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	 ภาษาบาลหีรอืภาษามคธ	 เป็นภาษาทีจ่ารกึพระพทุธวจนะและค�าสอนของพระอรยิสาวก
ในไตรปิฎก	 พระพุทธเจ้าใช้ประกาศพระศาสนาแก่ชาวชมพูทวีป	 ภาษานี้ได้รับการยกย่อง	
๔	ฐานะ	คือ	สัมพุทธโวหำรภำษำ	เป็นภาษาของพระพทุธเจ้า		อริยโวหำรภำษำ	เป็นภาษา	
ของพระอริยเจ้า		ยถำภุจจโวหำรภำษำ	เป็นภาษาไม่เปลี่ยนแปลงความหมายและอธิบาย	
เนื่องจากเป็นตันติภาษา	 มีแบบแผน	 มีระบบโครงสร้างไวยากรณ์	 สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษ
และสภาวนิรุตติ	และ	ปำลิภำษำ	เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้		ดังนั้น	เพื่อสืบสาน
จรรโลงรักษาภาษาจารึกค�าสอนของพระพุทธเจ้าและพัฒนาศักยภาพของศาสนทายาท						
คณะสงฆ์ไทยจึงจัดหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว										
จึงกล่าวได้ว่า	 “การศึกษาบาลีเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ และเพ่ือ       
คณะสงฆ์” 
 ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔	 นี้	 ข้าพเจ้าได้แปลตามหลักบาลีไวยากรณ์	 ส่วนที่ออก		
สอบสนามหลวงกท็�าเชิงอรรถไว้เป็นทีส่งัเกต	นอกจากนัน้	ยงัได้รวบรวมเอกสารอ่ืนๆ	เพือ่
ประกอบการแปลและการวเิคราะห์ศัพท์ด้วย		หนงัสอืเล่มนี	้เป็นต�าราเล่มที	่๖	ของโครงการ
ผลิตหลักสูตรของส�านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม	 ซ่ึงโครงการต้ังเป้าหมายท่ีจะเขียน							
ต�าราท้ังนักธรรมและบาลีให้ครบทุกช้ัน	 เพื่อถวายเป็นธรรมทานแก่พระภิกษุสามเณร											
ทั่วประเทศ	
	 ขออนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ	 ผู้มุ่งหวังบุญอันเกิดจากธรรมทานนี้และหวัง					
ความเจริญมั่งคงแห่งพระพุทธศาสนา	 มีกุศลเจตนาบริจาคทรัพย์จัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ี							
หากมีข้อบกพร่องในการแปลหรือข้อความอ่ืนใด	 ผู้แปลขอน้อมรับความผิดพลาดนั้น									
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการพิมพ์เป็นวิทยาทานในครั้งต่อไป
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้จักอ�านวยประโยชน์แก่นักเรียนชั้นประโยค	๑-๒	
ครูสอนชั้นประโยค	๑-๒	และผู้สนใจใฝ่รู้ตามสมควร
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๑ ในกาลอันขจัดเฉพาะซึ่งมืด, ในกาลเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืด

๖. ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค-

อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยบัณฑิต
(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

K[J

๑. ราธตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าราธะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงพระราธะ   ผู้มีอายุ   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   นิธีน�ว 
ปวตฺตาร�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ก.๑   ได้ยินว่า   (อ.พระราธะ) นั้น   เป็นพราหมณ์ผู้ถึงแล้วซ่ึงยาก    
ในพระนครช่ือว่าสาวัตถี   ในกาล (แห่งตน) เป็นคฤหัสถ์   ได้เป็นแล้ว   ฯ    
(อ.ราธพราหมณ์) นั้น   คิดแล้วว่า   (อ.เรา)   จักเป็นอยู่   ในส�านัก   แห่งภิกษุ ท.   
ดังนี้   ไปแล้ว   สู่วิหาร   กระท�าอยู่   (ซึ่งที่)   ให้เป็นที่มีของเขียวไปปราศแล้ว   
กวาดอยู่   ซึ่งบริเวณ   ถวายอยู่   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีน�้าเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าเป็นต้น   
อยู่แล้ว   ในวิหาร   ฯ   แม้ อ.ภิกษุ ท.   สงเคราะห์แล้ว   (ซึ่งราธพราหมณ์) นั้น,   
แต่ว่า   (อ.ภิกษุ ท.)   ย่อมไม่ปรารถนา   เพื่ออัน (ยังราธพราหมณ์นั้น) ให้บวช   ฯ   
(อ.ราธพราหมณ์) นัน้   เมือ่ไม่ได้   ซ่ึงการบรรพชา   เป็นผูผ่้ายผอม   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
 ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูอยู ่   ซ่ึงโลก    
ในกาลเป็นทีก่�าจดัเฉพาะซ่ึงมดื๑   ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงพราหมณ์   น้ัน   ทรงใคร่ครวญอยูว่่า   
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๑ อีกนัยหนึ่ง ดูก่อนพราหมณ์ (อ.ท่าน) ย่อมเที่ยวกระท�าอยู่ (ซึ่งกรรม) อะไร ดังนี ้ฯ
๒ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๗ แปลว่า (ซึ่งวัตถุ) อันมีอาหารเป็นประมาณ
๓ โมเจตุ� ในที่นี้ ข้าพเจ้าแปลเป็นกัตตุวาจก แต่เฉลยสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๗ แปลเป็น เหตุกัตตุวาจกว่า “ดูก่อนสารี

บุตร ก็ อ.อัน อันเธอ (ยังพราหมณ์) ผู้มีอุปการะอันตนกระท�าแล้ว อย่างนี้ ให้พ้น จากทุกข์ ย่อมไม่ควร หรือ ฯ
๔ ตั้งแต่ โส (ราโธ) กิร คิหิกาเล - ต� พฺราหฺมณ� ปพฺพาเชสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ แปลโดยพยัญชนะ

(อ.เหตุ) อะไรหนอแล   (จักมี)   ดังนี้   ทรงทราบแล้วว่า   (อ.ราธพราหมณ์นั้น)   
เป็นพระอรหันต์   จักเป็น   ดังนี้   เป็นราวกะว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่   สู่ที่จาริกในวิหาร   
ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน   (เป็น)   เสด็จไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพราหมณ์    
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   กระท�าอยู่   ซึ่งอะไร   ย่อมเทีย่วไป      
ดังนี้   ฯ๑   (อ.พราหมณ์)   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์)   
ย่อมเที่ยวไป   ซึ่งวัตรและวัตรตอบ   แก่ภิกษุ ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมได้   ซ่ึงการสงเคราะห์   จากส�านกั   (ของภิกษ ุท.) 
เหล่าน้ัน   (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พราหมณ์   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   
พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น),   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมได้   (ซึ่งวัตถุ) สักว่าอาหาร,๒   
แต่ว่า   (อ.ภิกษุ ท.)   ย่อมไม่ยงัข้าพระองค์ให้บวช   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงยงั- 
หมูแ่ห่งภิกษ ุ  ให้ประชุมกนัแล้ว   ในเพราะเหตุเป็นแดนมอบให้ซ่ึงผล   นัน่   ตรสัถามแล้ว   
ซึ่งเนื้อความ   นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.ใคร ๆ   ผู้ระลึกถึงอยู่   
ซึ่งคุณอันบุคคลพึงกระท�ายิ่ง   ของพราหมณ์   นี้   มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้   ฯ    
อ.พระเถระช่ือว่าสารีบตุร   กราบทลูแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์)   
ย่อมระลึกถึงได้,   (อ.พราหมณ์) นี้   (ยังบุคคล) ให้ถวายแล้ว   ซึ่งภิกษาอันมี- 
ทพัพีหน่ึงเป็นประมาณ   อนั (อนับคุคล) น�าไปเฉพาะแล้ว   เพ่ือตน   แก่ข้าพระองค์    
ผู้เทีย่วไปอยู่   เพ่ือก้อนข้าว   ในพระนครช่ือว่าราชคฤห์,   อ.ข้าพระองค์   ย่อมระลึก-
ถงึได้   ซ่ึงคณุอนับคุคลพึงกระท�าย่ิง   (ของพราหมณ์) นี ้  ดงันี ้  ฯ   (อ.พระเถระ-
ชื่อว่าสารีบุตร) นั้น,   (ครั้นเมื่อพระด�ารัส) ว่า   ดูก่อนสารีบุตร   ก็   อ.อันอันเธอ   
เปล้ือง   (ซ่ึงพราหมณ์)   ผูมี้อปุการะอนักระท�าแล้ว   อย่างน้ี   จากทกุข์   ย่อมไม่ควร  
หรือ   ดงันี้๓   อนัพระศาสดา   ตรัสแล้ว,   (กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ   
อ.ดลีะ,   อ.ข้าพระองค์   (ยังพราหมณ์นัน้)   จกัให้บวช   ดงันี ้  ยังพราหมณ์   นัน้   
ให้บวชแล้ว   ฯ๔   อ.อาสนะ   ในที่สุดรอบแห่งอาสนะ   ในโรงแห่งภัต   ย่อมถึง   
(แก่ภิกษุชื่อว่าราธะ) นั้น,   (อ.ภิกษุชื่อว่าราธะนั้น)   ย่อมล�าบาก   (ด้วยวัตถุ ท.)    
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๑ อีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติอยู่ ตามค�าอันพระเถระพร�่าสอนแล้ว ลักษณะนี้ ยถานุสิฏ€� เป็นกิริยาวิเสสนะใน ปฏิปชฺชมาโน ฯ แต่ในที่นี้ 

ข้าพเจ้าเติม โอวาท� เข้ามารับกับปฏิปชฺชมาโน ส่วน ยถานุสิฏ€� เป็นวิเสสนะของ โอวาท� ฯ

มข้ีาวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   ฯ   อ.พระเถระ   พาเอาแล้ว   (ซ่ึงภิกษช่ืุอว่าราธะ) นัน้   
หลีกไปแล้ว   สู่ที่จาริก,   กล่าวสอนแล้ว   ตามสอนแล้ว   (ซึ่งภิกษุชื่อว่าราธะ) นั้น   
เนือง ๆ ว่า   (อ.กรรม) นี้   อันเธอ   พึงกระท�า,   (อ.กรรม) นี้   อันเธอ    
ไม่พึงกระท�า   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุชื่อว่าราธะ) นั้น   เป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยง่าย   
เป็นผูร้บัซ่ึงโอวาทโดยเบือ้งขวาโดยปกติ   ได้เป็นแล้ว   เพราะเหตุนัน้   (อ.ภิกษช่ืุอว่า-
ราธะนั้น)   ปฏิบัติอยู่   (ซึ่งโอวาท)   อัน (อันพระเถระ) พร�่าสอนแล้วอย่างไร๑    
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว   ฯ   อ.พระเถระ   พาเอาแล้ว    
(ซึ่งภิกษุชื่อว่าราธะ) นั้น   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   
นัง่แล้ว   ฯ   ครัง้น้ัน   อ.พระศาสดา   ทรงกระท�าแล้ว   ซ่ึงปฏิสนัถาร   ตรสัแล้วว่า   
ดูก่อนสารบีตุร   อ.อันเตวาสกิ   ของเธอ   เป็นผูอั้นบคุคลพงึว่าได้โดยง่าย   หรอืหนอแล   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   (กะพระเถระ) นั้น   ฯ   (อ.พระเถระนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า,   (อ.อันเตวาสิก   ของข้าพระองค์)   เป็นผู้อัน-
บุคคลพึงว่าได้โดยง่าย   เกินเปรียบ   (ย่อมเป็น),   ครั้นเมื่อโทษ   อะไร ๆ    
(อันข้าพระองค์)   แม้กล่าวอยู,่   (อ.อันเตวาสกินัน้)   เป็นผูเ้คยโกรธแล้ว   (ย่อมเป็น)   
หามิได้   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนสารีบุตร   (อ.เธอ)   
เมื่อได้   ซึ่งสัทธิวิหาริก ท.   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   พึงรับ   (ซึ่งสัทธิวิหาริก ท.)    
ผูม้ปีระมาณเท่าไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   
(อ.ข้าพระองค์)   พึงรับ   (ซึ่งสัทธิวิหาริก ท.)   แม้มากนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ

 ก.๒   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า    
ได้ยินว่า   อ.พระเถระช่ือว่าสารีบุตร   เป็นผู้กตัญญู   เป็นผู้กตเวที   (เป็น)    
ระลกึแล้ว   ซ่ึงอุปการะ   อันมภิีกษาทพัพหีนึง่เป็นประมาณ   ยงัพราหมณ์ผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก   
ให้บวชแล้ว,   แม้ อ.พระเถระชื่อว่าราธะ   เป็นผู้อดทนต่อโอวาท   (เป็น)   ได้แล้ว   
(ซึ่งอาจารย์) ผู้อดทนต่อโอวาทนั่นเทียว   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่-
กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งวาจาเป็น- 
เครื่องกล่าว   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.สารีบุตร   
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๑ อลีนจิตตชาดก เป็นเรื่องพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัต ซ่ึงประสูติแล้วท�าให้ประชาชนมีใจร่าเริงยินดีต่อสู่ศัตรูจนได้ชัยชนะ 

ความย่อว่า มีพญาช้างตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่เท้า ได้รับการช่วยเหลือพยาบาลจนหายจากช่างไม้ ๕๐๐ คน พญาช้างซึ่งเป็นสัตว์

กตัญญูรู้คุณ จึงช่วยเหลืองานของพวกช่างไม้ทุกอย่างจนมันแก่ ต่อมา ได้มอบลูกของตน ซึ่งเป็นช้างเผือกอาชาไนยแก่พวกช่างไม้

เพื่อช่วยงานแทนตนเอง จากนั้นจึงเข้าป่าไป ลูกช้างเป็นสัตว์กตัญญูรู้คุณ ว่านอนสอนง่าย ช่วยเหลืองานของพวกช่างไม้ทุกอย่าง

แทนพ่อ เป็นที่รักของพวกช่างไม้และครอบครัว มันมักลงเล่นน�้าพร้อมลูกๆ ของพวกช่างไม้เสมอ แต่ธรรมดาสัตว์อาชาไนยจะ        

ไม่ถ่ายคูถในน�้า แต่ถ่ายไว้ริมน�้า ต่อมา คูถแห้งของมันลอยไปตามน�้า ท�าให้ช้าง ๕๐๐ เชือกของพระเจ้า พรหมทัตแตกตื่นไม่กล้า

ลงอาบน�้า นายหัตถาจารย์รู้สาเหตุแล้วจึงกราบทูลพระเจ้าพรหมทัต พระองค์ทรงต้องการช้างอาชาไนยจึงให้นายหัตถาจารย์น�าเสด็จ

ไปเพื่อแสวงหา ในที่สุด ช้างเผือกอาชาไนยนี้ก็ได้มาอยู่ในวัง กลายเป็นพระสหายสนิทของพระเจ้าพรหมทัต ได้รับการเลี้ยงดู        

อย่างดี ได้รับการอภิเษกเป็นราชพาหนะ ส่งผลให้ทรัพย์สมบัติและพระราชอ�านาจของพระเจ้าพรหมทัตเพิ่มพูนยิ่งทั่วชมพูทวีป          

ต่อมา พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระเทวี ขณะทรงครรภ์แก่ พระเจ้าพรหมทัตสวรรคต อ�ามาตย์ไม่กล้าบอกให้        

พญาช้างรู้เกรงจะเสียใจ หัวใจจะแตกสลาย

  ฝ่ายพระเจ้าโกศลทราบข่าวจงึกรฑีาทพัหมายจะยดึเมอืงพาราณส ีเสนาอ�ามาตย์เมอืงพาราณสต่ีอรองว่า ภายใน ๑ สปัดาห์นี้ 

พระราชโอรสจักประสูติ เมื่อพระราชโอรสประสูติแล้วจึงจะออกรบด้วย เมื่อครบเจ็ดวัน พระกุมารน้อยก็ประสูติสร้างความปีติยินดี

แก่ชาวเมืองและเสนาอ�ามาตย์ยิ่งนัก จึงขนานพระนามว่า “อลีนจิตกุมาร” ท�าให้มีพลังฮึกเหิมต่อสู้กับพระเจ้าโกศลอย่างเข้มแข็ง 

แต่เพราะขาดผู้น�าจึงอ่อนก�าลังเพลี่ยงพล�้า ท�าให้เสนาอ�ามาตย์จ�าต้องแจ้งให้พญาช้างรู้ความจริง พร้อมกระซิบให้มันยึดเมืองกลับ

คืนเพื่อมอบแก่พระกุมารน้อยผู้เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตผู้สหาย พญาช้างเสียใจมาก แต่ก็มีพลังฮึกเหิมที่จะป้องกันศัตรูช่วย

ชาวเมือง จงึยกพระกมุารขึน้กระพองแลว้สง่มอบแก่พระเทว ีจากนัน้จงึรอ้งโกญจนาทท�าใหก้องทพัของพระเจ้าโกศลแตกกระเจงิไป 

จึงไปพร้อมเสนาอ�ามาตย์เข้าต่อสู้กับพระเจ้าโกศล จนจับพระเจ้าโกศลได้น�ามาหมอบแทบพระบาทของอลีนจิตกุมาร จากนั้นจึง        

ให้โอวาทเพื่อให้ยึดมั่นในศีลสัตย์ มีคุณธรรม

  พระศาสดาทรงประชุมชาดกว่า พระมารดาในครั้งนั้นได้เป็นพระนางมายา พระบิดาได้เป็นพระเจ้าสุทโธทนะ พญาช้างซ่ึง  

ช่วยให้ได้ราชสมบัติได้เป็นภิกษุผู้คลายความเพียร บิดาของพญาช้างได้เป็นสารีบุตร ส่วนอลีนจิตตราชกุมาร ได้เป็นเราตถาคต 

เป็นผู้กตัญญู   เป็นผู้กตเวที   ย่อมเป็น)   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   อ.สารีบุตร   
เป็นผู้กตัญญู   เป็นผู้กตเวทีนั่นเทียว   (ได้เป็นแล้ว)   แม้ในกาลก่อน   ดังนี้    
ตรัสแล้ว   ซึ่งอลีนจิตตชาดก๑   ในทุกนิบาต   นี้ว่า

อ.เสนา   หมู่ใหญ่   ร่าเริงทั่วแล้ว   เพราะอาศัย    
ซึ่งพระราชกุมารพระนามว่าอลีนจิตตะ   ได้ (ยังช้าง) 
ให้จับแล้ว   ซึ่งพระราชาพระนามว่าโกศล   ผู้ไม่ทรง-
ยินดีพร้อมแล้ว   (ด้วยความเป็นแห่งพระราชา) อนัเป็น-
ของพระองค์   ให้จบัเป็น   อ.ภกิษ ุ  ผูถ้งึพร้อมแล้ว-
ด้วยนิสสัย   อย่างนี้   ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว   
ยังธรรมอันเป็นกุศล   ให้เจริญอยู่   เพ่ืการบรรลุ    
(ซ่ึงธรรม) อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ   พึงบรรลุ    
(ซ่ึงธรรม)  อันเป ็นที่ ส้ินไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง    
โดยล�าดับ   ดังนี้
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๑ ตั้งแต่ อถ น� สตฺถา ปฏิสนฺถาร�- วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ แปลโดยพยัญชนะ

ให้พิสดาร   เพื่ออันประกาศ   ซึ่งเนื้อความ  นั้น๑   ฯ 
 ได้ยินว่า   อ.ช้าง   ตัวมีอันเที่ยวไปผู้เดียวเป็นปกติ   ตัวรู้   ซึ่งอุปการะ   
อันอันช่างไม้ ท.   กระท�าแล้ว   แก่ตน   โดยความเป็นคืออันกระท�า   ซึ่งเท้า    
ให้เป็นอวัยวะมีโรคหามิได้   แล้วจึงให้   ซึ่งช้างตัวลูกน้อย   ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว   
ในกาลนัน้   เป็นพระเถระช่ือว่าสารบีตุร   ได้เป็นแล้ว   (ในกาลน้ี)   ฯ   (อ.พระศาสดา)   
ครั้นตรัสแล้ว   ซึ่งชาดก   ทรงปรารภ   ซึ่งพระเถระ   อย่างนี้   ทรงปรารภ    
ซ่ึงพระเถระช่ือว่าราธะ   ตรัสแล้วว่า   ดกู่อนภกิษ ุท.   ช่ือ อนัภกิษ ุ  เป็นผู้อนับคุคล-
พึงว่าได้โดยง่าย   ราวกะว่าราธะ   พึงเป็น,   แม้ผู้ (อันบุคคล) แสดง   ซึ่งโทษ    
แล้วจึงกล่าวสอนอยู่   ไม่พึงโกรธ,   อนึ่ง   (อ.บุคคล) ผู้ให้ซึ่งโอวาท   (อันภิกษุ)   
พึงเห็น   ราวกะ   (อ.บุคคล) ผู้บอกซ่ึงขุมทรัพย์   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ    
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

(อ.บุคคล)   พึงเห็น   (ซึ่งบุคคล) ใด   ผู้แสดง- 
ซึ่งโทษโดยปกติ   ผู้กล่าวข่มโดยปกติ   ผู้มีปัญญา   
เพียงดังว่า (บคุคล) ผู้บอก   ซ่ึงขมุทรัพย์ ท.  (อ.บคุคล)   
พึงคบ   ซึ่งบุคคลนั้น   ผู้เช่นนั้น   ผู้เป็นบัณฑิต   
(เพราะว่า)   (เมื่อบุคคล)   คบอยู่   (ซึ่งบุคคล)  
ผู้เช่นนั้น   (อ.คุณ) อันประเสริฐกว่า   ย่อมมี,   
(อ.โทษ) อนัลามกกว่า   ย่อมไม่มี   ดงัน้ี   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งหม้อแห่งขุมทรัพย์ ท.   อันเต็มด้วยวัตถุมีเงินและทองเป็นต้น   
อัน (อันบุคคล) ฝังตั้งไว้แล้ว   (ในที่) นั้น   นั้น   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   นิธีน�   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ราวกะว่า   (บุคคล) ผู้กระท�าแล้ว   ซึ่งความอนุเคราะห์    



6 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ในมนุษย์ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   ผู้มีความเป็นอยู่โดยล�าบาก   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   
จงมา,   (อ.เรา)   จักแสดง   ซึ่งอุบายเป็นเครื่องเลี้ยงซึ่งชีวิต   โดยสบาย   แก่ท่าน   
ดังนี้   น�าไปแล้ว   สู่ที่แห่งขุมทรัพย์   เหยียดออก   ซึ่งมือ   แล้วจึงบอกว่า   (อ.ท่าน)   
ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงขมุทรพัย์)  น้ี   จงเป็นอยู ่  สบาย   ดังนี ้  (ดังนี)้   (แห่งบท) ว่า   
ปวตฺตาร�   ดังนี้   ฯ
 (อ.วินิจฉัย)   (ในบท) ว่า   วชฺชทสฺสิน�   ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ) :   
(อ.ภิกษุ ท.)   ผู้แสดงซึ่งโทษโดยปกติ   สอง   คือ   (อ.ภิกษุ) ผู้แสวงหาซึ่งโทษ   
(ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักข่ม   (ซึ่งภิกษุ) นั้น   ในท่ามกลางแห่งสงฆ์    
ด้วยมารยาทอันไม่สมควร   หรือ   หรือว่า   ด้วยความพลั้งพลาด   นี้   ดังนี้ด้วย   
คือ   (อ.ภิกษุ)   ผู้ด�ารงอยู่ด้วยดีแล้วตามภาวะของตน   ด้วยสามารถแห่งการอุ้มชู   
ด้วยการแลดู   ซึ่งโทษ   นั้น   นั้น   เพื่อประโยชน์แก่อัน (ยังภิกษุ) ให้รู้ซึ่งธรรม- 
(อันตน) ไม่รู้แล้ว   เพื่อประโยชน์แก่การตามถือเอา   (ซึ่งธรรม)   อัน (อันตน) รู้แล้ว   
เพราะความที ่(แห่งตน) เป็นผูใ้คร่ซ่ึงความเจรญิ   (แห่งคุณ ท.) มศีีลเป็นต้น   (แก่ภิกษ)ุ 
นัน้ด้วย   (อ.ภิกษุผู้ด�ารงอยู่ด้วยดีแล้วตามภาวะของตน) นี้   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   
ทรงประสงค์เอาแล้ว   (ในบทว่า   วชฺชทสฺสิน�   ดังนี้)   นี้   ฯ
 อ.มนุษย์ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   ผู้ (อันบุคคล) คุกคามแล้วบ้าง   โบยแล้วบ้าง 
แสดงแล้ว   ซึ่งขุมทรัพย์   (ด้วยค�า) ว่า   (อ.ท่าน)   จงถือเอา   (ซึ่งขุมทรัพย์) นี้   
ดังนี้   ย่อมไม่กระท�า   ซึ่งความโกรธ,   เป็นผู้บันเทิงทั่วแล้วเทียว   ย่อมเป็น   ฉันใด   
ครั้นเมื่อบุคคล   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เห็นแล้ว   ซึ่งมารยาทอันไม่สมควร   หรือ    
หรือว่า   ซึ่งความพลั้งพลาด   บอกอยู่,   อ.ความโกรธ   (อันบุคคล)   ไม่พึงกระท�า,   
(อันบุคคลนั้น)   เป็นผู้ยินดีแล้วนั่นเทียว   พึงเป็น,   (อันบุคคลนั้น)   พึงปวารณา- 
นั่นเทียวว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กรรม   อันใหญ่   อันท่าน ท.   ผู้ตั้งอยู่     
ในฐานะแห่งอาจารย์และอุปัชฌาย์   ของข้าพเจ้า   แล้วจึงกล่าวสอนอยู่   กระท�าแล้ว,    
(อ.ท่าน ท.)   พึงกล่าวสอน   ซึ่งข้าพเจ้า   แม้อีก   ดังนี้   ฉันนั้นนั่นเทียว   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ก็   (อ.อาจารย์) บางคน   เห็นแล้ว   ซึ่งมารยาทอันไม่สมควร   
หรือ   หรือว่า   ซ่ึงความพลั้งพลาด   (ของศิษย์ ท.) มีสัทธิวิหาริกเป็นต้น    
ไม่อาจอยู่   เพื่ออันกล่าว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.ศิษย์) นี้   ย่อมบ�ารุง    
(ด้วยกิจ ท.) มีการถวายซึ่งน�้าเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าเป็นต้น   แก่เรา   โดยเคารพ,    
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ถ้าว่า   (อ.เรา)   จักว่ากล่าว   (ซึ่งศิษย์) นั้นไซร้   (อ.ศิษย์นั้น)   จักไม่บ�ารุง    
ซึ่งเรา,   อ.ความเสื่อมรอบ   จักมี   แก่เรา   ด้วยประการฉะนี้   ดังนี้   ชื่อว่า   
เป็นผู้กล่าวข่มโดยปกติ   ย่อมเป็น   หามิได้,   (อ.อาจารย์) นั้น   ย่อมเกลี่ยลง    
ซึ่งหยากเยื่อ   ในพระศาสนา   นี้   ฯ   ส่วนว่า   (อ.อาจารย์) ใด   เห็นแล้ว    
ซึ่งโทษ   อันมีอย่างนั้นเป็นรูป   คุกคามอยู่   ขับไล่อยู่   กระท�าอยู่   ซึ่งทัณฑกรรม   
น�าออกอยู่   จากวิหาร   ตามสมควรแก่โทษ   (ยังศิษย์นั้น)   ย่อมให้ศึกษา   ฯ   
อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นผู้ตรัสข่มโดยปกติ   (ย่อมเป็น)   แม้ฉันใด    
(อ.อาจารย์) นี้   ชื่อว่า   เป็นผู้กล่าวข่มโดยปกติ   (ย่อมเป็น   ฉันนั้น)   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   นิคฺคยฺหวาทึ   ดังนี้   ฯ    
 จริงอยู่   (อ.พระด�ารัส) นั่นว่า   ดูก่อนอานนท์   อ.เรา   ข่มแล้ว    
ข่มแล้ว   จักว่ากล่าว,   ดูก่อนอานนท์   อ.เรา   ยกย่องแล้ว   ยกย่องแล้ว    
จักว่ากล่าว,   (อ.ภิกษุ) ใด   เป็นสาระ   (ย่อมเป็น)   (อ.ภิกษุ) นั้น   จักด�ารงอยู่   
ดังนี้   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยปัญญาอันมีโอชะอันเกิดแล้วแต่ธรรม   
ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   เมธาวึ   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล)   พึงคบ   คือว่า   พึงเข้าไปนั่งใกล้   ซึ่งบัณฑิต   
ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เพราะว่า   เมื่ออันเตวาสิก   คบอยู่   ซึ่งอาจารย์   ผู้เช่นนั้น,   
(อ.คุณ) อันประเสริฐกว่า   ย่อมมี,   (อ.โทษ)   อันลามกกว่า   (ย่อมมี)   หามิได้   
คือว่า   อ.ความเจริญนั่นเทียว   ย่อมมี,   อ.ความเสื่อมรอบ   (ย่อมมี)   หามิได้   
ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   ตาทิส�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าราธะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ ปัพพาชนียกรรม (excommunication) เป็นการลงโทษพระภิกษุที่กระท�าผิดโดยการขับออกจากคณะสงฆ์ ในทางพระศาสนา         
ปัพพาชนียกรรม หมายถึง การขับภิกษุออกจากหมู่คณะ การไล่ภิกษุออกจากวัด เป็นกรรมอันสงฆ์พึงท�าแก่ภิกษุอันจะพึงไล่เสีย  
จัดเป็นนิคหกรรมคือการลงโทษภิกษุอย่างหนึ่งใน ๖ อย่าง ซึ่งได้แก่ ตัชนียกรรม ข่มไว้ด้วยการต�าหนิโทษ นิยสกรรม ถอดยศ 
ท�าให้หมดอ�านาจหน้าที่  ปัพพาชนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่คณะ ให้สึกเสีย  ปฏิสารณียกรรม บังคับให้ขอขมาเมื่อล่วงเกิน
คฤหัสถ์ อุกเขปนียกรรม ตัดสิทธิ์ที่จะพึงได้บางอย่าง ตัสสาปาปิยสิกากรรม ลงโทษหนักกว่า ความผิดฐานให้การกลับไปกลับมา 
วิธีท�ากรรมนี้ต้องท�าเป็นสังฆกรรม คือ ญัตติจตุตถกรรม ทรงอนุญาตให้สงฆ์ท�าแก่ภิกษุผู้ประพฤติเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง  
คือ ก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมาง มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร คลุกคลีกับคฤหัสถ์ เป็นผู้วิบัติทางศีลอาจาระและทิฐิ  
กล่าวติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เล่นคะนอง ประพฤติอนาจาร ลบล้างพระบัญญัติ ประกอบมิจฉาชีพ

๒. อสฺสชิปนพฺพสุกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าอัสสชิและภิกษุชื่อว่าปุนัพพสุกะ

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุชื่อว่าอัสสชิและภิกษุชื่อว่าปุนัพพสุกะ ท.   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา    
นี้ว่า   โอวเทยฺยานุสาเสยฺย   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ก.๑   ก ็  อ.เทศนา   ต้ังขึน้พร้อมแล้ว   ในชนบทช่ือว่ากฎิาคีร ี  ฯ   ได้ยนิว่า    
(อ.ภิกษุ ท.   สอง) เหล่านั้น   เป็นสิทธิวิหาริก   ของพระอัครสาวก ท.   (ย่อมเป็น)   
แม้โดยแท้,   ถึงอย่างนั้น   (อ.ภิกษุ ท. สอง   เหล่านั้น)   เป็นผู้มีความละอายหามิได้   
เป็นภิกษผุูล้ามก   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษ ุท. สอง) เหล่านัน้   อยูอ่ยู ่  ในชนบท-
ชือ่ว่ากฎิาครี ี  กับ   ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า   ผู้เป็นบริวาร   ของตน   ผู้ลามก   
กระท�าอยู่   ซึ่งอนาจาร   อันมีประการต่าง ๆ   มีค�าว่า   (อ.ภิกษุ ท. สอง เหล่านั้น)    
ย่อมปลูกบ้าง   ย่อม (ยังบุคคล) ให้ปลูกบ้าง   ซึ่งกอแห่งระเบียบ   ดังนี้เป็นต้น   
กระท�าแล้ว   ซ่ึงกรรมแห่งภิกษุผู้ประทุษร้ายซ่ึงตระกูล   ส�าเร็จอยู่   ซ่ึงชีวิต    
ด้วยปัจจัย ท.   อันเกิดขึ้นแล้ว   (แต่กรรม) นั้น   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งอาวาส   นั้น   
ให้เป็นที่มิใช่ประเทศเป็นที่อาศัยอยู่   แห่งภิกษุ ท.   ผู้มีศีลเป็นที่รัก   ฯ    
อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ตรัสเรียกมาแล้ว    
ซึ่งพระอัครสาวก ท.   สอง   ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   เพื่อประโยชน์แก่การกระท�า- 
ซึ่งปัพพาชนียกรรม๑   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนสารีบุตร- 
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๑ มนาโป แปลว่า ผู้ยังใจให้เอิบอาบ, ผู้เป็นที่เอิบอาบแห่งใจ วิ.ว่า มโน ปปฺโปติ ยสฺมึ โส มนาโป, มน� อปฺเปติ วฑฺเฒตีติ วา   

มนาโป ฯ มน เป็นบทหน้า อป ธาตุในความถึง, ซึมซาบ ลง กฺวิ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ  ฯ

และโมคคัลลานะ ท.   (อ.เธอ ท.)   จงไป,   อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา    
- (ภิกษุ ท.) เหล่าใด   ย่อมไม่กระท�า   ซึ่งค�า   ของเธอ ท.,   (อ.เธอ ท.)    
จงกระท�า   ซึ่งปัพพาชนียกรรม   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น,   ส่วนว่า   (อ.ภิกษุ ท.) 
เหล่าใด   ย่อมกระท�า,   (อ.เธอ ท.)   จงกล่าวสอน   จงตามสอน   (ซึ่งภิกษุ ท.) 
เหล่านัน้,   เพราะว่า   (อ.บุคคล)   ผูก้ล่าวสอนอยู ่  ผูต้ามสอนอยู ่  เป็นผูไ้ม่เป็นท่ีรกั   
(ของชน ท.) ผูม้ใิช่บัณฑติน่ันเทยีว   ย่อมเป็น,   แต่ว่า   (อ.บคุคล   ผูก้ล่าวสอนอยู่   
ผู้ตามสอนอยู่นั้น)   เป็นผู้เป็นที่รัก   เป็นผู้ยังใจให้เอิบอาบ๑   ของบัณฑิต ท.    
ย่อมเป็น   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว    
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

(อ.บคุคลใด)   พึงกล่าวสอน (ด้วย)   พึงตามสอน (ด้วย)   
พึงห้าม   (จากธรรม)   อันมิใช่ของสัตบุรุษด้วย   
(อ.บุคคล) นั้น   เป็นที่รัก   ของสัตบุรุษ ท.   ผู้เป็น 
ย่อมเป็น,   (อ.บุคคลนั้น)   เป็นผู้ไม่เป็นที่รัก  
ของอสัตบุรุษ ท.   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ครั้นเมื่อเรื่อง   เกิดขึ้นแล้ว,   (อ.บุคคล)   ว่ากล่าวอยู่    
ชื่อว่า ย่อมกล่าวสอน,   ครั้นเมื่อเรื่อง   ไม่เกิดขึ้นแล้ว,   (อ.บุคคล)   แสดงอยู่    
ซึ่งโทษ   อันไม่มาแล้ว   ด้วยสามารถแห่งค�ามีค�าว่า   แม้ (อ.โทษ) มิใช่ยศ   พึงมี   
แก่ท่าน   ดังนี้เป็นต้น   ช่ือว่า ย่อมตามสอน,   (อ.บุคคล) ว่ากล่าวอยู ่    
ต่อหน้า   ชื่อว่า ย่อมกล่าวสอน,   (อ.บุคคล)   ส่งไปอยู่   ซึ่งทูต   หรือ   หรือว่า   
ซึ่งข่าวสาส์น   ในที่ลับหลัง   ชื่อว่า ย่อมตามสอน,   (อ.บุคคล)   แม้ว่ากล่าวอยู่   
คราวเดียว   ช่ือว่า ย่อมกล่าวสอน,   (อ.บคุคล)   ว่ากล่าวอยู ่  บ่อยๆ   ช่ือว่า ย่อม-
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ตามสอน,   อีกอย่างหนึ่ง   (อ.บุคคล)   ว่ากล่าวอยู่นั่นเทียว   ชื่อว่า ย่อมตามสอน,   
(อ.บุคคล)   พึงกล่าวสอน   พึงตามสอน   อย่างนี้   ด้วยประการฉะนี้   (ดังนี้)   
แห่ง  -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   โอวเทยฺย   ดังนี้เป็นต้น   ฯ  
    อ.อรรถว่า   พึงห้าม   จากธรรมอันเป็นอกุศล   คือว่า   พึงให้ตั้งอยู่เฉพาะ   
ในธรรมอันเป็นกุศล   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   อสพฺภา   ดังนี้   ฯ      
 (อ.อรรถ) ว่า   อ.บุคคล   นั้น   คือว่า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นผู้เป็นที่รัก    
ของสัตบุรุษ ท.   มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น   ย่อมเป็น   ส่วนว่า   (อ.ชน ท.) เหล่าใด   
เป็นผู้มีธรรมอันไม่เห็นแล้ว   เป็นผู้มีโลกหน้าอันข้ามวิเศษแล้ว   เป็นผู้เห็นแก่อามิส   
(เป็น)   บวชแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นอยู่,   (อ.บุคคล)   ผู้กล่าวสอน    
ผู้ตามสอน   นั้น   เป็นผู้ไม่เป็นที่รัก   (ของชน ท.) เหล่านั้น   ชื่อว่า ผู้เป็นอสัตบุรุษ   
ผู้ทิ่มแทงอยู่   ด้วยหอกคือปาก ท.   อย่างนี้ว่า   (อ.ท่าน)   เป็นอุปัชฌาย์    
ของข้าพเจ้า ท.   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.ท่าน)   เป็นอาจารย์   (ของข้าพเจ้า ท.)   
(ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.ท่าน)   ย่อมกล่าวสอน   ซึ่งข้าพเจ้า ท.   เพราะเหตุไร   
ดังนี้   ย่อมเป็น   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   สต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ฯ   
 แม้ อ.พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.   ไปแล้ว   (ในที่) นั้น    
กล่าวสอนแล้ว   ตามสอนแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   เหล่านั้น   ฯ   อ. -   (ในภิกษุ ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (ภิกษุ ท.) บางพวก   รับพร้อมเฉพาะแล้ว   ซ่ึงโอวาท    
ประพฤติแล้ว   โดยชอบ,   (อ.ภิกษุ ท.) บางพวก   สึกแล้ว,   (อ.ภิกษุ ท.)  
บางพวก   ถึงแล้ว   ซึ่งปัพพาชนียกรรม   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าอัสสชิและภิกษุชื่อว่าปุนัพพสุกะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าฉันนะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

    อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ทรงปรารภ   
ซ่ึงพระเถระช่ือว่าฉันนะ   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   น  ภเช    
ปาปเก   มิตฺเต   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
   
 ก.๑     ได้ยินว่า   (อ.พระเถระชื่อว่าฉันนะ)   ผู้มีอายุ   นั้น   ย่อมด่า    
ซึ่งพระอัครสาวก ท.   สอง ว่า   (อ.เรา)   ออกไปอยู่   ออกไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่   
กับ   ด้วยพระลูกเจ้า   ของเรา ท.   ย่อมไม่เห็น   (ซึ่งบุคคล) อื่น   แม้คนหนึ่ง    
ในกาลนั้น,   แต่ว่า   ในกาลนี้   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านี้   กล่าวแล้ว   อ.เรา    
เป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตร   (ย่อมเป็น),   อ.เรา   เป็นผู้ชื่อว่าโมคคัลลานะ   (ย่อมเป็น),   
อ.เรา ท.   เป็นพระอัครสาวก   ย่อมเป็น   ดังนี้   ย่อมเที่ยวไป   ดังนี้   ฯ    
อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   นัน้   จากส�านกั   ของภิกษ ุท.   
(ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซ่ึงพระเถระช่ือว่าฉันนะ   ตรัสสอนแล้ว   ฯ    
(อ.พระเถระ) นั้น   เป็นผู้นิ่ง   เป็น   ในขณะนั้นนั่นเทียว   ไปแล้ว   ย่อมด่า    
ซึ่งพระเถระ ท.   อีกนั่นเทียว   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   
(ซึ่งพระเถระชื่อว่าฉันนะ) ผู้ด่าอยู่   สิ้นกาลก�าหนดเพียงไรแต่วาระที่สาม   อย่างนี้   
ตรัสสอนแล้ว   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนฉันนะ   ชื่อ อ.พระอัครสาวก ท.   สอง    
เป็นกัลยาณมิตร   เป็นบุรุษผู้สูงสุด   ของเธอ   (ย่อมเป็น),   (อ.เธอ)   จงเสพ   
จงคบ   ซึ่งกัลยาณมิตร ท.   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   
แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถานี้ว่า

(อ.บุคคล)   ไม่พึงคบ   ซึ่งมิตร ท.   ผู้ลามก   
(อ.บุคคล)   ไม่พึงคบ   ซึ่งบุรุษผู้ต�่าทราม ท.   
(อ.บุคคล)   พึงคบ   ซึ่งมิตร ท.   ผู้ดีงาม   
(อ.บุคคล)   พึงคบ   ซึ่งบุรุษผู้สูงสุด ท.   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 อ.เนื้อความ   (แห่งค�าอันเป็นพระคาถา) นั้นว่า   (อ.ชน ท.) ผู้ยินดียิ่งแล้ว- 
ในอกศุลกรรมมกีายทจุรติเป็นต้น   ช่ือว่า   เป็นมติรผูล้ามก   (ย่อมเป็น),   (อ.ชน ท.)   
ผู้ประกอบ   ในฐานะอันไม่สมควร   อันมีการตัดซึ่งที่ต่อเป็นต้น   หรือ   หรือว่า    
อันมีการแสวงหาอันไม่สมควรยี่สิบเอ็ดเป็นประเภท   ช่ือว่า เป็นบุรุษผู ้ต�่าทราม    
(ย่อมเป็น),   (อ.ชน ท.) เหล่านั่น   แม้ทั้งสอง   ชื่อว่า เป็นมิตรผู้ลามกด้วยนั่นเทียว   
ชื่อว่า เป็นบุรุษผู้ต�่าทรามด้วย   (ย่อมเป็น),   (อ.บุคคล)   ไม่พึงคบ   คือว่า    
ไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้   (ซึ่งชน ท.) เหล่านั้น   แต่ว่า   (อ.ชน ท.)   ผู้ผิดแล้วตรง- 
กันข้าม   ชื่อว่า เป็นกัลยาณมิตรด้วยนั่นเทียว   ชื่อว่า เป็นสัตบุรุษด้วย   (ย่อมเป็น),   
(อ.บุคคล)   พึงคบ   คือว่า   พึงเข้าไปนั่งใกล้   (ซึ่งชน ท.) เหล่านั้น   ดังนี้    
(อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ฯ
 ส่วนว่า   อ.พระเถระชื่อว่าฉันนะ   แม้ฟังแล้ว   ซึ่งพระโอวาท   ย่อมด่า   
ย่อมบริภาษ   ซึ่งภิกษุ ท.   อีก   โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.  
กราบทูลแล้ว   แก่พระศาสดา   แม้อีก   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   ครั้นเมื่อเรา   ทรงอยู่,   (อ.เธอ ท.)   จักไม่อาจ   เพื่ออันยัง- 
ภิกษช่ืุอว่า   ฉนันะให้ส�าเหนียก,   แต่ว่า   ครัน้เมือ่เรา   ปรนิพิพานแล้ว,   (อ.เธอ ท.)   
จักอาจ   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   อันข้าพระองค์ ท.   พงึปฏิบติั    
ในพระเถระชื่อว่าฉันนะ   อย่างไร   ดังนี้   อันพระอานนท์   ผู้มีอายุ   กราบทูลแล้ว   
ในกาลเป็นที่เสด็จปรินิพพาน   ทรงสั่งบังคับแล้วว่า   ดูก่อนอานนท์   อ.พรหมทัณฑ์   
(อันเธอ ท.)   พึงให้   แก่ภิกษุ   ชื่อว่าฉันนะ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่า- 
ฉันนะ) นั้น   ครั้นเมื่อพระศาสดา   ปรินิพพานแล้ว,   ฟังแล้ว   ซึ่งพรหมทัณฑ์    
อันอันพระเถระช่ือว่าอานนท์ยกขึน้แล้ว   เป็นผูม้ทุีกข์   เป็นผูม้ใีจอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
(เป็น)   ล้มสลบแล้ว   สิน้สามครัง้   อ้อนวอนแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน ท.)   
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อย่ายังกระผมให้ฉิบหายแล้ว   ดังนี้   ยังวัตร   ให้เต็มอยู่   โดยชอบ   บรรลุแล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าฉันนะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑
 ตทา ใช้ในอรรถสัตตมีวิกัตติลงในกาลแต่เป็นประธานในประโยคนี้ เรียกสัมพันธ์ว่า สตฺตมีปจฺจตฺตสยกตฺตา

๔. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

    อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   ธมฺมปีติ    
สุข�   เสติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

    ก.๑   อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�าดับ   (ในเรื่อง) นั้น   นี้ :-   ได้ยินว่า   
ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   อ.พระมหากปัปินะ   ผูม้อีาย ุ  เป็นผูม้อีภินหิารอันกระท�าแล้ว   
ณ ทีใ่กล้แห่งพระบาท   ของพระพทุธเจ้าพระนามว่าปทุมตุระ   (เป็น)   ท่องเท่ียวไปอยู่   
ในสงสาร   เป็นบุคคลผู้กระท�าซึ่งหูกผู้เจริญที่สุด   เป็น   บังเกิดแล้ว   ในบ้านแห่ง-
บุคคลผู้กระท�าซึ่งหูก   แห่งหนึ่ง   ในที่ไม่ไกล   จากพระนครชื่อว่าพาราณสี   ฯ    
ในกาลนั้น   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ผู้มีพันเป็นประมาณ   อยู่แล้ว   ในป่าหิมพานต์   
สิ้นเดือน ท.   แปด   ย่อมอยู่   ในชนบท   สิ้นเดือน ท.   สี่   อันมีในฤดูฝน   ฯ   
(อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.) เหล่านั้น   ข้ามลงแล้ว   ในที่ไม่ไกล   จากพระนครชื่อว่า-
พาราณสี   สิ้นวาระหนึ่ง   ส่งไปแล้ว   ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   แปด   สู่ส�านัก   
ของพระราชา   (ด้วยค�า) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงขอ   ซึ่งหัตถกรรม   เพื่อประโยชน์-
แก่การกระท�าซ่ึงเสนาสนะ   ดังนี ้  ฯ   ก ็  อ.กาลนัน้๑   เป็นกาลเป็นท่ีกระท�ามงคล-
ในเพราะการหว่าน   ของพระราชา   ย่อมเป็น   ฯ   (อ.พระราชา) น้ัน   ทรงสดับแล้วว่า   
ได้ยนิว่า   อ.พระปัจเจกพทุธเจ้า ท.   มาแล้ว   ดังนี ้  เสด็จออกไปแล้ว   ตรสัถามแล้ว   
ซ่ึงเหตุ (แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.) มาแล้ว   ตรัสแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    
ในวนันี ้  อ.โอกาส   ย่อมไม่ม,ี   อ.มงคลในเพราะการหว่าน   ของข้าพเจ้า ท.   (จกัม)ี   
ในวันพรุ่ง,   (อ.ข้าพเจ้า)   จักกระท�า   ในวันที่สาม   ดังนี้   ไม่ทรงนิมนต์แล้ว    
ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เทียว   ได้เสด็จเข้าไปแล้ว   ฯ   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จักเข้าไป   สู่บ้าน   อื่น   ดังนี้   หลีกไปแล้ว   ฯ   
ในขณะ   นั้น   อ.ภรรยา   ของบุคคลผู้กระท�าซึ่งหูกผู้เจริญที่สุด   ไปอยู่   สู่พระนคร-
ช่ือว่าพาราณสี   ด้วยกิจอันตนพึงกระท�า   บางอย่างนั่นเทียว   เห็นแล้ว    
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๑
 กตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย นอกกฎ อย่างไรก็ตาม ประโยคนี้จะแปลไปตามปกติก็ได้ โดย เอเกโก เป็นวิเสสนวจนวิปลฺลาส  

ของ ชนา ฯ

ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   เหล่านั้น   ไหว้แล้ว   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   มาแล้ว   ในสมัยมิใช่เวลา   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฟังแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   จ�าเดิม   แต่ต้น   เป็นหญิง   ผู้มีศรัทธา   ผู้ถึงพร้อม-
แล้วด้วยปัญญา   (เป็น)   นิมนต์แล้วว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงรบั   
ซึ่งกาษา   ของดิฉัน ท.   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนน้องหญิง   อ.เรา ท.   เป็นผู้มาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.หญิงนั้น   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผู้มีประมาณเท่าไร   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระปัจเจกพทุธเจ้า ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนน้องหญิง   
(อ.เรา ท.)   เป็นผู้มีพันเป็นประมาณ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น    
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ดิฉัน ท.)   ผู้มีพันเป็นประมาณ   อยู่แล้ว   
ในบ้าน   นี้   (อ.บุคคล) คนหนึ่ง ๆ   จักถวาย   ซึ่งภิกษา   (แก่พระผู้เป็นเจ้า)  
รูปหนึ่ง ๆ ,   (อ.ท่าน ท.)   ยังภิกษา   ขอจงให้อยู่ทับ,   อ.ดิฉันนั่นเทียว   (ยังบุคคล) 
จักให้กระท�า   แม้ซึ่งที่เป็นที่อยู่   แก่ท่าน ท.   ดังนี้   ฯ   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   
(ยงัค�านมินต์)   ให้อยูท่บัแล้ว   ฯ   (อ.หญิง) นัน้   เข้าไปแล้ว   สูบ้่าน   ป่าวร้อง-
แล้วว่า   อ.ดิฉัน   เห็นแล้ว   ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ผู้มีพันเป็นประมาณ    
นิมนต์แล้ว,   (อ.ท่าน ท.)   จงจัดแจง   ซึ่งที่เป็นที่นั่ง   แก่พระผู้เป็นเจ้า ท.,    
(อ.ท่าน ท.)   (ยังวัตถุ ท.) มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   จงให้ถึงพร้อม   ดังนี้    
(ยงับคุคล) ให้กระท�าแล้ว   ซ่ึงปะร�า   ในท่ามกลางแห่งบ้าน   (ยงับคุคล) ให้ปลูาดแล้ว   
ซึ่งอาสนะ ท.   ยังพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ให้นั่งแล้ว   ในวันรุ่งขึ้น   อังคาสแล้ว   
ด้วยโภชนะ   อันประณีต   ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งกจิด้วยภัต   พาเอาแล้ว   ซ่ึงหญิง ท.   
ทัง้ปวง   ในบ้าน   น้ัน   ไหว้แล้ว   ซ่ึงพระปัจเจกพทุธเจ้า  ท.   กบั   (ด้วยหญิง ท.) 
เหล่านัน้   รบัแล้ว   ซ่ึงปฏิญญา   เพือ่ประโยชน์แก่อันอยู ่  ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม   
ป่าวร้องแล้ว   ในบ้าน   อีกว่า   ดูก่อนแม่และพ่อ ท.   อ.บุรุษ   คนหนึ่ง ๆ    
จากตระกูลหนึ่ง ๆ   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีมีดเป็นต้น   เข้าไปแล้ว   สู่ป่า   
น�ามาแล้ว   ซึ่งทัพพสัมภาระ ท.   จงกระท�า   ซึ่งที่เป็นอยู่   เพื่อพระผู้เป็นเจ้า ท.   
ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในบ้านโดยปกติ   ตั้งอยู่แล้ว   ในค�า   (ของหญิง) นั้น,   
(อ.บุรุษ) คนหนึ่งๆ   กระท�าแล้ว๑   (ซึ่งบรรณศาลา) หลังหนึ่งๆ   (ยังกันและกัน) 
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ให้กระท�าแล้ว   ซึ่งพันแห่งบรรณศาลา   กับ   ด้วยที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็น-
ที่พักในกลางวัน ท.   บ�ารุงแล้ว   ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งพรรษา   
ในบรรณศาลา   ของตน   ของตน   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.เรา   จักบ�ารงุ   โดยเคารพ,   
อ.เรา   จักบ�ารุง   โดยเคารพ   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น)   ชักชวนแล้วว่า    
(อ.ท่าน ท.)   จงจัดแจง   ซ่ึงผ้าสาฎกเพือ่จีวร ท.   แก่พระปัจเจกพทุธเจ้า ท.   ผูอ้ยูแ่ล้ว    
ตลอดพรรษา   ในบรรณศาลา   ของตน   ของตน   ดังนี้   (ยังชน ท.) ให้ถวายแล้ว   
ซ่ึงจีวร   อันมรีาคาพนัหน่ึง   (แก่พระปัจเจกพทุธเจ้า)   รปูหนึง่ ๆ   ในกาล (แห่งพระ-
ปัจเจกพุทธเจ้า ท. เหล่านั้น) อยู่แล้ว   ตลอดพรรษา ฯ   อ.พระปัจเจกพทุธเจ้า ท.    
ผูม้พีรรษาอันอยูแ่ล้ว   กระท�าแล้ว   ซ่ึงการอนโุมทนา   หลกีไปแล้ว   ฯ   (อ.ชน ท.) 
แม้ผูอ้ยูใ่นบ้านโดยปกติ   กระท�าแล้ว   ซ่ึงบญุ   นี ้  เคลือ่นแล้ว   (จากอัตภาพ) นัน้   
บังเกิดแล้ว   ในภพชื่อว่าดาวดึงส์   เป็นผู้ชื่อว่าคณะเทพบุตร   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
(อ.เทพบตุร ท.) เหล่านัน้   เสวยแล้ว   ซ่ึงสมบติัอันเป็นทิพย์   (ในภพช่ือว่าดาวดึงส์) นัน้   
บังเกิดแล้ว   ในเรือนแห่งกุฎุมพี ท.   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   ในกาลแห่ง- 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   ฯ   อ.บุคคลผู้กระท�าซ่ึงหูกผู้เจริญที่สุด    
เป็นบุตร   ของกุฎุมพีผู้เจริญที่สุด   ได้เป็นแล้ว   ฯ   แม้ อ.ภรรยา   (ของบุคคล- 
ผูก้ระท�าซ่ึงหกูผูเ้จรญิทีส่ดุ) น้ัน   เป็นธดิา   ของกฎุุมพผีูเ้จรญิท่ีสดุนัน่เทียว   ได้เป็นแล้ว   
ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย   เมื่อไป   สู่ตระกูลของ-
บุคคลอื่น   ได้ไปแล้ว   สู่เรือน ท.   (ของกุฎุมพี ท.) เหล่านั้นนั่นเทียว   ฯ
    
 ก.๒   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.การฟังซึ่งธรรม   ในวิหาร   (อันชน ท.)   
ป่าวร้องแล้ว   ฯ   อ.กุฎุมพี ท.   เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   ฟังแล้วว่า   อ.พระศาสดา   
จะทรงแสดง   ซึ่งธรรม   ดังนี้   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จักฟัง   ซึ่งธรรม   
ดังนี้   ได้ไปแล้ว   สู่วิหาร   กับ   ด้วยภรรยา   ฯ   อ.ฝน   ตั้งขึ้นแล้ว   ในขณะ 
(แห่งกุฎุมพี ท.) เหล่านั้น   เข้าไปแล้ว   สู่ท่ามกลางแห่งวิหาร   ฯ   (อ.บรรพชิต ท.) 
มีสามเณรเป็นต้น   ผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล   หรือ   หรือว่า   ผู้เป็นญาติ   (ของชน ท.) 
เหล่าใด   มอียู,่   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   เข้าไปแล้ว   สูบ่รเิวณ ท.   (ของบรรพชิต ท.) 
เหล่านั้น   ฯ   ส่วนว่า   (อ.กุฎุมพี ท.) เหล่านั้น   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันเข้าไป    
(ในที่) ไหน ๆ   เพราะความที่ (แห่งบรรพชิต ท.)   ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   ไม่มีอยู่    
ได้ยืนอยู่แล้ว   ในท่ามกลางแห่งวิหารนั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.กุฎุมพีผู้เจริญที่สุด   
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กล่าวแล้ว   (กะกุฎุมพี ท.) เหล่านั้นว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงดู   ซึ่งประการอันแปลก   
ของเรา ท.,   อ.อัน ชื่อ อันกุลบุตร ท.   ละอาย   (ด้วยเหตุ) อันมีประมาณเท่านี้   
ควรแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพี ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า   
(อ.เรา ท.)   จะกระท�า   อย่างไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.กฎุุมพผีูเ้จรญิท่ีสดุ   กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.เรา ท. เป็นผู้ถึงแล้ว   ซึ่งประการอันแปลก   นี้   เพราะความไม่มี   แห่งที่แห่ง-
บุคคลผูม้คีวามคุ้นเคย   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา ท.)   ท้ังปวง   รวบรวมแล้ว   ซ่ึงทรพัย์   
จะกระท�า   ซึ่งบริเวณ   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพี ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่ผูเ้ป็นเจ้า   อ.ดีละ   ดังนี ้  ฯ   อ.กฎุุมพผีูเ้จรญิทีส่ดุ   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงพนัแห่งทรพัย์,   
(อ.กุฎุมพี ท.) ผู้เหลือ   (ได้ให้แล้ว)   ซึ่งร้อยแห่งทรัพย์ ท.  ห้า  ห้า,   อ.หญิง ท.    
(ได้ให้แล้ว)   ซ่ึงร้อยแห่งทรพัย์ ท.   ทีส่ามด้วยทัง้กึง่   ทีส่ามด้วยทัง้กึง่   ฯ   (อ.กฎุุมพ ีท.)   
เหล่านั้น   รวบรวมแล้ว   ซึ่งทรัพย์   นั้น   เริ่มแล้ว   ชื่อ ซึ่งบริเวณอันใหญ่    
อันมเีรอืนยอดพนัหนึง่เป็นบรวิาร   เพือ่ประโยชน์แก่ทีเ่ป็นทีป่ระทบัอยู ่  แห่งพระศาสดา   
ฯ   ครั้นเมื่อทรัพย์   ไม่เพียงพออยู่   เพราะความที่แห่งนวกรรมเป็นกรรมใหญ่,    
(อ.กฎุุมพ ีท. เหล่านัน้)   ได้ให้แล้ว   (ซ่ึงทรพัย์) ท้ังเข้าไปด้วยท้ังกึง่ท้ังเข้าไปด้วยท้ังกึง่   
จากทรัพย์อันตนให้แล้ว   ในกาลก่อน   อีก   ฯ   ครั้นเมื่อบริเวณ   ส�าเร็จแล้ว,   
(อ.กฎุุมพ ีท. เหล่าน้ัน)   เมือ่กระท�า   ซ่ึงการฉลองซ่ึงวิหาร   ถวายแล้ว   ซ่ึงทานใหญ่   
ตลอดวันเจ็ด   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ตระเตรียมแล้ว    
ซ่ึงจวีร ท.   เพือ่พนัแห่งภิกษ ุท.   ยีส่บิ   ฯ   ส่วนว่า   อ.ภรรยา   ของกฎุุมพผีูเ้จรญิ-
ที่สุด   ไม่กระท�าแล้ว   ให้เป็นของมีส่วนเสมอ   (ด้วยชน ท.) ทั้งปวง   ตั้งอยู่แล้ว   
ด้วยปัญญา   ของตน   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักบูชา   ซึ่งพระศาสดา   กระท�า   
ให้ยิ่งกว่า   ดังนี้   ถือเอาแล้ว   ซ่ึงผอบอันเต็มแล้วด้วยดอกอังกาบ   กับ    
ด้วยผ้าสาฎก   อันมีราคาพันหนึ่ง   อันมีสีเพียงดังสีแห่งดอกอังกาบ   บูชาแล้ว    
ซ่ึงพระศาสดา   ด้วยดอกอังกาบ ท.   ในกาลเป็นท่ีอนโุมทนา   วางไว้แล้ว   ซ่ึงผ้าสาฎก   
นั้น   ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท   ของพระศาสดา   ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งความปรารถนาว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.สรีระ   ของหม่อมฉัน   เป็นสรีระมีสีเพียงดังสีแห่งดอก-
อังกาบนั่นเทียว   จงเป็น,   อนึ่ง   อ.อโนชานั่นเทียว   เป็นชื่อ   ของหม่อมฉัน    
จงเป็น   ในที่ (แห่งหม่อมฉัน) ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา    
ได้ทรงกระท�าแล้ว   ซ่ึงการอนโุมทนาว่า   (อ.ความปรารถนาอันเธอปรารถนาแล้ว) อย่างนี้  
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๑
 จวิตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย (ตฺวา ปัจจัยคุมพากย์)

จงส�าเร็จ   ดังนี้   ฯ   
 (อ.กฎุุมพ ีท.) เหล่านัน้   แม้ทัง้ปวง   ด�ารงอยูแ่ล้ว   สิน้กาลก�าหนดเพยีงไร-
แห่งอาย ุ  เคลือ่นแล้ว   (จากอัตภาพ) นัน้   บงัเกดิแล้ว   ในเทวโลก   เคลือ่นแล้ว๑   
จากเทวโลก   ในกาลเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า   นี้,   อ.กุฎุมพีผู้เจริญที่สุด   
บังเกดิแล้ว   ในราชตระกลู   ในพระนครช่ือว่ากกุกฏุวดี   ผูถ้งึแล้วซ่ึงวยั   เป็นผูช่ื้อว่า-
มหากปัปินราชา   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.กฎุุมพ ีท.) ผูเ้หลอื   บงัเกดิแล้ว   ในตระกลู-
แห่งอ�ามาตย์ ท.,   อ.ภรรยา   ของกุฎุมพีผู้เจริญที่สุด   บังเกิดแล้ว   ในราชตระกูล   
ในพระนครช่ือว่าสาคละ   ในแว่นแคว้นช่ือว่ามทัทะ,   อ.พระสรรีะ   (ของพระธดิา) นัน้   
เป็นพระสรีระมีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งดอกอังกาบ นั่นเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
(อ.พระญาติ ท.)   ทรงกระท�าแล้ว   (ซ่ึงค�า) ว่า  อ.อโนชา   ดังนีน้ัน่เทียว   ให้เป็น-
พระนาม   (ของพระธิดา) นั้น   ฯ   (อ.พระธิดา) นั้น   เป็นผู้ทรงถึงแล้วซึ่งวัย   (เป็น)   
เสด็จไปแล้ว   สูพ่ระราชมณเทยีร   ของพระราชาพระนามว่ามหากปัปินะ   เป็นผูท้รง-
พระนามว่าอโนชาเทว ี  ได้เป็นแล้ว,   แม้ อ.หญิงผูเ้หลอื ท.   บงัเกดิแล้ว   ในตระกลู-
แห่งอ�ามาตย์ ท.   เป็นผูถ้งึแล้วซ่ึงวยั   (เป็น)   ได้ไปแล้ว   สูเ่รอืน ท.   ของบตุร- 
แห่งอ�ามาตย์ ท. เหล่านัน้นัน่เทยีว   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   แม้ท้ังปวง   เสวยแล้ว   
ซึ่งสมบัติ   อันเช่นกับด้วยสมบัติ   ของพระราชา   ฯ   ในกาลใด   อ.พระราชา   
ผู้ทรงประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง   เสด็จขึ้นเฉพาะแล้ว   สู่ช้าง    
ย่อมเสด็จเที่ยวไป   ในกาลนั้น   (อ.ชน ท.) แม้เหล่านั้น   ย่อมเท่ียวไป    
เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   (ครั้นเมื่อพระราชา) นั้น   เสด็จเที่ยวไปอยู่   ด้วยม้า   
หรอื   หรอืว่า   ด้วยรถ,   (อ.ชน ท.) แม้เหล่านัน้   ย่อมเท่ียวไป   เหมอืนอย่างนัน้
นั่นเทียว   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   เสวยแล้ว   ซึ่งสมบัติ   โดยความเป็น- 
อันเดียวกันเทียว   ด้วยอานุภาพ   แห่งบุญ ท. อัน (อันตน) เป็น   โดยความเป็น- 
อันเดียวกัน   กระท�าแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   ก็   อ.ม้า ท.   ห้า   คือ   
อ.ม้าชื่อว่าพละ   อ.ม้าชื่อว่าพลวาหนะ   อ.ม้าชื่อว่าปุปผะ   อ.ม้าชื่อว่าปุปผวาหนะ   
อ.ม้าชื่อว่าสุปัตตะ   ของพระราชา   มีอยู่   ฯ   อ.พระราชา   ย่อมเสด็จขึ้น    
สู่ -   (ในม้า ท. ห้า) เหล่านั้นหนา   - ม้าชื่อว่าสุปัตตะ   เอง   ฯ   (อ.พระราชา)    
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ได้พระราชทานแล้ว   (ซ่ึงม้า ท.) สี่ เหล่านอกนี้   (แก่ชน ท.)   ผู้ขึ้นสู่ม้า    
เพื่อประโยชน์แก่อันน�ามาซึ่งข่าวสาส์น   ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยังชน ท.) เหล่านั้น   
ให้บรโิภคแล้ว   ในเวลาเช้าเทยีว   ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระด�ารสั) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จงไป,   (อ.ท่าน ท.)   เที่ยวไปแล้ว   สิ้นโยชน์ ท.   สอง   หรือ   หรือว่า   สาม   
รู้แล้ว   ซึ่งความที่แห่งพระพุทธเจ้า   หรือ   หรือว่า   แห่งพระธรรม   หรือว่า    
แห่งพระสงฆ์ เป็นผู้เกิดขึ้นแล้ว   จงน�ามา   ซึ่งข่าวสาส์นอันน�ามาซึ่งความสุข   แก่เรา   
ดังน้ี   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   ออกไปแล้ว   โดยประตู ท.   สี ่  เท่ียวไปแล้ว    
สิ้นโยชน์ ท.   สอง   สาม   ไม่ได้แล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   ย่อมกลับมา   ฯ   

 ก.๓   ครัง้นัน้   ในวันหนึง่   อ.พระราชา   เสด็จขึน้แล้ว   สูม้่า   ช่ือว่าสปัุตตะ   
ผู้อันพันแห่งอ�ามาตย์แวดล้อมแล้ว   เสด็จไปอยู่   สู่พระอุทยาน   ทรงเห็นแล้ว    
ซ่ึงพ่อค้า ท.   ผูม้ร้ีอยห้าเป็นประมาณ   ผูม้รีปูแห่งบคุคลผูเ้หนด็เหนือ่ยแล้ว   ผูเ้ข้าไปอยู่   
สู่พระนคร   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   (อ.พ่อค้า ท.) เหล่านี้   เป็นผู้เหน็ดเหนื่อยแล้วใน-
หนทางไกล   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   จักฟัง   ซึ่งข่าวสาส์น   อันเจริญ   อย่างหนึ่ง   
จากส�านัก   (ของพ่อค้า ท.) เหล่านี้   แน่แท้   ดังนี้   (ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   
(ซ่ึงพ่อค้า ท.) เหล่านัน้   ตรสัถามแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   ย่อมมา   (จากพระนคร) ไหน   
ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
อ.พระนคร   ชื่อว่าสาวัตถี   มีอยู่   ในที่สุดแห่งร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ   (แต่พระนคร) 
นี้,   (อ.ข้าพระองค์ ท.)   ย่อมมา   (จากพระนครชื่อว่าสาวัตถี) นั้น   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.ข่าวสาส์น   อะไร ๆ   อันเกิดขึ้นแล้ว    
ในประเทศ   ของท่าน ท.   มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น    
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.ข่าวสาส์น)   อะไร ๆ   อื่น   
ย่อมไม่ม,ี   แต่ว่า   อ.พระสมัมาสมัพทุธเจ้า   เสด็จอุบติัแล้ว   ดังนี ้  ฯ   อ.พระราชา   
เป็นผู้มีพระสรีระ   อันปีติ   อันมีวรรณะห้า   ถูกต้องแล้ว   ในขณะนั้นนั่นเทียว      
(เป็น)   ไม่ทรงอาจอยู่   เพื่ออันทรงก�าหนด   ซึ่งอะไร ๆ   ทรงยังกาลครู่หนึ่ง    
ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.ท่าน ท.)   ย่อมกล่าว   
(ซ่ึงค�า) อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่าน้ัน   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.พระพุทธเจ้า   เสด็จอุบัติแล้ว   ดังนี้   ฯ    
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อ.พระราชา   (ทรงยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว    
แม้ครั้งที่สอง   แม้ครั้งที่สาม   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.ท่าน ท.)    
ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า) อะไร   ดังนี้   ในวาระที่สี่,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้สมมติเทพ   อ.พระพุทธเจ้า   เสด็จอุบัติแล้ว   ดังนี้  (อันพ่อค้า ท. เหล่านั้น)   
กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.เรา)   ย่อมให้   ซึ่งแสนแห่งทรัพย์   
แก่ท่าน ท.   ดังนี้   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.ข่าวสาส์น   อะไร ๆ    
แม้อื่นอีก   มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.ข่าวสาส์น   อ่ืนอีก)   มีอยู่,   อ.พระธรรม    
เกดิขึน้แล้ว   ดังน้ี   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   (ซ่ึงค�า) แม้นัน้   (ทรงยงักาล)   
ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   สิ้นวาระ ท.   สาม   โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว,    
ครั้นเมื่อบทว่า   อ.พระธรรม   ดังนี้   (อันพ่อค้า ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว    
ในวาระทีส่ี,่   ตรสัแล้วว่า   (อ.เรา)   ย่อมให้   ซ่ึงแสนแห่งทรพัย์   แก่ท่าน ท.    
(ในเพราะบท) แม้นี ้  ดังนี ้  ตรสัถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.ข่าวสาส์น   แม้อ่ืนอีก    
มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้สมมติเทพ   (อ.ข่าวสาส์น   อื่นอีก)   มีอยู่,   อ.รัตนะคือพระสงฆ์   เกิดขึ้นแล้ว   
ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   (ซึ่งค�า) แม้นั้น   (ทรงยังกาล) ให้น้อม- 
ล่วงไปวิเศษแล้ว   สิ้นวาระ ท.   สาม   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว,   ครั้นเมื่อบทว่า   
อ.พระสงฆ์   ดังนี้   (อันพ่อค้า ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว   ในวาระที่สี่,    
ตรัสแล้วว่า   (อ.เรา)   ย่อมให้   ซึ่งแสนแห่งทรัพย์   แก่ท่าน ท.   (ในเพราะบท)
แม้นี้   ดังนี้   ทรงแลดูแล้ว   ซึ่งพันแห่งอ�ามาตย์   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   
(อ.ท่าน ท.)   จักกระท�า   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท.   เหล่านั้น    
กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   (อ.พระองค์)   จกัทรงกระท�า   อย่างไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.เรา   ฟังแล้วว่า   
อ.พระพุทธเจ้า   เสด็จอุบัติแล้ว,   อ.พระธรรม   เกิดขึ้นแล้ว,   อ.พระสงฆ์    
เกดิขึน้แล้ว   ดังน้ี   จักไม่กลบั   อีก,   (อ.เรา)   เจาะจง   ซ่ึงพระศาสดา   ไปแล้ว   
จักบวช   ในส�านัก   (ของพระศาสดา) พระองค์นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท. 
เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   แม้ อ.ข้าพระองค์ ท.   
จักบวช   กับ   ด้วยพระองค์   ดังนี ้  ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยังบคุคล) ให้เขยีนแล้ว   
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๑
 อีกนัยหนึ่ง (อ.เรา) จักกระท�า ซึ่งการต้อนรับ (ซึ่งพระเจ้ามหากัปปินะ) นั้น ฯ

ซ่ึงอกัษร ท.   ในแผ่นแห่งทอง   ตรัสแล้ว   กะพ่อค้า ท. ว่า   อ.พระเทว ี  พระนาม-
ว่าอโนชา   จักพระราชทาน   ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท.   สาม   แก่ท่าน ท.,   ก็แล   
(อ.ท่าน ท.)   พึงกราบทลู   อย่างน้ีว่า   ได้ยินว่า   อ.ความเป็นใหญ่   อนัพระราชา   
ทรงสละแล้ว   แก่พระองค์,   (อ.พระองค์)   จงเสวย   ซ่ึงสมบตั ิ  ตามความสบาย   
ดังนี้,   ก็   ถ้าว่า   (อ.พระเทวี)   จักถาม   ซึ่งท่าน ท. ว่า   อ.พระราชา    
(เสดจ็ไปแล้ว)   (ณ ที)่ ไหน   ดังน้ี,   (อ.ท่าน ท.)   พึงกราบทลูว่า   (อ.พระราชา)   
ตรัสแล้วว่า   (อ.เรา)   จักบวช   เจาะจง   ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   เสด็จไปแล้ว   
ดังน้ี   ดงัน้ี   ฯ   แม้ อ.อ�ามาตย์ ท.   ส่งไปแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น ท.   แก่ภรรยา ท.   
ของตน   ของตน   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.พระราชา   ทรงส่งไปแล้ว   
ซึ่งพ่อค้า ท.   ผู้อันพันแห่งอ�ามาตย์แวดล้อมแล้ว   เสด็จออกไปแล้ว   ในขณะนั้น
นั่นเทียว   ฯ

 ก.๔   ในวันนัน้   แม้ อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูอยู ่  ซ่ึงโลก   ในกาลเป็น-
ทีข่จัดเฉพาะซ่ึงมดื   ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงพระราชาพระนามว่ามหากปัปินะ   ผูท้รงเป็นไป- 
กับด้วยบริวาร   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   อ.พระเจ้ามหากัปปินะ   นี้   ทรงสดับแล้ว    
ซ่ึงความทีแ่ห่งรัตนะ ท.   สาม   เป็นรัตนะเกดิขึน้แล้ว   จากส�านกั   ของพ่อค้า ท.   
ทรงบูชาแล้ว   ซึ่งค�า   (ของพ่อค้า ท.) เหล่านั้น   ด้วยแสนแห่งทรัพย์ ท.   สาม   
ทรงละแล้ว   ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   ผู้อันพันแห่งอ�ามาตย์แวดล้อมแล้ว    
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันผนวช   เจาะจง   ซึ่งเรา   (เป็น)   จักเสด็จออกไป   ในวันพรุ่ง,   
(อ.พระเจ้ามหากปัปินะ) นัน้   ผูท้รงเป็นไปกบัด้วยบรวิาร   จกัทรงบรรลุ   ซ่ึงพระอรหัต   
กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.,   (อ.เรา)   จักกระท�า   ซึ่งการต้อนรับ   (แก่พระเจ้า- 
มหากัปปินะ) นั้น๑   ดังนี้   ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   เองนั่นเทียว   
เสดจ็ต้อนรับแล้ว   ส้ินหนทางมีร้อยแห่งโยชน์ย่ีสิบเป็นประมาณ   ราวกะ  อ.พระเจ้า-
จักรพรรดิ   เสดจ็ต้อนรับอยู่   ซ่ึงบคุคลผู้บรโิภคซ่ึงบ้านน้อย   ประทบันัง่ทรงเปล่งอยู่แล้ว   
ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะหก ท.   ที่โคนแห่งต้นไทร   ใกล้ฝั่ง   แห่งแม่น�้า   ชื่อว่า 
จันทภาคา   ในวันรุ่งขึ้น   ฯ   แม้ อ.พระราชา   เสด็จมาอยู่   เสด็จถึงแล้ว    
ซึ่งแม่น�้า   สายหนึ่ง   ตรัสถามแล้วว่า   (อ.แม่น�้า) นั่น   ชื่อว่าอะไร   ดังนี้   ฯ   
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๑
 อีกนัยหนึ่ง ดูก่อนพ่อ ท. อ.ปริมาณ (แห่งแม่น�้า) นั้น อย่างไร ดังนี้ ฯ

(อ.อ�ามาตย์ ท. เหล่านัน้   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   (อ.แม่น�า้นัน่)   
ชื่อว่า อารวปัจฉา   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   
อ.อะไร   เป็นปรมิาณ (แห่งแม่น�า้) นัน้   ย่อมเป็น๑   ดังนี ้  ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท. เหล่านัน้   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.คาวุตหนึ่ง   (เป็นปริมาณ)    
โดยส่วนลกึ   (ของแม่น�า้นัน้)   (ย่อมเป็น)  อ.คาวุต ท.   สอง   (เป็นปริมาณ)    
โดยส่วนกว้าง  (ของแม่น�า้นัน้)  (ย่อมเป็น)  ดังนี ้ ฯ  (อ.พระราชา  ตรสัถามแล้ว) ว่า   
ก็   อ.เรือ   หรือ   หรือว่า   อ.แพ   (ในแม่น�้า) นี้   มีอยู่   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   
(อ.อ�ามาตย์ ท. เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.เรือ   
หรือ   หรือว่า   อ.แพ   ในแม่น�้านี้)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา    
ตรัสแล้ว) ว่า   เมื่อเรา ท.   แลดูอยู่   (ซึ่งพาหนะ ท.) มีเรือเป็นต้น,   อ.ชาติ   
ย่อมน�าเข้าไป   สู่ชรา,   อ.ชรา   (ย่อมน�าเข้าไป)   สูม่รณะ,   อ.เรา   เป็นผู้มี-
ความเคลือบแคลงสงสยัออกแล้ว   เป็น   เป็นผูอ้อกไปแล้ว   เจาะจง   ซ่ึงรัตนะ ท.   
สาม   (ย่อมเป็น),   (อ.น�้า) นี้   อย่าได้เป็นแล้ว   ราวกะ อ.น�้า   ด้วยอานุภาพ   
(แห่งรัตนะ ท. สาม) เหล่าน้ัน   ดงัน้ี   ทรงนึกถงึแล้ว   ซ่ึงพระคณุ   ของรตันะ ท.   
สาม   ทรงระลึกถงึอยู่   ซ่ึงพุทธานุสสตว่ิา   แม้เพราะเหตุนี ้  อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   
พระองค์นัน้   เป็นพระอรหันต์   เป็นผูต้รัสรู้แล้วเองโดยชอบ   (ย่อมเป็น)   ดงัน้ีเป็นต้น    
ผูท้รงเป็นไปกบัด้วยบริวาร   เสด็จแล่นไปแล้ว   บนหลงัแห่งน�า้   ด้วยพันแห่งม้า   ฯ   
อ.ม้าสินธพ ท.   แล่นไปแล้ว   ราวกะว่า   (แล่นไปอยู่)   บนแผ่นหินมีหลัง   ฯ   
อ.ปลาย ท.   แห่งกีบ ท.   ไม่เปียกแล้วนั่นเทียว   ฯ   (อ.พระราชา) นั้น    
เสด็จข้ามขึ้นแล้ว   (ซึ่งแม่น�้า) นั้น   เสด็จไปอยู่   ข้างหน้า   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งแม่น�้า   
แม้อ่ืนอีก   ตรสัถามแล้วว่า   (อ.แม่น�า้) นี ้  ช่ือว่าอะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท. 
เหล่านัน้   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   (อ.แม่น�า้น้ี)   ช่ือว่า นลีวาหนา   
ดังน้ี   ฯ   (อ.พระราชา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   อ.อะไร   เป็นปรมิาณ   (แห่งแม่น�า้) นัน้    
(ย่อมเป็น)   ดังน้ี   ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท. เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้สมมติเทพ   อ.โยชน์ด้วยทั้งกึ่ง   โดยส่วนลึกบ้าง   โดยส่วนกว้างบ้าง   (เป็นปริมาณ   
แห่งแม่น�้านั้น)   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.ค�า) อันเหลือ   เป็นเช่นกับด้วยค�าอันมีใน- 
ก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ   ก็   (อ.พระราชา)   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งแม่น�้า   นั้น   
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ทรงตามระลึกถึงอยู่   ซึ่งธรรมานุสสติว่า   อ.พระธรรม   อันพระผู้มีพระภาคเจ้า    
ตรัสไว้ดีแล้ว   ดังนี้เป็นต้น   เสด็จแล่นไปแล้ว   ฯ   (อ.พระราชา)   ครั้นเสด็จก้าว-
ล่วงแล้ว   ซ่ึงแม่น�า้   แม้น้ัน   ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงแม่น�า้   แม้อ่ืนอีก   ตรสัถามแล้วว่า   
(อ.แม่น�า้) นี ้  ช่ือว่าอะไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท.  เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.แม่น�้านี้)   ช่ือว่า จันทภาคา   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระราชา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   อ.อะไร   เป็นปรมิาณ   (แห่งแม่น�า้) นัน้   ย่อมเป็น   
ฯ   (อ.อ�ามาตย์ ท. เหลา่นัน้   กราบทลูแลว้) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมตเิทพ   อ.โยชน์   
โดยส่วนลกึบ้าง   โดยส่วนกว้างบ้าง   (เป็นปรมิาณ   แห่งแม่น�า้นัน้)   (ย่อมเป็น)   ฯ   
(อ.ค�า) อันเหลือ   เป็นเช่นกับด้วยค�าอันมีในก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ   ก็   
(อ.พระราชา)   ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงแม่น�า้   นี ้  ทรงตามระลกึถงึอยู ่  ซ่ึงสงัฆานสุสติว่า    
อ.หมู ่แห่งสาวก   ของพระผู ้มีพระภาคเจ้า   ปฏิบัติดีแล้ว   ดังนี้เป็นต้น    
เสด็จแล่นไปแล้ว   ฯ   ก็   (อ.พระราชา)   เมื่อเสด็จไป   ก้าวล่วง   ซึ่งแม่น�้า   นั้น    
ได้ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งพระรัศมีมีวรรณะหก ท.   จากพระสรีระ   ของพระศาสดา   ฯ   
อ.กิ่งและค่าคบและใบ ท.   ของต้นไทร   เป็นราวกะว่าส�าเร็จแล้วด้วยทอง    
ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พระราชา   ทรงด�าริแล้วว่า   อ.แสงสว่าง  นี้   (เป็นแสงสว่าง)   
แห่งพระจันทร์   (ย่อมเป็น) หามิได้นั่นเทียว,   (อ.แสงสว่าง  นี้   เป็นแสงสว่าง)   
แห่งพระอาทิตย์   (ย่อมเป็น) หามิได้,   (อ.แสงสว่าง  นี้   เป็นแสงสว่าง)    
แห่ง -   (แห่งอมนุษย์ ท.) มีเทวดาและมารและพรหมและนาคและครุฑเป็นต้นหนา   
- (อมนษุย์) ตนใดตนหน่ึง   (ย่อมเป็น) หามิได้,   (อ.เรา)   เจาะจง   ซ่ึงพระศาสดา   
มาอยู่   เป็นผู้อันพระพุทธเจ้าผู้มหาโคดม   ทรงเห็นแล้ว   จักเป็น   แน่แท้   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   เสด็จข้ามลงแล้ว   จากหลังแห่งม้า   ในขณะนั้นนั่นเทียว   
ผู้มีพระสรีระอันน้อมลงแล้ว   เสด็จเข้าไปเฝ้าแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   ตามแนว    
แห่งพระรัศมี ท.   เสด็จเข้าไปแล้ว   ในภายใน   แห่งพระรัศมีของพระพุทธเจ้า ท.    
ราวกะว่า ทรงด�าลงอยู่   ในรสแห่งมโนศิลา   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา    
ประทบันัง่แล้ว   ณ ทีส่ดุส่วนข้างหน่ึง   กบั   ด้วยพนัแห่งอ�ามาตย์   ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยล�าดับ   ฯ   ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   
อ.พระราชา   ผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวาร   ทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.ชน ท.) ทั้งปวงเทียว   ลุกขึ้นแล้ว   ทูลขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ฯ   
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อ.พระศาสดา   ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.บาตรและจวีรอนัส�าเร็จแล้วด้วยฤทธ์ิ   จกัมา   
แก่กลุบตุร ท. เหล่านี้   (หรือ) หนอแล   ดังนี้   ทรงทราบแล้วว่า   อ.กุลบุตร ท. 
เหล่านี ้  ได้ถวายแล้ว   ซ่ึงพันแห่งจวีร   แก่พันแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า,   ได้ถวายแล้ว    
ซึ่งพันแห่งจีวร ท.   ยี่สิบ   แม้แก่พันแห่งภิกษุ ท.   ยี่สิบ   ในกาลแห่งพระพุทธเจ้า-
พระนามว่ากสัสปะ,   อ.การมาแห่งบาตรและจวีรอนัส�าเร็จแล้วด้วยฤทธ์ิ   (เพ่ือกลุบตุร ท.) 
เหล่านี้   เป็นเหตุไม่น่าอัศจรรย์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ทรงเหยียดออกแล้ว    
ซึ่งพระหัตถ์เบื้องขวา   ตรัสแล้วว่า   (อ.เธอ ท.)   เป็นภิกษุ   (เป็น)   จงมา,  
(อ.เธอ ท.)   จงประพฤติ   ซึ่งพรหมจรรย์   เพื่ออันกระท�าซึ่งที่สุด   แห่งทุกข์    
โดยชอบ   ดังนี้   ฯ   (อ.กุลบุตร ท.) เหล่านั้น   เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปด    
เป็นราวกะว่าพระเถระผูมี้ร้อยแห่งกาลฝน   เป็น   ในขณะนัน้นัน่เทยีว   เหาะขึน้ไปแล้ว   
สู่ฟ้า   กลับลงแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   ฯ

 ก.๕   อ.พ่อค้า ท.   แม้เหล่านั้น   ไปแล้ว   สู่ราชตระกูล   (ยังบุคคล)  
ให้กราบทูลแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   อันอันพระราชา   ทรงส่งไปแล้ว,   (ครั้นเมื่อ- 
พระด�ารัส) ว่า   (อ.พ่อค้า ท.)   จงมา   ดังนี้   อันพระเทวี   ตรัสแล้ว,    
เข้าไปแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   ได้ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.พระเทวี   ตรัสถามแล้ว   (ซึ่งพ่อค้า ท.) เหล่านั้นว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.ท่าน ท.)   
เป็นผู้มาแล้ว   เพราะเหตุอะไร   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   
กราบทูลแล้ว) ว่า   อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผู้อันพระราชาทรงส่งมาแล้ว   สู่ส�านัก   
ของพระองค์   (ย่อมเป็น),   ได้ยินว่า   (อ.พระองค์)   ขอจงพระราชทาน   ซึ่งแสน-
แห่งทรัพย์ ท.   สาม   แก่ข้าพระองค์ ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.ท่าน ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า) อันมากเกิน,   (อ.กรรม) อะไร   
อันท่าน ท.   กระท�าแล้ว   แก่พระราชา,   อ.พระราชา   ทรงเลื่อมใสแล้ว    
ต่อท่าน ท.   (ในเพราะเหตุ)   อะไร   (ทรงยังเรา) ให้พระราชทานแล้ว   ซึ่งทรัพย์   
อันมีประมาณเท่านี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระเทวี   (อ.กรรม) อะไร ๆ    อื่น   (อันข้าพระองค์ ท.)   กระท�าแล้ว   หามิได้,   
แต่ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.)   กราบทูลแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่พระราชา   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเทวี   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   ก็   (อันท่าน ท.)   อาจ    
เพือ่อันบอก   แม้แก่เรา (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พ่อค้า ท.  เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   
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ข้าแต่พระเทวี   (อันข้าพระองค์ ท.)   อาจ   (เพื่ออันกราบทูล   แก่พระองค์)    
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   
จงกล่าว   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   
อ.พระพุทธเจ้า   เสด็จอุบัติแล้ว   ในโลก   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี) แม้นั้น    
ทรงสดับแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   ผู้มีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้ว   โดยนัยอันมีใน- 
ก่อนนั่นเทียว   ไม่ทรงก�าหนดแล้ว   ซึ่งอะไร ๆ   สิ้นสามครั้ง   ทรงสดับแล้ว    
ซึ่งบทว่า   อ.พระพุทธเจ้า   ดังนี้   ในวาระที่สี่   (ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   
อ.อะไร   อันพระราชา   พระราชทานแล้ว   ในเพราะบท   นี้   ดังนี้   ฯ    
(อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   อ.แสนแห่งทรัพย์    
(อันพระราชา   พระราชทานแล้ว   ในเพราะบท   นี้)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   
ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.กรรม) อันสมควร   อันพระราชา   ผู้ทรงสดับ    
ซึ่งข่าวสาส์น   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   แล้วจึงพระราชทานอยู่   ซึ่งแสนแห่งทรัพย์    
แก่ท่าน ท.   ทรงกระท�าแล้ว   หามไิด้,   ก ็  อ.เรา   จะให้   ซ่ึงแสนแห่งทรพัย์ ท.   สาม   
ในเพราะบรรณาการแห่งบุคคลผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   ของเรา   แก่ท่าน ท.,   (อ.ข่าวสาส์น) 
อะไร   อื่นอีก   อันท่าน ท.   กราบทูลแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น)   
กราบทูลแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น ท.   สอง   แม้เหล่าอ่ืนอีก   คือ   (ซ่ึงข่าวสาสน์) นีด้้วย    
(ซ่ึงข่าวสาสน์) นีด้้วย   ฯ   อ.พระเทว ี  ผูม้พีระสรรีะอันปีติถกูต้องแล้ว   โดยนยัอัน- 
มใีนก่อนนัน่เทยีว   ไม่ทรงก�าหนดแล้ว   (ซ่ึงค�า) อะไร ๆ   สิน้สามครัง้   ทรงสดับแล้ว   
เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ในวาระท่ีสี่   (ทรงยังบุคคล) ให้พระราชทานแล้ว    
ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท.   สาม   สาม   ฯ   (อ.พ่อค้า ท.) เหล่านั้น   ได้แล้ว    
ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท.   สิบสอง   ทั้งปวง   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.พระเทวี   ตรัสถามแล้ว   (ซึ่งพ่อค้า ท.) เหล่านั้นว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.พระราชา   
(เสด็จไปแล้ว)   (ณ ที)่ ไหน   ดังนี ้  ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระเทวี   (อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักบวช   เจาะจง    
ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   เสด็จไปแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
อ.ข่าวสาส์น   อะไร   (อันพระราชา) นั้น   พระราชทานแล้ว   แก่เรา   ดังนี้   ฯ   
(อ.พ่อค้า ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ได้ยินว่า   อ.ความเป็นใหญ่   ทั้งปวง   
(อันพระราชา) นั้น   ทรงสละแล้ว   แก่พระองค์,   ได้ยินว่า   อ.พระองค์    
ขอจงเสวย   ซึ่งสมบัติ   ตามความพอพระทัยอย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี    
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๑
 อุทฺทิสฺส ในประโยคนี้แปลหลังกิริยาคุมพากย์ สัมพันธ์เป็น กิริยาวิเสสน ใน ปพฺพชิสฺสามิ ถ้าสัมพันธ์เป็นสมานกาลกิริยา ให้แปล

ตามล�าดับว่า แม้ อ.เรา เจาะจง ซึ่งพระศาสดา ไปแล้ว จักบวช ฯ นักเรียนสามารถแปลได้ทั้งสองรูปแบบ

ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   ก็   อ.อ�ามาตย์ ท.   (ไปแล้ว)   (ณ ที่) ไหน   
ดังน้ี   ฯ   (อ.พ่อค้า ท. เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   (อ.อ�ามาตย์ ท.) 
แม้เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จักบวช   กับ   ด้วยพระราชานั่นเทียว   
ดังนี้   ไปแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี) นั้น   (ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว    
ซ่ึงภรรยา ท.   (ของอ�ามาตย์ ท.) เหล่านัน้   (ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่ ท.   อ.สาม ีท.   
ของเจ้า ท.   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จักบวช   กับ   ด้วยพระราชา   ดังนี้   
ไปแล้ว,   อ.เจ้า ท.   จักกระท�า   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท. เหล่านั้น   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   ก็   อ.ข่าวสาส์น   อะไร   (อันสามี ท.)  
เหล่านั้น   ส่งมาแล้ว   แก่หม่อมฉัน ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   
ได้ยินว่า   อ.สมบัติ   ของตน   (อันอ�ามาตย์ ท.) เหล่านั้น   สละแล้ว   แก่เจ้า ท.,   
ได้ยินว่า   อ.เจ้า ท.   จงใช้สอย   (ซึ่งสมบัติ) นั้น   ตามความชอบใจอย่างไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.หญิง ท.   เหล่านั้น   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   ก็   อ.พระองค์   
จักทรงกระท�า   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่ ท.   
อ.พระราชานัน้   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   ผู้ประทบัยืนอยู่แล้ว   ในหนทางเทยีว   
ทรงบูชาแล้ว   ซึ่งรัตนะ ท.   สาม   ด้วยแสนแห่งทรัพย์ ท.   สาม   ทรงละแล้ว   
ซ่ึงสมบตั ิ  อนัราวกะว่าก้อนแห่งน�า้ลาย   (ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จกับวช   ดงันี้   
เสด็จออกไปแล้ว   ก่อน,   ส่วนว่า   อ.รัตนะ ท.   สาม   อันเรา   ฟังแล้ว    
ซ่ึงข่าวสาส์น   แห่งรัตนะ ท.   สาม   บชูาแล้ว   ด้วยแสนแห่งทรัพย์ ท.  เก้า,   ก็   
ชื่อ อ.สมบัติ   นั่น   เป็นเหตุน�ามาซึ่งทุกข์   แก่พระราชานั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   
หามิได้แล,   (อ.สมบติัน่ัน)   เป็นเหตุน�ามาซ่ึงทกุข์   แม้แก่เราน่ันเทียว   (ย่อมเป็น),   
อ.ใคร   คุกแล้ว   ด้วยเข่า ท.   จักรับ   ซึ่งก้อนแห่งน�้าลาย   อันอันพระราชา    
ทรงทิ้งแล้ว   ด้วยปาก,   อ.ความต้องการ   ด้วยสมบัติ   (มีอยู่)   แก่เรา   หามิได้,   
แม้ อ.เรา   ไปแล้ว   จกับวช   เจาะจง   ซ่ึงพระศาสดา   ดังน้ี๑   ฯ   (อ.หญิง ท. 
เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   แม้ อ.หม่อมฉัน ท.   จักบวช   กับ    
ด้วยพระองค์นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าว่า    
(อ.เจ้า ท.)   ย่อมอาจไซร้,   ดูก่อนแม่ ท.   อ.ดีละ   ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิง ท. เหล่านัน้   
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กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระเทวี   (อ.หม่อมฉัน ท.)   ย่อมอาจ   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระเทว ี  ตรสัแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนัน้   (อ.เจ้า ท.)   จงมา   ดังน้ี   (ทรงยังบคุคล) 
ให้เทียมแล้ว   ซึ่งพันแห่งรถ   เสด็จขึ้นแล้ว   สู่รถ   เสด็จออกไปแล้ว   กับ   
(ด้วยหญิง ท.) เหล่านั้น   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งแม่น�้าที่หนึ่ง   ในระหว่างแห่งหนทาง,   
ตรัสถามแล้ว   โดย -   (อ.พระด�ารสั)   อนัพระราชา   ตรัสถามแล้ว   โดยประการใด   
- ประการนัน้   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงเร่ืองอนัเป็นไปทัว่   ทัง้ปวง   ตรัสแล้วว่า   (อ.เจ้า ท.)   
จงตรวจดู   ซึ่งหนทางเป็นที่เสด็จไป   แห่งพระราชา   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า    
ข้าแต่พระเทว ี  (อ.หม่อมฉนั ท.)   ย่อมไม่เห็น   ซ่ึงรอยแห่งเท้า   ของม้าสินธพ ท.   
ดังนี้   (อันหญิง ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   อ.พระราชา   
ทรงกระท�าแล้ว   ซ่ึงสัจจกิริยาว่า   (อ.เรา)   เป็นผู้ออกไปแล้ว   เจาะจง    
ซึ่งรัตนะ ท.   สาม   ย่อมเป็น   ดังนี้   เป็นผู้เสด็จไปแล้ว   จักเป็น,   แม้ อ.เรา   
เป็นผู้ออกไปแล้ว   เจาะจง   ซึ่งรัตนะ ท.   สาม   (ย่อมเป็น),   อ.น�้า   นี้    
อย่าได้เป็นแล้ว   ราวกะ อ.น�้า   ด้วยอานุภาพ   (แห่งรัตนะ ท. สาม) เหล่านั้น 
นั่นเทียว   ดังนี้   ทรงตามระลึกถึงแล้ว   ซึ่งคุณ   แห่งรัตนะ ท.   สาม    
ทรงส่งไปแล้ว   ซ่ึงพันแห่งรถ   ฯ   อ.น�า้   เป็นเช่นกบัด้วยแผ่นหินมีหลงั   ได้เป็น
แล้ว   ฯ   อ.ปลายแห่งเพลาและเกลียวแห่งกง ท.   แห่งล้อ ท.   ไม่เปียกแล้ว
นั่นเทียว   ฯ   (อ.พระเทวี)   เสด็จข้ามขึ้นแล้ว   ซึ่งแม่น�้า ท.   สอง   แม้เหล่า
นอกนี้   โดยอุบาย   นั่นนั่นเทียว   ฯ

 ก.๖   อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงความเป็นคืออันเสด็จมา    
(แห่งพระเทวี) นั้น,   ได้กระท�าแล้ว   โดย -   อ.ภิกษุ ท.   ผู้นั่งแล้ว   ในส�านัก   
ของพระองค์   ย่อมไม่ปรากฏ   โดยประการใด   - ประการนัน้   ฯ   (อ.พระเทว)ี แม้น้ัน   
เสด็จไปอยู ่  เสด็จไปอยู ่  ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงพระรศัมอัีนซ่านออกแล้ว ท.   จากพระสรรีะ    
ของพระศาสดา   ทรงด�าริแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   เสด็จเข้าไปเฝ้าแล้ว    
ซ่ึงพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   ประทับยืนอยู่แล้ว   ณ ท่ีสุดส่วนข้างหนึ่ง    
ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ   อ.พระราชาพระนามว่ามหากัปปินะ    
เสด็จออกไปแล้ว   เจาะจง   ซึ่งพระองค์,   (อ.พระราชาพระองค์นั้น)   เห็นจะ    
เสด็จมาแล้ว   (ในที)่ น้ี,   (อ.พระราชา) พระองค์นัน้   (ย่อมประทับอยู)่   (ณ ท่ี) ไหน,   
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๑
 ตั้งแต่ สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาว� - เอกจฺเจ วทนฺติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ แปลโดยพยัญชนะ (สอบซ่อม)

อ.พระองค์   ขอจงทรงแสดง   (ซ่ึงพระราชา) พระองค์นัน้   แม้แก่หม่อมฉนั ท.   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   (อ.เธอ ท.)   จงนัง่   ก่อน,   (อ.เธอ ท.)   จักเหน็   
(ซ่ึงพระราชา) น้ัน   (ในที)่ นีน้ัน่เทยีว   ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านัน้   แม้ท้ังปวง   
เป็นผู้มีจิตยินดีแล้ว   (เป็น)   นั่งแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   ได้ยินว่า   (อ.เรา ท.)   
นั่งแล้ว   (ในที่) นี้นั่นเทียว   จักเห็น   ซึ่งสามี ท.   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว   ซึ่งอนุปุพพีกถา   ฯ   อ.พระเทวี   พระนามว่าอโนชา   ผู้เป็นไปกับด้วย- 
บริวาร   ทรงบรรลุแล้ว   ซึ่งโสดาปัตติผล   ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งพระเทศนา   ฯ    
อ.พระเถระชื่อว่ามหากัปปินะ   ฟังอยู่   ซึ่งพระธรรมเทศนา   อัน (อันพระศาสดา)  
ทรงให้เจริญแล้ว   (แก่หญิง ท.) เหล่านั้น   ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   บรรลุแล้ว    
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.พระศาสดา    
ทรงแสดงแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น   ผู้บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   (แก่หญิง ท.) 
เหล่านัน้   ฯ   ได้ยนิว่า   อ.จิต   (ของหญิง ท.) เหล่านัน้   พงึเป็นธรรมชาตมอีารมณ์-
เดียว   พงึเป็น   หามไิด้   เพราะเหน็   ซ่ึงสาม ีท.   ของตน   ผูท้รงไว้ซ่ึงผ้ากาสาวะ   
ผูม้ศีีรษะอันโล้น   ในขณะ (แห่งหญิง ท.) เหล่านัน้   มาแล้วนัน่เทียว,   (เพราะเหตุ) นัน้   
(อ.หญิง ท. เหล่านัน้)   ไม่พงึอาจ   เพือ่อันบรรล ุ  ซ่ึงมรรคและผล ท.,   เพราะเหตุนัน้    
(อ.พระศาสดา)   ทรงแสดงแล้ว   ซ่ึงภิกษ ุท.   เหล่านัน้   ผูบ้รรลแุล้ว   ซ่ึงพระอรหตั   
(แก่หญิง ท.) เหล่านั้น   ในขณะ (แห่งหญิง ท. เหล่านั้น) ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว    
ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหว   ฯ   (อ.หญิง ท.) แม้เหล่านั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งภิกษุ ท.) 
เหล่านัน้   ไหว้แล้ว   ด้วยการต้ังไว้เฉพาะซ่ึงองค์ห้า   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   
อ.กจิแห่งบรรพชิต   ของท่าน ท.   ถงึแล้ว   ซ่ึงท่ีสดุ   ก่อน   ดังนี ้  ถวายบงัคมแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ทูลขอแล้ว   ซึ่งการบรรพชา   
ฯ   (อ.อาจารย์ ท.) บางพวก   ย่อมกล่าวว่า   ได้ยินว่า   (ครั้นเมื่อค�า) อย่างนี้    
(อันหญิง ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   อ.พระศาสดา   ทรงด�าริแล้ว   ซึ่งการมา   
แห่งพระเถรีชื่อว่าอุบลวรรณา   ดังนี้๑   ฯ   แต่ว่า   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว    
กะอุบาสิกา ท. เหล่านั้นว่า   (อ.เธอ ท.)   ไปแล้ว   สู่พระนครช่ือว่าสาวัตถี    
จงบวช   ในท่ีเป็นทีเ่ข้าไปอาศัยแห่งนางภิกษณีุ   ดังนี ้  ฯ   (อ.อุบาสกิา ท.) เหล่านัน้   
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เที่ยวไปอยู่   สู่ที่จาริก   โดยล�าดับ   ผู้มีสักการะและสัมมานะ   อันมหาชน    
น�าไปเฉพาะแล้ว   ในระหว่างแห่งหนทาง   ไปแล้ว   สิ้นหนทาง   อันประกอบแล้ว-
ด้วยร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ   ด้วยเท้าเทียว   บวชแล้ว   ในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่ง- 
นางภิกษุณี   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   ทรงพาเอาแล้ว   
ซึ่งพันแห่งภิกษุ   ได้เสด็จไปแล้ว   สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ทางอากาศนั่นเทียว   ฯ   

 ก.๗   ได้ยินว่า   อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา   - พระมหากัปปินะ   
ผู้มีอายุ   ย่อมเที่ยวเปล่งอยู่   ซึ่งอุทานว่า   โอ  อ.สุข,   โอ  อ.สุข   ดังนี้    
(ในที่ ท.) มีที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันเป็นต้น   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
กราบทูลแล้ว   แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระมหากัปปินะ   
ย่อมเที่ยวเปล่งอยู่   ซึ่งอุทานว่า   โอ อ.สุข,   โอ อ.สุข   ดังนี้,   (อ.พระมหา- 
กปัปินะน้ัน)   เหน็จะ   ย่อมกล่าว   ปรารภ   ซ่ึงสขุในความเป็นแห่งพระราชา   ของตน   
ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยงับุคคล) ให้เรยีกมาแล้ว   (ซ่ึงพระมหากปัปินะ) นัน้   
(ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนกัปปินะ   ได้ยินว่า   อ.เธอ   ย่อมเปล่ง   ซึ่งอุทาน   
ปรารภ   ซึ่งสุขในกาม   ซึ่งสุขในความเป็นแห่งพระราชา   จริง (หรือ)   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระมหากปัปินะ   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า   
ย่อมทรงทราบ   ซ่ึงความเป็นคืออันเปล่ง   หรอื   หรอืว่า   ซ่ึงความเป็นคืออันไม่เปล่ง   
ปรารภ   (ซ่ึงสขุ) นัน้   แห่งข้าพระองค์   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรสัแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.บุตร   ของเรา   ย่อมเปล่ง   ซึ่งอุทาน   ปรารภ   ซึ่งสุขในกาม   
ซ่ึงสุขในความเป็นแห่งพระราชา   หามิได้,   แต่ว่า   อ.ความเอิบอ่ิมในธรรม    
ย่อมเกิดขึ้น   แก่บุตร   ของเรา,   (อ.บุตร   ของเรา) นั้น   ย่อมเปล่ง   ซึ่งอุทาน   
อย่างนี้   ปรารภ   ซึ่งอมตมหานิพพาน   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง    
ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

(อ.บุคคล)   ผู้เอิบอิ่มในธรรม   มีใจ   อันผ่องใสแล้ว   
ย่อมอยู่   เป็นสุข,   อ.บัณฑิต   ย่อมยินดี   ในธรรม   
อันอันอริยเจ้าประกาศแล้ว   ในกาลทุกเมื่อ   ดังนี้   ฯ



30 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

แก้อรรถ

    (อ.อรรถ) ว่า   ผูเ้อิบอ่ิมในธรรม   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านัน้หนา   
- (บท) ว่า   ธมฺมปีติ   ดังนี้,   ฯ   อ.อธิบายว่า   ผู้ดื่มอยู่   ซึ่งธรรม   ดังนี้   ฯ   
ก็   ชื่อ อ.ธรรม   นั่น   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ   เพื่ออันดื่ม   ราวกะ (อ.วัตถุ ท.)  
มข้ีาวต้มเป็นต้น   (อันบคุคล   ด่ืมอยู)่   ด้วยภาชนะ,   แต่ว่า   (อ.บคุคล)   ถกูต้องอยู่  
ซ่ึงโลกตุรธรรม   อันมอีย่างเก้า   ด้วยนามกาย   กระท�าให้แจ้งอยู ่  โดยความเป็นอารมณ์   
แทงตลอดอยู่   ซึ่งอริยสัจ ท.   มีทุกข์เป็นต้น   (ด้วยกิจ ท.) มีการตรัสรู้พร้อมเฉพาะ-
ด้วยการก�าหนดรู้เป็นต้น   ชื่อว่า   ย่อมดื่ม   ซึ่งธรรม   ฯ   
    (อ.ค�า) ว่า   สุข�   เสต ิ  ดังนี ้นัน่   เป็นสกัว่าหวัข้อแห่งเทศนา   (ย่อมเป็น)   
ฯ   อ.อธิบายว่า   ย่อมอยู่   เป็นสุข   ด้วยอิริยาบถ ท.  แม้สี่   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อันไม่ขุ่นมัว   คือว่า   อันมีอุปกิเลสออกแล้ว   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   วิปฺปสนฺเนน   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ในโพธิปักขิยธรรม   อันต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้น    
อันอันพระอริยเจ้า ท.   มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น   ประกาศแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   
อริยปฺปเวทิเต   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.บุคคลผู้เอิบอ่ิมในธรรม   ผู้มีอย่างน้ีเป็นรูป   มีใจ    
อันผ่องใสแล้ว   อยู่อยู่   ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยความเป็นแห่งบัณฑิต    
ย่อมยนิดี   คือว่า   ย่อมยนิดียิง่   ในกาลทุกเมือ่   ดังนี ้  (แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   
สทา  รมติ   ดังนี้   ฯ   

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   (เป็นพระอริยบุคคล)  
มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าบัณฑิต   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงสามเณรช่ือว่าบัณฑิต   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   อุทก�    
หิ   นยนฺติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม-
ว่ากัสสปะ   ผู้มีพันแห่งพระขีณาสพยี่สิบเป็นบริวาร   ได้เสด็จไปแล้ว   สู่พระนคร- 
ชื่อว่าพาราณสี   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   ก�าหนดแล้ว   ซึ่งก�าลัง   ของตน   แปดคนบ้าง   
สิบคนบ้าง   เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งทานเพื่อภิกษุ- 
ผูจ้รมา ท.   ฯ   ครัง้นัน้   ในวันหนึง่   อ.พระศาสดา   ได้ทรงกระท�าแล้ว   ซ่ึงการ-
อนุโมทนา   ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งกจิด้วยภัต   อย่างนีว่้า   ดูก่อนอุบาสกและอุบาสกิา ท.   
(อ.บุคคล) บางคน   (ในโลก) นี้   (คิดแล้ว) ว่า   อ.อัน (อันเรา) ถวาย   (ซึ่งวัตถุ)  
อันเป็นของมอียู ่  ของตนนัน่เทยีว   ย่อมควร,   (อ.ประโยชน์) อะไร   (ด้วยบคุคล) อ่ืน   
ผู้อันเราชักชวนแล้ว   ดังนี้   ย่อมถวาย   ซึ่งทาน   ด้วยตนเทียว   ย่อมไม่ชักชวน   
(ซ่ึงบุคคล) อ่ืน   (อ.บคุคล) นัน้   ย่อมได้   ซ่ึงความถงึพร้อมแห่งโภคะ,   ย่อมไม่ได้   
ซ่ึงความถึงพร้อมแห่งบริวาร   ในที่ (แห่งตน) บังเกิดแล้ว,   (อ.บุคคล) บางคน    
ย่อมชักชวน   (ซ่ึงบคุคล) อ่ืน   ย่อมไม่ถวาย   ด้วยตน,   (อ.บคุคล) นัน้   ย่อมได้   
ซ่ึงความถงึพร้อมแห่งบรวิาร,   ย่อมไม่ได้   ซ่ึงความถงึพร้อมแห่งโภคะ   ในท่ี (แห่งตน) 
บังเกิดแล้ว,   (อ.บุคคล) บางคน   ย่อมไม่ถวาย   แม้ด้วยตน,   ย่อมไม่ชักชวน   
(ซึ่งบุคคล) แม้อื่น,   (อ.บุคคล) นั้น   ย่อมไม่ได้   ซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคะนั่นเทียว,   
ย่อมไม่ได้   ซ่ึงความถึงพร้อมแห่งบริวาร,   เป็นผู้กินซ่ึงวัตถุอันเป็นเดน   เป็น    
ย่อมเป็นอยู่   ในที่ (แห่งตน) บังเกิดแล้ว,   (อ.บุคคล) บางคน   ย่อมถวาย    
ด้วยตนด้วย   ย่อมชักชวน   (ซึ่งบุคคล) อื่นด้วย,   (อ.บุคคล) นั้น   ย่อมได้    
แม้ซ่ึงความถึงพร้อมแห่งโภคะ   แม้ซ่ึงความถึงพร้อมแห่งบริวาร   ในที่ (แห่งตน)  
บังเกิดแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต   คนหนึ่ง   ผู้ยืนอยู่แล้ว   ในที่ใกล้   
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๑ ตั้งแต่  อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ - สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลโดยพยัญชนะ

ฟังแล้ว   (ซึ่งการอนุโมทนา) นั้น   คิดแล้วว่า   ในกาลนี้    อ.เรา   จักกระท�า    
โดย -   อ.สมบัติ ท.   สอง   จักมี   แก่เรา   โดยประการใด   - ประการนั้น   
ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูเ้ป็นบณัฑติ) นัน้   ถวายบงัคมแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงรับ   ซึ่งภิกษา   ของข้าพระองค์   
ในวันพรุ่งนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   อ.ความต้องการ    
ด้วยภิกษุ ท.   ผู้มีประมาณเท่าไร   (ย่อมมี)   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้น   
ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   อ.บริวาร   ของพระองค์   ผู้มีประมาณ-
เท่าไร   (ย่อมมี)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   อ.พันแห่งภิกษุ ท.   
ยี่สิบ   (ย่อมมี)   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   กบั   (ด้วยภิกษุ ท.) ท้ังปวง   ขอจงทรงรบั    
ซึง่ภกิษา   ของข้าพระองค์      ในวันพรุ่งนี้   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยัง- 
ค�านิมนต์)   ให้อยู่ทับแล้ว๑   ฯ   (อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต) นั้น   เข้าไปแล้ว   สู่บ้าน   
เที่ยวบอกไปอยู่ว่า   ดูก่อนแม่และพ่อ ท.   อ.หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็น-
ประมุข   อันข้าพเจ้า   นิมนต์แล้ว   ในวันพรุ่ง,   อ.ท่าน ท.   ย่อมอาจ    
(เพื่ออันถวาย)   แก่ภิกษุ ท.   ผู้มีประมาณเท่าใด,   (อ.ท่าน ท.)   จงถวาย    
(แก่ภกิษ ุท.)   ผูมี้ประมาณเท่านัน้   ดงันี,้   (ครัน้เม่ือค�า) ว่า   อ.เรา ท.   จกัถวาย   
(แก่ภิกษุ ท.) สิบ,   อ.เรา ท.   (จักถวาย)   (แก่ภิกษุ ท.) ยี่สิบ,   อ.เรา ท.   
(จักถวาย)   แก่ร้อย   (แห่งภิกษุ ท.),   อ.เรา ท.   (จักถวาย)   แก่ร้อย ท.   
ห้า   (แห่งภิกษุ ท.)   ดังนี้   (อันชน ท. เหล่านั้น)   ก�าหนดแล้ว   ซึ่งก�าลัง   
ของตน   กล่าวแล้ว,   ยกขึ้นแล้ว   ซึ่งค�า   (ของชน ท.) ทั้งปวง   ในหนังสือ   
จ�าเดิม   แต่ต้น   ฯ   ก็   โดยสมัย   นั้น   อ.บุรุษ   คนหนึ่ง   ผู้ปรากฏแล้วว่า   
อ.บุรษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   ดังนี ้  เพราะความท่ี (แห่งตน)   เป็นผูถ้งึแล้วซ่ึงยากยิง่-
นั่นเทียว   มีอยู่   ในพระนคร   นั้น   ฯ   (อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต) นั้น   เห็นแล้ว   
(ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) แม้นั้น   ผู้มาแล้วสู่ที่มีหน้าพร้อม   (กล่าวแล้ว) ว่า    
แน่ะบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ผู้มีธุระอันเสมอ   อ.หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้า-
เป็นประมุข   อันข้าพเจ้า   นิมนต์แล้ว   เพื่อภัตบริโภคอันจะมีในวันพรุ ่ง,    
(อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนครโดยปกติ   จักถวาย   ซึ่งทาน   ในวันพรุ่ง,   อ.ท่าน    
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๑ กิญฺจิ หักเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เพื่อเป็นภาวาทิสัมพันธ์ใน อกตตฺตา

ยงัภิกษ ุ ท.   เท่าไร   จักให้ฉัน   ดังนี ้   ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่นัน้    
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ประโยชน์) อะไร   ของข้าพเจ้า   ด้วยภกิษ ุท.,   
อ.ความต้องการ   ชื่อ ด้วยภิกษุ ท.   (ย่อมมี)   (แก่ชน ท.)   ผู้เป็นไปกับด้วยทรัพย์,   
ก็   (อ.วัตถุ)   แม้สักว่าทะนานแห่งข้าวสาร   เพื่อประโยชน์แก่ข้าวต้ม   ในวันพรุ่ง   
ย่อมไม่มี   แก่ข้าพเจ้า,   อ.ข้าพเจ้า   กระท�าแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง   ย่อมเป็นอยู่,   
(อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยภิกษุ ท.   (มีอยู่)   แก่ข้าพเจ้า   ดังนี้   ฯ    
ชื่อ (อันบุคคล) ผู้ชักชวน   เป็นผู้ฉลาด   พึงเป็น   เพราะเหตุนั้น   (อ.บุรุษ- 
ผู้เป็นบัณฑิต) นั้น,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.วัตถุอะไร ๆ)   ย่อมไม่มี   ดังนี้    
(อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   แม้กล่าวแล้ว,   เป็นผู้นิ่งเป็นแล้ว   ไม่เป็น    
กล่าวแล้ว   อย่างนีว่้า   แน่ะบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   ผูม้ธีรุะอันเสมอ   อ.ชน ท. ผูม้าก   
ในพระนคร  นี้   ผู้มีผ้าอันละเอียดอันนุ่งแล้ว   ผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่อง- 
อาภรณ์ต่าง ๆ   บริโภคแล้ว   ซึ่งโภชนะอันดี   นอนอยู่   บนที่เป็นที่นอนอันเป็นสิริ   
ย่อมเสวย   ซึ่งสมบัติ,   ส่วนว่า   อ.ท่าน   กระท�าแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง   ตลอดวัน   
ย่อมไม่ได้   แม้ (ซ่ึงวัตถ)ุ สกัว่าอาหารอันยงัท้องให้เต็ม,   (ครัน้เมือ่ความเป็น)   อย่างนัน้   
แม้มีอยู่,   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่รู้ว่า   อ.เรา   ย่อมไม่ได้   (ซึ่งวัตถุ) อะไร ๆ    
เพราะความที่ (แห่งบุญ) อะไร ๆ๑   เป็นบุญ (อันเรา) ไม่กระท�าแล้ว   แม้ในกาลก่อน   
ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย  
(อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมรู้   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้น   ถามแล้ว) ว่า    
(ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างน้ัน   มอียู่,   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่กระท�า   ซ่ึงบญุ   ในกาลนี้   
เพราะเหตุไร,   อ.ท่าน   เป็นคนหนุ่ม   เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยก�าลัง   (ย่อมเป็น),   
อ.อันอันท่าน   แม้กระท�า   ซึ่งการรับจ้าง   แล้วจึงถวาย   ซึ่งทาน   ตามก�าลัง    
ย่อมไม่ควร   หรือ   ดังนี้   ฯ   

    ก.๒   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น,   (ครั้นเมื่อบุรุษผู้เป็นบัณฑิต) นั้น   
กล่าวอยู่,   เป็นผู้ถึงแล้วซ่ึงความสังเวช   เป็น   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)    
จงยกขึน้   ซ่ึงภิกษ ุ  รปูหนึง่   ในหนงัสอื   แม้แก่ข้าพเจ้า,   (อ.ข้าพเจ้า)   กระท�าแล้ว   
ซ่ึงการรบัจ้าง   อะไร ๆ นัน่เทียว   จกัถวาย   ซ่ึงภิกษา   (แก่ภิกษุ) รปูหนึง่   ดังนี ้  ฯ   
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(อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต) นอกนี้   ไม่ยกขึ้นแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.ประโยชน์) อะไร   
ด้วยภิกษ ุ  รปูหนึง่   ผู ้(อันเรา)   ยกขึน้แล้ว   ในหนงัสอื   ดังนี ้  ฯ   แม้ อ.บรุษุ-
ผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   ไปแล้ว   สูเ่รอืน   กล่าวแล้ว   กะภรรยาว่า   ดูก่อนนางผูเ้จรญิ   
(อ.ชน ท.)   ผู้อยู่ในพระนครโดยปกติ   ย่อมกระท�า   ซึ่งภัตร   เพื่อพระสงฆ์    
ในวันพรุ่ง,   แม้ อ.เรา   เป็นผู้อันบุคคลผู้ชักชวน   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)    
จงถวาย   ซึ่งภิกษา   (แก่ภิกษุ) รูปหนึ่ง   ดังนี้   (ย่อมเป็น),   อ.เรา ท.   จักถวาย    
ซึ่งภิกษา   (แก่ภิกษุ) รูปหนึ่ง   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภรรยา    
(ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ไม่กล่าวแล้วว่า   อ.เรา ท.   เป็นคนขัดสน   
(ย่อมเป็น),   (อ.ค�านั้น)   อันท่าน   ฟังตอบแล้ว   เพราะเหตุไร   ดังนี้เทียว  
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.กรรม) อันเจริญ   อันท่าน   กระท�าแล้ว,   อ.เรา ท.   
ไม่ให้แล้ว   (ซ่ึงวัตถุ) อะไร ๆ   แม้ในกาลก่อน   เป็นผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก   เป็นผูเ้กดิแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ในกาลนี้,   อ.เรา ท.   แม้ทั้งสอง   กระท�าแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง    
จักถวาย   ซึ่งภิกษา   (แก่ภิกษุ) รูปหนึ่ง   ดังนี้,   แม้ทั้งสอง   ออกไปแล้ว    
ได้ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่กระท�าซึ่งการรับจ้าง   ฯ   อ.มหาเศรษฐี   เห็นแล้ว   ซึ่งบุรุษ- 
ผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ถามแล้วว่า   แน่ะบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ผู้มีธุระอันเสมอ   
(อ.ท่าน)   จักกระท�า   ซ่ึงการรบัจ้าง  หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่นัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่เจ้า   ขอรับ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.มหาเศรษฐี   
ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   จักกระท�า   ซ่ึงอะไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ท่าน   (ยังกระผม) จักให้กระท�า   (ซึ่งกรรม) ใด   (อ.กระผม   
จักกระท�า   ซ่ึงกรรมนัน้)   ดังนี ้  ฯ   (อ.มหาเศรษฐ ี  กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนัน้   
อ.เรา ท.   ยังร้อยแห่งภิกษุ ท.   สอง   สาม   จักให้ฉัน   ในวันพรุ่ง,   (อ.ท่าน)   
จงมา,   (อ.ท่าน)   จงผ่า   ซึ่งฟืน ท.   ดังนี้   น�าออกแล้ว   ซึ่งมีดและขวาน    
(ยังบุคคล) ให้ให้แล้ว   ฯ   อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ผูกแล้ว   ซึ่งกระเบน   
(กระท�า)   ให้มั่น   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความอุตสาหะ   (เป็น)   ละแล้ว   ซึ่งมีด    
ถือเอาอยู่   ซึ่งขวาน   ละแล้ว   ซึ่งขวาน   ถือเอาอยู่   ซึ่งมีด   ย่อมผ่า    
ซึ่งฟืน ท.   ฯ   ครั้งนั้น   อ.เศรษฐี   กล่าวแล้ว   (กะบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่)   
นั้นว่า   แน่ะสหาย   ในวันนี้   อ.ท่าน   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความอุตสาหะ   เกินเปรียบ   
(เป็น)   ย่อมกระท�า   ซึ่งการงาน,   อ.เหตุ   อะไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ-
ผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่นัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.กระผม)   ยงัภิกษุ   รปูหน่ึง   
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๑ สนามหลวงแผนกบาล ีพ.ศ. ๒๕๒๒ แปลว่า อ.ดฉัิน จกักระท�า ซึง่ - อ.ท่าน จะยังดฉินัให้กระท�า ซึง่กรรมใด - กรรมนัน้ ฯ

จักให้ฉัน   ดังนี้   ฯ   อ.เศรษฐี   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้ว   
(เป็น)   คิดแล้วว่า   โอ   (อ.กรรม) อันบุคคลกระท�าได้โดยยาก   (อันบุรุษผู้ถึงแล้ว- 
ซ่ึงยากใหญ่) นี้   กระท�าแล้ว,   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่นี้)   ไม่ถึงท่ัวแล้ว    
ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้นิ่งว่า   อ.เรา   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ย่อมกล่าวว่า   (อ.เรา)   กระท�าแล้ว   ซ่ึงการรับจ้าง   ยังภิกษุ   รูปหนึ่ง    
จักให้ฉัน   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   แม้ อ.ภรรยาของเศรษฐี   เห็นแล้ว   ซึ่งภรรยา    
(ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ถามแล้วว่า   ดูก่อนแม่   (อ.ท่าน)   จักกระท�า   
ซึ่งกรรม   อะไร   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   อ.ท่าน   (ยังดิฉัน)   ย่อมให้กระท�า    
(ซึ่งกรรม) ใด   (อ.ดิฉัน   จักกระท�า   ซึ่งกรรมนั้น)๑   ดังนี้   (อันภรรยาของบุรุษ- 
ผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่นั้น)   กล่าวแล้ว,   ให้เข้าไปแล้ว   สู่โรงแห่งครกกระเด่ือง    
(ยังบุคคล) ให้ให้แล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.)   มีกระด้งและสากเป็นต้น   ฯ   (อ.ภรรยาของ-
บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   เป็นผู้ทั้งยินดีแล้วทั้งร่าเริงแล้ว   (เป็น)   ย่อมซ้อม   
ซึ่งข้าวเปลือก ท. ด้วยนั่นเทียว   ย่อมฝัด   (ซึ่งข้าวเปลือก ท.) ด้วย   ราวกะ (อ.หญิง)   
ผู้ฟ้อนอยู่   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภรรยาของเศรษฐี   ถามแล้ว   (ซึ่งภรรยาของบุรุษ- 
ผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้นว่า   ดูก่อนแม่   (อ.ท่าน)   เป็นผู้ทั้งยินดีแล้วทั้งร่าเริงแล้ว   
เกนิเปรยีบ   (เป็น)   ย่อมกระท�า   ซ่ึงการงาน,   อ.เหตุ   อะไรหนอแล   ดังนี ้  ฯ   
(อ.ภรรยาของบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่นัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   แม้ อ.ดิฉนั ท.   
กระท�าแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง   นี้   ยังภิกษุ   รูปหนึ่ง   จักให้ฉัน   ดังนี้   ฯ   

 ก.๓   แม้ อ.ภรรยาของเศรษฐี   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   เลื่อมใสแล้ว    
(ในภรรยาของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้นว่า   โอ   (อ.หญิง) นี้   เป็นผู้กระท�า- 
ซ่ึงกรรมอนับคุคลกระท�าได้โดยยาก   (ย่อมเป็น)   ดงันี ้  ฯ   อ.เศรษฐ ี  (ยังบคุคล) 
ให้ให้แล้ว   ซึ่งทะนาน ท.   สี่   แห่งข้าวสาลี ท.   (ด้วยค�า) ว่า   (อ.ส่วน) นี้    
เป็นค่าจ้าง   ของท่าน   (ย่อมเป็น)   ดงันี ้  (ยังบคุคล) ให้ให้แล้ว   ซ่ึงทะนาน ท.   
ส่ี   แม้เหล่าอืน่อกี   (ด้วยค�า) ว่า   (อ.ส่วน) น้ี   เป็นรางวลัแห่งความยินดี   แก่ท่าน   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ในกาลแห่งฟืน ท.  อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ผ่าแล้ว   ฯ   
(อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ไปแล้ว   สู่เรือน   กล่าวแล้ว   กะภรรยาว่า   
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๑ ตัง้แต่ ต� สุตวฺา เสฏฺ€ ี- นว ตณฑฺลุนาฬิโย อเหสุ� ฯ เป็นข้อสอบบาลสีนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๒ แปลโดยพยญัชนะ

อ.ข้าวสาลี   อันเรา   กระท�าแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง   ได้แล้ว,   (อ.ข้าวสาลี) นี้    
เป็นกบัข้าว   จักเป็น,   (อ.ท่าน)   จงถอืเอา   ซ่ึงนมส้มและน�า้มนัและของเผด็ร้อน ท.   
ด้วยค่าจ้าง   อันอันท่านได้แล้ว   ดังนี้   ฯ   ส่วนว่า   อ.ภรรยาของเศรษฐี    
(ยังบุคคล) ให้ให้แล้ว   ซ่ึงขวดอันเต็มแล้วด้วยเนยใส   ขวดหนึ่งด้วยนั่นเทียว    
ซ่ึงภาชนะอนัเต็มแล้วด้วยนมส้ม   (ภาชนะหนึง่) ด้วย   ซ่ึงของเผ็ดร้อน   (ส่วนหนึง่) 
ด้วย   ซึ่งทะนานแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีอันหมดจดแล้ว   (ทะนานหนึ่ง) ด้วย    
(แก่ภรรยาของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ฯ   อ.ทะนานแห่งข้าวสาร ท.   เก้า   
ได้มแีล้ว   (แก่เมยีและผวั ท.)   แม้ทัง้สอง   ด้วยประการฉะน้ี   ฯ๑   (อ.เมยีและผวั ท.) 
เหล่านัน้   เป็นผูท้ั้งยนิดีแล้วทัง้ร่าเรงิแล้วว่า   อ.ไทยธรรม   อันเรา ท.   ได้แล้ว   ดังนี้   
(เป็น)   ลกุขึน้แล้ว   ในเวลาเช้าเทยีว   ฯ   อ.ภรรยา   กล่าวแล้ว   กะบรุษุผูถ้งึแล้ว-
ซึ่งยากใหญ่ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   จงไป,   (อ.ท่าน)   แสวงหาแล้ว   ซึ่งผัก    
จงน�ามา   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งผัก    
ในระหว่างแห่งร้านตลาด   ไปแล้ว   สูฝ่ั่งแห่งแม่น�า้   เป็นผูม้ใีจร่าเรงิทัว่แล้วว่า   (อ.เรา)   
จักได้   เพื่ออันถวาย   ซึ่งโภชนะ   แก่พระผู้เป็นเจ้า ท.   ดังนี้   (เป็น)   ขับอยู่   
ย่อมเลอืกเกบ็   ซ่ึงผกั   ฯ   อ.ชาวประมงผูย้นืทอดแล้ว   ซ่ึงข่ายใหญ่   (คิดแล้ว) ว่า   
(อันเสยีงนี)้   เป็นเสยีง   ของบรุษุผูถึ้งแล้วซ่ึงยากใหญ่   พงึเป็น   ดังนี ้  เรยีกมาแล้ว   
(ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ถามแล้วว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มีจิตยินดีแล้ว    
เกินเปรยีบ   (เป็น)   ย่อมขบั,   อ.เหตุ   อะไรหนอแล   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุ- 
ผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.เรา)   ย่อมเลือกเก็บ   
ซ่ึงผกั   ดังนี ้  ฯ   (อ.ชาวประมง   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   จกักระท�า   ซ่ึงอะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ยังภิกษุ   รปูหนึง่   
จักให้ฉนั   ดังนี ้  ฯ   (อ.ชาวประมง   กล่าวแล้ว) ว่า   โอ   (อ.เรา)   (อ.ภิกษ)ุ ใด   
จักเคี้ยวกิน   ซึ่งผัก   ของท่าน   (อ.ภิกษุ) นั้น   เป็นผู้อิ่มดีแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.เรา)    
จะกระท�า   อย่างไร,   (อ.เรา)   (ยังภิกษุ)   จักให้ฉัน   ด้วยผักอันตนได้แล้ว    
ดังนี้   ฯ   (อ.ชาวประมง   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงมา    
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.เรา)   
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จะกระท�า   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ชาวประมง   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)    
ถือเอาแล้ว   ซึ่งปลา ท.   เหล่านี้   จงกระท�า   ซึ่งพวง ท.   อันถึงค่าซึ่งบาท (ด้วย)   
อันถึงค่าซึ่งกึ่งบาท (ด้วย)   อันถึงค่าซึ่งกหาปณะด้วย   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้ว-
ซึ่งยากใหญ่) นั้น   ได้กระท�าแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ฯ   (อ.ชน ท.)   ผู้อยู่ใน-
พระนครโดยปกติ   น�าไปแล้ว   ซึ่งปลา ท.   ตัว (อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น)  
ทัง้ผกูแล้วทัง้ผกูแล้ว   เพือ่ประโยชน์   แก่ภิกษุผู ้(อันตน) ท้ังนมินต์แล้วท้ังนมินต์แล้ว ท.   
ฯ   (เมื่อบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   กระท�าอยู่   ซึ่งพวงแห่งปลา ท. นั่นเทียว,    
อ.เวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   ถึงพร้อมแล้ว   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   
ก�าหนดแล้ว   ซ่ึงเวลา   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.เรา)   จักไป,   (อ.เวลานี)้   
เป็นเวลาเป็นที่มา   แห่งภิกษุ ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ชาวประมง    
ถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.พวงแห่งปลา   อะไร ๆ   มีอยู่  (หรือ)   ดังนี้   ฯ    
(อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.พวงแห่งปลา)   
ย่อมไม่มี,   (อ.พวงแห่งปลา ท.)   ทั้งปวง   สิ้นแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.ชาวประมง   
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   อ.ปลาตะเพียนแดง ท.   สี่   อันเรา   หมกแล้ว    
ในทราย   เก็บไว้แล้ว   เพื่อประโยชน์   แก่ตน,   แม้ถ้าว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผู้ใคร่-
เพือ่อันยังภิกษุให้ฉนั   (ย่อมเป็น) ไซร้,   (อ.ท่าน)   ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงปลาตะเพยีนแดง ท. 
สี่) เหล่านี้   จงไป   ดังนี้   ได้ให้แล้ว   (ซึ่งปลาตะเพียนแดง ท. สี่) เหล่านั้น    
(แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ฯ 
   
 ก.๔   ก็   ในวนัน้ัน   อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูอยู ่  ซ่ึงโลก   ในกาลเป็น-
ทีข่จัดเฉพาะซ่ึงมดื   ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   ผูเ้ข้าไปแล้ว   ในภายใน   
แห่งข่ายคือพระญาณ   ของพระองค์   ทรงร�าพึงอยู่ว่า   (อ.เหตุ) อะไรหนอแล    
จักมี   ดังนี้   ทรงด�าริแล้วว่า   อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่   ได้กระท�าแล้ว    
ซึ่งการรับจ้าง   ในวันวาน   กับ   ด้วยภรรยา   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   ยังภิกษุ   
รูปหนึ่ง   จักให้ฉัน   ดังนี้,   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่นั้น)   จักได้   ซึ่งภิกษุ    
รปูไหนหนอแล   ดังนี ้  ทรงใคร่ครวญแล้วว่า   อ.มนษุย์ ท.   รบัเอาแล้ว   ซ่ึงภิกษุ ท.   
ด้วยสัญญา (อันบุรุษผู้เป็นบัณฑิต) ยกขึ้นแล้ว   ในหนังสือ   (ยังภิกษุ ท.)   จักให้นั่ง   
ในเรือน ท.   ของตน   ของตน,   อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   จักไม่ได้   ซึ่งภิกษุ   
รูปอื่น   เว้น   ซึ่งเรา   ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า   อ.พระพุทธเจ้า ท.   ย่อมทรงกระท�า   
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ซึ่งความอนุเคราะห์   (ในชน ท.) ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   ฯ   เพราะเหตุนั้น   อ.พระศาสดา   
ทรงกระท�าแล้ว   ซึ่งกิจด้วยพระสรีระ   ในเวลาเช้าเทียว   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   
จักสงเคราะห์   ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ดังนี้   เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่พระคันธกุฎี    
ประทับนั่งแล้ว   ฯ   แม้ครั้นเมื่อบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ถือเอาแล้ว   ซึ่งปลา ท.   
เข้าไปอยู่   สู่เรือน,   อ.บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์   ของท้าวสักกะ   แสดงแล้ว    
ซ่ึงอาการอันร้อน   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ) นั้น   ทรงตรวจดูอยู่ว่า   อ.เหตุ    
อะไรหนอแล   (จักมี)   ดังนี้   ทรงด�าริแล้วว่า   อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่    
ได้กระท�าแล้ว   ซ่ึงการรับจ้าง   กับ   ด้วยภรรยา   ของตน   ในวันวาน    
(ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักถวาย   ซึ่งภิกษา   แก่ภิกษุ   รูปหนึ่ง   ดังนี้   
(อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่นั้น)   จักได้   ซ่ึงภิกษุ   รูปไหนหนอแล   ดังนี้    
(ทรงด�าริแล้ว) ว่า   อ.ภิกษุ  รูปอื่น   ย่อมไม่มี   (แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น,   
แต่ว่า   อ.พระศาสดา   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักกระท�า   ซึ่งความสงเคราะห์   
แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่   ดังนี้   ประทับนั่งแล้ว   ในพระคันธกุฎีเทียว,    
อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   พึงถวาย   ซึ่งข้าวต้มและข้าวสวย   แม้อันมีผักเป็นกับข้าว    
อันเข้าไปส�าเร็จ   แก่ตน   แก่พระตถาคต,   กระไรหนอ   อ.เรา   ไปแล้ว   สู่เรือน   
ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   พึงกระท�า   ซึ่งการงานแห่งบุคคลผู้กระท�าซึ่งภัต   ดังนี้   
เสด็จไปแล้ว   สู่ที่ใกล้แห่งเรือน   (ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ด้วยเพศ- 
อันใคร ๆ ไม่รู้แล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   (อ.การงาน)   อัน (อันบุคคล) พึงกระท�า    
เพื่อค่าจ้าง   อะไร ๆ   ของใคร ๆ   มีอยู่   (หรือ) หนอแล   ดังนี้   ฯ   อ.บุรุษ-
ผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   เห็นแล้ว   (ซึ่งท้าวสักกะ) นั้น   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสหาย   
(อ.ท่าน)   จักกระท�า   ซ่ึงการงาน   อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.ท้าวสกักะ   ตรสัแล้ว) ว่า   
ข้าแต่นาย   (อ.ข้าพเจ้า)   เป็นผู้รู้ซึ่งศิลปะทั้งปวง   (ย่อมเป็น),   ชื่อ อ.ศิลปะอัน-
เป็นที่ไม่รู้   แห่งข้าพเจ้า   ย่อมไม่มี,   (อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมรู้   เพื่ออัน (ยังวัตถุ ท.) 
แม้มข้ีาวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   ให้ถงึพร้อม   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   อ.เรา ท.   เป็นผู้มีความต้องการ   ด้วยการงาน    
ของท่าน   (ย่อมเป็น),   แต่ว่า   (อ.เรา ท.)   ย่อมไม่เห็น   ซ่ึงค่าจ้าง    
อัน (อันเรา ท.) พึงให้   แก่ท่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
ก ็  (อ.การงาน) อะไร   อันท่าน   พงึกระท�า   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   
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๑ ทานเวยฺยาวฏิโก (ปุริโส) ลง ณิก ปัจจัยในตรตยาทิตัทธิต วิเคราะห์ว่า ทานวฺยาวเฏน นิยุตฺโต ทานเวยฺยาวฏิโก (ปุริโส) อีก 

อย่างหนึ่ง แปลว่า ผู้มีความขวนขวายในทาน ลง อิก ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิเคราะห์ว่า ทานเวยฺยาวโฏ อสฺส อตฺถีติ  

ทานเวยฺยาวฏิโก (ปุริโส) ฯ ค�าว่า เวยฺยาวจฺจ� ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิเคราะห์ว่า วฺยาวฏสฺส ภาโว เวยฺยาวจฺจ�  ฯ

กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ข้าพเจ้า)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันถวาย   ซึ่งภิกษา   แก่ภิกษุ    
รปูหนึง่   ย่อมเป็น,   (อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมปรารถนา   ซ่ึงการจดัแจงซ่ึงข้าวต้มและข้าวสวย   
(แก่ภิกษุ) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.ท่าน)    
จักถวาย   ซึ่งภิกษา   แก่ภิกษุไซร้,   อ.ความต้องการ   ด้วยค่าจ้าง   (มีอยู่)    
แก่เรา   หามิได้,   อ.อัน (อันท่าน)   ให้   ซึ่งบุญ   แก่เรา   ย่อมไม่ควร หรือ   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (ครั้นเมื่อ-
ความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   อ.ดีละ,   (อ.ท่าน)   จงเข้าไป   ดังนี้   ฯ    
(อ.ท้าวสักกะ) นั้น   เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่เรือน   (ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   
(ยังบุคคล) ให้น�ามาแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีข้าวสารเป็นต้น   ทรงส่งไปแล้ว   (ซึ่งบุรุษ-
ผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) นัน้   (ด้วยพระด�ารสั) ว่า   อ.ท่าน   จงไป,   (อ.ท่าน)   จงน�ามา   
ซึ่งภิกษุผู้ถึงแล้ว   แก่ตน   ดังนี้   ฯ   แม้ (อ.บุรุษ) ผู้ประกอบแล้วด้วยความขวนขวาย-
ในทาน๑   ส่งไปแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   สู่เรือน ท.   (ของชน ท.) เหล่านั้น   เหล่านั้น   
ตามท�านอง (แห่งภิกษ ุ  อันตน) ยกขึน้แล้ว   ในหนงัสอืนัน่เทียว   ฯ   อ.บรุษุผูถ้งึแล้ว-
ซ่ึงยากใหญ่   ไปแล้ว   สูส่�านกั   (ของบรุษุผูป้ระกอบแล้วด้วยความขวนขวายในทาน) นัน้   
กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   จงให้   ซึ่งภิกษุผู้ถึงแล้ว   แก่ข้าพเจ้า   ดังนี้   ฯ    
(อ.บรุษุผูป้ระกอบแล้วด้วยความขวนขวายในทาน) นัน้   ได้แล้ว   ซ่ึงสติ   ในขณะ  นัน้   
กล่าวแล้วว่า   อ.เรา   เป็นผู้ลืมทั่วแล้ว   ซึ่งภิกษุ   ของท่าน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   เป็นราวกะว่า (อันบุคคล) ประหารแล้ว   ที่ท้อง   
ด้วยหอก   อันคม   (เป็น)   ประคองแล้ว   ซึ่งแขน ท.   คร�่าครวญแล้วว่า    
ดูก่อนสหาย   (อ.ท่าน)   ยังข้าพเจ้า   ให้ฉิบหายแล้ว   เพราะเหตุไร,   แม้ อ.ข้าพเจ้า   
ผู้อันท่านชักชวนแล้ว   ในวันวาน   กระท�าแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง   ตลอดวัน   กับ   
ด้วยภรรยา   เที่ยวไปแล้ว   ที่ฝั่งแห่งแม่น�้า   เพื่อประโยชน์แก่ผัก   ในเวลาเช้าเทียว      
ในวันนี้,   เป็นผู้มาแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน)   จงให้   ซึ่งภิกษุ   รูปหนึ่ง    
แก่ข้าพเจ้า   ดังนี ้  ฯ   อ.มนษุย์ ท.   ประชุมกนัแล้ว   ถามแล้วว่า   ดูก่อนบรุษุผูถ้งึ-
แล้วซ่ึงยากใหญ่   (อ.เหตุ) น่ัน   อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) นัน้   
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บอกแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   ฯ   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่านั้น   ถามแล้ว   (ซึ่งบุรุษ)  
ผู้ประกอบแล้วด้วยความขวนขวายในทานว่า   ดูก่อนสหาย   ได้ยินว่า   (อ.บุรุษผู้ถึง-
แล้วซ่ึงยากใหญ่) นั่น   อันท่าน   ชักชวนแล้วว่า   (อ.ท่าน)   กระท�าแล้ว    
ซึ่งการรับจ้าง   จงถวาย   ซึ่งภิกษา   แก่ภิกษุ   รูปหนึ่ง   ดังนี้   จริงหรือ   ดังนี้   
ฯ   (อ.บรุษุผูป้ระกอบแล้วด้วยความขวนขวายในท่านนัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่เจ้า ท.   
เออ   (อ.อย่างนัน้)   ดังนี ้  ฯ   (อ.มนษุย์ ท. เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน) ใด   
จัดแจงอยู่   ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้มีประมาณเท่านี้   ไม่ได้ให้แล้ว   ซึ่งภิกษุ   รูปหนึ่ง    
(แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั่น   อ.กรรม   อันหนัก   อันท่าน (นั้น)   กระท�าแล้ว   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ประกอบแล้วด้วยความขวนขวายในทาน) นั้น   เป็นผู้เก้อเป็นแล้ว   
(เป็น)   เพราะค�า   (ของมนษุย์ ท.) เหล่านัน้   กล่าวแล้ว   (กะบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) 
นั้นว่า   ดูก่อนบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ผู้มีธุระอันเสมอ   (อ.ท่าน)   อย่ายังข้าพเจ้า-
ให้ฉิบหายแล้ว,   อ.ข้าพเจ้า   เป็นผู้ถึงแล้ว   ซึ่งความล�าบากใหญ่   เพราะเหตุ    
แห่งท่าน   (ย่อมเป็น),   อ.มนุษย์ ท.   น�าไปแล้ว   ซึ่งภิกษุผู้ถึงแล้ว ท.   แก่ตน   
แก่ตน   โดยท�านอง (แห่งภิกษุ   อันข้าพเจ้า)   ยกขึ้นแล้ว   ในหนังสือ,   (อ.บุคคล) 
ชื่อว่า ผู้น�าออก   ซึ่งภิกษุผู้นั่งแล้ว   ในเรือน   ของตน   แล้วจึงให้อยู่   ย่อมไม่มี,   
ก็   อ.พระศาสดา   ทรงล้างแล้ว   ซึ่งพระพักตร์   ประทับนั่งแล้ว   ในพระคันธกุฎี 
นั่นเทียว,   (อ.อิสรชน ท.) มีพระราชาและพระยุพราชและเสนาบดีเป็นต้น   นั่งแล- 
ดูอยู่แล้ว   ซึ่งการเสด็จออก   จากพระคันธกุฎี   แห่งพระศาสดา   (ด้วยอันคิด) ว่า   
(อ.เรา ท.)   ถือเอาแล้ว   ซ่ึงบาตร   ของพระศาสดา   จักไป   ดังนี้,    
ช่ือ อ.พระพทุธเจ้า ท.   ย่อมทรงกระท�า   ซ่ึงความอนเุคราะห์   ในบคุคลผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก,   
อ.ท่าน   ไปแล้ว   สู่วิหาร   จงกราบทูล   กะพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.ข้าพระองค์)   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   ย่อมเป็น,   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงกระท�า   
ซึ่งความสงเคราะห์   แก่ข้าพระองค์   ดังนี้,   ถ้าว่า   อ.บุญ   ของท่าน   มีอยู่ไซร้,   
(อ.ท่าน)   จกัได้   แน่แท้   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) นัน้   ได้ไปแล้ว   
สู่วิหาร   ฯ   

 ก.๕   ครัง้นัน้   (อ.อิสรชน ท.) มพีระราชาและพระยพุราชเป็นต้น   ตรสัแล้วว่า   
ดูก่อนบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   (อ.กาลนี้)   เป็นกาลแห่งภัต   (ย่อมเป็น)   หามิได้   
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ก่อน,   (อ.เจ้า)   ย่อมมา   เพราะเหตุไร   ดังนี้   (กะบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   
เพราะความที ่(แห่งบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่นัน้)   เป็นผู ้(อันตน) เหน็แล้ว   โดยความ-
เป็นแห่งบุคคลผู้เคี้ยวกินซึ่งวัตถุอันเป็นเดน   ในวิหาร   ในวัน ท.   เหล่าอื่น   ฯ    
(อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   กล่าวอยู่ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมรู้ว่า   
(อ.กาลนี)้   เป็นกาลแห่งภัต   (ย่อมเป็น)   หามไิด้   ก่อน   ดังนี,้   แต่ว่า   (อ.ข้าพเจ้า)   
ย่อมมา   เพือ่อันถวายบงัคม   ซ่ึงพระศาสดา   ดังนี ้  วางไว้แล้ว   ซ่ึงศีรษะ   ท่ีธรณี   
แห่งพระคันธกุฎี   ถวายบังคมแล้ว   ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.บุคคล) ผู้ถึงแล้วซึ่งยากกว่า   กว่าข้าพระองค์   ย่อมไม่มี   
ในพระนคร   นี,้   (อ.พระองค์)   เป็นทีอ่าศัย   ของข้าพระองค์   จงเป็น,   (อ.พระองค์)   
ขอจงทรงกระท�า   ซึ่งความสงเคราะห์   แก่ข้าพระองค์   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   
ทรงเปิดแล้ว   ซึ่งประตูแห่งพระคันธกุฎี   ทรงน�าออกแล้ว   ซึ่งบาตร   ทรงวางไว้แล้ว   
ในมือ   (ของบุรุษผู้ถือแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   
เป็นราวกะว่าถึงแล้ว   ซึ่งสิริแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.อิสรชน ท.) 
มพีระราชาและพระยพุราชเป็นต้น   แลดูแล้ว   ซ่ึงหน้า ท.   ของกนัและกนั   ฯ  จรงิอยู่   
อ.ใคร ๆ   ชื่อว่า ผู้สามารถ   เพื่ออันถือเอา   ซึ่งบาตรอันพระศาสดาประทานแล้ว   
แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ด้วยอ�านาจแห่งความเป็นใหญ่   ย่อมไม่มี   ฯ   แต่ว่า   
(อ.อิสรชน ท. เหล่านั้น)   กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า   ดูก่อนบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   
ผูม้ธีรุะอันเสมอ   (อ.เจ้า)   จงให้   ซ่ึงบาตร   ของพระศาสดา   แก่เรา ท.,   (อ.เรา ท.)   
จักให้   ซ่ึงทรพัย์   อันมพีนัหนึง่เป็นประมาณ   หรอื   หรอืว่า   อันมแีสนหนึง่เป็นประมาณ    
ช่ือ อันมปีระมาณเท่านี ้  แก่เจ้า,   (อ.เจ้า)   เป็นผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก   (เป็น)   จงถอืเอา   
ซึ่งทรัพย์,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ของเจ้า   ด้วยบาตร   ดังนี้   ฯ   อ.บุรุษผู้ถึง-
แล้วซึ่งยากใหญ่   กราบทูลแล้วว่า   (อ.ข้าพระองค์)   จักไม่ให้   แก่ใคร ๆ,    
อ.ความต้องการ   ด้วยทรัพย์   (มีอยู่)   แก่ข้าพระองค์   หามิได้,   (อ.ข้าพระองค์)   
ยังพระศาสดานั่นเทียว   จักให้เสวย   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้เหลือลง    
อ้อนวอนแล้ว   (ซ่ึงบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) นัน้   ไม่ได้แล้ว   ซ่ึงบาตร   กลบัแล้ว   ฯ   
ส่วนว่า   อ.พระราชา   ทรงด�ารแิล้วว่า   อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่   แม้ผู ้(อันชน ท.) 
ประเล้าประโลมอยู่   ด้วยทรัพย์   ย่อมไม่ให้   ซึ่งบาตร   ของพระศาสดา,   ก็   
อ.ใคร ๆ   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันถือเอา   (ซึ่งบาตร) อันอันพระศาสดาประทานแล้ว   
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เอง,   ช่ือ อ.ไทยธรรม   (ของบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) นี ้  จักเป็นไทยธรรมมปีระมาณ-
เท่าไร   จักเป็น,   (อ.เรา)   พาเอาแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   น�าไปแล้ว   สู่เรือน    
จักถวาย   ซึ่งอาหาร   อัน (อันบุคคล) ให้ถึงพร้อมแล้ว   แก่เรา   ในกาลแห่งไทยธรรม   
(อันบุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่) นี้ ถวายแล้ว   ดังนี้   ได้เสด็จไปแล้ว   กับ    
ด้วยพระศาสดานั่นเทียว   ฯ   แม้ อ.ท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่เทพ   ทรง  
(ยงัวตัถ ุ ท.) มข้ีาวต้มและข้าวสวยและผกัเป็นต้น   ให้ถงึพร้อมแล้ว   ทรงปลูาดแล้ว    
ซ่ึงอาสนะ   อันควรแก่อันประทับนั่ง   แห่งพระศาสดา   ประทับนั่งแล้ว   ฯ    
อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่   น�าไปแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   กราบทูลแล้วว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   ขอจงเสด็จเข้าไป   ดังนี้   ฯ   ก็    
อ.เรือนอนัเป็นทีอ่ยู่   (ของบรุุษผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) น้ัน   เป็นเรือนต�า่   ย่อมเป็น,   
(อนับคุคล) ผูไ้ม่น้อมลงแล้ว   ไม่อาจ   เพ่ืออนัเข้าไป,   จริงอยู่   ช่ือ อ.พระพุทธเจ้า ท.   
เม่ือเสด็จเข้าไป   สู่เรือน   ย่อมไม่ทรงน้อมลงเสด็จเข้าไป,   เพราะว่า    
อ.แผ่นดินใหญ่   ย่อมลงไป   ในภายใต้   หรือ   หรือว่า   อ.เรือน   ย่อมไป    
ในเบือ้งบน   ในกาลเป็นทีเ่สดจ็เข้าไป   สู่เรือน   ฯ   (อ.ผล) น้ี   เป็นผล   แห่งทาน   
อนั (อนัพระพุทธเจ้า ท.) เหล่านัน้ ทรงถวายดแีล้ว   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.วตัถ)ุ ทัง้ปวง   
เป็นของต้ังอยู่แล้วโดยปกตินัน่เทยีว   ย่อมเป็น   ในกาล (แห่งพระพุทธเจ้า ท. เหล่านัน้) 
เสดจ็ออกไปแล้ว   อกี,   เพราะเหตุน้ัน   อ.พระศาสดา   ผูป้ระทบัยืนอยู่แล้วเทยีว   
เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่เรือน   ประทับนั่งแล้ว   บนอาสนะอันอันท้าวสักกะทรง- 
ปลูาดแล้ว   ฯ   คร้ันเม่ือพระศาสดา   ประทบัน่ังแล้ว,   อ.พระราชา   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนบรุุษผู้ถงึแล้วซ่ึงยากใหญ่   ผูมี้ธุระอนัเสมอ   อ.บาตร   ของพระศาสดา   อนัท่าน   
ไม่ให้แล้ว   แก่เรา ท.   แม้ผู้ขออยู่,   (อ.เรา ท.)   จะดู   ก่อน,   อ.สักการะ   
อนัเช่นไร   อนัท่าน   กระท�าแล้ว   เพ่ือพระศาสดา   ดงันี ้  ฯ   ครัง้นัน้   อ.ท้าวสกักะ   
ทรงเปิดแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.)   มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   ทรงแสดงแล้ว   ฯ   
อ.กลิ่นแห่งอันอบ   (แห่งวัตถุ ท. มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น) เหล่านั้น   ได้ตั้ง- 
ปกปิดแล้ว   ซึ่งพระนครทั้งสิ้น   ฯ   อ.พระราชา   ทรงแลดูแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.)  
มีข้าวต้มเป็นต้น   กราบทูลแล้ว   กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.หม่อมฉัน   คิดแล้วว่า   อ.ไทยธรรม   ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   เป็นไทยธรรม-
มีประมาณเท่าไร   จักเป็น,   ครั้นเมื่อไทยธรรม   (อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นี้   
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ถวายแล้ว,   (อ.เรา)   น�าไปแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   สู่เรือน   จักถวาย   ซึ่งอาหาร   
อัน (อันบคุคล) ให้ถงึพร้อมแล้ว   แก่ตน   ดังนี ้  เป็นผูม้าแล้ว   (ย่อมเป็น),   อ.อาหาร   
อันมีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นอาหารอันหม่อมฉัน   ไม่เคยเห็นแล้ว   (ย่อมเป็น),    
ครั้นเมื่อหม่อมฉัน   ด�ารงอยู่แล้ว   (ในท่ี) น้ี,   อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่    
พึงล�าบากยิ่ง,   (อ.หม่อมฉัน)   จะไป   ดังนี้   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ

 ก.๖   แม้ อ.ท้าวสักกะ   ทรงถวายแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีข้าวต้มเป็นต้น    
ทรงอังคาสแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   โดยเคารพ   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   ผู้มีกิจ- 
ด้วยภัตอันทรงกระท�าแล้ว   ทรงกระท�าแล้ว   ซึ่งการอนุโทนา   เสด็จลุกขึ้นแล้ว    
จากอาสนะ   เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ได้ประทานแล้ว   ซึ่งสัญญา   
แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ถือเอาแล้ว    
ซึ่งบาตร   ตามส่งเสด็จแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   เสด็จกลับแล้ว   
ประทับยืนอยู่แล้ว   ที่ประตูแห่งเรือน   ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   ทรงแลดูแล้ว   
ซึ่งอากาศ   ฯ   อ.ฝนคือรัตนะเจ็ด   ตกแล้ว   จากอากาศ   ยังภาชนะทั้งปวง ท.   
ในเรือน   (ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) นั้น   ให้เต็มแล้ว   ยังเรือน   ทั้งสิ้น    
ให้เต็มแล้ว   ฯ   อ.โอกาส   ในเรือน   (ของบุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่) นั้น    
ไม่ได้มแีล้ว   ฯ   อ.ภรรยา   (ของบรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) นัน้   จับแล้ว   ซ่ึงเด็ก ท.   
ที่มือ ท.   น�าออกแล้ว   ได้ยืนอยู่แล้ว   ในภายนอก   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก-
ใหญ่) นั้น   ตามส่งเสด็จแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   กลับแล้ว   เห็นแล้ว   ซึ่งเด็ก ท.   
ในภายนอก   ถามแล้วว่า   (อ.เหตุ) นี้   อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภรรยา    
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.เรือน   ของเรา ท.   ทั้งสิ้น   เต็มรอบแล้ว    
ด้วยรัตนะ ท.   เจ็ด,   อ.โอกาส   ย่อมไม่มี   เพื่ออันเข้าไป   ดังนี้   ฯ    
(อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่) น้ัน   คิดแล้วว่า   อ.วิบาก   อันทาน   ของเรา   ให้แล้ว   
ในวันนี้นั่นเทียว   ดังนี้   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระราชา   ถวายบังคมแล้ว    
ซ่ึงพระราชา,   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผูม้าแล้ว   เพราะเหตุไร   ย่อมเป็น  
ดังนี้   (อันพระราชา)   ตรัสแล้ว,   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
อ.เรือน   ของข้าพระองค์   เต็มแล้ว   ด้วยรัตนะ ท.   เจ็ด,   (อ.พระองค์)    
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ขอจงถอืเอา   ซ่ึงทรพัย์   นัน้   ดังน้ี   ฯ   อ.พระราชา   ทรงด�ารแิล้วว่า   โอ   อ.ทาน 
(อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่) ถวายแล้ว   แก่พระพุทธเจ้า ท.   ถึงแล้ว   ซึ่งที่สุด   
ในวันนี้นั่นเทียว   ดังนี้   ตรัสแล้ว   (กะบุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่) นั้นว่า    
อ.อันอันท่าน   ได้   ซ่ึงอะไร   ย่อมควร   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยากใหญ่นัน้   
กราบทูลแล้ว) ว่า   (อ.พระองค์)   ขอจงพระราชทาน   ซ่ึงพันแห่งเกวียน    
เพื่อประโยชน์แก่อันน�ามาซ่ึงทรัพย์   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงส่งไปแล้ว    
ซึ่งพันแห่งเกวียน   (ยังราชบุรุษ) ให้น�ามาแล้ว   ซึ่งทรัพย์   ทรงให้เกลี่ยลงแล้ว    
ที่เนินแห่งพระราชา   ฯ   อ.กอง   อันมีล�าตาลเป็นประมาณ   ได้มีแล้ว   ฯ    
อ.พระราชา   (ยังชน ท.)   ผู้อยู่ในพระนคร   ให้ประชุมกันแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   
อ.ทรพัย์   อันมปีระมาณเท่านี ้  ของใคร ๆ   ในพระนคร   น้ี   มอียู ่(หรอื)   ดังน้ี   ฯ   
(อ.ชน ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.ทรัพย์    
อันมปีระมาณเท่านี ้  ของใคร ๆ   ในพระนคร   นี)้   ย่อมไม่ม ี  ดังนี ้  ฯ   (อ.พระราชา   
ตรัสถามแล้ว) ว่า   อ.อัน (อันเรา)   กระท�า   ซึ่งอะไร   (แก่บุคคล) ผู้มีทรัพย์มาก   
อย่างนี้   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.อัน อันพระองค์ ทรงกระท�า)   ซึ่งต�าแหน่งแห่งเศรษฐี   
(แก่บคุคลผูม้ทีรพัย์มาก   อย่างนี ้  ย่อมควร)   ดังนี ้  ฯ   อ.พระราชา   ทรงกระท�า-
แล้ว   ซ่ึงสักการะใหญ่   (แก่บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยากใหญ่) นั้น   (ทรงยังบุคคล)    
ให้พระราชทานแล้ว   ซ่ึงต�าแหน่งแห่งเศรษฐี   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พระราชา)    
ตรสับอกแล้ว   ซ่ึงทีแ่ห่งเรอืน   ของเศรษฐ ี  คนหนึง่   ในกาลก่อน   (แก่บรุษุผูถ้งึ-
แล้วซ่ึงยากใหญ่) นั้น   ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน)   (ยังบุคคล)   ให้น�าไปแล้ว    
ซึ่งกอไม้อันเกิดแล้ว ท.   ยังเรือน   ให้ตั้งขึ้นแล้ว   จงอยู่   (ในที่) นี้   ดังนี้   ฯ   
ครั้นเมื่อแผ่นดิน   (อันชน ท.)   ช�าระแล้ว   ซึ่งที่   นั้น   ขุดอยู่   กระท�า    
ให้เป็นที่เสมอ   (เพื่อเศรษฐี) นั้น,   อ.หม้อแห่งขุมทรัพย์ ท.   ตั้งขึ้นแล้ว   จรด   
ซ่ึงกันและกัน   ฯ   (ครั้นเมื่อเนื้อความ   อันเศรษฐีนั้น)   กราบทูลแล้ว    
แก่พระราชา,   (อ.พระราชา)   ตรัสแล้วว่า   (อ.หม้อแห่งขุมทรัพย์ ท.)   บังเกิดแล้ว   
ด้วยบุญ   ของท่านนัน่เทยีว,   อ.ท่านนัน่เทียว   จงถอืเอา   ดังนี ้  ฯ   (อ.เศรษฐ)ี นัน้   
(ยังบุคคล) ให้กระท�าแล้ว   ซึ่งเรือน   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งทานใหญ่   แก่หมู่แห่งภิกษุ   
ผูม้พีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ   ตลอดวนัเจ็ด   ฯ   (อ.เศรษฐนีัน้)   ด�ารงอยู ่  สิน้กาล-
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ก�าหนดเพียงไรแห่งอายุ   กระท�าแล้ว   ซึ่งบุญ ท.   แม้เบื้องหน้า   (แต่กาล) นั้น   
บังเกิดแล้ว   ในเทวโลก   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุ   เสวยแล้ว   ซึ่งสมบัติ- 
อันเป็นทิพย์   สิ้นพุทธันดร   หนึ่ง   เคลื่อนแล้ว   (จากเทวโลก) นั้น   ถือเอาแล้ว   
ซึ่งปฏิสนธิ   ในท้อง   ของธิดาผู้เจริญที่สุด   ในตระกูลแห่งอุปัฏฐาก   ของพระเถระ-
ช่ือว่าสารีบุตร   ในพระนครช่ือว่าสาวัตถี   ในกาลเป็นท่ีเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า    
นี้   ฯ

 ก.๗   ครั้งนั้น   อ.มารดาและบิดา ท.   (ของธิดา) นั้น   รู้แล้ว   ซึ่งความ-
ที่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ได้ให้แล้ว   ซึ่งวัตถุเป็นเครื่อง-
บริหารซึ่งครรภ์   ฯ   โดยสมัย   อื่นอีก   อ.ความแพ้ท้อง   อันมีอย่างนี้เป็นรูปว่า   
โอหนอ   อ.เรา   ถวายแล้ว   ซ่ึงทาน   ด้วยรสแห่งปลาตะเพยีนแดง   แก่ร้อยแห่ง- 
ภิกษุ ท.   ห้า   กระท�า   ซึ่งพระธรรมเสนาบดี   ให้เป็นต้น   นุ่งแล้ว   ซึ่งผ้า ท.   
อันบุคคลย้อมแล้วด้วยน�้าฝาด   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดรอบแห่งอาสนะ   พึงบริโภค    
ซึ่งภัตอันเป็นเดน   ของภิกษุ ท.   เหล่านั้น   ดังนี้   เกิดขึ้นแล้ว   (แก่ธิดา) นั้น   
ฯ   (อ.ธดิา) นัน้   บอกแล้ว   แก่มารดาและบดิา ท.   ได้กระท�าแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   
ฯ   อ.ความแพ้ท้อง   ระงับเฉพาะแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.มารดาและบิดา ท.)    
(ของธิดา) นั้น   ยังร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า   ผู้มีพระเถระผู้ธรรมเสนาบดีเป็นประมุข   
ให้ฉนัแล้ว   ด้วยรสแห่งปลาตะเพยีนแดงนัน่เทียว   ในมงคล ท.   เจ็ด   แม้เหล่าอ่ืน   
(จากมงคล) นัน้   ฯ   (อ.เรือ่ง) ทัง้ปวง   (อันบณัฑติ)   พงึทราบ   โดยนยั (แห่งค�า   
อันข้าพเจ้า) กล่าวแล้ว   ในเรือ่ง   แห่งกมุารช่ือว่าติสสะนัน่เทียว   ฯ   ก ็  (อ.วิบากนี)้   
เป็นวิบากเป็นเครือ่งไหลออก   แห่งการถวายซ่ึงรสแห่งปลาตะเพยีนแดง   อัน (อันเด็ก) นี้ 
ถวายแล้ว   ในกาล (แห่งตน) เป็นบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่   (ย่อมเป็น)   ฯ   ก็   
(ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   ขอจงให้   ซ่ึงสกิขาบท ท.   แก่ทาส   
ของท่าน   ดังนี้   อันมารดา   กล่าวแล้ว   ในวันเป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อ   (ของเด็ก) นั้น,   
อ.พระเถระ   กล่าวแล้วว่า   อ.เด็ก   นี้   ชื่อว่า อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.มารดา    
ของเด็กนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ชน ท.) ผู้โง่   แม้ผู้เป็นใบ้-
เพราะน�้าลาย   ในเรือน   นี้   เป็นผู้ฉลาด   เกิดแล้ว   จ�าเดิม   แต่กาลเป็นที่- 
ถือเอาซ่ึงปฏิสนธิ   ในท้อง   (ของเด็ก) นี้   เพราะเหตุนั้น   (อ.ค�า) ว่า    
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อ.เด็กชายช่ือว่าบัณฑิต   ดังนี้นั่นเทียว   เป็นช่ือ   แห่งบุตร   ของดิฉัน    
จักเป็น   ดังนี ้  ฯ   อ.พระเถระ   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงสกิขาบท ท.   ฯ   ก ็  อ.จิตว่า   
อ.เรา   จักไม่ท�าลาย   ซึ่งอัธยาศัย   แห่งบุตร   ของเรา   ดังนี้   เกิดขึ้นแล้ว    
แก่มารดา   จ�าเดิม   แต่วนั (แห่งเด็ก) นัน้ เกดิแล้ว   ฯ   (อ.เด็ก) นัน้   กล่าวแล้ว   
กะมารดา   ในกาล (แห่งตน) มีกาลฝนเจ็ดว่า   อ.กระผม   จักบวช   ในส�านัก    
ของพระเถระ   ดังนี้   ฯ   (อ.มารดา) นั้น   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.ดีละ,   
(อ.เรา)   ยังใจ   อย่างนี้ว่า   อ.เรา   จักไม่ท�าลาย   ซึ่งอัธยาศัย   ของเจ้า   ดังนี้   
ให้เกิดขึ้นแล้ว   ดังนี้   นิมนต์แล้ว   ซึ่งพระเถระ   (ยังพระเถระ) ให้ฉันแล้ว    
(กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ทาส   ของท่าน   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันบวช   
(ย่อมเป็น),   อ.ดิฉัน   จักน�าไป   (ซ่ึงเด็ก) นี ้  สูว่หิาร   ในสมยัเป็นท่ีสิน้ไปแห่งวัน   
ดังนี้   ส่งไปแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ยังญาติ ท.   ให้ประชุมกันแล้ว   (กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.เรา ท.)   จักกระท�า   ซึ่งสักการะ   อัน (อันเรา ท.) พึงกระท�า   ในกาล    
แห่งบตุร   ของเรา   เป็นคฤหสัถ์   ในวนันีน่ั้นเทียว   ดังนี ้  (ยงัญาติ ท.) ให้กระท�าแล้ว   
ซ่ึงสกัการะ   อันใหญ่   พาเอาแล้ว   (ซ่ึงเด็ก) นัน้   ไปแล้ว   สูวิ่หาร   ได้ถวายแล้ว   
แก่พระเถระ   (ด้วยค�า) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   (ยงัเด็ก) นี ้  ขอจงให้บวช   
ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   บอกแล้ว   ซึ่งความที่แห่งการบวช เป็นกิริยาอันบุคคล- 
กระท�าได้โดยยาก,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   จักกระท�า   
ซึ่งโอวาท   ของท่าน   ดังนี้   (อันเด็กนั้น)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า    
ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ)   จงมา   ดังนี้   ยังผม ท.   ให้เปียกแล้ว   บอกแล้ว    
ซึ่งตจปัญจกกัมมัฏฐาน   (ยังเด็กนั้น) ให้บวชแล้ว   ฯ   แม้ อ.มารดาและบิดา ท.   
(ของสามเณรช่ือว่าบัณฑติ) น้ัน   อยูอ่ยู่   ในวหิารนัน่เทียว   ตลอดวันเจ็ด   ถวายแล้ว   
ซึ่งทาน   ด้วยรสแห่งปลาตะเพียนแดงนั่นเทียว   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้า-
เป็นประมุข   ได้ไปแล้ว   สู่เรือน   ในเวลาเย็น   ในวัน   ที่เจ็ด   ฯ

 ก.๘   อ.พระเถระ   เมือ่ไป   สูภ่ายในแห่งบ้าน   ในวัน   ท่ีแปด   พาเอาแล้ว   
ซึ่งสามเณรชื่อว่าบัณฑิตนั้น   ไม่ได้ไปแล้ว   กับ   ด้วยหมู่แห่งภิกษุ   ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   (อ.พระเถระ   ไม่ได้ไปแล้ว   กับ   ด้วยหมู่แห่งภิกษุ)   
เพราะเหตุอะไร   (ดังนี้)   ฯ   
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    (อ.อนัแก้) ว่า   (เพราะว่า)   อ.การถอืเอาซ่ึงบาตรและจีวร ท.   หรอื   หรอืว่า   
อ.อิรยิาบถ   (ของสามเณรช่ือว่าบณัฑติ) นัน้   เป็นอาการยงัความเลือ่มใสให้เกดิ   ย่อมเป็น   
หามิได้   ก่อน,   อีกอย่างหนึ่ง   อ.วัตรอันพระเถระพึงกระท�า   ในวิหาร   มีอยู่,   
อีกอย่างหนึ่ง   อ.พระเถระ   ครั้นเมื่อหมู่แห่งภิกษุ   เข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งบ้าน,   
เที่ยวไปอยู่   ตลอดวิหารทั้งสิ้น   กวาดแล้ว   ซึ่งที่ (อันภิกษุ ท.) ไม่กวาดแล้ว   เข้าไป-
ต้ังไว้แล้ว   ซ่ึงน�า้อันบคุคลพงึด่ืมและน�า้อันบคุคลพงึบรโิภค ท.   ในภาชนะอันเปล่า ท.   
เก็บง�าแล้ว   (ซึ่งเสนาสนะ ท.) มีเตียงและตั่งเป็นต้น   อัน (อันภิกษุ ท.) เก็บไว้- 
ไม่ดีแล้ว   ย่อมเข้าไป   สู่บ้าน   ในภายหลัง,   อีกอย่างหนึ่ง   (อ.พระเถระ    
คิดแล้ว) ว่า   อ.เดียรถีย์ ท.   เข้าไปแล้ว   สู่วิหารอันว่าง   อย่าได้แล้ว    
เพื่ออันกล่าวว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงดู   ซึ่งที่แห่งสาวก ท.   ของพระสมณะ    
ผู้โคดม   นั่งแล้ว ท.   ดังนี้   ดังนี้   ปฏิบัติแล้ว   ซึ่งวิหารทั้งสิ้น   ย่อมเข้าไป    
สู่บ้าน   ในภายหลัง   (ดังนี้),   เพราะเหตุนั้น   แม้ในวันนั้น   (อ.พระเถระ)    
ยังสามเณรนั่นเทียว   ให้ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ได้เข้าไปแล้ว   สู่บ้าน    
สายกว่า   ฯ   อ.สามเณร   ไปอยู่   กับ   ด้วยพระอุปัชฌาย์   เห็นแล้ว    
ซึ่งเหมือง   ในระหว่างแห่งหนทาง   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ที่) นี้    
ชื่อว่า อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสามเณร   (อ.ที่นี้)   
ชื่อว่า เหมือง   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ชน ท.)   ย่อมกระท�า   
ซึ่งอะไร   (ด้วยเหมือง) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ชน ท.)   
น�าไปแล้ว   ซ่ึงน�า้   (จากที)่ นีด้้วย   (จากท่ี) นีด้้วย   ย่อมกระท�า   ซ่ึงการงานใน-
เพราะข้าวกล้า   ของตน   ดังนี ้  ฯ   (อ.สามเณร   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   
ก็   อ.จิต   ของน�้า   มีอยู่   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า    
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.จิต   ของน�้า)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร    
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ชน ท.)   ย่อมน�าไป   (ซึ่งน�้า)   อันมีจิต-
หามิได้   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   สู่ที่อันตนทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว (หรือ)    
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   เออ   (อ.อย่างนั้น)   
ดังนี ้  ฯ   (อ.สามเณรน้ัน   คิดแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.ชน ท.)   น�าไปแล้ว   (ซ่ึงน�า้)   
อันมีจิตหามิได้   แม้อันมีอย่างนี้เป็นรูป   สู่ที่อันตนทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว   
ย่อมกระท�า   ซึ่งการงานไซร้,   (อ.ชน ท.)   แม้ผู้เป็นไปกับด้วยจิต   จักไม่อาจ    
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เพื่ออันยังจิต   ให้เป็นไป   ในอ�านาจ   ของตน   แล้วจึงกระท�า   ซึ่งสมณธรรม    
เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   ไปอยู่   ข้างหน้า   เห็นแล้ว    
(ซึ่งชน ท.) ผู้กระท�าซึ่งลูกศร   ผู้ยังคันแห่งลูกศรให้ร้อน   ในไฟ   แล้วจึงแลดู    
ด้วยที่สุดแห่งนัยน์ตา   แล้วจึงกระท�าอยู่   ให้ตรง   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    
(อ.ชน ท.) เหล่านี้   ชื่อว่า พวกไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ชน ท.   เหล่านี้)   ชื่อว่า ผู้กระท�าซึ่งลูกศร   ดังนี้   ฯ   
(อ.สามเณร  ถามแล้ว) ว่า   ก็   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   ย่อมกระท�า   ซึ่งอะไร    
ดังน้ี   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ชน ท. เหล่านัน้)   (ยงัคันแห่งลกูศร)   
ให้ร้อนแล้ว   ในไฟ   ย่อมกระท�า   ซึ่งคันแห่งลูกศร   ให้ตรง   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร   
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.คันแห่งลูกศร) นั่น   เป็นของเป็นไปกับด้วยจิต   
(ย่อมเป็น) (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
(อ.คันแห่งลกูศรน่ัน)   เป็นของมจิีตหามไิด้   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.สามเณร) นัน้   
คิดแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.ชน ท. ผู้กระท�าซึ่งลูกศร)   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งคันแห่งลูกศร)    
อันมจีติหามไิด้   (ยังคันแห่งลกูศร)   ให้ร้อนแล้ว   ในไฟ   ย่อมกระท�า   ให้ตรงไซร้,   
(อ.ชน ท.) แม้ผูเ้ป็นไปกบัด้วยจิต   จักไม่อาจ   เพือ่อันยงัจิต   ของตน   ให้เป็นไป    
ในอ�านาจ   แล้วจึงกระท�า   ซ่ึงสมณธรรม   เพราะเหตุไร   ดังน้ี   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.สามเณร)   
ไปแล้ว   ข้างหน้า   เห็นแล้ว   (ซึ่งชน ท.)   ผู้ถากอยู่   (ซึ่งอุปกรณ์ ท.) มีก�า- 
และกงและดุมเป็นต้น   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ชน ท.) เหล่านี้    
ชื่อว่า พวกไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
(อ.ชน ท. เหล่านี้)   ชื่อว่า ช่างถาก   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร   ถามแล้ว) ว่า    
ก็   (อ.ช่างถาก ท.) เหล่านั้น   ย่อมกระท�า   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ช่างถาก ท. เหล่านั้น)   ถือเอาแล้ว    
ซึ่งท่อนไม้ ท.   ย่อมกระท�า   ซึ่งล้อ ท.   (แห่งพาหนะ ท.) มียานน้อยเป็นต้น   ดังนี้   
ฯ   (อ.สามเณร   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   (อ.ท่อนไม้ ท.) เหล่านั่น   
เป็นของเป็นไปกบัด้วยจิต   (ย่อมเป็น) (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ท่อนไม้ ท. เหล่านั่น)   เป็นของมีจิตหามิได้   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ความคิด) นั่นว่า   ถ้าว่า   (อ.ช่างถาก ท.)   ถือเอาแล้ว   
ซ่ึงไม้และท่อนฟืน ท.   อันมจิีตหามไิด้   ย่อมกระท�า   (ซ่ึงอุปกรณ์ ท.) มล้ีอเป็นต้นไซร้,   
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(อ.ชน ท.) ผู้เป็นไปกับด้วยจิต   จักไม่อาจ   เพื่ออันยังจิต   ของตน   ให้เป็นไป 
ในอ�านาจ   แล้วจึงกระท�า   ซ่ึงสมณธรรม   เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ได้มแีล้ว   (แก่สามเณร) 
นั้น   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งเหตุ ท.   เหล่านี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ถ้าว่า   อ.ท่าน   พึงถือเอา   ซึ่งบาตรและจีวร   ของท่าน ไซร้,   
อ.กระผม   พึงกลับ   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   ยังจิตว่า   อ.สามเณรเด็ก   นี้    
ผู้บวชแล้ว   โดยกาลไม่นาน   ติดตามอยู่   ซึ่งเรา   ย่อมกล่าว   อย่างนี้   ดังนี้   
ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเทียว   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสามเณร   (อ.เธอ)   จงน�ามา   ดังนี้   
ได้ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ของตน   ฯ   แม้ อ.สามเณร   ไหว้แล้ว    
ซ่ึงพระอุปัชฌาย์   เมื่อกลับ   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)    
เมื่อน�ามา   ซึ่งอาหาร   แก่กระผม   พึงน�ามา   ด้วยรสแห่งปลาตะเพียนแดงนั่นเทียว   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.เรา)   จักได้   
(ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร)   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ถ้าว่า   
(อ.ท่าน)   เมื่อไม่ได้   ด้วยบุญ   ของตน   จักได้   ด้วยบุญ   ของกระผม   ดังนี้   
ฯ   อ.พระเถระ   (คิดแล้ว) ว่า   แม้ อ.อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ   พึงมี   
แก่สามเณรผู้เป็นเด็ก   ผู้นั่งแล้ว   ในภายนอก   ดังนี้   ให้แล้ว   ซึ่งกุญแจ    
กล่าวแล้วว่า   (อ.เธอ)   เปิดแล้ว   ซ่ึงประตู   แห่งห้องเป็นท่ีอยู ่  ของเรา   เข้าไปแล้ว   
ในภายใน   พึงนั่ง   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   กระท�าแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   
ยงัญาณ   ให้ข้ามลงแล้ว   ในกรชักาย   ของตน   นัง่พจิารณาอยูแ่ล้ว   ซ่ึงอัตภาพ   ฯ

 ก.๙   ครั้งนั้น   อ.อาสนะ   ของท้าวสักกะ   แสดงแล้ว   ซึ่งอาการอันร้อน   
ด้วยเดชแห่งคุณ   (ของสามเณร) นัน้   ฯ   (อ.ท้าวสกักะ) นัน้   ทรงใคร่ครวญอยูว่่า   
อ.เหตุ   อะไรหนอแล   (มีอยู่)   ดังนี้   ทรงด�าริแล้วว่า   อ.สามเณรชื่อว่าบัณฑิต   
ให้แล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   แก่พระอุปัชฌาย์   กลับแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   
จักกระท�า   ซ่ึงสมณธรรม   ดังน้ี,   อ.อัน   แม้อันเรา   ไป   (ในท่ี) นัน้   ย่อมควร   
ดังนี้   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งท้าวมหาราช ท.   สี่   ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)    
ยังนก ท.   ตัวเที่ยวไปอยู่   ในที่ใกล้แห่งป่า   แห่งวิหาร   ให้หนีไปแล้ว   จงถือเอา   
ซึ่งการอารักขา   โดยรอบ   ดังนี้   (ตรัสแล้ว)   กะเทพบุตรชื่อว่าจันทร์   (อ.ท่าน)    
คร่ามาแล้ว   ซึ่งมณฑลแห่งพระจันทร์   จงยึดไว้   ดังนี้   ตรัสแล้ว   กะเทพบุตร- 
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ชื่อว่าสุริยะ ว่า   (อ.ท่าน)   คร่ามาแล้ว   ซึ่งมณฑลแห่งพระอาทิตย์   จงยึดไว้   ดังนี้   
เสด็จไปแล้ว   เอง   ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งการอารักขา   ในที่แห่งเชือกเป็นเครื่องชัก   
ได้ประทับยืนอยู่แล้ว   ฯ   อ.เสียง   แม้แห่งใบไม้เก่า   ไม่ได้มีแล้ว   ในวิหาร   ฯ   
อ.จิต   ของสามเณร   เป็นธรรมชาตมีอารมณ์เดียวเป็นเลิศ   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
(อ.สามเณร) นัน้   พจิารณาแล้ว   ซ่ึงอัตภาพ   ในระหว่างแห่งภัตนัน่เทียว   บรรลแุล้ว   
ซึ่งผล ท.   สาม   ฯ   แม้ อ.พระเถระ   (คิดแล้ว) ว่า   อ.สามเณร   นั่งแล้ว    
ในวหิาร,   (อันเรา)   อาจ   เพือ่อันได้   ซ่ึงโภชนะ   อันเข้าไปส�าเรจ็   (แก่สามเณร) นัน้   
ช่ือ ในตระกลูโน้น   ดังนี ้  ได้ไปแล้ว   สูต่ระกลูแห่งอุปัฏฐาก   อันประกอบแล้วด้วย-
ความรักและความเคารพ   ตระกูลหนึ่ง   ฯ   ก็   อ.มนุษย์ ท.   (ในตระกูล) นั้น   
ได้แล้ว   ซ่ึงปลาตะเพียนแดง ท.   ในวันนั้น   นั่งแลดูอยู่แล้ว   ซ่ึงการมา    
แห่งพระเถระนัน่เทยีว   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   เหน็แล้ว   ซ่ึงพระเถระ   ผูม้าอยู่   
(กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.กรรม) อันเจริญ   อันท่าน   ผู้มาอยู่    
(ในที)่ นี ้  กระท�าแล้ว   ดังน้ี   (ยงัพระเถระ) ให้เข้าไปแล้ว   ในภายใน   ถวายแล้ว   
(ซึ่งวัตถุ ท.) มีข้าวต้มและวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวเป็นต้น   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งบิณฑบาต   
ด้วยรสแห่งปลาตะเพยีนแดง   ฯ   อ.พระเถระ   แสดงแล้ว   ซ่ึงอาการคืออันน�าไป   ฯ   
อ.มนุษย์ ท.   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   ขอจงฉัน,   (อ.ท่าน)   
จักได้   แม้ซ่ึงภัตอันท่านพงึน�าไป   ดังนี ้  ยงับาตร   ให้เต็มแล้ว   ด้วยโภชนะอัน-
ส�าเรจ็แล้วด้วยรสแห่งปลาตะเพยีนแดง   ได้ถวายแล้ว   ในกาลเป็นท่ีสดุลงแห่งกจิด้วยภัต   
แห่งพระเถระ   ฯ   อ.พระเถระ   (คิดแล้ว) ว่า   อ.สามเณร   ของเรา   หิวแล้ว   
ดังนี้   ได้ไปแล้ว   พลัน   ฯ   ในวันนั้น   แม้ อ.พระศาสดา   เสวยแล้ว    
(ต่อสมัย) อันเป็นไปกับด้วยกาลนั่นเทียว   ไปแล้ว   สู่วิหาร   ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า   
อ.สามเณรชื่อว่าบัณฑิต   ให้แล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   แก่พระอุปัชฌาย์   กลับแล้ว   
(ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักกระท�า   ซึ่งสมณธรรม   ดังนี้,   อ.กิจแห่งบรรพชิต   
(ของสามเณรชื่อว่าบัณฑิต) นั้น   จักส�าเร็จ   (หรือ) หนอแล   ดังนี้   ทรงทราบแล้ว   
ซ่ึงความที่แห่งผล ท.   สาม   เป็นผล (อันสามเณรช่ือว่าบัณฑิต) บรรลุแล้ว    
ทรงร�าพึงอยู่ว่า   อ.อุปนิสัย   แห่งพระอรหัต   มีอยู่   (หรือ   หรือว่า)   (อ.อุปนิสัย   
แห่งพระอรหัต)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ทรงเห็นแล้วว่า   (อ.อุปนิสัย   แห่งพระอรหัต)   
มีอยู่   ดังน้ี   ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า   (อ.สามเณรช่ือว่าบัณฑิตนั้น)   จักอาจ    
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๑ อีกนัยหนึ่ง ชิคจฺฉิโต แปลว่า ผู้ถึงแล้วซึ่งความหิว เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า ชิคจฺฉ� อิโต ชิคจฺฉิโต ฯ

