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ค�าน�า
\\\

 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 ๒ นี้ ข้าพเจ้าได้แปลตามหลักบาลีไวยากรณ์ ส่วนที่ออก
สอบสนามหลวงกท็�าเชิงอรรถไว้เป็นทีส่งัเกต นอกจากนัน้ ยงัได้รวบรวมเอกสารอ่ืนๆ เพือ่
ประกอบการแปลและการวเิคราะห์ศัพท์ด้วย  หนงัสอืเล่มนี ้เป็นต�าราเล่มท่ี ๔ ของโครงการ
ผลิตหลักสูตรของส�านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ซ่ึงโครงการต้ังเป้าหมายที่จะเขียน       
ต�าราท้ังนักธรรมและบาลีให้ครบทุกช้ัน เพื่อถวายเป็นธรรมทานแก่พระภิกษุสามเณร           
ทั่วประเทศ 
 ขออนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ ผู้มุ่งหวังบุญอันเกิดจากธรรมทานนี้และหวัง     
ความเจริญมั่งคงแห่งพระพุทธศาสนา มีกุศลเจตนาบริจาคทรัพย์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้       
หากมีข้อบกพร่องในการแปลหรือข้อความอ่ืนใด ผู้แปลขอน้อมรับความผิดพลาดนั้น         
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการพิมพ์เป็นวิทยาทานในครั้งต่อไป
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักอ�านวยประโยชน์แก่นักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ 
ครูสอนชั้นประโยค ๑-๒ และผู้สนใจใฝ่รู้ตามสมควร
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๑ มรณพฺยสนํ เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ. ว่า มรณํ เอว พฺยสนํ มรณพฺยสนํ เฉพาะ พฺยสนํ สําเร็จมาจาก  

วิ บทหน้า อสฺ ในความซัดไป, ขว้างไป มีหลายอรรถ ดังนี้ (๑) ทุกข์อันยังสุขให้พินาศ วิ.ว่า วินฏฺ€ํ สุขํ อสติ เขเปตีติ พฺยสนํ  

(ทุกฺขํ) (๒) ความฉิบหายอันส่ายเสียซึ่งความเจริญให้พินาศ วิ.ว่า วินฏฺ€ํ วุฑฺฒึ อสติ เขเปตีติ พฺยสนํ (นสนํ) และ (๓) ความ 

วอดวาย, ความฉิบหาย, ความพินาศ วิ.ว่า วิอสนํ พฺยสนํ 

๒. อปฺปมาทวคฺควณฺณนา
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค-

อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยความไม่ประมาท
(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

K[J

๑. สามาวตีวตฺถุ
เรื่องแห่งพระนางสามาวดี   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 ก.๑   อ.พระศาสดา   เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัย   ซ่ึงพระนครช่ือว่าโกสัมพี    
ประทับอยู่   ในพระวิหารชื่อว่าโฆสิตาราม   ทรงปรารภ   ซึ่งความทุกข์อันส่ายเสีย- 
ซึ่งความสุขให้พินาศคือความตาย๑   แห่งร้อยแห่งหญิง ท.   ห้า   มีพระนางสามาวดี- 
เป็นประมุข (ด้วย)   แห่งร้อยแห่งพระญาติ ท.   ห้า   (ของพระนางมาคันทิยา) นั้น   
มพีระนางมาคันทยิาเป็นประมขุด้วย   ตรสัแล้ว   ซ่ึงพระธรรมเทศนา   นีว่้า   อปปฺมาโท   
อมต�   ปท�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลําดับ   (ในเรื่องของพระนางสามาวดี) นั้น   นี้ :-
 ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว    (อ.พระราชา ท.)   สอง   เหล่านี้   คือ    
ช่ือ อ.พระราชาพระนามว่าอัลลกัปปะ   ในแว่นแคว้นช่ือว่าอัลลกปัปะ   ช่ือ อ.พระราชา-
พระนามว่าเวฏฐทีปกะ   ในแว่นแคว้นชื่อว่าเวฏฐทีปกะ   เป็นพระสหายกัน   เป็น   
จาํเดิม   แต่กาล (แห่งพระองค์) ทรงเป็นหนุม่   ทรงเรยีนแล้ว   ซ่ึงศิลปะ   ในตระกลู-
แห่งอาจารย์เดียวกัน   (ทรงยังบุคคล) ให้ยกขึ้นแล้ว   ซ่ึงฉัตร   เป็นพระราชา    
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๑ ชายมาโน ประกอบด้วย ชนฺ ธาตุในความเกิด ย ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ แปลง ชนฺ เป็น ชา ฯ มิยฺยมาโน, 

มียมาโน, มียฺยมาโน, ประกอบด้วย มรฺ ธาตุในความตาย อ ปัจจัย มาน ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ แปลง มรฺ เป็น มิยฺย  

ตามนัยแห่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๔๖๖ ได้รูปเป็น มิยฺยมาโน บ้าง ลบ ยฺ สังโยค แล้วทีฆะ อิ เป็น อี ได้รูปเป็น มียมาโน บ้าง 

แปลง มรฺ เป็น มียฺย ตามนัยแห่งกัจจายนะ สูตรที่ ๕๐๕ ได้รูปเป็น มียฺยมาโน บ้าง นักเรียนจะพบเห็นได้ทั้งสามแบบ นอกจาก 

มรมาโน ฯ
๒ หิมวนฺต หรือ หิมพานต์ บางครั้งเรียกภูเขาหิมาลัย (Himalaya Range) บ้าง เรียกหิมาจลบ้าง เป็นชื่อภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอินเดีย เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชียที่แยกอนุทวีปอินเดียทางเหนือออกจากที่ราบสูงทิเบตทางใต้ เป็น

เทอืกเขาสลบัซับซ้อนทีม่ยีอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากนัเจนชุงคา (Kanchenjunga) กล่าวกนัว่า 

ภูเขาหมิพานต์ประดิษฐานอยู่ในชมพทูวีปมเีนือ้ท่ีประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากบั ๑๐ ไมล์ หรอื ๑๖ กโิลเมตร) วดัโดยรอบ

ได้ ๙,๐๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด มสีระใหญ่ ๗ สระ คือ สระอโนดาต สระกณัณมณุฑะ สระรถการะ สระฉทัทนัตะ 

สระกุณาละ สระมัณฑากิณี และสระสีหัปปาตะ บรรดาสระใหญ่ทั้ง ๗ นั้น สระอโนดาตถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง ๕ ที่จัดเป็น

ยอดเขาหิมพานต์ ได้แก่ ภูเขาไกรลาส ภูเขาจิตตะ ภูเขาคันธมาศ ภูเขากาฬกูฏ ภูเขาสุทัศนะ ยอดเขาทุกยอด มีส่วนสูงและ  

สณัฐาน ๒๐๐ โยชน์ กว้างและยาวได้ ๕๐ โยชน์ คําว่า หิมวนฺต แปลกนัหลายนัย เช่น (๑) ภูเขาทีป่ระกอบด้วยหมิะในฤดูหมิะตก 

วิ.ว่า หิมปาตสมเย หิมยุตฺโตติ หิมวา หิมวนฺโต ลง วนฺตุ ปัจจัย ฯ (๒) ภูเขาที่คายหิมะในคิมหสมัย วิ.ว่า คิมฺหกาเล หิม�            

วมตีติ หิมวา หิม เป็นบทหน้า วมุ ในความคาย, สํารอก ลง กฺวิ ปัจจัย ลบ กฺวิ และที่สุดธาตุเสีย เอา สิ วิภัตติเป็นอา ฯ 
๓ สนามหลวง แผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๓๙ แปล ปพฺพชิตา เป็นกิริยาคุมพากย์ ไม่จําเป็นต้องขึ้น อมฺห มารับ เพราะ ต ปัจจัย สามารถ

คุมพากย์ได้สมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม สํานักต่างๆ นิยมแปล ต ปัจจัย เป็นบทวิกติกัตตา ในกรณีที่ประธานของประโยคเป็น   

มัธยมบุรุษ (ตฺวํ, ตุมฺเห) และอุตตมบุรุษ (อหํ, มยํ) ฯ

ในแว่นแคว้น   อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สิบ ๆ   ได้เป็นแล้ว   โดยกาลเป็นที่ล่วงไป   
แห่งพระบิดา ท.   ของพระองค์   ของพระองค์   ฯ   (อ.พระราชา ท.) เหล่านั้น   
เสด็จมาพร้อมกันแล้ว   ตลอดกาล   ตามกาล   ประทับยืนอยู่   ประทับนั่งอยู่    
บรรทมอยู่   โดยความเป็นอันเดียวกัน   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งมหาชน   ผู้เกิดอยู่ด้วย    
ผู้ตายอยู่ด้วย๑   ทรงปรึกษากันแล้วว่า   ชื่อ (อ.บุคคล) ผู้ไปตามอยู่   (ซึ่งบุคคล) 
ผู้ไปอยู่   สู่โลกอื่น   ย่อมไม่มี,   แม้ อ.สรีระ   ของตน   โดยก�าหนดมีในที่สุด   
(ชื่อว่า ไปตามอยู่   ซึ่งบุคคล   ผู้ไปอยู่   สู่โลกอื่น   ย่อมไม่มี),   (อันบุคคล)   
พึงละ   (ซึ่งวัตถุ) ทั้งปวง   ไป,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา ท.   ด้วยการ-
อยู่ครองซึ่งเรือน,   (อ.เรา ท.)   จักบวช   ดังนี้   ทรงมอบให้แล้ว   ซึ่งความ- 
เป็นแห่งพระราชา ท.   แก่พระโอรสและพระมเหสี   ผนวชแล้ว   ผนวชเป็นฤาษี   
ประทับอยู่อยู่   ในประเทศชื่อว่าหิมวันตะ๒   ทรงปรึกษากันแล้วว่า   อ.เรา ท.    
ละแล้ว    ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   เป็นผูบ้วชแล้ว   (ย่อมเป็น),๓   (อ.เรา ท.)   
ไม่อาจอยู่   เพื่ออันเป็นอยู่   (เป็นผู้บวชแล้ว)   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   อ.เรา ท.   
เหล่านั้น   อยู่อยู่   ในที่เดียวกัน   เป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลผู้ไม่บวชแล้วนั่นเทียว   
ย่อมเป็น,   เพราะเหตุนั้น   (อ.เรา ท.)   จักอยู่   แยกกัน,   อ.ท่าน   จงอยู่    
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๑ ตั้งแต่ อปฺปมาโท อมต� ปทนฺติ - เต ตถา กรึสุ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๙ แปลโดยพยัญชนะ
๒ มเหสกฺโข วิ.ว่า อีสติ อภิภวตีติ อีโส, มหนฺโต อีโส มเหโส, สุปฺปติฏฺ€ิตมเหสตาย ปน ปเรหิ มเหโสติ อกฺขาตพฺพตาย  

มเหสกฺโข ฯ คําว่า อีโส  สําเร็จมาจาก อีส ธาตุในความเป็นใหญ่ อ ปัจจัย

ที่ภูเขา   นั่น,   อ.เรา   จักอยู่   ที่ภูเขา   นี้,   แต่ว่า   (อ.เรา ท.)   จักเป็น   
โดยความเป็นอันเดียวกัน   ในวันแห่งอุโบสถ   ตลอดเดือนด้วยทั้งกึ่งโดยลําดับ   ดังนี้   
ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ความคิด) นั่นว่า   แม้ (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   
อ.ความคลุกคลีด้วยหมู่เทียว   จักมี   แก่เรา ท.,   อ.ท่าน   ยังไฟ   พึงให้โพลง   
ที่ภูเขา   ของท่าน,   อ.เรา   ยังไฟ   จักให้โพลง   ที่ภูเขา   ของเรา,   (อ.เรา ท.)   
จักรู้   ซึ่งความที่ (แห่งเรา ท.) มีอยู่   ด้วยสัญญา   นั้น   ดังนี้   ได้มีแล้ว    
(แก่ฤาษ ีท.) เหล่านัน้   ฯ   (อ.ฤาษ ีท. เหล่านัน้)   กระทําแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้๑   ฯ

 ก.๒   ครั้งนั้น   ในกาลอันเป็นส่วนอ่ืนอีก   อ.ดาบสช่ือว่าเวฏฐทีปกะ    
กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   เป็นเทวดาผู้พระราชา   ผู้มีศักดิ์ใหญ่๒   เป็น   บังเกิดแล้ว   
ฯ   ในลําดับนั้น   ครั้นเมื่อเดือนด้วยท้ังกึ่ง   ถึงพร้อมแล้ว, (อ.ดาบส) นอกนี้    
ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งไฟ   ได้รู้แล้วว่า   อ.สหาย   ของเรา   เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.เทวดาผูพ้ระราชา) แม้นอกนี ้  ทรงแลดูแล้ว   ซ่ึงสริแิห่งเทพ   
ของตน   ในขณะ (แห่งตน) บังเกิดแล้วนั่นเทียว   ทรงใคร่ครวญอยู่   ซึ่งกรรม    
ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงกริยิาอันตนกระทาํแล้ว   จําเดิม   แต่การออกบวช   ทรงดํารแิล้วว่า   
ในกาลนี้   อ.เรา   ไปแล้ว   จักเยี่ยม   ซึ่งสหาย   ของเรา   ดังนี้   ทรงละแล้ว  
ซึ่งอัตภาพ   นั้น   ในขณะ   นั้น   เป็นราวกะว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทาง   (เป็น)   
เสด็จไปแล้ว   สู่สํานัก   (ของดาบส) นั้น   ทรงไหว้แล้ว   ได้ประทับยืนอยู่แล้ว    
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ดาบส) นั้น   กล่าวแล้ว   (กะเทวดา- 
ผู้พระราชา) นั้นว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผู้มาแล้ว   (แต่ที่) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   
(อ.เทวดาผู้พระราชา)   ตรัสแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   เป็นบุรุษผู้หลง-
แล้วในหนทาง   (เป็น)   เป็นผูม้าแล้ว   แต่ท่ีไกลเทียว   ย่อมเป็น,   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   
ก็   อ.พระผู้เป็นเจ้า   ผู้ผู้เดียวเทียว   ย่อมอยู่   ในที่    นี้   หรือ,   อ.ใคร ๆ   
แม้อื่น   มีอยู่หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.สหาย   คนหนึ่ง   
ของเรา   มอียู ่  ดังน้ี   ฯ   (อ.เทวดาผูพ้ระราชา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.สหาย) นัน้   
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๑ แปลอีกนัยหนึ่ง อ.กระผม (เป็นสหาย) นั้น (ย่อมเป็น) ฯ

(ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.สหายนั้น)   
ย่อมอยู่   ที่ภูเขา   นั่น   แต่ว่า   (อ.สหายนั้น)   ไม่ยังไฟให้โพลงแล้ว    
ในวันแห่งอุโบสถ,   (อ.สหายนั้น)   เป็นผู้ตายแล้ว   จักเป็น   แน่   ดังนี้   ฯ   
(อ.เทวดาผู้พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.อย่างนั้นหรือ   ดังนี้   ฯ  
(อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.อย่างนั้น   ดังนี้   ฯ    
(อ.เทวดาผู้พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.สหาย) นั้น    
คือ อ.กระผม๑   ดังนี ้  ฯ    (อ.ดาบส    ถามแล้ว) ว่า    (อ.ท่าน)   เป็นผูบ้งัเกดิ-
แล้ว   (ณ ที่) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.เทวดาผู้พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.กระผม)   เป็นเทวดาผู้พระราชา   ผู้มีศักดิ์ใหญ่   เป็น    
เป็นผู้บังเกิดแล้ว   ในเทวโลก   ย่อมเป็น,   (อ.กระผม) เป็นผู้มาแล้ว   อีก    
(ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักเยี่ยม   ซึ่งพระผู้เป็นเจ้า   ดังนี้   ย่อมเป็น,    
อ.อุปัทวะ   อะไรๆ   มีอยู่   แก่พระผู้เป็นเจ้า   ผู้อยู่อยู่   ในที่   นี้   บ้างหรือ-
หนอแล   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   เออ   
(อ.อย่างนั้น),   (อ.เรา)    อาศัยแล้ว   ซึ่งช้าง   ย่อมลําบาก   ดังนี้   ฯ   (อ.เทวดา-
ผู้พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก็   อ.ช้าง ท.   ย่อมกระทํา   
(ซึ่งกรรม) อะไร   แก่ท่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ช้าง ท.)   
ยังคูถ   ย่อมให้ตกไป   ในที่เป็นที่กวาด,   (อ.ช้าง ท.)   เขี่ยแล้ว   ด้วยเท้า ท.   
ย่อมคุ้ยขึ้น   ซึ่งดินร่วน,   อ.เรานั้น   ทิ้งอยู่   ซึ่งคูถ   กระทําอยู่   ซึ่งดินร่วน    
ให้เสมอ   ย่อมลําบาก   ดังนี้   ฯ   (อ.เทวดาผู้พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ก็   
(อ.ท่าน)   ย่อมปรารถนา   ซึ่งการไม่มา   (แห่งช้าง ท.) เหล่านั้น   หรือ   ดังนี้   ฯ   
(อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.เทวดาผู้พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.กระผม)   จักกระทํา    
ซึ่งการไม่มา   (แห่งช้าง ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งพิณอันยังช้างให้- 
ใคร่ด้วยนั่นเทียว   ซึ่งมนต์อันยังช้างให้ใคร่ด้วย   แก่ดาบส,   ก็แล   (อ.เทวดา- 
ผู้พระราชา)   เมื่อถวาย   ทรงแสดงแล้ว   ซึ่งสาย ท.   สาม   แห่งพิณ    
(ยังดาบส) ให้เรียนเอาแล้ว   ซึ่งมนต์ ท.   สาม   ตรัสบอกแล้วว่า   ครั้นเมื่อมนต์   
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๑ คพฺภินี (เทวี) ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า คพฺโภ อสฺสา อตฺถีติ คพฺภินี (เทวี) ฯ
๒ หตฺถิลิงฺคสกุโณ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  ฉ.อุป.พหุพ. วิ.ว่า หตฺถิสฺส ลิงฺคํ อิว ลิงฺคํ ยสฺส โส หตฺถิลิงฺโค (สกุโณ)

  วิ.บุพ.กัม. วิ.ว่า  หตฺถิลิงฺโค สกุโณ หตฺถิลิงฺคสกุโณ 

นี้   (อันท่าน)   ดีดแล้ว   ซึ่งสาย   นี้   ร่ายแล้ว,   อ.ช้าง ท.   ไม่อาจอยู่   
แม้เพื่ออันกลับแล้วแลดู   ย่อมหนีไป,   ครั้นเมื่อมนต์   นี้   (อันท่าน)   ดีดแล้ว   
ซ่ึงสาย  นี้  ร่ายแล้ว,  (อ.ช้าง ท.)  กลับแล้ว  แลดูอยู่  ข้างหลัง    
ย่อมหนีไป,   ครั้นเมื่อมนต์   นี้   (อันท่าน)   ดีดแล้ว   ซึ่งสาย   นี้   ร่ายแล้ว,   
อ.ช้าง  ตัวเป็นเจ้าแห่งโขลง  น้อมเข้าไปอยู่  ซ่ึงหลัง  ย่อมมา  ดังนี้    
ตรัสแล้วว่า   (อ.กรรม) ใด   อันท่าน   ย่อมชอบใจ,   (อ.ท่าน)   พึงกระท�า    
(ซึ่งกรรม) นั้น   ดังนี้   ทรงไหว้แล้ว   ซึ่งดาบส   เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   อ.ดาบส   
ร่ายแล้ว   ซึ่งมนต์เป็นเครื่องยังช้างให้หนีไป   ดีดแล้ว   ซึ่งสายเป็นเครื่องยังช้างให้หนี
ไป   ยังช้าง ท.   ให้หนีไปแล้ว   อยู่แล้ว   ฯ   

 ก.๓   ในสมัย   นั้น   อ.พระราชา   พระนามว่าปรันตปะ   ได้มีแล้ว    
ในพระนครช่ือว่าโกสมัพ ี  ฯ   ในวันหนึง่   (อ.พระราชา) นัน้   ทรงผงิอยู ่  ซ่ึงแดดอ่อน   
กับ   ด้วยพระเทวี   ผู้มีพระครรภ์๑   ประทับนั่งแล้ว   ที่พื้นแห่งอากาศ   ฯ    
อ.พระเทวี   ทรงห่มแล้ว   ซึ่งผ้ากัมพลสีแดง   อันประกอบแล้วด้วยค่าแสนหนึ่ง    
อันเป็นเครือ่งห่ม   ของพระราชา   ประทับนัง่แล้ว   ทรงเจรจาอยู ่  กบั   ด้วยพระราชา   
ทรงนําออกแล้ว   ซึ่งพระธํามรงค์   ของพระราชา   อันประกอบแล้วด้วยค่าแสนหนึ่ง   
จากพระองคุลี   ของพระราชา   ทรงประดับแล้ว   ที่พระองคุลี   ของพระองค์   ฯ    
ในสมยั   นัน้   อ.นกตัวมเีพศเพยีงดังเพศแห่งช้าง๒   มาอยู ่  โดยอากาศ   เหน็แล้ว   
ซ่ึงพระเทวี   ชะลอแล้ว   ซ่ึงปีก ท.   โผลงแล้ว   ด้วยความสาํคัญว่า   อ.ช้ินแห่งเนือ้   
ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงกลัวแล้ว   ด้วยเสียงแห่งการโผลง   (แห่งนก) นั้น   
เสด็จลุกขึ้นแล้ว   ได้เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งพระนิเวศน์   ฯ   อ.พระเทวี    
ไม่ได้ทรงอาจแล้ว   เพื่ออันเสด็จไป   โดยเร็ว   เพราะความที่ (แห่งพระองค์)  
เป็นผู้มีพระครรภ์หนักด้วยนั่นเทียว   เพราะความที่ (แห่งพระองค์) เป็นผู้มีชาติแห่ง- 
บุคคลผู้ขลาดด้วย   ฯ   ครั้งนั้น   อ.นก   นั้น   โผลงแล้ว   (ยังพระเทวี) นั้น   
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๑ คาคบ หรือ ค่าคบ คือ ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับลําต้นแยกกัน เรียกว่า คบ ก็ได้. 

ให้ประทบัน่ังแล้ว   ทีก่รงแห่งเลบ็   บนิไปแล้ว   สูอ่ากาศ   ฯ   ได้ยนิว่า   อ.นก ท.  
เหล่านั้น   ย่อมทรงไว้   ซึ่งกําลัง   แห่งช้าง ท.   ห้า,   เพราะเหตุนั้น   (อ.นก ท. 
เหล่านั้น)   นําไปแล้ว   โดยอากาศ   จับแล้ว   ในที่อันตนชอบใจแล้วอย่างไร    
ย่อมเค้ียวกนิ   ซ่ึงเนือ้,   (อ.พระเทว)ี แม้นัน้   ผู ้(อันนก) นัน้นําไปอยู ่  ผูก้ลวัแล้ว-
ต่อภัยคือความตาย   ทรงดําริแล้วว่า   ถ้าว่า   อ.เรา   จักร้องไซร้,   ชื่อ อ.เสียง- 
แห่งมนุษย์   เป็นที่ตั้งแห่งความหวาดเสียว   ของสัตว์ดิรัจฉาน ท.   (ย่อมเป็น),    
(อ.นกน้ัน)   ฟังแล้ว   (ซ่ึงเสยีง) นัน้   จกัท้ิง   ซ่ึงเรา,   (ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้    
มอียู,่   (อ.เรา)   จักถึง   ซ่ึงความสิน้ไปแห่งชีวติ   กบั   ด้วยสตัว์ผูเ้กดิแล้วในครรภ์,   
แต่ว่า   (อ.นกนั้น)   จับแล้ว   ในที่   ใด   จักเริ่ม   เพื่ออันเคี้ยวกิน   ซึ่งเรา,   
(อ.เรา)   กระทําแล้ว   ซึ่งเสียง   (ในที่) นั้น   (ยังนก) นั้น   จักให้หนีไป   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระเทวี) นั้น   (ทรงยังความกลัว) ให้อยู่ทับแล้ว   เพราะความที่แห่งพระองค์-
เป็นบณัฑติ   ฯ   ก ็  ในกาลน้ัน   อ.ต้นไทรใหญ่   ต้นหนึง่   อันเจรญิ   หน่อยหนึง่   
แล้วจึงตั้งอยู่แล้ว   โดยอาการเพียงดังมณฑป   ย่อมมี   ในประเทศแห่งป่าหิมพานต์   
ฯ   อ.นก   นั้น   นําไปแล้ว   (ซึ่งรูป ท.) มีรูปแห่งเนื้อเป็นต้น   (ในที่) นั้น    
ย่อมเคี้ยวกิน,   เพราะเหตุนั้น   (อ.นกนั้น)   นําไปแล้ว   (ซึ่งพระเทวี) แม้นั้น    
(ในที่) นั้นนั่นเทียว   วางไว้แล้ว   ในระหว่างแห่งคาคบ๑   แลดูแล้ว   ซึ่งหนทาง  
(แห่งตน) มาแล้ว   ฯ   ได้ยินว่า   อ.การแลดูซ่ึงหนทาง (แห่งตน) มาแล้ว   เป็นธรรมดา   
(ของนก ท.) เหล่านัน้   (ย่อมเป็น)   ฯ    ในขณะ  นัน้   อ.พระเทว ี  ทรงดํารแิล้วว่า   
ในกาลนี ้  อ.อัน (อันเรา)   (ยงันก) นี ้  ให้หนไีป   ย่อมควร   ดังนี ้  ทรงยกขึน้แล้ว   
ซึ่งพระหัตถ์ ท.   ทั้งสอง   ทรงกระทําแล้ว   ซึ่งเสียงแห่งฝ่าพระหัตถ์ด้วยนั่นเทียว   
ซ่ึงเสียงแห่งพระโอษฐ์ด้วย   (ทรงยังนก) นั้น   ให้หนีไปแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.ลมอันเกิดแต่กรรม ท.   ในพระครรภ์   (ของพระเทวี) นั้น   ปั่นป่วนแล้ว    
ในกาลเป็นที่ถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์   ฯ   อ.เมฆใหญ่   คํารามอยู่    
ตั้งขึ้นแล้ว   ในทิศทั้งปวง ท.   ฯ   ชื่อ อ.การบรรทม   ตลอดราตรีทั้งปวง    
ไม่ได้มีแล้ว   แก่พระมเหสีของพระราชา   ผู้ทรงด�ารงอยู่แล้ว   ในความสุข    
ผู้ไม่ทรงได้อยู่   (ซ่ึงเหตุ) แม้สักว่าค�าว่า   ข้าแต่พระแม่เจ้า   (อ.พระองค์)    
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๑ ทุกฺขปเรตาย จะแปลว่า ผู้อันความทุกข์ครอบง�าแล้ว, ผู้อันความทุกข์ไปแล้วในเบื้องหน้า ก็ได้ คําว่า ทุกฺขปเรตา  
เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า ทุกฺเขน ปเรตา ทุกฺขปเรตา (เทวี) ฯ  คําว่า ปเรต ประกอบด้วย ปร เป็นบทหน้า อิ ธาตุ ในความ
ไป, ถึง ต ปัจจัย วิการ อิ เป็น เอ ฯ บางมติแปลว่า ผู้มีความทุกข์ไปแล้วในเบื้องหน้า, ผู้มีความทุกข์ถึงแล้วในเบื้องหน้า เป็น
ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า ทุกฺข� ปเรต� ยสฺสา สา ทุกฺขปเรตา (เทวี)

๒ อาจารย์บางท่านแปลว่า เพื่อต้องการแก่ผลและผลอันเจริญ, เพื่อประโยชน์แก่ผลไม้และวัตถุอันมิใช่ผลไม้

อย่าทรงกลัวแล้ว   ดังนี้   ผู้อันความทุกข์ถึงแล้วในเบื้องหน้า๑   ฯ   แต่ว่า    
ครัน้เม่ือราตรี   สว่างอยู่,   อ.การไปปราศแห่งวลาหกด้วย   อ.การขึน้ไปแห่งอรุณด้วย   
อ.การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   (ของพระเทวี) นั้นด้วย   ได้มีแล้ว    
ในขณะเดียวกันนั่นเทียว   ฯ   (อ.พระเทวี) นั้น   ได้ทรงกระท�าแล้ว   (ซึ่งค�า) ว่า   
อ.อเุทน   ดังนี ้  ให้เป็นพระนาม   ของพระโอรส   เพราะความท่ี (แห่งพระโอรสน้ัน)   
เป็นผู้ทรงถือเอา   ซึ่งฤดูแห่งเมฆด้วย   ซึ่งฤดูเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณด้วย   แล้วจึง-
ประสูติแล้ว   ฯ

 ก.๔   อ.ที่เป็นที่อยู่   แม้ของดาบสชื่อว่าอัลลกัปปะแล   ย่อมมี   ในที่ไม่ไกล   
(จากท่ี) นัน้   ฯ   (อ.ดาบส) นัน้   ย่อมไม่เข้าไป   สูป่่า   เพือ่ประโยชน์แก่ผลไม้น้อย-
และผลไม้ใหญ่๒   เพราะความกลัวต่อความหนาว   ในวันแห่ง   ฝนตามปกติ,    
(อ.ดาบสนัน้)   ไปแล้ว   สูโ่คนแห่งต้นไม้   นัน้   นํามาแล้ว   ซ่ึงกระดูก   ของเนือ้-
อันนกจิกกินแล้ว ท.   ทุบแล้ว   ต้มแล้ว   (กระทํา)   ให้เป็นของมีรส   ย่อมดื่ม, 
เพราะเหตุนั้น   แม้ในวันนั้น   (อ.ดาบสนั้น)   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักนํามา   
ซ่ึงกระดูก   ดังน้ี   ไปแล้ว   (ในที)่ นัน้   แสวงหาอยู ่  ซ่ึงกระดูก   ท่ีโคนแห่งต้นไม้   
ฟังแล้ว   ซึ่งเสียงแห่งทารก   ในเบื้องบน   แลดูอยู่   เห็นแล้ว   ซึ่งพระเทวี    
กล่าวแล้วว่า   อ.ท่าน   เป็นใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ดิฉัน)   
เป็นหญิงมนุษย์   ย่อมเป็น   ดังนี้   (อันพระเทวี   ตรัสแล้ว),   (ถามแล้ว) ว่า   
(อ.ท่าน)   เป็นผู้มาแล้ว   อย่างไร   ย่อมเป็น   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ดิฉัน)    
เป็นผู้อันนกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างนํามาแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   (อันพระเทวี)   
ตรัสแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   จงข้ามลง   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี    
ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า   (อ.ดิฉัน)   ย่อมกลัว   แต่ความเจือปนแห่งชาติ   
ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   ถามแล้ว) ว่า   อ.ท่าน   เป็นใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.ดิฉัน)   เป็นกษัตริย์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
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(อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   แม้ อ.เรา   เป็นกษัตริย์เทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงบอก   ซึ่งมายาแห่งกษัตริย์   
ดังน้ี   ฯ   (อ.ดาบส) นัน้   บอกแล้ว   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรสัแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนัน้   
(อ.ท่าน)   ขึน้แล้ว   ยงับตุรน้อย   ของดิฉัน   จงให้ข้ามลง   ดังน้ี   ฯ   (อ.ดาบส) นัน้   
กระทําแล้ว   ซึ่งหนทางเป็นที่ขึ้นไปเฉพาะ   โดยข้าง   ข้างหนึ่ง   ขึ้นเฉพาะแล้ว    
รับแล้ว   ซึ่งทารก,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ท่าน)   อย่าถูกต้องแล้ว   ซึ่งดิฉัน    
ด้วยมือ   ดังนี้   (อันพระเทวี)   ตรัสแล้ว,   ไม่ถูกต้องแล้ว   (ซึ่งพระเทวี) นั้นเทียว   
ยังทารก   ให้ข้ามลงแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระเทวี   เสด็จข้ามลงแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.ดาบส)   นําไปแล้ว   (ซ่ึงพระเทวี) นั้น   สู่อาศรมบท   ไม่กระทําแล้ว    
ซึ่งความขาดแห่งศีลเทียว   ปฏิบัติแล้ว   ด้วยความเอ็นดู,   (อ.ดาบส)   นํามาแล้ว   
ซึ่งนํ้าผึ้งอันมีแมลงออกแล้ว   นํามาแล้ว   ซึ่งข้าวสาลีอันเกิดเองแล้ว   ต้มแล้ว    
ซึ่งข้าวต้ม   ได้ให้แล้ว   ฯ   (ครั้นเมื่อดาบส) นั้น   ปฏิบัติอยู่   อย่างนี้,    
(อ.พระเทวี) นั้น   ทรงด�าริแล้ว   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีกว่า   อ.เรา   (ย่อมรู้)   
ซึ่งหนทาง (แห่งตน) มาแล้ว   หามิได้นั่นเทียว,   (อ.เรา)   ย่อมรู้   ซึ่งหนทาง-
เป็นที่ไป   หามิได้,   (อ.เหตุ) แม้สักว่าความคุ้นเคย   กับ   (ด้วยดาบส) แม้นี้    
ย่อมไม่มี   แก่เรา,   ก็   ถ้าว่า   (อ.ดาบส) นี้   ละแล้ว   ซึ่งเรา ท.    จักไป  
(ในที่) ไหนๆ ไซร้,   (อ.เรา ท.) แม้ทั้งสอง   จักถึง   ซึ่งความตาย   (ในที่)  
นีน้ัน่เทยีว,   อ.อนั (อนัเรา)   กระท�า  (ซ่ึงกรรม) อย่างใดอย่างหนึง่   แล้วจงึท�าลาย   
ซึ่งศีล   (ของดาบส) นี้   แล้วจึงกระท�า   โดย -   (อ.ดาบสนี้)   จงไม่ปล่อย   
ซึ่งเรา   โดยประการใด   - ประการนั้น   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น    
(อ.พระเทว)ี   ทรงประเล้าประโลมแล้ว   (ซ่ึงดาบส) นัน้   ด้วยการแสดงซ่ึงผ้าอนั-
ตนนุ่งแล้วไม่ดแีละผ้าอนัตนห่มแล้วไม่ด ี  (ทรงยังดาบส) ให้ถงึแล้ว   ซ่ึงความพินาศ-
แห่งศีล   ฯ   (อ.ชน ท.) แม้สอง   อยู่แล้ว   อยู่พร้อมแห่งชนผู้พร้อมเพรียงกัน   
จ�าเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ

 ก.๕   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ดาบส   ตรวจดูอยู่   ซึ่งความประกอบแห่ง-
นักษัตร   เห็นแล้ว   ซึ่งความบีบคั้นแห่งนักษัตร   ของพระราชาพระนามว่าปรันตปะ   
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผูเ้จรญิ   อ.พระราชาพระนามว่าปรนัตปะ   ในพระนครช่ือว่า-
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โกสมัพ ี  สวรรคตแล้ว   ดังนี ้   ฯ    (อ.พระเทวี    ตรสัแล้ว) ว่า    ข้าแต่พระ- 
ผู้เป็นเจ้า    (อ.ท่าน)   ย่อมกล่าว   อย่างนี้   เพราะเหตุไร,   อ.ความอาฆาต   กับ   
(ด้วยพระราชาพระนามว่าปรนตปะ) นั้น   มีอยู่   แก่ท่าน   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.ความอาฆาต   กับ   ด้วยพระราชาพระนาม-
ว่าปรันตปะนั้น)   ย่อมไม่มี   (แก่เรา),   (อ.เรา)   เห็นแล้ว   ซึ่งความบีบคั้นแห่ง-
นักษัตร   (ของพระราชาพระนามว่าปรันตปะ) นั้น   ย่อมกล่าว   อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระเทวี) นั้น   ทรงกันแสงแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ดาบส)   ถามแล้ว    
(ซ่ึงพระเทว)ี นัน้ว่า   (อ.เธอ)   ย่อมร้องไห้   เพราะเหตุไร   ดังนี,้   ครัน้เมือ่ความท่ี 
(แห่งพระราชาพระนามว่าปรนัตปะ) นัน้   เป็นพระสวาม ี  ของพระองค์   (อันพระเทว)ี 
นั้น   ตรัสบอกแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เธอ)   อย่าร้องไห้แล้ว,   
อ.ความตาย   ชื่อ (แห่งสัตว์) ผู้เกิดแล้ว   แน่นอนแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   
ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า   (อ.ดิฉัน)   ย่อมรู้   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   
ถามแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.เธอ)   ย่อมร้องไห้   
เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี   ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า   
(อ.ดิฉัน)   ย่อมร้องไห้   เพราะความโศกว่า   อ.บุตร   ของดิฉัน   เป็นผู้สมควร   
แก่ความเป็นแห่งพระราชา   อันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูล   (ย่อมเป็น),   ถ้าว่า   
(อ.บุตร    ของดิฉัน) นี้   จักมี   (ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี) นั้นไซร้,   (อ.บุตร    
ของดิฉัน   นี้)   จัก (ยังบุคคล) ให้ยกขึ้น   ซึ่งเศวตฉัตร,   ในกาลนี้   (อ.บุตร    
ของดิฉัน)   เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่หนอ   เกิดแล้ว   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผูเ้จรญิ   (อ.เหตุนัน่)   จงยกไว้,   (อ.เธอ)   อย่าคิดแล้ว,   
ถ้าว่า   (อ.เธอ)   ย่อมปรารถนา   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   (แก่บุตร) นั้นไซร้,  
อ.เรา   จักกระทํา   ซึ่งอาการคืออันได้ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   (แก่บุตร) นั้น    
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ดาบส)   ได้ให้แล้ว   ซึ่งพิณอันยังช้างให้ใคร่ด้วยนั่นเทียว   
ซ่ึงมนต์อันยังช้างให้ใคร่ ท. ด้วย   (แก่พระกมุาร) นัน้   ฯ   ในกาลนัน้   อ.แสนแห่ง-
ช้าง ท.   มิใช่หนึ่ง   มาแล้ว   ย่อมนั่ง   ที่โคนแห่งต้นไทรย้อย   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.ดาบส)   กล่าวแล้ว   (กะพระกุมาร) นั้นว่า   ครั้นเมื่อช้าง ท.   ไม่มาแล้วนั่นเทียว,   
(อ.เจ้า)   ขึน้เฉพาะแล้ว   สูต้่นไม้,   (ครัน้เมือ่ช้าง ท.) เหล่านัน้   มาแล้ว,   ร่ายแล้ว   
ซ่ึงมนต์    นี ้  จงดีด   ซ่ึงสาย    นี,้   (อ.ช้าง ท.) ท้ังปวง   ไม่อาจอยู ่  แม้เพือ่-
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อันกลับแล้วแลดู   จักหนีไป,   ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.เจ้า)    
ข้ามลงแล้ว   พึงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.พระกุมาร) นั้น   ทรงกระทําแล้ว   เหมือน-
อย่างนั้น   เสด็จมาแล้ว   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.ดาบส)   กล่าวแล้ว   (กะพระกุมาร) นั้น   ในวันที่สองว่า   ในวันนี้   (อ.เจ้า)   
ร่ายแล้ว   ซึ่งมนต์    นี้   พึงดีด   ซึ่งสาย  นี้,   อ.ช้าง ท.   กลับแล้ว    
แลดูอยู่   ข้างหลัง   จักหนีไป   ดังนี้   ฯ   แม้ในกาลนั้น   (อ.พระกุมาร)    
ทรงกระทาํแล้ว   เหมอืนอย่างน้ัน   เสด็จมาแล้ว   กราบทูลแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   
นัน้   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ดาบส)   เรยีกมาแล้ว   ซ่ึงพระมารดา   (ของพระกมุาร) นัน้   
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เธอ)   จงให้   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่บุตร    
ของเธอ,   (อ.บตุร   ของเธอ)   ไปแล้ว   (จากท่ี) นีเ้ทียว   เป็นพระราชา   จักเป็น   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเทวี) นั้น   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งพระโอรส   ตรัสแล้วว่า    
ดูก่อนพ่อ   อ.เจ้า   เป็นโอรส   ของพระราชาพระนามว่าปรันตปะ   ในพระนคร- 
ชื่อว่าโกสัมพี   (ย่อมเป็น),   อ.นกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้าง   นํามาแล้ว   ซึ่งเรา   
ผูเ้ป็นไปกับด้วยครรภ์   ดังนี ้  ตรสับอกแล้ว   ซ่ึงช่ือ ท.   (ของอิสรชน ท.) มเีสนาบดี-
เป็นต้น   ตรัสแล้วว่า   (อ.เจ้า)   พึงแสดง   ซึ่งผ้ากัมพลเป็นเครื่องห่มด้วยนั่นเทียว   
ซึ่งพระธํามรงค์เป็นเครื่องประดับด้วย   ของพระบิดา  นี้   (แก่ชน ท.)   ผู้ไม่เชื่ออยู่   
ดังนี้   ทรงส่งไปแล้ว   ฯ   

    ก.๖   อ.พระกุมาร   ทูลแล้ว   กะดาบสว่า   ในกาลนี้   (อ.หม่อมฉัน)  
จะกระทํา   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เจ้า)   นั่งแล้ว   
ที่กิ่งไม้อันมีในภายใต้   แห่งต้นไม้   ร่ายแล้ว   ซึ่งมนต์   นี้   จงดีด   ซึ่งสาย   นี้,   
อ.ช้างตัวเจริญที่สุด   น้อมเข้าไปแล้ว   ซึ่งหลัง   เพื่อเจ้า   จักเข้าไปหา,   อ.เจ้า   
นั่งแล้ว   บนหลัง   (ของช้างตัวเจริญที่สุด) นั้นเทียว   ไปแล้ว   จงยึดเอา    
ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   ดังนี้   ฯ   (อ.พระกุมาร) นั้น   ทรงไหว้แล้ว    
ซึ่งพระมารดาและพระบิดา ท.   ทรงกระทําแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ประทับนั่งแล้ว   
บนหลัง   แห่งช้าง   ตัวมาแล้ว   ทรงกระซิบแล้ว   (ซึ่งช้าง) นั้น   ที่หูว่า   อ.เรา   
เป็นโอรส   ของพระราชาพระนามว่าปรันตปะ   ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี   (ย่อมเป็น),    
ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   ยึดเอาแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   อันเป็นของมีอยู่-
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๑ เปตฺติก� (ธนํ) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า ปิตุโน สนฺตก� เปตฺติก� (ธน�) ฯ
๒ ปจจฺนตฺคาโม แปลว่า บ้านอันต้ังอยู่แล้วในทีส่ดุแห่งแดน, บ้านอันต้ังอยูแ่ล้วในทีส่ดุเฉพาะ, บ้านปลายแดน, บ้านอันต้ังอยูใ่นทีส่ดุ- 

แห่งแดนเฉพาะ หรือแปลทับศัพท์ว่า ปัจจันตคาม ก็ได้ วิ.ว่า ปจฺจนฺเต มชฺฌิมเทสสฺส พหิทฺธาภาเค ชาโต ปจฺจนฺโต ฯ วิ.บุพฺกัม. 

วิ.ว่า ปจฺจนฺโต คาโม ปจจฺนฺตคาโม

แห่งพระบิดา๑   จงให้   แก่เรา   ดังนี้   ฯ   (อ.ช้าง) นั้น   ฟังแล้ว   (ซึ่งคํา) นั้น   
ร้องแล้ว   ร้องด้วยเสียงแห่งช้างว่า   อ.พันแห่งช้าง ท.    มิใช่หนึ่ง   จงประชุมกัน   
ดังน้ี   ฯ   อ.พนัแห่งช้าง ท.   มใิช่หนึง่   ประชุมกนัแล้ว   ฯ   (อ.ช้างนัน้)   ร้องแล้ว   
ร้อง   อีกว่า   อ.ช้างตัวแก่แล้ว ท.   จงก้าวกลับ   ดังนี้   ฯ   อ.ช้างตัวแก่แล้ว ท.    
ก้าวกลบัแล้ว   ฯ   (อ.ช้างนัน้)   ร้องแล้ว   ร้อง   อีกว่า   อ.ช้าง ท.   ตัวหนุม่ยิง่   
จงกลับ   ดังนี้   ฯ   (อ.ช้าง ท.) แม้เหล่านั้น   กลับแล้ว   ฯ   (อ.พระกุมาร) นั้น   
ผู้อันพันแห่งช้างตัวนักรบ ท.   มิใช่หนึ่งนั่นเทียว   แวดล้อมแล้ว   เสด็จถึงแล้ว    
ซึ่งบ้านอันตั้งอยู่ในที่สุดเฉพาะ๒    (ตรัสแล้ว) ว่า   อ.เรา   เป็นโอรส   ของพระราชา   
(ย่อมเป็น),   (อ.ชน ท.)   ผู้ปรารถนาอยู่   ซึ่งสมบัติ   จงมา   กับ   ด้วยเรา   ดังนี้    
ทรงกระทาํอยู ่  ซ่ึงการรวบรวมซ่ึงมนุษย์   จาํเดิม   (แต่บ้านอันต้ังอยูใ่นท่ีสดุเฉพาะ) นัน้   
เสด็จไปแล้ว   ทรงแวดล้อมแล้ว   ซึ่งพระนคร   ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น    
(มีอันให้รู้) ว่า   (อ.ชน ท.)   จงให้   ซึ่งการรบ   หรือ หรือว่า   ซึ่งความเป็นแห่ง-
พระราชา   แก่เรา   (ดังนี)้ เป็นเหตุ   ฯ   (อ.ชน ท.) ผูอ้ยู่ในพระนคร   กล่าวแล้วว่า   
อ.เรา ท.   จักไม่ให้   (ซึ่งเหตุ ท.) แม้สอง,   ด้วยว่า   อ.พระเทวี   ของเรา ท.   
ผู้มีพระครรภ์หนัก   อันนกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้าง   น�าไปแล้ว,   (อ.เรา ท.)   
ย่อมไม่รู้   ซึ่งความที่ (แห่งพระเทวี) นั้น มีอยู่    หรือ    หรือว่า    ซึ่งความที่  
(แห่งพระเทวีนั้น) ไม่มีอยู่,   (อ.เรา ท.)   ย่อมไม่ฟัง   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว    
(แห่งพระเทวี) นั้น   เพียงใด,   (อ.เรา ท.)   จักไม่ให้   ซึ่งการรบนั่นเทียว,    
จักไม่ให้   ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   เพียงน้ัน   ดังนี ้   ฯ   ได้ยินว่า    
อ.ความเป็นแห่งพระราชาโดยเช้ือสาย   นัน้   ได้มแีล้ว   ในกาลนัน้    ฯ   ในลําดับนัน้   
อ.พระกุมาร   ตรัสแล้วว่า   อ.เรา   เป็นโอรส   (ของพระเทวี) นั้น   (ย่อมเป็น)   
ดังนี ้  ตรสับอกแล้ว   ซ่ึงช่ือ ท.   (ของอิสรชน ท.) มเีสนาบดีเป็นต้น   ทรงแสดงแล้ว   
ซึ่งผ้ากัมพลสีแดงด้วย    ซึ่งพระธํามรงค์ด้วย    (แก่ชน ท.) ผู้ไม่เชื่ออยู่   แม้เหมือน-
อย่างนั้น   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   รู้พร้อมแล้ว   ซึ่งผ้ากัมพลสีแดงด้วย    
ซึ่งพระธํามรงค์ด้วย   นั้น   เป็นผู้มีความสงสัยออกแล้ว   เป็น   เปิดแล้ว   ซึ่งประตู   
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๑ ปาเถยฺย� มีคําแปลหลายนัยตามรูปวิเคราะห์ ได้แก่ (๑) วัตถุอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในหนทาง วิ.ว่า ปเถ หิต� ปาเถยฺย� (วตฺถุ) 

(๒) วัตถุอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้ไปในหนทาง วิ.ว่า ปเถ คมิกสฺส หิต� ปาเถยฺย� (วตฺถุ) (๓) วัตถุอันเป็นประโยชน์-

เกื้อกูลแก่หนทาง วิ.ว่า ปถสฺส หิต� ปาเถยฺย� (วตฺถุ) และ (๔) เสบียง ลง เณยฺย ปัจจัย (ปัจจัยนอกแบบตัทธิต) แต่บางมติ  

ลง เอยฺย ปัจจัยในฐานตัทธิต
๒ อหิวาตกโรโค แปลออกศัพท์ว่า อ.โรคอันเกิดขึ้นแล้วแต่ลมมีพิษเพียงดังพิษแห่งงู เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีอุปมา- 

พหุพพิหิสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  ฉ.อุป.พหุพ. วิ. อหิสฺส วิสํ อิว วิสํ ยสฺส โส อหิวิโส (วาโต)

  วิ.บุพ.กัม. วิ.  อหิวิโส วาโต อหิวาตโก หรือ อหิวิโส จ โส วาโต จาติ อหิวาตโก (ลง ก สกรรถ)

  ปัญ.ตัป. วิ.  อหิวาตกสฺมา (อุปฺปนฺโน) โรโค อหิวาตกโรโค ฯ

อภิเษกแล้ว   (ซึ่งพระกุมาร) นั้น   ในความเป็นแห่งพระราชา   ฯ   
อ.ความเกิดขึ้น   แห่งพระราชาพระนามว่าอุเทน   นี้   ก่อน   ฯ

 ก.๗   ก ็  ครัน้เมือ่ภิกษาอันบคุคลหาได้โดยยาก   เกดิขึน้แล้ว   ในแว่นแคว้น-
ช่ือว่าอัลลกัปปะ,   อ.มนุษย์   คนหนึ่ง   ช่ือว่า โกตุหลิกะ   ผู้ไม่อาจอยู่    
เพือ่อันเป็นอยู ่  พาเอาแล้ว   ซ่ึงภรรยา   ผูม้บีตุรอ่อน   ช่ือว่ากาล ี  (กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.เรา ท.)   ไปแล้ว   จักเป็นอยู่   ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี   ดังนี้   ถือเอาแล้ว   
ซึ่งวัตถุอันเกื้อกูลในหนทาง๑   ออกไปแล้ว   ฯ   (อ.อาจารย์ ท.   บางพวก)   ย่อม-
กล่าวว่า   ครัน้เมือ่มหาชน   ตายอยู ่  ด้วยอหวิาตกโรค๒   (อ.บรุษุช่ือว่าโกตุหลกิะนัน้)   
ออกไปแล้ว   ดังนี้บ้างนั่นเทียว   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   ไปอยู่,   ครั้นเมื่อ- 
วัตถุอันเกื้อกูลในหนทาง   สิ้นรอบแล้ว,   ผู้อันความหิวครอบงําแล้ว   ไม่ได้อาจแล้ว   
เพื่ออันนําไป   ซึ่งเด็ก   ฯ   ครั้งนั้น   อ.สามี   กล่าวแล้ว   กะปชาบดีว่า    
ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.เรา ท.   เมื่อเป็นอยู่   จักได้   ซึ่งบุตร   อีก,   (อ.เรา ท.)  
ทิง้แล้ว   (ซ่ึงบตุร) นัน้   จะไป   ดังน้ี   ฯ   ช่ือ อ.หทัย   ของมารดา   เป็นธรรมชาต-
อ่อนโยน   ย่อมเป็น,   เพราะเหตุนั้น   (อ.ภรรยา) นั้น   กล่าวแล้วว่า   อ.ดิฉัน   
จักไม่อาจ   เพื่ออันทิ้ง   ซึ่งบุตร   ผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.สามี    
กล่าวแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.เรา ท.)   จะกระทํา   
อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภรรยา   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จะนําไป    
(ซึ่งบุตร) นั้น   ตามวาระ   ดังนี้   ฯ   อ.มารดา   ยกขึ้นแล้ว   (ซึ่งบุตร) นั้น    
ผู้ราวกะว่าพวงแห่งดอกไม้   ในวาระ   ของตน   (ยังบุตร) ให้นอนแล้ว   ที่อก    
นําไปแล้ว   ด้วยสะเอว   ย่อมให้   แก่บิดา   ฯ   อ.เวทนา   อันมีกําลังกว่า    
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๑ ปายาสิ ประกอบด้วย ป + อ บทหน้า อิ ธาตุในความไป อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตดิ ลง ส อาคม วิการ อิ เป็น เอ แปลง เอ 

เป็น อย ลบ อ เสีย ทีฆะ อ ที่บทหน้าเป็น อา ทีฆะ อ ที่ ย เป็น อา รัสสะ อี เป็น อิ ฯ บางอาจารย์เห็นว่า ป บทหน้า อิ 

ธาตุ หรือ อย ธาตุในความไป, ไม่มี, อ อาคมหน้าธาตุ จึงแปลว่า ไปแล้ว, หนีไปแล้ว, หลีกไปแล้ว ฯ บางอาจารย์แปลว่า  

ได้ไปข้างหน้าแล้ว ประกอบด้วย ป-อ บทหน้า ยา ธาตุในความไป, ถึง อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ ทีฆะ อ อาคม เป็น อา  

ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ  

แม้กว่าความหิว   เกิดขึ้นแล้ว   (แก่สามี) นั้น   ในที่ (แห่งบุตรนั้น   อันตน)    
รบัเอาแล้ว   (ซ่ึงบุตร) น้ัน   ทัง้วางไว้แล้วท้ังวางไว้แล้ว   ฯ   (อ.สาม)ี นัน้   กล่าวแล้ว   
บ่อย ๆ   (กะภรรยา) นั้นว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.เรา ท.   เมื่อเป็นอยู่   จักได้   
ซึ่งบุตร,   (อ.เรา ท.)   จงทิ้ง   (ซึ่งบุตร) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ภรรยา) แม้นั้น   
ห้ามแล้ว   บ่อย ๆ   ไม่ได้ให้แล้ว   ซึ่งคําตอบ   ฯ   อ.เด็ก   ผู้ (อันมารดาและ-
บิดา ท.) ให้เป็นไปรอบอยู่   โดยวาระ   บอบชํ้าแล้ว   ประพฤติหลับแล้ว   ในมือ   
ของบดิา   ฯ   (อ.บดิา) นัน้   รูแ้ล้ว   ซ่ึงความเป็นคืออันประพฤติหลบั   (แห่งบตุร) นัน้   
กระทําแล้ว   ซึ่งมารดา   ข้างหน้า   (ยังบุตร) นั้น   ให้นอนแล้ว   บนที่อันตนพึง-
ลาดด้วยใบไม้   ในภายใต้   แห่งกอไม้   กอหนึ่ง   ได้ดําเนินไปแล้ว๑   ฯ   อ.มารดา   
กลับแล้ว   แลดูอยู่   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งบุตร   ถามแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.บุตร   
ของดิฉัน   (ไปแล้ว)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.สามีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.บุตร)   อันเรา   ให้นอนแล้ว   ในภายใต้   แห่งกอไม้   กอหนึ่ง   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภรรยานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   อย่ายังดิฉันให้ฉิบหายแล้ว,   
(อ.ดิฉัน)   เว้น   ซึ่งบุตร   จักไม่อาจ   เพื่ออันเป็นอยู่,   (อ.ท่าน)   จงนํามา    
ซึ่งบุตร   แก่ดิฉัน   ดังนี้   ประหารแล้ว   ซึ่งอก   ครํ่าครวญแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.สามนีัน้)   กลบัแล้ว   นํามาแล้ว   (ซ่ึงบตุร) นัน้   ฯ   แม้ อ.บตุร   เป็นผูต้ายแล้ว   
ในระหว่างแห่งหนทาง   ย่อมเป็น   ฯ   (อ.นายโกตุหลิกะ) นั้น   ทิ้งแล้ว   ซึ่งบุตร   
ในฐานะ    อันมีประมาณเท่านี้    (อันบุคคล)    ทิ้งแล้ว    สิ้นวาระ ท.   เจ็ด  
ในระหว่างแห่งภพ   เพราะวบิากเป็นเคร่ืองไหลออก   (แห่งกรรม) น้ัน   ด้วยประการ-
ฉะนี้   ฯ   ชื่อ อ.กรรมอันลามก   นั่น   (อันใคร ๆ)   ไม่พึงดูหมิ่นว่า   น้อย   
ดงันี ้  ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   ไปอยู ่  ถงึแล้ว   ซ่ึงตระกลูแห่งบคุคลผูร้กัษาซ่ึงโค   
ตระกูลหนึ่ง   ฯ   
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๑ สรีรกิจฺจ� แปลอีกนัยหนึ่งว่า ซึ่งกิจคือการเผาซึ่งสรีระ, ซึ่งกิจด้วยสรีระ

 ก.๘   ก็   ในวันนั้น   อ.มงคลเพื่อแม่โคนม   ของนายโคบาล   ย่อมมี   ฯ   
อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   องค์หนึ่ง   ย่อมฉัน   ในเรือน   ของนายโคบาล   เนืองนิตย์   
ฯ   (อ.นายโคบาล) นั้น   (ยังพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   ให้ฉันแล้ว   ได้กระทําแล้ว   
ซึ่งมงคล   ฯ   อ.ข้าวปายาส   มาก   เป็นของ (อันนายโคบาลนั้น) ตระเตรียมแล้ว   
ย่อมเป็น   ฯ   อ.นายโคบาล   เห็นแล้ว   (ซึ่งชน ท.) เหล่านั้น   ผู้มาแล้ว    
ถามแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผูม้าแล้ว   (แต่ท่ี) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี ้  ฟังแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   ทั้งปวง   เป็นกุลบุตร   ผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อ่อนโยน   (เป็น)   
กระทําแล้ว   ซ่ึงความเอ็นดู   (ในชน ท.) เหล่านั้น   (ยังบุคคล) ให้ให้แล้ว    
ซ่ึงข้าวปายาส   ด้วยเนยใส   อันเพยีงพอ   ฯ   อ.ภรรยา   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   
คร้ันเม่ือท่าน   เป็นอยู่อยู่,   อ.ดิฉัน   ช่ือว่า ย่อมเป็นอยู่,   (อ.ท่าน)    
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง   ย่อมเป็น   สิ้นราตรีอันยาวนาน,   (อ.ท่าน)   จงบริโภค   
เพียงไรแต่ความต้องการ   ดังนี้   กระท�าแล้ว   (ซึ่งข้าวปายาส)   ให้เป็นของมีหน้า-
เฉพาะต่อสามีนั้น   กับ   ด้วยเนยใสนั่นเทียว   บริโภคแล้ว   ซึ่งเนยใสอันเหลว   
หน่อยหนึง่นัน่เทยีว   ด้วยตน   ฯ   (อ.สามี) นอกนี ้  บริโภคแล้ว   (ซ่ึงข้าวปายาส) 
อันมาก   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันตัด   ซึ่งความอยากในอาหาร   เพราะความที่ 
(แห่งตน) เป็นผู้หิวแล้ว   ส้ินวนัเจด็และวนัแปด ท.   ฯ   อ.นายโคบาล   (ยงับคุคล) 
ให้ให้แล้ว   ซึ่งข้าวปายาส   (แก่ชน ท.) เหล่านั้น   เริ่มแล้ว   เพื่ออันบริโภค    
เอง   ฯ   อ.นายโกตุหลิกะ   นั่งแลดูอยู่แล้ว   (ซึ่งนายโคบาล) นั้น   เห็นแล้ว    
ซ่ึงก้อนแห่งข้าวปายาส   อันอันนายโคบาลปั้น   แล้วจึงให้อยู่   แก่นางสุนัข    
ตัวนอนแล้ว   ในภายใต้แห่งตั่ง   คิดแล้วว่า   อ.นางสุนัข   นี้   ตัวมีบุญ   ย่อมได้   
ซึ่งโภชนะ   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   เนืองนิตย์   ดังนี้   ฯ   (อ.นายโกตุหลิกะ) นั้น   
ไม่อาจอยู่   เพื่ออันยังข้าวปายาส   นั้น ให้ย่อย   ในกาลอันเป็นส่วนแห่งราตรี    
กระทาํแล้ว   ซ่ึงกาละ   บังเกดิแล้ว   ในท้อง   ของนางสนุขั    นัน้    ฯ   ครัง้นัน้   
อ.ภรรยา   (ของนายโกตุหลิกะ) นั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งกิจแห่งสรีระ๑   กระทําแล้ว   
ซึ่งการรับจ้าง   ในเรือน   นั้นนั่นเทียว   ได้แล้ว   ซึ่งทะนานแห่งข้าวสาร   หุงแล้ว    
(ยังโภชนะ) ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในบาตร   ของพระปัจเจกพุทธเจ้า   กล่าวแล้วว่า   
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๑ เพิ่มประธานเข้ามาแปล คือ อย� ปตฺต ิอ.ส่วนบุญนี้ หรือ อย� ปุญฺญภาโค อ.ส่วนแห่งบุญนี้
๒ เทวสิก ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า ทิวเส วตฺตตีดิ เทวสิโก (กาโล) แปลว่า กาลอันเป็นไปในวัน แปลเอาความว่า  

ทุกๆ วัน, ทุกวันๆ ฯ
๓ ตั้งแต่ ต�ทิวสญฺจ โคปาลกสฺส เธนุมงฺคล� - ภิตึ กโรนฺตี วสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ แปลโดยพยัญชนะ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ส่วนบุญนี้)๑   จงถึง   แก่ทาส   ของท่าน ท.   ดังนี้    
คิดแล้วว่า   อ.อันอันเรา   อยู่   (ในที่) นี้นั่นเทียว   ย่อมควร,   อ.พระผู้เป็นเจ้า   
ย่อมมา   (ในที)่ นี ้  เนอืงนติย์,   อ.ไทยธรรม   จงม ี   หรอื   หรอืว่า    (อ.ไทยธรรม)    
จงอย่ามี,    (อ.เรา)   ไหว้อยู่    กระทําอยู่   ซึ่งความขวนขวาย   ยังจิต    
ให้เลื่อมใสอยู่   ทุกๆ วัน   จักประสบ   (สิ้นกาล) อันเป็นไปในวัน๒   ซึ่งบุญ    
อันมาก   ดังนี้,   ฯ   (อ.ภรรยา) นั้น   กระทําอยู่   ซึ่งการรับจ้าง   อยู่แล้ว    
(ในเรือน) นั้นนั่นเทียว   ฯ๓

 ก.๙   อ.นางสุนัข   แม้นั้นแล   คลอดแล้ว   ซึ่งลูกสุนัข   ตัวหนึ่งนั่นเทียว   
ในเดือน   ทีห่ก   หรอื   หรอืว่า   ท่ีเจด็   ฯ   อ.นายโคบาล   (ยงับคุคล) ให้ให้แล้ว   
ซึ่งนํ้านม   ของแม่โคนมตัวหนึ่ง   (แก่ลูกสุนัข) นั้น   ฯ   (อ.ลูกสุนัข) นั้น    
เติบโตแล้ว   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   ฉันอยู่   
ย่อมให้   ซึ่งก้อนแห่งภัต   ก้อนหนึ่ง    (แก่ลูกสุนัข) นั้น    เนืองนิตย์    ฯ    
(อ.ลูกสุนัข) นั้น    อาศัยแล้ว   ซึ่งก้อนแห่งภัต   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งความรัก    
ในพระปัจเจกพุทธเจ้า   ฯ   อ.นายโคบาล   ย่อมไป   สู่ที่เป็นที่บํารุง   ซึ่งพระปัจเจก-
พุทธเจ้า   สิ้นวาระ ท.   สอง   เนืองนิตย์   ฯ   (อ.นายโคบาล) นั้น   แม้ไปอยู่    
ฟาดแล้ว   ซึ่งกอไม้ ท. ด้วย   ซึ่งภาคพื้นด้วย   ด้วยท่อนไม้   ในที่แห่งเนื้อร้าย    
ในระหว่างแห่งหนทาง   กระทําแล้ว   ซึ่งเสียงว่า   สุสุ   ดังนี้   สิ้นสามครั้ง    
ยงัเนือ้ร้าย ท.   ให้หนไีปแล้ว   ฯ   แม้ อ.สนัุข   ย่อมไป   กบั   (ด้วยนายโคบาล) นัน้   
ฯ   ในวันหนึ่ง   (อ.นายโคบาล) นั้น   กล่าวแล้ว   กะพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ในกาลใด   อ.โอกาส   ของกระผม   จักไม่มี,   ในกาลนั้น   
(อ.กระผม)   จักส่งไป   ซึ่งสุนัข   นี้,    (อ.ท่าน)    พึงมา    ด้วยสัญญาณ  
(แห่งสุนัข) นี้   (อันกระผม) ส่งไปแล้ว ดังนี้   ฯ   (อ.นายโคบาล)   ส่งไปแล้ว    
ซึ่งสุนัข   (ด้วยคํา) ว่า   แน่ะพ่อ   (อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   จงนํามา    
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๑ อีกนัยหน่ึงเอา จีวร� เป็นประธานของประโยค โดยแปลว่า ช่ือ อ.จีวร เป็นของอันบุคคลผู้ผู้เดียว กระท�าได้โดยยาก  

เพื่ออันกระท�า ย่อมเป็น แต่ในที่นี้ ข้าพเจ้าใช้ กาตุ เป็นประธานในประโยค ฯ

ซึ่งพระผู้เป็นเจ้า   ดังนี้   ในวันอันมีโอกาสหามิได้   จําเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ   
(อ.สุนัข) นั้น   แล่นไปแล้ว   ด้วยคําคําเดียวนั่นเทียว   เห่าแล้ว   สิ้นสามครั้ง    
ในที่เป็นที่ฟาดซึ่งกอไม้และภาคพื้น   แห่งเจ้าของ   รู้แล้ว   ซึ่งความเป็นคืออันหนีไป   
แห่งเนื้อร้าย ท.   ด้วยเสียง   นั้น   ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่   ของพระปัจเจกพุทธเจ้า   
ผูก้ระทาํ   ซ่ึงการประคับประคองซ่ึงสรรีะ   แล้วจึงเข้าไป   สูบ่รรณศาลา   แล้วจงึนัง่แล้ว   
ในเวลาเช้าเทยีว   เห่าแล้ว   สิน้สามครัง้   ใกล้ประตูแห่งบรรณศาลา   (ยงัพระปัจเจก-
พุทธเจ้า) ให้รู้แล้ว   ซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้มาแล้ว   ย่อมนอน   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   
ฯ   ครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า   กําหนดแล้ว   ซึ่งเวลา   ออกไปแล้ว,   (อ.สุนัข) 
นั้น   เห่าอยู่   ย่อมไป   ข้างหน้า   ข้างหน้าเทียว   ฯ   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า    
เมื่อทดลอง   (ซึ่งสุนัข) นั้น   ในระหว่างและระหว่าง   ย่อมเดินไป   สู่หนทาง   อื่น   
ฯ   ครัง้นัน้   (อ.สนุขั)   ยนือยูแ่ล้ว   ขวาง   ข้างหน้า   (ของพระปัจเจกพทุธเจ้า) นัน้   
เห่าแล้ว   จูงขึ้นแล้ว   (ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   สู่หนทางนอกนี้นั่นเทียว   ฯ   
ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า)   เดินไปแล้ว   สู่หนทาง  อื่น    
แม้ผู้ (อันสุนัข) นั้น   ยืนอยู่แล้ว   ขวาง   ข้างหน้า   ห้ามอยู่   ไม่กลับแล้ว    
ดันแล้ว   ซึ่งสุนัข   ด้วยเท้า   ได้ดําเนินไปแล้ว   ฯ   อ.สุนัข   รู้แล้ว   ซึ่งความ-
เป็นคืออันไม่กลบั   (แห่งพระปัจเจกพทุธเจ้า) นัน้   กลบัแล้ว   คาบแล้ว   ท่ีมมุแห่ง-
ผ้าเป็นเครื่องนุ่ง   คร่ามาอยู่   จูงขึ้นแล้ว   (ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   สู่หนทาง- 
นอกนี้นั่นเทียว   ฯ   (อ.สุนัข) นั้น   ยังความรักอันมีกําลัง   ให้เกิดขึ้นแล้ว    
(ในพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก    
(แต่กาล) นั้น   อ.จีวร   ของพระปัจเจกพุทธเจ้า   ครํ่าคร่าแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.นายโคบาล   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งผ้าเพื่อจีวร ท.   (แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   ฯ    
อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   กล่าวแล้ว   (กะนายโคบาล) นั่นนั้นว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
อ.อันกระทํา   ช่ือ ซ่ึงจีวร   เป็นกิจ (อันบุคคล)ผู้ผู้เดียว   กระทําได้โดยยาก    
(ย่อมเป็น)๑,   (อ.เรา)   ไปแล้ว   สู่ที่อันมีความสําราญ   (ยังบุคคล) จักให้กระทํา   
ดังนี ้  ฯ   (อ.นายโคบาล   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   ขอจงกระทํา   
(ในที่) นี้นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่าน
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๑ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉลยว่า เหล่านี้ ฯ

ผูม้อีาย ุ  (อันเรา)   ไม่อาจ   ดังนี ้  ฯ   (อ.นายโคบาล   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่-
ท่านผู้เจริญ   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   อย่าอยู่แล้ว   ในภายนอก   สิ้นกาลนาน    
ดังนี้   ฯ   อ.สุนัข   ได้ยืนฟังอยู่แล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   (ของชน ท.   สอง) 
เหล่านั้นเทียว   ฯ   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   (อ.ท่าน)   
จงหยุด   ดังนี้   ยังนายโคบาล   ให้กลับแล้ว   เหาะขึ้นแล้ว   สู่ท้องฟ้า    
ผู้มีหน้าเฉพาะต่อภูเขาชื่อว่าคันธมาทน์   หลีกไปแล้ว   ฯ   เมื่อสุนัข   เห็นแล้ว    
(ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   ผู้ไปอยู่   โดยอากาศ   ยืนเห่าแล้ว,   (ครั้นเมื่อ- 
พระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   ละอยู่   ซึ่งคลองแห่งจักษุ,   อ.หทัย   แตกแล้ว   ฯ

 ก.๑๐   ชื่อ อ.สัตว์ดิรัจฉาน ท.   เหล่านั่น๑   เป็นสัตว์มีชาติซื่อตรง    
เป็นสัตว์ไม่คดโกง   ย่อมเป็น,   ส่วนว่า   อ.มนุษย์ ท.   ย่อมคิด   (ซึ่งเหตุ) อื่น   
ด้วยหทัย,   ย่อมกล่าว   (ซึ่งเหตุ) อื่น   ด้วยปาก,   (เพราะเหตุ) นั้นนั่นเทียว   
(อ.บุตรของนายควาญช้างชื่อว่าเปสสะ)   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
ก ็  (อ.ขนัธปัญจก) นีใ้ด   คอื   อ.มนษุย์ ท.,   (อ.ขนัธปัญจก) นัน่   เป็นธรรม-
ชาตรกชัฏ   (ย่อมเป็น),   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   (อ.ขันธปัญจก) นี้ใด   คือ   
อ.สัตว์ของเลี้ยง ท.,   (อ.ขันธปัญจก) นั่น   เป็นธรรมชาตตื้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  
ฯ   (อ.สุนัข) นั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   บังเกิดแล้ว   ในภพชื่อว่าดาวดึงส์    
เป็นผู้อันพันแห่งนางอัปสรแวดล้อมแล้ว   (เป็น)   เสวยแล้ว   ซ่ึงสมบัติใหญ่    
เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นสัตว์มีความเห็นตรง   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นสัตว์- 
ไม่คดโกง   นัน้   ด้วยประการฉะนี ้  ฯ   (เมือ่เทพบตุร) นัน้   กระซิบอยู ่  ณ ท่ีใกล้-
แห่งหู   ของใคร ๆ,   อ.เสียง   ย่อมแผ่ไป   ตลอดที่มีโยชน์สิบหกเป็นประมาณ,   
แต่ว่า   อ.เสียงแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยปกติ   ย่อมปกปิด   ซึ่งนครแห่งเทวดา   
อันมพีนัแห่งโยชน์สบิเป็นประมาณ   ทัง้สิน้   ฯ   (เพราะเหตุ) นัน้นัน่เทียว   (อ.คาํ) ว่า   
อ.เทพบุตรชื่อว่าโฆสกะ   ดังนี้   เป็นชื่อ   (ของเทพบุตร) นั้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
 (อ.อันถาม) ว่า   ก็   (อ.วิบาก) นั่น   เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออก   (แห่ง-
กรรม) อะไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
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๒ ต้ังแต่ ตริจฉฺานา นาเมเต อชุุชาติกา - กจฺุฉสฺิมึ ปฏสินธึฺ คณฺหิ ฯ เป็นข้อสอบบาลสีนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๙ แปลโดยพยญัชนะ

    (อ.อันแก้) ว่า   (อ.วิบากนั่น   เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออก)  แห่งการเห่า   
ด้วยความรัก   ในพระปัจเจกพุทธเจ้า   (ย่อมเป็น)   (ดังนี้)   ฯ   
    (อ.เทพบุตร) นั้น   ดํารงอยู่แล้ว   (ในภพชื่อว่าดาวดึงส์) นั้น   สิ้นกาลไม่นาน   
เคลื่อนแล้ว   ฯ
 จริงอยู่   อ.เทพบุตร ท.   ย่อมเคลื่อน   จากเทวโลก   เพราะเหตุ ท.   สี่ 
คือ   เพราะความสิ้นไปแห่งอายุ   เพราะความสิ้นไปแห่งบุญ   เพราะความสิ้นไป- 
แห่งอาหาร   เพราะความโกรธ   ฯ   อ.กรรมอันเป็นบุญ   อันมาก   เป็นธรรมชาต 
(อันเทพบุตร) ใด   กระทําแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.เทพบุตร) นั้น   เกิดขึ้นแล้ว    
ในเทวโลก   ดํารงอยู่แล้ว   ตลอดการกําหนดเพียงไรแห่งอายุ   ย่อมบังเกิด    
ในเบื้องบน แบะเบื้องบน   (อ.เทพบุตรนั้น)   ช่ือว่า ย่อมเคลื่อน   เพราะ -    
(ในเหตุ ท. สี่ เหล่านั้นหนา)   - ความสิ้นไปแห่งอายุ   อย่างนี้   ฯ   อ.บุญ    
อันนิดหน่อย   เป็นบุญ (อันเทพบุตร) ใด   กระทําแล้ว   ย่อมเป็น,   อ.บุญ    
นั้น   (ของเทพบุตร) นั้น   ย่อมสิ้นไป   ในระหว่างเทียว   ราวกะ อ.ข้าวเปลือก    
อันมีทะนานสี่หรือทะนานห้าเป็นประมาณ   อัน (อันบุคคล) ใส่เข้าแล้ว   ในเรือนคลัง-
ของพระราชา   (สิน้ไปอยู)่,   (อ.เทพบตุรน้ัน)   ย่อมกระทํา   ซ่ึงกาละ   ในระหว่างเทียว,   
(อ.เทพบุตรนั้น)ช่ือว่า ย่อมเคลื่อน   เพราะความสิ้นไปแห่งบุญ   อย่างนี้   ฯ    
(อ.เทพบุตร) อื่นอีก   บริโภคอยู่   ซึ่งกามคุณ ท.   ไม่บริโภคแล้ว   ซึ่งอาหาร    
เพราะความหลงพร้อมแห่งสติ   เป็นผู้มีกายอันลําบากแล้ว   (เป็น)   ย่อมกระทํา    
ซึ่งกาละ,   (อ.เทพบุตรนั้น)   ชื่อว่า ย่อมเคลื่อน   เพราะความสิ้นไปแห่งอาหาร    
อย่างนี้   ฯ   (อ.เทพบุตร) อื่นอีก   ไม่อดกลั้นอยู่   ซึ่งสมบัติ   (ของเทพบุตร) อื่น   
โกรธแล้ว   ย่อมกระทํา   ซึ่งกาละ,   (อ.เทพบุตรนั้น)   ชื่อว่า   ย่อมเคลื่อน    
เพราะความโกรธ   อย่างนี้   ฯ   ส่วนว่า   (อ.เทพบุตรชื่อว่าโฆสกะ) นี้   บริโภคอยู่   
ซึ่งกามคุณ ท.   เป็นผู้มีสติอันตนลืมแล้ว   เป็น   ย่อมเคลื่อน   เพราะความสิ้นไป-
แห่งอาหาร   ฯ   กแ็ล   (อ.เทพบตุรช่ือว่าโฆสกะนัน้)   ครัน้เคลือ่นแล้ว   ถอืเอาแล้ว   
ซึ่งปฏิสนธิ   ในท้อง   (ของหญิง) ผู้ยังพระนครให้งาม   ในเมืองโกสัมพี๑   ฯ   
(อ.หญิง) นั้น   ถามแล้ว   ซึ่งนางทาสีว่า   (อ.ขันธปัญจก) นั่น   อะไร   ดังนี้    
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๑ นครโสภินี (อิตฺถี) ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า นคร� โสเภตีติ นครโสภินี (อิตฺถี) นคร เป็นบทหน้า สุภฺ ธาตุ

ในความงาม ลง อินี เป็นเครื่องหมายอิตถีลิงค์ ฯ 

  หญิงนครโสเภณี เรียกว่า หญิงโสเภณีบ้าง โสเภณีบ้าง หญิงงามเมืองบ้าง หญิงคนชั่วบ้าง คนอีสานเรียกว่า หญิงแม่จ้าง คือ 

เป็นผู้หญิงที่รับจ้างกระทําชําเราสําส่อน โดยได้รับเงินหรือผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง ที่ได้ชื่อว่า นครโสเภณี เพราะหญิงพวกนี้ต้อง

อาศัยเมืองเป็นที่หาเลี้ยงชีพ เพราะมีลูกค้ามากมาย สะดวกแก่การค้าประเวณี แต่ในที่นี้ หมายถึง นางบําเรอชั้นสูงประจํานครใหญ่ 

มีหน้าที่ปรนนิบัติและบําเรอชายทั้งที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองและชาวเมืองให้เป็นที่ชอบใจโดยไม่ประสงค์จะมีลูกชายสืบสกุล แต่มี

ลูกสาวเพื่อสืบทอดมรดกของตนได้ ในวฒันธรรมสมัยชมพูทวปี หญงินครโสเภณถีอืเป็นหญงิชัน้สูงของราชสํานกั บางแคว้นมีหญงิ

เหล่าน้ีไว้เชิดหน้าชูตา เป็นแรงดึงดูดการท่องเที่ยวและนําเงินตราเข้าบ้านเมือง เช่น นางสาลวดี มารดาของหมอชีวกโกมารภัจ  

เป็นนางบําเรอชั้นสูงประจํากรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ นางสิริมาเป็นหญิงคณิกาทั่วไป เป็นต้น

ในวัน (แห่งตน) คลอดแล้ว,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   อ.บุตร   ดังนี้    
(อันนางทาสีนั้น)   กล่าวแล้ว,   (ยังนางทาสี) ให้ทิ้งแล้ว   (ด้วยคํา) ว่า   แน่ะสาวใช้   
เอาเถิด  (อ.เจ ้า)  ยกขึ้นแล ้ว  ซ่ึงเด็ก  นี้  ในกระด ้งเก ่า  จงทิ้ ง    
ที่กองแห่งหยากเยื่อ   ดังนี้   ฯ   จริงอยู่   (อ.หญิง ท.)   ผู้ยังพระนครให้งาม๑ 
ย่อมประคับประคอง   ซึ่งธิดา,   ย่อมไม่ประคับประคอง   ซึ่งบุตร,   ด้วยว่า    
อ.เชื้อสาย   (ของหญิง ท.) เหล่านั้น   อันธิดา   ย่อมสืบต่อ   ฯ   อ.กา ท. บ้าง   
อ.สุนัข ท. บ้าง   นั่งแวดล้อมแล้ว   ซึ่งเด็ก   ฯ   (อ.สัตว์) แม้ตัวหนึ่ง   ไม่อาจแล้ว   
เพื่ออันเข้าไปใกล้   เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก   แห่งการเห่า   อันมีความรัก- 
ในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นแดนเกิดก่อน   ฯ   ในขณะนั้น   อ.มนุษย์   คนหนึ่ง    
ออกไปแล้ว   ในภายนอก   เห็นแล้ว   ซ่ึงการประชุมแห่งกาและสุนัข   นั้น    
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เหตุ) นั่น   อะไรหนอแล   ดังนี้   ไปอยู่   (ในที่) นั้น    
เห็นแล้ว   ซึ่งเด็ก   ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งความรักเพียงดังบุตร   (คิดแล้ว) ว่า   อ.บุตร   
อันเรา   ได้แล้ว   ดังนี้   นําไปแล้ว   สู่เรือน   ฯ
 
 ก.๑๑   ในกาลนั้น   อ.เศรษฐีผู้อยู่ในพระนครช่ือว่าโกสัมพี   ไปอยู่    
สู่ราชตระกูล   เห็นแล้ว   ซึ่งปุโรหิต   ผู้มาอยู่   จากพระราชนิเวศน์   ถามแล้วว่า   
ข้าแต่อาจารย์   ในวันนี้   อ.ความประกอบแห่งนักษัตรเป็นเครื่องกระทําซ่ึงดิถี    
อันท่าน   ตรวจดูแล้ว หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ปุโรหิต   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อน- 
มหาเศรษฐี   เออ   (อ.อย่างนั้น),   อ.กิจ   อื่น   อะไร   ของเรา ท.   (มีอยู่)   
ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่อาจารย์   อ.อะไร   จักมี   แก่ชนบท   
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ดังนี้   ฯ   (อ.ปุโรหิต   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เหตุ) อื่น   ย่อมไม่มี,   แต่ว่า    
อ.เด็กผู้เกิดแล้ว   ในวันนี้   เป็นเศรษฐีผู้เจริญที่สุด   จักเป็น   ในพระนคร   นี้   
ดังนี้   ฯ   ในกาลนั้น   อ.ภรรยา   ของเศรษฐี   เป็นผู้มีครรภ์หนัก   ย่อมเป็น,   
เพราะเหตุนัน้   (อ.เศรษฐ)ี นัน้   ส่งไปแล้ว   ซ่ึงบรุษุ   สูเ่รอืน   พลนั   (ด้วยคาํ) ว่า   
(อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   จงรู้   (ซึ่งภรรยา    ของเรา) นั้น,   (อ.ภรรยา    
ของเรา) นั้น   คลอดแล้ว   หรือ   หรือว่า   ไม่คลอดแล้ว   ดังนี้   ฟังแล้วว่า   
(อ.ภรรยา   ของท่าน)   ไม่คลอดแล้ว   ดังนี้   เฝ้าแล้ว   ซึ่งพระราชา   ไปแล้ว   
สูเ่รอืน   โดยเรว็   เรยีกมาแล้ว   ซ่ึงนางทาส ี  ช่ือว่ากาล ี  ให้แล้ว   ซ่ึงพนัแห่งทรพัย์   
(กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เจ้า)   จงไป   ใคร่ครวญแล้ว   ในพระนคร   นี้,   (อ.เจ้า)    
ให้แล้ว   ซ่ึงพันแห่งทรัพย์   รับเอาแล้ว   ซ่ึงเด็กผู ้เกิดแล้ว   ในวันนี้    
จงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.นางทาสี) นั้น   ใคร่ครวญอยู่   ไปแล้ว   สู่เรือน    นั้น   
เหน็แล้ว   ซ่ึงเด็ก   ถามแล้ว   ซ่ึงหญิงผูเ้ป็นเจ้าแห่งเรอืนว่า   อ.เด็ก   นี ้  เกดิแล้ว   
ในกาลไร   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.เด็กนี้)   เกิดแล้ว   ในวันนี้   ดังนี้    
(อันหญิงผู้เป็นเจ้าแห่งเรือนนั้น)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   จงให้   
(ซึ่งเด็ก) นี้   แก่ดิฉัน   ดังนี้   ยังค่า   ให้เจริญอยู่   กระทํา   ซึ่งกหาปณะ   หนึ่ง   
ให้เป็นต้น   ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   นํามาแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นั้น   แสดงแล้ว   
แก่เศรษฐี   ฯ   อ.เศรษฐี   คิดแล้วว่า   ถ้าว่า   อ.ธิดา   ของเรา   จักเกิดไซร้,   
(อ.เรา)   (ยังเด็ก) นั้น   ให้อยู่อาศัยแล้ว   กับ   (ด้วยธิดา) นั้น   จักกระทํา    
ให้เป็นเจ้าของ   แห่งตําแหน่งแห่งเศรษฐี,   ถ้าว่า   อ.บุตร   ของเรา   จักเกิดไซร้,   
(อ.เรา)   (ยงัเด็ก) น้ัน   จักให้ตาย   ดังนี ้  (ยงับคุคล) ให้กระทําแล้ว   (ซ่ึงเด็ก) นัน้   
ในเรือน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ภรรยา   (ของเศรษฐี) นั้น   คลอดแล้ว   ซึ่งบุตร    
โดยกาลอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   ฯ   อ.เศรษฐี   คิดแล้วว่า   (ครั้นเมื่อเด็ก) นี้   
ไม่มีอยู่,   อ.บุตร   ของเรา   จักได้   ซึ่งตําแหน่งแห่งเศรษฐี,   อ.อัน (อันเรา)    
(ยังเด็ก) นั้น   ให้ตาย   ในกาลนี้นั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   เรียกมาแล้ว    
ซึ่งนางกาลี   กล่าวแล้วว่า   แน่ะสาวใช้   (อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   (ยังเด็ก) นี้   
จงให้นอน   ขวาง   ในท่ามกลางแห่งประตูแห่งคอก   ในเวลาเป็นท่ีออกไป   แห่งโค ท.   
จากคอก,   อ.แม่โค ท.   เหยียบแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นั้น   (ยังเด็กนั้น) จักให้ตาย,    
แต่ว่า   (อ.เจ้า)   รู้แล้ว   ซึ่งความเป็นคืออันเหยียบหรืออันไม่เหยียบ   (ซึ่งเด็ก) นั้น   
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จงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.ทาสี) นั้น   ไปแล้ว,   ครั้นเมื่อประตูแห่งคอก   เป็นที่สักว่า-
อันนายโคบาลเปิดแล้วนัน่เทยีว   (มอียู)่,   (ยงัเด็ก) น้ัน   ให้นอนแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   
ฯ   อ.โคผู้ตัวเจริญที่สุดในหมู่แห่งโค   แม้ออกไปอยู่   ในภายหลังแห่งโคทั้งปวง    
ในกาลอื่น   ออกไปแล้ว   ก่อนกว่าโคทั้งปวง   ในวันนั้น   ได้ยืนอยู่แล้ว   กระทํา   
ซึ่งเด็ก   ในระหว่าง   แห่งเท้า ท.   สี่   ฯ   อ.แม่โค ท.   ตัวมีร้อยมิใช่หนึ่ง   
เสียดสีอยู่   ซึ่งข้าง ท.   สอง   ของโคผู้   ออกไปแล้ว   ฯ   แม้ อ.นายโคบาล    
คิดแล้วว่า    อ.โคผู ้   น้ี    ย่อมออกไป    ในภายหลงัแห่งโคท้ังปวง    ในกาลก่อน,   
แต่ว่า   ในวันนี ้  (อ.โคผูน้ี)้   ออกไปแล้ว   ก่อนกว่าโคท้ังปวง   ตัวมคีวามไหวออก-
แล้วเทียว   ยืนอยู่แล้ว   ใกล้ประตูแห่งคอก,   (อ.เหตุ) นั่น   อะไรหนอแล   ดังนี้   
ไปแล้ว   เหน็แล้ว   ซ่ึงเด็ก   ผูน้อนแล้ว   ในภายใต้   (แห่งโคผู)้ นัน้   ได้เฉพาะแล้ว   
ซึ่งความรักเพียงดังบุตร   (คิดแล้ว) ว่า   อ.บุตร   อันเรา   ได้แล้ว   ดังนี้    
นําไปแล้ว   สู่เรือน   ฯ   

    ก.๑๒   อ.นางกาล ี  ไปแล้ว   ผูอั้นเศรษฐถีามแล้ว   บอกแล้ว   ซ่ึงเนือ้ความ   
นั้น   (ผู้อันเศรษฐี) กล่าวแล้วว่า   (อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   ให้แล้ว    
ซึ่งพันแห่งทรัพย์   จงนํามา   (ซึ่งเด็ก) นั้น   อีก   ดังนี้   ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่ง-
ทรัพย์   นํามาแล้ว   ได้ให้แล้ว   อีก   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.เศรษฐี)   กล่าวแล้ว   
(กะนางกาลี) นั้นว่า   แน่ะแม่   ผู้ช่ือว่ากาลี   อ.ร้อยแห่งเกวียน ท.   ห้า    
ในพระนคร   นี้   ลุกขึ้นแล้ว   ในกาลเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งความมืด   ย่อมไป    
เพื่ออันค้าขาย,   อ.เจ้า   นําไปแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นี้   (ยังเด็ก) จงให้นอน   ในหนทาง-
แห่งล้อ,   อ.โค ท.   จักเหยยีบ   (ซ่ึงเด็ก) นัน้   หรอื   หรอืว่า   อ.ล้อ ท.   จักตัด   
(ซึ่งเด็กนั้น),   ก็   (อ.เจ้า)   รู้แล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   (แห่งเด็กนั้น) เทียว    
พึงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี) นั้น   นําไปแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นั้น   (ยังเด็ก)  
ให้นอนแล้ว   ในหนทางแห่งล้อ   ฯ   ในกาลนั้น   (อ.บุรุษ) ผู้เจริญที่สุดแห่งเกวียน   
ได้มแีล้ว   ข้างหน้า   ฯ   ครัง้นัน้    อ.โค ท.    (ของบรุษุ) นัน้    ถงึแล้ว    ซ่ึงท่ี    
นั้น   ทิ้งแล้ว   ซึ่งแอก,   แม้ตัว (อันบุรุษนั้น) ยกขึ้นแล้วจึงขับไปอยู่   บ่อย ๆ    
ไม่ไปแล้ว   ข้างหน้า   ฯ   (เมื่อบุรุษ) นั้น   พยายามอยู่   กับ   (ด้วยโค ท.)  
เหล่านั้นนั่นเทียว   อย่างนี้,   อ.อรุณ   ตั้งขึ้นแล้ว   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น    แลดูอยู่    
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๑ จะแปลเป็นประโยคลิงคัตถะ ไม่มีกิริยาคุมพากย์ว่า อ.กรรม ของเรา หนักหนอ ก็ได้

ซึ่งหนทาง    (ด้วยอันคิด) ว่า    อ.โค ท.   กระทําแล้ว   (ซึ่งกรรม) นั่น   ชื่ออะไร   
ดังนี้   เห็นแล้ว   ซึ่งเด็ก   คิดแล้วว่า   อ.กรรม   ของเรา   เป็นกรรมหนักหนอ   
(ย่อมเป็น)๑   ดังนี้   ผู้มีใจยินดีแล้วว่า   อ.บุตร   อันเรา   ได้แล้ว   ดังนี้    
นาํไปแล้ว   (ซ่ึงเด็ก) นัน้   สูเ่รอืน   ฯ   อ.นางกาล ี  ไปแล้ว   ผูอั้นเศรษฐถีามแล้ว   
บอกแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ผู้ (อันเศรษฐี) กล่าวแล้วว่า   (อ.เจ้า)    
จงไป,   (อ.เจ้า)   ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   จงนํามา   (ซึ่งเด็ก) นั้น   อีก    
ดังนี้   ได้กระทําแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.เศรษฐี)   กล่าวแล้ว   
(กะนางกาลี) นั้นว่า   ในกาลนี้   (อ.เจ้า)   นําไปแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นั้น   สู่ป่าช้า- 
เป็นท่ีทิ้งซ่ึงศพดิบ   (ยังเด็ก) จงให้นอน   ในระหว่างแห่งกอไม้,   (อ.เด็กนั้น)    
ผู ้(อันสตัว์ ท.) มสีนุขัเป็นต้น   เค้ียวกนิแล้ว   หรอื   หรอืว่า   ผูอั้นอมนษุย์ประหารแล้ว   
จักตาย   (ในที่) นั้น,   ก็   (อ.เจ้า)   รู้แล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งเด็ก) นั้นเป็น- 
ผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้วเทียว   พึงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี) นั้น   นําไปแล้ว   
(ซ่ึงเด็ก) น้ัน   (ยงัเด็ก) ให้นอนแล้ว   (ในท่ี) นัน้   ได้ยนือยูแ่ล้ว   ณ ท่ีสดุส่วนข้างหนึง่   
ฯ   อ.สุนัข   หรือ   หรือว่า   อ.กา   หรือว่า   อ.อมนุษย์   ไม่ได้อาจแล้ว    
เพื่ออันเข้าไปใกล้   (ซึ่งเด็ก) นั้น   ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   ก็   อ.มารดา   (ของเด็ก) นั้น   (มีอยู่)   หามิได้นั่นเทียว,   
อ.บิดา   (ของเด็กนั้น)   (มีอยู่)   หามิได้,   อ. -   (ในปิยชน ท.) มีพี่น้องชาย-
เป็นต้นหนา   - ใคร ๆ   ชื่อว่า ผู้รักษา   (ซึ่งเด็กนั้น)    มีอยู่    หามิได้    มิใช่
หรือ,    อ.ใคร    ย่อมรักษา   (ซึ่งเด็ก) นั้น   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อันแก้) ว่า   (อ.กรรม) สักว่าการเห่า   อัน (อันเด็ก) ให้เป็นไปทั่วแล้ว    
ด้วยความรัก   ในพระปัจเจกพุทธเจ้า   ในกาลแห่งตนเป็นสุนัขนั่นเทียว   ย่อมรักษา   
(ซึ่งเด็ก) นั้น   (ดังนี้)   ฯ
   
 ก.๑๓   ครัง้น้ัน   อ.บุรษุผูเ้ลีย้งซ่ึงแพะ   คนหนึง่   นําไปอยู ่  ซ่ึงแม่แพะ ท.   
ตัวมแีสนมใิช่หน่ึง   สูท่ีห่ากนิ   ย่อมไป   โดยข้างแห่งป่าช้า   ฯ   อ.แม่เพะ   ตัวหนึง่   
เคี้ยวกินอยู่   (ซึ่งติณชาต ท.) มีใบไม้เป็นต้น   เข้าไปแล้ว   สู่ระหว่างแห่งกอไม้    
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๑ นฬกาโร ลง ณ ปัจจัย กัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า นฬํ กโรตีติ นฬกาโร ถือเอาความว่า ช่างตอก, ช่างสาน

เห็นแล้ว   ซึ่งเด็ก   ยืนอยู่แล้ว   ด้วยเข่า ท.   ได้ให้แล้ว   ซึ่งนํ้านม   แก่เด็ก   ฯ    
ครั้นเมื่อเสียงว่า   เห เห   ดังนี้   อันบุรุษผู้เลี้ยงซ่ึงแพะ   แม้กระทําแล้ว,    
(อ.แม่แพะ)   ไม่ออกไปแล้ว   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   ตีแล้ว   
(ซ่ึงแม่แพะ) นัน้   ด้วยไม้เท้า   จักนําออกไป   ดังนี ้  เข้าไปแล้ว   สูร่ะหว่างแห่งกอไม้   
เห็นแล้ว   ซึ่งแม่แพะ   ตัวยืนอยู่   ด้วยเข่า ท.   แล้วจึงยังเด็ก   ให้ดื่มอยู่    
ซึ่งนํ้านม   ได้เฉพาะแล้ว   ซึ่งความรักเพียงดังบุตร   ในเด็ก   (คิดแล้ว) ว่า   อ.บุตร   
อันเรา   ได้แล้ว   ดังนี้   พาเอาแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นั้น   หลีกไปแล้ว   ฯ    
อ.นางกาลี   เห็นแล้ว   (ซึ่งเหตุ) นั้น   ไปแล้ว   ผู้อันเศรษฐีถามแล้ว   บอกแล้ว   
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ผู้ (อันเศรษฐี) กล่าวแล้วว่า    (อ.เจ้า)    จงไป,    (อ.เจ้า)    
ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   จงนํามา   (ซึ่งเด็ก) นั้น   อีก   ดังนี้   ได้กระทําแล้ว   
เหมือนอย่างนั้น   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.เศรษฐี)   กล่าวแล้ว   (กะนางกาลี) นั้นว่า    
แน่ะแม่   ผู้ชื่อว่ากาลี   (อ.เจ้า)   พาเอาแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นี้   ขึ้นเฉพาะแล้ว    
สู่ภูเขาเป็นที่ยังโจรให้ตกไป   จงโยนไป   ในเหว,   (อ.เด็กนั้น)   กระทบเฉพาะอยู่    
ที่ท้องแห่งภูเขา    เป็นผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่   เป็น   จักตกไป   ที่ภาคพื้น,    
ก็   (อ.เจ้า)   รู้แล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งเด็ก) นั้น   เป็นผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้วเทียว   
พึงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี) นั้น   นําไปแล้ว   (ซึ่งเด็ก) นั้น   (ในที่) นั้น    
ยืนอยู่แล้ว   บนที่สุดแห่งภูเขา   โยนไปแล้ว   ฯ   ก็   อ.พุ่มแห่งไผ่ใหญ่    
อาศัยแล้ว   ซึ่งท้องแห่งภูเขา   นั้นแล   เจริญแล้ว   ตามแนวแห่งภูเขานั่นเทียว   ฯ   
อ.พุ่มแห่งกระพังโหม   อันเป็นพุ่มหนาทึบเกิดแล้ว   ท่วมทับแล้ว   ซ่ึงยอด    
(แห่งพุ่มแห่งไผ่ใหญ่) นั้น   ฯ   อ.เด็ก   เมื่อตกไป   ตกไปแล้ว   (บนพุ่ม) นั้น   
อันราวกะว่าผ้าโกเชาว์   ฯ   ในวันนั้น   อ.ความต้องการ   ด้วยไม้ไผ่   ย่อมมี    
(แก่บุรุษ) ผู้กระทําซ่ึงตอกผู้เจริญที่สุด๑   (อ.บุรุษผู้กระทําซ่ึงตอกผู้เจริญที่สุด) นั้น    
ไปแล้ว   กับ   ด้วยบุตร   เริ่มแล้ว   เพื่ออันตัด   ซึ่งพุ่มแห่งไผ่    นั้น   ฯ    
(ครั้นเมื่อพุ่มแห่งไผ่) นั้น   ไหวอยู่,   อ.เด็ก   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งเสียง   ฯ   (อ.บุรุษ-
ผู้กระทําซึ่งตอกผู้เจริญที่สุด) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.เสียง)   เป็นราวกะว่าเสียง- 
แห่งเด็ก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ขึ้นเฉพาะแล้ว   โดยข้าง   ข้างหนึ่ง   เห็นแล้ว   
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(ซ่ึงเด็ก) นัน้   ผูม้จิีตยนิดีแล้วว่า   อ.บุตร   อันเรา   ได้แล้ว   ดังนี ้  พาเอาไปแล้ว   
ฯ   อ.นางกาลี   ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของเศรษฐี   (ผู้อันเศรษฐี) นั้น   ถามแล้ว   
บอกแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว นั้น   (ผู้อันเศรษฐี) กล่าวแล้วว่า   (อ.เจ้า)   จงไป,   
(อ.เจ้า)   ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   จงนํามา   (ซึ่งเด็ก) นั้น   อีก   ดังนี้    
ได้กระทําแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ฯ   

 ก.๑๔   เมื่อเศรษฐี   กระทําอยู่   (ซึ่งกรรม) นี้ด้วย   นี้ด้วยนั่นเทียว,   อ.เด็ก   
เติบโตแล้ว   ฯ   (อ.คํา) ว่า   อ.โฆสกะ   ดังนี้นั่นเทียว   เป็นชื่อ   (ของเด็ก) นั้น   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.นายโฆสกะ) นั้น   ปรากฏแล้ว   แก่เศรษฐี   ราวกะ อ.หนาม   
ที่นัยน์ตา   ฯ   (อ.เศรษฐี)   ไม่อาจแล้ว   แม้เพื่ออันแลดู   ตรง ๆ   ฯ    
ครั้งนั้น   (อ.เศรษฐี)   คิดอยู่   ซึ่งอุบายเป็นเหตุตาย   (แห่งนายโฆสกะ) นั้น    
ไปแล้ว    สูส่าํนัก    (ของบุรษุ) ผูก้ระทําซ่ึงหม้อผูเ้ป็นสหาย    ของตน   ถามแล้วว่า   
(อ.ท่าน)   จักเผา   ซึ่งเตา   ในกาลไร   ดังนี้   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.เรา    
จักเผา   ซึ่งเตา)   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   (อันสหายนั้น)   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   
ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   รับเอาแล้ว   ซ่ึงพันแห่งทรัพย์   นี้   จงกระทํา    
ซึ่งการงาน   อย่างหนึ่ง   ของเรา   ดังนี้   ฯ   (อ.สหายนั้น   ถามแล้ว) ว่า    
ข้าแต่นาย   (อ.กรรม) อะไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.เศรษฐ ี  กล่าวแล้ว) ว่า   อ.อวชาตบตุร   
คนหนึง่   ของเรา   มีอยู่,   (อ.เรา)   จักส่งไป   (ซึ่งอวชาตบุตร) นั้น   สู่สํานัก   
ของท่าน,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ท่าน)   (ยังอวชาตบุตร) นั้น   
ให้เข้าไปแล้ว   สู่ห้อง   ตัดแล้ว   ด้วยมีด   อันคม   (กระทํา)   ให้เป็นผู้มี- 
ท่อนน้อยและท่อนใหญ่   ใส่เข้าแล้ว   ในตุ่ม   พึงเผา   ในเตา,   อ.พันแห่งทรัพย์    
นี้   เป็นเช่นกับด้วยการกระทําซ่ึงสินจ้าง   ของท่าน   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)    
จักกระทํา   (ซึ่งกรรม)   อันควรแล้วแก่กรรมอันเราพึงกระทํา   แก่ท่าน   ยิ่งขึ้น    
ในภายหลัง   อีก   ดังนี้   ฯ   อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งหม้อ   รับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   
อ.ดีละ   ดังนี้   ฯ   อ.เศรษฐี   (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งนายโฆสกะ    
ในวันรุ่งขึ้น   ส่งไปแล้ว   (ด้วยค�า) ว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.บุรุษผู้กระท�าซึ่งหม้อ    
อันเรา   สั่งบังคับแล้ว   ซึ่งการงาน   อย่างหนึ่ง   ในวันวาน,   อ.เจ้า   จงมา,   
(อ.เจ้า)   ไปแล้ว   สู่ส�านกั   (ของบรุุษผูก้ระท�าซ่ึงหม้อ) นัน้   จงกล่าว   อย่างนีว่้า   
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ได้ยินว่า   (อ.ท่าน)   ยังการงาน   อนัอนับดิาของข้าพเจ้าส่ังบงัคบัแล้ว   ในวนัวาน   
จงให้ส�าเร็จ   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.นายโฆสกะ) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   
อ.ดีละ   ดังนี้   ได้ไปแล้ว   ฯ   อ.บุตร   ของเศรษฐี   นอกนี้   เล่นอยู่    
ซึ่งขลุบ   กับ   ด้วยเด็ก ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งนายโฆสกะ) นั้น   ผู้ไปอยู่    
(ในที่) นั้น   เรียกมาแล้ว   (ซึ่งนายโฆสกะ) นั้น   ถามแล้วว่า   ข้าแต่พี่ชาย    
(อ.ท่าน)   จะไป   (ในที่) ไหน   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.เรา)   ถือเอาแล้ว   
ซ่ึงข่าวสาส์น   ของบิดา   (จะไป)   สู่สํานัก   (ของบุรุษ) ผู้กระทําซ่ึงหม้อ     
ดังนี้    (อันนายโฆสกะนั้น)    กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   อ.ข้าพเจ้า   จักไป    
(ในที่) นั้น,   อ.เด็ก ท.   เหล่านี้   ชนะแล้ว   ซึ่งคะแนนมาก   กะข้าพเจ้า,   (อ.ท่าน)   
ชนะตอบแล้ว   จงให้   (ซึ่งคะแนน) นั้น   แก่ข้าพเจ้า   ดังนี้   ฯ   (อ.นายโฆสกะ   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   ย่อมกลัว   ต่อบิดา   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี    
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พี่ชาย   (อ.ท่าน)   อย่ากลัวแล้ว,   อ.ข้าพเจ้า   จักนําไป   
ซ่ึงข่าวสาส์น   นั้น,   (อ.ข้าพเจ้า)   เป็นผู้ (อันเด็ก ท.) มาก   ชนะแล้ว    
(ย่อมเป็น),   อ.ข้าพเจ้า   ย่อมมา   เพียงใด,   (อ.ท่าน)   จงชนะตอบ   ซึ่งคะแนน   
เพื่อข้าพเจ้า   เพียงนั้น   ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า   อ.นายโฆสกะ   เป็นผู้ฉลาด    
ในการเล่นซ่ึงขลุบ   (ย่อมเป็น),   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.บุตรของเศรษฐีนั้น)    
หน่วงเหนี่ยวแล้ว   (ซึ่งนายโฆสกะ) นั้น   อย่างนี้   ฯ   (อ.นายโฆสกะ) แม้นั้น   
กล่าวแล้วว่า   ถ้าอย่างนัน้   (อ.เจ้า)   ไปแล้ว   จงกล่าว   กะบรุษุผูก้ระทําซ่ึงหม้อว่า   
ได้ยินว่า   อ.การงาน   อย่างหนึ่ง   อันบิดา   ของข้าพเจ้า   สั่งบังคับแล้ว    
ในวนัวาน,   (อ.ท่าน)   (ยงัการงาน) นัน้   จงให้สําเรจ็   ดังนี ้  (กะบตุรของเศรษฐ)ี นัน้   
ดังนี้   ส่งไปแล้ว   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี) น้ัน    ไปแล้ว   สู่สํานัก    
(ของบุรุษผู้กระทําซึ่งหม้อ) นั้น   ได้กล่าวแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ฯ   ครั้งนั้น    
อ.บุรุษผู้กระทําซ่ึงหม้อ   (ยังบุตรของเศรษฐี) นั้น   ให้ตายแล้ว   โดยทํานอง  
(แห่งคํา) อันเศรษฐีกล่าวแล้วนั่นเทียว   โยนไปแล้ว   ในเตา   ฯ   แม้ อ.นายโฆสกะ   
เล่นแล้ว   ตลอดกาลอันเป็นส่วนแห่งวัน   ไปแล้ว   สู่เรือน   ในสมัยเป็นที่สิ้นไป- 
แห่งวนั,   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.เจ้า)   เป็นผูไ้ม่ไปแล้ว   ย่อมเป็น   หรอื   
ดังนี้   อันเศรษฐี   เห็นแล้ว   กล่าวแล้ว,   บอกแล้ว   ซึ่งเหตุแห่งตนไม่ไปแล้วด้วย   
ซึ่งเหตุแห่งน้องชายผู้น้อยที่สุดไปแล้วด้วย   ฯ   อ.เศรษฐี   ฟังแล้ว   (ซึ่งคํา) นั้น   
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๑ ปฏิส�เวเทสิ ประกอบด้วย ปฏิ + สํ บทหน้า วิทฺ ธาตุในความรู้, เสวย, ได้, ประสาน, ยินดี, ปลื้มใจ, จงใจ, ประกาศ, กล่าว, 

เรียก, เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก อี อัชชัตตนี ลง ส อาคม พฤทธิ์ อิ ต้นธาตุเป็น เอ รัสสะ อี เป็น อิ ในที่นี้ จึงแปลว่า เสวยแล้ว, 

เสวยเฉพาะแล้ว ฯ
๒ นิ อุปสัค มีลักษณะการใช้แตกต่างกันบ้าง ถ้าแปลว่า เข้า, ลง สามารถลง นิ หน้ากิริยาอาขยาต กิริยากิตก์ คุณนาม นามนาม 

ได้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าแปลว่า ไม่มี, ออก นิยมซ้อน หรือ ลง ร อาคม ตามหลังในฐานะที่ควร เช่น นิรโย, นิรปราโธ, นิมฺมโล 

เป็นต้น

ร้องแล้ว   ร้องใหญ่ว่า   (อ.ท่าน)   อย่าได้ฆ่าแล้ว   ดังนี ้  เป็นราวกะว่ามโีลหติอัน-
เดือดพล่านแล้ว   ในสรรีะทัง้สิน้   เป็น   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนบรุษุผูก้ระทาํซ่ึงหม้อ   
ผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   อย่ายังเราให้ฉิบหายแล้ว,   (อ.ท่าน)   อย่ายังเราให้ฉิบหายแล้ว   
ดังนี้   ประคองแล้ว   ซ่ึงแขน ท.   คร่ําครวญอยู่   ได้ไปแล้ว   สู่สํานัก    
(ของบุรษุผูก้ระทําซ่ึงหม้อ) นัน้   ฯ   อ.บรุษุผูก้ระทาํซ่ึงหม้อ   เหน็แล้ว   (ซ่ึงเศรษฐ)ี นัน้   
ผู้มาอยู่   เหมือนอย่างนั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   อย่ากระทําแล้ว   
ซึ่งเสียง,   อ.การงาน   ของท่าน   สําเร็จแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.บุคคล)    
ผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว   (ต่อบุคคล) ผู้ไม่ประทุษร้ายแล้ว   (เสวยเฉพาะแล้ว๑   
ซึ่งความโทมนัส   อันไม่น้อย)   ฉันใดแล   (อ.เศรษฐี) นั้น   เป็นผู้อันความโศก   
อันใหญ่   อันราวกะว่าภูเขา   ท่วมทับแล้ว   เป็น   เสวยเฉพาะแล้ว   ซึ่งความ-
โทมนัส   อันไม่น้อย   (ฉันนั้น)   ฯ   

 ก.๑๕      (เพราะเหตุ) นั้น   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ตรัสแล้วว่า
(อ.บุคคล) ใด   ย่อมประทุษร้าย   (ในขีณาสพ ท.) 
ผู้ไม่ประทุษร้ายแล้ว   ผู้ไม่มีอาชญา   ด้วยอาชญา,   
(อ.บคุคลน้ัน)   ย่อมเข้าถงึ๒   ซ่ึง -   (แห่งฐานะ ท.) 
- สิบหนา   - ฐานะ   อย่างใดอย่างหนึ่ง   พลัน 
นั่นเทียว   คือ พึงถึง   ซึ่งเวทนา   อันหยาบ   หรือ   
หรือว่า   ซึ่งความเสื่อม   ซึ่งความแตก   แห่งสรีระ   
หรือ   แม้หรือว่า   ซึ่งอาพาธ   อันหนัก   ซึ่งความ-
ฟุ้งซ่านแห่งจิต   หรือ   หรือว่า   ซึ่งความขัดข้อง   
แต่พระราชา   ซึ่งการกล่าวตู่   อันทารุณ   หรือ    
หรือว่า   ซึ่งความสิ้นไปรอบ   แห่งญาติ ท.   หรือว่า    
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๑ กินฺติ เป็นนิบาตบอกคําถาม สัมพันธ์ว่า ปุจฺฉนตฺถ มีอรรถเหมือน กึ หรือ กถํ ฯ

ซึ่งความแตกสลาย   แห่งโภคะ ท.   อีกอย่างหนึ่ง   
อ.ไฟ   ผู้ช�าระ   ย่อมไหม้   ซึ่งเรือน ท.  (ของบุคคล) 
นั้น,   (อ.บุคคล) นั้น   ผู้มีปัญญาอันโทษประทุษร้าย-
แล้ว   ย่อมเข้าถึง   ซึ่งนรก   เพราะความแตกไป  
แห่งกาย   ดังนี้   ฯ

 (ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   แม้มอียู,่   อ.เศรษฐ ี  ย่อมไม่อาจ   เพือ่อัน-
แลดู   (ซึ่งนายโฆสกะ) นั้น   ตรง ๆ   อีก   ฯ   (อ.เศรษฐี)   คิดอยู่ว่า   (อ.เรา)   
(ยังโฆสกะ) นั้น   พึงให้ตาย   อย่างไร๑   ดังนี้   เห็นแล้ว   ซึ่งอุบายว่า   (อ.เรา)   
ส่งไปแล้ว   สู่สํานัก   ของนายเสมียน   ในร้อยแห่งบ้าน    ของเรา    (ยังโฆสกะ)    
จักให้ตาย    ดังนี้   เขียนแล้ว   ซึ่งหนังสือ   (แก่นายเสมียน) นั้น   (มีอันให้รู้) ว่า   
(อ.บตุร) นี ้  เป็นอวชาตบุตร   ของเรา   (ย่อมเป็น),   (อ.ลงุ)   (ยงัอวชาตบตุร) นี้   
ให้ตายแล้ว   จงโยนไป   ในหลุมแห่งคูถ,   (ครั้นเมื่อกรรม) อย่างนี้   (อันลุง)  
กระทําแล้ว,   อ.เรา   จักรู้   (ซึ่งกรรม) อันควรแล้วแก่กรรมอันเราพึงกระทํา   แก่ลุง   
ในภายหลัง   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ   ผู้ช่ือว่าโฆสกะ    
อ.นายเสมียน   ในร้อยแห่งบ้าน   ของเรา ท.   มีอยู่,   (อ.เจ้า)   นําไปแล้ว    
ซึ่งหนังสือ   นี้   จงให้   (แก่นายเสมียน) นั้น   ดังนี้   ผูกแล้ว   ซึ่งหนังสือ    
ที่ชายแห่งผ้า   (ของนายโฆสกะ) นั้น   ฯ   ก็   (อ.นายโฆสกะ) นั้น   ย่อมไม่รู้   
ซึ่งลัทธิแห่งอักษร   ฯ   เพราะว่า   อ.เศรษฐี   เมื่อ (ยังนายโฆสกะ) นั้นให้ตายเทียว   
ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันให้ตาย   จําเดิม   แต่กาล (แห่งนายโฆสกะ) เป็นหนุ่ม,   
(อ.เศรษฐี)   (ยังนายโฆสกะ)   จักให้ศึกษา   ซึ่งลัทธิแห่งอักษร   อย่างไร   ฯ   
(อ.นายโฆสกะ) น้ัน   ผกูแล้ว   ซ่ึงหนังสอืเป็นเหตุยงัตนให้ตายนัน่เทียว   ท่ีชายแห่งผ้า   
ด้วยประการฉะนี้   เมื่อออกไป   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พ่อ   อ.วัตถุอันเกื้อกูลในหนทาง    
ของกระผม   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.กิจ    
ด้วยวัตถอัุนเกือ้กลูในหนทาง   ย่อมไม่ม ี  แก่เจ้า,   อ.เศรษฐ ี   ผูเ้ป็นสหาย   ของเรา   
มีอยู่   ในบ้านโน้น   ในระหว่างแห่งหนทาง,   (อ.เจ้า)   กระทําแล้ว   ซึ่งอาหารอัน-
บุคคลพึงกินในเวลาเช้า   ในเรือน   (ของเศรษฐี) นั้น   จงไป   ข้างหน้า   ดังนี้   ฯ   
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๑ ปาสาทิกา ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต แปลว่า ผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิด วิ.ว่า ปสาท� ชเนตีติ ปาสาทิกา (ธีตา) หรือ 

