร้อมแล้วด้วยสีและกลิ่น   
(โดยกาล) สักว่าครู่เดียวนั่นเทียว    ปูลาดแล้ว    ซึ่งอาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้   
อันมีโยชน์เป็นประมาณ   เพือ่ พระพุทธเจ้า ท.   ฯ   (อ.อาสนะ)   อันมีคาวุตสามเป็นประมาณ    (ได้มีแล้ว)    เพื่อพระอัครสาวก ท.    ทั้งสอง,    (อ.อาสนะ)   
อันต่างด้วยอาสนะมีอาสนะอันประกอบแล้วด้วยโยชน์ด้วยทั้งกึ่งเป็นต้น    (ได้มีแล้ว)   
เพื่อภิกษุ ท.    ผู้เหลือ,    (อ.อาสนะ)    อันมีอุสภะเป็นประมาณ    ได้มีแล้ว   
(เพื่อภิกษุ) ผู้ใหม่ในสงฆ์    ฯ    (อันใคร ๆ)    ไม่พึงคิดว่า    อ.อาสนะ ท.   
อันใหญ่เพียงนั้น   (อันดาบส ท.)   ปูลาดแล้ว   ในอาศรมบท   แห่งหนึ่ง   อย่างไร   
ดังนี้    ฯ    เพราะว่า    (อ.วิสัย) นั่น    เป็นวิสัยแห่งฤทธิ์    (ย่อมเป็น)    ฯ   
ครั้นเมื่ออาสนะ ท.   (อันดาบส ท.)   ปูลาดแล้ว   อย่างนี้,   อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   
๑

อจินไตย แปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิด หมายถึงสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชน มี ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) พุทธวิสัย
วิสยั แห่งความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย เช่น การเดินบนดอกบัวเจ็ดก้าวและเปล่งอาสภิวาจาของพระพุทธเจ้าขณะประสูติ  
เป็นต้น (๒) ฌานวิสัย วิสัยแห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้ได้ฌานสมาบัติ ทั้งมนุษย์ และเทวดา (๓) กรรมวิสัย วิสัยของกฎแห่งกรรม และ
กรรมวิบาก คือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติภพ และ (๔) โลกวิสัย วิสัยแห่งโลก คือการมีอยู่ของสวรรค์
นรก และสังสารวัฏ
พระพุทธศาสนาไม่แนะน�ำให้คิดเรื่องอจินไตย เพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเข้าใจได้โดยถูกต้องถ่องแท้ ในฐานะที่เป็นของลึกซึ้ง
บ้าง เป็นเรื่องจิตบ้าง เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาค�ำตอบที่สิ้นสุดได้ เรียกในทางโลกว่าเป็นปัญหาด้านอภิปรัชญา (Metaphysics) บ้าง
ถ้าคิดมากจริงจังในการหาค�ำตอบเหล่านั้นจากการคิดเดาเอาด้วยตรรกะเอง อาจกลายเป็นคนบ้าวิกลจริตได้ อจินไตยเป็นเรื่องที่รู้ได้
ด้วยการบรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้น
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ยืนประคองแล้ว   ซึ่งอัญชลี    ข้างพระพักตร์    ของพระตถาคต   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   ขอจงเสด็จขึ้นเฉพาะ   สู่อาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้   นี   
้ เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล   เพือ่ ความสุข   แก่ขา้ พระองค์   สิน้ ราตรีนาน   
ดังนี้   ฯ   
เพราะเหตุนั้น   (อ.ค�ำอันเป็นคาถา) ว่า
(อ.ข้าพเจ้า) ยังดอกไม้ต่างๆ ด้วย ยังของหอมด้วย
ให้ประชุมกันแล้ว โดยความเป็นอันเดียวกัน ปูลาดแล้ว
ซึ่งอาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้ ได้กราบทูลแล้ว
ซึ่ ง ค�ำ นี้ ว ่ า “ข้ า แต่ พ ระวี ร ะ อ.อาสนะ นี้
อันข้าพระองค์ ปูลาดแล้ว (กระท�ำ) ให้เป็นของสมควร แก่พระองค์, (อ.พระองค์) เมื่อยังจิต
ของข้าพระองค์
ให้เลื่อมใส
ขอจงประทับนั่ง
๑
บนอาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้ ฯ อ.พระพุทธเจ้า
ทรงยังจิต
ของข้าพระองค์
ให้เลื่อมใสแล้ว
(ยังโลก ท.) อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก ให้รา่ เริงแล้ว
ประทับนั่งแล้ว บนอาสนะ อันเป็นวิการแห่งดอกไม้
สิ้นคืนและวันเจ็ด (ดังนี้) ดังนี้
(อันดาบสชื่อว่าสรทะ)   กล่าวแล้ว   ฯ   

ก.๒๒   ครัน้ เมือ่ พระศาสดา   ประทับนัง่ แล้ว   อย่างนี,้    อ.พระอัครสาวก ท.

สอง (ด้วย)   อ.ภิกษุผู้เหลือ ท. ด้วย   นั่งแล้ว   บนอาสนะอันถึงแล้ว   แก่ตน   
แก่ตน   ฯ   อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   ถือเอาแล้ว   ซึ่งฉัตรอันเป็นวิการแห่งดอกไม้   
อันใหญ่   ได้ยืนกั้นอยู่แล้ว   เหนือพระเศียร   ของพระตถาคต   ฯ   อ.พระศาสดา   
(ทรงอธิษฐานแล้ว) ว่า    อ.สักการะ   นี้    ของชฎิล ท.   เป็นสักการะมีผลมาก   
จงเป็น   ดังนี้   ทรงเข้าแล้ว   ซึ่งนิโรธสมาบัติ   ฯ   แม้ อ.พระอัครสาวก ท. สอง   
แม้ อ.ภิกษุผู้เหลือ ท.    รู้แล้ว    ซึ่งความที่แห่งพระศาสดา  เป็นผู้ทรงเข้าแล้ว   
๑

บางอาจารย์เปิด อิติ ถึงตรงนี้ มีรูปประโยคเป็น อิทํ เม อาสนํ ฯเปฯ นิสีทิ ปุปฺผมาสเน (อิติ) ฯ
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ซึ่งสมาบัติ    เข้าแล้ว   ซึ่งสมาบัติ    ฯ   ครั้นเมื่อพระตถาคต   ประทับนั่งเข้าแล้ว   
ซึ่งนิโรธสมาบัติ   ตลอดวันเจ็ด,   อ.อันเตวาสิก ท.   ครั้นเมื่อกาลเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   ถึงพร้อมแล้ว,   บริโภคแล้ว   ซึ่งรากไม้และผลไม้น้อยและผลไม้ใหญ่ในป่า   
ย่อมยืนประคอง    ซึ่งอัญชลี    แก่พระพุทธเจ้า  ท.    ตลอดกาลอันเหลือ    ฯ   
ส่วนว่า   อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   ไม่ไปแล้ว   แม้สู่ที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   กั้นอยู่   
ซึ่งฉัตรอันเป็นวิการแห่งดอกไม้เทียว   ยังวันเจ็ด   ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ด้วยสุขอันเกิดแล้วแต่ปตี    
ิ ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จออกแล้ว   จากนิโรธ   ตรัสเรียกมาแล้ว   
ซึ่งพระเถระชื่อว่านิสภะ   ผู้เป็นพระอัครสาวก   ผู้นั่งแล้ว   ณ พระปรัศว์เบื้องขวา   
(ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    ดูก่อนนิสภะ    (อ.เธอ)    จงกระท�ำ    ซึ่งการอนุโมทนาอันสมควรแก่อาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้๑    แก่ดาบส ท.    ผู้กระท�ำซึ่งสักการะ   
ดังนี   
้ ฯ   อ.พระเถระ   ผูม้ ใี จยินดีแล้ว   ราวกะ อ.นักรบใหญ่   ผูม้ ลี าภใหญ่อนั ได้เฉพาะแล้ว   จากส�ำนัก   ของพระเจ้าจักรพรรดิ   ด�ำรงอยู่แล้ว   ในสาวกบารมีญาณ   
เริ่มแล้ว    ซึ่งการอนุโมทนาอันสมควรแก่อาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้    ฯ   
(อ.พระศาสดา)   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งพระสาวกที่สอง   ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   
(ของพระเถระชื่อว่านิสภะ) นั้น   (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    ดูก่อนภิกษุ    แม้ อ.เธอ   
จงแสดง    ซึ่งธรรม    ดังนี้    ฯ    อ.พระเถระชื่อว่าอโนมะ    พิจารณาแล้ว   
ซึ่งพระพุทธพจน์    คือ   ซึ่งประชุมแห่งปิฎกสาม๒   กล่าวแล้ว   ซึ่งธรรม   ฯ   
อ.การรู้พร้อมเฉพาะ    ไม่ได้มีแล้ว    (แก่ดาบส) แม้รูปหนึ่ง    ด้วยเทศนา   
ของพระอัครสาวก ท.   สอง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ทรงด�ำรงอยู่แล้ว   
ในวิสัยแห่งพระพุทธเจ้า    อันมีประมาณหามิได้    ทรงเริ่มแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   
ฯ    ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนา    อ.ชฎิลผู้มีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประมาณ ท.   
แม้ทั้งปวง   เว้น   ซึ่งดาบสชื่อว่าสรทะ   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ฯ   

๑
๒

อีกนัยหนึ่ง ปุปฺผาสนานุโมทนํ แปลว่า ซึ่งการอนุโมทนาในเพราะอาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า 
ปุปฺผาสเน อนุโมทนา ปุปฺผาสนานุโมทนา
เตปิฏกํ เป็นวิเสสลาภี ของ พุทฺธวจนํ ฯ แปลว่า  หมวดสามแห่งปิฎก วิ.ว่า  ปิฏกสฺส ติกํ เตปิฏกํ กลับบทหลังไปเป็น
บทหน้าและลบ ก อักษรเสีย ตามนัยแห่งปทรูปสิทธิปกรณ์ ข้อ ๓๙๙ แปลว่า ประชุมแห่งปิฎกสาม, หมวดแห่งปิฎกสาม วิ.ว่า 
ติปิฏกสฺส สมุโห เตปิฏกํ ลง ณ ปัจจัย ในสมุหตัทธิต ฯ
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ก.๒๓   อ.พระศาสดา    ทรงเหยียดออกแล้ว   ซึ่งพระหัตถ์   (ด้วย-

พระด�ำรัส) ว่า   (อ.เธอ ท.)   เป็นภิกษุ   (เป็น)   จงมา   ดังนี้   ฯ   อ.ผมและหนวด ท.    (ของดาบส ท.) เหล่านั้น    หายไปแล้ว    ในขณะนั้นนั่นเทียว    ฯ   
อ.บริขาร ท.   แปด   เป็นของสวมเข้าแล้ว   ที่กายเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
(อ.อันถาม) ว่า    อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ    ไม่บรรลุแล้ว    ซึ่งพระอรหัต   
เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า    (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ    ไม่บรรลุแล้ว    ซึ่งพระอรหัต)
เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านแล้ว   (ดังนี้)   ฯ   
ได้ยินว่า (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะนั้น) ยังจิตว่า โอหนอ แม้ อ.เรา
พึงได้
ซึ่งธุระ
อันอันพระสาวก
นี้
ได้เฉพาะแล้ว
ในพระศาสนา
ของพระพุทธเจ้า ผู้เสด็จอุบัติ ในกาลอันไม่มาแล้ว ดังนี้ ให้เกิดขึ้นแล้ว
จ�ำเดิม
แต่กาล (แห่งตน)
เริ่มแล้ว
เพื่ออันฟัง
ซึ่งพระธรรมเทศนา
ของพระอัครสาวก นั้น ผู้นั่ง บนอาสนะที่สอง แห่งพระพุทธเจ้า ท.
แล้วจึงตั้งอยู่ ในสาวกบารมีญาณ แล้วจึงแสดงอยู่ ซึ่งธรรม ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ) นั้น   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันกระท�ำ   ซึ่งการแทงตลอดซึ่งมรรคและผล   
เพราะความปริวิตก    นั้น    ฯ    ก็    (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ)    ถวายบังคมแล้ว   
ซึ่งพระตถาคต   ยืนอยู่แล้ว   ในที่พร้อมพระพักตร์   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.ภิกษุ    ผู้นั่งแล้ว    บนอาสนะอันมีระหว่างหามิได้๑    แห่งพระองค์
ชือ่ ว่า เป็นใคร   ในพระศาสนา   ของพระองค์   ย่อมเป็น   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า    (อ.ภิกษุ)    ผู้ยังจักรคือธรรม    อันอันเราให้เป็นไปทั่วแล้ว   
ให้เป็นไปทั่วตามอยู่    ผู้บรรลุแล้วซึ่งที่สุด   แห่งสาวกบารมีญาณ   แทงตลอดแล้ว   
ซึ่งปัญญา ท.  สิบหก   ด�ำรงอยู่แล้ว,   (อ.ภิกษุ) นั่น   ชื่อว่า  เป็นพระอัครสาวก   
ในพระศาสนา    ของเรา    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะนั้น)   
ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งความปรารถนาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.สักการะ   นี้   ใด   
อันข้าพระองค์    ผู้ทรงไว้อยู่    ซึ่งฉัตรอันเป็นวิการแห่งดอกไม้    ตลอดวันเจ็ด   
๑

อนนฺตราสนํ แปลโดยพยัญชนะว่า  อ.อาสนะอันมีระหว่างหามิได้, อ.อาสนะอันไม่มีระหว่าง แปลเอาความว่า  อ.อาสนะอันเป็นล�ำดับ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มี น บุพพบท พหุพพิหิสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
น บุพ. พหุพ. วิ. นตฺถิ ตสฺส อนฺตรนฺติ อนนฺตรํ (อาสนํ)
วิ.บุพ.กัม.
วิ. อนนฺตรํ อาสนํ อนนฺตราสนํ
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กระท�ำแล้ว,   อ.ข้าพระองค์   ย่อมไม่ปรารถนา   (ซึ่งผล) อื่น   คือ   ซึ่งความเป็นแห่งท้าวสักกะ    หรือ    หรือว่า    คือ    ซึ่งความเป็นแห่งพรหม    ด้วยผล   
(แห่งสักการะ) นี้,   แต่ว่า   (อ.ข้าพระองค์)   เป็นพระอัครสาวก   ของพระพุทธเจ้า   
พระองค์หนึ่ง   พึงเป็น   ในกาลอันไม่มาแล้ว   ราวกะ อ.พระเถระชื่อว่านิสภะ   นี้   
ดังนี้   ฯ   

ก.๒๔   อ.พระศาสดา   ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งอนาคตังสญาณว่า    อ.ความ-

ปรารถนา   ของบุรุษ   นี้    จักส�ำเร็จ   หรือหนอแล   ดังนี้    ทรงตรวจดูอยู่   
ได้ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งความเป็นคืออันก้าวล่วง   ซึ่งอสงไขย   หนึ่ง   อันยิ่งด้วยแสนแห่งกัป   แล้วจึงส�ำเร็จ,   (อ.พระศาสดา)   ครัน้ ทรงเห็นแล้ว   ตรัสแล้ว   กะดาบสชื่อว่าสรทะว่า    อ.ความปรารถนา   นี้    ของท่าน   เป็นธรรมชาติเปล่า    จักเป็น   
หามิได้,   ก็   อ.พระพุทธเจ้า   พระนามว่าโคดม   จักเสด็จอุบตั    
ิ ในโลก   ก้าวล่วง   
ซึ่งอสงไขย   หนึ่ง   อันยิ่งด้วยแสนแห่งกัป   ในกาลอันไม่มาแล้ว,   อ.พระมารดา   
(ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม) นั้น   เป็นผู้ทรงพระนามว่ามหามายาเทวี   จักเป็น,   
อ.พระบิดา   เป็นพระราชาผู้ใหญ่   พระนามว่าสุทโธทนะ   (จักเป็น),   อ.พระโอรส   
เป็นผู้ทรงพระนามว่าราหุล   (จักเป็น),   (อ.ภิกษุ) ผู้อุปัฏฐาก   เป็นผู้ชื่อว่าอานนท์   
(จักเป็น),   อ.พระสาวกทีส่ อง   เป็นผูช้ อื่ ว่าโมคคัลลานะ   (จักเป็น),   ส่วนว่า   อ.ท่าน   
เป็นผูช้ อื่ ว่าสารีบตุ ร   ผูเ้ ป็นพระธรรมเสนาบดี   ผูเ้ ป็นพระอัครสาวก   (ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม) นัน้    จักเป็น   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา)   ครัน้ ทรงพยากรณ์แล้ว   
ซึ่งดาบส   อย่างนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว   เสด็จไปแล้ว   สู่อากาศ   ฯ   แม้ อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   ไปแล้ว   
สู่ส�ำนัก   ของพระเถระผู้เป็นอันเตวาสิก ท.   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่กุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์    ผู้เป็นสหาย   (มีอันให้รู้) ว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   
ขอจงบอก   แก่สหาย   ของข้าพเจ้าว่า   อ.ต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก   ในพระศาสนา   
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม   ผู้เสด็จอุบัติ    ในกาลอันไม่มาแล้ว   อันดาบสชื่อว่าสรทะ    ผู้เป็นสหาย    ของท่าน    ปรารถนาแล้ว    ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท   
ของพระพุทธเจ้า   พระนามว่าอโนมทัสสี,   อ.ท่าน   จงปรารถนา   ซึ่งต�ำแหน่งแห่งพระสาวกที่สอง    ดังนี้    ดังนี้ (เป็นเหตุ)    ฯ    ก็แล    (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ)   
ครั้นกล่าวแล้ว   อย่างนี้   ไปแล้ว   โดยข้างข้างหนึ่ง   ก่อนกว่า   กว่าพระเถระ ท.
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นั่นเทียว    ได้ยืนอยู่แล้ว    ที่ประตูแห่งนิเวศน์    ของกุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์    ฯ   
อ.กุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์    (กล่าวแล้ว) ว่า    อ.พระผู้เป็นเจ้า    ของเรา    มาแล้ว   
สิ้นกาลนานหนอ   ดังนี้    (ยังดาบสชื่อว่าสรทะ) ให้นั่งแล้ว   บนอาสนะ   นั่งแล้ว   
บนอาสนะ   อันต�่ำกว่า   ด้วยตน   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.บริษัทคืออันเตวาสิก ท.   ของท่าน   ย่อมไม่ปรากฏ   หรือ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ดาบสชือ่ ว่าสรทะ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นสหาย   เออ   (อ.อย่างนัน้ ),   อ.พระพุทธเจ้า   พระนามว่าอโนมทัสสี    เสด็จมาแล้ว   สู่อาศรม   ของเรา ท.,   อ.เรา ท.   กระท�ำแล้ว   
ซึ่งสักการะ    (แก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี) นั้น    ตามก�ำลัง    ของตน,   
อ.พระศาสดา   ทรงแสดงแล้ว   ซึง่ ธรรม   (แก่ดาบส ท.) ทัง้ ปวง,   ในกาลเป็นทีส่ ดุ ลงรอบแห่งเทศนา   (อ.ดาบส ท.)   ผูเ้ หลือ   เว้น   ซึง่ เรา   บรรลุแล้ว   ซึง่ พระอรหัต   
บวชแล้ว,    อ.เรา    เห็นแล้ว    ซึ่งพระเถระชื่อว่านิสภะ    ผู้เป็นพระอัครสาวก   
ของพระศาสดา    ปรารถนาแล้ว    ซึ่งต�ำแหน่งแห่งพระอัครสาวก    ในพระศาสนา   
ชื่อ แห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม   ผู้เสด็จอุบัติ   ในกาลอันไม่มาแล้ว,   แม้ อ.ท่าน   
จงปรารถนา   ซึ่งต�ำแหน่งแห่งพระสาวกที่สอง   ในพระศาสนา   (ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม) นั้น    ดังนี้    ฯ    (อ.กุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์    กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    อ.ความคุ้นเคย    กับ    ด้วยพระพุทธเจ้า  ท.    ของข้าพเจ้า   
ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.การกราบทูล   กับ   
ด้วยพระพุทธเจ้า  ท.    เป็นภาระ    ของเรา    จงเป็น,    อ.ท่าน    จงจัดแจง   
ซึ่งสักการะยิ่ง   อันใหญ่   ดังนี้   ฯ   

ก.๒๕   อ.กุฎมุ พีชอื่ ว่าสิรวิ ฑั ฒ์   ฟังแล้ว   ซึง่ ค�ำ   (ของดาบสชือ่ ว่าสรทะ) นัน้    

(ยังบุคคล) ให้กระท�ำแล้ว   ซึ่งที่   อันมีกรีสแปดเป็นประมาณ๑   ด้วยเครื่องนับแห่งพระราชา   ใกล้ประตูแห่งนิเวศน์   ของตน   ให้เป็นที่มีพื้นอันเสมอ   เกลี่ยลงแล้ว   
ซึ่งทราย    เรี่ยรายแล้ว    ซึ่งดอกไม้ ท.    อันมีข้าวตอกเป็นที่ห้า๒    (ยังบุคคล)
๑
๒

กรีสเป็นมาตราวัดความยาวชนิดหนึ่ง ๑ กรีส เท่ากับ ๑๒๕ ศอก หรือ ๑ เส้น  ๑๑ วา  ๑ ศอก ฯ
ลาชปญฺจมานิ (ปุปฺผานิ) เป็น ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า. ลาชา ปญฺจมา เยสํ ตานิ ลาชปญฺจมานิ (ปุปฺผานิ) ดอกไม้
มีข้าวตอกเป็นที่ห้า ของอีก ๔ อย่าง ได้แก่ หญ้าแพรก ๑ ข้าวสารสะอาด ๑ เมล็ดพันธุ์ผักกาด ๑ ดอกมะลิ ๑ ฯ ค�ำว่า ลาช
(ปุ)ํ ลาชา (อิต)ฺ คือ ข้าวตอกหรือข้าวอันบุคคลคัว่ วิ.ว่า. ลาชิยเตติ ลาโช ลาชฺ ธาตุในความคัว่ อ ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาชนะ
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ให้กระท�ำแล้ว   ซึง่ ปะร�ำ   อันมีดอกอุบลเขียวเป็นเครือ่ งมุง   (ยังบุคคล) ให้ปลู าดแล้ว   
ซึ่งอาสนะแห่งพระพุทธเจ้า    ตกแต่งแล้ว   ซึ่งอาสนะ ท.   แม้เพื่อภิกษุผู้เหลือ ท.   
จัดแจงแล้ว   ซึง่ สักการะและสัมมานะ   อันใหญ่   ได้ให้แล้ว   ซึง่ สัญญา   แก่ดาบสชื่อว่าสรทะ   เพื่อประโยชน์แก่การทูลนิมนต์    ซึ่งพระพุทธเจ้า  ท.   ฯ   อ.ดาบส   
พาเอาแล้ว   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ    ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ได้ไปแล้ว   สู่นิเวศน์   
(ของกุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์) นั้น    ฯ    แม้ อ.กุฎุมพีช่ือว่าสิริวัฑฒ์    กระท�ำแล้ว   
ซึ่งการต้อนรับ    รับเอาแล้ว    ซึ่งบาตร    จากพระหัตถ์    ของพระตถาคต   
(ยังพระศาสดา) ให้เสด็จเข้าไปแล้ว    สู่มณฑป    ถวายแล้ว    ซึ่งน�้ำเพื่อทักษิณา   
แก่หมูแ่ ห่งภิกษุ   ผูม้ พี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ผูน้ งั่ แล้ว   บนอาสนะอันบุคคลปูลาดแล้ว   
อังคาสแล้ว   ด้วยโภชนะอันประณีต   ยังหมู่แห่งภิกษุ    ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   
ให้นุ่งห่มแล้ว   ด้วยผ้า ท.   อันควรแก่ค่ามาก   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัต   
กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ความริเริ่ม   นี้    (ย่อมเป็นไปพร้อม)๑
เพือ่ ประโยชน์แก่ตำ� แหน่งอันมีประมาณน้อย   หามิได้,   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงกระท�ำ   
ซึง่ ความอนุเคราะห์   ตลอดวันเจ็ด   โดยท�ำนอง   นีเ้ ทียว   ดังนี   
้ ฯ   อ.พระศาสดา   
(ทรงยังค�ำนิมนต์) ให้อยู่ทับแล้ว   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์) นั้น   ยังทานใหญ่   
ให้เป็นไปทั่วแล้ว    ตลอดวันเจ็ด    โดยท�ำนอง    นั้นนั่นเทียว    ถวายบังคมแล้ว   
ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า   ยืนประคองแล้ว   ซึง่ อัญชลี   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ดาบสชื่อว่าสรทะ   ผู้เป็นสหาย   ของข้าพระองค์    ปรารถนาแล้วว่า   
(อ.เรา)   เป็นพระอัครสาวก   ของพระศาสดา   พระองค์ใด   พึงเป็น   ดังนี้,   
อ.ข้าพระองค์   เป็นพระสาวกทีส่ อง   (ของพระศาสดา) พระองค์นนั้ นัน่ เทียว   พึงเป็น   
ดังนี้    ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูแล้ว   ซึ่งกาลอันไม่มาแล้ว   ทรงเห็นแล้ว   
ซึ่งความเป็นคืออันส�ำเร็จ    แห่งความปรารถนา    (ของกุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์) นั้น   
ทรงพยากรณ์แล้วว่า   แม้ อ.ท่าน   เป็นพระสาวกทีส่ อง   ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม   จักเป็น   ก้าวล่วง   ซึ่งอสงไขย   อันยิ่งด้วยแสนแห่งกัป   (แต่ภัทรกัป) นี้   
ดังนี้   ฯ   อ.กุฎุมพีชื่อว่าสิริวัฑฒ์   ฟังแล้ว   ซึ่งค�ำพยากรณ์   ของพระพุทธเจ้า ท.   
เป็นผูท้ งั้ ร่าเริงแล้วทัง้ ร่าเริงทัว่ แล้ว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   ทรงกระท�ำแล้ว   
๑

เติมกิริยาคุมพากย์เข้ามา คือ สํวตฺตติ
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ซึ่งการอนุโมทนาในเพราะภัต   ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   เสด็จไปแล้ว   สู่วิหารนั่นเทียว   
ฯ   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   (อ.ความปรารถนา) นี   
้ เป็นความปรารถนาอันบุตร ท.   ของเรา   
ปรารถนาแล้ว   ในกาลนั้น   (ย่อมเป็น),   (อ.บุตร ท.   ของเรา) เหล่านั้น   ได้แล้ว   
(ซึ่งต�ำแหน่ง)   อันอันตนปรารถนาแล้วอย่างไรนั่นเทียว,   อ.เรา   แลดูแล้ว   ซึ่งหน้า   
ย่อมให้   หามิได้   ดังนี้   ฯ

ก.๒๖    (ครั้นเมื่อพระด�ำรัส)    อย่างนี้    (อันพระศาสดา)    ตรัสแล้ว,   

อ.พระอัครสาวก ท.   สอง   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   กราบทูลแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเกิดขึ้นเฉพาะแล้ว   ทั้งปวง   เพียงไร   แต่การแทงตลอดซึ่งโสดาปัตติผล   
จากส�ำนัก   ของพระเถระชื่อว่าอัสสชิว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์ ท.   
เป็นผูม้ เี รือนเป็นแล้ว   มีอยู   
่ เป็นผูไ้ ปแล้ว   เพือ่ อันดู   ซึง่ มหรสพอันบุคคลพึงเล่นบนยอดแห่งภูเขา   (ย่อมเป็น)   ดังนีเ้ ป็นต้น   (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
อ.ข้าพระองค์ ท. เหล่านั้น ไปแล้ว สู่ส�ำนัก ของอาจารย์ ชื่อว่าสญชัย
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันน�ำมา
(ซึ่งอาจารย์ชื่อว่าสญชัย) นั้น
สู่ที่ใกล้แห่งพระบาท
ของพระองค์ (เป็น) บอกแล้ว ซึ่งความที่แห่งลัทธิ (ของอาจารย์ชื่อว่าสญชัย) นัน้ เป็นลัทธิมสี าระออกแล้ว บอกแล้ว ซึง่ อานิสงส์ ในเพราะการมา
(ในที่) นี้, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (อ.อาจารย์ชื่อว่าสญชัย) นั้น กล่าวแล้วว่า
ในกาลนี้ ชื่อ อ.การอยู่โดยความเป็นแห่งอันเตวาสิก ของเรา เป็นเช่นกับด้วยการถึงซึ่งความเป็นคืออันหวั่นไหวแห่งน�้ำ
ในตุ่ม
(ย่อมเป็น),
(อ.เรา)
จักไม่อาจ เพือ่ อันอยู่ อยูโ่ ดยความเป็นแห่งอันเตวาสิก ดังนี,้ (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า
ข้าแต่อาจารย์ ในกาลนี้ อ.มหาชน ผูม้ วี ตั ถุมขี องหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ
ไปแล้ว จักบูชา ซึ่งพระศาสดานั่นเทียว, อ.ท่าน จักเป็น อย่างไร ดังนี้
(อันข้าพระองค์ ท.) กล่าวแล้ว, (กล่าวแล้ว) ว่า ก็ อ.คนฉลาด ท. ในโลก
นี้ เป็นผู้มาก (ย่อมเป็น) หรือ หรือว่า อ.คนโง่ ท. (เป็นผู้มาก
ย่อมเป็น) ดังนี้, (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า อ.คนโง่ ท. (เป็นผู้มาก ย่อมเป็น)
ดังนี้
(อันข้าพระองค์ ท.)
กล่าวแล้ว,
กล่าวแล้วว่า
ถ้าอย่างนั้น
อ.คนฉลาด ท. อ.คนฉลาด ท. จักไป สู่ส�ำนัก ของพระสมณะ ผู้โคดม,
อ.คนโง่ ท. อ.คนโง่ ท. จักมา สู่ส�ำนัก ของเรา, อ.ท่าน ท. จงไป
ดังนี้ ไม่ปรารถนาแล้ว เพื่ออันมา ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   
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(ซึ่งค�ำ) นั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.สญชัย   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งธรรม)
อันมีสาระหามิได้วา   
่ (อ.ธรรม) อันมีสาระ   ดังนี   
้ ด้วย   (ซึง่ ธรรม)   อันมีสาระว่า   
(อ.ธรรม) อันมีสาระหามิได้    ดังนี้ ด้วย   เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีความเห็นผิด,   
ส่วนว่า   อ.เธอ ท.   รูแ้ ล้ว   (ซึง่ ธรรม) อันมีสาระ   โดยความเป็นธรรมอันมีสาระด้วย   
(ซึ่งธรรม) อันมีสาระหามิได้    โดยความเป็นธรรมอันมีสาระหามิได้ด้วย    ละแล้ว   
(ซึ่งธรรม) อันมีสาระหามิได้   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งธรรม) อันมีสาระนั่นเทียว   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้ฉลาด   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า
(อ.ชน ท. เหล่าใด)
เป็นผู้รู้ซึ่งธรรมอันมีสาระ
(ในธรรม) อันมีสาระหามิได้ด้วย เป็นผู้เห็นซึ่งธรรมอันมีสาระหามิได้โดยปกติ (ในธรรม) อันมีสาระด้วย
(ย่อมเป็น) (อ.ชน ท.) เหล่านั้น เป็นผู้มีความด�ำริผิดเป็นอารมณ์ (เป็น) ย่อมไม่ถึงทับ (ซึ่งธรรม)
อันมีสาระ, (อ.ชน ท. เหล่าใด) รูแ้ ล้ว๑ (ซึง่ ธรรม)
อันมีสาระ โดยความเป็นธรรมอันมีสาระด้วย ซึง่ ธรรมอันมีสาระหามิได้
โดยความเป็นธรรมอันมีสาระหามิได้ด้วย (อ.ชน ท.) เหล่านั้น เป็นผู้มีความด�ำริชอบเป็นอารมณ์ (เป็น) ย่อมถึงทับ (ซึ่งธรรม)
อันมีสาระ ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
    อ.อรรถว่า    (อ.ธรรม) นี้    คือ    อ.ปัจจัย ท.    สี่,    อ.ความเห็นผิด   
อันมีวัตถุสิบ,    อ.พระธรรมเทศนา    อันเป็นอุปนิสัย    (แห่งความเห็นผิด) นั้น   
เป็นแล้ว   ชือ่ ว่า ธรรมอันมีสาระหามิได้,   เป็นผูเ้ ห็นซึง่ ธรรมอันมีสาระ   (ในธรรมอันมีสาระหามิได้) นั้น   ดังนี้    แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บาทแห่งพระคาถา) ว่า   อสาเร สารมติโน   ดังนี้   ฯ
๑

ตฺวา เป็นกิริยาปธานนัยนอกกฎ

164 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

(อ.อรรถ) ว่า    (อ.ธรรม) นี้    คือ    อ.ความเห็นชอบ    อันมีวัตถุสิบ,   
อ.พระธรรมเทศนา   อันเป็นอุปนิสัย   (แห่งความเห็นชอบ) นั้น เป็นแล้ว   ชื่อว่า 
ธรรมอันมีสาระ,    เป็นผู้เห็นซึ่งธรรมอันมีสาระหามิได้โดยปกติว่า    (อ.ธรรม) นี   ้
เป็นธรรมมีสาระ   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   (ในธรรมอันมีสาระ) นั้น   (ดังนี้   
แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   สาเร จาสารทสฺสิโน   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า    (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   คือว่า    ผู้ถือเอาแล้ว   ถือเอาซึ่งความเห็นผิด   นั้น   ด�ำรงอยู่แล้ว   เป็นผู้มีความด�ำริผิดเป็นอารมณ์    ด้วยอ�ำนาจ   
(แห่งวิตก ท.) มีกามวิตกเป็นต้น   เป็น   ย่อมไม่ถึงทับ   ซึ่งธรรมอันมีสาระคือศีลด้วย   
ซึ่งธรรมอันมีสาระคือสมาธิด้วย   ซึ่งธรรมอันมีสาระคือปัญญาด้วย   ซึ่งธรรมอันมีสาระ
คือวิมุตติด้วย    ซึ่งธรรมอันมีสาระคือวิมุตติญาณทัสสนะด้วย    ซึ่งพระนิพพาน   
อันมีสาระคือประโยชน์อย่างยิ่งด้วย   (ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   เต สารํ
ดังนี้เป็นต้น   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    รู้แล้ว   (ซึ่งธรรม) อันมีสาระมีธรรมอันมีสาระคือศีลเป็นต้น   
นั้นนั่นเทียวว่า   (อ.ธรรม) นี้   ชื่อว่า เป็นธรรมอันมีสาระ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้ ด้วย   
(ซึง่ ธรรม) อันมีสาระหามิได้   อันมีประการ (แห่งค�ำ) อันข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่า   (อ.ธรรม) นี   ้
ชื่อว่า  เป็นธรรมอันมีสาระหามิได้    (ย่อมเป็น)   ดังนี้ด้วย   (ดังนี้    แห่งบท) ว่า   
สารญฺจ   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    (อ.ชน ท.) เหล่านั้น    คือว่า    ผู้ฉลาด    ผู้ถือเอาแล้ว   
ซึ่งความเห็นชอบ    อย่างนี้    ด�ำรงอยู่แล้ว    เป็นผู้มีความด�ำริชอบเป็นอารมณ์   
ด้วยอ�ำนาจ   (แห่งความด�ำริชอบ ท.) มีความด�ำริในเนกขัมมะเป็นต้น   เป็นย่อมถึงทับ   
ซึ่งธรรมอันมีสาระ    อันมีประการ (แห่งค�ำ) อันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว    นั้น    ดังนี้   
(แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   เต สารํ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา    (อ.ชน ท.) มาก    บรรลุแล้ว   
(ซึ่งอริยผล ท.)   มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ฯ   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   (แก่ชน ท.) ผู้ประชุมกันแล้ว   ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งปริพาชกชื่อว่าสญชัย
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๙. นนฺทตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่านันทะ

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
    อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งพระนันทะ   ผู้มีอายุ    ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    ยถา อคารํ
ทุจฺฉนฺนํ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.พระศาสดา   ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐ-

อันพระองค์ให้เป็นไปทั่วแล้ว   เสด็จไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์   ประทับอยู่อยู่   
ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   ผู้อัน - แห่งทูต ท. สิบ ผู้มีบุรุษมีพันหนึ่ง ๆ
เป็ น ประมาณเป็ น บริ ว าร
ผู ้ อั น พระเจ้ า สุ ท โธทนมหาราช
ทรงส่ ง ไปแล้ ว
(ด้วยพระด�ำรัส) ว่า (อ.ท่าน ท.) น�ำมาแล้ว ซึ่งบุตร (ของเรา) จงแสดง
แก่เรา
ดังนี้หนา
- พระเถระชื่อว่ากาฬุทายี
ผู้ไปข้างหลังแห่งทูตทั้งปวง
แล้วจึงบรรลุแล้ว ซึง่ ความเป็นแห่งพระอรหันต์ ทราบแล้ว ซึง่ กาลเป็นทีเ่ สด็จมา
พรรณนาแล้ว พรรณนาซึ่งหนทาง ด้วยคาถา อันมีคาถาหกสิบเป็นประมาณ
ผู้อันพระขีณาสพมีพันยี่สิบเป็นประมาณแวดล้อมแล้ว
น�ำไปแล้ว
สู่บุรีชื่อว่า๑
กบิลพัสดุ,์ ทรงกระท�ำแล้ว ซึง่ ฝนโบกขรพรรษ ให้เป็นเหตุเกิดขึน้ แห่งเนือ้ ความ
ตรัสแล้ว ซึ่งมหาเวสสันดรชาดก ในสมาคมแห่งพระญาติ เสด็จเข้าไปแล้ว
เพื่อบิณฑะ ในวันรุ่งขึ้น ยังพระบิดา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในโสดาปัตติผล
ด้วยพระคาถาว่า อุตตฺ ฏิ เฺ € นปฺปมชฺเชยฺย๒ ดังนีเ้ ป็นต้น ยังพระนางมหาปชาบดี
ผู้โคตมี (ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว) ในโสดาปัตติผล ด้วย ยังพระราชา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในสกทาคามิผล ด้วย ด้วยพระคาถาว่า ธมฺมญฺจเร สุจริต๓ํ ดังนี้
เป็นต้น ฯ   ก็   (อ.พระศาสดา)   ทรงอาศัยแล้ว   ซึง่ วาจาเป็นเครือ่ งกล่าวซึง่ คุณ๑