เพื่ออันบรรลุ   ซึ่งพระอรหัต   ในกาลก่อนแต่กาลแห่งภัตนั่นเทียว   (หรือ   หรือว่า)   
(อ.สามเณรช่ือว่าบัณฑิตนั้น)   จักไม่อาจ   (เพื่ออันบรรลุ   ซ่ึงพระอรหัต    
ในกาลก่อนแต่กาลแห่งภัตนัน่เทยีว)   ดังนี ้  ได้ทรงทราบแล้วว่า   (อ.สามเณรช่ือว่า-
บณัฑตินัน้)   จักอาจ   (เพือ่อันบรรล ุ  ซ่ึงพระอรหตั   ในกาลก่อนแต่กาลแห่งภัตน่ันเทียว)   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.อันทรงด�ารินั่น) ว่า   อ.สารีบุตร   ถือเอาแล้ว   ซึ่งภัต   
เพื่อสามเณร   ย่อมมา   พลัน,   (อ.สารีบุตร)   พึงกระท�า   แม้ซึ่งอันตราย    
(แก่สามเณร) นั้น,   (อ.เรา)   จักนั่งถือเอา   ซึ่งการอารักขา   ที่ซุ้มแห่งประตู,    
(ครั้นเมื่อความเป็น)   อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.เรา)   จักถาม   ซึ่งปัญหา ท.   สี่   
(กะสารีบุตร) นั้น,   (ครั้นเมื่อสารีบุตร) นั้น   แก้อยู่,   อ.สามเณร   จักบรรลุ    
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ดังนี้   ได้มีแล้ว   (แก่พระศาสดา)  
พระองค์นั้น,   (อ.พระศาสดา) เสด็จไปแล้ว   (จากวิหาร) นั้น   ประทับยืนอยู่แล้ว   
ทีซุ้่มแห่งประตู   ตรสัถามแล้ว   ซ่ึงปัญหา ท.   สี ่  กะพระเถระ   ผูถ้งึพร้อมแล้ว   ฯ   
อ.พระเถระ   แก้แล้ว   ซึ่งปัญหา (อันพระศาสดา) ตรัสถามแล้ว ท.   ฯ

 ก.๑๐   อ.อันถามและอันแก้   (ในปัญหา ท.   สี)่   เหล่านัน้   นี ้:   ได้ยนิว่า   
อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว   (กะพระสารบีตุร) นัน้ว่า   ดูก่อนสารบีตุร   อ.อะไร   อันเธอ   
ได้แล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระสารีบุตร   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.อาหาร   (อันข้าพระองค์ได้แล้ว)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
ดูก่อนสารีบุตร   ชื่อ อ.อาหาร   ย่อมน�ามา   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระสารีบุตร   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (ชื่อ อ.อาหาร   ย่อมน�ามา)   ซึ่งเวทนา   
ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนสารบีตุร   อ.เวทนา   ย่อมน�ามา   
ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระสารีบุตร   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.เวทนา   ย่อมน�ามา)   ซึ่งรูป   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
ดูก่อนสารีบุตร   ก็   อ.รูป   ย่อมน�ามา   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระสารีบุตร   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.รปู   ย่อมน�ามา)   ซ่ึงผสัสะ   ดังนี ้  ฯ   
    อ.อธิบาย   (ในปัญหา ท.  สี่) เหล่านั้น   นี้ :-   จริงอยู่   อ.อาหาร    
อัน (อันบคุคล) ผูห้วิแล้ว๑   บรโิภคแล้ว   ก�าจัดเฉพาะแล้ว   ซ่ึงความหวิ  (ของบคุคล) นัน้   
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๑ ปตฺต� มีรูปเป็นทุติยาวิภัตติ แต่แปลหักเป็นฉัฏฐีวิภัตติ สัมพันธ์ว่า ทุติยาสามีสมฺพันฺธ ใน ปฏิสามิตกาเล (หรือ - กาเล) ฯ

ย่อมน�ามา   ซึ่งเวทนา   อันสบาย,   ครั้นเมื่อเวทนา   อันสบาย   เกิดขึ้นอยู่    
(แก่บุคคล) ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข   เพราะการบริโภคซึ่งอาหาร,   อ.ความถึงพร้อมแห่ง-
วรรณะ   ในสรีระ   ย่อมมี,   อ.เวทนา   ย่อมน�ามา   ซึ่งรูป   ด้วยประการฉะนี้,   
ก็   (อ.บุคคล) ผู้ถึงแล้วซ่ึงความสุข   เป็นผู้มีสุขและโสมนัสอันเกิดขึ้นแล้ว    
ด้วยอ�านาจแห่งรูปอันเกิดแต่อาหาร   (เป็น)   (คิดแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   อ.ความเบาใจ   
เกิดแล้ว   แก่เรา   ดังนี้   นอนอยู่   หรือ   หรือว่า   นั่งอยู่   ย่อมได้เฉพาะ    
ซึ่งสัมผัสอันสบาย   ฯ
 ครั้นเมื่อปัญหา ท.   สี่   เหล่านี้   (อันพระสารีบุตร)   แก้แล้ว   อย่างนี้,   
อ.สามเณร   บรรลุแล้ว   ซ่ึงพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ    
แม้ อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   กะพระเถระว่า   ดูก่อนสารีบุตร   (อ.เธอ)   จงไป,   
(อ.เธอ)   จงให้   ซึ่งภัต   แก่สามเณร   ของเธอ   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ    
ไปแล้ว   เคาะแล้ว   ซึ่งประตู   ฯ   อ.สามเณร   ออกไปแล้ว   รับแล้ว   ซึ่งบาตร    
จากมือ   ของพระเถระ   วางไว้แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   พัดแล้ว   ซึ่งพระเถระ   
ด้วยขั้วแห่งตาล   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว   (กะสามเณร) นั้นว่า    
ดูก่อนสามเณร   (อ.เธอ)   จงกระท�า   ซึ่งกิจด้วยภัต   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร   
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.ท่าน เล่า   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กิจด้วยภัต   อันเรา   กระท�าแล้ว,   อ.เธอ   จงกระท�า   ดังนี้   
ฯ   อ.เด็ก   ผู้มีกาลฝนเจ็ด   บวชแล้ว   เป็นเช่นกับด้วยดอกปทุมอันแย้มแล้ว    
ในขณะนั้น   (เป็น)   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ในวันที่แปด   นั่งพิจารณาอยู่แล้ว   
ซึ่งที่เป็นที่ใส่เข้าซึ่งภัต   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งกิจด้วยภัต   ฯ   อ.เทพบุตรชื่อว่าจันทร์    
ปล่อยแล้ว   ซ่ึงมณฑลแห่งพระจันทร์,   อ.เทพบุตรช่ือว่าสุริยะ   ปล่อยแล้ว    
ซึ่งมณฑลแห่งพระอาทิตย์,   อ.ท้าวมหาราช ท.   สี่   ปล่อยแล้ว   ซึ่งการอารักขา   
อันมีในทิศสี่,   อ.ท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ   ทรงปล่อยแล้ว   ซึ่งการอารักขา   
ณ ที่เป็นที่ชัก,   อ.พระอาทิตย์   เคลื่อนคล้อยไปแล้ว   จากที่อันเป็นท่ามกลาง    
ในกาลแห่งบาตร๑  (อันสามเณร) นั้น ล้างแล้ว   จึงเก็บไว้แล้ว ฯ
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 ก.๑๑   อ.ภิกษุ ท.   ยกโทษแล้วว่า   อ.เงา   เป็นเงามีประมาณยิ่ง    
เกิดแล้ว,   อ.พระอาทิตย์   เคลื่อนคล้อยไปแล้ว   จากที่อันเป็นท่ามกลาง,   อนึ่ง   
(อ.ภัต)   อันสามเณร   ฉันแล้ว   ในกาลนีน้ัน่เทียว,   (อ.เหตุ)   นัน่   อะไรหนอแล   
ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   นัน้   เสด็จมาแล้ว   
ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งเรื่อง) อะไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.ข้าพระองค์ ท.   
ย่อมกล่าว)   (ซึ่งเรื่อง) ชื่อนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ   (อ.อย่างนั้น),   ในกาลเป็นที่กระท�า   ซึ่งสมณธรรม    
(แห่งบคุคล) ผูม้บีญุ,   อ.เทพบตุร   ช่ือว่าจันทะ   (คร่ามาแล้ว)   ซ่ึงมณฑลแห่งพระจันทร์   
(ยึดไว้แล้ว),   อ.เทพบุตรชื่อว่าสุริยะ   (คร่ามาแล้ว)   ซึ่งมณฑลแห่งพระอาทิตย์เทียว   
ยึดไว้แล้ว,   อ.ท้าวมหาราช ท.   สี่   ถือเอาแล้ว   ซึ่งการอารักขา   อันมีในทิศสี่   
ในที่ใกล้แห่งป่าแห่งวิหาร,   อ.ท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ   เสด็จมาแล้ว    
ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งการอารักขา   ณ ที่เป็นที่ชัก,   แม้ อ.เรา   เป็นผู้มีความ- 
ขวนขวายน้อย   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   เป็นพระพุทธเจ้า   ย่อมเป็น   ดังนี้   
(เป็น)   ไม่ได้ได้แล้ว   เพื่ออันนั่ง,   (อ.เรา)   ไปแล้ว   ได้ถือเอาแล้ว    
ซึ่งการอารักขา   แก่บุตร   ของเรา   ที่ซุ้มแห่งประตู,   อ.บัณฑิต ท.   เห็นแล้ว   
(ซ่ึงชน ท.) ผู้น�าไป   ผู้น�าไปอยู่   ซ่ึงน�้า   ด้วยเหมืองด้วย   (ซ่ึงชน ท.)    
ผู้กระท�าซึ่งลูกศร   ผู้กระท�าอยู่   ซึ่งลูกศร   ให้ตรงด้วย   (ซึ่งชน ท.)  ผู้ถาก    
ผู้ถากอยู่   ซึ่งไม้ ท. ด้วย   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งเหตุ)   อันมีประมาณเท่านี้   (กระท�า)   
ให้เป็นอารมณ์   ฝึกแล้ว   ซึ่งตน   ย่อมยึดเอา   ซึ่งพระอรหัตนั่นเทียว   ดังนี้    
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   (อ.ชน ท.)   ผู้น�าไป   ย่อมน�าไป   ซึ่งน�้า    
(อ.ชน ท.)   ผู้กระท�าซึ่งลูกศร   ย่อมดัด   ซึ่งลูกศร,   
(อ.ชน ท.)   ผูถ้าก   ย่อมถาก   ซ่ึงไม้,   อ.บณัฑิต ท.   
ย่อมฝึก   ซึ่งตน   ดังนี้   ฯ   
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท. เหล่าใด)   ขุดแล้ว   ซึ่งที่อันดอน   แห่งแผ่นดิน   
ยงัทีอั่นเป็นหลมุ   ให้เต็มแล้ว   กระท�าแล้ว   ซ่ึงเหมอืง   หรอื   หรอืว่า   วางไว้แล้ว   
ซึ่งล�ารางแห่งต้นไม้   ย่อมน�าไป   ซึ่งน�้า   สู่ที่อันตนทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว   
เพราะเหตุนัน้   (อ.ชน ท. เหล่านัน้)   ช่ือว่า ผูน้�าไป   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อุทก�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งลูกศร   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   เตชน�   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถรูป) นี้ว่า   (อ.ชน ท.)  ผู้น�าไป   ย่อมน�าไป   ซึ่งน�้า   ตามความ-
ชอบใจ   ของตน,   แม้ (อ.ชน ท.) ผู้กระท�าซึ่งลูกศร   (ยังลูกศร)   ให้ร้อนแล้ว   
ย่อมดัด   ซึ่งลูกศร   คือว่า   ย่อมกระท�า   ให้ตรง,   แม้ (อ.ชน ท.)   ผู้ถาก   
ถากอยู่   เพื่อประโยชน์   (แก่อุปกรณ์ ท.) มีกงเป็นต้น   ชื่อว่า ย่อมดัด   ซึ่งไม้ ท.   
คือว่า   ย่อมกระท�า   ให้ตรง   หรอื   หรอืว่า   ให้คด   ตามความชอบใจ   ของตน      
(ฉนัใด)   อ.บณัฑติ ท.   กระท�าแล้ว   (ซ่ึงเหตุ)   อันมปีระมาณเท่านี ้  ให้เป็นอารมณ์   
(ยังมรรค ท.) มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น   ให้เกิดขึ้นอยู่   ชื่อว่า ย่อมฝึก   ซึ่งตน,    
แต่ว่า   ครัน้เมือ่พระอรหตั   (อันบณัฑติ ท.)   บรรลแุล้ว,   (อ.บณัฑติ ท. เหล่านั้น)   
ชื่อว่า   เป็นผู้ฝึกแล้วโดยส่วนเดียว   ย่อมเป็น   ฉันนั้น   ดังนี้   เป็นอรรถรูป  
(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าบัณฑิต   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๖. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าลกุณฏกภัททิยะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าลกุณฏกภัททิยะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   เสโล   
ยถา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยนิว่า   (อ.บรรพชิต ท.) มสีามเณรเป็นต้น   ผูเ้ป็นปถุชุน   เหน็แล้ว   
ซึ่งพระเถระ   จับแล้ว   ที่ศีรษะบ้าง   ที่หู ท. บ้าง   ที่จมูกบ้าง   ย่อมกล่าวว่า    
ดูก่อนอา   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่กระสันขึ้น   ย่อมยินดียิ่ง   ในพระศาสนา หรือ    
ดังนี ้  ฯ   อ.พระเถระ   ย่อมไม่โกรธน่ันเทียว   ย่อมไม่ประทุษร้าย   (ในบรรพชิต ท.) 
เหล่านั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.)   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    
(อ.ท่าน ท.)   จงดู,   (อ.บรรพชิต ท.) มีสามเณรเป็นต้น   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระ-
ช่ือว่าลกณุฏกภัททยิะ   ย่อมเบยีดเบยีน   อย่างนีด้้วย   อย่างนีด้้วย,   (อ.พระเถระ) นัน้   
ย่อมไม่โกรธนัน่เทียว   ย่อมไม่ประทษุร้าย   (ในบรรพชิต ท. มสีามเณรเป็นต้น) เหล่านัน้   
ดังนี ้  ให้ต้ังขึน้พร้อมแล้ว   ในโรงเป็นท่ีกล่าวกบัเป็นท่ีแสดงซ่ึงธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   
เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว    
(ซ่ึงเรือ่ง) อะไร   ดังน้ี,   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.ข้าพระองค์ ท.   
ย่อมกล่าว   ซึ่งเรื่อง) ชื่อนี้   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,    
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ   ชื่อ อ.พระขีณาสพ ท.   ย่อมไม่โกรธนั่นเทียว   
ย่อมไม่ประทุษร้าย,   ด้วยว่า   (อ.พระขีณาสพ ท.) เหล่านั่น   เป็นเช่นกับด้วยภูเขา-
อันล้วนแล้วด้วยศิลาอันเป็นแท่งทึบ   เป็นผู้ไม่คลอนแคลน   เป็นผู้อันใคร ๆ  
ให้หวัน่ไหวมไิด้   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  เมือ่ทรงสบืต่อ   ซ่ึงอนสุนธ ิ  แสดง   ซ่ึงธรรม   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
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อ.ภูเขาอันล้วนแล้วด้วยศิลา   อันเป็นแท่งทึบอันเดียว   
ย่อมไม่สะเทือน   เพราะลม   ฉันใด   อ.บัณฑิต ท. 
ย่อมไม่เอนเอียง   ในเพราะนินทาและสรรเสริญ ท.   
ฉันนั้น   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 อ.โลกธรรม ท.   สอง   (อันพระผูม้พีระภาคเจ้า)   ตรสัแล้ว   ใน - (ในบท ท.)   
เหล่านั้นหนา   - (บท) นี้ว่า   นินฺทาปส�สาสุ   ดังนี้   แม้ก็จริง   ถึงอย่างนั้น    
อ.เน้ือความ   (อันบัณฑิต)   พึงทราบ   ด้วยสามารถ   (แห่งโลกธรรม ท.)    
แม้แปด   ฯ   
    (อ.อธบิาย) ว่า   เหมอืนอย่างว่า   อ.ภูเขาอันล้วนแล้วด้วยศิลา   อันเป็นแท่งทึบ-
อันเดียว   คือว่า   อันมีโพรงหามิได้   ย่อมไม่สะเทือน   คือว่า   ย่อมไม่เอนเอียง   
คือว่า   ย่อมไม่หวั่นไหว   เพราะลม   อันต่างด้วยลมมีลมอันมีในปุรัตถิมทิศเป็นต้น   
ฉันใด   อ.บัณฑิต ท.,   ครั้นเมื่อโลกธรรม ท.   แม้แปด   ครอบง�าอยู่,   ย่อมไม่- 
เอนเอียง   คือว่า   ย่อมไม่หวั่นไหว   คือว่า   ย่อมไม่สะเทือน   เพราะอ�านาจ- 
แห่งความยินร้าย   หรือ   หรือว่า   เพราะอ�านาจแห่งความยินดี   ฉันนั้น   ดังนี้   
(อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าลกุณฏกภัททิยะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๗. กาณมาตาวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งมารดาของนางกาณา   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงมารดาของนางกาณา   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   ยถาปิ    
รหโท   คมฺภีโร   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   อ.เรื่อง   มาแล้ว   ในวินัยนั่นเทียว   ฯ   ก็   ในกาลนั้น    
ครั้นเมื่อสิกขาบท   อันพระศาสดา   ทรงบัญญัติแล้ว   ในเพราะเรื่อง   นั้น    
ในกาล (แห่งขนม ท.   อันมารดาของนางกาณา) -   ครั้นเมื่อขนม ท.   อันมารดา- 
ของนางกาณา   ทอดแล้ว   เพื่ออันส่งไป   ซ่ึงธิดา   ผู้มีมืออันไม่เปล่า    
สู่ตระกูลแห่งผัว   - ถวายแล้ว   แก่ภิกษุ ท.   สี่ รูป   สิ้นสี่ครั้ง,   ครั้นเมื่อปชาบดี   
อ่ืน   อันสาม ี  ของนางกาณา   น�ามาแล้ว,   อ.นางกาณา   ฟังแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็น-
ไปทัว่   นัน้   ย่อมด่า   ย่อมบรภิาษ   ซ่ึงภิกษ ุท.   ผู ้(อันตน) ท้ังเหน็แล้วท้ังเหน็-
แล้วว่า   อ.การอยู่ครองซึ่งเรือน   ของเรา   (อันภิกษุ ท.) เหล่านี้   ให้ฉิบหายแล้ว   
ดังนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ไม่อาจแล้ว   เพื่ออันด�าเนินไป   สู่ถนน   นั้น   ฯ    
อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ได้เสด็จไปแล้ว    
(ในที่) นั้น   ฯ   อ.มารดาของนางกาณา   ถวายบังคมแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา    
(ยังพระศาสดา) ให้ประทับนั่งแล้ว   บนอาสนะ (อันตน) ปูลาดแล้ว   ได้ถวายแล้ว    
ซึ่งข้าวต้มและวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยว   ฯ   อ.พระศาสดา   ผู้มีอาหารอันบุคคลพึง- 
กินในเวลาเช้าอันทรงกระท�าแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   อ.นางกาณา   (ไปแล้ว)    
(ณ ท่ี) ไหน   ดังน้ี   ฯ   (อ.มารดาของนางกาณา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้เจริญ   (อ.นางกาณา) นั่น   เห็นแล้ว   ซึ่งพระองค์   เป็นผู้เก้อเป็นแล้ว   (เป็น)   
ยืนร้องไห้อยู่แล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.นางกาณานัน่   
เห็นแล้ว   ซึ่งเรา   เป็นผู้เก้อเป็นแล้ว   เป็น   ยืนร้องไห้อยู่แล้ว)   เพราะเหตุอะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.มารดาของนางกาณา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
(อ.นางกาณา) นั่น   ย่อมด่า   ย่อมบริภาษ   ซ่ึงภิกษุ ท.,   เพราะเหตุนั้น    
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(อ.นางกาณานั่น)   เห็นแล้ว   ซึ่งพระองค์   เป็นผู้เก้อ   เป็น   ยืนร้องไห้อยู่แล้ว   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   (ทรงยังมารดาของนางกาณา) ให้เรียกมาแล้ว   
(ซ่ึงนางกาณา) นัน้   (ตรสัถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนกาณา   (อ.เธอ)   เหน็แล้ว   ซ่ึงเรา   
เป็นผู้เก้อเป็นแล้ว   (เป็น)   แอบแล้ว   ร้องไห้อยู่   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ    
ครั้งนั้น   อ.มารดา   (ของนางกาณา) นั้น   กราบทูลแล้ว   ซ่ึงกิริยา    
(อันนางกาณา) นั้น กระท�าแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว    
(กะมารดาของนางกาณา) นั้นว่า   ดูก่อนมารดาของนางกาณา   ก็   อ.สาวก ท.    
ของเรา   ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงวัตถุ) อันอันเธอถวายแล้ว   หรอื   (หรอืว่า   อ.สาวก ท. 
ของเรา   ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงวตัถ ุ  อันอันเธอ) ไม่ถวายแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.มารดาของ-
นางกาณา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.สาวก ท.   ของพระองค์   
ถือเอาแล้ว   ซึ่งวัตถุ   อันอันหม่อมฉัน) ถวายแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.สาวก ท.   ของเรา   เที่ยวไปอยู่   เพื่อก้อนข้าว    
ถึงแล้ว   ซ่ึงประตู   แห่งเรอืน   ของเธอ   ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงวัตถ)ุ อันอันเธอถวายแล้วไซร้,   
อ.โทษ   อะไร   (มีอยู่)   (แก่สาวก ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.มารดาของ- 
นางกาณา   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   อ.โทษ   ของพระผูเ้ป็นเจ้า ท.   
ย่อมไม่ม,ี   อ.โทษ   (มอียู่)   (แก่นางกาณา) นัน่นัน่เทียว   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว   กะนางกาณาว่า   ดูก่อนกาณา   ได้ยินว่า   อ.สาวก ท.   ของเรา    
เที่ยวไปอยู่   เพื่อก้อนข้าว   มาแล้ว   สู่ประตูแห่งเรือน   นี้,   (ครั้นเมื่อความเป็น) 
อย่างน้ัน   (มอียู)่,   อ.ขนม ท.   อันมารดา   ของเธอ   ถวายแล้ว   (แก่สาวก ท.) 
เหล่านัน้,   อ.โทษ   ช่ืออะไร   (มอียู)่   แก่สาวก ท.   ของเรา   (ในเพราะเหตุ) นี้   
ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาณา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.โทษ    
ของพระผู้เป็นเจ้า ท.   ย่อมไม่มี,   อ.โทษ   (มีอยู่)   แก่หม่อมฉันนั่นเทียว   ดังนี้   
ฯ   (อ.นางกาณา) นั้น   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   (ยังพระศาสดา) ให้ทรง-
อดโทษแล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าวโดยล�าดับ   
(แก่นางกาณา) นั้น   ฯ   (อ.นางกาณา) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งโสดาปัตติผล   ฯ   
อ.พระศาสดา   เสด็จลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   เสด็จไปอยู่   สู่วิหาร   ได้เสด็จ-
ด�าเนินไปแล้ว   โดยเนินแห่งพระราชา   ฯ   อ.พระราชา   ทอดพระเนตรเห็นแล้ว   
ตรัสถามแล้วว่า   แน่ะพนาย   (อ.พระสมณะนั่น)   ราวกะ   อ.พระศาสดา   ดังนี้, 
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๑ หลักการวางตัว วิกติกมฺม นั้น ถ้าเป็นกัตตุวาจกมีรูปเป็นทุติยาวิภัตติ ส่วนกัมมวาจกมีรูปเป็นปฐมาวิภัตติ ดังตัวอย่างข้างต้น  

มีค�าแปลว่า ให้เป็น ข้อควรจ�าว่า บทวิกติกัตตา ที่แปลว่า “เป็น” และบทวิกติกัมม ที่แปลว่า “ให้เป็น” มีลักษณะเป็นบทคุณนาม

หรือวิเสสนะทั่วไป แม้เป็นรูปพหุวจนะก็ไม่ออกส�าเนียงแปลว่า “ทั้งหลาย”

(ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   
(อันราชบุรษุ ท.)   กราบทลูแล้ว,   ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระด�ารสั) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จงไป,   (อ.ท่าน ท.)   จงกราบทลู   ซ่ึงความเป็นคืออันมาแล้วจงึถวายบงัคม   แห่งเรา   
ดังนี ้  เสด็จเข้าไปเฝ้าแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   ผูป้ระทับยนือยูแ่ล้ว   ท่ีเนนิแห่งพระราชา   
ถวายบงัคมแล้ว   ด้วยอันต้ังไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า   ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   
(อ.พระองค์)   ย่อมเสด็จไป   (ณ ที)่ ไหน   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   
ดูก่อนมหาบพิตร   (อ.อาตมภาพ   ย่อมไป)   สู่เรือน   ของมารดาของนางกาณา   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์   
ย่อมเสด็จไป   สู่เรือน   ของมารดาของนางกาณา)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ได้ยินว่า   อ.นางกาณา   ย่อมด่า   ย่อมบริภาษ   
ซึ่งภิกษุ ท.,   (อ.อาตมภาพ)   เป็นผู้ไปแล้ว   เพราะเหตุนั้น   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระราชา   ทลูถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   ก ็  อ.ความเป็นคืออันไม่ด่า   
(แห่งนางกาณา) นัน้   อันพระองค์   ทรงกระท�าแล้ว   หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาบพิตร   ขอถวายพระพร   (อ.นางกาณา)   อันอาตมภาพ   
กระท�าแล้ว   ให้เป็นผู้ไม่ด่า   ซึ่งภิกษุ ท. ด้วย   ให้เป็นเจ้าของแห่งขุมทรัพย์อันเป็น-
โลกุตระด้วย   ดังนี้๑   ฯ   (อ.พระราชา)   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.นางกาณา) นั้น   เป็นผู้อันพระองค์   ทรงกระท�าแล้ว   ให้เป็นเจ้าของแห่งขุมทรัพย์-
อันเป็นโลกุตระ   จงยกไว้,   ส่วนว่า   อ.หม่อมฉัน   จักกระท�า   (ซึ่งนางกาณา) นั้น   
ให้เป็นเจ้าของแห่งขุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะ   ดังนี้   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
เสด็จกลบัเฉพาะแล้ว   ทรงส่งไปแล้ว   ซ่ึงยานใหญ่อันปัจจยัปกปิดแล้ว   (ทรงยงับคุคล) 
ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งนางกาณา   ทรงประดับแล้ว   ด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง ท.    
ทรงตั้งไว้แล้ว   ในต�าแหน่งแห่งพระธิดาผู้เจริญที่สุด   ตรัสแล้วว่า   (อ.บุคคล) ใด    
เป็นผู้สามารถ   เพื่ออันเลี้ยงดู   ซึ่งธิดา   ของเรา   (ย่อมเป็น),   (อ.บุคคล) นั้น   
จงรับเอา   (ซึ่งธิดา   ของเรา) นั้น   ดังนี้   ฯ   
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๑ มหลฺลก ส�าเร็จมาจาก มหนฺต + ลา ธาตุในความถือเอา + ณฺวุ ปัจจัย แปลง มหนฺต เป็น มหา รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน ลฺ  

แปลง ณฺวุ เป็น อก วิ.ว่า อายุมหตฺต� ลาติ คณฺหาตีติ มหลฺลโก (ชโน) ผู้ถือเอาซ่ึงความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุ จึงแปล 

ตามหลักไวยากรณ์ว่า ผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่, ผู้ถือเอาซึ่งความเป็นคนแก่

 ก.๒   ครั้งนั้น   อ.มหาอ�ามาตย์ผู้ยังประโยชน์ทั้งปวงให้ส�าเร็จ   คนหนึ่ง   
(กราบทลูแล้ว) ว่า   อ.ข้าพระองค์   จักเลีย้งดู   ซ่ึงพระธดิา   ของพระองค์ผูส้มมติเทพ   
ดังนี้   น�าไปแล้ว   (ซึ่งนางกาณา) นั้น   สู่เรือน   ของตน   (ยังนางกาณา)  
ให้รบัเฉพาะแล้ว   ซึ่งความเป็นใหญ่   ทั้งปวง   กล่าวแล้วว่า   (อ.เธอ)   จงกระท�า   
ซึ่งบุญ ท.   ตามความชอบใจ   ดังนี้   ฯ   อ.นางกาณา   ตั้งไว้แล้ว   ซึ่งบุรุษ ท.   
ทีป่ระตู ท.   สี ่  ย่อมไม่ได้   ซ่ึงภิกษุ ท. ด้วย   ซ่ึงภิกษณีุ ท. ด้วย   ผูอั้นตนพงึบ�ารงุ   
จ�าเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ   อ.วัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวและวัตถุอันบุคคลพึงบริโภค    
อันอันนางกาณาจดัแจงแล้ว   ต้ังไว้แล้ว   ท่ีประตูแห่งเรอืน   ย่อมเป็นไปท่ัว   ราวกะ 
อ.ห้วงน�า้ใหญ่   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    
ในกาลก่อน   อ.พระเถระผู้แก่ ท.๑ สี่   กระท�าแล้ว   ซ่ึงความเดือดร้อน    
แก่นางกาณา,   (อ.นางกาณา) นั้น   เป็นผู้มีความเดือนร้อน   อย่างนี้   แม้เป็น   
อาศัยแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   ได้แล้ว   ซ่ึงความถงึพร้อมแห่งศรทัธา,   อ.ประตูแห่งเรอืน    
(ของนางกาณา) นั้น   อันพระศาสดา   ทรงกระท�าแล้ว   ให้เป็นที่ควรแก่การเข้าไป   
แห่งภิกษุ ท.   อีก,   ในกาลนี้   (อ.นางกาณานั้น)   แม้แสวงหาอยู่   ซึ่งภิกษุ ท.   
หรือ   หรือว่า   ซึ่งภิกษุณี ท.   ผู้ (อันตน) พึงบ�ารุง   ย่อมไม่ได้,   โอ    
ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า ท.   เป็นผู้มีพระคุณน่าอัศจรรย์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้น-
พร้อมแล้ว   ในโรงเป็นทีก่ล่าวกบัเป็นทีแ่สดงซ่ึงธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   
ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจา-
เป็นเครื่องกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า    
(อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)   ชื่อนี้    
(ย่อมมี   ในกาลนี้)   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.ความเดือดร้อน   อันภิกษุผู้แก่ ท. เหล่านั้น   กระท�าแล้ว    
แก่นางกาณา   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.ภิกษุผู้แก่ ท. เหล่านั้น)   กระท�าแล้ว
นั่นเทียว   แม้ในกาลก่อน,   อนึ่ง   อ.นางกาณา   อันเรา   กระท�าแล้ว   ให้เป็น- 
ผู้กระท�าซึ่งค�า   ของเรา   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.นางกาณา   อันเรา) 
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๑ ชาดกนี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นช่างสลักหิน ชาวเมืองพาราณสี เรื่องมีอยู่ว่า ในนิคมหนึ่ง ณ แคว้นกาสี มีเศรษฐี 

คนหนึ่ง ไม่มีทายาท ฝังทรัพย์ไว้ในดิน ๔๐ โกฏิ เมื่อภรรยาเขาตายลงจึงไปเกิดเป็นหนู เพราะห่วงทรัพย์สินจึงท�าหน้าที่เฝ้าทรัพย์

ไว้ เมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิต บ้านนั้นก็ถูกทิ้งร้างว่างเปล่า ต่อมา ช่างสลักหินผู้เป็นพระโพธิสัตว์มาพบบ้านหลังนั้น จึงน�าหินในบ้านนั้น 

มาสลักขายเลี้ยงชีวิต พอนางหนูพบช่างสลักหินก็เกิดความรักใคร่ ใจหน่ึงก็คิดหาวิธีที่จะใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์  

วันหนึ่งจึงคาบทรัพย์ ๑ กหาปณะมาให้ช่างสลักหิน โดยมีข้อต่อรองให้น�าเงินไปซื้อเนื้อมาให้ตนกินบ้าง ให้ช่างสลักหินน�าไปใช้บ้าง 

จากนั้น ช่างสลักหินก็ซื้อเนื้อมาให้นางทุกวัน นางก็เคี้ยวกินตามพอใจ ต่อมา นางหนูถูกแมวจับได้จึงร้องขอชีวิตแลกกับเนื้อที่ต้อง

แบ่งให้แมวกินด้วย เนื้อที่ช่างสลักหินน�ามาให้จึงถูกแบ่งเป็นสองส่วน ต่อมา มันถูกแมวตัวอื่นอีก ๓ ตัวจับได้ จึงขอร้องท�านอง

เดียวกัน ตั้งแต่นั้นมา มันก็ต้องแบ่งเนื้อออกเป็น ๕ ส่วน ๔ ส่วนเป็นของแมว ๔ ตัว นางหนูกินส่วนที่ ๕ เพราะมีอาหารน้อย 

จึงล�าบาก ซูบผอม มีเนื้อและเลือดน้อย พระโพธิสัตว์สังเกตเห็นผิดปกติจึงสอบถามได้ความจริง ก็หาวิธีช่วยเหลือนางหนูโดยท�า

แก้วผลึกใสครอบปากถ�้าไว้ให้นางหนูอยู่ภายใน ออกอุบายว่า ถ้าแมวตัวใดมาก็ไม่ต้องให้เนื้อ แต่ให้ด่ากลับด้วยค�าหยาบคาย  

ต่อมา แมวตัวแรกมาหานางเพื่อขอแบ่งเนื้อ แต่กลับถูกนางหนูด่าตวาดเอา ก็โกรธจัดหวังจะขย�้ากินเสียจึงกระโจนเข้าไปเต็มแรง 

อกของมันกระแทกเข้ากับถ�้าแก้วผลึก หัวใจของมันแตกทันที ตาทั้งคู่ถลนออกมาสิ้นชีวิตตรงนั้นเอง แมวอีก ๓ ตัว ต่างก็ตายโดย

วิธีเดียวกัน นับแต่นั้นมา นางหนูก็ปลอดภัย ให้ทรัพย์ ๒-๓ กหาปณะแก่พระโพธิสัตว์ทุกๆ วัน ต่อมา ก็ได้มอบทรัพย์ทั้งหมดให้

แก่พระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียว ด้วยอุบายอย่างนี้ ทั้งคู่มิได้ท�าลายไมตรีกันจนสิ้นชีวิต

กระท�าแล้ว   (ให้เป็นผู้กระท�าซึ่งค�า   ของเรา) นั่นเทียว   แม้ในกาลก่อน   ดังนี้    
ผู้อันภิกษุ ท.   ผู้ใคร่เพื่ออันฟัง   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   ทูลอ้อนวอนแล้ว   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพัพพุชาดก๑   นี้ว่า

อ.แมว   ตัวหนึ่ง   ย่อมได้   (ซึ่งหนู  หรือ  หรือว่า   
ซ่ึงเนือ้)   (ในที)่ ใด,   (อ.แมว)   ตวัทีส่อง   ย่อมเกดิ   
(ในที่) นั้น   (อ.แมว)   ตัวที่สามด้วย   (อ.แมว)   
ตัวที่สี่ด้วย   (ย่อมเกิด   ในที่นั้น),   อ.แมว ท.  
เหล่านั้น   (ท�าลายแล้ว)   ซึ่งปล่อง   นี้   (ถึงแล้ว  
ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต)   ดังนี้   

โดยพิสดาร   ทรงยังชาดกว่า   อ.แมว ท.   สี่   ในกาลนั้น   เป็นภิกษุผู้แก่   สี่รูป   
ได้เป็นแล้ว   (ในกาลนี้),   อ.นางหนู   (ในกาลนั้น)   เป็นนางกาณา   (ได้เป็นแล้ว   
ในกาลนี้),   (อ.บุคคล) ผู้กระท�าซ่ึงแก้วมณี   (ในกาลนั้น)   เป็นเรานั่นเทียว    
(ได้เป็นแล้ว   ในกาลน้ี)   ดังน้ี   ให้ต้ังลงพร้อมแล้ว   (ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   
แม้ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   อ.นางกาณา   เป็นผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว    
เป็นผู้มีจิตขุ่นมัว   เป็น   เป็นผู้มีจิตผ่องใสแล้ว   เพราะค�า   ของเรา   ได้เป็นแล้ว   
ราวกะ   อ.ห้วงแห่งน�้าอันใสแล้ว   อย่างนี้   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   
แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
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๑ แปลอีกนัยหนึ่ง “อันมีพันแห่งโยชน์แปดสิบสี่เป็นส่วนลึก”

อ.ห้วงน�้า   เป็นห้วงน�้าอันลึก   เป็นห้วงน�้าอันใสแล้ว   
เป็นห้วงน�้าไม่ขุ ่นมัว   (ย่อมเป็น)   แม้ฉันใด    
อ.บัณฑิต ท.   ฟังแล้ว   ซึ่งธรรม ท.   ย่อมผ่องใส   
ฉันนั้น   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

    (อ.ห้วงแห่งน�้า) ใด   ครั้นเมื่อเสนา   แม้อันมีองค์สี่   หยั่งลงอยู่   ย่อมไม่-
กระเพือ่ม   อ.ห้วงแห่งน�า้ (นัน้)   อันมอีย่างนีเ้ป็นรปู   ช่ือว่า รหโท   (ในพระคาถา) น้ัน,   
ก็   อ.มหาสมุทรสีเขียว   อันลึกโดยพันแห่งโยชน์แปดสิบสี่๑   โดยอาการทั้งปวง    
ชื่อว่า ห้วงน�้า,   จริงอยู่   อ.น�้า   ในที่   อันมีพันแห่งโยชน์สี่สิบเป็นประมาณ    
ในภายใต้   (แห่งมหาสมุทรสีเขียว) นั้น   ย่อมหวั่นไหว   เพราะปลา ท.,   อ.น�้า    
ในที่   อันมีประมาณเพียงนั้นนั่นเทียว   ในเบื้องบน   (แห่งมหาสมุทรสีเขียวนั้น)    
ย่อมหวั่นไหว   เพราะลม,   อ.น�้า   ในที่   อันมีพันแห่งโยชน์สี่เป็นประมาณ    
ในท่ามกลาง   (แห่งมหาสมุทรสีเขียวนั้น)   เป็นน�้ามีความไหวออกแล้ว   (เป็น)    
ย่อมตั้งอยู่,   (อ.ห้วงแห่งน�้า) นี้   ชื่อว่า   ห้วงน�้าอันลึก   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งธรรมคือเทศนา ท.   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ธมฺมานิ    
ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถรปูนี)้ ว่า   อ.ห้วงน�า้   นัน้   ช่ือว่า เป็นห้วงน�า้อันใสแล้ว   เพราะความท่ี 
(แห่งห้วงน�้านั้น) เป็นห้วงน�้าไม่อากูล   ชื่อว่า เป็นห้วงน�้าอันไม่ขุ่นมัว   เพราะความที่ 
(แห่งห้วงน�า้น้ัน) เป็นห้วงน�า้ไม่หวัน่ไหว   (ย่อมเป็น)   ฉนัใด   อ.บณัฑติ ท.   ฟังแล้ว   
ซ่ึงธรรมคือเทศนา   ของเรา   ถงึทัว่อยู ่  ซ่ึงความเป็นแห่งบคุคลผูม้จิีตอันมอุีปกเิลสออกแล้ว   
ด้วยสามารถแห่งอริยมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น   ช่ือว่า ย่อมผ่องใส   ฉันนั้น    
ส่วนว่า   (อ.บณัฑติ ท.)   ผูบ้รรลแุล้วซ่ึงพระอรหตั   เป็นผูผ่้องใสแล้วโดยส่วนเดียวเทียว   
ย่อมเป็น   ดังนี้   เป็นค�าอธิบาย (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ
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 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งมารดาของนางกาณา   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ   
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   
สพฺพตฺถ  เว  สปฺปุริสา  วชนฺติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   อ.เทศนา   ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในเมืองชื่อว่าเวรัญชา   ฯ   ดังจะกล่าว-
โดยพิสดาร   ในกาลเป็นที่ตรัสรู้ครั้งแรก   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   เสด็จไปแล้ว    
สู่เมืองช่ือว่าเวรัญชา   ผู้อันพราหมณ์ช่ือว่าเวรัญชะทูลนิมนต์แล้ว   ทรงเข้าจ�าแล้ว    
ซึ่งพรรษา   กับ   ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า   ฯ   อ.พราหมณ์   ชื่อว่าเวรัญชะ   
ผู้อันเครื่องหมุนไปทั่วแห่งมารให้หมุนไปทั่วแล้ว   ไม่ยังสติ   ปรารภ   ซึ่งพระศาสดา   
ให้เกดิขึน้แล้ว   แม้ในวนัหน่ึง   ฯ   แม้ อ.เมอืงช่ือว่าเวรญัชา   เป็นเมอืงมภิีกษาอัน-
บุคคลหาได้โดยยาก   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   เท่ียวไปแล้ว   สูเ่มอืงช่ือว่าเวรญัชา   
ทั้งเป็นไปกับด้วยภายในทั้งมีในภายนอก   เพื่อก้อนข้าว   เมื่อไม่ได้   ซึ่งบิณฑบาต   
ล�าบากแล้ว   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้ขายซึ่งม้า   จัดแจงแล้ว   ซึ่งภิกษา   อันมีข้าวแดง-
มแีล่งหนึง่และแล่งหน่ึงเป็นประมาณ   (เพือ่ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   ฯ   อ.พระเถระช่ือว่า-
มหาโมคคัลลานะ   เหน็แล้ว   (ซ่ึงภิกษุ ท.) เหล่านัน้   ผูล้�าบากอยู ่  เป็นผูใ้คร่เพือ่อัน   
(ยังภิกษุ ท.) ให้ฉัน   ซ่ึงโอชะอันเกิดแต่แผ่นดิน (ด้วย)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน    
(ยังภิกษุ ท.) ให้เข้าไป   สู่ทวีปชื่อว่าอุตตรกุรุ   เพื่อก้อนข้าว ด้วย   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
อ.พระศาสดา   ตรัสห้ามแล้ว   (ซ่ึงพระเถระช่ือว่ามหาโมคคัลลานะ) นั้น   ฯ    
อ.ความสะดุ้งรอบ   ปรารภ   ซ่ึงบณิฑบาต   ไม่ได้มแีล้ว   แก่ภิกษ ุท.   แม้ในวนัหนึง่   
ฯ   (อ.ภิกษ ุท.  เหล่าน้ัน)   เว้นแล้ว   เทยีวซ่ึงความประพฤติด้วยอ�านาจแห่งความอยากเทยีว  
อยู่แล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ประทับอยู่แล้ว   (ในเมืองชื่อว่าเวรัญชา) นั้น    
ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม   ทรงอ�าลาแล้ว   ซ่ึงพราหมณ์   ช่ือว่าเวรัญชะ    
ผู้มีสักการะและสัมมานะ (อันพราหมณ์ช่ือว่าเวรัญชะ) นั้น กระท�าแล้ว   (ทรงยัง- 
พราหมณ์ชื่อว่าเวรัญชะ) นั้น   ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในสรณะ ท.   เสด็จออกไปแล้ว   
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๑ วฆิาสาโท (ชโน) วิ.ว่า   วฆิาส�  อทตีติ  วฆิาสาโท (ชโน)  วิฆาส เป็นบทหน้า   อท ฺธาตุในความกนิ, บรโิภค  เป็นกตัตุรปู   

กัตตุสาธนะ ลง ณ ปัจจัย

(จากเมอืงช่ือว่าเวรญัชา) นัน้   เสด็จเทีย่วไปอยู ่  สูท่ี่จารกิ   โดยล�าดับ   เสด็จถงึแล้ว   
ซึ่งพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ในสมัย  หนึ่ง   ประทับอยู่แล้ว   ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   
ฯ   (อ.ชน ท.)   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าสาวัตถีโดยปกติ   กระท�าแล้ว   ซึ่งภัตเพื่อ- 
ภิกษุผู้จรมา ท.   แก่พระศาสดา   ฯ   ก็   ในกาลนั้น   (อ.ชน ท.) ผู้เคี้ยวกิน- 
ซึ่งวัตถุอันเป็นเดน๑   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   อาศัยแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   อยู่อยู่   
ในภายในแห่งวหิารนัน่เทยีว,   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   บรโิภคแล้ว   ซ่ึงโภชนะอันประณีต ท.   
อันเหลอืลงจากโภชนะอันภิกษุ ท. ฉันแล้ว   ประพฤติหลบัแล้ว   ลกุขึน้แล้ว   ไปแล้ว   
สู่ฝั่งแห่งแม่น�้า   บันลืออยู่   โห่ร้องอยู่   รบอยู่   รบด้วยก�ามือแห่งคนปล�้า    
เล่นอยู่   ย่อมประพฤติ   ซึ่งอนาจารนั่นเทียว   ในภายในแห่งวิหารบ้าง   ในภายนอก-
แห่งวิหารบ้าง   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.)   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  
(อ.ท่าน ท.)   จงดู,   (อ.ชน ท.) ผูเ้ค้ียวกนิซ่ึงวัตถอัุนเป็นเดน   เหล่านี ้  ไม่แสดงแล้ว   
ซึ่งวิการ   อะไร ๆ   ในเมืองชื่อว่าเวรัญชา   ในกาล (แห่งเมืองชื่อว่าเวรัญชา) มีภิกษา-
อันบุคคลหาได้โดยยาก,   แต่ว่า   ในกาลนี้   (อ.ชน ท. เหล่านี้)   บริโภคแล้ว    
ซ่ึงโภชนะอันประณีต ท.   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   ย่อมเที่ยวแสดงอยู่   ซ่ึงวิการ    
อันมีประการมิใช่หนึ่ง,   ส่วนว่า   อ.ภิกษุ ท.   เป็นผู้มีรูปอันเข้าไปสงบแล้ว   (เป็น)   
อยูแ่ล้ว   แม้ในเมอืงช่ือว่าเวรญัชา   เข้าไปสงบแล้วเทียว   ย่อมอยู ่  แม้ในกาลนี้   
ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   ฯ   

    ก.๒   อ.พระศาสดา   เสด็จไปแล้ว   สู่โรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   
ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งเรื่อง) อะไร   ดังนี้, 
(ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   ย่อมกล่าว   ซึ่งเรื่อง)   ชื่อนี้   ดังนี้    
(อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   แม้ในกาลก่อน   (อ.ชน ท. 
ผู้เคี้ยวกินซึ่งวัตถุอันเป็นเดน) เหล่านั่น   บังเกิดแล้ว   ในก�าเนิดแห่งลา   เป็นลา    
ตัวมีร้อยห้าเป็นประมาณ   เป็น   ดื่มแล้ว   (ซึ่งน�้า)   อันมีรสน้อย   อันเลว    
อนัถงึแล้ว   ซ่ึงการนับว่า   น�า้หาง   ดงันี ้  เพราะความที ่  (แห่งน�า้นัน้)   เป็นน�า้  
(อนับคุคล) ขย�าแล้ว   ซ่ึงกากอนัเป็นเดน   อนัเหลือลงจากน�า้เป็นเคร่ืองดืม่อนับคุคล-
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๑ วาโลทกชาดก กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นอ�ามาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสี มีหน้าที่ถวายค�าปรึกษาแก่  

พระราชา  คราวหนึ่ง ชายแดนเกิดเหตุจลาจลขึ้นจึงรับสั่งให้เตรียมม้าสินธพ  ๕๐๐ ตัว เสด็จออกไปปราบพร้อมเสนาหมู่ใหญ่ เมื่อ

ปราบให้ราบคาบแล้ว จึงพระราชทานรางวัลแก่เหล่าม้าสินธพเป็นน�า้ผลจันทน์สด พวกม้าสินธพเหล่านั้น ครั้นด่ืมน�า้จันทน์หอม      

แล้วก็กลับไปยังโรงม้าพักผ่อน ส่วนกากผลจันทน์ที่เหลือจากการคั้นให้ม้าสินธพยังมีน�้าจันทน์เหลือติดอยู่เล็กน้อย  รับสั่งให้ขย�า

เข้ากับน�้าแล้วกรองด้วยผ้าเปลือกปอโปรดให้น�าไปให้แก่ลาที่บรรทุกอาหารมาให้ม้า ครั้นพวกลาดื่มแล้วก็เกิดอาการมึนเมา แสดง

อาการคึกคักเทีย่วร้องดังลัน่อยู่แถวพระลานหลวง พระเจ้าพรหมทตัจงึถามอ�ามาตย์นัน้ ได้ทราบความตามนัน้แล้ว จึงตรสัคาถาที ่๑ 

(ข้างต้น)  อ�ามาตย์เมื่อจะกราบทูลเหตุแด่พระราชาจึงกล่าวคาถาที่ ๒ (ข้างต้น) 

  จะเห็นได้ว่า  น�้าที่กรองด้วยเส้นปอ เขาเรียกว่า น�้าหาง มีรสชาติไม่ดี พวกม้าสินธพกินน�้าจันทร์หอมไม่เกิดความเมา 

ฝ่ายพวกลากินเพียงน�้าหางแต่กลับเมา ลาเป็นสัตว์ช้ันต�่า ดังนั้น มันแค่กินน�้าหางจึงเมา ส่วนม้าสินธพเป็นม้าช้ันสูงแม้จะด่ืมน�้า      

ผลจันทน์ที่กลั่นกรองก็ไม่เมา พระราชาทรงสดับค�าของอ�ามาตย์แล้วรับสั่งให้ไล่ลาออกจากพระลานหลวง ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของ

อ�ามาตย์แล้วทรงกระท�าบุญมีทานเป็นต้น

  พระศาสดาทรงประชุมชาดกว่า ลา ๕๐๐ ตัวครั้งนั้นได้เกิดเป็นคนกินเดน ม้าสินธพ ๕๐๐ ตัวได้เป็นอุบาสก ๕๐๐ คน 

พระราชาได้มาเกิดเป็นอานนท์ ส่วนอ�ามาตย์ผู้เป็นบัณฑิตคือเราตถาคต

กระท�าแล้วด้วยลูกจนัทน์อนัมีรสอนัสด   อนัม้าสินธพตวัอาชาไนย ท.   ตวัมีร้อยห้า-เป็น
ประมาณ   ดื่มแล้ว   ด้วยน�้า   กรองแล้ว   ด้วยผ้าเก่าอันส�าเร็จแล้วด้วยเปลือก-
ปอ ท.   เป็นราวกะว่าเมาแล้วเพราะน�้าหวาน   (เป็น)   เที่ยวบันลืออยู่แล้ว   ดังนี้   
เม่ือทรงแสดง   ซ่ึงกริิยา   (ของลา ท.) เหล่านัน้   อนัอนัพระโพธิสัตว์   ผูอ้นัพระราชา   
ทรงสดับแล้ว   ซึ่งเสียง   (ของลา ท.) เหล่านั้น   ตรัสถามแล้ว   กราบทูลแล้ว   
แก่พระราชา   ตรัสแล้ว   ซึ่งวาโลทกชาดก๑   นี้ว่า
 (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้วว่า)

อ.ความเมา   ย่อมเกิด   แก่ลา ท.   เพราะดื่ม    
ซึ่งน�้าหาง  อันมีรสอันน้อย  อันเลว,  แต่ว่า  อ.ความเมา   
ย่อมไม่เกิดพร้อม   แก่ม้าสินธพ ท.   เพราะดื่ม    
ซึ่งรส   อันประณีต   นี้   (เพราะเหตุไร   ดังนี้)   ฯ

 (อ.พระโพธิสัตว์   กราบทูลแล้วว่า)
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน   (อ.ลา) น้ัน   ตวัมี-
ชาติอันเลว   ด่ืมแล้ว   (ซ่ึงน�้าอันมีรส) อันน้อย    
ตัว (อันน�้าอันมีรสอันน้อยนั้น) ถูกต้องแล้ว   ย่อมเมา   
ส่วนว่า   (อ.ม้าสินธพ)   ตัวมีธุระอันตนพึงน�าไป- 
เป็นปกติ   เกิดแล้ว   ในตระกูล   ดื่มแล้ว   (ซึ่งน�้า)   
อันมีรสอันเลิศ   ย่อมไม่เมา   (ดังนี้)   ดังนี้   
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๑ ตั้งแต่ สตฺถา ธมฺมสภ� คนฺตฺวา - อิม� คาถมาห ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๙ แปลโดยพยัญชนะ

โดยพิสดาร   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.สัตบุรุษ ท.   เว้นขาดแล้ว    
ซึ่งธรรมคือความโลภ   เป็นผู้มีวิการออกแล้วเทียว   แม้ในกาล (แห่งตน) ถึงแล้ว- 
ซึ่งสุข   แม้ในกาล (แห่งตน) ถึงแล้วซึ่งทุกข์   ย่อมเป็น   ด้วยประการฉะนี้   ดังนี้   
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.สัตบุรุษ ท.   ย่อมเว้น   (ในธรรม ท.)   ทั้งปวงแล   
อ.สัตบุรุษ ท.   ผู้ใคร่ซ่ึงกาม   ย่อมไม่บ่นเพ้อ,  
อ.บัณฑิต ท.   ผู้อันความสุขถูกต้องแล้ว   (หรือ)   
หรือว่า   ผู้อันความทุกข์ (ถูกต้องแล้ว)   ย่อมไม่แสดง   
(ซึ่งอาการ)   ทั้งสูงทั้งต�่า   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ในธรรมทั้งปวง ท.   อันต่างด้วยธรรมมีขันธ์ห้าเป็นต้น   (ดังนี้) 
แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   สพฺพตฺถ   ดังนี้   ฯ   
    อ.บุรุษผู้ดี ท.   ชื่อว่า   สปฺปุริสา   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.สัตบุรุษ ท.)   เมื่อคร่าออก   (ซึ่งความก�าหนัดด้วยอ�านาจ-
แห่งความพอใจ)   ด้วยอรหัตมรรคญาณ   ชื่อว่า   ย่อมเว้นขาด   ซึ่งความก�าหนัด- 
ด้วยอ�านาจแห่งความพอใจ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   วชนฺติ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ใคร่อยู่   ซึ่งกาม ท.,   (อีกอย่างหนึ่ง)   เพราะเหตุแห่งกาม   
คือว่า   เพราะกามเป็นเหตุ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   น   กามกามา   (ดังนี้)   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.สัตบุรุษ ท.   มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น   ย่อมไม่บ่นเพ้อ    
ด้วยตนนั่นเทียว   ย่อมไม่ (ยังบุคคล) อื่น   ให้บ่นเพ้อ   เพราะเหตุแห่งกาม   (ดังนี้ 
แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ลปยนฺติ   สนฺโต   ดังนี้   ฯ   
    ก็   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่าใด   เข้าไปแล้ว   เพื่อภิกษา   ตั้งอยู่แล้ว   ในความ-
ประพฤติด้วยอ�านาจแห่งความอยาก   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า ท.) มีค�าว่า   ดูก่อนอุบาสก   
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อ.ความสขุ   (ย่อมม)ี   แก่บตุรและทาระ   ของท่าน   หรอื,   อ.อุปัทวะ   อะไร ๆ   
ย่อมไม่มี   (ในสัตว์ ท.) ตัวมีเท้าสองและมีเท้าสี่   ด้วยอ�านาจ   (แห่งภัย ท.)  
มีราชภัยและโจรภัยเป็นต้น   (หรือ)   ดังนี้เป็นต้น,   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ชื่อว่า 
ย่อมบ่นเพ้อ   ฯ   อนึ่ง   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)   ครั้นกล่าวแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   
(ยังอุบาสก) ให้นิมนต์แล้ว   ซึ่งตน   (ด้วยค�า) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ขอรับ   
อ.ความสขุ   (ย่อมม)ี   แก่ข้าพเจ้า ท.   ท้ังปวง,   อ.อุปัทวะ   อะไร ๆ   ย่อมไม่ม,ี   
ในกาลนี้   อ.เรือน   ของข้าพเจ้า ท.   เป็นเรือนมีข้าวและน�้าอันบุคคลพึงดื่มอัน- 
เพียงพอแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน ท.)   จงอยู่   (ในที่) นี้นั่นเทียว   ดังนี้    
ชื่อว่า   ย่อม (ยังบุคคลอื่น) ให้บ่นเพ้อ   ฯ   ส่วนว่า   อ.สัตบุรุษ ท.   ย่อมไม่กระท�า   
(ซึ่งเหตุ) นี้   แม้ทั้งสอง   ฯ   
    (อ.ค�า) นั่นว่า   สุเขน  ผุฏฺ€า  อถวา  ทุกฺเขน   ดังนี้   เป็นค�าสักว่าเทศนา   
(ย่อมเป็น)   ฯ   
    (อ.อธบิาย) ว่า   ก ็  อ.บณัฑติ ท.   ผูอั้นโลกธรรม ท.   แปด   ถกูต้องแล้ว   
ย่อมไม่แสดง   ซึ่งอาการ   ทั้งสูงทั้งต�่า   ด้วยอ�านาจแห่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ยินดี-
และความเป็นแห่งบุคคลผู้เก้อ   หรือ   หรือว่า   ด้วยอ�านาจแห่งการกล่าวซึ่งคุณ- 
อันบุคคลพึงพรรณนาและการกล่าวซึ่งโทษอันบุคคลไม่พึงพรรณนา   ดังนี้   (อันบัณฑิต   
พึงทราบ)   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๙. ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงพระเถระผู้ต้ังอยู่ในธรรม   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   น    
อตฺตเหตุ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.อุบาสก   คนหนึ่ง   ในพระนครช่ือว่าสาวัตถ ี   
ย่อมอยูค่รอบครอง   ซ่ึงเรอืน   โดยธรรม   ฯ   (อ.อุบาสก) นัน้   เป็นผูใ้คร่เพือ่อันบวช   
เป็น   นั่งแล้ว   กับ   ด้วยภรรยา   กล่าวอยู่   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งความสุข   
ในวันหนึ่ง   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.เรา   ย่อมปรารถนา   เพื่ออันบวช   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภรรยา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)    
(ยังกาล) จงให้มาเพียงนั้น   อ.ดิฉัน   ย่อมคลอด   ซึ่งทารก   ผู้ไปแล้วในท้อง    
เพียงใด   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสก) นั้น   (ยังกาล) ให้มาแล้ว   อ�าลาแล้ว    
(ซึ่งภรรยา) นั้น   อีก   ในกาลเป็นที่ไป   ด้วยเท้า   แห่งทารก,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   
ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน   ยังกาล)   จงให้มา -  (อ.ทารก) นี ้   เป็นผูถ้งึแล้วซ่ึงวยั    
ย่อมเป็น   เพยีงใด   - เพยีงนัน้   ดังนี ้  (อันภรรยานัน้)   กล่าวแล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา   (ด้วยภรรยา) นี้   ผู้ (อันเรา) อ�าลาแล้ว   หรือ   
หรือว่า   ผู้ (อันเรา) ไม่อ�าลาแล้ว,   (อ.เรา)   จักกระท�า   ซึ่งการสลัดออกจากทุกข์   
แก่ตน   ดังนี้   ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   เรียนเอาแล้ว    
ซ่ึงกัมมัฏฐาน   พากเพียรอยู่   พยายามอยู่   ยังกิจแห่งบรรพชิต   ของตน    
ให้ส�าเร็จแล้ว   ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   อีก   เพื่อประโยชน์แก่อันเห็น   
(ซ่ึงบุตรและทาระ ท.) เหล่านั้น   กล่าวแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครื่องกล่าวซ่ึงธรรม    
แก่บุตร   ฯ   (อ.บุตร) แม้นั้น   ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   ฯ   ก็แล   (อ.บุตรนั้น)   
ครั้นบวชแล้ว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   ฯ   แม้ (อ.หญิง) 
ที่สองผู้มีในก่อน   (ของพระเถระ) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   พึงอยู่   อยู่ครอง-
ซึ่งเรือน   เพื่อประโยชน์   (แก่ชน ท.) เหล่าใด,   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งสอง   
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บวชแล้ว,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา   ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน   ในกาลนี้,   
(อ.เรา)   จักบวช   ดังนี้   ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   ในส�านัก   ของภิกษุณี ท.    
ก็แล   (อ.หญิงนั้น)   ครั้นบวชแล้ว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ต่อกาลไม่นาน 
นั่นเทียว   ฯ
 ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   (อ.ภิกษุ ท.)   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   ดูก่อน- 
ท่านผู้มีอายุ   อ.อุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรม   ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   บรรลุแล้ว    
ซึ่งพระอรหัต   เป็นที่พึ่ง   แม้ของบุตรและทาระ   เกิดแล้ว   เพราะความที่แห่งตน 
เป็นผูต้ั้งอยูเ่ฉพาะแล้ว   ในธรรม   ดังนี ้  ให้ต้ังข้ึนพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นท่ีกล่าวกบั- 
เป็นที่แสดงซ่ึงธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   
อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.    
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)   ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   
ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
อ.ความส�าเร็จ   ช่ือ อันบัณฑิต   ไม่พึงปรารถนา   เพราะเหตุแห่งตนนั่นเทียว    
ไม่พึงปรารถนา   เพราะเหตุ   (แห่งบุคคล) อื่น,   แต่ว่า   (อันบัณฑิต)   เป็นผู้ตั้ง-
อยูใ่นธรรมนัน่เทยีว   เป็นผูม้ธีรรมเป็นทีร่ะลกึเฉพาะ   พงึเป็น   ดังนี ้  เมือ่ทรงสบืต่อ   
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

(อ.บัณฑิต)   ย่อมไม่กระท�า   (ซึ่งบาป)   เพราะเหตุ-
แห่งตน,   ย่อมไม่กระท�า   (ซึ่งบาป)   เพราะเหตุ   
(แห่งบุคคลอื่น)   (อ.บัณฑิต)   ไม่พึงปรารถนา    
ซึ่งบุตร   ไม่พึงปรารถนา   ซึ่งทรัพย์   ไม่พึงปรารถนา
ซ่ึงแว่นแคว้น   ไม่พึงปรารถนา   ซ่ึงความส�าเร็จ    
เพ่ือตน   โดยอุบายมิใช่ธรรม   (อ.บัณฑิต) นั้น    
เป็นผู้มีศีล   เป็นผู้มีปัญญา   เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม    
พึงเป็น   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อ อ.บัณฑิต   ย่อมไม่กระท�า   ซึ่งบาป   เพราะเหตุแห่งตน   
หรือ   หรือว่า   เพราะเหตุ   (แห่งบุคคล) อื่น   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   น   อตฺตเหตุ   ดังนี้   ฯ    
    อ.อรรถ ว่า   (อ.บัณฑิต)   ไม่พึงปรารถนา   ซึ่งบุตร   หรือ   หรือว่า    
ซึ่งทรัพย์   หรือว่า   ซึ่งแว่นแคว้น   ด้วยกรรมอันลามก,   (อ.บัณฑิต)   เมื่อปรารถนา   
(ซ่ึงวัตถุ ท.) แม้เหล่านั่น   ย่อมไม่กระท�า   ซ่ึงกรรมอันลามกนั่นเทียว   ดังนี้    
(แห่งบท) ว่า   น   ปุตฺตมิจฺเฉ   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   อ.ความส�าเร็จ   เพื่อตน   ใด,   (อ.บัณฑิต)   ไม่พงึปรารถนา   
(ซ่ึงความส�าเรจ็) แม้นัน้   โดยอุบายมใิช่ธรรม   (ดังนี ้  แห่งบท) ว่า   สมิทฺธิมตฺตโน   
ดังนี้   ฯ   อ.อธิบายว่า   (อ.บัณฑิต)   ย่อมไม่กระท�า   ซึ่งบาป   แม้เพราะเหตุ 
แห่งความส�าเร็จ   ดังนี้   ฯ    
 อ.อรรถ ว่า   อ.บุคคล   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ใด,   (อ.บุคคล) นั้นนั่นเทียว   
เป็นผู้มีศีลด้วย   เป็นผู้มีปัญญาด้วย   เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมด้วย   พึงเป็น   คือว่า   
เป็นอย่างอื่น   (พึงเป็น)   หามิได้   ดังนี้   (แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ส    
สีลวา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งการฟังซึ่งธรรม   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งการฟังซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   อปฺปปกา  เต    
มนุสฺเสสุ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑    ได้ยนิว่า   อ.มนุษย์ ท.   ผูอ้ยูใ่นถนนสายเดียวกนัโดยปกติ   ในพระนคร-
ช่ือว่าสาวัตถ ี  เป็นผูพ้ร้อมเพรยีงกนั   เป็น   ถวายแล้ว   ซ่ึงทาน   ด้วยการผกูกนัโดย-
ความเป็นหมู ่  (ยงักนัและกนั) ให้กระท�าแล้ว   ซ่ึงการฟังซ่ึงธรรม   ตลอดราตรท้ัีงปวง,   
แต่ว่า   (อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น)   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันฟัง   ซ่ึงธรรม    
ตลอดราตรีทั้งปวง,   (อ.มนุษย์ ท.)   บางพวก   เป็นผู้อาศัยแล้วซึ่งความยินดีในกาม   
เป็น   ไปแล้ว   สู่เรือน   อีกนั่นเทียว,   (อ.มนุษย์ ท.) บางพวก   เป็นผู้อาศัยแล้ว-
ซึ่งโทสะ   เป็น   ไปแล้ว,   ส่วนว่า   (อ.มนุษย์ สาม) บางพวก   เป็นผู้มีความ- 
พร้อมเพรียงด้วยความท้อแท้และความโงกง่วง   เป็น   นั่งสัปหงกอยู่แล้ว   (ในที่)  
นั้นนั่นเทียว   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันฟัง   ฯ   ในวันรุ่งขึ้น   อ.ภิกษุ ท.    
ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   
เจาะจง   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปทัว่   นัน้   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรสัถามแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   
อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.    
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)   ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   
ดังนี้   (อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
ช่ือ อ.สตัว์ ท.   เหล่านี ้  ผูอ้าศัยแล้วซ่ึงภพ   ข้องแล้ว   ในภพ ท. น่ันเทียว   ย่อมอยู่   
โดยมาก,   (อ.สัตว์ ท.) ชื่อ ผู้ถึงซึ่งฝั่งโดยปกติ   เป็นสัตว์น้อย   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   
เหล่านี้ว่า
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อ. -   ในมนษุย์ ท. หนา   - ชน ท.   เหล่าใด   เป็น-
ผูถ้งึซ่ึงฝ่ังโดยปกติ   (ย่อมเป็น)   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   
เป็นผู้น้อย   (ย่อมเป็น)   ส่วนว่า   อ.หมู่สัตว์   นี้    
นอกนี้   ย่อมแล่นไปตาม   ซึ่งฝั่งนั่นเทียว,   ก็    
(อ.ชน ท.) เหล่าใดแล   เป็นผู้ประพฤติตามซึ่งธรรม-
โดยปกติ   ในธรรม   อัน (อันเรา) กล่าวแล้วโดยชอบ   
(ย่อมเป็น),   อ.ชน ท. เหล่าน้ัน   (ข้ามแล้ว)    
ซ่ึงบ่วงแห่งมาร   อนั (อนับคุคล) ข้ามได้โดยยากด้วยด ี  
จักถึง   ซึ่งฝั่ง   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   หน่อยหนึง่   คือว่า   ไม่มาก   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.)   
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อปฺปกา   ดังนี้   ฯ    
    (อ.อรรถ) ว่า   เป็นผู้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยปกติ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า    
ปารคามิโน   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถ ว่า   ส่วนว่า   อ.หมู่สัตว์   ผู้เหลือลง   นี้   ใด   ย่อมแล่นไปตาม   
ซึ่งฝั่งคือสักกายทิฏฐินั่นเทียว,   (อ.หมู่สัตว์) นี้นั่นเทียว   เป็นผู้มากกว่า   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อถาย�   อิตรา   ปชา   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อัน (อันเรา)   กล่าวแล้ว   โดยชอบ   คือว่า   อัน (อันเรา) 
กล่าวดีแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สมฺมทกฺขาเต   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ในธรรมคือเทศนา   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ธมฺเม   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   เป็นผู้ประพฤติตามซ่ึงธรรมโดยปกติ   ด้วยสามารถแห่ง- 
การฟัง   ซึ่งธรรม   นั้น   แล้วจึงยังปฏิปทา   อันสมควรแก่ธรรมนั้น   ให้เต็ม    
แล้วจึงกระท�าให้แจ้งซ่ึงมรรคและผล   (ดังนี ้  แห่งบท) ว่า   ธมฺมานวุตติฺโน   ดงันี ้  ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.ชน ท.  เหล่านั้น   คือว่า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   จักถึง    
ซึ่งฝั่งคือพระนิพพาน   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปารเมสฺสนฺติ   ดังนี้   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิสาม   อันเป็นที่เป็นที่อยู่   แห่งมัจจุ   
อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ากิเลสมาร   เป็นแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   มจฺจุเธยฺย�   
ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   อ.ชน ท. เหล่าใด   เป็นผู้ประพฤติตามซ่ึงธรรมโดยปกติ    
(ย่อมเป็น),   (อ.ชน ท.) เหล่าน้ัน   ข้ามแล้ว   คือว่า   ก้าวล่วงแล้ว   ซ่ึงบ่วงแห่งมาร   
น่ัน   อัน (อันบคุคล) ข้ามได้โดยยากด้วยดี   คือว่า   อัน (อันบคุคล) ก้าวล่วงได้โดยยาก   
จักถึง   ซึ่งฝั่งคือพระนิพพาน   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   สุทุตฺตร�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งการฟังซึ่งธรรม   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๑. อาคนฺตุกภิกขุวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้จรมา   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ   

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุผู้จรมา ท.   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้  ว่า   กณฺห�  ธมฺม�    
วิปฺปหาย   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
   
 ก.๑   ได้ยนิว่า   อ.ภิกษ ุท.   ผูม้ร้ีอยห้าเป็นประมาณ   อยูแ่ล้ว   ตลอดพรรษา   
ในแว่นแคว้นชื่อว่าโกศล   ผู้มีพรรษาอันอยู่แล้ว   (ปรึกษากันแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   
จักเฝ้า   ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   ไปแล้ว   สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ถวายบังคมแล้ว   
ซ่ึงพระศาสดา   น่ังแล้ว   ณ ทีส่ดุส่วนข้างหนึง่   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงพจิารณาแล้ว   
(ซึ่งธรรม) อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความประพฤติ   (แห่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   เมื่อทรงแสดง   
ซึ่งธรรม   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า   

(อ.ภกิษ)ุ ผูเ้ป็นบณัฑิต   ละขาดแล้ว   ซ่ึงธรรม   อนัด�า   
(ออกไปแล้ว)   จากอาลัย   อาศัยแล้ว   (ซึ่งธรรม)  
อันมีอาลัยหามิได้   (ยังธรรม) อันขาว   พึงให้เจริญ   
อ.อนั (อนัสัตว์ ท.   เหล่านี)้ ยินดไีด้โดยยาก   ในวเิวก 
ใด   (อ.ภิกษุ) ผู้เป็นบัณฑิต   ละแล้ว   ซึ่งกาม ท.   
เป็นผู้มีกิเลสชาติเป็นเครื่องกังวลหามิได้   (เป็น)    
พึงปรารถนา   ซ่ึงความยินดีย่ิง   (ในวิเวก) น้ัน,   
(อ.ภิกษุ) ผู้เป็นบัณฑิต   ยังตน   พึงให้ผ่องแผ้ว    
จากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต ท.,   อ.จิต   (อันชน ท.) 
เหล่าใด   ให้เจริญดีแล้ว   โดยชอบ   ในองค์แห่ง-
ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้พร้อม ท.,   (อ.ชน ท.) เหล่าใด    
ไม่ยึดม่ันแล้ว   ยินดแีล้ว   ในการสละคนืซ่ึงความถอืม่ัน,   
(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว   ผู้มีความ-
รุ่งเรือง   ปรินิพพานแล้ว   ในโลก   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ละขาดแล้ว   คือว่า   ละแล้ว   ซ่ึงอกศุลธรรม   อันต่างด้วย-
ทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้น   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (หมวด- 
สองแห่งบท) ว่า   กณฺห�   ธมฺม�   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.ภิกษุ   ผู้เป็นบัณฑิต   ยังธรรม   อันขาว   อันต่างด้วย-
สจุรติมกีายสจุรติเป็นต้น   พงึให้เจรญิ   จ�าเดิม   แต่การออกไปเพือ่คุณอันยิง่   เพยีงไร   
แต่อรหัตมรรค   (ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   สุกฺก�   ภาเวถ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   (อ.ภิกษุ   ผู้เป็นบัณฑิต   ยังธรรม   อันขาว   พึงให้เจริญ)   
อย่างไร   (ดังนี้)   ฯ   
    (อ.อนัแก้) ว่า   (อ.ภิกษ ุ  ผูเ้ป็นบณัฑติ   ออกไปแล้ว)   จากอาลยั   อาศัยแล้ว   
(ซึ่งธรรม) อันมีอาลัยหามิได้   (ยังธรรม   อันขาว   พึงให้เจริญ)   ดังนี้   ฯ   
    อ.อธิบายว่า   อ.อาลัย   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ย่อมตรัสเรียกว่า   โอกะ,   
(อ.ธรรม) อันมีอาลัยหามิได้   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ย่อมตรัสเรียกว่า   อโนกะ,   
(อ.ภิกษ ุ  ผูเ้ป็นบณัฑติ)   ออกไปแล้ว   จากอาลยั   อาศัยแล้ว   คือว่า   ปรารภแล้ว   
ซึ่งพระนิพพาน   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าธรรมอันมีอาลัยหามิได้   ปรารถนาอยู่   
(ซึ่งพระนิพพาน) นั้น   (ยังธรรม   อันขาว)   พึงให้เจริญ   ดังนี้   (อันบัณฑิต- 
พึงทราบ)   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.อันอันสตัว์ ท. เหล่านี ้  ยนิดียิง่ได้โดยยาก   ในวเิวก   คือว่า   
ในพระนิพพาน   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าธรรมอันมีอาลัยหามิได้   ใด   (อ.ภิกษุ 
ผู้เป็นบัณฑิต)   พึงปรารถนา   ซึ่งความยินดียิ่ง   (ในวิเวก) นั้น   (ดังนี้   แห่งบาท-
แห่งพระคาถา) ว่า   ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   ละแล้ว   ซึ่งวัตถุกามและกิเลสกาม ท.   เป็นผู้มีกิเลสชาต- 
เป็นเครื่องกังวลหามิได้   เป็น   พึงปรารถนา   ซึ่งความยินดียิ่ง   ในวิเวก   ดังนี้   
(แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   หิตฺวา  กาเม   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   ยงัตน   พงึให้ผ่องแผ้ว   คือว่า   พงึให้หมดจดรอบ   จากนวิรณ์-
ห้า ท.   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   จิตฺตเกฺลเสหิ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ ท.   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   
สมฺโพธิยงฺเคสุ   ดังนี้   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   อ.จิต   (อันชน ท.  เหล่าใด) ให้มแีล้ว   คือว่า   ให้เจรญิแล้ว   
ด้วยดี   โดยเหตุ   คือว่า   โดยนัย   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   สมฺมา   
จิตฺต�   สุภาวิต�   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   อ.ความยึดถือ   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ย่อมตรัสเรียกว่า    
ความถือมั่น,   อ.ชน ท.  เหล่าใด   ไม่ยึดมั่นแล้ว   ซึ่งอะไร ๆ   ด้วยอุปาทาน ท.   
สี่   ยินดีแล้ว   ในความไม่ยึดถือ   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าการสละคืน    
(ซึ่งความถือมั่น) นั้น   ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อาทานปฏินิสฺสคฺเค   
ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   ผู้มีอานุภาพ   คือว่า   ผู้ยังธรรม ท.   อันต่างด้วยธรรมมีขันธ์-
เป็นต้น   ให้รุ่งเรืองแล้ว   ด้วยความรุ่งเรืองคืออรหัตมรรคญาณ   ด�ารงอยู่แล้ว   ดังนี้   
(แห่งบท) ว่า   ชุติมนฺโต   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถ ว่า   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   ชื่อว่า ดับรอบแล้ว   ในโลกมีขันธ์เป็นต้น   
นี้   คือว่า   ปรินิพพานแล้ว   ด้วยปรินิพพาน ท.   สอง   คือ   (ด้วยปรินิพพาน)   
ชื่อว่า สอุปาทิเสส   เพราะความที่แห่งกิเลสวัฏ เป็นธรรมชาต (อันตน) ให้สิ้นไปแล้ว   
จ�าเดิม   แต่การบรรลซ่ึุงพระอรหตั (ด้วย)   (ด้วยปรนิพิพาน) ช่ือว่าอนปุาทเิสส   เพราะความ-
ทีแ่ห่งขันธวัฏ เป็นธรรมชาต (อันตน) ให้สิ้นไปแล้ว   ด้วยความดับแห่งจิตดวงก่อนด้วย    
คือว่า   ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งสภาพอันมีบัญญัติหามิได้   ราวกะ อ.ประทีป    
อันไม่มีเชื้อ   ดังนี้   (แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   เต   โลเก   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้จรมา   (จบแล้ว)   ฯ
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค-
อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยบัณฑิต   (จบแล้ว)   ฯ

อ.วรรค   ที่หก   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ ชีวกัมพวัน (ชีวก + อมฺพวน) เป็นสวนป่ามะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นแพทย์หลวงประจ�าพระองค์พระเจ้าพิมพิสาร และได ้

รับความไว้วางใจจากแพทย์สภา ให้เป็นแพทย์ประจ�าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย อุทิศถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจ้า

และพระภิกษุสงฆ์ เพราะใช้เป็นที่รักษาพยาบาลพระพุทธองค์ดังกล่าว จึงถือเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา  

ปัจจุบันเหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่ ที่นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรส�าคัญ คือ สามัญญผลสูตร 

และ ชีวกัมพวนสูตรที่ ๑ และสูตร ที่ ๒ 

๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค-

อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยพระอรหันต์
(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

K[J

๑. ชีวกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งหมอชีวก   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในชีวกัมพวัน๑   ทรงปรารภ   ซึ่งปัญหา- 
อันหมอชีวกทูลถามแล้ว   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   คตทฺธิโน    
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   อ.เรื่องแห่งหมอชีวก   (อันพระธรรมสังคาหกาจารย์)   ให้พิสดารแล้ว   
ในขันธกะนั่นเทียว   ฯ   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในสมัย   หนึ่ง   อ.พระเทวทัต   
เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   ด้วยพระเจ้าอชาตศัตรู   ขึ้นเฉพาะแล้ว    
สู่ภูเขาช่ือว่าคิชฌกูฏ   ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้ายแล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)    
จักปลงพระชนม์   ซ่ึงพระศาสดา   ดังนี ้  กลิง้แล้ว   ซ่ึงศิลา   ฯ   อ.ยอดแห่งภูเขา ท.   
สอง   รับพร้อมเฉพาะแล้ว   (ซึ่งศิลา) นั้น   ฯ   อ.สะเก็ด   อันแตกไปแล้ว    
(จากศิลา) นั้น   กระทบเฉพาะแล้ว   ซ่ึงพระบาท   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า    
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ยังพระโลหิต   ให้เกิดขึ้นแล้ว   ฯ   อ.เวทนา ท.   อันกล้า   เป็นไปทั่วแล้ว   ฯ 
อ.ภิกษุ ท.   น�าไปแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   สู่มัททกุจฉิ   ฯ   อ.พระศาสดา    
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเสด็จไป   สู่ชีวกัมพวัน   (จากมัททกุจฉิ)   แม้นั้น   (เป็น)    
ตรัสแล้วว่า   (อ.เธอ ท.)   จงน�าไป   ซึ่งเรา   (ในชีวกัมพวัน) นั้น   ดังนี้   ฯ   
อ.ภิกษุ ท.   พาเอาแล้ว   ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   ได้ไปแล้ว   สู่ชีวกัมพวัน   ฯ   
อ.หมอชีวก   รูแ้ล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   นัน้   ไปแล้ว   สูส่�านกั   ของพระศาสดา   
ถวายแล้ว   ซ่ึงเภสัชอันกล้า   เพื่อประโยชน์แก่อันกระท�าคืนซ่ึงแผล   พันแล้ว    
ซึ่งแผล   ได้กราบทูลแล้ว   (ซึ่งค�า) นั่น   กะพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.เภสัช   อันข้าพระองค์   กระท�าแล้ว   แก่มนุษย์   คนหนึ่ง   ในภายในแห่งพระนคร,   
(อ.ข้าพระองค์)   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   (ของมนุษย์) นั้น   จักมา,   อ.เภสัช   นี้    
จงตั้งอยู่   โดยท�านอง (แห่งแผล   อันข้าพระองค์) พันแล้วนั่นเทียว   เพียงไร    
แต่อันมา   แห่งข้าพระองค์   ดังนี้   ฯ   (อ.หมอชีวก) นั้น   ไปแล้ว   กระท�าแล้ว   
ซึ่งกิจ (อันตน) พึงกระท�า   แก่บุรุษ   นั้น   มาอยู่   ในเวลาเป็นที่ปิด   ซึ่งประตู    
ไม่ถงึพร้อมแล้ว   ซ่ึงประตู   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ความคดิ) นัน่ว่า   โอ   อ.เรา   ใด   
ถวายแล้ว   ซึ่งเภสัชอันกล้า   พันแล้ว   ซึ่งแผล   ที่พระบาท   ของพระตถาคต 
ผู้ราวกะว่าบุรุษ   คนใดคนหนึ่ง   อ.กรรม   อันหนัก   อันเรา (นั้น)   กระท�าแล้ว,   
(อ.เวลา) น้ี   เป็นเวลาเป็นทีแ่ก้   (ซ่ึงแผล) น้ัน   (ย่อมเป็น),   (คร้ันเม่ือแผล) นัน้   
(อนัเรา)   ไม่แก้อยู่,   อ.ความเร่าร้อน   จกัเกดิขึน้   ในพระสรีระ   ของพระผู้มี- 
พระภาคเจ้า   ตลอดราตรีทั้งปวง   ดังนี้   ได้มีแล้ว   (แก่หมอชีวก) นั้น   ฯ   
   
    ก.๒   ในขณะนัน้   อ.พระศาสดา   ตรสัเรยีกมาแล้ว   ซ่ึงพระเถระช่ือว่าอานนท์   
(ด้วยพระด�ารัส) ว่า   ดูก่อนอานนท์   อ.หมอชีวก   มาอยู่   ในเวลาเย็น    
ไม่ถึงพร้อมแล้ว   ซึ่งประตู,   แต่ว่า   (อ.หมอชีวกน้ัน)   คิดแล้วว่า   (อ.เวลา) นี้   
เป็นเวลาเป็นท่ีแก้   ซ่ึงแผล   (ย่อมเป็น)   ดังนี,้   (อ.เธอ)   จงแก้   (ซ่ึงแผล) นัน้   
ดังนี ้  ฯ   อ.พระเถระ   แก้แล้ว   ฯ   อ.แผล   ไปปราศแล้ว   ราวกะ อ.สะเกด็ไม้   
(ไปปราศอยู่)   จากต้นไม้   ฯ   อ.หมอชีวก   มาแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   
โดยเร็ว   ในภายในแห่งอรุณนั่นเทียว   ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
อ.ความเร่าร้อน   เกิดขึ้นแล้ว   ในพระสรีระ   ของพระองค์   หรือหนอแล    
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ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนชีวก   อ.ความเร่าร้อนทั้งปวง ท.    
ของพระตถาคตแล   เข้าไปสงบวิเศษแล้ว   ณ ควงแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้นั่นเทียว    
ดังนี ้  เมือ่ทรงสบืต่อ   ซ่ึงอนสุนธ ิ  แสดง   ซ่ึงธรรม   ตรสัแล้ว   ซ่ึงพระคาถา   นีว่้า

อ.ความเร่าร้อน   ย่อมไม่มี   (แก่พระขีณาสพ)    
ผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว   ผู้มีความโศกไปปราศแล้ว    
ผู้พ้นวิเศษแล้ว   (ในธรรม มีขันธ์เป็นต้น ท.)   ทั้งปวง   
ผู้มีกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงอันละได้แล้ว   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ผูม้หีนทางอันถงึแล้ว   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่าน้ันหนา   
- (บท) ว่า   คตทฺธิโน   ดังนี้   ฯ   ชื่อ อ.ทางไกล ท.   สอง   คือ   อ.ทางไกล- 
คือกนัดาร   อ.ทางไกลคือวฏัฏะ,   (อ.บุคคล)   ด�าเนนิไปแล้ว   สู ่-   (ในทางไกล ท.   
สอง) เหล่านัน้หนา   - ทางกนัดาร,   (อ.ตน)   ย่อมไม่ถงึ   ซ่ึงท่ี (อันตน) ปรารถนาแล้ว   
เพียงใด,   ชื่อว่า เป็นผู้ไปสู่ทางไกลนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   เพียงนั้น,   แต่ว่า    
(ครัน้เมือ่ทางไกล) นัน้   (อันตน)   ถงึแล้ว,   (อ.บคุคลนัน้)   ช่ือว่า เป็นผูม้ทีางไกล-
อันถึงแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ   อ.สัตว์ ท.   แม้ผู้อาศัยแล้วซึ่งวัฏฏะ,   (อ.ตน   อ.ตน) 
ย่อมอยู่   ในวัฏฏะ   เพียงใด   ชื่อว่า เป็นผู้ไปสู่ทางไกลนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)  
เพียงนั้น   ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   (อ.สัตว์ ท.   ผู้อาศัยแล้วซึ่งวัฏฏะ   ชื่อว่า เป็นผู้ไปสู่- 
ทางไกลนั่นเทียว   ย่อมเป็น)   เพราะเหตุไร   (ดังนี้)   ฯ   
    (อ.อนัแก้) ว่า   (อ.สตัว์ ท.   ผูอ้าศัยแล้วซ่ึงวฏัฏะ   ช่ือว่า เป็นผูไ้ปสูท่างไกล 
นั่นเทียว   ย่อมเป็น)   เพราะความที่แห่งวัฏฏะ เป็นธรรมชาตอันตนไม่ให้สิ้นไปแล้ว   
(ดังนี้)   ฯ   (อ.พระอริยบุคคล ท.) แม้มีพระโสดาบันเป็นต้น   ชื่อว่า เป็นผู้ไปสู่- 
ทางไกลนัน่เทยีว   (ย่อมเป็น)   ฯ   ส่วนว่า   อ.พระขณีาสพ   ผูย้งัวฏัฏะให้สิน้ไปแล้ว   
ด�ารงอยู่แล้ว   ช่ือว่า เป็นผูม้ทีางไกลอันถงึแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ   (แก่พระขณีาสพ) นัน้   
ผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า ผู้มีความโศกไปปราศแล้ว   เพราะความที่แห่งความโศก   
อันมีวัฏฏะเป็นมูล  เป็นสภาพไปปราศแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   วิโสกสฺส    
ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้พ้นวิเศษแล้ว   ในธรรมมีขันธ์เป็นต้น ท.   ทั้งปวง   (ดังนี้   
แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   วิปฺปมุตฺตสฺส   สพฺพธิ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า ผู้มีกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงอันละได้แล้ว   เพราะความ-
ทีแ่ห่งกเิลสเครือ่งร้อยรดั ท.   สี ่  เป็นกเิลส (อันตน) ละได้แล้ว   (ดังนี ้  แห่งบาท
แห่ง-พระคาถา) ว่า   สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.ความเร่าร้อน   อันมีอย่างสอง   คือ   (อ.ความเร่าร้อน)   
อันเป็นไปในกายด้วย   คือ  (อ.ความเร่าร้อน)  อันเป็นไปในใจด้วย,   อ. -    
(ในความเร่าร้อน ท.) เหล่านั้นหนา   - ความเร่าร้อนอันเป็นไปในกาย   อันเกิดขึ้นอยู่   
แก่พระขีณาสพ   ด้วยอ�านาจแห่งสัมผัสมีเย็นและร้อนเป็นต้น   ไม่ดับแล้วเทียว   ฯ   
อ.หมอชีวก   ทูลถามแล้ว   หมายเอา   (ซึ่งความเร่าร้อนอันเป็นไปในกาย) นั้น   ฯ   
แต่ว่า   อ.พระศาสดา   ทรงพลกิแพลงอยู ่  ซ่ึงเทศนา   ด้วยสามารถแห่งความเร่าร้อน-
อันเป็นไปในจิต   เพราะความที่ (แห่งพระองค์) เป็นพระธรรมราชา   เพราะความที่ 
(แห่งพระองค์) เป็นผู้ฉลาดในวิธีแห่งเทศนา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนชีวก   ผู้มีอายุ    
ก็   อ.ความเร่าร้อน   ย่อมไม่มี   แก่พระขีณาสพ   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   โดยปรมัตถ์   
ดังนี้   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ปริฬาโห   น  วิชฺชติ   ดังนี้   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งหมอชีวก   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ อธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์

๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   อุยฺยุญฺชนฺติ   
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในสมัย   หนึ่ง   อ.พระศาสดา   ผู้มีพรรษา-
อันประทับอยู่แล้ว   ในพระนครช่ือว่าราชคฤห์   (ทรงยังบุคคล) ให้บอกแล้ว    
แก่ภิกษ ุท. ว่า   (อ.เรา)   จักหลกีไป   สูท่ี่จารกิ   ด้วยอันล่วงไปแห่งเดือนด้วยท้ังกึง่   
ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า   อ.การทรงยังบุคคลให้บอก   แก่ภิกษุ ท. ว่า   ในกาลนี้   
(อ.เรา)   จักหลีกไป   สู่ที่จาริก   โดยอันล่วงไปแห่งเดือนด้วยทั้งกึ่ง   ดังนี้    
(ด้วยทรงประสงค์)๑ ว่า   อ.ภิกษุ ท.   กระท�าแล้ว   (ซึ่งกิจ ท.) มีการระบมซึ่ง- 
บาตรและการย้อมซ่ึงจวีรเป็นต้น   ของตน   จกัไป   สบาย   ด้วยประการฉะนี ้  ดงันี้   
นั่น   เป็นวัตร   ของพระพุทธเจ้า ท.   ผู้ใคร่เพื่ออันเสด็จเที่ยวไป   สู่ที่จาริก   กับ   
ด้วยภิกษุ ท.   (ย่อมเป็น)   ฯ   ก็   ครั้นเมื่อภิกษุ ท.   กระท�าอยู่   (ซึ่งกิจ ท.) 
มีการระบมซึ่งบาตรเป็นต้น   ของตน,   แม้ อ.พระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   ซักแล้ว   
ซึ่งจีวร ท.   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ยกโทษแล้วว่า   อ.พระเถระ   ย่อมซัก   ซึ่งจีวร ท.   
เพราะเหตุไร,   อ.โกฏิแห่งมนุษย์ ท.   สิบแปด   ย่อมอยู่   ในภายในด้วย    
ในภายนอกด้วย   ในพระนครนี้   ฯ   อ. -   (ในมนุษย์ ท.) เหล่านั้นหนา    
- (มนุษย์ ท.) เหล่าใด   เป็นญาติ   ของพระเถระ   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   
(อ.มนุษย์ ท.) เหล่านั้น   เป็นอุปัฏฐาก   (ย่อมเป็น),   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่าใด    
เป็นอุปัฏฐาก   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่านั้น   เป็นญาติ    
(ย่อมเป็น),   (อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น)   ย่อมกระท�า   ซึ่งสัมมานะ   ซึ่งสักการะ   
ด้วยปัจจัย ท.   สี่   แก่พระเถระ,   (อ.พระเถระ) นั่น   ละแล้ว   ซึ่งอุปการะ   
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๑ คนฺตพพ� เป็นประธานของประโยคนี้ ฯ ตพฺพ ปัจจัยก็ดี สกฺกา ก็ดี ที่ใช้เป็นประธานของประโยคมีให้เห็นโดยทั่วไปแต่ไม่มากนัก