แปลว่า ผู้น�ามาซึ่งความเลื่อมใส วิ.ว่า ปสาท� อาหรตีติ ปาสาทิกา (ธีตา) ฯ

(อ.นายโฆสกะ) น้ัน   (รบัพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี ้  ไหว้แล้ว   ซ่ึงบดิา   
ออกไปแล้ว   ถึงแล้ว   ซึ่งบ้าน   นั้น   ถามแล้ว   ซึ่งเรือนของเศรษฐี   ไปแล้ว   
เห็นแล้ว   ซึ่งชายาของเศรษฐี,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.เจ้า)   เป็นผู้มาแล้ว    
(แต่ท่ี) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี ้  (อันชายาของเศรษฐนีัน้)   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   
(อ.กระผม   เป็นผู้มาแล้ว)   แต่ภายในแห่งพระนคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.ชายาของเศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า   (อ.เจ้า)   เป็นบุตร   ของใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้   
ฯ   (อ.นายโฆสกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่   (อ.กระผม   เป็นบุตร)    
ของเศรษฐีผู้เป็นสหาย   ของท่าน ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ชายาของเศรษฐี   
ถามแล้ว) ว่า   อ.เจ้า   เป็นผู้ช่ือว่าโฆสกะ   ย่อมเป็นหรือ   ดังนี้   ฯ    
(อ.นายโฆสกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่   ขอรับ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ    
อ.ความรักเพียงดังบุตร   (ในนายโฆสกะ) นั้น   เกิดขึ้นแล้ว   (แก่ชายาของเศรษฐี) 
นั้น   กับ   ด้วยการเห็นนั่นเทียว   ฯ

 ก.๑๖   ก็   อ.ธิดา   คนหนึ่ง   ของเศรษฐี   มีอยู่,   (อ.ธิดานั้น)    
เป็นผู้อนับคุคลพึงแสดงขึน้ว่าผูมี้กาลฝนสิบห้าหรือสิบหก   เป็นผู้มีรปูงาม   เป็นผูน้�า-
มาซึ่งความเลื่อมใส๑   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.เศรษฐี)   ให้แล้ว   ซึ่งนางทาสี    
ผูก้ระท�าซ่ึงการรับใช้   คนหน่ึงน่ันเทยีว   เพ่ืออนัรักษา   (ซ่ึงธิดา) น้ัน   (ยังธิดานัน้)   
ให้อยู่แล้ว   ในห้องอนัเป็นสิริ   ทีพ้ื่นในเบือ้งบน   แห่งปราสาท   อนัประกอบแล้ว-
ด้วยชั้นเจ็ด   ฯ   อ.ธิดาของเศรษฐี   ส่งไปแล้ว   ซึ่งนางทาสี   นั้น   สู่ระหว่าง- 
แห่งร้านตลาด   ในขณะ   นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ชายาของเศรษฐี   เห็นแล้ว    
(ซึ่งนางทาสี) นั้น   ถามแล้วว่า   (อ.เธอ)   จะไป   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้,    
(ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   (อ.ดิฉัน)   (ย่อมไป)   ด้วยการส่งไป   แห่งธิดา   
ดังนี้   (อันนางทาสีนั้น)   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   (อ.เธอ)   จงมา   ข้างนี้ 
ก่อน,   อ.การรบัใช้   จงพกัไว้,   (อ.เธอ)   ต้ังแล้ว   ซ่ึงต่ัง   ล้างแล้ว   ซ่ึงเท้า ท.   
ทาแล้ว   ซึ่งนํ้ามัน   ปูแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่นอน   จงให้   แก่บุตร   ของฉัน,   (อ.เธอ)   
จักกระทาํ   ซ่ึงการรบัใช้   ในภายหลงั   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางทาส)ี นัน้   ได้กระทําแล้ว   
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๑ ตั้งแต ่เสฏฺ€โิน ปเนกา ธีตา - อวตฺถริตฺวา คณฺหิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลโดยพยัญชนะ

เหมือนอย่างนั้น   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ธิดาของเศรษฐี   คุกคามแล้ว   (ซึ่งนางทาสี) นั้น   
ผูม้าแล้ว   โดยกาลนาน   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.นางทาสี) นัน้   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่-
แม่เจ้า   (อ.ท่าน)   อย่าโกรธแล้ว   ต่อดิฉัน,   อ.บุตรของเศรษฐี   ชื่อว่าโฆสกะ   
มาแล้ว,   (อ.ดิฉัน)   เป็นผู้กระท�า   (ซึ่งกิจ) นี้ด้วย   นี้ด้วย    (เพื่อบุตรของ-
เศรษฐี) นั้น    แล้วจึงไป    (ในที่) นั้น   แล้วจึงมาแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้    
(กะธิดาของเศรษฐี) นั้น   ฯ   อ.ความรัก   ตัดแล้ว   (ซึ่งอวัยวะ ท.) มีผิวเป็นต้น   
ตั้งอยู่แล้ว   จรด   ซึ่งเยื่อในกระดูก   แก่ธิดาของเศรษฐี   เพราะฟัง   ซึ่งชื่อว่า   
อ.บตุรของเศรษฐ ี  ช่ือว่าโฆสกะ   ดงันีเ้ทยีว    ฯ   จรงิอยู่   (อ.ธิดาของเศรษฐี) น้ัน   
เป็นปชาบดี   (ของนายโฆสกะ) นั้น    เป็น    ในกาล (แห่งนายโฆสกะนั้น)  
เป็นบุรุษช่ือว่าโกตุหลิกะ   ได้ถวายแล้ว   ซ่ึงข้าวสุกมีทะนานหนึ่งเป็นประมาณ    
แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น)   มาแล้ว   บังเกิดแล้ว    
ในตระกูลแห่งเศรษฐี   นี้   ด้วยอานุภาพ   (แห่งผลของทาน) นั้น   ฯ   อ.ความ-
รักในกาลก่อน   นั้น   ท่วมทับแล้ว   (ซึ่งธิดาของเศรษฐี) นั้น   ยึดเหนี่ยวไว้แล้ว   
ด้วยประการฉะนี้๑   ฯ   (เพราะเหตุ) นั้น   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ตรัสแล้วว่า

อ.ดอกอุบล   หรือ   (หรือว่า   อ.ดอกไม้   อันเกิด-
ในน�้า   อันเหลือ   อาศัยแล้ว   ซึ่งเหตุ ท. สอง    
คือ   ซึ่งน�้าด้วยนั่นเทียว   คือ   ซึ่งเปือกตมด้วย   
ย่อมเกิด)   ในน�้า   ฉันใด   อ.ความรัก   นั้น    
ย่อมเกิด   (ด้วยเหตุ ท.   สอง)   คือ   ด้วยการ- 
อยู่ร่วมกัน   ในกาลก่อน   หรือ   หรือว่า   คือ    
ด้วยความเกื้อกูลอันเกิดขึ้นเฉพาะแล้ว  ฉันนั้น    
ดังนี้   ฯ

 ก.๑๗   ครั้งนั้น   (อ.ธิดาของเศรษฐี)   ถามแล้ว   (ซึ่งนางทาสี) นั้นว่า    
แน่ะแม่   (อ.นายโฆสกะ) นั้น   (ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.นางทาสี   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   (อ.นายโฆสกะนั้น)   นอนแล้ว   บนที่เป็นที่นอน   
ประพฤติหลับอยู่   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า   ก็   (อ.วัตถุ) 
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๑ วาตปาน� (ฉิทฺทํ) แปลว่า ช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม ลง ยุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า วาต� ปิวติ เอตฺถาติ วาตปาน� 

(ฉทิทฺ�) เป็นกตัตุรปู กตัตุสาธนะ วิ.ว่า วาต� ปิวตีติ วาตปาน� ฯ วาต เป็นบทหน้า ปา ธาตุในความ ด่ืม แปลเอาความว่า “หน้าต่าง”
๒ ตั้งแต่ อถ น� ปุจฺฉิ กุหึ - ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลโดยอรรถ

อะไร ๆ   ในมือ   (ของนายโฆสกะ) นั้น   มีอยู่หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.นางทาสี   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่   อ.หนังสือ   มีอยู่   ที่ชายแห่งผ้า   ดังนี้   ฯ    
(อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.หนงัสอื) นัน่   เป็นหนงัสอื   อะไรหนอแล   
(ย่อมเป็น)   ดังน้ี,   (ครัน้เมือ่นายโฆสกะ) นัน้   ประพฤติหลบัอยู,่   เมือ่มารดาและ- 
บดิา ท.   ไม่เหน็อยู ่  เพราะความที ่(แห่งตน) เป็นผูม้ใีจส่งไปแล้วในท่ีอ่ืน,   ข้ามลงแล้ว   
ไปแล้ว   สู่ที่ใกล้   แก้แล้ว   ซึ่งหนังสือ   นั้น   ถือเอาแล้ว   เข้าไปแล้ว   สู่ห้อง   
ของตน   ปิดแล้ว   ซึ่งประตู   เปิดแล้ว   ซึ่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม๑   อ่านแล้ว   
ซึ่งหนังสือ   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้ฉลาด   ในลัทธิแห่งอักษร   (คิดแล้ว) ว่า   
โอ   อ.คนเขลา   ผูกแล้ว   ซึ่งหนังสือเป็นเหตุตาย   แห่งตน   ที่ชายแห่งผ้า    
ย่อมเที่ยวไป,   ถ้าว่า   (อ.หนังสือ)   เป็นของอันเราไม่เห็นแล้ว   พึงเป็นไซร้,   อ.ชีวิต   
(ของนายโฆสกะ) นั้น   จะไม่มี   ดังนี้   ฉีกแล้ว   ซึ่งหนังสือ   นั้น   เขียนแล้ว   
ซึ่งหนังสือ   อื่นอีก   ตามคํา   ของเศรษฐีว่า   อ.บุตร   ของเรา   นี้   เป็นผู้- 
ชื่อว่าโฆสกะ   (ย่อมเป็น),   (อ.ลุง)   (ยังบุคคล) ให้นํามาแล้ว   ซึ่งเครื่องบรรณาการ   
จากร้อยแห่งบ้าน   กระทําแล้ว   ซึ่งมงคล   กับ   ด้วยธิดา   ของเศรษฐีในชนบท   
นี้   (ยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว   ซึ่งเรือน   อันประกอบแล้วด้วยชั้นสอง   ในท่ามกลาง   
แห่งบ้านเป็นท่ีอยู่   ของตน   จงกระทํา   ซ่ึงการอารักขาอันตนจัดแจงดีแล้ว    
ด้วยเครื่องล้อมคือกําแพงด้วย   นั่นเทียว   ด้วยการคุ้มครองแห่งบุรุษด้วย,   อนึ่ง   
(อ.ลงุ)   จงส่งไป   ซ่ึงข่าวสาส์น   แก่เรา   (มอัีนให้รู)้ ว่า   (อ.กรรม) นีด้้วย   นีด้้วย   
อันกระผม   กระทําแล้ว   ดังนี้ (เป็นเหตุ),   (ครั้นเมื่อกรรม) อย่างนี้   (อันลุง)   
กระทําแล้ว,   อ.เรา   จักรู้   (ซึ่งกรรม) อันควรแล้วแก่กรรมอันเราพึงกระทํา   แก่ลุง   
ในภายหลัง   ดังนี้,   ก็แล   (อ.ธิดาของเศรษฐี)   ครั้นเขียนแล้ว   พับแล้ว    
ข้ามลงแล้ว   ผูกแล้ว   ที่ชายแห่งผ้า   (ของนายโฆสกะ) นั้นนั่นเทียว๒   ฯ
 (อ.นายโฆสกะ) นั้น   ประพฤติหลับแล้ว   ตลอดกาลอันเป็นส่วนแห่งวัน    
ลุกขึ้นแล้ว   บริโภคแล้ว   หลีกไปแล้ว   ฯ   ในวันรุ่งขึ้น   (อ.นายโฆสกะ)    
ไปแล้ว   สู่บ้าน   นั้น   ในเวลาเช้าเทียว   เห็นแล้ว   ซึ่งนายเสมียน   ผู้กระทําอยู่   
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๑ อติสาร แปลกันว่า โรคลงแดง, โรคอติสาร, โรคอันยังโลหิตให้แล่นไปยิ่ง, โรคอันบุคคลพึงระลึกล่วง, โรคอันเป็นไปล่วง- 

ซึ่งความระลึก, โรคมีอันแล่นไปยิ่งแห่งโลหิตเป็นสมุฏฐาน
๒ อาณาเปสิ เป็นได้ทั้งกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก ที่เป็นกัตตุวาจก แปลว่า สั่งบังคับแล้ว ประกอบด้วย อา บทหน้า ณปฺ ธาตุใน

ความบังคับ เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก อี อัชชัตตนี ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ ทีฆะต้นธาตุ ฯ อีกนัยหนึ่ง เป็นเหตุกัตตุวาจก 

แปลว่า ยัง.....ให้ส่งไปแล้ว, ยัง.....ให้บังคับแล้ว ประกอบด้วย อาณ ธาตุ ในความบังคับ ณาเป ปัจจัย อี อัชชัตตนี ส อาคม 

รัสสะ อี เป็น อิ ฯ อีกนัยหนึ่ง อาณฺ ธาตุนี้ คือ อา + ญา ธาตุในความรู้ ณาเป ปัจจัย อี อัชชัตตนี ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ 

แปลว่า ยัง...ให้รู้ทั่วแล้ว ฯ 

ซึ่งกิจในบ้านนั่นเทียว   ฯ   (อ.นายเสมียน) นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งนายโฆสกะ) นั้น   
ถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.นายโฆสกะ) นั้น   กล่าวแล้วว่า   
อ.หนังสือ   อันบิดา   ของข้าพเจ้า   ส่งไปแล้ว   เพื่อท่าน ท.   ดังนี้   ฯ    
(อ.นายเสมียน   ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.หนังสือ   (อันเศรษฐี   ส่งไปแล้ว) 
เพื่ออะไร,   (อ.ท่าน)   จงนํามา   ดังนี้   รับแล้ว   ซึ่งหนังสือ   อ่านแล้ว    
ผู้มีใจยินดีแล้ว   กล่าวแล้ว   กะคฤหบดี ท. ว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   
จงเห็น   ซึ่งความรัก   ในเรา   แห่งนาย   ของเรา,   (อ.เศรษฐี)   ส่งมาแล้ว    
(ซึ่งบุตร)   สู่สํานัก   ของเรา   (ด้วยคํา) ว่า   (อ.ลุง)   จงกระทํา   ซึ่งมงคล    
แก่บุตรผู้เจริญที่สุด   ของเรา   ดังนี้,   (อ.ท่าน ท.)   จงนํามา   (ซึ่งอุปกรณ์ ท.)  
มไีม้เป็นต้น   พลนั   ดังนี ้  (ยงับคุคล) ให้กระทาํแล้ว   ซ่ึงเรอืน   อันมปีระการอัน-
ข้าพเจ้ากล่าวแล้ว   ในท่ามกลางแห่งบ้าน   (ยงับคุคล) ให้นํามาแล้ว   ซ่ึงเครือ่งบรรณาการ   
จากร้อยแห่งบ้าน   นํามาแล้ว   ซ่ึงธิดา   ของเศรษฐีในชนบท   กระทําแล้ว    
ซึ่งมงคล   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่เศรษฐี   (มีอันให้รู้) ว่า   (อ.กรรม)    
นี้ด้วย   นี้ด้วย   อันกระผม   กระทําแล้ว   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   

 ก.๑๘   อ.ความโทมนัส    อันใหญ่ว่า    (อ.เรา)    (ยังบุคคล) ย่อมให้กระทํา    
(ซึ่งกรรม) ใด   (อ.กรรม) นั้น   ย่อมไม่มี,   (อ.เรา)   (ยังบุคคล)   ย่อมไม่ให้กระทํา   
(ซึ่งกรรม) ใด   (อ.กรรม) นั้นนั่นเทียว   ย่อมมี   ดังนี้   เกิดขึ้นแล้ว   แก่เศรษฐี   
เพราะฟัง   (ซึ่งคํา) นั้น   ฯ   อ.ความโศกนั้น    เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   
กับ   ด้วยความโศกเพราะบุตรเทียว   ยังความเร่าร้อนในท้อง   ให้เกิดขึ้นแล้ว     
ยังโรคมีอันแล่นไปยิ่งแห่งโลหิตเป็นสมุฏฐาน๑   ให้เกิดแล้ว   ฯ   แม้ อ.ธิดาของเศรษฐี   
สัง่บงัคับแล้ว๒   ซ่ึงชน ท. ว่า   ถ้าว่า   อ.ใคร ๆ   ย่อมมา   จากสํานัก   ของเศรษฐไีซร้,   
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๑ อายุตฺตก สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลว่า บุคคลผู้เก็บส่วย นอกจากนั้นยังแปลได้หลายนัย คือ บุคคลผู้เรียกเก็บ

ซึ่งส่วย, นายส่วย, นายเสมียน, เสมียน, เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่ อาย บทหน้า อุจฺ ธาตุ ในความประชุม, รวม, รวบรวม,  

ต ปัจจัย แปลง ต เป็น จฺ ลง ก สกรรถ ฯ
๒ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลเป็น ๒ ประโยคว่า ข้าแต่แม่เจ้า (อ.เศรษฐี) เป็นผู้มีก�าลัง (ย่อมเป็น) ก่อน,  

ย่อมบริโภค ซึ่งอาหารนั่นเทียว ฯ
๓ ตั้งแต่ ต� สุตฺวา เสฏฺ€โิน - อจฺฉ ตาวาติ อาห ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลโดยพยัญชนะ (สอบซ่อม)
๔ นิวาสํ แปลว่า ซึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัย, ซึ่งประเทศเป็นที่อยู่อาศัย, ซึ่งที่พัก ส่วนคําว่า ปริพฺพย แปลงกันว่า เสบียง เสบียงทาง, 

ค่าใช้จ่าย, เสบียงเป็นเครื่องเสื่อมรอบ, ความเสื่อมรอบ, วยฺ ธาตุ ในความไป, ถึง, เป็นไป, อ ปัจจัย แปลง ว เป็น พฺ ซ้อน 

พฺ  เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า ปริโต วยตีติ ปริพฺพโย ฯ สําหรับคําว่า วย แปลกันว่า วัย, ความเสื่อมไป, ความแปรไป, วิ.ว่า   

วยติ ปริหานึ คจฺฉตีติ วโย ฯ

อ.ท่าน ท.   ไม่บอกแล้ว   แก่เรา   อย่าบอกแล้ว   แก่บุตรของเศรษฐี   ก่อนกว่า   
ดังนี้   ฯ   แม้ อ.เศรษฐีแล   คิดแล้วว่า    (อ.เรา)   จักไม่กระทํา   ซึ่งบุตรผู้อัน-
โทษประทุษร้ายแล้ว   นั้น   ให้เป็นเจ้าของ   แห่งสมบัติ   ของเรา   ในกาลนี้   ดังนี้   
กล่าวแล้วว่า   แน่ะลุง   (อ.เรา)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น   ซึ่งบุตร   ของเรา    
ย่อมเป็น,   (อ.ท่าน)   ส่งไปแล้ว   (ซึ่งบุรุษ)   ผู้กระทําซึ่งการรับใช้ในที่ใกล้แห่งเท้า   
คนหนึ่ง   (ยังบุรุษนั้น) จงให้ร้องเรียก   ซึ่งบุตร   ของเรา   ดังนี้    กะนายเสมียน   
คนหนึ่ง๑   ฯ   (อ.นายเสมียน) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   
ให้แล้ว   ซึ่งหนังสือ   ส่งไปแล้ว   ซึ่งบุรุษ   คนหนึ่ง   ฯ   แม้ อ.ธิดาของเศรษฐี   
ฟังแล้ว  ซ่ึงความที่ (แห่งบุรุษ) นั้น  เป็นผู้มาแล้วจึงยืนอยู่แล้ว  ใกล้ประตู    
(ยังบุคคล) ให้ร้องเรียกแล้ว   (ซึ่งบุรุษ) นั้น   ถามแล้วว่า   แน่ะพ่อ   อ.(เหตุ) อะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   อ.เศรษฐี   เป็นไข้   (เป็น) 
(ยังข้าพเจ้า) ย่อมให้ร้องเรียก   เพื่ออันเห็น   ซึ่งบุตร   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี   
ถามแล้ว) ว่า   แน่ะพ่อ   อ.เศรษฐ ี  เป็นผูม้กํีาลงั   (ย่อมเป็น)   (หรอื    หรอืว่า)   
(อ.เศรษฐ)ี   เป็นผูม้กํีาลงัอันโทษประทษุร้ายแล้ว   (ย่อมเป็น) ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุนัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   (อ.เศรษฐี)   เป็นผู้มีกําลัง   (เป็น)   ย่อมบริโภค   
ซึ่งอาหาร   ก่อนนั่นเทียว   ดังนี้๒   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   ไม่ยังบุตรของ-
เศรษฐีให้รู้แล้วเทียว   (ยังบุคคล) ให้ให้แล้ว   ซ่ึงที่พักด้วย   ซ่ึงเสบียงด้วย๓    
(แก่บรุษุ) นัน้   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   จกัไป   ในกาล (แห่งท่าน) อันเราส่งไปแล้ว,   
(อ.ท่าน)   จงอยู ่  ก่อน   ดังน้ี๔   ฯ   อ.มหาเศรษฐ ี  ได้กล่าวแล้ว   กะนายเสมยีน   
อีกว่า   แน่ะลุง   (อ.หนังสือ)   อันท่าน   ไม่ส่งไปแล้ว   สู่สํานัก   แห่งบุตร    
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๑ อิทานิ เป็นประธานในประโยค สัมพันธ์ว่า สตฺตมีปจฺจตฺตสยกตฺตา ฯ

ของเรา   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.นายเสมียน   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.หนังสือ   
อันกระผม)   ส่งไปแล้ว,   อ.บุรุษผู้ไปแล้ว   ย่อมไม่มา   ก่อน   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี    
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงส่งไป   (ซึ่งบุรุษ) อื่นอีก   อีก    
ดังนี้   ฯ   (อ.นายเสมียน) นั้น   ส่งไปแล้ว   ฯ   อ.ธิดาของเศรษฐี   ปฏิบัติแล้ว   
(ในบุรุษ) แม้นั้น   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.โรค   ของเศรษฐี   
เป็นสภาพมีกําลัง   เกิดแล้ว,   อ.ภาชนะ   หนึ่ง   ย่อมเข้าไป,   (อ.ภาชนะ) หนึ่ง   
ย่อมออกไป   ฯ   อ.เศรษฐี   ถามแล้ว   ซึ่งนายเสมียน   อีกว่า   แน่ะลุง   
(อ.หนังสือ)   อันท่าน   ไม่ส่งไปแล้ว   สู่สํานัก   แห่งบุตร   ของเรา   หรือ    
ดังนี้   ฯ   (อ.นายเสมียน   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.หนังสือ   อันกระผม)   
ส่งไปแล้ว,   แต่ว่า   อ.บุรุษผู้ไปแล้ว   ย่อมไม่มา   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี    
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงส่งไป   (ซึ่งบุรุษ) อื่นอีก   อีก    
ดังนี้   ฯ   (อ.นายเสมียน) นั้น   ส่งไปแล้ว   ฯ   อ.ธิดาของเศรษฐี   ถามแล้ว   
ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   น้ัน   (กะบุรษุ) แม้ผูม้าแล้ว   ในวาระท่ีสาม   ฯ   (อ.บรุษุ) นัน้   
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   อ.เศรษฐี   เป็นไข้หนัก   (เป็น)   ตัดขาดแล้ว    
ซึ่งอาหาร   เป็นผู้มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า   เกิดแล้ว,   อ.ภาชนะ   หนึ่ง   
ย่อมออกไป,   (อ.ภาชนะ) หนึ่ง   ย่อมเข้าไป   ดังนี้   ฯ   

    ก.๑๙   อ.ธิดาของเศรษฐี   คิดแล้วว่า   อ.กาลนี้๑   เป็นกาล   เพื่ออันไป   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  บอกแล้ว   แก่บตุรของเศรษฐว่ีา   ได้ยนิว่า   อ.บดิา   ของท่าน   
เป็นไข้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เธอ)    
ย่อมกล่าว   (ซ่ึงคํา) อะไร   ดังนี้   (อันบุตรของเศรษฐีนั้น)   กล่าวแล้ว,    
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ความทุกข์) มิใช่ความสําราญ   (มีอยู่)   (แก่บิดา   
ของท่าน) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.กรรม) 
อะไร   (อันเรา ท.)   พึงกระทํา   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี)   กล่าวแล้วว่า   
ข้าแต่นาย   (อ.เรา ท.)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งเครื่องบรรณาการ   อันตั้งขึ้น   จากร้อย-
แห่งบ้าน   ไปแล้ว   จักเห็น   (ซึ่งบิดา) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   
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๑ ตั้งแต่ อถ เสฏฺ€โิน โรโค พลวา - ปุริเส อาณาเปสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลโดยอรรถ (สอบซ่อม)

(รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   (ยังบุคคล) ให้นํามาแล้ว   ซึ่งเครื่อง-
บรรณาการ   ถือเอาแล้ว   ด้วยเกวียน ท.   หลีกไปแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น    
(อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   กล่าวแล้วว่า    อ.บดิา    ของท่าน    เป็นผูม้กํีาลงัอันโทษ-
ประทุษร้ายแล้ว    (ย่อมเป็น),    (เมื่อเรา ท.)    ถือเอาแล้ว   ซึ่งเครื่องบรรณาการ    
อันมีประมาณเท่านี้    ไปอยู่,    อ.ความเนิ่นช้า   จักมี,   (อ.ท่าน)   (ยังเครื่อง-
บรรณาการ) นั่น   จงให้กลับ   ดังนี้   (กะบุตรของเศรษฐี) นั้น   ส่งไปแล้ว     
(ซึ่งเครื่องบรรณาการ) นั้น    ทั้งปวง    สู่เรือนแห่งตระกูล   ของตน   กล่าวแล้ว   
อีกว่า   ข้าแต่นาย   อ.ท่าน   พึงยืนอยู่   ที่ข้างแห่งเท้า   ของบิดา   ของตน,   
อ.ดิฉัน   จักยืนอยู่   ที่ข้างเบื้องบนแห่งศีรษะ   ดังนี้,   (อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น)    
เมื่อเข้าไป   สู่เรือนนั่นเทียว   สั่งบังคับแล้ว   ซึ่งบุรุษ ท.   ของตนว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จงถอืเอา   ซ่ึงการอารกัขา   ข้างหน้าด้วย   ข้างหลงัด้วย   แห่งเรอืน   ดังนี้๑   ฯ   ก็   
อ.บุตรของเศรษฐี   ได้ยืนอยู่แล้ว   ที่ข้างแห่งเท้า   ของบิดา,   (อ.ธิดาของเศรษฐี) 
นอกนี้   (ได้ยืนอยู่แล้ว)   ณ ข้างเบื้องบนแห่งศีรษะ   ในกาล (แห่งตน) เข้าไปแล้ว   
ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.เศรษฐี   เป็นผู้หงาย   เป็นผู้นอนแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ   
ส่วนว่า   อ.นายเสมียน   นวดอยู่   ซึ่งเท้า ท.   (ของเศรษฐี) นั้น   กล่าวแล้วว่า   
ข้าแต่นาย   อ.บุตร   ของท่าน   มาแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   ถามแล้ว) ว่า   
(อ.บุตร   ของเรา) นั้น   (ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.นายเสมียน)   
กล่าวแล้วว่า   (อ.บุตร   ของท่าน) นั่น   ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   ดังนี้   ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.เศรษฐี)   เห็นแล้ว   (ซึ่งบุตร) นั้น   (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   
ซึ่งนายเสมียน   ถามแล้วว่า   อ.ทรัพย์   อันมีประมาณเท่าไร   (มีอยู่)   ในเรือน   
ของเรา   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.โกฏิ ท.   สี่สิบ   แห่งทรัพย์-
นั่นเทียว   (มีอยู่),   แต่ว่า   อ.การก�าหนด   นี้ด้วย   นี้ด้วย   แห่งภัณฑะอัน-
เป็นเคร่ืองอุปโภคและเป็นเครื่องบริโภค ท. (ด้วย)  แห่งบ้านและนาและสัตว์- 
ตัวมีเท้าสองและสัตว์ตัวมีเท้าส่ีและยานและพาหนะ ท. ด้วย   (มีอยู่)   ดังนี้    
(อันนายเสมียนนั้น)   กล่าวแล้ว,   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกล่าวว่า   อ.เรา   จะไม่ให้   
(ซึ่งทรัพย์) อันมีประมาณเท่านี้   แก่โฆสกะ   ผู้เป็นบุตร   ของเรา   ดังนี้   (เป็น)   
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กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา)   ย่อมให้   ดังนี้   ฯ   อ.ธิดาของเศรษฐี   ฟังแล้ว    
(ซึ่งค�า) นั้น   คิดแล้วว่า   (อ.เศรษฐี) นี้   เมื่อกล่าว   อีก   พึงกล่าว   (ซึ่งค�า) 
อะไร ๆ   อื่น   ดังนี้   เป็นผู้ราวกะว่ากระสับกระส่ายเพราะความโศก   (เป็น)    
สยายแล้ว   ซ่ึงผม ท.   ร้องไห้อยู่   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พ่อ   (อ.ท่าน)   ย่อมกล่าว   
(ซึ่งค�า) นั่น   ชื่ออะไร,   (อ.เรา ท.)   ย่อมฟัง   ซึ่งค�า   ชื่อ แม้นี้   ของท่าน,   
(อ.เรา ท.)   เป็นผูไ้ม่มีบญุหนอ   ย่อมเป็น   ดังน้ี   ล้มฟาดอยู่แล้ว   (ซ่ึงเศรษฐี) น้ัน   
ทีท่่ามกลางแห่งอก  ด้วยกระหม่อม,  เสยีดสีอยู่  ทีท่่ามกลางแห่งอก  (ของเศรษฐ)ี 
น้ัน   ด้วยกระหม่อม   โดย -   (อ.เศรษฐ)ี   ย่อมไม่อาจ   เพ่ืออนักล่าว   อกี    
โดยประการใด   - ประการนั้น   แสดงแล้ว   ซึ่งการร้องไห้ยิ่ง   ฯ   แม้ อ.เศรษฐี   
ได้กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   ในขณะนั้นนั่นเทียว   ฯ

 ก.๒๐   (อ.ชน ท.)   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   แก่พระราชา   พระนามว่า- 
อุเทนว่า   อ.เศรษฐ ี  ตายแล้ว   ดังนี ้  ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยงับคุคล) ให้กระทําแล้ว   
ซึ่งกิจคือการเผาซึ่งสรีระ   (ของเศรษฐี) นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ก็   อ.บุตร   หรือ   
หรือว่า   อ.ธิดา   (ของเศรษฐี) นั้น   มีอยู่หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   กราบทูล-
แล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.บุตร   (ของเศรษฐี) นั้น   ชื่อว่าโฆสกะ   
มีอยู่,   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.เศรษฐี)   มอบให้แล้ว   ซึ่งสมบัติ   ทั้งปวง   
(แก่บตุร) นัน้   ตายแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระราชา)   (ทรงยงับคุคล) ให้เรยีกมาแล้ว   
ซ่ึงบุตรของเศรษฐี  ในกาลอันเป็นส่วนอ่ืนอีก  ฯ  ก็  ในวัน  นั้น  อ.ฝน     
ตกแล้ว,   อ.นํ้า   ย่อมขังอยู่ด้วยดี   (ในที่) นั้น   นั้น   ที่เนินแห่งพระราชา   ฯ   
อ.บุตรของเศรษฐี   ได้ดําเนินไปแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักเฝ้า    
ซึ่งพระราชา   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงเปิดแล้ว   ซึ่งพระแกล   ทรงแลดูอยู่   
(ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   ผู้มาอยู่   ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งบุตรของเศรษฐี)   ผู้กระโดด   
ซึ่งน�้า   ที่เนินแห่งพระราชา   แล้วจึงมาอยู่   ตรัสถามแล้ว   (ซึ่งบุตรของเศรษฐี)   
ผูม้าแล้วจงึถวายบงัคม  แล้วจงึยืนอยู่แล้วว่า   แน่ะพ่อ   อ.เจ้า   เป็นผูช่ื้อว่าโฆสกะ   
(ย่อมเป็น)  หรือ   ดงันี,้   (คร้ันเม่ือค�า) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมตเิทพ   พระเจ้าข้า   
(อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   (อันบุตรของเศรษฐีนั้น)   กราบทูลแล้ว,   (ทรงยังบุตร- 
ของเศรษฐี) นั้น   ให้หายใจออกคล่องแล้ว   (ด้วยพระด�ารัส) ว่า   (อ.ท่าน)    
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อย่าเศร้าโศกแล้วว่า   อ.บิดา   ของเรา   ตายแล้ว   ดังนี้,   (อ.เรา)   จักให้   
ซึ่งต�าแหน่งแห่งเศรษฐี   อันเป็นของมีอยู่แห่งบิดา   ของท่าน  แก่ท่านนั่นเทียว   
ดังนี้   ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระด�ารัส) ว่า   แน่ะพ่อ   (อ.ท่าน)   จงไป   ดังนี้   
ฯ   อนึ่ง   อ.พระราชา   ได้ประทับยืนแลดูอยู่แล้ว   (ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น    
ผูไ้ปอยูเ่ทยีว   ฯ   (อ.บตุรของเศรษฐ)ี นัน้   ไม่กระโดดแล้ว   (ซ่ึงน้ํา)    อัน (อันตน) 
กระโดดแล้ว   ในกาลเป็นที่มา   ข้ามลงแล้ว   ได้ไปแล้ว   ค่อย ๆ   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.พระราชา   (ทรงยงับคุคล) ให้เรยีกมาแล้ว   (ซ่ึงบตุรของเศรษฐ)ี นัน้   (จากท่ี) นัน้เทียว   
ตรัสถามแล้วว่า   แน่ะพ่อ   อ.เจ้า   เมื่อมา   สู่สํานัก   ของเรา   กระโดดแล้ว   
ซึ่งนํ้า   มาแล้ว   เมื่อไป   ข้ามลงแล้ว   ย่อมไป   ค่อย ๆ   ในกาลนี้   เพราะ-
เหตุไรหนอ   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐีนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์- 
ผู้สมมติเทพ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น),   อ.ข้าพระองค์   เป็นเด็ก   (ย่อมเป็น)  
ในขณะนั้น,   (อ.กาล) นั่น   ชื่อว่า เป็นกาลเป็นที่เล่น   (ย่อมเป็น),   แต่ว่า    
ในกาลนี้   อ.ฐานันดร   อันพระองค์ผู้สมมติเทพ   ฟังตอบแล้ว   แก่ข้าพระองค์,   
เพราะเหตุนัน้   อ.อัน (อันข้าพระองค์)   ไม่เท่ียวไปแล้ว   ตามในก่อน   เป็นผูค่้อย ๆ   
เป็น   เที่ยวไป   ในกาลนี้   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   
(ซึ่งคํา) นั้น   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   อ.บุรุษ   นี้   เป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจํา    
(ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   จักให้   ซึ่งฐานันดร   (แก่บุรุษ) นั้น   ในกาลนี้นั่นเทียว   
ดังนี้   พระราชทานแล้ว   ซ่ึงโภคะอันบิดาบริโภคแล้ว   ได้พระราชทานแล้ว    
ซ่ึงตาํแหน่งแห่งเศรษฐ ี  ด้วยร้อยแห่งวัตถทุัง้ปวง   ฯ   (อ.นายโฆสกะ) นัน้   ยนือยูแ่ล้ว   
บนรถ   ได้กระทาํแล้ว   ซ่ึงการประทักษณิ   ซ่ึงพระนคร   ฯ   อ.ท่ี (อันนายโฆสกะนัน้) 
ทัง้แลดูแล้วทัง้แลดูแล้ว   ย่อมหว่ันไหว   ฯ   แม้ อ.ธดิาของเศรษฐ ี  นัง่ปรกึษาอยูแ่ล้ว   
กับ   ด้วยนางทาสีชื่อว่ากาลี   กล่าวแล้วว่า   แน่ะแม่   ผู้ชื่อว่ากาลี   อ.สมบัติ    
อันมีประมาณเท่านี้   สําเร็จแล้ว   แก่บุตร   ของท่าน   เพราะอาศัย   ซึ่งดิฉัน   ดังนี้   
ฯ   (อ.นางกาลี   ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.สมบัติ   อันมีประมาณเท่านี้    
สําเร็จแล้ว   แก่บุตร   ของเรา   เพราะอาศัย   ซึ่งท่าน)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   เพราะว่า   (อ.นายโฆสกะ) นี้   ผูกแล้ว   
ซึ่งหนังสือเป็นเหตุตาย   แห่งตน   ที่ชายแห่งผ้า   มาแล้ว   สู่เรือน   ของเรา ท.,   
(ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   อ.การอารักขา   อันดิฉัน    ฉีกแล้ว     
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ซึ่งหนังสือ   นั้น   (ของนายโฆสกะ) นั้น   เขียนแล้ว   ซึ่งหนังสือ   อื่น    
เพื่อประโยชน์แก่การกระทําซึ่งมงคล   กับ   ด้วยดิฉัน   กระทําแล้ว   (ในที่) นั้น   
สิน้กาล   อันมปีระมาณเท่านี ้  ดังนี ้  ฯ   (อ.นางกาล ี  กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   
อ.ท่าน   ย่อมเหน็   (ซ่ึงเหตุ) อันมปีระมาณเท่านี,้   แต่ว่า   อ.เศรษฐ ี  เป็นผูใ้คร่- 
เพื่ออัน (ยังนายโฆสกะ) นี้ ให้ตาย   (เป็น)   จําเดิม   แต่กาล (แห่งนายโฆสกะ)  
เป็นเด็ก   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันให้ตาย,   อ.ทรัพย์   อันมาก   สิ้นไปแล้ว    
เพราะอาศัย   (ซึ่งนายโฆสกะ) นี้   อย่างเดียว   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.กรรม) อันหนักยิ่งหนอ   อันเศรษฐี   กระทําแล้ว   
ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งนายโฆสกะ) นั้น   ผู้กระทํา   
ซึ่งการประทักษิณ   ซึ่งพระนคร   แล้วจึงเข้าไปอยู่   สู่เรือน   ได้กระทําแล้ว    
ซึ่งการหัวเราะ   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.สมบัติ   อันมีประมาณเท่านี้   นี้   สําเร็จแล้ว   
เพราะอาศัย   ซึ่งเรา   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.บุตรของเศรษฐี   เห็นแล้ว    
(ซึ่งธิดาของเศรษฐี) นั้น   ถามแล้วว่า   (อ.เธอ)   หัวเราะแล้ว   เพราะเหตุอะไร   
ดังนี ้  ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ ี  กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ดิฉนั   หวัเราะแล้ว)   เพราะอาศัย   
ซึ่งเหตุ   อย่างหนึ่ง   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เธอ)   
จงบอก   (ซึ่งเหตุ) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   ไม่บอกแล้ว   ฯ   
(อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   คุกคามแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.เธอ)   ย่อมไม่บอกไซร้,   (อ.เรา)   
จักตัด   ซ่ึงเธอ   โดยส่วนสอง   ดังนี ้  คร่าออกแล้ว   ซ่ึงดาบ   ฯ   (อ.ธดิาของ-
เศรษฐ)ี นัน้   กล่าวแล้วว่า   (อ.ดิฉนั)   คิดแล้วว่า   อ.สมบติั   อันมปีระมาณเท่านี้   
นี้   อันท่าน   ได้แล้ว   เพราะอาศัย   ซึ่งดิฉัน   ดังนี้   หัวเราะแล้ว   ดังนี้   ฯ   
อ.เศรษฐี   (กล่าวแล้ว) ว่า   ผิว่า   (อ.ทรัพย์) อันเป็นของมีอยู่   ของตน   อันบิดา   
ของเรา   มอบให้แล้ว   แก่เราไซร้,   อ.เธอ   เป็นอะไร   (ในทรพัย์) นี ้  ได้เป็นแล้ว   
ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า   (อ.เศรษฐี) นั้น   ย่อมไม่รู้   (ซึ่งเรื่อง) อะไร ๆ   สิ้นกาล   
อันมีประมาณเท่านี้,   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.เศรษฐีนั้น)   ไม่เชื่อแล้ว   ซึ่งคํา    
(แห่งธิดาของเศรษฐี) นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ธิดาของเศรษฐี) นั้น   บอกแล้ว    
(ซึ่งเรื่อง) ทั้งปวง   (แก่เศรษฐี) นั้นว่า   อ.บิดา   ของท่าน   ให้แล้ว   ซึ่งหนังสือ-
เป็นเหตุตาย   ส่งไปแล้ว,   อ.ท่าน   เป็นผู้อันดิฉันกระทํา   (ซึ่งกรรม) นี้ด้วย    
นี้ด้วย   แล้วจึงรักษาแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   
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๑ โภคคาม แปลออกศัพท์ว่า บ้านเป็นที่บริโภค, บ้านอันบุคคลพึงบริโภค
๒ อีกนัยหนึ่ง “ก็ อ.อันอันเรา ผู้พ้นแล้ว จากความตาย อันมีอย่างนี้เป็นรูปแล เป็นอยู่ เป็นอยู่ด้วยความประมาท ไม่ควรแล้ว” 

ฯ มม. หักฉัฏชีวิภัตติ เป็นตติยาวิภัตติ สัมพันธ์ว่า ฉัฏฺ€ีอนภิหิตกตฺตา
๓ พฺยาวต, พฺยาวฏ แปลว่า ขวนขวายแล้ว, แสวงหาแล้ว, พยายามแล้ว ประกอบด้วย วิ + อา บทหน้า + วยฺ + ต ลบ อิ ที่  

วิ เป็น วฺ แปลงเป็น พฺ ย อาคม ลบ ย ท้ายธาตุ ฯ อีกมติหนึ่ง แปลง วฺ เป็น พฺ แปลง อิ เป็น เอ แปลง เอ เป็น อย ลบ  

ยฺ ท้ายธาตุ
๔ บางอาจารย์แปลว่า อ.ความเกิดขึ้น แห่งเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ นี ้ ฯ คําว่า อุปปตฺติ ในที่นี้เป็นอิตถีลิงค์ ขัดกับ อิท� ซึ่งเป็น  

นปุสกลิงค์ ในที่นี้ จึงแปล อุปฺปตฺติ เป็นวิกติกัตตานาม ฯ

(อ.เธอ)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งคํา) อันไม่มีแล้ว   ดังนี้   ไม่เชื่ออยู่   คิดแล้วว่า   (อ.เรา)   
จักถาม   ซึ่งมารดา   ผู้ชื่อว่ากาลี   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่แม่   ได้ยินว่า   
อ.อย่างนั้น หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกาลี   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   เออ,   
(อ.เศรษฐี)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังท่านให้ตาย   (เป็น)   จําเดิม   แต่กาล (แห่งท่าน) 
เป็นเด็ก   ไม่ได้อาจแล้ว   เพือ่อัน (ยังท่าน) ให้ตาย,   อ.ทรพัย์   อันมาก   สิน้ไปแล้ว   
เพราะอาศัย   ซึ่งท่าน,   อ.ท่าน   เป็นผู้พ้นแล้ว   จากความตาย   ในที่ ท.   เจ็ด  
(ย่อมเป็น),   ในกาลนี้   (อ.ท่าน)   มาแล้ว   จากบ้านส่วย๑   เป็นผู้ถึงแล้ว    
ซึ่งตําแหน่งแห่งเศรษฐี   กับ   ด้วยร้อยแห่งวัตถุทั้งปวง   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.เศรษฐี) นั้น   ฟังแล้ว   (ซึ่งคํา) นั้น   คิดแล้วว่า   อ.กรรม   ของเรา    
เป็นกรรมหนักหนอ   (ย่อมเป็น),   ก็   อ.อันเป็นอยู่   เป็นอยู่ด้วยความประมาท   
ไม่ควรแล้ว   แก่เรา   ผู้พ้นแล้ว   จากความตาย   อันมีอย่างนี้เป็นรูปแล,๒   (อ.เรา)   
เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   จักเป็น   ดังนี้   สละแล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   เริ่มตั้งแล้ว   
ซึ่งทาน   (เพื่อชน ท.) มีชนผู้ไปสู่หนทางไกลและชนผู้กําพร้าเป็นต้น   ทุก ๆ วัน   ฯ   
อ.กุฎุมพ ี  ช่ือว่ามติตะ   เป็นผูข้วนขวายแล้วในทาน๓   (ของเศรษฐ)ี นัน้   ได้เป็นแล้ว   ฯ

(อ.เรื่อง) นี้   เป็นความเกิดขึ้น   แห่งเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ (ย่อมเป็น)   ฯ๔

 ก.๒๑   ก็   ในกาล    นั้น   ชื่อ อ.เศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์   ในพระนคร- 
ช่ือว่าภัททวดี  เป็นสหายผูอั้นตนไม่เคยเหน็แล้ว   ของเศรษฐช่ืีอว่าโฆสกะ   ได้เป็นแล้ว   
ฯ   อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   ฟังแล้ว   ซึ่งสมบัติด้วย   ซึ่งวัยและประเทศด้วย    
ของเศรษฐช่ืีอว่าภัททวดีย์   ในสํานัก   ของพ่อค้า ท.   ผูม้าแล้ว   จากพระนครช่ือว่า- 
ภัททวดี  ปรารถนาอยู่   ซ่ึงความเป็นแห่งสหาย   กบั   (ด้วยเศรษฐช่ืีอว่าภัททวดีย์) นัน้   
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๑ ตตฺร บางมติแปลถอนว่า อ. - (ในชน ท. สาม) เหล่านั้นหนา - เศรษฐี ในที่นี้ ข้าพเจ้าแปลว่า ในกาลนั้น (ตตฺร กาเล)  

สอดคล้องกับธรรมบทฉบับสิงหลและฉบับยุโรป เป็น ตโต แปลว่า ในลําดับนั้น ฯ

ส่งไปแล้ว   ซึ่งเครื่องบรรณาการ   ฯ   แม้ อ.เศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์   ฟังแล้ว    
ซ่ึงสมบัติด้วย   ซ่ึงวัยและประเทศด้วย   ของเศรษฐีช่ือว่าโฆสกะ   ในสํานัก    
ของพ่อค้า ท.   ผู้มาแล้ว   จากพระนครชื่อว่าโกสัมพี   ปรารถนาอยู่   ซึ่งความเป็น-
แห่งสหาย   กับ   (ด้วยเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ) นั้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งเครื่องบรรณาการ   
ฯ   (อ.เศรษฐี ท. สอง) เหล่านั้น   เป็นสหายผู้อันตนไม่เคยเห็นแล้ว   ซึ่งกันและกัน   
เป็น   อยู่แล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   อ.อหิวาตกโรค   
ตกไปแล้ว   ในเรือน   ของเศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์   ฯ   (ครั้นเมื่ออหิวาตกโรค) นั้น   
ตกไปแล้ว,   อ.แมลงวัน ท.   ย่อมตาย   ก่อน,   ในลําดับนั้น   อ.แมลง ท.    
อ.หนู ท.   อ.ไก่ ท.   อ.สุกร ท.   อ.สุนัข ท.   อ.แมว ท.   อ.โค ท.   อ.ทาสี ท.   
อ.ทาส ท.   (ย่อมตาย)   โดยลําดับนั่นเทียว,   อ.ประชุมแห่งมนุษย์ในเรือน ท.    
ย่อมตาย   ในภายหลังแห่งสัตว์ทั้งปวง   ฯ   อ. -    (ในชน ท.) เหล่านั้นหนา    
- (ชน ท.) เหล่าใด   ท�าลายแล้ว   ซึ่งฝา   ย่อมหนีไป,   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   
ย่อมได้   ซึ่งชีวิต   ฯ   แม้ในกาลนั้น   อ.เศรษฐีด้วย   อ.ภรรยาด้วย   อ.ธิดาด้วย   
หนีไปแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ปรารถนาอยู่   เพื่ออันเห็น   ซึ่งเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   
ดําเนินไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าโกสัมพี   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   ผู้มีวัตถุอัน-
เกื้อกูลในหนทางสิ้นแล้ว   ในระหว่างแห่งหนทางนั่นเทียว   ผู้มีสรีระอันบอบชํ้าแล้ว   
เพราะลมและแดดด้วยนั่นเทียว   เพราะความหิวและความกระหาย ท. ด้วย   ถึงแล้ว   
ซ่ึงพระนครช่ือว่าโกสัมพี   โดยยาก   อาบแล้ว   ในที่อันมีความสําราญด้วยนํ้า    
เข้าไปแล้ว   สู่ศาลา   หลังหนึ่ง   ใกล้ประตูแห่งพระนคร   ฯ   (ในกาล) นั้น 
อ.เศรษฐี๑   กล่าวแล้ว   กะภรรยาว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.ชน ท.)   มาอยู่   
โดยทาํนอง   นี ้  เป็นผูไ้ม่เป็นทีย่งัใจให้เอิบอาบ   แม้แห่งมารดาผูค้ลอดแล้ว   ย่อมเป็น,   
ได้ยินว่า   อ.สหาย   ของเรา   สละแล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   (ยังบุคคล) ให้ให้แล้ว   
ซ่ึงทาน   (แก่ชน ท.) มีชนผู้ไปสู่หนทางไกลและชนผู้กําพร้าเป็นต้น   ทุกๆ วัน,    
(อ.เรา ท.)   ส่งไปแล้ว   ซึ่งธิดา   (ในที่) นั้น   (ยังธิดา) ให้นํามาแล้ว   ซึ่งอาหาร   
ยังสรีระ   ให้อิ่มหนําแล้ว   (ในที่) นี้นั่นเทียว   สิ้นวันหนึ่ง   สิ้นวันสอง   จักเยี่ยม 
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ซึ่งสหาย   ดังนี้   ฯ   (อ.ภรรยา   รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.ดีละ   
ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   อยู่แล้ว   ในศาลานั่นเทียว   ฯ   ครั้นเมื่อกาล   
(อันชน ท.)   บอกแล้ว   ในวันรุ่งขึ้น,   (ครั้นเมื่อชน ท.)   มีชนผู้กําพร้าและชน- 
ผู้ไปสู่หนทางไกลเป็นต้น   ไปอยู่   เพื่อต้องการแก่อาหาร,   อ.มารดาและบิดา ท.    
ส่งไปแล้ว   ซึ่งธิดา   (ด้วยคํา) ว่า   แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   ไปแล้ว   จงนํามา    
ซึ่งอาหาร   เพื่อเรา ท.   ดังนี้   ฯ   

    ก.๒๒   อ.ธิดา   ของตระกูลอันมีโภคะมาก   ไม่ละอายอยู่   เพราะความที่ 
(แห่งตน) เป็นผู้มีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแล้วเทียว   ถือเอาแล้ว   ซึ่งถาด   
ไปแล้ว   เพือ่ต้องการแก่อาหาร   กบั   ด้วยชนผูกํ้าพร้า   ผูอั้นกฎุุมพช่ืีอว่ามติตะถาม-
แล้วว่า   แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   จักรบัเอา   ซ่ึงส่วน ท.   เท่าไร   ดังนี ้  กล่าวแล้วว่า   
(อ.ดิฉนั   จักรบัเอา   ซ่ึงส่วน ท.)   สาม   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   (อ.กฎุุมพช่ืีอว่า- 
มิตตะนั้น)   ได้ให้แล้ว   ซึ่งส่วน ท.   สาม   (แก่ธิดาของเศรษฐี) นั้น   ฯ    
ครั้นเมื่อภัต   (อันธิดาของเศรษฐี) นั้น   นํามาแล้ว,   (อ.ชน ท.)  แม้สาม   นั่งแล้ว    
เพื่ออันบริโภค   โดยความเป็นอันเดียวกัน    ฯ   ครั้งนั้น   อ.มารดาและธิดา ท.   
กล่าวแล้ว   กะเศรษฐีว่า   ข้าแต่นาย   ช่ือ อ.ความวิบัติ   ย่อมเกิดข้ึน    
แม้แก่ตระกูลใหญ่ ท.,   (อ.ท่าน)   ไม่แลดูแล้ว   ซึ่งเรา ท.   จงบริโภค,   (อ.ท่าน)   
อย่าคิดแล้ว   ดังนี้,   (อ.มารดาและธิดา ท.)   อ้อนวอนแล้ว   (ซึ่งเศรษฐี) นั้น    
โดยประการต่าง ๆ ท.   (ยังเศรษฐีนั้น)   ให้บริโภคแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   
(อ.เศรษฐี) นั้น   บริโภคแล้ว   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันยังอาหารให้ย่อย,   ครั้นเมื่ออรุณ   
ขึ้นไปอยู่,   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   ฯ   อ.มารดาและธิดา ท.   ครํ่าครวญแล้ว   
โดยประการต่าง ๆ ท.   ร้องไห้แล้ว   ฯ   อ.นางกุมาริกา   ร้องไห้อยู่   ไปแล้ว   
เพื่อต้องการแก่อาหาร   ในวันรุ่งขึ้น   ผู้ (อันกุฎุมพีช่ือว่ามิตตะ) นั้น เห็นแล้ว    
(ซึ่งนางกุมาริกา) นั้น   กล่าวแล้วว่า   แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   จักรับเอา   ซึ่งส่วน ท.   
เท่าไร   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   (ดิฉัน   จักรับเอา   ซึ่งส่วน ท.)   สอง   ดังนี้   ฯ   
(อ.กฎุุมพช่ืีอว่ามติตะ) น้ัน   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงส่วน ท.   สอง   ฯ   (อ.นางกมุารกิา) นัน้   
นํามาแล้ว   อ้อนวอนแล้ว   ซึ่งมารดา   (ยังมารดา)    ให้บริโภคแล้ว   ฯ   (อ.มารดา) 
นั้น   ผู้ (อันนางกุมาริกา) นั้นอ้อนวอนอยู่   บริโภคแล้ว   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันยัง-
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อาหารให้ย่อย   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   ในวันนั้น   ฯ   อ.นางกุมาริกา    
ผู้ผู้เดียวเทียว   ร้องไห้แล้ว   ครํ่าครวญแล้ว   ผู้มีความทุกข์เพราะความหิวอันเกิด-
พร้อมแล้ว   เกินเปรียบ   เพราะความเกิดขึ้นแห่งทุกข์   นั้น   ร้องไห้อยู่   ไปแล้ว   
เพื่อต้องการแก่อาหาร   กับ   ด้วยยาจก ท.   ในวันรุ่งขึ้น,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า    
แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   จักรับ   ซึ่งส่วน ท.   เท่าไร   ดังนี้   (อันกุฎุมพี)   กล่าวแล้ว,   
กล่าวแล้วว่า   (อ.ดิฉนั   จักรบั   ซ่ึงส่วน)   ส่วนหนึง่   ดังนี ้  ฯ   อ.กฎุุมพช่ืีอว่า- 
มติตะ   รูพ้ร้อมแล้ว   (ซ่ึงนางกมุารกิา) นัน้   ผูร้บัเอาอยู ่  ซ่ึงภัต   สิน้วนั ท.   สาม,   
(เพราะเหตุ) นั้น   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ)   กล่าวแล้ว   (กะนางกุมาริกา) นั้นว่า    
แน่ะหญิงถ่อย   (อ.เจ้า)   จงฉิบหาย,   (อ.เจ้า)   ได้รู้แล้ว   ซึ่งประมาณแห่งท้อง   
ของเจ้า   ในวันนี้ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   อ.กุลธิดา   ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและ-
โอตตปัปะ   ถงึแล้ว   (ซ่ึงอาการ)   อนัราวกะว่าการประหารด้วยหอก   ทีอ่กเฉพาะด้วย   
อันราวกะว่าการรดด้วยน�้าด่าง   ที่แผลด้วย   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.อะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะนั้น) กล่าวแล้วว่า   อ.ส่วน ท.   สาม   อันเจ้า   
รับเอาแล้ว   ในก่อน,   (อ.ส่วน ท.)   สอง   (อันเจ้า   รับเอาแล้ว)   ในวันวาน,   
(อ.เจ้า)   จะรับเอา   (ซึ่งส่วน) หนึ่ง   ในวันนี้,   อ.ประมาณแห่งท้อง   ของตน   
อันเจ้า   รู้แล้ว   ในวันนี้ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกุมาริกา   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   อย่าสําคัญแล้ว   (ซึ่งดิฉัน) ว่า   (อ.หญิงนี้)   รับเอาแล้ว   
เพือ่ประโยชน์   แก่ตนเทยีว   ดังนี ้  ดังนี ้  ฯ   (อ.กฎุุมพช่ืีอว่ามติตะ   ถามแล้ว) ว่า   
แน่ะแม่   (ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   (มอียู)่,   (อ.เจ้า)   รบัเอาแล้ว   (ซ่ึงส่วน ท.)   
สาม   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.นางกุมาริกา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   
(อ.ดิฉัน ท.)   เป็นชน   สามคน   ได้เป็นแล้ว   ในก่อน,   (อ.ดิฉัน ท.)    
(เป็นชน) สองคน   (ได้เป็นแล้ว)   ในวันวาน,   (อ.ดิฉัน)   เป็นผู้ผู้เดียวเทียว   
เป็นผู้เกิดแล้ว   ย่อมเป็น   ในวันนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ) นั้น    
ถามแล้วว่า   (อ.เจ้า   เป็นผู้ผู้เดียวเทียว   เป็นผู้เกิดแล้ว   ย่อมเป็น   ในวันนี้)    
เพราะเหตุ   อะไร   ดังนี ้  ฟังแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   ท้ังปวง   อัน (อันนาง-
กมุารกิา) นัน้กล่าวแล้ว   จําเดิม   แต่ต้น   ไม่อาจอยู ่  เพือ่อันอดกลัน้   ซ่ึงน้ําตา ท.   
เป็นผู้มีความโทมนัสอันมีกําลังเกิดพร้อมแล้ว   เป็น   กล่าวแล้วว่า   แน่ะแม่    
(ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   (อ.เจ้า)   อย่าคิดแล้ว,   อ.เจ้า   เป็นธิดา   
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ของเศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์   (เป็น)   ชื่อว่า เป็นธิดา   ของเรานั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   
จําเดิม   แต่กาลในวันนี้   ดังนี้   จูบแล้ว   ที่ศีรษะ   นําไปแล้ว   สู่เรือน    
ตั้งไว้แล้ว   ในตําแหน่งแห่งธิดาผู้เจริญที่สุด   ของตน   ฯ   

 ก.๒๓   (อ.นางกุมาริกา) นั้น   ฟังแล้ว   ซึ่งเสียงสูง   ซึ่งเสียงใหญ่    
ในโรงแห่งทาน   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พ่อ   (อ.ท่าน)   ย่อมไม่กระทํา   ซึ่งชน   นั่น   
ให้เป็นผู้มีเสียงออกแล้ว   แล้วจึงให้   ซึ่งทาน   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพี-
ชื่อว่ามิตตะ)   กล่าวแล้วว่า   แน่ะแม่   (อันเรา)   ไม่อาจ   เพื่ออันกระทํา   ดังนี้   
ฯ   (อ.นางกมุารกิา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พ่อ   (อันดิฉนั)   อาจ   (เพือ่อันกระทํา)   
ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ   ถามแล้ว) ว่า   แน่ะแม่   (อันเจ้า   อาจ    
เพือ่อันกระทํา)    อย่างไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางกมุารกิา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พ่อ   
(อ.ท่าน)   ล้อมแล้ว   ซึ่งโรงแห่งทาน   ประกอบแล้ว   ซึ่งประตู ท.   สอง    
โดยประมาณแห่งการเข้าไป   (แห่งบุคคล) ผูผู้เ้ดียวนัน่เทียว   จงกล่าวว่า   (อ.ท่าน ท.)   
เข้าไปแล้ว   โดยประตู   ประตูหนึ่ง   จงออกไป   (โดยประตู)   ประตูหนึ่ง   ดังนี้,  
(อ.ชน ท.)   เป็นผู้มีเสียงออกแล้ว   เป็นเทียว   จักรับเอา   ด้วยประการฉะนี้   ดังนี้    
ฯ    (อ.กฎุุมพช่ืีอว่ามติตะ) นัน้    ฟังแล้ว    (ซ่ึงคํา) นัน้   (กล่าวแล้ว) ว่า   แน่ะแม่   
อ.อุบาย   เป็นอุบายเจริญเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   (ยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว   
เหมือนอย่างนั้น   ฯ    (อ.นางกุมาริกา) แม้นั้น   เป็นผู้ชื่อว่าสามา   (เกิดแล้ว)    
ในกาลก่อน,  แต่ว่า  (อ.นางกุมาริกา นั้น)  เป็นผู้ช่ือว่าสามาวดี  เกิดแล้ว    
เพราะความทีแ่ห่งรัว้เป็นของอันตนให้กระทาํแล้ว   ฯ   อ.ความโกลาหล   ในโรงแห่งทาน    
ขาดหายแล้ว   จําเดิม   (แต่กาล) นั้น   ฯ   อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   ฟังอยู่    
ซึ่งเสียง   นั้น   ในกาลก่อน   ย่อมยินดีว่า   อ.เสียง   ในโรงแห่งทาน   ของเรา   
ดังนี้,   แต่ว่า   (อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะนั้น)   ไม่ฟังอยู่   ซึ่งเสียง   สิ้นวันสองและ- 
วันสาม   ถามแล้ว   ซึ่งกุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ   ผู้มาแล้ว   สู่ที่เป็นที่บํารุง   ซึ่งตนว่า   
อ.ทาน    (เพื่อชน ท.)    มีชนผู้กําพร้าและชนผู้ไปสู่หนทางไกลเป็นต้น   (อันท่าน)   
ให้อยู่ (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.กฎุุมพช่ืีอว่ามติตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   ขอรบั   
(อ.ทาน   อันกระผม   ให้อยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   ถามแล้ว) ว่า   
(ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   (มอียู)่,   อ.เสยีง   (อันเรา)   ไม่ฟังอยู ่  สิน้วนัสอง-
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และวันสาม   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.ชน ท.)   เป็นผู้มีเสียงออกแล้ว   เป็น   ย่อมรับเอา   โดยประการใด,   อ.อุบาย   
อันกระผม   กระทําแล้ว   โดยประการนั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ    
ถามแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ท่าน)   ไม่ได้กระทําแล้ว   
ในกาลก่อนเทียว   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่นาย   (อ.กระผม   ไม่ได้กระทาํแล้ว   ในกาลก่อน)   เพราะความเป็นคืออันไม่รู้   
ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   ถามแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.อุบาย)   อันท่าน    
รู้แล้ว   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   
(อ.อุบาย)   อันธิดา   ของกระผม   บอกแล้ว   ดังนี้   ฯ    (อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ    
ถามแล้ว) ว่า    ชื่อ อ.ธิดา    ของท่าน   ผู้อันเราไม่รู้แล้ว   มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้   
ฯ   (อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ) นั้น   บอกแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   แห่งเศรษฐี- 
ชื่อว่าภัททวดีย์   ทั้งปวง   จําเดิม   แต่การเกิดขึ้นแห่งอหิวาตกโรค   บอกแล้ว    
ซึ่งความที่ (แห่งธิดาของเศรษฐี) นั้น   เป็นผู้อันตนตั้งไว้แล้ว   ในตําแหน่งแห่งธิดา- 
ผูเ้จรญิทีส่ดุ   ของตน   ฯ   ครัง้น้ัน   อ.เศรษฐ ี  (กล่าวแล้ว)   (กะกฎุุมพช่ืีอว่า- 
มิตตะ) นั้นว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ท่าน)   ไม่บอกแล้ว   
แก่เรา   เพราะเหตุไร,   อ.ธิดา   ของสหาย   ของเรา   ชื่อว่า เป็นธิดา   ของเรา   
(ย่อมเป็น)   ดังน้ี   (ยังบุคคล) ให้เรยีกมาแล้ว   (ซ่ึงธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   ถามแล้วว่า   
แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   เป็นธิดา   ของเศรษฐี   ย่อมเป็น (หรือ)   ดังนี้   ฯ    
(อ.ธิดาของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พ่อ   จ้ะ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.เศรษฐี  กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น    (อ.เจ้า)   อย่าคิดแล้ว,   อ.เจ้า    
เป็นธดิา   ของเรา   ย่อมเป็น   ดังน้ี   จูบแล้ว   (ซ่ึงธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   ท่ีศีรษะ   
ให้แล้ว   ซึ่งร้อยแห่งหญิง ท.   ห้า   (แก่ธิดาของเศรษฐี) นั้น   เพื่อประโยชน์แก่-
ความเป็นบรวิาร   ต้ังไว้แล้ว   (ซ่ึงธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   ในตําแหน่งแห่งธดิาผูเ้จรญิท่ีสดุ   
ของตน   ฯ   

 ก.๒๔   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.นักษัตร   เป็นเรื่องอันบุคคลป่าวร้องแล้ว   
ในพระนคร   นั้น   ย่อมเป็น   ฯ   ก็   แม้ อ.กุลธิดา ท.   ผู้ไม่ออกไป    
ในภายนอก   ไปแล้ว   สู่แม่นํ้า   ด้วยเท้าเทียว   ย่อมอาบ   กับ   ด้วยบริวาร   
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๑ ปาเหสิ ประกอบด้วย ป + อา บทหน้า หิ ธาตุในความส่งไป, ไป, เจริญ, ให้เร่าร้อน อ ปัจจัย อี อัชชัตตนี วิการ อิ ที่ หิ  
ธาตุเป็น เอ รัสสะ อี เป็น อิ ลง ส อาคมหลังธาตุ มีความหมายเหมือน เปสฺ ธาตุ, ปิสฺ ธาตุ 

ของตน   ในเพราะนกัษัตร   นัน้   ฯ   เพราะเหตุนัน้   ในวนันัน้   แม้ อ.นางสามาวดี   
ผู้อันร้อยแห่งหญิง ท.   ห้า   แวดล้อมแล้ว   ได้ไปแล้ว   เพื่ออันอาบ   โดยเนิน-
แห่งพระราชานั่นเทียว   ฯ   แม้ อ.พระราชา   พระนามว่าอุเทน   ประทับยืนอยู่แล้ว   
ที่สีหบัญชร   ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งนางสามาวดี) นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   (อ.หญิง ท.) 
เหล่านี้   เป็นหญิงนักฟ้อน   ของใคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ราชบุรุษ ท.  
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   (อ.หญิง ท. เหล่านี)้   เป็นหญิงนกัฟ้อน   
ของใคร ๆ   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
(ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.หญิง ท. เหล่านี้)   เป็นธิดา   ของใคร   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ราชบรุษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   
(อ.หญิงนี้)   เป็นธิดา   ของเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   (ย่อมเป็น),   (อ.หญิง) นั่น    
เป็นผู้ชื่อว่าสามาวดี   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   ทรงเห็นแล้วเทียว    
ผูม้คีวามรกัอันเกิดขึน้แล้ว   ทรงส่งไปแล้ว๑   ซ่ึงข่าวสาส์น   แก่เศรษฐ ี  (มอัีนให้รู)้ ว่า   
ได้ยินว่า   (อ.เศรษฐี)   จงส่งไป   ซึ่งธิดา   แก่เรา   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   (อ.เศรษฐี   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.ข้าพระองค์)   จะไม่ส่งไป   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระราชา   ตรสัแล้ว) ว่า   ได้ยนิว่า   (อ.เศรษฐ)ี   จงอย่ากระทํา   อย่างนี,้   
(อ.เศรษฐี)   จงส่งไปนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ข้าพระองค์ ท.   ชื่อว่า เป็นคฤหบดี   (เป็น)    
ย่อมไม่ถวาย   เพราะความกลัวแต่อันโบย   แล้วจึงเบียดเบียน   แล้วจึงคร่าออก   
ซึ่งนางกุมาริกา ท.   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงกริ้วแล้ว   (ทรงยังราชบุรุษ)  
ให้ตีตราแล้ว   ซ่ึงเรือน   จบัแล้ว   ซ่ึงเศรษฐด้ีวย   ซ่ึงภรรยา   (ของเศรษฐ)ี นัน้ด้วย   
ที่มือ  (ทรงยังราชบุรุษ) ให้กระท�าแล้ว   ในภายนอก   ฯ   อ.นางสามาวดี    
อาบแล้ว   มาแล้ว   ไม่ได้อยู่   ซึ่งโอกาส   เพื่ออันเข้าไป   สู่เรือน   ถามแล้วว่า   
ข้าแต่พ่อ   (อ.เหตุ) นัน่   อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.เศรษฐ ี  กล่าวแล้ว) ว่า   แน่ะแม่   
อ.พระราชา   ทรงส่งไปแล้ว   (ซ่ึงข่าวสาส์น)   เพราะเหตุ   แห่งเจ้า,   (คร้ันเม่ือ-
ความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   อ.ข้าพระองค์ ท.   จักไม่ถวาย   
ดงันี ้  (อนัเรา ท.)   กราบทลูแล้ว,   (อ.พระราชา)   (ทรงยังราชบรุุษ) ให้ตตีราแล้ว   
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๑ อุชเชนี เป็นเมืองหลวงของแคว้นอวันตี หรือแคว้นมาลวะ มีพระเจ้าจัณฑปัชโชตเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นหนึ่งใน ๑๖ แคว้น 
สมัยพุทธกาล เป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองมาก ต้ังอยู่เหนือภูเขาวินธัย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นอัสสกะ ซ่ึงมีเมืองโปตลิ  
เป็นเมืองหลวง และทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นวังสะ ซ่ึงมีเมืองโกสัมพีเป็นเมืองหลวงอันมีพระเจ้าอุเทนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
ปัจจุบนั ได้แก่ อาณาเขตในบรเิวณจังหวดัอุชเชน หรอือุชไชน์ นิมาร์ตะวันตก นมิาร์ตะวันออก อินโดร์ และวทิศิา รวมกบัอาณาเขต
ใกล้เคียงด้วย ทั้งหมดอยู่ในรัฐมัธยประเทศ ซึ่งมีเมืองโภปาลเป็นเมืองหลวง แม้พระมหากัจจายนะก็เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิต

ประจําราชสํานักพระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนีนี้

ซึ่งเรือน   (ทรงยังราชบุรุษ) ให้กระท�าแล้ว   ซึ่งเรา ท.   ในภายนอก   ดังนี้   ฯ   
(อ.นางสามาวดี   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พ่อ   อ.กรรม   อันหนัก   อันท่าน ท.   
กระท�าแล้ว,   ข้าแต่พ่อ   (ครั้นเมื่อข่าวสาส์น)   ชื่อ อันพระราชา   ทรงส่งไปแล้ว,   
(อ.ค�า) ว่า   ถ้าว่า   อ.พระองค์   จะทรงรับ   ซ่ึงธิดา   ของข้าพระองค์   ผู้เป็น-
ไปกบัด้วยบริวารไซร้,   (อ.ข้าพระองค์ ท.)   จะถวาย   ดงันี ้  เป็นค�า (อนัท่าน ท.)    
ไม่กล่าวแล้วว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.)   ย่อมไม่ถวาย   ดังนี้   พึงกล่าว   พึงเป็น   
ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี)   กล่าวแล้วว่า   แน่ะแม่   อ.ดีละ,   ครั้นเมื่อความชอบใจ   
ของเจ้า   มีอยู่,   (อ.เรา)   จักกระทํา   อย่างนี้   ดังนี้   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   
เหมือนอย่างนั้น   แก่พระราชา   ฯ   อ.พระราชา   ทรงรับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   
ดังนี ้  ทรงนํามาแล้ว   (ซ่ึงนางสามาวดี) นัน้   ผูเ้ป็นไปกบัด้วยบรวิาร   ทรงอภิเษกแล้ว   
ทรงต้ังไว้แล้ว   ในตําแหน่งแห่งพระอัครมเหสี   ฯ   (อ.หญิง ท.)   ผู้เหลือ    
เป็นหญิงผู้เป็นบริวาร   (ของพระนางสามาวดี) นั้นนั่นเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   

อ.เรื่อง   แห่งพระนางสามาวดี   นี้   ฯ

 ก.๒๕   ก็   อ.พระเทวี   แม้อื่นอีก   ของพระราชาพระนามว่าอุเทน    
พระนามว่า วาสุลทัตตา   เป็นพระธิดา   ของพระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต    
ได้เป็นแล้ว   ฯ   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.พระราชา   พระนามว่าจัณฑปัชโชต    
ได้มแีล้ว   ในพระนครช่ือว่าอุชเชนี๑   ฯ   ในวันหนึง่   (อ.พระราชา) นัน้   เสด็จมาอยู่   
จากพระอุทยาน   ทรงแลดูแล้ว   ซึ่งสมบัติ   ของพระองค์   ตรัสแล้วว่า   อ.สมบัติ   
อันมอีย่างนีเ้ป็นรปู   ของใคร ๆ   แม้อ่ืน   มอียู ่  หรอืหนอแล   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่-
คํา) ว่า   (อ.สมบัติ) นั่น   ชื่อว่า เป็นสมบัติ   อะไร   (ย่อมเป็น),   อ.สมบัติ    
ของพระราชา   พระนามว่าอุเทน   ในพระนครชื่อว่าโกสัมพี   เป็นสมบัติใหญ่ยิ่ง    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   (อันราชบุรุษ ท.)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ถ้าอย่างนั้น   
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๑ สกฺกา เป็นประธานของประโยค แปลว่า อ.อัน (อัน)

(อ.เรา)   จักจับ   (ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   ดังนี้    ฯ   (อ.ราชบุรุษ ท.   
กราบทูลแล้ว) ว่า   (อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ    
เพื่ออันจับ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   
กระทําแล้ว   (ซึ่งกรรม) อะไร ๆ   จักจับนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.ราชบุรุษ ท.   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อันพระองค์)   ไม่ทรงอาจ   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อันเรา   ไม่อาจ)  
เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ราชบุรุษ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   (อ.พระราชา-
พระนามว่าอุเทน) นัน้   ย่อมทรงทราบ   ซ่ึงศิลปะ   ช่ือว่า หสัดีกนัต์,   (อ.พระราชา-
พระนามว่าอุเทนนั้น)   ทรงยังมนต์   ให้เป็นไปรอบแล้ว   ทรงดีดอยู่   ซึ่งพิณอัน- 
ยังช้างให้ใคร่   ทรงยังช้างตัวประเสริฐ ท.   ย่อมให้หนีไปบ้าง   ย่อมทรงจับเอาบ้าง,   
(อ.บคุคล) ผูถ้งึพร้อมแล้วด้วยพาหนะคือช้าง   ช่ือว่า ผูเ้ช่นกบั   (ด้วยพระราชาพระนาม-
ว่าอุเทน) นั้น   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต    
ตรัสแล้ว) ว่า   อันเรา   ไม่อาจ   เพื่ออันจับ   (ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   
(หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.ราชบุรุษ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
ถ้าว่า   อ.ความตกลงพระทัย   นี้   ของพระองค์   (ย่อมมี)   โดยส่วนเดียวไซร้,   
ถ้าอย่างน้ัน   (อ.พระองค์)   (ทรงยงับคุคล) ให้กระทําแล้ว   ซ่ึงช้างอันเป็นวกิารแห่งไม้   
ขอจงทรงส่งไป   สูท่ีเ่ป็นทีอ่ยู ่   (ของพระราชาพระนามว่าอุเทน) นัน้,    (อ.พระราชา-
พระนามว่าอุเทน) นั้น   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงพาหนะคือช้าง   หรือ   หรือว่า    
ซึ่งพาหนะคือม้า   ย่อมเสด็จไป   แม้สู่ที่ไกล,   อ.อัน (อันพระองค์)   ทรงอาจ   
เพื่ออันทรงจับ   (ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   ผู้เสด็จมาแล้ว   (ในที่) นั้น   
จักมี   ดังนี้   ฯ๑   อ.พระราชา   (ตรัสแล้ว) ว่า   อ.อุบาย   นั่น   มีอยู่   ดังนี้   
(ทรงยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว   ซึ่งช้างอันประกอบแล้วด้วยยนต์   อันเป็นวิการแห่งไม้   
(ทรงยังบุคคล) ให้พันแล้ว   ด้วยผ้าเก่า ท.   ในภายนอก   กระทําแล้ว   (ซึ่งช้างนั้น)   
ให้เป็นสัตว์ตัวมีจิตรกรรม (อันบุคคล) กระทําแล้ว   ทรงให้ปล่อยแล้ว   ที่ฝั่งแห่งสระ   
แห่งหนึ่ง   ในที่อันใกล้   ใกล้แว่นแคว้น   (ของพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   ฯ   
อ.บุรุษ ท.   หกสิบ   ย่อมเดิน   ไป ๆ มา ๆ   ในภายในแห่งท้อง   ของช้าง,   
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๑ ขนฺธาวาโร แปลออกศัพท์ว่า ประเทศเป็นที่กั้นด้วยท่อนไม้ ลง ณ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า ทารุกฺขนฺธาทีหิ  

อา สมนฺตโต วรนฺติ ปริกฺขิปนฺติ เอตฺถาติ ขนฺธาวาโร (ปเทโส) ฯ ขนฺธ + อา บทหน้า วรฺ ธาตุในความกั้น, ปิด ทีฆะต้นธาตุ 

(อ.บรุษุ ท.)   นํามาแล้ว   ซ่ึงคูถแห่งช้าง   ท้ิงแล้ว   (ในท่ี) นัน้    นัน้   ฯ   (อ.บรุษุ) 
ผู้เที่ยวไปในป่า   คนหนึ่ง   เห็นแล้ว   ซึ่งช้าง   คิดแล้วว่า   (อ.ช้างนี้)   เป็นสัตว์-
สมควร   แก่พระราชา   ของเรา ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   
แก่พระราชา   พระนามว่าอุเทนว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ช้างตัวประเสริฐ   
ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว   ตัวมีส่วนเปรียบด้วยยอดแห่งภูเขาชื่อว่าไกรลาส   ตัวสมควร   
แก่พระองค์นั่นเทียว   อันข้าพระองค์   เห็นแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   พระนาม-
ว่าอุเทน   ทรงกระทําแล้ว   (ซึ่งบุรุษ) นั้นนั่นเทียว   ให้เป็นผู้แสดงขึ้นซึ่งหนทาง    
เสด็จขึ้นเฉพาะแล้ว   สู่ช้าง   ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   เสด็จออกไปแล้ว   ฯ    
อ.บุรุษผู้เที่ยวไป ท.   รู้แล้ว   ซึ่งการเสด็จมา   (ของพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   
ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   แก่พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต   ฯ   (อ.พระราชา-
พระนามว่าจัณฑปัชโชต) นั้น   เสด็จมาแล้ว   ทรงประกอบแล้ว   ซึ่งหมู่แห่งพล    
ในข้าง ท.   ทั้งสอง   กระทํา   ให้เป็นที่ว่าง   ในท่ามกลาง   ฯ   อ.พระราชา  
พระนามว่าอุเทน   ไม่ทรงทราบอยู่   ซึ่งการเสด็จมา   (แห่งพระราชาพระนามว่า- 
จัณฑปัชโชต) น้ัน   เสด็จติดตามแล้ว   ซ่ึงช้าง   ฯ   อ.มนษุย์ผูย้นือยูแ่ล้วในภายใน ท.   
(ยังช้าง) ให้หนีไปแล้ว   โดยเร็ว   ฯ   อ.ช้างอันเป็นวิการแห่งไม้,   เมื่อพระราชา   
ทรงยังมนต์   ให้เป็นไปรอบแล้ว   ทรงดีดอยู่   ซึ่งพิณ,   เป็นราวกะว่าไม่ฟังอยู่    
ซึ่งเสียงแห่งสาย   (เป็น)   ย่อมหนีไปนั่นเทียว   ฯ   อ.พระราชา   ไม่ทรงอาจอยู่   
เพื่ออันเสด็จถึง   ซึ่งช้างตัวประเสริฐ   เสด็จขึ้นแล้ว   สู่ม้า   ทรงติดตามแล้ว   ฯ   
(ครั้นเมื่อพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   เสด็จติดตามอยู่   โดยเร็ว,   อ.หมู่แห่งพล   
ล้าลงแล้ว   ฯ   อ.พระราชา   เป็นผูพ้ระองค์เดียวเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   
อ.บุรุษ ท.   ของพระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต   ผู้ (อันพระราชา) ทรงประกอบแล้ว   
ในข้าง ท.   ทั้งสอง   จับแล้ว   (ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน) นั้น   ได้ถวายแล้ว    
แก่พระราชา   ของตน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.หมู่แห่งพล   (ของพระราชาพระนามว่า- 
อุเทน) นัน้   รูแ้ล้ว   ซ่ึงความที ่(แห่งพระราชาพระนามว่าอุเทนนัน้)   เป็นผูเ้สด็จไปแล้ว   
สู่อํานาจของพระราชาผู้มิใช่มิตร   (ยังกันและกัน) ให้ตั้งแล้ว   ซึ่งค่าย๑   อยู่แล้ว    
ในภายนอก   ฯ
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 ก.๒๖   แม้ อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต   (ทรงยังราชบุรุษ ท.) ให้จับแล้ว    
ซึ่งพระเจ้าอุเทน   จับเป็นนั่นเทียว   ทรงใส่เข้าแล้ว   ในเรือนเป็นที่จองจําซึ่งโจร    
หลงัหน่ึง   ให้ปิดแล้ว   ซ่ึงประตู   ทรงด่ืมแล้ว   ซ่ึงนํา้อันบคุคลพงึด่ืมในเพราะความชนะ   
ตลอดวัน ท.   สาม   ฯ   อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสถามแล้ว   (ซึ่งบุรุษ ท.) ผู้อารักขา   
ในวนัทีส่ามว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.พระราชา   ของเจ้า ท.   (เสด็จไปแล้ว)   (ณ ท่ี) ไหน   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   (อ.พระราชา   ของข้าพระองค์ ท.)   
ย่อมทรงดื่ม  ซ่ึงน�้าอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะ  (ด้วยอันทรงด�าริ) ว่า   
อ.ปัจจามิตร  อันเรา  จับได้แล้ว  ดังนี้  ดังนี้  ฯ  (อ.พระเจ้าอุเทน    
ตรัสแล้ว) ว่า   อ.กิริยา  ของพระราชา  ของเจ้า ท.  นั่น  ช่ือว่าอะไร    
ราวกะ  (อ.กิริยา)  ของมาตุคาม,   อ.อัน (อันพระราชา   ของเจ้า ท.)   จับ    
ซึ่งพระราชาผู้เป็นข้าศึก  แล้วจึงปล่อย   หรือ  หรือว่า   อ.อัน (อันพระราชา    
ของเจ้า ท.)   (จับ   พระราชาผู้เป็นข้าศึก) แล้วจึงให้ตาย   ย่อมควร   มิใช่หรือ,   
ได้ยินว่า   (อ.พระราชา   ของเจ้า ท.)   ทรงยังเรา ท.   ให้นั่งแล้ว   ล�าบาก   
ย่อมทรงดื่ม   ซึ่งน�้าอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะ   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ ท.) 
เหล่านั้น   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเนื้อความ    นั้น   แก่พระราชา   ฯ    
(อ.พระราชา) นั้น   เสด็จไปแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   ได้ยินว่า   อ.พระองค์    
ย่อมตรัส   อย่างนี้   จริงหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว) ว่า    
ข้าแต่มหาราชเจ้า   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต    
ตรัสแล้ว) ว่า   อ.ดีละ,   (อ.หม่อมฉัน)   จักปล่อย   ซึ่งพระองค์,   ได้ยินว่า    
อ.มนต์   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   ของพระองค์   มีอยู่,   (อ.พระองค์)   จักพระราชทาน   
(ซึ่งมนต์) นั้น   แก่หม่อมฉัน (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว) ว่า   
อ.ดีละ   (อ.หม่อมฉัน)   จักถวาย,   (อ.พระองค์)   ไหว้แล้ว   ซึ่งหม่อมฉัน    
ในสมัยเป็นที่เรียน   จงทรงเรียน   (ซึ่งมนต์) นั้น,   ก็   อ.พระองค์   จักทรงไหว้    
ซ่ึงหม่อมฉนั   หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต   ตรสัแล้ว) ว่า   อ.หม่อมฉนั   
จักไหว้   ซึ่งพระองค์   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว) ว่า   
(อ.พระองค์)   จักไม่ทรงไหว้   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต    
ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.หม่อมฉัน)   จักไม่ไหว้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน    
ตรัสแล้ว) ว่า   แม้ อ.หม่อมฉัน   จักไม่ถวาย   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต   
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๑ ปี€สปฺปิ (ปุคฺคโล) แปลว่า อ.บุคคลผู้ไปด้วยตั่ง, ผู้เสือกไปด้วยตั่ง, ผู้เสือกคลานไปด้วยตั่ง เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลง  
ณี ปัจจัย (บางอาจารย์บอกว่า ลง ณิ ปัจจัย) วิ.ว่า ปีเ€น สปฺปติ คจฺฉตีติ ปี€สปฺปิ (ปุคฺคโล) ปี€ เป็นบทหน้า สปฺป ธาตุ  
ในความไป หรือลงอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า ปีเ€น สปฺปติ สีเลนาติ ปี€สปฺปิ หมายถึง คนเปลี้ย, คนง่อย 

๒ สงฺขกุฏฺ€� อสฺส อตฺถีติ สงฺขกุฏฺ€ิ ลง อี ปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิต รัสสะ อี เป็น อิ ฯ โรคเรื้อน (Leprosy) เป็นโรคผิวหนังซึ่ง
ติดต่อได้ ทําให้ผิวหนังเป็นผื่น สามัญเรียกว่า ขี้เรื้อน มีหลายชนิด บางชนิดทําให้นิ้วมือนิ้วเท้ากุด เรียกว่า เรื้อนกุฏฐัง ขี้เรื้อน- 
กุฏฐัง หรือขี้ทูด บางชนิดมีลักษณะเป็นผื่นคัน ทําให้ผิวหนังหนา หยาบ และอาจแตกมีนํ้าเหลืองไหลหรือตกสะเก็ดในระยะหลัง 

มักเป็นตามบริเวณข้อเท้า หัวเข่า หรือที่มือเอื้อมไปเกาถึง เรียกว่า เรื้อนกวาง บางชนิดทําให้เป็นแผลมีสีขาว เรียกว่า เรื้อนนํ้าเต้า.

ตรัสแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   (อ.หม่อมฉัน)   จักกระทํา    
ซึ่งอาชญาแห่งพระราชา   แก่พระองค์   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว) ว่า   
(อ.พระองค์)   จงทรงกระทํา,   (อ.พระองค์)   เป็นใหญ่   แห่งสรรีะ   ของหม่อมฉนั   
(ย่อมเป็น),   แต่ว่า   (อ.พระองค์   เป็นใหญ่)   แห่งจิต   (ของหม่อมฉัน)    
(ย่อมเป็น)   หามไิด้   ดังน้ี   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงการคุกคามอันกล้า   
(ของพระเจ้าอุเทน) นั้น   ทรงดําริแล้วว่า   (อ.เรา)   จักเรียนเอา   ซึ่งมนต์    
(ของพระเจ้าอุเทน) นี้   อย่างไรหนอแล   ดังนี้   ทรงดําริแล้วว่า   (อันเรา)   ไม่อาจ    
เพื่ออัน (ยังบุคคล) อื่น ให้รู้   ซึ่งมนต์   นี้,   อ.เรา   ยังธิดา   ของเรา   ให้เรียน-
เอาแล้ว   ในสาํนกั   (ของพระเจ้าอุเทน) นัน่   จักเรยีนเอา   ในสาํนกั   (ของธดิา) นัน้   
ดังน้ี   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต)   ตรสัแล้ว   (กะพระเจ้าอุเทน) นัน้ว่า   
(อ.พระองค์)   จักพระราชทาน   (แก่บุคคล) อื่น   ผู้ไหว้แล้วจึงเรียนเอาอยู่ (หรือ)
ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรสัแล้ว) ว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   เออ   (อ.อย่างนัน้)   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชต   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   อ.หญิงค่อม    
คนหนึ่ง   ในเรือน   ของเรา ท.   มีอยู่,   อ.พระองค์   ประทับยืนอยู่แล้ว    
ในภายนอกแห่งม่านเทียว   จงตรัสบอก   ซึ่งมนต์   (แก่หญิงค่อม) นั้น   ผู้นั่งแล้ว   
ในภายในแห่งม่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   
อ.ดีละ,   อ.หญิงค่อม   หรอื   หรอืว่า   อ.บุรษุผูไ้ปด้วยต่ัง๑   จงยกไว้,   (อ.หม่อมฉัน)   
จักให้   (แก่หญิงนัน้)   ผูไ้หว้อยู ่  ดังนี ้  ฯ   ในลําดับนัน้   อ.พระราชา   เสด็จไปแล้ว   
ตรัสแล้ว   กะพระนางวาสุลทัตตา   ผู้เป็นพระธิดาว่า   แน่ะแม่   (อ.บุรุษ)    
ผู้มีโรคเรื้อนนํ้าเต้า๒   คนหนึ่ง   ย่อมรู้   ซึ่งมนต์   อันมีค่าหามิได้,   (อันเรา)    
ไม่อาจ   เพือ่อัน (ยงับคุคล) อ่ืน ให้รู ้  (ซ่ึงมนต์) นัน้,   อ.เจ้า   นัง่แล้ว   ในภายใน-
แห่งม่าน   ไหว้แล้ว   (ซึ่งบุรุษผู้มีโรคเรื้อนนํ้าเต้า) นั้น   จงเรียนเอา   ซึ่งมนต์,   
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(อ.บรุษุผูม้โีรคเรือ้นนํา้เต้า) นัน้   ยนือยูแ่ล้ว   ในภายนอกแห่งม่าน   จักบอก   แก่เจ้า,   
อ.เรา   จักเรยีนเอา   จากสํานัก   ของเจ้า   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเจ้าจณัฑปัชโชต) นัน้   
ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระธิดา   ทรงกระท�า   ให้เป็นหญงิค่อม   (ซ่ึงพระเจ้าอเุทน) นอกนี้   
ทรงกระท�า   ให้เป็นบรุุษผูมี้โรคเร้ือนน�า้เต้า   เพราะทรงกลัวแต่การกระท�าซ่ึงความเชยชิด   
กะกันและกัน   (แห่งชน ท. สอง) เหล่านั้น   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   (อ.พระเจ้า-
อุเทน) นั้น   ประทับยืนอยู่แล้ว   ในภายนอกเทียว   ตรัสบอกแล้ว   ซึ่งมนต์   
(แก่พระธิดา) นั้น   ผู้ทรงไหว้แล้วจึงประทับนั่งแล้ว   ในภายในแห่งม่าน   ฯ   

 ก.๒๗   คร้ังน้ัน   ในวนัหน่ึง   (อ.พระเจ้าอเุทน)   ตรัสแล้วว่า   แน่ะหญิง-
ค่อม   โว้ย   อ.ปาก   ของเจ้า   เป็นอวัยวะมีริมฝีปากและกระพุ้งแก้มอันหนายิ่ง   
(ย่อมเป็น),   (อ.เจ้า)   จงกล่าว   ชื่ออย่างนี้   ดังนี้   (กะพระธิดา) นั้น    
แม้ผู้อันพระองค์ตรัสบอกอยู่   บ่อย ๆ   ผู้ไม่ทรงอาจอยู่   เพื่ออันตรัส   ซึ่งบท-
แห่งมนต์   ฯ   (อ.พระธิดา) นั้น   กริ้วแล้ว   (ตรัสแล้ว) ว่า   แน่ะบุรุษผู้มี- 
โรคเรื้อนน�้าเต้า   โว้ย   (อ.เจ้า)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า) อะไร,   (อ.หญิง)  
ผู้เช่นกับด้วยเรา   ชื่อว่า เป็นหญิงค่อม   ย่อมเป็น (หรือ)   ดังนี้   ทรงยกขึ้นแล้ว   
ซึ่งมุมแห่งม่าน,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   อ.เธอ   เป็นใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้    
(อันพระเจ้าอุเทน)   ตรัสแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   อ.ดิฉัน   เป็นผู้ชื่อวาสุลทัตตา    
ผู้เป็นพระธิดา   ของพระราชา   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน    
ตรัสแล้ว) ว่า   อ.พระบิดา   ของเธอ   เมื่อตรัสบอก   ซ่ึงเธอ   แก่เรา    
ตรัสแล้วว่า   อ.หญิงค่อม   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระธิดานั้น   ตรัสแล้ว) ว่า   
(อ.พระบิดา)   แม้เมื่อตรัสบอก   แก่หม่อมฉัน   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระองค์   ทรงกระทํา    
ให้เป็นบุรุษผู้มีโรคเรื้อนนํ้าเต้า   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) แม้ทั้งสอง   เหล่านั้น    
(ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.พระดํารัสนั้น)   เป็นพระดํารัส (อันพระราชา) ตรัสแล้ว    
เพราะทรงกลัวแต่การกระทําซ่ึงความเชยชิด   แห่งเรา ท.   จักเป็น   ดังนี้    
ทรงกระทําแล้ว   ซึ่งความเชยชิด   ในภายในแห่งม่านนั่นเทียว   ฯ   อ.การเรียนเอา-
ซ่ึงมนต์   หรอื   หรอืว่า   อ.การเรยีนเอาซ่ึงศิลปะ   ย่อมไม่ม ี  จาํเดิม   (แต่กาล) นัน้   
ฯ   แม้ อ.พระราชา   ย่อมตรัสถาม   ซึ่งพระธิดา   เนืองนิตย์ว่า   แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   
ย่อมเรียนเอา   ซึ่งศิลปะ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระธิดา   กราบทูลแล้ว) ว่า    
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ข้าแต่เสด็จพ่อ   (อ.หม่อมฉัน)   เรียนเอาอยู่   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   
อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว   (กะพระนางวาสุลทัตตา) นั้นว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   
อ.มารดาและบดิา ท.   ย่อมไม่อาจนัน่เทยีว   เพ่ืออนักระท�า   (ซ่ึงกจิ) ช่ือ อนัอนั-
สามีพึงกระท�า   อ.พี่น้องชายและพี่น้องหญิง ท.   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันกระท�า   
(ซึ่งกิจ   ชื่อ อันอันสามีพึงกระท�า),   ถ้าว่า   (อ.เธอ)   จักให้   ซึ่งชีวิต    
แก่เราไซร้,   (อ.เรา)   ให้แล้ว   ซ่ึงร้อยแห่งหญิง ท.   ห้า   (กระท�า)   ให้เป็นบริวาร   
จกัให้   ซ่ึงต�าแหน่งแห่งพระอคัรมเหสี   แก่เธอ   ดงันี ้  ฯ   (อ.พระนางวาสลุทัตตา   
ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.พระองค์)   จักทรงอาจ   เพื่ออันทรงตั้งอยู่เฉพาะ    
ในพระดํารัส   นี้ไซร้,   (อ.หม่อมฉัน)   จักถวาย   ถวายซึ่งพระชนมชีพ   แก่พระองค์   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เรา)   จักอาจ   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระนางวาสุลทัตตา) นั้น   (ตรัสแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระสวามี   อ.ดีละ   
ดังนี ้  เสด็จไปแล้ว   สูส่าํนัก   ของพระบดิา   ถวายบงัคมแล้ว   ได้ประทับยนือยูแ่ล้ว   
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พระบิดา) นั้น   ตรัสถามแล้ว    
(ซึ่งพระธิดา) นั้นว่า   แน่ะแม่   อ.ศิลปะ   สําเร็จแล้ว   (หรือ)   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระธิดา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่เสด็จพ่อ   อ.ศิลปะ   ไม่สําเร็จแล้ว   ก่อน   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พระบิดา   ตรัสถามแล้ว)   (ซึ่งพระธิดา) นั้นว่า   แน่ะแม่   
(อ.ศิลปะ   ไม่สาํเรจ็แล้ว)   เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระธดิา   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่เสด็จพ่อ   อ.อันอันหม่อมฉัน ท.   ได้   ซึ่งประตูหนึ่งด้วย   ซึ่งพาหนะหนึ่งด้วย    
ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระบิดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   แน่ะแม่   (อ.กรรม) นี้   
อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระธิดา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่เสด็จพ่อ   ได้ยินว่า  
อ.โอสถ   ขนานหนึ่ง   อัน (อันหม่อมฉัน ท.)   พึงเก็บเอา   เพื่อประโยชน์แก่ความ-
เป็นอุปจาร   แห่งมนต์   ด้วยสัญญาแห่งดวงดาว   ในราตรี   มีอยู่,   เพราะเหตุนั้น   
อ.อันอันหม่อมฉัน ท.   ได้   ซ่ึงประตูหนึง่ด้วย   ซ่ึงพาหนะหนึง่ด้วย   ในกาลเป็นทีอ่อกไป   
ในเวลา   หรือ   หรือว่า   ในสมัยมิใช่เวลา   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   
ทรงรับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   สอง) เหล่านั้น    
ทรงกระทําแล้ว   ซ่ึงประตู   ประตูหนึ่ง   อันอันพระองค์ทรงพอพระทัยยิ่งแล้ว    
ให้เป็นของไปแล้วในพระหัตถ์   ฯ
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 ก.๒๘   ก็   อ.พาหนะ ท.   ห้า   คือ   อ.ช้างพงั   ช่ือว่าภัททวดี   ย่อมไป   
สิน้โยชน์ห้าสบิ ท.   ในวนัหนึง่,   อ.ทาส   ช่ือว่า กากะ   ย่อมไป   สิน้โยชน์หกสบิ ท.   
(ในวันหนึง่),   อ.ม้า ท.   สอง   คือ   อ.ม้าช่ือว่าเวลกงัสด้ิวย   อ.ม้าช่ือว่ามญุชเกสด้ิวย   
ย่อมไป   สิ้นร้อยแห่งโยชน์   (ในวันหนึ่ง),   อ.ช้าง   ชื่อว่านาฬาคิรี   (ย่อมไป)   
สิ้นร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ   (ในวันหนึ่ง)   ได้มีแล้ว   แก่พระราชา   ฯ   ได้ยินว่า   
อ.พระราชา   นั้น,   ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า   ไม่เสด็จอุบัติแล้ว,   เป็นอุปัฏฐาก    
ของชนผู้เป็นใหญ่   คนหนึ่ง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   ครั้นเมื่อ- 
ชนผู้เป็นใหญ่   นั้น   ไปแล้ว   สู่ภายนอกแห่งพระนคร   อาบแล้ว   มาอยู่,    
อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   รูปหนึ่ง   เข้าไปแล้ว   สู่พระนคร   เพื่อก้อนข้าว   ไม่ได้แล้ว   
แม้ซึ่งภิกษา   หนึ่ง   เพราะความที่ (แห่งชน ท.) ผู้อยู่ในพระนครทั้งสิ้นโดยปกติ  
เป็นผู้อันมารให้หมุนไปทั่วแล้ว   ออกไปแล้ว   ด้วยทั้งบาตร   อัน (อันตน) ล้างแล้ว-
อย่างไร   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มาร   เข้าไปหาแล้ว   (ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น    
ด้วยเพศ (อันใคร ๆ) ไม่รู้แล้ว   ในกาล (แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า) ถึงพร้อมแล้ว    
ซึ่งประตูแห่งพระนคร   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.อาหารวัตถุ) อะไร ๆ   
อันท่าน   ได้แล้ว   บ้างหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   กล่าวแล้ว) ว่า   
ก็   อ.ท่าน   กระทําแล้ว   ซึ่งอาการคืออันไม่ได้   แก่เรา   หรือ   ดังนี้   ฯ   
(อ.มาร   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน) กลับแล้ว   ขอจงเข้าไป   อีก,   
ในกาลนี้   (อ.ข้าพเจ้า)   จักไม่กระทํา   ดังนี้   ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า    
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   จักไม่กลับ   อีก   ดังนี้   ฯ   ก็   ถ้าว่า   (อ.พระปัจเจก-
พทุธเจ้า)   พงึกลบัไซร้,   (อ.มาร) น้ัน   สงิแล้ว   ในสรรีะ   (ของชน ท.) ผูอ้ยูใ่น-
พระนครทัง้สิน้โดยปกติ   ปรบแล้ว   ซ่ึงฝ่ามอื   พงึกระทํา   ซ่ึงการหวัเราะและการ- 
เยาะเย้ย   อีก,   ครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า   ไม่กลับแล้ว,   อ.มาร   หายไปแล้ว    
(ในที่) นั้นนั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ชนผู้เป็นใหญ่   นั้น   เห็นแล้ว    
ซ่ึงพระปัจเจกพทุธเจ้า   ผูม้าอยู ่  ด้วยทัง้บาตร   อันอันตนล้างแล้วอย่างไรเทียว   ไหว้แล้ว   
ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.อาหารวัตถุ) อะไร ๆ   (อันท่าน)   ได้แล้ว    
บ้างหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
(อ.เรา)   เป็นผู้เที่ยวไปแล้ว   ออกไปแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.ชนผู้เป็น-
ใหญ่) นัน้   คิดแล้วว่า   อ.พระผูเ้ป็นเจ้า   ไม่กล่าวแล้ว   (ซ่ึงคํา)   อันอันเราถามแล้ว   
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๑ แปลเป็นประโยคกัตตุวาจกว่า อ.สรีระ ร้อนแล้ว เพราะเดชแห่งพระอาทิตย์ ก็ได้ ฯ ตปฺ ธาตุในร้อน, เร่าร้อน, เผา แผดเผา  

(สนฺตาเป) ไหม้, เผา (ทาเห) + ต ปัจจัย ธาตุมี จ, ช, ป, ท เป็นที่สุดเอาที่สุดธาตุเป็น ตฺ ฯ

ย่อมกล่าว   (ซ่ึงคํา) อ่ืน,   (อ.อาหารวตัถ)ุ อะไร ๆ   เป็นของ (อันพระผูเ้ป็นเจ้า) ได้แล้ว    
จักเป็น   หามิได้   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ชนผู้เป็นใหญ่)   แลดูอยู่   ซึ่งบาตร   
(ของพระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งบาตร   อันเปล่า   ไม่อาจอยู่    
เพ่ืออันเป็นผู้กล้า   เป็น   รับเอา   ซ่ึงบาตร   เพราะความเป็นคืออันไม่รู้    
ซ่ึงความที่แห่งภัต   ในเรือน   เป็นภัตส�าเร็จแล้วหรือไม่ส�าเร็จแล้ว   แก่ตน    
กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   (ยังกาล) หน่อยหนึ่ง   จงให้อยู่ทับ   
ดงันี ้  ไปแล้ว   สู่เรือน   โดยเร็ว   ถามแล้วว่า   อ.ภตั   เพ่ือเรา ท.   ส�าเร็จแล้ว   
(หรือ)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   (อ.ภัต   เพื่อท่าน)   ส�าเร็จแล้ว   ดังนี้    
(อันอุปัฏฐาก)   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้ว   กะอุปัฏฐาก   นั้นว่า   ดูก่อนพ่อ   
(อ.บุคคล) อื่น   ผู้มีความเร็วอันถึงพร้อมแล้วกว่า   กว่าเจ้า   ย่อมไม่มี,   (อ.เจ้า)   
ถึงแล้ว   ซึ่งท่านผู้เจริญ   นั้น   ด้วยการแล่นไป   อันเร็ว   กล่าวแล้วว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ   (อ.ท่าน)   ขอจงให้   ซ่ึงบาตร   ดงันี ้  รับเอาแล้ว   ซ่ึงบาตร   
จงมา   โดยเร็ว   ดงันี ้  ฯ   (อ.อุปัฏฐาก) นัน้   แล่นไปแล้ว   ด้วยคําคาํเดียวนัน่เทียว   
รบัเอาแล้ว   ซ่ึงบาตร   นํามาแล้ว   ฯ   แม้ อ.ชนผูเ้ป็นใหญ่   ยงับาตร   ให้เต็มแล้ว   
ด้วยโภชนะ   ของตน   กล่าวแล้วว่า   (อ.เจ้า)   ไปแล้ว   พลัน   (ยังบาตร) นี้   
จงให้ถึงพร้อม   แก่พระผู้เป็นเจ้า,   (อ.เรา)   จะให้   ซึ่งส่วนบุญ   (แต่ทาน) นี้   
แก่เจ้า   ดังนี้   ฯ   (อ.อุปัฏฐาก) นั้น   รับเอาแล้ว   (ซึ่งบาตร) นั้น   ไปแล้ว    
ด้วยการแล่นไป   ถวายแล้ว   ซึ่งบาตร   แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า   ไหว้แล้ว    
ด้วยอนัต้ังไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ   อ.เวลา   เข้าไป-
ต้ังใกล้แล้ว,   อ.ข้าพเจ้า   เป็นผูไ้ปแล้วด้วย   เป็นผูม้าแล้วด้วย   ด้วยการแล่นไป   
อนัเร็วย่ิง   (ย่อมเป็น),   อ.พาหนะ ท.   ห้า   อนัสามารถเพ่ืออนัไปส้ินห้าสิบและ-
หกสิบและร้อยและร้อยยี่สิบ   แห่งโยชน์ ท.   จงบังเกิด   แก่ข้าพเจ้า   ด้วยผล   
แห่งการแล่นไป   นั่น,   เมื่อข้าพเจ้า   มาอยู่ด้วย   ไปอยู่ด้วย,   อ.สรีระ    
อนัเดชแห่งพระอาทติย์   แผดเผาแล้ว๑,   อ.อาชญา   ของข้าพเจ้า   เป็นเช่นกบั-
ด้วยเดชแห่งพระอาทิตย์   จงเป็น   ในที่ (แห่งข้าพเจ้า) ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว   
ด้วยผล   (แห่งกรรม) นั้น,   อ.ส่วนบุญ   ในบิณฑบาต   นี้   อันนาย   ให้แล้ว   
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แก่ข้าพเจ้า,   (อ.ข้าพเจ้า)   เป็นผูมี้ส่วน   แห่งธรรมอนัอนัท่านเห็นแล้ว   จงเป็น   
ด้วยวบิากเป็นเคร่ืองไหลออก   (แห่งส่วนบญุ) นัน้   ดงันี ้  ฯ   อ.พระปัจเจกพทุธเจ้า   
กล่าวแล้วว่า   (อ.ความปรารถนาอันท่านปรารถนาแล้ว)   อย่างนี้   จงสําเร็จ   ดังนี้   
ได้กระทําแล้ว   ซึ่งการอนุโมทนาว่า

(อ.ผล)   อัน (อันท่าน) ต้องการแล้ว   อัน (อันท่าน) 
ปรารถนาแล้ว   จงส�าเร็จ   แก่ท่าน   พลันนั่นเทียว,   
อ.ความด�าริ ท.   ทัง้ปวง   จงเต็ม   ราวกะ อ.พระจนัทร์   
อันมีในดิถีที่สิบห้า   ฯ   (อ.ผล)   อัน (อันท่าน) 
ต้องการแล้ว   อัน (อันท่าน) ปรารถนาแล้ว   จงส�าเร็จ   
แก่ท่าน   พลันนั่นเทียว,   อ.ความด�าริ ท.   ทั้งปวง   
จงเต็ม   ราวกะ อ.แก้วมณี   ช่ือว่า โชตริส   ดงันี ้  ฯ   

ได้ยินว่า   อ.คาถา ท.   สอง   เหล่านี้เทียว   ชื่อว่า เป็นคาถาเป็นเครื่องอนุโมทนา   
ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ย่อมเป็น   ฯ   อ.แก้วคือมณี   อันให้ซึ่งสมบัติอันบุคคล-
พึงใคร่ทั้งปวง   (อันบัณฑิต)   ย่อมเรียกว่า   อ.แก้วมณี   ชื่อว่า โชติรส   ดังนี้   
(ในพระคาถา) นั้น   ฯ   (อ.ความประพฤติ) นี้   เป็นความประพฤติในกาลก่อน    
(แห่งอุปัฏฐาก) นั้น   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.อุปัฏฐาก) นั้น   เป็นพระเจ้าจัณฑปัชโชต   
ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี้   ฯ   ก็   อ.พาหนะ ท.   ห้า   เหล่านี้   บังเกิดแล้ว    
ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออก   แห่งกรรม   นั้น   ฯ   
 ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.พระราชา   เสด็จออกไปแล้ว   เพื่ออันทรงกรีฑา- 
ในพระอุทยาน   ฯ   อ.พระเจ้าอุเทน   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อันเรา)   พึงหนีไป    
ในวันนี้   ดังนี้   ทรงยังกระสอบอันบุคคลกระทําแล้วด้วยหนัง ท.   ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่   
ให้เต็มแล้ว   ด้วยเงินและทอง   ทรงวางไว้แล้ว   บนหลงัแห่งช้างพงั   ทรงพาเอาแล้ว   
ซึ่งพระนางวาสุลทัตตา   เสด็จหนีไปแล้ว   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้รักษาซึ่งภายในแห่งบุรี   
เหน็แล้ว   (ซ่ึงพระเจ้าอุเทน)   ผูเ้สด็จหนไีปอยู ่  ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   แก่พระราชา   
ฯ   อ.พระราชา   ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งพล   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   (อ.เจ้า ท.)    
จงไป   พลนั   ดังนี ้  ฯ   อ.พระเจ้าอุเทน   ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงความท่ีแห่งพลเป็น-
ผูแ้ล่นไปแล้ว   ทรงแก้แล้ว   ซ่ึงกระสอบแห่งกหาปณะ   (ทรงยงักระสอบแห่งกหาปณะ) 
ให้ตกไปแล้ว   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   เลือกเก็บแล้ว   ซึ่งกหาปณะ ท.   แล่นไปแล้ว   
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อีก   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน) นอกนี้   ทรงแก้แล้ว   ซึ่งกระสอบแห่งทอง   (ทรงยัง-
กระสอบแห่งทอง) ให้ตกไปแล้ว,   (เมื่อมนุษย์ ท.) เหล่านั้น   เนิ่นช้าอยู่   เพราะ- 
ความโลภในทองนั่นเทียว,   เสด็จถึงแล้ว   ซึ่งค่าย   ของพระองค์   อันตั้งอยู่แล้ว   
ในภายนอก   ฯ   ครั้งนั้น   อ.หมู่แห่งพล   ของพระองค์   เห็นแล้ว   (ซึ่งพระเจ้า-
อุเทน) น้ัน   ผูเ้สด็จมาอยูเ่ทยีว   แวดล้อมแล้ว   (ยงัพระเจ้าอุเทนนัน้) ให้เสด็จเข้าไปแล้ว   
สู่พระนคร   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน) นั้น   เสด็จไปแล้วเทียว   ทรงอภิเษกแล้ว    
ซึ่งพระนางวาสุลทัตตา   ทรงตั้งไว้แล้ว   ในตําแหน่งแห่งพระอัครมเหสี   ฯ

อ.เรื่อง   แห่งพระนางวาสุลทัตตา   นี้   ฯ

 ก.๒๙   ก ็  (อ.หญิง) อ่ืนอีก   ช่ือว่ามาคันทิยา   ได้แล้ว   ซ่ึงตําแหน่งแห่ง-
พระอัครมเหสี   จากสํานัก   ของพระราชา   ฯ   ได้ยินว่า   (อ.หญิง) นั้น    
เป็นธิดา   ของพราหมณ์   ชื่อว่า มาคันทิยะ   ในแว่นแคว้นชื่อว่ากุรุ   (ย่อมเป็น),   
แม้ อ.มารดา   (ของหญิง) นัน้   (ได้แล้ว)   ซ่ึงช่ือว่า   อ.นางมาคันทิยา   ดังนีน้ัน่เทียว   
ฯ   แม้ อ.อา   (ของหญิง) นั้น   เป็นผู้ชื่อว่ามาคันทิยะเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ   
(อ.หญิง) นั้น   เป็นผู้มีรูปงาม   เป็นผู้มีส่วนเปรียบด้วยนางเทพอัปสร   ได้เป็นแล้ว   
ฯ   ก ็  อ.บดิา   ไม่ได้อยู่   ซ่ึงสาม ี  ผูส้มควร   (แก่ธดิา) นัน้   แม้ผูอั้นตระกลู ท.   
อันใหญ่   อันใหญ่   ขอแล้ว   คุกคามแล้วว่า   อ.ท่าน ท.   เป็นผูส้มควร   แก่ธดิา   
ของเรา   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   ส่งไปแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   
อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูอยู ่  ซ่ึงโลก   ในสมยัเป็นท่ีขจัดเฉพาะซ่ึงมดื   ทรงเหน็แล้ว   
ซึ่งอุปนิสัยแห่งอนาคามิผล   ของพราหมณ์ชื่อว่ามาคันทิยะ   ผู้เป็นไปกับด้วยปชาบดี   
ทรงถอืเอาแล้ว   ซ่ึงบาตรและจวีร   ของพระองค์   ได้เสด็จไปแล้ว   สูท่ี่เป็นท่ีบาํเรอซ่ึงไฟ   
(ของพราหมณ์) นั้น   ในภายนอกแห่งนิคม   ฯ   (อ.พราหมณ์) นั้น   แลดูแล้ว    
ซ่ึงอัตภาพ   อันเลิศด้วยความงามแห่งพระรูป   ของพระตถาคต   คิดแล้วว่า    
ช่ือ อ.บุรษุ   อ่ืน   ผูเ้ช่นกบั   ด้วยบรุษุ   นี ้  ย่อมไม่ม ี  ในโลก   นี,้   (อ.บรุษุ) นี้   
เป็นผูส้มควร   แก่ธิดา   ของเรา   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   จักให้   ซ่ึงธดิา   ของเรา   
แก่บุรุษ   นี้   เพื่อประโยชน์แก่การเลี้ยงดู   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่สมณะ   
อ.ธิดา   คนหนึ่ง   ของข้าพเจ้า   มีอยู่,   อ.ข้าพเจ้า   ย่อมไม่เห็น   ซึ่งบุรุษ    
ผูส้มควร   (แก่ธิดา) น้ัน   ส้ินกาล   อนัมีประมาณเท่านี,้   อ.ท่าน   (เป็นผูส้มควร)   
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๑ ปาทปริจาริกา (อิตฺถี) ลง ณฺวุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า ปาท� ปริจรตีติ ปาทปริจาริกา (อิตฺถี) แปลว่า ผู้บําเรอ- 

