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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57116807 : สันสกฤตศึกษา แบบ  2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ/ไภษัชยวัสต/ุการศึกษาวิเคราะห์ 

นาย เสกสรรค์ สว่างศรี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินัยวัสตุ-ศึกษาเฉพาะไภษัชยวัสตุ อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง เลื่อมใส 

  
วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อปริวรรตและแปลคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยไภษัชย

วัสตุจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย รวมถึงศึกษาความเป็นมาและลักษณะทางด้านภาษาของคัมภีร์ รวมท้ังภาพ
สะท้อนทางด้านต่าง ๆ หลักธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร์ 

ผลจากการปริวรรตและแปลคัมภีร์น้ันพบว่า คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็น
ร้อยแก้วประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน ซ่ึงเป็นการประพันธ์ท่ีเรียบง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ส่วนท่ีเป็นร้อย
กรองหรือคาถาเท่าน้ันท่ีประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตผสม ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ของภาษาสันสกฤตมาตรฐาน 
อาจเป็นเพราะส่วนท่ีเป็นคาถาน้ันผู้ประพันธ์จ าเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางพุทธศาสนาซ่ึงอาจเป็นภาษาถิ่นบาลี  หรือถิ่น
ปรากฤต ท้ังน้ีก็เพื่อให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ท่ีตนต้องการ อีกท้ังยังมีการใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเรื่องไว้อย่างเด่นชัด 
มีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพราวกับอยู่ในสถานท่ีหรือสถานการณ์น้ัน ๆ ปรากฏทั้งศัพทาลังการและอรรถาลังการ 

ในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาของคัมภีร์น้ันปรากฏชื่อสมุนไพรท่ีใช้เป็นเภสัชซ่ึงมีอยู่หลายชนิด โดยบางชนิดกล่าวไว้แต่
เพียงว่า ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นยาเท่าน้ันแต่มิได้ระบุว่าใช้เป็นยาอะไรหรือรักษาโรคอะไรได้บ้าง นอกจากเรื่องยาแล้วไภษัชยวัส
ตุน้ันยังประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีส าคัญสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนในครั้งพุทธกาลหรือช่วงหลังพุทธกาล  ด้าน
การปกครอง  ด้านฐานะและบทบาทของคนในสังคมยังคงแบ่งกันชัดเจนตามระบบวรรณะท้ัง  4 ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ 
แพศย์ และศูทร อย่างชัดเจน และอาชีพหลักของผู้คนในสมัยน้ันแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันคือ 1. งานเกษตรกรรม 2. 
งานอุตสาหกรรม 3. งานธุรกิจ 4. งานคหกรรม 5. งานศิลปกรรม ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์จะเป็น
การศึกษาของพระภิกษุท่ีเล่าเรียนพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอน รวมไปถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเวท
มนตร์ นอกจากน้ียังมีศึกษาของพราหมณ์ท่ีเรียนจบเวทางคศาสตร์  การศึกษาของกษัตริย์เกี่ยวกับอักษรศาสตร์และและ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรมและประเพณีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภค การแต่ง
กาย อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องประดับ 

ถึงแม้คัมภีร์ไภษัชยวัสตุน้ันจะเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีมุ่งเน้นน าเสนอหลักค าสอนทางพุทธศาสนาแต่ก็ยัง
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์-ฮินดูอีกด้วยโดยเฉพาะพิธีท่ีจะต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงของชีวิตหรือพิธีสังสการ ด้าน
ศาสนาในไภษัชยวัสตุน้ันกล่าวถึงศรัทธาหรือหลักความเชื่อ  ซ่ึงหลักความเชื่อน้ีเองได้มุ่งเน้นสอนให้พุทธศาสนิกชนเชื่อเรื่อง
พระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ว่า กรรมท่ีท าน้ันจะให้ผลแน่นอนท้ังกรรมดีและกรรมชั่ว ท ากรรมดีก็ได้ผลดี ท ากรรมชั่วก็ได้ผลช่ัว อีกท้ังมีการกล่าวถึงวิถีชีวิต
ของพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนสถาน และรูปแบบของการสักการะในยุคสมัยน้ันมีอย่างต่าง ๆ เช่น การสวดบทสดุดี การ
ระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม ้พวงมาลัย ประทีป เป็นต้น 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57116807 : Major (SANSKRIT STUDIES) 
Keyword : Mūlasarvāstivādavinayavastu/Bhaiṣajyavastu/a Critical Study 

MR. SEKSAN SAWANGSRI : A CRITICAL STUDY OF THE 

MūLASARVāSTIVāDAVINAYAVASTU WITH SPECIAL REFERENCE TO BHAIṣAJYAVASTU  
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SAMNIANG LEURMSAI, Ph.D. 

The objective of this thesis is: firstly to transliterate the section named Bhaiṣajyavastu of 

the Mūlasarvāstivādavinayavastu in Devanagari script into Thai script, secondly to translate the text into 
Thai and thirdly to make a critical study of the translated section. The following are the findings: 

1. The text is written in prose with intermittent verses in the style called Campū in 
Sanskrit literature. The prose part is written in fairly correct Classical Sanskrit whereas the part in verses 

are written in mixed Sanskrit which does not follow Paṇini’s grammar. Alaṅkāras or literary 

embellishments of different kinds in both categories, namely the Śabdālaṅkāras, the sound 

embellishments, and Arthālaṅkāras, the sense embellishments, are found used usually in the verses. 2. 

The Bhaiṣajyavastu is a section dealing with different kinds of medicines. The medicines found in the text 
are substance, herbs and materials derived from animals. Some herbs are mentioned to be medicine but 

clear methods how to use them are not mentioned. 3. The Bhaiṣajyavastu also reflects the society 
during the time when the text was compiled. The social class during that time followed the caste system 

of ancient India in which people were divided into 4 Varṇas (caste), namely Brāhmaṇa, priest, Kṣatriya, 

warrior, Vaiśya, merchant and Śūdra, servant. The main occupations of the people, especially of the 

Vaiśyas,  were agriculture, home industry, trade, cattle raising, art and craft etc. Food and drinks of 
different kinds are also mentioned in the text. The way of life of the Buddhists, the Buddhist Monasteries 
and the Buddhist style of worship in that period are mentioned. 4. With regard to education of the 

people, it is found that the Brahmaṇas studied the Veda and Vedāṅgas, the classes of works regarded 

as auxiliary to the Veda, whereas the Buddhist monks studied the canon (piṭaka) consisting of the 
doctrines taught by the Buddha and the disciplines promulgated by Him. They also taught the people 
the Buddha’s doctrines. The study and usage of incantations are also mentioned in the text. Physical 

education was undertaken by the Kṣatriyas. The Bhaiṣajyavastu also contains doctrines of the Buddha. 

Hindu concepts and Hindu Saṃskāras or Purificatory Rites are also referred to.  
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จากงบประมาณแผ่นดิน  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง เลื่อมใส อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่
กรุณาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอันมีคุณค่ายิ่งต่อการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่ส าเร็จโดยสมบูรณ์หากปราศจากค าแนะน าอันมีคุณค่ายิ่งของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ มาลัย) รองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง เลื่อมใส ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาสันสกฤตทุกท่าน ขอขอบคุณอาจารย์ปัทมา 
สว่างศรีที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและคอยช่วยเหลือในการจัดท าส าเนา
เอกสารตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยศึกษาวิจัยอยู่ 

ขอขอบคุณ ดร. สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม เพ่ือนผู้คอยช่วยเหลือและแนะน าในเรื่องการของแปล
คัมภีร์ ขอขอบคุณท่านอาจารย์จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาที่กรุณาช่วยร่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ขอกราบขอบพระคุณพระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตฺโต) วัดพยัคฆาราม สุพรรณบุรี 
หลวงพ่อผู้ให้ค าอบรมสั่งสอนผู้วิจัยเรื่อยมา 

ขอขอบพระคุณสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยเพ่ือ
น ามาใช้ในด้านการศึกษา การเดินทาง รวมถึงการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ด้วย 

สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา พ่ี น้องและเพ่ือนๆ ทุกคน ท่านผู้มีบุญคุณและท่านผู้มี
อุปการคุณทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่คุณบิดามารดา ครู
อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดียิ่งเสมอมา 

  
  

เสกสรรค์  สว่างศรี 
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บทที่ 1   

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ              
พระพุทธองค์คือการชี้น าแนวทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่มวลประชา เพ่ือความสุขสงบแก่ชีวิตและ
สังคมแม้ว่าจะยากล าบากเพียงใดก็ตาม พระองค์ใช้เวลาที่มีอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ 45 พรรษา เผยแผ่
หลักธรรมค าสั่งสอนจนพุทธศาสนาแพร่หลายในแคว้นต่าง ๆ มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสและอุทิศตน
เป็นพุทธสาวกนับถือพุทธศาสนาจ านวนมาก พระพุทธองค์มิได้จ ากัดบุคคลในการเทศน์สอน           
ว่าเป็นชนชั้นวรรณะใด เพศใด อาชีพใด หรืออายุวัยใด ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลทุกระดับ ไม่จ ากัด
ขอบเขต หากเขามีความสามารถที่จะรับรู้ธรรมได้ก็ทรงให้โอกาสเสมอ จนมีพุทธศาสนิกชนทุกระดับ 
ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ จนถึงคนอนาถา ทั้งวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร และจัณฑาล 
พุทธธรรมได้แทรกซึมอยู่ในบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ถูกเปิดออก
โดยหลักการของพุทธศาสนา เพราะเมื่อก่อนได้ถูกครอบง าปิดกั้นสิทธิเสรีภาพโดยความเชื่อทาง
ศาสนาพราหมณ์ ประชาชนส่วนมากได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต เช่นการมีความ
เชื่อเรื่องกรรมแทนความเชื่อเรื่องพระพรหมลิขิต การถวายทาน การปฏิบัติตามศีล 5 ศีล 8 เป็นต้น 
แม้พระราชาผู้ปกครองแว่นแคว้นก็ทรงปกครองโดยทศพิธราชธรรม ดังปรากฏว่ามีพระราชาหลาย
พระองค์ท่ีทรงเป็นพุทธสาวก เช่น พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ พระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชาแห่ง
แคว้นโกศล เป็นต้น และได้ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนา 
ด้วยการท านุบ ารุงพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และได้สร้างวัดวาอารามต่าง ๆ ถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์ด้วย ในสมัยนั้นมีพระภิกษุสงฆ์สาวกจ านวนมากที่มีศรัทธามาอุปสมบทในพุทธศาสนาซึ่ง
ภิกษุสงฆ์เหล่านี้ต่างก็มาจากตระกูลที่ต่างกัน มีความประพฤติที่ต่างกัน และมีความเชื่อที่ต่างกันเมื่อ
มาอยู่รวมกันยากนักที่จะให้มีความเป็นระเบียบได้ ท าให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเป็น
กฎระเบียบข้อบังคับหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือวางกรอบระเบียบให้พระสงฆ์
สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เพ่ือมีอาจาระอันงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติชอบ หากจะเปรียบเทียบให้เด่นชัดขึ้นมา พระ
วินัยนี้ก็เปรียบกับกฎระเบียบหรือกฎกติกาของสังคมหนึ่ง ๆ ที่อยู่ร่วมกันโดยมีกติกาตกลงกันไว้ ถ้า
ใครฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษตามกติกาที่ตั้งไว้นั้น หรือจะเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองของประเทศ
หนึ่ง ๆ ที่มีกฎหมายตราไว้ส าหรับพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ได้ปฏิบัติร่วมกัน ถ้าใครฝ่าฝืนก็มี
ความผิด พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินัย (สิกขาบท) ไว้เป็นกฎข้อบังคับส าหรับพระสาวกได้
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ปฏิบัติซึ่งพระวินัยที่ทรงบัญญัตินั้นมีลักษณะใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ 1. พุทธบัญญัติ คือ ข้อที่พระองค์
บัญญัติไว้ห้ามมิให้ประพฤติ ถ้าภิกษุรูปใดฝ่าฝืนพุทธบัญญัตินี้จะมีโทษปรับอาบัติตั้งแต่เบา ๆ จนถึงมี
โทษหนักที่สุดคือขาดจากความเป็นภิกษุ 2. อภิสมาจาร คือข้อปฏิบัติหรือขนมธรรมเนียมที่พระสงฆ์
จะต้องประพฤติตามเพ่ือให้มีอาจาระเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็นระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
เกี่ยวกับความประพฤติเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การตัดผม การตัดเล็บ การอาบน้ า การนุ่งห่ม การยืน การ
เดิน การนั่ง การนอน การฉันขบเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งพระวินัยในส่วนนี้ไม่มีการปรับอาบัติไว้โดยตรง แต่
ถ้าใครไม่เอ้ือเฟ้ือตามวิธีปฏิบัตินี้ก็ปรับโทษเพียงอาบัติเบา ๆ คือ ทุกกฏเท่านั้น 

เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ความคิดความเห็นในหลักธรรมข้อปฏิบัติ
ก็ตีความต่างกันออกไป ท าให้พุทธศาสนากลายไปเป็นศาสนาที่มีพ้ืนฐานมาจากมวลชนในพ้ืนที่      
ต่าง ๆ กันของอินเดีย กล่าวคือเมื่อกลุ่มใดมีหมู่คณะมากขึ้นจนกลายเป็นพวกมากมีผลต่อ                     
การแสดงออกทางด้านสังคมจนพัฒนาการมาเป็นนิกายต่าง ๆ1  ซึ่งตามประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจะ
พบเค้าความแตกแยกของสงฆ์ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ เช่น กรณีของภิกษุ
ชาวเมืองโกสัมพีที่มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องของพระวินัยจนเกิดแตกแยกกันเป็น 2 ฝ่าย หรือกรณี
พระเทวทัตได้ทูลขอวัตถุ 5 ประการ เมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตก็พยายามที่จะแยกสงฆ์ออกไป
ปกครองต่างหาก ในการท าสังคายนาครั้งที่  1 ประมาณ 3 เดือนหลังการปรินิพพานของของ
พระพุทธเจ้าซึ่งมีท่านพระมหากัสสปเถระเป็นประธานและเป็นผู้ซักถาม มีพระอุบาลีเป็นผู้ตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับพระวินัย มีพระอานนท์เป็นผู้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับพระธรรม ก็ปรากฏความขัดแย้ง
กันเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับวินัยสงฆ์ แต่ความขัดแย้งก็ไม่รุนแรงจนถึงขึ้นเป็นการแยกตัวออกไปเป็น
นิกาย ความแตกแยกออกเป็นนิกายของคณะสงฆ์ปรากฏอย่างชัดเจน ภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 2 
ประมาณ พ.ศ. 100 คือ หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ประมาณ 100 ปี มีความข้ดแย้งกันอย่าง
รุนแรงเกี่ยวกับพระวินัย เนื่องจากภิกษุกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า พวกภิกษุชาวเมืองวัชชีได้ประพฤตินอก
ธรรมนอกวินัย โดยบัญญัติข้อปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่า วัตถุ 10 ประการ โดยประกาศว่าเป็นข้อห้าม
เล็กน้อยและถือปฏิบัติได้ไม่ผิดพระวินัย พระเถระทั้งหลายมีพระยสะ กากัณฑบุตร เป็นต้น จึงได้
ประชุมกันท าสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้นเป็นครั้งที่ 2 พวกภิกษุชาวเมืองวัชชีที่ถูกขับออกจากคณะ

                                                           
1พระมหาฉัตรชัย มูลสาร, "การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุกับพระวินัยปิฎก

ศึกษาเฉพาะกรณีจีวรวัสตุและกรรมวัสตุ" (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 8-9. ; Nalinaksha Dutt, 
Buddhist Sects in India (Delhi: Motilal Banarsidass, 1978), 22-28. ; J. Takakusu, A Record of 

Buddhist Religion (Delhi: Mushiram Manoharlal, 1982), xx-xxvii. and Kalpana Upreti, India as 

Reflected in the Divyāvadāna (New delhi: Mushiram Manoharlal, 1995), 1. 
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สงฆ์ประมาณ 10,000 รูปไม่ยอมรับการตัดสินนี้ จึงได้รวบรวมก าลังเพ่ิมเติมอีกจ านวนมากแล้วท า
สังคายนาแข่งกับฝ่ายมหาเถระ โดยเรียกการสังคายนาครั้งนี้ว่า “มหาสังคีติ” หรือ “มหาสังฆิก-
สังคายนา” และเรียกคณะของตนว่า “มหาสังฆิกะ” จึงถือว่าเป็นการแตกแยกครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา เนื่องจากภิกษุเหล่านี้ยึดถือหลักธรรมและวินัยที่อาจารย์ของตนประยุกต์
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมและตัดทอนให้ผิดเพ้ียนไปจากพระพุทธพจน์เดิมที่แท้จริง จึงมีชื่อเรียกว่า “นิกาย
อาจริยวาท” ส่วนคณะสงฆ์เดิมซึ่งมีพระเถระทั้งหลายเป็นผู้บริหารสืบทอดเจตนารมณ์ของพระมหา
เถระผู้ท าสังคายนาครั้งที่ 1 มีชื่อเรียกว่า “นิกายเถรวาท” ต่อมานิกายทั้งสองนี้ก็เกิดความแตกแยก
ออกไปเป็นนิกายต่าง ๆ อีกต่อมาซึ่งยอมรับกันว่ามีถึง 17 นิกาย2  

นิกายสรวาสติวาทเป็นหนึ่งใน 17 นิกายที่แตกแยกออกมา ค าว่า “สรวาสติวาท” แปลว่า 
นิกายที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีอยู่จริง (สฺรว+อสฺติ+วาท) ตรงกับค าว่า “สัพพัตถิกวาท” ในคัมภีร์กถาวัตถุ         
                                                           

 2มหาสังฆิกะเป็นนิกายแรกที่แยกจากฝ่ายเถรวาทเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานได้แล้ว 100 ปี ใน
การสังคายนาครั้งที่ 2 การสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระยสะ กากัณฑกบุตรปรารภวินัยย่อหย่อน 10 ประการ
ของหมู่ภิกษุวัชชีบุตร พระยสะ กากัณฑกบุตรจึงชักชวนพระเถระจ านวน 700 รูป ร่วมกันทบทวนพระวินัย กระท า
อยู่ 8 เดือนจึงแล้วเสร็จ เมื่อผลการสังคายนายืนยันพระวินัยตามปฐมสังคายนาที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึง
ท าให้หมู่ภิกษุวัชชีบุตรไม่พอใจ พากันไปชักชวนภิกษุต่างๆ ท่ีมีความเห็นว่าควรหย่อนพระวินัยลงเข้าพวกด้วยจ านวน
นับหมื่น แล้วสังคายนาขึ้นต่างหากเรียกว่า มหาสังคีติ แปลว่า สังคายนาครั้งยิ่งใหญ่ และเรียกพวกตนว่า           
มหาสังฆิกะ แปลว่า สงฆ์หมู่ใหญ่ จากนั้นตั้งแต่พ.ศ. 200 เป็นต้นมา มีนิกายที่แตกออกไปจากนิกายมหาสังฆิกะ 2 
นิกายคือ นิกายโคกุลิกะ นิกายเอกวยวหาริกะหรือนิกายโลโกตตรวาทิน นิกายโคกุลิกะมีนิกายที่แตกออกไปอีก 3 
นิกายคือ นิกายไจตียะหรือไจตสิกะ นิกายพหุศรุตียะ นิกายปรัชญัปติวาทิน นอกจากนี้นิกายไจตียะมีนิกายที่แตก
ออกไปอีก 4 นิกายคือ นิกายปูรวไศละ นิกายอปรไศละหรืออุตตรไศละ นิกายราชคิริกะ นิกายสิทธารถิกะ นิกายทั้ง 
4 นี้เรียกว่า นิกายอันธกะ เมื่อนับจ านวนนิกายที่แตกออกไปจากนิกายมหาสังฆิกะมีจ านวน 8 นิกาย ส่วนนิกายที่
แตกออกไปจากนิกายเถรวาทหรือสถวิรวาทดั้งเดิมมี 3 นิกายคือ นิกายสถวิรวาท นิกายวาตสีปุตรียะ นิกายไหมวตะ 
นิกายสถวิรวาท มีนิกายที่แตกออกไปอีก 2 นิกายคือ นิกายสรวาทติวาท ซึ่งนิกายนี้ก็มีนิกายที่แตกออกไปอีก 1 
นิกายคือ นิกายเสาตรานติกะ นิกายวิภัชยวาทิน นิกายนี้มีนิกายท่ีแตกออกไปอีก 3 นิกายคือ นิกายกาศยปียะ นิกาย
เถรวาท และนิกายมหีศาสกะ นิกายเถรวาทมีนิกายที่แตกออกไปแพร่ขยายในประเทศศรีลังกา 3 นิกายคือ นิกาย
มหาวิหารวาสี นิกายอภยคิริวาสี นิกายเชตวนิยะ นิกายมหีศาสกะมีนิกายที่แตกออกไป 1 นิกายคือ นิกายธรรม 
คุปตกะ ส่วนนิกายวาตสีปุรียะมีนิกายแตกออกไปอีก 4 นิกาย คือ นิกายธรรโมตตรียะ นิกายภัทรยานียะ นิกาย     
สัมมิตียะ นิกายษัณณคริกะ ดังนั้นเมื่อนับจ านวนนิกายที่แตกออกไปจากเถรวาทหรือสถวิรวาทดั้งเดิมจึงมีจ านวน
ทั้งสิ้น 17 นิกาย ส่วนแนวโน้มความคิดแบบมหายาน เริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7 ดู
เพิ่มเติมใน พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, "การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ" (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 12-18. ; Karl H.  Potter. ed., Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. 

Viii, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1978), 22-28. 
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พระอภิธัมมปิฎกฝ่ายบาลี นิกายนี้มีทัศนะว่า “ขันธ์ ธาตุ และอายตนะ มีอยู่จริงทั้งในอดีต อนาคต
และปัจจุบันเพราะอ านาจแห่งสันตติ คือการสืบต่อกัน”3 แต่เถรวาทปฏิเสธทัศนะนี้ สรวาสติวาทนี้เดิม
ทีน่าจะเจริญคู่เคียงกับเถรวาทในแคว้นมคธนั่นเอง เพราะได้อ้างพระเจ้าอโศกมหาราชเป็น องค์
อุปัฏฐากของตนด้วย แต่ต่อมาอาจจะเพลี่ยงพล้ าแก่เถรวาท จึงได้ไปยึดอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ คือ 
คันธาระและมถุราเป็นศูนย์กลาง โดยท่านมัธยานติกเถรศิษย์ของพระอานนท์ เป็นสังฆปาโมกษ์อยู่            
มถุรา ท่านอุปคุปตะเถระองค์ที่ถวายวิสัชชนาปัญหาใจให้พระเจ้าอโศกจนหันมาสมาทานพุทธศาสนา 
ศิษย์ของท่านศาณวาสิกะ เป็นประมุขอยูในเขตคันธาระ ท่านมัธยานติกะและท่านอุปคุปตะ ถูกอ้างว่า
เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนี้ หรือเป็นประมุขสงฆ์นิกายนี้  แต่ท่านบัสตง (Bu’ston) ผู้รจนาประวัติศาสตร์พุทธ
ศาสนาในอินเดียและทิเบตว่าผู้ก่อตั้งนิกายนี้คือ พระราหุลภัทร ผู้ออกผนวชจากขัตติยตระกูล 

คัมภีร์ปกรณ์ส่วนใหญ่ของนิกายนี้ได้แปลออกสู่ภาษาจีนและทิเบตแต่โบราณ ศูนย์กลาง
ของนิกายนี้อยู่ในแคว้นกัศมีร คันธาระ และอัฟกานิสถาน การเกิดข้ึนของนิกายต่าง ๆ เป็นแรงกระตุ้น
ให้สงฆ์คณะต่าง ๆ รักษาพระพุทธพจน์ในรูปแบบของตน ๆ โดยปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพความเป็นอยู่ อีกทั้งเกิดการสร้างสรรค์วรรณกรรมขึ้ นมากมายโดยสงฆ์
คณะต่าง ๆ จากนิกายต่าง ๆ เพ่ือบัญญัติระบบความคิดและความเชื่อของกลุ่มตน วรรณกรรมทาง
พุทธศาสนาที่ถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงระยะเวลาตอนต้นของคริสตกาลและช่วงศตวรรษก่อนหน้า
คริสตกาล แบ่งออกโดยกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท4 คือ ประเภทแรกเป็นคัมภีร์ส าหรับพระสงฆ์ผู้ที่สละ
จากความเป็นคฤหัสถ์ ผู้อาศัยอยู่วัด คัมภีร์ชนิดนี้จะว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ การอภิปราย อัน
เกี่ยวข้องกับพระสูตร พระวินัย และพระธรรมปรัชญา ส่วนคัมภีร์อีกประเภทหนึ่งส าหรับผู้ที่ยังคง
ครองความเป็นคฤหัสถ์ คัมภีร์ประเภทหลังนี้จะเน้นการสอนถึงเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม มีลักษณะที่
แสดงถึงการเชิดชูพระพุทธเจ้าด้วย โดยการเล่าถึงพระชีวประวัติของพระองค์ควบคู่ไปกับการบรรยาย
หัวข้อธรรม 

เหล่าบรรดานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงพุทธศาสนาตอนต้น มีความเห็นตรงกันว่า 
พระไตรปิฎกฉบับบาลีของนิกายสถวิรวาทิน (Sthaviravādin) เป็นคัมภีร์เล่มแรกสุดในบรรดาคัมภีร์
ทั้งหมดที่ประพันธ์ขึ้นและเสร็จสิ้นในช่วงก่อนศตวรรษที่ 3 ก่อนสมัยคริสตกาล5 ในขณะที่นิกายอ่ืน ๆ 
ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มด าเนินการในการผลิตคัมภีร์ของตน งานประพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาเริ่ม

                                                           
3พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต, พระพุทธศาสนา : นิกายสรวาสติวาท (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2539), 9.  
4
Upreti, 2. 

5
Ibid., 1. 
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ขยายตัวมากขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 1 ในช่วงยุคสมัยนี้นิกายต่าง ๆ ที่อยู่ต่างสถานที่ในอินเดียได้ 
พากันสร้างสรรค์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมาก แต่ละผู้ประพันธ์ได้ปรับใช้ภาษาต่าง ๆ 
เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตน ได้แก่ ภาษาปรากฤต ภาษาไปศาจี ภาษาสันสกฤตแบบแผน 
และภาษาสันสกฤตแบบผสม นอกเหนือจากภาษาบาลี 6 ซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับพระด ารัสของ
พระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ให้บรรดาสงฆ์ควรจะรักษาพุทธพจน์ของพระองค์ด้วยภาษาของตน และ
หลีกเลี่ยงการก าหนดให้เป็นภาษามาตรฐาน7 ในบรรดากลุ่มที่ใช้ภาษาสันสกฤตทั้งที่เป็นแบบแผนและ
แบบผสม มีสองส านักที่โดดเด่นคือ ส านักมหาสังฆิกะ และนิกายสรวาทติวาทิน ภายหลังต่อมานิกาย
มหายานก็ใช้ภาษาสันสกฤตในคัมภีร์ของตนเช่นกัน  การสร้างสรรค์งานวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ของนิกายต่าง ๆ ในยุคเริ่มแรกมีเป็นจ านวนมาก ได้แก่ คัมภีร์มหาวัสตุ 8 เป็นผลงานของนิกาย                    
โลโกตตรวาทินแห่งส านักมหาสังฆิกะ คัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตร และคัมภีร์ลลิตวิสตระเป็นหนึ่งใน
พระสูตรขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “มหาไวปูลย” ของนิกายมหายาน ขณะที่คัมภีร์อวทาน-ศตกะ9 คัมภีร์

                                                           
6วินีต เทว (Vinīta deva) นักวิชาการแห่งศตวรรษที่ 8 ได้กล่าวไว้ว่า นิกายสรวาสติวาทินใช้ภาษา

สันสกฤต พวกมหาสังฆิกะ ใช้ภาษาปรากฤต พวกสัมมิตีย อปภฺร ศและสถวิรวาทิน ใช้ภาษาไปศาจี  ดูเพิ่มเติมใน R. 

Kimura, A Historical Study of the Terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana 

Buddhism (Patna: n.p., 1978), 7. 
7อนุชานามิ ภิกฺขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจน  ปริปาปุณิตุ  / (ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อที่จะแปล

พระพุทธพจน์ไว้ด้วยภาษาอันเป็นของตน) ดูเพิ่มเติมใน T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism 

(London: n.p., 1980), 67. 
8มหาวัสตุเป็นคัมภีร์พระวินัยของนิกายโลโกตตรวาท เรียบเรียงขึ้นประมาณระหว่าง 200 ปีก่อน

คริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 4 หรือถัดไปอีก (ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 4-9) ดู Maurice Winternitz, History 

of Indian Literature, Vol.  Ii, Trans.  S. Ketkar and H. Khon.  3rd Ed.  (Delhi:  Munhiram Manoharlal 

Publishers Pvt Ltd., 1991), 247. แต่บางแห่งกล่าวว่า มหาวัสตุเรียบเรียงข้ึนในช่วงประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล
ถึงคริสต์ศตวรรษที่  6 หรือ 7 (ประมาณ ช่วงพุทธศตวรรษที่  3-11 หรือ  12) ดู เพิ่ ม เติม  Har Dayal, The 

Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 2004), 382. 
9อวทาน-ศตกะเรียบเรียงขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่  1 หรือก่อนคริสต์ศตวรรษที่  2 ก าหนด

ระยะเวลาคร่าวๆ ประมาณคริสต์ศักราช 100 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7) เป็นวรรณคดีค าสอนประเภทอวทานที่
รวบรวมอวทานไว้ทั้งสิ้น  100 เรื่อง ดูเพิ่มเติมใน J.S. Speyer, ed., Avadāna-Śataka (St. Pétersbourg: De 

Pacadémie Impériele des Sciences, 1902), v. and P.L. Vaidya, ed, Avadāna-Śataka (Darbhanga: The 

Mithila Institute, 1958), x. 
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มูลสรวาสติวาท10 และคัมภีร์ทิวยาวทาน11 เป็นผลงานของนิกายสรวาสติวาท โดยเฉพาะนิกาย               
สรวาสติวาทนี้เผยแผ่หนักไปในทางอภิธรรม ดังนั้นจึงมีนามเรียกใหม่ว่า “อภิธรรมวาที”12   

คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องพระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท 
ซึ่งแยกออกจากนิกายสรวาสติวาท13 ในราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 เมื่อนิกายสรวาสติวาทเสื่อมความ
นิยมลง ดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนิกายสรวาสติวาท ก็กลายมาเป็น
ศูนย์กลางของนิกายมูลสรวาสติวาทแทน ขณะที่นิกายสรวาสติวาทเดิมต้องถอยร่นลงมาตั้งศูนย์กลาง
อยู่ในแถบภาคกลาง14 มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระวินัยปิฎกของฝ่ายเถรวาท ศาสตราจารย์ เอส.เลวี่   
(S. Lévi)  กล่ าว ไว้ ว่ า  “คั มภี ร์ มู ลสรวาสติ วาทวินยวัสตุ ไม่ ได้ เกิ ดก่ อนคริสต์ ศตวรรษที่  3                  

                                                           
10คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุเกิดขึ้นหลังคริสต์ศตวรรษท่ี 3 (พุทธศตวรรษที่ 8) แต่ไม่ได้ระบุชัดเจน

ว่าเกิดขึ้นท่ีใด เมื่อใด หรือใครเป็นผู้แต่ง มี 5 เรื่อง ลักษณะเนื้อหาในคัมภีร์แบ่งเป็นหลายส่วน เป็นพระวินัยส่วนหน่ึง 
คือ วินยวัสตุ ปราติโมกษสูตร และประกอบด้วยเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกรรมวากยะ และปรัชญาปารมิตา            
เป็นต้น ดูเพิ่มเติมใน S. Bagchi, Mūlasarvāstivādavinayavastu Vol. 1 (Darbhanga: The Mithila Institute, 
1967), xiii. 

11ทิวยาวทานเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8) หรือก่อนนั้นราว
คริสต์ศตวรรษที่ 1 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6) และรวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 (ประมาณ        
พุทธศตวรรษที่ 9) ดู Winternitz, 285. ซึ่งเวลาต่อมา สุกุมารี ภัตตจรชี (Sukumari Bhattacharji) ได้ให้ความเห็น
คล้องกันว่าทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 และรวบรวมเสร็จราวคริสตฺศักราช 350 ดู 
Sukumari Bhattacharji, Buddhist Hybrid Sanskrit Literature (Calcutta: The Asiatic Society, 1992 ) , 
33. แต่นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าเนื้อเรื่องบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล 
(ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 4) และเรียบเรียงเสรจ็ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6 (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11) ดู Dayal, 383.  

12เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุคส์, 2519), 69. 
13คัมภีร์บางคัมภีร์มีที่มาจากแหล่งเดียวกัน หากจะหาค ายืนยันที่ชัดเจนว่า สรวาสติวาทินกับมูลสรวา-

สติวาทินแตกต่างกันอย่างไร แทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างนิกายสรวาสติวาทและมูลสรวาสติวาทแม้แต่
น้อย เพราะโดยเนื้อแท้ก็คือนิกายเดียวกันต่างกันแต่มีเพียง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายหัวก้าวหน้าอย่างอื่น
แทบจะไม่แตกต่างกันเลยแม้แต่คัมภีร์ก็ใช้ร่วมกัน เวลาเขียนระบุคัมภีร์ที่ใช้ร่วมกันของสองนิกายนี้ นักปราชญ์จะ
วงเล็บนิกายเดิมคือค าว่า “มูล” ไว้หน้าสรวาสติวาท เช่น อุทานวรรคของ (มูล)สรวาสติวาท หมายความว่าใช้ร่วมกัน 
ถ้าสามารถระบุได้ว่า เป็นของนิกายใดก็จะระบุไว้ด้วยเช่น กษุทรกวัสตุและทิวยาวทานเป็นของมูลสรวาสติวาท เป็น
ต้น ดู ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, บาลีสันสกฤตวิชาการ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), 85.  

14
Hirakawa Akira, A History of Indian Buddhism from Śākyamuni to Early 

Mahāyāna, Translated by Paul Groner, Reprinted (Delhi: Motilal Banarsidass, 1998), 123.  
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(พุทธศตวรรษที่ 8)”15 หมายความว่า คัมภีร์นี้เกิดขึ้นหลังพุทธศตวรรษที่ 8 แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า
เกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นที่ไหน หรือว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ เมื่อย้อนไปดูที่ประวัติของนิกายนี้ซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 คัมภีร์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนั้น แต่จากการศึกษาด้าน        
อักขรวิทยาของนักวิชาการสันนิษฐานได้ว่า คัมภีร์พระวินัยที่ถูกค้นพบที่หมู่บ้านกิลกิต  (Gilgit) น่าจะ
ถูกเขียนขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 และเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงการประชุมสังคายนาของ               
พระเถระ อันเป็นเหตุผลสนับสนุนประการหนึ่งว่าน่าจะอยู่ในสมัยของพระเจ้ากนิษกมหาราช 
(Kaniṣka) ในราวปี 400 เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานของ นาร  ิแมน (Nariman) ที่ว่า “คัมภีร์มูลสรวาส-
ติวาทวินยวัสตุน่าจะถูกรจนาขึ้นในตอนเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษ หรือราวพุทธศตวรรษที่ 5 และมี
หลักฐานว่าคัมภีร์ถูกแปลสู่ภาษาจีนในพุทธศตวรรษที่ 7 และสู่ทิเบตในพุทธศตวรรษที่ 9”16  ทั้งอักษร
ที่ใช้บันทึกก็เป็นอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยคุปตะ (Gupta) บรรณาธิการซึ่งเป็นผู้ค้นพบในครั้งนั้นก็คือ 
ศาสตราจารย์นลินากษะ ทัตต์ (Nalinaksha Dutt) พร้อมคณะได้ให้ชื่อเล่มว่า ไวทฺย-ส สกฤตคฺรนฺถาวลี 
16 (Vaidya-saṃskṛtagranthāvalī 16) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Buddhist Sanskrit Texts No. 16            
มีศิตางศุเศขร  พาคจ ิ(Śitāṃśuśekhar Bagchi) เป็นบรรณาธิการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1967 แบ่ง
ออกเป็ น  2 ขัณ ฑะ (ตอน ) ขัณ ฑะที่  1  ประกอบด้ วยเนื้ อหา 5 เรื่องคือ  1 . ไภษั ชยวัสตุ 
(Bhaiṣajyavastu) 2 . จี วรวัสตุ  (Cīvaravastu) 3 . กฐินวัสตุ  (Kaṭhinavastu) 4 . โกศามพกวัสตุ 
(Kośāmbakavastu) 5. กรรมวัสตุ (Karmavastu) ขัณฑะที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหา 11 เรื่อง คือ 1. 
ปาณฑุ โลหิตกวัสตุ  (Pāṇdhulohitakavastu) 2. ปุทคลวัสตุ  (Pudgalavastu) 3. ปาริวาสิกวัสตุ 
(Pārivāsikavastu)  4 .  โ ป ษ ธ ส ถ า ป น วั ส ตุ  (Poṣadhasthāpanavastu)  5 .  ศ ย น า ส น วั ส ตุ 
(Śayanāsanavastu) 6. ประวรัชยาวัสตุ (Pravarajyāvastu) 7. โปษธวัสตุ (Poṣadhavastu) 8. ประ
วารณ าวัสตุ  (Pravārṇāvastu) 9 . วรษาวัสตุ  (Varṣāvastu)  10 . จรมวัสตุ  (Carmavastu) 11 .          
สังฆเภทวัสตุ (Saṃghabhedavastu)  มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกับพระวินัยปิฎกฝ่ายเถรวาทอีกท้ังชื่อ
เรื่องก็ตรงกับพระวินัยปิฎกต่างกันแต่เพียงเรียก “ขันธกะ” เป็น “วัสตุ” เท่านั้น เนื้อหาที่ใช้ในคัมภีร์
เป็นสันสกฤตผสม (Hybrid Sanskrit) ผสมผสานกันระหว่างศัพท์สันสกฤต ปรากฤตและมาคธี บางครั้ง
มีการใช้ศัพท์มาคธีหรือปรากฤตแต่อยู่ในรูปแบบไวยากรณ์สันสกฤต ลักษณะการประพันธ์อยู่ใน
รูปแบบของร้อยแก้ว (Prose) โดยมีร้อยกรอง (Verse) ที่เรียกว่า คาถา แทรกผสมอยู่ด้วย ซึ่งการ
ประพันธ์ลักษณะนี้เรียกว่าจัมปู (Campū) ที่น่าสังเกต คือร้อยแก้วที่ใช้ประพันธ์ในคัมภีร์นั้นมีทั้ง

                                                           
15

Bagchi, xiii. 

16
J.K. Nariman, Literary History of Sanskrit Buddhism (Delhi: Motilal Bamarsidass, 

1992), xiii.  
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ลักษณะที่เป็นร้อยแก้วธรรมดาเรียบง่าย และร้อยแก้วที่มีลักษณะอันประณีตกล่าวคือ เป็นประโยค
ร้อยแก้วที่มีการสนธิต่อกันยาวๆ อนึ่งเนื้อหาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นไม่มีการจัดหมวดหมู่
ของเรื่อง อีกท้ังการรวบรวมเรื่องราวเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ แต่ละเรื่องมีอิสระต่อกัน  

ไภษัชยวัสตุจัดอยู่ในขัณฑะที่ 1 เรื่องที่ 1 ของคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ กล่าวถึง 
เภสัชที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่พระภิกษุผู้อาพาธ เช่น น้ าปานะ 8 ชนิด 1. กล้วยมีเมล็ด (Coca)  
2. กล้วยไม่มีเมล็ด (Moca)  3. น้ าผลเล็บเหยี่ยว (Kola)  4. น้ าผลโพธิ์ (Aśvattha)  5. น้ าผลมะเดื่อ 
(Udamvara)  6. น้ าผลเง่าบัว (Pāruṣika)  7. น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ (Mṛdvīka)  8. น้ าผลอินทผาลัม 
(Kharjūra) เป็นต้น  วิธีการท ายา ภาชนะใส่ยา และที่เก็บยาเป็นต้น ตลอดถึงอาหารส าหรับภิกษุผู้
อาพาธ โรคที่ เกิ ดขึ้นแก่ภิ กษุ  เช่น  โรคในฤดูศารท  (Śā radaroga) โรคลม (Vāyvābādhika)                     
โรคผิวหนัง (Kacchuroga) โรคนัยน์ตา (Akṣiroga) เป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส าคัญของมนุษย์                 
ในสังคมดั้งเดิมก่อนยุคตั้งบ้านเมืองวิถีชีวิตของคนในสังคมยึดมั่นอยู่กับวิญญาณ นับถือผีสางเทวดา 
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติตลอดจนโรคภัยว่าเกิดจากอ านาจที่มองไม่เห็น การบรรเทาความทุกข์
ร้อนอันเนื่องจากความวิปริตของธรรมชาติรวมถึงการรักษาโรคจึงขึ้นอยู่กับอ านาจลึกลับโดยพวกหมอ
ผีเป็นตัวกลางในการควบคุมและใช้อ านาจลึกลับนั้น การแพทย์ในยุคแรก ๆ ของสังคมมนุษย์จึงผูกพัน
อยู่กับไสยศาสตร์และความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครั้นต่อมาด้วยประสบการณ์และการลองผิดลองถูก 
มนุษย์จึงได้พบการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสัตว์ซึ่งได้น ามาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
รวมถึงบทบัญญัติพระวินัยและมูลเหตุของการบัญญัติพระวินัย เช่น ห้ามภิกษุทิ้งไขมันจากสัตว์ 

 

 “ภิกษุนั้นมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว จึงน าไขมันจากสัตว์อ่ืนที่เหลือไปทิ้งเสีย | จนกระทั่งมีภิกษุ           
รูปอ่ืนเกิดอาพาธเป็นโรคเช่นเดียวกัน | ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 
ท่านจงบอกยาส าหรับรักษาโรคเช่นนี้ที่เกิดขึ้นแก่เราด้วยเถอะ” | แพทย์นั้นจึงแนะน าไขมันจาก
สัตว์ให้แก่ภิกษุรูปนั้นให้ | เธอจึงเข้าไปหาภิกษุนั้น | เธอกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ แพทย์ได้แนะน า
ไขมันจากสัตว์ที่ท่านได้หุงไว้แล้วแก่เรา | ไขมันจากสัตว์ยังเหลืออยู่บ้างไหม” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า 
“มีอยู่ แต่ว่าเราทิ้งไปเสียแล้ว” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “สิ่งที่ท่านท าไม่งามเอาเสียเลย” | ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “จริงอยู่ ภิกษุ
ไม่ควรทิ้งไขมันจากสัตว์ที่เหลือจากที่หุงไว้แล้ว | เราจะบัญญัติสมุทาจาริกธรรมแก่ภิกษุผู้เก็บ
ไขมันจากสัตว์ไว้ | ภิกษุที่เก็บไขมันจากสัตว์ไว้พึงให้ไขมันจากสัตว์ที่หุงไว้ที่เหลือแก่ภิกษุรูปอ่ืนผู้
มาขอ | ถ้าไม่ให้ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ | ภิกษุรูปที่มีความต้องการจะได้
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ถือเอาไปใช้ | ภิกษุเก็บไขมันจากสัตว์ไว้แต่ไม่สมาทานประพฤติสมุทาจาริกธรรมตามที่เรา
บัญญัติไว้ ย่อมต้องอาบัติ”17  

 

อนึ่งพระพุทธองค์ทรงเข้มงวดมากเกี่ยวกับการบริโภคของพระภิกษุที่เป็นสาวก วัตถุที่มี
ลักษณะเป็นอาหารภิกษุจะบริโภคได้เฉพาะในเวลารุ่งอรุณที่สามารถจะมองเห็นลายมือถึงเที่ยงวัน
เท่านั้น เรียกว่า เวลาในกาล นอกเวลานั้น ถือเป็นเวลานอกกาล หรือเวลาวิกาล แม้วัตถุท่ีจะใช้เป็นยา
ก็ทรงมีพระบัญญัติห้ามไม่ให้ใช้ถ้าไม่มีความจ าเป็น นอกจากนี้ยังทรงเคร่งครัดในการขบเคี้ยวอีกด้วย 
วัตถุคล้ายอาหารที่ทรงมีพุทธานุญาตให้รับประเคนได้ในเวลาวิกาล ปรุงแต่งได้ในเวลาวิกาลและ
บริโภคได้ในเวลาวิกาล ได้แก่ น้ ามันงา (Taila) น้ าอ้อย (Phāṇita) น้ าผึ้ง (Madhu) น้ าตาลกรวด 
(Śarkarā) สาเหตุที่ทรงมีพุทธานุญาตก็คือ “สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท 
(ฤดูใบไม้ร่วง) | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออาพาธด้วยโรคท่ีเกิดขึ้นในฤดูศรัท ย่อมมีผิวพรรณเหลืองขึ้น 
ๆ มีร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย”18  ทรงมีพุทธานุญาตเกี่ยวกับ
เภสัชที่ใช้ในการรักษาโรคอันได้แก่ รากไม้ที่เป็นเภสัช น้ าฝาดที่เป็นเภสัช ใบไม้ที่เป็นเภสัช ยางไม้ที่
เป็นเภสัช ผลไม้ท่ีเป็นเภสัชเป็นต้น  

ไภษัชยวัสตุนั้นนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องยาแล้ว ยังปรากฏเรื่องแทรกอีกหลายต่อหลาย
เรื่อง เช่น เรื่องพระเจ้ามานธาตฤ (Māndhātṛ) เรื่องพระเจ้าปิณฑวังศะ (Piṇḍhavaṃśa) เรื่อง
พราหมณ์เวลาภะ (Velābha) เรื่องหญิงขอทานในพระนคร (Nagarāvalaṃbikā) พระเจ้ากุศะ (Kuśa)  
พระเจ้ าตริศั งกุ  (Tṛiśaṃku)  พระเจ้ าอาทรศมุข  (Ādarśamukha)  เรื่ องพระสุธนกับพระนาง -            
มโนหรา (Sudhana Manoharā)  เรื่องนางจิญจมาณวิกา  (Ciñcamāṇavikā) เรื่องคฤหบดีธนิกะ 
(Dhanikagṛhapati) เรื่องคฤหบดีเมณฒกะ (Meṇḍhakagṛhapati)  เป็นต้น ดังที่ Jean Przyluski ได้
กล่าวไว้ในบทความเรื่อง Fables in the Vinaya-Pitaka of the Sarvāstivādin School ว่า “อวทาน
ส่วนใหญ่ในคัมภีร์ทิวยาวทานคัดลอกมาจากคัมภีร์พระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท”19 ดังนั้นคัมภีร์
มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุจึงถือเป็นต้นก าเนิดเรื่องของอวทานหลายต่อหลายเรื่องในเวลาต่อมา และ
เรื่องราวที่สอดแทรกในไภษัชยวัสตุนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและเศรษกิจ 
การเมือง การปกครอง หลักความเชื่อของคนในสมัยพุทธกาล ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ไภษัชยวัสตุเป็น

                                                           
17

Bagchi, 3-4. 
18

Ibid., 1. 
19

Jean Przyluski, "Fables in the Vinaya-Pitaka of the Sarvāstivādin School the 

Indian Historical Quarterly V1,"  (1929): 1-5. 
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและส าคัญยิ่งในการศึกษาพระวินัยทางพุทธศาสนา ในยุคที่เปลี่ยนผ่านจาก
แนวคิดแบบเถรวาทไปสู่แนวคิดแบบมหายาน 

อนึ่ง ด้วยเหตุที่คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุในส่วนของไภษัชยวัสตุ เป็นคัมภีร์                
พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่ยังไม่มีผู้ใดได้แปลเป็นภาษาไทยและยังไม่เคยมีการศึกษาวิเคราะห์มา
ก่อน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแปลคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -ไภษัชยวัสตุ เป็นภาษาไทยและ
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจในคัมภีร์พุทธศาสนาสืบไป 
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือปริวรรตและแปลคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ จากต้นฉบับภาษา
สันสกฤตเป็นภาษาไทยส าหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์  

2.  เพ่ือศึกษาเนื้อหาสาระท่ีปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 
3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ และหลักธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์

มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุเป็นคัมภีร์ส าคัญทางพระวินัยที่พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตว่าด้วยเรื่องประเภทของยาส าหรับภิกษุอาพาธ วิธีการท ายา ภาชนะใส่ยา และที่เก็บยา
เป็นต้น ตลอดถึงอาหารส าหรับภิกษุผู้อาพาธ โรคที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุ บทบัญญัติพระวินัย มูลเหตุของ
การบัญญัติพระวินัย ต้นเรื่องอวทาน ธารณี มีลักษณะเนื้อหามีความใกล้เคียงกับพระวินัยปิฎกฝ่าย
บาลีชื่อว่า เภสัชชขันธกะ ต่างกันแต่เพียงเรียก “ขันธกะ” เป็น “วัสตุ” เท่านั้น แต่ในทางกลับกันก็มี
หลาย ๆ จุดที่แตกต่างกัน อาจเป็นไปได้ว่าการอธิบายเรื่องราวของคัมภีร์ทั้งสองมีพ้ืนฐานข้อมูลมาจาก
แหล่งเดียวกัน บางทีอาจมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษามาคธีที่ได้สูญหายไปแล้ว ซึ่งล าดับแรกแยก
ออกไปเป็นพระไตรปิฎกภาษาบาลีและต่อมาภายหลังก็กลายเป็นพระไตรปิฎกภาษาสันสกฤตในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ฉบับภาษาสันสกฤต อักษร         
เทวนาครี ที่มีสิตางศุเศขร พาคจิ (Śitaṃśuśekhar Bagchi) เป็นบรรณาธิการในการศึกษา ตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1967 เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยไภษัชยวัสตุจัดอยู่ในขัณฑะที่ 1 เรื่องที่ 1 ของคัมภีร์    
มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ โดยคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นได้มีผู้ท าศึกษาไปแล้วจ านวน 2 ท่าน
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ด้วยกัน กล่าวคือ พระมหาฉัตรชัย มูลสาร ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์มูลสรวาสติ -      
วาทวินยวัสตุกับพระวินัยปิฎก ศึกษาเฉพาะกรณีจีวรวัสตุและกรรมวัสตุ (2552) และพระมหาบุญเกิด 
เจริญแนว ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ศึกษาเฉพาะประวรัชยาวัสตุ 
โปษธวัสตุ ประวารณาวัสตุ วรษาวัสตุ จรมวัสตุและสังฆเภทวัสตุ (2556) เพ่ือต้องการที่จะให้คัมภีร์  
มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้น ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยและศึกษาเนื้อหาสาระครบถ้วนทั้งคัมภีร์ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในส่วนของไภษัชยวัสตุอันเป็นส่วนที่เหลือของคัมภีร์ที่ยังไม่มีผู้ใดได้แปลเป็น
ภาษาไทยและยังไม่เคยมีการศึกษาวิเคราะห์มาก่อน  

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจะถ่ายถอดชื่อเฉพาะในภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีตาม
อักขรวิธีไทยโดยให้ใกล้เคียงกับระบบเสียงในภาษาเดิม และจะถ่ายถอดชื่อเฉพาะจากอักษรเทวนาครี
เป็นอักษรโรมันไว้ในนขลิขิตเมื่อกล่าวถึงชื่อเฉพาะนั้นๆ ในครั้งแรก เช่น พระพุทธเจ้ากาศยปะ
(Kāśyapa) พระพุทธเจ้าวิปัศยี (Vipaśyī) เป็นต้น 

ส่วนชื่อเฉพาะที่ไทยยืมมาจากภาษาสันสกฤตที่มีใช้อยู่แล้วในภาษาไทย ผู้วิจัยจะถ่ายถอด
ชื่อเฉพาะดังกล่าวตามที่คนไทยใช้กัน และจะถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันไว้ในนขลิขิตเมื่อกล่าวถึง ชื่อ
เฉพาะนั้นๆ ในครั้งแรกเพ่ือแสดงให้ เห็นระบบเสียงในภาษาเดิม เช่น พระเจ้าอโศก (Aśoka)              
พระอานนท์ (Ānanda) โดยจะไม่ถอดตัวอักษรตามรูปค าและการออกเสียงในภาษาสันสกฤตเป็น  พระ
เจ้าอโศกะ พระอานันทะ เป็นต้น ส่วนชื่อเฉพาะชื่อใดที่มีรูปค าต่างกับรูปค าที่คนไทยใช้ ผู้วิจัยจะใช้
ตามรูปค าสันสกฤต เช่น  เมืองศราวัสตี  (Śrāvastī) พระเมาทคัลยายนะ (Maudagalyāyana)  
พระพุทธเจ้ากาศยปะ (Kāśyapa) เป็นต้น 

อนึ่งชื่อเฉพาะและค าศัพท์ทางพุทธศาสนาที่มีใช้อยู่แล้วในภาษาไทย ผู้วิจัยจะยึดตามที่
ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น อวิชชา ตัณหา สงสารวัฏ เป็นต้น ส่วนชื่อเฉพาะ
และค าศัพท์ทางพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยจะ
ยึดตามที่ปรากฏในพจนานุกรมในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ของ ป.อ. ปยุตฺโต เช่น กบิลพัสดุ์ ปฏิจจสมุปบาท พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็น
ต้น อีกทั้งชื่อเฉพาะและค าศัพท์ทางพุทธศาสนาที่กล่าวถึงนี้ ผู้วิจัยจะถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันไว้ในนข
ลิขิตเมื่อกล่าวถึงชื่อเฉพาะและค าศัพท์นั้นๆ ในครั้งแรกด้วย เช่น  อวิชชา (Avidyā) ตัณหา (Tṛṣṇā) 
ปฏิจจสมุปบาท (Pratītyasamutpāda) พระปัจเจกพุทธเจ้า (Pratyekabuddha) เป็นต้น 
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วิธีด าเนินการศึกษา 

1.  รวบรวมและตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
ว่าด้วยไภษัชยวัสตุทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2.  จัดล าดับและเรียบเรียงข้อมูล 
3.  วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา 
4.  สรุปผลการศึกษา 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุมี 4 เรื่องคือ 
การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุกับพระวินัยปิฎก ศึกษาเฉพาะกรณีจีวรวัสตุและ
กรรมวัสตุ (2552) ของมหาฉัตรชัย มูลสาร เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลการศึกษาเปรียบเทียบท าให้ทราบว่า จีวรวัสตุในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ถูกเขียน
ขึ้นราว 300-400 ปีหลังคริสตกาลซึ่งน่าจะคัดลอกมาจากจีวรขันธกะในพระวินัยปิฎกที่ถูกบันทึกไว้
ก่อน 600 ปีก่อนคริสตกาล แต่โครงสร้างของคัมภีร์ทั้งสองแตกต่างกันเล็กน้อยและคล้ายคลึงกันเป็ น
ส่วนใหญ่ ยกเว้นอุททานหมายถึง สารบัญเรื่อง ซึ่งคัมภีร์สันสกฤตได้จัดไว้ตอนเริ่มต้นเนื้อหา ขณะที่
คัมภีร์บาลีถูกจัดไว้ตอนท้ายเนื้อหา ในท านองเดียวกันกรรมวัสตุในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุมี
ลักษณะและโครงสร้างเหมือนจัมเปยยขันธกะและโกสัมพิกขันธกะในพระวินัยปิฎก แต่เนื้อหาแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน โดยคัมภีร์สันสกฤตจะมีเนื้อหาที่สั้นกว่าคัมภีร์บาลี 

รายละเอียดทั้งในจีวรวัสตุและจีวรขันธกะประกอบไปด้วยความเป็นมาของจีวร การใช้
จีวรและการดูแลรักษา คัมภีร์ทั้งสองต่างเล่าถึงประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอหลวงผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งทูล
ขอพระพุทธเจ้าให้ทรงอนุญาตคหบดีจีวร และชีวประวัตินางวิสาขาผู้ทูลขอให้ทรงอนุญาต                 
ผ้าอาบน้ าฝน แม้ว่าล าดับเนื้อหาส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่ก็แตกต่างกันโดยรายละเอียด นอกจากนี้
ยังพบว่า เนื้อหาใกล้เคียงกับอรรถกถาธรรมบท อรรถกถาชาดก และนิทานปัญจตันตระในนิท าน              
คติธรรมสันสกฤตหลายเรื่อง ส่วนจัมเปยยขันธกะและโกสัมพิกขันธกะแสดงเนื้อหาของสังฆกรรมอัน
เป็นวินัยบัญญัติส าหรับพระสงฆ์ชัดเจนกว่ากรรมวัสตุที่ให้รายละเอียดเพียงบางประเด็น จึงท าให้
เนื้อหาในจัมเปยยขันธกะและโกสัมพิกขันธกะมีมากกว่ากรรมวัสตุ 

ทั้งจีวรและสังฆกรรมต่างมีความส าคัญต่อภิกษุสงฆ์ ในฐานะที่จีวรถูกวางไว้ให้เป็นระเบียบ
ชีวิตเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่สื่อถึงความเรียบง่ายของพระสงฆ์ ส่วนสังฆกรรมถูกวางไว้ให้เป็นระบบ
สังคมเพ่ือการด าเนินชีวิตและการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นไปภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
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การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ศึกษาเฉพาะประวรัชยาวัสตุ โปษธวัสตุ 
ประวารณาวัสตุ วรษาวัสตุ จรมวัสตุและสังฆเภทวัสตุ (2556) ของพระมหาบุญเกิด เจริญแนว เสนอ
เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัยนี้มุ่งแปลคัมภีร์มูลสรวาสติ-             
วาทวินยวัสตุ ขัณฑะที่ 2 เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยประวรัชยาวัสตุ โปษธวัสตุ ประวารณาวัสตุ วรษาวัสตุ 
จรมวัสตุและสังฆเภทวัสตุ โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในคัมภีร์พร้อมทั้งศึกษาความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างกับคัมภีร์พระไตรปิฎกของนิกายเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า ภาษาสันสกฤตที่ใช้ในการ
ประพันธ์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาสันสกฤตแบบแผน แต่มีการผสมของภาษา
ปรากฤตหรือภาษาถิ่นอยู่ ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของค าศัพท์ที่ผสมอยู่ทั้งในร้อยแก้วและร้อยกรองที่
กระจัดกระจายอยู่ทั่วคัมภีร์ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาพระวินัยพบว่า เนื้ อหาพระวินัยส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกับคัมภีร์อรรถกถาพระวินัยมากกว่าพระวินัยปิฎก และมีการจัดเนื้อหาที่ไม่ตรงกับคัมภีร์ 
อ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ประพันธ์จงใจเรียงล าดับอย่างนี้เอง ในด้านสภาพสังคมพบว่า สังคมที่เริ่ม
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน แต่ภายในสังคมมีระบบวรรณะเข้ามามีบทบาทในสังคมทุกภาคส่วน 

ผลสรุปของวิทยานิพนธ์นี้ชี้ให้เห็นว่า คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุถึงเป็นคัมภีร์พระวินัย
ที่มีความส าคัญต่อภิกษุสงฆ์ ทั้งกล่าวถึงเรื่องราวอ่ืน ๆ ทั้งนี้ก็ด้วยจุดประสงค์หลักมุ่งเน้นแสดงให้เห็น
ถึงหลักค าสอนอันเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาคือ การไม่ท าบาปทั้งปวง การบ า เพ็ญกุศล และการ
ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว  

การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานเรื่องที่ 1-19 (2556) ของปัทมา นาควรรณ เสนอ
เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลความ
ทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและเพ่ือศึกษาความเป็นมาและลักษณะของ             
ทิวยาวทาน รวมทั้งภาพสะท้อนทางด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในทิวยาวทาน 

ผลการศึกษาพบว่า ค าว่า อวทาน ปรากฏทั้งในงานวรรณคดีภาษาแบบพระเวท ภาษา
สันสกฤตมาตรฐาน และภาษาสันสกฤตแบบผสมซึ่งความหมายที่พบใช้ก็สอดคล้องกับเนื้อหาหลักของ
วรรณคดียุคนั้น ๆ อวทานยุคเริ่มแรกมีแหล่งที่มาจากคัมภีร์เก่า ๆ คือพระสูตร พระวินัย พอมาในชั้น
หลังส่วนใหญ่จะน าเนื้อหามาจากอวทานที่มีมาแต่เดิม อวทานในยุคแรก ๆ มักไม่ปรากฏระยะเวลา
และนามผู้ประพันธ์ ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาที่เรียบง่ายกล่าวคือ ใช้ส านวนซ้ าไปซ้ ามา เนื่องจากมุ่งเน้น
สั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลัก เมื่อระยะเวลาผ่านไปความประณีตในการใช้ภาษา
ประพันธ์เริ่มเพ่ิมมากขึ้น ปรากฏการใช้อลังการทั้งทางเสียงและทางความหมาย รูปแบบการประพันธ์
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมที่เป็นร้อยแก้วสลับด้วยร้อยกรอง ภายหลังผู้ประพันธ์เริ่มน ารูปแบบการ
ประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองล้วนมาใช้ มีการเลือกสรรค าให้ความส าคัญกับการประดับตกแต่งทางภาษา
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แต่ถึงกระนั้นในเรื่องของสาระส าคัญที่วรรณคดีประเภทอวทานมุ่งเน้นคือ การสั่งสอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาก็มิได้ลดหย่อนลงไปแม้แต่น้อย  

ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่รวมเรื่องราวไว้จ านวน 38 เรื่อง เป็น
วรรณคดีประเภทอวทานในยุคแรกเริ่มซึ่งไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ และน่าเรียบเรียงขึ้นก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 3 หรือก่อนนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 และรวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 
4 อีกทั้งเนื้อเรื่องบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และเรียบเรียง
เสร็จราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อกัน ทิวยาวทานส่วนที่
เป็นร้อยแก้วประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนท้ายคัมภีร์มีความเป็นสันสกฤต
มาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยกรองเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตผสม รูปแบบ
การประพันธ์เป็นแบบจัมปู การใช้ภาษาในอวทานแต่ละเรื่องมีทั้งส่วนใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมา 
ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเรื่องไว้อย่างเด่นชัด มีการเปรียบเทียบให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพ ปรากฏทั้งศัพทาลังการและอรรถาลังการ 

เรื่องราวที่ปรากฏในทิวยาวทานประกอบไปด้วยข้อมูลที่ส าคัญสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่
ของชีวิตผู้คนในครั้งพุทธกาลหรือช่วงต้นหลังพุทธกาล มีรูปแบบการปกครองประกอบไปด้วยระบบ
ราชาธิปไตยที่หน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ ทั้งในรูปแบบที่กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ดขาด และ
กษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุดแต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร และปรากฏรูปแบบการปกครอง
ระบบคณาธิปไตย  

ด้านสังคม ระบบสังคมยังคงปรากฏระบบวรรณะอยู่ ส่วนบทบาทของคนในสังคมอินเดีย
ในยุคสมัยนั้นยังคงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนตามระบบวรรณะทั้ง 4 และอินเดียในยุคสมัยนั้นนับว่าเป็น
ชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมาก อาชีพหลักของผู้คนในสมัยนั้นมีอยู่สองภาคส่วนใหญ่ 
ๆ คือภาคการเกษตรซึ่งประกอบด้วยการเพาะปลูก และการปศุสัตว์ และภาคการพาณิชย์ซึ่งมีทั้ง
การค้าในส่วนภาคพ้ืนทวีป และการค้าทางมหาสมุทร ในการจัดการศึกษาเด็กทุกคนจะได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาคโดยไม่มีการจ ากัดชนชั้นวรรณะ  

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภค การแต่งกายของยุค
สมัยนั้นโดยได้กล่าวถึงชื่อของอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ แม้ว่าทิวยาวทาน
จะเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นน าเสนอหลักค าสอนทางพุทธศาสนาทว่ายังสะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตแบบพราหมณ์-ฮินดู โดยเฉพาะพิธีที่ต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต หรือพิธีสังสการ 

ด้านศาสนากล่าวถึงหลักความเชื่อซึ่งจะมุ่งเน้นสอนให้เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม 
และยังเน้นให้ปฏิบัติตามหลักกรรมบถ อีกทั้งมีการกล่าวถึงพุทธศาสนสถานคือสถูปและเจดีย์ และ
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รูปแบบของการสักการะในยุคสมัยนั้นซึ่งมีอย่างต่าง ๆ เช่น การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ 
พวงมาลัย ประทีป เป็นต้น 

การศึกษาเรื่องอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่องสุธน-กินรีกับ
วรรณคดีไทย (2550) ของสุมาลี ลิ้มประเสริฐ เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาที่มา ความหมาย ลักษณะของเรื่องอวทาน ความสัมพันธ์
ระหว่างอวทานกับชาดก และลักษณะเฉพาะอวทานกัลปลตา ตลอดจนมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของ
อวทานกัลปลตากับวรรณคดีไทยที่มีอนุภาคตรงกันและมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นกาวยะเหมือนกัน
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอวทานได้เสนอไว้ว่า อวทานเป็นวรรณคดีค าสอนของพระพุทธศาสนานิกาย           
สรวาสติวาทและนิกายโลโกตตรวาท ส านักมหาสังฆิกะซึ่งเป็นนิกายที่เพ่ิงเริ่มตีความค าสอนต่างจาก
ฝ่ายเถรวาทและแนวคิดของนิกายเหล่านี้ได้พัฒนามาเป็นแนวคิดของพุทธศาสนาแบบมหายานในที่สุด 
อวทานกับชาดกมีทั้งส่วนที่คล้ายกันและที่ต่างกัน ส่วนที่คล้ายกันที่สุดคือ องค์ประกอบหลักจาก
การศึกษาเห็นว่าอวทานมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1. ปัจจุบันวัตถุ 2. อดีตวัตถุ/พยากรณ์               
3. สโมธาน และอวทานจะเน้นเหตุการณ์ในปัจจุบันครั้งพุทธกาล ในขณะที่ชาดกก็มีองค์ประกอบหลัก           
1. ปัจจุบันวัตถุ 2. อดีตวัตถุ 3. สโมธาน แต่ชาดกจะเน้นเหตุการณ์ในอดีตก่อนพุทธกาล โดยที่เรื่อง
ประกอบของชาดกนี้ สุมาลีเห็นว่า องค์ประกอบดั้งเดิมของชาดกท่ีมี 5 ส่วนนั้น คาถาและไวยากรณ์ได้
แทรกอยู่ในส่วนของอดีตวัตถุ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนโดยละเอียดแล้วอวทานและชาดกจัดเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาต่างประเภทกัน และอวทาน
ส่วนใหญ่น่าจะได้รับอิทธิพลรูปแบบการเล่าเรื่องมาจากชาดกรวมถึงน่าจะได้รับอิทธิพลบางส่วนมา
จากอปทานด้วย 

ในส่วนที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของอวทานกัลปลตานั้นในงานมุ่งศึกษา 3 ประเด็นด้วยกัน
คือประเภทของเรื่อง โครงเรื่องและแก่นเรื่อง ประเด็นแรกพบว่า อวทานกัลปลตานั้นเป็นวรรณคดี
รวมเรื่องอวทานความหมายกว้างแยกประเภทของเรื่องเป็น 5 ประเภท คือ ชาดก 40 เรื่อง  อวทาน 
50 เรื่อง อวทานผสมชาดก 13 เรื่อง  พุทธประวัติ 3 เรื่อง และหลักธรรม 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 107 
เรื่อง ในประเด็นของโครงเรื่องได้น าเอาทฤษฎีโครงสร้างนิทานส่วนที่เกี่ยวกับเกณฑ์การจ าแนก
พฤติกรรมของ วลาดิมีร์ พรอพพ์ มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาโครงเรื่องโดยพบว่าทั้งชาดก อวทาน
และอวทานผสมชาดกนั้นจะมีโครงสร้างหลักเหมือนกันคือมีส่วนน าเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้าย 
โดยเฉพาะส่วนเนื้อเรื่องนั้นได้ใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิทานและเกณฑ์การจ าแนกพฤติกรรมของพรอพพ์
มาประยุกต์ใช้และได้สรุปว่า ชาดกมีโครงเรื่อง 2 ลักษณะคือโครงเรื่องที่สร้างแบบชาดก และ                
โครงเรื่องที่สร้างแบบอวทาน และอวทานผสมชาดกมีโครงเรื่อง 2 ลักษณะคือโครงเรื่องที่มี               
การเชื่อมโยงอดีตแบบชาดกและโครงเรื่องที่มีการเชื่อมโยงอดีตทั้งแบบชาดกและแบบอวทาน ส่วน
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แก่นเรื่องนั้นพบว่าเป็นการเน้นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกรรมและผล
ของกรรม 

งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจะน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคัมภีร์มูลสร-
วาสติวาทวินยวัสตุต่อไป 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ทราบบทแปลภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตของคัมภีร์มูลสรวาสติ -           
วาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 

2.  ได้ทราบถึงเนื้อหาสาระท่ีปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 
3.  ได้ทราบถึงภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ของผู้คนในศตวรรษนั้น รวมถึงแนวคิดและ

หลักธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ อันเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 2  

บทแปลคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 
 

มูลสรวาสติวาท-วินยวัสตุ  
ไภษัชยวัสตุ 

ไภษัชยวัสตุ อุทานว่าด้วยบิณฑบาต 
 

  เรื่องไภษัชย์ มหาเสนคฤหบดี เมืองราชคฤห์20 (Rājagṛha) ป่าเวณุวัน | 
  เมืองอิจฉานังคลา (Icchānaṃglā) เมืองกัมปิลละ (Kaṃpilla)  

เมืองอาทิราชย์ (Ādirājya) เมืองกุมารวรธนะ (Kumāravardhana) | 
  เรื่องภิกษุอาพาธ  ไกเนยชฎิล (Kaineya) รวมกันเป็นหนึ่งวรรค || 
มีอุทาน21 (Uddāna) ว่า | 
  เรื่องไภษัชย์ เรื่องไขมันจากสัตว์ เรื่องพืชสมุนไพร  

                                                           
20ราชคฤห์ (ส. ราชคฺฤห   Rājagṛha) บาลีว่า ราชคหะ (บ. ราชคห  Rājagaha) เป็นช่ือเมืองหลวง

โบราณของแคว้นมคธ เนื่องจากเมืองถูกไฟไหม้บ่อยครั้ง ดังนั้น พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทรงให้สร้างเมืองใหม่ใกล้สุสาน
โบราณแห่งหนึ่งโดยค ากราบทูลแนะน าของคณะมนตรี และเพราะพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปประทับเป็นพระองค์แรก
เมืองจึงได้ช่ือว่าราชคฤห์ เป็นนครที่มี  ความเจริญรุ่งเรือง เต็มไปด้วยคณาจารย์เจ้าลัทธิ พระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็น
ภูมิที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นปฐม พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธครองราชสมบัติ ณ นครนี้ ในยุค
ปุราณะเรียกว่าคิริวรชะ (Girivraja) เป็นเมืองที่สวยงามและส าคัญที่สุดของอินเดียสร้างโดยพระราชาพระนามว่าวสุ 
(Vasu) ราชวงศ์ปูรุ (Pūru) ปัจจุบันราชคฤห์เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในเขตรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ดูเพิ่มเติมใน  G. P.  

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1  (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 2002), 
7 2 3 .  ; and Vettam Mani, Purānic Encyclopaedia, Reprint ed.  (Delhi:  Motilal Banarsidass, 

1993), 292,627. ; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม) (กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก, 2553), 340.  

21คัมภีร์สุมังคลวิลาสนิี อรรถกถาทีฆนิกาย อุทาน หมายถึง คาถาท่ีส าเร็จด้วยญาณเกิดร่วมกับโสมนัส
เวทนา ในคัมภีร์ขันธกะ อุทานเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งหลังจากที่ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้ว แต่ในที่นี้ 
อุทาน หมายถึง คาถาสรุปช่ือเรื่องหรือหัวเรื่องไว้เป็นกลุ่มเดียวกันมีลักษณะเป็นสารบัญของวรรคหรือของงาน
ทั้งหมด ดู พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 1, , พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525 , 
2543), 92,107. ; and T. W.  Rhys David and Stede William, ed., The Pali Texts Society’s Pali-English 

Dictionary, Part 2 (London: The Pali Text Society, 1952), 135. 



 18 
 
 

เรื่องยาหยอดตา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้ว |  
  เรื่องภิกษุป่วยเป็นบ้า เรื่องภิกษุปิลินทะ เรื่องภิกษุเรวตะ  
  และเรื่องยาที่ท าด้วยผลพุทรา ดังต่อไปนี้ ||   
 

(1 .1) พระผู้ มีพระภาคพุทธเจ้ าประทับอยู่ แล้ วในอารามของอนาถปิณ ฑทะ22 
(Anāthapiṇḍada) นามว่า เชตวัน23 (Jetavana) ในเมืองศราวัสตี24

 (Śrāvastī) | ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุ
หลายรูปอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท25 | เมื่อภิกษุเหล่านั้นอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท 
ย่อมมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย | 
(1.2) พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ถึงทรงทราบอยู่ (แต่) ก็ตรัสถาม | ดังนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึง

                                                           
22อนาถปิณฑทะ (ส. อนาถปิณฺฑท  Anāthapiṇḍada) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า อนาถบิณฑิกะ (บ. 

อนาถปิณฺฑิก Anāthapiṇḍika) แปลว่า ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา เป็นช่ือของอุบาสกคนส าคัญในครั้งพุทธกาล เดิม
ช่ือสุทัตต์เป็นเศรษฐีอยู่ท่ี กรุงสาวัตถี ต่อมาได้นับถือพุทธศาสนาและได้สร้างวัดเชตวันถวายแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุ
สงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถี ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 488. ; and G.P.Malalasekera, 67-68. 

23เชตวัน (Jetavana) แปลว่า สวนของเจ้าชายเชต เป็นช่ือวัดส าคัญซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย
พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล เชตวันเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษามากที่สุดรวมทั้งสิ้น 19 
พรรษาน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่พรรษาที่ 3 และพรรษาที่ 14 รวมทั้งในช่วงพรรษาที่ 21-44 โดยประทับสลับกับวัดบุพพา
รามซึ่งเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย พระธรรมวินัยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าทรงประกาศท่ีวัดเชตวันแห่ง
นี้ ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 87-88. ; and G.P.Malalasekera, 963-64.  

24ศราวัสตี (ส. ศฺราวสฺตี Śrāvastī) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า สาวัตถี (บ. สาวตฺถี Sāvatthī) มีความหมาย
ว่า สิ่งของทุกอย่างหาได้ในเมืองนี้ หรือสรรพสิ่งมีอยู่ในเมืองนี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณของแคว้นโกศล (kośala) 
ปกครองโดยพระเจ้าปเสนทิโกศล แคว้นโกศลตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหิมาลัยกับแม่น้ าคงคาตอนกลาง ทิศเหนือจด
เทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออกจดแคว้นกาศีต่อกับแคว้นมคธ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดแม่น้ าคงคา กรุงสาวัตถีเป็น
สถานท่ีที่พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษามากท่ีสุดถึง 25 พรรษา คือท่ีวัดเชตวัน 19 พรรษา ที่วัดบุพพาราม 6 พรรษา 
กรุงสาวัตถีในปัจจุบันเรียกว่า สาเหต-มาเหต (sāhet-māhet) อยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ าคงคาสร้างโดยพระราชาพระ
นามว่าศราวัสตะ (Śrāvasta) ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 445-46. ; G. P. Malalasekera, 

1126 . ; and Sir. Monier  Williams, Sanskrit-English Dictionary, Reprinted ed. (Oxford: Clarendon, 

1997), 1098. 
25ฤดูศรัท (Śrad) บาลีว่า สรทฤดู ฤดูท้ายฝน, ฤดูสารท, ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนอาศฺวินและการฺติกา) เป็น

ฤดูที่มีสภาพอากาศสดใสยามฝนตกก็เป็นฝนเม็ดโตโดยทั่วไปอากาศโปร่งแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกดวงอาทิตย์ลอย
เด่น แผดแสงกล้า ท้องฟ้าสว่างแจ่มจ้ายามราตรี ดาวพระศุกร์ส่องสกาว ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 405.  
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ตรัสถามพระอานนท์26 (Ānanda) ผู้มีอายุว่า “ดูก่อนอานนท์ เพราะเหตุไรในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลายมี
ผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย” | ท่าน
อานนท์ กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท | 
ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาพาธเป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัทในครั้งนี้ย่อมมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็ม
ไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงอนุญาตไภษัชย์ที่ภิกษุท้ังหลายฉันได้” | 

(1.3) พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไภษัชย์ที่ภิกษุทั้งหลายสามารถฉันได้เอาไว้ | ภิกษุ
ทั้งหลายจึงฉัน (ไภษัชย์) ในเวลา หาได้ฉันขณะล่วงเวลาไม่ 27 | (ท าให้) ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น มี
ผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย | พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้า แมท้ราบอยู่ก็ตรัสถาม | พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงตรัสถามท่านอานนท์ว่า “เราได้
กล่าวถึงไภษัชย์อันภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันไว้แล้ว | ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น (เหตุใด) ภิกษุทั้งหลายจึงมี
ผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลียอีกเล่า” | 
พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไภษัชย์อันภิกษุทั้งหลายจะ
พึงฉันได้ไว้แล้ว” | (2) ภิกษุเหล่านี้นั้นคิดว่า “ไภษัชย์ควรจะฉันตามเวลา” จึงฉันตามเวลา หาได้ฉัน
ขณะล่วงเวลาไม่ | เพราะเหตุนั้น พวกเธอจึงมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มี
เรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้นแล เราจึง
                                                           

26พระอานนท์ (Ānanda)  เป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถามัชฌิมนิกาย 
(ปปัญจสูทนี) และ ในคัมภีร์ฎีกาอรรถกถาพระวินัย (สารัตถทีปนี) ระบุว่า ท่านเป็นเจ้าชายในศากยวงศ์และเป็น
พระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ แต่ส่วนใหญ่จะรู้กันว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ เจ้าชายอานนท์เดินทาง
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับการอุปสมบทที่อนุปิยอัมพวัน (Anupityambavana) ในอนุปิยนิคม (Anupityanigama) 
แคว้นมัลละ (Malla) พร้อมกับเจ้าชายพระองค์อื่นอีก 5 พระองค์ คือ ภัททิยะ (Bhaddiya) อนุรุทธะ (Anuruddha) 
ภคุ (Bhagu) กิมพิละ(Kimbila) เทวทัต (Devatta) รวมกับช่างกัลบกช่ืออุบาลี (Upāli) จึงเป็น 7 พระอานนท์มีพระ
อุปัชฌาย์ช่ือว่าพระเพลัฏฐสีสะ (Belaṭṭhasīsa) และท่านได้รับเลือกให้เป็นพระอุปัฏฐากประจ าพระองค์ของ
พระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะหลายด้าน คือ เป็นพหูสูต เป็นผู้มีสติ มีคติ มีธิติและเป็น
อุปัฏฐากที่ยอดเยี่ยม ท่านได้บรรลุพระอรหัตว์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 3 เดือนและเป็นผู้วิสัชนาพระธรรม 
(พระสูตรและพระอภิธรรม) ในคราวปฐมสังคายนา ท่านปรินิพพานในอากาศเหนือแม่น้ าโรหิณี (Rohiṇī) เมื่อมีอายุ
ได้ 120 ปี ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพ่ิมเติม), 543 ; G.P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 249.  

27ในวิกาลโภชนสิกขาบท ทรงมีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุฉันอาหารล่วงเวลา หมายถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วไป

จนถึงก่อนอรุณวันใหม่ ดูใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 365. 
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อนุญาตไภษัชย์ 4 ชนิดที่ภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ | กล่าวคือ กาลิก28 ยามิก สาปตาหิก ยาวัชชีวิก | 
บรรดาไภษัชย์ 4 ชนิดเหล่านั้น ที่ชื่อว่า กาลิก ได้แก่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวสาลี เนื้อและขนมปัง | ที่ชื่อ
ว่า ยามิก ได้แก่ น้ าปานะ 8 ชนิด | กล่าวคือ น้ ากล้วยมีเมล็ด น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ า
ผลโพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ น้ าเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ และน้ าผลอินทผลัม | 
 

มีอุทานในระหว่างดังต่อไปนี้ | 
 

  เราอนุญาตน้ าปานะ 8 ชนิด กล่าวคือ น้ ากล้วยมีเมล็ด 
น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผลโพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ  
น้ าผลเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ น้ าผลอินทผลัม || 

 

(2.1) ที่ชื่อว่า สาปตาหิก ได้แก่ เนยใส น้ ามัน น้ าอ้อย น้ าผึ้ง น้ าตาลกรวด | ที่ชื่อว่า       
ยาวัชชีวิก ได้แก่ มูลไภษัชย์ คัณฑไภษัชย์ (ปัตรไภษัชย์) ปุษปไภษัชย์ ผลไภษัชย์ ยางไม้ 5 ชนิด น้ าคั้น 
5 ชนิด เกลือ 5 ชนิด น้ าฝาด (กษัย) 5 ชนิด | 

(2.2) บรรดาไภษัชย์เหล่านั้น ที่ชื่อว่า มูลไภษัชย์ ได้แก่ รากไม้ เหง้าไม้ ยกตั วอย่างเช่น 
ขมิ้นและขิง | หรือไภษัชย์ชนิดอ่ืนอีกที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่มูลไภษัชย์ หาเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
ความต้องการไม่ | คัณฑไภษัชย์ ได้แก่ | ไม้จันทน์ พริกไทย  เหง้าบัว ไม้เทพทาโร บอระเพ็ด ขมิ้น | ก็
หรือไภษัชย์ชนิดอ่ืนอีกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คัณฑไภษัชย์ ไมเ่ป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ความต้องการ 
| ปัตรไภษัชย์ ได้แก่ | ใบมะระ วาสิกปตฺร29 ใบสะเดา ใบบวบ ใบสัตตบรรณ | ก็หรือไภษัชย์ชนิดอื่นอีก
ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ปัตรไภษัชย์ ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ความต้องการ | ปุษปไภษัชย์ ได้แก่ | 
วาสิกปตฺร ดอกสะเดา ดอกบัวสัตตบุษย์ ดอกขมิ้น เกสรดอกบัว | ก็หรือไภษัชย์ชนิดอ่ืนอีกที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์แก่ปุษปไภษัชย์ ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ความต้องการ | ผลไภษัชย์ ได้แก่ | ผลสมอ
และมะขามป้อม สมอพิเภก พริก ดีปลี | ก็หรือไภษัชย์ชนิดอ่ืนอีกท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ผลไภษัชย์ 
ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความต้องการ | ยางไม้ 5 ชนิด ได้แก่ | ต้นและใบของหิงคุ ยางจากต้นสาละ 

                                                           
28กาลิก เนื่องด้วยกาล, ขึ้นกับกาล, ของอันจะกลืนกินให้ล่วงล าคอเข้าไปซึ่งพระวินัยบัญญัติให้ภิกษุ

เก็บไว้และฉันได้ภายในเวลาที่ก าหนด จ าแนกเป็น 4 อย่างคือ 1. ยาวกาลิก รับประเคนไว้และฉันได้ช่ัวเวลาเช้าถึง
เที่ยงของวันนั้น เช่น ข้าว ปลา เนื้อ ผัก ผลไม้ ขนมต่าง ๆ 2. ยามกาลิก รับประเคนไว้และฉันได้ช่ัววันหนึ่งกับคืน
หนึ่ง คือก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ ได้แก่ ปานะ คือน้ าคั้นผลไม้ที่ทรงอนุญาต 3. สัตตาหกาลิก รับประเคนไว้แล้วฉันได้
ภายใน 7 วัน ได้แก่เภสัชทั้งห้า 4. ยาวชีวิก รับประเคนแล้ว ฉันได้ตลอดไปไม่จ ากัดเวลา ได้แก่ของที่ปรุงเป็นยา
นอกจากกาลิก 3 ข้อต้น ดเูรื่องเดียวกัน, 20. 

29ไม่ทราบความหมายเนื่องจากหาความหมายไม่พบ 
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ตกสฺตกกรณี ตทาคตศฺจ30 | บรรดาต้นไม้เหล่านั้น หิงคุ ก็คือ มหาหิงคุ์ | ต้นสาละก็คือ ยางของต้น
สาละ | ตโก ลากฺษาสตกกรณี สิกฺถ  ตทาคตสฺตทนฺเยส า วฤกฺษาณ า นิรยาสะ 31 | น้ าคั้น 5 ชนิดมี
อะไรบ้าง | น้ าคั้นจากข้าวบาเลย์ ยาวศูกกฺษาร น้ าคั้นที่ได้จากต้นสาละ น้ าคั้นจากงา วาสกากฺษาร | 
เกลือ 5 ชนิดมีอะไรบ้าง | เกลือสินเธาว์ เกลือดินโปร่ง เกลือหุง เกลือด า เกลือสมุทร | ยารสฝาด 5 
ชนิดมีอะไรบ้าง | ยารสฝาดจากมะม่วง รสฝาดจากสะเดา รสฝาดจากหว้า รสฝาดจากต้นซึก         
โกศมฺพกษาย | 

(3.1) บรรดาไภษัชย์ทั้งหลายเหล่านั้น ไภษัชย์ที่ เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก และ          
ยาวัชชีวิก ถ้าเจือปนกับไภษัชย์ชนิดกาลิก ภิกษุควรฉันในเวลา ล่วงเวลาไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่
เป็นยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ถ้าเจือปนกับไภษัชย์ที่เป็นยามิก ภิกษุควรฉันในชั่วยาม ล่วงยาม
ไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นสาปตาหิก และยาวัชชีวิก ถ้าเจือปนกับไภษัชย์ชนิดสาปตาหิก ภิกษุ
ควรฉันตลอด 1 สัปดาห์ ล่วง 1 สัปดาห์ไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ชนิดยาวัชชีวิก ภิกษุควรอธิษฐานให้
เป็นยาวัชชีวิกก่อนแล้วจึงค่อยฉัน | อนึ่งภิกษุควรอธิษฐานอย่างนี้อีก | ยาวัชชีวิกนี้ภิกษุควรล้างมือทั้ง
สองแล้วให้ถือเอาไว้ ยืนบอกข้างหน้าของภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านผู้มีอายุขอท่านจงน ามาเถิด เราจะ
เก็บไภษัชย์นี้ให้เป็นยาวัชชีวิกเพ่ือประโยชน์แก่เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้แล แม้ครั้งที่ 2 
แม้ครั้งที่ 3 ก็เหมือนกัน” | ภิกษุควรอธิษฐานไภษัชย์ที่เป็นยามิก สาปตาหิก เหมือนกับอธิษฐาน
ไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกนั่นแล 

(3 .2) มี เรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี  | ครั้ งนั้ น  ภิกษุรูปหนึ่ งเกิดอาพาธเป็น โรคลม
(Vāyvābādhika) | ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์32 ครั้นเข้าไปหาแล้ว กล่าวว่า “ท่านจงบอกยารักษาโรค

                                                           
30ไม่ทราบความหมายเนื่องจากหาความหมายไม่พบ.  
31ไม่ทราบความหมายเนื่องจากหาความหมายไม่พบ.  
32เป็นที่น่าสังเกตว่า ค าว่า “แพทย์” (Vaidya) ในที่นี้น่าจะหมายถึง หมอชีวกโกมารภัจจ์ (ชีวกกุมาร-

ภฤตะ) ผู้เป็นบุตรของนางสาลวดี นครโสเภณีประจ าเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ในสมัยนั้นต าแหน่งนี้มีเกียรติยศต่าง
จากในสมัยนี้ นางสาลวดีตั้งครรภ์โดยบังเอิญ เมื่อคลอดบุตรชายออกมาจึงสั่งให้สาวใช้น าไปทิ้ง แต่อภัยราชกุมาร
พระราชโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรูไปพบเข้า จึงน ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ช่ือ ชีวก ตั้งขึ้นตามค ากราบทูลตอบ
ค าถามของพระองค์ที่ตรัสถามว่า เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า มหาดเล็กกราบทูลว่า ยังมีชีวิตอยู่ (ชีวโก) ส่วนค าว่า     
โกมารภัจจ์ แปลว่า ผู้ได้รับการเลีย้งดูโดยพระราชกุมาร ฉะนั้นชีวกโกมารภัจจ์ เมื่อเติบโตขึ้นชีวกถูกพวกเด็ก ๆ ในวัง
ล้อเลียนว่า เจ้าลูกไม่มีพ่อ ด้วยความมานะจึงหนีพระบิดาไปเรียนศิลปวิทยาที่เมืองตักสิลาเพื่อเอาชนะค าดูหมิ่น วิชา
ที่เลือกเรียนคือวิชาแพทย์ แต่เนื่องจากไม่มีค่าเล่าเรียนจึงอาสารับใช้พระอาจารย์ เมื่อเรียนอยู่ถึง 7 ปี จึงลาอาจารย์
กลับบ้าน ระหว่างทางอาจารย์ให้ไปหาต้นไม้ที่ท ายาไม่ได้ให้เก็บตัวอย่างมาให้ดู ปรากฏว่ากลับมามือเปล่าเพราะ
ต้นไม้ทุกต้นใช้ท ายาได้ อาจารย์บอกว่าเขาได้เรียนจบแล้ว จึงอนุญาตให้กลับได้หลังจากกลับเมืองมาแล้ว ได้รักษา
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ลมที่เกิดขึ้นแล้ว (แก่เรา) | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านจงใช้ไขมันจากสัตว์ (Vasa) เถิด 
อาการของพระคุณเจ้าจะดีขึ้นเอง | ภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องกินมันเปลวของสิ่งมีชีวิต
หรือ” แพทย์นั้นกล่าวแก่ภิกษุว่า “ไขมันจากสัตว์นี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าไม่สามารถ
จะหายได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “หากแพทย์กล่าวว่า “ไขมันจากสัตว์นี้เป็นยารักษาส าหรับเธอและภิกษุทั้งหลาย (อีกทั้ง) 
เธอไม่สามารถเพ่ือที่จะหายจากอาพาธได้ด้วยยาชนิดอ่ืน เธอก็ควรบริโภคไขมันจากสัตว์เถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายย่อมไม่รู้ (ว่าไขมันจากสัตว์มีอะไรบ้าง) | ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ถามแพทย์ | แพทย์นั้นกล่าวว่า 
“ข้าแต่พระคุณเจ้า พวกท่านจงไปถามพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูของพวกท่านเถิด | ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุควรบริโภคไขมันจากสัตว์ 
5 ชนิด” | ไขมันจากสัตว์ 5 ชนิดมีอะไรบ้าง |  ไขมันจากสัตว์ปลา ไขมันจากสัตว์ลา ไขมันจากสัตว์
ปลาฉลาม ไขมันจากสัตว์หมี  ไขมันจากสัตว์หมู | ภิกษุหุง (ไขมันจากสัตว์) นอกเวลา กรองนอกเวลา 
รับเอานอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา กรองนอกเวลา รับเอานอกเวลา 
อธิษฐานนอกเวลา ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา กรองในเวลา รับเอานอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา 
ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา กรองในเวลา รับเอาในเวลา อธิษฐานในเวลา ควรใช้เป็นน้ ามันทาได้
ตลอด 1 สัปดาห์ | หลังจากนั้น ภิกษุนั้นก็ได้ใช้ไขมันจากสัตว์ | สุขภาพ (ของเธอ) ก็ดีขึ้น | ภิกษุนั้นมี
สุขภาพดีขึ้นแล้ว จึงน าไขมันจากสัตว์อ่ืนที่เหลือไปทิ้งเสีย | จนกระทั่งภิกษุรูปอ่ืนเกิดอาพาธเป็นโรค
เช่นเดียวกันนั่นแล | ภิกษุแม้นั้นเข้าไปหาแพทย์แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงบอกยาส าหรับ
รักษาโรคเช่นนี้ที่เกิดขึ้นแก่เรา” | แพทย์นั้นจึงแนะน าไขมันจากสัตว์ให้แก่ภิกษุแม้นั้น | เธอจึงเข้าไป
หาภิกษุนั้น | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ แพทย์ได้แนะน าไขมันจากสัตว์ที่ท่านได้หุงไว้แล้วแม้แก่
เรา | ไขมันจากสัตว์ยังเหลืออยู่บ้างไหม” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “มีอยู่ แต่ว่าเราทิ้งไปเสียแล้ว” | (4) ภิกษุ
นั้นกล่าวว่า “สิ่งที่ท่านท าไม่งามเอาเสียเลย” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
เจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “จริงอยู่ที่ภิกษุไม่ควรทิ้งไขมันจากสัตว์ที่เหลือจากที่หุงไว้แล้ว | เรา

                                                                                                                                                                      

พระเจ้าพิมพิสารให้หายขาดจากภคันทลาพาธ (โรคริดสีดวงทวาร) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวง และได้รับ
พระราชทานสวนมะม่วง แต่ต่อมาหมอชีวกก็ได้ถวายสวนนี้ให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายและได้ถวายตัว
เป็นแพทย์ประจ าพระองค์อีกด้วย ด้วยความที่เป็นคนบ าเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงาม ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ไม่เลือกฐานะจึง
ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ ในด้านเป็นท่ีรักของปวงชน ถึงแม้คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-
ไภษัชยวัสตุจะไม่ได้กล่าวถึงช่ือของหมอชีวกโกมารภัจจ์อย่างชัดเจน กล่าวถึงโดยใช้เพียงค าว่า แพทย์ เท่าน้ัน แต่ชื่อ
ของหมอชีวกและประวัติของท่านกลับปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุในส่วนของจีวรวัสตุซึ่ง
เป็นเรื่องราวต่อจากไภษัชยวัสตุ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ค าว่า “แพทย”์ น่าจะหมายถึง หมอชีวกโกมารภัจจ์นั่นเอง ดู
ใน พระมหาฉัตรชัย มูลสาร,  179-80.  
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จะบัญญัติสมุทาจาริกธรรมแก่ภิกษุผู้เก็บไขมันจากสัตว์ไว้ | ภิกษุที่เก็บไขมันจากสัตว์ไว้ พึงให้ไขมัน
จากสัตว์ที่หุงไว้ที่เหลือแก่ภิกษุรูปอ่ืนผู้มาขอ | ถ้าไม่ให้ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ | 
ภิกษุรูปที่มีความต้องการจะได้ถือเอาไปใช้ | ภิกษุเก็บไขมันจากสัตว์ไว้แต่ไม่สมาทานประพฤติสมุทา
จาริกธรรมตามที่เราบัญญัติไว้ ย่อมต้องอาบัติ33” |  

(4.1) พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเชตวนาราม ของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ เมือง  
ศราวัสตี | ทราบมาว่า สมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดเป็นโรคคันตามผิวหนัง (Kacchūroga) | เธอจึงเข้าไป
หาแพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแพทย์แล้วจึงกล่าวว่า) “ท่านผู้เจริญ โรคคันตามผิวหนังเกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ขอท่านแนะน ายารักษาด้วยเถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงใช้สะเก็ดยางไม้เถิด | 
สุขภาพของท่านก็จะดีขึ้น” | ภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องใช้สอยของที่เกินแก่ความต้องการ
งั้นหรือ” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ยานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้าและภิกษุ | พระคุณเจ้าไม่สามารถท่ีจะมี
สุขภาพดีได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | แพทย์กล่าว
ว่า “พระศาสดาของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูดังที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว พระคุณเจ้าเข้าไปหา
พระองค์นั่นแลทูลถามเถิด” | ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “สะเก็ดยางไม้ 5 ชนิดคือ | สะเก็ดยางมะม่วง สะเก็ดยางไม้ที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าว
มาก่อนหน้านี้” | ภิกษุนั้นจึงใช้สะเก็ดยางไม้ขัดถูตามร่างกาย | (แต่) สะเก็ดยางไม้หนาเกินไป | พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงต าให้ละเอียด” | ภิกษุทั้งหลายจึงต าสะเก็ดยางไม้ที่เปียกชื้นอยู่นั่น
แล | (ท าให้) ติดกันเป็นก้อน | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงตากให้แห้ง” | ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นจึงน าไปตากแดดที่จ้า | (ท าให้) สะเก็ดยางไม้ใช้การไม่ได้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวก
เธอไม่ควรน าไปตากในแดดที่จ้า” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าไปตากในที่ร่ม | แม้อย่างนั้นเปลือกไม้
ต าย่อมเหม็นอับ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอควรน าไปตากขณะแดดอ่อน” | ภิกษุท้ังหลาย
ใช้เปลือกไม้ทาตามร่างกายเสร็จแล้วย่อมสรงน้ า | แต่ไม่ใช้สะเก็ดยางไม้อย่างถูกต้อง | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอทั้งหลาย พึงล้างมือที่เปื้อนก่อน | ครั้นทาสะเก็ดยางไม้ทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้ว 
จึงสรงน้ า | (ท าเช่นนี้) จึงจะชื่อว่าใช้สะเก็ดยางไม้อย่างถูกต้อง | โรคของภิกษุจึงระงับลงแล้วด้วย
เปลือกไม้ | ภิกษุนั้นจึงทิ้งเปลือกไม้ที่เหลือเสีย | จนกระทั่งโรคเช่นนี้นั้นแลได้เกิดข้ึนแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
| ภิกษุนั้นเข้าไปหาแพทย์แล้ว | เนื้อความก็ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “เราทิ้งเปลือกไม้
ไปแล้ว” | เธอจึงกล่าวว่า “ท่านกระท ากรรมอันไม่งามเสียเลย” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่
พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เราบัญญัติสมุทาจาริกธรรมส าหรับภิกษุผู้เก็บ
เปลือกไม้ไว้ | ภิกษุรูปที่เก็บเปลือกไม้ไว้จะต้องให้เปลือกไม้ที่ต าไว้แล้วที่เหลือแก่ภิกษุรูปที่มีความ

                                                           
33อาบัติ การต้อง, การล่วงละเมิด, โทษที่เกิดแต่การละเมิดสิกขาบท. 
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ต้องการ (5) หรือไม่ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ | ภิกษุรูปที่เก็บเปลือกไม้ไว้แล้ว ไม่
สมาทานประพฤติสมุทาจาริกธรรมตามที่เราบัญญัติไว้ ย่อมต้องอาบัติ | 

(5.1) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา 
(Akṣiroga) | ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ โรคนัยน์ตา
เกิดขึ้นแล้วแก่เรา | ขอท่านจงบอกยาเถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงใช้
ยาตาเถิด | สุขภาพของพระคุณเจ้าจะดีขึ้นเอง | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องใช้สอยของ
ที่เกินแก่ความต้องการงั้นหรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ยาตานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้า 
| พระคุณเจ้าไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้
มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอทั้งหลายพึงใช้ยาตาตามที่แพทย์แนะน าได้” 
| ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่รู้ (ประเภทของยาหยอดตา) | พวกเธอจึงถามแพทย์ | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่
พระคุณเจ้า พระศาสดาของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู | พระคุณเจ้าจงไปถามพระองค์เถิด” | 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ยาตามี 5 
ชนิดกล่าวคือ | ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่เป็นน้ า ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด ยาตาที่ปรุงจาก
พุทรา” | ภิกษุนั้นใช้ยาตาแล้ว | เธอก็หายเป็นปกติ | ภิกษุนั้นจึงเก็บยาตาที่เหลือไว้ในที่แห่งใดแห่ง
หนึ่ง (ท าให้)ยาตานั้นหายไปแล้ว | จนกระทั่งภิกษุอีกรูปหนึ่ง เกิดอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา | เธอจึงเข้า
ไปหาภิกษุนั้นแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ โรคนัยน์ตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา | ยาตาของท่านยังมีเหลืออยู่
บ้างไหม” | ภิกษุนั้นค้นหาทั่วแล้ว (แต่) ก็ไม่พบ | เธอจึงกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ยาตาพึงมีอยู่ แต่หาไม่
พบในตอนนี้” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุไม่ควรเก็บยาตาไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง | เราจะบัญญัติสมุทาจาริกธรรมไว้ส าหรับภิกษุผู้เก็บยา
ตาไว้ | ภิกษุผู้เก็บยาตา ควรเก็บยาตาไว้โดยลักษณะอย่างนี้ | ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ พึงเก็บไว้ใน
บาตร34 ยาตาที่ปรุงจากผลไม้ ควรเก็บไว้ในตลับ | ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด และยาตาที่ปรุงจาก
พุทรา ควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้ | เราบัญญัติสมุทาจาริกธรรมส าหรับภิกษุผู้เก็บยาตาไว้
แล้ว | ภิกษุไม่สมาทานยาตาเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ ย่อมต้องอาบัติ” | 

(5.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ภิกษุชื่อว่าไสกตะ (Saikata) ผู้มีอายุ เกิดมีอาการบ้า จิต
คิดฟุ้งซ่าน เดินเที่ยวเตร็ดเตร่อยู่ | พราหมณ์คฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตร

                                                           
34บาตร (Pātra) ภาชนะที่ภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต เป็นบริขารประจ าตัวคู่กับไตรจีวร และ

จัดเป็นอย่างหนึ่งในบริขารแปดของภิกษุ ในคัมภีร์บาลี พระวินัยปิฎก บาตรที่ทรงอนุญาตมี 2 อย่างคือ บาตรเหล็ก 
(อโยปตฺต) และบาตรดิน (มตฺติกาปตฺต หมายเอาบาตรดินเผาซึ่งสุมด าสนิท) ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 179. 
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ของใคร” | ชนเหล่าอ่ืนกล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของคฤหบดีชื่อโน้น” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า 
“ศรมณศากยบุตร ถึงแม้บรรพชาแล้วแต่กลับไม่มีที่พ่ึง | ถ้าท่านไม่ได้เป็นบรรพชิตแล้วไซร้ พวกเรา
เองจะท าการรักษาท่านด้วยความรู้ที่มี” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเธอพึงถามถึงไภษัชย์ส าหรับรักษา
อาพาธของไสกตะภิกษุเถิด” | ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้ว
กล่าวว่า) “ท่านผู้เจริญ อาพาธอย่างนี้และอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปนี้ ขอท่านจงบอกไภษัชย์เถิด” | 
แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นจงฉันเนื้อดิบ | (ครั้นฉันแล้ว) จะมีอาการดีขึ้น | ภิกษุ
ทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ จะให้ภิกษุนั้นฆ่าสัตว์นะหรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า 
ภิกษุนั้นไม่สามารถที่จะหายเป็นปกติได้ด้วยยาชนิดอย่างอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่
พระผู้มีพระภาคเจ้า | (6) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถ้าไภษัชย์อย่างนี้ภิกษุจะต้องฉัน | (และ) เธอก็
ไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วยไภษัชย์อื่น | พวกเธอพึงให้เนื้อแก่ภิกษุเถิด” ภิกษุทั้งหลายจึงให้เนื้อ
ดิบเหล่านั้นตามพระด ารัส | ภิกษุนั้นย่อมไม่ฉัน | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงเอาผ้าปิดตา
(ไสกตะภิกษุนั้น) แล้วให้เถิด” | ภิกษุเหล่านั้นได้ให้แล้ว | ผ้าก็หลุดออกอย่างรวดเร็ว | ไสกตะนั้นเห็น
มือที่เปื้อนแล้ว | เธอจึงส ารอกออก | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม พวกเธอไม่ควรดึง
ผ้าออก | พวกเธอจะดึงผ้าออกก็ต่อเมื่อล้างมือทั้งสองของภิกษุนั้นแล้ววางน้ าดื่มอันสะอาดไว้ หลังจาก
นั้นจึงค่อยดึงผ้าออก” | ภิกษุนั้นได้หายเป็นปกติแล้ว | (แต่) เธอกลับมีความต้องการที่จะฉันอย่างนี้อีก 
| ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ในเวลาที่เธอ
หายดีแล้ว เธอต้องสมาทานสิกขาบทอย่างนี้แล้ว ประพฤติยึดถือสิกขาบทนั้น | ภิกษุประพฤติล่วง
สิกขาบท ย่อมต้องอาบัติ | 

(6.1) มีเรื่องเล่าในเมืองราชคฤห์ | ท่านปิลินทวัตสะ35 (Pilindavatsa) ผู้เป็นพระเถระ มี
อาพาธหนัก | ภิกษุทั้งหลายจึงบอกพระเถระนั้นว่า “ข้าแต่พระเถระ ท่านมีอาพาธหนักขนาดนี้หรือ” | 
พระเถระกล่าวว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เรามีอาพาธหนักเรื้อรังมานาน | (ทั้ง) จะรักษาให้หายขาดก็
ไม่ได้” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระเถระ อาพาธหนัก(ขนาดนี้) ท่านอดทนได้
อย่างไรกัน” พระเถระนั้นกล่าวว่า “ไภษัชย์ในกล่องก็มีอยู่ (แต่ไม่ได้เก็บไว้ใช้)” | ภิกษุทั้งหลายกล่าว
ว่า “บัดนี้ ท าไมท่านถึงไม่เก็บเอาไว้ใช้เล่า” | พระเถระกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาต” 
| ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เมื่อเรื่องจริง

                                                           
35ภาษาบาลีว่า ปิลินทวัจฉะ พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เกิดในตระกูลพราหมณว์ัจฉโคตร ในเมืองสาวัตถี

ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า มีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชในพระพุทธศาสนา เจริญวิปัสสนาแล้ว ได้บรรลุ
อรหัตตผลต่อมาได้รับยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะในทางเป็นที่รักของพวกเทวดา. 