อนัมีประมาณเท่าน้ี   จกัไป   (ในที)่ ไหน,   แม้ถ้าว่า   (อ.พระเถระนัน่)   พึงไปไซร้,   
(อ.พระเถระนัน่)   จกัไม่ไป   (สู่ที)่ อืน่   จากซอกช่ือว่ามาปมาทะ   ดังนี้   ฯ  
ได้ยินว่า   อ.พระศาสดา   เสดจ็ถงึแล้ว   ซ่ึงซอก   ใด   ย่อมตรัส   ว่า   อ.เธอ ท.    
จงกลับเฉพาะ   (จากที)่ นี,้   (อ.เธอ ท.)   อย่าประมาทแล้ว   ดงันี,้   กะภกิษุ ท.   
ผู้ควรแล้วแก่ความเป็นภกิษผุูอ้นัพระองค์พึงให้กลับ   อกี   (อ.ซอก) นัน้   (อนัชน ท.)   
ย่อมเรียกว่า   อ.ซอกชื่อว่ามาปมาทะ   ดังนี้,   (อ.ค�า) นั่น   (อันภิกษุ ท.)    
กล่าวแล้ว   หมายเอา   (ซ่ึงซอกช่ือว่ามาปมาทะ)นั้น   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา    
เสด็จหลีกไปอยู่   สู่ทีจ่ารกิ   ทรงด�าริแล้วว่า   อ.โกฏแิห่งมนษุย์ ท. สิบแปด    
ย่อมอยู่   ในภายในด้วย   ในภายนอกด้วย   ในพระนคร   นี,้   อ.อนัอนัภกิษ ุท.   
พึงไป   ในที่เป็นที่กระท�าซ่ึงงานมงคลและงานมิใช่มงคล ท.   ของมนษุย์ ท.    
ย่อมมี,๑   (อนัเรา)   ไม่อาจ   เพ่ืออนักระท�า   ซ่ึงวหิาร   ให้ว่างเปล่า,   (อ.เรา)   
ยังใครหนอแล   จักให้กลับ   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.อันทรงด�าร)ิ นัน่ว่า    
ก ็   อ.มนษุย์ ท. เหล่านัน่   เป็นญาติด้วย   เป็นอุปัฏฐากด้วย   ของกัสสปะ    
(ย่อมเป็น),   อ.อัน (อันเรา)   ยังกัสสปะ   ให้กลับ   ย่อมควร   ดังนี้   ได้มีแล้ว   
แก่พระศาสดานั้น   ฯ   (อ.พระศาสดา) นั้น   ตรัสแล้ว   กะพระเถระว่า    
ดูก่อนกัสสปะ   (อันเรา)   ไม่อาจ   เพื่ออันกระท�า   ซึ่งวิหาร   ให้ว่างเปล่า,    
อ.ความต้องการ   ด้วยภิกษุ ท.   ในที่เป็นที่กระท�าซึ่งงานมงคลและงานมิใช่มงคล ท.   
ย่อมมี   แก่มนุษย์ ท.,   อ.เธอ   จงกลับ   กับ   ด้วยบริษัท   ของตน   ดังนี้   ฯ   
อ.พระเถระ   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ดลีะ   ดงันี้    
พาเอาแล้ว   ซ่ึงบรษัิท   กลบัแล้ว   ฯ   อ.ภิกษ ุท.   ยกโทษแล้วว่า   ดูก่อนท่าน- 
ผูม้อีาย ุท.   (อ.เหตุน่ัน)   อันท่าน ท.   เหน็แล้ว   (หรอื),   (อ.ค�านัน่)   อันเรา ท.   
กล่าวแล้ว   ในกาลนี้นั่นเทียว   มิใช่หรือ,   (อ.ค�า) ใด ว่า   อ.พระมหากัสสปะ   
ย่อมซัก   ซ่ึงจีวร ท.   เพราะเหตุไร,   (อ.พระมหากสัสปะ) นัน้   จักไม่ไป   กับ   
ด้วยพระศาสดา   ดังนี้   อันเรา ท.   กล่าวแล้ว,   (อ.ค�า) นั้นนั่นเทียว   เกิดแล้ว   
ดังนี้   ฯ   
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    ก.๒   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   ของภิกษุ ท.   
เสด็จกลับแล้ว   ประทับยืนอยู่แล้ว   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   
ย่อมกล่าว   (ซึ่งเรื่อง) นั่น   ชื่ออะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์ ท.)   ย่อมกล่าว   ปรารภ   ซึ่งพระเถระ- 
ช่ือว่ามหากสัสปะ   ดังน้ี   กราบทลูแล้ว   (ซ่ึงเรือ่ง) ท้ังปวง   โดยท�านอง (แห่งค�า) 
อันตนกล่าวแล้วนั่นเทียว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น    
(ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เธอ ท.   ย่อมกล่าว   ซึ่งกัสสปะว่า    
(อ.พระเถระช่ือว่ากสัสปะ)   ข้องแล้ว   ในตระกลู ท.  ด้วยนัน่เทยีว   ในปัจจยั ท. ด้วย   
ดังนี้,   (อ.กัสสปะ) นั้น   กลับแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักกระท�า    
ซึ่งค�า   ของเรา   ดังนี้,   ก็   (อ.กัสสปะ) นั่น   เมื่อกระท�า   ซึง่ความปรารถนา    
แม้ในกาลก่อนนัน่เทยีว   ได้กระท�าแล้ว   ซ่ึงความปรารถนาว่า   (อ.เรา)   เป็นผูไ้ม่ข้องแล้ว   
ในปัจจัย ท.   สี่   เป็นผู้มีพระจันทร์เป็นเครื่องเปรียบ   เป็น   เป็นผู้สามารถ    
เพื่ออันเข้าไป   สู่ตระกูล ท.   พึงเป็น   ดังนี้,   อ.ความข้อง   ในตระกูล ท.   
หรือ   หรือว่า   ในปัจจัย ท.   ย่อมไม่มี   (แก่กัสสปะ) นั่น,   อ.เรา   เมื่อกล่าว   
ซ่ึงปฏิปทาอันมีพระจันทร์เป็นเครื่องเปรียบด้วยนั่นเทียว   ซ่ึงปฏิปทาแห่งวงศ์ของ- 
พระอริยเจ้าด้วย   กล่าวแล้ว   กระท�า   ซึ่งกัสสปะ   ให้เป็นต้น   ดังนี้   ฯ    
อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว   ซึ่งพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   อ.ความ-
ปรารถนา   อันพระเถระ   ตั้งไว้แล้ว   ในกาลไร   ดงันี ้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรสัถามแล้ว) ว่า   ดกู่อนภกิษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง   ย่อมเป็น  
(หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   
พระเจ้าข้า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง   ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้นว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.พระพุทธเจ้า   
พระนามว่าปทุมุตระ   ได้เสด็จอุบัติแล้ว   ในโลก   ในที่สุดแห่งกัปมีแสนเป็นประมาณ   
(แต่ภัทรกัป) นี้   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งความประพฤติในกาลก่อน   ของพระเถระ   
ทั้งปวง   กระท�า   ซึ่งความปรารถนา   อัน (อันพระเถระ) นั้น ตั้งไว้แล้ว   ในกาล-
แห่งพระพทุธเจ้าพระนามว่าปทมุตระ   ให้เป็นต้น   ฯ   (อ.ความประพฤติในกาลก่อน) นัน้   
(อันพระธรรมสังคาหกาจารย์)   ให้พิสดารแล้ว   ในเถรบาลีนั่นเทียว   ฯ   ก็    
อ.พระศาสดา   ครัน้ทรงยงัความประพฤติในกาลก่อน   แห่งพระเถระ   น้ี   ให้พสิดารแล้ว   



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 85

(ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เรา   กล่าวแล้ว   ซึ่งปฏิปทาอันมีพระจันทร์- 
เป็นเครื่องเปรียบด้วยน่ันเทียว   ซ่ึงปฏิปทาแห่งวงศ์ของพระอริยเจ้าด้วย   กระท�า    
ซ่ึงกสัสปะ   ผูเ้ป็นบตุร   ของเรา   ให้เป็นต้น   ด้วยประการฉะนีแ้ล,   ช่ือ อ.ความข้อง   
ในปัจจัย ท.   หรือ   หรือว่า   ในตระกูล ท.   ในวิหาร ท.   หรือ   หรือว่า    
ในบริเวณ ท.   ย่อมไม่มี   แก่บุตร   ของเรา,   อ.บุตร   ของเรา   ไม่ข้องแล้ว   
(ในที่) ไหน ๆ นั่นเทียว   ราวกะ   อ.หงส์ผู้พระราชา   ตัวข้ามลงแล้ว   ในเปือกตม   
เที่ยวไปแล้ว   (บนเปือกตม) นั้น   บินไปอยู่   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   
แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

(อ.พระขีณาสพ ท.)  ผู ้มีสติ  ย่อมขวนขวาย, 
(อ.พระขณีาสพ ท.) เหล่านัน้   ย่อมไม่ยินด ี  ในท่ีอยู่, 
(อ.พระขีณาสพ ท.) เหล่านั้น   ย่อมละ   ซึ่งความ-
ห่วงใย   เพียงดงั  อ.หงส์ ท.   ละแล้ว   ซ่ึงเปือกตม   
(บินไปอยู่)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.พระขีณาสพ ท.   ผู้ถึงแล้วซ่ึงความไพบูลย์แห่งสติ    
ย่อมขวนขวาย   คือว่า   ย่อมสืบต่อ   ในคุณอันตนแทงตลอดแล้ว ท.   มีฌานและ-
วปัิสสนาเป็นต้น   ด้วยการนกึและการเข้าและการออกและการอธษิฐานและการพจิารณา ท.   
(ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่าน้ันหนา   - (บาทแห่งพระคาถา) ว่า   อยุยฺญุชฺนตฺิ   
สตีมนฺโต   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ช่ือ อ.ความยินดี   ในที่เป็นที่อยู่อาศัย   ย่อมไม่มี    
(แก่พระขีณาสพ ท.) เหล่านั้น   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   น  นิเกเต   
รมนฺติ   เต   ดังนี้   ฯ   
    (อ.บท) ว่า   ห�สาว   ดังนี้ นั่น   เป็นหัวข้อแห่งเทศนา   (ย่อมเป็น)   ฯ   
ก็   อ.อธิบาย   (ในบท) นี้   นี้ว่า   อ.นก ท.   คาบเอาแล้ว   ซึ่งเหยื่อ   ของตน   
ในเปือกตม   อันถงึพร้อมแล้วด้วยเหยือ่   ไม่กระท�าแล้ว   ซ่ึงความอาลยั   อะไร ๆ   
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ในที่   นั้นว่า   อ.น�้า   ของเรา,   อ.ดอกปทุม   ของเรา,   อ.ดอกอุบล   ของเรา,   
อ.ดอกบุณฑริก   ของเรา,   อ.หญ้า   ของเรา   ดังนี้   ในกาลเป็นที่ไป   เป็นสัตว์-
มีความเยื่อใยหามิได้เทียว   (เป็น)   ละแล้ว   ซึ่งประเทศ   นั้น   บินขึ้นแล้ว    
ย่อมบินเล่นไปอยู่   ในอากาศ   ฉันใด   อ.พระขีณาสพ ท. เหล่านั่น   แม้อยู่อยู่   
(ในที่) แห่งใดแห่งหนึ่ง   ผู้ไม่ข้องแล้วนั่นเทียว   (ในที่ ท.) มีตระกูลเป็นต้น    
อยูแ่ล้ว   ละแล้ว   ซ่ึงที ่  นัน้   แม้ในสมยัเป็นท่ีไป   เมือ่ไป   เป็นผูม้คีวามอาลยั-
หามิได้   คือว่า   เป็นผู้มีความเยื่อใยหามิได้เทียวว่า   อ.วิหาร   ของเรา,   อ.บริเวณ    
ของเรา,   อ.อุปัฏฐาก ท.   ของเรา   ดังนี้   (เป็น)   ย่อมไป   ฉันนั้น   (ดังนี้   
อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   
    อ.อรรถ ว่า   ย่อมสละรอบ   ซ่ึงความห่วงใย   คือว่า   ซ่ึงความอาลยัท้ังปวง   
ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   โอกโมก�   ดังนี้   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๓. เพฬฏฺ€สีสตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเพฬัฏฐสีสะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเพฬัฏฐสีสะ   ผู้มีอายุ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   เยส�    
สนฺนิจโย   นตฺถิ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   (อ.พระเพฬัฏฐสีสะ)   ผู้มีอายุ   นั้น   เที่ยวไปแล้ว    
สูถ่นน   สายหน่ึง   ในภายในแห่งบ้าน   เพือ่ก้อนข้าว   กระท�าแล้ว   ซ่ึงกจิด้วยภัต   
เที่ยวไปแล้ว   สู่ถนน   สายอื่นอีก   อีก   ถือเอาแล้ว   ซึ่งข้าวตาก   อันแห้ง    
น�าไปแล้ว   สู่วิหาร   เก็บไว้แล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   ชื่อ อ.การแสวงหาซึ่งบิณฑบาต   
เนอืงนติย์   เป็นทกุข์   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ยงัวันเลก็น้อย   ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   
ด้วยสุขอันเกิดแล้วแต่ฌาน,   ครั้นเมื่อความต้องการ   ด้วยอาหาร   มีอยู่,   ย่อมฉัน   
(ซึ่งข้าวตาก) นั้น   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   รู้แล้ว   ยกโทษแล้ว   กราบทูลแล้ว    
ซ่ึงเนือ้ความ   นัน้   แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า   ฯ   อ.พระศาสดา   แม้ทรงบญัญัติแล้ว   
ซึ่งสิกขาบท   แก่ภิกษุ ท.   เพื่อประโยชน์แก่อันเว้นรอบ   ซึ่งการกระท�าซึ่งการสั่งสม   
ต่อไป   ในเพราะเหตุเป็นแดนมอบให้ซึ่งผล    นั่น   เมื่อทรงประกาศ   ซึ่งความ- 
ไม่มีแห่งโทษ   (ของพระเถระ) นั้น   เพราะความที่ (แห่งการกระท�าซึ่งการสั่งสมนั้น)   
เป็นอาการอันพระเถระแล -   ครั้นเมื่อสิกขาบท   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ไม่ทรง-
บญัญัติแล้ว   - อาศัย   ซ่ึงความเป็นแห่งบคุคลผูม้คีวามปรารถนาน้อย   แล้วจึงกระท�าแล้ว   
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.การส่ังสม   ย่อมไม่มี   (แก่ชน ท.) เหล่าใด    
(อ.ชน ท.) เหล่าใด   เป็นผู้มีโภชนะอันก�าหนดรู้แล้ว   
(ย่อมเป็น),   อ.วิโมกข์   ช่ือว่าสุญญตะ (ด้วย)   
ชื่อว่าอนิมิตตะด้วย   เป็นอารมณ์   (ของชน ท.)  
เหล่าใด   (ย่อมเป็น),   อ.คติ   (ของชน ท.) เหล่านัน้   
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เป็นคติอันบุคคลรู้ได้โดยยาก   (ย่อมเป็น)   เพียงดัง   
(อ.คติ)   ของนก ท.   ในอากาศ   (อันอันบุคคล- 
รู้ได้โดยยาก)   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 อ.การสั่งสม ท.   สอง   คือ   อ.การสั่งสมซึ่งกรรมด้วย   คือ   อ.การสั่งสม-
ซึ่งปัจจัยด้วย   ใน -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   สนฺนิจโย   ดังนี้ :   
อ.กุศลกรรมและอกุศลกรรม   ชื่อว่า เป็น -   (ในการสั่งสม ท. สอง) เหล่านั้นหนา    
- การสั่งสมซึ่งกรรม   (ย่อมเป็น),   อ.ปัจจัย ท.   สี่   ชื่อว่า เป็นการสั่งสมซึ่งปัจจัย   
(ย่อมเป็น)   ฯ   อ. -   (ในการสั่งสม ท. สอง) เหล่านั้นหนา   - การสั่งสมซึ่งปัจจัย   
ย่อมไม่มี   แก่ภิกษุ   ผู้อยู่อยู่   ในวิหาร   ผู้เก็บไว้อยู่   ซึ่งก้อนแห่งน�้าอ้อยงบ   
ก้อนหนึง่ (ด้วย)   ซ่ึงเนยใส   อันมส่ีวนสีเ่ป็นประมาณ (ด้วย)   ซ่ึงทะนานแห่งข้าวสาร   
ทะนานหนึ่งด้วย,   (อ.การสั่งสมซึ่งปัจจัยนั้น)   ย่อมมี   (แก่ภิกษุ   ผู้เก็บไว้อยู่    
ซ่ึงปัจจยั)   ยิง่ขึน้   (กว่าประมาณอันเรากล่าวแล้ว) นัน้,   อ.การสัง่สม   อันมอีย่าง-
สอง   นี้   ย่อมไม่มี   (แก่ชน ท.) เหล่าใด   ฯ
    (อ.อรรถ) ว่า   เป็นผู้มีโภชนะอันก�าหนดรู้แล้ว   ด้วยการก�าหนดรู้ ท.   สาม   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปริญฺญาตโภชนา   ดังนี้   ฯ   
    ก็   อ.การรู้ซึ่งภาวะมีความที่ (แห่งวัตถุ ท.) มีข้าวต้มเป็นต้น เป็นข้าวต้มเป็นต้น   
ช่ือว่า ญาตปริญญา,   ส่วนว่า   อ.การก�าหนดรู ้  ซ่ึงโภชนะ   ด้วยสามารถแห่งความ-
ส�าคัญว่าเป็นของปฏิกูล   ในอาหาร   ช่ือว่า ตีรณปริญญา,   อ.ญาณอันเป็น- 
เครื่องคร่าออกซ่ึงความก�าหนัดด้วยอ�านาจแห่งความพอใจ   ในอาหารคือค�าข้าว    
ช่ือว่า ปหานปริญญา,   (อ.ชน ท.) เหล่าใด   เป็นผู้มีโภชนะอันก�าหนดรู้แล้ว    
ด้วยการก�าหนดรู้ ท. สาม เหล่านี้   (ย่อมเป็น)   ฯ   แม้ อ.วิโมกข์ชื่อว่าอัปปณิหิตะ 
(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ทรงถือเอาแล้วนั่นเทียว   (ในบาทแห่งพระคาถา) นี้ว่า   
สุญฺญโต   อนิมิตฺโต   จ   ดังนี้   ฯ   
    เพราะว่า   (อ.บท ท.) เหล่านั่น   แม้สาม   เป็นชื่อ   ของพระนิพพาน- 
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นั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ   จริงอยู่   อ.พระนิพพาน   ชื่อว่า เป็นธรรมชาตว่าง   
เพราะความไม่มี   แห่งราคะและโทสะและโมหะ ท. (ด้วย)   ชื่อว่า เป็นธรรมชาต- 
พ้นวิเศษแล้ว   (จากราคะและโทสะและโมหะ ท.) เหล่านั้นด้วย   (ย่อมเป็น)    
เพราะเหตุนั้น   (อ.พระนิพพานนั้น   อันพระผู้มีพระภาคเจ้า   ย่อมตรัสเรียก) ว่า   
อ.วิโมกข์   ชื่อว่าสุญญตะ   (ดังนี้),   (อ.พระนิพพาน) นั้น   ชื่อว่า เป็นธรรมชาต- 
มีนิมิตหามิได้   เพราะความไม่มี   แห่งนิมิตมีราคะเป็นต้น ท. (ด้วย)   ชื่อว่า เป็น- 
ธรรมชาตพ้นวิเศษแล้ว   (จากนิมิตมีราคะเป็นต้น ท.) เหล่านั้นด้วย   (ย่อมเป็น)    
เพราะเหตุนั้น   (อ.พระนิพพานนั้น   อันพระผู้มีพระภาคเจ้า   ย่อมตรัสเรียก) ว่า   
อ.วิโมกข์   ชื่อว่า อนิมิตตะ   (ดังนี้),   อนึ่ง   (อ.พระนิพพานนั้น)   ชื่อว่า เป็น-
ธรรมชาตมีกิเลสเป็นเหตุตั้งอยู่หามิได้   เพราะความไม่มี   แห่งกิเลสเป็นเหตุตั้งอยู่- 
มีราคะเป็นต้น ท. (ด้วย)   ชื่อว่า เป็นธรรมชาตพ้นวิเศษแล้ว   (จากกเิลสเป็นเหตตุัง้- 
อยูม่รีาคะเป็นต้น ท.) เหล่านัน้ด้วย   (ย่อมเป็น)   เพราะเหตุนัน้   (อ.พระนิพพานนั้น   
อันพระผูม้พีระภาคเจ้า   ย่อมตรสัเรยีก) ว่า   อ.วโิมกข์   ช่ือว่า อัปปณิหติะ   ดังนี ้  ฯ   
อ.วโิมกข์   อันมอีย่างสาม   นี ้  เป็นอารมณ์   (ของชน ท.) เหล่าใด   ผูก้ระท�า  
(ซึ่งพระนิพพาน) นั้น   ให้เป็นอารมณ์   ด้วยอ�านาจแห่งผลสมาบัติ   แล้วจึงอยู่อยู่    
(ย่อมเป็น)   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.คติ   ของนก ท.   ตัวบินไปแล้ว   ทางอากาศ   อันบุคคล-
รู้ได้โดยยาก   คือว่า   (อันบุคคล)   ไม่อาจ   เพื่ออันรู้   เพราะอันไม่เห็น    
ซ่ึงการทอดทิง้ซ่ึงรอยเท้า   ช่ือ ฉนัใด   อ.การสัง่สม   อันมอีย่างสอง   นี ้  ย่อมไม่มี   
(แก่ชน ท.) เหล่าใด (ด้วย)   (อ.ชน ท. เหล่าใด)   เป็นผู้มีโภชนะอันก�าหนดรู้แล้ว   
ด้วยการก�าหนดรู้ ท.   สาม   เหล่านี้   (ย่อมเป็น) ด้วย   อ.วิโมกข์   อันมีประการ 
(อันเรา) กล่าวแลว้   นี ้  เป็นอารมณ์   (ของชน ท.) เหล่าใด   (ย่อมเป็น) ด้วย,   อ.คติ   
(ของชน ท.) เหล่านั้น   อันบุคคลรู้ได้โดยยาก   คือว่า   (อันบุคคล)   ไม่อาจ    
เพื่ออันบัญญัติ   เพราะอันไม่ปรากฏ   แห่งการไปว่า   (อ.ชน ท. เหล่านัน้)   ไปแล้ว   
โดย -   ในส่วน ท.   ห้า   เหล่านี ้  คือ   อ.ภพ ท.   สาม   อ.ก�าเนดิ ท.   สี่   
อ.คติ ท.   ห้า   อ.วิญญาณฐติิ ท.   เจด็   อ.สตัตาวาส ท. เก้า  หนา   - (ส่วน) ช่ือน้ี   
ดังนี ้  ฉนันัน้นัน่เทยีว   ดังนี ้  (แห่งบาท-แห่งพระคาถา) ว่า   คต ิ  เตส�   ทรุนวฺยา   
ดังนี้   ฯ
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 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเพฬัฏฐสีสะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๔. อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอนุรุทธะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าอนุรุทธะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   ยสฺสาสวา    
ปริกฺขีณา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพสิดาร   ในวันหนึง่   อ.พระเถระ   ผูม้จีีวรอันคร�า่คร่าแล้ว   
ย่อมแสวงหา   ซึ่งจีวร   (ในที่ ท.) มีกองแห่งหยากเยื่อเป็นต้น   ฯ   (อ.หญิง)  
ทีส่องผูม้ใีนก่อน   ในอัตภาพทีส่าม   (แต่อัตภาพ) นี ้  (ของพระเถระ) นัน้   บงัเกดิแล้ว   
ในภพช่ือว่าดาวดึงส์   เป็นเทพธดิา   ช่ือว่า ชาลนิ ี  ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.เทพธดิา) นัน้   
เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ผู้แสวงหาอยู่   ซึ่งท่อนผ้า ท.   ถือเอาแล้ว   ซึ่งผ้าอัน- 
เป็นทิพย์ ท.   สาม   อันมีศอกสิบสามเป็นส่วนยาว   อันมีศอกสี่เป็นส่วนกว้าง    
คิดแล้วว่า   ถ้าว่า   อ.เรา   จักถวาย   โดยท�านอง   นีไ้ซร้,   อ.พระเถระ   จักไม่รบั   
ดังนี้   วางไว้แล้ว   ที่กองแห่งหยากเยื่อ   แห่งหนึ่ง   ข้างหน้า   ของพระเถระนั้น   
ผู้แสวงหาอยู่   ซึ่งท่อนผ้า ท.,   โดย -   (อ.วัตถุ) สักว่าชายแห่งผ้า   (ของผ้าอัน- 
เป็นทิพย์ ท.) เหล่านั้นนั่นเทียว   ย่อมปรากฏ   โดยประการใด   - ประการนั้น   ฯ   
อ.พระเถระ   เท่ียวไปอยู่   สูท่ี่เป็นท่ีแสวงหาซ่ึงท่อนผ้า   โดยหนทาง   นัน้   เหน็แล้ว   
ซึ่งชายแห่งผ้า   (ของผ้าอันเป็นทิพย์ ท.) เหล่านั้น   จับแล้ว   (ที่ชายแห่งผ้า)  
นั้นนั่นเทียว   คร่ามาอยู่   เห็นแล้ว   ซึ่งผ้าอันเป็นทิพย์ ท.   อันมีประมาณ  
(อันข้าพเจ้า) กล่าวแล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.ผ้า) นี้   เป็นผ้าบังสุกุลอันอุกฤษฏ์หนอ   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ถอืเอาแล้ว   หลกีไปแล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   ในวนัเป็นท่ีกระท�าซ่ึงจีวร   
(ของพระเถระ) นั้น   อ.พระศาสดา   ผู้มีภิกษุมีร้อยห้าเป็นประมาณเป็นบริวาร    
เสด็จไปแล้ว   สูวิ่หาร   ประทบันัง่แล้ว   ฯ   แม้ อ.พระเถระผูใ้หญ่แปดสบิ ท.   น่ังแล้ว   
เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.พระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   นั่งแล้ว   ที่ต้น,    
อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (นั่งแล้ว)   ในท่ามกลาง,   อ.พระเถระชื่อว่าอานนท์    
(นั่งแล้ว)   ที่ปลาย   เพื่ออันเย็บ   ซึ่งจีวร   ฯ   อ.หมู่แห่งภิกษุ   กรอแล้ว    
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ซึ่งด้าย   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงร้อยแล้ว   (ซึ่งด้าย) นั้น   ในบ่วงแห่งเข็ม   ฯ   
อ.พระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ,   เที่ยวน้อมเข้าไปอยู่แล้ว   ซึ่ง -   อ.ความต้องการ   
ด้วย (วัตถุ)   ใด   ใด   (มีอยู่),   - (วัตถุ) นั้น   นั้น   ฯ   แม้ อ.เทพธิดา    
เข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งบ้าน   ชักชวนแล้ว   (เพื่ออันถวาย)   ซ่ึงภิกษา    
(ด้วยค�า) ว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ ท.   อ.พระศาสดา   ทรงกระท�าอยู่   ซึ่งจีวร    
แก่พระเถระชื่อว่าอนุรุทธะ   ผู้เป็นเจ้า   ของเรา ท.   ผู้อันพระมหาสาวกแปดสิบ-
แวดล้อมแล้ว   ประทับนั่งแล้ว   ในวิหาร   กับ   ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า    
ในวนันี,้   (อ.ท่าน ท.)   ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงวัตถ ุท.) มข้ีาวต้มเป็นต้น   จงไป   สูว่หิาร   
ดังนี้   ฯ   แม้ อ.พระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ   น�ามาแล้ว   ซึ่งชิ้นแห่งหว้าใหญ่   
ในระหว่างแห่งภัต   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ไม่ได้อาจแล้ว    
เพื่ออันฉัน   (กระท�า)   ให้เป็นของสิ้นไปรอบแล้ว   ฯ   

 ก.๒   อ.ท้าวสักกะ   ได้ทรงกระท�าแล้ว   ซึ่งการประพรม   ในที่เป็นที่กระท�า-
ซึ่งจีวร   ฯ   อ.ภาคพื้น   เป็นราวกะว่า (อันบุคคล) ย้อมแล้วด้วยรสแห่งครั่งสด    
ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.กองใหญ่   แห่งข้าวต้มและวัตถอัุนบคุคลพงึเค้ียวและข้าวสวย ท.   
อันเหลอืลงจากวัตถ ุอันภิกษ ุท. ฉนัแล้ว   ได้มแีล้ว   ฯ   อ.ภกิษ ุท.   ยกโทษแล้วว่า   
(อ.ประโยชน์) อะไร   (ด้วยวตัถ ุ ท.) มีข้าวต้มเป็นต้น   อนัมากอย่างน้ี   (มีอยู่)    
แก่ภกิษ ุท.   ผูม้ปีระมาณเท่านี,้   อ.ญาติ ท. ด้วย   อ.อุปัฏฐาก ท. ด้วย   เป็นผู้ 
(อนัพระเถระช่ือว่าอนุรุทธะ) ก�าหนดแล้ว   ซ่ึงประมาณ   พึงกล่าวว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จงน�ามา   (ซึ่งวัตถุ)   ชื่อ อันมีประมาณเท่านี้   ดังนี้   พึงเป็น   ชื่อมิใช่หรือ,   
อ.พระเถระช่ือว่าอนุรุทธะ   เห็นจะ   เป็นผูใ้คร่เพ่ืออนั (ยังชน ท.) ให้รู้   ซ่ึงความ-
ทีแ่ห่งญาติและอปัุฏฐาก ท.   ของตน   เป็นผูม้าก   (ย่อมเป็น)   ดงันี ้  ฯ   ครัง้นัน้   
อ.พระศาสดา   ตรสัถามแล้ว   (ซ่ึงภิกษุ ท.) เหล่านัน้ว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   
ย่อมกล่าว   (ซึง่เรือ่ง) อะไร   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
(อ.ข้าพระองค์ ท.   ย่อมกล่าว   ซึ่งเรื่อง)   ชื่อนี้   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   
กราบทูลแล้ว,   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   ก็   อ.เธอ ท.   ย่อมส�าคัญว่า   
(อ.วัตถุ) นี้   อันอนุรุทธะ   ให้น�ามาแล้ว   ดังนี้   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. 
เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   
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ดังน้ี   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   ดกู่อนภกิษ ุท.   อ.อนรุุทธะ   ผูเ้ป็นบตุร   
ของเรา   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า)   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   หามิได้,   เพราะว่า    
อ.พระขณีาสพ ท.   ย่อมกล่าว   ซ่ึงวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว   อนัประกอบพร้อมเฉพาะ-
แล้วด้วยปัจจัย   หามิได้,   ก็   อ.บิณฑบาต   นี้   บังเกิดแล้ว   ด้วยอานุภาพ-
ของเทวดา   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.อาสวะ ท.   (ของบคุคล) ใด   ส้ินไปรอบแล้ว,   อนึง่   
(อ.บคุคล) ใด   (อนัตัณหาและทฏิฐ ิท.)   ไม่อาศยัแล้ว   
ในเพราะอาหาร,   อ.วิโมกข์   ชื่อว่า สุญญตะ (ด้วย)   
ชื่อว่าอนิมิตตะด้วย   เป็นอารมณ์   (ของบุคคล) ใด   
(ย่อมเป็น),   อ.รอยเท้า   (ของบุคคล) นั้น   เป็น-
รอยเท้าอันบุคคลรู้ได้โดยยาก   ย่อมเป็น   เพียงดัง   
(อ.รอยเท้า)   ของนก ท.   ในอากาศ   (อนัอนับคุคล-
รู้ได้โดยยาก)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.อาสวะ ท.   สี่   (ของบุคคล) ใด   สิ้นไปรอบแล้ว   (ดังนี้)   
แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   ยสฺสาสวา   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   อนึ่ง   (อ.บุคคลใด)   อันนิสสัยคือตัณหาและทิฏฐิ ท.    
ไม่อาศัยแล้ว   ในเพราะอาหาร   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อาหาเร   จ   
อนิสฺสิโต   ดังนี้   ฯ     
    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.รอยเท้า)   ของนก ท.   ตัวบินไปอยู่   ในอากาศ    
(อันใคร ๆ)   ไม่อาจ   เพื่ออันรู้ว่า   (อ.นก ท.)   เหยียบแล้ว   ด้วยเท้า ท.    
ในที่   นี้   ไปแล้ว,   (อ.นก ท.)   ประหารแล้ว   ซึ่งที่   นี้   ด้วยอก   ไปแล้ว,    
(อ.นก ท.)   (ประหารแล้ว)   (ซึ่งที่) นี้   ด้วยหัว   (ไปแล้ว),   (อ.นก ท.) 
(ประหารแล้ว)   (ซึ่งที่) นี้   ด้วยปีก ท.   (ไปแล้ว)   ดังนี้   ฉันใด   อ.รอยเท้า   
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ของภิกษุ   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ   ช่ือ เพื่ออันบัญญัติ    
โดยนัยมีค�าว่า   (อ.ภิกษุนี้)   ไปแล้ว   โดยทางเป็นที่ไปสู่นรก   หรือ   หรือว่า    
โดยทางเป็นที่ไปสู่ก�าเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน   ดังนี้เป็นต้น   ฉันนั้นนั่นเทียว   ดังนี้   
(แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ปทนฺตสฺส   ทุรนฺวย�   ดังนี้   ฯ
 
 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอนุรุทธะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ จะแปลทับศัพท์ว่า ในวันมหาปวารณา ก็ได้ 
๒ ศัพท์นี้มีปรากฏท่ัวไปจะแปลว่า ในชนบทแห่งชนชาวอวันตี ท. ก็ได้ ส�าหรับ แคว้นอวันตี ต้ังอยู่ทางด้านเหนือของเทือกเขา 

วินธัยหรือวินธยะ ตั้งอยู่ทางใต้แคว้นมัจฉะ ทางตะวันตกแคว้นวังสะ เทือกเขาวินธัยถือเป็นแดนก�าหนดเขตที่เรียกกันว่า อินเดีย
ตอนเหนือกับอินเดียตอนใต้ ผู้รู้ในปัจจุบันเห็นว่า เขตของมัชฌิมประเทศแห่งชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ด้านทิศใต้คงแค่จดเทือก
เขาวนิธยั แล้วเริม่จากฟากเขาด้านทศิใต้เป็นต้นไป ก็เป็นปัจจันตชนบท แคว้นอัสสกะต้ังอยูใ่ต้เทอืกเขาวินธยัลงไป จึงจัดว่าอยูน่อก
เขตมัชฌิมประเทศ เขตของแคว้นอวันตี กล่างอย่างคร่าว ๆ ได้แก่ อาณาเขตในบริเวณจังหวัดอุชเชน หรืออุชไชน์ นิมาร์ตะวันตก 
นิมาร์ตะวันออก อินโดร์ และวิทิศา รวมกับอาณาเขตใกล้เคียงด้วยทั้งหมดอยู่ในรัฐมัธยประเทศ ซ่ึงมีโภปาลเป็นเมืองหลวง  
จากหลักฐานในคัมภีร์ทางพุทธและอื่น ๆ พบว่า แคว้นอวันตีในสมัยพุทธกาล แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ เป็นอวันตีเหนือ ซึ่งมีเมือง  
อุชเชนี เป็นเมืองหลวง กับอวันตีใต้หรืออวันติทักขิณาปถะ มีเมืองหลวงช่ือมาหิสสติหรือมาหิศมตี เมื่อกล่าวถึงแคว้นอวันตี  
เข้าใจกันว่า มีเมืองเป็นเมืองหลวง มีพระเจ้าจัณฑปัชโชตเป็นพระราชาผู้ครองแคว้น ส�าหรับกรุงอุชเชนี ปัจจุบันได้แก่ เมืองอุชเชน 
หรืออุชไชน์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าสิปรา ส่วนมาหิสสตินั้นกล่าวว่าอยู่ริมฝั่งแม่น�้านัมมทา พระมหากัจจายนเถระ ก็เป็นคนเมืองนี้ เดิม
เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต เมื่อบวชแล้ว กลับไปประกาศพระพุทธศาสนาให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตและประชาชนเลื่อมใส 
จนมผีูอ้อกบวชในพระศาสนาเป็นจ�านวนมาก พระพทุธศาสนาจึงต้ังมัน่เป็นปึกแผ่นในแคว้นอวนัตีเริม่แต่นัน้มา พระมหากจัจายนะเป็น
พระสาวกชั้นผู้ใหญ่ใน ๘๐ รูป ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะด้านการอธิบายความแห่งค�าที่ย่อให้พิสดาร

๓ ปริสา แปลว่า ประชุมชน, ชุมนุม, ที่ประชุม, บริษัท, บุคคลผู้แวดล้อม, บุคคลผู้นั่งล้อมรอบ, คนแวดล้อม วิ.ว่า ปริ เสนฺติ  
ยสฺสนฺติ ปริสา ปริ เป็นบทหน้า สิ หรือ สี ธาตุในความล้อม, นอน, อาศัย อ ปัจจัย ดังนั้น ค�าว่า เทวปริสา ในที่นี้ จะแปลว่า 

บริษัทแห่งเทวดา ก็ได้ บริษัทคือเทวดา ก็ได้ ฯ

๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารชื่อว่าบุพพาราม   ทรงปรารภ   
ซ่ึงพระเถระช่ือว่ามหากัจจายนะ   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว ่า    
ยสฺสินฺทฺริยานิ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในสมัย   หนึ่ง   อ.พระศาสดา   ผู้อันพระ-
มหาสาวกแวดล้อมแล้ว   ประทบันัง่แล้ว   ในภายใต้   แห่งปราสาท   ของมคิารมารดา   
ในดิถีเป็นที่ยังสงฆ์ให้รู้ทั่วใหญ่๑   ฯ   ในสมัย   นั้น   อ.พระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   
ย่อมอยู่   ในอวันตีชนบท ท.๒   ฯ   ก็   (อ.พระเถระ)   ผู้มีอายุ   นั้น   มาแล้ว   
แม้แต่ที่ไกล   ย่อมยกย่อง   ซ่ึงการฟังซ่ึงธรรมนั่นเทียว   ฯ   เพราะเหตุนั้น    
อ.พระมหาเถระ ท.   เมื่อนั่ง   นั่งแล้ว   เว้น   ซึ่งอาสนะ   เพื่อพระเถระชื่อว่า- 
มหากัจจายนะ   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ   เสด็จมาแล้ว   กับ    
ด้วยบริษัทแห่งเทวดา๓   จากเทวโลก ท.   สอง   ทรงบูชาแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   



96 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

(ด้วยวัตถุ ท.)   มีของหอมและระเบียบอันเป็นทิพย์เป็นต้น   ประทับยืนอยู่แล้ว    
ไม่ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงพระเถระช่ือว่ามหากจัจายนะ   (ทรงด�ารแิล้ว) ว่า   อ.พระผูเ้ป็นเจ้า   
ของเรา   ย่อมไม่ปรากฏ   เพราะเหตุไรหนอแล,   ก็   ถ้าว่า   (อ.พระผู้เป็นเจ้านั้น)   
พึงมาไซร้   (อ.การมา)   (ของพระผู้เป็นเจ้า) นั้น   เป็นอาการยังประโยชน์ให้ส�าเร็จแล   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   มาแล้ว   ในขณะนั้นนั่นเทียว   แสดงแล้ว  
ซึ่งตน   ผู้นั่งแล้ว   บนอาสนะ   ของตนนั่นเทียว   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ทรงเห็นแล้ว   
ซึ่งพระเถระ   ทรงจับแล้ว   ที่ข้อเท้า ท.   (กระท�า)   ให้มั่น   ตรัสแล้วว่า    
อ.พระผู้เป็นเจ้า   ของเรา   มาแล้วหนอ,   อ.เรา   ย่อมหวังเฉพาะ   ซึ่งการมา    
แห่งพระผู้เป็นเจ้านั่นเทียว   ดังนี้   ทรงนวดแล้ว   ซึ่งเท้า ท.   ของพระเถระ    
ด้วยพระหัตถ์ ท.   ทั้งสอง   ทรงบูชาแล้ว   (ด้วยวัตถุ ท.)   มีของหอมและระเบียบ-
เป็นต้น   ทรงไหว้แล้ว   ได้ประทบัยืนอยูแ่ล้ว   ณ ท่ีสดุส่วนข้างหนึง่   ฯ   อ.ภิกษ ุท.   
ยกโทษแล้วว่า   อ.ท้าวสกักะ   ทรงแลดูแล้ว   ซ่ึงหน้า   ย่อมทรงกระท�า   ซ่ึงสกัการะ,   
(อ.ท้าวสักกะ)   ไม่ทรงกระท�าแล้ว   ซึ่งสักการะ   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   แก่พระมหา-
สาวกผู้เหลือลง ท.   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   ทรงจับแล้ว   
ที่ข้อเท้า ท.   โดยเร็ว   ตรัสแล้วว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า   ของเรา   มาแล้ว   ดีหนอ,   
อ.เรา   ย่อมหวังเฉพาะ   ซ่ึงการมา   แห่งพระผูเ้ป็นเจ้านัน่เทียว   ดังนี ้  ทรงนวดแล้ว   
ซ่ึงเท้า ท.   ด้วยพระหตัถ์ ท.   ทัง้สอง   ทรงบชูาแล้ว   ทรงไหว้แล้ว   ประทับยนื- 
อยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว    
ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
(อ.ภิกษ ุท.)   ผูม้ทีวารอันคุ้มครองแล้ว   ในอินทรย์ี ท.   ผูเ้ช่นกบั   ด้วยมหากจัจายนะ   
ผู้เป็นบุตร   ของเรา   เป็นผู้เป็นที่รัก   ของเทวดา ท.   นั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.อินทรีย์ ท.   (ของภิกษุ) ใด   ถึงแล้ว   ซึ่งความ-
สงบ   ราวกะ อ.ม้า ท.   ตัวอันนายสารถีฝึกดีแล้ว   
แม้ อ.เทวดาและมนุษย์ ท.   ย่อมกระหยิ่ม   (ต่อ-
ภิกษุ) นั้น   ผู้มีมานะอันละได้แล้ว   ผู้มีอาสวะหามิได้   
ผู้คงที่   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 อ.เนือ้ความว่า   อ.อินทรย์ี ท.   หก   ของภิกษ ุ  ใด   ถงึแล้ว   ซ่ึงความสงบ   
คือว่า   ซึ่งความเป็น (แห่งอินทรีย์ ท.   อันตน) ฝึกแล้ว   คือว่า   ซึ่งความเป็น  
(แห่งอินทรีย์ ท.) มีความเสพผิดออกแล้ว   ราวกะ อ.ม้า ท.   ตัวอันนายสารถี    
ผู้ฉลาด   ฝึกดีแล้ว,   (ต่อภิกษุ) นั้น   ผู้ชื่อว่ามีมานะอันละได้แล้ว   เพราะความที่ 
(แห่งตน) เป็นผู้ละ   ซึ่งมานะ   อันมีอย่างเก้า   แล้วจึงด�ารงอยู่แล้ว   ผู้ชื่อว่ามี- 
อาสวะหามิได้   เพราะความไม่มี   แห่งอาสวะ ท.   สี่   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   แม้ อ.เทวดา ท.   แม้ อ.มนุษย์ ท.   ย่อมกระหยิ่ม   คือว่า   
ย่อมปรารถนานั่นเทียว   ซึ่งการเห็นด้วย   ซึ่งการมาด้วย   (แห่งภิกษุ)   ผู้ด�ารงอยู่-
ด้วยดีแล้วโดยความเป็นแห่งบุคคลผู้คงที่   คือว่า   ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   (ดังนี้    
แห่งบท) ว่า   ตาทิโน   ดังนี้   ดังนี้   (แห่งค�าอันเป็นพระคาถา) นั้น   (อันบัณฑิต   
พึงทราบ)   ฯ   
   
 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   ป€วีสโม    
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในสมัย   หนึ่ง   อ.พระสารีบุตร   ผู้มีอายุ   
ผู้มีพรรษาอันอยู่จ�าแล้ว   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันหลีกไป   สู่ที่จาริก   (เป็น)   ทูลลาแล้ว   
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   ถวายบังคมแล้ว   ออกไปแล้ว   กับ   ด้วยบริวาร   ของตน   
ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   ไปตามแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ฯ   ก็    
อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว   ด้วยสามารถแห่งชื่อและโคตร   กะภิกษุ ท.   ผู้ปรากฏอยู่   
ด้วยสามารถแห่งชื่อและโคตร   (ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น)   ย่อมให้กลับ   ฯ   อ.ภิกษุ   
ผูไ้ม่ปรากฏแล้ว   ด้วยสามารถแห่งช่ือและโคตร   รปูใดรปูหน่ึง   (คิดแล้ว) ว่า   โอหนอ   
(อ.พระเถระ)   กล่าวยกย่องอยู่แล้ว   แม้ซึ่งเรา   ด้วยสามารถแห่งชื่อและโคตร    
(ยังเรา)   พึงให้กลับ   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   ไม่ก�าหนดแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้น  
ในระหว่าง   แห่งหมูแ่ห่งภิกษุใหญ่   ฯ   (อ.ภิกษ)ุ แม้นัน้   คิดแล้วว่า   (อ.พระเถระ)   
ย่อมไม่ยกย่อง   ซึ่งเรา   ราวกะว่า   (ยกย่องอยู่)   ซึ่งภิกษุ ท. เหล่าอื่น   ดังนี้   
ผกูแล้ว   ซ่ึงความอาฆาต   ในพระเถระ   ฯ   อ.มมุแห่งผ้าสงัฆาฏิ   แม้ของพระเถระ   
ถกูต้องแล้ว   ซ่ึงสรรีะ   ของภิกษ ุ  นัน้   ฯ   (อ.ภิกษนุัน้)   ผกูแล้ว   ซ่ึงความอาฆาต   
แม้ (ด้วยเหตุ) นั้นนั่นเทียว   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   รู้แล้วว่า   ในกาลนี้   อ.พระเถระ   
เป็นผู้ก้าวล่วงแล้ว   ซ่ึงอุปจารแห่งวิหาร   จักเป็น   ดังนี้   เข้าไปเฝ้าแล้ว    
ซึ่งพระศาสดา   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระสารีบุตร   ผู้มีอายุ   
ประหารแล้ว   ซึ่งข้าพระองค์   ราวกะว่า   ท�าลายอยู่   ซึ่งหมวกแห่งหู   ไม่ (ยัง- 
ข้าพระองค์) ให้อดโทษแล้วเทียว   หลีกไปแล้ว   สู่ที่จาริก   (ด้วยความส�าคัญ) ว่า   
(อ.เรา)   เป็นอัครสาวก   (ของพระองค์)   ย่อมเป็น   ดังนี้   ดังนี้   ฯ    
อ.พระศาสดา   (ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ฯ   ในขณะ   นั้น   
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อ.พระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะด้วย   อ.พระเถระชื่อว่าอานนท์ด้วย   คิดแล้วว่า   
อ.พระศาสดา   ย่อมไม่ทรงทราบ   ซึ่งความที่แห่งภิกษุนี้   เป็นผู้อันพี่ชายผู้เจริญที่สุด   
ของเรา ท.   ไม่ประหารแล้ว   หามิได้,   แต่ว่า   (อ.พระศาสดา)   เป็นผู้ทรงใคร่-
เพื่ออัน (ยังพี่ชายผู้เจริญที่สุด   ของเรา ท.)   ให้บันลือ   บันลือเพียงดังสีหะ    
จักเป็น,   (อ.เรา ท.)   ยังบริษัท   จักให้ประชุมกัน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ ท.   
สอง) เหล่านัน้   ผูม้กีญุแจในมอื   เปิดแล้ว   ซ่ึงประตูแห่งบรเิวณ ท.   (กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผูม้อีายุ ท.   (อ.ท่าน ท.)   จงออกไป,   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุท.   (อ.ท่าน ท.)   
จงออกไป,   ในกาลนี้   อ.พระสารีบุตร   ผู้มีอายุ   จักบันลือ   บันลือเพียงดังสีหะ   
ต่อพระพักตร์   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า   ดังนี้   ยังหมู่แห่งภิกษุใหญ่   ให้ประชุม- 
กนัแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระเถระ มาแล้ว   ถวายบงัคมแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   นัง่แล้ว   ฯ   
ครัง้นัน้   อ.พระศาสดา   ตรสัถามแล้ว   ซ่ึงเนือ้ความ   นัน้   (กะพระเถระ) นัน้   ฯ   
อ.พระเถระ   ไม่กราบทูลแล้วเทียวว่า   อ.ภิกษุ   นี้   อันข้าพระองค์   ประหารแล้ว   
หามิได้   ดังนี้   เมื่อกราบทูล   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ   ของตน   กราบทูล-
แล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.สติ   อันไปแล้วในกาย   เป็นคุณชาติ  
(อันภิกษุ) ใด ไม่เข้าไปตั้งไว้แล้ว   ในกาย   พึงเป็น   แน่,   (อ.ภิกษุ) นั้น    
กระทบกระทั่งแล้ว   ซ่ึงสพรหมจารี   รูปใดรูปหน่ึง   (ในพระศาสนา) นี้    
ไม่สละคนืแล้ว   พึงหลีกไป   สู่ทีจ่าริก   ดงันี ้  ประกาศแล้ว   ซ่ึงความทีแ่ห่งตน-
เป็นผู้มีจิตเสมอด้วยแผ่นดินด้วย   ซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้มีจิตเสมอด้วยน�้าและไฟ-
และลมและผ้าเป็นเคร่ืองน�าไปซ่ึงธุลีและเด็กน้อยของคนจัณฑาลและโคผู้ตัวมีเขา- 
อันขาดแล้วด้วย   ซึ่งความอึดอัด   ด้วยกาย   ของตน   ราวกะ   (อ.ความอึดอัด)   
(ด้วยซากศพ ท.) มีซากศพแห่งงูเป็นต้นด้วย   ซึ่งการบริหาร   ซึ่งกาย   ของตน   
ราวกะ อ.ถาดแห่งมันข้นด้วย   โดยนัย   มีค�าว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
(อ.ชน ท.)   ย่อมทิ้ง   ซึ่งวัตถุอันสะอาดบ้าง   ย่อมทิ้ง   ซึ่งวัตถุอันไม่สะอาดบ้าง   
บนแผ่นดิน   แม้ฉันใด   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

    ก.๒   กแ็ล   ครัน้เมือ่พระเถระ   กล่าวอยู ่  ซ่ึงคุณ   ของตน   ด้วยอุปมา ท.   
เก้า เหล่านี้,   อ.แผ่นดินใหญ่   กระท�า   ซึ่งที่สุดรอบแห่งน�้า   หวั่นไหวแล้ว    
ในวาระ ท.   แม้เก้า   ฯ   ก็   ในกาลเป็นที่น�ามา   ซึ่งอุปมาด้วยผ้าเป็นเครื่อง- 
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น�าไปซึ่งธุลีและเด็กน้อยของคนจัณฑาลและถาดแห่งมันข้น ท.   อ.ภิกษุผู้เป็นปุถุชน ท.   
ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันทรงไว้พร้อม   ซึ่งน�้าตา ท.,   อ.ธรรมสังเวช   ได้เกิดขึ้นแล้ว   
แก่พระขีณาสพ ท.   ฯ   ครั้นเมื่อพระเถระ   กล่าวอยู่   ซึ่งคุณ   ของตนนั่นเทียว,   
อ.ความเร่าร้อน   เกิดขึ้นแล้ว   ในสรีระทั้งสิ้น   ของภิกษุผู้กล่าวตู่   ฯ   (อ.ภิกษุ- 
ผู้กล่าวตู่) นั้น   หมอบลงแล้ว   ใกล้พระบาท ท.   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า    
ในขณะนั้นนั่นเทียว   ประกาศแล้ว   ซึ่งโทษในเพราะการกล่าวตู่ด้วยค�าอันไม่มีแล้ว   
แสดงแล้ว   (ซ่ึงโทษ) อันเป็นไปล่วง   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรสัเรยีกมาแล้ว   ซ่ึงพระเถระ   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนสารีบุตร   (อ.เธอ)   จงอด   ซึ่งโทษ   แก่บุรุษผู้เปล่า   นี้    
- อ.ศีรษะ   (ของบรุษุผูเ้ปล่า) น้ัน   จักไม่แตก   โดยส่วนเจ็ด   เพยีงใด   - เพยีงนัน้   
ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   นั่งแล้ว   กระโหย่ง   ประคองแล้ว   ซึ่งอัญชลี   กราบทูล-
แล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์   ย่อมอดโทษ   (แก่ภิกษุ) ผู้มีอายุ   
นัน้,   อนึง่   (อ.ภิกษุ)   ผูม้อีายุ   นัน้   จงอดโทษ   แก่ข้าพระองค์,   ถ้าว่า   อ.โทษ   
ของข้าพระองค์   มีอยู่ไซร้   ดังนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนท่าน- 
ผู้มีอายุ   (อ.ท่าน ท.)   จงดู   ซึ่งความที่แห่งพระเถระเป็นผู้มีคุณอันไม่ต�่าทราม    
ในกาลนี,้   (อ.พระเถระน้ัน)   ไม่กระท�าแล้ว   ซ่ึงความโกรธ   หรอื   หรอืว่า    
ซ่ึงความประทษุร้าย   แม้อันมปีระมาณน้อย   ในเบือ้งบน   แห่งภิกษุ   ผูก้ล่าวตู่    
ด้วยการกล่าวเทจ็   ชื่อผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   นั่งแล้ว   กระโหย่ง   ประคองแล้ว    
ซ่ึงอัญชล ี  (ยงัภิกษผุูก้ล่าวตู่นัน้) ย่อมให้อดโทษ   เองน่ันเทียว   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา    
ทรงสดับแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
(อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซ่ึงเรือ่ง) อะไร   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์ ท.)   (ย่อมกล่าว   ซึ่งเรื่อง)   ชื่อนี้   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. 
เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ    
เพ่ืออนัยังความโกรธ   หรือ   หรอืว่า   ยังความประทษุร้าย   ให้เกดิขึน้   (แก่ภกิษ ุท.)  
ผู้เช่นกับด้วยสารีบุตร,   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.จิต   ของสารีบุตร   เป็นเช่นกับด้วย- 
แผ่นดนิใหญ่ (ด้วย)   เป็นเช่นกบัด้วยเสาเขือ่น (ด้วย)   เป็นเช่นกบัด้วยห้วงแห่งน�า้- 
อนัใสแล้วด้วย   (ย่อมเป็น)   ดังน้ี   เมือ่ทรงสบืต่อ   ซ่ึงอนสุนธ ิ  แสดง   ซ่ึงธรรม   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
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(อ.ภกิษใุด)   เป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดนิ   เป็นผูมี้เสาเขือ่น-
เป็นเครื่องเปรียบ   เป็นผู้คงที่   เป็นผู้มีวัตรอันงาม   
เป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเปือกตมไปปราศแล้ว  (เป็น)   
เพียงดัง   อ.ห้วงน�้า   (อันมีเปือกตมไปปราศแล้ว)   
ย่อมไม่ยินร้าย,   อ.สงสาร ท.   ย่อมไม่มี   (แก่ภกิษน้ัุน)   
ผู้คงที่   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 อ.เนื้อความว่าว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ชน ท.) ย่อมทิ้ง   (ซึ่งวัตถุ ท.)  
มีของหอมและระเบียบเป็นต้น   อันสะอาดบ้าง   ย่อมทิ้ง   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีมูตร- 
และกรีสเป็นต้น   อันไม่สะอาดบ้าง   บนแผ่นดิน,   อนึ่ง   (อ.ชน ท.) มีเด็กเป็นต้น   
ย่อมถ่ายปัสสาวะรดบ้าง   ย่อมถ่ายอุจจาระรดบ้าง   ซึ่งเสาเขื่อน   อัน (อันบุคคล)  
ฝังไว้แล้ว   ทีป่ระตูแห่งพระนคร   ฯ   ส่วนว่า   (อ.ชน ท.) เหล่าอ่ืนอีก   ย่อมสกัการะ   
(ซึ่งเสาเขื่อน) นั้น   (ด้วยวัตถุ ท.)   มีของหอมและระเบียบเป็นต้น,   อ.ความยินดี   
ย่อมไม่เกิดขึ้นนั่นเทียว   อ.ความยินร้าย   ย่อมไม่เกิดขึ้น   แก่แผ่นดิน   หรือ    
หรือว่า   แก่เสาเขื่อน   (ในเพราะกรรม) นั้น   ฉันใด   อ.ภิกษุ   ผู้ขีณาสพ   นี้   
ใด   ชื่อว่า   เป็นผู้คงที่   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้อันโลกธรรม ท.   แปด   
ให้หว่ันไหวไม่ได้   ช่ือว่า เป็นผูม้วีตัรอันงาม   เพราะความท่ีแห่งวัตร ท.   เป็นวตัรอันงาม   
(ย่อมเป็น)   (อ.ภิกษุ) นั้น,   (ครั้นเมื่อชน ท.)   กระท�าอยู่   ซึ่งสักการะด้วย    
ซ่ึงการไม่สกัการะด้วย   ย่อมไม่ยนิดีนัน่เทียว   ย่อมไม่ยนิร้ายว่า   (อ.ชน ท.) เหล่านี้   
ย่อมสักการะ   ซึ่งเรา   ด้วยปัจจัย ท.   สี่   ส่วนว่า   (อ.ชน ท.) เหล่านี้    
ย่อมไม่สักการะ   (ซึ่งเรา   ด้วยปัจจัย ท. สี่)   ดังนี้   โดยที่แท้แล   (อ.ภิกษุผู้พระ-
ขณีาสพนัน้)   เป็นผูเ้สมอด้วยแผ่นดินด้วย   เป็นผูม้เีสาเขือ่นเป็นเครือ่งเปรยีบนัน่เทียวด้วย   
ย่อมเป็น   ฉันนั้นนั่นเทียว   ฯ   เหมือนอย่างว่า   อ.ห้วงน�้า   อันมีเปือกตมไปปราศ
แล้ว   เป็นห้วงน�้าอันมีน�้าอันใสแล้ว   ย่อมเป็น   ฉันใด   (อ.ภิกษุผู้ขีณาสพนั้น)    
ช่ือว่า เป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเปือกตมไปปราศแล้ว   (ด้วยกิเลสเพียงดังเปือกตม ท.)    
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มกีเิลสเพยีงดังเปือกตมคือราคะเป็นต้น   เพราะความท่ี (แห่งตน) เป็นผูม้กีเิลสไปปราศแล้ว   
เป็นผู้ผ่องใสแล้วเทียว   ย่อมเป็น   ฉันนั้น   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ก็   ชื่อ อ.สงสาร ท.   ด้วยสามารถแห่งการท่องเที่ยวไป    
ในสุคติและทุคติ ท.   ย่อมไม่มี   (แก่ภิกษุ) นั้น   คือว่า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   ตาทิโน   ดังนี้เป็นต้น,   ดังนี้   (แห่งค�าอันเป็นพระคาถา) นั้น    
(อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
   
 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.พันแห่งภิกษุ ท.   เก้า   บรรลุแล้ว    
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ กปฺปิยการก แปลตามพยัญชนะว่า ผู้กระท�าซึ่งวัตถุให้เป็นของสมควร หมายถึง ผู้ปฏิบัติพระสงฆ์, ลูกศิษย์พระ

๗. โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพีโดยปกติ

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งสามเณร   ของพระเถระชื่อว่าติสสะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    
สนฺตนฺตสฺส   มน�   โหติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.กุลบุตร   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพีโดยปกติ   คนหนึ่ง   
บวชแล้ว   ในพระศาสนา   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   ปรากฏแล้วว่า   อ.พระเถระ- 
ช่ือว่าติสสะผูอ้ยูใ่นพระนครช่ือว่าโกสมัพโีดยปกติ   ดังนี ้  ฯ   อ.อุปัฏฐาก   น�ามาแล้ว   
ซ่ึงจีวรสามผนืด้วยนัน่เทียว   ซ่ึงเนยใสและน�า้อ้อยด้วย   (เพือ่พระเถระ) น้ัน   ผูม้พีรรษา- 
อันอยูจ่�าแล้ว   ในพระนครช่ือว่าโกสมัพ ี  วางไว้แล้ว   ณ ท่ีใกล้แห่งเท้า   ฯ   ครัง้นัน้   
อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว   (กะอุปัฏฐาก) นั้นว่า   ดูก่อนอุบาสก   (อ.วัตถุ) นี้    
อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.อุปัฏฐาก   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ท่าน      
เป็นผูอั้นกระผมให้อยู่แล้ว   ตลอดพรรษา   (ย่อมเป็น)   มใิช่หรอื,   ก ็  (อ.ภิกษ ุท.)   
ผู้มีพรรษาอันอยู่จ�าแล้ว   ในวิหาร   ของกระผม ท.   ย่อมได้   ซึ่งลาภ   นี้,    
ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงรบั   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนอุบาสก   (อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   อ.ความต้องการ   (ด้วยลาภ) นี้   (มีอยู่)   
แก่เรา   หามิได้   ดังนี้   ฯ   (อ.อุปัฏฐาก   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.ความต้องการ   ด้วยลาภนี้   มีอยู่   แก่ท่าน   หามิได้)   เพราะเหตุอะไร    
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   แม้ อ.สามเณร    
ผู้เป็นกัปปิยการก๑   ในส�านัก   ของเรา   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.อุปัฏฐาก   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ถ้าว่า   (อ.สามเณร) ผู้เป็นกัปปิยการก    
ย่อมไม่มีไซร้,   อ.บุตร   ของกระผม   เป็นสามเณร   ในส�านัก   ของพระผู้เป็นเจ้า   
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๑ ตจปญฺจกกมฺมฏฺ€าน� แปลว่า กรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า, กรรมฐานมีประชุมแห่งอาการห้ามีหนังเป็นที่สุดเป็นอารมณ ์วิ.ว่า

  กณฺ.สมุหตัท. วิ. ปญฺจนฺน� อาการาน� สมุโห ปญฺจก�

  ฉ.ตุล. วิ. ตโจ ปริยนฺโต ยสฺส ต� ตจปริยนฺต� (ปญฺจก�)

  วิ.บุพ.กัม. วิ. ตจปริยนฺตญฺจ ต� ปญฺจกญฺจาติ ตจปญฺจก� หรือ ตจปริยนฺต� ปญฺจก� ตจปญฺจก�

  ฉ.ตุล. วิ. ตจปญฺจก� อารมฺมณ� ยสฺส ต� ตจปญฺจการมฺมณ� (กมฺมฏฺ€าน�)

  วิ.บุพ.กัม. วิ. ตจปญฺจการมฺมณญฺจ ต� กมฺมฏฺ€านญฺจาติ ตจปญฺจกกมฺมฏฺ€าน� หรือ 

      ตจปญฺจการมฺมณ� กมฺมฏฺ€าน� ตจปญฺจกกมฺมฏฺ€าน� 
๒ วกิาโล เป็นปัญจมตุีลยาธกิรณพหพุพหิสิมาส วิ.ว่า วคิโต กาโล ยสฺมา โส วกิาโล (สมโย) จะแปลทับศัพท์ว่า อ.เวลาวกิาล กไ็ด้ 

จักเป็น   ดังนี ้  ฯ   อ.พระเถระ   (ยงัค�า) ให้อยูทั่บแล้ว   ฯ   อ.อุบาสก   น�าไปแล้ว   
ซึ่งบุตร   ของตน   ผู้มีกาลฝนเจ็ด   สู่ส�านัก   ของพระเถระ   ได้ถวายแล้ว    
(ด้วยค�า) ว่า   (อ.ท่าน)   ขอจง   (ยังเด็ก) นี้   ให้บวช   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.พระเถระ   ยังผม ท.   (ของเด็ก) นั้น   ให้เปียกแล้ว   ให้แล้ว   ซึ่งตจปัญจก-
กัมมัฏฐาน๑   (ยังเด็กนั้น)   ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.เด็ก) นั้น   บรรลุแล้ว    
ซ่ึงพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ให้กาลเป็นที่สุดแห่งกิจอันบุคคล- 
พึงกระท�าด้วยมีดโกนนั่นเทียว   ฯ   อ.พระเถระ   ครั้น (ยังเด็ก) นั้นให้บวชแล้ว    
อยู่แล้ว   (ในที่) นั้น   สิ้นเดือนด้วยทั้งกึ่ง   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักเฝ้า    
ซ่ึงพระศาสดา   ดังนี ้  ยงัสามเณร   ให้ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงสิง่ของ   ไปอยู ่  ได้เข้าไปแล้ว   
สู่วิหาร   แห่งหนึ่ง   ในระหว่างแห่งหนทาง   ฯ   อ.สามเณร   ถือเอาแล้ว    
ซ่ึงเสนาสนะ   จัดแจงแล้ว   เพือ่พระอุปัชฌาย์   ฯ   (เมือ่สามเณร) นัน้   จดัแจงอยู่   
(ซ่ึงเสนาสนะ) นัน้นัน่เทยีว,   (อ.สมยั) มกีาลไปปราศแล้ว๒   เกดิแล้ว,   (เพราะเหตุ) นัน้   
(อ.สามเณรนั้น)   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันจัดแจง   ซึ่งเสนาสนะ   เพื่อตน   ฯ    
ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   ถามแล้ว   (ซึ่งสามเณร) นั้น   ผู้มา   ในเวลาเป็นที่บ�ารุง   
แล้วจึงนั่งแล้วว่า   ดูก่อนสามเณร   อ.ที่เป็นที่อยู่   ของตน   (อันเธอ)   จัดแจงแล้ว
(หรือ)   ดังนี ้  ฯ   (อ.สามเณร   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.กระผม)    
ไม่ได้ได้แล้ว   ซ่ึงโอกาส   เพือ่อันจัดแจง   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ถ้าอย่างนัน้   (อ.เธอ)   จงอยู ่  ในทีเ่ป็นท่ีอยู ่  ของเรานัน่เทียว,   อ.อัน (อันเธอ) อยู ่   
ในที่แห่งภิกษุผู้จรมา   เป็นทุกข์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   พาเอาแล้ว   (ซึ่งสามเณร) 
นั้นเทียว   ได้เข้าไปแล้ว   สู่เสนาสนะ   ฯ   ก็   อ.พระเถระ   เป็นปุถุชน   (เป็น)   
ผู้สักว่านอนแล้วนั่นเทียว   ก้าวลงแล้ว   สู่ความหลับ   ฯ   
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๑ สหไสยาบัติ หมายถึง อาบัติที่ภิกษุต้อง เพราะนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืน ตามสิกขาบทที่ ๕ แห่งมุสาวาทวรรค ความว่า 

ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืนขึ้นไป ต้องปาจิตตีย์. ค�าว่า อนุปสัมบัน ได้แก่ ผู้ไม่ได้อุปสมบท คือ 

ไม่ใช่พระสงฆ์นั่นเอง เช่น คฤหัสถ์ สามเณร สามเณรี ในอาบัติข้อนี้มุ่งเฉพาะสามเณร หรือ คฤหัสถ์ผู้ชายเท่านั้น แต่ถ้าเป็น 

สตรีนอนร่วมกับภิกษุแม้เพียงคืนเดียวก็เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งมุสาวาทวรรค ความว่า ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอัน

เดียวกันกับผู้หญิง แม้ในคืนแรกต้องปาจิตตีย์. แต่ถ้ามีความก�าหนัด จับต้องเคล้าคลึงกายหญิงก็ดี พูดเกี้ยวหญิง (จีบ) ก็ดี พูดล่อ

ให้หญิงบ�าเรอตนด้วยกามก็ดี ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ถ้าล่วงละเมิดมีเพศสัมพันธ์กันไม่ว่าหญิง ชาย หรือแม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน  

ต้องอาบัติปาราชิก 

 ก.๒   อ.สามเณร   คดิแล้วว่า   อ.วนันี ้  เป็นวนั   ทีส่าม   ของเรา   ผูอ้ยู่อยู่   
ในเสนาสนะเดียวกัน   กับ   ด้วยพระอุปัชฌาย์   (ย่อมเป็น),   ถ้าว่า   อ.เรา    
นอนแล้ว   จักประพฤติหลับไซร้,   อ.พระเถระ   พึงถึงทั่ว   ซึ่งสหไสยาบัติ๑,    
(อ.เรา)   ผูน่ั้งแล้วเทยีว   (ยังกาล)   จกัให้น้อมล่วงไปวเิศษ   ดงันี ้  นัง่คูเ้ข้าแล้ว   
ซ่ึงบลัลังก์เทยีว   ณ ทีใ่กล้แห่งเตียงน้อย   ของพระอปัุชฌาย์   ยังราตรี   ให้น้อม-
ล่วงไปวิเศษแล้ว   ฯ   อ.พระเถระ   ลุกขึ้นเฉพาะแล้ว   ในกาลอันขจัดเฉพาะซึ่งมืด   
(คิดแล้ว) ว่า   อ.อัน (อันเรา)   ยังสามเณร   ให้ออกไป   ย่อมควร   ดังนี้    
ถือเอาแล้ว   ซ่ึงพัด   อันต้ังอยู่แล้ว   ท่ีข้างแห่งเตียงน้อย   ประหารแล้ว    
ซึ่งเสื่อล�าแพน   ของสามเณร   ด้วยปลาย   แห่งใบแห่งพัด   ยกขึ้นอยู่   ซึ่งพัด   
ในเบื้องบน   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสามเณร   (อ.เธอ)   จงออกไป   ในภายนอก   
ดังนี ้  ฯ   อ.ใบแห่งพดั   กระทบเฉพาะแล้ว   ท่ีนยัน์ตา   ฯ   อ.นยัน์ตา   แตกแล้ว   
ในขณะนั้นนั่นเทียว   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.อะไร   
ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.เธอ)   ลุกขึ้นแล้ว   จงออกไป   ในภายนอก   ดังนี้   
(อันพระเถระ)   กล่าวแล้ว,   ไม่กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.นัยน์ตา    
ของกระผม   แตกแล้ว   ดังนี้   ปิดแล้ว   ด้วยมือ   ข้างหนึ่ง   ออกไปแล้ว   ฯ   
ก็แล   ในกาลเป็นที่กระท�าซึ่งวัตร   (อ.สามเณรนั้น)   ไม่เป็นผู้นิ่ง   (เป็น)   นั่งแล้ว   
(ด้วยอันคิด) ว่า   อ.นัยน์ตา   ของเรา   แตกแล้ว   ดังนี้   จับแล้ว   ซึ่งนัยน์ตา   
ด้วยมือ   ข้างหนึ่ง   ถือเอาแล้ว   ซึ่งไม้กวาดอันเป็นก�า   ด้วยมือ   ข้างหนึ่ง    
กวาดแล้ว   ซ่ึงวัจจกุฎีด้วย   ซ่ึงที่เป็นที่ล้างซ่ึงหน้า ด้วย ด้วย   ต้ังไว้แล้ว    
ซึ่งน�้าเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าด้วย   กวาดแล้ว   ซึ่งบริเวณ   ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   
เมื่อถวาย   ซึ่งไม้เป็นเครื่องช�าระซึ่งฟัน   แก่พระอุปัชฌาย์   ได้ถวายแล้ว   ด้วยมือ   
ข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระอุปัชฌาย์   กล่าวแล้ว   (กะสามเณร) นั้นว่า   
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อ.สามเณร   นี้   ผู้ไม่ศึกษาแล้วหนอ   ย่อมได้   เพื่ออันถวาย   ซึ่งไม้เป็นเครื่อง- 
ช�าระซึ่งฟัน   ด้วยมือ   ข้างหนึ่ง   แก่พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ ท.   ดังนี้   ฯ   
(อ.สามเณร   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   ย่อมรู้ว่า    
(อ.การกระท�า) นั่น   เป็นวัตร   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้,   แต่ว่า   อ.มือ    
ข้างหนึ่ง   ของกระผม   เป็นอวัยวะว่าง   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนสามเณร   อ.อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.สามเณร) นัน้   
บอกแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   จ�าเดิม   แต่ต้น   ฯ   อ.พระเถระ    
ฟังแล้วเทียว   เป็นผู้มีใจอันสลดแล้ว   (เป็น)   กล่าวแล้วว่า   โอ   อ.กรรม    
อันหนัก   อันเรา   กระท�าแล้ว   ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสัตบุรุษ   (อ.เธอ)   
จงอดโทษ   แก่เรา,   (อ.เรา)   ย่อมไม่รู้   (ซึ่งเหตุ) นั่น,   (อ.เธอ)   เป็นที่อาศัย   
จงเป็น   ดังนี้   ประคองแล้ว   ซึ่งอัญชลี   นั่งแล้ว   กระโหย่ง   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า    
ของเด็กผูม้กีาลฝนเจ็ด   ฯ   ครัง้นัน้   อ.สามเณร   กล่าวแล้ว   (กะพระเถระ) นัน้ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   กล่าวแล้ว   เพ่ือประโยชน์นั่น   หามิได้,    
(อ.ค�า) อย่างนี้   อันกระผม   ผู้ตามรักษาอยู่   ซึ่งจิต   ของท่าน   กล่าวแล้ว,   
อ.โทษ   ของท่าน   (ในเพราะเหตุ)   นี้   มีอยู่   หามิได้,   (อ.โทษ)    
ของกระผม   (ในเพราะเหตุนี้   มีอยู่)   หามิได้,   (อ.โทษ) นั่น   เป็นโทษ    
ของวัฏฏะนั่นเทียว   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน)   อย่าคิดแล้ว,   (อ.เหตุนั่น)    
อันกระผม   ผู้รักษาอยู่   ซึ่งความเดือดร้อน   ของท่าน นั่นเทียว   ไม่บอกแล้ว   
ดังนี้   ฯ   

    ก.๓   อ.พระเถระ   แม้ผู้อันสามเณรให้เบาใจอยู่   ไม่เบาใจแล้ว   เป็นผู้มี-
ความสงัเวชเกดิขึน้แล้ว   (เป็น)   ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงภัณฑะ   ของสามเณร   ได้ด�าเนนิ-
ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   ประทับนั่งแลดูอยู่แล้ว   
ซ่ึงการมา   (แห่งพระเถระ) นัน้เทยีว   ฯ   (อ.พระเถระ) น้ัน   ไปแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   
ซึ่งพระศาสดา   กระท�าแล้ว   ซึ่งความบันเทิงพร้อมเฉพาะ   กับ   ด้วยพระศาสดา   
ผู้ (อันพระศาสดา) ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ   (อ.ยนต์คือสรีระ   อันมีจักรสี่   
อันมีทวารเก้า)   อันเธอ   พึงอดทนได้ (หรือ),   (อ.ความทุกข์) มิใช่ความส�าราญ   
อันยิ่งเกิน   อะไร ๆ   มีอยู่   หามิได้ (หรือ)   ดังนี้   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่-
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พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ยนต์คือสรีระ   อันมีจักรสี่   อันมีทวารเก้า   อันข้าพระองค์)   
พึงอดทนได้,   (อ.ความทุกข์) มิใช่ความส�าราญ   อันยิ่งเกิน   อะไร ๆ   ย่อมไม่มี   
แก่ข้าพระองค์,   ก็   อีกอย่างหนึ่งแล   (อ.บุคคล) อื่น   ผู้มีคุณอันยิ่งเกิน   ราวกะ 
อ.สามเณรเด็ก   น้ี   เป็นผู ้(อันข้าพระองค์) ไม่เคยเหน็แล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุ  ก ็  (อ.กรรม) อะไร   (อันสามเณร-
เด็ก) นี ้  กระท�าแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ) นัน้   กราบทูลแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอัน- 
เป็นไปทัว่   นัน้   ทัง้ปวง   แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า   จ�าเดิม   แต่ต้น   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.สามเณรน้ัน)   ผู้อนัข้าพระองค์   ให้อดโทษอยู่   อย่างนี้   
กล่าวแล้ว   กะข้าพระองค์   อย่างนี้ว่า   อ.โทษ   ของท่าน   (ในเพราะเหตุ) นี้   
มีอยู่   หามิได้นั่นเทียว,   (อ.โทษ)   ของกระผม   (ในเพราะเหตุนี้   มีอยู่)   
หามิได้,   (อ.โทษ) นั่น   เป็นโทษ   ของวัฏฏะนั่นเทียว   (ย่อมเป็น),   อ.ท่าน 
อย่าคิดแล้ว   ดังนี้,   (อ.สามเณรนั้น)   ยังข้าพระองค์   ให้เบาใจแล้วนั่นเทียว   
ด้วยประการฉะน้ี,   (อ.สามเณรน้ัน)   ไม่ (ได้กระท�าแล้ว) นัน่เทยีว   ซ่ึงความโกรธ,   
ไม่ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งความประทุษร้าย   ในข้าพระองค์,   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.บุคคล)   ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยคุณ   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นผู้อันข้าพระองค์เคย-
เห็นแล้ว   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี ้  ฯ   คร้ังน้ัน   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   
(กะพระเถระ) นั้นว่า   ดูก่อนภิกษุ   ชื่อ อ.พระขีณาสพ ท.   ย่อมไม่โกรธ    
ต่อใคร ๆ,   ย่อมไม่ประทุษร้าย   (ต่อใคร ๆ),   (อ.พระขีณาสพ ท.  เหล่านั้น)   
เป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบแล้ว   เป็นผู้มีใจอันสงบแล้วเทียว   ย่อมเป็น   ดังนี้    
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.ใจ   (ของพระขณีาสพ) นัน้   ผูพ้้นวเิศษแล้ว   เพราะ-
รู้โดยชอบ   ผู้เข้าไปสงบแล้ว   ผู้คงที่   เป็นใจ- 
สงบแล้ว   (ย่อมเป็น),   อ.วาจาด้วย   อ.กายกรรมด้วย   
(ของพระขณีาสพนัน้)   ผู้พ้นวเิศษแล้ว   เพราะรู้โดยชอบ   
ผู้เข้าไปสงบแล้ว   ผู้คงที่   เป็นธรรมชาตอันสงบแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ
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๑ วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลสมี ๕ ประการ (๑) วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นหรือความดับกิเลสด้วยการข่มไว้ด้วย
ฌาน เปน็ภาวะที่จติสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพง่อารมณ์ เป็นการดบักเิลสของผูบ้�าเพ็ญฌานถงึขั้นปฐมฌาน   (๒) ตทังควิมตุติ 
ความหลุดพ้นหรือความดับกิเลสด้วยองค์ธรรมนั้นๆ (๓) สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นหรือความดับกิเลสด้วยการตัดขาดด้วย
อรยิมรรค หรอืโลกุตตรมรรคในขณะแห่งมรรคนัน้ๆ (๔) ปฏปัิสสัทธิวมุิตต ิความหลดุพ้นหรอืความดับกเิลสด้วยการสงบระงับ เป็น
ความหลดุพ้นจากกิเลสด้วยอรยิผล เป็นการหลดุพ้นทีย่ั่งยืนเด็ดขาด ไม่ต้องขวนขวายเพือ่ดับอีก (๕) นิสสรณวมุิตติ ความหลดุพ้น

หรือความดับกิเลสด้วยการสลัดออก คือ ดับกิเลสได้หมดสิ้น นั่นคือ การบรรลุนิพพาน เป็นสภาพที่ดับกิเลสและทุกข์ทั้งปวง 

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.ใจ   ของสมณะผู้ขีณาสพ นั้น   ชื่อว่า เป็นใจสงบแล้ว         
นั่นเทียว   คือว่า   เป็นใจเข้าไปสงบแล้ว   คือว่า   เป็นใจดับแล้ว   เพราะความไม่มี   
(แห่งมโนทจุรติ ท.) มอีภิชฌาเป็นต้น   ย่อมเป็น,   อนึง่   อ.วาจา   (ช่ือว่า เป็นวาจา-
สงบแล้ว)   เพราะความไม่ม ี  (แห่งวจีทุจรติ ท.)   มมีสุาวาทเป็นต้น   (ย่อมเป็น) ด้วย   
อ.กายกรรม   ช่ือว่า เป็นกรรมสงบแล้ว   นัน่เทียว   เพราะความไม่ม ี  (แห่งกายทุจรติ ท.)   
มีปาณาติบาตเป็นต้น   ย่อมเป็น ด้วย   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   
- (บท) ว่า   สนฺต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ    
    (อ.อรรถ) ว่า   ผูห้ลดุพ้นวเิศษแล้ว   ด้วยวิมตุติ ท.   ห้า๑   เพราะรู ้  โดยนยั   
คือว่า   โดยเหตุ   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   สมฺมทญฺญา   วิมุตฺตสฺส   
ดังนี้   ฯ    
    (อ.อรรถ) ว่า   ช่ือว่า ผูเ้ข้าไปสงบแล้ว   เพราะความเข้าไปสงบ   (แห่งกเิลส ท.)   
มีราคะเป็นต้น   ในภายใน   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อุปสนฺตสฺส   ดังนี้   ฯ
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยคุณ   ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   ดังนี้    
(แห่งบท) ว่า   ตาทิโน   ดังนี้   ฯ

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.พระเถระช่ือว่าติสสะผู้อยู่ในพระนครช่ือว่า- 
โกสัมพีโดยปกติ   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ    
อ.พระธรรมเทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   แม้แก่-
มหาชนผู้เหลือ   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโกสัมพีโดยปกติ   
(จบแล้ว)   ฯ

jwi



๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   อสฺสทฺโธ    
ดังนี้เป็นต้น   ฯ
   
    ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ผู้อยู่ในป่า    
ผู้มีสามสิบรูปเป็นประมาณ   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   
นั่งแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งอุปนิสัย   แห่งพระอรหัต   กับ   
ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งพระเถระ- 
ชื่อว่าสารีบุตร   ตรัสถามแล้ว   ซึ่งปัญหา   ปรารภ   ซึ่งอินทรีย์ห้า ท.   อย่างนี้ว่า    
ดูก่อนสารบุีตร   อ.เธอ   ย่อมเช่ือ (หรอื),   อ.อินทรย์ีคือศรทัธา   (อันบคุคล) ให้เจรญิแล้ว   
(อันบุคคล) กระท�าให้มากแล้ว   เป็นธรรมชาตยังลงสู่อมตะ   เป็นธรรมชาตมีอมตะ- 
เป็นที่สุดลงรอบ   ย่อมเป็น   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   อ.พระเถระ   ทูลพยากรณ์แล้ว    
ซึ่งปัญหา   นั้น   อย่างนี้ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์   ย่อมถึง    
ด้วยความเชื่อ   ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า   (ในอินทรีย์ห้า) นี้   หามิได้แล :   อ.อินทรีย์-
คือศรัทธา   (อันบุคคล) ให้เจริญแล้ว   (อันบุคคล) กระท�าให้มากแล้ว   เป็นธรรมชาต-
ยงัลงสูอ่มตะ   เป็นธรรมชาตมอีมตะเป็นท่ีสดุลงรอบ   ย่อมเป็น,   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   
(อ.อินทรย์ีคือศรทัธา) นัน่   (อันชน ท.) เหล่าใด   ไม่รูแ้ล้ว   ไม่ฟังแล้ว   ไม่เหน็แล้ว   
ไม่ทราบแล้ว   ไม่กระท�าให้แจ้งแล้ว   ไม่ถกูต้องแล้ว   ด้วยปัญญา   แน่,   (อ.ชน ท.) 
เหล่านั้น   พึงถึง   ด้วยความเชื่อ   (ต่อชน ท.) เหล่าอื่น   (ในอินทรีย์ห้า) นั้น,   
อ.อินทรีย์คือศรัทธา   ฯลฯ   เป็นธรรมชาตมีอมตะเป็นที่สุดลงรอบ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   อ.ภิกษุ ท.   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   อ.พระเถระ-
ชื่อว่าสารีบุตร   ทูลแก้แล้ว   ด้วยการถือผิดนั่นเทียว,   (อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร)    
ไม่เช่ือแล้ว   ต่อพระสมัมาสมัพทุธเจ้า   แม้ในวันนีน้ัน่เทียว   ดังนี ้  ให้ต้ังขึน้พร้อมแล้ว   
ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   (ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว) นั้น   ตรัสแล้วว่า    
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ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งเรื่อง) นั่น   ชื่ออะไร,   อ.เราแล   
ถามแล้วว่า   ดูก่อนสารีบุตร   (อ.เธอ)   ย่อมเชื่อว่า   ชื่อ (อ.บุคคล) ผู้สามารถ    
เพื่ออันไม่ยังอินทรีย์ห้า ท.   ให้เจริญแล้ว   ไม่ยังสมถะและวิปัสสนาให้เจริญแล้ว   
กระท�าให้แจ้ง   ซ่ึงมรรคและผล ท.   มีอยู่   ดงันี ้(หรือ)   ดงันี,้   (อ.สารีบตุร) นัน้   
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมไม่เชื่อว่า   (อ.บุคคล)   
ผู้กระท�าให้แจ้งอยู่   อย่างนี้   ชื่อว่า มีอยู่   ดังนี้   ดังนี้,   (อ.สารีบุตรนั้น)    
ไม่เชื่อแล้ว   ซึ่งผลวิบาก   (แห่งทาน   อันบุคคล) ถวายแล้ว   หรือ   หรือว่า   
(แห่งกรรม   อนับคุคล) กระท�าแล้ว   หามิได้,   (อ.สารีบตุร)   ไม่เช่ือแล้ว   ซ่ึงคณุ    
(ของรัตนะ ท. สาม) มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น   แม้หามิได้   แต่ว่า   (อ.สารีบุตร) นั้น    
ย่อมไม่ถึง   ด้วยความเชื่อ   (ต่อชน ท.) เหล่าอื่น   ในธรรมคือฌานและวิปัสสนา- 
และมรรคและผล ท.   อันอันตนได้เฉพาะแล้ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.สารีบุตรนั้น)   
เป็นผู้อันใคร ๆ  ไม่พึงเข้าไปว่าร้าย   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   
แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.นระใด   เป็นผู้ไม่เชื่อด้วย   เป็นผู้รู้ซึ่งพระนิพพาน-
อันปัจจัยอะไร ๆ   กระท�าไม่ได้แล้วด้วย   เป็นผู้ตัด- 
ซึ่งที่ต่อด้วย   เป็นผู้มีโอกาสอันก�าจัดแล้วด้วย   เป็น-
ผู้มีความหวังอันคายแล้วด้วย   (ย่อมเป็น)   (อ.นระ) 
นั้นแล   เป็นบุรุษผู้สูงสุด   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.วิเคราะห์) ว่า   (อ.นระใด)   ย่อมไม่เชื่อ   ซึ่งคุณอันตนแทงตลอดแล้ว   
ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของชน ท.) เหล่าอื่น   เพราะเหตุนั้น   (อ.นระนั้น)    
ชื่อว่า อสฺสทฺโธ,   (อ.นระใด)   ย่อมรู้   ซึ่งพระนิพพาน   อัน (อันปัจจัยอะไร ๆ) 
กระท�าไม่ได้แล้ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.นระนั้น)   ชื่อว่า   อกตญฺญ,ู   อ.อธิบายว่า   
ผู้มีพระนิพพานอันกระท�าให้แจ้งแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.นระใด)   ตัดแล้ว   ซึ่งที่ต่อ- 
คือวัฏฏะ   ซึ่งที่ต่อคือสงสาร   ด�ารงอยู่แล้ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.นระนั้น)   ชื่อว่า    



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 111

สนฺธิจฺเฉโท   ฯ   อ.โอกาสแห่งการบังเกิด   ชื่อว่า   (อันนระ) นั้น   ก�าจัดแล้ว  
เพราะความที่แห่งพืชคือกรรมอันเป็นกุศลและอกุศลเป็นธรรมชาตสิ้นไปแล้ว   เพราะ- 
เหตุนั้น   (อ.นระนั้น)   ชื่อว่า หตาวกาโส   ฯ   อ.ความหวังทั้งปวง ท.   ชื่อว่า   
(อันนระ) นี้   คายแล้ว   เพราะความที่แห่งกิจอันบุคคลพึงกระท�า   ด้วยมรรค ท.    
สี ่  เป็นกจิ (อันตน) กระท�าแล้ว   เพราะเหตุนัน้   (อ.นระนัน้)   ช่ือว่า วนตฺาโส   ฯ   
ก็   (อ.นระ)   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ใด,   (อ.นระ) นั้นแล   ชื่อว่า   ถึงแล้ว    
ซ่ึงความเป็นแห่งนระผูส้งูสดุ   ในบรุษุ ท.   เพราะความท่ี (แห่งตน) เป็นผูม้โีลกตุรธรรม-
อันแทงตลอดแล้ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.นระนั้น)   ชื่อว่า ปริสุตฺตโม   ดังนี้    
ใน -   (ในบท ท.) เหล่าน้ันหนา   - (บท) ว่า   อสฺสทโฺธ   ดังนีเ้ป็นต้น   (อันบณัฑติ   
พึงกระท�า)   ฯ   

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งพระคาถา   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีสามสิบรูปเป็นประมาณ    
ผู้อยู่ในป่า   เหล่านั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   
อ.พระธรรมเทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   แม้แก่-
มหาชนผู้เหลือ   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเรวตะผู้อยู่ในป่าแห่งไม้ตะเคียน