ซึ่งเท้า หรือ วิ.ว่า สามิกสฺส ปาเท ปริจรตีติ ปาทปริจาริกา (อิตฺถี) แปลว่า ผู้บําเรอซึ่งเท้าของสามี, ผู้บําเรอใกล้เท้า ฯ ปาท  

เป็นบทหน้า ปริ + จรฺ ธาตุ ในความประพฤติ, เที่ยว หมายถึง ภรรยา, เมีย แปลเอาความว่า ผู้รับใช้ใกล้เท้า

(แก่ธิดา) นั้น   (ย่อมเป็น) ด้วย,   (อ.ธิดา) นั้น   เป็นผู้สมควร   แก่ท่านนั่นเทียว   
(ย่อมเป็น) ด้วย,   อ.อันอันท่าน   ได้   (ซ่ึงหญิง) ผู้บ�าเรอซ่ึงเท้าด้วย๑   
อ.อัน (อันธิดา) นั้น   ได้   ซึ่งผัวด้วย   ย่อมควร,   อ.ข้าพเจ้า   จักให้    
(ซึ่งธิดา) นั้น   แก่ท่าน,   (อ.ท่าน)   จงยืนอยู่   (ในที่) นี้นั่นเทียว   เพียงไร    
แต่การไป   แห่งข้าพเจ้า   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ไม่ตรัสแล้ว   (ซึ่งพระดํารัส) 
อะไร ๆ   เป็นผู้นิ่ง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พราหมณ์   ไปแล้ว   สู่เรือน   โดยเร็ว   
(กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.บุรุษ)   ผู้สมควร    
แก่ธิดา   ของเรา   (อันเรา)   เห็นแล้ว,   (อ.เธอ)   จงประดับ   (ซึ่งธิดา) นั้น   
พลนั   พลนั   ดังนี ้  (ยงันางพราหมณี) ให้ประดับแล้ว   (ซ่ึงธดิา) นัน้   พาเอาแล้ว   
ได้ดาํเนนิไปแล้ว   สูส่าํนัก   ของพระศาสดา   กบั   ด้วยนางพราหมณี   ฯ   อ.พระนคร-
ทั้งสิ้น   แตกตื่นแล้วว่า   ได้ยินว่า   (อ.พราหมณ์) นี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.บุรุษ)   
ผู้สมควร   แก่ธิดา   ของเรา   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ไม่ให้แล้ว   แก่ใครๆ   สิ้นกาล   
อันมปีระมาณเท่าน้ี   ย่อมกล่าวว่า   ในวันนี ้  (อ.บรุษุ) ผูส้มควร   แก่ธดิา   ของเรา      
(อันเรา)   เห็นแล้ว   ดังนี้,   (อ.บุรุษ) นั้น   เป็นผู้เช่นไรหนอแล   (ย่อมเป็น),   
(อ.เรา ท.)   จักเห็น   (ซึ่งบุรุษ) นั้น   ดังนี้   ฯ   อ.มหาชน   ออกไปแล้ว   กับ   
(ด้วยพราหมณ์) นั้นนั่นเทียว   ฯ   (ครั้นเมื่อพราหมณ์) นั้น   พาเอาแล้ว   ซึ่งธิดา   
มาอยู่,   อ.พระศาสดา   ไม่ประทับยืนอยู่แล้ว   ในที่ (อันพราหมณ์) นั้นกล่าวแล้ว   
ทรงแสดงแล้ว   ซ่ึงเจดีย์คือรอยพระบาท   (ในท่ี) นัน้   เสด็จไปแล้ว   ได้ประทับยนื-
อยูแ่ล้ว   ในท่ี   อ่ืน   ฯ   จริงอยู่   อ.เจดย์ีคอืรอยพระบาท   ของพระพุทธเจ้า ท.   
ย่อมปรากฏ   ในที่ (อันพระพุทธเจ้า ท.  เหล่านั้น) ทรงอธิษฐานแล้วจึงทรงเหยียบ-
แล้วนั่นเทียว,   (อ.เจดีย์คือรอยพระบาท   ของพระพุทธเจ้า ท.)   ย่อมไม่ปรากฏ   
(ในที่) อื่น,   อนึ่ง   (อ.เจดีย์คือรอยพระบาท)   เป็นเจดีย์ (อันพระพุทธเจ้า ท.)   
ทรงอธิษฐานแล้ว   เพื่อประโยชน์   (แก่ชน ท.) เหล่าใด   ย่อมเป็น,   (อ.ชน ท.)  
เหล่านั้นเทียว   ย่อมเห็น   (ซึ่งเจดีย์คือรอยพระบาท) นั้น   ฯ   ก็   (อ.สัตว์ ท.) 
มีช้างเป็นต้น   จงเหยียบ   หรือ   หรือว่า   อ.เมฆใหญ่   จงตก   หรือว่า    
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๑ เวท ๓ หรือ ไตรเพท เป็นคัมภีร์ศักด์ิสทิธิส์งูสดุของศาสนาพราหมณ์หรอืฮินดู ประกอบด้วย (๑) ฤคเวท ประมวลบทสวดสรรเสรญิ

เทพเจ้า (๒) ยชุรเวท ประกอบด้วยบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่างๆ (๓) สามเวท ประมวลบทเพลงขับสําหรับสวดหรือร้อง

เป็นทํานองในพิธีบูชายัญ ต่อมาเพิ่ม อถรรพเวท หรือ อาถรรพณเวท ว่าด้วยคาถาอาคมไสยศาสตร์เข้ามาอีกเป็น ๔ เรียกว่า        

จตุรเวท ฯ หลักบาลีไวยากรณ์ ศัพท์ที่เข้ากับ กุสล, โกวิท, ปคุณ ที่เป็นสัตตมีวิภัคคิ (ใน) จะเรียงเป็นฉัฏฐีวิภัตติเสมอ
๒ ปญฺจกามคุณเสวี (ชโน) ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า ปญฺจกามคุณํ เสวติ สีเลนาติ   

ปญฺจกามคุณเสวี (ชโน) ปญฺจกามคุณ เป็นบทหน้า เสวฺ หรือ สิวฺ หรือ เสวุ ธาตุ ในอรรถว่า เสพ, คบหา, รับใช้ ฯ 

อ.ลมช่ือว่าเวรมัพะ ท.   จงพัด   เพ่ืออนักระท�าซ่ึงการไม่เห็น   (แห่งชน ท.) เหล่าน้ัน,   
อ.ใคร ๆ   ย่อมไม่อาจ   เพ่ืออนัลบ   (ซ่ึงเจดย์ีคอืรอยพระบาท) นัน้   ฯ   ครัง้นัน้   
อ.นางพราหมณี   กล่าวแล้ว   กะพราหมณ์ว่า   อ.บุรุษ   นั้น   (ย่อมอยู่)    
(ณ ที)่ ไหน   ดังน้ี   ฯ   (อ.พราหมณ์)   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   ได้กล่าวแล้ว   
(กะบุรุษ) นั้นว่า   (อ.ท่าน)   จงยืนอยู่   ในที่   นี้   ดังนี้   (อ.บุรุษ) นั้น    
ไปแล้ว   ณ (ที)่ ไหนหนอแล   ดงัน้ี   แลดอูยู่   เห็นแล้ว   ซ่ึงเจดย์ีคอืรอยพระบาท   
กล่าวแล้วว่า   (อ.รอย) นี้   เป็นรอยแห่งเท้า   (ของบุรุษ) นั้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   อ.นางพราหมณี   ยังมนต์เป็นเครื่องท�านายซึ่งลักษณะ ท.   ให้เป็นไปรอบแล้ว   
ใคร่ครวญแล้ว   ซ่ึงลกัษณะแห่งรอยเท้า   เพราะความที ่(แห่งตน) เป็นผูค้ล่องแคล่ว   
ในเวท ท.   สาม๑   อนัเป็นไปกบัด้วยมนต์เป็นเคร่ืองท�านายซ่ึงลกัษณะ   กล่าวแล้วว่า   
ข้าแต่พราหมณ์   (อ.รอยเท้า) นี ้  เป็นรอยเท้า   (ของบคุคล) ผูเ้สพซ่ึงกามคณุห้า-
โดยปกติ๒   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ ว่า   

จริงอยู่   อ.รอยเท้า   (ของบุคคล) ผู้อันราคะย้อมแล้ว   
เป็นรอยเท้ากระโหย่ง   พึงเป็น,   (อ.รอยเท้า)   (ของ-
บุคคล) ผู้อันโทสะประทุษร้ายแล้ว   เป็นรอยเท้า (อัน-
ส้นเท้า) บีบตามแล้วโดยพลัน   ย่อมเป็น,   อ.รอยเท้า   
(ของบุคคล) ผู้หลงแล้ว   เป็นรอยเท้า (อันปลายเท้า) 
คร่าลงแล้ว   ย่อมเป็น   (อ.รอยเท้า) นี้   อันเช่นนี้   
เป็นรอยเท้า   (ของบุคคล)   ผู้มีกิเลสเพียงดังเครื่อง-
มุงบังอันเปิดแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   

 ก.๓๐   ครั้งนั้น   อ.พราหมณ์   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.เธอ   
เป็นผู้มีการเห็นซึ่งมนต์ ท. เป็นปกติ   (ย่อมเป็น)   ราวกะ (อ.บุคคล   ผู้เห็นอยู่)   
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๑ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๑๖ แปลว่า ดูก่อนนางผู้เจริญ อ.เธอ เป็นผู้มีการเห็น ซ่ึงมนต์ ท. ราวกะว่า จระเข้  

ในตุ่มแห่งน�้า ราวกะว่าโจรผู้อยู่ ท. ในท่ามกลางแห่งเรือนเป็นปกติ ย่อมเป็น.
๒ โสกวูปสมนตฺถ� แปลอีกนัยหนึ่งว่า เพ่ืออันเข้าไปสงบวิเศษแห่งความโศก แต่สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๑๖ แปลใน  

รูปเหตุุกัตตุวาจก ดังแปลไว้ข้างต้น

ซึ่งจระเข้ ท.   ในตุ่มแห่งนํ้า   ราวกะ (อ.บุคคล   ผู้เห็นอยู่)   ซึ่งโจรผู้อยู่ ท.    
ในท่ามกลางแห่งเรอืน๑,   (อ.เธอ)   เป็นผูน้ิง่   จงเป็น   ดังนี ้  (กะนางพราหมณี) นัน้   
ฯ   (อ.นางพราหมณี   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.ท่าน)   ย่อมปรารถนา   
(เพื่ออันกล่าว)   (ซึ่งคํา) ใด,   (อ.ท่าน)   จงกล่าว   (ซึ่งคํา) นั้น,   (อ.รอยเท้า) นี้   
เป็นรอยเท้า   (ของบุคคล) ผู้เสพซึ่งกามคุณห้าโดยปกติ   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   
ฯ   อ.พราหมณ์   แลดูอยู่   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย   เห็นแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
กล่าวแล้วว่า   (อ.สมณะ) นี ้  คือ   อ.บรุษุ   นัน้   ดังนี ้  ไปแล้ว   กล่าวแล้วว่า   
ดูก่อนสมณะ   (อ.ข้าพเจ้า)   จะให้   ซ่ึงธดิา   แก่ท่าน   เพือ่ประโยชน์แก่การพอกเลีย้ง   
ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ไม่ตรัสแล้วว่า   อ.ความต้องการ   ด้วยธิดา   ของท่าน   
มอียู ่  แก่เรา   หรอื   หรอืว่า   (อ.ความต้องการ   ด้วยธดิา   ของท่าน)   ย่อมไม่มี   
(แก่เรา)   ดังนี้เทียว   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนพราหมณ์   (อ.เรา)   จะกล่าว   ซึ่งเหตุ   
อย่างหนึง่   แก่ท่าน   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่คาํ) ว่า   ดูก่อนสมณะ   (อ.ท่าน)   จงกล่าว   
ดังนี้   (อันพราหมณ์)   กล่าวแล้ว,   ตรัสบอกแล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งพระองค์)   
เป็นผู้อันมารติดตามแล้ว   จ�าเดิม   แต่การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่   เพียงไร   
แต่โคนแห่งต้นอชปาลนิโครธ (ด้วย) ซึ่งการประเล้าประโลม   อันอันธิดาแห่งมาร ท.   
ผูม้าแล้ว   เพ่ืออนัยังความโศก๒   (ของมาร) น้ัน   ผู้กระสับกระส่ายเพราะความโศกว่า   
(อ.พระสมณะ   ผู้โคดม) นั่น   ไปล่วงแล้ว   ซึ่งวิสัย   ของเรา   ในกาลนี้   ดังนี้   
ให้เข้าไปสงบวเิศษ   ประกอบแล้ว   ด้วยสามารถแห่งเพศมีเพศแห่งนางกมุาริกาเป็นต้น   
ที่โคนแห่งต้นอชปาลนิโครธด้วย   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

แม้ อ.ความพอใจ   ในเมถุน   ไม่ได้มีแล้ว   (แก่เรา)  
เพราะเห็น   ซึ่งนางตัณหา (ด้วย)   ซึ่งนางอรดีด้วย   
ซึ่งนางราคา (ด้วย),   (แม้ อ.ความพอใจ   ในเมถุน   
จักมี)   อย่างไรนั่นเทียว   (แก่เรา)   (เพราะเห็น  
ซึ่งสรีระ   แห่งธิดา   ของท่าน)   นี้   อันเต็มแล้ว-
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๑ อย� ปรสฺสปทสฺส เอ- วตฺตมานาวิภตฺติ อตฺตโนปทสฺส อุตฺตมปุริเส วตฺตติ, น สตฺตมิย� เอยฺย�, อยญฺจ กจฺจายนมูลสฺส  

อาขฺยาตกปปนเย โอโลเกตพฺพา ฯ ใช้ เอ วัตตมานาวิภัตติ ฝ่ายอัตตโนบท แทน มิ ฝ่ายปรัสสบท
๒ ตั้งแต่ อถ น� พฺราหฺมโณ อาห - อิม� คาถมาห ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๖ แปลโดยพยัญชนะ

ด้วยมูตรและกรีส,   (อ.เรา)   ย่อมไม่ปรารถนา๑ 
เพื่ออันถูกต้อง   (ซึ่งสรีระ   แห่งธิดา   ของท่าน)   
นี้   แม้ด้วยเท้า   ดังนี้   ฯ๒    

 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.พราหมณ์ด้วย   อ.นางพราหมณีด้วย    
ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในอนาคามิผล   ฯ   อ.ธิดา   แม้ชื่อว่ามาคันทิยาแล   ผูกแล้ว   
ซึ่งความอาฆาต   ในพระศาสดาว่า   ถ้าว่า   อ.ความต้องการ   ด้วยเรา   ย่อมไม่มี   
แก่สมณะ   นัน้ไซร้,   อ.ความที ่(แห่งตน)   เป็นผูไ้ม่มีความต้องการ   (อนัสมณะนี)้   
พึงกล่าว,   แต่ว่า   (อ.สมณะ) นี้   ย่อมกระท�า   ซึ่งเรา   ให้เป็นผู้เต็มแล้วด้วย-
มูตรและกรีส,   (อ.เหตนุัน่)   จงยกไว้,   (อ.เรา)   อาศยัแล้ว   ซ่ึงความถงึพร้อม-
แห่งชาติและตระกูลและประเทศและโภคะและยศและวัย   ของตน   ได้แล้ว    
ซึ่งผัว   ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   จักรู้   (ซึ่งกรรม) อันควรแล้วแก่กรรมอันเราพึงกระท�า   
แก่สมณะ   ผู้โคดม   ดังนี ้  ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   ก็   อ.พระศาสดา   ย่อมทรงทราบ   ซึ่งความเกิดขึ้น- 
แห่งความอาฆาต   ในพระองค์   (แห่งนางมาคันทิยา) นั้น   หรือ   (หรือว่า)    
(อ.พระศาสดา)   ย่อมไม่ทรงทราบ   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อันแก้) ว่า   (อ.พระศาสดา)   ย่อมทรงทราบนั่นเทียว   (ดังนี้)   ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   (อ.พระศาสดา)   ทรงทราบอยู่   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   
เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อันแก้) ว่า   (อ.พระศาสดา   ทรงทราบอยู่   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา)   
ด้วยสามารถ   (แห่งชน ท.)   สอง   เหล่านอกนี้   (ดังนี้)   ฯ   
 ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า ท.   ไม่ทรงคํานึงถึงแล้ว   ซึ่งความอาฆาต   ย่อมทรงแสดง   
ซึ่งธรรม   ด้วยสามารถ   (แห่งชน ท.)   ผู้ควรแก่การบรรลุซึ่งมรรคและผลนั่นเทียว   
ฯ   อ.มารดาและบดิา ท.   นําไปแล้ว   (ซ่ึงนางมาคันทิยา) นัน้   ยงัน้องชายผูน้้อยท่ีสดุ   
ชื่อว่าจูฬมาคันทิยะ   ให้รับเฉพาะแล้ว   ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของพระศาสดา    
แม้ทั้งสอง   บวชแล้ว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ฯ   แม้ อ.พราหมณ์ชื่อว่า- 
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๑ วสสฺูปนายิกา (ติถ)ิ ลง ณวุ ปัจจยั เป็นกัตตุรปู อธกิรณสาธนะ ว.ิว่า วสสฺ ํอุปเนนติฺ อุปคจฺฉนติฺ เอตฺถาติ วสสปูนายกิา (ติถ)ิ ฯ 

วสฺส เป็นบทหน้า อุป + นี ธาตุในความนําไป ฯ คําว่า “วสสูปนายิกาทิวเส” สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๔๗ แปลว่า  

ในวันคือดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้แห่งกาลฝน 

จูฬมาคันทิยะ   คิดแล้วว่า   อ.ธิดา   ของเรา   เป็นผู้สมควร   แก่สัตว์ผู้ตํ่าต้อย    
(ย่อมเป็น)   หามิได้,   (อ.ธิดา   ของเรา)   เป็นผู้สมควร   แก่พระราชา   พระองค์-
เดียวเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   พาเอาแล้ว   (ซึ่งนางมาคันทิยา) นั้น   ไปแล้ว    
สู่พระนครชื่อว่าโกสัมพี   ประดับแล้ว   ด้วยเครื่องประดับทั้งปวง ท.   ได้ถวายแล้ว   
แก่พระราชา   พระนามว่าอุเทน   (ด้วยคํา) ว่า   อ.รัตนะคือหญิง   นี้   เป็นของ
สมควร   แก่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเจ้าอุเทน) นั้น   
ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งนางมาคันทิยา) นั้นเทียว   เป็นผู้มีความรักมีกําลังอันเกิดขึ้นแล้ว   
(เป็น) พระราชทานแล้ว   ซึ่งการอภิเษก   ทรงกระทําแล้ว   ซึ่งมาตุคามผู้มีร้อยห้า- 
เป็นประมาณ   ให้เป็นบริวาร   (ของนางมาคันทิยา) นั้น   ทรงตั้งไว้แล้ว   ในตําแหน่ง-
แห่งพระอัครมเหสี   ฯ   

อ.เรื่อง   แห่งพระนางมาคันทิยา   นี้   ฯ
 อ.พระอัครมเหสี ท.   สาม   (ของพระเจ้าอุเทน) นั้น   ผู้มีหญิงนักฟ้อน- 
มีพันที่สองด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณเป็นบริวาร   ได้มีแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ

 ก.๓๑   ก ็  ในสมยั   นัน้แล   อ.เศรษฐ ีท.   สาม   คือ   อ.เศรษฐช่ืีอว่า- 
โฆสกะ   อ.เศรษฐช่ืีอว่ากกุกฏุะ   อ.เศรษฐช่ืีอว่าปาวารกิะ   ย่อมม ี  ในพระนครช่ือว่า- 
โกสัมพี   ฯ   (อ.เศรษฐี ท.) เหล่านั้น,   ครั้นเมื่อดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝน๑   
เข้าไปตั้งใกล้แล้ว,   เห็นแล้ว   ซึ่งดาบส ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ผู้มา    
จากป่าหิมพานต์   แล้วจึงเที่ยวไปอยู่   เพื่อภิกษา   ในพระนคร   เลื่อมใสแล้ว    
(ยงัดาบส ท. เหล่านัน้)   ให้นัง่แล้ว   ให้ฉนัแล้ว   รบัแล้ว   ซ่ึงปฏิญญา   (ยงัดาบส ท.) 
ให้อยู่แล้ว   ในสํานัก   ของตน   สิ้นเดือน ท.   สี่   (ยังดาบส ท.) ให้รู้เฉพาะแล้ว    
เพื่อต้องการแก่การมา   (ในสมัยแห่งภูมิภาค) อันฝนย้อมแล้ว   อีก   ส่งไปแล้ว   ฯ   
แม้ อ.ดาบส ท.   อยู่แล้ว   ในป่าหิมพานต์   สิ้นเดือน ท.   แปด   ย่อมอยู่    
ในสํานัก   (ของเศรษฐี ท.) เหล่านั้น   สิ้นเดือน ท.   สี่   จําเดิม   (แต่กาล) นั้น   
ฯ   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   (อ.ดาบส ท.) เหล่านั้น   มาอยู่   จากป่าหิมพานต์   
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เห็นแล้ว   ซ่ึงต้นไทรใหญ่   ต้นหนึ่ง   ในแดนแห่งป่า   นั่งแล้ว   ท่ีโคน    
(แห่งต้นไทรใหญ่) น้ัน   ฯ   อ. -  (ในดาบส ท.) เหล่านัน้หนา   - ดาบสผูเ้จริญทีสุ่ด   
คิดแล้วว่า   อ.เทวดา   ผู้อยู่ทับแล้ว   ในต้นไม้   นี้   เป็นเทวดาผู้ต�่าต้อย    
จักเป็น   หามิได้,   อันเทวดาผู้พระราชา   ผู้มีศักดิ์ใหญ่นั่นเทียว   พึงมี    
(ในต้นไม้) นี้,   ถ้าว่า   (อ.เทวดาผู้พระราชา) นี้   พึงให้   ซึ่งน�้าอันบุคคลพึงดื่ม   
แก่หมู่แห่งฤาษีไซร้,   (อ.การให้นั้น)   (ของเทวดาผู้พระราชานั้น)   เป็นทานดีหนอ   
พึงเป็น   ดงันี ้  ฯ   (อ.เทวดาผูพ้ระราชา) นัน้   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงน้ําอันบคุคลพงึด่ืม   ฯ   
อ.ดาบส   คิดแล้ว   ซ่ึงนํ้าเป็นเครื่องอาบ   ฯ   (อ.เทวดาผู้พระราชานั้น)    
ได้ให้แล้ว   (ซึ่งนํ้าเป็นเครื่องอาบ) แม้นั้น   ฯ   ในลําดับนั้น   (อ.ดาบส)   คิดแล้ว   
ซึ่งโภชนะ   ฯ   (อ.เทวดาผู้พระราชานั้น)   ได้ให้แล้ว   (ซึ่งโภชนะ) แม้นั้น   ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.ความคิด) นั่นว่า   อ.เทวดาผู้พระราชา นี้   ย่อมให้   (ซึ่งวัตถุ) ทั้งปวง   
อันอันเรา ท.   ทั้งคิดแล้วท้ังคิดแล้ว,   โอ หนอ   (อ.เรา ท.)   พึงเห็น   (ซึ่งเทวดา-
ผูพ้ระราชา) นัน้   ดังน้ี   ได้มแีล้ว   (แก่ดาบส) นัน้   ฯ   (อ.เทวดาผูพ้ระราชา) นัน้   
ชาํแรกแล้ว   ซ่ึงลําต้นแห่งต้นไม้   แสดงแล้ว   ซ่ึงตน   ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ดาบส ท.)   
ถามแล้ว  (ซ่ึงเทวดาผู ้พระราชา) นั้นว่า  ดูก่อนเทวดาผู ้พระราชา  อ.สมบัติ    
ของท่าน   ใหญ่,   (อ.สมบัติ) นี้   (อันท่าน)   ได้แล้ว   เพราะกระทํา   (ซึ่งกรรม)   
อะไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   (อ.เทวดาผู้พระราชา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระผู้เป็น-
เจ้า ท.   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอย่าถาม   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนเทวดาผู้พระราชา   (อ.ท่าน)   จงบอก   ดังนี้   ฯ   (อ.เทวดาผู้พระราชา) นั้น   
ละอายอยู่   เพราะความที่แห่งกรรมอันตนกระทําแล้ว เป็นกรรมนิดหน่อย   ย่อมไม่อาจ   
เพื่ออันกล่าว,   แต่ว่า   (อ.เทวดาผู้พระราชานั้น)   ผู้ (อันดาบส ท.) เหล่านั้น    
บีบคั้นอยู่   บ่อย ๆ   กล่าวแล้วว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   จงฟัง   ดังนี้   
บอกแล้ว   ฯ   

 ก.๓๒   ได้ยินว่า   (อ.เทวดาผู้พระราชา) นั้น   เป็นมนุษย์ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  
คนหนึ่ง   เป็น   แสวงหาอยู่   ซึ่งการรับจ้าง   ได้แล้ว   ซึ่งกรรมคือการรับจ้าง    
ในสํานัก   ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   อาศัยแล้ว   (ซึ่งกรรมคือการรับจ้าง) นั้น   
สําเร็จแล้ว   ซึ่งชีวิต   ฯ   ครั้งนั้น   ครั้นเมื่อวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถ   วันหนึ่ง    
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๑ ภติโก (ปุริโส) แปลและวิเคราะห์ได้ ๒ นัย คือ

  นัยที่ ๑ เป็นนามกิตก์ กัตตุรูป กัตติสาธนะ ลง กฺวิ ปัจจัย วิ.ว่า ภตึ กโรตีติ ภติโก (ปุริโส) ภติ บทหน้า กร ธาตุ  

 ในความทํา ลบ กฺวิ ปัจจัย ลบที่สุดธาตุ แปลว่า ผู้กระท�าซึ่งการรับจ้าง

  นัยที่ ๒ ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า ภตึ กโรตีติ ภติโก (ปุริโส) แปลว่า ผู้กระท�าซึ่งการรับจ้าง ฯ  วิ.ว่า ภติยา 

 ชีวตีติ ภติโก (ปุริโส) แปลว่า ผู้เป็นอยู่ด้วยการรับจ้าง, ผู้เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้าง แปลเอาความว่า กรรมกร, คนรับใช้, ลูกจ้าง 
๒ สายมาส� (โภชนํ) ลง ณ ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ วิ.ว่า สายํ อสิตพฺพนฺติ สายมาสํ (โภชนํ) โภชนะอันบุคคลพึงกิน- 

ในเวลาเย็น สายํ เป็นบทหน้า อสฺ ธาตุในความกิน แปลงนิคคหิตเป็น ม ทีฆะต้นธาตุ ฯ
๓ อุโปสถิโก (ชโน) แปลว่า ผู้รักษาซึ่งอุโบสถ หรือ ผู้สมาทานซึ่งอุโบสถ ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า อุโปสถ�               

รกฺขตีติ อุโปสถิโก (ชโน) หรือ อุโปสถ� สมาทิยตีติ อุโปสถิโก (ชโน) ฯ

ถึงพร้อมแล้ว,   อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   มาแล้ว   จากวิหาร   ถามแล้วว่า    
ในวันนี้   อ.ความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถ   อันใคร ๆ   บอกแล้ว   (แก่บุรุษ) 
ผูก้ระทาํซ่ึงการรบัจ้าง๑   นัน้ หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.ชน ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   
(อ.ความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถ   อันใคร ๆ)   ไม่บอกแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   จงหุง   
ซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเย็น๒   (แก่บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้าง) นั้น   ดังนี้   ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.ชน ท.)   หุงแล้ว   ซึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสารอันมีแล่งหนึ่งเป็นประมาณ   
(แก่บรุษุผูก้ระทาํซ่ึงการรบัจ้าง) นัน้   ฯ   (อ.บรุุษผู้กระท�าซ่ึงการรับจ้าง) น้ัน   กระท�าแล้ว   
ซ่ึงการงาน  ในป่า  ในวันน้ัน  มาแล้ว  ในเวลาเย็น,  ครั้นเม่ือข้าวสวย    
(อันชน ท.)  ให้เจริญแล้ว  ถวายแล้ว,  ไม่บริโภคแล้ว  โดยพลันเทียว    
(ด้วยอันคิด) ว่า  (อ.เรา)  เป็นผู้หิวแล้ว  ย่อมเป็น  ดังนี้  คิดแล้วว่า    
อ.ความโกลาหลใหญ่ว่า  (อ.ท่าน ท.)  จงให้  ซ่ึงข้าวสวย,  (อ.ท่าน ท.)    
จงให้   ซึ่งแกง,   (อ.ท่าน ท.)   จงให้   ซึ่งกับ   ดังนี้   ย่อมมี   ในเรือน   นี้  
ในวัน ท.  เหล่าอื่น,  ในวันนี้  (อ.ชน ท.) ทั้งปวง  ผู ้มีเสียงออกแล้ว    
นอนแล้ว,   (อ.ชน ท.)   ยังอาหาร   ให้เจริญแล้ว   เพื่อเรา   ผู้เดียวนั่นเทียว,   
(อ.เหตุ) นั่น  อะไรหนอแล  ดังน้ี  ถามแล้วว่า  (อ.ชน ท.)  ผู้เหลือลง    
บริโภคแล้วหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.ชน ท.)   
ไม่บริโภคแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น   ถามแล้ว) ว่า    
(อ.ชน ท.   ไม่บรโิภคแล้ว)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.ชน ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.ชน ท.)   ในเรือน   นี้   ย่อมไม่หุง   ซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเย็น    
ในวันเป็นที่รักษาซ่ึงอุโบสถ ท.,  (อ.ชน ท.) ทั้งปวง  เป็นผู้รักษาซ่ึงอุโบสถ๓ 
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๑ วิกฺขาเลตฺวา เป็นได้ทั้งกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก ประกอบด้วย วิ บทหน้า ขลฺ ธาตุ ในความทําให้สะอาด, ชําระ, ล้าง,  

บ้วนปาก (โสเจยฺเย) ลง เณ ปัจจัยในกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก ตฺวา ปัจจัย ซ้อน กฺ ทีฆะตันธาตุ แม้อาขยาตก็นัยนี้

ย่อมเป็น,   อ.มหาเศรษฐี   ยังเด็ก ท.   แม้ผู้ดื่มซ่ึงน�้านมโดยปกติ   โดยก�าหนด-
อนัมีในทีสุ่ด   ให้บ้วนแล้ว   ซ่ึงปาก   (ยังบคุคล) ให้ใส่เข้าแล้ว   ซ่ึงวตัถอุนัอร่อย-
สี่อย่าง   ในปาก   (ยังบุคคล) ให้กระท�าแล้ว   (ซึ่งเด็ก ท. เหล่านั้น)   ให้เป็น- 
ผู้รักษาซึ่งอุโบสถ,   ครั้นเมื่อประทีปอันบุคคลตามแล้วด้วยน�้ามันอันเจือด้วยของหอม   
ลุกโพลงอยู่,   อ.เด็กเล็กและเด็กใหญ่ ท.   ผู้ไปแล้วสู่ที่เป็นที่นอน   ย่อมสาธยาย    
ซึ่งอาการสามสิบสอง,   ก็   (อ.เรา ท.)   ไม่กระท�าแล้ว   ซึ่งสติ   เพื่ออันบอก   
ซึ่งความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถ   แก่ท่าน,   เพราะเหตุนั้น   อ.ข้าวสวย   
(อนัเรา ท.)   หุงแล้ว   เพ่ือท่านนัน่เทยีว,   (อ.ท่าน)   จงบริโภค   (ซ่ึงข้าวสวย) นัน้   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น)   กล่าวแล้วว่า   ถ้าว่า   ในกาลนี้   
อ.อัน (อันเรา) เป็นผู้รักษาซ่ึงอุโบสถ   เป็น   ย่อมควรไซร้,   แม้ อ.เรา    
(เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ)   พึงเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เศรษฐี   
ย่อมรู้   (ซึ่งเรื่อง) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   จงถาม   (ซึ่งเศรษฐี) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) 
เหล่านั้น   ไปแล้ว   ถามแล้ว   ซึ่งเศรษฐี   ฯ   (อ.เศรษฐี) นั้น   กล่าวแล้ว    
อย่างนี้ว่า   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น)   ไม่บริโภคแล้ว   ในกาลนี้   บ้วนแล้ว๑ 

ซ่ึงปาก   อธษิฐานอยู ่  ซ่ึงองค์แห่งอุโบสถ ท.   จักได้   ซ่ึงอุโบสถกรรมเข้าไปด้วยท้ังกึง่   
ดังนี ้  ฯ   (อ.บรุษุผูก้ระทําซ่ึงการรบัจ้าง) นอกนี ้  ฟังแล้ว   (ซ่ึงคํา) นัน้   ได้กระทําแล้ว   
เหมือนอย่างนั้น   ฯ   อ.ลม ท.   ในสรีระ   (ของบุรุษผู้กระท�าซึ่งการรับจ้าง) นั้น   
ผู้หิวแล้ว  เพราะกระท�า  ซ่ึงการงาน  ตลอดวันทั้งสิ้น  ก�าเริบแล้ว  ฯ    
(อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้าง) นั้น   ผูกแล้ว   ซึ่งท้อง   ด้วยเชือก   จับแล้ว    
ทีป่ลายแห่งเชือก   ย่อมเป็นไปรอบ   ฯ   อ.เศรษฐ ี  ฟังแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   
นั้น   มีคบเพลิง ท.   อัน (อันบุคคล) ทรงไว้อยู่   (ยังบุคคล) ให้ถือเอาแล้ว    
ซึ่งวัตถุอันอร่อยสี่อย่าง   มาแล้ว   สู่สํานัก   (ของบุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้าง) นั้น   
ถามแล้วว่า   แน่ะพ่อ   อ.อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น    
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.ลม ท.   กําเริบแล้ว   แก่ข้าพเจ้า   ดังนี้   ฯ   
(อ.เศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เจ้า)   ลุกขึ้นแล้ว   จงเคี้ยวกิน    
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ซ่ึงยา   นี ้  ดังนี ้  ฯ   (อ.บุรษุผูก้ระทําซ่ึงการรบัจ้างนัน้   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   
แม้ อ.ท่าน ท.   เคี้ยวกินแล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.ความทุกข์) มิใช่ความสําราญ   แห่งเรา ท.   ย่อมไม่มี,   อ.เจ้า   จงเคี้ยวกิน   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ข้าพเจ้า) 
เมือ่กระทาํ   ซ่ึงอุโบสถกรรม   ไม่ได้อาจแล้ว   เพือ่อันกระทาํ   (ซ่ึงอุโบสถกรรม) ท้ังสิน้,   
แม้ อ.อุโบสถกรรมเข้าไปด้วยทัง้กึง่   ของข้าพเจ้า   เป็นกรรมบกพร่อง   อย่าได้เป็นแล้ว   
ดังนี้   ไม่ปรารถนาแล้ว   ฯ   (อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น)   แม้ผู้ (อันเศรษฐี) 
กล่าวอยูว่่า   แน่ะพ่อ   (อ.เจ้า)   อย่ากระทําแล้ว   อย่างนี ้  ดังนี ้  ไม่ปรารถนาแล้ว,    
ครัน้เมือ่อรณุ   ต้ังขึน้อยู่,   กระทําแล้ว   ซ่ึงกาละ   ราวกะ อ.ระเบยีบอันเหีย่วแห้งแล้ว   
เป็นเทวดา   เป็น   บังเกิดแล้ว   ที่ต้นไทร   นั้น   ฯ   เพราะเหตุนั้น   (อ.เทวดา-
ผู้พระราชา)   ครั้นกล่าวแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นี้   กล่าวแล้วว่า   อ.เศรษฐี   นั้น   
เป็นผูน้บัถือซ่ึงพระพทุธเจ้าว่าเป็นของของเรา   เป็นผูน้บัถอืซ่ึงพระธรรมว่าเป็นของของเรา   
เป็นผู้นับถือซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นของของเรา   (ย่อมเป็น),   อ.สมบัติ   นั้น   อันข้าพเจ้า   
ได้แล้ว  ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออก  แห่งอุโบสถกรรมเข ้าไปด้วยทั้งกึ่ง 
อัน (อันข้าพเจ้า) กระทําแล้ว   เพราะอาศัย   (ซึ่งเศรษฐี) นั้นนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ

 ก.๓๓   อ.ดาบส ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ฟังแล้ว   ซึ่งค�าว่า 
อ.พระพุทธเจ้า   ดังนี้เทียว   ลุกขึ้นแล้ว   ประคองแล้ว   ซึ่งอัญชลี   ต่อเทวดา   
(กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมกล่าวว่า   อ.พระพุทธเจ้า   ดังนี้   ดังนี้    
(ยังเทวดา) ให้รูเ้ฉพาะแล้ว   สิน้สามคร้ังว่า   (อ.เรา)   ย่อมกล่าวว่า   อ.พระพุทธเจ้า   
ดังนี้   ดังนี้   เปล่งแล้ว   ซึ่งอุทานว่า   แม้ อ.เสียงอันกึกก้อง   นั่นแล    
เป็นเสียงอันบุคคลได้โดยยาก  ในโลก  (ย่อมเป็น)  ดังนี้  กล่าวแล้วว่า    
ดูก่อนเทวดา   (อ.เรา ท.)   เป็นผู้อันท่านให้ฟังแล้ว   ซึ่งเสียง   อัน (อันเรา ท.) 
ไม่เคยฟังแล้ว   ในแสนแห่งกัป ท.   มิใช่หนึ่ง   ย่อมเป็น   ดังนี ้  ฯ   ครั้งนั้น    
อ.อันเตวาสิก ท.   ได้กล่าวแล้ว   (ซึ่งคํา) นั่นว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เรา ท.)    
จงไป   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ดังนี้   กะอาจารย์   ฯ   (อ.อาจารย์    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.เศรษฐี ท.   สาม   เป็นผู้มีอุปการะมาก    
แก่เรา ท.   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา ท.)   รับแล้ว   ซ่ึงภิกษา   ในนิเวศน์    
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๑ อชฺช เป็นประธานในประโยค เรียกสัมพันธ์ว่า สตฺตมีปจฺจตฺตสยกตฺตา แม้ศัพท์อื่นที่เกี่ยวกับกาลเวลา ลงในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ 

เช่น ตทา, ตํขณํ, อิทานิ เป็นต้น ก็นัยนี้ มีหลักสังเกตว่า ศัพท์เหล่านี้มักอยู่ต้นประโยค และมีบทนามเกี่ยวกับกาลเวลาที่เป็น 

ปฐมาวิภัตติอยู่ท้ายประโยค ฯ

(ของเศรษฐี ท.) เหล่านั้น   ในวันพรุ่ง   บอกแล้ว   (แก่เศรษฐี ท.)   แม้เหล่านั้น   
จักไป,   ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.ท่าน ท.)   (ยังการไป)   จงให้อยู่ทับ   ดังนี้   ฯ   
(อ.อันเตวาสิก ท.) เหล่านั้น   (ยังการไป)   ให้อยู่ทับแล้ว   ฯ   ในวันรุ่งขึ้น    
อ.เศรษฐี ท.   ยังข้าวต้มและข้าวสวย   ให้ถึงพร้อมแล้ว   (ยังบุคคล) ให้ปูลาดแล้ว   
ซ่ึงอาสนะ ท.   รูแ้ล้วว่า   อ.วนัน้ี๑   เป็นวนัเป็นทีม่า   แห่งพระผูเ้ป็นเจ้า ท.   ของเรา ท.   
(ย่อมเป็น)   ดังน้ี   กระทาํแล้ว   ซ่ึงการต้อนรบั   พาเอาแล้ว   (ซ่ึงดาบส ท.) เหล่า
นัน้   ไปแล้ว   สู่นิเวศน์   (ยังดาบส ท.) ให้นั่งแล้ว   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งภิกษา   ฯ   
(อ.ดาบส ท.) เหล่านั้น   ผู้มีกิจด้วยภัตอันกระทําแล้ว   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อน- 
มหาเศรษฐี ท.   อ.เรา ท.   จักไป   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ปฏิญญา   อันท่าน ท.   รับแล้ว   ต่อข้าพเจ้า ท.    
ตลอดเดือน ท.   อันมีในฤดูฝน   สี่เดือน   มิใช่หรือ,   ในกาลนี้   (อ.ท่าน ท.)   
จะไป   (ในท่ี) ไหน   ดังนี ้  ฯ   (อ.ดาบส ท. เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ได้ยนิว่า   
อ.พระพุทธเจ้า   เสด็จอุบัติแล้ว   ในโลก,   อ.พระธรรม   เกิดขึ้นแล้ว,   อ.พระสงฆ์   
เกิดขึ้นแล้ว,   เพราะเหตุนั้น   (อ.เรา ท.)   จักไป   สู่สํานัก   ของพระศาสดา    
ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี ท.   ถามแล้ว) ว่า   ก็   อ.อันอันท่าน ท. นั่นเทียว   ไป   
สูสํ่านัก   ของพระศาสดา   พระองค์นัน้   ย่อมควร   หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.ดาบส ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.   (อ.การไป)   (แห่งชน ท.) แม้เหล่าอื่น    
(อันพระศาสดา)   ไม่ทรงห้ามแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี ท.   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   ถ้าอย่างนัน้   (อ.ท่าน ท.)   (ยงักาล) จงให้มา,   แม้ อ.ข้าพเจ้า ท.   
กระทําแล้ว   ซึ่งการตระเตรียม   จะไป   ดังนี้   ฯ   (อ.ดาบส ท.) เหล่านั้น    
กล่าวแล้วว่า   ครั้นเมื่อท่าน ท.   กระทําอยู่   ซึ่งการตระเตรียม,   อ.ความเนิ่นช้า   
จะมี   แก่เรา ท.,   อ.เรา ท.   จะไป   ข้างหน้า,   อ.ท่าน ท.   พึงมา   ข้างหลัง   
ดังนี้   ไปแล้ว   ก่อนกว่า   เฝ้าแล้ว   ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ชมเชยแล้ว    
ถวายบังคมแล้ว   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   
ตรสัแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าวโดยลําดับ   ทรงแสดงแล้ว   ซ่ึงธรรม   (แก่ดาบส ท.) 
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เหล่านัน้   ฯ   ในกาลเป็นทีส่ดุลงรอบแห่งเทศนา   (อ.ดาบส ท.)   ท้ังปวง   บรรลแุล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ทูลขอแล้ว   ซึ่งการบวช   เป็นผู้ทรงไว้-
ซ่ึงบาตรและจีวร-อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์   เป็นราวกะว่าพระเถระผู้มีร้อยแห่งกาลฝน    
ได้เป็นแล้ว   ในลําดับแห่งพระดํารัสว่า   (อ.เธอ ท.)   เป็นภิกษุ   (เป็น)   จงมา   
ดังนี้นั่นเทียว   ฯ

 ก.๓๔   อ.เศรษฐี ท.   สาม   แม้เหล่านั้นแล   ถือเอาแล้ว   ซึ่งอุปกรณ์-
แห่งทาน ท.   มีวัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้าและเนยใสและนํ้าผึ้งและนํ้าอ้อยเป็นต้น   
ด้วยร้อยแห่งเกวยีน ท.    ห้า    ห้า   ถงึแล้ว   ซ่ึงพระนครช่ือว่าสาวตัถ ี  เข้าไปแล้ว   
สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็น-
เครื่องกล่าวซึ่งธรรม   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบ- 
แห่งกถา   ถวายอยู่   ซึ่งทาน   (ตลอดกาล)   อันมีเดือนด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณ   
อยู่แล้ว   ในสํานัก   ของพระศาสดา   ทูลอ้อนวอนแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา    
เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จไปสู่พระนครช่ือว่าโกสัมพี,   (คร้ันเม่ือพระด�ารัส) ว่า    
ดูก่อนคฤหบดี ท.   อ.ตถาคต ท.   ย่อมยินดียิ่ง   ในเรือนอันว่างแล   ดังนี้    
อันพระศาสดา   ผู้เมื่อประทาน   ซึ่งปฏิญญา   ตรัสแล้ว,   กราบทูลแล้วว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.เร่ืองนั้น)   (อันข้าพระองค์ ท.)   รู้ทั่วแล้ว,    
อ.อัน (อันพระองค์)   เสด็จมา   ด้วยข่าวสาส์นอันข้าพระองค์ ท.   ส่งไปแล้ว   
ย่อมควร   ดังนี้   ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าโกสัมพี   (ยังบุคคล) ให้กระท�าแล้ว   
ซึ่งมหาวิหาร ท.   สาม   คือ   อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ   (ยังบุคคลให้กระท�าแล้ว)   
ซ่ึงอารามช่ือว่าโฆสิตะ,   อ.เศรษฐีช่ือว่ากุกกุฏะ   (ยังบุคคลให้กระท�าแล้ว)    
ซ่ึงอารามช่ือว่ากุกกุฏะ,   อ.เศรษฐีช่ือว่าปาวาริกะ   (ยังบุคคลให้กระท�าแล้ว)    
ซึ่งอารามชื่อว่าปาวาริกะ   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมา   
แห่งพระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   (ของเศรษฐ ีท.) 
เหล่านั้น   ได้เสด็จไปแล้ว   (ในที่) นั้น   ฯ   (อ.เศรษฐี ท.) เหล่านั้น   ต้อนรับแล้ว   
ยังพระศาสดา   ให้เสด็จเข้าไปแล้ว   ในวิหาร   มอบถวายแล้ว   สิ้นสามครั้ง    
(ด้วยคํา) ว่า   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมถวาย   ซึ่งวิหาร   นี้   แก่หมู่แห่งภิกษุ    
ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ผู้มาแล้วจากทิศสี่   ดังนี้   ย่อมปฏิบัติ   ตามวาระ    
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ตามวาระ   ฯ   อ.พระศาสดา   ย่อมประทับอยู่   ในวิหาร   หนึ่ง ๆ   ทุก ๆ วัน,   
(อ.พระศาสดา)   เป็นผู้ประทับอยู่แล้ว   ในวิหาร   (ของเศรษฐี) ใด   ย่อมเป็น,  
(อ.พระศาสดา)   ย่อมเสด็จเที่ยวไป   เพื่อก้อนข้าว   ที่ประตูแห่งเรือน   (ของเศรษฐี) 
นั้นนั่นเทียว   ฯ   
 ก็   อ.นายมาลาการ   ชื่อว่าสุมนะ   ผู้เป็นอุปัฏฐาก   ของเศรษฐี ท.   สาม   
เหล่านั้น   ได้มีแล้ว   ฯ   (อ.นายมาลาการ) นั้น   กล่าวแล้ว   กะเศรษฐี ท.    
เหล่านั้น  อย่างนี้ว ่า  อ.ข้าพเจ้า  เป็นผู ้กระทําซ่ึงอุปการะ  แก่ท่าน ท.    
ตลอดกาลนาน   (ย่อมเป็น),   (อ.ข้าพเจ้า)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังพระศาสดาให้เสวย   
ย่อมเป็น,   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงให้   ซึ่งพระศาสดา   แก่ข้าพเจ้า   ตลอดวันหนึ่ง   
ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐี ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   แน่ะพนาย   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)  
(ยังพระศาสดา)   จงให้เสวย   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   ฯ   (อ.นายมาลาการ) นั้น    
(กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.ดีละ   ดังนี้   ทูลนิมนต์แล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
จัดแจงแล้ว   ซึ่งสักการะ   ฯ   ในกาลนั้น   อ.พระราชา   ย่อมพระราชทาน    
ซึ่งกหาปณะ ท.   แปด   อันเป็นค่าแห่งดอกไม้   แก่พระนางสามาวดี   ทุก ๆ วัน   
ฯ   อ.นางทาสี   (ของพระนางสามาวดี) นั้น   ชื่อว่า ขุชชุตตรา   ไปแล้ว   สู่สํานัก    
ของนายมาลาการชื่อว่าสุมนะ   ย่อมถือเอา   ซึ่งดอกไม้ ท.   เนืองนิตย์   ฯ    
ครั้งนั้น   อ.นายมาลาการ   กล่าวแล้วว่า   อ.พระศาสดา   อันข้าพเจ้า   นิมนต์แล้ว,   
ในวันนี้   (อ.ข้าพเจ้า)   จักบูชา   ซึ่งพระศาสดา   ด้วยดอกไม้อันเลิศ ท.,   อ.ท่าน   
จงหยุด   ก่อน,   (อ.ท่าน)   เป็นหญิงสหาย   ในการเลี้ยงดู   เป็น   ฟังแล้ว    
ซ่ึงธรรม   ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงดอกไม้ ท.   อันเหลอืลง   จักไป   ดังนี ้  (กะนางทาส)ี นัน้   
ผู้มาแล้ว   ในวันนั้น   ฯ   (อ.นางทาสี) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   
ดังนี้   (ยังคํา) ให้อยู่ทับแล้ว   ฯ   อ.นายสุมนะ   อังคาสแล้ว   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   
ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ได้รับเอาแล้ว   ซึ่งบาตร   เพื่อประโยชน์แก่การกระทํา- 
ซึ่งการอนุโมทนา   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงเริ่มแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนาเป็นเครื่อง-
อนุโมทนา   ฯ   แม้ อ.นางขุชชุตตรา   ฟังอยู่   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   
ของพระศาสดานัน่เทยีว   ต้ังอยูเ่ฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   (อ.นางขชุชุตตรา) นัน้   
ถือเอาแล้ว   ซึ่งกหาปณะ ท.   สี่   เพื่อตน   ถือเอาแล้ว   ซึ่งดอกไม้ ท.   (ด้วย-
กหาปณะ ท.)   สี ่  ย่อมไป   ในวนั ท.   เหล่าอ่ืน,   ในวันนัน้   (อ.นางขชุชุตตรานัน้)   
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ถือเอาแล้ว   ซึ่งดอกไม้ ท.   (ด้วยกหาปณะ ท.) แม้แปด   ไปแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.พระนางสามาวดี   ตรัสแล้ว   (กะนางขุชชุตตรา) นั้นว่า   แน่ะแม่   อ.ค่าแห่งดอกไม้   
อันคูณด้วยสอง   อันพระราชา   พระราชทานแล้ว   แก่เรา ท.   หรอืหนอแล   ดังนี ้  ฯ   
(อ.นางขุชชุตตรา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระแม่เจ้า   (อ.ค่าแห่งดอกไม้    
อันคูณด้วยสอง   อันพระราชา   พระราชทานแล้ว   แก่เรา ท.)   หามไิด้   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระนางสามาวดี   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   
อ.ดอกไม้ ท.   เป็นของมาก   (ย่อมเป็น)   เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางขชุชุตตรา   
กราบทูลแล้ว) ว่า   อ.หม่อมฉัน   ถือเอาแล้ว   ซึ่งกหาปณะ ท.   สี่   เพื่อตน   
ย่อมนํามา   ซ่ึงดอกไม้ ท.   (ด้วยกหาปณะ ท.)   สี ่  ในวนั ท.   เหล่าอ่ืน   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระนางสามาวดี   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ในวันนี้   (อ.เจ้า)   ย่อมไม่ถือเอา    
เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางขชุชุตตรา   กราบทูลแล้ว) ว่า   (ในวนันี ้  อ.หม่อมฉนั   
ย่อมไม่ถือเอา)   เพราะความที่แห่งธรรม เป็นธรรมอันหม่อมฉันฟัง   ซึ่งวาจาเป็น- 
เครื่องกล่าวซึ่งธรรม   ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   แล้วจึงถึงทับแล้ว   ดังนี้   ฯ   

    ก.๓๕   ครัง้นัน้   (อ.พระนางสามาวดี)   ไม่ทรงคุกคามแล้ว   (ซ่ึงนางขชุชุตตรา) 
นั้นว ่า  แน ่ะนางทาสีผู ้ อันโทษประทุษร ้ายแล ้ว  โว ้ย  (อ.เจ ้า)  จงให ้   
ซึ่งกหาปณะอันเจ้าถือเอาแล้ว ท.  ตลอดกาล  อันมีประมาณเท่านี้  แก่เรา  ดังนี้    
ตรัสแล้วว่า   แน่ะแม่   (อ.เจ้า)   แม้ยังเรา ท.   จงให้ด่ืม   ซ่ึงนํ้าอมฤต    
อันอันเจ้าด่ืมแล้ว   ดังนี,้   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   ถ้าอย่างนัน้   (อ.พระองค์)   ยงัหม่อมฉนั   
จงให้อาบ   ดังนี้   (อันนางขุชชุตตรา)   กราบทูลแล้ว,   (ทรงยังนางขุชชุตตรา)  
ให้อาบแล้ว   ด้วยหม้ออันเต็มแล้วด้วยนํา้อันเจือด้วยของหอม ท.   สบิหก   (ทรงยงั-
บุคคล) ให้ให้แล้ว   ซึ่งผ้าสาฎกเนื้อเกลี้ยง ท.   สอง   ฯ   (อ.นางขุชชุตตรา) นั้น   
นุ่งแล้ว   (ซึ่งผ้าสาฎก) ผืนหนึ่ง   ห่มแล้ว   (ซึ่งผ้าสาฎก) ผืนหนึ่ง   (ยังบุคคล)  
ให้ปูลาดแล้ว   ซึ่งอาสนะ   (ยังบุคคล) ให้นํามาแล้ว   ซึ่งพัด   อันหนึ่ง   นั่งแล้ว   
บนอาสนะ   ถือเอาแล้ว   ซึ่งพัดอันวิจิตร   เรียกมาแล้ว   ซึ่งร้อยแห่งมาตุคาม ท.   
ห้า   แสดงแล้ว   ซึ่งธรรม   (แก่หญิง ท.) เหล่านั้น   โดยทํานอง (แห่งธรรม)    
อันพระศาสดา   ทรงแสดงแล้วนั่นเทียว   ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   
ฟังแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าวซ่ึงธรรม   (ของนางขชุชุตตรา) นัน้   ต้ังอยูเ่ฉพาะแล้ว   
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๑ อีกนัยหนึ่ง ประโยค ยตฺตเกน โอโลเกตุํ สกฺกา โหติ ยก สตฺถา ขึ้นเป็นประธาน แปล สกฺกา เป็นบทวิกติกัตตา โดยแปลว่า 

(อ.พระศาสดา) เป็นผู้ (อันท่าน ท.) อาจ เพ่ืออันแลดู โดยช่อง อันมีประมาณเท่าใด แต่ในที่นี้ ข้าพเจ้าแปล สกฺกา  

เป็นบทประธานของประโยค 

ในโสดาปัตติผล   ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านัน้   แม้ท้ังปวง   ไหว้แล้ว   ซ่ึงนางขชุชุตตรา   
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนแม่   อ.ท่าน   อย่ากระทําแล้ว   ซึ่งกรรมอันเศร้าหมองแล้ว   
จําเดิม   แต่วันนี้,   (อ.ท่าน)   ตั้งอยู่แล้ว   ในฐานะแห่งมารดาด้วย   ในฐานะแห่ง-
อาจารย์ด้วย   ของข้าพเจ้า ท.   ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ฟังแล้ว    
ซึ่งธรรม   อัน (อันพระศาสดา) ทรงแสดงแล้ว   จงบอก   แก่ข้าพเจ้า ท.   ดังนี้   ฯ   
(อ.นางขุชชุตตรา) นั้น   กระทําอยู่   เหมือนอย่างนั้น   เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิฎกสาม    
เกิดแล้ว   ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ทรงตั้งไว้แล้ว   
(ซ่ึงนางขชุชุตตรา) นัน้   ในเอตทคัคะว่า   ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย ท.   (อ.ขนัธปัญจก) น้ี   
ใด   คือ   อ.นางขุชชุตตรา,   (อ.ขันธปัญจก) นั่น   เป็นยอด   แห่งอุบาสิกา ท.   
ผู้เป็นสาวิกา   ของเรา   ผู้เป็นธรรมกถิกา   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.หญิง ท.    
ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   แม้เหล่านั้นแล   กล่าวแล้ว   (กะนางขุชชุตตรา) นั้น    
อย่างนี้ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.ข้าพเจ้า ท.)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า   ซึ่งพระศาสดา    
ย่อมเป็น,   (อ.ท่าน)   ขอจงแสดง   (ซึ่งพระศาสดา) นั้น   แก่ข้าพเจ้า ท.,    
(อ.ข้าพเจ้า ท.)   จักบูชา   (ซึ่งพระศาสดา) นั้น   (ด้วยวัตถุ ท.) มีของหอมและ-
ระเบียบเป็นต้น   ดังนี้   ฯ   (อ.นางขุชชุตตรา   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า  
ช่ือ อ.ราชตระกลู   เป็นทีห่นกั   (ย่อมเป็น),   (อันข้าพเจ้า)   ไม่อาจ   เพือ่อันพาเอา   
ซ่ึงท่าน ท.  แล้วจึงไป  ในภายนอก  ดังนี้  ฯ  (อ.หญิง ท.  เหล่านั้น    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่   (อ.ท่าน)   ขอจงอย่ายังข้าพเจ้า ท. ให้ฉิบหาย,   (อ.ท่าน)    
ขอจงแสดงนั่นเทียว   ซึ่งพระศาสดา   แก่ข้าพเจ้า ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.นางขุชชุตตรา   
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   กระท�าแล้ว   ซึ่ง -   อ.อัน (อัน-
ท่าน ท.)   อาจ   เพื่ออันแลดู   (โดยช่อง)   อันมีประมาณเท่าใด   ย่อมมี๑,   
- ช่อง   อันมีประมาณเท่านั้น   ที่ฝา ท.   แห่งห้องเป็นที่อยู่ ท.   ของท่าน ท.   
(ยังบุคคล) ให้น�ามาแล้ว   (ซึ่งวัตถุ ท.) มีของหอมและระเบียบเป็นต้น   ยืนอยู่แล้ว   
ในที ่ท.   เหล่าน้ัน   เหล่าน้ัน   จงแลดดู้วยนัน่เทยีว   เหยียดออกแล้ว   ซ่ึงมือ ท.   
จงถวายบงัคมด้วย   จงบชูาด้วย   ซ่ึงพระศาสดา   ผูเ้สดจ็ไปอยู่   สู่ประตแูห่งเรือน   
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๑ อเถกทิวส� สํานวนสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง
๒ ตสฺสา สตฺถริ พนฺธาฆาต� อชานนฺตีหิ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า ผู้ไม่รู้อยู่ ซึ่งความอาฆาตอันเป็นเครื่องผูก  

ในพระศาสดา (แห่งพระนางมาคันทิยา) นั้น ฯ แต่ข้าพเจ้าแปล พนฺธ ในรูปของ ต ปัจจัย แปล ตสฺสา มาคนฺทิยาย ในรูปของ 

ตติยาวิภัตติ เพราะคําว่า พนฺธ นั้น เป็นได้ทั้ง ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ และ อ ปัจจัย ในนามกิตก์ ดังนี้

  (๑) พนฺธ อัน...ผูกแล้ว สําเร็จมาจาก พนฺธ ธาตุในความผูก ต ปัจจัย แปลง ต เป็น นฺธ แล้วลบ นฺธ ท้ายธาตุเสีย หรือลง พธฺ  

ธาตุในความผูก แปลง ต เป็น นฺธ ลบ ธ เสีย (๒) พนฺธ เป็นเครื่องผูก เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ อ ปัจจัยในนามกิตก์ วิ.ว่า  

พนฺธติ เตนาติ พนฺโธ (อาฆาโต) นับได้ว่า เป็นได้ทั้งสองแบบ

ของเศรษฐี ท.   สาม   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   กระทําแล้ว   เหมือน-
อย่างนั้น   แลดูแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ผู้เสด็จไปอยู่ด้วยนั่นเทียว   ผู้เสด็จมาอยู่ด้วย   
ถวายบังคมแล้วด้วยนั่นเทียว   บูชาแล้วด้วย   ฯ
   
 ก.๓๕   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง๑   อ.พระนางมาคันทิยา   เสด็จออกแล้ว    
จากพื้นแห่งปราสาท   ของพระองค์   ทรงเดินไปมาอยู่   เสด็จไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่   
(แห่งหญิง ท.) เหล่านั้น   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งช่อง   ในห้อง ท.   ตรัสถามแล้วว่า   
(อ.ช่อง) นี้   อะไร   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว    
สูพ่ระนคร   นี,้   อ.หม่อมฉัน ท.   ยนืแล้ว   (ในท่ี) นี ้  ย่อมถวายบงัคมด้วยนัน่เทียว   
ย่อมบูชาด้วย   ซ่ึงพระศาสดา   ดังนี้   (อันหญิง ท.) เหล่านั้น   ผู้ไม่รู้อยู่    
ซึ่งความอาฆาต (อันพระนางมาคันทิยา) นั้น ผูกแล้ว๒   ในพระศาสดา   ทูลแล้ว,    
ทรงดําริแล้วว่า   อ.พระสมณะ   ผู้โคดม   ชื่อว่า เสด็จมาแล้ว   สู่พระนคร   นี้,    
(อ.เรา)   จักรู้   (ซึ่งกรรม)   อันอันเราพึงกระทํา   (แก่พระสมณะ   ผู้โคดม) นั้น   
ในกาลนี,้   (อ.หญิง ท.) แม้เหล่าน้ี   เป็นอุปัฏฐายกิา   (ของพระสมณะ   ผูโ้คดม) นัน้   
(ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   จักรู้   (ซึ่งกรรม) อันอันเราพึงกระทํา   (แก่หญิง ท.)  
แม้เหล่านี ้  ดังนี ้  เสด็จไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   แก่พระราชาว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   
อ.ความปรารถนา   ในภายนอก   มีอยู่   แก่หญิง ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ    
ผู้เจือด้วยพระนางสามาวดี,   อ.พระชนมชีพ   ของพระองค์   จักไม่มี   โดยวัน- 
เล็กน้อยนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ไม่ทรงเชื่อแล้ว   (ด้วยอันทรงดําริ) ว่า   
(อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   จักไม่กระทํา   (ซึ่งกรรม)   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   ดังนี้,    
(ครั้นเมื่อพระดํารัสนั้น)   (อันพระนางมาคันทิยา)   แม้กราบทูลแล้ว   อีก,    
(อ.พระราชา)   ไม่ทรงเชื่อแล้วนั่นเทียว   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.พระนางมาคันทิยา)   
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๑ วาตปาน� (ฉิทฺทํ) สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า ช่องอันเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า 
วาต� ปิวติ เอตฺถาติ วาตปาน� (ฉิทฺท�) แปลทับศัพท์ว่า หน้าต่าง ฯ 

๒ ตั้งแต่ อเถกทิวส� มาคนฺทิยา - ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนานิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลโดยพยัญชนะ
๓ เนรยิโก (สตฺโต) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า นิรเย นิพฺพตฺโต เนรยิโก (สตฺโต) หรือ นิรเย ชาโต เนรยิโก (สตฺโต) 

หรือ นิรย� คจฺฉตีติ เนรยิโก (สตฺโต) ฯ

กราบทูลแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.พระองค์)   ย่อมไม่ทรงเชื่อ   ต่อหม่อมฉันไซร้,    
ข้าแต่มหาราชเจ้า   (อ.พระองค์)   เสด็จไปแล้ว   สู่ที่อันเป็นที่อยู่   (แห่งหญิง ท.) 
เหล่านัน้   ขอจงทรงใคร่ครวญ   ดังน้ี   (กะพระราชา) นัน้   ผู ้-   (ครัน้เมือ่พระดํารสั   
อันตน) แม้กราบทูลแล้ว   สิ้นสามครั้ง   อย่างนี้   - ไม่ทรงเชื่ออยู่   ฯ   อ.พระราชา   
เสด็จไปแล้ว   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งช่อง   ในห้อง ท.   ตรัสถามแล้วว่า   (อ.ช่อง) นี้   
อะไร   ดังนี้,   ครั้นเมื่อเนื้อความ   นั้น   (อันหญิง ท.   เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   
ไม่กริ้วแล้ว   (ต่อหญิง ท.) เหล่านั้น   ไม่ตรัสแล้ว   (ซึ่งพระดํารัส) อะไร ๆ เทียว   
(ยังบุคคล) ให้ปิดแล้ว   ซึ่งช่อง ท.   (ทรงยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว   ซึ่งช่องอันเป็น-
ที่ดื่มกินซึ่งลมอันมีช่องอันเล็ก ท.๑   ในห้องทั้งปวง ท.   ฯ   ได้ยินว่า   อ.ช่องเป็น- 
ที่ดื่มกินซึ่งลมอันมีช่องอันเล็ก ท.   เกิดขึ้นแล้ว   ในกาลนั้น๒   ฯ   

 ก.๓๖   อ.พระนางมาคันทิยา   ไม่ทรงอาจแล้ว   เพื่ออันกระทํา   (ซึ่งกรรม) 
อะไร ๆ   (แก่หญิง ท.) เหล่านั้น   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จักกระทํา    
(ซ่ึงกรรม)   อันอันเราพึงกระทํา   แก่พระสมณะ   ผู้โคดมนั่นเทียว   ดังนี้    
ประทานแล้ว   ซ่ึงสนิจ้าง   (แก่ชน ท.) ผูอ้ยูใ่นพระนคร   (ตรสัแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)  กบั   
ด้วยประชุมแห่งบุรุษผู้เป็นทาสและกรรมกร ท.   ด่าแล้ว   บริภาษแล้ว   ซึ่งพระสมณะ   
ผู ้ โคดม  ผู ้ เสด็จเข ้าไป  สู ่ภายในแห่งพระนคร  แล้วจึงเสด็จเท่ียวไปอยู ่    
(ยังพระสมณะ  ผู ้ โคดม)  จงให ้ เสด็จหนีไป  ดังนี้  ฯ  (อ.ชน ท.)  
ผูม้คีวามเหน็ผดิ   ผูไ้ม่เลือ่มใสแล้ว   ในรตันะ ท.   สาม   ติดตามแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   
ผู้เสด็จเข้าไปแล้ว   สู่ภายในแห่งพระนคร   ย่อมด่า   ย่อมบริภาษ   ด้วยวัตถุเป็น-
เครื่องด่า ท.   สิบ   ว่า   (อ.เจ้า)   เป็นโจร   ย่อมเป็น,   (เจ้า)   เป็นพาล    
ย่อมเป็น,   (อ.เจ้า)   เป็นผู้หลงแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.เจ้า)   เป็นอูฐ   ย่อมเป็น,  
(อ.เจ้า)   เป็นโค   ย่อมเป็น,   (อ.เจ้า)   เป็นลา   ย่อมเป็น,   (อ.เจ้า)   เป็นสัตว์
ผู้เกิดแล้วในนรก๓   ย่อมเป็น,   (อ.เจ้า)   เป็นสัตว์ดิรัจฉาน   ย่อมเป็น,   อ.สุคติ   
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๑ ปาฏิกงฺขา เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ ณยฺ ปัจจัย วิ.ว่า ปฏิกงฺขิตพฺพาติ ปาฏิกงฺขา (ทุคฺคติ) ปฏิ บทหน้า กํขฺ หรือ กฺขิ ธาตุใน 
ความหวัง, อยากได้, ปรารถนา สงสัย, เคลือบแคลง ทีฆะอุปสัคเป็น อา ด้วยอํานาจ ณยฺ ปัจจัย ลบ ณ เสีย แปลง ย เป็น อา 
ใช้เป็กัมมวาจก และภาววาจก ฯ ถ้าเป็นภาวรูป ภาวสาธนะ ใช้เป็นนามนาม วิ.ว่า ปฏิกงฺขนํ ปาฏิกงฺขา ความหวังเฉพาะ ชื่อว่า 

ปาฏิกังขา ฯ 

ของเจ้า   ย่อมไม่มี,   อ.ทุคตินั่นเทียว   อันเจ้า   พึงหวังเฉพาะ๑   ดังนี้   ฯ    
อ.พระอานนท์   ผู้มีอายุ   ฟังแล้ว   (ซึ่งคํา) นั้น   ได้กราบทูลแล้ว   (ซึ่งคํา) นั่น    
กะพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   เหล่านี้    
ย่อมด่า   ย่อมบริภาษ   ซึ่งเรา ท.,   (อ.เรา ท.)   จะไป   (ในพระนคร) อื่น    
(จากพระนคร) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนอานนท์   
(อ.เรา ท.   จะไป)   (ในที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.พระอานนท์   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.เรา ท.   จะไป)   สูพ่ระนคร  อ่ืน   ดังน้ี   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนอานนท์   ครั้นเมื่อมนุษย์ ท.   (ในพระนคร) นั้น   ด่าอยู่,   
(อ.เรา ท.)   จักไป   (ในที่) ไหน   อีก   ดังนี้   ฯ   (อ.พระอานนท์   กราบทูล-
แล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.เรา ท.   จักไป)   สู่พระนคร   อื่น    
(จากพระนคร) แม้นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ครั้นเมื่อ-
มนษุย์ ท.   (ในพระนคร) นัน้   ด่าอยู,่   (อ.เรา ท.)   จักไป   (ในท่ี) ไหน   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระอานนท์   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.เรา ท.   จกัไป)    
สู่พระนคร   อื่น   (จากพระนคร) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า    
ดูก่อนอานนท์   อ.อันกระท�า   อย่างนี้   ย่อมไม่ควร,   อ.อธิกรณ์   เกิดขึ้นแล้ว   
(ในที่) ใด,   (ครั้นเมื่ออธิกรณ์) นั้น   เข้าไปสงบวิเศษแล้ว   (ในที่) นั้นนั่นเทียว, 
อ.อันไป   (ในที่) อื่น   ย่อมควร,   ดูก่อนอานนท์   ก็   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น  
เหล่าไหน   ย่อมด่า   ดังนี้   ฯ   (อ.พระอานนท์   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่-
พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ชน ท.) ทั้งปวง   เข้าไปถือเอา   ซึ่งทาสและกรรมกร ท.   
ย่อมด่า   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา)   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนอานนท์   อ.เรา   
เป็นผู้เช่นกับด้วยช้างตัวข้ามลงแล้ว   สู่สงคราม   (ย่อมเป็น),   เหมือนอย่างว่า    
อ.อันอดกลั้น   ซึ่งลูกศร ท.   อันมาแล้ว   จากทิศ ท.   สี่   เป็นภาระ    
ของช้างตัวข้ามลงแล้ว   สู่สงคราม   (ย่อมเป็น)   (ฉันใด),   ชื่อ อ.อันอดกลั้น   
ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อัน (อันชน ท.) ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว   มาก   
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๑ ตั้งแต่ มาคนฺทิยา ตาส� กิญฺจิ – นาควคฺเค ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลโดยอรรถ 

กล่าวแล้ว ท.   เป็นภาระ   ของเรา   (ย่อมเป็น)   ฉนันัน้นัน่เทียว   ดงันี้    
เมือ่ทรงแสดง   ซ่ึงธรรม   ปรารภ   ซ่ึงพระองค์   ได้ตรสัแล้ว   ซ่ึงพระคาถา ท.   สาม   
ในนาควรรค   เหล่านี้๑   ว่า

อ.เรา   จกัอดกล้ัน   (ซ่ึงค�า)  อนับคุคลพึงกล่าวล่วงเกนิ   
เพียงดัง  อ.ช้างตัวประเสริฐ  (ตัวอดกลั้นอยู ่)    
ซ่ึงลูกศร  อันตกแล้ว  จากแล่ง  ในสงคราม,    
เพราะว่า   อ.ชนมาก   เป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้าย-
แล้ว  (ย่อมเป็น)  ฯ  (อ.ชน ท.)  ย่อมน�าไป    
(ซ่ึงพาหนะ)  ตัวอันบุคคลฝึกแล้ว  สู่ที่ประชุม,    
อ.พระราชา  ย่อมเสด็จขึ้นเฉพาะ  (สู ่พาหนะ)    
ตัวอันบุคคลฝึกแล้ว,   (อ.บุคคล) ใด   ย่อมอดกลั้น    
(ซ่ึงค�า) อันบุคคลพึงกล่าวล่วงเกิน  (อ.บุคคลนั้น) 
ผู ้ฝึกแล้ว  เป็นผู ้ประเสริฐท่ีสุด  ในมนุษย์ ท.    
(ย่อมเป็น),   อ.ม้าอัสดร ท. (ด้วย)   อ.ม้าสินธพ ท.   
ตัวอาชาไนยด้วย   อ.ช้างใหญ่ ท.   ชนิดกุญชรด้วย   
ตัวอันบุคคลฝึกแล้ว   เป็นสัตว์ประเสริฐ   (ย่อมเป็น),   
(อ.บุคคล)  ผู้มีตนอันฝึกแล้ว  เป็นผู ้ประเสริฐ    
(กว่าพาหนะมีม้าอัสดรเป็นต้น) นั้น   (ย่อมเป็น)    
ดังนี้   ฯ

 อ.วาจาเป็นเครือ่งกล่าวซ่ึงธรรม   เป็นกถาเป็นไปกบัด้วยวาจามปีระโยชน์   ได้มแีล้ว   
แก่มหาชนผู้ถึงพร้อมแล้ว   ฯ   (อ.พระศาสดา)   ครั้นทรงแสดงแล้ว   ซึ่งธรรม   
อย่างนี้   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนอานนท์   (อ.เธอ ท.)   อย่าคิดแล้ว,   (อ.ชน ท.) 
เหล่านัน่   จักด่า   (สิน้กาล)   อันมวีนัเจ็ดเป็นประมาณนัน่เทียว,   (อ.ชน ท. เหล่านัน้)   
เป็นผู้นิ่ง   จักเป็น   ในวัน   ที่แปด,   เพราะว่า   อ.อธิกรณ์   อันเกิดขึ้นแล้ว    
แก่พระพุทธเจ้า ท.   ย่อมไม่ไป   ยิ่ง   กว่าวันเจ็ด   ดังนี้   ฯ   
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๑ พฺยสน ํแปลว่า ความฉิบหาย, ความฉิบหายอันส่ายเสียซึ่งความเจริญให้พินาศ ดังวิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้นเรื่องนี้
๒ อาปาน� (€านํ) แปลว่า ที่เป็นที่มาดื่ม, สถานที่เป็นที่มาดื่ม ลง ยุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า อาคนฺตฺวา ปิวนฺติ        

เอตฺถาติ อาปาน� (€าน�) อา เป็นบทหน้า ปา ธาตุในความดื่ม ฯ
๓ อุตฺตริภงฺโค แปลออกศัพท์ว่า แกงอันหักเสียซึ่งรสอันยิ่ง แปลทับศัพท์ว่า แกงอ่อม

 ก.๓๗   อ.พระนางมาคันทิยา   (ทรงยังมหาชน) ให้ด่าแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
ไม่ทรงอาจอยู่   เพื่ออัน (ยังพระศาสดา) ให้เสด็จหนีไป   ทรงดําริแล้วว่า   (อ.เรา)  
จักกระทํา   อย่างไรหนอแล   ดังนี้   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.หญิง ท.) เหล่านี้    
เป็นผู้อุปถัมภ์ (ซึ่งพระสมณะ   ผู้โคดม) นั่น เป็นแล้ว   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)    
จักกระทํา   ซึ่งความทุกข์อันส่ายเสียซึ่งความสุขให้พินาศ๑   (แก่หญิง ท.) เหล่านั่น   
ดังนี้   ทรงกระทําอยู่   ซึ่งการบํารุง   ในที่เป็นที่เสวยซึ่งนํ้าจัณฑ์   ของพระราชา    
ในวันหนึ่ง   ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่อา   (มีอันให้รู้) ว่า   ได้ยินว่า   
อ.ความต้องการ   ด้วยไก่ ท.   (มีอยู่)   แก่ฉัน,   (อ.อา)   ถือเอาแล้ว    
ซึ่งไก่ตัวตายแล้ว ท.   แปด   ซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ ท.   แปด   จงมา,   
ก็แล   (อ.อา)   ครั้นมาแล้ว   ยืนอยู่แล้ว   บนที่สุดแห่งบันได   ให้ทรงทราบแล้ว   
ซึ่งความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มาแล้ว,   (ครั้นเมื่อพระดํารัส) ว่า   (อ.อา)   จงเข้าไป   
ดังนี้   (อันพระราชา)   แม้ตรัสแล้ว,   ไม่เข้าไปแล้ว   จงส่งไป   ซึ่งไก่ตัวเป็นไป- 
กับด้วยความเป็นอยู่ ท.   แปด   ก่อน,   (จงส่งไป)   (ซึ่งไก่ตัวตายแล้ว ท.)    
เหล่านอกนี้   ในภายหลัง   ดังนี้ (เป็นเหตุ),   อนึ่ง   (อ.พระนางมาคันทิยา)    
ได้ประทานแล้ว   ซึ่งสินจ้าง   แก่จูฬุปัฏฐาก   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   (อ.เจ้า)    
พึงกระทํา   ซึ่งคํา   ของเรา   ดังนี้   ฯ   อ.นายมาคันทิยะ   มาแล้ว   (ยังบุคคล) 
ให้กราบทูลแล้ว   แก่พระราชา,   (ครั้นเมื่อพระดํารัส) ว่า   (อ.อา)   จงเข้าไป   ดังนี้   
(อันพระราชา)   ตรัสแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา)   จักไม่เข้าไป   สู่ภาคพื้นเป็น-
ทีม่าเสวย๒   ของพระราชา   ดังน้ี   ฯ   (อ.พระนางมาคันทิยา) นอกนี ้  ทรงส่งไปแล้ว   
ซึ่งจูฬุปัฏฐาก   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   แน่ะพ่อ   (อ.เจ้า)   จงไป   สู่สํานัก    
ของอา   ของเรา   ดังนี้   ฯ   (อ.จูฬุปัฏฐาก) นั้น   ไปแล้ว   นํามาแล้ว    
ซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ ท.   แปด   ตัว (อันนายมาคันทิยะ) นั้น ให้แล้ว   
กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.เครื่องบรรณาการ   อันปุโรหิต    
ส่งมาแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ตรัสแล้วว่า   อ.แกงอ่อม๓   อันเจริญหนอ   
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๑ ทตฺวา เป็น อปรกาลกิริยา ใน คจฺฉ แปลหลัง คจฉ ซึ่งเป็นกิริยาคุมพากย์ตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ในประโยค

เกดิขึน้แล้ว   แก่เรา ท.,   อ.ใครหนอแล   พงึแกง   ดังนี ้  ฯ   อ.พระนางมาคันทิยา   
กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   อ.หญิง ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ    
ผู้มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข   เป็นผู้มีการงานออกแล้ว   (เป็น)   ย่อมเที่ยวไป,   
(อ.พระองค์)   ขอจงทรงส่งไป   (แก่หญิง ท.) เหล่านั้น,   (อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   
แกงแล้ว   จกันํามา   ดังน้ี   ฯ   อ.พระราชา   ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระดํารสั) ว่า   
(อ.เจ้า)   จงไป   ให้แล้ว   (แก่หญิง ท.) เหล่านัน้,๑   ได้ยนิว่า   (อ.หญิง ท. เหล่านัน้)   
ไม่ให้แล้ว   ในมือ   (ของบุคคล) อื่น   (ยังไก่ ท.)   ให้ตายแล้ว   เองนั่นเทียว   
จงแกง   ดังนี้   ฯ   อ.จูฬุปัฏฐาก   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์- 
ผู้สมมติเทพ   อ.ดีละ   ดังนี้   ไปแล้ว   กล่าวแล้ว   เหมือนอย่างน้ัน    
ผู้ (อันหญิง ท.) เหล่านั้น   ห้ามแล้วว่า   อ.เรา ท.   ย่อมไม่กระทํา   ซึ่งปาณาติบาต   
ดังนี้   มาแล้ว   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   แก่พระราชา   ฯ   อ.พระนาง-
มาคันทิยา   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   (อ.กรรมนั้น)   อันพระองค์    
ทรงเห็นแล้ว (หรือ),   ในกาลนี้   (อ.พระองค์)   จักทรงทราบ   ซึ่งการกระท�า   
หรือ   หรือว่า   ซึ่งการไม่กระท�า   ซึ่งปาณาติบาต   (แห่งหญิง ท.) เหล่านั้น,   
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.พระองค์)   จงตรัสว่า   (อ.หญิง ท. เหล่านั้น)   
แกงแล้ว   จงส่งไป   แก่พระสมณะ   ผู้โคดม   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   
ตรสัแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   ทรงส่งไปแล้ว   ฯ   (อ.จูฬุปัฏฐาก) นอกนี ้  เป็นราวกะ- 
ว่าถือเอาไปอยู่   เป็น   ไปแล้ว   ให้แล้ว   ซึ่งไก่ ท.   เหล่านั้น   แก่ปุโรหิต    
ถือเอาแล้ว   ซึ่งไก่ตัวตายแล้ว ท.   นําไปแล้ว   สู่สํานัก   (ของหญิง ท.) เหล่านั้น   
กล่าวแล้วว่า   ได้ยินว่า   (อ.ท่าน ท.)   แกงแล้ว   ซึ่งไก่ ท.   เหล่านี้   จงส่งไป   
สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
แน่ะนาย   (อ.ท่าน)   จงนํามา,   ชื่อ (อ.การแกง) นี้   เป็นกิจ   ของเรา ท.    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ต้อนรับแล้ว   ถือเอาแล้ว   ฯ   (อ.จูฬุปัฏฐาก) นั้น   มาแล้ว   
สู่สํานัก   ของพระราชา   ผู้ (อันพระราชา)   ตรัสถามแล้วว่า   แน่ะพ่อ   อ.อะไร   
ดังนี้   กราบทูลแล้วว่า   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   แกงแล้ว   จงส่งไป    
แก่พระสมณะ   ผู้โคดม   ดังนี้   เป็นคําสักว่า (อันข้าพระองค์) กล่าวแล้วนั่นเทียว   
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๑ อลคทฺโท แปลว่า งูพิษ, งูตัวมีพิษกล้า, งูเลื้อยไว วิ.ว่า อร� สีฆ� คจฺฉตีติ อลคทฺโท  อรํ เป็นบทหน้า คมฺ ในความไป, ถึง ลบ

นิคคหิต แปลง ร เป็น ล แปลง ม ที่สุดธาตุ เป็น ท ลง ท ปัจจัย ฯ แปลว่า สัตว์ตัวมีพิษเต็มสมบูรณ์ วิ.ว่า โค วุจจติ ทุกฺข�, 

ต� เทตีติ คท� (วิส�), อล� ปริปุณณ� คท� เอตสฺสาติ อลคทฺโท ฯ แปลว่า สัตว์ตัวมีพิษอันสามารถน�าไปซึ่งชีวิต วิ.ว่า อล�  

ชีวิตหรเณ สมตฺโถ คโท ยสฺสาติ อลคทฺโท ฯ (อล + คท + ซ้อน ทฺ)

(มอียู)่,   (อ.หญิง ท.  เหล่าน้ัน)   มาแล้ว   สูห่นทางตอบ   ถอืเอาแล้ว   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระนางมาคันทิยา)   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระมหาราชเจ้า   (อ.พระองค์)    
ขอจงทอดพระเนตร,   (อ.หญิง ท.) เหล่านัน้   ย่อมกระทาํ   (แก่ชน ท.)   ผูเ้ช่นกบั-
ด้วยพระองค์   หามิได้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   อ.ความปรารถนา   ในภายนอก   มีอยู่   
(แก่หญิง ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   (อันหม่อมฉัน)   กราบทูลแล้ว,   (อ.พระองค์)    
ย่อมไม่ทรงเชื่อ   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   แม้ทรงสดับแล้ว   (ซึ่งคํา) นั้น    
(ทรงยงัความโกรธ) ให้อยูท่บัแล้ว   ทรงเป็นผูน้ิง่น่ันเทียว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พระนาง-
มาคันทิยา   ทรงดําริแล้วว่า   (อ.เรา)   จักกระทํา   อย่างไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   
   
 ก.๓๘   ก ็  ในกาลนัน้   อ.พระราชา   ทรงยงัวันเจ็ด   ให้น้อมล่วงไปวเิศษอยู่   
ตามวาระ   ตามวาระ   ณ พื้นแห่งปราสาท   (ของพระเทวี ท.) เหล่านั่น   แม้สาม   
คือ  ของพระนางสามาวดีด้วย  ของพระนางวาสลุทตัตาด้วย  ของพระนางมาคันทยิาด้วย  ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.พระนางมาคันทิยา)   ทรงทราบแล้วว่า   (อ.พระราชา)   จักเสด็จไป    
สู่พื้นแห่งปราสาท   ของพระนางสามาวดี   ในวันพรุ่ง   หรือ   หรือว่า   ในวันมะรืน   
ดังนี้   ทรงส่งไปแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   แก่อา   (มีอันให้รู้) ว่า   ได้ยินว่า    
อ.ความต้องการ   ด้วยงูพษิ๑   (มอียู)่   แก่ฉนั,   (อ.อา)   ถอนขึน้แล้ว   ซ่ึงเขีย้ว ท.   
จงส่งไป   ซึ่งงู   ตัวหนึ่ง   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   (อ.อา) นั้น   กระทําแล้ว    
เหมือนอย่างนั้น   ส่งไปแล้ว   ฯ   อ.พระราชา   ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งพิณอันยังช้าง-
ให้ใคร่นั่นเทียว   เสด็จไปอยู่   สู่ที่เป็นที่เสด็จไป   ของพระองค์   ฯ   อ.ช่อง    
ช่องหนึ่ง   มีอยู่   ในราง   (แห่งพิณ) นั้น   ฯ   อ.พระนางมาคันทิยา   ทรงยังงู   
ให้เข้าไปแล้ว   โดยช่อง   นั้น   ทรงปิดแล้ว   ซึ่งช่อง   ด้วยกลุ่มแห่งระเบียบ   ฯ   
อ.งู   ได้มีแล้ว   ในภายในแห่งพิณนั่นเทียว   สิ้นวันสองและวันสาม   ฯ   อ.พระนาง-
มาคันทิยา   ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   ในวันนี้   (อ.พระองค์)   
จักเสด็จไป   สู่ปราสาท   (ของพระมเหสี) พระองค์ไหน   ดังนี้   ในวันเป็นที่เสด็จไป  
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แห่งพระราชา,   (ครัน้เมือ่พระดํารสั) ว่า   (อ.เรา   จักไป   สูป่ราสาท)   ของสามาวดี   
ดังน้ี   (อันพระราชา)   ตรสัแล้ว,   (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   ในวันนี้   
อ.สุบิน   อันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ   อันหม่อมฉัน   เห็นแล้ว,   ข้าแต่พระองค์- 
ผูส้มมติเทพ   (อันพระองค์)   ไม่ทรงอาจ   เพือ่อันเสด็จไป   (ในท่ี) นัน้   ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จะไปนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.พระนาง- 
มาคันทิยา) นั้น   ทูลห้ามแล้ว   เพียงไรแต่วาระที่สาม   กราบทูลแล้วว่า   (ครั้นเมื่อ-
ความเป็น) อย่างนั้น   มีอยู่,   แม้ อ.หม่อมฉัน   จักไป   กับ   ด้วยพระองค์    
ดังนี้   แม้ผู้ (อันพระราชา) ให้เสด็จกลับอยู่   ไม่เสด็จกลับแล้ว   (กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.หม่อมฉัน)   ย่อมไม่รู้ว่า   อ.อะไร   จักมี   (ดังนี้)  
ดังนี้   ได้เสด็จไปแล้ว   กับ   ด้วยพระราชานั่นเทียว   ฯ   อ.พระราชา   ทรงทรง-
ไว้แล้ว   ซ่ึงผ้าและดอกไม้และของหอมและอาภรณ์ ท.   อัน (อันหญิง ท.) ผูเ้จือด้วย-
พระนางสามาวดี   ถวายแล้ว   เสวยแล้ว   ซ่ึงโภชนะอันดี   ทรงวางไว้แล้ว   ซ่ึงพณิ   
ในเบือ้งบนแห่งพระเศียร   บรรทมแล้ว   บนท่ีเป็นท่ีบรรทม   ฯ   อ.พระนางมาคันทิยา   
เป็นราวกะว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่   ไป ๆ มา ๆ   เป็น   ทรงนําไปปราศแล้ว   ซึ่งกลุ่ม-
แห่งดอกไม้   จากช่องแห่งพิณ   ฯ   อ.งู   เป็นสัตว์มีอาหารออกแล้ว   สิ้นวันสอง-
และวันสาม   (เป็น)   ออกไปแล้ว   โดยช่อง   นั้น   หายใจเข้าอยู่   กระทําแล้ว    
ซึ่งพังพาน   นอนแล้ว   บนหลังแห่งที่เป็นที่บรรทม   ฯ   อ.พระนางมาคันทิยา    
ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งงู) นั้น   ทรงกระท�าแล้ว   ซึ่งเสียงใหญ่ว่า   ข้าแต่พระองค์- 
ผู้สมมติเทพ   อ.งู   ดังนี้   ทรงด่าอยู่   ซึ่งพระราชาด้วย   (ซึ่งหญิง ท.)  
เหล่านั้นด้วย   ตรัสแล้วว่า   อ.พระราชาผู้เขลา   นี้   เป็นผู้ไม่มีบุญ   (เป็น)   
ย่อมไม่ฟัง   ซึ่งค�า   ของเรา,   (อ.หญิง ท.) แม้เหล่านี้   เป็นผู้มีสิริออกแล้ว   
เป็นผู้อันบุคคลน�าไปวิเศษแล้วโดยยาก   (ย่อมเป็น),   (อ.หญิง ท. เหล่านี้)    
ย่อมไม่ได้   ช่ือ ซ่ึงอะไร   จากส�านัก   ของพระราชาหรือ,   อ.เจ้า ท.    
(ครั้นเมื่อพระราชา) นี้   สวรรคตแล้วนั่นเทียว,   จักเป็นอยู่   สบาย   หรือหนอ,   
(คร้ันเม่ือพระราชา นี)้   ทรงพระชนม์อยู่,   (อ.เจ้า ท.)   ย่อมเป็นอยู่   ล�าบาก (หรือ),   
ในวันนี้   อ.สุบินอันลามก   อันเรา   เห็นแล้ว,   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
อ.เสียง   ของหม่อมฉนั   แม้ผู้ร้องอยู่ว่า   อ.อนั (อนัพระองค์) เสดจ็ไป   สู่ปราสาท   
ของพระนางสามาวด ี  ย่อมไม่ควร   ดงัน้ี   อนัพระองค์   ไม่ทรงสดับแล้ว   ดงัน้ี   ฯ   
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๑ เมตฺตจิตฺต� เป็นตติยาตัปปุริสสมาส แปลว่า อันสหรคตแล้วด้วยเมตตา วิ.ว่า เมตฺตาย สหคต� จิตฺต� เมตฺตจิตฺต� แปลว่า  

อันประกอบพร้อมแล้ว (สัมปยุต) ด้วยเมตตา วิ.ว่า เมตฺตาย สมฺปยุตฺต� จิตฺต� เมตฺตจิตฺต� ฯ แปลว่า จิตมีเมตตา เป็น 

วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มี ณ ปัจจัย ตทัสสัตถิตัทธิตเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับดังนี้

  ณ ตทัสสัตถิ. วิ.ว่า เมตฺตา อสฺส อตฺถีติ เมตฺตํ (จิตฺตํ)

  วิ.บุพ.กัม. วิ.ว่า เมตฺตํ จิตฺตํ เมตฺตจิตฺตํ หรือ เมตฺตญฺจ ตํ จิตฺตญฺจาติ เมตฺตจิตฺตํ ฯ

 ก.๓๙   อ.พระราชา   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งงู   ผู้อันภัยแต่ความตายคุกคามแล้ว   
(ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.หญิง ท. เหล่านี้)   จักกระทํา   (ซึ่งกรรม) นี้   ชื่อ แม้อัน- 
มีอย่างนี้เป็นรูป,   โอ   อ.เรา   ผู้ชั่วช้า   ไม่เชื่อแล้ว   ซึ่งคํา   (ของมาคันทิยา) นี้   
แม้ผูบ้อกอยู ่  ซ่ึงความที ่(แห่งหญิง ท.) เหล่านี ้  เป็นผูช่ั้วช้า,   (อ.หญิง ท. เหล่านี)้   
กระทําแล้ว   ซึ่งช่อง ท.   ในห้อง ท.   ของตน   นั่งแล้ว   ก่อน,   (อ.หญิง ท.    
เหล่าน้ี)   ส่งกลบัแล้ว   ซ่ึงไก่ ท.   ตัวอันเราส่งไปแล้ว   อีก,   (อ.หญิง ท.   เหล่านี)้   
ปล่อยแล้ว   ซึ่งงู   บนที่เป็นที่นอน   ในวันนี้   ดังนี้   เป็นราวกะว่าอันความโกรธ- 
ให้โพลงทั่วพร้อมแล้ว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระนางสามาวดี   ได้ประทานแล้ว   
ซึ่งโอวาท   แก่ร้อยแห่งหญิง ท.   ห้า   ว่า   ดูก่อนแม่ ท.   อ.ที่พึ่งเฉพาะ   อื่น   
ย่อมไม่มี   แก่เรา ท.,   (อ.เธอ ท.)   ยังจิตอันประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตา๑   
อันเสมอนั่นเทียว   จงให้เป็นไปทั่ว   (ในพระราชา) ผู้เป็นจอมแห่งนระด้วย    
ในพระเทวีด้วย   ในตนด้วย,   (อ.เธอ ท.)   อย่ากระท�าแล้ว   ซึ่งความโกรธ    
ต่อใคร ๆ   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงถือเอาแล้ว   ซึ่งธนูอันมีสัณฐานเพียง- 
ดังเขาสัตว์   อันมีเรี่ยวแรงอันบัณฑิตกําหนดแล้วด้วยพัน   ทรงดีดแล้ว   ซึ่งสาย    
ทรงผกูสอดแล้ว   ซ่ึงลกูศร   อันมยีาพษิอันด่ืมแล้ว   (ทรงยงัราชบรุษุ ท.) ให้พกัไว้แล้ว   
(ซึ่งหญิง ท.) เหล่านั้น   ทั้งปวง   ตามลําดับ   กระทํา   ซึ่งพระนางสามาวดี    
ในเบื้องหน้า   ทรงปล่อยแล้ว   ซึ่งลูกศร   ที่พระอุระ   ของพระนางสามาวดี   ฯ    
(อ.ลกูศร) น้ัน   กลบัเฉพาะแล้ว   เป็นลกูศรมหีน้าเฉพาะต่อหนทาง (แห่งตน) มาแล้ว-
เทียว   เป็น   อันราวกะว่าเข้าไปอยู่   สู่พระหฤทัย   ของพระราชา   ได้ตั้งอยู่แล้ว   
ด้วยอานภุาพแห่งเมตตา   (ของพระนางสามาวดี) นัน้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงดํารแิล้วว่า   
อ.ลกูศร   อันอันเรายงิไปแล้ว   เจาะแล้ว   แม้ซ่ึงศิลา   ย่อมไป,   แม้ อ.ท่ีเป็นท่ีกระทบ   
ในอากาศ   ย่อมไม่มี,   ก็   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.ลูกศร) 
นั่น   กลับแล้ว   เป็นลูกศรมีหน้าเฉพาะต่อหทัย   ของเรา   เกิดแล้ว,   จริงอยู่   
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๑ ตายสฺสุ ประกอบด้วย เต ธาตุ ในความต้านทาน, ต่อต้าน อ ปัจจัย สฺสุ ปัญจมีวิภัตติ แปลง เอ ที่ เต เป็น อาย ฯ
๒ อนุตฺตโร แปลออกศัพท์ว่า ผู้มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าหามิได้, ผู้ไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่า เป็น น บุพพบท พหุพพิหิสมาส วิ.ว่า นตฺถิ  

อุตฺตโร ยสฺมา โส อนุตฺตโร หรือ นตฺถิ ตสฺส อุตฺตโรติ อนุตฺตโร ฯ

แม้ อ.ลูกศร   นี้   อันมีจิตออกแล้ว   อันมีสัตว์ออกแล้ว   อันมีชีวิตออกแล้ว    
ย่อมรู้   ซึ่งคุณ   (ของสามาวดี) นั่น,   อ.เรา   แม้ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   ย่อมไม่รู้   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   ทรงทิ้งแล้ว   ซึ่งธนู   ทรงประคองแล้ว   ซึ่งอัญชลี   
ประทบัน่ังแล้ว   กระโหย่ง   ณ ทีใ่กล้แห่งพระบาท   ของพระนางสามาวดี   ตรสัแล้ว   
ซึ่งคาถา   นี้ ว่า

(อ.เรา)   ย่อมหลงพร้อม,   (อ.เรา)   ย่อมหลงทั่ว,  
อ.ทิศ ท.   ทั้งปวง   ย่อมมืดมัว   แก่เรา,   ดูก่อน-
สามาวดี   (อ.เจ้า)   จงต้านทาน๑   ซึ่งเรา (ด้วย)   
อ.เจ้า   เป็นที่พึ่ง   ของเรา   จงเป็นด้วย   ดังนี้   ฯ

 (อ.พระนางสามาวดี) นั้น   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งพระดํารัส   (ของพระราชา) นั้น   
ไม่กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ดีละ   (อ.พระองค์)   จงทรงถึง   
ซ่ึงหม่อมฉนั   ว่าเป็นทีพ่ึง่   ดังนี ้  (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   อ.หม่อมฉนั   
เป็นผู้ถึงแล้ว   (ซึ่งบุคคล) ใด   ว่าเป็นที่พึ่ง   (ย่อมเป็น),   แม้ อ.พระองค์    
จงทรงถึง   (ซึ่งบุคคล) นั้นนั่นเทียว   ว่าเป็นที่พึ่ง   ดังนี้   ฯ

อ.พระนางสามาวด ี  ผูเ้ป็นสาวกิาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   
คร้ันกราบทูลแล้ว   (ซ่ึงค�า) นี้   กราบทูลแล้วว่า  
อ.พระองค์   จงอย่าทรงถงึ   ซ่ึงหม่อมฉนั   ว่าเป็นทีพ่ึ่ง,   
อ.หม่อมฉนั   เป็นผู้ถงึแล้ว   (ซ่ึงบคุคล) ใด   ว่าเป็น-
ทีพ่ึ่ง   (ย่อมเป็น),   ข้าแต่มหาราชเจ้า   (อ.บคุคล) นัน่   
เป็นพระพุทธเจ้า   (ย่อมเป็น),   อ.พระพุทธเจ้า   นั่น   
เป็นผู ้ยอดเย่ียม๒  (ย่อมเป็น),  (อ.พระองค์)    
ขอจงทรงถงึ   ซ่ึงพระพุทธเจ้า   พระองค์นัน้   ว่าเป็น-
ที่พึ่ง (ด้วย)   อ.พระองค์   เป็นที่พึ่ง   ของหม่อมฉัน   
จงเป็นด้วย   ดังนี้   ฯ
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๑ แปลอีกนัยหนึ่ง   อ.อันชื่ออันพระพุทธเจ้า ท. ไป ในที่แห่งเดียว เนืองนิตย์ ย่อมไม่ควร ฯ

    อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งพระดํารัส   (ของพระนางสามาวดี) นั้น    
ตรัสแล้วว่า   ในกาลนี้   อ.เรา   ย่อมกลัว   ยิ่งกว่า   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งคาถา   
นี้ ว่า

(อ.เรา) น่ัน   ย่อมหลงทัว่   ย่ิง,   อ.ทศิ ท.   ท้ังปวง   
ย่อมมืดมัว   แก่เรา,   ดูก่อนสามาวดี   (อ.เจ้า)    
จงต้านทาน   ซึ่งเรา (ด้วย)   อ.เจ้า   เป็นที่พึ่ง    
ของเรา   จงเป็นด้วย   ดังนี้   ฯ

 ก.๔๐   ครัง้น้ัน   (อ.พระนางสามาวดี) นัน้   ทูลห้ามแล้ว   (ซ่ึงพระราชา) นัน้   
อีก   โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว,   (ครั้นเมื่อพระดํารัส) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เรา)   
จะถึง   ซึ่งเจ้าด้วย   ซึ่งพระศาสดาด้วย   ว่าเป็นที่พึ่ง,   อนึ่ง   (อ.เรา)   จะให้  
ซ่ึงพร   แก่เจ้า   ดังนี ้  (อันพระราชา)   ตรสัแล้ว,   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   
อ.พร   เป็นพร (อันหม่อมฉัน) รับแล้ว   จงเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา) นั้น   
เข้าไปเฝ้าแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   ทรงถึงแล้ว   (ซึ่งพระศาสดา)   ว่าเป็นที่พึ่ง    
ทูลนิมนต์แล้ว   ทรงถวายแล้ว   ซ่ึงทาน   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ตลอดวันเจ็ด    
ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งพระนางสามาวดี   ตรัสแล้วว่า   (อ.เจ้า)   จงลุกขึ้น,   (อ.เจ้า)   
จงรบั   ซ่ึงพร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระนางสามาวดี   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   
อ.ความต้องการ   (ด้วยวัตถุ ท.) มีเงินเป็นต้น   ย่อมไม่มี   แก่หม่อมฉัน,   แต่ว่า   
(อ.พระองค์)   ขอจงประทาน   ซ่ึงพร   นี ้  แก่หม่อมฉนั,   (อ.พระองค์)   ขอจงทรง-
กระทาํ   โดย -   อ.พระศาสดา   จะเสด็จมา   (ในท่ี) นี ้  กบั   ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.   
ห้า   เนืองนิตย์   โดยประการใด   - ประการนั้น,   (อ.หม่อมฉัน ท.)   จักฟัง    
ซ่ึงธรรม   ดังนี ้  ฯ   อ.พระราชา   ถวายบงัคมแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   กราบทูลแล้วว่า   
ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.พระองค์)   ขอจงเสด็จมา   (ในท่ี) นี้   เนืองนิตย์   กับ   
ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.   ห้า,   (อ.หญิง ท.) ผู้เจือด้วยพระนางสามาวดี   ย่อมกล่าวว่า   
(อ.หม่อมฉัน ท.)   จักฟัง   ซึ่งธรรม   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาบพิตร   อ.อันไป   ในที่   แห่งเดียว   เนืองนิตย์    
ย่อมไม่ควร   ชื่อ แก่พระพุทธเจ้า ท.,๑   อ.มหาชน   ย่อมหวงัเฉพาะ   ดังนี ้  ฯ   



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ L: 81

๑ อีกนัยหนึ่ง อ.ผ้า ท. อันมากเกิน (มีอยู่) มิใช่หรือ หรือแปลเป็นประโยคลิงคัตตะว่า อ.ผ้า ท. อันมากเกิน มิใช่หรือ ฯ

(อ.พระราชา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   ถ้าอย่างนั้น   (อ.พระองค์)   
ขอจงทรงสัง่บงัคับ   ซ่ึงภิกษ ุ  รปูหน่ึง   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสัง่บงัคับแล้ว   
ซ่ึงพระเถระช่ือว่าอานนท์   ฯ   (อ.พระเถระช่ือว่าอานนท์) นัน้   พาเอาแล้ว   ซ่ึงร้อย-
แห่งภิกษุ ท.   ห้า   ย่อมไป   สู่ราชตระกูล   เนอืงนติย์   จาํเดมิ   (แต่กาล) นัน้   
ฯ   อ.พระเทว ีท.   แม้เหล่านัน้   ยงัพระเถระ   ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร   ย่อมให้ฉัน,   
ย่อมทรงสดับ   ซึ่งธรรม   เนืองนิตย์   ฯ   
 ในวันหนึ่ง   (อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   
ของพระเถระ   เลื่อมใสแล้ว   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งการบูชาซึ่งธรรม   ด้วยร้อยแห่ง-
ผ้าห่ม ท.   ห้า   ฯ   อ.ผ้าห่ม   ผืนหนึ่ง ๆ   ย่อมถึงค่า   ซึ่งร้อยแห่งทรัพย์ห้า ท.   
ฯ   อ.พระราชา   ไม่ทรงเห็นแล้ว   แม้ซึ่งผ้า   ผืนหนึ่ง   (ของหญิง ท.) เหล่านั้น   
ตรัสถามแล้วว่า   อ.ผ้าห่ม ท.   (มีอยู่)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท.   
กราบทูลแล้ว) ว่า   (อ.ผ้าห่ม ท.)   อันหม่อมฉัน ท.   ถวายแล้ว   แก่พระผู้เป็นเจ้า   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.ผ้าห่ม ท.) ทั้งปวง   (อันพระผู้-
เป็นเจ้า) นั้น   รับแล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   เพคะ   
(อ.ผ้าห่ม ท.   ทั้งปวง)   (อันพระผู้เป็นเจ้านั้น)   รับแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   
เสด็จเข้าไปหาแล้ว   ซ่ึงพระเถระ   ตรัสถามแล้ว   ซ่ึงความท่ีแห่งผ้าห่ม ท.    
เป็นผ้า (อันหญิง ท.)  เหล่าน้ัน ถวายแล้ว   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงความท่ี (แห่งผ้าห่ม ท.)   
เป็นผ้า (อันหญิง ท.) เหล่านั้น   ถวายแล้วด้วย   ซ่ึงความที่ (แห่งผ้าห่ม ท.)    
เป็นผ้าอันพระเถระรับแล้วด้วย   ตรัสถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ผ้า ท.    
เป็นผ้ามากเกิน   (ย่อมเป็น)   มิใช่หรือ,๑   (อ.ท่าน ท.)   จักกระทํา   ซึ่งอะไร    
(ด้วยผ้า ท.) อันมีประมาณเท่านี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า   
ดูก่อนมหาบพติร   (อ.อาตมภาพ)   รบัแล้ว   (ซ่ึงผ้า ท.) อันเพยีงพอ   แก่อาตมภาพ ท. 
จักถวาย   (ซึ่งผ้า ท.)   อันเหลือ   (แก่ภิกษุ ท.)   ผู้มีจีวรอันเก่าแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระราชา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านัน้   จักกระทํา   ซ่ึงจวีรอันเก่า ท.   
ของตน   ให้เป็นอะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ ท. 
เหล่าน้ัน)   จักถวาย   (แก่ภิกษ ุท.)   ผูม้จีีวรอันเก่าแล้วกว่า   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระราชา   
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๑ ปญฺจสตคฺฆนิกานิ แปลได้หลายนัย คือ อันมีค่ามีร้อยห้าเป็นประมาณ, อันประกอบแล้วด้วยค่ามีร้อยห้าเป็นประมาณ

ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   จักกระทํา   ซ่ึงจีวรอันเก่าแล้ว ท.   ของตน   
ให้เป็นอะไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.พระเถระ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้)   
จักกระทาํ   (ซ่ึงจีวรอันเก่าแล้ว ท.)   ให้เป็นผ้าเป็นเครือ่งปูลาด   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระราชา   
ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านัน้)   จักกระทํา   ซ่ึงผ้าเป็นเครือ่งปลูาดอันเก่า ท.   
ให้เป็นอะไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.พระเถระ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้)   
จักกระทํา   (ซ่ึงผ้าเป็นเครื่องปูลาดอันเก่า ท.)   ให้เป็นผ้าเป็นเครื่องปูลาดซ่ึงพื้น    
ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   จักกระทํา   
ซึ่งผ้าเป็นเครื่องปูลาดซึ่งพื้นอันเก่า ท.   ให้เป็นอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ    
ถวายพระพรแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาบพิตร   (อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น)   จักกระทํา    
(ซึ่งผ้าเป็นเครื่องปูลาดซึ่งพื้นอันเก่า ท.)   ให้เป็นผ้าเป็นเครื่องเช็ดซึ่งเท้า   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระราชา   ตรสัถามแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษ ุท. เหล่านัน้)   จกักระทํา   ซ่ึงผ้าเป็นเครือ่ง-
เช็ดซ่ึงเท้าอันเก่า ท.   ให้เป็นอะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า   
(อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น)   ทุบแล้ว   (กระทํา)   ให้เป็นของมีท่อนน้อยและท่อนใหญ่   
ขยําแล้ว   ด้วยดินเหนียว  จักฉาบ  ซึ่งฝา   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา  ตรัส- 
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ผ้า ท.)   อัน (อันบุคคล) ถวายแล้ว    
แก่พระผู้เป็นเจ้า ท.   ย่อมไม่เสียหาย   แม้เพราะกระท�า   (ซ่ึงกรรม)    
อันมีประมาณเท่านี้ (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   ถวายพระพรแล้ว) ว่า    
ดูก่อนมหาบพิตร   ขอถวายพระพร   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา    
ทรงเล่ือมใสแล้ว   (ทรงยังบุคคล) ให้น�ามาแล้ว   ซ่ึงร้อยแห่งผ้า ท.   ห้า   
เหล่าอื่นอีก   (ทรงยังบุคคล) ให้วางไว้แล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   ของพระเถระ   ฯ   
ได้ยินว่า   อ.พระเถระ   ได้แล้ว   ซ่ึงผ้า ท.   อนัมีค่าร้อยห้า๑   อนั (อนัพระราชา) 
ทรงวางถวายแล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   โดยส่วนร้อยห้า   สิ้นร้อยห้าครั้ง,   ได้แล้ว   
ซึ่งผ้า ท.   อันมีค่าพันหนึ่ง   อัน (อันพระราชา) ทรงวางถวายแล้ว   ณ ที่ใกล้- 
แห่งเท้า   โดยส่วนพันหนึ่ง   สิ้นพันครั้ง,   ได้แล้ว   ซึ่งผ้า ท.   อันมีค่าแสนหนึ่ง   
อัน (อันพระราชา) ทรงวางถวายแล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   โดยส่วนแสนหนึ่ง    
สิ้นแสนครั้ง   ฯ   ก็   ชื่อ อ.การนับ   (ซึ่งผ้า ท.)   (อันอันพระเถระ) ได้แล้ว   
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โดยนยัมีว่า   (อ.ผ้า)   ผืนหน่ึง,   (อ.ผ้า ท.)   สองผนื,   (อ.ผ้า ท.)   สามผนื,   
(อ.ผ้า ท.)   สี่ผืน,   (อ.ผ้า ท.)   ห้าผืน,   (อ.ผ้า ท.)   สิบผืน   ดังนี้เป็นต้น   
ย่อมไม่มี   ฯ   ได้ยินว่า   ครั้นเมื่อพระตถาคต   เสด็จปรินิพพานแล้ว,   อ.พระเถระ   
เที่ยวไปแล้ว   ตลอดชมพูทวีปทั้งสิ้น   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร ท.   อันเป็น-
ของมีอยู่   ของตนนั่นเทียว   แก่ภิกษุ ท.   ในวิหารทั้งปวง ท.   ฯ   

 ก.๔๑   อ.พระนางมาคันทิยา   ทรงด�าริแล้วว่า   อ.เรา   ย่อมกระท�า    
(ซ่ึงกรรม) ใด,   (อ.กรรม) นั้น   ไม่มีแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ย่อมมี    
โดยประการอื่นเทียว,   (อ.เรา)   จักกระท�า   อย่างไรหนอแล   ดังนี้   (ทรงด�าริ-
แล้ว) ว่า   อ.อุบาย   นั่น   มีอยู่   ดังนี้,   ครั้นเมื่อพระราชา   เสด็จไปอยู่    
สู่ที่เป็นที่ทรงกรีฑาในพระอุทยาน   ทรงส่งไปแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   แก่อา    
(มีอันให้รู้) ว่า   (อ.อา)   ไปแล้ว   สู่ปราสาท   ของพระนางสามาวดี   (ยังบุคคล) 
ให้เปิดแล้ว   ซ่ึงเรือนคลงัแห่งผ้าและเรอืนคลังแห่งน�า้มัน ท.   ยังผ้า ท.   ให้เปียกแล้ว   
ในตุ่มแห่งน�้ามัน ท.   พันแล้ว   ซึ่งเสา ท.   กระท�าแล้ว   (ซึ่งหญิง ท.) เหล่านั้น   
ทั้งปวง   โดยความเป็นอันเดียวกัน   ปิดแล้ว   ซึ่งประตู   ให้แล้ว   ซึ่งยนต์    
ในภายนอก   ให้อยู่   ซึ่งไฟ   ในต�าหนัก   ด้วยประทีปอันมีด้าม ท.   ข้ามลงแล้ว   
จงไป   ดงัน้ี (เป็นเหตุ)   ฯ   (อ.อา) นัน้   ขึน้เฉพาะแล้ว   สูป่ราสาท   (ยงับคุคล) 
ให้เปิดแล้ว   ซึ่งเรือนคลัง ท.   ยังผ้า ท.   ให้เปียกแล้ว   ในตุ่มแห่งนํ้ามัน ท.    
เริม่แล้ว   เพือ่อันพนั   ซ่ึงเสา ท.   ฯ   ครัง้นัน้   อ.หญิง ท.   ผูม้พีระนางสามาวดี-
เป็นประมขุ   กล่าวอยูว่่า   ดูก่อนอา   (อ.กรรม) นัน่   อะไร   ดังนี ้  เข้าไปหาแล้ว   
(ซ่ึงนายมาคันทิยะ) น้ัน   ฯ   (อ.นายมาคันทิยะ)   กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า    
ดูก่อนแม่ ท.   อ.พระราชา   (ยังเรา)   ย่อมให้พัน   ซึ่งเสา ท.   เหล่านี้    
ด้วยผ้าเก่าอันชุ่มแล้วด้วยนํ้ามัน ท.   เพื่อประโยชน์แก่การกระทําให้มั่นคง,   (อ.กรรม)   
อันอันบุคคลทั้งประกอบดีแล้วทั้งประกอบชั่วแล้ว   ชื่อในพระราชวัง   เป็นกรรมอัน-
บุคคลรู้ได้โดยยาก   (ย่อมเป็น),   ดูก่อนแม่ ท.   (อ.ท่าน ท.)   จงอย่ามี   ในที่ใกล้   
แห่งเรา   ดังนี้   (ยังหญิง ท.) เหล่านั้น   ผู้มาแล้ว   ให้เข้าไปแล้ว   ในห้อง    
ปิดแล้ว   ซึ่งประตู ท.   ให้แล้ว   ซึ่งยนต์   ในภายนอก   ให้อยู่   ซึ่งไฟ   จําเดิม   
แต่ต้น   ข้ามลงแล้ว   ฯ   อ.พระนางสามาวดี   ได้ประทานแล้ว   ซึ่งโอวาท    
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(แก่หญิง ท.) เหล่านั้นว่า   อ.การก�าหนด   ซึ่งอัตภาพ ท.   อันอันไฟไหม้อยู่   
อย่างนี้   ของเรา ท.   ผู้เที่ยวไปอยู่   ในสงสาร   อันมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคล-
ผู้ไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้ว   เป็นสภาพแม้อนัพระพุทธญาณกระท�าได้โดยง่าย   (ย่อมเป็น)   
หามิได้,   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   จงเป็น   ดงันี ้  ฯ   (อ.หญิง ท.) 
เหล่านั้น   ครั้นเมื่อตําหนัก   (อันไฟ) ไหม้อยู่,   กระทําไว้ในใจอยู่   ซึ่งกัมมัฏฐาน- 
อันมีการกําหนดถือเอาซึ่งเวทนาเป็นอารมณ์,   บางพวก   (บรรลุแล้ว)   ซึ่งผลที่สอง,   
บางพวก   บรรลุแล้ว   ซึ่งผลที่สาม,   เพราะเหตุนั้น   (อ.คํา) ว่า   ครั้งนั้นแล   
อ.ภิกษุ ท.   ผู้มากพร้อม   ผู้ก้าวกลับแล้วจากบิณฑบาต   ในกาลภายหลังแห่งภัต,   
เข้าไปเฝ้าแล้ว   โดย -   อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า   (ย่อมประทับอยู)่   (โดยส่วนแห่งทิศ) 
ใด,   - (ส่วนแห่งทศิ) นัน้,   (อ.ภิกษ ุท.)   ครัน้เข้าไปเฝ้าแล้ว   ถวายบงัคมแล้ว   ซ่ึง
พระผู้มีพระภาคเจ้า   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง,   อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น    
ผู้นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่งแล   ได้กราบทูลแล้ว   (ซึ่งคํา) นั่น   กะพระผู้มี- 
พระภาคเจ้าว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ภายในแห่งบุรี   ของพระราชา   พระนาม-
ว่าอุเทน   (ในเมืองโกสัมพี) นี้   ผู้เสด็จไปแล้วสู่อุทยาน   (อันไฟ)   ไหม้แล้ว,    
อ.ร้อยแห่งหญิง ท.   ห้า   อันมพีระนางสามาวดีเป็นประมขุ   เป็นผูม้กีาละอันกระทาํแล้ว   
(ย่อมเป็น),   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.คติ   ของอุบาสิกา ท. เหล่านั้น   เป็นอย่างไร   
(ย่อมเป็น),   อ.ภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพร้อมเฉพาะ   เป็นอย่างไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ. - (ในอุบาสิกา ท.) 
เหล่านีห้นา   - อุบาสกิา ท.   เป็นโสดาบนั   มอียู,่   (อ.อุบาสกิา ท.)   เป็นสกทาคามนีิ   
มีอยู่,   (อ.อุบาสิกา ท.)   เป็นอนาคามินี   มีอยู่,   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.อุบาสิกา ท.   
เหล่าน้ัน   ทัง้ปวง   เป็นผูม้ผีลออกแล้วหามไิด้   เป็นผูม้กีาละอันกระทาํแล้ว   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ดังนี้   (อันพระธรรมสังคาหกาจารย์)   กล่าวแล้ว   ฯ   