๒
๓

ฝนโบกขรพรรษ มีลกั ษณะเป็นเม็ดน�ำ้ ฝนสีแดงเรือ่ เหมือนแก้วทับทิม ผูใ้ ดปรารถนาให้เปียกก็เปียก ผูไ้ ม่ปรารถนาให้เปียกแม้ละออง
ก็ไม่สัมผัสผิวกาย ไม่เลอะเทอะขังนองอันก่อให้เกิดโคลนตมอันปฏิกูล พอฝนหาย แผ่นดินก็สะอาด ตกลงเฉพาะในสมาคมแห่ง
พระญาติของพระพุทธเจ้า ไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมประชุมด้วย
อ.ภิกษุ ไม่พึงประมาท ในก้อนข้าว อันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ
อ.บุคคล พึงประพฤติ ซึ่งธรรม ให้เป็นสุจริต ฯ
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แห่งพระมารดาของพระราหุล   ตรัสแล้ว   ซึ่งจันทกินนรีชาดก   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัต,    ครั้นเมื่อมงคลคือการอภิเษกและมงคลคืออันเข้าไปสู่เรือนและมงคลคือวิวาหะ ท.   แห่งพระกุมารพระนามว่านันทะ   เป็นไปอยู่,   เสด็จเข้าไปแล้ว   
เพื่อบิณฑะ   ในวันที่สาม   (แต่วัน) นั้น   ประทานแล้ว   ซึ่งบาตร   ในพระหัตถ์   
ของพระกุมารพระนามว่านันทะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งมงคล   เสด็จลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   
หลีกไปอยู   
่ ไม่ทรงรับแล้ว   ซึง่ บาตร   จากพระหัตถ์   ของพระกุมารพระนามว่านันทะ   
ฯ    (อ.พระกุมารพระนามว่านันทะ) แม้นั้น    ไม่ได้อาจแล้ว    เพื่ออันกราบทูลว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงรับ   ซึ่งบาตร   ของพระองค์ ท.   
ดังนี   
้ ด้วยความเคารพในพระตถาคต   ฯ   แต่วา   
่ (อ.พระกุมารพระนามว่านันทะนัน้ )   
ทรงด�ำริแล้ว   อย่างนี้ว่า   (อ.พระศาสดา)   จักทรงรับ   ซึ่งบาตร   ที่หัวแห่งบันได   
ดังนี้    ฯ   อ.พระศาสดา   ไม่ทรงรับแล้ว   ในที่    แม้นั้น   ฯ   (อ.พระกุมารพระนามว่านันทะ)    นอกนี้    ทรงด�ำริแล้วว่า    (อ.พระศาสดา)    จักทรงรับ   
ณ ที่ใกล้แห่งเชิงแห่งบันได   ดังนี้    ฯ   อ.พระศาสดา   ไม่ทรงรับแล้ว   (ในที่)
แม้นนั้    ฯ๑   (อ.พระกุมารพระนามว่านันทะ) นอกนี   
้ ทรงด�ำริแล้วว่า   (อ.พระศาสดา)   
จักทรงรับ    ที่เนินแห่งพระราชา    ดังนี้    ฯ    อ.พระศาสดา    ไม่ทรงรับแล้ว   
(ในที)่ แม้นนั้    ฯ   อ.พระกุมาร   เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันเสด็จกลับ   (เป็น)   เสด็จไปอยู่   
ด้วยความไม่ชอบพระทัย    ย่อมไม่ทรงอาจ    เพื่ออันกราบทูลว่า    (อ.พระองค์)   
ขอจงทรงรับ    ซึ่งบาตร    ดังนี้    ด้วยความเคารพในพระตถาคต    ด�ำริอยู่ว่า   
(อ.พระศาสดา)   จักทรงรับ   (ในที่) นี้,   (อ.พระศาสดา)   จักทรงรับ   (ในที่) นั่น   
ดังนี้    ย่อมเสด็จไป   ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.หญิง ท. เหล่าอื่น   เห็นแล้ว   
(ซึ่งพระกุมารพระนามว่านันทะ) นั้น๒    บอกแล้ว    แก่พระนางชนบทกัลยาณีว่า   
ข้าแต่พระแม่เจ้า   อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า   ทรงพาเอาแล้ว   ซึง่ พระกุมารพระนามว่านันทะ   
เสด็จไปแล้ว    จักทรงกระท�ำ    (ซึ่งพระกุมารพระนามว่านันทะ) นั้น    ให้เว้น   
จากพระองค์    ดังนี้    ฯ    (อ.พระนางชนบทกัลยาณี) แม้นั้น    ทรงสดับแล้ว   
(ซึ่งค�ำ) นั้น   มีหยาดแห่งน�้ำ ท.   อันไหลออกอยู่นั่นเทียว,   มีผม ท.   อันอันตน๑
๒

ตั้งแต่ สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก - ตตฺถาปิ น คณฺหิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๖ แปลโดยพยัญชนะ
ตํ (การณํ) ทิสฺวา, ตํ (อาการํ) ทิสฺวา, ตํ (นนฺทกุมารํ) ทิสฺวา, ผู้เรียนสามารถโยคนามนามได้ทั้งสามลักษณะ ฯ
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เกล้าแล้วด้วยทั้งกึ่ง   เสด็จไปแล้ว   โดยเร็ว   กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระลูกเจ้า   
(อ.พระองค์)   พึงเสด็จมา   ด่วนแล   ดังนี้    ฯ   อ.ค�ำ   (ของพระนางชนบทกัลยาณี) นั้น    นั้น    ราวกะว่าตกไปแล้ว    ขวาง    ตั้งอยู่แล้ว    ในพระทัย   
(ของพระกุมารพระนามว่านันทะ) นั้น   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   ไม่ทรงรับแล้วเทียว   
ซึ่งบาตร    จากพระหัตถ์    (ของพระกุมารพระนามว่านันทะ) นั้น    ทรงน�ำไปแล้ว   
(ซึ่งพระกุมารพระนามว่านันทะ) นั้น   สู่วิหาร   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนนันทะ   (อ.เธอ)   
จักบวช หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระกุมารพระนามว่านันทะ) นั้น   ไม่กราบทูลแล้วว่า   
(อ.ข้าพระองค์)    จักไม่บวช    ดังนี้    กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
พระเจ้าข้า,   (อ.ข้าพระองค์)   จักบวช   ดังนี้   ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า   ฯ   
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   ถ้าอย่างนัน้    (อ.เธอ ท.)   ยังนันทะ   
จงให้บวช    ดังนี้    ฯ    อ.พระศาสดา    เสด็จไปแล้ว    สู่บุรีชื่อว่ากบิลพัสดุ์   
ทรงยังพระกุมารพระนามว่านันทะ   ให้ผนวชแล้ว   ในวันที่สาม   ฯ   

ก.๒    ในวัน   ที่เจ็ด   อ.พระมารดาของพระราหุล   ทรงประดับแล้ว   

ซึง่ พระกุมาร   ทรงส่งไปแล้ว   สูส่ ำ� นัก   ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า   (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า   
ดูก่อนพ่อ   (อ.เจ้า)   จงดู   ซึ่งพระสมณะ   นั่น   ผู้อันสมณะมีพันยี่สิบเป็นประมาณแวดล้อมแล้ว    ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง    ผู้มีวรรณะแห่งพระรูปเพียงดังวรรณะแห่งพรหม,    (อ.สมณะ) นี้    เป็นพระบิดา    ของเจ้า    (ย่อมเป็น),   
อ.หม้อแห่งขุมทรัพย์ ท.    อันใหญ่    ได้มีแล้ว    ในกาลแห่งพระบิดา    ของเจ้า   
นั่น   ประสูติแล้ว,   (อ.เรา)   ย่อมไม่เห็น   จ�ำเดิม   แต่กาลเป็นที่เสด็จออกไป   
(แห่งพระบิดา   ของเจ้า) นั้น,   (อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   จงทูลขอ   ซึ่งความเป็นแห่งทายาท๑   (กะพระบิดา) นัน้ ว่า   ข้าแต่เสด็จพ่อ   อ.หม่อมฉัน   เป็นพระกุมาร   
(ย่อมเป็น),    (อ.หม่อมฉัน)    ถึงแล้ว    ซึ่งการอภิเษก    เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ   
จักเป็น,   อ.ความต้องการ   ด้วยทรัพย์    (มีอยู่)   แก่หม่อมฉัน,   (อ.พระองค์)   
๑

ทายชฺชํ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า ทายาทสฺส ภาโว ทายชฺชํ แปลว่า ความเป็นแห่งบุคคลผูร้ บั ทรัพย์มรดก, ความเป็นแห่งบุคคลผู้ถือเอาซึ่งทรัพย์อันมารดาและบิดาพึงให้, ความเป็นแห่งทายาท ฯ อีกอย่างหนึ่ง ทายชฺช แปลว่า  ทรัพย์มรดก,
ทรัพย์อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้ถือเอาซึ่งทรัพย์อันมารดาและบิดาพึงให้ วิ.ว่า  ทายาทสฺส หิตํ ธนํ ทายชฺชํ ฯ ค�ำว่า 
“ทายาท” แปลว่า ผู้ถือเอาซึ่งทรัพย์อันมารดาและบิดาพึงให้, ผู้รับมรดก เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ อ ปัจจัย วิ.ว่า ทายํ ทาตพฺพํ
อาททาติ คณหาตีติ ทายาโท ฯ ทาย + อา บทหน้า ทา ธาตุในความถือเอา ฯ
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ขอจงประทาน    ซึ่งทรัพย์    แก่หม่อมฉัน,    เพราะว่า    อ.บุตร    เป็นเจ้าของ   
แห่งทรัพย์อันเป็นของมีอยู่    แห่งบิดา    (ย่อมเป็น)    (ดังนี้)    ดังนี้    ฯ   
อ.พระกุมาร   เสด็จไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า    ถวายบังคมแล้ว   
กลับได้แล้ว    ซึ่งความรักในพระบิดา    เป็นผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้ว    (เป็น)   
(กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระสมณะ    อ.พระฉายา    ของพระองค์    เป็นสุข   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้    ได้ประทับยืนตรัสอยู่แล้ว   (ซึ่งค�ำ)   อันสมควร   แก่ตน   
อันมาก   แม้อื่น   ฯ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ผู้มีกิจด้วยภัตอันทรงกระท�ำแล้ว   
ทรงกระท�ำแล้ว   ซึง่ การอนุโมทนา   เสด็จลุกขึน้ แล้ว   จากอาสนะ   เสด็จหลีกไปแล้ว   
ฯ    แม้ อ.พระกุมาร    (กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระสมณะ    (อ.พระองค์)   
ขอจงประทาน   ซึง่ ความเป็นแห่งทายาท   แก่หม่อมฉัน,   ข้าแต่พระสมณะ   (อ.พระองค์)   
ขอจงประทาน    ซึ่งความเป็นแห่งทายาท    แก่หม่อมฉัน    ดังนี้    ติดตามแล้ว   
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า    ฯ    แม้ อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ทรงยังพระกุมาร   
ไม่ให้เสด็จกลับแล้ว   ฯ   แม้ อ.ชนผูเ้ ป็นบริวาร๑   ไม่ได้อาจแล้ว   เพือ่ อัน (ยังพระกุมาร)   
ผูเ้ สด็จไปอยู   
่ กับ   ด้วยพระผูม้ พี ระภาคเจ้า   ให้เสด็จกลับ   ฯ   (อ.พระกุมาร) นัน้    
ได้เสด็จไปแล้ว   สู่อาราม   กับ   ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเทียว   ด้วยประการฉะนี้   
ฯ    ในล�ำดับนั้น    อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ทรงด�ำริแล้วว่า    (อ.กุมาร) นี   ้
ย่อมปรารถนา   ซึ่งทรัพย์    อันเป็นของมีอยู่    แห่งบิดา   ใด,   (อ.ทรัพย์) นั้น   
เป็นทรัพย์ไปตามแล้วซึ่งวัฏฏะ   เป็นทรัพย์เป็นไปกับด้วยความคับแคบ   (ย่อมเป็น),   
เอาเถิด   (อ.เรา)   จะให้    ซึ่งทรัพย์อันประเสริฐ   อันมีอย่างเจ็ด๒   อันอันเราได้ เ ฉพาะแล้ ว    ที่ โ คนแห่ ง ต้ น โพธิ์    (แก่ กุ ม าร) นั้ น ,   (อ.เรา)   จะกระท� ำ   
(ซึ่งพระกุมาร) นั้น   ให้เป็นเจ้าของ   แห่งความเป็นแห่งทายาทอันเป็นโลกุตระ   
ดังนี้   ฯ
๑
๒

ปริชโน เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า ปริวาโร ชโน ปริชโน หรือ ปริวาโร จ โส ชโน จาติ ปริชโน ย่อบทวิเสสนะ
เหลือไว้แต่อักษรตัวหน้า
อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ, ทรัพย์คือคุณธรรมประจ�ำใจอย่างประเสริฐ ได้แก่ (๑) ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล (๒) ศีล การ
รักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม (๓) หิริ ความละอายใจต่อการท�ำความชั่ว (๔) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อ
ผลของความชั่ว (๕) พาหุสัจจะหรือสุตะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก (๖) จาคะ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
(๗) ปัญญา ความรูค้ วามเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชวั่ ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รูค้ ดิ รูพ้ จิ ารณา และรูท้ จี่ ะจัดท�ำ
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ก.๓   ครัง้ นัน้ แล   อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึง่ พระสารีบตุ ร   

ผู้มีอายุ    (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า    ดูก่อนสารีบุตร    ถ้าอย่างนั้น    อ.เธอ   
ยังกุมารชื่อว่าราหุล   จงให้บวช   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   (ยังกุมารชื่อว่าราหุล) นั้น   
ให้ผนวชแล้ว    ฯ    ก็    ครั้นเมื่อพระกุมาร    ผนวชแล้ว,    อ.ความทุกข์   
อันมีประมาณยิง่    เกิดขึน้ แล้ว   แก่พระราชา   เพราะทรงสดับ   (ซึง่ ข่าวสาส์น) นัน้    ฯ   
(อ.พระราชานัน้ )   ไม่ทรงอาจอยู   
่ เพือ่ อัน (ยังความทุกข์) นัน้ ให้อยูท่ บั    เสด็จไปแล้ว   
สู่ส�ำนัก   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า    (ยังพระผู้มีพระภาคเจ้า) ให้ทรงทราบเฉพาะแล้ว   
ทูลขอแล้ว    ซึ่งพระพรว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ดังหม่อมฉันทูลขอวโรกาส   
อ.พระผู้เป็นเจ้า  ท.   ไม่พึงยังบุตร   ผู้อันมารดาและบิดา ท. ไม่อนุญาตแล้วให้บวช   
ดังนี   
้ ฯ   อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทานแล้ว ซึง่ พระพร นัน้ (แก่พระราชา)
นั้น, ผู้มีพระกระยาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้าอันทรงกระท�ำแล้ว๑ ในพระราชนิเวศน์ ในวันหนึ่ง อีก, (ครั้นเมื่อพระด�ำรัส) ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
อ.เทวดา ตนหนึ่ง เข้าไปหาแล้ว ซึ่งหม่อมฉัน กล่าวแล้วว่า อ.พระโอรส
ของพระองค์ เป็นผู้มีกาละอันกระท�ำแล้ว (ย่อมเป็น) ดังนี้ ในกาลแห่งพระองค์
ทรงประกอบแล้วด้วยการกระท�ำซึ่งกรรมอันบุคคลกระท�ำได้โดยยาก,
อ.หม่อมฉัน ไม่เชือ่ อยู่ ซึง่ ค�ำ (ของเทวดา) นัน้ ห้ามแล้ว (ซึง่ เทวดา) นัน้ ว่า
อ.บุตร ของข้าพเจ้า ไม่บรรลุแล้ว (ซึ่งญาณ) เป็นเครื่องตรัสรู้ ย่อมกระท�ำ
ซึ่งกาละ หามิได้ ดังนี้ ดังนี้ อันพระราชา ผู้ประทับนั่งแล้ว ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลแล้ว, (ตรัสแล้ว) ว่า ดูก่อนมหาบพิตร ในกาลนี้
(อ.พระองค์) จักทรงเชือ่ อย่างไร, (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า อ.พระโอรส ของพระองค์
สิ้นพระชนม์แล้ว
ดังนี้
(อันพราหมณ์)
แสดงแล้ว
ซึ่งกระดูก ท.
แก่พระองค์ กราบทูลแล้ว, อ.พระองค์ ไม่ทรงเชื่อแล้ว แม้ในกาลก่อน ดังนี้
ตรัสแล้ว ซึ่งมหาธรรมปาลชาดก ในเพราะความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความ นี้ ฯ
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อ.พระราชา   ทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   
ในอนาคามิผล   ฯ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงยังพระบิดา   ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   
๑

กตปาตราโส (ภควา) เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มี ณ ปัจจัย กัมมรูป กัมมสาธนะเป็นภายใน วิเคราะห์ดังนี้
ณ ปัจจัย. วิ. ปาโต อสิตพฺโพติ ปาตราโส (อาหาโร) (ลง ร อาคม)
ต.ตุล.
วิ. กโต ปาตราโส เยน โส กตปาตราโส (ภควา)
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ในผล ท.   สาม   ด้วยประการฉะนี้   ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว   เสด็จไปแล้ว   
สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์    อีกนั่นเทียว    ผู้มีปฏิญญาอันเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะรับเอาแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมา   สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   (จากพระนครชื่อว่าราชคฤห์) นั้น    ครั้นเมื่อมหาวิหารชื่อว่าเชตวัน    ส�ำเร็จแล้ว,    เสด็จไปแล้ว   
ทรงส�ำเร็จแล้ว   ซึ่งการประทับอยู่   (ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวัน) นั้น   ฯ   

ก.๔   ครั้นเมื่อพระศาสดา   ประทับอยู่อยู่    ในพระวิหารชื่อว่าพระเชตวัน   

อย่างนีน้ นั่ เทียว,   อ.พระนันทะ   ผูม้ อี ายุ   กระสันขึน้ แล้ว   บอกแล้ว   ซึง่ เนือ้ ความ   
นั่น   แก่ภิกษุ ท. ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.เรา   ไม่ยินดียิ่งแล้ว   ย่อมประพฤติ   
ซึ่งพรหมจรรย์,    (อ.เรา)    ย่อมไม่อาจ    เพื่ออันทรงไว้พร้อม    ซึ่งพรหมจรรย์,   
(อ.เรา)   บอกคืนแล้ว   ซึ่งสิกขา   จักเวียนมา   เพื่อความเป็นคนเลว   ดังนี้   ฯ   
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   (ทรงยังบุคคล)
ให้เรียกมาแล้ว    ซึ่งพระนันทะ    ผู้มีอายุ    ได้ตรัสแล้ว    (ซึ่งพระด�ำรัส) นั่นว่า   
ดูกอ่ นนันทะ   ได้ยนิ ว่า   อ.เธอ   บอกแล้ว   แก่ภกิ ษุ ท.   ผูม้ ากพร้อม   อย่างนีว้ า   
่
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.เรา   ไม่ยินดียิ่งแล้ว   ย่อมประพฤติ   ซึ่งพรหมจรรย์,   (อ.เรา)   
ย่อมไม่อาจ   เพือ่ อันทรงไว้พร้อม   ซึง่ พรหมจรรย์,   (อ.เรา)   บอกคืนแล้ว   ซึง่ สิกขา   
จักเวียนมา   เพื่อความเป็นคนเลว   ดังนี้   จริงหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระนันทะ   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.อย่างนั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนนันทะ    ก็    อ.เธอ    ไม่ยินดียิ่งแล้ว    ย่อมประพฤติ   
ซึ่งพรหมจรรย์,    (อ.เธอ)    ย่อมไม่อาจ    เพื่ออันทรงไว้พร้อม    ซึ่งพรหมจรรย์,   
(อ.เธอ)   บอกคืนแล้ว   ซึ่งสิกขา   จักเวียนมา   เพื่อความเป็นคนเลว   เพื่ออะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระนันทะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระนางชนบทกัลยาณี   ผู้สากิยานี,   เมื่อข้าพระองค์   ออกไปอยู่   จากเรือน,   มีผม ท.   
อัน (อันตน) เกล้าแล้วด้วยทั้งกึ่ง    เหลียวแลแล้ว    ได้กล่าวแล้ว    (ซึ่งค�ำ) นั่น   
กะข้าพระองค์ว่า   ข้าแต่พระลูกเจ้า   (อ.พระองค์)   พึงเสด็จมา   ด่วนแล   ดังนี้,   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.ข้าพระองค์    นั้นแล    ระลึกตามอยู่    (ซึ่งค�ำ) นั้น   
ไม่ยินดียิ่งแล้ว   ย่อมประพฤติ    ซึ่งพรหมจรรย์,   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมไม่อาจ   
เพื่ออันทรงไว้พร้อม   ซึ่งพรหมจรรย์,   (อ.ข้าพระองค์)   บอกคืนแล้ว   ซึ่งสิกขา   
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จักเวียนมา   เพื่อความเป็นคนเลว   ดังนี้   ฯ
    ครั้งนั้นแล   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ทรงจับแล้ว   ซึ่งพระนันทะ   ผู้มีอายุ   
ที่แขน   ทรงน�ำไปอยู่   สู่เทวโลกชื่อว่าดาวดึงส์   ด้วยก�ำลังแห่งฤทธิ์   ทรงแสดงแล้ว   
ซึ่งนางลิงลุ่น   ตัวหนึ่ง   ตัวมีหูและจมูกและหางอันขาดแล้ว๑   ตัวนั่งแล้ว   บนที่สุดแห่งตออันไฟไหม้แล้ว    ในนาอันไฟไหม้แล้ว    แห่งหนึ่ง    ในระหว่างแห่งหนทาง   
ทรงแสดงแล้ว   ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.   ห้า    ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ   
ผู้มาแล้ว   สู่ที่เป็นที่บ�ำรุง   ซึ่งท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ    ในภพชื่อว่าดาวดึงส์    
ฯ    ก็แล (อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า) ครัน้ ทรงแสดงแล้ว ตรัสแล้ว อย่างนีว้ า่
ดูก่อนนันทะ (อ.เธอ) ย่อมส�ำคัญ (ซึ่งเรื่อง) นั้น อย่างไร, (อ.หญิง ท.)
เหล่าไหนหนอแล คือ อ.นางชนบทกัลยาณี ผู้สากิยานี หรือ หรือว่า
คือ อ.ร้อยแห่งนางอัปสร ท. ห้า ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ เหล่านี้
เป็นผู้มีรูปงามกว่าด้วย เป็นผู้ควรซึ่งการเห็นกว่าด้วย เป็นผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิดกว่าด้วย (ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระนันทะ)   ฟังแล้ว   (ซึง่ พระด�ำรัส) นัน้    
กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.นางลิงลุ่น   ตัวมีหูและจมูกและหางอันขาดแล้ว   นั้น   (ย่อมเป็น)   แม้ฉันใด   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.นางชนบทกัลยาณี   
ผูส้ ากิยานี   (ย่อมเป็น)   ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล,   (อ.นางชนบทกัลยาณีนนั้ )   ย่อมไม่เข้าถึง   
แม้ซึ่งการนับ,    ย่อมไม่เข้าถึง    แม้ซึ่งเสี้ยว,    ย่อมไม่เข้าถึง    แม้ซึ่งส่วน   
แห่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.    ห้า   เหล่านี้    เพราะเข้าไปเทียบเคียง    โดยที่แท้   
อ.ร้อยแห่งนางอัปสร ท.   ห้า    เหล่านี้นั่นเทียว   เป็นผู้มีรูปงามกว่าด้วยนั่นเทียว   
เป็นผู้ควรซึ่งการเห็นกว่าด้วย    เป็นผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิดกว่าด้วย    (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนนันทะ   (อ.เธอ)   จงยินดียิ่ง,   
ดูก่อนนันทะ    (อ.เธอ)    จงยินดียิ่ง,    อ.เรา
เป็นผู้รับรอง
ของเธอ
เพื่ออันได้เฉพาะ ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท. ห้า ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ
๑

ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺา (ปลุฏฺมกฺกฏี) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีสมาหารทวันทวสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์   
ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทวัน. วิ.ว่า กณฺโณ จ นาสา จ นงฺคุฏฺญฺจ กณฺณนาสนงฺคุฏฺํ
ฉ.ตุล.
วิ.ว่า ฉินฺนํ กณฺณนาสนงฺคุฏฺํ ยสฺสา สา ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺา (ปลุฏฺมกฺกฏี)
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(ย่อมเป็น)   ดังนี๑้    ฯ   (อ.พระนันทะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
ถ้าว่า   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงเป็นผู้รับรอง   ของข้าพระองค์   เพื่ออันได้เฉพาะ   
ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.   ห้า    ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ   (ย่อมเป็น) ไซร้,   
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า    ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์    จักยินดียิ่ง   ในพรหมจรรย์   
ดังนี้    ฯ   ครั้งนั้นแล   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ทรงพาเอาแล้ว   ซึ่งพระนันทะ   
ผู้มีอายุ    ทรงหายไปแล้ว    (ในเทวโลกชื่อว่าดาวดึงส์) นั้น    ได้มีปรากฏแล้ว   
ในพระวิหารชื่อว่าเชตวันนั่นเทียว   ฯ

ก.๕   อ.ภิกษุ ท.   ได้ฟังแล้วแลว่า    ได้ยินว่า    อ.พระนันทะ   ผู้มีอายุ   

ผูเ้ ป็นพระภาดา   ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า   ผูเ้ ป็นพระโอรสของพระน้านาง   ย่อมประพฤติ   
ซึ่งพรหมจรรย์   เพราะเหตุ   แห่งนางอัปสร ท.,   ได้ยินว่า   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   
ทรงเป็นผู้รับรอง   (ของพระนันทะ) นั้น   เพื่ออันได้เฉพาะ   ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.
ห้า    ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    ครั้งนั้นแล   
อ.ภิกษุ ท.    ผู้เป็นสหาย    ของพระนันทะ    ผู้มีอายุ    ย่อมประพฤติร้องเรียก   
ซึ่งพระนันทะ   ผู้มีอายุ   ด้วยวาทะว่าผู้กระท�ำซึ่งการรับจ้างด้วย   ด้วยวาทะว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้แล้วด้วยว่า๒   ได้ยินว่า   อ.พระนันทะ   ผู้มีอายุ   เป็นผู้กระท�ำซึง่ การรับจ้าง   (ย่อมเป็น),   ได้ยนิ ว่า   อ.พระนันทะ   ผูม้ อี ายุ   เป็นผูอ้ นั พระศาสดาทรงไถ่ไว้แล้ว    (ย่อมเป็น),    (อ.พระนันทะ)    ย่อมประพฤติ    ซึ่งพรหมจรรย์   
๑

ประโยคนี้ แปลได้หลายนัย ดังนี้
นัยที่ ๑ แปลว่า อ.เรา เป็นผู้รับรอง เพื่ออันยังเธอให้ได้เฉพาะ ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท. ห้า ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่ง		
นกพิราบ (ย่อมเป็น) ฯ ในที่นี้ เต เป็น ฉฏฺกี าริตกมฺม ใน ปฏิลาภาย ฯ
นัยที่ ๓ แปลว่า อ.เรา เป็นผู้รับรอง ซึ่งเธอ เพื่ออันได้เฉพาะ ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท. ห้า ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่ง		
นกพิราบ (ย่อมเป็น) ฯ ในทีน่ ี้ เต เป็น ฉฏฺ€กี มฺม ใน ปาฏิโภโค ฯ ศัพท์วา 
่ ปาฏิโภโค เป็นนามกิตก์ เป็น
กัตตุรปู กัตตสาธนะ ลง ณ ปัจจัย ตามนัยแห่งอภิธานัปปทีปกิ าฎีกา ข้อ ๕๓๒ วิ.ว่า ปริภญ
ุ ตฺ ิ ปาลยตีติ
		 ปาฏิโภโค ปฏิ บทหน้า ภุชฺ ธาตุในความกิน, รักษา, รับรอง, ครอบครอง ฯ
นัยที่ ๓ แปลว่า อ.เรา เป็นผู้รับรอง ของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะ ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท. ห้า ผู้มีเท้าเพียงเท้าแห่ง		
นกพิราบ (ย่อมเป็น) ฯ ในที่นี้ เต เป็น ภาวาทิสมฺพนฺธ ใน ปาฏิโภโค ฯ
๒
ภตก สามารถแปลได้ ๒ นัย คือ (๑) ผู้อัน...จ้างแล้ว ผู้อัน...เลี้ยงแล้ว ส�ำเร็จมาจาก ภรฺ ธาตุในความเลี้ยง (โปสเน) ต ปัจจัย
ก สกรรก (๒) ผู้กระท�ำซึ่งการรับจ้าง เป็นนามกิตก์ กัตตุรูป กัตตุสาธนะ กฺวิ ปัจจัย วิ.ว่า ภตึ กโรตีติ ภตโก ภติ เป็นบทหน้า 
กรฺ ธาตุ ในความท�ำ ลบ อิ ที่บทหน้า ลบที่สุดธาตุตามกฎของ กฺวิ ปัจจัย ฯ ส่วน อุปกีตก ส�ำเร็จมาจาก อุป บทหน้า กี ธาตุใน
ความซื้อ ต ปัจจัย ก สกรรก แปลว่า ผู้อัน...ซื้อแล้ว, ผู้อัน...เข้าไปซื้อแล้ว, ผู้อัน...ไถ่แล้ว ฯ
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เพราะเหตุ    แห่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.   ห้า,   ได้ยินว่า    อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   
เป็นผู้ทรงรับรอง   (ของพระนันทะ) นั้น   เพื่ออันได้เฉพาะ   ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.
ห้า    ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ    (ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    ครั้งนั้นแล
อ.พระนันทะ ผูม้ อี ายุ อึดอัดอยู่ ระอาอยู่ รังเกียจอยู่ ด้วยวาทะว่าผูก้ ระท�ำซึ่งการรับจ้างด้วย ด้วยวาทะว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้แล้วด้วย ของภิกษุ ท.
ผู้เป็นสหาย ผู้เดียว หลีกออกแล้ว ผู้ไม่ประมาทแล้ว ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว๑
ผู้มีตนอันส่งไปแล้ว๒
อยู่อยู่,
อ.กุลบุตร ท.
ย่อมบวช ไม่มกี รรมเกือ้ กูลแก่เรือน จากเรือน โดยชอบนัน่ เทียว เพือ่ ประโยชน์
(แก่คุณวิเศษ) ใด, กระท�ำให้แจ้งแล้ว (ซึ่งคุณวิเศษ) นั้น อันยอดเยี่ยม
อันเป็นที่สุดลงรอบแห่งพรหมจรรย์ เพราะรู้ยิ่ง เอง ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว
เข้าถึงพร้อมแล้ว อยูแ่ ล้ว ในธรรม อันอันสัตว์เห็นแล้วเทียว, (อ.พระนันทะ)
ได้รู้ยิ่งแล้วว่า อ.ชาติ สิ้นแล้ว, อ.พรหมจรรย์ (อันเรา) อยู่จบแล้ว,
(อ.กิจ) อันบุคคลพึงกระท�ำ (อันเรา) กระท�ำแล้ว, (อ.กิจ) อื่นอีก ย่อมไม่มี
เพื่อความเป็นอย่างนี้ ดังนี้, ก็แล อ.พระนันทะ ผู้มีอายุ เป็น แห่งพระอรหันต์ ท. หนา - (พระอรหันต์) องค์ใดองค์หนึ่ง ได้เป็นแล้ว ฯ

ก.๖   ครั้งนั้น   อ.เทวดา   ตนหนึ่ง   ยังพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ทั้งสิ้น   

ให้สว่างแล้ว    ในกาลอันเป็นส่วนแห่งราตรี    เข้าไปเฝ้าแล้ว    ซึ่งพระศาสดา   
ถวายบังคมแล้ว   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระนันทะ   ผู้มีอายุ   
ผู ้ เ ป็ น พระภาดา    ของพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า    ผู ้ เ ป็ น พระโอรสของพระน้ า นาง   
กระท�ำให้แจ้งแล้ว    ซึ่งเจโตวิมุตติ    ซึ่งปัญญาวิมุตติ    อันมีอาสวะหามิได้   
เพราะความสิ้นไป   แห่งอาสวะ ท.   เพราะรู้ยิ่ง   เอง   เข้าถึงพร้อมแล้ว   ย่อมอยู่   
ในธรรม   อันอันสัตว์เห็นแล้วเทียว   ดังนี้    ฯ   อ.พระญาณว่า    อ.พระนันทะ   
กระท�ำให้แจ้งแล้ว    ซึ่งเจโตวิมุตติ    ซึ่งปัญญาวิมุตติ    อันมีอาสวะหามิได้   
๑

๒

อาตาปี ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า อาตาโป อสฺส อตฺถีติ อาตาปี ฯ ค�ำว่า อาตาป แปลว่า ความเพียร, ความพยายาม,
ความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้เร่าร้อน, ความเพียรเผากิเลส, ความเข้มแข็ง ลง ณ ปัจจัย นามกิตก์ ส�ำเร็จมาจาก อา-ตปฺ-ณ
ปัจจัย วิ. ว่า กิเลเส อาตาเปติ เตนาติ อาตาปํ (วิริยํ) หรือ วิ.ว่า อา สมนฺตโต ตาเปตีติ อาตาโป ฯ
ปหิตตฺโต เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า ปหิโต อตฺตา เยน โส ปหิตตฺโต (นนฺโท)
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เพราะความสิ้นไป   แห่งอาสวะ ท.   เพราะรู้ยิ่ง   เอง   เข้าถึงพร้อมแล้ว   ย่อมอยู่   
ในธรรม   อันอันสัตว์เห็นแล้วเทียว   ดังนี   
้ ได้เกิดขึน้ แล้ว   แม้แก่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล   
ฯ   (อ.พระนันทะ)   ผู้มีอายุ    แม้นั้น   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   
โดยกาลอันล่วงไป    แห่งราตรี    นั้น    ถวายบังคมแล้ว    ได้กราบทูลแล้ว   
(ซึ่งค�ำ) นั่นว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ทรงเป็นผู้รับรอง   
ของข้าพระองค์   เพื่ออันได้เฉพาะ   ซึ่งร้อยแห่งนางอัปสร ท.   ห้า   ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ    (ย่อมเป็น)    ใด,    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.ข้าพระองค์   
ย่อมเปลื้อง    ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า    จากการฟังตอบ    นั่น    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสแล้ว) ว่า
ดูก่อนนันทะ
อ.ใจ
ของเธอ
แม้อันเราแล ก�ำหนดแล้ว รู้แล้ว ด้วยใจว่า อ.นันทะ กระท�ำให้แจ้งแล้ว
ซึ่งเจโตวิมุตติ
ซึ่งปัญญาวิมุตติ
อันมีอาสวะหามิได้
เพราะความสิ้นไป
แห่งอาสวะ ท. เพราะรู้ยิ่ง เอง เข้าถึงพร้อมแล้ว ย่อมอยู่ ในธรรม
อันอันสัตว์เห็นแล้วเทียว ดังนี้, แม้ อ.เทวดา บอกแล้ว ซึ่งเนื้อความ นั่น
แก่เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.พระนันทะ ผู้มีอายุ กระท�ำให้แจ้งแล้ว
ซึ่งเจโตวิมุตติ
ซึ่งปัญญาวิมุตติ
อันมีอาสวะหามิได้
เพราะความสิ้นไป
แห่งอาสวะ ท. เพราะรู้ยิ่ง เอง เข้าถึงพร้อมแล้ว ย่อมอยู่ ในธรรม
อันอันสัตว์เห็นแล้วเทียว ดังนี้, ดูก่อนนันทะ ในกาลใดนั่นเทียวแล อ.จิต
ของเธอ พ้นแล้ว จากอาสวะ ท. เพราะไม่ถือมั่น, ในกาลนั้น อ.เรา
เป็นผู้พ้นแล้ว จากการฟังตอบ นั่น (ย่อมเป็น) ดังนี้ ฯ   ครั้งนั้นแล   
อ.พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า   ทรงทราบแล้ ว    ซึ่ ง เนื้ อ ความ นั่ น    ทรงเปล่ ง แล้ ว   
ซึ่งพระอุทาน   นี้   ในเวลา   นั้นว่า
อ.เปือกตมคือกาม
(อันบุคคล) ใด
ข้ามแล้ว,
อ.หนามคือกาม (อันบุคคลใด) ย�ำ่ ยีแล้ว, (อ.บุคคล
นั้น)
ตามบรรลุแล้ว
ซึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะ
ย่อมไม่หวั่นไหว ในเพราะสุขและทุกข์ ดังนี้ ฯ
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ก.๗    ครั้งนั้น    ในวันหนึ่ง    อ.ภิกษุ ท.    ถามแล้ว    ซึ่งพระนันทะ   

ผู้มีอายุว่า   ดูก่อนนันทะ   ผู้มีอายุ   ในกาลก่อน   อ.ท่าน   กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา)   
เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว    ย่อมเป็น    ดังนี้,    ในกาลนี้    (อ.จิต)    ของท่าน   
(ย่อมเป็น)   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระนันทะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผูม้ อี ายุ   อ.ความอาลัย๑   เพือ่ ความเป็นแห่งคฤหัสถ์   ย่อมไม่ม   
ี แก่เรา   ดังนี   
้ ฯ   
อ.ภิกษุ ท.    ฟังแล้ว    (ซึ่งค�ำ) นั้น    กล่าวแล้วว่า    อ.พระนันทะ    ผู้มีอายุ   
ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�ำ)   อันไม่มีแล้ว,   (อ.พระนันทะ   ผู้มีอายุ)   ย่อมพยากรณ์   
(ซึ่งพระอรหัตผล) อันบุคคลพึงรู้ทั่ว,    (อ.พระนันทะ)    กล่าวแล้วว่า    (อ.เรา)   
เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   ในวันอันเป็นไปล่วงแล้ว ท.   ย่อมกล่าวว่า   
อ.ความอาลัย   เพื่อความเป็นแห่งคฤหัสถ์   ย่อมไม่มี   แก่เรา   ดังนี้    ในกาลนี้   
ดังนี้   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั่น   แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า   ฯ   
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    อ.อัตภาพ    ของนันทะ   
เป็นเช่นกับด้วยเรือนอันบุคคลมุงไม่ดีแล้ว   ได้เป็นแล้ว   ในวันอันเป็นไปล่วงแล้ว ท.,   
ในกาลนี้    (อ.อัตภาพ    ของนันทะ)    เป็นเช่นกับด้วยเรือนอันบุคคลมุงดีแล้ว   
เกิดแล้ว,   เพราะว่า    (อ.นันทะ) นี้    พยายามอยู่    เพื่ออัน   (ยังตน) ให้ถึง   
ซึ่งที่สุด    แห่งกิจของบรรพชิต    จ�ำเดิม    แต่กาลแห่งนางอัปสรผู้เป็นทิพย์ ท.   
(อันตน) เห็นแล้ว   ถึงแล้ว   ซึ่งกิจ  นั้น   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   
เหล่านี้ว่า
อ.ฝน ย่อมรัว่ รด ซึง่ เรือน อันอันบุคคลมุงไม่ดแี ล้ว
ฉันใด อ.ราคะ ย่อมเสียดแทง ซึ่งจิต อันอันบุคคลไม่ให้เจริญแล้ว ฉันนั้น ฯ อ.ฝน ย่อมไม่รั่วรด ซึ่งเรือน อันอันบุคคลมุงดีแล้ว ฉันใด
อ.ราคะ ย่อมไม่เสียดแทง ซึ่งจิต อันอันบุคคลให้เจริญดีแล้ว ฉันนั้น ดังนี้ ฯ