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงพระเถระช่ือว่าเรวตะผู้อยู่ในป่าแห่งไม้ตะเคียน   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา    
นี้ว่า   คาเม  วา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.พระสารีบุตร   ผู้มีอายุ   ละแล้ว    
ซึ่งทรัพย์มีโกฏิแปดสิบเจ็ดเป็นประมาณ   บวชแล้ว   ยังน้องสาว ท.   สาม   คือ   
อ.นางจาลา,   อ.นางอุปจาลา,   อ.นางสีสุปจาลา   ยังน้องชาย ท. สอง เหล่านี้    
คือ   อ.จุนทะ,   อ.อุปเสนะ   ให้บวชแล้ว   ฯ   อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ   ผู้เดียวเทียว   
เหลือลงแล้ว   ในเรือน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มารดา   (ของกุมารชื่อว่าเรวตะ) นั้น    
คิดแล้วว่า   อ.อุปติสสะ   ผู้เป็นบุตร   ของเรา   ละแล้ว   ซึ่งทรัพย์   อันมีประมาณ-
เท่านี้   บวชแล้ว   ยังน้องสาว ท.  สาม (ด้วย)   ยังน้องชาย ท. สอง ด้วย    
ให้บวชแล้ว,   อ.เรวตะ   ผู้เดียวเทียว   เหลือลงแล้ว,   ถ้าว่า   (อ.อุปติสสะ)    
(ยังเรวตะ) แม้นี้   จักให้บวชไซร้,   อ.ทรัพย์   อันมีประมาณเท่านี้   ของเรา ท.    
จักฉิบหาย,   อ.วงศ์แห่งตระกูล   จักขาดสูญ,   (อ.เรา)   จักผูก   (ซึ่งเรวตะ) นั้น   
ด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือน   ในกาล (แห่งเรวตะนั้น) เป็นเด็กนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ    
แม้ อ.พระเถระช่ือว่าสารีบุตร   สั่งบังคับแล้ว   ซ่ึงภิกษุ ท.   ก่อนนั่นเทียวว่า    
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   ถ้าว่า   อ.เรวตะ   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันบวช   (เป็น)    
ย่อมมาไซร้,   (อ.ท่าน ท.)   (ยังเรวตะ) นั้น   ผู้สักว่ามาแล้วนั่นเทียว   พึงให้บวช,   
อ.มารดาและบิดา ท.   ของเรา   เป็นผู้มีความเห็นผิด   (ย่อมเป็น),   (อ.ประโยชน์) 
อะไร   (ด้วยมารดาและบดิา ท.) เหล่านัน้   ผู ้(อันเรวตะ) อ�าลาแล้ว,   อ.เรานัน่เทียว    
เป็นมารดาด้วย   เป็นบิดาด้วย   (ของเรวตะ) นั้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
แม้ อ.มารดา   (ของกุมารช่ือว่าเรวตะ) นัน้   เป็นผูใ้คร่เพือ่อันผกู   ซ่ึงกมุารช่ือว่าเรวตะ   
ผู้มีกาลฝนเจ็ดนั่นเทียว   ด้วยเป็นเครื่องผูกคือเรือน   (เป็น)   ขอแล้ว   ซึ่งนาง- 
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กุมาริกา   ในตระกูล   อันมีชาติอันเสมอกัน   ก�าหนดแล้ว   ซึ่งวัน   ประดับแล้ว   
ตกแต่งแล้ว   ซ่ึงกมุาร   พาเอาแล้ว   ได้ไปแล้ว   สูเ่รอืนแห่งญาติ   ของนางกมุารกิา   
กบั   ด้วยบรวิาร   หมูใ่หญ่   ฯ   ครัง้นัน้   ครัน้เมือ่ญาติ ท.   (ของชน ท.) แม้สอง   
ผู้มีมงคลอันกระท�าแล้ว   เหล่านั้น   ประชมุกนัแล้ว,   อ.ญาต ิ ท.   ยงัมอื ท.    
ให้ข้ามลงแล้ว   ในถาดแห่งน�า้   กล่าวแล้ว   ซ่ึงมงคล ท.   หวังอยู่   ซ่ึงความเจริญ   
แก่นางกุมาริกา   กล่าวแล้วว่า   (อ.เธอ)   จงเห็น   ซึ่งธรรมอันยาย   ของเธอ    
เห็นแล้ว,   ดูก่อนแม่   (อ.เธอ)   จงเป็นอยู่   สิ้นกาลนาน   ราวกะ อ.ยาย   ดังนี้   
ฯ   อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.ธรรม) อะไรหนอแล   เป็นธรรมอันยาย   
(ของนางกมุารกิา) นี ้  เหน็แล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ถามแล้วว่า   (อ.หญิง) คนไหน   
เป็นยาย   (ของนางกุมาริกา) นี้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ญาติ ท.)   
กล่าวแล้ว   (กะกุมารชื่อว่าเรวตะ) นั้นว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.เธอ)   ย่อมไม่เห็น    
(ซึ่งหญิง) นี้   ผู้มีร้อยแห่งกาลฝนยี่สิบ   ผู้มีฟันหัก   ผู้มีผมหงอกแล้ว   ผู้มีหนัง-
เห่ียวย่นแล้ว   ผูมี้ตัวอนัต่อมไฝขจดัทัว่แล้ว   ผู้มีซ่ีโครงคดเพียงดงักลอนเรือน  หรือ,   
(อ.หญงิ) นัน่   เป็นยาย   (ของนางกมุาริกา) นัน่   (ย่อมเป็น)   ดงันี ้  ฯ   (อ.กมุาร-
ชื่อว่าเรวตะ   ถามแล้ว) ว่า   ก็   (อ.นางกุมาริกา)   แม้นี้   เป็นผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   
จักเป็น   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ญาติ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   ถ้าว่า    
(อ.นางกุมาริกานั้น)   จักเป็นอยู่ไซร้,   (อ.นางกุมาริกานั้น   เป็นผู้มีอย่างนี้เป็นรูป)    
จักเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.กุมารช่ือว่าเรวตะ) นั้น   คิดแล้วว่า   อ.สรีระ    
ชื่อ แม้อันมีอย่างนี้เป็นรูป   จักถึง   ซึ่งประการอันแปลก   นี้   เพราะความชรา,   
(อ.เหตุ) นี้   เป็นเหตุอันอุปติสสะ   ผู้เป็นพี่ชาย   ของเรา   เห็นแล้ว   จักเป็น,   
อ.อันอันเรา   หนีไปแล้วจึงบวช   ในวันนี้นั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ    
ครั้งน้ัน   อ.ญาติ ท.   ยกขึน้แล้ว   (ซ่ึงกมุารช่ือว่าเรวตะ) นัน้   สูย่านคันเดียวกนั   
กบั   ด้วยนางกมุารกิา   พาเอาแล้ว   หลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ) นั้น   
ไปแล้ว   หน่อยหนึง่   แสดงอ้างแล้ว   ซ่ึงกจิด้วยสรรีะ   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จงพักไว้   ซ่ึงยาน   ก่อน,   (อ.เรา)   ข้ามลงแล้ว   จักมา   ดังนี ้  ข้ามลงแล้ว   
จากยาน   กระท�าแล้ว   ซึ่งความเนิ่นช้า   หน่อยหนึ่ง   ที่พุ่มไม้   แห่งหนึ่ง    
ได้ไปแล้ว   ฯ   (อ.กมุารช่ือว่าเรวตะนัน้)   ไปแล้ว   หน่อยหนึง่   แม้อีก   ข้ามลงแล้ว    
ด้วยการแสดงอ้าง   นั้นนั่นเทียว   ขึ้นเฉพาะแล้ว   ได้กระท�าแล้ว   เหมือนอย่างนั้น-
นั่นเทียว   แม้อีก   ฯ   
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 ก.๒   ครั้งนั้น   อ.ญาติ ท.   (ของกุมารชื่อว่าเรวตะ) นั้น   ก�าหนดแล้วว่า   
อ.เหตุเป็นเครื่องลุกขึ้น ท.   (ของกุมารชื่อว่าเรวตะ) นี้   ย่อมเป็นไป   แน่แท้    
ดังนี้   ไม่กระท�าแล้ว   ซึ่งการอารักขา   อันมั่งคงยิ่ง   ฯ   (อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ) นั้น   
ไปแล้ว   หน่อยหนึ่ง   แม้อีก   ข้ามลงแล้ว   ด้วยการแสดงอ้าง   นั้นนั่นเทียว   
กล่าวแล้วว่า   อ.ท่าน ท.   ขับไปอยู่   จงไป   ข้างหน้า,   อ.เรา ท.   จักมา    
ค่อย ๆ   ข้างหลงั   ดังนี ้  ข้ามลงแล้ว   เป็นผูม้หีน้าเฉพาะต่อพุม่ไม้   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
แม้ อ.ญาติ ท.   (ของกมุารช่ือว่าเรวตะ) นัน้   ขบัไปอยู ่  ซ่ึงยาน   ด้วยความส�าคัญว่า   
(อ.กมุารช่ือว่าเรวตะ)   จกัมา   ข้างหลงั   ดังนี ้  ได้ไปแล้ว   ฯ   (อ.กมุารช่ือว่าเรวตะ) 
แม้นั้น   หนีไปแล้ว   (จากที่) นั้น,   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีสามสิบรูปเป็นประมาณ    
ย่อมอยู่   ในประเทศ   แห่งหนึ่ง,   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ไหว้แล้ว   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงยังกระผมให้บวช   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.ท่าน   
เป็นผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง   (ย่อมเป็น),   อ.เรา ท.   ย่อมไม่รู้   
ซ่ึงความทีแ่ห่งท่าน เป็นพระโอรสของพระราชา   หรอื   หรอืว่า   ซ่ึงความท่ี (แห่งท่าน) 
เป็นบุตรของอ�ามาตย์,   (อ.เรา ท.)   ยงัท่านจักให้บวช   อย่างไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.กมุาร-
ช่ือว่าเรวตะ   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   อ.ท่าน ท.   ย่อมไม่รู ้  ซ่ึงกระผม (หรอื)   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.เรา ท.) 
ย่อมไม่รู้   ดังนี้   ฯ   (อ.กุมารช่ือว่าเรวตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กระผม    
เป็นน้องชายผู้น้อยที่สุด   ของพระเถระชื่อว่าอุปติสสะ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   ถามแล้ว) ว่า   ชื่อ อ.พระเถระชื่อว่าอุปติสสะนั่น   เป็นใคร   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
อ.ท่านผู้เจริญ ท.   ย่อมเรียก   ซึ่งพี่ชาย   ของกระผมว่า   อ.พระเถระชื่อว่า- 
พระสารีบุตร   ดังนี้   เพราะเหตุนั้น   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   อ.พระเถระชื่อว่าอุปติสสะ   
ดังนี้   (อันกระผม)   กล่าวแล้ว,   (อ.ท่านผู้เจริญ ท.)   ย่อมไม่รู้   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   ถามแล้ว) ว่า   ก็   (อ.ท่าน)   เป็นน้องชายผู้น้อยที่สุด    
ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (ย่อมเป็น)   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   ขอรบั   (อ.อย่างนัน้)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท. 
เหล่านั้น)   กล่าวแล้วว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงมา,   (อ.กิจคือการบรรพชา)   
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อันพี่ชาย   ของท่าน   อนุญาตแล้วนั่นเทียว   ดังนี้   (ยังกันและกัน) ให้เปลื้องแล้ว   
ซ่ึงเครือ่งอาภรณ์ ท.   (ของกมุารช่ือว่าเรวตะ) นัน้   ให้วางไว้แล้ว   ณ ท่ีสดุส่วนข้างหนึง่   
(ยงักมุารช่ือว่าเรวตะ) นัน้   ให้บวชแล้ว   ส่งไปแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   แก่พระเถระ   ฯ   
อ.พระเถระ   ฟังแล้ว   (ซ่ึงข่าวสาส์น) นัน้   กราบทูลแล้ว   แก่พระผูม้พีระภาคเจ้าว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ภิกษุ ท.)   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   (มีอันให้รู้) ว่า   
ได้ยินว่า   อ.กุมารชื่อว่าเรวตะ   อันภิกษุผู้อยู่ในป่า ท.   ให้บวชแล้ว   ดังนี้    
(เป็นเหตุ),   (อ.ข้าพระองค์)   ไปแล้ว   เหน็แล้ว   (ซ่ึงกมุารช่ือว่าเรวตะ) นัน้   จักมา   
ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนสารีบุตร   (อ.เธอ)   (ยังกาล)   
จงให้อยู่ทับ   ก่อน   ดังนี้   ไม่ได้ประทานแล้ว   เพื่ออันไป   ฯ   อ.พระเถระ    
ทูลลาแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   อีก   ฯ   อ.พระศาสดา   
(ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนสารีบุตร   (อ.เธอ)   (ยังกาล) จงให้อยู่ทับ   ก่อน,    
แม้ อ.เรา ท.   จักไป   ดังนี้   ไม่ได้ประทานแล้ว   เพื่ออันไปนั่นเทียว   ฯ   

    ก.๓   แม้ อ.สามเณร   (คิดแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.เรา   จักอยู ่  (ในท่ี) นีไ้ซร้,   
อ.ญาติ ท.   ติดตามแล้ว   ซ่ึงเรา   (ยงับคุคล)   จักให้ร้องเรยีก   ดังนี ้  เรยีนเอาแล้ว   
ซึ่งกัมมัฏฐาน   เพียงไร   แต่พระอรหัต   จากส�านัก   ของภิกษุ ท.   เหล่านั้น    
ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   เที่ยวไปอยู่   สู่ที่จาริก   ไปแล้ว   สู่ป่าแห่งไม้ตะเคียน   
ในที่อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ   (แต่ที่) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   
ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ในภายในแห่งประชุมแห่งเดือนสาม   ในภายในแห่งพรรษานั่นเทียว   
ฯ   แม้ อ.พระเถระ   ปวารณาแล้ว   ทูลลาแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   เพื่อประโยชน์- 
แก่การไป   (ในที่) นั้น   อีก   ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนสารีบุตร   
แม้ อ.เรา ท.   จักไป   ดังนี้   เสด็จออกไปแล้ว   กับ   ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า   
ฯ   ในกาล (แห่งพระศาสดา) เสด็จไปแล้ว   หน่อยหนึ่ง   อ.พระเถระชื่อว่าอานนท์   
ยืนอยูแ่ล้ว   ในหนทางโดยส่วนสอง   กราบทูลแล้ว   กะพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้เจริญ   อ. -   ในหนทางเป็นที่ไป ท.   สู่ส�านัก   ของสามเณรชื่อว่าเรวตะ หนา   
- (หนทาง) น้ี   เป็นหนทางอันอ้อม   เป็นหนทางประกอบแล้วด้วยโยชน์หกสิบ    
เป็นประเทศเป็นทีอ่ยูอ่าศัยแห่งมนษุย์   (ย่อมเป็น),   (อ.หนทาง) นี ้  เป็นหนทางอันตรง    
เป็นหนทางประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ   เป็นหนทางอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้ว    
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๑ สถานภาพขณะนี้ เรวตะ ยังเป็นสามเณรอยู่ แต่เพราะเป็นพระอรหันต์จึงได้นามว่า พระเถระ แม้บรรลุพระอรหัตขณะเป็นฆราวาส

ก็จะได้นามว่าเถระเช่นกัน เช่น พระพาหิยทารุจีริยเถระ เป็นต้น 

(ย่อมเป็น),   (อ.เรา ท.)   จะไป   (โดยหนทาง)   ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรสัถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนอานนท์   ก็   อ.สวีล ี  มาแล้ว   กบั   ด้วยเรา ท.   (หรอื)   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระชื่อว่าอานนท์   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าว่า    
อ.สีวลี   มาแล้วไซร้,   (อ.เธอ)   จงถือเอา   ซึ่งหนทางอันตรงนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   
ได้ยินว่า   อ.พระศาสดา   ไม่ตรัสแล้วว่า   (อ.เรา)   ยังข้าวต้มและข้าวสวย    
จักให้เกิดขึ้น   แก่เธอ ท.,   (อ.เธอ ท.)   จงถือเอา   ซึ่งหนทางอันตรง   ดังนี้   
ทรงทราบแล้วว่า   (อ.ที)่ น่ัน   เป็นทีเ่ป็นท่ีให้ซ่ึงวิบาก   แห่งบญุ   แก่ชน ท. เหล่านัน้   
เหล่านั้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ตรัสแล้วว่า   ถ้าว่า   อ.สีวลี   มาแล้วไซร้,   (อ.เธอ)   
จงถือเอา   ซึ่งหนทางอันตรง   ดังนี้   ฯ   ก็   ครั้นเมื่อพระศาสดา   เสด็จด�าเนิน-
ไปแล้ว   สู่หนทาง   นั้น,   อ.เทวดา ท.   คิดแล้วว่า   (อ.เรา ท.)   จักกระท�า    
ซ่ึงสกัการะ   แก่พระเถระช่ือว่าสวีล ี  ผูเ้ป็นเจ้า   ของเรา ท.   ดังนี ้  (ยงักนัและกนั) 
ให้กระท�าแล้ว   ซ่ึงวิหาร ท.   ในโยชน์หนึง่ ๆ   ไม่ให้แล้ว   เพือ่อันไป   ในเบือ้งบน   
แต่โยชน์หนึ่ง   ลุกขึ้นแล้ว   ในเวลาเช้าเทียว   ถือเอาแล้ว   (ซ่ึงวัตถุ ท.)  
มีข้าวต้มเป็นต้น   อันเป็นทิพย์   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.พระเถระชื่อว่าสีวลี   ผู้เป็นเจ้า   
ของเรา ท.   นั่งแล้ว   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ย่อมเที่ยวไป   ฯ   อ.พระเถระ    
(ยังเทวดา ท.)   ให้ถวายแล้ว   (ซึ่งวัตถุ)   (อันอันเทวดา ท.) น�าไปเฉพาะแล้ว    
เพื่อตน   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ฯ   อ.พระศาสดา    
ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   เสวยอยู่   ซ่ึงบุญ   ของพระเถระช่ือว่าสีวลีนั่นเทียว    
ได้เสด็จไปแล้ว  สู่หนทางอันกันดาร   อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ   ด้วยประการ-
ฉะนี้   ฯ   แม้ อ.พระเถระชื่อว่าเรวตะ๑   รู้แล้ว   ซึ่งการเสด็จมา   แห่งพระศาสดา   
เนรมติแล้ว   ซ่ึงพระคันธกฎีุ   เพือ่พระผูม้พีระภาคเจ้า   เนรมติแล้ว   ซ่ึงร้อยแห่งเรอืน-
อันประกอบแล้วด้วยยอด ท. ห้า (ด้วย)   ซึ่งร้อยแห่งที่เป็นที่จงกรม ท. ห้า (ด้วย)    
ซ่ึงร้อยแห่งทีเ่ป็นทีพ่กัในกลางคืนและทีเ่ป็นท่ีพกัในกลางวนั ท. ห้า ด้วย   ฯ   อ.พระศาสดา   
ประทับอยู่แล้ว   ในส�านัก   (ของพระเถระชื่อว่าเรวตะ) นั้น   (สิ้นกาล) สักว่าเดือน
นั่นเทียว   ฯ   (อ.พระศาสดา)   แม้ประทับอยู่อยู่   (ในที่) นั้น   เสวยแล้ว    
ซึ่งบุญ   ของพระเถระชื่อว่าสีวลีนั่นเทียว   ฯ
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๑ มหลฺลกภิกฺขู จะแปลว่า อ.ภิกษุผู้แก่ ท. ก็ได้

 ก.๔   ก็   อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา   - ภิกษุผู้ถือเอาซึ่งความเป็น- 
แห่งคนแก่ ท.๑   สอง   คิดแล้ว   อย่างนี้ว่า   อ.ภิกษุ   นี้   กระท�าอยู่    
ซึ่งนวกรรม   อันมีประมาณเท่านี้   จักอาจ   เพื่ออันกระท�า   ซึ่งสมณธรรม   อย่างไร,    
อ.พระศาสดา   ทรงกระท�าอยู่   ซึ่งกิจคืออันแลดูซึ่งหน้า   (ด้วยอันทรงด�าริ) ว่า   
(อ.ภิกษุนี้)   เป็นน้องชายผู้น้อยที่สุด   ของพระสารีบุตร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    
เสด็จมาแล้ว   สู่ส�านัก   (ของภิกษุ) ผู้กระท�าซ่ึงนวกรรม   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป    
ดังนี้   ในกาลเป็นที่เสด็จเข้าไป   สู่ป่าแห่งไม้ตะเคียน   ของพระศาสดา   ฯ    
แม้ อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูอยู่   ซึ่งโลก   ในกาลอันขจัดเฉพาะซึ่งมืด   ในวันนั้น   
ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงภิกษ ุท.   เหล่านัน้   ได้ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงวาระแห่งจิต   (ของภิกษ ุท.) 
เหล่านั้น   เพราะเหตุนั้น   (อ.พระศาสดา)   ประทับอยู่แล้ว   (ในท่ี) นั้น    
(สิน้กาล) สกัว่าเดือน,   ทรงอธษิฐานแล้ว   โดย -   อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้   ย่อมลมืท่ัว   
ซึ่งทะนานแห่งน�้ามันด้วย   ซึ่งลักจั่นแห่งน�้าด้วย   ซึ่งรองเท้า ท. ด้วย   ของตน    
โดยประการใด   - ประการนัน้   ในวนัเป็นท่ีเสด็จออกไป   เมือ่เสด็จออกไป   ทรงคลายแล้ว    
ซ่ึงฤทธิ ์  ในกาล (แห่งพระองค์) เสด็จออกไปแล้ว   ในภายนอก   จากอุปจารแห่งวหิาร   
ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.วัตถุ) นี้ด้วย   นี้ด้วย   
อันเรา   ลืมทั่วแล้ว,   (อ.วัตถุนี้ด้วย   นี้ด้วย)   แม้อันเรา   ลืมทั่วแล้ว   ดังนี้   
แม้ทัง้สอง   กลบัแล้ว   ไม่ก�าหนดแล้ว   ซ่ึงท่ี   นัน้   ผูอั้นหนามแห่งต้นตะเคียน ท. 
แทงอยู่   เที่ยวไปแล้ว   เห็นแล้ว   ซ่ึงภัณฑะ   ของตน   อันห้อยลงอยู่    
ที่ต้นตะเคียน   ต้นหนึ่ง   ถือเอาแล้ว   หลีกไปแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา    
ทรงพาเอาแล้ว   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   เสวยอยู่   ซึ่งบุญ   ของพระเถระชื่อว่าสีวลี    
(สิน้กาล) สกัว่าเดือนนัน่เทยีว   อีก   เสด็จไปแล้ว   ได้เสด็จเข้าไปแล้ว   สูพ่ระวหิาร- 
ชื่อว่าบุพพาราม   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่ ท. เหล่านั้น   
ล้างแล้ว   ซึ่งหน้า   ในเวลาเช้าเทียว   ไปแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา ท.)    
จักดื่ม   ซึ่งข้าวต้ม   ในเรือน   ของนางวิสาขา   ผู้ถวายซึ่งภัตเพื่อภิกษุผู้จรมา   ดังนี้   
ดื่มแล้ว   ซึ่งข้าวต้ม   นั่งเคี้ยวแล้ว   ซึ่งวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยว   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.นางวิสาขา   ถามแล้ว   (ซ่ึงภิกษ ุท.) เหล่านัน้ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   ก ็  อ.ท่าน ท.   
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ได้ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่   ของพระเถระชื่อว่าเรวตะ   กับ   ด้วยพระศาสดา   (หรือ) 
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   เออ    
(อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางวิสาขา   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    
อ.ที่เป็นที่อยู่   ของพระเถระ   (อันบุคคล)   พึงยินดี   (หรือ)   ดังนี้   ฯ    
(อ.ภิกษ ุท. เหล่าน้ัน   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ความท่ี (แห่งท่ีเป็นท่ีอยู ่  ของพระเถระ) นัน้   
เป็นที่อันบุคคลพึงยินดี   (จักมี)   (แต่ที่) ไหน,   ดูก่อนอุบาสิกา   (อ.ที่เป็นที่อยู ่
ของพระเถระ นั้น)   เป็นที่รกชัฏด้วยต้นตะเคียนอันมีหนามอันขาว   เป็นเช่นกับด้วย- 
ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย   ของเปรต ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   อ.ภิกษหุนุม่ ท. 
สอง   เหล่าอื่น   มาแล้ว   ฯ   อ.อุบาสิกา   ถวายแล้ว   ซึ่งข้าวต้มและวัตถุอัน-
บคุคลพงึเค้ียว ท.   (แก่ภิกษุหนุ่ม ท.) แม้เหล่านัน้   ถามแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้นัน่เทียว   
ฯ   (อ.ภิกษหุนุ่ม ท.) เหล่านัน้   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสกิา   (อันเรา ท.)   ไม่อาจ   
เพือ่อันพรรณนา,   อ.ทีเ่ป็นทีอ่ยู ่  ของพระเถระ   เป็นเช่นกบัด้วยเทวสภาช่ือว่าสธุรรมา   
เป็นราวกะว่า (อันเทวดาผู้วิเศษ) ปรุงแต่งแล้ว   ด้วยฤทธิ์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
อ.อุบาสิกา   คิดแล้วว่า   อ.ภิกษุผู้มาแล้ว ท.   ก่อน   กล่าวแล้ว   โดยประการอื่น,   
อ.ภิกษุ ท.   เหล่านี้   ย่อมกล่าว   โดยประการอื่น,   อ.ภิกษุผู้มาแล้ว ท.   ก่อน    
เป็นผู้ลืมทั่ว   (ซึ่งวัตถุ) บางอย่างนั่นเทียว   แล้วจึงกลับเฉพาะ   แล้วจึงไปแล้ว    
จักเป็น   ในกาลแห่งฤทธิ์   (อันพระเถระ)   คลายแล้ว,   ส่วนว่า   (อ.ภิกษุ ท.) 
เหล่านี้   เป็นผู้ไปแล้ว   ในกาล (แห่งที่เป็นที่อยู่   อันพระเถระ) ปรุงแต่ง   ด้วยฤทธิ์   
แล้วจึงเนรมิตแล้ว   จักเป็น   ดังนี้   รู้แล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั่น   เพราะความที่- 
แห่งตน   เป็นบัณฑิต   ได้ยืนอยู่แล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักทูลถาม    
ในกาลเป็นที่เสด็จมา   แห่งพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   ในล�าดับนั้น   อ.พระศาสดา   
ผูอั้นหมูแ่ห่งภิกษแุวดล้อมแล้ว   เสด็จไปแล้ว   สูเ่รอืน   ของนางวสิาขา   ประทับนัง่แล้ว    
บนอาสนะ (อันบุคคล) ปูลาดแล้ว   ต่อกาลครู่หนึ่งนั่นเทียว   ฯ   (อ.นางวิสาขา) นั้น   
อังคาสแล้ว   ซ่ึงหมูแ่ห่งภิกษ ุ  ผูม้พีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ   โดยเคารพ   ถวายบงัคม-
แล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยภัต   ทูลถามเฉพาะแล้วว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.-   ในภิกษุผู้ไปแล้ว ท.   กับ   ด้วยพระองค์ หนา    
- (ภิกษุ ท.) บางพวก   ย่อมกล่าวว่า   อ.ที่เป็นที่อยู่   ของพระเถระชื่อว่าเรวตะ    
เป็นป่า   อันรกชัฏด้วยไม้ตะเคียน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   (อ.ภิกษุ ท.) บางพวก   
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ย่อมกล่าวว่า   (อ.ที่เป็นที่อยู่   ของพระเถระชื่อว่าเรวตะ)   (อันบุคคล)   พึงยินดี   
ดังนี้,   (อ.เหตุ) นั่น   อะไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   
(ซึ่งค�า) นั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   อ.บ้าน   หรือ   หรือว่า   อ.ป่า    
จงยกไว้,   อ.พระอรหันต์ ท.   ย่อมอยู่   ในที่   ใด,   (อ.ที่) นั้น   (อันบุคคล)    
พงึยนิดีน่ันเทยีว   ดังนี ้  เมือ่ทรงสบืต่อ   ซ่ึงอนสุนธ ิ  แสดง   ซ่ึงธรรม   ตรสัแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.พระอรหันต์ ท.   ย่อมอยู่   (ในที่) ใด   คือ    
ในบ้าน   หรือ   หรือว่า   คือ   ในป่า   คือ    
ในทีลุ่ม่   หรือ   หรือว่า   คอื   ในทีด่อน   (อ.ท่ี) นัน้   
เป็นภาคพื้นอันบุคคลพึงยินดี   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

    (อ.วนิจิฉยั) ว่า   อ.พระอรหนัต์ ท.   ย่อมไม่ได้   ซ่ึงกายวิเวก   ในท่ีสดุแห่งบ้าน   
แม้กจ็รงิ   ถงึอย่างนัน้   (อ.พระอรหนัต์ ท.)   ย่อมได้   ซ่ึงจิตวิเวกนัน่เทียว,   เพราะว่า   
อ.อารมณ์ ท.   แม้อันมส่ีวนเปรยีบด้วยอารมณ์อันเป็นทิพย์   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อันยงัจิต   
(ของพระอรหนัต์ ท.) เหล่านัน้   ให้หว่ันไหว   เพราะเหตุนัน้   อ.บ้าน   หรอื   หรอืว่า   
อ. -   (แห่งที่ ท.) มีป่าเป็นต้นหนา   - (ที่) แห่งใดแห่งหนึ่ง   จงยกไว้,    
อ.พระอรหันต์ ท.   ย่อมอยู่   (ในที่) ใด,   (อ.ที่นั้น   เป็นภาคพื้นอันบุคคลพึงยินดี   
ย่อมเป็น)   (ดังนี้)   (ในพระคาถา) นั้น   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   
    อ.อรรถว่า   อ.ประเทศแห่งภาคพื้น   นั้น   (อันบุคคล)   พึงยินดีนั่นเทียว   
ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ต�   ภูมิรามเณยฺยก�   ดังนี้   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ฯ   



120 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

 ก.๕    โดยสมยั   อ่ืนอีก   อ.ภิกษ ุท.   ยงัวาจาเป็นเครือ่งกล่าวว่า   ดูก่อน-
ท่านผู้มีอายุ   อ.พระเถระชื่อว่าสีวลี   ผู้มีอายุ   อยู่แล้ว   ในท้อง   ของมารดา   
สิ้นปี ท.   เจ็ด   อันยิ่งด้วยวันเจ็ดและเดือนเจ็ด   เพราะเหตุ   อะไรหนอแล,    
(อ.พระเถระช่ือว่าสีวลีนั้น)   ไหม้แล้ว   ในนรก   (เพราะเหตุ)   อะไร,    
(อ.พระเถระช่ือว่าสีวลีนั้น)   เป็นผู้ถึงแล้วซ่ึงลาภอันเลิศและยศอันเลิศ   เกิดแล้ว   
อย่างนี้   (เพราะเหตุ) อะไร   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา    
ทรงสดับแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.    
(อ.เธอ ท.)   ย่อมกล่าว   (ซ่ึงเรือ่ง) อะไร   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์ ท.   ย่อมกล่าว   ซึ่งเรื่อง)   ชื่อนี้   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. 
เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   เมื่อตรัส   ซึ่งกรรมในกาลก่อน   (ของพระเถระชื่อว่า- 
สีวลี)   ผู้มีอายุ   นั้น   ตรัสแล้วว่า
 ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   พระนามว่าวิปัสสี   เสด็จอุบัติแล้ว   
ในโลก   ในกัปเก้าสิบเอ็ด   (แต่ภัทรกัป) นี้   เสด็จเที่ยวไปแล้ว   สู่ที่จาริกในชนบท   
ในสมัย   หนึ่ง   เสด็จกลับมาแล้ว   สู่พระนคร   ของพระบิดา   ฯ   อ.พระราชา   
ทรงตระเตรียมแล้ว   ซึ่งทานเพื่อภิกษุผู้จรมา   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้า- 
เป็นประมุข   ทรงส่งไปแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   (แก่ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร    
(มีอันให้รู้) ว่า   (อ.ชน ท.   ผู้อยู่ในพระนคร)   มาแล้ว   เป็นสหาย   ในทาน    
ของเรา   จงเป็น   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   กระท�าแล้ว    
เหมอืนอย่างนัน้   (ปรกึษากนัแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จกัถวาย   (ซ่ึงทาน) อันยิง่กว่า   
กว่าทานอันพระราชาทรงถวายแล้ว   ดังนี้   ทูลนิมนต์แล้ว   ซ่ึงพระศาสดา    
ตระเตรียมแล้ว   ซึ่งทาน   ในวันรุ่งขึ้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่พระราชา   
ฯ   อ.พระราชา   เสด็จมาแล้ว   ทอดพระเนตรเห็นแล้ว   ซึ่งทาน   (ของชน ท.) 
เหล่านัน้   (ทรงด�ารแิล้ว) ว่า   อ.เรา   จกัถวาย   (ซ่ึงทาน) อันยิง่กว่า   (กว่าทาน) นี้   
ดังน้ี   ทลูนิมนต์แล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   ในวนัรุง่ขึน้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงอาจแล้ว   
เพื่ออันทรง (ยังชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร ให้พ่ายแพ้   หามิได้นั่นเทียว,   (อ.ชน ท.) 
ผู้อยู่ในพระนคร   (อาจแล้ว)   (เพื่ออัน) ยังราชา (ให้พ่ายแพ้)   หามิได้   ฯ    
(อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   คิดแล้วว่า   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ   เพื่ออันกล่าวว่า   
(อ.วัตถุ) ชื่อนี้   ย่อมไม่มี   ในทาน   (ของชน ท.) เหล่านี้   ดังนี้   โดยประการใด   
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(อ.เรา ท.)   จักถวาย   ซึ่งทาน   โดยประการนั้น   ในวันพรุ่ง   ในกาลนี้   ดังนี้   
ในวาระ   ที่หก   ตระเตรียมแล้ว   ซึ่งทาน   ในวันรุ่งขึ้น   ตรวจดูอยู่ว่า   (อ.วัตถุ) 
อะไรหนอแล   ย่อมไม่มี   (ในทาน) นี้   ดังนี้   ไม่ได้เห็นแล้ว   ซึ่งน�้าผึ้งอันสด   
นั่นเทียว   ฯ   ส่วนว่า   อ.น�้าผึ้งอันสุกแล้ว   อันมาก   มีอยู่   ฯ   (อ.ชน ท.   
ผู้อยู่ในพระนคร) เหล่านั้น   (ยังบุคคล) ให้ถือเอาแล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์ ท.   สี่    
ส่งไปแล้ว   ท่ีประตูแห่งพระนคร ท.   สี ่  เพือ่ประโยชน์   แก่น�า้ผึง้อันสด   ฯ   ครัง้นัน้   
อ.มนุษย์ในชนบท   คนหนึ่ง   มาอยู่   เพื่ออันเห็น   (ซึ่งบุคคล)   ผู้บริโภคซึ่งบ้าน   
เห็นแล้ว   ซึ่งรวงแห่งผึ้ง   ในระหว่างแห่งหนทาง   ยังแมลงผึ้ง ท.   ให้หนีไปแล้ว   
ตัดแล้ว   ซึ่งกิ่งไม้   ถือเอาแล้ว   ซึ่งรวงแห่งผึ้ง   กับ   ด้วยท่อนแห่งกิ่งไม้นั่นเทียว   
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักให้   (แก่บุคคล) ผู้บริโภคซึ่งบ้าน   ดังนี้   ได้เข้าไปแล้ว    
สู่พระนคร   ฯ   (อ.บุรุษ) ผู้ไปแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่น�้าผึ้ง   เห็นแล้ว   (ซึ่งมนุษย์-
ในชนบท) นั้น   ถามแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ   อ.น�้าผึ้ง   (อันท่าน)   พึงขาย   
(หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ในชนบทนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.น�้าผึ้ง   
อันข้าพเจ้า)   ไม่พึงขาย   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   เอาเถิด   อ.ท่าน   
ถือเอาแล้ว   ซึ่งกหาปณะ   นี้   จงให้   ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ในชนบท) นั้น    
คิดแล้วว่า   อ.รวงแห่งผึง้   น้ี   ย่อมไม่ถงึค่า   (ซ่ึงทรพัย์) แม้สกัว่าบาทหนึง่,   แต่ว่า   
(อ.บุรุษ) นี้   ย่อมให้   ซึ่งกหาปณะ,   (อ.บุรุษนี้)   เห็นจะ   เป็นผู้มีกหาปณะมาก   
(ย่อมเป็น),   อ.อันอันเรา   (ยังราคา)   ให้เจริญ   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.มนุษย์ในชนบทนั้น)   กล่าวแล้ว   (กะบุรุษ) นั้น ว่า   (อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมไม่ให้   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   อ.ท่าน   จงถือเอา    
ซึ่งกหาปณะ ท.   สอง   ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ในชนบทนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมไม่ให้   (ด้วยกหาปณะ ท.)   แม้สอง   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   
(กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงถือเอา   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   นี้   ดังนี้   
น้อมเข้าไปแล้ว   ซึ่งห่อมีภัณฑะ   เพียงใด   (อ.มนุษย์ในชนบทนั้น)   (ยังราคา)  
ให้เจริญแล้ว   เพียงนั้น   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.มนุษย์ในชนบท) นั้น   
กล่าวแล้ว   (กะบุรุษ) นั้นว่า   อ.ท่าน   เป็นคนบ้า   (ย่อมเป็น)   หรือหนอแล   
หรือว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่ได้   ซึ่งโอกาสเป็นที่เก็บ   ซึ่งกหาปณะ ท.,   (อ.ท่าน)   
ย่อมกล่าว   ซึ่งน�้าผึ้ง   อันไม่ถึงค่าอยู่   แม้ซึ่งบาทว่า   (อ.ท่าน)   ถือเอาแล้ว    
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ซ่ึงพนัแห่งทรพัย์   จงให้   ดังนี,้   (อ.เหตุ) นัน่   ช่ืออะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุนัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ   อ.ข้าพเจ้า   ย่อมรู้,   แต่ว่า   อ.กรรม    
(ด้วยน�้าผึ้ง) นี้   มีอยู่   แก่ข้าพเจ้า   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมกล่าว   
อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ในชนบทนั้น   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.กรรม   
อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ทานใหญ่   อันเรา ท.    
จัดแจงแล้ว   แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระนามว่าวิปัสสี   ผู้มีแสนแห่งสมณะ- 
หกสิบแปดเป็นบริวาร,   อ.น�้าผึ้งอันสด   อย่างเดียวนั่นเทียว   ย่อมไม่มี    
(ในทานใหญ่) นั้น   เพราะเหตุนั้น   (อ.ข้าพเจ้า)   ย่อมถือเอา   อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   
(อ.มนุษย์ในชนบทนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   
(อ.ข้าพเจ้า)   จักไม่ให้   ด้วยราคา,   ถ้าว่า   แม้ อ.ข้าพเจ้า   ย่อมได้   ซ่ึงส่วนบญุ   
ในทานไซร้,   (อ.ข้าพเจ้า)   จักให้   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   ไปแล้ว   บอกแล้ว   
ซึ่งเนื้อความ   นั่น   (แก่ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   ฯ   

 ก.๖   (อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   รู้แล้ว   ซ่ึงความท่ีแห่งศรัทธา    
(ของมนษุย์ในชนบท) นัน้   เป็นธรรมชาติมกี�าลงั   ปฏิญญาแล้วว่า   อ.ดีละ,   (อ.มนษุย์-
ในชนบทน้ัน)   เป็นผูม้ส่ีวนบญุ   จงเป็น   ดังนี ้  ฯ   (อ.ชน ท.   ผูอ้ยูใ่นพระนคร) 
เหล่านั้น   ยังหมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ให้นั่งแล้ว   ถวายแล้ว   
ซ่ึงข้าวต้มและวตัถอัุนบคุคลพงึเค้ียว   (ยงับคุคล) ให้น�ามาแล้ว   ซ่ึงถาดอันเป็นวกิาร- 
แห่งทอง   ใบใหญ่   (ยังบุคคล) ให้บีบแล้ว   ซึ่งรวงแห่งผึ้ง   ฯ   แม้ อ.กระบอก-
แห่งนมส้ม   อันอันมนุษย์นั้นนั่นเทียว   น�ามาแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่เครื่องบรรณาการ   
มอียู ่  ฯ   (อ.มนษุย์) น้ัน   เกลีย่ลงแล้ว   ซ่ึงนมส้ม   แม้นัน้   ในถาด   เคล้าแล้ว   
ด้วยน�้าผึ้ง   นั้น   ได้ถวายแล้ว   แก่หมู่แห่งภกิษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   จ�าเดิม   
แต่ต้น   ฯ   (อ.น�้าผึ้ง) นั้น   ถึงพร้อมแล้ว   (แก่ภิกษุ ท.)  ทั้งปวง   ผู้ถือเอาอยู่   
เพียงไรแต่ความต้องการ   ฯ   (อ.น�้าผึ้งนั้น)   เป็นของเหลือลงแล้ว   แม้ยิ่ง    
ได้เป็นแล้วนัน่เทยีว   ฯ   (อันใคร ๆ)   ไม่พงึคิดว่า   (อ.น�า้ผึง้) หน่อยหนึง่   อย่างนี้   
ถึงแล้ว   (แก่ภิกษุ ท.) มาก   เพียงนั้น   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   เพราะว่า    
(อ.น�้าผึ้ง) นั้น   ถึงแล้ว   ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า   ฯ   อ.วิสัยของพระพุทธเจ้า   
(อันใคร ๆ)   ไม่พึงคิด   ฯ   จริงอยู่   (อ.เหตุ ท.)   สี่   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   
ตรสัแล้วว่า   (อันใคร ๆ)   ไม่พงึคิด   ดังนี,้   (อ.บคุคล)   เมือ่คิด   (ซ่ึงเหตุ ท. สี)่ 
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เหล่านั้น   เป็นผู้มีส่วน   แห่งความเป็นบ้านั่นเทียว   ย่อมเป็น   ดังนี้แล   ฯ    
อ.บรุษุ   นัน้   กระท�าแล้ว   ซ่ึงกรรม   อันมปีระมาณเท่านี ้  บงัเกดิแล้ว   ในเทวโลก   
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุ   ท่องเที่ยวไปอยู่   ตลอดกาล   อันมีประมาณเท่านี้   
เคลือ่นแล้ว   จากเทวโลก   ในสมยั   หนึง่   บงัเกดิแล้ว   ในราชตระกลู   ในพระนคร-
ชื่อว่าพาราณสี   ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   โดยอันล่วงไป   แห่งพระบิดา   
ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักยึดเอา   ซึ่งพระนคร   
พระนครหนึ่ง   ดังนี้   เสด็จไปแล้ว   ทรงแวดล้อมแล้ว,   อนึ่ง   (อ.พระราชานั้น)   
ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   (แก่ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   (มีอันให้รู้) ว่า    
(อ.ชน ท.   ผู้อยู่ในพระนคร)   จงให้   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   หรือ   หรือว่า   
ซ่ึงการรบ   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   (อ.ชน ท. ผู้อยู่ในพระนคร) เหล่านั้น    
กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา ท.)   จักไม่ให้   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชานั่นเทียว,   จักไม่ให้   
ซึ่งการรบ   ดังนี้   ออกไปแล้ว   โดยประตูเล็ก ท.   ย่อมน�ามา   (ซึ่งวัตถุ ท.)    
มีฟืนและน�้าเป็นต้น,   ย่อมกระท�า   ซึ่งกิจทั้งปวง ท.   ฯ   (อ.พระราชา) แม้นอกนี้   
ทรงรกัษาอยู ่  ซ่ึงประตูใหญ่ ท.   สี ่  ทรงเข้าไปปิดแล้ว   ซ่ึงพระนคร   สิน้ปี ท.   เจ็ด   
อันยิ่งด้วยวันเจ็ดและเดือนเจ็ด   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระมารดา   (ของพระราชา) นั้น   
ตรัสถามแล้วว่า   อ.พระโอรส   ของเรา   ย่อมกระท�า   ซ่ึงอะไร   ดังนี้    
ทรงสดับแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้นว่า   ข้าแต่พระเทวี   (อ.พระโอรส    
ของพระองค์   ย่อมทรงกระท�า   ซึ่งกรรม)   ชื่อนี้   ดังนี้   (ตรัสแล้ว) ว่า    
อ.พระโอรส   ของเรา   เป็นคนโง่   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน ท.)   จงไป,   (อ.ท่าน ท.)   
จงกราบทูล   (แก่พระโอรส   ของเรา) นั้นว่า   (อ.พระราชา)   ทรงปิดแล้ว    
ซึ่งประตูเล็ก ท.   จงเข้าไปปิด   ซึ่งพระนคร   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   
ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   ของพระมารดา   ได้ทรงกระท�าแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   
ฯ   แม้ (อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   เมื่อไม่ได้   เพื่ออันออกไป   ในภายนอก    
ยังพระราชา   ของตน   ให้สวรรคตแล้ว   ในวัน   ที่เจ็ด   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งความ-
เป็นแห่งพระราชา   (แก่พระราชา) นั้น   ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   ทรงกระท�าแล้ว   
ซึ่งกรรม   นี้   ทรงบังเกิดแล้ว   ในนรกชื่อว่าอเวจี   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่ง- 
พระชนมาย,ุ   ทรงไหม้แล้ว   ในนรก -   อ.แผ่นดินใหญ่   นี ้  หนาข้ึนแล้ว   (สิน้ท่ี) 
อันมีโยชน์เป็นประมาณ   เพียงใด   - เพียงนั้น   เคลื่อนแล้ว   (จากนรก) นั้น    
ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงปฏิสนธ ิ  ในท้อง   ของมารดา   นัน่นัน่เทียว   อยูแ่ล้ว   ในภายใน-
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แห่งท้อง   สิน้ปี ท.   เจด็   อันยิง่ด้วยเดือนเจด็,   นอนแล้ว   ขวาง   ท่ีปากแห่งก�าเนดิ   
สิ้นวัน ท.   เจ็ด   เพราะความที่แห่งประตูเล็ก ท.   สี่   เป็นประตู (อันตน) ปิดแล้ว   
ฯ   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.สีวลี   ไหม้แล้ว   ในนรก   สิ้นกาล   อันมีประมาณเท่านี้   
เพราะกรรม (อันตน) เข้าไปปิด   ซึ่งพระนคร   แล้วจึงยึดเอาแล้ว   ในกาลนั้น    
ถือเอาแล้ว   ซึ่งปฏิสนธิ   ในท้อง   ของมารดา   นั้นนั่นเทียว   อยู่แล้ว   ในท้อง    
สิ้นกาล   อันมีประมาณเท่านี้   เพราะความที่แห่งประตูเล็ก ท.   สี่   เป็นประตู    
(อันตน)   ปิดแล้ว,   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาภอันเลิศและยศอันเลิศ   เกิดแล้วเพราะความ-
ที่แห่งน�้าผึ้งอันใหม่   เป็นของ (อันตน) ถวายแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ดังนี้   ฯ
 ในวนัรุง่ขึน้   อ.ภิกษุ ท.   ยงัวาจาเป็นเครือ่งกล่าวว่า   อ.ร้อยแห่งเรอืนยอด ท.   
ห้า   (อันสามเณร) ใด   ผู้เดียว   กระท�าแล้ว   แก่ร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า,    
โอ อ.ลาภ   (มีอยู่)   แก่สามเณร (นั้น),   โอ อ.บุญ   (มีอยู่)   (แก่สามเณรนั้น)   
ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  
อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.  
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)   ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   
ดังน้ี   (อันภิกษุ ท.   เหล่านัน้)   กราบทูลแล้ว,   ตรสัแล้วว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   อ.บญุ   
มีอยู่   แก่บุตร   ของเรา   หามิได้นั่นเทียว,   อ.บาป   (มีอยู่   แก่บุตร   ของเรา)   
หามิได้,   (อ.บุญและบาป) ทั้งสอง   (อันบุตร   ของเรา) นั้น   ละได้แล้ว   ดังนี้   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้   ในพราหมณวรรคว่า

(อ.บคุคล) ใด   (ในโลก) น้ี   (ตดัแล้ว)   (ซ่ึงสภาพ ท.)   
ทั้งสอง   คือ   ซึ่งบุญด้วย   คือ   ซึ่งบาปด้วย   
เข้าไปล่วงแล้ว   ซ่ึงกิเลสเป็นเคร่ืองข้อง,   อ.เรา    
ย่อมเรียก   (ซึ่งบุคคล) นั้น   ผู้มีความโศกหามิได้    
ผูมี้กเิลสเพียงดงัธุลีไปปราศแล้ว   ผูห้มดจดแล้ว   ว่าเป็น- 
พราหมณ์   ดังนี้   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเรวตะผู้อยู่ในป่าแห่งไม้ตะเคียน   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ ปิณฺฑปาตโิก (ภิกขฺุ) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธติ วิ.ว่า ปิณฺฑปาตสฺส จรตุิ� สีลมสสฺาติ ปิณฺฑปาตโิก (ภกิขฺ)ุ ผูม้อัีนเท่ียวไป-

เพือ่บณิฑบาตเป็นปกติ ฯ ปิณฺฑปาตสฺส ธารณ� สีลมสฺสาต ิปิณฺฑปาติโก (ภกิขฺ)ุ ผูท้รงไว้ซ่ึงบิณฑบาตเป็นปกติ ฯ ปิญฺฑปาตจรณ� 

วตฺตมสฺสาติ ปิณฺฑปาติโก (ภิกฺขุ) ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นวัตร ฯ

๑๐. อญฺญตริตฺถีวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งหญิงคนใดคนหนึ่ง   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งหญิง   คนใดคนหนึ่ง   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   รมณียานิ    
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.ภิกษุ   ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นวัตร๑   รปูหนึง่   
เรียนเอาแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   ในส�านัก   ของพระศาสดา   เข้าไปแล้ว   สู่สวน- 
อันร้างแล้ว   แห่งหนึ่ง   ย่อมกระท�า   ซึ่งสมณธรรม   ฯ   ครั้งนั้น   อ.หญิง    
ผู้ยังพระนครให้งาม   คนหนึ่ง   กระท�าแล้ว   ซึ่งการนัดหมาย   กับ   ด้วยบุรุษว่า   
อ.ดิฉัน   จักไป   ชื่อ สู่ที่โน้น,   (อ.ท่าน)   พึงมา   (ในที่) นั้น   ดังนี้    
ได้ไปแล้ว   ฯ   อ.บุรุษ นั้น   ไม่มาแล้ว   ฯ   (อ.หญิง) นั้น   แลดูอยู่    
ซึ่งหนทางเป็นที่มา   (ของบุรุษ) นั้น   ไม่เห็นแล้ว   (ซึ่งบุรุษ) นั้น   กระสันขึ้นแล้ว   
เที่ยวไปอยู่   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย   เข้าไปแล้ว   สู่สวน   นั้น   เห็นแล้ว    
ซึ่งพระเถระ   ผู้นั่งคู้เข้าแล้ว   ซึ่งบัลลังก์   แลดูอยู่   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย    
ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งใคร ๆ   อื่น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.สมณะ) นี้   เป็นบุรุษนั่นเทียว   
(ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   ยังจิต   (ของสมณะ) นี้   จักให้หลง   ดังนี้   ยืนอยู่แล้ว   
ข้างหน้า   (ของพระเถระ) นั้น   แก้แล้ว   ซึ่งผ้าสาฎก (อันตน) นุ่งแล้ว   ย่อมนุ่ง   
บ่อย ๆ,   สยายแล้ว   ซึ่งผม ท.   ย่อมผูก,   ปรบแล้ว   ซึ่งฝ่ามือ   ย่อมหัวเราะ   
ฯ   อ.ความสังเวช   เกิดขึ้นแล้ว   แก่พระเถระ   แผ่ไปแล้ว   สู่สรีระทั้งสิ้น   ฯ   
(อ.พระเถระ) นั้น   คิดแล้วว่า   (อ.เหตุ) นี้   อะไรหนอแล   ดังนี้   ฯ    
แม้ อ.พระศาสดา   ทรงใคร่ครวญอยูว่่า   อ.ความเป็นไปท่ัว   ของภิกษุ   ผูเ้รยีนเอา    
ซึ่งกัมมัฏฐาน   จากส�านัก   ของเรา   แล้วจึงไปแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)    
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จักกระท�า   ซึ่งสมณธรรม   ดังนี้   เป็นอย่างไรหนอแล   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    
ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงหญิง   นัน้   ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงการกระท�าซ่ึงอนาจาร   (ของหญิง) นัน้   
(ด้วย)   ซ่ึงความเกิดขึ้นแห่งความสังเวช   ของพระเถระด้วย   ประทับนั่งแล้ว    
ในพระคันธกุฎีเทียว   ตรัสแล้ว   กับ   (ด้วยพระเถระ) นั้นว่า   ดูก่อนภิกษุ    
อ.ที่เป็นที่ไม่ยินดี   (แห่งชน ท.)   ผู้แสวงหาซึ่งกามนั่นเทียว   เป็นที่เป็นที่ยินดี    
(แห่งชน ท.) ผู้มีราคะไปปราศแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้,   ก็แล   (อ.พระศาสดา)    
ครั้นตรัสแล้ว   อย่างนี้   ทรงแผ่ไปแล้ว   ซึ่งพระรัศมี   เมื่อทรงแสดง   ซึ่งธรรม   
(แก่พระเถระ) นั้น   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.ป่า ท.   (อันบุคคล)   พึงยินดี,   อ.ชน    
ย่อมไม่ยินดี   (ในป่า ท.) เหล่าใด   (อ.บุคคล ท.)   
ผูมี้ราคะไปปราศแล้ว   จกัยินด ี  (ในป่า ท. เหล่านัน้)   
(เพราะว่า)   (อ.บุคคล ท.   ผู้มีราคะไปปราศแล้ว)   
เหล่านั้น   เป็นผู้แสวงหาซึ่งกามโดยปกติ   (ย่อมเป็น)   
หามิได้   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อ อ.ป่า ท.   อันประดับแล้วด้วยชัฏแห่งป่ามีต้นไม้หนุ่ม- 
อันมีดอกบานดีแล้ว   อันถึงพร้อมแล้วด้วยน�้าอันมีมลทินไปปราศแล้ว   (อันบุคคล)   
พึงยินดี   ดังนี้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อรญฺญญานิ   
ดังนี้เป็นต้น   ฯ  
    (อ.อรรถ) ว่า   อ.ชน   ผูแ้สวงหาซ่ึงกาม   ย่อมไม่ยนิดี   ในป่า ท. เหล่าใด   
ราวกะ อ.แมลงวนัในบ้าน ท.   (ไม่ยนิดีอยู)่   ในป่าแห่งดอกปทุม ท.   อันแย้มบานแล้ว   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ยตฺถ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ 
    (อ.อรรถ) ว่า   ส่วนว่า   (อ.บุคคล ท.)   ผู้มีราคะไปปราศแล้ว   คือว่า    
ผูม้อีาสวะสิน้แล้ว   จักยินดี   ในป่า ท.   อันมอีย่างนัน้เป็นรปู   ราวกะ   อ.แมลงภู่-
และแมลงผึ้ง ท.   (ยินดีอยู่)   ในป่าแห่งดอกปทุม ท.   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า    
วีตราคา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ 
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    (อ.อนัถาม) ว่า   (อ.บุคคล ท.   ผูม้รีาคะไปปราศแล้ว   จักยนิดี   ในป่า ท.      
เหล่านัน้)   เพราะเหตุอะไร   (ดังนี้)   ฯ  
    (อ.อนัแก้) ว่า   (เพราะว่า)   (อ.บคุคล ท.   ผูม้รีาคะไปปราศแล้ว) เหล่านัน้   
เป็นผู้แสวงหาซึ่งกามโดยปกติ   (ย่อมเป็น)  หามิได้   ดังนี้   ฯ    
    อ.อธิบายว่า   (อ.บุคคล ท.   ผู้มีราคะไปปราศแล้ว) เหล่านั้น   เป็นผู้แสวงหา-
ซ่ึงกามโดยปกติ   ย่อมเป็น   หามไิด้   เหตุใด   (เพราะเหตุนัน้   อ.บคุคล ท.    
ผู้มีราคะไปปราศแล้ว   เหล่านั้น   จักยินดี   ในป่า ท.   เหล่านั้น)   ดังนี้    
(อันบัณฑิต   พึงทราบ   ฯ
 
    ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.พระเถระ   นั้น   ผู้นั่งแล้วอย่างไรเทียว    
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   มาแล้ว   โดยอากาศ    
กระท�าอยู่   ซึ่งการชมเชย   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระบาท ท.   ของพระตถาคต    
ได้ไปแล้ว   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งหญิงคนใดคนหนึ่ง   (จบแล้ว)   ฯ
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิต- 

ก�าหนดแล้วด้วยพระอรหันต์   จบแล้ว   ฯ
อ.วรรค   ที่เจ็ด   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค-

อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยพัน   
(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

K[J

๑. ตมฺพทา€ิกโจรฆาตกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรผู้มีเคราแดง   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรผู้มีเคราแดง   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   สหสฺสมปิ   
เจ   วาจา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.โจร ท.   ผู้มีร้อยห้าอันหย่อนด้วยโจรคนหนึ่งเป็นประมาณ   
กระท�าอยู่   (ซึ่งกรรม ท.) มีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นต้น   ส�าเร็จแล้ว   ซึ่งชีวิต   ฯ   
ครั้งนั้น   อ.บุรุษ   คนหนึ่ง   ผู้มีนัยน์ตาทั้งเหลือกทั้งเหลือง   ผู้มีเคราแดง   ไปแล้ว   
สู่ส�านัก   (ของโจร ท.) เหล่านั้น   กล่าวแล้วว่า   แม้ อ.เรา   จักเป็นอยู่   กับ   
ด้วยท่าน ท.   ดังนี ้  ฯ   ครัง้น้ัน   (อ.โจร ท. เหล่านัน้)   แสดงแล้ว   (ซ่ึงบรุษุ) นัน้   
แก่โจรผู้เจริญที่สุด   กล่าวแล้วว่า   (อ.บุรุษ)   แม้นี้   ย่อมปรารถนา   เพื่ออันอยู่   
ในส�านัก   ของเรา ท.   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.โจรผู้เจริญที่สุด   แลดูแล้ว    
(ซึ่งบุรุษ) นั้น   คิดแล้วว่า   (อ.บุรุษ) นี้   เป็นผู้สามารถในอันตัดแล้ว   ซึ่งนม    
ของมารดา   หรอื   หรือว่า   น�าออกแล้ว   ซ่ึงเลอืดในล�าคอ   ของบดิา   เคีย้วกนิ   
เป็นผู้หยาบช้ายิ่ง   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ห้ามแล้วว่า   อ.กิจคือการอยู่   ในส�านัก   
ของเรา ท.   ย่อมไม่มี   (แก่บรุุษ) น่ัน   ดงันี ้  ฯ   (อ.บรุษุ) นัน้   แม้ผู ้(อันโจร- 
ผู้เจริญที่สุด) ห้ามแล้ว   อย่างนี้   ไม่ไปแล้ว   บ�ารุงอยู่   ซึ่งอันเตวาสิก   คนหนึ่ง   
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(ของโจรผู้เจริญที่สุด) นั้นนั่นเทียว   (ยังอันเตวาสิกนั้น)   ให้ยินดียิ่งแล้ว   ฯ    
(อ.อันเตวาสิก) นั้น   พาเอาแล้ว   (ซึ่งบุรุษ) นั้น   เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งโจรผู้เจริญที่สุด   
อ้อนวอนแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.บุรุษ) นั่น   เป็นผู้เจริญ   เป็นผู้กระท�าซึ่งอุปการะ   
แก่เรา ท.   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน)   ขอจงสงเคราะห์   (ซึ่งบุรุษ) นั้น   ดังนี้    
ยังโจรผู้เจริญที่สุด   ให้รับรองแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   (อ.ชน ท.)  
ผู้อยู่ในพระนคร   เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   ด้วยราชบุรุษ ท.    
จับแล้ว   ซ่ึงโจร ท.   เหล่าน้ัน   น�าไปแล้ว   สูส่�านกั   ของอ�ามาตย์ผูว้นิจิฉยั ท.   ฯ   
อ.อ�ามาตย์ ท.   สั่งบังคับแล้ว   ซ่ึงการตัดซ่ึงศีรษะ   (ของโจร ท.) เหล่านั้น    
ด้วยขวาน   ฯ   ในล�าดับนั้น   (อ.อ�ามาตย์ ท. เหล่านั้น)   แสวงหาอยู่ว่า    
อ.ใครหนอแล   (ยังโจร ท.) เหล่านี้   จักให้ตาย   ดังนี้   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งใคร ๆ   
ผู้ปรารถนาอยู่   เพื่ออัน (ยังโจร ท.) เหล่านั้น ให้ตาย   กล่าวแล้ว   กะโจรผู้เจริญ-
ที่สุดว่า   อ.ท่าน   (ยังโจร ท.) เหล่านี้   ให้ตายแล้ว   จักได้   ซึ่งชีวิตด้วยนั่นเทียว   
ซึ่งความนับถือด้วยดีด้วย,   (อ.ท่าน)   (ยังโจร ท.) เหล่านั้น   จงให้ตาย   ดังนี้   ฯ   
(อ.โจรผู้เจริญที่สุด) แม้นั้น   ไม่ปรารถนาแล้ว   เพื่ออัน (ยังโจร ท. เหล่านั้น) ให้ตาย   
เพราะความที่ (แห่งโจร ท. เหล่านั้น) เป็นผู้อาศัย   ซึ่งตน   แล้วจึงอยู่แล้ว   ฯ    
(อ.อ�ามาตย์ ท. เหล่านัน้)   ถามแล้ว   (ซ่ึงโจร ท.) ผูม้ร้ีอยห้าอันหย่อนด้วยโจรคนหนึง่-
เป็นประมาณ   โดยอุบาย   นั่น   ฯ   (อ.โจร ท.) แม้ทั้งปวง   ไม่ปรารถนาแล้ว   ฯ   
(อ.อ�ามาตย์ ท.)   ถามแล้ว   (ซึ่งบุรุษ) ผู้มีเคราแดง   ผู้มีนัยน์ตาทั้งเหลือกทั้งเหลือง   
นั้น   ในภายหลังแห่งโจรทั้งปวง   ฯ   (อ.บุรุษผู้มีเคราแดง) นั้น   รับพร้อมเฉพาะ-
แล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   (ยังโจร ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   ให้ตายแล้ว   ได้แล้ว    
ซึ่งชีวิตด้วยนั่นเทียว   ซึ่งความนับถือด้วยดีด้วย   ฯ   (อ.ชน ท.   ผู้อยู่ในพระนคร)   
น�ามาแล้ว   ซึ่งร้อยแห่งโจร ท.   ห้า   แม้จากทิศทักษิณ   แห่งพระนคร   แสดงแล้ว   
แก่อ�ามาตย์ ท.   โดยอุบาย   นัน่,   ครัน้เมือ่การตัดซ่ึงศีรษะ   (ของโจร ท.) เหล่านัน้   
(อันอ�ามาตย์ ท.) เหล่านั้น   สั่งบังคับแล้ว,   ถามอยู่   กระท�า   ซึ่งโจรผู้เจริญที่สุด   
ให้เป็นต้น   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งใคร ๆ   ผู้ปรารถนาอยู่   เพื่ออัน (ยังโจร ท. เหล่านั้น) 
ให้ตาย   (ถามแล้ว) ว่า   อ.บุรุษ   คนหนึ่ง   ยังโจร ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   
ให้ตายแล้ว   ในวันอันมีในก่อน,   (อ.บุรุษ) นั่น   (ไปแล้ว)   (ณ ที่) ไหนหนอแล   
ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.บุรุษนั่น)   อันเรา ท.   เห็นแล้ว   ในที่โน้น   ดังนี้   
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(อันชน ท.)   กล่าวแล้ว,   (ยงับคุคล) ให้เรยีกมาแล้ว   (ซ่ึงบรุษุ) นัน้   สัง่บงัคับแล้วว่า   
(อ.ท่าน)   (ยงัโจร ท.) เหล่านี ้  จงให้ตาย,   (อ.ท่าน)   จักได้   ซ่ึงความนบัถอืด้วยดี   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   รับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   (ยังโจร ท.) 
แม้เหล่านัน้   ให้ตายแล้ว   ได้แล้ว   ซ่ึงความนบัถอืด้วยดี   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.อ�ามาตย์ ท.) 
เหล่านั้น   ปรึกษากันแล้วว่า   อ.บุรุษ   นี้   เป็นผู้เจริญ   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา ท.)   
จักกระท�า   (ซึ่งบุรุษ) นั่น   ให้เป็นผู้ฆ่าซึ่งโจรนั่นเทียว   เนืองนิตย์   ดังนี้   ให้แล้ว   
ซึ่งต�าแหน่ง   นั้น   (แก่บุรุษ) นั้น   กระท�าแล้ว   ซึ่งความนับถือด้วยดี   ฯ    
(อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   ฆ่าแล้วนั่นเทียว   ซึ่งโจร ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ    
ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ผู้ (อันชน ท.) น�ามาแล้ว   จากทิศปัจฉิมบ้าง   จากทิศอุดร-
บ้าง   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรนั้น)   ยังพัน ท.   สอง   อัน (อันชน ท.) น�ามาแล้ว   
จากทิศ ท.   สี่   ให้ตายแล้ว   อย่างนี้   ยังมนุษย์ ท.   ผู้ (อันชน ท.)  
ทัง้น�ามาแล้วท้ังน�ามาแล้ว   คือ (ยงัมนุษย์) คนหนึง่   (ยงัมนษุย์ ท.) สอง   ให้ตายอยู่   
ทุก ๆ วัน   จ�าเดิม   (แต่กาล) นั้น   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโจร   
สิ้นปี ท.   ห้าสิบห้า   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันตัด    
ซึ่งศีรษะ   โดยการประหารครั้งเดียว   ในกาล (แห่งตน) ถือเอาซึ่งความแห่งเป็นคนแก่,   
ประหารอยู่   สิ้นวาระ ท.   สอง   สาม   ยังมนุษย์ ท.   ย่อมให้ล�าบาก   ฯ    
(อ.ชน ท.)   ผู้อยู่ในพระนคร   คิดแล้วว่า   อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร   แม้อื่น   จักเกิดขึ้น,   
(อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นี้   ยังมนุษย์ ท.   ย่อมให้ล�าบาก   เกินเปรียบ,   (อ.ประโยชน์) 
อะไร   (ด้วยบุรุษผู้ฆ่าซ่ึงโจร) นี้   ดังนี้,   น�าไปแล้ว   ซ่ึงต�าแหน่ง   นัน้    
(ของบุรษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้   ฯ   (อ.บรุษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้   กระท�าอยู ่  ซ่ึงกรรมแห่ง- 
บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโจร   ในกาลก่อน   ไม่ได้แล้ว   (ซึ่งกิจ ท.)   สี่   เหล่านี้   คือ    
อ.อันนุ่ง   ซึ่งผ้าสาฎกอันปัจจัยอะไร ๆ ไม่ขจัดแล้ว ท.,   อ.อันดื่ม   ซึ่งข้าวต้ม- 
อันเจือแล้วด้วยน�้านม   อัน (อันบุคคล) ปรุงแล้ว   ด้วยเนยใสใหม่,   อ.อันประดับ    
ซึ่งดอกมะลิ ท.,   อ.อันลูบไล้   ด้วยของหอม ท.,   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   
กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงต้ม   ซึ่งข้าวต้มอันเจือแล้วด้วยน�้านม   แก่เรา   ดังนี้   
ในวนั (แห่งตน   อันชน ท.) ให้เคลือ่นแล้ว   จากต�าแหน่ง   (ยงับคุคล) ให้ถอืเอาแล้ว   
ซึ่งผ้าอันปัจจัยอะไร ๆ  ไม่ขจัดแล้วและระเบียบแห่งดอกมะลิและวัตถุเป็นเครื่องลูบไล้ ท.   
ไปแล้ว   สู่แม่น�้า   อาบแล้ว   นุ่งแล้ว   ซึ่งผ้าอันปัจจัยอะไร ๆ ไม่ขจัดแล้ว ท.   
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ประดับแล้ว   ซึ่งระเบียบ ท.   เป็นผู้มีตัวอันลูบไล้แล้ว   ด้วยของหอม ท.   (เป็น)   
มาแล้ว   สูเ่รอืน   นัง่แล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ชน ท.)   วางไว้แล้ว   ซ่ึงข้าวต้มอัน-
เจือแล้วด้วยน�า้นมอันบคุคลปรงุแล้วด้วยเนยใสใหม่   ข้างหน้า   (ของบรุษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้   
น�ามาแล้ว   ซึ่งน�้าเป็นเครื่องล้างซึ่งมือ   ฯ

    ก.๒   ในขณะ   นั้น   อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร   ออกแล้ว   จากสมาบัติ    
(คิดแล้ว)   ว่า   ในวันนี ้  อันเรา   พงึไป   (ในท่ี) ไหนหนอแล   ดังนี ้  ตรวจดูอยู่   
ซึ่งที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   ของตน   เห็นแล้ว   ซึ่งข้าวต้มอันเจือแล้วด้วยน�้านม   
ในเรือน   (ของบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   ใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.บุรุษ   นั้น   จักกระท�า    
ซึ่งการสงเคราะห์   แก่เรา   หรือหนอแล   ดังนี้   รู้แล้วว่า   (อ.บุรุษนั้น)    
เห็นแล้ว   ซึ่งเรา   จักกระท�า   ซึ่งการสงเคราะห์   แก่เรา,   ก็แล   อ.กุลบุตร   นี้    
ครั้นกระท�าแล้ว   จักได้   ซึ่งสมบัติใหญ่   ดังนี้   ห่มแล้ว   ซึ่งจีวร   ถือเอาแล้ว   
ซึ่งบาตร   แสดงแล้ว   ซึ่งตน   ผู้ยืนอยู่แล้ว   ที่ประตูแห่งเรือน   (ของบุรุษผู้ฆ่า- 
ซึ่งโจร) นั้นนั่นเทียว   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเถระเทียว  
เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว   (เป็น)   คิดแล้วว่า   อ.กรรมแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร   อันเรา   
กระท�าแล้ว   สิน้กาลนาน,   อ.มนษุย์ ท.   ผูม้าก   (อันเรา)   ให้ตายแล้ว,   ในกาลนี้   
อ.ข้าวต้มอันเจือแล้วด้วยน�้านม   (อันบุคคล)   ตระเตรียมแล้ว   ในเรือน   ของเรา,   
อนึ่ง   อ.พระเถระ   มาแล้ว   ยืนอยู่แล้ว   ที่ประตูแห่งเรือน   ของเรา,    
อ.อันอันเรา   ถวาย   ซึ่งไทยธรรม   แก่พระผู้เป็นเจ้า   ในกาลนี้   ย่อมควร   ดังนี้   
น�าไปปราศแล้ว   ซึ่งข้าวต้ม   อัน (อันบุคคล) วางไว้แล้ว   ข้างหน้า   เข้าไปหาแล้ว   
ซ่ึงพระเถระ   ไหว้แล้ว   (ยงัพระเถระ) ให้นัง่แล้ว   ในภายในแห่งเรอืน   เกลีย่ลงแล้ว   
ซ่ึงข้าวต้มอันเจือแล้วด้วยน�า้นม   ในบาตร   ราดแล้ว   ซ่ึงเนยใสใหม่   ได้ยนืพดัอยูแ่ล้ว   
ซึ่งพระเถระ   ฯ   ครั้งนั้น   อ.อัธยาศัย   อันมีก�าลัง   เพื่ออันดื่ม   ซึ่งข้าวต้มอัน-
เจือแล้วด้วยน�้านม   ได้มีแล้ว   (แก่บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   เพราะความที่ (แห่งข้าวต้ม-
อันเจือแล้วด้วยน�า้นม) เป็นของ (อันตน) ไม่เคยได้แล้ว   สิน้ราตรนีาน   ฯ   อ.พระเถระ   
รูแ้ล้ว   ซ่ึงอัธยาศัย   (ของบรุษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้   กล่าวแล้ว   (กะบุรษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้ว่า   
ดูก่อนอุบาสก   (อ.ท่าน)   จงด่ืม   ซ่ึงข้าวต้ม   ของตน   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูฆ่้า-
ซึ่งโจร) นั้น   ให้แล้ว   ซึ่งพัด   ในมือ   (ของบุรุษ) อื่น   ดื่มแล้ว   ซึ่งข้าวต้ม   
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เอง   ฯ   อ.พระเถระ   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   จงไป,   (อ.ท่าน)   จงพัด    
ซึ่งอุบาสกนั่นเทียว   ดังนี้   กะบุรุษ   ผู้พัดอยู่   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น    
ผู้ (อันบุรุษนั้น) พัดอยู่   ดื่มแล้ว   ซึ่งข้าวต้ม   อันยังท้องให้เต็ม   มาแล้ว    
ยืนพัดอยู่แล้ว   ซ่ึงพระเถระ   ได้ถือเอาแล้ว   ซ่ึงบาตร   ของพระเถระ    
ผู้มีกิจด้วยภัตอันกระท�าแล้ว   ฯ   อ.พระเถระ   เริ่มแล้ว   ซึ่งการอนุโมทนา    
(แก่บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันกระท�า   
ซึ่งจิต   ของตน   ให้เป็นธรรมชาตไปตามแล้วซึ่งพระธรรมเทศนา   ของพระเถระ   ฯ   
อ.พระเถระ   ก�าหนดแล้ว   ถามแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสก   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่อาจ   
เพื่ออันกระท�า   ซึ่งจิต   ให้เป็นธรรมชาตไปตามแล้วซึ่งเทศนา   เพราะเหตุไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กรรมอันหยาบช้า   
อันกระผม   กระท�าแล้ว   สิ้นราตรีนาน,   อ.มนุษย์ ท. ผู้มาก   (อันกระผม)    
ให้ตายแล้ว,   อ.กระผม   ระลึกอยู่   ซึ่งกรรม   ของตน   นั้น   ไม่ได้อาจแล้ว    
เพื่ออันกระท�า   ซึ่งจิต   ให้เป็นธรรมชาตไปตามแล้วซึ่งเทศนา   ของพระผู้เป็นเจ้า   
ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   คิดแล้วว่า   (อ.เรา)   จักลวง   (ซึ่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   
ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   ก็   อ.ท่าน   ได้กระท�าแล้ว   ตามความชอบใจ   ของตน   
หรอื   (หรอืว่า)   (อ.ท่าน)   เป็นผู ้(อันชน ท.) เหล่าอ่ืน   ให้กระท�าแล้ว   ย่อมเป็น   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.พระราชา   
ทรงยังกระผม   ให้กระท�าแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า    
ดูก่อนอุบาสก   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   อ.อกุศล   จะมี    
แก่ท่าน   อย่างไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   อ.อุบาสก   ผู้มีธาตุแห่งคนเขลา    
ผู้อันพระเถระกล่าวแล้ว   อย่างนี้   เป็นผู้มีความส�าคัญว่า   อ.อกุศล   ย่อมไม่มี   
แก่เรา   ดังนี้   เป็น   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   
ขอจงกล่าว   ซึ่งธรรม   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   ครั้นเมื่อพระเถระ   
กระท�าอยู่   ซ่ึงการอนุโมทนา,   เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์อันเดียว   เป็น   ฟังอยู่    
ซึ่งธรรม   ยังขันติ   อันเป็นไปโดยอนุโลม   ในภายใน   แห่งโสดาปัตติมรรค    
ให้บังเกิดแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระเถระ   กระท�าแล้ว   ซึ่งการอนุโมทนา   หลีกไปแล้ว   
ฯ   อ.นางยักษิณี   ตนหนึ่ง   มาแล้ว   ด้วยเพศแห่งแม่โคนม   ขวิดแล้ว    
ซึ่งอุบาสก   ผู้ไปตาม   ซึ่งพระเถระ   หน่อยหนึ่ง   แล้วจึงกลับอยู่   ที่อก    
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(ยงัอุบาสก) ให้ตายแล้ว   ฯ   (อ.อุบาสก) นัน้   กระท�าแล้ว   ซ่ึงกาละ   บงัเกดิแล้ว   
ในบุรีชื่อว่าดุสิต   ฯ   

 ก.๓   อ.ภิกษ ุท.   ยงัวาจาเป็นเครือ่งกล่าวว่า   อ.บรุษุผูฆ่้าซ่ึงโจร   กระท�าแล้ว   
ซึ่งกรรมอันหยาบช้า   สิ้นปี ท.   ห้าสิบห้า   พ้นแล้ว   (จากกรรมอันหยาบช้า) นั้น    
ในวันนี้นั่นเทียว   ถวายแล้ว   ซ่ึงภิกษา   แก่พระเถระ   ในวันนี้นั่นเทียว    
เป็นผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว   (ย่อมเป็น)   ในวันนี้นั่นเทียว,   (อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรนั้น)   
บังเกิดแล้ว   (ณ ที่) ไหนหนอแล   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าว- 
กับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   
อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.    
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว) ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   ดังนี้   
(อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.บุรุษ- 
ผู้ฆ่าซึ่งโจร) นั้น   บังเกิดแล้ว   ในบุรีชื่อว่าดุสิต   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   ย่อมตรัส   (ซึ่งค�า)    
อะไร,   (อ.บรุษุผูฆ่้าซ่ึงโจรน้ัน)   ฆ่าแล้ว   ซ่ึงมนษุย์ ท.   ผูม้ปีระมาณเท่านี ้  สิน้กาล   
อันมปีระมาณเท่านี ้  บงัเกดิแล้ว   ในวมิานช่ือว่าดุสติ (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา)   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ   (อ.อย่างนั้น),   อ.กัลยาณมิตร   ผู้ใหญ่    
(อันบุรษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้   ได้แล้ว,   (อ.บรุษุผูฆ่้าซ่ึงโจร) นัน้   ฟังแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   
ของสารีบุตร   ยังอนุโลมญาณ   ให้บังเกิดแล้ว   เคลื่อนแล้ว   (จากอัตภาพ) นี้   
บังเกิดแล้ว   ในวิมานชื่อว่าดุสิต   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจร   ในพระนคร   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) 
อนัเป็นสุภาษติ   ได้แล้ว   ซ่ึงอนโุลมขนัติ   ผูไ้ปแล้ว-
สู่สวรรค์ชั้นไตรทิพย์   ย่อมบันเทิง   ดังนี้   ฯ

 (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ชื่อ อ.กถาเป็น- 
เครื่องอนุโมทนา   เป็นธรรมชาติมีก�าลัง   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   อ.อกุศลกรรม    
อัน (อันบุรุษผู้ฆ่าซ่ึงโจร) นั้น  กระท�าแล้ว   เป็นกรรมใหญ่   (ย่อมเป็น),    
(อ.บุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรนั้น) ยังคุณวิเศษ   ให้บังเกิดแล้ว   (ด้วยเหตุ) อันมีประมาณเท่านั้น   
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อย่างไร   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   
จงอย่าถือเอา   ซึ่งประมาณ   แห่งธรรมอันเราแสดงแล้วว่า   น้อย   หรือ   หรือว่า   
มาก   ดังนี้,   เพราะว่า   แม้ อ.วาจาค�าหนึ่ง   อันอาศัยแล้วซ่ึงประโยชน์    
เป็นวาจาประเสริฐกว่านั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   
แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

หากว่า   อ.วาจา ท.   แม้พันหน่ึง   เป็นวาจาประกอบ-
แล้วด้วยบทอันมีประโยชน์หามิได้   (ย่อมเป็น) ไซร้,   
(อ.บุคคล)   ฟังแล้ว   (ซึ่งบทอันมีประโยชน์) ใด   
ย่อมเข้าไปสงบ   อ.บทอนัมีประโยชน์   (นัน้)   บทหนึง่   
เป็นบทประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 อ. - (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา  - (บท) ว่า   สหสฺสมปิ   ดังนี้   เป็นค�าเป็น-
เครื่องก�าหนด   (ย่อมเป็น)   ฯ   อ.อธิบายว่า   แม้หากว่า   อ.วาจา ท.    
อัน (อันบัณฑิต) ก�าหนดแล้ว   ด้วยพัน   อย่างนี้   คือ   อ.พัน   หนึ่ง,    
อ.พัน ท.   สอง   ย่อมมีไซร้,   ก็   (อ.วาจา ท.) เหล่านั้น   เป็นวาจาประกอบแล้ว-
ด้วยบทอันมีประโยชน์หามิได้   คือว่า   เป็นวาจาประกอบแล้ว   ด้วยบท ท.    
อันไม่มีประโยชน์   อันประกาศ   (ซึ่งเรื่อง ท.)   มีการพรรณนาซึ่งอากาศและการ-
พรรณนาซึ่งภูเขาและการพรรณนาซึ่งป่าเป็นต้น   อันแสดงซึ่งนิพพานหามิได้   คือว่า   
(อ.วาจา ท.)   เป็นวาจามาก   ย่อมเป็น   เพียงใด   เป็นวาจาลามกนั่นเทียว    
(ย่อมเป็น)   เพียงนั้น   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   ส่วนว่า   (อ.บุคคล)   ฟังแล้ว   ซ่ึงบทอันมีประโยชน์    
แม้บทหนึ่ง   อันมีอย่างนี้เป็นรูปว่า   อ.กาย   นี้,   อ.สติ   อันไปแล้วในกาย   นี้,   
อ.วิชชา ท.   สาม   (อันเรา)   บรรลตุามล�าดับแล้ว,   อ.ค�าสัง่สอน   ของพระพทุธเจ้า ท.   
(อันเรา)   กระท�าแล้ว   ดังนี้   ใด   ย่อมเข้าไปสงบวิเศษ   ด้วยการเข้าไปสงบวิเศษ 
(แห่งกิเลส ท.) มีราคะเป็นต้น,   อ.บท   นั้น   อันยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ   อันประกอบ-



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 135

พร้อมเฉพาะแล้วด้วยพระนิพพาน   อันแสดงซึ่งขันธ์และธาตุและอายตนะและอินทรีย์- 
และพละและโพชฌงค์และสติปัฏฐาน   แม้บทหนึ่ง   เป็นบทประเสริฐกว่านั่นเทียว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  (แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   เอก�   อตถฺปท�   ดังนีเ้ป็นต้น   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรผู้มีเคราแดง   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ หมายถึง เทวสถาน, ศาลเทพารักษ์, ศาลเจ้า, สถานที่บูชาเทพเจ้า

๒. ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าทารุจีริยะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าทารุจีริยะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   สหสฺสมปิ    
เจ   คาถา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

    ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพสิดาร   ในกาลหน่ึง   อ.มนุษย์ ท.   ผูม้าก   แล่นไปแล้ว   
สู่มหาสมุทร   ด้วยเรือ   ครั้นเมื่อเรือ   แตกแล้ว   ในภายในแห่งมหาสมุทร,    
เป็นภักษาของปลาและเต่า   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ. -   (ในมนุษย์ ท.) เหล่านี้หนา   
- (มนุษย์) คนหนึ่งเทียว   จับแล้ว   ซึ่งแผ่นกระดาน   แผ่นหนึ่ง   พยายามอยู่    
ก้าวลงแล้ว   สู่ฝั่งแห่งท่าชื่อว่าสุปปารกะ   ฯ   อ.ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม   
(ของมนุษย์) นั้น   ย่อมไม่มี   ฯ   (อ.มนุษย์) นั้น   ไม่เห็นอยู่   (ซึ่งวัตถุ) อะไร ๆ   
อ่ืน   พนัรอบแล้ว   ซ่ึงท่อนแห่งไม้อันแห้ง   ด้วยปอ ท.   กระท�าแล้ว   ให้เป็นผ้า-
เป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม   ถือเอาแล้ว   ซึ่งกระเบื้อง   จากตระกูลแห่งเทพ๑ 

ได้ไปแล้ว   สู่ท่าชื่อว่าสุปปารกะ   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งมนุษย์) นั้น    
ให้แล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น   ยกย่องแล้วว่า   (อ.มนุษย์) นี้   
เป็นพระอรหนัต์   องค์หนึง่   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.มนษุย์) นัน้   ครัน้เมือ่ผ้า ท.   
(อันมนุษย์ ท.   เหล่านั้น)   น�าเข้าไปแล้ว,   (คิดแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.เรา   จักนุ่ง   
หรือ   หรือว่า   จักห่มไซร้,   อ.ลาภและสักการะ   ของเรา   จักเสื่อมรอบ   ดังนี้   
ห้ามแล้ว   (ซึ่งผ้า ท.)   อัน (อันมนุษย์ ท.) น�ามาแล้ว   นุ่งห่มแล้ว   ซึ่งผ้าแห่ง-
เปลือกไม้ ท. นั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ความปริวิตก   แห่งใจ   อย่างนี้ว่า    
อ.พระอรหันต์ ท.   หรือ   หรือว่า   (อ.ชน ท.) ผู้บรรลุแล้ว   ซึ่งอรหัตมรรค    
เหล่าใดเหล่าหนึ่งแล   (มีอยู่)   ในโลก,   อ.เรา   เป็น -   (แห่งพระอรหันต์ ท.   
หรือ   หรือว่า   แห่งชน ท.   ผู้บรรลุแล้ว   ซึ่งอรหัตมรรค)  เหล่านั้นหนา    
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๑ นิสฺเสณี แปลว่า บันได ก็ได้ หมายถึง ไม้ไผ่ตัดแขนงให้ยาวพอที่เท้าจะเหยียบขึ้นลงได้ ส�าหรับพาดเวลาปีนขึ้น บางครั้งเรียก 

บันไดลิงก็มี 
๒ อุตตรกุรุทวีป เป็นทวีปใหญ่อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ คนในทวีปนี้หน้าสี่เหลี่ยม เป็นทวีปหนึ่งใน ๔ ทวีป อีก ๓ ทวีป 

ได้แก่ ชมพูทวปี ดินแดนทีเ่ป็นประเทศอินเดีย ปากสีถาน เนปาล บังกลาเทศในปัจจุบัน ซ่ึงทวปีใหญ่อยูท่างทศิใต้ของเขาพระสเุมรุ 

คนในทวีปนี้หน้ารูปไข่  บุพวิเทหทวีป ทวีปใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ คนในทวีปนี้ ใบหน้ากลม และ อมรโย- 

คานทวีป ทวีปใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ คนในทวีปนี้หน้าแอ่น ปลายคางยื่น

- คนใดคนหนึ่ง   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ได้เกิดขึ้นแล้ว   (แก่มนุษย์) นั้น    
ผู้ (อันมนุษย์ ท. มาก)   กล่าวอยู่ว่า   (อ.มนุษย์นี้)   เป็นพระอรหันต์   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.เทวดา   ผู้เป็นสาโลหิตในกาลก่อน   (ของมนุษย์) นั้น    
คิดแล้ว   อย่างนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท.) ผูม้สีมณธรรมอันกระท�าแล้ว   โดยความเป็นอันเดียวกนั   
ในกาลก่อน   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปุราณสาโลหิตา   ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า    
ครั้นเมื่อพระศาสนา   ของพระทศพลพระนามว่ากัสสปะ   เสื่อมลงอยู่   ในกาลก่อน,   
อ.ภิกษุ ท.   เจ็ด   เห็นแล้ว   ซึ่งประการอันแปลก   (ของบรรพชิต   ท.) มีสามเณร-
เป็นต้น   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสังเวช   (เป็น)   (คิดแล้ว) ว่า   อ.ความอันตรธาน    
แห่งพระศาสนา   ย่อมไม่มี   เพียงใด   (อ.เรา ท.)   จักกระท�า   ซึ่งที่พึ่ง   แก่ตน   
เพียงนั้น   ดังนี้   ไหว้แล้ว   ซึ่งเจดีย์อันเป็นวิการแห่งทอง   เข้าไปแล้ว   สู่ป่า    
เหน็แล้ว   ซ่ึงภูเขา   ลกูหนึง่   กล่าวแล้วว่า   (อ.ภิกษ ุท.)   ผูเ้ป็นไปกบัด้วยความอาลยั   
ในชีวิต   จงกลบั,   (อ.ภิกษุ ท.) ผูม้คีวามอาลยัออกแล้ว   จงขึน้เฉพาะ   สูภู่เขา   นี้   
ดังนี้   ผูกแล้ว   ซึ่งพะอง๑   แม้ทั้งปวง   ขึ้นเฉพาะแล้ว   สู่ภูเขา   นั้น   ยังพะอง   
ให้ตกไปแล้ว   กระท�าแล้ว   ซึ่งสมณธรรม   ฯ   อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา   
- พระสังฆเถระ   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   โดยอันก้าวล่วงแห่งราตรีหนึ่งนั่นเทียว   
ฯ   (อ.พระสังฆเถระ) นั้น   เคี้ยวกินแล้ว   ซึ่งไม้เป็นเครื่องช�าระซึ่งฟันชื่อว่านาคลดา   
ที่สระชื่อว่าอโนดาต   น�ามาแล้ว   ซึ่งบิณฑบาต   จากอุตตรกุรุทวีป๒   กล่าวแล้ว   
กะภิกษุ ท.   เหล่านั้นว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ท่าน ท.)   เคี้ยวกินแล้ว    
ซึ่งไม้เป็นเครื่องช�าระซึ่งฟัน   นี้   ล้างแล้ว   ซึ่งหน้า   จงฉัน   ซึ่งบิณฑบาต   นี้    
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.กติกา   
อย่างน้ีว่า   (อ.ภกิษ)ุ ใด   ย่อมบรรลุ   ซ่ึงพระอรหัต   ก่อน,   (อ.ภกิษ ุท.)   ผูเ้หลอืลง   
จักฉนั   ซ่ึงบณิฑบาต   อนั (อนัภกิษ)ุ นัน้ น�ามาแล้ว   ดงันี ้  อนัเรา ท.   กระท�าแล้ว 
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หรือ   (ดังนี้)   ฯ   (อ.พระสังฆเถระ)   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   ก็   
(อ.เหตุ) นัน่   (มอียู)่   หามไิด้   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   
ถ้าอย่างน้ัน   ถ้าว่า   แม้ อ.กระผม ท.   ยงัคุณวเิศษ   พงึให้บงัเกดิ   ราวกะ อ.ท่าน ท.   
ไซร้,  (อ.กระผม ท.)   น�ามาแล้ว   จักฉัน   เอง   ดังนี้   ไม่ปรารถนาแล้ว   ฯ    
ในวันที่สอง   อ.พระเถระรูปที่สอง   บรรลุแล้ว   ซึ่งอนาคามิผล   ฯ   (อ.พระเถระ-
รปูทีส่อง) แม้น้ัน   น�ามาแล้ว   ซ่ึงบณิฑบาต   นมินต์แล้ว   (ซ่ึงภิกษ ุท.) เหล่านอกนี้   
เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.กติกา   อย่างนี้ว่า   (อ.เรา ท.)   ไม่ฉันแล้ว   ซึ่งบิณฑบาต   
อันอันพระมหาเถระน�ามาแล้ว   จักฉัน   (ซึ่งบิณฑบาต)   อันอันพระอนุเถระน�ามาแล้ว   
ดังนี้   อันเรา ท.   กระท�าแล้ว   หรือ   (ดังนี้)   ฯ   (อ.พระเถระรูปที่สองนั้น    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  ก็   (อ.เหตุ) นัน่   (มอียู)่   หามไิด้   ดังนี ้  ฯ   
(อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,    
แม้ อ.เรา ท.   ยังคุณวิเศษ   ให้บังเกิดแล้ว   ราวกะ อ.ท่าน ท.   อาจอยู่    
เพือ่อันฉนั   ด้วยการกระท�าแห่งบุรษุ   ของตน   จักฉนั   ดังนี ้  ไม่ปรารถนาแล้ว   ฯ   
อ. -   (แห่งภิกษ ุท.) เหล่านัน้หนา   - ภิกษุ   ผูบ้รรลแุล้วซ่ึงพระอรหตั   ปรนิพิพานแล้ว,   
(อ.ภิกษุ)   ผู้เป็นพระอนาคามี   บังเกิดแล้ว   ในพรหมโลก,   (อ.ภิกษุ ท.) ห้า   
เหล่านอกนี้   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันยังคุณวิเศษให้บังเกิด   ซูบผอมแล้ว   กระท�าแล้ว   
ซ่ึงกาละ   ในวัน   ทีเ่จ็ด   บงัเกดิแล้ว   ในเทวโลก   เคลือ่นแล้ว   (จากเทวโลก) นัน้   
บังเกิดแล้ว   ในเรือนแห่งตระกูล ท.   เหล่านั้น   เหล่านั้น   ในกาลเป็นที่เสด็จอุบัติ-
แห่งพระพุทธเจ้า   นี้   ฯ   อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา   - (ภิกษุ) รูปหนึ่ง   
เป็นพระราชา   พระนามว่า ปุกกุสาติ   ได้เป็นแล้ว,   (อ.ภิกษุ) รูปหนึ่ง   เป็นพระ- 
กุมารกัสสปะ   (ได้เป็นแล้ว),   (อ.ภิกษุ) รูปหนึ่ง   เป็นพระทารุจีริยะ   (ได้เป็นแล้ว),   
(อ.ภิกษุ) รูปหนึ่ง   เป็นโอรสของเจ้ามัลละ   พระนามว่า ทัพพะ   (ได้เป็นแล้ว),   
(อ.ภิกษุ) รูปหนึ่ง   เป็นปริพาชก   ชื่อว่า สภิยะ   (ได้เป็นแล้ว)   ดังนี้แล   ฯ    
อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่าน้ันหนา   - ภิกษผุูบ้งัเกดิแล้ว   ในพรหมโลก   นัน้   ใด,   
(อ.ค�า) ว่า   ปรุาณสาโลหิตา   เทวตา   ดังนี ้  นัน่   (อันพระธรรมสงัคาหกาจารย์)   
กล่าวแล้ว   หมายเอา   (ซึ่งภิกษุผู้บังเกิดแล้ว   ในพรหมโลก) นั้น   ฯ   
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 ก.๒   (อ.ความคิด) นั่น ว่า   (อ.มนุษย์) นี้   ผูกแล้ว   ซึ่งพะอง   กับ    
ด้วยเรา   ขึ้นเฉพาะแล้ว   สู่ภูเขา   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งสมณธรรม,   ในกาลนี้   
(อ.มนุษย์นี้)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งลัทธิ   นี้   เที่ยวไปอยู่   พึงฉิบหาย,   (อ.เรา)    
(ยังมนุษย์) นั้น   จักให้สังเวช   ดังนี้   ได้มีแล้ว   แก่พรหม   นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.พรหมนัน้)   เข้าไปหาแล้ว   (ซ่ึงมนษุย์) นัน้   กล่าวแล้ว   อย่างน้ีว่า   ดูก่อนพาหยิะ   
อ.ท่าน   เป็นพระอรหันต์   (ย่อมเป็น)   หามิได้นั่นเทียวแล,   (อ.ท่าน)    
เป็นผูบ้รรลแุล้ว   ซ่ึงอรหัตมรรค   (ย่อมเป็น) แม้หามิได้,   อ.ท่าน   เป็นพระอรหันต์   
หรือ   หรือว่า   เป็นผู้บรรลุแล้ว   ซึ่งอรหัตมรรค   ย่อมเป็น   (ด้วยปฏิปทา) ใด   
อ.ปฏิปทา   แม้นั้น   ของท่าน   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   อ.พาหิยะ   แลดูแล้ว    
ซึ่งท้าวมหาพรหม   ผู้ยืนกล่าวอยู่แล้ว   ในอากาศ   คิดแล้วว่า   โอ   อ.กรรม    
อนัหนกั   (อนัเรา)   กระท�าแล้ว,   อ.เรา   คดิแล้วว่า   (อ.เรา)   เป็นพระอรหันต์   
ย่อมเป็น   ดังนี้,   แต่ว่า   (อ.ท้าวมหาพรหม) นี้   ย่อมกล่าวว่า   อ.ท่าน    
เป็นพระอรหันต์   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.ท่าน)   เป็นผู้บรรลุแล้ว   ซ่ึงอรหัตมรรค   
(ย่อมเป็น)   แม้หามิได้   ดงันี,้   กะเรา   อ.พระอรหันต์   อืน่   ในโลก   มีอยู่   
หรือหนอแล   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พาหิยะนั้น)   ถามแล้ว   (ซึ่งท้าวมหาพรหม) 
นั้นว่า   ข้าแต่เทวดา   ในกาลนี้   อ.พระอรหันต์   หรือ   หรือว่า   (อ.บุคคล)    
ผู้บรรลุแล้ว   ซึ่งอรหัตมรรค   ในโลก   มีอยู่   หรือหนอแล   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.เทวดา   บอกแล้ว   (แก่พาหยิะ) นัน้ว่า   ดูก่อนพาหยิะ   อ.พระนคร   ช่ือว่าสาวตัถี   
มอียู ่  ในชนบท ท.   ด้านเหนอื,   อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า   พระองค์น้ัน   เป็นพระอรหนัต์   
เป็นผูต้รสัรูแ้ล้วเองโดยชอบ   (เป็น)   ย่อมประทับอยู ่  (ในพระนครช่ือว่าสาวตัถ)ี นัน้   
ในกาลนี,้   ดูก่อนพาหยิะ   ก ็  (อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า)   พระองค์นัน้   เป็นพระอรหนัต์   
(ย่อมเป็น)   ด้วยนัน่เทยีว   ย่อมทรงแสดง   ซ่ึงธรรม   เพือ่ความเป็นแห่งพระอรหนัต์ด้วย   
ดังน้ี   ฯ   อ.พาหยิะ   ฟังแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   ของเทวดา   ในกาลอัน-
เป็นส่วนแห่งราตร ี  เป็นผูม้ใีจอันสลดแล้ว   (เป็น)   ออกไปแล้ว   จากท่าช่ือว่าสปุปารกะ   
ในขณะนัน้นัน่เทยีว   ได้ไปแล้ว   สูพ่ระนครช่ือว่าสาวัตถ ี  ด้วยการพกัอยูส่ิน้ราตรหีน่ึง   ฯ   
(อ.พาหิยะนั้น)   ได้ไปแล้ว   สิ้นหนทาง   อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ- 
ทั้งปวง   ด้วยการพักอยู่สิ้นราตรีหนึ่งนั่นเทียว,   ก็แล   (อ.พาหิยะนั้น)   เมื่อไป    
ไปแล้ว   ด้วยอานุภาพของเทวดา   ฯ   (อ.อาจารย์ ท.   บางพวก)   ย่อมกล่าวว่า   
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(อ.พาหิยะนั้น   ไปแล้ว)   ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า   ดังนี้บ้างนั่นเทียว   ฯ    
ก็   ในขณะนั้น   อ.พระศาสดา   เป็นผู้เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   
เพือ่ก้อนข้าว   ย่อมเป็น   ฯ   (อ.พาหยิะ) นัน้   ถามแล้ว   ซ่ึงภิกษ ุท.   ผูม้ากพร้อม   
ผู้มีอาหารอันบุคคลพึงบริโภคในเวลาเช้าอันฉันแล้ว   ผู้จงกรมอยู่   ในโอกาสอันแจ้ง   
เพื่อประโยชน์แก่อันปลดเปลื้อง   ซ่ึงความเป็นแห่งบุคคลผู้เกียจคร้านทางกายว่า    
อ.พระศาสดา   (ย่อมประทบัอยู)่   (ณ ท่ี) ไหน   ในกาลนี ้  ดังนี ้  ฯ   อ.ภิกษ ุท.   
กล่าวแล้วว่า   (อ.พระศาสดา)   เสด็จเข้าไปแล้ว   สูพ่ระนครช่ือว่าสาวัตถ ี  เพือ่ก้อนข้าว   
ดังนี้   ถามแล้ว   (ซึ่งพาหิยะ) นั้นว่า   ก็   อ.ท่าน   เป็นผู้มาแล้ว   (จากที่) ไหน   
ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พาหิยะ   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กระผม)   เป็นผู้มาแล้ว   
จากท่าชื่อว่าสุปปารกะ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ถามแล้ว) ว่า   
(อ.ท่าน)   เป็นผู้ออกแล้ว   ในกาลไร   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พาหิยะ    
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กระผม)   เป็นผู้ออกแล้ว   ในเวลาเย็น   ในวันวาน   ย่อมเป็น   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มาแล้ว   แต่ที่ไกล   
ย่อมเป็น,   (อ.ท่าน)   จงนั่ง   ก่อน,   (อ.ท่าน)   ล้างแล้ว   ซึ่งเท้า ท.   ทาแล้ว   
ด้วยน�้ามัน   จงพักผ่อน   หน่อยหนึ่ง,   (อ.ท่าน)   จักเห็น   ซึ่งพระศาสดา    
ในกาล (แห่งพระศาสดา) เสด็จมาแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พาหิยะ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.กระผม)   ย่อมไม่รู้   ซึ่งอันตรายแห่งชีวิต   ของพระศาสดา   
หรือ   หรือว่า   ของตน,   อ.กระผม   ไม่ยืนแล้ว   ไม่นั่งแล้ว   (ในที่) ไหน ๆ   
เป็นผู้มาแล้ว   สิ้นหนทาง   อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ   โดยราตรีหนึ่ง-
นั่นเทียว   ย่อมเป็น,   (อ.กระผม)   เฝ้าแล้วเทียว   ซึ่งพระศาสดา   จักพักผ่อน   
ดังนี้   ฯ   