    ก.๔๒   ครั้งนั้นแล   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งเนื้อความ   
นั่น   ทรงเปล่งแล้ว   ซึ่งพระอุทาน   นี้   ในเวลา   นั้น ว่า   

อ.โลก   อันมีโมหะเป็นเครื่องผูกพร้อม   เป็นเพียง- 
ดังว่ามีรูปอันควร   (เป็น)   ย่อมปรากฏ,   อ.คนพาล   
ผู้มีอุปธิเป็นเคร่ืองผูก   ผู้อันความมืดแวดล้อมแล้ว   
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เป็นราวกะว่าเที่ยง   (เป็น)   ย่อมปรากฏ,   อ.กิเลส-
ชาตเป็นเครือ่งกงัวล   ย่อมไม่มี   (แก่บคุคล)   ผู้เห็นอยู่   
ดังนี้   ฯ   

 ก็แล   (อ.พระผู้มีพระภาค)   ครั้นตรัสแล้ว   อย่างนี้   ทรงแสดงแล้ว    
ซึ่งธรรมว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   ชื่อ อ.สัตว์ ท.   เที่ยวไปอยู่   ในวัฏฏะ   เป็นผู้ไม่-
ประมาทแล้ว   สิ้นกาลเนืองนิตย์   เป็น   ย่อมกระทํา   ซึ่งกรรมอันเป็นบุญนั่นเทียว,   
(อ.สัตว์ ท.)   เป็นผู้มีความประมาท   เป็น   ย่อมกระทํา   แม้ซึ่งกรรมอันลามก,   
เพราะเหตุนั้น   (อ.สัตว์ ท.)   เที่ยวไปอยู่   ในวัฏฏะ   ย่อมเสวย   ซึ่งสุขบ้าง    
ซึ่งทุกข์บ้าง   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้วว่า   ได้ยินว่า   อ.ตําหนัก   
ของพระนางสามาวดี   (อันไฟ)   ไหม้อยู่   ดังนี้   แม้เสด็จมาอยู่   โดยเร็ว    
ไม่ได้ทรงอาจแล้ว   เพื่ออันเสด็จถึงพร้อม   (ซึ่งตําหนัก)   อันอันไฟไม่ไหม้แล้ว,    
ก็แล   (อ.พระราชา)   ครั้นเสด็จมาแล้ว   ทรงยังตําหนัก   ให้ดับแล้ว   ผู้มีความ-
โทมนัสมีกําลังอันเกิดขึ้นแล้ว   ผู้อันหมู่แห่งอํามาตย์แวดล้อมแล้ว   ประทับนั่งแล้ว   
ทรงระลึกถึงอยู่   ซึ่งคุณ ท.   ของพระนางสามาวดี   ทรงดําริแล้วว่า   (อ.กรรม) นี้   
เป็นกรรม   ของใครหนอแล   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ทรงทราบแล้วว่า   (อ.กรรมนี้)   
เป็นกรรมอันมาคันทิยาให้กระทาํแล้ว   จักเป็น   ดังนี ้  ทรงดํารแิล้วว่า   (อ.มาคันทิยา)   
ผูอั้นเราให้สะดุ้งแล้วจึงถามอยู่   จักไม่บอก,   (อ.เรา)   จกัถาม   โดยอุบาย   ค่อย ๆ   
ดังนี้   ตรัสแล้ว   กะอํามาตย์ ท. ว่า   แน่ะท่านผู้เจริญ   อ.เรา   ลุกขึ้นแล้ว    
ลกุขึน้พร้อมแล้ว   เป็นผูท้ัง้ระแวงทัว่แล้วทัง้ระแวงรอบแล้วเทียว   ย่อมเป็น   ในกาลก่อน   
(แต่กาล) นี้,   อ.สามาวดี   ย่อมแสวงหา   ซึ่งช่อง   ของเรา   เนืองนิตย์นั่นเทียว,   
(อ.สามาวดี) นั้น   เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว   (ย่อมเป็น),   ก็   ในกาลนี้   อ.จิต   
ของเรา   เป็นธรรมชาตดับแล้ว   จักเป็น,   (อ.เรา)   จักได้   เพื่ออันอยู ่   
โดยความสขุ   ดังนี ้  ฯ   (อ.อํามาตย์ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   
อ.กรรม   นี ้  อันใครหนอแล   กระทาํแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระราชา   ตรสัแล้ว) ว่า   
(อ.กรรมนี้)   เป็นกรรมอันใคร ๆ   กระทําแล้ว   ด้วยความรัก   ในเรา   จักเป็น   
ดังนี้   ฯ   อ.พระนางมาคันทิยา   ประทับยืนอยู่แล้ว   ในที่ใกล้   ทรงสดับแล้ว   
(ซึ่งพระดํารัส) นั้น   กราบทูลแล้วว่า   อ.ใคร ๆ   อื่น   จักไม่อาจ   เพื่ออันกระทํา,   
(อ.กรรมนี้)   อันหม่อมฉัน   กระทําแล้ว,   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.หม่อมฉัน   
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สัง่บงัคับแล้ว   ซ่ึงอา   (ยงัอา) ให้กระทําแล้ว   ดังน้ี   ฯ   อ.พระราชา   (ตรสัแล้ว) ว่า   
ชื่อ อ.สัตว์ผู้ประกอบแล้วด้วยความรัก   ในเรา   อื่น   เว้น   ซึ่งเจ้า   ย่อมไม่มี,   
(อ.เรา)   เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว   ย่อมเป็น,   ดูก่อนเทวี   (อ.เรา)   จะให้   ซึ่งพร   
แก่เจ้า,   อ.เจ้า   (ยังบุคคล) จงให้เรียกมา   ซึ่งหมู่แห่งญาติ   ของตน   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระนางมาคันทยิา) นัน้   ทรงส่งไปแล้ว   ซ่ึงข่าวสาส์น   แก่ญาติ ท.   (มอัีนให้รู)้ ว่า   
อ.พระราชา   ทรงเลือ่มใสแล้ว   ต่อเรา   ย่อมพระราชทาน   ซ่ึงพร,   (อ.หมูแ่ห่งญาติ)   
จงมา   พลัน   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว   
ซึ่งสักการะ   อันใหญ่   (แก่ญาติ ท.) ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว   ฯ   (อ.ชน ท.)  
แม้ผู้มิใช่ญาติ   (ของพระนางมาคันทิยา) นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งสักการะ) นั้น   ให้แล้ว    
ซ่ึงสนิจ้าง   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา ท.   เป็นญาติ   ของพระนางมาคันทิยา   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   มาแล้ว   ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยังบุคคล) ให้จับแล้ว   (ซึ่งชน ท.)  
เหล่าน้ัน   ทัง้ปวง   (ทรงยังบคุคล) ให้ขดุแล้ว   ซ่ึงหลุม ท.   อนัมีสะดอืเป็นประมาณ   
ทีเ่นนิแห่งพระราชา   (ทรงยังชน ท.) เหล่าน้ัน   ให้น่ังแล้ว   (ในหลุม ท.) เหล่านัน้   
ทรงยังดินร่วน   ให้เต็มแล้ว   (ทรงยังบุคคล) ให้เกลี่ยแล้ว   ซึ่งฟาง   ในเบื้องบน   
(ทรงยังบุคคล) ให้ให้แล้ว   ซึ่งไฟ,   (อ.พระราชา)   (ทรงยังบุคคล) ให้ไถแล้ว   
ด้วยไถอนัเป็นวกิารแห่งเหล็ก ท.   ในกาลแห่งหนงั (อนัไฟ) ไหม้แล้ว   (ทรงยังบคุคล) 
ให้กระท�าแล้ว   ให้เป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่   ให้เป็นริ้วน้อยและริ้วใหญ่   ฯ   
(อ.พระราชา)   (ทรงยังบุคคล) ให้เพิกขึ้นแล้ว   ซ่ึงเนื้อ   แม้จากพระสรีระ    
ของพระนางมาคันทิยา   ในที่แห่งเนื้อล�่าและเนื้อล�่า ท.   ด้วยมีด   อันคมนั่นเทียว   
(ทรงยังบคุคล) ให้ยกขึน้แล้ว   สู่เตา   อนัเดอืดพล่านแล้ว   ด้วยน�า้มัน   (ทรงยัง-
บุคคล) ให้ทอดแล้ว   ราวกะ (อ.บุคคล   ทอดอยู่)   ซึ่งขนม ท.   (ทรงยังบุคคล) 
ให้เคี้ยวกินแล้ว   (ซึ่งเนื้อ) นั้นนั่นเทียว   ฯ   

 ก.๔๓   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า    
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.ความตาย   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   แห่งอุบาสิกา   ผู้ถึงพร้อม-
แล้วด้วยศรัทธา   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นธรรมชาตไม่สมควรหนอ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา  
เสด็จมาแล้ว   ตรสัถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผูน้ัง่พร้อมกนัแล้ว   
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ด้วยวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมม ี  ในกาลนี ้  ดังนี,้   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   
(อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผูน่ั้งพร้อมกนัแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครือ่งกล่าว) ช่ือนี ้  (ย่อมมี   
ในกาลนี)้   ดังนี ้  (อันภิกษุ ท.  เหล่านัน้)   กราบทูลแล้ว,   ตรสัแล้วว่า   ดกู่อน-
ภกิษ ุท.   (อ.ความตาย) นัน่   ไม่ควรแล้ว   แก่หญิง ท.   ผูมี้พระนางสามาวด-ี 
เป็นประมุข   ในอัตภาพ   นี้,   แต่ว่า   (อ.ความตาย)   อันควรแล้ว   แก่กรรม 
(อันตน) กระท�าแล้ว   ในกาลก่อนนั่นเทียว   (อันหญิง ท.) เหล่านั่น   ได้แล้ว   
ดังนี้   (ผู้อันภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ทูลวิงวอนแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.กรรม) อะไร   (อนัหญงิ ท.) เหล่านัน่   กระท�าแล้ว   ในกาลก่อน,   (อ.พระองค์)   
ขอจงตรัสบอก  แก่ข้าพระองค์ ท.  ดังนี ้  ทรงนาํมาแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปล่วงแล้ว 
ว่า :-   
 ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต   (ทรงยังบุคคล)   
ให้กระทําอยู่   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   อ.พระปัจเจก-
พุทธเจ้า ท.   แปด   ย่อมฉัน   ในพระราชวัง   เนืองนิตย์   ฯ   อ.หญิง ท.    
ผู้มีห้าร้อยเป็นประมาณ   ย่อมบํารุง   (ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.) เหล่านั้น   ฯ    
อ. -   (ในพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.)   เหล่านั้นหนา   - พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   เจ็ด  
ย่อมไป   สู่ป่าหิมพานต์,   อ.ชัฏแห่งหญ้า   แห่งหนึ่ง   มีอยู่   ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้า,   
อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   รูปหนึ่ง   นั่งเข้าแล้ว   ซึ่งฌาน   (ที่ชัฏแห่งหญ้านั้น)   ฯ   
ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.พระราชา,   ครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ไปแล้ว,    
ทรงพาเอาแล้ว   ซ่ึงหญิง ท.   เหล่านัน้   เสด็จไปแล้ว   เพือ่อันทรงเล่น   ทรงเล่น-
ซ่ึงนํา้   ในแม่น้ํา   ฯ   อ.หญิง ท.   เหล่านัน้   เล่นแล้ว   ซ่ึงน้ํา   ตลอดกาล- 
อนัเป็นส่วนแห่งวัน   (ในที่) นั้น   ข้ามขึ้นแล้ว   ผู้อันความหนาวบีบคั้นแล้วเทียว    
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันผิง   ซึ่งไฟ   (เป็น)   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   พึงตรวจดู   
ซึ่งที่เป็นที่กระทําซึ่งไฟ   ของเรา ท.   ดังนี้   เที่ยวไปอยู่   ไป ๆ มา ๆ   เห็นแล้ว   
ซึ่งชัฏแห่งหญ้า   นั้น   ยืนแวดล้อมแล้ว   ได้ให้แล้ว   ซึ่งไฟ   ด้วยความสําคัญว่า   
อ.กองแห่งหญ้า   ดังนี้,   ครั้นเมื่อหญ้า ท.   ไหม้แล้ว   ตกไปอยู่,   (อ.หญิง ท.   
เหล่านั้น)   เห็นแล้ว   ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)    
เป็นผู้ฉิบหายแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.เรา ท.)   เป็นผู้ฉิบหายแล้ว   ย่อมเป็น,    
อ.พระปัจเจกพทุธเจ้า   ของพระราชา   (อันไฟ)   ไหม้อยู,่   อ.พระราชา   ทรงทราบแล้ว   
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๑ พชฺฌึสุ ในประโยคนี้เป็นกัมมวาจก ประกอบด้วย พธฺ ธาตุ ในความผูก, มัด, พัน, ติด (พนฺธเน) ย ปัจจัยในกัมมวาจก อุํ  

อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ธฺ ที่สุดธาตุกับ ย เป็น ชฺฌ แปลง อุํ เป็น อึสุ ฯ

ทรงยงัเรา ท.   จักให้ฉิบหาย,   (อ.เรา ท.)   จักกระทํา   (ซ่ึงพระปัจเจกพทุธเจ้า) นัน้   
ให้เป็นผู้อันไฟไหม้ดีแล้ว   ดังนี้   ทั้งปวง   นํามาแล้ว   ซึ่งฟืน ท.   ข้างนี้ด้วย    
ข้างนีด้้วย   กระทําแล้ว   ให้เป็นกอง   ในเบือ้งบน   (แห่งพระปัจเจกพทุธเจ้า) นัน้   ฯ   
อ.กองแห่งฟืน   กองใหญ่   ได้มแีล้ว   ฯ   ครัง้น้ัน   (อ.หญิง ท.   เหล่าน้ัน)   สมุแล้ว   
(ซึ่งกองแห่งฟืน) นั้น   หลีกไปแล้ว   ด้วยความสําคัญว่า   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า)     
(อันไฟ)   จักไหม้   ในกาลนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านั้น   เป็นผู้มีความ-
จงใจหามิได้   เป็น   อันกรรม   ติดตามแล้ว๑   ในกาลนี้   ก่อน,   ก็   (อ.ชน ท.)    
แม้นํามาแล้ว   ซึ่งฟืนอันมีพันแห่งเกวียนเป็นประมาณ ท.   สุมอยู่   ซึ่งพระปัจเจก-
พุทธเจ้า   ในภายในแห่งสมาบัติ   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันกระทํา   (ซึ่งเหตุ) แม้สักว่า-
อาการคือไออุ่น   ฯ   เพราะเหตุนั้น   ในวัน   ที่เจ็ด   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า) นั้น   
ลกุขึน้แล้ว   ได้ไปแล้ว   ตามสบาย   ฯ   (อ.หญิง ท.) เหล่านัน้   ไหม้แล้ว   ในนรก   
สิ้นพันแห่งปี ท.   มาก   เพราะความที่แห่งกรรมนั้น เป็นกรรม (อันตน) กระทําแล้ว   
(อันไฟ)   ไหม้แล้ว   ในเรือน   อัน (อันไฟ) ไหม้อยู่   โดยทํานอง   นี้เทียว    
ในร้อยแห่งอัตภาพ   เพราะวบิากอันเหลอืลง   แห่งกรรม   นัน้นัน่เทยีว   ฯ   (อ.กรรม) นี้   
เป็นกรรมในกาลก่อน   (ของหญิง ท.) เหล่านั่น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   

 ก.๔๔   (ครัน้เมือ่พระดาํรสั) อย่างนี ้  (อันพระศาสดา)   ตรสัแล้ว,   อ.ภิกษ ุท.   
ทูลถามแล้ว   ซึ่งพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   อ.นางขุชชุตตรา    
เป็นหญิงค่อม   เกดิแล้ว   เพราะกรรม   อะไร,   (อ.นางขชุชุตตรา)   เป็นผูม้ปัีญญามาก   
(เกดิแล้ว)   (เพราะกรรม) อะไร,   (อ.นางขชุชุตตรา)   ถงึทับแล้ว   ซ่ึงโสดาปัตติผล   
(เพราะกรรม) อะไร,   (อ.นางขุชชุตตรา)   เป็นผู้กระทําซึ่งการรับใช้   (ของชน ท.) 
เหล่าอ่ืน   เกดิแล้ว   (เพราะกรรม) อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   ในกาลเป็นที่กระทํา   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   ในพระนครชื่อว่า-
พาราณสี   แห่งพระราชา   นั้นนั่นเทียว   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   นั้นนั่นเทียว    
เป็นผู้มีธาตุแห่งคนค่อม   หน่อยหนึ่ง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.หญิง    
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ผู้เป็นอุปัฏฐายิกา   คนหนึ่ง   ห่มแล้ว   ซึ่งผ้ากัมพล   ถือเอาแล้ว   ซึ่งขันอันเป็น-
วิการแห่งทอง   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า   ของเรา ท.   ย่อมเที่ยวไป   
อย่างนี้ด้วย   อย่างนี้ด้วย   ดังนี้   เป็นหญิงค่อม   เป็น   แสดงแล้ว   ซึ่งอาการ- 
คืออันเทีย่วไป   (แห่งพระปัจเจกพทุธเจ้า) นัน้   ฯ   (อ.นางขชุชุตตรา)   เป็นหญิงค่อม    
เกดิแล้ว   เพราะวบิากเป็นเครือ่งไหลออก   (แห่งกรรม) นัน้   ฯ   อนึง่   ในวนัท่ีหนึง่   
อ.พระราชา   ทรงยังพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   เหล่านั้น   ให้นั่งแล้ว   ในตําหนัก   
(ทรงยงัราชบรุษุ) ให้ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงบาตร ท.   (ทรงยงับาตร) ให้เต็มแล้ว   ด้วยข้าวปายาส   
(ทรงยังราชบุรุษ) ให้ถวายแล้ว,   อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ยังบาตร ท.   อันเต็ม   
ด้วยข้าวปายาสอันร้อน   ให้เป็นไปรอบแล้ว   ให้เป็นไปรอบแล้ว   ย่อมถือเอา   ฯ   
อ.หญิง   นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.) เหล่านั้น   ผู้กระทําอยู่    
เหมอืนอย่างนัน้   ถวายแล้ว   ซ่ึงวลยัอันเป็นวิการแห่งงา ท.   แปด   อันเป็นของมอียู่   
ของตน   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   วางไว้แล้ว   (บนวลัย) นี้   จงถือเอา   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.) เหล่านั้น   กระทําแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   แลดูแล้ว   
(ซึ่งหญิง) นั้น   ฯ   (อ.หญิง) นั้น   รู้แล้ว   ซึ่งความประสงค์   (แห่งพระปัจเจก-
พุทธเจ้า ท.) เหล่านั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ความต้องการ    
(ด้วยวลยั ท.) เหล่าน่ัน   ย่อมไม่ม ี  แก่ดิฉนั ท.,   (อ.วลยั ท.) เหล่านัน้   (อันดิฉนั)   
บริจาคแล้ว   แก่ท่าน ท. นั่นเทียว,   (อ.ท่าน ท.)   ถือเอาแล้ว   ขอจงไป   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.) เหล่านั้น   ถือเอาแล้ว   ได้ไปแล้ว   สู่เงื้อมแห่งภูเขา-
ช่ือว่านนัทมลูกะ   ฯ   แม้ในวนันี ้  อ.วลยั ท.   เหล่าน้ัน   เป็นของมโีรคหามไิด้นัน่เทียว   
(ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.นางขชุชุตตรา) นัน้   เป็นผูท้รงไว้ซ่ึงปิฎกสาม   เป็นผูม้ปัีญญามาก   
เกิดแล้ว   ในกาลนี้   เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก   แห่งกรรม   นั้น   ฯ    
(อ.นางขุชชุตตรานั้น)   บรรลุแล้ว   ซึ่งโสดาปัตติผล   เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก-
แห่งการบํารุง (อันตน) กระทําแล้ว   แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.   ฯ   (อ.กรรม) นี้    
เป็นกรรมในกาลก่อน   ในพุทธันดร   (ของนางขุชชุตตรา) นั้น   (ย่อมเป็น)   ฯ   
ส่วนว่า   ในกาล   แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   อ.ธิดา   ของเศรษฐี-
ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   คนหนึ่ง   ถือเอาแล้ว   ซึ่งกระจก   นั่งประดับอยู่แล้ว   
ซึ่งตน   (ในเวลาแห่งพระอาทิตย์) มีเงาอันเจริญอยู่   ฯ   ครั้งนั้น   อ.นางภิกษุณี    
ผู้ขีณาสพ   รูปหนึ่ง   ผู้มีความคุ้นเคย   (ของธิดาของเศรษฐี) นั้น   ได้ไปแล้ว    
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เพือ่อันเหน็   (ซ่ึงธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   ฯ   จรงิอยู ่  อ.นางภิกษณีุ ท.   แม้เป็นขีณาสพ   
(เป็น)   เป็นผูใ้คร่เพือ่อันเหน็   ซ่ึงตระกลูแห่งอุปัฏฐาก ท.   ในสมยัเป็นท่ีสิน้ไปแห่งวัน   
ย่อมเป็น   ฯ   ก ็  ในขณะ   นัน้   (อ.หญิง) ผูก้ระทาํซ่ึงการรบัใช้   ไร ๆ   ย่อมไม่มี   
ในสาํนกั   ของธดิาของเศรษฐ ี  ฯ   (อ.ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   
(อ.ดิฉัน)   ย่อมไหว้,   (อ.ท่าน)   ถือเอาแล้ว   ซึ่งกระเช้าแห่งเครื่องประดับ   นั่น   
จงให้   แก่ดิฉัน   ก่อน   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถรี   คิดแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.เรา) 
จักไม่ถอืเอา   (ซ่ึงกระเช้าแห่งเครือ่งประดับ) นี ้  แล้วจงึให้   (แก่ธดิาของเศรษฐ)ี นัน้ไซร้,   
(อ.ธิดาของเศรษฐี)   กระทําแล้ว   ซึ่งความอาฆาต   ในเรา   จักบังเกิด   ในนรก,   
ก็   ถ้าว่า   (อ.เรา)   จักให้ไซร้,   (อ.ธิดาของเศรษฐี)   เป็นผู้กระทําซึ่งการรับใช้   
(ของบุคคล) อื่น   เป็น   จักบังเกิด,   ก็   อ.ความเป็นคืออันรับใช้   (ของบุคคล)   
อื่นเทียว   เป็นสภาพประเสริฐกว่า   กว่าความร้อนพร้อมในนรกแล   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระเถรี) นั้น   อาศัยแล้ว   ซึ่งความเอ็นดู   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งกระเช้าแห่ง-
เครื่องประดับ) นั้น   ได้ให้แล้ว   (แก่ธิดาของเศรษฐี) นั้น   ฯ   (อ.นางขุชชุตตรา)   
เป็นผู้กระทําซึ่งการรับใช้   (ของชน ท.) เหล่าอื่น   เกิดแล้ว   เพราะวิบากเป็นเครื่อง-
ไหลออก   แห่งกรรม   นั้น   ดังนี้   ฯ

 ก.๔๕   ในวนัรุง่ขึน้   อ.ภกิษ ุท.   ยังวาจาเป็นเครือ่งกล่าวว่า   อ.หญงิ ท.   
ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ผู้มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข   อันไฟ   ไหม้แล้ว    
ในต�าหนัก,   อ.พระญาต ิท.   ของพระนางมาคนัทยิา   (อนัราชบรุุษ ท.)   ให้แล้ว   
ซ่ึงไฟอนัมีฟางเป็นเช้ือ   ในเบ้ืองบน   ท�าลายแล้ว   ด้วยไถอนัเป็นวกิารแห่งเหลก็ ท.,   
อ.พระนางมาคนัทยิา   (อนัราชบรุุษ ท.)   ทอดแล้ว   ด้วยน�า้มันอนัเดอืดพล่านแล้ว,   
อ.-   (ในชน ท.) เหล่านีห้นา   - (ชน ท.) เหล่าไหนหนอแล   ช่ือว่า ย่อมเป็นอยู่,   
(อ.ชน ท.) เหล่าไหน   ชื่อว่า ตายแล้ว   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็น-
ทีก่ล่าวกบัเป็นทีแ่สดงซ่ึงธรรม   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรสัถามแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   
อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.    
เป็นผูน้ัง่พร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครือ่งกล่าว)   ช่ือนี ้  (ย่อมม ี  ในกาลนี)้   ดังนี้   
(อันภิกษ ุท.   เหล่าน้ัน)   กราบทลูแล้ว,   ตรสัแล้วว่า   ดกู่อนภกิษ ุท.   (อ.ชน ท.) 



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ L: 91

เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   ประมาทแล้ว,   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แม้เป็นอยู่อยู่   ตลอด-
ร้อยแห่งปี   ชื่อว่า ตายแล้วนั่นเทียว,   (อ.ชน ท.) เหล่าใด   ไม่ประมาทแล้ว,   
(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แม้ตายแล้ว   ชื่อว่า ย่อมเป็นอยู่นั่นเทียว,   เพราะเหตุนั้น   
อ.พระนางมาคันทิยา   เป็นอยู่อยู่ก็ดี   ตายแล้วก็ดี   ชื่อว่า ตายแล้วนั่นเทียว,   
อ.หญงิ ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ผูมี้พระนางสามาวดเีป็นประมุข   แม้ตายแล้ว   
ช่ือว่า ย่อมเป็นอยู่น่ันเทยีว,   ดกู่อนภกิษ ุท.   เพราะว่า (อ.สัตว์ ท.) ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   
ชื่อว่า ย่อมตาย   หามิได้   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ ว่า

อ.ความไม่ประมาท   เป็นทางเครื่องถึงซึ่งความไม่ตาย  
(ย่อมเป็น),   อ.ความประมาท   เป็นหนทาง   แห่ง-
ความตาย   (ย่อมเป็น),   (อ.สัตว์ ท.)   ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   
ช่ือว่า ย่อมไม่ตาย,   (อ.สตัว์ ท.) เหล่าใด   ประมาทแล้ว   
(อ.สัตว์ ท.)   เป็นผู้ตายแล้ว   (ย่อมเป็น)   ฉันใด   
(อ.สตัว์ ท. เหล่าน้ัน   ย่อมเป็น   ฉนันัน้),   อ.บณัฑติ ท.   
รู้แล้ว   (ซ่ึงเน้ือความ) น่ัน   โดยความแปลกกัน    
(ตั้งอยู่แล้ว)   ในความไม่ประมาท   ย่อมบันเทิงทั่ว   
ในความไม่ประมาท,   เป็นผู้ยินดีแล้ว   ในธรรมอัน-
เป็นอารมณ์   ของพระอริยเจ้า ท.   (ย่อมเป็น),   
(อ.บัณฑิต ท.) เหล่านั้น   ผู้เพ่งโดยปกติ   ผู้มีความ-
เพียรอันเป ็นไปติดต ่อ  ผู ้ มีความบากบั่นอันม่ัน    
ตลอดกาลเป็นนิตย์   ผู้เป็นปราชญ์   ย่อมถูกต้อง    
ซ่ึงพระนิพพาน   อนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ   อนัยอด-
เยี่ยม   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 อ. -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - บทว่า   อปฺปมาโท   ดังนี้   ย่อมแสดง  
ซ่ึงเนือ้ความ   อันใหญ่   คือว่า   ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงเนือ้ความ   อันใหญ่   ย่อมต้ังอยู่   
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ฯ   จริงอยู่   อ.พระพุทธพจน์   คือ   อ.ประชุมแห่งปิฎกสาม   แม้ท้ังสิ้น    
(อันอันอาจารย์) นํามาแล้ว   กล่าวอยู่   ย่อมข้ามลง   สู่ความไม่ประมาทนั่นเทียว,   
เพราะเหตุนัน้   (อ.พระดาํรสั) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   อ.รอยเท้า ท.   เหล่าใดเหล่าหนึง่   
ของสตัว์ผูม้ลีมปราณ ท.   ผูเ้ทีย่วไปบนแผ่นดิน   (มอียู)่,    (อ.รอยเท้า ท.) เหล่านัน้    
ทั้งปวง    ย่อมถึง   ซึ่งความประชุมลง   ในรอยเท้าแห่งช้าง,   อ.รอยเท้าแห่งช้าง    
(อันชาวโลก ท.)   ย่อมกล่าวว่า   เป็นยอด   (แห่งรอยเท้า ท.)   เหล่านั้น,    
เพราะความที่แห่ง -   (อ.รอยเท้าแห่งช้าง) นี้   ใด,   - (รอยเท้าแห่งช้าง นี้ นั้น)  
เป็นรอยเท้าใหญ่   แม้ฉันใด,   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.ธรรม ท.   อันเป็นกุศล    
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   (มีอยู่),   (อ.ธรรม ท.) เหล่านั่น   ทั้งปวง   เป็นสภาพมี- 
ความไม่ประมาทเป็นมูล   เป็นสภาพมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง   (ย่อมเป็น),   
อ.ความไม่ประมาท   (อันบัณฑิต)   ย่อมกล่าวว่า   เป็นยอด   แห่งธรรม ท.    
เหล่านั้น   ฉันนั้นนั่นเทียวแล   ดังนี้   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ฯ   ก็   
(อ.ความไม่ประมาท) นัน่   น้ัน   ช่ือว่า เป็นความไม่อยูป่ราศ   แห่งสติ   โดยเนือ้ความ   
(ย่อมเป็น),   ก็  (อ.คําว่า  อปฺปมาโท  ดังนี้) นั่น   เป็นช่ือ   ของสติ    
อันตั้งมั่นแล้ว   เนืองนิตย์   (ย่อมเป็น)   ฯ   
    (อ.วินิจฉัย) ว่า   อ.พระนิพพาน   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ย่อมตรัสเรียกว่า   
อมตะ,   เพราะว่า   (อ.พระนิพพาน) นั้น   ชื่อว่า ย่อมไม่แก่,   ชื่อว่า   ย่อมไม่ตาย   
เพราะความที่ (แห่งพระนิพพานนั้น) เป็นธรรมชาตไม่เกิดแล้ว   เพราะเหตุนั้น    
(อ.พระนิพพานนั้น)   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ย่อมตรัสเรียกว่า   อมตะ   ดังนี้,   
(อ.สัตว์ ท.)   ย่อมถึง   อ.อธิบายว่า   ย่อมบรรลุ   ซึ่งอมตะ   ดังนี้   (ด้วยความ-
ไม่ประมาท) นี้   เพราะเหตุนั้น   (อ.ความไม่ประมาทนี้)   ชื่อว่า   ปท�,   (อ.ความ-
ไม่ประมาท)   อันเป็นเครื่องถึงซึ่งอมตะ,   (อ.คํา) ว่า   อันเป็นอุบายเป็นเครื่องบรรลุ   
ซึ่งอมตะ   ดังนี้   เป็นคําอธิบาย (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสแล้ว   ย่อมเป็น,    
ช่ือว่า   อมต�ปท�   ดังนี ้  (ในบท) ว่า   อมต�ปท�   ดังน้ี   (อันบณัฑติ   พงึทราบ)   ฯ
    อ.ความเป็นคืออันเมาทั่ว   ชื่อว่า ความประมาท   ฯ   (อ.คําว่า   ปมาโท   
ดังนี้) นั่น   เป็นชื่อ   ของการสละลง   ซึ่งสติ   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความ-
เป็นแห่งบุคคลผู้มีสติอันลืมแล้ว   (ย่อมเป็น)   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   แห่งความตาย   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   มจฺจุโน   ดังนี้   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   เป็นอุบาย   คือว่า   เป็นหนทาง   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า    
ปท�   ดังนี้   ฯ   จริงอยู่   (อ.ชน) ผู้ประมาทแล้ว   ย่อมไม่เป็นไปล่วง   ซึ่งชาติ,   
(อ.ชนนั้น)   แม้เกิดแล้ว   ย่อมแก่ด้วย   นั่นเทียว   ย่อมตายด้วย   เพราะเหตุนั้น   
อ.ความประมาท   ชื่อว่า   เป็นหนทาง   แห่งความตาย   ย่อมเป็น   คือว่า    
ย่อมนําเข้าไป   สู่ความตาย   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ก็   (อ.สัตว์ ท.) ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยสติ   ชื่อว่า    
ผู้ไม่ประมาทแล้ว   (อันใคร ๆ)   ไม่พึงกําหนดว่า   (อ.สัตว์ ท.  ผู้ประมาทแล้ว)   
ย่อมไม่ตาย   คือว่า   เป็นผู้ไม่แก่และไม่ตาย   ย่อมเป็น   ดังนี้,   เพราะว่า   อ.สัตว์   
ไร ๆ   ชื่อว่า   ผู้ไม่แก่และไม่ตาย   ย่อมไม่มี,   แต่ว่า   ชื่อ อ.วัฏฏะ   (ของสัตว์) 
ผู้ประมาทแล้ว   (อันพระพุทธญาณ)   ไม่กําหนดตัดแล้ว,   (อ.วัฏฏะ)   (ของสัตว์) 
ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   (อันพระพทุธญาณ)   กาํหนดตัดแล้ว   เพราะเหตุนัน้   (อ.สตัว์ ท.)   
ผู้ประมาทแล้ว   แม้เป็นอยู่อยู่   ชื่อว่า   ตายแล้วนั่นเทียว   เพราะความที่ (แห่งตน) 
เป็นผู้ไม่พ้นรอบแล้ว   (จากทุกข์ ท.) มีชาติเป็นต้น   ส่วนว่า   (อ.สัตว์ ท.)    
ผู้ไม่ประมาทแล้ว   ยังลักษณะแห่งความไม่ประมาท   ให้เจริญแล้ว   กระทําให้แจ้งแล้ว   
ซึ่งมรรคและผล ท.   พลัน   ย่อมไม่บังเกิด   ในอัตภาพที่สองและที่สาม ท.   เพราะ-
เหตุนั้น   (อ.สัตว์ ท.   ผู้ไม่ประมาทแล้ว) เหล่านั้น   เป็นอยู่อยู่ก็ดี   ตายแล้วก็ดี    
ชื่อว่า ย่อมไม่ตายนั่นเทียว   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อปฺปมตฺตา   น   
มียนฺติ   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ส่วนว่า   อ.สตัว์ ท.   เหล่าใด   ประมาทแล้ว,   (อ.สตัว์ ท.) 
เป็นผู้ตายแล้ว   คือว่า   เป็นผู้มีวิญญาณไปปราศแล้ว   เป็นเช่นกับด้วยท่อนแห่งไม้   
ด้วยการเข้าไปตัดซึ่งอินทรีย์คือชีวิต   (ย่อมเป็น)   ฉันใด   (อ.สัตว์ ท.) เหล่านั้น    
ช่ือว่า   ย่อมเป็น   ฉันน้ันนั่นเทียว   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้ตายแล้ว    
ด้วยความตายคือความประมาท,   จรงิอยู ่  แม้ อ.จิตดวงหนึง่ว่า   (อ.เรา ท.)   จักถวาย   
ซ่ึงทาน,   (อ.เรา ท.)   จักรกัษา   ซ่ึงศีล,   (อ.เรา ท.)   จักกระทํา   ซ่ึงอุโบสถกรรม   
ดังน้ี   ย่อมไม่เกิดขึ้น   (แก่สัตว์ ท.) แม้เหล่านั้น   ผู้เป็นคฤหัสถ์   ก่อน,    
แม้ อ.จิตดวงหน่ึงว่า   (อ.เรา ท.)   (ยังวัตร ท.)   มวัีตรเพือ่อาจารย์และอุปัชฌาย์เป็นต้น   
จักให้เต็ม,   (อ.เรา ท.)   จักสมาทาน   ซึ่งธุดงค์ ท.,   (อ.เรา ท.)   ยังภาวนา    
จักให้เจริญ   ดังนี้   ย่อมไม่เกิดขึ้น   (แก่สัตว์ ท. เหล่านั้น) แม้ผู้เป็นบรรพชิต    
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ราวกะ (อ.จิตดวงหนึ่ง   ไม่เกิดขึ้นอยู่   แก่สัตว์ ท.)   ผู้ตายแล้ว,   (อ.สัตว์ ท.) 
เหล่านั้น   เป็นผู้มีอะไรเป็นเครื่องกระทําให้ต่าง   (จากสัตว์) ผู้ตายแล้วเทียว    
ย่อมเป็น,   เพราะเหตุนั้น   (อ.พระดํารัส) ว่า   เย   ปมตฺตา   ยถา   มตา   ดังนี้   
(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   เย   
ปมตฺตา  ยถา  มตา   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า  รู ้แล้ว  (ซ่ึงเนื้อความ) นั่น  โดยความแปลกกันว่า    
อ.การสลดัออก   จากวัฏฏะ   ย่อมไม่ม ี  (แก่สตัว์) ผูป้ระมาทแล้ว,   (อ.การสลดัออก   
จากวัฏฏะ)   มีอยู่   (แก่สัตว์) ผู้ไม่ประมาทแล้ว   ดังนี้   (ดังนี้   แห่งบาทแห่ง- 
พระคาถา) ว่า   เอต�   วิเสสโต   ญตฺวา   ดังนี้   ฯ
 (อ.อันถาม) ว่า   ก็   (อ.ชน ท.) เหล่าไหน   ย่อมรู้   ซึ่งความแปลกกัน   
นั่น   ดังนี้   ฯ
 (อ.อนัแก้) ว่า   อ.บัณฑติ ท.   (ดํารงอยูแ่ล้ว)   ในความไม่ประมาท   (ย่อมรู้   
ซึ่งความแปลกกัน   นั่น)   ดังนี้   ฯ
 (อ.อธบิาย) ว่า   อ.บุคคลผูฉ้ลาด ท.   คือว่า   อ.บคุคลผูม้ปัีญญา ท.   คือว่า   
อ.บุคคลผู้เป็นไปกับด้วยปัญญา ท.   เหล่าใด   ดํารงอยู่แล้ว   ในความไม่ประมาท   
ของตน   ยังความไม่ประมาท   ย่อมให้เจริญ,   (อ.บัณฑิต ท.)   เหล่านั้น   ย่อมรู้   
ซึ่งเหตุอันแปลกกัน   นั่น   (ดังนี้   อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บณัฑติ ท.) เหล่านัน้   ครัน้รูแ้ล้ว   อย่างนี ้  ย่อมบนัเทิงท่ัว   
คือว่า   เป็นผู้มีหน้าอันยิ้มแย้มแล้ว   คือว่า   เป็นผู้ทั้งยินดีแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว    
ย่อมเป็น   ในความไม่ประมาท   ของตน   นั้น   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
อปฺปมาเท   ปโมทนฺติ   ดังนี้   ฯ
 อ.อรรถว่า   (อ.บัณฑิต ท.) เหล่านั้น   บันเทิงทั่วอยู่   ในความไม่ประมาท   
อย่างนี้  เจริญแล้ว  ซ่ึงความไม่ประมาท  นั้น  เป็นผู ้ยินดีแล้ว  คือว่า    
เป็นผู้ยินดียิ่งแล้ว  ในโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการ  อันต่างด้วยธรรมมีสติ- 
ปัฏฐานสี่เป็นต้น (ด้วย)  ในโลกุตตรธรรม  อันมีอย่างเก้าด้วย  อันอันบัณฑิต- 
นับพร้อมแล้วว่าธรรมอันเป็นอารมณ์   ของพระอริยเจ้า ท.   คือว่า   ของพระพุทธเจ้า-
และพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า ท.   ย่อมเป็น   ดังนี้   (แห่งบาท-
แห่งพระคาถา) ว่า   อริยาน�   โคจเร   รตา   ดังนี้   ฯ   
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 (อ.อรรถ) ว่า  อ.บัณฑิต ท.  เหล่านั้น  คือว่า  ผู ้ไม่ประมาทแล้ว    
ผู้เพ่งโดยปกติ   ด้วยฌาน   แม้อันมีอย่างสอง   คือ   ด้วยอารัมมณูปนิชฌาน    
อันอันบณัฑตินบัพร้อมแล้วว่าสมาบติัแปด (ด้วย)   ด้วยลกัขณูปนชิฌาน   อันอันบณัฑติ-
นับพร้อมแล้วว่าวิปัสสนาและมรรคและผลด้วย   (ดังน้ี   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   
เต   ฌายิโน   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ผูม้คีวามเพยีรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตอันเป็นไปท่ัวแล้ว   
ติดต่อ   จําเดิม   แต่อันออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่   เพียงไร   แต่อันบรรลุซึ่งพระอรหัต   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สาตติกา   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยความเพียร   อันมีอย่างนี้เป็นรูปว่า   
(อ.ผล) นั้นใด   (อันบุคคล)   พึงบรรลุ   ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ   ด้วยความเพียร-
ของบุรุษ   ด้วยความบากบั่นของบุรุษ,   อ.การไม่บรรลุ   (ซึ่งผล) นั้น   แล้วจึงงด   
ซ่ึงความเพียร   จักไม่มี   ดังนี้   ช่ือว่า   ด้วยความบากบั่น   อันมั่นคง    
อันเป็นไปทั่วแล้ว   ตลอดกาลเป็นนิตย์   เพราะไม่ย่อหย่อน   ในระหว่าง   (ดังนี้   
แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   นิจฺจ�   ทฬฺหปรกฺกมา   ดังนี้   ฯ
 (อ.วินิจฉัย) ว่า   อ.การถูกต้อง ท.   สอง   คือ   อ.การถูกต้องคือญาณ   คือ   
อ.การถกูต้องคือวบิาก   ฯ   อ. -   (ในการถกูต้อง ท. สอง) เหล่านัน้หนา   - มรรค ท.   
สี ่  ช่ือว่า การถกูต้องคือญาณ   ฯ   อ.ผล ท.   สี ่  ช่ือว่า การถกูต้องคือวบิาก   ฯ   
อ. -   (ในการถกูต้อง ท. สอง) เหล่านัน้หนา   - การถกูต้องคือวิบาก   (อันพระผูม้-ี
พระภาคเจ้า)   ทรงประสงค์เอาแล้ว   (ในบทว่า   ผสุนติฺ   ดังนี)้   นี ้  ฯ   อ.บณัฑติ ท.   
ผู้เป็นปราชญ์   ผู้เมื่อกระทําให้แจ้ง   ซ่ึงพระนิพพาน   ด้วยอริยผล   ช่ือว่า    
ย่อมกระทําให้แจ้ง   ซึ่งพระนิพพาน   ด้วยการถูกต้องคือวิบาก   (ดังนี้)   (ในบท) ว่า   
ผุสนฺติ   ดังนี้   นี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   อ.โยคะ ท.   สี่   เหล่าใด   ยังมหาชน   ย่อมให้จมลง    
ในวัฏฏะ,   อันเป็นแดนเกษม   คือว่า   อันมีภัยออกแล้ว   (จากโยคะ ท.) เหล่านั้น   
ชื่อว่า   อันยอดเยี่ยม   เพราะความที่ (แห่งพระนิพพาน) เป็นธรรมชาตประเสริฐที่สุด   
กว่าธรรมอันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ ท.   ท้ังปวง   ดังนี ้  (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
โยคกฺเขม�   อนุตฺตร�   ดังนี้   ฯ
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 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) มาก   เป็นพระอริยบุคคล- 
มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจา- 
มีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งพระนางสามาวดี   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ อหิวาตกโรโค แปลว่า อ.โรคอนัเกดิขึน้แล้วแต่ลมอนัมีพิษเพียงดงัพิษแห่งง ูเป็นปัญจมตัีปปรุสิสมาส มฉีฏัฐอุีปมาพหพุพหิสิมาส  

และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาสเป็นภายใน วิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  ฉ.อุป.พหุพ. วิ.  อหิสฺส วิสํ อิว วิสํ ยสฺส โส อหิวิโส (วาโต)

  วิ.บุพ.กัม. วิ.  อหิวิโส วาโต อหิวาตโก หรือ อหิวิโส จ โส วาโต จาติ อหิวาตโก (ลบ วิส และลง ก สกรรถ)

  ปัญ.ตัป. วิ.  อหิวาตกสฺมา อุปฺปนฺโน โรโค อหิวาตกโรโค
๒ คาโว ซึ่งเป็นทุติยาวิภัตติ แปลหัก เป็นปัญจมีวิภัตติ เพราะเข้ากับ ยาว แต่บางมติแปลว่า เพียงไร ซึ่งโค ท.  

๒. กุมฺภโฆสกวตฺถุ   
อ.เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่ากุมภโฆสกะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งเศรษฐีชื่อว่ากุมภโฆสกะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา นี้ ว่า   อุฏฺ€านวโต    
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.อหิวาตกโรค๑   ย่อมเกิดขึ้น   ในเรือน   
ของเศรษฐีในพระนครช่ือว่าราชคฤห์  ในพระนครช่ือว่าราชคฤห์  ฯ  (คร้ันเม่ือ-
อหิวาตกโรค) นั้น   เกิดขึ้นแล้ว,   อ.สัตว์ดิรัจฉาน ท.   กระท�า   ซึ่งแมลงวัน   
ให้เป็นต้น   เพียงไร   แต่โค ท.๒   ย่อมตาย   ก่อน,   ในล�าดับนั้น   อ.ทาส-
และกรรมกร ท.   (ย่อมตาย),   อ.เจ้าของแห่งเรือน ท.   (ย่อมตาย)   ในกาล- 
ภายหลังแห่งชนทั้งปวง,   เพราะเหตุนั้น   อ.โรค   นั้น   จับแล้ว   ซึ่งเศรษฐีด้วย   
ซึ่งภรรยาด้วย   ในกาลภายหลังแห่งชนทั้งปวง   ฯ   (อ.เมียและผัว ท.) เหล่านั้น   
ผู้อันโรคถูกต้องแล้ว   แลดูแล้ว   ซึ่งบุตร   ผู้ยืนอยู่แล้ว   ในที่ใกล้   มีนัยน์ตา ท.   
อันเต็มแล้วด้วยนํ้าตา   กล่าวแล้ว   (กะบุตร) นั้นว่า   ดูก่อนพ่อ   ได้ยินว่า    
ครั้นเมื่อโรค   นี้   เกิดขึ้นแล้ว,   (อ.ชน ท.)   ทําลายแล้ว   ซึ่งฝา   หนีไปแล้ว   
ย่อมได้   ซึ่งชีวิต,   อ.เจ้า   ไม่แลดูแล้ว   ซึ่งเรา ท.   หนีไปแล้ว   โดยประการใด   
โดยประการนั้น   เป็นอยู่อยู่   มาแล้ว   อีก,   อ.โกฏิแห่งทรัพย์ ท.   สี่สิบ    
อันเรา ท.   ฝังตั้งไว้แล้ว   ในที่โน้น,   ขุดขึ้นแล้ว   (ซึ่งโกฏิแห่งทรัพย์ ท.) เหล่านั้น   
พงึสําเรจ็   ซ่ึงชีวติ   ดังนี ้  ฯ   (อ.บตุร) นัน้   ฟังแล้ว   ซ่ึงคํา   (ของมารดาและ-
บิดา ท.) เหล่านั้น   ร้องไห้อยู่   ไหว้แล้ว   ซึ่งมารดาและบิดา ท.   ผู้กลัวแล้ว- 
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ต่อภัยคือความตาย   ทําลายแล้ว   ซึ่งฝา   หนีไปแล้ว   ไปแล้ว   สู่ชัฏแห่งภูเขา   
อยู่แล้ว   (ในที่) นั้น   สิ้นปี ท.   สิบสอง   กลับมาแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่ของมารดา-
และบดิา   ฯ   ครัง้นัน้   อ.ใคร ๆ   ไม่รูพ้ร้อมแล้ว   (ซ่ึงบรุษุ) นัน้   เพราะความที่ 
(แห่งบุรุษนั้น) เป็นผู้ไป   ในกาล (แห่งตน) เป็นเด็ก   แล้วจึงมาแล้ว   ในกาล  
(แห่งตน) มีผมและหนวดอันงอกขึ้นแล้ว   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   ไปแล้ว   สู่ที่แห่งทรัพย์   
ด้วยสามารถแห่งสัญญาอันมารดาและบิดา ท. ให้แล้ว   รู้แล้ว   ซึ่งความที่แห่งทรัพย์ 
เป็นทรัพย์มีโรคหามิได้   คิดแล้วว่า   อ.ใคร ๆ   ย่อมไม่รู้พร้อม   ซึ่งเรา,   ถ้าว่า   
อ.เรา   ขุดขึ้นแล้ว   ซึ่งทรัพย์   จักใช้สอยไซร้,   (อ.ชน ท.)   (คิดแล้ว) ว่า  
อ.ขุมทรัพย์   อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก   คนหนึ่ง   ขุดขึ้นแล้ว   ดังนี้   จับแล้ว    
ซึ่งเรา   พึงเบียดเบียน,   กระไรหนอ   อ.เรา   กระทําแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง    
พึงเป็นอยู่   ดังนี้,   ครั้งนั้น   (อ.บุรุษนั้น)   นุ่งแล้ว   ซึ่งผ้าเก่า   ผืนหนึ่ง    
ถามอยูว่่า   อ.ใคร ๆ   ผูม้คีวามต้องการ   ด้วยบคุคลผูก้ระทําซ่ึงการรบัจ้าง   มอียูห่รอื   
ดังนี้   ถึงแล้ว   ซึ่งถนนอันเป็นที่อยู่ของนายจ้าง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.นายจ้าง ท.    
เหน็แล้ว   (ซ่ึงบรุษุ) นัน้   กล่าวแล้วว่า   ถ้าว่า   (อ.ท่าน)   จกักระทํา   ซ่ึงการงาน   
อย่างหนึ่ง   ของเรา ท. ไซร้,   (อ.เรา ท.)   จักให้   ซึ่งภัตและค่าจ้าง   ดังนี้   ฯ   
(อ.บุรุษนั้น   ถามแล้ว) ว่า   ชื่อ อ.การงาน   อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.นายจ้าง ท.   
กล่าวแล้ว) ว่า  อ.การงานคือการปลุกและการเตือน,  ถ้าว่า  (อ.ท่าน)    
ย่อมอาจไซร้,  (อ.ท่าน)  ลุกขึ้นแล้ว  ในเวลาเช้าเทียว  จงเที่ยวไปบอกว่า    
ดูก่อนพ่อ ท.   (อ.ท่าน ท.)   จงลุกขึ้น,   (อ.ท่าน ท.)   จงผูก   ซึ่งเกวียน ท.,   
(อ.ท่าน ท.)  จงเทียม  ซ่ึงโค ท.,  (อ.เวลา) น้ี  เป็นเวลาเป็นที่ไป    
เพ่ือประโยชน์แก่หญ้า  (แห่งสัตว์ ท.) มีช้างและม้าเป็นต้น  (ย่อมเป็น),    
ดูก่อนแม่ ท.   แม้ อ.ท่าน ท.   จงลุกขึ้น,   (อ.ท่าน ท.)   จงต้ม   ซึ่งข้าวต้ม,    
(อ.ท่าน ท.)   จงหุง   ซึ่งข้าวสวย   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   รับพร้อม-
เฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ชน ท.)   ได้ให้แล้ว   ซึ่งเรือน   
หลังหนึ่ง   (แก่บุรุษ) นั้น   เพื่อประโยชน์แก่การอยู่   ในที่ใกล้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   
ได้กระทําแล้ว   ซึ่งการงาน   นั้น   ทุก ๆ วัน   ฯ
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๑ สพฺพรวญฺญู ลง รู ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า สพฺพรว� ชานาติ สีเลนาติ สพฺพรวญฺญู (ชโน) 

หรือ สพฺพสตฺตาน� รว� ชานาติ สีเลนาติ สพฺพรวญฺญู (ชโน) ฯ สพฺพรว เป็นบทหน้า ญา ธาตุในความรู้ ฯ 
๒ ปริจาริกา (อิตฺถี) แปลออกศัพท์ว่า (อ.หญิง) ผู้บําเรอ, ผู้รับใช้ ลง ณวุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า ปริจรตีติ ปริจาริกา 

(อิตฺถี) ฯ ปริ เป็นบทหน้า จรฺ ธาตุในความประพฤติ, เที่ยว, ไป, เป็นไป, กิน, บริโภค แปลทับศัพท์ว่า นางสนม, หญิงบําเรอ, 

หญิงรับใช้

 ก.๒   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.พระราชา   พระนามว่าพิมพิสาร   ได้ทรง-
สดับแล้ว   ซ่ึงเสยีง   (ของบุรษุ) น้ัน   ฯ   ก ็  (อ.พระราชา) นัน้   เป็นผูท้รงทราบ-
ซึ่งเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงโดยปกติ๑   ได้เป็นแล้ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.พระราชานั้น)   
ตรัสแล้วว่า   (อ.เสียง) นั่น   เป็นเสียง   ของบุรุษ   ผู้มีทรัพย์มาก   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.นางสนม๒   คนหนึ่ง   ผู้ยืนอยู่แล้ว   ในที่ใกล้    
(ของพระราชา) นั้น   คิดแล้วว่า   อ.พระราชา   จักไม่ตรัส   (ซึ่งพระดํารัส) ใด   หรือ   
หรือว่า   นั้น,   อ.อันอันเรา   รู้   (ซึ่งบุรุษ) นี้   ย่อมควร   ดังนี้   ส่งไปแล้ว   
ซึ่งบุรุษ   คนหนึ่ง   (ด้วยคํา) ว่า   แน่ะพ่อ   (อ.ท่าน)   จงไป,   (อ.ท่าน)   จงรู้    
(ซึ่งบุรุษ) นั่น   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   ไปแล้ว   โดยเร็ว   เห็นแล้ว    
(ซ่ึงบุรษุ) น้ัน   มาแล้ว   บอกแล้วว่า   (อ.บรุษุ) นัน่   เป็นมนษุย์ผูกํ้าพร้า   ผูก้ระทาํ-
ซึ่งการรับจ้าง   ของนายจ้าง ท.   คนหนึ่ง   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   
ทรงสดับแล้ว   ซึ่งคํา   (ของบุรุษ) นั้น   เป็นผู้นิ่ง   เป็น   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งเสียง   
(ของบรุษุ) นัน้   แม้ในวนัทีส่อง   แม้ในวันท่ีสาม   ตรสัแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้นัน่เทียว   
ฯ   อ.นางสนม   แม้นัน้   คิดแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้นัน่เทียว   ส่งไปแล้ว   (ซ่ึงบรุษุ)   
บ่อย ๆ,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   อ.มนุษย์ผู้กําพร้า   ดังนี้   (อันบุรุษนั้น)   กล่าวแล้ว,   
คิดแล้วว่า   อ.พระราชา   แม้ทรงสดับแล้ว   ซึ่งคําว่า   (อ.บุรุษ) นั่น   เป็นมนุษย์-
ผู้กําพร้า   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ย่อมไม่ทรงเชื่อ,   ย่อมตรัสว่า   (อ.เสียง) นั่น    
เป็นเสียง   ของบุรุษ   ผู้มีทรัพย์มาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   บ่อย ๆ,   อันเหตุ   
(ในเรื่อง) นี้   พึงมี,   อ.อัน (อันเรา)   รู้   (ซึ่งบุรุษ) นั่น   ตามความเป็นจริงอย่างไร   
ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   กราบทูลแล้ว   กะพระราชาว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.หม่อมฉัน   ได้อยู่   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   พาเอาแล้ว   
ซึ่งธิดา   ไปแล้ว   ยังทรัพย์   นั่น   จักให้เข้าไป   สู่ราชตระกูล   ดังนี้   ฯ    
อ.พระราชา   (ทรงยงับุคคล) ให้พระราชทานแล้ว   ซ่ึงพนัแห่งทรพัย์   (แก่นางสนม) นัน้   
ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งพันแห่งทรัพย์) นั้น   ยังธิดา   ให้นุ่งแล้ว   
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ซึ่งผ้า   อันมีความเศร้าหมองเป็นธาตุ   ผืนหนึ่ง   ออกไปแล้ว   จากพระราชวัง   กับ   
(ด้วยธิดา) นั้น   ผู้ราวกะว่าดําเนินไปแล้วสู่หนทาง   ไปแล้ว   สู่ถนนอันเป็นที่อยู่แห่ง-
นายจ้าง   เข้าไปแล้ว   สู่เรือน   หลังหนึ่ง   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนแม่   อ.เรา ท.   
เป็นผู้ดําเนินไปแล้วสู่หนทาง   (เป็น)   พักผ่อนแล้ว   (ในเรือน) นี้   สิ้นวันหนึ่ง- 
และวันสอง   จักไป   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่    
อ.ประชุมแห่งมนุษย์ในเรอืน ท.   มาก   (มอียู)่,   (อันท่าน ท.)   ไม่อาจ   เพือ่อันอยู่   
(ในเรือน) นี้,   อ.เรือน   ของนายกุมภโฆสกะ   นั่น   เป็นเรือนว่าง   (ย่อมเป็น),   
(อ.ท่าน ท.)   จงไป   (ในเรือน) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   ไปแล้ว    
(ในเรือน) นั้น   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   อ.ดิฉัน ท.   เป็นผู้ไปสู่หนทาง   (เป็น)   
จักอยู ่  (ในเรอืน) น้ี   สิน้วันหน่ึงและวนัสอง   ดังนี ้  แม้ผู ้(อันนายกมุภโฆสกะ) นัน้   
ห้ามแล้ว   บ่อย ๆ   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ดิฉัน ท.)   อยู่แล้ว    
(สิ้นกาล)   อันมีวันหนึ่งเป็นประมาณ   ในวันนี้   จักไป   ในเวลาเช้าเทียว   ดังนี้   
ไม่ปรารถนาแล้ว   เพื่ออันออกไป   ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   อยู่แล้ว   (ในเรือน)  
นั้นนั่นเทียว   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   ให้แล้ว   ซึ่งค่ากับข้าว    
ของท่าน   จงไป,   อ.ดิฉัน   จักหุงต้ม   เพื่อท่าน   ดังนี้   ในเวลาเป็นที่ไปสู่ป่า   
(แห่งนายกมุภโฆสกะ) นัน้   ในวนัรุง่ขึน้,   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   อ.อย่าเลย,   อ.เรานัน่เทียว   
หุงต้มแล้ว   จักบริโภค  ดังนี้   (อันนายกุมภโฆสกะ)   กล่าวแล้ว,   รบเร้าแล้ว   
บ่อย ๆ,   กระทําแล้ว   (ซึ่งกหาปณะ ท.) อัน (อันนายกุมภโฆสกะ) นั้น ให้แล้ว    
ให้เป็นทรัพย์สักว่าอันตนถือเอาแล้วนั่นเทียว   (ยังบุคคล) ให้นํามาแล้ว   ซึ่งโภชนะ ท. 
ด้วยนั่นเทียว   (ซ่ึงอาหารวัตถุ ท.) มีข้าวสารอันหมดจดรอบแล้วเป็นต้นด้วย    
จากระหว่างแห่งร้านตลาด   หุงต้มแล้ว   ซึ่งข้าวสุก   อันหมดจดรอบดีแล้วด้วย    
ซ่ึงแกงและกับ ท.  สอง   สาม   อันมีรสดีด้วย   โดยทํานองแห่งการหุงต้ม    
ในราชตระกูล   ได้ให้แล้ว   (แก่นายกุมภโฆสกะ) นั้น   ผู้มาแล้ว   จากป่า   ฯ   

    ก.๓   ครั้งนั้น   (อ.นางสนมนั้น)   รู้แล้ว   (ซึ่งนายกุมภโฆสกะ) นั้น    
ผู้บริโภคแล้วจึงถึงท่ัวแล้ว   ซ่ึงความเป็นแห่งบุคคลผู้มีจิตอ่อน   กล่าวแล้วว่า    
ข้าแต่นาย   (อ.ดิฉนั ท.)   เป็นผูเ้หนด็เหนือ่ยแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.ดิฉนั ท.)   จะมี   
(ในเรือน) นี้นั่นเทียว   สิ้นวันหนึ่งและวันสอง   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ) นั้น   



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ L: 101

รับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.นางสนมนั้น)   หุงแล้ว   
ซึ่งข้าวสวยอันอร่อย   ได้ให้แล้ว   (แก่นายกุมภโฆสกะ) นั้น   ในเวลาเย็นบ้าง    
ในวันรุ่งขึ้นบ้าง   ฯ   อนึ่ง   (อ.นางสนมนั้น)   รู้แล้ว   ซ่ึงจิตอันอ่อน    
(ของนายกุมภโฆสกะ) นั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ดิฉัน ท.)   จักอยู่   
(ในเรือน)  นี้นั่นเทียว   สิ้นวันเล็กน้อย   ดังนี้   อยู่อยู่   (ในเรือน) นั้น   ตัดแล้ว   
ซึ่งที่แห่งเตียง   (ของนายกุมภโฆสกะ) นั้น   ด้วยมีด   อันคม   (ในที่) นั้น นั้น    
ในภายใต้แห่งแม่แคร่   ฯ   อ.เตียง,   (ครั้นเมื่อนายกุมภโฆสกะ) นั้น   เป็นผู้สักว่า-
มาแล้วจึงนั่งแล้วนั่นเทียว   (มีอยู่),   ห้อยลงแล้ว   ในภายใต้   ฯ   (อ.นายกุมภ- 
โฆสกะ) นั้น   กล่าวแล้วว่า   อ.เตียง   นี้   ขาดไปแล้ว   อย่างนี้   เพราะเหตุไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.นางสนมนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ดิฉัน)   ย่อมไม่อาจ   
เพือ่อันห้าม   ซ่ึงเด็กหนุม่ ท.,   (อ.เด็กหนุม่ ท.   เหล่านัน้)   มาแล้ว   ย่อมประชุมกนั   
(ในที่) นี้นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนแม่  
อ.ทุกข์   นี้   เกิดแล้ว   แก่เรา   เพราะอาศัย   ซึ่งท่าน ท.,   เพราะว่า   อ.เรา   
เมื่อไป   (ในที่) ไหน ๆ   ในกาลก่อน   ปิดแล้ว   ซึ่งประตู   ย่อมไป   ดังนี้   ฯ   
(อ.นางสนม   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.ดิฉัน)   จะกระทํา   อย่างไร,   (อ.ดิฉัน)   
ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันห้าม   ดังนี้   ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   ตัดแล้ว   สิ้นวัน ท.   
สอง   สาม   โดยท�านอง   นี้เทียว   แม้ผู้ (อันนายกุมภโฆสกะ) นั้น   ยกโทษ   
แล้วจึงติเตียน แล้วจงึกล่าวอยู่   กล่าวแล้ว   เหมือนอย่างนัน้นัน่เทยีว   ตดัแล้ว    
(ซึ่งเชือก ท.)   อันเหลือ   เว้น   ซึ่งเชือกเส้นหนึ่งและสองเส้น ท.   อีก   ฯ   
ในวันนั้น   (ครั้นเมื่อนายกุมภโฆสกะ) นั้น   เป็นผู้สักว่านั่งแล้วนั่นเทียว   (มีอยู่),   
อ.ที่   ทั้งปวง   ตกไปแล้ว   ที่ภาคพื้น   ฯ   อ.ศีรษะ   ได้เป็นแล้ว   โดยความ-
เป็นอันเดียวกัน   กับ   ด้วยเข่า ท.   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ) นั้น   ลุกขึ้นแล้ว   
กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา)   จะกระท�า   อย่างไร,   ในกาลนี้   (อ.เรา)   จักไป   
(ในที่) ไหน,   (อ.เรา)   เป็นผู้อันท่าน ท.   กระท�าแล้ว   ให้เป็นผู้มิใช่เจ้าของ   
แม้แห่งเตียงเป็นที่นอน   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.นางสนมนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนพ่อ   (อ.ดิฉนั)   จะกระทํา   อย่างไร,   (อ.ดิฉนั)   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อันห้าม   
ซึ่งเด็กผู้คุ้นเคย ท.,   (อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   (อ.ท่าน)   อย่าคิดแล้ว,   (อ.ท่าน)   
จักไป   (ในที่) ไหน   ในเวลา   นี้   ดังนี้   เรียกมาแล้ว   ซึ่งธิดา   กล่าวแล้วว่า   
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ดูก่อนแม่   (อ.เจ้า)   จงกระทํา   ซึ่งโอกาสเป็นที่นอน   เพื่อพี่ชาย   ของเจ้า   ดังนี้   
ฯ   (อ.ธิดา) นั้น   นอนแล้ว   ณ ข้าง ๆ หนึ่ง   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   
จงมา   (ในที่) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.นางสนม) แม้นอกนี้   ย่อมกล่าว   (กะนาย- 
กุมภโฆสกะ) นั้นว่า   ดูก่อนพ่อ   (อ.ท่าน)   จงไป,   (อ.ท่าน)   จงนอน   กับ   
ด้วยน้องหญิง   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ) นั้น   นอนแล้ว   บนเตียงเดียวกัน   
กับ   (ด้วยหญิง) นั้น   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งความเชยชิด   ในวันนั้นนั่นเทียว   ฯ   
อ.นางกมุารกิา   ร้องไห้ทัว่แล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   อ.มารดา   ถามแล้ว   (ซ่ึงธดิา) นัน้ว่า   
ดูก่อนแม่   (อ.เจ้า)   ย่อมร้องไห้   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดานั้น    
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่   (อ.เรื่อง) ชื่อนี้   เกิดแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.มารดา) 
(กล่าวแล้ว) ว่า  ดูก่อนแม่  (อ.เหตุนั่น)  จงยกไว้,  (อันเรา)  อาจ    
เพ่ืออนักระท�า   ซ่ึงอะไร,   (อ.อนั) แม้อนัเจ้า   (ได้) ซ่ึงผวั   คนหนึง่   (ย่อมควร),   
อ.อัน (อันนายกุมภโฆสกะ) แม้น้ี   ได้   ซ่ึงหญิงผู้บ�าเรอซ่ึงเท้า   คนหนึ่ง    
ย่อมควร   ดังนี้   ได้กระท�าแล้ว   (ซึ่งนายกุมภโฆสกะ) นั้น   ให้เป็นลูกเขย   ฯ   
(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   อยู่แล้ว   อยู่พร้อมแห่งบุคคลพร้อมเพียงกัน   ฯ
 
    ก.๔   (อ.นางสนม) นั้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่พระราชา    
โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   (มีอันให้รู้) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ    
(อ.พระราชา)   ขอจง (ยังบุคคล) ให้กระท�า   ซึ่งการป่าวร้องว่า   (อ.ชน ท.)    
จงกระท�า   ซึ่งมหรสพ   ในถนนอันเป็นที่อยู่แห่งนายจ้าง,   ก็   อ.มหรสพ    
(อันบุคคล) ใด   ย่อมไม่กระท�า   ในเรือน,   อ.สินไหม   ชื่อ อันมีประมาณเท่านี้   
(ย่อมมี)   (แก่บุคคล) นั้น   ดังนี้   ดังนี้ (เป็นเหตุ)   ฯ   อ.พระราชา    
(ทรงยงับคุคล) ให้กระทําแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   ฯ   ครัง้นัน้   อ.แม่ยาย   กล่าวแล้ว   
(กะนายกุมภโฆสกะ) นั้นว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.มหรสพ   เป็นมหรสพ (อันเรา ท.)  
พงึกระทํา   ตามอาชญาของพระราชา   ในถนนอันเป็น-ท่ีอยูแ่ห่งนายจ้างเทียว   เกดิแล้ว,   
(อ.เรา ท.)   จะกระทํา   อย่างไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.นายกมุภโฆสกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่แม่   อ.ข้าพเจ้า   แม้กระทําอยู่   ซึ่งการรับจ้าง   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันเป็นอยู่,   
(อ.ข้าพเจ้า)   จักกระทํา   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.แม่ยายนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
ดกู่อนพ่อ   (อ.ชน ท.)   ช่ือว่าผู้อยู่อยู่   อยู่ครองซ่ึงเรือน   ย่อมรับเอา   แม้ซ่ึงหนี,้   
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อ.อาชญา   ของพระราชา   (อนัใคร ๆ)   ไม่พึงได้   เพ่ืออนัไม่กระท�า,   (อนัเรา ท.)   
อาจ   เพื่ออันพ้น   ชื่อ จากหนี้   ด้วยอุบาย   อย่างใดอย่างหนึ่ง,   ดูก่อนพ่อ   
(อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   จงน�ามา   (ซึ่งกหาปณะ) หนึ่ง   หรือ   หรือว่า   
ซึ่งกหาปณะ ท.   สอง   (จากที่) ไหน ๆ   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ) นั้น   
ยกโทษอยู่   ติเตียนอยู่   ไปแล้ว   ย่อมนํามา   ซึ่งกหาปณะ   หนึ่งนั่นเทียว    
จากที่แห่งทรัพย์อันมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ   ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   ส่งไปแล้ว    
ซ่ึงกหาปณะ   นัน้   แก่พระราชา   กระทาํแล้ว   ซ่ึงมหรสพ   ด้วยกหาปณะ   ของตน   
ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   
อีก   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสั่งบังคับแล้วว่า   (อ.ชน ท.)   จงกระทํา   ซึ่งมหรสพ,   
อ.สินไหม   อันมีประมาณเท่านี้   (ย่อมมี)   (แก่ชน ท.) ผู้ไม่กระทําอยู่   ดังนี้    
อีก   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ) นั้น   ผู้ (อันนางสนม) นั้น กล่าวแล้ว   เหมือนอย่าง-
นั้นนั่นเทียว   รบเร้าอยู่   ไปแล้ว   นํามาแล้ว   ซึ่งกหาปณะ ท.   สาม   แม้อีก   
ฯ   (อ.นางสนม) นั้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งกหาปณะ ท.   แม้เหล่านั้น   แก่พระราชา   
ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   อีก   (มีอันให้รู้) ว่า    
ในกาลนี้   (อ.พระราชา)   ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งบุรุษ ท.   ขอจง (ทรงยังบุรุษ ท.)  
ให้ร้องเรยีก   (ซ่ึงนายกมุภโฆสกะ) นี ้  ดังนี ้(เป็นเหตุ)   ฯ   อ.พระราชา   ทรงส่ง-
ไปแล้ว   ฯ   อ.บุรุษ ท.   ไปแล้ว   (ในที่) นั้น   ถามแล้วว่า   (อ.บุรุษ) คนไหน   
ชื่อว่า กุมภโฆสกะ   ดังนี้   แสวงหาอยู่   เห็นแล้ว   (ซึ่งนายกุมภโฆสกะ) นั้น    
กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   จงมา,   อ.พระราชา   ย่อมรับสั่งหา    
ซึ่งท่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ) นั้น   กลัวแล้ว   กล่าวแล้ว   (ซึ่งคํา ท.) 
มคํีาว่า   อ.พระราชา   ย่อมทรงรูจ้กั   ซ่ึงเรา   หามไิด้   ดังนีเ้ป็นต้น   ไม่ปรารถนาแล้ว   
เพื่ออันไป   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.บุรุษ ท.)   จับแล้ว   (ซึ่งนายกุมภโฆสกะ) นั้น    
(ที่อวัยวะ ท.) มีมือเป็นต้น   คร่ามาแล้ว   ด้วยการกระทําด้วยกําลัง   ฯ   อ.หญิง   
นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งบุรุษ ท.) เหล่านั้น   คุกคามแล้วว่า   แน่ะบุรุษผู้อันบุคคล-
แนะน�าได้โดยยากแล้ว ท.  โว้ย  อ.เจ้า ท.  เป็นผู้ไม่สมควร  เพ่ืออันจับ    
ซ่ึงลูกเขย  ของเรา  (ที่อวัยวะ ท.)  มีมือเป็นต้น  (ย่อมเป็น)  ดังนี้    
(กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ  (อ.ท่าน)  จงมา,  (อ.ท่าน)  อย่ากลัวแล้ว,    
(อ.เรา)   เฝ้าแล้ว   ซึ่งพระราชา   (ยังพระราชา) จักให้ทรงตัด   ซึ่งมือ ท.    
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๑ ประโยคคําถามที่มี กุโต มักจะไม่มีกิริยาคุมพากย์ปรากฏ ต้องเติมเข้ามาเอง นิยมเติม ภวิสฺสติ, ภวิสฺสนฺติ เข้ามาเป็นคุมพากย์ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดูตัวประธานเป็นหลัก ฯ

(ของบรุษุ ท.)   ผู้จบัซ่ึงอวยัวะมีมือเป็นต้น   ของท่านนัน่เทยีว   ดงันี ้  พาเอาแล้ว   
ซ่ึงธิดา   ไปแล้ว   ข้างหน้า   ถงึแล้ว   ซ่ึงพระราชวงั   ยังเพศ   ให้เป็นไปรอบแล้ว   
ผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง   ได้ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   
ฯ   (อ.บุรษุ ท.)   คร่าไปรอบแล้ว   นํามาแล้ว   (ซ่ึงนายกมุภโฆสกะ)   แม้นอกนี-้ 
นัน่เทยีว   ฯ   ครัง้น้ัน   อ.พระราชา   ตรสัแล้วว่า   (อ.เจ้า)   เป็นผูช่ื้อว่ากมุภโฆสกะ   
(ย่อมเป็น) (หรือ)   ดังนี้   (กะนายกุมภโฆสกะ) นั้น   ผู้ถวายบังคมแล้วจึงยืนอยู่แล้ว   
ฯ   (อ.นายกมุภโฆสกะ   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   พระเจ้าข้า   
(อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.เจ้า)   ลวงแล้ว   
ย่อมเคี้ยวกิน   ซึ่งทรัพย์อันมาก   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ทรัพย์   ของข้าพระองค์   (จักมี)   
(แต่ที่) ไหน,๑   (อ.ข้าพระองค์)   กระทําแล้ว   ซึ่งการรับจ้าง   ย่อมเป็นอยู่   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เจ้า)   อย่ากระทําแล้ว   อย่างนี้,   (อ.เจ้า)   
ย่อมลวง   ซึ่งเรา ท.   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   กราบทูล-
แล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมลวง   หามไิด้,   อ.ทรพัย์   
ของข้าพระองค์   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระราชา   ทรงแสดงแล้ว   
ซ่ึงกหาปณะ ท.   เหล่านัน้   (แก่นายกมุภโฆสกะ) นัน้   ตรสัแล้วว่า   อ.กหาปณะ ท.   
เหล่านี ้  ของใคร   ดังน้ี   ฯ   (อ.นายกมุภโฆสกะ) นัน้   รูพ้ร้อมแล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   
โอ   (อ.เรา)   เป็นผู้ฉิบหายแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.กหาปณะ ท.) เหล่านี้   ถึงแล้ว    
ซึ่งพระหัตถ์   ของพระราชา   อย่างไรหนอแล   ดังนี้   แลดูอยู่   ข้างนี้ด้วย    
ข้างน้ีด้วย   เหน็แล้ว   (ซ่ึงหญิง ท.) เหล่านัน้   แม้สอง   ผูท้ั้งประดับแล้วท้ังตกแต่งแล้ว   
ผู้ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งประตูแห่งห้อง   คิดแล้วว่า   อ.กรรม   นี้   เป็นกรรม-
หนักหนอ   (ย่อมเป็น),   (อันหญิง ท.) เหล่านี้   เป็นผู้อันพระราชาทรงประกอบแล้ว   
พึงเป็น   ดังนี้   ฯ   

 ก.๕   ครั้งนั้น   อ.พระราชา   ตรัสแล้ว   (กะนายกุมภโฆสกะ) นั้นว่า    
ดูก่อนท่านผูเ้จรญิ   (อ.เจ้า)   จงกล่าว,   (อ.เจ้า)   ย่อมกระทํา   อย่างน้ี   เพราะเหตุไร   
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๑ ประโยค กลฺยาณ� เทว, เป็นประโยครับประโยคเงื่อนไขซึ่งอยู่ด้านหลัง (ประโยค สเจ) จึงแปลทีหลังโดยเติมประธานเข้ามา คือ 

เอต� เทวสฺส เม นิสฺสยตฺต� ฯ

ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
(อ.บุคคล) ผู้เป็นที่อาศัย   ของข้าพระองค์   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   
ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.บุคคล) ผู้เป็นที่อาศัย   ผู้เช่นกับด้วยเรา   ย่อมไม่ควร (หรือ)  
ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
ถ้าว่า   อ.พระองค์ผู้สมมติเทพ   เป็นที่อาศัย   ของข้าพระองค์   ย่อมเป็นไซร้,   
(อ.ความทีแ่ห่งพระองค์ผูส้มมติเทพเป็นทีอ่าศัย   ของข้าพระองค์   นัน่)๑   เป็นกรรมงาม   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญ   (อ.เรา   
เป็นทีอ่าศัย   ของเจ้า)   ย่อมเป็น,   อ.ทรพัย์   ของเจ้า   อันมปีระมาณเท่าไร   (มอียู)่   
ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
อ.โกฏิ ท.   สี่สิบ   (มีอยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสถามแล้ว) ว่า    
อ.อัน (อันเจ้า)   ได้   ซึ่งอะไร   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.นายกุมภโฆสกะ   
กราบทูลแล้ว) ว่า  ข้าแต่พระองค์ผู ้สมมติเทพ  (อ.อัน อันข้าพระองค์  ได้)    
ซ่ึงเกวียน ท.   (ย่อมควร)   ดังนี ้  ฯ   อ.พระราชา   (ทรงยงัราชบรุษุ) ให้เทียมแล้ว   
ซึ่งเกวียน ท.   อันมีร้อยมิใช่หนึ่ง   ทรงส่งไปแล้ว   (ทรงยังราชบุรุษ) ให้นํามาแล้ว   
ซึ่งทรัพย์   นั้น   (ทรงยังราชบุรุษ) ให้กระทําแล้ว   ให้เป็นกอง   ที่เนินแห่งพระราชา   
(ทรงยังชน ท.) ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์โดยปกติ   ให้ประชุมกันแล้ว   ตรัสถาม-
แล้วว่า   อ.ทรพัย์   อันมปีระมาณเท่านี ้  ของใคร ๆ   ในพระนคร   นี ้  มอียู ่(หรอื)   
ดังนี,้   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูส้มมติเทพ   (อ.ทรพัย์   อันมปีระมาณเท่านี้   
ของใคร ๆ   ในพระนคร   นี้)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   (อันชน ท.   กราบทูลแล้ว),   
(ตรัสแล้ว) ว่า   ก็   อ.อัน (อันเรา)   กระทํา   ซึ่งอะไร   (แก่นายกุมภโฆสกะ) นั้น   
ย่อมควร   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.อันอันพระองค์   
ทรงกระทํา)   ซ่ึงสักการะ   (แก่นายกุมภโฆสกะ) นั้น   (ย่อมควร)   ดังนี้    
(อันชน ท.) กราบทูลแล้ว,   ทรงตั้งไว้แล้ว   (ซึ่งนายกุมภโฆสกะ) นั้น   ในตําแหน่ง-
แห่งเศรษฐ ี  ด้วยสกัการะ   อันใหญ่   พระราชทานแล้ว   ซ่ึงธดิา   (ของนางสนม) นัน้   
(แก่นายกุมภโฆสกะ) นั้น   เสด็จไปแล้ว   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   กับ    
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(ด้วยนายกมุภโฆสกะ) น้ัน   ถวายบังคมแล้ว   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ   

(อ.พระองค์)   ขอจงทอดพระเนตร   ซึ่งบุรุษ   นี้,   (อ.บุรุษ)   ชื่อ ผู้มีปัญญา-

เป็นเครื่องทรงจ�า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ย่อมไม่มี,   (อ.บุรุษนั้น)   เป็นผู้มีสมบัติ-
อันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ   แม้เป็นอยู่   ย่อมไม่กระท�า   ซึ่งอาการ-
อันเย่อหยิ่งแล้ว   หรือ   หรือว่า   (ซึ่งอาการ) สักว่าอัสมิมานะ,   (อ.บุรุษนี้)   
เป็นราวกะว่าชนผู้ก�าพร้า   (เป็น)   นุ่งแล้ว   ซ่ึงผ้าเก่า   กระท�าแล้ว   ซ่ึงการรบัจ้าง   
ในถนนอันเป็นที่อยู่แห่งนายจ้าง   เป็นอยู่อยู่   อันหม่อมฉัน   รู้แล้ว   ด้วยอุบาย   
ช่ือนี,้   กแ็ล   (อ.บรุษุนัน้)   (อนัหม่อมฉนั)   ครัน้รูแ้ล้ว   (ยังบคุคล) ให้เรียกมาแล้ว   
(ยังบรุุษนัน้) ให้รับพร้อมเฉพาะแล้ว   ซ่ึงความที ่(แห่งตน) เป็นผูเ้ป็นไปกบัด้วยทรัพย์   
(ยังบุคคล) ให้น�ามาแล้ว   ซึ่งทรัพย์   นั้น   ตั้งไว้แล้ว   ในต�าแหน่งแห่งเศรษฐี,   
แม้ อ.ธิดา   อันหม่อมฉัน   ให้แล้ว   (แก่บุรุษ) นั้น,   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.บุรุษ)   ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจ�า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นผู้อันหม่อมฉัน- 
ไม่เคยเห็นแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว    
(ซึ่งพระด�ารัส) นั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนมหาบพิตร   อ.ชีวิต   (ของบุคคล)  
ผู้เป็นอยู่อยู่   อย่างนี้   ชื่อว่า เป็นชีวิตอันประกอบแล้วด้วยธรรม   (ย่อมเป็น),   
ก็   อ.กรรมมีกรรมอันเป็นของมีอยู่แห่งโจรเป็นต้น   ย่อมบีบคั้น   ย่อมเบียดเบียน   
ในโลกนี้ด้วยน่ันเทียว   ช่ือ อ.ความสุข   อันมีกรรมนั้นเป็นเหตุ   ย่อมไม่มี    
ในโลกอื่นด้วย,   ก็   อ.อันกระท�า   ซึ่งการรับจ้าง   หรือ   หรือว่า   ซึ่งการ- 
ไถแล้วจึงเป็นอยู่   แห่งบุรุษ   ในกาล (แห่งตน) มีความเสื่อมจากทรัพย์นั่นเทียว   
ช่ือว่า เป็นชีวติอนัประกอบแล้วด้วยธรรม   (ย่อมเป็น),   จริงอยู่   อ.ความเป็นใหญ่ ท.   
ย่อมเจริญนั่นเทียว   (แก่บุคคล) ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความเพียร   ผู้ถึงพร้อมแล้ว
ด้วยสติ   ผู้มีกรรมอันหมดจดรอบแล้ว   (โดยทวาร ท.)   มีกายและวาจาเป็นต้น    
ผู้ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วกระท�าโดยปกติ   ผู้ส�ารวมแล้ว   (โดยทวาร ท.) มีกาย-
เป็นต้น   ผู้เป็นอยู่อยู่   เป็นอยู่โดยธรรม   ผูต้ัง้อยู่แล้ว   ในความไม่อยู่ปราศแห่งสติ    
ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้   ว่า

อ.ยศ   ย่อมเจริญยิ่ง   (แก่บุคคล) ผู้มีความเพียร- 
เป็นเหตุลุกขึ้น (ด้วย)   ผู้มีสติ (ด้วย)   ผู้มีการงาน- 
อันสะอาด (ด้วย)   ผู้ใคร่ครวญแล้วกระท�าโดยปกติ 
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(ด้วย)   ผู้ส�ารวมแล้วด้วย   ผู้เป็นอยู่โดยธรรมโดย-
ปกติ (ด้วย)   ผู้ไม่ประมาทแล้ว (ด้วย)   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้น   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อุฏฺ€านวโต   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยสติ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สตีมโต    
ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มาตามพร้อมแล้ว   (ด้วยกรรม ท.)   มีกายกรรมเป็นต้น   
อันมีโทษออกแล้ว   คือว่า   อันมีความผิดออกแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า    
สุจิกมฺมสฺส   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้พิจารณาแล้ว   คือว่า   ใคร่ครวญแล้ว   อย่างนี้ว่า   หากว่า   
(อ.ผล) อย่างนี ้  จักมไีซร้,   (อ.เรา)   จักกระทํา   อย่างนี ้  ดังนี ้  หรอื   หรอืว่า   
ว่า   ครั้นเมื่อกรรม   นี้   (อันเรา)   กระทําแล้ว   อย่างนี้,   (อ.ผล) ชื่อนี้    
จักมี   ดังนี้   กระทําอยู่   ซึ่งการงานทั้งปวง ท.   ราวกะ   (อ.หมอ)   กําหนดแล้ว   
ซึ่งเหตุ   (กระทําอยู่)   ซึ่งการเยียวยาซึ่งโรค   (ดังน้ี   แห่งบท) ว่า   นิสมฺมการิโน   
ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้สํารวมแล้ว   คือว่า   ผู้มีช่องออกแล้ว   (โดยทวาร ท.)  
มีกายเป็นต้น   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สญฺญตสฺส   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้อยู่ครองซึ่งเรือน   ผู้เว้น   (ซึ่งทุจริต ท.)   มีการโกงด้วย-
ตาชั่งเป็นต้น   แล้วจึง (สําเร็จอยู่   ซึ่งชีวิต)   (ด้วยกรรม ท.)   มีการไถและการ- 
รักษาซึ่งโคเป็นต้น,   ผู้มิใช่ผู้อยู่ครองซึ่งเรือน   ผู้เว้น   (ซึ่งกรรม ท.)   มีเวชกรรม-
และทูตกรรมเป็นต้น   แล้วจึงสําเร็จอยู่   ซ่ึงชีวิต   ด้วยการเท่ียวไปเพื่อภิกษา    
โดยธรรม   คือว่า   โดยสมํ่าเสมอ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ธมฺมชีวิโน   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีสติอันไม่อยู่ปราศแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อปฺปมตฺตสฺส   
ดังนี้   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   อ.ยศ   อันอันบณัฑตินบัพร้อมแล้วว่าความเป็นใหญ่และโภคะ-
และความนับถือด้วยนั่นเทียว   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าเกียรติและการกล่าวซึ่ง- 
คุณอันบุคคลพึงพรรณนาด้วย   ย่อมเจริญ   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   ยโสภิวฑฺฒติ   
ดังนี้   ฯ   
   
 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.นายกุมภโฆสกะ   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   
ในโสดาปัตติผล   ฯ   (อ.ชน ท.) มาก   แม้เหล่าอื่น   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) 
มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ฯ   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   
เกิดแล้ว   แก่มหาชน   อย่างนี้   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่ากุมภโฆสกะ   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๑ โยพฺพน� ความเป็นแห่งชายหนุ่ม, ความเป็นแห่งหญิงสาว ลง ณ ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า ยุวสฺส ภาโว โยพฺพน� ฯ พฤทธิ์       

อุ เป็น โอ ซ้อน วฺ แปลง วฺว เป็น พฺพ ลง น อาคม ฯ

๓. จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจูฬปันถกะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าจูฬปันถกะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   อุฏฺ€าเนนปฺ-
ปมาเทน   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
   
 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.ธิดา   ของตระกลูแห่งเศรษฐผู้ีมีทรัพย์   ในพระนครช่ือว่า-
ราชคฤห์   ผู้อันมารดาและบิดา ท.   รักษาอยู่   เกินเปรียบ   ในเบื้องบนแห่งพื้น   
แห่งปราสาท   อันประกอบแล้วด้วยช้ันเจ็ด   ในกาล (แห่งตน) ถึงแล้วซ่ึงวัย    
เป็นผู้โลเลในบุรุษ   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มัวเมาแล้วด้วยความเมาใน- 
ความเป็นแห่งหญิงสาว๑   เป็น   กระท�าแล้ว   ซึ่งความเชยชิด   กับ   ด้วยทาส   
ของตนนั่นเทียว   กลัวแล้วว่า   (อ.ชน ท.) แม้เหล่าอื่น   พึงรู้   ซึ่งกรรม   นี้   
ของเรา   ดังนี้   กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า   อันเรา ท.   ไม่อาจ   เพื่ออันอยู่    
ในที่   นี้,   ถ้าว่า   อ.มารดาและบิดา ท.   ของดิฉัน   จักรู้   ซึ่งโทษ   นี้ไซร้,   
(อ.มารดาและบิดา ท.)   จักกระท�า   ซึ่งดิฉัน   ให้เป็นผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่,   
(อ.เรา ท.)   ไปแล้ว   สู่ประเทศต่าง   จักอยู่   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   
ถือเอาแล้ว   (ซึ่งทรัพย์) อันเป็นสาระในมือ   ในเรือน   ออกไปแล้ว   โดยประตู    
ด้านเหนือ   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่ (อันชน ท.)   
เหล่าอ่ืนไม่รู ้  จักอยู่   (ในที)่ ใด   หรอื   หรอืว่า   (ในท่ี) นัน้   ดังนี ้  แม้ท้ังสอง   
ได้ไปแล้ว   ฯ   (เมื่อชน ท.) เหล่านั้น   อยู่อยู่   ในที่   แห่งหนึ่ง   อ.สัตว์ผู้เกิด-
แล้วในครรภ์   ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว   ในท้อง   (ของหญิง) นั้น   เพราะอาศัย    
ซึ่งการอยู่ร่วมกัน   ฯ   (อ.หญิง) นั้น   อาศัยแล้ว   ซึ่งความแก่รอบแห่งครรภ์    
ปรกึษาแล้ว   กบั   (ด้วยสาม)ี นัน้ว่า   อ.ครรภ์   ของดิฉนั   ถงึแล้ว   ซ่ึงความแก่รอบ,   
ชื่อ อ.การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ในที่   อันเว้นแล้วจากญาติและพวกพ้อง   
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เป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์   แก่เรา ท.   แม้ทั้งสอง   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา ท.)   จะไป   
สูเ่รอืนแห่งตระกลูน่ันเทยีว   ดังน้ี   ฯ   (อ.สาม)ี นัน้   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   
จะไป   ในวนันี,้   (อ.เรา ท.)   จะไป   ในวนัพรุง่น้ี   ดังนี ้  ยงัวนั ท.   ให้ก้าวล่วงแล้ว   
เพราะความกลัวว่า   ถ้าว่า   อ.เรา   จักไป   (ในที่) นั้นไซร้,   อ.ชีวิต   ของเรา  
จะไม่ม ี  ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิง) นัน้   คิดแล้วว่า   (อ.สาม)ี   ผูเ้ขลา   น้ี   ย่อมไม่อาจ   
เพื่ออันไป   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีโทษมาก,   ชื่อ อ.มารดาและบิดา ท.   
เป็นผูเ้กือ้กูลโดยส่วนเดียวเทยีว   (ย่อมเป็น),   (อ.สาม)ี นี ้  จงไป   หรอื   หรอืว่า   
จงอย่าไป,   อ.เรา   จักไป   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง) นั้น,   (ครั้นเมื่อสามี) นั้น    
ออกไปแล้ว   จากเรือน,   เก็บงําแล้ว   ซึ่งเครื่องใช้ในเรือน   บอกแล้ว   ซึ่งความ-
เป็นคืออันไปสู่เรือนแห่งตระกูล   ของตน   (แก่ชน ท.)   ผู้อยู่ในเรือนอันมีระหว่าง-
หามไิด้โดยปกติ   ดําเนินไปแล้ว   สูห่นทาง   ฯ   (อ.สาม)ี แม้นัน้   มาแล้ว   สูเ่รอืน   
ไม่เห็นแล้ว   (ซึ่งภรรยา) นั้น   ถามแล้ว   (ซึ่งชน ท.)   ผู้คุ้นเคยกัน   ฟังแล้วว่า   
(อ.ภรรยานั้น)   ไปแล้ว   สู่เรือนแห่งตระกูล   ดังนี้   ติดตามแล้ว   โดยเร็ว    
ถึงพร้อมแล้ว   ในระหว่างแห่งหนทาง   ฯ   อ.การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   
(แห่งหญิง) แม้น้ัน   ได้มแีล้ว   (ในระหว่างแห่งหนทาง) นัน้นัน่เทียว   ฯ   (อ.สาม)ี นัน้   
ถามแล้วว่า   ดูก่อนนางผูเ้จรญิ   (อ.ขนัธปัญจก) นี ้  อะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภรรยานัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.บตุร   คนหนึง่   เกดิแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.สามนีัน้   
ถามแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.เรา ท.)   จักกระทํา   อย่างไร   ดังนี้   ฯ    
(อ.ชน ท.) สอง   (ปรึกษากันแล้ว) ว่า   อ.เรา ท.   พึงไป   สู่เรือนแห่งตระกูล   
เพือ่ประโยชน์   (แก่กรรม) ใด,   อ.กรรม   นัน้   สาํเรจ็แล้ว   ในระหว่างแห่งหนทาง-
เทียว,   (อ.เรา ท.)   ไปแล้ว   (ในเรือนแห่งตระกูล) นั้น   จักกระทํา   ซึ่งอะไร,   
(อ.เรา ท.)   จะกลับ   ดังนี้   เป็นผู้มีจิตอันเดียวกัน   เป็น   กลับแล้ว   ฯ    
(อ.ชน ท. สอง เหล่าน้ัน)   กระทําแล้ว   (ซ่ึงคํา) ว่า   อ.ปันถกะ   ดังนี ้  ให้เป็นช่ือ   
ของทารก   นั้นนั่นเทียว   เพราะความที่ (แห่งทารกนั้น) เป็นผู้เกิดแล้ว   ในหนทาง   
ฯ   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   แม้อื่นอีก   (ของหญิง) นั้น   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว    
ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   ฯ   (อ.เรื่อง) ทั้งปวง   (อันบัณฑิต)   พึงให้พิสดาร    
โดยนยัอันมใีนก่อนนัน่เทยีว   ฯ   (อ.ชน ท. สอง เหล่าน้ัน)   กระท�าแล้ว   (ซ่ึงค�า) ว่า   
อ.มหาปันถกะ   ดังนี้   ให้เป็นชื่อ   (ของทารก) ผู้เกิดแล้ว   ก่อน   กระท�าแล้ว   
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(ซ่ึงค�า) ว่า   อ.จฬูปันถกะ   ดงันี ้  ให้เป็นช่ือ   (ของทารก) ผู้เกดิแล้ว   ในภายหลงั   
เพราะความที่แห่งทารก   แม้นั้น   เป็นผู้เกิดแล้ว   ในหนทาง   ฯ   (อ.ชน ท. 
สอง) เหล่านั้น   พาเอาแล้ว   ซึ่งทารก ท.   แม้สอง   ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่   
ของตนนั่นเทียว   ฯ   

 ก.๒   (เมื่อชน ท. สอง) เหล่านั้น   อยู่อยู่   (ในที่) นั้น,   อ.เด็กชื่อว่า-
มหาปันถกะ   ฟังแล้ว   ซึ่งเด็ก ท.   เหล่าอื่น   ผู้กล่าวอยู่ว่า   อ.อา,   อ.ลุง   
ดังนี้ด้วย   ว่า   อ.ปู่,   อ.ย่า   ดังนี้ด้วย   ถามแล้ว   ซึ่งมารดาว่า   ข้าแต่แม่   
อ.เด็ก ท.   เหล่าอื่น   ย่อมกล่าวว่า   อ.ปู่   ดังนี้,   ย่อมกล่าวว่า   อ.ย่า   ดังนี้,   
อ.ญาติ ท.   ของเรา ท.   ย่อมไม่มี   แลหรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.มารดา   กล่าว-
แล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   เออ,   อ.ญาติ ท.   ของเรา ท.   ย่อมไม่มี   (ในที่) นี้,   
แต่ว่า   อ.ตา   ของเจ้า ท.   ชื่อว่าธนเศรษฐี   (ย่อมมี)   ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์,    
อ.ญาติ ท.   ของเรา ท.   (ในพระนครชื่อว่าราชคฤห์) นั้น   เป็นผู้มาก   (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   (อ.มหาปันถกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่   (อ.เรา ท.)   ย่อมไม่ไป   
(ในพระนครช่ือว่าราชคฤห์) นัน้   เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิง) นัน้   ไม่บอกแล้ว   
ซึ่งเหตุแห่งการมา   แห่งตน   แก่บุตร,   ครั้นเมื่อบุตร ท.   กล่าวอยู่   บ่อย ๆ,   
กล่าวแล้ว   กะสามว่ีา   อ.เด็ก ท.   เหล่านี ้  ยงัดิฉนั   ย่อมให้ลาํบาก   เกนิเปรยีบ,   
อ.มารดาและบิดา ท.   เห็นแล้ว   ซึ่งเรา ท.   จักเคี้ยวกิน   ซึ่งเนื้อ   หรือ,   (อ.ท่าน)   
จงมา,   (อ.เรา ท.)   จักแสดง   ซึ่งตระกูลแห่งตา   แก่เด็ก ท.   ในกาลนี้   ดังนี้   
ฯ   (อ.สามีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา   จักไม่อาจ   เพื่ออันมี   ต่อหน้า,    
แต่ว่า   (อ.เรา)   จักนําไป   (ซึ่งเด็ก ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ภรรยานั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ดีละ,   อ.อันอันเด็ก ท.   เห็น   ซึ่งตระกูลแห่งตา   ด้วยอุบาย    
อย่างใดอย่างหนึง่นัน่เทยีว   ย่อมควร   ดังนี ้  ฯ   อ.ชน ท.   แม้สอง   พาเอาแล้ว   
ซึ่งเด็ก ท.   ถึงแล้ว   ซึ่งพระนครชื่อว่าราชคฤห์   โดยลําดับ   อยู่แล้ว   ในศาลา   
หลงัหน่ึง   ใกล้ประตูแห่งพระนคร   ฯ   อ.มารดาของเดก็   (ยังบคุคล) ให้บอกแล้ว   
ซึ่งความที่ (แห่งตน) เป็นผู้พาเอา   ซึ่งเด็ก ท.   สอง   แล้วจึงมาแล้ว   แก่มารดา-
และบิดา ท.   ฯ   (อ.มารดาและบิดา ท.) เหล่านั้น   ฟังแล้ว   ซึ่งข่าวสาสน์   นั้น   
(กล่าวแล้ว) ว่า   อ. -   (แห่งชน ท.) ผู้เที่ยวไปอยู่   ในสงสารหนา   - (บุรุษ)   
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๑ แยกเป็น ๒ ประโยค คือ (ปุริโส) น ปุตฺโต ภูตปุพฺโพ นาม นตฺถิ, (อิตถี) น ธีตา ภูตปุพฺพา นาม นตถิ ฯ แปลอีกนัยหนึ่งว่า 

อ. - (แห่งชน ท.) ผู้เที่ยวไปอยู่ ในสงสารหนา - (บุรุษ) ชื่อว่า ผู้เป็นบุตรเป็นแล้วในก่อน ย่อมไม่มี หามิได้, (อ.หญิง)        

ชื่อผู้เป็นธิดาเป็นแล้วในก่อน ย่อมไม่มี หามิได้ ฯ ในที่นี้ ภูตปุพฺโพ วิเสสฺน ของ ปุริโส, ภูตปุพฺพา วิเสสน ของ อิตฺถี แต่จะ

แปลเป็นวิกติกัตตา ใน นตฺถิ ก็ได้

ชื่อว่า ผู้ไม่เคยเป็นบุตรเป็นแล้ว   (ย่อมไม่มี),   (อ.หญิง)   ชื่อว่า ผู้ไม่เคยเป็น- 
ธิดาเป็นแล้ว   ย่อมไม่มี,๑   (อ.ชน ท. สอง) เหล่านั้น   เป็นผู้มีความผิดมาก    
ต่อเรา ท.   (ย่อมเป็น),   (อันชน ท. สอง) เหล่านั้น   ไม่อาจ   เพื่ออันด�ารงอยู่    
ในคลองแห่งจักษุ   ของเรา ท.,   อ.ชน ท.   แม้สอง   ถือเอาแล้ว   ซึ่งทรัพย์    
ชื่อ อันมีประมาณเท่านี้   ไปแล้ว   สู่ที่อันมีความส�าราญ   จงเป็นอยู่,   แต่ว่า    
(อ.ชน ท. สอง)   จงส่งไป   ซ่ึงเดก็ ท.   (ในท่ี) นี ้  ดงันี ้  ฯ   (อ.ชน ท. สอง) 
เหล่านั้น   ถือเอาแล้ว   ซึ่งทรัพย์   อัน (อันมารดาและบิดา ท.) เหล่านั้น    
ส่งไปแล้ว   ให้แล้ว   ซึ่งเด็ก ท.   ในมือ   ของทูตผู้มาแล้ว ท. นั่นเทียว    
ส่งไปแล้ว   ฯ   อ.เด็ก ท.   ย่อมเจริญ   ในตระกูลแห่งตา   ฯ   

 ก.๓   อ. -   (ในเด็ก ท. สอง) เหล่านั้นหนา   - จูฬปันถกะ   เป็นเด็กยิ่ง   
(ย่อมเป็น),   ส่วนว่า   อ.มหาปันถกะ   ย่อมไป   เพื่ออันฟัง   ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง-
กล่าวซ่ึงธรรม   ของพระทศพล   กบั   ด้วยตา   ฯ   (เมือ่มหาปันถกะ) นัน้   ไปอยู่   
สู่สํานัก   ของพระศาสดา   เนืองนิตย์,   อ.จิต   น้อมไปแล้ว   ในบรรพชา   ฯ   
(อ.มหาปันถกะ) นั้น   กล่าวแล้ว   กะตาว่า   ถ้าว่า   (อ.ท่าน)   พึงอนุญาต    
ซึ่งกระผมไซร้,   อ.กระผม   พึงบวช   ดังนี้   ฯ   (อ.ตานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
ดูก่อนพ่อ   (อ.เจ้า)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งคํา) อะไร,   อ.การบวช   ของเจ้า    
เป็นความเจริญ   แห่งเรา   กว่าการบวช   แม้ของชาวโลกทั้งสิ้น   (ย่อมเป็น),   ถ้าว่า   
(อ.เจ้า)   ย่อมอาจไซร้,   (อ.เจ้า)   จงบวช   ดังนี ้  นําไปแล้ว   (ซ่ึงมหาปันถกะ) นัน้   
สู่สํานัก   ของพระศาสดา,   (ครั้นเมื่อพระดํารัส) ว่า   ดูก่อนคฤหบดี   อ.เด็ก    
อันท่าน   ได้แล้ว   หรือ   ดังนี้   (อันพระศาสดา)   ตรัสแล้ว,   กราบทูลแล้วว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.เด็ก) นี้   เป็นหลาน   ของข้าพระองค์   (เป็น)   
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันบวช   ในสํานัก   ของพระองค์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
อ.พระศาสดา   ทรงสั่งบังคับแล้ว   ซึ่งภิกษุ   ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นวัตร    
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๑ ตจปญฺจกกมฺมฏฺ€าน� แปลออกศัพท์ได้หลายนัย ดังนี้ กัมมัฏฐานอันมีหนังเป็นที่ห้า, กัมมัฏฐานอันมีหมวดแห่งส่วนห้าแห่ง- 

อาการมีหนังเป็นที่สุดเป็นอารมณ์, กัมมัฏฐานอันบัณฑิตก�าหนดด้วยอาการมีหนังเป็นที่ห้าเป็นอารมณ์, กัมมัฏฐานอันมี- 

ประชุมแห่งอาการห้ามีหนังเป็นที่สุดเป็นอารมณ์, ฯ ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  กณ.สมุห.  วิ.ว่า ปญฺจนฺนํ อาการานํ สมุโห ปญฺจกํ 

  ฉ.ตุล. วิ.ว่า ตโจ ปริยนฺโต ยสฺส ตํ ตจปริยนฺตํ (ปญฺจกํ)

  วิ.บุพ.กัม. วิ.ว่า ตจปริยนฺตํ ปญฺจกํ ตจปญฺจกํ หรือ ตจปริยนฺตญฺจ ตํ ปญฺจกญฺจาติ ตจปญฺจกํ

  ฉ.ตุล. วิ.ว่า ตจปญฺจกํ อารมฺมณํ ยสฺส ตํ ตจปญฺจการมฺมณํ (กมฺมฏฺ€านํ)

  วิ.บุพ.กัม. วิ.ว่า ตจปญฺจการมฺมณํ กมฺมฏฺ€านํ ตจปญฺจกกมฺมฏฺ€านํ หรือ ตจปญฺจการมฺมณญฺจ

    ตํ กมฺมฏฺ€านญฺจาติ ตจปญฺจกกมฺมฏฺ€านํ ฯ

รูปใดรูปหนึ่ง   (ด้วยพระดํารัสว่า)   (อ.เธอ)   ยังเด็ก   นี้   จงให้บวช   ดังนี้   ฯ   
อ.พระเถระ   บอกแล้ว   ซึ่งตจปัญจกกัมมัฏฐาน๑   (แก่เด็ก) นั้น   (ยังเด็กนั้น)  
ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.สามเณรช่ือว่ามหาปันถกะ) นัน้   เรยีนเอาแล้ว   ซ่ึงพระพทุธพจน์   
อันมาก   ผู้มีกาลฝนอันเต็มรอบแล้ว   ได้แล้ว   ซึ่งการอุปสมบท   กระทําอยู่    
ซึ่งกรรม   ในการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ฯ
 (อ.พระเถระช่ือว่ามหาปันถกะ) นั้น  (ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษอยู ่    
ด้วยสขุอันเกิดแล้วแต่ฌาน   ด้วยสุขอันเกิดแล้วแต่ผล   คิดแล้วว่า   (อันเรา)    
อาจ   หรือหนอแล   เพื่ออันให้   ซ่ึงสุข   นี้   แก่จูฬปันถกะ   ดังนี้,    
ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของเศรษฐีผู้เป็นตา   ในลําดับนั้น   กล่าวแล้ว   อย่างนี้ว่า    
ดูก่อนมหาเศรษฐ ี  ถ้าว่า   (อ.ท่าน)   พงึอนญุาตไซร้,   อ.อาตมภาพ   ยงัจูฬปันถกะ   
พึงให้บวช   ดังนี้   ฯ   (อ.เศรษฐีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   
(ยังจูฬปันถกะ) นั้น   จงให้บวช   ดังนี้   ฯ   ได้ยินว่า   อ.เศรษฐี   ผู้เลื่อมใส-
ดีแล้ว   ในพระศาสนา   ผู้ (อันชน ท.)   ถามอยู่แลว่า   (อ.เด็ก ท.) เหล่านั่น   
เป็นบุตร   ของธิดาคนไหน   ของท่าน ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ย่อมละอาย  
เพื่ออันกล่าวว่า   (อ.เด็ก ท. เหล่านั่น)   (เป็นบุตร)   ของธิดาผู้หนีไปแล้ว    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   เพราะเหตุนั้น   (อ.เศรษฐีนั้น)   ย่อมอนุญาต   ซึ่งการบวช   
(แก่เด็ก ท.) เหล่านั้น   โดยง่ายนั่นเทียว   ฯ   อ.พระเถระ   ยังจูฬปันถกะ    
ให้บวชแล้ว   ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในศีล ท.   ฯ   (อ.จูฬปันถกะ) แม้นั้น    
บวชแล้วเทียว   เป็นคนเขลา   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พระเถระ   เมื่อศึกษาตาม    
(ซึ่งพระจูฬปันถกะ) นั้น   กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ ว่า
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๑ โกกนุท หรือ โกกนท หมายถึง บัวแดง แปลออกศัพท์ว่า บัวอันหมาป่าเห่าใส่ วิ.ว่า โกเกน นาทยตีติ โกกนโท โกกนุโท          

วา ฯ โกก เป็นหน้า นทฺ ธาตุ ในความส่งเสียง, เห่า. ณ ปัจจัย ฯ แปลว่า บัวอันรุ่งเรือง คือ งดงามอยู่ในนํ้า วิ.ว่า เก กนติ                           

ทิปฺปตีติ โกกนโท ก เป็นบทหน้า กน ธาตุในความรุ่งเรือง อท ปัจจัย แปลง อ ที่บทหน้า เป็น โอ ฯ
๒ อนฺตลิกฺข แปลว่า อากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่าง, กลางหาว, ท้องฟ้า วิ.ว่า อนฺตเร รูปํ อิกฺขติ เอตฺถาติ อนฺตลิกฺข� ฯ 

อนฺตร เป็นบทหน้า อิกฺข ธาตุในความเห็น อ ปัจจัย แปลง ร เป็น ล ฯ 

อ.ดอกบวั   ช่ือว่าโกกนุท๑   อนัมีกล่ินอนัด ี  บานแล้ว   
ในเวลาเช้า   เป็นดอกไม้มีกล่ินไม่ไปปราศแล้ว   พึงเป็น   
ฉนัใด   (อ.เธอ)   จงเห็น   ซ่ึงพระองัครีส   ผูรุ่้งเรืองอยู่   
ผู้เพียงดังว่า   พระอาทิตย์   ส่องแสงอยู่   ในอากาศ-
เป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่าง๒   (ฉันนั้น)   ดังนี้   ฯ   

 (อ.พระจูฬปันถกะนั้น)   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันเรียนเอา   ซึ่งคาถา   หนึ่ง   
นี้   โดยเดือน ท.   สี่   ฯ   
    (อ.อันถาม) ว่า   (อ.พระจูฬปันถกะนั้น   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันเรียนเอา   
ซึ่งคาถา   หนึ่ง   นี้   โดยเดือน ท.   สี่)   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อันแก้) ว่า   ได้ยินว่า   ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   
(อ.พระจูฬปันถกะ) นัน้   บวชแล้ว   เป็นผูม้ปัีญญา   เป็น   ได้กระทําแล้ว   ซ่ึงการ-
หวัเราะและการเยาะเย้ย   ในกาลเป็นทีเ่รยีนเอาซ่ึงอุเทส   ของภิกษุผูเ้ขลา   รปูใดรปูหนึง่   
ฯ   อ.ภิกษุ   นั้น   ละอายแล้ว   เพราะการหัวเราะ   นั้น   ไม่เรียนเอาแล้ว    
ซึ่งอุเทสนั่นเทียว,   ไม่ได้กระทําแล้ว   ซึ่งการสาธยาย   ฯ   (อ.จูฬปันถกะ) นี้    
บวชแล้วเทียว   เป็นคนเขลา   เกิดแล้ว   เพราะกรรม   นั้น   (ดังนี้),   อ.บทอัน 
(พระจูฬปันถกะ) ทัง้เรยีนเอาแล้วทัง้เรยีนเอาแล้ว,   (เมือ่พระจูฬปันถกะน้ัน)   เรยีนเอาอยู่   
ซ่ึงบทในเบือ้งบนและเบือ้งบน   ย่อมหายไป   ฯ   (เมือ่พระจูฬปันถกะ) นัน้   พยายามอยู่   
เพื่ออันเรียนเอา   ซึ่งคาถา   นี้นั่นเทียว,   อ.เดือน ท.   สี่   ก้าวล่วงแล้ว   ฯ   
ครั้งนั้น   อ.พระมหาปันถกะ   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนจูฬปันถกะ   อ.เธอ    
เป็นผู้ไม่สมควร   ในพระศาสนา   นี้   (ย่อมเป็น),   (อ.เธอ)   ย่อมไม่อาจ    
เพือ่อันเรยีนเอา   แม้ซ่ึงคาถา   หนึง่   โดยเดือน ท.   สี,่   ก ็  (อ.เธอ)   ยงักจิ-
แห่งบรรพชิต   จักให้ถึง   ซึ่งที่สุด   อย่างไร,   (อ.เธอ)   จงออกไป   (จากที่) นี้   
ดังนี้   คร่าออกแล้ว   (ซึ่งพระจูฬปันถกะ) นั้น   จากวิหาร   ฯ   อ.พระจูฬปันถกะ   
ย่อมไม่ปรารถนา   ซึ่งความเป็นแห่งคฤหัสถ์   เพราะความรัก   ในพระพุทธศาสนา   ฯ
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๑ สมฺปฏจิฉฺามิ ประกอบด้วย ส+ํปฏิ บทหน้า  อิส ฺธาตุ ในความปรารถนา, แสวงหา, อยากได้, ชอบใจ  ลง ย ปัจจัย ม ิวัตตมานา-