๑

อาลโย เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ ณ ปัจจัย วิ.ว่า อลฺลียนํ อาลโย ฯ อา บทหน้า ลี ธาตุในความกอดรัด, ติด, ผูกพัน (สิเลเส,
สํสิเลสเน) หมายถึง ความยึดติด, ความผูกพัน ในที่นี้ คิหิภาวาย เป็น สมฺปทาน ใน อาลโย ฯ
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แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งเรือน   อย่างใดอย่างหนึ่ง   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.)
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อคารํ ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   อันอันบุคคลมุงแล้วห่าง   คือว่า   อันมีช่องใหญ่และช่องน้อย   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ทุจฺฉนฺนํ   ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   อ.เม็ดแห่งฝน   ย่อมรัว่ รด   (ดังนี   
้ แห่งบท)ว่า   สมติวชิ ฌ
ฺ ติ
ดังนี้   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    อ.ราคะ   ย่อมเสียดแทง   ซึ่งจิต   ชื่อว่า  อันอันบุคคลไม่ให้เจริญแล้ว   เพราะความที่ (แห่งจิตนั้น) เป็นธรรมชาตเว้นแล้วจากภาวนา   ราวกะ   
อ.ฝน   (รั่วรดอยู่)   ซึ่งเรือน   นั้น,   อ.ราคะเทียว   (ย่อมเสียดแทง   ซึ่งจิต)   
อย่างเดียว    หามิได้,    อ.กิเลสทั้งปวง ท.    มีโทสะและโมหะและมานะเป็นต้น   
ย่อมเสียดแทง    ซึ่งจิต    อันมีอย่างนั้นเป็นรูปนั่นเทียว    (ดังนี้    แห่งบท) ว่า   
อภาวิตํ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า   อันอันบุคคลให้เจริญดีแล้ว   ด้วยสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ท.,
อ.กิ เ ลส ท.   มี ร าคะเป็ น ต้ น    ย่ อ มไม่ อ าจ   เพื่ อ อั น เสี ย ดแทง   ซึ่ ง จิ ต   
อันมีอย่างนี้เป็นรูป    ราวกะ อ.ฝน    (ไม่อาจอยู่    เพื่ออันรั่วรด)    ซึ่งเรือน   
อันอันบุคคลมุงดีแล้ว   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   สุภาวิตํ ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๘   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   บรรลุแล้ว   

(ซึ่งอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น,   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   แก่มหาชน   ฯ   
ครั้งนั้น   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า    ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    ก็   
ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า  ท.   เป็นผู้น่าอัศจรรย์    (ย่อมเป็น),   อ.พระนันทะ   ผู้มีอายุ   
ชื่อว่า  ผู้กระสันขึ้นแล้ว    เพราะอาศัย    ซึ่งนางชนบทกัลยาณี    อันพระศาสดา   
ทรงกระท�ำแล้ว    ซึ่งนางเทพอัปสร ท.    ให้เป็นอามิส    ทรงแนะน�ำแล้ว    ดังนี้   
ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   ฯ    อ.พระศาสดา   
เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผูน้ งั่ พร้อมกันแล้ว   
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ด้วยวาจาเป็นเครือ่ งกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี   
้ ดังนี,้    (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   
(อ.ข้าพระองค์ ท.    เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว    ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)    ชื่อนี้   
(ย่อมมี    ในกาลนี้)    ดังนี้    (อันภิกษุ ท.)    กราบทูลแล้ว,    ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.นันทะนั่น   อันเรา   ล่อแล้ว   ด้วยมาตุคาม   ย่อมแนะน�ำ)   
ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.นันทะ) นั่น   อันเรา   ล่อแล้ว   ด้วยมาตุคาม   
แนะน�ำแล้วนั่นเทียว    แม้ในกาลก่อน    ดังนี้    ผู้ (อันภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ทูลวิงวอนแล้ว   ทรงน�ำมาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-   
ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว    ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต    (ทรงยังบุคคล)   
ให้กระท�ำอยู่    ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา    ในพระนครชื่อว่าพาราณสี,    อ.พ่อค้า   
ชื่อว่า  กัปปกะ   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าพาราณสีโดยปกติ    ได้มีแล้ว   ฯ   อ.ลา   
ตัวหนึ่ง    (ของพ่อค้าชื่อว่ากัปปกะ) นั้น    ย่อมน�ำไป    ซึ่งภาระมีกุมภะหนึ่งเป็นประมาณ   ฯ   (อ.ลานั้น)   ย่อมไป   สิ้นโยชน์ ท.   เจ็ด   ในวัน   ในวัน   ฯ   
ในสมัยหนึ่ง    (อ.พ่อค้าชื่อว่ากัปปกะ) นั้น    ไปแล้ว    สู่พระนครชื่อว่าตักกสิลา   
ด้วยภาระอันลาพึงน�ำไป ท.    ปล่อยแล้ว    ซึ่งลา    เพื่ออันเที่ยวไป    เพียงไร   
แต่อนั จ�ำหน่าย   ซึง่ สิง่ ของ   ฯ   ครัง้ นัน้    อ.ลา  นัน้    (ของพ่อค้าชือ่ ว่ากัปปกะ) นัน้    
เที่ยวไปอยู่   บนหลังแห่งคู   เห็นแล้ว   ซึ่งนางลา   ตัวหนึ่ง   เข้าไปหาแล้ว   ฯ   
(อ.นางลา) นั้น   กระท�ำอยู่    ซึ่งปฏิสันถาร   กับ   (ด้วยลา) นั้น   กล่าวแล้วว่า   
(อ.ท่าน)   เป็นผู้มาแล้ว   (จากพระนคร) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี้    ฯ   (อ.ลา   
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา   เป็นผู้มาแล้ว)   จากพระนครชื่อว่าพาราณสี   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้    ฯ   (อ.นางลา   ถามแล้ว) ว่า    (อ.ท่าน   เป็นผู้มาแล้ว)   ด้วยการงาน   
อะไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ลา   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา   เป็นผู้มาแล้ว)   
ด้วยการงานของพ่อค้า   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางลา   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)
ย่อมน�ำไป   ซึ่งภาระ   อันมีประมาณเท่าไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ลา   กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.เรา   ย่อมน�ำไป)   ซึ่งภาระอันมีกุมภะหนึ่งเป็นประมาณ๑   ดังนี้   ฯ   (อ.นางลา   
๑

กมฺภกาโร แปลว่า ภาระมีกุมภะหนึ่งเป็นประมาณ เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสมีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสเป็นภายใน
ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ฉ.ตุล.   วิ.  กุมฺโภ มตฺโต ยสฺส โส กุมฺภมตฺโต (ภาโร)
วิ. บุพ กัม   วิ.  กุมฺภมตฺโต ภาโร กุมฺภภาโร หรือ กุมฺภมตฺโต จ โส ภาโร จาติ กุมฺภกาโร ฯ
ค�ำว่า  กุมฺภ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มาตงฺคมุทฺธปิณฺฑ กระพองเช้า  (๒) ฆฏ หม้อ และ (๓) ทสมฺพณ ๑๐ อัมพณะ
เท่ากับ ๒ ทะนานครึ่ง
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ถามแล้ว) ว่า    อ.ท่าน    น�ำไปอยู่    ซึ่งภาระ    อันมีประมาณเท่านี้    ย่อมไป   
สิ้นโยชน์เท่าไร ท.   ดังนี้    ฯ   (อ.ลา   กล่าวแล้ว) ว่า    (อ.เรา   ย่อมไป)   
สิ้นโยชน์เจ็ด ท.   ดังนี้    ฯ   (อ.นางลา   ถามแล้ว) ว่า    (อ.นางลา) บางตัว   
กระท�ำอยู่    ซึ่งการนวดซึ่งเท้า    หรือ   หรือว่า    ซึ่งการนวดซึ่งหลัง   แก่ท่าน   
ในทีแ่ ห่งท่านไปแล้ว   มีอยู่ หรือ   ดังนี   
้ ฯ   (อ.ลา   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นนางผู้เจริญ   (อ.นางลา   บางตัว   กระท�ำอยู่    ซึ่งการนวดซึ่งเท้า    หรือ   หรือว่า   
ซึ่งการนวดซึ่งหลัง   แก่เรา)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.นางลา   กล่าวแล้ว) ว่า   
(ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น    มีอยู่,    (อ.ท่าน)    ย่อมเสวย    ซึ่งทุกข์ใหญ่   
ดังนี้    ฯ    จริงอยู่    ชื่อ (อ.บุคคล)    ผู้กระท�ำซึ่งกรรมมีการนวดซึ่งเท้าเป็นต้น   
แก่สตั ว์ดริ จั ฉาน ท.   ย่อมไม่ม   
ี แม้กจ็ ริง,   (ถึงอย่างนัน้ )   (อ.นางลานัน้ )   กล่าวแล้ว   
(ซึง่ ค�ำ) อันมีอย่างนีเ้ ป็นรูป   เพือ่ อันกระทบซึง่ กามสังโยชน์   ฯ   (อ.ลา) นัน้    กระสันขึ้นแล้ว   เพราะวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของนางลา) นั้น   ฯ   แม้ อ.นายกัปปกะ   
จ�ำหน่ายแล้ว    ซึ่งสิ่งของ    ไปแล้ว    สู่ส�ำนัก    (ของลา) นั้น    กล่าวแล้วว่า   
ดูก่อนพ่อ    (อ.เจ้า)    จงมา,    (อ.เรา  ท.)    จักไป    ดังนี้    ฯ    (อ.ลา   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ท่าน ท.   จงไป,   อ.ข้าพเจ้า   จักไม่ไป   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.นายกัปปกะ)   อ้อนวอนแล้ว   (ซึ่งลา) นั้น   บ่อย ๆ   คิดแล้วว่า    (อ.เรา)   
(ยังลา) นั้น   ตัวไม่ปรารถนาอยู่    ให้กลัวแล้ว   จักน�ำไป   ดังนี้    กล่าวแล้ว   
ซึ่งคาถา   นี้ว่า
(อ.เรา) จักกระท�ำ ซึ่งปฏัก อันมีหนามอันบัณฑิตก�ำหนดแล้วด้วยนิ้วมือสิบหก
แก่เจ้า,
(อ.เรา)
จักแทง ซึ่งกาย ของเจ้า, แน่ะลา (อ.เจ้า)
จงรู้ อย่างนี้ ดังนี้ ฯ
อ.ลา   ฟังแล้ว   (ซึง่ ค�ำ) นัน้    กล่าวแล้วว่า   (ครัน้ เมือ่ ความเป็น)   อย่างนัน้    
มีอยู่,   แม้ อ.เรา   จักรู้   (ซึ่งกรรม)    อัน (อันเรา) พึงกระท�ำ   แก่ท่าน   ดังนี้   
กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ว่า
(อ.ท่าน)
จักกระท�ำ
ซึ่งปฏัก
อันมีหนามอันบัณฑิตก�ำหนดแล้วด้วยนิ้วมือสิบหก
แก่เรา,
(อ.เรา) ยืนอยู่เฉพาะแล้ว ข้างหน้า ยกขึ้นแล้ว
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(ซึ่งเท้า) ข้างหลัง ยังสิ่งของ ของท่าน จักให้ตกไป, ข้าแต่กัปปกะ (อ.ท่าน) จงรู้ อย่างนี้
ดังนี้ ฯ
อ.พ่อค้า    ฟังแล้ว   (ซึ่งค�ำ) นั้น   คิดแล้วว่า    (อ.ลา) นั่น   ย่อมกล่าว   
อย่างนี้    กะเรา    เพราะเหตุ    อะไรหนอแล    ดังนี้    แลดูอยู่    ข้างนี้ด้วย   
ข้างนี้ด้วย    เห็นแล้ว    ซึ่งนางลา  นั้น    คิดแล้วว่า    (อ.ลา) นั่น    เป็นสัตว์
(อันนางลา) นี้ ให้สำ� เหนียกแล้ว   อย่างนี   
้ จักเป็น,   (อ.เรา)   ล่อแล้ว   (ซึง่ ลา) นัน้    
ด้วยมาตุคาม   (ด้วยค�ำ) ว่า   (อ.เรา)   จักน�ำมา   ซึง่ นางลา   ชือ่ ตัวมีอย่างนีเ้ ป็นรูป   
แก่เจ้า   ดังนี้   จักน�ำไป   ดังนี้   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ ว่า
(อ.เรา)
จักน�ำมา
ซึ่งนางลา
ตัวมีเท้าสี่
ตัวมีหน้าเพียงดังสังข์ ตัวมีอวัยวะทัง้ ปวงงาม (กระท�ำ)
ให้เป็นภรรยา ของเจ้า, แน่ะลา (อ.เจ้า) จงรู้
อย่างนี้ ดังนี้ ฯ
อ.ลา   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�ำ) นั้น   ตัวมีจิตยินดีแล้ว   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา 
นี้ว่า   
(อ.ท่าน)
จักน�ำมา
ซึ่งนางลา
ตัวมีเท้าสี่
ตัวมีหน้าเพียงดังสังข์ ตัวมีอวัยวะทัง้ ปวงงาม (กระท�ำ)
ให้เป็นภรรยา ของข้าพเจ้า, ข้าแต่กปั ปกะ (อ.ท่าน)
จงรู้
อย่างนี้,
ข้าแต่กัปปกะ
(อ.ข้าพเจ้า)
จักไป สิ้นโยชน์ ท. สิบสี่ โดยยิ่ง ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้น   อ.นายกัปปกะ   (กล่าวแล้ว)   (กะลา) นั้นว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เจ้า)   
จงมา   ดังนี้    จูงเอาแล้ว   ได้ไปแล้ว   สู่ที่อันเป็นของตน   ฯ   (อ.ลา) นั้น   
กล่าวแล้ว   (กะนายกัปปกะ) นั้น   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยว่า    อ.ท่าน ท.  
ได้กล่าวแล้วว่า    (อ.เรา)    จักน�ำมา    ซึ่งภรรยา   แก่เจ้า   ดังนี้   กะข้าพเจ้า   
มิใช่หรือ    ดังนี้    ฯ    (อ.นายกัปปกะ    กล่าวแล้ว) ว่า    เออ    (อ.ค�ำนั้น   
อันเรา)   กล่าวแล้ว,   อ.เรา   จักไม่ท�ำลาย   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   ของตน,   
(อ.เรา)   จักน�ำมา   ซึ่งภรรยา   แก่เจ้า,   แต่ว่า   (อ.เรา)   จักให้   ซึ่งเสบียง   
แก่เจ้า    ผู้ผู้เดียวนั่นเทียว,    (อ.เสบียง) นั้น    จงเพียงพอ    หรือ    หรือว่า   
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จงอย่าเพียงพอ    แก่เจ้า    ผู้เป็นที่สอง    ของตน,    อ.เจ้านั่นเทียว    พึงรู้,   
แม้ อ.ลูก ท.   จักเกิด   เพราะอาศัย   ซึ่งการอยู่ร่วมกัน   แห่งเจ้า ท.   ทั้งสอง,   
(อ.เสบียง) นั้น   จงเพียงพอ   หรือ   หรือว่า    จงอย่าเพียงพอ   แก่เจ้า    กับ   
(ด้วยลูก ท.) มาก   แม้เหล่านั้น,   อ.เจ้านั่นเทียว   พึงรู้    ดังนี้    ฯ   อ.ลา   
(ครั้นเมื่อนายกัปปกะ) นั้น    กล่าวอยู่นั่นเทียว,    เป็นสัตว์มีความเยื่อใยหามิได้   
ได้เป็นแล้ว   (ดังนี้)   ฯ
อ.พระศาสดา   ครัน้ ทรงน�ำมาแล้ว   ซึง่ พระธรรมเทศนา   นี   
้ ทรงยังชาดกว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.    อ.นางลา    ในกาลนั้น    เป็นนางชนบทกัลยาณี    ได้เป็นแล้ว   
(ในกาลนี้),   อ.ลา   (ในกาลนั้น)   เป็นนันทะ   (ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี้),   อ.พ่อค้า   
(ในกาลนั้น)   เป็นเรานั่นเทียว   (ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี้),   (อ.นันทะ) นั่น   อันเรา   
ล่อแล้ว   ด้วยมาตุคาม   น�ำไปวิเศษแล้วแม้ในกาลก่อน   ด้วยประการฉะนี้    ดังนี้   
ให้จบแล้ว   ดังนี้แล   ฯ   
jwi
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่านันทะ
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๑๐. จุนฺทสูกริกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งสุกรเป็นอยู่ชื่อว่าจุนทะ
(อันข้าพเจ้า จะกล่าว) ฯ
\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน    ทรงปรารภ   
ชื่อ ซึ่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งสุกรเป็นอยู่ชื่อว่าจุนทะ๑   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้   ว่า   
อิธ โสจฺติ เปจฺจ โสจติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑    ได้ยินว่า    (อ.นายจุนทสูกริก) นั้น    ฆ่าแล้ว    ซึ่งสุกร ท.   

เคี้ยวกินอยู่ด้วย   ขายอยู่ด้วย   ส�ำเร็จแล้ว   ซึ่งชีวิต   สิ้นปี ท.   ห้าสิบห้า     ฯ   
(อ.นายจุนทสูกริกนั้น)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งข้าวเปลือก ท.   ด้วยเกวียน   ในกาลแห่งบุคคลหิวแล้ว   ไปแล้ว   สูช่ นบท   ซือ้ แล้ว   ซึง่ สุกรตัวลูกน้อยของชาวบ้าน ท.   
(ด้วยข้าวเปลือก) อันมีทะนานหนึง่ หรือทะนานสองเป็นประมาณ   ยังเกวียน   ให้เต็มแล้ว   
มาแล้ว    ล้อมแล้ว    ซึ่งที่หนึ่ง    ราวกะว่าคอก    ในภายหลังแห่งที่เป็นที่อยู   ่
ปลูกแล้ว    ซึ่งผัก    (ในที่) นั้นนั่นเทียว    (เพื่อสุกรตัวลูกน้อย ท.) เหล่านั้น,   
(ครั้นเมื่อสุกรตัวลูกน้อย ท.) เหล่านั้น    เคี้ยวกินแล้ว    ซึ่งกอผักต่าง ๆ ท. ด้วย   
ซึ่งคูถแห่งสรีระด้วย   เติบโตแล้ว๒,   ผูกแล้ว   ซึ่ง -   (อ.ตน)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน
(ยังสุกร) ตัวใด ใด ให้ตาย   ย่อมเป็น,   - (สุกร) ตัวนั้น นั้น   ในที่เป็นที่น�ำมาฆ่า   
(กระท�ำ)   ให้มคี วามไหวออกแล้ว   ทุบแล้ว   ด้วยฆ้อนอันมีเหลีย่ มสี   
่ เพือ่ ความทีแ่ ห่งเนือ้ แห่งสรีระเป็นธรรมชาตพองหนาขึน้    ทราบแล้วว่า   (อ.สุกรนี)้    เป็นสัตว์มเี นือ้ หนา   
เกิดแล้ว   ดังนี้   เปิดแล้ว   ซึ่งปาก   ให้แล้ว   ซึ่งท่อนไม้   ในระหว่างแห่งฟัน   
ย่อมกรอก   ซึ่งน�้ำอันร้อน   อันเดือดพล่านแล้ว   ในปาก   ด้วยทะนานอันเป็น๑
๒

สูกริโก (จุนฺโท) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า  สูกเร หนฺตฺวา ชีวตีติ สูกริโก (จุนฺโท) เฉลยสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๕
แปลทับศัพท์ว่า อ.นายจุนทสูกริก
วฑฺฒติ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๑๕ แปลว่า ถึงแล้วซึง่ ความเจริญ ค�ำว่า วฑฺฒโิ ต ประกอบด้วย วฑฺฒ + อิต (อิ ธาตุ + ต
ปัจจัย) เป็น ทุติยาตัปปริสสมาส วิ.ว่า วฑฺฒํ อิโต วฑฺฒิโต ค�ำว่า วฑฺฒ ในที่นี้เป็นนามลง อ ปัจจัย วิ.ว่า วฑฺฒนํ วฑฺโฒ แต่โดย
ส่วนมาก ค�ำว่า วฑฺฒ นิยมเป็น ต ปัจจัย แปลว่า เจริญแล้ว, งอกงามแล้ว, รุ่งเรืองแล้ว, เติบโตแล้ว วฑฺฒ ธาตุในความเจริญลง
ต ปัจจัย แปลง ต เป็น ฑฺฒ ลบ ฑฺฒ ท้ายธาตุหรือลง อิ อาคม ต ปัจจัย มีรูปเป็น วฑฺฒิต ในกรณีที่เป็นเหตุกัมมวาจก
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วิการแห่งโลหะ   ฯ   (อ.น�้ำอันร้อน) นั้น   เข้าไปแล้ว   ในท้อง   เดือดพล่านแล้ว   
พาเอาแล้ว   ซึง่ คูถ   ออกไปแล้ว   โดยส่วนในเบือ้ งต�ำ่ ,   อ.คูถ   หน่อยหนึง่    มีอยู   ่
เพียงใด,   เป็นธรรมชาตขุ่น   เป็น   ย่อมไหลออกไป   เพียงนัน้ ,   ครัน้ เมือ่ ท้อง   
สะอาดแล้ว,   (อ.น�ำ้ อันร้อนนัน้ )   เป็นธรรมชาตใส   เป็นธรรมชาตไม่ขุ่น   (เป็น)   
ย่อมไหลออกไป    ฯ    ครั้งนั้น    (อ.นายจุนทสูกริกนั้น)    ย่อมราด    ซึ่งน�้ำ   
อันเหลือลง    บนหลัง    (แห่งสุกร) นั้น    ฯ    (อ.น�้ำ) นั้น    ยังหนังอันด�ำ   
ให้ลอกแล้ว   ย่อมไหลไป   ฯ   ในล�ำดับนั้น   (อ.นายจุนทสูกริกนั้น)   เผาแล้ว
ซึ่งขน ท.๑   ด้วยคบเพลิงอันเป็นวิการแห่งหญ้า    ย่อมตัด   ซึ่งศีรษะ   ด้วยดาบ   
อันคม   ฯ   (อ.นายจุนทสูกริกนั้น)   ถือเอาเฉพาะแล้ว   ซึ่งเลือด   อันไหลออกอยู่   
ด้วยภาชนะ   ขย�ำแล้ว   ซึ่งเนื้อ   ด้วยเลือด   ปิง้ แล้ว   นัง่ แล้ว   ในท่ามกลางแห่งลูกและเมีย   เคีย้ วกินแล้ว   ย่อมขาย   (ซึง่ เนือ้ ) อันเหลือ   ฯ๒   (เมือ่ นายจุนทสูกริก) นัน้    ส�ำเร็จอยู   
่ ซึง่ ชีวติ    โดยท�ำนอง   นีน้ นั่ เทียว,   อ.ปี ท.   ห้าสิบห้า   
ก้าวล่วงแล้ว   ฯ   ครัน้ เมือ่ พระตถาคต   ประทับอยูอ่ ยู   
่ ในวิหารอันใกล้,   อ.การบูชา   
(ด้วยวัตถุ) อันมีก�ำแห่งดอกไม้เป็นประมาณ   หรือ   หรือว่า   อ.การถวายซึ่งภิกษาอันมีทัพพีเป็นประมาณ    หรือว่า    ชื่อ อ.บุญ    อะไร ๆ    อื่น    ไม่ได้มีแล้ว   
แม้ในวันหนึง่    ฯ   ครัง้ นัน้    อ.โรค   เกิดขึน้ แล้ว   ในสรีระ   (ของนายจุนทสูกริก) นัน้    
ฯ    อ.ความร้อนพร้อมในนรกใหญ่ชอื่ ว่าอเวจี    ปรากฏแล้ว    (แก่นายจุนทสูกริก)   
ผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียว   ฯ๓   ชือ่ อ.ความร้อนพร้อมในนรกชือ่ ว่าอเวจี   เป็นความเร่าร้อน   
อันสามารถเพื่ออันท�ำลาย   ซึ่งนัยน์ตา ท.   (ของบุคคล) ผู้ยืนแลดูอยู่แล้ว   ในร้อยแห่งโยชน์   ย่อมเป็น   ฯ   จริงอยู่   (อ.ค�ำอันเป็นพระคาถา) แม้นั่นว่า
(อ.ความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจี)
แผ่ไปแล้ว
ตลอดร้อยแห่งโยชน์ โดยรอบ ย่อมตัง้ อยู่ ในกาลทั้งปวง   ดังนี้เป็นต้น๔
(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ฯ
๑
๒
๓
๔

แปลเป็นเหตุกัตตุวาจก ว่า ยังขน ท. ให้ไหม้แล้ว ก็ได้
ตั้งแต่ ฉาตกกาเล สกเฏน วีหี - เสสํ วิกฺกีณาติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๕ แปลโดยพยัญชนะ
ตั้งแต่ อิธ โสจติ เปจฺจ - อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อุปฏฺหิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แปลโดยพยัญชนะ
ม. อุป. ๑๔/๓๔๑ โส โข ปน ภิกฺขเว มหานิรโย จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร วิภตฺโต ภาคโส มิโต อโยปาการปริยนฺโต อยสา
ปฏิกฺกุชฺชิโต ฯ ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา ยุตฺตา สมนฺตา โยชนสตํ ผริตฺวา ติฏฺ€ติ สพฺพทา ฯ
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ก.๒    อนึ่ง    อ.อุปมานี้ว่า    ดูก่อนมหาบพิตร    แม้ อ.แผ่นหิน   

อันมีเรือนยอดเป็นประมาณ   อัน (อันบุคคล) ใส่เข้าแล้ว   ในไฟในนรก   ย่อมถึง   
ซึง่ ความย่อยยับ   โดยขณะ   ฉันใด   ส่วนว่า   อ.สัตว์ผบู้ งั เกิดแล้ว ท.   (ในนรก) นี้   
ย่อมไม่ย่อยยับ๑   ราวกะ (อ.สัตว์ ท.) ผู้ไปแล้วในท้องของมารดา   (ไม่ย่อยยับอยู่)   
เพราะก�ำลังแห่งกรรม   (ฉันนัน้ )   ดังนี   
้ อันพระเถระชือ่ ว่านาคเสน   ถวายพระพรแล้ว   
เพราะความที่ (แห่งความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจี) นั้น    เป็นสภาพมีประมาณยิ่ง   
กว่าความร้อนพร้อมแห่งไฟอันตั้งอยู่โดยปกติ    ฯ   ครั้นเมื่อความร้อนพร้อม   นั้น   
ปรากฏแล้ว   (แก่นายจุนทสูกริก) นัน้ ,   อ.อาการ   อันอันบัณฑิตพึงเห็นเสมอด้วยกรรม   
เกิดขึ้นแล้ว   ฯ   (อ.นายจุนทสูกริกนั้น)   ร้องแล้ว   ร้องเพียงดังสุกร   เที่ยวไปอยู่   
ด้วยเข่า ท.   ในท่ามกลางแห่งเรือนนัน่ เทียว   ย่อมไป   สูท่ เี่ ป็นทีอ่ ยูอ่ นั มีในเบือ้ งหน้าบ้าง   
สู่ที่เป็นที่อยู่อันมีในภายหลังบ้าง    ฯ    ครั้งนั้น    อ.ประชุมแห่งมนุษย์ในเรือน ท.   
(ของนายจุนทสูกริก) นั้น   จับแล้ว   (ซึ่งนายจุนทสูกริก) นั้น   (กระท�ำ)   ให้มั่น   
ย่อมปิด   ซึ่งปาก   ฯ   ชื่อ อ.วิบากแห่งกรรม   อันใคร ๆ  ไม่อาจ   เพื่ออันห้าม   
ฯ   (อ.นายจุนทสูกริก) นั้น   ร้องอยู่   ย่อมเที่ยวไป   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย   ฯ  
อ.มนุษย์ ท.   ในเรือน ท.   เจ็ด   โดยรอบ   ย่อมไม่ได้   ซึ่งความหลับ   ฯ   ก็   
อ.ชนในเรือน   ทั้งปวง   ไม่อาจอยู่    เพื่ออันห้าม   ซึ่งการออกไป   ในภายนอก   
(แห่งนายจุนทสูกริก) นัน้    ผูอ้ นั ภัยแต่ความตายคุกคามแล้ว   ปิดแล้ว   ซึง่ ประตูแห่งเรือน ท.   แวดล้อมแล้ว   ซึ่งภายนอกแห่งเรือน   รักษาอยู่    ย่อมอยู่    โดย (อ.นายจุนทสูกริกนั้น)    ยืนอยู่แล้ว   ในภายใน   ย่อมไม่อาจ    เพื่ออันเที่ยวไป   
ในภายนอก   โดยประการใด,   - ประการนั้น   ฯ   (อ.นายจุนทสูกริก) แม้นอกนี้   
ร้องอยู่    ย่อมเที่ยวไป    ข้างนี้ด้วย    ข้างนี้ด้วย    ในภายในแห่งเรือนนั่นเทียว   
เพราะความร้อนพร้อมในนรก   ฯ   (อ.นายจุนทสูกริกน้้น)   เที่ยวไปแล้ว   สิ้นวัน ท.   
เจ็ด    อย่างนี้    กระท�ำแล้ว    ซึ่งกาละ    ในวัน     ที่แปด    บังเกิดแล้ว   
ในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี    ฯ   อ.นรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี    (อันบัณฑิต)   พึงพรรณนา   
ด้วยเทวทูตสูตร   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ไปอยู   
่ โดยประตูแห่งเรือน   (ของนายจุนทสูกริก) นัน้    
ฟังแล้ว   ซึ่งเสียง   นั้น   เป็นผู้มีความส�ำคัญว่า   อ.เสียงแห่งสุกร   ดังนี้   เป็น   
๑

วิลียนฺติ ประกอบด้วย วิ บทหน้า  ลิ ธาตุในความย่อย, ละลาย ย ปัจจัย อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ (บางอาจารย์เห็นว่าเป็น
วิลิ ธาตุ) ทีฆะ อิ เป็น อี
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ไปแล้ว   สูว่ หิ าร   นัง่ แล้ว   ในส�ำนัก   ของพระศาสดา   กราบทูลแล้ว   อย่างนีว้ า   
่
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ สุกร ท. อันนายจุนทสูกริก ปิดแล้ว ซึง่ ประตูแห่งเรือน
ให้ตายอยู่, อ.วันนี้ เป็นวัน ที่เจ็ด (ย่อมเป็น), อ.การกระท�ำซึ่งมงคล
บางอย่าง เห็นจะ จักมี ในเรือน, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.จิตอันประกอบพร้ อ มแล้ ว ด้ ว ยเมตตา ๑ แม้ ด วงหนึ่ ง หรื อ หรื อ ว่ า อ.ความเป็ น แห่ ง ความกรุณา (แม้อย่างหนึ่ง) ย่อมไม่มี (แก่นายจุนทสูกริก) ผู้ยังสุกร ท.
ชื่อ ตัวมีประมาณเท่านี้ ให้ตายอยู่, ก็ อ.สัตว์ ผู้หยาบช้า ผู้กล้าแข็ง
ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป เป็นผู้อันข้าพระองค์ ท. ไม่เคยเห็นแล้วหนอ (ย่อมเป็น)๒
ดังนี้   ฯ   
อ.พระศาสดา    ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    (อ.นายจุนทสูกริก) นั้น   
ยังสุกร ท.   ย่อมให้ตาย   สิ้นวัน ท.   เจ็ด   เหล่านี้   หามิได้,   ก็   (อ.ผล)   
อันอันบัณฑิตพึงเห็นเสมอด้วยกรรม    ได้เกิดขึ้นแล้ว    (แก่นายจุนทสูกริก) นั้น,   
อ.ความร้อนพร้อมในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี    ปรากฏแล้ว    (แก่นายจุนทสูกริก)   
ผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียว,    (อ.นายจุนทสูกริก) นั้น    ร้องอยู่    ร้องเพียงดังสุกร   
เที่ยวไปแล้ว   ในภายในแห่งที่เป็นที่อยู่   สิ้นวัน ท.   เจ็ด   เพราะความร้อนพร้อม   
นั้น   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   ในวันนี้   บังเกิดแล้ว   ในนรกชื่อว่าอเวจี   ดังนี้,   
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    (อ.นายจุนทสูกริกนั้น)    เศร้าโศกแล้ว   
อย่างนี้    ในโลก   นี้   ไปแล้ว   บังเกิดแล้ว   ในที่เป็นที่เศร้าโศก   อีกนั่นเทียว   
หรือ   ดังนี้   (อันภิกษุ ท.)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ   
(อ.อย่างนั้น),   ชื่อ (อ.บุคคล)   ผู้ประมาทแล้ว   เป็นคฤหัสถ์    หรือ   หรือว่า   
เป็นบรรพชิต   จงเป็น,   (อ.บุคคลผู้ประมาทแล้วนั้น)   ย่อมเศร้าโศก   (ในโลก)
ทั้งสองนั่นเทียว   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
๑

๒

เมตฺตจิตฺตํ แปลได้หลายนัย ได้แก่ (๑) แปลว่า  อ.จิตอันประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตา เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า 
เมตฺ ต าย (สมฺ ป ยุ ตฺ ตํ ) จิ ตฺ ตํ  (๒) แปลว่ า  อ.จิ ต อั น ไปแล้ ว กั บ ด้ ว ยเมตตา หรื อ อ.จิ ต อั น สหรคตแล้ ว ด้ ว ยเมตตา
วิ.ว่า  เมตฺตาย (สหคตํ) จิตฺตํ  เมตฺตจิตฺตํ  (๓) แปลว่า  อ.จิตมีเมตตา เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มี ณ ปัจจัย
ในตทัสสัตถิตัทธิตเป็นภายใน วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ณ ตทัส.
เมตฺตา อสฺส อตฺถีติ เมตฺตํ (จิตฺตํ)
วิ.บุพ.กัม. เมตฺตํ จิตฺตํ เมตฺตจิตฺตํ 
อีกนัยหนึง่ อ.สัตว์ ผูห้ ยาบช้า ผูก้ ล้าแข็ง ผูม้ อี ย่างนีเ้ ป็นรูป เป็นผูอ้ นั ข้าพระองค์ ท. เห็นแล้วในก่อน (ย่อมเป็น) หามิได้หนอ ฯ
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(อ.บุคคล) ผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกติ ย่อมเศร้าโศก
(ในโลก) นี้ ละไปแล้ว๑ ย่อมเศร้าโศก, ย่อมเศร้าโศก
(ในโลก) ทั้งสอง, (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกติ)
นั้น เห็นแล้ว ซึ่งกรรมอันเศร้าหมองแล้ว ของตน
ย่อมเศร้าโศก, (อ.บุคคลผูก้ ระท�ำซึง่ บาปโดยปกติ) นัน้
ย่อมเดือดร้อน ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า   อ.บุคคล   ผูก้ ระท�ำ   ซึง่ กรรมอันลามก   อันมีประการต่าง ๆ   
ย่อมเศร้าโศก    (ในโลก) นี้    ในสมัยเป็นที่ตาย    โดยส่วนเดียวนั่นเทียว   
(ด้วยอันคิด) ว่า   อ.กรรมอันงาม   อันเรา   ไม่กระท�ำแล้วหนอ,   อ.กรรมอันลามก   
อันเรา   กระท�ำแล้ว   ดังนี้,   (อ.ความเศร้าโศก) นี้   เป็นความเศร้าโศกเพราะกรรม   
(แห่งบุคคล) นัน้    (ย่อมเป็น),   ก็   (อ.บุคคลผูก้ ระท�ำซึง่ บาปโดยปกตินนั้ )   เสวยอยู่   
ซึ่งวิบาก   ละไปแล้ว   ย่อมเศร้าโศก,   (อ.ความเศร้าโศก) นี้   เป็นความเศร้าโศกเพราะวิบาก   ในโลกอื่น   (แห่งบุคคล) นั้น   (ย่อมเป็น),   (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกติ) นั้น   ย่อมเศร้าโศกนั่นเทียว   (ในโลก) ทั้งสอง   อย่างนี้    ฯ   
เพราะเหตุ    นั้นนั่นเทียว    แม้ อ.นายจุนทสูกริก    นั้น    ผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียว   
ชื่อว่า  ย่อมเศร้าโศก   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   
ปาปการี   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกตินั้น)   เห็นแล้ว   ซึ่งกรรมอันเศร้าหมองแล้ว    ของตน    ย่อมเศร้าโศก,    บ่นเพ้ออยู่    มีประการต่างๆ   
ชื่อว่า  ย่อมเดือดร้อน   คือว่า    ย่อมล�ำบาก   ดังนี้    (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฺมตฺตโน   ดังนี้   ฯ   
๑

เปจฺจ ประกอบด้วย ป บทหน้า อิ ธาตุ ในความไป, ถึง ลง ตูนาทิปัจจัย แปลง เป็น ย แปลง ย เป็น จฺจ วิการ อิ ธาตุ เป็น
เอ บางอาจารย์ว่า แปลงตูนาทิเป็น รจฺจ ลบ ร ฯ
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ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น    ได้เป็นแล้ว,    อ.เทศนา    เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ   
jwi
อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งสุกรเป็นอยู่ชื่อว่าจุนทะ
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๑๑. ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งอุบาสกผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรม

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่ ง อุ บ าสกผู ้ ตั้ ง อยู ่ แ ล้ ว ในธรรม ๑   ตรั ส แล้ ว    ซึ่ ง พระธรรมเทศนา   นี้ ว ่ า   อิ ธ
โมทติ เปจฺจ โมทติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ได้ยนิ ว่า   ชือ่ อ.อุบาสกผูต้ งั้ อยูแ่ ล้วในธรรม ท.   ผูม้ รี อ้ ยห้าเป็นประมาณ   

ได้มีแล้ว    ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี    ฯ    อ.ร้อยแห่งอุบาสก ท. ห้า ห้า
เป็นบริวาร
แห่ง (ในอุบาสกผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรม ท.) เหล่านั้นหนา
- (อุบาสกผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรม) คนหนึ่ง ๆ (ย่อมเป็น) ฯ (อ.อุบาสก) ใด
เป็นผู้เจริญที่สุด (แห่งอุบาสก ท.) เหล่านั้น (ย่อมเป็น), อ.บุตร ท. เจ็ด
อ.ธิดา ท. เจ็ด (ของอุบาสก) นั้น (ได้มีแล้ว) ฯ อ.ข้าวยาคูอันบุคคลพึงถวายตามสลาก อ.ภัตอันบุคคลพึงถวายตามสลาก อ.ภัตอันบุคคลพึงถวายในปักษ์
อ.ภัตเพื่อสงฆ์
อ.ภัตเพื่อบุคคลผู้รักษาซึ่งอุโบสถ
อ.ภัตเพื่อภิกษุผู้จรมา
อ.ภัตอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา อันหนึ่ง ๆ ได้มีแล้ว แก่ (ในบุตร ท.) เหล่านั้นหนา - (บุตร) คนหนึ่ง ๆ   ฯ   (อ.บุตร ท.) แม้เหล่านั้น   
ทัง้ ปวงเทียว   ชือ่ ว่า  เป็นอนุชาตบุตร   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.วัตถุ ท.) มีขา้ วยาคูอันบุคคลพึงถวายตามสลากเป็นต้น   สิบหก   ย่อมเป็นไปทั่ว   (แก่ชน ท.)   คือ   
แก่บตุ ร ท.   สิบสี   
่ แก่ภรรยา   แก่อบุ าสก   ด้วยประการฉะนี   
้ ฯ   (อ.อุบาสก) นัน้    
ผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและทาระ   เป็นผู้มีศีล   เป็นผู้มีธรรมอันงาม   เป็นผู้ยินดีแล้วในการจ�ำแนกซึ่งทาน    ได้เป็นแล้ว    ด้วยประการฉะนี้    ฯ    ครั้งนั้น    อ.โรค   
เกิดขึ้นแล้ว   (แก่อุบาสก) นั้น   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   ฯ   อ.สังขารคืออายุ   
เสื่อมรอบแล้ว   ฯ   (อ.อุบาสก) นั้น   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง   ซึ่งธรรม   (เป็น)   
ส่งไปแล้ว   (ซึ่งบุคคล)   สู่ส�ำนัก   ของพระศาสดา   (ด้วยค�ำ) ว่า   (อ.พระองค์)   
๑

ธมฺมิโก (อุปาสโก) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต แปลว่า  อ.อุบาสก ผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรม วิ.ว่า  ธมฺเม โต ธมฺมิโก
(อุปาสโก) ถ้าแปลว่า อ.อุบาสก ผู้ตั้งอยู่ในธรรม วิ.ว่า ธมฺเม ติฏฺตีติ ธมฺมิโก (อุปาสโก) แปลได้ทั้งสองส�ำนวน
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ขอจงทรงส่งไป   ซึ่งภิกษุ ท.   แปด   หรือ   หรือว่า    สิบหก   แก่ข้าพระองค์   
ดังนี   
้ ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงส่งไปแล้ว   ซึง่ ภิกษุ ท.   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้    
ไปแล้ว    นั่งแล้ว    บนอาสนะ ท.    อัน (อันบุคคล) ปูลาดแล้ว    แวดล้อม   
ซึ่งเตียง   (ของอุบาสก) นั้น,   ผู้ (อันอุบาสก) กล่าวแล้วว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.การเห็น    ซึ่งพระผู้เป็นเจ้า  ท.    เป็นกรรมอันกระผมหาได้โดยยาก    จักเป็น,   
(อ.กระผม)    เป็นผู้มีก�ำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว    ย่อมเป็น,    (อ.ท่าน ท.)   
ขอจงสาธยาย    ซึ่งพระสูตร    สูตรหนึ่ง    แก่กระผม    ดังนี้    (ถามแล้ว) ว่า   
ดูกอ่ นอุบาสก   (อ.ท่าน)   เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันฟัง   ซึง่ พระสูตร   สูตรไหน   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    (อ.กระผม   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง)   ซึ่งสติปัฏฐานสูตร   
อันอันพระพุทธเจ้าทั้งปวง ท.   ไม่ทรงละแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    (อันอุบาสก)   
กล่าวแล้ว,    เริ่มตั้งแล้ว    ซึ่งพระสูตรว่า    ดูก่อนภิกษุ ท. อ.หนทาง นี้
อันเป็นที่ไปแห่งบุคคลคนเดียว
(ย่อมเป็นไปพร้อม)๑
เพื่อความหมดจดวิเศษ
แห่งสัตว์ ท.   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   ในขณะนั้น   อ.รถ ท.   หก   อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ที่สองด้วยทั้งกึ่ง    อันเทียมแล้วด้วยม้าสินธพมีพันเป็นประมาณ   
อันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวง   มาแล้ว   จากเทวโลก ท.   หก   ฯ   
อ.เทวดา ท.   ผู้ยืนอยู่แล้ว   (บนรถ ท.) เหล่านั้น   กล่าวแล้วว่า    (อ.เรา ท.)   
จักน�ำไป   สูเ่ ทวโลก   ของเรา ท.,   (อ.เรา ท.)   จักน�ำไป   สูเ่ ทวโลก   ของเรา ท.,   
ดูก่อนท่านผู้เจริญ    (อ.อุบาสก)    ขอจงบังเกิด    (ที่รถ) นี้    เพื่ออันยินดียิ่ง   
ในเทวโลก   ของเรา ท.   ราวกะ   (อ.บุคคล)   ผู้ท�ำลาย   ซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว   แล้วจึงถือเอาอยู่   ซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งทอง   ดังนี้   ฯ   

ก.๒    อ.อุบาสก    ไม่ปรารถนาอยู่    ซึ่งอันตรายแห่งการฟังซึ่งธรรม   

กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.   ยังกาล)   จงให้มา,   (อ.ท่าน ท.)   (ยังกาล)   จงให้มา   
ดังนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   เป็นผู้นิ่ง   ได้เป็นแล้ว   ด้วยความส�ำคัญว่า   (อ.อุบาสก)   
ย่อมกล่าว   กะเรา ท.   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    อ.บุตรและธิดา ท.   (ของอุบาสก) นัน้    
ร้องแล้ว   (ด้วยความคิด) ว่า   อ.บิดา   ของเรา ท.   เป็นผู้ไม่อิ่มแล้ว   ด้วยการ๑
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ฟังซึ่งธรรม   ได้เป็นแล้ว   ในกาลก่อน,   แต่ว่า   ในกาลนี้   (อ.บิดา)   (ยังบุคคล)
ให้เรียกมาแล้ว    ซึ่งภิกษุ ท.    (ยังภิกษุ ท.)    ให้กระท�ำแล้ว    ซึ่งการสาธยาย   
ย่อมห้าม   เองนัน่ เทียว,   ชือ่ อ.สัตว์ผไู้ ม่กลัว   ต่อความตาย   ย่อมไม่ม   
ี ดังนี   
้ ฯ   
อ.ภิกษุ ท.   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กาลนี้   เป็นสมัยมิใช่โอกาส   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   หลีกไปแล้ว   ฯ   อ.อุบาสก   (ยังกาล) หน่อยหนึ่ง   
ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว    กลับได้แล้ว    ซึ่งสติ    ถามแล้ว    ซึ่งบุตร ท. ว่า   
(อ.เจ้า ท.)   ย่อมคร�ำ่ ครวญ   เพราะเหตุไร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.บุตร ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พ่อ   อ.ท่าน ท.   (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   ฟังอยู่   ซึ่งธรรม   
ห้ามแล้ว   เองนั่นเทียว,   (ครั้นเมื่อความเป็น)   อย่างนั้น   (มีอยู่),   อ.เรา ท.     
คร�่ำครวญแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   ชื่อ อ.สัตว์ผู้ไม่กลัว   ต่อความตาย   ย่อมไม่มี   
ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสก   ถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   (ไปแล้ว)   
(ในที)่ ไหน   ดังนี   
้ ฯ   (อ.บุตร ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พอ่    (อ.พระผูเ้ ป็นเจ้า ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กาลนี้)   เป็นสมัยมิใช่โอกาส   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ลุกขึ้นแล้ว   
จากอาสนะ   หลีกไปแล้ว   ดังนี้    ฯ   (อ.อุบาสก   กล่าวแล้ว) ว่า    อ.เรา   
ย่อมกล่าว   กับ   ด้วยพระผู้เป็นเจ้า  ท.   หามิได้    ดังนี้    ฯ   (อ.บุตร ท.   
ถามแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น)   อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ท่าน)   ย่อมกล่าว   
กับ   ด้วยใคร   ดังนี   
้ ฯ   (อ.อุบาสก   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เทวดา ท.   ประดับแล้ว   
ซึ่งรถ ท.   หก   พามาแล้ว   จากเทวโลก ท.   หก   ยืนอยู่แล้ว   ในอากาศ   
ย่อมกระท�ำ   ซึ่งเสียงว่า   (อ.ท่าน)   จงยินดียิ่ง   ในเทวโลก   ของเรา ท.,   (อ.ท่าน)   
จงยินดียิ่ง    ในเทวโลก    ของเรา  ท.    ดังนี้,    (อ.เรา)    ย่อมกล่าว    กับ   
(ด้วยเทวดา ท.) เหล่านั้น   ดังนี้    ฯ   (อ.บุตร ท.   ถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่พ่อ   
อ.รถ ท.   (มีอยู่)   (ในที่) ไหน,   อ.เรา ท.   ย่อมไม่เห็น   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสก   
กล่าวแล้ว) ว่า    ก็    อ.ดอกไม้ ท.   อันอันบุคคลร้อยแล้ว   เพื่อเรา   มีอยู่หรือ   
ดังนี   
้ ฯ   (อ.บุตร ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พอ่    (อ.ดอกไม้ ท.   อัน (อันบุคคล)
ร้อยแล้ว   (เพื่อท่าน)   มีอยู่   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสก   ถามแล้ว) ว่า   อ.เทวโลก   
ชั้นไหน   (อันบุคคล)   พึงยินดี    ดังนี้    ฯ   (อ.บุตร ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พ่อ   อ.ภพชื่อว่าดุสิต   อันเป็นที่เป็นที่อยู่    ของพระโพธิสัตว์ทั้งปวง ท. ด้วย   
ของพระมารดาและพระบิดาแห่งพระพุทธเจ้า ท. ด้วย   (อันบุคคล)   พึงยินดี   ดังนี้   
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ฯ   (อ.อุบาสก   กล่าวแล้ว) ว่า    ถ้าอย่างนั้น   (อ.เจ้า  ท.)   (อธิษฐานแล้ว) ว่า   
อ.พวงแห่งดอกไม้   จงคล้อง   ทีร่ ถคันมาแล้ว   จากภพชือ่ ว่าดุสติ    ดังนี   
้ จงซัดไป   
ซึ่งพวงแห่งดอกไม้    ดังนี้    ฯ    (อ.บุตร ท.) เหล่านั้น    ซัดไปแล้ว    ฯ   
(อ.พวงแห่งดอกไม้) นั้น   คล้องแล้ว   ที่แอกแห่งรถ   ห้อยลงแล้ว   ในอากาศ   ฯ   
อ.มหาชน   ย่อมเห็น   (ซึ่งพวงแห่งดอกไม้) นั้นนั่นเทียว,   ย่อมไม่เห็น   ซึ่งรถ   ฯ   
ก.๓   อ.อุบาสก   กล่าวแล้วว่า   (อ.เจ้า ท.)   ย่อมเห็น   ซึ่งพวงแห่งดอกไม้   
นั่น หรือ   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    ขอรับ   (อ.เรา ท.)   ย่อมเห็น   ดังนี้   
(อันบุตร ท.)   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   (อ.พวงแห่งดอกไม้) นั่น   ย่อมห้อยลง   
ที่รถคันมาแล้ว   จากภพชื่อว่าดุสิต,   อ.เรา   จะไป   สู่ภพชื่อว่าดุสิต,   อ.เจ้า ท.   
อย่าคิดแล้ว,   (อ.เจ้า  ท.)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันบังเกิด   ในส�ำนัก   ของเรา   เป็น   
จงกระท�ำ   ซึ่งบุญ ท.   โดยท�ำนอง (แห่งบุญ) อันเรากระท�ำแล้วนั่นเทียว   ดังนี้   
กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   ด�ำรงอยู่เฉพาะแล้ว   บนรถคันมาแล้ว   จากภพชื่อว่าดุสิต   
ฯ   อ.อัตภาพ   (ของอุบาสก) นั้น   อันมีคาวุตสามเป็นประมาณ   อันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับมีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ   บังเกิดแล้ว   ในขณะนั้นนั่นเทียว,   
อ.พันแห่งนางอัปสร   แวดล้อมแล้ว,   อ.วิมานอันเป็นวิการแห่งแก้ว   อันประกอบแล้วด้วยโยชน์ยสี่ บิ ห้า   ได้มปี รากฏแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว   ซึง่ ภิกษุ ท.   
แม้เหล่านั้น   ผู้ถึงโดยล�ำดับแล้ว   ซึ่งวิหารว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.พระธรรมเทศนา   
อันอุบาสก    ฟังแล้วหรือ    ดังนี้    ฯ    (อ.ภิกษุ ท.    กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนัน้ ),   แต่วา   
่ (อ.อุบาสก)   ห้ามแล้วว่า   
(อ.ท่าน ท.   ยังกาล)   จงให้มา   ดังนี้   ในระหว่างนั่นเทียว,   (ครั้นเมื่อความเป็น)
อย่างนั้น    (มีอยู่),    อ.บุตรและธิดา  ท.    (ของอุบาสก) นั้น    คร�่ำครวญแล้ว,   
อ.ข้าพระองค์ ท.   (กล่าวแล้ว) ว่า    อ.กาลนี้    เป็นสมัยมิใช่โอกาส   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้    ลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   เป็นผู้ออกไปแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.อุบาสก) นั้น   กล่าวแล้ว   กับ   
ด้วยเธอ ท.   หามิได้,   แต่ว่า    อ.เทวดา ท.   ประดับแล้ว   ซึ่งรถ ท.   หก   
น�ำมาแล้ว   จากเทวโลก ท.   หก   ร้องเรียกแล้ว   ซึง่ อุบาสก   นัน้ ,   (อ.อุบาสก) นัน้    
ไม่ปรารถนาอยู   
่ ซึง่ อันตราย   แห่งพระธรรมเทศนา   กล่าวแล้ว   กับ   (ด้วยเทวดา ท.)
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เหล่านั้น   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.อย่างนั้น หรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   
อ.อย่างนัน้    ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ในกาลนี   
้ (อ.อุบาสกนัน้ )   
บังเกิดแล้ว   (ในที)่ ไหน   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   
(อ.อุบาสกนัน้    บังเกิดแล้ว)   ในภพชือ่ ว่าดุสติ    ดังนี   
้ ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   (อ.อุบาสกนัน้ )   บันเทิงอยู   
่ ในท่ามกลางแห่งญาติ   
(ในโลก) นี้    เที่ยวไปแล้ว   บังเกิดแล้ว   ในที่เป็นที่บันเทิง   อีกนั่นเทียว หรือ   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา)   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ   (อ.อย่างนั้น),   
เพราะว่า    อ.คฤหัสถ์ ท.   หรือ   หรือว่า    อ.บรรพชิต ท.   ผู้ไม่ประมาทแล้ว   
ย่อมบันเทิง   (ในที่) ทั้งปวงนั่นเทียว   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
(อ.บุ ค คล) ผู ้ มี บุ ญ อั น กระท�ำแล้ ว
ย่ อ มบั น เทิ ง
(ในโลก) นี้, ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง, ย่อมบันเทิง (ในโลก) ทั้งสอง, (อ.บุคคลผู้มีบุญอันกระท�ำแล้ว) นัน้
เห็นแล้ว ซึง่ ความหมดจดวิเศษแห่งกรรม
ของตน ย่อมบันเทิง, (อ.บุคคลผูม้ -ี
บุญอันกระท�ำแล้ว) นั้น ย่อมบันเทิงทั่ว ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า    อ.บุคคล    ผู้กระท�ำ    ซึ่งกุศล    อันมีประการต่าง ๆ   
ย่อมบันเทิง   ด้วยความบันเทิงเพราะกรรม   (ในโลก) นี้ ว่า    อ.บาป   อันเรา   
ไม่กระท�ำแล้วหนอ,    (อ.กรรม) อันงาม    อันเรา    กระท�ำแล้วหนอ    ดังนี้,   
ละไปแล้ว    ย่อมบันเทิง    ด้วยความบันเทิงเพราะวิบาก,    ชื่อว่า  ย่อมบันเทิง   
(ในโลก) ทั้งสอง   ด้วยประการฉะนี้   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   
- (บท) ว่า   กตปุญฺโ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า   แม้ อ.อุบาสกผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรม   เห็นแล้ว   ซึ่งความหมดจดวิเศษแห่งกรรม    คือว่า    ซึ่งความถึงพร้อมแห่งกรรมอันเป็นบุญ    ของตน   
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ย่อมบันเทิง   แม้ในโลก   นี้   ในกาลก่อน   แต่การกระท�ำ-ซึ่งกาละ,   กระท�ำแล้ว   
ซึ่งกาละ    ย่อมบันเทิงทั่ว    คือว่า    ย่อมบันเทิงยิ่งนั่นเทียว    แม้ในโลกอื่น   
ในกาลนี้   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   กมฺมวิสุทฺธ   
ึ ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
		
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   (เป็นพระอริยบุคคล)
มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว,   อ.พระธรรมเทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ   
jwi
อ.เรื่องแห่งอุบาสกผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรม
jwi

(จบแล้ว)

ฯ

๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเทวทัต

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งพระเทวทัต   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    อิธ ตปฺปติ เปจฺจ
ตปฺปติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑    อ.เรื่อง    แห่งพระเทวทัต    (อันพระศาสดา)    ทรงยังชาดก ท.   

ทัง้ ปวง   อัน (อันพระองค์)   ทรงปรารภ   ซึง่ พระเทวทัต   ตรัสแล้ว   ให้พสิ ดารแล้ว   
ตรัสแล้ว   จ�ำเดิม   แต่กาล (แห่งพระเทวทัต) บวชแล้ว   เพียงไร   แต่การเข้าไปสู่แผ่นดิน   ฯ   
ก็   อ.ความย่อ   (ในเรื่องแห่งพระเทวทัต) นี้   นี้ :ครั้นเมื่อพระศาสดา   ทรงอาศัยแล้ว  ซึ่ง -   อ.นิคม   ของเจ้ามัลละ ท.   
ชื่อว่าอนุปิยะ   (มีอยู่),   - (นิคม) นั้น   ประทับอยู่อยู่   ในป่าแห่งไม้มะม่วงชื่อว่าอนุปิยะนั่นเทียว๑,    อ.พระโอรสมีพันแปดสิบเป็นประมาณ ท.๒    อันตระกูลแห่งพระญาติ ท.   อันมีพันแปดสิบเป็นประมาณ   ทรงปฏิญญาแล้วว่า    (อ.พระกุมารพระนามว่าสิทธัตถะ)   เป็นพระราชา   หรือ   หรือว่า   เป็นพระพุทธเจ้า   จงเป็น,   
(อ.พระกุมารพระนามว่าสิทธัตถะ)   เป็นผูม้ กี ษัตริยเ์ ป็นบริวาร   (เป็น)   จักเสด็จเทีย่ วไป   
๑

๒

อนุปิยอัมพวัน สวนป่าไม้มะม่วง อยู่ในเขตอนุปิยนิคม แขวงมัลลชนบท พระพุทธเจ้าเคยเสด็จพักแรมหนึ่งสัปดาห์ หลังจากเสด็จ
ออกบรรพชาใหม่ๆ จากนัน้ จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ และได้พบพระเจ้าพิมพิสารทรงรับปฏิญญาทีจ่ ะกลับ       
มาเทศน์โปรดเมื่อตรัสรู้แล้ว ต่อมา  เจ้าชายศากยวงศ์ทั้ง ๖ คือ พระเจ้าภัททิยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าอานนท์ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละ
เจ้าเทวทัต และนายอุบาลี ช่างกัลบก รวมเป็น ๗ พร้อมใจออกบรรพชา ณ สวนมะม่วงนี้
อสีติสหสฺสปุตฺตา เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีสมาหารทิคุสมาส และ ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็น
ภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทิคุ.
วิ. อสีติ สหสฺสานิ อสีติสหสฺสํ
ฉ.ตุล.
วิ. อสีติสหสฺสํ มตฺตํ เยสํ เต อสีติสหสฺสมตฺตา (ปุตฺตา)
วิ.บุพ.กัม. วิ. อสีตสิ หสฺสมตฺตา ปุตตฺ า อสีตสิ หสฺสปุตตฺ า หรือ อสีตสิ หสฺสมตฺตา จ เต ปุตตฺ า จาติ อสีตสิ หสฺสปุตตฺ า ฯ
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ดังนี้    ในวันเป็นที่รับเฉพาะซึ่งพระลักษณะ   แห่งพระตถาคตนั่นเทียว,   (ครั้นเมื่อพระโอรส ท.) เหล่านั้น   ผนวชแล้ว   โดยมาก,   (อ.พระญาติ ท.)   ทรงเห็นแล้ว   
ซึ่งเจ้าศากยะ ท.   หก   เหล่านี้    คือ   ซึ่งพระราชาพระนามว่าภัททิยะ   ซึ่งเจ้าศากยะพระนามว่าอนุรุทธะ   ซึ่งเจ้าศากยะ-พระนามว่าอานนท์   ซึ่งเจ้าศากยะพระนามว่าภคุ   ซึง่ เจ้าศากยะพระนามว่ากิมพิละ   ซึง่ เจ้าโกลิยะพระนามว่าเทวทัต   ผูไ้ ม่ผนวชอยู   ่
ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า    อ.เรา  ท.    ยังบุตร ท.    ของตน    ย่อมให้บวช,   
อ.เจ้าศากยะ ท.    หก    เหล่านี้    เห็นจะ     เป็นผู้มิใช่ญาติ    (ย่อมเป็น),   
เพราะเหตุนั้น   (อ.เจ้าศากยะ ท. เหล่านี้)   ย่อมไม่บวช   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   
ฯ   ครั้งนั้น   อ.เจ้าศากยะ   พระนามว่ามหานามะ   เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งเจ้าอนุรุทธะ   
ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนพ่อ    (อ.บุคคล) ผู้บวชแล้ว    จากตระกูล    ของเรา  ท.   
ย่อมไม่มี,   อ.เจ้า   จงบวช   หรือ   หรือว่า   อ.เรา   จักบวช   ดังนี้   ฯ   ก็    
(อ.เจ้าอนุรุทธะ) นั้น   เป็นผู้ละเอียดอ่อน   เป็นผู้มีโภคะอันถึงพร้อมแล้ว   ย่อมเป็น,   
แม้ อ.ค�ำว่า   ย่อมไม่มี   ดังนี้   เป็นค�ำ   (อันเจ้าอนุรุทธะ) นั้น ไม่เคยทรงสดับแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ฯ   จริงอยู่    ในวันหนึ่ง   ครั้นเมื่อกษัตริย์ ท.   หก   เหล่านั้น   
ทรงเล่นอยู่   ด้วยการเล่นซึ่งขลุบ,   อ.เจ้าอนุรุทธะ   ผู้ (อันกษัตริย์ ท.)   ให้แพ้แล้ว   
ด้วยขนม    ทรงส่งไปแล้ว    (ซึ่งบุรุษ)    เพื่อประโยชน์แก่ขนม    ฯ    ครั้งนั้น   
อ.พระมารดา   (ของเจ้าอนุรุทธะ) นั้น   ทรงจัดแจงแล้ว    ซึ่งขนม ท.   ทรงส่งไป
แล้ว   ฯ   (อ.กษัตริย์ ท.) เหล่านั้น   ทรงเคี้ยวกินแล้ว   ทรงเล่นแล้ว   อีก   ฯ   
อ.ความพ่ายแพ้   ย่อมมี   (แก่เจ้าอนุรุทธะ) นั้นนั่นเทียว   บ่อย ๆ   ฯ   ส่วนว่า   
อ.พระมารดา   (ของเจ้าอนุรุทธะ) นั้น,   (ครั้นเมื่อจุลลุปัฏฐาก   อันเจ้าอนุรุทธะ)   
ทรงส่งไปแล้ว    ทรงส่งไปแล้ว,    ทรงส่งไปแล้ว    ซึ่งขนม ท.    สิ้นสามครั้ง   
ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า   อ.ขนม ท.   ย่อมไม่ม   
ี ดังนี   
้ ในวาระทีส่    
ี่ ฯ   
(อ.เจ้าอนุรุทธะ) นั้น   ส�ำคัญอยู่ว่า    (อ.ชนิดแห่งขนม) แม้นั่น   เป็นชนิดแห่งขนม   
ชนิดหนึ่ง    จักเป็น    ดังนี้    เพราะความที่แห่งค�ำว่า    ย่อมไม่มี    ดังนี   ้
เป็นค�ำ (อันพระองค์) ไม่เคยทรงสดับแล้ว    ทรงส่งไปแล้ว    (ซึ่งจุลลุปัฏฐาก)   
(ด้วยพระด�ำรัส) ว่า     (อ.ท่าน ท.)   จงน�ำมา   ซึ่งขนมไม่มีนั่นเทียว   ดังนี้    ฯ   
ก็    อ.พระมารดา   (ของเจ้าอนุรุทธะ) นั้น,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    ข้าแต่พระแม่เจ้า   
ได้ยินว่า   (อ.พระองค์)   ขอจงประทาน   ซึ่งขนมไม่มี   ดังนี้   (อันจุลลุปัฏฐากนั้น)   
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กราบทูลแล้ว,   (ทรงด�ำริแล้ว) ว่า   อ.บทว่า   ย่อมไม่มี   ดังนี้   เป็นบทอันบุตร   
ของเรา   ไม่เคยฟังแล้ว   (ย่อมเป็น),   แต่ว่า    (อ.เรา)   (ยังบุตร)   จักให้รู้   
ซึ่งเนื้อความ   นั่น   ด้วยอุบาย  นี้   ดังนี้   ทรงครอบแล้ว   ซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทอง   อันเปล่า   ด้วยถาดอันเป็นวิการแห่งทอง   ใบอื่น   ทรงส่งไปแล้ว   ฯ   

ก.๒   อ.เทวดา ท.   ผูถ้ อื เอารอบซึง่ พระนคร   คิดแล้วว่า   อ.ความปรารถนาว่า   

อ.การฟัง   ซึ่งค�ำว่า    ย่อมไม่มี   ดังนี้   จงอย่ามี   แก่เรา,   อ.การรู้ซึ่งที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโภชนะ   จงอย่ามี   (แก่เรา)   ดังนี้   อันเจ้าศากยะพระนามว่าอนุรุทธะ   
ทรงถวายแล้ว   ซึ่งภัตอันเป็นส่วน   ของตน   แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอุปริฏฐะ   
ทรงกระท�ำแล้ว   ในกาล (แห่งตน) เป็นบุรุษชื่อว่าอันนภาระ,    ถ้าว่า    (อ.เจ้าศากยะพระนามว่าอนุรุทธะ) นี้   จักทรงเห็น   ซึ่งถาดอันเปล่าไซร้,   (อ.เรา ท.)   จักไม่ได้   
เพื่ออันเข้าไป    สู่สมาคมแห่งเทพ,    แม้ อ.ศีรษะ    ของเรา  ท.    พึงแตก   
โดยส่วนเจ็ด   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.เทวดา ท.)   ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งถาด    นั้น   
ให้เป็นถาดเต็มแล้ว   ด้วยขนมอันเป็นทิพย์ ท.   ฯ   (เมื่อถาด) นั้น   เป็นถาดสักว่าอันบุคคลวางไว้   ในสนามเป็นทีเ่ ล่นซึง่ ขลุบ   แล้วจึงเปิดแล้ว   (มีอยู)่ ,   อ.กลิน่ แห่งขนม   
ตั้งปกปิดแล้ว   ซึ่งพระนครทั้งสิ้น   ฯ   อ.ชิ้นแห่งขนม   สักว่า  (อันกษัตริย์ ท.)
ทรงวางไว้แล้ว   ในพระโอษฐ์นั่นเทียว   ซ่านไปตามแล้ว   สู่พันแห่งเอ็นเป็นเครื่องน�ำไปซึง่ รสเจ็ด ท.   ฯ   (อ.เจ้าอนุรทุ ธะ) นัน้    ทรงด�ำริแล้วว่า   อ.เรา   เป็นผูเ้ ป็นทีร่ กั    
ของพระมารดา    (ย่อมเป็น)    หามิได้,    (อ.พระมารดา)    ไม่ทรงทอดแล้ว   
ชื่อ ซึ่งขนมไม่มี    นี้    แก่เรา    สิ้นกาล    อันมีประมาณเท่านี้,    (อ.เรา)   
จักไม่เคี้ยวกิน   ซึ่งขนม   อื่น   จ�ำเดิม   (แต่กาล) นี้    ดังนี้    เสด็จไปแล้ว   
สู่ต�ำหนัก    ทูลถามแล้ว    ซึ่งพระมารดาว่า    ข้าแต่เสด็จแม่    อ.หม่อมฉัน   
เป็นผู้เป็นที่รัก   ของพระองค์    (ย่อมเป็น    หรือ    หรือว่า     อ.หม่อมฉัน)    
เป็นผู้ไม่เป็นที่รัก    (ของพระองค์    ย่อมเป็น)    ดังนี้    ฯ    (อ.พระมารดา   
ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนพ่อ   (อ.เจ้า)   เป็นผู้เป็นที่รักยิ่ง   ของเรา   (ย่อมเป็น)   
ราวกะ อ.นัยน์ตา   (ของบุคคล) ผู้มีนัยน์ตาข้างเดียวด้วย   ราวกะ  อ.หทัยด้วย   ดังนี้   
ฯ   (อ.เจ้าอนุรุทธะ    กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่เสด็จแม่     (ครั้นเมื่อความเป็น)
อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.พระองค์)   ไม่ทรงทอดแล้ว   ซึ่งขนมไม่มี   แก่หม่อมฉัน   
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สิ้นกาล   อันมีประมาณเท่านี้    เพราะเหตุไร   ดังนี้    ฯ   (อ.พระมารดา) นั้น    
ตรัสถามแล้ว     ซึ่งจุลลุปัฏฐากว่า     ดูก่อนพ่อ    (อ.วัตถุ) อะไร ๆ    มีอยู่   
ในถาดหรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.จุลลุปัฏฐาก   กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระแม่เจ้า   
อ.ถาด    เต็มรอบแล้ว    ด้วยขนม ท.,    ชื่อ อ.ขนม ท.    อันมีอย่างนี้เป็นรูป   
เป็นขนมอันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระมารดา) นั้น   
ทรงด�ำริแล้วว่า    อ.บุตร   ของเรา   เป็นผู้มีบุญ   เป็นผู้มีอภินิหารอันกระท�ำแล้ว   
จักเป็น,   (อ.ขนม ท.)   เป็นขนมอันเทวดา ท.    ยังถาด    ให้เต็มแล้วจึงส่งไปแล้ว    
จักเป็น   ดังนี้   ฯ   

ก.๓   ครั้งนั้น   อ.พระโอรส   (กราบทูลแล้ว)   (กะพระมารดา) นั้นว่า   

ข้าแต่เสด็จแม่    อ.หม่อมฉัน    จักไม่เคี้ยวกิน    ชื่อ ซึ่งขนม    อื่น    จ�ำเดิม   
(แต่กาล) นี,้    (อ.พระองค์)   พึงทอด   ซึง่ ขนมไม่มนี นั่ เทียว   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระมารดา)
แม้นั้น   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    (อ.หม่อมฉัน)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวกิน   ซึ่งขนม   
ย่อมเป็น   ดังนี้   (อันเจ้าอนุรุทธะนั้น)   กราบทูลแล้ว,   ทรงครอบแล้ว   ซึ่งถาดเปล่านั่นเทียว   ด้วยถาด   ใบอื่น   ทรงส่งไปแล้ว   (แก่เจ้าอนุรุทธะ) นั้น   จ�ำเดิม   
(แต่กาล) นั้น    ฯ    (อ.เจ้าอนุรุทธะ)    ประทับอยู่แล้ว    ในท่ามกลางแห่งเรือน   
เพียงใด,   อ.เทวดา ท.   ส่งไปแล้ว   ซึ่งขนมอันเป็นทิพย์ ท.   (แก่เจ้าอนุรุทธะ) นั้น   
เพียงนั้น   ฯ   (อ.เจ้าอนุรุทธะ) นั้น ไม่ทรงทราบอยู่ (ซึ่งเหตุ) แม้อันมีประมาณเท่านี้ จักทรงทราบ ชื่อ ซึ่งการบวช อย่างไร เพราะเหตุนั้น
(อ.เจ้าอนุรุทธะนั้น)
ทูลถามแล้ว
ซึ่งพระภาดาว่า
ชื่อ อ.การบวช นั่น
เป็นอย่างไร (ย่อมเป็น) ดังนี้, (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า (อันบรรพชิต) ผู้มีผมและหนวดอันปลงแล้ว ผูม้ ผี า้ กาสายะอันนุง่ แล้ว ผูน้ อน บนเครือ่ งลาดอันบุคคลท�ำแล้วด้วยไม้
หรือ
หรือว่า
บนเตียงน้อยอันบุคคลถักแล้วด้วยหวาย
แล้วจึงเที่ยวไปอยู่ เพื่อก้อนข้าว พึงอยู่, (อ.กิริยา) นั่น ชื่อว่า เป็นการบวช
(ย่อมเป็น) ดังนี้ (อันพระภาดา) ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้วว่า ข้าแต่เสด็จพี่
อ.หม่อมฉัน
เป็นผู้ละเอียดอ่อน
(ย่อมเป็น),
อ.หม่อมฉัน จักไม่อาจ
เพื่ออันบวช ดังนี้ ฯ (อ.เจ้ามหานามะนั้น) ตรัสแล้วว่า ดูก่อนพ่อ
ถ้าอย่างนั้น (อ.เจ้า) เรียนเอาแล้ว ซึ่งการงาน จงอยู่ อยู่ครองซึ่งเรือน,
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เพราะว่า อัน - ในเรา ท. หนา - (บุคคล) คนหนึง่ ไม่อาจ เพือ่ อันไม่บวช
ดังนี้ ฯ    ครั้งนั้น    (อ.เจ้าอนุรุทธะ)    ทูลถามแล้ว    (ซึ่งพระภาดา) นั้นว่า   
ชื่อ อ.การงาน   นั่น   เป็นอย่างไร    (ย่อมเป็น)    ดังนี้     ฯ    อ.กุลบุตร    
ผู้ไม่รู้อยู่     แม้ซึ่งที่เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งภัต   จักรู้    ชื่อ ซึ่งการงาน   อย่างไร   ฯ   
จริงอยู   
่ ในวันหนึง่    อ.วาจาเป็นเครือ่ งกล่าวว่า   ชือ่ อ.ภัต   ย่อมตัง้ ขึน้    (ในที)่ ไหน   
ดังนี้    ได้เกิดขึ้นแล้ว   แก่กษัตริย์ ท.   สาม   ฯ   อ.เจ้ากิมพิละ   ตรัสแล้วว่า   
(อ.ภัต)   ย่อมตั้งขึ้น   ในฉาง   ดังนี้    ฯ   ครั้งนั้น   อ.เจ้าภัททิยะ   ตรัสแล้ว   
(กะเจ้ากิมพิละ) นั้นว่า   อ.ท่าน   ย่อมไม่รู้   ซึ่งที่เป็นที่ตั้งขึ้น   แห่งภัต,   ชื่อ อ.ภัต   
ย่อมตั้งขึ้น   ในหม้อข้าว   ดังนี้    ฯ   อ.เจ้าอนุรุทธะ   ตรัสแล้วว่า    อ.ท่าน ท.   
แม้สอง    ย่อมไม่รู้,    ชื่อ อ.ภัต    ย่อมตั้งขึ้น    ในถาดอันเป็นวิการแห่งทอง   
อันมีศอกก�ำเป็นประมาณ   ดังนี   
้ ฯ   ได้ยนิ ว่า ในวันหนึง่ อ. - (ในกษัตริย์ ท.)
เหล่านั้นหนา - เจ้ากิมพิละ ทรงเห็นแล้ว ซึ่งข้าวเปลือก ท. อัน (อันบุคคล)
ให้ข้ามลงอยู่ จากฉาง เป็นผู้มีความส�ำคัญว่า (อ.ข้าวเปลือก ท.) เหล่านั่น
เกิดแล้ว ในฉางนัน่ เทียว ดังนี้ ได้เป็นแล้ว ฯ ในวันหนึง่ แม้ อ.เจ้าภัททิยะ
ทรงเห็นแล้ว ซึง่ ภัต อัน (อันบุคคล) ให้เจริญอยู่ จากหม้อข้าว เป็นผูม้ คี วามส�ำคัญว่า (อ.ภัต) เกิดขึ้นแล้ว ในหม้อข้าวนั่นเทียว ดังนี้ ได้เป็นแล้ว ฯ
ส่วนว่า (อ.ชน ท.) ผู้ซ้อมอยู่ ซึ่งข้าวเปลือก ท. เป็นผู้อันเจ้าอนุรุทธะ
(ทรงเห็นแล้วในก่อน) (ย่อมเป็น) หามิได้นั่นเทียว (อ.ชน ท.) ผู้หุงอยู่
ซึ่งภัต หรือ หรือว่า ผู้ (ยังภัต) ให้เจริญอยู่ เป็นผู้ (อันเจ้าอนุรุทธะ)
ทรงเห็นแล้วในก่อน (ย่อมเป็น) หามิได้, แต่ว่า (อ.เจ้าอนุรุทธะนั้น)
ย่อมทรงเห็น (ซึง่ ภัต) อัน (อันบุคคล) ให้เจริญแล้วจึงวางไว้แล้ว ข้างพระพักตร์
นั่นเทียว ฯ (อ.เจ้าอนุรุทธะ) นั้น   ได้ทรงกระท�ำแล้ว   ซึ่งความส�ำคัญว่า   อ.ภัต   
ย่อมตั้งขึ้น    ในถาด    ในกาล (แห่งตน) เป็นผู้ใคร่เพื่ออันบริโภค    ดังนี้    ฯ   
(อ.กษัตริย์ ท.) เหล่านั้น   แม้สาม   ย่อมไม่ทรงทราบ   แม้ซึ่งที่เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งภัต   
ด้วยประการฉะนี้   ฯ   
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ก.๔   (เพราะเหตุ) นัน้    (อ.เจ้าอนุรทุ ธะ) นี   
้ ทูลถามแล้วว่า   ชือ่ อ.การงาน    