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?book=1&bookZ=45&name=%BB%D4%C5%D4%B9%B7%C7%D1%A8%A9
http://84000.org/tipitaka/read/?20/148
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เป็นอย่างนี้ เราอนุญาตแล้ว | ภิกษุทั้งหลายพึงเก็บกล่องไภษัชย์ไว้ส าหรับเหล่าภิกษุได้ | พวกเธอพึง
เก็บมูลไภษัชย์ ปุษปไภษัชย์ คัณฑไภษัชย์และผลไภษัชย์ไว้ส าหรับภิกษุทั้งหลายได้” | ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นเก็บไภษัชย์ไว้ไม่เป็นที่เป็นทาง | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ผลไภษัชย์ควรเก็บไว้ในกล่อง 
| มูลไภษัชย์ ปุษปไภษัชย์ และคัณฑไภษัชย์ ควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้ ” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพึงน าไภษัชย์มาตากในเวลาอันควร” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน า
ไภษัชย์มาตากในที่มีแดดจ้า | ไภษัชย์จึงใช้การไม่ได้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายอย่า
น ามาตากในที่มีแดดจ้า” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน ามาตากในที่ร่ม | ไภษัชย์จึงส่งกลิ่นเหม็นอับแม้
อย่างนั้น | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพึงน ามาตากในที่มีแดดอ่อนๆ” | 

(6.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | เพราะพระเรวตะผู้มีอายุมีความสงสัยในสิ่งที่ เป็น
กัปปิยะจึงได้รับสมญานามว่า “กางกษาเรวตะ (Kāṅkṣārevata)36 กางกษาเรวตะ” | พระเถระนั้นนุ่ง
ห่มแต่เช้าตรู่ ถือบาตรและจีวรเที่ยวบิณฑบาตในเมืองศราวัสตี | พระเถระนั้นเข้าไปแล้วในโรงงบ
น้ าอ้อยโดยล าดับ จนกระทั่งท่านเห็นเขาผสมงบน้ าอ้อยกับแป้ง | พระเถระนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านผู้
เจริญท่านจงอย่าผสมงบน้ าอ้อยกับแป้ง” | บุคคลนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า อะไรอย่างอ่ืนมีอยู่
หรือ พระคุณเจ้ารู้ส่วนผสมอย่างอ่ืนหรือ” | พระเถระนั้นกล่าวว่า “เราไม่รู้ส่วนผสมอย่างอ่ืนหรอก | 
หากแต่ว่า พวกเราจะชื่อว่าฉันในเวลาวิกาล” | บุคคลนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ไม่ว่าในเวลา
หรือนอกเวลา ท่านจงฉันเถิด | แป้งเป็นส่วนผสมของงบน้ าอ้อยนี้ จะผสมกับของอย่างอ่ืนไม่ได้” | ใน
เวลาต่อมา ของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยได้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์ | พระเถระนั้นย่อมไม่ฉัน | อันเตวาสิกผู้อยู่กับ
พระเถระนั้นจึงกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านจงฉันของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์เถิด” | 
พระเถระนั้นกล่าว่า “ท่านผู้เจริญของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยนี้เป็นไปกับด้วยอามิส37” | ภิกษุทั้งหลายแม้
เหล่านั้นจึงไม่ฉัน | ภิกษุท้ังหลายแม้เหล่าอ่ืนย่อมกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยเกิดขึ้น
แล้วแก่สงฆ์ ท่านไม่ฉันหรือ” | (7) ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “อุปัชฌาย์ (ของพวกเรา) 
กล่าวว่า ของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยนี้เจือด้วยอามิส” | ภิกษุทั้งหลายแม้เหล่านั้น ไม่ฉันแล้ว | (จนกระทั่ง) 
หมู่แห่งภิกษุนั้นกลายเป็นบริวารหมู่ใหญ่ | ซึ่งท าให้ภิกษุสงฆ์ท้ังหมดโดยส่วนใหญ่ไม่ฉันของเคี้ยวคืองบ
น้ าอ้อยด้วยคิดว่า “ภิกษุท้ังหลายเหล่านั้นไม่ฉันแล้ว” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอย่อมไม่ได้กระท าของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยให้เจือด้วยของ

                                                           
36บาลีว่า กังขาเรวตะ พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เดิมเป็นบุตรของตระกูลที่มั่งคั่ง ชาวพระนครสาวัตถีได้

ฟังพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดง มีความเลื่อมใสขอบวช ต่อมาได้ส าเร็จพระอรหัตได้รับยกย่องจากพระ
ศาสดาว่า เป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้ยินดีในฌานสมาบัติ. 

37อามิสคือ เครื่องล่อใจ, เหยื่อ, สิ่งของ.  

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?book=1&bookZ=45&name=%A1%D1%A7%A2%D2%E0%C3%C7%B5%E0%B6%C3%D2%BB%B7%D2%B9
http://84000.org/tipitaka/read/?20/147
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ที่ไม่ใช่อามิสหรืออามิส” | (ฉะนั้น) เธอทั้งหลายควรกระท าไว้ในใจว่า “ของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยที่
กระท าในเรือนเป็นของบริสุทธิ์แล้ว” แล้วฉันเถิด อย่าพึงกระท าความรังเกียจในเรื่องนี้เลย |  

(7.1) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้งนั้น ท่านเรวตะผู้มีอายุนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ถือบาตรและ
จีวรเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองศราวัสตี | พระเถระนั้นเดินทางไปตามถนนโดยล าดับ | พระเถระนั้นเห็น
คนขายน้ าหอมจับก้อนข้าวแล้วมาจับงบน้ าอ้อย | พระเถระนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจับก้อน
ข้าวแล้วจงอย่าจับงบน้ าอ้อยสิ | พวกเราจะชื่อว่าพึงฉันในเวลาวิกาล” | คนขายน้ าหอมนั้นกล่าวว่า 
“ข้าแต่พระคุณเจ้า ใครเล่าจะให้น้ าล้างมือในขณะเพียงชั่วครู่แก่กระผม” | ในเวลาต่อมา ของเคี้ยวคือ
งบน้ าอ้อยได้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์ | พระเถระนั้นย่อมไม่ฉัน | อันเตวาสิกผู้อยู่กับท่านย่อมกล่าวว่า “ข้า
แต่ท่านผู้เจริญ ท่านไม่ฉันของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยที่เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์หรือ” | พระเถระนั้นกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ งบน้ าอ้อยนี้เจือด้วยอามิส” | แม้ภิกษุเหล่านั้นไม่ฉันแล้ว | ภิกษุทั้งหลาย (อีกพวกหนึ่ง) 
จึงกล่าวกะภิกษุเหล่านั้นว่า “ท่านผู้มีอายุ ท่านไม่ฉันของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์หรือ” | 
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่า “อุปัชฌาย์ของพวกเราย่อมกล่าวว่า “ของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยนี้เจือด้วย
อามิส” | ภิกษุทั้งหลายแม้เหล่านั้นจึงไม่ฉันแล้ว | (จนกระทั่ง) หมู่ภิกษุนั้นกลายเป็นบริวารหมู่ใหญ่ | 
ซึ่งท าให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ไม่ฉันของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยด้วยคิดว่า “ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ไม่ฉันแล้ว” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“พวกเธอย่อมไม่ได้กระท าของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยให้เจือด้วยของที่ไม่ใช่อามิสหรืออามิส” | (ฉะนั้น) 
เธอทั้งหลายควรกระท าไว้ในใจว่า “ของเคี้ยวคืองบน้ าอ้อยที่กระท าในเรือนเป็นของบริสุทธิ์แล้ว” แล้ว
ฉันเถิด อย่าพึงกระท าความรังเกียจในเรื่องนี้เลย | 

(7.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | พระศารีบุตร38(Śāriputra) ผู้มีอายุได้เกิดอาพาธเป็นโรค
ลม | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะ39 (Mahāmaudgalyāyana) ก าหนดได้ว่า “หลายครั้งที่เราท าการ

                                                           
38ศารีบุตร (ส. ศาริปุตฺร Śāriputra) บาลีว่า สารีปุตตะ (ส. สารีปุตฺร Sārīputta) ไทยใช้ว่า สารีบุตร 

เป็นช่ือของพระอัครศราวกเบื้องขวา ของพระพุทธเจ้า ท่านเกิดที่หมู่บ้านนาลกะไม่ไกลกรุงราชคฤห์เป็นบุตรตระกูล
หัวหน้าหมู่บ้าน บิดาช่ือว่าวังคันตะ (Vaṅganta) มารดาช่ือสารี (Sārī) จึงได้ช่ือตามมารดาว่าสารีบุตร เมื่อเยาว์วัย
ท่านมีนามว่าอุปติสสะ มีเพื่อนสนิทช่ือโกลิตะหรือมหาเมาทคัลยายนะ อุปติสสะมีน้องชาย 3 คนช่ือจุนทะ อุปเสนะ 
และเรวตะ ครั้งหนึ่งอุปติสสะพบพระเถระอัสสชิ (Assaji) ขณะที่ท่านพระอัสสชิก าลังออกบิณฑบาตและได้สดับธรรม
จนได้ดวงตาเห็นธรรม จากนั้นก็ได้ไปบอกข่าวแก่โกลิตะแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า อุปติสสะอุปสมบทได้ 15 วัน
ได้ฟังเวทนาปริคคหสูตรจึงได้บรรลุพระอรหัตและได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางมีปัญญามาก เพราะท่านเป็น
ก าลังส าคัญในการศาสนาจึงไดร้ับการยกย่องว่าเป็นพระธรรมเสนาบดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป .อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (ช าระ -เพ่ิมเติม) , 443-444 ; และ   G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 1108-1109. 
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ดูแลท่านศารีปุตร แต่ว่าเราไม่เคยถามแพทย์สักครั้งเลย | บัดนี้ควรที่เราจะถามแพทย์” | พระเถระนั้น
จึงเข้าไปหาแพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้ว) จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านสารีบุตรเกิดอาพาธเป็นโรค
ชนิดนี้และชนิดนี้ | ท่านจงบอกยาอันสมควรแก่ท่านสารีบุตรนั้น” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณ
เจ้า จะมียารักษาก็คือ เกลือ ผลพุทรา” | พระเถระนั้นน าผลพุทรามาแล้ว | (แต่ว่า) เกลือย่อมไม่มี | 
พระเถระนั้นจึงเริ่มแสวงหาเกลือ | ท่านปิลินทัตสะกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ เรามีเกลือที่เก็บไว้ในเขา
สัตว์ แต่ได้อธิษฐานเป็นยาวัชชีวิกแล้ว | พระสารีบุตรได้ฟังแล้ว (จากท่านปิลินทัตสะ)ว่า “ถ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงอนุญาต เราจะให้” | พระเถระนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุ ใจ
ของเราคิดอย่างนี้ว่า “เราไม่ได้เพ่ือจะฉันไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกปนกับไภษัชย์ที่เป็นกาลิกได้” | ท่าน
พระมหาโมทคัลยายนะจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อน
เมาทคัลยายนะ ในบรรดาไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก จะอธิษฐานให้เป็นยาวัชชีวิกไม่ได้ (8) 
โมทคัลยายนะ ไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ซึ่ง เจือปนกันกับไภษัชย์ที่เป็น
กาลิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “ไภษัชย์นี้เจือปนกับกาลิก” แล้วควรฉันในเวลาเถิด ล่วงเวลาไปไม่ควร
ฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ที่เจือปนกันกับยามิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือ
ปนกับยามิก” แล้วควรฉันในชั่วยามเถิด ล่วงยามไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นสาปตาหิกและยาวัช
ชีวิกซึ่งเจือปนกันกับสาปตาหิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือปนกับสาปตาหิก” แล้วควรฉันภายใน 1 
สัปดาห์เถิด ล่วง 1 สัปดาห์ไปแล้วไม่ควรฉัน | ส่วนไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกนั้น ภิกษุควรฉันได้ตลอด
ชีวิต ภิกษุฉันโดยประการอย่างอ่ืน ย่อมต้องอาบัติ | 

 
 
 

                                                                                                                                                                      

 39มหาเมาทคัลยายนะหรือเมาทคัลยายนะ (ส. มหาเมาทฺคลฺยายน Mahāmaudgalyāyana, เมาท-   

คัลยายนะ Maudgalyāyana) บาลีว่า มหาโมคคัลลานะ (บ. มหาโมคคลฺลาน Mahāmoggallāna) หรือโมคคัลานะ 

(บ. โมคคลฺลาน Moggallāna) เป็นช่ือของพระอัครศราวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้า เกิดที่หมู่บ้านโกลิตคามซึ่งตั้งอยู่

ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์ เดิมมีช่ือว่าโกลิตะ (Kolita) โกลิตะเป็นสหายกับอุปติสสะ (Upatissa) หรือสารีบุตรมาตั้งแต่

เด็ก สหายทั้งสองออกบวชเป็นปริพาชกในส านักของสัญชัยปริพาชก ต่อมาอุปติสสะได้พบพระอัสสชิรู้สึกเลื่อมใสจึง

ได้ชวนโกลิตะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อโกลิตะบวชแล้วถึงวันที่ 7 จึงได้บรรลุพระอรหัต ท่านได้รับยกย่องเป็น

เอตทัคคะ (บุคคลหรือสิ่งที่เป็นเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเด่นในทางใดทางหนึ่ง) ในทางมีอิทธิฤทธิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 305; G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 2, 541-542. 
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(8.1) มีอุททานว่า 
 

  เรื่องมหาเสนคฤหบดี เรื่องเนื้อ เรื่องโรคลม เรื่องต้นปูรณกะ |   
  ต่อไปนี้........................................................... || 
 

(8.2) พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกาศี40 (Kāśῑ) ได้เสด็จถึงเมือง         
วาราณสี41 โดยล าดับ | พระองค์ย่อมประทับอยู่ในป่าฤษิวทนะ มฤคทาวะ (Ṛṣivadana mṛgadāva) ใน
เมืองวาราณสี | ในเมืองวาราณสี มีคฤหบดีนามว่า มหาเสนะ ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก อาศัย
อยู่ | ภรรยาของคฤหบดีนั้นมีนามว่า มหาเสนา | คฤหบดีนั้นพร้อมทั้งภรรยา เป็นผู้มีศรัทธา มีความ
เจริญรุ่งเรือง มีอัธยาศัยดีงาม | คฤหบดีนั้นได้ฟังแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวไปในกาศี
ชนบท ได้เสด็จถึงเมืองวาราณสีโดยล าดับ (บัดนี้) ทรงประทับอยู่ในป่าฤษิวทนะ มฤคทาวะ ในเมือง      
วาราณสี | ก็เมื่อฟังแล้ว ได้เกิดความคิดนี้ขึ้นอีกว่า “เราได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า (ให้ฉัน) ภายใน
เรือนหลายครั้ง แต่ว่าเราไม่เคยได้ปวารณาด้วยเครื่องใช้สอยทั้งหมดเลย | บัดนี้ควรที่เราจะปวารณา
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องใช้สอยทั้งหมดตลอดไตรมาส” เมื่อทราบดังนี้แล้ว คฤหบดีจึงเข้าไปยัง
สถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ | ครั้นเข้าไปเฝ้าได้ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | 

(8.3) พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นราวป่าอันเขียวขจีแต่ที่ไกลนั่นแล | ก็ครั้น
ทอดพระเนตรเห็นแล้ว ย่อมตรัสเรียกยักษ์นามว่า วัชรปาณี (Vajrapāṇī) อีกว่า “ดูก่อนวัชรปาณี เธอ
เห็นราวป่าอันเขียวขจีนั้นไหม” | ยักษ์วัชรปาณีกราบทูลว่า “เห็นพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้า

                                                           
40กาศี (ส. กาศี Kāśī) บาลีว่า กาสี (บ. กาสี Kāsī) เป็นช่ือแคว้นหนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีปหรือ

ประเทศอินเดียครั้งพุทธกาล มีเมืองหลวงช่ือพาราณสี พระราชาผู้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีปรากฏพระนาม
ว่ากาสีราชาบ้าง กาสิกราชาบ้าง กาสีเป็นแคว้นที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากสมัยพุทธกาล ต่อมาแคว้นกาสีได้ถูก
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศล ปัจจุบันแคว้น กาสีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ในอาณาเขตของรัฐอุตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย ดู พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 20; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 592.  

41พาราณสี เป็นช่ือเมืองหลวงของแคว้นกาศี ก่อนหน้านี้เมืองนี้มีชื่อว่าประยาค (Prayāga) ต่อมาจึงได้
เปลี่ยนเป็นพาราณสี พาราณสีเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของอินเดียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคงคา 
ปัจจุบันเรียก Banaras หรือ Benares ห่างจากกรุงพาราณสีไปประมาณ 6 ไมล์เป็นที่ตั้งของป่าฤษิปตนมคฤทายวัน 
เป็นป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาซึ่งปัจจุบันเรียก สารนาถ ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.      
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 266; G. P. Malalasekera, Dictionary 

of Pāli Proper Names, Vol. 2, 274-275; and Vettam Mani, Purānic Encyclopaedia, 395, 827. 
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ตรัสว่า “วัชรปาณี สถานที่นั้นคือเขตแดนเมืองกัศมีร | เมื่อเราปรินิพพานได้ 100 ปี จะมีภิกษุนามว่า 
มาธยันทินะ (Mādhyandina)  ผู้เป็นสัทธิวิหาริกของอานันทภิกษุ | เธอจะแนะน าสั่งสอนนาคผู้ชั่วร้าย
นามว่า หุลุฏะ (Huluṭa) | จากนั้นเธอนั่งขัดสมาธิเผยแผ่ศาสนาทั่วทั้งแคว้นกัศมีร | แคว้นกัศมีรถือว่า
เป็นแคว้นที่มีเสนาสนะซึ่งเหมาะสมแก่การเจริญวิปัสสนา (Vipaśyanā) |  
 

  (9) หมู่บ้าน 60,000 หมู่บ้านก็ดี หมู่บ้าน 6,000 หมู่บ้านก็ดี | 
หมู่บ้าน 60 หมู่บ้านก็ดี หมู่บ้าน 3 หมู่บ้านก็ดี หมู่บ้านทั้งหมด 
ดังกล่าวมานี้แหละคือเขตแดนแคว้นกัศมีร ||1|| 

 

(9.1) ในเมืองภรัษฏาละ (Bhraṣṭāla) ยักษ์พร้อมทั้งบริวาร พระฤษีเจ้าทรงแนะน า และให้
ถึง(พระรัตนตรัยแล้ว) | ในเมืองกันถะ (Kantha) ยักษิณีพร้อมทั้งบริวารพระองค์ทรงแนะน าแล้ว | ใน
เมืองธานยปุระ (Dhānyapura) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพระราชาพระนามว่า เสนะ (Sena) ให้ด ารง
อยู่ในสัตยธรรม42 อันยอดเยี่ยม | พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองไนตรยามะ (Naitrayāma) | ในเมือง
ไนตรยามะ มีนายช่างหม้อคนหนึ่ง | นายช่างหม้อนั้นเป็นผู้หลงมัวเมาในศิลปะอย่างมาก | เธอเปลี่ยน
รูปร่างภาชนะดินเผาได้ด้วยเครื่องจักร | พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทราบถึงเวลาที่จะแนะน านายช่าง
หม้อนั้น ทรงถือเอาเพศของนายช่างหม้อ เริ่มเพ่ือจะกระท าการสนทนากับนายช่างหม้อนั้นว่า “ท่าน
เปลี่ยนรูปร่างภาชนะชนิดใดได้ด้วยเครื่องจักรงั้นหรือ” | นายช่างหม้อนั้นกล่าวว่า “ภาชนะดินเผา” | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “แม้เราเองก็เปลี่ยนรูปร่างภาชนะดินเผาได้เหมือนกัน” | นายช่างหม้อจึง
กล่าวว่า “ท่านก็เสมอกับเรานะสิ” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “จะมีประโยชน์อะไรกับแค่ภาชนะที่
แตกง่ายดายเช่นนั้น | แม้เราเองสามารถเปลี่ยนรูปร่างภาชนะงาช้างได้อีกเช่นเดียวกัน” | นายช่าง
หม้อนั้นกล่าวว่า “ท่านต้องเป็นผู้หลงใหลในศิลปะเป็นแน่ (อีกท้ัง) ต้องเป็นผู้ฉลาดกว่าเรา” | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่แต่ภาชนะงาช้างเพียงเท่านั้น แม้ภาชนะทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ แก้วผลึก เรา
ก็ท าได้เช่นกัน” | นายช่างหม้อนั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว | หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังเพศของ
นายช่างหม้อให้อันตรธานไป ด ารงอยู่ในเพศของพระองค์เอง และทรงยังนายช่างหม้อพร้อมทั้งบริวาร
ให้ด ารงอยู่ในสัตยธรรมทั้งหลาย | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองศาทวละ (Śādavla) | ในเมือง
ศาทวละ พระองค์ทรงยังราชาแห่ งยักษ์  นามว่ า ปาลิตโกฏะ (Pālitakoṭa) และนาคปาลกะ 
(Nāgapālaka) ผู้มียักษ์จ านวนมากเป็นบริวาร ให้ด ารงอยู่ในสิกขาบทคือสรณคมน์ | พระผู้มีพระภาค

                                                           
42สัตยธรรม (ส. สตฺยธรฺม Satyadharma) บาลีว่า สัจจธัมมะ (บ. สจฺจธมฺม Saccadhamma) ไทยใช้ 

สัจธรรม, สัจจธรรม คือ ธรรมที่แท้จริง หลักสัจจะ เช่นในค าว่า อริยสัจจธรรมทั้งสี่ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 422. 
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เจ้าได้เสด็จถึงเมืองนันทิวรธนะ (Nandivardhana) | ในเมืองนันทิวรธนะ พระองค์ทรงยังพระราชาพระ
นามว่า ภวเทวะ (Bhavadeva) พร้อมทั้งข้าราชบริพาร บุตรของมาตังคะนาคราชทั้ง 7 และภูปยักษ์ให้
ด ารงอยู่ ในสัตธรรมทั้ งหลาย  | บรรดาพวกเขาเหล่ านั้ น  อัศวกะ (Aśvaka) และปุนรวสุกะ 
(Punarvasuka) ได้อุบัติขึ้นในก าเนิดแห่งนาค | หลังจากผ่านไป 12 ปี เธอทั้งสองได้กระวนกระวายใจ
แล้ว | นาคทั้งสองเหล่านั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมแก่เราทั้งสอง 
ท าให้เราทั้งสองไปเกิดในก าเนิดนาคซึ่งเป็นวินิบาตภูมิ | พวกเราจะรู้ธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์นั้นได้อย่างไร” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระด าริอย่างนี้ว่า “นาคทั้งสองเหล่านั้น มี
อานุภาพมาก | เราย่อมรู้สถานะท่ีว่า “เมื่อเราปรินิพพานไปแล้ว ศาสนาของเราก็จะถูกท าให้เสื่อมลง” 
ครั้นทราบดังนี้แล้ว พระองค์จึงเสด็จเข้าไปยังภพนาคซึ่งเป็นที่อยู่ของอัศวกะและปุนรวสุกะ | ครั้น
เสด็จเข้าไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมบรรยายอันประกอบด้วยบท 4 แก่อัศวกะและ
ปุนรวสุกะ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอทราบอรรถาธิบายธรรมเทศนานี้หรือ” | นาคท้ังสอง
นั้นกราบทูลว่า “พวกข้าพระองค์คนไหนเล่า จะรู้แจ้งพระสัทธรรมได้” ครั้นกราบทูลดังนี้แล้วจึงด าลง
ไปในที่นั้นนั่นแล | นาคท้ังสองนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พวก
เรา | แต่ว่าพวกเราหารู้แจ้งไม่” | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประทานพุทธปฏิมาไว้ในประเทศนั้นนั่น
แล | อัศวกะและปุนรวสุกะจึงด าลงไปในที่นั้นอีกครั้ง ด้วยคิดว่า “แม้ในวันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อม
ทรงประทับอยู่ในประเทศนั้นนั่นแล” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน ายักษิณีนามว่า นาลี (Nālī) และ
อุทรยา (Udaryā) | พระองค์ได้เสด็จถึงเมืองกุนตี (Kuntī) | ในกุนตีนคร มียักษิณีขี้โมโหและดุร้ายถูก
ขนานนามว่า กุนตียักษิณี อาศัยอยู่ | นางยักษิณีนั้น ย่อมเคี้ยวกินลูกน้อยที่คลอดแล้วและคลอดแล้ว
ของพราหมณ์คฤหบดีแห่งเมืองกุนตี | พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตี ได้ฟังแล้วว่า พระผู้มีพระภาค
เจ้าได้เสด็จถึงเมืองกุนตีแล้ว | ครั้นได้ฟังว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในประเทศนั้น 
พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึงประชุมกันแล้วเดินทางออกจากเมืองกุนตี | เข้าไปยังสถานที่ที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าประทับอยู่ | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
แล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | (10) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตี 
ผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง เหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น43 

ด้วยธรรมีกถาแล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | ขณะนั้น พราหมณ์คฤหบดีผู้มีศรัทธา ได้ลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้า
เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 

                                                           
43นี่ถือเป็นลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไภษัชย์วัสตุกล่าวคือ การใช้ส านวนย่อ เมื่อ

จะกล่าวถึงข้อความเหมือนดังที่เคยกล่าวมาแล้วส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ว่า “yāvat” (เรื่อยไปจนกระทั่งถึง, จนกระทั่ง
ถึง) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด. 
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“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์พร้อมทั้งหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารภายในเรือนของ
พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด” | ครั้งนั้น พราหมณ์คฤหบดีได้กราบทูลกะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสวยเสร็จ
แล้ว ทรงล้างพระหัตถ์และน าบาตรออกไปแล้ว จึงถือเอาเหยือกน้ าทองค าวางไว้ข้างหน้าของพระผู้มี
พระภาคเจ้า อ้อนวอนและกราบทูลอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าสั่งสอนนาคผู้ชั่วร้าย 
นางยักษิณีผู้ชั่วร้ายเหล่านั้น ๆ มาแล้ว | ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางยักษิณีกุนตีนี้ปลอมเป็นภรรยาแฝง
ตัวในหมู่บรรดาภรรยาของพวกข้าพระองค์ตลอดระยะเวลานาน ทั้งได้มุ่งร้ายต่อผู้ที่ไม่มีความประสงค์
ร้ายโดยน าทารกที่คลอดแล้วและคลอดแล้วไป | โอ ! หนอ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความ
อนุเคราะห์ตรัสสั่งสอนนางยักษิณีกุนตีเถิด” | ทราบมาว่า สมัยนั้น นางยักษิณีกุนตีได้นั่งประชุมอยู่
แล้วในบริษัทนั้นนั่นแล | ทีนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกนางยักษิณีมาว่า “ดูก่อนกุนตี เธอได้
ยินแล้วหรือ” | นางยักษิณีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หม่อมฉันได้ยินแล้ว” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนกุนตี เธอได้ฟังแล้วหรือ” | นางยักษิณีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระสุคตเจ้า หม่อม
ฉันได้ฟังแล้ว” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “(ฉะนั้น) เธอก็จงงดเว้นจากบาปและอสัทธรรมนี้เสีย
เถิด” | นางยักษิณีกราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจะงดเว้น (จากบาป) ก็ต่อเมื่อถ้า
ชนเหล่านี้จะให้สร้างวิหารเพ่ือประโยชน์แก่หม่อมฉัน” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียก
พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตีมาว่า “ดูก่อนพราหมณ์คฤหบดี พวกเธอได้ฟังแล้วหรือ” | พราหมณ์
คฤหบดีกราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “พวกเธอมีความคิดอย่างไร” | พราหมณ์คฤหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พวกข้า
พระองค์จะสร้างพระเจ้าข้า” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งสอนนางยักษิณีกุนตีพร้อมทั้งบริวาร
แล้ว ก็เสด็จหลีกไป | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองขรชูริกา (Kharjūrikā) แล้ว | ในเมืองขรชูริกา 
พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพวกเด็ก ๆ ก าลังเล่นสถูปที่ท าด้วยดิน | พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้น
ทอดพระเนตรพวกเด็ก ๆ ก าลังเล่นสถูปที่ท าด้วยดินแล้ว ทรงตรัสเรียกยักษ์วัชรปาณีมาอีกว่า “ดูก่อน
วัชรปาณี เธอย่อมเห็นพวกเด็ก ๆ ที่ก าลังเล่นสถูปที่ท าด้วยดินไหม” | ยักษ์วัชรปาณีกราบทูลว่า “เห็น
พระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “วัชรปาณี เมื่อเราปรินิพพานได้ 400 ปี จะมีพระราชาพระ
นามว่า กนิษกะ (Kaniṣka) ราชวงศ์กุศนะ | พระราชาพระองค์นั้นแล จะให้ประดิษฐานพระสถูปไว้ใน
ประเทศนี้ | จะทรงขนานนามพระสถูปนั้นว่า “กนิษกสถูป” | และเมื่อเราปรินิพพานไปแล้ว พระองค์
จะกระท าหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า | 

(10.1) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์มีปราณจ านวน 770,000 ตนใน
ระหว่างเมืองโรหิตกะไปจนถึงภพของอปลาลนาคราช เสด็จมาถึงเมืองโรหิตกะแล้วเข้าไปสู่วิหาร 
ประทับอยู่ตามล าพัง | ในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นจากสถานที่เร้นแล้ว ย่อมตรัสเรียก
ท่านอานนท์ผู้มีอายุว่า “ดูก่อนอานนท์ เราจะไปยังเมืองอาทิราชย์ (Ādirājya)” | 
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 (10.2) ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสอย่างนี้ว่า “พวกเราจะแนะน าอปลาลนาคราชในทางทิศ
เหนือ เพราะทางทิศเหนือจะมีอานิสงส์ 5 ประการ” | ก็ในครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกว่า “มา
เถิดอานนท์ เราจะไปยังเมืองอาทิราชย์” | พระอานนท์กราบทูลว่า “สถานที่นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้า
ข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เราจะเดินทางไปยังอุตราบถ (Uttrāpatha) พร้อมกับวัชร
ปาณิ | ป่าทึบได้ถูกอธิบายไว้ก่อนแล้ว | พระสถูปทรายได้ถูกอธิบายไว้แล้ว | อานนท์ เราจะเดินทางไป
ยังเมืองโรหิตกะเรื่อยไปจนถึงภพของอปลาลนาคราช | ในระหว่างนี้ พระตถาคตเจ้าทรงแนะน าเหล่า
สัตว์มีปราณจ านวน 770,000 | ในอุตราบถมีโทษ 5 ประการคือ 1. ป่าไม้เต็มไปด้วยตอไม้และหนาม
แหลม 2. มีโขดหิน 3. มีหินกรวด 4. สุนัขดุร้าย 5. และมาตุคามมีมารยาทหยาบคาย |  
 

(11) มีอุททานว่า 
  เมืองอาทิราชย์ เมืองภัทราศวะ (Bhadrāśva) เมืองมถุรา(Mathurā)  

เมืองโอตลา (Otalā) | อารามไวรัมภยะ (Ārāmavairaṃbhya)  
  เมืองอโยธยา (Ayodhyā) แม่น้ าคงคา (Gaṅgā) และยังมี 

เมืองเปรตาเวลามะ (Pretāvelāma) เป็นสถานที่สุดท้าย ดังต่อไปนี้ ||  
 

(11.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทศูรเสนะ (Śūrasena) ได้
เสด็จถึงเมืองอาทิราชย์โดยล าดับ | ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านอานนท์ผู้มีอายุมา
ว่า “ดูก่อนอานนท์ ในประเทศนี้มีพระราชาพระนามว่า มหาสัมมตะ (Mahāsammata) ได้รับ
ราชาภิเษกเป็นองค์แรก | ก็พระราชาพระองค์นี้ ผู้ได้รับการอภิเษกครองราชย์สมบัติเป็นองค์แรก จึง
ขนานนามเมืองนี้ว่า “อาทิราชยะ อาทิราชยะ” | 

(11.2) พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองภทราศวะโดยล าดับ | ในเมืองภทราศวะนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ รัตนะรูปทรงม้าอันยอดเยี่ยม 
ปรากฏแล้วแก่พระเจ้ามหาสัมมตะ ในเมืองนี้ ดังนั้นจึงขนานนามเมืองนี้ว่า “ภัทราศวะ ภัทราศวะ” | 

(11.3) ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านอานนท์ผู้มีอายุมาว่า “ดูก่อน
อานนท์ เราจะไปยังเมืองมถุรา” | ท่านอานนท์ผู้มีอายุน้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย
ค าว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” | ครั้นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนทอดพระเนตรราวป่าอันเขียวขจี
แต่ที่ไกลนั่นแล จึงตรัสเรียกท่านอานนท์อีกว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอมองเห็นราวป่าอันเขียวขจีนั้นไหม” 
| พระอานนท์กราบทูลแล้วว่า “เห็นพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ นี้คือ
ภูเขาชื่อว่า อุรมุณฑะ (Uramuṇḍa) | เมื่อเราปรินิพพานได้ 100 ปี พี่น้องชายสองคนคือ นฏะ (Naṭa) 
และภฏะ (Bhaṭa) จะให้สร้างวิหารไว้ในเมืองมถุราแห่งนี้  | หลังจากนั้นจะตั้ งชื่อวิหารนั้นว่า         



 34 
 
 

“นฎภฏิกะ” | และ (ในวิหารนั้น) จะมีที่นั่งและท่ีนอนชั้นเลิศอันสมควรแก่การบ าเพ็ญสมถะวิปัสสนา” 
| ดูก่อนอานนท์ ในวันนี้ ในเมืองมถุราจะมีเด็กขายน้ าหอมนามว่า คุปตะ (Gupta) | บุตรของเขาจะมี
นามว่า อุปคุปตะ | อุปคุปตะนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า | อุปคุปตะนั้นเมื่อบวชในศาสนา
ของเราผู้ปรินิพพานไปแล้ว 1 พรรษา (และ) จะกระท ากิจของพระพุทธเจ้า | สัทธิวิหาริกของอานันท
ภิกษุมีชื่อว่า มาธยันทินะ (Mādhyandina) | มาธยันทินะนั้นจะยังอุปคุปตะให้บวช | บรรดาภิกษุผู้
กล่าวสอน อุปคุปตะจะเป็นสาวกรูปสุดท้าย | ในแถบราวป่าจะมีถ้ าอยู่ | ซึ่งมีความยาว 18 ศอก | 
กว้าง 12 ศอก | สูง 7 ศอก | เหล่าภิกษุผู้ด ารงอยู่ในโอวาทของพระเถระนั้น ครั้นได้บรรลุความเป็น
พระอรหันต์ จะพากันโยนกิ่งไม้ซึ่งมีขนาดประมาณ 4 อังคุลีเข้าไปในถ้ านั้น  | ในเวลาที่ถ้ านั้นเต็มไป
ด้วยกิ่งไม้ของเหล่าพระอรหัต อุปคุปตะจะปรินิพพาน | เหล่าภิกษุทั้งหลายพร้อมด้วยหมู่พระอรหัต
เหล่านั้นนั่นแล จะประชุมกันฌาปนกิจพระอุปคุปตะนั้นผู้ปรินิพพานแล้ว | ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความ
สงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่าน    
อุปคุปตะ ผู้อนุเคราะห์ภิกษุจ านวนมากมายอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ไว้แล้วใน
อนาคตกาล” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตกาลนาน
มาแล้ว อุปคุปตะนั้นก็ยังปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจ านวนมาก พวกเธอจงฟังเรื่องนั้น จง
ระลึกไว้ในใจอย่างดีและตั้งใจ | 

(11.4) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ณ ด้านข้างทั้ง 3 ด้านของภูเขาอุรุมุณฑะนั้นนั่น
แล มีพระปรัตเยกพุทธเจ้า หมู่ฤษี และวานรอาศัยอยู่ | พระปรัตเยกพุทธเจ้า 500 รูปอาศัยอยู่ ณ 
ด้านข้าง ๆ หนึ่ง หมู่ฤษี 500 ตนอาศัยอยู่ในด้านข้างด้านที่ 2 (และ) วานร 500 ตัวอาศัยอยู่ใน
ด้านข้างด้านที่ 3 | (12) หัวหน้าฝูงวานรย่อมฆ่าวานรลูกน้อยตัวเกิดแล้ว เกิดแล้วอยู่เป็นประจ า | 
หลังจากนั้น นางวานรทั้งหลายเหล่านั้น ผู้อันความโศกเพราะลูกน้อยครอบง าแล้ว จึงเริ่มปรึกษากัน
และกันว่า “นางลิงผู้เจริญทั้งหลาย จงฟัง | หัวหน้าฝูงของพวกเรานี้ ย่อมฆ่าลูกน้อยตัวเกิดแล้วเกิด
แล้ว ซึ่งพวกเราจ าเป็นต้องกระท าการตระเตรียมอุบาย | บรรดาพวกเราทั้งหลาย นางลิงตัวที่ตั้งครรภ์
ไม่ควรบอกแก่หัวหน้าฝูง” | จนกระทั่งเวลาต่อมา นางลิงตัวหนึ่งเกิดตั้งครรภ์แล้ว | นางลิงเหล่านั้น 
คุ้มครองนางลิงตัวนั้นในพ้ืนที่ปลอดภัยแล้วจัดหาผลหมากรากไม้มาให้ | ลูกลิงน้อยเกิดแล้ว | แม้ลูกลิง
นั้น ได้ถูกนางลิงเหล่านั้นให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย คอยดูแล เลี้ยงดู | ในเวลาที่ลูกลิงน้อยเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ ลิงนั้นได้ขับไล่หัวหน้าฝูงออกจากฝูงของตน | (หลังจากนั้น) ลิงนั้นก็เริ่มที่จะท่องเที่ยวไปรอบ
ภูเขาอุรมุณฑะข้างโน้นและข้างนี้ | เมื่อลิงนั้นท่องเที่ยวไปอยู่ ก็ได้ยินเสียงของพระปรัตเยกพุทธเจ้า
ทั้งหลายแล้ว | ลิงนั้นจึงเข้าไปหาพระปรัตเยกพุทธเจ้าเหล่านั้น | ในเวลาที่ลิงนั้นเกิดความคุ้นเคยแล้ว 
มันก็ได้น ารากไม้ ผลไม้ ดอกไม้ และไม้ช าระฟันเพ่ือพระปรัตเยกพุทธเจ้าเหล่านั้น | แม้พระปรัตเยก
พุทธเจ้าเหล่านั้น ย่อมให้ของที่เหลือในบาตรแก่ลิงนั้น | เมื่อพระปรัตเยกพุทธเจ้าเหล่านั้นฉันเสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว พวกท่านก็จะมานั่งสมาธิอยู่เป็นประจ า | แม้วานรนั้นครั้นเห็นอิริยาบถของพระปรัตเยก
พุทธเจ้าเหล่านั้นแล้ว ก็นั่งสมาธิเช่นเดียวกัน | จนกระทั่งในเวลาต่อมา พระปรัตเยกพุทธเจ้าเหล่านั้น
ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พวกเรามีร่างกายคร่ าคร่าแล้ว อย่ากระนั้นเลยพวกเราจะเข้าถึงนิพพานธาตุ
อย่างสงบ” | พระปรัตเยกพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงกระท าปราติหารย์คือการจุดไฟเผา โปรยสายฝน 
สายฟ้าฟาดแล้วปรินิพพานโดยนิรุปทิเสสนิพพานธาตุ44 (ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ) | พระปรัตเยก
พุทธเจ้าเหล่านั้นปรินิพพานแล้ว | ย่อมไม่ได้พ านักอยู่ในที่นั้นอีกต่อไป | วานรนั้นเมื่อไม่เห็นพระ
ปรัตเยกพุทธเจ้าเหล่านั้น ย่อมไม่ได้รับซึ่งความปีติยินดี | ต่อมาวานรนั้นเข้าไปในถ้ าแล้ว เริ่มเพ่ือที่จะ
รื้อจีวรของพระปรัตเยกพุทธเจ้า | เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในถ้ านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “วานรตัวนี้
อย่าได้รื้อค้นจีวรของพระปรัตเยกพุทธเจ้าเลย” จึงปิดประตูถ้ าไว้แล้วด้วยแผ่นหินแผ่นใหญ่ | ล าดับ
นั้น วานรนั้นเศร้าโศก หมดเรี่ยวแรง คร่ าครวญ ได้หลีกไปแล้ว | มันย่อมเที่ยวไปรอบภูเขาอุรุมุณฑะ | 
เพราะความเบื่อหน่าย มันเมื่อไม่ได้รับความสบายใจ จึงเงี่ยโสตลงฟังต้องการจะได้ยินเสียงมนุษย์ | 
วานรนั้นได้ยินเสียงการสนทนาพูดคุยของฤษีทั้งหลายเหล่านั้น | มันเป็นเหมือนกับคนเดินทางไกลที่
เดินหลงทางจึงเร่งรีบเข้าไปหาฤษีเหล่านั้น | ขณะนั้น ฤษีทั้งหลายย่อมบ าเพ็ญตบะอย่างยากล าบาก | 
กล่าวคือ บางพวกยื่นมือขึ้นเหนือศีรษะ | บางพวกยืนด้วยเท้าข้างเดียว | บางพวกบ าเพ็ญตบะอยู่ใน
ระหว่างไฟทั้ง 5 ประการ (Pañcatapas)45 | ในเวลาที่วานรนั้นอยู่ร่วมกับหมู่ฤษีเหล่านั้นอย่างคุ้นเคย
แล้ว มันได้ท าการรวบรวมรากไม้ ใบไม้ ผลไม้และไม้ช าระฟันเพ่ือฤษีทั้งหลายเหล่านั้น | แม้ฤษี
เหล่านั้นก็ให้อาหารที่เหลือแก่วานรนั้น | วานรนั้นไม่พอใจอิริยาบถของฤษีทั้งหลายเหล่านั้น จึงแสดง
อิริยาบถของพระปรัตเยกพุทธเจ้า | บรรดาฤษีเหล่านั้น ฤษีเหล่าใดยกมือสูง มันก็จับมือฤษีเหล่านั้นให้
ลงต่ า แล้วท าเสียงร้อง “ริจฉฏา ริจฉฏา” แล้วก็นั่งขัดสมาธิลงอยู่ข้างหน้า | วานรดับไฟของฤษี
ทั้งหลายผู้บ าเพ็ญตบะ 5 อย่าง แล้วท าเสียงเยาะเย้ย นั่งสมาธิอยู่ข้างหน้า | (13) ล าดับนั้น ฤษี
ทั้งหลายเหล่านั้นจึงแจ้งแก่อาจารย์ผู้ให้โอวาทว่า “ข้าแต่อาจารย์ วานรตัวนี้ ย่อมขัดขวางการบ าเพ็ญ

                                                           
44นิรุปธิเศษนิพพานธาตุ (ส. นิรุปธิเศษนิรฺวาณธาตุ Nirupadhiśeṣa Nirvāṇadhātu) บาลีว่า อนุปาทิ

เสสนิพพานธาตุ (บ. อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ Anupādisesanibbānadhātu) นิพพานธาตุ คือภาวะแห่งนิพพานมี 2 
แบบ ได้แก่ 1. สอุปาทิเสสนิพพาน คือดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึง การนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังรับรู้
อารมณ์สุขทุกข์ทางอินทรีย์ทั้ง 5 อยู่ 2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึง การนิพพาน
ของพระอรหันต์ผู้ไม่รับรู้อารมณ์ทั้งปวง ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก  เล่มที่ 25 (กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 258-59. 

45ปัญจตปัสหรือปัญจตบะ หมายถึง ไฟ 5 ดวงที่อยู่ล้อมรอบฤษีผู้บ าเพ็ญเพียร คือฤษีจะนั่งอยู่ตรง
กลางไฟ 4 ดวงโดยให้ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะอีกหนึ่งดวงรวมเป็นไฟ 5 ดวง ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-

English Dictionary, 576. 
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ตบะของพวกเรา” | ฤษีทั้งหลายเหล่านั้นชี้แจงแก่อาจารย์นั้นโดยละเอียด | อาจารย์นั้นกล่าวว่า “ท่าน
ผู้เจริญ จริงอยู่ วานรเหล่านี้มีอยู่โดยรอบ อิริยาบถเช่นนี้ ฤษีพวกไหนหนอที่วานรนี้เห็นแล้ว | แม้พวก
ท่านจงนั่งสมาธิตามที่วานรนั้นนั่งเถิด” | ฤษีทั้งหลายเหล่านั้นจึงนั่งสมาธิอย่างนั้นนั่นแล | กุศลมูล
ทั้งหลายที่บ าเพ็ญมาแต่ปางก่อน ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วแก่ฤษีทั้งหลายเหล่านั้น | ฤษีทั้งหลาย
เหล่านั้นผู้ไม่ได้เป็นอาจารย์และอุปัชฌาย์อาศัยโพธิปักษยธรรม 37 ประการ บรรลุปรัตเยกโพธิญาณ46

แล้วด้วยฌาน47(Dhyāna) | ฤษีทั้งหลายเหล่านั้นเชื่อฟังโอวาท เกิดความเลื่อมใสในส านักของวานรนั้น 
| พระปรัตเยกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้เหล่าธัญพืช ผลไม้ หรือของที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอย่างละ 
9 ชนิดที่ได้รับบิณฑบาตมาจากชนบทแก่วานรนั้นเป็นล าดับแรก หลังจากนั้นตนเองจึงค่อยฉัน | 
จนกระทั่งเวลาต่อมาวานรนั้นเสียชีวิตลงแล้ว | ล าดับนั้น พระปรัตเยกพุทธเจ้าเหล่านั้นน าไม้หอมใน
เมืองต่าง ๆ มาแล้ว สุมเป็นกองด้วยไม้หอมทั้งหมดเสร็จแล้วเผาศพวานรนั้น | 

(13.1) ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไร | วานรตัวที่พระปรัตเยกพุทธเจ้า
เลี้ยงดูแล้วนั้นก็คือ อุปคุปตะนั้นแล | แม้ในกาลนั้น อุปคุปตะนี้ก็ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ชน
จ านวนมาก ฉะนั้นแลเราจึงพยากรณ์อุปคุปตะนี้ว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลแก่เหล่าชน
จ านวนมาก ด้วยประการฉะนี้ | 

(13.2) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จท่องเที่ยวไปในศูรเสนชนบท ได้เสด็จถึ ง  
เมืองมถุราแล้วโดยล าดับ | พราหมณ์ชาวเมืองมถุราทั้งหลายได้ฟังแล้วว่า “พระศรมณะเคาตมะ เสด็จ
ถึงเมืองมถุราแล้วโดยล าดับ | พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงโชติช่วง ส่องสว่าง เปล่งประกาย 
ตั้งมั่น เสียดแทง เปิดเผย กระท าให้ชัดเจน แสดงซึ่งพระวรกายอันบริสุทธิ์ตลอดทั้ง 4 ทิศอันหาที่
เปรียบมิได้ ถ้าพระองค์จะเสด็จเข้าไปยังเมืองมถุราแล้วไซร้ ลาภของพวกเราก็จะหายไป | อนึ่ง พวก
เราย่อมฟังมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกลัวต่อความเสื่อมสักการะ | ถ้ามีคนกระท าความ
เสื่อมสักการะบางอย่างแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่พึงเสด็จเข้า
ไปยังเมืองมถุรา แต่จะให้บุรุษผู้ต่ าต้อยกระท าความเสื่อมสักการะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 
พระองค์คงจะเสด็จเข้าไปอยู่ดี โดยที่ไม่ทรงเอะใจอะไร | ถ้าบุรุษผู้มีชื่อเสียงกระท าความเสื่อมสักการะ
บางอย่างแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พึงเป็นเรื่องที่ดีทีเดียว แต่บรรดาพวกเราใครเล่าชื่อว่า
เป็นบุรุษผู้มีชื่อเสียง ทราบมาว่า สมัยนั้น ในเมืองมถุรามีพราหมณ์ชื่อว่า นีลภูต (Nīlabhῡta) ผู้รู้แจ้ง

                                                           
46 ปัจเจกโพธิ (ส. ปฺรตฺเยกโพธิ Pratyekabodhi) บาลีว่า ปัจเจกโพธิ (บ. ปจฺเจกโพธิ Paccekabodhi) 

คือ การตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะ. 
47ฌาน (ส. ธฺยาน Dhyāna) บาลีว่า ฌาน (บ. ฌาน Jhāna) คือ การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็น   

อัปปนาสมาธิ ภาวะจิตสงบประณีตซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก  
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เวทและเวทางค์48 (Vedāṅga) สามารถยกวาทะของตนขึ้นข่มวาทะของผู้อ่ืนได้ | ถ้อยค าของพราหมณ์
นั้น ชื่อว่าครอบคลุมอยู่เหนือความจริง | หลังจากนั้น พราหมณ์ชาวเมืองมถุราทั้งหลาย จึงประชุมโดย
พร้อมเพียงกัน เข้าไปหาพราหมณ์นีลภูต | (ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า) “ข้าแต่อาจารย์ พวกเราย่อม
ฟังมาว่า “ศรมณะเคาตมะ เสด็จมาถึงสถานที่นี้แล้ว” | พระองค์ทรงส่องสว่างซึ่งพระวรกายอัน
บริสุทธิ์ตลอดทิศทั้ง 4 อันหาที่เปรียบมิได้ เหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น | และพวกเราย่อมฟังมา (อีก)
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกลัวต่อการเสื่อมสักการะ ถ้ามีบุคคลพึงกระท าความเสื่อม
สักการะบางอย่างแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไซร้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่เสด็จเข้าไปยังเมืองมถุรา 
| แต่ถ้าจะให้บุรุษผู้ต่ าต้อยกระท าความเสื่อมสักการะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นละก็ พระองค์
ก็จะไม่ทรงคิดอะไร | ถ้าบุรุษผู้มีชื่อเสียงพึงกระท าความเสื่อมสักการะบางอย่างแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น พึงเป็นเรื่องดีทีเดียว | แต่บรรดาพวกเราใครเล่าจะชื่อว่าบุรุษผู้มีชื่อเสียงที่เหมาะสม
นอกจากอาจารย์ | ขอท่านจงข่มด้วยการต าหนิติเตียนแล้วกระท าความเสื่อมสักการะแก่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิด” | พราหมณ์นีลภูตกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ลิ้นของเรานี้ครอบคลุมอยู่ เหนือ
ความจริง | ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีวาทะที่ควรข่มแล้วละก็ เราก็จะข่ม | ถ้าพระองค์เป็น
ผู้ควรแก่การสดุดี เราก็จะสดุดี” | ล าดับนั้น พราหมณ์นีลภูต ผู้อันพราหมณ์ชาวเมืองมถุราทั้งหลาย
จ านวนมากขึ้นและมากขึ้นเคารพนับถือให้เป็นผู้น า เข้าไปเฝ้ายังสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาค
เจ้า | (14) พราหมณ์นีลภูตได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ
(Mahāpuruṣalakṣaṇa) 32 ประการ49

  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ (Anuvyañjana) 80 

                                                           
48เวทางค์หรือเวทางคศาสตร์ เป็นวิชาประกอบการศึกษาพระเวทมี 6 สาขา ได้แก่ 1. ศึกษา (Śikṣā) 

คือการศึกษาระบบเสียง การออกเสียง อวัยวะที่ใช้ออกเสียงตลอดจนกฎการสนธิค าของพระเวท 2. ฉันท์ (Chandas)  
คือการศึกษาลักษณะค าประพันธ์หรือฉันทลักษณ์ของพระเวท 3. ไวยากรณ์ (Vyākaraṇa) คือการศึกษาระบบ
ไวยากรณ์ของพระเวท 4. นิรุกติ (Nirukti) คือการศึกษาและอธิบายที่มาของศัพท์ยากในพระเวท 5. โชยติส (Jyotis) 
คือการศึกษาระบบดวงดาวหรือดาราศาสตร์ 6. กัลปะ (Kalpa) คือการศึกษาระเบียบและการจัดพิธีกรรม ดู
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, 2556), 
1087. ; and Williams, 1016. 

49มหาบุรุษลักษณะ คือ ลักษณะของมหาบุรุษผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 32 ประการมาในพระ
สุตตันตปิฎกมหาปทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค และลักษณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิววรรค เช่น มีฝ่าพระบาทราบเสมอ
กัน มีลายพื้นพระบาทเป็นจักร มีส้นพระบาทยาว เป็นต้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระสูตรและอรรถกถาแปล  
ทีฆนิกายมหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ์เนื่องในวโรกาส
ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525 , 2543), 18-20. และ พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 302-304.   
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ประการ50 ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรง
งดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไปแต่ที่ไกลนั่นแล จึงเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่ง และมองดูพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับด้วยพระอิริยาบถอันสงบ มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัย เริ่มสดุดี (พระผู้มี
พระภาคเจ้า ว่า 
 

ข้าแตพ่ระองค์ผู้ยิ่งด้วยคุณ ข้าพระองค์ขอตั้งจิตมั่น  
พร้อมทั้งอินทรีย์ จะระวังถ้อยค า และกริยาท่าทางตามระเบียบวิธี |   
กล่าวส่วนแห่งพระคุณส่วนหนึ่งของพระองค์ผู้มี 
พระคุณยิ่งใหญ่เพียงดังห้วงมหรรณพ ||2||  
พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าสิ่งใด เป็นผู้ที่นักโต้วาที 
ทัง้หลายต่อกรไม่ได้ เป็นผู้มีอินทรีย์ที่ควบคุมได้ | 
ทรงท าให้นักปราชญ์ทั้งหลายหวั่นไหว ด้วยพระด ารัส 
ที่ประเสริฐกว่าถ้อยค าอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ||3|| 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพรตมั่นคง จรณะของพระองค์ตั้งมั่นดีเหลือเกิน 
พระองค์ทรงมีพรตสมบูรณ์แบบ ทรงเปี่ยมด้วยพลญาณ  
สมาธิของพระองค์ไม่หวั่นไหวเปรียบเสมือน 
พระนารายณ์51 (Nārāyaṇa) และเทือกเขาไศลราช52 (Śailarāja) ||4|| 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษท่ียิ่งใหญ่ ความหวั่นไหวของพระองค์ไม่มีเลย  
ความสิ้นหวัง ความกลัว ความเหน็ดเหนื่อย และการลงทัณฑ์ก็ไม่มี  
ความโกรธของพระองค์จะมีได้อย่างไร และพระองค์ทรงมีความ 
อดกลั้นในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอ ||5|| 
พระองค์ไม่เล่นเข้าไปหา (กิเลส) ไม่ถูกกิเลสยึดติด และ 
ไม่ถูกกิเลสท าให้เร่าร้อน อีกท้ังยังไม่ถูกกิเลสท าให้ยินดี |  
พระทัยของพระองค์มีแต่ความงดงามสม่ าเสมอเปรียบเหมือน 

                                                           
50อนุพยัญชนะ คือ ลักษณะปลีกย่อยของมหาบุรุษอีก 80 ประการนอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ 32 

ประการ เช่น มีนิ้วพระหัตถ์และพระบาทอันเหลืองงาม มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล าดับตั้งแต่
ต้นจนปลาย เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน, 492-494. 

51นารายณ์  เป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุ (Viṣṇu) ซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูตามหลักตรีมูรติ พระวิษณุเป็นพระผู้รักษา. 

52เทือกเขาไศลราช หมายถึง เทือกเขาหิมาลัย. 
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เขาพระสุเมรุที่มีความงดงามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น ||6|| 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมุนี ชญานอันไพบูลย์ด้วยธาตุ 
ทุกอย่างของพระองค์เปิดออกแล้ว ไม่มีอะไรพรากออกไปได้ | 
ไม่มีความสิ้นไปและเสื่อมไป พระองค์ทรงด ารงอยู่ในอายตนะทั้งหมด ||7|| 
พระด ารัสของพระองค์จะไม่เป็นจริงได้อย่างไร ความลังเลของพระองค์ 
ไม่มี ความสังสัยของพระองค์ก็ไม่มีไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม | 
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดพระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง 
พระองค์ได้ทรงรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยวิทยา53  ||8||  
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่น่าทัศนา เป็นผู้ควรแก่ทัศนาอย่างยิ่ง 
ทรงเป็นที่รักของคนผู้เป็นที่รักและของคนดี อีกท้ังยังทรง 
เป็นที่รักของบัณฑิต ทรงมีพระกรุณาและอุเบกขาอย่างสม่ าเสมอ  
พระองค์ด ารงพระชนม์โดยสร้างความปีติยินดีอย่างสม่ าเสมอ ||9|| 
พระองค์ทรงเป็นผู้ละเอียดอ่อน มีปฎิภาณ มีพระด ารัสโดย 
อาการยิ้มแย้ม มีสติ มีความกล้าหาญ ทรงงดงามด้วยความรู้แจ้ง 
และพระเกียรติยศของพระองค์ได้แพร่ไปในโลกทั้งสาม ||10|| 
ข้าแต่พระมุนี มนุษย์ เทพ อสูร ยักษ์ รากษส และบัณฑิตในโลก 
จ านวนมากเข้ามาเฝ้าพระองค์ ณ ที่แห่งนี้ ทูลถาม (ปัญหา) 
ซ้ าแล้วซ้ าอีก พระองค์ก็ไม่ทรงถูกพวกเขาเหล่านั้นท าให้จ านนได้ ||11|| 
ข้าแต่มหามุนีผู้ควรแก่การกราบไหว้ นรเทพ เทวดา ยักษ์ รากษส 
ทั้งหลาย พระองค์ทรงท าให้ร่าเริงยินดีแล้วด้วยพระด ารัสของพระองค์เอง 
นรเทพเป็นต้นเหล่านั้นมีความสงสัยอันพระองค์ก าจัดแล้ว 
ย่อมหวนกลับมาที่แทบพระยุคลบาท (ของพระองค์) ||12||  
ข้าแต่พระเคาตมะ การยืน การนั่ง การเสด็จมา การเสด็จไป  
การบรรทม การตรัส (ของพระองค์) เป็นไปอย่างสงบเยือกเย็น |  

                                                           
53วิทยา (ส. วิทฺยา Vidyā) บาลีว่า วิชชา (บ. วิชฺชา Vijjā) แปลว่า ความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษ 

แบ่งเป็น 3 ก็มีได้แก่ 1. ความรู้ที่ระลึกชาติได้ 2. ความรู้จุติและอุบัติของสรรพสัตว์ 3. ความรู้ที่ท าให้สิ้นอาสวะ 
แบ่งเป็น 8 ก็มีได้แก่ 1. ในวิปัสสนา 2. ฤทธิ์ทางใจ 3. แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ 4. หูทิพย์ 5. รู้จักก าหนดใจผู้อื่นได้ 6. 
ความรู้ที่ระลึกชาติได้ 7. ตาทิพย์ 8. ความรู้ที่ท าให้สิ้นอาสวะ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 366.  
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อนึ่ง การทรงจีวรและบาตรของพระองค์ล้วนแต่งดงามทั้งสิ้น ||13|| 
ข้าแต่พระนโรดม พระองค์ตรัสพระด ารัสไม่ช้าเกินไป 
ไม่เร็วเกินไป ทรงมีพระสุรเสียงสม่ าเสมอประกอบด้วยพระคุณ 
อันประเสริฐสุด ปราศจากการตรัสซ้ าซากในเวลาที่เหมาะสม ||14|| 
พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพลญาณ มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
ทรงรู้ปุรุษะ54 (Puruṣa) ทรงเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นเทพเจ้า |  
พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงดูหมิ่นโลกนี้ทั้งหมด 
พร้อมทั้งเทวโลก ||15||  
ไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม พระองค์ไม่ทรงสงสัยในสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ 
และเคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งด ารงอยู่ในประกฤติ55 (Prakṛti) | 
ทั้งท่ีเป็นมิตร ทั้งท่ีเป็นศัตรูทั้งที่ตรงกันข้ามและคล้อยตาม ||16|| 
ข้าแต่พระมุนีผู้ยิ่งใหญ่แห่งศากยะ พระองค์ทรงพิจารณาเห็น 
สัตว์โลกผู้มีเสียงคร่ าครวญหดหู่ อ้ืออึงไปด้วยความสิ้นหวัง | 
แปดเปื้อนด้วยน้ าลายอันไหลออก ผู้มีความเศร้าโศกเสียใจ  
มีภัย โรค ความทุกข์ ความโศกคอยเบียดเบียน ||17|| 
มีแต่ความวุ่นวาย ถูกความทุกข์มากมายหลายร้อยประทุษร้าย  
ไร้ที่พ่ึง กระวนกระวาย ติดอยู่ในตัณหาคือภพ ถูกปกคลุม 
ไปด้วยความมืด ตลอดระยะเวลานาน ||18||  
พระองค์เองนั่นแล ทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ 
ที่มีอยู่ในพระองค์มากมายออกไป ทรงพยายาม 
เพ่ือจะปลดเปลื้องความล าบาก (ของสัตว์ทั้งหลาย) ||19||   
ภพคือทุกข์นี้ พร้อมทั้งเหตุเกิด ความสิ้นไปแห่งทุกข์คือภพ | 
และข้อปฎิบัติอันให้ถึงความดับทุกข์คือภพ  
พระองค์ย่อมตรัสว่าหาอะไรมาเปรียบมิได้ ||20|| 

                                                           
54ค าศัพท์ว่า ปุรุษะ เป็นค าศัพท์ที่น่าจะได้แนวคิดมาจากปรัชญาสางขยะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. 
55ประกฤติ สิ่งที่เป็นหลักคู่กับปุรุษะในปรัชญาสางขยะ หมายถึง สสาร, ปฐมธาตุ, มูลเดิม, ที่เกิด, 

รากเหง้า, ธรรมชาติ, สาระส าคัญ, เหตุการณ์  ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar 

and Dictionary, Vol. 2 (Delhi: Banarasidass, 1972), 356. ; and Williams, 654.  
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ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรยิ่ง ผู้ประเสริฐบรรดาบรมครู 
ผู้ประเสริฐทั้งหลาย บุคคลผู้ทัดเทียมพระองค์ยังไม่มีเลย | 
บุคคลที่ยิ่งกว่าพระองค์จะมีได้อย่างไร  
คนเช่นนั้นไม่ปรากฏแม้ในโลกทั้ง 3 อย่างแน่นอน ||21|| 
ข้าแต่พระมุนี ความคับแค้นใจ ความนบนอบของพระองค์ 
ย่อมไม่มี ความขัดข้องใจของพระองค์ก็ไม่มี | 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพรตดี ไม่ว่าเวลาไหน พระองค์ไม่เคยมี 
ความพอใจ ความเกลียดชังและความขัดแย้งเลย ||22|| 
ข้าแต่พระมุนี พระองค์ทรงไม่มีมิตรและศัตรูความสุข 
ความทุกข์ ความไม่เสมอภาคและความเสมอภาค | 
ทรงไม่มีความยินดีและความไม่ยินดี ทรงส ารวม 
สงบเยือกเย็นเสด็จด าเนินไปในโลกนี้ ||23|| 
พระองค์ไม่ทรงน้อมพระทัยไปในความเสื่อม  
ทรงปราศจากความยินดียินร้าย ไม่ทรงยินดีด้วยถ้อยค า 
สรรเสริญ ความเสื่อมยศ ยศ ค าต าหนิ และค าสรรเสริญ  
ส าหรับพระองค์แล้วเสมอเหมือนกันหมด ||24||  
อนึ่ง พระองค์ทรงอดกลั้นถ้อยค าที่กล่าวล่วงเกิน  
ค าหยาบที่เหล่าคนชั่วทั้งหลายว่ากล่าว |  
เปรียบเสมือนพญาช้างที่อยู่ในสงครามอดทน 
ลูกศรปลายแหลมที่ถูกยิงออกมาอย่างรวดเร็วฉะนั้น ||25|| 
ข้าแต่พระฤษี พระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสดีแล้ว ทรงเป็นผู้ 
อดทนต่อค าพูดไม่ทรงหวั่นไหวแม้ในค าต าหนิหรือสรรเสริญ 
ข้าแต่พระมุนีพระองค์ทรงมีใจสม่ าเสมอทั้ง 
ในถ้อยค าบริภาษและถ้อยค าชื่นชม ||26|| 
ข้าแต่พระองค์ผู้น ามาแต่สิ่งประเสริฐ พระองค์ได้รับการบูชา 
จากมนษุย์ เทวดา อสูร ยักษ์ และรากษสทั้งหลายตลอดเวลา 
พระหฤทัยของพระองค์มีความมั่นคง เหล่าฤษีและผู้มีฤทธิ์ 
ทั้งหลายก็ท าให้หวั่นไหวไม่ได้ไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม ||27|| 
พระองค์ไมท่รงคิดเลยว่า “เราเป็นผู้ประเสริฐ”  
พระองค์ไมท่รงคิดเลยว่า “เราเป็นผู้ต่ าต้อยเหลือเกิน” 
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พระองค์ไมท่รงคิดเลยว่า “เราเป็นเช่นนี้”  
ความคิดทั้ง 3 อย่างของพระองค์ (ท่ีกล่าวมา) ไม่มีเลย ||28||   
ข้าแต่มหามุนี เป็นความจริงที่พระองค์ทรงมีความหนักแน่น  
ทรงเห็นก้อนดินและทองค ามีค่าเท่ากัน เห็นแก้วไพฑูรย์และ 
ก้อนกรวดมีค่าเท่ากัน เสด็จด าเนินไปยังโลกนี้พร้อม 
ทั้งเทวโลกอันเฉกเช่นกับหญ้าและท่อนไม้ ||29|| 
พระองค์ทรงประทับอยู่อย่างอดทนต่อสายลมที่หนาว 
และร้อนเพราะอิทธิพลของแสงสว่างแห่งพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ อีกท้ังพระหฤทัยของพระองค์มีความมั่นคง 
ไม่หวั่นไหวเปรียบเสมือนกับภูเขาหิมาลัยฉะนั้น ||30|| 
ข้าแต่พระมุนี พระองค์ทรงแสดงการบรรทม การประทับ 
การดื่ม การเสวย การทรงจีวรและสังฆาฏิหลากหลายวิธีนี้ 
ตามพระประสงค์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นอาสวะ ||31|| 
ข้าแต่พระนาถะเจ้า พระองค์ไม่ทรงเศร้าโศก (ท่ีพ่ึง) 
ของข้าพระองค์ไม่มี ความยึดติดของพระองค์ก็ไม่มี 
พระองค์ไม่ทรงแปดเปื้อนดว้ยกิเลส ทรงปราศจากความยินดี 
ในค ายกย่อง ทรงหลุดพ้นจากอุปัทวะ56 ทุกอย่าง ||32||  
พระองค์เม่ือทรงได้รับลาภสักการะก็ไม่ทรงยินดี  
พระองค์ไม่ทรงยึดติดเนื่องด้วยลาภสักการะนั้น |  
อนึ่งพระองค์ทรงอดทนต่อการดูหมิ่น และถึงอย่างนั้น 
ก็ไม่ทรงพอพระทัยกับเกียรติยศ (ท่ีเกิดข้ึน) ในโลกนี้ ||33||  
ดาบและศรที่ท าด้วยจันทน์ชั้นเลิศสีแดงเหมือนเลือด 
เกิดท่ียอดเขาสุรภูและเขามันทระที่แหลมคมย่อมท าลาย 
พระหฤทัยของพระองค์ไม่ได้ไม่ว่าเวลาไหน ||34||  
พระองค์ไม่ตรัสถ้อยค าที่ไม่มีประโยชน์ ถ้อยค าที่เหล่าคน 
ชั่วชอบพูดพระองค์ก็ไม่ตรัส ถ้อยค ามุ่งหวังลาภ ถ้อยค า 

                                                           
56อุปัทวะ (Upadva) สิ่งเลวร้ายที่ก่อความเดือดร้อน หรือกีดกั้นขัดขวางไม้ให้เป็นอยู่เป็นไปด้วยดี ไทย

ใช้ อุบาทว์ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 
571. 
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ที่เห็นแก่อามิสพระองค์ก็ไม่ตรัส และถ้อยค าที่เหล่ามหาฤษี 
เห็นชอบพระองค์ก็ไม่ตรัส ||35|| 
ถ้อยค าเหล่าใดเป็นถ้อยค าที่เป็นไปเพื่อความสงัด  
น าความสุขมาให้ ประกาศความสงบอย่างเดียว  
พระองค์ย่อมตรัสแต่ถ้อยค าเหล่านั้น ข้าแต่พระองค ์
ผู้เป็นจอมแห่งเทพ พระองค์ตรัสแต่ถ้อยค าที่ขจัด 
ความชั่วร้ายเท่านั้น ||36|| 
ข้าแต่พระมุนี พระองค์ตรัสแต่ถ้อยค าที่ไพเราะ  
อ่อนหวาน เหมาะสม มีสาระ และเป็นจริงอย่างแน่นอน 
เพ่ือประโยชน์แก่สัตว์โลก ||37||   

  ชนเหล่าใดโง่เขลา มีความเห็นผิดเพ้ียน ไม่ม่ันคง สะเพร่า ล าเอียง | 
  ชอบใส่ร้าย วาจาหยาบคาย กล่าวค าเท็จ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค 
  พระองค์ หาได้เก่ียวข้องกับคนเหล่านั้นไม่ ||38||  

ส่วนชนเหล่าใด ไม่กล่าวเท็จ มีความซื่อตรง จิตใจสะอาด  
ยินดีในค าสัตย์ ควบคุมอินทรีย์ได้ ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างสม่ าเสมอ  
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงคบหาบุคคลเหล่านั้น ||39|| 
ข้าแต่พระองค์ผู้รู้ธรรม รู้เหตุ รู้จักบุคคล มีอภิญญา 6 เป็นเทพ 
เหนือเหล่าเทพทั้งปวง ข้าพระองค์ขอกราบไหว้พระองค์ | 
ข้าแต่พระมุนีผู้รู้เกษตร รู้เหตุการณ์ทั้งใกล้และไกล รู้เหตุและสิ่ง 
ที่มิใช่เหตุ ข้าพระองค์ขอกราบไหว้พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ||40|| 
ข้าแต่พระอริยะ แม้ว่าคุณของพระองค์จะปรากฏอย่างกว้างขวาง  
และข้าพระองค์ได้พรรณนาคุณของพระองค์ไว้บางส่วนเท่านั้น  
 (แต่) บุคคลในโลกก็ยังไม่สามารถรู้ซึ้งถึงฝั่งมหาสมุทร 
แห่งพระคุณของพระองค์ได้เลย ||41||    

 

(17.1) พราหมณ์นั้นได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการสรรเสริญถึง 500 ข้อข้างต้น
ดังที่กล่าวมาแล้วแล | อนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่พราหมณ์นีลภูต ผู้มีความเลื่อมใส
ยิ่งแล้ว | จนท าให้พราหมณ์นีลภูตผู้นั่งอยู่แล้วในที่ประทับนั้นได้เห็นสัตยธรรม | ครั้งนั้น พราหมณ์นีล
ภูต สดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลีกไป | พราหมณ์นั้นครั้นเดินทางมาถึงแล้ว ได้ถูกพราหมณ์
ชาวเมืองมถุราทั้งหลายแสดงความไม่พอใจ ว่า “ข้าแต่อาจารย์ พวกเราเรียกท่านมาด้วยประสงค์ว่า 
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“ท่านคงจะกระท าความเสื่อมการเคารพสักการะให้เกิดแก่ศรมณะเคาตมะ | บัดนี้ ท่านนั้นกลับสดุดี
พระศรมณะเคาตมะแล้วกลับมา” | พราหมณ์นีลภูตนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราไม่ได้บอกท่านไว้
ก่อนหรือว่า “ลิ้นของเรามีปกติกล่าวแต่ค าสัตย์ | ถ้าศรมณะเคาตมะพระองค์นั้นจักเป็นผู้ควรแก่การ
ข่มแล้วละก็ | เราก็จะข่ม | ถ้าพระองค์จะเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญ | เราก็จะสรรเสริญ | พระศรมณะ
เคาตมะเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญ (ดังนั้น) เราจึงไดส้รรเสริญ” |  

(17.2) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไป
บิณฑบาตยังเมืองมถุรา | ทราบมาว่า สมัยนั้นในเมืองมถุรา มีงานนักษัตรราตรี | ครั้งนั้น เทวดาผู้สิง
สถิตอยู่ในเมืองมถุรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ถ้าพระศรมณะเคาตมะ จะเสด็จเข้าไปในเมืองมถุรา | 
พระองค์จะทรงท าให้งานนักษัตรราตรีของเราหายไป” ครั้นรู้ดังนี้แล้ว จึงยืนเปลือยกายเบื้องหน้าพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนเทวดา แมม้าตฤครามที่ไม่ได้ปกปิดร่างกาย ยังดู
ไม่งดงามเลย ไม่จ าเป็นต้องพูดถึงเธอผู้เปลือยกายหรอก” | ครั้งนั้น เทวดานั้นผู้มีรูปเปลือยกายละอาย
ใจแล้วได้หลีกไปในที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จหลีกออกจาก
หนทางแล้ว ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วอย่างนี้เบื้องหน้าภิกษุทั้งหลาย | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ครั้นประทับนั่งแล้ว ย่อมตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมืองมถุรามีโทษ 5 
ประการเหล่านี้ | 5 ประการมีอะไรบ้าง | ได้แก่ มีเนินเขาลาดชัน เต็มไปด้วยหนามแข็ง มากไปด้วย
กรวดหินทราย ผู้คนหากินในเวลาค่ าคืน มีมาตฤครามมากมาย | 

(17.3) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จเข้าไปยังเมืองมถุรา ได้เสด็จเข้าไปยังภพของ
ยักษ์นามว่า ครัทภะ (Gardabha) | ครั้นเสด็จเข้าไปแล้ว ทรงยึดเอาภพของยักษ์ครัทภะ เสด็จไปยัง
โคนต้นไม้ประทับนั่งในที่พักในเวลากลางวัน | พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองมถุราทั้งหลาย ได้ฟังแล้ว
ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเข้าไปบิณฑบาตทรงถูกเทวดาเบียดเบียนแล้ว | พระองค์จึงไม่เสด็จ
เข้าไปยังเมืองมถุรา แต่เสด็จไปยังภพของยักษ์นามว่า ครัทภะ” ก็ครั้นฟังแล้วอย่างนี้จึงพากัน
จัดเตรียมขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตจัดเป็นถาด ๆ ยกขึ้นเกวียนเข้าไปเฝ้ายังสถานที่ประทับ
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เสร็จแล้วก็นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | (18) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพราหมณ์และคฤหบดี
ชาวเมืองมถุราทั้งหลาย ผู้มีศรัทธา นั่งอยู่แล้ว ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้ร่าเริงตามนัยอันมีในก่อน
ด้วยธรรมีกถาแล้วประทับโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ลุกขึ้นจาก
อาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาค
เจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเจาะจงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงน้อมน า
ขาทนียและโภชนียอันสะอาดและประณีตเต็มคันเกวียนเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้  | เพ่ือความ
อนุเคราะห์ต่อพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับภัตตาหารนั้นเถิด” | ล าดับนั้น
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พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอจงไปเรียกภิกษุท้ังหลาย
เหล่านั้นทั้งหมด ผู้เข้าไปยังภพของยักษ์ครัทภะอาศัยอยู่ ให้มาประชุมกันที่ศาลาเป็นที่บ ารุง ด้วยค าว่า 
“ภิกษุทั้งหลายย่อมฉันบิณฑบาต” | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด ผู้เข้า
ไปยังภพของยักษ์ครัทภะอาศัยอยู่ ให้มาประชุมกันที่ศาลาเป็นที่บ ารุงเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้ายังที่ประทับ
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยเศียรเกล้านั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ท่านพระอานนท์ผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบ
ทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด ผู้เข้าไปยังภพ
ของยักษ์ครัทภะอาศัยอยู่ นั่งประชุมพร้อมกันแล้วที่ศาลาเป็นที่บ ารุง | พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทราบ
เวลาในบัดนี้เถิด” | ครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังศาลาเป็นที่บ ารุงแล้ว | ครั้นเสด็จเข้าไป
แล้ว ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ | ครั้งนั้น พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลาย
ชาวเมืองมถุรา ผู้มีศรัทธา น้อมกราบภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ผู้นั่งเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว 
(ครั้นทราบว่า) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างพระหัตถ์ น าบาตรออกแล้วเหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้น จึง
พากันยืนเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า และกราบทูลอ้อนวอนอยู่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน านาคผู้ชั่วร้าย และยักษ์ผู้ชั่วร้ายเหล่านั้นๆ | ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยักษ์
ชื่อว่า ครัทภะนี้ ชื่อว่าจองเวรต่อพวกข้าพระองค์ท้ังหลายผู้ไม่มีเวรตลอดกาลนาน | ชื่อว่าเป็นศรัตรูต่อ
พวกข้าพระองค์ผู้มิใช่ศัตรู| ชื่อว่าเป็นผู้พยาบาทปองร้ายต่อพวกข้าพระองค์ผู้ไม่มีความพยาบาทปอง
ร้าย | ย่อมพรากลูกน้อยผู้เกิดแล้วๆ (ของพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย) ไป | โอ ! หนอ ขอพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า อาศัยความอนุเคราะห์ (ต่อพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย) พึงแนะน ายักษ์ครัทภะด้วยเถิด” | 
ทราบมาว่า สมัยนั้น ยักษ์ครัทภะได้นั่งประชุมแล้วในบริษัทนั้นนั่นแล | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ย่อมตรัสเรียกยักษ์ครัทภะมาว่า “ดูก่อนครัทภะ เธอได้ฟังแล้วหรือ” | ยักษ์ครัทภะกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนครัทภะ เธอได้ยิน
แล้วหรือ” | ยักษ์ครัทภะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระสุคตเจ้า ข้าพระองค์ได้ยินแล้ว” | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “เธอจงงดเว้นจากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้เถิด” | ยักษ์ครัทภะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ข้าพระองค์จะงดเว้นก็ต่อเมื่อ | ถ้าพราหมณ์คฤหบดีทั้งหลาย เจาะจงถึงข้าพระองค์ให้สร้าง
วิหารถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในทิศทั้ง 4” | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกพราหมณ์คฤหบดี
ชาวเมืองมถุราผู้มีศรัทธามาว่า “ดูก่อนพราหมณ์คฤหบดี พวกท่านได้ยินแล้วหรือ” | พราหมณ์คฤหบดี
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พวกข้าพระองค์ได้ยินแล้ว | พวกข้าพระองค์จะให้
สร้าง” | ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าสั่งสอนยักษ์ครัทภะพร้อมด้วยบริวาร 500 ตน | 
พราหมณ์คฤบดีผู้มีศรัทธาทั้งหลาย อุทิศถึงยักษ์เหล่านั้นให้สร้างวิหาร 500 หลัง | ยักษ์นามว่า ศระ
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(Śara) ยักษ์นามว่า วนะ(Vana) ยักษิณีนามว่า อาลิกาเวนทะ(Ālikāvenda) ยักษิณีนามว่า มฆา
(Maghā) พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแนะน าแล้วด้วยประการดังกล่าวมานี้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
เข้าไปยังเมืองมถุราด้วยฤทธิ์ ทรงแนะน ายักษิณีชื่อว่า ติมิสิกา (Timisikā) พร้อมด้วยบริวาร 500 ตน | 
พราหมณ์คฤบดีทั้งหลาย อุทิศถึงยักษ์และยักษิณีทั้งหลายเหล่านั้น ให้สร้างวิหาร 500 หลัง | ในเวลา
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าสั่งสอนยักษ์ถึง 2,500 ตนทั้งภายในและภายนอกเมืองมถุรา | 
เพราะอุทิศถึงยักษ์เหล่านั้น พราหมณ์คฤหบดีผู้มีศรัทธาทั้งหลายให้สร้างวิหารถึง 2,500 หลัง | 

(19.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโอตลา | ทรงประทับอยู่ในไพรสณฑ์
ใกล้เมืองโอตลา | ในสถานที่นั้น มีพราหมณ์มหาศาล นามว่า โอตลายนะ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มี
โภคะมาก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ |  

(19.2) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ครองบาตรและจีวร เสด็จเข้าไป
บิณฑบาตยังเมืองโอตละ | ในประเทศแห่งหนึ่ง ชาวนาประมาณ 500 คน สวมผ้าโพกหัว นุ่งเสื้อผ้า
ขาด ๆ ก าลังไถนาอยู่ | ชาวนาทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประดับด้วยมหา
บุรุษลักษณะ 32 ประการ มีความพิสดารว่า มีพระวรกายส่องสว่าง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่ชาวนาทั้งหลายเหล่านั้น | จนถึงเป็นที่นับถือและน่ากราบไหว้ของเหล่าทวยเทพ | 

(19.3) ครั้งนั้นโคผู้ 1,000 ตัวสะบัดเชือกผูกจนขาดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วยืน
ล้อมรอบพระองค์ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยบททั้งหลาย 3 แก่โคผู้เหล่านั้น ท าให้โคผู้
เหล่านั้นบังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา57 | จนถึงเทพบุตรทั้งหลาย ผู้เห็นแจ้งสัตยธรรมแล้ว
กลับไปยังภพของตน | 

                                                           
57ในไตรภูมิกถาได้จ าแนกหมู่เทวดาไว้ 26 ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ดาวดึงษาสวรรค์ ยามา

สวรรค์ ดุสิดาสวรรค์ นิมมานรดีสวรรค์ ปรนิมิตวสวัดดีสวรรค์ พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมปโรหิตภูมิ มหาพรหมาภูมิ 
ปริตรตาภูมิ อัปปมาณาภูมิ อาภัสสราภูมิ ปริตตาสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ สุภกิณหาภูมิ เวหัปผลาภูมิ อสัญญีภูมิ 
อวิหาภูมิ  อตัปปาภูมิ  สุทัสสาภูมิ  สุทัสสีภูมิ  อกนิฏฐาภู มิ  อากาสานัญจายตนภูมิ  วิญญาณัญจายตนภูมิ                   
อากิญจัญญายตนภูมิ เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ อย่างไรก็ตามในสังขารูปปัตติสูตรแห่งคัมภีร์มัชฌิมนิกาย        
อุปริปัณณาสก์ พระสุตตันตปิฎกได้ระบุช่ือเทวดาไว้ 29 ช้ัน ได้แก่ ดาวดึงส์ (Tāvatiṃsa) ยามา (Yāmā) ดุสิต 
(Tusita) นิมมานรดี (Nimmānarati) ปรินิมมิตวสวัตดี (Paranimmitavasavatti) สหัสส-พรหม (Sahassabrahma) 
ทวิสหัสสพรหม (Dvisahassabrahma) ติสหัสสพรหม (Tisahassabrahma) จตุสหัสสพรหม (Catusahassabrahma) 
ปั ญ จสหั ส สพ รห ม  (Pañcasahassabrahma) ท สสหั ส สพ รห ม  (Dasasahassabrahma) ส ต สหั ส ส พ รห ม 
(Satasahassabrahma) อาภา (Ābhā) ปริตตาภา (Parittābhā) อัปปมาณาภา (Appamāṇābhā) สุภา (Subhā) 
ปริตตสุภา (Parittasubhā) อัปปมาณสุภา (Appamāṇasubhā) สุภกิณหา (Subhakiṇhā) เวหัปผลา (Vehapphalā) 
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(19.4) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความ
สงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชาวนา 500 คนเหล่านี้ และโคผู้ทั้งหลายเหล่านี้กระท า
กรรมอันใดไว้ (และ) ด้วยวิบากแห่งกรรมใดจึงเป็นชาวนาบังเกิดในเรือนของคนยากจน | และเกิดเป็น
โคผู้ทั้งหลายเหล่านี้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพวกเขาเหล่านี้กระท ากรรมทั้งหลาย
อย่างนี้แล” มีความพิสดารว่า | 

(19.5) ชนทั้งหลายเหล่านี้ บวชแล้วในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า       
กาศยปะ58 | ครั้งนั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นได้เซ็นชื่อกู้ยืมเงิน | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นชาวนา 
| และโคผู้ทั้งหลายเหล่านี้ก็บวชในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะเหมือนกัน 
(พวกเธอ) กระท าการดูหมิ่นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น พวกเธอจึงบังเกิดใน
ก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน | เพราะเหตุที่พวกเธอเหล่านั้น ได้บรรพชาในพระศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธ
เจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เธอทั้งหลายเหล่านั้นจึงเห็นแจ้งสัตยธรรมในส านัก
ของเรา มีความพิสดารว่า เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก
(ผล) ด าโดยสิ้นเชิง” | 

(19.6) พราหมณ์โอตลายนะ ได้ฟังแล้วว่า “พระศรมณะเคาตมะ ได้เสด็จถึงเมืองโอตลา
แล้วโดยล าดับ | พระองค์ย่อมประทับอยู่ ณ ราวป่าโอตลียกะ ใกล้เมืองโอตลา” | 

(19.7) โอตลายนสูตร มีปรากฏในอาคมสังยุกตกะ มารควรคนิบาตโดยละเอียด | 
(19.8) ครั้งนั้นโอตลายนะพราหมณ์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พวกเราจะกระท าความ

พินาศอะไรให้แก่พระศรมณะเคาตมะพระองค์นี้อีก” | ก็พราหมณ์นั้นได้ฟังมาก่อนแล้วว่า บุคคล
นิมนต์พระศรมณะเคาตมะและพระสงฆ์พร้อมทั้งศราวกให้ฉันแล้ว จะกระท าการตั้งปณิธาน | บุคคล

                                                                                                                                                                      

อวิหา (Avihā) อตัปปา (Atappā) สุทัสสา (Sudassā) สุทัสสี (Sudassī) อกนิฏฐา (Akaniṭṭhā) อากาสานัญจายตนภพ 
(Ākāsānañcāyatana) วิญญาณัญจายตนภพ (Viññāṇañcāyatana) อากิญจัญญายตนภพ (Ākiñcaññāyatana)     
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ (Nevasaññānāsaññāyatana) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระ
ร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบช าระใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 3 ed. (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, จัดพิมพ์ในการประชุมสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2526, 2526), 98, 100, 11-
12, 15-16, 19-20. ; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพ่ิมเติม), 291-292 ; และ พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มที่ 3 ภาคท่ี 1, พิมพ์ครั้ง
ที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช 2525, 2543), 405-14. 

58กาศยปะ (ส. กาศฺยป Kāśyapa) บาลีว่า กัสสปะ (บ. กสฺสป Kassapa) เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งในภัทรกัลป์นี้. 
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นั้นคิดปรารถนาถึงสิ่งใด ก็ย่อมจะได้รับสิ่งที่ปรารถนานั้นทั้งหมด | ครั้งนั้น พราหมณ์โอตลายนะ ลุก
ขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ ได้กราบ
ทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระเคาตมะพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งหมู่ภิกษุ โปรดรับ
นิมนต์ด้วยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขึ้นเถิด” | พราหมณ์นั้นทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันเสร็จแล้ว ทรง
ล้างพระหัตถ์น าบาตรเก็บแล้ว (ค าที่เหลือ) เหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่า เริ่ม
เพ่ือจะตั้งปณิธานอันหยาบช้าเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า (20) “เรานิมนต์พระศรมณะ 
ศายบุตรทั้งหลายเหล่านี้ให้ฉันก่อนแล้ว ขอพระศรมณะ ศายบุตรเหล่านี้ทั้งหมด พึงเป็นโคผู้ของเรา” | 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของพราหมณ์โอตลายนะด้วยพระหฤทัย ได้ตรัสพระ
ด ารัสนี้กะพราหมณ์โอตลายนะว่า “ดูก่อนพราหมณ์ เธอยังความคิดอันหยาบช้าให้เกิดขึ้นแล้ว | ความ
ปรารถนาของเธอนั้น จะไม่ส าเร็จผล | เหตุเพราะว่า ภิกษุท้ังหลายเหล่านี้ทั้งหมด เป็นพระขีณาสพจะ
ไม่กลับมาเกิดอีก” | พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสว่า “เธอพึงยังความคิดอ่ืนให้เกิดขึ้นเถิด” ดังนี้ ทรง
แสดงทักษิณาแล้วเสด็จหลีกไป | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จไปสู่วิหาร ทรงประทับนั่งบน
อาสนะท่ีปูลาดไว้แล้วเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ | พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นประทับนั่งแล้ว ย่อมตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พราหมณ์โอตลายนะยังความคิดอันลามกซ่ึงมีการตั้งปณิธาน
อันหยาบช้าเป็นสมุฏฐานให้เกิดขึ้นแล้ว | พวกเธอทั้งหลายฉันแล้วพึงกล่าวคาถาอนุโมทนาเถิด | 
ปณิธานอันหยาบช้าจะไม่ส าเร็จผล” | 

(20.1) ครั้งนั้น เมื่อราตรีผ่านพ้นไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังเมือง
โอตลา โดยมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาศรมณะ | ในเวลานั้น ในเมืองโอตลามีหญิงชราชื่อว่า กจังคลา 
(Kacaṅgalā) | หญิงชรานั้น มีหน้าที่หาบน้ าเข้าไปสู่ตระกูล | พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพิจารณาเห็น
เวลาที่จะแนะน าหญิงชรานั้น จึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอจงไปบอกแก่
หญิงชรานั้นว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้สึกกระหาย ตรัสถามถึงน้ าดื่ม” | ท่านอานนท์น้อมรับพระ
ด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วก็เข้าไปหาหญิงชราชื่อว่า กจัง
คลา | ครั้นเข้าไปหาแล้ว ได้กล่าวค านี้กะหญิงชรากจังคลาว่า “ดูก่อนกจังคลา พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงกระหายน้ า ย่อมตรัสถามถึงน้ าดื่ม” | หญิงชรานั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ดิฉันจะน าไปถวาย
เอง” | หลังจากนั้น หญิงชรากจังคลาตักน้ าจนเต็มหม้อ เข้าไปเฝ้ายังสถานที่ประทับของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าอย่างรีบเร่ง | นางกจังคลาได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ 
32 ประการ  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วา
ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป | พร้อม
กับการเห็นของนางกจังคลา ความสิเนหาในบุตรได้เกิดข้ึนแล้วแก่นางกจังคลานั้น | นางร้องเสียงดังว่า 
“ลูกเอ๋ย ลูกเอ๋ย” ดังนี้แล้วเริ่มน้อมตัวเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า | ภิกษุทั้งหลายย่อมห้ามซึ่งนางก
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จังคลานั้น | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ห้ามหญิงชรานี้เลย” | ข้อนั้น
เป็นเพราะเหตุอะไร | 
 

 หญิงสูงอายุคนนี้เคยเป็นมารดาของเราตถาคตติดต่อกันตลอด 
เวลา 500 ชาติ ถ้าหญิงสูงอายุคนนี้ถูกห้ามจากการสวมกอดที่ 
ร่างกายของเราตถาคตละก็ เลือดอุ่นๆ ก็จะไหลออกมาจากคอ 
ของหญิงสูงอายุคนนี้ในบัดนี้ทันทีแน่นอน ||42|| 
เราระลึกถึงกฤตชญตา59 เห็นหญิงสูงอายุคนนี้ผู้รักลูกอย่างเปี่ยมล้น ||43|| 
เพราะความกรุณาเราจึงยอมให้นางสวมกอดร่างกายได้ด้วย 
ความเห็นอกเห็นใจ ||44|| 

 

(20.2) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานการโอบกอดที่พระศอแก่หญิงชรานั้นแล้ว | หญิง
ชรานั้นบรรเทาความสิเนหาในเพราะบุตรได้แล้ว จึงนั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะ
ฟังธรรม | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ60 (Dhātu) และประกฤติ61 (Prakṛti) อันนอน
เนื่ องอยู่ ในสันดานของหญิ งชรานั้ นแล้ วจึ งทรงแสดงธรรมเทศนาที่ ท าให้ รู้แจ้ งอริยสัจ 462 

                                                           
59กฤตชญตา บาลีว่า กตัญญุตา (Kataññutā) คือความกตัญญูหรือส านึกรู้อุปการะที่ท่านท าไว้ก่อน

แล้ว.  
60ธาตุ (Dhātu) คือสิ่งที่ทรงสภาวะอยู่ตามธรรมดาของเหตุปรัตยัย มี 4 ได้แก่ 1. ปฐวีธาตุ คือสภาวะที่

แผ่ไปหรือกินเนื้อที่เรียกว่าธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน 2. อาโปธาตุ คือสภาวะที่เอิบอาบดูดซึมเรียกว่า ธาตุเหลวหรือ
ธาตุน้ า 3. เตโชธาตุ คือสภาวะที่ท าให้ร้อนเรียกว่า ธาตุไฟ 4. วาโยธาตุ คือสภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหวเรียกว่า ธาตุลม 
ธาตุ 6 คือ เพิ่ม 5. อากาศธาตุ 6. วิญญาณธาตุ คือ สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ก็จะรวมเป็นธาตุ 6 ดู พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 153.  

61ประกฤติ (Prakṛti) หมายถึง สสาร, ปฐมธาตุ, มูลเดิม, ที่เกิด, รากเหง้า, ธรรมชาติ, สาระส าคัญ, 
เหตุการณ์  ดู  Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 356; 
and Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 654.  