วิภัตติ แปลงนิคคหิตที่ สํ เป็น มฺ แปลง สฺ ที่สุดแห่ง อิสฺ ธาตุ กับ ย ปัจจัย เป็น จฺฉ สระ อิ ซ้อนกันสองตัว ลบเสียตัวหนึ่ง 
๒ พาหิร� แปลว่า ในภายนอก, มีในภายนอก, เกิดในภายนอก วิ.ว่า พหิ ชาต� พาหิร� พหิ บทหน้า อิรณฺ ปัจจัย ลบ ณ เสีย ทีฆะ 

อ เป็น อา ลบสระหน้า ฯ 
๓ อีกนัยหนึ่งแปลเป็นประโยคลิงคัตถะว่า ในกาลนี้ (อ.ประโยชน์) อะไร ของเรา ด้วยพระศาสนา นี้ ฯ
๔ ปจฺจูโส (กาโล) ลง อ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า ปจฺจูเสติ ติมิรนฺติ ปจฺจูโส (กาโล) อ.กาลอันขจัดเฉพาะซึ่งมืด ฯ  

เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า ปจฺจูเสติ ติมิร� เอตฺถาติ ปจฺจูโส (กาโล) อ.กาลเป็นที่ก�าจัดเฉพาะซึ่งมืด ฯ ปติ เป็นบทหน้า 

อูสฺ, อุสฺ ธาตุ ในความกําจัด, ขจัด, เจ็บไข้, เสียดแทง ฯ

 ก.๔   ก็   ในกาล   นั้น   อ.พระมหาปันถกะ   เป็นผู้แสดงขึ้นซึ่งภัต    
ย่อมเป็น   ฯ   อ.หมอชีวก   ผู้โกมารภัจ   ถือเอาแล้ว   ซึ่งระเบียบและของหอม-
และวัตถุเป็นเครื่องลูบไล้   อันมาก   ไปแล้ว   สู่อัมพวัน   บูชาแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   
ฟังแล้ว   ซึ่งธรรม   ลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระทศพล   
เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งพระมหาปันถกะ   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ภิกษุ ท.   
ในสํานัก   ของพระศาสดา   ผู้มีประมาณเท่าไร   (มีอยู่)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระมหา-
ปันถกะ   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ร้อยแห่งภิกษุ ท.   ผู้มีห้าเป็นประมาณ   (มีอยู่)   ดังนี้   
ฯ   (อ.หมอชีวก   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ในวันพรุ่ง   (อ.ท่าน)    
พาเอาแล้ว   ซ่ึงร้อยแห่งภิกษุห้า ท.   ผูม้พีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ   ขอจงรบั   ซ่ึงภิกษา   
ในนิเวศน์   ของกระผม ท.   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสก   
อ.ภิกษุ   ผู้เขลา   ชื่อว่าจูฬปันถกะ   เป็นผู้มีธรรมอันไม่งอกงาม   (ย่อมเป็น),   
(อ.อาตมภาพ)   ย่อมรับพร้อมเฉพาะ๑   ซึ่งการนิมนต์   (เพื่อภิกษุ ท.)   ผู้เหลือ  
เว้น   (ซึ่งภิกษุ) นั้น   ดังนี้   ฯ   อ.พระจูฬปันถกะ   ฟังแล้ว   (ซึ่งคํา) นั้น    
คิดแล้วว่า   อ.พระเถระ   เมื่อรับพร้อมเฉพาะ   ซึ่งการนิมนต์   เพื่อภิกษุ ท.    
ผู้มีประมาณเท่านี้   ย่อมรับพร้อมเฉพาะ   กระทํา   ซึ่งเรา   ให้เป็นผู้มีในภายนอก๒,   
อ.จิต   ในเรา   แห่งพีช่าย   ของเรา   เป็นธรรมชาตแตกแล้ว   จักเป็น   โดยความ-
ไม่มีแห่งความสงสัย,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยพระศาสนา   นี้  (มีอยู่)   แก่เรา   
ในกาลนี้,๓   (อ.เรา)   เป็นคฤหัสถ์   เป็น   กระทําอยู่   ซึ่งบุญ ท.   มีทานเป็นต้น   
จักเป็นอยู่   ดังนี้   ฯ   ในวันรุ่งขึ้น   (อ.พระจูฬปันถกะ) นั้น   ได้ดําเนินไปแล้ว   
เพื่ออันสึก   ในเวลาเช้าเทียว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงตรวจดูอยู่   ซึ่งโลก    
ในกาลอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดนั่นเทียว๔   ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งเหตุ   นี้   เสด็จไปแล้ว   
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๑ ประโยคนี ้สนามหลวงแผนกบาล ีพ.ศ. ๒๕๑๔ แปลว่า อ.ท่อนแห่งผ้าเก่าน้ี เป็นของหมดจดรอบแล้ว เกนิเปรยีบ (ย่อมเป็น) ฯ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริสุทฺธ� ลง ต ปัจจัย ประกอบด้วย ปริ + สุธฺ ธาตุ ในความสะอาด, หมดจด (โสเจยฺเย) + ต ปัจจัย ธาตุมี ธฺ 

เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต ปัจจัย เป็น ทฺธ แล้วลบที่สุดธาตุ สามารถคุมพากย์ได้แล้ว

ก่อนกว่า   เสด็จจงกรมอยู่   ใกล้ซุ้มแห่งประตู   ได้ประทับยืนอยู่แล้ว   ในหนทาง-
เป็นที่ไป   ของพระจูฬปันถกะ   ฯ   อ.พระจูฬปันถกะ   ไปอยู่   เห็นแล้ว    
ซึ่งพระศาสดา   เข้าไปเฝ้าแล้ว   ถวายบังคมแล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   
ตรัสแล้ว   (กะพระจูฬปันถกะ) นั้นว่า   ดูก่อนจูฬปันถกะ   ก็   อ.เธอ   จะไป    
(ในที่) ไหน   ในเวลา   นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระจูฬปันถกะ   กราบทูลแล้ว) ว่า   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พี่ชาย   ย่อมคร่าออก   ซึ่งข้าพระองค์,   (เพราะเหตุ) นั้น   
(อ.ข้าพระองค์)   จะไป   เพื่ออันสึก   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนจูฬปันถกะ   ชื่อ อ.การบวช   ของเธอ   (มีอยู่)   ในสํานัก   ของเรา,   (อ.เธอ)   
แม้ผู้อันพี่ชายคร่าออกแล้ว   ไม่มาแล้ว   สู่สํานัก   ของเรา   เพราะเหตุไร,   (อ.เธอ)   
จงมา,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยความเป็นแห่งคฤหัสถ์   (มีอยู่)   แก่เธอ,   (อ.เธอ)   
จักมี   ในสํานัก   ของเรา   ดังนี้   ทรงลูบแล้ว   (ซึ่งพระจูฬปันถกะ) นั้น   ที่ศีรษะ   
ด้วยฝ่าพระหัตถ์   อันมีพื้นอันดาดาษแล้วด้วยกงจักร   ทรงพาเอาแล้ว   เสด็จไปแล้ว   
(ทรงยงัพระจฬูปันถกะ) ให้นัง่แล้ว   ทีห่น้ามขุแห่งพระคันธกฎีุ   ประทานแล้ว   ซ่ึงผ้าเก่า   
อันหมดจดรอบแล้ว   อัน (อันพระองค์) ทรงบนัดาลแล้ว   ด้วยฤทธิ ์  (ด้วยพระดํารสั) ว่า    
ดูก่อนจูฬปันถกะ   (อ.เธอ)   เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อทิศอันมีในเบื้องหน้า   เป็น    
ลูบคลําอยู่   ซึ่งผ้าเก่า   นี้   (ด้วยบริกรรม) ว่า   รโชหรณ�   รโชหรณ�   ดังนี้    
จงมี   (ในที่) นี้นั่นเทียว   ดังนี้,   ครั้นเมื่อกาล   (อันบุคคล)   กราบทูลแล้ว,    
ผูอั้นหมูแ่ห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว   เสด็จไปแล้ว   สูเ่รอืน   ของหมอชีวก   ประทับนัง่แล้ว   
บนอาสนะอันบุคคลปูลาดแล้ว   ฯ   

    ก.๕   แม้ อ.พระจูฬปันถกะ   แลดูอยู่   ซึ่งพระอาทิตย์   นั่งลูบคลําอยู่แล้ว   
ซึ่งผ้าเก่า   ผืนนั้น   (ด้วยการบริกรรม) ว่า   รโชหรณ�   รโชหรณ�   ดังนี้   ฯ   
(เมือ่พระจูฬปันถกะ) น้ัน   ลบูคลาํอยู ่  ซ่ึงท่อนแห่งผ้าเก่า   นัน้,   (อ.ท่อนแห่งผ้าเก่า)   
เป็นของเศร้าหมองแล้ว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ในลําดับนั้น   (อ.พระจูฬปันถกะ)  
คิดแล้วว่า   อ.ท่อนแห่งผ้าเก่า   นี้   หมดจดรอบแล้ว   เกินเปรียบ,๑   แต่ว่า   
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๑ ตั้งแต่ จูฬปนฺถโกปิ สุริย� โอโลเกนฺโต - วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ (คาถาบาทแรก) เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง  

พ.ศ. ๒๕๑๔ แปลโดยพยัญชนะ

(อ.ท่อนแห่งผ้าเก่า)   อาศัยแล้ว   ซึ่งอัตภาพ   นี้   ละแล้ว   ซึ่งปกติอันมีในก่อน   
เป็นผ้าเศร้าหมองแล้ว   อย่างนี้   เกิดแล้ว,   อ.สังขาร ท.   เป็นสภาพไม่เที่ยงหนอ   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้,   เริ่มตั้งอยู่   ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป   ยังวิปัสสนา    
ให้เจรญิแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงทราบแล้วว่า   อ.จิต   ของจฬูปันถกะ   ขึน้แล้ว   
สู่วิปัสสนา   ดังนี้   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนจูฬปันถกะ   อ.เธอ   อย่ากระทําแล้ว    
ซ่ึงความสําคัญว่า   อ.ท่อนแห่งผ้าเก่า   นั่นนั่นเทียว   เป็นผ้าเศร้าหมองแล้ว    
เป็นผ้าอันธุลีย้อมแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   ก็   (อ.ธุลี ท.)   มีธุลีคือราคะเป็นต้น   
มีอยู่   ในภายใน   ของเธอ,   (อ.เธอ)   จงนําไป   (ซึ่งธุลี ท.) เหล่านั้น   ดังนี้   
ทรงเปล่งแล้ว   ซึ่งพระรัศมี   เป็นผู้มีพระรูปปรากฏอยู่   ราวกะว่าประทับนั่งแล้ว    
ข้างหน้า   เป็น   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ว่า

อ.ราคะ   (อนัเรา   ย่อมเรียก) ว่า   ธุล,ี   ก ็  แต่ว่า   
(อ.ราคะ)   (อันเรา)   ย่อมไม่เรียกว่า   ละออง,   
(อ.ค�า) ว่า   ธุลี   ดังนี้   นั่น   เป็นชื่อ   ของราคะ   
(ย่อมเป็น),   อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   ละขาดแล้ว    
ซึ่งธุลีคือราคะ   นั่น   ย่อมอยู่   ในพระศาสนา    
(ของพระพุทธเจ้า)   ผู้มีธุลีคือราคะไปปราศแล้ว   ฯ๑   
อ.โทสะ   (อันเรา   ย่อมเรียก) ว่า   ธุลี,   ก็    
แต่ว่า   (อ.โทสะ)   (อนัเรา) ย่อมไม่เรียกว่า   ละออง,   
(อ.ค�า) ว่า   ธุลี   ดังนี้   นั่น   เป็นชื่อ   ของโทสะ   
(ย่อมเป็น),   อ.ภิกษุ ท.  เหล่านั้น   ละขาดแล้ว   
ซึ่งธุลีคือโทสะ   นั่น   ย่อมอยู่   ในพระศาสนา    
(ของพระพุทธเจ้า)   ผู้มีธุลีคือโทสะไปปราศแล้ว   ฯ   
อ.โมหะ   (อนัเรา   ย่อมเรียก) ว่า   ธุล,ี   ก ็  แต่ว่า   
(อ.โมหะ)   (อันเรา)   ย่อมไม่เรียกว่า   ละออง,   
(อ.ค�า) ว่า   ธุลี   ดังนี้   นั่น   เป็นชื่อ   ของโมหะ   
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(ย่อมเป็น),   อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   ละขาดแล้ว    
ซ่ึงธุลีคอืโมหะ   นัน่   ย่อมอยู่   ในพระศาสนา   (ของ-
พระพุทธเจ้า)   ผู้มีธุลีคือโมหะไปปราศแล้ว   ดังนี้   ฯ

    ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.พระจูฬปันถกะ   บรรลุแล้ว    
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   อ.ปิฎก ท.  สาม   มาแล้ว    
(แก่พระจูฬปันถกะ) นั้น   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท. นั่นเทียว   ฯ   ได้ยินว่า    
ในกาลก่อน   (อ.พระจูฬปันถกะ) นั้น   เป็นพระราชา   เป็น   ทรงกระทําอยู่    
ซึ่งการประทักษิณซึ่งพระนคร,   ครั้นเมื่อพระเสโท   ไหลออกอยู่   จากพระนลาฏ,   
ทรงเช็ดแล้ว   ซึ่งที่สุดแห่งพระนลาฏ   ด้วยผ้าสาฎก   อันหมดจดรอบแล้ว   ฯ    
อ.ผ้าสาฎก   เป็นผ้าเศร้าหมองแล้ว   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.พระราชา) นัน้   ทรงได้-
เฉพาะแล้ว   ซ่ึงอนจิจสญัญาว่า   อ.ผ้าสาฎก   อันหมดจดรอบแล้ว   อันมอีย่างนีเ้ป็นรปู   
อาศัยแล้ว   ซึ่งสรีระ   นี้   ละแล้ว   ซึ่งปกติ   เป็นผ้าเศร้าหมองแล้ว   เกิดแล้ว,   
อ.สังขาร ท.   เป็นสภาพไม่เที่ยงหนอ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   เพราะเหตุ   นั้น    
อ.ผ้าเป็นเครือ่งนําไปซ่ึงธลุนีัน่เทยีว   เป็นปัจจัย   (ของพระจูฬปันถกะ) นัน้   เกดิแล้ว   ฯ   

 ก.๖   แม้ อ.หมอชีวกแล   ผู้โกมารภัจ   น้อมเข้าไปแล้ว   ซึ่งนํ้าเพื่อทักษิณา   
แก่พระทศพล   ฯ   อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนชีวก   อ.ภิกษุ    
ในพระวหิาร   มอียู ่  มใิช่หรอื   ดังนี ้  ทรงปิดแล้ว   ซ่ึงบาตร   ด้วยพระหตัถ์   ฯ   
อ.พระมหาปันถกะ   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผ้เจริญ   อ.ภิกษุ   ในพระวิหาร   
ย่อมไม่มี   มิใช่หรือ   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนชีวก   (อ.ภิกษุ 
ในพระวหิาร)   มอียู ่  ดังนี ้  ฯ   อ.หมอชีวก   ส่งไปแล้ว   ซ่ึงบรุษุ   (ด้วยคํา) ว่า   
แน่ะพนาย   ถ้าอย่างน้ัน   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   จงรู ้  ซ่ึงความท่ีแห่งภิกษ ุท.   
ในพระวิหาร   มีอยู่   หรือ   หรือว่า   ซึ่งความท่ี (แห่งภิกษุ ท.   ในพระวิหาร)   
ไม่มีอยู่   ดังนี้   ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.พระจูฬปันถกะ   (คิดแล้ว) ว่า   อ.พี่ชาย   
ของเรา   ย่อมกล่าวว่า   อ.ภิกษุ ท.   ในพระวิหาร   ย่อมไม่มี   ดังนี้,   (อ.เรา)   
จักประกาศ   ซึ่งความที่แห่งภิกษุ ท.   ในพระวิหาร   มีอยู่   (แก่พี่ชาย) นั้น   ดังนี้   
ยังอัมพวัน   ทั้งสิ้น   ให้เต็มแล้ว   ด้วยภิกษุ ท. นั่นเทียว,   อ.ภิกษุ ท.   บางพวก   
ย่อมกระทํา   ซึ่งกรรมคือการเย็บซึ่งจีวร,   (อ.ภิกษุ ท.)   บางพวก   ย่อมกระทํา    
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ซึ่งกรรมคือการย้อม,   (อ.ภิกษุ ท.)   บางพวก   ย่อมกระทํา   ซึ่งการสาธยาย,   
(อ.พระจูฬปันถกะ)   เนรมิตแล้ว   ซึ่งพันแห่งภิกษุ   อันไม่เช่นกับ   ซึ่งกันและกัน   
ด้วยประการฉะนี ้  ฯ   อ.บรุษุ   นัน้   เหน็แล้ว   ซ่ึงภิกษ ุท.   มาก   ในพระวหิาร   
กลับแล้ว   บอกแล้ว   แก่หมอชีวกว่า   ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า   อ.อัมพวันท้ังสิ้น    
เต็มรอบแล้ว   ด้วยภิกษุ ท.   ดังนี้   ฯ   
    (อ.พระธรรมสังคาหกาจารย์   กล่าวแล้ว) ว่า   แม้ อ.พระเถระแล   

ชื่อว่าปันถกะ   เนรมิตแล้ว   ซึ่งตน   สิ้นพันครั้ง    
นัง่แล้ว   ในอมัพวนั   อนัอนับคุคลพึงยินด ี  นัน้นัน่-
เทียว   เพียงไร   แต่การประกาศซึ่งกาล   ดังนี้   ฯ   

 ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   กะบุรุษ   นั้นว่า   (อ.เธอ)   ไปแล้ว   
พระสู่วิหาร   จงกล่าวว่า   อ.พระศาสดา   ย่อมรับสั่งหา   ชื่อ ซึ่งพระจูฬปันถกะ   
ดังนี้   ดังนี้   ฯ   (ครั้นเมื่อคํา) อย่างนั้น   (อันบุรุษ) นั้น   ไปแล้ว   กล่าวแล้ว,   
อ.พันแห่งปาก   ตั้งขึ้นแล้วว่า   อ.เรา   เป็นผู้ชื่อว่าจูฬปันถกะ   (ย่อมเป็น),   อ.เรา   
เป็นผู้ชื่อว่าจูฬปันถกะ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.บุรุษ   นั้น   ไปแล้ว   อีก    
กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ได้ยินว่า   (อ.ภิกษุ ท.) แม้ทั้งปวง    
เป็นผูช่ื้อว่าจูฬปันถกะนัน่เทยีว   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   
ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ)   ไปแล้ว   จงจับ   ซึ่ง -   (อ.ภิกษุ) ใด   ย่อมกล่าวว่า   
อ.เรา   เป็นผู้ชื่อว่าจูฬปันถกะ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ก่อน,   - (ภิกษุ) นั้น   ที่มือ,   
(อ.ภิกษุ ท.) ผู้เหลือลง   จักหายไป   ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษ) นั้น   ได้กระทําแล้ว   
เหมอืนอย่างนัน้   ฯ   อ.ภิกษ ุท.   ผูม้พีนัเป็นประมาณ   หายไปแล้ว   ในขณะนัน้-
นัน่เทยีว   ฯ   อ.พระเถระ   ได้ไปแล้ว   กบั   ด้วยบรุษุ   นัน้   ฯ   อ.พระศาสดา   
ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งหมอชีวก   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัต   (ด้วยพระ-
ดํารัส) ว่า   ดูก่อนชีวก   (อ.เธอ)   จงรับ   ซ่ึงบาตร   ของจูฬปันถกะ,    
(อ.จฬูปันถกะ) นี ้  จักกระทํา   ซ่ึงการอนโุมทนา   แก่เธอ   ดังนี ้  ฯ   อ.หมอชีวก   
ได้กระทาํแล้ว   เหมอืนอย่างนัน้   ฯ   อ.พระเถระ   บนัลอือยู ่  บนัลอืเพยีงดังสหีะ   
เป็นราวกะว่าสหีะหนุ่ม   (เป็น)   ยังปิฎก ท.   สาม   ให้กระฉ่อนแล้ว   ได้กระทาํแล้ว   
ซึ่งการอนุโมทนา   ฯ   อ.พระศาสดา   เสด็จลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   ผู้อันหมู่- 
แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว   เสด็จไปแล้ว   สู่พระวิหาร,   ครั้นเมื่อวัตร   อันภิกษุ ท.   
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๑ สายณฺโห วิ.ว่า อหสฺส สาโย สายณฺโห แปลง อห (วัน) เป็น อณฺห ฯ
๒ กายพนฺธน� (วตฺถํ) เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ ยุ ปัจจัย วิ.ว่า กาย� พนฺธติ เตนาติ กายพนฺธน� (วตฺถ�) แปลออกศัพท์ว่า 

ผ้าเป็นเครื่องผูกซึ่งกาย โดยความหมาย คือ ประคดเอว

แสดงแล้ว,   เสด็จลุกขึ้นแล้ว   จากอาสนะ   ประทับยืนแล้ว   ที่หน้ามุขแห่ง- 
พระคันธกุฎี   ประทานแล้ว   ซ่ึงพระโอวาทแห่งพระสุคต   แก่หมู่แห่งภิกษุ    
ตรัสบอกแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   ทรงส่งไปแล้ว   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   เสด็จเข้าไปแล้ว   
สู่พระคันธกุฎี   อัน (อันบุคคล) อบแล้วด้วยของหอมอันบุคคลพึงยินดีด้วยดี   เสด็จ-
เข้าถึงแล้ว   ซึ่งสีหไสยา   โดยพระปรัศว์   เบื้องขวา   ฯ

    ก.๗   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุ ท.   ประชุมกันแล้ว   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย    
ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน๑   เป็นราวกะว่า (อันบุคคล) แวดล้อมแล้ว   ด้วยม่านอัน-
เป็นวกิารแห่งผ้ากัมพลสแีดง   (เป็น)   นัง่แล้ว   ปรารภแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าว-
ซึ่งพระคุณ   ของพระศาสดาว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.พระมหาปันถกะ   ไม่รู้อยู่   
ซ่ึงอัธยาศัย   ของพระจูฬปันถกะ   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อัน (ยงัพระจูฬปันถกะ) ให้เรยีนเอา   
ซึ่งคาถา   หนึ่ง   โดยเดือน ท.   สี่,   คร่าออกแล้ว   จากวิหาร   (ด้วยอันคิด) ว่า   
(อ.พระจูฬปันถกะ) นี้   เป็นคนเขลา   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   แต่ว่า   อ.พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า   ได้ประทานแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ในระหว่าง-
แห่งภัต   หนึ่งนั่นเทียว   เพราะความที่ (แห่งพระองค์) เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม,   
อ.ปิฎก ท.   สาม   มาแล้ว   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท. นั่นเทียว,   โอ   ชื่อ อ.กําลัง    
ของพระพทุธเจ้า ท.   เป็นกาํลงัใหญ่   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   อ.พระผู้มี-
พระภาคเจ้า   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งความเป็นไปทั่วแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   นี้    
ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซ่ึงธรรม   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   อ.อันอันเราไป    
ในวันนี้   ย่อมควร   ดังนี้   เสด็จลุกขึ้นแล้ว   จากพุทธไสยา   ทรงนุ่งแล้ว    
ซ่ึงผ้าอันมีช้ันสอง (อันบุคคล) ย้อมดีแล้ว   ทรงรัดแล้ว   ซ่ึงประคดเอว๒    
อันราวกะว่าสายแห่งฟ้า   ทรงห่มแล้ว   ซึ่งมหาบังสุกุลจีวรของพระสุคต   อันเช่น-
กับด้วยผ้ากัมพลแดง   เสด็จออกแล้ว   จากพระกุฎี (อันบุคคล) อบแล้วด้วยของ-
หอม (อันบุคคล) พึงยินดีด้วยดี   เสด็จไปแล้ว   สู่โรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดง- 
ซึ่งธรรม   ด้วยพุทธลีลา   อันมีที่สุดหามิได้   ด้วยความงามแห่งการเยื้องกรายเพียง- 
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ดังการเย้ืองกรายแห่งช้างตัวประเสริฐตัวซับมันแล้วและราชสีห์   เสด็จขึ้นแล้ว    
สู่พุทธอาสน์อันประเสริฐ (อันบุคคล) ปูลาดดีแล้ว   ในท่ามกลางแห่งโรงกลม  
(อนับคุคล) ประดบัแล้ว   ทรงเปล่งอยู่   ซ่ึงพระรศัมีแห่งพระพุทธเจ้า ท.   อนัมี-
วรรณะหก   ประทบันัง่แล้ว   ในท่ามกลางแห่งอาสนะ   ราวกะ (อ.ลม)   ยังท้อง-
แห่งห้วงน�า้   ให้กระเพ่ือมอยู่   ราวกะ อ.พระอาทติย์อนัอ่อน   เหนอืยอดแห่งภเูขา-
ชื่อว่ายุคันธร   ฯ   ก็   ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นผู้สักว่าเสด็จมาแล้ว    
(มีอยู่),   อ.หมู่แห่งภิกษุ   ตัดขาดแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   เป็นผู้นิ่ง    
ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงแลดูแล้ว   ซึ่งบริษัท   ด้วยพระหฤทัย    
อันอ่อนโยน   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   อ.บริษัท   นี้   ย่อมงาม   เกินเปรียบ,   อ.ความ-
คะนองแห่งมือ   หรือ   หรือว่า   อ.ความคะนองแห่งเท้า   อ.เสียงแห่งการไอ   หรือ   
หรือว่า   อ.เสียงแห่งการจาม   (แห่งภิกษุ) แม้รูปหนึ่ง   ย่อมไม่มี,   (อ.ภิกษุ ท.) 
เหล่านี้   แม้ทั้งปวง   ผู้เป็นไปกับด้วยความเคารพ   ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า   
อันเดชแห่งพระพทุธเจ้า   คุกคามแล้ว,   ครัน้เมือ่เรา   นัง่แล้ว   ไม่กล่าว   แม้ตลอด-
กัปแห่งอายุ,   (อ.ภิกษุ ท.) บางพวก   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   
จักไม่กล่าว   ก่อน,   ชื่อ อ.ธรรมเนียมแห่งการยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อม   
อันเรา   พึงรู้,   อ.เรานั่นเทียว   จักกล่าว   ก่อน   ดังนี้   ตรัสเรียกมาแล้ว    
ซึ่งภิกษุ ท.   ด้วยพระสุรเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม   อันไพเราะ   ตรัสถามแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   
อะไรหนอ   ย่อมม ี  ในกาลน้ี,   ก็แล   อ.วาจาเป็นเครือ่งกล่าว   อะไร   อันเธอ ท.   
กระทําค้างไว้แล้ว   ในระหว่าง   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.    
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว)   ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   
ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.    
อ.จูฬปันถกะ   เป็นคนเขลา   (ย่อมเป็น)   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,    
(อ.จูฬปันถกะ)   เป็นคนเขลาเทียว   (ได้เป็นแล้ว)   แม้ในกาลก่อน,   อนึ่ง   
(อ.เรา)   เป็นที่พึ่ง   (ของจูฬปันถกะ) นั้น   เป็นผู้เกิดแล้ว   (ย่อมเป็น)    
ในกาลนี้นั่นเทียว   อย่างเดียว   หามิได้,   แม้ในกาลก่อน   (อ.เรา)   เป็นที่พึ่ง   
ได้เป็นแล้วนั่นเทียว,   อนึ่ง   ในกาลก่อน   อ.เรา   ได้กระท�าแล้ว   (ซึ่งจูฬ- 
ปันถกะ) นี้   ให้เป็นเจ้าของ   แห่งขุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะ,   ในกาลนี้   (อ.เรา   
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๑ ตักกสิลา เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นคันธาระ ซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งใน ๑๖ แคว้นสมัยชมพูทวีป มีมาแต่ดึกดําบรรพ์ก่อนพุทธกาล           
เคยรุ่งเรืองด้วยศิลปวิทยาการต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาที่มีช่ือเสียงที่สุด เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทุกศาสตร์ มีสํานักอาจารย์        
ทิศาปาโมกข์สั่งสอนลูกศิษย์ท้ังที่เป็นกษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์ลิจฉวี หมอชีวกโกมารภัจ  
องคุลีมาล พันธุลเสนาบดี เป็นต้น เรียกกันว่า เมืองมหาวิทยาลัย ในอดีตพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง จะเห็นได้จากซาก 
สถูป เจดีย์ หรือ พระพุทธรูปศิลปะคันธาระจํานวนมาก ราว พ.ศ. ๙๔๓ หลวงจีนฟาเหียน ได้มาสืบค้นพระพุทธศาสนาที่นี่ และ
ได้มานมัสการพระสถูปเจดีย์ด้วย แต่ ราว พ.ศ. ๑๐๕๐ ชนชาติฮั่นยกมาตีอินเดียและได้ทําลายพระพุทธศาสนา ทําให้เมืองตักสิลา
พินาศไป ต่อมา พ.ศ. ๑๑๘๖ หลวงจีนเหี้ยนจัง (พระถังซ�าจั๋ง) ได้มาสืบค้นพระพุทธศาสนาในอินเดีย ได้บันทึกว่า เมืองนี้มีสภาพ
เสื่อมโทรม เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่ขึ้นอยู่กับแคว้นกัสมีระ (แคชเมียร์) โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ และสถานศึกษาถูกทําลายหมด 
ปัจจุบันนี้ตักศิลาอยู่ในบริเวณซากโบราณสถาน ในแคว้นปัญจาบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราวัลปินดิ เมืองหลวง
เก่าของประเทศปากีสถาน และห่างจากกรุงอิสลามาบัด (เมืองหลวงปัจจุบัน) ทางทิศตะวันตกราว ๒๓ กิโลเมตร 

๒ อุปการโก (ชโน) ลง กฺวิ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า อุปการ� กโรตีติ อุปการโก (ชโน) อุปการ เป็นบทหน้า กรฺ  
ธาตุในความทํา ลบ กฺวิ ปัจจัย และ ลบ ที่สุดธาตุ ฯ แปลว่า ผู้มีอุปการะ ลง อิก ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า อุปกาโร 
อสฺส อติถีติ อุปการโก (ชโน) ลบ อิ ที่ อิก เสีย ฯ แปลว่า ผู้เข้าไปกระท�า, ผู้อุดหนุน, ผู้ช่วยเหลือ ลง ณวุ ปัจจัย วิ.ว่า  

อุปคนฺตฺวา กโรตีติ อุปการโก (ชโน) อุป บทหน้า กรฺ ธาตุในความทํา แปลง ณวุ เป็น อก ฯ

ย่อมกระท�า   ซึ่งจูฬปันถกะ   นี้   ให้เป็นเจ้าของ)   แห่งขุมทรัพย์อันเป็นโลกุตระ   
ดังนี้   ผู้อันภิกษุ ท.   ผู้ใคร่เพื่ออันฟัง   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   โดยพิสดาร    
ทูลวิงวอนแล้ว   ทรงนํามาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-   

 ก.๘   ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   อ.มาณพ   คนหนึ่ง   ผู้อยู่ในพระนคร- 
ช่ือว่าพาราณสโีดยปกติ   ไปแล้ว   สูพ่ระนครช่ือว่าตักกสลิา๑   เป็นอันเตวาสกิโดยธรรม   
ของอาจารย์   ผู้ทิศาปาโมกข์   เพื่อประโยชน์แก่อันเรียนเอาซ่ึงศิลปะ   เป็น    
เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ๒   แก่อาจารย์   เกินเปรียบ   ได้เป็นแล้ว   ในระหว่าง    
แห่งร้อยแห่งมาณพ ท.   ห้า,   (อ.มาณพนั้น)   ย่อมกระทํา   ซึ่งกิจทั้งปวง ท.    
มีการนวดซึ่งเท้าเป็นต้น,   แต่ว่า   (อ.มาณพนั้น)   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันเรียนเอา   
(ซึ่งศิลปะ) อะไร ๆ   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นคนเขลา   ฯ   อ.อาจารย์    
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.มาณพ) นี้   เป็นผู้มีอุปการะมาก   แก่เรา   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   
(ยังมาณพ) นั้น   จักให้ศึกษา   ดังนี้   แม้พยายามอยู่   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออัน  
(ยังมาณพ) ให้ศึกษา   (ซึ่งศิลปะ) อะไร ๆ   ฯ   (อ.มาณพ) นั้น   อยู่แล้ว    
สิ้นกาลนาน   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันเรียนเอา   แม้ซึ่งคาถา   หนึ่ง   กระสันขึ้นแล้ว   
อําลาแล้ว   ซึ่งอาจารย์ว่า   (อ.กระผม)   จักไป   ดังนี้   ฯ   อ.อาจารย์    
คิดแล้วว่า   (อ.มาณพ) นี้   เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ   แก่เรา   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   
ย่อมหวังเฉพาะ   ซึ่งความเป็นแห่งบัณฑิต   (แก่มาณพ) นั้น,   แต่ว่า   (อ.เรา)    
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๑ เพิ่ม ปวตฺตึ เข้ามา

ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันกระทํา   (ซึ่งความเป็นแห่งบัณฑิต) นั้น,   อ.อุปการะตอบ    
อันเรา   พึงกระทํา   (แก่มาณพ) นี้   แน่แท้,   (อ.เรา)   ผูกแล้ว   ซึ่งมนต์    
บทหนึ่ง   จักให้   (แก่มาณพ) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.อาจารย์) นั้น   นําไปแล้ว    
(ซึ่งมาณพ) นั้น   สู่ป่า   ผูกแล้ว   ซึ่งมนต์   บทนี้ว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม,   
(อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม,   (อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม   เพราะเหตุอะไร,   แม้ อ.เรา   
รู้อยู่,   (อ.เรา)   รู้อยู่   (ซึ่งเหตุ) นั้น   ดังนี้   (ยังมาณพ) ให้เรียนเอาอยู่    
(ยังมนต์)   ให้เป็นไปรอบแล้ว   สิ้นร้อยครั้งมิใช่หนึ่ง   ถามแล้วว่า   (อ.มนต์นั้น)    
ย่อมปรากฏ   แก่เธอ (หรือ)   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ขอรับ   (อ.มนต์นั้น)    
ย่อมปรากฏ   (แก่กระผม)   ดังนี้   (อันมาณพนั้น)   กล่าวแล้ว,   บอกแล้วว่า   
อ.ศิลปะ   อัน ชื่ออันคนเขลา   กระท�าแล้ว   ซึ่งความพยายาม   กระท�าแล้ว    
ให้คล่องแคล่ว   ย่อมไม่เลือนหาย   ดงันี ้  ให้แล้ว   ซ่ึงเสบียงในหนทาง   กล่าวแล้วว่า   
(อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   อาศัยแล้ว   ซึ่งมนต์   นี้   จักเป็นอยู่,   แต่ว่า   
(อ.เธอ)   พึงกระทํา   ซึ่งการสาธยาย   เนืองนิตย์   เพื่อประโยชน์แก่อันไม่เลือนหาย   
(แห่งมนต์) นั้น   ดังนี้   ส่งไปแล้ว   (ซึ่งมาณพ) นั้น   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มารดา    
ได้กระทําแล้ว   ซ่ึงสักการะและสัมมานะใหญ่   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.บุตร    
ของเรา   ศึกษาแล้ว   ซึ่งศิลปะ   มาแล้ว   ดังนี้   ในกาล (แห่งมาณพ) นั้น    
ถึงพร้อมแล้วซึ่งพระนครชื่อว่าพาราณสี   ฯ

 ก.๙   ในกาลนั้น   อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   ทรง-
พิจารณาอยู่ว่า   อ.โทษ   อะไร ๆ   (ในกรรม ท.) มีกายกรรมเป็นต้น   ของเรา    
มีอยู่   หรือหนอแล   ดังนี้   ไม่ทรงเห็นแล้ว   ซึ่งกรรม   อะไรๆ   อันไม่เป็นเหตุ-
พอพระทัย   ของพระองค์   ทรงดําริแล้วว่า   ชื่อ อ.โทษ   ของตน   ย่อมไม่ปรากฏ   
แก่ตน,   ย่อมปรากฏ   (แก่ชน ท.) เหล่าอื่น,   (อ.เรา)   จักถือเอารอบ    
(ซึ่งความเป็นไปทั่ว)๑   (แห่งชน ท.) ผู้อยู่ในพระนคร   ดังนี้   เสด็จออกแล้ว    
ด้วยเพศอันใคร ๆ ไม่รู้แล้ว   ในเวลาเย็น   (ทรงด�าริแล้ว) ว่า   ชื่อ อ.การเจรจา-
ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   ของมนุษย์ผู้นั่งบริโภคแล้ว   ซึ่งอาหารอันตนพึงกินใน-
เวลาเย็น ท.   เป็นสภาพมีประการต่าง ๆ    ย่อมเป็น,   ถ้าว่า   อ.เรา   (ยังบุคคล)  
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๑ ตั้งแต่ ตทา พาราณสีราชา - ต� อาเนหีติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๕ แปลโดยพยัญชนะ

ให้กระท�าอยู่   ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   โดยอบุายอนัไม่เป็นธรรมไซร้,   (อ.มนษุย์ ท.)   
จักกล่าวว่า   (อ.เรา ท.)   เป็นผู้อันพระราชาผู้ตั้งอยู่แล้วในอุบายอันไม่เป็นธรรม    
ผู้เลวทราม   เบียดเบียนแล้ว   (ด้วยกรรม ท.) มีอาชญาและพลีเป็นต้น   ย่อมเป็น   
ดังนี้, ถ้าว่า   (อ.เรา)   (ยังบุคคล) ให้กระท�าอยู่   (ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา)  
โดยธรรมไซร้,   (อ.มนุษย์ ท.)   กล่าวแล้ว   (ซึ่งค�า ท.)   มีค�าว่า   อ.พระราชา   
ของเรา ท.   เป็นผู้มีพระชนมายุยืน   จงเป็น   ดังนี้เป็นต้น   จักกล่าว   ซึ่งคุณ   
ของเรา   ดังนี้   เสด็จเที่ยวไปแล้ว   ตามแนวแห่งฝา   ของเรือน ท.   เหล่านั้น   
เหล่านั้น   ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.โจรผู้ขุดซึ่งอุโมงค์ ท.   ย่อมทําลาย   ซึ่งอุโมงค์   
ในระหว่าง   แห่งเรือน ท.   สอง   เพื่อประโยชน์แก่การเข้าไป   สู่เรือน ท.   สอง 
โดยอุโมงค์เดียวกันนั่นเทียว   ฯ   อ.พระราชา   ทอดพระเนตรเห็นแล้ว   (ซึ่งโจร ท.) 
เหล่านั้น   ได้ประทับยืนอยู่แล้ว   ในเงาแห่งเรือน   ฯ   อ.มาณพ   ตื่นแล้ว    
เมื่อสาธยาย   ซึ่งมนต์   นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม,   (อ.ท่าน)   
ย่อมพยายาม,   (อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม   เพราะเหตุอะไร,   แม้ อ.เรา   รู้อยู่,   
(อ.เรา)   รู้อยู่   (ซ่ึงเหตุ) นั้น   ดังนี้   ในกาลเป็นที่ทําลาย   ซ่ึงอุโมงค์    
แล้วจึงเข้าไป   สู่เรือน   แล้วจึงแลดู   ซึ่งภัณฑะ ท.   (แห่งโจร ท.) เหล่านั้น   ฯ   
(อ.โจร ท.) เหล่านั้น   ฟังแล้ว   (ซึ่งมนต์) นั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   ได้ยินว่า    
(อ.เรา ท.)   เป็นผู้ (อันมาณพ) นี้รู้แล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.มาณพนี้)   ยังเรา ท.    
จักให้ฉิบหาย   ในกาลนี้   ดังนี้   ทิ้งแล้ว   แม้ซึ่งผ้าอันตนนุ่งแล้ว ท.   กลัวแล้ว   
หนีไปแล้ว   โดยที่มีหน้าพร้อมและมีหน้าพร้อมนั่นเทียว   ฯ   อ.พระราชา    
ทอดพระเนตรเห็นแล้ว   (ซึ่งโจร ท.) เหล่านั้น   ผู้หนีไปอยู่ (ด้วย)   ทรงสดับแล้ว   
ซึ่งเสียง   (ของมาณพ) นอกนี้   ผู้สาธยายอยู่   ซึ่งมนต์ด้วย   ทรงถือเอารอบแล้ว   
(ซ่ึงความเป็นไปทั่ว)   (แห่งชน ท.) ผู ้อยู ่ในพระนคร   ได้เสด็จเข้าไปแล้ว    
สู่พระนิเวศน์,   ก็   ครั้นเมื่อราตรี   สว่างแล้ว,   (อ.พระราชา)   ทรงเรียกมาแล้ว   
ซึ่งบุรุษ   คนหนึ่ง   แต่เช้าเทียว   ตรัสแล้วว่า   แน่ะพนาย   (อ.เจ้า)   จงไป,   
อ.อุโมงค์   ในเรือน   ชื่อโน้น   ในถนนโน้น   (อันโจร ท.)   ทําลายแล้ว,   อ.มาณพ-
ผู้เรียนเอา   ซึ่งศิลปะ   จากเมืองตักสิลา   แล้วจึงมาแล้ว   มีอยู่   (ในเรือน) นั้น,   
(อ.เจ้า)   จงนํามา   (ซึ่งมาณพ) นั้น   ดังนี้   ฯ๑   (อ.บุรุษ) นั้น   ไปแล้ว    
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กล่าวแล้วว่า   อ.พระราชา   ย่อมรับสั่งหา   ซึ่งท่าน   ดังนี้   นํามาแล้ว   ซึ่งมาณพ   
ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระราชา   ตรัสแล้ว   (กะมาณพ) นั้นว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.เธอ   
เป็นมาณพผู้เรียนเอา   ซึ่งศิลปะ   แล้วจึงมาแล้ว   จากเมืองตักสิลา   (ย่อมเป็น) 
(หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.มาณพนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   
พระเจ้าข้า,   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.เธอ)   
จงให้   ซึ่งศิลปะ   นั้น   แม้แก่เรา ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.มาณพ   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ดีละ,   (อ.พระองค์)   ประทับนั่งแล้ว   บนอาสนะ- 
อันเสมอ   ขอจงทรงเรียนเอา   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระราชา   ทรงกระทําแล้ว   
เหมอืนอย่างนัน้   ทรงเรยีนเอาแล้ว   ซ่ึงมนต์   นัน้   (กะมาณพ) น้ัน   ได้พระราชทาน-
แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   (อ.ส่วน) นี้   เป็นส่วนแห่งอาจารย์   
ของเธอ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

 ก.๑๐   ในกาลนั้น   อ.เสนาบดี   กล่าวแล้ว   กะนายภูษามาลา    
ของพระราชาว่า   (อ.เธอ)   จักกระทํา   ซึ่งพระมัสสุ   ของพระราชา   ในกาลไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.นายภูษามาลา   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ข้าพเจ้า   จักกระทํา    
ซึ่งพระมัสสุ   ของพระราชา)   ในวันพรุ่ง   หรือ   หรือว่า   ในวันมะรืน   ดังนี้   ฯ   
(อ.เสนาบดี)นัน้   ให้แล้ว   ซ่ึงพนัแห่งทรพัย์   (แก่นายภูษามาลา) นัน้   กล่าวแล้วว่า   
อ.กิจ   ของเรา ท.   มีอยู่   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.กิจ) อะไร   
(มีอยู่)   ดังนี้   (อันนายภูษามาลา)   กล่าวแล้ว,   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เธอ)    
เป็นราวกะว่ากระทําอยู่   ซึ่งกรรมคือการปลงซึ่งพระมัสสุ   ของพระราชา   เป็น    
สะบัดแล้ว   ซึ่งมีดโกน   เกินเปรียบ   ตัดแล้ว   ซึ่งก้านแห่งพระศอ   เป็นเสนาบดี   
จักเป็น,   อ.เรา   เป็นพระราชา   (จักเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.นายภูษามาลา) นั้น   
รับพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ยังพระมัสสุ   ให้เปียกแล้ว   ด้วยนํ้า- 
อันเจือด้วยของหอม   ในวันเป็นที่กระทําซึ่งพระมัสสุ   ของพระราชา   สะบัดแล้ว    
ซ่ึงมีดโกน   จับแล้ว   ณ ที่สุดแห่งพระนลาฏ   (คิดแล้ว) ว่า   อ.มีดโกน    
เป็นมีดมีคมอันร่อย   หน่อยหนึ่ง   (ย่อมเป็น),   อ.อัน (อันเรา)   ตัด   ซึ่งก้าน- 
แห่งพระศอ   โดยการประหารครั้งเดียวนั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   ยืนอยู่แล้ว    
ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   สะบัดแล้ว   ซึ่งมีดโกน   อีก   ฯ   ในขณะ   นั้น    
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อ.พระราชา   ทรงระลึกถึงแล้ว   ซึ่งมนต์   ของพระองค์   เมื่อทรงกระทํา   ซึ่งการ-
สาธยาย   ตรัสแล้วว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม,   (อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม,   
(อ.ท่าน)   ย่อมพยายาม   เพราะเหตุอะไร,   แม้ อ.เรา   รู้อยู่,   (อ.เรา)   รู้อยู่   
(ซึ่งเหตุ) นั้น   ดังนี้   ฯ   อ.เหงื่อ ท.   ไหลออกแล้ว   จากหน้าผาก   ของนาย-
ภูษามาลา   ฯ   (อ.นายภูษามาลา) นัน้   (คิดแล้ว) ว่า   อ.พระราชา   ย่อมทรงทราบ   
ซึ่งเรา   ดังนี้   กลัวแล้ว   โยนไปแล้ว   ซึ่งมีดโกน   ที่ภาคพื้น   หมอบลงแล้ว   
ด้วยอก   ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท   ฯ   ชื่อ อ.พระราชา ท.   เป็นผู้ฉลาด   ย่อมเป็น,   
(เพราะเหตุ) นัน้   (อ.พระราชานัน้)   ตรสัแล้ว   (กะนายภูษามาลา) นัน้   อย่างนีว่้า    
แน่ะนายภูษามาลาผู้อันโทษประทุษร้ายแล้ว   โว้ย   (อ.เจ้า)   ย่อมกระทํา    
ซึ่งความสําคัญว่า   อ.พระราชา   ย่อมไม่ทรงทราบ   ซึ่งเรา   ดังนี้   (หรือ)   ดังนี้   
ฯ   (อ.นายภูษามาลา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.พระองค์)   
ขอจงพระราชทาน   ซ่ึงอภัย   แก่ข้าพระองค์   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระราชา   ตรสัแล้ว) ว่า   
(อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   (อ.เจ้า)   อย่ากลัวแล้ว,   (อ.เจ้า)   จงกล่าว   ดังนี้   ฯ   
(อ.นายภูษามาลา   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.เสนาบดี    
ให้แล้ว   ซึ่งพันแห่งทรัพย์   แก่ข้าพระองค์   กล่าวแล้วว่า   (อ.เธอ)   เป็นราวกะ-
ว่ากระทําอยู่   ซึ่งพระมัสสุ   ของพระราชา   (เป็น)   จงตัด   ซึ่งก้านแห่งพระศอ,   
(ครั้นเมื่อพระราชา) นั้น   สวรรคตแล้ว,   อ.เรา   เป็นพระราชา   เป็น   จักกระทํา   
ซึ่งเธอ   ให้เป็นเสนาบดี   ดังนี้   ดังนี้   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว    
(ซึ่งคํา) นั้น   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   อ.ชีวิต   อันเรา   ได้แล้ว   เพราะอาศัย    
ซึ่งอาจารย์   ดังนี้   (ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งเสนาบดี   (ตรัสแล้ว) ว่า   
ดูก่อนเสนาบดี   ผู้เจริญ   ชื่อ (อ.วัตถุ) อะไร   อันเธอ   ไม่ได้แล้ว   จากสํานัก    
ของเรา,   ในกาลนี้   (อ.เรา)   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันเห็น   ซึ่งเธอ,   (อ.เธอ)    
จงออกไป   จากแว่นแคว้น   ของเรา   ดังนี้   (ทรงยังบุคคล) ให้เนรเทศแล้ว    
(ซึ่งเสนาบดี) นั้น   จากแว่นแคว้น   (ทรงยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งอาจารย์   
ตรัสแล้วว่า   ข้าแต่อาจารย์   อ.ชีวิต   อันข้าพเจ้า   ได้แล้ว   เพราะอาศัย    
ซึ่งท่าน   ดังนี้   ทรงกระทําแล้ว   ซึ่งสักการะ   อันใหญ่   ได้พระราชทานแล้ว    
ซึ่งตําแหน่งแห่งเสนาบดี   (แก่อาจารย์) นั้น   ฯ   (อ.มาณพ) นั้น   ในกาลนั้น    
เป็นจูฬปันถกะ   ได้เป็นแล้ว   (ในกาลนี้),   อ.อาจารย์ผู้ทิศาปาโมกข์   (ในกาลนั้น)    
เป็นพระศาสดา   (ได้เป็นแล้ว)   (ในกาลนี้)   ดังนี้   ฯ
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๑ หนังสือบางเล่มพิมพ์เป็น ตถาปิสฺส ควรเป็น ตทาปิสฺส
๒ ปาภต หมายถึง บรรณาการ, สินบน, สินจ้าง, ราคาทุน, ทุน วิ.ว่า ต� ต� อานิส�ส� ปตฺเถนฺเตหิ อาภรียเต อานียเตติ ปาภฺต� (ธน�) 

สิ่งของอันผู้ต้องการผลประโยชน์นั้นๆ นํามา (ป + อา บทหน้า ภรฺ ธาตุในความนําไป ต ปัจจัย ลบ ร ที่สุดธาตุ และสระหน้า 

ส่วน ปาภต, ปาภฏ ทรัพย์อันเป็นต้นทุน วิ.ว่า อุทยธนโต ป€มเมว อาภต� ปาภต� (ธน�) ทรัพย์อันเขานํามาก่อนทรัพย์ที่เป็นกําไร 

(ป + อาภต แปลง ต เป็น ฏ ได้รูปเป็น ปากฏํ ฯ วิ.ว่า ปการโต อุทยภณฺทานิ อาภรติ ส�หรติ เอเตนาติ ปาภต� (ธน�)  

ทรัพย์เป็นเครื่องนํามา ซึ่งผลกําไรโดยทั่วไป (ป + อา บทหน้า ภรฺ ธาตุในความเลี้ยง, นําไป ต ปัจจัย ลบ ร ที่สุดธาตุ

 ก.๑๑   อ.พระศาสดา   ครั้นทรงนํามาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้ว   นี้   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   แม้ในกาลก่อน   อ.จูฬปันถกะ   เป็นคนเขลาเทียว   
ได้เป็นแล้ว   อย่างน้ี,   แม้ในกาลน้ัน๑   อ.เรา   เป็นทีพ่ึ่ง   (ของจฬูปันถกะ) นัน้   
เป็น   (ยังจูฬปันถกะ) นั้น   ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในขุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะ   ดังนี้   
ในวันรุ่งขึ้น   ครั้นเมื่อวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   โอ   อ.พระศาสดา   เป็นที่พึ่ง    
ของพระจูฬปันถกะ   เกิดแล้ว   ดังนี้   ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว,   ตรัสแล้ว   ซึ่งเรื่อง- 
อันเป็นไปล่วงแล้ว   ในจูฬกเสฏฐิชาดก   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถาว่า

(อ.บุคคล) ผู้มีปัญญา   ผู้เห็นแจ้งโดยปกติ   ยังตน   
ย่อมให้ต้ังขึ้นพร้อม   (ด้วยทรัพย์) อันเป็นต้นทุน๒ 
แม้น้อย   เพียงดัง   (อ.บุคคล)   ผู้ก่ออยู่   ซึ่งไฟ   
อันน้อย   ดังนี้   

ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เรา   เป็นที่พ่ึง   (ของจูฬปันถกะ) น้ี    
เป็นผู้เกิดแล้ว   (ย่อมเป็น)   ในกาลนี้นั่นเทียว   หามิได้,   (อ.เรา)   เป็นที่พึ่ง   
ได้เป็นแล้วนั่นเทียว   แม้ในกาลก่อน,   อนึ่ง   อ.เรา   ได้กระท�าแล้ว    
(ซึ่งจูฬปันถกะ) นี้   ให้เป็นเจ้าของ   แห่งขุมทรัพย์อันเป็นโลกิยะ   ในกาลก่อน,   
(อ.เรา   ย่อมกระท�า   ซึ่งจูฬปันถกะ   นี้   ให้เป็นเจ้าของ)   แห่งขุมทรัพย์อัน-
เป็นโลกตุระ   ในกาลน้ี   ดังน้ี   ทรงยงัชาดกว่า   อ.อันเตวาสกิของเศรษฐช่ืีอว่าจฬูกะ   
แม้ในกาลนั้น   เป็นจูฬปันถกะ   ได้เป็นแล้ว   (ในกาลนี้),   ส่วนว่า   อ.เศรษฐี- 
ช่ือว่าจูฬกะ   ผู้ฉลาด   ผู้เฉียบแหลม   ผู้ฉลาดในนักษัตร   (ในกาลนั้น)    
เป็นเรานั่นเทียว   (ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี้)   ดังนี้   ให้ประชุมลงพร้อมแล้ว   ฯ
 ในวันรุ่งขึ้น   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   
อ.พระจูฬปันถกะ   แม้ไม่อาจอยู่   เพื่ออันเรียนเอา   ซ่ึงคาถา   อันมีบทสี่    
โดยเดือน ท.   สี่   ไม่สละแล้ว   ซึ่งความเพียร   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในพระอรหัต,   
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(อ.พระจูฬปันถกะ)   เป็นเจ้าของ   แห่งขุมทรัพย์คือธรรมอันเป็นโลกุตระ   เกิดแล้ว   
ในกาลนี้   ดังนี้   ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม   ฯ   
อ.พระศาสดา   เสด็จมาแล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)    
เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมมี   ในกาลนี้   
ดังน้ี,   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผูน้ัง่พร้อมกนัแล้ว   ด้วยวาจาเป็น-
เครื่องกล่าว)   ชื่อนี้   (ย่อมมี   ในกาลนี้)   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)    
กราบทูลแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.ภิกษุ   ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว   
ในพระศาสนา   ของเรา   เป็นเจ้าของ   แห่งธรรมอันเป็นโลกุตระ   ย่อมเป็นนั่นเทียว   
ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า   

(อ.บคุคล) ผูมี้ปัญญา   พึงกระท�า   ซ่ึง -   (อ.ห้วงน�า้)   
ย่อมไม่ท่วมทับ   (ซึ่งเกาะ) ใด   - เกาะ (นั้น)   ด้วย-
ความเพียรเป็นเหตลุุกขึน้ (ด้วย)   ด้วยความไม่ประมาท 
(ด้วย)   ด้วยความส�ารวม (ด้วย)   ด้วยการฝึกด้วย   
ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 อ.อรรถว่า   (อ.บุคคล) ผูม้าตามพร้อมแล้ว   ด้วยปัญญาอันมโีอชะอันเกดิแต่ธรรม   
ช่ือว่า ผูม้ปัีญญา   พงึกระทํา   คือว่า   ควรกระทํา   คือว่า   พงึอาจ   เพือ่อันกระทํา   
ซ่ึงเกาะคือพระอรหตัผล   อันเป็นทีพ่ึง่ของตนเป็นแล้ว   ในสาครคือสงสาร   อันลกึยิง่   
โดยความเป็นแห่งที่พึ่งอันสัตว์ได้โดยยากยิ่ง   นี้   ด้วยธรรม ท.   สี่   อันเป็นเหตุ-
เป็นแล้ว   เหล่านี้   คือ   ด้วยความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้น   อันอันบัณฑิตนับพร้อม- 
แล้วว่าความเพียร (ด้วย)   ด้วยความไม่ประมาท   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความ-
ไม่อยู่ปราศ   แห่งสติ (ด้วย)   ด้วยความสํารวม   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่า- 
ปาริสุทธิศีลสี่ (ด้วย)   ด้วยการฝึกซึ่งอินทรีย์ด้วย   ดังนี้   แห่ง -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (หมวดสองแห่งบท) ว่า   ทีปํ   กยิราถ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
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 (อ.อันถาม) ว่า   (อ.บุคคลผู้มีปัญญา   พึงกระทํา   ซึ่งเกาะ)   อันเช่นไร   
(ดังนี้)   ฯ
 (อ.อนัแก้) ว่า   อ.ห้วงน้ํา   ย่อมไม่ท่วมทับ   (ซ่ึงเกาะ) ใด   (อ.บคุคลผูม้ปัีญญา   
พึงกระทํา   ซึ่งเกาะนั้น)   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อธิบาย) ว่า   อ.ห้วงนํา้คือกิเลส   แม้อันมอีย่างสี ่  ย่อมไม่อาจ   เพือ่อัน-
ท่วมทับ   คือว่า   เพื่ออันกําจัด   (ซึ่งเกาะ) ใด   (อ.บุคคลผู้มีปัญญา   พึงกระทํา   
ซึ่งเกาะนั้น),   จริงอยู่   อ.พระอรหัต   อันโอฆะ   ไม่อาจ   เพื่ออันท่วมทับ   ดังนี้   
(อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   
  
    ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.)   ผู้มาก   (เป็นพระอริยบุคคล) 
มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว,   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจา- 
มีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว   อย่างนี้   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจูฬปันถกะ   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งนักษัตรของคนพาล   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งนักษัตรของคนพาล   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   ปมาทมนุยุญฺชนฺติ   
ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ได้ยินว่า   ในสมัย   หนึ่ง   ชื่อ อ.นักษัตร-
ของคนพาล   (อนับุคคล)   ป่าวร้องแล้ว   ในพระนครช่ือว่าสาวตัถ ี  ฯ   อ.ชน ท.   
ผู้เป็นพาล   ผู้มีปัญญาทราม   ทาแล้ว   ซ่ึงสรีระ   ด้วยเถ้าด้วยนั่นเทียว    
ด้วยโคมัยด้วย   ย่อมเที่ยวกล่าวอยู่   ซึ่งวาจาอันมิใช่ของสัตบุรุษ   ตลอดวันเจ็ด   
ในเพราะนักษัตร   นั้น,   (อ.ชน ท.   เหล่านั้น)   เห็นแล้ว   ซึ่งใคร ๆ   คือ   
ซึ่งญาติ   หรือ   หรือว่า   คือ   ซึ่งบุคคลผู้มีใจดี   หรือว่า   คือ   ซึ่งบรรพชิต   
ชื่อว่า ละอายอยู่   ย่อมไม่มี,   (อ.ชน ท. เหล่านั้น)   ยืนอยู่แล้ว   ที่ประตู    
ที่ประตู   ย่อมกล่าว   ซึ่งวาจาอันมิใช่ของสัตบุรุษ   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   ไม่อาจอยู่   
เพื่ออันฟัง   ซ่ึงวาจาอันมิใช่ของสัตบุรุษ   (ของชน ท.) เหล่านั้น   ย่อมส่งไป    
ซ่ึงกึง่บาท   หรอื   หรอืว่า   ซ่ึงบาท   หรอืว่า   ซ่ึงกหาปณะ   ตามกําลงั,   (อ.ชน ท. 
เหล่านั้น)   ถือเอาแล้ว   (ซึ่งทรัพย์)   อัน (อันตน) ได้แล้ว   อัน (อันตน) ได้แล้ว    
ที่ประตูแห่งเรือน   (ของมนุษย์ ท.) เหล่านั้น   เหล่านั้น   ย่อมหลีกไป   ฯ   ก็   
ในกาลนั้น   อ.อริยสาวก ท.   ผู้มีโกฏิห้าเป็นประมาณ   ย่อมมี   ในพระนครชื่อว่า- 
สาวัตถี,   (อ.อริยสาวก ท.) เหล่านั้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งข่าวสาส์น   แก่พระศาสดา   
(มีอันให้รู้) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   ไม่เสด็จเข้าไปแล้ว   
สู่พระนคร   กับ   ด้วยหมู่แห่งภิกษุ   จงมี   ในวิหารนั่นเทียว   ตลอดวันเจ็ด   ดังนี้ 
(เป็นเหตุ),   กแ็ล   (อ.อรยิสาวก ท.   เหล่านัน้)   (ยงัวัตถ ุท.) มข้ีาวต้มและข้าวสวย-
เป็นต้น   ให้ถึงพร้อมแล้ว   ในวิหารนั่นเทียว   เพื่อหมู่แห่งภิกษุ   ไม่ออกไปแล้ว    
จากเรือน   แม้เอง   ตลอดวันเจ็ด   นั้น   ฯ   ก็   ครั้นเมื่อนักษัตร   สิ้นสุดลง-
รอบแล้ว,   ในวนั   ทีแ่ปด   (อ.อรยิสาวก ท.   เหล่าน้ัน)   นมินต์แล้ว   ซ่ึงหมูแ่ห่งภิกษุ   
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ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   (ยังหมู่แห่งภิกษุนั้น)   ให้เข้าไปแล้ว   สู่พระนคร    
ถวายแล้ว   ซึ่งทานใหญ่   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   กราบทูลแล้วว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.วัน ท.   เจ็ด   ของข้าพระองค์ ท.   ก้าวล่วงแล้ว    
โดยยากยิง่,   (เมือ่ข้าพระองค์ ท.) ฟังอยู ่  ซ่ึงวาจาอันมใิช่ของสตับรุษุ   ของคนพาล ท.,   
อ.หู ท.   เป็นราวกะว่าถึงแล้วซ่ึงอาการคืออันแตกไป   ย่อมเป็น,   อ.ใคร ๆ    
ย่อมไม่ละอาย   ต่อใคร ๆ,   (เพราะเหตุ) นั้น   อ.ข้าพระองค์ ท.   ไม่ให้แล้ว    
เพื่ออันเสด็จเข้าไป   สู่ภายในแห่งพระนคร   แก่พระองค์,   แม้ อ.ข้าพระองค์ ท.    
ไม่ออกไปแล้ว   จากเรอืน   ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็น-
เครื่องกล่าว   (ของอริยสาวก ท.) เหล่านั้น   ตรัสแล้วว่า   อ.กิริยา   (ของชน ท.)    
ผู้เป็นพาล   ผู้มีปัญญาทราม   เป็นกิริยามีอย่างนี้เป็นรูป   ย่อมเป็น,   ส่วนว่า   
(อ.ชน ท.) ผู้มีปัญญา   รักษาแล้ว   ซึ่งความไม่ประมาท   ราวกะ  (อ.บุคคล    
รักษาอยู่)   ซึ่งทรัพย์อันเป็นสาระ   ย่อมบรรลุ   ซึ่งสมบัติคืออมตมหานิพพาน   
ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   เหล่านี้ ว่า

อ.ชน ท.   ผู้เป็นพาล   ผู้มีปัญญาทราม   ย่อมตาม-
ประกอบ   ซึ่งความประมาท   ส่วนว่า   (อ.บุคคล) 
ผูมี้ปัญญา   ย่อมรักษา   ซ่ึงความไม่ประมาท   เพียงดงั   
(อ.บุคคล  รักษาอยู่)  ซึ่งทรัพย์  อันประเสริฐที่สุด ฯ   
(อ.ท่าน ท.)   จงอย่าตามประกอบ   ซึ่งความประมาท,   
(อ.ท่าน ท.   จงอย่าตามประกอบ)   ซึ่งความเชยชดิ
ด้วยอ�านาจแห่งความยินดใีนกาม   เพราะว่า   (อ.บคุคล) 
ผู้ไม่ประมาทแล้ว   ผู้เพ่งอยู่   ย่อมบรรลุ   ซ่ึงความสุข   
อันไพบูลย์   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยความเป็นแห่งคนพาล   คือว่า    
ผูไ้ม่รูอ้ยู ่  ซ่ึงประโยชน์ในโลกนีแ้ละโลกอ่ืน   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านัน้หนา   
- (บทว่า)   พาลา   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีปัญญาออกแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ทุมฺเมธิโน    
ดังนี้   ฯ 
 (อ.อธิบาย) ว่า   (อ.ชนพาล ท.) เหล่านั้น   ไม่เห็นอยู่   ซึ่งโทษ   ในความ-
ประมาท   ชื่อว่า   ย่อมตามประกอบ   ซึ่งความประมาท   คือว่า   ยังกาล    
ย่อมให้น้อมล่วงไปวิเศษ   ด้วยความประมาท   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ส่วนว่า   อ.บณัฑติ   ผูม้าตามพร้อมแล้ว   ด้วยปัญญาอันม-ี
โอชะอันเกดิแต่ธรรม   ย่อมรกัษา   ซ่ึงความไม่ประมาท   ราวกะ (อ.บคุคล   รกัษาอยู)่   
ซ่ึงทรพัย์คือรตันะเจ็ด   อันประเสรฐิทีส่ดุ   คือว่า   อันสงูสดุ   อันไปตามแล้วซ่ึงวงศ์-
แห่งตระกูล   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   เมธาวี   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 อ.อธิบายว่า   เหมือนอย่างว่า   (อ.ชน ท.)   เมื่อเห็น   ซึ่งอานิสงส์    
ในทรัพย์ว่า   (อ.เรา ท.)   อาศัยแล้ว   ซึ่งทรัพย์   อันสูงสุด   จักถึง   ซึ่งสมบัติ-
คือกามคุณ,   (อ.เรา ท.)   ยังหนทางอันเป็นที่ไปสู่โลกอื่น   จักให้หมดจด   ดังนี้   
ชื่อว่า   ย่อมรักษา   (ซึ่งทรัพย์) นั้น   ฉันใด   แม้ อ.บัณฑิต   เห็นอยู่   ซึ่งอานิสงส์   
ในความไม่ประมาทว่า   (อ.บุคคล)   ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   ย่อมได้เฉพาะ   (ซ่ึงฌาน ท.) 
มีปฐมฌานเป็นต้น,   ย่อมบรรลุ   (ซ่ึงอริยทรัพย์ ท.) มีมรรคและผลเป็นต้น,    
ยังวิชชา ท.  สาม   ยังอภิญญา ท.   หก   ย่อมให้ถึงพร้อม   ดังนี้   ชื่อว่า    
ย่อมรักษา   ซึ่งความไม่ประมาท   ราวกะ (อ.บุคคล  รักษาอยู่)  ซึ่งทรัพย์อัน- 
ประเสริฐที่สุด   ฉันนั้น   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   เพราะเหตุนั้น   อ.ท่าน ท.   จงอย่าตามประกอบ   ซึ่งความ-
ประมาท   คือว่า   อย่ายังกาลให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ด้วยความประมาท   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   มา   ปมาท�   ดังนี้   ฯ
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 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ท่าน ท.)   จงอย่าตามประกอบ   คือว่า   อย่าคิดแล้ว   
คือว่า   อย่าได้เฉพาะแล้ว   แม้ซึ่งความเชยชิดด้วยอํานาจแห่งตัณหา   อันอันบัณฑิต-
นับพร้อมแล้วว่าความยินดี   ในวัตถุกามและกิเลสกาม ท.   (ดังนี้   แห่งบาทแห่ง- 
พระคาถา) ว่า   มา   กามรติสนฺถว�   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   เพราะว่า   อ.บุคคล   ช่ือว่า ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   เพราะความท่ี 
(แห่งตน) เป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้ว   ผู้เพ่งอยู่   ย่อมบรรลุ   ซึ่งความสุขคือ- 
พระนิพพาน   อันไพบูลย์   คือว่า   อันโอฬาร   ดังนี้   (แห่งบท) ว่า   อปฺปมตฺโต   
หิ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
   
 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   (เป็นพระอริยบุคคล) 
มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจา-
มีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งนักษัตรของคนพาล   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๕. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   ปมาท�    
อปฺปมาเทน   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

    ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   ในวัน   หนึ่ง   อ.พระเถระ   อยู่อยู่    
ในถํ้าช่ือว่าปิปผลิ   เที่ยวไปแล้ว   ในพระนครช่ือว่าราชคฤห์   เพื่อก้อนข้าว    
ผู้ก้าวกลับแล้วจากบิณฑบาต   ในกาลภายหลังแห่งภัต   ยังอาโลกกสิณ   ให้เจริญแล้ว   
นั่งแลดูอยู่แล้ว   ซึ่งสัตว์ ท.   ผู้ประมาทแล้วด้วย   ผู้ไม่ประมาทแล้วด้วย   ผู้เคลื่อน   
ผู้อุบัติ   (ในที่ ท.) มีนํ้าและแผ่นดินและภูเขาเป็นต้น   ด้วยจักษุ   อันเป็นทิพย์   ฯ   
อ.พระศาสดา   ประทับนั่งแล้ว   ในพระวิหารชื่อว่าเชตวันเทียว   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   
ในวันนี้   อ.กัสสปะ   ผู้เป็นบุตร   ของเรา   ย่อมอยู่   ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่   
อะไรหนอแล   ดังนี ้  ทรงใคร่ครวญอยู ่  ด้วยจักษ ุ  อันเป็นทิพย์   ทรงทราบแล้วว่า   
(อ.กัสสปะ)   แลดูอยู่   ซึ่งการจุติและการอุบัติ   แห่งสัตว์ ท.   ย่อมอยู่   ดังนี้   
ตรัสแล้วว่า   ชื่อ อ.การจุติและการอุบัติ   แห่งสัตว์ ท.   แม้อันพระพุทธญาณ    
ไม่กําหนดตัดแล้ว,   (อันใคร ๆ)   ไม่อาจ   เพื่ออันกระทํา   ซึ่งการกําหนดตัด    
ซึ่งสัตว์ผู้ถือเอา   ซึ่งปฏิสนธิ   ในท้องของมารดา  แล้วจึงไม่ยังมารดาและบิดา ท.    
ให้รู้ แล้วจึงเคลื่อน ท.,   อ.อันรู้   (ซึ่งสัตว์ ท.) เหล่านั้น   เป็นอาการมิใช่วิสัย    
ของเธอ   (ย่อมเป็น),   อ.วิสัย   ของเธอ   เป็นสภาพมีประมาณน้อย   (ย่อมเป็น),   
ส่วนว่า   อ.อันรู้   อ.อันเห็น   (ซึ่งสัตว์ ท.)   ผู้เคลื่อนอยู่ด้วย   ผู้อุบัติอยู่ด้วย   
โดยประการทั้งปวง   เป็นวิสัย   ของพระพุทธเจ้า ท. นั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ทรงแผ่ไปแล้ว   ซึ่งพระรัศมี   เป็นราวกะว่าประทับนั่งแล้ว   ในที่มีหน้าพร้อม   เป็น   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

อ.บัณฑิต  ย ่อมบรรเทา  ซ่ึงความประมาท    
ด้วยความไม่ประมาท   ในกาลใด   (ในกาลนั้น)   
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(อ.บัณฑิตนัน้)   ขึน้แล้ว   สู่ปัญญาเพียงดงัปราสาท   
ผูม้คีวามโศกหามิได้   (ย่อมพิจารณาเห็น)   ซึ่งหมู่สัตว์    
ผู้มีความโศก,   อ.นักปราชญ์   ย่อมพิจารณาเห็น   
(ซ่ึงชน ท.) ผู้เป็นพาล   เพียงดัง   (อ.บุคคล)    
ผู้ยืนอยู่บนภูเขา   (พิจารณาเห็นอยู่)   (ซึ่งชน ท.)   
ผู้ยืนอยู่บนภาคพื้น   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.น้ําอันใหม่   อันไหลเข้าไปอยู ่  สูส่ระโบกขรณี   ยงันํา้อันเก่า   
ให้กระเพื่อมแล้ว   ไม่ให้แล้ว   ซึ่งโอกาส   (แก่นํ้าอันเก่า) นั้น   ย่อมรุนไป   คือว่า   
ย่อมนาํออก   (ซ่ึงน้ําอันเก่านัน้)   (กระทํา)   ให้เป็นนํา้ไหลไปอยู ่  โดยท่ีสดุ   แห่งตน   
ชื่อ ฉันใด   อ.บัณฑิต   พอกพูนอยู่   ซึ่งลักษณะแห่งความไม่ประมาท   ไม่ให้แล้ว   
ซึ่งโอกาส   แก่ความประมาท   ชื่อว่า   ย่อมบรรเทา   คือว่า   ย่อมนําออก    
(ซึ่งความประมาท) นั้น   ด้วยกําลังแห่งความไม่ประมาท   ในกาลใด   ฉันนั้นนั่นเทียว   
ในกาลน้ัน   (อ.บัณฑิต) นั้น   ผู้มีความประมาทอันบรรเทาแล้ว   ยังปฏิปทา    
อันสมควร   (แก่ปัญญาเพียงดังปราสาท) นั้น   ให้เต็มอยู่   ขึ้นแล้ว   สู่ปัญญาเพียง-
ดังปราสาท   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าจักษุอันเป็นทิพย์   อันชื่อว่าหมดจดรอบแล้ว   
เพราะอรรถว่าขึ้นไปล่วงแล้ว   ด้วยปฏิปทา   นั้น   ราวกะ (อ.บุคคล   ขึ้นอยู่)    
สู่ปราสาท   ด้วยบันได   ชื่อว่า   ผู้มีความโศกหามิได้   เพราะความที่ (แห่งตน)  
เป็นผู้มีลูกศรคือความโศกอันละได้แล้ว   ย่อมพิจารณาเห็น   คือว่า   ย่อมเห็น    
ซ่ึงหมูส่ตัว์   คือว่า   ซ่ึงหมูแ่ห่งสตัว์   ช่ือว่า   ผูม้คีวามโศก   เพราะความท่ี (แห่งตน) 
เป็นผู้มีลูกศรคือความโศกอันละไม่ได้แล้ว   ผู้เคลื่อนอยู่ด้วย   ผู้อุบัติอยู่ด้วย    
ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   
นุทติ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 (อ.อันถาม) ว่า   (อ.นักปราชญ์   ย่อมพิจารณาเห็น   ซึ่งชน ท.   ผู้เป็นพาล)   
ราวกะ อ.อะไร   (ดังนี้)   ฯ
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 (อ.อันแก้) ว่า   (อ.นักปราชญ์   ย่อมพิจารณาเห็น   ซึ่งชน ท.   ผู้เป็นพาล)   
เพียงดัง   (อ.บุคคล) ผู้ยืนอยู่บนภูเขา   (พิจารณาเห็นอยู่)   (ซึ่งชน ท.) ผู้ยืนอยู่- 
บนภาคพื้น   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อธิบาย) ว่า   (อ.บุคคล) ผู้ยืนอยู่แล้วบนยอดแห่งภูเขา   (ย่อมพิจารณาเห็น)   
(ซึ่งชน ท.) ผู้ยืนอยู่แล้ว   บนภาคพื้น   (โดยไม่ยาก)   (หรือ)   หรือว่า   (อ.บุคคล) 
ผูย้นือยูแ่ล้ว   ในเบ้ืองบนแห่งปราสาท   ย่อมพจิารณาเหน็   (ซ่ึงชน ท.)   ผูย้นือยูแ่ล้ว   
ที่บริเวณแห่งปราสาท   โดยไม่ยาก   (ฉันใด)   อ.นักปราชญ์   คือว่า   อ.บัณฑิต   
คือว่า   อ.พระมหาขีณาสพ   แม้นั้น   ย่อมพิจารณาเห็น   (ซึ่งชน ท.) ผู้มีพืชแห่ง-
วัฏฏะอันถอนขึ้นไม่ได้แล้ว   ชื่อว่า   ผู้เป็นพาล   ผู้เคลื่อนอยู่ด้วย   ผู้อุบัติอยู่ด้วย   
โดยไม่ยาก   ฉันนั้น   ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   

    ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   กระทําให้แจ้งแล้ว  
(ซึ่งอริยผล ท.)   มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๑ สาเถยฺย� หรือ สาเ€ยฺย� แปลว่า ความเป็นแห่งบุคคลผู้โอ้อวด, คนโอ้อวด ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า ส€สฺส ภาโว  
สาเถยฺยํ สาเ€ยฺยํ วา ฯ สาเถยฺยํ แปลง € เป็น ถ ในที่นี้ ใช้เป็นคุณนาม แต่ถ้าใช้เป็นนามนามจะสามารถแปลได้อีกมติหนึ่งว่า  
ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า ท. (อันใครๆ) ไม่อาจ เพื่ออันให้ทรงโปรดปราน ด้วยความเป็นแห่งบุคคลผู้โอ้อวด ฯ ขอให้ครูและนักเรียน  

พึงศึกษาเพิ่มเติม

๖. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้เป็นสหายกัน   สองรูป   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า    
อปฺปมตฺโต   ปมตฺเตสุ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน    
ในสํานัก   ของพระศาสดา   เข้าไปแล้ว   สู่วิหารอันตั้งอยู่แล้วในป่า   ฯ   อ. -    
(ในภิกษุ ท. สอง) เหล่านั้นหนา   - (ภิกษุ) รูปหนึ่ง   นํามาแล้ว   ซึ่งฟืน ท.    
(ต่อสมัย) อันเป็นไปกับด้วยกาลนั่นเทียว   จัดแจงแล้ว   ซึ่งกระเบื้องเป็นเครื่องรองรับ-
ซึ่งถ่านเพลิง   ผิงแล้ว   ย่อมนั่งเจรจาอยู่   กับ   ด้วยภิกษุหนุ่มและสามเณร ท.  
ตลอดยามทีห่นึง่   ฯ   (อ.ภิกษ)ุ รปูหนึง่   ผูไ้ม่ประมาทแล้ว   กระทาํอยู ่  ซ่ึงสมณธรรม   
ย่อมกล่าวสอน   (ซ่ึงภิกษุ) นอกนีว่้า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  (อ.ท่าน)   อย่ากระทําแล้ว   
อย่างน้ี,   เพราะว่า   อ.อบาย ท.   สี ่  เป็นเช่นกบัด้วยเรอืนเป็นทีน่อน   (ของบคุคล) 
ผู้ประมาทแล้ว   (ย่อมเป็น),   ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า ท.   (อันบุคคล) ผู้โอ้อวด๑    
ไม่อาจ   เพื่ออันให้ทรงโปรดปราน   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   ย่อมไม่ฟัง    
ซึ่งโอวาท   (ของภิกษุ) นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ) นอกนี้   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุ) นี้   
เป็นผู้อดทนต่อคํา   (ย่อมเป็น)   หามิได้   ดังนี้   ไม่ปรารถนาแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้น   
ผู้ไม่ประมาทแล้ว   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งสมณธรรม   ฯ   แม้ อ.พระเถระผู้เกียจคร้าน   
ผิงแล้ว   ในยามที่หนึ่ง   เข้าไปแล้ว   ในกาล (แห่งภิกษุ) นอกนี้   จงกรม    
แล้วจึงเข้าไปแล้ว   สู่ห้อง   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนท่านผู้เกียจคร้านใหญ่   (อ.ท่าน)   
เป็นผู้เข้าไปแล้ว   สู่ป่า   เพื่อต้องการแก่การนอนแล้วจึงหลับ   ย่อมเป็น   (หรือ),   
อ.อัน (อันท่าน)   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   ในสํานัก   ของพระพุทธเจ้า ท.   
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ลุกขึ้นแล้ว   กระทํา   ซึ่งสมณธรรม   ตลอดคืนและวัน   ย่อมไม่ควร   หรือ   ดังนี้   
เข้าไปแล้ว   สูท่ีเ่ป็นทีอ่ยู ่  ของตน   นอนแล้ว   ย่อมหลบั   ฯ   (อ.ภิกษุ) แม้นอกนี้   
พกัผ่อนแล้ว   ในยามอันมใีนท่ามกลาง   ลกุขึน้เฉพาะแล้ว   ย่อมกระทาํ   ซ่ึงสมณธรรม   
ในยามอันมีในภายหลัง   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   ผู้ไม่ประมาทแล้ว   อยู่อยู่   อย่างนี้   
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   ฯ   
(อ.ภิกษุ) นอกนี้   (ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ด้วยความประมาทนั่นเทียว   ฯ   
(อ.ภิกษ ุท. สอง) เหล่านัน้   ผูม้กีาลฝนอันอยูแ่ล้ว   ไปแล้ว   สูสํ่านกั   ของพระศาสดา   
ถวายบังคมแล้ว   ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   อ.พระศาสดา   
ทรงกระทาํแล้ว   ซ่ึงปฏิสนัถาร   กบั   (ด้วยภิกษ ุท. สอง) เหล่านัน้   ตรสัถามแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   ผู้ไม่ประมาทแล้ว   กระทําแล้ว   ซึ่งสมณธรรม    
แลหรอื,   อ.กจิแห่งบรรพชิต   ของเธอ ท.   ถงึแล้ว   ซ่ึงท่ีสดุ   แลหรอื   ดังนี ้  ฯ   
อ.ภิกษุ   ผู้ประมาทแล้ว   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ความไม่ประมาท   
(แห่งภิกษ)ุ นัน่   (จักม)ี   (แต่ที)่ ไหน,   (อ.ภิกษนุัน้)   นอนแล้ว   ประพฤติหลบัอยู่   
(ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   จําเดิม   แต่กาล (แห่งตน) ไปแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   ก็   อ.เธอเล่า   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ข้าพระองค์   นํามาแล้ว   
ซ่ึงฟืน ท.   (ต่อสมยั) อันเป็นไปกบัด้วยกาลนัน่เทียว   จัดแจงแล้ว   ซ่ึงกระเบือ้งเป็น-
เครื่องรองรับซึ่งถ่านเพลิง   นั่งผิงอยู่แล้ว   ตลอดยามที่หนึ่ง   ไม่ประพฤติหลับอยู่   
(ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   
(กะภิกษุ) นั้นว่า   อ.เธอ   ผู้ประมาทแล้ว   ยังกาล   ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   
ย่อมกล่าวว่า   (อ.ข้าพระองค์)   เป็นผูไ้ม่ประมาทแล้ว   ย่อมเป็น   ดงันี,้   แต่ว่า   
(อ.เธอ)   ย่อมกระท�า   (ซึ่งบุคคล) ผู้ไม่ประมาทแล้ว   ให้เป็นผู้ประมาทแล้ว,   
อ.เธอ   เป็นราวกะว่าม้าตัวมีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   ตัวมีเชาว์อันขาดแล้ว   
ในส�านัก   แห่งบุตร   ของเรา   (ย่อมเป็น),   ส่วนว่า   (อ.บุตร   ของเรา) นั่น   
เป็นราวกะว่าม้าตัวมีเชาว์อนัเร็ว   ในส�านกั   ของเธอ   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ตรสัแล้ว   
ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า
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๑ เติมเข้ามาให้เนื้อหาสมบูรณ์ตามนัยอรรกถา คือ ต� มนฺทปญฺญ�

อ.บคุคลผูมี้ปัญญาด ี  (ครัน้เม่ือสัตว์ ท.)   ประมาทแล้ว,   
ผู้ไม่ประมาทแล้ว   (ครั้นเมื่อสัตว์ ท.)   หลับแล้ว,   
ผู้ตื่นโดยมาก   ย่อมละไป   (ซึ่งบุคคลผู้มีปัญญาน้อย 
นัน้)๑   เพียงดงั   อ.ม้าตวัเร็ว   (ตัวละไปอยู่)   ซ่ึงม้า-
ตัวมีก�าลังหามิได้   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ช่ือว่าถึงพร้อมแล้วด้วยความไม่ประมาท   เพราะความท่ี  
(แห่งตน) เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความไพบูลย์แห่งสติ   คือว่า   ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว   (ดังนี้)  
แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อปฺปมตฺโต   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ครั้นเมื่อสัตว์ ท.   ตั้งอยู่แล้ว   ในการสละลงซึ่งสติ   (ดังนี้  
แห่งบท) ว่า   ปมตฺเตส ุ  ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (ครั้นเมื่อสัตว์ ท.)   ชื่อว่า ประพฤติหลับอยู่   ในอิริยาบถ- 
ทัง้ปวง ท.   เพราะความไม่มแีห่งธรรมเป็นเครือ่งต่ืนคือสตินัน่เทียว   (ดังนี ้  แห่งบท) ว่า   
สุตฺเตสุ   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ตั้งอยู่แล้ว   ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือความไพบูลย์แห่งสติ   
อันใหญ่   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   พหุชาคโร   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ราวกะ อ.ม้าสนิธพตัวอาชาไนย   ตัวมเีชาว์อันเรว็   (ตัวละไปอยู)่   
ซึ่งม้าตัวมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   ตัวมีเชาว์อันขาดแล้วโดยความเป็นแห่งม้าตัว- 
มีเท้าอันด้วน   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อพลลฺส�ว   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล) ผู้มีปัญญาอันสูงสุด   ย่อมละไป   ซึ่งบุคคล    
ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   ด้วยนิกายเป็นที่มาบ้าง   ด้วยมรรคและผลเป็นที่บรรลุบ้าง   (ดังนี้   
แห่งบท) ว่า   สุเมธโส   ดังนี้เป็นต้น,   (อ.อธิบาย) ว่า   ก็   (ครั้นเมื่อบุคคล)  
ผู้มีปัญญาน้อย   พยายามอยู่   เพื่ออันเรียนเอา   ซึ่งสูตร   สูตรหนึ่งนั่นเทียว,   



140 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

๑ หิตฺวา และ ฉฑฺเฑตฺวา เป็นสมานกาลกิริยาใน ยาติ ดังที่แปลไว้แล้วในคาถา จึงแปลไม่ออกสําเนียงอดีตกาลเหมือน ตฺวา  

ปัจจัยทั่วไป

(อ.บคุคล) ผูม้ปัีญญาดี   ย่อมเรยีนเอา   ซ่ึงวรรค   วรรคหนึง่,   (อ.บคุคลผูม้ปัีญญาดี)   
ชื่อว่า ย่อมละไป   ด้วยนิกายเป็นที่มา   อย่างนี้   ก่อน,   อนึ่ง   (ครั้นเมื่อบุคคล)  
ผู้มีปัญญาน้อย   พยายามอยู่   เพื่ออันกระทํา   ซึ่งที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็น-
ที่พักในกลางวัน ท. นั่นเทียว (ด้วย)   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   สาธยายอยู่  
นั่นเทียวด้วย,   (อ.บุคคล) ผู้มีปัญญาดี   เข้าไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่พักในกลางคืน   หรือ   
หรอืว่า   สูท่ีเ่ป็นทีพ่กัในกลางวัน   อัน (อันบคุคล) อ่ืน   กระทาํแล้ว   แม้ในกาลอัน-
เป็นส่วนเบื้องต้น   พิจารณาอยู่   ซึ่งกัมมัฏฐาน   ยังกิเลสทั้งปวง ท.   ให้สิ้นไปแล้ว   
ย่อมกระทํา   ซึ่งธรรมอันเป็นโลกุตตระ ท.   เก้า   ให้เป็นธรรมไปแล้วในมือ   ฯ   
(อ.บุคคลผู้มีปัญญาดี)   ชื่อว่า ย่อมละไป   ด้วยมรรคและผลเป็นที่บรรลุ   อย่างนี้,   
อนึ่ง   (อ.บุคคลผู้มีปัญญาดี)   ละ   คือว่า   ทิ้ง๑   (ซึ่งบุคคล) ผู้มีปัญญาน้อย   
นั้น   ในวัฏฏะ   ย่อมแล่นออกไปอยู่   จากวัฏฏะน่ันเทียว   ดังนี้   (อันบัณฑิต    
พึงทราบ)   ฯ   
   
 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   (อ.ชน ท.) มาก   บรรลุแล้ว   (ซึ่ง-
อริยผล ท.)   มีโสดาปัตติผลเป็นต้น   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๑ คําว่า เทวานมินฺโท ถ้าถือเป็นบทสนธิชนิดอาเทสนิคคหิตสนธิ คือสระอยู่เบื้องปลายแปลงนิคคหิตเป็น ม และ ท ได้ ในที่นี้  

ตัดบทว่า เทวาน�-อินฺโท เวลาแปลต้องแยกศัพท์ว่า ผู้เป็นจอม แห่งเทพ ท., ผู้เป็นจอม แห่งเทวดา ท. แต่ถ้าถือเป็นบทสมาส

ชนิดอลุตตสมาส ไม่ลบวิภัตดิของบทหน้าเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เทวาน� อินฺโท เทวานมินฺโท ไม่ต้องแปลว่า “ทั้งหลาย” 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ใช้ได้ทั้งสองมตินี้

๗. สกฺกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งท้าวสักกะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อทรงอาศัย   ซ่ึงพระนครช่ือว่าเวสาลี   ประทับอยู่    
ในกูฎาคารศาลา   ทรงปรารภ   ซึ่งท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ   ตรัสแล้ว    
ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   อปฺปมาเทน   มฆวา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร  อ.เจ ้าลิจฉวี  พระนามว ่า มหาลิ    
ย่อมประทับอยู่   ในพระนครชื่อว่าเวสาลี   ฯ   (อ.เจ้าลิจฉวี) นั้น   ทรงสดับแล้ว    
ซ่ึงเทศนาในสกักปัญหสตูร   ของพระตถาคต   ทรงดํารแิล้วว่า   อ.พระสมัมาสมัพทุธเจ้า   
ย่อมตรัส   ซึ่งสมบัติ   ของท้าวสักกะ   กระทํา   ให้เป็นสมบัติใหญ่,   (อ.พระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า)   ทรงเห็นแล้ว   ย่อมตรัส   หรือหนอแล  หรือว่า  (อ.พระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า)   ไม่ทรงเหน็แล้ว   (ย่อมตรสั),   (อ.พระสมัมาสมัพทุธเจ้า)   ย่อมทรงทราบ   
ซ่ึงท้าวสกักะ   หรอืหนอแล   หรอืว่า   (อ.พระสมัมาสมัพทุธเจ้า)   ย่อมไม่ (ทรงทราบ)   
(ซึ่งท้าวสักกะ),   (อ.เรา)   จักทูลถาม   (ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) นั้น   ดังนี้   ฯ   
ครัง้น้ันแล   อ.เจ้าลจิฉวี   พระนามว่ามหาล ิ  เข้าไปเฝ้าแล้ว   โดย -   อ.พระผูม้-ี 
พระภาคเจ้า  (ย่อมประทับอยู่)  (โดยส่วนแห่งทิศ) ใด,  - (ส่วนแห่งทิศ) นั้น,    
(อ.เจ้าลจิฉวีพระนามว่ามหาลน้ัิน)   ครัน้เข้าไปเฝ้าแล้ว   ถวายบงัคมแล้ว   ซ่ึงพระผูม้-ี 
พระภาคเจ้า   ประทบันัง่แล้ว   ณ ทีส่ดุส่วนข้างหนึง่,   อ.เจ้าลจิฉว ี พระนามว่ามหาลิ   
ผู้ประทับนั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่งแล   ได้กราบทูลแล้ว   (ซ่ึงคํา) นั่น    
กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ๑   
อันพระผู ้มีพระภาคเจ้า  ทรงเห็นแล้วแล (หรือ)  ดังนี้  ฯ  (อ.พระศาสดา    
ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาล ิ  อ.ท้าวสกักะ   ผูเ้ป็นจอมแห่งเทพ   อันเรา   เหน็แล้วแล   
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๑ อชฺฌคา ประกอบด้วย อธิ บทหน้า คมฺ ในความไป, ถึง, บรรลุ ลง อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก อา หิยัตตนีวิภัตติ แปลง อธิ เป็น 

อชฺฌ แล้วลบ มฺ ที่สุดธาตุเสีย ฯ 
๒ มฆวา เป็นชื่อพระอินทร์ แปลกันว่า ท้าวมฆวา บ้าง ท้าวมัฆวาน บ้าง ท้าวมฆวะ บ้าง ท้าวมฆวันบ้าง วิ.ว่า มหิตพฺพตฺตา มฆวา 

ผู้อันบุคคลพึงบูชา มหฺ ธาตุในความบูชา ลง วนฺตุ ปัจจัย แปลง ห เป็น ฆ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ เอา นฺตุ กับ สิ เป็น อา ฯ
๓ อาวสโถ (ปเทโส) เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ ลง ถ ปัจจัย วิ.ว่า อาคนฺตฺวา วสนฺติ เอตฺถาติ อาวสโถ ฯ อา บทหน้า วสฺ ธาตุ

ในความอยู่, พัก, อาศัย 

ดังนี้   ฯ   (อ.เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
ก็  (อ.ท ้าวสักกะ) นั้น  เป ็นรูปเปรียบแห ่งท ้าวสักกะ  จักเป ็น  แน ่ ,    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   เพราะว่า   อ.ท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผู้อัน- 
บุคคลเห็นได้โดยยาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า    
ดูก่อนมหาลิ   อ.เรา   ย่อมรู้ทัว่   ซ่ึงท้าวสักกะด้วย   ซ่ึงธรรม ท.   อนัเป็นเคร่ือง-
กระท�าให้เป็นท้าวสักกะด้วย,   อ.ท้าวสักกะ   ทรงถึงทับแล้ว๑   ซึ่งความเป็นแห่ง-
ท้าวสักกะ   เพราะความที่แห่งธรรม ท. เหล่าใด   เป็นธรรม (อันพระองค์)  
ทรงสมาทานแล้วด้วย   (อ.เรา)   ย่อมรู้ทั่ว   (ซึ่งธรรม ท.)  เหล่านั้นด้วย,    
ดูก่อนมหาลิ   อ.ท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว    
มีอยู่   ในกาลก่อน   เป็นมาณพ   ชื่อว่ามฆะ   ได้เป็นแล้ว,   เพราะเหตุนั้น   
(อ.ท้าวสักกะน้ัน)   (อันชน ท.)   ย่อมเรียกว่า   อ.ท้าวมฆวะ๒   ดังนี้,    
ดูก่อนมหาลิ   อ.ท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   
ในกาลก่อน   ได้ให้แล้ว   ซึ่งทาน   ในกาลก่อน   เพราะเหตุนั้น   (อ.ท้าวสักกะนั้น)   
(อันชน ท.)   ย่อมเรียกว่า   อ.ท้าวปุรินททะ   ดังนี้,   ดูก่อนมหาลิ   อ.ท้าวสักกะ   
ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   ในกาลก่อน   ได้ให้แล้ว    
ซ่ึงทาน   โดยเคารพ   เพราะเหตุน้ัน   (อ.ท้าวสกักะนัน้)   (อันชน ท.)   ย่อมเรยีกว่า   
อ.ท้าวสักกะ   ดังนี,้   ดูก่อนมหาล ิ  อ.ท้าวสกักะ   ผูเ้ป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผูเ้ป็น-
มนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   ในกาลก่อน   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงประเทศเป็นท่ีพัก๓    
เพราะเหตุนั้น   (อ.ท้าวสักกะนั้น)   (อันชน ท.)   ย่อมเรียกว่า   อ.ท้าววาสวะ   ดังนี้, 
ดูก่อนมหาลิ   อ.ท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   ทรงดําริแล้ว   ซึ่งเนื้อความ    
พันหนึ่ง   โดยกาลครู่เดียว   เพราะเหตุนั้น   (อ.ท้าวสักกะนั้น)   (อันชน ท.)    
ย่อมเรียกว่า   อ.ท้าวสหัสสักขะ   ดังนี้,   ดูก่อนมหาลิ   อ.นางอสุรกัญญา    
ชื่อว่าสุชาดา   เป็นปชาบดี   ของท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   (ได้เป็นแล้ว)   
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๑ สมตฺต แปลว่า จบแล้ว, สําเร็จแล้ว, เต็มแล้ว, บริบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย สํ บทหน้า อสุ ธาตุ ในความทิ้ง, ขว้างไป ต ปัจจัย   

เอา นิคคหิต เป็น ม ลบ สุ ท้ายธาตุ แปลง ตฺ เป็น ตฺต แปลเป็นคุณนามว่า ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, จบสิ้น, ไม่เหลือ
๒ เติม สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส สมานสฺส สตฺต วตฺตปทานิ สมตฺตานิ สมาทินฺนานิ อเหสุ� มาเปิดประโยค 

ยาวชีว� มาตาเปติภโร ฯเปฯ น� ปฏิวิเนยฺยนฺติ ฯ

เพราะเหตุนั้น   (อ.ท้าวสักกะนั้น)   (อันชน ท.)   ย่อมเรียกว่า   อ.ท้าวสุชัมบดี   
ดังน้ี,   ดูก่อนมหาล ิ  อ.ท้าวสกักะ   ผูเ้ป็นจอมแห่งเทพ   (ทรงยงัเทพ) ให้กระทาํแล้ว   
ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   อันมีความเป็นใหญ่ยิ่งโดยความเป็นใหญ่   แห่งเทพ ท.   
ผูอ้ยูใ่นภพช่ือว่าดาวดึงส์   เพราะเหตุนัน้   (อ.ท้าวสกักะนัน้)   (อันชน ท.)   ย่อมเรยีกว่า   
อ.ท้าวเทวานมินทะ  ดังนี้,  ดูก่อนมหาลิ  อ.ท้าวสักกะ  ทรงถึงทับแล้ว    
ซ่ึงความเป็นแห่งท้าวสักกะ  เพราะความที่ (แห่งวัตรบท ท. เจ็ด) เหล่าใด    
เป็นวัตรบท (อันพระองค์) ทรงสมาทานแล้ว   อ.วัตรบท ท. เจ็ด   (เหล่านั้น)    
เป็นวัตรบทอันท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   
ในกาลก่อน   ทรงสมาทานแล้ว   (กระท�า)   ให้บริบูรณ์แล้ว๑   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
 (อ.วัตรบท ท.)   เจ็ด   เหล่าไหน   (เป็นวัตรบทอันท้าวสักกะ   ผู้เป็น- 
จอมแห่งเทพ   เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   ในกาลก่อน   ทรงสมาทานแล้ว 
กระทํา   ให้บริบูรณ์แล้ว   ได้เป็นแล้ว)   ฯ   
 (อ.วัตรบท ท. เจ็ด เหล่านี้)๒   คือ   (อ.เรา)   เป็นผู้เลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา   
พึงเป็น   ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวติ,   (อ.เรา)   เป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อ-
บุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลโดยปกติ   พึงเป็น   ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวิต,   
(อ.เรา)   เป็นผู้มีวาจาอันอ่อนหวาน   พึงเป็น   ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวิต,   
(อ.เรา)   เป็นผู้มีวาจาอันไม่ส่อเสียด   พึงเป็น   ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวิต,   
(อ.เรา)   มีใจ   อันมีความตระหนี่คือมลทินไปปราศแล้ว   ผู้มีการสละอันพ้นแล้ว   
ผู้มีฝ่ามืออนัล้างแล้ว   ผูยิ้นดแีล้วในการสละลง   ผูค้วรแก่การขอ   ผูยิ้นดแีล้วใน-
การจ�าแนกซ่ึงทาน   พึงอยู่ครอบครอง   ซ่ึงเรือน   ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวติ,   
(อ.เรา)เป็นผู้มีวาจาสัตย์   พึงเป็น   ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวิต,   (อ.เรา)
เป็นผู้ไม่โกรธโดยปกติ  พึงเป็น  ตลอดการก�าหนดเพียงไรแห่งชีวิต,  ถ้าว่า   
อ.ความโกรธ   พึงเกิดขึ้น   แก่เราไซร้,   (อ.เรา)   พึงก�าจัดเฉพาะ   (ซึ่งความ-
โกรธ) นั้น  พลันนั่นเทียว  (เป็นวัตรบทอันท้าวสักกะ  ผู ้เป็นจอมแห่งเทพ    
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๑ ข้อความที่เติมมาเปิดคาถา ว่า อิทมโวจ ภควา, อิท� วตฺวาน สุคโต อถาปร� เอตทโวจ สตฺถา ฯ เรียงใหม่ให้เข้าใจง่ายว่า ภควา 

อิท� เวยฺยากรณ� อโวจ, สุคโต สตฺถา อิท� (เวยฺยากรณ�) วตฺวาน อถ อปร� เอต� (คาถาพนฺธ�) อโวจ ฯ 

เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   ในกาลก่อน   ทรงสมาทานแล้ว   กระทํา    
ให้บริบูรณ์แล้ว   ได้เป็นแล้ว),   ดูก่อนมหาลิ   อ.ท้าวสักกะ   ทรงถึงทับแล้ว    
ซ่ึงความเป็นแห่งท้าวสกักะ   เพราะความท่ี (แห่งวัตรบท ท. เจ็ด) เหล่าใด   เป็นวตัรบท 
(อันพระองค์) ทรงสมาทานแล้ว,   อ.วัตรบท ท.  เจ็ด  เหล่านี้   เป็นวัตรบทอัน- 
ท้าวสักกะ   ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   เป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว   มีอยู่   ในกาลก่อน   
ทรงสมาทานแล้ว   (กระทํา)   ให้บริบูรณ์แล้ว   ได้เป็นแล้ว   ดังนี้   ฯ   
 (อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า   ได้ตรสัแล้ว   ซ่ึงคําอันเป็นไวยากรณ์   นี,้   อ.พระสคุต   
ผูพ้ระศาสดา   ครัน้ตรสัแล้ว   ซ่ึงคําอันเป็นไวยากรณ์   นี ้  ได้ตรสัแล้ว   ซ่ึงคาถาพนั   
นั่น   อื่นอีก   ในภายหลัง) ว่า๑   

อ.เทพ ท.   ผู้อยู่ในภพชื่อว่าดาวดึงส์   เรียกแล้ว    
ซึ่งนระ   ผู้เลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา   ผู้เป็นสัตว์เกิด   
ผูป้ระพฤตอ่ิอนน้อมต่อบคุคลผูเ้จริญทีสุ่ดในตระกลูโดย-
ปกติ   ผู้มีวาจาอ่อนหวาน   ผู้กล่าวซึ่งค�าอันไพเราะ   
ผู ้ละซ่ึงค�าอันเป็นที่ตั้งแห่งความส่อเสียดโดยปกติ    
ผู ้ประกอบแล ้ว  ในการก�าจัด ซ่ึงความตระหนี่    
ผู้มีวาจาสัตย์   ผู้ครอบง�าซึ่งความโกรธ   นั้นแลว่า   
อ.สัตบุรุษ   ดังนี้   ดังนี้   ฯ

    (อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า)   ตรสัแล้วว่า   ดูก่อนมหาล ิ  (อ.กรรม) นี ้  เป็นกรรม   
อันอันท้าวสักกะทรงกระทําแล้ว  ในกาล (แห่งพระองค์)  เป็นมาณพช่ือว่ามฆะ    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ผู้ (อันเจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ) นั้น   ผู้ใคร่เพื่ออันทรงสดับ  
ซึ่งข้อปฏิบัติ   (ของท้าวสักกะ) นั้น   โดยพิสดาร   ทูลถามแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์-
ผู้เจริญ   อ.มาณพชื่อว่ามฆะ   ย่อมปฏิบัติ   อย่างไร   ดังนี้   อีก   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนมหาลิ   ถ้าอย่างนั้น   (อ.พระองค์)   จงทรงสดับ   ดังนี้   ทรงนํามาแล้ว    
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-   
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 ก.๒   ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   อ.มาณพ   ชื่อว่ามฆะ   ในอจลคาม    
ในแว่นแคว้นช่ือว่ามคธ   ไปแล้ว   สู่ที่เป็นท่ีกระทําซ่ึงการงานในบ้าน   คุ้ยแล้ว    
ซึ่งดินร่วน   ด้วยปลายแห่งเท้า   ในที่แห่งตนยืนอยู่แล้ว   กระทําแล้ว   ให้เป็นที่อัน-
บุคคลพึงยินดี   ได้ยืนอยู่แล้ว   ฯ   (อ.บุรุษ) อื่นอีก   ผลักแล้ว   (ซึ่งมาณพ) นั้น   
ด้วยแขน   นําไปปราศแล้ว   (จากที่) นั้น   ได้ยืนอยู่แล้ว   (ในที่) นั้น   เอง   ฯ   
(อ.มาณพ) นั้น   ไม่โกรธแล้ว   (ต่อบุรุษ) นั้น  กระทําแล้ว   ซึ่งที่   อื่น   ให้เป็น-
ที่อันบุคคลพึงยินดี   ได้ยืนอยู่แล้ว   ฯ   (อ.บุรุษ) อื่น   ผลักแล้ว   (ซึ่งมาณพ) นั้น   
ด้วยแขน   นําไปปราศแล้ว   (จากที่) แม้นั้น   ได้ยืนอยู่แล้ว   (ในที่) นั้น   เอง   ฯ   
(อ.มาณพ) นั้น   ไม่โกรธแล้ว   (ต่อบุรุษ) แม้นั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งที่   อื่น    
ให้เป็นที่อันบุคคลพึงยินดี   ยืนอยู่แล้ว   ฯ
 อ.บุรุษ ท.   ผู้ออกไปแล้ว   ผู้ออกไปแล้ว   จากเรือน   ผลักแล้ว    
(ซึ่งมาณพ) นั้น   ด้วยแขน   นําไปปราศแล้ว   จากที่ (อันมาณพนั้น)   ทั้งให้หมดจด-
แล้วทั้งให้หมดจดแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   (อ.มาณพ) นั้น   คิดแล้วว่า    
(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข   เกิดแล้ว,   อันกรรม   
นี้   เป็นบุญกรรม   อันให้ซึ่งความสุข   แก่เรา   พึงเป็น   ดังนี้   ถือเอาแล้ว    
ซึ่งจอบ   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งที่   อันมีมณฑลแห่งลานเป็นประมาณ   ให้เป็นที่- 
อันบุคคลพึงยินดี   ในวันรุ่งขึ้น   ฯ   (อ.ชน ท.) ทั้งปวง   ไปแล้ว   ได้ยืนอยู่แล้ว   
(ในที)่ นัน้นัน่เทยีว   ฯ   ครัง้น้ัน   (อ.มาณพนัน้)   กระทําแล้ว   ซ่ึงไฟ   ได้ให้แล้ว   
(แก่ชน ท.)   เหล่านั้น   ให้สมัยแห่งฤดูหนาว,   (อ.มาณพนั้น   ได้ให้แล้ว)   ซึ่งนํ้า    
ในกาลแห่งฤดูร้อน   ฯ   ในลําดับนั้น   (อ.มาณพนั้น)   คิดแล้วว่า   ชื่อ อ.ที่    
อันอันบุคคลพึงยินดี   เป็นที่รัก   (ของชน ท.) ทั้งปวง   (ย่อมเป็น),   (อ.ที่นั้น)   
ช่ือว่า   ไม่เป็นทีร่กั   ของใคร ๆ   ย่อมไม่ม,ี   อ.อันอันเรา   ผูก้ระทาํอยู ่  ซ่ึงหนทาง   
ให้เสมอ   เที่ยวไป   จําเดิม   (แต่กาล) นี้   ย่อมควร   ดังนี้   ออกไปแล้ว    
ในเวลาเช้าเทยีว   กระทาํอยู ่  ซ่ึงหนทาง   ให้เสมอ   ย่อมเท่ียวรานอยู ่  ซ่ึงกิง่แห่ง-
ต้นไม้ ท.   อันควรแล้วแก่ความเป็นกิ่งแห่งต้นไม้อันตนตัดแล้วพึงราน   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.บุรุษ) อื่นอีก   เห็นแล้ว   (ซึ่งมาณพ) นั้น   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสหาย   (อ.ท่าน)   
ย่อมกระทํา   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.มาณพนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   
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๑ สคฺคคามี (มคฺโค) ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า สคฺค� คจฺฉาเปตีติ สคฺคคามี (มคฺโค) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ 

ลงในอรรถแห่งตัสสีละ วิ.ว่า สคฺค� คจฺฉาเปติ สีเลนาติ สคฺคคามี (มคฺโค) เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ วิ.ว่า สคฺค� คจฺฉาเปตุํ  

สีลมสฺสาติ สคฺคคามี (มคฺโค) 

(อ.เรา)   ย่อมกระทํา   ซึ่งหนทาง   อันยังสัตว์ให้ถึงซึ่งสวรรค์โดยปกติ๑   เพื่อเรา   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุรุษนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   แม้ อ.เรา   เป็นสหาย   
ของท่าน   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.มาณพนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนสหาย   
(อ.ท่าน   เป็นสหาย   ของเรา)   จงเป็น,   ช่ือ อ.สวรรค์   เป็นท่ีรกั   เป็นท่ียงัใจ- 
ให้เอิบอาบ   (ของชน ท.) มาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.ชน ท.   สอง    
ได้มแีล้ว   จาํเดิม   (แต่กาล) นัน้   ฯ   (อ.บรุษุ) แม้อืน่อกี   เห็นแล้ว   (ซ่ึงชน ท.) 
เหล่านั้น   ถามแล้ว   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   ฟังแล้วเทียว   เป็นสหาย    
(ของชน ท.) เหล่าน้ัน   เกดิแล้ว,   (อ.บรุุษ) แม้อืน่อกี   (เป็นสหาย   ของชน ท. 
เหล่านั้น   เกิดแล้ว),   (อ.บุรุษ) แม้อื่นอีก   (เป็นสหาย   ของชน ท. เหล่านั้น    
เกิดแล้ว)   อย่างนี้,   (อ.ชน ท.) แม้ทั้งปวง   เป็นชน   สามสิบสามคน    
เกิดแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แม้ทั้งปวง   ผู้มีวัตถุ- 
มีจอบเป็นต้นในมือ   กระทําอยู่   ซ่ึงหนทาง   ให้เสมอ   ย่อมไป   สิ้นท่ี    
อันมีโยชน์หนึ่งและโยชน์สองเป็นประมาณ   ฯ   อ.บุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้าน   เห็นแล้ว   
(ซึ่งชน ท.) เหล่านั้น   คิดแล้วว่า   อ.มนุษย์ ท.  เหล่านี้   ประกอบแล้ว    
(ในกรรม) อันบุคคลไม่พึงประกอบ,   แม้ถ้าว่า   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่านี้   พึงน�ามา   
(ซ่ึงอาหารวตัถ ุท.)   มีปลาและเน้ือเป็นต้น   จากป่า   หรือ   หรือว่า   กระท�าแล้ว   
ซ่ึงสุรา  พึงดื่ม  หรือว่า  พึงกระท�า  ซ่ึงกรรม  อันเช่นนั้น  อื่นไซร้,    
แม้ อ.เรา   พึงได้   (ซึ่งวัตถุ) อะไร ๆ   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.บุคคลผู้บริโภค-
ซ่ึงบ้าน)   (ยงับคุคล) ให้เรยีกมาแล้ว   (ซ่ึงชน ท.) เหล่านัน้   ถามแล้วว่า   (อ.ท่าน ท.)   
ย่อมเที่ยวกระทําอยู่   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
ข้าแต่นาย   (อ.เรา ท.)   (ย่อมเที่ยวกระทําอยู่)   ซึ่งหนทางแห่งสวรรค์   ดังนี้   ฯ   
(อ.บุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้าน   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.อัน (อันชน ท.)   ชื่อว่า ผู้อยู่อยู่   
อยู่ครองซึ่งเรือน   กระท�า   อย่างนี้   ย่อมไม่ควร,   อ.อัน (อันชน ท.   ชื่อว่า 
ผู้อยู่อยู่   อยู่ครองซึ่งเรือน)   น�ามา   (ซึ่งอาหารวัตถุ ท.)   มีปลาและเนื้อเป็นต้น   
จากป่า (ด้วย)   อ.อัน (อันชน ท.   ชื่อว่า ผู้อยู่อยู่   อยู่ครองซึ่งเรือน)   กระท�า
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ซ่ึงสรุา   แล้วจงึดืม่ (ด้วย)   อ.อนั (อนัชน ท.   ช่ือว่า ผูอ้ยู่อยู่   อยู่ครองซ่ึงเรือน)   
กระท�า   ซึ่งการงาน ท.   อันมีประการต่าง ๆ   ด้วย   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   
(อ.ชน ท.  เหล่านั้น) คัดค้านแล้ว  ซ่ึงคํา  (ของบุคคลผู้บริโภคซ่ึงบ้าน) นั้น,    
(อ.ชน ท.  เหล่านั้น)   แม้ผู้ (อันบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านนั้น) กล่าวอยู่   บ่อย ๆ   
คัดค้านแล้วนั่นเทียว   ฯ   (อ.บุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้าน) นั้น   โกรธแล้ว   (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.เรา)   (ยังชน ท.) เหล่านั้น   จักให้ฉิบหาย   ดังนี้   ไปแล้ว   สู่สํานัก    
ของพระราชา   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.ข้าพระองค์)    
ย่อมเห็น   ซึ่งโจร ท.   ผู้เที่ยวไปอยู่   ด้วยการผูกกันโดยความเป็นพวก   ดังนี้,   
(ครัน้เมือ่พระดํารสั) ว่า   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   จับแล้ว   (ซ่ึงโจร ท.) เหล่านัน้   
จงนาํมา   ดังนี ้  (อันพระราชา)   ตรสัแล้ว,   กระทําแล้ว   เหมอืนอย่างน้ัน   แสดงแล้ว   
แก่พระราชา   ฯ   อ.พระราชา   ไม่ทรงพิจารณาแล้วเทียว   ทรงสั่งบังคับแแล้วว่า   
(อ.เจ้า ท.)   ยังช้าง   จงให้เหยียบ   ดังนี้   ฯ   