นั่น     เป็นอย่างไร    (ย่อมเป็น)๑     ดังนี้     ทรงสดับแล้ว     ซึ่งกิจ   
อัน (อันบุคคล) พึงกระท�ำ   ในปี    ในปี    (อันมีค�ำ) ว่า    อ.นา (อันเจ้า)
พึงให้ไถ ก่อน   ดังนีเ้ ป็นต้น   ตรัสแล้วว่า   อ.ทีส่ ดุ แห่งการงาน ท. จักปรากฏ
ในกาลไร, อ.เรา ท. ผู้มีความขวนขวายน้อย จักใช้สอย ซึ่งโภคะ ท.
ในกาลไร ดังนี้, ครั้นเมื่อความที่แห่งการงาน ท. เป็นการงานมีที่สุดรอบหามิได้
(อันพระภาดา) ตรัสบอกแล้ว, กราบทูลแล้วว่า ถ้าอย่างนัน้ อ.พระองค์นนั่ เทียว
จงประทับอยู่ อยูค่ รองซึง่ เรือน, อ.ความต้องการ (ด้วยการอยูค่ รองซึง่ เรือน) นัน่
(มีอยู่) แก่หม่อมฉัน หามิได้ ดังนี้ เข้าไปเฝ้าแล้ว ซึ่งพระมารดา กราบทูลแล้วว่า ข้าแต่เสด็จแม่ (อ.พระองค์) ขอจงทรงอนุญาต ซึ่งหม่อมฉัน,
อ.หม่อมฉัน จักบวช ดังนี้, (ครั้นเมื่อพระด�ำรัส) ว่า ถ้าว่า อ.พระราชาพระนามว่าภัททิยะ ผู้เป็นสหาย ของเจ้า จักผนวชไซร้, (อ.เจ้า) จงบวช
กับ
(ด้วยพระราชาพระนามว่าภัททิยะ) นั้น
ดังนี้
(อันพระมารดา) นั้น
ทรงห้ามแล้ว สิ้นสามครั้ง ตรัสแล้ว, เข้าไปเฝ้าแล้ว (ซึ่งพระราชาพระนามว่าภัททิยะ) นั้น ทูลแล้วว่า ข้าแต่พระสหาย อ.การบวช ของหม่อมฉันแล
เนื่องเฉพาะแล้ว ต่อพระองค์ ดังนี้ (ยังพระราชาพระนามว่าภัททิยะ) นั้น
ให้ทรงรู้พร้อมแล้ว
ด้วยประการต่าง ๆ ท.
ทรงรับแล้ว
ซึ่งปฏิญญา
เพือ่ ประโยชน์แก่การบวช กับ ด้วยพระองค์ ในวัน ทีเ่ จ็ด ฯ   ในล�ำดับนัน้    
อ.กษัตริย์ ท.   หก   เหล่านี   
้ คือ   อ.พระราชาแห่งเจ้าศากยะ   พระนามว่าภัททิยะด้วย   
อ.เจ้าอนุรุทธะด้วย    อ.เจ้าอานนท์ด้วย    อ.เจ้าภคุด้วย    อ.เจ้ากิมพิละด้วย   
อ.เจ้าเทวทัตด้วย   ผู้มีนายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลีเป็นที่เจ็ด   เสวยแล้ว   ซึ่งสมบัติใหญ่   
ตลอดวันเจ็ด   ราวกะ อ.เทพ ท.   (เสวยอยู่)   ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์   เสด็จออกไปแล้ว   ด้วยเสนา   อันมีองค์ส๒ี่    ผู้ราวกะว่า     เสด็จไปอยู่    สู่พระอุทยาน   
เสด็จถึงแล้ว   ซึง่ แดนของกษัตริยอ์ นื่    ทรงยังเสนาทัง้ ปวง   ให้กลับแล้ว   ด้วยอาชญาของพระราชา   เสด็จก้าวลงแล้ว   สู่แดนของกษัตริย์อื่น   ฯ   อ. - (ในชน ท.
๑
๒

อีกนัยหนึ่ง ประโยค โก เอเส กมฺมนฺโต นาม แปลเป็นประโยคลิงคัตถะว่า ชื่อ อ.การงาน นั่น อะไร ฯ
จตุรงคินีเสนา กองทัพมีก�ำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่าม้า เหล่ารถ เหล่าราบ (พลเดินเท้า)
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เจ็ด) เหล่านั้นหนา - กษัตริย์ ท. หก ทรงเปลื้องแล้ว ซึ่งอาภรณ์ ท.
ของพระองค์ ทรงกระท�ำแล้ว ให้เป็นห่อมีภัณฑะ ได้ประทานแล้ว (แก่นายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นั้น (ด้วยพระด�ำรัส) ว่า แน่ะอุบาลี ผู้พนาย เอาเถิด
(อ.เธอ)
จงกลับ,
(อ.ทรัพย์)
อันมีประมาณเท่านี้
เป็นของเพียงพอ
เพื่อกิริยาอันประกอบแล้วด้วยความเป็นอยู่ ของเธอ (ย่อมเป็น) ดังนี้    ฯ   
(อ.นายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นั้น   กลิ้งเกลือกแล้ว   คร�่ำครวญแล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท   (ของกษัตริย์ ท.) เหล่านั้น   ไม่อาจอยู่    เพื่ออันก้าวล่วง   ซึ่งอาชญา   
(ของกษัตริย์ ท.) เหล่านั้น    ลุกขึ้นแล้ว    ถือเอาแล้ว    (ซึ่งห่อมีภัณฑะ) นั้น   
กลับแล้ว   ฯ   

ก.๕   อ.ป่า   เป็นราวกะว่าถึงแล้วซึ่งการร้องไห้   (ได้เป็นแล้ว),   อ.แผ่นดิน   

เป็นราวกะว่าถึงแล้วซึ่งอาการคืออันหวั่นไหว    ได้เป็นแล้ว    ในกาล (แห่งชน ท.)
เหล่านั้น   เกิดแล้ว   โดยส่วนสอง   ฯ   แม้ อ.นายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี   ไปแล้ว   
หน่อยหนึ่ง   กลับแล้ว   คิดแล้ว   อย่างนี้ว่า    อ.เจ้าศากยะ ท.   ผู้ดุร้ายแล   
แม้พึงฆ่า    ซึ่งเรา   (ด้วยอันทรงด�ำริ) ว่า    อ.พระกุมาร ท.   (อันนายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นี้    ให้ตกไปแล้ว    ดังนี้,    ก็ อ.พระกุมารแห่งเจ้าศากยะ ท.
ชือ่ เหล่านี้ ทรงละแล้ว ซึง่ สมบัติ อันมีอย่างนีเ้ ป็นรูป ทรงทิง้ แล้ว ซึง่ เครือ่ งประดับ ท. อันมีค่าหามิได้ เหล่านี้ ราวกะว่า ก้อนแห่งน�้ำลาย จักผนวช,
ก็ อ.องค์อะไรเป็นเหตุเล่า อ.เรา (จักไม่บวช)๑ ดังนี้,    ครั้นคิดแล้ว   
เปลื้องแล้ว    ซึ่งห่อมีภัณฑะ    คล้องไว้แล้ว    ซึ่งเครื่องประดับ ท.    เหล่านั้น   
บนต้นไม้   กล่าวแล้วว่า   (อ.ชน ท.) ผู้มีความต้องการ   จงถือเอา   ดังนี้   ไปแล้ว   
สูส่ ำ� นัก   (ของกษัตริย์ ท.) เหล่านัน้    ผู้ (อันกษัตริย์ ท.) เหล่านัน้    ตรัสถามแล้วว่า   
(อ.เธอ)    เป็นผู้กลับแล้ว    ย่อมเป็น    เพราะเหตุไร    ดังนี้    กราบทูลแล้ว   
๑

ประโยค กิมงฺคํ ปน เป็นประโยคแบบดังที่กล่าวแล้วในเรื่องจักขุบาล แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ประโยคหน้า  กิมงฺคํ 
ตอนที่ ๒ ประโยค กิมงฺคํ ตอนที่ ๓ ประโยคหลัง กิมงฺคํ เฉพาะประโยคหลัง กิมงฺคํ จะมีเฉพาะประธาน หรือบทเนื่องอื่น เป็น
ประโยคทีไ่ ม่สมบูรณ์ ผูแ้ ปลต้องเติมกิรยิ าคุมพากย์มาเอง มีหลักว่า ให้นำ� ธาตุของกิรยิ าคุมพากย์ในประโยคหน้า กิมงฺคํ ไปประกอบ
วิภัตติหมวดภวิสสันติ ถ้าประโยคหน้า กิมงฺคํ เป็นประโยคบอกเล่า ประโยคหลัง กิมงฺคํ ต้องเป็นประโยคปฏิเสธ (เติม น ปฏิเสธ)
ถ้าประโยคหน้า  กิมงฺคํ  เป็นประโยคปฏิเสธ ประโยคหลัง กิมงฺคํ  ต้องเป็นประโยคบอกเล่า  อุ. อิเม หิ นาม สกฺยกุมารา.......
ปพฺพชิสฺสนฺต,ิ กิมงฺคํ ปนาหํ (น ปพฺพชิสฺสามิ) (ประโยคหน้า กิมงฺคํ เป็นประโยคบอกเล่า ประโยคหลัง กิมงฺคํ จึงเป็นปฏิเสธ)
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ซึ่งเนื้อความ   นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.กษัตริย์ ท.) เหล่านั้น   ทรงพาเอาแล้ว   
(ซึ่งนายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นั้น    เสด็จไปแล้ว    สู่ส�ำนัก    ของพระศาสดา   
ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า    กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.ข้าพระองค์ ท.   ชื่อว่า  เป็นเจ้าศากยะ   เป็นผู้อาศัยแล้วซึ่งมานะ   (ย่อมเป็น),   
(อ.นายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นี้    เป็นผู้บ�ำเรอ   ซึ่งข้าพระองค์ ท.   สิ้นราตรีนาน   
(ย่อมเป็น),   (อ.พระองค์)   ขอจงทรง (ยังนายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นี้    ให้บวช   
ก่อนกว่า,   อ.ข้าพระองค์ ท.   จักกระท�ำ   (ซึ่งสามีจิกรรม ท.) มีการกราบไหว้เป็นต้น   
(แก่นายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นั้น,    อ.มานะ    ของข้าพระองค์ ท.    จักคลาย   
ด้วยประการฉะนี้    ดังนี้     (ยังนายภูษามาลาชื่อว่าอุบาลี) นั้น     ให้บวชแล้ว    
ก่อนกว่า   ผนวชแล้ว   เอง   ในภายหลัง   ฯ   อ.-   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา   
- พระภัททิยะ   ผู้มีอายุ เป็นผู้มีวิชชาสาม   ได้เป็นแล้ว   โดยระหว่างแห่งพรรษา   
นั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.พระอนุรุทธะ   ผู้มีอายุ    เป็นผู้มีจักษุเพียงดังทิพย์     เป็น    
ฟังแล้ว    ซึ่งมหาปุริสวิตักกสูตร   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ในภายหลัง   ฯ   
อ.พระอานนท์   ผูม้ อี ายุ   ตัง้ อยูเ่ ฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   อ.พระเถระชือ่ ว่าภคุด้วย   อ.พระเถระชื่อว่ากิมพิละด้วย   ยังวิปัสสนา   ให้เจริญแล้ว   บรรลุแล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   ฯ   อ.พระเทวทัต   บรรลุแล้ว   ซึ่งฤทธิ์   
อันเป็นของมีอยู่แห่งปุถุชน๑   ฯ   

ก.๖    ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก    ครั้นเมื่อพระศาสดา    ประทับอยู่อยู   ่

ในพระนครชือ่ ว่าโกสัมพี,   อ.ลาภและสักการะ   อันใหญ่   บังเกิดแล้ว   แก่พระตถาคต   
ผู้เป็นไปกับด้วยหมู่แห่งพระสาวก   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   (ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี) นั้น   
ผู้มีวัตถุมีผ้าและเภสัชเป็นต้นในมือ๒    เข้าไปแล้ว    สู่วิหาร    (ถามแล้ว) ว่า   
๑
๒

โปถุชฺชนิกา (อิทฺธิ) ลง ณิก ปัจจัย ตรตยาทิตัทธิต วิ. ปุถุชฺชนสฺส สนฺตกา โปถุชฺชนิกา (อิทฺธิ) ฯ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ ด้วยอ�ำนาจ
ปัจจัยที่เนื่องด้วย ณ
วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา (มนุสฺสา) เป็นฉัฏฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีสมาหารทวันทวสมาสและฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ส.ทวัน.
วิ. วตฺถญฺจ เภสชฺชญฺจ วตฺถเภสชฺชํ
ฉ.ตุล.
วิ. วตฺถเภสชฺชํ อาทิ เยสํ ตานิ วตฺถเภสชฺชาทีนิ (วตฺถูนิ)
ฉ.ภิน.พหุพ. วิ. วตฺถเภสชฺชาทีนิ หตฺเถสุ เยสํ เต วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา (มนุสฺสา)
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อ.พระศาสดา   (ย่อมประทับอยู)่    (ณ ที)่ ไหน,   อ.พระเถระชือ่ ว่าสารีบตุ ร   (ย่อมอยู)่    
(ณ ที่) ไหน,    อ.พระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ    (ย่อมอยู่)    (ณ ที่) ไหน,   
อ.พระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   (ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน,   อ.พระเถระชื่อว่าภัททิยะ   
(ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน,   อ.พระเถระชื่อว่าอนุรุทธะ   (ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน,   
อ.พระเถระชือ่ ว่าอานนท์   (ย่อมอยู)่    (ณ ที)่ ไหน,   อ.พระเถระชือ่ ว่าภคุ   (ย่อมอยู)่    
(ณ ที่) ไหน,    อ.พระเถระชื่อว่ากิมพิละ    (ย่อมอยู่)    (ณ ที่) ไหน    ดังนี้   
ย่อมเที่ยวแลดูอยู่   ซึ่งที่แห่งพระสาวกผู้ใหญ่แปดสิบ ท.   นั่งแล้ว   ฯ   ชื่อ (อ.มนุษย์)
ผู้ถามอยู่ว่า    อ.พระเถระชื่อว่าเทวทัต   นั่งแล้ว   หรือ   หรือว่า    ยืนอยู่แล้ว   
(ณ ที่) ไหน   ดังนี้    ย่อมไม่มี    ฯ   (อ.พระเทวทัต) นั้น   คิดแล้วว่า    อ.เรา   
เป็นผู้บวชแล้ว   กับ   (ด้วยภิกษุ ท.) เหล่านั่นนั่นเทียว   (ย่อมเป็น),   (อ.ภิกษุ ท.)
แม้เหล่านั่น    เป็นผู้บวชแล้วจากตระกูลแห่งกษัตริย์๑    (ย่อมเป็น),   แม้ อ.เรา    
เป็นผู้บวชแล้วจากตระกูลแห่งกษัตริย์     (ย่อมเป็น),   อ.มนุษย์ ท.   ผู้มีลาภและสักการะในมือ   ย่อมแสวงหา   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั่น,   แม้ (อ.มนุษย์) ผู้ถือเอา   
ซึ่งชื่อ   ของเรา   ย่อมไม่มี,   (อ.เรา)   เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   
ด้วยใครหนอแล   ยังใคร   ให้เลื่อมใสแล้ว   ยังลาภและสักการะ   พึงให้บังเกิด   
แก่เรา   ดังนี   
้ ฯ   ครัง้ นัน้    (อ.ความคิด) นัน่ ว่า   อ.พระราชา   พระนามว่าพิมพิสาร   
นี้   ทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   กับ   ด้วยนหุตสิบเอ็ด ท.   ด้วยการเห็นครั้งที่หนึ่งนั่นเทียว,   (อันเรา)   ไม่อาจ   เพื่ออันเป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   
กับ   (ด้วยพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร) นั่น,   (อันเรา)   ไม่อาจ   เพื่ออันเป็น   
โดยความเป็นอันเดียวกัน    กับ    แม้ด้วยพระราชาแห่งแคว้นโกศล๒,    ส่วนว่า   
อ.พระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู    ผู้เป็นพระโอรส    ของพระราชา    นี้แล   
ย่อมไม่ทรงรู้   ซึ่งคุณและโทษ   ของใคร ๆ,   (อ.เรา)   จักเป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   (ด้วยพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู) นั่น   ดังนี้    ได้มีแล้ว   
(แก่พระเทวทัต) นั้น   ฯ   (อ.พระเทวทัต) นั้น   ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์   
จากพระนครชือ่ ว่าโกสัมพี   เนรมิตแล้ว   ซึง่ เพศแห่งกุมาร   พันแล้ว   ซึง่ อสรพิษ ท.
สี่   ตัว   ที่มือและเท้า ท.   สี่,   (ซึ่งอสรพิษ)    ตัวหนึ่ง    ที่คอ,   กระท�ำแล้ว   
๑
๒

อีกนัยหนึ่ง “เป็นผู้บวชแล้วแต่กษัตริย์” เป็น ปัญจมี ตัปปริสสมาส วิ.ว่า ขตฺติยา ปพฺพธิตา ขตฺติยปพฺพชิตา (ภิกฺขู) ฯ
อีกนัยหนึ่ง “แม้ด้วยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นโกศล, แม้ด้วยพระราชาพระนามว่าโกศล”
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(ซึ่งอสรพิษ) ตัวหนึ่ง   ให้เป็นเทริด   บนศีรษะ,   กระท�ำแล้ว   (ซึ่งอสรพิษ) ตัวหนึ่ง   
ให้เฉวียงบ่า,   ลงแล้ว   จากอากาศ   ด้วยสังวาลอันเป็นวิการแห่งงู   นี้   นั่งแล้ว   
บนพระเพลา    ของพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู,    (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    อ.ท่าน   
เป็นใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้   (อันพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู) นั้น   ผู้กลัวแล้ว   
ตรัสแล้ว,    กล่าวแล้วว่า    อ.เรา    เป็นภิกษุชื่อว่าเทวทัต    (ย่อมเป็น)    ดังนี้   
เปลี่ยนแล้ว   ซึ่งอัตภาพ   นั้น   เพื่ออันบรรเทาซึ่งความกลัว   (ของพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู) นั้น   เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสังฆาฏิและบาตรและจีวร   (เป็น)   ยืนอยู่แล้ว   
ข้างพระพักตร์   (ยังพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู) นั้น   ให้เลื่อมใสแล้ว   ยังลาภและสักการะ   ให้บังเกิดแล้ว   ฯ๑

ก.๗    (อ.พระเทวทัต) นั้น    ผู้อันลาภและสักการะครอบง�ำแล้ว    ยังจิต   

อันลามกว่า    อ.เรา    จักปกครอง    ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ    ดังนี้    ให้เกิดขึ้นแล้ว   
เสื่อมรอบแล้ว    จากฤทธิ์    กับ    ด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิต    ถวายบังคมแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   ผู้ทรงแสดงอยู่    ซึ่งธรรม   แก่บริษัท   ผู้เป็นไปกับด้วยพระราชา   
ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   ลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   ประคองแล้ว   ซึ่งอัญชลี   
กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    เป็นผู้ชราแล้ว   
เป็นผู้เฒ่าแล้ว    เป็นผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่๒    (ย่อมเป็น)    ในกาลนี้,   
(อ.พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า )    ผู ้ มี ค วามขวนขวายน้ อ ย    ขอจงทรงตามประกอบ   
ซึ่งธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว,    อ.ข้าพระองค์    จักปกครอง   
ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ,   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงมอบให้   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   แก่ข้าพระองค์   
ดังนี้   ผู้อันพระศาสดาทรงรุกรานแล้ว   ด้วยวาทะว่าพระเทวทัตเพียงดังบุคคลผู้บริโภคซึ่งน�้ำลาย    ทรงห้ามแล้ว,    เป็นผู้มีใจมิใช่ของแห่งตน    (เป็น)    ผูกแล้ว   
ซึ่งความอาฆาต    นี้    ในพระตถาคต   ก่อน   ได้หลีกไปแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    (ทรงยังสงฆ์) ให้กระท�ำแล้ว    ซึ่งกรรมอันสงฆ์พึงประกาศ   
๑
๒

ตั้งแต่ อปรภาเค สตฺถริ - ลาภสกฺการํ นิพฺพตฺเตสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๔ แปลโดยพยัญชนะ
จะแปลว่า เป็นผู้แก่ ก็ได้ ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ทั้งสองแบบเพื่อให้เห็นความหลากหลาย มหลฺลโก ส�ำเร็จมาจาก มหนฺต บทหน้า 
ลา  ธาตุ ใ นความถื อ เอา  ลง ณฺ วุ ปั จ จั ย แปลง ณฺ วุ เป็ น อก เป็ น กั ต ตุ รู ป กั ต ตุ ส าธนะ วิ . ว่ า  อายุ ม หตฺ ตํ ลาติ
คณฺหาตีติ มหลฺลโก (ปุคฺคโล) ฯ
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(แก่พระเทวทัต) นั้น    ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์    ฯ    (อ.พระเทวทัต) นั้น   
(คิดแล้ว) ว่า    ในกาลนี้    อ.เรา   เป็นผู้อันพระสมณะ   ผู้โคดม สละรอบแล้ว   
(ย่อมเป็น),    ในกาลนี้    (อ.เรา)    จักกระท�ำ    ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   
(แก่พระสมณะ   ผู้โคดม) นั้น   ดังนี้    เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู    ทูลแล้วว่า    ดูก่อนพระกุมาร
ในกาลก่อนแล
อ.มนุษย์ ท.
เป็นผู้มีอายุยืน (ได้เป็นแล้ว), ในกาลนี้ (อ.มนุษย์ ท.) เป็นผู้มีอายุน้อย
(ย่อมเป็น), ก็ อ.พระองค์ เป็นพระกุมารเทียว มีอยู่ พึงกระท�ำ
ซึ่งกาละ ใด, (อ.การกระท�ำ ซึ่งกาละ แห่งพระองค์ ผู้เป็นพระกุมาร)
นั่น๑ เป็นฐานะแล ย่อมมี,    ดูก่อนพระกุมาร    ถ้าอย่างนั้น    อ.พระองค์   
ปลงพระชนม์แล้ว   ซึง่ พระบิดา   เป็นพระราชา   จงเป็น,   อ.เรา   ปลงพระชนม์แล้ว   
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า    เป็นพระพุทธเจ้า    จักเป็น   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อพระกุมารพระนามว่าอชาตศัตรู) นั้น    ทรงด�ำรงอยู่เฉพาะแล้ว    ในความเป็นแห่งพระราชา,   
ประกอบแล้ว   ซึ่งบุรุษ ท.   เพื่ออันปลงพระชนม์   ซึ่งพระตถาคตเจ้า,   (ครั้นเมื่อบุรุษ ท.) เหล่านั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งโสดาปัตติผล   กลับแล้ว,   ขึ้นเฉพาะแล้ว   
สู่ภูเขาชื่อว่าคิชฌกูฏ   เอง   กลิ้งแล้ว   ซึ่งศิลา   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.เรานั่นเทียว   
จักปลงลง   ซึ่งพระสมณะ   ผู้โคดม   จากชีวิต   ดังนี้   กระท�ำแล้ว   ซึ่งกรรมคืออันยังพระโลหิตให้ห้อ    ไม่อาจอยู่    เพื่ออัน (ยังพระตถาคต) ให้สิ้นพระชนม์   
ด้วยอุบาย   แม้นี้    (ยังบุคคล) ให้ปล่อยแล้ว   ซึ่งช้างชื่อว่านาฬาคิรี    อีก   ฯ   
(ครั้นเมื่อช้างชื่อว่านาฬาคิรี) นั้น   มาอยู่,   อ.พระเถระชื่อว่าอานนท์   สละรอบแล้ว   
ซึ่งชีวิต    ของตน    เพื่อพระศาสดา    ได้ยืนอยู่แล้ว    ข้างพระพักตร์    ฯ   
อ.พระศาสดา   ทรงทรมานแล้ว   ซึ่งช้างตัวประเสริฐ   เสด็จออกแล้ว   จากพระนคร   
เสด็จมาแล้ว   สูว่ หิ าร   เสวยแล้ว   ซึง่ ทานใหญ่   อันอันอุบาสก ท.   ผูม้ พี นั มิใช่หนึง่    
น�ำไปเฉพาะแล้ว,    ตรัสแล้ว    ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�ำดับ    (แก่ชน ท.)
ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์โดยปกติ    ผู้อันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าโกฏิสิบแปด   
ผู้ประชุมกันแล้ว    ในวัน    นั้น    ฯ    อ.การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม    เกิดแล้ว   
แก่พันแห่งสัตว์ผู้มีลมปราณ ท.   แปดสิบสี่    ฯ   (อ.พระศาสดา)   ทรงสดับแล้ว   
๑

เอตํ (กุมารสฺส ตว กาลสฺส กรณํ) ดูประโยค ยํ กิริยาปรามาสที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้แล้วในเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีประกอบเกิด
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ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ   ของพระเถระว่า    โอ   อ.พระอานนท์    ผู้มีอายุ   
ผู้มีคุณมาก,    ครั้นเมื่อช้างตัวประเสริฐ    ชื่อ ตัวมีอย่างนั้นเป็นรูป    มาอยู่,   
สละรอบแล้ว   ซึ่งชีวิต   ของตน   ได้ยืนอยู่แล้ว   ข้างพระพักตร์   ของพระศาสดา   
ดังนี้    ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.อานนท์นั่น   ย่อมสละรอบ   ซึ่งชีวิต   
เพื่อประโยชน์    แก่เรา)    ในกาลนี้นั่นเทียว    หามิได้,    (อ.อานนท์) นั่น   
สละรอบแล้ว   ซึ่งชีวิต   เพื่อประโยชน์   แก่เรานั่นเทียว   แม้ในกาลก่อน   ดังนี้   
ผู้อันภิกษุ ท.    ทูลวิงวอนแล้ว    ตรัสแล้ว    ซึ่งจุลหังสชาดกและมหาหังสชาดกและกักกฏกชาดก ท.   ฯ

ก.๘ (อ.กรรม แม้ของพระเทวทัต เป็นกรรมปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว)

เพราะความที่แห่งช้างชื่อว่านาฬาคิรี เป็นสัตว์อันตนปล่อยแล้ว ฉันใด อ.กรรม
แม้ของพระเทวทัต (เป็นกรรมปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว) เพราะความทีแ่ ห่งพระราชา
เป็นผูอ้ นั ตนให้สวรรคตแล้ว ฉันนัน้ หามิได้นนั่ เทียว, (อ.กรรม แม้ของพระเทวทัต
เป็นกรรมปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว) เพราะความที่แห่งนายขมังธนู ท. เป็นผู้อันตนประกอบแล้ว (ฉันนั้น) หามิได้, (อ.กรรม แม้ของพระเทวทัต)
เป็นกรรมปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว เพราะความทีแ่ ห่งศิลา เป็นของอันตนกลิง้ แล้ว
(ฉันนั้น) หามิได้๑    ฯ    ก็    ในกาลนั้น    อ.มหาชน    ได้กระท�ำแล้ว   
ซึ่งความโกลาหลว่า    แม้ อ.พระราชา   อันพระเทวทัตนั่นเทียว   ให้สวรรคตแล้ว,   
แม้ อ.นายขมังธนู ท.    (อันพระเทวทัตนั่นเทียว)    ประกอบแล้ว,    แม้ อ.ศิลา   
(อันพระเทวทัตนั่นเทียว)    กลิ้งแล้ว,    ก็    ในกาลนี้    อ.ช้างชื่อว่านาฬาคิรี   
(อันพระเทวทัต) นัน้    (ยังนายควาญช้าง) ให้ปล่อยแล้ว,   อ.พระราชา   ย่อมเทีย่ วคบ    
ซึ่งบุคคลชั่ว   ชื่อ ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป    ดังนี้    ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   
ซึง่ วาจาเป็นเครือ่ งกล่าว   ของมหาชน   (ยังบุคคล) ให้นำ� ไปแล้ว   ซึง่ ร้อยแห่งส�ำรับ ท.
๑

ส�ำนวนสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๓๓ แปลว่า (อ.การกระท�ำ แม้ของพระเทวทัต เป็นธรรมชาติปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว)
เพราะความที่แห่งช้างชื่อว่านาฬาคิรี อันตนปล่อยแล้ว ฉันใด (อ.การกระท�ำ แม้ของพระเทวทัต เป็นธรรมชาติปรากฏแล้ว
ได้เป็นแล้ว) เพราะความที่แห่งพระราชา อันตนยังพระราชกุมารพระนามว่าอชาตศัตรูให้ปลงพระชนม์แล้ว (ฉันนั้น)
หามิได้นั่นเทียว, (อ.การกระท�ำ แม้ของพระเทวทัต เป็นธรรมชาติปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว) เพราะความที่แห่งนายขมังธนู ท.
อันตนประกอบแล้ว (ฉันนั้น) หามิได้, อ.การกระท�ำ แม้ของพระเทวทัต เป็นกรรมปรากฏแล้ว ได้เป็นแล้ว เพราะความที่แห่งศิลา อันตนกลิ้งแล้ว ฉันนั้น หามิได้ ฯ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)
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ห้า๑    ไม่ได้เสด็จไปแล้ว    สู่ที่เป็นที่บ�ำรุง    (ซึ่งพระเทวทัต) นั้น    อีก    ฯ   
(อ.ชน ท.) แม้ผู้อยู่ในพระนคร๒    ไม่ได้ถวายแล้ว    (ซึ่งวัตถุ) แม้สักว่าภิกษา   
(แก่พระเทวทัต) นั้น    ผู้เข้าถึงแล้ว    ซึ่งตระกูล    ฯ    (อ.พระเทวทัต) นั้น
เป็นผูม้ ลี าภและสักการะอันเสือ่ มรอบแล้ว เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันเป็นอยู่ ด้วยความเป็นแห่งบุคคลผู้หลอกลวง๓ (เป็น) เข้าไปเฝ้าแล้ว ซึ่งพระศาสดา ทูลขอแล้ว
ซึ่งวัตถุ ท. ห้า ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงห้ามแล้วว่า ดูก่อนเทวทัต
อ.อย่าเลย, (อ.ภิกษุ) ใด ย่อมปรารถนา, (อ.ภิกษุนั้น) เป็นผู้อยู่ในป่า๔
จงเป็ น ดั ง นี้ กล่ า วแล้ ว ว่ า ดู ก ่ อ นท่ า นผู ้ มี อ ายุ ท. อ.ค�ำ ของใคร
เป็ น ค�ำงาม (ย่อมเป็น), (อ.พระด�ำรั ส ) ของพระตถาคต (เป็ นค�ำงาม
ย่อมเป็น)
หรือ หรือว่า (อ.ค�ำ) ของเรา (เป็นค�ำงาม ย่อมเป็น),
ด้วยว่า อ.เรา ย่อมกล่าว อย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดังข้าพระองค์ทูลขอโอกาส อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติ พึงเป็น๕ ตลอดกาลก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวิต, (อ.ภิกษุ ท.) เป็นผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นปกติ๖
(พึงเป็น ตลอดกาลก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวติ ), (อ.ภิกษุ ท.) เป็นผูม้ กี ารทรงไว้ซงึ่ ผ้าบังสุกลุ เป็นปกติ๗ (พึงเป็น ตลอดกาลก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวติ ), (อ.ภิกษุ ท.)
๑
๒
๓

๔

๕
๖
๗

ถาลิปากสตานิ ในที่นี้ แปลออกศัพท์ว่า  ซึ่งร้อยแห่งอาหารอันบุคคลหุงต้มไว้แล้วในถาด ท. (ถาลิ แปลว่า  ถาด + ปาก
แปลว่า อาหารอันบุคคลหุงต้มแล้ว, อาหารอันบุคคลพึงต้ม) ฯ
นาครา (ชนา) ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต วิ.ว่า นคเร วสนฺตีติ นาครา (ชนา)
โกหญฺ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต ถ้าแปลว่า  ความเป็นแห่งบุคคลผู้หลอกลวง วิ.ว่า  กุหนสฺส ภาโว โกหญฺํ ถ้าแปลว่า 
ความเป็นแห่งการหลอกลวง วิ.ว่า กุหนาย ภาโว โกหญฺํ ฯ กุหน ลง ยุ ปัจจัย ส�ำเร็จมาจาก กุห ธาตุ ในความหลอกลวง,
ท�ำให้งงงวย, ท�ำให้พิศวง วิ.ว่า  กุเหตีติ กุหโน (อ.บุคคลผู้หลวงลวง) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ, วิ.ว่า  กุหนา  กุหนา  (อ.การ
หลอกลวง ชื่อว่า กุหนา) เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ ฯ
อารญฺโก (ภิกฺขุ) ลง กณฺ ปัจจัย (ปัจจัยนอกแบบตัทธิต) ในโมคคัลลานปกรณ์ (ขาทิกัณฑ์) ข้อ ๒๕ แปลว่า ผู้อยู่ในป่า วิ.ว่า 
อรญฺเ วสตีติ อารญฺโก แปลว่า ผู้มีในป่า วิ.ว่า อรญฺเ ภวตีติ อารญฺญโก (ภิกฺขุ) อรญฺเ วา ภโว อารญฺโก แปลว่า 
ผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นวัตร, ผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติ วิ.ว่า อรญฺเ วสิตุ สีลมสฺสาติ อารญฺโก.
อสฺสุ ส�ำเร็จมาจาก อสฺ ธาตุ อ ปัจจัย เอยฺยุ สัตตมีวิภัตติ แปลง เอยฺยุ เป็น สฺสุ ลบที่สุดธาตุ ตามนัยแห่งปทรูปสิทธิปกรณ์
สูตรที่ ๕๐๐ บางอาจารย์ว่า แปลง เอยฺยุ กับทั้งธาตุ เป็น อสฺสุ
ปิณฺฑปาติกา (ภิกฺขู) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า  ปิณฺฑปาตสฺส จริตุ สีลเมเตสนฺติ ปิณฺฑปาติกา (ภิกฺขู) หรือ
ปิณฺฑปาตสฺส ธารณํ สีลเมเตสนฺติ ปิณฺฑปาติกา (ภิกฺขู) ตามนัยแห่งปทรูปสิทธิปกรณ์ ข้อที่ ๓๖๐
ปํสุกูลิกา (ภิกฺขู) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า ปํสุกูลํ ธาเรนฺตีติ ปํสุกูลิกา (ภิกฺขู) หรือ ปํสุกูลธารณํ สีลเมเตสนฺติ
ปํสุกูลิกา (ภิกฺขู) ตามนัยแห่งโมคคัลลานปกรณ์ ข้อที่ ๒๗ และ วิ.ว่า  ปํสุกูลธารณํ ปํสุกูลํ, ตํ สีลเมเตสนฺติ ปํสุกูลิกา (ภิกฺขู)
ตามนัยแห่งปทรูปสิทธิปกรณ์ ข้อที่ ๓๖๐ หรือลง อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทั ธิต วิ.ว่า ปสํ กุ ลู ธารณํ เตสํ อตฺถตี ิ ปสํ กุ ลู กิ า (ภิกขฺ )ู
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เป็นผูม้ กี ารอยูท่ โี่ คนแห่งต้นไม้เป็นปกติ๑ (พึงเป็น ตลอดกาลก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวติ ),
(อ.ภิกษุ ท.) ไม่พึงฉัน ซึ่งปลาและเนื้อ (ตลอดกาลก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวิต)
ดังนี้ ด้วยสามารถแห่งการปฏิบัติอันสูงสุด (อ.ภิกษุ) ใด เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น
จากทุกข์ (ย่อมเป็น), (อ.ภิกษุ) นั้น จงมา กับ ด้วยเรา ดังนี้
หลีกไปแล้ว    ฯ    (อ.ภิกษุ ท.) บางพวก    ผู้บวชแล้วใหม่    ผู้มีความรู้น้อย   
ฟังแล้ว   ซึ่งค�ำ   (ของพระเทวทัต) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.พระเทวทัต   กล่าวแล้ว   
(ซึ่งค�ำ) อันงาม,   (อ.เรา ท.)   จักเที่ยวไป   กับ   (ด้วยพระเทวทัต) นั่น   ดังนี้   
ได้เป็นแล้ว   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   (ด้วยพระเทวทัต) นั้นเทียว   ฯ๒
(อ.พระเทวทัต) นั้น    กับ    ด้วยภิกษุ ท.    ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ    ยังชน   
ผู้เลื่อมใสแล้วในวัตถุเศร้าหมอง   ให้รู้พร้อมอยู่    ด้วยวัตถุ ท.   ห้า    เหล่านั้น   
(ยังกันและกัน)    ให้ขอแล้ว   ในตระกูล ท.   บริโภคอยู่    ตะเกียกตะกายแล้ว   
เพื่ออันท�ำลายซึ่งสงฆ์   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   

ก.๙    (อ.พระเทวทัต) นั้น    ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า    ตรัสถามแล้วว่า   