62อริยสัจ 4 สันสกฤตว่า จตุรารยสัตย์ (ส. จตุรารยสตฺย Caturāryasatya) บาลีว่า จตุราริยสัจ (ส.  จตุ
ราริยสจฺจ Caturāriyasacca) คือ ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะมี 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก  เล่มที่ 19, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 528-29. 
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(Caturāryasatya) ท าให้หญิงชรานั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิ63 (Satkāyadṛṣṭi) อัน
ตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว | (21) หญิงชรานั้นผู้
เห็นสัตยธรรมแล้วย่อมเปล่งอุทาน 3 ครั้งว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสรตาปัตติผลที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้ มารดาก็มอบให้ไม่ได้ บิดาก็มอบให้ไม่ได้  | เรื่อยไปเหมือนกับที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น | ท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิ อันสั่งสมไว้แล้วตลอดกาลนานด้วยวัชระคือ
ฌาน ท าโสรตาปัตติผลให้แจ้งแล้ว | อนึ่งหญิงชราย่อมกล่าวคาถาว่า  

 

  แท้จริงหน้าที่ที่บุตรผู้ท ากิจที่ท าได้ยากจะต้องท าแก่มารดานั้น | 
  พระองค์ผู้เจริญทรงกระท าแล้ว จิตของข้าพระองค์มุ่งมั่นต่อโมกษะ ||45|| 
  พระองค์ทรงฉุดข้าพระองค์ขึ้นมาจากทุคติแล้วก็ทรงประดิษฐาน | 
  ข้าพระองค์ ไว้ในสวรรค์และโมกษะ คุณวิเศษอันล้ าเลิศที่สุดพระองค์ 
  ทรงกระท าแล้วด้วยพระอุตสาหะทั้งหมด ||46|| 
 

(21.1) ครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย
เศียรเกล้าแล้วหลีกออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเวลาต่อมา นางกจังคลาได้ขอ
อนุญาตสามีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาท
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | นางกจังคลาผู้นั่ง ณ ที่
สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอหม่อมฉันพึง
ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ขอหม่อมฉันพึงประพฤติ
พรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกพระนางมหาปรชาบดี
แล้ว | ล าดับนั้นพระนางมหาปรชาบดีนั้น ได้ยังหญิงชราให้บรรพชาอุปสมบทแล้วให้โอวาท | ภิกษุณี
นั้นบากบั่น พากเพียร พยายามเพราะละกิเลส64 ได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุพระอรหัต | ภิกษุณีนั้นได้

                                                           
63สักกายทิฏฐิ สันสกฤตว่า สัตกายทฤษฎี (ส. สตฺกายทฺฤษฺฎิ Satkāyadṛṣṭi) บาลีว่า สักกายทิฏฐิ (บ. 

สกฺกายทิฏฺ  Sakkāyadiṭṭhi) คือ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน เป็นกิเลสข้อหนึ่งในกิเลสสังโยชน์ 10 ประการ เช่น เห็น
รูปเป็นตัวตน เป็นต้น ดู เรื่องเดียวกัน, 18-19 ; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 410, 418. 

64กิเลส (ส. เกฺลศ Kleśa) บาลีว่า กิเลส (บ. กิเลส Kilesa) สิ่งที่ท าให้ใจเศร้าหมอง ความชั่วท่ีแฝงอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิด ท าให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ และเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดให้ท ากรรมซึ่งน าไปสู่ปัญหา ความ
ยุ่งยาก เดือดร้อนและทุกข์  อน่ึงในอรรถกถาจ าแนกกิเลสเป็น 3 ระดับตามล าดับขั้นของการละด้วยสิกขา 3 คือ 1. 
วีติกกมกิเลส กิเลสอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจา เช่น เป็นกายทุจริตและวจีทุจริต ละ
ด้วยศีล (อธิศีลสิกขา) 2. ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสอย่างกลางที่พลุ่งขึ้นมาเร้ารุมอยู่ในจิตใจ ดังเช่นนิวรณ์ 5 ในกรณีที่จะ
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เป็นพระอรหัตแล้ว | และเป็นผู้ปราศจากราคะในไตรธาตุ65เหมือนอย่างที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว และเป็นที่
นับถือของเหล่าเทวดาทั้งหลาย | 

(21.2) ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระสูตรขึ้นโดยสังเขปแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้ว 
เสด็จเข้าไปสู่วิหาร กจังคลาภิกษุณีพิจารณาแล้ว ย่อมพยากรณ์ซึ่งพระสูตรนั้นโดยพิสดาร | ครั้งนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรูปนี้คือกจังคลา ผู้
เป็นเลิศในบรรดาภิกษุณีท้ังหลายผู้เป็นศราวิกาของเราผู้จ าแนกแจกแจงพระสูตร” | 

(21.3) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุณีกจังคลาได้กระท ากรรมอันใดไว้ ซึ่งท าให้นางบวชแล้วตอน
ชรา | ภิกษุณีกจังคลากระท ากรรมอันใดไว้ จึงท าให้นางเกิดเป็นนางทาสีผู้ยากจน และไม่ได้ทรงพระ
ครรภ์พระผู้มีพระภาคในพระครรภ์ครั้งสุดท้าย | และนางบรรพชาแล้วได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ | 
และพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งนางว่าเป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้จ าแนกแจกแจงพระ
สูตร” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีกจังคลานั่นแล ได้ก่อร่างสร้างกรรมไว้
มากมายอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปรัตยัยบริบูรณ์  ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน (เรื่อยไป
จนถึง) ทราบมาว่า กรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกาย” |  

(21.4) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว เมื่อเราตถาคตยังบ าเพ็ญโพธิสัตวจรรยา66 
(Bodhisattvacaryā) อยู่ นางภิกษุณีนี้ได้เป็นมารดาของเรา | ในเวลาที่เราปรารถนาจะบวช นางย่อม
ห้ามเรานั่นแล | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น นางจึงได้บวชเมื่อตอนชรา | นางได้กระท าอันตรายแก่เราผู้
จะให้ทาน | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น นางจึงเกิดเป็นทาสีผู้ยากจน | (22) แต่ว่าภิกษุณีกจังคลานี้ไม่ได้

                                                                                                                                                                      

ข่มระงับไว้ละด้วยสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) 3. อนุสยกิเลส กิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอันยังไม่ถูก
กระตุ้นให้พลุ่งขึ้นมา ได้แก่ อนุสัย 7 ละด้วยปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 22-23. 

65ไตรธาตุ หมายถึง ธาตุหรือภพซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์มี 3 คือ 1. กามภพ คือภพของผู้ยังเสวยกามคุณ 
2. รูปภพ คือภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน 3. อรูปภพ คือภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน ดู Franklin Edgerton, Buddhist 

Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 259 ; และ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺ โต) , 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 279. 

66โพธิสัตวจรรยาหรือโพธิสัตวจริยา คือข้อที่ต้องปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ได้แก่ ปารมิตา 6 อัปปมัญญา 
4  ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมหาประณิธาน 4 ได้แก่ 1. จะต้องโปรดสรรพสัตว์ให้หมดสิ้น  2. 
จะต้องท าลายกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้น 3. จะต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ 4. จะต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ ดู 
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: สภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2539), 136, 38, 39-40. 
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สร้างกรรมอันจะน าไปสู่ความเป็นผู้สูงศักดิ์เหมือนอย่างที่พระชนนีมหามายา 67 (Mahāmāyā) ท าให้
ภิกษุณีกจังคลานี้จึงไม่ได้ตั้งครรภ์เราตถาคตในชาติสุดท้าย | อนึ่งนางภิกษุณีได้บวชแล้วในพระศาสนา
ขององค์สัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ นางได้ด่าทอภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นพระเสขะและพระ
อเสขะด้วยวาทะว่านางทาสี | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น นางเกิดบังเกิดเป็นนางทาสี | ข้อที่นางภิกษุณี
นั้น ได้สวดสาธยายมนต์มีความฉลาดในสกนธ์ 68 ฉลาดในธาตุ  ฉลาดในอายตนะ 69ฉลาดใน                
ปรตีตยสมุปปาท70 และแตกฉานในเหตุและมิใช่เหตุ ท าให้เธอบวชในศาสนาของเรา เพราะขจัดกิเลส
ได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึงกระท าให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ | และนางภิกษุณีนั้นบวชแล้ว
ในส านักของอุปาธยายิกาใด ภิกษุณีอุปาธยายิกานั้น พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว
ว่าเป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุณีท้ังหลายผู้จ าแนกพระสูตร | ต่อมา ในเวลาใกล้ตาย นางภิกษุณีนั้นกระท า
ปณิธานไว้ว่า “ข้อที่เราประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า      
กาศยปะ ผู้เป็นพระทักษิไณยบุคคลอย่างยอดเยี่ยมตราบเท่าอายุ เรายังไม่ได้บรรลุคุณน้อยใหญ่สัก

                                                           
67มหามายาหรือมายาเทวีเป็นพระธิดาของพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราแห่งนครเทวทหะ และ

เป็นพระอัครชายาของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์และเป็นพระชนนีของเจ้าชายสิทธัตถะ ตามพุทธประวัติ
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน พระนางมหามายาก็สวรรคต พระนางมหามายาหรือมายาเทวีนิยมเรียกกันว่า 
พระนางสิริมหามายา ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพ่ิมเติม), 268 ; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 424, 
430 ; and G.  P.  Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol.  2 (  New Delhi:  Manoharlal, 
2002), 608. 

68สกนธ์ หรือ สกันธ์  (ส. สฺกนฺธ Skandha) บาลีว่า ขันธ์ (บ. ขนฺธ  Khandha) แปลว่า กอง, พวก, 
หมวด, หมู่, ล าตัว หมายถึงหมวดหนึ่งๆ ของรูปธรรมและนามธรรมมี 5 กอง ได้แก่ 1. รูปขันธ์ กองรูป 2. เวทนาขันธ์ 
กองเวทนา 3. สัญญาขันธ์ กองสัญญา 4. สังขารขันธ์ กองสังขาร 5. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ดู พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 33. 

69อายตนะ (Āyatana) แปลว่า ที่ติดต่อ, เครื่องติดต่อ, แดนต่อความรู้, เครื่องรู้และสิ่งที่ถูกรู้ มี 2 
ประเภท ได้แก่ 1. อายตนะภายนอก คือสิ่งที่ถูกรู้มี 6 อย่าง ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่ต้องกายและอารมณ์ที่ใจรู้ 
2. อายตนะภายใน คือเครื่องรับรู้มี 6 อย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ดู เรื่องเดียวกัน, 546-547. 

70ประตีตยสมุตบาท บาลีว่า ปฏิจจสมุปบาท (Paṭiccasamuppāda) หมายถึง ธรรมทั้งหลายที่อาศัยกัน
เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสภาพอาศัยกันเกิดขึ้น 12 ประการ มีอวิชชาเป็นเบื้องต้นและมีชาติ ชราและมรณะเป็นที่สุด 
บางทีเรียกว่า อิทัปปัจจยตา (Idappaccayatā) หรือบางทีก็เรียกว่าปัจจยาการ (Paccayākāra) ก็มี ดู มหามกุฏราช
วิทยาลัย, สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก  เล่มที่ 16, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2538), 1-2. ; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 193-194. 
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อย่างเลย | (แต่ว่า) ด้วยกุศลมูลนี้ มาณพชื่อว่าอุตตระ พระผู้มีพระภาคเจ้ากาศปะทรงพยากรณ์ไว้แล้ว
ว่า “ดูก่อนมาณพ เมื่อประชาชนมีอายุ 100 ปี เธอจักเป็นพระตถาคตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
ศากยมุนี” | เราจะพึงบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี พระองค์นั้น | อีกอย่าง
หนึ่ง อุปาธยายิกาของเรานี้ พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ทรงแต่งตั้งไว้ว่า
เป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้จ าแนกพระสูตร | พระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พึง
แต่งตั้งแม้ซึ่งเราว่าเป็นเลิศในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้จ าแนกพระสูตร ด้วยประการฉะนี้ ” | ด้วย
อ านาจแห่งการตั้งปณิธานนั้น บัดนี้เราจึงแต่งตั้งนางภิกษุณีนั้นว่าเป็นเลิศในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้
จ าแนกพระสูตร | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้ว่า “เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย กรรมที่
ด าโดยส่วนเดียว ย่อมมีวิบาก (ผล) ด าโดยส่วนเดียว | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว | 
พวกเธอพึงกระท าความพยายาม | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” | 

(22.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “มาเถิด อานนท์ 
เราจะไปยังเมืองไวรัมภยะ (Vairaṃbhya) กัน” | ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด ารัสของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเจ้าด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับ
อยู่แล้วในอารามแห่งหนึ่ง | มีพราหมณ์ก าลังตักน้ าดื่มขึ้นมาจากบ่อ | เริ่มเพ่ือที่จะรินใส่ (ตุ่มน้ า) 
ประจ าอาราม | พราหมณ์นั้นได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ที่ไกลเทียว ก็ครั้นเห็นแล้วย่อมก าหนด
อีกว่า “ถ้าพระศรมณะเคาตมะ จักเสด็จเข้าไปสู่อาราม | พระองค์ก็จะกระท าตุ่มน้ าประจ าอารามให้
พร่อง” | ล าดับนั้น พราหมณ์จึงเก็บเชือกและกรวยตักน้ าไว้ยืนอยู่แล้ว | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จเข้าไปสู่อารามด้วยฤทธิ์ | อนึ่ง มหาเสนายักษ์นามว่า ปางจิกะ (Paṅcika) ท าตุ่มน้ านั้นให้ไหลล้น
อย่างไม่หยุดหย่อน | มหาเสนายักษ์นั้นได้ยังอารามทั้งหมดให้ท่วมท้นแล้วด้วยน้ า | หลังจากนั้น 
พราหมณ์นั้นทราบแล้วว่า “พระศรมณะเคาตมะพระองค์นี้ทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีอานุภาพมาก ดังนี้
แล้วจึงเกิดความเลื่อมใส กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์เสด็จมาเถิด | นี้
คือเชือก นี้คือกรวยตักน้ า | ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับเอาน้ าดื่มตามสบายเถิด” | 

(22.2) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่า 
 

  ถ้าน้ ามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง จะต้องท าบ่อน้ าไปเพ่ืออะไร |   
  บุคคลในโลกนี้ตัดรากของตัณหาแล้ว จะพึงเที่ยวแสวงหาอะไร ||47|| 
 

(23.1) ขณะนั้นพราหมณ์นั้นได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว” ค า
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ที่เหลือก็เหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพราหมณ์นั้นให้บรรพชาแล้วด้วย
เอหิภิกษุอุปสัมปทา71 | 

 ขณะทีพ่ระตถาคตได้ตรัสแล้วว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด”  
 พราหมณน์ั้นก็มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองสังฆาฏิ | 
 มีอินทรีย์สงบนิ่งด ารงอยู่ในทันที พราหมณด์ ารงอยู่อย่างนี้ 
 ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ||48|| 
 

(23.2) ภิกษุนั้นบากบั่น พากเพียร พยายาม เพราะละกิเลสทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาด จึง
บรรลุความเป็นพระอรหันต์ | ภิกษุนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ | ปราศจากราคะในไตรธาตุ (ค าที่เหลือ) 
เหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน ท่านเป็นผู้ที่น่าบูชา น่านับถือและน่ากราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้ง
พระอินทร์และอุเปนทรเทพ (Upendra)72 | 

(23.3) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในศูรเสนชนบท เสด็จถึงเมือง
ไวรัมภยะโดยล าดับ ทรงประทับอยู่ใต้ต้นนเฑรปิจุมันทะ73 (Naḍerapicumanda) ในเมืองไวรัมภยะ | 
ทราบมาว่า สมัยนั้น พราหมณ์ราชาพระนามว่า อัคนิทัตตะ ทรงครองราชย์สมบัติอยู่ในเมืองไวรัมภยะ 
(ทรงท าให้เมืองไวรัมภยะ) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย และมีประชาชนมากมาย
พลุกพล่าน | พราหมณ์ราชาพระนามว่า อัคนิทัตตะ ได้สดับแล้วว่า “พระศรมณะเคาตมะ เมื่อเสด็จ
เที่ยวจาริกไปในศูรเสนชนบท เสด็จถึงเมืองไวรัมภยะแล้วโดยล าดับ ทรงประทับอยู่ใต้ต้นนเฑรปิจุ -   
มันทะ” | ก็ครั้นสดับแล้ว พระองค์ทรงมีพระด าริอย่างนี้อีกว่า “พระศรมณะเคาตมะ เป็นที่สักการะ 
เคารพ นับถือ บูชา เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ของพระราชาโดยรอบทั้งหมด | ถ้าเรานั้นจะไม่สักการะ
พระศรมณะเคาตมะ เราจะเป็นที่ดูถูกของพระราชาในแคว้นใกล้เคียงว่า “พระเจ้าอัคนิทัตตะ ผู้เป็น
พราหมณ์ราชาทรงเป็นคนพาลหนอ ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตแดน

                                                           
71 เอหิภิกษุอุปสัมปทา บาลีว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา (Ehibhikkhu) คือวิธีอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าทรง

ประทานด้วยพระองค์เองโดยทรงเปล่งพระวาจาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์เพื่อท าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” วิธีอุปสมบทแบบเอหิภิกษุอุปสัมปทานี้พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่
ท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรกและสุดท้ายคือท่านสุภัทระนี้เอง ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 578. 

72อุ เป เนทรเทพ คือพระอนุชาของพระอินทร์  ดู  Sir. Monier Williams, Sanskrit-English 

Dictionary, 215. 
73บาลีว่า นเฬรุปุจิมันทะ ยักษ์ช่ือ นเฬรุ ต้นสะเดาช่ือ ปุจิมันทะ นเฬรุปุจิมันทะ คือ ต้นสะเดาที่ยักษ์ 

นเฬรุสิงอยู่แล้ว ดูใน Malalasekera, 38.   
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หมู่บ้าน ย่อมไม่ทรงสักการะ (พระองค์)” | ดังนั้นเราควรจะปวารณาพระศรมณะเคาตมะพร้อมทั้ง
พระสาวกด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง” ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงเสด็จเข้าไปยังเมืองไวรัมภยะด้วยราช
ฤทธาราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ เข้าไปเฝ้ายังสถานที่พักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ได้
กราบทูลถ้อยค าทักทายอันเป็นที่รื่นเริงบันเทิงพระทัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคก็ทรงชี้แจงให้พรามณ์ราชาอัคนิทัตตะ เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับ
เอาไปปฏิบัติ ให้ร่าเริงเหมือนอย่างท่ีกล่าวมาด้วยธรรมกถา แล้วก็ได้ทรงสงบนิ่ง | 

(23.4) ครั้งนั้น พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ ทรงลุกจากพระราชอาสน์ทรงสะพักภูษาแล้วก็
ทรงประนมพระหัตถ์ไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ขอพระผู้มีพระ
ภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยเครื่องบริขารกล่าวคือ จีวร บิณฑบาต      
ศยนาสนะ คลานปรัตยยไภษัชย์ ตลอดไตรมาสด้วยเถิด” | ครั้งนั้น พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะทรง
ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ ทรงร่าเริงบันเทิงใจถึงภาษิตของพระผู้มี
พระภาคเจ้าแล้วเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระองค์ครั้นเสด็จไปถึงพระราช
นิเวศน์ทรงประทานรับสั่งแก่เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านจงจัดเตรียมขาทนีย 18 ประการ และ
ภัตตาหารอันประกอบไปด้วยรสน้ าแกงต่าง ๆทุกวัน | และตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งนครไวรัมภยะว่า “ห้าม
บุคคลอ่ืนนิมนต์พระศรมณะเคาตมะฉันภัตตาหารตลอด 3 เดือน | ผู้ใดนิมนต์ (พระองค์) ให้ฉัน ผู้นั้น
ย่อมมีความผิด และบทลงโทษ” | พระเจ้าอัคนิทัตตะนั้นครั้นทรงรับสั่งให้ตีฆ้องร้องป่าวอย่างนี้ 
(หลังจากนั้น) ทรงบรรทมในยามราตรีแล้วได้เห็นพระสุบินดังนี้ว่า (24) “พระนครไวรัมภยะทั้งหมด 
ถูกล้อมรอบไปด้วยล าใส้ของพระองค์ | ก็ครั้นทรงสุบินเห็นแล้ว ทรงมีพระหฤทัยหวั่นกลัว ร้อนรุ่ม มี
พระโลมาชูชัน เสด็จลุกขึ้นจากเตียงที่บรรทมอย่างรวดเร็ว ทรงอยู่ในท่าเท้าคางคิดฟุ้งซ่านไปว่า 
“ความเสื่อมทรัพย์ ความล่มสลายแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งชีวิตจะอย่าได้มีแก่เราเพราะความ
ฝันนี้เลย” | ในเวลารุ่งสาง พระองค์จึงตรัสแก่พราหมณ์ปุโรหิตว่า “อาจารย์ เราเห็นความฝันเช่นนี้ | 
ในข้อนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไร” | พราหมณ์ปุโรหิตก าหนดได้ว่า “ถึงแม้องค์ผู้สมมติเทพทรงมีพระ
สุบินร้ายก็จริง | ถ้าเราพึงพยากรณ์พระสุบินนั้น พระองค์ก็จะทรงยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พระ
ศรมณะ เคาตมะโดยประมาณยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นเราควรจะพยากรณ์พระสุบินนั้นให้ต่างออกไป” ครั้น
ทราบดังนี้แล้ว จึงกราบทูลว่า “พระสุบินที่องค์ผู้สมมติเทพเห็นนั้นไม่งามเอาเสียเลย” | พระราชาตรัส
ว่า “วิบากเช่นนี้จะมีหรือ” | พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่า “ความล่มสลายแห่งราชสมบัติ หรือ
อันตรายแห่งพระชนม์ชีพจะมีแก่องค์ผู้สมมติเทพอย่างแน่นอน” | พระราชาทรงก าหนดว่า “โอ หนอ 
ขอความเสื่อมแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งชีวิตอย่าพึงมีแก่เราเลย” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงตรัสแก่
พราหมณ์ปุโรหิตว่า “อาจารย์ พึงมีอุบายอะไรที่ท าให้ความเสื่อมแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งชีวิต
จะไม่พึงมีแก่เรา” | พราหมณ์ปุโรหิตนั้นกราบทูลว่า “ถ้าพระองค์ผู้สมมติเทพทรงประทับอยู่ในที่ที่จะ
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ไม่ทรงทอดพระเนตรเห็นใคร ๆ ความเสื่อมแห่งราชสมบัติ หรือว่าอันตรายแห่งพระชนม์ชีพอย่างนี้ก็
จะไม่มีแก่พระองค์ พระเจ้าข้า” | พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ ย่อมก าหนดว่า ถ้าเรากระท าด้วยดีแล้ว
อย่างนี้ | เราจะต้องยังราชบุรุษให้กระท าการตีฆ้องร้องป่าวอย่างนี้” | พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ราชบุรุษ
กระท าการตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งพระนครว่า “ห้ามใครๆเข้ามาหาเราตลอด 3 เดือน | ผู้ใดเข้ามาเฝ้า ผู้
นั้นย่อมมีความผิด มีบทลงโทษ” | พระองค์ครั้นรับสั่งให้ตีฆ้องร้องป่าวแล้ว ก็ประทับอยู่ในที่ที่จะไม่
ทอดพระเนตรเห็นใครๆตลอด 3 เดือน | ท่านพระอานนท์ทราบเวลาแล้วนั่นแล จึงเข้าไปยังพระราช
นิเวศน์ของพระเจ้าอัคนิทัตตะ จนกระทั่งเห็นข้าราชบริพารของพระเจ้าอัคนิทัตตะ กระท าความ
ขวนขวายน้อย(ไม่กระตือรือร้น)ยืนอยู่ | ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวทันทีว่า “ท่านผู้เจริญ ท าไมพวกท่าน
จึงมีความขวนขวายน้อยยืนอยู่เล่า” | ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “พระคุณเจ้ามีการงานอะไรหรือ” | 
พระอานนท์กล่าวว่า “ก็พระเจ้าอัคนิทัตตะ ไม่ได้ปวารณาภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้
ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างหรือ | พวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีความขวนขวายน้อยยืนอยู่ ไม่กระท า
การจัดเตรียมอาหาร ไม่ปูลาดอาสนะ จะให้ภิกษุสงฆ์ซึ่ งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่มีภัตตาหารฉัน
หรือ” | ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า องค์ผู้สมมติเทพทรงรับสั่งไว้แล้วว่า 
“ท่านจงจัดเตรียมอาหารอันประณีตไว้ส าหรับภิกษุ 500 รูป | แต่ไม่ได้ตรัสว่าเพ่ือประโยชน์แก่ภิกษุ
สงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโน้น | พระอานนท์กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงไปบอก
(พระองค์)เถิด” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระองค์ผู้สมมติเทพรับสั่งให้
กระท าการตีฆ้องร้องป่าวว่า “ห้ามไม่ให้ใครมาเข้าเฝ้าเราเด็ดขาด | ผู้ใดมาเข้าเฝ้า ผู้นั้นถือว่ามี
ความผิด มีโทษ | จะให้ศีรษะของพวกเราขาดหรือ | พวกเราจะไม่กราบทูล” | ครั้งนั้นท่านพระ
อานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วย่อมกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
เจ้าอย่างละเอียด | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านอานนท์ผู้มีอายุมาว่า “ดูก่อน
อานนท์ เธอจงถือสังฆาฎิและติดตามเราไป ป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 
แพร่งว่า “ท่านผู้เจริญ บรรดาพวกท่านทั้งหลาย ผู้ใดสามารถเพ่ือจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขให้ฉันตลอด 3 เดือนจงนิมนต์เถิด” | (25) ท่านอานนท์ผู้มีอายุน้อมรับพระด ารัสของพระผู้
มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วถือเอาผ้าสังฆาฏิ ตาม
เสด็จป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 แพร่งว่า “ผู้ใดสามารถเพ่ือจะนิมนต์ภิกษุ
สงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันตลอด 3 เดือนจงนิมนต์เถิด” พราหมณ์คฤหบดีชาวเมือง
ไวรัมภยะ ย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า บรรดาพวกเราทั้งหลายแต่ละคนย่อมสามารถ
เพ่ือที่จะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันตลอด 3 เดือนได้ | หากแต่ว่า กลิราชา 
(พระราชาผู้เบียดเบียน) พระองค์นี้ ยังราชบุรุษให้กระท าการตีฆ้องร้องป่าวว่า “บุคคลอ่ืน ไม่ว่าใครก็
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ตามอย่าไดน้ิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารตลอด 3 เดือน | ผู้ใดนิมนต์ให้
รับฉันอาหาร ผู้นั้นจะต้องมีความผิด มีโทษ” | 

(25.1) จนกระทั่งมีหัวหน้าพ่อค้าพาเอาม้า 500 ตัวขนเอาเสบียงจาก อุตตราบถ74 
(Uttarāpatha) ชนบทมาถึงเมืองไวรัมภยะโดยล าดับแล้ว หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “ข้อที่เราจะ
ออกเดินทางไปต่อในตอนนี้ กีบเท้าม้าทั้งหลายก็จะเป็นแผลเน่า | ความขาดแคลนอาหารก็จะมี เราจะ
หยุดพักในที่นี้นั่นแล” | หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงหยุดพักในที่นั้นนั่นแล | เขาได้จัดเตรียมข้าวสารเหนียว 2 
ปรัสถะ75 แก่พวกพ้อง | (และ) แก่ม้าทั้งหลายที่เหลือตัวละปรัสถะ | อนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าฟังแล้วว่า 
“พระราชาพระองค์นี้ทรงกระท ากริยาอาการนี้และนี้ | (และ) ท่านอานนท์ผู้มีอายุป่าวประกาศแล้ว
อย่างนี้” | หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “เราไม่ได้อยู่ในแคว้นของพระราชาพระองค์นี้ | พระราชา
จะกระท าอะไรแก่เราได้” | ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงได้กล่าวค านี้กะท่านพระอานนท์ว่า “ข้าแต่ท่าน
อานนท์ผู้เป็นเจ้า กระผมได้จัดเตรียมข้าวสารเหนียวไว้ 2 ปรัสถะแก่พวกพ้อง | (และ) แก่ม้าที่เหลือ
ทั้งหลายตัวละปรัสถะ | ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถเพ่ือที่จะฉันข้าวสารเหนียวได้ กระผมจะถวาย
ข้าวสารเหนียว 2 ปรัสถะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและแก่ภิกษุท้ังหลายรูปละปรัสถะ” | 

(25.2) ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 
ย่อมกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยละเอียด | ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระด าริ
อย่างนี้ว่า “เรานี้แหละได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว เราได้ก่อร่างสร้างกรรมเอาไว้แล้ว ใครอื่น
จะได้เสวย (ผลกรรมนั้น) เล่า ? | จริงอยู่กรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่
แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) 
ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | กรรมทั้งหลาย
ย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที |  

                                                           
74อุตตราบถ (Uttarāpatha) ดินแดนแถบเหนือของชมพูทวีป หรืออินเดียภาคเหนือ ในอรรถกถา

อธิบายว่าให้ถือแม่น้ าคงคาเป็นเส้นแบ่ง คือ ดินแดนแถบฝั่งเหนือของแม่น้ าคงคาเป็นอุตราบถ ส่วนดินแดนแถบฝั่งใต้
ของแม่น้ าคงคาเป็นทักขิณาบถ และกล่าวว่า อุตราบถเป็นปฏิรูปเทส แต่ทักขิณาบถไม่เป็นปฏิรูปเทส ซึ่งเป็น
ค าอธิบายที่ถือตามสภาพความเจริญสมัยโบราณ แต่ที่รู้ทั่วไปในปัจจุบันถือแม่น้ านัมมทาเป็นเส้นแบ่ง คือ ดินแดน
แถบเหนือแม่น้ านัมมทาขึ้นมาเป็นอุตราบถ ส่วนดินแดนแถบใต้แม่น้ านัมมทาลงไปเป็นทักขิณาบท ดังที่เรียกใน
ปัจจุบันว่า Deccan อันมาจาก Dekkhan หรือ Dekhan ซึ่งมาจาก Dakkhina ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 559. 

75“Prastha” คือ กอบ เป็นมาตราตวงน้ าหนักเทียบค่าดังนี้ 1 ปรัสถะเท่ากับ 32 ปละ (Palas) หรือ
หนึ่งส่วนสี่ของอาฒกะ (Āḍhaka) ดูเพิ่มเติมใน Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 699. 
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(25.3) พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ไปเถิดอานนท์ เธอจง
ถือเอาศิลาเที่ยวป่าวประกาศแก่ภิกษุท้ังหลายว่า “บรรดาพวกท่านทั้งหลายในเมืองไวรัมภยะ ภิกษุรูป
ใดสามารถเพ่ือที่จะฉันข้าวสารเหนียวกับพระตถาคตเจ้าตลอด 3 เดือน ภิกษุรูปนั้นจงถือเอาศิลาไว้” | 
ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงเริ่มถือเอาศิลาเที่ยวป่าวประกาศ | จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วย
ภิกษุ 498 รูปถือศิลาไว้แล้ว | ส่วนพระศารีปุตรผู้มีอายุ กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้า
พระองค์อาพาธเป็นโรคลม ไม่สามารถฉันข้าวสารเหนียวตลอด 3 เดือนได้” | ท่านพระมหาเมาท-    
คัลยายนะกราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะอยู่อุปัฏฐาก76 พระศารีปุตรนั้น” | ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาค
เจ้าพร้อมด้วยภิกษุ 498 รูปเสด็จเข้าจ าพรรษาอยู่ในเมืองไวรัมภยะ | พระศารีปุตรและพระมหาเมาท
คัลยายนะผู้มีอายุทั้งสอง เดินทางไปยังภูเขาตริศังกุ (Triśaṅku) แล้วจ าพรรษา (ณ ที่นั้น) | หลังจาก
นั้น ท้าวศักรเทวราชทรงถวายความดูแลพระเถระท้ังสองด้วยทิพยสุธาโภชน์ | ล าดับนั้น หัวหน้าพ่อค้า
ย่อมถวายข้าวสารเหนียว 2 ปรัสถะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | และแก่ภิกษุทั้งหลายรูปละปรัสถะ | 

(26.1) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้กะท่านพระอานนท์ว่า “ไปเถิด 
อานนท์ เธอจงต าข้าวสารเหนียวเพ่ือตถาคตเถิด” | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้ น าส่วนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไป
หาหญิงชราคนหนึ่ง | ครั้นเข้าไปหาแล้วจึงกล่าวค านี้กะหญิงชรานั้นว่า “น้องหญิง เธอจงต าข้าวสาร
เหนียวเพ่ือพระตถาคตเจ้าเถิด” | นางกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ดิฉันแก่แล้ว ย่อมไม่สามารถ | แต่
ทว่ามีเด็กสาววัยรุ่นชื่อนี้อยู่ | ท่านจงไปถามนางเถิด | นางจะต าให้” | ท่านพระอานนท์จึงเข้าไปหา
เด็กสาววัยรุ่นนั้น | พลางกล่าวว่า “น้องหญิง เธอจะสามารถต าข้าวสารเหนียวเพ่ือพระตถาคตเจ้าได้
ไหม” | เด็กหญิงนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ดิฉันจะต าให้ก็ต่อเมื่อ | ถ้าท่านอ้อนวอนต่อดิฉัน” | 
พระเถระนั้นจึงกล่าวอ้อนวอน | นางกล่าวว่า “ดิฉันต าแล้วจะให้” | นางจึงเริ่มต า (ข้าวสารเหนียวนั้น) 
| พลางถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ คือใครกันหรือ” | ท่านพระอานนท์ย่อม
ก าหนดว่า “ถ้าเราจะพึงยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาพรรณนา ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติลึกซึ้ง
มิใช่สถานะที่หญิงนั้นจะทราบได้ เอาละเราจะยกจักรรัตนะขึ้นมาพรรณนา” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึง
กล่าวว่า |  

                                                           
76อุปัฏฐาก (ส. อุปสฺถาย Upasthāya) บาลีว่า อุปัฏฐาก (บ. อุปฏฺ าก Upaṭṭhāka) ผู้บ ารุง ผู้รับใช้ 

ผู้ดูแลความเป็นอยู่ ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 570. 
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(26.2) “ดูก่อนน้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก รัตนะ 7 ประการจึง
ปรากฏขึ้นในโลก | รัตนะ 7 ประการเหล่านี้มีอะไรบ้าง | ซึ่งก็คือ | 1. จักรรัตนะ (รัตนะแก้ว) 2. หัสติ-
รัตนะ (ช้างแก้ว) 3. อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) 4. มณิรัตนะ (มณีแก้ว) 5. สตรีรัตนะ (นางแก้ว)  6. คฤหปติ-
รัตนะ (ขุนคลังแก้ว) 7. ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว ) |  

(26.3) “น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก จักรรัตนะมีลักษณะ
อย่างไรย่อมปรากฏ | น้องหญิง ในข้อนี้ เมื่อกษัตริย์เจ้าแผ่นดินประกอบพิธีมูรธาภิเษก77 แล้ว ในวัน
อุโบสถ 15 ค่ า (พระองค์) ทรงสนานพระเศียรประดับด้วยสุคนธชาติ มีหมู่อ ามาตย์แวดล้อมเสด็จขึ้น
ไปบนพ้ืนปราสาท (ขณะนั้น) จักรรัตนะมีพันซี่ มีดุม มีลักษณะเป็นแฉก บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง 
งดงาม ช่างทองก็ท าไม่ได้ เป็นทิพย์ เป็นทองค าล้วนย่อมปรากฏ | จักรรัตนะอันงดงามมีลักษณะ
ดังกล่าวมานี้ | ส่วนกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธีมูรธาภิเษกแล้ว ในวันอุโบสถขึ้น 15 ค่ า ค าที่
เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึงเป็นทองค าล้วน | พระองค์นั้นก็คือพระเจ้าจักรพรรดิ
ด้วยประการฉะนี้ | พระองค์เมื่อมีพระประสงค์จะทดสอบจักรรัตนะด้วยด าริว่า “เราเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิอย่างแน่นอน” เสด็จลุกจากราชอาสน์ทรงสะพักภูษาแล้วก็ทรงคุกพระชานุเบื้องขวาลงที่
พ้ืนดิน ทรงจักรรัตนะนั้นด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง ทรงวาง (จักรรัตนะ) ไว้บนพระหัตถ์เบื้องซ้าย แล้วใช้
พระหัตถ์เบื้องขวาหมุน | พร้อมกับตรัสว่า “จักรรัตนะอันเจริญ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิ
พระองค์ก่อนผู้ประเสริฐ ขอจงมีชัย” |       

(26.4) ล าดับนั้น จักรรัตนะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก่อนผู้ประเสริฐ
เมื่อถูกพระเจ้าจักรพรรดิหมุนแล้วก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก | พระเจ้า
จักรพรรดิพร้อมทั้งกองก าลังอันประกอบด้วยองค์  4 ได้เสด็จติดตามไป | อนึ่งจักรรัตนะนั้นตั้งอยู่ใน
ประเทศใด พระจักรพรรดิราชพร้อมด้วยกองก าลังพลอันประกอบด้วยองค์ 4 ย่อมก าหนดการประทับ
อยู่ในประเทศนั้น | ทราบมาว่า พระราชาในแคว้นใกล้เคียงทางด้านทิศตะวันออกย่อมเข้าไปเฝ้าพระ
เจ้าจักรพรรดิ | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ย่อมกราบทูลอย่างนี้กะพระเจ้าจักรพรรดิว่า “ขอพระองค์ผู้สมมติ
เทพจงเสด็จมาเถิด | พวกเราขอต้อนรับองค์ผู้สมมติเทพ | (27) ชนบทขององค์ผู้สมมติเทพเหล่านี้ มี
ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย และมีประชาชนมากมายพลุกพล่าน ขอองค์ผู้
สมมตเทพจงปกครองชนบทเหล่านั้น | พวกข้าพระองค์จะเป็นผู้ติดตามพระองค์ผู้สมมติเทพเอง” | 
พระเจ้าจักพรรดิตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงปกครองหมู่บ้านและแคว้นของตน ๆ โดยธรรม 
อย่าได้ปกครองโดยอธรรมเลย | ส่วนพวกใดที่ประพฤติอธรรม ก่อความวิบัติก็อย่าได้พอใจที่จะอยู่ใน

                                                           
77มูรธาภิเษก (ส. มูรฺธฺนาภิษิก  Mūrdhnābhiṣika, บ. มุทฺธาภิเสก Muddhābhiseka) หมายถึง พิธีหลั่ง

น้ ารดพระเศียรเพื่อสถาปนาข้ึนเป็นราชา. 
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แคว้นของพวกท่าน | เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว พวกท่านอย่าได้มาติดตามเราเลย | ล าดับนั้น จักรรัตนะซึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก่อนผู้ประเสริฐนั้น เมื่อพิชิตทั่วทิศตะวันออกแล้วก็ดิ่งลงสู่
มหาสมุทร (ทะยานขึ้น) มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือ | หลังจากนั้น จักรรัตนะซึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก่อนผู้ประเสริฐเมื่อถูกพระเจ้าจักรพรรดิหมุนแล้วก็ลอยขึ้น
ไปบนท้องฟ้าหมุนไปทางทิศเหนือ | พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมทั้งกองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 ได้
เสด็จติดตามไป | จักรรัตนะนั้นตั้งอยู่ในประเทศใด พระจักรพรรดิราชพร้อมด้วยกองก าลังพลอัน
ประกอบด้วยองค์ 4 ย่อมก าหนดการประทับอยู่ในประเทศนั้น | ทราบมาว่า พระราชาในแคว้น
ใกล้เคียงทางด้านทิศเหนือได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิ | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ย่อมกราบทูลอย่างนี้กะ
พระเจ้าจักรพรรดิว่า “ข้าแต่องค์ผู้สมมติเทพขอพระองค์จงเสด็จมาเถิด | พวกเราขอต้อนรับองค์ผู้
สมมติเทพ | ชนบทขององค์ผู้สมมติเทพเหล่านี้ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย และมี
ประชาชนมากมายพลุกพล่าน ขอองค์ผู้สมมตเทพจงปกครองชนบทเหล่านั้น | พวกข้าพระองค์จะเป็น
ผู้ติดตามพระองค์ผู้สมมติเทพเอง” | พระเจ้าจักพรรดิตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงปกครอง
หมู่บ้านและแคว้นของตน ๆ โดยธรรม อย่าได้ปกครองโดยอธรรมเลย | ส่วนพวกใดที่ประพฤติอธรรม 
ก่อความวิบัติก็อย่าได้พอใจที่จะอยู่ในแคว้นของพวกท่าน | ล าดับนั้น จักรรัตนะ เมื่อพิชิตทั่วทิศเหนือ
แล้วก็ดิ่งลงสู่มหาสมุทร (ทะยานขึ้น) กลับมายังราชธานีนั้นตามเดิม แล้วตั้งอยู่ราวกับว่าถูกสิ่ง
มหัศจรรย์ชูขึ้นไว้เบื้องบน | น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก จักรรัตนะมีรูปอย่าง
นี้ย่อมปรากฏ” | 

(27.1) “ดูก่อนน้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก หัสติรัตนะย่อม
ปรากฏมีลักษณะอย่างไร | น้องหญิง ในข้อนี้ ช้างของพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นช้างเผือก มีงวงงามดั่ง
ดอกบัว ประกอบด้วยองค์ 7 ประการ ร่างกายก าย า สง่างาม ชวนมอง น่าพึงพอใจ | พระเจ้า
จักรพรรดิเมื่อทอดพระเนตรเห็นช้างเชือกใดแล้วทรงพอพระทัย  | พระองค์จะทรงส่งหัสติรัตนะตัว
ประเสริฐ สง่างามเชือกนั้นไปยังโรงฝึก | ครั้งนั้นพระเจ้าจักรพรรดิทรงรับสั่งให้ทูตเรียกนายควาญช้าง
ผู้ชาญฉลาดมาแล้วตรัสพระด ารัสนี้ว่า “สหาย เธอควรรีบฝึกหัสติรัตนะที่ชาญฉลาดนี้แล้วส่งมาให้เรา” 
| นายควาญช้างผู้ชาญฉลาดน้อมรับพระด ารัสของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วก็เข้าไปไสหัสติรัตนะให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างในทันที | 
หัสติรัตนะนั้นเมื่อถูกไสให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างเพียงครู่เดียว ก็เรียนรู้พฤติกรรมที่
เหมาะสมทุกอย่างได้ในทันที | ในทางตรงกันข้าม เหล่าช้างเชือกอ่ืน ๆ ที่มีอายุมาก ได้รับการฝึกมา
หลายปี เมื่อถูกไสด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างจึงจะเรียนรู้ได้ | (แต่) หัสติรัตนะนี้ย่อมเรียนรู้
พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น | ก็นายควาญช้างครั้นทราบว่าช้างนั้นถูกฝึกแล้วจึง
น าไปถวายแก่พระเจ้าจักรพรรดิ | ด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หัสติรัตนะตัว
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ประเสริฐถูกฝึกแล้ว พระองค์ทรงก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | ครั้นนั้น พระเจ้าจักรพรรดิมีประสงค์จะ
ทดลองหัสติรัตนะนั้น (28) จึงเสด็จขึ้นหัสติรัตนะนั้นในเวลารุ่งเช้า ทรงท่องเที่ยวไปรอบพ้ืน
แผ่นดินใหญ่จรดมหาสมุทรแล้วเสด็จกลับมายังพระราชวังทันเวลาเสวยพระกระยาหารเช้า | น้องหญิง 
เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติข้ึนในโลก หัสติรัตนะมีรูปดังกล่าวนี้ย่อมปรากฏ | 

(28.1) “น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก อัศวรัตนะย่อมปรากฏมี
ลักษณะอย่างไร | น้องหญิง ในข้อนี้ ม้าของพระเจ้าจักรพรรดิจะมีสีลายเขียวล้วน ขนหัวด าเลื่อม 
เดินทางฉับพลัน สง่างาม ชวนมอง น่าพอใจ | พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทอดพระเนตรเห็นม้าตัวใดแล้ว
ทรงพอพระทัย | พระองค์จะทรงส่งอัศวรัตนะตัวประเสริฐ สง่างามเชือกนั้นไปยังโรงฝึก | ครั้งนั้นพระ
เจ้าจักรพรรดิทรงรับสั่งให้ทูตเรียกคนฝึกม้าผู้ชาญฉลาดมาแล้วตรัสพระด ารัสนี้ว่า “สหาย เธอควรรีบ
ฝึกอัศวรัตนะที่ชาญฉลาดนี้แล้วส่งมาให้เรา” | คนฝึกม้าผู้ชาญฉลาดน้อมรับพระด ารัสของพระเจ้า
จักรพรรดิด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วก็เข้าไปฝึกอัศวรัตนะให้เดิน
ด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างในทันที | อัศวรัตนะนั้นเมื่อถูกฝึกให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม
ทุกอย่างเพียงครู่เดียว ก็เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างได้ในทันที | ในทางตรงกันข้าม ม้าตัวอ่ืน 
ๆ ที่มีอายุมาก ได้รับการฝึกมาหลายปี เมื่อถูกฝึกให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างจึงจะเรียนรู้
ได้ | (แต่) อัศวรัตนะนี้ย่อมเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น | ก็คนฝึกม้าครั้น
ทราบว่าม้านั้นถูกฝึกแล้วจึงน าไปถวายแก่พระเจ้าจักรพรรดิ | ด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติ
เทพ อัศวรัตนะตัวประเสริฐถูกฝึกแล้ว พระองค์ทรงก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | ครั้นนั้น พระเจ้า
จักรพรรดิมีประสงค์จะทดลองอัศวรัตนะนั้น จึงเสด็จขึ้นอัศวรัตนะนั้นในเวลารุ่งเช้า ทรงท่องเที่ยวไป
รอบพ้ืนแผ่นดินใหญ่จรดมหาสมุทรแล้วเสด็จกลับมายังพระราชวังทันเวลาเสวยพระกระยาหารเช้า | 
น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติข้ึนในโลก อัศวรัตนะมีรูปอย่างนี้ย่อมปรากฏ | 

(28.2) “น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก มณิรัตนะมีลักษณะอย่างไร
ย่อมปรากฏ | น้องหญิง ในข้อนี้ แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิจะมีลักษณะ 8 เหลี่ยม เป็นแก้ว
ไพฑูรย์78 (Vaiḍūrya) สวยงาม แวววาว สดใส ไร้สิ่งมัวหมอง | ด้วยอานุภาพของแก้วมณีท าให้ภายใน
พระราชมณเทียรของพระเจ้าจักรพรรดิส่องสว่างทั่วทั้งหมด | ครั้นนั้นพระเจ้าจักรพรรดิประสงค์จะ
ทดสอบมณิรัตนะนั้น ในราตรีที่มืดมิด สายฝนโปรยลงมาอย่างช้า ๆ ท้องฟ้าไร้แสงสว่าง ทรงยกมณิ

                                                           
78ไพฑูรย์ (Vaiḍūrya) ปกติมักจะหมายถึง เพชรตาแมว, แก้วสีไม้ไผ่ ในวรรณกรรมสันสกฤต บาลี และ

ทิเบตไม่เพียงหมายถึง เพชรตาแมว หรือแก้วสีไม้ไผ่ ทั้งนี้ยังใช้อ้างได้กับวัตถุที่มีสีใสเหมือนพื้นผิวด้านบนของน้ า 
รวมถึงพลอยที่มีเฉดสีเขียวอ่อนจนถึงสีฟ้าอ่อน และเฉดสีเหลืองจนถึงสีขาว ดูเพิ่มเติมใน Winder Marianne, 
Studies on Indian Medical History (Groningen: Egbert Forsten, 1987), 91-101.  



 62 
 
 

รัตนะไว้บนยอดธงแล้วเสด็จลงไปยังพ้ืนพระอุทยานพร้อมกับก าลังพลอันประกอบด้วยองค์ 4 | ทราบ
มาว่า ด้วยอานุภาพของแก้วมณีกองก าลังพลของพระเจ้าจักรพรรดิแผ่ออกไปทั่วทั้งหมดประมาณกึ่ง
โยชน์โดยรอบ | น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก มณิรัตนะมีรูปอย่างนี้ย่อม
ปรากฏ | 

(28.3) “น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก สตรีรัตนะมีลักษณะ
อย่างไรย่อมปรากฏ | น้องหญิง ในข้อนี้ สตรีของพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องมีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส 
ไม่ขาวเกินไป ไม่ด าเกินไป ฉวีวรรณเกลี้ยงเกลา ไม่สูงเกินไป ไม่เตี้ยเกินไป รูปร่างสมส่วน ไม่ผอม
เกินไป (29) ไม่อ้วนเกินไป ไม่มีไขมันมากเกินไป หุ่นดี | น้องหญิง ทราบมาว่า เมื่อร่างกายพระเจ้า
จักรพรรดิหนาว ตัวนางก็จะอุ่น เมื่อร่างกายพระเจ้าจักรพรรดิร้อนตัวนางก็จะเย็น มีสัมผัสอ่อนนุ่มดัง
ผ้าของชาวเมืองกาลิงคะ | น้องหญิง ทราบมาว่า ตัวนางมีกลิ่นกายหอมดั่งแก่นจันทน์ออกจากทุกรูขุม
ขน กลิ่นปากหอมดังดอกบัว | 

(29.1) ในเวลาที่ท่านพระอานนท์ก าลังแจกแจงเรื่องสตรีรัตนะอยู่ นางทาริกาได้ต า
ข้าวสารเหนียวเสร็จแล้ว | นางทาริกานั้นหมอบลงแทบเท้า (ของพระเถระ) เริ่มกระท าการตั้งปณิธาน
ว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ด้วยกุศลมูลนี้ ขอดิฉันเกิดเป็นสตรีรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิ” | ครั้งนั้น ท่าน
พระอานนท์ ได้น าข้าวสารเหนียวที่ต าแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็น้อม
ถวายข้าวสารเหนียวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ถึงทรงทราบอยู่ แต่ก็ตรัสถาม 
| พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ย่อมตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ใครต าข้าวสารเหนียว
เหล่านั้นให้แก่เธอ” | พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางพราหมณ์ทาริกาชื่อโน้นพระ
เจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เธอได้มีการสนทนาเรื่องในระหว่างกับนางพราหมณ์
ทาริกานั้นหรือ” | เพราะเหตุนั้นแล อานนท์เธอจงบอกเรื่องที่เธอได้มีการสนทนากถาในระหว่างกับ
นางพราหมณ์ทาริกานั้นทั้งหมดแก่เราโดยละเอียด” | ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์จึงกราบทูลเรื่อง
ทั้งหมดที่ได้มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องในระหว่างกับนางพราหมณ์ทาริกาชื่อโน้นแก่พระผู้มีพระภาค
เจ้าโดยละเอียด | เมื่อพระอานนท์กราบทูลแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้กะท่าน
พระอานนท์ว่า “อานนท์ เพราะเหตุไร เธอจึงไม่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นพรรณนาแก่นางทาริกานั้น” | พระ
เถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า “พุทธธรรมทั้งหลายเป็น
ธรรมชาติลึกซึ้ง ไม่ใช่สถานะที่นางทาริกานั้นจะรู้ได้ | ข้าพระองค์จึงยกพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นพรรณนา
แก่นางทาริกานั้นแทนพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เธอท าผิดแล้ว | ถ้าเธอได้
ยกพระพุทธเจ้าขึ้นพรรณนาแก่นางทาริกานั้นแล้วละก็ ข้อที่นางทาริกาจะได้ยังจิตอันจะไม่ต้องกลับมา
เกิดอีกในอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณเป็นสถานะที่จะรู้ได้ | อานนท์ แต่ทว่านางทาริกานั้นจะได้เป็นสตรี
รัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิ | 



 63 
 
 

(29.2) ชื่อเสียงได้แผ่ขจรไปโดยรอบว่า “นางพราหมณ์ทาริกาชื่อโน้น ต าข้าวสารเหนียว
ถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์นางนั้นว่าจะได้เป็นสตรีรัตนะของ
พระเจ้าจักรพรรดิ | นางทาริกา 498 คนครั้นได้ฟังดังนี้แล้วจึงต าข้าวสารเหนียวถวายแก่ภิกษุ 498 รูป 
| แม้นางทาริกาเหล่านั้นก็ตั้งปณิธานว่า “ขอพวกเราทั้งหลายเป็นบริวารของหญิงนี้” | 

(29.3) ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มฉันข้าวสารเหนียว ท่านพระอานนท์รู้สึกละอายใจ 
น้ าตาเอ่อนองเริ่มฉันด้วยคิดว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งเสด็จอุบัติขึ้นในภพเหล่านั้น ทรงถวายทาน
ทั้งหลายมีการตัดมือ เท้าและศรีษะเป็นต้น ทรงใช้เวลา 3 อสังไขย์บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ บัดนี้
กลับต้องเสวยข้าวสารเหนียวอันหยาบ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มา
ว่า “อานนท์ เพราะเหตุไรเธอจึงละอายใจหลั่งน้ าตาอยู่เล่า” | พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นในตระกูลแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ  ละราชสมบัติเสด็จออก
บรรพชา ทรงถวายทานทั้งหลายมีการตัดมือ เท้าและศรีษะเป็นต้น ใช้ระยะเวลา 3 อสังไขย์จึงบรรลุ
พระสัพพัญญุตญาณ บัดนี้กลับต้องมาเสวยข้าวสารเหนียวอันหยาบ” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“อานนท์ เธอปรารถนาที่จะฉันข้าวสารเหนียวที่ติดอยู่ในระหว่างฟันของพระตถาคตหรือไม่” | (30) 
พระเถระกราบทูลว่า “ปรารถนาพระเจ้าข้า” | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานส่วนหนึ่ง
ของข้าวสารเหนียวที่ติดอยู่ในระหว่างพระทนต์แก่พระอานนท์เถระผู้มีอายุ | ตรัสว่า “อานนท์เป็น
ความจริงแลที่ว่า ต่อมรับรสส าหรับรสอันเลิศท้ังหลายของพระตถาคตเจ้า เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ดีแล้ว 
| ถ้าพระตถาคตเจ้าฉันอาหารปกติ อาหารแม้นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นรสอาหาร 100 ชนิดแก่พระตถาคต
เจ้า | 

(30.1) ชื่อเสียงได้แผ่ขจรไปทั่วทั้งมณฑลนั้นว่า “พราหมณ์ราชาพระนามว่าอัคนิทัตตะ 
ทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข (แต่พระองค์)กลับทรงประทับอยู่ในสถานที่ที่ไม่
ต้องการพบใครๆ ท าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจ าต้องเสวยข้าวสารเหนียวในเมืองไวรัมภยะ” | แม้
พระราชาในแคว้นใกล้เคียงเหล่านั้นสดับข่าวแล้วจึงส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าอัคนิทัตตะ | (แต่ว่า) ทูต
เหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าเฝ้า จึงยืนอยู่ที่ประตู | อนาถปิณฑทะคฤหบดีนั้นได้ฟังข่าวแล้ว จึงรวบรวมเสบียง
ประมาณ 500 เล่มเกวียนจากเรือนส่งไปแล้ว | ครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้า ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “เรา
เบียดเบียนพระศรมณะเคาตมะอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้โอกาสเลยไม่ว่าในกาลไหนๆ | เราจะ
ประทุษร้ายพระศรมณะเคาตมะนั้นแม้ในเพราะเหตุนี้” ครั้นรู้ดังนี้แล้วจึงนิรมิตอัตภาพเป็นท่านพระ
อานนท์ ยืนอยู่ข้างหน้าเกวียน 500 เล่มเหล่านั้นแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจะไปไหนกัน” | 
ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า พระเจ้าอัคนิทัตตะทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข แต่พระองค์กลับประทับอยู่ในสถานที่ที่ไม่ต้องการพบใครๆ ท าให้พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจ าต้องเสวยข้าวสารเหนียวในเมืองไวรัมภยะ | อนาถปิณฑทะคฤหบดีได้ฟังข่าวนั้นแล้ว จึง
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รวบรวมเสบียงจากเรือน ส่งไปประมาณ 500 เล่มเกวียนเพ่ือถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” | มารนั้น
ย่อมกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ หมู่ทวยเทพ นาค และเหล่ายักษ์ต่างก็มีความเลื่อมใสยิ่งแล้ว | ถ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงยื่นบาตรออกไปในอากาศ เหล่าทวยเทพชั้นตรายตรึศก็จะบรรจุบาตรนั้นให้เต็มด้วย
ทิพย์สุธาโภชน์ | พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงฉันข้าวสารเหนียวเพ่ือประโยชน์อะไร | เชิญพวกท่าน
กลับไปเถอะ” | ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า พวกเรามาถึงที่นี่แล้วจะให้
กลับไปนะหรือ | พวกเราจะเดินทางต่อ” | มารย่อมก าหนดว่า “เราไม่สามารถเพ่ือจะให้ชนเหล่านี้
กลับไปได้ | เราควรจะท าการจัดเตรียมอุบาย” | มารนั้นจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศเริ่มที่จะบรรดาล
สายน้ าให้ตกลงมาประมาณ 1 อักษะ | มารนั้นมองดูแล้วจนกระท่ังเกวียนเหล่านั้นจมลงไปจนถึงสะดือ 
| ขณะนั้น คนขับเกวียนทั้งหลายเหล่านั้นจึงปล่อยโคผู้ทั้งหลายแล้วหนีไป | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ฉันข้าวสารเหนียวในเมืองไวรัมภยะนั้นพร้อมกับภิกษุ 498 รูป | (ส่วน) พระศารีปุตรกับพระมหา           
เมาทคัลยายนะผู้มีอายุท้ังสองเข้าไปจ าพรรษาบนภูเขาตริศังกุ ได้ฉันทิพย์สุธาโภชน์แล้ว | 

(30.2) หลังจากผ่านไปแล้ว 3 เดือนหัวหน้าพ่อค้าก็ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้ง
พระสงฆ์ศราวกด้วยภัตตาหาร | และพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วโดยพระดุษณีภาพ | 
หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงตระเตรียมขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นแล ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว ครั้นรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันเสร็จแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์และ
น าบาตรออกแล้ว จึงมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ 
ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีม้าอาชาไนย มีโอรสเป็นพระยุพราช แม้ม้า 500 ตัวนั้นก็
ขอให้เป็นโอรสทั้ง 500 คน | นางทาริกาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์ว่าจะได้เป็นสตรีรัตนะนั้น 
ขอให้มีนางทาริกาอีก 500 คนเป็นหญิงรับใช้” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบทราบความคิดของ
หัวหน้าพ่อค้านั้นด้วยพระหฤทัย (31) จึงตรัสพระด ารัสนี้กะหัวหน้าพ่อค้านั้นว่า “ดูก่อนหัวหน้าพ่อค้า 
เธอจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีม้าอาชาไนย มีโอรสเป็นพระยุพราช แม้ม้า 500 ตัวนั้นก็ขอให้เป็น
โอรสทั้ง 500 คน | นางทาริกานั้นจะเป็นสตรีรัตนะ | แม้นางทาริกาอีก 498 คนเหล่านั้นก็จะเป็นหญิง
รับใช้ของนางทาริกานั้น” | 

(31.1) หลังจากผ่านไปแล้ว 3 เดือนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “อานนท์ เธอจงไปบอกแก่พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ | และเธอ
จงกล่าวอย่างนี้ว่า “มหาบพิตร อาตมภาพทั้งหลายอยู่จ าพรรษาในแคว้นของพระองค์แล้ว ขอ
พระองค์โปรดพิจารณาเถิด | อาตมภาพจะเดินทางต่อไป” | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” แล้วจึงเข้าไปยังพระราชนิเวศน์ของพระเจ้า
อัคนิทัตตะ | ทราบมาว่าสมัยนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะ ทรงรอคอยผู้น าบุญมาให้  | ครั้งนั้น ท่านพระ
อานนท์ย่อมเรียกบุรุษผู้เฝ้าประตูมาว่า “แนะบุรุษผู้เจริญ ท่านจงไปเฝ้าพระเจ้าอัคนิทัตตะ | ครั้นเข้า
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ไปเฝ้าแล้วจงกล่าวอย่างนี้กะพระเจ้าอัคนิทัตตะว่า “พระอานนท์ภิกษุต้องการจะพบพระองค์ยืนรออยู่
ที่ประตู” | นายทวารบาลรับค าของท่านพระอานนท์ด้วยค าว่า “ขอรับ พระคุณเจ้า” ดังนี้แล้วจึงเข้า
ไปเฝ้าพระเจ้าอัคนิทัตตะ | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระเจ้าอัคนิทัตตะว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ พระอานนท์ภิกษุประสงค์จะเฝ้าพระองค์ยืนรออยู่ที่ประตู” | พระราชานั้นตรัส
ว่า “แนะบุรุษผู้เจริญ เรารอคอยผู้น าบุญมาให้ | พระอานนท์ภิกษุ มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ | ขอพระ
อานนท์นั่นแหละจงเป็นผู้น าบุญมาให้” |  

(31.2) ความงาม 5 ประการดังนี้ | ชื่องาม รูปงาม ผิวพรรณงาม สติปัญญางาม และการ
ปฏิบัติงาม | 

(31.3) พระอานนท์จงเข้ามาเถิด ใครจะห้ามท่านพระอานนท์ได้” | นายทวารบาลได้กล่าว
อย่างนี้แก่ท่านอานนท์ผู้มีอายุแล้ว | ท่านพระอานนท์จึงเข้าไปแล้ว | แม้ทูตของพระราชาแคว้น
ใกล้เคียงก็เข้าไปพร้อมกับพระเถระนั้นนั่นแล | 

(31.4) ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์กราบทูลพระเจ้าอัคนิทัตตะแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้าง
หนึ่ง | ท่านพระอานนท์ผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลค านี้กะพระเจ้าอัคนิทัตตะว่า 
“มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้เรากราบทูลแก่พระองค์ และทรงตรัสว่า “มหาบพิตร อาตม
ภาพทั้งหลายอยู่จ าพรรษาในแคว้นของพระองค์แล้ว ขอพระองค์โปรดพิจารณาเถิด | อาตมภาพจะ
เดินทางต่อไป” | พระราชาตรัสว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าอานนท์ ข้าพเจ้าขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้า | ข้าแต่พระคุณเจ้าอานนท์ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่จ าพรรษาในเมืองไวรัมภยะสุข
สบายดีหรือ | และพระองค์ไม่ทรงพร่องด้วยบิณฑบาตนะ” | ทูตของพระราชาในแคว้นใกล้เคียง
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ผู้ทรงนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วย
พระสงฆ์ศราวกตลอด 3 เดือน แต่พระองค์เองกลับพระทับอยู่ในที่ท่ีไม่ต้องการพบใครๆ ซ้ ายังทรงตรัส
ห้ามพระราชาไว้ | ท าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจ าต้องเสวยข้าวสารเหนียวอันหยาบตลอด 3 เดือน” | 
พระราชานั้นตรัสว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าอานนท์ เป็นเรื่องจริงหรือที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวย
ข้าวสารเหนียวตลอด 3 เดือน” | พระเถระทูลว่า “เป็นเรื่องจริง มหาบพิตร” | พระราชานั้นทรงตก
พระทัยทรุดลงแทบพ้ืน มีพระวรกายดังถูกชโลมด้วยหยาดน้ าขนาดใหญ่ ทรงเรียกเหล่าอ ามาตย์แล้ว
ตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ เราออกค าสั่งแก่พวกท่านหรือไม่ว่า “ท่านจงจัดเตรียมอาหารอันประณีต 
500 ส ารับทุก ๆ วัน” | อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ผู้สมมติเทพทรงรับสั่งไว้
แล้ว | (32) แต่ว่าพระองค์ไม่ได้รับสั่งว่าเธอพึงน าไปถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์โน้น | หากแต่ว่า แม้
ในวันนี้อาหารก็ยังถูกจัดเตรียมไว้นั่นแล” | ครั้งนั้นพราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าแล้ว | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียร
เกล้าแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพระเจ้าอัคนิทัตตะ ผู้นั่ง 
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ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง เหมือนดังที่กล่าวไว้แล้ว ด้วยธรรมี-
กถาแล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | ครั้งนั้นพระเจ้าอัคนิทัตตะหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคสุคตเจ้า เป็นความผิดของข้าพระองค์ 
เป็นความผิดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นคนพาล โง่เขลาเบาปัญญา เป็นคนบาป นิมนต์พระผู้มี
พระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกตลอด 3 เดือนแล้วตัวเองกลับอยู่ในที่ที่ไม่ต้องการพบใครๆ | ข้า
แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์โปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์นั้น ผู้ทราบ
ความผิด เห็นความผิด และประพฤติความผิดอยู่ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มหาบพิตร เป็นความ
จริงที่ความรู้ของพระองค์จะถึงความคลาดเคลื่อน โดยประการที่พระองค์เขลา หลงผิด มัวเมา เป็นคน
บาป จึงท าให้พระองค์นิมนต์พระตถาคตเจ้าตลอดไตรมาส แต่กลับไปประทับในสถานที่ที่ไม่ทรงพบ
ใคร ๆ | ดูก่อนมหาบพิตร เนื่องจากพระองค์ทรงทราบความผิด ทรงเห็นความผิด และครั้นเห็น
ความผิดนั้นแล้วก็ทรงแสดงออกมา ความเจริญนั่นแลพระองค์พึงหวังได้ หาได้มีความเสื่อมแห่งกุศล
ธรรมไม่” | 

(32.1) ครั้งนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะ ได้กราบทูลพระด ารัสนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยบริขารกล่าวคือจีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ 
และคลานปรัตยยไภษัชย์ตลอดชีวิตด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร ตถาคต
อุบัติขึ้นแล้วในกาลที่สัตว์มีอายุน้อย | ทั้งยังมีกิจอีกมากที่จะต้องท า | ก่อนที่ เวลาส าหรับการ
ปรินิพพานจะมาถึง” | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงรับนิมนต์ | พระราชาตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น ขอ
พระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ตลอด 7 ปี 7 เดือนและ 7 วันเถิด” | แม้ถึงอย่าง
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงรับนิมนต์ พระเจ้าอัคนิทัตตะจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในราชวังของข้าพระองค์ใน
วันพรุ่งเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงก าหนดว่า “ถ้าเราจะไม่รับภัตตาหารสักมื้อหนึ่ง ข้อที่พระเจ้า
อัคนิทัตตะจะกระอักโลหิตอุ่นๆออกมาแล้วเสด็จสวรรคต เป็นสถานะที่จะรู้ได้” ครั้นทรงทราบดังนี้
แล้วพระองค์จึงทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ | ล าดับนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะทราบการรับนิมนต์โดย
พระดุษณีภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า เข้าไป
ยังพระราชมณเฑียรของพระองค์ | ครั้นเข้าไปแล้วย่อมตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาว่า “ท่านผู้
เจริญ พึงมีอุบายอะไรที่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพึงฉันอาหารทั้งหมดนี้ ” | อ ามาตย์
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพอาหารทั้งหมดนี้ต้องจัดตั้งไว้บนภาคพ้ืนพระเจ้าข้า | 
ภิกษุทั้งหลายจะไม่ต้องก้าวเท้า | จะฉันอาหารอย่างนี้” | พระราชานั้นจึงทรงรับสั่งข้าราชบริพาร
ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านพึงจัดตั้งอาหารทั้งหมดนี้ไว้บนภาคพ้ืนโดยรอบ” เหล่าข้าราช
บริพารเหล่านั้นได้กระท ากิจทั้งหมดโดยรอบ | ครั้งนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะทรงจัดแจงขาทนียโภชนีย
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ทั้งสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นแล ที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ | จนกระทั่งมีภิกษุแก่รูปหนึ่งเกิดความเคืองใจว่า 
“พวกเราฉันข้าวสารเหนียวอันหยาบตลอด 3 เดือน | บัดนี้ กลิราชานี้กลับแสดงถึงความม่ังคั่ง” ครั้นรู้
ดังนี้แล้วจึงเตะลงไปบนขาทนียโภชนียที่จัดเตรียมไว้บนภาคพ้ืน | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย จึง
ท าร้าย ขว้างปา ดูหมิ่นว่า “พระคุณเจ้าใช้เท้าสัมผัสขาทนียโภชนียที่จะน ามาเข้าปากได้อย่างไรกัน” | 
(33) ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมก าหนดว่า 
“ข้อที่ภิกษุทั้งหลายใช้เท้าสัมผัสขาทนียโภชนียที่จะน าเข้าปากเป็นความผิด” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึง
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชรารูปโน้นเกิดความเคืองใจ จึงเตะลงไปบน
ขาทนียโภชนียที่จะน าเข้าปากซึ่งจัดตั้งไว้บนภาคพ้ืน | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ย่อมท าร้าย 
ขว้างปา ต าหนิ | เพราะเหตุนั้น ภิกษุไม่ควรใช้เท้าก้าวล่วงขาทนียโภชนียที่จะน ามาเข้าปาก | ภิกษุใด
ประพฤติล่วง ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติ” |       

(33.1) ครั้งนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะพราหมณ์ราชา ครั้นทราบว่าภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขนั่งพักสบายแล้ว จึงถวายขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตด้วยมือของพระองค์เอง ค า
ที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว ครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันเสร็จแล้ว  ทรงล้าง
พระหัตถ์และน าบาตรออกแล้ว จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่าประทับเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค
เจ้าเพ่ือจะสดับธรรม | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงชี้แจงพระเจ้าอัคนิทัตตะให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา | ครั้น
ทรงชี้แจงพระเจ้าอัคนิทัตตะให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ 
ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมปริยายกถาหลากหลายประการแล้ว ทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีก
ไป | ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อม เพราะล่วงเลย | จ าพรรษา 3 เดือน จึงกระท าจีวร มีจีวรท า
เสร็จแล้ว สมาทานบาตรและจีวรแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวาย
บังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | 
ภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อมได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า
พระองค์ท้ังหลายอยู่จ าพรรษาในเมืองไวรัมภยะครบ 3 เดือนแล้ว” |  

(33.2) ไวรัมภยะสูตร มีปรากฏในเอกุตริกาคม จตุษกนิบาตร โดยละเอียด | 
(33.3) ภิกษุทั้งหลาย ผู้เกิดความสงสัยได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความ

สงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท ากรรมอะไร ท าให้พระองค์
ผู้ทรงบ าเพ็ญทานบารมีมีการตัดมือ เท้าและศีรษะเป็นต้น จวบกระทั่งช่วยเหลือชนผู้ตกยาก ทรงทุกข์
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ทรมานพระวรกายเพ่ือประโยชน์แก่เหล่าสัตว์ตลอด 3 อสงไขยกัลป์79 พระองค์ผู้ปราศจากสิ่งที่จะต้อง
ท าทั้งหมดแล้ว (เหตุใด) ทรงต้องมาเสวยข้าวสารเหนียวในเมืองไวรัมภยะพร้อมทั้งภิกษุอีก 498 รูป | 
ส่วนพระศารีปุตรและพระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุได้ฉันทิพย์สุธาโภชน์” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตนั่นแลได้ก่อร่างสร้างกรรมไว้มากมายอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปรัตยัย
บริบูรณใ์นอดีตชาติอ่ืนๆ ค าที่เหลือเหมือนกับค าท่ีกล่าวไว้แล้ว ทราบมาว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่
ร่างกายทันที | 

(33.4) ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 80,000 ปี พระสัมยักสัม
พุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี80 (Vipaśyī) ทรงอุบัติในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ 
เป็นพระสุคต เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดา
และมนุษย์ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค | พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีภิกษุ 80,000 
รูปเป็นบริวาร เสด็จเข้าไปประทับอยู่ยังราชธานีพันธุมตี | ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพันธุมตี มี
พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก าลังสาธยายมนต์แห่งพราหมณ์กะลูกศิษย์ประมาณ 500 คน | พราหมณ์นั้น
เป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา และถูกส าคัญว่าเป็นพระอรหันต์ ของชาวเมืองทั้งหมด | ข้อที่พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า วิปัศยี เสด็จเข้าไปยังเมืองพันธุมตีโดยล าดับอย่างนี้ (34) ท าให้ไม่มีใครๆ 
สักการะ เคารพ นับถือ และบูชาพราหมณ์นั้นด้วยประการฉะนี้ | พราหมณ์นั้นทราบอยู่ | จึงเกิดความ
ริษยาในพระตถาคตพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกอย่างมาก | จนกระทั่ง ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสขะและ
พระอเสขะหลายรูป นุ่งห่มแต่เช้าตรู่ถือบาตรและจีวร เข้าไปยังเมืองพันธุมตี | ล าดับนั้น ประชาชน
ทั้งหลายบรรจุบาตรให้เต็มแล้วด้วยภัตตาหารอันประกอบด้วยรสน้ าแกงต่างๆ แล้วกลับไป | ก็
พราหมณ์นั้นเห็นแล้ว ถามแล้วว่า “ภิกษุผู้เจริญทั้งหลาย เราอยากเห็นว่า พวกท่านได้บิณฑบาตเช่น
ไร” | ภิกษุเหล่านั้นได้แสดงบิณฑบาตนี้ตามความเป็นจริง | ขณะนั้นพราหมณ์เกิดความเคืองใจด้วย
ความริษยา จึงเรียกมาณพทั้งหลายมาว่า “ศรมณะโล้นเหล่านี้ไม่สมควรที่จะฉันข้าวสุกแห่งข้าวสาลี

                                                           
79อสงไขยกัลป์ (ส. กลฺปาสงฺไขยฺย Kalpāsaṅkhaiyya) บาลีว่า อสงเขยยกัปป (บ. กลฺปาสงฺเขยฺย 

Kappāsaṅkheyya) คือกัลป์ซึ่งก าหนดนับเวลาไม่ได้ เป็นส่วนย่อย 4 ส่วนของมหากัลป์ ได้แก่ สังวัฏฏกัลป์  สังวัฏฏ
ฐายีกัลป์ วิวัฏฏกัลป์และวิวัฏฏฐายีกัลป์ ครบทั้ง 4 อสงไขยกัลป์นี้เป็น 1 มหากัลป์ มหากัลป์นี้ก็คือก าหนดอายุของ
โลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 10. 

80วิปัศยี (ส. วิปศฺยี Vipaśyī) บาลีว่า วิปัสสี (บ. วิปสฺสี Vipassī) เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์
หนึ่งในอดีต พระบิดาของพระองค์มีพระนามว่า พันธุมะ (Bandhuma) และพระองค์ประสูติในเมืองพันธุมตี 
(Bandhumatī)  ดู  Edgerton, Franklin, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol.  2, 
397. 
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อันประกอบไปด้วยรสน้ าแกงต่างๆที่ชาวเมืองถวายแล้ว | แต่ควรที่จะฉันข้าวสารเหนียวอย่างหยาบ
มากกว่า | มาณพทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พรรณนาตามแล้วว่า “อาจารย์กล่าวค านี้อย่างนี้ อาจารย์
กล่าวค านี้อย่างนี้ว่า “ศรมณะโล้นเหล่านี้ไม่สมควรที่จะฉันข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันประกอบไปด้วยรส
น้ าแกงต่างๆที่ชาวเมืองถวายแล้ว | แต่ควรที่จะฉันข้าวสารเหนียวอย่างหยาบมากกว่า | บรรดามาณพ
เหล่านั้น มาณพสองคนเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส มีธรรมอันงาม | ทั้งสองกล่าวแล้วว่า “อุปัชฌาย์ของเรา
กล่าวอย่างนี้ว่า “ภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ย่อมควรที่จะฉันทิพย์สุธาโภชน์นั้นแล หาใช่ข้าวสารเหนียว
อันหยาบไม”่ |       

(34.1) ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร | พราหมณ์ผู้กล่าวสอนในสมัยของพระ
ตถาคตเจ้าพระนามว่า วิปัศยีนั้น ก็คือเรานั่นเอง | มาณพ 498 คนเหล่านั้นก็คือภิกษุ 498 รูปเหล่านี้
นั่นแล | ส่วนมาณพ 2 คนผู้มีศรัทธา เลื่อมใส มีธรรมอันงามนั้น ก็คือศารีปุตรและโมลคัลยายนะ | เรา
ยังจิตให้ประทุษร้ายเปล่งถ้อยค าอันหยาบคายในส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี 
และพระสงฆ์ศราวกผู้เป็นพระเสขะและพระอเสขะทั้งหลาย ภิกษุ 498 รูปต่างก็อนุโมทนาค านั้น 
ส่วนศารีปุตรและเมาทคัลยายนะทั้งสองไม่ได้อนุโมทนาแล้ว ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นบัดนี้ตถาคต
พร้อมด้วยภิกษุ 498 รูปจึงต้องฉันข้าวสารเหนียวในเมืองไวรัมภยะ | ส่วนศารีปุตรและเมาทคัลยายนะ
ทั้งสองฉันทิพย์สุธาโภชน์ | ภิกษุทั้งหลาย ดังที่กล่าวมานี้แลกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงย่อมมีวิบาก
ด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่
กล่าวมาก่อน พวกเธอก็ควรกระท าการเพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น | เธอจะต้องศึกษา
เอาไว้อย่างนี้นะภิกษุทั้งหลาย” | 

(34.2) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านอานนท์ผู้มีอายุมาว่า “มาเถิด 
อานนท์ เราจะไปยังเมืองอโยธยา81 กัน” | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยกราบทูลว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปยัง
ทักษิณปัญจาลชนบท เสด็จถึงเมืองอโยธยาโดยล าดับ ทรงประทับอยู่ ริมฝั่งแม่น้ าคงคา82 (Gaṅgā)     

                                                           
81อโยธยา (Ayodhyā) เป็นเมืองเก่าแก่ในประเทศอินเดีย อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ชาวฮินดูเช่ือว่า

พระรามเคยครองราชย์ที่เมืองนี้ อโยธยาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าสรยุ ทุกปีในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนประสูติของ
พระรามและเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่พระรามอภิเษกกับนางสีดาจะมีชาวฮินดูมาแสวงบุญที่อโยธยา  ดูใน        
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, อโยธยา ในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม1 อักษร a-B ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2539), 514. 

82คงคา (Gaṅgā) เป็นช่ือของแม่น้ าสายส าคัญล าดับที่ 1 ของมหานที 5 สายในชมพูทวีป ซึ่งได้แก่ คง
คา ยมุนา อชิรวดี สรภู และมหี และเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ล าดับที่  1 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนิกชนต่างก็
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปอาบน้ าล้างบาปในแม่น้ าสายนี้ แม่น้ าคงคามีต้นก าเนิดจากธารน้ าแข็งเทืองเขาหิมาลัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


 70 
 
 

เมืองอโยธยา | ครั้งนั้น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวาย
บังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | 
ภิกษุนั้นผู้นั่งอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระองค์โปรด
ประทานโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมโดยสังเขปโดยประการที่ข้าพระองค์ฟังธรรม
โดยสังเขปในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พึงพ านักอยู่เพียงล าพังหลีกเร้นไม่ประมาท มีความ
เพียร มีตนตั้งมั่น | ข้าพระองค์ขณะที่พ านักอยู่เพียงล าพังหลีกเร้นไม่ประมาทมีความเพียรและมีตนตั้ง
มั่นอยู่ ก็ได้ส าเร็จลุล่วงการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐสุดด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันทันที  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกุลบุตรทั้งหลาย ครั้นปลงผมปลงหนวดแล้วต่างก็นุ่งห่มผ้ากาษายะมีศรัทธา
ชอบออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต | ด้วยคิดว่า “เราหมดสิ้นชาติก าเนิดแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ได้กระท ากิจที่ควรกระท าแล้ว จะไม่รู้จักภพอ่ืนอีกต่อไป” | เมื่อภิกษุกราบทูลแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงทอดพระเนตรไปทางแม่น้ าคงคา พิจารณาดู | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรกองไม้
ใหญ่ที่ถูกสายน้ าในแม่น้ าคงคาซัดขึ้น | ก็ครั้งทรงทอดพระเนตรแล้วย่อมตรัสเรียกภิกษุนั้นมาว่า 
“ดูก่อนภิกษุ เธอเห็นกองไม้ใหญ่ที่ถูกสายน้ าในแม่น้ าคงคาซัดขึ้นหรือ” | ภิกษุกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถ้ากองไม้ใหญ่นี้ไม่ลอยมา
ติดฝั่งนี้ | ไม่ลอยไปติดฝั่งโน้น | ไม่ลอยไปตรงกลาง | ไม่ข้ึนไปบนบก | ไม่อยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์ | ไม่
อยู่ในเงื้อมมือของอมนุษย์ | ไม่ติดอยู่ในน้ าวน | ภายในไม่เน่าเสีย | ดูก่อนภิกษุ เมื่อเป็นเช่นนั้น กองไม้
ใหญ่นี้ก็จะจมลง มุดลง ดิ่งลงสู่มหาสมุทรโดยล าดับฉันใด | ดูก่อนภิกษุ ถ้าเธอนั้นไม่ท่องเที่ยวไปในฝั่ง
นี้ | ค าที่เหลือเหมือนกับค าท่ีกล่าวไว้แล้ว | (เรื่อยไปจนถึง) ไม่ถึงความเสื่อมทรามภายในจิตใจ | ดูก่อน
ภิกษุเมื่อเป็นเช่นนั้น เธอจะชื่อว่าจมลง เข้าถึง ดิ่งลงสู่พระนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน | ภิกษุกราบทูล
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบว่า อะไรคือฝั่งโน้น อะไรคือฝั่งนี้ | อะไรคือความยึดติด
ภายใน | อะไรคือการขึ้นไปบนบก | อะไรคืออยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์ | อะไรคืออยู่ในเงื้อมมือของ
อมนุษย์ | อะไรคือติดอยู่ในน้ าวน | อะไรคือความเน่าเสียภายใน | ดีละ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรด
แสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยสังเขป โดยประการที่ข้าพระองค์ฟังธรรมโดยสังเขปจากส านักของพระผู้
มีพระภาคเจ้าแล้ว ค าท่ีเหลือเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้ว ข้าพระองค์จะไม่รับรู้ภพอ่ืนจากภพนี้” |      

                                                                                                                                                                      

(อรรถกถาระบุว่า มีต้นก าเนิดมาจากสระอโนดาต ในดินแดนหิมพานต์) มีความยาวประมาณ  2,510 กิโลเมตร ไหล
ผ่านเมืองพาราณสี จัมปา อโยชฌะ กิมภิลา อุกกาเวลา ประยาค ปาฏลีบุตร สังกัสสะและไหลลงทะเลที่อ่าวเบงกอล 
ดู  G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 733-734; และ พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 36. 
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(35.1) ดูก่อนภิกษุ ค าว่า “อปาริม  ตีร ” นี้ หมายถึง อายตนะภายใน 6 | ค าว่า “ปาริม  
ตีร ” นี้ หมายถึงอายตนะภายนอก 6 | ค าว่า “มธฺเย ส สทน ” นี้ หมายถึงนันทิราคะ | ค าว่า “สถเล 
อุตสทนะ” นี้ หมายถึง อัสมิมานะ | ค าว่า “มนุษมคราหะ” เปรียบเหมือนกับภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรม
วินัยนี้ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิต มีทั้งความเพลิดเพลิน มีทั้งความเศร้าโศก | เมื่อพวกเขามี
ความสุข เธอก็จะสุขด้วย เมื่อพวกเขามีความทุกข์ เธอก็จะทุกข์ด้วย เมื่อมีกิจที่ควรท าอะไรก็ตาม
เกิดขึ้นแล้ว ๆ เธอก็จะเต็มใจร่วมท ากิจนั้นอย่างถึงที่สุด | ค าว่า “อมนุษยคราหะ” เปรียบเหมือนกับ
ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ ตั้งปณิธานประพฤติพรหมจรรย์ด้วยค าว่า “ด้วยศีล วัตร ตบะ หรือ
การอยู่พรหมจรรย์นี้ ขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่ง” | ค าว่า “อาวรตคราหะ” เปรียบ
เหมือนกับภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้  ได้ศึกษาเล่าเรียน (แต่) กลับน าไปใช้เพ่ือความเสื่อมเสีย | 
ค าว่า “อนฺตปูตีภาวะ” เปรียบเหมือนกับภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันหยาบ
ช้า จิตใจเสื่อมทราม ต่ าช้า มีสมาจารเหมือนเสียงสังข์ ผู้มิใช่ศรมณะ (แต่) ปฏิญญาตนว่าเป็นศรมณะ 
มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ | ดูก่อนภิกษุเมื่อเป็นเช่นนั้นแล 
ถ้าเธอนั้นไม่ท่องเที่ยวไปในฝั่งโน้น ค าท่ีเหลือเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้ว เธอก็จะดิ่งลงสู่นิพพาน |     

(35.2) ครั้งนั้น ภิกษุนั้น เพลิดเพลินอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคม
แทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้ว หลีกออกไปจากส านักของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทภิกษุนั้น ด้วยอุปมาคือกองไม้ใหญ่นี้ | ภิกษุนั้น 
ก็พ านักอยู่เพียงล าพัง หลีกเร้น ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนตั้งมั่นอยู่ (36) ก็ได้ส าเร็จลุล่วงการอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐสุดด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันทันที ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกุลบุตร
ทั้งหลาย ครั้นปลงผมปลงหนวดแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาษายะ มีศรัทธาชอบออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ด้วยคิดว่า “เราหมดสิ้นชาติก าเนิดแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้กระท ากิจที่ควรกระท าแล้ว จะไม่
รู้จักภพอ่ืนอีกต่อไป” | ภิกษุผู้มีอายุนั้นได้เป็นพระอรหันต์ มีจิตหลุดพ้นแล้ว | 

(36.1) ทราบมาว่าสมัยนั้น คนเลี้ยงโคชื่อว่า นันทะ ได้พักอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | เขาปักท่อนไม้ไว้ต้อนฝูงโค | กบตัวหนึ่งถูกคนเลี้ยงโคนันทะนั้น (ผู้ไม่เห็นอยู่) กดทับด้วย
ท่อนไม้ จึงยังจิตในผิวหนังที่ก าลังฉีกออก กระดูกที่ก าลังทะลุออกมาให้เกิดขึ้นว่า “ข้อที่เราพึงขยับ
กายก็ดี เปล่งเสียงร้องก็ดี เรื่องนั้นจะเป็นความฟุ้งซ่านแห่งธรรม แก่คนเลี้ยงโคนามว่านันทะ” ครั้นรู้
ดังนี้แล้ว จึงยังจิตให้เลื่อมใสในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตายไปแล้วจึงบังเกิดในหมู่เทวดา
ชั้นจาตุรมหาราชิกา | 

(36.2) ครั้งนั้น คนเลี้ยงโคนันทะ วางท่อนไม้ไว้ที่สุดข้างหนึ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้า ก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้ว
ยืนอยู่ ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง | คนเลี้ยงโคนันทะผู้ยืนอยู่ ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้
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มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ได้ท่องเที่ยวไปในฝั่งโน้น | ไม่ได้ท่องเที่ยวไปใน
ฝั่งนี้ | ไม่ได้ท่องเที่ยวไปตรงกลาง | ไม่ได้ขึ้นไปบนบก | ไม่ได้ตกอยู่ในเงื้อมมือมนุษย์ | ไม่ได้ตกอยู่ใน
เงื้อมมืออมนุษย์ | ไม่ได้ตกอยู่ในวังน้ าวน | ไม่ถึงความเสื่อมทรามภายในจิตใจ | ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว พึง
ประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น 
นันทะเธอน าโคทั้งหลายไปคืนเจ้าของ” | คนเลี้ยงโคกราบทูลว่า “ไม่ต้องก็ได้พระเจ้าข้า” | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไร” | คนเลี้ยงโคกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โค
ทั้งหลายยังหนุ่มแน่นมีก าลัง ย่อมจ าฝูงโคของตน ๆ ได้ | พวกมันจะไปยังคอกของตน ๆ เอง | ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ทรง
ตรัสไว้ดีแล้ว พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “ดูก่อนนันทะ โคทั้งหลายยังหนุ่มแน่นมีก าลังย่อมจ าฝูงของตน ๆ ได้ | (และ) จะไปยังคอกของตน 
ๆ ได้ก็จริงอยู่ | แต่ว่าหน้าที่นี้ คนเลี้ยงโคสมควรท า เปรียบเหมือนกับการตระเตรียมอาหารส าหรับ
เจ้านายนั้น เป็นหน้าที่ที่คนใช้ควรท า | หลังจากนั้น คนเลี้ยงโคนันทะจึงถวายบังคมแทบพระยุคลบาท
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ล าดับนั้น คน
เลี้ยงโคนันทะจึงเริ่มวิ่งตะโกนว่า “ภัย ภัย” | คนเลี้ยงโค 500 คนซึ่งเป็นพรรคพวกของตนเห็นเขาแล้ว
ในระหว่างทาง | คนเลี้ยงโคเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ภัยอะไรหรือ” | คนเลี้ยงโคนันทะกล่าวว่า “ภัยคือ
ชาติ ภัยคือชรา ภัยคือวยาธิ ภัยคือมรณะ” | แม้คนเลี้ยงโคเหล่านั้น ก็เริ่มวิ่งตามหลังคนเลี้ยงโคนันทะ
นั้น | คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงม้า คนหาสมุนไพร คนหาฟืน คนที่อยู่ในหนทางและข้างทาง ครั้นเห็นคน
เลี้ยงโคเหล่านั้นแล้วก็เริ่มวิ่งตาม | ประชาชนตามหนทางเห็นกลุ่มคนอย่างนั้นแล้วจึงถามว่า “ท่านผู้
เจริญ เกิดอะไรขึ้นหรือ” | พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่า “ภัย” | ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ภัยอะไรหรือ” | 
พวกเขากล่าวว่า “ภัยคือชาติ ภัยคือชรา ภัยคือวยาธิ ภัยคือมรณะ” | ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นครั้นฟัง
แล้วจึงกลับ | จนกระทั่งชนทั้งหลายได้มาถึงที่ใกล้เมืองกรวฏกะ | ครั้งนั้น ชาวเมืองกรวฏกะนั้น ครั้น
เห็นหมู่ชนกลุ่มใหญ่นั้นต่างก็ตกอกตกใจ (วิ่งไป) ข้างโน้นและข้างนี้ | บางพวกก็วิ่งหนีออกไป | บาง
พวกก็คุ้มครองทรัพย์สิน | บางพวกก็รวมตัวกันยืนอยู่แล้ว | (37) พวกเขาเหล่านั้นจึงเดินเข้าไปถาม
บุรุษผู้กล้าอีกพวกหนึ่งว่า “ท่านผู้เจริญ มีเรื่องอะไรกันหรือ” | พวกเขากล่าวว่า “ภัย” | ชนทั้งหลาย
จึงกล่าวว่า “ภัยอะไร” | พวกเขากล่าวว่า “ภัยคือชาติ ภัยคือชรา ภัยคือพยาธิ ภัยคือมรณะ” | 
หลังจากนั้น ชาวเมืองกรวฏกะนั้นจึงเบาใจกลับมาพร้อมแล้ว | 

(37.1) ได้ยินว่า สมัยนั้นพระศาริปุตรผู้มีอายุได้นั่งประชุมอยู่ในบริษัทนั้นนั่นแล | ครั้งนั้น 
พระศาริปุตรผู้มีอายุทราบว่าคนเลี้ยงโคนามว่า นันทะออกไปนานแล้ว จึงกราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้คนเลี้ยงโคนามว่า นันทะ ผู้
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ต้องการจะบรรพชาในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วกลับไปยังเรือนอีกเล่า” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “ศาริปุตร ไม่ใช่สถานะ มิใช่โอกาสเลยที่คนเลี้ยงโคนามว่านันทะ จะเป็นคฤหัสถ์
กลับไปอยู่ในท่ามกลางแห่งเรือนบริโภคกามทั้งหลายในทรัพย์สมบัติที่สั่งสมไว้แม้อีก | ข้อนี้มิใช่สถานะ
ที่จะทราบได้ | บัดนี้ คนเลี้ยงโคนามว่านันทะ จะดูแลโคทั้งหลายส่งแก่เจ้าของแล้วกลับมา | คนเลี้ยง
โคนันทะนั้นจะได้ส าเร็จลุล่วงการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐสุดด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบัน
ทันที ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกุลบุตรทั้งหลาย ครั้นปลงผมปลงหนวดแล้วต่างก็นุ่งห่มผ้ากาษายะมี
ศรัทธาชอบออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต | ด้วยคิดว่า “เราหมดสิ้นชาติก าเนิดแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ได้กระท ากิจที่ควรกระท าแล้ว จะไม่รู้จักภพอ่ืนอีกต่อไป” | 

(37.2) ครั้นในเวลาต่อมา คนเลี้ยงโคนามว่านันทะครั้นส่งโคทั้งหลายแก่เจ้าของแล้ว 
เดินทางมาเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยบริวารอีก 500 คน | ครั้นเข้ามาเฝ้าแล้ว ได้กราบ
ทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ส่งโคทั้งหลายแก่เจ้าของแล้ว | 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอัน
พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว (และ) พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | คน
เลี้ยงโคนามว่านันทะ พร้อมด้วยบริวาร 500 จึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอัน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว | พระนันทะผู้มีอายุนั้นครั้นบรรพชาแล้วอย่างนี้ เป็นผู้มีจิตหลุดพ้น
แล้วค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | 

(37.3) เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเทพบุตรหรือเทพธิดาผู้อุบัติขึ้นได้ไม่นาน ย่อมยังความคิด 3 
ประการให้เกิดขึ้น | อันได้แก่ เราจุติมาจากท่ีไหน | เราอุบัติขึ้นในที่ไหน | (และ) เราอุบัติขึ้นด้วยกรรม
อะไร | เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบย่อมเห็นว่า “เราจุติจากก าเนิดแห่งสัตว์เลื้อยคลาน มาบังเกิดในหมู่
เทวดาชั้นจาตุรมหาราชิกา เพราะยังใจให้เลื่อมใสในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” | เทพบุตรนั้นได้มี
ความคิดอย่างนี้ว่า “น่าจะเป็นการไม่เหมาะสมส าหรับพวกเราที่เข้าพักอาศัยก่อนแล้วจึงเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคภายหลัง | อย่ากระนั้นเลย พวกเราจะยังไม่เข้าพักอาศัย แต่จะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเสียก่อน” | ทันใดนั้นเทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบได้ใส่ตุ้มหูที่เปล่งประกายและขยับเขยื้อนได้ ค าที่
เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว ส่องสว่างไสวไปด้วยแสงสว่างเจิดจ้าทั่วริมฝั่งแม่น้ าคงคาทั้ง
หมดแล้ว ก็ได้เอาดอกไม้ต่างๆ โปรยไปยังพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วนั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเพ่ือสดับธรรม | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ใน
สันดานของเทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่ง
เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกายทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอด
ด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุโสรดาปัตติผลแล้ว | เทพบุตรนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า
พระองค์หลุดพ้นแล้ว ข้าพระองค์หลุดพ้นแล้ว | ข้าพระองค์นี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง 
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พระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง | (38) และขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง 
(พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจ
อยู่ | ครั้นเทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบเป็นเหมือนพวกพ่อค้าที่ค้าขายได้ก าไร เหมือนพวกเกษตรกรที่มี
พืชผลสมบูรณ์ เหมือนเหล่านักรบที่ชนะศึกสงคราม (และ) เหมือนคนเจ็บป่วยที่หายจากโรคทั้งปวง 
ได้กลับไปยังภพของตนเองด้วยความรุ่งเรืองงดงามเช่นเดียวกันกับที่มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค | 

(38.1) ภิกษุทั้งหลายผู้ตื่นประกอบความเพียรอยู่ตลอดทั้งคืนก่อนและคืนต่อๆมา | ภิกษุ
เหล่านั้นเห็นแสงสว่างอันเจิดจ้าในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ซึ่งหลังจากที่เห็นแสงสว่างแล้วต่าง
ก็ฉงนสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ท้าวสหามปติพรหม ท้าว
ศักรเทวราช และท้าวโลกบาลทั้ง 4 เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดราตรีนี้หรือ” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่ท้าวสหามปติพรหม ท้าวศักรเทวราช และท้าวโลกบาลทั้ง 4 ที่เข้ามาเฝ้าเรา
หรอกภิกษุทั้งหลาย” | แต่เป็นกบที่ถูกคนเลี้ยงโคนามว่านันทะ เอาไม้กดทับแล้ว เธอได้ยืนอยู่นิ่งไม่
เคลื่อนไหว (พิจารณา) ในหนังที่ก าลังฉีกออก ในกระดูกที่ก าลังหักด้วยคิดว่า “ความฟุ้งซ่านในธรรม
จะอย่าได้มีแก่คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะเลย” แล้วยังจิตให้เลื่อมใสในส านักของเรา ตายแล้วไปบังเกิดใน
หมู่เทวดาชั้นจาตุรมหาราชิกา | เทพบุตรนั้นเข้ามาเฝ้าเราตลอดราตรีนี้ | เราได้แสดงธรรมแก่เทวบุตร
นั้นแล้ว | และเทพบุตรนั้นผู้เห็นแจ้งสัตยธรรมก็กลับไปยังภพของตน | 

(38.2) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนเลี้ยงโคนามว่านันทะพร้อมด้วยบริวาร 500 กระท ากรรมอะไร
ไว้ท าให้บังเกิดในตระกูลคนเลี้ยงโค และบรรพชาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะละ      
กิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุความเห็นพระอรหันต์ | เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบกระท ากรรมอะไรไว้
ท าให้บังเกิดในก าเนิดแห่งกบ และได้เห็นแจ้งสัตยธรรม” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
กรรมทั้งหลาย เธอทั้งสองนั้นแลได้ก่อร่างสร้างกรรมไว้มากมายอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปรัตยัย
บริบูรณ ์ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาแล้ว ได้ยินว่ากรรมท้ังหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที | 

(38.3) “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วในภัทรกัลป์นี้เอง เมื่อประชาชนมี
อายุ 20,000 ปีพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะทรงอุบัติในโลก  | ค าที่เหลือเหมือนกับที่
กล่าวมาแล้ว พระองค์ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับที่ป่าฤษิตปตนมฤคทาวะ | คนเลี้ยงโคนามว่า     
นันทะ บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น | เธอเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก เป็นธรรมกถึก 
คล่องแคล่วในการวินิจฉัย มีภิกษุเป็นบริวาร 500 รูป (และ) เป็นผู้ฉลาดในอธิกรณ์83 | นันทะนั้นมี

                                                           
83อธิกรณ์คือ เรื่องที่ เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัด ต้องท า, เรื่องที่สงฆ์ต้องด าเนินการมี 4 อย่างคือ 1.          