    ก.๓   อ.มาณพช่ือว่ามฆะ   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงโอวาท   (แก่ชน ท.)   ผูเ้หลอืว่า   
ดูก่อนสหาย ท.   อ.ที่พึ่ง   ของเรา ท.   อื่น   เว้น   ซึ่งเมตตา   ย่อมไม่มี,   
อ.ท่าน ท.   ไม่กระท�าแล้ว   ซ่ึงความโกรธ   (ในบคุคล) ไหน ๆ    เป็นผูมี้จติอนัเสมอ   
ด้วยจิตมีเมตตาเทยีว   ในพระราชาด้วย   ในบคุคลผูบ้ริโภคซ่ึงบ้านด้วย   ในช้างตวั-
เหยียบด้วย   ในตนด้วย   จงเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   กระทําแล้ว   
เหมือนอย่างนั้น   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ช้าง   ไม่อาจแล้ว   เพื่ออันเข้าไปใกล้    
ด้วยอานุภาพแห่งเมตตา   (ของชน ท.) เหล่านั้น   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   
ซึ่งเนื้อความ   นั้น   ตรัสแล้วว่า   (อ.ช้าง)   เห็นแล้ว   ซึ่งมนุษย์ ท.   มาก    
จักไม่อาจ   เพื่ออันเหยียบ,   (อ.เจ้า ท.)   จงไป,   (อ.เจ้า ท.)   ปกปิดแล้ว    
ด้วยเสือ่ลําแพน   (ยังช้าง)   จงให้เหยยีบ   ดังนี ้  ฯ   อ.ช้าง   ตัว (อันราชบรุษุ ท.)   
ปกปิดแล้ว   (ซึ่งชน ท.) เหล่านั้น   ด้วยเสื่อลําแพน   ไสไปอยู่   เพื่ออันเหยียบ   
ก้าวกลบัแล้ว   แต่ทีไ่กลเทยีว   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   
นั้น   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   อันเหตุ   (ในเรื่อง) นี้   พึงมี   ดังนี้   (ทรงยังราชบุรุษ)   
ให้เรียกมาแล้ว   (ซึ่งชน ท.) เหล่านั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.เธอ ท.   
อาศัยแล้ว   ซึ่งเรา   ย่อมไม่ได้   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านั้น    
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๑ ประโยคนี้ บางมติ แปล อทาสิ ครั้งเดียว แต่เติม กตฺวา ขึ้นมาเป็นกิริยาวิเสสนะอีก ๒ ครั้ง เพื่อรับบทวิกติกัมมะดังนี้ ก็แล 

อ.พระราชา ครั้นตรัสแล้ว อย่างนี้ ได้พระราชทานแล้ว ซึ่งบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้าน ผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและทาระ (กระท�า)  

ให้เป็นทาส (ของชน ท.) เหล่านั้นด้วย, ซึ่งช้างนั้น (กระท�า) ให้เป็นสัตว์อันบุคคลพึงขี่ด้วย, ซึ่งบ้าน นั้น กระท�า ให้เป็นที่-

ใช้สอย ตามสบายด้วย แต่ข้าพเจ้าขึ้น กตฺวา อทาสิ ขึ้นมารับอีกสองครั้ง เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามนัยแห่งสํานวนวิชา

แปลไทยเป็นมคธ ชั้น ป.ธ.๕ ของกองบาลีสนามหลวง ซึ่งออกสอบ พ.ศ. ๒๕๐๗

ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   (อ.เรื่อง) นั่น   อะไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระราชา   ตรัสแล้ว) ว่า   ได้ยินว่า   อ.เธอ ท.   เป็นโจร   ด้วยการผูกกัน- 
โดยความเป็นพวก   เป็น   ย่อมเที่ยวไป   ในป่า   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านั้น   
ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ   อ.ใคร   กล่าวแล้ว   อย่างนี้   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระราชา   ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.บคุคลผูบ้รโิภคซ่ึงบ้าน   (กล่าวแล้ว   
อย่างนี้)   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์- 
ผู้สมมติเทพ   อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นโจร   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   ก็    
อ.ข้าพระองค์ ท.   ยังหนทางแห่งสวรรค์   ให้หมดจดอยู่   เพื่อตน   ย่อมกระทํา   
(ซ่ึงกรรม)   นีด้้วย   นีด้้วย,   อ.บคุคลผูบ้รโิภคซ่ึงบ้าน   ชักชวนแล้ว   ซ่ึงข้าพระองค์ ท.   
ในการกระทาํซ่ึงอกศุล   เป็นผูใ้คร่เพือ่อัน (ยงัข้าพระองค์ ท.)   ผูไ้ม่กระทําอยู ่  ซ่ึงคํา   
ของตน   ให้ฉิบหาย   (เป็น)   โกรธแล้ว   กราบทูลแล้ว   อย่างนี้   ดังนี้   ฯ   
ครัง้น้ัน   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   (ของชน ท.) เหล่านัน้   
เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความโสมนัส   เป็น   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ ท.   อ.สัตว์ดิรัจฉาน   
น้ี   ย่อมรู้   ซ่ึงคณุ ท.   ของเธอ ท,   อ.เรา   ผูเ้ป็นมนษุย์เป็นแล้ว   ไม่ได้อาจแล้ว   
เพื่ออันรู้,   (อ.เธอ ท.)   จงอดโทษ   แก่เรา   ดังนี้,   ก็แล   (อ.พระราชา)   
ครั้นตรัสแล้ว   อย่างนี้   ได้พระราชทานแล้ว   ซึ่งบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้าน   ผู้เป็น-
ไปกับด้วยบุตรและทาระ   กระท�า   ให้เป็นทาส   (ของชน ท.) เหล่านั้น (ด้วย)   
(ได้พระราชทานแล้ว)   ซึ่งช้าง   นั้น   (กระท�า)   ให้เป็นสัตว์อันบุคคลพึงขี่ (ด้วย)   
(ได้พระราชทานแล้ว)   ซ่ึงบ้าน   น้ัน   (กระท�า)   ให้เป็นทีใ่ช้สอย   ตามสบายด้วย   
ฯ๑   (อ.ชน ท.) เหล่านั้น   (กล่าวแล้ว) ว่า   อ.อานิสงส์   แห่งบุญ   อันเรา ท.   
เห็นแล้ว   (ในอัตภาพ) นี้นั่นเทียว   ดังนี้   เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้ว   โดยยิ่ง    
โดยประมาณ   เป็น   ขึน้แล้ว   สู่ช้าง   น้ัน   โดยวาระ   ไปอยู่   ปรึกษากนัแล้วว่า   
ในกาลนี้   อ.บุญ   อันยิ่งกว่า   อันเรา ท.   พึงกระท�า   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. 
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เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จะกระทํา   ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ    
(อ.ชน ท.   เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จกักระทํา   ซ่ึงศาลาเป็นท่ีพกัผ่อน   
ของมหาชน   กระทํา   ให้เป็นของมั่นคง   ในหนทางใหญ่สี่แพร่ง   ดังนี้   ฯ    
(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   ซึ่งช่างไม้   เริ่มตั้งแล้ว   ซึ่งศาลา,   
แต่ว่า   (อ.ชน ท. เหล่านั้น)   ไม่ได้ให้แล้ว   ซึ่งส่วนบุญ   แห่งศาลา   นั้น    
แก่มาตุคาม ท.   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้มีความพอใจ   ในมาตุคาม ท.    
ไปปราศแล้ว   ฯ

    ก.๔   ก็   อ.หญิง ท.   สี่   คือ   อ.นางสุนันทา   อ.นางสุจิตรา    
อ.นางสุธรรมา   อ.นางสุชาดา   ย่อมมี   ในเรือน   ของมาณพชื่อว่ามฆะ   ฯ    
อ. -   (ในหญิง ท.) เหล่านั้นหนา   - นางสุธรรมา   เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   
กับ   ด้วยช่างไม้   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่พี่   (อ.ท่าน)   จงกระทํา   ซึ่งดิฉัน    
ให้เป็นผูเ้จรญิทีส่ดุ   แห่งศาลา   นี ้  ดังนี ้  ได้ให้แล้ว   ซ่ึงสนิจ้าง   ฯ   (อ.ช่างไม้) น้ัน   
รบัพร้อมเฉพาะแล้วว่า   อ.ดีละ   ดังนี ้  ยงัต้นไม้เป็นเครือ่งกระทาํซ่ึงช่อฟ้า   ให้แห้งแล้ว   
ก่อนนั่นเทียว   ถากแล้ว   เจาะแล้ว   ยังช่อฟ้า   ให้สําเร็จแล้ว   สลักแล้ว    
ซึ่งอักษร ท. ว่า   อ.ศาลา   นี้   ชื่อว่า สุธรรมา   ดังนี้   พันแล้ว   ด้วยผ้า    
เก็บไว้แล้ว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.ช่างไม้   ยังศาลา   ให้สําเร็จแล้ว   กล่าวแล้วว่า  
ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า ท.   โอ   (อ.เรา ท.)   ไม่ระลึกแล้ว   ซึ่งกิจอันตนพึงกระทํา    
อย่างหนึ่ง   ดังนี้   (กะชน ท.) เหล่านั้น   ในวันเป็นที่ยกขึ้นซ่ึงช่อฟ้า   ฯ    
(อ.ชน ท.   เหล่านัน้   ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   (ไม่ระลกึแล้ว)   
ชื่อ ซึ่งอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ช่างไม้   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   (ไม่ระลึกแล้ว)   
ซึ่งช่อฟ้า   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.เหตุนั่น)    
จงยกไว้,   (อ.เรา ท.)   จักนํามา   (ซึ่งช่อฟ้า) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ช่างไม้    
กล่าวแล้ว) ว่า   (อันข้าพเจ้า)   ไม่อาจ   เพื่ออันกระทํา   ด้วยต้นไม้ (อันบุคคล)  
ตัดแล้ว   ในกาลนี้,   อ.อัน (อันข้าพเจ้า)   ได้   ซึ่งช่อฟ้า (อันบุคคล)  ตัดแล้ว   
ถากแล้ว   เจาะแล้ว   เก็บไว้แล้ว   ในกาลก่อนนั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   
(อ.ชน ท. เหล่านั้น   ถามแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.กรรม) อะไร   (อันเรา ท.)    
พึงกระทํา   ดังนี้   ฯ   (อ.ช่างไม้   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   อ.ช่อฟ้าอันบุคคล-
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๑ วิกฺกายิก, วิกฺกยิก แปลได้หลายนัยขึ้นอยู่กับบทประธาน ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต วิ.ว่า วิกฺกเย นิยุตฺโต วิกฺกยิโก (ชโน) 

ผูป้ระกอบแล้วในการค้าขาย, พ่อค้า, คนขายของ ฯ วกิกฺยาย กตา วกิกฺายิกา หรอื วกิกฺณิีตพฺพาต ิวกิกฺายิกา (กณฺณิกา) (ช่อฟ้า)  

อันบุคคลกระทําแล้วเพื่ออันขาย, (ช่อฟ้า) อันบุคคลพึงขาย เป็นต้น ฯ
๒ ประโยคนี้มีประธาน ๓ ตัว แต่ละตัวมีความหมายคนละอย่าง มิใช่เป็นหน่วยหรือกลุ่มเดียวกัน ไม่ได้ควบด้วย วา ศัพท์ และ 

บทประธานตัวสุดท้ายก็เป็นพหุวจนะ กิริยาคุมพากย์ น่าจะเป็น ภวิสฺสนฺติ แต่หนังสือเป็น ภวิสฺสติ ฝากให้วิจารณ์ด้วย

กระทําแล้วเพื่ออันขาย๑   อัน (อันบุคคล) ให้สําเร็จ   แล้วจึงเก็บไว้แล้ว   ในเรือน   
ของใคร ๆ   มีอยู่ ไซร้,   (อ.ช่อฟ้า) นั้น   (อันท่าน ท.)   พึงแสวงหา   ดังนี้   ฯ   
(อ.ชน ท.) เหล่านั้น   แสวงหาอยู่   เห็นแล้ว   ในเรือน   ของนางสุธรรมา   ให้แล้ว   
ซ่ึงพนัแห่งทรพัย์   ไม่ได้แล้ว   ด้วยราคา   ฯ   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   ถ้าว่า   (อ.ท่าน ท.)   
จะกระทํา   ซึ่งดิฉัน   ให้เป็นผู้มีส่วนบุญ   ในศาลาไซร้,   (อ.ดิฉัน)   จักให้   ดังนี้   
(อันนางสุธรรมา)   กล่าวแล้ว,   (อ.ชน ท.   เหล่านั้น)   กล่าวแล้วว่า   อ.เรา ท.   
ไม่ให้แล้ว   ซ่ึงส่วนบญุ   แก่มาตุคาม ท.   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   อ.ช่างไม้   กล่าวแล้ว   
(กะชน ท.) เหล่านั้นว่า   ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า ท.   อ.ท่าน ท.   ย่อมกล่าว   (ซึ่งคํา) อะไร,   
ช่ือ อ.ทีอั่นเว้นแล้วจากมาตุคาม   อ่ืน   เว้น   ซ่ึงพรหมโลก   ย่อมไม่ม,ี   (อ.ท่าน ท.)   
จงถอืเอา   ซ่ึงช่อฟ้า,   (ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   มอียู,่   อ.การงาน   ของเรา ท.   
จักถงึ   ซ่ึงความสําเรจ็   ดังน้ี   ฯ   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   
อ.ดีละ   ดังนี้   ถือเอาแล้ว   ซึ่งช่อฟ้า   ยังศาลา   ให้ส�าเร็จแล้ว   แบ่งแล้ว   
โดยส่วนสาม,   (อ.ชน ท.   เหล่าน้ัน)   กระท�าแล้ว   ซ่ึงทีเ่ป็นท่ีอยู่   (เพ่ือชน ท.)   
ผู้เป็นใหญ่   ในส่วน   ส่วนหนึ่ง,   (กระท�าแล้ว   ซึ่งที่เป็นที่อยู่   เพื่อชน ท.)   
ผู้ถงึแล้วซ่ึงยาก   (ในส่วน)   ส่วนหนึง่,   (กระท�าแล้ว   ซ่ึงทีเ่ป็นทีอ่ยู่   เพ่ือชน ท.)   
ผู้เป็นไข้   (ในส่วน)   ส่วนหนึ่ง   ฯ   อ.ชน ท.   สามสิบสาม   ปูลาดแล้ว    
ซ่ึงแผ่นกระดาน ท.    สามสิบสาม    ได้ให้แล้ว   ซ่ึงสัญญา   แก่ช้างว่า   (อ.บคุคล) 
ผู้จรมา   มาแล้ว   ย่อมนั่ง   บนแผ่นกระดาน (อันบุคคล) ใด   ปูลาดแล้ว,   
(อ.เจ้า)   พาเอาแล้ว   (ซึ่งบุคคลผู้จรมา) นั้น   จงให้ด�ารงอยู่เฉพาะ   ในเรือน   
(ของบุคคล)   (นั้น)   ผู้เป็นเจ้าของแห่งแผ่นกระดานนั่นเทียว,   อ.การนวดซึ่งเท้า   
อ.การนวดซึ่งหลัง   (ของบุคคลผู้จรมา) นั้น,   อ.วัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวและวัตถุ- 
อันบุคคลพึงบริโภคและที่เป็นที่นอน ท.   ทั้งปวง   เป็นภาระ   ของเจ้าของแห่ง-
แผ่นกระดานนั่นเทียว   จักเป็น   ดังนี้   ฯ๒   อ.ช้าง   พาเอาแล้ว   (ซึ่งบุคคล)  
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ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว   ย่อมนําไป   สู่เรือน   ของเจ้าของแห่งแผ่นกระดานนั่นเทียว   
ฯ   (อ.เจ้าของแห่งแผ่นกระดาน) นั้น   ย่อมกระทํา   ซึ่งกิจ   อัน (อันตน) พึงกระทํา   
ในวันนั้น   (แก่บุคคลผู้จรมา) นั้น   ฯ   อ.มาณพช่ือว่ามฆะ   ปลูกแล้ว    
ซึ่งต้นทองหลาง   ต้นหนึ่ง   ในที่อันไม่ไกล   แต่ศาลา   ปูลาดแล้ว   ซึ่งแผ่นกระดาน-
แห่งแผ่นหิน   ที่โคน   (แห่งต้นทองหลาง) นั้น   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้ทั้งเข้าไปแล้ว- 
ทั้งเข้าไปแล้ว   สู่ศาลา   แลดูแล้ว   ซึ่งช่อฟ้า   อ่านแล้ว   ซึ่งอักษร ท.    
ย่อมกล่าวว่า   อ.ศาลา   ชื่อว่า สุธรรมา   ดังนี้,   อ.ชื่อ   ของชนสามสิบสาม ท.    
ย่อมไม่ปรากฏ   ฯ   อ.นางสุนันทา   คิดแล้วว่า   (อ.ชน ท.) เหล่านี้   เมื่อกระทํา   
ซึ่งศาลา   กระทําแล้ว   ซึ่งเรา ท.   ให้เป็นผู้ไม่มีส่วนบุญ,   แต่ว่า   อ.นางสุธรรมา   
กระทาํแล้ว   ซ่ึงช่อฟ้า   เป็นผูม้ส่ีวนบุญ   เกดิแล้ว   เพราะความท่ีแห่งตนเป็นผูฉ้ลาด,   
อ.อัน แม้อันเรา   กระทํา   (ซึ่งกุศลกรรม) อะไร ๆ    ย่อมควร,   (อ.เรา)   จักกระทํา   
ซึ่งอะไรหนอแล   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.ความคิด) นั่นว่า   อ.อัน (อันชน ท.)   
ผูม้าแล้ว   สูศ่าลา   ได้   ซ่ึงน้ําอันบุคคลพงึด่ืมด้วยนัน่เทียว   ซ่ึงนํา้เป็นเครือ่งอาบด้วย   
ย่อมควร,   (อ.เรา)   (ยังบุคคล) จักให้ขุด   ซึ่งสระโบกขรณี   ดังนี้   ได้มีแล้ว   
(แก่นางสุนันทา) นั้น   ฯ   (อ.นางสุนันทา) นั้น   (ยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว    
ซึ่งสระโบกขรณี   ฯ   อ.นางสุจิตรา   คิดแล้วว่า   อ.ช่อฟ้า   อันนางสุธรรมา    
ให้แล้ว,   อ.สระโบกขรณี   อันนางสุนันทา   ให้กระทําแล้ว,   อ.อันแม้อันเรา   กระทํา   
(ซึ่งกุศลกรรม) อะไร ๆ   ย่อมควร,   (อ.เรา)   จักกระทํา   ซึ่งอะไรหนอแล   ดังนี้   
ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ความคิด) น่ันว่า   อ.อนั (อนัชน ท.)   ผูม้าแล้ว   สู่ศาลา   ดืม่
ซึ่งน�้าอันบุคคลพึงดื่ม  แล้วจึงอาบ  แล้วจึงประดับ   ซึ่งระเบียบ   ในกาลเป็นที่ไป   
แล้วจึงไป   ย่อมควร,   อ.เรา   (ยังบุคคล) จักให้กระท�า   ซึ่งสวนแห่งดอกไม้  
ดังนี้   ได้มีแล้ว   (แก่นางสุจิตรา) นั้น   ฯ   (อ.นางสุจิตรา) นั้น   (ยังบุคคล)  
ให้กระท�าแล้ว   ซึ่งสวนแห่งดอกไม้   อัน (อันบุคคล) พึงยินดี   ฯ   (อ.ค�า) ว่า   
ชื่อ อ.ต้นไม้อันทั้งเข้าถึงซึ่งดอกทั้งเข้าถึงซึ่งผล   ชื่อโน้น   ย่อมไม่มี   ในสวน    
นั้น   โดยมาก  ดังนี้   ไม่ได้มีแล้ว   ฯ   ส่วนว่า   อ.นางสุชาดา   คิดแล้วว่า  
อ.เรา  เป็นธิดาแห่งลุง   ของมาณพชื่อว่ามฆะด้วยนั่นเทียว   เป็นผู้บ�าเรอซึ่งเท้า   
(ของมาณพช่ือว่ามฆะ) ด้วย   (ย่อมเป็น),   อ.กรรม   อนั (อนัมาณพช่ือว่ามฆะ) น่ัน   
กระท�าแล้ว   (ย่อมมี)   แก่เรานัน่เทยีว,   อ.กรรม   อนัอนัเรากระท�าแล้ว   (ย่อมมี)   
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(แก่มาณพช่ือว่ามฆะ) น่ันน่ันเทยีว   ดังนี ้  ไม่กระท�าแล้ว   (ซ่ึงกศุลกรรม) อะไร ๆ   
ประดับอยู่   ซึ่งอัตภาพนั่นเทียว   (ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   ฯ
 แม้ อ.มาณพชื่อว่ามฆะ   ยังวัตรบท ท.   เจ็ด   เหล่านี้   คือ   ยังการบํารุง-
ซ่ึงมารดาและบิดา   ยังกรรมแห่งบุคคลผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุด- 
ในตระกูลโดยปกติ   ยังวาจาสัตย์   ยังวาจาอันไม่หยาบคาย   ยังวาจาอันไม่ส่อเสียด   
ยังการกําจัดซึ่งความตระหนี่   ยังความไม่โกรธ   ให้เต็มแล้ว   ถึงทั่วแล้ว   ซึ่งความ-
เป็นแห่งบุคคลผู้อันบัณฑิตพึงสรรเสริญ   อย่างนี้ว่า

อ.เทพ ท.   ผู้อยู่ในภพชื่อว่าดาวดึงส์   เรียกแล้ว    
ซึ่งนระ   ผู้เลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา   ผู้เป็นสัตว์เกิด   
ผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูล- 
โดยปกติ   ผูมี้วาจาอ่อนหวาน   ผู้กล่าวซ่ึงค�าอนัไพเราะ   
ผู ้ละซ่ึงค�าอันเป็นที่ตั้งแห่งความส่อเสียดโดยปกติ    
ผู้ประกอบแล้ว   ในการก�าจัดซึ่งความตระหนี่   ผู้มี-
วาจาสัตย์   ผู้ครอบง�าซ่ึงความโกรธ   นั้นแลว่า  
อ.สัตบุรุษ   ดังนี้   ดังนี้   

เป็นท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ   เป็น   บังเกิดแล้ว   ในภพชื่อว่าดาวดึงส์    
ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งชีวิต   ฯ   อ.สหาย ท.   (ของมาณพชื่อว่ามฆะ) นั้น    
แม้เหล่านั้น   บังเกิดแล้ว   (ในภพชื่อว่าดาวดึงส์) นั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.ช่างไม้    
เป็นเทพบุตรชื่อว่าวิสสุกรรม   เป็น   บังเกิดแล้ว   ฯ

 ก.๕   ในกาลนั้น   อ.อสูร ท.   ย่อมอยู่   ในภพชื่อว่าดาวดึงส์   ฯ    
(อ.อสูร ท.) เหล่านั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เทพบุตร ท.   ผู้ใหม่ยิ่ง   บังเกิดแล้ว   
ดังนี้   ตระเตรียมแล้ว   ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่มอันเป็นทิพย์   ฯ   อ.ท้าวสักกะ    
ได้ประทานแล้ว   ซึ่งสัญญา   แก่บริษัท   ของพระองค์   เพื่อประโยชน์แก่อันไม่ดื่ม   
แห่งใคร ๆ   ฯ   อ.อสรู ท.   ด่ืมแล้ว   ซ่ึงน้ําอันบคุคลพงึด่ืมอันเป็นทิพย์   เมาท่ัวแล้ว   
ฯ   อ.ท้าวสักกะ   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยความเป็นแห่ง- 
พระราชา   อันทัว่ไป   (ด้วยอสรู ท.) เหล่านี ้  (มอียู)่   แก่เรา   ดังนี ้  ประทานแล้ว   
ซ่ึงสญัญา   แก่บรษิทั   ของพระองค์   (ทรงยงับรษิทั) ให้จับแล้ว   (ซ่ึงอสรู ท.) เหล่านัน้   
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๑ สิเนรุ หมายถึง เขาสิเนรุ ภาษาไทยมักเรียกว่า เขาพระสุเมรุ วิ.ว่า สินาติ สุจึ กโรติ เทเวติ สิเนร ุแปลว่า ภูเขาอันกระทําพวก-
เทพให้หมดจด ลง สินา ธาตุในอรรถว่า ทําให้สะอาด (โสเจยฺเย) เอรุ ปัจจัย ภูเขานี้ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 

   ตามคติของศาสนาฮินดู ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสวรรค์อยู่โดยรอบ เช่น สวรรค์ของพระอินทร์อยู่ทิศเหนือ ไวกูณฐ์แดนสถิตของ
พระวิษณุ (พระนารายณ์) อยู่ทิศใต้ ไกรลาสเป็นที่สถิตของพระศิวะ (พระอิศวร) อยู่ทิศใต ้พรหมโลกซึ่งเป็นที่สถิตของพระพรหม 
อยูเ่หนือยอดเขา คติของพระพุทธศาสนาช้ันหลงัๆ เช่ือว่า ยอดเขานีเ้ป็นทีส่ถติของสวรรค์ช้ันดาวดึงส์มท้ีาวสกักเทวราชเป็นประมขุ 
ภูมิที่อยู่สูงขึ้นไป คือ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี ต่อจากนั้นก็เป็นภูมิของรูปพรหม ๑๖ ชั้น และอรูปพรหม ๔ ชั้น 
ตามลําดับ ภูมิเหล่านี้สถิตอยู่สูงขึ้นไปต่อจากยอดเขาพระสุเมรุทั้งสิ้น เชิงเขาซ่ึงหยั่งลึกลงไปในมหาสมุทรเป็นภพอสูร สูงขึ้นไป
ระหว่างแดนทัง้สอง เป็นสวรรค์ช้ันจาตุมมหาราช สวรรค์ช้ันอ่ืนๆ และโลกมนุษย์เป็นต้น กเ็รยีงราย สงูบ้าง ตํา่บ้าง รอบเขาพระสเุมรนุี ้
ถัดจากเขาพระสุเมรุออกมา มีเทือกเขาแวดล้อมอีก ๗ เทือกเขา เรียกว่า สัตตบริภัณฑ์ หรือสัตตบรรพ์ คือ ภูเขาอัสสกัณณะ 
ภูเขาวินตกะ ภูเขาเนมินธร ภูเขายุคันธร ภูเขาอิสินธร ภูเขากรวิก ภูเขาสุทัสสนะ และระหว่างเขาพระสุเมรุกับเขาอัสสกัณณะ  
รวมถึงระหว่างเทือกเขาแต่ละเทือก มีมหาสมุทรค่ันอยู่ รวมแล้ว ๗ มหาสมุทร เรียกว่า สีทันดรมหาสมุทร หรือมหาสมุทร 

สีทันดร แปลว่า มหาสมุทรที่อยู่ในระหว่าง ซึ่งมีนํ้าสุขุมละเอียดยิ่งนักถึงกับทําให้ทุกๆ สิ่ง แม้เบาที่สุด เมื่อตกลงก็จมทันที 

ที่เท้า ท.   (ทรงยังบริษัท) ให้ซัดไปแล้ว   ในมหาสมุทร   ฯ   (อ.อสูร ท.) เหล่านั้น   
ผูม้หีวัลง   ตกไปแล้ว   ในสมทุร   ฯ   ครัง้นัน้   ช่ือ อ.วิมานแห่งอสรู   บงัเกดิแล้ว   
ที่พื้นอันมีในภายใต้   แห่งภูเขาเชื่อว่าสิเนรุ๑   ด้วยอานุภาพแห่งบุญ   (ของอสูร ท.) 
เหล่านั้น   ฯ   อ.ต้นไม้ชื่อว่าจิตตปาตลิ   บังเกิดแล้ว   ฯ   ก็   ครั้นเมื่ออสูร ท.    
แพ้แล้ว   ในเพราะสงครามแห่งเทพและอสูร,   ชื่อ อ.นครแห่งเทพชื่อว่าดาวดึงส์   
อันมีพันแห่งโยชน์สิบเป็นประมาณ   บังเกิดแล้ว   ฯ   ก็   อ.พันแห่งโยชน์สิบ   
ย่อมมี   ในระหว่าง   แห่งประตูในทิศปราจีนและทิศปัจฉิม ท.   แห่งพระนคร    
นั้น,   อ.เหมือนอย่างนั้น   คือว่า   (อ.พันแห่งโยชน์สิบ   ย่อมมี   ในระหว่าง)   
แห่งประตูในทิศทักษิณและทิศอุดร ท.   ฯ   ก็   อ.พระนคร   นั้น   เป็นพระนคร-
ประกอบแล้วด้วยพันแห่งประตู   เป็นพระนครอันประดับเฉพาะแล้วด้วยสวนและ- 
สระโบกขรณี   ได้เป็นแล้ว,   อ.ปราสาท   ชื่อว่าเวชยันต์   อันมีร้อยแห่งโยชน์- 
เจ็ดเป็นส่วนสูง   อันเป็นวิการแห่งรัตนะเจ็ด   อันประดับเฉพาะแล้ว   ด้วยธง ท.   
อันมีร้อยแห่งโยชน์สามเป็นส่วนสูง   ผุดขึ้นแล้ว   ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออก   
แห่งศาลา   ในท่ามกลาง   (แห่งพระนคร) น้ัน   ฯ   อ.ธงอนัเป็นวกิารแห่งแก้วมณี ท.   
ได้มีแล้ว   ทีคั่นอนัเป็นวกิารแห่งทอง ท.,   อ.ธงอนัเป็นวกิารแห่งทอง ท.   (ได้มีแล้ว)   
ที่คันอันเป็นวิการแห่งแก้วมณี ท.,   อ.ธงอันเป็นวิการแห่งแก้วมุกดา ท.   (ได้มีแล้ว)   
ที่คันอันเป็นวิการแห่งแก้วประพาฬ ท.,   อ.ธงอันเป็นวิการแห่งแก้วประพาฬ ท.    
(ได้มีแล้ว)   ทีคั่นอนัเป็นวกิารแห่งแก้วมุกดา ท.,   อ.ธงอนัเป็นวกิารแห่งรัตนะเจด็ ท.   
(ได้มีแล้ว)   ที่คันอันเป็นวิการแห่งรัตนะเจ็ด ท.   ฯ   อ.ธง   อันตั้งอยู่แล้ว    
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๑ ช้างเอราวัณ ในเรื่องรามายณะ และ ความเชื่อของศาสนาฮินดู กล่าวถึงพระอินทร์มีร่างกายสีเขียว มีพาหนะเป็นช้าง ๓ เชือก 

คือ (๑) ช้างเอราวัณ พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นผู้ประทานให้ (๒) ช้างคีรีเมขล์ไตรดายุค พระพรหมเป็นผู้ประทานให้ (๓) ช้าง

เอกทนัต์ พระนารายณ์หรอืพระวษิณุเป็นผูป้ระทานให้ ในช้างสามเชือกนี ้ช้างเอราวณัเป็นช้างทีม่พีละกาํลงัมากทีส่ดุ เป็นทีโ่ปรดปราน

ของพระอินทร์มากท่ีสดุ ส่วนในคัมภีร์ทางพระพทุธศาสนากล่าวถงึช้างเชือกนีว่้าเป็นเทพบตุรองค์หนึง่และเป็นช้างทรงของพระอินทร์

หรือท้าวสักกเทวราช จอมเทพสวรรค์ชัน้ดาวดึงส ์เมื่อพระอนิทร์และเทพบุตรสหจรรวม ๓๓ องค์ ต้องการจะเสดจ็ไปไหน เอราวณั

เทพบุตร ก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกนําไปเสมอ

ในท่ามกลาง   เป็นธงมีร้อยแห่งโยชน์สามเป็นส่วนสูง   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.ปราสาท    
อันมีพันแห่งโยชน์เป็นส่วนสูง   เป็นปราสาทอันส�าเร็จแล้วด้วยรัตนะเจ็ดเทียว   เป็น   
บังเกิดแล้ว   ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออก   แห่งศาลา   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   
อ.ต้นแคฝอย   อันมีร้อยแห่งโยชน์สามเป็นปริมณฑล   บังเกิดแล้ว   โดยรอบ   
ด้วยวบิากเป็นเคร่ืองไหลออก   แห่งต้นทองหลาง   ฯ   อ.พระวรกายเข้าไปด้วยทัง้กึง่   
ย่อมเข้าไป   ในกาล (แห่งท้าวสักกะ) ประทับนั่งแล้ว   (บนบัณฑุกัมพลศิลา) ใด,
(อ.บณัฑุกมัพลศิลาใด)   ย่อมฟูขึน้   ย่อมเต็มรอบ   อกี   ในกาล   (แห่งท้าวสักกะ) 
เสด็จลุกขึ้นแล้ว,   อ.บัณฑุกัมพลศิลา (นั้น)   อันมีสีเพียงดังสีแห่งดอกชัยพฤกษ์-
และคร่ังสดและบวัโรย   อนัมีโยชน์หกสิบเป็นประมาณ   โดยส่วนยาว   อนัมีโยชน์-
ห้าสิบเป็นประมาณ   โดยส่วนกว้าง   อันมีโยชน์สิบห้าเป็นประมาณ   โดยส่วนหนา   
บังเกิดแล้ว   ที่โคนแห่งต้นแคฝอย   ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออก   แห่งแผ่น-
กระดานแห่งแผ่นหิน   ฯ   ส่วนว่า   อ.ช้าง   เป็นเทพบุตร   ชื่อว่า เอราวัณ๑   เป็น   
บังเกิดแล้ว   ฯ
   
    ก.๖   จรงิอยู่   อ.สตัว์ดิรจัฉาน ท.   ย่อมไม่ม ี  ในเทวโลก,   เพราะเหตุนัน้   
(อ.เทพบุตร) นั้น   ละแล้ว   ซึ่งอัตภาพ   ในกาลเป็นที่ออกไป   เพื่ออันเล่นในพระ-
อุทยาน   เป็นช้าง   ช่ือว่า เอราวัณ   ตัวประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ท่ีสองด้วยท้ังกึง่   
ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.ช้างผู้เทพบุตร) นั้น   เนรมิตแล้ว   ซึ่งกระพองสามสิบสาม ท.   
เพือ่ประโยชน์   แก่ชนสามสบิสาม ท.   ฯ   (อ.กระพอง   อันหนึง่ ๆ)   เป็นกระพอง-
มีคาวุตสามเป็นประมาณ   โดยส่วนกลม   เป็นกระพองมีโยชน์ด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณ   
โดยส่วนยาว   (ย่อมเป็น)   ฯ   (อ.ช้างผู้เทพบุตรนั้น)   เนรมิตแล้ว   ซึ่งกระพอง    
อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สามสิบ   ชื่อว่าสุทัสสนะ   เพื่อประโยชน์   แก่ท้าวสักกะ   
ในท่ามกลาง   (แห่งกระพอง ท.) ทั้งปวง   ฯ   อ.มณฑปอันเป็นวิการแห่งรัตนะ    
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อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สิบสอง   ย่อมมี   ในเบื้องบน   (แห่งกระพอง) นั้น   ฯ   
อ.ธง ท.   อันมีโยชน์เป็นส่วนสูง   อันเป็นวิการแห่งรัตนะเจ็ด   ย่อมตั้งขึ้น    
ในระหว่างและระหว่าง   (ในมณฑปอันเป็นวิการแห่งรัตนะ) นั้น   ฯ   อ.เสียง   
(แห่งข่ายแห่งกระดิง่) ใด   อนัอนัลมอ่อนพัดแล้ว   ย่อมเปล่งออก   ราวกะ อ.เสียง-
แห่งเพลงขับอันเป็นทิพย์   อันเจือด้วยเสียงแห่งดนตรีอันประกอบแล้วด้วยองค์ห้า,   
อ.ข่ายแห่งกระดิ่ง (นั้น)   ย่อมห้อยลง   ในที่สุดรอบ   ฯ   อ.บัลลังก์อันเป็นวิการ-
แห่งแก้วมณี   อันประกอบแล้วด้วยโยชน์   เป็นบัลลังก์ (อันเทวดา) ตั้งไว้ดีแล้ว   
เพ่ือท้าวสักกะ   ในท่ามกลางแห่งมณฑป   ย่อมเป็น,   อ.ท้าวสักกะ   ย่อมประทบันัง่   
(บนบัลลังก์อันเป็นวิการแห่งแก้วมณี) นั้น   ฯ   อ.เทพบุตรสามสิบสาม ท.   นั่งแล้ว   
บนบัลลังก์อันเป็นวิการแห่งรัตนะ   ในกระพอง   ของตน   ฯ   (อ.ช้างผู้เทพบุตรนั้น)   
เนรมิตแล้ว   ซึ่งงา ท.   เจ็ด   เจ็ด   ใน -   แห่งกระพอง ท.   สามสิบสาม   หนา   
- กระพอง   หนึ่ง ๆ,   อ. -   (ในงา ท.) เหล่านั้นหนา   - (งา) อันหนึ่ง ๆ    
เป็นงามีโยชน์ห้าสิบเป็นส่วนยาว   (ย่อมเป็น),   อ.สระโบกขรณี ท.   เจ็ด   เจ็ด   
ย่อมมี   ในงา   หนึ่ง ๆ,   อ.กอแห่งดอกปทุม ท.   เจ็ด   เจ็ด   ย่อมมี    
ในสระโบกขรณี   หนึ่ง ๆ,   อ.ดอก ท.   เจ็ด   เจ็ด   ย่อมมี   ในกอ   หนึ่ง ๆ,   
อ.ใบ ท.   เจ็ด   เจ็ด   ย่อมมี   ในดอก   หนึ่ง ๆ,   อ.นางเทพธิดา ท.   เจ็ด   
เจ็ด   ย่อมฟ้อน   บนใบ   หนึ่ง ๆ,   อ.มหรสพในเพราะการฟ้อน ท.   ย่อมมี    
บนงาแห่งช้าง ท.   ในที่มีโยชน์ห้าสิบเป็นประมาณ ท.   โดยรอบ   อย่างนี้นั่นเทียว   
ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ผู้พระราชาแห่งเทพ   ทรงเสวยอยู่   ซึ่งพระยศ   อันใหญ่    
ย่อมเสด็จเที่ยวไป   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   

 ก.๗   แม้ อ.นางสุธรรมา   กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   ไปแล้ว   บังเกิดแล้ว   
(ในภพชื่อว่าดาวดึงส์) นั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.เทวสภา   อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่ง-
โยชน์ห้า   ชื่อว่า สุธรรมา   บังเกิดแล้ว   (เพื่อนางสุธรรมา) นั้น   ฯ   ได้ยินว่า   
ชื่อ อ.ที่   อื่น   อัน (อันบุคคล) พึงยินดีกว่า   (กว่าเทวสภา) นั้น   ย่อมไม่มี   ฯ   
อ.การฟังซ่ึงธรรม   ย่อมมี   (ในเทวสภา) นั้นนั่นเทียว   ในวันคือดิถีที่แปด    
แห่งเดือน   ฯ   (อ.ชน ท.)   เห็นแล้ว   ซึ่งที่   อัน (อันบุคคล) พึงยินดี    
แห่งใดแห่งหน่ึง   ย่อมกล่าวว่า   ราวกะ อ.เทวสภา   ช่ือว่า สธุรรมา   ดังนี ้  เพยีงไร   



156 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

๑ บุรพนิมิต (บาลีว่า บุพพนิมิต) คือ เครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุของเทวดาเมื่อใกล้จุติจากสวรรค์ไปสู่ภพอื่น ๕ ประการ คือ 

ทิพยบุปผาที่ประดับกายเหี่ยวแห้ง ๑ ทิพยภูษาทรงมีสีเศร้าหมอง ๑ พระเสโทไหลจากพระกัจฉะ (รักแร้) ๑ พระสรีรกาย

ปรากฏอาการชรา ๑ มีพระหทัยเป็นทุกข์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลก ไม่ยินดีที่จะสถิตในทิพยอาสน์ ๑ 

แต่กาลอันมีในวันนี้   ฯ   แม้ อ.นางสุนันทา   กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   ไปแล้ว   
บังเกิดแล้ว   (ในภพชื่อว่าดาวดึงส์) นั้นนั่นเทียว   ฯ   อ.สระโบกขรณี   ชื่อว่า นันทา    
อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ห้า   บังเกิดแล้ว   (เพื่อนางสุนันทา) นั้น   ฯ    
แม้ อ.นางสุจิตรา   กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   ไปแล้ว   บังเกิดแล้ว   (ในภพชื่อว่า-
ดาวดึงส์) นั้นนั่นเทียว   ฯ   (อ.นางเทพธิดา ท.)   นําไปแล้ว   ซึ่งเทพบุตร ท.    
ผู้มีบุรพนิมิตอันเกิดขึ้นแล้ว๑   ให้หลงอยู่   ย่อมเที่ยวไป   (ในสวนชื่อว่าจิตรลดา) ใด, 
ชื่อ อ.สวนชื่อว่าจิตรลดา   อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์ห้า   (นั้น)   บังเกิดแล้ว   
(เพื่อนางสุจิตรา) แม้นั้น   ฯ
 ส่วนว่า   อ.นางสุชาดา   กระทําแล้ว   ซึ่งกาละ   เป็นนางนกยาง   เป็น  
บังเกิดแล้ว   ที่ซอกแห่งภูเขา   แห่งหนึ่ง   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ทรงตรวจดูอยู่    
ซึ่งนางบําเรอ ท.   ของพระองค์   ทรงทราบแล้วว่า   อ.นางสุธรรมา   บังเกิดแล้ว   
(ในที)่ นีน้ัน่เทยีว,   อ.เหมอืนอย่างนัน้   คือว่า   อ.นางสนุนัทาด้วย   อ.นางสจุติราด้วย   
(บังเกิดแล้ว   ในที่นี้)   ดังนี้   ทรงดําริอยู่ว่า   อ.นางสุชาดา   บังเกิดแล้ว    
(ณ ที่) ไหนหนอแล   ดังนี้   ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งนางสุชาดา) นั้น   ผู้บังเกิดแล้ว    
(ที่ซอกแห่งภูเขา) นั้น   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.นางสุชาดา) นี้   เป็นคนเขลา   (เป็น)   
ไม่กระทําแล้ว   ซึ่งบุญ   อะไร ๆ   บังเกิดแล้ว   ในกําเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน    
ในกาลนี้,   แม้ในกาลนี้   อ.อัน (อันเรา) (ยังนางสุชาดา) นั้น   ให้กระทํา   ซึ่งบุญ   
แล้วจงึนํามา   (ในที)่ นี ้  ย่อมควร   ดังนี ้  ทรงละแล้ว   ซ่ึงอัตภาพ   เสด็จไปแล้ว   
สู่สํานัก   (ของนางสุชาดา) นั้น   ด้วยเพศ (อันใคร ๆ) ไม่รู้แล้ว   ตรัสถามแล้วว่า   
(อ.เจ้า)   กระทําอยู ่  ซ่ึงอะไร   ย่อมเท่ียวไป   (ในท่ี) นี ้  ดังนี ้  ฯ   (อ.นางนกยาง   
ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   ก็   อ.ท่าน   เป็นใคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
(อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   อ.เรา   เป็นมาณพชื่อว่ามฆะ   ผู้เป็นสามี   ของเจ้า   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางนกยาง   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ท่าน)   
เป็นผูบั้งเกดิแล้ว   (ณ ที)่ ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี ้  ฯ   (อ.ท้าวสกักะ   ตรสัแล้ว) ว่า   
อ.เรา   เป็นผูบ้งัเกดิแล้ว   ในเทวโลกช่ือว่าดาวดึงส์   ย่อมเป็น,   ก ็  (อ.เจ้า)   ย่อมรู้   
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ซึ่งที่แห่งหญิงสหาย ท.   ของเจ้า   บังเกิดแล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางนกยาง   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.ดิฉัน)   ย่อมไม่รู้   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ    
ตรัสแล้ว) ว่า   (อ.หญิง ท.) แม้เหล่านั้น   บังเกิดแล้ว   ในสํานัก   ของเรานั่นเทียว,   
(อ.เจ้า)   จักเห็น   ซึ่งหญิงสหาย ท.   ของเจ้า (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางนกยาง   
กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ดิฉัน   จักไป   (ในที่) นั้น   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   

    ก.๘   อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้วว่า   อ.เรา   จักนําไป   ซึ่งเจ้า   (ในที่) นั้น   
ดังนี้   ทรงนําไปแล้ว   สู่เทวโลก   ทรงปล่อยแล้ว   ที่ฝั่ง   แห่งสระโบกขรณี    
ชื่อว่า นันทา   ตรัสบอกแล้ว   (แก่หญิง ท.) สาม   เหล่านอกนี้ว่า   (อ.เธอ ท.)   
จักเหน็   ซ่ึงนางสชุาดา   ผูเ้ป็นสหาย   ของเธอ ท.   (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิง ท. 
เหล่านั้น   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่เทพเจ้า   (อ.นางสุชาดา) นั้น   (ย่อมอยู่)    
(ณ ที)่ ไหน   ดังนี ้  ฯ   (อ.ท้าวสกักะ)   ตรสัแล้วว่า   (อ.นางสชุาดา)   ยนือยูแ่ล้ว   
ที่ฝั่ง   แห่งสระโบกขรณี   ชื่อว่า นันทา   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง ท.) แม้สาม    
เหล่านั้น   ไปแล้ว   (ในที่) นั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งการเยาะเย้ยว่า   โอ   อ.รูป   
ของแม้เจ้า,   โอ   อ.ผล   แห่งการประดับซึ่งอัตภาพ,   ในกาลนี้   (อ.ท่าน ท.)   
จงดู   ซึ่งจะงอยปาก   (ของแม่เจ้า) นั้น,   (อ.ท่าน ท.)   จงดู   ซึ่งแข้ง ท.,    
(อ.ท่าน ท.)   จงดู   ซึ่งเท้า ท.,   อ.อัตภาพ   (ของแม่เจ้า) นั้น   ย่อมงาม หนอ   
ดังน้ี   หลกีไปแล้ว   ฯ   อ.ท้าวสกักะ   เสด็จไปแล้ว   สูสํ่านกั   (ของนางนกยาง) นัน้   
อีก   ตรัสแล้วว่า   อ.หญิงสหาย ท.   อันเจ้า   เห็นแล้ว (หรือ)   ดังนี้,    
(ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.หญิงสหาย ท.   อันหม่อมฉัน)   เห็นแล้ว,   (อ.หญิงสหาย ท.   
เหล่านั้น)   เยาะเย้ยแล้ว   ซึ่งหม่อมฉัน   ไปแล้ว,   (อ.พระองค์)   ขอจงทรงนําไป   
ซ่ึงหม่อมฉนั   (ทีซ่อกแห่งภูเขา) นัน้น่ันเทยีว   ดังนี ้  (อันนางนกยาง)   กราบทูลแล้ว,   
ทรงนําไปแล้ว   (ซึ่งนางนกยาง) นั้น   (ที่ซอกแห่งภูเขา) นั้นนั่นเทียว   ทรงปล่อยแล้ว   
ในนํ้า   ตรัสถามแล้วว่า   อ.สมบัติ   (ของหญิงสหาย ท.) เหล่านั้น   อันเจ้า    
เห็นแล้ว   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.นางนกยาง   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่เทพเจ้า   
(อ.สมบัติ   ของหญิงสหาย ท. เหล่านั้น)   อันหม่อมฉัน   เห็นแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   อ.อัน แม้อันเจ้า กระทํา   ซึ่งอุบายเป็นเหตุบังเกิด   
(ในที่) นั้น   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.นางนกยาง   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่เทพเจ้า   
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(อ.หม่อมฉัน)   จะกระทํา   อย่างไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
(อ.เจ้า)   จักรกัษา   ซ่ึงโอวาท   อันอันเราให้แล้ว (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.นางนกยาง   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่เทพเจ้า   (อ.หม่อมฉัน)   จักรักษา   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น    
(อ.ท้าวสักกะ)   ประทานแล้ว   ซ่ึงศีล ท.   ห้า   (แก่นางนกยาง) นั้น    
ตรัสแล้วว่า   (อ.เจ้า)   เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   (เป็น)   จงรักษา   ดังนี้    
เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.นางนกยาง) นั้น   แสวงหาแล้ว   ซึ่งปลาตัวตายแล้ว ท.   
เองนัน่เทยีว   ย่อมจิกกิน   จาํเดิม   (แต่กาล) นัน้   ฯ   อ.ท้าวสกักะ   เสด็จไปแล้ว   
เพื่อต้องการแก่อันทดลอง   (ซ่ึงนางนกยาง) นั้น   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย    
เป็นราวกะว่า ปลาตัวตายแล้ว   เป็น   เป็นผู้หงาย   (เป็น)   นอนแล้ว   บนหลัง-
แห่งหาดทราย   ฯ   (อ.นางนกยาง) นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งปลา) นั้น   ได้คาบแล้ว   
ด้วยความสําคัญว่า   อ.ปลาตัวตายแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.ปลา   ยังหาง   ให้ไหวแล้ว    
ในกาลเป็นที่กลืนกิน   ฯ   (อ.นางนกยาง) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   อ.ปลาตัวเป็นอยู่   
ดังนี้   ปล่อยแล้ว   ในนํ้า   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ) นั้น   (ทรงยังกาล)   หน่อยหนึ่ง   
ให้น้อมล่วงไปวิเศษแล้ว   เป็นผู้หงาย   เป็น   นอนแล้ว   ข้างหน้า   (ของนาง- 
นกยาง) นั้น   อีก   ฯ   (อ.นางนกยาง) นั้น   คาบแล้ว   ด้วยความสําคัญว่า    
อ.ปลาตัวตายแล้ว   ดังนี้   อีก   เห็นแล้ว   (ซึ่งปลา)   ตัวยังหางส่วนปลาย    
ให้ไหวอยู่   ในกาลเป็นที่กลืนกิน   ปล่อยแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   อ.ปลาตัวเป็นอยู่   
ดังนี ้  ฯ   (อ.ท้าวสกักะ)   ทรงทดลองแล้ว   สิน้สามครัง้   อย่างนี ้  (ตรสัแล้ว) ว่า   
(อ.เจ้า)   ย่อมรกัษา   ซ่ึงศีล   (กระทํา)   ให้ดี   ดังนี ้  (ทรงยงันางนกยาง) ให้รูแ้ล้ว   
ซ่ึงพระองค์   ตรสัแล้วว่า   อ.เรา   เป็นผูม้าแล้ว   เพือ่ต้องการแก่อันทดลอง   ซ่ึงเจ้า   
(ย่อมเป็น),   (อ.เจ้า)   ย่อมรกัษา   ซ่ึงศีล   (กระทํา)   ให้ดี,   (อ.เจ้า)   รกัษาอยู่   
อย่างนี้   จักบังเกิด   ในสํานัก   ของเรา   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว,   (อ.เจ้า)    
เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว   จงเป็น   ดังนี้   เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ   (อ.นางนกยาง) นั้น   
ย่อมได้   ซ่ึงปลาตัวตายแล้ว   เอง   หรอื   หรอืว่า   ย่อมไม่ได้   (ซ่ึงปลาตัวตายแล้ว   
เอง)   จําเดิม   (แต่กาล) นั้น,   (อ.นางนกยางนั้น)   ไม่ได้อยู่   ซูบผอมแล้ว   
กระทําแล้ว   ซ่ึงกาละ   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยนั่นเทียว   เป็นธิดา    
ของบคุคลผูก้ระทําซ่ึงหม้อ   ในพระนครช่ือว่าพาราณส ี  เป็น   บงัเกดิแล้ว   ด้วยผล   
แห่งศีล   นั้น   ฯ   
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 ก.๙   ครั้งนั้น   ในกาล (แห่งหญิง) นั้นมีกาลฝนอันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่า- 
ผู้มีกาลฝนสิบห้าหรือสิบหก   อ.ท้าวสักกะ   ทรงรําพึงอยู่ว่า   (อ.นางสุชาดา) นั้น   
บังเกิดแล้ว   (ณ ที่) ไหนหนอแล   ดังนี้   ทรงเห็นแล้ว   (ทรงดําริแล้ว) ว่า    
ในกาลนี้   อ.อันอันเรา   ไป   (ในที่) นั้น   ย่อมควร   ดังนี้   ทรงยังยานน้อย   
ให้เต็มแล้ว   ด้วยรัตนะ ท.   เจ็ด   อันปรากฏอยู่   โดยสีเพียงดังสีแห่งฟักเหลือง   
ทรงขับไปอยู่   เสด็จเข้าไปแล้ว   ในพระนครชื่อว่าพาราณสี   ทรงป่าวร้องอยู่ว่า   
(อ.ท่าน ท.)   จงถือเอา   ซึ่งฟักเหลือง ท.   ดังนี้   เสด็จดําเนินไปแล้ว   สู่ถนน,   
แต่ว่า   (อ.ท้าวสักกะ)   ตรัสแล้วว่า   (อ.เรา)   ย่อมไม่ให้   ด้วยราคา   ดังนี้   
(กะชน ท.)   ผูถ้อืเอา   (ซ่ึงวัตถ ุท.) มถีัว่เขยีวและถัว่ราชมาสเป็นต้น   แล้วจงึมาแล้ว,   
(ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.ท่าน)   จะให้   อย่างไร   ดังนี้   (อันชน ท.   เหล่านั้น)   
กล่าวแล้ว,   ตรัสแล้วว่า   อ.เรา   จะให้   แก่หญิง   ผู้รักษาซึ่งศีล   ดังนี้   ฯ   
(อ.ชน ท. เหล่านั้น   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   ชื่อ อ.ศีล   เป็นเช่นไร    
(ย่อมเป็น),   (อ.ศีล)   เป็นของดํา   (ย่อมเป็น)   หรือ   หรือว่า   (อ.ศีล)    
เป็นของมีสีมีสีเขียวเป็นต้น   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสแล้ว) ว่า   
อ.ท่าน ท.   ย่อมไม่รู้   ซึ่งศีลว่า   (อ.ศีล)   เป็นเช่นไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้,   
(อ.ท่าน ท.)   จักรกัษา   (ซ่ึงศีล) นัน้   อย่างไรนัน่เทียว,   แต่ว่า   (อ.เรา)   จกัให้   
(แก่หญิง) ผูร้กัษาซ่ึงศีล   ดังน้ี   ฯ   (อ.ชน ท. เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   
อ.ธิดา   ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  นั่น   (กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ดิฉัน)   ย่อมรักษา   
ซึ่งศีล   ดังนี้   ย่อมเที่ยวไป,   (อ.ท่าน)   จงให้   (แก่ธิดา   ของบุคคลผู้กระทํา- 
ซ่ึงหม้อ)   นัน่   ดังนี ้  ฯ   (อ.ธดิา   ของบคุคลผูก้ระทําซ่ึงหม้อ) แม้นัน้   กล่าวแล้ว   
(กะท้าวสักกะ) นั้นว่า   ข้าแต่นาย   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงให้   แก่ดิฉัน   ดังนี้   
ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   ตรัสถามแล้ว) ว่า   อ.เธอ   เป็นใคร   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   
(อ.ธิดา   ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ)   กล่าวแล้วว่า   อ.ดิฉัน   เป็นผู้มีศีลห้าอัน- 
ไม่ละแล้ว   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ท้าวสกักะ   ตรสัแล้ว) ว่า   (อ.ฟักเหลอืง ท.) 
เหล่านั้น   อันเรา   นํามาแล้ว   เพื่อเธอนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   อ.ท้าวสักกะ    
ทรงขับไปอยู ่  ซ่ึงยานน้อย   เสด็จไปแล้ว   สูเ่รอืน   (แห่งธดิา   ของบคุคลผูก้ระทํา-
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๑ เทวทตฺติยธน� เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีตติยาตัปปุริสสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้
  ต.ตัป. วิ.ว่า เทเวน ทินฺนํ เทวทตฺติยํ (ธนํ)
  วิ.บุพ.กัม. วิ.ว่า เทวทตฺติยํ ธนํ เทวทตฺติยธนํ หรือ เทวทตฺติยญฺจ ตํ ธนญฺจาติ เทวทตฺติยธนํ
 คําว่า ทินฺน เมื่อเข้าสมาส นอกจากคงรูปเดิมแล้ว ยังอาเทสเป็น ทตฺต บ้าง ทตฺติย บ้าง เมื่อสมาสกับ สกฺก, พุทธ เทว 

เป็นต้น 

ซึ่งหม้อ) นั้น   ประทานแล้ว   ซึ่งทรัพย์อันเทวดาให้แล้ว๑   โดยสีเพียงดังสีแห่ง- 
ฟักเหลือง   กระทํา   ให้เป็นของ (อันชน ท.) เหล่าอื่น   ไม่พึงนํามา   ทรงให้รู้แล้ว   
ซึ่งพระองค์   ตรัสแล้วว่า   (อ.ทรัพย์) นี้   เป็นทรัพย์   เพื่อความเป็นไปแห่งชีวิต  
ของเธอ   (ย่อมเป็น),   (อ.เธอ)   จงรักษา   ซึ่งศีล ท.   ห้า   กระทํา   ให้เป็น-
คุณชาตไม่ขาด   ดังนี้   เสด็จหลีกไปแล้ว   ฯ
    (อ.ธิดา   ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ) แม้นั้น   เคลื่อนแล้ว   (จากอัตภาพ) 
นั้น   เป็นธิดา   แห่งอสูรผู้เจริญที่สุด   ในภพแห่งอสูร   เป็น   บังเกิดแล้ว    
ในเรอืน (แห่งอสรู) ผูม้เีวร   ต่อท้าวสกักะ,   ก ็  (อ.ธดิาแห่งอสรูนัน้)   เป็นผูม้รีปูงาม   
เป็นผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง   เป็นผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยสิริแห่งรูป    
อันไม่ทั่วไป   ได้เป็นแล้ว   เพราะความที่แห่งศีล เป็นคุณชาต (อันตน) รักษาดีแล้ว   
ในอัตภาพ ท.   สอง   ฯ   อ.ท้าวเวปจิตติ   ผู้เป็นจอมแห่งอสูร   (กล่าวแล้ว)    
(แก่อสูร ท.)   ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้วว่า   อ.ท่าน ท.   เป็นผู้สมควร   แก่ธิดา    
ของเรา   ย่อมเป็น   หามิได้   ดังนี้   ไม่ให้แล้ว   (ซึ่งธิดา) นั้น   แก่ใคร ๆ    
(คิดแล้ว) ว่า   อ.ธิดา   ของเรา   จักใคร่ครวญ   ซึ่งสามี   ผู้สมควร   แก่ตน   
ด้วยตนเทยีว   ดังนี ้  ยงัพลแห่งอสรู   ให้ประชุมกนัแล้ว   ได้ให้แล้ว   ซ่ึงพวงแห่ง-
ดอกไม้   ในมือ   (ของธิดา) นั้น   (ด้วยคํา) ว่า   (อ.เจ้า)   จงรับเอา   ซึ่งสามี   
ผู้สมควร   แก่เจ้า   ดังนี้   ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.ท้าวสักกะ   ทรงตรวจดูอยู่    
ซ่ึงที่ (แห่งธิดา   ของบุคคลผู้กระทําซ่ึงหม้อ) นั้น บังเกิดแล้ว   ทรงทราบแล้ว    
ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปทัว่   นัน้   (ทรงดํารแิล้ว) ว่า   ในกาลนี ้  อ.อันอันเรา   ไปแล้วจึงนํามา   
(ซึ่งธิดาแห่งอสูร) นั้น   ย่อมควร   ดังนี้   ทรงเนรมิตแล้ว   ซึ่งเพศเพียงดังเพศแห่ง-
อสูรผู้แก่   เสด็จไปแล้ว   ได้ประทับยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดรอบแห่งบริษัท   ฯ    
(อ.ธิดาแห่งอสูร) แม้นั้น   แลดูอยู่   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย   ผู้สักว่าเห็นแล้ว   
(ซึ่งท้าวสักกะ) นั้นเทียว   เป็นผู้มีหทัยอันความรัก   อันเกิดขึ้นแล้ว   ด้วยอ�านาจ-
แห่งการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน   อันเพียงดังว่าห้วงน�้าใหญ่   ท่วมทับแล้ว   เป็น   
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๑ ทิโช สัตว์เกิดสองหน ได้แก่ พวกสัตว์ปีก เช่น นก เป็นต้น และพวกพราหมณ์ เพราะสัตว์ปีกเหล่านี้เกิดเป็นไข่ก่อนแล้วเกิดเป็น
ตัว ส่วนพราหมณ์เกิดเป็นมนุษย์แล้ว เกิดเป็นพราหมณ์ ลง กฺวิ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า ทฺวิกฺขตฺตุํ ชายตีติ  

ทิโช (สตฺโต) ทฺวิ บทหน้า (ในรูปวิเคราะห์ใช้ ทฺวิกฺขตฺตุํ แทน) ชนฺ ธาตุในความเกิด ลบ นฺ ที่สุดธาตุ และ ลบ กฺวิ ปัจจัย

(คดิแล้ว) ว่า   (อ.อสูร) น่ัน   เป็นสามี   ของเรา   (ย่อมเป็น)   ดงัน้ี   ซัดไปแล้ว   
ซึ่งพวงแห่งดอกไม้   ในเบื้องบน   (แห่งท้าวสักกะ) นั้น   ฯ   อ.อสูร ท.    
ละอายอยู่ว่า   อ.พระราชา   ของเรา ท.   ไม่ได้แล้ว   (ซึ่งอสูร) ผู้สมควร   แก่ธิดา   
สิน้กาล   อันมปีระมาณเท่านี ้  ได้แล้ว   ในกาลนี,้   (อ.อสรู) นีน้ัน่เทียว   ผูถ้อืเอา-
ซึ่งความเป็นแห่งคนแก่   กว่าปู่   เป็นผู้สมควร   แก่ธิดา   (ของพระราชา) นั้น    
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   หลีกไปแล้ว   ฯ   แม้ อ.ท้าวสักกะ   ทรงจับแล้ว    
(ซึ่งนางอสุรกัญญา) นั้น   ที่มือ   ทรงบันลือแล้วว่า   อ.เรา   เป็นท้าวสักกะ    
ย่อมเป็น   ดังนี้   ทรงเหาะไปแล้ว   ในอากาศ   ฯ   อ.อสูร ท.   ติดตามแล้ว   
(ซึ่งท้าวสักกะ) นั้น   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา ท.)   เป็นผู้อันท้าวสักกะผู้แก่ลวงแล้ว   
เป็นแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.เทพบุตร) ผู้เป็นสารถี   ชื่อว่า มาตลี   นํามาแล้ว    
ซ่ึงรถช่ือว่าเวชยันต์   พักไว้แล้ว   ในระหว่างแห่งหนทาง   ฯ   อ.ท้าวสักกะ    
ทรงยกขึ้นแล้ว   (นางอสุรกัญญา) นั้น   (บนรถชื่อว่าเวชยันต์) นั้น   ผู้มีพระพักตร์-
เฉพาะต่อเทพนคร   ได้เสด็จไปแล้ว   ฯ   ครัง้นัน้   อ.นกครฑุตัวลกูน้อย ท.   ฟังแล้ว   
ซ่ึงเสยีงแห่งรถ   กลวัแล้ว   ร้องแล้ว   ในกาล (แห่งท้าวสกักะ) นัน้ เสด็จถงึพร้อมแล้ว   
ซึ่งป่าแห่งไม้งิ้ว   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งเสียง   (ของนกครุฑตัว- 
ลกูน้อย ท.) เหล่านัน้   ตรสัถามแล้ว   ซ่ึงเทพบตุรช่ือว่ามาตลว่ีา   (อ.สตัว์ ท.) เหล่านัน่   
เหล่าไหน   ย่อมร้อง   ดังนี้   ฯ   (อ.เทพบุตรชื่อว่ามาตลี   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่เทพเจ้า   อ.นกครุฑตัวลูกน้อย ท.   (ย่อมร้อง)   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ   
ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.นกครุฑตัวลูกน้อย ท.   ย่อมร้อง)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.เทพบุตรช่ือว่ามาตลี   กราบทูลแล้ว) ว่า   (อ.นกครุฑตัวลูกน้อย ท.)    
ฟังแล้ว   ซึ่งเสียงแห่งรถ   (ย่อมร้อง)   เพราะความกลัวแต่ความตาย   ดังนี้   ฯ   
(อ.ท้าวสกักะ   ตรสัแล้ว) ว่า   อ.สตัว์ผูเ้กดิสองหน๑   ตัวมปีระมาณเท่านี ้  อาศัยแล้ว   
ซึ่งเรา   ผู้เดียว   อันกําลังแห่งรถ   ให้ย่อยยับแล้ว,   (อ.สัตว์ผู้เกิดสองหนนั้น)    
อย่าฉิบหายแล้ว,   (อ.เธอ)   ยังรถ   จงให้กลับ   ดังนี้   ฯ   (อ.เทพบุตรชื่อว่า- 
มาตลี) นั้น   ให้แล้ว   ซึ่งสัญญา   ด้วยท่อนไม้   แก่พันแห่งม้าสินธพ   ยังรถ    
ให้กลับแล้ว   ฯ   อ.อสูร ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งกิริยา) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า    
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๑ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ตําราชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๓ พระนามว่า “พระสรณังกรพุทธเจ้า” 
และในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ วิปัสสีพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าองค์ 
ที่ ๒๒ พระนามว่า “พระวิปัสสีพุทธเจ้า” ซึ่งทรงบําเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม ทั้งสองพระองค์ได้ประทับตรัสรู้ ณ ควงไม้แคฝอย 
เช่นเดียวกัน ต้นแคฝอย มีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่า “ต้นปาตลีหรือต้นปาฏลิ” (Patali หรือ Patli) เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งจัดอยู่ใน
วงศ์ BIGNONIACEAE กลีบดอกรูปแตร สีขาวอมชมพูแกมม่วงอ่อน ขอบกลีบดอกรุ่ยเป็นริ้วยาวๆ ไม่เป็นระเบียบ

๒ ต้นปาริฉัตร ต้นปาริชาต ต้นทองหลาง ต้นทองกวาว เป็นชื่อต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ แปลออกศัพท์ว่า ต้นไม้อันแผ่ไป- 
โดยรอบเพียงดังร่ม วิ.ว่า ปริ สมนฺตโต ฉตฺต� วิย ติฏฺ€ตีติ ปาริฉตฺโต ปาริจฺฉตฺตโก วา ฯ ปริ บทหน้า ฉตฺต ศัพท์ ก สกรรถ  
ทีฆะ อ เป็น อา ซ้อน จฺ ต้นไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อต้นปาริชาตในดาวดึงส์บานเต็มที่แล้ว เทวดา 
ชั้นดาวดึงส์ต่างพากันดีใจ เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บํารุงบําเรออยู่ตลอดระยะ ๕ เดือนทิพย์ ณ ใต้ต้นปาริชาต ซึ่งเมื่อ
บานเต็มที่แล้ว แผ่รัศมีไปได้ ๕๐ โยชน์ ในบริเวณรอบๆ และจะส่งกลิ่นไปได้ ๑๐๐ โยชน์ตามลม ตามหลักพฤกษศาสตร์กล่าวว่า  
เป็นพืชในสกุล Erythrina อยู่ในวงศ์ Leguminosae เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ ๑๐ - ๒๐ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ตามกิ่ง
หรือลําต้นอ่อนมีหนามแหลมคม แต่จะค่อยๆ หลุดไป เมื่อต้นมีอายุมากข้ึน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย ๓ ใบ  
เรียงสลับ ใบหนา ดอกคล้ายดอกแคแต่มีสีแดงเข้มออกรวมกัน เป็นช่อยาวประมาณ ๓๐ - ๔๐ ซม. จะออกดอกในเดือน 
มกราคม-กมุภาพนัธ์ เวลาออกดอกจะสลดัใบหมดต้น ส่วนผลเป็นฝักยาวโค้งเลก็น้อย เมือ่ผลแก่ฝักจะแตกทีป่ลายอ้าออก ภายใน
มีเมล็ดสีแสด

อ.ท้าวสักกะผู้แก่   หนีไปอยู่   จําเดิม   แต่บุรีแห่งอสูร   ยังรถ   ให้กลับแล้ว    
ในกาลนี้,   (อ.บุคคล) ผู้ช่วยเหลือ   เป็นผู้ (อันท้าวสักกะ) นี้ได้แล้ว   จักเป็น   แน่แท้   
ดังนี้   กลับแล้ว   เข้าไปแล้ว   สู่บุรีแห่งอสูร   โดยหนทาง (แห่งตน) มาแล้วนั่นเทียว   
ไม่ยกขึ้นแล้ว   ซึ่งศีรษะ   อีก   ฯ   แม้ อ.ท้าวสักกะ   ทรงนําไปแล้ว   ซึ่งนาง- 
อสุรกัญญา   ชื่อว่าสุชาดา   สู่เทพนคร   ทรงตั้งไว้แล้ว   ในตําแหน่งอันเจริญที่สุด   
แห่งโกฏิแห่งนางอัปสร ท.   ทีส่ามด้วยทัง้กึง่   ฯ   (อ.นางอสรุกญัญา) นัน้   ทลูขอแล้ว   
ซ่ึงพร   กะท้าวสักกะว่า   ข้าแต่มหาราชเจ้า   อ.มารดาและบดิา ท.   หรือ   หรือว่า   
อ.พี่น้องชายและพี่น้องหญิง ท.   ของหม่อมฉัน   ในเทวโลก   นี้   ย่อมไม่มี,   
(อ.พระองค์)   ย่อมเสด็จไป   (ในที่) ใด    ใด,   (อ.พระองค์)   ทรงพาเอาแล้ว   
ซึ่งหม่อมฉัน   พึงเสด็จไป   (ในที่) นั้น   นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.ท้าวสักกะ) นั้น   
(ทรงรับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   อ.ดีละ   ดังนี้   ได้ประทานแล้ว   ซึ่งปฏิญญา    
(แก่นางอสุรกัญญา) นั้น   ฯ

 ก.๑๐   ก็   ครั้นเมื่อดอกไม้ช่ือว่าจิตตปาตลิ๑   บานแล้ว   จําเดิม    
(แต่กาล) นั้น,   อ.อสูร ท.   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันรบเฉพาะ   ซึ่งท้าวสักกะ   (เป็น)    
ขึ้นเฉพาะแล้ว   เพื่อประโยชน์แก่อันรบ   ด้วยความสําคัญว่า   (อ.กาลนี้)   เป็นกาล-
เป็นที่บาน   แห่งดอกไม้ชื่อว่าปาริฉัตรอันเป็นทิพย์๒   ของเรา ท.   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
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ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ได้ประทานแล้ว   ซึ่งการอารักขา   แก่นาค ท.   ในภายใต้แห่ง
สมุทร,   (ได้ประทานแล้ว   ซึ่งการอารักขา)   แก่ครุฑ ท.   (แต่การอารักขา    
แห่งนาค ท.) นั้น,   (ได้ประทานแล้ว   ซึ่งการอารักขา)   แก่กุมภัณฑ์ ท.   (แต่การ-
อารักขา   แห่งครุฑ ท.) นั้น,   (ได้ประทานแล้ว   ซึ่งการอารักขา)   แก่ยักษ์ ท.   
(แต่การอารักขา   แห่งกุมภัณฑ์ ท.) นั้น,   (ได้ประทานแล้ว   ซึ่งการอารักขา)    
แก่ท้าวมหาราช ท.   สี ่  (แต่การอารกัขา   แห่งยกัษ์ ท.) นัน้,   อนึง่   (อ.ท้าวสกักะ)   
ทรงตั้งไว้แล้ว   ซึ่งรูปเปรียบแห่งพระอินทร์ ท.   ผู้มีเพชรในพระหัตถ์   ที่ประตูแห่ง-
เทพนคร ท.   ในเบื้องบนแห่งการอารักขาทั้งปวง   ฯ   อ.อสูร ท.   ชนะแล้ว    
(ซ่ึงอมนษุย์ ท.) มนีาคเป็นต้น   แม้มาแล้ว   เหน็แล้ว   ซ่ึงรปูเปรยีบแห่งพระอินทร์ ท.    
แต่ที่ไกล   ย่อมหนีไป   (ด้วยความสําคัญ) ว่า   อ.ท้าวสักกะ   เสด็จออกแล้ว   ดังนี้   
(ดังนี้)   ฯ   
  (อ.พระศาสดา)   ตรสัแล้วว่า   ดูก่อนมหาล ิ  อ.มาณพ ช่ือว่ามฆะ   ปฏิบติัแล้ว   
ซ่ึงปฏิปทาคือความไม่ประมาท   อย่างนี้,   ก็แล   (อ.มาณพช่ือว่ามฆะ) นั่น    
ผู้ไม่ประมาทแล้ว   อย่างนี้   ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นใหญ่   อันมีอย่างนี้เป็นรูป    
(ยังเทวดา ท.) ให้กระทําแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   ในเทวโลก ท.   สอง,   
ชื่อ อ.ความไม่ประมาท   นั่น   (อันบัณฑิต ท.) มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น   สรรเสริญแล้ว,   
เพราะว่า   อ.การถงึทบั   ซ่ึงคุณวิเศษ ท.   อันท้ังเป็นโลกยิะท้ังเป็นโลกตุระ   แม้ท้ังปวง   
ย่อมมี   เพราะอาศัย   ซึ่งความไม่ประมาท   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา    
นี้ ว่า

อ.ท้าวมฆวา   ทรงถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งเทพ- 
ผูป้ระเสริฐทีสุ่ด   แห่งเทพ ท.   เพราะความไม่ประมาท,   
(อ.บัณฑิต ท.)   ย่อมสรรเสริญ   ซึ่งความไม่ประมาท,   
อ.ความประมาท   (อันพระอริยเจ้า ท.)   ติเตียนแล้ว   
ในกาลทุกเมื่อ   ดังนี้   ฯ   
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แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   เพราะความไม่ประมาท   อัน (อันตน) กระทําแล้ว   กระทํา   
ซึ่งการยังประเทศแห่งภาคพื้น ท.  ในอจลคาม   ให้หมดจด   ให้เป็นต้น   (ดังนี้)    
แห่ง -   (ในบท) ท. เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อปฺปมาเทน   ดังนี้   ฯ
    อ.อรรถว่า   อ.มาณพ   ชื่อว่ามฆะ   ผู้ปรากฏแล้วว่า   อ.ท้าวมฆวา   ดังนี้   
ในกาลนี้   ช่ือว่าถึงแล้ว   ซ่ึงความเป็นแห่งเทพผู้ประเสริฐที่สุด   แห่งเทพ ท.    
เพราะความที ่(แห่งตน) เป็นพระราชา   แห่งเทวโลก ท.   สอง   (ดังนี ้  แห่งบท) ว่า   
มฆวา   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   อ.บัณฑิต ท.   มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น   ย่อมชมเชย   คือว่า   
ย่อมพรรณนา   ซึ่งความไม่ประมาทนั่นเทียว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ปส�สนฺติ    
ดังนี้   ฯ
 (อ.อันถาม) ว่า   (อ.บัณฑิต ท.   ย่อมสรรเสริญ   ซึ่งความไม่ประมาท) 
เพราะเหตุอะไร   (ดังนี้)   ฯ
 (อ.อันแก้) ว่า   (อ.บัณฑิต ท.   ย่อมสรรเสริญ   ซึ่งความไม่ประมาท)    
เพราะความที่ (แห่งความไม่ประมาทนั้น) เป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะ   ซึ่งคุณวิเศษ ท.   
อันทั้งเป็นโลกิยะทั้งเป็นโลกุตระ   ทั้งปวง   (ดังนี้)   ฯ
    (อ.อรรถ) ว่า   ส่วนว่า   อ.ความประมาท   อันพระอริยเจ้า ท.   เหล่านั้น    
ติเตียนแล้ว   คือว่า   นินทาแล้ว   เนืองนิตย์   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
ปมาโท   ครหิโต   สทา   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อนัถาม) ว่า   (อ.ความประมาท   อันพระอรยิเจ้า ท. เหล่านัน้   ติเตียนแล้ว   
ในกาลทุกเมื่อ)   เพราะเหตุอะไร   (ดังนี้)   ฯ
    (อ.อนัแก้) ว่า   (อ.ความประมาท   อันพระอรยิเจ้า ท. เหล่านัน้   ติเตียนแล้ว   
ในกาลทุกเมื่อ)   เพราะความที่ (แห่งความประมาทนั้น) เป็นมูล   แห่งความวิบัติ- 
ทั้งปวง ท.   (ดังนี้)   ฯ
    (อ.อธิบาย) ว่า   จริงอยู่   (อ.ความวิบัติ ท.) ทั้งปวง   คือ   อ.ความ- 
เป็นแห่งบุคคลผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์   หรือ   หรือว่า   คือ อ.การเข้าถึงซึ่งอบาย    
เป็นธรรมชาตมีความประมาทเป็นมูลนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ
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 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.เจ้าลิจฉวี   พระนามว่ามหาลิ    
ทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ฯ   แม้ อ.บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว ท.   มาก   
(เป็นพระอริยบุคคล) มีพระโสดาบันเป็นต้น   เกิดแล้ว   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งท้าวสักกะ   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๑ อุปาทาน เป็นกัมมรูป กรณสาธนะ ยุ ปัจจัย วิ.ว่า อุปาทิยเต อคฺคินา เตนาติ อุปาทาน� (ธมฺมชาต�) แปลว่า ธรรมชาตอันเป็น-

เครื่องอันไฟเข้าไปถือเอา ฯ เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ วิ.ว่า อุปาทิยเต อคฺคินาติ อุปาทาน� (ธมฺมชาต�) แปลว่า ธรรมชาต  

อันไฟถือเอา แปลเอาความว่า เชื้อ, เชื้อไฟ, เชื้อเพลิง อุป + อา บทหน้า ทา ธาตุ ในความถือเอา, ให้, ให้แปลง ยุ ปัจจัย  

เป็น อน

๘.  อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ   
อ.เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุ   รูปใดรูปหนึ่ง   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   อปฺปมาทรโต   
ภิกฺขุ   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยนิว่า   (อ.ภิกษ)ุ นัน้   (ยงัพระศาสดา) ให้ตรสับอกแล้ว   ซ่ึงกมัมฏัฐาน   
เพยีงไร   แต่พระอรหตั   ในสาํนกั   ของพระศาสดา   เข้าไปแล้ว   สูป่่า   พากเพยีรอยู่   
พยายามอยู่   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันบรรลุ   ซึ่งพระอรหัต   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.เรา)   จัก (ยังพระศาสดา) ให้ตรัสบอก   ซึ่งกัมมัฏฐาน   ให้วิเศษ   
ดังนี้   ออกไปแล้ว   (จากป่า) นั้น   มาอยู่   สู่สํานัก   ของพระศาสดา    
เห็นแล้ว   ซ่ึงไฟไหม้ป่า   อันใหญ่   อันต้ังขึ้นแล้ว   ในระหว่างแห่งหนทาง    
ขึ้นเฉพาะแล้ว   สู่ยอดแห่งภูเขาอันโล้น   ลูกหนึ่ง   โดยเร็ว   นั่งแล้ว   เห็นแล้ว   
ซ่ึงไฟ   อันไหม้อยู่   ซ่ึงป่า   ถือเอาแล้ว   (ซ่ึงไฟนัน้)   (กระทํา)   ให้เป็นอารมณ์ว่า   
อ.ไฟ   นี ้  ย่อมเผาไปอยู ่  ซ่ึงธรรมชาตเป็นเครือ่งอันไฟเข้าไปถอืเอา ท.๑   อันใหญ่ด้วย   
อันน้อยด้วยเทียว   ฉันใด   อ.อัน แม้อันไฟคืออริยมรรคญาณ   อันเผาอยู่    
ซึ่งสังโยชน์ ท.   อันใหญ่ด้วย   อันน้อยด้วย   พึงไป   จักมี   ฉันนั้น   ดังนี้   ฯ   
อ.พระศาสดา   ประทบัน่ังแล้ว   ในพระคันธกฎีุเทียว   ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงวาระแห่งจิต    
(ของภิกษุ) นั้น   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ   อ.อย่างนั้นนั่นเทียว,   อ.สังโยชน์ ท.   
อันทั้งละเอียดทั้งหยาบ   อันเกิดขึ้นอยู่   ในภายใน   ของสัตว์ ท.   เหล่านี้    
ราวกะ อ.ธรรมชาตเป็นเครื่องอันไฟเข้าไปถือเอา ท.   อันใหญ่บ้าง   อันน้อยบ้าง,    
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๑ แปลอีกนัยหนึ่ง อ.อัน (อันบุคคล) (ยังสังโยชน์ ท.) เหล่านั้น ให้ไหม้แล้ว ด้วยไฟคือญาณ กระท�า ให้เป็นธรรมชาตไม่ควร-

เพื่ออันเกิดขึ้น ย่อมควร ฯ

อ.อัน (อันบุคคล)   เผาแล้ว   (ซึ่งสังโยชน์ ท.) เหล่านั้น   ด้วยไฟคือญาณ๑   กระทํา   
ให้เป็นธรรมชาตไม่ควรเพื่ออันเกิดขึ้น   ย่อมควร   ดังนี้   ทรงเปล่งแล้ว   ซึ่งพระรัศมี   
ทรงปรากฏอยู่   แก่ภิกษุ   นั้น   ราวกะว่า   ผู้ประทับนั่งแล้ว   ในที่มีหน้าเฉพาะ   
ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.ภิกษุ   ผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาท   (หรือ)  
หรือว่า   ผู้มีอันเห็นซ่ึงภัยในความประมาทเป็นปกติ   
ย่อมเผาไปอยู่   ซึ่งสังโยชน์   อันทั้งละเอียดทั้งหยาบ   
เพียงดัง   อ.ไฟ   (เผาไปอยู่   ซึ่งธรรมชาตเป็นเครื่อง
อันไฟเข้าไปถือเอา   อันทั้งใหญ่ทั้งน้อย)   ดังนี้   ฯ 

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้ยินดีแล้ว   คือว่า   ผู้ยินดียิ่งแล้ว   ในความไม่ประมาท   
(ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บทว่า)   อปฺปมาทรโต   ดังนี้,   
(อ.อธิบาย) ว่า   ผู้ (ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษอยู่   ด้วยความไม่ประมาท   ดังนี้   
(อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ผูเ้หน็อยู ่  ซ่ึงภัย   ในความประมาท   อันมกีารเข้าถงึซ่ึงนรก-
เป็นต้น,   อีกอย่างหนึ่ง   ผู้เห็นอยู่   ซึ่งความประมาท   โดยความเป็นสภาพ  
(อันบคุคล) พงึกลวั   เพราะความที ่(แห่งความประมาทนัน้) เป็นมลู   แห่งการเข้าถงึ ท.   
เหล่านัน้   (ดังน้ี   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา   ดังนี ้  ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (ซ่ึงกเิลส) อันเป็นเครือ่งประกอบ   คือว่า   อันเป็นเครือ่งผกูพนั 
(ซึ่งสัตว์ ท.)   กับ   ด้วยทุกข์ในวัฏฏะ   ชื่อว่า   ซึ่งสังโยชน์   อันมีอย่างสิบ    
อันสามารถในการ (ยังสัตว์ ท.) ให้จมลง   ในวัฏฏะ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สญฺโญชน�   
ดังนี้   ฯ   



168 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

๑ ตั้งแต่ โส (ภิกฺขุ) วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺ€าน� - กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ (จบอรรถ) ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๒  

แปลโดยพยัญชนะ
๒ อีกนัยหนึ่ง ยังสังโยชน์ทั้งปวง ท. ให้ไหม้แล้ว ฯ ฌาเปตฺวา เป็นได้ทั้งกัตตุวาจก (เผาแล้ว) และเหตุกัตตุวาจก (ให้ไหม้แล้ว) 

ประกอบด้วย ฌาปฺ ธาตุในความเผา, ไหม้ (ฑาเห) ลง เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก (จุราทิคณะ) หรือ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก  

ตฺวา ปัจจัย ฯ

    (อ.อรรถ) ว่า   อันใหญ่ด้วย   อันน้อยด้วย   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   อณุํถูล�   
ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   อ.ไฟ   นี้   ย่อมเผาไปอยู่   ซึ่งธรรมชาตเป็นเครื่องอันไฟเข้าไป-
ถือเอา   อันใหญ่ด้วย   อันน้อยด้วย   นั้นเทียว   ฉันใด   อ.ภิกษุ   ผู้ยินดีแล้ว- 
ในความไม่ประมาท   นั้น   เผาอยู่   ซึ่งสังโยชน์   นั่น   คือว่า   กระทําอยู่    
(ซ่ึงสังโยชน์ นั่น)   ให้เป็นธรรมชาตไม่ควรเพื่ออันเกิดขึ้น   ด้วยไฟคือญาณ    
อัน (อันตน) ถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท   ย่อมไป   ฉันนั้นนั่นเทียว   ดังนี้    
(แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ฑห�  อคฺคีว  คจฺฉติ   ดังนี้   ฯ๑   

 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา   อ.ภิกษุ   นั้น   ผู้นั่งแล้วอย่างไรเทียว  
เผาแล้ว   ซ่ึงสงัโยชน์ทัง้ปวง ท.๒   บรรลแุล้ว   ซ่ึงพระอรหตั   กบั   ด้วยปฏิสมัภิทา ท.   
มาแล้ว   โดยอากาศ   ชมเชยแล้ว   สรรเสริญแล้ว   ซึ่งพระสรีระ   อันมีวรรณะ-
เพียงดังวรรณะแห่งทอง   ของพระตถาคต   ถวายบังคมอยู่   หลีกไปแล้ว    
ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง   (จบแล้ว)   ฯ



๑ สนฺตุฏฺ€ แปลได้หลายนัย คือ ยินดีด้วยดีแล้ว, ยินดีพร้อมแล้ว (สํ + ตุสฺ + ต) ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันเป็นของตน (สํ หรือ ส 

ที่มาจาก อตฺต ศัพท์ + ตุส + ต) ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่, ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันเป็นของมีอยู่ (สํ มาจาก สนฺต หรือ  

สนฺตก + ตุสฺ + ต) นักเรียนสามารถแปลได้ทุกนัย แต่ต้องดูบริบทของเนื้อหาประกอบด้วย

๙.  นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ

(อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   
อปฺปมาทรโต   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ดังจะกล่าวโดยพิสดาร   อ.กุลบุตร   คนหนึ่ง   ผู้ทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญ-
พร้อมแล้ว   ในบ้านอันต้ังอยูแ่ล้วในนิคม   แห่งหนึง่   อันไม่ไกล   จากพระนครช่ือว่า- 
สาวัตถี   บวชแล้ว   ในพระศาสนา   ของพระศาสดา   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   
ปรากฏแล้วว่า   ช่ือ อ.พระเถระช่ือว่าติสสะผูอ้ยูใ่นนิคมโดยปกติ   เป็นผูม้คีวามปรารถนาน้อย   
เป็นผู้ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่๑   เป็นผู้สงัดแล้ว   เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว   
(ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ) นัน้   ย่อมเท่ียวไป   เพือ่ก้อนข้าว   ในบ้าน-
แห่งญาตินัน่เทยีว   เนอืงนิตย์   ฯ   (ครัน้เมือ่ชน ท.) มเีศรษฐช่ืีอว่าอนาถบณิฑกิะเป็นต้น   
กระทําอยู่   ซึ่งทานใหญ่ ท. บ้าง   ครั้นเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล   ทรงกระทําอยู่    
ซ่ึงอสทสิทานบ้าง,   (อ.พระเถระ)   ย่อมไม่มา   สูพ่ระนครช่ือว่าสาวตัถ ี  ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า   อ.พระนิคมติสสะ   นี้   ลุกขึ้นแล้ว   ลุกขึ้นพร้อมแล้ว   
ผู้คลุกคลีแล้วด้วยญาติ   ย่อมอยู่,   (ครั้นเมื่อชน ท.) มีเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ
เป็นต้น   กระทําอยู่   ซ่ึงทานใหญ่ ท. บ้าง   ครั้นเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล    
ทรงกระทําอยู่   ซึ่งอสทิสทานบ้าง,   (อ.พระนิคมติสสะนี้)   ย่อมไม่มานั่นเทียว   ดังนี้   
ให้ต้ังขึน้พร้อมแล้ว   กราบทลูแล้ว   แก่พระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยังบคุคล)  
ให้เรียกมาแล้ว   (ซึ่งพระเถระ) นั้น   ตรัสถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ   ได้ยินว่า   
อ.เธอ   ย่อมกระท�า   อย่างนี้   จริงหรือ   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อค�า) ว่า   ข้าแต่-



170 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

๑ เอต� โยค ตว มาทิส� อาจริย� ลภิตฺวา อปฺปิจฺฉตฺต� รับกับประโยค ยํ กิริยาปรามาส วิธีการประกอบประธานในประโยค เอต, ต 

ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ภาค ๑ โปรดศึกษาเพิ่มเติม

พระองค์ผู้เจริญ   อ.ความคลุกคลีด้วยญาติ   แห่งข้าพระองค์   ย่อมไม่มี,    
อ.ข้าพระองค์   อาศัยแล้ว   ซึ่งมนุษย์ ท.   เหล่านั่น   ย่อมได้   (ซึ่งวัตถุ) สักว่า-
อาหารอันบุคคลพึงกลืนกิน,   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมไม่มา   (ด้วยอันคิด) ว่า    
(ครั้นเมื่ออาหารวัตถุ)   อันเศร้าหมอง   หรือ   หรือว่า   อันประณีต   อันสักว่า-
เป็นเคร่ืองยังอัตภาพให้เป็นไป   (อันเรา)   ได้แล้ว,   (อ.ประโยชน์) อะไร    
ด้วยการแสวงหาซึ่งอาหาร   อีก   ดังนี้,   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   ชื่อ อ.ความ-
คลุกคลี   ด้วยญาติ ท.   ย่อมไม่มี   แก่ข้าพระองค์   ดังนี้   (อันพระเถระ)   
กราบทูลแล้ว,   ทรงทราบอยู่   ซึ่งอัธยาศัย   (ของพระเถระ) นั้น   แม้โดยปกติ   
ประทานแล้ว   ซ่ึงสาธุการว่า   ดูก่อนภกิษ ุ  อ.ดลีะ   อ.ดลีะ   ดงันี ้  ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนภกิษ ุ  ก ็  อ.เธอ   ได้แล้ว   ซ่ึงอาจารย์   ผูเ้ช่นกบัด้วยเรา   เป็นผู้มีความ-
ปรารถนาน้อย   ได้เป็นแล้ว   ใด   (อ.ความที่แห่งเธอเป็นผู้ได้แล้ว   ซึ่งอาจารย์    
ผู้เช่นกับด้วยเรา   มีความปรารถนาน้อย) นั่น๑   เป็นเร่ืองไม่น่าอัศจรรย์แล    
(ย่อมเป็น),   เพราะว่า   ชื่อ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย   นี้   
เป็นแบบแผน   ของเรา   เป็นประเพณี   ของเรา   (ย่อมเป็น)   ดังนี้    
ผู้อันภิกษุ ท.   ทูลวิงวอนแล้ว   ทรงนํามาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-   

 ก.๒   ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   อ.นกแขกเต้า ท.   ตัวมีพันมิใช่หนึ่ง    
อยูแ่ล้ว   ในป่าแห่งไม้มะเด่ือ   แห่งหนึง่   ใกล้ฝ่ังแห่งแม่น้ําช่ือว่าคงคา   ในป่าหมิพานต์   
ฯ   อ.-   (ในนกแขกเต้า ท.) เหล่านั้นหนา   - นกแขกเต้าผู้พระราชา   ตัวหนึ่ง,   
ครั้นเมื่อผล ท.   ของต้นไม้อันเป็นที่อาศัยอยู่   ของตน   สิ้นแล้ว,   จิกกินแล้ว   
ซึ่ง -   (อ.รุกขาวัยวะ) ใดนั่นเทียว   คือ   อ.หน่อ   หรือ   หรือว่า   คือ   อ.ใบ   
หรือว่า   คอื   อ.เปลือก   เป็นของเหลือลงแล้ว   ย่อมเป็น,   - (รุกขาวยัวะ) น้ัน   
ดื่มแล้ว   ซึ่งน�้าอันบุคคลพึงดื่ม   ในแม่น�้าชื่อว่าคงคา   เป็นสัตว์มีความปรารถนา-
น้อยอย่างยิ่ง   เป็นสัตว์ยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่   เป็น   ย่อมไม่ไป   (ในที่) อื่น   
ฯ   อ.ภพ   ของท้าวสักกะ   หวั่นไหวแล้ว   ด้วยคุณคือความที่ (แห่งนกแขกเต้า- 
ผู้พระราชา) นั้น   เป็นสัตว์ทั้งมีความปรารถนาน้อยทั้งยินดีแล้วด้วยวัตถุอันมีอยู่   ฯ   
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๑ ทุมาเนกผลา ตัดบทเป็น ทุมา - อเนกผลา เป็นโลปสระสนธิ สระหน้าเป็นทีฆะ สระหลังเป็นรัสสะ ลบสระหลังได้บ้าง ฯ คําว่า 

ทุม (ปุ) แปลออกศัพท์ว่า สภาพอันถึงความเจริญด้วยรุกขาวัยวะมีรากและล�าต้นเป็นต้น วิ.ว่า. ทวติ คจฺฉติ มูลกฺขนฺธาทีหิ  

วทุธึฺ วรุิฬหึฺ เวปลุลฺ� ปาปณุาตีติ ทโุม เป็นกตัตุรปู กัตตุสาธนะ ม ปัจจัย ทุ ธาตุ ในความไป, ถงึ, เป็นไป ฯ อีกนัยหนึง่แปลว่า 

สภาพอันบุคคลเบียดเบียนเพื่อประโยชน์แก่วัตถุมีเครื่องเรือนเป็นต้น วิ.ว่า ทุนียติ เคหสมฺภาราทิอตฺถาย หึสียติ ฉินทียตีติ  

ทุโม เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ ม ปัจจัย ทุ ธาตุ ในความเบียดเบียน ฯ

อ.ท้าวสักกะ   ทรงใคร่ครวญอยู่   ทรงเห็นแล้ว   (ซึ่งเหตุ) นั้น   ทรงยังต้นไม้   นั้น   
ให้แห้งแล้ว   ด้วยอานุภาพ   ของพระองค์   เพื่ออันทรงทดลอง   (ซึ่งนกแขกเต้า- 
ผู้พระราชา) นั้น   ฯ   อ.ต้นไม้   หักลงแล้ว   เป็นต้นไม้สักว่าตอเทียว   เป็น    
อันมีช่องน้อยและช่องใหญ่,   ครั้นเมื่อลม   พัดอยู่,   เปล่งออกอยู่   ซึ่งเสียง    
ราวกะว่า (อันบุคคล) เคาะแล้ว   ได้ตั้งอยู่แล้ว   ฯ   อ.ขุย ท.   ย่อมไหลออก    
จากช่อง ท.   (ของต้นไม้) นั้น,   อ.นกแขกเต้าผู้พระราชา   จิกกินแล้ว   (ซึ่งขุย ท.) 
เหล่านั้น   ดื่มแล้ว   ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม   ในแม่นํ้าชื่อว่าคงคา   ไม่ไปแล้ว    
(ในที่) อื่น   ไม่พรั่นพรึงแล้ว   ซึ่งลมและแดด   จับแล้ว   บนที่สุดแห่งตอของ- 
ไม้มะเดื่อ   ฯ   อ.ท้าวสักกะ   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งความที่ (แห่งนกแขกเต้า- 
ผู้พระราชา) นั้น เป็นสัตว์มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่ง   (ทรงดําริแล้ว) ว่า   (อ.เรา)    
(ยังนกแขกเต้าผู้พระราชานั้น) ให้กล่าวแล้ว   ซึ่งคุณแห่งมิตรธรรม   ให้แล้ว   ซึ่งพร   
(แก่นกแขกเต้าผู้พระราชา) นั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งไม้มะเดื่อ   ให้เป็นต้นไม้มีผลอัน- 
ไม่ตายแล้ว   จักมา   ดังนี้   เป็นหงส์ผู้พระราชา   ตัวหนึ่ง   เป็น   กระทําแล้ว   
ซึ่งนางอสุรกัญญา   ชื่อว่าสุชาดา   ข้างหน้า   ไปแล้ว   สู่ป่าแห่งไม้มะเดื่อ   นั้น   
จับแล้ว   ที่กิ่ง   ของต้นไม้   ต้นหนึ่ง   ในที่อันไม่ไกล   เมื่อตรัส   กับ    
(ด้วยนกแขกเต้าผู้พระราชา) นั้น   ตรัสแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ว่า

อ.ต้นไม้ ท.   อนัมีใบอนัเขยีวสด   มีอยู่,   อ.หมู่ไม้ ท.   
อันมาก   อันมีผลมิใช่หนึ่ง๑   (มีอยู่),   อ.ใจ   ของ-
นกแขกเต้า   ยินดีแล้ว   (ในต้นไม้)   อันแห้งแล้ว   
อันผุ   เพราะเหตุไรหนอ   ดังนี้   (ดังนี้)   ฯ

 อ.สุวชาดก   ทั้งปวง   (อันบัณฑิต)   พึงให้พิสดาร   โดยนัยอันมาแล้ว    
ในนวกนิบาตนั่นเทียว,   ก็   อ.ความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความนั่นเทียว   (ในนวกนิบาต) 
นั้นด้วย   (ในที่) นี้ด้วย   เป็นต่าง ๆ กัน   (ย่อมเป็น),   (อ.คํา) อันเหลือ    
เป็นเช่นนั้นนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ฯ   
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 อ.พระศาสดา   ครั้นทรงนํามาแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้   ตรัสแล้วว่า   
อ.ท้าวสักกะ   ในกาลนั้น   เป็นอานนท์   ได้เป็นแล้ว   (ในกาลนี้),   อ.นกแขกเต้า-
ผู้พระราชา   (ในกาลนั้น)   เป็นเรานั่นเทียว   (ได้เป็นแล้ว   ในกาลนี้)   ดังนี้    
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.อย่างนั้น,   ชื่อ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความ-
ปรารถนาน้อย  นั่น  เป็นแบบแผน  ของเรา  เป็นประเพณี  ของเรา    
(ย่อมเป็น),   อ.ความที่แห่งติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ   ผู้เป็นบุตร   ของเรา    
เป็นผู้ได้แล้ว   ซึ่งอาจารย์   ผู้เช่นกับด้วยเรา   มีความปรารถนาน้อย   เป็นเรื่อง-
ไม่น่าอัศจรรย์   (ย่อมเป็น),   ชื่อ อันภิกษุ   เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย   ราวกะ-
ว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ   พึงเป็น,   เพราะว่า   อ.ภิกษุ   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   
เป็นผูไ้ม่ควร   เพ่ืออนัเส่ือมรอบ   จากมรรคและผล ท.   (ย่อมเป็น),   (อ.ภกิษนุัน้)   
ย่อมมี   ในที่ใกล้   แห่งพระนิพพาน   โดยแท้นั่นเทียว   ดังนี้   ตรัสแล้ว    
ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

อ.ภกิษ ุ  ผูยิ้นดแีล้วในความไม่ประมาท   (หรือ) หรือว่า   
ผู้เห็นซ่ึงภัยในความประมาทโดยปกติ   เป็นผู้ไม่ควร   
เพ่ืออนัเส่ือมรอบ   (ย่อมเป็น),   (อ.ภกิษนุัน้)   (ย่อมมี)   
ในที่ใกล้   แห่งพระนิพพาน นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.ภิกษุ   นั้น   คือว่า   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นผู้ไม่ควร   
เพื่ออันเสื่อมรอบ   จากธรรมคือสมถะและวิปัสสนา ท.   หรือ   หรือว่า   จากมรรค-
และผล ท.   (ย่อมเป็น)   คือว่า   ย่อมเสื่อมรอบ   (จากมรรคและผล ท.)    
อัน (อันตน) บรรลุแล้ว   แม้หามิได้   คือว่า   ย่อมไม่บรรลุ   (ซึ่งมรรคและผล ท.)   
อัน (อันตน) ไม่บรรลุแล้ว   หามิได้   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้น    
- (บาทแห่งพระคาถา) ว่า   อภพฺโพ   ปริหานาย   ดังนี้   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ภิกษุนั้น)   (ย่อมมี)   ในที่ใกล้   แห่งกิเลสปรินิพพานบ้าง   
แห่งอนุปาทาปรินิพพานบ้าง   ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   นิพฺพานสฺเสว   
สนฺติเก   ดังนี้   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงรอบแห่งพระคาถา   อ.พระเถระช่ือว่าติสสะผูอ้ยูใ่นนคิมโดยปกติ   
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้มาก    
แม้เหล่าอื่น   (เป็นพระอริยบุคคล) มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว,   อ.เทศนา    
เป็นเทศนามีผลมาก   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ   (จบแล้ว)   ฯ
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตก�าหนดแล้ว-

ด้วยความไม่ประมาท   จบแล้ว   ฯ
อ.วรรค   ที่สอง   (จบแล้ว)   ฯ

jwi



๓. จิตฺตวคฺควณฺณนา
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค- 

อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยจิต
 (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

K[J

๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถุ   
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 ก.๑   อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ที่ภูเขา   ชื่อว่าจาลิกา   ทรงปรารภ   
ซึ่งพระเมฆิยะ   ผู้มีอายุ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   ผนฺทน�   จปล�   
จิตฺต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
 อ.เมฆิยสูตร   ทั้งปวง   (อันบัณฑิต)   พึงให้พิสดาร   เพื่ออันยังเรื่อง  
(แห่งพระเถระช่ือว่าเมฆิยะ) นั้น   ให้เป็นแจ้งยิ่ง   ฯ   ก็   อ.พระศาสดา    
ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ   ผู้ไม่อาจ   เพื่ออันตามประกอบ    
ซึ่งความเพียร   ในอัมพวัน   นั้น   เพราะความที่ (แห่งตน) เป็นผู้อันวิตก ท.   สาม
ครอบง�าแล้ว   แล้วจงึมาแล้ว   ตรัสแล้วว่า   ดกู่อนเมฆยิะ   (อ.กรรม) อนัหนกัย่ิง    
อันเธอ   ผู้ละ  ซึ่งเรา   ผู้ผู้เดียว   ผู้อ้อนวอนอยู่ว่า   ดูก่อนเมฆิยะ   (อ.เรา)   
เป็นผู้ผู้เดียว   ย่อมเป็น,   อ.ภิกษุ   บางรูป   แม้อื่น   ย่อมปรากฏ   เพียงใด   
(อ.เธอ)   (ยังกาล) จงให้มา   เพียงนั้น   ดังนี้   แล้วจึงอยู่   กระท�าแล้ว,    
อ.อัน ชื่ออันภิกษุ   เป็นผู้เป็นไปในอ�านาจแห่งจิต   อย่างนี้   เป็น   ย่อมไม่ควร,   
ช่ือ อ.จติ   น่ัน   เป็นธรรมชาตเร็ว   (ย่อมเป็น),   อ.อนั (อนัภกิษ)ุ   (ยังจติ) นัน้  
ให้เป็นไป   ในอ�านาจ   ของตน   ย่อมควร   ดงันี ้  ได้ตรัสแล้ว   ซ่ึงพระคาถา ท.   
สอง   เหล่านี้ว่า
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๑ แปลตามนัยอรรถกถา เติม ปญฺจกามคุณาลยโต อุทฺธริตฺวา วิปสฺสนากมฺมฏฺ€าเน ขิตฺต� อย่างไรก็ตาม คาถานี้แปลกันหลายนัย 

แต่ควรยึดตามหลักอรรถกถา
๒ วาริช แปลว่า สัตว์ตัวเกิดในนํ้า, สัตว์นํ้า, ปลา, ดอกบัว, เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ กฺวิ ปัจจัย วิ.ว่า วาริมฺหิ ชายตีติ วาริโช 

(สตฺโต) วาริ เป็นบทหน้า ชนฺ ธาตุในความเกิด ลบ นฺ ที่สุดธาตุ และ กฺวิ ปัจจัย ฯ บางมติ วิ.ว่า วาริมฺหิ ชาโต วาริโช (สตฺโต)

(อ.บคุคล) ผู้มีปัญญา   ย่อมกระท�า   ซ่ึงจติ   อนัดิน้รน   
อนักวดัแกว่ง   อนัอนับคุคลรักษาได้โดยยาก   อนัอนั-
บคุคลห้ามได้โดยยาก   ให้เป็นธรรมชาตตรง   เพียงดงั   
อ.บุคคลผู้กระท�าซ่ึงลูกศร   (ท�าอยู่)   ซ่ึงลูกศร    
(ให้เป็นของตรง),   อ.จิต นี้   (อันอันพระโยคาวจร 
ยกขึ้นแล้ว   จากที่อยู่คือกามคุณห้า   ซัดไปแล้ว    
ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน)๑   เพื่ออันละ   ซึ่งบ่วงแห่งมาร   
ย่อมดิน้รนไปรอบ   เพียงดงั   อ.ปลา๒   ตวั (อนัชาว-
ประมง) ยกขึน้แล้วจากทีอ่ยู่คอืน�า้   ซัดไปแล้ว   บนบก   
(ดิ้นรนไปรอบอยู่)   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อันดิ้นรนวิเศษอยู่   ในอารมณ์ ท.   มีรูปเป็นต้น   (ดังนี้)     
แห่ง -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   ผนฺทน�   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   อันไม่ต้ังอยู่พร้อมอยู่   ในอารมณ์   หนึ่ง   ราวกะ    
อ.เด็กในบ้าน   ผู้ไม่ตั้งอยู่พร้อมอยู่   ด้วยอิริยาบถหนึ่ง   ชื่อว่า   อันกวัดแกว่ง    
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   จปล�   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ซึ่งวิญญาณ   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   จิตฺต�   ดังนี้   ฯ   ก็   
(อ.วิญญาณ) นั่น   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้วว่า   อ.จิต   ดังนี้    
เพราะความที่ (แห่งวิญญาณนั้น) เป็นธรรมชาตวิจิตรด้วยภูมิและวัตถุและอารมณ์และ- 
วิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น   ฯ   
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 (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า อันอันบุคคลรักษาได้โดยยาก   เพราะอันตั้งไว้ได้โดยยาก   
ในอารมณ์อันเป็นที่สบาย   หนึ่งนั่นเทียว   อันราวกะว่า โคตัวเค้ียวกินซ่ึงข้าวกล้า    
ในที่อันคับแคบด้วยข้าวกล้า   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ทุรกฺข�   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า อันอันบุคคลห้ามได้โดยยาก   เพราะความที่ (แห่งจิตนั้น) 
เป็นธรรมชาตอันบคุคลรกัษาได้โดยยาก   เพือ่อันห้าม   (ซ่ึงจติ)   อันไปอยู ่  สูอ่ารมณ์-
อันมีส่วนเสมอไปปราศแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า   ทุนฺนิวารย�   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   อ.บุคคลผูก้ระทําซ่ึงลกูศร   นํามาแล้ว   ซ่ึงท่อนไม้   ท่อนหนึง่   
จากป่า   กระทําแล้ว   ให้เป็นท่อนไม้มเีปลอืกออกแล้ว   ทาแล้ว   ด้วยน้ําข้าวและน้ํามนั   
ให้ร้อนแล้ว   ที่กระเบื้องเป็นเครื่องรองรับซึ่งถ่านเพลิง   ดัดแล้ว   ที่ง่ามแห่งต้นไม้   
ย่อมกระทํา   ให้เป็นท่อนไม้มีความคดออกแล้ว   ชื่อว่า   ให้เป็นท่อนไม้ตรง   คือว่า   
ให้เป็นท่อนไม้ควรแก่การยิงซ่ึงขนทราย,   ก็แล   (อ.บุคคลผู้กระทําซ่ึงลูกศรนั้น)    
ครัน้กระทําแล้ว   แสดงแล้ว   ซ่ึงศิลปะ   แก่พระราชาและมหาอํามาตย์ของพระราชา ท.   
ย่อมได้   ซึ่งสักการะและสัมมานะ   อันใหญ่   ชื่อฉันใด   อ.บุรุษ   ผู้มีปัญญา    
คือว่า   ผู้ฉลาด   คือว่า   ผู้รู้แจ้ง   กระทําแล้ว   ซึ่งจิต   นั่น   อันมีเหตุมีความ-
ดิ้นรนเป็นต้นเป็นสภาพ   ให้เป็นธรรมชาตมีเปลือกออกแล้ว   คือว่า   ให้เป็นธรรมชาต-
มกีเิลสอันหยาบไปปราศแล้ว   ด้วยอํานาจแห่งธดุงค์และการอยูใ่นป่า   (ยงัจิต) ให้ชุ่มแล้ว   
ด้วยยางเหนียวคือศรัทธา   (ยังจิต) ให้ร้อนแล้ว   ด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกาย- 
และเป็นไปทางจิต   ดัดแล้ว   ที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนา   ย่อมกระทํา    
ให้เป็นธรรมชาตตรง   คือว่า   ให้เป็นธรรมชาตไม่คดโกง   คือว่า   ให้เป็นธรรมชาต-
มคีวามเสพผดิออกแล้ว,   กแ็ล   (อ.บรุษุผูม้ปัีญญานัน้)   ครัน้กระทําแล้ว   พจิารณาแล้ว   
ซ่ึงสงัขาร ท.   ทําลายแล้ว   ซ่ึงกองแห่งอวชิชา   กองใหญ่   กระทําแล้ว   ซ่ึงคุณวิเสส   
นี ้  คือ   ซ่ึงวิชชา ท.   สาม   ซ่ึงอภิญญา ท.   หก   ซ่ึงธรรมอันเป็นโลกตุระ ท.   เก้า   
ให้เป็นคุณชาตไปแล้วในมือนั่นเทียว   ย่อมได้   ซึ่งความเป็น (แห่งบุคคล) ผู้ควร- 
ซึ่งทักษิณาอันเลิศ   ฉันนั้นนั่นเทียว   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อุสุกาโรว   
เตชน�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ราวกะ อ.ปลา   (ดังนี ้  แห่งบท) ว่า   วาริโช   ว   ดังนี ้  ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   (อันชาวประมง) ท้ิงแล้ว   บนบก   ด้วยมอื   หรอื   หรอืว่า   
ด้วยเท้า   หรอืว่า   ด้วย -   (แห่งวัตถ ุท.)   มข่ีายเป็นต้นหนา   - (วตัถ)ุ อย่างใด-
อย่างหนึ่ง   (ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ถเล   ขิตฺโต   ดังนี้   ฯ   
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๑ ในฉบับบาลีแยกประโยคเป็น อปโร นโย ฯ อิท� มารเธยฺย� ฯ เป ฯ ต� ปหาตพฺพนฺติ ฯ บางมติแปลว่า อ.นัย อื่นอีก  

(อันข้าพเจ้า จะกล่าว) ฯ (อ.นัย) ว่า อ.จิต นี้ ฯลฯ (อันพระโยคาวจร) พึงละ ดังนี้ (อันบัณฑิต พึงทราบ) ฯ

 (อ.วินิจฉัย  ในบาทแห่งพระคาถา) ว ่า  โอกโมกตอุพฺภโต  ดังนี้    
(อันบัณฑิต  พึงทราบ),   อ.นํ้า   ชื่อว่า โอกะ   (ในคํา) นี้ว่า   (อ.ภิกษุ ท.    
ผูอ้ยูใ่นเมอืงปาฐา)   มจีีวร ท.   อันชุ่มแล้วด้วยน้ํา   (มาแล้ว   สูพ่ระนครช่ือว่าสาวตัถ ี  
เพือ่อันเฝ้า   ซ่ึงพระศาสดา)   ดังนี,้   อ.ความอาลยั   (ช่ือว่า โอกะ)   (ในคํา) นีว่้า   
(อ.มนีุ)   ละแล้ว   ซ่ึงทีอ่ยู ่  ผูม้อัีนไม่ระลกึถงึซ่ึงท่ีอยูเ่ป็นปกติ   ดังนี,้   (อ.น้ําและ-
อาลัย)   แม้ทั้งสอง   (อันบัณฑิต)   ย่อมได้   (ในบาทแห่งพระคาถา) นี้   ฯ
 อ.เนื้อความ   นี้ว่า   จากที่อยู่คือนํ้า   คือว่า   จากที่อยู่   อัน (อันบัณฑิต) 
นับพร้อมแล้วว่านํ้า   ดังนี้   (ในคํา) นี้ว่า   โอกโมกโต   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   ตัว (อันชาวประมง) ยกขึ้นแล้ว   (ดังนี้   แห่งบท) ว่า    
อุพฺภโต   ดังนี้   ฯ   
    อ.อรรถว่า   อ.ปลา   นั้น   ตัว (อันชาวประมง) ยกขึ้นแล้ว   จากที่อยู่คือนํ้า   
ซัดไปแล้ว   บนบก   เมื่อไม่ได้   ซึ่งนํ้า   ย่อมดิ้นรนไปรอบ   ฉันใด   อ.จิต   นี้   
คือว่า   อันยินดียิ่งแล้วในที่อยู่คือกามคุณห้า   (อันอันพระโยคาวจร)   ยกขึ้นแล้ว   
(จากที่อยู่คือกามคุณห้า) น้ัน  ซัดไปแล้ว  ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน  เพื่ออันละ    
ซ่ึงวัฏฏะ  อัน (อันบัณฑิต) นับพร้อมแล้วว ่าบ ่วงแห่งมาร  ให้เร ่าร ้อนอยู ่    
ด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิต   ช่ือว่า   ย่อมด้ินรนไปรอบ    
คือว่า   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อันต้ังอยูพ่ร้อม   (ในวิปัสสนากมัมฏัฐาน) นัน้   ฉนันัน้,   
(ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนั้น   แม้มีอยู่,   อ.บุคคล   ผู้มีปัญญา   ไม่ทอดทิ้งแล้ว   
ซึ่งธุระ   ย่อมกระทํา   (ซึ่งจิต) นั้น   ให้เป็นธรรมชาตตรง   คือว่า   ให้เป็นธรรมชาต-
ควรแก่การงาน  โดยนัย (แห่งคํา  อันข้าพเจ้า) กล่าวแล้วนั่นเทียว  ดังนี้    
(แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ปริผนฺทติท�   จิตฺต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 อ.นัย   อื่นอีกว่า   อ.จิต   นี้   คือว่า   อันไม่ละแล้ว   ซึ่งบ่วงแห่งมาร    
คือว่า   ซึ่งวัฏฏะคือกิเลส   ตั้งอยู่แล้ว   ย่อมดิ้นรนไปรอบ   ราวกะ อ.ปลา   นั้น   
เพราะเหตุนั้น   อ.บ่วงแห่งมาร   (อันพระโยคาวจร)   พึงละ   คือว่า   (อ.จิต) นั่น   
ย่อมด้ินรนไปรอบ   เพราะบ่วงแห่งมาร   อันอันบณัฑตินบัพร้อมแล้วว่าวัฏฏะคือกเิลส   ใด   
(อ.บ่วงแห่งมาร) นัน้   (อันพระโยคาวจร)   พงึละ   ดังนี ้  (อันบณัฑติ   พงึทราบ)   ฯ๑   
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 ในกาลเป็นทีส่ดุลงรอบแห่งพระคาถา   อ.พระเถระช่ือว่าเมฆยิะ   ต้ังอยูเ่ฉพาะแล้ว   
ในโสดาปัตติผล,   (อ.ชน ท.)   ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   (เป็นพระอริยบุคคล)  
มีพระโสดาบันเป็นต้น   เกิดแล้ว   ดังนี้แล   ฯ  