ดูก่อนเทวทัต   ได้ยินว่า    อ.เธอ   ย่อมตะเกียกตะกาย๓   เพื่ออันท�ำลายซึ่งสงฆ์    
เพื่ออันท�ำลายซึ่งจักร  จริงหรือ   ดังนี้   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า   
(อ.ข้าพระองค์   ย่อมตะเกียกตะกาย   เพื่ออันท�ำลายซึ่งสงฆ์   เพื่ออันท�ำลายซึ่งจักร)   
จริง   ดังนี้    แม้ผู้ (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสสอนแล้ว    (ด้วยพระด�ำรัส ท.)    
มีพระด�ำรัสว่า    ดูกอ่ นเทวทัต   อ.การท�ำลายซึง่ สงฆ์    เป็นกรรมหนักแล    (ย่อมเป็น)    
ดังนี้เป็นต้น    ไม่เอื้อเฟื้อแล้ว    ซึ่งพระด�ำรัส    ของพระศาสดา    หลีกไปแล้ว   
เห็นแล้ว    ซึ่งพระอานนท์    ผู้มีอายุ    ผู้เที่ยวไปอยู่    ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์   
เพื่อก้อนข้าว   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนอานนท์   ผู้มีอายุ   ในกาลนี้   อันมีวันนี้เป็น-

๑
๒
๓

รุกฺขมูลิกา (ภิกฺขู) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า  รุกฺขมูเล วสิตุ สีลเมเตสนฺติ รุกฺขมูลิกา (ภิกฺขู), รุกฺขมูเล วา
วสนสีลา รุกฺขมูลิกา (ภิกฺขู) แปลว่า ผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติ, ผู้อยู่ในป่าเป็นวัตร
ตั้งแต่ เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ เนว - สทฺธึ เอกโต ว อเหสุํ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๓ แปลโดยพยัญชนะ
ปรกฺกมสิ ย่อมตะเกียกตะกาย, ย่อมก้าวไปข้างหลัง, ย่อมบากบั่น, ย่อมพยายาม ส�ำเร็จมาจาก ปรฺ บทหน้า  กมฺ ธาตุใน
ความก้าวไป อ ปัจจัย สิ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน กฺ อีกนัยหนึ่ง ปรา + กมฺ ธาตุ + อ ปัจจัย รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน กฺ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ L: 207

เบือ้ งต้น๑   อ.เรา   จักกระท�ำ   ซึง่ อุโบสถ,   จักกระท�ำ   ซึง่ สังฆกรรม   เว้นนัน่ เทียว   
จากพระผู้มีพระภาคเจ้า    เว้น    จากหมู่แห่งภิกษุ    ดังนี้    ฯ    อ.พระเถระ   
กราบทูลแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า    ฯ   อ.พระศาสดา   
ทรงทราบแล้ว    (ซึ่งเนื้อความ) นั้น    เป็นผู้มีธรรมสังเวชอันเกิดขึ้นแล้ว    เป็น   
ทรงปริวติ กแล้วว่า   อ.เทวทัต   ย่อมกระท�ำ   ซึง่ กรรมอันเป็นเหตุไหม้   ในนรกชือ่ ว่าอเวจี   แห่งตน   อันอาศัยแล้วซึง่ ความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   แก่โลก   อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
(อ.กรรม ท. เหล่าใด)
เป็นกรรมไม่ยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จด้วย
เป็นกรรมไม่เกื้อกูล
แก่ตนด้วย
(ย่อมเป็น) (อ.กรรม ท. เหล่านั้น) เป็นกรรมอันบุคคลกระท�ำได้โดยง่าย (ย่อมเป็น), (อ.กรรม)
ใดแล เป็นกรรมเกื้อกูลด้วย เป็นกรรมยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จด้วย๒
(ย่อมเป็น)
(อ.กรรม) นั้นแล
เป็นกรรมอันบุคคลกระท�ำได้โดยยากอย่างยิง่ (ย่อมเป็น)
ดังนี้
ทรงเปล่งแล้ว   ซึ่งพระอุทาน   นี้   อีกว่า   
อ.กรรมดี เป็นกรรมอันคนดีกระท�ำได้โดยง่าย (ย่อมเป็น), อ.กรรมดี เป็นกรรมอันคนชัว่ กระท�ำได้โดยยาก
(ย่อมเป็น), อ.กรรมชั่ว เป็นกรรมอันคนชั่วกระท�ำได้โดยง่าย (ย่อมเป็น), อ.กรรมชั่ว เป็นกรรมอันพระอริยเจ้า ท. กระท�ำได้โดยยาก (ย่อมเป็น)
ดังนี้ ฯ
๑

๒

อชฺชตคฺเคทานิ ตัดบทเป็น อชฺชตคฺเค _ อิทานิ เป็นโลปสระสนธิ สระสองตัวมีรูปไม่เสมอกัน ลบสระเบื้องปลายบ้างก็ได้
ค�ำว่า  อชฺชตคฺโค (กาโล) เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า  อชฺชตา อคฺคา ยสฺส โส อชฺชตคฺโค (กาโล) เป็น
สัตตมีวิภัตติ มีรูปเป็น อชฺชตคฺเค (อชฺช - ตฺ อาคม - อคฺค) ศัพท์ว่า  อคฺค เป็นศัพท์นามกิตก์ อ ปัจจัย อชฺ ธาตุในความไป,
ถึง, เป็นไป วิ.ว่า  อชติ คจฺฉติ เสฏฺภาวนฺติ อคฺโค อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า  อคฺค มีหลายอรรถ เช่น โรง, อารมณ์ (อารมฺมณ),
ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น, ต้นเดิม (อาทิ), ส่วน, แผนก, ภาค (โกฏฺาส), ปลาย, ยอด, ที่สุด, สุดท้าย (โกฏิ) เลิศ, ประเสริฐ,
วิเศษ (วร), ในที่นี้ ลงในอรรถแห่ง อาทิ ศัพท์ แปลว่า เบื้องต้น
สาธุ แปลได้หลายนัย เช่น ยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จ, ดี, ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร, ประเสริฐ, เลิศ เป็นต้น ส�ำเร็จมาจาก สาธฺ
ธาตุในความส�ำเร็จ อุ ปัจจัย กัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า  สปรหิตํ สาเธตีติ สาธุ (ปุคฺคโล), เป็นกัมมรูป กัมสาธนะ วิ.ว่า 
อจฺจนฺตํ สาเธตพฺพนฺติ สาธุ (กมฺมํ) ฯ
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    ครัง้ นัน้ แล   อ.พระเทวทัต   นัง่ แล้ว   ณ ทีส่ ดุ ส่วนข้างหนึง่    กับ   ด้วยบริษทั    
ของตน   ในวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถ๑   กล่าวแล้วว่า    อ.วัตถุ ท.   ห้า    เหล่านี้   
ย่อมชอบใจ๒   (แก่ภิกษุ) ใด,   (อ.ภิกษุ) นั้น   จงถือเอา   ซึ่งสลาก   ดังนี้,   
ครั้นเมื่อสลาก    (อันภิกษุ ท.) ผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี    ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   
ผู้ใหม่    ผู้ไม่รู้ซึ่งพระธรรมและพระวินัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท�ำทั่วแล้ว   
ถือเอาแล้ว,    ท�ำลายแล้ว    ซึ่งสงฆ์    พาเอาแล้ว    ซึ่งภิกษุ ท.    เหล่านั้น   
ได้ไปแล้ว   สูป่ ระเทศชือ่ ว่าคยาสีสะ   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซึง่ ความที่
(แห่งพระเทวทัต) นั้น เป็นผู้ไปแล้ว   (ในประเทศชื่อว่าคยาสีสะ) นั้น   ทรงส่งไปแล้ว   
ซึง่ พระอัครสาวก ท.   สอง   เพือ่ ประโยชน์แก่อนั น�ำมา   ซึง่ ภิกษุ ท.    เหล่านัน้    ฯ   
(อ.พระอัครสาวก ท. สอง) เหล่านั้น    ไปแล้ว    (ในประเทศชื่อว่าคยาสีละ) นั้น   
พร�่ำสอนอยู่    ด้วยการพร�่ำสอนด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์ด้วย   ด้วยการพร�่ำสอนด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ด้วย๓   (ยังภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ให้ดื่มแล้ว   (ซึ่งธรรม) อันเป็นอมตะ   
พาเอาแล้ว   มาแล้ว   ทางอากาศ   ฯ   แม้ อ.ภิกษุชอื่ ว่าโกกาลิกะแล กล่าวแล้วว่า
ดูก่อนเทวทัต
ผู้มีอายุ
(อ.ท่าน)
จงลุกขึ้น,
อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น
อันพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ ท. น�ำไปแล้ว, อ.ท่าน เป็นผูอ้ นั เรากล่าวแล้วว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ (อ.ท่าน) อย่าคุ้นเคยแล้ว ด้วยพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ ท., อ.พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ ท. ผูม้ คี วามปรารถนาลามก เป็นผู้ไปแล้วสู่อ�ำนาจ แห่งความปรารถนา ท. อันลามก (ย่อมเป็น)
ดังนี้ (ย่อมเป็น) มิใช่หรือ ดังนี้ ประหารแล้ว ที่ท่ามกลางแห่งหทัย
ด้วยเข่า ฯ   อ.โลหิต   อันร้อน   พุ่งออกแล้ว   จากปาก   (ของพระเทวทัต) นั้น   
(ในที่) นั้นนั่นเทียว   ฯ   

๑
๒
๓

อุโปสถทิวส แปลอีกนัยหนึ่งว่า วันแห่งอุโบสถ วิ.ว่า อุโปสถสฺส ทิวโส อุโปสถทิวโส ฯ
ขมนฺติ แปลว่า  ย่อมควร, ย่อมอดทน, ย่อมชอบใจ ขมฺ ธาตุ ลงในอรรถว่า  ควร, อดทน, อดกลั้น, ชอบใจ นักเรียนชอบ             
อย่างใด เลือกแปลให้ถูกบริบท (context) ของประโยคเถิด ฯ
ในเกวัฏฏสูตร (อง. ติก. ๒๐/๒๑๗/๕๐๐) กล่าวถึงปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์
อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจเป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ แสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์
เพราะสามารถท�ำคนให้พ้นจากทุกข์ได้
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ก.๑๐   ก็   อ.ภิกษุ ท.   เห็นแล้ว   ซึ่งพระสารีบุตร   ผู้มีอายุ   ผู้อันหมู่-

แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว   ผูม้ าอยู   
่ โดยอากาศ   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   
อ.พระสารีบุตร    ผู้มีอายุ    ผู้มีตนเป็นที่สองเทียว    ไปแล้ว    ในกาลเป็นที่ไป,   
ในกาลนี้    (อ.พระสารีบุตรนั้น)   ผู้มีบริวารมาก   มาอยู่    ย่อมงาม   ดังนี้    ฯ   
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.บุตร   ของเรา   มาอยู่   สู่ส�ำนัก   
ของเรา   ย่อมงาม)   ในกาลนี้นั่นเทียว  หามิได้,   อ.บุตร   ของเรา   มาอยู่   
สู่ส�ำนัก   ของเรา   ย่อมงามนั่นเทียว   แม้ในกาล  (แห่งตน) บังเกิดแล้ว   ในก�ำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก    นี้ว่า   
อ.ความเจริญ
ย่อมมี
(แก่ชน ท.)
ผู้มีศีล
ผู้มีความประพฤติในปฏิสันถาร,
(อ.ท่าน)
จงดู
ซึ่งเนื้อชื่อว่าลักขณะ ผู้มาอยู่ ผู้อันหมู่แห่งญาติกระท�ำแล้วในเบือ้ งหน้า, เออก็ (อ.ท่าน) ย่อมเห็น
ซึ่ ง เนื้ อ ชื่ อ ว่ า กาละ นี้
ผู ้ เ สื่ อ มวิ เ ศษด้ ว ยดี แ ล้ ว
จากญาติ ท. ดังนี้ ฯ๑
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ได้ยินว่า   อ.พระเทวทัต   ยังพระอัครสาวก ท.   สอง   ให้นั่งแล้ว   ที่ข้าง ท.   ทั้งสอง   กระท�ำแล้ว   กระท�ำตาม   
ซึ่งพระองค์   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักแสดง   ซึ่งธรรม   ด้วยอันเยื้องกรายแห่งพระพุทธเจ้า   ดังนี้   ดังนี้   อันภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว   อีก,   (อ.พระศาสดา)   
ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    (อ.เทวทัตนั่น    ย่อมพยายาม    เพื่ออันกระท�ำ   
กระท�ำตาม   ซึ่งเรา)   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.เทวทัต) นั่น   พยายามแล้ว   
เพื่ออันกระท�ำ   กระท�ำตาม   ซึ่งเรา   แม้ในกาลก่อน,   แต่ว่า    (อ.เทวทัตนั่น)   
ไม่อาจแล้ว    (เพื่ออันกระท�ำ    กระท�ำตาม    ซึ่งเรา)    ดังนี้    ตรัสแล้ว   

๑

ลักขณมิคชาดก หรือ ลักขณชาดก กล่าวถึงเนื้อพระโพธิสัตว์สอนลูกทั้ง ๒ คือ เนื้อลักขณะ และ เนื้อกาละ โดยสรรเสริญเนื้อ
ลักขณะว่าเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาเฉลียวฉลาด สัง่ สอนบริวารญาติมติ รให้ตงั้ อยูใ่ นความดี จึงสามารถพาบริวาร ๕๐๐ ตัว รอดพ้นภัยอันตราย
จากพวกมนุษย์และสัตว์ร้ายต่างๆ และต�ำหนิเนื้อกาละ ที่โง่เขลา  ไม่รู้จักเวลาหากิน พาบริวาร ๕๐๐ ตัว ถึงความวิบัติล้มตาย
ชาดกนี้ พระศาสดาทรงสรุปชาดกว่า เนื้อกาละเกิดเป็นพระเทวทัต เนื้อลักขณะเกิดเป็นพระสารีบุตร ส่วนเนื้อพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็น
พ่อของเนื้อทั้งสองเกิดเป็นพระองค์เอง
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ซึ่งนทีจรกากชาดก๒   ว่า
(อ.ภรรยาแห่งกาชื่อว่าสวิฏฐกะ   กล่าวแล้ว) ว่า
ข้าแต่กาชื่อว่าวีรกะ (อ.ท่าน) ย่อมเห็น ซึ่งนก
ตัวร้องเพราะ
ตัวมีสร้อยคอเพียงดังสร้อยคอแห่งนกยูง ชื่อว่า สวิฏฐกะ ตัวเป็นผัว ของเรา
บ้างหรือ (ดังนี้)   
(อ.กาชื่อว่าวีรกะ   กล่าวแล้ว) ว่า
อ.กาชื่อว่าสวิฏฐกะ กระท�ำตามอยู่ (ซึ่งอาการ)
ของปักษี ตัวเทีย่ วไปในนำ�้ และบนบก ตัวบริโภคซึง่ ปลาดิบโดยปกติ เนืองนิตย์ นัน้ ตัวอันสาหร่าย ท.
พันรอบแล้ว ตายแล้ว   (ดังนี้)   ดังนี้   
ทรงปรารภ    ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว    อันมีอย่างนั้นเป็นรูปนั่นเทียว    ในวัน ท.   
แม้เหล่าอื่นอีก   ตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก ท.   มีค�ำอย่างนี้ว่า
(อ.นกชื่อขทิรวนิยะ   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา) ว่า   
(อ.นกกระไน) นี้ เมื่อเจาะ ซึ่งหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่า ท. ได้เที่ยวไปแล้วหนอ ในต้นไม้อันเป็นส่วนแห่งฟืน ท.
อันมีแก่นหามิได้,
ครั้งนั้น
(อ.นกกระไนนี้) มาถึงแล้ว ซึ่ง - อ.นกกระไน
ได้ท�ำลายแล้ว ซึ่งอวัยวะอันสูงสุด (ที่ไม้ตะเคียน)
ใด - ไม้ตะเคียน (นั้น) อันมีแก่นเกิดแล้ว (ดังนี้)
ดังนี้ด้วย
๒

นที จ รกากชาดก ในพระไตรปิ ฎ กและอรรถกถาชาดกปรากฏชื่ อ ว่ า  วี ร กชาดก ๒ คาถานี้ เป็ น ค� ำ สนทนาของเมี ย ของ
กาสวิฏฐกะกับกาวี ร กะ มี เ รื่ องย่ อว่ า  กาวี ร กะเป็ น กาน�้ ำ หากิ นอยู ่ ใ นสระแห่ งหนึ่ งในป่ า หิ มพานต์ ส่ ว นกาสวิ ฏ ฐกะพร้ อ ม
ลูกเมียเป็นกาหากินบนบก ต่อมา  แคว้นกาสีซึ่งเป็นที่อยู่ของกาสวิฏฐกะเกิดข้าวยากหมากแพง พวกกา  รวมทั้งกาสวิฏฐกะด้วย
พากันอพยพไปหากินที่ป่าหิมพานต์ พบกาวีรกะที่สระแห่งนั้น จึงเข้าไปตีสนิทเพื่อจะได้กินปลาที่กาวีรกะหามาได้ในสระนั้น ต่อมา 
กาสวิฏฐกะเกิดทะนงตัว อยากด�ำน�้ำไปหาปลากินเอง ไม่ต้องอาศัยกาวีรกะอีกต่อไป แต่ถูกกาวีรกะห้ามปรามด้วยความปรารถนาดี
เพราะเห็นว่า กาสวิฏฐกะเป็นกาหากินบนบก ไม่ชำ� นาญหากินทางน�ำ้ แต่มนั ไม่เชือ่ ฟัง ในทีส่ ดุ ก็ถกู สาหร่ายพันคอตาย เป็นอุทาหรณ์
แห่งการท�ำเลียนแบบผู้อื่น แต่ตนไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท�ำตามอย่างเขา ในที่สุดก็เกิดความหายนะ เหมือนกาสวิฏฐกะ
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(อ.พระโพธิสัตว์   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา) ว่า   
อ.ไขข้อ ของท่าน ไหลออกแล้วด้วย อ.กระหม่อม
(ของท่าน) (อันช้างตัวประเสริฐ) ท�ำลายแล้วด้วย
อ.ซีโ่ ครง ท. ทัง้ ปวง ของท่าน (อันช้างตัวประเสริฐ)
หักแล้วด้วย แน่ะสหาย (อ.ท่าน) ย่อมงามวิเศษ
ในกาลนี้ (ดังนี้)   ดังนี้ด้วย   เป็นต้น๑   ฯ   
(อ.พระศาสดา)   ทรงปรารภ   ซึง่ วาจาเป็นเครือ่ งกล่าวว่า   อ.พระเทวทัต   เป็นผูอ้ กตัญญู   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   อีก   ตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก ท.   มีค�ำว่า 
(อ.นก   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา) ว่า
อ.ก�ำลังใด ได้มแี ล้วเทียว แก่เรา ท. สิ, (อ.เรา ท.)
ได้กระท�ำแล้วเทียว ซึ่งกิจ ของท่าน (ด้วยก�ำลังนั้น),
ข้าแต่เนื้อผู้พระราชา
อ.ความนอบน้อม
จงมี แก่ท่าน, (อ.เรา ท.) จะได้สิ ซึ่งอะไร ๆ
บ้างหรือ (ดังนี้) ฯ
(อ.ราชสีห์   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา) ว่า
(อ.เจ้า) เป็นผู้ไปแล้วในระหว่างแห่งฟัน ของเรา
ผูม้ เี ลือดเป็นภักษา ผูก้ ระท�ำอยู่ ซึง่ กรรมหยาบช้า ท.
ตลอดกาลเนืองนิตย์
เป็นอยู่
ย่อมเป็นอยู่
แม้ใด, (อ.ความเป็นอยู่ แห่งเจ้า) นัน้ เป็นบุญมาก
(ได้เป็นแล้ว) (ดังนี้) ดังนี้เป็นต้น   ฯ
    (อ.พระศาสดา)   ทรงปรารภ   ซึ่งการตะเกียกตะกาย   เพื่ออันปลงพระชนม์   
(แห่งพระเทวทัต) นั้น   อีก   ตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก ท.   มีค�ำว่า
๑

ชาดกนี้ชื่อว่า กันทคลกชาดก เป็นเรื่องราวของการเลียนแบบไม่รู้จักประมาณตน มีเรื่องย่อว่า มีนกหัวขวาน (นกกระไน) ๒ ตัว
เพื่อนกัน คือ นกขทิรวนิยะ ซึ่งเป็นนกพระโพธิสัตว์หากินและเติบโตในป่าไม้ตะเคียนเนื้อแข็งเจาะยาก และ นกกันทคลกะหากิน
และเติบโตในป่าไม้ทเี่ จาะไชง่าย เช่น ไม้งวิ้ ไม้แคฝอย เป็นต้น วันหนึง่ นกกันทคลกะไปเยีย่ มนกขทิรวนิยะ ก็ได้รบั การปฏิสนั ถาร
อย่างดี นกขทิรวนิยะได้ใช้ปากเจาะไม้ตะเคียนน�ำด้วงมาให้เพื่อนกิน นกกันทคลกะเกิดมานะทะนงตัวขึ้นว่าเราเกิดเป็นชาติ
นกหัวขวานเหมือนกัน จึงต้องการไปเจาะไม้ตะเคียนหากินเอง แต่ถกู นกขทิรวนิยะห้ามปรามเพราะเห็นว่าไม่ถนัด แต่นกกันทคลกะ
ไม่เชื่อฟัง บินไปเจาะไม้ตะเคียนเต็มแรง ผลปรากฏว่า จะงอยปากหัก ตาถลน หัวแตก ร่วงลงบนพื้นดินขาดใจตาย พระพุทธเจ้า
สรุปว่า นกกันทคลกะเกิดเป็นพระเทวทัต นกขทิรวนิยะเกิดเป็นพระองค์เอง
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แน่ะไม้มะลืน่ ๑ อ.ท่าน (ยังผล) ย่อมให้กลิง้ มา ใด
(อ.การยังผลให้กลิ้งมา แห่งท่าน) นั่น อันกวาง
รู้แล้ว, (อ.เรา) จะไป สู่ไม้มะลื่น ต้นอื่น,
อ.ผล ของท่าน อันเรา ย่อมไม่ชอบใจ ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    ครัน้ เมือ่ วาจาเป็นเครือ่ งกล่าว ท. ว่า   อ.พระเทวทัต   เสือ่ มรอบแล้ว   (จากผล)
ทัง้ สอง   คือ   จากลาภและสักการะด้วย   คือ   จากคุณเครือ่ งความเป็นแห่งสมณะด้วย   
ดังนี   
้ เป็นไปทัว่ อยู   
่ อีก,   (อ.พระศาสดา)   ตรัสแล้วว่า   ดูกอ่ นภิกษุ ท.   (อ.เทวทัต   
ย่อมเสื่อมรอบ)   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.เทวทัต)   เสื่อมรอบแล้วนั่นเทียว   
แม้ในกาลก่อน   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก ท.   มีค�ำว่า
อ.นัยน์ตา ท. แตกแล้วด้วย อ.แผ่นผ้า ฉิบหายแล้วด้วย
อ.ความแตกร้าว
ในเรือนของเพื่อน
(ได้มแี ล้ว) ด้วย, (อ.เมียและผัว ท. ทัง้ สอง เหล่านัน้ )
เป็นผู้มีการงานอันโทษประทุษร้ายแล้ว
(ในทาง)
ทัง้ สอง คือ ในทางน�ำ้ ด้วย คือ ในทางบกด้วย
(ย่อมเป็น) ดังนี้เป็นต้น   ฯ
(อ.พระศาสดา)    เมื่อประทับอยู่    ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์    ทรงปรารภ   
ซึ่งพระเทวทัต    ตรัสแล้ว    ซึ่งชาดก ท.    อันมาก    อย่างนี้    เสด็จไปแล้ว   
สูพ่ ระนครชือ่ ว่าสาวัตถี   จากพระนครชือ่ ว่าราชคฤห์   ทรงส�ำเร็จแล้ว   ซึง่ การประทับอยู่   
ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวัน   ฯ

ก.๑๑   แม้ อ.พระเทวทัตแล   เป็นไข้    (เป็น)   สิ้นเดือน ท.   เก้า   

เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า   ซึ่งพระศาสดา   ในกาล   อันมีในภายหลัง   เป็นกล่าวแล้วว่า 
อ.เรา   เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันเฝ้า   ซึง่ พระศาสดา   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงแสดง   
(ซึ่งพระศาสดา) นั้น   แก่เรา   ดังนี้,   กะสาวก ท.   ของตน,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   
อ.ท่าน   เป็นผู้มีเวร   กับ   ด้วยพระศาสดา    เป็น    ได้เที่ยวไปแล้ว    ในกาล
๑

ไม้มะลื่น บางท้องถิ่นเรียกว่า  ไม้ตระบกบ้าง ไม้กระบกบ้าง ไม้มะมื่นบ้าง เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในวงศ์ Irvingiaceae ใบรูปไข่
ผลเท่ามะกอกหรือมะปรางขนาดเขื่อง เมล็ดแข็ง เนื้อในขาว มีรสมัน รับประทานได้
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(แห่งตน)   เป็นผู้สามารถ,   อ.เรา ท.   จักไม่น�ำไป   ซึ่งท่าน   (ในที่) นั้น   ดังนี้   
(อันสาวก ท.) เหล่านั้น   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอย่ายังเราให้ฉิบหาย,    อ.ความอาฆาต    ในพระศาสดา    อันเรา    กระท�ำแล้ว,   
แต่ว่า    อ.ความอาฆาต   แม้อันมีปลายแห่งผมเป็นประมาณ   ในเรา   ย่อมไม่มี   
แก่พระศาสดา   ดังนี้   ฯ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   นั้น   
เป็นผู้มีพระทัยสม�่ำเสมอ (ในสัตว์ ท.) ทั้งปวง คือ
ในนายขมังธนูด้วย๑ คือ ในพระเทวทัตด้วย คือ
ในโจร ชื่อว่าองคุลีมาลด้วย คือ ในช้างชื่อว่าธนบาลด้วย คือ ในพระราหุลด้วย (ย่อมเป็น)
เหตุใด   เพราะเหตุนน้ั ๒   (อ.พระเทวทัต)   อ้อนวอนแล้ว   บ่อย ๆ ว่า   (อ.ท่าน ท.)   
ขอจงแสดง   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   แก่เรา   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.สาวก ท.)
เหล่านั้น   พาเอาแล้ว   (ซึ่งพระเทวทัต) นั้น   ด้วยเตียงน้อย   ออกไปแล้ว   ฯ   
อ.ภิกษุ ท.    ฟังแล้ว    ซึ่งการมา    (แห่งพระเทวทัต) นั้น    กราบทูลแล้ว   
แก่พระศาสดาว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ได้ยินว่า    อ.พระเทวทัต    ย่อมมา   
เพือ่ ประโยชน์แก่อนั เฝ้า   ซึง่ พระองค์   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เทวทัต) นั้น   จักได้   เพื่ออันเห็น   ซึ่งเรา   ด้วยอัตภาพ   นั้น   
หามิได้   ดังนี   
้ ฯ   ได้ยนิ ว่า   อ.ภิกษุ ท.   ย่อมไม่ได้   เพือ่ อันเฝ้า   ซึง่ พระพุทธเจ้า ท.   
อีก   จ�ำเดิม   แต่กาลแห่งวัตถุ ท.   ห้า   (อันตน)  ทูลขอยิ่งแล้ว,   (อ.ความเป็นคืออันไม่ได้    เพื่ออันเฝ้า) นี้๓   เป็นธรรมดา   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.)   
กราบทูลแล้วว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระเทวทัต)   มาแล้ว   สู่ที่โน้นด้วย   
สูท่ โี่ น้นด้วย   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เทวทัต)   ย่อมปรารถนา   
(ซึ่งกรรม) ใด,    (อ.เทวทัต)    จงกระท�ำ    (ซึ่งกรรม) นั้น,    (อ.เทวทัต) นั้น   
จักไม่ได้    เพื่ออันเห็น   ซึ่งเรา   ดังนี้    ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระเทวทัต)   มาแล้ว   (สู่ที่) อันมีโยชน์เป็นประมาณ   
(แต่ที่) นี้,   (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ)   (อ.พระเทวทัต   มาแล้ว)   สู่โยชน์ด้วยทั้งกึ่ง   
๑
๒
๓

วธโก (ชโน) ลง ณฺวุ ปัจจัย วิ.ว่า หนตีติ วธโก แปลง หน เป็น วธฺ แปลง ณฺวุ เป็น อก เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ
หิ เหตุใด (กิริยาปรามาส) อิติ เพราะเหตุนั้น (เหตุ)
อยํ ทฏฺฐํุ อลภนภาโว อ.ความเป็นคืออันไม่ได้ เพื่ออันเฝ้า นี้ ฯ
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(แต่ที่นี้),    (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ)    (อ.พระเทวทัต    มาแล้ว)    สู่คาวุตหนึ่ง   
(แต่ทนี่ )ี้ ,   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   (อ.พระเทวทัต)   มาแล้ว    สูท่ ใี่ กล้แห่งสระโบกขรณี    
ดังนี้    ฯ    (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   แม้ถ้าว่า   (อ.เทวทัต)   ย่อมเข้าไป   
สู่ภายในแห่งพระวิหารชื่อว่าเชตวันไซร้,    (อ.เทวทัตนั้น)    จักได้    เพื่ออันเห็น   
ซึ่งเรา   หามิได้นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.สาวก ท.)   พาเอาแล้ว   ซึ่งพระเทวทัต   
มาแล้ว   ยังเตียง   ให้ข้ามลงแล้ว   ที่ฝั่งแห่งสระโบกขรณีใกล้พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   
ข้ามลงแล้ว    เพื่ออันอาบ    ในสระโบกขรณี    ฯ    แม้ อ.พระเทวทัตแล   
ลุกขึ้นแล้ว   จากเตียง   นั่งวางไว้แล้ว   ซึ่งเท้า  ท.   ทั้งสอง   บนภาคพื้น   ฯ   
(อ.เท้า ท.) เหล่านัน้    เข้าไปแล้ว   สูแ่ ผ่นดิน   ฯ   (อ.พระเทวทัต) นัน้    เข้าไปแล้ว   
(สู่แผ่นดิน)   เพียงไร   แต่ข้อเท้า    เพียงไร   แต่เข่า    เพียงไร   แต่สะเอว   
เพียงไร   แต่นม   เพียงไร   แต่คอ   โดยล�ำดับ   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถาว่า
(อ.ข้าพเจ้า) เป็นผูถ้ งึ แล้ว ซึง่ พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น
ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ
ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ
ผู้ยังนระผู้อันพระองค์พึงฝึกให้แล่นไป ผู้มีพระจักษุโดยรอบ ผูม้ พี ระลักษณะอันบังเกิดแล้วด้วยบุญมีรอ้ ยเป็นประมาณ ว่าเป็นทีพ่ งึ่ ด้วยกระดูก ท. เหล่านี้
(กับ) ด้วยลมปราณ ท. ย่อมเป็น ดังนี้   
ในกาลแห่งกระดูกแห่งคางตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   บนภาคพื้น   ฯ

ก.๑๒   ได้ยนิ ว่า   อ.พระตถาคต   ทรงเห็นแล้ว   ซึง่ ฐานะ   นี   
้ ทรงยัง-

พระเทวทัต   ให้บวชแล้ว   ฯ   ก็   ถ้าว่า   (อ.พระเทวทัต) นัน้    จักไม่บวชแล้วไซร้,   
(อ.พระเทวทัตนั้น)   เป็นคฤหัสถ์    เป็น   จักได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งกรรม   ให้เป็นกรรมหนัก๑,   (อ.พระเทวทัตนั้น)   จักไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันกระท�ำ   ซึ่งปัจจัย   
แห่งภพ    ต่อไป,    ก็แล    (อ.พระเทวทัตนั้น)    ครั้นบวชแล้ว    จักกระท�ำ   
ซึ่งกรรม    ให้เป็นกรรมหนัก    แม้ก็จริง,    (ถึงอย่างนั้น)    (อ.พระเทวทัตนั้น)   
๑

จะแปลว่า  อ.พระเทวทัตนั้น เป็นคฤหัสถ์ เป็น จักได้กระท�ำแล้ว ซึ่งกรรม อันหนัก ก็ได้ โดย ภาริยํ  เป็นวิเสสนะของ
กมฺมํ แม้เรียงไว้หลังก็ตาม แต่เมื่อดูลักษณะการเรียงประโยค ข้าพเจ้าจึงแปลเป็นรูปวิกติกัมมะในที่นี้
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จักอาจ   เพือ่ อันกระท�ำ   ซึง่ ปัจจัย   แห่งภพ   ต่อไป   เพราะเหตุนน้ั    อ.พระศาสดา   
(ทรงยังพระเทวทัต) นั้น    ให้บวชแล้ว    ฯ    จริงอยู่    (อ.พระเทวทัต) นั้น   
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า   ชื่อว่า อัฏฐิสสระ   จักเป็น   ในที่สุดแห่งกัปอันมีแสนเป็นประมาณ   (แต่ภัทรกัป) นี้    ฯ   (อ.พระเทวทัต) นั้น   เข้าไปแล้ว   สู่แผ่นดิน   
บังเกิดแล้ว   ในนรกชือ่ ว่าอเวจี   ฯ   ก็   (อ.พระเทวทัต)   เป็นผูม้ คี วามไหวออกแล้วเทียว   เป็น   (อันไฟ)   ย่อมไหม้๑   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้ประพฤติผิดแล้ว   
ในพระพุทธเจ้า    ผู้มีความไหวออกแล้ว    ฯ    อ.สรีระ    (ของพระเทวทัต) นั้น   
อันมีร้อยแห่งโยชน์เป็นส่วนสูงนั่นเทียว    บังเกิดแล้ว    ในภายในแห่งนรกชื่อว่าอเวจี   
อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์สาม,   อ.ศีรษะ   ได้เข้าไปแล้ว   สู่กระเบื้องอันเป็นวิการแห่งเหล็ก   ในเบือ้ งบน   เพียงไร   แต่หมวกแห่งหู,   อ.เท้า ท.   เข้าไปแล้ว   
สูแ่ ผ่นดินอันเป็นวิการแห่งเหล็ก   ในภายใต้   เพียงไร   แต่ขอ้ เท้า,   อ.หลาวอันเป็นวิการแห่งเหล็ก   อันมีลำ� แห่งต้นตาลใหญ่เป็นประมาณ   ออกไปแล้ว   จากฝาอันมีในภายหลัง   ท�ำลายแล้ว   ซึง่ ท่ามกลางแห่งหลัง   ออกไปแล้ว   โดยอก   ได้เข้าไปแล้ว   
สู่ฝาอันมีในทิศเบื้องหน้า,    (อ.หลาวอันเป็นวิการแห่งเหล็ก) อื่นอีก    ออกไปแล้ว   
จากฝาเบื้องขวา   ท�ำลายแล้ว   ซึ่งข้างเบื้องขวา   ออกไปแล้ว   โดยข้างเบื้องซ้าย   
ได้เข้าไปแล้ว   สู่ฝาเบื้องซ้าย,   (อ.หลาวอันเป็นวิการแห่งเหล็ก) อื่นอีก   ออกไปแล้ว   
จากกระเบื้อง   ในเบื้องบน   ท�ำลายแล้ว   ซึ่งกระหม่อม   ออกไปแล้ว   โดยส่วนเบื้องต�่ำ   ได้เข้าไปแล้ว   สู่แผ่นดินอันเป็นวิการแห่งเหล็ก   ฯ   (อ.พระเทวทัต) นั้น   
เป็นผู้มีความไหวออกแล้ว   เป็น   (อันไฟ)   ย่อมไหม้    (ในนรกชื่อว่าอเวจี) นั้น   
ด้วยประการฉะนี้   ฯ

ก.๑๓   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า    อ.พระเทวทัต   ไปแล้ว   

สูท่    
ี่ อันมีประมาณเท่านี   
้ ไม่ได้แล้ว   เพือ่ อันเฝ้า   ซึง่ พระศาสดาเทียว   เข้าไปแล้ว   
สู่แผ่นดิน   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อน๑

ปจฺจติ ถ้าเป็นรูปกัมมวาจก แปลว่า  อัน....ย่อมไหม้ ส�ำเร็จมาจาก ปจฺ ในความหุง, ต้ม, สุก, ย่าง, ไหม้, เผล็ดผล, ให้ผล       
ลง ย ปัจจัย ในกัมมวาจก ติ วัตตมานาวิภัตติ แปลงที่สุดธาตุ กับ ย ปัจจัย เป็น จฺจ แต่ถ้าลง ย ปัจจัย ในกัตตุวาจก ส�ำเร็จรูป
เป็น ปจฺจติ แปลว่า  ย่อมเผล็ดผล, ย่อมให้ผล ถ้าลง อ ปัจจัยในกัตตุวาจก ส�ำเร็จรูปเป็น ปจติ นักเรียนพึงศึกษาเพิ่มเติม
เพราะธาตุนี้เป็นได้ทั้งสกัมมธาตุและอกัมมธาตุ
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ภิกษุ ท.    อ.เทวทัต    ประพฤติผิดแล้ว    ในเรา    ได้เข้าไปแล้ว    สู่แผ่นดิน   
ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.เทวทัตนั้น   ประพฤติผิดแล้ว   ในเรา)   เข้าไปแล้วนั่นเทียว   (สู่แผ่นดิน)   แม้ในกาลก่อน   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก   นี้ว่า
หากว่า (อ.บุคคล) พึงให้๑ ซึง่ แผ่นดิน ทัง้ ปวง
(แก่สตั ว์) ผูอ้ นั บุคคลพึงพอกเลีย้ ง ผูไ้ ม่รซู้ งึ่ อุปการะอันบุคคลอืน่ กระท�ำแล้ว ผูเ้ ห็นซึง่ ช่องโดยปกติ ตลอดกาลเป็นนิตย์ไซร้ (อ.บุคคลนั้น) (ยังบุรุษ) นั้น
พึงให้ยินดียิ่ง หามิได้นั่นเทียว ดังนี้
เพือ่ อันทรงแสดง ซึง่ ความที่ (แห่งพระเทวทัต) นัน้ ผู้ (อันช้างผูพ้ ระราชา) ยังบุรษุ
ผู้หลงแล้วในหนทาง ให้หายใจออกคล่องดี แล้วจึงยกขึ้น สู่หลัง ของตน
แล้วจึงให้ถงึ แล้ว ซึง่ ทีอ่ นั เกษม ผูม้ าแล้ว สิน้ สามครัง้ อีก (โดยหนทาง) นัน้
ตัดแล้ว ซึ่งงา ท. อย่างนี้ คือ ในที่อันเป็นปลาย ในที่อันมีในท่ามกลาง
ที่โคน
ก้าวล่วงอยู่
ซึ่งคลองแห่งจักษุ
ของมหาบุรุษ
ในวาระที่สาม
เป็นผู้เข้าไปแล้ว
สู่แผ่นดิน
ในกาล (แห่งพระองค์) เป็นช้างผู้พระราชา,
ครั้นเมื่อวาจาเป็นเครื่องกล่าว
ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว
แม้อีก, ตรัสแล้ว ซึ่งขันติวาทิชาดก เพื่ออันทรงแสดง ซึ่งความที่ (แห่งพระเทวทัต) นั้น ผู้เป็นพระราชาพระนามว่ากลาพุเป็นแล้ว เป็นผู้ประพฤติผิดแล้ว
ในพระองค์ ผู้เป็นดาบสชื่อว่าขันติวาทีเป็นแล้ว เข้าไปแล้ว สู่แผ่นดิน (ด้วย)
ซึ่งจุลธรรมบาลชาดก
เพื่ออันทรงแสดง
ซึ่งความที่ (แห่งพระเทวทัต) นั้น
ผู้เป็นพระราชาพระนามว่ามหาปตาปะเป็นแล้ว เป็นผู้ประพฤติผิดแล้ว ในพระองค์
ผู้เป็นพระกุมารพระนามว่าจุลธรรมบาลเป็นแล้ว เข้าไปแล้ว สู่แผ่นดินด้วย ฯ
ก็   ครั้นเมื่อพระเทวทัต   เข้าไปแล้ว   สู่แผ่นดิน,   อ.มหาชน   เป็นผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้ว   (เป็น)   (ยังกันและกัน) ให้ยกขึ้นแล้ว   ซึ่งธงชัยและธงแผ่นผ้าและต้นกล้วย ท.    ตั้งไว้แล้ว    ซึ่งหม้ออันเต็มแล้ว ท.    (คิดแล้ว) ว่า   
อ.ลาภ ท. หนอ   ของเรา ท.   ดังนี้    ย่อมเสวย   ซึ่งมหรสพ   อันใหญ่    ฯ   
(อ.ภิกษุ ท.)   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า    ฯ   
๑