วิวาทาธิกรณ์ การเถียงกันเกี่ยวกับพระธรรมวินัย 2. อนุวาทาธิกรณ์ การโจทย์หรือกล่าวหากันด้วยอาบัติ 3.       
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หน้าที่ยังอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วๆ แก่สงฆ์ให้สงบระงับ | บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุสองรูปมีเย่อหยิ่ง
ทะนงตน | ย่อมไม่เข้าไปหานันทะนั้นสักครั้งเลย | เวลาต่อมามีอธิกรณ์อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้ง
สองรูปนั้น | ภิกษุทั้งสองรูปนั้นต้องการที่จะได้รับประโยชน์จึงเข้าไปหานันทะนั้น ท าการกราบไหว้
แทบเท้าแล้วกล่าวว่า “ขอพระคุณท่านโปรดยังอธิกรณ์นี้และนี้ที่เกิดขึ้นแก่กระผมทั้งสองให้ระงับเถิด” 
| นันทะนั้นย่อมก าหนดว่า “ถ้าเราจะยังอธิกรณ์ของภิกษุทั้งสองรูปนี้ให้ระงับ ภิกษุทั้งสองรูปนี้ผู้
ต้องการที่จะได้รับประโยชน์ก็จะไม่เข้ามาหาเราอีก” | เธอจึงให้สงฆ์ประชุมกันแล้วยกอธิกรณ์นั้นไว้ใน
ท่ามกลางสงฆ์ไม่กระท าการวินิจฉัย | จากนั้นในวันต่อมานันทะนั้นมีกิจที่จะต้องท าในเมืองกรวฏกะ | 
เธอจึงเดินทางไปในเมืองกรวฏกะนั้น | ล าดับนั้นภิกษุทั้งสองรูปเหล่านั้นคิดว่า “พระเถระชักช้าอยู่” 
จึงยังสงฆ์ให้ประชุมกันแล้วยกอธิกรณ์นั้นขึ้นมา | ครั้งนั้นสงฆ์ได้ระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว | (39) 
จนกระทั่งนันทะภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกนั้นกลับมาจากเมืองกรวฏกะ | เธอบรรเทาความเหนื่อยล้าใน
การเดินทางอยู่จึงถามสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกว่า “ภิกษุสองรูปเหล่านั้นผู้ต้องการจะได้รับประโยชน์ไม่
มาหรือ” | สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่อาจารย์ อธิกรณ์ของภิกษุสองรูปเหล่านั้น
ระงับแล้ว” | นันทะกล่าวว่า “ใครระงับอธิกรณ์” | สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกกล่าวว่า “สงฆ์ระงับอธิกรณ์
ขอรับ” | สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกเหล่านั้นจึงอธิบายตามรูปความอย่างละเอียด | นันทะภิกษุนั้นจึงเปล่ง
ถ้อยค าหยาบคายออกไปว่า “เธอผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นเหมือนกับคนเลี้ยงโครู้อะไรจึงระงับ
อธิกรณ์นั้น” | แม้สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกเหล่านั้นก็เที่ยวพรรณนาว่า “อาจารย์ของเรากล่าวค านั้นว่า
ภิกษุผู้เป็นเหมือนกับคนเลี้ยงโคระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว” | 

(39.1) ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกในกาลสมัยนั้นก็คือ
คนเลี้ยงโคนามว่านันทะนี้นั่นแล | ส่วนสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก 500 ของเธอก็คือคนเลี้ยงโค 500 คน
เหล่านี้นั่นแล | ข้อที่เธอว่ากล่าวสงฆ์ศราวกของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะด้วยวาทะ
ว่าคนเลี้ยงโค | และสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกก็กล่าวตามแล้ว ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เธอผู้มีสัทธิวิหาริก
อันเตวาสิก 500 รูปเป็นบริวารจึงบังเกิดในตระกูลของคนเลี้ยงโค | จนถึงบัดนี้เธอพร้อมทั้งบริวาร 
500 คนก็บังเกิดในตระกูลของคนเลี้ยงโค | ข้อที่เธอได้สวดสาธยายมนต์ มีความฉลาดในสกนธ์ธาตุ 
อายตนะ ท าความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท ทั้งยังแตกฉานในเหตุและมิใช่เหตุ ฉะนั้นเธอจึงได้บวชใน
ศาสนาของเรา เพราะละสรรพเกลศได้เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหัตแล้ว | 
                                                                                                                                                                      

อาปัตตาธิกรณ์ การต้องอาบัติ การปรับอาบัติ และการแก้ไขตัวให้พ้นอาบัติ 4. กิจจาธิกรณ์ กิจธุระต่าง ๆ ที่สงฆ์
จะต้องท า เช่น ให้อุปสมบท ให้ผ้ากฐิน, ในภาษาไทยอธิกรณ์มีความหมายเลือนรางและแคบเข้า กลายเป็นคดีความ 
โทษ เป็นต้น ดูใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -
เพ่ิมเติม), 484. 
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(39.2) แม้เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบ เคยเป็นภิกษุในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่า กาศยปะ | ภิกษุนั้นเป็นผู้มีความเพียร เที่ยวจาริกไปตามชนบทจนมาถึงวิหารแห่งหนึ่งในเมือง
กรวฎกะ | ในราตรีปฐมยามภิกษุนั้นได้ผูกตั่งเริ่มนั่งสมาธิ | จนกระทั่งภิกษุผู้กระท าสาธยายทั้งหลาย
ย่อมสาธยายกัน | สมาธิของเธอจึงถูกรบกวนด้วยเสียง (ของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น) | ด้วยเสียงของ
ภิกษุท้ังหลายเหล่านั้น ภิกษุนั้นย่อมท าจิตให้มีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งไม่ได้ | เธอย่อมก าหนดว่า ภิกษุ
เหล่านี้ย่อมสาธยายกันอยู่ | เราจะนั่งสมาธิในมัชฌิมยาม | ภิกษุนั้นจึงลุกขึ้นในมัชฌิมยามแล้วนั่งสมาธิ 
จนกระทั่งภิกษุทั้งหลายอีกพวกหนึ่งย่อมกระท าการสาธยาย | เธอก าหนดว่าเราจะนั่งสมาธิในปัจฉิม
ยาม | ภิกษุนั้นจึงลุกขึ้นในปัจฉิมยามนั่งสมาธิ กระทั่งภิกษุอีกพวกหนึ่งย่อมกระท าการสาธยาย | แต่
เพราะยังไม่สิ้นกามราคะ ความขัดเคืองใจอย่างยิ่งจึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น | ภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า “ศรมณะ
กาศยปะบุตรเหล่านี้ส่งเสียงร้องตลอดท้ังคืนเหมือนฝูงกบ” | 

(39.3) “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ภิกษุผู้มีความเพียรนั้น ก็คือเทพบุตรผู้เคย
เกิดเป็นกบนี้นั่นแล | ข้อที่เทพบุตรนี้กล่าวตู่พระศราวกของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศย
ปะด้วยวาทะว่ากบ | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงบังเกิดในก าเนิดแห่งกบ 500 ชาติกระทั่งในบัดนี้
เธอก็ยังบังเกิดในก าเนิดแห่งกบ | ข้อที่เธอยังจิตให้เลื่อมใสในส านักของเราท าให้เธอบังเกิดในหมู่
เทวดาชั้นจาตุรมหาราชิกา ข้อที่เธอประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากาศยปะ ท าให้เธอเห็นแจ้งสัตยธรรมในบัดนี้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้ว่า “เพราะ
เหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน พวกเธอก็ควรกระท าการเพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น  | 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” | 

(40.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคา ฝูงหงส์ฝูงปลาฝูงเต่าฝูงละ 
500 ตัวห้อมล้อมและกระท าประทักษิณต่อพระองค์แล้ว | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงธรรมด้วยบท
ทั้ง 3 แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นว่า “ดูก่อนเธอผู้เจริญ แท้ท่ีจริงแล้ว สังสการทั้งปวงเป็นสภาพไม่เที่ยง | 
ธรรมทั้งปวงเป็นสภาพมิใช่ตัวตน | นิรวาณเป็นสภาพสงบ | เธอพึงกระท าจิตให้เลื่อมใสในส านักของ
เราเถิด | พวกเธอ(กระท า)แม้อย่างนี้ก็จะเหินห่างชาติก าเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน | สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
ได้มีความคิดนี้ว่า “ไม่สมควรแก่พวกเราเลยที่พวกเราฟังธรรมด้วยบททั้ง 3 จากส านักของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าแล้วยังหาอาหาร” | สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงอดอาหารแล้ว | พวกสัตว์เดรัจฉานจะมีไฟธาตุ
เผาผลาญอาหารดีเยี่ยม | สัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปบังเกิดในหมู่เทพบุตรชั้นจาตุรมหาราชิกา | เป็น
เรื่องธรรมดาส าหรับเทพบุตรหรือเทพธิดาซึ่งทันทีที่อุบัติก็จะเกิดความคิดขึ้น 3 ประการคือ (1) เราจุติ
มาจากที่ไหน (2) เราอุบัติที่ไหน (3) เราอุบัติเพราะกรรมอะไร | เทพบุตรเหล่านั้นย่อมเห็นว่า “เราจุติ
มาจากก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน | อุบัติในหมู่เทพบุตรชั้นจาตุรมหาราชิกา | ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าท่ีกล่าว
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มาแล้ว เทพบุตรทั้งหลายได้น าเอาดอกไม้ทิพย์จ าพวกมันทารวะมาอย่างมากมายมหาศาลบันดาลให้
ทั่วทั้งแม่น้ าคงคาโดยรอบพระผู้มีพระภาคเจ้าส่องแสงสว่างไสวเจิดจ้าแล้วก็เอาดอกไม้นานาพรรณ 
โปรยไปยังพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วได้ก็ยืนล้อมรอบพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
ธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเหล่าเทพบุตรนั้นแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่
จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่งเหล่าเทพบุตรนั้นฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกายทฤษฎีอันตระหง่าน
ไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุโสรดาปัตติผลแล้ว | เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นผู้เห็น
สัตยธรรมแล้วย่อมกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายหลุดพ้นแล้ว หลุดพ้น
แล้ว” | ข้าพระองค์ท้ังหลายเหล่านี้ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง | และ
ขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่า
เวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | ครั้งนั้นเทพบุตรเหล่านั้นเป็นเหมือนพวกพ่อค้าที่ค้าขายได้
ก าไร ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาแล้ว (เหล่าเทพบุตร) ได้กลับไปยังภพของตนเอง |   

(40.2) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝูงหงส์เต่าและปลาเหล่านี้กระท ากรรมอะไรไว้ท าให้บังเกิดเป็น
หงส์ปลาและเต่า และได้เห็นแจ้งสัตยธรรม” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย ฝูงหงส์ปลา
และเต่าเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างกรรมไว้มากมายอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปรัตยัยบริบูรณ์ ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว ได้ยินว่า กรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที” | 

(40.3) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วในภัทรกัลป์นี้เอง เมื่อประชาชนมีอายุ 
20,000 ปีพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะทรงอุบัติในโลก ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าว
มาแล้ว พระองค์ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับที่ป่าฤษิตปตนมฤคทาวะ | เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้น
ได้เป็นบรรพชิตในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นประพฤติล่วง
สิกขาบทเล็กๆน้อยๆ | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพวกเธอจึงบังเกิดเป็นหงส์ปลาและเต่า | ข้อที่พวกเธอ
ท าจิตให้เลื่อมใสในส านักของเรา ท าให้พวกเธอบังเกิดในหมู่ เทพบุตร | ข้อที่พวกเธอประพฤติ
พรหมจรรย์ในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ท าให้พวกเธอเห็นแจ้งสัตยธรรม 
| พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้ว่า “เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่ด าโดย
สิ้นเชิงก็จะมีวิบาก(ผล) ด าโดยสิ้นเชิง ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน พวกเธอก็ควรกระท าการ
เพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” | 

(40.4) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคง ทรงถูกเปรตประมาณ 500 
ตนมีลักษณะคล้ายเสาที่ถูกไฟไหม้ ปกคลุมไปด้วยผมเผ้าตัวเอง มีปากเท่ารูเข็ม มีท้องเท่าภูเขา มีไฟ
ลุกไหม้ติดทั่วโชติช่วงชัชวาลแวดล้อมแล้ว | เปรตทั้งหลายเหล่านั้นประคองอัญชลีกราบทูลพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเปรต มีร่างกายถูกลงโทษแล้ว  ไม่เคย
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ได้ลิ้มรสน้ าดื่มเลย เพราะต้องทุกข์ทรมานด้วยกรรมเก่า | จะกล่าวไปใยถึงการได้เห็นอาหารเล่า | 
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดประทานน้ าดื่มแก่ข้าพระองค์ท้ังหลาย” | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแสดงแม่น้ าคงคาแก่เปรตเหล่านั้นด้วยตรัสว่า | 

แม่น้ าสายนี้แลคือแม่น้ าคงคาซึ่งมีกระแสน้ าเย็น มีสายน้ าเต็มเปี่ยม  
ไหลไปเป็นแม่น้ าที่ชนทุกหมู่เหล่าใช้สอย | ท าให้ชาวบ้าน  
ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี ดอกกุมุทะ84 (Kumuda)  

ดอกอุตบล85 (Utpala) และดอกบัวได้เอิบอ่ิม ||49|| 
 

เปรตทั้งหลายกราบทูลว่า | 
 

แม่น้ าคงคานี้ไหลไปเป็นแม่น้ าที่ชนทุกหมู่เหล่าใช้สอย แต่ส าหรับ 
พวกข้าพระองค์กลับมีน้ าเหือดแห้ง | 
พวกข้าพระองค์เห็นแม่น้ าสายนี้เต็มไปด้วยมลทินแห่งเลือด และ 
มีบุรุษยืนถือขวานและท่อนไม้เฝ้าแม่น้ าสายนี้อยู่ ||50 || 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะเทวดาประจ าแม่น้ าคงคาว่า |  
 

เธอท าให้ชาวบ้าน ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี ดอกโกมุท  
ดอกอุบลและดอกบัวได้เอิบอิ่ม | 
เพราะเหตุไรเธอจึงไม่ท าให้คนที่มีความหิวกระหายอย่างแรงกล้า 
เอิบอิ่มบ้างเล่า ส าหรับคนชั่วที่ประสบทุกข์  
เธอไม่มีความกรุณาเลยหรือ ||51|| 

 

เทวดาประจ าแม่น้ าคงคากราบทูลว่า 
 

ข้าพระองค์มิได้ท าให้สายน้ าไหลแตกต่างกันเพราะความกลัว 
ข้าพระองค์มิได้ท าให้สายน้ าไหลแตกต่างกันเพราะ 
ความหยาบคายหรือเพราะความเลวทรามของคน | 

                                                           
84กุมุท (ส. กุมุท Kumuda) บาลีว่า โกมุท (บ. โกมุท Komuda)  คือ บัวแดง แต่พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า กุมุท หมายถึง บัวขาว , บัวสาย ดู ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), 134.. 

85อุตบล บาลีว่า อุบล (Uppala) คือบัวสาย. 
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แต่ว่าแม่น้ าคงคานี้ส าหรับคนที่เต็มไปด้วยความชั่วช้า 
มีกิเลสตัณหาอย่างแรงกล้า จึงมีสายน้ าเหือดแห้ง  
ในข้อนี้ข้าพระองค์จะมีความผิดอะไร ||52|| 

 

(41.1) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุว่า “ดูก่อน
เมาทคัลยายนะ เธอจงเอื้อเฟ้ือเปรตทั้งหลายเถิด” | พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุน้อมรับพระด ารัส
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” จึงเริ่มที่จะเอ้ือเฟ้ือเปรต
ทั้งหลาย | ขณะนั้น เปรตทั้งหลายไม่สามารถที่จะเปิดปากได้เพราะมีปากเล็กเท่ารูเข็ม | หลังจากนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดปากของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นด้วยฤทธิ์ | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะจึง
ให้น้ าดื่ม | เปรตทั้งหลายเหล่านั้น ดื่มน้ ามากมายด้วยความต้องการอย่างแรงกล้า | (ท าให้) ท้อง
ทั้งหลายแตกแล้ว | ล าดับนั้น เปรตทั้งหลายท าจิตให้เลื่อมใสในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว
กระท ากาละ | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาแล้ว เทพบุตรทั้งหลายเห็นแจ้งสัตยธรรมแล้วกลับไป
ยังภพของตน | 

(41.2) ภิกษุท้ังหลายผู้เกิดความสงสัยได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความสงสัย
ได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เปรตเหล่านี้กระท ากรรมอะไรไว้ท าให้บังเกิดในภพเปรต
ทั้งหลาย | กระท ากรรมอะไรไว้ท าให้บังเกิดในเทวโลก | และได้เห็นแจ้งสัตยธรรม” | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เปรตเหล่านี้แลได้ก่อร่างสร้างกรรมไว้มากมาย อันได้รับการสั่งสม มีเหตุ
ปรัตยัยบริบูรณ์ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว ทราบมาว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกาย
ทันที | 

(41.3) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วในภัทรกัลป์นี้เอง เมื่อประชาชนมีอายุ 
20,000 ปี พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะทรงอุบัติในโลก ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าว
มาแล้ว พระองค์ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับที่ป่าฤษิตปตนมฤคทาวะ | (42) ศราวกของพระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้นกระท าการขอฉันทะ86 แล้วย่อมกระท าสักการะพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ทั้งหลาย | ในเวลาที่ศาสนาของพระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ ยังไม่
แพร่หลาย ภิกษุผู้ขอฉันทะก็มีจ านวนน้อย | แต่ในเวลาที่ศาสนาของพระองค์แพร่หลาย ก็มีภิกษุผู้ขอ

                                                           
86ฉันทะ คือ ความยินยอม, ความยินยอมให้ที่ประชุมท ากิจนั้นๆ ในเมื่อตนมิได้อยู่ร่วมด้วย เป็นธรรม

เนียมของภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกันภายในสีมา มีสิทธิที่จะเข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ พึงเข้าร่วมประชุมท าสังฆกรรม 
เว้นแต่ภิกษุใดมีเหตุจ าเป็นจะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้เช่นอาพาธ ก็มอบฉันทะคือแสดงความยินยอมให้สงฆ์ท ากิจ
นั้นๆ ได้ ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพ่ิมเติม), 76.  
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ฉันทะจ านวนมาก | กระทั่งอุบาสก 500 คน นั่งประชุมร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งใดแห่งหนึ่ง ด้วย
กรณียกิจบางอย่าง | และภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อมผู้ขอฉันทะ มีความต้องการจะสมาทานจึงเข้าไปหา
อุบาสกเหล่านั้น | อุบาสกเหล่านั้น ไม่พอใจอย่างแรงจึงกล่าวถ้อยค าอันหยาบคายว่า “พวกศรมณะ  
กาศยปะบุตรเหล่านี้ ยื่นมือออกไปขออยู่เป็นประจ า เหมือนกับพวกท่ีเกิดเป็นเปรตเลยนะ” | 

(42.1) ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร อุบาสก 500 คนเหล่านั้นก็คือพวกเปรต 
500 ตนนี้นั่นแล | ข้อที่เปรตเหล่านั้นว่าร้ายพระศราวกของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ 
ด้วยวาทะว่าเปรต ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพวกเธอจึงบังเกิดในพวกเปรตตลอด 500 ชาติ | จนกระทั่ง
แม้ในบัดนี้ พวกเธอก็ยังบังเกิดเป็นเปรตแล้ว | ข้อที่เธอท าจิตให้เลื่อมใสในส านักของเรา ท าให้ได้
บังเกิดในหมู่เทพบุตรทั้งหลาย | ข้อที่เธอรับเอาสิกขาบทคือไตรสรณคมน์ในส านักของพระสัมยักสัม
พุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ ท าให้พวกเธอเห็นแจ้งสัตยธรรม | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้
ว่า “เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง ค าที่
เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน พวกเธอก็ควรกระท าการเพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิง
เท่านั้น | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” | 

(42.2) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จข้ามแม่น้ าคงคา ทรงเหลียวมองแม่น้ าคงคา
ทางพระพักตร์เบื้องขวา ด้วยการเหลียวมองเหมือนกับพญาช้างเหลียวมองฉะนั้น  | ภิกษุทั้งหลายได้
ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยุด
ทอดพระเนตรลงมายังแม่น้ าคงคาเพ่ืออะไร ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอต้องการที่จะฟังการเกิดขึ้นแห่งแม่น้ าคงคาหรือ ?” | ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มี
พระภาคสุคตเจ้า เป็นกาลสมัยสมควรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงแสดงการอุบัติขึ้นแห่งแม่น้ าคงคา ภิกษุ
ทั้งหลายจะฟัง” | 

(42.3) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว ได้มีพระราชาพระนามว่า ปิณฑวังศะ
(Piṇḍvaṃśa) | พระองค์ทรงเที่ยงธรรม เป็นพระธรรมราชา ทรงครองราชย์โดยธรรม | ชนบททั้งหลาย
ของพระองค์นั้นมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน | มี
ต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม | 
ไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งวุ่นวายหรือท าร้ายกัน ปลอดจากโจรผู้ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ | 
ประชาชนทั้งหลายต่างก็ประพฤติธรรมอยู่เป็นประจ า | ในสมัยต่อมาครั้นถึงช่วงวสันตฤดู เมื่อต้นไม้
ทั้งหลายผลิดอกเบ่งบานในไพรสณฑ์ซึ่งมีหงส์ นกกระเรียน นกยูง นกแก้ว นกสาริกา นกดุเหว่าและ
นกกระทาดงส่งเสียงร้องอ้ืออึง พระราชาพระองค์นั้นทรงมีนางสนมแวดล้อมได้เสด็จออกไปยังพระ
ราชอุทยาน | จนกระทั่งบุรุษคนหนึ่ง มีผมหงอกหลังโกง แก่หง่อม มีร่างกายเป็นริ้วรอย ผอมแห้งแรง
น้อย ถือไม้เท้าค่อย ๆ เดินไปอยู่ | ล าดับนั้น พระราชาพระองค์นั้นจึงตรัสถามเหล่าอ ามาตย์ว่า “ท่าน
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ผู้เจริญ บุรุษคนนี้ซึ่งมีผมขาวหลังโกง ค าที่เหลือเหมือนกับค าข้างต้น ถือไม้เท้าเดินอยู่เป็นใครกัน ?” | 
เหล่าอ ามาตย์เหล่านั้นอธิบายแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เพราะความเสื่อมแห่งสังขาร บุรุษนี้
จึงถูกเรียกว่า คนแก่เฒ่า” | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ แม้เราก็จะมีสภาพอย่างนี้เป็นธรรมดา   
หรือ ?” | อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ความชรานี้เป็นของทั่วไป เป็น
ปกติธรรมดาพระเจ้าข้า” | หลังจากนั้น พระราชาทรงสลดพระทัยเสด็จด าเนินต่อไป | พระองค์ทรง
เห็นบุรุษแม้อีกคนหนึ่ง ผู้มีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ เนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น มีท้องเหมือนภูเขา 
อวัยวะน้อยใหญ่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นหนองผูกไว้ด้วยผ้าพันแผล (43) หายใจเข้ายาวหายใจออก
ยาว ถือไม้เท้า ก็ครั้งทอดพระเนตรเห็นการเดินกระโผลกกระเผลก จึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลาย
อีกว่า “ท่านผู้เจริญ บุรุษนี้มีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ค าท่ีเหลือเหมือนกับข้างต้น เดินกระโผลกกระเผลก
เป็นใครกัน ?” | อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ชายผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บป่วย
พระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ แม้เราจะมีสภาพอย่างนี้เป็นธรรมดาหรือ ?” | เหล่า
อ ามาตย์ทั้งหลายย่อมกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ความเจ็บป่วยนี้เป็นธรรมดาทั่วไป
ส าหรับผู้กระท ากรรมชั่วร้าย และจะมีเพราะความผิดแห่งกรรมในปางก่อนพระเจ้าข้า” | พระราชา
ทรงก าหนดว่า “เราไม่ควรกระท ากรรมชั่วโดยประการทั้งปวง” ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงเสด็จด าเนินไป
ต่อ | พระองค์ทรงเห็นบุรุษแม้อีกคนหนึ่ง | มีแคร่ประดับไปด้วยผ้าสีเขียว สีเหลือง สีแดงและสีขาว มี
ฉัตรธงชัยและธงแผ่นผ้า มีการเป่าสังข์ตีกลอง พลุกพล่านไปด้วยสตรี บุรุษ เด็กชาย เด็กหญิง มีบุรุษ 4 
คนคอยหาม มีบุรุษถือคบไฟเดินน าหน้า บุรุษแบกท่อนไม้เดินตามหลัง ทรงสดับเสียงร้องไห้ระงม
โดยรอบว่า “ฮือ ๆ พ่อ ฮือ ๆ แม่ ฮือ ๆ พ่ีชาย ฮือ ๆ สามี” ย่อมตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมา
อีกว่า “ท่านผู้เจริญ แคร่นี้ซึ่งประดับไปด้วยผ้าสีเขียว เหลือง แดงและสีขาว ค าที่เหลือเหมือนกับ
ข้างต้น และเสียงร้องไห้ระงมมันคืออะไรกัน ?” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
สมมติเทพ บุรุษนี้ชื่อว่าตายแล้ว พระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญแม้เราก็จะมีสภาพเช่นนี้
เป็นธรรมดาหรือ ?” | เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ความตายนี้มีอยู่ทั่วไป
เป็นธรรมดาพระเจ้าข้า” | ล าดับนั้น พระราชาทรงสลดพระทัยแล้วเพราะทอดพระเนตรเห็นคนแก่ 
คนเจ็บ และคนตาย ทรงด าริว่า “โภคทรัพย์เช่นนี้ควรสละทิ้งเสีย” ดังนี้แล้ว เมื่อเสด็จกลับก็เสด็จเข้า
ไปยังโศกาคารประทับอยู่ | 

(43.1) ในแคว้นของพระองค์มีพราหมณ์ชื่อว่าเวลาภะ (Velābha) เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก 
มีโภคทรัพย์มากมาย เรียนจบพระเวทและเวทางค์ | พราหมณ์นั้นได้ฟังแล้วว่าพระราชา ทรงสลด
พระทัยเสด็จเข้าไปยังโศกาคารประทับอยู่แล้ว เพราะทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บและคนตาย 
| ก็ครั้นได้ฟังแล้ว พราหมณ์นั้นมีพราหมณ์หลายแสนจ านวนมากแวดล้อมแล้ว จึงขึ้นสู่รถม้าสีขาวล้วน
ถือไม้เท้าทองค าเข้าไปเฝ้าพระราชาพระนามว่าปิณฑวังศะ | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลพระราชา
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ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พราหมณ์เวลาภะยืนรออยู่ที่หน้าประตู” | ล าดับนั้น พระราชาเสด็จ
ออกมาแล้วประทับนั่งบนท้องพระโรง | พราหมณ์เวลาภะถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
แล้วนั่งลงกราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพเสด็จเข้าไปยังโศกาคารประทับอยู่แล้วเพ่ือประโยชน์
อะไร” | พระราชาทรงตรัสเรื่องทั้งหมดตามที่เป็นไปแล้วแก่พราหมณ์เวลาภะโดยละเอียด | พราหมณ์
กราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพจะต้องเสวยผลกรรมด้วยพระองค์เอง | (แต่) พระองค์ไม่ควรเศร้า
โศกในเพราะเรื่องนี้เลย | สัตว์ทั้งหลายผู้กระท ากรรมดีก็มี ผู้กระท ากรรมชั่วก็มี และผู้กระท าทั้งกรรม
ดีและกรรมชั่วทั้งสองอย่างก็มี | แต่พระเจ้าจักรพรรดิทรงกระท ากรรมดีอยู่เป็นประจ า ย่อมบังเกิดใน
หมู่เทวดาทั้งหลาย | แม้พระองค์ผู้สมมติเทพทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ | พระองค์จะได้เสวยความสุข
ที่มนุษย์ได้รับแล้ว และความสุขอันเป็นทิพย์มากมาย | ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หากแต่ว่าพระองค์
ต้องบูชายัญอันเป็นบันไดแห่งสวรรค์ | ล าดับนั้น พระราชาจึงพระราชทานค าสั่งแก่เหล่าอ ามาตย์
ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงกระท าการตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งพระนครว่า “พระราชาจะทรง
ประกอบพิธีบูชายัญอันไม่มีค่าใช้จ่าย | พวกท่านผู้เจริญทั้งหลายพึงมาแล้วรับประทานเถิด” | หลังจาก
นั้นทรงให้จัดตั้งโรงทานด้วยรับสั่งว่า | พวกเธอจงให้อาหารแก่คนทั้งหลายที่ต้องการอาหาร ให้น้ าแก่
คนทั้งหลายที่ต้องการน้ า (ท าให้) ในสถานที่นั้นมีน้ าข้าวไหลล้นจนเกิดเป็นคลอง | ซึ่งน้ าข้าวที่ร้อนก็
กลายเป็นเย็น | จึงปรากฏชื่อว่า “อนวตัปตะ อนวตัปตะ” | คลองนั้นเมื่อบริบูรณ์ไปด้วยน้ าข้าวและ
ข้าวต้มตลอด 12 ปี ก็เพ่ิมพูนขึ้น | ต่อมาคลองนี้ได้กลายเป็นแม่น้ าสายส าคัญ | ปรากฏชื่อว่า        
“อาจามนท”ี | 

  

(44) มีอุททานดังต่อไปนี้ 
 

  เมืองกุมารวรธนะ (Kumāravardhana) เมืองเกราจานะ (Kraucāna)  
เมืองอังคทิกะ (Aṅgadika) เมืองมณิวตี (Maṇivat) |  
เมืองสาลพละ (Sālabala) เมืองสาลิพละ (Sālibala)  
เมืองสุวรณปรัสถะ (Suvarṇaprastha) เมืองสาเกตะ (Sāketa) ||53|| 

  เมืองเปยะ (Peya) เมืองโตยิกา (Toyikā) เมืองศราวัสตี  | 
  เมืองอนวตัปตะ (Anavatapta) เมืองนครพินทุ (Nagarabindu)  

และเมืองไวศาลี (Vaiśālī) เป็นเมืองสุดท้าย ||54|| 
 

(44.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองกุมารวรธนะแล้วโดยล าดับ | ในเมือง
กุมารวรธนะ พระองค์ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ ในประเทศนี้ พระราชา
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พระนามว่าอุโปษธะ อุบัติข้ีนแล้ว” | และความเจริญอย่างยิ่งจะมีในเมืองนี้ | เพราะเหตุนั้น เมืองนั้นจึง
ได้รับสมัญญาว่า “กุมารวรธนะ กุมารวรธนะ” | 

(44.2) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองเกราจานะโดยล าดับ | ในเวลานั้น พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ ในเมืองเกราจานะนี้ ช้างของพระราชา  
อุโปษธะ ส่งเสียงร้องแล้วว่า “เกราจะ” จึงได้รับสมัญญาว่า “เกราจานะ เกราจานะ” |   

(44.3) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองอังคทิกะโดยล าดับ | ณ พ้ืนที่แห่งหนึ่ง ในเมือง
อังคทิกะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ | สถานที่ประทับทั้ง 4 โดยละเอียด เหมือนกับค าที่
กล่าวไว้แล้ว |  

(44.4) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองมณิวตีโดยล าดับ | ในเมืองมณิวตีนั้น พระองค์
ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ ในเมืองมณิวตีนี้ พระโพธิสัตว์จะประกอบพิธี
บูชายัญด้วยแก้วมณีจ านวนมาก | จึงได้รับสมัญญาว่า “มณิวตี มณิวตี” | 

(44.5) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองสาลพละโดยล าดับ | ณ พื้นที่แห่งหนึ่ง ในเมืองสา
ลพละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ | สถานที่ประทับทั้ง 4 โดยละเอียด เหมือนกับค าที่
กล่าวไว้แล้ว |  

(44.6) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองสาลิพละโดยล าดับ | ณ พ้ืนที่แห่งหนึ่ง ในเมือง
สาลิพละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ | สถานที่ประทับทั้ง 4 โดยระเอียด เหมือนกับค าที่
กล่าวไว้แล้ว |  

(44.7) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองสุวรณปรัสถะโดยล าดับ | ในเมืองสุวรณปรัสถะ
นั้น พระองค์ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ ในเมืองสุวรณปรัสถะนี้ พระ
โพธิสัตว์จะประกอบพิธีบูชายัญด้วยทองค าจ านวนมาก | แม้ในบัดนี้ พราหมณ์ทั้งหลายได้แบ่งทองด้วย
ความไว้ใจแล้ว | จึงได้รับสมัญญาว่า “สุวรณปรัสถะ สุวรณปรัสถะ” |     

(44.8) พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองสาเกตะโดยล าดับ ในเมืองสาเกตะพระองค์ย่อม
ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ มีพระราชาพระนามว่าอุโปษธะ ทรงครองราชสมบัติ
อยู่ในเมืองสาเกตะแห่งนี้ (ทรงท าให้เมืองสาเกตะ) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มี
ประชาชนมากมายพลุกพล่าน | (ต่อมา) เนื้องอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชาอุโปษธะซึ่งมีความนุ่ม 
และอ่อนนุ่มยิ่ง กล่าวคือ (เนื้องอกนั้น) นุ่มราวกะผ้าตูละ (Tūla) หรือผ้ากรปาสะ (Karpāsa) 87 (แต่เนื้อ

                                                           
87“Tūlapicurvā karpāsapicurvā” ศัพท์ทั้งสองนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในคัมภีร์ฝ่ายบาลีคือ ตูลปิจุ 

(Tūlapicu), กัปปาสปิจุ (Kappāsapicu) หมายถึงผ้าฝ้าย เอดเจอร์ตัน (Edgerton) ก็กล่าวว่า ผ้าทั้งสองชนิดนี้คือผ้า
ฝ้ายทั้งคู่ แต่มีข้อที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ได้ระบุว่าข้อแตกต่างนั้นคืออะไร ทางด้านรอตแมน (Rotman) เสนอ
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งอกนั้น) ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคร้ายใด ๆ | เมื่อเนื้องอกนั้นโตเต็มที่ก็ได้แตกออก และได้ก าเนิดกุมารขึ้น | 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส ผุดผ่อง มีผิวพรรณดังทอง ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น 
ประกอบไปด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ | ด้วยลักษณะที่ว่า “เนื้องอกเกิดขึ้นแล้วบนศีรษะๆ” 
พระกุมารนั้นจึงปรากฏสมัญญาว่า มูรธาตะ (Mūrdhāta) มูรธาตะ” | สตรีหกหมื่นคนได้มีแก่พระราชา
อุโปษธะ | พระราชกุมารประสูติแล้วได้เข้าไปภายในพระราชวัง | พร้อมกับได้เห็นพระกุมารนั้นแล ถัน
ของสตรีทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีน้ านมไหล |  แต่ละนางต่างก็กล่าวว่า “ดูด (นม) ของฉัน, ดูด (นม) ของ
ฉัน” พระกุมารจึงปรากฏสมัญญาว่า “มานธาตา (Māndhātā)”88 มานธาตา” | บรรดาชนเหล่านั้น 
บางพวกก็รู้จัก (พระองค์) ในนามว่า “มูรธาตะ” บางพวกก็รู้จักในนามว่า “มานธาตา” | 

(45.1) เมื่อพระราชกุมารมานธาตะเสด็จไปยังชนบท พระเจ้าอุโปษธะทรงประชวรแล้ว | 
พระราชานั้นถูกรักษาโดยโอสถที่ท าจากรากไม้ เหง้าไม้ ใบไม้ ดอกและผลไม้ | ทว่าอาการยังคงแย่อยู่
อย่างนี้แล | พระองค์จึงทรงรับสั่งเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงอภิเษกพระราชกุมาร
ด้วยราชาภิเษกโดยพลันเถิด” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายน้อมรับพระด ารัสของพระราชาด้วยกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงส่งทูตไปด้วยกราบทูลว่า “พระราชาอุโปษธะทรง

                                                                                                                                                                      

ว่าบางทีอาจจะเป็นฝ้ายแดงกับฝ้ายขาว ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 

Dictionary, Vol.  2, 170; and Andy Rotman, Divine Story :  Divyāvadāna Part I (Somerville MA: 

Wisdom Publication, Ins, 2008), 440. 
88ในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานเรียกว่า มานธาตะ (Māndhāta) กล่าวว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าอุโปษธะ 

(Upoṣadha) พระเจ้ามานธาตะมีโอรส ธิดา หลาน เหลนมากมายหลายพันองค์ องค์สุดท้ายได้แก่ พระเจ้าอิกษวากุ ผู้
มีนามอีกอย่างหนึ่งว่าสุชาตะ ในมหานครศาเกต ส่วนในคัมภีร์ปุราณะเรื่องพระเจ้ามานธาตะมีทั้งส่วนที่คล้ ายคลึง
และที่แตกต่างกับคัมภีร์ทิวยาวทาน ในปุราณะกล่าว่า พระเจ้ายุวนาศวะ (Yuvanāśva) เป็นพระบิดาของพระเจ้า
มานธาตา พระองค์มีพระชายาถึงร้อยองค์แต่กลับไม่มีโอรสหรือธิดา ด้วยความเศร้าโศกเสียใจพระเจ้ายุวนาศวะจึง
เสด็จเข้าไปในป่าจนพบกับฤษีตนหนึ่งจึงเล่าถึงความทุกข์ของตนให้ฟัง ฤษีนั้นจึงท าหม้อน้ ามนตร์เพื่อจะช่วยให้พระ
ชายาของพระราชาตั้งครรภ์ จากนั้นน าหม้อน้ ามนตร์ไปวางไว้ในยาคศาลา (Yāgaśālā) วันหนึ่งพระราชาเกิดความ
กระหายอย่างมากจึงเข้าไปหาน้ าดื่มยังยาคศาลาก็พบหม้อน้ ามนตร์นี้ตั้งอยู่มีน้ าเต็มหม้อจึงดื่มน้ าในหม้อเข้า ในเวลา
ต่อมาพระเจ้ายุวนาศวะก็เกิดตั้งครรภ์โอรสแทนพระชายา จึงได้ปรึกษากับเหล่าอ ามาตย์ซึ่งให้ค าแนะน าว่าควรจะน า
ทารกนี้ไปปล่อยไว้ในป่า ทว่าทารกนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเหล่าเทวดาและพระอินทร์ ทารกนั้นส่งเสียงร้อง
อยากกินนมเมื่อพระอินทร์ปรากฏตนขึ้นก็กล่าวว่า “māṁ dhātā” หมายถึง ดูดจากฉัน เหตุนี้ทารกจึงได้ช่ือว่า 
Māndhātā เพราะการที่ทารกนี้ได้ดูดนิ้วของพระอินทร์ (แทนนม) เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงกลายเป็นผู้ที่มีอ านาจและ
ช่ือเสียงอย่างยิ่ง ดู ส าเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2553), 249. ; and 

Vettam Mani, Purāṇic Encyclopaedia, 475-476. 
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พระประชวรแล้ว” | พระองค์ทรงประทานรับสั่งว่า “ท่านจงแต่งตั้งพระราชกุมารให้เสด็จขึ้น
ครองราชย์เถิด | บัดนี้ขอพระราชกุมารจงเสด็จกลับมาโดยเร็ว” | พระราชกุมารนั้นก าลังเสด็จกลับไป
อยู่ พระราชาอุโปษธะก็ทรงสวรรคตแล้ว | ล าดับนั้นเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายจึงส่งทูตไปหาพระองค์อีก
ครั้งว่า “ข้าแต่พระกุมาร พระราชบิดาของพระองค์ทรงสวรรคตแล้ว | ขอพระองค์เสด็จกลับมา
ครองราชสมบัติเถิด” | พระราชกุมารมานธาตะทรงก าหนดว่า “ถ้าพระราชบิดาของเราสวรรคตแล้ว 
เราจะกลับไปนครนั้นเพ่ืออะไร” ครั้นทรงทราบดังนี้แล้วทรงประทับอยู่ในชนบทนั้นนั่นแล | เหล่า
อ ามาตย์ทั้งหลายได้ส่งอ ามาตย์ผู้ใหญ่ไปจ านวนมาก | อ ามาตย์นั้นไปแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระราช
กุมาร ขอพระองค์เสด็จกลับมารับราชสมบัติเถิด” | พระราชกุมารนั้นตรัสว่า “จะมอบราชสมบัติโดย
ธรรมแก่เรา ดังนั้น ก็จงมาอภิเษกราชสมบัติในที่นี้เถิด” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ มีสิ่งของมากมายที่จะต้องใช้ในราชาภิเษกเช่น รัตนศิลา (Ratnaśilā) อาสนะสิงห์ 
ฉัตร เครื่องฉลองพระองค์ มงกุฎ | และพิธีราชาภิเษกจะต้องกระท าท่ามกลางพระราชวัง |  ขอพระ
กุมารจงเสด็จกลับมายังพระราชวังนี้ในบัดนี้เถิด” | พระราชกุมารนั้นกล่าวว่า “ถ้าจะมอบราชสมบัติ
โดยธรรมแก่เรา |  ของจ าเป็นทุกอย่างก็จงมาในสถานที่แห่งนี้ เถิด” | ก็ยักษ์นามว่า ทิเวากสะ 
(dīvaukasa) เป็นข้ารับใช้พระกุมารมานธาตะ | ยักษ์นั้นได้น ารัตนศิลาและอาสนะสิงห์มาในสถานที่นั้น
นั่นแล | ส่วนพระราชวังได้พาเอาฉัตร เครื่องฉลองพระองค์ มงกุฎลอยมาเอง | เพราะพระราชวังลอย
มาเอง ลอยมาด้วยตนเอง ดังนั้นเมืองนั้นจึงได้สมัญญาว่า สาเกตะ สาเกตะ (Sāketa)89 | 

(45.2) เวลานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอานนท์ว่า “มาเถิด อานนท์ เราจะ
ไปยังเมืองศราวัสตีกัน” | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปยังเมือง 
ศราวัสตีทรงหลีกไปแล้ว กระทั่งในประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง มีพราหมณ์ผู้ยังไม่ได้กินข้าวก าลังไถอยู่ | 
นางทาริกาถือเอาเครื่องดื่มมาแล้วเพ่ือประโยชน์แก่พรามหณ์นั้น | และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จถึง
ประเทศนั้นแล้ว | พราหมณ์นั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 
32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 1 วา 
ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไป | 
                                                           

89สาเกตุ (Sāketa) เป็นช่ือนครแห่งหนึ่ง อยู่ในแคว้นโกศลห่างจากเมืองสาวัตถี 7 โยชน์ ธนัญชัยเศรษฐี
บิดาของนางวิสาขาได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าปเสนทิโกศลให้เข้าตั้งถ่ินฐานและสร้างขึ้น เมื่อคราวท่ีท่าน
เศรษฐีอพยพจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ในแคว้นโกศลตามค าเชิญชวนของพระองค์ ท่ีตั้งของเมืองสาเกตในปัจจุบันอยู่ที่
ฝั่งล่างของแม่น้ าฆาฆระ (Ghāghara) สาขาใหญ่สายหนึ่งของแม่น้ าคงคา ซึ่งตรงกับเมืองอโยธยาห่างจากเมืองกุสิ
นาราไปทางตะวันตก 170 กิโลเมตร ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 433. 
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พร้อมกับด้วยการเห็น พราหมณ์นั้นได้เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว | เป็นเรื่องธรรมดา
ที่ว่าสมถะ90 (Śamatha) ที่บ าเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 12 ปีก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้ การได้บุตรของคนที่
ไม่มีบุตรก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้ การได้เห็นขุมทรัพย์ของคนแร้นแค้นก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้หรือกระทั่ง
การได้ครองราชสมบัติของคนที่ปรารถนาราชสมบัติก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้เหมือนกับการได้เห็น
พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกของสัตว์ผู้บ าเพ็ญกุศลมูลไว้แล้ว | พราหมณ์จึงถือเอาเครื่องดื่มนั้นเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างรวดเร็ว | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 

 

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ นี้คือเครื่องดื่มท่ีมีอยู่ในส านักของข้าพระองค์ 
  ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เคาตมะ ขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ 
  โปรดดื่มเครื่องดื่มเถิด” ||55|| 
 

(46) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบ่อน้ าแก่พราหมณ์นั้น | พระองค์ตรัสว่า 
“พราหมณ์ เธอจงทิ้งขวดเปล่าเหล่านี้ลงในบ่อน้ าอันเหือดแห้งนี้เสีย” | พราหมณ์นั้นจึงทิ้งขวดเปล่าลง
ในบ่อน้ าอันแห้งนั้นแล้ว | ด้วยพุทธานุภาพ (Buddhānubhāva)91 ของพระพุทธเจ้าทั้งด้วยเทวานุภาพ 
(Devatānubhāva)92 ของเหล่าเทวดาทั้งหลาย บ่อน้ าอันเหือดแห้งนั้นมีไอลอยขึ้นอยู่ เต็มไปด้วย
เครื่องดื่มมากมาย | ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะพราหมณ์นั้นว่า “พราหมณ์เธอจงเก็บ
เครื่องดื่มทั้งหลายเถิด” | พราหมณ์นั้นจึงเริ่มเพ่ือจะเก็บแล้ว | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้ว
โดยประการที่สงฆ์ทั้งหมดได้ดื่มเครื่องดื่ม | บ่อน้ าอันเหือดแห้งนั้นมีไอลอยขึ้นอยู่เต็มไปด้วยเครื่องดื่ม
ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแล | จากนั้น พราหมณ์นั้นเลื่อมใสแล้วโดยประมาณอันยิ่ง จึงถวายบังคมแทบพระ
ยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งเบื้องพระพักตร์เพ่ือต้องการจะฟังธรรม | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์นั้นแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่
จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่งหลังจากที่พราหมณ์ฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกายทฤษฎีอัน
ตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานแล้วก็ได้บรรลุโสรดาปัตติผล | พราหมณ์นั้นกราบ
ทูลว่า “ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้ามพ้นแล้ว | ข้าพระองค์นี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง พระ
ธรรมว่าเป็นที่พ่ึง และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง | และขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) 
ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | ครั้งนั้น

                                                           
90สมถะ (ส. ศมถ Śamatha, บ. สมถ Samatha) ธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิต ธรรมยังจิตให้สงบระงับ

จากนิวรณูปกิเลส การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ ดู เรื่องเดียวกัน, 398. 
91พุทธานุภาพ (Buddhānubhāva) ฤทธิ์หรืออานุภาพของพระพุทธเจา้. 
92เทวานุภาพ (Devatānubhāva) อานุภาพของเหล่าเทวดา. 
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พราหมณ์นั้นเป็นเหมือนพวกพ่อค้าที่ค้าขายได้ก าไร เหมือนพวกเกษตรกรที่มีพืชผลสมบูรณ์ เหมือน
เหล่านักรบที่ชนะศึกสงคราม (และ) เหมือนคนเจ็บป่วยที่หายจากโรคทั้งปวง ได้อนุโมทนายินดีภาษิต
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้ว
หลีกออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกระทั่งเดินทางไปถึงพ้ืนที่นา (ของตน) | พราหมณ์
ย่อมเห็นข้าวสาลีทองค าเต็มสะพรั่งไปทั่วท้องนานั้น | ก็ครั้นเห็นแล้ว พราหมณ์ผู้มีดวงตาเบิกกว้าง
เพราะความประหลาดใจ จึงกล่าวคาถาแม้อีกว่า  
 

“โอ บุณยเกษตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณ อันปราศจากโทษทั้งหมด 
อันเป็นบุณยเกษตรที่เมล็ดพันธุ์ซึ่งหว่านแล้วในวันนี้  
ให้ผลในวันนี้เหมือนกัน” ||56 || 

 

(46.2) ล าดับพราหมณ์นั้นจึงรีบเข้าไปเฝ้าพระราชา | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายพระพร
กราบทูลกะพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์หว่านข้าวแล้ว ข้าวเหล่านั้น
กลายเป็นทอง” | พระองค์ผู้ทรงปกครองสถานที่นั้นจงกระท าความดีใจเถิด | พระราชาจึงส่งคนดูแล
ไปแล้ว | พราหมณ์กระท าเป็นกองไว้แบ่งให้แล้ว | (แต่ว่า) ส่วนของพระราชากลับกลายเป็นข้าวสาลี
ดังเดิม | คนดูแลจึงกราบทูลพระราชาแล้ว | พระราชารับสั่งว่า “ท่านจงแบ่งอีกครั้งสิ” | ส่วนของ
พระราชาก็กลับกลายเป็นข้าวสาลีดังเดิม | กระทั่งพราหมณ์นั้นได้จัดแบ่งถึง 7 ครั้งอย่างนี้ | พระราชา
ทรงรู้สึกประหลาดใจอย่างนั้นนั่นแลเสด็จไปด้วยพระองค์เองจึงเข้าใจ | พระองค์จึงตรัสแก่พราหมณ์
นั้นนั่นแลว่า “พราหมณ์นี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอ | พอละ เธอไม่ต้องแบ่งไว้ในส่วนของพระราชา | 
แต่เธอพึงให้ส่วนที่เป็นของเธอแก่เรา” | หลังจากนั้น ข้าวสาลีอันพราหมณ์ผู้มีความยินดีให้แล้วก็เป็น
ข้าวสาลีทองค า | 
 (46.3) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเดินทางต่อแล้ว กระทั่งในประเทศแห่งหนึ่งมี
ชาวนา 500 คนมีผิวพรรณเหลืองขึ้นๆ มีมือและเท้าแตก นุ่งเสื้อผ้าขาดๆก าลังไถนาอยู่ | แม้โคผู้
เหล่านั้นก็มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและหนอง ถูกทิ่มแทงด้วยไม้ปฏักแล้วจึงเดินไถอย่างรวดเร็ว | 
ชาวนาเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ ค าที่
เหลือเหมือนกับข้างต้น เรื่อยไปจนถึงการได้ครองราชสมบัติของคนที่ปรารถนาราชสมบัติก็ไม่ท าให้จิต
สดชื่นได้เหมือนกับการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกของสัตว์ผู้บ าเพ็ญกุศลมูลไว้แล้ว  | ล าดับนั้น 
ชาวนาเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นชาวนาเหล่านั้นแล้ว | 
ก็ครั้นทรงเห็นชาวนาทั้งหลายแล้วจากที่ไกล ด้วยเพ่งถึงวินัยพระองค์จึงเสด็จออกจากหนทางประทับ
นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ | ครั้งนั้น ชาวนาเหล่านั้นถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วพากันนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาค
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ทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงทรงแสดง
พระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่งพราหมณ์ทั้งหลายฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกาย
ทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุโสรดาปัตติผลแล้ว  | พราหมณ์
ทั้งหลายเหล่านั้นผู้เห็นแจ้งสัตยธรรมแล้ว จึงประณมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็น
พระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว  ขอข้าพระองค์พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านัก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้ว
ด้วยเอหิภิกษุอุปสัมปทา ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น เรื่อยไปจนถึงพราหมณ์ท้ังหลายเหล่านั้นด ารงอยู่
อย่างนี้ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้น | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพากเพียร บากบั่น พยายาม ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น เรื่อยไป
จนถึงเป็นที่น่ากราบไหว้ของเหล่าทวยเทพ | 

(47.1) โคผู้เหล่านั้นสะบัดเชือกผูกจนขาดแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไป
หาแล้วถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าเสร็จแล้วจึงยืนล้อมรอบ
พระองค์ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยบททั้ง 3 แก่โคผู้ทั้งหลายเหล่านั้น | ค าที่เหลือ
เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้ว เหมือนกับฝูงหงส์ปลาและเต่าเรื่อยไปจนถึง เทพบุตรทั้งหลายผู้เห็นแจ้งสัตย
ธรรมแล้วจึงกลับไปยังภพของตน | 

(47.2) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความ
สงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้เคยเป็นชาวนาทั้งหลายเหล่านี้ ได้กระท ากรรมอะไร
ไว้ท าให้เกิดเป็นชาวนา และบรรพชาอุปสมบทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะละกิเลสได้ 
อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ | เทพบุตรผู้เคยเป็นโคผู้ทั้งหลายเหล่านั้นกระท ากรรม
อะไรไว้ท าให้ไปบังเกิดในฝูงโคผู้ และเห็นแจ้งสัตยธรรม” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างกรรมไว้มากมาย อันได้รับการสั่งสม มีเหตุปรัตยัยบริบูรณ์ 
ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว ทราบมาว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที |  

(47.3) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วในภัทรกัลป์นี้เอง เมื่อประชาชนมีอายุ 
20,000 ปีพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก | ค าที่เหลือเหมือนกับที่กล่าว
มาแล้ว พระองค์ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับที่ป่าฤษิตปตนมฤคทาวะ | ชาวนา 500 คนเหล่านั้นได้
บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้ว | บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ภิกษุเหล่านี้ไม่
ศึกษาเล่าเรียน ไม่สาธยายมนต์ ไม่มนสิการอยู่ แต่ฉันเอา ๆ ซึ่งของอันเป็นสัทธาเทยะ (อันบุคคลถวาย
ด้วยศรัทธา) คลุกคลีอยู่กับหมู่คณะและเกียจคร้านไม่ท าการท างาน | 
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(47.4) ภิกษุทั้งหลาย เธอเข้าใจว่าอย่างไร ภิกษุ 500 รูปเหล่านั้นก็คือชาวนา 500 คน
เหล่านี้ | เจ้าของวิหารนั้นก็คือคฤหบดีนี้นั่นแล | ข้อที่ภิกษุผู้เป็นชาวนาทั้งหลายเหล่านี้ฉันของอันเป็น
สัทธาเทยยซึ่งเป็นของเจ้าของวิหารแล้ว (48) ไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่สาธยายมนต์ ไม่มนสิการอยู่แล้ว 
แต่มัวคลุกคลีในหมู่คณะ เกียจคร้านไม่ท างาน ด้วยกรรมนั้นท าให้เธอเกิดเป็นชาวนารับใช้เจ้าของ
วิหารนั้น 500 ชาติ | กระทั่งในบัดนี้พวกเธอก็คงเกิดเป็นชาวนารับใช้เจ้าของวิหารนั้นนั่นแล | ข้อที่
ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้บวชในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ แล้วประพฤติ
พรหมจรรย์ ด้วยกรรมนั้นบัดนี้พวกเธอจึงได้บวชในศาสนาของเรา เพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึง
บรรลุความเป็นพระอรหันต์” | 

(48.1) เทพบุตรผู้เคยเป็นโคผู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็บวชแล้วในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธ
เจ้าพระนามว่ากาศยปะ (พวกเธอ) ดูหมิ่นสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเป็นประจ า | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
พวกเธอจึงบังเกิดในฝูงโคผู้ | ข้อที่พวกเธอท าจิตให้เลื่อมใสในส านักของเรา ด้วยกรรมนั้นจึงบังเกิดใน
หมู่เทพบุตร | ข้อที่พวกเธอประพฤติรักษาพรหมจรรย์ในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
กาศยปะ ด้วยกรรมนั้นบัดนี้เทพบุตรทั้งหลายจึงเห็นแจ้งสัตยธรรม | ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด า
โดยสิ้นเชิงย่อมมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน พวกเธอก็ควรกระท าการ
เพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น | เธอจะต้องศึกษาเอาไว้อย่างนี้นะภิกษุท้ังหลาย” | 

(48.2) ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอานนท์ว่า “มาเถิด อานนท์ เรา
จะไปยังเมืองโตยิกา93 (Toyikā) กัน” | พระเถระตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า 
“ขอรับ พระพุทธเจ้าข้า” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโตยิกาโดยล าดับ  | ก็ใน
ประเทศนั้นพราหมณ์ก าลังไถนาอยู่ | ล าดับนั้น พราหมณ์นั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วย
มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมี
ประมาณ 1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพต
เคลื่อนไป | พราหมณ์นั้นจึงใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะเข้าไปอภิวาทพระเคาตมะผู้เจริญ งานของเราก็จะ
เสียไป | ถ้าเราไม่เข้าไปอภิวาทบุญของเราก็จะเสียไป | อุบายอะไรนี้จะพึงมีซึ่งท าให้งานของเราไม่เสีย 
และบุญของเราก็ไม่เสีย” | พราหมณ์นั้นจึงเกิดความคิดว่า “เรายืนตรงนี้แหละ | ท าการอภิวาทอย่างนี้ 
ท าอย่างนี้แล้ว งานก็จะไม่เสีย บุญก็จะไม่เสีย” | พราหมณ์นั้นทั้งยืนถือปฏักในที่นั้นนั่นแลกระท าการ
อภิวาทแล้วด้วยคิดว่า “ข้าพระองค์ย่อมอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า” |  

                                                           
93โตยิกา (Toyikā) ช่ือของเมืองที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าประเสนทิโกศล. 
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(48.3) ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ พราหมณ์นี้
คิดผิดแล้ว เมื่อพราหมณ์นี้น้อมเข้ามากระท าการอภิวาทในที่นี้  เธอก็จะเห็นแจ้งญาณทัศนะ94 
(Jñāṇadarśana) อันเหมาะสม | (เพราะว่า) ในสถานที่นี้ยังคงมีพระบรมสารีริกธาตุ95 ที่ยังไม่เสื่อม
สลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิธีการดังกล่าวมานี้ | พราหมณ์ควรจะมา
ไหว้เรา | เมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์นี้จะพึงชื่อว่าได้กราบไหว้พระสัมยักสัมพุทธเจ้าถึง 2 พระองค์” | พระ
อานนท์กราบทูลว่า “ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรหรือพระเจ้าข้า ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ 
ในสถานที่นี้คงมีพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า        
กาศยปะ” | ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์จึงรีบปูลาดผ้าอุตราสงค์ซ้อนกัน 4 ชั้นโดยทันทีแล้วกราบทูลค า
นี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วอย่างนี้ | ภูมิ
ประเทศนี้จะเป็นที่ใช้สอย (ประทับนั่ง) ของพระสัมยักสัมพุทธเจ้า  2 พระองค์อย่างนี้ (49) ซึ่งก็คือ
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ และพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้” | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
ประทับบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว | ครั้นประทับแล้วจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอปรารถนาเพ่ือจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะหรือ  ?” | 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ส าหรับเหตุการณ์นี้เป็นเวลาสมควร เป็นโอกาสที่ดีที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่า กาศยปะ แก่ภิกษุทั้งหลาย | ภิกษุทั้งหลายครั้นเห็นแล้วก็จะยังจิตให้เลื่อมใส” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงยังโลกิยจิตให้เกิดขึ้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้ | ภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่เพ่ือจะเห็นก็ย่อมเห็นพระ
บรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ | 
ล าดับนั้นพระองค์ทรงยกพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากาศยปะ ขึ้นแล้ว | ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย แล้วว่า “เธอจงถือเอา
นิมิตเถิด” (จนกระทั่ง) พระบรมสารีริกธาตุหายไปแล้ว | 

                                                           
94ญาณทัศนะ (ส. ชฺ าณทรฺศน Jñāṇadarśana) บาลีว่า ญาณทัสนะ (บ. าณทสฺสน Ñānadassana) 

คือความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้า. 
95พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนส าคัญแห่งพระพุทธสรีระซึ่งคงอยู่เป็นที่เคารพบูชา โดยเฉพาะพระอัฐิ 

(กระดูกของพระพุทธเจ้า) และส่วนส าคัญอื่น ๆ แห่งพระสรีระของพระองค์เช่น พระเกสา มักใช้ว่า พระบรม
สารีริกธาตุ. 
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(49.1) 96พระราชาทรงพระนามว่า ประเสนชิต (Prasenajita) สดับแล้วว่า “พระผู้มีพระ
ภาคเจ้ายกพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ 
เพ่ือให้สาวกได้ชื่นชม” | ก็ครั้นสดับแล้วพระองค์ทรงเกิดความกระตือรือร้นทันที ทรงพร้อมด้วยนาง
สนมในวัง พระกุมาร เหล่าอ ามาตย์ กองก าลังทหาร ชาวเมือง และชาวบ้าน ออกเดินทางเพ่ือจะ
ทอดพระเนตร | พระเจ้าวิรูฒกะ97 (Virūḍhaka) คฤหบดีอนาถปิณฑทะ ฤษีทัตตะ98 (Ṛṣidatta) ช่างไม้
ปุราณะ99 (Purāṇasthapati) นางวิสาขา มฤคารมารดา100 (Viśākhā mṛgāramātā) และสิ่งมีชีวิตหลาย
แสนเกิดความกระตือรือร้นจึงออกเดินทางเพ่ือต้องการจะดู (พระบรมสารีริกธาตุ) และถูกกุศลมูลใน
ครั้งก่อนตักเตือนแล้ว ด้วยประการฉะนี้ | จนกระทั่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปแล้ว | ชนเหล่านั้น
ฟังว่า “พระบรมสารีริกธาตุอันไม่เสื่อมสลายไปของพระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า     
กาศยปะ หายไปแล้ว” | ก็ครั้นฟังแล้วความทุกข์โทมนัสเกิดขึ้นแก่พวกเขาทันทีว่า “การมาของพวก
เราไร้ประโยชน์” |  

(49.2) ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งกระท าประทักษิณพ้ืนที่นั้น | และเกิดความคิดด้วยจิตอย่าง
นี้ว่า “เพียงเพราะการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหารของเรานี้จะมีบุญมากเท่าไร” | ครั้งนั้น พระผู้มี                  
                                                           

96เรื่องราวและข้อความเกือบทั้งหมดจากนี้ไปเหมือนกับที่ปรากฏในเรื่อง โตยิกามหาวทานมฺ (Toyikā 

mahāvadānam) ใน  Gilgit Manuscripts ดู เพิ่ ม เติ ม ใน  P. L.  Vaidya, ed. , Divyāvadāna, 48-50; and Dutt 

Nalinaksha, Gilgit Manuscripts, Vol. 4 (1950), 466-69. 
97พระเจ้าวิรูฒกะ (ส. วิรูฒก Virūḍhaka) บาลีว่า วิรุฬหกะ (บ. วิรุฬหก Viruḷhaka) ไทยใช้ว่า วิรุฬหก 

เป็นช่ือของท้าวมหาราชผู้ปกครองเทวดาและกุมภัณฑ์ทางทิศใต้.  
98ฤษีทัตตะ (Ṛṣidatta) เป็นช่ือของช่างไม้คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเรียกกันว่า อิสิทัตตะก็มี ริษิทัตตะก็มี ดู 

Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol.  2, 152.  and J.  S. 

Speyer, ed., Avadāna-Śataka, vol. 1, 224.  
99ปุราณะ (Purāṇasthapati) เป็นช่ือของช่างไม้ประจ าพระองค์ของพระเจ้าปเสนทิโกศลและเป็น

เพื่อนร่วมงานของนายช่างฤษิทัตตะ ดู  Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar 

and Dictionary, Vol. 2, 348.  
100วิศาขา มฤคารมาตา (ส. วิศาขา มฺฤคารมาตา Viśākhā mṛgāramātā) บาลีว่า วิสาขา มิคารมาตา                  

(บ. วิสาขา มิคารมาตา Visākhā migāramātā) เป็นช่ือของมหาอุบาสิกาคนส าคัญในพุทธศาสนาครั้งพุทธกาล เหตุที่
นางวิสาขาสามารถกลับใจมิคารเศรษฐีบิดาสามีซึ่งนับถือนิครนถ์ให้หันมานับถือพุทธศาสนาได้ มิคารเศรษฐีนับถือ
นางวิสาขามากถึงกับเรียกนางว่าแม่ ดังนั้น นางวิสาขาจึงได้ช่ือใหม่ว่า มฤคารมาตาหรือมิคารมารดาซึ่งแปลว่ามารดา
ของ มิคารเศรษฐีนับแต่นั้นมา ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 381;  and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 
900.  
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พระภาคเจ้าเพ่ือที่จะไม่ยังความเดือดร้อนของหมู่แห่งมหาชนให้เกิด ทรงทราบจิตของอุบาสกนั้นด้วย               
พระหฤทัยจึงตรัสพระคาถาว่า 
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์ (Buddhacaitya) 
แล้วเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหาร (ของพระองค์) ||57|| 

 

(49.3) ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งวางก้อนดินเหนียวไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า               
“ในสถานที่แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายบุญจ านวนมากส าหรับการเดิน (ประทักษิณ)         
รอบวิหารไว้แล้ว | แต่ส าหรับ (การถวาย) ก้อนดินเหนียวจะมีบุญมากเท่าไร ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระ
ภาคทรงทราบความคิดของอุบาสกแม้นั้นด้วยพระหฤทัยแล้วทรงตรัสคาถาว่า 
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนหนึ่งไว้ ||58|| 

 

(49.4) ล าดับนั้น สิ่งมีชีวิตหลายแสนครั้นได้ฟังแล้วจึงวางก้อนดินเหนียวไว้ อุบาสกอีกคน
หนึ่งวางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ในสถานที่นั้น | และหวนคิดอย่างนี้ว่า “ส าหรับการเดิน (ประทักษิณ)            
รอบวิหาร การวางก้อนดินเหนียว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ | (50) แต่เมื่อพวก
เราวางแก้วมุกดา และดอกไม้จะมีบุญมากเท่าไร ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความคิดของ
ชนเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้ววางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ ||59|| 

 

(50.1) อุบาสกคนหนึ่งกระท าวิหารดอกไม้ในที่นั้น | และหวนคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสบุญมากขนาดนี้ส าหรับแก้วมุกดาและดอกไม้ ส าหรับวิหารดอกไม้ของพวกเราจะมีบุญ
มาก เพียงไร ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยจึง
ตรัสพระคาถาว่า  



 93 
 
 

 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้วกระท าวิหารดอกไม้ไว้ ||60|| 

 

(50.2) อุบาสกอีกคนหนึ่งให้พวงประทีปไว้ในสถานที่นั้น | และหวนคิดขึ้นว่า “ส าหรับ
วิหารดอกไม้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ | ส าหรับพวงประทีปของพวกเราจะมีบุญ
มากเพียงไร?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้น ทรงตรัสพระ
คาถาว่า  
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้วท าการถวายประทีป ||61|| 
 

(50.3) อุบาสกอีกคนหนึ่งให้การประพรมน้ าหอมในที่นั้น | และหวนคิดด้วยใจอย่างนี้ว่า 
“ส าหรับประทีปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีบุญมากถึงเพียงนี้ | ส าหรับการประพรหมน้ าหอมของ
พวกเราจะมีบุญมากเพียงไร ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วย
พระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้วท าการประพรมน้ าหอม ||62|| 

 

อุบาสกอีกคนหนึ่งกระท าการยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะ101 (Patāka) | และหวนคิด
อย่างนี้ว่า “ส าหรับการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหาร การวางก้อนดินเหนียว ส าหรับแก้วมุกดาและ
ดอกไม้ ส าหรับวิหารดอกไม้ ส าหรับพวงประทีป ส าหรับการประพรหมน้ าหอม พระผู้มีพระภาคเจ้า

                                                           
101ปตากะ (ส. ปตาก Patāka) บาลีว่า ปฏากะ (บ. ปฏาก Paṭāka) แปลว่า ธงผืนผ้า เป็นช่ือธงชนิด

หนึ่งใช้แขวนห้อยย้อยยาวลงมาใช้เป็นเครื่องบูชานิยมท าเป็นรูปจระเข้บ้าง ตะขาบบ้าง นางเงือกบ้าง จึงเรียกกันว่า 
ธงจระเข้บ้าง ธงตะขาบบ้าง.  
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ตรัสว่า มีบุญมากถึงเพียงนี้ | ในการยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะของพวกเราทั้งหลายจะมีบุญมาก
เพียงไร ?” |พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพ ระหฤทัย              
ทรงตรัสพระคาถาว่า 

ภูเขาทองค าที่เสมอกับภูเขาสุเมรุหนึ่งแสนลูก 
ก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์ 
แล้วยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะขึ้น ||63|| 
เพราะว่า ทักษิณานี้ เขาได้อุทิศถวายพระตถาคต 
ผู้ไม่มีใครทัดเทียม ผู้เป็นดังนายเรือใหญ่ ตรัสรู้ได้ด้วย 
พระองค์เอง ผู้เป็นดังหัวหน้าพ่อค้า ผู้ยอดเยี่ยม ||64|| 

 

(51.1) ชนเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงบุญที่กระท า
แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงปรินิพพานไปแล้วว่ามีผลมากถึงเพียงนี้ | ส าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้
ทรงพระชนอยู่ จะมีบุญมากขนาดไหน ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชน
ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระหฤทัย จึงตรัสพระคาถาว่า 

 

บุคคลควรบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยแม้จะทรง 
ปรินิพพานแล้ว | ก็ควรบูชาด้วยพึงท าจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา  
(เพราะ) บุญที่วิเศษยิ่งกว่าบุญนี้ไม่มี ||65|| 
จริงอยู่พระพุทธเจ้าทรงเป็นอจินติยะ (Acintiya) แม้ธรรมะของพระองค์ 
ก็เป็นอจินติยะ เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรม 
ซึ่งเป็นอจินติยะ แม้วิบากก็เป็นอจินติยะ ||66||  
ไม่อาจเลยที่จะรับรู้ฝั่งคือพระคุณของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น  
ผู้เป็นอจินติยะ ผู้ประกาศธรรมจักรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ||67|| 

 

(51.2) หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นนั้นแก่หมู่แห่งมหาชนนั้น ซึ่ง
หมู่สัตว์หลายแสนได้ฟังแล้วบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ | บางพวกก็ยังจิตให้เกิดขึ้นในสาวกโพธิญาณ 
บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในปัจเจกโพธิญาณ บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ | บาง
พวกได้รับฐานะอันสูงสุด บางพวกมีฐานะสูง บางพวกได้รับสถานะเป็นที่น่ายอมรับอย่างสูง บางพวก
ได้รับความสงบอันเหมาะสมตามความเป็นจริง | บางพวกบรรลุโสดาปัตติผล บางพวกบรรลุสกทาคมิ
ผล บางพวกเพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ | นอกจากนี้               
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ชนจ านวนมากเป็นผู้ตั้งใจแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า น้อบน้อมพระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ์ | ล าดับนั้น 
พราหมณ์คฤหบดีผู้มีศรัทธาทั้งหลายจึงจัดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ | งานเฉลิมฉลอง
นั้นมีชื่อว่า โตยิกามหะ102 (Toyikāmaha) | 

(51.3) ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท103 (Kośala janapada) 
ทรงถึงเมืองศราวัสตีโดยล าดับ | แล้วทรงประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑทะชื่อว่าเชตวัน ใกล้เมือง 
ศราวัสตี  | คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้ฟังแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท                 
ถึงเมืองศราวัสตีโดยล าดับแล้ว (ในเวลานี้) ประทับอยู่ในอารามเชตวัน ใกล้เมืองศราวัสตีของเรานั่นแล 
| ก็ครั้นฟังแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทันที | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมแทบพระยุคล
บาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ชี้แจงให้คฤหบดีอนาถปิณฑทะผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไป
ปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ก็ทรงสงบนิ่ง | คฤหบดี
อนาถปิณฑทะจึงลุกจากอาสนะ กระท าผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบ
ทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ในวันพรุ่งนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์
ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเถิด” | คฤหบดีอนาถปิณฑทะตระเตรียมของเคี้ยวและ            
ของฉันอันสะอาดและประณีตเหมือนกับที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะ จัดตั้ง
เหยือกน้ าแล้วส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภัตตาหาร
ตระเตรียมเสร็จแล้ว ถึงเวลาแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะก าหนดเวลาในบัดนี้” | คฤหบดีย่อมเรียก
บุรุษผู้เฝ้าประตูว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านอย่าพึงให้ใครเข้าไปทางนี้ จนกว่าภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขจะฉันเสร็จ | หลังจากนั้นเราจะให้เข้าไปเอง” | บุรุษผู้รักษาประตูตอบรับค าของคฤหบดี     
อนาถปิณฑทะด้วยค าว่า “ขอรับ นาย” | ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแต่เช้า ถือบาตรและ
จีวรมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้ว (52) ประทับอยู่ข้างหน้าหมู่ภิกษุ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว 

                                                           
102ฉบับที่ปรากฏใน Gilgit Manuscripts  เรียบเรียงโดย ทัตต์ (Dutt) ได้จัดเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันส่วน

นี้โดยจัดแยกไว้ในอวทานอีกเรื่องหนึ่งภายใต้ช่ือเรื่อง โตยิกามหาวทานมฺ (Toyikāmahāvadānam) แทนที่จะรวมไว้
ในเรื่อง อินฺทรนามพฺราหฺมณาวทานมฺ (Indranāmabrāhmaṇāvadānam) แม้อวทานทั้งสองเรื่องนี้จะประกอบไป
ด้วยเนื้อหาที่เหมือนกันก็จริงแต่มีโครงเรื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งในเรื่องโตยิกามหาวทานมฺ ทัตต์ตั้งช่ือรองไว้ว่า “การ
ปฏิบัติแห่งความศรัทธาในเมืองโตยิกา”ดู Dutt, Nalinaksha, ed.  (1950), Gilgit Manuscripts, vol. 4, 73; and 

Rotman, 419. 
103โกศล (ส. โกศล Kośala, บ. โกสล Kosala) ไทยนิยมใช้ว่าโกศลเป็นช่ือแคว้น 1 ใน 16 แคว้นของ

ชมพูทวีป เป็นแคว้นใหญ่และมีอ านาจมากในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ทรงปกครองพระนามว่าปเสนทิโกศล มีเมือง
หลวงช่ือสาวัตถี.  



 96 
 
 

ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยเสร็จเรียบร้อย ทรงล้างพระหัตถ์ เก็บบาตรแล้วจึงรับเอาอาสนะ
ที่ต่ ากว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม | 
 (52.1) ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะ ผู้มีผมและหนวดยาว มีจีวรหยาบ เพราะการนอน
และนั่งในป่าแห่งหนึ่ง เดินทางไปยังพระเชตวันแล้ว | พระเถระนั้นมองเห็นพระเชตะวันว่างเปล่า | 
ท่านถึงถามภิกษุผู้ท าหน้าที่ดูแลวัดว่า “ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดินทางไปไหนกัน” |  
ภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านคฤหบดีอนาถปิณฑทะนิมนต์แล้ว” | พระเถระนั้นจึงใคร่ครวญว่า “เราจะ
ฉันบิณฑบาตในเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะนั้นนั่นแล และจะเข้าไปหาภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขด้วย” | พระเถระนั้นจึงไปยังเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ | ขณะนั้น ยามผู้เฝ้าประตู     
กล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านเข้าไปไม่ได้” | พระเถระกล่าวว่า “ท าไม เราเข้าไปไม่ได้” | ยามผู้เฝ้าประตู
กล่าวว่า “คฤหบดีอนาถปิณฑทะสั่งไว้ว่า “ท่านอย่าให้ใครเข้าไปทางนี้  จนกว่าภิกษุสงฆ์ซึ่งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขจะฉันเสร็จ | จากนั้นเราจะให้เข้าไปทางนี้ทีหลัง” | ครั้งนั้น ท่านพระมหา               
กาศยปะใคร่ครวญอยู่ ว่ า “เราได้ โอกาสอันดีที่ พราหมณ์ และคฤหบดีผู้ ไม่ รู้ จั ก เราว่าเป็ น                 
ศรมณศากยบุตร เราจะไป เราจะอนุเคราะห์คนที่ยากจน” ทราบดังนี้แล้วจึงไปยังอุทยาน |             
พระเถระนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ เราควรจะท าการอนุเคราะห์ใคร” | จนกระทั่ง (พบ) หญิงขอทานใน
เมืองคนหนึ่ง ผู้เป็นโรคเรื้อนถูกท าร้ายจนบอบช้ า ผอมซีด มีร่างกายเน่า เที่ยวขออาหารอยู่ | พระ
เถระนั้นจึงเข้าไปหานาง | อนึ่ง นางได้รับความเหน็ดเหนื่อยในการหาอาหารแล้ว | นางเห็นท่านพระ
มหากาศยปะผู้มีกายอันน่าเลื่อมใสมีจิตอันน่าเลื่อมใสด้วยอิริยาบถ104 (Īryāpatha) อันสงบ | นางจึง
ใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้ท าอุปการะในทักษิณาทาน105 (Dakṣiṇā) เช่นนี้เลยมิใช่หรือจึงท าให้เรามีสภาพ
ดังปรากฏนี้ ถ้าพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าจะพึงรับข้าวต้ม เพราะอาศัยการอนุเคราะห์เรา เราก็จะ
ถวายแก่พระคุณเจ้านี้” | ล าดับนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจจึงน้อมบาตร
ไปแล้วกล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเธอถวายแล้วจงใส่ในบาตรนี้เถิด” | หลังจากนั้น นางท าจิตให้เลื่อมใส
แล้ว ใส่ (ข้าวต้ม) ลงไปในบาตรนั้น แต่มีแมลงวันตกลงไปด้วย | นางเริ่มที่จะน าแมลงวันนั้นออกมา 
นางจึงจุ่มนิ้วลงไปในข้าวต้มนั้น | นางคิดว่า “เพ่ือตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าจึงไม่ทิ้ง 
                                                           

104อิริยาบถ (ส.อีรฺยาปถ Īryāpatha, บ. อิริยาปถ Iriyāpatha) ท่าที่เคลื่อนไหวตั้งวางร่างกายอย่างใด
อย่างหนึ่ง อิริยาบถหลักมี 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถย่อยเรียกว่า จุณณิยอิริยาบถ หรือจุณณิกอิริยาบถ ได้แก่ 
ท่าท่ีแปรเปลี่ยนยักย้ายไประหว่างอิริยาบถท้ัง 4 นั้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 557. 

105ทักษิณา (ส. ทกฺษิณา Dakṣiṇā, บ. ทกฺขิณา Dakkhiṇā) คือ ทานที่ถวายเพื่อผลอันดีงาม ของท าบุญ 
ปัจจัยสี่ที่เมื่อถวายจะเป็นเหตุให้ประโยชน์สุขเจริญเพิ่มพูน ของถวายที่ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายเจริญด้วยสมบัติดัง
ปรารถนา สิ่งท่ีให้โดยเชื่อกรรมและผลแห่งกรรม ดู เรื่องเดียวกัน, 126. 
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(ข้าวต้ม) แม้ก็จริงแต่ก็คงจะไม่ฉัน” | ต่อมาพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจ จึงอาศัย
พ้ืนข้างฝาแห่งหนึ่งนั่งฉันข้างหน้านางนั่นเอง | นางคิดว่า “เพ่ือจะตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณ
เจ้าฉันแล้วแม้ก็จริงแต่เพราะอาหารนี้คงจะไม่ฉันอาหารอีก” | ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบ
ความคิดของนางแล้วจึงกล่าวค านี้กะหญิงขอทานนั้นว่า “น้องหญิง เธอจงยังความยินดีให้เกิดขึ้นเถิด 
ด้วยอาหารที่เธอถวาย เราจะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวัน” | นางจึงเกิดความดีใจอย่างล้นเหลือว่า “พระมหา-   
กาศยปะผู้เป็นเจ้ารับบิณฑบาตของเรา” นางท าจิตให้เลื่อมใสในท่านพระมหากาศยปะ กระท ากาละ 
(ตาย) แล้วไป | บังเกิดในหมู่เทวดาชั้นตุษิต106 | ท้าวศักรเทวราชเห็นนางผู้ถวายข้าวต้ม ผู้จิตเลื่อมใส 
และกระท ากาละแล้ว  แต่ไม่ทรงเห็นว่านางไปเกิดในที่ไหน | พระองค์จึงเริ่มที่จะตรวจดูนรก แต่ก็ไม่
เห็น สัตว์เดรัจฉาน เปรต มนุษย์ เทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกาไปจนถึงเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็ไม่เห็น | 
(53) เป็นความจริงที่ว่าเหล่าเทวดาจะมีญาณทัศนะจากสถานที่ที่ต่ ากว่า (ตนเอง) แต่จะไม่มีจาก
สถานที่ที่สูงกว่า | ล าดับนั้น ท้าวศักรเทวราชจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว
ทรงทูลถามค าถามโดยขับเป็นคาถาว่า 

 

สตรีที่ถวายข้าวต้มแก่ท่านกาศยปะ ผู้มีอาตมันอันยิ่งใหญ่ | 
ขณะที่ก าลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่นี้ ย่อมบันเทิงเริงร่าในที่ไหน ||68|| 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
 

สตรีที่ถวายข้าวต้มแก่กาศยปะนี้ย่อมบันเทิงเริงร่าอยู่ในหมู่เทวดา | 
มีนามว่า ดุสิต อันเป็นสถานที่ส าเร็จความปรารถนาทุกอย่าง ||69|| 

 

(53.1) ขณะนั้นท้าวศักรเทวราชจึงเกิดความคิดว่า “ก็มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ มองไม่เห็น
ผลของบุญทั้งหลายเลย (แต่) ก็ยังถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย เรามองเห็นผลของบุญทั้งหลาย 
ด ารงอยู่ได้ในผลบุญของตัวเอง | เพราะเหตุไรเราจึงไม่ถวายทานหรือไม่ท าบุญทั้งหลายเล่า ? | ท่าน
มหากาศยปะผู้เป็นเจ้านี้อนุเคราะห์คนยากจน ไร้ที่พ่ึง ขัดสน ข้นแค้น | อย่ากระนั้นเลย เราควรถวาย
บิณฑบาตแก่พระมหากาศยปะนี้” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงนิรมิตเรือนอันช ารุดทรุดโทรมบนถนนที่คน
จนอาศัยอยู่ และจ าแลงร่างกายเป็นช่างทอผ้า สวมผ้าโพกหัว นุ่งผ้าป่านเนื้อหยาบ มีมือและเท้าแห้ง

                                                           
106ตุษิต (ส.ตุษิต Tuṣita) บาลีว่า ดุสิต  (บ. ตุสิต Tusita) คือ สวรรค์ช้ันที่ 4 แห่งสวรรค์ 6 ช้ัน มีท้าว

สันดุสิตเทวราชปกครอง สวรรค์ช้ันนี้เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่มนุษยโลกและตรัสรู้ในพระชาติ
สุดท้าย ดู เรื่องเดียวกัน, 95. 
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แตก ได้เริ่มเพ่ือที่จะจัดแจงผ้า | ส่วนนางเทวกันยานามว่า ศจี107 (Śacī) จ าแลงเพศเป็นภรรยาของช่าง
ทอผ้า เริ่มเพ่ือที่จะกระท าการทอผ้า | ท้าวศักระยืนกระท าการตระเตรียมทิพยสุธาโภชน์นี้อยู่ใกล้ ๆ | 
ขณะนั้นท่านพระมหากาศยปะผู้อนุเคราะห์คนยากจน ไร้ที่พ่ึง ขัดสน ก็มาถึงเรือนนั้นโดยล าดับ |   
พระเถระคิดว่า “บุรุษนี้ เป็นผู้มีความทุกข์” จึงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วยื่นบาตรออกไป | ท้าว              
ศักรเทวราชบรรจุบาตรของพระเถระจนเต็มด้วยทิพยสุธาโภชน์ | ทันใดนั้น ท่านพระมหากาศยปะได้มี
ความคิดว่า 

 

ทิพยสุธาโภชน์เป็นของช่างทอผ้า และความกว้างของเรือนก็มีแค่นี้ | 
หลังจากท่ีพิจารณาว่า มันผิดปกติ ความสงสัยจึงเกิดข้ึนในใจของเรา ||70|| 

 

(53.2) จริงอยู่เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า “ญาณทัศนะของพระอรหัตน์ทั้งหลายจะไม่มีเพราะ           
ยังไม่ได้ใคร่ครวญ | พระเถระนั้นจึงเริ่มใคร่ครวญแล้วจนกระทั่งเห็นว่าเป็นท้าวศักรเทวราช | พระเถระ
นั้นจึงกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ ท าไมพระองค์ถึงกระท าการขัดขวางชนผู้มีความทุกข์เล่า  ? | 
เนื่องจากความลังเลสงสัย และความไม่แน่ใจอันหยั่งรากลึกซึ่งติดตามมานานแสนนานของพระองค์ 
พระผู้ มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้ าทรงถอนขึ้นแล้ ว ” | ท้ าวศักระตรัสว่ า                  
“ท่านมหากาศยปะ ผู้เป็นเจ้า เราท าการขัดขวางชนผู้มีความทุกข์หรือ  ? | มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้            
มองไม่เห็นผลของบุญทั้งหลายเลยแต่ย่อมถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย | เรามีปกติเห็นผลของบุญ
ทั้งหลายอยู่นั่นแล ท าไมถึงจะถวายทานทั้งหลายไม่ได้เล่า ? | พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือว่า 
 

บุญทั้งหลายเป็นสิ่งสมควรท า จริงอยู่ การไม่ท าบุญน ามาความทุกข์มาให้ | 
บุญทั้งหลายที่สัตว์โลกกระท าแล้วจะบันเทิงอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า ||71|| 

 

(54.1) หลังจากนั้น ท่านมหากาศยปะครั้นพิจารณาแล้วจึงเริ่มจะเข้าไปบิณฑบาตยัง
ตระกูล | ครั้งนั้น ท่าวศักรเทวราชทรงยืนอยู่บนอากาศ บรรจุบาตรของท่านมหากาศยปะผู้เที่ยว
บิณฑบาตให้เต็มด้วยทิพยสุธาโภชน์ | แม้ท่านมหากาศยปะจึงคว่ าบาตร (ท าให้) ข้าวและน้ าตกลงพ้ืน  
| ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเหตุการณ์นั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“เพราะฉะนั้นเราจึงอนุญาตให้น าฝาบาตรมาใช้” | 
 (54.2) ชื่อเสียงแผ่ไปทั่วสารทิศว่า “หญิงขอทานในพระนครชื่อโน้น ถวายข้าวต้มแก่พระ
มหากาศยปะผู้เป็นเจ้า | และนางบังเกิดแล้วในหมู่เทวดานามว่า ดุสิต” | พระราชาพระนามว่า        

                                                           
107พระศจี (Śacī) คือ พระชายาของท้าวศักรมหาราช.  
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ปรเสนชิตเกาศละ108 สดับแล้วว่า “หญิงขอทานในพระนครชื่อโน้น ถวายข้าวต้มแก่พระมหากาศยปะ
ผู้เป็นเจ้า  และนางบังเกิดแล้วในเทวโลกชั้นดุสิต” | ก็ครั้นสดับแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทันที | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้ว
ประทับ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระองค์ทรงชี้แจงให้พระราชาพระนามว่าปรเสนชิต เกาศละ ผู้นั่ง 
ณ  ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง เข้าใจแจ่มแจ้ง | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึงทรง
พระดุษณีภาพ |  

(54.3) ครั้งนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ลุกจากอาสนะ ท าผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลี
ไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับ
นิมนต์ด้วยภัตตาหาร บุคลิก (เจาะจง) ถึงพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าตลอด 7 วันเถิด” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น พระเจ้าปรเสนชิต 
เกาศละ ทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระดุษณีภาพ จึงถวายบังคมแทบพระยุคล
บาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
ล าดับนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ทรงจัดเตรียมของเคี้ยวและของฉันในคืนนั้นนั่นเอง ทรงลุกขึ้น
แต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะ จัดตั้งเหยือกน้ า ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึงทรงดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและ
ประณีตด้วยมือของพระองค์ | อนึ่งคนขอทานคนหนึ่งยืนท าจิตให้เลื่อมใสอยู่ (พลางคิดว่า) “พระราชา
พระองค์นี้มีปกติทอดพระเนตรเห็นผลของบุญทั้งหลาย ทรงด ารงอยู่ในผลแห่งบุญของพระองค์แล้ว 
พระองค์ยังไม่ทรงพอใจด้วยบุญทั้งหลายอย่างนี้ ยังคงถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย” | 

(54.4) ขณะนั้น พระเจ้าปรเสนชิตเกาศละ คอยดูแลรับใช้หมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขด้วยของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและประณีตด้วยมือของพระองค์ ครั้นทราบว่าพระผู้มีพระ

                                                           
108พระเจ้าประเสนชิต (ส. ปฺรเสนชิต Pasenajita) หรือประเสนชิตเกาศัลยะ (ส. ปฺรเสนชิตเกาศลย 

Pasenajitakauśalaya) บาลีว่า ปเสนทิ (บ. Pasenadi) หรือปเสนทิโกสล (บ. Pasenadikosala) เป็นพระนามของ

พระราชาผู้ครองราชย์สมบัติอยู่ที่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ไทยนิยมใช้ว่า ปเสนทิโกศล 

พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้ามหาโกศล เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นได้เสด็จไปศึกษาที่เมืองตักศิลา และมีพระ

สหาย 2 พระองค์ คือ เจ้าชายลิจฉวีพระนามว่า มหาลิ แห่งเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี และเจ้าชายพันธุละแห่งเมือง      

กุสินารา แคว้นมัลละ เดิมทีพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเลื่อมใสศรัทธาลัทธิของครูทั้ง  6 ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้

ประกาศพุทธศาสนาในแคว้นโกศลแล้ว จึงได้ทรงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาตลอดพระชนมายุของพระองค์ ดู

เพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 

226; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 2, 168-170. 
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ภาคเจ้าทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์และเก็บบาตรแล้ว จึงรับเอาอาสนะที่ต่ ากว่า
ประทับเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“มหาบพิตร เราจะแสดงทักษิณาโดยชื่อของใคร ? | ของพระองค์หรือว่าของผู้ที่ได้รับบุญยิ่ งกว่า
พระองค์ ?” | พระราชาทรงใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันบิณฑบาตของเรา | คนอ่ืนใครเล่า
จะได้รับบุญยิ่งไปกว่าเราได้” ทราบดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค
เจ้าจงแสดงทักษิณาโดยชื่อของผู้ที่ได้รับบุญมากกว่าข้าพระองค์พระเจ้าข้า” | ล าดับนั้น พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงทรงแสดงทักษิณาโดยชื่อของคนขอทาน | จนกระทั่งผ่านไป 6 วันอย่างนี้ | (55) ในวันที่ 6
พระราชาทรงเอามือเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่แล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันบิณฑบาตของเรา |  
(แต่) ทรงแสดงทักษิณาโดยชื่อของคนขอทาน” | เหล่าอ ามาตย์มองเห็นพระองค์แล้ว | พวกเขาจึง
กราบทูลว่า “ท าไมพระองค์ถึงนั่งเท้าคางคิดฟุ้งซ่านอยู่เล่า พระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้
เจริญ จะไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไร | ในเมื่อบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นฉันบิณฑบาตของเรา แต่
ท าไมถึงแสดงทักษิณาโดยชื่อของคนขอทาน ?” | ขณะนั้นอ ามาตย์อาวุโสคนหนึ่งกราบทูลว่า “ขอ
พระองค์จงอย่ากังวลใจไปเลย | พวกข้าพระองค์จะกระท าโดยประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรง
แสดงทักษิณาโดยชื่อของพระองค์ผู้สมมติเทพในวันพรุ่งนี้” อ ามาตย์เหล่านั้นจึงสั่งพนักงานว่า “ในวัน
พรุ่งนี้พวกท่านพึงจัดเตรียมอาหารอันประณีตให้พร้อมเสร็จหลายๆ อย่าง โดยประการที่ครึ่งหนึ่งใส่ไว้
ในบาตรของภิกษุทั้งหลาย อีกครึ่งวางไว้บนพ้ืน” | ในวันต่อมาเหล่าอ ามาตย์จัดเตรียมอาหารอัน
ประณีตไว้มากมาย | หลังจากนั้น จึงเริ่มเพ่ือจะถวายหมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผู้นั่งอย่าง
สะดวกสบายแล้ว | ย่อมใส่ไว้ในบาตรของภิกษุทั้งหลายครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งวางไว้บนพ้ืน | ล าดับนั้น
พวกขอทานทั้งหลายต่างวิ่งกรูเข้าไปด้วยคิดว่า “เราจะถือเอาอาหารที่ตกบนพ้ืน” | (แต่ว่า) อ ามาตย์
พวกที่อังคาส109ได้ห้ามพวกขอทานเหล่านั้นแล้ว | ขณะนั้นคนขอทานนั้นจึงกล่าวว่า “ถึงแม้ว่า
พระราชาจะมีอาหาร ทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอ่ืนที่เหมือนกับพวกเราที่มีความทุกข์ 
ปรารถนาอยู่ | ท าไมพวกท่านจึงไม่ให้ ? | จะทิ้งไปโดยไม่ให้บริโภคเลยหรือ ?” | คนขอทานนั้นเกิด
ความคิดฟุ้งซ่านแล้ว | เขาไม่สามารถเพ่ือจะยังจิตให้เลื่อมใสได้เหมือนในครั้งก่อน | จากนั้น พระราชา
ยังภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันแล้ว ทราบแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้แสดง
ทักษิณาโดยระบุชื่อของเรา จึงเข้าไปฟังทักษิณานั่นแล | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ทักษิณาโดยระบุชื่อของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละว่า 
 

ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้ม และอาหารอันจืดชืด 

                                                           
109อังคาส หมายถึง ถวายพระ เลี้ยงพระ. 
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ไร้รสชาติของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง ||72|| 

 

(55.1) ครั้งนั้น ท่านอานนท์ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันในพระราชวังของพระเจ้าปรเสนชิตเกาศละ แล้วทรงแสดงทักษิณา
โดยระบุชื่อของพระองค์หลายต่อหลายครั้ง | ทักษิณาเช่นนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก่อนหน้าข้า
พระองค์ย่อมไม่ทราบมาก่อนเลย” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์เธอปรารถนาที่จะฟัง
ความสัมพันธ์แห่ งกรรมปรารภถึงข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต -               
เกาศละหรือ ?” | พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ส าหรับเหตุการณ์นี้เป็นเวลาสมควร 
เป็นโอกาสอันดี (ที่) พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้จะพึงอธิบายความสัมพันธ์แห่งกรรมปรารภถึง
ข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ” | ภิกษุทั้งหลายฟังพระด ารัสของ             
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้จ าไว้ให้ขึ้นใจ | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย
มาแล้ว (ทรงน าอดีตนิทานมาตรัสไว้) ว่า  

(55.2) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองแห่งหนึ่ง110 มีคฤหบดีอาศัยอยู่ | คฤหบดี
นั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน | เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น | เมื่อเขา
หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกันบุตรก็ได้เกิดแล้ว | เด็กนั้นถูกดูแลเลี้ยงดูเติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดแล้ว | 
(56) ต่อมา คฤหบดีนั้นเรียกภรรยามาแล้วว่า “นางผู้เจริญ บุตรของพวกเราที่เกิดมาแล้วน าภาระ
หนี้สินมาให้แก่พวกเรา111 ฉันจะน าสินค้าไปยังต่างประเทศ” | ภรรยาจึงนั้นกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร 
ท่านจงกระท าสิ่งนั้นเถิด” | คฤหบดีนั้นจึงน าสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว ขณะนั้น คฤหบดีได้เสียชีวิต
แล้วจากการเดินทาง คฤหบดีนั้นเป็นคนมักน้อย | (ท าให้ไม่นานเท่าไรนัก) ทรัพย์สมบัติในเรือนของ

                                                           
110ศัพท์ว่า “Karpaṭaka” แม้ว่าในมหาวยุตปัตติ (Mahāvyupatti) ของทิเบตเข้าใจว่าหมายถึง หมู่บ้าน

เล็ก ๆ บนภู เขา ซึ่ งในคัมภี ร์ศัพท์นี้ ดู เหมือนว่าหมายถึง เพี ยงหมู่บ้ านหรือเมืองธรรมดามิ ได้มี ส่วนใด                       
ที่แสดงถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในภูเขา ดู  Ishihama  Yumiko and Yoichi Fukuda, A New Critical Edition of 

the Mahavyutpatti: Sanskrit-Tibetan-Mongolian Dictionary of Buddhist Terminology (Tokyo: 
Toyo Bunko, 1968). quoted in Rotman, Andy, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 422. 

111“Ṛṇahārako dhanahārakaśca” รอตแมน (Rotman) อภิปรายไว้ว่า ข้อความตรงนี้ช่างตรงข้าม
กับแนวคิดในแบบพราหมณ์ที่กล่าวว่า การมีบุตรชายจะน าทรัพย์สมบัติมาให้แก่วงศ์ตระกูล แต่เนื้อความที่ปรากฏใน
เนื้อเรื่องตอนนี้กลับกันที่ว่าบุตรที่เกิดมาแล้วจะน าหนี้สินมาให้ ฉะนั้นคฤหบดีจึงจะน าสินค้าออกไปค้าขาย กล่าวคือ 
เมื่อมีบุตรเกิดขึ้นเท่ากับมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีก บิดาผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจึงต้องรับภาระเพิ่มขึ้น จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องออกไปหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายส าหรับสมาชิกท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ ดู Ibid., 422. 
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คฤหบดีนั้นหมดสิ้นไป | บุตรของคฤหบดีนั้นเป็นผู้มีความล าบากแล้ว |  (แต่ว่า) คฤหบดีนั้นมีเพ่ือนอยู่
คนหนึ่ง | เพ่ือนของคฤหบดีนั้นได้กล่าวกะเด็กนั้นว่า “เธอจงเป็นบุตรของเรา | จงคอยดูแลการเกษตร
เถิด | เราจะท าการจัดหาอาหารอย่างดีมาให้แก่เธอ” | บุตรนั้นจึงเริ่มดูแลการเกษตรของเพ่ือน
คฤหบดีนั้น | เพ่ือนคฤหบดีนั้นก็ท าการจัดหาอาหารอย่างดีมาให้แก่เขา | จนกระทั่งเวลาต่อมาเป็น
วันหยุดทางจันทรคติ | มารดาของเด็กนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ ภรรยาของคฤหบดีจะยุ่งด้วยการเลี้ยง
อาหารเพ่ือน หมู่ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง พร้อมกับศรมณะ112 และพราหมณ์113 | เราจะรีบไปจะน า
อาหารมาให้แก่เด็กนั้น” | นางจึงรีบไปบอกเนื้อความนั้นแก่ภรรยาของคฤหบดี | ภรรยาคฤหบดีนั้น
โกรธแล้วกล่าวว่า “เรายังไม่ได้ให้แก่ศรมณะและพราหมณ์ หรือเหล่าญาติๆ เลย เราจะให้แก่คนรับใช้
ก่อนได้อย่างไร ? | วันนี้จงงดไปก่อน | พรุ่งนี้เราจะให้เป็นสองเท่า” | จากนั้น มารดาของเด็กนั้น
ใคร่ครวญแล้วว่า “บุตรของเราอย่าเป็นผู้หิวโหยอยู่เลย | เราจะน าข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติ
ส าหรับตัวเราเองนี้ไปให้” | นางถือเอาข้าวต้มและอาหารนั้นไปแล้ว | นางบอกเรื่องทั้งหมดที่ภรรยา
ของคฤหบดีนั้นกล่าวแล้วแก่บุตรอย่างละเอียดแล้วกล่าวว่า “แม่ได้น าข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติ
ส าหรับตัวแม่เองนี้มาให้ ลูกก็จงกินข้าวต้มและอาหารนั้นเถิด” | เขากล่าวว่า “แม่วางไว้แล้ว จงไป
เถิด” | นางจึงวางไว้แล้วจึงหลีกออกไป | เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจนคนยาก ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล) เป็น
ทักษิณียบุคคลผู้เดียวของโลก114 (Ekadakṣiṇīya) ย่อมอุบัติขึ้นในโลก | ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์
หนึ่งเดินทางมาถึงประเทศนั้นแล้ว | เด็กนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นผู้มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่า
เลื่อมใส มีอิริยาบถอันสงบ | เขาใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้กระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้มีรูป
อย่างนี้ไม่ใช่หรือ | ท าให้เรามีสภาพเช่นนี้ | ถ้าพระคุณเจ้ารูปนี้พึงรับข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติ
จากเรา เราก็จะถวายแก่ท่าน” | ล าดับนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบความคิดของบุรุษผู้ยากจนนั้น
ด้วยใจจึงน้อมบาตรไปแล้วกล่าวว่า “หากเธอจะถวายแล้วละก็จงใส่ไว้ในบาตรนี้เถิด” | ล าดับนั้น เด็ก
นั้นจึงถวายข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาตินั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอย่าง
แรงกล้า | 

                                                           
112ศรมณะ (ส. ศฺรมณ Śramaṇa) บาลีว่า สมณะ (บ. สมณ Samaṇa) แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง นักบวช

ในพุทธศาสนา.  
113พราหมณ์ (Brāhmaṇa) วรรณะหนึ่งใน 4 วรรณะคือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร พราหมณ์เป็น

วรรณะนักบวชในศาสนาฮินดู และเป็นเจ้าพิธีถือว่าตนเป็นวรรณะสูงสุด เกิดจากปากของพระพรหม. 
114ทักษิณียบุคคล บาลีว่า ทักขิเณยยบุคคล, ทักขิไณยบุคคล บุคคลผู้ควรรับทักษิณา คือ มีคุณความดี

สมควรแก่ของท าบุญ มีอาหาร ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น. 
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(56.1) ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทราบหรือไม่ว่า “บุรุษยากจนในกาลครั้งนั้นก็คือพระเจ้า                
ปรเสนชิต เกาศละนี่เอง เนื่องจากพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละนี้ได้น้อมถวายข้าวต้มและอาหาร
บิณฑบาตอันไร้รสชาติแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า | เพราะกรรมนั้นพระองค์จึงได้ครอบครอง                     
อธิบดีราไชศวรรย์สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึง 6 ครั้ง | (และ) พระองค์ก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์           
เจ้าแผ่นดินผู้ได้รับการประกอบพระราชพิธีมูรธาภิเษกในกรุงศราวัสตีนี้ถึง  6 ครั้งเช่นกัน | แม้บัดนี้
พระองค์ก็ยังได้เป็นพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ได้รับการประกอบพระราชพิธีมูรธาภิเษกแล้ว | เรา
หมายเอาวิบากนั้นจึงกล่าวว่า 
 

ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้มและอาหารอันจืดชืด 
ไร้รสชาติของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง ||73|| 

 

(57.1) ชื่อเสียงได้ขจรกระจายไปทั่วแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์
ความสัมพันธ์แห่งกรรมปรารภถึงข้าวต้มและอาหารบิณฑบาตอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต 
เกาศละ” พระเจ้าปรเสนชิตทรงสดับแล้ว | พระองค์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้า
แล้ว ทรงน้อมวันทาเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วประทับ ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้พระราชาพระนามว่าปรเสนชิต เกาศละผู้นั่ง ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่ง เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สด
ชื่น ร่าเริง ด้วยธรรมกถา แล้วก็ทรงสงบนิ่ง | พระเจ้าปรเสนชิตเกาศละจึงลุกข้ึนจากอาสนะท าการห่ม
ผ้าเฉวียงบ่าแล้วกราบทูลพระด ารัสนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งหมู่
ภิกษุจงรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยเครื่องบริขาร115(Pariṣkāra) (ปัจจัย 4) กล่าวคือ จีวร บิณฑบาต 
ศยนาสนะ116 (Śayanāsana ) คลานปัจจัยเภสัช117 (Glānapratyayabhaiṣajya) ตลอดไตรมาส” | พระ

                                                           
115เครื่องบริขาร (ส. ปริษฺการ Pariṣkāra) บาลีว่า บริขาร (บ. ปริขาร Parikhāra) ไทยใช้ เครื่องบริขาร 

คือ ของใช้ส่วนตัวของพระ เครื่องใช้สอยประจ าตัวของภิกษุในพุทธศาสนามี 8 อย่าง เรียกว่า อัฐบริขาร กล่าวคือ 
สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว และกระบอกกรองน ้า ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -เพ่ิมเติม), 174 ; และ ราชบัณฑิตยสถาน , 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 607. 