    ก.๓   (อ.พาหิยะ) นั้น   ครั้นกล่าวแล้ว   อย่างนี้   เป็นผู้มีรูปแห่งบุคคล- 
ผูด่้วนอยู่   (เป็น)   เข้าไปแล้ว   สู่พระนครช่ือว่าสาวตัถ ี  เห็นแล้ว   ซ่ึงพระผู-้ 
มีพระภาคเจ้า   ผู้เสด็จเที่ยวไปอยู่   เพ่ือก้อนข้าว   ด้วยสิริแห่งพระพุทธเจ้า    
อันมีเครื่องเปรียบหามิได้   (คิดแล้ว) ว่า   อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ผู้โคดม    
อันเรา   เห็นแล้ว   สิ้นกาลนานหนอ   ดังนี้   เป็นผู้มีสรีระอันน้อมลงแล้ว   จ�าเดิม    
แต่ที ่  (แห่งพระผูมี้พระภาคเจ้า  อนัตน) เห็นแล้ว   (เป็น)   ไปแล้ว   ถวายบงัคมแล้ว   
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๑ ย� โยค ธมฺมชาต� แปลว่า อ.ธรรมใด เรียงเป็นประโยคสมบูรณ์ ดังนี้ ย� (ธมฺมชาต�) มม ทีฆรตฺต� หิตาย สุขาย อสฺส, เทเสตุ  

เม ภนฺเต ภควา (ต�) ธมฺม�, เทเสตุ (เม) สุคโต (ต�) ธมฺม� ฯ 
๒ อิมสฺส (พาหิยสฺส) ม� ทิฏฺ€กาลโต ปฏฺ€าย แปลว่า จ�าเดิม แต่กาล แห่งเรา อันพาหิยะนี้ เห็นแล้ว ฯ
 อิมสฺส หักเป็น ตติยาวิภัตติ สัมพันธ์ว่า ฉฏฺ€ีอนภิหิตกตฺตา ม� หักเป็น ฉัฏฐีวิภัตติ สัมพันธ์ว่า ทุติยาสามีสมฺพนฺธ ฯ

ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า   ในระหว่างแห่งถนน   จับแล้ว   ที่ข้อพระบาท ท.   
(กระท�า)   ให้ม่ัน   กราบทลูแล้ว   อย่างน้ีว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ธรรม) ใด๑  

พึงมี   เพื่อประโยชน์เกื้อกูล   เพื่อความสุข   แก่ข้าพระองค์   สิ้นกาลนาน    
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ขอจงทรงแสดง   ซ่ึงธรรม (นั้น)   แก่ข้าพระองค์,    
อ.พระสุคต   ขอจงทรงแสดง   ซึ่งธรรม (นั้น)   (แก่ข้าพระองค์)   ดังนี้   ฯ    
คร้ังน้ัน   อ.พระศาสดา   ตรัสห้ามแล้ว   (ซ่ึงพาหิยะ) นัน้ว่า   ดกู่อนพาหิยะ   (อ.กาลนี)้   
เป็นสมัยมิใช่กาล   (ย่อมเป็น)   ก่อน,   (อ.เรา)   เป็นผูเ้ข้าไปแล้ว   สู่ระหว่างแห่งถนน   
เพื่อก้อนข้าว   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   อ.พาหิยะ   ฟังแล้ว   (ซึ่งพระด�ารัส) นั้น   
(กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.อาหารคือค�าข้าว   เป็นอาหาร    
(อนัข้าพระองค์)   ผู้ท่องเทีย่วไปอยู่   ในสงสาร   ไม่เคยได้แล้ว   (ย่อมเป็น)   หามิได้,    
(อ.ข้าพระองค์)   ย่อมไม่รู้   ซ่ึงอนัตรายแห่งชีวติ   ของพระองค์   หรือ   หรือว่า   
ของข้าพระองค์,   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงแสดง   ซ่ึงธรรม   แก่ข้าพระองค์น่ันเทยีว   
ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสห้ามแล้ว   แม้ครั้งที่สองนั่นเทียว   ฯ   ได้ยินว่า   
(อ.อันทรงด�าริ)   อย่างนี้ว่า   อ.สรีระทั้งสิ้น   (ของพาหิยะ) นี้   เป็นสรีระอันปีติ-
ท่วมทบัแล้ว   มีระหว่างออกแล้ว   ย่อมเป็น   จ�าเดมิ   แต่กาลแห่งเรา   (อนัอนั-
พาหิยะ) นี้   เห็นแล้ว๒,   (อ.พาหิยะนี้)   ผู้มีก�าลังแห่งปีติอันมีก�าลัง   แม้ฟังแล้ว   
ซ่ึงธรรม   จักไม่อาจ   เพ่ืออนัแทงตลอด,   (อ.พาหิยะนัน้)   จงต้ังอยู่   ในอเุบกขา-
คือความเป็นแห่งบุคคลผู้มีในท่ามกลาง   ก่อน,   แม้ อ.ความกระวนกระวาย    
(ของพาหิยะ) น้ัน   เป็นสภาพมีก�าลัง   (ย่อมเป็น)   เพราะความที ่(แห่งพาหิยะนัน้) 
เป็นผู้มาแล้ว   สิ้นหนทาง   อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ   โดยราตรี-
หนึ่งน่ันเทยีว,   (อ.ความกระวนกระวาย) แม้น้ัน   จงระงบัเฉพาะ   ก่อน   ดงัน้ี   
ได้มแีล้ว   (แก่พระศาสดา) นัน้,   เพราะเหตุนั้น   (อ.พระศาสดา)   ตรัสห้ามแล้ว   
สิ้นสองครั้ง   ผู้ (อันพาหิยะ) ทูลอ้อนวอนแล้ว   แม้ครัง้ทีส่าม   ประทบัยนือยูแ่ล้ว   
ในระหว่างแห่งถนนเทยีว   ทรงแสดงแล้ว   ซ่ึงธรรม   โดยนยั   มีค�าว่า   ดกู่อนพาหิยะ   
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๑ ตสฺมาติห ตัดเป็น ตสฺมา + อิห ลง ต อาคมในอาคมพยัญชนะสนธิ ต่อเป็น ตสฺมาติห ฯ อิห ศัพท์เดิมเป็น อิธ แปลง  

ธ เป็น ห ในอาเทสพยัญชนะสนธิได้บ้าง เช่น สาธุ - ทสฺสน� เป็น สาหุทสฺสน� เป็นต้น ฯ อิห โยค สาสเน หรือ ธมฺมวินเย  

แปลว่า ในพระศาสนานี้ หรือ ในพระธรรมวินัยนี ้ฯ แต่บางมติกล่าวว่า ตสฺมาติห ตัดเป็น ตสฺมา - อิติห เฉพาะ อิติห แปลว่า 

แล ดังนั้น ค�าว่า ตสฺมาติห จึงแปลว่า “เพราะเหตุนั้นแล”

เพราะเหตุน้ัน   อนัเธอ   พึงศกึษา   (ในพระศาสนา) นี้๑   อย่างน้ีว่า   (คร้ันเม่ือรูป)   
(อันเรา)   เห็นแล้ว   (อ.รูปนั้น)   เป็นรปูสกัว่า (อนัเรา) เหน็แล้ว   จกัเป็น   ดงันี้   
(ดังนี้)   เป็นต้น   ฯ   (อ.พาหิยะ) นั้น   ฟังอยู่   ซึ่งธรรม   ของพระศาสดา 
นั่นเทียว   ยังอาสวะทั้งปวง ท.   ให้สิ้นไปแล้ว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   
ด้วยปฏิสมัภิทา ท.,   ก็แล   (อ.พาหยิะนัน้)   ทูลขอแล้ว   ซ่ึงการบวช   กะพระผูม้-ี
พระภาคเจ้า   ในขณะนั้นนั่นเทียว,   (อ.พาหิยะนั้น)   ผู้ (อันพระศาสดา) ตรัสถาม- 
แล้วว่า   อ.บาตรและจีวร   ของเธอ   เต็มรอบแล้ว (หรอื)   ดังนี ้  กราบทูลแล้วว่า   
(อ.บาตรและจีวร)   (ของข้าพระองค์)   ไม่เต็มรอบแล้ว   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   (กะพาหิยะ) นั้นว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ)   จงแสวงหา   
ซึ่งบาตรและจีวร   ดังนี้   เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   ได้ยินว่า   (อ.พาหิยะ) นั้น    
กระท�าอยู่   ซ่ึงสมณธรรม   สิน้พนัแห่งปียีส่บิ ท.   ไม่ได้กระท�าแล้ว   ซ่ึงการสงเคราะห์   
ด้วยบาตร   หรือ   หรือว่า   ด้วยจีวร   แม้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง   (ด้วยอนัคดิ) ว่า    
อ.อัน ช่ืออันภิกษุได้   ซ่ึงปัจจัย ท.   ด้วยตน   แล้วจึงไม่แลดู   (ซ่ึงภิกษุ) อ่ืน    
แล้วจึงบริโภค   เองน่ันเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (เพราะเหตุ) นั้น    
(อ.พระศาสดา)   ทรงทราบแล้วว่า   อ.บาตรและจวีรอันส�าเรจ็แล้วด้วยฤทธิ ์  จักไม่เกดิขึน้   
ดังนี ้  ไม่ได้ประทานแล้ว   ซ่ึงการบวช   โดยความเป็นแห่งเอหภิิกข ุ  (แก่พาหยิะ) นัน้   
ฯ   อ.นางยกัษณีิ   ตนหนึง่   มาแล้ว   ด้วยรปูแห่งแม่โคนม   ขวิดแล้ว   (ซ่ึงพาหยิะ) 
แม้นัน้   ผูแ้สวงหาอยู ่  ซ่ึงบาตรและจีวรนัน่เทียว   ท่ีขาอ่อนข้างซ้าย   (ยงัพาหยิะนัน้) 
ให้ถึงแล้ว   ซ่ึงความสิ้นไปแห่งชีวิต   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จเท่ียวไปแล้ว    
เพือ่ก้อนข้าว   ผูม้กีจิด้วยภัตอันทรงกระท�าแล้ว   เสด็จออกไปอยู ่  กบั   ด้วยภิกษ ุท.   
ผู้มากพร้อม   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งสรีระ   ของพาหิยะ   อันตกไปแล้ว   ในที่แห่ง- 
หยากเยื่อ   ทรงสั่งบังคับแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท. ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)    
ยืนอยู่แล้ว   ที่ประตูแห่งเรือน   แห่งหนึ่ง   (ยังบุคคล) ให้น�ามาแล้ว   ซึ่งเตียงน้อย   
น�าออกแล้ว   ซึ่งสรีระ   นี้   จากพระนคร   (ยังสรีระนี้) ให้ไหม้แล้ว   จงกระท�า    



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 143

๑ อภิสมฺปราโย แปลว่า อ.ภพอันสัตว์พึงไปในเบื้องหน้าพร้อมเฉพาะ, อ.ภพอันสัตว์พึงถึงพร้อมเฉพาะในเบื้องหน้า, อ.ภพหน้า,   

อ.ปรโลกอันสัตว์พึงไปในเบื้องหน้าพร้อมเฉพาะแล้ว 
๒ ธมฺม� หักเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เป็นสามีสัมพันธ์ใน สุตกาเล สัมพันธ์ว่า ทุติยาสามีสมฺพนฺธ ใน สุตกาเล ฯ

ซ่ึงสถปู   ดังนี ้  ฯ   อ.ภิกษ ุท.   กระท�าแล้ว   เหมอืนอย่างน้ัน,   กแ็ล   (อ.ภิกษุ ท. 
เหล่านั้น)   ครั้นกระท�าแล้ว   ไปแล้ว   สู่วิหาร   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
กราบทูลแล้ว   ซึ่งกิจอันตนกระท�าแล้ว   ทูลถามแล้ว   ซึ่งภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้า-
พร้อมเฉพาะ๑   (ของพาหยิะ) น้ัน   ฯ   ครัง้นัน้   อ.พระมพีระภาคเจ้า   ตรสับอกแล้ว   
ซ่ึงความที ่(แห่งพาหยิะ) นัน้   เป็นผูป้รนิพิพานแล้ว   (แก่ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   ทรงต้ังไว้แล้ว   
ในเอตทัคคะว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ขันธปัญจกะ) นี้   ใด   คือ   อ.พาหิยะ  
ผูนุ้ง่ห่มซ่ึงเปลือกไม้,   (อ.ขนัธปัญจกะ) น่ัน   เป็นเลิศ   แห่งภกิษ ุท.   ผูเ้ป็นสาวก   
ของเรา   ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุ ท.    
ทูลถามแล้ว   (ซ่ึงพระศาสดา) นั้นว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)    
ย่อมตรัสว่า   อ.พาหิยะ   ผู้นุ่งห่มซึ่งเปลือกไม้   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ดังนี้,   
(อ.พาหิยะ) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ในกาลไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.พาหิยะนั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต)    
ในกาลแห่งธรรม๒   ของเรา   (อันตน)   ฟังแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.    
ทูลถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.ธรรม   อันพระองค์   ตรัสแล้ว   (แก่พาหิยะ) นั้น    
ในกาลไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.ธรรม)   (อันเรา)    
ผู้เที่ยวไปอยู่   เพื่อก้อนข้าว   ยืน (กล่าวแล้ว)   ในระหว่างแห่งถนน   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษ ุท.   ทลูถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   ก ็  อ.ธรรมอันพระองค์- 
ประทับยืนตรัสแล้ว   ในระหว่างแห่งถนน   เป็นธรรมมีประมาณน้อย   (ย่อมเป็น),   
(อ.พาหิยะ) นั้น   ยังคุณวิเศษ   ให้บังเกิดแล้ว   (ด้วยธรรม) อันมีประมาณเพียงนั้น   
อย่างไร   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว   (กะภิกษ ุท.) เหล่านัน้ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   จงอย่านับ   ซึ่งธรรม   ของเราว่า   น้อย   หรือ   
หรือว่า   มาก   ดังนี้,   เพราะว่า   อ.พันแห่งคาถา ท.   แม้มิใช่หนึ่ง   อันอาศัย-
แล้วซึ่งบทอันมีประโยชน์หามิได้   เป็นธรรมชาติประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   
ส่วนว่า   อ.บทแห่งคาถา   แม้บทเดียว   อันอาศัยแล้วซ่ึงประโยชน์   เป็นบทประเสรฐิกว่า   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
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หากว่า   อ.คาถา ท.   แม้พันหนึ่ง   เป็นคาถา- 
อนัประกอบแล้วด้วยบทอนัมีประโยชน์หามิได้   (ย่อมเป็น) 
ไซร้,   (อ.บคุคล)   ฟังแล้ว   (ซ่ึงบทแห่งคาถา) ใด   
ย่อมเข้าไปสงบ   อ.บทแห่งคาถา   (นั้น)   บทหนึง่   
เป็นบทประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   ดงันี ้  ฯ

แก้อรรถ

 อ.อรรถว่า   แม้ อ.คาถา   คาถาหนึ่ง   อันมีอย่างนี้เป็นรูปว่า   อปฺปมาโท   
อมต�   ปท�   ฯเปฯ   ยถา   มตา   ดังนี้   เป็นธรรมชาติประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (หมวดสองแห่งบท) ว่า   เอก�    
คาถาปท�   ดังนี้   ฯ   
 (อ.ค�า) อันเหลือ   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าทารุจีริยะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๓. กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากุณฑลเกสี   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถรีชื่อว่ากุณฑลเกสี   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   โย   จ   คาถา   
สต�   ภาเส   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

    ก.๑   ได้ยินว่า   อ.ธิดาของเศรษฐี   คนหนึ่ง   ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์   
เป็นผู้อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีกาลฝนสิบหก   เป็นผู้มีรูปงาม   เป็นผู้ควรซึ่งการเห็น   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   ก็   อ.นาง ท.   ผู้ตั้งอยู่แล้ว   ในวัย   นั้น   เป็นผู้มีอัธยาศัย- 
ในบุรุษ   เป็นผู้โลเลในบุรุษ   ย่อมเป็น   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มารดาและบิดา ท.    
(ยังธิดา) นั้น   ให้อยู่แล้ว   ในห้องอันประกอบแล้วด้วยสิริ   ที่พื้นอันมีในเบื้องบน   
แห่งปราสาท   อันประกอบแล้วด้วยชั้นเจ็ด,   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งนางทาสี   คนหนึ่ง
นัน่เทยีว   ให้เป็นหญิงรบัใช้   (ของธดิา) นัน้   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ราชบรุษุ ท.)   จับแล้ว    
ซ่ึงกลุบตุร   คนหนึง่   ผูก้ระท�าอยู ่  ซ่ึงโจรกรรม   มดัแล้ว   (กระท�า)   ให้เป็นผูม้-ี 
แขนในภายหลงั   เฆีย่นแล้ว   ด้วยหวาย ท.   (ในเพราะการประหาร) อันมปีระมาณสี่    
อันมีประมาณสี่   น�าไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่น�ามาฆ่า   ฯ   อ.ธิดาของเศรษฐี   ฟังแล้ว   
ซึ่งเสียง   ของมหาชน   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เหตุ) นั่น   อะไรหนอแล   ดังนี้    
ยนืแลดูอยูแ่ล้ว   บนพืน้แห่งปราสาท   เหน็แล้ว   (ซ่ึงกลุบตุร) นัน้   เป็นผูม้จิีตเนือ่ง-
เฉพาะแล้ว   เป็น   ปรารถนาอยู ่  ห้ามแล้ว   ซ่ึงอาหาร   นอนแล้ว   บนเตียงน้อย   
ฯ   ครั้งนั้น  อ.มารดา   ถามแล้ว   (ซึ่งธิดา) นั้นว่า   ดูก่อนแม่   (อ.เหตุ) นี้   อะไร    
ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.ดิฉัน)   จักได้   ซึ่งบุรุษ   นั่น    
ผู ้(อันราชบุรษุ ท.) จับ   (ด้วยความส�าคัญ) ว่า   อ.โจร   ดังนี ้  แล้วจึงน�าไปอยูไ่ซร้,   
(อ.ดิฉัน)   จักเป็นอยู่,   หากว่า   (อ.ดิฉัน)   จักไม่ได้ไซร้,   อ.ชีวิต   ของดิฉัน   
จะไม่ม,ี   (อ.ดิฉัน)   จักตาย   (ในที)่ นีน้ัน่เทยีว   ดังนี ้  ฯ   (อ.มารดา   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนแม่   (อ.เจ้า)   อย่ากระท�าแล้ว   อย่างนี้,   (อ.เจ้า)   จักได้   ซึ่งสามี    
อื่น   ผู้เช่นกับ   ด้วยชาติด้วย   ด้วยโภคะด้วย   ของเรา ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดา   
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กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กจิ   (ด้วยบรุษุ) อ่ืน   ย่อมไม่ม ี  แก่ดิฉนั,   (อ.ดิฉัน)   เมือ่ไม่ได้   
(ซ่ึงบรุษุ) นี ้  จักตาย   ดังน้ี   ฯ   อ.มารดา   ไม่อาจอยู ่  เพือ่อันยงัธดิา   ให้รูพ้ร้อม   
บอกแล้ว   แก่บิดา   ฯ   (อ.บิดา) แม้นั้น   ไม่อาจอยู่   เพื่ออัน (ยังธิดา) นั้น 
ให้รู้พร้อม   คิดแล้วว่า   (อันเรา)   อาจ   เพื่ออันกระท�า   อย่างไร   ดังนี้    
ส่งไปแล้ว   ซึ่งห่อมีภัณฑะพันหนึ่ง   แก่ราชบุรุษ   ผู้ยังบุคคลให้จับ   ซึ่งโจร   นั้น   
แล้วจึงไปอยู่   (ด้วยค�า) ว่า   (อ.ท่าน)   ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงห่อมีภณัฑะพันหนึง่) นี้   
จงให้   ซ่ึงบรุุษ  นัน่   แก่เรา   ดังนี ้  ฯ   (อ.ราชบรุษุ) นัน้   (รบัพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   
อ.ดีละ   ดังนี้   ถือเอาแล้ว   ซึ่งกหาปณะ ท.   ปล่อยแล้ว   (ซึ่งโจร) นั้น    
(ยงัโจร) อ่ืน   ให้ตายแล้ว   กราบทลูแล้ว   แก่พระราชาว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   
อ.โจร   (อันข้าพระองค์)   ให้ตายแล้ว   ดังนี้   ฯ   แม้ อ.เศรษฐี   ได้ให้แล้ว    
ซึ่งธิดา   (แก่โจร) นั้น   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)    
ยังสามี   จักให้ยินดียิ่ง   ดังนี้   ผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง    
ย่อมจัดแจง   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีข้าวต้มเป็นต้น   (แก่โจร) นั้น   เองนั่นเทียว   ฯ   อ.โจร   
คิดแล้ว   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยว่า   (อ.เรา)   จักได้   เพื่ออัน   (ยังธิดา
ของเศรษฐี) นี้   ให้ตาย   แล้วจึงถือเอา   ซึ่งเครื่องอาภรณ์ ท.   (ของธิดาของ-
เศรษฐี) นั่น   แล้วจึงขายแล้วจึงเคี้ยวกิน   ในเรือนเป็นที่ดื่มซึ่งสุรา   แห่งหนึ่ง    
ในกาลไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   

    ก.๒   (อ.โจร) นัน้   คิดแล้วว่า   อ.อุบาย   นัน่   มอียู ่  ดังนี ้  ห้ามแล้ว   
ซึ่งอาหาร   นอนแล้ว   บนเตียงน้อย   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น    
เข้าไปหาแล้ว   (ซึ่งโจร) นั้น   ถามแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.อะไร   ย่อมเสียดแทง   
แก่ท่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.โจรนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.อะไร ๆ   
ย่อมไม่เสียดแทง   (แก่เรา)   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า   ก็   
อ.มารดาและบิดา ท.   ของดิฉัน   โกรธแล้ว   ต่อท่าน   แลหรือ   ดังนี้   ฯ   
(อ.โจรนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.มารดาและบิดา ท.   ของเธอ)   
ย่อมไม่โกรธ   (ต่อเรา)   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า    
(ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.เหตุ) นั่น   ชื่ออะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.โจร   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดกู่อนนางผูเ้จรญิ   อ.เรา   ผู้ (อนัราชบรุษุ ท.)   มัดแล้ว   น�าไปอยู่   
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ในวนันัน้   ฟังตอบแล้ว   ซ่ึงพลกีรรม   ต่อเทวดา   ผู้อยู่ทบัแล้ว   ทีเ่หวเป็นทียั่ง-
โจรให้ตกไป   ได้แล้ว   ซึ่งชีวิต,   แม้ อ.เธอ   เป็นผู้อันเราได้แล้ว   ด้วยอานุภาพ   
(ของเทวดา) น้ันนัน่เทยีว   (ย่อมเป็น),   ดกู่อนนางผูเ้จริญ   (อ.เรา)   ย่อมคดิว่า   
อ.พลีกรรม   นั้น   อันเรา   ตั้งไว้แล้ว   แก่เทวดา   ดังนี้   ดังนี้   ฯ    
(อ.ธดิาของเศรษฐ ี  กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   อย่าคิดแล้ว,   (อ.เรา ท.)   
จักกระท�า   ซึ่งพลีกรรม,   (อ.ท่าน)   จงกล่าว,   อ.ความต้องการ   (ด้วยวัตถุ) อะไร   
(มีอยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.โจร   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ความต้องการ)   ด้วยข้าว- 
มธุปายาสอันมีน�้าอันน้อยด้วย   ด้วยดอกไม้อันมีข้าวตอกเป็นที่ห้า ท. ด้วย   (มีอยู่)   
ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.ดีละ,   อ.ดิฉัน   
จักจดัแจง   ดังนี ้  ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   จัดแจงแล้ว   ซ่ึงพลกีรรม   ท้ังปวง    
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   จงมา,   (อ.เรา ท.)   จะไป   ดังนี้   ฯ   
(อ.โจร   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ)   ยังญาติ ท.    
ของเธอ   ให้กลับแล้ว   ถือเอาแล้ว   ซึ่งผ้าและเครื่องอาภรณ์ ท.   อันมีค่ามาก    
จงประดับ   ซ่ึงตน,   (อ.เรา ท.)   หวัเราะอยู ่  เล่นอยู ่  จกัไป   สบาย   ดังนี ้  ฯ   
(อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   ได้กระท�าแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.โจร) นัน้   
กล่าวแล้ว   (กะธิดาของเศรษฐี) นั้นว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เรา ท.)   เป็นชน   
ทั้งสอง   (เป็น)   จักไป   (สู่ที่) อื่น   (แต่ที่) นี้,   (อ.เธอ)   ยังชนผู้เหลือ    
ให้กลับแล้ว   กับ   ด้วยยานน้อย   ยกขึ้นแล้ว   ซึ่งภาชนะแห่งพลีกรรม   จงถือเอา   
เอง   ดังนี ้  ในกาล (แห่งตน) ถงึแล้ว   ซ่ึงเชิงแห่งภูเขา   ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   
ได้กระท�าแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ฯ   อ.โจร   พาเอาแล้ว   (ซึ่งธิดาของเศรษฐี) นั้น   
ขึ้นเฉพาะแล้ว   สู่ภูเขาเป็นที่ยังโจรให้ตกไป   ฯ   ก็   อ.มนุษย์ ท.   ย่อมขึ้นเฉพาะ   
โดยข้าง   ข้างหนึ่ง   (แห่งภูเขาเป็นที่ยังโจรให้ตกไป) นั้น   ฯ   อ.ข้าง   ข้างหนึ่ง   
เป็นข้างมรีมิอันขาดแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.มนษุย์ ท.)   ยนือยูแ่ล้ว   บนยอดแห่งภูเขา   
ยังโจร ท.   ย่อมให้ตกไป   โดยข้าง   นั้น,   (อ.โจร ท.) เหล่านั้น   เป็นท่อนน้อย-
และท่อนใหญ่   เป็น   ย่อมตกไป   บนภาคพื้น,   เพราะเหตุนั้น   (อ.ภูเขานั้น)   
(อันชน ท.)   ย่อมเรียกว่า   อ.ภูเขาเป็นที่ยังโจรให้ตกไป   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของ-
เศรษฐี) นั้น   ยืนอยู่แล้ว   บนยอด   แห่งภูเขา   นั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   
(อ.ท่าน)   จงกระท�า   ซ่ึงพลกีรรม   ของท่าน   ดังนี ้  ฯ   (อ.โจร) นัน้   เป็นผูน้ิง่    



148 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

ได้เป็นแล้ว   ฯ   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   เป็นผู้นิ่งเป็นแล้ว    
ย่อมเป็น   เพราะเหตุไร   ดังนี้   (อันธิดาของเศรษฐี) นั้น   กล่าวแล้ว   อีก,    
(อ.โจรน้ัน)   กล่าวแล้ว   (กะธดิาของเศรษฐ)ี นัน้ว่า   อ.ความต้องการ   ด้วยพลกีรรม   
(มีอยู่)   แก่เรา   หามิได้,   แต่ว่า   (อ.เรา)   ลวงแล้ว   พาเอาแล้ว   ซึ่งเธอ   
เป็นผูม้าแล้ว   ย่อมเป็น   ดังน้ี   ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ ี  ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   
(อ.ท่าน   ลวงแล้ว   พาเอาแล้ว   ซ่ึงดิฉนั   เป็นผูม้าแล้ว   ย่อมเป็น)   เพราะเหตุอะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.โจรนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา   ลวงแล้ว   พาเอาแล้ว   ซึ่งเธอ   
เป็นผูม้าแล้ว)   เพือ่ต้องการแก่อันยังเธอให้ตาย   แล้วจงึถอืเอา   ซ่ึงเครือ่งอาภรณ์ ท.   
ของเธอ   แล้วจึงหนไีป   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   ผูอั้นภัย- 
แต่ความตายคุกคามแล้ว   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.ดิฉนัด้วย   อ.เครือ่งอาภรณ์ ท.   
ของดิฉันด้วย   เป็นของมีอยู่   แห่งท่านนั่นเทียว   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน)    
ย่อมกล่าว   อย่างนี ้  เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.โจร) นัน้   แม้ผู ้(อันธดิาของเศรษฐ)ี   
อ้อนวอนอยู่   บ่อย ๆ ว่า   (อ.ท่าน)   ขอจงอย่ากระท�า   อย่างนี้   ดังนี้    
กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา)   (ยังเธอ)   จะให้ตายนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของ-
เศรษฐนีัน้)   กล่าวแล้วว่า   (ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   มอียู,่   (อ.ประโยชน์) อะไร   
ด้วยความตาย   แห่งดิฉนั   (มอียู)่   แก่ท่าน,   (อ.ท่าน)   ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงเครือ่ง-
อาภรณ์ ท.   เหล่านี ้  จงให้   ซ่ึงชีวิต   แก่ดิฉนั,   (อ.ท่าน)   จงทรงไว้   ซ่ึงดิฉนัว่า   
(อ.ดฉินั)   เป็นผูต้ายแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   จ�าเดิม   (แต่กาล) นี้   หรือ    
หรือว่า   (อ.ดิฉัน)   เป็นทาสี   ของท่าน   เป็น   จักกระท�า   ซึ่งหัตถกรรม   ดังนี้   
กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ว่า

อ.สร้อยคออันเป็นวิการแห่งทอง ท.  เหล่านี้   ทั้งปวง   
เป็นของส�าเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์   (ย่อมเป็น),    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   จงถือเอา   (ซึ่งเครื่อง-
อาภรณ์) ทั้งปวงด้วย   จง (ยังบุคคล) ให้ฟัง   ซึ่งดิฉัน    
ว่าเป็นนางทาสีด้วย   ดังนี้   ฯ

 อ.โจร   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   กล่าวแล้วว่า   (ครั้นเมื่อกรรม) อย่างนี้    
(อันเรา)  กระท�าแล้ว,   อ.เธอ   ไปแล้ว   จักบอก   แก่มารดาและบิดา ท.,   (อ.เรา)   
(ยงัเธอ)   จักให้ตายน่ันเทยีว,   อ.เธอ   อย่าคร�า่ครวญแล้ว   นกั   ดังนี ้  กล่าวแล้ว    
ซึ่งคาถา   นี้ว่า
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๑ สนามหลวงแผนกบาลีปี พ.ศ. ๒๕๑๙ แปลว่า กระท�าแล้ว ซึ่งโจรนั้น ให้เป็นประทักษิณ ฯลฯ 

(อ.เธอ)   อย่าคร�่าครวญแล้ว   นัก,   (อ.เธอ)    
จงผูก   ซึ่งภัณฑะ   พลัน,   อ.ชีวิต   ของเธอ    
ย่อมไม่มี,   (อ.เรา)   จะถอืเอา   ซ่ึงภณัฑะ   ทัง้ปวง   
ดังนี้   ฯ

    ก.๓   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   คิดแล้วว่า   โอ   อ.กรรม   นี้    
เป็นกรรมหนัก   (ย่อมเป็น),   ชื่อ อ.ปัญญา   (อันธรรมชาติ)   กระท�าแล้ว    
เพื่อประโยชน์แก่อันหุงต้มแล้วเคี้ยวกิน   หามิได้,   โดยที่แท้   (อ.ปัญญานั้น    
อันธรรมชาติ)   กระท�าแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่อันพิจารณา,   (อ.เรา)   จักรู้    
(ซึ่งกรรม)   อัน (อันเรา) พึงกระท�า   (แก่โจร) นั้น   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น    
(อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   กล่าวแล้ว   (กะโจร) นั้นว่า   ข้าแต่นาย   ในกาลใด   
อ.ท่าน   (อันราชบุรุษ ท.)   จับแล้ว   น�าไปอยู่   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.โจร   ดังนี้,   
ในกาลนั้น   อ.ดิฉัน   บอกแล้ว   แก่มารดาและบิดา ท.,   (อ.มารดาและบิดา ท.) 
เหล่านั้น   สละแล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   (ยังบุคคล) ให้น�ามาแล้ว   ซึ่งท่าน   
กระท�าแล้ว   ในเรือน,   อ.ดิฉัน   เป็นผู้มีอุปการะ   แก่ท่าน   (ย่อมเป็น)   จ�าเดิม   
(แต่กาล) นั้น,   ในวันนี้   (อ.ท่าน)   ขอจงให้   เพื่ออันกระท�า   (ซึ่งท่าน)    
ให้เป็นผู้อันดิฉันเห็นดีแล้ว   แล้วจึงไหว้   ซึ่งตน   ดังนี้   ฯ   (อ.โจร) นั้น    
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.ดีละ,   (อ.เธอ)   กระท�าแล้ว   (ซึ่งเรา)    
ให้เป็นผู้อันเธอเห็นดีแล้ว   จงไหว้   ดังนี้   ได้ยืนอยู่แล้ว   บนที่สุดแห่งภูเขา   ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   กระท�าแล้ว   ซึ่งการประทักษิณ๑   สิ้นสามครั้ง   
ไหว้แล้ว   (ซ่ึงโจร) นัน้   ในที ่ท.   สี ่  (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.การเหน็) นี้   
เป็นการเหน็อันมใีนภายหลงั   ของดิฉนั   (ย่อมเป็น),   อ.การเหน็   ซ่ึงดิฉนั   ของท่าน   
หรือ   หรือว่า   อ.การเห็น   ซึ่งท่าน   ของดิฉัน   ย่อมไม่มี   ในกาลนี้   ดังนี้   
สวมกอดแล้ว   ข้างหน้าด้วย   ข้างหลังด้วย   ยืนอยู่แล้ว   ที่ข้างแห่งหลัง   จับแล้ว   
(ซึ่งโจรนั้น)   ผู้เป็นคนประมาทแล้ว   เป็น   ยืนอยู่แล้ว   บนที่สุดแห่งภูเขา   ที่คอ   
ด้วยมือ   ข้างหนึ่ง   จับแล้ว   ทีร่กัแร้ข้างหลงั   (ด้วยมอื)   ข้างหนึง่   ผลกัไปแล้ว   
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๑ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๑๙ แปลออกศัพท์ว่า ซึ่งอันกระท�าซึ่งเสียงว่าสาธ ุ 
๒ ตั้งแต่ อถ น� สา ติกฺขตฺตุ� - ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ แปลโดยพยัญชนะ

ในเหวแห่งภูเขา   ฯ   (อ.โจร) น้ัน   กระทบเฉพาะแล้ว   ท่ีท้องแห่งภูเขา   เป็นท่อน-
และท่อนอันเจริญ   เป็น   ตกแล้ว   ที่พื้นดิน   ฯ   อ.เทวดา   ผู้อยู่ทับแล้ว    
บนยอดแห่งภูเขาเป็นที่ยังโจรให้ตกไป   เห็นแล้ว   ซึ่งกิริยา   (ของชน ท.) แม้สอง   
เหล่านั้น   ให้แล้ว   ซึ่งสาธุการ๑   แก่หญิง   นั้น   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ว่า

อ.บุรุษ   นั้น   เป็นบัณฑิต   ย่อมเป็น   ในที่ ท.    
ทั้งปวง   หามิได้,   แม้ อ.หญิง   ผู้มีปัญญาเป็น- 
เครื่องเห็นแจ้ง   เป็นบัณฑิต   ย่อมเป็น   (ในที่ ท.)   
เหล่านั้น   เหล่านั้น   ดังนี้๒   ฯ

 (อ.ธดิาของเศรษฐ)ี แม้น้ัน   ครัน้ผลกัไปแล้ว   ซ่ึงโจร   ในเหว   (คิดแล้ว) ว่า   
ถ้าว่า   อ.เรา   จักไป   สู่เรือนไซร้,   (อ.มารดาและบิดา ท.)   จักถามว่า   อ.สามี   
ของเจ้า   (ไปแล้ว)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้,   ถ้าว่า   อ.เรา   ผู้ (อันมารดาและ-
บิดา ท.)   ถามแล้ว   อย่างนี้   จักกล่าวว่า   (อ.สามี)   อันดิฉัน   ให้ตายแล้ว   
ดงันีไ้ซร้,   (อ.มารดาและบดิา ท.)   จกัท่ิมแทง   ซ่ึงเรา   ด้วยหอกคอืปาก ท. ว่า   
แน่ะหญิงผู้อันบุคคลแนะน�าได้โดยยากแล้ว   (อ.เจ้า)   ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์    
(ยังเรา ท.) ให้น�ามาแล้ว   ซึ่งสามี   (ยังสามี) นั้น   ย่อมให้ตาย   ในกาลนี้   ดังนี้,   
(ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.สามี) นั้น   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังดิฉันให้ตาย   เพื่อต้องการ-
แก่เคร่ืองอาภรณ์   ได้เป็นแล้ว   ดังน้ี   (อนัเรา)   แม้กล่าวแล้ว,   (อ.มารดาและ-
บิดา ท.)   จักไม่เชื่อ,   อ.อย่าเลย   ด้วยเรือน   ของเรา   ดังนี้   ทิ้งแล้ว    
ซ่ึงเครือ่งอาภรณ์ ท.   (ในที)่ นัน้นัน่เทยีว   เข้าไปแล้ว   สูป่่า   เท่ียวไปอยู ่  ตามล�าดับ   
ถึงแล้ว   ซึ่งอาศรม   ของปริพาชก ท.   แห่งหนึ่ง   ไหว้แล้ว   กล่าวแล้วว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงให้   ซึ่งการบวช   ในส�านัก   ของท่าน ท.   
แก่ดิฉัน   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ปริพาชก ท.)   (ยังธิดาของเศรษฐี) นั้น    
ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   บวชแล้วเทียว   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่าน-
ผู้เจริญ   อ.อะไร   เป็นธรรมชาตสูงสุด   แห่งบรรพชา   ของท่าน ท.   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   (อ.ปริพาชก ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.ฌาน    
(อันบุคคล)   กระท�าแล้ว   ซึ่งบริกรรม   ในกสิณ ท.   สิบ   พึงให้บังเกิด   หรือ   



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 151

หรือว่า   อ.พันแห่งวาทะ   (อันบุคคล)   พึงเรียนเอา,   (อ.ปฏิปทา) นี้    
เป็นประโยชน์อันสูงสุด   แห่งบรรพชา   ของเรา ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
(อ.นางปริพาชิกา   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ดิฉัน   จักไม่อาจ   เพื่ออันยังฌานให้บังเกิด   
ก่อน,   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ท.   แต่ว่า   อ.ดิฉัน   จักเรียนเอา   ซึ่งพันแห่งวาทะ   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ปริพพาชก ท.) เหล่านั้น   (ยังนางปริพพาชิกา) นั้น    
ให้เรียนเอาแล้ว   ซ่ึงพันแห่งวาทะ   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ศิลปะ   อันเธอ    
เรยีนเอาแล้ว,   ในกาลนี ้  อ.เธอ   เท่ียวไปแล้ว   บนพืน้แห่งชมพทูวปี   จงตรวจดู   
(ซึ่งบุคคล) ผู้สามารถ   เพื่ออันกล่าว   ซึ่งปัญหา   กับ   ด้วยตน   ดังนี้   ให้แล้ว   
ซึ่งกิ่งแห่งไม้หว้า   ในมือ   (ของนางปริพาชิกา) นั้น   ส่งไปแล้ว   (ด้วยค�า) ว่า    
ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เธอ)   จงไป,   ถ้าว่า   อ.ใคร ๆ   ผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นแล้ว   
ย่อมอาจ   เพื่ออันกล่าว   ซ่ึงปัญหา   กับ   ด้วยเธอไซร้,   (อ.เธอ)    
เป็นผู้บ�าเรอซึ่งเท้า   (ของบุคคล) นั้นนั่นเทียว   จงเป็น,   ถ้าว่า   (อ.ใคร ๆ)    
ผู้เป็นบรรพชิต   ย่อมอาจไซร้,   (อ.เธอ)   จงบวช   ในส�านัก   (ของบรรพชิต) นั้น   
ดังนี้   ฯ   (อ.นางปริพาชิกา) นั้น   เป็นผู้ชื่อว่าชัมพุปริพาชิกา   เป็น   โดยชื่อ   
ออกไปแล้ว   (จากที่) นั้น   ย่อมเท่ียวถามอยู่   ซ่ึงปัญหา   (กะชน ท.)    
ผู้อันตนทั้งเห็นแล้วทั้งเห็นแล้ว   ฯ   (อ.ใคร ๆ)   ชื่อว่า ผู้สามารถ   เพื่ออันกล่าว   
กับ   (ด้วยนางปริพาชิกา) นั้น   ไม่ได้มีแล้ว   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   ฟังแล้วว่า    
อ.นางชัมพุปริพาชิกา   ย่อมมา   ข้างนี ้  ดังนีเ้ทียว   ย่อมหนไีป   ฯ   (อ.นางชัมพ-ุ 
ปริพาชิกา) นั้น   เข้าไปอยู่   สู่บ้าน   หรือ   หรือว่า   สู่นิคม   เพื่อภิกษา    
กระท�าแล้ว   ซึ่งกองแห่งทราย   ที่ประตูแห่งบ้าน   ปักไว้แล้ว   ซึ่งกิ่งแห่งไม้หว้า   
(บนกองแห่งทราย) นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.ใคร ๆ)   ผู้สามารถ   เพื่ออันกล่าว   กับ   
ด้วยเรา   จงเหยยีบ   ซ่ึงกิง่แห่งไม้หว้า   ดังนี ้  ได้เข้าไปแล้ว   สูบ้่าน   ฯ   อ.ใคร ๆ   
ช่ือว่า ผูส้ามารถ   เพือ่อันเข้าไปใกล้   ซ่ึงท่ี   นัน้   ไม่ได้มแีล้ว   ฯ   (อ.นางชัมพ-ุ 
ปริพาชิกา) แม้นั้น,   ครัน้เมือ่กิง่แห่งไม้หว้า   เหีย่วแห้งแล้ว,   ย่อมถอืเอา   ซ่ึงกิง่ไม้   
อ่ืน,   เทีย่วไปอยู ่  โดยท�านอง   น้ี   ถงึแล้ว   ซ่ึงพระนครช่ือว่าสาวัตถ ี  ปักไว้แล้ว   
ซึ่งกิ่งไม้   ที่ประตูแห่งบ้าน   กล่าวแล้ว   โดยนัย (แห่งค�า อันตน) กล่าวแล้วนั่นเทียว   
ได้เข้าไปแล้ว   เพื่อภิกษา   ฯ   อ.เด็ก ท.   ผู้มากพร้อม   ได้ยืนแวดล้อมอยู่แล้ว   
ซึ่งกิ่งไม้   ฯ   
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    ก.๔   ในกาลนั้น   อ.พระเถระชื่อว่าสารีบุตร   เที่ยวไปแล้ว   เพื่อก้อนข้าว   
ผูม้กีจิด้วยภัตอันกระท�าแล้ว   ออกไปอยู ่  จากพระนคร   เหน็แล้ว   ซ่ึงเด็ก ท.  เหล่านัน้   
ผูย้นืแวดล้อมอยูแ่ล้ว   ซ่ึงกิง่ไม้   ถามแล้วว่า   (อ.เหตุ) นี ้  อะไร   ดังนี ้  ฯ   อ.เด็ก ท.   
บอกแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปทัว่   นัน้   แก่พระเถระ   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนเด็ก ท.   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เจ้า ท.)   จงเหยียบ   ซึ่งกิ่งไม้   นี้   ดังนี้   ฯ   
(อ.เด็ก ท. เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.กระผม ท.)   ย่อมกลวั   
ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   จักกล่าว   ซ่ึงปัญหา,   อ.เจ้า ท.   
จงเหยียบ   ดังนี้   ฯ   (อ.เด็ก ท.) เหล่านั้น   เป็นผู้มีความอุตสาหะเกิดแล้ว   (เป็น) 
เพราะค�า   ของพระเถระ   กระท�าแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   บนัลอือยู ่  โปรยขึน้แล้ว   
ซึ่งธุลี   ฯ   อ.นางปริพาชิกา   มาแล้ว   บริภาษแล้ว   (ซึ่งเด็ก ท.) เหล่านั้น    
กล่าวแล้วว่า   อ.กิจ   ด้วยปัญหา   ของเรา   กับ   ด้วยเจ้า ท.   ย่อมไม่มี,    
(อ.เจ้า ท.)   เหยยีบแล้ว   ซ่ึงกิง่ไม้   ของเรา   เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.เด็ก ท. 
เหล่านั้น)   กล่าวแล้วว่า   (อ.ข้าพเจ้า ท.)   เป็นผู้อันพระผู้เป็นเจ้าให้เหยียบแล้ว   
ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.นางปริพาชิกา   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    
อ.กิ่งไม้   ของดิฉัน   อันท่าน   ให้เหยียบแล้ว   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนน้องหญิง   เออ   (อ.อย่างนัน้)   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางปรพิาชิกา   
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างน้ัน   (อ.ท่าน)   จงกล่าว   ซึ่งปัญหา   กับ   ด้วยดิฉัน   
ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ดีละ,   (อ.เรา)   จกักล่าว   ดังนี ้  ฯ   
(อ.นางปรพิาชิกา) น้ัน   ได้ไปแล้ว   สูส่�านกั   ของพระเถระ   เพือ่อันถาม   ซ่ึงปัญหา   
(ในเวลาแห่งพระอาทิตย์) มีเงาอันเจริญอยู่   ฯ   อ.พระนครทั้งสิ้น   แตกตื่นแล้วว่า   
(อ.เรา ท.)   จักฟัง   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   ของบัณฑิต ท.   สอง   ดังนี้   ฯ   
(อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   ไปแล้ว   กับ   (ด้วยนางปริพาชิกา) นั้นนั่นเทียว    
ไหว้แล้ว   ซึ่งพระเถระ   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   อ.นางปริพาชิกา   
กล่าวแล้ว   กะพระเถระว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ดิฉัน)   จะถาม   ซึ่งปัญหา   
ต่อท่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนน้องหญิง   (อ.เธอ)  
จงถาม   ดังนี้   ฯ   (อ.นางปริพาชิกา) นั้น   ถามแล้ว   ซึ่งพันแห่งวาทะ   ฯ   
อ.พระเถระ   แก้แล้ว   (ซ่ึงปัญหา)   อัน (อันนางปริพาชิกานั้น) ถามแล้ว    
อัน (อันนางปริพาชิกานั้น) ถามแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว    
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(กะนางปริพาชิกา) นั้นว่า   อ.ปัญหา ท.   ของเธอ   อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว    
(มอียู)่   (หรอื   หรอืว่า)   (อ.ปัญหา ท.) แม้เหล่าอ่ืน   (ของเธอ)   มอียู ่  ดังนี ้  ฯ   
(อ.นางปริพาชิกา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ปัญหา)   (ของดิฉัน)    
อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว   (มีอยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.ปัญหา ท.   อันมาก   อันเธอ   ถามแล้ว,   แม้ อ.เรา ท.   จะถาม   (ซึ่งปัญหา) 
ข้อหนึ่ง,   (อ.เธอ)   จักแก้   (หรือ   หรือว่า)   (อ.เธอ)   จักไม่แก้   ดังนี้   ฯ   
(อ.นางปริพาชิกานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ดิฉัน)   รู้อยู่    
จักแก้,   (อ.ท่าน)   จงถาม   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   ถามแล้ว   ซึ่งปัญหาว่า   
อ.อะไร   ช่ือว่า หนึง่   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางปรพิาชิกา) นัน้   ไม่รูอ้ยูว่่า   (อ.ปัญหา) นัน่   
(อันเรา)   พึงแก้   อย่างนี้   ดังนี้   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ปัญหา-
กรรม) นั่น   ชื่ออะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนน้องหญิง   
(อ.ปัญหานัน่)   ช่ือว่า พระพทุธมนต์   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางปรพิาชิกานัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   ขอจงให้   (ซึ่งพระพุทธมนต์) นั้น   แม้แก่ดิฉัน    
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.เธอ)   เป็นผู้เช่นกับด้วยเรา   
จักเป็นไซร้,   (อ.เรา)   จักให้   ดังนี้   ฯ   (อ.ปริพาชิกานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   ยังดิฉัน   จงให้บวช   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   บอกแล้ว   
แก่นางภิกษุณี ท.   (ยังนางปริพาชิกานั้น) ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.นางปริพาชิกา) นั้น   
บวชแล้ว   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   เป็นผู้ชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรี   เป็น   บรรลุแล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียว   ฯ

 ก.๕   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   อ.การฟังซึ่งธรรม   อันมาก  
ย่อมไม่มี   แก่พระเถรีชื่อว่ากุณฑลเกสี,   อ.กิจแห่งบรรพชิต   (ของพระเถรีชื่อว่า-
กุณฑลเกสี) นั้น   ถึงแล้ว   ซึ่งที่สุด,   ได้ยินว่า   (อ.พระเถรีชื่อว่ากุณฑลเกสีนั้น)   
กระท�าแล้ว   ซึ่งสงครามใหญ่   กับ   ด้วยโจร   คนหนึ่ง   ชนะแล้ว   มาแล้ว   
ดังนี ้  ให้ต้ังขึน้พร้อมแล้ว   ในโรงเป็นท่ีกล่าวกบัเป็นท่ีแสดงซ่ึงธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   
เสด็จมาแล้ว   ตรสัถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผูน้ัง่พร้อมกนัแล้ว   
ด้วยวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมม ี  ในกาลนี ้  ดังนี,้   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   
(อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)   ชื่อนี้    
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(ย่อมม ี  ในกาลน้ี)   ดังนี ้  (อันภิกษุ ท.   เหล่านัน้)   กราบทูลแล้ว,   ตรสัแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   จงอย่านับ   ซึ่งธรรมอันเราแสดงแล้วว่า   น้อย    
หรือ   หรือว่า   มาก   ดังนี้,   อ.บท   อันมีประโยชน์หามิได้   แม้ร้อยหนึ่ง    
เป็นบทประเสริฐกว่า   ย่อมเป็น   หามิได้,   ส่วนว่า   อ.บทแห่งธรรม   แม้บทเดียว   
เป็นบทประเสริฐกว่าเทียว   (ย่อมเป็น),   ก็   ช่ือ อ.ความชนะ   ย่อมไม่มี    
(แก่บุคคล) ผู้ชนะอยู่   ซึ่งโจรผู้เหลือลง ท.,   แต่ว่า   ชื่อ อ.ความชนะ   ย่อมมี   
(แก่บุคคล) ผู้ชนะอยู่   ซึ่งโจรคือกิเลส ท.   อันเป็นไปในภายในนั่นเทียว   ดังนี้    
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   
เหล่านี้ว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   พึงกล่าว   ซึ่งคาถา ท.   ร้อย-
หนึ่ง   อันประกอบแล้วด้วยบทอันมีประโยชน์หามิได้   
(อ.บุคคล)   ฟังแล้ว   (ซ่ึงบทแห่งธรรม) ใด    
ย่อมเข้าไปสงบ   (อ.บทแห่งธรรม) นั้น   บทหนึ่ง   
เป็นบทประเสริฐกว่า   (กว่าการกล่าวซึ่งคาถาร้อยหนึ่ง   
แห่งบุคคลนั้น)   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.บุคคล) ใด    
พึงชนะ   ซ่ึงประชุมแห่งมนุษย์ ท.   พันหนึ่ง    
(อันอันบุคคลคูณแล้ว)   ด้วยพัน   ในสงคราม   
(อ.บคุคลน้ัน   ช่ือว่า   เป็นผู้สูงสดุ   แห่งบคุคล ท.   
ผู้ชนะอยู่ในสงคราม   ย่อมเป็น   หามิได้),   ส่วนว่า   
(อ.บคุคลใด)   พึงชนะ   ซ่ึงตน   ผู้เดียว,   (อ.บคุคล)
น้ันแล  เป็นผู ้สูงสุดแห่งบุคคลผู ้ชนะในสงคราม    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 อ.อรรถว่า   ก็   อ.บุคคล   ใด   พึงกล่าว   ซึ่งคาถา ท.   อันอันบัณฑิต-
ก�าหนดด้วยร้อย   คือว่า   มาก   ดังนี้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา    
- (หมวดสองแห่งบท) ว่า   คาถา   สต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ     
    (อ.อรรถ) ว่า   อันประกอบพร้อมแล้ว   ด้วยบท ท.   อันมีประโยชน์หามิได้   
ด้วยสามารถแห่งการพรรณนามีการพรรณนาซึ่งอากาศเป็นต้น   (ดังนี้   แห่งบาทแห่ง-
พระคาถา) ว่า   อนตฺถปทสญฺหิตา   ดังนี ้  ฯ   
 อ.บท   อันประกอบพร้อมเฉพาะแล้ว   ด้วยธรรมมขีนัธ์เป็นต้น   อันยงัประโยชน์-
ให้ส�าเร็จ   ชื่อว่า   ธมฺมปท�   ฯ
    อ. -  ในบทแห่งธรรม ท.  สี่  (อันอันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสแล้ว    
อย่างนี้ว่า   ดูก่อนปริพาชกและปริพาชิกา ท.   อ.บทแห่งธรรม ท.  สี่  เหล่านี้,    
(อ.บทแห่งธรรม ท.)   สี่   เป็นไฉน   (ย่อมเป็น),   ดูก่อนปริพาชกและปริพาชิกา ท.   
อ.บทแห่งธรรม   คือ   อ.ความไม่เพ่งเล็ง,   ดูก่อนปริพาชกและปริพาชิกา ท.    
อ.บทแห่งธรรม   คือ   อ.ความไม่พยาบาท,   ดูก่อนปริพาชกและปริพาชิกา ท.    
อ.บทแห่งธรรม   คือ   อ.ความระลึกโดยชอบ,   ดูก่อนปริพาชกและปริพาชิกา ท.   
อ.บทแห่งธรรม   คือ   อ.ความตั้งใจมั่นโดยชอบ   ดังนี้หนา   - บทแห่งธรรม    
แม้บทหนึ่ง   เป็นบทประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   อ.นักรบในสงคราม   ใด   คือว่า   ผู้หนึ่ง   พึงชนะ    
ซึ่งมนุษย์ ท.   พันหนึ่ง   อัน (อันบุคคล) คูณแล้ว   ด้วยพัน   ในสงคราม    
ครั้งหนึ่ง   คือว่า   ชนะแล้ว   ซ่ึงแสนแห่งมนุษย์ ท.   สิบ   พึงน�ามา    
ซึ่งความชนะ,   (อ.นักรบในสงคราม)   แม้นี้   ชื่อว่า เป็นผู้สูงสุด   (แห่งชน ท.)    
ผู้ชนะอยู่ในสงคราม   ย่อมเป็น   หามิได้   (ดังน้ี   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า    
โย   สหสฺส�   สหสฺเสน   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ส่วนว่า   (อ.บุคคล) ใด   พิจารณาอยู่   ซึ่งกรรมฐานอันเป็น-
ไปในภายใน   ในทีเ่ป็นทีพ่กัในกลางคืนและท่ีเป็นท่ีพกัในกลางวนั ท.   พงึชนะ   ซ่ึงตน   
ด้วยความชนะซ่ึงกิเลสมคีวามโลภเป็นต้น   ของตน   (ดังนี ้  แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
เอกญฺจ  เชยฺยมตฺตาน�   ดังนี้   ฯ
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 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล) นั้น   เป็นผู้สูงสุด   คือว่า   เป็นผู้ประเสริฐ    
(แห่งชน ท.)  ผู้ชนะอยู่ในสงคราม   คือว่า   เป็นนักรบผู้เป็นจอมทัพในสงคราม    
(ย่อมเป็น)  ดังนี้  (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า  ส  เว  สงฺคามชุตฺตโม    
ดังนี้   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากุณฑลเกสี   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้ถามซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงพราหมณ์ผู้ถามซ่ึงความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา    
นี้ว่า   อตฺตา  หเว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

    ก.๑   ได้ยนิว่า   อ.พราหมณ์   นัน้   (คิดแล้ว) ว่า   อ.พระสมัมาสมัพทุธเจ้า   
ย่อมทรงทราบ   ซึ่งประโยชน์นั่นเทียว   หรือหนอแล   หรือว่า   (อ.พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า   (ย่อมทรงทราบ)   แม้ซ่ึงความฉิบหายมิใช่ประโยชน์,   (อ.เรา)    
จักทูลถาม   (ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) นั้น   ดังนี้   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระองค์   เห็นจะ   ย่อมทรงทราบ    
ซ่ึงประโยชน์นั่นเทียว,   (อ.พระองค์)   ย่อมไม่ทรงทราบ   ซ่ึงความฉิบหาย- 
มิใช่ประโยชน์   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพราหมณ์    
อ.เรา   ย่อมรู้   ซึ่งประโยชน์ด้วย   ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ด้วย   ดังนี้   ฯ    
(อ.พราหมณ์   กราบทูลแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.พระองค์)   ขอจงตรัสบอก    
ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   แก่ข้าพระองค์   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้   (แก่พราหมณ์) นั้นว่า   

ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   จงเสพ   (ซึ่งกรรม- 
อันมีอย่างหก)   นั่น   คือ   ซึ่งการนอนสิ้นกาลมี-
พระอาทติย์สูง   คอื   ซ่ึงความเป็นแห่งบคุลผูเ้กยีจคร้าน   
คือ   ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ดุร้าย   คือ   ซึ่งความ-
เป็นแห่งบคุคลผูห้ลับส้ินกาลนาน   คอื   ซ่ึงการไปสู่-
หนทางไกล   (แห่งบุคคล) ผู้เดียว   คือ   ซึ่งการ- 
เข้าไปเสพซ่ึงทาระของบุรุษอื่น,   (อ.ความฉิบหาย)    
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๑ พระคาถานี้ จะแปลไปตามล�าดับ ไม่ต้องแปลสรุปก็ได้ ดังนี้ 

   อ.การนอนอันมีพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้ว อ.ความเป็นแห่งบุคลผู้เกียจคร้าน 
  อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ดุร้าย อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้หลับสิ้นกาลนาน 

  อ.การไปสู่หนทางไกล (แห่งบุคคล) คนเดียว อ.การเข้าไปเสพซึ่งทาระ-

  ของบุรุษอื่น, ดูก่อนพราหมณ์ (อ.ท่าน) จงเสพ (ซึ่งกรรมอันมีอย่างหก) 

   นั่น, (อ.ความฉิบหาย) มิใช่ประโยชน์ จักมี แก่ท่าน ดังนี้ ฯ

มิใช่ประโยชน์   จักมี   แก่ท่าน   ดังนี้๑   ฯ
    อ.พราหมณ์   ฟังแล้ว   (ซึ่งพระด�ารัส) นั้น   ได้ให้แล้ว   ซึ่งสาธุการว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอาจารย์ของคณะ   ผู้เจริญที่สุดในคณะ   อ.ดีละ,   อ.ดีละ, 
อ.พระองค์ เทยีว   ย่อมทรงทราบ   ซ่ึงประโยชน์ด้วย   ซ่ึงความฉบิหายมใิช่ประโยชน์ด้วย   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพราหมณ์   อ.อย่างนั้น,    
ชื่อ (อ.บุคคล) ผู้รู้ซึ่งประโยชน์และความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   ผู้เช่นกับ   ด้วยเรา   
ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ทรงใคร่ครวญแล้ว   ซึ่งอัธยาศัย   
(ของพราหมณ์) นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   ย่อมเป็นอยู่   
ด้วยการงาน   อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พราหมณ์นัน้   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระโคดม   
ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์   ย่อมเป็นอยู่)   ด้วยการงานคือการเล่นซึ่งสกา   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.ความชนะ   ย่อมมี   แก่ท่าน   หรือ   
(หรือว่า)   อ.ความแพ้   (ย่อมมี   แก่ท่าน)   ดังนี้   ฯ   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า    
อ.ความชนะบ้าง   อ.ความแพ้บ้าง   (ย่อมม ี  แก่ข้าพระองค์)   ดังนี ้  (อันพราหมณ์นัน้)   
กราบทูลแล้ว,   (อ.พระศาสดา)   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ความชนะ) นั่น   
เป็นความชนะมีประมาณน้อย   (ย่อมเป็น),   ชือ่ อ.ความชนะ   (ของบคุคล) ผูช้นะอยู่   
(ซึ่งบุคคล) อื่น   เป็นความชนะประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   ส่วนว่า   
(อ.บุคคล) ใด   ย่อมชนะ   ซึ่งตน   ด้วยความชนะซึ่งกิเลส,   อ.ความชนะ    
(แห่งบุคคล) นั้น   เป็นความชนะประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น),   เพราะว่า   อ.ใคร ๆ   
ย่อมอาจ   เพื่ออันกระท�า   ซึ่งความชนะ   นั้น   ให้เป็นความพ่ายแพ้   หามิได้   
ดังน้ี   เมือ่ทรงสบืต่อ   ซ่ึงอนสุนธ ิ  แสดง   ซ่ึงธรรม   ได้ตรสัแล้ว   ซ่ึงพระคาถา ท.   
เหล่านี้ว่า

อ.ตนแล   ผู ้(อนับคุคล) ชนะแล้ว   เป็นผูป้ระเสรฐิกว่า 
(ย่อมเป็น),   ส่วนว่า   อ.หมู่สัตว์   นอกนี้   นี้   ใด   
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(เป็นผู้อันบุคคลชนะแล้ว   พึงเป็น),  (อ.ความชนะใด   
อันบุคคล   ผู้ชนะอยู่   ซึ่งหมู่สัตว์นั้น   ชนะแล้ว,   
อ.ความชนะนั้น   แห่งหมู่สัตว์นั้น   เป็นความชนะ-
ประเสริฐกว่า   ย่อมเป็น   หามิได้),   เพราะว่า   
อ.เทวดา   ไม่พึงกระท�านั่นเทียว,   อ.คนธรรพ ์   
ไม่พึงกระท�า   อ.มาร   กบั   ด้วยพรหม   ไม่พึงกระท�า   
ซ่ึงความชนะ   แห่งสัตว์เกิด   ผู้มีตนอันฝึกแล้ว    
ผู้อันบุคคลพึงเลี้ยง   ผู้มีอันประพฤติส�ารวมแล้ว- 
เป็นปกติ   ตลอดกาลเป็นนิตย์   ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   
ให้เป็นความแพ้   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.ศัพท์) ว่า   หเว   ดังน้ี   (ในพระคาถา) นัน้   เป็นนบิาต   (ย่อมเป็น)   ฯ
 (อ.บท) ว่า   ชิต�   ดังนี ้  เป็นลงิควิปัลลาส   (ย่อมเป็น)   ฯ   อ.อธบิายว่า   
อ.ตน   ผู ้(อันบุคคล) ชนะแล้ว   ด้วยการชนะซ่ึงกเิลส   ของตน   เป็นผูป้ระเสรฐิกว่า   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ     
 อ.อรรถว่า   ส่วนว่า   อ.หมู่สัตว์   ผู้เหลือลง   นี้   ใด   เป็นผู้  
(อันบุคคล) ชนะแล้ว   ด้วยสกา   หรือ   หรือว่า   ด้วยการน�าไปซ่ึงทรัพย์    
หรือว่า   ด้วยการครอบง�าด้วยก�าลัง   ในสงคราม   พึงเป็น,   (อ.ความชนะ) ใด    
(อันบุคคล) ผู้ชนะอยู่   (ซ่ึงหมู่สัตว์) นั้น   ชนะแล้ว,   (อ.ความชนะ) นั้น    
เป็นความชนะประเสรฐิกว่า   (ย่อมเป็น)   หามไิด้   ดังนี ้  (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
ยา   จาย�   อิตรา   ปชา   ดังนี้   ฯ    
 (อ.อนัถาม) ว่า   ก ็  อ.ความชนะ   นัน้นัน่เทียว   เป็นความชนะประเสรฐิกว่า   
(ย่อมเป็น),   (อ.ความชนะ) นี้   เป็นความชนะประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   หามิได้   
เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
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 (อ.อันแก้) ว่า   (อ.เทวดา   ไม่พึงกระท�านั่นเทียว,   อ.คนธรรพ์   ไม่พึงกระท�า   
อ.มาร   กับ   ด้วยพรหม   ไม่พึงกระท�า   ซ่ึงความชนะ)   แห่งสัตว์เกิด    
ผู้มีตนอันฝึกแล้ว   (ผู้อันบุคคลพึงเลี้ยง   ผู้มีอันประพฤติส�ารวมแล้วเป็นปกติ    
ตลอดกาลเป็นนิตย์)   ผูม้อีย่างน้ันเป็นรปู   (ให้เป็นความแพ้)   เหตุใด   (เพราะเหตุนัน้   
อ.ความชนะ   นัน้น่ันเทยีว   เป็นความชนะประเสรฐิกว่า   ย่อมเป็น,   อ.ความชนะ  นี้   
เป็นความชนะประเสริฐกว่า   ย่อมเป็น   หามิได้)   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถรูป) นี้ว่า   ก็   (อ.สัตว์เกิด) นี้   ใด   ผู้อันบุคคลพึงเลี้ยง    
ชื่อว่า ผู้มีตนอันฝึกแล้ว   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีกิเลสออกแล้ว,   อ.เทวดา   
หรือ   หรือว่า   อ.คนธรรพ์   ก็หรือว่า   อ.มาร   กับ   ด้วยพรหม   ลุกขึ้นแล้ว   
แม้พยายามอยู่   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.เรา   จักกระท�า   ซึ่งความชนะ   (แห่งสัตว์-
เกดิ) นัน้   ให้เป็นความแพ้,   (อ.เรา)   ยงักเิลส ท.   อัน (อันสตัว์เกดินัน้) ละได้แล้ว   
ด้วยการยังมรรคให้เจริญ   จักให้เกิดขึ้น   อีก   ดังนี้   ไม่พึงอาจนั่นเทียว    
เพื่ออันกระท�า   (ซึ่งความชนะ)   แห่งสัตว์เกิด   นั้น   ผู้มีกิเลสเพียงดังเนินหามิได้    
ผู้มีอันประพฤติส�ารวมแล้วเป็นปกติ   ตลอดกาลเป็นนิตย์   (โดยทวาร ท.)   มีกาย    
เป็นต้น   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   คือว่า   ผู้ส�ารวมแล้ว   (ด้วยความส�ารวม ท.)    
มีความส�ารวมทางกายเป็นต้น   เหล่านี้   ให้เป็นความแพ้ -   (อ.บุคคล)   ผู้ (อัน-
บุคคลอื่น) ให้แพ้แล้ว   (ด้วยวัตถุ ท.) มีทรัพย์เป็นต้น   เป็นฝักฝ่ายอื่น   เป็น    
ชนะอยู ่   (ซ่ึงหมูส่ตัว์)   ผู ้ (อันบุคคล) นอกนี ้   ชนะแล้ว   อีก   พงึกระท�า    
ให้เป็นผูแ้พ้แล้ว   ฉนัใด   - ฉนันัน้   เหตุใด   (เพราะเหตุนัน้   อ.ความชนะนัน้นัน่เทียว   
เป็นความชนะประเสริฐกว่า   ย่อมเป็น,   อ.ความชนะนี้   เป็นความชนะประเสริฐกว่า   
ย่อมเป็น   หามิได้)   ดังนี้   เป็นอรรถรูป (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสแล้ว    
ย่อมเป็น   ฯ

    ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้ถามซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๕. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นลุง   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพราหมณ์ผู้เป็นลุง   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   
นี้ว่า   มาเส   มาเส   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

    ก.๑   ได้ยินว่า   อ.พระเถระ   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   (ของพราหมณ์) นั้น   
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   ย่อมกระท�า   ซ่ึงกศุล   อะไร ๆ นัน่เทยีว   
หรือหนอแล   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.กระผม)   กระท�าอยู่   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   
ย่อมกระท�า   (ซึ่งกุศล) อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กระผม)   
ย่อมถวาย   ซึ่งทาน   ด้วยการบริจาคซึ่งพันแห่งทรัพย์   ในเดือน   ในเดือน   ดังนี้   
(อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมให้   แก่ใคร   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.กระผม   ย่อมให้)   แก่นิครนถ์ ท.   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว)  ว่า   (อ.ท่าน)   ปรารถนาอยู่   ซึ่งอะไร   (ย่อมให้   
แก่นิครนถ์ ท.)   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.กระผม   ปรารถนาอยู่)   ซึ่งพรหมโลก   (ย่อมให้   แก่นิครนถ์ ท.)   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   ก็   (อ.หนทาง) นี้   เป็นหนทาง   แห่งพรหมโลก   
(ย่อมเป็น)   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
ขอรบั   (อ.อย่างนัน้)   ดังน้ี   ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   อ.ใคร   กล่าวแล้ว   
อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ค�านี้)   
อันอาจารย์ ท.   ของกระผม   กล่าวแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   
อ.ท่าน   ย่อมรู้   ซึ่งหนทาง   แห่งพรหมโลก   หามิได้นั่นเทียว,   อ.อาจารย์ ท.  
ของท่าน   (ย่อมรู ้  ซ่ึงหนทาง   แห่งพรหมโลก)   แม้หามไิด้,   อ.พระศาสดานัน่เทียว   
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๑ สม� แปลว่า ปี 
๒ ตโต ตสฺส อิตฺรสฺส ปุคฺคลสฺส วสฺสสต� หุตโต ฯ

พระองค์เดียว   ย่อมทรงทราบ,   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   จงมา,   (อ.เรา)   
(ยังพระศาสดา)   จักให้ตรัสบอก   ซึ่งหนทาง   แห่งพรหมโลก   แก่ท่าน   ดังนี้   
พาเอาแล้ว   (ซ่ึงพราหมณ์) นัน้   น�าไปแล้ว   สูส่�านกั   ของพระศาสดา   กราบทูลแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้นว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พราหมณ์   นี้   กล่าวแล้ว   
อย่างนี้   ดังนี้   กราบทูลแล้วว่า   ดังข้าพระองค์ทูลขอวโรกาสหนอ   (อ.พระองค์)    
ขอจงตรัสบอก   ซ่ึงหนทางแห่งพรหมโลก   (แก่พราหมณ์) นั้น   ดังนี้   ฯ    
อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น  
(หรอื)   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ข้าแต่พระโคดม   ผูเ้จรญิ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนัน้)   
ดังนี้   (อันพราหมณ์นั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์    
อ.อันแลดู   ซึ่งสาวก   ของเรา   ด้วยจิตอันเลื่อมใสแล้ว   (สิ้นกาล) สักว่าครู่หนึ่ง   
หรือ   หรือว่า   อ.อันถวายซึ่งอาหารมีภิกษามีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณ   (แก่สาวก    
ของเรา)   เป็นกิริยามีผลมากกว่า   แม้กว่าทาน   อันท่าน   ผู้เมื่อถวาย   อย่างนี้   
ถวายแล้ว   ตลอดร้อยแห่งปี   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   
แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า   

(อ.บคุคล) ใด   พึงบชูา   ด้วยพันแห่งทรัพย์   ในเดอืน   
ในเดอืน   ส้ินปี๑   ร้อยหน่ึง,   ส่วนว่า   (อ.บคุคล) ใด   
พึงบูชา   (ซึ่งพระอริยบุคคล)   ผู้มีตนอันให้เจริญแล้ว   
ผู้หนึ่ง   แม้สิ้นกาลครู่หนึ่ง,   หากว่า   อ.การบูชา   
(อันบุคคลนอกนี้)  บูชาแล้ว  สิ้นร้อยแห่งปี  ใดไซร้,   
อ.การบูชา   นั้นนั่นเทียว   (ของบุคคลนั้น)   เป็นการ
บูชาประเสริฐกว่า   (กว่าการบูชา   อันบุคคลนอกนี้ 
บูชาแล้ว   สิ้นร้อยแห่งปี   นั้นนั้น)๒   (ย่อมเป็น)    
ดงันี ้  ฯ
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ด้วยการบรจิาคซ่ึงพนัแห่งทรพัย์   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   สหสฺเสน   ดังนี้   ฯ  
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล) ใด   บริจาคอยู่   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   ในเดือน    
ในเดือน   ตลอดร้อยแห่งปี   พึงให้   ซ่ึงทาน   แก่โลกิยมหาชน   (ดังนี้    
แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   โย  ยเชถ  สต�  สม�   ดังนี้   ฯ    
 อ.อรรถว่า   ส่วนว่า   (อ.บุคคล) ใด   พึงบูชา   (ซึ่งพระอริยบุคคล)    
ผู้มีตนอันให้เจริญแล้ว   ด้วยสามารถแห่งคุณ   ผู้หนึ่ง   ผู้เป็นพระโสดาบัน    
โดยท่ีสดุอันมใีนเบ้ืองต�า่   ผูเ้ป็นพระขณีาสพ   โดยท่ีสดุอันมใีนเบือ้งสงู   ผูถ้งึพร้อมแล้ว   
ที่ประตูแห่งเรือน   ด้วยสามารถแห่งการถวายซึ่งภิกษามีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณ   หรือ   
หรอืว่า   ด้วยสามารถแห่งการถวายซ่ึงอาหารสกัว่าเป็นเครือ่งยงัอัตภาพให้เป็นไป   หรอืว่า    
(ด้วยเหตุ) สกัว่าการถวายซ่ึงผ้าสาฎกอันหยาบ,   (อ.การบชูา) ใด   (อันบคุคล)   นอกนี้   
บูชาแล้ว   สิ้นร้อยแห่งปี,   อ.การบูชา   นั้นนั่นเทียว   (ของบุคคลนั้น)   เป็นการ-
บูชาประเสริฐกว่า   คือว่า   เป็นการบูชาประเสริฐที่สุด   คือว่า   เป็นการบูชาสูงสุด   
(กว่าการบูชาอันบุคคลนอกนี้นั้น   บูชาแล้ว   ตลอดร้อยแห่งปี) นั้น   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   เอกญฺจ   ภาวิตตฺตาน�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   อ.พราหมณ์   นัน้   บรรลแุล้ว   ซ่ึงโสดาปัตติผล   
ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผล-
เป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นลุง   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
(จบแล้ว)   ฯ

jwi



๖. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นหลาน   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งหลาน   ของพระเถรชื่อว่าสารีบุตร   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   โย   
จ  วสฺสสต�  ชนฺตุ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยย่อ   อ.พระเถระ   เข้าไปหาแล้ว   (ซึ่งพราหมณ์)    
แม้นั้น   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   ย่อมกระท�า   ซึ่งกุศล  หรือ   
ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ขอรับ   (อ.กระผม   
กระท�าอยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมกระท�า    
(ซึ่งกุศล) อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กระผม)    
ฆ่าแล้ว   ซึ่งสัตว์ของเลี้ยง   ตัวหนึ่ง   ย่อมบ�าเรอ   ซึ่งไฟ   ในเดือน   ในเดือน   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมกระท�า   อย่างนี้    
เพื่อประโยชน์อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ได้ยินว่า    
(อ.หนทาง) นั่น   เป็นหนทางแห่งพรหมโลก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ    
ถามแล้ว) ว่า   (อ.ค�า) อย่างนี้   อันใคร   กล่าวแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ค�า   อย่างนี้)   อันอาจารย์ ท.   ของกระผม   
(กล่าวแล้ว)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ท่าน   ย่อมรู้    
ซึ่งหนทางแห่งพรหมโลก   หามิได้นั่นเทียว,   อ.อาจารย์ ท.   ของท่าน   (ย่อมรู้)   
แม้หามิได้,   (อ.ท่าน)   จงมา,   (อ.เรา ท.)   จักไป   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   
ดังนี้   น�าไปแล้ว   (ซึ่งพราหมณ์) นั้น   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   กราบทูลแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   
ขอจงตรสับอก   ซ่ึงหนทางแห่งพรหมโลก   (แก่พราหมณ์) นี ้  ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสถามแล้วว่า   ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า    
ข้าแต่พระโคดม   ผู้เจริญ   อ.อย่างนั้น   ดังนี้   (อันพราหมณ์นั้น)   กราบทูลแล้ว,   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   อ.การบ�าเรอซึ่งไฟ   แห่งท่าน   ผู้บ�าเรออยู่   ซึ่งไฟ   
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อย่างนี้   แม้ตลอดร้อยแห่งปี   ย่อมไม่ถึง   แม้ซึ่งการบูชา   ซึ่งสาวก   ของเรา   
(สิ้นกาล) สักว่าขณะหนึ่ง   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   อ.สัตว์เกิด   ใด   พึงบ�าเรอ   ซึ่งไฟ   ในป่า    
สิ้นร้อยแห่งปี,   ส่วนว่า   (อ.บุคคลใด)   พึงบูชา   
(ซึ่งพระอริยบุคคล)   ผู้มีตนอันให้เจริญแล้ว   ผู้หนึ่ง   
แม้สิ้นกาลครู่หนึ่ง,   หากว่า   อ.การบูชา   ใด    
(อันบุคคลนอกนี้)   บูชาแล้ว   ส้ินร้อยแห่งปีไซร้   
อ.การบชูา   น้ันน่ันเทยีว   (ของบคุคลนัน้)   เป็นการ-
บชูาประเสริฐกว่า   (กว่าการบูชา   อันบุคคลนอกนี้
บูชาแล้ว   สิ้นร้อยแห่งปี   นั้นนั้น)   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.ค�า) ว่า   ชนฺตุ   ดังนี้  นั่น   (ในพระคาถา) นั้น   เป็นชื่อของสัตว์    
(ย่อมเป็น)   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   แม้เข้าไปแล้ว   สู่ป่า   ด้วยความปรารถนาซึ่งความเป็น- 
แห่งบุคคลผู้มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าออกแล้ว   พึงบ�าเรอ   ซ่ึงไฟ   (ในป่า) นั้น    
(ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อคฺคึ  ปริจเร  วเน   ดังนี้   ฯ    
 (อ.ค�า) อันเหลือ   เป็นเช่นกับด้วยค�าอันมีในก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)    
ดังนี้แล   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   อ.พราหมณ์   บรรลแุล้ว   ซ่ึงโสดาปัตติผล   ฯ   
(อ.ชน ท.) ผูม้าก   แม้เหล่าอ่ืน   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   มโีสดาปัตติผลเป็นต้น   
ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นหลาน   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สหายพฺราหฺมณวตฺถุ   
อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นสหาย   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพราหมณ์ผู้เป็นสหาย   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   
นี้ว่า   ยงกิญฺจิ   ยิฏฺ€ญฺจ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยย่อ   อ.พระเถระ   เข้าไปหาแล้ว   (ซึ่งพราหมณ์)    
แม้นัน้   ถามแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   ย่อมกระท�า   ซ่ึงกศุล   อะไร ๆ   
หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ขอรับ   
(อ.กระผม   กระท�าอยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   
ย่อมกระท�า   (ซึ่งกุศล) อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กระผม) 
ย่อมบชูา   ซ่ึงยญัอันบุคคลบชูาแล้ว   ดังนี ้  ฯ   ได้ยนิว่า   ในกาลนัน้   (อ.ชน ท.)   
ย่อมบูชา   ซึ่งยัญ   นั้น   ด้วยการบริจาคใหญ่   ฯ   อ.พระเถระ   ถามแล้ว    
ซ่ึงค�าอ่ืน   (จากค�า) น้ี   โดยนัยอันมใีนก่อนนัน่เทียว   น�าไปแล้ว   (ซ่ึงพราหมณ์) นัน้   
สูส่�านกั   ของพระศาสดา   กราบทลูแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   นัน้   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   ขอจงตรัสบอก   ซึ่งหนทางแห่งพรหมโลก    
(แก่พราหมณ์) นี้   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   
ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   
ดังนี้   (อันพราหมณ์นั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   อ.ทาน   
อันท่าน   ผูบู้ชาอยู ่  ซ่ึงยญัอันบคุคลบูชาแล้ว   ให้แล้ว   แก่โลกยิมหาชน   ตลอดปี   
ย่อมไม่ถึงค่า   (ซึ่งผล) แม้สักว่าส่วนสี่   แห่งกุศลเจตนาอันเกิดขึ้นแล้ว   (ของชน ท.)   
ผูไ้หว้อยู ่  ซ่ึงสาวก ท.   ของเรา   ด้วยจิต   อันเลือ่มใสแล้ว   ดังนี ้  เมือ่ทรงสบืต่อ   
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า
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(อ.บุคคล)   ผู้เพ่งซึ่งบุญ   พึงบูชา   (ซึ่งยัญ) อัน-
บคุคลบชูาแล้วด้วย   (ซ่ึงยัญ) อนับคุคลเซ่นสรวงแล้วด้วย   
อย่างใดอย่างหน่ึง   ในโลก   ตลอดปี,   (อ.ทาน) น้ัน   
แม้ทั้งปวง   ย่อมไม่ถึง   ซึ่งส่วนสี่,   อ.การกราบไหว้ 
(ในพระอริยบุคคล ท.)   ผู้ไปแล้วตรง   เป็นกิริยา-
ประเสริฐกว่า   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 อ.-   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   ยงฺกิญฺจิ   ดังนี้   นั่น    
เป็นค�าเป็นเครื่องถือเอารอบซึ่งค�าอันมีส่วนเหลือลงหามิได้   (ย่อมเป็น)   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งทาน (อันบุคคล) ให้แล้ว   ด้วยสามารถแห่งกิริยามีการ- 
กระท�าซึ่งมงคลเป็นต้น   โดยมาก   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ยิฏฺ€�  ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ซ่ึงทานเพือ่แขก   อัน (อันบคุคล) ตกแต่งแล้วจึงกระท�าแล้วด้วย 
นัน่เทยีว   ซ่ึงทาน (อันบุคคล) เช่ือ   ซ่ึงกรรมและผลแห่งกรรม   แล้วจึงกระท�าแล้วด้วย   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   หุต�   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคลผู้เพ่งซึ่งบุญ)   พึงให้   ซึ่งทาน   อันมีประการ  
(แห่งค�า อันเรา) กล่าวแล้ว   แก่โลกิยมหาชน   แม้ในจักรวาลทั้งสิ้น   ตลอดปีหนึ่ง   
คือว่า   (ตลอดกาล) อันมรีะหว่างออกแล้วนัน่เทียว   (ดังนี ้  แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   
ส�วจฺฉร�   ยเชถ   ดังนี้   ฯ     
 (อ.อรรถ) ว่า   ผูป้รารถนาอยู่   ซ่ึงบญุ   (ดังนี ้  แห่งบท) ว่า   ปญฺุญเปกโฺข   
ดังนี้   ฯ     
    (อ.อรรถ) ว่า   (ในพระอริยบุคคล ท.)   ผู้เป็นพระโสดาบัน   โดยที่สุดอันมี- 
ในเบื้องต�่า   ผู้เป็นพระขีณาสพ   โดยที่สุดอันมีในเบื้องสูง   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   
อุชฺชุคเตสุ   ดังนี้   ฯ



168 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

 (อ.อรรถรปู) นีว่้า   อ.ผล   ใด   แห่งกศุลเจตนา   (ของบคุคล)   ผูย้งัสรรีะ-
ให้น้อมลงแล้วจึงไหว้อยู่   ด้วยจิต   อันเลื่อมใสแล้ว   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   อ.ทาน   
นั้น   ทั้งปวง   ย่อมไม่ถึงค่า   แม้ซึ่งส่วนที่สี่   (จากผล) นั้น   เพราะเหตุนั้น    
อ.การกราบไหว้   (ในพระอรยิบคุคล ท.)   ผูไ้ปแล้วตรงนัน่เทียว   เป็นกริยิาประเสรฐิกว่า   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   เป็นอรรถรูป (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ
 