ทชฺชา ประกอบด้วย ทา ธาตุในความให้ อ ปัจจัย เอยฺย สัตตมีวิภัตติ แปลง ทา ธาตุ เป็น ทชฺช ลบ อ.ปัจจัย ตามนัยแห่งรูปสิทธิปกรณ์ ๔๙๑ แปลง เอยฺย เป็น อา. บางมติ แปลง ทา ธาตุกับ เอยฺย เป็น ทชฺชา ก็มี
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อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.    ครั้นเมื่อพระเทวทัต   
ตายแล้ว,   อ.มหาชน   ย่อมยินดี    ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.มหาชน   
ครั้นเมื่อพระเทวทัต    ตายแล้ว),    ยินดีแล้วนั่นเทียว    แม้ในกาลก่อน    ดังนี้   
ตรัสแล้ว   ซึ่งปิงคลชาดก๑   นี้ว่า
(อ.พระโพธิสัตว์   ตรัสถามแล้ว) ว่า
อ.ชน ทั้งปวง อันพระเจ้าปิงคละ ทรงเบียดเบียนแล้ว, (ครั้นเมื่อพระเจ้าปิงคละ) นั้น สวรรคตแล้ว,
(อ.ชน ท.) ย่อมเสวย ซึ่งความเป็นแห่งความอิ่ม,๒
(อ.พระเจ้าปิงคละนั้น)
ผู้มีพระเนตรด�ำหามิได้๓
ทรงเป็นที่รัก ของท่าน เป็นแล้ว หรือหนอ,
ดูก่อนนายทวารบาล อ.ท่าน ย่อมร้องไห้ เพราะเหตุไร (ดังนี้)
(อ.นายทวารบาล   กราบทูลแล้ว) ว่า   
(อ.พระเจ้าปิงคละ) ผู้มีพระเนตรด�ำหามิได้ ทรงเป็นที่รัก ของข้าพระองค์ เป็นแล้ว หามิได้,
(อ.ข้าพระองค์) ย่อมกลัว๔ ต่อการเสด็จกลับมา
(แห่งพระเจ้าปิงคละ) นั้น (เพราะว่า) (อ.พระเจ้าปิงคละนั้น) เสด็จไปแล้ว (จากโลก) นี้ พึงเบียดเบียน ซึ่งมัจจุผู้พระราชา, (อ.มัจจุผู้พระราชา)
นัน้ ผู้ (อันพระเจ้าปิงคละ) เบียดเบียนแล้ว พึงน�ำมา
๑

๒
๓

๔

ปิงคลชาดกหรือมหาปิงคลชาดก กล่าวถีงพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระโอรสของพระเทวทัต ซึ่งเป็นกษัตริย์พระนามว่า  ปิงคละ
พระเจ้าปิงคละมีอุปนิสัยกักขฬะโหดร้ายทารุณ กดขี่ข่มเหงราษฎร ครองราชย์นาน สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า  พอ
สวรรคต ราษฎรก็ร่าเริงยินดี สถาปนาพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ วันหนึ่งพระองค์เสด็จผ่านพบ
นายทวารบาล (คนเฝ้าประตู) นัง่ ร้องไห้กส็ งสัย จึงตรัสถามสาเหตุ เขากราบทูลว่า ทีร่ อ้ งไห้มใิ ช่เพราะอาลัยอาวรณ์ แต่รอ้ งไห้เพราะ
กลัวพระเจ้าปิงคละไปเบียดเบียนพวกนายนิรบาล ท�ำให้พวกเขาทนไม่ได้ จะถูกจับส่งมาเกิดเป็นพระราชาผู้โหดร้ายอีกครั้ง
ปีติยา ภาโว ปจฺจยํ ฯ ลง ณย ปัจจัยในภาวตัทธิต หรือจะแปลทับศัพท์ว่า ซึ่งปีติ ก็ได้
อกณฺหเนตฺโต (ปิงฺคโล) เป็น น บุพพบท พหุพพิหิสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน วิเคราะห์ ดังนี้
วิ.บุพ.กัม.
วิ.
กณฺหานิ เนตฺตานิ กณฺหเนตฺตานิ
น บุพ.พหุพ. วิ.
นตฺถิ ตสฺส กณฺณเนตฺตานีติ อกณฺหเนตฺโต (ปิงฺคโล)
ภายามิ ส�ำเร็จมาจาก ภี ในความกลัว อ ปัจจัย มิ วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ อี แห่ง ภี ธาตุ เป็น อิ แล้ววิการ อิ เป็น เอ แปลง
เอ เป็น อาย
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(ซึ่งพระเจ้าปิงคละ) นั้น (ในโลก) นี้ อีก (ดังนี้)
ดังนี้
เพื่ออันทรงแสดง   ซึ่งความที่แห่งมหาชน   - ชื่อ ครั้นเมื่อพระราชาพระนามว่าปิงคละ   
ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   ผู้ไม่ทรงเป็นที่รัก   ของชนทั้งปวง   ผู้ดุร้าย   ผู้หยาบคาย   
สวรรคตแล้ว,   เป็นผู้ยินดีแล้ว   ฯ   
อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว   ซึง่ พระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   ในกาลนี   ้
อ.พระเทวทัต   บังเกิดแล้ว   (ในที)่ ไหน   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เทวทัต   บังเกิดแล้ว)   ในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี    ดังนี้    ฯ   
(อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   (อ.พระเทวทัต)   เดือดร้อนอยู่   
(ในโลก) นี้    เที่ยวไปแล้ว   ไปแล้ว   บังเกิดแล้ว   ในที่เป็นที่เดือดร้อนนั่นเทียว   
อีกหรือ   ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา)   ตรัสแล้วว่า    ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ   
(อ.อย่างนั้น),   (อ.ชน ท.)   เป็นบรรพชิต   หรือ   หรือว่า   เป็นคฤหัสถ์   จงเป็น,   
(อ.ชน ท. เหล่านั้น)   ผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยปกติ๑   ย่อมเดือดร้อน    (ในโลก)    
ทั้งสองนั่นเทียว    ดังนี้    ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
(อ.บุคคล) ผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกติ ย่อมเดือดร้อน
(ในโลก) นี้, ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อน, ย่อมเดือดร้อน (ในโลก) ทั้งสอง, (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกตินั้น)
ย่อมเดือดร้อนว่า
อ.บาป
อันเรา กระท�ำแล้ว ดังนี้, ไปแล้ว สู่ทุคติ
ย่อมเดือดร้อน ยิ่ง ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
    (อ.อรรถ) ว่า    ย่อมเดือดร้อน    (ในโลก) นี้    (ด้วยเหตุ) สักว่าโทมนัส   
ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม    (ดังนี้)    แห่ง -    (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   
- (หมวดสองแห่งบท) ว่า   อิธ ตปฺปติ ดังนี้   ฯ
๑

ปมาทวิหาริโน (ชนา) ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า  ปมาเทน วิหรนฺตีติ ปมาทวิหาริโน (ชนา), เป็นกัตตุรูป
กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า  ปมาเทน วิหรนฺติ สีเลนาติ ปมาทวิหาริโน (ชนา) เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ วิ.ว่า 
ปมาเทน วิหริตุํ สีลเมเตสนฺติ ปมาทวิหาริโน (ชนา) ฯ
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(อ.อรรถ) ว่า    ก็    (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกติ)    ย่อมเดือดร้อน   
ในโลกอื่น   เพราะความทุกข์ในอบาย   อันทารุณยิ่ง   ด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบาก   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   เปจฺจ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    อ.บุคคลผู้กระท�ำ    ซึ่งบาป    อันมีประการต่างๆ    ดังนี้   
แห่งบทว่า   ปาปการี ดังนี๑้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ชือ่ ว่า ย่อมเดือดร้อน   (ในโลก) ทัง้ สอง   ด้วยความเดือดร้อน   
อันมีประการแห่งค�ำอันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว    นี้    (ดังนี้    แห่งบท) ว่า    อุภยตฺถ
ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
(อ.อรรถ) ว่า    ก็    (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกติ) นั้น   เมื่อเดือดร้อน   
ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม    ชื่อว่า  ย่อมเดือดร้อนว่า    อ.บาป    อันเรา   
กระท�ำแล้ว   ดังนี,้    (อ.ความเดือดร้อน) นัน้    เป็นความเดือดร้อน   อันมีประมาณน้อย   
(ย่อมเป็น),   แต่ว่า    (อ.บุคคลผู้กระท�ำซึ่งบาปโดยปกตินั้น)   เมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบาก   ไปแล้ว   สู่ทุคติ   ชื่อว่า ย่อมเดือดร้อน   ยิ่ง   คือว่า   
ย่อมเดือดร้อน    เกินเปรียบ    ด้วยความเดือดร้อน    อันหยาบยิ่ง    ดังนี   ้
(แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ปาปํ เม   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   (เป็นพระอริยบุคคล)
มีพระโสดาบันเป็นต้น    ได้เป็นแล้ว    ฯ    อ.เทศนา    เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์๒   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งพระเทวทัต (จบแล้ว)
jwi
๑
๒

ฯ

อีกนัยหนึ่ง แปลว่า (อ.บุคคล) ผู้กระท�ำ ซึ่งบาป อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า บาปการี ฯ ปาปการี เป็นประธานในคาถา เข้ากับ   
ตปฺปติ จึงใช้วิธีแปลเข้า ไม่ต้องตั้งอรรถเหมือนบทอื่นๆ
สาตฺถิกา (เทสนา) แปลว่า เป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ เป็น สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส มี อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
เป็นภายใน วิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
อิก.ตทัสสัต.
วิ. อตฺโถ อสฺสา อตฺถีติ อตฺถิกา (วาจา)
สห.บุพ.พหุพ. วิ. สห อตฺถิกาย ยา วตฺตตีติ สาตฺถิกา (เทสนา)
สาตฺถกิ า (เทสนา) แปลว่า เป็นไปกับด้วยประโยชน์ เป็น สหบุพพบท พหุพพิหสิ มาส วิ.ว่า สห อตฺเถน ยา วตฺตตีติ สาตฺถกิ า (เทสนา)
(เฉลยสนามหลวงแผนกบาลีชั้น ป.ธ.๓ พ.ศ. ๒๕๐๓)

๑๓. สุมนาเทวีวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งนางสุมนาเทวี

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งนางสุมนาเทวี   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   อิธ นนฺทติ เปจฺจ
นนฺทติ ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑    ดังจะกล่าวโดยพิสดาร    อ.พันแห่งภิกษุ ท.    สอง    ย่อมฉัน   

ในเรือน   ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี    ทุก ๆ วัน,   
อ.เหมือนอย่างนั้น   คือว่า    (อ.พันแห่งภิกษุ ท.   สอง   ย่อมฉัน   ในเรือน)   
ของนางวิสาขา   ผู้มหาอุบาสิกา   (ทุก ๆ วัน)   ฯ   ก็    (อ.บุคคล) ใด ใด   
ในพระนครชือ่ ว่าสาวัตถี   เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันถวาย   ซึง่ ทาน   ย่อมเป็น,   (อ.บุคคล) นัน้    
นัน้    ได้แล้ว   ซึง่ โอกาส   (แห่งชน ท.)   ทัง้ สอง   เหล่านัน้ เทียว   ย่อมกระท�ำ   ฯ   
(อ.อันถาม) ว่า   (อ.บุคคล นั้น   นั้น   ได้แล้ว   ซึ่งโอกาส   แห่งชน ท.   
ทั้งสอง   เหล่านั้นเทียว   ย่อมกระท�ำ)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันแก้) ว่า   (เพราะว่า)   (อ.ชน ท.)   ถามแล้วว่า    อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ    หรือ    หรือว่า    อ.นางวิสาขา    มาแล้ว    สู่โรงแห่งทาน   
ของท่าน ท.   หรือ   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   หรือ   
หรือว่า    อ.นางวิสาขา)    ไม่มาแล้ว    (สู่โรงแห่งทาน    ของเรา  ท.)    ดังนี้   
(อันทายก ท.)   กล่าวแล้ว,   ย่อมติเตียน   แม้ซึ่งทาน   (อันทายก ท.)   สละ   
ซึ่งแสนแห่งทรัพย์    แล้วจึงกระท�ำแล้วว่า    ชื่อ อ.ทาน    นั่น    อะไร    ดังนี้   
(ดังนี้)   ฯ   
    เพราะว่า    (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งสอง   ย่อมรู้    ซึ่งความชอบใจ   
ของหมู่แห่งภิกษุด้วย    ซึ่งกิจอันสมควร ท.    (แก่หมู่แห่งภิกษุ) ด้วย    ฯ   
(ครั้นเมื่อชน ท. สอง)  เหล่านั้น   อยู่อยู่,   อ.ภิกษุ ท.   ย่อมฉัน   (ซึ่งวัตถุ)   
อันสมควรแก่จติ นัน่ เทียว   ฯ   เพราะเหตุนน้ั    (อ.ชน ท.) ทัง้ ปวง   ผูใ้ คร่เพือ่ อันถวาย   
ซึ่งทาน   พาเอาแล้ว   (ซึ่งชน ท. สอง) เหล่านั้น   ย่อมไป   ฯ   (อ.ชน ท.   สอง)
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เหล่านั้น    ย่อมไม่ได้    เพื่ออันอังคาส    ซึ่งภิกษุ ท.    ในเรือน    ของตน   
ด้วยประการฉะนี   
้ ฯ   ในล�ำดับนัน้    อ.นางวิสาขา   ใคร่ครวญอยูว่ า   
่ อ.ใครหนอแล   
ด�ำรงอยูแ่ ล้ว   ในต�ำแหน่ง   ของเรา   จักอังคาส   ซึง่ หมูแ่ ห่งภิกษุ   ดังนี   
้ เห็นแล้ว   
ซึ่งธิดา    ของบุตร    ตั้งไว้แล้ว    (ซึ่งธิดา) นั้น    ในต�ำแหน่ง    ของตน    ฯ   
(อ.ธิดา) นั้น   ย่อมอังคาส   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   ในนิเวศน์   (ของนางวิสาขา) นั้น   ฯ   
แม้ อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งธิดาผู้เจริญที่สุด   ชื่อว่ามหาสุภัททา   
ฯ   ก็    (อ.นางมหาสุภัททา) นั้น   กระท�ำอยู่    ซึ่งความขวนขวาย   แก่ภิกษุ ท.   
ฟังอยู่    ซึ่งธรรม   เป็นพระโสดาบัน   เป็น   ได้ไปแล้ว   สู่ตระกูลแห่งผัว   ฯ   
ในล�ำดับนั้น   (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ)   ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งนางจุลลสุภัททา   ฯ   
(อ.นางจุลลสุภัททา) แม้นั้น   กระท�ำอยู่   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   เป็นพระโสดาบัน   
เป็น   ไปแล้ว   สู่ตระกูลแห่งผัว   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ)   
ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งธิดาผู้น้อยที่สุด   ชื่อว่า สุมนาเทวี   ฯ

ก.๒    ก็    (อ.นางสุมนาเทวี) นั้น    ฟังแล้ว    ซึ่งธรรม    บรรลุแล้ว   

ซึง่ สกทาคามิผล   เป็นนางกุมาริกาเทียว   เป็น   เป็นผูก้ ระสับกระส่าย   (เพราะความทุกข์) มิใช่ความส�ำราญ   อันมีอย่างนั้นเป็นรูป   (เป็น)   กระท�ำแล้ว   ซึ่งการเข้าไปตัดซึง่ อาหาร    เป็นผูใ้ คร่เพือ่ อันเห็น    ซึง่ บิดา    เป็น   (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว    
ฯ    (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ) นั้น   ฟังแล้วเทียว   ซึ่งข่าวสาส์น   (ของนางสุมนาเทวี) นั้น   ในโรงแห่งทาน    แห่งหนึ่ง   มาแล้ว   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสุมนา   
ผู้แม่๑   อ.อะไร   ดังนี้    ฯ   (อ.นางสุมนาเทวี) นั้น   กล่าวแล้ว   กะบิดาว่า   
ดูก่อนน้องชายผู้น้อยที่สุด    อ.อะไร    ดังนี้    ฯ    (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   
กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนแม่    (อ.เจ้า)    ย่อมเพ้อ    หรือ    ดังนี้    ฯ   
(อ.นางสุมนาเทวี   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูกอ่ นน้องชายผูน้ อ้ ยทีส่ ดุ    (อ.เรา)   ย่อมไม่เพ้อ   
ดังนี้    ฯ   (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนแม่    (อ.เจ้า)   
ย่อมกลัว   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.นางสุมนาเทวี   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนน้องชาย๑

อมฺม สุมเน จะแปลว่า  ดูก่อนแม่ ผู้ชื่อว่าสุมนา ก็ได้ ตามหลักการแปลมคธเป็นไทย ถ้าอาลปนะนามนาม และอาลปนะนิบาต              
มาคู่กัน ให้แปลขึ้นที่อาลปะนามนามก่อน แล้วแปลอาลปนะนิบาตเป็นวิเสสนะ อุ. คจฺฉ อาวุโส อานนฺท แปลว่า  ดูก่อนอานนท์ ผู้มีอายุ (อ.ท่าน) จงไป ฯ ในเฉลยสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๒๘ แปลว่า ดูกรแม่ ผู้ชื่อว่าสุมนา ฯ
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ผู้น้อยที่สุด   (อ.เรา)   ย่อมไม่กลัว   ดังนี้    ฯ   ก็    (อ.นางสุมนาเทวี) นั้น   
ครั้นกล่าวแล้ว   (ซึ่งค�ำ) อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว   ได้กระท�ำแล้ว   ซึ่งกาละ   ฯ   
อ.เศรษฐี   นั้น   แม้เป็นพระโสดาบัน   มีอยู่   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันยังความโศกอันเกิดขึน้ แล้ว   ในธิดา   ให้อยูท่ บั    (ยังบุคคล) ให้กระท�ำแล้ว   ซึง่ กิจคือการเผาซึง่ สรีระ   
ของธิดา๑   ร้องไห้อยู   
่ ไปแล้ว   สูส่ ำ� นัก   ของพระศาสดา,   (ครัน้ เมือ่ พระด�ำรัส) ว่า   
ดูก่อนคฤหบดี    (อ.ท่าน)    เป็นผู้มีความทุกข์    เป็นผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
เป็นผู้มีหน้าอันเต็มแล้วด้วยน�้ำตา๒   (เป็น)   ร้องไห้อยู่   เป็นผู้มาแล้ว   ย่อมเป็น   
เพราะเหตุไร   ดังนี้   (อันพระศาสดา)   ตรัสแล้ว,   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.นางสุมนาเทวี   ผู้เป็นธิดา   ของข้าพระองค์   เป็นผู้มีกาละอันกระท�ำแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี   
้ ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (ครัน้ เมือ่ ความเป็น) อย่างนัน้    
(มีอยู่),   (อ.ท่าน)   ย่อมเศร้าโศก   เพราะเหตุไร,   อ.ความตาย   (แห่งสัตว์ ท.)
ทั้งปวง   เป็นธรรมชาตเป็นไปโดยส่วนเดียว   (ย่อมเป็น)   มิใช่หรือ   ดังนี้    ฯ   
(อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนั้น    กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.ข้าพระองค์)   ย่อมรู้    (ซึ่งเหตุ) นั่น,   ส่วนว่า    อ.ธิดา   ของข้าพระองค์   
เป็นผูม้ อี ย่างนีเ้ ป็นรูป   เป็นผูถ้ งึ พร้อมแล้วด้วยหิรแิ ละโอตตัปปะ   (ย่อมเป็น),   (อ.ธิดา   
ของข้าพระองค์) นัน้    ไม่อาจอยู   
่ เพือ่ อันยังสติให้เข้าไปตัง้ ไว้เฉพาะ   ในกาลเป็นทีต่ าย   
เพ้ออยู่   ตายแล้ว   เพราะเหตุนั้น   อ.ความโทมนัส   อันมิใช่น้อย   ย่อมเกิดขึ้น   
แก่ข้าพระองค์   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาเศรษฐี   ก็   
(อ.ค�ำ) อะไร   (อันธิดา   ของท่าน) นัน้    กล่าวแล้ว   ดังนี   
้ ฯ   (อ.เศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะนั้น    กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.ข้าพระองค์   
เรียกมาแล้ว    (ซึ่งธิดา) นั้นว่า    ดูก่อนแม่    ผู้ชื่อว่าสุมนา    อ.อะไร    ดังนี้,
(ครัน้ เมือ่ ความเป็น)   อย่างนัน้    (มีอยู)่ ,   (อ.ธิดา ของข้าพระองค์ นัน้ )   กล่าวแล้วว่า   
ดูก่อนน้องชายผู้น้อยที่สุด    อ.อะไร    ดังนี้    กะข้าพระองค์,    ในล�ำดับนั้น   
(ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.เจ้า)   ย่อมเพ้อ (หรือ)   ดังนี้   (อันข้าพระองค์)   
๑
๒

สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๒๘ เฉลยว่า (ยังบุคคล) ให้กระท�ำแล้ว ซึ่งกิจคือการยังสรีระ ของลูกสาวให้ไหม้ ฯลฯ
อสฺสุมุโข (เสฏฺ)ี เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีตติยาตัปปุริสสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามล�ำดับ ดังนี้
ต.ตัป.
วิ. อสฺสูหิ ปุณฺณํ อสฺสุปุณฺณํ (มุขํ)
ฉ.ตุล.
วิ. อสฺสุปุณฺณํ มุขํ ยสฺส โส อสฺสุมุโข (เสฏฺ)ี
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กล่าวแล้ว,    (อ.ธิดา   ของข้าพระองค์   นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    ดูก่อนน้องชายผู้น้อยที่สุด   (อ.เรา)   ย่อมไม่เพ้อ   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.เจ้า)   
ย่อมกลัว (หรือ)    ดังนี้    (อันข้าพระองค์    กล่าวแล้ว),    (กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนน้องชายผู้น้อยที่สุด   (อ.เรา)   ย่อมไม่กลัว   ดังนี้,   (อ.ธิดา   ของข้าพระองค์   
นั้น)    ครั้นกล่าวแล้ว    (ซึ่งค�ำ) อันมีประมาณเท่านี้    ได้กระท�ำแล้ว    ซึ่งกาละ   
ดังนี้   ฯ   

ก.๓   ครั้งนั้น   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนมหาเศรษฐี   ก็   

อ.ธิดา   ของท่าน   ย่อมเพ้อ   หามิได้   ดังนี้   (กะเศรษฐี) นั้น   ฯ   (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนั้น   ทูลถามแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น)   อย่างนั้น   (มีอยู่),   
(อ.ธิดา   ของข้าพระองค์   นั้น)   กล่าวแล้ว   อย่างนี้   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.ธิดา   ของท่าน   นั้น   กล่าวแล้ว   อย่างนี้)   
เพราะความที่ (แห่งท่าน) เป็นน้องชายผู้น้อยที่สุดนั่นเทียว,   ดูก่อนคฤหบดี   ด้วยว่า   
อ.ธิดา    ของท่าน    เป็นหญิงผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ใหญ่    กว่าท่าน   
โดยมรรคและผล ท.   (ย่อมเป็น),   จริงอยู่   อ.ท่าน   เป็นโสดาบัน   (ย่อมเป็น),   
ส่วนว่า   อ.ธิดา   ของท่าน   เป็นสกทาคามิน   
ี (ย่อมเป็น),   (อ.ธิดา   ของท่าน) นัน้    
กล่าวแล้ว   อย่างนี้   กะท่าน   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นหญิงถือเอาซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผูใ้ หญ่   โดยมรรคและผล ท.   ดังนี   
้ ฯ   (อ.เศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะนัน้    
ทูลถามแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.อย่างนั้น (หรือ)    ดังนี้    ฯ   
(อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว) ว่า    ดูก่อนคฤหบดี    อ.อย่างนั้น    ดังนี้    ฯ๑
(อ.เศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะนัน้    กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ   ในกาลนี   ้
(อ.นางสุมนาเทวี)   บังเกิดแล้ว   (ในที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (ครั้นเมื่อพระด�ำรัส) ว่า   
ดูก่อนคฤหบดี    (อ.นางสุมนาเทวี    บังเกิดแล้ว)    ในภพชื่อว่าดุสิต    ดังนี   ้
(อันพระศาสดา)   ตรัสแล้ว,   (อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    อ.ธิดา    ของข้าพระองค์    เที่ยวเพลิดเพลินอยู่แล้ว   
ในระหว่าง   แห่งญาติ ท.   (ในโลก) นี้   แม้ไปแล้ว   (จากโลก) นี้   บังเกิดแล้ว   
๑

ตั้งแต่ โส โสตาปนฺโนปิ สมาโน - เอวํ คหปตีติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๘ แปลโดยพยัญชนะ
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ในที่เป็นที่เพลิดเพลินนั่นเทียว (หรือ)    ดังนี้    ฯ    ครั้งนั้น    อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้วว่า   ดูกอ่ นคฤหบดี   เออ    (อ.อย่างนัน้ ),   (อ.ชน ท.)   ชือ่ ผูไ้ ม่ประมาทแล้ว   
เป็นคฤหัสถ์    หรือ   หรือว่า    เป็นบรรพชิต   (เป็น)   ย่อมเพลิดเพลินนั่นเทียว   
ในโลกนีด้ ว้ ย   ในโลกอืน่ ด้วย   ดังนี   
้ (กะเศรษฐีชอื่ ว่าอนาถบิณฑิกะ)   นัน้    ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
(อ.บุคคล) ผู้มีบุญอันกระท�ำแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน
(ในโลก) นี้ ละไปแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน, ย่อมเพลิดเพลิน (ในโลก) ทั้งสอง, (อ.บุคคลผู้มีบุญอันกระท�ำแล้วนั้น)
ย่อมเพลิดเพลินว่า
อ.บุญ
อันเรา กระท�ำแล้ว ดังนี้, ไปแล้ว สู่สุคติ
ย่อมเพลิดเพลิน ยิ่ง ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
(อ.อรรถ) ว่า   ย่อมเพลิดเพลิน   ในโลกนี้   ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม   
(ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อิธ ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ย่อมเพลิดเพลิน   ในโลกอื่น   ด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   เปจฺจ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    อ.บุคคลผู้กระท�ำ   ซึ่งบุญ   อันมีประการต่างๆ   ชื่อว่า กตปุญฺโ   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า    ย่อมเพลิดเพลิน    (ในโลก) นี้ว่า    อ.กุศล    อันเรา   
กระท�ำแล้ว,    อ.บาป    อันเรา    ไม่กระท�ำแล้ว    ดังนี้, เมื่อเสวย    ซึ่งวิบาก   
ชื่อว่า ย่อมเพลิดเพลิน   (ในโลก) อื่น   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อุภยตฺถ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า    ก็    (อ.บุคคลผู้มีบุญอันกระท�ำแล้วนั้น)    เมื่อเพลิดเพลิน   
(ในโลก) นี   
้ ชือ่ ว่า ย่อมเพลิดเพลิน   เพราะเข้าไปถือเอา   ซึง่ ความเพลิดเพลินเพราะกรรม   (ด้วยเหตุ)   สักว่าความโสมนัสว่า   อ.บุญ   อันเรา   กระท�ำแล้ว   ดังนี้
นั่นเทียว   (ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ปุญฺํ เม ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า    ก็    (อ.บุคคลผู้มีบุญอันกระท�ำแล้วนั้น)   ไปแล้ว   สู่สุคติ   
เสวยอยู่    ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์    สิ้นโกฏิแห่งปีห้าสิบเจ็ด ท. ด้วย   สิ้นแสนแห่งปี
ท. หกสิบ ด้วย    ชื่อว่า    ย่อมเพลิดเพลิน    เกินเปรียบ    ในบุรีชื่อว่าดุสิต   
ด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   ภิยฺโย   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   (เป็นพระอริยบุคคล)
มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พระธรรมเทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ   
jwi
อ.เรื่องแห่งนางสุมนาเทวี (จบแล้ว)
jwi

ฯ

๑๔. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป

(อันข้าพเจ้า

จะกล่าว)

ฯ

\\\
อ.พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่    ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน    ทรงปรารภ   
ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้เป็นสหายกัน   สองรูป   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   
พหุมฺปิ เจ สหิตํ ภาสมาโน ดังนี้เป็นต้น   ฯ

ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.กุลบุตร ท.   สอง   ผู้อยู่ในพระนคร-

ชื่อว่าสาวัตถีโดยปกติ    เป็นสหายกัน    (เป็น)    ไปแล้ว    สู่วิหาร    ฟังแล้ว   
ซึ่งพระธรรมเทศนา    ของพระศาสดา    ละแล้ว    ซึ่งกาม ท.    บวชถวายแล้ว   
ซึ่งอก   ในพระศาสนา   ของพระศาสดา   อยู่แล้ว   ในส�ำนัก   ของพระอาจารย์และพระอุปชั ฌาย์ ท.   สิน้ ปี ท.   ห้า   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึง่ พระศาสดา   ทูลถามแล้ว   
ซึ่งธุระ    ในพระศาสนา    ฟังแล้ว    ซึ่งวิปัสสนาธุระด้วย    ซึ่งคันถธุระด้วย   
โดยพิสดาร๑,    (อ.ภิกษุ) รูปหนึ่ง    (กราบทูลแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.ข้าพระองค์   บวชแล้ว   ในกาล (แห่งตน) เป็นคนแก่   จักไม่อาจ   เพื่ออันยังคันถธุระให้เต็ม,   แต่ว่า    (อ.ข้าพระองค์)   ยังวิปัสสนาธุระ   จักให้เต็ม   ดังนี้   
ก่อน   (ยังพระศาสดา)   ให้ตรัสบอกแล้ว   ซึ่งวิปัสสนา   เพียงไร   แต่พระอรหัต   
พากเพียรอยู่   พยายามอยู่   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   
ฯ   ส่วนว่า   (อ.ภิกษุ) นอกนี้   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   ยังคันถธุระ   จักให้เต็ม   
ดังนี้   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งพระพุทธพจน์   คือ   ซึ่งประชุมแห่งปิฎกสาม   โดยล�ำดับ   
ย่อมกล่าว   ซึ่งธรรม,   ย่อมกล่าว   กล่าวด้วยเสียง   ในที่ (แห่งตน) ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว,   ย่อมเที่ยวบอกอยู่   ซึ่งธรรม   แก่ร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า,   เป็นอาจารย์   
ของคณะใหญ่ ท.    สิบแปด    ได้เป็นแล้ว    ฯ    อ.ภิกษุ ท.    เรียนเอาแล้ว   
ซึง่ พระกัมมัฏฐาน   ในส�ำนัก   ของพระศาสดา   ไปแล้ว   สูท่ เี่ ป็นทีอ่ ยู   
่ แห่งพระเถระ   
นอกนี้   ตั้งอยู่แล้ว   ในโอวาท   (ของพระเถระ) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   
๑

สุตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย ตฺวา ปัจจัย คุมพากย์
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ไหว้แล้ว   ซึ่งพระเถระ   ย่อมกล่าวว่า    (อ.กระผม ท.)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า   
ซึ่งพระศาสดา    ย่อมเป็น    ดังนี้    ฯ    อ.พระเถระ    (ด้วยค�ำส่งไปแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    (อ.ท่าน ท.)    จงไป,    (อ.ท่าน ท.)    ถวายบังคมแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา    จงไหว้    ซึ่งพระเถระผู้ใหญ่แปดสิบ ท.    ตามค�ำ    ของเรา,   
(อ.ท่าน ท.)   จงกล่าวว่า   อ.อาจารย์   ของกระผม ท.   ย่อมไหว้   ซึ่งท่าน    ดังนี้   
แม้กะพระเถระผู้เป็นสหาย   ของเราว่า   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ไปแล้ว   
สู่วิหาร   (ถวายบังคมแล้ว)   ซึ่งพระศาสดาด้วยนั่นเทียว   ไหว้แล้ว   ซึ่งพระเถระผู้ใหญ่แปดสิบ ท.   ด้วย   ไปแล้ว   สู่ส�ำนัก   ของพระเถระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์   
ย่อมกล่าวว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.อาจารย์   ของกระผม ท.   ย่อมไหว้   ซึ่งท่าน
ดังนี้    ฯ   ก็    (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า    (อ.อาจารย์    ของท่าน ท.) นั่น   ชื่อว่า   
เป็นใคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   (อันพระเถระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์) นอกนี้   กล่าวแล้ว,   
(อ.ภิกษุ ท.    เหล่านั้น)    ย่อมกล่าวว่า    ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    (อ.อาจารย์   
ของกระผม ท.    นั่น)   เป็นภิกษุผู้เป็นสหาย   ของท่าน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
ครั้นเมื่อพระเถระ   ส่งไปอยู่   ซึ่งข่าวสาส์น   บ่อย ๆ   อย่างนี้,   อ.ภิกษุ   นั้น   
อดกลั้นแล้ว   สิ้นกาล   หน่อยหนึ่ง   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันอดกลั้น   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก,   (ครั้นเมื่อค�ำ) ว่า   อ.อาจารย์   ของกระผม ท.   ย่อมไหว้   ซึ่งท่าน
ดังนี้   (อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)    กล่าวแล้ว,    กล่าวแล้วว่า    (อ.อาจารย์   
ของท่าน ท.)   นัน่    เป็นใคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี,้    (ครัน้ เมือ่ ค�ำ) ว่า   ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ    (อ.อาจารย์    ของกระผม ท. นั่น)    เป็นภิกษุผู้เป็นสหาย    ของท่าน   
(ย่อมเป็น)    ดังนี้    (อันภิกษุ ท.    เหล่านั้น)    กล่าวแล้ว,    กล่าวแล้วว่า   
ก็ อ.อะไร อันท่าน ท. เรียนเอาแล้ว ในส�ำนัก (ของภิกษุ) นั้น,
อ. - (ในนิกาย ท.) มีทีฆนิกายเป็นต้นหนา - นิกาย นิกายใดนิกายหนึ่ง
(อันท่าน ท. เรียนเอาแล้ว) หรือ, อ. - ในปิฎก ท. สาม หนา - ปิฎกหนึง่
(อันท่าน ท. เรียนเอาแล้ว) หรือ ดังนี้,   คิดแล้วว่า   (อ.ภิกษุนั้น)   ย่อมไม่รู้   
ซึ่งคาถา   แม้อันประกอบแล้วด้วยบทสี่,   (อ.ภิกษุนั้น)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งผ้าบังสุกุล   
เข้าไปแล้ว   สูป่ า   
่ ในกาล (แห่งตน) บวชแล้วนัน่ เทียว   ได้แล้ว   ซึง่ อันเตวาสิก ท.   
ผู้มากหนอ,   อ.อันอันเรา   ถาม   ซึ่งปัญหา   ในกาล (แห่งภิกษุ) นั้น มาแล้ว   
ย่อมควร   ดังนี้   ฯ
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ก.๒    ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก    อ.พระเถระ    มาแล้ว    เพื่ออันเฝ้า   