116ศยนาสนะ (ส. ศยนาสน Śayanāsana) บาลีว่า เสนาสนะ (บ. เสนาสน Senāsana) แปลว่า ท่ีนอน
และที่น่ัง ใช้หมายถึงที่พักอาศัยส าหรับภิกษุสามเณร. 
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ผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพระเจ้าปรเสนชิตเกาศละโดยพระดุษณีภาพ | ล าดับนั้น พระเจ้า                 
ปรเสนชิตเกาศละได้ถวายภัตตาหาร 100 รสชาติตลอดไตรมาสแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุข | และจัดถวายผ้าอาบน้ าฝน 100,000 ผืนแก่ภิกษุแต่ละรูป | อนึ่ง ทรงรวบรวมโกฏิแห่งหม้อ
น้ ามันแล้วตาม (จุด) แถวประทีปเพ่ือถวาย | เพราะการถวายภัตตาหารและการบูชานั้นจึงเกิดมีเสียง
วุ่นวายเป็นอย่างมาก | ขณะที่หญิงขอทานในพระนครคนหนึ่งผู้มีความล าบากมากเหลือเกิน | นาง
เที่ยวขออาหารด้วยภาชนะขอทานได้ยินเสียงอันดังแล้ว | ก็ครั้นได้ยินแล้วจึงถามทันทีว่า “ท่านผู้เจริญ             
เสียงดังกังวานนี้คืออะไร” | ชนพวกหนึ่งจึงกล่าวว่า “พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละนิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารตลอดไตรมาส | และจัดถวายผ้าอาบน้ าฝน 100,000 ผืนแก่
ภิกษุแต่ละรูป | อนึ่ง ทรงรวบรวมโกฏิแห่งหม้อน้ ามันแล้วตาม (จุด) แถวประทีปเพื่อถวาย” |  

(57.2) ล าดับนั้น หญิงขอทานนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ
พระองค์นี้ไม่ทรงพอใจด้วยบุญทั้งหลาย แม้ในวันนี้จึงถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย | อย่ากระนั้นเลย
แม้เรารวบรวม (น้ ามัน) จากที่บางแห่งแล้วจะถวายประทีปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า” นางจึงขอน้ ามัน
นิดหน่อยไว้ในภาชนะที่แตก จุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า | นางหมอบลง
เบื้องพระยุคลบาทตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระ
ศาสดานามว่า ศากยมุนี (Śākyamunī) เหมือนกับพระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุบัติขึ้นในโลก
พระองค์นี้ | มีคู่แห่งพระอัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ศารีบุตร118 (Śāriputra) และเมาทคัลยายนะ      

                                                                                                                                                                      
117คิลานปัจจัยเภสัช (ส. คฺลานปฺรตฺยยไภษชฺย Glānapratyayabhaiṣajya) บาลีว่า คิลานปัจจัยเภสัช                  

(บ. คิลานปจฺจยเภษชฺช Gilānapaccayabhesajja) คือ ยาที่ใช้เยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเครื่องปกป้องชีวิตให้
ด าเดินต่อไปได้ยืนยาวข้ึน.  

118ศารีบุตร (ส. ศาริปุตฺร Śāriputra) บาลีว่า สารีปุตตะ (ส. สารีปุตฺร Sārīputta) ไทยใช้ว่า สารีบุตร 
เป็นช่ือของพระอัครศราวกเบื้องขวา ของพระพุทธเจ้า ท่านเกิดที่หมู่บ้านนาลกะไม่ไกลกรุงราชคฤห์เป็นบุตรตระกูล
หัวหน้าหมู่บ้าน บิดาช่ือว่าวังคันตะ (Vaṅganta) มารดาช่ือสารี (Sārī) จึงได้ช่ือตามมารดาว่าสารีบุตร เมื่อเยาว์วัย
ท่านมีนามว่าอุปติสสะ มีเพื่อนสนิทช่ือโกลิตะหรือมหาเมาทคัลยายนะ อุปติสสะมีน้องชาย 3 คนช่ือจุนทะ อุปเสนะ 
และเรวตะ ครั้งหนึ่งอุปติสสะพบพระเถระอัสสชิ (Assaji) ขณะที่ท่านพระอัสสชิก าลังออกบิณฑบาตและได้สดับธรรม
จนได้ดวงตาเห็นธรรม จากนั้นก็ได้ไปบอกข่าวแก่โกลิตะแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า อุปติสสะอุปสมบทได้ 15 วัน
ได้ฟังเวทนาปริคคหสูตรจึงได้บรรลุพระอรหัตและได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางมีปัญญามาก เพราะท่านเป็น
ก าลังส าคัญในการศาสนาจึงไดร้ับการยกย่องว่าเป็นพระธรรมเสนาบดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป .อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (ช าระ -เพ่ิมเติม) , 443-444 ; และ   G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 1108-1109. 
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มีภิกษุผู้อุปัฏฐาก119 (Upasthāya) นามว่า อานนท์ มีพระราชบิดานามว่า ศุทโธทนะ120 (Śuddhodana) 
พระราชมารดานามว่า มหามายา121 (Mahāmāyā) มีพระราชโอรสเป็นพระกุมารผู้ยอดเยี่ยมนามว่า 
ราหุล122 (Rāhula) เหมือนอย่างพระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้า | แม้ข้าพระองค์ก็กระท าการแบ่งพระ
ธาตุแล้วปรินิพพาน เหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงกระท าการแบ่งพระธาตุแล้วทรง
ปรินิพพาน” | 

(57.3) จนประทีปเหล่านั้นทั้งหมดใกล้จะดับลง นางจึงจุดประทีปที่ลุกโชนนั้นให้ลุกโชน
นั่นแล | เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าพุทธอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่หลีกเร้นไปในขณะที่พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้ายังไม่ทรงหลีกเร้นไป | ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ใคร่ครวญว่า “ไม่ใช่สถานที่และ
โอกาสอันเหมาะสมที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจะทรงบรรทมในขณะที่มีแสงสว่าง อย่ากระนั้นเลย เรา

                                                           
119อุปัฏฐาก (ส. อุปสฺถาย Upasthāya) บาลีว่า อุปัฏฐาก (บ. อุปฏฺ าก Upaṭṭhāka) ผู้บ ารุง ผู้รับใช้ 

ผู้ดูแลความเป็นอยู่ ในพุทธกาลพระเถระหลายรูปได้เปลี่ยนกันท าหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า 

จนกระทั่งพรรษาท่ี 20 พระอานนท์จึงได้รับหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากประจ าพระองค์ ดู เรื่องเดียวกัน, 570. 

120ศุทโธทนะ (ส. ศุทฺโธทน Śuddhodana) บาลีว่า สุทโธทนะ (บ. สุทฺโธทน Suddhodana) เป็น
พระโอรสพระองค์แรกของพระเจ้าสีหหนุและพระนางกัญจนา มีพระมเหสีพระนามว่าสิริมหามายาหรือพระนาง
มายา เมื่อพระนางมายาสวรรคตแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้ทรงสถาปนาพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระกนิษฐาของ
พระนางมายาให้ด ารงต าแหน่งพระมเหสี พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นพระพุทธบิดา 
ในช่วงปีที ่5 แห่งการบ าเพ็ญพุทธกิจ (ช่วงเวลาต่างจากที่ระบุไว้ในอวทานศตกะ) พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรม
โปรดพระเจ้าสุทโธทนะ ก่อนท่ีพระเจ้าสุทโธทนะจะสวรรคตจนได้ทรงบรรลุอรหัต หลังจากเสวยวิมุตติสุข 7 วันพระ
เจ้าสุทโธทนะก็ปรินิพพาน ดู เรื่องเดียวกัน, 457 ; และ Ibid, 1200. 

121มหามายา หรือมายาเทวี (Mahāmāyā) เป็นพระธิดาของพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราแห่ง
นครเทวทหะ และเป็นพระอัครชายาของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์และเป็นพระชนนีของเจ้าชายสิทธัตถะ 
ตามพุทธประวัติเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน พระนางมหามายาก็สวรรคต พระนางมหามายาหรือมายาเทวี
นิยมเรียกกันว่า พระนางสิริมหามายา ดู เรื่องเดียวกัน, 268 ;  Ibid, 608; and Franklin Edgerton, Buddhist 

Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 424, 430. 
122ราหุล (Rāhula) พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ คราวพระพุทธเจ้าเสด็จนคร

กบิลพัสดุ์ ราหุลกุมารเข้าเฝ้าทูลขอทายาทสมบัติตามค าแนะน าของพระมารดา พระพุทธเจ้าจะประทานอริยทรัพย์
จึงให้พระสารีบุตรบวชราหุลเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ
ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา พระราหุลปรินิพพานในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ก่อนพุทธ
ปรินิพพานและก่อนการปรินิพพานของพระสารีบุตร ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 342. 
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ควรจะดับประทีปเสีย” | พระเถระนั้นจึงเริ่มใช้มือดับประทีป (แต่) ก็ไม่สามารถดับลงได้ และหลังจาก
นั้นจึงใช้มุมจีวร หลังจากนั้นใช้พัดวีชนี แม้อย่างนั้นก็ไม่สามารถดับได้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“อานนท์เธอจะเสียแรงตัวเองไปเปล่าๆ | ถึงแม้ลมพายุไวรัมภกะ123 (Vairambhaka) จะพัดมา ลมพายุ
เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะดับ (ประทีปนี้) ได้ จะกล่าวไปใยถึงมือ (ของเธอ) ชายจีวรหรือว่าพัดวีชนีเล่า 
| ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ประทีปนี้นางทาริกานั้นจุดให้ลุกโชนแล้วโดยจุดประสงค์อันแน่วแน่แห่งจิตอัน
ยิ่งใหญ่ | ยิ่งไปกว่านั้น อานนท์ นางทาริกานี้เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี จะเป็นพระตถาคตอรหันตสัม
ยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี | มีคู่อัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ศารีบุตรและเมาทคัลยายนะ มี
ภิกษุผู้อุปัฏฐากนามว่า อานนท์ มีพระราชบิดานามว่า ศุทโธทนะ พระราชมารดานามว่า มหามายา มี
พระราชโอรสเป็นพระกุมารผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ราหุล | แม้เธอนั้นจะกระท าการแบ่งพระธาตุแล้ว
ปรินิพพาน” | 

(58.1) ชื่อเสียงได้ขจรกระจายไปทั่วแล้วว่า “หญิงขอทานในพระนครชื่อโน้น จุดประทีป
น้อมถวายไว้ในที่เสด็จจงกรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
พยากรณ์นางไว้อนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายครั้นฟังดังนี้แล้ว ด้วยมุ่งถึงคุณใน
อนาคตจึงปวารณาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง | 

(58.2) พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละทรงสดับอย่างนั้นแล้ว | ล าดับนั้นพระองค์ผู้ทรงมีความ
มั่นใจทรงถือเอาน้ ามัน 1,000 หม้อกระท าพวงประทีปอันงดงาม | และทรงประดับประทีปอันส าเร็จ
ด้วยรัตนะ 4 ไว้เหนือสถานที่จงกรม | หลังจากนั้น จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ด้วยจะกระท าการบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระมหา
กาศยปะผู้เป็นเจ้าจึงทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยภัตตาหารตลอด 7 วัน | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงพยากรณ์ความสัมพันธ์แห่งกรรมในปางก่อนปรารภถึงข้าวต้มและอาหารอันจืดชืดไร้รสชาติของข้า
พระองค์นั้น | และข้าพระองค์ก็นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกให้ฉันอีกตลอด 3 
เดือน | ได้ถวายคู่แห่งผ้าอันมีค่า 100,000 แก่ภิกษุแต่ละรูป และจัดตั้งโกฏิแห่งหม้อน้ ามันไว้แล้วถวาย
พวงประทีป | อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรงพยากรณ์ข้าพระองค์ไว้ในอนุตร-  สัมยักสัมโพธิญาณ
เลย | ดีละ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แม้ข้าพระองค์ไว้ในอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณเถิดว่า 
“เมื่อไรข้าพระองค์จะพึงเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เป็นผู้แนะน าสัตว์โลก” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนมหาบพิตร อนุตรสัมยักสัมโพธิญาณเป็นคุณชาติลึกซึ้ง | ปรากฏได้ยาก เห็นได้ยาก รู้ได้ยาก มี

                                                           
123ไวรัมภกะ (Vairambhaka)  ในอวทานเรื่อง 8 สุปริยาวทานมฺ ในคัมภีร์ทิวยาวทานได้อธิบายถึงลม

ไวรัมภกะไว้ว่า “Vairambhe mahāsamudre vairambhā nāma vāyavo vānti yaistadudakaṁ kṣobhyate” (ณ 
มหาสมุทรไวรัมภะนั้นมีลมชื่อว่า ไวรัมภะพัดอยู่ซึ่งท าให้เกิดน้ าหมุนวน). 
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ลักษณะโดดเด่น เหนือเหตุผลและการควบคุม ดีเลิศ ไพบูลย์ ถ้าใช่จะพึงรู้ได้ด้วยบิณฑบาตไม่ | การที่
พระองค์จะได้รับอนุตรสัมยักสัมโพธินั้นมิใช่จะกระท าได้ง่ายๆ ด้วยถวายทานครั้งเดียว ถวายทานร้อย
ครั้ง ถวายทานพันครั้ง แม้ถวายทานหนึ่งแสนครั้ง แต่มหาบพิตร พระองค์จะต้องมีความปรารถนาซึ่ง
อนุตรสัมยักสัมโพธิอย่างแรงกล้า ถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย คบหากัณยามิตรเข้าไปคลุกคลี เข้าไป
นั่งใกล้ | เมื่อกระท าอย่างนี้ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามพระองค์จะชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เป็นผู้แนะน าสัตว์
โลก” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พระเจ้าปรเสนชิตเกาศละ ทรงคร่ าครวญหลั่งน้ าตา
ออกมา | ครั้งนั้นพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละทรงเช็ดน้ าตาด้วยชายผ้าแล้วกราบทูลกะพระผู้มีพระภาค
เจ้าอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้ว ถวาย
ทานหรือว่ากระท าบุญทั้งหลายหรือ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มหาบพิตร กัลป์ซึ่งมีในอดีตจงยก
ไว้ก่อน | (59) ในภัทรกัลป์นี้นั่นแล ขอพระองค์จงสดับและตั้งใจมนสิการให้ดีถึงข้อที่เราปรารถนา
อนุตรสัมยักสัมโพธิแล้ว ถวายทานกระท าบุญทั้งหลายมากมายหลายประการ เราจะเล่า (ดังต่อไปนี้) | 

(59.1) ดูก่อนมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว เมื่อประชาชนมีอายุอันประมาณมิได้ได้มี
พระราชาพระนามว่า อุโปษธะ | เนื้องอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชาอุโปษธะ | ซึ่งมีความนุ่ม และ
อ่อนนุ่มยิ่ง กล่าวคือ (เนื้องอกนั้น) นุ่มราวกะผ้าตูละหรือผ้ากรปาสะ เพราะความแก่รอบจึ งแตกออก
แล้ว | เป็นพระกุมาร | ผู้มีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ผุดผ่อง ผิวพรรณดังทอง มีศีรษะลักษณะเหมือน
ฉัตร มีแขนเรียวห้อยลงมา หน้าผากกว้าง เสียงก้องกังวาน คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ประดับด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ | พอพระกุมารประสูติแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปภายในพระราชวัง | สตรีหกหมื่นคน
ได้มีแก่พระราชาอุโปษธะ ครั้นเห็นพระกุมารแล้วถันของสตรีทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีน้ านมไหล | แต่ละ
นางต่างก็กล่าวว่า “ดูด (นม) จากฉัน, ดูด (นม) จากฉัน” | พระกุมารนั้นจึงมีสมัญญาว่า “มานธาตา 
มานธาตา” | อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า “เพราะพระกุมารถือก าเนิดมาจากศีรษะ พระกุมารจึงมีพระนามว่า 
“มูรธาตะ มูรธาตะ” | บรรดาคนเหล่านั้น บางพวกก็รู้จัก (พระองค์) ในนามว่า “มาธาตา” บางพวกก็
รู้จัก (พระองค์) ในนามว่า “มูรธาตะ” |  

(59.2) มานธาตฤสูตรัม มีปรากฏในมัธยมาคม ราชสังยุกตกนิบาตรอย่างละเอียด | 
(59.3) เมื่อพระกุมารมานธาตะละเล่นในเกมของกุมาร ท้าวศักระได้เคลื่อนไปจุติถึงหก

องค์ | เมื่อมานธาตะถูกแต่งตั้งในต าแหน่งยุพราช ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ เมื่อพระองค์
ทรงครองราชย์ ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ เมื่อพระองค์ทรงปกครองชมพูทวีปชนบท 
ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว | พร้อมกับด้วยพระด าริของพระองค์ ฝนแห่งรัตนะ ฝนแห่ง
ผ้า ฝนแห่งเงินได้ตกแล้วภายในพระราชวัง | 
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(59.4) ทราบมาว่า สมัยนั้นในเมืองไวศาลีมีฤษีนามว่า ทุรมุขะ124 ผู้ส าเร็จอภิชญา 5 | นก
ทั้งหลายได้บินลงมาเกาะที่อาศรมของฤษีนั้นอยู่เป็นประจ า | ได้ส่งเสียงร้องเสียงดัง | (ท าให้) ฤษีนั้น
รวมจิตให้ถึงความเป็นเลิศไม่ได้ | ฤษีนั้นจึงให้ค าสาปแก่นกทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ว่า “ปีกของนก
ทั้งหลายเหล่านี้จงหักไปเสีย” | ล าดับนั้น พระเจ้ามานธาตราทรงสดับแล้ว | ครั้นสดับแล้วทรงด าริว่า 
“ผู้ที่ไม่มีเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายจะเป็นฤษีได้อีกหรือ ?” จึงตรัสว่า “ฤษีนั้นไม่พึงอยู่ในสถานที่ที่
เราอยู่” | ฤษีนั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “พระราชาพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวีปทั้งสี่ เราควรจะไปที่
ไหนดี” | ฤษีนั้นจึงเดินทางไปยังเชิงเขาพระสุเมรุอาศัยอยู่แล้ว | 

(59.5) พระเจ้ามานธาตาทรงปกครองทวีปที่มีนามว่า อปรโคทานียะ125 (Aparagodānīya) 
ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว | ปกครองทวีปที่มีนามว่า ปูรววิเทหะ126 (Pūrvavideha) 
ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว | ทรงประทับอยู่แล้วที่ภูเขานิมินธระ (Nimiṁdhara)127 

ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ | ทรงประทับอยู่ท่ีเขาวินตกะ128 (Vinataka) อัศวกรรณคิริ129 

                                                           
124ทุรมุขะ แปลตามรูปศัพท์ว่า ปากไม่ดี. 
125อปรโคทานียะ (ส . อปรโคทานีย  Aparagodānīya) บาลีว่า อมรโคยาน (บ . อมรโคยาน 

amaragoyāna) อมรโคยานทวีปตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุ เมรุ เป็นแผ่นดินกว้าง 7,000 โยชน์ 
ประกอบด้วยเกาะ และแม่น้ าใหญ่น้อยมีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ แสงสะท้อนของธาตุแก้ว
ผลึกท าให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอมรโคยานทวีป มีสีแก้วผลึก มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปหน้าเหมือน
พระจันทร์ครึ่งซีก มนุษย์ในอมรโคยานทวีปไม่มีบ้านและจะนอนบนพื้นดินซึ่งที่ตรงกลางของทวีปมีต้นกทัมพะ (ไม้
กระทุ่ม) ซึ่งมีล าต้นขนาดสิบห้าโยชน์ และมีความสูงสิบห้าโยชน์ตั้งอยู่ ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli 

Proper Names, vol. 1, 146-147. 
126ปูรววิเทหะ (ส. ปูรฺววิเทห Pūrvavideha) บาลีว่า ปุพพวิเทหะ (บ. ปุพฺพวิเทห Pubbavideha) ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุมีเนื้อที่กว้าง 7,000 โยชน์ มีเกาะ 400 เกาะ มีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของ

เขาพระสุเมรุ แสงสะท้อนของธาตุเงินท าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของปุพพวิเทหทวีปมีสีเงิน ส่วนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใน

ทวีปนี้มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง มนุษย์มีความสูง 9 ศอก มีอายุ 700 ปี จะไม่ตายก่อนอายุ ดอกไม้ประจ า

ปุพพวิเทหทวีปคือ สิรีสะ (ไม้ทรึก) ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 236. 
127นิมินธระ (ส. นิมินฺธร Nimiṁdhara ) บาลีว่า เนมินธร (บ. เนมินฺธร Nemiṁdhara) คือ ภูเขาที่ล้อม

เป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุเป็นช้ันๆ รวม 7 ช้ัน สูงลดหลั่นกันลงมาตามล าดับช่ือภูเขาช้ันในที่สุดจากเขาพระสุเมรุ
ออกมาคือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัสสนะ เนมินธร วินตกะ อัสกัณ ระหว่างภูเขาแต่ละช้ันมีทะเลสีทั นดรคั่น     
เนมินธรคือภูเขาช้ันท่ี 5 ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ. 

128วินตกะ (Vinataka) ช่ือภูเขาช้ันท่ี 6 ในหมู่เขาสัตบริภณัฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสเุมรุ. 
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(Aśvakarṇagiri) สุ ท รรศน ะ 130 (Sudarśana) ขทิ รกะ 131 (Khadiraka) อีษ าธาระ132 
(Īṣādhāra) ยุคันธระ133 (Yugaṁdhara) ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว | 

มีอุทานในระหว่างดังต่อไปนี้ 
ภูเขานิมินธระ ภูเขาวินตะกะ ภูเขาอัศวกรรณคิริ ภูเขาสุทรรศนะ 
ภูเขาขริทกะ ภูเขาอีษาธาระ และภูเขายุคันธระ ||74|| 

 

(59.6) ล าดับนั้น พระองค์ (พร้อมด้วยกองทัพ) เสด็จขึ้นไปบนยอดเขาสุเมรุ ยักษ์           
ทิเวากษะผู้เป็นทาสรับใช้ครั้นเห็นฤษีนั้นยับยั้งกองทัพไว้แล้วจึงกล่าวคาถาว่า 

 

(60) พราหมณ์ ท่านจงหลบไปซะ ความโกรธนี้จะไม่ส าเร็จในทุกที่หรอก | 
นี้คือราชาพระนามว่า มูรธาตา ไม่ใช่นกกระยางจากเมืองไวศาลี ||75|| 

 

(60.1) พระราชามานธาตะตรัสถามว่า ““ใครเป็นผู้ยับยั้งกองทัพนี้ ?” | ยักษ์ทิเวากษะ   
กราบทูลว่า ““ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ กองทัพนี้ถูกยับยั้งโดยฤษี” | พระราชาตรัสว่า “อะไรเป็นที่
รักทั้งหมดของฤษีเหล่านั้น ?” | ยักษ์ทิเวากษะกราบทูลว่า “ชฎาเป็นที่รักของฤษีทั้งหลาย พระเจ้า
ข้า” | พระราชาตรัสว่า “พวกท่านจงท าลายชฎาของฤษีเหล่านี้เสีย | และกองทัพของเราจงเหาะขึ้นไป
ทางอากาศ” | ล าดับนั้นชฎาของฤษีเหล่านั้นจึงถูกท าลายแล้ว | พระราชาทรงเริ่มเพ่ือจะยิงลูกศรธนู
ออกไป | สตรีรัตนะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ฤษีทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้บ าเพ็ญตบะ
นะเพค่ะ” | พระราชาตรัสว่า “จะมีประโยชน์อะไรด้วยฤษีผู้บ าเพ็ญตบะทั้งหลายเหล่านี้ | พวกท่านจง
ยิงศรออกไป” | (และ) พระราชาทรงยิงศรออกไปแล้ว | ฤษีท้ังหลายเหล่านั้นบ าเพ็ญเพียรแม้อีกครั้งได้
บรรลุอภิญญา 5 แล้ว | 

                                                                                                                                                                      
129อัศวกรรณคิริ (ส. อศฺวกรฺณคิริ Aśvakarṇagiri) บาลีว่า อัสกัณคิริ (บ. อสฺกณฺคิริ Askaṇagiri) ช่ือ

ภูเขาช้ันท่ี 7 ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ.  
130สุทรรศนะ (ส. สุทรฺศน Sudarśana) บาลีว่า สุทัสสนะ (บ. สุทสฺสน Sudassana) ช่ือภูเขาช้ันท่ี 4 ใน

หมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ 
131ขทิรกะ (ส. ขทิรก Khadiraka) บาลีว่า กรวิก (บ. กรวิก Karavika) ช่ือภูเขาช้ันที่ 3 ในหมู่เขา

สัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ. 
132อีษาธาระ (ส.อีษาธาร Īṣādhāra) บาลีว่า อิสินธร (บ. อิสินฺธร Isindhara) ช่ือภูเขาช้ันท่ี 2 ในหมู่เขา

สัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ.  
133ยุคันธระ (Yugaṁdhara) ช่ือภูเขาช้ันที่ 1 ซึ่งเป็นช้ันในที่สุดในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลม

รอบเขา พระสุเมรุ กล่าวกันว่าพระอาทิตย์แรกเริ่มขึ้นที่เหนือยอดเขายุคันธรนี้.  
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(60.2) ครั้งนั้น นาคราชนามว่า นันโทปนันทะ ครั้นเห็นกองทัพของพระเจ้ามานธาตะแล้ว
จึงจัดเตรียมกองทัพอันประกอบด้วยองค์ 4 ด้วยส าคัญว่า “กองทัพเหล่านี้คงจะเป็นพวกอสูร” | 
เพราะได้เห็นแสนยานุภาพนั่นแล เหล่ากองทัพนาคจึงแตกกระเจิงแล้ว | (ผ่านพวกนาคเหล่านั้นไปก็
มาถึง) เหล่าเทพ ยักษ์กโรฏปาณิ ผู้ทรงไว้ซึ่งมายา และมีความมัวเมาตลอดเวลา | ก็กองทัพทั้งหมดมี
กองทัพของนาคราชนันโทปนันทะเป็นต้นซึ่งแตกกระเจิงไปแล้ว จึงพากันไปหาท้าวจาตุรมหาราช
เทพบุตร | ครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวค านี้กะท้าวจาตุรมหาราชเทพบุตรว่า “ข้าแต่ท่านมารษะ ได้ยิน
ว่าพวกท่านพึงรู้จักกองทัพใหญ่ที่ยกทัพมาแล้วซึ่งมีกองก าลังรวมตัวกันแล้วประกอบด้วยองค์ 4 | พวก
เราทั้งหมดแตกกระเจิงแล้ว” | ท้าวจาตุรมหาราชเทพบุตรเหล่านั้นรู้แล้ว | ท้าวจาตุรมหาราชเหล่านั้น
จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระเจ้ามานธาตะนี้ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิย่อมเสด็จไปเข้าเฝ้าท้าวศักระ
มหาราช | พระองค์นี้ทรงมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ | บรรดาพวกเราทั้งหลาย ใครเล่าจะสามารถท าสงคราม
กับกองทัพของพระองค์ได้ | อย่ากระนั้นเลยพวกเราควรถือเอาที่ประทับครึ่งหนึ่งต้อนรับพระองค์เถิด” 
| ล าดับนั้น ท้าวจาตุรมหาราชเทพบุตรจึงถือเอาท่ีประทับครึ่งหนึ่ง ยกฉัตร ธงชัยและธงปตากะขึ้นแล้ว
กล่าวต้อนรับต่าง ๆ นานา | ล าดับนั้น พระเจ้ามานธาตะปฏิสัมโมทนา134 (Pratisaṁmodana) ท้าว     
จาตุรมหาราชเทพบุตรแล้ว มีเหล่าทวยเทพแวดล้อมเสด็จไปยังเทวโลกชั้นตรายตรึงศ์ | อนึ่งท้าวศักระ
เทวราชได้เชื้อเชิญพระองค์ด้วยอาสนะครึ่ งหนึ่ง | ครั้งนั้น พวกอสูรทั้งหลายรวบรวมกองทัพอัน
ประกอบด้วยองค์ 4 บุกเข้าโจมตีท้าวศักระเทวราช | พวกยักษ์ทั้งหลายจึงกราบทูลแก่ท้าวศักระ
เทวราชว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ มีข่าวมาขอพระองค์ควรทราบข้อที่เหล่าอสูร 5 กลุ่มท าลายกองทัพ 
(ของเหล่าเทพบุตรทั้งหลาย) ยกทัพมาประจันหน้าแล้ว” | ล าดับนั้นท้าวศักระเทวราชทรงเสด็จ
ออกไปแล้ว | พระราชามานธาตะตรัสว่า “โปรดหยุดเถิด เรานั่นแลจะไปเอง” | ท้าวศักระเทวราชตรัส
ว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้นละก็ ทรงกระท าเถิด” | ล าดับนั้น พระเจ้ามานธาตะพร้อมด้วยกองทัพอันยิ่งใหญ่
จ านวน 18 โกฏิทรงเหาะขึ้นไปบนอากาศ กระท าการประกาศคุณ (ของพระองค์) | เหล่าอสูรทั้งหลาย
ครั้นเห็นกองทัพอันยิ่งใหญ่จ านวน 18 โกฏิและได้ยินเสียงอันน่าเกรงขามอย่างยิ่ง จึงพากันปิดหูแล้ว
พากันหนีไป | 

(60.3) หลังจากนั้นพระเจ้ามานธาตะได้ทรงมีพระด าริอย่างนี้ว่า “ชมพูทวีปอันมีความมี
ความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เกษม มีภิกษาหาได้ง่าย และมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นของเรา ปูรววิเทห-
ทวีป อวรโคทานียทวีป และอุตรกุรุทวีปก็เป็นของเรา | เราควรจะปกครองความเป็นใหญ่ด้วยราช
สมบัติของเหล่าทวยเทพและมนุษย์แต่เพียงผู้เดียว” | พร้อมกับด้วยพระด ารินั่นแล ฤทธานุภาพของ

                                                           
134ปฏิสัมโมทนา (ส . ปฺ รติส โมทน Pratisaṁmodana) บาลีว่า ปฏิสัมโมทนา (บ. ปฏิส โมทน 

Paṭisaṁmodana) คือ การอนุโมทนาตอบกลับ. 
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พระองค์จึงเสื่อมแล้ว (ท าให้) พระเจ้ามานธาตะทรงตกลงมายังชมพูทวีปบาดเจ็บสาหัส ประสบเวทนา
อย่างแรงกล้า จึงตรัสพระคาถาท้ังหลายว่า 

 

(61) ความอ่ิมในกามท้ังหลายย่อมไม่มีด้วยฝนคือกระษาปณ์ | 
กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก บัณฑิตควรรู้ชัดอย่างนี้ | 
พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่ปรารถนาความยินดี | 
ในกามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ ควรเป็นผู้ยินดีแต่ความสิ้นไป 
แห่งตัณหาโดยแท ้||76||135 
แม้แต่ภูเขาทองค าซึ่งมีขนาดเท่ากับภูขาหิมาลัยก็ยังไม่เพียงพอส าหรับ | 
บุคคลคนหนึ่ง ครั้นรู้ดังนั้นแล้วบัณฑิตก็ควรปฏิบัติตน 
ให้เหมาะสมเถิด ||77|| 
ผู้ที่พิจารณาเห็นความทุกข์อันมีตัณหานั้นเป็นมูลเหตุ  
จะยินดีในกามท้ังหลายได้อย่างไรเล่า | 
บัณฑิตครั้นทราบความผูกพันยึดติดซึ่งเป็นเสี้ยนหนามในโลก 
แล้วก็ควรศึกษาเพ่ือที่จะก าจัดความผูกพันยึดติดนั้นให้ได้ ||78|| 

 

 (61.1) ล าดับนั้น พระเจ้ามานธาตะพระองค์นั้น ทรงประกอบพิธีบูชายัญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วตรัสพระคาถาท้ังหลายว่า  
 

บุคคลเมื่อทราบถึงชีวิตอันน้อยนิด อันมีความล าบาก เป็นไปใน 
สัมปรายภพ | ควรกระท าบุญทั้งหลายไว้ เพราะว่าทุกข์ย่อม 
มีแก่ผู้ที่ไม่ได้กระท าบุญไว้ ||79|| 
เพราะฉะนั้น ผู้มีความต้องการบุญควรจะถวายทานซึ่งมีวิธีการ 

                                                           
135โศลกที่ 4 และ 5 ข้างต้นมีปรากฏเช่นเดียวกันในเรื่องอนภิรตภิกขุวัตถุ ธัมมปทัฏฐกถา (ฉัฏโฐ     

ภาโค) ดังนี ้
 “น กหาปณวสฺเสน               ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ, 
 อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา        อิติ วิญฺ าย ปณฺฑิโต 
 อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ               รตึ โส นาธิคจฺฉติ, 
 ตญฺหกขยรโต โหติ                สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ”  

ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏฺโฐ ภาโค), พิมพ์ครั้งที่ 22 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551), 104. 
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ตามท่ีกล่าวไว้ จริงอยู่บุคคลผู้กระท าบุญไว้แล้วย่อมบันเทิง 
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ||80|| 

 

 (61.2) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์ทราบหรือไม่ว่า พระเจ้า    
มานธาตะในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | ข้อที่เราได้กระท าประโยชน์เกื้อกูลถึงเพียงนี้ หาได้ท าให้
บรรลุอนุตรญาณไม่ | หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ที่จะได้)
อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 
 (61.3) ดูก่อนมหาบพิตร มีอยู่อีก ข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้วกระท า
ประโยชน์เกื้อกูลมากมายหลายอย่าง ขอพระองค์จงตั้งใจสดับเรื่องนั้น | 
 (61.4) มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพระราชาพระนามว่า มหาสุทรศนะ 
(Mahāsudarśana) ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถึงพร้อมด้วยสตรีรัตนะและครอบครองความยิ่งใหญ่
ด้วยฤทธิ์ที่มนุษย์จะสามารถมีได้ | 
 (61.5) มหาสุทรศนะสูตร มีปรากฏในทีรฆาคม ษัฏสูตริกนิบาตอย่างละเอียด | 
 (61.6) ครั้งนั้น พระเจ้าสุทรศนะทรงนิมนต์พระปรัตเยกพุทธเจ้า 500 รูปให้ฉันภัตตาหาร
ในธรรมปราสาทและได้ถวายคู่แห่งผ้ารูปละหนึ่งผืนแล้วตรัสพระคาถาว่า  
 

แท้จริงแล้ว บุคคลเมื่อได้โภคทรัพย์อันไพบูลย์แล้วไม่ควรประมาท 
ชั่วขณะหนึ่ง | บุคคลพึงถวายทานแก่ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
ในที่ใด ทักษิณาทั้งหลายก็ย่อมส าเร็จในที่นั้น ||81|| 
บัณฑิตผู้มีปัญญา มีศรัทธาในโลกนี้ เมื่อถวายทานด้วยใจที่หลุดพ้น 
อย่างนี้แล้ว พึงบังเกิดในโลกที่มีแต่ความสุขอันใคร ๆ พรรณาไม่ได้ ||82|| 

  

 (61.7) ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์ไม่พึงเห็นอย่างนี้ว่า “(62) พระราชาพระนาม
ว่าสุทรศนะ พระองค์นั้น ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถึงพร้อมด้วยสตรีรัตนะและครอบครองความยิ่งใหญ่
ด้วยฤทธิ์ที่มนุษย์จะสามารถมีได้ในกาลสมัยนั้น เป็นผู้อ่ืน | หากแต่ว่า พระราชาพระนามว่าสุทรศนะผู้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถึงพร้อมด้วยสตรีรัตนะและครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยฤทธิ์ที่มนุษย์จะ
สามารถมีได้ในกาลสมัยนั้น คือเรานั่นแล | ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์ไม่พึงเห็นอย่างนี้ว่า 
“เรานั้นได้บรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิด้วยเพียงแค่ทานหรือการจ าแนกทาน | หากแต่ว่าทานนั้นเป็น
เพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ท่ีจะได้)อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 
 (62.1) ดูก่อนมหาบพิตร ยังมีข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้วถวายทาน และ
กระท าบุญทั้งหลายอยู่อีก ขอพระองค์จงสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | 
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 (62.2) ดูก่อนมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพราหมณ์มหาศาลนามว่า เวลามะ | 
พราหมณ์นั้นได้ให้ทานอันมีรูปอย่างนี้แก่พราหมณ์ทั้งหลาย แก่นาคทั้งหลายจ านวน 84 ,000 ตัว ตัว
ประดับไปด้วยทองค า มีธงเป็นทองค า ตัวติดอยู่ที่ตาข่ายทองค า  
 เวลาสูตร มีปรากฏในมัธยมาคม พราหมณนิบาตอย่างละเอียด | 
 พราหมณ์นั้นครั้นให้ทานอย่างนี้แล้ว จึงกล่าวคาถาว่า | 
 

  จริงอยู่ บุคคลครั้นถวายทานแล้วพึงเป็นผู้มีความสุข  
  ครั้นถวายทานแล้ว พึงเป็นผู้มีชื่อเสียง |  
  เธอย่อมถูกบูชาด้วยทานอย่างดีทั้งในเทวโลก และมนุษย์โลก ||83|| 
  เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาสมบัติ มีโมกษะเป็นที่หวัง 
  ควรถวายทาน ด้วยความแกล้วกล้า | 
  และจะได้บันเทิงในสุราลัยไอศวรรยสมบัติอยู่เป็นนิตย์ ||84|| 
 

 (62.3) มหาบพิตร ทราบว่าพระองค์ไม่พึงเห็นอย่างนี้ว่า “พราหมณ์มหาศาลนามว่า     
เวลามะ ในกาลสมัยนั้นเป็นคนอื่น | พราหมณ์มหาศาลนามว่าเวลามะ ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | 
เราได้ให้ทานอันมีวิธีการอย่างนี้นั้นแก่พราหมณ์ทั้งหลาย | ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์ไม่ควร
เห็นว่า เราบรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทาน หรือการจ าแนกทานนั้น | หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียง
แค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ท่ีจะได้)อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 
 (62.4) มหาบพิตร ยังมีข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้วถวายทาน และกระท า
บุญทั้งหลายอยู่อีก ขอพระองค์จงสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | 

(62.5) ดูก่อนมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพระราชาพระนามว่า ศกุนะ ทรงเป็นพระ
เจ้าจักพรรดิ ปกครองทวีปทั้ง 4 ถึงพร้อมด้วยสตรีรัตนะและครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยฤทธิ์ที่มนุษย์
จะสามารถมีได้ | พระองค์ทรงเป็นสหายของท้าวศักระเทวราช | (แต่) พระราชาพระองค์นั้นไม่มี
พระโอรส ไม่มีพระราชธิดา | ท้าวเธอจึงนั่งเอามือเท้าคางคิดฟุ้งซ่านอยู่แล้วว่า “เรามีโภคทรัพย์      
ไอศวรรยสมบัติเช่นนี้อยู่ (แต่)กลับไม่มีบุตรและธิดา” | ครั้นเราล่วงลับไปราชวงศ์คงจะไร้ซึ่งทายาท | 
ท้าวศักระเทวราชทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชาพระองค์นั้นแล้ว | ท้าวเธอจึงกล่าวว่า “ดูก่อนท่าน
มารษะ เพราะเหตุใดท่านจึงนั่งเท้าคางคิดฟุ้งซ่านอยู่เล่า” | พระราชานั้นตรัสว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ 
เรามีโภคทรัพย์ไอศวรรยสมบัติมากมายเช่นนี้ แต่กลับไม่มีบุตรและธิดา | ครั้นเราล่วงลับไปราชวงศ์
(ของเรา) คงจะไร้ซึ่งทายาท | (63) ท้าวศักระนั้นตรัสว่า “ดูก่อนท่านมารษะ เราจะส่งยาโอสถไปให้แก่
พระองค์ | (ให้) พระเทวีทั้งหลายดื่มเสีย | ล าดับนั้น พระองค์จะมีพระโอรสและพระธิดา | ท้าวศักระ
จึงถือเอาโอสถจากภูเขาคันธมาทแล้วส่งไปให้พระราชานั้น | พระราชาจึงส่งไปให้แก่พระสนมนางใน
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ด้วยรับสั่งว่า “พวกเธอจงดื่มโอสถนี้” | พระอัครมเหสีของพระราชานั้นทรงบรรทมอยู่ | พระสนม
นางในเหล่านั้นจึงลุกข้ึนมาแล้วดื่มโอสถ | พระสนมนางนั้นเหล่านั้นทุกคนก็ได้ตั้งครรภ์แล้ว | ล าดับนั้น
พระอัครมเหสีนั้นเสด็จลุกขึ้นภายหลัง | พระนางได้เห็นหญิงสนมเหล่านั้นตั้งครรภ์แล้ว | พระนางจึง
กล่าวว่า “พวกเธอกระท าอะไรหรือท าให้พวกเธอตั้งครรภ์ได้” | หญิงสนมเหล่านั้นกราบทูลว่า 
“พระองค์ผู้สมมติเทพพระราชทานโอสถมาให้พวกหม่อมฉันดื่มเพค่ะ” | พระมเหสีตรัสว่า “ท าไมพวก
เธอจึงไม่ปลุกเรา | อีกอย่างพวกเธอใช้ภาชนะอะไรดื่มโอสถ” | นางสนมกราบทูลว่า “หม่อมฉันใช้
ปลายหญ้าคาเพค่ะ” | พระมเหสีตรัสว่า “หญ้าคาเหล่านั้นอยู่ที่ไหน” | นางสนมกราบทูลว่า “หญ้าคา
เก็บไว้อยู่ที่นี่เพค่ะ” | พระมเหสีนั้นจึงช าระล้างหญ้าคาแล้วดื่มโอสถ (ที่ติดกับหญ้าคา) | แม้พระเทวี
นั้นก็ทรงตั้งครรภ์แล้ว | ล่วงไป 8 หรือ 9 เดือนนางสนมเหล่านั้นทั้งหมดได้คลอดบุตรชายแล้ว | แม้
พระอัครมเหสีนั้นก็ได้คลอดบุตรชาย (แต่)ทรงประกอบด้วยลักษณะ 18 ประการ | รูปร่างหน้าตา
คล้ายสิงห์ มีพละก าลังเทียบเท่าพญาคชสาร | เมื่อพระโอรสนั้นประสูติแล้วโดยพิสดาร เหล่าพระญาติ
ทั้งหลายกระท าการเฉลิมฉลองวันเกิดแล้วตั้งชื่อพระโอรสว่า “กุศะ” | พระราชานั้นครั้นเห็นกุศะ
กุมารนั้นทรงกริ้วแล้ว แต่ครั้งทรงเห็นพระโอรสทั้งหลายเหล่านั้นทรงพอพระทัยแล้ว | พระราชาใน
แคว้นใกล้เคียงพากันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกเราทั้งหมดถูกพระเจ้ามหาศกุนะนี้กดขี่แล้ว พวกเรา
จะยกทัพไป | พวกเราจะชิงราชสมบัติจากพระราชาพระองค์นั้น” | พระราชาทั้งหลายเหล่านั้น พากัน
ยกทัพเข้ามาประชิดพระนครของพระเจ้าศกุนะนั้น | พระเจ้ามหาศกุนะไม่สามารถจะท าสงครามกับ
พระราชาเหล่านั้นได้ | พระองค์จึงรับสั่งให้ติดประตูแล้วสร้างก าแพงไว้แล้ว | พระราชกุมารกุศะได้เข้า
ไปหาพระมารดาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่แม่ พวกเราติดตั้งประตูเพ่ืออะไร ?” |พระมเหสีกล่าวว่า 
“บิดาของเจ้านี้ไม่อาจจะท าสงครามกับพระราชาแคว้นใกล้เคียงได้ | พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ติดตั้ง
ประตูทั้งหลายไว้ | พระกุมารกราบทูลว่า “แม่ หม่อมฉันจะท าสงครามกับพระราชาทั้งหลายเหล่านี้ | 
ขอพระราชาโปรดพระราชทานรถให้แก่หม่อมฉันเถิด” | พระมเหสีกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าไม่ได้เป็นที่รัก 
เป็นที่พอใจของพระราชานั้น | พระองค์จะพระราชทานรถให้แก่เจ้าหรือ ?” | พระกุมารกราบทูลว่า 
“ไปเถิด แม่ | ไปถึงแล้วจงกราบทูลว่า “พระกุมารกุศะจะท าสงครามกับพระราชาทั้งหลายเหล่านี้ | 
ขอพระองค์โปรดพระราชทานรถให้ (แก่พระกุมาร) | พระมเหสีนั้นจึงเสด็จไปกราบทูลพระราชาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระกุมารกราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะท าสงครามกับพระราชาทั้งหลาย
เหล่านี้ | ขอพระองค์โปรดพระราชทานรถเถิด” | พระราชานั้นจึงพระราชทานรถให้แก่พระกุมารนั้น
แล้ว | พระกุมารได้ผูกกลองสองใบ เสด็จขึ้นรถแล้วออกไป | ท้าวศักระเทวราช ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า 
“พระราชาแคว้นใกล้เคียงทั้งหลายเหล่านี้มีก าลังมาก | พระกุมารกุศะพระองค์นี้ ผู้บังเกิดเป็นพระ
โพธิสัตว์ในภัทรกัลป์จะถึงความล าบากเอาได้ | เราควรจะให้ความช่วยเหลือแก่พระกุมารนั้น” | 
ท้าวศักระนั้นจึงประทานสังข์จักรและคทาแก่พระกุมารนั้นด้วยรับสั่งว่า “ข้าแต่พระโพธิสัตว์ ขอ
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พระองค์ทรงก าหนดชีวิตด้วยสังข์จักรและคทานี้เถิด | พระกุมารนั้นเปิดประตูเสด็จออกไปแล้ว | พระ
กุมารนั้นจึงเป่าสังข์ | ทันใดนั้น ด้วยเสียงแห่งสังข์ กองทัพได้แตกกระเจิงแล้ว | บางพวกถึงกับเป็นผู้มี
หูหนวกแล้วด้วยเสียงสังข์นั้น | บางพวกปิดหูแล้ววิ่งหนีไป | ถ้ามีทหารขว้างจักร คทามา (ด้วย
อานุภาพแห่งสังข์) จักรและคทาก็จะตกลงพ้ืนอย่างรวดเร็ว  | พระกุมารนั้นเสด็จไปยังท่ามกลาง
สงครามเป่าสังข์แล้ว | หูของพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดแตกแล้ว | พระราชาเหล่านั้นคิดว่า “บุรุษนี้คง
จะเปน็รากษสเป็นแน่” จึงพากันหนีไปแล้ว | พระกุมารนั้นทรงมีชัยชนะเหนือพระราชาแคว้นใกล้เคียง
ทั้งหมดแล้ว จึงเสด็จเข้าไปหาพระบิดากราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ปกป้อง
แคว้นไว้ได้แล้ว | (64) พระราชาทุกพระองค์พ่ายแพ้แล้ว | ครั้นทรงสดับดังนี้ พระเจ้ามหาศกุนะทรง
ยินดีพระทัยแล้ว | พระองค์ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า “กุศะกุมาร มีก าลังมาก (และ)ถึงพร้อมด้วยความ
เพียร | เราจะไม่ชอบใจในตัวพระกุมารนี้ได้อย่างไร | พระราชานั้นจึงเริ่มเกิดความเลื่อมใสในตัวพระ
กุมารนั้น | พระองค์ทรงรับสั่งให้พระโอรสทั้งหลายเหล่านั้นเข้าเฝ้า | ทรงเริ่มเพ่ือจะขอนางทาริกามา
ให้แม้แก่กุศะกุมาร | พระราชาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมกราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะยกนางทาริกาให้ (แก่
เหล่าพระกุมารก็ได้) แต่ยกเว้นกุศะกุมาร” | พระราชาองค์หนึ่งจึงได้ขอลูกสาวของพระราชาอีกองค์
หนึ่งไว้ | แต่ยังไม่ได้ท าการอภิเษกสมรส | จนกระทั่งพระเจ้ามหาศกุนะได้พระราชทานนางทาริกานั้น
ให้แก่กุศะกุมาร โดยการลวงว่าพระราชทานแก่พระราชกุมารพระองค์อ่ืน | ตลอดวันนักษัตรสองสาม
วัน พระกุศะกุมารเมื่อทอดพระเนตร (นางทางริกา) ทรงรู้สึกพอพระทัย | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้
เจริญ ใครก็ตามอย่าได้ยื่นกระจกให้แก่กุศะ และอย่าให้สนานด้วยภาชนะใส่น้ าอภิเษก | อนึ่งเราไม่ให้ 
(ใครๆ) เข้าไปภายในพระราชวังในเวลากลางวัน” | พระกุมารกุศะได้เล่นกับเหล่าพระกุมารผู้ร่วมพระ
มารดา | ภรรยาของพระกุมารนั้นทอดพระเนตรแล้ว | พระนางกล่าวว่า “ปีศาจตนนี้เป็นใคร ย่อมเล่น
อยู่ในท่ามกลางพระกุมาร” | หญิงรับใช้กล่าวว่า “บุรุษนี้จะเป็นพระสวามีของพระองค์” | พระนางได้
ทอดพระเนตรพระกุมารผู้เล่นอยู่ด้วยกีฬาทางน้ ากับเหล่าพระกุมารทั้งหลายแม้อีก | จนถึงหญิงรับใช้
กล่าวว่า “บุรุษนี้เป็นพระสวามีของพระองค์นั้นแล” | พระนางจึงคิดว่า “สวามีของเราเป็นเช่นไร
หนอ” | พระนางจึงใคร่ครวญว่า “เราจะดู (พระพักตร์ของพระองค์)” | พระนางจึงจุดประทีปแล้ว
ครอบไว้ด้วยกุณโฑน้ า | และพระกุมารนั้นเข้ามาภายในพระราชวังแล้ว | พระนางจึงเปิดประทีปออก | 
จนกระทั่งได้เห็นพระกุมารผู้ประกอบด้วยลักษณะ 18 ประการ มีรูปร่างหน้าตาคล้ายสิงห์ | พระนาง
จึงตะโกนกล่าวว่า “ปีศาจ ปีศาจ” ดังนี้แล้วเสด็จหนีไป | พระเจ้ามหาศกุนะเสด็จออกมายังพระราชวัง
หลังหนึ่ง | พระองค์ได้ส่งพระกุศะกุมารไปแล้วด้วยรับสั่งว่า “เจ้าจงไปค้นหาตามพระราชวัง” | พระ
กุมารนั้นได้เสด็จไปในที่นั้นแล้ว | พระมเหสีของพระกุมารกุศะ ได้เข้าไปเฝ้ามารดาบิดาแล้วกล่าวว่า 
“แผ่นดินของพวกท่านไม่มีบุรุษเลยหรือ พวกท่านจึงประทานหม่อมฉันให้แก่ปีศาจ | ถ้าพวกท่านพา
หม่อมฉันไป (จากสถานที่นี้ได้) จะเป็นการดี | แต่ถ้าไม่พาไปหม่อมฉันจะฆ่าตัวตาย” | มารดาและบิดา
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เหล่านั้นจึงพาพระนางกลับไปแล้ว | พระกุมารกุศะแม้นั้น ทรงยอมแพ้แล้ว (ค้นหาจนเหนื่อยแล้วก็ไม่
เจอ) จึงเสด็จกลับมายังพระราชวังนั้น | พระกุมารนั้นได้ทูลถามพระมารดาว่า “แม่ ภรรยาของหม่อม
ฉันนั้นหายไปไหน” | พระนางตรัสว่า “ภรรยาของลูกถูกมารดาและบิดาของนางพากลับไปแล้ว” | 
พระกุมารทูลถามว่า “เพ่ืออะไรหรือ” | พระนางตรัสว่า “(เพราะ) นางคิดว่าลูกเป็นปีศาจ” | พระ
กุมารจึงทูลว่า “หม่อมฉันจะไป หม่อมฉันจะน านางกลับมา” | พระมเหสีตรัสว่า “ลูกเอ๋ย จงท า
เช่นนั้นเถิด” | พระกุมารกุศะนั้นถือเอาสังข์จักรและคทาเสด็จเดินทางออกไปแล้ว | จนกระทั่งถึง
ชนบท เพราะเกรงกลัวต่อราชสีห์หมู่มหาชนจึงพากันติดตั้งประตูเพ่ิมยามประจ าทิศคอยตรวจตราดูอยู่ 
| พระกุมารกุศะตรัสว่า “ท าไมพวกท่านจึงพักอยู่กันตรงนี้” | พวกเขาจึงกล่าวว่า “เพราะกลัวต่อ
ราชสีห์” | พระกุมารตรัสว่า “ท าไมพวกท่านจึงไม่ฆ่ามันเสียละ” | ชนทั้งหลายกล่าวว่า “พวกเราไม่
สามารถหรอก” | พระกุมารตรัสว่า “ถ้าเราฆ่ามันได้ พวกท่านจะให้อะไรแก่เรา” | ชนทั้งหลายกล่าว
ว่า “พวกเราจะให้กองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 ครึ่งหนึ่ง” | พระกุมารกุศะจึงเข้าไปหาราชสีห์แล้ว
เป่าสังข์ | หูทั้งสองของราชสีห์นั้นแตกแล้ว | (ต่อมา) ก็ได้เสียชีวิต | พระกุมารนั้นจับราชสีห์นั้นเสด็จ
ไปยังชนบทแล้วตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ นี้คือราชสีห์ตัวนั้น” | ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ท่านจงรับเอา
กองก าลังพลอันประกอบด้วยองค์ 4 ครึ่งหนึ่งไปเถิด” | พระกุมารนั้นตรัสว่า “พวกท่านจงหยุดมือ
ก่อน | เมื่อเรากลับมาพวกท่านจึงค่อยให้” | พระกุมารได้เสด็จไปยังชนบทที่พระมเหสีของพระองค์นั้น
ประทับอยู่แล้ว | พระกุมารจึงเข้าไปหานายช่างดอกไม้ | นายช่างดอกไม้กล่าวว่า “เจ้าเป็นใครกันหรือ
จึงได้มายังสถานที่เช่นนี้” | พระกุมารกล่าวว่า “เราเป็นบุตรของนายช่างดอกไม้” | (65) นายช่าง
กล่าวว่า “เจ้าชื่ออะไร” | พระกุมารตรัสว่า “เราชื่อวฤชิก” | พระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้เฉลียว
ฉลาดในศิลปกรรมนั้นๆ | พระกุมารนั้นจึงร้อยพวงมาลัยได้สวยสดงดงาม | นายช่างดอกไม้นั้นได้มอบ
พวงมาลัยให้แก่พระราชธิดานั้น พระนางตรัสว่า “เจ้าไม่เคยร้อยพวงมาลัยเช่นนี้มาก่อนเลย | มีเหตุ
อะไรในเรื่องนี้หรือ” | นายช่างดอกไม้ทูลว่า “ลูกศิษย์ของหม่อมฉันเป็นคนร้อยพระเจ้าข้า” | พระธิดา
ตรัสว่า “เราอยากจะพบลูกศิษย์ของท่าน” | นายช่างดอกไม้นั้นจึงน าพระธิดานั้นไปยังสถานที่นั้นแล้ว 
พระราชธิดานั้นเห็นแล้ว | พระนางใคร่ครวญอยู่ว่า “ปีศาจตนนี้เป็นใครกัน มาแล้ว” | พระนางจึงส่ง
เสียงกรีดร้องว่า “ปีศาจ ปีศาจ” ดังนี้แล้วเสด็จหนีไป | พระกุมารนั้นจึงเข้าไปหาพ่อครัว | พ่อครัวนั้น
กล่าวว่า “เจ้าเป็นใครหรือ ?” | พระกุมารนั้นตรัสว่า “เราเป็นบุตรของพ่อครัว” | พ่อครัวกล่าวว่า 
“เจ้าชื่ออะไรหรือ ?” | พระกุมารตรัสว่า “เรามีชื่อว่า สถาลีสุคันธะ” | พระกุมารนั้นย่อมปรุงอาหาร
อันแสนวิเศษ | พ่อครัวนั้นได้น าอาหารอันแสนวิเศษนั้นไปถวายแก่พระราชธิดา | พระราชธิดานั้นตรัส
ว่า “แนะบุรุษผู้เจริญ ใครเป็นผู้ปรุงอาหารอันแสนวิเศษ” | พ่อครัวกราบทูลว่า “ลูกศิษย์ของข้า
พระองค์พระเจ้าข้า” | พระราชธิดานั้นตรัสว่า “เราอยากจะพบลูกศิษย์ของท่าน” | จนกระทั่งพ่อครัว
พาพระนางไปในสถานที่นั้นแล้ว พระนางได้เสด็จหนีไป | พระกุมารจึงเข้าไปหานายแพทย์ | 
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นายแพทย์กล่าวว่า “เจ้าเป็นใครหรือ ?” | พระกุมารตรัสว่า “เราเป็นลูกของนายแพทย์” | นายแพทย์
กล่าวว่า “เจ้ามีชื่อว่าอะไร ?” | พระกุมารตรัสว่า “เรามีชื่อว่า อาเตรยะ” | (ครั้งนั้น) อาการปวด
ศีรษะได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชธิดานั้น | นายแพทย์เหล่านั้นไม่สามารถเพ่ือจะรักษาให้หายได้ | 
นายแพทย์นั้นจึงเกิดความกระวนกระวายใจอยู่แล้ว | พระกุมารย่อมตรัสว่า “อาจารย์ ท่านหนักใจ
อะไรหรือ ?” | นายแพทย์กล่าวว่า “เราไม่สามารถจะรักษา (พระธิดาได้)” | พระกุมารตรัสว่า “เราจะ
ไปรักษา (พระธิดา) ให้หายเอง” | พระกุมารนั้นจึงเสด็จไปแล้ว พระราชธิดานั้นทรงเห็นพระกุมารแล้ว 
| พระนางทรงใคร่ครวญอยู่ว่า “ปีศาจตนนี้เป็นใครกัน มาแล้ว” | พระนางใคร่ครวญอีกว่า “ถ้าเราพูด
อะไรออกไป เขาคงจะไม่รักษาเรา | ในเวลาที่เราหายดีแล้ว เราจะหนีไป” | พระกุมารนั้นทรงรักษา
พระราชธิดาให้หายเป็นปกติแล้ว | ในเวลานั้น พระราชธิดาได้กรีดร้องว่า “ปีศาจ ปีศาจ” | แล้วก็ทรง
หนีไป | พระราชกุมารจึงเข้าไปหาอ ามาตย์ | อ ามาตย์กล่าวว่า “เจ้าเป็นใครกัน ?” | พระกุมารตรัสว่า 
“เราเป็นสหัสรโยธี136 (sahasrayodhī)” | (ต่อมา)พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นได้ประชุมกันแล้ว | 
พระราชาผู้เคยมาสู่ขอพระราชธิดาได้ฟังแล้วว่า “พระราชธิดาที่เราเคยมาสู่ขอนั้น ได้ทอดทิ้งพระ
กุมารกุศะแล้วเสด็จกลับพระราชวังของพระองค์” | เราจะยื่นข้อเสนอให้แก่พระราชานั้นว่า “ถ้าท่าน
ยกพระราชธิดาพระองค์นั้นให้แก่เรา การท าอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี | แต่ถ้าไม่ให้เราจะชิงราชสมบัติ
ของท่าน” | พระราชานั้นตรัสว่า “เราได้ยกพระธิดาของเรานี้ให้แก่พระกุมารกุศะพระโอรสของพระ
เจ้ามหาศกุนะแล้ว | บัดนี้เราจะยกให้แก่บุคคลอ่ืนได้อย่างไร” | พระราชานั้นพร้อมด้วยกองก าลังอัน
ประกอบด้วยองค์ 4 ได้ยกทัพมาประชิดเมืองของพระองค์แล้ว | พระราชานั้นไม่สามารถจะท า
สงครามกับพระราชาพระองค์นั้นได้ | พระองค์จึงรับสั่งให้ติดตั้งประตูทั้งหลายไว้แล้ว | พระกุมารกุศะ
ได้เรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาว่า “ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุไรพระราชาจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมือง” | 
อ ามาตย์เหล่านั้นได้เล่าให้พระกุมารฟังโดยละเอียด | พระกุมารกุศะตรัสว่า “ถ้าเราจะท าสงครามกับ
พระราชาพระองค์นั้น พระราชาจะยกพระราชธิดาให้แก่เราไหม” | อ ามาตย์เหล่านั้นจึงกราบทูลแก่
พระราชาแล้ว | พระราชานั้นตรัสว่า “เรายกพระธิดานี้ให้แก่พระโอรสของพระเจ้ามหาศกุนะแล้ว | 
เราจะให้แก่บุรุษนี้ได้อย่างไร” | อีกอย่างหนึ่งสงครามนี้เริ่มต้นเพ่ือแย่งชิงพระราชธิดา | เหล่าอ ามาตย์
ทั้งหลายจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงให้บุรุษนี้ท าสงครามกับพระราชา
พระองค์นี้ไปก่อน | (66) พวกเราย่อมไม่รู้ว่าชัยชนะจะมีแก่ใคร | ในเวลานั้นพวกเราจึงจะรู้เวลา (ว่า
ควรท าอย่างไร) พระกุมารกุศะทรงผูกกลอง 2 ใบไว้ในที่สูง ถือเอาสังข์จักรและ คทาเสด็จออกไปแล้ว 
| พระกุมารนั้นทรงเป่าสังข์แล้ว | หูของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นแตกแล้ว | (หลังจากนั้น) จึงพากัน
                                                           

136สหัสรโยธี (Sahasrayodhī) หมายถึง ผู้ที่สามารถต่อกรกับทหารได้ถึงหนึ่งพันคน ดู Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 588. 
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หนีไป | พระราชธิดานั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “พระกุมารกุศะนี้ทรงมีความเพียรและความบากบั่นอย่าง
มาก | เราจะไม่พอใจในตัวของพระองค์ได้อย่างไร” | พระธิดานั้นทรงรู้สึกทรงเลื่อมใสพระกุมารนั้น | 
พระนางได้กราบทูลค านี้กะพระราชาว่า “ขอพระองค์จงกระท าตามสัญญาเถิด” | พระราชาตรัสว่า 
“ลูกเอ๋ย พ่อยกเจ้าให้แก่พระกุมารกุศะแล้ว” | พระธิดากราบทูลว่า “เสด็จพ่อ บุรุษนั้นก็คือพระกุมาร
กุศะนั่นแล” | พระราชาตรัสว่า “ลูกเอ๋ย ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปเถิด” | พระราชานั้น จึงพระราชทาน
กองทัพอันประกอบด้วยองค์ 4 แล้วเสด็จตามส่งพระราชธิดาด้วยสักการะอันยิ่งใหญ่ | 
 (66.1) พระกุมารนั้นเสด็จไปยังชนบทนั้นแล้ว | พระองค์ตรัสแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นว่า 
“ท่านผู้เจริญ ท่านจงให้กองทัพอันประกอบด้วยองค์ 4 ครึ่งหนึ่งแก่เรา” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นกราบ
ทูลว่า “ข้าแต่พระกุมาร กองก าลัง 4 เหล่าทัพได้เคลื่อนพลไปแล้วเช่นกับห้วงน้ าหลาก ในสถานที่ที่ไม่
ไกลซึ่งกองทัพทั้ง 4 เหล่าเคลื่อนพลไปมีฝูงแกะก าลังหากินอยู่ | พระกุมารกุศะทรงตรัสพระคาถาว่า | 
 

พญาช้างซึ่งมีอายุ 60 กาลฝนถูกไสไปในที่ใด ฝูงโคและฝูงแกะ 
ก็จะถูกต้อนไปในที่นั้นซึ่งจะรู้ได้โดยท านองเดียวกัน ||85||  

 

 (66.2) หากพวกท่านให้ (กองทัพ 4 เหล่า) ก่อน การท าอย่างนั้นเป็นการดี | แต่หากพวก
ท่านไม่ให้  เราจะท าการกักตัวพวกท่านให้ เป็นเชลย | ชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงให้กองทัพอัน
ประกอบด้วยองค์ 4 ครึ่งหนึ่งแก่พระกุมารนั้นแล้ว | 
 (66.3) พระกุมารนั้น ได้เสด็จเข้าไปยังสถานที่ประทับตรงริมฝั่งแห่งแม่น้ า | พระองค์ผู้มี
พระวรกายเหน็ดเหนื่อยแล้ว เสด็จลงไปยังแม่น้ าเพ่ือต้องการจะสนานพระวรกาย | ที่แม่น้ านั้น พระ
กุมารได้เห็นเงาพระพักตร์ของพระองค์เอง | พระกุมารทรงใคร่ครวญอยู่ว่า “เราเป็นผู้ประกอบด้วย
ลักษณะ 18 ประการและมีรูปร่างหน้าตาคล้ายราชสีห์ | เพราะเหตุนี้นั่นเอง พระราชธิดานี้จึงไม่ทรง
พอพระทัยในตัวเรา | ส าหรับเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตอันเป็นเช่นนี้ | เราจะไปฆ่าตัวตาย” | 
พระกุมารนั้นจึงเข้าไปสู่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่งทรงเริ่มเพ่ือที่จะฆ่าตัวตาย | ท้าวศักระเทวราชทรง
ใคร่ครวญอยู่ว่า “พระโพธิสัตว์ผู้บังเกิดในภัทรกัลป์นี้จะทรงฆ่าตัวตายเพราะมีรูปโฉมไม่งดงาม | เราจะ
กระท ามโนรถของพระองค์ให้เต็ม” | ท้าวศักระจึงตรัสว่า “พระกุมาร พระองค์อย่าได้ถึงความล าบาก
เลย อย่าได้ฆ่าตัวตายเลย | ขอพระองค์ทรงสวมจูฑามณีนี้ไว้ที่พระเศียร ความปรารถนาของพระองค์ก็
จะส าเร็จผล” | ครั้นตรัสดังนี้แล้วก็ทรงหลีกไป | พระกุศะกุมาร (ทรงสวมจูฑามณีแล้ว) เสด็จเข้าไป
ภายในพระราชวัง | บุรุษผู้รักษาประตูจึงห้ามพระองค์ว่า “ท่านจงอย่าได้เข้าไปในพระราชวังของพระ
กุมารกุศะเชียวนะ” | พระกุมารนั้นตรัสว่า “พระกุมารกุศะนั้นคือเราเอง” | บุรุษเหล่านั้นย่อมไม่เชื่อ | 
พระองค์จึงทรงถอดจูฑามณี | รูปโฉมของพระองค์จึงกลับไปเป็นเหมือนเดิม | บุรุษเหล่านั้นเชื่อแล้ว | 
พระกุมารกุศะทรงใคร่ครวญว่า “เราจะด ารงอยู่ในร่างนี้นั่นแล” | ท้าวศักระเทวราชทรงแสดงความ
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มั่นคงแห่งธาตุ 4 แก่พระกุมารนั้น | ท้าวศักระนั้นทรงกระท าพระนครนั้นให้เป็นเหมือนกับแล้วเสร็จ
ด้วยรัตนะ 4 ประการประดิษฐานไว้ | พระกุมารกุศะทรงประทับอยู่แล้ว (ในพระนครนั้น) เพราะเหตุ
นั้นพระนครจึงมีสมัญญาว่า “กุศาวตี กุศาวตี” | (ต่อมา) พระองค์ได้ทรงเสด็จครองราชย์ | เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดินามว่า กุศะ (67) ทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานในพระนคร 60 ,000 หลัง ทรงถวายทานแก่
พราหมณ์ทั้งหลายมากมายหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี | พระองค์เมื่อทรงเห็นความ
ถึงพร้อมแห่งการบริจาคของพระองค์เองจึงตรัสพระคาถาว่า  
 

ใครเล่า เมื่อเห็นความส าเร็จของตนเองทั้งในหมู่เทวดาและ 
มนุษย์ทั้งหลายแล้ว จะไม่ถวายทานอันเป็นเหตุให้ได้สมบัติ ||86||                                
ผู้ที่เกรงกลัวต่อปรโลก ชักน าคนหลายร้อยคนก้าวข้ามความ 
ตระหนี่อันเป็นสิ่งชั่วช้าแล้วถวายทาน บรรดาผู้กล้าทั้งหลาย  
เราเรียกคนผู้นั้นว่าเป็นผู้กล้าที่สุด  ||87||         
จริงอยู่ มุนีทั้งหลายย่อมไม่เรียกบุคคลผู้ถือดาบไว้ในมือ 
ท่องเที่ยวไปในสงครามว่า “ผู้กล้า” แต่นักปราชญ์ทั้งหลายเรียก 
เหล่าชนผู้มีความกล้าหาญถวายทานว่า “ผู้กล้า” ||88|| 

 

(67.1) ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าอย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “พระราชาผู้ เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่า กุศะ ในกาลสมัยนั้น ผู้ถวายทาน (และ) กระท าบุญทั้งหลายในพระนคร 
60,000 หลังเป็นคนอ่ืน | หากแต่ว่าพระราชาผู้เป็นเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ากุศะ ในกาลสมัยนั้นคือ
เรานั่นเอง เราให้สร้างโรงทานในพระนคร 60,000 หลัง ได้ถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย | มหาบพิตร 
ทราบว่าพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “เราบรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทานหรือว่าการจ าแนกทาน 
|หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ที่จะได้) อนุตรสัมยักสัมโพธิแก่
เราเท่านั้น | 

(67.2) ภิกษุท้ังหลายย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระ
เจ้ากุศะทรงกระท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดท าให้พระองค์ประกอบด้วยลักษณะ 18 
ประการ บังเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มากมาย” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พระเจ้ากุศะนั้นแลได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว | พระเจ้ากุศะนั่นแล ได้ก่อร่างสร้าง
กรรมเหล่านั้นไว้ ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนี้) เล่า ? | ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคล 
ก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน 
ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน | แต่จริง ๆ 
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แล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อมัน
ขึ้นมาเท่านั้น  

กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป)  
หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม |   
นอกจากนี้หลังจากท่ีมันประจวบกันเข้าและได้เวลา 
เหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล แก่ร่างกายทันที ||89|| 

 

(67.3) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในชนบทแห่งหนึ่งมีคฤหบดีอาศัยอยู่ | เขาได้
ถือเอาขาทนียโภชนียอันจัดเตรียมไว้แล้วเดินทางไปยังอุทยาน | เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น 
พระปรัตเยกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจนคนยาก ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้เดียวของโลก ย่อมอุบัติขึ้นในโลก |  

(68.1) ครั้งนั้น พระปรัตเยกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เมื่อเที่ยวจาริกไปยังชนบทได้มาถึงอุทยาน
โดยล าดับ | คฤหบดีนั้นเห็นแล้ว | เขาจึงสั่งคนรับใช้ว่า “ท่านผู้เจริญ จงไล่บรรพชิตรูปนี้ออกไปเสีย” | 
คนใช้เหล่านั้นไม่สามารถจะไล่ได้ | คฤหบดีนั้นจึงลุกข้ึนไปไล่เองนั่นแล และกล่าวว่า “เจ้าหน้าเหมือน
ราชสีห์พร้อมด้วยลักษณะ 18 ประการ เจ้าจะไปไหน” | พระปรัตเยกพุทธเจ้าย่อมใคร่ครวญว่า 
“คฤหบดีนี้อย่าได้ตัดสิน คิดร้าย ประทุษร้าย (เรา) มากไปกว่านี้เลย” ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงเหาะข้าม
ขึ้นไปยังอากาศ | 

(68.2) จนกระทั่งคฤหบดีนั้นสักการะแล้ว หมอบลงแทบเท้าเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้อที่เรา
เปล่งวาจาอันหยาบคายในพระทักขิเณยบุคคลเช่นนี้ ขอให้เราอย่าได้มีส่วนแห่งกรรมนี้เลย | แต่ข้อที่
เรากระท าการะ(แก่ท่าน) ด้วยกุศลมูลนี้ขอให้เราบังเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะ
มากมาย” | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร คฤหบดีนั้นก็คือพระเจ้ากุศะนี้แล | ข้อที่เธอเปล่ง
วาจาอันหยาบคายในส านักของพระปรัตเยกพุทธเจ้า | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงประกอบด้วย
ลักษณะ 18 ประการและมีหน้าตาเหมือนราชสีห์ | ข้อที่เธอกระท าอุปการะแก่พระปรัตเยกพุทธเจ้า 
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงได้เป็นพระราชาเจ้าจักรพรรดิ | เพราะเหตุนี้แล ภิกษุทั้งหลาย กรรม
ทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก
ขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน ดังนี้ ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้พวกเธอ
พึงศึกษาอย่างนี้ | พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียวและกรรมที่คละกัน  ท าการสั่งสมแต่
กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล | 

(68.3) ดูก่อนมหาบพิตร ยังมีอยู่อีกข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้ว ถวายทาน
กระท าบุญทั้งหลาย พระองค์จงสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ในแคว้น    
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กาลิงคะ ได้มีพระราชาผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้างพระนามว่า ตริศังกุ (พระองค์) ทรงมีช้างหลายร้อย
เชือก หลายพันเชือก หลายแสนเชือกเป็นบริวาร ทรงมีเมตตากรุณา อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลแก่
สัตว์โลกทั้งปวง | ในเวลาใดแคว้นของพระองค์มีทุรภิกษภัย 137 ในเวลานั้นจะมีฝนตกก็ด้วย
สัตยาธิษฐาน | ทุรภิกษภัยจึงไม่เคยมี (ในแคว้นของพระองค์) | (ต่อมา) พระราชานั้นทรงบรรพชาใน
ท่ามกลางแห่งฤษี | พระองค์ทรงบรรลุอภิญญา 5138 (Abhijña) | ได้ยินว่าสมัยนั้น พระราชาพระนาม
ว่าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี (ทรงท าให้กรุงพาราณสี) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ 
ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน | กระทั่งเวลาต่อมาโหรผู้ท านายนิมิต ได้
พยากรณ์ว่าฝนจะไม่ตกเป็นเวลา 12 ปี | ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้ป่าวประกาศทั่วพระ
นครพาราณสีว่า “ชาวเมืองพาราณสีผู้เจริญจงฟัง | โหรผู้ท านายนิมิตได้พยากรณ์ว่า(เมืองเรา)จะไม่มี
ฝนตกเป็นเวลา 12 ปี | บรรดาพวกท่านทั้งหลาย ท่านใดมีข้าวปลาอาหารเพียงพอตลอดระยะเวลานั้น 
ก็จงอยู่เถิด | (แต่) ท่านใดไม่มี ก็จงลี้ภัยไปเถิด” | ล าดับนั้นหมู่ประชาชนผู้เกิดความกลัวต่อทุรภิกษภัย
และภัยคือความตาย จึงเริ่มปรึกษากันว่า “ท่านผู้เจริญ พระราชารับสั่งให้ป่าวประกาศข่าวทั่วแคว้น
อย่างนี้ | พวกเราควรปฏิบัติอย่างไร พวกเราจะเดินทางไปในที่ไหน” | ชนเหล่านั้นได้ฟังแล้วว่า ใน
แคว้นมตังคะมีฤษีผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้าง | ฝนย่อมตกด้วยสัตยาธิฐานของฤษีนี้ | ล าดับนั้นเหล่าชนผู้
ไม่มีอาหารเพียงพอตลอดระยะเวลา 12 ปีจึงเดินทางไปยังแคว้นมตังคะ | (ครั้งนั้น) มตังคะราชาผู้เป็น
บุตรของฤษีผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้างนั้น (ทรงครองนครอยู่) | (69) พระองค์ทรงกระท าการรวบรวมข้าว
ปลาอาหารส าหรับหมู่ชนนั้นตลอด 12 ปี | ทุรภิกษภัยตามค าพยากรณ์ปรากฏแล้วอย่างนี้ | พระเจ้า
พรหมทัตได้ตรัสถามเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ประชาชนเหล่านี้เดินทางไปในที่ไหน” | พวกอ ามาตย์
ทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ในแคว้นกลิงคะ มีพระราชาแห่งแคว้นมตังคะพระ
นามว่า ตริศังกุ ทรงมีเมตตากรุณา เป็นผู้ยิ่งใหญ่ อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวง | ด้วย
การตั้งสัตยาธิฐานของพระองค์นั้น ฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาล | ประชาชนจ านวนมากเดินทางไปใน
แคว้นนั้นแล้ว | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ นี้ถือว่าเป็นทุรภิกษภัยอันใหญ่หลวง ที่เกิดขึ้นในช่วง
ทุรภิกษภัย | ในข้อนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรดี” | อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้

                                                           
137ทุ รภิ ก ษ ภั ย  (ส . ทุ รฺ ภิ กฺ ษ ภ ย  Durbhikṣabhaya) บ าลี ว่ า  ทุ พ ภิ ก ขภั ย  (ส . ทุ พ ภิ กฺ ขภ ย 

Dubbhikkhabhaya) คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนอาหาร. 
138อภิญญา (ส. อภิชฺ  Abhijña) บาลีว่า อภิญญา (บ. อภิญฺ า Abhiññā) แปลว่า ความรู้ยิ่งหรือ

ความรู้ช้ันสูงมี 6 อย่าง ได้แก่ 1. แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ 2. หูทิพย์ 3. ที่ทายใจคนอื่นได้ 4. ที่ท าให้ระลึกชาติได้ 5. ตา
ทิพย์ 6. ที่ท าให้สิ้นอาสวะ ดู พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 500.  
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สมมติเทพ ข้าพระองค์ได้ฟังมาว่า พระราชาในแคว้นมตังคะพระองค์นี้ ทรงบวชเป็นฤษี พระองค์พึง
เชื้อเชิญพระราชาพระองค์นั้นเถิด” | ล าดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตจึงเสด็จไปยังแคว้นมตังคะ ทรงเริ่ม
เพ่ือที่จะเชื้อเชิญฤษีนั้นว่า “ข้าแต่พระมหาฤษีเจ้า ในแคว้นของข้าพระองค์เกิดทุรภิกษภัยใหญ่
เหมือนกับอยู่ในช่วงทุรภิกษานตรกัลป์139 | พระองค์ควรตั้งสัตยาธิฐานนั้น | ฤษีนั้นจึงเริ่มตั้งสัตยาธิ
ฐานดังนี้ 

เราคือพระเจ้ามตังคะเกิดในตระกูลศวปากะ เป็นผู้ก าจัดคนชั่ว 
ปรากฏนามท่ัวทั้งเทวโลกและโลกมนุษย์ว่า ตริศังกุ ||90||   
เราได้เจริญเมตตาจิตไว้ดีแล้วในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า 
ด้วยสัจจวาจาของเรา มหาบพิตรพระองค์จงเลี้ยงดู 
ประชาชนเหล่านี้ให้อิ่มหน าเถิด ||91||   
ตั้งแตเ่กิดมา เราได้เจริญเมตตาจิตไว้ดีแล้ว ด้วยสัจจวาจานี้  
มหาบพิตรพระองค์จงเลี้ยงดูประชาชนเหล่านี้ให้อิ่มหน าเถิด ||92||   

 

 (69.1) ล าดับนั้น ด้วยสัตยาธิฐานฝนจึงตกในเมืองพาราณสีแล้ว | ทุรภิกษภัยสงบลงแล้ว
ปรากฏมีข้าวปลาอาหารหาได้โดยง่าย | ล าดับนั้นหมู่ประชาชนชาวเมืองพาราณสีก็เดินทางออกจาก
เมืองมตังคะกลับมายังเมืองพาราณสีเหมือนเดิม | ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์ไม่พึงเห็นอย่างนี้
ว่า “พระราชาผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้างพระนามว่า ตริศังกุ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณา อนุเคราะห์
ประโยชน์เกื้อกูลแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยสัตยาธิษฐานของพระองค์ (ท าให้) ฝนตกแล้ว       
ทุรภิกษภัยหายไปปรากฏมีข้าวปลาอาหารหาได้โดยง่าย ในกาลสมัยนั้นเป็นผู้อ่ืน | ดูก่อนมหาบพิตร 
พระราชาผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้างพระนามว่า ตริศังกุ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณา อนุเคราะห์
ประโยชน์เกื้อกูลแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยสัตยาธิษฐานของพระองค์ (ท าให้) ฝนตกแล้วในกาล
สมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง” | ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “เราบรรลุ
อนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทานหรือการจ าแนกทาน | หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย 
เพียงแค่การสะสม (ท่ีจะได้)อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 

(69.2) มหาบพิตร ยังมีอยู่อีกข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้ว ถวายทานกระท า
บุญทั้งหลาย พระองค์โปรดสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ในเมืองมิถิลา มี
พระราชาเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า มหาเทวะ | 

                                                           
139ทุรภิกษานตรกัลป์ บาลีว่า ทุพภิกขันดรกัป (dubbhikkhantarakappa) คือช่วงเวลาที่ก าหนดว่าเป็น

ตอนข้าวยากหมากแพงขาดแคลนอาหาร. 
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(69.3) มหาเทวสูตร มีปรากฏในมัธยมาคม ราชสังยุกตนิบาตอย่างละเอียด | 
(70.1) พระราชานั้นครั้นทอดพระเนตรความถึงพร้อมแห่งการบริจาคของพระองค์เองแล้ว

จึงตรัสพระคาถาท้ังหลายว่า 
 

บุคคลผู้กลัวต่อภัยคือความยากจน เมื่อปรารถนาไอศวรรยสมบัติ 
ในเทวโลกและมนุษย์โลก ควรถวายทานตามก าลัง ||93|| 
ผู้ให้ย่อมถูกบูชาในโลก ผู้ให้ย่อมถูกบูชาในเทวโลก |    
เหมือนต้นไม้ท่ีออกผลเป็นที่พ่ึงของเหล่าปักษีท้ังหมดฉะนั้น ||94|| 

 

(70.2) ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “พระเจ้าจักรพรรดิพระ
นามว่า มหาเทวะ ผู้ประพฤติกัลยาณธรรมเป็นประจ า ซึ่งเหล่ามหาเทพ 84,000 องค์ ราชฤษีทั้งหลาย
อาศัยพระองค์ผู้ประพฤติกัลยาณธรรมนั้นแล้ว ได้ประพฤติพรหมจรรย์(ตามพระองค์) ในกาลสมัยนั้น
เป็นคนอ่ืน” | พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาเทวะ ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | เรานั่นแลได้
ประพฤติกัลยาณธรรมเป็นประจ า | ซึ่งเหล่ามหาเทพจ านวน 84 ,000 ราชฤษีทั้งหลายอาศัยเราผู้
ประพฤติแนวทางแห่งความดีเป็นประจ า ได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้ว | มหาบพิตร พระองค์อย่าพึง
เห็นอย่างนี้ว่า “เราบรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทานหรือว่าการจ าแนกทาน | หากแต่ว่าทานนั้นเป็น
เพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ท่ีจะได้)อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 

(70.3) ดูก่อนมหาบพิตร ยังมีอยู่อีกข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้ว ถวายทาน
และกระท าบุญทั้งหลาย พระองค์จงสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว บรรดา
พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นผู้ครองเมืองมิถิลานี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า นิมิ ซึ่งเป็น
พระราชาองค์สุดท้าย | 

(70.4) นิมิสูตร มีปรากฏในมัธยมาคม ราชสังยุกตกนิบาตอย่างละเอียด |  
พระองค์ผู้ได้ท ากุศลกรรมแล้วเมื่อทอดพระเนตรเห็นความถึงพร้อมแห่งการบริจาคของ

พระองค์เองจึงตรัสว่า 
 

ชนเหล่าใดครั้นได้เห็นอกุศลกรรมทั้งหลายแล้วยังประมาท 
เขาเหล่านั้นจะต้องเศร้าโศกเป็นคนไร้ค่า ||95||  

     

(70.5) ครั้งนั้น ท้าวศักระผู้เป็นราชาแห่งเทพ ได้ตรัสพระด ารัสนี้กะพระเจ้านิมิว่า “ข้าแต่
พระเจ้านิมิ พระองค์จงประทับรื่นรมย์อยู่ในสถานที่แห่งนี้ จงเสพสุขส าราญ หยอกเย้า อภิรมย์ เสพ
สังวาสด้วยกามคุณ 5 เถิด” | พระองค์จึงตรัสพระคาถาทั้งหลายว่า | 
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สถานที่แห่งนี้เป็นไปในอ านาจของคนอ่ืน ก็เหมือนกับสิ่งของ 
และรถท่ีขอเขามาจะใช้ได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้น ||96|| 
เมื่อใด เราไปยังเมืองมิถิลาแล้ว ท ากุศลให้มากพร้อม | 
เมื่อนั้น เราผู้ได้กระท าบุญได้สั่งสมบุญไว้แล้วจะได้มายังเมืองสวรรค์ ||97|| 

 

(70.6) พระราชาพระองค์นั้น เมื่อเสด็จมาถึงเมืองมิถิลาได้ถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย 
แล้วตรัสพระคาถาท้ังหลายว่า | 
 

(71) สัตบุรุษทั้งหลายย่อมสรรเสริญทานที่บุคคลมอบให้ 
ในคราวที่ทุกข์ยาก บุคคลในโลกนี้เมื่อให้ทานในกษัตริย์  
พราหมณ์ แพทย์ ศูทร จัณฑาลและโยคีทั้งหลาย ||98|| 
อีกท้ังเลี้ยงดูสาธุชนคนดีทั้งหลายให้อิ่มหน าส าราญในคราว 
ทุรภิกษภัย(เขา) ละเว้นอบายได้แล้วย่อมบันเทิงในสรวงสวรรค์ ||99|| 
นักปราชญ์ทั้งหลายครั้นได้ทราบอานิสงส์นี้แล้วควรให้ทาน เพราะ 
ทานเขาย่อมจะได้รับโมกษะไอศวรรย์สมบัติและสรวงสวรรค์ ||100|| 

 

(71.1) ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “พระเจ้าจักรพรรดิพระ
นามว่านิมิ ผู้เสด็จไปยังเทวโลกชั้นตรายตรึส ท้าวศักระเทวราชทรงเชื้อเชิญแล้วด้วยอาสนะครึ่งหนึ่ง 
ทรงเสพสุขส าราญ อภิรมย์ด้วยกามคุณ 5 อันเป็นทิพย์ ในกาลสมัยนั้นว่าเป็นคนอ่ืน” | พระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่า นิมิ ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | เรานั่นแลเดินทางมายังเมืองมิถิลาแล้วให้
สร้างโรงทานที่ประตูแห่งพระนครทั้ง 4 ทิศถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย | มหาบพิตร ทราบว่า
พระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “เราบรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทานหรือว่าการจ าแนกทาน” | 
หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ที่จะได้)  อนุตรสัมยักสัมโพธิ
เท่านั้น | 

(71.2) ภายหลังจากนั้น ได้มีพระราชาผู้มีพระรัศมีผ่องใสพระนามว่า อานันทะ | พระองค์
ทรงมีพระโอรส 1 พระองค์ 2 พระองค์จนกระทั่ง 5 พระองค์ตามล าดับ | พระโอรสองค์สุดท้ายของ
พระราชานั้นทรงมีพระพักตร์ดูเหมือนกับพระราชานั้น | พระโอรสนั้นจึงมีสมัญญาว่า “อาทรศมุข 
(Ādarśamukh)” | พระกุมารนั้นทรงเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว | พระกุมารอาทรศมุข ทรงมีความ
อ่อนโยน ฝึกฝนมาแล้วอย่างดี ส่วนพระกุมารเหล่าอ่ืนนอกนั้นมีแต่ความดุร้าย เลือดร้อน และหยาบ
คาย | พระกุมาร 4 พระองค์เหล่านั้นทั้งหมด ประทับนั่งตอบค าถามแก่พระราชบิดา แต่กลับไม่มี
ความรู้อะไรเลย | (ส่วน) พระกุมารอาทรศมุขมีความสุขุม ย่อมตอบค าถามอันลึกซึ้งได้ด้วยความรู้ของ
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พระองค์เอง | (ต่อมา) พระเจ้าอานันทะทรงอาพาธ | พระองค์ย่อมใคร่ครวญว่า “เราจะแต่งตั้งใครไว้
ในราชสมบัติ | ถ้าเรานั้นแต่งตั้งพระโอรสองค์ใดองค์หนึ่งบรรดาพระโอรสผู้เป็นพี่ชาย 4 องค์แรกไว้ใน
ราชสมบัติ พวกเธอเหล่านี้เป็นคนดุร้าย เลือดร้อน และหยาบคาย เห็นทีจะท าให้ชนบททั้งหลายถึง
ความพินาศเป็นแน่ | แต่ถ้าเราจะแต่งตั้งอาทรศมุขกุมารไว้ในราชสมบัติ เหล่าพระญาติก็จะต าหนิเอา
ได้ว่า “บัดนี้ พระราชาพระองค์นี้ไม่เลือกบุตรผู้เป็นพ่ีชายคนโตแล้ว ยังแต่งตั้งบุตรผู้เป็นน้องชายคน
เล็กไว้ในราชสมบัติได้อย่างไร | ดังนั้นเราควรจะกระท าอุบาย | พระองค์จึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์
ทั้งหลายมาว่า “แนะพนาย เมื่อเราล่วงไปแล้วพวกท่านพึงทดสอบพระกุมารแต่ละพระองค์ว่า “พระ
กุมารองค์ใดสวมฉลองพระบาทแก้วมณีแล้ว เสมอพอดี | ประทับนั่ง (บนบัลลังก์) แล้ว อาสนะสิงห์ไม่
สั่นไหวอยู่ | สวมมงกุฎไว้ที่พระเศียรแล้ว กระชับพอดี ไม่หลุดออก | และชาวเมืองกระท าการยกย่อง | 
รู้หลักปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 ประการได้แก่ ขุมทรัพย์ที่อยู่ในภายใน ขุมทรัพย์ที่อยู่ในภายนอก 
ขุมทรัพย์ที่อยู่ทั้งภายในและภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้ ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดภูเขา ขุมทรัพย์ที่
อยู่ภายในน้ า | พระกุมารองค์ใดที่รวบรวมขุมทรัพย์เหล่านั้นได้ทั้งหมด เมื่อเราล่วงไปแล้วพวกท่านจง
แต่งตั้งพระกุมารองค์นั้นไว้ในราชสมบัติเถิด” แล้วตรัสดังนี้ว่า “ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนมี
ความเสื่อมสิ้นไปเป็นที่สุด มีความตกไปเป็น” จนกระทั่งสวรรคต | (72) อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึง
ให้พระกุมารพ่ีชายใหญ่สวมคู่ฉลองพระบาทแก้วมณี | พระกุมารนั้นสวมไม่พอดี | เมื่อประทับแล้ว 
อาสนะสิงห์ก็สั่นไหว | มงกุฎก็ไม่พอดีกับพระเศียรย่อมหลุดออก | ชาวเมืองก็ไม่ท าการยกย่อง | หลัก
ปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 ประการ | พระกุมารนั้นก็ย่อมไม่รู้ ไม่เข้าใจ | พระกุมารผู้เป็นพ่ีชายทั้ง 3 
พระองค์ก็เหมือนกัน | (แต่) พระกุมารอาทรศมุขสวมคู่ฉลองพระบาทแก้วมณีได้เสมอพอดี | เมื่อ
ประทับแล้ว อาสนะสิงห์ก็ไม่สั่นไหว คงอยู่ตามเดิม | สวมมุงกุฎได้ขนาดพอดีกับพระเศียร | ชาวเมือง
กระท าการยกย่อง | อ ามาตย์ทั้งหลายย่อมกราบทูลว่า “หลักปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 ประการอันได้แก่ 
ขุมทรัพย์ภายใน ขุมทรัพย์ภายนอก ขุมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้ 
ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดภูเขา ขุมทรัพย์ที่อยู่ในน้ า พระกุมารควรจะทราบ” | พระกุมารอาทรศมุข ทรง
ใคร่ครวญว่า “ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ภายในหมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ภายในหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้
ภายในธรณีประตูพระราชวัง | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ภายนอกหมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ภายนอกหมายถึง 
ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ภายนอกธรณีประตู | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกหมายถึงอะไร | 
ขุมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้ธรณีกลางประตู | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ที่อยู่
บนยอดไม้หมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้หมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในที่ที่เงาตรงกลางของ
ต้นไม้อันเป็นสถานที่ประทับของพระราชานั้น  | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์บนยอดภูเขาหมายถึงอะไร | 
ขุมทรัพย์บนยอดภูเขาหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้พระแท่นศิลาซึ่งเป็นที่ทรงสนาน ทรงกีฬาของ
พระราชานั้น | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ภายในน้ าหมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ภายในน้ าหมายถึง ขุมทรัพย์ที่อยู่
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ตรงท้ายหมู่บ้านในบ่อน้ าของหมู่บ้านที่ไหลออกมา | อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาท้ังหมดแล้วจึง
ยอมรับ | อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงอภิเษกพระกุมารนั้นไว้ในพระราชสมบัติ | พระกุมารทรงเป็น
พระราชาปรากฏพระราชทินนามว่า “อาทรศมุข” | 

(72.1) ในชนบทแห่งหนึ่ง มีพราหมณ์ชื่อว่าทัณฑี (Daṇḍī) อาศัยอยู่ | พราหมณ์นั้นเข้าไป
หาคฤหบดีรับโคผู้ทั้งหลายน าไปเลี้ยงในเวลากลางวัน แล้วจูงโคผู้เหล่านั้นไปยังเรือนของคฤหบดีนั้น | 
แต่ว่า คฤหบดีนั้นกินข้าวอยู่ | พราหมณ์ทัณฑีจึงยังโคผู้เหล่านั้นให้เข้าไป (ในคอก) แล้ว | เดินออกไป
ทางประตูอีกด้านหนึ่ง | คฤหบดีนั้นกินข้าวเสร็จแล้วลุกขึ้น | จนกระทั่งไม่เห็นโคผู้ทั้งหลาย | คฤหบดี
นั้นจึงจับพราหมณ์ทัณฑีไว้แล้วกล่าวว่า “โคผู้ทั้งหลายอยู่ที่ไหน” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “เจ้าเข้ามายัง
เรือนแล้วน าโคผู้ของเราไป | เจ้าจงให้โคผู้ทั้งหลายแก่เรา” | พราหมณ์นั้นกล่าวว่า “เราไม่ได้เอาไป” | 
คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “พระราชาพระนามว่า อาทรศมุข ทรงมีพระปรีชาสามารถ พวกเราทั้งสองจะเข้า
ไปหาพระองค์” | พระองค์พิจารณาเรื่องนี้แล้วจะตรัสเรื่องที่ถูกและเรื่องที่ไม่ถูกแก่พวกเรา | ทั้งสอง
คนจึงเดินทางไปแล้ว | 

(72.2) ภรรยาของบุรุษคนหนึ่งก าลังวิ่งหนีไป | บุรุษนั้นจึงกล่าวกะพราหมณ์ทัณฑีว่า “จง
จับภรรยาของเรานี้ไว้ที” | พราหมณ์กล่าวว่า “เราจะจับไว้ด้วยวิธีใดเล่า” | บุรุษนั้นกล่าวว่า “โดยวิธีที่
ท่านจะสามารถเถิด” | พราหมณ์ทัณฑีจึงถือเอาก้อนหินขว้างไปที่ศีรษะ (ของหญิงนั้น) | หญิงนั้นตาย
แล้ว | บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านฆ่าภรรยาของเราแล้ว | ท่านจงให้ภรรยาแก่เรา” | พราหมณ์กล่าวว่า 
“เราจะให้ภรรยาเพ่ือประโยชน์อะไร” | บุรุษนั้นกล่าวว่า “มาเถิด พวกเราทั้งสองจะเข้าไปเฝ้าพระเจ้า
อาทรศมุข” | พระองค์จะทรงตัดสินความประพฤติของพวกเรา | ชนเหล่านั้นจึงเดินทางไปในที่       
นั้นแล้ว | 