 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.พราหมณ์   บรรลุแล้ว   ซึ่งโสดาปัตติผล,   
(อ.ชน ท.) ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   
ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นสหาย   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
(จบแล้ว)   ฯ

jwi



๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งกุมารชื่อว่าอายุวัฒนะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อทรงอาศัย   ซึ่งพระนครชื่อว่าทีฆลัมพิกะ   ประทับอยู่    
ในกระท่อมในป่า   ทรงปรารภ   ซึ่งกุมารผู้มีอายุยืน   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   
นี้ว่า   อภิวาทนสีลิสฺส   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.พราหมณ์ ท.   สอง   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าทีฆลัมพิกะ-
โดยปกติ   บวชแล้ว   บวชในลัทธิอันมีในภายนอก   ประพฤติแล้ว   ประพฤติซึ่งตบะ   
สิ้นปี ท.   สี่สิบแปด   ฯ   อ. -   (ในพราหมณ์ ท. สอง) เหล่านั้นหนา   - (พราหมณ์) 
คนหนึ่ง   คิดแล้วว่า   อ.เชื้อสาย   ของเรา   จักฉิบหาย,   (อ.เรา)   จักสึก   ดังนี้   
ขายแล้ว   ซึ่งบริขารเป็นเครื่องประพฤติซึ่งตบะ   อันอันตนกระท�าแล้ว   (แก่ชน ท.) 
เหล่าอื่น   ได้แล้ว   ซึ่งภรรยา   กับ   ด้วยร้อยแห่งโคด้วยนั่นเทียว   ด้วยร้อย- 
แห่งกหาปณะด้วย   ยังขุมทรัพย์   ให้ตั้งอยู่พร้อมแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภรรยา   
(ของพราหมณ์) นัน้   คลอดแล้ว   ซ่ึงทารก   ฯ   ส่วนว่า   อ.สหาย   (ของพราหมณ์) นัน้   
นอกนี้   ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่ปราศ   กลับมาแล้ว   สู่พระนคร   นั้น   อีกนั่นเทียว   
ฯ   (อ.พราหมณ์) นัน้   ฟังแล้ว   ซ่ึงความท่ี (แห่งสหาย) นัน้ เป็นผูม้าแล้ว   พาเอาแล้ว   
ซึ่งบุตรและทาระ   ได้ไปแล้ว   เพื่อต้องการแก่อันเห็น   ซึ่งสหาย,   (อ.พราหมณ์นั้น) 
ครั้นไปแล้ว   ให้แล้ว   ซึ่งบุตร   ในมือ   ของมารดา   ไหว้แล้ว   เอง   ก่อน   ฯ   
แม้ อ.มารดา   ให้แล้ว   ซ่ึงบตุร   ในมอื   ของบดิา   ไหว้แล้ว   ฯ   (อ.สหาย) นัน้   
กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผู้มีอายุยืน   จงเป็น   ดังนี้   ฯ   แต่ว่า    
ครั้นเมื่อบุตร   (อันมารดาและบิดา ท.)   ให้ไหว้แล้ว,   (อ.สหายนั้น)   เป็นผู้นิ่ง   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พราหมณ์นั้น)   กล่าวแล้ว   (กะสหาย) นั้นว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   (อ.ท่าน ท.)   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผู้มีอายุยืน   
จงเป็น   ดังนี้   กะเรา ท.   ผู้ไหว้แล้ว   ย่อมไม่กล่าว   (ซึ่งค�า) อะไร ๆ    
ในกาลเป็นทีไ่หว้   (แห่งทารก) นี ้  เพราะเหตุไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.สหาย   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนพราหมณ์   อ.อันตราย   อย่างหนึ่ง   มีอยู่   (แก่ทารก) นี้   ดังนี้   ฯ   
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(อ.พราหมณ์   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ทารกนี)้   จกัเป็นอยู ่  (สิน้กาล)   
อันมีประมาณเท่าไร   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพราหมณ์   
(อ.ทารกนี้   จักเป็นอยู่)   สิ้นวันเจ็ด   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   ถามแล้ว) ว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.เหตุเป็นเครื่องป้องกัน   มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   ย่อมไม่รู้   ซึ่งเหตุเป็นเครื่องป้องกัน   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.ใคร   พึงรู้   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย    
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.พระสมณะ   ผู้โคดม   (พึงทรงทราบ),   (อ.ท่าน)   ไปแล้ว    
สู่ส�านัก   (ของพระสมณะ ผู้โคดม) นั้น   จงทูลถาม   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.กระผม)   เมื่อไป   (ในที่) นั้น   ย่อมกลัว   แต่อันเสื่อม- 
รอบแห่งตบะ   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.ความรักในบุตร   
ของท่าน   มีอยู่ไซร้,   (อ.ท่าน)   ไม่คิดแล้ว   ซ่ึงอันเสื่อมรอบแห่งตบะ    
ไปแล้ว   สู่ส�านัก   (ของพระสมณะ   ผู้โคดม) นั้น   จงทูลถาม   ดังนี้   ฯ   
(อ.พราหมณ์) นั้น   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   เอง   
ก่อน   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มีอายุยืน   จงเป็น    
ดังนี้   ตรัสแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   (แก่ปชาบดี) นั้น   แม้ในกาลเป็นที่ไหว้   
แห่งปชาบดี,   เป็นผู้ทรงน่ิง   ได้เป็นแล้ว   ในกาลเป็นท่ียังบุตรให้ไหว้   ฯ    
(อ.พราหมณ์) นั้น   ทูลถามแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว   ฯ   
แม้ อ.พระศาสดา   ได้ทรงกระท�าให้แจ้งแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้นัน่เทยีว   (แก่พราหมณ์) 
น้ัน   ฯ   ได้ยนิว่า   อ.พราหมณ์   นัน้   ไม่แทงตลอดแล้ว   ซ่ึงพระสพัพญัญุตญาณ   
เทียบเคียงแล้ว   ซ่ึงมนต์   ของตน   ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ,   แต่ว่า    
(อ.พราหมณ์นั้น)   ย่อมไม่รู้   ซ่ึงอุบายเป็นเครื่องป้องกัน   ฯ   อ.พราหมณ์    
ทลูถามแล้ว   ซ่ึงพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   ก ็  อ.อุบายเป็นเครือ่งป้องกนั   
มีอยู่  (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพราหมณ์    
(อ.อุบายเป็นเครื่องป้องกัน)   พึงมี   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   ทูลถามแล้ว) ว่า   
(อ.อุบายเป็นเครื่องป้องกัน)   พึงมี   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.ท่าน   พึงอาจ   เพื่ออันกระท�าแล้ว   ซึ่งมณฑป   ใกล้-
ประตูแห่งเรือน   ของตน   (ยังชน) ให้กระท�าแล้ว   ซึ่งตั่งน้อย   ในท่ามกลาง    
(แห่งมณฑป) นั้น   ปูลาดแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่นั่ง ท.   แปด   หรือ   หรือว่า    
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๑ สนามหลวงแผนกบาลี ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แปลว่า อ.กิจ ท. มีอันกระท�าซึ่งมณฑปเป็นต้น อันข้าพระองค์ อาจ เพื่ออันกระท�า ฯ
๒ ตั้งแต่ สตฺถา ทีฆายุโก - สนฺติก� อคมาสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๑ แปลโดยพยัญชนะ
๓ ท้าวเวสสวัณ, ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาล

ทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ 

มียักษ์เป็นบริวาร

สิบหก   แวดล้อมอยู่   (ซึ่งตั่งน้อย) นั้น   ยังสาวก ท.   ของเรา   ให้นั่งแล้ว   
(เหนือที่เป็นที่นั่ง ท.) เหล่านั้น   (ยังสาวก ท.   ของเรา) ให้กระท�า   ซึ่งพระปริตร   
ตลอดวันเจ็ด   มีระหว่างออกแล้วไซร้,   อ.อันตราย   (ของบุตร) นั้น   พึงพินาศ   
อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระโคดม   ผู้เจริญ   
อันข้าพระองค์   อาจ   เพื่ออันกระท�า   (ซึ่งที่ ท.) มีมณฑปเป็นต้น๑,   แต่ว่า    
(อ.ข้าพระองค์)   จักได้   ซึ่งพระสาวก ท.   ของพระองค์   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อกิจ) อันมีประมาณเท่านี้   อันท่าน    
กระท�าแล้ว,   อ.เรา   จักส่งไป   ซึ่งสาวก ท.   ของเรา   ดังนี้   ฯ   

 ก.๒   (อ.พราหมณ์) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระโคดม    
ผูเ้จรญิ   อ.ดีละ   ดังนี ้  ยงักจิ   น้ัน   ท้ังปวง   ให้ส�าเรจ็แล้ว   ใกล้ประตูแห่งเรอืน  
ของตน   ได้ไปแล้ว   สูส่�านัก   ของพระศาสดา   ฯ๒   อ.พระศาสดา   ทรงส่งไปแล้ว   
ซึ่งภิกษุ ท.   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ไปแล้ว   นั่งแล้ว   (ในมณฑป) นั้น   ฯ   
(อ.มารดาและบดิา ท. เหล่าน้ัน)   แม้ยงัทารก   ให้นอนแล้ว   บนต่ังน้อย   ฯ   อ.ภิกษ ุท.   
สวดแล้ว   ซึ่งพระปริตร   มีระหว่างออกแล้ว   ตลอดคืนและวัน ท.   เจ็ด   ฯ   
 ในวนั   ทีเ่จ็ด   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   เอง   ฯ   (ครัน้เมือ่พระศาสดา) 
พระองค์นัน้   เสด็จถึงแล้ว,   อ.เทวดา ท.   ในจักรวาลทั้งปวง   ประชุมกันแล้ว   ฯ   
ก็   อ.ยักษ์   ตนหนึ่ง   ชื่อว่าอวรุทธกะ   บ�ารุงแล้ว   ซึ่งท้าวเวสสวัณ๓   สิ้นปี ท. 
สิบสอง   เมื่อได้   ซึ่งพร   จากส�านัก   (ของท้าวเวสสวัณ) นั้น   ได้แล้วว่า   (อ.ท่าน)   
พึงจับ   ซึ่งทารก   นี้   ในวัน   ที่เจ็ด   (แต่วัน) นี้   ดังนี้   เพราะเหตุนั้น    
(อ.ยกัษ์ช่ือว่าอวรทุธกะ) แม้นัน้   มาแล้ว   ได้ยนือยูแ่ล้ว   ฯ   ก ็  ครัน้เมือ่พระศาสดา   
เสด็จไปแล้ว   (ในมณฑป) นัน้,   ครัน้เมือ่เทวดา ท.   ผูม้ศัีกด์ิใหญ่   ประชุมกนัแล้ว,   
อ.เทวดา ท.   ผูม้ศัีกด์ิน้อย   ถอยออกไปแล้ว   ไม่ได้อยู ่  ซ่ึงโอกาส   ก้าวกลบัแล้ว    
สิ้นโยชน์ ท.   สิบสอง   ฯ   แม้ อ.ยักษ์ชื่อว่าอวรุทธกะ   หลีกไปเฉพาะแล้ว    
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ได้ยืนอยู่แล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   แม้ อ.พระศาสดา   ได้ทรงกระท�าแล้ว   
ซึ่งพระปริตร   ตลอดราตรีทั้งปวง   ฯ   ครั้นเมื่อวันเจ็ด   เป็นไปล่วงวิเศษแล้ว,   
อ.ยกัษ์ช่ือว่าอวรทุธกะ   ไม่ได้แล้ว   ซ่ึงทารก   ฯ   ก ็  ในวนั   ท่ีแปด   ครัน้เมือ่อรณุ   
เป็นสักว่าขึ้นไปแล้วนั่นเทียว   (มีอยู่),   (อ.มารดาและบิดา ท.)   น�ามาแล้ว    
ซึ่งทารก   (ยังทารกนั้น) ให้ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา    
ตรัสแล้วว่า   (อ.เธอ)   เป็นผู้มีอายุยืน   จงเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พราหมณ์    
ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระโคดม   ผู้เจริญ   ก็   อ.ทารก   จักด�ารงอยู่    
สิ้นกาลนานเพียงไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพราหมณ์   
(อ.ทารก   จักด�ารงอยู)่   ตลอดร้อยแห่งปียีส่บิ   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   (มารดาและบดิา ท.)   
กระท�าแล้ว   (ซึ่งค�า) ว่า   อ.อายุวัฒนกุมาร   ดังนี้   ให้เป็นชื่อ   (ของทารก) นั้น   
ฯ   (อ.ทารก) นั้น   อาศัยแล้ว   ซึ่งความเจริญ   ผู้อันร้อยแห่งอุบาสก ท.   ห้า    
แวดล้อมแล้ว   เที่ยวไปแล้ว   ฯ
 ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   ดูก่อน- 
ท่านผู้มีอายุ   (อ.ท่าน ท.)   จงดู,   ได้ยินว่า   อ.อันอันกุมารชื่อว่าอายุวัฒนะ    
พึงตาย   ในวัน   ที่เจ็ด   จักได้มีแล้ว,   ในกาลนี้   (อ.กุมารชื่อว่าอายุวัฒนะ) นั้น    
(เป็นผู้ด�ารงอยู่ตลอดร้อยแห่งปียี่สิบโดยปกติ   เป็น)   ผู้อันร้อยแห่งอุบาสก ท.   ห้า   
แวดล้อมแล้ว   ย่อมเทีย่วไป,   อ.เหตุเป็นเครือ่งเจรญิแห่งอาย ุ  ของสตัว์ ท.   เหล่านี้
เห็นจะ   มีอยู่   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   
ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   
ดังน้ี,   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผูน้ัง่พร้อมกนัแล้ว   ด้วยวาจาเป็น- 
เครื่องกล่าว)   ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)    
กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เหตุเป็นเครื่องเจริญแห่งอายุนั่นเทียว   
(ย่อมม)ี   อย่างเดียว   หามไิด้,   ก ็  อ.สตัว์ ท.   เหล่านี ้  ไหว้อยู ่  (ซ่ึงบคุคล ท.) 
ผูม้คุีณ   ย่อมเจรญิ   ด้วยเหตุ ท.   สี,่   ย่อมพ้น   จากอันตรายเป็นเครือ่งนอนรอบ,   
ย่อมด�ารงอยู่   สิ้นกาลก�าหนดเพียงไรแห่งอายุนั่นเทียว   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ    
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 173

อ.ธรรม ท.   สี่   คือ   อ.อายุ   คือ   อ.วรรณะ  
คือ   อ.สุขะ   คือ   อ.พละ   ย่อมเจริญ (แก่บคุคล)   
ผู้มีอันไหว้เป็นปกติ   ผู้มีอันนอบน้อมในบุคคลผู้เจริญ-
แล้วเป็นปกติ   ตลอดกาลเป็นนิตย์   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 อ.อรรถว่า   ผูม้อัีนไหว้เป็นปกติ   คือว่า   ผูข้วนขวายแล้ว   ซ่ึงกจิคืออันไหว้   
เนือง ๆ   ดังนี้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บาทแห่งพระคาถา) ว่า    
อภิวาทนสีลิสฺส   ดังนี้   ฯ    
    อ.อรรถว่า   แก่คฤหัสถ์   (ผู้ประพฤตินอบน้อมอยู่   หรือ   หรือว่า    
ผูบ้ชูาอยู ่  เนอืงนิตย์   ด้วยอันกราบไหว้)   แม้ในภิกษหุนุม่และสามเณร   ผูบ้วชแล้ว-
ในวันนั้น   ก็หรือว่า   แก่บรรพชิต   ผู้ประพฤตินอบน้อมอยู่   หรือว่า   ผู้บูชาอยู่   
ตลอดกาลเนอืงนติย์   ด้วยอันกราบไหว้   (ในบรรพชิต) ผูเ้จรญิแล้วกว่า   ผูเ้จรญิแล้ว-
โดยคุณ   โดยการบรรพชา   หรอื   หรอืว่า   โดยการอุปสมบท   ดังนี ้  (แห่งบท) ว่า   
วุฑฺฒาปจายิโน   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ครั้นเมื่ออายุ   เจริญอยู่   (อ.อายุ) นั้น   ย่อมเจริญ    
ตลอดกาลตลอดอันมีประมาณเพียงใด   (อ.ธรรม ท.) แม้เหล่านอกนี้   ย่อมเจริญ   
(ตลอดกาล)   อันมีประมาณเพียงนั้นนั่นเทียว   ดังนี้   (แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   
จตฺตาโร  ธมฺมา   ดังนี้   ฯ    
    (อ.อธิบาย) ว่า   ก็   อ.กุศล   อันยังอายุมีปีห้าสิบเป็นประมาณให้เป็นไปพร้อม   
(อันบุคคล) ใด   กระท�าแล้ว,   อ.อันตรายแห่งชีวิต   พึงเกิดขึ้น   (แก่บุคคล) นั้น    
แม้ในกาล (แห่งตน) มีกาลฝนยี่สิบห้า,   (อ.อันตรายแห่งชีวิต) นั้น   ย่อมระงับเฉพาะ    
เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีอันไหว้เป็นปกติ,   (อ.บุคคล) นั้น   ย่อมด�ารงอยู่    
ตลอดกาลก�าหนดเพียงไรแห่งอายุนั่นเทียว   ฯ   แม้ (อ.ธรรม ท.)   มีวรรณะเป็นต้น   
ย่อมเจริญ   (แก่บุคคล) นั้น   กับ   ด้วยอายุเทียว   ฯ   อ.นัย   แม้ยิ่ง    
(กว่าประมาณอันเรากล่าวแล้ว) นี ้  นัน่นัน่เทียว   ฯ   ก ็  ช่ือ อ.ความเจรญิ   แห่งอายุ   
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อันเป็นไปทั่วแล้ว   (โดยกาล) อันมีอันตรายหามิได้   ย่อมไม่มี   ดังนี้   (อันบัณฑิต   
พึงทราบ)   ฯ

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.กุมารชื่อว่าอายุวัฒนะ   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   
ในโสดาปัตติผล   กับ   ด้วยร้อยแห่งอุบาสก ท.   ห้า,   (อ.ชน ท.) ผู้มาก    
แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งกุมารชื่อว่าอายุวัฒนะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๙. สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าสังกิจจะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งสามเณรชื่อว่าสังกิจจะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   โย   จ   วสฺสสต�   
ชีเว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.กุลบุตร ท.   ผู้มีสามสิบเป็นประมาณ   ในพระนคร- 
ชื่อว่าสาวัตถี   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   บวชถวายแล้ว   ซึ่งอก   
ในพระศาสนา   ของพระศาสดา   ฯ   อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   เป็นผู้มีพรรษาห้า   เป็น   
โดยการอุปสมบท   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ฟังแล้ว   ซึ่งธุระ ท.   สอง   
คือ   อ.คันถธุระ   อ.วิปัสสนาธุระ   ไม่กระท�าแล้ว   ซึ่งความอุตสาหะ   ในคันถธุระ   
เพราะความที ่(แห่งตน) เป็นผูบ้วชแล้ว   ในกาล (แห่งตน) เป็นคนแก่   เป็นผูใ้คร่เพือ่-
อันยังวิปัสสนาธุระให้เต็ม   (เป็น)   (ยังพระศาสดา) ให้ตรัสบอกแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   
เพียงไร   แต่พระอรหัต   ทูลลาแล้ว   ซึ่งพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.ข้าพระองค์ ท.)   จักไป   สู่แดนแห่งป่า   แห่งหนึ่ง   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสถามแล้วว่า   (อ.เธอ ท.)   จักไป   สู่ที่   ไหน   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า    
(อ.ข้าพระองค์ ท.   จักไป   สู่ที่)   ชื่อโน้น   ดังนี้   (อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)    
กราบทูลแล้ว,   ได้ทรงทราบแล้วว่า   อ.ภัย   จักเกิดขึ้น   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น    
เพราะอาศัย   ซึ่งบุคคลผู้เคี้ยวกินซึ่งวัตถุอันเป็นเดน   คนหนึ่ง,   (ในที่) นั้น,   ก็แล   
ครั้นเมื่อสามเณรช่ือว่าสังกิจจะ   ไปแล้ว,   (อ.ภัย) นั้น   จักเข้าไปสงบวิเศษ,    
(ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   (มอียู)่,   อ.กจิแห่งบรรพชิต   (ของภิกษ ุท.) เหล่านัน้   
จักถึง   ซึ่งความเต็มรอบ   ดังนี้   ฯ   
 อ.สามเณร   ของพระเถระช่ือว่าสารบีตุร   ช่ือว่า สงักจิจสามเณร   เป็นผูม้กีาล-
ฝนเจ็ด   โดยการเกิด   (ย่อมเป็น)   ฯ   ได้ยินว่า   อ.มารดา   (ของสามเณร) นั้น   
เป็นธดิา   ของตระกลูอันมัง่ค่ัง   ในพระนครช่ือว่าสาวตัถ ี  (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.มารดา) 
นัน้   (ครัน้เมือ่สามเณร) นัน้   เป็นผูไ้ปแล้วในท้อง   (มอียู)่,   ได้กระท�าแล้ว   ซ่ึงกาละ   
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ด้วยพยาธ ิ  ชนิดหน่ึง   ในขณะนัน้นั่นเทียว   ฯ   (เมื่อมารดา) นั้น   (อันญาติ ท.)   

ให้ไหม้อยู่,   อ.เนื้ออันเหลือ   เว้น   ซึ่งเนื้อแห่งครรภ์   (อันไฟ)   ไหม้แล้ว   ฯ   

ครั้งนั้น   (อ.ชน ท.)   ยังเนื้อแห่งครรภ์   (ของมารดา) นั้น   ให้ข้ามลงแล้ว    

จากเชิงตะกอน   แทงแล้ว   ด้วยหลาว ท.   ในที่ ท.   สอง   สาม   ฯ    

อ.ปลายแห่งหลาว   ประหารแล้ว   ซ่ึงท่ีสดุแห่งนยัน์ตา   ของทารก   ฯ   (อ.ชน ท.)   

แทงแล้ว   ซ่ึงเนื้อแห่งครรภ์   อย่างนี้   โยนไปแล้ว   ที่กองแห่งถ่านเพลิง    

กลบแล้ว   ด้วยถ่านเพลงิ ท. น่ันเทยีว   หลกีไปแล้ว   ฯ   อ.เนือ้แห่งครรภ์   (อันไฟ)   

ไหม้แล้ว   ฯ   ส่วนว่า   อ.เด็ก   เป็นเช่นกบัด้วยรปูแห่งทอง   บนท่ีสดุแห่งถ่านเพลงิ   

เป็นราวกะว่านอนแล้วในกลีบแห่งดอกปทุม   ได้เป็นแล้ว   ฯ   จริงอยู่   ช่ือ   อ.การ-

ไม่บรรลุ   ซ่ึงพระอรหัต   แล้วจงึส้ินไปแห่งชีวติ   แห่งสัตว์ผูเ้กดิแล้วในภพอนัมีใน- 

ภายหลัง   แม้ผู้อันภูเขาชื่อว่าสิเนรุท่วมทับอยู่   ย่อมไม่มี   ฯ   ในวันรุ่งขึ้น    

(อ.ชน ท.)   มาแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา ท.)   ยังเชิงตะกอน   จักให้ดับ   

ดังนี้   เห็นแล้ว   ซึ่งทารก   ผู้นอนแล้วเหมือนอย่างนั้น   เป็นผู้มีจิตมีความอัศจรรย์-

เป็นแล้วเกิดแล้ว   (เป็น)   (คิดแล้ว) ว่า   ครั้นเมื่อสรีระทั้งสิ้น   (อันเรา ท.)    

ให้ไหม้อยู่   บนฟืน ท.   อันมีประมาณเท่านี้,   อ.ทารก   (อันไฟ)   ไม่ไหม้แล้ว   

ชื่ออย่างไรแล,   (อ.เหตุ) อะไรหนอแล   จักมี   ดังนี้   พาเอาแล้ว   ซึ่งทารก    

น�าไปแล้ว   สูภ่ายในแห่งบ้าน   ถามแล้ว   (ซ่ึงชน ท.)   ผูท้�านายซ่ึงนมิติ   ฯ   (อ.ชน ท.)   

ผูท้�านายซ่ึงนมิติ   กล่าวแล้วว่า   ถ้าว่า   อ.ทารก   น้ี   จักอยูค่รอบครอง   ซ่ึงเรอืนไซร้,   

อ.ญาติ ท.   เพียงไร   แต่อันเวียนรอบแห่งตระกูล   ที่เจ็ด   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   

จักเป็น   หามไิด้,   ถ้าว่า   (อ.ทารกนี)้   จักบวชไซร้,   (อ.ทารกนี้)   ผู้อันร้อยแห่ง-

สมณะ ท.   ห้า   แวดล้อมแล้ว   จกัเทีย่วไป   ดังนี ้  ฯ   (อ.ญาติ ท.)   กระท�าแล้ว   

(ซึ่งค�า) ว่า   อ.สังกิจจะ   ดังนี้   ให้เป็นชื่อ   (ของทารก) นั้น   เพราะความที่แห่ง-

ที่สุดแห่งนัยน์ตา   เป็นอวัยวะ (อันบุคคล) ท�าลายแล้ว   ด้วยขอ   ฯ   โดยสมัย   

อ่ืนอีก   (อ.ทารก) นัน้   ปรากฏแล้วว่า   อ.สงักจิจะ   ดังน้ี   ฯ   ครัง้นัน้   อ.ญาติ ท.   

(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   (อ.เรา ท.)   (ยังทารก) นั้น   จักให้บวช   

ในส�านกั   ของพระสารบีตุร   ผูเ้ป็นเจ้า   ของเรา ท.   ในกาล (แห่งทารกนัน้) เติบโตแล้ว   

ดังน้ี   เลีย้งดูแล้ว   (ซ่ึงทารก) นัน้   ฯ   (อ.สงักจิจะ) นัน้   ฟังแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็น-
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เครื่องกล่าว   ของเด็ก ท. ว่า   อ.มารดา   ของท่าน   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งกาละ   

ในกาลเป็นทีอ่ยู ่  ในท้อง   แห่งท่าน,   ครัน้เมือ่สรรีะ   (ของมารดา) นัน้   (อันชน ท.)   

แม้ให้ไหม้อยู่,   อ.ท่าน   (อันไฟ)   ไม่ไหม้แล้ว   ดังนี้   ในกาล (แห่งตน) มีกาล-

ฝนเจ็ด   บอกแล้ว   แก่ญาติ ท. ว่า   ได้ยนิว่า   อ.กระผม   เป็นผูพ้้นแล้ว   จากภัย   

อันมีอย่างนี้เป็นรูป   (ย่อมเป็น),   (อ.ประโยชน์) อะไร   ของกระผม   ด้วยเรือน,   

(อ.กระผม)   จักบวช   ดังนี้   ฯ   (อ.ญาติ ท.) เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า    

ดูก่อนพ่อ   อ.ดีละ   ดังนี้   น�าไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร    

ได้ถวายแล้ว   (ด้วยค�า) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   (ยงัเด็ก) นี ้  ขอจงให้บวช   

ดังนี ้  ฯ   อ.พระเถระ   ให้แล้ว   ซ่ึงตจปัญจกกมัมฏัฐาน   (ยงัเด็กนัน้)   ให้บวชแล้ว   

ฯ   (อ.สามเณร) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.    

ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งกิจอันบุคคลพึงกระท�าด้วยมีดโกนนั่นเทียว   ฯ   (อ.สามเณร) นี้   

เป็นผู้ชื่อว่าสังกิจจสามเณร   (ย่อมเป็น)   ฯ   

 ก.๒   อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้วว่า   (ครั้นเมื่อสามเณร) นั่น   ไปแล้ว,   

อ.ภัย   นั้น   จักเข้าไปสงบวิเศษ,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),    

อ.กิจแห่งบรรพชิต   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   จักถึง   ซึ่งความเต็มรอบ   ดังนี้    

ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   อ�าลาแล้ว   ซึ่งสารีบุตร   ผู้เป็นพี่ชาย- 

ผูเ้จรญิทีส่ดุ   ของเธอ ท.   จงไป   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   กราบทูลแล้วว่า   

อ.ดีละ   ดังนี้   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระเถระ   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ดูก่อนท่าน-

ผู้มีอายุ   อ.อะไร   ดังนี้   (อันพระเถระ)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   

อ.กระผม ท.   เรียนเอาแล้ว   ซ่ึงกัมมัฏฐาน   ในส�านัก   ของพระศาสดา    

เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเข้าไป   สู่ป่า   เป็น   ทูลลาแล้ว,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   

(มีอยู่),   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   อย่างนี้ว่า   (อ.เธอ ท.)   อ�าลาแล้ว    

ซึ่งพี่ชายผู้เจริญที่สุด   ของเธอ ท.   จงไป   ดังนี้   กะเรา ท.,   (เพราะเหตุ) นั้น   

(อ.กระผม ท.)   เป็นผู้มาแล้ว   (ในที่) นี้   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ)   

ใคร่ครวญอยู่ว่า   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านี้   เป็นผู้อันพระศาสดาทรงเห็น   ซึ่งเหตุ    

อย่างหนึ่ง   แล้วจึงส่งมาแล้ว   (ในที่) นี้   จักเป็น,   (อ.เหตุ) นั่น   อะไรหนอแล   
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ดังนี้   ทราบแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  

ก็   อ.สามเณร   ของท่าน ท.   มีอยู่   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   

กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.สามเณร   ของกระผม ท.)   ย่อมไม่มี   

ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.สามเณร   ของท่าน ท.)   

ย่อมไม่มีไซร้,   (อ.ท่าน ท.)   พาเอาแล้ว   ซึ่งสามเณรชื่อว่าสังกิจจะ   นี้   จงไป   

ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.อย่าเลย,   

อ.ความกงัวล   จกัม ี  แก่กระผม ท.   เพราะอาศัย   ซ่ึงสามเณร,   (อ.ประโยชน์) อะไร   

ด้วยสามเณร   (มอียู่)   (แก่กระผม ท.)   ผูอ้ยูอ่ยู ่  ในป่า   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   

กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.ความกังวล   จักมี   แก่ท่าน ท.    

เพราะอาศัย   (ซึ่งสามเณร) นี้   หามิได้,   ก็   อีกอย่างหนึ่งแล   อ.ความกังวล   

จักมี   (แก่สามเณร) นี้   เพราะอาศัย   ซึ่งท่าน ท.,   แม้ อ.พระศาสดา   เมื่อทรง-

ส่งไป   ซึ่งท่าน ท.   สู่ส�านัก   ของเรา   ทรงหวังเฉพาะอยู่   ซึ่งการส่งไป    

ซึ่งสามเณร   กับ   ด้วยท่าน ท.   ทรงส่งไปแล้ว,   (อ.ท่าน ท.)   พาเอาแล้ว    

(ซึ่งสามเณร) นี้   จงไป   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   (ยังค�า) ว่า   อ.ดีละ   

ดังนี้   ให้อยู่ทับแล้ว   เป็นชนสามสิบเอ็ดคน   กับ   ด้วยสามเณร   (เป็น)    

อ�าลาแล้ว   ซ่ึงพระเถระ   ออกไปแล้ว   จากวหิาร   เท่ียวไปอยู ่  สูท่ี่จารกิ   ถงึแล้ว   

ซ่ึงบ้าน   อันประกอบแล้วด้วยตระกลูพนัหนึง่   ต�าบลหนึง่   ในท่ีสดุแห่งร้อยแห่งโยชน์-

ยี่สิบ   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว   

อังคาสแล้ว   โดยเคารพ   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   จักไป   

(ในที)่ ไหน   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  (อ.เรา ท.   จักเป็นไป)   

สูท่ีม่คีวามส�าราญอย่างไร   ดังน้ี   (อันภิกษ ุท.  เหล่านัน้)   กล่าวแล้ว,   หมอบลงแล้ว   

ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   อ้อนวอนแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ข้าพเจ้า ท.   ครั้นเมื่อ- 

พระผู้เป็นเจ้า ท.   อาศัยแล้ว   (ซึ่งบ้าน) นี้   อยู่อยู่   ตลอดภายในแห่งกาลฝน,   

สมาทานแล้ว   ซึ่งศีล ท.   ห้า   จักกระท�า   ซึ่งอุโบสถกรรม   ดังนี้   ฯ    

อ.พระเถระ ท.   (ยงัค�านมินต์) ให้อยูท่บัแล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   อ.มนษุย์ ท.   จัดแจงแล้ว   

ซ่ึงที่เป็นท่ีพักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันและที่เป็นที่จงกรมและบรรณศาลา    

(เพื่อภิกษุ ท.) เหล่านั้น   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความอุตสาหะว่า   อ.เรา ท.   (พึงบ�ารุง)   
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ในวันนี้,   อ.เรา ท.   (พึงบ�ารุง)   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   (เป็น)   ได้กระท�าแล้ว    
ซึ่งการบ�ารุง   ฯ   ในวันคือดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝน   อ.พระเถระ ท.    
กระท�าแล้ว   ซึ่งกติกาวัตรว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.กัมมัฏฐาน   อันเรา ท.    
เรียนเอาแล้ว   ในส�านัก   ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่,   แต่ว่า   (อันเรา ท.)   
เว้น   จากความถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติ   ไม่อาจแล   เพื่ออันยังพระพุทธเจ้า ท.    
ให้ทรงยินดียิ่ง,   อนึ่ง   อ.ประตูแห่งอบาย ท.   เปิดแล้ว   เพื่อเรา ท. นั่นเทียว   
เพราะเหตุนัน้   (อ.เรา ท.) สอง   จักไม่ม ี  ในท่ีแห่งเดียวกนั   ในกาลอันเหลอื   เว้น   
แต่เวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา   ในเวลาเช้า (ด้วย)   แต่เวลาเป็นที่บ�ารุงซึ่งพระเถระ   
ในเวลาเยน็ด้วย,   (อ.ความทกุข์) มใิช่ความส�าราญ   จักม ี  (แก่ภิกษ)ุ ใด,   ครัน้เมือ่ระฆงั   
(อันภิกษุ) นั้น   เคาะแล้ว,   (อ.เรา ท.)   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   (ของภิกษุ) นั้น    
จักกระท�า   ซ่ึงยา,   (อ.เรา ท.)   ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   จักตามประกอบ   ซ่ึงกมัมฏัฐาน   
ในกาลอันเป็นส่วนแห่งราตรี   หรือ   หรือว่า   ในกาลอันเป็นส่วนแห่งวัน   อื่น    
(แต่กาล) นี้   ดังนี้   ฯ   

 ก.๓   (ครั้นเมื่อภิกษุ ท.) เหล่านั้น   กระท�าแล้ว   ซึ่งกติกา   อยู่อยู่    
อย่างนี,้   อ.บุรษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก   คนหนึง่   เข้าไปอาศัยแล้ว   ซ่ึงธดิา   เป็นอยูอ่ยู,่ 
ครั้นเมื่อภิกษาอันบุคคลหาได้โดยยาก   เกิดขึ้นแล้ว   ในที่   นั้น,   เป็นผู้ใคร่เพื่อ- 
อันอาศัย   ซ่ึงธดิา   อ่ืนอีก   แล้วจึงเป็นอยู ่  (เป็น)   ด�าเนนิไปแล้ว   สูห่นทาง   ฯ    
แม้ อ.พระเถระ ท.   เที่ยวไปแล้ว   ในบ้าน   เพื่อก้อนข้าว   มาอยู่   สู่ที่เป็นที่อยู่   
อาบแล้ว   ในแม่น�า้   สายหน่ึง   ในระหว่างแห่งหนทาง   นัง่แล้ว   ท่ีหาดแห่งทราย   
กระท�าแล้ว   ซึ่งกิจด้วยภัต   ฯ   ในขณะ   นั้น   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้น    
ถึงแล้ว   ซึ่งที่   นั้น   ได้ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.พระเถระ ท.   ถามแล้ว   (ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้นว่า   (อ.ท่าน)   จะไป    
(ในท่ี) ไหน   ดังน้ี   ฯ   (อ.บุรษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก) นัน้   บอกแล้ว   ซ่ึงเนือ้ความ   นัน้   ฯ   
อ.พระเถระ ท.   ยังความเป็นแห่งความกรุณา   ให้เกดิขึน้แล้ว   (ในบรุุษผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก) 
นัน้   กล่าวแล้วว่า   ดกู่อนอบุาสก   (อ.ท่าน)   เป็นผู้หิวแล้ว   เกนิเปรยีบ   ย่อมเป็น,   
(อ.ท่าน)   จงไป,   (อ.ท่าน)   จงน�ามา   ซึ่งใบไม้,   (อ.เรา ท.)   จักให้    
ซ่ึงก้อนแห่งข้าวสวย   ก้อนหน่ึง ๆ    แก่ท่าน   ดงันี,้   คร้ันเม่ือใบไม้   (อนับรุุษผูถ้งึแล้ว-
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๑ ต� เอตฺตกเมว ภิกฺขูน� อนาโรเจตฺวา ปกฺกมน� อ.อันไม่บอก แก่ภิกษุ ท. แล้วจึงหลีกไป อันมีประมาณเท่านี้ นั่นเทียว นั้น

ซ่ึงยาก) น้ัน   น�ามาแล้ว,   คลุกแล้ว   ด้วยแกงและกบั ท.   โดยท�านองแห่งการฉนั   
ด้วยตน   ด้วยตนนั่นเทียว   ได้ให้แล้ว   ซึ่งก้อนข้าว   ก้อนหนึ่งนั่นเทียว   ฯ    
ได้ยินว่า   (อ.การให้) นั่นนั่นเทียว   เป็นวัตร   (ย่อมเป็น),   (อ.ภัต) หน่อยหนึ่ง   
หรือ   หรือว่า   มาก   อันภิกษุ   ผู้เมื่อให้   ซึ่งภัต   (แก่บุคคล) ผู้มาแล้ว    
ในกาลเป็นที่ฉัน   ไม่ให้แล้ว   ซึ่งภัตอันเลิศ   พึงให้   โดยท�านองแห่งการฉัน    
ด้วยตนนั่นเทียว   เพราะเหตุนั้น   (อ.ภิกษุ ท.) แม้เหล่านั้น   ได้ให้แล้ว   เหมือน-
อย่างนั้น   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้น   ผู้มีกิจด้วยภัตอันกระท�าแล้ว   ไหว้แล้ว   
ซึ่งพระเถระ ท.   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   อันใคร ๆ   
นิมนต์แล้ว  หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   
อ.การนิมนต์   ย่อมไม่มี,   อ.มนุษย์ ท.   ย่อมถวาย   ซึ่งอาหาร   อันมีอย่างนี้เป็น-
รูปนั่นเทียว   ทุก ๆ วัน   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้น   คิดแล้วว่า   
อ.เรา ท.   ลกุขึน้แล้ว   ลกุขึน้พร้อมแล้ว   แม้กระท�าอยู ่  ซ่ึงการงาน   ตลอดกาล-
เนืองนิตย์   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันได้   ซึ่งอาหาร   อันมีอย่างนี้เป็นรูป,   (อ.ประโยชน์)   
อะไร   ของเรา   ด้วยการไป   (ในที่) อื่น,   (อ.เรา)   จักเป็นอยู่   ในส�านัก    
(ของภิกษุ ท.) เหล่านี้นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากนั้น)   
กล่าวแล้ว   (กะภิกษุ ท.) เหล่านั้นว่า   อ.กระผม   ย่อมปรารถนา   เพื่ออันกระท�า  
ซ่ึงวตัรและวตัรตอบ   แล้วจึงอยู ่  ในส�านกั   ของพระผูเ้ป็นเจ้า ท.   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท.   
เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   อ.ดีละ   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้ว-
ซ่ึงยาก) นัน้   ไปแล้ว   สูท่ีเ่ป็นทีอ่ยู่   (ของภิกษ ุท.) เหล่านัน้   กบั   (ด้วยภิกษ ุท.) 
เหล่านั้น   กระท�าอยู่   ซึ่งวัตรและวัตรตอบ   ให้ดี   ยังภิกษุ ท.   ให้ยินดียิ่งแล้ว   
เกินเปรียบ   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น   ซึ่งธิดา   โดยอันล่วงไปแห่งเดือนสอง   เป็น   
(คิดแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.เรา)   จักอ�าลา   ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้า ท. ไซร้,    
(อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.)   จักไม่ปล่อย   ซึ่งเรา,   (อ.เรา)   ไม่อ�าลาแล้วเทียว   จักไป   
ดังนี้   ไม่บอกแล้ว   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้นเทียว   ออกไปแล้ว   ฯ   ได้ยินว่า   
(อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากนั้น)   ไม่บอกแล้ว   แก่ภิกษุ ท.   หลีกไปแล้ว   ใด,   
(อ.อันไม่บอก   แก่ภิกษุ ท.   แล้วจึงหลีกไป)๑   อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว (นั้น)   
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๑ ประโยค ย� กิริยาปรามาส เป็นประโยคที่ใช้ ย� เป็นวิเสสนะทั้งประโยค เป็นประโยคที่สมบูรณ์ มักวางไว้หลังประโยค ต�, เอต�             

ส่วนประโยค ต�, เอต� ที่วางไว้เพื่อรับ ย� นั้น เป็นประโยคไม่สมบูรณ์ มีหลักการเติมประธานในประโยค ต, เอต� ในประโยคหน้า 

ดังนี้

   (๑) ถ้ากิริยาคุมพากย์ของประโยค ย� กิริยาปรามาส เป็นกิริยาว่ามีว่าเป็น (ภู, หุ, อสฺ, ชนฺ) ให้น�าบทวิกติกัตตา (ถ้ามีหลาย

บทจะรวมกันก็ได้) ของประโยค ย� มาประกอบด้วย ตฺต ปัจจัย ภาวตัทธิต เพื่อเป็นประธานของประโยค ต�, เอต� ส่วนบทประธาน

และบทเนื่องด้วยประธานในประโยค ย� กิริยาปรามาสนั้น ให้ประกอบเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เป็นภาวาทิสัมพันธ์ เข้ากับ ตตฺ ปัจจัยนั้น 

  อุ.ว่า อิธ โข ต� ภิกฺขเว โสเภถ, ย� ตุมฺเห เอว� สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ โสรตา  

จ (ภาค ๑ เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี หน้า ๕๑-๕๒) ประโยค ต� ประกอบประธานเป็น ตุมฺหาก� เอว� สฺวากฺขาเต  

ธมฺมวินเย ปพฺพชิตาน� ขมโสรตตฺต� แปลว่า อ.ความที่แห่งท่าน ท. ผู้บวชแล้ว ในธรรมและวินัย อันอันเรากล่าวดีแล้ว อย่างนี้           

เป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยม นั้น ฯ 

   (๒) ถ้ากิริยาคุมพากย์ของประโยค ย� กิริยาปรามาส เป็นกิริยาอื่นนอกจากกิริยาว่ามีว่าเป็นนั้น ให้น�าธาตุของกิริยาคุมพากย์

ประโยค ย� นั้น มาประกอบด้วย ยุ ปัจจัย ภาวรูป ภาวสาธนะ เพื่อเป็นประธานของประโยค ต�, เอต� ส่วนประธานและบทเนื่อง

ด้วยประธานในประโยค ย� ให้ประกอบเป็นฉัฏฐีวิภัตติ เป็นภาวาทิสัมพันธ์เข้ากับประธานที่เป็น ยุ ปัจจัยนั้น 

  อุ. ว่า €าน� โข ปเนต� วิชฺชติ, ย� ตฺว� กุมาโร ว สมาโน กาล� กเรยฺยาสิ ฯ (ภาค ๑ เรื่องเทวทัต หน้า ๑๓๐)                      

เอต� ประกอบประธานเป็น ตุยฺห� กุมารสฺส กาลสฺส กรณ� แปลว่า อ.การกระท�า ซึ่งกาละ แห่งท่าน ผู้เป็นพระกุมาร นั่น ฯ           

(กเรยฺยาสิ ลง กรฺ ธาตุ ประกอบ ยุ ปัจจัย มีรูปเป็น กรณ�)

  อุ. ว่า (ต�) เอตฺตกเมว กิรสฺส โอฬาริก� ขลิต� อโหสิ, ย� ภิกฺขูน� อนาโรเจตฺวา ปกฺกามิ ฯ (ภาค ๔ เรื่องสังกิจจสามเณร 

หน้า ๑๒๑) ต� เอตฺตก� ประกอบประธานเป็น ภิกฺขูน� อนาโรเจตฺวา ปกฺกมน� แปลว่า อ.การไม่บอกแล้ว แก่ภิกษุ ท. หลีกไป        

อันมีประมาณเท่านี้ นั้น ฯ ปกฺกามิ ลง ป+กมฺ ธาตุ ประกอบ ยุ ปัจจัย มีรูปเป็น ปกฺกมน�) 

  อุ. ว่า อนจฺฉริย� ภิกฺขเว เอต�, ย� สกฺโก เทวราชา มยิ สิเนห� กโรติ ฯ (ภาค ๖ เรื่องปัญหาของท้าวสักกะ หน้า ๑๓๕) 

เอต� ประกอบประธานเป็น สกกฺสฺส เทวราชสสฺ มยิ สิเนหสฺส กรณ� อ.การกระท�า ซ่ึงความรกั ในเรา ของท้าวสกักะ ผูพ้ระราชา-

แห่งเทพ นั่น ฯ กโรติ ลง กรฺ ประกอบ ยุ ปัจจัย มีรูปเป็น กรณ� ฯ
๒ แปลอีกนัยหนึ่งว่า “เมื่อโจร ท. ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ กระท�าแล้ว ซึ่งการบวงสรวง ต่อเทวดาว่า (อ.บุคคล) ใด จักเข้าไป 

สู่ดง นี้, (อ.เรา ท.) (ยังบุคคล) นั้น ให้ตายแล้ว จักกระท�า ซึ่งพลีกรรม แก่ท่าน ด้วยเนื้อและเลือด (ของบุคคล) นั้น 

นั่นเทียว ดังนี้ อยู่อยู่ (ในดง) นั้น, (อ.วันนั้น) เป็นวันที่เจ็ด ย่อมเป็น” 

เป็นความพลัง้พลาด   อนัโอฬาร   (แห่งบรุุษผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก) นัน้   ได้เป็นแล้ว๑   ฯ   
ก ็  อ.ดง   แห่งหน่ึง   มีอยู่   ในหนทางเป็นทีไ่ป   (ของบรุุษผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก) นัน้   
ฯ   (อ.วนัน้ัน)   เป็นวนั   ทีเ่จด็   ของโจร ท.   ผูมี้ร้อยห้าเป็นประมาณ   ผูก้ระท�า   
ซ่ึงการบวงสรวง   ต่อเทวดาว่า   (อ.บคุคล) ใด   จกัเข้าไป   สู่ดง   นี,้   (อ.เรา ท.)   
(ยังบคุคล) น้ัน   ให้ตายแล้ว   จกักระท�า   ซ่ึงพลกีรรม   แก่ท่าน   ด้วยเนือ้และเลือด   
(ของบคุคล) น้ันน่ันเทยีว   ดังน้ี   แล้วจงึอยู่อยู่   (ในดง) นัน้   ย่อมเป็น๒,    
เพราะเหตุนัน้   ในวนั   ทีเ่จด็   อ.โจรผูเ้จริญทีส่ดุ   ขึน้แล้ว   สู่ต้นไม้   แลดอูยู่   
ซึ่งมนุษย์ ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้น   ผู้มาอยู่   ได้ให้แล้ว   
ซ่ึงสัญญา   แก่โจร ท.   ฯ   (อ.โจร ท.) เหล่านั้น   รู้แล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งบุรุษ-
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ผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก) นัน้   เป็นผูเ้ข้าไปแล้ว   สูท่่ามกลางแห่งดง   แวดล้อมแล้ว   จบัแล้ว   
(ซ่ึงบุรษุผูถ้งึแล้วซ่ึงยาก) นัน้   กระท�าแล้ว   ซ่ึงการผกู   อันมัน่คง   สแีล้ว   ซ่ึงไฟ   
(ด้วยไม้) อันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ไม้สีไฟ   คร่ามาพร้อมแล้ว   ซึ่งฟืน ท.   
กระท�าแล้ว   ซ่ึงกองแห่งไฟ   กองใหญ่   ถากแล้ว   ซ่ึงหลาว ท.   ฯ   (อ.บรุษุผูถ้งึ-
แล้วซ่ึงยาก) นัน้   เหน็แล้ว   ซ่ึงกิรยิา   นัน้   (ของโจร ท.) เหล่านัน้   ถามแล้ว ว่า   
ข้าแต่นาย   (อ.สัตว์ ท.) มีสุกรและเนื้อเป็นต้น   ย่อมไม่ปรากฏนั่นเทียว   ในที่   นี้,   
(อ.ท่าน ท.)   ย่อมกระท�า   (ซ่ึงวตัถเุป็นเครือ่งประหาร) นี ้  เพราะเหตุอะไร   ดังนี ้  ฯ    
(อ.โจร ท.   เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   ยังท่าน   ให้ตายแล้ว    
จักกระท�า   ซึ่งพลีกรรม   แก่เทวดา   ด้วยเนื้อและเลือด   ของท่าน   ดังนี้   ฯ   

 ก.๔   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซ่ึงยาก) นั้น   ผู้อันภัยแต่ความตายคุกคามแล้ว    
ไม่คิดแล้ว   ซึ่งอุปการะ   นั้น   ของภิกษุ ท.   รักษาอยู่   ซึ่งชีวิต   ของตน    
อย่างเดียวนั่นเทียว   กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า   ข้าแต่นาย   อ.เรา   เป็นผู้เคี้ยวกิน- 
ซึ่งวัตถุอันเป็นเดน   (เป็น)   บริโภคแล้ว   ซึ่งภัตอันเป็นเดน   เป็นผู้เจริญแล้ว    
(ย่อมเป็น),   ช่ือ อ.บุคคลผูเ้ค้ียวกินซ่ึงวตัถอัุนเป็นเดน   เป็นคนกาฬกณัณี   (ย่อมเป็น)   
ส่วนว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   แม้ออกไปแล้ว   (จากตระกูล) ใด   (จากตระกูล) นั้น   
บวชแล้ว   เป็นกษัตริย์เทียว   (ย่อมเป็น),   อ.ภิกษุ ท.   สามสิบเอ็ด   ย่อมอยู่   
ในที่   โน้น,   (อ.ท่าน ท.)   (ยังภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ให้ตายแล้ว   จงกระท�า    
ซึ่งกรรม,   อ.เทวดา   ของท่าน ท.   จักยินดี   เกินเปรียบ   ดังนี้   ฯ   อ.โจร ท.  
ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   คิดแล้วว่า   (อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั่น   ย่อมกล่าว    
(ซึ่งค�า) อันเจริญ,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยคนกาฬกัณณี   นี้,   (อ.เรา ท.)    
ยังกษัตริย์ ท.   ให้ตายแล้ว   จักกระท�า   ซึ่งพลีกรรม   ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.ท่าน)   จงมา,   (อ.ท่าน)   จงแสดง   ซึ่งที่เป็นที่อยู่   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ดังนี้   กระท�าแล้ว   (ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้นนั่นเทียว   ให้เป็นผู้แสดงซึ่งหนทาง   
ไปแล้ว   สู่ที่   นั้น   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   ในท่ามกลางแห่งวิหาร   ถามแล้ว   
(ซึ่งบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้นว่า   อ.ภิกษุ ท.   (ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   
(อ.บุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก) นั้น   รู้อยู่   ซึ่งกติกาวัตร   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น    
เพราะความที ่(แห่งตน) เป็นผูอ้ยู่แล้ว   สิน้เดือน ท.   สอง   กล่าวแล้ว   อย่างนีว่้า   
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๑ ประโยคนี้จะยก ติส�ปิ ชนา เป็นประธานก็ได้ แปลว่า “อ.ชน ท. แม้สามสิบ กล่าวแล้วว่า อ.กระผมนั่นเทีย (จักไป),  

อ.กระผมนั่นเทียว (จักไป) ดังนี้ ลุกขึ้นแล้ว โดยล�าดับ โดยอุบาย นี้”

(อ.ภิกษุ ท.)   นั่งแล้ว   ในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวัน ท.    
ของตน,   (อ.ท่าน ท.)   จงเคาะ   ซึ่งระฆัง   นั่น,   (อ.ภิกษุ ท.)   จักประชุมกัน   
ด้วยเสียงแห่งระฆัง   ดังนี้   ฯ   อ.โจรผู้เจริญที่สุด   เคาะแล้ว   ซึ่งระฆัง   ฯ   
อ.ภิกษุ ท.   ฟังแล้ว   ซึ่งเสียงแห่งระฆัง   (คิดแล้ว) ว่า   อ.ระฆัง   (อันบุคคล)   
เคาะแล้ว   ในสมัยมิใช่กาล,   (อ.ความทุกข์) มิใช่ความส�าราญ   จักมี   แก่ใคร ๆ   
ดังน้ี   มาแล้ว   นัง่แล้ว   บนแผ่นแห่งหนิ ท.   อัน (อันบคุคล) ปลูาดแล้ว   ตามล�าดับ   
ในท่ามกลางแห่งวหิาร   ฯ   อ.พระเถระในสงฆ์   แลดูแล้ว   ซ่ึงโจร ท.   ถามแล้วว่า   
ดูก่อนอุบาสก ท.   อ.ระฆงั นี ้  อันใคร   เคาะแล้ว   ดังนี ้  ฯ   อ.โจรผูเ้จรญิท่ีสดุ   
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ระฆังนี้)   อันเรา   (เคาะแล้ว)   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเถระในสงฆ์   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ระฆงันี ้  อันท่าน   เคาะแล้ว)   เพราะเหตุอะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.โจรผู้เจริญที่สุดนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.พลีกรรม)   อันอันเรา ท. 
บวงสรวงแล้ว   ต่อเทวดาในดง   มอียู่,   (อ.เรา ท.)   พาเอาแล้ว   ซ่ึงภิกษ ุ  รปูหนึง่   
จักไป   เพื่อประโยชน์แก่การกระท�าซึ่งพลีกรรม   (ต่อเทวดา) นั้น   ดังนี้   ฯ    
อ.พระมหาเถระ   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   กล่าวแล้ว   กะภิกษุ ท. ว่า   ดูก่อน- 
ท่านผู้มีอายุ   ชื่อ อ.กิจอันเกิดขึ้นแล้ว   แก่พี่น้องชาย ท.   อันพี่ชายผู้เจริญที่สุด    
พึงช่วยเหลือ,   อ.กระผม   บริจาคแล้ว   ซึ่งชีวิต   ของตน   แก่ท่าน ท.   จักไป   
กับ   (ด้วยโจร ท.) เหล่านี้,   อ.อันตราย   จงอย่ามี   (แก่ท่าน ท.) ทั้งปวง,    
(อ.ท่าน ท.)   เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   (เป็น)   จงกระท�า   ซึ่งสมณธรรม   ดังนี้   ฯ   
อ.พระอนุเถระ   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ชื่อ อ.กิจ   ของพี่ชายผู้เจริญที่สุด   
เป็นภาระ   ของน้องชายผู้น้อยที่สุด   (ย่อมเป็น),   อ.กระผม   จักไป,   อ.ท่าน ท.   
เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   จงเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กล่าวแล้วว่า   
อ.กระผมนั่นเทียว   (จักไป),   อ.กระผมนั่นเทียว   (จักไป)   ดังนี้   เป็นชน    
แม้สามสบิ   (เป็น)   ลกุขึน้แล้ว   โดยล�าดับ   โดยอุบาย   นี้๑   ฯ   (อ.ภกิษ ุท.) 
ทั้งปวง   เป็นบุตร   ของมารดา   คนเดียวกัน   (ย่อมเป็น)   หามิได้นั่นเทียว,    
(อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)   (เป็นบุตร)   ของบิดา   คนเดียวกัน   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   
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(อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)   เป็นผู้มีราคะไปปราศแล้ว   (ย่อมเป็น)   แม้หามิได้,    
ก็แล   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น)    
บริจาคแล้ว   ซึ่งชีวิต   ตามล�าดับ   เพื่อประโยชน์   (แก่ภิกษุ ท.)   ผู้เหลือลง   
ด้วยประการฉะนี้,   อ. -   (ในภิกษุ ท.) เหล่านั้นหนา   - (ภิกษุ) แม้รูปหนึ่ง    
ชื่อว่า เป็นผู้สามารถ   เพื่ออันกล่าวว่า   อ.ท่าน   จงไป   ดังนี้   ไม่ได้มีแล้ว   ฯ   
อ.สามเณรช่ือว่าสังกิจจะ   ฟังแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของภิกษุ ท.)  
เหล่านั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงหยุดอยู่,   อ.กระผม   
บริจาคแล้ว   ซึ่งชีวิต   เพื่อท่าน ท.   จักไป   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  อ.เรา ท.   ท้ังปวง   แม้ผู ้(อันโจร ท.) ให้ตายอยู่   
โดยความเป็นอันเดียวกัน   จักไม่สละ   ซึ่งเธอ   รูปเดียว   ดังนี้   ฯ   (อ.สามเณร   
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.   จักไม่สละ   ซึ่งกระผม   รูปเดียว)   
เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่าน- 
ผู้มีอายุ   อ.เธอ   เป็นสามเณร   ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดี   
(ย่อมเป็น),   ถ้าว่า   (อ.เรา ท.)   จกัสละ   ซ่ึงเธอไซร้,   อ.พระเถระ   จกัตเิตยีนว่า   
(อ.ภกิษ ุท. เหล่าน้ัน)   พาเอาแล้ว   ซ่ึงสามเณร   ของเรา   ไปแล้ว   มอบให้แล้ว   
แก่โจร ท.   ดังนี้,   (อ.เรา ท.)   จักไม่อาจ   เพื่ออันถอนออก   ซึ่งความติเตียน   
นัน้,   (เพราะเหตุ) น้ัน   (อ.เรา ท.)   จกัไม่สละ   ซ่ึงเธอ   ดังนี ้  ฯ   (อ.สามเณรนัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   แม้เมื่อทรงส่งไป    
ซึ่งท่าน ท.   สู่ส�านัก   ของพระอุปัชฌาย์   ของกระผม   (ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งเหตุ    
นี้นั่นเทียว   ทรงส่งไปแล้ว),   อ.พระอุปัชฌาย์   ของกระผม   แม้เมื่อส่งมา    
ซึ่งกระผม   กับ   ด้วยท่าน ท.   เห็นแล้ว   ซึ่งเหตุ   นี้นั่นเทียว   ส่งมาแล้ว,    
ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงหยดุ,   อ.กระผมนัน่เทียว   จักไป   ดังนี ้  ฯ   
(อ.สามเณร) นั้น   ไหว้แล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   แม้สามสิบ   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่าน-
ผู้เจริญ   ถ้าว่า   อ.โทษ   ของกระผม   มีอยู่ไซร้,   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอดโทษ   
ดังนี ้  ออกไปแล้ว   ฯ   อ.ความสงัเวชใหญ่   เกดิขึน้แล้ว   แก่ภิกษ ุท.,   อ.นยัน์ตา ท.   
เต็มแล้ว   ด้วยน�า้ตา ท.,   อ.เนือ้แห่งหทยั   สัน่แล้ว   ฯ   อ.พระมหาเถระ   กล่าวแล้ว    
กะโจร ท. ว่า   ดูก่อนอุบาสก ท.   อ.เด็ก   นี ้  เหน็แล้ว   ซ่ึงท่าน ท.   ผูก้ระท�าอยู่   
ซึ่งไฟ   ผู้ถากอยู่   ซึ่งหลาว ท.   ผู้ลาดอยู่   ซึ่งใบไม้ ท.   จักกลัว,   (อ.ท่าน ท.)   
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พักไว้แล้ว   (ซึ่งเด็ก) นี้   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   พึงกระท�า   ซึ่งกิจ ท.   เหล่านั้น   
ดังนี้   ฯ   อ.โจร ท.   พาเอาแล้ว   ซึ่งสามเณร   ไปแล้ว   พักไว้แล้ว    
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   กระท�าแล้ว   ซึ่งกิจทั้งปวง ท.   ฯ

 ก.๕   ในกาลเป็นท่ีสุดลงรอบแห่งกิจ   อ.โจรผู้เจริญท่ีสุด   เง้ือขึ้นแล้ว    
ซึ่งดาบ   เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งสามเณร   ฯ   อ.สามเณร   เมื่อนั่ง   นั่งเข้าแล้ว    
ซึ่งฌานเทียว   ฯ   อ.โจรผู้เจริญที่สุด   ยังดาบ   ให้เป็นไปรอบแล้ว   ให้ตกไปแล้ว   
ทีค่อ   ของสามเณร   ฯ   อ.ดาบ   ม้วนแล้ว   กระทบแล้ว   ซ่ึงคม   ด้วยคม   ฯ   
(อ.โจรผู้เจริญที่สุด) นั้น   ส�าคัญอยู่ว่า   (อ.เรา)   ไม่ประหารแล้ว   โดยชอบ   ดังนี้   
กระท�าแล้ว   (ซึ่งดาบ) นั้น   ให้ตรง   ประหารแล้ว   อีก   ฯ   อ.ดาบ   ม้วนอยู่   
ราวกะ อ.ใบแห่งตาล   ได้ไปแล้ว   สู่โคนแห่งด้าม   ฯ   จริงอยู่   (อ.ใคร ๆ)    
แม้ท่วมทบัอยู่   ซ่ึงสามเณร   ด้วยภเูขาช่ือว่าสเินรุ   ในกาล   น้ัน   ช่ือว่า ผู้สามารถ   
เพื่ออัน (ยังสามเณรนั้น) ให้ตาย   ย่อมไม่มี,   (อ.ใคร ๆ   ชื่อว่า ผู้สามารถ    
เพ่ืออันยังสามเณรให้ตาย)   ด้วยดาบ   (ย่อมไม่มี)   ก่อนนั่นเทียว   ฯ    
อ.โจรผู้เจริญที่สุด   เห็นแล้ว   ซึ่งปาฏิหาริย์   นั้น   คิดแล้วว่า   ในกาลก่อน   อ.ดาบ   
ของเรา   ย่อมตัด   ซึ่งเสาอันส�าเร็จแล้วด้วยศิลา   หรือ   หรือว่า   ซึ่งตอแห่ง- 
ไม้ตะเตียน   อันราวกะว่าหยวกกล้วย,   ในกาลนี้   (อ.ดาบ)   น้อมไปแล้ว    
สิ้นวาระหนึ่ง   เป็นราวกะว่าใบแห่งตาลอันม้วน   เกิดแล้ว   สิ้นวาระหนึ่ง,   อ.ดาบ   
ชื่อนี้   เป็นของมีเจตนาหามิได้   แม้เป็น   ย่อมรู้   ซึ่งคุณ   (ของสามเณร) นี้,    
อ.เรา   เป็นผู้เป็นไปกับด้วยเจตนา   (เป็น)   ย่อมไม่รู้   ดังนี้   ฯ   (อ.โจรผู้เจริญ-
ที่สุด) นั้น   โยนไปแล้ว   ซึ่งดาบ   บนพื้นดิน   หมอบลงแล้ว   ด้วยอก    
ณ ทีใ่กล้แห่งเท้า   (ของสามเณร) นัน้   ถามอยูว่่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   อ.กระผม ท.   
เป็นผู้เข้าไปแล้ว   ในดง   นี้   เพราะเหตุแห่งทรัพย์   เป็นแล้ว,   อ.บุรุษ ท.    
แม้ผู้มีพันเป็นประมาณ   เห็นแล้ว   ซึ่งกระผม ท.   แต่ที่ไกลเทียว   ย่อมสั่น,   
(อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น)   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันกล่าว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว ท.   
สอง   สาม,   ส่วนว่า   (อ.เหตุ) แม้สักว่าความสะดุ้งแห่งจิต   ย่อมไม่มี   แก่ท่าน,   
อ.หน้า   ของท่าน   ย่อมรุ่งเรืองวิเศษ   ราวกะ อ.ทอง   ที่ปากแห่งเบ้าด้วย    
ราวกะ อ.ดอกกรรณิการ์อันบานดีแล้วด้วย,   อ.เหตุ   อะไรหนอแล   ดังนี ้  กล่าวแล้ว   
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๑ ภวเนตฺติ (ตณฺหา) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลง ติ ปัจจัย วิ.ว่า  ภว� เนตีติ ภวเนตฺติ (ตณฺหา)  เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ วิ. ว่า  

ภว� เนติ เอตายาติ ภวเนตฺติ (ตณฺหา) ฯ

ซึ่งคาถา   นี้ว่า
อ.ความสะดุ้ง   ย่อมไม่มี   แก่ท่าน,   อ.ความกลัว  
ย่อมไม่มี   (แก่ท่าน)   อ.วรรณะ   (ของท่าน)    
ย่อมผ่องใส   ยิ่ง,   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่คร�่าครวญ   
ในเพราะภัยใหญ่   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   เพราะเหตุไร   
ดังนี้   ฯ

 อ.สามเณร   ออกแล้ว   จากฌาน   เมือ่แสดง   ซ่ึงธรรม   (แก่โจรผูเ้จรญิท่ีสดุ)   
นั้น   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนายบ้าน   ผู้มีอายุ   ชื่อ อ.อัตภาพ   ของพระขีณาสพ   
เป็นราวกะว่าภาระ (อันบุคคล) วางไว้แล้ว   บนศีรษะ   ย่อมเป็น,   (อ.พระขีณาสพ)   
นั้น,   (ครั้นเมื่ออัตภาพ) นั้น   แตกไปอยู่,   ย่อมยินดีนั่นเทียว,   ย่อมไม่กลัว   ดังนี้   
ได้กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา ท.   เหล่านี้ว่า

ดูก่อนนายบ้าน   อ.ความทุกข์   อันเป็นไปทางใจ       
ย่อมไม่มี   (แก่พระขีณาสพ) ผู้มีความเพ่งหามิได้   
(อ.พระขีณาสพ)   ผู้แสวงหาซึ่งคุณ   ผู้มีสังโยชน์อัน-
ส้ินแล้ว   ก้าวล่วงแล้ว   ซ่ึงภยั   ทัง้ปวง,   (อ.ตัณหา)
อันน�าไปสู่ภพ๑   (ของพระขีณาสพ) นั้น   สิ้นแล้ว,   
อ.ธรรม ท.   (อันพระขีณาสพนั้น)   เห็นแล้ว    
โดยประการใด   โดยประการน้ัน   อ.ความตาย    
เป็นธรรมชาตมีภัยออกแล้ว   ย่อมเป็น   ราวกะ   
อ.การปลงลงซึ่งภาระ   ดังนี้   ฯ

(อ.โจรผู้เจริญที่สุด) นั้น   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของสามเณร) นั้น   
แลดูแล้ว   ซึ่งร้อยแห่งโจร ท.   ห้า   กล่าวแล้วว่า   อ.ท่าน ท.   จักกระท�า   อย่างไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.โจร ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   ก็   อ.ท่าน เล่า   ดังนี้   ฯ   
(อ.โจรผู้เจริญที่สุด   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กิจ   ในท่ามกลางแห่งเรือน   ย่อมไม่มี    
แก่เรา   เพราะเห็น   ซึ่งปาฏิหาริย์   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   ก่อน,   (อ.เรา)    
จักบวช   ในส�านัก   ของพระผู้เป็นเจ้า   ดังนี้   ฯ   (อ.โจร ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
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แม้ อ.เรา ท.   จักกระท�า   เหมอืนอย่างนัน้นัน่เทียว   ดังนี ้  ฯ   (อ.โจรผูเ้จรญิท่ีสดุ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.ดีละ   ดังนี้   ฯ   ในล�าดับนั้น   อ.โจร ท.    
แม้ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ไหว้แล้ว   ซึ่งสามเณร   ขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ฯ   
(อ.สามเณร) นั้น   ตัดแล้ว   ซึ่งผม ท. ด้วย   ซึ่งชายแห่งผ้า ท. ด้วย   ด้วยคม- 
แห่งดาบ ท.   (ของโจร ท.) เหล่าน้ันน่ันเทียว   ย้อมแล้ว   ด้วยดินแดง   (ยงัโจร ท.) 
ให้นุง่ห่มแล้ว   ซ่ึงผ้ากาสายะ ท.   เหล่านัน้   (ยงัโจร ท. เหล่านัน้) ให้ต้ังอยูเ่ฉพาะแล้ว   
ในศีล ท.   สิบ   พาเอาแล้ว   (ซึ่งสามเณร ท.) เหล่านั้น   ไปอยู่   คิดแล้วว่า   
ถ้าว่า   อ.เรา   ไม่เห็นแล้ว   ซ่ึงพระเถระ ท. เทยีว   จกัไปไซร้,   (อ.พระเถระ ท.) 
เหล่าน้ัน   จักไม่อาจ   เพ่ืออนักระท�า   ซ่ึงสมณธรรม,   อ. -   (แห่งพระเถระ ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (พระเถระ) แม้รูปหนึ่ง   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันทรงไว้พร้อม    
ซึ่งน�้าตา ท.   จ�าเดิม   แต่กาลแห่งโจร ท.   พาเอา   ซึ่งเรา   แล้วจึงออกไปแล้ว,   
(เมื่อพระเถระ ท. เหล่านั้น)   คิดอยู่ว่า   อ.สามเณร   (อันโจร ท.)   ให้ตายแล้ว   
หรือหนอแล   (หรือว่า   อ.สามเณร   อันโจร ท.   ให้ตายแล้ว)   หามิได้   ดังนี้, 
อ.กัมมัฏฐาน   เป็นคุณชาตมีหน้าเฉพาะ   จักเป็น   หามิได้,   เพราะเหตุนั้น   (อ.เรา)   
เห็นแล้ว   (ซึ่งพระเถระ ท.) เหล่านั้นเทียว   จักไป   ดังนี้   ฯ   

 ก.๖   (อ.สามเณร) น้ัน   ผู้มีภกิษมีุร้อยห้าเป็นประมาณเป็นบรวิาร   ไปแล้ว    
(ในที)่ นัน้,   (คร้ันเม่ือค�า) ว่า   ดูก่อนสังกจิจะ   ผูเ้ป็นสัตบรุุษ   อ.ชีวติ   อนัเธอ   
ได้แล้ว   หรือ   ดังนี้   (อันภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ผู้มีความเบาใจอันได้เฉพาะแล้ว    
เพราะอันเห็น   ซึ่งตน   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ขอรับ   
(อ.อย่างนั้น),   (อ.โจร ท.) เหล่านี้   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังกระผมให้ตาย   เป็น    
ไม่อาจอยู่   เพื่ออัน (ยังกระผม) ให้ตาย   เลื่อมใสแล้ว   ในคุณ   ของกระผม    
ฟังแล้ว   ซึ่งธรรม   บวชแล้ว,   อ.กระผม   เป็นผู้มาแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   
(อ.เรา)   เห็นแล้ว   ซึ่งท่าน ท.   จักไป   ดังนี้   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน ท.)   
เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   (เป็น)   จงกระท�า   ซ่ึงสมณธรรม,   อ.กระผม    
จักไป   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   ดังนี้   ไหว้แล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   เหล่านั้น    
พาเอาแล้ว   (ซึ่งสามเณร ท.) เหล่านอกนี้   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระอุปัชฌาย์,   
(ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ดูก่อนสังกิจจะ   อ.อันเตวาสิก ท.   อันเธอ   ได้แล้ว   หรือ   
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ดังนี้   (อันพระเถระ)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    
ขอรับ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   บอกแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น,   ก็    
(ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ดูก่อนสังกิจจะ   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   จงเฝ้า    
ซึ่งพระศาสดา   ดังนี้   อันพระเถระ   กล่าวแล้ว,   (อ.สามเณรนั้น)   (รับพร้อม-
เฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ไหว้แล้ว   ซึ่งพระเถระ   พาเอาแล้ว    
(ซึ่งสามเณร ท.) เหล่านั้น   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา,   (ครั้นเมื่อ- 
พระด�ารัส) ว่า   ดูก่อนสังกิจจะ   อ.อันเตวาสิก ท.   อันเธอ   ได้แล้ว  หรือ   
ดังนี้   แม้อันพระศาสดา   ตรัสแล้ว,   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   
ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ) 
ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้    
(อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   อ.อันต้ังอยู่เฉพาะ 
ในศีล   แล้วจึงเป็นอยู่   แม้สิ้นวันหนึ่ง   ในกาลนี้   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า    
กว่าการกระท�า   ซ่ึงโจรกรรม   แล้วจงึตัง้อยู่เฉพาะ   ในศลีอนัโทษประทุษร้ายแล้ว   
แล้วจึงเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   แห่งเธอ ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ    
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
ผู้มีจิตไม่ตั้งม่ันแล้ว   พึงเป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี   
อ.ความเป็นอยู่   สิ้นวันหนึ่ง   (ของบุคคล)   ผู้มีศีล   
ผู้เพ่งโดยปกติ   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   (กว่า- 
ความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   ของบุคคลนั้น   นั้น   
ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีศีลออกแล้ว   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   
- (บท) ว่า   ทุสฺสีโล   ดังนี้   ฯ     
 อ.อรรถ ว่า   อ.ความเป็นอยู่   แม้สิ้นวันหนึ่ง   คือว่า   แม้สิ้นกาลครู่หนึ่ง   
(ของบุคคล) ผู้มีศีล   ผู้เพ่งโดยปกติ   ด้วยฌาน ท. สอง   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   
คือว่า   เป็นคุณชาตสูงสุด   กว่าความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   (ของบุคคล)    
ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   สีลวนฺตสฺส    
ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.ภิกษุ ท.   แม้ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ    
เหล่านั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.,   อ.พระธรรมเทศนา   
เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   แม้แก่มหาชนผู้ถึงพร้อมแล้ว   ฯ
 โดยสมัย  อื่นอีก   อ.สามเณรชื่อว่าสังกิจจะ   ได้แล้ว   ซึ่งการอุปสมบท    
เป็นผู้มีพรรษาสิบ   เป็น   รับเอาแล้ว   ซึ่งสามเณร   ฯ   ก็   (อ.สามเณร) นั้น   
เป็นผู้ชื่อว่าอธิมุตตกสามเณร   ผู้เป็นหลาน   (ของพระเถระชื่อว่าสังกิจจะ) นั้นนั่นเทียว   
(ย่อมเป็น)   ฯ   ครัง้นัน้   อ.พระเถระ   เรยีกมาแล้ว   (ซ่ึงสามเณรช่ือว่าอธมิตุตกะ) นัน้   
ในกาล (แห่งสามเณรช่ือว่าอธมิตุตกะนัน้) มกีาลฝนเต็มรอบแล้ว   ส่งไปแล้ว   (ด้วยค�า) ว่า   
(อ.เรา)   จักกระท�า   ซึ่งการอุปสมบท   แก่เธอ,   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   
ถามแล้ว  ซึ่งปริมาณแห่งกาลฝน   ในส�านัก   ของญาติ ท.   จงมา   ดังนี้   ฯ   
(อ.สามเณรช่ือว่าอธมิตุตกะ) นัน้   ไปอยู ่  สูส่�านกั   ของมารดาและบดิา ท.   ผูอั้นโจร ท.    
ผูม้ร้ีอยห้าเป็นประมาณ   ให้ตายอยู่   เพือ่ประโยชน์แก่พลกีรรม   ในระหว่างแห่งหนทาง   
แสดงแล้ว   ซึ่งธรรม   (แก่โจร ท.) เหล่านั้น   ผู้ (อันโจร ท.) ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว   
ปล่อยแล้ว   (ด้วยค�า) ว่า   อ.ความที่แห่งเรา ท.   มีอยู่   ในที่   นี้   อันท่าน    
ไม่พึงบอก   แก่ใคร ๆ   ดังนี้   เห็นแล้ว   ซึ่งมารดาและบิดา ท.   ผู้มาอยู่    
ในหนทางตอบ   เมื่อตามรักษา   ซึ่งค�าสัตย์   ไม่บอกแล้ว   (แก่มารดาและบิดา ท.) 
เหล่าน้ัน   แม้ผูด้�าเนนิไปอยู ่  สูห่นทาง   นัน้นัน่เทียว   ฯ   (เมือ่มารดาและบดิา ท.) 
เหล่านั้น   ผู้อันโจร ท.   เบียดเบียนอยู่   กล่าวแล้วว่า   แม้ อ.ท่าน   เห็นจะ    
เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ   ด้วยโจร ท.   ไม่บอกแล้ว   แก่เรา ท.   
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ดังน้ี   คร�า่ครวญอยู,่   (อ.โจร ท.) เหล่านัน้   ฟังแล้ว   ซ่ึงเสยีง   รูแ้ล้ว   ซ่ึงความท่ี 
(แห่งตน เป็นผู้อันสามเณร)   ไม่บอกแล้ว   แม้แก่มารดาและบิดา ท.   เป็นผู้มีจิต-
เลือ่มใสแล้ว   (เป็น)   ขอแล้ว   ซ่ึงการบวช   ฯ   (อ.สามเณรช่ือว่าอธมิตุตกะ) แม้นัน้   
(ยังโจร ท.) เหล่านั้น   ทั้งปวง   ให้บวชแล้ว   ราวกะ อ.สามเณรชื่อว่าสังกิจจะ    
น�ามาแล้ว   สูส่�านกั   ของพระอุปัชฌาย์   ผูอั้น (พระอุปัชฌาย์) นัน้ ส่งไปแล้ว   สูส่�านกั   
ของพระศาสดา   พาเอาแล้ว   (ซึ่งสามเณร ท.) เหล่านั้น   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว  นั้น   แก่พระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   
กราบทูลแล้ว,   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   โดยนัยอันมีใน-
ก่อนนั่นเทียว   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้นั่นเทียวว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
ผู้มีจิตไม่ตั้งม่ันแล้ว   พึงเป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี   
อ.ความเป็นอยู่   สิ้นวันหนึ่ง   (ของบุคคล)   ผู้มีศีล   
ผู้เพ่งโดยปกติ   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   (กว่า- 
ความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   ของบุคคลนั้น   นั้น) 
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   

 (ชื่อ อ.เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ)   แม้นี้   (อันข้าพเจ้า)   กล่าวแล้ว   
ด้วยพระคาถา   นี้นั่นเทียว   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าสังกิจจะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าขานุโกณฑัญญะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซ่ึงพระเถระช่ือว่าขานุโกณฑัญญะ   ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    
โย   จ   วสฺสสต�   ชีเว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยนิว่า   อ.พระเถระ   นัน้   เรยีนเอาแล้ว   ซ่ึงกมัมฏัฐาน   ในส�านกั   
ของพระศาสดา   อยู่อยู่   ในป่า   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   
จักกราบทลู   แก่พระศาสดา   ดังน้ี   มาอยู ่  (จากป่า) นัน้   ล�าบากแล้ว   ในระหว่าง-
แห่งหนทาง   ก้าวลงแล้ว   จากหนทาง   นั่งแล้ว   บนแผ่นหินมีหลัง   แห่งหนึ่ง   
เข้าแล้ว   ซึ่งฌาน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.โจร ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ปล้นแล้ว   
ซึ่งบ้าน   แห่งหนึ่ง   ผูกแล้ว   ซึ่งห่อมีภัณฑะ   ตามสมควรแก่ก�าลัง   ของตน    
ถือเอาแล้ว   ด้วยศีรษะ   ไปอยู่   ไปแล้ว   สู่ที่ไกล   ผู้มีรูปแห่งบุคคลผู้ล�าบากแล้ว   
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   เป็นผู้มาแล้ว   สู่ที่ไกล   ย่อมเป็น,   (อ.เรา ท.)    
จักพกั   ทีแ่ผ่นหนิมหีลงั   นี ้  ดังนี ้  ก้าวลงแล้ว   จากหนทาง   ไปแล้ว   สูท่ี่ใกล้   
แห่งแผ่นหนิมหีลงั   แม้เหน็แล้ว   ซ่ึงพระเถระ   เป็นผูม้คีวามส�าคัญว่า   (อ.ส่วน) นี้   
เป็นตอไม้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.โจร   คนหนึ่ง    
วางไว้แล้ว   ซึ่งห่อมีภัณฑะ   บนศีรษะ   ของพระเถระ   ฯ   (อ.โจร) อื่นอีก    
วางไว้แล้ว   ซึ่งห่อมีภัณฑะ   พิง   (ซึ่งพระเถระ) นั้น   ฯ   อ.โจร ท.   แม้ผู้มี- 
ร้อยห้าเป็นประมาณ   แวดล้อมแล้ว   ซึ่งพระเถระ   ด้วยร้อยแห่งห่อมีภัณฑะ ท.   
ห้า   อย่างนี้   นอนแล้ว   แม้เอง   ประพฤติหลับแล้ว   ตื่นแล้ว   ในกาลเป็น- 
ที่ขึ้นไปแห่งอรุณ   ถือเอาอยู่   ซึ่งห่อมีภัณฑะ ท.   ของตน   ของตน   เห็นแล้ว   
ซ่ึงพระเถระ   เริ่มแล้ว   เพื่ออันหนีไป   ด้วยความส�าคัญว่า   (อ.บุคคลนี้)    
เป็นผู้มิใช่มนุษย์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว    
(กะโจร ท.) เหล่านั้นว่า   ดูก่อนอุบาสก ท.   (อ.ท่าน ท.)   จงอย่ากลัว,   อ.เรา   
เป็นบรรพชิต   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.โจร ท.) เหล่านั้น   หมอบลงแล้ว    
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๑ ขมาเปตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย คุมพากย์

ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   ของพระเถระ   ยังพระเถระ   ให้อดโทษแล้ว๑   (ด้วยค�า)ว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอดโทษ,   อ.กระผม ท.   เป็นผู้มีความส�าคัญ-
ว่าตอไม้   ได้เป็นแล้ว   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   อ.เรา   จักบวช   ในส�านัก    
ของพระผู้เป็นเจ้า   ดังนี้   อันโจรผู้เจริญที่สุด   กล่าวแล้ว,   (อ.โจร ท.) ผู้เหลือ   
กล่าวแล้วว่า   แม้ อ.เรา ท.   จักบวช   ดังนี้   ทั้งปวงเทียว   เป็นผู้มีฉันทะเป็น- 
อันเดียวกัน   เป็น   ขอแล้ว   ซึ่งการบวช   กะพระเถระ   ฯ   อ.พระเถระ    
(ยังโจร ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   ให้บวชแล้ว   ราวกะ อ.สามเณรชื่อว่าสังกิจจะ   
ฯ   (อ.พระเถระ)   ปรากฏแล้วว่า   อ.พระเถระชื่อว่าขานุโกณฑัญญะ   ดังนี้   จ�าเดิม   
(แต่กาล) นั้น   ฯ   (อ.พระเถระ) นั้น   ไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระศาสดา   (กับ)   
ด้วยภิกษ ุท.   เหล่านัน้,   (ครัน้เมือ่พระด�ารสั) ว่า   ดูก่อนโกณฑญัญะ   อ.อันเตวาสกิ ท.   
อันเธอ   ได้แล้ว   หรือ   ดังนี้   อันพระศาสดา   ตรัสแล้ว,   กราบทูลแล้ว    
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.    
ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น),   อ.อานุภาพ   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   (ของบุคคล) อื่น    
เป็นอานุภาพ (อันข้าพระองค์ ท.) เหน็แล้วในก่อน   (ย่อมเป็น)   หามไิด้   (เพราะเหตุ) นัน้   
(อ.ข้าพระองค์ ท.)   เป็นผู้บวชแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   (อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   
กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.ความเป็นอยู่   แม้สิ้นวันหนึ่ง    
ของเธอ ท.   ผู้เป็นไปอยู่   ด้วยความถึงพร้อมแห่งปัญญา   ในกาลนี้   เป็นคุณชาต-
ประเสรฐิกว่า   กว่าการต้ังอยูเ่ฉพาะ   ในกรรมของบคุคลผูม้ปัีญญาอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
อันมอีย่างนีเ้ป็นรปู   แล้วจึงเป็นอยู ่  สิน้ร้อยแห่งปี   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  เมือ่ทรงสบืต่อ   
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   ผู้มีปัญญาอันโทษประทุษร้ายแล้ว   
ผู้มีจิตไม่ตั้งม่ันแล้ว   พึงเป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี   
อ.ความเป็นอยู่   ส้ินวนัหน่ึง   (ของบคุคล)   ผูมี้ปัญญา   
ผู้เพ่งโดยปกติ   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   (กว่า- 
ความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   ของบุคคลนั้น   นั้น) 
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
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 (อ.อรรถ) ว่า   ผูม้ปัีญญาออกแล้ว   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านัน้หนา   
- (บท)ว่า   ทุปฺปญฺโญ   ดังนี้   ฯ     
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้เป็นไปกับด้วยปัญญา   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปญฺญวนฺตสฺส   
ดังนี้   ฯ    
    (อ.ค�า) อันเหลือ   เป็นเช่นกับด้วยค�าอันมีในก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)    
ดังนี้แล   ฯ   

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.ภิกษุ ท.   แม้ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ    
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   อ.พระธรรมเทศนา    
เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   ได้มีแล้ว   แม้แก่มหาชนผู้ถึงพร้อมแล้ว   
ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าขานุโกณฑัญญะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสัปปทาส   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าสัปปทาส   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   โย   จ   วสฺสสต�   
ชีเว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.กุลบุตร   คนหนึ่ง   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ฟังแล้ว   
ซึ่งพระธรรมเทศนา   ของพระศาสดา   บวชแล้ว   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   กระสัน-
ขึน้แล้ว   โดยสมยั   อ่ืนอีก   คิดแล้วว่า   ช่ือ อ.ความเป็นแห่งคฤหสัถ์   ไม่ควรแล้ว   
แก่กุลบุตร   ผู้เช่นกับด้วยเรา,   แม้ อ.การด�ารงอยู่ในบรรพชาแล้วจึงตาย   แห่งเรา   
เป็นคุณชาตประเสรฐิกว่า   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  คิดอยู ่  ซ่ึงอุบายเป็นเหตุตาย   แห่งตน   
ย่อมเที่ยวไป   ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีกิจด้วยภัตอันกระท�าแล้ว   
อาบแล้ว   ในเวลาเช้าเทียว   ไปแล้ว   สู่วิหาร   เห็นแล้ว   ซึ่งงู   ในโรงแห่งไฟ   
ใส่เข้าแล้ว   (ซึ่งงู) นั้น   ในหม้อ   ใบหนึ่ง   ปิดแล้ว   ซึ่งหม้อ   ถือเอาแล้ว   
ออกไปแล้ว   จากวิหาร   ฯ   แม้ อ.ภิกษผุูก้ระสนัขึน้แล้ว   กระท�าแล้ว   ซ่ึงกจิด้วยภัต   
มาอยู่   เห็นแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   เหล่านั้น   ถามแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   
(อ.วัตถุ) นี้   อะไร   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.งู   ดังนี้   
(อันภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   กล่าวแล้ว,   (ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   จักกระท�า    
ซึ่งอะไร   (ด้วยงู) นี้   ดังนี้   ฟังแล้ว   ซึ่งค�า   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้นว่า    
(อ.เรา ท.)   จักทิ้ง   (ซึ่งงู) นั้น   ดังนี้   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   (ยังงู) นี้    
ให้กัดแล้ว   ซึ่งตน   จักตาย   ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงน�ามา,   
อ.กระผม   จักทิ้ง   (ซึ่งงู) นั้น   ดังนี้   ถือเอาแล้ว   ซึ่งหม้อ   จากมือ    
(ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   นั่งแล้ว   ในที่   แห่งหนึ่ง   ยังงู   นั้น   ย่อมให้กัด    
ซึ่งตน   ฯ   อ.งู   ย่อมไม่ปรารถนา   เพื่ออันกัด   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   ยังมือ   
ให้ข้ามลงแล้ว   ในหม้อ   ย่อมคน   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย,   เปิดแล้ว   ซึ่งปาก   
ของงู   ย่อมใส่เข้า   ซึ่งนิ้วมือ   ฯ   อ.งู   กัดแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้น   หามิได้    
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นั่นเทียว   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.งู) นี้   เป็นสัตว์มีพิษที่เขี้ยว   
(ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.งูนี้)   เป็นงูในเรือน   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ละแล้ว    
(ซึ่งงู) นั้น   ได้ไปแล้ว   สู่วิหาร   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว    
(กะภิกษุ) นั้นว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.งู   อันท่าน   ทิ้งแล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุน้ัน   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.งู) นั้น   เป็นงู    
(ย่อมเป็น) หามไิด้,   (อ.งู) นัน่   เป็นงูในเรอืน   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท.   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  (อ.งูนัน่)   เป็นงูนัน่เทียว   (เป็น)   กระท�าแล้ว    
ซึ่งพังพาน   อันใหญ่   ประพฤติสุสุอยู่   อันเรา ท.   จับแล้ว   โดยยาก,   อ.ท่าน   
ย่อมกล่าว   อย่างนี้   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.กระผม   (ยังงู) นั้น   ให้กัดอยู่   ซึ่งอวัยวะบ้าง   ใส่เข้าอยู่    
ซึ่งนิ้วมือ   ในปากบ้าง   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออัน (ยังงู) นั้น ให้กัด   ดังนี้   ฯ   
อ.ภิกษุ ท.   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   เป็นผู้นิ่ง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   

 ก.๒   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ช่างกัลบก   ถือเอาแล้ว   ซึ่งมีดโกน ท.   
สอง   สาม   ไปแล้ว   สู่วิหาร   วางไว้แล้ว   ซึ่งมีดโกน   เล่มหนึ่ง   บนพื้นดิน   
ย่อมปลงลง   ซ่ึงผม ท.   ของภิกษุ ท.   (ด้วยมดีโกน) เล่มหนึง่   ฯ   (อ.ภิกษ)ุ นัน้   
ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงมดีโกน   อัน (อันช่างกลับกนัน้) วางไว้แล้ว   บนพืน้ดิน   (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.เรา)   ตัดแล้ว   ซึ่งคอ   (ด้วยมีดโกน) เล่มนี้   จักตาย   ดังนี้   พาดแล้ว    
ซึ่งคอ   ที่ต้นไม้   ต้นหนึ่ง   ยืนกระท�าแล้ว   ซึ่งคมแห่งมีดโกน   ที่ก้านแห่คอ   
ใคร่ครวญอยู่   ซึ่งศีล   ของตน   จ�าเดิม   แต่กาลเป็นที่อุปสมบท   ได้เห็นแล้ว   
ซึ่งศีล   อันมีมลทินออกแล้ว   เพียงดัง   อ.มณฑลแห่งพระจันทร์อันมีมลทินไปปราศ-  
แล้วด้วย   เพยีงดัง   อ.ก้อนแห่งแก้วมณีอันบคุคลขัดดีแล้วด้วย   ฯ   (เมือ่ภิกษ)ุ นัน้   
ตรวจดูอยู่   (ซึ่งศีล) นั้น,   อ.ปีติ   เกิดขึ้นแล้ว   แผ่ไปอยู่   สู่สรีระทั้งสิ้น   ฯ   
(อ.ภิกษุ) นั้น   ข่มแล้ว   ซึ่งปีติ   ยังวิปัสสนา   ให้เจริญแล้ว   บรรลุแล้ว    
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ถือเอาแล้ว   ซึ่งมีดโกน   ได้เข้าไปแล้ว   
ในท่ามกลางแห่งวิหาร   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุ ท.   ถามแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้นว่า    
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ท่าน)   เป็นผู้ไปแล้ว   (ณ ที่) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้อายุ   (อ.กระผม)   เป็นผู้ไปแล้ว    



196 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

(ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   ตัดแล้ว   ซ่ึงก้านแห่งคอ   ด้วยมดีโกน   เล่มนี ้  จักตาย   
ดังนี้   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ถามแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) 
อย่างน้ัน   (มอียู)่,   (อ.ท่าน)   เป็นผูต้ายแล้ว   ย่อมเป็น   หามไิด้   เพราะเหตุไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.กระผม)   เป็นผู้ไม่ควร   
เพื่ออันน�ามา   ซึ่งศัสตรา   เป็นผู้เกิดแล้ว   ย่อมเป็น,   ด้วยว่า   อ.กระผม    
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักตัด   ซึ่งก้านแห่งคอ   ด้วยมีดโกน   เล่มนี้   ดังนี้   
ตัดแล้ว   ซึ่งกิเลสทั้งปวง ท.   ด้วยมีดโกนคือญาณ   ดังนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.    
กราบทูลแล้ว   แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   (อ.ภิกษุ) นี้   ย่อมพยากรณ์   (ซึ่งพระ-
อรหัตผล) อันบุคคลพึงรู้ทั่ว   ด้วยค�าอันไม่มีแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า    
ทรงสดับแล้ว   ซึ่งค�า   (ของภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.    
ชื่อ อ.พระขีณาสพ ท.   ย่อมปลงลง   ซึ่งตน   จากชีวิต   ด้วยมืออันเป็นของตน   
หามิได้   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
อ.พระองค์   ย่อมตรัสเรียก   (ซึ่งภิกษุ) นี้ว่า   อ.พระขีณาสพ   ดังนี้,   ก็    
(อ.ภิกษุ) นี้   ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต   อย่างนี้   กระสันขึ้นแล้ว   
เพราะเหตุไร,   อ.อะไร   เป็นเหตุแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหัต   (ของภิกษุ) นั้น    
(ย่อมเป็น),   อ.งู   นั้น   ไม่กัดแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั่น   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   อ.งู   นัน้   เป็นทาส   (ของภิกษ)ุ นี้   
ในอัตภาพ   ทีส่าม   (แต่อัตภาพ) นี ้  ได้เป็นแล้ว   ก่อน,   (อ.งู) นัน้   ไม่อาจแล้ว   
เพือ่อันกดั   ซ่ึงสรรีะ   แห่งนาย   ของตน   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ตรสับอกแล้ว   
ซึ่งเหตุ   อย่างหนึ่ง   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ด้วยประการฉะนี้   ก่อน   ฯ    
ก็   อ.ภิกษุ   นั้น   เป็นผู้ชื่อว่าสัปปทาส   เกิดแล้ว   จ�าเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ
   