ซึ่งพระศาสดา   วางไว้แล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ในส�ำนัก   ของพระเถระผู้เป็นสหาย   
ไปแล้ว   (ถวายบังคมแล้ว)   ซึ่งพระศาสดาด้วยนั่นเทียว   ไหว้แล้ว   ซึ่งพระเถระผู้ใหญ่แปดสิบ ท. ด้วย   กลับมาแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่   ของพระเถระผู้เป็นสหาย   ฯ   
ครั้งนั้น    (อ.พระเถระผู้เป็นสหาย) นั้น    (ยังภิกษุ) ให้กระท�ำแล้ว    ซึ่งวัตร   
(แก่พระเถระ) นั้น   ถือเอาแล้ว   ซึ่งอาสนะ   อันมีประมาณเสมอกัน   นั่งแล้ว   
(ด้วยอันคิด) ว่า    (อ.เรา) จักถาม    ซึ่งปัญหา   ดังนี้    ฯ    ในขณะ    นั้น   
อ.พระศาสดา   (ทรงด�ำริแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ) นัน่    เบียดเบียนแล้ว   ซึง่ บุตร   ของเรา   
ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป    พึงบังเกิด    ในนรก    ดังนี้    เป็นราวกะว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่   
สู่ที่จาริกในวิหาร    (เป็น)    เสด็จไปแล้ว    สู่ที่ (แห่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น นั่งแล้ว  
ด้วยความเอ็นดู   (ในพระเถระผูเ้ รียนเอาซึง่ คัมภีร)์ นัน้    ประทับนัง่ แล้ว   บนพุทธอาสน์   
อัน (อันภิกษุ) ปูลาดแล้ว   ฯ   จริงอยู่   อ.ภิกษุ ท.   เมื่อนั่ง   (ในที่) นั้น   นั้น   
ปูลาดแล้ว   ซึ่งพุทธอาสน์เทียว   ย่อมนั่ง   ฯ   (เพราะเหตุ) นั้น   อ.พระศาสดา   
ประทับนั่งแล้ว   บนอาสนะ   อัน (อันภิกษุ) ปูลาดแล้วตามปกตินั่นเทียว   ฯ   ก็แล   
(อ.พระศาสดา)   ครั้นประทับนั่งแล้ว๑   ตรัสถามแล้ว   ซึ่งปัญหา   ในปฐมฌาน
กะภิกษุผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์,    (ครั้นเมื่อปัญหา) นั้น    (อันภิกษุผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์)   
ไม่กราบทูลแล้ว,   ตรัสถามแล้ว   ซึ่งปัญหา   ในสมาบัติ ท.   แม้แปด   ทั้งมีรูปทัง้ มีรูปหามิได้    ทรงกระท�ำ   ซึ่งทุติยฌาน   ให้เป็นต้น   ฯ   อ.พระเถระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์    ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันกราบทูล   (ซึ่งปัญหา)   แม้ข้อหนึ่ง   ฯ   
(อ.พระเถระ) นอกนี้    กราบทูลแล้ว   (ซึ่งปัญหา) นั้น   ทั้งปวง   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.พระศาสดา)   ตรัสถามแล้ว   ซึ่งปัญหา   ในโสดาปัตติมรรค   (กะพระเถระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์) นั้น    ฯ    อ.พระเถระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์    ไม่ได้อาจแล้ว   
เพื่ออันกราบทูล   ฯ   ในล�ำดับนั้น   (อ.พระศาสดา)   ตรัสถามแล้ว   ซึ่งพระเถระผู้เป็นพระขีณาสพ    ฯ    อ.พระเถระ    กราบทูลแล้ว    ฯ    อ.พระศาสดา   
ทรงเพลิดเพลินยิ่งแล้วว่า    อ.ดีละ   อ.ดีละ   ดังนี้    ตรัสถามแล้ว   ซึ่งปัญหา   
แม้ในมรรคอันเหลือ ท.   โดยล�ำดับ   ฯ   อ.พระเถระผูเ้ รียนเอาซึง่ คัมภีร   
์ ไม่ได้อาจแล้ว   
๑

นิสชฺช ประกอบด้วย นิ + สิทฺ หรือ สทฺ (จม) + ตูนาทิปัจจัย แปลงเป็น ย ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุ
เป็น ชฺช ฯ
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เพือ่ อันกราบทูล   (ซึง่ ปัญหา) แม้ขอ้ หนึง่    ฯ   ส่วนว่า   อ.พระขีณาสพ   กราบทูลแล้ว   
(ซึ่งปัญหา)   อัน (อันพระศาสดา) ทั้งตรัสถามแล้วทั้งตรัสถามแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   
ได้ประทานแล้ว   ซึ่งสาธุการ   (แก่พระขีณาสพ) นั้น   ในฐานะ ท.   แม้สี่    ฯ   
อ.เทวดา ท.   ทั้งปวง   กระท�ำ   ซึ่งเทวดาผู้ด�ำรงอยู่บนภาคพื้น ท.   ให้เป็นต้น   
เพียงไร    แต่พรหมโลก ด้วยนั่นเทียว    อ.นาคและครุฑ ท. ด้วย    ฟังแล้ว   
(ซึ่งสาธุการ) นั้น   ได้ให้แล้ว   ซึ่งสาธุการ   ฯ   

ก.๓     อ.อั น เตวาสิ ก ท. ด้ ว ยนั่ น เที ย ว    อ.สั ท ธิ วิ ห าริ ก ท. ด้ ว ย   

(ของพระเถระผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์) นั้น   ฟังแล้ว   ซึ่งสาธุการ   นั้น   ยกโทษแล้ว   
ซึ่งพระศาสดาว่า    (อ.กรรม) นั่น   ชื่ออะไร   อันพระศาสดา   ทรงกระท�ำแล้ว,   
(อ.พระศาสดา)   ได้ประทานแล้ว   ซึ่งสาธุการ   ในฐานะ ท.   สี่   แก่พระเถระผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่   ผู้ไม่รู้อยู่   ซึ่งอะไร ๆ,   แต่ว่า   (อ.พระศาสดา)   
ไม่ทรงกระท�ำแล้ว   (ซึ่งเหตุ) แม้สักว่าความสรรเสริญ   แก่อาจารย์    ของเรา ท.   
ผู้ทรงไว้ซึ่งปริยัติทั้งปวง   ผู้เป็นหน้าโดยความเป็นแห่งประธาน๑   แห่งร้อยแห่งภิกษุ ท.   
ห้า   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น
ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�ำ) นั่น   ชื่ออะไร   ดังนี้,   
ครั้นเมื่อเนื้อความ   นั้น   (อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.อาจารย์   ของเธอ ท.   เป็นเช่นกับด้วยบุคคลผู้รักษา   ซึ่งโค ท.   
เพื่อค่าจ้าง   ในพระศาสนา   ของเรา   (ย่อมเป็น),   ส่วนว่า   อ.บุตร   ของเรา   
เป็นเช่นกับด้วยเจ้าของผู้บริโภค   ซึ่งรสอันเกิดแล้วแต่โค ห้า ท.๒ ตามความชอบใจอย่างไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า๓

๑
๒
๓

ปาโมกฺโข ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต วิ. ปมุขภาเว ติฏฺตีติ ปาโมกฺโข, ปธานภาเวน วา มุโข ปาโมกฺโข ฯ แปลง่ายๆ ว่า   
ผู้เป็นหัวหน้า, ผู้เป็นประมุข  ก็ได้
ปัญจโครส หรือเบญจโครส คือ รสเกิดแต่โค ได้แก่ นมวัว มี ๕ อย่าง คือ นมสด นมส้ม เนยใส เปรียง เนยข้น
อภิธานัปปทีปิทา ข้อ ๕๐๑ : ขีราทโย ปญฺจ โคโต สญฺชาตรสา = ปญฺจโครสา ฯ ขีรํ ทธิ ฆตํ ตกฺกํ โนนีตํ ปญฺจ โครสา
ตั้งแต่ สตฺถา สาธุ สาธูติ - อิมา คาถา อภาสิ ฯ เป็นข้อสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลโดยอรรถ (สอบซ่อม)
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หากว่า อ.นระ กล่าวอยู่ (ซึ่งพระพุทธพจน์)
อันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูล แม้มาก, เป็นผู้ประมาทแล้ว
เป็นผู้กระท�ำซึ่งพระพุทธพจน์นั้น
ย่อมเป็น หามิได้ไซร้, (อ.นระนั้น) เป็นผู้มีส่วน๑
แห่งคุณเครือ่ งความเป็นแห่งสมณะ ย่อมเป็น หามิได้
เพียงดัง (อ.บุคคล) ผู้รักษาซึ่งโค๒ ผู้นับอยู่
ซึ่งโค ท. (ของชน ท.) เหล่าอื่น ฯ หากว่า
(อ.นระ) กล่าวอยู่ (ซึ่งพระพุทธพจน์) อันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูล แม้น้อย เป็นผู้ประพฤติซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรมโดยปกติ ย่อมเป็น ไซร้,
(อ.นระ) นั้น ละแล้ว ซึ่งราคะด้วย ซึ่งโทสะด้วย
ซึง่ โมหะด้วย รูท้ วั่ โดยชอบอยู่ ผูม้ จี ติ หลุดพ้นวิเศษด้วยดีแล้ว ไม่ยดึ มัน่ อยู่ (ในโลก) นี้ หรือ หรือว่า
ในโลกอื่น เป็นผู้มีส่วน แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะ ย่อมเป็น ดังนี้ ฯ

แก้อรรถ
อ. -   (ในบท ท.) เหล่านัน้ หนา   - (บท) ว่า   สหิต   
ํ ดังนี   
้ นัน่    เป็นชือ่    
แห่งพระพุทธพจน์    คือ   แห่งประชุมแห่งปิฎกสาม   (ย่อมเป็น),   ฯ   (อ.ชน)   
เข้าไปหาแล้ว   ซึง่ อาจารย์ ท.   เรียนแล้ว   (ซึง่ พระพุทธพจน์) นัน้    ชีแ้ จงอยู   
่ คือว่า   
บอกอยู่    คือว่า    กล่าวอยู่    (ซึ่งพระพุทธพจน์) แม้มาก   (แก่ชน ท.) เหล่าอื่น   
เป็นผู้กระท�ำซึ่ง -   (อ.กิจ) ใด   อันบุคคล   ผู้กระท�ำ   ฟังแล้ว   ซึ่งธรรม   นั้น   
๑
๒

ภาควา ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า ภาโค อสฺส อตฺถีติ ภาควา (ปุคฺคโล)
โคโป ลง กฺวิ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า คาโว ปาเลตีติ โคโป หรือ
ลง ณ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า คาโว ปาตีติ โคโป (ชโน) หรือ โคเปตีติ โคโป
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พึงกระท�ำ    - กิจนั้น    ย่อมเป็น    หามิได้    คือว่า    ยังการกระท�ำไว้ในใจ   
ด้วยสามารถแห่งลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้น    ไม่ให้เป็นไปแล้ว    (สิ้นกาล)
แม้สักว่าการปรบซึ่งปีก    แห่งไก่,    (อ.ชน) นั่น    เป็นผู้มีส่วน    (แห่งผล)   
สักว่าอันกระท�ำซึ่งวัตรและวัตรตอบ   จากส�ำนัก   ของอันเตวาสิก ท.   อย่างเดียว   
ย่อมเป็น   แต่ว่า    (อ.ชนนั้น)   เป็นผู้มีส่วน   แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะ   
ย่อมเป็น   หามิได้    - (อ.บุคคล) ผู้รักษาอยู่    ซึ่งโค ท.   เพื่อค่าจ้าง   ในวัน   
ชื่อว่า ผู้รักษาซึ่งโค   รับแล้ว   (ซึ่งโค ท.)   แต่เช้าเทียว   นับแล้ว   (ซึ่งโค ท.)
มอบให้แล้ว   แก่เจ้าของ ท.   รับอยู่   (ซึ่งวัตถุ)   สักว่าค่าจ้างในวัน   ในเวลาเย็น   
แต่ว่า   (อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโคนั้น)   ย่อมไม่ได้   เพื่ออันบริโภค   ซึ่งรสอันเกิดแล้วแต่โคห้า  ท.    ตามความชอบใจอย่างไร    ชื่อฉันใด    - ฉันนั้นนั่นเทียว    ฯ   
เหมือนอย่างว่า   อ.เจ้าของแห่งโค ท. เทียว   ย่อมบริโภค   ซึง่ รสอันเกิดแล้วแต่โคห้า   
แห่งโค ท.   ตัวอันบุคคลผู้รักษาซึ่งโคมอบให้แล้ว   ฉันใด   อ.บุคคลผู้กระท�ำ ท.   
ฟังแล้ว   ซึ่งธรรม   อัน (อันชน) นั้น กล่าวแล้ว   ปฏิบัติแล้ว๑   (ตามโอวาท)
(อันชนนั้น) สอนแล้วอย่างไร,    (อ.บุคคลผู้กระท�ำ ท.) บางพวก    ย่อมบรรลุ   
(ซึ่งฌาน ท.)   มีปฐมฌานเป็นต้น,   (อ.บุคคลผู้กระท�ำ ท.) บางพวก   ยังวิปัสสนา   
ให้เจริญแล้ว   ย่อมบรรลุ    ซึ่งมรรคและผล ท.   ฉันนั้น,   (อ.บุคคลผู้กระท�ำ ท.  
เหล่านั้น)   เป็นผู้มีส่วน   แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะ   ย่อมเป็น   เพียงดัง   
อ.เจ้าของแห่งโค ท.   (เป็นผู้มีส่วน)   แห่งรสอันเกิดแล้วแต่โค   (เป็นอยู่)   ฯ   
อ.พระศาสดา    ตรัสแล้ว    ซึ่งพระคาถา    ที่หนึ่ง    ด้วยสามารถ    แห่งภิกษุ   
ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล    ผู้มีสุตะมาก    ผู้มีอันอยู่ด้วยความประมาทเป็นปกติ   
ผู้ไม่ประพฤติแล้ว    ในการกระท�ำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย    ด้วยสามารถแห่งลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้น,   (ตรัสแล้ว)   (ด้วยสามารถ)   (แห่งภิกษุ) ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว   หามิได้   ด้วยประการดังนี้   ฯ๒
ส่วนว่า    อ.พระคาถาที่สอง   (อันพระศาสดา)   ตรัสแล้ว   ด้วยสามารถ   
แห่งบุคคลผู้กระท�ำ   แม้ผู้มีสุตะน้อย   ผู้กระท�ำอยู่    ซึ่งกรรม   ในการกระท�ำไว้๑
๒

ปฏิปชฺชิตฺวา เป็นกิริยาปธานนัยใช้คุมพากย์ประโยคนี้
ตั้งแต่ ตํ อาจริเย อุปสงฺกมิตฺวา - น ทุสฺสีลสฺส ฯ เป็นข้อสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๒ แปลโดยพยัญชนะ

232 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ในใจโดยอุบายอันแยบคาย   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า    หน่อยหนึ่ง    คือว่า    แม้อันมีวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นประมาณ   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อปฺปมฺปิ
เจ   ดังนี้   ฯ
(อ.อรรถ) ว่า    (อ.ชนนั้น)   รู้ทั่วแล้ว   ซึ่งอรรถ   รู้ทั่วแล้ว   ซึ่งธรรม   
ประพฤติอยู่   ซึ่งธรรม   อันสมควร   แก่ธรรมอันเป็นโลกุตตระเก้า   คือว่า (ซึ่งธรรม)
อันต่างด้วยธรรมมีปาริสุทธิศีลสี่และธุดงค์และอสุภกัมมัฏฐานเป็นต้น   อันอันบัณฑิตนับ
พร้อมแล้วว่าปฏิปทาอันเป็นส่วนเบือ้ งต้น   ชือ่ ว่า เป็นผูป้ ระพฤติซงึ่ ธรรมอันสมควรโดยปกติ   
ย่อมเป็น    คือว่า    หวังอยู่    ซึ่งการแทงตลอดว่า    (อ.เรา    จักแทงตลอด)   
ในวันนี้,   (อ.เรา   จักแทงตลอด)   ในวันนี้นั่นเทียว   ดังนี้   ชื่อว่า ย่อมประพฤติ   
(ซึ่งธรรม)   ฯ
(อ.ชน) นั้น   ละแล้ว   ซึ่งราคะด้วย   ซึ่งโทสะด้วย   ซึ่งโมหะ (ด้วย)   
ด้วยการปฏิบัติโดยชอบ    นี้    ก�ำหนดรู้อยู่    ซึ่งธรรมอันบุคคลพึงก�ำหนดรู้ ท.   
โดยชอบ   คือว่า    โดยเหตุ    คือว่า    โดยนัย   ผู้มีจิตหลุดพ้นวิเศษด้วยดีแล้ว   
ด้วยสามารถแห่งตทังควิมตุ ติและวิกขัมภนวิมตุ ติและสมุจเฉทวิมตุ ติและปฏิปสั สัทธิวมิ ตุ ติและนิสสรณวิมุตติ ท.   ไม่ยึดมั่นอยู่    (ในโลก) นี้    หรือ   หรือว่า    ในโลกอื่น   
คือว่า    ไม่เข้าไปถือมั่นอยู่    ซึ่งขันธ์และอายตนะและธาตุ ท.    อันนับเนื่องแล้ว   
ในโลกนี้และโลกอื่น    หรือ    หรือว่า    อันเป็นไปในภายในและเป็นไปในภายนอก   
ด้วยอุปาทาน ท.   สี่   ชื่อว่า   ผู้เป็นพระมหาขีณาสพ,   เป็นผู้มีส่วน   แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะคือผล   อันมาแล้ว   ด้วยสามารถ   แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะ    อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ามรรคด้วยนั่นเทียว    แห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะคือกองแห่งธรรมของพระอเสขะห้าด้วย    (ย่อมเป็น)    ดังนี   ้
(แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    (อ.พระศาสดา)   ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งยอด   แห่งเทศนา   ด้วยพระอรหัต   
ราวกะ    (อ.นายช่าง    ถือเอาอยู่    ซึ่งยอด)    แห่งเรือน    ด้วยยอดคือรัตนะ  
ดังนี้แล  ฯ
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ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.เทศนา    เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์    เกิดแล้ว   แก่มหาชน  ดังนี้แล   ฯ
jwi
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป (จบแล้ว) ฯ
jwi
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตก�ำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่ จบแล้ว ฯ
อ.วรรค ที่หนึ่ง (จบแล้ว) ฯ
jwi
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รายนามคณะเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
ข้าพเจ้าทุกคนดังมีรายนามบุคคล-กลุ่มญาติธรรม-สกุล-ครอบครัวที่มีชื่อท้ายบันทึกนี้ ได้ร่วม
กันด�ำเนินการสละทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนเล่มนีจ้ ำ� นวน ๔ ภาค ภาคละ ๑,๕๐๐ เล่ม
รวม ๖,๐๐๐ เล่ม อีกทั้งได้ร่วมกันจัดหนังสือชุดแบบเรียนวิชาอื่นๆครบส�ำหรับการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกวิชา รวม ๒,๐๙๑ เล่ม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณร นักศึกษาที่เรียนใน  
ทุกระดับชั้น (เปรียญธรรมประโยค๑-ประโยค๙) ณ วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร และส�ำนักเรียน
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ซึ่งในการพิมพ์หนังสือ “พระธัมมปทัฏฐกถา” จ�ำนวนดังกล่าวจะได้
ท�ำการแบ่งถวายไปตามส�ำนักเรียนบาลีของวัดต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
กุศลกรรมแห่งสังฆวิทยาทานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า  ผู้ซึ่ง
ถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอนมาสูพ่ ทุ ธบริษทั ตลอดมาจนถึงปวงข้าพเจ้าให้ได้มโี อกาสเป็นส่วนหนึง่ ในการ
เสริมสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปตลอดชั่วกาลนาน
ขอกุศลผลบุญแห่งความตัง้ ใจดีทไี่ ด้รว่ มกันประกอบในครัง้ นีจ้ งเป็นปัจจัยน�ำข้าพเจ้าไปสูห่ นทาง
พระนิพพานหรือหากได้เกิดในภพชาติใดขอให้ได้อยู่ภายใต้บวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีสัมมาสติ มี
สัมปชัญญะมีความฉลาดปราดเปรื่อง ให้ได้พบกัลยาณมิตร พบแต่สิ่งดีงาม ขอกุศลผลบุญนี้จงเป็น
ปัจจัยแห่งการอโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่านเหล่านั้น
ไว้ ขอน้อมน�ำกุศลผลบุญนี้ไปสู่มารดา-บิดา-บรรพบุรุษเหนือขึ้นไปในทุกๆ ชั้น-ผู้มีพระคุณ คุณครู/
อาจารย์ ญาติ พี่น้อง เพื่อนๆ และเจ้ากรรมนายเวรของปวงข้าพเจ้าทุกคนเทอญ
ที่ รายนามท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
๑. ครอบครัว “ชวาลตันพิพัทธ์” โดยคุณพ่อสุรพงษ์-คุณแม่ศศิธร พร้อมลูกหลาน
คุณดุษฎี เศวตวรรณ-นพ.จิรพันธ์-คุณนัฐพร-คุณศันสนีย์
๒. คุณอนันต์-คุณสุมนา ตังทัตสวัสดิ์ และบุตร
๓. กลุ่มญาติธรรม แซ่ซิ้ม-นวลใส-เปี่ยมพรเมธากุล โดยคุณนครเทพ-คุณปรางค์ทิพย์คุณอ�ำภา
๔. ครอบครัว “วัฒนชโนบล” โดยคุณชูชาติ-ภญ.พิมพ์จิตร-คุณศิวะพรและบุตร
๕. ครอบครัว “ศรีทัศนีย์” โดยคุณแม่วรนุช-คุณเศรษฐพงษ์-คุณวุฒิศักดิ์-คุณดวงมณี
๖. ครอบครัว “กุลศิริพฤกษ์” และตันเหิมหงส์ โดยคุณอารยา-คุณสุวิทย์
๗. คุณยุวดี แซ่โค้ว
๘. คุณประสิทธิ์ วาจาเที่ยง และครอบครัว

(หน่วย : บาท)
๒๑๔,๗๒๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๕,๖๒๐
๑๘,๓๖๐
๑๖,๖๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

:

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
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คุณสุกิจ ศรีบัวทอง และครอบครัว
๑๐,๐๐๐
คุณแม่ซิงฮวย แซ่อึ้ง-คุณเผอิญ เล้าอรุณ และครอบครัว
๑๐,๐๐๐
คุณสุรพันธุ์ โล่ห์นิมิตร
๑๐,๐๐๐
ครอบครัว “รัตนเปสละ” โดยคุณอิสระ-คุณเกษิณี-คุณเสมอ-คุณปริศนา-คุณศิวิไล
๗,๘๐๐
ครอบครัว “หมื่นสุกแสง” โดยคุณวราภรณ์-คุณศรัณย์กร-คุณฉัตรชัย
๖,๓๐๐
คุณศิรินันท์ เอกแสงกุล
๖,๒๔๐
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ท่านละ ๓๐๐๐, ๔๐๐๐, ๔๕๐๐, ๔๘๐๐, ๕๐๐๐, ๕๕๐๐ บาท
- พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และครอบครัว
- คุณเธนศ-ศิวพร พึ่งชัยชาญ และครอบครัว
- คุณวิวัฒน์ จันทร์วาววาม-บจก. ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม - คุณอชิร พัฒนสินธุ์
- คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช      - คุณรัชฏะ พรคงเจริญ
- คุณสุเมธ ศรีวราเกียรติ์ และครอบครัว
- คุณนาคพันธ์ วุฑฒวิภาต และครอบครัว
- ครอบครัว “พิริยานิมิต-เอี่ยมอุไรรัตน์” โดยคุณพนมศักดิ์-คุณอุบลรัตน์ นพ.วิวัฒน์,พญ.ศศินี, คุณพุทธิดา
- คุณกิ่งกมล ศิริพิพรรษ และครอบครัว
- ครอบครัว “อนันตาภรณ์” โดยคุณจันทรง-คุณปิติภรณ์
- ชมรมเรารักในหลวง
- พญ ประภาภรณ์ พุกสุภาและครอบครัว

๑๖. รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ท่านละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
- คุณจิตติมา ฉัตรภัทรพล
- คุณศิริรัตน์ หอมกลิ่นแก้ว - คุณสมพล อมรสุวรรณกุล
- คุณเสาวนีย์ วุดานุพันธ์
- คุณกรรณิการ์ ถึงฝั่ง
- คุณอัญสมา แซ่ตั้ง
- คุณสุภา เลิศวิลัยวิทยา
- คุณพรรณพิมล บุญญภิญโญ - คุณโสภา ล�้ำเลิศวรวิทย์ และครอบครัว
- นพ.กิตติ์พงส์ ชมพูพงษ์เกษม - คุณลักษณ์-คุณสุชาดา ฉายปิติศิริ และครอบครัว
๑๗. รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ท่านละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
- คุณไพศาล คุ้มสุข
- คุณวราลี อึ้งศรีวงษ์
- คุณสันติ คลองสิทธิเดช
- คุณจรูญ นรเศรษฐกุล
- คุณสุพัตยา จบศรี
- คุณวิชัย เอกแสงกุล
- คุณเกณิกา วงศ์เกล็ดนาค - คุณสุภัทรา พานทอง                          
- คุณไพศาล-สมใจ วิวัฒน์ธนสาร
- คุณนิพนธ์-นนทิชา เอกจริยกร และครอบครัว                
- คุณอ�ำนวย นันทนานนท์ และครอบครัว
- คุณธนภาค พัชรศักดาธร และครอบครัว
- คุณดารณี เพ็งภู่ และครอบครัว
- คุณจีรศักดิ์ บุญถาวรเศรษฐ์ และครอบครัว     
- คุณธนกฤต สาทิสสะรัต และครอบครัว
- คุณสาธิต-สุภัทรา-สิริวิมล นันทแสง      
- บจก. แอ็ดว้านซ์เลเบลพริ้นติ้ง
- คุณณัฐวัฒน์ ปิยพัชร์เมธี และครอบครัว           
- คุณมานพ-คุณณภาพร อมรเศรษฐชัย
- คุณสมศิริ หาญอุดมลาภ และครอบครัว
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๑๘. รายนามคุณๆ ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ท่านละ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
- มยุรี ศรีบัวทอง
- จีราพร วัฒนโรจนา
- ปิยะนันท์ คงศิริวัฒนา
- ล�ำไย สายงาม
- สมพร พันธุมิตร
- ปิยะ ดวงทิพย์
- ภูดิศ ดวงทิพย์
- อภิรดี ไตรโยธี
- ทองเริ่ม-ระวิง ดิษฐ์นิ่ม
- เดชา-จันทนา ยิ่งยงศ์
- ธัญวลัย กลิ่นชูกร
- ต้องลักษณ์ มานะจิตต์
- พรพิมล นัฐวุฒิ    
- วนิดา ไทยวัฒนานนท์
- วีระชัย-ศิริพร ศรีสุขุมบวรชัย
- นพรัต บ�ำรุงสิน
- ชมชื่น โอชะกะ
- ชัยวัฒน์-อารีรัตน์ ศิรจตุธรรม
- เชิงชาย ไพทูรย์
- ชนิดนาถ ภักดีรัตน์
- ราณี โกมุทบุษราคัม
- สมใจ เดือนฉาย
- อ�ำนวย กัลยาณประดิษฐ์
- ครอบครัว เจตน์เจริญรัตน์
- สุคินนา บุญย้อยหยัด
- ไพบูลย์ ชีวินศิริวัฒน์
- บุญทิพย์ ชมพูพงษ์เกษม
- เกียรติศักดิ์ ภัทรพิชิต
- สุวดี กาญจนชีวะ
- สมพอง อินปรางค์
- จิตรา วิภาตะวัติ
- ปิยะกาญจน์ สุทธิ
- สุวิมล สนทอง
- จิราภรณ์ พึ่งหลักชัย
- ศศิวิมล-วิเชียร จริยา
- อภิชาติ วงศ์เจริญ
- นัณฐวุฒิ ลี้เลิศปัญญากุล - ไพบูลย์ แซ่เตียและครอบครัว - ปัทมวรินทร์ ธนาแสงทวีสุข
- สุวิชาดา จันทรเศธร
- สัญญาลักษณ์ สิงห์สวัสดิ์
- บังอร ชัยสกุล
- นรวัฒน์ ตั้งศิริเสถียร
- สง่า นิรมิตศิริพงศ์
- แก้วตา ปรียาสมบัติ
- นิธิวดี นาทอง
- ธรรมดา บุญนิคม
- สุนันทา ทองนุสนธิ์
- มณเฑียร พิทักษ์ชาติวงศ์ - พ.ต.ท.หญิงวรัญญา สิทธิโชค - วรรณวรางค์ หาญศิริวัฒนา
- กุหลาบ เข็มทอง
- ครอบครัว ชววัฒนาพงศ์
- เดชพล ธีระเพียรนนท์และครอบครัว
- ชุลีพร วงบุบผา 
- สุรีย์รัตน์ ศริราชศิริ
- พุฒิกร ยมกกุลและครอบครัว
- สุพจน์ พัชรสรวุฒิ
- ส�ำราญ เอี่ยมสมบัติ
- ปณต เอกอวัสดาภร
- ธนวัฒน์ วิศิษชูศักดิ์  
- กรวิวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์
- ด�ำริห์ สุภัทโรภาสมพงศ์
- สุรชัย ฐานีพานิชสกุล
- เจริญ สมพงษ์   
- จันทนา ชาติแดนไทย และครอบครัว
- สมยศ จารุบุษกร
- ปลั่ง-เสาวลักษณ์ ศรีสังข์งาม - สุภานันท์-ประภาส อุปถัมภ์และครอบครัว
- ครอบครัวเจตต์สุวรรณและชมพูรัตน์
- อิชย์ชญา แผ่สุวรรณรัตน์และครอบครัว
- นัทธมนต์-วศินภัทร์ เกียรติมั่นคง
- ทวีป เกียรติกมลมาลย์และครอบครัว
- สมศักดิ์ ลิ้มประพันธิ์ศิลป์และครอบครัว
- สุนทร-ลาวัลย์-พีรเดช ประคองพันธ์
- นิพนธ์-อรทัย บุญช่วยและครอบครัว
- จิตรา เจริญลาภ&สุนัขเพศเมียด�ำใหญ่-เล็ก-เพศผู้ดาร์กี้
- รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์และครอบครัว - อุดม-วรรณี-ศุภกานต์ อิทธิวิวัฒน์
- สุวรรณ-จิระศักดิ์-สมปอง นวลศรีฉาย
- วิไลวรรณ หวังกิตติพร และครอบครัว
- ภริตพร-สราวุธ-ชุติกาญน์-อัญชิญฐา แก้วกูล - มาลี-เอื้อมพร-เยี่ยมนภา ทิมโคกกรวด

:
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๑๙. รายนามคุณๆ ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ท่านละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
- บุญสม โพธิ์พรหม
- ธีระยุทธ ปานเนตรแก้ว
- จรูญโรจน์ โสไกร
- ครอบครัวตั้งเจริญศิริรัตน์
- ทานตะวัน อินทรทับทิม
- ปราณี ปุยะกุล
- สมใจ ลี้วาทินแสนสุข
- อัญชลี สิริปราการกิจ
- พรรณี ฤทธิภากร
- เสาวลักษณ์ ศิรจตุธรรม
- อิ่ม แซ่ซิ้ม
- ฉัตรดาว กีรติมนัสชัย
- ปทุม บุญศรี
- ณัฐภัสสร กีรติมนัสชัย
- ลัดดา อุดมมณีสุวัฒน์
- ณัฐชานนท์ หลายศิธาภัค
- วันชัย จรัสแสนประเสริฐ
- มาลี ธนะนันท์กูล
- สมบัติ ธีรรัตน์บงกช
- แดงต้อย ฉันทวุฒิพร
- สมร ถนอมวงศ์
- สิรัชชา รัตน์พรกุล
- จีระภา เนียมน้อย
- ไพโรจน์ ทองกูล
- เบญจรงค์ มโนขันติ
- เพ็ญจิตร ฐิติยารักษ์
- อิทธิพล วงษ์ศิลป์
- ธนกร จิรายุส
- ธรรมรักษ์ วงษ์ศิลป์
- พรพิมล ชวลิกุล
- สุคน แสงทอง
- ศิริมา วรรณฤดี
- ธีรภัทร์ หริรัตน์
- นภา ธนสุนทรกูร
- นุสรา มหุวรรณ์
- เมวิกา จารุพันธุ
- พัชรา กุลสันติพงศ์
- กันทราพร ภิญโญสุขี
- ภัทริยา พินิจค้า
- เกษณี ภูษณปัญญา
- นริสรา สัตยาพันธุ์
- สุวรรณา ชีวนันทชัย
- พรชัย จิตรมั่นมานะ
- เซี่ยมหง แซ่เตียม
- โชคชัย เจตนาสัมฤทธิ์โชค
- มงคล-อารีย์รัตน์ อิ่มเลี้ยว
- สมควร คมคายและครอบครัว
- อาคม จ่ายจันทร์และครอบครัว
- สมชาติ ทองแก้วและครอบครัว
- ปราณี สมบัติแก้วและครอบครัว
- ศุลศิลป์ ลาภเจริญวงศ์และครอบครัว
- ประสาน จงอัศญากุลและครอบครัว - อุไรวรรณ-กาญจนา สหวุธ ณ อยุธยา - ครอบครัวนรินทร์ อลงกรณ์รัศมี
- ธีระเดช สุวรรณนทีและครอบครัว - ยุพดี ธรรมขันและครอบครัว
- นวลจันทร์ ปุยะกุลและน้องๆ
- นิพนธ์ สุนทรทวีทรัพย์และครอบครัว - วิชัย-กัลยา มั่นบรรจง
- บุญรอด กลิ่นโสภณและครอบครัว
- อัตโยธิน อามาตย์และครอบครัว - วุฒิชัย สุภัคพาณิชย์กุลและครอบครัว - พัชรี โอชารสและบรรพบุรุษ
- ฐิติวัชร์ รักษาพจนากิจและครอบครัว - อัญวีณ์ เสถียรรัตนเศวตและบุตร - ประหยัด ขุนทองและครอบครัว
- พี่น้องสกุลไทยวัฒนานนท์
- สุรวัช-พัชรา-นงนภัส เลาหวิจิตร
- นิสา-ทิพวรรณ-อัญชนา พรหมสาลี
- ชาญชัย ภัคดีลดากุล
- พนิดา เรือนแก้ว
- อังคณา สุนทรสีมะ
- สุทธิชัย-จินตนา ชัยภิญโญ
- บังอร ปิติมล
- ลาวัณย์ ชลานันต์
- สมลักษณ์ จิตรภิรมย์
- ธัญจิรา ยันตพร
- พิณทอง คงอ�่ำ
- ศรีวิไล ยะสารวรรณ
- รัชดาพร ธรรมวิวัฒนุกูรและครอบครัว - ชัยวัฒน์ - ศิริกุล สุวรรณเนตร
- มังกร-จรรยา อยู่เย็น
- อุบล เลิศศรีสถิตและครอบครัว
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๒๐. รายนามคุณๆ ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ท่านละ ๒๐-๕๐๐ บาท
- ศิริรัตน์ ฉายา
- อรุณ บุญประเสริฐ - มล บารมี
- ชวนพิศ ผลพิบูลย์
- ศรีสะอาด แซ่ซิ้ม
- ชุมพล ยิ้มประเสริฐ
- สุพล มาลิสา ณัฐวัศแจ้งไพร - กมลลักษณ์ รักมนุษย์ - นัยนา คุณวงศ์
- จงจิตร ไพบูลย์พานิช
- ณัฐกฤตวพร โพธิ์ทอง - สุกิจ เกษสพงศ์
- ธนวันต์ มีแสง
- ชูศรี เจียรสุธิกุล
- ส�ำเภา ส�ำเภาเงิน
- เฟื่อง-สมใจ ล�ำภาษี
- มะลิ ปลากลาง
- บัวลอย ศรีศิริรังสิมากุล
- น�้ำค้าง บุญพรหม
- สุรินทร์ สนเปี่ยม
- สายจิตร์ นาครัตน์
- อ�ำไพ พยัคฆ์มีธรรม
- กาญจนา ศรชัย
- สุรีพร ศรีสวัสดิ์
- ประมูลศักดิ์ สุมลรัตน์ กลิ่นชูกร - สนอง ภัยผ่องแผ้ว - ปราณี พึ่งบุญ ณ อยุธยา
- อุบลรัตน์ โพธิ์กิ่ง
- ครอบครัวบุญศรี
- สิรวิชญ์ กีรติมนัสชัย
- พิมพ์ชนก แพน้อย
- เจตริน ปริชาติวัฒน์ - วันดี สูนาสวน
- พิมพ์นิภา กีรติมนัสชัย
- สมชาย เฮ่งชูทรัพย์ - ไพรินทร์ เชื่อมชิต
- สุนีย์ ปรีดาเกษมสุข
- วัฒนา อาทิตย์เที่ยง - สุดใจ แสนอุบล
- สายบัว เอี่ยมสุคนธ์
- รพีพร ศิริรัตนโสพร -  กุยเอ็ง แซ่โง้ว
- ครอบครัวสู่ศิลวัฒน์
- นภดล จักขุเรือง
- ครอบครัวจอมขวัญใจ
- ชุติมา พรหมรินทร์
- บงกชรัตน์ สืบสม
- ครอบครัวสุขวสาหวังสุข
- อิทธิกร บัวเนียม
- กนกอร เลาวกุล
- บ�ำรุง เอี่ยมเทศ
- ป้องพัชร์พิชญ์ เกตุทอง
- สมศักดิ์ นามมนตรี - ครอบครัวคุ้มเพชร
- เสาวลักษณ์ ด้วงทรง
- สมใจ-ศศิธร ปะกิน�ำหัง - สมจิตร ละเกษ
- ศุภโชติ จิตโชติ
- กฤศณัฏฐ์ ตาดทอง - นิรันดร์ ตะกันทา
- วิชชุ วงศ์อุปราช
- สุวิน สีนวน
- ประสงค์ นุตโร
- วรนุช บุญอุดม
- อัศวิน บุญธิแสง
- กานดา วงศาโรจน์
- ณิชารีย์ เบ้าทอง
- ปทุม เสนาลักษณ์
- นารถน้อย นัศมานิธิ
- จารุณี อ่อนลมัย
- บุญศรี ชูกุล
- บุญเชิด อ่อนท�ำ
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- ฉันทนา อารีวงษ์
- สมพิศ บุญยัง
- เรณู รักเรือง
- จินตนา หนุนภักดี
- ครอบครัวภารัตนวงศ์
- กมล ต้นอ้อ
- จันทนา กาญจนาภา
- ครอบครัวพิกุลน้อย
- ศิรสิทธิ์ สีเขียว
- ปฐวี ปริชาติวัฒน์
- กันตภา จุ้ยชื่น
- ครอบครัววงศ์ถาวราวัฒน์
- บุญอยู่ เฉลิมบุญ
- ปราณี โชติมั่นเศรษฐ์
- กัลจรัญ วัฒนาคูณทรัพย์
- ครอบครัวมยุรี สิงหนารถ
- จิราวรรณ์ ทองมา
- ประภาศิริ ร้อยเนียม
- อุรา ขันชัยและครอบครัว
- สุมล รองแก้ว
- ทิพย์ สุขสมบัติ
- อุทัยวรรณบุญเกษ
- พรนลัท สุวรรณหอม