(73.1) พราหมณ์ทัณฑีนั้นเริ่มเพ่ือจะหนีไปแล้ว | เขาปล่อยตนเองลงบนก าแพง | ใต้
ก าแพงนั้น พราหมณ์ได้ตกลงไปทับนายกุวินกะซึ่งก าลังตากผ้าอยู่ | นายกุวินทะได้เสียชีวิตแล้ว | 
ภรรยาของนายกุวินทะได้จับพราหมณ์ทัณฑีไว้แล้ว | กล่าวว่า “เจ้าฆ่าสามีของเราแล้ว | เจ้าจงให้สามี
แก่ฉันมา” | พราหมณ์กล่าวว่า “เราจะให้สามีแก่เจ้าจากไหนละ” | ภรรยาของนายกุวินทะกล่าวว่า 
“มาเถิด พวกเราจะไปเฝ้าพระเจ้าอาทรศมุขกัน” | พระองค์จะตัดความสงสัยของพวกเราได้ | ชน
เหล่านั้นจึงเดินทางไปแล้ว | 

(73.2) ในระหว่างทางมีแม่น้ าซึ่งมีความลึกอยู่ | ที่แม่น้ านั้น คนตัดฟืนเอาปากคาบขวานไว้
แล้ว ก าลังจะข้ามจากอีกฝั่งมายังอีกฝั่ง | พราหมณ์ทัณฑีได้พูดกะเขาว่า “น้ ามีลักษณะเป็นอย่างไร” | 
คนตัดฟืนนั้นจึงปล่อยขวานแล้วกล่าวว่า “น้ าลึกนะ” | ขวานของเขาจึงตกลงไปในน้ า | เขาจึงจับ
พราหมณ์ทัณฑีนั้นไว้แล้ว | กล่าวว่า “เจ้าท าให้ขวานของเราตกลงไปในน้ า” | พราหมณ์กล่าวว่า “เรา
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ไม่ได้ท า” | คนตัดฟืนจึงกล่าวว่า “มาเถิด พวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาทรศมุข | พระองค์จะตัด
ความสงสัยของพวกเราได้” | 

(73.3) ต่อมาพวกเขาได้พาพราหมณ์ทัณฑีเข้าไปยังร้านค้าของแม่ค้าผู้มีร่างกายอ่อนเพลีย 
(คนหนึ่ง) | แม่ค้านั้นได้คลอดบุตรแล้ว | นางจึงได้เอาผ้าคลุมทารกนั้นแล้วให้นอนอยู่ | พราหมณ์ทัณฑี
นั่งแล้วบนผ้านั้น | บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “เด็ก เด็ก” | จนกระทั่งเห็นว่าทารกตายแล้ว | แม่ค้านั้นจึงจับ
พราหมณ์ทัณฑีนั้นไว้ | แล้วกล่าวว่า “เจ้าฆ่าลูกน้อยของฉัน | เจ้าจงเอาลูกน้อยของฉันคืนมา” | 
พราหมณ์นั้นกล่าวว่า “เราจะหาบุตรจากที่ไหนมาให้เจ้า | เราไม่ได้ฆ่า” | แม่ค้านั้นจึงกล่าวว่า “มา
เถิด พวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาทรศมุข” | ชนเหล่านั้นจึงเดินทางไปแล้ว | 

(73.4) จนถึงในประเทศแห่งหนึ่ง มีนกเกาะอยู่ที่ต้นไม้ซึ่งมีกิ่ งไม้เล็ก ๆ อาศัยอยู่ | นกนั้น
เห็นพราหมณ์ทัณฑีแล้วจึงกล่าวว่า “ท่านจะไปไหน” | พราหมณ์กล่าวว่า “เราไม่ได้ไปไหน | ชนพวกนี้
พาเรามา” | นกถึงถามชนเหล่านั้นว่า “พวกท่านจะไปไหนกัน” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “เราจะไปเฝ้า
พระเจ้าอาทรศมุข” | นกจึงกล่าวว่า “ท่านจงน าข้อความแม้ของเราไปกราบทูลด้วย | ท่านพึงกราบทูล
พระราชาอาทรศมุขว่า “ในประเทศโน้น มีต้นไม้ซึ่งมีกิ่งไม้เล็ก ๆ | นกตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้นั้น” | 
พราหมณ์นั้นกล่าวว่า “ต้นไม้ต้นอ่ืนมากมายที่มีใบอันเขียวชอุ่มก็มีอยู่นี่” | นกกล่าวว่า “เราไม่ได้พอใจ
ต้นไม้เหล่านั้นเลย | ความสบายจะมีแก่เราผู้อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ | เป็นเพราะเหตุอันใด” | ชนทั้งหลาย
เหล่านั้นเดินทางต่อแล้ว | 

(73.5) กวางได้เห็นพราหมณ์ทัณฑีแล้ว | กวางนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านพราหมณ์ทัณฑี ท่าน
จะไปไหน” | พราหมณ์กล่าวว่า “เราไม่ได้ไปไหน ชนพวกนี้พาเราไปเฝ้าพระเจ้าอาทรศมุข” | กวาง
กล่าวว่า “ท่านจงน าข้อความแม้ของเราไปกราบทูลด้วย” | พราหมณ์กล่าวว่า “หญ้าอันเขียวขจีในที่
ทั้งหลายเหล่าอ่ืนก็มีอยู่นี่” | กวางกล่าวว่า “เราไม่ชอบใจหญ้าเหล่านั้น | เป็นเพราะเหตุไร” | ชน
ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเดินทางต่อแล้ว | 

(73.6) จนถึงนกกระทาตัวหนึ่งได้เห็นพราหมณ์แล้วกล่าวว่า “ท่านจะไปที่ไหนหรือ” | ค า
ที่เหลือเหมือนกับข้างต้น | นกกระทากล่าวว่า “ท่านจงน าข้อความแม้ของเราไปกราบทูล | เราส่งเสียง
ร้องว่า “ติตติร” ในประเทศแห่งหนึ่ง | แต่กลับส่งเสียงร้องว่า “อุติตติร” ในอีกประเทศหนึ่ง | ในข้อนี้
เป็นเพราะเหตุไร” | 

(74.1) ในประเทศต่อมา งูได้เห็นพราหมณ์นั้นแล้ว | ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น | งูนั้น
กล่าวว่า “ท่านจงน าข้อความแม้ของเราไปกราบทูลว่า | เราออกจากโพรงที่อาศัยโดยง่าย แต่เข้าไปนะ
ยาก | ในข้อนี้เป็นเพราะเหตุไร | 

(74.2) ในประเทศต่อมา งูและพังพอนทั้งสอง ซึ่งเป็นศัตรูกันและกัน กระท าการต่อสู้กัน
อยู่ | ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น | งูและพังพอนทั้งสองกล่าวว่า “ท่านจงน าข้อความแม้ของเราไป
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กราบทูล | ว่าพวกเราทั้งสองกระท าการต่อสู้กันและกันตลอดทั้งวันไม่ได้รับความสงบเลย | ในข้อนี้
เป็นเพราะเหตุไร” | 

(74.3) หญิงสาวคนหนึ่ง ค าท่ีเหลือเหมือนกับข้างต้น นางกล่าวว่า “ท่านจงน าข้อความแม้
ของฉันไปกราบทูล | ว่าในเวลาที่ฉันอยู่ในเรือนของบิดา ฉันจะมีความต้องการที่จะอยู่ในเรือนของพ่อ
ผัว | ในเวลาที่ฉันอยู่ในเรือนของพ่อผัว ฉันก็จะมีความต้องการที่จะอยู่ในเรือนของบิดา | ในเรื่องนี้เป็น
เพราะเหตุไร | ชนทั้งหลายเหล่านั้นเดินทางไปแล้ว | 

(74.4) ชนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าถวายพระพรพระเจ้าอาทรศมุข | พราหมณ์ทัณฑี
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายพระพรพระราชาแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | แม้ชนทั้งหลาย
เหล่านั้นก็ถวายบังคมแทบพระบาทด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระราชาตรัส
ถามพราหมณ์ทัณฑีว่า “เจ้ามาท าไม” | พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ชนเหล่านี้
น าข้าพระองค์มาพระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “มีเหตุอันใดหรือ ?” | พราหมณ์ทัณฑีจึงกราบทูล
เรื่องท่ีมีการทะเลาะกันกับคฤหบดีนั้นทั้งหมด | 

(74.5) พระราชาตรัสถามคฤหบดีว่า “เจ้าเห็นโคผู้ทั้งหลายแล้วหรือ” | คฤหบดีกราบทูล
ว่า “ข้าพระองค์เห็นแล้วพระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “ดูก่อนทัณฑี เจ้าต้อนโคผู้ให้เข้าไป (ในคอก) 
แล้วหรือ” | พราหมณ์กล่าวว่า “ข้าพระองค์ต้อนให้เข้าไปแล้วพระเจ้าข้า” | พระราชาจึงตรัสว่า 
“ทหาร เจ้าจงตัดลิ้นของพราหมณ์ทัณฑีนี้เสีย ซึ่งไม่ยอมบอก (คฤหบดีนั้น) | (และ) จงควักลูกนัยน์ตา
ของคฤหบดีแม้นี้เสีย ซึ่งไม่ยอมผูกโคผู้ทั้งหลายไว้” | คฤหบดีย่อมกราบทูลว่า “โคผู้ของข้าพระองค์ถูก
ฉกฉวยไปแล้วครั้งหนึ่ง (หม่อมฉัน) ยังจะต้องถูกควักนัยน์ตาอีก | พราหมณ์ทัณฑีจงเป็นผู้ชนะเถิด” | 

(74.6) บุรุษนั้นย่อมกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ภรรยาของข้าพระองค์ถูก
พราหมณ์ทัณฑีฆ่าแล้ว | เขาจึงได้กราบทูลตามเรื่องราวอย่างละเอียด | พระราชาตรัสว่า “ทหาร เจ้า
จงตัดลิ้นของบุรุษนี้เสียซึ่งได้กล่าวว่า “ท่านจงจับไว้ด้วยวิธีที่ท่านจะสามารถท าได้” | เจ้าจงตัดมือทั้ง
สองของพราหมณ์ทัณฑีแม้นี้ซึ่งสามารถที่จะจับนางได้ด้วยวิธีอ่ืน ไม่ใช่ด้วยการขว้างหินใส่เช่นนี้ ” | 
บุรุษนั้นย่อมกราบทูลว่า “ภรรยาของข้าพระองค์ถูกฆ่าไปคนหนึ่งแล้ว (ข้าพระองค์) ยังจะต้องถูกตัด
ลิ้นเป็นคนที่ 2 | พราหมณ์ทัณฑีจงเป็นผู้ชนะเถิด” | 

(74.7) ภรรยาของนายกุวินทะ ได้กราบทูลอย่างละเอียดแล้ว | พระราชาตรัสว่า “ไปเถิด 
พราหมณ์นี้จะเป็นสามีของเจ้าด้วยประการฉะนี้” | หญิงนั้นกราบทูลว่า “พราหมณ์นี้ได้ฆ่าสามีของ
หม่อมฉันไปคนหนึ่งแล้ว พราหมณ์นี้ยังจะเป็นสามีของหม่อมฉันอีก | พราหมณ์ทัณฑีจงเป็นผู้ชนะ
เถิด” | 

(74.8) คนตัดฟืนได้กราบทูลโดยละเอียด | พระราชาตรัสว่า “เจ้าจงตัดลิ้นของคนตัดฟืน
คนนี้เสีย ซึ่งปล่อยขวานลงกลางแม่น้ าแล้วเปล่งวาจาออกมา | จงควักลูกนัยน์ตาของพราหมณ์ทัณฑีนี้
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เสีย แม้เห็นอยู่ว่าน้ ามีความลึกก็ยังถามคนตัดฟืน” | คนตัดฟืนกราบทูลว่า “ขวานของหม่อมฉัน
หายไปครั้งหนึ่งแล้ว หม่อมฉันยังจะต้องถูกตัดลิ้นเป็นครั้งที่ 2 | พราหมณ์ทัณฑีจงเป็นผู้ชนะเถิด” | 

(75.1) แม่ค้าได้กราบทูลแล้วโดยละเอียด | พระราชาตรัสว่า “เจ้าจงตัดมือของแม่ค้าคนนี้
เสีย ซึ่งแม่ค้านั้นได้เอาผ้าคลุมเด็กทารกไว้จนมิดชิดแล้วให้นอนอยู่ | และจงควักลูกนัยน์ตาแม้ของ
พราหมณ์ทัณฑีออก ซึ่งไม่ได้พิจารณาแล้วนั่งบนที่นั่งของคนอ่ืน | แม่ค้านั้นกราบทูลว่า “บุตรของ
หม่อมฉันถูกพราหมณ์นี้ฆ่าไปครั้งหนึ่งแล้ว หม่อมฉันยังจะถูกตัดมือเป็นครั้งที่สองอีก | พราหมณ์ทัณฑี
จงเป็นชนะเถิด” | 

(75.2) พราหมณ์ทัณฑีได้ทูลถึงข้อความของนกกาแล้ว | พระราชาตรัสว่า “ดูก่อนทัณฑี 
เธอพึงบอกนกกานั้นว่า “เจ้าได้เป็นเจ้าของที่พัก | ในที่แห่งนี้มีกิ่งไม้เล็ก ๆ อยู่ | และยังมีขุมทรัพย์บน
ต้นไม้ที่มีก่ิงเล็ก ๆ นี้อยู่ | เจ้าจงให้ขุมทรัพย์นั้นแก่บางคนแล้วไปเถิด | เจ้าจะอยู่สบาย” | 

(75.3) พราหมณ์นั้นได้กราบทูลถึงข้อความของกวางแล้ว | พระองค์ตรัสว่า “เจ้าพึงบอก
กวางว่า “ในประเทศนี้ เมื่อหยาดน้ าค้างตกลงบนยอดไม้ หญ้าอันเขียวขจีก็จะมีรสหวาน เจ้าก็เคี้ยว
กินหญ้าเหล่านั้น | (แต่เมื่อ) รสหวานนั้นหายไปแล้ว | เจ้าก็จงละความอยากในรสชาติเสีย | เพราะ
ความทะยานอยาก จะน าภัยพิบัติมาให้ (แก่เจ้า)” | 

(75.4) พราหมณ์นั้นได้กราบทูลถึงข้อความของนกกะทาแล้ว | ราชาตรัสว่า “นกกระทา
นั้นย่อมส่งเสียงร้องว่า “ติตติร” ในที่ใด (แสดงว่า) ที่นั้นไม่มีขุมทรัพย์ | (แต่) จะมีขุมทรัพย์ในที่ที่นก
นั้นส่งเสียงร้องว่า “อุติตติร” | เจ้านั้นครั้นให้ขุมทรัพย์นั้นแก่ใครๆแล้ว จงไปในที่อ่ืน | (มิเช่นนั้น) เจ้า
จะถึงภัยพิบัติเพราะความทะยานอยาก (ของตัวเอง)” | 

(75.5) พราหมณ์ได้กราบทูลข้อความของงูและพังพอนแล้ว | พระราชาตรัสว่า “เธอพึง
บอกแก่งูและพังพอนทั้งสองเหล่านั้นว่า “ครั้งพวกเค้าทั้งสองเป็นมนุษย์วัยรุ่น พวกเจ้าเป็นพ่ีน้องกัน | 
บรรดาพวกเจ้าทั้งสอง คนหนึ่งกล่าวว่า “พวกเรามาแบ่งสมบัติกันเถอะ” | (แต่คนที่สอง) กลับถูก
ความอิจฉาริษยาครอบง า จึงไม่ยอมแบ่งสมบัติ | บรรดาพวกเจ้าทั้งสอง คนหนึ่งได้ตายไปบังเกิดใน
ก าเนิดแห่งอสรพิษ | ส่วนคนที่สองอาศัยความอิจฉาริษยาครั้นตายไปจึงไปเกิดเป็นพังพอน | ดังนั้น 
พวกเจ้าครั้นให้สมบัตินี้แก่ศรมณะพราหมณ์ทั้งหลายแล้ว ก็จะพ้นจากสถานะนั้น | (และ) จะเป็นอยู่
อย่างสบาย” | 

(75.6) พราหมณ์ได้กราบทูลถึงข้อความของงูแล้ว | พระราชาตรัสว่า “เจ้าพึงบอกแก่งูนั้น
ว่า “เพราะความหิวเจ้าจึงเลื้อยออกมาจากโพรงอย่างกระฉับกระเฉง | เจ้ากินอาหารเต็มปากแล้วจึง
เลื้อยเข้าไปยังโพรงอย่างยากล าบาก | เจ้านั้นควรจะรู้ประมาณในอาหาร | เจ้าประพฤติตามที่เรากล่าว
ไว้แล้วจะอยู่อย่างสบาย” | 
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(75.7) พราหมณ์ได้กราบทูลถึงข้อความของหญิงสาวแล้ว | พระราชาตรัสว่า “เธอพึงบอก
แก่หญิงสาวว่า “ในเรือนที่เป็นของบิดาของเธอ มีครอบครัวอยู่ | ในเวลาที่เธอนั้นอยู่ในเรือนของพ่อผัว 
เธอจะปรารถนาที่จะอยู่กับครอบครัว | ในเวลาที่เธออยู่ในเรือนของบิดา เธอก็ปรารถนาจะอยู่กับสามี 
| เธอนั้นจะต้องละสถานะหนึ่งแล้วยึดถือสถานะหนึ่งให้ดี | (มิเช่นนั้น) เธอจะถึงภัยพิบัติเอาได้ด้วย
ความทะยานอยากของเธอเอง” | 

(75.8) หญิงสาว และงู ได้ปฏิบัติตามที่พระราชาตรัสสอนแล้ว | งูและพังพอนก็ได้ให้
สมบัติแก่พราหมณ์ทัณฑี แม้นกกาก็ได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ตรัสสั่งสอนแล้ว | 

(76.1) อ ามาตย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอ พระองค์ผู้สมมติเทพทรงมีพระปฏิภาณเช่นนี้” 
| พระราชาทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานที่ประตูแห่งพระนครทั้ง 4 ทิศด้วยพระองค์เอง | (และ)ทรง
แต่งตั้งบุรุษท้ังหลายประจ าโรงทานไว้แล้ว | 

(76.2) ทราบว่า สมัยนั้นในพระนครนี้เกิดทุรภิกษภัยตลอดระยะเวลา 12 ปี | เมื่อทุรภิกษ
ภัยด าเนินไปอยู่ตลอดระยะเวลา 12 ปี พระองค์ทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์มากมายหลายแสนด้วยก้อน
ข้าว | พระราชานั้นครั้นทรงเห็นถึงความถึงพร้อมแห่งความเสียสละของพระองค์เองแล้ว จึงตรัสพระ
คาถาทั้งหลายว่า  

 

จริงอยู่ ผู้รู้เมื่อได้ทรัพย์มาโดยชอบธรรม ไม่ควรท าการสั่งสมไว้ 
ควรบ าเพ็ญทักษิณานุปทานในทักขิไณยบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ||101||                                  
เมื่อนั้น เขาผู้เป็นปราชญ์ มีปัญญา มีศรัทธา เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เลี้ยง 
ศรมณะ พราหมณ์ สาธุชนและนักบวชให้อ่ิมหน าด้วยใจที่หลุดพ้น ||102||                                  
เมื่อกายแตกดับย่อมจะไปบังเกิดในหมู่เทวดาทั้งหลาย 
บรรดาพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ท่านผู้มีใจเป็นกลางย่อมสรรเสริญ 
คนทั้งหลายผู้มีความกล้าหาญในทาน ||103|| 

 

“ดูก่อนมหาบพิตร ขอพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า พระราชาพระนามว่า อาทรศมุข ผู้มี
พระรัศมีผ่องใส | เมื่อเกิดทุรภิกษภัยตลอดระยะเวลา 12 ปี ทรงกระท าความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์
มากมายหลายแสนด้วยก้อนข้าวในกาลสมัยนั้นเป็นคนอ่ืน” | พระราชาพระนามว่า อาทรศมุข ผู้มีพระ
รัศมีผ่องใสในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | เมื่อทุรภิกษภัยเป็นไปอยู่ตลอดระยะเวลา 12 ปี เราได้
กระท าการอนุเคราะห์เหล่าสัตว์มากมายหลายแสนด้วยก้อนข้าวแล้ว | ดูก่อนมหาบพิตร พระองค์อย่า
พึงเห็นอย่างนี้ว่า “เราได้บรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทาน หรือว่าการจ าแนกทานนั้น | หากแต่ว่า
ทานนั้น เป็นเพียงแค่เหตุ เป็นเพียงแค่ปัจจัย และเป็นเพียงการสะสมของเราเท่านั้น | 
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มหาบพิตร ยังมีอยู่อีกข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้ว ถวายทานกระท าบุญ
ทั้งหลาย พระองค์จงสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | ดูก่อนมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่า สุธน | พระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานในพระนคร 84 ,000 หลัง ทรงถวาย
ทานกระท าบุญทั้งหลายหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี | พระองค์ครั้นทรงเห็นความถึง
พร้อมแห่งความเสียสละของพระองค์เองแล้ว จึงตรัสพระคาถาท้ังหลายว่า 

 

ใครเล่า เมื่อเห็นความส าเร็จของตนเองทั้งในหมู่เทวดาและ 
มนุษย์ทั้งหลายแล้ว จะไม่ถวายทานอันเป็นเหตุให้ได้สมบัติ ||104||                                
ผู้ใดเกรงกลัวต่อปรโลก ชักน าคนหลายร้อยคนก้าวข้ามความ 
ตระหนี่อันเป็นสิ่งชั่วช้าแล้วถวายทาน บรรดาผู้กล้าทั้งหลาย  
เราเรียกคนผู้นั้นว่าเป็นผู้กล้าที่สุด  ||105||         
จริงอยู่ มุนีทั้งหลายย่อมไม่เรียกบุคคลผู้ถือดาบไว้ในมือ 
ท่องเที่ยวไปในสงครามว่า ผู้กล้า แต่นักปราชญ์ทั้งหลายเรียก 
เหล่าชนผู้มีความกล้าหาญถวายทานว่าเป็นผู้กล้า ||106|| 

 

 (77.1) ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์ไม่พึงเห็นอย่างนี้ว่า “พระเจ้าจักรพรรดิผู้รับสั่ง
ให้สร้างโรงทานในพระนคร 84,000 หลังแล้วทรงถวายทาน ทรงกระท าบุญทั้งหลาย นับหลายปี นับ
หลายร้อยปี นับหลายพันปี นับหลายแสนปี ในกาลสมัยนั้นเป็นบุคคลอ่ืน” | หากแต่ว่าทานนั้นเป็น
เพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ท่ีจะได้)อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น |  

(77.2) ดูก่อนมหาบพิตร ยังมีอยู่อีกข้อที่เราปรารถนาอนุตรสัมยักสัมโพธิแล้วถวายทาน 
กระท าบุญทั้งหลาย และบ าเพ็ญวีรยะบารมีอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังไม่ได้บรรลุอนุ ตรสัมยักสัมโพธิ 
พระองค์จงสดับเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ในแคว้นปัญจาละได้มีพระราชา 
2 พระองค์คือ | พระราชาผู้ครองเมืองอุตตรปัญจาละ และพระราชาผู้ครองเมืองทักษิณปัญจาละ | 

(77.3) บรรดาพระราชาทั้งสองพระองค์นั้น พระราชาผู้ครองเมืองอุตตรปัญจาละทรงมี
พระนามว่า ธนะ ทรงครองราชย์สมบัติอยู่ในเมืองหัสตินาปุระ (ทรงท าให้ เมืองหัสตินาปุระ) 
เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น | ไม่มีอาชญากรรมและการจลาจล 
ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารโคและกระบือ | พระองค์ทรงเป็นธารมิก ธรรม
ราชาครองราชย์โดยธรรม | อนึ่ง ในพระนครนั้นมีสระน้ าขนาดใหญ่ ดาดาษไปด้วยดอกอุบล ดอก
ปัทมะ140 (Padma) ดอกกุมุทะ141 (Kumuda) ดอกปุณฑริก142 (Puṇḍarīka) งดงามน่ารื่นรมย์ไปด้วยฝูง

                                                           
140ปัทม์ (ส. ปทฺม Padma) บาลีว่า ปทุม (บ. ปทุม Paduma) เป็นบัวหลวงพันธุ์หนึ่งสีขาว. 
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ห่าน หงส์ เป็ด นกจักรวากะ | ในสระน้ านั้น มีบุตรแห่งนาคนามว่า ชันมจิตระ อาศัยอยู่ | นาคนั้นได้
โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม (ท าให้) พระราชาทรงมีทรัพย์สมบัติ
มากมาย | ประเทศก็มีความเจริญ รุ่งเรือง มีข้าวและน้ าหาได้โดยง่าย | ประชาชนก็ถวายทาน 
สักการบูชา เลี้ยงอาหารศรมณะ พราหมณ์ คนยากจนและคนขอทาน |  

(77.4) ฝ่ายพระราชาผู้ครองเมืองทักษิณปัญจาละ ทรงเป็นอธรรม มีความโหดร้าย เกรี้ยว
กราด หยาบช้าอย่างมาก ครองราชย์โดยอธรรม | พระองค์ทรงกดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยการลงโทษ
กล่าวคือการเฆี่ยนตี สั่งประหาร กักขัง จองจ าด้วยโซ่ตรวนซึ่งท าจากไม้และห่วงโซ่เหล็กเป็นประจ า | 
ก็เมื่อพระองค์ครองราชย์โดยอธรรม (ท าให้) เทวดาไม่โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลา
อันเหมาะสม | ครั้งนั้น ประชาชนนั้นผู้มีความหวาดกลัว ถึงความสังเวช ด้วยมุ่งถึงชีวิตของตนเอง จึง
พากันทอดทิ้งเมือง แล้วเดินทางไปยังเมืองของพระราชาผู้ครองเมืองอุตตรปัญจาละอาศัยอยู่ | 
จนกระทั่งเวลาต่อมา พระราชาผู้ครองเมืองทักษิณปัญจาละ ด้วยประสงค์จะออกไปล่าสัตว์จึงเสด็จ
ออกจากพระนครตรวจดูชนบท จนกระทั่งทรงเห็นว่าหมู่บ้านและเมืองถูกทิ้งรกร้าง ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ 
| ก็ครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสถามเหล่าอ ามาตย์อีกว่า “ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุไร บ้านเมืองเหล่านี้
จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ | ประชาชนนั้นไปอยู่ที่ไหนกัน” | อ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ประชาชนพากันไปยังเมืองของพระเจ้าธนะ ผู้ครองนครอุตตรปัญจาละ
พระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “เพ่ือประโยชน์อันใดหรือ” | เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์โปรดพระราชทานอภัยโทษเถิด หม่อมฉันจะกราบทูล” | พระราชาตรัส
ว่า “เราอภัยโทษให้” | ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
พระราชาผู้ครองนครอุตตรปัญจาละ ทรงครองราชย์สมบัติโดยธรรม | เมืองของพระองค์นั้นมีความ
เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น | ไม่มีอาชญากรรมและการจลาจล 
ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารโคและกระบือ ชาวเมืองต่างถวายทานและ
กระท าสักการะ | เลี้ยงอาหารศรมณะ พราหมณ์ คนยากจนและคนขอทาน | (78) ส่วนพระองค์ผู้
สมมติเทพ ทรงโหดร้าย เกรี้ยวกราด หยาบช้า กดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยการลงโทษกล่าวคือ การ
เฆี่ยนตี สั่งประหาร กักขัง จองจ าด้วยโซ่ตรวนซึ่งท าจากไม้และห่วงโซ่เหล็กอยู่เป็นประจ า ท าให้
ประชาชนนั้น เกิดความหวาดกลัว ถึงความสังเวช จึงพากันไปยังเมืองของพระราชาผู้ครองนคร

                                                                                                                                                                      
141กุมุท (ส. กุมุท Kumuda) บาลีว่า โกมุท (บ. โกมุท Komuda)  คือ บัวแดง แต่พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า กุมุท หมายถึง บัวขาว , บัวสาย ดู ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 134. 

142ปุณฑริก (ส. ปุณฺฑรีก Puṇḍarīka) บาลีว่า บุณฑริก (บ. ปุณฺฑริก Puṇḍarika) คือ บัวท่ัวไปสีขาว. 
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อุตตรปัญจาละ | พระราชาผู้ครองนครทักษิณปัญจาละจึงตรัสว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พึงมีอุบาย
อะไรที่จะท าให้ประชาชนนั้นพึงกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองที่เคยอยู่อีกครั้ง” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลาย
กราบทูลว่า “ถ้าพระองค์ผู้สมมติเทพทรงครองราชย์สมบัติโดยธรรม ทรงมีพระหฤทัยประกอบด้วย
เมตตา สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ปกปักรักษาเหล่าราษฎรของพระองค์เองเหมือนพระราชาเมือง
อุตตรปัญจาละ ในไม่ช้าประชาชนนั้นก็จะพึงกลับมาอยู่ในบ้านเมืองที่เคยอยู่อีกครั้ งพระเจ้าข้า” | 
พระราชาผู้ครองเมืองทักษิณปัญจาละตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะครองราชย์สมบัติโดยธรรม มีจิต
ประกอบด้วยเมตตา สงเคราะห์ อนุ เคราะห์ ปกปักรักษาเหล่าราษฎรเหมือนพระราชาเมือง
อุตตรปัญจาละอย่างนี้ | พวกท่านก็จงกระท าโดยประการที่ประชาชนนั้นจะกลับมาอยู่ในบ้านเมืองที่
เคยอยู่อีกครั้ง” | อ ามาตย์ย่อมกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ในข้อนั้นยังมีเรื่องอ่ืนอยู่อีก | 
ในพระนครนั้น สระขนาดใหญ่ดาดาษไปด้วยดอกอุบล ดอกปัทม์ ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก งดงามไป
ด้วยฝูงหงส์ เป็ด และนกจักรวากะ | ในสระนั้น มีบุตรแห่งนาคนามว่า ชันมจิตระ อาศัยอยู่ | นาคนั้น
ย่อมบันดาลฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม | (ท าให้) พระราชาทรงมีทรัพย์
สมบัติมากมาย | ประเทศก็มีความเจริญ รุ่งเรือง มีข้าวและน้ าหาได้โดยง่าย | พระราชาตรัสว่า “จะพึง
มีอุบายอะไรที่จะน าบุตรแห่งนาคตนนั้นมายังเมืองของเรานี้ได้” | เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ คนมีเวทย์มนต์คาถาทั้งหลาย จะน านาคตนนั้นมา | (เพราะ) คนเหล่านั้นทนต่อ
พิษร้ายได้พระเจ้าข้า | ล าดับนั้น พระราชาจึงรับสั่งให้ผูกตะกร้าทองค าไว้บนยอดธง ทรงให้ประกาศ
ทั่วทั้งพระนครว่า “ผู้ใดพึงน าบุตรแห่งนาคนามว่า ชันมจิตระจากเมืองอุตตรปัญจาละมา(ให้เรา) เรา
จะให้ตะกร้าทองค านี้แก่ผู้นั้น และเราจะกระท าสักการะผู้นั้นด้วยสักการะอันใหญ่” | จนกระทั่งหมองู
คนหนึ่งเข้าไปหาเหล่าอ ามาตย์แล้วกล่าวว่า “ท่านจงให้ตะกร้าทองค านี้แก่เราเถิด เราจะปราบบุตร
แห่งนาคนามว่า ชันมจิตระแล้วน ามาให้ท่าน” | อ ามาตย์ทั้งหลายกล่าวว่า “เจ้าจงรับเอาไปเถิด” | 
หมองูนั้นกล่าวว่า “บรรดาพวกท่านทั้งหลาย ท่านใดที่น่าเชื่อถือและไว้ใจก็จงเอาตะกร้าทองค าไว้ใน
มือของผู้นั้น | เมื่อเราน าบุตรแห่งนาคชันมจิตระมาแล้ว เราจะมารับเอา” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายจึง
กล่าวว่า “จงกระท าอย่างนั้นเถิด” | ล าดับนั้น หมองูนั้นจึงวางตะกร้าทองค าไว้ในมือของบุรุษที่ตน
ไว้ใจแล้ว เดินทางไปยังเมืองหัสตินาปุระ | หลังจากนั้น หมองูนั้นจึงตรวจดูรอบๆสระนั้น | และได้
กระท าเครื่องหมายว่า “บุตรแห่งนาคชันมจิตระนั้น อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตรงนี้ ” | หลังจากนั้นก็ท า
เครื่องหมายที่จะบวงสรวง จึงกลับมาจากเมืองนั้นอีก | กล่าวกะอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านจงให้เครื่อง
บวงสรวงแก่เรา ในวันที่เจ็ดเราจะปราบบุตรแห่งนาคนั้นแล้วน ามาให้ท่าน” | บุตรแห่งนาคชันมจิตระ
นั้นก าหนดรู้แล้วว่า “หมองูนั้นจะมาจับเรา | จะน าเราไปในวันที่เจ็ด | ความทุกข์ใหญ่อันเกิดขึ้นเพราะ
ความพลัดพรากจากมารดาและบิดาจะมีแก่เรา | เราจะท าอย่างไร | จะมีใครเป็นที่พ่ึงเราได้” | ก็ในที่
ไม่ไกลสระนั้น มีนายพราน 2 คน ชื่อว่าสารกะ และผลกะ อาศัยอยู่ | พวกเขาทั้งสองได้อาศัยสระน้ า
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นั้นเลี้ยงชีวิต | กล่าวคือ เขาจะฆ่าสัตว์บก จ าพวกกวาง กระต่าย เก้งและหมูป่าเป็นต้นที่เข้าไปดื่มน้ าที่
สระนั้น และสัตว์น้ าจ าพวกปลา เต่า กบเป็นต้น | ก็บรรดานายพรานทั้งสองคนนั้น นายพรานสารกะ
ได้เสียชีวิตแล้ว | เหลืออยู่แต่พรานผลกะที่ยังมีชีวิตอยู่ | (79) บุตรแห่งนาคชันมจิตระ ย่อมใคร่ครวญ
ว่า “ไม่มีใครอ่ืนเลยที่จะเป็นที่พ่ึงของเราได้ นอกจากนายพรานผลกะนี้” | หลังจากนั้นจึงแปลงกาย
เป็นมนุษย์แล้วเข้าไปหานายพรานผลกะ | ครั้นเข้าไปหาแล้วจึงกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ เจ้ารู้ไหมว่า 
ชนบทของพระเจ้าธนะ มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น | ไม่
มีอาชญากรรมและการจลาจล ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารโคและกระบือ
เพราะอานุภาพของใคร” | นายพรานนั้นกล่าวว่า “เรารู้ | (เพราะ)พระราชาพระองค์นั้น ทรงเป็น    
ธารมิก ครองราชย์โดยธรรม มีพระหฤทัยประกอบด้วยเมตตา คอยสงเคราะห์ อนุเคราะห์ คุ้มครอง
ราษฎร | นาคนั้นกล่าวว่า “มีข้อนั้นนั่นแลอย่างเดียวหรือ | มีข้ออื่นอีกไหม” | นายพรานกล่าวว่า “ยัง
มีข้ออ่ืนอยู่อีก | ในสระนี้มีบุตรแห่งนาคนามว่า ชันมจิตระอาศัยอยู่ บุตรแห่งนาคนั้นได้บันดาลฝนลง
มาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม (ท าให้) พระราชาทรงมีทรัพย์สมบัติมากมาย | 
ประเทศก็มีความเจริญ รุ่งเรือง มีข้าวและน้ าหาได้โดยง่าย” | นาคชันมจิตระกล่าวว่า “ถ้ามีใครจับเอา
บุตรแห่งนาคนั้นไปจากเมืองนี้ ถามว่า อะไรจะพึงมีแก่บุตรแห่งนาคนั้น ตอบว่า ความทุกข์อันเกิดจาก
ความพลัดพรากจากมารดาและบิดาจะพึงมีแก่บุตรแห่งนาคนั้น ทั้งแก่พระราชาและราษฎร์ | เจ้าจะ
กระท าอย่างไรแก่คนที่มาจับ(บุตรแห่งนาค)ไป” | นายพรานนั้นกล่าวว่า “เราจะฆ่ามันผู้นั้นเสีย” | 
นาคกล่าวว่า “เจ้ารู้ไหมว่า บุตรแห่งนาคนี้จะถูกใครจับเอาไป” | นายพรานกล่าวว่า “เราไม่รู้” | นาค
จึงกล่าวว่า “เรานี้จะถูกหมองูซึ่งมาจากเมืองทักษิณปัญจาละจับเอาไป | หมองูนั้นเดินทางไปแล้วเพ่ือ
เตรียมของบวงสรวง ในวันที่เจ็ดจึงจะกลับมา | ครั้นมาแล้ว เขาจะปักลิ่มไม้ไว้รอบสระนั้นทั้ง 4 ทิศ 
ล้อมด้วยด้านอันมีสีต่างๆ และจะร่ายมนต์ | เจ้าจะต้องแอบอยู่ในที่นั้น คอยอยู่ใกล้ๆ | ในเวลาที่หมองู
นั้นท าพิธีกรรมเช่นนี้ | เขาจะด าน้ าไปกลางสระแล้วโผล่ขึ้น | และเราก็จะโผล่ขึ้นด้วย | ในเวลานั้นเจ้า
จงยิงลูกศรไปที่จุดตายของหมองู | และพึงเข้าไปอย่างรวดเร็วบอกให้เขาคลายมนต์ | เจ้าอย่ารีบตัด
ศีรษะของเขา เราจะน าเขาไปวางไว้บนภาคพ้ืนก่อน | (เพราะ) ถ้าหมองูนั้นยังไม่คลายมนต์แล้ว เจ้าฆ่า
เขาตายแล้ว เราจะติดอยู่ในบ่วงมนต์ไปตลอดชีวิต” | นายพรานกล่าวว่า “ถ้าเจ้ามีคุณแก่คนๆหนึ่ง
อย่างนี้ เราก็จะพึงกระท าอย่างนั้นเหมือนกัน จะกล่าวไปใยถึงแก่ราษฎรทั้งหมดเล่า | เราจะไปยัง
สถานที่นั้น” | หลังจากนั้นบุตรแห่งนาคนั้นจึงแสดงสถานที่ซ่อนในข้างๆหนึ่งแก่นายพรานนั้น | 
จนกระท่ังในวันที่เจ็ด นายพรานนั้นได้ซ่อนตัวอยู่แล้วในที่ก าบัง | หมองูนั้นมาแล้ว เริ่มเพ่ือที่จะกระท า
การบวงสรวง | เขาได้ปักลิ่มไม้ 4 ท่อนในทิศท้ัง 4 | ล้อมด้วยด้ายอันมีสีต่างๆแล้ว ร่ายมนต์ | หลังจาก
นั้นเขาก็เริ่มด าลงไปในสระน้ านั้น | นายพรานได้ยิงลูกศรไปที่จุดตายของหมองู ชักดาบออกมาจากฝัก
แล้วกล่าวว่า “เจ้าจะน าบุตรแห่งนาคผู้อยู่ในเมืองนี้ไปด้วยมนต์หรือ | เจ้าจงคลายมนต์ซะเดี๋ยวนี้” | 
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นาคนั้นกล่าวว่า “เจ้าอย่าพ่ึงตัดศีรษะ (ของหมองูนั้น) เราจะน าเขาไปบนภาคพ้ืน” | ล าดับนั้น หมองู
นั้น ผู้มีทุกขเวทนาอย่างมาก จึงคลายมนต์แล้ว | เวลาต่อมานายพรานนั้นก็ได้ฆ่าหมองูนั้นแล้ว | ครั้ง
นั้น บุตรแห่งนาคได้พ้นจากเครื่องพันธนาการคือบ่วงมนต์ ขึ้นมาจากสระแล้วกล่าวขอบใจนายพราน
นั้นและกล่าวว่า “เจ้าเป็นเปรียบเสมือนมารดา เปรียบเสมือนบิดาของเรา ซึ่งเจ้ามาแล้ว(ท าให้)ความ
ทุกข์อันเกิดจากความพลัดพรากจากมารดาและบิดาไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา | มาเถิด เราทั้งสองจะไป
ยังภพแห่งนาคกัน” | (80) นาคนั้นจึงน านายพรานนั้นไปยังภพของตน เลี้ยงจนอิ่มหน าด้วยข้าวและน้ า
อันมีอย่างต่างๆ แล้วแสดงรัตนะทั้งหลาย | บุตรแห่งนาคได้บอกแก่มารดาและบิดาว่า “พ่อแม่ 
นายพรานนี้ผูกที่พ่ึงแห่งใจของลูกไว้แล้ว เพราะอานุภาพของเธอ ความพลัดพรากจากพวกท่านจึง
ไม่ได้เกิดขึ้นแก่ลูก” | นาคท้ังสองนั้นจึงปวารณานายพรานนั้นด้วยพร แล้วให้รัตนะทั้งหลายมากมาย | 
นายพรานนั้นถือเอารัตนะเหล่านั้นแล้ว ขึ้นมาจากสระนั้น | 

(80.1) ในที่ไม่ไกลสระนั้น มีอาศรมบท143 (Āśramapada) ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ มี
เหล่านกนานาพันธ์คอยส่งเสียงร้อง | ฤษีตนหนึ่งผู้มีจิตเมตตากรุณา คอยเกื้อกูลเหล่าสัตว์ อาศัยอยู่ใน
อาศรมบทนั้น | ล าดับนั้น พรานผลกะนั้นได้เข้าไปหาฤษีนั้นแล้ว | นายพรานได้เล่าเรื่องทั้งหมดของ
ตนกับบุตรแห่งนาคชันมจิตระให้ฤษีฟังอย่างละเอียด | หลังจากนั้นฤษีนั้นจึงกล่าวว่า “รัตนะก็ดี ทองก็
ดีจะมีประโยชน์อะไรส าหรับเจ้า ในภพแห่งนาคนั้นมีบ่วงชื่อว่า อโมฆะ อยู่ เจ้าจงขอบ่วงนั้นสิ” | ครั้น
ได้ฟังค าของฤษีนั้นแล้ว นายพรานเกิดความอยากจะได้บ่วงอโมฆะ จึงเดินทางไปยังภพแห่งนาคอีก
จนกระทั่งได้เห็นบ่วงอโมฆะนั้นอยู่ที่ประตูแห่งภพนาค | พรานนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “เรา
ปรารถนาบ่วงนี้” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงเข้าไปยังภพแห่งนาค | ล าดับนั้น นายพรานผู้อันบุตรแห่งนาค
ชันมจิตระและบุตรแห่งนาคเหล่าอ่ืนให้ร่าเริงบันเทิงทั่วแล้ว และปวารณาด้วยรัตนะทั้งหลายจึงกล่าว
ว่า “อย่าเลยด้วยรัตนะส าหรับเรา แต่ท่านจงให้บ่วงอโมฆะนั้นแก่เราได้ไหม” | นาคชันมจิตระกล่าวว่า 
“ส าหรับท่านบ่วงนี้จะมีประโยชน์อะไร | แต่ส าหรับเราบ่วงนี้มีประโยชน์มากทีเดียว | ในเวลาที่พวก
ครุฑโจมตี พวกเราจะคุ้มครองตัวเองได้ด้วยบ่วงนี้ | นายพรานกล่าวว่า “เมื่อพวกท่านถูกพวกครุฑ
โจมตีถึงจะใช้บ่วงนี้ แต่ส าหรับเราบ่วงนี้มีประโยชน์ตลอดเวลา | เรามีสิ่งที่จะต้องท าหรือจัดการ ท่าน
จงให้เถิด” | นาคชันมจิตระได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พรานนี้กระท าอุปการะมากแก่เรา เราจะไปหา
มารดาบิดาแล้วจึงให้ | นาคนั้นจึงเข้าไปหามารดาบิดาแล้วจึงให้บ่วงนั้น | ต่อมา พรานนั้นเมื่อปรากฏ
ตัวบนพ้ืนดินก็มีใจเบิกบานด้วยสุขและเสามนัส ถือเอาบ่วงอโมฆะขึ้นมาจากภพแห่งนาคแล้วเข้าไปยัง
เรือนของตน | 

                                                           
143อาศรมบท (ส. อาศฺรมปท Āśramapada) บาลีว่า อัสสมบท (บ. อสฺสมปท Assamapada) ไทยนิยม

ใช้ว่า อาศรมบท คือ ที่อยู่ของนักพรต. 
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(80.2) จนกระทั่งในเวลาต่อมา พระเจ้าธนะทรงหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับพระเทวี 
| พระองค์เม่ือทรงหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสแล้ว (แต่) ก็ไม่ทรงมีพระโอรส พระราชธิดา | พระองค์
ทรงนั่งท้าวคางคิดวิตกอยู่ว่า “เมื่อเราสวรรคต ราชสกุลของเราคงไร้ซึ่งรัชทายาท | และทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดก็คงจะต้องสละให้เป็นของหลวง เพราะเหตุว่าไม่มีบุตรสืบสกุล | เหล่าศรมณะ พราหมณ์ 
เพ่ือน พวกพ้องและเหล่าญาติต่างก็กราบทูลแก่พระองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เหตุใด
พระองค์ทรงคิดวิตกอยู่เล่า ?” | พระราชาตรัสบอกเรื่องนั้นแก่พวกเขาเหล่านั้นอย่างละเอียด | ชน
เหล่านั้นกล่าวว่า “พระองค์จงกระท าการอ้อนวอนเทพเถิด พระองค์จะได้มีพระโอรส” | พระราชานั้น
ผู้ไม่มีบุตรแต่ยินดีในการจะมีบุตรจึงได้ขอร้องอ้อนวอนพระศิวะ144 (Śiva) พระวรุณ145 (Varuṇa) ท้าว
กุเวร146 (Kubera) ท้าวศักระ147 (Śakra) และพระพรหม148 (Brahma) เป็นต้น รวมถึงเทวดาวิเศษอ่ืนๆ 
ได้แก่ เทวดาประจ าอาราม เทวดาประจ าป่า เทวดาประจ าทาง 4 แพร่ง เทวดาประจ าทาง 3 แพร่ง 
เทวดาที่ยอมรับเครื่องพลีกรรม อีกทั้งยังได้ขอร้องอ้อนวอนแม้แต่เทวดาที่เกิดมาพร้อมกัน ประพฤติ
ธรรมร่วมกัน คอยติดตามคุ้มครองเขามาโดยตลอด | อนึ่ง ในโลกมีค ากล่าวขานกันเช่นนี้ว่า บุตรและ
ธิดาจะถือก าเนิดมาได้เพราะเหตุแห่งการขอร้องอ้อนวอน | แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลย | เนื่องจากถ้า
เป็นจริงตามนั้นคนแต่ละคนก็จะมีบุตรได้ 1,000 คน เช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ | แต่ที่จริงบุตร
และธิดาจะถือก าเนิดมาได้ก็เพราะเงื่อนไข 3 ประการมีพร้อมกันพอดี เงื่อนไข 3 ประการมีอะไรบ้าง ? 

                                                           
144ศิวะ เป็นพระนามเทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มักเรียกกันว่า พระอิศวร ตาม

หลักตรีมูรติพระศิวะเป็นเทพเจา้ผู้ท าลาย ในยุคฤคเวทยังไม่ปรากฏนามพระศิวะแต่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วปรากฏ
นามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2 องค์คือ วิษณุ (Viṣṇu) และรุทระ (Rudra) แต่ที่เด่นด้านความดุร้ายคือ เทพรุทระ ภายหลัง
ยุคฤคเวทเชื่อกันว่าเทพรุทระนั้นได้พัฒนามาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่คือพระศิวะนี้เอง ดู Arthur Anthony  Macdonell, A 

History of Sanskrit Literature (New York: D. Appleton and Company, 1900), 74.  
145วรุณ (Varuṇa) เป็นนามเทพเจ้าที่ส าคัญองค์หนึ่งในสมัยฤคเวทมีฐานะรองจากอินทรเทพ อัคนิเทพ 

และโสมเทพ ยุคฤคเวทพระวรุณเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมกฎแห่งธรรมชาติทั้งดิน ฟ้า อากาศ กลางวัน กลางคืน แหล่ง
น้ า และเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรม ครั้นถึงยุคอถรรพเวท พระวรุณมีฐานะเป็นเพียงเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเท่านั้น ดู Ibid., 
75, 77; and Arthur Anthony Macdonell, A Vedic Reader for Students (Oxford: Clarendon, 1917), 134.  

146กุเวร เป็นนามหนึ่งของท้าวเวสวัณ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า กุเพร (Kubera) ดู
รายละเอียดในเชิงอรรถท่ี 4 หน้า 12 ด้วย.  

147ศักระ (ส. ศกฺร Śakra) บาลีว่า สักกะ (บ. สกฺก Sakka) เป็นพระนามหนึ่งของพระอินทร์ผู้เป็น
เทวราชประจ าสวรรค์ช้ันดาวดึงส์หรือตรัยตรึงศ์.  

148พรหม (Brahma) นามเทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตามหลักตรีมูรติพระพรหม
คือ พระผู้สร้างโลก. 
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| เงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ บิดามารดามีจิตก าหนัดนอนร่วมกัน มารดามีสุขภาพแข็งแรง มีระดูและ
คันธรวะ149 (Gandharva) มาปรากฏพร้อมเฉพาะ | เพราะเงื่อนไข 3 ประการนี้พร้อมกันพอดีบุตรและ
ธิดาจึงจะถือก าเนิดมาได้ | แต่พระราชานั้นก็ทรงอ้อนวอนอยู่นั่นแล | กระทั่งพระโพธิสัตว์ผู้ก าเนิดใน
ภัทรกัลป์องค์หนึ่ง ได้ก้าวลงสู่พระครรภ์ของพระอัครมเหสีพระองค์นั้นแล้ว | สตรีที่มีความเฉลียว
ฉลาดบางคนจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่  5 ประการ | คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการมีอะไรบ้าง ? | 
คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ ได้แก่ 1. รู้ว่าบุรุษมีสมรรถภาพทางเพศ รู้ว่าบุรุษไม่มีสมรรถภาพทางเพศ 

2. รู้เวลาที่เหมาะสม (ในการมีเพศสัมพันธ์) รู้ว่ามีระดู 3. รู้ว่าตั้งครรภ์ 4. รู้ว่าครรภ์ที่ลงมานั้นเป็นใคร 
(ครรภ์ลงมาจากผู้ใดรู้จักผู้นั้น) 5. รู้ว่าครรภ์เป็นทารก รู้ว่าครรภ์เป็นทาริกา (คือ) ถ้าเป็นทารกครรภ์จะ
เอียงไปอยู่ทางท้องด้านขวา ถ้าเป็นทาริกาครรภ์จะเอียงไปอยู่ทางท้องด้านซ้าย | พระนางนั้นทรงดี
พระทัยแล้วจึงกราบทูลแก่พระสวามีว่า “ท่านอารยบุตร เป็นที่น่ายินดียิ่งนักท่านก าลังจะเจริญรุ่งเรือง  
| (เนื่องจาก) ดิฉันได้ตั้งครรภ์แล้ว | อีกทั้งครรภ์ยังเอียงไปอยู่ทางท้องด้านขวาของดิฉัน (ฉะนั้น) ครรภ์
จะต้องเป็นบุตรชายแน่นอน” | พระราชาพระองค์นั้นก็พลอยดีใจเกิดปีติยินดี ทรงลุกขึ้นชูพระหัตถ์
เบื้องขวาแล้วทรงเปล่งอุทานว่า | 

(81.1) “เราจะได้เห็นหน้าลูกชายที่เราเฝ้าปรารถนามานานแสนนานจริงหรือนี่ | ขอให้ลูก
ชายที่เกิดมาแล้วของเราอย่าได้เป็นอวชาตบุตรเลย | พึงท ากรณียกิจของเรา (ต่อไป) | ขอให้ลูกชายที่
เราเลี้ยงดูมาแล้วพึงเลี้ยงดูเราตอบแทน | พึงได้รับมรดกตกทอด (ของเรา) | ขอให้วงศ์ตระกูลของเรา
พึงตั้งมั่นต่อไปอีกนานแสนนาน | และเมื่อพวกเราเสียชีวิตไปแล้ว ลูกชายของพวกเราจะถวายทาน

                                                           
149คันธรวะหรือคนธรรพ์ (ส. คนฺธรฺว Gandharva) บาลีว่า คันธัพพะ (บ. คนฺธพฺพ Gandhabba) ตาม

ทัศนะของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทนั้น เมื่อบุคคลหรือสัตว์จุติจากภพปัจจุบันแล้วก่อนที่จะไปปฏิสนธิใน
กามภพหรือรูปภพอ่ืนจะต้องมีภาวะระหว่างภพท่ีเรียกว่าอันตรภาวะ (Antarabhāva) เนื่องจากมีกลิ่นหอมและอาศัย
กลิ่นหอมเป็นอาหาร อันตรภาวะนี้จึงเรียกว่า คันธรวะ และกลิ่นหอมนี้จะเป็นอาหารส าหรับอันตรภาวะที่มีบุญ
เท่านั้น ส่วนอันตรภาวะที่ไม่มีบุญจะมีกลิ่นเหม็นเป็นอาหาร ดังนั้นคันธรวะจึงเป็นปัจจัยหรือเง่ือนไขประการหนึ่ง
ก่อนที่บุคคลหรือสัตว์จะมาเกิด ในขณะเดียวกันปัจจัยหรือเง่ือนไขแห่งการเกิดทั้ง 3 ประการนี้ ก็มีกล่าวไว้ในมหา
ตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์แห่งคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกของเถรวาทเช่นกัน และคันธรวะหรือ
คนธรรพ์ตามทัศนะของสรวาสติวาทนั้นก็คือ ปฏิสนธิจิต (Paṭisandhicitta) ตามทัศนะของเถรวาท ดูเพิ่มเติมใน 
เสถียร โพธินันทะ, 339-42. ; และ มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 12, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 487. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์
วิทยา อธิบายเพิ่มเติมว่า คันธรวะหรือคนธรรพ์นี้ตามคติความเช่ือของชาวพราหมณ์ -ฮินดูในสมัยนั้นน่าจะเป็น
ตัวแทนของเทพเจ้าที่พร้อมจะมาเกิด เช่น ในคราวถือปฏิสนธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันดุสิตเทพบุตรโพธิสัตว์ก็
ได้มาปรากฏเป็นพญาช้างเผือกในพระสุบินนิมิตของพระนางสิริมหามายา.  
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น้อยบ้าง มากบ้าง กระท าบุญทั้งหลายแล้วย่อมบ าเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศ150 ให้โดยระบุชื่อพวก
เราว่า “ขอกุศลนี้จงติดตามท่านท้ังสองไปในทุกๆ ที่ที่ท่านทั้งสองนั้นไปเกิดด้วยเถิด” | 

(81.2) และหลังจากได้ทราบว่าพระอัครมเหสีนี้ทรงตั้งครรภ์แล้ว พระราชาจึงรับสั่งให้พระ
นางพักอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดซึ่งไม่มีเครื่องกั้นกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวพระองค์ทรงให้ดูแลพระ
นางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่ออากาศร้อนก็ให้ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้ดูแลด้วย
อาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ขมเกินไป ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวานเกินไป ไม่เผ็ด
ร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้ดูแลด้วยอาหารที่ไม่ขม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เผ็ดร้อน และไม่ฉุน 
ให้พระนางประดับพระวรกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและเครื่องอาภรณ์ ให้ดูแลพระนางจากเตียงสู่เตียง 
จากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด  (ทรงท าให้พระนาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดินท่องเที่ยว
ไปในสวนนันทนวัน151 (Nandanavana) | อนึ่ง พระเทวีนั้นไม่ได้ยินเสียงที่จะท าให้กระทบกระเทือน
จิตใจเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่งทรงมีพระครรภ์แก่ใกล้คลอด | หลังจากผ่านไป 8 หรือ 9 เดือน พระ
เทวีนั้นก็ถึงก าหนดคลอด | พระโอรสประสูติแล้ว | ทรงมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง มี
ผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะมีลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวย้อยลง มีหน้าผากกว้าง คิ้วโก่ง จมูกโด่ง 
มีพระวรกายสมบูรณ์ทุกส่วน | ความยินดีได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระนางไม่มีภัยมาเบียดเบียน | พระราชา
ครั้นทรงสดับแล้วจึงตรัสว่า “มีเรื่องอะไรกัน” | นางสนมฝ่ายในทั้งหลายได้กราบทูลแก่พระราชาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ก าลังจะเจริญรุ่งเรือง พระโอรสทรงประสูติแล้วเพค่ะ” | ล าดับ
นั้น พระราชาทรงรับสั่งให้น ากรวด หิน ดินทรายออกแล้ว | ให้ประพรหมน้ าจันทน์หอม ให้ประดับ
พระนครด้วยกระถางธูปมีกลิ่นหอม และแถวแห่งธงผ้าไหม  ให้โปรยปรายด้วยดอกไม้นานาชนิดอันน่า
รื่นรมย์ | และทรงประทานรับสั่งว่า “จงให้ทานแก่ศรมณะ พราหมณ์ ขอทานและคนยากจนทั้งหลาย 
| (82) จงปลดเครื่องจองจ าทั้งหมด” | เมื่อพระกุมารนั้นทรงประสูติได้ 3 สัปดาห์หรือ 21 วัน เหล่า

                                                           
150ทักษิณานุประทาน (ส. ทกฺษิณานุปฺรทาน Dakṣiṇānupradāna)  เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า ทกฺขิณา

นุปทาน (บ. ทกฺขิณานุปทาน Dakkhiṇānupadāna) ไทยใช้ ทักษิณานุประทาน และทักขิณานุปทาน คือ ท าบุญอุทิศ
ผลให้แก่ผู้ตาย. 

151นันทนวัน (ส. นนฺทนวน Nandanavana) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า นันทนวัน, นันทวัน (บ. นนฺทนวน 
Nandanavana, นนฺทวน Nandavana) ไทยใช้ว่า นันทวัน เป็นช่ือสวนของพระอินทร์ 1 ใน 4 แห่ง ได้แก่ นันทวัน 
ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมิสกวันตั้งอยู่ในสวรรค์ช้ันตรัยตรึงศ์ปกครองโดยพระอินทร์หรือท้าวศักระ ในสวนนันท
วันมีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่งช่ือว่านันทนะ (Nandana) พร้อมทั้งมีวิมานช่ือเอกปุณฑริกะ (Ekapundarika) ที่เรียกสวน
นั้นว่านันทวันก็เพราะว่าใครก็ตามได้มาเยี่ยมชมสวนน้ีแล้วย่อมมีจิตใจร่าเริงยินดี ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 571; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, 

Vol. 2, 21.  
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พระญาติทั้งหลายกระท าการฉลองวันเกิดแล้วขนานพระนามด้วยคิดว่า “พระกุมารจงมีพระนามว่า
อะไร” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายย่อมกราบทูลว่า “พระกุมารพระองค์นี้ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้า 
ธนะ | พระกุมารจงมีพระนามว่า สุธน เถิด | เหล่าพระญาติจึงขนานพระนามพระกุมารพระองค์นั้นว่า
สุธน | พระกุมารสุธนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่ีเลี้ยง 8 คน ได้แก่ พ่ีเลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยให้
น้ านม 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยเล่นหยอกเย้า 2 คน พ่ีเลี้ยงทั้ง 8 
คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นและด้วยอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่นจน
ร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น | ในเวลาที่
เติบโตเป็นผู้ใหญ่พระองค์ทรงได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้
ก่อนแล้ว (นอกจากนี้) พระองค์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและการฝึกฝน (การรบ)หลากหลายวิธี   ซึ่ง
เป็นประโยชน์ส าหรับกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธีมูรธาภิเษก 152 (Mūrdhnābhiṣika) แล้ว ผู้จะ
ได้รับราชสมบัติ อ านาจ และก าลังพลในดินแดนที่ปกครอง ผู้มีชัยครอบครองปฐพีมณฑล153 
(Pṛthivīmaṇḍala) อันกว้างใหญ่ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว และเป็นผู้ช านาญในศาสตร์ทั้ง 
5 | พระราชบิดาของพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างพระราชวัง 3 ขนาดได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก | รับสั่งให้สร้างเรือนส าหรับอยู่อาศัย 3 หลัง คือ เรือนส าหรับฤดูหนาว 1 เรือน ส าหรับฤดู
ร้อน 1 เรือน ส าหรับฤดูฝน 1 เรือน | (และ) ให้สร้างอุทยาน 3 แห่ง คือ อุทยานส าหรับ ฤดูหนาว 1 
อุทยาน ส าหรับฤดูร้อน 1 อุทยาน ส าหรับฤดูฝน 1 อุทยาน | ล าดับนั้น พระกุมารสุธนนั้นเสด็จขึ้นไป
ยังพ้ืนปราสาทชั้นบน ละเล่น รื่นเริง บันเทิงใจอยู่ด้วยการดนตรีที่มีแต่สตรีล้วน | 
 (82.1) ในเวลาต่อมา นายพรานผลกะก าลังเที่ยวออกไปล่าสัตว์ จนเดินทางมาถึงภูเขาลูกหนึ่ง 
| ที่เชิงภูเขานั้น เขาย่อมเห็นอาศรมบทหลังหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้และผลไม้ มีฝูงนกนานาชนิดบิน
ผ่าน | และสระน้ าขนาดใหญ่ดาดาษไปด้วยดอกอุบล ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก งดงามไปด้วยฝูงหงส์ ฝูง
เป็ดและนกจักรวากะ | ในเวลานั้น เขาจึงเที่ยวไปรอบๆอาศรมบท | จนกระท่ังเห็นฤษีนั้น ผู้มีผมหนวด
เล็บและเครายาว ร่างกายเหี่ยวย่นเพราะลมและแดด ห่มจีวรสีเปลือกไม้ นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง พัก
อยู่ในกุฎีที่มุงด้วยหญ้า | ก็ครั้นเห็นแล้ว จึงกระท าการกราบแทบเท้า ประณมมือถามว่า “ท่านผู้เจริญ 
ท่านอาศัยอยู่ในประเทศนี้นานแล้วหรือ” | ฤษีกล่าวว่า “40 ปีแล้ว” | นายพรานนั้นกล่าวว่า “ท่านอยู่
นานขนาดนี้เคยพบสิ่งอันน่าอัศจรรย์บางอย่าง หรือได้ยินเสียงอะไรเข้ามาใกล้บ้างไหม” | ฤษีนั้นได้

                                                           
152มูรธาภิเษก (ส. มูรฺธฺนาภิษิก  Mūrdhnābhiṣika, บ. มุทฺธาภิเสก Muddhābhiseka) หมายถึง พิธีหลั่ง

น้ ารดพระเศียรเพื่อสถาปนาข้ึนเป็นราชา. 
153ปฐพีมณฑล (ส. ปฺฤถิวีมณฺฑล Pṛthivīmaṇḍala, บ. ปฐพีมณฺฑล Paṭhabīmaṇḍala) แผ่นดิน ผืน

แผ่นดิน. 
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กระซิบว่า “ผู้เจริญ ท่านเห็นสระน้ านี้ไหม” | พรานกล่าวว่า “เห็นครับ” | ฤษีกล่าวว่า “สระปุษก
ริณี154 ชื่อว่าพรหมสภานี้ ดาดาษไปด้วยดอกอุบล ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก มีฝูงนกนานาพันธ์คอยส่ง
เสียงร้องอย่างไพเราะ เต็มไปด้วยหยาดน้ าแข็งสีเงินราวกับหิมะ มีสายน้ าเป็นที่อาศัยของสวนดอกไม้
ส่งกลิ่นหอมละมุน | ทุกๆวันเพ็ญ 15 ค่ าที่สระปุษกิริณีนี้ ธิดาท้าวทรุมะราชาแห่งกินนร ชื่อว่ามโนหรา 
พร้อมเหล่ากินนรี 500 นางจะมาเล่นน้ าอยู่เป็นประจ า | ก็ในเวลาอาบน้ าของพระธิดานั้น ฝูงเนื้อและ
นกย่อมหนีหายไปเพราะเสียงฟ้อนร าขับร้องและประโคมดนตรี | แม้เราฟังเสียงนั้นแล้ว น้อมใจอันมี
ความปีติและเสามนัสไปกับเสียงนั้นถึง 7 วัน | ท่านผู้เจริญเราได้เห็นสิ่งน่าอัศจรรย์ครั้งหนึ่ง” | 

(83.1) ครั้งนั้น นายพรานผลกะได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “เราได้บ่วงนาคอโมฆะอันทรง
อานุภาพมาแล้ว | เราจะคล้องบ่วงนั้นไปยังนางกินรีชื่อว่า มโนหรา” | เวลาต่อมา ในวันเพ็ญ 15 ค่ า
พรานนั้นได้ถือบ่วง แอบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ดอกไม้ผลและหมู่ไม้ที่ขึ้นกันหนาแน่นใกล้กับสระน้ า | 
จนกระทั่งนางกินรีมโนหราซึ่งมีเหล่านางกินรี 500 แวดล้อมแล้วลงมายังสระปุษกิริณีชื่อว่า พรหมสภา 
ด้วยความงดงามอย่างมากเพ่ือจะเล่นน้ า ระหว่างนั้นนายพรานผลกะจึงโยนบ่วงอโมฆะ ซึ่งได้รัดนาง
กินรีมโนหราไว้แล้ว | นางผู้ถูกบ่วงอโมฆะรัดแล้วจึงกระท าการดิ้นอยู่ในสระ และนางเกิดความกลัว จึง
ได้ร้องเสียงดัง | เหล่ากินรีที่เหลือครั้งได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงพากันบินหาข้างโน้นและข้างนี้ มองลงมาจึง
ได้เห็นกินรีมโนหรา | หมู่กินรีย่อมเห็นนางมโนหราถูกจับแล้ว | ก็เมื่อเห็นแล้วรู้สึกกลัวจึงพากันหนีไป
แล้ว | นายพรานได้เห็นนางมโนหรานั้น ผู้มีรูปงามน่าทัศนาอย่างยิ่ง | ก็เมื่อเห็นแล้วจึงคิดว่า “เราจะ
เข้าไปจับนางใกล้ ๆ” | นางมโนหรานั้นจึงกล่าวว่า 
 

ท่านอย่าน าเราไป อย่าได้แตะต้องตัวเรา การกระท าเช่นนั้น 
ไมส่มควรแก่ท่าน การที่ท่านจับตัวเราไม่เหมาะสม  
เพราะเราผู้มีรูปงามเป็นสมบัติของพระราชา (เท่านั้น) ||106|| 

 

(83.2) นายพรานจึงกล่าวว่า “ถ้าเราไม่จับตัวเจ้า เจ้าก็จะหนีไปนะสิ” | นางมโนหรากล่าว
ว่า “เราไม่หนีไปหรอก | ถ้าท่านไม่เชื่อ ท่านก็จงถือเอาจูฑามณีนี้ไป | ด้วยอานุภาพของแก้วมณีนี้ เรา
จึงเหาะเหินบนอากาศได้” | นายพรานกล่าวว่า “เราจะรู้ได้อย่างไร” | นางจึงให้แก้วมณีบนศีรษะแก่
นายพรานนั้นแล้วกล่าวว่า “เมื่อจูฑามณีนี้อยู่ในมือ(ของเจ้า) เราก็จะอยู่ในอ านาจของเจ้า” | ล าดับนั้น 
นายพรานจึงได้รับเอาแก้วมณีนั้นไปแล้ว | และพานางผู้ติดอยู่ในบ่วงออกเดินทางไป | 

(83.3) ทราบมาว่าสมัยนั้น พระสุธนกุมารได้เสด็จออกไปล่าสัตว์ | นายพรานได้เห็นพระสุ
ธนกุมาร ทรงมีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใสแล้ว | ก็ครั้นเห็นแล้วได้มีความคิดอย่างนี้อีกว่า “ก็พระราช

                                                           
154สระปุษกริณี (ส. ปุษฺกริณี Puṣkariṇī) บาลีว่า โบกขรณี (บ. โปกฺขรณี Pokkharaṇī) สระบัว. 
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กุมารพระองค์นี้ และนางกินรีนี้มีรูปงามน่าทัศนาอย่างยิ่ง | ถ้าพระกุมารได้ทอดพระเนตรนางกินรีนี้
แล้ว คงจะใช้ก าลังพาเอาไป | อย่ากระนั้นเลยเราควรจะน านางกินรีนี้เข้าไปถวายด้วยตนเอง | 
หลังจากนั้น นายพรานจึงถือเอาบ่วงนั้นเข้าไปเฝ้าพระกุมารสุธน | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว หมอบลงแทบ
เท้ากราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์น าสตรีรัตนะนี้มาถวาย ขอพระองค์ทรงรับ
เถิด” | พระกุมารสุธนได้ทอดพระเนตรนางกินรีพระราชกุมารีพระนามว่า มโนหรา ผู้มีรูปงาม ชวน
มอง น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณอันเปล่งปลั่งอย่างยิ่ง ทรงไว้ซึ่งคุณทั้งหมด ถึงพร้อมด้วย
ลักษณะของสตรี 18 ประการ งามยิ่งกว่าหญิงชาวเมือง มีถันชูเชิดกลมกลึงงามเต่งตึงอวบอูมดังหลัง
เต่าและมีทรงเป็นหม้อทอง มีตาที่ยาวโตเหมือนดอกบัวสดสีน้ าเงิน และแดงดั่ง (ตา)นกแก้ว มีจมูกโด่ง 
คิ้วงาม มีริมฝีกปากล่างเหมือนลูกผลต าลึงสุกและ (สีแดง) ดั่งแก้วกัลปังหา มีแก้มอ่ิมเต็มยั่วยวนอย่าง
ยิ่ง มีคิ้วบรรจบกันที่จัดแต่งไว้เป็นระเบียบ งดงามดั่งจันทร์วันเพ็ญที่ไร้มลทินอวบอ่ิมเหมือนดอกบัว
บาน มีแขนเรียว กลางล าตัวมีเส้นตริวลิ155 ยาวลึก ช่วงบนล าตัวโน้มลงเพราะน้ าหนักของถัน มีสะโพก
งดงามรูปกลมกลึงดังล้อรถ มีแขนกลมดังล าหยวกกล้วย มีขาอ่อนดุจงวงช้างงามชิดกันทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง ศีรษะงามเพราะทุกส่วนได้ปกคลุมและตกแต่งไว้อย่างดีด้วยมณีประดับ (มวยผม) ที่ฝ่า
มือมีสีแดงเรื่อ ยามเดินงดงามเพราะมีเสียงดังของสร้อยข้อมือและสร้อยไข่มุกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
มีเส้นผมละเอียดมันวาวเป็นประกายแวววาว มีสายสร้อยคล้องสะโพกดั่งพระศจี มีเท้าสวมด้วยก าไล
และมีหน้าท้องแบน มีสร้อยคอไข่มุกอยู่เต็ม ผิวพรรณทั้งหมดเปล่งปลั่งเหมือนทองแท่งชมพูนุทที่
บริสุทธิ์ เมื่อได้เห็น (มโนหรา) พระกุมารราวกับถูกมัดด้วยบ่วงแห่งรักอันหนาแน่นล้มทั้งยืน | ทันใด
นั้น เพราะไฟคือราคะ156 พระกุมารนั้นมีจิตคล้ายกับแมลงเม่าเห็นแสงไฟ มีสภาวะเหมือนพระจันทร์
เพ็ญสาดส่องลงมายังสายน้ า ยากที่จะควบคุมเหมือนคลื่นแม่น้ าที่ยากจะท าให้หยุดนิ่ง157 มีจิตแล่นไป
อย่างรวดเร็วสม่ าเสมอเหมือนกับเทพเจ้าแห่งสายลมคือพญาครุฑ ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือนการ
เยื้องกายของลิงลมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ มีจิตพอใจหลงใหลในเสียงอันไพเราะเพราะ
ราคะซึ่งเกิดจากการเสพคุ้นกับกิเลสมาอย่างต่อเนื่อง ยึดติดอยู่ในหุบเหวคือกิเลสทุกอย่างที่หยาบ
กระด้างและยากจะผ่านไปได้ มีจิตปักใจมั่น ทรงถูกศรคือกามราคะที่ถูกปล่อยจากธนูคืออโยนิโส

                                                           
155ตริวลเิป็นเส้นสามเส้นท่ีอยู่บนหนา้ท้องหรือคอดูเพิ่มเติมใน Paul William, Buddhist Mahāyān 

(London: Great Britain, 1999), 480.  

156ข้อความนี้ต้นฉบับภาษาสันสกฤตคือ “रागवह्णौ” ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ค านี้น่าจะพิมพ์ผิด โดยที่
ถูกต้องน่าจะเป็นค าว่า “रागवह्नौ” มากกว่า. 

157ข้อความนี้ต้นฉบับภาษาสันสกฤตคือ “नदीतरङ्गक्षषमकरदरुधिगम” ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ค าน้ีน่าจะ
พิมพ์ผิด โดยที่ถูกต้องน่าจะเป็นค าว่า “नदीतरङ्गक्षमकरदरुधिगम” มากกว่า. 
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มนสิการ มีเสียงอันลึกลับอย่างยิ่งคือกามสังโยคทิ่มแทงที่หัวใจ เพราะความก าหนัดยินดีเป็นสัจธรรม 
(ของสรรพสัตว์) อนึ่ง ท่านกล่าวคาถาประพันธ์ไว้ว่า |  
 

ครั้งนั้น พระสุธนพระองค์นั้นเมื่อทอดพระเนตรนางผู้มีใบหน้า 
เสมอพระจันทร์ ก็เหมือนดังสายฟ้าฟาดลงมาทุกทิศบนท้องฟ้า ||107|| 
เพราะความรักนั้นกามเทพได้สร้างข้ึนอย่างสวยงาม  
พระสุธนจึงถูกศรแห่งรักปักท่ีใจแล้ว ||108|| 

 

(84.1) พระกุมารนั้นจึงพานางมโนหรานั้นเสด็จไปยังเมืองหัสตินาปุระ | และนายพรานนั้น
ก็ได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้ว | ต่อมา พระกุมารสุธนได้เสด็จขึ้นไปบนพื้นปราสาท ทรงหยอกเย้า อภิ
มรมย์ เสพสังวาสกับนางมโนหรา | เพราะคุณคือความเยาว์วัยของรูปสมบัติ พระสุธนกุมารถูกนางมโน
หราหว่านเสน่ห์ด้วยมายาหญิงหลายร้อยเล่มเกวียนท าให้พระสุธนกุมารไม่ทรงห่างจากนางมโนหรานั้น
เลยแม้เพียงครู่เดียว | 

(84.2) จนกระทั่งเวลาต่อมา พราหมณ์ 2 คนได้เดินทางมาจากชนบท | บรรดาพราหมณ์
ทั้งสองคนนั้น คนหนึ่งเข้าไปหาพระราชา คนที่สองเข้าไปหาพระกุมารสุธน | ซึ่งพราหมณ์ที่เข้าไปหา
พระราชา พระองค์ก็ทรงแต่งตั้งไว้ในต าแหน่งปุโรหิต และได้รับพระราชทานโภคทรัพย์จ านวนมาก | 
ส่วนพราหมณ์ที่เข้าไปหาพระกุมารสุธนได้รับประทานโภคทรัพย์เพียงเล็กน้อย เขากราบทูลว่า “ข้าแต่
พระกุมาร เมื่อพระราชบิดาทรงสวรรคต พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์แทน เวลานั้นพระองค์จะทรง
กระท าอย่างไรแก่หม่อมฉัน” | พระกุมารสุธนย่อมตรัสว่า “เราจะแต่งตั้งท่านไว้ในต าแหน่งปุโรหิต
เหมือนกับพระราชบิดาของเราที่แต่งสหายของท่านไว้ในต าแหน่งปุโรหิต” | ก็ปุโรหิตนั้นได้ฟังเรื่องราว
นั้นโดยพูดต่อ ๆ กันมา | ปุโรหิตนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราจะกระท าโดยประการที่พระกุมารจะ
ไม่ได้ครองราชสมบัติ | พระองค์จะทรงแต่งตั้งปุโรหิตนั้นจากที่ไหน” | 

(84.3) เวลาต่อมาผู้น าคนหนึ่งในแคว้นของพระองค์ได้ก่อกบฏ | พระราชาต้องการจะ
ปราบผู้น าโจรนั้น จึงส่งกองทัพไปจ านวนหนึ่งกอง | กองทัพนั้นได้แตกพ่ายแพ้ยับเยินกลับมาแล้ว | 
กระทั่งพระองค์ได้ส่งกองทัพทั้งหลายไป 7 ครั้งด้วยประการฉะนี้ | แต่กองทัพแม้เหล่านั้นได้แตกพ่าย
แพ้ยับเยินกลับมาแล้ว | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
สมมติเทพ พระองค์จะยังกองทัพของพระองค์เองให้เสียหายไปเพ่ือประโยชน์อะไร พระองค์จะต้องใช้
กองก าลังอ่ืน | ทราบว่ามีแคว้นหนึ่งนั้นแล มีกองก าลังที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยศาสตราวุธ พระองค์ทรงเรียก
กองก าลังนั้นทั้งหมดมา” | (85) พราหมณ์ปุโรหิตย่อมใคร่ครวญว่า “นี้เป็นเวลาส าหรับอุบายเพ่ือปลง
พระชนม์พระกุมาร” | เขาจึงกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ กองก าลัง
อย่างนี้นั้นก็ไม่สามารถจะปราบปรามกองโจรได้” | พระราชาตรัสว่า “เราจะต้องไปเองหรือ” | ปุโรหิต
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กราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพจะเสด็จไปเองเพ่ือประโยชน์อะไร | พระกุมารสุธนนี้ทรงมีก าลังกล้า
หาญ | พระองค์ทรงส่งพระกุมารนี้พร้อมด้วยกองทัพไปเถิด” | พระราชาตรัสว่า “เอาอย่างนั้นก็แล้ว
กัน” | ล าดับนั้นพระราชาทรงเรียกพระกุมารมาแล้วตรัสว่า “ไปเถิดกุมาร เจ้าพร้อมกับกองทัพจง
ปราบหัวหน้าโจรกบฏเถิด” | พระกุมารสุธนน้อมรับพระด ารัสของพระราชาด้วยกราบทูลว่า “ขอรับ 
พระเจ้าข้า” แล้วเสด็จเข้าไปภายในพระราชวัง | เพราะทรงเห็นพระนางมโนหรา พระกุมารได้ลืม
ค าสั่งของพระราชบิดาทั้งหมดแล้ว | พระราชาทรงตรัสแม้อีกครั้ง | เพราะทรงเห็นพระนางมโนหรานั้น 
พระกุมารก็ทรงลืมพระด ารัสของพระบิดาแม้อีก | ล าดับนั้นปุโรหิตจึงกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ พระกุมารสุธนทรงผูกพันกับพระนางมโนหรามากเหลือเกิน พระองค์ไม่สามารถ
ส่งพระกุมารไปได้ | พระองค์จะต้องตระเตรียมหนทางไว้ว่า “พระสุธนกุมารเสด็จออกจากพระราชวัง
แล้ว (พระองค์) พึงส่งพระกุมารไปทันทีโดยประการที่พระกุมารจะไม่เสด็จเข้าไปหาพระนางมโนหรา” 
| พระราชาจึงประทานรับสั่งเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญพวกท่านจงกระท าอย่างนี้” | 
อ ามาตย์ทั้งหลายน้อมรับพระด ารัสของพระราชาแล้ว จึงจัดเตรียมกองก าลัง กองทัพช้าง กองทัพม้า 
กองทัพพลเดินเท้า อุปกรณ์การรบมากมายแล้ว | ล าดับนั้นพระกุมารเสด็จออกมาแล้ว พระราชาจึง
ตรัสว่า “ไปเถิดกุมาร กองก าลังพลเตรียมพร้อมแล้ว” | พระกุมารนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
สมมติเทพ หม่อมฉันพบนางมโนหราแล้วจะเสด็จไป” | พระราชาตรัสว่า “กุมาร เวลานี้มิใช่เวลาจะ
พบใคร” | พระกุมารจึงกราบทูลว่า “เสด็จพ่อ ถ้าอย่างนั้น ขอให้ลูกเข้าเฝ้าพระมารดาแล้วจะเสด็จ
ไป” | พระราชาตรัสว่า “ไปเถิดกุมาร ไปเฝ้าพระชนนีเถิด” | พระกุมารนั้นได้ถือเอาจูฑามณีซึ่งเป็น
ของนางมโนหราแล้วเข้าไปเฝ้าพระมารดา หมอบลงแทบพระบาทแล้วกราบทูลว่า “เสด็จแม่ หม่อม
ฉันจะไปปราบหัวหน้าโจรกบฏ | เสด็จแม่ต้องเก็บจูฑามณีนี้ไว้ให้ดี (ในเวลาที่) นางมโนหราจะพึงอยู่ใน
ที่นี้ไม่ได้ เพราะมีอันตรายถึงชีวิต เสด็จแม่พึงมอบจูฑามณีให้แก่นาง” | พระกุมารนั้นครั้นเข้าเฝ้าพระ
มารดาอย่างนี้แล้วถวายบังคม ทรงพร้อมด้วยกองก าลังทหารต่าง ๆ เสด็จออกไปด้วยเสียงดนตรีกัน
กึกก้อง | พระองค์เสด็จถึงชนบทแล้วโดยล าดับ ทรงเคลื่อนทัพไปยังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
หัวหน้าโจรนั้นแล้วตั้งกองทัพอยู่(ในที่นั้น) | 

(85.1) ทราบมาว่าสมัยนั้น ท้าวไวศรวัณ158 มหาราช ผู้มียักษ์หลายตนเป็นบริวาร มียักษ์
หลายร้อยเป็นบริวาร มียักษ์หลายพันเป็นบริวาร มียักษ์หลายแสนเป็นบริวาร พระองค์ได้เดินทางไป

                                                           
158ไวศรวัณ บาลีว่า เวสวัณ (Vessavaṇa) หรือท่ีรู้จักกันในนามท้าวกุเวร (Kuvera) น้ันเป็นช่ือของท้าว

มหาราชผู้ปกครองยักษ์ทางทิศเหนือ และเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ตามคติของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูเชื่อกันว่า
เป็นเทพเจ้าประจ ามหาสมุทร แม่น้ า ล าธารและแหล่งน้ าทุกแห่ง อีกทั้งยังเป็นผู้ปกครองพวกยักษ์และเป็น         
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พร้อมกับยักษ์เหล่านั้น | ท้าไวศรวัณนั้นเมื่อก าลังเดินทางไปอยู่ ยาน159ของพระองค์ได้หยุดอยู่แล้ว
กลางอากาศ | พระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “เราใช้ยานนี้เดินทางมาก็มาก ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามยาน
ของเราไม่เคยหยุดเลย | ในข้อนี้อะไรเป็นเหตุท าให้ยานหยุดได้” | ท้าวไวศรวัณนั้นย่อมเห็นพระราช
กุมารสุธน | พระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระโพธิสัตว์ผู้ก าเนิดในภัทรกัลป์นี้ ด ารงอยู่ในสงคราม
ย่อมถึงความล าบาก | เราจะต้องท าการช่วยเหลือพระองค์ | เราจะต้องปราบโจรกบฏนี้ | แต่จะไม่ท า
การเบียดเบียนชีวิตของใคร ๆ” ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงตรัสเรียกมหายักษ์เสนาบดีนามว่า ปาญจิกะมา
ว่า “ไปเถิดปาญจิกะ เจ้าจงไปปราบโจรกบฏของพระราชกุมารสุธนด้วยยุทธวิธี | แต่เจ้าอย่ากระท า
การเบียดเบียนชีวิตของใคร ๆ” | มหายักษ์เสนาบดีปาญจิกะ น้อมรับพระด ารัสของท้าวไวศรวัณ
มหาราชว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” แล้วจึงนิรมิตกองทัพอันประกอบด้วยองค์ 4 อันเป็นทิพย์ | นิรมิต
บุรุษสูงขนาดเท่าต้นตาล นิรมิตช้างมีขนาดเท่าภูเขา นิรมิตม้ามีขนาดเท่าช้าง | (86) ล าดับนั้น      
ปาญจิกะเมื่อแสดงให้เห็นถึงภัยอันใหญ่ด้วยศาตราวุธวิเศษอันได้แก่ ดาบ คทา โตมร บ่วง จักร หอก 
คันศร และขวาน และด้วยการตีกลองสงคราม พร้อมกับกองทัพหมู่ใหญ่ได้มาถึงชนบทโดยล าดับแล้ว | 
 

เพราะเสียงช้าง ม้า รถศึก และกลองสงครามต่าง ๆ | 
และเพราะอานุภาพแห่งพวกยักษ์ท้ังหลาย และอานุภาพ 
ของพระองค์เอง ก าแพงทั้งหลายได้พังทลายลงแล้ว ||109|| 

 

(86.1) หลังจากนั้น ชาวชนบททั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเห็นกองทัพนี้ และก าแพงพังทลายลง 
ถึงแล้วซึ่งความกลัวอย่างมากได้ถามแล้วว่า “กองทัพนี้มาจากท่ีไหน” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าว
ว่า “ท่านจงปิดประตูโดยพลัน” | พระกุมารสุธนพระองค์นี้เสด็จตามหลังมาแล้ว | นี้คือกองทัพของ
พระองค์ | ถ้าพวกท่านเปิดประตูไว้นาน | พวกท่านก็จะไม่มีชีวิตอีกต่อไป | 
 

พวกเราไมต่่อต้านพระราชาหรือเจ้าชายที่เก่งกล้า 
ทหารของพระราชาท าให้เราย าเกรงและหวาดกลัว ||110|| 
 

                                                                                                                                                                      

เทพเจ้าผู้คุ้มครองทิศเหนือด้วยดู Vettam Mani, Purāṇic Encyclopaedia, 434-435 ; and Dharam Vir Singh, 
Hinduism : An Introduction, 2nd Ed (Jaipur: Travel Wheels, 1994), 77. 