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ   
อ.เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุ   รูปใดรูปหนึ่ง   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   ทุนฺนิคฺคหสฺส   
ลหุโน   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.บ้าน   อันเป็นที่อยู่หนาแน่น   ตําบลหนึ่ง   ชื่อว่า    
มาติกคาม   ได้มแีล้ว   ใกล้เชิงแห่งภูเขา   ในแว่นแคว้น   ของพระราชาพระนามว่าโกศล   
ฯ   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีหกสิบเป็นประมาณ   (ยังพระศาสดา) 
ให้ตรสับอกแล้ว   ซ่ึงกัมมฏัฐาน   เพยีงไร   แต่พระอรหตั   ในสาํนกั   ของพระศาสดา   
ไปแล้ว   สู่บ้าน   นั้น   เข้าไปแล้ว   เพื่อก้อนข้าว   ฯ   ครั้งนั้น   อ.เจ้าของ   
แห่งบ้าน   นั้น   ชื่อว่ามาติกะ   ใด,   อ.มารดา   (ของเจ้าของ   แห่งบ้าน) นั้น    
เห็นแล้ว   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   (ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น)   ให้นั่งแล้ว   ในเรือน   
อังคาสแล้ว   ด้วยข้าวต้มและข้าวสวย   อันมีรสอันเลิศต่าง ๆ   ถามแล้วว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป   (ในที่) ไหน   ย่อมเป็น   ดังนี้   
ฯ   (อ.ภิกษ ุท.   เหล่านัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาอุบาสกิา   (อ.อาตมภาพ ท.   
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป)   สู่ที่อันมีความสําราญอย่างไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
(อ.มหาอุบาสิกา) นั้น   รู้แล้วว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   เห็นจะ   ย่อมแสวงหา    
ซึ่งที่เป็นที่อยู่ตลอดพรรษา   ดังนี้   หมอบลงแล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   กล่าวแล้วว่า   
ถ้าว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   จักอยู่   (ในที่) นี้   ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม    
นี้ไซร้,   อ.ดิฉัน   รับแล้ว   ซึ่งสรณะ ท.   สาม   ซึ่งศีล ท.   ห้า   จักกระทํา   
ซ่ึงอุโบสถกรรม   ดังนี ้  ฯ   อ.ภิกษ ุท.   (ปรกึษากนัแล้ว) ว่า   อ.เรา ท.   อาศัยแล้ว   
(ซ่ึงมหาอุบาสกิา) นี ้  ไม่ลําบากอยู ่  ด้วยภิกษา   จกัอาจ   เพือ่อันกระทํา   ซ่ึงการ-
สลัดออกจากภพ   ดังนี้   (ยังคํานิมนต์) ให้อยู่ทับแล้ว   ฯ   (อ.มหาอุบาสิกา) นั้น   
ปฏิบัติแล้ว   ซึ่งวิหาร   อันเป็นที่เป็นที่อยู่   ได้ถวายแล้ว   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   
ฯ   (อ.ภกิษ ุท.) เหล่าน้ัน   อยู่อยู่   (ในที)่ น้ัน   ประชุมกนัแล้ว   กล่าวสอนแล้ว   
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๑ นรก หรอื นริยะ หมายถึง ภพทีป่ราศจากความเจรญิ วิ.ว่า นิคฺคโต อโย ยสฺมา โส นิรโย (ภโว) แบ่งเป็นขมุตามอํานาจของกรรม
ที่เหล่าสัตว์โลกได้กระทําไว้บันดาลให้เกิดขึ้น นรกขยายออกไปไม่สิ้นสุดตามจํานวนของสัตว์นรก แบ่งออกตามอํานาจของกรรม 
ดังนี้ (๑) มหานรก ๘ ขุม (๒) อุสสทนรก ๑๒๘ ขุม (๓) ยมโลก ๓๒๐ ขุม (๔) โลกันตนรก (โลกันตริกนรก) ๑ ขุม 

   มหานรกหรือนรกขุมใหญ่ มี ๘ ขุม แต่ละขุมจะมีนรกบริวารหรืออุสสทนรก ด้านละ ๔ ขุม รวม ๑๖ ขุม และมีนรกขุมเล็ก 
เรียกว่า ยมโลก อยู่ภายนอกด้านละ ๑๐ ขุม สําหรับโลกันตนรกอยู่นอกกําแพงจักรวาล

  มหานรก ๘ ขุม ได้แก่ ๑) สัญชีวนรก นรกที่สัตว์นรกไม่มีวันตาย มีลักษณะเป็นพื้นเหล็กหนาถูกเผาไฟจนลุกโชน ๒) กาฬ-
สุตตะนรก (ขุมนรกบรรทัดดํา) มีกําแพงและพื้นเหล็กถูกเผาไฟลุกโชน นายนิรยบาลจะจับเอาสัตว์นรกนอนลง ใช้เส้นบรรทัดที่ทํา
ด้วยสายเหล็กแดงลุกเป็นไฟ มาดีดร่างกายของสัตว์นรกตามยาวบ้าง ขวางบ้าง แล้วนํามาเลื่อยบ้าง ใช้ขวานมีดโต้สับบ้าง ได้รับ
ทกุขเวทนาแสนสาหสั ๓) สังฆาฏนรก (ขมุนรกภูเขาขยีก้าย) มกีาํแพงและพืน้เหลก็ถกูเผาไฟลกุโชน มภูีเขาเหลก็ลกุเป็นไฟ ๒ ลกู 
กลิ้งไปมาเข้าหากันบดขยี้ร่างสัตว์นรกจนแหลกเหลวแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ ๔) โรรุวะนรก (ขุมนรกร้องไห้) มีกําแพงเหล็กสี่ด้าน  
ไฟลุกโชน ยิ่งลึกยิ่งร้อน ตรงกลางขุมมีดอกบัวเหล็ก กลีบเหล็กมีไฟพุ่งออกมาตลอดเวลา ๕) มหาโรรุวะนรก (ขุมนรกร้องไห้ดัง) 
มีดอกบัวขนาดใหญ่ ไฟร้อนจัดยิ่งกว่าขุมก่อน กลีบบัวคมเป็นกรดมีอยู่ทั่วไป ระหว่างช่องว่างมีแหลนหลาว ปักชูปลายแหลมขึ้น 
ลุกเป็นไฟ และมีสุนัขนรกคอยกัดแทะกินจนหมดสิ้น ๖) ตาปะนรก (ขุมนรกแห่งความเร่าร้อน) พื้นเป็นเหล็กแดงฉาน ไฟ 
พลุ่งโชนสว่างมาก ไร้เปลว ไฟละเอียดและร้อนจัด มีแหลนหลาวใหญ่เท่าลําตาลไฟลุกโชน พุ่งมาเสียบสัตว์นรกและเอาขึ้นตั้งไว้ 
พอไฟไหม้เนื้อหนังหล่นลงมา ก็จะถูกสุนัขนรกตัวใหญ่เท่าช้าง เที่ยวไล่กัดแทะจนเหลือแต่กระดูก แล้วก็เกิดเป็นสัตว์นรกใหม่  
๗) มหาตาปะนรก (ขุมนรกแห่งความเร่าร้อนยิ่ง) มีไฟคล้ายแสงสว่าง มีความร้อนสูงมาก พุ่งมาจากกําแพงเหล็กรอบด้านมารวม
กันตรงกลาง มีภูเขาเหล็กตั้งอยู่กลางขุมนรก มีไฟพุ่งเข้าพุ่งออกจนเผาเป็นเหล็กแดงฉาน นายนิรยบาลบังคับให้สัตว์นรกป่ายปีน
ขึ้นไปบนยอดเขา พอใกล้ถึงยอดเขา สัตว์นรกทนไม่ไหว ร่วงหล่นลงมา ก็จะถูกแหลนหลาวที่ปักเอาไว้รอบข้างแทงเข้า ไฟไหม้ 
ท่วมร่าง ๘) อเวจีมหานรก (ขุมนรกแห่งไฟ) มีกําแพงเหล็กปิดเฉพาะตัวทั้ง ๖ ทิศ มีหลาวเหล็กแทงสัตว์นรกทะลุตรึงร่าง ให้ยืน 
กางแขนขา โดยจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง จํานวนหลายสิบเล่ม จนสัตว์นรกไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่น้อย ถูก
แผดเผาอยู่ตลอดเวลาจนกระดูกแดงฉาน  กล่าวกันว่า จํานวนสัตว์นรกในขุมนี้ มีมากกว่าทั้ง ๗ ขุมรวมกัน 

ซึ่งกันและกัน   ในวันหนึ่งว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   อ.อันอันเรา ท.   ประพฤติ- 
ประพฤติด้วยความประมาท   ย่อมไม่ควร,   เพราะว่า   อ.นรกใหญ่ ท.   แปด๑    
เป็นสภาพมีประตูอันเปิดแล้วนั่นเทียว   เพื่อเรา ท.   ราวกะ อ.เรือนอันเป็นของตน   
(ย่อมเป็น),   ก ็  อ.เรา ท.   เรียนเอาแล้ว   ซ่ึงกมัมัฏฐาน   ในส�านกั   ของพระ-
พุทธเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู่แล   เป็นผูม้าแล้ว   (ย่อมเป็น),   ก ็  ช่ือ อ.พระพุทธเจ้า ท.   
(อันบุคคล) ผู้โอ้อวด   แม้ผู้เที่ยวไปอยู่   (สู่ที่) อันมีรอยเท้าและรอยเท้าตาม    
ไม่อาจ   เพื่ออันให้โปรดปราน,   (อันบุคคล) ผู้มีอัธยาศัยอย่างไรนั่นเทียว   อาจ   
เพ่ืออนัให้โปรดปราน,   (อ.ท่าน ท.)   เป็นผูไ้ม่ประมาทแล้ว   จงเป็น,   (อนัเรา ท.)   
สอง    ไม่พึงยืน   ไม่พึงนัง่   ในทีแ่ห่งเดยีวกนั,   แต่ว่า   (อ.เรา ท.)   จกัเป็น   
โดยความเป็นอันเดียวกัน   ในกาลเป็นที่บ�ารุงซ่ึงพระเถระ   ในเวลาเย็นแล    
ในกาลเป็นทีเ่ทีย่วไปเพ่ือภกิษา   ในเวลาเช้าเทยีว,   (อ.เรา ท.)   สอง   จกัไม่เป็น   
โดยความเป็นอันเดียวกนั   ในกาลอนัเหลอื,   ก ็  อกีอย่างหนึง่แล   คร้ันเม่ือระฆงั   
ในท่ามกลางแห่งวิหาร   อันภิกษุ   ผู้มีความส�าราญหามิได้   มาแล้ว   เคาะแล้ว,   
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(อ.เรา ท.)   มาแล้ว   ด้วยสัญญาแห่งระฆงั   จกักระท�า   ซ่ึงยา   (แก่ภกิษ)ุ น้ัน   
ดังนี้   ฯ

 ก.๒   (ครั้นเมื่อภิกษุ ท.)    เหล่านั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งกติกา   อยู่อยู่   
อย่างนี้,   ในวันหนึ่ง   อ.อุบาสิกา   นั้น   (ยังบุคคล) ให้ถือเอาแล้ว   (ซึ่งเภสัช ท.) 
มีเนยใสและนํ้าอ้อยเป็นต้น   ผู้ (อันชน ท.) มีทาสและกรรมกรเป็นต้น แวดล้อมแล้ว   
ไปแล้ว   สู่วิหาร   นั้น   ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน   ไม่เห็นแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.    
ในท่ามกลางแห่งวิหาร   ถามแล้ว   ซึ่งบุรุษ ท. ว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   ไปแล้ว   
(ณ ที่) ไหนหนอแล   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   (อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.)   
เป็นผู้นั่งแล้ว   ในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวัน ท.   ของตน    
จักเป็น   ดังนี้   (อันบุรุษ ท.)   กล่าวแล้ว,   กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา)    กระทําแล้ว   
อย่างไรหนอแล   จักอาจ   เพื่ออันเห็น   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มนุษย์ผู้รู้ซึ่ง- 
กติกาวัตร ท.   ของหมู่แห่งภิกษุ   กล่าวแล้ว   (กะอุบาสิกา) นั้นว่า   ข้าแต่แม่เจ้า   
ครั้นเมื่อระฆัง   (อันบุคคล)   เคาะแล้ว,   (อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.)   จักประชุมกัน   
ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสิกา) นั้น   (ยังบุคคล) ให้เคาะแล้ว   ซึ่งระฆัง   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   
ฟังแล้ว   ซ่ึงเสยีงแห่งระฆงั   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.ความทุกข์) มใิช่ความสําราญ   จกัมี   
(แก่ภิกษุ) บางรูป   ดังนี้   ออกไปแล้ว   จากที่อันเป็นของตนและอันเป็นของตน ท.   
ประชุมกันแล้ว   ในท่ามกลางแห่งวิหาร   ฯ   อ.ชน ท. แม้สอง   ชื่อว่า ผู้มาแล้ว   
โดยหนทางเดียวกัน   ย่อมไม่มี   ฯ   อ.อุบาสิกา   เห็นแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) รูปหนึ่ง   
รูปหนึ่งนั่นเทียว   ผู้มาอยู่   จากที่หนึ่ง ๆ   คิดแล้วว่า   อ.ความทะเลาะ    
ซึ่งกันและกัน   เป็นอาการอันบุตร ท.   ของเรา   กระทําแล้ว   จักเป็น   ดังนี้    
ไหว้แล้ว   ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    (อ.ท่าน ท.)    
กระทาํแล้ว   ซ่ึงความทะเลาะ   หรอืหนอแล   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนมหาอุบาสิกา   (อ.อาตมภาพ ท.)   ย่อมไม่กระทํา   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสิกา   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ถ้าว่า   อ.ความทะเลาะ   แห่งท่าน ท.    
ย่อมไม่มีไซร้,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น    (มีอยู่),    (อ.ท่าน ท.) ทั้งปวง    
ผู้เมื่อมา   สู่เรือน   ของดิฉัน ท.   ย่อมมา   โดยความเป็นอันเดียวกัน   ฉันใด,   
(อ.ท่าน ท.)   ไม่มาแล้ว   ฉนัน้ัน   ผูผู้้เดยีวเทียว   เป็นผูม้าแล้ว   จากทีห่นึง่ ๆ   
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(ย่อมเป็น)   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อน- 
มหาอุบาสกิา   (อ.อาตมภาพ ท.)   น่ังแล้ว   ในท่ีหนึง่ ๆ   กระทําแล้ว   ซ่ึงสมณธรรม   
ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสิกา   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พ่อ ท.   ชื่อ อ.สมณธรรม   นั่น   
อะไร   ดังน้ี   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาอุบาสกิา   (อ.อาตมภาพ ท.)   
ย่อมกระทาํ   ซ่ึงการสาธยายซ่ึงอาการสามสบิสอง,   (อ.อาตมภาพ ท.)   ย่อมเริม่ต้ังไว้   
ซ่ึงความสิน้ไปและความเสือ่มไป   ในอัตภาพ   ดังนี ้  ฯ   (อ.อบุาสกิา   ถามแล้ว) ว่า   
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ก ็  อ.อนักระท�า   ซ่ึงการสาธยาย   ในอาการสามสิบสอง (ด้วย)   
อ.อันเริ่มตั้งไว้   ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป   ในอัตภาพ   ด้วย   ย่อมควร   
แก่ท่าน ท. นัน่เทยีว   หรอื   หรือว่า   (อ.อนักระท�า   ซ่ึงการสาธยาย   ในอาการ-
สามสิบสอง (ด้วย)   อ.อนัเริม่ตัง้ไว้   ซ่ึงความส้ินไปและความเสือ่มไป   ในอตัภาพด้วย   
ย่อมควร)   แม้แก่ดิฉัน ท.   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อน-
มหาอบุาสิกา   อ.ธรรม   นัน่   อนัพระผูมี้พระภาคเจ้า   ไม่ทรงห้ามแล้ว   แก่ใคร ๆ   
ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสิกา   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงให้   
ซึ่งอาการสามสิบสอง (ด้วย)   ขอจงบอก   ซึ่งการเริ่มตั้งไว้   ซึ่งความสิ้นไป- 
และความเสื่อมไป   ในอัตภาพด้วย   แม้แก่ดิฉัน   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนมหาอุบาสิกา   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน)   จงเรียนเอา   ดังนี้   
(ยังอุบาสิกา) ให้เรียนเอาแล้ว   (ซึ่งสมณธรรม) ทั้งปวง   ฯ   (อ.อุบาสิกา) นั้น   
กระทําแล้ว   ซึ่งการสาธยาย   ในอาการสามสิบสอง   เริ่มตั้งไว้แล้ว   ซึ่งความสิ้น- 
ไปและความเสื่อมไป   ในตน   จําเดิม   (แต่กาล) นั้น   บรรลุแล้ว   ซึ่งมรรค ท.   
สาม   (ด้วย)   ซึ่งผล ท.   สาม   ด้วย   ก่อนกว่า   กว่าภิกษุ ท.   เหล่านั้นนั่น
เทียว   ฯ   ก็   อ.ปฏิสัมภิทา ท.   สี่    (ด้วย)   อ.โลกิยอภิญญา ท. ด้วย    
มาแล้ว   (แก่อุบาสิกา) นั้น   โดยมรรคนั่นเทียว   ฯ   

    ก.๓   (อ.อุบาสิกา) นั้น   ออกแล้ว   จากสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผล  
ตรวจดูแล้ว   ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์   ใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.ธรรม   นี้   อันบุตร ท.   
ของเรา   ถงึทับแล้ว   ในกาลไรหนอแล   ดังนี ้  ราํพงึแล้วว่า   (อ.พระผูเ้ป็นเจ้า ท.) 
เหล่าน้ี  แม้ทั้งปวง  เป็นผู ้เป็นไปกับด้วยราคะ  เป็นผู ้เป็นไปกับด้วยโทสะ    
เป็นผู้เป็นไปกับด้วยโมหะ   (ย่อมเป็น),   (อ.ผล)   อันสักว่าฌานและวิปัสสนา    
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๑ เอกคฺค� แยกเป็น เอก + อคฺค คําว่า อคฺค ในที่นี้ แปลว่า อารมณ์ (อคฺคํ เจตฺถ อาลมฺพณวาจโก) แปลว่า มีอารมณ์เดียว            

หรือ มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เป็นฉัฏ€ีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า เอก� อคฺค� ยสฺส ต� เอกคค� (จิตตํ) นอกจากนั้น ยังมีวิเคราะห์ 

ทีโ่บราณาจารย์วิเคราะห์ไว้หลายมติ เช่น ว.ิว่า เอก� อารมฺมณ� อคฺคเมตสฺสาต ิเอกคฺค� (จิตฺตํ) ฯ เอก� อทติุย� อคฺค� อารมฺมณเมตสฺสาติ 

เอกคฺค� (จิตฺตํ) ฯ เอก� อิมสฺส จิตฺตสฺส อคฺค� อารมฺมณ� อิติ ตสฺมา ต� จิตฺต� เอกคฺค� (จิตฺตํ) ฯ ถ้าแปลว่า ไปสู่อารมณ์เดียว วิ.ว่า 

เอก� อารมฺมณ� อชตีติ เอกคฺค� (จิตฺตํ) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลง กฺวิ ปัจจัย เอก เป็นบทหน้า อชฺ ธาตุในความไป, ถึง แปลง 

ชฺ เป็น ค ซ้อน ค ฯ บางมติ แปลว่า มีอารมณ์อันเลิศดวงเดียว, มีอารมณ์เดียวเป็นเลิศ

ย่อมไม่ม ี  (แก่พระผูเ้ป็นเจ้า ท.) เหล่านัน้,   อ.อุปนสิยั   แห่งพระอรหตั   แห่งบตุร ท.   
ของเรา   มอียู ่  หรอืหนอแล   (หรอืว่า   อ.อุปนสิยั   แห่งพระอรหตั   แห่งบตุร ท.   
ของเรา)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   เห็นแล้วว่า   (อ.อุปนิสัย   แห่งพระอรหัต    
แห่งบุตร ท.   ของเรา)   มีอยู่   ดังนี้   รําพึงแล้วว่า   อ.เสนาสนะอันเป็นที่สบาย   
มีอยู่   หรือหนอแล   (หรือว่า   อ.เสนาสนะอันเป็นที่สบาย)   ย่อมไม่มี   ดังนี้   
เห็นแล้ว   แม้ซึ่งเสนาสนะอันเป็นที่สบาย   รําพึงแล้วว่า   (อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.)    
ย่อมไม่ได้   ซึ่งบุคคลผู้เป็นที่สบาย   หรือหนอแล   ดังนี้   เห็นแล้ว   แม้ซึ่งบุคคล-
ผู้เป็นที่สบาย   ใคร่ครวญอยู่ว่า   (อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.)   ย่อมไม่ได้   ซึ่งอาหารอัน- 
เป็นทีส่บาย   หรอืหนอแล   ดังนี ้  เหน็แล้วว่า   อ.อาหารอันเป็นท่ีสบาย   ย่อมไม่มี   
(แก่พระผู้เป็นเจ้า ท.)  เหล่านั้น   ดังนี้   ยังข้าวต้ม   อันมีอย่างต่าง ๆ (ด้วย)    
ยังวตัถุอันบคุคลพงึเค้ียว   อันมปีระการมใิช่หนึง่ (ด้วย)   ยงัโภชนะ   อันมรีสอันเลศิ-
ต่าง ๆ ด้วย   ให้ถึงพร้อมแล้ว   จําเดิม   (แต่กาล) นั้น   ยังภิกษุ ท.   ให้นั่งแล้ว   
ถวายแล้ว   ซึ่งนํ้าเพื่อทักษิณา   มอบถวายแล้ว   (ด้วยคํา) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.วัตถุ)   ใด   ใด   อันท่าน ท.   ย่อมชอบใจ,   (อ.ท่าน ท.)   ถือเอาแล้ว    
(ซึ่งวัตถุ) นั้น    นั้น   ขอจงฉัน   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น    ถือเอาแล้ว    
(ซึ่งอาหารวัตถุ ท.) มีข้าวต้มเป็นต้น   ย่อมฉัน   ตามความชอบใจอย่างไร   ฯ    
(เมื่อภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ได้อยู่   ซึ่งอาหารอันเป็นที่สบาย,   อ.จิต   เป็นธรรมชาต-
มอีารมณ์เดียว๑   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   มจีติ   อันมอีารมณ์เดียว   
ยังวิปัสสนา   ให้เจริญแล้ว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   
ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   คิดแล้วว่า   โอ อ.มหาอุบาสิกา   เป็นที่พึ่ง   ของเรา ท.   
เกิดแล้ว,   ถ้าว่า   อ.เรา ท.   ไม่ได้แล้ว   ซ่ึงอาหารอันเป็นท่ีสบายไซร้,   อ.การแทง-
ตลอดซึ่งมรรคและผล   จักได้มีแล้ว   แก่เรา ท.   หามิได้,   ในกาลนี้   (อ.เรา ท.)    
ผู้มีกาลฝนอันอยู่แล้ว   ปวารณาแล้ว   จักไป   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ดังนี้   
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๑ ประโยคแบบ ขมนีย� ให้เติม สรีรยนฺต� จตุจกฺก� นวทฺวาร� เข้ามาแปล ฯ 

ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   อําลาแล้ว   ซึ่งมหาอุบาสิกาว่า   (อ.อาตมภาพ ท.)    
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า   ซึ่งพระศาสดา   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   อ.มหาอุบาสิกา    
(กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า ท.   อ.ดีละ   ดังนี ้  ตามส่งแล้ว   (ซ่ึงภิกษ ุท.) 
เหล่านั้น   กล่าวแล้ว   ซึ่งคําอันเป็นที่รัก ท.   อันมากว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    
(อ.ท่าน ท.)   พงึแลดู   ซ่ึงดิฉนั ท.   แม้อีก   ดังนี ้   กลบัเฉพาะแล้ว   ฯ    
อ.ภกิษ ุท.   แม้เหล่านั้นแล   ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   ถวายบังคมแล้ว    
ซึ่งพระศาสดา   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ผู้ (อันพระศาสดา) ตรัสแล้วว่า    
ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ยนต์คือสรีระ   อันมีจักรสี่   อันมีทวารเก้า   อันเธอ ท.)    
พงึอดทนได้  แลหรอื๑,   (อ.ยนต์คือสรรีะ   อันมจัีกรสี ่  อันมทีวารเก้า   อันเธอ ท.)   
พึงให้เป็นไป แลหรือ,   อนึ่ง   (อ.เธอ ท.)   ไม่ลําบากแล้ว   ด้วยก้อนข้าว (หรือ) 
ดังนี้   (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ยนต์คือสรีระ   อันมีจักรสี่   
อันมีทวารเก้า   อันข้าพระองค์ ท.)   พึงอดทนได้,   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ยนต์-
คือสรีระ   อันมีจักรสี่   อันมีทวารเก้า   อันข้าพระองค์ ท.)   พึงให้เป็นไป,   อนึ่ง   
(อ.ข้าพระองค์ ท.)   ไม่ลําบากแล้วนั่นเทียว   ด้วยก้อนข้าว,   เพราะว่า   อ.อุบาสิกา   
คนหนึ่ง   ชื่อว่า มาติกมารดา   รู้แล้ว   ซึ่งวาระแห่งจิต   ของข้าพระองค์ ท., 
(ครั้นเมื่อเหตุน้ี) ว่า   โอหนอ   (อ.มหาอุบาสิกา)   พึงจัดแจง   ซ่ึงอาหาร    
ช่ืออันมีอย่างนี้เป็นรูป   แก่เรา ท.   ดังนี้   (อันข้าพระองค์ ท.)   คิดแล้ว,    
จัดแจงแล้ว   ซึ่งอาหาร   อัน (อันข้าพระองค์ ท.) คิดแล้วอย่างไร   ได้ถวายแล้ว   
ดังนี้   กล่าวแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ   (ของมหาอุบาสิกา) นั้น   ฯ   

 ก.๔   อ.ภิกษุ   รูปใดรูปหนึ่ง   ฟังแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ   
(ของมหาอุบาสิกา) นั้น   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป   (ในที่) นั้น   เป็น   เรียนเอาแล้ว   
ซ่ึงกัมมัฏฐาน   ในสํานัก   ของพระศาสดา   ทูลลาแล้ว   ซ่ึงพระศาสดาว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์)   จักไป   สู่บ้าน   นั้น   ดังนี้   ออกไปแล้ว   
จากพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   ถึงแล้ว   ซึ่งบ้าน   นั้น   โดยลําดับ   คิดแล้วว่า    
ได้ยนิว่า   อ.อุบาสกิา   นี ้  ย่อมรู ้  (ซ่ึงเหตุ) อัน (อันบคุคลอ่ืน) ท้ังคิดแล้วท้ังคิดแล้ว,   
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๑ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉลยเป็นกิริยาคุมพากย์ (โหติ) โดยแยกเป็น ๒ ประโยค คือ มม ปุตฺโต ม� ทฏฺ€ุกาโม  

(โหติ), คมน� เม ปจฺจาสึสติ ฯ
๒ แปลอีกนัยหนึ่ง ดูก่อนพ่อ จ๊ะ อ.อย่างนั้น ฯ

ก็   อ.เรา   เหน็ดเหนื่อยแล้ว   ในหนทาง   จักไม่อาจ   เพื่ออันกวาด   ซึ่งวิหาร,   
โอ หนอ   (อ.อุบาสิกา)   พึงส่งมา   ซึ่งมนุษย์   ผู้ปฏิบัติซึ่งวิหาร   แก่เรา   ดังนี้   
ในวัน (แห่งตน) เข้าไปแล้ว   สู่วิหาร   ฯ   อ.อุบาสิกา   นั่งแล้ว   ในเรือนเทียว    
รําพึงอยู่   รู้แล้ว   ซึ่งเนื้อความ   นั้น   ส่งไปแล้ว   ซึ่งมนุษย์   (ด้วยคํา) ว่า   
(อ.เจ้า)   จงไป,   (อ.เจ้า)   ปฏิบัติแล้ว   ซึ่งวิหาร   จงมา   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ) 
แม้นอกนี้   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันดื่ม   ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม   (เป็น)   คิดแล้วว่า    
โอหนอ   (อ.อุบาสิกา)   กระทําแล้ว   ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่มอันบุคคลปรุงแล้วด้วย-
นํา้ตาลกรวด   พงึส่งมา   แก่เรา   ดังนี ้  ฯ   อ.อุบาสกิา   ส่งไปแล้ว   (ซ่ึงน้ําอัน-
บุคคลพึงดื่มอันบุคคลปรุงแล้วด้วยนํ้าตาลกรวด) นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น)   คิดแล้วว่า   
(อ.อุบาสกิา)   จงส่งมา   ซ่ึงข้าวต้มอันสนทิ   ซ่ึงแกงอ่อม   แก่เรา   ในเวลาเช้าเทียว   
ในวันรุ่งขึ้น   ดังนี้   ฯ   อ.อุบาสิกา   ได้กระทําแล้ว   เหมือนอย่างนั้น   ฯ    
(อ.ภิกษุ) นั้น   ดื่มแล้ว   ซึ่งข้าวต้ม   คิดแล้วว่า   โอหนอ   (อ.อุบาสิกา)    
พึงส่งมา   ซึ่งวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยว   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   แก่เรา   ดังนี้   ฯ   
อ.อุบาสิกา   ส่งไปแล้ว   (ซึ่งวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยว)   แม้นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น 
คิดแล้วว่า   อ.อุบาสิกา   นี้   ส่งไปแล้ว   (ซึ่งวัตถุ) อันอันเราทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว   
ทั้งปวง,   อ.เรา   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น   (ซึ่งอุบาสิกา) นั่น   (ย่อมเป็น),   โอหนอ   
(อ.อุบาสิกา)   (ยังบุคคล) ให้ถือเอาแล้ว   ซึ่งโภชนะมีรสอันเลิศต่าง ๆ   เพื่อเรา    
พึงมา   เองนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   อ.อุบาสิกา   (คิดแล้ว) ว่า   อ.บุตร   ของเรา    
เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น   ซึ่งเรา   (เป็น)๑   ย่อมหวังเฉพาะ   ซึ่งการไป   แห่งเรา   
ดังนี้   (ยังบุคคล) ให้ถือเอาแล้ว   ซึ่งโภชนะ   ไปแล้ว   สู่วิหาร   ได้ถวายแล้ว   
(แก่ภิกษุ) นั้น   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   ผู้มีกิจด้วยภัตอันกระทําแล้ว   ถามแล้วว่า    
ดูก่อนมหาอุบาสิกา   อ.ท่าน   เป็นผู้ชื่อว่ามาติกมารดา   (ย่อมเป็น) (หรือ)   ดังนี้   
ฯ   (อ.อุบาสิกานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   จ๊ะ,   (อ.ดิฉัน   เป็นผู้ชื่อว่า-
มาติกมารดา   ย่อมเป็น)   ดังนี้๒   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   ถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   
อ.ท่าน   ย่อมรู ้  ซ่ึงจติของบคุคลอ่ืน (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.อุบาสกิา   กล่าวแล้ว) ว่า   
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๑ ตั้งแต่ โส จินฺเตสิ อย� อุปาสิกา - สตฺถุ สนฺติก� อคมาสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๘ แปลโดยพยัญชนะ

ดูก่อนพ่อ   (อ.ท่าน)   ย่อมถาม   ซ่ึงดิฉนั   เพราะเหตุไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษนุัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน)   ได้กระทําแล้ว   (ซึ่งวัตถุ) ทั้งปวง   อันอันอาตมภาพ- 
ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.อาตมภาพ)   ย่อมถาม   ซึ่งท่าน   ดังนี้   
ฯ   (อ.อุบาสิกานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนพ่อ   อ.ภิกษุผู้รู้ซึ่งจิตของบุคคลอื่น ท.   
เป็นผู้มาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.อาตมภาพ   
ย่อมไม่ถาม   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่าอื่น,   ดูก่อนอุบาสิกา   (อ.อาตมภาพ)   ย่อมถาม   
ซึ่งท่าน   ดังนี้   ฯ   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   แม้มีอยู่,   อ.อุบาสิกา    
ไม่กล่าวแล้วว่า   (อ.ดิฉัน)   ย่อมรู้   ซึ่งจิตของบุคคลอื่น   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า    
ดูก่อนบตุร   ช่ือ  (อ.ชน ท.)   ผูรู้อ้ยู ่  ซ่ึงจติของบคุคลอ่ืน   ย่อมกระทํา   อย่างนี้   
ดังนี้   ฯ   

 ก.๕   (อ.ภิกษุ) นั้น   คิดแล้วว่า   อ.กรรม   นี้   เป็นกรรมหนักหนอ    
ย่อมเป็น,   ชื่อ อ.ปุถุชน ท.   ย่อมคิด   (ซึ่งเหตุ) อันงามบ้าง   (ซึ่งเหตุ)  
อันไม่งามบ้าง,   ถ้าว่า   อ.เรา   จักคิด   (ซึ่งเหตุ) อันไม่สมควรแล้วไซร้,   
(อ.อบุาสกิาน้ี)   ยังเรา   พึงให้ถงึ   ซ่ึงประการอนัแปลก   ราวกะ (อ.หญงิ) ผูจ้บัอยู่   
ซึง่โจร   กบั   ด้วยภณัฑะ   ทีม่วยผม,   อ.อันอันเรา   หนีไป   (จากที่) นี้    
ย่อมควร   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   อ.อาตมภาพ   จักไป   ดังนี้   
ฯ   (อ.อุบาสิกานั้น   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า   (อ.ท่าน   จักไป)    
(ณ ที่) ไหน   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   (อ.อาตมภาพ   
จักไป)   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   (อ.อุบาสิกา   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)    ขอจงอยู่   (ในที่) นี้   ก่อน   ดังนี้   ฯ    
(อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสิกา   (อ.อาตมภาพ)   จักไม่อยู่,   
(อ.อาตมภาพ)   จักไปนั่นเทียว   ดังนี้   ออกไปแล้ว   ได้ไปแล้ว   สู่สํานัก    
ของพระศาสดา๑   ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้นว่า   
ดูก่อนภิกษุ   อ.เธอ   ย่อมไม่อยู่   (ในที่) นั้น   หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนัน้),   (อันข้าพระองค์)   
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๑ อีกนัยหน่ึง (อ.อุบาสิกานั้น) ยังเรา จักให้ถึง ซ่ึงประการอันแปลก ราวกะ (อ.หญิง) ผู้จับอยู่ ซ่ึงโจร กับ ด้วยภัณฑะ  

ที่มวยผม ฯ
๒ ทมโถ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า ทมน� ทมโถ การฝึก, การทรมาน ชื่อว่า ทมถะ  ฯ  ทมฺ ธาตุในความฝึก, ทรมาน ถ หรือ 

อถ ปัจจัย (ปัจจัยนอกแบบ)

ไม่อาจ   เพื่ออันอยู่   (ในที่) นั้น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ   (อันเธอ   ไม่อาจ   เพื่ออันอยู่   ในที่นั้น)   เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.อุบาสิกา   นั้น   
ย่อมรู้   (ซึ่งเหตุ) ทั้งปวง   อัน (อันบุคคล) ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว,   (อ.ข้าพระองค์)    
คิดแล้วว่า   ก็   ชื่อ อ.ปุถุชน ท.   ย่อมคิด   (ซึ่งเหตุ) อันงามบ้าง   (ซึ่งเหตุ)  
อันไม่งามบ้าง,   ถ้าว่า   อ.เรา   จักคิด   (ซึ่งเหตุ) อะไร ๆ   อันไม่สมควรแล้วไซร้,   
(อ.อุบาสิกานั้น)   ผู้ราวกะว่าจับอยู่   ซึ่งโจร   ที่มวยผม   กับ   ด้วยสิ่งของ    
ยังเรา   จักให้ถึง   ซึ่งประการอันแปลก๑   ดังนี้   เป็นผู้มาแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้    
ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   อ.อันอันเธอ   อยู่   (ในที่) นั้น
นั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์)   ย่อมไม่อาจ,   อ.ข้าพระองค์   จักไม่อยู่   (ในที่) นั้น   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   ถ้าอย่างนั้น   อ.เธอ   
จักอาจ   เพื่ออันรักษา   (ซึ่งธรรมชาต) อย่างหนึ่งนั่นเทียว  หรือ   ดังนี้   ฯ    
(อ.ภิกษุนั้น   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์   จักอาจ   
เพื่ออันรักษา   ซึ่งธรรมชาต) อะไร   ดังนี้    ฯ   (อ.พระศาสดา)   ตรัสแล้วว่า   
(อ.เธอ)   จงรักษา   ซึ่งจิต   ของเธอนั่นเทียว,   ชื่อ อ.จิต   นั่น   เป็นธรรมชาต-
อันบคุคลรกัษาได้โดยยาก   (ย่อมเป็น),   (อ.เธอ)   จงข่ม   ซ่ึงจิต   ของตนนัน่เทียว,   
(อ.เธอ)   อย่าคิดแล้ว   (ซึ่งเหตุ) อะไร ๆ   อื่น,   ชื่อ อ.จิต   นั่น   เป็นธรรมชาต-
อันบุคคลข่มได้โดยยาก   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

อ.การฝึก๒   ซ่ึงจิต   อันอันบุคคลข่มได้โดยยาก    
อันเกิดและดับเร็ว   อันมีอันตกไปตามความใคร่ใน-
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติ   เป็นคุณยัง-
ประโยชน์ให้ส�าเร็จ    (ย่อมเป็น),    (เพราะว่า)   อ.จติ   
อัน (อันบุคคล) ฝึกแล้ว   เป็นธรรมชาตน�ามาซ่ึง- 
ความสุข   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ
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แก้อรรถ

 (อ.วิเคราะห์) ว่า   ชื่อ อ.จิต   นั่น   (อันบุคคล)   ย่อมข่มได้   โดยยาก    
เพราะเหตุนั้น   (อ.จิตนั่น)   ช่ือว่า   อันบุคคลข่มได้โดยยาก,   (อ.จิตนั่น) 
ย่อมเกิดขึ้น   เร็วด้วย   ย่อมดับ   เร็วด้วย   เพราะเหตุนั้น   (อ.จิตนั่น)   ชื่อว่า   
อันเกิดและดับเร็ว,   (ซึ่งจิต) นั้น   อันอันบุคคลข่มได้โดยยาก   อันเกิดและดับเร็ว    
(ดังนี้)   (ในบาทแห่งพระคาถาว่า   ทุนฺนิคฺคหสฺส   ลหุโน   ดังนี้) นั้น   (อันบัณฑิต   
พึงกระทํา)   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   อันมีอันตกไป   (ในอารมณ์) อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเทียวเป็นปกติ   
(ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   ยตฺถ   กามนิปาติโน   ดังนี้   ฯ   
 (อ.อธิบาย) ว่า   จริงอยู่   (อ.จิต) นั่น   ย่อมไม่รู้   ซึ่งฐานะอันตนพึงได้   
หรือ   หรือว่า   ซึ่งฐานะอันตนไม่พึงได้   ซึ่งฐานะอันสมควรแล้ว   หรือ   หรือว่า   
ซึ่งฐานะอันไม่สมควรแล้ว,   ย่อมไม่แลดู   ซึ่งชาตินั่นเทียว,   ย่อมไม่แลดู   ซึ่งโคตร,   
ย่อมไม่แลดู   ซึ่งวัย,   (อ.ตน)   ย่อมปรารถนา   (ในอารมณ์) ใด   ใดนั่นเทียว,   
ย่อมตกไป   (ในอารมณ์) นั้น   นั้นนั่นเทียว   เพราะเหตุนั้น   (อ.จิตนั่น)    
(อันพระผูม้พีระภาคเจ้า)   ย่อมตรสัว่า   อันมอัีนตกไปตามความใคร่ในอารมณ์อย่างใด-
อย่างหนึ่งเป็นปกติ   ดังนี้,   อ.การฝึก   ซึ่งจิต   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   นั้น    
เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ   (ย่อมเป็น)   คือว่า   อ.ความที่ (แห่งจิตนั้น)  
เป็นธรรมชาตอันบุคคลฝึกแล้ว   ด้วยอริยมรรค ท.   สี่   คือว่า   (อ.จิตนั้น)    
เป็นธรรมชาตมีความเสพผิดออกแล้ว   ย่อมเป็น   โดยประการใด   อ.ความที่  
(แห่งจิตนัน้) เป็นธรรมชาตอันบคุคลกระทําแล้ว   โดยประการน้ัน   เป็นคุณยงัประโยชน์- 
ให้สําเร็จ   (ย่อมเป็น)   ฯ
 (อ.อนัถาม) ว่า   (อ.การฝึก   ซ่ึงจิต   เป็นคุณยงัประโยชน์ให้สําเรจ็   ย่อมเป็น)   
เพราะเหตุอะไร   (ดังนี้)   ฯ   
 (อ.อันแก้) ว่า   เพราะว่า   อ.จิต   นี้   อัน (อันบุคคล) ฝึกแล้ว    
เป็นธรรมชาตนํามาซ่ึงความสขุ   (ย่อมเป็น)   คือว่า   อัน (อันบคุคล) ฝึกแล้ว   คือว่า    
อัน (อันบุคคล) กระทําแล้ว    ให้เป็นธรรมชาตมีความเสพผิดออกแล้ว   ย่อมนํามา    
ซ่ึงความสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผล ด้วย   ซ่ึงความสุขคือพระนิพพานอันเป็น-
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๑ แปลทับศัพท์ว่า ซึ่งพระอรหัต ก็ได้ ลง ตฺต ปัจจัย ในภาวตัทธิต วิ.ว่า อรหโต ภาโว อรหตฺต�
๒ ท่องเที่ยวไปอยู่ สํ บทหน้า สรฺ ธาตุในความไป, ถึง, เที่ยวไป, ท่องเที่ยว (คติยํ) อนฺต ปัจจัย ฯ

ประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วย   (ดังนี้)   ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   
    ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนา   อ.บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว ท.   ผู้มาก    
(เป็นพระอริยบุคคล) มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว,   อ.เทศนา   เป็นเทศนา-
เป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์   เกิดแล้ว   แก่มหาชน   ฯ

 ก.๖    อ.พระศาสดา    ครั้นประทานแล้ว    ซึ่งพระโอวาท   นี้   แก่ภิกษุ   
นั้น   ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   (อ.เธอ)   จงไป,   (อ.เธอ)   
ไม่คิดแล้ว   (ซึ่งเหตุ) อะไร ๆ   อื่น   จงอยู่   (ในที่) นั้นนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   
อ.ภิกษุ    นั้น   ได้แล้ว   ซึ่งพระโอวาท   จากสํานัก   ของพระศาสดา   ได้ไปแล้ว   
(ในที)่ นัน้   ฯ   (อ.ภิกษุน้ัน)   ไม่คิดแล้ว   ช่ือ ซ่ึงความคิด   ในภายนอก   อะไร ๆ    
ฯ   แม้ อ.มหาอุบาสกิา   แลดูอยู ่  ด้วยจักษ ุ  อันเป็นทิพย์   เหน็แล้ว   ซ่ึงพระเถระ    
กําหนดแล้ว   ด้วยญาณของตนนั่นเทียวว่า   อ.บุตร   ของเรา   ได้แล้ว   ซึ่งอาจารย์   
ผู้ให้ซึ่งโอวาท   มาแล้ว   อีก   ในกาลนี้   ดังนี้   จัดแจงแล้ว   ซึ่งอาหารอันเป็น-  
ที่สบาย   ได้ถวายแล้ว   (แก่พระเถระ) นั้น   ฯ   (อ.พระเถระ) นั้น   ได้แล้ว    
ซึ่งโภชนะอันเป็นที่สบาย   บรรลุแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์๑   โดยวัน- 
เล็กน้อยนั่นเทียว   (ยังกาล) ให้น้อมล่วงไปวิเศษอยู่   ด้วยความสุขอันเกิดแล้วแต่- 
มรรคและผล   คิดแล้วว่า   โอ   อ.มหาอุบาสิกา   เป็นที่พึ่ง   ของเรา   เกิดแล้ว,   
อ.เรา   อาศัยแล้ว   (ซ่ึงมหาอุบาสกิา) นี ้  เป็นผูถ้งึแล้ว   ซ่ึงความแล่นออกจากภพ   
ย่อมเป็น   ดังนี้   ใคร่ครวญอยู่ว่า   (อ.มหาอุบาสิกานี้)   เป็นผู้เป็นที่พึ่ง   ของเรา   
เกิดแล้ว   ในอัตภาพ   นี้   ก่อน,   ก็   เมื่อเรา   แลนไปพร้อมอยู่๒   ในสงสาร,   
(อ.มหาอุบาสิกา) นี้   เป็นผู้เป็นที่พึ่งเป็นแล้วในก่อน   ในอัตภาพ ท.  แม้เหล่าอื่น   
(ได้เป็นแล้ว)   (หรือ)   หรือว่า   (เป็นผู้เป็นที่พึ่งเป็นแล้วในก่อน   ในอัตภาพ ท.   
แม้เหล่าอื่น   ได้เป็นแล้ว)   หามิได้   ดังนี้   ระลึกตามแล้ว   ซึ่งร้อยแห่งอัตภาพ-
อันหย่อนด้วยอัตภาพหนึ่ง   ฯ   (อ.มหาอุบาสิกา) แม้นั้น   เป็นหญิงผู้บําเรอซึ่งเท้า   
(ของพระเถระ) นัน้   เป็น   เป็นหญิงมจิีตอันเนือ่งเฉพาะแล้ว   (ในบรุษุ ท.) เหล่าอ่ืน   
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เป็น   (ยังบุคคล) ให้ปลงลงแล้ว   (ซึ่งพระเถระ) นั้น   จากชีวิต   ในร้อยแห่งอัตภาพ-
อันหย่อนด้วยอัตภาพหนึ่ง   ฯ   อ.พระเถระ    เห็นแล้ว   (ซึ่งโทษ) มิใช่คุณ    
อันมีประมาณเท่านี้   (ของมหาอุบาสิกา) นั้น   คิดแล้วว่า   โอ  อ.มหาอุบาสิกา   นี้   
ได้กระทําแล้ว   ซึ่งกรรม   อันหนัก   ดังนี้   ฯ   แม้ อ.มหาอุบาสิกา   นั่งแล้ว   
ในเรือนเทียว   ใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.กิจแห่งบรรพชิต   ของบุตร   ของเรา   ถึงแล้ว    
ซึ่งที่สุด   หรือหนอแล   (หรือว่า)   (ถึงแล้ว   ซึ่งที่สุด)   หามิได้   ดังนี้   รู้แล้ว   
ซ่ึงความบรรลุซ่ึงความเป็นแห่งพระอรหันต์   (แห่งพระเถระ) นั้น   เมื่อใคร่ครวญ    
ยิ่งขึ้น   ได้รู้แล้วว่า   อ.บุตร   ของเรา   บรรลุแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์   
คิดแล้วว่า   โอ หนอ   อ.อุบาสิกา   นี้   เป็นผู้เป็นที่พึ่ง   ใหญ่   ของเรา    
เกิดแล้ว   ดังนี้   ใคร่ครวญอยู่ว่า   (อ.อุบาสิกา) นี้   เป็นผู้เป็นที่พึ่ง ของเรา  
เป็นแล้วในก่อน   (ได้เป็นแล้ว)   แม้ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   หรือหนอแล    
(หรือว่า)   (เป็นผูเ้ป็นทีพ่ึ่ง ของเรา เป็นแล้วในก่อน   ได้เป็นแล้ว   แม้ในกาลอนัเป็น-
ไปล่วงแล้ว)   หามิได้   ดังนี้   ระลึกตามแล้ว   ตลอดร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อน-
ด้วยอัตภาพหนึ่ง,   ก็   อ.เราแล   เป็น   โดยความเป็นอันเดียวกัน   กับ    
(ด้วยบุรุษ ท.) เหล่าอื่น   ปลงลงแล้ว   (ซึ่งพระเถระ) นั่น   จากชีวิต   ในร้อย-
แห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยอัตภาพหนึ่ง,   (อ.พระเถระ) นี้   เห็นแล้ว   (ซึ่งโทษ) 
มิใช่คุณ   อันมีประมาณเท่านี้   ของเรา   คิดแล้วว่า   โอ อ.กรรม   อันหนัก   
อันอุบาสิกา   กระท�าแล้ว   ดังนี้   ดังนี้;   (อ.มหาอุบาสิกา)   ใคร่ครวญอยู่ว่า   
อ.อุปการะ   เป็นสภาพอันเรา   ผู้ท่องเที่ยวไปอยู่   ในสงสาร   กระท�าแล้วในก่อน     
แก่บุตร   ของเรา   ย่อมไม่มีนั่นเทียว   หรือหนอแล   ดังนี้   ระลึกตามแล้ว    
ซึ่งอัตภาพ   ที่ร้อย   อันยิ่ง   (กว่าร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยอัตภาพหนึ่ง) นั้น   
รู้แล้วว่า   อ.การให้ซ่ึงชีวติ   อนัเรา   เป็นหญงิผูบ้�าเรอซ่ึงเท้า   (ของพระเถระ) นัน่   
เป็น   ให้แล้ว   ในที่เป็นที่ปลงลง   จากชีวิต   แห่งหนึ่ง   ในอัตภาพ   ที่ร้อย,    
โอ   อ.อปุการะใหญ่   อนัเรา   กระท�าแล้ว   แก่บตุร   ของเรา   ดงันี ้  น่ังแล้ว   
ในเรือนเทียว   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   ขอจงใคร่ครวญ   ให้วิเศษ   ยิ่ง   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระเถระ) นั้น   ฟังแล้ว   ซึ่งเสียง   ด้วยโสตธาตุ   อันเป็นทิพย์    
ระลึกตามแล้ว   ซึ่งอัตภาพ   ที่ร้อย   ให้วิเศษ   เห็นแล้ว   ซึ่งความที่แห่งชีวิต   
ของตน   เป็นธรรมชาต   (อันอุบาสิกา) นั้น   ให้แล้ว   (ในอัตภาพ) นั้น    
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๑ ตั้งแต่ สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน – นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ แปลโดยพยัญชนะ 

คิดแล้วว่า   โอ   อ.อปุการะ   เป็นสภาพอนัมหาอบุาสิกา   นี ้  กระท�าแล้วในก่อน   
แก่เรา   (ได้เป็นแล้ว)   ดังนี้   เป็นผู้มีใจเป็นของแห่งตน   เป็น   กล่าวแล้ว    
ซึ่งปัญหา   ในมรรคและผล ท.   สี่   (แก่มหาอุบาสิกา) นั้น   (ในที่) นั้นนั่นเทียว    
ปรินิพานแล้ว   ด้วยนิพพานธาตุ   อันเป็นอนุปาทิเสส๑   ฯ   

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๓. อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระนครช่ือว่าสาวัตถี   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว   รูปใดรูปหนึ่ง   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า    
สุทุทฺทส�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   ครั้นเมื่อพระศาสดา   ประทับอยู่อยู่   ในพระนครชื่อว่า- 
สาวัตถี,   อ.บุตรของเศรษฐี   คนหนึ่ง   เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งพระเถระผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล   
ของตน   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.กระผม   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น    
จากทุกข์   (ย่อมเป็น),   (อ.ท่าน)   ขอจงบอก   ซึ่งอาการเป็นเหตุพ้น   จากทุกข์   
อย่างหนึ่ง   แก่กระผม   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ)   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนท่าน- 
ผูม้อีาย ุ  อ.ดีละ,   ถ้าว่า   (อ.ท่าน)   เป็นผูใ้คร่เพือ่อันพ้น   จากทุกข์   ย่อมเป็นไซร้,   
(อ.ท่าน)   จงถวาย   ซึ่งภัตอันบุคคลพึงถวายตามสลาก,   (อ.ท่าน)   จงถวาย    
ซึ่งภัตอันบุคคลพึงถวายในปักษ์,   (อ.ท่าน)   จงถวาย   ซึ่งภัตอันบุคคลพึงถวาย- 
แก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา,   (อ.ท่าน)   จงถวาย   ซึ่งปัจจัย ท.   มีจีวรเป็นต้น,   
(อ.ท่าน)   กระทําแล้ว   ซึ่งทรัพย์สมบัติ   ของตน   ให้เป็นส่วน   สาม   จงประกอบ   
ซึ่งการงาน   (ด้วยทรัพย์) ส่วนหนึ่ง,   จงเลี้ยงดู   ซึ่งบุตรและทาระ   (ด้วยทรัพย์) 
ส่วนหน่ึง,   จงถวาย   (ซ่ึงทรพัย์) ส่วนหนึง่   ในพระพทุธศาสนา   ดังนี ้  ฯ   (อ.บตุร-
ของเศรษฐี) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ดีละ   ดังนี้   
กระทําแล้ว   (ซ่ึงกิจ) ทั้งปวง   ตามลําดับ (แห่งกิจ  อันพระเถระ) กล่าวแล้ว    
ถามแล้ว   ซึ่งพระเถระ   อีกว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.กระผม)   จะกระทํา    
(ซึ่งบุญ)   อะไร   อื่น   อันยิ่ง   (กว่าบุญ) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.ท่าน)   จงรับ   ซึ่งสรณะ ท.   สาม    
ซ่ึงศีล ท.   ห้า   ดังน้ี   ฯ   (อ.บตุรของเศรษฐนีัน้)   รบัแล้ว   (ซ่ึงสรณะและศีล ท.) 
แม้เหล่านั้น   ถามแล้ว   (ซึ่งบุญกรรม)   อันยิ่ง   (กว่าบุญ) นั้น   ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างน้ัน   (อ.ท่าน)   จงรับ   ซึ่งศีล ท.   สิบ   ดังนี้   ฯ   
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๑ อาภิธมฺมิโก (เถโร) ลง ณิก ปัจจัย ในตรตยาทิตัทธิต แปลได้หลายนัย ดังนี้ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระอภิธรรม วิ.ว่า อภิธมฺม�  

ธาเรตีติ อาภิธมฺมิโก, แปลว่า ผู้เรียนเอาซึ่งพระอภิธรรม วิ.ว่า อภิธมฺม� อธิเตติ อาภิธมฺมิโก, แปลว่า ผู้ประกอบแล้วใน- 

พระอภิธรรม วิ.ว่า อภิธมฺเม นิยุตฺโต อาภิธมฺมิโก ฯ

(อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   (รับพร้อมเฉพาะแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.ดีละ   ดังนี้   
รับแล้ว   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   เป็นผู้ชื่อว่าอนุปุพพเศรษฐีบุตร   เกิดแล้ว   
เพราะความที่แห่งบุญกรรม   เป็นกรรม (อันตน) กระทําแล้ว   โดยลําดับ   อย่างนี้   
ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐีนั้น)   ถามแล้ว   อีก  ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   อ.บุญ    
อัน (อันกระผม) พึงกระทํา   แม้อันยิ่ง   (กว่าบุญ) นี้   มีอยู่ (หรือ)   ดังนี้,    
ครัน้เมือ่คําว่า   ถ้าอย่างนัน้   (อ.ท่าน)   จงบวช   ดังนี ้  (อันพระเถระ)   กล่าวแล้ว,   
ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   ฯ   อ.ภิกษุ   ผู้ทรงไว้ซึ่งพระอภิธรรม๑   รูปหนึ่ง    
เป็นอาจารย์   (ของภิกษุ) น้ัน   ได้เป็นแล้ว,   (อ.ภิกษ)ุ   ผูท้รงไว้ซ่ึงพระวนิยั   รปูหนึง่   
เป็นอุปัชฌาย์   (ของภิกษุนั้น)   (ได้เป็นแล้ว)   ฯ   อ.อาจารย์   (ของภิกษุ) นั้น   
ผูม้อุีปสมบทอันได้แล้ว   กล่าวแล้ว   ซ่ึงปัญหา   ในพระอภิธรรม   ในกาล (แห่งภิกษ-ุ
นั้น) มาแล้ว   สู่สํานัก   ของตนว่า   อ.อัน (อันภิกษุ) กระทํา   (ซึ่งกรรม) นี้    
ชื่อ ในพระพุทธศาสนา   ย่อมควร,   อ.อัน (อันภิกษุ)   กระทํา   (ซึ่งกรรม) นี้    
(ชื่อ ในพระพุทธศาสนา)   ย่อมไม่ควร   ดังนี้   ฯ   แม้ อ.อุปัชฌาย์   กล่าวแล้ว   
ซึ่งปัญหา   ในพระวินัย   ในกาล (แห่งภิกษุ) นั้น   มาแล้ว   สู่สํานัก   ของตนว่า   
อ.อัน (อันภิกษุ)   กระทํา   (ซึ่งกรรม) นี้   ชื่อ ในพระพุทธศาสนา   ย่อมควร,   
อ.อัน (อันภิกษุ)   กระทํา   (ซึ่งกรรม) นี้   (ชื่อ ในพระพุทธศาสนา)   ย่อมไม่ควร,   
(อ.วัตถุ) นี้   ย่อมควร,   (อ.วัตถุ) นี้   ย่อมไม่ควร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น  
คิดแล้วว่า   โอ  อ.กรรม   นี้   เป็นกรรมหนัก   (ย่อมเป็น),   อ.เรา   เป็นผู้ใคร่-
เพื่ออันพ้น   จากทุกข์   (เป็น)   เป็นผู้บวชแล้ว   (ย่อมเป็น),   แต่ว่า   อ.ที่เป็น-
ที่เหยียดออกซึ่งมือ   ของเรานั่นเทียว   ย่อมไม่ปรากฏ   (ในพระพุทธศาสนา) นี้,   
(อันเรา)   ดาํรงอยูแ่ล้ว   ในเรอืน   อาจ   เพือ่อันพ้น   จากทุกข์ในวฏัฏะ,   อ.อันอันเรา   
เป็นคฤหัสถ์   เป็น   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   

    ก.๒   (อ.ภิกษุ) นั้น   กระสันขึ้นแล้ว   ไม่ยินดียิ่งแล้ว   ย่อมไม่กระทํา    
ซึ่งการสาธยาย   ในอาการสามสิบสอง,   ย่อมไม่เรียนเอา   ซึ่งอุทเทส,   เป็นผู้ผอม   
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๑ ธมนิสนฺถตคตฺโต (ชโน) เป็นฉัฏฐีตุลยาทิกรณพหุพพิหิสมาส มีตติยาตัปปุริสสมาสเป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  ต.ตัป. วิ. ธมนิยา สนฺถตํ ธมนิสนฺถตํ (คตฺตํ)

  ฉ.ตุล. วิ. ธมนิสนฺถตํ คตฺตํ ยสฺส โส ธมนิสนฺถตคตฺโต (ชโน) 
๒ อาลสิยาภิภูโต (ชโน) เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มี ณฺย ปัจจัย (ในสัททนีติว่า ลง ณิย ปัจจัย) ภาวตัทธิต เป็นภายใน 

    ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  ณฺย.ภาว. วิ. อลสสฺส ภาโว อาลสิยํ 

  ต.ตัป. วิ. อาลสิเยน อภิภูโต อาลสิยาภิภูโต (ชโน)

เป็นผูเ้ศร้าหมอง   เป็นผูม้ตัีวอันสะพรัง่แล้วด้วยเส้นเอ็น๑   เป็นผูอั้นความเป็นแห่งบคุคล-
ผู้เกียจคร้านครอบงําแล้ว๒   เป็นผู้เกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดด้าน   ได้เป็นแล้ว   จําเดิม   
(แต่กาล) นัน้   ฯ   ครัง้นัน้   อ.ภิกษหุนุม่และสามเณร ท.   ถามแล้ว   (ซ่ึงภิกษุ) น้ันว่า   
ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  อ.ท่าน   เป็นผูยื้นแล้ว   ในท่ีแห่งตนยนืแล้วเทียว   เป็นผูน้ัง่แล้ว    
ในทีแ่ห่งตนนัง่แล้วเทยีว   เป็นผูอั้นโรคผอมเหลอืงครอบงาํแล้ว   เป็นผูผ้อม   เป็นผู-้
เศร้าหมอง   เป็นผู้มีตัวอันสะพรั่งแล้วด้วยเส้นเอ็น   เป็นผู้อันความเป็นแห่งบุคคลผู้-
เกยีจคร้านครอบงาํแล้ว   เป็นผูเ้กลือ่นกล่นแล้วด้วยหดิด้าน   ได้เป็นแล้ว   เพราะเหตุไร,   
(อ.กรรม) อะไร   อันท่าน   กระทําแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   (อ.เรา)   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ-
หนุ่มและสามเณร ท.   ถามแล้ว) ว่า   (อ.ท่าน   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   ย่อมเป็น)   
เพราะเหตุอะไร   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ)ุ นัน้   บอกแล้ว   ซ่ึงเรือ่งอันเป็นไปท่ัว   น้ัน   ฯ   
(อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท.) เหล่านั้น   บอกแล้ว   แก่อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.   
(ของภิกษุ) นั้น    ฯ   อ.อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.   พาเอาแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้น   
ได้ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อน-
ภิกษุ ท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผู้มาแล้ว   ย่อมเป็น   เพราะเหตุไร   ดังนี้   ฯ   
(อ.อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อ.ภิกษุ    
นี้    กระสันขึ้นแล้ว    ในพระศาสนา    ของพระองค์   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรสัถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุ  ได้ยนิว่า   อ.อย่างนัน้ (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษุนัน้   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.เธอ   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   ย่อมเป็น)   
เพราะเหตุอะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
อ.ข้าพระองค์   เป็นผูใ้คร่เพือ่อันพ้น   จากทุกข์   (เป็น)   เป็นผูบ้วชแล้ว    (ย่อมเป็น),   



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ L: 195

อ.อาจารย์   ของข้าพระองค์   น้ัน   กล่าวแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าวซ่ึงพระอภิธรรม,   
อ.อุปัชฌาย์   (กล่าวแล้ว)   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าวซ่ึงพระวินยั,   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   
อ.ข้าพระองค์   น้ัน   ได้กระทาํแล้ว   ซ่ึงการสนันษิฐานว่า   อ.ท่ีเป็นท่ีเหยยีดออกซ่ึงมอื   
ของเรานั่นเทียว   ย่อมไม่มี   (ในพระพุทธศาสนา) นี้,   (อันเรา)   เป็นคฤหัสถ์   เป็น   
อาจ   เพือ่อันพ้น   จากทกุข์,   (อ.เรา)   เป็นคฤหสัถ์   จกัเป็น   ดังนี ้  ดังนี ้  ฯ   
(อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุ  ถ้าว่า   อ.เธอ   จกัอาจ   เพือ่อันรกัษา   
(ซึ่งธรรมชาต)   อย่างหนึ่งนั่นเทียวไซร้,   อ.กิจคืออันรักษา   (ซึง่ธรรมชาต ท.)  
อันเหลอืลง   ย่อมไม่ม ี  ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษนุัน้   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์   จักอาจ   เพื่ออันรักษา   ซึ่งธรรมชาต)   อะไร   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.เธอ)   จักอาจ   เพื่ออันรักษา    
ซึ่งจิต   ของเธอนั่นเทียว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ข้าพระองค์)   จักอาจ   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา)  
ประทานแล้ว   ซึ่งพระโอวาท   นี้ ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ)   จงรักษา   ซึ่งจิต   
ของตนนั่นเทียว,   (อันเธอ)   อาจ   เพื่ออันพ้น   จากทุกข์   ดังนี้   ตรัสแล้ว    
ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

(อ.บุคคล) ผู้มีปัญญา  พึงรักษา  ซึ่งจิต  อันอัน- 
บุคคลเห็นได้โดยยากด้วยดี  อันละเอียดด้วยดี    
อนัมีอนัตกไปตามความใคร่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่-
เป็นปกติ,   (เพราะว่า)   อ.จิต   อัน (อันบุคคล) 
คุ้มครองแล้ว  เป็นธรรมชาตน�ามาซ่ึงความสุข  (ย่อมเป็น)   
ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อันอันบุคคลเห็นได้โดยยาก   ด้วยดี   (ดังนี้)   แห่ง -    
(ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   สุทุทฺทส�   ดังนี้   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   อันละเอียด   ด้วยดี   คือว่า   อันละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง   
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สุนิปุณ�   ดังนี้   ฯ   
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    (อ.อรรถ) ว่า   อันมีอันไม่แลดู   (ซึ่งฐานะ ท.) มีชาติเป็นต้น   แล้วจึงตกไป    
ใน -   ในฐานะอันตนพึงได้และฐานะอันตนไม่พึงได้และฐานะอันควรแล้วและฐานะอัน- 
ไม่ควรแล้ว ท. หนา   - (อารมณ์) อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติ   (ดังนี้   แห่งบาทแห่ง-
พระคาถา) ว่า   ยตฺถ   กามนิปาติน�   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.บุคคล) ผู้อันธพาล   ผู้มีปัญญาทราม   ชื่อว่า   ผู้สามารถ   
เพื่ออันรักษา   ซึ่งจิต   ของตน   ย่อมไม่มี,   (อ.บุคคลผู้อันธพาลนั้น)   เป็นผู้เป็น-
ไปในอํานาจแห่งจิต   เป็น   ย่อมถึง   ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ   ส่วนว่า   
(อ.บุคคล) ผู้มีปัญญา   คือว่า   ผู้ฉลาดเทียว   ย่อมอาจ   เพื่ออันรักษา   ซึ่งจิต   
เพราะเหตุนั้น   แม้ อ.เธอ   จงคุ้มครอง   ซึ่งจิตนั่นเทียว   เพราะว่า   อ.จิต    
นี้   อัน (อันบุคคล) คุ้มครองแล้ว   เป็นธรรมชาตนํามาซึ่งความสุข   (ย่อมเป็น)    
คือว่า   ย่อมนํามา  ซึ่งความสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผลและนิพพาน ท.  (ดังนี้    
แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   จิตฺต�  รกฺเขถ  เมธาวี   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   

 ในกาลเป็นทีส่ดุลงรอบแห่งเทศนา   อ.ภิกษุ    น้ัน   บรรลแุล้ว   ซ่ึงโสดาปัตติผล,   
(อ.ชน ท.) ผู้มาก  แม้เหล่าอ่ืน  (เป็นพระอริยบุคคล)  มีพระโสดาบันเป็นต้น    
ได้เป็นแล้ว,  อ.เทศนา  เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์  ได้มีแล้ว    
แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุ   ชื่อว่า สังฆรักขิต   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา นี้ ว่า   ทูรงฺคม�    
เอกจร�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.กุลบุตร   คนหนึ่ง   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ฟังแล้ว   
ซ่ึงพระธรรมเทศนา   ของพระศาสดา   ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   ผูม้อุีปสมบทอันได้แล้ว   
เป็นผูช่ื้อว่าสงัฆรกัขติเถระ   เป็น   บรรลแุล้ว   ซ่ึงพระอรหตั   โดยวนัเลก็น้อยนัน่เทียว   
ฯ   อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด   (ของพระเถระ) นั้น   ได้แล้ว   ซึ่งบุตร   ได้กระทําแล้ว   
ซึ่งชื่อ   ของพระเถระ   ฯ   (อ.บุตร) นั้น   เป็นผู้ชื่อว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน   เป็น   
ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย   บวชแล้ว   ในสํานัก   ของพระเถระ   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว    
เข้าไปจาํแล้ว   ซ่ึงพรรษา   ในอารามใกล้บ้าน   แห่งใดแห่งหนึง่   ได้แล้ว   ซ่ึงผ้าสาฎก-
อันบคุคลพงึถวายแก่ภิกษผุูอ้ยู่ตลอดพรรษา ท.   สองผนื   คือ   (ซ่ึงผ้าสาฎก) ผนืหนึง่   
อันมีศอกเจ็ดเป็นประมาณ,   (ซ่ึงผ้าสาฎก) ผืนหนึ่ง   อันมีศอกแปดเป็นประมาณ   
กําหนดแล้วว่า   (อ.ผ้า)   อันมีศอกแปดเป็นประมาณ   จักมี   แก่พระอุปัชฌาย์   
ของเรา   ดังนี้   คิดแล้วว่า   (อ.ผ้า)   อันมีศอกเจ็ดเป็นประมาณ   จักมี   แก่เรา   
ดังนี้   ผู้มีกาลฝนอันอยู่แล้ว   มาอยู่   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)   จักเห็น    
ซ่ึงพระอุปัชฌาย์   ดังน้ี   เทีย่วไปอยู่   เพือ่ก้อนข้าว   ในระหว่างแห่งหนทาง   มาแล้ว,   
ครั้นเมื่อพระเถระ   ไม่มาแล้ว   สู่วิหารนั่นเทียว,   เข้าไปแล้ว   สู่วิหาร   กวาดแล้ว   
ซ่ึงทีเ่ป็นทีพ่กัในกลางวัน   ของพระเถระ   ยงันํา้เป็นเครือ่งล้างซ่ึงเท้า   ให้เข้าไปต้ังไว้แล้ว   
ปูลาดแล้ว   ซึ่งอาสนะ   นั่งแลดูอยู่แล้ว   ซึ่งหนทางเป็นที่มา   ฯ   ครั้งนั้น    
(อ.ภิกษุนั้น)   รู้แล้ว   ซึ่งความเป็นคืนอันมา   (แห่งพระเถระ) นั้น   กระทําแล้ว   
ซึ่งการต้อนรับ   รับเฉพาะแล้ว   ซึ่งบาตรและจีวร   ยังพระเถระ   ให้นั่งแล้ว    
(ด้วยคํา) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   ขอจงนั่ง   ดังนี้   ถือเอาแล้ว    
ซึ่งขั้วแห่งตาล   พัดแล้ว   ถวายแล้ว   ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม   ล้างแล้ว   ซึ่งเท้า ท.   
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นํามาแล้ว   ซึ่งผ้าสาฎก   นั้น   วางไว้แล้ว   ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   กล่าวแล้วว่า    
ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   ขอจงใช้สอย   (ซ่ึงผ้าสาฎก) นี ้  ดังนี ้  ได้ยนืพดัอยูแ่ล้ว   
ฯ   ครั้งนั้น   อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว   (กะภิกษุ) นั้นว่า   ดูก่อนสังฆรักขิต   อ.จีวร   
ของเรา   เต็มรอบแล้ว,   อ.เธอนั่นเทียว   จงใช้สอย   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ผ้าสาฎก) นี้   (อันกระผม)   กําหนดแล้ว   
เพือ่ท่านนัน่เทียว   จาํเดิม   แต่กาล (แห่งผ้าสาฎกนี)้   อันกระผม   ได้แล้ว,   (อ.ท่าน)   
ขอจงกระทํา   ซึ่งการใช้สอย   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อน-
สงัฆรกัขติ   (อ.เหตุนัน่)   จงยกไว้,   อ.จวีร   ของเรา   เต็มรอบแล้ว,   อ.เธอนัน่เทียว   
จงใช้สอย   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   
จงอย่ากระทาํ   อย่างน้ี,   (ครัน้เมือ่ผ้าสาฎก)   อันท่าน   ใช้สอยแล้ว,   อ.ผลอันใหญ่   
จักมี   แก่กระผม   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (เมื่อภิกษุ) นั้น   แม้กล่าวอยู่   บ่อย ๆ,   
อ.พระเถระ   ไม่ปรารถนาแล้ว   (ซึ่งผ้าสาฎก) นั้น   ฯ   

    ก.๒   (อ.ภิกษุ) นั้น   ผู้ยืนพัดอยู่แล้วเทียว   คิดแล้ว   อย่างนี้ว่า   อ.เรา   
เป็นหลาน   ของพระเถระ   (เป็น)   ในกาล (แห่งเรา) เป็นคฤหสัถ์   เป็นสทัธวิิหารกิ   
(ย่อมเป็น)   ในกาล (แห่งเรา) บวชแล้ว,   แม้ (ครัน้เมือ่ความเป็น) อย่างนัน้   (มอียู)่,   
อ.พระอุปัชฌาย์   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไม่กระทํา   ซึ่งการใช้สอย   กับ   ด้วยเรา    
(ย่อมเป็น),   (ครั้นเมื่อพระอุปัชฌาย์) นี้   ไม่กระทําอยู่   ซึ่งการใช้สอย   กับ    
ด้วยเรา,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยความเป็นแห่งสมณะ   (มีอยู่)   แก่เรา,   (อ.เรา)  
เป็นคฤหสัถ์   จกัเป็น   ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   (อ.ความคดิ) นัน่ว่า   อ.การอยู่ครอง-
ซึ่งเรือน   เป็นสภาพอันบุคคลพึงให้ด�ารงอยู่ด้วยดีโดยยาก   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)    
กระท�าแล้ว   (ซึ่งกรรม) อะไรหนอแล   ผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นแล้ว   จักเป็นอยู่   ดังนี้   
ได้มีแล้ว   (แก่ภิกษุ) นั้น,   ในล�าดับนั้น   (อ.ภิกษุนั้น)   คิดแล้วว่า   (อ.เรา)   
ขายแล้ว   ซ่ึงผ้าสาฎกอนัมีศอกแปดเป็นประมาณ   จกัรับเอา   ซ่ึงแม่แพะ   ตวัหนึง่,   
ชื่อ  อ.แม่แพะ ท.   ย่อมคลอด   พลัน,   อ.เรา   นั้น   ขายแล้ว   (ซึ่งลูกแพะ) 
ตวัคลอดแล้ว   ตัวคลอดแล้ว   จกักระท�า   ให้เป็นต้นทุน,   (อ.เรา)   กระท�าแล้ว   
ซึ่งต้นทุน ท.   ให้มาก   จักน�ามา   ซึ่งปชาบดี   คนหนึ่ง,   (อ.ปชาบดี) นั้น    
จักคลอด   ซึ่งบุตร   คนหนึ่ง,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),   (อ.เรา)   
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กระท�าแล้ว   ซึ่งชื่อ   ของลุง   ของเรา   (แก่บุตร) นั้น   (ยังบุตร) ให้นั่งแล้ว   
บนยานน้อย   พาเอาแล้ว   ซึ่งบุตรด้วย   ซึ่งภรรยาด้วย   ของเรา   จักมา    
เพ่ืออนัไหว้   ซ่ึงลงุ,   (อ.เรา)   เม่ือมา   จกักล่าวว่า   (อ.เธอ)   จงน�ามา   ซ่ึงบตุร   
แก่เรา   ก่อน,   (อ.เรา)   จกัน�าไป   (ซ่ึงบตุร) นัน้   ดงันี ้  กะภรรยา   ของเรา   
ในระหว่างแห่งหนทาง,   (อ.ภรรยา) นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.ประโยชน์) อะไร   
ของท่าน   ด้วยบุตร,   (อ.ท่าน)   จงมา,   (อ.ท่าน)   จงขับไป   ซึ่งยานน้อย   
ดังนี้   รับเอาแล้ว   ซึ่งบุตร   (คิดแล้ว) ว่า   อ.เรา   จักน�าไป   (ซึ่งบุตร) นั้น   
ดังนี้   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันทรงไว้พร้อม   จักทิ้ง   ในรอยแห่งล้อ,   (ครั้นเมื่อ-
ความเป็น) อย่างน้ัน   (มีอยู่),   อ.ล้อ   ขึน้เฉพาะแล้ว   สูส่รีระ   (ของบตุร) นัน้   
จกัไป,   (ครัน้เม่ือความเป็น) อย่างน้ัน   (มีอยู่),   (อ.เรา)   กล่าวแล้ว   (กะภรรยา) 
นั้นว่า   อ.เธอ   ได้ให้แล้ว   ซึ่งบุตร   ของเรา   แก่เรา   หามิได้นั่นเทียว,   
(อ.เธอ)   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันทรงไว้พร้อม   (ซึ่งบุตร) นั้น,   (อ.บุตรนั้น)   
เป็นผู้อันเธอให้ฉิบหายแล้ว   เป็นแล้ว   ดังนี้   จักประหาร   ซึ่งหลัง   ด้วยด้าม-
แห่งปฏัก   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   คิดอยู่   อย่างนี้   ยืนพัดอยู่เทียว    
ประหารแล้ว   ซึ่งศีรษะ   ของพระเถระ   ด้วยขั้วแห่งตาล   ฯ   อ.พระเถระ    
ใคร่ครวญอยู่ว่า   อ.เรา   เป็นผู้อันสังฆรักขิตประหารแล้ว   ที่ศีรษะ   (ย่อมเป็น)   
เพราะเหตุอะไรหนอแล   ดังนี้   รู้แล้ว   (ซึ่งเรื่อง) ทั้งปวง   อัน (อันภิกษุ) นั้น  
ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนสังฆรักขิต   (อ.เธอ)   ไม่ได้อาจแล้ว   
เพื่ออันให้   ซึ่งการประหาร   แก่มาตุคาม,   อ.โทษ   อะไร   ของพระเถระผู้แก่    
(มีอยู่)   (ในเหตุ) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   โอ   (อ.เรา)   
เป็นผูฉ้บิหายแล้ว   ย่อมเป็น,   ได้ยนิว่า   (อ.เรือ่ง) อัน (อันเรา) ท้ังคิดแล้วท้ังคิดแล้ว   
อันพระอุปัชฌาย์   ของเรา   รู้แล้ว,   (อ.ประโยชน์) อะไร   ด้วยความเป็นแห่งสมณะ   
(มีอยู่)   แก่เรา   ดังนี้   ทิ้งแล้ว   ซึ่งขั้วแห่งตาล   เริ่มแล้ว   เพื่ออันหนีไป   ฯ   

    ก.๓   ครั้งนั้น   อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท.   ติดตามแล้ว   (ซึ่งภิกษุ) นั้น   
พาเอาแล้ว   มาแล้ว   สูสํ่านัก   ของพระศาสดา   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงเหน็แล้ว   
ซ่ึงภิกษ ุท.   เหล่านัน้   ตรสัถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผูม้าแล้ว   
ย่อมเป็น   เพราะเหตุไร,   อ.ภิกษ ุ  รปูหนึง่   อันเธอ ท.   ได้แล้ว (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   
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๑ สญฺญเมสฺสนฺติ ประกอบด้วย สํ บทหน้า ญมฺ ธาตุในความสํารวม เอ ปัจจัย สฺสนฺติ ภวิสสันติวิภัตติ แปลงนิคคหิตเป็น ญฺ  

บางมติว่า ลง ยมุ ธาตุ แปลง ย เป็น ญฺ บางมติว่า ลง ญมุ ธาตุ

(อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น),   
(อ.ข้าพระองค์ ท.)   พาเอาแล้ว   ซึ่งภิกษุหนุ่ม   นี้   ผู้กระสันขึ้นแล้วจึงหนีไปอยู่   
เป็นผู้มาแล้ว   สู่สํานัก   ของพระองค์   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   
ตรัสถามแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ)   ดังนี้   ฯ    
(อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น)   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   อ.กรรม   อันหนัก   
อย่างนี้   อันเธอ   กระท�าแล้ว   เพื่ออะไร,   อ.เธอ   เป็นบุตร   ของพระพุทธเจ้า    
พระองค์หนึ่ง   ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว   (เป็น)   บวชแล้ว   ในพระศาสนา   
ของพระพุทธเจ้า   ชื่อ ผู้เช่นกับด้วยเรา   มิใช่หรือ   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออัน  
(ยังบุคคล) ให้เรียก   ซึ่งตนว่า   อ.พระโสดาบัน   ดังนี้   หรือ   หรือว่า ว่า   
อ.พระสกทาคามี   ดังนี้   ว่า   อ.พระอนาคามี   ดังนี้   หรือ   หรือว่า ว่า   
อ.พระอรหันต์   ดังน้ี,   (อ.เธอ)   ได้กระท�าแล้ว   ซ่ึงกรรม   อนัหนกั   อย่างนี้   
เพื่ออะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุนั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.ข้าพระองค์)   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรัสถามแล้ว) ว่า   (อ.เธอ)   เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว   ย่อมเป็น   เพราะเหตุอะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   กราบทูลแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   ทั้งปวง   
จําเดิม   แต่วันแห่งผ้าสาฎกอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา ท.   (อันตน) 
ได้แล้ว   เพียงไร   แต่อันประหาร   ซึ่งพระเถระ   ด้วยขั้วแห่งตาล   แก่พระศาสดา   
กราบทลูแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   (อ.ข้าพระองค์)   เป็นผูห้นไีปแล้ว   เพราะเหตุ   
นี ้  ย่อมเป็น   ดังน้ี   ฯ   ครัง้น้ัน   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   (กะภกิษ)ุ นัน้ว่า   
ดูก่อนภิกษุ   (อ.เธอ)   จงมา,   (อ.เธอ)   อย่าคิดแล้ว,   ชื่อ อ.จิต   นั่น    
เป็นธรรมชาตรับพร้อมเฉพาะ   ซึ่งอารมณ์   แม้อันมีอยู่   ในที่ไกล   (ย่อมเป็น),   
อ.อนั (อนัภกิษ)ุ   พยายาม   เพ่ือประโยชน์แก่อนัพ้น   จากเคร่ืองผกูคอืราคะและ-
โทสะและโมหะ   ย่อมควร   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

(อ.ชน ท.) เหล่าใด   จักส�ารวม๑   ซึ่งจิต   อันไป- 
ในที่ไกล   อันเที่ยวไปดวงเดียว   อันมีสรีระหามิได้   
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๑ บางมติแปลว่า แม้อันมีใยแห่งแมงมุมเป็นประมาณ ฯ

อันมีถ�้าเป็นที่อาศัย,   (อ.ชน ท. เหล่านั้น)   จะพ้น   
จากเครื่องผูกแห่งมาร   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.วินิจฉัย) ว่า   ก็   ชื่อ อ.การไปและการมา   แห่งจิต   โดยส่วนแห่ง- 
ทิศมีทิศอันมีในเบื้องหน้าเป็นต้น   แม้อันมีความหลับแห่งลิงเป็นประมาณ๑   ย่อมไม่มี,   
(อ.จิตนัน่)   ย่อมรบัพร้อมเฉพาะ   ซ่ึงอารมณ์   แม้อันมอียู ่  ในท่ีไกล   เพราะเหตุนัน้   
(อ.จิตนั่น)   ชื่อว่า เป็นธรรมชาตไปในที่ไกล   เกิดแล้ว   ฯ   อนึ่ง   อ.จิตเจ็ดดวง-
และแปดดวง ท.   ช่ือว่า อันสามารถ   เพือ่อันเป็นธรรมชาตเนือ่งกนัแล้วโดยความเป็นช่อ   
(เป็น)   โดยความเป็นอันเดียวกัน   เกิดขึ้น   ในขณะเดียวกัน   ย่อมไม่มี,   อ.จิต   
ดวงหนึ่ง ๆ นั่นเทียว   ย่อมเกิดขึ้น   ในกาลเป็นที่เกิดขึ้น,   (ครั้นเมื่อจิต)   ดวงนั้น   
ดับแล้ว,   (อ.จิต) ดวงหนึ่ง ๆ นั่นเทียว   ย่อมเกิดขึ้น   อีก   เพราะเหตุนั้น    
(อ.จตินัน่)   ช่ือว่า เป็นธรรมชาตเทีย่วไปดวงเดียว   เกดิแล้ว   ฯ   อ.ทรวดทรงแห่งสรรีะ   
หรอื   หรอืว่า   อ.ประเภทแห่งส ี  อันมปีระการมสีเีขยีวเป็นต้น   ของจิต   ย่อมไม่มี   
เพราะเหตุนั้น   (อ.จิตนั่น)   ชื่อว่า เป็นธรรมชาตมีสรีระหามิได้   เกิดแล้ว   ฯ    
อ.ถํ้าคือมหาภูตสี่   ชื่อว่า ถํ้า,   ก็   (อ.จิต) นี้   อาศัยแล้ว   ซึ่งหทัยรูป    
ย่อมเป็นไปทั่ว   เพราะเหตุนั้น   (อ.จิตนั่น)   ชื่อว่า เป็นธรรมชาตมีถํ้าเป็นที่อาศัย   
เกิดแล้ว   (ดังนี้)   ใน -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บทว่า)   ทูรงฺคม�    
ดังนี้เป็นต้น   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท.) เหล่าใดเหล่าหน่ึง   คือ   อ.บุรษุ ท.   หรอื   หรอืว่า   
คือ   อ.หญิง ท.   คือ   อ.คฤหัสถ์ ท.   หรือ   หรือว่า   คือ   อ.บรรพชิต ท.  
ไม่ให้อยู่   เพื่ออันเกิดขึ้น   แก่กิเลสอันยังไม่เกิดขึ้น   ละขาดอยู่   ซึ่งกิเลสอันเกิด-
ขึน้แล้ว   เพราะความหลงพร้อมแห่งสติ   ช่ือว่า จักสาํรวม   ซ่ึงจิต   คือว่า   จักกระทาํ   
(ซึ่งจิต)   ให้เป็นธรรมชาตอันตนสํารวมแล้ว   คือว่า   ให้เป็นธรรมชาตไม่ฟุ้งซ่านแล้ว   
(ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   เย   จิตฺต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   



202 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.ชน ท.) เหล่านัน้   ท้ังปวง   ช่ือว่า จักพ้น   จากวฏัฏะอัน-
เป็นไปในภูมิสาม   อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าเครื่องผูกแห่งมาร   เพราะความไม่มี-
แห่งเครือ่งผกูคือกิเลส   (ดังน้ี   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   โมกขฺนตฺ ิ  มารพนธฺนา   
ดังนี้   ฯ

 ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนา   อ.พระเถระช่ือว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน   
บรรลุแล้ว   ซึ่งโสดาปัตติผล,   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   (เป็นพระอริยบุคคล) 
มพีระโสดาบนัเป็นต้น   เกดิแล้ว,   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยวาจามปีระโยชน์   
ได้มีแล้ว   แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๕. จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจิตตหัตถ์   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน   ทรงปรารภ    
ชื่อ ซึ่งพระเถระชื่อว่าจิตตหัตถ์   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   อนวฏฺ€ิต-
จิตฺตสฺส   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.กุลบุตร   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าสาวัตถีโดยปกติ   คนหนึ่ง   
แสวงหาอยู่   ซึ่งโคตัวหายแล้ว   เข้าไปแล้ว   สู่ป่า   เห็นแล้ว   ซึ่งโค   ในกาล-
แห่งพระอาทิตย์มีเงาอันตั้งอยู่แล้วในท่ามกลาง   ปล่อยแล้ว   ในฝูง   (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.เรา)   จักได้   (ซึ่งวัตถุ) สักว่าอาหาร   ในสํานัก   ของพระผู้เป็นเจ้า ท.   แน่แท้   
ดังนี้   ผู้อันความหิวและความกระหายบีบคั้นแล้ว   เข้าไปแล้ว   สู่วิหาร   ไปแล้ว   
สู่สํานัก   ของภิกษุ ท.   ไหว้แล้ว   ได้ยืนอยู่แล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ    
ก็   ในสมัย  นั้นแล   อ.ภัต   อันเหลือลงจากภัต (อันภิกษุ ท.) ฉันแล้ว    
ในถาดเป็นทีใ่ส่ซ่ึงวตัถอัุนเป็นเดน   ของภิกษ ุท.   ย่อมม ี  ฯ   (อ.ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   
เห็นแล้ว   (ซึ่งกุลบุตร) นั้น   ผู้อันความหิวบีบคั้นแล้ว   กล่าวแล้วว่า   เชิญเถิด   
(อ.ท่าน)   ถอืเอาแล้ว   ซ่ึงภัต   จงบรโิภค   ดังนี ้  ฯ   ก ็  อ.แกงและกบัอันมใิช่หนึง่   
ย่อมเกิดขึ้น   ชื่อ ในกาลแห่งพระพุทธเจ้า   ฯ   (อ.กุลบุตร) นั้น   ถือเอาแล้ว    
(ซ่ึงวัตถุ) อันสักว่าเป็นเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไป   (จากถาด) นั้น   บริโภคแล้ว    
ดื่มแล้ว   ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม   ล้างแล้ว   ซึ่งมือ ท.   ไหว้แล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   
(กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ในวันนี้   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   ได้ไปแล้ว    
สู่ที่เป็นที่นิมนต์ หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   
(อ.การนมินต์)   ย่อมไม่ม,ี   อ.ภิกษ ุท.   ย่อมได้   เนอืงนติย์   โดยทํานอง   นีเ้ทียว   
ดังน้ี   ฯ   (อ.กลุบตุร) นัน้   คิดแล้วว่า   อ.เรา ท.   ลกุขึน้แล้ว   ลกุขึน้พร้อมแล้ว   
แม้กระทําอยู่   ซึ่งการงาน   เนืองนิตย์   ตลอดคืนและวัน   ย่อมไม่ได้   ซึ่งกับและ-
ข้าวสวยอันอร่อย   อย่างน้ี,   ได้ยินว่า   (อ.ภิกษ ุท.) เหล่านี ้  ย่อมฉนั   เนอืงนติย์,   
(อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา   ด้วยความเป็นแห่งคฤหัสถ์,   (อ.เรา)   เป็นภิกษุ   
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๑ มิลายิ ประกอบด้วยเครื่องปรุง คือ มิเล ธาตุในความเหี่ยว, แห้ง, เหี่ยวแห้ง อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง เอ ที่ เล เป็น 

อาย รัสสะ อี เป็น อิ ฯ 

จักเป็น   ดังนี้   เข้าไปหาแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   ขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ฯ   ครั้งนั้น   
อ.ภิกษุ ท.   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   อ.ดีละ   ดังนี้   (ยังกุลบุตร) นั้น   
ให้บวชแล้ว   ฯ   (อ.กุลบุตร) นั้น   ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   ได้กระทําแล้ว    
ซึ่งวัตรและวัตรตอบ   อันเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวง   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   เป็นผู้มี-
สรีระอันอ้วน   ได้เป็นแล้ว   โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย   เพราะลาภและสักการะ   
อันเกิดขึ้นแล้ว   แก่พระพุทธเจ้า ท.,   ในลําดับนั้น   (อ.ภิกษุนั้น)   คิดแล้วว่า   
(อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา   ด้วยการเที่ยวไป   เพื่อภิกษา   แล้วจึงเป็นอยู่,   
(อ.เรา)   เป็นคฤหสัถ์   จักเป็น   ดังน้ี   ฯ   (อ.ภิกษ)ุ นัน้   สกึแล้ว   ได้เข้าไปแล้ว   
สู่เรือน   ฯ   (เมื่อกุลบุตร) นั้น   กระทําอยู่   ซึ่งการงาน   ในเรือน,   อ.สรีระ   
เหีย่วแห้งแล้ว๑   โดยวนัเลก็น้อยน่ันเทยีว,   ในลาํดับนัน้   (อ.กลุบตุรนัน้)   คิดแล้วว่า   
(อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา   ด้วยความทุกข์   นี้,   (อ.เรา)   เป็นสมณะ    
จักเป็น   ดังนี้   มาแล้ว   บวชแล้ว   อีก   ฯ   (อ.ภิกษุ) นั้น   ยังวันเล็กน้อย   
ให้น้อมล่วงไปวเิศษแล้ว   กระสนัขึน้แล้ว   สกึแล้ว   อีก   ฯ   แต่ว่า   (อ.กลุบตุรนัน้)   
เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ   แก่ภิกษุ ท.   ได้เป็นแล้ว   ในกาล (แห่งตน) บวชแล้ว   ฯ   
(อ.กุลบุตร) นั้น   กระสันขึ้นแล้ว   โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว   แม้อีก   (คิดแล้ว) ว่า   
(อ.ประโยชน์) อะไร   ของเรา   ด้วยความเป็นแห่งคฤหัสถ์,   (อ.เรา)   จักบวช   ดังนี้    
ไปแล้ว   ไหว้แล้ว   ซ่ึงภิกษุ ท.   ขอแล้ว   ซ่ึงการบวช   ฯ   ครัง้นัน้   อ.ภิกษ ุท.   
(ยงักลุบตุร) น้ัน   ให้บวชแล้ว   อีก   ด้วยอํานาจแห่งอุปการะ   ฯ   (อ.กลุบตุร) นัน้   
บวชแล้ว   สึกแล้ว   สิ้นหกครั้ง   อย่างนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   (กล่าวแล้ว) ว่า  
(อ.ภิกษุ) นั่น   เป็นผู้เป็นไปในอํานาจแห่งจิต   เป็น   ย่อมเที่ยวไป   ดังนี้    
กระทําแล้ว   (ซ่ึงคํา) ว่า   อ.พระเถระช่ือว่าจิตตหัตถ์   ดังนี้   ให้เป็นช่ือ    
(ของภิกษ)ุ น้ัน   ฯ   (เมือ่นายจิตตหตัถ์) นัน้   เท่ียวไปอยู ่  ไป ๆ มา ๆ   อย่างนี้ 
นั่นเทียว,   อ.ภรรยา   เป็นผู้มีครรภ์   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.นายจิตตหัตถ์) นั้น    
ถือเอาแล้ว   ซึ่งภัณฑะคือไถ   ไปแล้ว   จากป่า   สู่เรือน   ในวาระ   ที่เจ็ด    
วางไว้แล้ว   ซึ่งสิ่งของ   ได้เข้าไปแล้ว   สู่ห้อง   (ด้วยอันคิด) ว่า   (อ.เรา)    
จักถือเอา   ซึ่งผ้ากาสาวะ   ของตน   ดังนี้   ฯ   
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๑ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉลยว่า นอนประพฤติหลับอยู่ ฯ นิปชฺชิตฺวา สมานกาลกิริยา ใน นิทฺทายติ ฯ
๒ ประโยคว่า ทนฺต� ฆ�สติ บางมติแปลว่า (อ.ภรรยานั้น) ย่อมกัด ซึ่งฟัน เพราะถือว่า ทนฺต เป็น ปุลิงค์ แต่เฉลยสนามหลวงแผนก

บาลี พ.ศ. ๒๕๔๑ ยก ทนฺต� เป็นประธาน ฯ
๓ วิปฺปฏิสารี สนามหลวงแผนกบาลี เฉลยว่า เป็นผู้มีอันระลึกอาศัยซ่ึงกรรมอันบัณฑิตพึงเกลียด วิ.ว่า วิปฺปฏิสาโร อสฺส  

อตฺถีติ วิปฺปฏิสารี (ชโน) ฯ

    ก.๒   ในขณะ   นั้น   อ.ภรรยา   (ของนายจิตตหัตถ์) นั้น   นอนแล้ว    
ย่อมประพฤติหลับ๑   ฯ   อ.ผ้าสาฎก (อันภรรยา) นั้น นุ่งแล้ว   ไปปราศแล้ว   ฯ   
อ.น�้าลาย   ย่อมไหลออก   จากปาก,   อ.จมูก   ย่อมประพฤติฆุรุฆุรุ,   อ.ปาก   
อ้าแล้ว,   อ.ฟัน   เสียดสีกันอยู่๒   ฯ   (อ.ภรรยา) นั้น    ปรากฏแล้ว    
(แก่นายจติตหัตถ์) น้ัน   ราวกะ อ.สรีระอนัพองขึน้แล้ว   ฯ   (อ.นายจติตหัตถ์) น้ัน   
(คิดแล้ว) ว่า   (อ.สรีระ) นี้   เป็นธรรมชาตไม่เที่ยง   เป็นธรรมชาตเป็นทุกข์    
(ย่อมเป็น),   อ.เรา   บวชแล้ว   ไม่ได้อาจแล้ว   เพื่ออันตั้งอยู่ด้วยดี   ในความ- 
เป็นแห่งภิกษุ   เพราะอาศัย   (ซึ่งสรีระ) นี้   ตลอดกาล   อันมีประมาณเท่านี้   
ดังนี้   จับแล้ว   ที่ชายแห่งผ้ากาสาวะ   พันอยู่   ที่ท้องเทียว   ออกไปแล้ว    
จากเรือน   ฯ   ครั้งนั้น   อ.แม่ยาย   (ของนายจิตตหัตถ์) นั้น   ผู้ยืนอยู่แล้ว    
ในเรือนอันมีระหว่างหามิได้   เห็นแล้ว   (ซึ่งนายจิตตหัตถ์) นั้น   ผู้ไปอยู่   เหมือน-
อย่างนั้น   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.นายจิตตหัตถ์) นี้   ก้าวกลับแล้ว,   (อ.นายจิตหัตถ์นี้)   
มาอยู่   จากป่าเทียว   ในกาลนี้นั่นเทียว   พันแล้ว   ซึ่งผ้ากาสาวะ   ที่ท้อง    
ออกไปแล้ว   เป็นผูม้หีน้าเฉพาะต่อวหิาร   (เป็น)   ย่อมไป,   (อ.เหตุ) อะไรหนอแล   
ดังนี้   เข้าไปแล้ว   สู่เรือน   เห็นแล้ว   ซึ่งธิดา   ผู้ประพฤติหลับอยู่   รู้แล้วว่า   
(อ.นายจิตตหัตถ์) นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งธิดา) นี้   เป็นผู้มีความเดือดร้อน๓   เป็น   
ไปแล้ว   ดังนี้   ตีแล้ว   ซึ่งธิดา   กล่าวแล้วว่า   แน่ะหญิงกาฬกัณณี   (อ.เจ้า)   
จงลุกขึ้น,   อ.สามี   ของเจ้า   เห็นแล้ว   ซ่ึงเจ้า   ผู้ประพฤติหลับอยู่    
เป็นผู้มีความเดือนร้อน   เป็น   ไปแล้ว,   (อ.สามี) นั้น   ย่อมไม่มี   แก่เจ้า   
จ�าเดิม   (แต่กาล) นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.ธิดานั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่แม่   
(อ.ท่าน)   จงหลีกไป,   (อ.ท่าน)   จงหลีกไป,   อ.การไป   (ของสามี) น้ัน   (จกัมี)    
(แต่ที่) ไหน,   (อ.สามีนั้น)   จักมา   อีก   โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   
(อ.นายจิตตหัตถ์) แม้นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.สรีระนี้)   เป็นธรรมชาตไม่เที่ยง    
เป็นธรรมชาตเป็นทุกข์   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ไปอยู่   ไปอยูเ่ทียว   บรรลุแล้ว    
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๑ ตั้งแต่ ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ภริยา - อรหตฺต� ปาปุณิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ แปลโดยพยัญชนะ

ซึ่งโสดาปัตติผล   ฯ   (อ.นายจิตตหัตถ์) นั้น   ไปแล้ว   ไหว้แล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.    
ขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.เรา ท.   จักไม่อาจ   
เพื่ออันยังเธอให้บวช,   อ.ความเป็นแห่งสมณะ   ของเธอ    (จักมี)   (แต่ที่) ไหน,   
อ.ศีรษะ   ของเธอ   เป็นเช่นกบัด้วยแผ่นหนิเป็นเครือ่งลบัซ่ึงมดี   (ย่อมเป็น)   ดังน้ี   ฯ   
(อ.นายจิตตหตัถ์นัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงยงั- 
กระผมให้บวช   สิ้นวาระหนึ่ง   ด้วยความอนุเคราะห์   ในกาลนี ้   ดังนี้   ฯ    
(อ.ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   (ยงันายจติตหตัถ์) นัน้   ให้บวชแล้ว   ด้วยอํานาจแห่งอุปการะ   ฯ   
(อ.ภิกษุช่ือว่าจิตตหัตถ์) นั้น   บรรลุแล้ว   ซ่ึงความเป็นแห่งพระอรหันต์   กับ    
ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว   ฯ๑   (อ.ภิกษุ ท.)   แม้เหล่านั้น   
กล่าวแล้ว   (กะภิกษุชื่อว่าจิตตหัตถ์) นั้นว่า   ดูก่อนจิตตหัตถ์   ผู้มีอายุ   อ.ท่าน   
นัน่เทยีว   พงึรู ้  ซ่ึงสมยัเป็นทีไ่ป   แห่งท่าน,   อันท่าน   ประพฤติช้าแล้ว   ในวาระ   
นี้   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุชื่อว่าจิตตหัตถ์นั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  
(อ.กระผม ท.)   เป็นผู้ไปแล้ว   ในกาลคือความที่แห่งความเกี่ยวข้องมีอยู่   ย่อมเป็น,   
อ.ความเกี่ยวข้อง   นั้น   อันกระผม ท.   ตัดแล้ว,   ในกาลนี้   (อ.กระผม ท.)   
เป็นผู้มีอันไม่ไปเป็นธรรม   เป็นผู้เกิดแล้ว   ย่อมเป็น   ดังนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.    
ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   กราบทูลแล้วว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
อ.ภิกษุ   นี้   ผู้อันข้าพระองค์ ท.   กล่าวแล้ว   อย่างนี้   ย่อมกล่าว   ชื่ออย่างนี้,   
ย่อมพยากรณ์   ซึ่งพระอรหัตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่ว,   ย่อมกล่าว   (ซึ่งคํา) อันไม่มีแล้ว   
ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   เออ,   อ.บุตร    
ของเรา   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งการไปและการมา   ในกาลแห่งตนมีจิตอันไม่ตั้งมั่นแล้ว   
ในกาลเป็นที่ไม่รู้   ซึ่งพระสัทธรรม,   ในกาลนี้   อ.บุญด้วย   อ.บาปด้วย   (อันบุตร    
ของเรา) นั้น   ละได้แล้ว   ดังนี้   ได้ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา ท.   สอง  
เหล่านี้ ว่า

อ.ปัญญา   ย่อมไม่เต็มรอบ   (แก่บุคคล) ผู้มีจิต- 
อันไม่ตั้งมั่นแล้ว ผู้ไม่รู้แจ้งอยู่   ซึ่งพระสัทธรรม   
ผูมี้ความเลือ่มใสอนัเล่ือนลอย,   อ.ความกลัว   ย่อมไม่มี   
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(แก่บคุคล) ผู้มีจติอนัราคะไม่ร่ัวรดแล้ว   ผูมี้ใจอนัโทสะ-
ไม่ตามกระทบแล้ว   ผู้มีบุญและบาปอันละได้แล้ว    
ผู้ตื่นอยู่   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.พระศาสดา)   ย่อมทรงแสดงว่า   ช่ือ อ.จิต   นัน่   ของใคร ๆ   อันเนอืงนติย์   
หรือ   หรือว่า   อันมั่นคง   ย่อมไม่มี,   ก็   อ.บุคคล   ใด   ย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดี   
(ในภาวะ) ไหน ๆ   ราวกะ  อ.ฟักเขียว (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้ว   บนหลังแห่งม้า   
ราวกะ   อ.ตอ (อันบุคคล) ปักไว้แล้ว   ที่กองแห่งแกลบ   ราวกะ  อ.ดอกกระทุ่ม   
บนศีรษะอันล้าน,   (อ.บคุคลนัน้)   เป็นเสวก   ย่อมเป็น   ในกาลบางคราว,   เป็นอาชีวก   
(ย่อมเป็น)   ในกาลบางคราว,   เป็นนิครนถ์   (ย่อมเป็น)   ในกาลบางคราว,    
เป็นดาบส   (ย่อมเป็น)   ในกาลบางคราว,   อ.บุคคล   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป    
ชื่อว่า เป็นผู้มีจิตอันไม่ตั้งมั่นแล้ว   (ย่อมเป็น),   อ.ปัญญา   อันเป็นกามาวจรก็ดี    
อันต่างด้วยปัญญามปัีญญาอันเป็นรปูาวจรเป็นต้นกดี็   ย่อมไม่เต็มรอบ   (แก่บคุคล) นัน้   
ผูม้จีติอันไม่ต้ังมัน่แล้ว   ผูไ้ม่รูอ้ยู ่  ซ่ึงพระสทัธรรม   นี ้  อันต่างด้วยโพธปัิกขยิธรรม-
สามสิบเจ็ดประการ   ชื่อว่า ผู้มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย   เพราะความที่ (แห่งตน) 
เป็นผูม้ศีรทัธาอันนดิหน่อย   หรอื   หรอืว่า   เพราะความท่ี (แห่งตน)   เป็นผูม้ศีรทัธา-
อันคลอนแคลน,   (เมื่อปัญญา) แม้อันเป็นกามาวจร   ไม่เต็มรอบอยู่,   อ.ปัญญา- 
อันเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรและโลกุตระ   จักเต็มรอบ   (แต่ที่) ไหนเทียว   (ดังนี้)   
ด้วย  -   (ในบท ท.) เหล่านั้นหนา   - (บาทแห่งพระคาถา) ว่า   อนวฏฺ€ิตจิตฺตสฺส   
ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มแล้ว   ด้วยราคะ   (ดังนี้   แห่งบาทแห่ง- 
พระคาถา) ว่า   อนวสฺสุตจิตฺตสฺส   ดังนี้   ฯ
 อ.ความที่แห่งจิต เป็นธรรมชาตอันโทสะกระทบแล้ว   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   
ตรัสแล้ว   ในที่ (แห่งบาลีประเทศ) มาแล้วว่า   ผู้มีจิตอันโทสะกระทบท่ัวแล้ว    
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๑ ขีล หมายถึง ตะปู, เดือย, เสาเขื่อน, เสาเข็ม, หลัก, ตอ แต่ข้าพเจ้า แปลว่า ความกระด้าง เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ อ.ปัจจัย 

วิ.ว่า ขลน� ขีโล ความแข็ง, ความกระด้างชื่อว่า ขีละ ฯ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ อ.ปัจจัย วิ.ว่า. ขิลตีติ ขีโล สิ่งที่แข็ง ขิล ธาตุ

ในความกระด้าง, แข็ง (ปติตฺภมฺเภ) ฯ วิ.ว่า ขิลติ ชนาน� คมน� ปฏิฆาเตตีติ ขีโล สิ่งที่ขัดขวางการไปของชน

ผู้มีความกระด้างเกิดแล้ว๑   ดังนี้   (ในบาทแห่งพระคาถา) ว่า   อนนฺวาหตเจตโส   
ดังน้ี,   แต่ว่า   อ.เนือ้ความว่า   ผูม้จีติอันโทสะไม่กระทบแล้ว   ดังนี ้  (ในบาทแห่ง-
พระคาถาว่า   อนนฺวาหตเจตโส   ดังนี้)   นี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   ผู้มีบุญอันละได้แล้วด้วยนั่นเทียว   ผู้มีบาปอันละได้แล้วด้วย   
ด้วยมรรคที่สี่   คือว่า   ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว   (ดังน้ี   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   
ปุญฺญปาปปหีนสฺส   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   อ.ความไม่มแีห่งความกลวั   เป็นราวกะว่าอันพระผูม้พีระภาคเจ้า 
ตรัสแล้ว   (เพื่อบุคคล) ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว   ผู้ตื่นอยู่นั่นเทียว   (ย่อมเป็น),   ก็   
(อ.บุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว) นั้น   ชื่อว่า   เป็นผู้ตื่น   เพราะความที่ (แห่งตน)  
เป็นผู้มาตามพร้อมแล้ว   ด้วยธรรมเป็นเครื่องตื่น ท.   มีศรัทธาเป็นต้น   (ย่อมเป็น)   
เพราะเหตุนั้น   อ.ภัยคือกิเลส   ชื่อว่า ย่อมไม่มี   (แก่บุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว)    
ผู้ต่ืนอยู่บ้าง  ผู้ไม่ต่ืนอยู่บ้าง  เพราะอันไม่กลับมา  แห่งกิเลส ท.,  จริงอยู่    
อ.กิเลส ท.  ช่ือว่า ย่อมติดตาม  (ซ่ึงบุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว) นั้น  หามิได้    
เพราะอันไม่เข้าไปหา  (ซ่ึงกิเลส ท.)  อัน (อันตน) ละได้แล้ว  ด้วยมรรค    
นัน้  นัน้   อีก,   เพราะเหตุนัน้   (อ.พระผูม้พีระภาคเจ้า)   ตรสัแล้วว่า   อ.กเิลส ท. 
เหล่าใด   (อันพระตถาคต)   ละได้แล้ว   ด้วยโสดาปัตติมรรค,   (อ.พระตถาคต)   
ย่อมไม่มาอีก   คือว่า   ย่อมไม่กลับมา   สู่กิเลส ท.   เหล่านั้น,   อ.กิเลส ท.    
เหล่าใด   (อันพระตถาคต)   ละได้แล้ว   ด้วยสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคและ- 
อรหตัมรรค,   (อ.พระตถาคต)   ย่อมไม่มาอีก   คือว่า   ย่อมไม่กลบัมา   สูก่เิลส ท.   
เหล่านั้น   ดังนี้   (ดังนี้   แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   นตฺถิ   ชาครโต   ภย�   
ดังนี้   ฯ
 อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยวาจามปีระโยชน์   เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยผล   
ได้มีแล้ว   แก่มหาชน   ฯ
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 ก.๓   ครั้งนั้น   ในวันหนึ่ง   อ.ภิกษุ ท.   ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่า    
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   ชื่อ อ.กิเลส ท.   เหล่านี้   เป็นสภาพหยาบหนอ   (ย่อมเป็น),   
อ.กลุบุตร   ผูถ้งึพร้อมแล้วด้วยอุปนสิยัแห่งพระอรหตั   ผูม้อีย่างนีเ้ป็นรปู   ผูอั้นกเิลส ท.   
ให้ขุ่นมัวแล้ว   เป็นคฤหัสถ์   เป็น   สิ้นวาระ ท.   เจ็ด   บวชแล้ว   สิ้นวาระ ท.   
เจ็ด   ดังนี ้  ให้ต้ังขึน้พร้อมแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงความเป็น-
ไปทัว่แห่งวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   (ของภิกษ ุท.) เหล่านัน้   เสด็จไปแล้ว   สูโ่รงเป็นท่ี-
กล่าวกบัเป็นท่ีแสดงซ่ึงธรรม   ด้วยการเสด็จไป   อันสมควรแก่ขณะนัน้   ประทับนัง่แล้ว   
บนพทุธอาสน์   ตรสัถามแล้วว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   เป็นผูน้ัง่พร้อมกนัแล้ว    
ด้วยวาจาเป็นเครือ่งกล่าว   อะไรหนอ   ย่อมม ี  ในกาลนี ้  ดังนี,้   (ครัน้เมือ่คํา) ว่า   
(อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผูน้ัง่พร้อมกนัแล้ว   ด้วยวาจาเป็นเครือ่งกล่าว) ช่ือนี ้ (ย่อมมี   
ในกาลนี้)   ดังนี้   (อันภิกษุ ท.)   กราบทูลแล้ว,   (ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
อ.อย่างนั้นนั่นเทียว,   ชื่อ อ.กิเลส ท.   เป็นสภาพหยาบ   (ย่อมเป็น),   ถ้าว่า   
(อ.กิเลส ท.) เหล่านั่น   เป็นสภาพมีรูป   เป็น   เป็นสภาพอันใคร ๆ   อาจ    
เพื่ออันใส่เข้า   (ในที่) ไหน ๆ   พึงเป็นไซร้,   อ.จักรวาล   เป็นที่แคบยิ่ง    
(ย่อมเป็น),   อ.พรหมโลก   เป็นโลกต�า่ย่ิง   (ย่อมเป็น),   อ.โอกาส   (ของกเิลส ท.) 
เหล่านั้น   ไม่พึงมี,   (อ.กิเลส ท.) เหล่านั่น   ยังบุรุษผู้อาชาไนย   ผู้ถึงพร้อม-
แล้วด้วยปัญญา   ชื่อ แม้ผู้เช่นกับด้วยเรา   ย่อมให้ขุ่นมัว,   อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว   
อะไร   (ในชน ท.) ผู้เหลือลง,   จริงอยู่   อ.เรา   เป็นผู้อาศัย   ซึ่งข้าวฟ่าง- 
และลูกเดือย   อันมีทะนานด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณ (ด้วย)   ซ่ึงจอบเห้ียนด้วย    
แล้วจงึบวช   แล้วจงึสกึแล้ว   สิน้วาระ ท.   หก   ในก่อน   (ย่อมเป็น)   ดงัน้ี   ฯ   
(อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.พระองค์    
เป็นผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป   ได้เป็นแล้ว)   ในกาลไร   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา    
ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.เธอ ท.)   จักฟัง (หรอื)   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษุ ท. 
เหล่านัน้   กราบทลูแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   พระเจ้าข้า   (อ.ข้าพระองค์ ท.   
จักฟัง)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ ท.)   
จงฟัง   ดังนี้   ทรงนํามาแล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-
 ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว   ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต   (ทรงยังบุคคล)    
ให้กระทาํอยู ่  ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   ในพระนครช่ือว่าพาราณส,ี   ช่ือ อ.กทุทาล-
บัณฑิต   บวชแล้ว   บวชในลัทธิอันมีในภายนอก   อยู่แล้ว   ในป่าหิมพานต์    



210 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

๑ ขนฺธาวาโร (ปเทโส) ประเทศเป็นที่กั้นด้วยท่อนไม้ หรือ ค่าย วิ.ว่า ทารุกฺขนฺธาทีหิ อา สมนฺตโต วรนฺติ ปริกฺขิปนฺติ เอตฺถาติ  

ขนฺธาวาโร (ปเทโส) ประเทศเป็นที่ปิดกั้นล้อมไว้โดยรอบด้วยวัตถุมีท่อนไม้เป็นต้น ขนฺธ + อา บทหน้า วรฺ ธาตุในความปิด, กั้น, 

ห้าม (อาวรเณ) ระวัง, ป้องกัน (วรเณ) ปรารถนา, อยากได้ (อิจฺฉายํ) ณ ปัจจัย ทีฆะตันธาตุเป็น อา ด้วยอํานาจ ณ ปัจจัย