 ก.๓   ได้ยนิว่า   ในกาลแห่งพระพทุธเจ้าพระนามว่ากสัสปะ   อ.บตุรของคฤหบดี   
คนหนึ่ง   ฟังแล้ว   ซึ่งธรรม   ของพระศาสดา   เป็นผู้มีความสังเวชอันเกิดขึ้นแล้ว   
(เป็น)   บวชแล้ว   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว,   ครั้นเมื่อความไม่ยินดียิ่ง   เกิดขึ้นแล้ว   
โดยสมยั   อ่ืนอีก,   บอกแล้ว   แก่ภิกษุ   ผูเ้ป็นสหาย   รปูหนึง่   ฯ   (อ.สหาย) นัน้   
กล่าวแล้ว   ซึ่งโทษ   ในความเป็นแห่งคฤหัสถ์   (แก่ภิกษุ) นั้น   เนือง ๆ   ฯ   
(อ.ภิกษุ) นอกนี้   ฟังแล้ว   (ซึ่งค�า) นั้น   ยินดียิ่งแล้ว   ในพระศาสนา   นั่งกระท�า-



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 197

อยูแ่ล้ว   ซ่ึงบรขิารของสมณะ ท.   อันอันมลทนิจับแล้ว   ในกาล (แห่งตน) ไม่ยนิดียิง่แล้ว   
ในกาลก่อน   ให้เป็นของมีมลทินออกแล้ว   ท่ีฝั่งแห่งสระ   แห่งหนึ่ง   ฯ    
แม้ อ.สหาย   (ของภิกษุ) นั้น   นั่งแล้ว   ในที่ใกล้นั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น    
(อ.ภิกษุ) นั้น   กล่าวแล้ว   (กะสหาย) นั้น   อย่างน้ีว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.เรา   
เมื่อสึก   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้   ซึ่งบริขาร ท. เหล่านี้   แก่ท่าน   ได้เป็นแล้ว   ดังนี้   
ฯ   (อ.สหาย) น้ัน   ยังความโลภ   ให้เกดิขึน้แล้ว   คิดแล้วว่า   อ.ประโยชน์ อะไร   
ของเรา   (ด้วยภิกษุ) นี้   ผู้บวชแล้ว   หรือ   หรือว่า   ผู้สึกแล้ว,   ในกาลนี้   
(อ.เรา)   ยังบริขาร ท.   จักให้ฉิบหาย   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย) นั้น   กล่าวอยู่   
(ซ่ึงค�า ท.) มคี�าว่า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  อ.เรา ท.   เหล่าใด   เป็นผูม้กีระเบือ้งในมอื   
(เป็น)   ย่อมเที่ยวไป   ในตระกูลของบุคคลอื่น ท.   เพื่อก้อนข้าว,   ย่อมไม่กระท�า   
ซึ่งการสนทนาและการปราศรัย   กับ   ด้วยบุตรและทาระ ท.,   (อ.ประโยชน์) อะไร   
ด้วยความเป็นอยู่   ของเรา ท. (เหล่านั้น)   ในกาลนี้   ดังนี้เป็นต้น   กล่าวแล้ว    
ซึ่งคุณ   แห่งความเป็นแห่งคฤหัสถ์   จ�าเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   
ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของสหาย) นั้น   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   อีก   
เป็น   คิดอยู่ว่า   (อ.สหาย) นี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.เรา)   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   
ย่อมเป็น   ดังนี ้  อันเรา   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้ว   ซ่ึงโทษ   ในความเป็นแห่งคฤหสัถ์   
ก่อน   กล่าวแล้ว   ซึ่งคุณ   เนือง ๆ   ในกาลนี้,   อ.เหตุ   อะไรหนอแล   ดังนี้   
รูแ้ล้วว่า   (อ.สหายน้ี   กล่าวแล้ว   ซ่ึงคุณ   เนอืง ๆ   ในกาลนี)้   เพราะความโลภ   
ในบรขิารแห่งสมณะ ท.   เหล่านี ้  ดังนี ้  ยงัจิต   ของตน   ให้กลบัแล้ว   เองนัน่เทียว,   
อ.ความไม่ยินดียิ่ง   เกิดขึ้นแล้ว   (แก่ภิกษุ) นั้น   ในกาลนี้   เพราะความที่แห่งภิกษุ 
รปูหน่ึง เป็นผู ้(อันภิกษนุัน้) ให้กระสนัขึน้แล้ว   ในกาลแห่งพระพทุธเจ้าพระนามว่ากสัสปะ   
ด้วยประการฉะนี้,   ก็   อ.สมณธรรม ใด   (อันภิกษุ) นั้น   กระท�าแล้ว    
สิน้พนัแห่งปียีส่บิ ท.   ในกาลน้ัน,   (อ.สมณธรรม) นัน้   เป็นอุปนสิยั   แห่งพระอรหตั   
(ของภิกษุ) นั้น   เกิดแล้ว   ในกาลนี้   ดังนี้แล   ฯ   
 อ.ภิกษุ ท.   เหล่านัน้   ฟังแล้ว   ซ่ึงเนือ้ความ   นี ้  จากส�านกั   ของพระผูม้-ี 
พระภาคเจ้า   ทลูถามแล้ว   ยิง่ขึน้ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   ได้ยนิว่า   อ.ภิกษ ุ  นี้   
ยืนกระท�าแล้ว   ซึ่งคมแห่งมีดโกน   ที่ก้านแห่งคอเทียว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต,   
อ.อรหัตตมรรค   ย่อมเกิดขึ้น   โดยขณะ   อันมีประมาณเท่านี้   หรือหนอแล   ดังนี้   
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๑ กุสีต หรือ กุสิต แปลได้ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ แปลว่า เกียจคร้านแล้ว (กุสฺ ธาตุในความเกียจคร้าน ต ปัจจัย อิ อาคม) 

หรอืแปลว่า ถงึแล้วซ่ึงความเป็นดจุหญ้าคา (กสุ บทหน้า อิ ธาตุในความไป, ถงึ ต ปัจจัย) ลักษณะที ่๒ แปลว่า ผูจ้มอยู่โดย-

อาการอันบัณฑิตพึงเกลียด, ผู้เกียจคร้าน เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ อ ปัจจัย ในนามกิตก์ วิ.ว่า กุจฺฉิต� สีทตีติ กุสีโต  

กจุฉฺเิตนากาเรน สีทตีติ กสีุโต หรอื วริิเยนาทคินตฺพฺพสฺส อตถฺสฺส อลาภโต กจุฉฺติพฺเพน อากาเรน สีทตติี กสีุโต ฯ ก ุบทหน้า 

สีท, สิท ธาตุในความจม มีรูปเป็น กุสีโท อาเทส ท เป็น ต ตามลักษณะแห่งอาเทสพยัญชนะสนธิ ได้รูปเป็น กุสีโต, กุสิโต ฯ 

ฯ   (อ.พระศาสดา)   ตรสัแล้วว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   เออ   (อ.อย่างนัน้),   เมือ่ภิกษุ   
ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว   ยกขึ้นแล้ว   ซ่ึงเท้า   วางไว้อยู่   บนพื้นดิน,    
ครัน้เมือ่เท้า   ไม่ถงึแล้ว   ทีพ่ืน้ดินนัน่เทียว,   อ.อรหตัตมรรค   ย่อมเกดิขึน้,   จรงิอยู่   
อ.ความเป็นอยู ่  (สิน้กาล) แม้สกัว่าขณะหนึง่   (แห่งบคุคล) ผูม้คีวามเพยีรอันปรารภแล้ว   
เป็นคุณชาตประเสรฐิกว่า   กว่าความเป็นอยู ่  สิน้ร้อยแห่งปี   แห่งบคุคลผูเ้กยีจคร้านแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   ผู้เกียจคร้านแล้ว๑   ผู้มีความ-
เพียรอันเลว   พึงเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   อ.ความ-
เป็นอยู่   สิ้นวันหนึ่ง   (ของบุคคล)   ผู้ปรารภอยู่   
ซึ่งความเพียร   อันมั่น   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   
(กว่าความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   ของบุคคลนั้นนั้น)   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.บุคคลผู้ยังกาลให้น้อมล่วงไปโดยวิเศษ   ด้วยวิตก ท.   สาม   
มกีามวติกเป็นต้น   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านัน้หนา   - (บท) ว่า   กสีุโต   
ดังนี้   ฯ    
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีความเพียรออกแล้ว   (ดังนี้)   (แห่งบท) ว่า   หีนวีริโย   
ดังนี้   ฯ
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 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ปรารภอยู่   ซึ่งความเพียร   อันมั่น   อันสามารถเพื่อ- 
อันยังฌานอันมีอย่างสองให้บังเกิด   (ดังนี้)   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   วิริย�   
อารภโต   ทฬฺห�   ดังนี้   ฯ     
 (อ.ค�า) อันเหลือ   เป็นเช่นกับด้วยค�าอันมีในก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผูม้าก   บรรลแุล้ว   (ซ่ึงอรยิผล ท.)   
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสัปปทาส   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าปฏาจารา   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถรี   ชื่อว่าปฎาจารา   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   โย   จ   
วสฺสสต�   ชีเว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   เป็นธิดา   ของเศรษฐี   ผู้มีสมบัติ-
อันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   เป็นหญิงมีรูปงาม   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.มารดาและบิดา ท.)   รักษาอยู่   (ซึ่งนางปฏาจารา) นั้น    
(ยังนางปฏาจารานั้น) ให้อยู่แล้ว   ที่พื้นในเบื้องบน   แห่งปราสาทอันประกอบแล้วด้วย-
ชั้นเจ็ด   ในกาล (แห่งนางปฏาจารานั้น) อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีกาลฝนสิบหก   ฯ   
(ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   แม้มีอยู่,   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   ปฏิบัติผิดแล้ว   
กับ   ด้วยจูฬุปัฏฐาก   คนหนึ่ง   ของตน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มารดาและบิดา ท.   
(ของนางปฏาจารา) นั้น   ฟังตอบแล้ว   แก่กุมาร   คนหนึ่ง   ในตระกูลแห่งบุคคล- 
ผูม้ชีาติอันเสมอกนั   ต้ังไว้แล้ว   ซ่ึงวันเป็นท่ีกระท�าซ่ึงววิาหะ   ฯ   (ครัน้เมือ่วนัเป็นที-่
กระท�าซ่ึงวิวาหะ) นัน้   ต้ังใกล้แล้ว,   (อ.นางปฏาจารา) น้ัน   กล่าวแล้ว   กะจูฬุปัฏฐาก  
นั้นว่า   ได้ยินว่า   (อ.มารดาและบิดา ท.)   จักให้   ซึ่งดิฉัน   ชื่อ แก่ตระกูลโน้น,   
(อ.ท่าน)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งเครื่องบรรณาการ   เพื่อดิฉัน   แม้มาแล้ว   จักไม่ได้   
ซึ่งการเข้าไป   (ในที่) นั้น   ในกาลแห่งดิฉันไปแล้ว   สู่ตระกูลแห่งผัว,   ถ้าว่า   
อ.ความรัก   ในดิฉัน   มีอยู่   แก่ท่านไซร้,   (อ.ท่าน)   พาเอาแล้ว   ซึ่งดิฉัน    
จงหนไีป   (โดยที)่ ใด   หรอื   หรอืว่า   (โดยท่ี) นัน้   ในกาลนีน้ัน่เทียว   ดังนี ้  ฯ   
(อ.จูฬุปัฏฐาก) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว)  ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.ดีละ   ดังนี้,   
กล่าวแล้วว่า   ถ้าอย่างนั้น   อ.เรา   จักยืนอยู่   ชื่อ ในที่โน้น   แห่งประตูแห่ง-
พระนคร   ในเวลาเช้าเทียว   ในวันพรุ่ง,   อ.เธอ   ออกไปแล้ว   ด้วยอุบาย    
อย่างหนึ่ง   พึงมา   (ในที่) นั้น   ดังนี้   ได้ยืนอยู่แล้ว   ในที่เป็นที่กระท�าซึ่งการ-
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๑ สงฺเกต (ปุํ, นปุํ) แปลว่า การก�าหนด, การนัดแนะ, การหมาย, การรู้, การใส่ใจ, การสังเกต, การนัด ภาษาไทยใช้เป็น 

ค�ากิริยา หมายถึง จดจ�าไว้, หมายไว้, ดูหรือฟังอย่างละเอียด ประกอบด้วย ส�บทหน้า กิตฺธาตุในความรู้ ณ ปัจจัย เป็นภาวรูป  

ภาวสาธนะ ฯ

นดัแนะ๑   ในวนัทีส่อง   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) แม้นัน้   นุ่งแล้ว   ซ่ึงผ้าอันเศร้าหมองแล้ว   
สยายแล้ว   ซึ่งผม ท.   ทาแล้ว   ซึ่งสรีระ   ด้วยร�า   ถือเอาแล้ว   ซึ่งหม้อ    
ออกไปแล้ว   จากเรอืน   ราวกะว่า   ไปอยู ่  กบั   ด้วยของทาส ีท.   ได้ไปแล้ว   สูท่ี่   
นัน้   ในเวลาเช้าเทยีว   ฯ   (อ.จูฬุปัฏฐาก) นัน้   พาเอาแล้ว   (ซ่ึงนางปฏาจารา) นัน้   
ไปแล้ว   สู่ที่ไกล   ส�าเร็จแล้ว   ซึ่งการอยู่อาศัย   ในบ้าน   แห่งหนึ่ง   ไถแล้ว   
ซ่ึงนา   ในป่า   ย่อมน�ามา   (ซ่ึงวัตถ ุท.) มฟืีนและผกัเป็นต้น   ฯ   (อ.นางปฏาจารา)  
นอกนี้   น�ามาแล้ว   ซึ่งน�้า   ด้วยหม้อ   กระท�าอยู่   (ซึ่งกิจ ท.) มีการต�า- 
และการหุงเป็นต้น   ด้วยมืออันเป็นของตน   เสวยแล้ว   ซึ่งผล   แห่งกรรมอันชั่ว    
ของตน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ตั้งอยู่พร้อมแล้ว   ในท้อง    
(ของนางปฏาจารา) นั้น   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   เป็นผู้มีครรภ์เต็มรอบแล้ว   (เป็น)   
อ้อนวอนแล้ว   ซึ่งสามีว่า   อ.ใคร ๆ   ผู้กระท�าซึ่งอุปการะ   แก่ดิฉัน   ย่อมไม่มี   
(ในที)่ นี,้   ช่ือ อ.มารดาและบดิา ท.   เป็นผูม้หีทัยอ่อนโยน   ในบตุร ท.   ย่อมเป็น,   
(อ.ท่าน)   จงน�าไป   ซึ่งดิฉัน   สู่ส�านัก   (ของมารดาและบิดา ท.) เหล่านั้น,    
อ.การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ของดิฉัน   จักมี   (ในที่) นั้น   ดังนี้   ฯ   
(อ.สาม)ี นัน้   ห้ามแล้วว่า   ดูก่อนนางผูเ้จรญิ   (อ.เธอ)   ย่อมกล่าว   (ซ่ึงค�า) อะไร,   
อ.มารดาและบิดา ท.   ของเธอ   เห็นแล้ว   ซึ่งเรา   (ยังบุคคล) พึงให้กระท�า    
ซึ่งกรรมกรณ์ ท.   อันมีอย่างต่าง ๆ,   อันเรา   ไม่อาจ   เพื่ออันไป   (ในที่) นั้น   
ดังน้ี   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นัน้   แม้อ้อนวอนแล้ว   บ่อย ๆ   ไม่ได้อยู ่  ซ่ึงการ-
อ้อนวอน   เรียกมาแล้ว   (ซึ่งชน ท.) ผู้คุ้นเคยกัน   ในกาล (แห่งสามี) นั้น ไปแล้ว   
สู่ป่า   กล่าวแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.สามี) นั้น   มาแล้ว   ไม่เห็นอยู่   ซึ่งดิฉัน    
จักถามว่า   (อ.ภรรยา   ของข้าพเจ้า)   ไปแล้ว   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้ไซร้,    
(อ.ท่าน ท.)   พึงบอก   ซึ่งความที่แห่งดิฉัน เป็นผู้ไปแล้ว   สู่เรือนแห่งตระกูล    
ของตน   ดังนี้   ปิดแล้ว   ซึ่งประตูแห่งเรือน   หลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.สามี) แม้นั้น   
มาแล้ว   ไม่เห็นอยู่   (ซึ่งภรรยา) นั้น   ถามแล้ว   (ซึ่งชน ท.) ผู้คุ้นเคยกัน    
ฟังแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   (ยังภรรยา) นั้น    
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๑ โฆรวิโส (อาสีวิโส) ลง ณ ปัจจัย ราคาทิตัทธิต วิ.ว่า วิส� อสฺส โฆรนฺติ โฆรวิโส ฯ แปลว่า มีพิษร้ายแรง, มีพิษกล้า 

จักให้กลับ   ดังนี้   ติดตามแล้ว   เห็นแล้ว   (ซึ่งภรรยา) นั้น   แม้อ้อนวอนอยู่    
มีประการต่าง ๆ   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออัน (ยังภรรยา)   ให้กลับ   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.ลมอันเกิดแต่กรรม ท.   (ของนางปฏาจารา) นั้น   ปั่นป่วนแล้ว   ในที่   แห่งหนึ่ง   
ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นัน้   เข้าไปแล้ว   สูร่ะหว่างแห่งกอไม้   กอหนึง่   กล่าวแล้วว่า   
ข้าแต่นาย   อ.ลมอันเกดิแต่กรรม ท.   ของดิฉนั   ป่ันป่วนแล้ว   ดังนี ้  นอนกลิง้เกลอืก-
อยู่แล้ว   บนพื้นดิน   คลอดแล้ว   ซึ่งทารก   โดยยาก   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   
พึงไป   สู่เรือนแห่งตระกูล   เพื่อประโยชน์   ใด,   อ.ประโยชน์   นั้น   ส�าเร็จแล้ว   
ดังนี้   มาแล้ว   สู่เรือน   กับ   (ด้วยสามี) นั้น   อีกนั่นเทียว   ส�าเร็จแล้ว    
ซ่ึงการอยู ่  ฯ   โดยสมยั   อ่ืนอีก   อ.สตัว์ผูเ้กดิแล้วในครรภ์   (ของนางปฏาจารา) นัน้   
ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   อีก   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   เป็นผู้มีครรภ์เต็มรอบแล้ว   เป็น   
อ้อนวอนแล้ว   ซึ่งสามี   โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว   เมื่อไม่ได้   ซึ่งการอ้อนวอน   
พาเอาแล้ว   ซ่ึงบุตร   ด้วยสะเอว   หลีกไปแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว    
แม้ผู้ (อันสามี) นั้น   ติดตามแล้ว   เห็นแล้ว   ไม่ปรารถนาแล้ว   เพื่ออันกลับ   ฯ   

 ก.๒   คร้ังน้ัน   (เม่ือเมียและผวั ท.)   เหล่านัน้   ไปอยู่,   อ.เมฆในสมัย-
มิใช่กาลอันใหญ่   ได้เกิดขึ้นแล้ว   ฯ   อ.ท้องฟ้า   อันมีอันตกไปแห่งสายน�้าอัน- 
มีระหว่างออกแล้ว   เป็นราวกะว่า   อนัสายแห่งสายฟ้า ท.   ตดิทัว่แล้ว   โดยรอบ   
เป็นราวกะว่า   แตกไปอยู่   ด้วยเสียงแผดแห่งเมฆ ท.   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ในขณะ   
นั้น   อ.ลมอันเกิดแต่กรรม ท.   (ของนางปฏาจารา) นั้น   ปั่นป่วนแล้ว   ฯ   (อ.นาง- 
ปฏาจารา) นั้น   เรียกมาแล้ว   ซึ่งสามี   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.ลมอันเกิด-
แต่กรรม ท.   ของดิฉนั   ป่ันป่วนแล้ว,   (อ.ดิฉนั)   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อันทรงไว้พร้อม,   
(อ.ท่าน)   จงรู้   ซึ่งที่อันฝนไม่รั่วรด   แก่ดิฉัน   ดังนี้   ฯ   (อ.สามี) นั้น   มีมีด   
อันไปแล้วในมือ   ใคร่ครวญอยู่   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย   เห็นแล้ว   ซึ่งพุ่มไม้- 
อันเกิดแล้ว   บนที่สุดแห่งจอมปลวก   แห่งหนึ่ง   เริ่มแล้ว   เพื่ออันตัด   ฯ    
ครั้งนั้น   อ.อสรพิษ   ตัวมีพิษร้ายแรง๑   เลื้อยออกแล้ว   จากจอมปลวก   กัดแล้ว   
(ซ่ึงสาม)ี นัน้   ฯ   ในขณะ   นัน้นัน่เทยีว   อ.สรรีะ   (ของสาม)ี นัน้   เป็นราวกะว่า 
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๑ อจิรวดี เป็นแม่น�้าสายหนึ่งในแม่น�้าส�าคัญ ๕ สาย ที่เรียกว่า ปัญจมหานที อันมีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาหิมพานต์ (หิมาลัย)  

ซ่ึงแถบเชิงเขาปกคลุมไปด้วยป่าไม้ใหญ่มีฝนตกชุก เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารหลายสายไหลลงมาทางใต้ ปัญจมหานที  ได้แก่  

(๑) แม่น�้าคงคา  (๒) แม่น�้ายมุนา   (๓) แม่น�้าอจิรวดี  (๔) แม่น�้าสรภู  และ  (๕) แม่น�้ามหี ส�าหรับแม่น�้าอจิรวดี หรือ             

แม่น�้ารับติ (Rapti) มีเมืองสาวัตถี นครหลวงของแคว้นโกศลตั้งอยู่บนฝั่งล�าน�้า และจุดที่บรรจบของแม่น�้าอจิรวดีกับแม่น�้าคันธกะ

เป็นที่ตั้งของนครกุสินาราเมืองหลวงของแคว้นมัลละ

อันเปลวแห่งไฟ ท.   อันต้ังขึน้พร้อมแล้ว   ในภายใน   ไหม้อยู ่  เป็นอวัยวะมสีเีขยีว   
เป็น   ล้มลงแล้ว   (ในที)่ นัน้นัน่เทยีว   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) แม้นอกนี ้  เสวยอยู่   
ซ่ึงทุกข์ใหญ่   แม้แลดูอยู ่  ซ่ึงการมา   (ของสาม)ี นัน้   ไม่เหน็แล้ว   (ซ่ึงสาม)ี น้ันเทียว   
คลอดแล้ว   ซึ่งบุตร   แม้อื่นอีก   ฯ   อ.เด็ก ท.   สอง   ไม่อดกลั้นอยู่    
ซ่ึงก�าลงัแห่งลมและฝน   ย่อมร้อง   ร้องใหญ่   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นัน้   กระท�าแล้ว   
(ซ่ึงเด็ก ท.) เหล่าน้ัน   แม้ท้ังสอง   ในระหว่างแห่งท้อง   ยนืยนัแล้วเทียว   ท่ีพืน้ดิน   
ด้วยเข่า ท.   สอง   ด้วยนั่นเทียว   ด้วยมือ ท.   (สอง) ด้วย   ยังราตรี    
ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ฯ   อ.สรีระทั้งสิ้น   เป็นอวัยวะมีสีเพียงดังสีแห่งใบไม้เหลือง   
เป็นราวกะว่ามเีลอืดออกแล้ว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นัน้,   ครัน้เมือ่อรณุ   
ตั้งขึ้นแล้ว,   พาเอาแล้ว   ซึ่งบุตร   คนหนึ่ง   ผู้มีสีเพียงดังสีแห่งชิ้นแห่งเนื้อ    
ด้วยสะเอว   พาเอาแล้ว   (ซึ่งบุตร) นอกนี้   ด้วยนิ้วมือ   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ   
(อ.เจ้า)   จงมา,   อ.บิดา   ของเจ้า   ไปแล้ว   (ข้างนี้)   ดังนี้   ไปอยู่    
โดยหนทางแห่งสามีไปแล้ว   เห็นแล้ว   (ซึ่งสามี) นั้น   ผู้กระท�า   ซึ่งกาละ    
แล้วจงึล้มลงแล้ว   บนทีส่ดุแห่งจอมปลวก   ผูม้สีเีขยีว   ผูม้สีรรีะอันกระด้าง   ร้องไห้อยู่   
คร�่าครวญอยู่ว่า   อ.สามี   ของเรา   ตายแล้ว   ในหนทางเปลี่ยว   เพราะอาศัย   
ซึ่งเรา   ดังนี้   ได้ด�าเนินไปแล้ว   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งแม่น�้า   
ชื่อว่าอจิรวดี๑   อันเต็มรอบพร้อมแล้ว   ด้วยน�้า   อันมีเข่าเป็นประมาณและมีนมเป็น-
ประมาณ   เพราะความที ่(แห่งแม่น�า้น้ัน) เป็นแม่น�า้อันฝนตกรดแล้ว   ตลอดราตรท้ัีงสิน้    
ไม่อาจอยู่   เพื่ออันข้ามลง   สู่น�้า   กับ   ด้วยเด็ก ท.   สอง   เพราะความที่แห่ง-
ตนเป็นผู้มีความรู้อ่อน   พักไว้แล้ว   ซ่ึงบุตรผู้เจริญท่ีสุด   ท่ีฝั่งอันมีในภายใน    
พาเอาแล้ว   (ซึ่งบุตร) นอกนี้   ไปแล้ว   สู่ฝั่งอื่น   ลาดแล้ว   ซึ่งรุกขาวัยวะ- 
อันบุคคลพงึหกัคือกิง่ไม้   (ยงับตุรนัน้) ให้นอนแล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักไป  
สู่ส�านัก   (ของบุตร) นอกนี้   ดังนี้   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันละ   ซึ่งบุตรน้อยผู้อ่อน   
กลับแล้ว   แลดูอยู่   บ่อย ๆ   ได้ด�าเนินไปแล้ว   ฯ   
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 ก.๓   ครัง้นัน้   อ.เหยีย่ว   ตัวหนึง่   เหน็แล้ว   ซ่ึงเด็ก   นัน้   ร่อนลงแล้ว   
จากอากาศ   ด้วยความส�าคัญว่า   อ.ช้ินแห่งเนือ้   ดังนี ้  ในกาล (แห่งนางปฏาจารา) นัน้   
ถงึแล้ว   ซ่ึงท่ามกลางแห่งแม่น�า้   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) น้ัน   เหน็แล้ว   (ซ่ึงเหยีย่ว) นัน้   
ตัวร่อนลงอยู่   เพื่อประโยชน์   แก่บุตร   ยกขึ้นแล้ว   ซึ่งมือ ท.   ทั้งสอง    
เปล่งออกแล้ว   ซึ่งเสียงใหญ่   สิ้นสามครั้งว่า   สุ  ส ุ  ดังนี้เป็นต้น   ฯ   อ.เหยี่ยว   
ไม่ฟังแล้ว   (ซึ่งเสียง) นั้นเทียว   เพราะความมีในที่ไกล   จับแล้ว   ซึ่งเด็ก    
บินขึ้นแล้ว   สู่เวหาส   ไปแล้ว   ฯ   แม้ อ.บุตรผู้ยืนอยู่แล้ว   ที่ฝั่งอันมีในภายใน   
เหน็แล้ว   ซ่ึงมารดา   ผูย้กขึน้   ซ่ึงมอื ท.   ท้ังสอง   แล้วจงึเปล่งออกอยู่    
ซ่ึงเสียงใหญ่   ในท่ามกลางแห่งแม่น�้า   กระโดดลงแล้ว   ในน�้า   โดยเร็ว    
ด้วยความส�าคัญว่า   (อ.มารดา)   ย่อมร้องเรียก   ซึ่งเรา   ดังนี้   ฯ   อ.เหยี่ยว   
น�าไปแล้ว   ซึ่งบุตรน้อยผู้อ่อน   (ของนางปฏาจารา) นั้น   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   
อ.บตุรผูเ้จรญิทีส่ดุ   อันน�้า   พัดไปแล้ว   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   ร้องไห้อยู่   
คร�่าครวญอยู่ว่า   อ.บุตร   ของเรา   คนหนึ่ง   อันเหยี่ยว   จับแล้ว,   (อ.บุตร   
ของเรา)   คนหน่ึง   อันน�า้   พดัไปแล้ว,   อ.ผวั   ตายแล้ว   ในหนทางเปลีย่ว   
ดงันี ้  ไปอยู ่  เหน็แล้ว   ซึ่งบุรุษ   คนหนึ่ง   ผู้มาอยู่   จากพระนครชื่อว่าสาวัตถี   
ถามแล้วว่า   ดูก่อนพอ่   (อ.ท่าน)   เป็นผูม้อัีนอยูเ่ป็นปกติ   (ณ ท่ี) ไหน   ย่อมเป็น   
ดงันี ้  ฯ   (อ.บรุษุนัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.เรา)   เป็นผู้มีอันอยู่ใน-
พระนครช่ือว่าสาวตัถีเป็นปกติ   ย่อมเป็น   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางปฏาจารา   ถามแล้ว) ว่า   
อ.ตระกลู   ช่ือโน้น   อันมอีย่างนีเ้ป็นรปู   มอียู ่  ในถนนสายโน้น   ในพระนครช่ือว่า- 
สาวตัถ,ี   ดูก่อนพ่อ   (อ.ท่าน)   ย่อมรูห้รอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุนัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนแม่   (อ.เรา)   ย่อมรู้,   แต่ว่า   (อ.เธอ)   อย่าถามแล้ว   (ซึ่งตระกูล) นั้น,   
ถ้าว่า   อ.ท่าน   ย่อมรู้   (ซึ่งตระกูล) อื่นไซร้,   (อ.ท่าน)   จงถาม   ดังนี้   ฯ   
(อ.นางปฏาจารา   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กรรม   (ด้วยตระกูล) อื่น   ย่อมไม่มี    
แก่ดิฉัน,   ดูก่อนพ่อ   (อ.ดิฉัน)   ย่อมถาม   (ซึ่งตระกูล) นั้นนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   
(อ.บรุษุนัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   อ.อัน (อันเรา) บอก   ไม่ควรแล้ว   ดังน้ี   ฯ   
(อ.นางปฏาจารา   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.ท่าน)   จงบอก   แก่ดิฉัน   ดังนี้   
ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ในวันนี้   อ.ฝน   ตกอยู่   ตลอดราตรีทั้งปวง   
อันท่าน   เหน็แล้ว  หรอื   ดังน้ี   ฯ   (อ.นางปฏาจารา   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   
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(อ.ฝน   ตกอยู่   ตลอดราตรทีัง้ปวง)   อันดิฉนั   เหน็แล้ว,   (อ.ฝน) นัน้   ตกแล้ว   
ตลอดราตรีทั้งปวง   เพื่อดิฉันนั่นเทียว,   (อ.ฝนนั้น)   ไม่ตกแล้ว   (เพื่อบุคคล) อื่น,   
แต่ว่า   (อ.ดิฉัน)   จักบอก   ซึ่งเหตุ (แห่งฝน) ตกแล้ว   เพื่อดิฉัน   แก่ท่าน    
ในภายหลัง,   (อ.ท่าน)   จงบอก   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   ในเรือนแห่งเศรษฐี    
นั่น   แก่ดิฉัน   ก่อน   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   
อ.เรือน   ล้มแล้ว   ท่วมทับอยู่   ซึ่งชน ท.   แม้สาม   คือ   ซึ่งเศรษฐีด้วย    
ซึ่งภรรยาของเศรษฐีด้วย   ซึ่งบุตรของเศรษฐีด้วย   ในราตรี   ในวันนี้,   อ.ชน ท.   
เหล่านั้น   อันไฟ   ไหม้อยู่   บนเชิงตะกอนเดียวกัน,   ดูก่อนแม่   อ.ควัน   นั่น   
ปรากฏอยู ่  ดังน้ี   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นัน้   ไม่รูพ้ร้อมอยู ่  ซ่ึงผ้า (อันตน) นุง่แล้ว   
อันตกไปอยู่   ในขณะนั้น   ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งหญิงบ้า   ผู้ยืนอยู่แล้วอย่างไร-
เทียว   ร้องไห้อยู่   คร�่าครวญอยู่   บ่นเพ้ออยู่ว่า

อ.บุตร ท.   ทั้งสอง   เป็นผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว   
(ย่อมเป็น),   อ.ผัว   ของเรา   ตายแล้ว   ในหนทาง-
เปลีย่ว,   อ.มารดา (ด้วย)   อ.บดิาด้วย   อ.พ่ีชายด้วย   
(อันชน ท.)   เผาอยู่   บนเชิงตะกอนอันเดียวกัน   
ดังนี้   

หมุนไปรอบแล้ว   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งนางปฏาจารา) นั้น   (กล่าว-
แล้ว) ว่า   อ.หญิงบ้า   อ.หญิงบ้า   ดังนี ้  ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงหยากเยือ่   ถอืเอาแล้ว   
ซึ่งฝุ่น   โปรยลงอยู่   บนกระหม่อม   ย่อมประหาร   ด้วยก้อนดิน ท.   ฯ    
อ.พระศาสดา   ประทับนั่งแล้ว   ในท่ามกลางแห่งบริษัทสี่   ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวัน   
ทรงแสดงอยู่   ซึ่งธรรม   ได้ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งนางปฏาจารา) นั้น   ผู้มีบารมีอัน- 
ให้เต็มแล้ว   สิ้นแสนแห่งกัป   ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอภินิหาร   ผู้มาอยู่   ฯ

 ก.๔   ได้ยินว่า   ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทมุุตระ   (อ.นางปฏาจารา) 
นัน้   เห็นแล้ว   ซ่ึงพระเถรีผู้ทรงไว้ซ่ึงวนิยั   รูปหนึง่   ผูอ้นัพระศาสดาพระนามว่า-
ปทมุุตระ   ทรงตัง้ไว้อยู่   ในเอตทคัคะ   ผูร้าวกะว่า (อนัท้าวสักกะ)   ทรงจบัแล้ว   
ทีแ่ขน   (ทรงต้ังไว้อยู่)   ในสวนช่ือว่านนัทวนั   กระท�าแล้ว   ซ่ึงอธิการ   ตัง้ไว้แล้ว   
ซ่ึงความปรารถนาว่า   แม้ อ.หม่อมฉนั   พึงได้   ซ่ึงต�าแหน่งอนัเลิศ   กว่าพระเถรี-
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ผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัย ท.   ในส�านัก   ของพระพุทธเจ้า   ผู้เช่นกับด้วยพระองค์    
ดังนี้   ฯ   อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ   ทรงแผ่ไปแล้ว   ซึ่งอนาคตังสญาณ   
ทรงทราบแล้ว   ซึ่งความเป็นคืออันส�าเร็จ   แห่งความปรารถนา   ทรงพยากรณ์แล้วว่า   
(อ.หญิง) นี ้  เป็นผูเ้ลศิ   กว่าพระเถรผีูท้รงไว้ซ่ึงพระวนิยั ท.   จกัเป็น   โดยช่ือว่า- 
ปฏาจารา   ในพระศาสนา   ช่ือ ของพระพทุธเจ้าพระนามว่าโคดม   ในกาลอันไม่มาแล้ว   
ดังนี้   ฯ   
 อ.พระศาสดา   ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งนางปฏาจารา) นั้น   ผู้มีความปรารถนา- 
อนัปรารถนาแล้ว   อย่างน้ี   ผู้ถงึพร้อมแล้วด้วยอภนิิหาร   ผูม้าอยู่   แต่ทีไ่กลเทยีว   
ทรงด�าริแล้วว่า   (อ.บคุคล) อืน่   เว้น   ซ่ึงเรา   ช่ือว่า   ผูส้ามารถ   เพ่ืออนัเป็น-
ทีอ่าศยั   (ของหญิง) น้ี   เป็น   ย่อมไม่มี   ดงันี,้   (อ.นางปฏาจารา)   เป็นผู้มี- 
หน้าเฉพาะต่อวิหาร   (เป็น)   ย่อมมา   โดยประการใด   ได้ทรงกระท�าแล้ว    
(ซ่ึงนางปฏาจารา) นัน้   โดยประการนัน้   ฯ   อ.บรษัิท   เหน็แล้ว   (ซ่ึงนางปฏาจารา) 
นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   อย่าให้แล้ว   เพื่ออันมา   ข้างนี้   แก่หญิงบ้า   
นี้เทียว   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงหลีกไป,   
(อ.ท่าน ท.)   อย่าห้ามแล้ว   (ซึ่งนางปฏาจารา) นั้น   ดังนี้   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อน-
น้องหญิง   (อ.เธอ)   จงกลับได้   ซึ่งสติ   ดังนี้   ในกาล   (แห่งนางปฏาจารานั้น) 
มาแล้ว   สู่ที่อันไม่ไกล   ฯ   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   กลับได้แล้ว   ซึ่งสติ    
ด้วยอานุภาพของพระพทุธเจ้า   ในขณะนัน้นัน่เทียว   ฯ   (อ.นางปฏาจารานัน้)   ก�าหนดแล้ว   
ซึ่งความที่แห่งผ้า (อันตน) นุ่งแล้ว   เป็นผ้าตกไปแล้ว   ในกาล   นั้น   ยังหิริ- 
และโอตตัปปะ   ให้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้ว   นั่งแล้ว   กระโหย่ง   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.บุรุษ   คนหนึ่ง   โยนไปแล้ว   ซึ่งผ้าอุตตรสาฎก   (แก่นางปฏาจารา) นั้น   ฯ   
(อ.นางปฏาจารา) นัน้   นุง่แล้ว   (ซ่ึงผ้าอุตตรสาฎก) นัน้   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   
ถวายบังคมแล้ว   ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า   ใกล้พระบาท ท.   อันมีวรรณะ-
เพียงดังวรรณะแห่งทอง   (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์)   
เป็นที่อาศัย   ของหม่อมฉัน   จงเป็น,   เพราะว่า   อ.เหยี่ยว   จับแล้ว   ซึ่งบุตร   
คนหนึง่   ของหม่อมฉนั,   (อ.บตุร)   คนหนึง่   (ของหม่อมฉัน)   อันน�า้   พดัไปแล้ว,   
อ.ผัว   ตายแล้ว   ในหนทางเปลี่ยว,   อ.มารดาและบิดา ท.   ด้วยนั่นเทียว    
อ.พีช่ายด้วย   ผูอั้นเรอืนท่วมทบัแล้ว   (อันบคุคล ท.)   เผาอยู ่  บนเชิงตะกอนอัน-
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เดียวกนั   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงค�า   (ของนางปฏาจารา) นัน้   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนปฏาจารา   (อ.เธอ)   อย่าคิดแล้ว,   (อ.เธอ)   เป็นผู้มาแล้ว   
สู่ส�านัก   (ของบุคคล) ผู้สามารถ   เพื่ออันเป็นที่ต้านทาน   เป็นที่พึ่ง   เป็นที่อาศัย   
ของเธอ   เป็นน่ันเทยีว   ย่อมเป็น,   เหมอืนอย่างว่า   อ.บตุร   คนหนึง่   ของเธอ   
อันเหยี่ยว   จับแล้ว   ในกาลนี้,   (อ.บุตร)   คนหนึ่ง   (ของเธอ)   อันน�้า    
พดัไปแล้ว,   อ.ผวั   (ของเธอ)   ตายแล้ว   ในหนทางเปลีย่ว,   อ.มารดาและบดิา ท. 
ด้วยนัน่เทยีว   อ.พีช่าย ด้วย   (ของเธอ)   อันเรอืน   ท่วมทับแล้ว   ฉนัใด   อ.น�า้ตา-
อันไหลออกแล้ว   ของเธอ   ผู้ร้องไห้อยู่   ในกาล (แห่งปิยชน ท.) มีบุตรเป็นต้น    
ตายแล้วนั่นเทียว   ในสงสาร   นี้   เป็นน�้ามากกว่า   กว่าน�้า   แห่งมหาสมุทร ท.   
สี่   (ย่อมเป็น)   ฉันนั้นนั่นเทียว   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า   

อ.น�้า   ในสมุทร ท.   สี่   เป็นน�้านิดหน่อย   (ย่อม-
เป็น),   อ.น�้าคือน�้าตา   ของนระ   ผู้อันความทุกข์- 
ถูกต้องแล้ว   ผู้เศร้าโศกอยู่   เป็นน�้าไม่น้อย   เป็น-
น�้ามาก   (กว่าน�้า   ในสมุทร ท. สี่) นั้น   (ย่อมเป็น),   
ดูก่อนแม่   อ.เธอ   ประมาทอยู่   เพราะเหตุอะไร   
ดังนี้   ฯ

ครั้นเมื่อพระศาสดา   ตรัสอยู่   ซึ่งอนมตัคคปริยาย   อย่างนี้,   อ.ความเศร้าโศก   
ในสรีระ   (ของนางปฏาจารา) นั้น   ได้ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งสภาพเบาบาง   ฯ   
ครัง้น้ัน   อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้ว   (ซ่ึงนางปฏาจารา) นัน้   ผูม้คีวามเศร้าโศก-
อันเบาบางเป็นแล้ว   ตรัสเรียกมาแล้ว   อีก   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนปฏาจารา    
ช่ือ (อ.ปิยชน ท.) มบุีตรเป็นต้น   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อันเป็นท่ีต้านทาน   หรอื   หรอืว่า   
เป็นที่พึ่ง   หรือว่า   เป็นที่หลีกเร้น   (ของบุคคล) ผู้ไปอยู่   สู่โลกอื่น   เป็น    
เพราะเหตุนัน้   (อ.ปิยชน ท. มบีตุรเป็นต้น) เหล่านัน้   แม้มอียู ่  ช่ือว่า ย่อมไม่มนีัน่เทียว,   
ส่วนว่า   อ.อันอันบัณฑิต   ยังศีล   ให้หมดจดวิเศษแล้วจึงยังหนทางอันยังสัตว์- 
ให้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยปกติ   ของตนนั่นเทียว   ให้หมดจด   ย่อมควร   ดังนี้    
เมื่อทรงแสดง   ซึ่งธรรม   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า   

อ.บุตร ท.   ย่อมไม่มี   เพื่ออันต้านทาน,   อ.บิดา   
ย่อมไม่มี   (เพ่ืออันต้านทาน),   อ.พวกพ้อง ท.    
แม้ย่อมไม่มี   (เพ่ืออันต้านทาน),   (เม่ือบุคคล)    
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อนัมัจจผูุ้กระท�าซ่ึงทีสุ่ด   ครอบง�าแล้ว,   อ.ความเป็น-
คืออันต้านทาน   ในเพราะญาติ ท.   ย่อมไม่มี,   
อ.บัณฑิต   รู้แล้ว   ซึ่งอ�านาจแห่งเนื้อความ   นั่น    
เป็นผู้ส�ารวมแล้วในศีล   (เป็น)   ยังหนทาง   อนัเป็น-
เครื่องถึงซึ่งพระนิพพาน   พึงให้หมดจดวิเศษ   พลัน 
นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.นางปฏาจารา   ยังกิเลส ท.   อันมีฝุ่น- 
บนแผ่นดินใหญ่เป็นปริมาณ   ให้ไหม้แล้ว   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   
(อ.ชน ท.) ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   
ดังนี้แล   ฯ

 ก.๕   ก็   (อ.นางปฏาจารา) นั้น   เป็นโสดาบัน   เป็น   ทูลขอแล้ว    
ซ่ึงการบวช   กะพระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงส่งไปแล้ว   (ซ่ึงนางปฏาจารา) น้ัน   
สู่ส�านัก   ของนางภิกษุณี ท.   (ทรงยังนางปฏาจารา) นั้น   ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.นาง-
ปฏาจารา) นั้น   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   ปรากฏแล้วว่า   อ.ปฏาจารา   ดังนี้นั่นเทียว   
เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีมรรยาทอันกลับแล้ว   ฯ   ในวันหนึ่ง   (อ.นางภิกษุณี- 
ชื่อว่าปฏาจารา) นั้น   ตักแล้ว   ซึ่งน�้า   ด้วยหม้อ   ล้างอยู่   ซึ่งเท้า ท.   ราดแล้ว   
ซึ่งน�้า   ฯ   (อ.น�้า) นั้น   ไหลไปแล้ว   หน่อยหนึ่ง   ขาดแล้ว   ฯ   (อ.น�้า)    
อัน (อันนางภิกษุณีชื่อว่าปฏาจารานั้น)   ราดแล้ว   ในวาระที่สอง   ได้ไปแล้ว   (สู่ที่) 
อันไกลกว่า   (กว่าที)่ นัน้   ฯ   (อ.น�า้)   อัน (อันนางภิกษณีุช่ือว่าปฏาจารานัน้) ราดแล้ว   
ในวาระที่สาม   (ได้ไปแล้ว)   (สู่ที่) อันไกลกว่า   (กว่าที่) แม้นั้น   ดังนี้แล   ฯ   
(อ.นางภิกษุณีชื่อว่าปฏาจารา) นั้น   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งน�้า) นั้นนั่นเทียว   (กระท�า)    
ให้เป็นอารมณ์   ก�าหนดแล้ว   ซึ่งวัย ท.   สาม   คิดแล้วว่า   อ.สัตว์ ท. เหล่านี้  
ย่อมตาย   แม้ในปฐมวยั   ราวกะ อ.น�า้   อัน (อันเรา) ราดแล้ว   ก่อน,   (อ.สตัว์ ท. 
เหล่านี้)   ย่อมตาย   แม้ในมัชฌิมวัย   ราวกะ อ.น�้า   อัน (อันเรา) ราดแล้ว    
ในวาระที่สอง   อันไปแล้ว   (สู่ที่) อันไกลกว่า   (กว่าที่) นั้น,   (อ.สัตว์ ท. เหล่านี้)   
ย่อมตายนั่นเทียว   แม้ในปัจฉิมวัย   ราวกะ   อ.น�้า   อัน (อันเรา) ราดแล้ว    
ในวาระที่สาม   อันไปแล้ว   (สู่ที่) อันไกลกว่า   (กว่าที่) แม้นั้น   ดังนี้   ฯ    
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อ.พระศาสดา   ประทับนั่งแล้ว   ในพระคันธกุฎีเทียว   ทรงแผ่ไปแล้ว   ซึ่งพระรัศมี   
เป็นราวกะว่าประทับยืนตรัสอยู่   ในที่มีหน้าพร้อม   (ของนางภิกษุณีชื่อว่าปฏาจารา) นั้น   
(เป็น)   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนปฏาจารา   (อ.เหตุ) นั่น   (ย่อมเป็น)   อย่างนั้น,    
ด้วยว่า   อ.ความเป็นอยู่   แม้สิ้นวันหนึ่ง   แม้สิ้นขณะหนึ่ง   (แห่งบุคคล) ผู้เห็นอยู่   
ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป   แห่งขันธ์ ท.   ห้า  เหล่านั้น   เป็นคุณชาต- 
ประเสริฐกว่า   กว่าความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   (แห่งบุคคล)   ผู้ไม่เห็นอยู่    
ซ่ึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป   แห่งขันธ์ ท.   ห้า   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    
เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก ็  (อ.บคุคล) ใด   ไม่เห็นอยู่   ซ่ึงความเกดิขึน้และ-
ความเสื่อมไป   พึงเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   อ.ความ-
เป็นอยู่   สิ้นวันหนึ่ง   (ของบุคคล)   ผู้เห็นอยู่    
ซ่ึงความเกิดขึ้นและความเส่ือมไป   เป็นคุณชาต-
ประเสริฐกว่า   (กว่าความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น   นั้น) 
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   

 (อ.อรรถ) ว่า   ไม่เห็นอยู่   ซึ่งความเกิดขึ้นด้วย   ซึ่งความเสื่อมไปด้วย    
แห่งขันธ์ ท.   ห้า   โดยลักษณะ ท.   ยี่สิบห้า   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (บาทแห่งพระคาถา) ว่า   อปสฺส�   อุทยพฺพย�   ดังนี้   ฯ       
    (อ.อรรถ)  ว่า   อ.ความเป็นอยู่   แม้สิ้นวันหนึ่ง   (ของบุคคล) ผู้เห็นอยู่    
ซ่ึงความเกิดขึ้นด้วย   ซ่ึงความเสื่อมไปด้วย   (แห่งขันธ์ ท. ห้า) เหล่านั้น    
เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   กว่าความเป็นอยู่   (ของบุคคล) นอกนี้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
(แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ปสฺสโต   อุทยพฺพย�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.ภิกษุณีช่ือว่านางปฏาจารา   บรรลุแล้ว    
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าปฏาจารา   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๓. กิสาโคตฺตมีวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากิสาโคตมี   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถรีชื่อว่ากิสาโคตมี   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   โย   จ   วสฺสสต�   
ชีเว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.ทรัพย์อันมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ   ในเรือน   ของเศรษฐี   
คนหนึ่ง   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   เป็นถ่านเพลิงนั่นเทียว   เป็น   ได้ตั้งอยู่แล้ว   
ฯ   อ.เศรษฐี   เห็นแล้ว   (ซึ่งทรัพย์) นั้น   เป็นผู้มีความเศร้าโศกอันเกิดขึ้นแล้ว   
(เป็น)   ห้ามแล้ว   ซึ่งอาหาร   นอนแล้ว   บนเตียงน้อย   ฯ   อ.สหาย   คนหนึ่ง   
(ของเศรษฐี) นั้น   ไปแล้ว   สู่เรือน   ถามแล้วว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.ท่าน)    
ย่อมเศร้าโศก   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฟังแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น    
(กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.ท่าน)   อย่าเศร้าโศกแล้ว,   อ.เรา   ย่อมรู้    
ซึ่งอุบาย   อย่างหนึ่ง,   (อ.ท่าน)   จงกระท�า   (ซึ่งอุบาย) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   
ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.เรา)   จะกระท�า   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.ท่าน)   ลาดแล้ว   ซึ่งเสื่อล�าแพน   ในร้านตลาด   
ของตน   กระท�าแล้ว   ซึ่งถ่านเพลิง ท.   ให้เป็นกอง   จงนั่ง   ราวกะว่า  ขายอยู่,   
อ. -   ในมนุษย์ ท.   ผูท้ัง้มาแล้วทัง้มาแล้วหนา   - (มนษุย์ ท.)  เหล่าใด   ย่อมกล่าว   
อย่างนีว่้า   อ.ชนผูเ้หลอื ท.   ย่อมขาย   (ซ่ึงวัตถ ุท.) มผ้ีาและน�า้มนัและน�า้ผึง้และ-  
น�า้อ้อยเป็นต้น   ส่วนว่า   อ.ท่าน   เป็นผูน้ัง่ขายอยูแ่ล้ว   ซ่ึงถ่านเพลงิ ท.   ย่อมเป็น   
ดังนี้,   (อ.ท่าน)   พึงกล่าว   (กะมนุษย์ ท.) เหล่านั้นว่า   (อ.เรา)   เมื่อไม่ขาย    
ซ่ึงวตัถุอันเป็นของมอียู ่  ของตน   จักกระท�า   ซ่ึงอะไร   ดังนี ้  ส่วนว่า   (อ.มนษุย์) ใด   
ย่อมกล่าว   กะท่าน   อย่างนี้ว่า   อ.ชนผู้เหลือ ท.   ย่อมขาย   (ซึ่งวัตถุ ท.)  
มีผ้าและน�้ามันและน�้าผึ้งและน�้าอ้อยเป็นต้น   ส่วนว่า   อ.ท่าน   เป็นผู้นั่งขายอยู่แล้ว   
ซึ่งเงินและทอง   ย่อมเป็น   ดังนี้   (อ.ท่าน)   พึงกล่าว   (กะมนุษย์) นั้นว่า    
อ.เงินและทอง   (มอียู)่   (ณ ที)่ ไหน   ดังนี,้   ก ็  (ครัน้เมือ่ค�า) ว่า   (อ.วัตถ)ุ นี้   
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(เป็นเงินและทอง   ย่อมเป็น)   ดังนี้   (อันมนุษย์นั้น)   กล่าวแล้ว,   อ.ท่าน    
(กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   จงน�ามา   (ซ่ึงเงินและทอง) นัน้   ก่อน   ดังนี,้   พงึรบั   
ด้วยมือ ท.,   (อ.วัตถุ)   อัน (อันมนุษย์นั้น) ให้แล้ว   อย่างนี้   เป็นเงินและทอง   
ในมือ   ของท่าน   จักเป็น,   ก็   ถ้าว่า   (อ.หญิง) นั้น   เป็นนางกุมาริกา    
ย่อมเป็นไซร้,   (อ.ท่าน)   น�ามาแล้ว   (ซ่ึงหญิง) นัน้   เพือ่บตุร   ในเรอืน   ของท่าน   
มอบให้แล้ว   ซึ่งทรัพย์อันมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ   (แก่หญิง) นั้น   พึงใช้สอย    
(ซึ่งเงินและทอง)   อัน (อันหญิง) นั้น ให้แล้ว,   ถ้าว่า   (อ.บุคคลนั้น)   เป็นกุมาร    
ย่อมเป็นไซร้,   (อ.ท่าน)   ให้แล้ว   ซึ่งธิดา   ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย   ในเรือน   ของท่าน   
(แก่บุคคล) นั้น   มอบให้แล้ว   ซึ่งทรัพย์อันมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ   (แก่บุคคล) นั้น   
พงึใช้สอย   (ซ่ึงเงินและทอง)   อัน (อันบคุคล) นัน้ให้แล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.เศรษฐ)ี นัน้   
(กล่าวแล้ว) ว่า   อ.อุบาย   เป็นอุบายอันเจริญ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   กระท�าแล้ว   
ซึ่งถ่านเพลิง ท.   ให้เป็นกอง   ในร้านตลาด   ของตน   นั่งแล้ว   ราวกะว่าขายอยู่   
ฯ   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่าใด   กล่าวแล้ว   (กะเศรษฐี) นั้น   อย่างนี้ว่า    
อ.ชนผู้เหลือ ท.   ย่อมขาย   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีผ้าและน�้ามันและน�้าผึ้งและน�้าอ้อยเป็นต้น,   
อ.ท่าน   เป็นผู้นั่งขายอยู่แล้ว   ซึ่งถ่านเพลิง ท.   ย่อมเป็น   ดังนี้,   (อ.เศรษฐีนั้น)    
ได้ให้แล้ว   ซึ่งค�าตอบว่า   (อ.เรา)   เมื่อไม่ขาย   ซึ่งวัตถุอันเป็นของมีอยู่   ของตน   
จักกระท�า   ซ่ึงอะไร   ดังน้ี   (แก่มนษุย์ ท.) เหล่านัน้   ฯ   ครัง้นัน้   อ.นางกมุารกิา   
คนหนึ่ง   ชื่อว่า โคตมี   ปรากฏอยู่ว่า   อ.นางกิสาโคตมี   ดังนี้   เพราะความที่ 
(แห่งตน) เป็นผูม้สีรรีะอันผอม   เป็นธดิา   ของตระกลูอันเก่าแก่แล้ว   (เป็น)   ไปแล้ว   
สู่ประตูแห่งร้านตลาด   ด้วยกิจ   อย่างหนึ่ง   ของตน   เห็นแล้ว   ซึ่งเศรษฐีนั้น   
กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า   ข้าแต่พ่อ   อ.ชนผู้เหลือ ท.   ย่อมขาย   (ซึ่งวัตถุ ท.)  
มีผ้าและน�้ามันและน�้าผึ้งและน�้าอ้อยเป็นต้น,   อ.ท่าน   เป็นผู้นั่งขายอยู่แล้ว    
ซึ่งเงินและทอง   ย่อมเป็น   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า   
ดูก่อนแม่   อ.เงินและทอง   (มีอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ท่าน   เป็นผู้นั่งถือเอาแล้ว   (ซึ่งเงินและทอง) นั้นนั่นเทียว    
ย่อมเป็น   มิใช่หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.เธอ)   
จงน�ามา   (ซึ่งเงินและทอง) นั้น   ก่อน   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น    
ถอืเอาแล้ว   (ซ่ึงถ่านเพลงิ) อันยังมอืให้เต็มวางไว้แล้ว   ในมอื   (ของเศรษฐ)ี นัน้   ฯ   
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(อ.ถ่านเพลิง) นั้น   เป็นเงินและทองนั่นเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.เศรษฐี   ถามแล้ว   (ซึ่งนางกิสาโคตมี) นั้นว่า   ดูก่อนแม่   อ.เรือน   ของเธอ   
หลังไหน   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.เรือน   ของดิฉัน)   ชื่อโน้น   ดังนี้    
(อันนางกิสาโคตมีนั้น)   กล่าวแล้ว,   รู้แล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งนางกิสาโคตมีนั้น)  
เป็นผู้มีสามีหามิได้   เก็บง�าแล้ว   ซึ่งทรัพย์   น�ามาแล้ว   (ซึ่งนางกิสาโคตมี) นั้น   
แก่บุตร   ของตน   (ยังนางกิสาโคตมีนั้น)   ให้รับแล้ว   ซึ่งทรัพย์อันมีโกฏิสี่สิบเป็น-
ประมาณ   ฯ   (อ.ถ่านเพลิง) ทั้งปวง   เป็นเงินและทองนั่นเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ

 ก.๒   โดยสมยั   อ่ืนอีก   อ.สตัว์ผูเ้กดิแล้วในครรภ์   (ของนางกสิาโคตม)ี นัน้   
ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   คลอดแล้ว   ซึ่งบุตร   โดยอันล่วง-
ไปแห่งเดือนสิบ   ฯ   (อ.บุตร) นั้น   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งกาละ   ในกาลเป็นที่ไป   
ด้วยเท้า   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   ห้ามแล้ว   (ซึ่งชน ท.) ผู้น�าออกไปอยู่    
เพื่ออัน (ยังบุตร) นั้นให้ไหม้   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีความตายอันไม่เคย- 
เห็นแล้ว   อุ้มแล้ว   ซึ่งซากศพแห่งบุตรผู้ตายแล้ว   ด้วยสะเอว   (ด้วยอันคิด) ว่า   
อ.เรา   จักถาม   ซ่ึงยา   เพือ่บตุร   ของเรา   ดังนี ้  ถามอยูว่่า   (อ.ท่าน ท.)  ย่อมรู้   
ซึ่งยา   เพื่อบุตร   ของเรา   บ้างหรือหนอ   ดังนี้   ย่อมเที่ยวไป   ตามล�าดับ- 
แห่งเรือน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มนุษย์ ท.   ย่อมกล่าว   (กะนางกิสาโคตมี) นั้นว่า    
ดูก่อนแม่   (อ.เจ้า)   เป็นหญิงบ้า   เป็นผู้เกิดแล้ว   ย่อมเป็นหรือ,   (อ.เจ้า)    
ย่อมเที่ยวถามอยู่   ซึ่งยา   เพื่อบุตรผู้ตายแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   
ส�าคัญอยู่ว่า   (อ.เรา)   จักได้   ซึ่งบุคคลผู้รู้ซึ่งยา   เพื่อบุตร   ของเรา   แน่แท้   
ดังนี้   ย่อมเที่ยวไป   ฯ   ครั้งนั้น   อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต   คนหนึ่ง   เห็นแล้ว    
(ซึ่งนางกิสาโคตมี) นั้น   คิดแล้วว่า   อ.ธิดา   ของเรา   นี้   เป็นผู้คลอดแล้ว    
ซึ่งบุตรน้อยคนที่หนึ่ง   เป็นผู้มีความตายอันไม่เคยเห็นแล้ว   จักเป็น,   อ.อันอันเรา   
เป็นที่อาศัย   (ของธิดา) นี้   เป็น   ย่อมควร   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนแม่   
อ.เรา   ย่อมไม่รู้   ซึ่งยา   แต่ว่า   (อ.เรา)   ย่อมรู้   (ซึ่งบุคคล)   ผู้รู้ซึ่งยา    
ดังน้ี   ฯ   (อ.นางกสิาโคตม ี  ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พ่อ   อ.ใคร   ย่อมรู ้  (ซ่ึงยา)   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   อ.พระศาสดา    
ย่อมทรงทราบ,   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   จงทูลถาม   ซ่ึงพระศาสดาน้ัน   ดังน้ี   ฯ   



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 213

(อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พ่อ   (อ.ดิฉัน)   จักไป,   ข้าแต่พ่อ   
(อ.ดิฉัน)   จักทูลถาม   ดังนี้   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   
ยนือยูแ่ล้ว   ณ ทีส่ดุส่วนข้างหน่ึง   ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   ได้ยนิว่า   
อ.พระองค์   ย่อมทรงทราบ   ซึ่งยา   เพื่อบุตร   ของหม่อมฉันหรือ   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   เออ   (อ.เรา)   ย่อมรู ้  ดังนี ้  ฯ   (อ.นางกสิาโคตมี   
กราบทูลแล้ว) ว่า   อ.อัน (อันหม่อมฉัน) ได้   ซึ่งอะไร   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   อ.อัน (อันเธอ) ได้   ซ่ึงเมล็ดพันธุ์ผักกาด    
อันมหียบิมอืหนึง่เป็นประมาณ   ย่อมควร   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางกสิาโคตมนีัน้   กราบทลู-
แล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.หม่อมฉัน)   จักได้,   แต่ว่า   อ.อัน (อัน- 
หม่อมฉัน) ได้   ในเรือน   ของใคร   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรัสแล้ว) ว่า   อ.ใคร ๆ   คือ   อ.บุตร   หรือ   หรือว่า   คือ   อ.ธิดา    
ในเรือน   (ของบุคคล) ใด   เป็นผู้เคยตายแล้ว   (ย่อมเป็น)   หามิได้,    
(อ.อัน   อันเธอ   ได้   ในเรือน   ของบุคคลนั้น   ย่อมควร)   ดังนี้   ฯ    
(อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ดีละ   
ดังนี้   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   พาเอาแล้ว   ซึ่งบุตรน้อยผู้ตายแล้ว    
ด้วยสะเอว   เข้าไปแล้ว   สูภ่ายในแห่งบ้าน   ยนือยูแ่ล้ว   ท่ีประตู   แห่งเรอืนหลงั-
ที่หนึ่ง   กล่าวแล้วว่า   อ.เมล็ดพันธุ์ผักกาด   ในเรือน   นี้   มีอยู่   หรือหนอแล,   
ได้ยินว่า   (อ.พืชคือเมล็ดพันธุ์ผักกาด) นั่น   เป็นยา   เพื่อบุตร   ของดิฉัน    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.เมล็ดพันธุ์ผักกาด)   มีอยู่   ดังนี้    
(อันชน ท.)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงให้   
ดังนี้   ครั้นเมื่อเมล็ดพันธุ์ผักกาด ท.   (อันชน ท.) เหล่านั้น   น�ามาแล้ว   ให้อยู่,   
ถามแล้วว่า   ดูก่อนแม่   อ.บุตร   หรือ   หรือว่า   อ.ธิดา   ในเรือน   นี้    
ผู้เคยตายแล้ว   ย่อมไม่มี แลหรือ   ดังนี้   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.เธอ)   
ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า) อะไร,   เพราะว่า   (อ.ชน ท.)   ผู้เป็นอยู่อยู่   เป็นผู้เล็กน้อย   
(ย่อมเป็น),   (อ.ชน ท.) ผู้ตายแล้วนั่นเทียว   เป็นผู้มาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    
(อันชน ท. เหล่านั้น)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   
จงรับ   ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผัดกาด ท.   ของท่าน ท.,   (อ.พืชคือเมล็ดพันธุ์ผักกาด) นั่น   
เป็นยา   เพื่อบุตร   ของดิฉัน   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   ได้ให้คืนแล้ว   ฯ   
(อ.นางกีสาโคตมีนั้น)   เที่ยวถามอยู่แล้ว   จ�าเดิม   แต่ต้น   โดยท�านอง   นี้   ฯ   



214 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

 ก.๓   (อ.นางกิสาโคตมี)   นั้น   ไม่ถือเอาแล้ว   ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักกาด ท.   
แม้ในเรือนหลังหนึ่ง   คิดแล้ว   ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันว่า   โอ   อ.กรรม    
เป็นกรรมหนัก   (ย่อมเป็น),   อ.เรา   ได้กระท�าแล้ว   ซึ่งความส�าคัญว่า   อ.บุตร   
ของเรานั่นเทียว   ตายแล้ว   ดังนี้   แต่ว่า   (อ.ชน ท.) ผู้ตายแล้วนั่นเทียว    
เป็นผู้มากกว่า   (กว่าชน ท.) ผู้เป็นอยู่อยู่   ในบ้านทั้งสิ้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(เมือ่นางกสิาโคตม)ี นัน้   คิดอยู ่  อย่างนี,้   อ.หทัย   อันอ่อนโยน   เพราะความรกั- 
ในบุตร   ได้ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งหทัยอันกระด้าง   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   
ทิง้แล้ว   ซ่ึงบตุรน้อย   ในป่า   ไปแล้ว   สูส่�านกั   ของพระศาสดา   ถวายบงัคมแล้ว   
ได้ยินอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว    
(กะนางกิสาโคตมี) นั้นว่า   อ.เมล็ดพันธุ์ผักกาด ท.   อันมีหยิบมือหนึ่งเป็นประมาณ   
อันเธอ   ได้แล้วหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.เมล็ดพันธุ์ผักกาด ท.   อันมีหยิบมือหนึ่งเป็นประมาณ    
อันหม่อมฉนั)   ไม่ได้แล้ว,   เพราะว่า   (อ.ชน ท.) ผูต้ายแล้วนัน่เทียว   เป็นผูม้ากกว่า   
(กว่าชน ท.) ผู้เป็นอยู่อยู่   ในบ้านทั้งสิ้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   (กะนางกิสาโคตมี) นั้นว่า   อ.เธอ   ย่อมก�าหนด ว่า   
อ.บุตร   ของเรานัน่เทยีว   ตายแล้ว   ดังนี ้  (อ.ธรรมคือความตาย) นัน่   ของสตัว์ ท.   
เป็นธรรมยั่งยืน   (ย่อมเป็น)   ด้วยว่า   อ.มัจจุผู้พระราชา   คร่าไปรอบอยู่นั่นเทียว   
ซ่ึงสัตว์ ท.   ทั้งปวง   ผู้มีอัธยาศัยอันไม่เต็มรอบแล้วนั่นเทียว   ย่อมซัดไป    
ในสมุทรคืออบาย   ราวกะ   อ.ห้วงน�้าใหญ่   (คร่าไปอยู่   ซึ่งสัตว์ ท.   ซัดไปอยู่   
ในสมุทร)   ดังนี้   เมื่อทรงแสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.มัจจุ   พาเอาไปแล้ว   ซึ่งนระ   ผู้มีใจข้องแล้ว- 
ในอารมณ์มีอย่างต่าง ๆ   ผู้เมาพร้อมแล้วในบุตร- 
และสัตว์ของเล้ียง   นั้น   ย่อมไป   เพียงดัง    
อ.ห้วงน�า้ใหญ่   (พัดเอาแล้ว)   ซ่ึงชาวบ้าน   ผู้หลับแล้ว   
(ไปอยู่)   ดังนี้   ฯ   

ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.นางกีสาโคตมี   ต้ังอยู ่เฉพาะแล้ว    
ในโสดาปัตติผล,   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.)    
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 215

    ก็   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   ทูลขอแล้ว   ซึ่งการบวช   กะพระศาสดา   ฯ   
อ.พระศาสดา   ทรงส่งไปแล้ว   สู่ส�านัก   ของภิกษุณี ท.   (ยังนางกิสาโคตมีนั้น)   
ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.นางกิสาโคตมี) นั้น   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   ปรากฏแล้วว่า   
อ.พระเถร ี  ช่ือว่า กสิาโคตม ี  ดังนี ้  ฯ   ในวันหนึง่   (อ.พระเถรช่ืีอว่ากสิาโคตม)ี นัน้   
ถงึแล้ว   ซ่ึงวาระ   ในเรอืนแห่งอุโบสถ   ยงัประทีป   ให้โพลงแล้ว   นัง่แล้ว   เหน็แล้ว   
ซึ่งเปลวแห่งประทีป ท.   อันโพลงขึ้นอยู่ด้วย   อันแตกไปอยู่ด้วย   ได้ถือเอาแล้ว   
(กระท�า)   ให้เป็นอารมณ์   (ด้วยการกระท�าไว้ในใจ) ว่า   อ.สัตว์ ท. เหล่านี้    
ย่อมเกิดขึ้นด้วยนั่นเทียว   ย่อมดับด้วย   ราวกะ อ.เปลวแห่งประทีป ท. อย่างนี้- 
นั่นเทียว,   (อ.สัตว์ ท.)   ผู้บรรลุแล้ว   ซึ่งพระนิพพาน   ย่อมไม่ปรากฏ   อย่างนี้   
ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ประทับนั่งแล้ว   ในพระคันธกุฎีเทียว   ทรงแผ่ไปแล้ว   
ซึ่งพระรัศมี   เป็นราวกะว่าประทับนั่งตรัสอยู่แล้ว   ในที่มีหน้าพร้อม   (แห่งพระเถรี- 
ชื่อว่ากิสาโคตมี) นั้น   (เป็น)   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนโคตมี   อ.อย่างนั้นนั่นเทียว,   
อ.สตัว์ ท. เหล่านี ้  ย่อมเกดิขึน้ด้วยนัน่เทียว   ย่อมดับไปด้วย   ราวกะ อ.เปลวแห่ง-
ประทปี ท.,   (อ.สตัว์ ท.)   บรรลแุล้ว   ซ่ึงพระนพิพาน   ย่อมไม่ปรากฏ   อย่างนี,้   
อ.ความเป็นอยู ่  (สิน้กาล)   แม้สกัว่าขณะหนึง่   (ของบคุคล) ผูเ้หน็อยู ่  ซ่ึงพระนพิพาน   
เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   กว่าความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   (ของบุคคล ท.)    
ผู้ไม่เห็นอยู่   ซึ่งพระนิพพาน   (ย่อมเป็น)   อย่างนี้   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ    
ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   ไม่เห็นอยู่   ซึ่งบท   ชื่อว่าอมตะ   
พึงเป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี,   อ.ความเป็นอยู่    
ส้ินวันหน่ึง   (ของบุคคล)   ผู้เห็นอยู่   ซ่ึงบท    
ชื่อว่าอมตะ   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   (กว่าความ-
เป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี   ของบุคคลนั้น   นั้น    
ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

 (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งอมตมหานิพพาน   อันเป็นส่วนอันเว้นแล้วจากความตาย   
ดังนี้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (หมวดสองแห่งบท) ว่า   อมต�   ปท�   
ดังนี้   ฯ   
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 (อ.ค�า) อันเหลือ   เป็นเช่นกับด้วยค�าอันมีในก่อนนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   อ.พระเถรช่ืีอว่ากสิาโคตม ี  ผูน้ัง่แล้วอย่างไรเทียว   
ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากิสาโคตมี   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑๔. พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าพหุปุตติกา   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถรีชื่อว่าพหุปุตติกา   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   โย   จ    
วสฺสสต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.บุตร ท.   เจ็ด (ด้วย)   อ.ธิดา ท. เจ็ด ด้วย   ในตระกูล   
ตระกูลหนึ่ง   ได้มีแล้ว   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ฯ   (อ.บุตร ท.) เหล่านั้น    
แม้ทั้งปวง   ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย   ด�ารงอยู่เฉพาะแล้ว   ในเรือน   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง- 
ความสุข   โดยธรรมดา   ของตน   ได้เป็นแล้ว   ฯ   โดยสมัย   อื่นอีก   อ.บิดา   
(ของบุตร ท.) เหล่านั้น   ได้ท�าแล้ว   ซึ่งกาละ   ฯ   อ.มหาอุบาสิกา   ครั้นเมื่อสามี   
แม้เสียแล้ว,   ย่อมไม่แบ่ง   ซึ่งทรัพย์   แก่บุตร ท.   ก่อน   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.บุตร ท.   กล่าวแล้ว   (กะมหาอุบาสิกา) นั้นว่า   ครั้นเมื่อบิดา   ของข้าพเจ้า ท.   
เสียแล้ว,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยขุมทรัพย์   (มีอยู่)   แก่ท่าน,   อ.ข้าพเจ้า ท.    
ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันบ�ารุง   ซึ่งท่าน  หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.มหาอุบาสิกา) นั้น    
ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของบุตร ท.) เหล่านั้น   เป็นผู้นิ่ง   เป็น    
ผู้ (อันบุตร ท.) เหล่านั้น   กล่าวอยู่   บ่อย ๆ   (คิดแล้ว) ว่า   อ.บุตร ท.    
จักปฏิบัติ   ซึ่งเรา,   (อ.ประโยชน์)   อะไร   ของเรา   ด้วยขุมทรัพย์   แผนกหนึ่ง   
ดังนี้   แบ่งแล้ว   ซึ่งสมบัติทั้งปวง   ในท่ามกลาง   ได้ให้แล้ว   ฯ
 ครั้งนั้น   อ.ภรรยา   ของบุตรผู้เจริญที่สุด   กล่าวแล้ว   (กะมหาอุบาสิกา)   
นั้นว่า   โอ   อ.แม่เจ้า   ของเรา ท.   เป็นราวกะว่าให้แล้ว   ซึ่งส่วน ท.   สอง   
(ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.บุตรนี้)   เป็นบุตรผู้เจริญที่สุด   ของเรา   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ย่อมมา   สู่เรือนน้ีนั่นเทียว   ดังนี้   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   ฯ    
แม้ อ.ภรรยา ท.   ของบตุรผูเ้หลอื ท.   กล่าวแล้ว   อย่างนีน้ัน่เทียว   ฯ   (อ.ธดิา ท.)   
กล่าวแล้ว   (กะมหาอุบาสกิา) น้ัน   อย่างนีน้ัน่เทียว   แม้ในกาล (แห่งมหาอุบาสกิานัน้) 
ไปแล้ว   สูเ่รอืน   (ของธดิา ท.) เหล่านัน้   กระท�า   ซ่ึงธดิาผูเ้จรญิทีส่ดุ   ให้เป็นต้น   ฯ   



218 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

(อ.มหาอุบาสิกา) นั้น   เป็นผู้ถึงแล้วซ่ึงความดูหมิ่น   เป็น   (คิดแล้ว) ว่า    
(อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยการอยู่   ในส�านัก   (ของบุตร ท.) เหล่านี้,   (อ.เรา)   
เป็นนางภิกษณีุ   เป็น   จักเป็นอยู ่  ดังนี ้  ไปแล้ว   สูท่ี่เป็นท่ีเข้าไปอาศัยแห่งนางภิกษุณี   
ขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ฯ   อ.นางภิกษุณี ท. เหล่านั้น   (ยังมหาอุบาสิกา) นั้น    
ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.มหาอุบาสิกา) นั้น   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   เป็นผู้ชื่อว่า  
พหุปุตติกาเถรี   (เป็น)   ปรากฏแล้ว   ฯ   (อ.พระเถรี) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   
เป็นผู้บวชแล้ว   ในกาลแห่งตนถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่   (ย่อมเป็น),   อันเรา   
เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   พึงเป็น   ดังนี้   ย่อมกระท�า   ซ่ึงวัตรและวัตรตอบ    
แก่นางภิกษุณี ท.,   (อ.พระเถรีนั้น)   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักกระท�า    
ซ่ึงสมณธรรม   ตลอดราตรท้ัีงปวง   ดังนี ้  จับแล้ว   ซ่ึงเสา   ต้นหนึง่   ในภายใต้-
แห่งปราสาท   ด้วยมือ   เวียนอยู่   (ซึ่งเสา) นั้น   ย่อมกระท�า   ซึ่งสมณธรรม,   
(อ.พระเถรีนั้น)   แม้จงกรมอยู่   (คิดแล้ว) ว่า   อ.ศีรษะ   ของเรา   พึงกระทบ   
ที่ต้นไม้   หรือ   หรือว่า   (ในที่) ไหน ๆ   ในที่เป็นที่กระท�าซึ่งความมืด   ดังนี้    
จับแล้ว   ซ่ึงต้นไม้   ด้วยมือ   เวียนอยู่   (ซ่ึงต้นไม้) นั้น   ย่อมกระท�า    
ซึ่งสมณธรรม   ฯ   (อ.นางภิกษุณีนั้น)   นึกถึงแล้ว   ซึ่งธรรมว่า   (อ.เรา)    
จักกระท�า   ซึ่งธรรม   อันอันพระศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นเทียว   ดังนี้   ระลึกถึงอยู่   
ซึ่งธรรมเทียว   ย่อมกระท�า   ซึ่งสมณธรรม   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา    
ประทบัน่ังแล้ว   ในพระคันธกฎีุเทยีว   ทรงแผ่ไปแล้ว   ซ่ึงพระรศัม ี  เป็นราวกะว่า-
ประทับนั่งแล้ว   ในที่มีหน้าพร้อม   (เป็น)   เมื่อตรัส   กับ   (ด้วยพระเถรี) นั้น   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพหุปุตติกา   อ.อันเป็นอยู่   แม้สิ้นกาลครู่หนึ่ง   (ของบุคคล)   
ผู้เห็นอยู่   ซึ่งธรรมอันเราแสดงแล้ว   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   กว่าความเป็นอยู่   
สิ้นร้อยแห่งปี   (แห่งบุคคล) ผู้ไม่ระลึกถึงอยู่   ผู้ไม่เห็นอยู่   ซึ่งธรรมอันเราแสดงแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   เมื่อทรงสืบต่อ   ซึ่งอนุสนธิ   แสดง   ซึ่งธรรม   ตรัสแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

ก็   (อ.บุคคล) ใด   ไม่เห็นอยู่   ซึ่งธรรมอันสูงสุด   
พึงเป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี,   อ.ความเป็นอยู่    
สิ้นวันหนึ่ง   (ของบุคคล)   ผู้เห็นอยู่   ซึ่งธรรม    
อันสูงสุด   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า   (กว่าความ- 
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เป็นอยู่   ส้ินร้อยแห่งปี   ของบุคคลนั้น   นั้น    
ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ซ่ึงโลกุตรธรรม   อันมอีย่างเก้า   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   ธมฺมมุตฺตม�   ดังนี้   ฯ    
    (อ.อธบิาย) ว่า   ก ็  (อ.โลกตุรธรรม   อันมอีย่างเก้า) นัน้   ช่ือว่า เป็นธรรม-
อันสูงสุด   (ย่อมเป็น)   ฯ   ก็   (อ.บุคคล) ใด   ย่อมไม่เห็น   (ซึ่งโลกุตตรธรรม) 
นั้น   อ.ความเป็นอยู่   แม้สิ้นวันหนึ่ง   คือว่า   แม้สิ้นขณะหนึ่ง   (ของบุคคล)  
ผู้เห็นอยู่   คือว่า   ผู้แทงตลอดอยู่   ซึ่งธรรมนั้น   เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า    
กว่าความเป็นอยู่   สิ้นร้อยแห่งปี   (ของบุคคล) นั้น   ย่อมเป็น   ดังนี้   (อันบัณฑิต-   
พึงทราบ)   ฯ

 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.พระเถรีชื่อว่าพหุปุตติกา   ตั้งอยู่- 
เฉพาะแล้ว   ในพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าพหุปุตติกา   (จบแล้ว)   ฯ
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค-
อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยพัน   จบแล้ว   ฯ

อ.วรรค  ที่แปด  (จบแล้ว)    ฯ

jwi
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โดย มูลนิธิส่งเสริมสามเณรในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, ๒๕๕๕. 



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔  แปลโดยพยัญชนะ L: 221

ป. หลงสมบุญ, พันตรี. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๙.
------------------------. พจนานุกรมกิริยากิตก์ ฉบับธรรมเจดีย์. กรุงเทพฯ :  

บริษัท ธรรมสาร จ�ากัด, (มปป.).
------------------------. พจนานุกรมกิริยาอาขยาตฉบับธรรมเจดีย์. กรุงเทพฯ : ร้านเรือง-

ปัญญาจัดพิมพ์, ๒๕๔๕.
ปัญญา กิตฺติเตโช (คล้ายเดช), พระมหา. พจนานุกรมศัพท์นามกิตก์. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๑.
------------------------. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. (พิมพ ์

ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖.
พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.๙). วจนานุกรมสมาสท้อง. กรุงเทพฯ. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). ศัพท์วิเคราะห์. กรุงทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐.
------------------------. ชาดกในธรรมบท. กรุงเทพฯ : ช่อระกาการพิมพ์, ๒๕๕๔.
พระปริยัติธรรมธาดา. กจฺจายนมูล� นาม ปกรณ�. กรุงเทพฯ : มปท., ๒๔๕๗. 

พระพุทธัปปิยเถระ. รูปสิทธิปกรณ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๗.
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์). หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์. กรุงเทพฯ :  

ส�านักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๘.
พระวิสุทธิสมโพธิ. ปทานุกรมกิริยาอาขยาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๐.
พระสิริมงคลเถระ. พระคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาโยชนา. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส  

แอนด์ กราฟ จ�ากัด, ๒๕๔๖.
พระอมรมุนี. คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑-๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.
ส�าลี วิสุทฺโธ, พระมหา. อักขรานุกรมกิริยาอาขยาต. โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๐. 
ศรี ป.๘, พระมหา. ศัพทานุกรมแห่งพระธัมมปทัฏฐกถา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

เลี่ยงเชียงจงเจริญ, ๒๔๙๗.
สมปอง มทุโิต, พระมหา. คมัภร์ีอภธิานวรรณนา. กรงุเทพฯ : ประยรูวงศ์พริน้ท์ต้ิง จ�ากดั, ๒๕๔๗.
สภุาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร. ไวยากรณ์บาล.ี กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘.
ส�าล ีวิสทุโฺธ, พระมหา. อกัขรานกุรมกริิยาอาขยาต. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์เลีย่งเชียง, ๒๕๑๕.
อุทิส ศิริวรรณ, ดร. ธรรมบท ภาค ๑-๔ แปลโดยพยัญชนะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐.



รายนามคณะเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

 ข้าพเจ้าทุกคนดังมีรายนามบุคคล-กลุ่มญาติธรรม-สกุล-ครอบครัวที่มีชื่อท้ายบันทึกนี้ ได้ร่วม

กนัด�าเนนิการสละทนุทรพัย์ในการจัดพมิพ์หนงัสอืแบบเรยีนเล่มนีจ้�านวน ๔ ภาค ภาคละ ๑,๕๐๐ เล่ม  

รวม ๖,๐๐๐ เล่ม อีกทั้งได้ร่วมกันจัดหนังสือชุดแบบเรียนวิชาอ่ืนๆครบส�าหรับการเปิดภาคเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกวิชา รวม ๒,๐๙๑ เล่ม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณร นักศึกษาที่เรียนใน  

ทกุระดับช้ัน (เปรยีญธรรมประโยค ๑ - ประโยค ๙) ณ วดัพระประโทนเจดีย์วรวหิาร และส�านกัเรยีน 

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ซ่ึงในการพิมพ์หนังสือ “พระธัมมปทัฏฐกถา” จ�านวนดังกล่าวจะได้

ท�าการแบ่งถวายไปตามส�านักเรียนบาลีของวัดต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 

 กุศลกรรมแห่งสังฆวิทยาทานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ผู้ซ่ึง

ถ่ายทอดพระธรรมค�าสอนมาสูพ่ทุธบรษิทัตลอดมาจนถึงปวงข้าพเจ้าให้ได้มโีอกาสเป็นส่วนหนึง่ในการ

เสริมสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปตลอดชั่วกาลนาน

 ขอกศุลผลบญุแห่งความต้ังใจดีทีไ่ด้ร่วมกันประกอบในครัง้นีจ้งเป็นปัจจัยน�าข้าพเจ้าไปสูห่นทาง 

พระนิพพานหรือหากได้เกิดในภพชาติใดขอให้ได้อยู่ภายใต้บวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีสัมมาสติ มี

สัมปชัญญะมีความฉลาดปราดเปรื่อง ให้ได้พบกัลยาณมิตร พบแต่สิ่งดีงาม ขอกุศลผลบุญนี้จงเป็น

ปัจจัยแห่งการอโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่านเหล่านั้น

ไว้ ขอน้อมน�ากุศลผลบุญนี้ไปสู่มารดา-บิดา-บรรพบุรุษเหนือขึ้นไปในทุกๆ ช้ัน-ผู้มีพระคุณ คุณครู/

อาจารย์ ญาติ พี่น้อง เพื่อนๆ และเจ้ากรรมนายเวรของปวงข้าพเจ้าทุกคนเทอญ

ที่  รายนามท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ (หน่วย : บาท)

 ๑. ครอบครัว “ชวาลตันพิพัทธ์” โดยคุณพ่อสุรพงษ์-คุณแม่ศศิธร พร้อมลูกหลาน ๒๑๔,๗๒๐

  คุณดุษฎี เศวตวรรณ-นพ.จิรพันธ์-คุณนัฐพร-คุณศันสนีย์ 

 ๒. คุณอนันต์-คุณสุมนา ตังทัตสวัสดิ์ และบุตร ๑๒๐,๐๐๐

 ๓. กลุ่มญาติธรรม แซ่ซิ้ม-นวลใส-เปี่ยมพรเมธากุล โดยคุณนครเทพ-คุณปรางค์ทิพย์- ๒๕,๖๒๐

  คุณอ�าภา 

 ๔. ครอบครัว “วัฒนชโนบล” โดยคุณชูชาติ-ภญ.พิมพ์จิตร-คุณศิวะพรและบุตร ๑๘,๓๖๐

 ๕. ครอบครัว “ศรีทัศนีย์” โดยคุณแม่วรนุช-คุณเศรษฐพงษ์-คุณวุฒิศักดิ์-คุณดวงมณี ๑๖,๖๐๐

 ๖. ครอบครัว “กุลศิริพฤกษ์” และตันเหิมหงส์ โดยคุณอารยา-คุณสุวิทย์ ๑๒,๐๐๐

 ๗. คุณยุวดี แซ่โค้ว ๑๒,๐๐๐

 ๘. คุณประสิทธิ์ วาจาเที่ยง และครอบครัว ๑๒,๐๐๐
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 ๙. คุณสุกิจ ศรีบัวทอง และครอบครัว ๑๐,๐๐๐

 ๑๐. คุณแม่ซิงฮวย แซ่อึ้ง-คุณเผอิญ เล้าอรุณ และครอบครัว ๑๐,๐๐๐

 ๑๑. คุณสุรพันธุ์ โล่ห์นิมิตร  ๑๐,๐๐๐

 ๑๒. ครอบครัว “รัตนเปสละ” โดยคุณอิสระ-คุณเกษิณี-คุณเสมอ-คุณปริศนา-คุณศิวิไล ๗,๘๐๐

 ๑๓. ครอบครัว “หมื่นสุกแสง” โดยคุณวราภรณ์-คุณศรัณย์กร-คุณฉัตรชัย ๖,๓๐๐

 ๑๔. คุณศิรินันท์ เอกแสงกุล ๖,๒๔๐

 ๑๕. 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�้ามันพืช      - 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�้าเลิศวรวิทย์ 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�านวย 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�าไย 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�ารุงสิน - ชมชื่น โอชะกะ - ชัยวัฒน์-อารีรัตน์ ศิรจตุธรรม

 - เชิงชาย ไพทูรย์ - ชนิดนาถ ภักดีรัตน์ - ราณี โกมุทบุษราคัม

 - สมใจ เดือนฉาย - อ�านวย 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�าราญ เอี่ยมสมบัติ - ปณต เอกอวัสดาภร

 - ธนวัฒน์ วิศิษชูศักดิ์   - กรวิวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์ - ด�าริห์ สุภัทโรภาสมพงศ์

 - สุรชัย ฐานีพานิชสกุล - เจริญ สมพงษ์    - จันทนา ชาติแดนไทย และครอบครัว

 - สมยศ จารุบุษกร - ปลั่ง-เสาวลักษณ์ ศรีสังข์งาม  - สภุานนัท์-ประภาส อปุถมัภ์และครอบครวั

 - ครอบครัวเจตต์สุวรรณและชมพูรัตน์ - อิชย์ชญา แผ่สุวรรณรัตน์และครอบครัว

 - นัทธมนต์-วศินภัทร์ เกียรติมั่นคง - ทวีป เกียรติกมลมาลย์และครอบครัว

 - สมศักดิ์ ลิ้มประพันธิ์ศิลป์และครอบครัว - สุนทร-ลาวัลย์-พีรเดช ประคองพันธ์

 - นิพนธ์-อรทัย บุญช่วยและครอบครัว - จิตรา เจริญลาภ&สุนัขเพศเมียด�าใหญ่-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

 - สมชาต ิทองแก้วและครอบครวั - ปราณี สมบัติแก้วและครอบครัว - ศุลศิลป์ ลาภเจริญวงศ์และครอบครัว

 - ประสาน จงอศัญากลุและครอบครวั - 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�่า

 - 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 - ฉันทนา อารีวงษ์

 - ชวนพิศ ผลพิบูลย์ - ศรีสะอาด แซ่ซิ้ม - ชุมพล ยิ้มประเสริฐ - สมพิศ บุญยัง

 - สุพล มาลิสา ณัฐวัศแจ้งไพร - กมลลักษณ์ รักมนุษย์ - นัยนา คุณวงศ์ - เรณู รักเรือง 

 - จงจิตร ไพบูลย์พานิช - ณัฐกฤตวพร โพธิ์ทอง - สุกิจ เกษสพงศ์ - จินตนา หนุนภักดี

 - ธนวันต์ มีแสง - ชูศรี เจียรสุธิกุล - ส�าเภา ส�าเภาเงิน - ครอบครัวภารัตนวงศ์

 - เฟื่อง-สมใจ ล�าภาษี - มะลิ ปลากลาง - บัวลอย ศรีศิริรังสิมากุล - กมล ต้นอ้อ

 - น�้าค้าง บุญพรหม - สุรินทร์ สนเปี่ยม - สายจิตร์ นาครัตน์ - จันทนา กาญจนาภา

 - อ�าไพ พยัคฆ์มีธรรม - กาญจนา ศรชัย - สุรีพร ศรีสวัสดิ์ - ครอบครัวพิกุลน้อย

 - ประมูลศักดิ์ สุมลรัตน์ กลิ่นชูกร - สนอง ภัยผ่องแผ้ว - ปราณี พึ่งบุญ ณ อยุธยา - ศิรสิทธิ์ สีเขียว

 - อุบลรัตน์ โพธิ์กิ่ง - ครอบครัวบุญศรี - สิรวิชญ์ กีรติมนัสชัย - ปฐวี ปริชาติวัฒน์

 - พิมพ์ชนก แพน้อย - เจตริน ปริชาติวัฒน์ - วันดี สูนาสวน - กันตภา จุ้ยชื่น

 - พิมพ์นิภา กีรติมนัสชัย - สมชาย เฮ่งชูทรัพย์ - ไพรินทร์ เชื่อมชิต - ครอบครัววงศ์ถาวราวัฒน์

 - สุนีย์ ปรีดาเกษมสุข - วัฒนา อาทิตย์เที่ยง - สุดใจ แสนอุบล - บุญอยู่ เฉลิมบุญ 

 - สายบัว เอี่ยมสุคนธ์ - รพีพร ศิริรัตนโสพร -  กุยเอ็ง แซ่โง้ว - ปราณี โชติมั่นเศรษฐ์

 - ครอบครัวสู่ศิลวัฒน์ - นภดล จักขุเรือง - ครอบครัวจอมขวัญใจ - กัลจรัญ วัฒนาคูณทรัพย์

 - ชุติมา พรหมรินทร์ - บงกชรัตน์ สืบสม - ครอบครัวสุขวสาหวังสุข - ครอบครัวมยุรี สิงหนารถ

 - อิทธิกร บัวเนียม - กนกอร เลาวกุล - บ�ารุง เอี่ยมเทศ - จิราวรรณ์ ทองมา

 - ป้องพัชร์พิชญ์ เกตุทอง - สมศักดิ์ นามมนตรี - ครอบครัวคุ้มเพชร - ประภาศิริ ร้อยเนียม

 - เสาวลักษณ์ ด้วงทรง - สมใจ-ศศิธร ปะกิน�าหัง - สมจิตร ละเกษ - อุรา ขันชัยและครอบครัว

 - ศุภโชติ จิตโชติ - กฤศณัฏฐ์ ตาดทอง - นิรันดร์ ตะกันทา - สุมล รองแก้ว

 - วิชชุ วงศ์อุปราช - สุวิน สีนวน - ประสงค์ นุตโร - ทิพย์ สุขสมบัติ

 - วรนุช บุญอุดม - อัศวิน บุญธิแสง - กานดา วงศาโรจน์ - อุทัยวรรณบุญเกษ

 - ณิชารีย์ เบ้าทอง - ปทุม เสนาลักษณ์ - นารถน้อย นัศมานิธิ - พรนลัท สุวรรณหอม

 - จารุณี อ่อนลมัย - บุญศรี ชูกุล - บุญเชิด อ่อนท�า
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