159ท้าวไวศรวัณหรือท้าวกุเวร เป็นท้าวจตุโลกบาลที่ปกครองทางทิศเหนือ ทรงเป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมี
ยักษ์เป็นบริวาร ได้รับพระราชทานยานจากพระพรหม ยานน้ันใหญ่มากมีเมอืงและวังอยู่บนยานซึง่สามารถลอยไปใน
ที่ใดก็ได้ (Dowson 1992 : 174, 251) 
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(86.2) ชาวชนบทเหล่านั้นปิดประตูแล้ว | ต่อจากนั้น พวกเขาได้ยกธงชัยและธงปตากะ
ขึ้นแล้วท าการต้อนรับพระสุธนกุมารด้วยเหยือกน้ าที่เต็มและด้วยการประโคมดนตรีหลากชนิด | สุธน-
กุมารได้ท าให้ชาวชนบทเบาใจและทรงสถาปนาพวกเขาผู้ยอมจ านนต่อพระองค์ให้เป็นราชภัฏ และ
พวกผู้น าก็ถูกจับและถูกผูกมัด(ด้วย)การประกันภาษีอากร | ล าดับนั้น พระสุธนกุมารครั้นได้ท าชนบท
ให้มั่งค่ังแล้วจึงเสด็จกลับ | 

(86.3) ฝ่ายพระเจ้าธนะ ในราตรีนั้นนั่นแลทรงมีพระสุบินว่า | แร้งมาเจาะพระอุทรดึงพระ
อันตะของพระองค์ออกมาพันรอบเมืองนั้น และได้เห็นว่ามีรัตนะ 7 ดวงเข้ามาในพระราชวัง ล าดับนั้น 
พระราชาทรงสั่นกลัวแล้ว มีพระโลมาลุกชูชัน ทรงค่อยๆลุกขึ้นประทับบนที่บรรทมขนาดใหญ่ นั่งเอา
มือเท้าคางคิดวิตกอยู่แล้วว่า “เหตุเพราะความฝันนี้  การเสียราชอาณาจักร หรืออันตรายแก่ชีวิต
อย่าได้มีแก่เราอย่างนี้เลย” | ในเวลารุ่งเช้า พระองค์จึงตรัสเล่าความฝันนั้นแก่พราหมณ์ปุโรหิต | 
พราหมณ์นั้นย่อมใคร่ครวญว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพทรงมีพระสุบินเช่นไร พระกุมารก็ทรงชนะพวก
กบฏแล้วนี่ | เราควรจะท าการบิดเบือนความจริง” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้สมมติเทพ พระสุบินช่างไม่งามเอาเสียเลย | เหตุเพราะความฝันนี้ พระองค์ผู้สมมติเทพจะต้องเสีย
ราชอาณาจักรหรือสิ้นพระชนม์เป็นแน่ | จะต้องมีพิธีบูชายัญเพียงอย่างเดียว | และพระองค์จะทรง
เห็นมนต์ของพราหมณ์ทั้งหลาย” | พระราชาตรัสว่า “พิธีบูชายัญอะไร ?” | พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์พึงสร้างสระปุษกริณีมีขนาดพอประมาณในพระอุทยาน | หลังจาก
นั้นก็ฉาบทาด้วยปูนขาว | พระองค์กระท าการช าระล้างแล้วใส่เลือดสัตว์ต่าง ๆ จนเต็ม | หลังจากนั้น
พระองค์ผู้สมมติเทพพึงเสด็จลงบันไดตรงไปยังสระปุษกริณีนั้นด้วยลงไปสนานพระวรกาย | พระองค์
ลงไปครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองพึงเสด็จขึ้นมา | เสด็จขึ้นมาครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 พึงเสด็จลงไป | ครั้งที่ 3 เสด็จ
ลงไป ครั้งที่ 4 เสด็จขึ้นมา | และหลังจากนั้นก็ให้พราหมณ์ผู้เจนจบเวทางคเวททั้ง 4160 ใช้ลิ้นเลียพระ
บาทของพระองค์ผู้สมมติเทพ | (และ) ใช้เครื่องหอมที่ท าจากน้ ามันกินรี (ชโลมพระบาท) | พระองค์ผู้
สมมติเทพผู้ล้างบาปอย่างนี้แล้ว ก็จะทรงรักษาราชสมบัติไว้ได้นาน” | (87) พระราชาตรัสว่า “สิ่งของ
ทั้งหมดนี้พอหาได้อยู่ | แต่ว่าน้ ามันกินรีนี้หายากเหลือเกิน” | ปุโรหิตกราบทูลว่า “จะว่าหาง่ายก็ง่าย 

                                                           
160พราหมณ์ซึ่งมีหน้าที่ในการท ายัญพิธีที่ส าคัญมี 4 คนคือ โหตร (Hotar) หรือผู้ร้องเรียกเป็นผู้สวด

มนตร์จากฤคเวทเพื่อสรรเสริญและอัญเชิญเทวดามาในยัญพิธี อุทคาตร (Udagātra) หรือนักร้องที่ขับร้องมนตร์จาก
สามเวทเกี่ยวกับการเตรียมการในยัญพิธี โดยเฉพาะการบูชาน้ าโสม อัธวรยุ (Adhvarayu) หรือผู้ปฏิบัติการของยัญ
พิธี เป็นผู้จัดเตรียมพิธีการทุกอย่าง ในขณะเดียวกันก็จะต้องท่องมนตร์ที่เป็นสูตรก าหนดของการท ายัญพิธี จาก
ยชุรเวทด้วย พรหมัน (Brahman) หรือพราหมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่สูงสุดในพิธี จะเป็นผู้ดูแลพิธีทั้งหมดให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย ไม่ให้เกิดเรื่องร้ายในพิธี โดยจะนั่งอยู่ทางทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของเทพเจ้าแห่งความตาย เป็นผู้มีความรู้ในพระ
เวทท้ัง 3 อย่างดี และในยุคหลังต่อมาต้องมีความรู้ในอถรรพเวทด้วย ดูใน Winternitz, 161-62. 
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จะว่าหายากก็ยากพระเจ้าข้า” | พระราชาตรัสว่า “หมายความว่าอย่างไร” | ปุโรหิตกราบทูลว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้สมมติเทพ มีอยู่มิใช่หรือนางกินรีมโนหรา” | พระราชาตรัสว่า “ดูก่อนปุโรหิต เจ้าอย่าได้
กล่าวเช่นนี้ | พระกุมารมีพระชนม์ชีพอยู่ได้ก็เพราะนางกินรีมโนหรานั้น” | ปุโรหิตนั้นจึงกราบทูลว่า 
“พระองค์เคยได้สดับมิใช่หรือว่า”  
 

บุคคลพึงสละคน ๆ หนึ่งเพ่ือประโยชน์แก่ตระกูล พึงสละตระกูล 
เพ่ือประโยชน์แก่บ้าน พึงสละบ้านเพื่อประโยชน์แก่เมือง  
พึงสละแผ่นดินเพ่ือประโยชน์แก่ตัวเอง ||111||                                   
ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงมีอาตมันที่ยิ่งใหญ่จะทรงสามารถ 
เพ่ือที่จะหาสตรีอื่นให้แก่พระกุมารผู้เป็นปราชญ์นั้นได้  
(ดังนั้น) พระองค์จงฆ่านางมโนหรานั้นเสีย ||112||   

  

(87.1) (เป็นเรื่องธรรมดา) ที่ชนทั้งหลายผู้ยึดมั่นในตนเองไม่มีอะไรที่จะปฏิบัติไม่ได้ | 
พระราชานั้นทรงรับค า(ของปุโรหิต) แล้วด้วยประการฉะนี้ | ล าดับนั้นพระราชาทรงเริ่มรับสั่งให้
ปุโรหิตท าตามที่กล่าวมาแล้วว่า “เจ้าขุดสระปุษกริณีฉาบทาด้วยปูนขาว ช าระล้างและใส่เลือดสัตว์
ต่างๆให้เต็ม | นางสนมฝ่ายในของพระกุมารสุธนได้ฟังแล้ว | นางเหล่านั้นมีใจยินดีแล้วว่า “พวกเราทั้ง
สวยทั้งยังสาว บัดนี้พระกุมารสุธนคงจะมาบ ารุงบ าเรอพวกเรา | นางมโนหราครั้นเห็นนางสนม
เหล่านั้นร่าเริงผิดปกติจึงถามว่า “พวกเจ้าร่าเริงเหลือเกิน มีเรื่องอะไรหรือ” | จนกระทั่งสนมนางหนึ่ง
ได้เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นแก่นางมโนหรา | ล าดับนั้น นางมโนหราเกิดความทุกข์โทมนัส ท าให้ต้องเข้า
ไปเฝ้าพระมารดาของพระกุมารสุธน | นางหมอบลงแทบเท้า กราบทูลเนื้อความนั้นด้วยความเศร้าโศก
เสียใจและน่าสงสาร | พระมเหสีกล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าจงกลับไปยังเมืองของเจ้าเถิด | เรา
อนุญาตให้เจ้าไป” | พระนางได้กล่าวแก่นางมโนหราผู้มาแล้วแม้อีกครั้งหนึ่ง | นางมโนหรานั้นจึง
ออกไปแล้ว | (และ) ย่อมเห็นพวกทหาร | ล าดับนั้น พระมเหสีจึงให้จูฑามณีและเสื้อผ้านั้นแก่นางมโน
หราแล้วและตรัสว่า “เมื่อเจ้าตั้งครรภ์แล้ว ถึงเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยมา ท าได้อย่างนี้การต าหนิเราก็
จะไม่มี” | ครั้งนั้น พระราชามีพระประสงค์จะสนานโดยวิธีตามที่ปุโรหิตแสดงไว้แล้ว จึงเสด็จลงไปยัง
สระปุษกริณีที่เต็มไปด้วยเลือด | หลังจากนั้นพราหมณ์ท้ังหลายก็ได้ใช้ลิ้นเลียที่พระบาทของพระองค์ | 
และทรงรอเวลาว่า “อีกไม่นานราชบุรุษถึงจะน านางกินรีมา” | ล าดับนั้น นางมโนหราได้บินขึ้นไปบน
ท้องฟ้ารอบพระนครแล้วกล่าวคาถาว่า  
 

เราเคยมีความรื่นเริงบันเทิงใจแล้ว (แต่) เมื่อมีการจับกุมเรา  
บัดนี้เราก็จะไปเหมือนช้างพังท่ีถูกปล่อยจากบ่วงฉะนั้น ||113|| 
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(87.2) พระราชาทอดพระเนตรนางกินรีเหาะไปบนอากาศ | พระองค์ทรงกลัวแล้ว จึงตรัส
เรียกปุโรหิตมาว่า “เจ้ารีบท าอะไรสักอย่าง พิธีบูชายัญนั้นไม่สมบูรณ์แล้ว (เพราะ) นางกินรีมโนหรา
หนีไปแล้ว” | ปุโรหิตกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พิธีบูชายัญส าเร็จแล้ว พระองค์ผู้สมมติ
เทพได้ช าระล้างบาป (และ) ปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีแล้ว” | 

(87.3) ล าดับนั้น นางมโนหราเมื่อเหาะไปทางอากาศได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ข้อที่เราต้อง
อยู่ในสถานภาพเช่นนี้ ก็เพราะฤษีได้บอกแล้วแก่นายพรานผลกะ | ถ้าฤษีนั้นไม่ได้บอกแล้ว เราก็คงจะ
ไม่ถูกจับ | เพราะเหตุนั้นแล เราจึงต้องเข้าไปหาฤษีนั้นก่อน” | นางจึงเข้าไปหาฤษีนั้นแล้ว | นางมโน
หรากระท าการอภิวาทแทบเท้าแล้วกล่าวกะฤษีนั้นว่า “ข้าแต่มหาฤษี เราถูกจับน าไปยังเมืองอ่ืน และ
ได้รับสภาพตามที่เห็น ถึงจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตก็ตามที | เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า “ไม่ว่าเมื่อไรก็
ตาม ถ้าพระราชกุมารสุธนพึงเสด็จมาตามหาเรา ขอท่านมอบแหวนนี้ให้แก่พระกุมารนั้น | และกล่าว
อย่างนี้ว่า “ดูก่อนพระกุมาร หนทาง(ที่จะตามหานางมโนหรา) แสนล าบาก ยากที่จะเดินทางไปได้ | 
ท่านจะถึงความล าบากเสียเปล่า จงกลับไปเถิด | แต่ถ้าพระกุมารไม่ยอมเสด็จกลับยังคงยืนกรานที่จะ
ประทับอยู่ ท่านควรแสดงเส้นทางแก่พระกุมารนั้นว่า “พระกุมาร นางมโนหราได้กล่าวว่า “(ให้เสด็จ
ไป) ในทางทิศเหนือจะต้องทรงข้ามภูเขากาละ (Kāla) 3 ลูก ข้ามภูเขาอ่ืนอีก 3 ลูก ข้ามภูเขาอ่ืนอีก 3 
ลูกและข้ามภูเขาอ่ืนอีก 3 ลูกก็จะถึงราชาแห่งขุนเขานามว่า หิมพานต์ | ในทางทิศเหนือของภูเขาหิม
พานต์นั้ น  ทรงข้ามภู เขาอุตกีลกะ (Utakīlaka) | หลังจากนั้นก็ภู เขากูชกะ (Kūjaka) ชลปถะ 
(Jalapatha) ขทิรกะ (Khadiraka) เอกธารกะ (Ekadhāraka) วัชรกะ (Vajrka) กามรูปี (Kāmarūpī)      
อุตกีลกะ เอราวตกะ (Erāvataka) อธุนานะ (Adhunāna) และประโมกษะ (Pramokṣa) | พระองค์
จะต้องเสด็จข้ามภูเขาเหล่านี้นั้น | ในภูเขาขทิรกะนั้น ให้เสด็จเข้าไปในถ้ า รวมทั้งภูเขาเอกธารกะ และ
อุตกีลกะ | ส่วนที่ภูเขาวัชรกะ พระองค์จะทรงพบราชาปักษี | พระองค์จะทรงข้ามภูเขาเหล่านั้นได้
ด้วยอุบายนี้ | และทรงท าลายยนต์ต่างๆ | พระองค์พึงฆ่าแกะหน้าเป็นแพะ และบุรุษผิวสีน้ าตาลแดงที่
มีรูปเป็นรากษส | ส่วนในถ้ าพึงฆ่างูใหญ่ที่เลื้อยอย่างว่องไวซึ่งพ่นน้ าลาย(พิษ) ออกมา | พระองค์
จะต้องฆ่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดตามล าดับ | 
   

เพราะเราเป็นต้นเหตุ พระองค์จะพบนาคที่มีหงอนโผล่ออกมา 
จากถ้ าครึ่งหนึ่ง | พระองค์จะต้องฆ่ามันด้วยลูกศร ||114|| 
พระองค์จะเห็นแกะสองตัวชนกัน บรรดาแกะทั้งสองตัวให้ | 
หักเขาหนึ่งเขาของแกะแต่ละตัวแล้วเสด็จเดินทางต่อไป ||115|| 
ครั้นทรงเห็นบุรุษมีล าตัวเป็นเหล็ก หน้าตาน่ากลัวอย่างมาก | 
มีอาวุธในมือ 2 คน ให้พระองค์ฆ่าเสีย 1 คนแล้วเสด็จเดินทางต่อไป ||116|| 
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ในเวลาที่พระองค์ทรงพบรากษสที่มีปากเป็นเหล็กเปิดปิดอยู่ | 
ให้พระองค์ทรงตอกลิ่มลงไปที่หน้าผากของมัน ||117|| 
ทรงข้ามรอยแยกของภูเขาหินที่มีมือ 60 มือขวักไขว่อยู่ | 
(จากนั้น) จะพบยักษ์และรากษสมีผมและตาสีเขียวแดงกล่ า ||118|| 
พระองค์ท าวงไม้ไผ่แล้ว พึงฆ่าพวกมันเสีย และต้องข้ามแม่น้ า | 
หลายสายที่มีอันตรายเพราะมีฝูงจระเข้ใหญ่น้อยเต็มไปหมด ||119|| 
เช่น แม่น้ านังคา (Naṇgā) แม่น้ าปตังคา (Pataṇgā) แม่น้ าตปนี (Tapanī)  
แม่น้ าจิตรา (Citrā) แม่น้ ารุทนี (Rudanī) แม่น้ าหสนี (Hasanī)  
แม่น้ าอาศีวิษา (Āśīviṣā) แม่น้ าเวตรวตี (Vetravatī) | 
ที่แม่น้ านังคามีรากษสีที่ก าลังโกรธ แม่น้ าปตังคามีอมนุษย์ทั้งหลาย 
แม่น้ าตปนีมีจระเข้จ านวนมาก แม่น้ าจิตรามีกามรูปี ||120||  
แม่น้ ารุทนีมีสาวใช้กินรี แม่น้ าหสนีมีสะไภ้กินรี | 
แม่น้ าอาศีวิษามีงูนานาชนิด แม่น้ าเวตรนีมีต้นงิ้ว ||121|| 
ที่แม่น้ านังคาพระองค์ต้องมีความหนักแน่นมั่นคง 
ที่แม่น้ าปตังคาพระองค์จะต้องมีความเพียรบากบั่น | 
ที่แม่น้ าตปนี พระองค์จะต้องมัดปากจระเข้ไว้  
ที่แม่น้ าจิตราพระองค์จะต้องขับร้องเพลงต่างๆ ||122|| 

 

(89.1) ที่แม่น้ ารุทนีพระองค์จะต้องท าพระหฤทัยให้เบิกบาน | ที่แม่น้ าหสนีพระองค์
จะต้องอยู่ในอาการอันสงบนิ่ง | ที่แม่น้ าอาศีวิษาพระองค์จะต้องร่ายมนตร์ปราบงูพิษ | ที่แม่น้ าเวตรว
ตีพระองค์จะต้องใช้คมแห่งศาสตราวุธท าลาย | เมื่อทรงข้ามแม่น้ าทั้งหลายพระองค์ก็จะพบหมู่ยักษ์ 
500 ตน ยืนอยู่ | พระองค์จะต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงขับไล่ยักษ์พวกนั้นไป | หลังจากนั้นพระองค์
จะเสด็จมาถึงภพแห่งราชากินนร | ล าดับนั้น นางมโนหรา เมื่อกล่าวอย่างนี้กะฤษีนั้นแล้ว กระท าการ
อภิวาทแทบเท้าแล้วก็หลีกไป | 

(89.2) ฝ่ายพระกุมารสุธน ครั้นปราบปรามชนบทให้สงบเรียบร้อยจับหัวหน้ากบฏได้แล้วก็
ทรงเสด็จกลับเมืองหัสตินาปุระ | พระราชาครั้นสดับแล้วทรงเกิดปีติยินดีเป็นอย่างมาก | ล าดับนั้น 
พระกุมารทรงบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระบิดา | พระกุมารกระท า
การถวายบังคมแล้วประทับนั่งเบื้องพระพักตร์ | พระราชาทรงชมเชยพระกุมารอย่างมาก | และตรัส
ว่า “ลูกเอ๋ย เจ้ากลับมาโดยสวัสดิภาพก็ดีแล้ว” | พระกุมารกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
ชนบทสงบแล้วตามพระประสงค์ของพระองค์ | หม่อมฉันจับหัวหน้ากบฏไว้ได้ | และประชาชนก็มี
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ความเป็นอยู่ดี | ส่วนนี้ก็คือปัจจัยที่ยึดเอามาได้ | และหม่อมฉันก็เก็บไว้ในคลังเสบียงแล้ว” | พระราชา
ตรัสว่า “ลูกเอ๋ยเจ้าได้รับความดีความชอบแล้ว” | หลังจากนั้น พระกุมารก็ทรงอภิวาทพระบิดาแล้ว
เสด็จออกไป | พระราชาตรัสว่า “ลูกเอ๋ย จงหยุดก่อน พวกเรามาทานอาหารพร้อมกันก่อน” | พระ
กุมารกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หม่อมฉันจะไป หม่อมฉันไม่ได้พบนางมโนหรานานมาก
แล้ว” | พระราชาตรัสว่า “อย่าเพ่ิงไปวันนี้เลยลูก | จงหยุดก่อน ไว้พรุ่งนี้ค่อยไป” | แม้จะถูกห้ามอยู่ 
พระกุมารนั้นกราบทูลอย่างนี้ว่า “เสด็จพ่อ หม่อมฉันควรจะไปให้ได้ในวันนี้” | พระราชาทรงพระ
ดุษณีภาพอยู่แล้ว | ล าดับนั้นพระกุมารเสด็จไปยังพระราชวังของพระองค์เอง | ทรงทอดพระเนตรเห็น
ประตูภายในพระราชวังเปิดอยู่ | พระกุมารนั้นเสด็จเข้าไปข้างในแล้ว (แต่กลับ)ไม่ทรงเห็นนางมโนหรา 
| พระองค์ทรงเที่ยวหาข้างโน้นและข้างนี้ ทรงมีพระหฤทัยแตกสลายจึงส่งเสียงเรียกว่า “มโนหรา 
มโหรา” | จนกระทั่งทรงตรัสเรียกประชุมนางสนมฝ่ายในด้วยพระด าริว่า “นางสตรีผู้เจริญเหล่านี้ได้
ขับไล่นางมโนหราไปแล้ว” | พระองค์ผู้ราวกับว่าถูกท าร้ายด้วยศรปักตรงกลางใจ จึงตรัสถาม (นาง
สนมเหล่านั้น) | นางสนมเหล่านั้นได้กราบทูลตามความเป็นจริงแล้ว | ความเศร้าโศกย่อมครอบง าพระ
กุมารในทันที | สตรีเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ในพระราชวังก็มีเหล่าสตรีที่
งดงามกว่านางมโนหรานั้นอยู่ | พระองค์จะทรงเศร้าโศกไปท าไมกัน” | พระกุมารนั้นครั้นได้รับทราบ
ถึงความไร้คุณธรรมและไร้จิตส านึกของพระบิดาจึงเสด็จเข้าไปหาพระมารดาแล้ว | พระกุมารหมอบ
ลงแทบพระบาทกราบทูลว่า “ข้าแต่เสด็จแม ่

 

หม่อมฉันไม่เห็นนางมโนหราผู้เปี่ยมไปด้วยคุณท่ีน่าปรารถนา 
ผู้มีรูปงาม นางมโนหราของหม่อมฉันไปไหนเสียแล้ว ||123||        
หม่อมฉันมีจิตใจฟุ้งซ่าน จิตใจของหม่อมฉันลุ่มหลง 
และดวงใจของหม่อมฉันผู้อ้างว้างถูกนางมโนหรานั้น 
แผดเผาแล้วในทันที ||124||        
นางมโนหรานั้นเป็นผู้ที่ท าให้สุขใจยิ่ง  
อบอุ่นใจและเบิกบานใจแก่หม่อมฉัน | 
เพราะไม่มีนางมโนหรา หม่อมฉันจะเป็นผู้มีร่างกายถูกเผาไหม้  
ความพินาศนี้เกิดข้ึนแก่หม่อมฉันได้อย่างไรกัน ||125|| 

 

(90.1) พระมเหสีนั้นตรัสว่า “ลูกเอ๋ย นางมโนหราได้รับความล าบากและภยันตรายแล้ว 
ดังนั้นแม่จึงให้นางหนีไป” | พระกุมารกราบทูลว่า “เสด็จแม่เรื่องเป็นมาอย่างไร ?” | พระมเหสีนั้นจึง
เล่าเรื่องทั้งหมดตามความเป็นจริงอย่างละเอียด | พระกุมารนั้น เมื่อพระมเหสีได้กล่าวถึงความไร้
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คุณธรรมและไร้จิตส านึกของบิดาจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่เสด็จแม่ นางมโนหราหนีไปที่ไหนและไปทาง
ไหน ?” | พระมเหสีนั้นตรัสว่า “ลูกเอ๋ย  

 

นางมโนหราได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีหนทางและขุนเขา 
อันเป็นที่อยู่ของเหล่าฤษี(และ) ชรมราชา (जममराजेन) อาศัยอยู่ ||126|| 
 

พระกุมารนั้นเศร้าพระทัยเพราะทุกข์คือความพลัดพรากจากนางมโนหรา พร่ าเพ้ออย่าง
เจ็บปวดพลางคร่ าครวญอย่างน่าเวทนา | 

 

หม่อมฉันไม่เห็นนางมโนหราผู้เปี่ยมไปด้วยคุณท่ีน่าปรารถนา 
ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว (เรื่อยไปจนถึง)  
ความพินาศนี้เกิดข้ึนแก่หม่อมฉนัได้อย่างไรกัน ||127|| 

 

(90.2) ล าดับนั้น พระมารดาได้ตรัสว่า “ลูกเอ๋ย ภายในพระราชวังมีสตรีที่งดงามยิ่งกว่า
นางมโนหรานั้นอยู่ | ลูกจะมัวเศร้าโศกไปท าไม” | พระกุมารกราบทูลว่า “เสด็จแม่ หม่อมฉันพอใจ
(สตรีเหล่านั้น) ที่ไหนกัน” | พระกุมารนั้นแม้ถูกพระมเหสีปลอบโยนอยู่ ก็ยังคงเศร้าโศกตรัสหาแต่
พระนางมโนหรานั้น และเที่ยวตามหาข้างโน้นและข้างนี้ | พระองค์ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่า “เราได้
นางมโนหรามาจากผู้ใด คงจะต้องเข้าไปหาผู้นั้นก่อน” | พระองค์จึงเข้าไปหานายพรานผลกะ | ตรัส
ถามว่า “เจ้าได้นางมโนหรามาจากท่ีไหน” | พรานนั้นกราบทูลว่า “ที่ข้างภูเขาลูกโน้น มีฤษีอาศัยอยู่ | 
ที่อาศรมของฤษีนั้นมีสระปุษกริณีชื่อว่า พรหมสภา | นางมโนหรานั้นลงมาเล่นน้ า (ที่สระนั้น) | ข้า
พระองค์พบนางมโนหราเพราะฤษีเล่าให้ฟัง” | พระกุมารนั้นย่อมใคร่ครวญว่า “เราควรเข้าไปหาฤษีใน
บัดนี้ | เพราะจะต้องมีข่าว(เกี่ยวกับนางมโนหรา)” | ก็พระราชาทรงสดับความเป็นไปของพระกุมาร
นั้นทรงด าริว่า | “พระกุมาร เพราะพลัดพรากจากนางมโนหรากลับเสียสติขนาดนี้เชียวหรือ” | ล าดับ
นั้นพระราชาตรัสว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าบ้าไปแล้วหรือ | บัดนี้ เราจะให้นางสนมที่งดงามยิ่งกว่านางมโนหรา
นั้นอยู่กับเจ้า” | พระกุมารนั้นกราบทูลว่า “เสด็จพ่อ หม่อมฉันไม่สามารถที่จะอยู่กับนางสนมที่
พระองค์ทรงน ามาได้หรอก” | พระราชาแม้จะตรัสมากเพียงไรก็ตาม พระกุมารนั้นก็ไม่ทรงเปลี่ยน
พระทัย | ล าดับนั้น พระราชาจึงทรงแต่งตั้งบุรุษผู้รักษาคอยสังเกตการณ์ที่ประตูพระนครโดยประการ
ที่จะไม่ให้พระกุมารเสด็จออกไปได้ | พระกุมารต้องการจะตื่นบรรทมตลอดทั้งคืน | อนึ่งมีค าที่ท่าน
กล่าวไว้ว่า “บุคคล 5 ประเภทมีจ านวนน้อยจะนอนหลับ มีจ านวนมากจะตื่นขึ้นมา | บุคคล 5 
ประเภทมีใครบ้าง | 1. เหล่าบุรุษผู้คอยเฝ้าดูแต่สตรี | 2. สตรีและบุรุษผู้ตกอยู่ในความรัก | 3. คนที่
ขยันท างาน | 4. หัวหน้าโจร | 5. ภิกษุผู้ปรารภความเพียร | ครั้งนั้นพระกุมารได้มีความคิดนี้ว่า “ถ้า
เราออกไปทางประตู พระราชาก็จะลงโทษบุรุษผู้รักษาการณ์เฝ้าหน้าประตู เอาละเราจะไปโดยทางที่
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ไม่มีคนเฝ้า” | พระกุมารนั้นทรงเสด็จลุกขึ้นในราตรีแล้ว ปกปิดพระเศียรด้วยพวงดอกอุบลเขียว ผูก
พวกดอกไม้นั้นไว้ที่ยอดธงแล้วเสด็จลงไปตามทางที่ไม่มีบุรุษเฝ้ารักษาการณ์อยู่ | และพระองค์ได้ตัด
พ้อกับดวงจันทร์แล้ว | 

 

ครั้งนั้น พระกุมารเมื่อทอดพระเนตรพระจันทร์ (โดย)ไม่มีนางมโนหราอยู่เคียงข้างจึงตรัส
อย่างนี้ว่า | 

 

พ่อดวงจันทร์เพ็ญ ผู้ส่องแสงสว่าง เป็นราชาแห่งดวงดาว 
ผู้เป็นที่รักของพระนางโรหิณี เป็นขวัญแห่งดวงตา เป็นผู้น าทางอย่างดี 
นางผู้เป็นที่รักของเรา เป็นขวัญใจ เป็นประหนึ่งดวงตาข้างหนึ่ง 
นามว่า มโนหรา ในโลก ท่านเห็นนางบ้างหรือไม่ ||128||   

 

พระกุมารเมื่อระลึกถึงความยินดีที่เคยมีในอดีตจึงเดินทางต่อไป | พระองค์ได้ทรงเห็น
กวางหนึ่งตัว | ได้ตรัสแม้กะกวางนั้นว่า 

 

พ่อกวางเอ๋ยผู้มีหญ้าน้ าและใบไม้เป็นอาหาร  
ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้า เราไม่ใช่ศรัตรูของกวาง 
เชิญเจ้าเที่ยวไปตามสบายเถิด เจ้าผู้มีดวงตาเรียวยาว 
ผู้มีรูปเป็นที่ปรารถนาของนางกวาง เห็นภรรยานามว่า  
มโนหรา ของเราหรือไม่ ||129|| 

  

พระองค์เมื่อเสด็จผ่านสถานที่นั้นไป จนเสด็จถึงประเทศแห่งหนึ่ง พระองค์ได้ทรงเห็นป่า
อันงดงามไปด้วยดอกไม้และผลไม้นานาพันธุ์ มีหมู่ผึ้งก าลังกินเกสร (ดอกไม้) อยู่ | ล าดับนั้น พระองค์
ได้ตรัสกับผึ้งตัวหนึ่งว่า  

 

เจ้าภมรผู้อาศัยอยู่กลางดอกบัว ท่ามกลางหมู่แมลงผึ้ง 
ที่ดูดกินน้ าหวานสีทองจากรวงผึ้ง ภรรยาของเรานามว่า  
มโนหรา ผู้มีผมและมือเรียวยาวประหนึ่งชนผู้มีวรรณะสูงส่ง  
เจ้าเห็นนางบ้างไหม ||130||   

 

เมื่อเสด็จผ่านสถานที่แม้นั้นไปแล้ว ย่อมทรงเห็นงู | ก็เม่ือทรงเห็นแล้วจึงตรัสว่า | 
  

พ่องูด าเอ๋ย ผู้มีลิ้นเรียวเล็กสองแฉกและสะบัดไปมา 
มีหน้าโค้งงอ ชูตัวขึ้น และมีควันพิษ 
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ไฟอันมีพิษแรงกล้าของเจ้าก็ยังไม่เท่ากับไฟคือราคะ (ของเรา) 
ภรรยาของเรานามว่า มโนหรา เจ้าเห็นบ้างไหม ||131|| 

 

เมื่อเสด็จผ่านประเทศแม้นั้นไปได้ทรงเห็นนกกาเหว่าส่งเสียงร้องตัวหนึ่ง | ก็เมื่อทรงเห็น
แล้วได้ตรัสกับนกกาเหว่าตัวนั้นอีกว่า | 

 

พ่อกาเหว่าเอ๋ย ผู้อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในป่า เป็นที่หลงใหล 
ของนางนกสาว เป็นราชาของหมู่นก 3 จ าพวก 
ภรรยาของเราผู้มีดวงตางดงามเบิกกว้าง ไร้มลทินเหมือน 
กับดอกอุบลเขียวนามว่า มโนหรา เจ้าเห็นนางบ้างไหม ||132||   

 

เมื่อเสด็จผ่านประเทศแม้นั้นไปได้ทรงเห็นต้นอโศกอันปกคลุมด้วยต้นและใบทั้งหมด |  
 

บรรดาชื่อที่เป็นมงคล ต้นไม้นี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่ง  
เป็นเหมือนราชาแห่งต้นไม้ทั้งปวง 
นี้คืออัญชลีเพื่อท่าน ขอท่านจงท าเราผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความโศก 
เพราะนางมโนหรา ให้หายจากความโศกด้วยเถิด ||133|| 

 

พระกุมารนั้นเมื่อทรงคร่ าครวญอยู่อย่างนี้ ได้เสด็จถึงอาศรมบทของฤษีนั้นโดยล าดับ | 
พระองค์คุกเข่าลงอย่างนอบน้อมตรัสกะฤษีนั้นว่า | 

 

ข้าแต่ฤษีผู้ทรงเครื่องนุ่มห่มหนังเสือเหลือง ผู้บริโภครากไม้  
หน่อไม้ น้ าสะอาด ผลไม้อย่างดีด้วยความอดทน  
เราขอน้อมศรีษะไหว้ (ท่าน) ขอท่านจงบอกแก่เราโดยเร็วว่า 
ภรรยาของเรานามว่า มโนหรา ท่านเห็นนางบ้างไหม ||134||  
 

จากนั้นฤษีนั้นผู้มีถ้อยค ากล่าวต้อนรับและขยับอาสนะให้เป็นต้นก่อนแล้ว จึงกล่าว
ปลอบโยนสุธนกุมารนั้นว่า 

 

นางผู้มีใบหน้าดังพระจันทร์เพ็ญ ผู้มีผิวพรรณงดงามประหนึ่ง 
ดอกอุบลเขียวมีรูปร่างน่ารัก น่าชื่นชม งดงาม คิ้วโก่งดกด า  
เราได้เห็นแล้ว ขอพระองค์สบายพระทัยเถิด เจ้าชายเชิญพระองค์ 
เสวยผลหมากรากไม้หลากหลายชนิดในที่นี้เสียก่อน หลังจากนี้ 
พระองค์จะได้เสด็จเดินทางไปโดยสวัสดีภาพ เมื่อเป็นดังนี้ 
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อาตมาภาพจะได้ไม่มีจิตคิดกังวลในเรื่องนี้ ||135||  
 

อนึ่ง นางมโนหราผู้งดงามเคยกล่าวค านี้ไว้ว่า 
 

พระกุมาร ความต้องการของเราย่อมจะท าร้ายท่าน 
ท่านจะอยู่อย่างยากล าบากมากในป่า และท่าน 
จะได้พบเราผู้หนีมาอย่างแน่นอน ||136||   

 

(92.1) ก็นางมโนหรานั้นได้ให้แหวนวงนี้ไว้แล้ว | และกล่าวว่า “ข้าแต่กุมาร หนทาง
ล าบาก ยากที่จะผ่านไปได้ พระองค์จะถึงความล าบากไปเสียเปล่า จงเสด็จกลับเถิด | แต่ถ้าพระกุมาร
ไม่เสด็จกลับยังคงยืนกรานที่จะอยู่ ท่านก็ควรจะแสดงหนทางแก่พระกุมารนั้น | พระกุมาร นาง     
มโนหรานั้นได้กล่าวค านี้ไว้ว่า “ในทางทิศเหนือจะต้องทรงข้ามภูเขากาละ 3 ลูก ข้ามภูเขาอ่ืนอีก 3 ลูก 
ก็จะถึงราชาแห่งขุนเขานามว่า หิมพานต์ | บริเวณป่าหิมพานต์นั้นพระองค์จะต้องจัดเตรียมโอสถ
เหล่านี้ไว้ | กล่าวคือโอสถที่มีชื่อว่า สุธา พระองค์จะต้องปรุงกับเนยใสแล้วดื่ม โอสถนั้นจะท าให้
พระองค์จะไม่ทรงหิวและกระหาย อีกทั้งความจ าและก าลังจะเพ่ิมขึ้น | พระองค์จะต้องน าเอาวานร- 
มนตร์ที่พระองค์จะต้องท่องให้ได้ และต้องถือเอาธนูพร้อมทั้งลูกศร แก้วมณีที่สองสว่างได้ด้วยตัวมัน
เอง ยาที่สามารถขจัดพิษได้ เหล็ก 3 แท่งและพิณไปด้วย |  ทรงข้ามภูเขาหิมพานต์ก็จะพบภูเขา      
อุตกีลกะ | หลังจากนั้นก็ภูเขากูชกะ ชลปถะ ขทิรกะ เอกธารกะ วัชรกะ กามรูปี อุตกีลกะ เอราวตกะ 
อธุนานะ และประโมกษะ | พระองค์จะต้องเสด็จข้ามภูเขาเหล่านี้นั้น | ในภูเขาขทิรกะนั้น ให้เสด็จเข้า
ไปในถ้ า รวมทั้งภูเขาเอกธารกะ และอุตกีลกะ | ส่วนที่ภูเขาวัชรกะ พระองค์จะทรงพบราชาปักษี | 
พระองค์จะทรงข้ามภูเขาเหล่านั้นได้ด้วยอุบายนี้ | และทรงท าลายยนต์ต่างๆ | พระองค์พึงฆ่าแกะหน้า
เป็นแพะ และบุรุษผิวสีน้ าตาลแดงที่มีรูปเป็นรากษส | ส่วนในถ้ าพึงฆ่างูใหญ่ที่เลื้อยอย่างว่องไวซึ่งพ่น
น้ าลาย(พิษ)ออกมา | พระองค์จะต้องฆ่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดตามล าดับ | 

 

เพราะเราเป็นต้นเหตุ พระองค์จะพบกับนาคท่ีมีหงอนโผล่ออกมา 
จากถ้ าครึ่งหนึ่ง | พระองค์จะต้องฆ่ามันด้วยลูกศร ||137|| 
พระองค์พึงเห็นแกะสองตัวชนกัน บรรดาแกะทั้งสองตัวให้ | 
หักเขาหนึ่งเขาของแกะแต่ละตัวแล้วเสด็จเดินทางต่อไป ||138|| 
ครั้นทรงเห็นบุรุษมีล าตัวเป็นเหล็ก หน้าตาน่ากลัวอย่างมาก | 
มีอาวุธในมือ 2 คน ให้พระองค์ฆ่าเสีย 1 คนแล้วเสด็จเดินทางต่อไป ||139|| 
ในเวลาที่พระองค์ทรงพบรากษสที่มีปากเป็นเหล็กเปิดปิดอยู่ | 
ให้พระองค์ทรงตอกลิ่มลงไปที่หน้าผากของมัน ||140|| 
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ทรงข้ามรอยแยกของภูเขาหินที่มีมือ 60 มือขวักไขว่อยู่ | 
(จากนั้น) จะมียักษ์และรากษสมีผมและตาสีเขียวแดงกล่ า ||141|| 
พระองค์ท าวงไม้ไผ่แล้ว พึงฆ่าพวกมันเสีย และต้องข้ามแม่น้ า | 
หลายสายที่มีอันตรายเพราะมีฝูงจระเข้ใหญ่น้อยเต็มไปหมด ||142|| 
เช่น แม่น้ านังคา แม่น้ าปตังคา แม่น้ าตปนี แม่น้ าจิตรา  
แม่น้ ารุทนี แม่น้ าหสนี แม่น้ าอาศีวิษา แม่น้ าเวตรวตี | 
ที่แม่น้ านังคามีรากษสีที่ก าลังโกรธ แม่น้ าปตังคามีอมนุษย์ทั้งหลาย 
แม่น้ าตปนีมีจระเข้จ านวนมาก แม่น้ าจิตรามีกามรูปี ||143||  
แม่น้ ารุทนีมีสาวใช้กินรี แม่น้ าหสนีมีสะไภ้กินรี | 
แม่น้ าอาศีวิษามีงูนานาชนิด แม่น้ าเวตรนีมีต้นงิ้ว ||144|| 
ที่แม่น้ านังคาพระองค์ต้องมีความหนักแน่นมั่นคง 
ที่แม่น้ าปตังคาพระองค์จะต้องมีความเพียรบากบั่น | 
ที่แม่น้ าตปนี พระองค์จะต้องมัดปากจระเข้ไว้  
ที่แม่น้ าจิตราพระองค์จะต้องขับร้องเพลงต่างๆ ||145|| 

 

(93.1) ที่แม่น้ ารุทนีพระองค์จะต้องท าพระหฤทัยให้เบิกบาน | ที่แม่น้ าหสนีพระองค์
จะต้องอยู่ในอาการอันสงบนิ่ง | ที่แม่น้ าอาศีวิษาพระองค์จะต้องร่ายมนตร์ปราบงูพิษ | ที่แม่น้ าเวตร-
วตีพระองค์จะต้องใช้คมแห่งศาสตราวุธท าลาย | เมื่อทรงข้ามแม่น้ าทั้งหลายพระองค์ก็จะพบหมู่ยักษ์ 
500 ตน ยืนอยู่ | พระองค์จะต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงขับไล่ยักษ์พวกนั้นไป | หลังจากนั้นพระองค์
จะเสด็จมาถึงภพแห่งราชากินนร |  

(93.2) ล าดับนั้น พระสุธนกุมารได้รวบรวมโอสถ มนตร์ ยาแก้พิษตามที่ฤษีบอกแล้ว ทรง
กระท าการอภิวาทแทบเท้าฤษีนั้นแล้วเสด็จหลีกไป | หลังจากนั้น พระกุมารนั้นได้รวบรวมของทั้งหมด
ตามที่ฤษีบอกแล้วยกเว้นวานร | ครั้งนั้นพระกุมารได้ถือเอาของเหล่านั้นแล้วเข้าไปหาฤษี (ให้ฤษีช่วย)
อีกครั้ง | ก็ฤษีได้กล่าวว่า “อย่าเลยพระกุมาร จะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามนี้ จะมีประโยชน์
อะไรด้วยการอยู่กับนางมโนหรา | พระองค์(เดินทาง)เพียงผู้เดียว ไม่มีสหาย จะถึงความยากล าบาก
แห่งพระวรกายไปเสียเปล่า” | พระกุมารตรัสว่า “ข้าแต่มหาฤษีเจ้า เราจะเดินทางไป”  

 

(94) พระจันทร์ที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า มีเพ่ือนอยู่ที่ใด 
(สัตว์) ซึ่งมีก าลังเหนือสัตว์อ่ืน เพราะก าลังแห่งคมเข้ียว 
เมื่อไฟผลาญป่ามีเพ่ือนอยู่ที่ใด 
เหมือนเช่นกับเรามีก าลังเป็นเพ่ือนมิใช่หรือ ||146||    
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น้ าในมหาสมุทรบุคคลไม่ควรกระโจนลงไปหรือ 
รอยคมเข้ียวของงูไม่อาจรักษาได้เช่นนั้นหรือ 
ความเพียรที่บุคคลลงมือท าเป็นสิ่งที่สรรพสัตว์รับรู้ว่าต้องใช้ 
ความพยายามอย่างยิ่งแต่ถ้าบุคคลมีความพยายามกระท าแล้ว 
ไม่ส าเร็จจะมีโทษอันใดหรือ ||147|| 

 

(94.1) หลังจากนั้นพระสุธนกุมารได้เดินทางไปโดยวิธีตามที่นางมโนหราแสดงไว้แล้ว ทรง
ข้ามภูเขา แม่น้ า ถ้ าและเหวโดยล าดับ ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยไภษัชย์ มนตร์และยาแก้พิษ ได้เสด็จ
เข้าไปใกล้ภพของราชากินนรนามว่าทรุมะ | พระกุมารได้ทรงเห็นแล้ว 

 

พระนครอันไม่ไกลนั้น อันงดงามไปด้วยอุทยาน 
วิจิตรตระการตาดาดาษไปด้วยดอกไม้และผลไม้ 
นานาพันธุ์ มีฝูงนกนานาชนิดอาศัยอยู่ ||148|| 
เต็มไปด้วยบ่อน้ า บึงขนาดใหญ่และเหล่านางกินรี 
และในสถานที่นั้น พระองค์ได้ทรงเห็นเหล่ากินรี 
เดินทางมาเพ่ือตักน้ า ||149|| 

 

(94.2) ล าดับนั้นพระสุธนกุมารได้กล่าวกะนางกินรีเหล่านั้นว่า “เจ้าน าน้ ามากขนาดนี้ไป
ท าอะไร” | นางกินรีเหล่านั้นกล่าวว่า “พระราชธิดาของราชากินนรทรุมะ พระนามว่ามโนหรา | 
พระธิดานั้นได้ต้องมือของมนุษย์ | กลิ่นของมนุษย์จึงติดอยู่กับพระธิดานั้น” | พระสุธนกุมารถามว่า 
“พระธิดานั้นทรงใช้น้ าทุกหม้อสนานพร้อมกันทั้งหมดหรือว่าทรงสนานตามล าดับ (ทีละหม้อ)” | นาง
กินรีเหล่านั้นกล่าวว่า “ทรงสนานตามล าดับ” | พระกุมารนั้นจึงใคร่ครวญว่า “เป็นอุบายที่ดีที่เราจะใส่
แหวนนี้ลงไปในหม้อน้ าหม้อหนึ่ง” | พระกุมารนั้นจึงได้ใส่เครื่องหมายไว้ในหม้อของนางกินรีตนหนึ่ง | 
และกล่าวกะนางกินรีนั้นว่า “เจ้าจงให้พระราชธิดามโนหราอาบน้ าหม้อนี้เป็นหม้อแรก” | นางกินรีนั้น
ใคร่ครวญว่า “ในข้อนั้นจะต้องมีเหตุอะไรเป็นแน่” | ล าดับนั้นนางกินรีนั้นจึงให้พระธิดามโนหรา
อาบน้ าหม้อนั้นเป็นหม้อแรก จนกระทั่งแหวนได้ตกลงมาที่ตัก(ของพระนาง) | พระธิดามโนหราทรงจ า
แหวนนั้นได้แล้ว | ครั้งนั้นพระธิดาได้ทรงถามกินรีนั้นว่า “คงจะไม่มีมนุษย์คนไหนมายังสถานที่นั้น
หรอกนะ” | นางกินรีนั้นกล่าวว่า “มีมาแล้วเพค่ะ” | พระธิดาตรัสว่า “ไปเถิด เจ้าจงไปหาเขาแล้ว
ซ่อนเขาไว้” | นางกินรีนั้นจึงเข้าไปหาพระกุมารแล้ว ให้พระกุมารประทับอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว | 

(94.3) ล าดับนั้นพระธิดามโนหราได้หมอบแทบเท้าพระบิดาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่เสด็จ
พ่อ ถ้าพระสุธนกุมารนั้นพึงเสด็จมาน าตัวหม่อมฉันไป พระองค์ทรงกระท าอย่างไร ?” | ราชาแห่ง
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กินนรนั้นกล่าวว่า “เราจะสับพระสุธนนั้นเป็นร้อย ๆ ชิ้นแล้วโยนไปในทิศท้ัง 4 (เพราะว่า) มนุษย์ช่าง
ไร้ประโยชน์นัก” | นางมโนหรากราบทูลว่า “เสด็จพ่อ ถ้าเป็นมนุษย์แล้วละก็จะมาถึงท่ีนี่ได้อย่างไรกัน
เล่า | (95) หม่อมฉันกราบทูลได้เท่านี้ ” | ล าดับนั้นราชากินนรทรุมะจึงลดอาการกริ้วลง | ครั้น
พระราชาทรงลดอาการกริ้วลงแล้วจึงตรัสว่า “ถ้าพระกุมารนั้นพึงเสด็จมา เราจะยกเครื่องประดับและ
ทรัพย์สมบัติทั้งหมดพร้อมด้วยอุปกรณ์มากมาย และตัวเจ้าให้เป็นภริยารัตนะซึ่งมีพันแห่งนางกินรี
แวดล้อมแล้วให้แก่พระกุมารนั้น” | ล าดับนางพระธิดามโนหราทรงยินดี ร่าเริง บันเทิงใจแล้วจึงได้น า
พระสุธนกุมารผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการอันเป็นทิพย์เข้าเฝ้าราชากินนรทรุมะ | ครั้งนั้น ราชา
กินนรทรุมะ ได้ทอดพระเนตรพระสุธนกุมาร ผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส มีผิวพรรณงดงามเป็นอย่าง
ยิ่ง | เมื่อทอดพระเนตรอีกครั้ง ทรงเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง | ทีนั้นเองพระราชาต้องการจะ
ทดสอบพระกุมารนั้น จึงให้พระกุมารยกเสาทองค า ต้นตาล 7 ต้น กลอง 7 ใบ สุกร 7 ตัว | และตรัส
ว่า  

 

เพียงแค่ต้องการ เจ้าก็ (สามารถ) ชนะเหล่ากินนรรุ่น ๆ เหล่านี้ได้ 
อนึ่งเจ้าผู้ส าแดงอานุภาพแล้ว ย่อมคู่ควรกับสมบัติทิพย์ ||150|| 
เจ้าจงท าพงไม้อ้อให้ราบลง แล้วยกศรขึ้นในทันที 
จงรวบรวมเมล็ดงาจ านวน 1 อาฒกะที่โปรยไปท้ังหมด 
แล้ว (น า) กลับมาให้ได้อีกครั้ง ||151|| 
เจ้าจงแสดงให้ผู้อื่นเห็นความเชี่ยวชาญด้านเป้าที่นิ่ง ในวิชาการยิงธนู 
เป็นต้น จากนั้นนางมโนหรานี้ผู้มีธงคือเกียรติยศก็จะมาหาเจ้า ||152|| 

 

 (95.1) พระสุธนกุมาร ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ | และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ฉลาด
ในศิลปกรรมและการงานต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้นส าหรับพระโพธิสัตว์แล้ว เทวดาทั้งหลายย่อมขวนขวาย
ช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้มีอุปสรรค | ล าดับนั้น พระโพธิสัตว์ถูกล้อมรอบไปด้วยการประโคมวิเศษทัดเทียม
กับของเทวดาหลากหลายชนิดเช่น การฟ้อนร า เพลงขับ พิณ ปัณเฑาะว์ ฉิ่งฉาบเสียงไพเราะและ
กลอง แวดล้อมไปด้วยเหล่ากินนรมากมายหลายพันตน | 

 

พงอ้อได้ถูกยักษ์แปลงรูปเป็นสุกรซึ่งได้รับบัญชาจากพระอินทร์ 
ตัดให้ราบเรียบแล้ว (ส่วน) เมล็ดงา 1 อาฒกะที่กระจัดกระจายไป ||153|| 
ถูกมดด าซึ่งถูกเสกโดยพระอินทร์เก็บรวบรวมไว้แล้ว  
พระกุมารได้แสดงให้ราชาแห่งกินนรประหลาดใจแล้ว ||154|| 
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(95.2) เมื่อราชากินนรทอดพระเนตรอยู่ พระกุมารได้ถือเอาดาบมีลักษณะคล้ายดอกอุบล
เขียวเสด็จเข้าไปใกล้เสาทองค าแล้ว ทรงเริ่มเพ่ือที่จะตัดเสาเหล่านั้นให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อย
เหมือนกับตัดหยวกกล้วย | หลังจากนั้นก็ทรงเก็บเมล็ดงาเหล่านั้น ทรงยิงธนูเจาะต้นตาล 7 ต้น กลอง 
7 ใบและสุกร 7 ตัว (ในดอกเดียว) แล้วประทับยืนอยู่อย่างสง่างามมั่นคงราวกับภูเขาสุเมรุ | หลังจาก
นั้น เหล่าเทวดาผู้อยู่บนท้องฟ้า กินนรหลายแสนต่างเปล่งเสียงด้วยเสียงอันก้องกังวาลเหมือนเสียงนก
และแกะว่า “หาหา กิลิกิลิ” ซึ่งราชาแห่งกินนรเมื่อเห็นแล้วถึงความประหลาดใจเป็นอย่างมาก | 
ล าดับนั้นราชากินนรได้ให้พระธิดามโนหราด ารงอยู่ในท่ามกลางนางกินรีที่มีรูปร่างคล้ ายพระธิดา    
มโนหรา 1,000 นางแล้วให้พระกุมารสุธนทรงเลือกด้วยตรัสว่า “มาเถิด กุมารเธอคงจะจ าพระธิดา
มโนหราได้” | ล าดับนั้น พระสุธนกุมารทรงจ าพระนางมโนหรานั้นได้แล้ว จึงตรัสโดยขับเป็นคาถาว่า 

 

(96) ถ้าพระธิดาของพระราชาทรุมะ พระนามว่ามโนหรา  
ประทับอยู่ในที่นี้ | มโนหรา ด้วยสัตยาธิฐานนี้  
ขอให้เธอจงก้าวเท้าออกมาหาเราโดยพลันเถิด ||155|| 

 

(96.1) ล าดับนั้น พระธิดามโนหรานั้นได้ก้าวเท้าออกมาแล้ว | เหล่ากินนรทั้งหลายจึง
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระสุธนกุมารนี้ทรงมีก าลังมีความเพียรและความบากบั่น 
ทรงเหมาะสมกับพระธิดามโนหราแล้ว | พระองค์จะทรงทดสอบไปเพ่ืออะไร | ทรงประทานพระธิดา
มโนหรานั้นให้แก่พระราชกุมารเถิด” | ครั้งนั้น ท้าวทรุมะราชาแห่งกินนร ครั้นถูกเหล่ากินนรผู้ยอมรับ
พระสุธนกุมารกราบทูลแล้ว ทรงประทับยืนเบื้องหน้าด้วยสักการะอันใหญ่ ใช้พระหัตถ์เบื้องซ้ายจับ
พระธิดามโนหราผู้ประดับด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ ใช้พระหัตถ์ขวาจับเหยือกน้ าทองค าแล้วตรัส
กะพระสุธนกุมารว่า “ดูก่อนกุมาร เราประทานพระธิดามโนหรานี้ผู้แวดล้อมไปด้วยนางกินรีให้เป็น
ภรรยาของเจ้า | เราจะท าให้พวกมนุษย์เข้าใจเช่นเดียวกับที่เจ้าจะไม่ทอดทิ้งนางมโนหรานี้ | พระสุธน
กุมารน้อมรับพระด ารัสของท้าวทรุมะราชากินนรด้วยกราบทูลว่า “ขอรับ เสด็จพ่อ” ทรงประทับอยู่
ในภพแห่งกินนรกับพระนางมโนหรา ทรงละเล่น รื่นเริง บันเทิงใจอยู่ด้วยการดนตรีที่มีแต่สตรีล้วน | 

(96.2) เวลาต่อมาพระกุมารนั้นทรงนึกถึงเมืองของพระองค์ มีความทุกข์อันเกิดจากความ
พลัดพรากจากมารดาและบิดาบีบครั้นแล้ว จึงตรัสกับพระนางมโนหราว่า “เจ้าจงบรรเทาทุกข์อันเกิด
จากความพลัดพรากจากมารดาและบิดาแก่พ่ีด้วยเถิด” | ล าดับนั้น พระนางมโนหราจึงกราบทูลเรื่องนี้
แก่พระบิดา | พระราชาตรัสว่า “เจ้าไปกับพระกุมารเถิด ไปอยู่กับมนุษย์ผู้หลอกลวงเถิด” | หลังจาก
นั้น ท้าวทรุมะราชาแห่งกินนรทรงประทานแก้วมณี แก้วมุกดาและทองค าเป็นต้นมากมายส่งไปแล้ว | 
พระกุมารนั้นพร้อมด้วยพระธิดามโนหราได้เหาะขึ้นไปยังอากาศด าเนินไปโดยทางแห่งกินนรทาง
อากาศ เสด็จถึงเมืองหัสตินาปุระโดยล าดับแล้ว | ครั้นนั้น เมืองหัสตินาปุระนั้นได้ส่งกลิ่นหอมอบอวน
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ไปทั่วทุกทิศ | พระเจ้าธนะ ครั้นทรงสดับแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นอย่างมาก | ทรงรับสั่งให้น ากรวด หิน 
ดินทรายออกแล้ว | ให้ประพรหมน้ าจันทน์หอม ให้ประดับพระนครด้วยกระถางธูปมีกลิ่นหอม และ
แถวแห่งธงผ้าไหม ให้โปรยปรายด้วยดอกไม้นานาชนิดอันน่ารื่นรมย์ | ล าดับนั้นพระกุมารมีองครักษ์ 
1,000 คนแวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปยังเมืองหัสตินาปุระพร้อมกับพระนางมโนหรา | หลังจากนั้น ก็ทรง
บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางน ารัตนะมากมายหลายอย่างเข้าไปเฝ้าพระราชบิดา | พระ
บิดาทรงโอบกอดที่พระศอ(ของพระกุมาร) ประทับนั่งเคียงข้างกันบนอาสนะของพระราชา | พระ
กุมารได้ทรงตรัสเล่าถึงการเสด็จไปและเสด็จมาจากเมืองกินนรอย่างละเอียด | 

(96.3) ครั้งนั้น พระเจ้าธนะครั้นทรงทราบว่าพระกุมารทรงมีก าลัง ความเพียรและความ
บากบั่นแล้ว จึงอภิเษกพระกุมารด้วยราชาภิเษก | พระสุธนกุมาร ย่อมทรงใคร่ครวญว่า “ข้อที่เราได้
อยู่ร่วมกับนางมโนหรา และได้รับราชาภิเษกก็เพราะความวิเศษแห่งเหตุที่ได้กระท าไว้แล้วในปางก่อน 
อย่ากระนั้นเลย บัดนี้เราควรจะถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย | พระกุมารนั้นจึงมีพระประสงค์จัดตั้ง
โรงทานฟรีในเมืองหัสตินาปุระตลอดระยะเวลา 12 ปี | 

(96.4) ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “พระสุธนกุมารในกาล
สมัยนั้นเป็นคนอื่น | (97) หากแต่ว่า พระราชาพระนามว่าสุธนผู้บ าเพ็ญโพธิสัตว์จริยาในการสมัยนั้นก็
คือเรานั่นเอง | ข้อที่เรามีพระธิดามโนหราเป็นนิมิตหมายแสดงให้เห็นถึงก าลัง ความเพียรและความ
บากบั่นปรารถนาจัดตั้งโรงทานฟรีตลอดระยะเวลา 12 ปีก็ไม่ท าให้เรานั้นได้บรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิ
ญาณได้ แต่ว่าทานนั้นและความเพียรนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ที่จะได้)
อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 

(97.1) ***161 นางจิญจมาณวิกา ผู้มีรูปงามน่าเลื่อมใส | เดียรถีย์162(Tīrthika) เหล่านั้นคิด
ว่า “พวกเราจะให้นางจิญจมาณวิกานั้นช่วยเหลือ” จึงส่งทูตไปเรียกนางจิญจมาณวิกานั้นมาแล้วกล่าว
ว่า “น้องหญิง ทราบมาว่า เมื่อก่อนลาภและสักการะของพวกเราพึงมีแล้วอย่างนี้ | มาบัดนี้ ประชาชน
ทั้งหลายย่อมเข้าไปหาพระศรมณะเคาตมะ | (และ)ย่อมสักการะพระศรมณะเคาตมะนั้น | ลาภและ
สักการะของพวกเราได้ถูกตัดขาดสิ้นแล้ว | เจ้านั้นคิดเห็นอย่างไร” | นางจิญจมาณวิกากล่าวว่า 
“พระคุณเจ้า ดิฉันควรท าอะไร” | พวกเดียรถีย์กล่าวว่า “น้องหญิง เจ้าต้องแสดงแก่ญาติของเจ้า เจ้า
ต้องประพฤติอพรหมจรรย์กับพระศรมณะเคาตมะ และให้อปวาท(เกิดขึ้น)แก่พระองค์ | ด้วยเหตุนั้น 
ลาภและสักการะของพวกเราก็จะพึงมีเหมือนครั้งก่อน” | ครั้นเดียรถีย์กล่าวแล้วอย่างนี้ นางจิญจ

                                                           
161เนื้อความบางส่วนขาดหายไป 
162เดียรถีย์ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า ตีรฺถิกะ (ส. ตีรฺถิก Tīrthika) บาลีว่า ติตถิยะ (บ. 

ติตฺถิย Titthiya) หมายถึง นักบวชลัทธิอื่นซึ่งมีค าสอนขัดแย้งกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล.   
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มาณวิกาปริพาชิกา จึงกล่าวอย่างนี้กะเดียรถีย์ปริพาชกผู้มากพร้อมว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ดิฉันไม่
สามารถ (จะยังอุปวาทะให้เกิดขึ้น) แก่พระศรมณะเคาตมะได้” | เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “น้องหญิง 
ถ้าเจ้าไม่สามารถจะยังอุปวาทะให้เกิดขึ้นแก่พระศรมณะเคาตมะ พวกเราจะไม่พูด ไม่สนทนากับเธอ 
ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจเธอ | เมื่อเป็นอย่างนี้ เธอผู้เศร้าโศกอยู่ก็จะตกนรก | พวกสตรีนี่ช่างมีความรู้น้อยเสีย
จริง” | นางจิญจมาณวิกานั้นรู้สึกกลัวแล้ว ย่อมกล่าวว่า “ดิฉันจะท าตามที่พระคุณเจ้าบอก” | 
เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “ไปเถิด น้องหญิง เธอจงเที่ยวไปยังพระเชตวัน | เธอจงไปในบางเวลา ยังค า
ต าหนิให้เกิดขึ้นแก่พระศรมณะเคาตมะเถิด” | นางจิญจมาณวิกานั้นจึงลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางไปยัง
พระเชตวัน | จนกระทั่งนางได้ผูกภาชนะ(ทรงกลม)ชิ้นหนึ่ง ท าทีว่าอยู่ร่วมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า |   
ได้ยินว่าสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งแสดงธรรมเบื้องหน้าพุทธบริษัทหลายร้อย | พระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นนางจิญจมาณวิกาแล้วจากที่ไกล | ครั้นทอดพระเนตรแล้วพระองค์
ได้ทรงมีความคิดอย่างนี้ว่า “ในวันนี้กรรมที่เราได้สร้างไว้อันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรม
นั้น) เล่า ? หลังจากนั้นนางจิญจมาณวิกาปริพาชิกาได้ยืนเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
กล่าวแล้วว่า | 

 

เราตั้งครรภ์ก็เพราะเข้าไปเสพกามกับท่าน | 
ท่านกลับได้ความยินดี ได้ชื่อเสียง กล่าวสัตยธรรมให้ฟุ้งขจรไป ||156|| 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “บุคคลผู้มีปกติกล่าวค าไม่จริง 
ย่อมจะเข้าถึงนรก” |  
นางจิญจมาณวิกากล่าวแล้วว่า “ผู้ใดเล่าท าแล้วแต่ยังกล่าวว่า 
 “เราไม่ได้ท า” | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า | 
แท้จริงสัตว์โลกผู้เสื่อมจากธรรมแล้วย่อมเข้า 
ถึงสถานะที่เท่าเทียมกันในโลกทั้งสอง ||157|| 

 

(98.1) ครั้งนั้นท้าวศักระเทวราชทรงด าริว่า “โอหนอ นางจิญจมาณวิกานี้ก าลังจะ
เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงใช้ฤทธิ์ท าให้ภาชนะนั้นตกลงบน
พ้ืนดิน | ล าดับนั้น นางจิญจมาณวิกาเกิดละอายใจวิ่งหนีไปไกลแล้ว | ครั้งนั้นภิกษุผู้ เป็นพระ
เถรานุเถระทั้งหลายได้กราบทูลอย่างนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า | 

(98.2) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ได้พยากรณ์เรื่องราวอันมุ่งถึงธรรมของพระเจ้า
ปรเสนชิต | และทรงพยากรณ์ข้อที่พระองค์ได้ท าปฐมจิตให้เกิดขึ้นในอนุตรสัมยักสัมโพธิ เรื่อยไป
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จนถึงเรื่องลาภและสักการะของพระสัมยักสัมพุทธเจ้า | ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพยากรณ์ความ
เกี่ยวเนื่องแห่งกรรมทั้งหลายของข้าพระองค์เองเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สระใหญ่
นามว่า อนวตปตะ (Anavatapta)” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของภิกษุผู้เป็นพระเถรานุเถระ
ทั้งหลายโดยพระดุษณีภาพ | 

(98.3) เป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่ ตั้งอยู่ ด ารงอยู่ 
เป็นไปอยู่ จะทรงมีพระกรณียกิจที่ส าคัญ 10 ประการคือ 1. ตราบใดที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ายัง
ไม่ได้ทรงพยากรณ์ซึ่งความเป็นพุทธเจ้า ตราบนั้นพระองค์จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน 2. ตราบใด
ที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ท าจิตให้เกิดขึ้นในอนุตตรสัมยักสัมโพธิ (ตราบนั้นพระองค์จะยังไม่เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน) 3. พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแนะน าเวไนยสัตว์ทั้งหมด 4. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะ
ยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ผ่านอายุช่วงที่สาม (ส่ วนสี่ในการด ารงอยู่ของ
พระองค์) 5. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ทรงท าการ
บัญญัติกฎศีลธรรม (Sīmābandha)163 6. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) 
จนกว่าพระองค์จะได้ท าการแต่งตั้งคู่แห่งอัครสาวก 7. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปริ
นิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ท าการแสดงการเสด็จลงมาจากเทวโลกที่นครส ากาศยะ164

 (Sāṁkāśya)  
8. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้อธิบายความสัมพันธ์
แห่งกรรมในชาติก่อนกับภิกษุสาวก ณ มหาสระชื่อว่า อนวตปตะ (Anavatapta) 9. พระผู้มีพระภาค
เจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ตั้งมารดาบิดาไว้ในสัจจธรรม  10. (พระผู้มี
พระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ท าการแสดงปราติหารย์ครั้งใหญ่
ในเมืองศราวัสตี |  

(98.4) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ศราวก ทรงมีพระประสงค์ที่
จะพยากรณ์ถึงความเกี่ยวเนื่องแห่งบุพกรรมที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
แล้วว่า “มาเถิดภิกษุท้ังหลาย เราจะเดินทางไปยังสระใหญ่อนวตปตะ พวกเราจะได้พยากรณ์ถึงความ
เกี่ยวเนื่องแห่งบุพกรรมของตน ๆ” | ภิกษุทั้งหลายน้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย
                                                           

163“Sīmābandhaḥ kṛto bhavati” เอดเจอร์ตัน (Edgerton) ให้ความหมายประโยคนี้ไว้ในการอธิบาย
ศัพท์ “Sīmābandha” ว่า จนกว่าพระองค์จะได้ทรงท าการบัญญัติกฎแห่งความถูกต้อง (ศีลธรรม) ดู Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 596. 
164นครส ากาศยะ (ส. ส ากาศฺย Sāṁkāśya) บาลีว่า สังกัสสะ (บ. ส กสฺส Saṁkassa) ตั้งอยู่ห่างจาก

เมืองศราวัสตี 30 โยชน์ เป็นสถานท่ีที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ภายหลังจากท่ีทรงแสดง
พระอภิธรรม จุดที่พระองค์เสด็จลงมาก็คือประตูนครส ากาศยะนั่นเอง กล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์
ภายหลังแสดงพระอภิธรรมในเทวโลกเสร็จสิ้นแล้วจะเสด็จกลับมายังมนุษยโลกก็ตรงพ้ืนท่ีจุดนี้ ดู Ibid., 589-590. 
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กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหัต 
499 องค์ทรงอันตรธานหายไปยังเมืองศราวัสตี ปรากฏที่สระใหญ่อนวตปตะ อันเป็นที่อยู่อาศัยของ
พวกยักษ์และรากษสที่ดุร้าย และงดงามไปด้วยดอกไม้และหมู่ไม้นานาพันธุ์ | 

 

อนึ่ง แม่น้ าท้ัง 4 สายได้ไหลจากสระแห่งนั้น 
ซึ่งมีกระแสน้ ากระเพ่ือมตลอดเวลาไปทางทิศท้ังสี่ 
ได้แก่ แม่น้ าคงคา แม่น้ าสินธุ แม่น้ าปักษุ และแม่น้ าสีตา 
ซึ่งเหล่ามนุษย์ทั้งหลายย่อมข้ามไม่ได้ ||158|| 

 

(98.5) ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงจิตอันเป็นเลากิกะ165 (Laukika) ให้เกิดขึ้น | 
สิ่งมีชีวิตจ าพวกแมลงและมดตะนอยจะทราบจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจ | ครั้งนั้นพญานาค
ราช 2 ตน คือ นันทะ (Nanda) และอุปนันทะ (Upananda)166 ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงยังโลกิยจิตให้เกิดขึ้นเพ่ืออะไรหรือ” | นาคทั้งสองได้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์จะพยากรณ์ความเกี่ยวเนื่องแห่งกรรมที่สระใหญ่อนวตปตะ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ (99) ได้ถูกล้อมไปด้วยใบบัว 1,000 ใบ มีขนาดเท่าล้อเกวียนถูกบุด้วยทองค าล้วน 
มีก้านและเส้นใยท ามาจากรัตนะ ทรงประทับนั่งแล้วบนใบบัว | แม้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระน้อย
ใหญ่ก็ได้นั่งแล้วบนใบบัวใบอ่ืนๆ | 

(99.1) ทราบมาว่า สมัยนั้นพระศารีปุตร ก าลังเย็บผ้าสังฆาฏิอยู่แล้วที่ภู เขาคฤธรกูฏ167 | 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุว่า “ไปเถิด เมาทคัลยายนะ 

                                                           
165โลกิยะ (ส.เลากิก Laukika, บ. โลกิย Lokiya ) เกี่ยวกับโลก ทางโลก เนื่องในโลก เรื่องของชาวโลก 

ยังอยู่ในภพสาม ยังเป็นกามาวจร รูปาวจร หรืออรูปาวจร คู่กับ โลกุตระ ซึ่งหมายถึง พ้นจากโลก เหนือโลก พ้นวิสัย
โลก ไม่เนื่องในภพทั้งสาม ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 353-354. 

166นันทะ (Nanda) และอุปนันทะ (Upananda) เป็นนาคที่ถูกปราบโดยพระโมคคัลลานะ มีเรื่องเล่าว่า
เช้าวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 500 รูปก าลังเดินทางไปยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ได้ผ่านท่ีอยู่
ของนาคซึ่งขณะนั้นนาคทั้งสองก าลังกินอาหารอยู่ก็เกิดความโมโหจึงขดตนเองรอบเขาพระสุเมรุเพื่อปิดทางที่จะไป
ยังสวรรค์ดาวดึงส์ ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 30-31. 

167คฤธรกูฏ บาลีว่า คิชฌกูฏ (Gijjhakūṭa) เป็นช่ือของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของเบญจคีรีที่
ล้อมรอบกรุง ราชคฤห์ ได้แก่ คิชฌกูฏ ปัณฑวะ (Paṇḍava) เวภาระ (Vebhāra) อิสิคิลิ (Isigiri) และเวปุลละ 
(Vepulla) ที่ได้ช่ือว่าคฤธรกูฏหรือคิชฌกูฏนั้นก็เพราะคนมองเห็นยอดเขานั้นเหมือนจะงอยปากแร้ง ยอดเขาคิชฌกูฏ
เป็นที่รู้จักดีของพุทธศาสนิกชน เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีซากพระคันธกุฎีซึ่งผู้จาริก
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ไปตามสหายของเธอมาเถิด” | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะน้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” จึงอันตรธานไปจากสระใหญ่อนวตปตะ | พระ
เถระ ได้ยืนอยู่ข้างหน้าของท่านพระศารีปุตรที่ภูเขาคฤธรกูฏแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่านศารีปุตร พระ
ศาสดาพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 รูป แต่ละรูปต้องการที่จะพยากรณ์ถึงความเกี่ยวเนื่องแห่งบุพ
กรรม(ของตน) แต่กลับไม่เป็นที่ใส่ใจของท่าน | มาเถิด | พวกเราจะไปกัน | พระศารีปุตรนั้นกล่าวว่า 
“ท่านมหาเมาทคัลยายนะ เราเย็บผ้าสังฆาฏิแล้วจึงจะไป” | พระเมาทคัลยายนะกล่าวว่า “แนะสหาย 
กิจเช่นนั้นจงมีเถิด” | ครั้งนั้น พระมหาเมาทคัลยายนะจึงใช้ฤทธิ์เริ่มเพ่ือที่จะเย็บผ้าสังฆาฏิด้วยนิ้วทั้ง 
5 | ท่านศารีปุตรกล่าวว่า “การเย็บผ้าสังฆาฏิของท่านพระมหาเมาทคัลยายนะส าเร็จก่อนแล้วใน
วันนี้” | พระมหาเมาทคัลยายนะนั้นกล่าวว่า “ท่านศารีปุตรถ้าท่านยังไม่ไป เราจะใช้ก าลังพาท่านไป” 
| ครั้งนั้น ท่านศารีปุตรจึงดึงผ้าประคตเอวแล้วกล่าวแก่ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะว่า “ท่านมหา
เมาทคัลยายนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์มิใช่หรือ | ท่าน
นั้นน าผ้าประคตเอวนั้นไปก่อน แล้วค่อยพาเราไปในภายหลัง” | ล าดับนั้น ท่านมหาเมาทคัลยายนะได้
น าผ้าเหล่านั้นไปในที่นั้นแล้ว | ครั้งนั้น ท่านศารีปุตรย่อมใคร่ครวญว่า “พระมหาเมาทคัลยายนะนี้เป็น
ผู้มีฤทธิ์มาก | ถ้าท่านจะน าผ้าทั้งหมดนี้ไป (ในคราวเดียว) เป็นสถานะที่ท าได้ ดังนั้นเราจะผูกผ้านั้นไว้
ที่ภูเขาคฤธรกูฏ | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะได้ดึงภูเขาคฤธรกูฏไปแล้ว | ครั้งนั้น ท่านพระศารีปุตร
ย่อมใคร่ครวญว่า “พระมหาเมาทคัลยายนะนี้ท าภูเขาคฤธรกูฏให้เคลื่อนไปแล้ว | เราจะผูกผ้านั้นไว้ที่
ภูเขาสุเมรุ | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะก็ได้ดึงภูเขาสุเมรุไปอีก | (ท าให้) นาคราชนันทะและ    
อุปนันทะเคลื่อนไหว | และสระใหญ่อนวตปตะก็เคลื่อนไหวแล้ว | สถานที่ทั้งหมดนั้นปั่นป่วนแล้ว | 
ครั้งนั้นพระภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระเริ่มจะเคลื่อนที่แล้ว | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้นั่งอยู่บนใบบัวได้ทูล
ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ท าไมนาคราชนันทะและอุปนันทะจึง
เคลื่อนไหวพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของ
นาคราชนันทะและอุปนันทะหรอก” ครั้นทรงสดับแล้วจึงตรัสว่า “ศารีปุตรและเมาทคัลยายนะท้ังสอง
นั้นก าลังประลองฤทธิ์กันอยู่” | ท่านศารีปุตรย่อมใคร่ครวญว่า “แต่ถ้าเราเอาผ้าเข้าไปผูกไว้ที่ก้านใบ
บัวของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ผ้าที่ผูกไว้ที่ก้านใบบัว(ซึ่งเป็นที่ประทับ)ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ก็จะ
ไม่สั่นไหวแล้ว | ในเวลาที่ฤทธิ์ของพระมหาเมาทคัลยายนะนั้นเสื่อมลงแล้วด้วยฤทธิ์ของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ท่านได้กล่าวอย่างนี้กะท่านศารีปุตรว่า “ไปเถิด ท่านศารีปุตร ท่านจงมายังสถานที่ที่ประลอง

                                                                                                                                                                      

แสวงบุญมักขึ้นไปสักการบูชาอยู่ประจ า ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 50 ; และ  G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper 

Names, vol. 1, 762-763.  
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ฤทธิ์ | เราทั้งสองจะได้ไปกัน” | ท่านศารีปุตรกล่าวแล้วว่า “ไปเถิดท่านมหาเมาทคัลยายนะ เรามาถึง
แล้ว ในขณะที่ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะยังไม่กลับมา ท่านศารีปุตรได้ไปถึงแล้ว | (ครั้นถึงแล้ว) 
ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่งบนใบบัว ณ ที่สุดส่วนข้าง
หนึ่ง | (100) ล าดับนั้น ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะได้ไปถึงทีหลังแล้ว | พระเถระนั้นย่อมเห็นพระศา
รีปุตรเถระจึงกล่าวว่า “ท่านศารีปุตร ท่านมาถึงแล้วหรือ” | แล้วทั้งสองก็เข้าไปนั่งเบื้องซ้ายของพระผู้
มีพระภาคเจ้า | 

(100.1) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านพระมหาเมาทคัลยายนะว่า
เป็นผู้เลิศบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย | ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ท าไมท่านพระศารีปุตรท าให้ท่านพ่ายแพ้
แล้วด้วยฤทธิ์อีกเล่าพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น 
แม้ในอดีตกาลนานมาแล้ว ศารีปุตรก็ท าให้เธอพ่ายแพ้แล้วด้วยความฉลาดในศิลปะ” | 

(100.2) เรื่องเคยมีมาแล้ว ในมัธยมประเทศ168 (Madhyadeśa) ได้มีอาจารย์ผู้เป็นจิตรกร
คนหนึ่ง | เขาออกจากมัธยมประเทศเดินทางไปยังแคว้นยวนะด้วยสิ่งที่ต้องท าเพ่ือต้องการทรัพย์ | ใน    
แค้วนยวะนั้น เขาได้เข้าไปยังที่พักของอาจารย์ (ผู้ช านาญใน) ยนตรกรรม | อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในยนตรกรรมนั้น ได้สร้างบุตรียนต์ส่งไปให้เพ่ือเป็นหญิงรับใช้ของอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้น | บุตรียนต์
นั้นได้ล้างเท้าของจิตกรนั้นอยู่แล้ว | ต่อมา จิตกรนั้นย่อมกล่าวในเวลาที่บุตรียนต์นั้นเดินอยู่ | บุตรี
ยนต์นั้นนิ่งอยู่แล้ว | เขาจึงใคร่ครวญว่า “หญิงรับใช้ถูกส่งมาเพ่ือเราเท่านั้นมิใช่หรือ” | เขาจึงจับมือ
นั้นดึงออกมาแล้ว | จนกระทั่งเกลียวโซ่หลุดออกมา | เขาเกิดความอับอายแล้วจึงใคร่ครวญว่า 
“อาจารย์แห่งยนต์กรรมนี้ท าให้เราอับอายแล้ว | แม้เราก็จะท าให้เขาอับอายต่อหน้าพระราชาและข้า
ราชบริพาร | อาจารย์ช่างจิตกรจึงเขียนภาพวาดของตนเองติดไว้ที่หน้าประตู | และวางซ่อนอยู่ที่ข้อ
ต่อของประตู | ในเวลาที่เขายืนขึ้น รูปภาพก็จะหายไปจากที่นั้น | ทีนั้นอาจารย์ผู้ช านาญในยนตร
กรรมคิดว่า “อาจารย์ผู้เป็นจิตกรนี้เดินทางมาไกล | เหตุอันใดจึงได้ปิดประตูไว้กันเล่า | เขาจึงส่องดู
จนกระทั่งย่อมเห็นอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรผูกคอตายแล้ว | เขาคิดอยู่ว่า “เพราะเหตุไร อาจารย์ผู้เป็น
จิตรกรจึงได้ฆ่าตัวตาย” | (กระทั่ง) เห็นบุตรีที่ท าด้วยไม้นั้นมีเกลียวโซ่หลุดออกมา | เขาจึงคิดว่า 
“อาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนี้คงอับอายแล้ว | ถึงจะมีอาชีพที่เหมาะสมแต่เกิดความไม่พอใจจึงฆ่าตัวตาย” | 
                                                           

168มัธยมประเทศ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า มธฺยเทศ (Madhyadeśa) บาลีว่า มัชฌิมปเทส 

(Majjhimapadesa) ไทยใช้ว่า มัชฌิมประเทศ คือ ประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลาง เป็นถิ่นที่ก าหนดว่ามีความเจริญรุ่งเรือง 

มีประชาชนหนาแน่น เป็นศูนย์กลางการค้าขาย เป็นที่อยู่ของนักปราชญ์ราชบัณฑิต ดูรายละเอียดใน พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 311. 
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เขาจึงยังไม่ท าพิธีศพจนกว่าจะได้กราบทูลต่อพระราชา | หลังจากนั้น อาจารย์แห่งยนต์กรรมได้เข้าไป
เฝ้าพระราชากราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ในแคว้นยวนะมีอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรคนหนึ่ง | 
เขาเข้ามาหาข้าพระองค์ | ข้าพระองค์จึงสร้างบุตรีที่ท าด้วยไม้ส่งไปให้เพ่ือคอยรับใช้เขา | เขาจับที่มือ
ของบุตรีที่ท าด้วยไม้นั้นแล้วดึงออก | (ท าให้) บุตรีไม้มีเกลียวโซ่หลุดออกมาแล้ว | เขาจึงแขวนคอ
ตัวเองตาย | พระองค์ผู้สมมติเทพควรจะตรวจสอบยังสถานที่นั้น | หลังจากนั้น ข้าพระองค์จะท าพิธี
ศพ | ครั้งนั้น พระราชาจึงส่งราชบุรุษไปแล้ว ด้วยตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านควรรีบไปตรวจสอบ
ในวันนี้” | ล าดับนั้น พวกราชบุรุษเหล่านั้นจึงเดินทางไปตรวจสอบในสถานที่นั้น | ราชบุรุษเหล่านั้นได้
มีความคิดนี้ว่า “พวกเราจะปลดสิ่งของที่อยู่บนก าแพงนี้ได้อย่างไร” | ราชบุรุษอีกพวกหนึ่งจึงกล่าวว่า 
“ควรจะตัดบ่วง(ก่อน)” | พวกเขาจึงหยิบขวานเริ่มเพ่ือที่จะตัด (บ่วง) | จนกระทั่งมองเห็นอาจารย์ผู้
เป็นจิตรกร | ครั้งนั้น อาจารย์ผู้เป็นจิตรกรได้ออกมาจากระหว่างประตูแล้วกล่าวว่า “แนะบุรุษผู้เจริญ
เราผู้เดียวถูกท่านท าให้อับอายแล้ว | (และ) ท่านก็ถูกเราท าให้อับอายเช่นกันในท่ามกลางพระราชา
พร้อมทั้งข้าราชบริพาร” | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร อาจารย์ผู้ฉลาดในยนต์กรรมนี้ใน
กาลสมัยนั้นก็คือภิกษุเมาทคัลยายนะนี้ | (101) ส่วนอาจารย์ผู้ฉลาดในจิตกรรมนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือ
ภิกษุศารีปุตรนี้ | แม้ในกาลนั้น ศารีปุตรนี้ก็ยังเมาทคัลยายนะผู้เป็นอาจารย์แห่งศิลปะนั้นให้พ่ายแพ้
แล้ว | แม้ในบัดนี้เธอก็ยังเมาทคัลยายนะนี้ให้พ่ายแพ้แล้วด้วยฤทธิ์ | 

(101.1) ยังมีอยู่อีก เรื่องที่ศารีปุตรท าให้เมาทคัลยายนะพ่ายแพ้แล้วด้วยความฉลาดใน
ศิลปะ พวกเธอจงฟังเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีอาจารย์ผู้ฉลาดในศิลปะ
สองคนได้ทะเลาะกันแล้ว | คนหนึ่งกล่าวว่า “เราย่อมรู้ศิลปะที่งดงาม” | แม้คนที่สองก็กล่าวว่า “เรา
ย่อมรู้ศิลปะที่งดงามยิ่งกว่า” | เธอทั้งสองเมื่อทะเลาะกันแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระราชา | เธอทั้งสอง
ได้น้อมลงแทบพระบาทของพระราชานั้น | คนหนึ่งกล่าวว่า “หม่อมฉันจะแสดงศิลปะที่งดงาม” | แม้
คนที่สองก็กล่าวว่า “หม่อมฉันจะแสดงศิลปะที่งดงามยิ่งกว่า” | ครั้งนั้น พระราชาทรงแสดงซุ้มประตู
ให้แก่เธอทั้งสองนั้น (แล้วตรัสว่า) “ท่านผู้เจริญ เราไม่รู้หรอกว่า บรรดาเจ้าทั้งคู่ใครจะรู้ศิลปะที่งดงาม
ยิ่งกว่า | (ดังนั้น) บรรดาเจ้าทั้งคู่ขอให้แต่ละคนจงสร้างก าแพงด้านหนึ่ง | ครั้งนั้น เธอทั้งสองต่างคนก็
ต่างแสดงความรู้ทางด้านศิลปะที่งดงาม | ล าดับนั้นบรรดาเธอทั้งสองเหล่านั้นคนหนึ่งได้ดึงผ้าม่านลง
มาแล้วกระท าจิตรกรรม | ส่วนคนที่สองได้กระท าอีกอย่างหนึ่ง | คนที่สองได้สร้างก าแพงโดยใช้เวลา 
6 เดือน | เธอผู้มีจิตรกรรมเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระราชา | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะ
พระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ จิตรกรรมของข้าพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว | พระองค์ควร
จะทอดพระเนตร” | ครั้งนั้น พระราชาพร้อมข้าราชบริพารได้ทอดพระเนตรซุ้มประตู ครั้น
ทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสว่า “จิตรกรรม (ของเธอ) ช่างสวยงาม” | คนที่สองได้หมอบลงแทบพระบาท
กราบทูลว่า “พระองค์ควรทอดพระเนตรจิตรกรรมของข้าพระองค์ ในบัดนี้” | เธอได้ดึงผ้าม่านลงแล้ว 
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| มีแต่เพียงเงาที่ปรากฏในที่นั้น | พระราชาครั้นทอดพระเนตรเห็นก าแพงนั้นแล้วก็ทรงถึงความ
ประหลาดใจว่า “จิตรกรรมนี้ช่างสวยงามยิ่งนัก” | เธอคนที่สองจึงหมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ไม่ใช่แค่จิตรกรรมนี้เท่านั้น | หากแต่เป็นการงานรอบ ๆ ก าแพงอย่างนี้
ด้วยพระเจ้าข้า” | ล าดับนั้น พระราชาทรงถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ทรงตรัสว่า “เธอผู้นี้เป็น
ผู้มีศิลปะที่งดงามยิ่งกว่า” | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ผู้ที่สร้างก าแพงโดยใช้เวลา 6 
เดือนนี้ก็คือภิกษุศารีปุตรนั้นแล | (ส่วน) ผู้ที่กระท าจิตรกรรมโดยใช้เวลา 6 เดือนในกาลสมัยนั้นก็คือ 
ภิกษุเมาทคัลยายนะนั้นแล | แม้ในกาลนั้นเมาทคัลยายนะก็ได้พ่ายแพ้ต่อศารีปุตรแล้วด้วยศิลปะ | มา
บัดนี้เมาทคัลยายนะก็ยังพ่ายแพ้  ศารีปุตรนี้ด้วยฤทธิ์ | 

(101.2) เรื่องเคยมีมาแล้ว ในนครวาราณสี มีฤษี 2 ตนเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกัน | คือฤษีนาม
ว่าศังขะ และฤษีนามว่าลิขิตะ | กระทั่งเวลาต่อมาฝนก็ได้ตกลงมาแล้ว | จนเกิดเป็นโคลนตมขึ้น | 
ฤษีศังขะลื่นแล้ว | ล้มลงไปบนเปลือกตม | (ท าให้) หม้อแตกแล้ว | ล าดับนั้นฤษีนั้นได้ให้ค าสาบไว้ว่า 
“บัดซบจริง ตลอดระยะเวลา 12 ปีท่านอย่าพึงให้ฝนตกอีกเชียวนะ” | พระเจ้าพรหมทัตและชาวเมือง
วาราณสีได้ฟังแล้ว | ล าดับนั้นพระราชาพร้อมทั้งชาวเมืองเหล่านั้นเข้าไปหาฤษีศังขะแล้วแจ้งให้ทราบ
ว่า “ข้าแต่มหาฤษี ท่านอย่าได้กระท าอย่างนี้เลย” | ฤษีนั้นย่อมกล่าวว่า “เราไม่สามารถอดทนต่อ    
พฤติกรรมที่ไม่ดีได้ | ด้วยเหตุนี้ท าให้ฝนไม่ตกตลอดระยะเวลา 12 ปี” | ครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัต
พร้อมทั้งประชาชนได้แจ้งให้ฤษีลิขิตได้ทราบแล้ว | ฤษีลิขิตนั้นจึงกระท าการอ้อนวอน | (ท าให้) ฝนตก
แล้ว | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ฤษีศังขะในกาลสมัยนั้นก็คือ (102) ภิกษุเมาท -         
คัลยายนะนี้นั่นแล | ส่วนฤษีลิขิตในกาลสมัยนั้นก็คือ ภิกษุศารีปุตรนี้นั่นแล | มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้
ในกาลนั้นเมาทคัลยายะก็ได้พ่ายแพ้แล้วด้วยฤทธิ์ | 

(102.1) ยังมีอยู่อีกเรื่องที่เมาทคัลยายนะนี้ถูกศารีปุตรท าให้พ่ายแพ้แล้วด้วยฤทธิ์ พวกเธอ
จงฟังเรื่องราว (ดังต่อไปนี้ ) | มีเหตุบางอย่าง (ท าให้) ฤษีลิขิตต้องหมอบลงแทบเท้าฤษีศังขะ | 
ฤษีศังขะจึงใช้เท้าเหยียบไปที่ชฎา | ฤษีลิขิตจึงกล่าวว่า “ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ศีรษะของท่านจะแตก
เป็นเสี่ยง ๆ” | ฤษีศังขะจึงกล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จะต้องไม่ข้ึน” | (ด้วยเหตุนี้ท าให้) ความ
มืดได้ปกคลุมไปทั่วโลก | ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตพร้อมทั้งคฤหบดีได้แจ้งให้ฤษีศังขะได้ทราบแล้วว่า 
“ข้าแต่มหาฤษี ท่านอย่าได้กระท าอย่างนี้เลย” | ฤษีศังขะนั้นกล่าวว่า “ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นศีรษะ
ของเราจะแตก” | ฤษีลิขิตจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ฤษีศังขะจงวางก้อนดินไว้บนศีรษะ” | ฤษีศังขะได้
กระท าอย่างนั้นแล้ว | ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นก้อนดินที่ถูกวางไว้บนศีรษะได้แตกแล้ว | ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ฤษีชื่อว่าศังขะ ก็คือเมาทคัลยายนะภิกษุนี้นั่นแล | ส่วนฤษีชื่อว่าลิขิตก็คือ    
ศารีปุตรภิกษุนี้นั่นแล | ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในกาลนั้นศารีปุตรก็ได้ท าให้เมาทคัลยายนะพ่ายแพ้
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แล้วด้วยฤทธิ์ | ยังมีอยู่อีกเรื่องที่เมาทคัลยายนะนี้ถูกศารีปุตรท าให้พ่ายแพ้แล้วด้วยฤทธิ์ พวกเธอจงฟัง
เรื่องราว (ดังต่อไปนี้) | 

(102.2) อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้าง ถือเอางาช้างผสมกับข้าวสาร 1 ปรัสถะออกเดินทาง
จากมัธยประเทศไปยังแคว้นยวนะ | เธอได้เข้าไปอยู่ในเรือนของอาจารย์ผู้เป็นจิตรกร | แต่ว่าอาจารย์
จิตรกรนั้นไม่อยู่ | เธอจึงกล่าวกะภรรยาของอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้นว่า “แนะภรรยาของสหายเธอจง
ถือเอาข้าวสารบางส่วนเพ่ือหุงเป็นอาหารเถิด” | ครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็ออกไป | หญิงนั้นจึงเริ่มเพ่ือจะ
หุงข้าวแล้ว | (นางหุงจนกระทั่ง) ฟืนหมดแล้ว | (แต่ว่า) ข้าวก็ยังไม่สุก | สามีของนางกลับมาแล้วจึง
กล่าวว่า “นางผู้เจริญ มีเรื่องอะไรหรือ” | หญิงนั้นจึงเล่าให้ฟังอย่างละเอียด | เขาจึงเริ่มมองไปรอบ ๆ 
จึงเห็นงาช้างผสมข้าวสาร | เขาเมื่อจะบ่นภรรยานั้นจึงกล่าวว่า “นางผู้เจริญ เมื่อใส่น้ าร้อน น้ าสะอาด
นี้ลงไป เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย” | หญิงนั้นจึงเรียกอาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างนั้นมาว่า “ท่านจงไปน าน้ า
สะอาดมา” | อาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้นได้กล่าวกะภรรรยาว่า “เราได้วาดรูปบ่อน้ าไว้ในที่แห่งหนึ่ง” | 
และยังได้วาดซากศพลอยอืดในบ่อนั้น” | ต่อมา อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างได้ถือเอาหม้อเดินไปยัง
สถานที่นั้นด้วยเข้าใจว่าบ่อน้ า ย่อมเห็นซากศพลอยอืดอยู่ | เธอจึงปิดจมูกแล้วเริ่มมองลงไป | 
จนกระทั่งภาชนะใส่น้ านั้นของเธอแตกแล้ว | อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างถูกท าให้อับอายแล้ว | ภิกษุ
ทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างนั้นก็คือเมาทคัลยายนะภิกษุนั้นแล | ส่วน
อาจารย์ผู้ฉลาดในจิตรกรรมก็คือ ศารีปุตรภิกษุนั่นแล | 

(102.3) อนึ่ง ธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติ169 (Samāpatti) เหล่าใด ที่พระตถาคตเจ้า
ทรงได้รับ พระปรัตเยกพุทธเจ้าย่อมไม่รู้แม้ซึ่งชื่อของธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่านั้น |        
ธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่าใด ที่พระปรัตเยกพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับ ศารีปุตรภิกษุย่อมไม่รู้แม้
ซึ่งชื่อของธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่านั้น | ธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่าใด ที่พระศารี
ปุตรได้รับ พระเมาทคัลยายนะภิกษุย่อมไม่รู้แม้ซึ่งชื่อของธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่านั้น | 
ธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่าใด ที่พระเมาทคัลยายนะได้รับ เหล่าศราวกทั้งหลายเหล่าอ่ืนนั้น
ย่อมไม่รู้แม้ซึ่งชื่อของ ธยานวิโมกษ์สมาธิและสมาบัติเหล่านั้น | ศารีปุตรภิกษุเป็นผู้มีฤทธิ์มาก (ด้าน
ปัญญา) | ส่วนเมาทคัลยายนะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก (ด้านฤทธานุภาพ) | ดังนั้น เราจึงแต่งตั้ง         
เมาทคัลยายนะนั้นนั่นแลว่าเป็นผู้เลิศบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ | 

                                                           
169สมาบัติ (Samāpatti) ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง สมาบัติมีหลายอย่างเช่น ฌานสมาบัติ ผล

สมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ 8 อันได้แก่ รูปฌาน 
4 และอรูปฌาน 4 ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพ่ิมเติม), 403.  
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วรรคว่าด้วยพระศารีปุตรและพระเมาทคัลยายนะจบแล้ว || 
 

(103) สถวิรคาถา (คาถาว่าด้วยบุพกรรมของพระเถระ) 
(103.1) ครั้งนั้นท่านพระกาศยปะ เมื่อพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนเองได้เปล่งเสียง

ออกมาว่า 
 

  **โศลกท่ี 159-165 มีเนื้อความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความ 
  (104) เราได้ท าผ้าเก่าให้เป็นเครื่องนุ่งห่ม บวชมุ่งความเป็น 
  พระอรหันต์ในโลก เรานั้นผู้บวชแล้วอย่างนั้น ก็ได้พบกับ 

พระชินเจ้าผู้ประทับอยู่ที่พหุปุตรเจดีย์ ||166|| 
เราหมอบลงแทบบาทมูลได้กล่าวแก่พระมุนีว่า 
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ และเม่ือได้ฟังธรรม 
อันอ่อนหวานประณีต ซึ่งเป็นธรรมที่พระองค์ทรงต้อง 
การความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง ||167|| 
ธรรมแม้เหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ ผู้ประกอบ 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงแสดงไว้แล้ว 
ธรรมเหล่านั้นคือ ฌาน พละและอินทรีย์ 4 
(ซึ่งท าให้) เราได้รับองค์แห่งทางให้ถึงวิโมกษ์ ||168|| 
เราได้สมาคมกับท่านผู้ปราศจากกิเลส ผู้เกิดเป็นชาติสุดท้าย 
ผู้ซื่อตรงเหล่านี้ และพระตถาคตชินเจ้าทรงเป็นผู้มีปกติตรัส 
สมบูรณ์แบบ ทรงเพียบพร้อมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีศีล ||169||   
**โศลกท่ี 170-171 มีเนื้อความไม่สมบูรณ์ 

  พระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเราว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดา 
  ภิกษุทั้งหลายผู้รู้ราตรีนาน เราได้หมดสิ้นอาสวะ ปราศจากโทษะ 
  (และ) ได้รับแล้วซึ่งทางปฏิบัติอันเท่ียงแท้ ||172||  
  พระกาศยปะเถระผู้ด ารงค์อยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
  ย่อมพยากรณ์ซึ่งกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ||173|| 
 

วรรคที่ 1 ว่าด้วยศารีปุตรวรรค จบแล้ว 
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(105.1) ครั้งนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระได้กล่าวค านี้กะท่านศารีปุตรว่า | “ท่านศารี
ปุตรได้กระท ากรรมอะไรไว้หรือ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดจึงท าให้ท่านเป็นผู้มีปัญญามาก มีความแกล้ว
กล้า” | พระเถระนั้นกล่าวว่า | 

 

เมื่อครั้งที่เราเสวยชาติเป็นฤษี เราได้เห็นศรมณะรูปหนึ่ง 
ผู้เป็นพระปรัตเยกพุทธเจ้า ผู้เจริญ ทรงจีวรอันเศร้าหมอง ||174|| 
เราท าจิตให้เลื่อมใสแล้ว จัดหาผ้า เย็บ ย้อม ซักผ้านั้น 
ซ้ าแล้วซ้ าอีก (เพ่ือถวายพระปรัตเยกพุทธเจ้า) ||175|| 
ขณะนั้นพระปรัตเยกพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะอนุเคราะห์ 
เรา จึงเหาะข้ึนไปสู่อากาศแล้วแสดงอัตภาพท่ีส่องสว่าง 
ด้วยเดชของท่านนั่นแล ||176|| 
เวลานั้นเราประคองอัญชลีตั้งปณิธานว่า ขอให้เราเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า 
มีปัญญามากเช่นกับพระปรัตเยกพุทธเจ้าพระองค์นี้ ||177||  
ขอให้เราเกิดในตระกูลมั่งค่ัง อย่าได้เกิดในตระกูล 
อันต่ าต้อยเลย ขอให้เราเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยการบรรพชา 
เกิดในตระกูลพราหมณ์ทุกชาติไปด้วยเถิด ||178|| 
ด้วยกุศลมูลนั้นเราจึงได้บรรพชาเป็นบรรพชิต 
ตลอด 500 ชาติ ตามความปรารถนานั้นนั่นแล ||179|| 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว ||180|| 
เราได้บรรพชาในศาสนาของพระศากยสิงห์ และได้บรรลุ 
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบ ดับกิเลสสิ้นเชิงแล้ว ||181|| 
พระศาสดาย่อมทรงแต่งตั้งเราผู้ประเสริฐด้วยปัญญา ผู้ยังธรรมจักร 
ที่พระองค์ทรงหมุนแล้วให้หมุนตาม ซึ่งยืนอยู่แล้วเบื้องพระพักตร์ 
ให้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ ||182|| 
ศารีปุตรเถระผู้มีปัญญามาก ผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อม
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ||183||  

 

วรรคที่ 2 ว่าด้วยศารีปุตรวรรค จบแล้ว 
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(105.2) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวกะท่านมหาเมาทคัลยายนะว่า | 
“ท่านมหาเมาทคัลยายนะ ท่านศารีปุตรได้พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จง
พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนเถิด” | เมื่อเหล่าพระเถระกล่าวแล้วอย่างนี้ ท่านมหาเมาทคัลยายนะได้
กล่าวเรื่องนี้กับเหล่าภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายว่า | 
 
 

(106) เมื่อครั้งที่เราเป็นฤษีเราไม่เคยเดินทางไปไหนเลย 
วันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราแล้วขอบวช ||184||  
เราปลงผมของเขา จัดหาและย้อมจีวรจากนั้นก็มอบให้ 
ในเวลานั้นเขาก็เกิดความพอใจแล้ว ||185|| 
เธอเข้าไปหลีกเร้นอยู่แล้ว นั่งบนบัลลังก์  
ต่อมาบุรุษนั้นได้รับสวกโพธิญาณ (ปรัตเยกโพธิญาณ)  
แล้วเหาะข้ึนไปยังอากาศในเวลานั้น ||186|| 
ล าดับนั้น เราเกิดปีติยินดีจึงเข้าไปหาแล้ว 
ประคองอัญชลี เมื่อปรารถนาถึงฤทธิ์อันสูงสุด 
จึงได้กระท าการตั้งปณิธานในเวลานั้นว่า 
ขอให้ฤทธิ์เช่นนี้พึงมีแก่เราเหมือนอย่างท่านมหาฤษีผู้นั้น ||187|| 
ด้วยกุศลมูลนั้น ในทุก ๆ ที่ที่เราได้บังเกิด เราจะได้เกิด 
เป็นเทวดาและมนุษย์คอยสั่งสมบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว ||188|| 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว ||189|| 
เราได้บรรพชาในศาสนาของพระศากยสิงห์ และได้บรรลุ 
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบ ดับกิเลสสิ้นเชิงแล้ว ||190|| 
พระสัพพัญญูเจ้าทรงแต่งตั้งเราไว้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดา 
ภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ เราแม้กระท ากรรมอันนิดหน่อย 
แต่ได้เสวยสุขอันมากมาย และยังก็กระท าอกุศลกรรมเช่นกัน 
พวกท่านพึงฟังดังต่อไปนี้ ||191|| 
เราได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์อันรุ่งเรือง เราเมื่อ 
เล่นภายนอกบ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อหาของกิน ||192|| 
จากนั้นพ่อและแม่เม่ือเห็นเรายืนแอบอยู่แล้ว จึงเอาไม้มาตีเรา  
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ภายหลังเมื่อลงโทษ (เราแล้ว) ก็เลยรู้สึกละอายใจ ||193|| 
แต่เราได้ท าจิตคิดประทุษร้ายต่อพ่อและแม่ว่า เมื่อใดเราเติบโต 
ขึ้น เราจะสังหารพวกท่านด้วยด้วยไม้ ||194|| 
เราท าจิตคิดประทุษร้ายอย่างเดียว ไม่ได้ท ากรรมอื่นด้วยกายเลย 
ถึงอย่างนั้นในเวลาที่เกิด เราได้เสวยทุกอันใหญ่หลวงแล้ว ||195|| 
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ภพสุดท้ายที่เราเกิด เหล่านักบวช 
อัญญเดียรถีย์ก็จะตีเราด้วยท่อนไม้ ||196|| 

  แท้จริง ความเจ็บปวดของเรานั้นจะมีความตายเป็นที่สุด 
อย่างแน่นอน เวลานั้นเศษกรรมที่เหลือสุดท้ายจึงจะหมดสิ้นไป ||197|| 
เพราะฉะนั้นเราเมื่อจะท าให้มารดาบิดาเลื่อมใส จึงได้มุ่ง 
ถึงบรรพชาเพราะผลแห่งความเลื่อมใสนั้น เราจึงได้ไป 
สู่ดินแดนความสุขของเหล่าสัตว์ ||198|| 
พระโกลิตเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อม 
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ อย่างนี้แล ||199|| 

 

วรรคที่ 3 ว่าด้วยโกลิตวรรค จบแล้ว 
 

(107.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระท้ังหลายได้กล่าวค านี้กะท่านโศภิตะว่า | “ท่านโกลิ
ตะได้พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนแล้ว | เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ท่านโศภิตะก็จงพยากรณ์ถึงบุพกรรมของ
ตนด้วยเถิด | ครั้งนั้นท่านโศภิตะได้พยากรณ์บุพกรรมของตนเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ว่า | 
 

  เราเมื่อเดินทางไปยังอารามของสงฆ์ได้เห็นลานอันกว้างใหญ่ 
  เราจึงใช้ไม้กวาดท าความสะอาดปัดฝุ่นข้างหลังลานนั้น ||200|| 

ด้วยกุศลมูลนั้นในทุกท่ีที่เราได้บังเกิด  
เราจะเป็นผู้น่าเลื่อมใส ชวนมอง และมีรูปงาม ||201|| 
ด้วยเศษแห่งกรรม ภพนี้จึงเป็นภพสุดท้ายของเรา 
ครั้งนั้นมารดาและบิดาท้ังสองได้ประดับตกแต่งเราแล้ว 
พร้อมทั้งขนานนามให้ว่า “โศภิตะ” ||202|| 
เราเมื่อเกิดมา ในเวลาที่อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็จะเป็นที่รัก  
เป็นที่ชอบใจ และเป็นที่เคารพของหมู่ญาติทั้งปวงตลอดเวลา ||203|| 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
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พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว เราจึงได้บรรลุ 
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบดับกิเลสอย่างสิ้นเชิง ||204|| 
และด้วยกรรมแห่งการตั้งปณิธานที่เราได้ท าไว้แล้ว 
เราบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ปราศจากกิเลสหมดสิ้นอาสวะ ||205|| 
บุคคลแม้จะใช้ผ้าของชาวกาศีประดับตกแต่งทั่วทั้งชมพูทวีป 
(ก็ไม่เท่ากับ) ท าความสะอาดที่จงกรมที่หนึ่งของฤษี 
ผู้ปราศจากราคะเลย ||206|| 
บุคคลท าความสะอาดที่จงกรมของฤษีทั่วทั้งชมพูทวีป  
ก็ยังไม่เท่ากับบุคคลท าความสะอาดแค่เพียงทางเข้าวัด 
แก่สงฆ์ผู้เดินทางมาจากทิศทั้ง 4 และสถูปของพระชินเจ้า 
ซึ่งเป็นของสงฆ์เพียงแค่ 1 ศอกในชมพูทวีปได้เลย ||207|| 
บุคคลเมื่อรู้ถึงความบริสุทธิ์ที่เราได้อธิบายด้วยตนเองแล้วนี้ 
ก็จงท าความสะอาดสถูปของพระสุคตเจ้าแล้วท าใจให้เลื่อมใสเถิด ||208|| 
เพราะฉะนั้นชนทั้งหลายเมื่อรู้ถึงพระคุณอันมากมายของ 
พระสัมพุทธเจ้าจึงควรท าสักการะในพระสถูปทั้งหลาย 
 (เพราะ) การบูชาพระสถูปนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่ ||209|| 
กุศลของเรานี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพราะฉะนั้น 
บุคคลควรกระท าการบูชาอย่างดีงามในสถูปของพระชินเจ้า ||210|| 
ประทักษิณของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า 
และในศราวกของพระพุทธเจ้ามีผลไม่น้อยเลย ||211|| 
พระโศภิตเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อม 
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ อย่างนี้ ||212|| 

 

วรรคที่ 4 ว่าด้วยโศภิตวรรค จบแล้ว 
 

(108.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านสุมนสะว่า | “ท่าน
โศภิตะได้พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงกรรมของตนบ้าง | 

 

 เราทัดดอกมะลิไว้ที่หูทั้งสองข้างและพวงมาลาไว้บนศีรษะ 
มีมิตรสหายจ านวนมากแวดล้อมออกไปเที่ยวยังอุทยาน ||213|| 

 ทันใดนั้นเราได้เห็นพระสถูปของมหามุนีวิปัศยี ซึ่งมีมหาชน 
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 จ านวนมากมายพากันมาสักการบูชาพระสถูปนี้แล้ว ||214|| 
 ครั้งนั้นชนทั้งหลายได้กระท าการละเล่นสันทนาการกับพวกพ้อง 

พลางวางพวงมาลาของตน ๆ ไว้ที่สถูปนั้นด้วยใจที่เลื่อมใส ||215|| 
 เราเมื่อได้เห็นชนเหล่านั้นที่สถูปนั้นแล้ว และชนอีกกลุ่มหนึ่ง 

ที่ได้ท าเหมือนอย่างนั้น จึงได้ถือเอาดอกมะลิจากหูแล้ววางไว้ 
ที่สถูปในเวลานั้น ||216|| 
ด้วยกุศลมูลนั้น ในทุก ๆ ที่ที่เราได้บังเกิด เราจะได้เกิด 
เป็นเทวดาและมนุษย์คอยสั่งสมบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว ||217|| 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
ทรงท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว เราจึงได้บรรลุความเป็น 
พระอรหันต์ เป็นผู้สงบดับกิเลสอย่างสิ้นเชิง ||218|| 
เพราะถวายดอกไม้เพียงดอกเดียว เราได้ท่องเที่ยวไป 
ในเทวโลกตลอด 100 โกฏิปี (และ) ด้วยเศษกรรมเรา 
ได้ดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้ว ||219|| 
(109) ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ถ้าท่านต้องการที่จะได้รับพระคุณ 
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกท่านควรใกล้ชิด (พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า) บ่อย ๆ ด้วยใจที่เลื่อมใสยิ่ง ||220|| 
เพราะฉะนั้นเมื่อชนทั้งหลายรู้ถึงพระคุณอันมากมายของ 
พระสัมพุทธเจ้าจึงควรท าสักการะในพระสถูปทั้งหลาย 
 (เพราะ) การบูชาพระสถูปนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่ ||221|| 
อีกอย่างหนึ่งทักษิณาของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระตถาคต 
สัมพุทธเจ้าและในศราวกของพระพุทธเจ้ามีผลไม่น้อยเลย ||222|| 
ผลแห่งกุศลกรรมของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่  
น่าพอใจ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น การเกิดและภพใหม่จึงไม่มี ||223||  
เราเป็นพระอรหันต์ ก าจัดกิเลส เป็นผู้สงบดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง 
ไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม เราจะไม่ไปเกิดนอนเนื่องอยู่ในสงสารอีกต่อไป ||224|| 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์  
หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง (และ) ได้ข้ามพ้นจากสงสารคือภพแล้ว ||225||  
พระสุมนเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อมพยากรณ์ถึงกรรม
ของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ด้วยประการฉะนี้ ||226|| 
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วรรคที่ 5 ว่าด้วยสุมนวรรค จบแล้ว 
 

(109.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านโกฏีวึศะว่า | “ท่าน
โกฏิวึศะท่านสุมนะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ผลกรรมของตน
เถิด | ท่านโกฏิวึศะกระท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแต่งตั้งท่าน
ไว้ว่าเป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร | พระเถระนั้นจึงกล่าวว่า |  

  

 เราได้สร้างกุฏิหลังหนึ่ง (ถวาย) แก่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4 
ในศาสนาของพระสัมพุทธเจ้าวิปัศยี เมืองพันธุวดี ||227|| 
เราขึงผ้านี้ไว้ประดับที่อยู่ของท่าน ในเวลานั้นเรามีจิตร่าเริง 
ยินดีได้ตั้งปณิธานไว้ว่า ||228|| 
“ขอให้เราท าให้พระสัมพุทธเจ้าทรงพอพระทัยแล้วได้รับอุปสมบทใน 
พระศาสนานี้และข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องก าจัดทุกข์ทั้ง 4 ประการ” ||229|| 
ด้วยบุญนี้เราได้เคลื่อนไปตลอด 90 กัลป์บังเกิดเป็นเทวดา 
และมนุษย์คอยสร้างบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว ||230|| 
ต่อมา เมื่อภพสุดท้ายนี้มาถึง ด้วยเศษส่วนแห่งกรรม เราจึงได้ 
เกิดเป็นบุตรชายคนเดียวของอัครเศรษฐีในเวลานั้นนั่นเอง ||231|| 
(110) พอเราเกิดมาเท่านั้น170 บิดาของเราเกิดความยินดีได้พูดให้ได้ยินว่า 
“เราจะให้ทรัพย์ 20 โกฏิแก่กุมาร” ||232|| 
เรามีขนเกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสอง มีนิ้วมือ 4 นิ้ว171 ซึ่งเป็นนิ้วที่มีความ 
ละเอียดอ่อน สัมผัสนุ่มนวลงดงามเหมือนผ้าฝ้าย ||233|| 

 90 กัลป์ผ่านไปแล้ว เราไม่รู้จักทุคติเลย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียนทรงท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว  
เราจึงได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบดับกิเลสอย่างสิ้นเชิง ||234|| 
พระผู้เห็นแจ้งทุกอย่างได้แต่งตั้งเราไว้ว่าเป็นผู้เลิศในบรรดา 
ภิกษุทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร เราหมดสิ้นอาสวะ 

                                                           
170ค านี้ในคัมภีร์ใช้ค าว่า जातमाब्रं ซึ่งผู้มีวิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการพิมพ์ผิด เพราะไม่สามารถแปล

ได้ ซึ่งค าท่ีถูกน่าจะเป็นค าว่า जातमात्रं มากกว่า. 
171ค านี้ในคัมภีร์ใช้ค าว่า चतुरङ्गलााः ซึ่งผู้มีวิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการพิมพ์ผิด เพราะไม่สามารถ

แปลได้ ซึ่งค าท่ีถูกน่าจะเป็นค าว่า चतुरङ्गुलााः มากกว่า. 
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ปราศจากโทสะ ได้รับบทอันไม่เคลื่อนไหวแล้ว ||235||  
พระโกฏิวึศเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ  
ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||236|| 

 