สิ้นเดือน ท.   แปด,   ครั้นเมื่อภาคพื้น   ชุ่มแล้ว   ในสมัยแห่งภาคพื้นอันฝนย้อม-
แล้วแล,   (คิดแล้ว) ว่า   อ.ข้าวฟ่างและลกูเดือย   อันมทีะนานด้วยท้ังกึง่เป็นประมาณด้วย   
อ.จอบเหี้ยนด้วย   มีอยู่   ในเรือน   ของเรา,   อ.พืชแห่งข้าวฟ่างและลูกเดือย    
อย่าฉิบหายแล้ว   ดังนี้   สึกแล้ว   ไถแล้ว   ซึ่งที่แห่งหนึ่ง   ด้วยจอบ   หว่านแล้ว   
ซึ่งพืช   นั้น   กระทําแล้ว   ซึ่งรั้ว   ถอนขึ้นแล้ว   ในกาล (แห่งพืชนั้น) สุกแล้ว   
เกบ็ไว้แล้ว   ซ่ึงพชื   อันมทีะนานเป็นประมาณ   เค้ียวกนิแล้ว   (ซ่ึงพชื)   อันเหลอื   ฯ   
(อ.กุททาลบัณฑิต) นั้น   (คิดแล้ว) ว่า   ในกาลนี้   (อ.ประโยชน์) อะไร    
ของเรา   ด้วยเรือน,   (อ.เรา)   จักบวช   สิ้นเดือนแปด ท.   อีก   ดังนี้    
ออกไปแล้ว   บวชแล้ว   ฯ   (อ.กุททาลบัณฑิตนั้น)   อาศัยแล้ว   ซึ่งข้าวฟ่าง- 
และลูกเดือย   อันมีทะนานเป็นประมาณด้วย   ซึ่งจอบเหี้ยนด้วย   เป็นคฤหัสถ์   เป็น   
สิน้วาระ ท.   เจ็ด   บวชแล้ว   สิน้วาระ ท.   เจ็ด   โดยทํานอง   นีเ้ทียว   แต่ว่า   
คิดแล้ว   ในวาระ   ที่เจ็ดว่า   อ.เรา   อาศัยแล้ว   ซึ่งจอบเหี้ยน   นี้   เป็นคฤหัสถ์   
เป็น   เป็นผู้บวชแล้ว   สิ้นวาระ ท.   เจ็ด   (ย่อมเป็น),   (อ.เรา)   จักทิ้ง    
(ซึ่งจอบเหี้ยน) นั้น   (ในที่) ไหน ๆ นั่นเทียว   ดังนี้   ฯ   (อ.กุททาลบัณฑิต) นั้น   
ไปแล้ว   สูฝ่ั่งแห่งแม่น้ําคงคา   คิดแล้วว่า   (อ.เรา)   เมือ่เหน็   ซ่ึงท่ี (แห่งจอบเหีย้น) 
ตกไปแล้ว   ข้ามลงแล้ว   พงึถอืเอา,   (อ.เรา)   จะไม่เหน็   ซ่ึงท่ี (แห่งจอบเหีย้น) นัน้   
ตกไปแล้ว   โดยประการใด,   (อ.เรา)   จักท้ิง   (ซ่ึงจอบเหีย้น) นัน้   โดยประการนัน้   
ดังนี้   ผูกแล้ว   ซึ่งพืช   อันมีทะนานเป็นประมาณ   ด้วยผ้าเก่า   ผูกแล้ว    
ซึ่งผ้าเก่า   ที่แผ่นแห่งจอบ   จับแล้ว   ซึ่งจอบ   ที่ด้ามอันเป็นปลาย   ยืนอยู่แล้ว   
ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้าคงคา   หลับแล้ว   ซ่ึงนัยน์ตา ท.   เวียนแล้ว   สิ้นสามครั้ง    
ในเบื้องบนแห่งศีรษะ   เหวี่ยงไปแล้ว   ในแม่นํ้าคงคา   กลับแล้ว   แลดูแล้ว    
ไม่เห็นแล้ว   ซ่ึงที่ (แห่งจอบเหี้ยนนั้น) ตกไปแล้ว   ได้กระทําแล้ว   ซ่ึงเสียง    
สิน้สามครัง้ว่า   อันเรา   ชนะแล้ว,   อันเรา   ชนะแล้ว   ดังนีเ้ป็นต้น   ฯ   ในขณะ   
น้ัน   อ.พระราชา   ผูเ้ป็นใหญ่ในพระนครช่ือว่าพาราณส ี  ทรงยงัประเทศอันต้ังอยูแ่ล้ว-
ในที่สุดแห่งแดน   ให้เข้าไปสงบวิเศษแล้ว   เสด็จมาแล้ว   (ทรงยังราชบุรุษ) ให้ตั้งแล้ว   
ซ่ึงค่าย๑   ใกล้ฝ่ังแห่งแม่น้ํา   เสด็จข้ามลงแล้ว   สูแ่ม่น้ํา   เพือ่ประโยชน์แก่อันทรงสนาน   
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๑ สาธ ุ เป็นนิบาตแปลว่า ดีละ, ดีแล้ว, ถูกละ, เออ, เห็นด้วย ด้วยดี (สมฺปฏิจฺฉนตฺถ) ดังข้าพเจ้าขอโอกาส (ยาจนตฺถ) เป็น

คุณนาม แปลว่า ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ, เป็นความดี, ดีงาม, เป็นที่ชอบใจ, เหมาะสม, สมควร, ดี เป็นนามนาม แปลว่า ดีละ, 

คนดี, ความดี, ความยินดี, คนมีตระกูล, คนสูงศักดิ์, คนผู้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ส�าเร็จ วิ.ว่า สาตฺถปรตฺถ� 

สาเธตีติ สาธ ุสาธฺ ธาตุในความสําเร็จ (สํสิทฺธิยํ) อุ ปัจจัย (ปัจจัยนอกแบบ)
๒ อวชียติ ประกอบด้วย อว บทหน้า ชิ ธาตุในความชนะ ย ปัจจัย ในกัมมวาจก อิ อาคมหน้า ย ติ วัตตมานาวิภัตติ อิ ซ้อนกัน

สองตัว ลบเสียตัวหนึ่ง แล้วทีฆะ อิ นั้นเป็น อี ฯ อีกมติหนึ่ง อา บทหน้า ชิ ธาตุในความชนะ นา ปัจจัย แปลง นา เป็น ย  

โดยนัยนี้ จะเป็นกัตตุจาวก
๓ ชิต� ในคาถานี ้ใช้เป็นนามนาม แต่บางมติใช้เป็นทัง้นามนามและกริยิา โดยแปลว่า อ.ความชนะ อนับุคคลชนะแล้ว เป็นความชนะ 

อันดี ย่อมเป็น หามิได้ ฯลฯ

ได้ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงเสยีง   นัน้   ฯ   ก ็  อ.เสยีงว่า   อนัเรา   ชนะแล้ว,   อนัเรา   
ชนะแล้ว   ดังนี้   เป็นเสียงไม่เป็นที่ยังพระทัยให้เอิบอาบ   ชื่อ ของพระราชา ท.   
ย่อมเป็น   ฯ   (อ.พระราชา) น้ัน   เสดจ็ไปแล้ว   สูส่�านัก   (ของกทุทาลบณัฑิต) น้ัน    
ตรัสถามแล้วว่า   ในกาลนี้   อ.เรา   กระท�าแล้ว   ซึ่งการย�่ายีซึ่งศัตรูผู้มิใช่มิตร   
เป็นผู้มาแล้ว   (ด้วยอันคิด) ว่า   อันเรา   ชนะแล้ว   ดังนี้   (ย่อมเป็น),    
ส่วนว่า   อ.เธอ   ย่อมร้องว่า   อันเรา   ชนะแล้ว,   อันเรา   ชนะแล้ว   ดังนี้, 
(อ.เหตุ) นั่น   ชื่อ อะไร   ดังนี้   ฯ   อ.กุททาลบัณฑิต   กราบทูลแล้วว่า   
อ.พระองค์   ทรงชนะแล้ว   ซึ่งโจร ท.   ผู้มีในภายนอก,   อ.ความชนะอันพระองค์-
ทรงชนะแล้ว   เป็นความชนะ (อันพระองค์) ไม่ทรงชนะแล้ว   อีกน่ันเทียว    
ย่อมเป็น,   ส่วนว่า   อ.โจรคือความโลภ   อันเป็นไปในภายใน   อันข้าพระองค์   
ชนะแล้ว,   (อ.โจรคือความโลภ) นัน้   จักไม่ชนะ   ซ่ึงข้าพระองค์   อีก,   อ.ความชนะ   
(ซึ่งโจรคือความโลภ) นั้นนั่นเทียว   เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ๑   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
กล่าวแล้ว   ซึ่งคาถา   นี้ว่า

อ.ความชนะ   ใด   (อนับคุคลผู้ชนะ)   ย่อมกลับแพ้๒, 
อ.ความชนะ   นัน้๓   เป็นความชนะ   อนัยังประโยชน์-
ให้ส�าเร็จ๑   (ย่อมเป็น)   หามิได้,   อ.ความชนะ   ใด   
(อันบุคคลผู้ชนะ)   ย่อมไม่กลับแพ้   อ.ความชนะ 
นั้นแล   เป็นความชนะ   อันยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ๑

(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   
 ในขณะนัน้นัน่เทยีว   (อ.กทุทาลบณัฑติ)   แลดูอยู ่  ซ่ึงแม่น้ําคงคา   ยงักสณิ-
มีนํ้าเป็นอารมณ์   ให้บังเกิดแล้ว   ผู้มีคุณวิเศษอันถึงทับแล้ว   นั่งแล้ว   โดยบัลลังก์   
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๑ แปลอีกนัยหนึ่งว่า อยู่แล้ว อยู่ด้วยสามารถแห่งการประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐ, อยู่แล้ว อยู่ด้วยสามารถแห่งพรหมจารย์
๒ พฺรหฺมโลกุปโค เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ กฺวิ ปัจจัย วิ.ว่า พฺรหฺมโลก� อุปคจฺฉตีติ พฺรหฺมโลกุปโค พฺรหฺมโลก เป็นบทหน้า อุป + 

คมฺ ธาตุ ในความไป, ถึง
๓ กิริยาคุมพากย์ในประโยคนี้ ในหนังสือเป็น อโหสิ ถ้าใช้ อหํ เป็นประธาน จะผิดบุรุษไป ดังนั้น ในประโยคนี้ ควรจะแปลว่า  

ดูก่อนภิกษุ ท. อ.กุททาลบัณฑิต ในกาลนั้น  เป็นเรา ได้เป็นแล้ว (ในกาลนี้) ฯ แต่บาลีฉบับลังกา พม่า และยุโรป ใช้  

อโหสึ เป็นกิริยาคุมพากย์เหมือนกัน ข้าพเจ้าแปลตามนัยนี้ ฯ

ในอากาศ   ฯ   อ.พระราชา   ทรงสดับแล้ว   ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม    
ของมหาบุรุษ   ทรงไหว้แล้ว   ทรงขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ผนวชแล้ว   กับ    
ด้วยหมู่แห่งพล   ฯ   อ.บริษัท   เป็นบริษัทมีโยชน์เป็นประมาณ   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
อ.พระราชาผูป้ระทบัอยู่แล้วในประเทศใกล้เคียง   แม้อ่ืนอีก   ทรงสดับแล้ว   ซ่ึงความท่ี 
(แห่งพระราชา) นั้น   เป็นผู้ผนวชแล้ว   เสด็จมาแล้ว   (ด้วยอันทรงดําริ) ว่า   (อ.เรา)    
จักยึดเอา   ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   (ของพระราชา) นั้น   ดังนี้   ทรงเห็นแล้ว   
ซึ่งพระนคร   อันมั่งคั่ง   เหมือนอย่างนั้น   อันว่าง   ทรงดําริแล้วว่า   อ.พระราชา   
ผู้ทรงทิ้ง   ซึ่งพระนคร   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   แล้วจึงผนวชอยู่   จักผนวช   ในฐานะ   
อันตํ่าต้อย   หามิได้,   อ.อันแม้อันเรา   บวช   ย่อมควร   ดังนี้   เสด็จไปแล้ว   
(ในที่) นั้น   เสด็จเข้าไปหาแล้ว   ซึ่งมหาบุรุษ   ทรงขอแล้ว   ซึ่งการบวช   ผู้เป็น-
ไปกับด้วยบริษัท   ผนวชแล้ว   ฯ   อ.พระราชา ท.   เจ็ด   ผนวชแล้ว   โดยทํานอง   
นั่นนั่นเทียว   ฯ   อ.อาศรม   เป็นอาศรมอันประกอบแล้วด้วยโยชน์เจ็ด   ได้เป็นแล้ว   
ฯ   อ.พระราชา ท.   เจ็ด   ทรงทิ้งแล้ว   ซึ่งโภคะ ท.   ทรงพาเอาแล้ว   ซึ่งชน   
ผูม้ปีระมาณเท่านี ้  ผนวชแล้ว   ฯ   อ.มหาบุรษุ   อยูแ่ล้ว   อยูป่ระพฤติซ่ึงพรหมจรรย์๑   
เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก๒   ได้เป็นแล้ว   (ดังนี้)   ฯ
 อ.พระศาสดา   ครั้นทรงนํามาแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้   ตรัสแล้วว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เรา   เป็นกุททาลบัณฑิต   ได้เป็นแล้ว   ในกาลนั้น,๓    
ชื่อ อ.กิเลส ท. เหล่านั่น   เป็นสภาพหยาบ   อย่างนี้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจิตตหัตถ์   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระนครช่ือว่าสาวัตถี   ทรงปรารภ    
ซึ่งภิกษุ ท.   ผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   
กุมฺภูปม�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   ในพระนครชื่อว่า- 
สาวัตถี   เรียนเอาแล้ว   ซึ่งกัมมัฏฐาน   เพียงไร   แต่พระอรหัต   ในสํานัก    
ของพระศาสดา   (ปรึกษากันแล้ว) ว่า   (อ.เรา ท.)   จักกระทํา   ซึ่งสมณธรรม   
ดังนี้   ไปแล้ว   สิ้นหนทางอันมีร้อยแห่งโยชน์เป็นประมาณ   ได้ไปแล้ว   สู่บ้านใหญ่   
ตําบลหนึ่ง   ฯ   ครั้งนั้น   อ.มนุษย์ ท.   เห็นแล้ว   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น    
(ยังภิกษุ ท.) ให้นั่งแล้ว   บนอาสนะ (อันตน) ปูลาดแล้ว ท.   อังคาสแล้ว    
(ด้วยอาหารวัตถุ ท.)   มีข้าวต้มเป็นต้น   อันประณีต   ถามแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
(อ.ท่าน ท.) จะไป   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้,   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.เรา ท.   จะไป)   
สู่ที่อันมีความสําราญอย่างไร   ดังนี้   (อันภิกษุ ท. เหล่านั้น)   กล่าวแล้ว,    
อ้อนวอนแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอยู่   (ในที่) นี้นั่นเทียว   
ตลอดประชุมแห่งเดือนสาม   น้ี,   แม้ อ.ข้าพเจ้า ท.   ต้ังอยูเ่ฉพาะแล้ว   ในสรณะ ท.   
จักรักษา   ซึ่งศีล ท.   ในสํานัก   ของท่าน ท.   ดังนี้   ทราบแล้ว   ซึ่งการยังคํา-
นมินต์ให้อยูท่บั   (แห่งภิกษุ ท.) เหล่าน้ัน   กล่าวแล้วว่า   อ.ชัฏแห่งป่า   อันใหญ่เทียว   
มีอยู่   ในที่   อันไม่ไกล,   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน ท.)   ขอจงอยู่    
(ในชัฏแห่งป่า) นี้   ดังนี้   ส่งไปแล้ว   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   เหล่านั้น   เข้าไปแล้ว    
สู่ชัฏแห่งป่า   นั้น   ฯ   อ.เทวดา ท.   ผู้อยู่ทับแล้ว   ในชัฏแห่งป่า   นั้น    
(คิดแล้ว) ว่า   อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   ผู้มีศีล   ถึงโดยล�าดับแล้ว   ซึ่งชัฏแห่งป่า 
นี้,   ก็   ครั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้า ท.   อยู่อยู่   (ในที่) นี้,   อ.อันอันเรา ท.    
พาเอา   ซึ่งบุตรและพี่น้องชาย   แล้วจึงขึ้นเฉพาะ   แล้วจึงอยู่   บนต้นไม้    
ไม่ควรแล้วแล   ดังนี้   ข้ามลงแล้ว   นั่งแล้ว   บนภาคพื้น   คิดแล้วว่า    
อ.พระผู้เป็นเจ้า ท.   อยู่แล้ว   ในที่   นี้   ตลอดราตรีหนึ่ง   ในวันนี้   จักไป   
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๑ กพนฺโธ หรือ กวนฺโธ ร่างไม่มีศีรษะ, ผีไม่มีหัว, ผีหัวขาด, ร่างที่มืดมนเพราะศีรษะไม่มี วิ.ว่า อวิชฺชมาเนน เกน สิรสา อนฺโธ  

กวนฺโธ ประกอบด้วย ก + อนฺธ ลง ว อาคม แปลง ว เป็น พ ในที่นี้ แปลว่า ซากศพ กล่าวกันว่า ตัวกพันธ์ เป็นมนุษย์จําพวก 

หนึ่ง มีคาถาอาคมขลังมาก ตีไม่แตก ฆ่าไม่ตาย คราวหนึ่ง ถูกตีจนหัวจมลงอยู่ในระดับหน้าอก ตาโผล่ตรงหน้าอก เลยกลายเป็น

สัตว์ไม่มีหัว แต่ไม่ตาย จึงมีคําไทยติดปากว่า “อยู่ยงคงกระพัน”

ในวันพรุ่ง   แน่แท้   ดังนี้   ฯ   แม้ อ.ภิกษุ ท.   เที่ยวไปแล้ว   เพื่อก้อนข้าว   
ในภายในแห่งบ้าน   ในวันรุ่งขึ้น   มาแล้ว   สู่ชัฏแห่งป่า   นั้นนั่นเทียว   อีก   ฯ   
อ.เทวดา ท.   (คิดแล้ว) ว่า   อ.หมู่แห่งภิกษุ   เป็นผู้อันใคร ๆ   นิมนต์แล้ว    
เพื่อภัตบริโภคอันจะมีในวันพรุ่งนี้   จักเป็น,   เพราะเหตุนั้น   (อ.หมู่แห่งภิกษุ)    
ย่อมมา   อีก,   ในวันนี้   อ.การไป   จักไม่มี,   (อ.ภิกษุ ท.)   เห็นจะ   จักไป   
ในวันพรุ่ง   ดังนี้   อยู่แล้ว   ที่ภาคพื้นนั่นเทียว   (สิ้นกาล) อันมีเดือนด้วยทั้งกึ่ง-  
เป็นประมาณ   โดยอุบาย   นี้   ฯ   ในลําดับนั้น   (อ.เทวดา ท.)   คิดแล้วว่า   
อ.ท่านผู้เจริญ ท.   เห็นจะ   จกัอยู่   (ในที)่ นีน้ัน่เทยีว   ตลอดประชุมแห่งเดอืนสาม   
นี้,   ก็   (ครั้นเมื่อท่านผู้เจริญ ท.)   อยู่อยู่   (ในที่) นี้นั่นเทียวแล,   แม้ อ.อัน 
อันเรา ท.   ขึ้นเฉพาะแล้วจึงนั่ง   บนต้นไม้   ไม่ควรแล้ว,   แม้ อ.ที่เป็นที่พาเอา  
ซ่ึงบตุรและพ่ีน้องชาย ท.   แล้วจงึน่ัง   บนภาคพ้ืน   ตลอดประชุมแห่งเดอืนสาม ท.   
เป็นทุกข์   ของเรา ท.   (ย่อมเป็น),   อ.อัน (อันเรา ท.)   กระท�า   (ซึ่งกรรม) 
อะไร ๆ  แล้วจึงยังภิกษุ ท.  เหล่านี้  ให้หนีไป  ย่อมควร  ดังนี้  ฯ    
(อ.เทวดา ท.) เหล่านั้น   เริ่มแล้ว   เพื่ออันแสดง   ซึ่งซากศพ ท.   ผู้มีศีรษะ- 
อันขาดแล้ว (ด้วย)   เพื่ออัน (ยังภิกษุ ท.) ให้ฟัง   ซึ่งเสียงแห่งอมนุษย์ด้วย    
ในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวัน ท.  ด้วยนั่นเทียว   ในที่สุด- 
แห่งที่เป็นที่จงกรม ท. ด้วย   เหล่านั้น   เหล่านั้น   ฯ   อ.โรค ท.   มีโรคจาม- 
และโรคไอเป็นต้น   เป็นไปทั่วแล้ว   แก่ภิกษุ ท.   ฯ   

    ก.๒   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ถามแล้ว   ซึ่งกันและกันว่า   ดูก่อนท่าน- 
ผูมี้อายุ   อ.อะไร   ย่อมเสียดแทง   แก่ท่าน,   อ.อะไร   ย่อมเสยีดแทง   แก่ท่าน   
ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   อ.โรคจาม   (ย่อมเสียดแทง)   แก่กระผม,   อ.โรคไอ    
(ย่อมเสียดแทง)   แก่กระผม   ดังนี้   (กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ    
ในวนันี ้  อ.กระผม   ได้เห็นแล้ว   (ซ่ึงซากศพ) ผูมี้ศรีษะอนัขาดแล้ว   ในทีสุ่ดแห่ง-
ที่เป็นที่จงกรม,   อ.กระผม   ได้เห็นแล้ว   ซึ่งซากศพ๑   ในที่เป็นที่พักในกลางคืน,   
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อ.กระผม   ได้ฟังแล้ว   ซ่ึงเสียงแห่งอมนษุย์   ในทีเ่ป็นทีพั่กในกลางวนั,   อ.ที ่  นี้   
เป็นที่ควรแล้วแก่ความเป็นที่ (อันเรา ท.) พึงเว้นรอบ   (ย่อมเป็น),   (อ.ความทุกข์) 
มิใช่ความส�าราญ   ย่อมมี   แก่เรา ท.   (ในที)่ นี,้   (อ.เรา ท.)   จกัไป   สู่ส�านัก   
ของพระศาสดา   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ออกแล้ว   ไปแล้ว   สู่สํานัก   
ของพระศาสดา   โดยลําดับ   ถวายบังคมแล้ว   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   ฯ   
ครั้งนั้น   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว   (กะภิกษุ ท.) เหล่านั้นว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
(อ.เธอ ท.)   จักไม่อาจ   เพือ่อันอยู่   ในท่ี   นัน้   หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท. 
เหล่านั้น   กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   พระเจ้าข้า   (อ.อย่างนั้น),   
อ.อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัว ท.   อันมีอย่างนี้เป็นรูป   ย่อมปรากฏ    
แก่ข้าพระองค์ ท.   ผู้อยู่อยู่   ในที่   นั้น,   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.ความทุกข์) 
มิใช่ความส�าราญ   อนัมีอย่างนีเ้ป็นรูป   ย่อมมี,   (เพราะเหตุ) น้ัน   อ.ข้าพระองค์ ท.   
(คิดแล้ว) ว่า   อ.ที่   นี้   เป็นที่ควรแล้วแก่ความเป็นที่ (อันเรา ท.)   พึงเว้น   
(ย่อมเป็น)   ดงันี ้  ทิง้แล้ว   (ซ่ึงที)่ นัน้   เป็นผู้มาแล้ว   สู่ส�านัก   ของพระองค์ ท.   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.    
อ.อันอันเธอ ท.   ไป   (ในที่) นั้น นั่นเทียว   ย่อมควร   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   
กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อันข้าพระองค์ ท.)   ไม่อาจ   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เธอ ท.   ไม่ถือเอาแล้ว    
ซึ่งอาวุธ   เป็นผู้ไปแล้ว   (ย่อมเป็น),   ในกาลนี้   (อ.เธอ ท.)   ถือเอาแล้ว    
ซึ่งอาวุธ   จงไป   ดังนี้   ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.ข้าพระองค์ ท.   ถือเอาแล้ว)   ซึ่งอาวุธชนิดไหน   (จะไป)   ดังนี้   ฯ    
อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   อ.เรา   จักให้   ซึ่งอาวุธ   แก่เธอ ท.,   (อ.เธอ ท.)   
ถือเอาแล้ว   ซึ่งอาวุธอันเราให้แล้ว   จงไป   ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งเมตตสูตร    
ทั้งสิ้นว่า

(อ.หมวดสามแห่งสิกขา)   นัน้   ใด   (อนัพระอริยเจ้า)   
บรรลุแล้ว   ซึ่งบท   อันสงบแล้ว   (กระท�าแล้ว),   
(อ.หมวดสามแห่งสิกขานั้น)   (อันกุลบุตร)   ผู้ฉลาด-
ในประโยชน์   พึงกระท�า,   (อ.กลุบตุรนัน้)   เป็นผู-้
องอาจ (ด้วย)   เป็นผู้ซ่ือตรงด้วย   เป็นผูซ่ื้อตรงด้วย- 
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๑ ประโยคเต็มว่า ย� ต� (สิกฺขาตฺตย�) (อริเยน) สนฺต� ปท� อภิสเมจฺจ (กต�), (ต� สิกฺขาตฺตย�) อตฺถกุสเลน (กุลปุตฺเตน) กรณีย�, 

(โส กุลปุตฺโต) สกฺโก จ อุชู จ สุหุชู จ สุวโจ จ มุทุ จ อนติมานี จ อสฺส ฯ 

ดีด ้วย  เป็นผู ้อันบุคคลว่ากล่าวได ้โดยง ่ายด้วย  
เป็นผู้อ่อนโยน (ด้วย)  เป็นผู้ไม่มีความถือตัวเกิน  
(ด้วย)   พึงเป็น๑   ดังนี้เป็นต้น   

ทรงส่งไปแล้ว   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.เธอ ท.   สาธยายอยู่    
(ซึ่งเมตตสูตร) นี้   จําเดิม   แต่ชัฏแห่งป่า   ในภายนอก   แห่งวิหาร   พึงเข้าไป   
สูภ่ายในแห่งวิหาร   ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษ ุท.) เหล่านัน้   ถวายบงัคมแล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   
ออกไปแล้ว   ถงึแล้ว   ซ่ึงชัฏแห่งป่า   นัน้  โดยลําดับ   สาธยายอยู ่  สาธยายโดย-
ความเป็นคณะเทียว   ในภายนอกแห่งวิหาร   เข้าไปแล้ว   สู่ชัฏแห่งป่า   ฯ   

 ก.๓   อ.เทวดา ท.   ในชัฏแห่งป่าทั้งสิ้น   กลับได้แล้ว   ซึ่งจิตอันประกอบ-
แล้วด้วยเมตตา   กระทําแล้ว   ซึ่งการต้อนรับ   (ซึ่งภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ถามโดย-
เอ้ือเฟ้ือแล้ว   ซ่ึงการรบัเฉพาะซ่ึงบาตรและจีวร,   ถามโดยเอ้ือเฟ้ือแล้ว   ซ่ึงการนวด- 
ซึ่งตัว,   กระทําแล้ว   ซึ่งการอารักขา   ให้เป็นการอารักขา (อันตน) จัดแจงดีแล้ว   
(ในที่) นั้น   นั้น   (แก่ภิกษุ ท.) เหล่านั้น,   เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   ราวกะ อ.พนม-
แห่งจกัร   ได้เป็นแล้ว   ฯ   ช่ือ อ.เสยีงแห่งอมนุษย์   ไม่ได้มแีล้ว   (ในท่ี) ไหน ๆ   ฯ   
อ.จิต   ของภิกษุ ท.   เหล่าน้ัน   เป็นธรรมชาตมอีารมณ์อันเดียว   ย่อมเป็น   ฯ   
(อ.ภิกษ ุท.) เหล่าน้ัน   น่ังแล้ว   ในท่ีเป็นท่ีพกัในกลางคืนและท่ีเป็นท่ีพกัในกลางวัน ท.   
ยังจิต   ให้ข้ามลงแล้ว   ในวิปัสสนา   เริ่มตั้งแล้ว   ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป   
ในตน   ยังวิปัสสนา   ให้เจริญแล้ว   (ด้วยมนสิการ) ว่า   ชื่อ อ.อัตภาพ นี้    
เป็นเช่นกบัด้วยภาชนะอันเป็นวกิารแห่งดินเหนยีว   เพราะอรรถว่าแตกไป   เพราะอรรถ-
ว่าไม่มั่นคง   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ประทับนั่งแล้ว    
ในพระคันธกุฎีเทียว   ทรงทราบแล้ว   ซ่ึงความที่แห่งวิปัสสนา   เป็นคุณชาติ  
(อันภิกษุ ท.) เหล่านั้น ปรารภแล้ว   ตรัสเรียกมาแล้ว   ซึ่งภิกษุ ท.   เหล่านั้น    
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   อ.อย่างนั้นนั่นเทียว,   ชื่อ อ.อัตภาพ   นี้   เป็นเช่น-
กับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว   เพราะอรรถว่าแตกไป   เพราะอรรถว่า- 
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ไม่มั่นคงนั่นเทียว   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ทรงแผ่ไปแล้ว   ซึ่งพระรัศมี   แม้ประทับ- 
ยืนอยู่แล้ว   ในร้อยแห่งโยชน์   ผู้ราวกะว่าประทับนั่งแล้ว   ในท่ีมีหน้าเฉพาะ    
(ต่อภิกษุ ท.) เหล่านั้น   ทรงเปล่งแล้ว   ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะหก ท.   มีพระรูป   
อันปรากฏอยู่   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า   

(อ.กุลบุตร   ผู้เป็นบัณฑิต)   รู้แล้ว   ซึ่งกาย   นี้   
อันมีหม้อเป็นเครื่องเปรียบ   กั้นแล้ว   ซึ่งจิต   นี้   
(กระท�า)   ให้เป็นธรรมชาตมีนครเป็นเครื่องเปรียบ    
พึงรบ  ซ่ึงมาร  ด้วยอาวธุคอืปัญญา (ด้วย)  พึงรักษา   
(ซ่ึงธรรม)  อนั (อนัตน) ชนะแล้วด้วย  เป็นผูไ้ม่ติดอยู่   
พึงเป็นด้วย   ดังนี้   ฯ

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   รู้แล้ว   ซึ่งกาย   นี้   คือว่า   อันอันบัณฑิตนับพร้อม- 
แล้วว่าประชุมแห่งส่วนมีผมเป็นต้น   ชื่อว่า   อันมีหม้อเป็นเครื่องเปรียบ   คือว่า    
ชื่อว่า อันเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว   เพราะอรรถว่ามีกําลังหามิได้-
และมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว   เพราะอรรถว่าเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น   โดย- 
ความที่ (แห่งกายนั้น) เป็นสภาพไม่ตั้งอยู่สิ้นกาลนาน   (ดังนี้)   แห่ง  -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   กุมฺภูปม�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 อ.อรรถว่า   ช่ือ อ.นคร   อันมีคูอันลึก   อัน (อันบุคคล) แวดล้อม- 
แล้วด้วยกําแพง   อันประกอบแล้วด้วยประตูและป้อม   ช่ือว่า เป็นนครมั่นคง    
ในภายนอก   ย่อมเป็น,   (อ.นคร)   อันถึงพร้อมแล้วด้วยแพร่งคือหมวดสี่แห่งถนน   
อันมีร้านตลาดในระหว่าง   ช่ือว่า เป็นนครอันบุคคลจัดแจงดีแล้ว   ในภายใน    
(ย่อมเป็น),   อ.โจร ท.   ในภายนอก   มาแล้ว   (สู่นคร) นั้น   (ด้วยอันคิด) ว่า   
(อ.เรา ท.)   จักปล้น   ดังนี้   ไม่อาจอยู่   เพื่ออันเข้าไป   เป็นราวกะว่ากระทบแล้ว   
ซึ่งภูเขา   (อันภูเขานั้น)   กระทบกลับแล้ว   (เป็น)   ย่อมไป   (ฉันใด)   อ.กุลบุตร   
ผู้เป็นบัณฑิต   กั้นแล้ว   ซึ่งจิตอันประกอบแล้วด้วยวิปัสสนา   ของตน   กระทํา    
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ให้เป็นธรรมชาตมั่นคง   ชื่อว่า ให้เป็นธรรมชาตเช่นกับด้วยนคร   ห้ามอยู่   ซึ่งกิเลส   
อันอันมรรคพงึฆ่า   นัน้   นัน้   ช่ือว่า   พงึรบ   คือว่า   พงึประหาร   ซ่ึงมารคือกเิลส   
นั้น   ด้วยอาวุธคือปัญญา   อันสําเร็จแล้วด้วยวิปัสสนาด้วย   อันสําเร็จแล้วด้วย-
อริยมรรคด้วย   ราวกะ (อ.โจร) ผู้ยืนอยู่แล้ว   ในนคร   (รบอยู่)   ซึ่งหมู่แห่งโจร   
ด้วยอาวุธ   อันมีประการต่าง ๆ    มีอาวุธมีคมข้างเดียวเป็นต้น   ฉันนั้นนั่นเทียว   ดังนี้   
(แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   นครูปม�   จิตฺตมิท�   กเถตฺวา   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   (อ.กลุบตุร)   เมือ่ซ่องเสพ   (ซ่ึงสปัปายะ ท.)   มอีาวาสเป็น-
ทีส่บายและฤดูเป็นทีส่บายและโภชนะเป็นทีส่บายและบคุคลเป็นทีส่บายและการฟังซ่ึงธรรม-
เป็นทีส่บายเป็นต้น   เข้าแล้ว   ซ่ึงสมาบติั   ในระหว่าง ๆ   ออกแล้ว   (จากสมาบติั) นัน้   
พิจารณาอยู่   ซึ่งสังขาร ท.   ด้วยจิตอันหมดจดแล้ว   ชื่อว่า   พึงรักษา   (ซึ่งธรรม)   
อัน (อันตน) ชนะแล้ว   คือว่า   ซึ่งวิปัสสนาอย่างอ่อน   อัน (อันตน) ให้เกิดขึ้นแล้ว   
(ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ชิตญฺจ   รกฺเข   ดังนี้   ฯ
 (อ.อรรถ) ว่า   เป็นผู้มีความอาลัยหามิได้   พึงเป็น   (ดังนี้   แห่งหมวดสอง-
แห่งบท) ว่า   อนิเวสโน   สิยา   ดังนี้   ฯ   
 อ.อธิบายว่า   อ.นักรบ   กระทําแล้ว   ซึ่งซุ้มเป็นที่พักแห่งพล   ในประเทศ-
อันเป็นศีรษะแห่งสงคราม   รบอยู่   กับ   (ด้วยศัตรู ท.) ผู้มิใช่มิตร   เป็นผู้หิวแล้ว   
หรือ   หรือว่า   เป็นผู้กระหายแล้ว   เป็น,   ครั้นเมื่อเครื่องผูกสอด   เป็นของหย่อน   
(มีอยู่)   (หรือ)   หรือว่า   ครั้นเมื่ออาวุธ   ตกไปแล้ว,   เข้าไปแล้ว   สู่ซุ้มเป็น- 
ที่พักแห่งพล   พักผ่อนแล้ว   บริโภคแล้ว   ดื่มแล้ว   ผูกสอดแล้ว   ถือเอาแล้ว   
ซึ่งอาวุธ   ออกไปแล้ว   รบอยู่   อีก   ย่อมยํ่ายี   ซึ่งเสนาของพระราชาอื่น,    
ย่อมชนะ   (ซึ่งประเทศ   อัน (อันตน) ไม่ชนะแล้ว,   ย่อมรักษา   (ซึ่งประเทศ)   
อัน (อันตน) ชนะแล้ว,   ก็   ถ้าว่า   (อ.นักรบ) นั้น   พักผ่อนอยู่   อย่างนี้    
ในซุ้มเป็นท่ีพักแห่งพล   ยินดีอยู่   (ซ่ึงซุ้มเป็นที่พักแห่งพล) นั้น   พึงอยู่ไซร้,    
(อ.นกัรบน้ัน)   พงึกระทาํ   ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา   ให้เป็นธรรมชาตไปแล้วในมอื-
ของพระราชาอ่ืน   ช่ือ ฉันใด,   อ.ภิกษุ   เข้าแล้ว   ซ่ึงสมาบติั   บ่อย ๆ   ออกแล้ว   
(จากสมาบัติ) นั้น   พิจารณาอยู่   ซึ่งสังขาร ท.   ด้วยจิตอันหมดจดแล้ว   ย่อมอาจ   
เพื่ออันรักษา   ซึ่งวิปัสสนาอย่างอ่อน   อัน (อันตน) ได้เฉพาะแล้ว,   ย่อมชนะ    
ซึ่งมารคือกิเลส   ด้วยการได้เฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง,   ก็   ถ้าว่า   (อ.ภิกษุ) นั้น    
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ย่อมยินดี   ซึ่งสมาบัตินั่นเทียว,   ย่อมไม่พิจารณา   ซึ่งสังขาร ท.   บ่อย ๆ    
ด้วยจิตอันหมดจดแล้วไซร้,   (อ.ภิกษนุัน้)   ย่อมไม่อาจ   เพือ่อันกระทํา   ซ่ึงการแทง-
ตลอดซึ่งมรรคและผล   ฉันนั้นนั่นเทียว,   เพราะเหตุนั้น   (อ.ภิกษุ)   เมื่อรักษา   
(ซึ่งธรรม) อันควรแล้วแก่ความเป็น-ธรรมอันตนพึงรักษา   เป็นผู้ไม่ติดอยู่   พึงเป็น   
คือว่า   กระทําแล้ว   ซึ่งสมาบัติ   ให้เป็นที่อยู่   ไม่พึงพักอยู่   (ในสมาบัติ) นั้น   
คือว่า   ไม่พึงกระทํา   ซึ่งความอาลัย   (ในสมาบัตินั้น)   ดังนี้   (อันบัณฑิต    
พึงทราบ)   ฯ
 อ.พระศาสดา   (ตรัสแล้ว) ว่า   อ.เธอ ท.   จงกระทํา   อย่างนี้   ดังนี้   
ทรงแสดงแล้ว   ซึ่งธรรม   แก่ภิกษุ ท.   เหล่านั้น   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   

 ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา   อ.ภิกษุ ท.   ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   นั่งแล้ว   
ในที่ (แห่งตน) นั่งแล้วเทียว   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   
สรรเสริญอยู่   ชมเชยอยู่   ถวายบังคมอยู่   ซึ่งพระสรีระ   อันมีวรรณะเพียงดัง-
วรรณะแห่งทอง   ของพระตถาคตเทียว   มาแล้ว   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๗. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในพระนครช่ือว่าสาวัตถี   ทรงปรารภ    
ซึ่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   อจิร�   
วตย�   กาโย   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.กุลบุตร   ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าสาวัตถีโดยปกติ   คนหนึ่ง   
ฟังแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครือ่งกล่าวซ่ึงธรรม   ในสํานกั   ของพระศาสดา   บวชถวายแล้ว   
ซ่ึงอก   ในพระศาสนา   ผูม้อุีปสมบทอันได้แล้ว   เป็นผูช่ื้อว่าติสสเถระ   ได้เป็นแล้ว   ฯ   
ครัน้เมือ่กาล   ไปอยู ่  ไปอยู,่   อ.โรค   ได้เกดิขึน้แล้ว   ในสรรีะ   (ของพระ- 
เถระ) นั้น   ฯ   อ.ต่อม ท.   อันมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นประมาณ   ผุดขึ้นแล้ว   ฯ   
(อ.ต่อม ท.) เหล่านั้น   เป็นต่อมมีถั่วเขียวเป็นประมาณ   เป็นต่อมมีถั่วดําเป็นประมาณ   
เป็นต่อมมีเมล็ดกระเบาเป็นประมาณ   เป็นต่อมมีผลมะขามป้อมเป็นประมาณ    
เป็นต่อมมผีลมะตูมเป็นประมาณ   เป็น   โดยลาํดับ   แตกท่ัวแล้ว   ฯ   อ.สรรีะท้ังสิน้   
เป็นสรีระมีช่องน้อยและช่องใหญ่   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.ชื่อว่า   อ.พระเถระชื่อว่า- 
ติสสะผูม้ตัีวอันเน่า   ดังน้ีน่ันเทยีว   ได้เกดิขึน้แล้ว   (แก่พระเถระ) นัน้   ฯ   ครัง้นัน้   
ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก   อ.กระดูก ท.   (ของพระเถระ) นั้น   แตกแล้ว   ฯ   
(อ.พระเถระ) นัน้   เป็นผูอั้นใคร ๆ ไม่พงึปฏิบติั   ได้เป็นแล้ว   ฯ   อ.ผ้าเป็นเครือ่งนุง่-
และผ้าเป็นเครื่องห่ม   เป็นผ้าเปื้อนแล้วด้วยหนองและเลือด   เป็นเช่นกับด้วยขนม
ร่างแห   ได้เป็นแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษ ุท.) มสีทัธวิหิารกิเป็นต้น   ไม่อาจอยู ่  เพือ่อันปฏิบติั   
ทิ้งแล้ว   ฯ   (อ.พระเถระ) นั้น   เป็นผู้มีที่พึ่งหามิได้   เป็น   นอนแล้ว   ฯ   
 จรงิอยู ่  อ.อันตรวจดูซ่ึงโลก   สิน้วาระ ท.   สอง   เป็นกจิช่ืออันพระพทุธเจ้า ท.   
ไม่ทรงละแล้ว   ย่อมเป็น,   (อ.พระพุทธเจ้า ท.)   เมื่อทรงตรวจดู   ซึ่งโลก    
ในกาลเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืด   ย่อมทรงตรวจดู   กระทํา   ซึ่งพระญาณ   ให้เป็น-
ญาณมีหน้าเฉพาะต่อพระคันธกุฎี   จําเดิม   แต่ขอบแห่งปากแห่งจักรวาล,   เมื่อทรง-
ตรวจดู   ในเวลาเย็น   ย่อมทรงตรวจดู   กระทํา   ซึ่งพระญาณ   ให้เป็นญาณมี- 



พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ L: 221

หน้าเฉพาะต่อที่อันมีในภายนอก   จําเดิม   แต่พระคันธกุฎี   ฯ   ก็   ในสมัย   นั้น   
อ.พระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า   ปรากฏแล้ว   ในภายใน   แห่งข่ายคือพระญาณ   
ของพระผูม้พีระภาคเจ้า   ฯ   อ.พระศาสดา   ทรงเหน็แล้ว   ซ่ึงอุปนิสยั   แห่งพระอรหตั   
ของภิกษ ุ  ช่ือว่า ติสสะ   (ทรงดํารแิล้ว) ว่า   (อ.ภิกษุช่ือว่าติสสะ) น้ี   (อันบรรพชิต ท.) 
มีสัทธิวิหาริกเป็นต้น   ทิ้งแล้ว,   อ.ที่พึ่งเฉพาะ   อื่น   (ของภิกษุชื่อว่าติสสะ) นั้น   
เว้น   ซึ่งเรา   ย่อมไม่มี   ในกาลนี้   ดังนี้   เสด็จออกแล้ว   จากพระคันธกุฎี    
ราวกะว่าเสด็จเทีย่วไปอยู่   สูท่ีจ่ารกิในวิหาร   เสด็จไปแล้ว   สูโ่รงแห่งไฟ   ทรงล้างแล้ว   
ซึ่งหม้อข้าว   ทรงให้แล้ว   ซึ่งนํ้า   ทรงยกขึ้นแล้ว   สู่เตาไฟ   เมื่อทรงยังความที่-
แห่งนํ้าเป็นธรรมชาตร้อนแล้วให้มาถึง   ได้ประทับยืนอยู่แล้ว   ในโรงแห่งไฟนั่นเทียว,   
(อ.พระศาสดา)   ทรงทราบแล้ว   ซึ่งความที่   (แห่งนํ้า) เป็นธรรมชาตร้อนแล้ว    
เสด็จไปแล้ว   ทรงจับแล้ว   ที่ปลายแห่งเตียงน้อยแห่งภิกษุชื่อว่าติสสะนอนแล้ว   ฯ   

    ก.๒   ในกาลนั้น   อ.ภิกษุ ท.   (กราบทูลแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
(อ.พระองค์)   ขอจงเสด็จหลีกไป,   อ.ข้าพระองค์ ท.   จักจับ   ดังนี้   จับแล้ว   
ซึ่งเตียงน้อย   นํามาแล้ว   สู่โรงแห่งไฟ   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยังภิกษุ ท.)  
ให้นํามาแล้ว   ซึ่งราง   ทรงราดแล้ว   ซึ่งนํ้าอันร้อน   ทรงยังภิกษุ ท.   เหล่านั้น   
ให้ถือเอาแล้ว   ซึ่งผ้าเป็นเครื่องห่ม   (ของภิกษุชื่อว่าติสสะ) นั้น   (ทรงยังภิกษุ ท.) 
ให้ขยาํแล้ว   ด้วยน้ําอันร้อน   (ทรงยงัภิกษ ุท.) ให้คลีไ่ว้แล้ว   ท่ีแดด   ฯ   ครัง้นัน้   
(อ.พระศาสดา)   ประทับยืนอยู่แล้ว   ในที่ใกล้   (แห่งภิกษุชื่อว่าติสสะ)   นั้น    
ทรงยังสรีระ   นั้น   ให้เปียกแล้ว   ด้วยนํ้าอันร้อน   ทรงขัดสีแล้ว   ซึ่งสรีระ    
(ของภิกษุชื่อว่าติสสะ) นั้น   (ทรงยังภิกษุชื่อว่าติสสะนั้น) ให้สรงแล้ว   ฯ   อ.ผ้าเป็น-
เครือ่งห่ม   แห้งแล้ว   ในกาลเป็นทีส่ดุลงรอบแห่งการสรง   (ของภิกษช่ืุอว่าติสสะ) นัน้   
ฯ   ครัง้นัน้   (อ.พระศาสดา)   (ทรงยงัภิกษช่ืุอว่าติสสะ) นัน้ ให้นุง่แล้ว   (ซ่ึงผ้าเป็น-
เครือ่งห่ม) นัน้   (ทรงยงัภิกษุ ท.) ให้ขยําแล้ว   ซ่ึงผ้ากาสาวะ (อันภิกษช่ืุอว่าติสสะนัน้) 
นุง่แล้ว   ด้วยน้ํา   (ทรงยงัภิกษุ ท.) ให้คลีแ่ล้ว   ท่ีแดด   ฯ   ครัง้นัน้   ครัน้เมือ่น้ํา   
ที่ตัว   (ของภิกษุชื่อติสสะ) นั้น   เป็นธรรมชาตสักว่าขาดแล้ว   (มีอยู่),   (อ.ผ้า- 
กาสาวะ) นั้น   แห้งแล้ว   ฯ   (อ.ภิกษุชื่อว่าติสสะ) นั้น   นุ่งแล้ว   ซึ่งผ้ากาสาวะ   
ผืนหนึ่ง   ห่มแล้ว   (ซ่ึงผ้ากาสาวะ)   ผืนหนึ่ง   เป็นผู้มีสรีระอันเบาพร้อม    
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๑ ตั้งแต่ พุทฺธานญฺจ นาม เทฺว วาเร - มญฺจเก นิปชฺชิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ แปลโดยพยัญชนะ 

เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวเป็นเลิศ   เป็น   นอนแล้ว   บนเตียงน้อย๑   ฯ    
อ.พระศาสดา   ประทับยืนอยู่แล้ว   ในเบื้องบนแห่งศีรษะ   (ของภิกษุชื่อติสสะ) นั้น   
ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ   อ.กาย   ของเธอ   นี้   เป็นสภาพมีวิญญาณไปปราศแล้ว   
เป็นสภาพมีอุปการะออกแล้ว   เป็น   จักนอน   บนแผ่นดิน   ราวกะ อ.ท่อนไม้   
ดังนี้   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า   

อ.กาย   นี ้  อนัมีวญิญาณไปปราศแล้ว   อนั (อนับคุคล) 
ทิง้แล้ว   จกันอนทบั   ซ่ึงแผ่นดนิ   ส้ินกาลไม่นานหนอ   
เพียงดัง  อ.ท่อนไม้  อันมีประโยชน์ออกแล้ว    
ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   ดูก่อนภิกษุ   อ.กาย   นี้   จักนอนทับ   ซึ่งแผ่นดิน    
คือว่า   จักนอน   ในเบื้องบน   แห่งแผ่นดิน   อัน (อันสัตว์) นอนแล้ว   ด้วยการ-
นอนตามปกติ   นี้   ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.)  
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   อจิร�   วต   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
    (อ.พระศาสดา)   ย่อมทรงแสดงว่า   (อ.กายนี้)   อัน (อันบุคคล) ทิ้งแล้ว    
ชื่อว่า เป็นสภาพเปล่า   เพราะความที่ (แห่งกายนั้น)   เป็นสภาพมีวิญญาณไปปราศแล้ว   
เป็น   จักนอน   ดังนี้   (ด้วยบท) ว่า   ฉุฑฺโฑ   ดังนี้   ฯ
 (อ.อันถาม) ว่า   (อ.กายนี้   อันอันบุคคลทิ้งแล้ว   จักนอนทับ   ซึ่งแผ่นดิน)   
ราวกะ อ.อะไร   (ดังนี้)   ฯ
 (อ.อันแก้) ว่า   (อ.กายนี้   อันอันบุคคลทิ้งแล้ว   จักนอนทับ   ซึ่งแผ่นดิน)   
เพียงดัง   อ.ท่อนไม้   อันมีประโยชน์ออกแล้ว   ดังนี้   ฯ   (อ.อธิบาย) ว่า   ราวกะ   
อ.ท่อนแห่งไม้   อันมีอุปการะออกแล้ว   ชื่อว่า อันมีประโยชน์ออกแล้ว   (ดังนี้)   ฯ
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๑ ประโยคนี้ ข้าพเจ้าเอา สกฺกา เป็นบทวิกติกัตตา ฯ ลักษณะนี้จะเอาบท สกฺกา เป็นประธานของประโยคก็ได้ โดยแปลว่า ก็  

แม้ อ.อัน (อันบุคคล) อาจ เพื่ออันกระท�า (ซึ่งไม้) นั้น ให้เป็นเชิงรองแห่งเตียง หรือ หรือว่า ให้เป็นเครื่องเช็ดซึ่งเท้า  

หรือว่า ให้เป็นตั่งแห่งแผ่นกระดาน ด้วยอุบาย นั้น นั้น พึงมี ฯ

 (อ.อธิบาย) ว่า   จริงอยู่   อ.มนุษย์ ท.   ผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระ   
เข้าไปแล้ว   สู่ป่า   ตัดแล้ว   (ซ่ึงไม้) อันตรง   ตามสัณฐานแห่งไม้อันตรง    
(ซึ่งไม้) อันคด   ตามสัณฐานแห่งไม้อันคด   ย่อมถือเอา   ซึ่งทัพพสัมภาระ   แต่ว่า    
(อ.มนุษย์ ท. เหล่านัน้)   ตัดแล้ว   (ซ่ึงไม้) อันเป็นโพรงด้วย   อันผดุ้วย   อันมแีก่น-
หามิได้ด้วย   อันมีปมเกิดแล้วด้วย   อันเหลือลง   ย่อมทิ้ง   (ในป่า) นั้นนั่นเทียว,   
(อ.มนุษย์ ท.)   ผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระ   เหล่าอื่น   มาแล้ว   ชื่อว่า  
ผู้หวังถือเอาอยู่   (ซึ่งไม้) นั้น   ย่อมไม่มี,   (อ.มนุษย์ ท.   เหล่านั้น)   แลดูแล้ว   
(ซ่ึงไม้) นัน้   ย่อมถอืเอา   (ซ่ึงไม้) อันเป็นอุปการะ   แก่ตนนัน่เทียว,   (อ.ไม้) นอกนี้   
เป็นไม้ไปแล้วบนแผ่นดินนั่นเทียว   ย่อมเป็น,   ก็   (อ.ไม้) นั้น   เป็นไม้อันใคร ๆ   
แม้อาจ   เพื่ออันกระทํา   ให้เป็นเชิงรองแห่งเตียง   หรือ   หรือว่า   ให้เป็นเครื่อง-
เช็ดซึ่งเท้า   หรือว่า   ให้เป็นตั่งแห่งแผ่นกระดาน   ด้วยอุบาย   นั้น   นั้น    
พึงเป็น,๑   ส่วนว่า   แม้ อ. -   ในส่วน ท.   สามสิบสอง   ในอัตภาพ   นี้หนา   
- ส่วนส่วนหนึ่ง   ชื่อว่า อันเข้าถึงซึ่งความเป็นส่วนอันบุคคลพึงถือเอา   ด้วยสามารถ-
แห่งวตัถมุเีชิงรองแห่งเตียงเป็นต้น   หรอื   หรอืว่า   โดยมขุอันเป็นอุปการะ   อย่างอ่ืน   
ย่อมไม่มี,   อ.กาย   นี้   อันมีวิญญาณไปปราศแล้ว   จักนอน   บนแผ่นดิน    
ต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียว   อย่างเดียว   เพียงดัง อ.ท่อนไม้   อันมีประโยชน์ออกแล้ว   
ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงทราบ)   ฯ   
 ในกาลเป็นทีส่ดุลงแห่งเทศนา   อ.พระเถระช่ือว่าติสสะผูม้ตัีวอันเน่า   บรรลแุล้ว   
ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   แม้เหล่าอื่น   
(เป็นพระอริยบุคคล) มีพระโสดาบันเป็นต้น   ได้เป็นแล้ว   ฯ   แม้ อ.พระเถระ    
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   ปรินิพพานแล้ว   ฯ   อ.พระศาสดา   (ทรงยังบุคคล) 
ให้กระทําแล้ว   ซึ่งกิจคือการเผาซึ่งสรีระ   (ของพระเถระ) นั้น   ทรงถือเอาแล้ว    
ซึ่งธาตุ ท.   (ทรงยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว   ซึ่งเจดีย์   ฯ
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 ก.๓   อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว   ซึ่งพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   
อ.พระเถระช่ือว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า   บังเกิดแล้ว   (ในท่ี) ไหน   ดังนี้   ฯ    
(อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษ ุท.   (อ.ภิกษช่ืุอว่าติสสะ)   ปรนิพิพานแล้ว   
ดังนี ้  ฯ   (อ.ภิกษุ ท.   ทลูถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ   อ.ตัว   ของภิกษุ   
ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต   ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป   เป็นตัวเน่า   เกิดแล้ว   
เพราะเหตุอะไร,   อ.กระดูก ท.   แตกแล้ว   เพราะเหตุอะไร,   อ.เหตุ   อะไร    
ถึงแล้ว   ซึ่งความเป็นแห่งอุปนิสัย   แห่งพระอรหัต   (ของพระเถระชื่อว่าติสสะ) นั้น   
ดังนี้   ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรัสแล้ว) ว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ผล) นั่น   ทั้งปวง   
บังเกิดแล้ว   (แก่ภิกษุชื่อว่าติสสะ) นั่น   เพราะกรรมอันตนกระทําแล้ว   ดังนี้   ฯ   
(อ.ภิกษุ ท.   ทูลถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็   (อ.กรรม) อะไร    
(อันพระเถระช่ือว่าติสสะ) นัน้   กระทาํแล้ว   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระศาสดา   ตรสัแล้ว) ว่า   
ดูก่อนภิกษุ ท.   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ ท.)   จงฟัง   ดังนี้   ทรงนํามาแล้ว    
ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่า :-
 ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   (อ.ภิกษุชื่อว่าติสสะ) นี้   
เป็นบุคคลผู้ฆ่าซึ่งนกเป็นอยู่   เป็น   ฆ่าแล้ว   ซึ่งนก ท.   มาก   บํารุงแล้ว    
ซึ่งชนผู้เป็นใหญ่,   ย่อมขาย   (ซึ่งนก ท.) ตัวเหลือลงจากนก (อันตน) ให้แล้ว    
(แก่ชนผู้เป็นใหญ่ ท.) เหล่านั้น,   (คิดแล้ว) ว่า   (อ.นก ท.) ตัวเหลือลงจากนก  
(อันเรา) ขายแล้ว   ตัว (อันเรา) ให้ตายแล้วจึงเก็บไว้แล้ว   เป็นนกเน่า   จักเป็น   
ดังนี้,   (อ.นก ท.   เหล่านั้น)   ย่อมไม่อาจ   เพื่ออันบินขึ้น   โดยประการใด   
ทําลายแล้ว   ซึ่งกระดูกแห่งแข้ง ท. ด้วย   ซึ่งกระดูกแห่งปีก ท. ด้วย   (ของนก ท.) 
เหล่านั้น   โดยประการนั้น   เก็บไว้แล้ว   กระทํา   ให้เป็นกอง   ฯ   (อ.บุรุษนั้น)   
ย่อมขาย   (ซึ่งนก ท.) เหล่านั้น   ในวันรุ่งขึ้น,   (ยังบุคคล) ให้ปิ้งแล้ว   เพื่อประโยชน์   
แก่ตน   ในกาล (แห่งนก ท.)   ตัวมากเกิน   (อันตน) ได้แล้ว   ฯ   ในวันหนึ่ง   
ครั้นเมื่อโภชนะอันประกอบแล้วด้วยรส   (อันบุคคล)   หุงแล้ว   (เพื่อบุรุษ) นั้น,   
อ.พระขณีาสพ   รปูหนึง่   เทีย่วไปอยู ่  เพือ่ก้อนข้าว   ได้ยนือยูแ่ล้ว   ท่ีประตูแห่งเรอืน   
(ของบุรษุ) นัน้   ฯ   (อ.บรุษุ) นัน้   เหน็แล้ว   ซ่ึงพระเถระ   ยงัจิต   ให้เลือ่มใสแล้ว   
(คิดแล้ว) ว่า   อ.สตัว์ตัวมลีมปราณ ท.   มาก   อันเรา   ให้ตายแล้ว,   อ.พระผูเ้ป็นเจ้า   
ยืนอยู่แล้ว   ที่ประตูแห่งเรือน   ของเราด้วย   อ.โภชนะอันประกอบแล้วด้วยรส    
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มพีร้อมอยู ่  ในภายในแห่งเรอืนด้วย,   (อ.เรา)   จกัถวาย   ซ่ึงบณิฑบาต   (แก่พระ-
ผู้เป็นเจ้า) นั้น   ดังนี้   รับเอาแล้ว   ซึ่งบาตร   (ของพระขีณาสพ) นั้น   (ยังบาตร) 
ให้เต็มแล้ว   ถวายแล้ว   ซ่ึงบณิฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส   ไหว้แล้ว   ซ่ึงพระเถระ   
ด้วยอันต้ังไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ข้าพเจ้า)   พงึถงึ   
ซึ่งที่สุด   แห่งธรรมอันท่านเห็นแล้ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   (กล่าวแล้ว) ว่า   
(อ.ความปรารถนาอันท่านปรารถนาแล้ว)   อย่างนี้   จงสําเร็จ ดังนี้   ได้กระทําแล้ว   
ซึ่งการอนุโมทนา   ฯ
 ดูก่อนภิกษุ ท.   (อ.ผล) นั่น   สําเร็จแล้ว   แก่ภิกษุชื่อว่าติสสะ   ด้วยอํานาจ-
แห่งกรรมอันภิกษุชื่อว่าติสสะกระทําแล้ว   ในกาลนั้นนั่นเทียว,   อ.ตัว   ของภิกษุ- 
ชื่อว่าติสสะ   เป็นตัวเน่า   เกิดแล้ว (ด้วย)   อ.กระดูก ท.   แตกแล้วด้วย   เพราะ-
วิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งการทําลายซึ่งกระดูก   ของนก ท.,   (อ.ภิกษุชื่อว่าติสสะ)   
บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งการถวายซึ่งบิณฑบาต-
อันประกอบแล้วด้วยรส   แก่พระขีณาสพ   ดังนี้   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๑ ปัญจโครส ได้แก่ นมที่เกิดจากวัว ๕ อย่าง คือ นมสด นมส้ม เนยใส เนยข้น เปรียง 

๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่   ในชนบทช่ือว่าโกศล   ทรงปรารภ    
ซึ่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ   ตรัสแล้ว   ซึ่งพระธรรมเทศนา   นี้ ว่า   ทิโส   
ทิส�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ

 ก.๑   ได้ยินว่า   อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค   ชื่อว่านันทะ   ของคฤหบดี    
ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   เป็นผู้มั่งคั่ง   เป็นผู้มีทรัพย์มาก  
เป็นผู้มีโภคะมาก   (เป็น)   ย่อมรักษา   ซึ่งฝูงแห่งโค   ฯ   ได้ยินว่า   อ.ชฎิล   
ชื่อว่าเกณิยะ   (หลบหลีกอยู่   ซึ่งอันบีบคั้นแห่งพระราชา)   ด้วยเพศแห่งบรรพชิต   
(ย่อมรักษา   ซ่ึงขมุทรัพย์   ของตน)   ฉนัใด   (อ.บคุคลผูเ้ลีย้งซ่ึงโคช่ือว่านนัทะ) นัน้   
หลบหลีกอยู่   ซึ่งอันบีบคั้นแห่งพระราชา   ด้วยความเป็นแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค   
ย่อมรักษา   ซึ่งขุมทรัพย์   ของตน   ฉันนั้น   ฯ   (อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่า- 
นันทะ) นั้น   ถือเอาแล้ว   ซึ่งรสอันเกิดแล้วแต่โคห้า ท.๑   มาแล้ว   สู่สํานัก    
ของคฤหบดีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   ย่อมเฝ้า   ซึ่งพระศาสดา,   ย่อมฟัง   ซึ่งธรรม,   
ย่อมทูลวิงวอน   ซ่ึงพระศาสดา   เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมา   สู่ที่เป็นที่อยู่    
ของตน   ตลอดกาลตามกาล   ฯ   อ.พระศาสดา   ยังความแก่รอบแห่งญาณ   (ของ-
บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ) นั้น   ให้มาอยู่   ไม่เสด็จไปแล้ว   ทรงทราบแล้ว    
ซ่ึงความที ่(แห่งญาณ   ของบคุคลผูเ้ลีย้งซ่ึงโคช่ือว่านนัทะ) นัน้   เป็นธรรมชาตแก่รอบแล้ว   
ผู้อันหมู่แห่งภิกษุใหญ่แวดล้อมแล้ว   เสด็จเที่ยวไปอยู่   สู่ที่จาริก   ทรงก้าวลงแล้ว   
จากหนทาง   ประทับนัง่แล้ว   ทีโ่คนแห่งต้นไม้   แห่งใดแห่งหนึง่   อันใกล้ต่อท่ีเป็นท่ีอยู่   
(ของบุคคลผูเ้ลีย้งซ่ึงโคช่ือว่านนัทะ) นัน้   ในวนัหนึง่   ฯ   อ.บคุคลผูล้ีย้งซ่ึงโคช่ือว่า-
นันทะ   ไปแล้ว   สู่สํานัก   ของพระศาสดา   ถวายบังคมแล้ว   กระทําแล้ว    
ซ่ึงการต้อนรบั   ทลูนมินต์แล้ว   ซ่ึงพระศาสดา   ได้ถวายแล้ว   ซ่ึงทานคือรสอันเกดิ-
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๑ ตั้งแต่ สาวตฺถิย� กิร อนาถปิณฺฑิกสฺส - วนฺทิตฺวา นิวตฺติ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๒๖ แปลโดยพยัญชนะ 
๒ คําว่า ทิโส แปลว่า อ.โจรผู้ปรากฏ เอา ทิโส เป็นวิเสสนะของ โจโร แต่ข้าพเจ้าแปลว่า อ.โจร เพราะในอรรถกถาแก้ ทิโส  

เป็น โจโร แก้ ทิสํ เป็น โจรํ ได้รูปประโยคเป็น โจโร โจร� ทิสฺวา ฯ คําว่า ทิโส สําเร็จมาจาก ทิสฺ ธาตุในความเห็น, ปรากฏ  

ลง อ.ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า. ทิสฺสตีติ ทิโส (โจโร)

แล้วแต่โคห้า   อันประณีต   แก่หมู่แห่งภิกษุ   ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ตลอด- 

วันเจ็ด   ฯ   ในวัน   ที่เจ็ด   อ.พระศาสดา   ทรงกระทําแล้ว   ซึ่งการอนุโมทนา   

ตรัสแล้ว   ซ่ึงวาจาเป็นเครื่องกล่าวตามลําดับ   อันต่างด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวมี- 

ทานกถาเป็นต้น   ฯ   ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อ.บุคคล- 

ผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในโสดาปัตติผล   ถือเอาแล้ว   ซึ่งบาตร   

ของพระศาสดา   ไปตามอยู่   ซึ่งพระศาสดา   ไปแล้ว   สู่ที่ไกล   ผู้ (อันพระศาสดา) 

ทรงให้กลับอยู่   (ด้วยพระดํารัส) ว่า   ดูก่อนอุบาสก   (อ.เธอ)   จงหยุด   ดังนี้   

ถวายบังคมแล้ว   กลับแล้ว๑   ฯ   ครั้งนั้น   อ.นายพราน   คนหนึ่ง   ยิงแล้ว    

(ซ่ึงบุคคลผู้เลี้ยงซ่ึงโคช่ือว่านันทะ) นั้น   (ยังบุคคลผู้เลี้ยงซ่ึงโคช่ือว่านันทะนั้น)    

ให้ตายแล้ว   ฯ   อ.ภิกษ ุท.   ผูม้าอยู ่  ข้างหลงั   เหน็แล้ว   ไปแล้ว   กราบทูลแล้ว   

กะพระศาสดาว่า   ข้าแต่พระองค์เจรญิ   อ.บคุคลผูเ้ลีย้งซ่ึงโค   ช่ือว่านนัทะ   ถวายแล้ว   

ซึ่งทานอันใหญ่   ไปตามแล้ว   กลับอยู่   (อันนายพราน) ให้ตายแล้ว   เพราะความ-

ทีแ่ห่งพระองค์ เป็นผูเ้สด็จมาแล้ว   (ในท่ี) นี,้   ถ้าว่า   อ.พระองค์   จกัไม่เสด็จมา- 

แล้วไซร้,   อ.ความตาย   จักไม่ได้มีแล้ว   (แก่บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ) นั้น   

ดังนี ้  ฯ   อ.พระศาสดา   ตรสัแล้วว่า   ดกู่อนภกิษ ุท.   คร้ันเม่ือเรา   มาแล้วกด็ ี  

ไม่มาแล้วก็ดี,   ชื่อ อ.อุบายเป็นเครื่องพ้น   จากความตาย   (ของบุคคลผู้เลี้ยง- 

ซ่ึงโคช่ือว่านนัทะ) น้ัน   แม้ผู้ไปอยู่   สู่ทศิ ท.   ส่ี   สู่ทิศน้อย ท.   ส่ี   ย่อมไม่มี,   

เพราะว่า   อ.โจร ท.   ย่อมไม่กระท�านัน่เทยีว,   (อ.ชน ท.)   ผูมี้เวร   ย่อมไม่กระท�า   

(ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ) ใด,   อ.จิต   อัน (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้วผิด    

อันเป็นไปทั่วแล้ว   ในภายใน   ของสัตว์ ท.   เหล่านี้นั่นเทียว   ย่อมกระท�า    

(ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ) นั้น   ดังนี ้  ตรัสแล้ว   ซึ่งพระคาถา   นี้ว่า

อ.โจร   (เห็นแล้ว)   ซ่ึงโจร๒   พึงกระท�า   (ซ่ึงความ-



228 L: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒  แปลโดยพยัญชนะ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

๑ อนยพฺยสน� เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มี น บุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  น.บุพ.กัม. วิ. น อยํ อนยํ (พฺยสนํ)

  วิ.บุพ.กัม. วิ. อนยํ พฺยสนํ อนยพฺยสนํ ฯ

 อย่างไรก็ตาม ศัพท์นี้มีการแปลและการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น ความทุกข์อันส่ายเสียซึ่งความสุขให้พินาศ ความฉิบหาย- 

อันส่ายเสียซึ่งความเจริญให้พินาศ, ความพินาศมิใช่ความเจริญ, ความฉิบหาย เป็นต้น ขอให้นักเรียนพึงดูรูปวิเคราะห์เพิ่มเติม

ในเรื่องพระนางสามาวดีเถิด

ฉิบหายมิใช่ความเจริญ)๑   นั้น   ใด,   ก็   หรือว่า   
(อ.บุคคล) ผู้มีเวร   (เห็นแล้ว)   (ซึ่งบุคคล) ผู้มีเวร   
(พึงกระท�า   ซ่ึงความฉิบหายมิใช่ความเจริญน้ันใด),   
อ.จิต   อัน (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้วผิด   พึงกระท�า    
(ซ่ึงบคุคล) นัน้   ให้เป็นผูเ้ลวกว่า   (กว่าความฉบิหาย-
มิใช่ความเจริญ) นั้น   ดังนี้   ฯ   

แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.โจร   (เห็นแล้ว)   ซึ่งโจร   (ดังนี้)   แห่ง -   (ในบท ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (หมวดสองแห่งบท) ว่า   ทิโส   ทิส�   ดังนี้   ฯ   
    อ.บาลีอันเหลือว่า   ทิสฺวา   ดังนี้   (อันบัณฑิต   พึงนํามาเชื่อมเข้า)   ฯ   
    (อ.อรรถ) ว่า   พึงกระทํา   ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ   นั้น   ใด    
(แก่โจร) นั้น   (ดังนี้   แห่งหมวดสองแห่งบท) ว่า   ยนฺต�   กยิรา   ดังนี้   ฯ   
อ.นัย   แม้ในบทที่สอง   นั่นนั่นเทียว   ฯ
 (อ.อรรถรูป) นี้ว่า   อ.โจรผู้ประทุษร้ายต่อมิตรโดยปกติ   คนหนึ่ง   ผิดอยู่   
(ในทรัพย์ ท.)   มีบุตรและทาระและนาและสวนและโคและกระบือเป็นต้น   (ของโจร)
คนหนึ่ง,   (อ.ตน)   ย่อมผิด   (ต่อโจร) ใด,   เห็นแล้ว   ซึ่งโจร   แม้นั้น    
ผู้ผิดอยู่   ในตน   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว,   ก็   หรือว่า   (อ.บุคคล) ผู้มีเวร   
เห็นแล้ว   (ซึ่งบุคคล) ผู้มีเวรอันผูกไว้แล้ว   ด้วยเหตุ   บางอย่างนั่นเทียว   ชื่อว่า   
ผูม้เีวร   พงึกระทาํ   ซ่ึงความฉิบหายมใิช่ความเจรญิ   ใด   (แก่โจร   หรอื   หรอืว่า   
แก่บุคคลผู้มีเวร) นั้น   คือว่า   พึงเบียดเบียน   ซึ่งบุตรและทาระ   (ของโจร   หรือ   
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หรือว่า   ของบุคคลผู้มีเวร) นั้น   หรือ   หรือว่า   (ยังทรัพย์ ท.)   มีนาเป็นต้น   
(ของโจร   หรือ   หรือว่า   ของบุคคลผู้มีเวรนั้น)   พึงให้ฉิบหาย,   ก็   หรือว่า   
พึงปลงลง   (ซึ่งโจร   หรือ   หรือว่า   ซึ่งบุคคลผู้มีเวร) นั้น   จากชีวิต   เพราะ-
ความที่แห่งตนเป็นผู้หยาบคาย   คือว่า   เพราะความที่แห่งตนเป็นคนทารุณ,   อ.จิต   
ช่ือว่า อัน (อันบุคคล) ต้ังไว้แล้วผิด   เพราะความท่ี (แห่งจิต) นั้นเป็นธรรมชาต- 
อันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด   ในอกุศลกรรมบถ ท.   สิบ   พึงกระทํา   (ซึ่งบุคคล) นั้น   
ให้เป็นผู้เลวกว่า   (กว่าความฉิบหายมิใช่ความเจริญ) นั้น   คือว่า   ควรกระทํา    
ซึ่งบุรุษ   นั้น   ให้เป็นผู้เลวทรามกว่า   กว่าเหตุ   นั้น,   จริงอยู่   อ.โจร   หรือ   
หรือว่า   อ.บุคคลผู้มีเวร   ผู้มีประการ (อันข้าพเจ้า) กล่าวแล้ว   ยังทุกข์    
พึงให้เกิดขึ้น   หรือ   หรือว่า   พึงกระทํา   ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต   แก่โจร    
หรือ   หรือว่า   แก่บุคคลผู้มีเวร   ในอัตภาพ   นี้นั่นเทียว,   ส่วนว่า   อ.จิต    
อัน (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้วผิด   ในอกุศลกรรมบถ ท.   นี้   (ยังบุคคล)   ย่อมให้ถึง   
ซ่ึงความฉิบหายมิใช่ความเจริญ   ในธรรม   อันสัตว์เห็นแล้วบ้าง   ซัดไปแล้ว    
ในอบาย ท.   สี ่  ย่อมไม่ให้   เพือ่อันยกขึน้   ซ่ึงศีรษะ   ในพนัแห่งอัตภาพ ท. บ้าง   
ดังนี้   เป็นคําอธิบาย (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ย่อมเป็น   ฯ   

 ในกาลเป็นที่สุดแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) 
มโีสดาปัตติผลเป็นต้น,   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยวาจามปีระโยชน์   เกดิแล้ว   
แก่มหาชน   ฯ   ก็   อ.กรรม   อันอันอุบาสก   กระทําแล้ว   ในระหว่างแห่งภพ   
อันภิกษุ ท.   ไม่ทูลถามแล้ว,   เพราะเหตุนั้น   (อ.กรรมนั้น)   อันพระศาสดา    
ไม่ตรัสบอกแล้ว   ดังนี้แล   ฯ

jwi

อ.เรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ   (จบแล้ว)   ฯ
jwi



๑ ปาตุรโหสิ ประกอบด้วย ปาตุ + อ บทหน้า หุ ธาตุในความมี, เป็น ลง อ ปัจจัย อี อัชชัตตนีวิภัตติ ส อาคม พฤทธิ์ อุ ที่ หุ 

ธาตุเป็น โอ รัสสะ อี วิภัตติเป็น อิ ลง ร อาคม หน้าธาตุ ฯ 

๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ
อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโสไรยะ   (อันข้าพเจ้า   จะกล่าว)   ฯ

\\\

 อ.พระศาสดา   ทรงยังพระธรรมเทศนา   นี้ว่า   น   ต�   มาตา   ปิตา   
กยิรา   ดังนี้เป็นต้น   อันตั้งขึ้นพร้อมแล้ว   ในพระนครชื่อว่าโสไรยะ   ให้จบแล้ว   
ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี   ฯ

 ก.๑   ครัน้เมือ่พระสมัมาสมัพทุธเจ้า   ประทับอยูอ่ยู ่  ในพระนครช่ือว่าสาวัตถ,ี   
อ.บุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสไรยะ   ในพระนครชื่อว่าโสไรยะ   นั่งแล้ว   บนยานน้อย- 
อันสบาย   กับ   ด้วยสหาย   คนหนึ่ง   ออกไปแล้ว   จากพระนคร   เพื่อต้องการ-
แก่อันอาบ   ด้วยบริวาร   หมู่ใหญ่   ฯ   ในขณะ   นั้น   อ.พระเถระชื่อว่า- 
มหากัจจายนะ   เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเข้าไป   สู่พระนครชื่อว่าโสไรยะ   เพื่อก้อนข้าว   
(เป็น)   ย่อมห่ม   ซึ่งผ้าสังฆาฏิ   ในภายนอกแห่งพระนคร   ฯ   ก็   อ.สรีระ   
ของพระเถระ   เป็นสรีระมีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง   (ย่อมเป็น)   ฯ   อ.บุตร-
ของเศรษฐีชื่อว่าโสไรยะ   เห็นแล้ว   (ซึ่งพระเถระ) นั้น   คิดแล้วว่า   โอหนอ    
อ.พระเถระ   นี้   เป็นภรรยา   ของเรา   พึงเป็น   หรือ   หรือว่า   อ.วรรณะ- 
แห่งสรรีะ   ของภรรยา   ของเรา   เป็นราวกะว่าวรรณะแห่งสรรีะ   (ของพระเถระ) นัน่   
พึงเป็น   ดังนี้   ฯ   (ครั้นเมื่อเหตุ)   เป็นเหตุสักว่า (อันบุตรของเศรษฐีนั้น)  
คิดแล้วน่ันเทยีว   (มอียู)่,   อ.เพศแห่งบรุษุ   (ของบตุรของเศรษฐ)ี นัน้   หายไปแล้ว,   
อ.เพศแห่งหญิง   ได้มีปรากฏแล้ว๑   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   ละอายอยู่    
ลงแล้ว   จากยานน้อย   หนีไปแล้ว   ฯ   อ.ชนผู้เป็นบริวาร   ไม่รู้พร้อมอยู่    
(ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.เหตุ) นั่น   อะไร,   (อ.เหตุ) นั่น   อะไร   
ดังนี้   ฯ   (อ.หญิง) แม้นั้น   ดําเนินไปแล้ว   สู่หนทางเป็นที่ไปสู่เมืองตักสิลา   ฯ   
แม้ อ.สหาย   (ของหญิง) นั้น   แม้เที่ยวไปแล้ว   ข้างนี้ด้วย   ข้างนี้ด้วย   ไม่ได้
เห็นแล้ว   ฯ   (อ.ชน ท.) ทั้งปวง   อาบแล้ว   ได้ไปแล้ว   สู่เรือน,   (ครั้นเมื่อ-
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๑ สตฺถวาโห (วาณิโช) เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ณ ปัจจัย วิ.ว่า สตฺถ� วหตีติ สตฺถวาโห (วาณิโช) หรือ สตฺถ� วาณิโชปชีวิน�  

ส�ฆาต� วหติ เทสนฺตร� ปาปิยตีติ สตฺถวาโห (วาณิโน) ฯ สตถ บทหน้า วหฺ ธาตุในความนําไป, ถึง ทีฆะ อ เป็น อา ฯ 

คํา) ว่า   อ.บุตรของเศรษฐี   (ไปแล้ว)   (ณ ที่) ไหน   ดังนี้   (อันชน ท.)    
กล่าวแล้ว,   (อ.ชน ท. เหล่านั้น)   กล่าวแล้วว่า   (อ.เรา ท.)   สําคัญแล้วว่า    
(อ.บตุรของเศรษฐ)ี   เป็นผูอ้าบแล้วจึงมาแล้ว   จักเป็น   ดังนี ้  ดังนี ้  ฯ   ครัง้นัน้   
อ.มารดาและบิดา ท.   (แห่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   แสวงหาแล้ว   (ในที่) นั้น   นั้น   
ไม่เห็นอยู่   ร้องไห้แล้ว   ครํ่าครวญแล้ว   ได้ถวายแล้ว   ซึ่งภัตเพื่อบุคคลผู้ตายแล้ว   
(ด้วยความสําคัญ) ว่า   (อ.บุตร   ของเรา ท.)   เป็นผูต้ายแล้ว   จกัเป็น   ดังนี ้  ฯ   
(อ.หญิง) นั้น   เห็นแล้ว   ซึ่งพ่อค้าผู้นําไปซึ่งหมู่เกวียนผู้ไปสู่เมืองตักสิลาโดยปกติ๑   
คนหนึง่   ติดตามแล้ว   ซ่ึงยานน้อย   ข้างหลงั   ข้างหลงั   ฯ   ครัง้น้ัน   อ.มนุษย์ ท.   
เห็นแล้ว   (ซึ่งหญิง) นั้น   กล่าวแล้วว่า   (อ.ท่าน)   ย่อมมา   ข้างหลัง   ข้างหลัง   
แห่งยานน้อย   ของเรา ท.,   อ.เรา ท.   ย่อมไม่รู้   ซึ่งท่านว่า   (อ.หญิง) นั่น    
เป็นเด็กหญิง   ของใคร   (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิงนัน้   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่นาย   อ.ท่าน ท.   จงขบัไป   ซ่ึงยานน้อย   ของตน,   อ.ดิฉนั   จักไป   ด้วยเท้า   
ดังนี้   ไปอยู่   ไปอยู่   ให้แล้ว   ซึ่งแหวนที่นิ้วมือ   (ยังบุคคล) ให้กระทําแล้ว    
ซึ่งโอกาส   ในยานน้อย   คันหนึ่ง   ฯ   อ.มนุษย์ ท.   คิดแล้วว่า   อ.ภรรยา    
แห่งบุตรของเศรษฐี   ของเรา ท.   ในพระนครชื่อว่าตักสิลา   ย่อมไม่มี,   อ.เรา ท.   
จักบอก   (แก่บุตรของเศรษฐี) นั้น,   อ.เครื่องบรรณาการอันใหญ่   จักมี   แก่เรา ท.   
ดังนี้   ฯ   (อ.มนุษย์ ท.) เหล่านั้น   ไปแล้ว   (กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   อ.รัตนะ-
คือหญิง   อันเรา ท.   นํามาแล้ว   เพื่อท่าน   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   
ฟังแล้ว   (ยังบุคคล) ให้เรียกมาแล้ว   (ซึ่งหญิง) นั้น   เห็นแล้ว   (ซึ่งหญิงนั้น)    
ผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิด   ผู้มีรูปงาม   ผู้สมควรแก่วัย   ของตน   ผู้มีความรักอัน-
เกิดขึ้นแล้ว   ได้กระทําแล้ว   ในเรือน   ของตน   ฯ

 ก.๒   จริงอยู่  อ.บรุุษ ท.  ช่ือว่า ผูไ้ม่เคยเป็นหญงิเป็นแล้ว  หรือ  หรือว่า   
อ.หญิง ท.   ช่ือว่า ผู้ไม่เคยเป็นบุรุษเป็นแล้ว   ย่อมไม่มี  ฯ   เพราะว่า    
อ.บุรุษ ท.   ประพฤติล่วงแล้ว   ในทาระ ท.   (ของบุรุษ) อื่น   กระท�าแล้ว    
ซ่ึงกาละ   ไหม้แล้ว   ในนรก   ส้ินแสนแห่งปี ท.   มาก   เม่ือมา   สู่ชาตแิห่งมนุษย์   
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๑ กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี (อานนฺตฺเถโร) เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส, และทุติยาตัปปุริสสมาส      

เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้

  ฉ.ตัป. วิ. กปฺปานํ สตสหสฺสํ กปฺปสตสหสฺสํ

  ทุ.ตัป. วิ. กปฺปสตสหสฺสํ ปูริตา กปฺปสตสหสฺสปูริตา (ปารมี)

  ต.ตุล. วิ. กปฺปสตสหสฺสปูริตา ปารมี เยน โส กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี (อานนฺทตฺเถโร)
๒ กมฺมาโร แปลกันว่า ช่างทอง, ช่างเหล็ก, ช่างเงิน เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า โลหกิจฺจ� กโรตีติ กมฺมาโร (ชโน) ฯ  

กรฺ ธาตุในความทํา มาร ปัจจัย ลบ รฺ ที่สุดธาตุ ซ้อน มฺ  ฯ อีกนัยหนึ่ง เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ณ ปัจจัย วิ.ว่า ก� มาเรตีติ 

กมฺมาโร (ชโน) ผู้ยังนํ้าให้ตาย ฯ ก เป็นบทหน้า มรฺ ธาตุในความตาย

ย่อมถงึทัว่   ซ่ึงความเป็นแห่งหญงิ   ในร้อยแห่งอตัภาพ   ฯ   แม้ อ.พระเถระ- 
ช่ือว ่าอานนท์  ผู ้มีบารมี อันให ้เต็มแล ้วสิ้นแสนแห่งกัป๑  ผู ้ เป ็นอริยสาวก    
ท่องเที่ยวไปอยู่   ในสงสาร   บังเกิดแล้ว   ในตระกูลแห่งช่างทอง๒   ในอัตภาพ   
หนึ่ง   กระทําแล้ว   ซึ่งกรรมคืออันคบหาซึ่งทาระของบุรุษอื่น   ไหม้แล้ว   ในนรก   
เป็นหญิง   ผู้บําเรอซึ่งเท้า   ของบุรุษ   ได้เป็นแล้ว   ในอัตภาพ ท.   สิบสี่    
เพราะผลอันสุกแล้วอันเหลือลง,   ถึงแล้ว   ซึ่งการถอนขึ้นซึ่งพืช   ในอัตภาพ ท.   
เจ็ด   ฯ   ส่วนว่า   อ.หญิง ท.   กระทําแล้ว   ซึ่งบุญ ท.   มีทานเป็นต้น    
ยังความพอใจ   ในความเป็นแห่งหญิง   ให้คลายแล้ว   อธิษฐานแล้ว   ซึ่งจิตว่า   
อ.บุญ   ของเรา ท.   นี้   จงเป็นไปพร้อม   เพื่ออันได้เฉพาะ   ซึ่งอัตภาพแห่งบุรุษ   
ดังนี ้  กระทาํแล้ว   ซ่ึงกาละ   ย่อมกลบัได้   ซ่ึงอัตภาพแห่งบรุษุ   ฯ   (อ.หญิง ท. 
เหล่านั้น)   เป็นผู้มีผัวเพียงดังเทวดา   เป็น   ย่อมกลับได้   ซึ่งอัตภาพแห่งบุรุษ    
แม้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติโดยชอบในสามีนั่นเทียว   ฯ   ส่วนว่า   อ.บุตรของเศรษฐี   
นี้   ยังจิต   ให้เกิดขึ้นแล้ว   ในพระเถระ   โดยอุบายไม่แยบคาย   กลับได้แล้ว   
ซึ่งความเป็นแห่งหญิง   ในอัตภาพ   นี้นั่นเทียว   ฯ   
 ก็   อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์   ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   ในท้อง   (ของหญิง) นั้น   
เพราะอาศัย   ซึ่งการอยู่รวม   กับ   ด้วยบุตรของเศรษฐี   ในพระนครชื่อว่าตักสิลา   
ฯ   (อ.หญงิ) น้ัน   ได้แล้ว   ซ่ึงบตุร   โดยอนัล่วงไปแห่งเดอืนสบิ   ได้เฉพาะแล้ว   
ซึ่งบุตร   แม้อื่นอีก   ในกาลเป็นที่ไป   ด้วยเท้า   (แห่งบุตร) นั้น,   อ.บุตร ท. 
สี่   คือ   อ.บุตร ท.   สอง   ผู้อยู่แล้ว   ในท้อง   (ของหญิง) นั้น   ได้มีแล้ว,    
(อ.บุตร ท.)   สอง   ผู้อาศัย   (ซึ่งหญิง) นั้น   แล้วจึงบังเกิดแล้ว   (ได้มีแล้ว)   
ในพระนครชื่อว่าโสไรยะ   ได้มีแล้ว   ด้วยประการฉะนี้   ฯ   
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 ก.๓   ในกาล   น้ัน   อ.บุตรของเศรษฐ ี  ผูเ้ป็นสหาย   (ของหญิง) นัน้   ใด,   
(อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   ไปแล้ว   สู่พระนครชื่อว่าตักสิลา   ด้วยร้อยแห่งเกวียน ท.   
ห้า   จากพระนครชื่อว่าโสไรยะ   นั่งแล้ว   บนยานน้อยอันสบาย   ได้เข้าไปแล้ว    
สู่พระนคร   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.หญิง) นั้น   เปิดแล้ว   ซึ่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม    
ยืนแลดูอยู่แล้ว   ซึ่งระหว่างแห่งถนน   ที่พื้นในเบื้องบนแห่งปราสาท   เห็นแล้ว    
(ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   รู้พร้อมแล้ว   (ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   ส่งไปแล้ว    
ซึ่งทาสี   (ยังทาสี) ให้เรียกมาแล้ว   (ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   (ยังบุตรของเศรษฐี) 
ให้นั่งแล้ว   บนพื้นอันใหญ่   ได้กระทําแล้ว   ซึ่งสักการะและสัมมานะ   อันใหญ่   ฯ   
ครั้งนั้น   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   กล่าวแล้ว   (กะหญิง) นั้นว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   
อ.เธอ  เป ็นผู ้ อันเรา ท.  เห็นแล ้วในก ่อน  (ย ่อมเป ็น)  ในกาลก่อน    
(แต่กาล) นี้   หามิได้,   ก็แล   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น   (มีอยู่),    
(อ.เธอ)   ย่อมกระทํา   ซึ่งสักการะ   อันใหญ่   แก่เรา ท.,   อ.เธอ   ย่อมรู้    
ซึ่งเรา ท.   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย    
จ้ะ,   (อ.ดิฉัน)   ย่อมรู้,   อ.ท่าน ท.   เป็นผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าโสไรยะโดยปกติ   
(ย่อมเป็น)   มใิช่หรอื   ดังนี ้  ฯ   (อ.บตุรของเศรษฐนีัน้   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อน-
นางผูเ้จรญิ   เออ   (อ.อย่างน้ัน)   ดังนี ้  ฯ   (อ.หญิง) นัน้   ถามแล้ว   ซ่ึงความ-
ที่แห่งมารดาและบิดา ท. ด้วย  แห่งภรรยาด้วย   แห่งบุตร ท. ด้วย   เป็นผู้มีโรคหามิได้   
ฯ   (อ.บตุรของเศรษฐ)ี นอกนี ้  กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนนางผูเ้จรญิ   เออ,   (อ.ชน ท. 
เหล่านั้น)   เป็นผู้มีโรคหามิได้   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   กล่าวแล้วว่า   ดูก่อนแม่   อ.เธอ   
ย่อมรู้   (ซึ่งชน ท.) เหล่านั่น (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่นาย   จ้ะ,   (อ.ดิฉัน)   ย่อมรู้,   อ.บุตร   คนหนึ่ง   (ของชน ท.) เหล่านั้น   
มอียู่,   (อ.บตุร) นัน้   (ไปแล้ว)   ณ ท่ี) ไหน   ดังนี ้  ฯ   (อ.บตุรของเศรษฐนีัน้   
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   อ.เธอ   อย่ากล่าวถึงแล้ว   (ซึ่งบุตรของ-
เศรษฐ)ี น่ัน,   อ.เรา ท.   นัง่แล้ว   บนยานน้อยอนัสบาย   กบั   (ด้วยบตุรของ-
เศรษฐี) นั้น   ออกไปแล้ว   เพื่ออันอาบ   ในวันหนึ่ง   ย่อมไม่รู้นั่นเทียว    
ซ่ึงทีเ่ป็นทีไ่ป   (แห่งบตุรของเศรษฐี) นัน้,   (อ.เรา ท.)   เท่ียวไปแล้ว   ข้างนีด้้วย   
ข้างนี้ด้วย   ไม่เห็นแล้ว   (ซึ่งบุตรของเศรษฐี) นั้น   บอกแล้ว   แก่มารดาและ-
บิดา ท.,   (อ.มารดาและบิดา ท.) แม้เหล่านั้น   ร้องไห้แล้ว   คร�่าครวญแล้ว    
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กระท�าแล้ว   ซึ่งกิจเพื่อบุคคลผู้ละไปแล้ว   (แก่บุตรของเศรษฐี) นั้น   ดังนี้   ฯ   
(อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   คือ   อ.ดิฉัน   
ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนนางผู้เจริญ   (อ.เธอ)   
จงหลีกไป,   (อ.เธอ)   ย่อมกล่าว   (ซึ่งคํา) อะไร,   อ.สหาย   ของเรา   ย่อมงาม   
ราวกะ อ.กุมารแห่งเทพ,   (อ.สหาย   ของเรา) นั่น   เป็นบุรุษ   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   
ฯ   (อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.เหตุนั่น)   จงยกไว้,   (อ.สหาย   
ของท่าน) นั้น   คือ   อ.ดิฉัน   ดังนี้   ฯ   ครั้งนั้น   (อ.สหาย   ถามแล้ว)  
(ซึ่งหญิง) นั้นว่า   (อ.เรื่อง) นี้   ชื่อ เป็นอย่างไร   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ    
(อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ในวันนั้น   อ.พระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   ผู้เป็นเจ้า   
อันท่าน   เห็นแล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.สหาย   กล่าวแล้ว) ว่า   เออ    
(อ.พระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   ผู้เป็นเจ้า   อันเรา)   เห็นแล้ว   ดังนี้   ฯ    
(อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   อ.ดิฉัน   แลดูแล้ว   ซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ   
ผู้เป็นเจ้า   คิดแล้วว่า   โอหนอ   อ.พระเถระ   นี้   เป็นภรรยา   ของเรา    
พึงเป็น   หรือ   หรือว่า   อ.วรรณะแห่งสรีระ   ของภรรยา   ของเรา   เป็นราวกะ-
ว่าวรรณะแห่งสรีระ   (ของพระเถระ) นั่น   พึงเป็น   ดังนี้,   อ.เพศแห่งบุรุษ    
หายไปแล้ว,   อ.เพศแห่งหญิง   มีปรากฏแล้ว   ในขณะ (แห่งเหตุ   อันดิฉัน)  
คิดแล้วนั่นเทียว,   ข้าแต่นาย   (ครั้นเมื่อความเป็น)   อย่างนั้น   (มีอยู่),   อ.ดิฉัน   
ไม่อาจแล้ว   เพือ่อันกล่าว   แก่ใคร ๆ   เพราะความละอาย   หนไีปแล้ว   (จากท่ี) นัน้   
เป็นผูม้าแล้ว   (ในที)่ นี ้  (ย่อมเป็น)   ดังนี ้  ฯ   (อ.บตุรของเศรษฐ ี  กล่าวแล้ว) ว่า    
โอ   อ.กรรม   อันหนัก   อันเธอ   กระทําแล้ว,   (อ.เธอ)   ไม่บอกแล้ว   แก่เรา   
เพราะเหตุไร,   ก็   อีกอย่างหนึ่ง   อ.พระเถระ   อันเธอ   ให้อดโทษแล้ว (หรือ) 
ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่นาย   (อ.พระเถระ)   (อันดิฉัน)   
ไม่ให้อดโทษแล้ว,   ก็   อ.ท่าน   ย่อมรู้ว่า   อ.พระเถระ   (ย่อมอยู่)   (ณ ที่) ไหน   
(ดังนี้)   (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   (อ.พระเถระ)    
เข้าไปอาศัยแล้ว   ซึ่งพระนคร   นี้นั่นเทียว   ย่อมอยู่   ดังนี้   ฯ   (อ.หญิงนั้น   
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าว่า   (อ.พระเถระ)   เที่ยวไปอยู่   เพื่อก้อนข้าว   พึงมา    
(ในที่) นี้ไซร้,   อ.ดิฉัน   พึงถวาย   ซ่ึงอาหารคือภิกษา   แก่พระผู้เป็นเจ้า    
ของดิฉัน   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.เธอ)   
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จงกระทํา   ซึ่งสักการะ   พลัน,   (อ.เรา ท.)   ยังพระผู้เป็นเจ้า   ของเรา ท.    
จักให้อดโทษ   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี) นั้น   ไปแล้ว   สู่ที่เป็นที่อยู่    
ของพระเถระ   ไหว้แล้ว   นั่งแล้ว   ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง   กล่าวแล้วว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   ขอจงรับ   ซึ่งภิกษา   ของกระผม   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   
ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนบุตรของเศรษฐี   อ.ท่าน   เป็นผู้จรมา   
ย่อมเป็น   มิใช่หรือ   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐีนั้น   กล่าวแล้ว) ว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)   ขอจงอย่าถาม   ซึ่งความที่แห่งกระผม ท. เป็นผู้จรมา,   
(อ.ท่าน)   ขอจงรับ   ซึ่งภิกษา   ของกระผม   ในวันพรุ่ง   ดังนี้   ฯ   อ.พระเถระ   
(ยังคํานิมนต์) ให้อยูท่บัแล้ว   ฯ   อ.สกัการะอันใหญ่   (อันหญิงนัน้)   ตระเตรยีมแล้ว   
เพือ่พระเถระ   แม้ในเรือน   ฯ   

    ก.๔   อ.พระเถระ   ได้ไปแล้ว   สู่ประตูแห่งเรือน   นั้น   ในวันรุ่งขึ้น   ฯ 
ครั้งนั้น   อ.บุตรของเศรษฐี   (ยังพระเถระ) นั้น   ให้นั่งแล้ว   อังคาสแล้ว    
ด้วยอาหาร   อันประณีต   พาเอาแล้ว   ซ่ึงหญิง   นัน้   (ยงัหญิงนัน้) ให้หมอบลงแล้ว   
ณ ที่ใกล้แห่งเท้า   ของพระเถระ   กล่าวแล้วว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   (อ.ท่าน)    
ขอจงอดโทษ   แก่หญิงสหาย   ของกระผม   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   ถามแล้ว) ว่า   
(อ.เหตุ) นั่น   อะไร   ดังนี้   ฯ   (อ.บุตรของเศรษฐี   กล่าวแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่าน-
ผู้เจริญ   (อ.บุคคล) นี้   เป็นสหายผู้เป็นที่รัก   ของกระผม   ในกาลก่อน   เป็น   
แลดูแล้ว   ซ่ึงท่าน   คิดแล้ว   ช่ืออย่างนี้,   (ครั้นเมื่อความเป็น) อย่างนั้น    
(มีอยู่),   อ.เพศแห่งบุรุษ   (ของสหาย) นั้น   หายไปแล้ว,   อ.เพศแห่งหญิง    
มปีรากฏแล้ว,   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   (อ.ท่าน)   ขอจงอดโทษ   ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   
กล่าวแล้ว) ว่า   ถ้าอย่างนั้น   (อ.ท่าน ท.)   จงลุกขึ้น,   อ.เรา   ย่อมอดโทษ    
แก่ท่าน ท.   ดังนี้   ฯ   (ครั้นเมื่อคํา) ว่า   (อ.เรา)   ย่อมอดโทษ   ดังนี้    
เป็นคําสักว่าอันพระเถระกล่าวแล้วนั่นเทียว   (มีอยู่),   อ.เพศแห่งหญิง   หายไปแล้ว   
ฯ   อ.เพศแห่งบุรุษ   มีปรากฏแล้ว   ฯ
 คร้ันเม่ือเพศแห่งบรุุษ   เป็นเพศสักว่ามีปรากฏแล้วนัน่เทยีว   (มีอยู่),   อ.บตุร-
แห่งเศรษฐ ี  ในพระนครช่ือว่าตักกสิลา   กล่าวแล้วว่า   ดกู่อนสหาย   ผู้มีธุระอนัเสมอ   
อ.ทารก ท.   สอง   เหล่านี ้  เป็นบตุร   ของเรา ท.   แม้ทัง้สองนัน่เทยีว   (ย่อมเป็น)   
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๑ ตั้งแต่ ปุริสลิงฺเค ปาตุภูตมตฺเตเยว - นาม� อโหสิ ฯ เป็นข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๙ แปลโดยพยัญชนะ

เพราะความที ่(แห่งทารก ท.   สอง   เหล่านี)้   เป็นผูอ้ยู่แล้ว   ในท้อง   ของท่าน   
เพราะความที ่(แห่งทารก ท.   สอง  เหล่านี)้   เป็นผู้อาศยัแล้ว   ซ่ึงเรา   บงัเกดิแล้ว,   
(อ.เรา ท.)   จักอยู่   (ในที่) นี้นั่นเทียว,   (อ.ท่าน)   อย่ากระสันขึ้นแล้ว   ดังนี้   
(กะบุตรแห่งเศรษฐีช่ือว่าโสไรยะ) น้ัน  ฯ  (อ.บุตรแห่งเศรษฐีช่ือว่าโสไรยะน้ัน    
กล่าวแล้ว) ว่า   (ดกู่อนสหาย) ผู้มีธุระอนัเสมอ   อ.เรา   เป็นผู้ถงึแล้วซ่ึงประการอนั-
แปลก   คอื   (อ.เรา)   เป็นบรุุษ   เป็น   ก่อน   ถงึแล้ว   ซ่ึงความเป็นแห่งหญงิ   
อกี   เป็นบรุุษ   เป็นผูเ้กดิแล้ว   อกี   (ย่อมเป็น)   โดยอตัภาพ   หน่ึง   (ย่อมเป็น),   
อ.บุตร ท.   สอง   อาศัยแล้ว   ซึ่งเรา   บังเกิดแล้ว   ก่อน,   (อ.บุตร ท.)   
สอง   ออกแล้ว   จากท้อง   ของเรา   ในกาลนี้,   (อ.ท่าน)   อย่ากระท�าแล้ว   
ซึ่งความส�าคัญว่า   อ.เรา   นั้น   ถึงแล้ว   ซึ่งประการอันแปลก   โดยอัตภาพ   
หนึ่ง   จักอยู่   ในเรือน   อีก   ดังนี้,   อ.เรา   จักบวช   ในส�านัก    
ของพระผูเ้ป็นเจ้า   ของเรา,   อ.ทารก ท.   สอง   เหล่านี ้  เป็นภาระ   ของท่าน   
จงเป็น,   (อ.ท่าน)   อย่าประมาทแล้ว   (ในทารก ท.  สอง) เหล่านี้   ดังนี้    
จูบแล้ว   ซ่ึงบุตร ท.   ลบูคลาํแล้ว   มอบให้แล้ว   แก่บดิา   ออกแล้ว   บวชแล้ว   
ในสาํนกั   ของพระเถระ   ฯ   แม้ อ.พระเถระ   (ยังบุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสไรยะ) นั้น   
ให้บวชแล้ว   ให้อุปสมบทแล้ว   พาเท่ียวไปอยู่   สู่ท่ีจาริกเทียว   ได้ไปแล้ว    
สู่พระนครชื่อว่าสาวัตถี   โดยลําดับ   ฯ   (อ.คํา) ว่า   อ.พระเถระชื่อว่าโสไรยะ   
ดังนี้   เป็นชื่อ   (ของภิกษุ) นั้น   ได้เป็นแล้ว๑   ฯ

 ก.๕   (อ.ชน ท.) ผู้อยู่ในชนบทโดยปกติ   รู้แล้ว   ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว   นั้น   
รํ่าลือแล้ว   เป็นผู้มีความแตกตื่นเกิดแล้ว   (เป็น)   เข้าไปหาแล้ว   ถามแล้วว่า    
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ได้ยินว่า   อ.อย่างนั้น (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท. 
เหล่านั้น   ถามแล้ว) ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ชื่อ อ.เหตุ   แม้อันมีอย่างนี้เป็นรูป   
ย่อมมี,   ได้ยินว่า   อ.บุตร ท.   สอง   บังเกิดแล้ว   ในท้อง   ของท่าน,    
(อ.บตุร ท.)   สอง   อาศัยแล้ว   ซ่ึงท่าน   เกดิแล้ว,   อ.ความรกัอันมกีาํลงั   ใน -   
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๑ ปุตฺตสฺส มีรูปเป็นฉัฏฐีวิภัตติ แต่แปลหักเป็นตติยาวิภัตติ (อัน) สัมพันธ์ว่า “ฉฏฺ€ีอนภิหิตกตฺตา” ใน ทิฏฺ€ - ส่วน มคฺคทสฺสน�  

มีรูปเป็นทุติยาวิภัตติ แต่แปลหักเป็น ฉัฏฐีวิภัตติ (แห่ง) สัมพันธ์ว่า “ทุติยาสามีสมฺพนฺธ” ใน - กาลโต ฯ

(แห่งบุตร ท.   สอง) เหล่านั้นหนา   - (บุตร ท.) เหล่าไหน   ย่อมมี   แก่ท่าน    
ดังนี ้  ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผูม้อีาย ุ  (อ.ความรกัอันมกํีาลงั   
(ในบุตร ท.)   ผู้อยู่แล้ว   ในท้อง   (ย่อมมี)   (แก่เรา)   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.)   
ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว   ย่อมถาม   เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว   เนืองนิตย์   ฯ    
อ.พระเถระ   กล่าวอยู่   บ่อย ๆ ว่า   อ.ความรัก   (ในบุตร ท.)   ผู้อยู่แล้ว    
ในท้องนั่นเทียว   เป็นสภาพมีกําลัง   (ย่อมเป็น) ดังนี้   ระอาอยู่   ผู้เดียวเทียว   
ย่อมนั่ง   ผู้เดียวเทียว   ย่อมยืนอยู่   ฯ   (อ.พระเถระ) นั้น   ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความ-
เป็นแห่งบุคคลผู้เดียว   อย่างนี้   เริ่มตั้งแล้ว   ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป    
ในอัตภาพ   บรรลุแล้ว   ซึ่งพระอรหัต   กับ   ด้วยปฏิสัมภิทา ท.   ฯ   ครั้งนั้น   
(อ.ชน ท.)   ผูท้ั้งมาแล้วทัง้มาแล้ว   ย่อมถาม   (ซ่ึงพระเถระ) นัน้ว่า   ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ   
ได้ยินว่า   (อ.เหตุ) ชื่ออย่างนี้   ได้มีแล้ว (หรือ)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ    
กล่าวแล้ว) ว่า   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ   เออ   (อ.อย่างนั้น)   ดังนี้   ฯ   (อ.ชน ท.   
ถามแล้ว) ว่า   อ.ความรกั   แห่งท่าน ท.   (ในบตุร ท.) เหล่าไหน   เป็นสภาพมกํีาลงั   
(ย่อมเป็น)   ดังนี้   ฯ   (อ.พระเถระ   กล่าวแล้ว) ว่า   ชื่อ อ.ความรัก   (ในบุตร) 
คนไหน ๆ   ของเรา   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ฯ   อ.ภิกษุ ท.   กราบทูลแล้ว    
กะพระศาสดาว่า   (อ.ภิกษุชื่อว่าโสไรยะ) นี้   ย่อมกล่าว   (ซึ่งค�า) อันไม่มีแล้ว,   
(อ.ภิกษุชื่อว่าโสไรยะ)   กล่าวแล้วว่า   อ.ความรัก   ในบุตรผู้อยู่แล้ว ท.   ในท้อง   
เป็นสภาพมีก�าลัง   (ย่อมเป็น)   ดังนี้   ในวันอันมีในก่อน ท.   ย่อมกล่าวว่า   
อ.ความรัก   (ในบุตร) คนไหน ๆ   ของเรา   ย่อมไม่มี   ดังนี้   ในกาลนี้,    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   (อ.ภิกษุชื่อว่าโสไรยะ)   ย่อมพยากรณ์   (ซึ่งพระอรหัตผล) 
อันบุคคลพึงรู้ทั่ว   ดังนี้   ฯ   อ.พระศาสดา   ตรัสแล้วว่า   ดูก่อนภิกษุ ท.   
อ.บุตร   ของเรา   ย่อมพยากรณ์   (ซึ่งพระอรหัตผล) อันบุคคลพึงรู้ทั่ว   หามิได้,   
อ.ความรัก   (ในบตุร) คนไหน ๆ    ไม่เกดิแล้ว   จ�าเดมิ   แต่กาลแห่งการเห็นซ่ึงมรรค   
อันบุตร   ของเรา   เห็นแล้ว   ด้วยจิต   อัน (อันตน) ตั้งไว้แล้วโดยชอบ,๑   

อ.มารดา   ย่อมไม่อาจนั่นเทียว   (เพื่ออันกระท�า),   อ.บิดา   ย่อมไม่อาจ    
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เพื่ออันกระท�า   ซึ่งสมบัติ   ใด   อ.จิต   อันเป็นไปทั่วแล้ว   ในภายใน    
ของสัตว์ ท. เหล่านี้นั่นเทียว   ย่อมให้   (ซึ่งสมบัติ) นั้น   ดังนี้   ตรัสแล้ว    
ซึ่งพระคาถา   นี้ ว่า

อ.มารดา   ไม่พึงกระท�า,   อ.บิดา   ไม่พึงกระท�า,   
เออก็  หรือว่า    อ.ญาติ ท. เหล่าอื่น   (ไม่พึงกระท�า)    
(ซึ่งเหตุ) นั้น,   อ.จิต   อัน (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้ว- 
โดยชอบ   พึงกระท�า   (ซึ่งบุคคล) นั้น   ให้เป็น- 
ผู้ประเสริฐกว่า   (กว่าเหตุ) นั้น   ดังนี้   ฯ

   
แก้อรรถ

 (อ.อรรถ) ว่า   อ.มารดา   ไม่พึงกระทํานั่นเทียว,   อ.บิดา   ไม่พึงกระทํา,   
อ.ญาติ ท.   เหล่าอ่ืน   ไม่พงึกระทาํ   ซ่ึงเหตุ   นัน้   (ดังนี)้   แห่ง -   (ในบท ท.) 
เหล่านั้นหนา   - (บท) ว่า   น   ต�   ดังนี้เป็นต้น   ฯ   
 (อ.อรรถ) ว่า   ชื่อว่า อัน (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้วโดยชอบ   เพราะความที่  
(แห่งจิตนั้น) เป็นธรรมชาต (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้วโดยชอบ   ในกุศลกรรมบถ ท.   สิบ 
(ดังนี้   แห่งบท) ว่า   สมฺมาปณิหิต�   ดังนี้   ฯ   
 อ.อรรถว่า   พึงกระทํา   คือว่า   ย่อมกระทํา   (ซึ่งบุคคล) นั้น   ให้เป็น- 
ผู้ประเสริฐกว่า   คือว่า   ให้เป็นผู้เลิศกว่า   คือว่า   ให้เป็นผู้ยิ่งกว่า   กว่าเหตุ   นั้น   
ดังนี้   (แห่งบาทแห่งพระคาถา) ว่า   เสยฺยโส   น�   ตโต   กเร   ดังนี้   ฯ
 จริงอยู่   อ.มารดาและบิดา ท.   เมื่อให้   ซึ่งทรัพย์   แก่บุตร ท.   ย่อมอาจ   
เพื่ออันให้   ซึ่งทรัพย์   อันเป็นเครื่องไม่กระทํา   ซึ่งการงาน   แล้วจึงยังชีวิตให้เป็น-
ไปทั่ว   โดยความสุข   ในอัตภาพ   หนึ่งนั่นเทียว,   แม้ อ.มารดาและบิดา ท.    
ของนางวิสาขา   ผู้มีทรัพย์มากเพียงนั้น   ผู้มีโภคะมาก   ได้ให้แล้ว   ซึ่งทรัพย์    
อันเป ็นเครื่ องสํ า เร็ จ ซ่ึ ง ชีวิต  โดยความสุข  ในอัตภาพ  หนึ่ งนั่น เทียว    
(แก่นางวิสาขา) นั้น,   ก็   ชื่อ อ.มารดาและบิดา ท.   ผู้สามารถ   เพื่ออันให้ซึ่งสิริ-
คือความเป็นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ   ในทวีป ท.   สี่   ย่อมไม่มี   แก่บุตร ท.,    
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(ชื่อ อ.มารดาและบิดา ท.   ผู้สามารถ   เพื่ออันให้)   ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์   หรือ   
หรือว่า   ซ่ึงสมบติัมปีฐมฌานเป็นต้น   (ย่อมไม่ม ี  แก่บตุร ท.)   ก่อนนัน่เทียว,   
อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว   ในการให้ซึ่งสมบัติอันเป็นโลกุตระเทียว   ย่อมไม่มี   ฯ    
ส่วนว่า   อ.จิต   อัน (อันบุคคล) ตั้งไว้แล้วโดยชอบ   ย่อมอาจ   เพื่ออันให้    
ซึ่งสมบัติ   นั่น   แม้ทั้งปวง   (เพราะเหตุ) นั้น   (อ.คํา) ว่า   เสยฺยโส  น�  ตโต   
กเร   ดังนี้   (อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)   ตรัสแล้ว   ฯ   
  
 ในกาลเป็นที่สุดแห่งเทศนา   (อ.ชน ท.) ผู้มาก   บรรลุแล้ว   (ซึ่งอริยผล ท.) 
มโีสดาปัตติผลเป็นต้น,   อ.เทศนา   เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยวาจามปีระโยชน์   เกดิแล้ว   
แก่มหาชน   ดังนี้แล   ฯ 

jwi

อ.เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโสไรยะ   (จบแล้ว)   ฯ
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยจิต   

จบแล้ว   ฯ
อ.วรรค   ที่สาม   (จบแล้ว)   ฯ

jwi
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รายนามคณะเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

 ข้าพเจ้าทุกคนดังมีรายนามบุคคล-กลุ่มญาติธรรม-สกุล-ครอบครัวที่มีชื่อท้ายบันทึกนี้ ได้ร่วม

กนัดําเนนิการสละทนุทรพัย์ในการจัดพมิพ์หนงัสอืแบบเรยีนเล่มนีจํ้านวน ๔ ภาค ภาคละ ๑,๕๐๐ เล่ม  

รวม ๖,๐๐๐ เล่ม อีกทั้งได้ร่วมกันจัดหนังสือชุดแบบเรียนวิชาอ่ืนๆครบสําหรับการเปิดภาคเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกวิชา รวม ๒,๐๙๑ เล่ม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณร นักศึกษาที่เรียนใน  

ทุกระดับชั้น (เปรียญธรรมประโยค๑-ประโยค๙) ณ วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร และสํานักเรียน 

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ซ่ึงในการพิมพ์หนังสือ “พระธัมมปทัฏฐกถา” จํานวนดังกล่าวจะได้

ทําการแบ่งถวายไปตามสํานักเรียนบาลีของวัดต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 

 กุศลกรรมแห่งสังฆวิทยาทานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ผู้ซ่ึง

ถ่ายทอดพระธรรมคาํสอนมาสูพ่ทุธบรษิทัตลอดมาจนถงึปวงข้าพเจ้าให้ได้มโีอกาสเป็นส่วนหนึง่ในการ

เสริมสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปตลอดชั่วกาลนาน

 ขอกศุลผลบญุแห่งความต้ังใจดีทีไ่ด้ร่วมกันประกอบในครัง้นีจ้งเป็นปัจจัยนาํข้าพเจ้าไปสูห่นทาง 

พระนิพพานหรือหากได้เกิดในภพชาติใดขอให้ได้อยู่ภายใต้บวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีสัมมาสติ มี

สัมปชัญญะมีความฉลาดปราดเปรื่อง ให้ได้พบกัลยาณมิตร พบแต่สิ่งดีงาม ขอกุศลผลบุญนี้จงเป็น

ปัจจัยแห่งการอโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่านเหล่านั้น

ไว้ ขอน้อมนํากุศลผลบุญนี้ไปสู่มารดา-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

  คุณอําภา 

 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.ธนากรผลิตภัณฑ์นํ้ามันพืช      - 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 ลํ้าเลิศวรวิทย์ 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                

 - คุณอํานวย 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

 - ลําไย 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 บํารุงสิน - ชมชื่น โอชะกะ - ชัยวัฒน์-อารีรัตน์ ศิรจตุธรรม

 - เชิงชาย ไพทูรย์ - ชนิดนาถ ภักดีรัตน์ - ราณี โกมุทบุษราคัม

 - สมใจ เดือนฉาย - อํานวย 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 - สําราญ เอี่ยมสมบัติ - ปณต เอกอวัสดาภร

 - ธนวัฒน์ วิศิษชูศักดิ์   - กรวิวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์ - ดําริห์ 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&สุนัขเพศเมียดําใหญ่-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 คงอํ่า

 - 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 - สําเภา สําเภาเงิน - ครอบครัวภารัตนวงศ์

 - เฟื่อง-สมใจ ลําภาษี - มะลิ ปลากลาง - บัวลอย ศรีศิริรังสิมากุล - กมล ต้นอ้อ

 - นํ้าค้าง บุญพรหม - สุรินทร์ สนเปี่ยม - สายจิตร์ นาครัตน์ - จันทนา กาญจนาภา

 - อําไพ 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 - บํารุง เอี่ยมเทศ - จิราวรรณ์ ทองมา

 - ป้องพัชร์พิชญ์ เกตุทอง - สมศักดิ์ นามมนตรี - ครอบครัวคุ้มเพชร - ประภาศิริ ร้อยเนียม

 - เสาวลักษณ์ ด้วงทรง - สมใจ-ศศิธร ปะกินําหัง - 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 อ่อนทํา
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