วรรคที่ 6 ว่าด้วยโกฏิวึศวรรค จบแล้ว 
 

(110.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านวาคีศะว่า | “ท่าน
วาคีศะ ท่านโกฏิวึศะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | แม้ท่านก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้าง
เถิด | ท่านวาคีศะนั้นจึงกล่าวว่า | 
   
  90 กัลป์ของเราได้ผ่านไปแล้ว เราไม่รู้จักทุคติเลยทั้งได้เกิด 

เป็นเทวดาและมนุษย์คอยสั่งสมบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว ||237|| 
เพราะเห็นคนอ่ืนเท่านั้น เราไม่รู้จักกุศลกรรม แต่ครั้นได้ 
มองเห็นการสักการะสถูปของพระวิปัศยีพุทธเจ้าที่อาคันตุกะ ||238|| 
ทั้ง 60 คนก าลังกระท า เราจึงบูชา (พระสถูป) ด้วยระเบียบ 
ดอกไม้และของหอม และเราเมื่อบูชาพระสถูปแล้วก็ไม่ได้ 
ตกอยู่ในวินิบาต172อีกเลย ||239|| 

  เราเมื่อได้ท ากุศลอันน้อยนิดกลับได้รับความสุขมากมาย 
  อีกท้ังเรายังได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์  

เป็นผู้สงบ ดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ||240|| 
หากเราได้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วได้สักการะ (พระองค์)  
สักการะนั้นจะต้องมีผลมากอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน ||241|| 
เพราะฉะนั้นชนทั้งหลายเมื่อรู้ถึงพระคุณอันมากมายของ 
พระสัมพุทธเจ้าจึงควรท าสักการะในพระสถูปทั้งหลาย 
 (เพราะ) การบูชาพระสถูปนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่ ||242|| 

                                                           
172วินิบาต หมายถึง โลกหรือวิสัยเป็นที่ตกไปแห่งสัตว์อย่างไร้อ านาจ , ดินแดนเป็นที่ตกลงไปพินาศ

ย่อยยับ, สภาพตกต่ า, ภพหรือภาวะแห่งชีวิตที่มีความตกต่ าเสื่อมถอยย่อยยับ อรรถกถาท้ังหลายแสดงความไว้ 2 นัย
คือ พูดแบบรวม ๆ ก็เป็นไวพจน์ค าหนึ่งของนรกนั่นเอง แต่ถ้าแยกความหมายออกต่างหาก ก็หมายถึงก าเนิด
อสุรกาย ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 
372. 
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พระสัพพัญญูเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเราผู้มีนามว่า วาคีศะ  
ผู้มีความฉลาดและปฏิภาณ ว่าเป็นผู้เลิศกว่าในบรรดา 
ภิกษุทั้งหลายผู้ร้อยกรองคาถา ||243|| 
(111) พระวาคีศเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อม 
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||244|| 

 

วรรคที่ 7 ว่าด้วยวาคีศวรรค จบแล้ว 
 

(111.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านปิณโฑลภรทวาชะว่า | 
“ท่านวาคีศะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว แม้ท่านก็จงพยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนบ้างเถิด |  
   

  เราเป็นลูกคนเดียวของเศรษฐีได้ครอบครองเรือนที่ 
เป็นสมบัติของพ่อ ด้วยหน้าที่ดูแลบิดาเราจึงเลี้ยงดูบิดา ||245|| 
พ่ีน้องหญิง พ่ีน้องชายรวมทั้งทาสและกรรมกรให้อ่ิมหน า 
ส าราญด้วยน้ าและข้าวด้วยพฤติกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เหมือนอย่างท่ีได้อธิบายไว้แล้ว ||246|| 

  (ต่อมา) เรามีความตระหนี่ครอบง าจึงไม่ได้ให้ข้าวแล้วเป็น 
ผู้มีวาจาชั่วหยาบ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงตกนรกหลายครั้ง ||247|| 

  ในเวลาที่เกิดในนรก เราได้รับความทุกข์อันใหญ่หลวง 
  เมื่อเคลื่อนจากนรกแล้ว เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ ||248|| 
  ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราจึงกินหินเป็นอาหาร เรามีความทุกข์ 

เพราะความหิวกระหายเหลือเกินแล้วก็เสียชีวิตลงเหมือนเช่นเดิม ||249|| 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว ||250|| 
และเราได้บรรพชาในศาสนาของพระศากยสิงห์ 
เราได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบ ดับกิเลสสิ้นเชิง ||251|| 
พระสัพพัญญูเจ้าได้แต่งตั้งเราไว้ว่าเป็นผู้เลิศในบรรดา 
ภิกษุทั้งหลายผู้บันลือสีหนาท เราขจัดกิเลสทั้งปวง  
เป็นผู้ท าลายอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้ว ||252||  
ท่านผู้เจริญทั้งหลายแม้ในบัดนี้ เราก็ยังเป็นเช่นนั้นคือเราถึงจะมีฤทธิ์ 
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ก็ยังต้องมีหินในถ้ าเป็นอาหารอยู่นั่นเอง ||253|| 
พระปิณโฑลภรทวาชเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ ย่อม
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||254|| 

 

วรรคที่ 8 ว่าด้วยปิณโฑลภรทวาชวรรค จบแล้ว 
 

(111.2) ครั้งนั้น ภิกษุผู้ เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านสวาคตะว่า | 
“ท่านปิณโฑลภรทวาชะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านสวาคตะเองก็จงพยากรณ์ถึง
ผลกรรมของตนบ้างเถิด | (112) ครั้งนั้นท่านสวาคตะย่อมพยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

 

 เราเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพันธุมตี มีทรัพย์สมบัติ 
มากมาย แวดล้อมไปด้วยผู้คนรับใช้ ||255|| 
เราเป็นที่นับถือของเหล่ากษัตริย์ ประชาชนและมนตรี 
เป็นผู้น่าเลื่อมใส ชวนมอง รูปงาม มีเสน่ห์ ||256|| 
ครั้งนั้น เราผู้มีความเพียบพร้อมด้วยสิ่งน่าใคร่ทุกอย่าง  
ได้นั่งรถน าหน้าหมู่ประชาชนเดินทางไปยังอุทยาน ||257|| 
ณ ที่อุทยานนั้น เราได้เห็นศรมณะผู้ส ารวมอินทรีย์ 
มีกริยามารยาทเรียบร้อย ครองจีวรเศร้าหมองรูปหนึ่ง ||258||  
เวลานั้น เราเมื่อได้เห็นศรมณะรูปนั้น ผู้ไม่น่าติเตียน มีจิตใจงดงาม 
ได้เกิดจิตโทมนัสแสดงอาการรังเกียจด้วยวาจานี้ว่า ||259||   
“บรรพชิตรูปนี้ มีผิวพรรณทราม ดูน่ากลัว เป็นโรคเรื้อน  
มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น” ||260|| 
เราเมื่อได้กล่าวถ้อยค าอันชั่วร้ายอย่างนี้ ด้วยผลแห่งกรรมนี้เอง  
ท าให้เรามีผิวพรรณทราม มีทุกข์อย่างสาหัส และไปเกิดในขุมนรก ||261||  
เราได้เป็นโรคเรื้อน มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น 
มือถือกระเบื้องเที่ยวขออาหาร นุ่งผ้าขาดเป็นเปาะ ๆ ||262|| 
นอนตามกองขยะ ไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่พ่ึงพิง เป็นเหตุให้ประสบความ 
ยากล าบากด้วยอาหาร เป็นผู้น่ารังเกียจ ||263|| 
ในชาติที่เราบังเกิดตลอด 500 ชาติอย่างนี้ เราจะเป็น 
ผู้มีความทุกข์เพราะความหิวกระหายตลอดเวลา ||264|| 
เราผู้เป็นที่รังเกียจของคนท่ัวโลกได้ปรากฏนามว่า “ทูราคม” 
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และไม่เป็นที่ชอบใจ เป็นผู้น่าขยะแขยงของคนท้ังปวง ||265|| 
เพราะมีหมู่คนดี เราจึงได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าทรงก าลังแสดงธรรม 
อันประเสริฐอยู่ จึงรีบวิ่งเข้าไปในเวลานั้นด้วยคิดว่า ||266|| 
ในที่นั้น เราคงจะได้น้ าดื่มซึ่งเพียงพอแก่ความต้องการแม้บ้าง 
แต่ก็ได้เห็นหมู่ชนนั้นนั่งฟังธรรมกันอยู่แล้ว จึงหมดหวังเดิน 
ผ่านไปด้วยคิดว่า “คงจะไม่มีอาหารเป็นแน่” ||267|| 
(113)................................................................................... 173 
“เจริญพร สวาคต เธอจงนั่งบนอาสนะของเธอนี้เถิด” ||268|| 
เรานั้นเกิดความยินดี จึงเดินเข้ามาประคองอัญชลี น้อมลง 
แทบบาทมูลของพระศาสดาแล้ว นั่ง ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ||269|| 
ล าดับนั้น พระศาสดาเคาตมะผู้เป็นมหามุนี มีพระกรุณาธิคุณ 
ด้วยความอนุเคราะห์จึงตรัสสัจธรรมชื่อว่า อนุปุพพีกถา ||270|| 
เพราะต้องการอนุเคราะห์เรา พระเคาตมะผู้มีพระกรุณาธิคุณ 
ได้ให้เราบรรพชาอุปสมบทแล้ว และพระองค์ผู้เป็นโลกนาถ 
ได้ทรงประทานชื่อให้แก่เราว่า “สวาคตะ” ||271|| 
พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งเราว่า เป็นผู้เลิศกว่าในบรรดาภิกษุทั้งหลาย 
ผู้มีเตโชธาตุสมาบัติ พระสวาคตเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศ 
กว่าหมู่แห่งภิกษุ ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตน 
ที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||272|| 

 

วรรคที่ 9 ว่าด้วยสวาคตวรรค จบแล้ว 
 

(113.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านนันทิกะว่า | “ท่าน
นันทิกะท่านสวาคตะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรม
ของตนด้วยเถิด | ครั้งนั้นท่านนันทิกะได้พยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

 

 ในเมืองราชคฤห์อันรุ่งเรือง เราได้เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก 
 ในช่วงที่เกิดทุรภิกษภัย เราได้นิมนต์ฤษีท้ังหลายให้ฉันแล้ว ||273|| 
 ขณะนั้นมีพระปรัตเยกพุทธเจ้า ผู้สงบ หมดสิ้นอาสวะรูปหนึ่ง 

                                                           
173มีเนื้อความขาดหายไป 
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ได้ฉันแล้ว เพราะโทษคือความตระหนี่แห่งจิต เราจึงคิดชั่วช้าว่า ||274|| 
“เวลาเช่นนี้ ใครเล่าจะนิมนต์ศรมณะรูปนี้ให้ฉันตลอด 7 ปีได้” 
ขณะนั้น เราจึงต้มข้าวปรุงอาหารด้วยเยี่ยวสุนัข ||275|| 
เราได้นิมนต์ฤษีให้ฉันแล้ว จากนั้นมาเราก็ได้ท าเช่นนั้น 
เป็นเวลานาน สมัยต่อมาเราได้ประสบความทุกข์ในขุมนรก 
ชื่อว่า ตาปนะและปรตาปนะ ||276|| 
เมื่อเคลื่อนจากนรกแล้ว เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นทาสคอยรับใช้ 
เจ็บไข้ได้ป่วยประสบความทุกข์ เที่ยวเร่ร่อนไป ||277||  
ในทุกชาติที่เราเกิดตลอด 500 ชาติอย่างนี้ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย 
ของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม 
ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียนพระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว ||278|| 
และเราได้บรรพชาในศาสนาของพระศากยสิงห์ เราได้บรรลุ 
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบ ดับกิเลสสิ้นเชิง ||279|| 
(114) *โศลกท่ี 280 มีเนื้อความขาดหายไป 
พระนันทิกเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อม 
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||281|| 

 

วรรคที่ 10 ว่าด้วยนันทิกวรรค จบแล้ว 
 

(114.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านยสะว่า | “ท่านยสะ 
ท่านนันทิกะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้าง
เถิด | ครั้งนั้นท่านยสะได้พยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

  

 เราเป็นฤษีตั้งอาศรมอยู่ในป่า (วันหนึ่ง) ขณะเดินทางไปยังหมู่บ้าน 
เพ่ือบิณฑบาตได้เห็นซากศพของหญิงสาวพองอืดเขียวคล้ าอยู่ ||282|| 
เราเมื่อจะพิจารณา (ซากศพ) โดยแยบคาย จึงนั่งขัดสมาธิ 
ก าหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเจริญอศุภะในที่แห่งนั้น ||283|| 
เราผู้นั้นอยู่พลันได้ยินเสียงในช่องท้องที่เขียวคล้ าจึงลุกข้ึน (ท าให้) 
ได้เห็นอุจจาระและเลือด ||284|| 
ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่า สกปรก ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ไต หัวใจ และพังผืด 
ที่ก าลังไหลออกมาอยู่รอบ ๆ ซึ่งอยู่ภายในท้องของหญิงนั้น ||285||  
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(เราเมื่อเห็นซากศพ) ที่ฝูงหนอนก าลังกัดกินอยู่ จึงตั้งจิตขึ้นอีกครั้ง 
**....................................................... ....174||286|| 
จากนั้นเราเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงได้เดินทางกลับไปยังอาศรม 
เวลานั้นเราไม่ได้เที่ยวบิณฑบาตและไม่ได้ฉันอาหารเลย ||287|| 
อนึ่ง ในขณะที่มีความต้องการอาหาร เราได้เข้าไปยังหมู่บ้านอีกครั้งและ 
เมื่อได้เห็นรูปอันน่าชอบใจก็เจริญภาวนานึกถึงซากศพอยู่อย่างนั้น ||288|| 
จนในที่สุดความเบื่อหน่ายทั้งหมดนั่นแลของเรานั้นเต็มรอบแล้ว 
เมื่อเราเจริญจิตอยู่อย่างนี้เนือง ๆ เราจึงได้ก าจัดราคะแล้ว ||289|| 
เราได้เจริญพรหมวิหาร 4 อปรมาณธรรม 4 เคลื่อนจากพรหมโลก 
แล้วไปบังเกิดในเมืองวาราณสี ||290|| 
เราผู้มีโชคได้เกิดเป็นบุตรชายคนเดียวของอัครเศรษฐี 
ในเมืองพาราณสีนั้น เราเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของชนทั้งปวง  
ถึงความเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ||291|| 
(115) เราได้รับการปรนนิบัติในเวลากลางวัน ในเวลากลางคืนจึงหลับ 
ไม่สนิท เวลานั้นเราได้สะดุ้งลุกขึ้น เห็นเหล่าสตรีจ านวนมาก 
รอบ ๆ ก็กลาดเกลื่อนไปด้วยพิณ ตะโพน กลอง ||292|| 
สตรีเหล่านั้นมีผ้าหลุดลุ่ย นอนหลับส่งเสียกรน มีแขนห้อยลง 
ขณะนั้น เหตุการณ์เม่ือครั้งอดีตชาติซึ่งมีเรื่องราว  
(ดังกล่าวมา) ได้เกิดข้ึนแก่เรา ||293||  
ความส าคัญในเรือนว่าเป็นป่าช้าได้เกิดข้ึนแก่เราในทันที  
ทันใดนั้น เราผู้เกิดความสังเวช จึงตั้งใจแน่วแน่ ||294|| 
เราผู้มีจิตขัดข้องจึงลุกออกจากที่นอนแล้วหนีออกจากเรือน 
ครั้งนั้นยักษ์ผู้เป็นเทวดาได้เปิดประตูให้แก่เรา ||295|| 
เราเมื่อออกจากพระนครแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งแม่น้ า 
ที่ฝั่งแม่น้ าเราได้เห็นศรมณะผู้ส ารวมอินทรีย์รูปหนึ่ง ||296|| 
เราเมื่อเห็นศรมณะรูปนั้นแล้ว ได้ (ตกใจ) ร้องเสียงสูง 
ครั้งนั้น ศรมณะรูปนั้นได้กล่าวกับเราด้วยวาจาอันอ่อนหวานว่า ||297|| 
“มาเถิด กุมาร อย่าได้กลัวไปเลย สถานที่แห่งนี้ปราศจากความ 

                                                           
174มีเนื้อความขาดหายไป. 
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ขัดข้องหมองใจส าหรับเธอ” เราจึงถอดรองเท้าแก้วแล้วข้ามลง 
ไปยังฝั่งแม่น้ า ||298|| 
เราได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระกรุณาธิคุณ 
ผู้ไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่า | 
...............................................................................175 ||299|| 
จากนั้นเราได้เห็นแจ้งสัตยธรรมแล้วจึงทูลขอบรรพชา.....176 
พระเคาตมะผู้ประกอบด้วยพระกรุณาธิคุณ เพราะจะ 
อนุเคราะห์เราจึงให้เราได้บรรพชาแล้ว ||300|| 
เมื่อดวงอาทิตย์ทอแสงขึ้นขจัดราตรีให้ผ่านพ้นไป 
อาสวะทั้งหมดของเราได้ถูกท าลายสิ้นแล้ว  
เราเป็นผู้สงบดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ||301|| 
พระยสะเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||302|| 

 

วรรคที่ 11 ว่าด้วยสเถระวรรค จบแล้ว 
 

(115.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านไศวละว่า | “ท่านไศว
ละ ท่าน ยสะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตน
บ้างเถิด | ครั้งนั้นท่านไศวละได้พยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 
 

  (116) ครั้งหนึ่ง ในเมืองวาราณสี เมื่อพระชินเจ้าพระนามว่า กาศยปะ  
ทรงปรินิพพานแล้ว พระราชากฤกินได้รับสั่งให้สร้างมหาสถูป 
ที่แล้วเสร็จด้วยรัตนะแก้วล้วน ||303|| 
เราได้เกิดเป็นพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้ากฤกินผู้ทรงอ านาจ 
...............................................................................177 ||304|| 
เราได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์คอยบ าเพ็ญบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว 
ในการเกิดแต่ละครั้ง เราจะเป็นผู้มั่งค่ังมีทรัพย์สมบัติมากมาย ||305|| 

                                                           
175มีเนื้อความขาดหายไป  
176มีเนื้อความขาดหายไป 
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เราเป็นทานบดีมากไปด้วยทรัพย์สมบัติ และได้ให้ทาน 
เป็นจ านวนไม่น้อยเลยตลอดระยะเวลา 500 ชาติ ||306|| 
เราท าให้พราหมณ์ ศรมณะ ภิกษุผู้สิ้นอาสวะทั้งหมดจ านวน  
500 รูปยินดียิ่งแล้วด้วยใจที่เลื่อมใส ||307|| 
เพราะได้ท ากุศลกรรมนั้น ในภพสุดท้ายนี้เราจึงเกิดในตระกูล 
ศากยะอันมั่งค่ัง ทันที่ท่ีเกิดเราได้กล่าวค าว่า ||308|| 
ทรัพย์สมบัติอะไรก็ตาม......................................178 
เราไม่มีความพอใจเลย แต่เราพอใจความเป็นนักบวช ||309|| 
ทันทีท่ีเรากล่าวถ้อยค ามุ่งถึงความดีในที่นี้ว่า “พวกท่านมีทรัพย์สิน 
เงินทองอะไรบ้าง” เพราะได้ฟังค านั้นพวกเขาก็ได้มีจิตใจสลด ||310||  
พวกเขาจึงวิ่งไปคนละทิศคนละทาง และเข้าไปหามารดาของเรา 
.................................................................................179 ||311|| 
“ข้าแต่แม่ เราเป็นบุตรของท่าน เราเป็นมนุษย์ มิใช่รากษส 
เราผู้ระลึกชาติได้ เป็นทานบดี จึงขวนขวายเพื่อจะถวายทาน ||312|| 
มารดาของเราได้ฟังค านั้นของเราแล้วก็มีใจยินดี นางปลอบโยน 
แล้วกล่าวกะเราว่า “เจ้าจงดูท้องพระคลังที่มีทรัพย์มากมาย” ||313|| 
เราเป็นที่รัก เป็นที่พอใจของคนท้ังปวง คนในตระกูลนั้น 
ไม่อ่ิมแล้วด้วยการมองดูเรา พอเราเกิดมาเท่านั้นตระกูลนั้น 
ก็เจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา ||314|| 
ทารกชื่อว่า ไศวละ เกิดมามีทรัพย์สินเงินทอง มีทาสและกรรมกร 
มากมาย พอเกิดมาเท่านั้นก็ได้กล่าวว่า ||315|| 
(117) **โศลกท่ี 316-317 มีเนื้อความขาดหายไป 

  เราไม่ได้บวชเพราะมีหนี้ หรือไม่ได้บวชเพราะกลัวความเป็นอยู่ 
  ในเวลานั้นเราบวชเพราะศรัทธาแล้วได้รับอภิญญา 6 ||318||  

พระราชาและประชาชนเหล่าอ่ืน..............................180 
พระเถระไศวละผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 

                                                           
178มีเนื้อความขาดหายไป 

179มีเนื้อความขาดหายไป 
180มีเนื้อความขาดหายไป 
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ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||319|| 
 

วรรคที่ 11 ว่าด้วยไศวลเถระวรรค จบแล้ว 
 

(117.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านวกุละว่า | “ท่านไศว
ละได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | 
ครั้งนั้นท่านวกุละได้พยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

 

 ในอดีตเราได้เกิดเป็นคนขายน้ าหอมในเมืองพันธุวดี 
 แล้วได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ในศาสนาของพระวิปัสยีพุทธเจ้า ||320|| 
 เราปรารถนาถึงคิลานไภษัชย์....................................... 
 .....................................................................................181 ||321|| 
 เราได้ถวายผลสมอแก่หมู่ศรมณะภิกษุรูปละ 1 ผล  
 (ด้วยผลแห่งทาน) ตลอด 91 กัลป์ วินิบาตไม่ได้มีแล้วแก่เรา ||322|| 
 ท่านจงดูเถิดว่า “วิบากแห่งไภษัชย์ทานนี้มีผลมากเพียงใด 
 เรากระท ากรรมอันเล็กน้อยแต่กลับได้เสวยสุขอันยิ่งใหญ่ ||323||  

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เราไม่รู้จัก 
อาหารชาวเมืองที่คนทั่วไปถือเอาแล้ว ||324|| 
เรารู้แจ้งวิชชา 3 โดยใช้เวลา 3 ราตรี  
และเราใช้ผ้าบังสุกุลจีวรที่เศร้าหมอง ||325|| 
**โศลกท่ี 326 มีเนื้อความขาดหายไป 

 ท่านผู้เจริญทั้งหลายเราระลึกถึงกุศลกรรมอันน้อยนิดนั้นแล้ว 
ได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นซึ่งเป็นความสุขที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ||327|| 
(118) พระวกุลเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||328|| 

 

วรรคที่ 13 ว่าด้วยวกุลเถระวรรค จบแล้ว 
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(118.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านสถวิรสถวิรนามะว่า | 
“ท่านสถวิรสถวิรนามะท่าน วกุละได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์
ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | ครั้งนั้นท่านสถวิรสถวิรนามะได้พยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

  

 ในชาติอ่ืน ๆ ในอดีตกาลเราเกิดเป็นช่างท าเครื่องหนัง 
 เมื่อเกิดทุรภิกษภัยขึ้น.............................................182 ||329|| 
 ในขณะที่ต้มท่อนหนังอยู่ มีศรมณะรูปหนึ่งผู้ต้องการโภชนะ 

เข้ามาบิณฑบาต เราท าจิตให้เลื่อมใสในศรมณะรูปนั้น แล้ว 
ได้ถวายอาหารเจือด้วยหนังต้ม (แก่ท่าน) ||330|| 
ศรมณะนั้นฉันแล้ว หลังจากนั้นก็ได้เหาะข้ึนไปสู่อากาศ 
เวลานั้นเราเกิดความยินดีจึงประคองอัญชลีเข้าไปหา (ท่าน) ||331|| 
เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ในทุก ๆ ที่ที่เราได้บังเกิด ขอให้เราได้มี 
การสมาคมกับพระเถระท้ังหลายผู้เป็นเช่นนี้ ||332|| 
ธรรมอันไร้มลทินอันใดท่ีภิกษุรูปนี้ได้สัมผัสแล้วด้วยกาย ขอให้เรา 
ได้สัมผัสซึ่งธรรมนั้นด้วย” ปณิธานของเราได้เกิดข้ึนแล้วในเวลานั้น ||333|| 
**โศลกท่ี 334 มีเนื้อความหายไป 
เรากระท ากุศลกรรมอันเล็กน้อยแต่กลับได้เสวยสุขอันยิ่งใหญ่ 
เราได้บังเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์คอยบ าเพ็ญกุศลให้รุ่งเรืองแล้ว ||335|| 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน ผู้ยอดเยี่ยม ทรงท าให้เรายินดีในธรรมแล้ว ||336|| 
**โศลกท่ี 337 มีเนื้อความหายไป 
พระสถวิรสถวิรนามะผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||338|| 

 

วรรคที่ 14 ว่าด้วยสถวิรสถวิรนามะเถระวรรค จบแล้ว 
 

(119.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านอุรุวิลวกาศยปะว่า | 
“ท่านอุรุวิลวะ ท่านสถวิรสถวิรนามะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จง
พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | พระเถระเหล่านั้นจึงเริ่มที่จะพยากรณ์แล้วว่า | 

 

                                                           
182มีเนื้อความขาดหายไป 
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 พวกเรา 3 พี่น้องเป็นหัวหน้าเกวียนอาศัยอยู่ร่วมกัน (วันหนึ่ง) 
 ได้เห็นพระสถูปของพระสัมพุทธเจ้ากาศยปะแตกหักเป็นชิ้น ||339||  
 พวกเราจึงขายเสบียงทั้งหมดแล้วซ่อมแซมพระสถูปให้กลับเป็น 

เหมือนเดิมอีกครั้ง พวกเรานั้นเมื่อท ากุศลกรรมแล้วจึงได้ 
บันเทิงทั่วในสวรรค์ตลอดระยะเวลานาน ||340|| 
หลังจากนั้นเมื่อเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ พวกเราก็ได้เกิด 
ในตระกูลใหญ่ บวชเป็นอัญญเดียรถีย์ (และ) ได้พบกับ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ||341|| 
พระองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ทั้งหลายริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา 
ในเวลานั้น เราเมื่อมองดูพระมหามุนีจึงได้ขอบรรพชา ||342||  

 พระเคาตมะผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  เพราะความ 
อนุเคราะห์ต่อเราจึงได้ให้เราบรรพชาแล้ว พวกเราจึงเดินทาง 
ไปยังริมฝั่งแม่น้ าคยาศีรษะ ได้ฟังค าสั่งสอนของพระเคาตมะ 
พวกเราบ าเพ็ญเพียร (ท าให้) ได้รับนิรวาณอันยอดเยี่ยม ||343|| 
(ด้วยผลกรรม) ที่ท าสักการะต่อพระศาสดา และน้อมกราบพระสถูปนั้น 
(ท าให้) พวกเราทั้งหมดได้บรรพชาเป็นผู้สงบตัดกิเลศอย่างสิ้นเชิง ||344||   
พระอุรุวิลวกาศยปะเป็นต้นผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||345|| 

 

วรรคที่ 15 ว่าด้วยอุรุวิลวนทีคยากาศยปเถระวรรค จบแล้ว 
 

(119.2) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านยศสะว่า | “ท่าน     
อุรุวิลวะ ได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้าง
เถิด | 

  

 ในอดีตกาลเราได้เกิดเป็นคนท าน้ าหอม เป็นผู้ฉลาดในการ 
 ขายน้ าหอม ในเวลานั้นมีเด็กชายและหญิงสาวจ านวนมาก 

มาเพ่ือซื้อน้ าหอม ||346|| 
เราเมื่อได้เห็นหญิงสาวรูปงามจึงกล่าวว่า ........................ 
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.................................................................................183 ||347|| 
เราได้ใช้ฝ่ามือลวนลาม (หญิงสาว) โดยไม่สนว่าเป็นภรรยาหรือลูกสาว 
คนอ่ืน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นท าให้เราไปบังเกิดในนรก ||348|| 
(120) เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง มือข้างขวา (ของเรา) แห้ง 
เป็นรอยแตกในทุกที่ที่เราบังเกิดตลอดเวลา 500 ชาติ ||349||  
.....................................................................................184 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท าให้เรายินดีในธรรมแล้ว 
เราจึงได้ออกจากเรือนบรรพชา และได้บรรลุพระอรหัต 
เป็นผู้สงบ ดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ||350|| 
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เราระลึกถึงกรรมที่เราได้ท าไว้แล้ว (และ)  
ได้เสวยผลแห่งกรรมนั้น ท าให้รู้ว่ากรรมไม่ได้หายไปไหนเลย ||351|| 

  ................................................................................185 
  สตรีก็ดี บุรุษก็ดีย่อมประสบทุกขเวทนาด้วยกันทั้งนั้น ||352|| 
  บุคคลควรละภรรยาของคนอ่ืน ให้เป็นเสมือนกับควรละไฟ 

อันลุกโชนฉะนั้น นรชนผู้เป็นบัณฑิตมีความรู้ควรจะยินดี 
ในภรรยาของตนเอง ||353|| 

  บุรุษใดเห็นภรรยาของคนอ่ืนแล้วพอใจยินดี เขาจะต้องได้รับผล 
แห่งกรรมนั้นในนรกตลอดระยะเวลายาวนาน ||354|| 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้รับข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยม 
เราหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง เป็นผู้สงบดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ||355|| 
**โศลกท่ี 356 มีเนื้อความหายไป 
พระยศสะเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
ย่อมพยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ ดังนี้ ||357|| 

 

วรรคที่ 16 ว่าด้วยยศสเถระวรรค จบแล้ว 
 

                                                           
183มีเนื้อความขาดหายไป 
184มีเนื้อความขาดหายไป 
185มีเนื้อความขาดหายไป 
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(120.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านชโยติษกะว่า | “ท่าน
ยศสะ ได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | 
ครั้งนั้น ท่านชโยติษกะจึงพยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

 

 (121) **เนื่องจากโศลกที่ 358-383 เป็นโศลกท่ีมีเนื้อหาขาดหายไปเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความได้ ||358-383|| 

 

วรรคที่ 17 ว่าด้วยชโยติษกเถระวรรค จบแล้ว 
 

(122.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านราษฏปาละว่า | 
“ท่านราษฏปาละ ท่านชโยติษกะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านราษฏปาละเองก็
จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | ครั้งนั้น ท่านชโยติษกะจึงพยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลา
นั้นว่า | 

 (123) **เนื่องจากโศลกที่ 384-403 เป็นโศลกท่ีมีเนื้อหาขาดหายไปเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความได้ ||384-403|| 

 

วรรคที่ 18 ว่าด้วยราษฏปาลเถระวรรค จบแล้ว 
 

(124.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านสวาติว่า | “ท่านสวาติ 
ท่านราษฏปาละได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตน
บ้างเถิด | ครั้งนั้น ท่านสวาติจึงพยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

(125) **เนื่องจากโศลกที่ 404-423 เป็นโศลกท่ีมีเนื้อหาขาดหายไปเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความได้ ||404-423|| 

 

วรรคที่ 19 ว่าด้วยสวาติเถระวรรค จบแล้ว 
 

(126.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านชังฆากาศยปะว่า | 
“ท่านชังฆากาศยปะ ท่านสวาติได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านชังฆากาศยปะเองก็
จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | ครั้งนั้น ท่านชังฆากาศยปะจึงพยากรณ์ผลกรรมของตนใน
เวลานั้นว่า | 

**เนื่องจากโศลกที่ 424-433 เป็นโศลกท่ีมีเนื้อหาขาดหายไปเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความได้ ||424-433|| 

 

วรรคที่ 20 ว่าด้วยชังฆากาศยปเถระวรรค จบแล้ว 
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(126.2) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านจูฑาปันถกะว่า | 
“ท่านจูฑาปันถกะ ท่านชังฆากาศยปะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จง
พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้างเถิด | ครั้งนั้น ท่านจูฑาปันถกะจึงพยากรณ์ผลกรรมของตนว่า | 

 

(127) **เนื่องจากโศลกที่ 434-440 เป็นโศลกท่ีมีเนื้อหาขาดหายไปเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความได้ ||434-440|| 

 

วรรคที่ 21 ว่าด้วยจูฑาปันถกเถระวรรค จบแล้ว 
 

(127.1) ครั้งนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวค านี้กะท่านพหุศรุตะว่า | “ท่าน       
จูฑาปันถกะได้พยากรณ์ถึงผลกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จงพยากรณ์ถึงผลกรรมของตนบ้าง
เถิด | ครั้งนั้น ท่านพหุศรุตะจึงพยากรณ์ผลกรรมของตนในเวลานั้นว่า | 

 

(128) **เนื่องจากโศลกที่ 441-462 เป็นโศลกท่ีมีเนื้อหาขาดหายไปเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถแปลให้ได้ใจความได้ ||441-462|| 

 

วรรคที่ 22 ว่าด้วยพหุศรุตเถระวรรค จบแล้ว 
     

(129.1) **186 เมื่อบากบั่น พากเพียร พยายามเพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุ
พระอรหัต | ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านภคักตะ (Bhagakta) ได้กระท า
กรรมอะไรไว้” | 

(129.2) แม้ภรัทวาชะได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกส าเร็จแล้ว | ท่านเป็นผู้ทรง
พระไตรปิฎก เป็นธรรมกถึกผู้มีปฏิภาณในการใช้ค าพูดและอรรถาธิบาย | จนกระทั่งคฤบดีคนหนึ่งได้
นิมนต์ให้จ าพรรษาอยู่แล้ว (และ) คฤหบดีนั้นก็ได้สร้างวิหารอันถึงพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง
ถวายพระภรัทวาชะนั้น | ต่อมาพระภรัทวาชะนั้นได้เชื้อเชิญพระวสิษฐะผู้เป็นพ่ีชายมาว่า “มาเถิด 
พวกเราจะได้อยู่ด้วยกัน” | พระวสิษฐะนั้นเมื่อรับฟังก็ได้เดินทางมา | ล าดับนั้นคฤหบดีนั้นเห็นท่าน 
วสิษฐะผู้มีอิริยาบถ187 (Īryāpatha) อันสงบเรียบร้อย มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่าเลื่อมใส | คฤหบดีนั้น

                                                           
186เนื้อความต้นฉบับอักษรเทวนาครหีายไป  
187อิริยาบถ (ส.อีรฺยาปถ Īryāpatha, บ. อิริยาปถ Iriyāpatha) ท่าที่เคลื่อนไหวตั้งวางร่างกายอย่างใด

อย่างหนึ่ง อิริยาบถหลักมี 4 คือ ยืน เดิน น่ัง นอน อิริยาบถย่อยเรียกว่า จุณณิยอิริยาบถ หรือจุณณิกอิริยาบถ ได้แก่ 
ท่าท่ีแปรเปลี่ยนยักย้ายไประหว่างอิริยาบถท้ัง 4 นั้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 557. 
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ครั้นเห็นท่านแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นผู้เกิดความเลื่อมใส จึง
จัดเตรียมอาหารอันประณีตถวาย และจัดคู่แห่งผ้าอันมีราคามากถวายให้นุ่งห่ม | ครั้งนั้น ความริษยา
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ภรัทวาชะด้วยคิดว่า “ในที่ทั้งหมดเรามาอยู่ก่อนพระวสิษฐะนี้แท้ ๆ คฤหบดีนี้ยังไม่
เคยจัดผ้าถวายให้เรานุ่งห่มแม้สักครั้งเลย | แต่พระวสิษฐะนี้เพ่ิงมาอยู่ได้ไม่นาน คฤหบดีก็จัดผ้าให้นุ่ง
ห่มแล้วอย่างนี้ ครั้นคิดดังนี้แล้ว ภรัทวาชะนั้นจึงแสวงหาช่องทาง (เพ่ือท าลาย) พระวสิษฐะผู้เป็น
พ่ีชาย | พระวสิษฐะนั้นได้ก าหนดและไตร่ตรองถึงพระภรัทวาชะว่า “ภรัทวาชะนี้มีปกติริษยา | ถ้าเรา
จะไม่ให้คู่แห่งผ้านี้แก่เธอ | เธอก็จะเกิดความขุ่นข้องหมองใจโดยประมาณยิ่ง” | พระวสิษฐะนั้นจึงได้
ให้คู่ผ้านั้นแก่พระภรัทวาชะ | แม้อย่างนั้นภรัทวาชะก็ยังคงหาโอกาสอยู่นั่นแล | จนกระทั่งหญิงรับใช้
ของคฤหบดีนั้นมายังวิหารนั้นแล้วกระท าการงาน ภรัทวาชะจึงกล่าวกะนางว่า “ดูก่อนทาริกา เราจะ
ให้คู่แห่งผ้าผืนนี้แก่เจ้า | (แต่) เจ้าต้องกระท าตามค าของเรา” | นางทาริกานั้นกล่าวว่า “จะให้ดิฉันท า
อะไรหรือพระคุณเจ้า” | ภรัทวาชะกล่าวว่า “เธอน าผ้าผืนนี้ไปแล้วกระท าบริกรรมในเรือน | ถ้า
คฤหบดีนั้นถามว่า “เจ้าเอาคู่ผ้านี้มาจากไหน” | เธอพึงกล่าวว่า “พระวสิษฐะผู้เป็นเจ้าให้ดิฉันมา” | 
ถ้าคฤหบดีถามว่า “ให้เพ่ืออะไร” | เธอพึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้าถามแม้ค านี้ว่า “บุรุษทั้งหลายย่อมให้
(สิ่งของ) แก่สตรีก็เพ่ืออะไรละ” | ครั้งนั้น นางทาริกานั้นได้ปฏิบัติตามทุกอย่างที่ภรัทวาชะบอกแล้ว | 
ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นได้เสื่อมศรัทธาแล้วในส านักของพระวสิษฐะ | ความเสื่อมสักการะและการขู่
คุกคามอย่างยิ่งเกิดขึ้นแล้วแก่พระวสิษฐะนั้น | (ท าให้) พระวสิษฐะนั้นจึงลุกขึ้นแล้วหลีกออกไป | 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร | ภรัทวาชะนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | (130) ข้อที่เรา
ท าพระอรหันต์ให้เสื่อมสักการะและพูดจากล่าวตู่ท่าน หลังจากนั้นด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราถูกเผา
ไหม้ในนรกหลายต่อหลายปีตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จวบจนกระทั่งเราผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ยิ่งเอง
แล้วก็ยังถูกนางสุนทรีปริพาชิกากล่าวตู่ด้วยค าอันไม่จริง” | 

(130.1) ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท า
กรรมอะไรไว้ | ด้วยวิบากแห่งกรรมใด นางจิญจมาณวิกาจึงได้กล่าวตู่พระองค์ด้วยค าอันไม่จริง” | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติเหล่าอ่ืนก่อนหน้านี้ ตถาคตได้ก่อร่างสร้างกรรม
เหล่านี้ไว้ อันได้รับการสั่งสม มีอยู่ทั่วไปและไม่ทั่วไป | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไป
จนถึง ทราบว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที | กรรมที่ท่ัวไปเป็นอย่างไร | 

(130.2) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในนครวาราณสี พราหมณ์คนหนึ่งเรียนจบเวท
เวทางคศาสตร์ ย่อมบอกมนต์ของพราหมณ์แก่มาณพ 500 คน (ท าให้) ชาวเมืองวาราณสีสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเป็นอย่างมาก (ถึงขนาด) เข้าใจว่าพราหมณ์นั้นเป็นพระอรหันต์ | ต่อมาฤษีผู้ได้
อภิญญา 5 คนหนึ่งเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทได้มาถึงเมืองวาราณสีนั้นแล้วโดยล าดับ | ชาวเมือง     
วาราณสีเห็นฤษีนั้นแล้วก็เกิดมีความเลื่อมใส | ก็เมื่อเห็นแล้วประชาชนทั้งหมดต่างก็เลื่อมใสเป็นอย่าง
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มาก | ในเวลาที่ประชาชนจะถวายสิ่งของหรือกระท าสิ่งของถวาย ต่างก็ถวายแก่ฤษีนั้น | ครั้งนั้น ลาภ
และสักการะของพราหมณ์นั้นหายไปแล้ว | พราหมณ์ได้คิดอิจฉาริษยาฤษีนั้นจึงเรียกเหล่ามาณพมาว่า 
“มาณพทั้งหลาย ฤษีตนนี้เป็นผู้เสพกาม” | แม้มาณพทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “อุปัชฌาย์ของ
เรากล่าวค านี้ว่า “ฤษีตนนี้เป็นผู้เสพกาม” | ครั้งนั้น มาณพทั้งหลายเหล่านั้น จึงเที่ยวประกาศในถนน
หนทางสี่แยกสามแยก ในตระกูลของพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย | ขณะนั้น | หมู่มหาชนครั้นได้ฟัง
แล้วว่า “ฤษีเป็นผู้เสพกาม” จึงเสื่อมศรัทธาเลื่อมใสแล้ว | ฤษีนั้นผู้ไม่มีใครสักการะและถูกคุกคามจึง
ออกไปจากเมืองวาราณสีแล้ว | ภิกษุท้ังหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร พราหมณ์นี้ในกาลสมัยนั้นก็คือ
เรานั่นเอง | มาณพ 500 คนเหล่านั้นก็คือภิกษุ 500 รูปเหล่านี้ | ข้อที่เรากล่าวตู่ฤษี ด้วยวิบากแห่ง
กรรมนั้น ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เราจึงถูกเผาไหม้ในนรก | ด้วยเศษแห่งกรรมนั้นนั่นแล 
บัดนี้เราผู้ได้ตรัสรู้พร้อมแล้วพร้อมด้วยภิกษุ 500 รูปได้ถูกนางจิญจมาณวิกากล่าวตู่ด้วยค าอันไม่จริง | 
นี้ชื่อว่ากรรมท่ัวไป | 

(130.3) กรรมที่ไม่ทั่วไปเป็นอย่างไร | ภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว พระราชาพระนาม
ว่าพรหมทัต ทรงครองราชย์อยู่ในเมืองวาราณสี บัณฑิตพึงทราบโดยพิสดารว่า พระองค์ทรงท าให้
เมืองวาราณสีมั่งคั่ง | ทราบมาว่า สมัยนั้นมีหญิงงามเมือง (หญิงผู้อาศัยรูปเลี้ยงชีวิต) นามว่าภัทรา 
อาศัยอยู่ | และบุรุษผู้เป็นนักเลงนามว่า มฤณาละ (Mṛṇāla) | บุรุษนั้นได้ส่งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
ไปให้แก่นางภัทรานั้นเพ่ือต้องการให้บ าเรอ | นางได้รับเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับนั้นแล้ว | ต่อมา
บุรุษอีกคนหนึ่งได้ถือเอาเงิน 500 กรษาปณะเข้าไปหาแล้ว | กล่าวว่า “แนะภัทรา มาเถิด พวกเราจะ
ได้ร่วมรักกัน” | นางย่อมใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะไปหา (นายมฤณาละ) เราอาจจะไม่ได้เงิน 500 
กรษาปณะ | และไม่เหมาะสมเลยที่นายมฤณาละมายังเรือนนี้ เราจะนัดการไปในที่อ่ืน” | นางจึงกล่าว
กะหญิงรับใช้ว่า “เธอจงไป จงบอกแก่นายมฤณาละว่า “แม่หญิงภัทรากล่าวว่า “เรายังไม่ได้
เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย เราจะไปในภายหลัง” | (131) หญิงรับใช้นั้นจึงไปบอกแก่นายมฤณาละแล้ว | 
แม้บุรุษนั้นมีสิ่งที่จะต้องท าอยู่มาก ครั้นร่วมรักกะนางภัทรานั้นแล้วก็ได้หลีกออกไปในเวลาปฐมยาม
นั่นแล | นางภัทราย่อมใคร่ครวญว่า “เวลาล่วงไปก็มากแล้ว | เราจะยังสามารถเพ่ือที่กระท าความ
พอใจให้แก่นายมฤณาละนั้น” | นางจึงกล่าวกะสาวใช้นั้นแม้อีกครั้งว่า “เธอจงไปบอกแก่นายมฤณา
ละว่า “นายท่านแม่หญิงเตรียมตัวพร้อมแล้ว | ท่านจงบอกมาเถิดว่า “พวกเราจะไปยังอุทยานไหน
กัน” | หญิงรับใช้ได้ไปบอกแก่นายมฤณาละนั้นแล้ว | นายมฤณาละนั้นกล่าวว่า “ขณะนี้เจ้าบอกว่า 
แม่หญิงเตรียมพร้อมแล้ว (แต่) ในตอนนั้นบอกว่า นางไม่พร้อม” | นางทาริกานั้นจึงบอกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในระหว่างของนางภัทรานั้น | นางทาริกานั้นกล่าวแล้วว่า “ท่านอารยบุตร นางนั้นยังไม่
เตรียมพร้อม | ก็เพราะขณะที่ | นาง (สวมใส่) เสื้อผ้าและเครื่องประดับซึ่งเป็นของท่านร่วมรักกับชาย
อ่ืน” | ความต้องการกามราคะของนายมฤณาละนั้นหายไปแล้ว | เกิดเป็นความต้องการที่จะมุ่งร้าย
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แทน | เขาเกิดความโกรธขึ้นแล้วกล่าวว่า “แนะนางทาริกา เธอจงไปบอกแก่นางภัทราว่า “จงไปยัง
อุทยานชื่อโน้น” | สาวใช้จึงไปบอกนางภัทราแล้ว | นางภัทรานั้นเดินทางไปยังอุทยานนั้น | บุรุษผู้เป็น
นักเลงมฤณาละ จึงกล่าวว่า “ควรแล้วหรือที่เจ้าสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เป็นของเราแล้วไป
ร่วมรักกับชายอ่ืน” | นางภัทรานั้นกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร เป็นความผิดของฉันเอง | แต่ขอท่านจง
ยกโทษให้แก่สตรีที่มีความผิดอยู่เป็นประจ าด้วยเถิด” | ครั้งนั้น นายมฤณาละนั้นผู้เกิดความโกรธจึงได้
ชักดาบออกมาแล้วฆ่านางภัทรา | ขณะนั้น สาวใช้นั้นจึงได้ตะโกนเสียงดังว่า “แม่หญิงภัทราถูกฆ่าแล้ว 
แม่หญิงภัทราถูกฆ่าแล้ว” หมู่ประชาชนครั้นได้ยินแล้วจึงพากันวิ่งมา แต่ว่าในอุทยานนั้นมีพระ
ปรัตเยกพุทธเจ้าพระนามว่า สุรุจิ นั่งสมาธิอยู่ | บุรุษผู้เป็นนักเลงมฤณาละ รู้สึกตื่นกลัวจึงทิ้งดาบที่
เปื้อนเลือดไว้ข้างหน้าพระปรัตเยกพุทธเจ้าสุรุจิ แล้วเดินเข้าไปท่ามกลางกลุ่มมหาชนนั้นนั่นแล | ส่วน
ประชาชนครั้นได้เห็นดาบอันเปื้อนเลือดก็คิดว่า “บรรพชิตรูปนี้ได้ฆ่านางภัทราแล้ว” | ล าดับนั้น เหล่า
ชนย่อมกล่าวกะพระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นว่า “แนะบรรพชิตผู้เจริญ ท่านทรงไว้ซึ่งธงแห่งฤษี | (ท าไม) 
จึงกระท ากรรมเช่นนี้เล่า ?” | พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นกล่าวว่า “เรากระท ากรรมอะไรหรือ ?” | ชน
เหล่านั้นกล่าวว่า “ท่านร่วมรักกับนางภัทรา | แล้วก็ฆ่านางทิ้งนะสิ” | พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นกล่าว
ว่า “เรานั่งสมาธิอยู่หาได้กระท ากรรมนี้ไม่” | พระปรัตเยกพุทธเจ้าผู้นั่งสมาธิอยู่ บัดนี้ได้ถูกหมู่มหาชน
นั้นจับมัดด้วยเครื่องพันธนาการมากมายหลังจากนั้นจึงน าตัวไปเฝ้าพระราชา | ธรรมดาว่าพระราชา
ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ค่อยพิจารณา | พระองค์จึงตรัสว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าก็จงน าไปฆ่าเสียสิ | จะให้เรา
ปล่อยบรรพชิตรูปนี้ไปหรือ” | ล าดับนั้น พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้น มีคมดาบจ่ออยู่ที่คอล้อมรอบไปด้วย
บุรุษผู้นุ่งผ้าสีเขียวเงื้อดาบขึ้น เที่ยวป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 แพร่ง ถูก
น าตัวไปหน้าอุทยานพระนคร | ขณะนั้น บุรุษผู้เป็นนักเลงมฤณาละเกิดความคิดขึ้นมาว่า “เราได้กล่าว
ตู่บรรพชิตรูปนี้ เป็นผู้บ าเพ็ญตบะ ไม่เคยกระท าการประทุษร้ายใครด้วยค าอันไม่จริง | บัดนี้ท่านก าลัง
จะถูกประหาร |  เป็นเรื่องไม่สมควรแก่เราเลยที่เราจะดูอยู่เฉย ๆ (โดยไม่ท าอะไร) | ครั้นทราบดังนี้จึง
ได้ห้ามแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชา หมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
บรรพชิตรูปนี้หาได้กระท ากรรมนี้ไม่ ข้าพระองค์เองที่กระท าบาปกรรมเช่นนี้ | ขอพระองค์จงปล่อย
บรรพชิตรูปนี้ไปเถิด” | ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร | นักเลงที่ชื่อว่า มฤณาละ ในกาลสมัย
นั้นก็คือเรานั่นเอง | (132) ด้วยวิบากแห่งกรรมที่เราได้กล่าวตู่พระปรัตเยกพุทธเจ้าด้วยค าอันไม่จริง 
เราได้ไหม้ในนรกหลายปี ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | และด้วยเศษแห่งกรรมนั้น นาง  
จิญจมาณวิกาจึงได้กล่าวตู่เราด้วยค าอันไม่จริง | กรรมนี้ชื่อว่าไม่ทั่วไป | 

(132.1) ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท า
กรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใด พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุ 498 รูปจ าต้องเสวยข้าวสาร
เหนียวในเมืองไวรัมภยะ แต่พระศารีปุตรและพระเมาทคัลยายนะผู้มีอายุกลับได้ฉันทิพย์สุธาโภชน์” | 
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตชาติเหล่าอ่ืน ตถาคตนั้นแลได้ก่อร่างสร้างกรรม
เหล่านี้ไว้ อันได้รับการสั่งสม | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง ทราบว่ากรรม
ทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที | เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 80,000 ปี พระศาสดาพระนามว่า วิปัศยี ทรง
อุบัติขึ้นในโลก | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว จนถึงเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค | 
พระองค์เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท ทรงเสด็จถึงพันธุมตีราชธานีโดยล าดับ | ในเมือง  พันธุมตีนั้น 
พราหมณ์คนหนึ่งย่อมบอกมนต์ของพราหมณ์กะมาณพ 500 คน | 

(132.2) พราหมณ์นั้นได้เห็นพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยีแล้ว | พราหมณ์นั้น
ย่อมกล่าวกะมาณพทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ พวกศรมณะโล้นเหล่านี้ไม่ควรที่จะกินทิพย์สุธาโภชน์
หรอก แต่ควรจะกินข้าวสารเหนียวชนิดหยาบมากกว่า” | มาณพทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ชอบใจแล้วว่า 
“อาจารย์ของเรากล่าวค านี้ว่า “ศรมณะโล้นเหล่านี้ไม่ควรจะกินทิพย์สุธาโภชน์ แต่ควรจะกินข้าวสาร
เหนียวชนิดหยาบมากกว่า” | บรรดามาณพเหล่านั้น มาณพ 2 คนมีจิตใจบริสุทธิ์ | พวกเขากล่าวว่า 
“ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านอย่าได้กล่าวค าอันไม่งามเลย” | ศรมณะเหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ย่อมควร
เพ่ือที่จะฉันทิพย์สุธาโภชน์” | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร | พราหมณ์ผู้มีบริวาร 500 ใน
กาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | ด้วยวิบากแห่งกรรมที่เราเปล่งถ้อยค าอันหยาบคายในส านักของพระสัม
ยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี พร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวก เราจึงต้องบริโภคข้าวสารเหนียวอย่าง
หยาบหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี | ด้วยเศษแห่งกรรมนั้นนั่นแล เราแม้จะเป็นพระ
อรหันตสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุ 498 รูปก็ยังต้องฉันข้าวสารเหนียวอย่างหยาบในเมืองไวรัมภยะ | 
ส่วนมาณพ 2 คน ก็คือศารีปุตรภิกษุและเมาทคัลยายนะนี้แล | 

(132.3) ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท า
กรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดพระองค์จึงต้องบ าเพ็ญทุษกรกิริยา188” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตชาติเหล่าอ่ืน ตถาคตนั้นแลได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านี้ไว้ อันได้รับการสั่งสม 
| ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง ทราบว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ ผลแก่ร่างกาย
ทันที | 

                                                           
188บาลีว่า ทุกกรกิริยา คือ กิริยาที่ท าได้โดยยาก , การท าความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะท าได้ ได้แก่ 

การบ าเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษด้วยวิธีการทรมานต่าง ๆ เช่น กลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะและอดอาหาร เป็นต้น    

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติก่อนตรัสรู้อันเป็นฝ่ายอัตตกิลมถานุโยค และได้ทรงเลิกละเสียเพราะไม่ส าเร็จได้จริง ดู

ใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 136.  

 



 192 
 
 

(132.4) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่า ไวภิฑิงคะ (Vaibhiḍiṅga) 
ได้มีนายช่างหม้อนามว่า นันทีปาละ (Nandīpāla) | นันทิปาลสูตร มีปรากฏในมัธยมาคม ราชสังยุกต-
นิกายโดยละเอียด | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร | มาณพชื่อว่า อุตตระ ในกาลสมัยนั้นก็คือ
เรานั่นเอง | ด้วยวิบากแห่งกรรมที่เราได้ติเตียนถึงร่างกาย เราจึงต้องบ าเพ็ญทุษกรกิริยาที่โคนต้นไม้
เป็นที่ตรัสรู้เป็นเวลา 6 ปี | (133) การที่เรายังไม่ได้บรรลุโพธิญาณ มิหน าซ้ าเราต้องทนทุกข์ทรมาน
ตนเองเพ่ือมุ่งถึงโพธิญาณตลอดระยะเวลา 3 อสงไขย์กัลป์ | 

(133.1) ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท า
กรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากกรรมใด พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าจึงทรงประชวรด้วยโรคธาตุไฟ
อ่อน” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตชาติเหล่าอ่ืน ตถาคตนั้นแลได้ก่อร่างสร้าง
กรรมเหล่านี้ไว้ อันได้รับการสั่งสม | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง ทราบว่า
กรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที |  

(133.2) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในชนบทแห่งหนึ่งได้มีหมออยู่คนหนึ่ง | ต่อมา
บุตรชายของคฤหบดีคนหนึ่งเกิดป่วยขึ้นแล้ว | คฤหบดีนั้นได้ไปเรียกหมอมาถามแล้ว | หมอนั้นจึงให้
ยาแก่บุตรชายของคฤหบดีนั้น | (ท าให้) บุตรชายของคฤหบดีนั้นมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว | ทว่าคฤหบดีนั้นก็
ไม่ได้ให้ค่ารักษาแก่หมอนั้น | กระทั่งบุตรของคฤหบดีนั้นเกิดป่วยขึ้นมาอีก แม้หมอนั้นก็ได้รักษาให้
หายดีแล้ว | แต่ว่าคฤหบดีนั้นก็ไม่ได้ให้ค่ารักษาแก่หมอนั้น | ล าดับนั้น หมอนั้นมีความโกรธด้วยขัด
เคืองใจเป็นอย่างมาก จึงใคร่ครวญว่า “เราท าการรักษาบุตรชายของคฤหบดีนี้ | แต่ว่าคฤหบดีนี้ก็ไม่ได้
ให้ของอะไรๆเลย | บัดนี้ถ้าบุตรชายของเขาเกิดล้มป่วยขึ้นมาอีก เราจะให้ยาเช่นนั้นแก่เขาซึ่งท าให้
อวัยวะภายในของบุตรชายคฤหบดีนั้นถูกท าลายเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย” | กระทั่งบุตรชายของ
คฤหบดีนั้นบังเอิญล้มป่วยขึ้นมาอีก | หมอนั้นผู้เกิดความโกรธจึงได้ให้ยาเช่นนั้นแก่บุตรชายคฤหบดีนั้น 
ท าให้อวัยวะภายในของเขาถูกท าลายเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย***189 | 

***190 (133.3) อาศัยความอนุเคราะห์พึงแสดงทักษิณาเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“เราจะแสดงทักษิณาโดยชื่อของพวกเธอในเวลาสมควร | ถ้าพวกเธอจะมาในเวลาเหมาะแก่การแสดง
ทักษิณาก็ช่วงฤดูฝนนั่นแล” | เปรตทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมละอาย ข้า
พระองค์จะมาได้อย่างไร” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่า 
 
 
 

                                                           
189เนื้อความหายไป 
190เนื้อความหายไป 
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สัตว์ทั้งหลายผู้มีปกติละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอาย  
มีปกติไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอาย | 
มีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัวว่าไม่ควรกลัว 
มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลัวว่าควรกลัว | 
เพราะสมาทานมิถยาทฤษฏิ ย่อมไปสู่ทุคติ ||463|| 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีปกติไม่ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอาย  
มีปกติละอายในสิ่งที่ควรละอาย | 
มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัว 
มีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัวว่าควรกลัว | 
เพราะสมาทานสัมยัคทฤษฎิ191 ย่อมไปสู่สุคติ ||464|| 

 

(133.4) เปรตทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จะไป
ยังแม่น้ านั้นแล” | 

(133.5) ครั้งนั้น ในราตรีนั้นนั่นแล พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุได้จัดเตรียม
ขาทนียและโภชนียอันสะอาดและประณีต ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว ถือเอาอาสนะที่ต่ า
กว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือต้องการฟังธรรม | (134) ก็เปรตจ านวน 500 ตน
เหล่านั้นเข้ามาแล้ว | ขณะนั้นพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุทั้งหลาย ครั้นเห็นเปรตทั้งหลาย
แล้วจึงเริ่มวิ่งหนี | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ จะหนีกันท าไม” | พราหมณ์คฤหบดี
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เปรตทั้งหลายเหล่านั่นก าลังมาพระเจ้าข้า” | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ปล่อยให้พวกเขามาเถิด เปรตเหล่านี้ก็คือญาติของพวกเธอนั่นแล | ถ้าพวกเธอ
จะอนุญาต เราจะพึงแสดงทักษิณาโดยชื่อของเปรตทั้งหลายเหล่านี้ ” | พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้น
กราบทูลว่า “ข้าพระองค์อนุญาตพระเจ้าข้า” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทักษิณาโดยชื่อ
ของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระสุรเสียงอันประกอบด้วยองค์ 5192 | 

                                                           
191บาลีว่า สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจจ์ 4 เห็นชอบตามคลองธรรมว่า ท าดีมีผลดี 

ท าช่ัวมีผลช่ัว เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่า ขันธ์ 5 ไม่เที่ยงเป็นต้น (ข้อ 1 ในมรรค) ดูใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.    
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 434.  

192พระสุรเสียงอันประกอบด้วยองค์ 8 ประการนั้นมีปรากฏในสารีปุตตสุตตนิทเทสแห่งคัมภีร์
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทศ ดังนี้ 1. สละสลวย (ไม่ติดขัด) 2. ชัดเจน (ฟังง่าย) 3. ไพเราะ 4. น่าฟัง 5. 
กลมกล่อม 6. ไม่แหบพร่า (ไม่แปร่ง) 7. ลุ่มลึก 8. ก้องกังวาน อนึ่งพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้านั้นมีธรรมชาติ
เหมือนเสียงพรหมและเหมือนเสียงนกการเวกตรงกับมหาบุรุษลักษณะที่ 28 ดู พระสูตรและอรรถกถา แปล         
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เพราะทานนี้จึงเกิดมีบุญใด ขอบุญนั้นจงส าเร็จแก่เหล่าเปรตทั้งหลาย 
ขอเปรตทั้งหลายเหล่านี้จงหลุดพ้นจากเปรตโลกอันน่ากลัวโดยพลัน ||465|| 
เพราะบุญนั้น ผ้า น้ าและโภชนะหรือแม้แต่ที่นอนที่เปรตเหล่านั้น 
ได้รับแล้วจงอย่าสิ้นไปเลย จงมีตลอดเวลาทั้งหมด ||466|| 

 

(134.1) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุ ให้
เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงแล้ว ทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป | 

(134.2) ล าดับนั้น พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายชาวเมืองนาครวินทุ ได้นั่งประชุมกันแล้วที่
ศาลาเป็นที่ประชุม ต่างก็ปรึกษาหารือกันอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักมาก 
(มีความปรารถนามาก) และพระศราวกของพระองค์เป็นผู้มักมากหรือหนอ” | อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักน้อย (มีความปรารถนาน้อย) และพระศราวกของพระองค์
ก็เป็นผู้มักน้อยไม่เหมือนพวกเดียรถีย์” | ทราบมาว่า สมัยนั้นพราหมณ์นามว่า ไวรัฏฏสิงหะ 
(Vairaṭṭsiṅha) ได้นั่งประชุมในบริษัทนั้นด้วยเหมือนกัน | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะกล่าวค านี้กะ
พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุว่า “เราจะทดสอบพระผู้มีพระภาคเจ้าเองว่า “พระศรมณะ   
เคาตมะเป็นผู้มักมากหรือมักน้อย และพระศราวกของพระองค์เป็นผู้มักมากหรือมักน้อย” | ครั้งนั้น 
พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ของ
ข้าพระองค์ด้วยขาทนียคืองบน้ าอ้อยด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ของพราหมณ์ไวรัฏฏ-
สิงหะโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์
โดยพระดุษณีภาพแล้ว จึงหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาค | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัส
เรียกภิกษุทั้ งหลายมาแล้วว่า “ภิกษุทั้ งหลาย พราหมณ์ ไวรัฏฏสิงหะได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาทนียคืองบน้ าอ้อย ด้วยหวังจะทดสอบ | พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอางบ
น้ าอ้อยเท่าที่จะฉันได้เถิด” | พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะมีงบน้ าอ้อยถึง 500 ถาด | พราหมณ์นั้นได้จัดถาด
งบน้ าอ้อยแต่ละถาดไว้ที่ศาลาเป็นที่เก็บงบน้ าอ้อย แล้วถือเอางบน้ าอ้อย 500 ถาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระเคาตมะผู้มีพระ
                                                                                                                                                                      

ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่มที่ 5 ภาคที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. พิมพ์เนื่องใน
วโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525), 531 ; และ พันเอกหญิงฟองสมุทร 
วิชามูล, “ศึกษามหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), 18. 
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ภาคพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกประทับนั่งเถิด | งบน้ าอ้อยตระเตรียมพร้อมแล้ว | ขอพระองค์โปรดฉัน
เถิด” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางบาตรแล้ว ประทับบนอาสนะที่ปูไว้เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ | 
ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ได้ถือเอาถาดงบน้ าอ้อยถาดหนึ่งเริ่มเพ่ือที่จะคอยเดินเสิร์ฟ | (135) 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ถาดงบน้ าอ้อยที่พราหมณ์เดินเสิร์ฟ (เท่านั้นพร่อง
ไป) | ส่วนถาดที่เหลือยังคงมีงบน้ าอ้อยเต็มอยู่เหมือนเดิม | ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะมีความ
เลื่อมใสยิ่งแล้ว | ครั้งนั้นพราหมณ์ผู้เกิดความเลื่อมใสนั้นได้เปล่งเสียงไปรอบๆว่า “ท่านผู้เจริญ พระ
ศรมณะเคาตมะทรงเป็นผู้มักน้อย | และพระศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อย” | หลังจากนั้น
พราหมณ์จึงได้น างบน้ าอ้อยไปให้พวกเดียรถีย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงบริโภคงบน้ าอ้อย” | เดียรถีย์
เหล่านั้นรับเอางบน้ าอ้อยไปมากมาย | บางคนบรรจุจนเต็มภาชนะแล้ว จากนั้นก็ยังรับเอาเพ่ิมอีก | 
ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะจึงกล่าวว่า “แนะโมหบุรุษ พวกท่านนั่นแหละที่เป็นคนมักมาก | ส่วน
พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักน้อย | และพระศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อย” | ครั้นกล่าวอย่างนี้
แล้ว พราหมณ์นั้นมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งยวดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้ว | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ได้กราบทูลถ้อยค าทักทายอันเป็นที่รื่นเริงบันเทิงพระทัยกับพระผู้มีพระ
ภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะประคองอัญชลีไปทางพระผู้มี
พระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้
บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้าพระองค์พึง
ประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิด” | ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ตรัสด้วยเอหิภิกษุอุปสัมปทาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” | ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง ไวรัฏฏสิงหะด ารงอยู่อย่างนี้ตามพระประสงค์ของ
พระพุทธเจ้า | 

(135.1) ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วว่า “เพราะฉะนั้น เรา
จึงอนุญาตให้พวกเธอทั้งหลายพึงฉันงบน้ าน้อยได้ตามเวลาหรือล่วงเวลา ฉันยามอาพาธหรือไม่อาพาธ 
| ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้” | 

(135.2) พระไวรัฏฏสิงหะผู้มีอายุย่อมยังจิตให้พอใจตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ได้เพราะกลิ่นเหม็น
คล้ายซากศพ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “ไวรัฏฏสิงหะบ าเพ็ญเพียรมานานเหตุใดเธอจึง
ยังไม่เห็นแจ้งสัตยธรรม” | ทรงใคร่ครวญว่า “(เพราะ) วิหารของเธอมีกลิ่นเหม็นคล้ายซากศพ” | ค าที่
เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง | ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านพระ
อานนท์มาแล้วว่า “ไปเถิดอานนท์ เธอจงจัดแจงท าความสะอาดวิหารของไวรัฏฏสิงหะภิกษุด้วยของ
หอม ดอกไม้ กลิ่นธูป และผงหอม | และจงอบควันที่นอนและที่นั่งให้มีกลิ่นหอม | และติดเพดาน
ดอกไม้อันอบอวนไปด้วยดอกไม้อันมีกลิ่นหอม | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระ
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ภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ขณะที่พระเถระไปบิณฑบาต ท่านได้ไป
ยังวิหารของพระไวรัฏฏสิงหะนั้นแล้วท ากิจทั้งหมดด้วยวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว | 

(135.3) ครั้งนั้น ท่านไวรัฏฏสิงหะกลับจากบิณฑบาตแล้วมายังวิหาร | ย่อมเห็นความ
งดงามอันเป็นทิพย์ | ล าดับนั้น ท่านมีใจเกิดปีติแล้วจึงฉันอาหารบิณฑบาต ครั้นเสร็จภัตรกิจแล้ว ล้าง
เท้าในภายนอกวิหารแล้วเข้าไปยังวิหาร | ครั้นเข้าไปแล้วก็นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ตั้งสติไว้เฉพาะหน้า
สูดกลิ่นหอมของดอกไม้เป็นต้นนั้น น้อมจิตเป็นสมาธิ | หลังจากนั้น เพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาด
ท่านจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้ว | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว จนถึงเป็นที่น่ากราบ
ไหว้ของเหล่าเทวดา | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศราวกของเราผู้มีจิตน้อมไปหาของสวยงาม ไวรัฏฏสิงหะภิกษุนี้
เป็นเลิศ” | ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้ทุก
อย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโปรดพิจารณาเถิด ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปหาของสวยงามรูปอ่ืนๆ ก็มีอยู่ | 
(เหตุใด) จึงแต่งตั้งให้ท่านไวรัฏฏสิงหะเป็นผู้มีจิตน้อมไปหาของสวยงาม” | พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัส
ว่า |  

(136.1) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไวรัฏฏสิงหะนี้เคลื่อนแล้วจากเทวโลกชั้นตรัยตรึงศ์ แล้วไป
บังเกิดในที่นั้นนั่นแลติดต่อกัน 500 ชาติ | บัดนี้เป็นชาติสุดท้าย ได้บังเกิดในมนุษย์โลก | เธอเมื่อสูด
กลิ่นเหม็นคล้ายซากศพ ไม่สามารถท าจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ | แต่เมื่อได้สูดกลิ่นหอมแล้วได้สมาธิจิต 
น้อมไปหาของสวยงาม | ถ้าเธอไม่ได้ท าอุปจารจิตในของหอมนี้แล้วละก็ สมาธิจิตที่ถึงกระแสซึ่งเธอท า
ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดขึ้น | เพราะเหตุนั้นแล เราจึงอนุญาตให้ภิกษุรูปอ่ืนผู้มีจิตน้อมไปหาของ
สวยงาม อย่างนี้พึงกระท าตามไวรัฏฏสิงหะนั้นตามที่ได้ท าไว้ก่อนแล้ว | ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้ | 

(136.2) ครั้นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในวฤชิชนบท ได้เสด็จถึง
เมืองไวศาลีโดยล าดับ ทรงประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ณ ริมฝั่งแม่น้ ามรกฎหรดะในเมืองไวศาลี | 
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายชาวเมืองไวศาลีได้ฟังแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จเที่ยวจาริก
ไปในวฤชิชนบท ได้เสด็จถึงเมืองไวศาลีโดยล าดับ ทรงประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ณ ริมฝั่งแม่น้ ามรกฎ
หรดะในเมืองไวศาลี | ก็ครั้นได้ฟังแล้วจึงนั่งประชุมพร้อมกันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกเราได้ยินมาว่า 
พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในวฤชิชนบท ได้เสด็จถึงเมืองไวศาลีโดยล าดับ ทรง
ประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ณ ริมฝั่งแม่น้ ามรกฎหรดะในเมืองไวศาลี | ถ้าพวกเราแต่ละคนจะนิมนต์
พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฉัน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเสด็จไป (โดยติดต่อกัน) | ท าให้ชนเหล่าอ่ืนย่อม
ไม่ได้โอกาส | ดังนั้น พวกเราจะตั้งกฎกติกากันว่า พวกเราจะรวมตัวกันเป็นคณะนิมนต์พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าให้ฉันโดยพร้อมเพียงกัน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง” | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหล่านั้นได้ตั้ง
กฎกติกากันอยู่แล้ว |  
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(136.3) ทราบมาว่า สมัยนั้นในเมืองไวศาลี มีชน 4 คนผู้ชื่อว่ามีบุญมากอาศัยอยู่ | ได้แก่ 
คฤหบดีธนิกะ ภรรยาของคฤหบดีธนิกะ บุตรชายของคฤหบดีธนิกะ และลูกสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะ | 
ในเรือนของชนทั้งหลายเหล่านั้น มีมนุษยสมบัติปรากฏมากมาย | ชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ฟังกฏ
กติกานั้นแล้ว | คฤหบดีธนิกะได้ฟังแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในวฤชิชนบท ได้
เสด็จถึงเมืองไวศาลีโดยล าดับ ทรงประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ณ ริมฝั่งแม่น้ ามรกฎหรดะในเมือง   
ไวศาลี | ก็ครั้นได้ฟังแล้วจึงเดินทางจากเมืองไวศาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงชี้แจงคฤหบดีธนิกะ ผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
เหมือนดังที่กล่าวไว้แล้ว ด้วยธรรมีกถาแล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | ครั้งนั้นคฤหบดีธนิกะได้ลุกขึ้นจาก
อาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาค
เจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของข้า
พระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ในเรืองของคฤหบดีธนิกะแล้วโดย
พระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น คฤหบดีธนิกะครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ
แล้ว จึงถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าแล้วหลีกออกไปจากส านักของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า | 

(136.4) ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว จนถึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาค
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ภายในเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ด้วย
เถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เรารับนิมนต์ไว้แล้ว คฤหบดีธนิกะได้มานิมนต์ไว้ก่อนแล้ว” | 
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ คฤหบดีธนิกะท าผิดกฎกติกาของ
คณะเราแล้ว อีกพวกหนึ่งย่อมกล่าวว่า “คฤหบดีธนิกะจะผิดกฎกติกาได้อย่างไร | ในเมื่อเขาไม่ได้ฟัง
กฎกติกาเลย | เขาผู้เดียวจงนิมนต์พระผู้มีพระภาคให้ฉันในวันพรุ่งนี้เถิด | พวกเราจะนิมนต์พระผู้มี
พระภาคให้ฉันในวันมะรืนนี้” | 

(136.5) ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ทราบเวลาแล้ว จึงถือเอาบาตรและจีวรเข้าไปยังเรือน
ของคฤหบดีธนิกะ | ครั้นเข้าไปแล้ว พระเถระได้เข้าไปทางประตูด้านทิศตะวันออก | (137) จนกระทั่ง
ย่อมเห็นว่า อาสนะยังไม่ได้ปูลาด และภัตตาหารยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ | ล าดับนั้น พระเถระได้กล่าวค า
นี้กะคฤหบดีธนิกะว่า “ดูก่อนคฤหบดี ท่านได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แต่กลับไม่มี
ความขวนขวายอะไรอยู่เลย” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าอานนท์ ท าไมท่านถึงได้กล่าว
อย่างนี้” | พระเถระกล่าวแก่คฤหบดีว่า “เราเห็นอาสนะไม่ได้ปูลาดและภัตตาหารก็ไม่ได้ถูกจัดเตรียม
ไว้” | คฤหบดีกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านเข้ามาแล้วทางประตูด้านทิศไหน” | พระอานนท์กล่าว
แก่คฤหบดีว่า “ทางประตูด้านทิศตะวันออก” | คฤหบดีกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงเข้ามาทางประตู
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ด้านทิศใต้เถิด” | พระเถระนั้นจึงเข้าไปทางประตูด้านทิศใต้แล้วจนกระทั่งย่อมเห็นอาสนะทิพย์ถูกปู
ลาดไว้แล้ว และภัตตาหารทิพย์ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้ว | ก็ครั้นเห็นแล้ว พระเถระถึงความประหลาด
ใจเป็นอย่างมาก | ครั้งนั้น คฤหบดีธนิกะได้ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ได้เวลาแล้วพระเจ้าข้า ภัตตาหารจัดเตรียมพร้อมแล้ว” | ค าท่ีเหลือเหมือนกับค า
ที่กล่าวไว้แล้ว คฤหบดีครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงฉันเสร็จแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์และน าบาตร
ออกมาวางไว้แล้ว จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่าแล้วนั่ งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือ
ต้องการฟังธรรม | 

(137.1) ครั้งนั้นภรรยาของคฤหบดีธนิกะลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลีไปทางพระผู้มี
พระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับ
นิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ
นิมนต์ของภรรยาของคฤหบดีธนิกะแล้วโดยพระดุษณีภาพ | ก็ครั้นทรงรับนิมนต์แล้ว ทรงแสดงธรรม
เทศนาแก่คฤหบดีธนิกะแล้วลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป | แม้ภรรยาของคฤหบดีธนิกะได้จัดเตรียม
ภัตตาหารไว้เสร็จแล้ว | ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ทราบเวลาแล้ว จึงถือเอาบาตรและจีวรเข้าไปยัง
เรือนของคฤหบดีธนิกะ | ครั้นเข้าไปแล้ว พระเถระได้เข้าไปทางประตูด้านทิศตะวันใต้ | จนกระทั่ง
ย่อมเห็นว่า อาสนะยังไม่ได้ปูลาด และภัตตาหารยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ | ล าดับนั้น พระเถระได้กล่าวค า
นี้กะภรรยาของคฤหบดีธนิกะอีกว่า “ดูก่อนภรรยาของคฤหบดี เธอได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่ งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข แต่กลับไม่มีความขวนขวายอะไรอยู่เลย อาสนะก็ไม่ได้ปู ภัตตาหารก็ไม่ได้
จัดเตรียมไว้” | ภรรยาของคฤหบดีกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านเข้ามาแล้วทางประตูด้านทิศไหน” 
| พระอานนท์กล่าวแก่ภรรยาของคฤหบดีว่า “ทางประตูด้านทิศตะวันใต้” | นางกล่าวว่า “พระคุณเจ้า 
ท่านจงเข้ามาทางประตูด้านทิศตะวันออกเถิด” | พระเถระนั้นจึงเข้าไปทางประตูด้านทิศตะวันออก
แล้ว | จนกระทั่งย่อมเห็นอาสนะถูกปูลาดไว้อย่างงดงาม และภัตตาหารอันประณีตถูกจัดเตรียมไว้
หมดแล้ว | ก็ครั้นเห็นแล้ว พระเถระถึงความประหลาดใจเป็นอย่างมาก | ล าดับนั้นภรรยาของ
คฤหบดีธนิกะได้ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว 
อาหารก็จัดเตรียมพร้อมแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | ค าที่เหลือเหมือนกับ
ค าที่กล่าวไว้แล้ว ภรรยาของคฤหบดีครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันเสร็จแล้ว ทรงล้างพระ
หัตถ์และน าบาตรออกมาวางไว้แล้ว จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้ มีพระภาค
เพ่ือต้องการจะฟังธรรม | 

(137.2) ครั้งนั้น บุตรของคฤหบดีธนิกะ ลุกจากอาสนะแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลี
ไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุ
สงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาค



 199 
 
 

เจ้าทรงรับนิมนต์ของบุตรชายของคฤหบดีธนิกะแล้วโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ภรรยาของคฤหบดีธนิกะแล้วเสด็จหลีกไป | แม้บุตรชายของคฤหบดีธนิกะได้
จัดเตรียมขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตพร้อมแล้ว | ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ทราบเวลาแล้ว 
จึงถือเอาบาตรและจีวรเข้าไปยังเรือนของคฤหบดีธนิกะ | ครั้นเข้าไปแล้ว พระเถระได้เข้าไปทางประตู
ด้านทิศตะวันตก | ย่อมเห็นว่า อาสนะยังไม่ได้ปูลาด และภัตตาหารยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ | ก็ครั้นเห็น
แล้วได้กล่าวค านี้กะบุตรชายของคฤหบดีธนิกะอีกว่า “ดูก่อนบุตรของคฤหบดี ท่านนิมนต์ภิกษุสงฆ์
อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ท าไมยังไม่มีความขวนขวายอะไรอยู่เลย” | บุตรของคฤหบดีนั้น
กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า เหตุใดพระคุณเจ้าถึงได้กล่าวอย่างนี้” | พระเถระกล่าวว่า “เราไม่เห็น
อาสนะที่ปูลาด และอาหารที่จัดเตรียมไว้เลย” | บุตรของคฤหบดีกล่าว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านเข้า
มาแล้วทางประตูด้านทิศไหน” | พระอานนท์กล่าวแก่บุตรคฤหบดีว่า “ทางประตูด้านทิศใต้” | (138) 
บุตรคฤหบดีกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงเข้ามาทางประตูด้านทิศตะวันตกเถิด” | พระเถระนั้นจึงเข้า
ไปทางประตูด้านทิศตะวันตกแล้ว | จนกระทั่งย่อมเห็นอาสนะถูกปูลาดไว้แล้วอย่างงดงาม และ
ภัตตาหารอันประณีตถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้ว | ก็ครั้นเห็นแล้วพระเถระถึงความประหลาดใจเป็นอย่าง
มาก | ล าดับนั้นบุตรชายของคฤหบดีธนิกะ ได้ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว อาหารก็จัดเตรียมพร้อมแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงก าหนดเวลาในบัดนี้
เถิด” | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว บุตรชายของคฤหบดีครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงฉันเสร็จแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์และน าบาตรออกมาวางไว้แล้ว จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่งเบื้อง
พระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเพ่ือต้องการจะฟังธรรม | 

(138.1) ครั้งนั้น หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะ ลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลีไปทาง
พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์
โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงรับนิมนต์ | พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่บุตรของคฤหบดีธนิกะแล้วเสด็จหลีกไป | 

(138.2) ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้านั่ง ณ ที่
สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองไวศาลี ผู้นั่ง ณ ที่
สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง เหมือนดังที่กล่าวไว้แล้ว ด้วยธรรมีกถาแล้ว
ทรงนิ่งพระพักตร์ | ทีนั้น พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองไวศาลี ได้ลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่า 
ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่
พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์พร้อมทั้งหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารภายในเรือนของพวกข้า
พระองค์ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เรารับนิมนต์ไว้แล้ว หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะได้
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นิมนต์ไว้ก่อนพวกเธอแล้ว” | ล าดับนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลีครั้นฟังแล้วย่อมกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ คฤหบดีธนิกะผู้เดียวมีทรัพย์สมบัติมากมายเชียวหรือท าให้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารได้ทุกวัน จนพวกเราทั้งหลายไม่ได้รับโอกาสเลย | พวกเรา
ควรจะปฏิบัติอย่างไรในข้อนี้”  | พราหมณ์คฤหบดีพวกหนึ่งกล่าวว่า “ในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก าลั งเสด็จกลับ พวกเราแต่ละคนจะยืนเฝ้าประตู
ทางเข้าเรือนของคฤหบดีธนิกะนั้น” | 

(138.3) ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ทราบเวลาแล้ว จึงถือเอาบาตรและจีวรเข้าไปยังเรือน
ของคฤหบดีธนิกะ | ครั้นเข้าไปแล้ว พระเถระได้เข้าไปทางประตูด้านทิศตะวันตก | ย่อมเห็นว่า 
อาสนะยังไม่ได้ปูลาด และภัตตาหารยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ | ก็ครั้นเห็นแล้วได้กล่าวค านี้กะลูกสะใภ้ของ
คฤหบดีธนิกะอีกว่า “ดูก่อนหญิงสะใภ้ของคฤหบดี เธอนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
แล้ว ท าไมยังไม่มีความขวนขวายอะไรอยู่เลย” | นางกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า เหตุใดพระคุณเจ้า
ถึงได้กล่าวอย่างนี้” | พระเถระกล่าวว่า “เราไม่เห็นอาสนะที่ปูลาด และอาหารที่จัดเตรียมไว้เลย” | 
หญิงสะใภ้ของคฤหบดีกล่าว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านเข้ามาแล้วทางประตูด้านทิศไหน” | พระ
อานนท์กล่าวแก่บุตรคฤหบดีว่า “ทางประตูด้านทิศตะวันตก” | นางกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงเข้า
มาทางประตูด้านทิศเหนือเถิด” | พระเถระนั้นจึงเข้าไปทางประตูด้านทิศเหนือแล้ว | จนกระทั่งย่อม
เห็นอาสนะถูกปูลาดไว้แล้วอย่างงดงาม และภัตตาหารอันเป็นทิพย์ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้ว | ก็ครั้น
เห็นแล้วพระเถระถึงความประหลาดใจเป็นอย่างมาก | ล าดับนั้นหญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะ ได้ส่งทูต
ไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ถึงเวลาแล้ว อาหารก็จัด
เตรียมพร้อมแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้
แล้วเรื่อยไปจนถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ | 

(138.4) ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลีทั้งหมด พากันยืนพร้อมหน้ากันอยู่
ที่ประตูเรือนของคฤหบดีธนิกะ | ได้กล่าวค านี้กะคฤหบดีธนิกะว่า “ดูก่อนคฤหบดี คณะพราหมณ์
คฤหบดีชาวเมืองไวศาลียืนอยู่ที่ประตูได้พักหนึ่งละ | ท่านจงไปขอโทษคณะพราหมณ์คฤบดีนั้นเถิด | 
หมู่พราหมณ์และคฤหบดีนั้นจะได้ไม่ท าอันตรายแก่ท่าน” | คฤหบดีธนิกะนั้นออกไปขอโทษพวกเขา
แล้ว | พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นกล่าวว่า (139) “ดูก่อนคฤหบดี ท่านผู้เดียวมีทรัพย์ถึงเพียงนี้
เชียวหรือท าให้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันภัตตาหารได้ทุกวันๆ จนพวกเราไม่ได้
รับโอกาสเลย” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราไม่ได้รับฟังถึงกฎกติกาของหมู่คณะเลย | ข้อนั้น
คณะพราหมณ์คฤหบดีควรจะขอโทษเราด้วย” | พราหมณ์และคฤหบดีพวกหนึ่งกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 
หัวหน้า(ของพวกเรา)นี้ขอโทษต่อคฤหบดีนั้นแล้ว” | พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นจึงขอโทษแล้ว | 
คฤหบดีนั้นย่อมกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นจงเข้ามาเถิด” | พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเข้าไปภายใน
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เรือนแล้ว | พวกเขาย่อมเห็นอาสนะที่ถูกปูไว้อย่างงดงาม อาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างประณีต | ก็
ครั้นเห็นแล้วเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากจึงกล่าวว่า “คฤหบดี ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรจะ
นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหาร พวกเราไม่สมควรเลย” | คฤหบดีนั้นจึง
ให้รัตนะทั้งหลายแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้น | พวกเขาย่อมไม่รับ | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส
แล้วว่า “พวกเธอสมควรรับไว้เถิด (เพราะ)รัตนะเหล่านี้ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะ” | พราหมณ์และ
คฤหบดีเหล่านั้นจึงรับไว้แล้ว | รัตนะที่พราหมณ์คฤหบดีรับเอาไว้แล้วนั้นได้ท าให้ผิวพรรณ (ของเขา)
ผ่องใสแล้ว | ล าดับนั้น หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะครั้นทราบว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
นั่งเรียบร้อยสุขสบายดีแล้วจึงได้น้อมถวายด้วยขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีต ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึง ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างพระหัตถ์และน าบาตร
มาวางไว้แล้ว จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือต้องการฟัง
ธรรม |  

(139.1) ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของคฤหบดีธนิกะ ภรรยาของคฤหบดีธนิกะ บุตรชายของคฤหบดีธนิกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะ
แล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ | ซึ่งท าให้คฤหบดีธนิกะ ภรรยาของ
คฤหบดีธนิกะ บุตรชายของคฤหบดีธนิกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัต
กายทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุโสรดาปัตติผลแล้ว | พวกเขา
เหล่านั้นผู้เห็นสัตยธรรมแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 ครั้ง ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | “ข้า
พระองค์ทั้งหลายผู้บรรลุแล้ว ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง | และขอ
พระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลา
ที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงชี้แจงคฤหบดีธนิกะ ภรรยา
ของคฤหบดีธนิกะ บุตรชายของคฤหบดีธนิกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจ
หาญ ร่าเริงแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป | 

(139.2) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความ
สงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คฤหบดีธนิกะ ภรรยาของคฤหบดีธนิกะ บุตรชายของ
คฤหบดีธนิกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดท าให้บังเกิดใน
ตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากมาย ได้เสวยทิพยมนุษย์สมบัติ | และได้เห็นแจ้งสัตยธรรมใน
ส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้าง
กรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่าง
แน่นอนไว้แล้ว | ค าท่ีเหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว กรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที | 
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(139.3) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในเมืองวาราณสีมีนายมาลาการ 193 คนหนึ่ง
อาศัยอยู่ | เขาได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน | เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น 
| ***194 เวลาต่อมาเขาได้กลายเป็นคนยากจน | มีความขัดสนอย่างมาก | (140) เขาพร้อมทั้งภรรยา
บุตรและลูกสะใภ้....... 

(140.1) ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลีทั้งหลาย มีความเลื่อมใสเป็นอย่าง
ยิ่งจึงลุกจากอาสนะแล้วประณมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้า
ว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยเครื่องบริขารกล่าวคือจีวร ปิณฑ
บาตร ศยนาสนะ และคลานปรัตยยไภษัชย์ ตลอด 3 เดือนด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ
นิมนต์ของพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายโดยพระดุษณีภาพ | พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองไวศาลีครั้น
ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ จึงลุกจากอาสนะถวายบังคมแทบพระ
ยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าแล้วหลีกออกไป | ครั้งนั้น พราหมณ์คฤหบดีชาวเมือง
ไวศาลีทั้งหลายได้จัดขาทนียโภชนียอันสะอาดและประณีตในราตรีนั้นนั่นแล ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่
กล่าวไว้แล้วจนถึง ถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือต้องการฟัง
ธรรม | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงชี้แจงพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองไวศาลีทั้งหลายให้เห็น
แจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป |......*** 

(141.1) ครั้นเมื่อเวลาล่วงไป 2 ไตรมาสทุรภิกษภัยได้เกิดขึ้นแล้วแก่บริวารหมู่ใหญ่ของ
พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลี | เหล่าญาติทั้งหลายของพวกเขาต่างคิดว่าจะขออาหารจึงพา
กันมา | พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นผู้อันญาติเหล่านั้นมาหาจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “พระคุณ
เจ้าทั้งหลาย ทุรภิกษภัยเกิดขึ้นแล้ว | เหล่าญาติทั้งหลาย (ของพวกโยม) ย่อมไม่มีที่ไป” |.....*** โอ 
พระคุณเจ้าทั้งหลายต้องปรุงอาหารเองแล้ว | พวกเราจะให้เครื่องอุปกรณ์” | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า 
“พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้ว” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น จึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
| พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงปรุงอาหารแก่ภิกษุทั้งหลายเถิด” | ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นเริ่มปรุงอาหารแล้ว | และได้ปรุงน้ าปานะในที่กลางแจ้ง | ครั้งนั้นฝนตกลงมาแล้ว | ภิกษุ
ทั้งหลายคิดแล้วว่า “สถานที่กลางแจ้งไม่เหมาะสมแล้ว” จึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอไม่ควรปรุงอาหารในที่กลางแจ้ง” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากัน
ไปปรุงอาหารที่ซุ้มประตู และที่ปราสาท | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอไม่ควรปรุงอาหาร
ที่ซุ้มประตู และที่ปราสาท | เพราะฉะนั้นในบัดนี้ พวกเธอจะต้องอยู่ในสถานที่อันเหมาะสม | ภิกษุ

                                                           
193มาลาการ (Mālākāra) คือ นายช่างดอกไม้. 
194 ข้อความขาดหายไป 
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ทั้งหลาย สถานที่อันไม่เหมาะสมเหล่านี้มีอยู่ 10 แห่งด้วยกัน | สถานที่ 10 แห่งมีอะไรบ้าง | 1. 
สถานที่กลางแจ้ง 2. ประตู 3. ซุ้มประตู 4. ปราสาท 5. โรงไฟ 6. เรือนยนต์ 7. เนินแห่งพระราชา 8. 
เทวสถาน 9. เรือนของคฤหบดี 10. ที่พักของภิกษุณี | ภิกษุทั้งหลายไม่ควรปรุงอาหารในศาลาสถานที่
เหล่านี้ | ภิกษุใดปรุง ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติ | 

(141.2) มีอุทานดังต่อไปนี้ | .....*** | มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง
เกิดอาพาธแล้ว | เธอจึงเข้าไปหาแพทย์แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงบอกยารักษาเถิด” | แพทย์
นั้นครั้นถามอาการของโรคแล้วจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงดื่มน้ าสมุนไพร พระคุณ
เจ้าจะมีสุขภาพดีขึ้น” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้ว” | 
แพทย์จึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระศาสดาพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ย่อมทรง
อนุญาตถึงข้อที่พระองค์ทรงเห็นสมควร” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | 
พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “ถ้าแพทย์กล่าวว่า “เธอจงดื่มน้ าสมุนไพร” เธอก็ควรดื่มเถิด” | ไม่พึง
เป็นอาบัติในข้อนี้ |  

(141.3) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “เธอพึงดื่มน้ าสมุนไพรตามที่แพทย์สั่งเถิด” | 
ภิกษุทั้งหลายจึงได้น าเอาน้ าสมุนไพรเย็นมาให้แก่ภิกษุนั้น | ภิกษุนั้นเข้าไปหาแพทย์แล้วกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ ด้วยน้ าสมุนไพรนั้น ท าไมเราไม่รู้สึกดีขึ้นเลย” | แพทย์กล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านไม่ได้
ดื่มน้ าสมุนไพรนั้นหรือ” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “เราดื่มแล้ว” | แพทย์กล่าวว่า “ท่านดื่มน้ าสมุนไพรอุ่น
หรือ” | ภิกษุกล่าวว่า “เราดื่มน้ าสมุนไพรเย็นนั่นแล” | แพทย์จึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ไม่ดีเอา
เสียเลย | พระคุณเจ้าควรจะท าให้อุ่นก่อนแล้วจึงค่อยดื่ม” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่าควรจะท าให้อุ่น
ในที่ไหน | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ในบัดนี้พวกเธอควรไตร่ตรอง
ถึงศาลาที่เหมาะสม” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่าศาลาที่เหมาะสมเป็นเช่นไร | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
แล้วว่า “ศาลาที่เหมาะสมมีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน กล่าวคือ | อารัมภมาณานติกา อุจฉรียมาณานติกา     
โคนิษาทิกา อุทภูตวัสตุกา สัมมติกา |  

(142.1) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ ามรกฎหรทะ (Markaṭahrada) 
เมืองไวศาลี | ในเมืองไวศาลีมีเสนาบดีสิงหะอาศัยอยู่ | เสนาบดีนั้นย่อมกินเนื้อที่เหล่าญาติทั้งหลาย
น ามาให้แล้ว | (แต่) ในเวลาที่เสนาบดีนั้นเห็นแจ้งสัตยธรรมจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ไม่ได้
กินเนื้ออีกเลย | ดังนั้น เสนาบดีจึงได้ถวายเนื้อที่เหล่าญาติน ามาแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย | ภิกษุทั้งหลาย
ฉันเนื้อนั้น | เหล่าเดียรถีย์ทั้งหลายต่างก็โพทนาว่ากล่าวติเตียนว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เสนาบดีได้
น าเนื้อที่เขาท าเฉพาะเจาะจงมาแล้ว | หลังจากนั้นก็น าไปให้แก่ศรมณะศากยบุตรทั้งหลาย | เหล่า
ศรมณะศากยบุตรก็บริโภคเนื้อที่เขาท าเฉพาะเจาะจง | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มี
พระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เรากล่าวว่า “ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควร 3 
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อย่างด้วยกัน” | เนื้ออันไม่สมควร 3 อย่างมีอะไรบ้าง | เรากล่าวว่า “ภิกษุเห็นต่อหน้าแล้วว่า “เนื้อ
เขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” ไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควรนั้น” | เรากล่าวว่า “ภิกษุได้ยินแล้วว่า “เนื้อเขา
ท าเฉพาะเจาะจงเธอ” ไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควรนั้น” | ความปริวิตกในอาหารย่อมเกิดขึ้นเองนั้นแล | 
เรากล่าวว่า “ภิกษุคิดแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” ไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควรนั้น” | ภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวว่า “ภิกษุควรฉันเนื้อที่สมควร 3 อย่าง” | เนื้อที่สมควร 3 อย่างมีอะไรบ้าง | เรา
กล่าวว่า “ภิกษุไม่เห็นต่อหน้าแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” พึงฉันเนื้ออันสมควรนั้น” | เรา
กล่าวว่า “ภิกษุไม่ได้ยินแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเธอ” พึงฉันเนื้ออันสมควรนั้น” | ความ
ปริวิตกในอาหารย่อมไม่เกิดขึ้นเองนั่นแล | เรากล่าวว่า “ภิกษุไม่คิดแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจง
เรา” พึงฉันเนื้ออันสมควรนั้น” | 

(142.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | ภิกษุทั้งหลาย
ย่อมปล่อยเวลาให้ผ่านไปอยู่ | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย  
เมื่อพระศาสนาก าลังวุ่นวายอยู่อย่างนี้ ท าไมพระคุณเจ้าจึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปอยู่ | (143) ไม่
ประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมเล่า ?” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่า “เวลาแห่งความทุกข์ยากย่อมมาถึง 
พวกเราไม่ได้รับบิณฑบาตที่เคยรับแล้ว | จึงเกิดความหิว และอ่อนก าลังลงแล้ว | ดังนั้นพวกเราจึง
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอยู่แล้ว” | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่า “เพราะเหตุไร พวก
ท่านจึงไม่ปรุงภัตตาหารเองเล่า ?” | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาต” | 
พราหมณ์และคฤหบดีกล่าวว่า “พระศาสดาพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณย่อมทรงอนุญาตถึง
สถานะที่พระองค์ทรงทราบว่าควร” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น ภิกษุทั้งหลายเราจึงอนุญาตในบัดนี้ว่า | ภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อเกิดทุรภิกษภัย หาอาหารได้ยากหนทางล าบากเช่นนี้ พวกเธอพึงปรุงอาหารเองเถิด” | ไม่
พึงเป็นอาบัติในข้อนี้ | 

(143.1) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | พราหมณ์และ
คฤหบดีผู้มีศรัทธาย่อมกล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย ย่อมกระท าภัตรกิจในที่นี้นั่น
แล” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นครั้นกระท าภัตรกิจเสร็จแล้ว จึงถือเอาบิณฑบาตที่เคยได้รับมาไปยังวิหาร
ด้วยคิดว่า “พวกเราจะฉันในเวลาเกิดทุรภิกษภัย” | แต่กลับไม่ยอมฉันเพราะกลัวต่อความผิด | ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “เพราะเหตุ
ดังกล่าวมานั้น เราจึงอนุญาตว่า “เมื่อเกิดทุรภิกษภัยหาอาหารได้ยากหนทางล าบากเช่นนี้ พวกเธอคิด
แล้วว่า “ทานมีรูปอย่างนี้” พึงฉันได้ | ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้ | 

(143.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | พราหมณ์
คฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาฉันภัตตาหารภายในเรือน | แต่เมื่อภิกษุทั้งหลาย
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เหล่านั้นฉันเสร็จแล้ว ของเคี้ยวที่ถวายยังเหลืออยู่ | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายจึงกล่าวว่า “พระคุณ
เจ้า เมื่อพวกท่านฉันเสร็จแล้ว อาหารที่ถวายยังเหลืออยู่เลย | พระคุณเจ้ารับอาหารนั้นไปเถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นรับเอาอาหารนั้นแล้วไปอยู่ | เมื่อไปถึงแล้ว ย่อมมีความสงสัยเพ่ือที่จะฉันแม้อาหาร
นั้น | จึงไม่ฉันเพราะกลัวจะมีความผิด | ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค | พระผู้
มีพระภาคตรัสแล้วว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น เราจึงอนุญาตว่า “เมื่อเกิดทุรภิกษภัย อาหารหา
ยาก หนทางล าบากเช่นนี้ ภิกษุทั้งหลายคิดแล้วว่า “ทานมีรูปอย่างนี้” ก็ควรฉันเถิด | ไม่พึงเป็นอาบัติ
ในข้อนี้ | 

(143.3) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | พราหมณ์และ
คฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธา ได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาฉันภัตตาหารภายในเรือน | เมื่อภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นฉันเสร็จแล้ว ของเคี้ยวนิดหน่อยยังเหลืออยู่  | ภิกษุทั้งหลายก าลังเดินทางกลับ | พราหมณ์
คฤหบดีทั้งหลายจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้าจะกลับตอนนี้เลยหรือ ? | ของเคี้ยวยังเหลืออยู่เลย | ของ
ทั้งหลายเหล่านี้หาได้โดยยาก | พระคุณเจ้ารับเอาแล้วค่อยไปเถิด” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าเอา
กลับไปแล้ว | (แต่ว่า) ย่อมเกิดความสงสัยเพ่ือที่จะฉันอาหารแม้นั้น | จึงไม่ยอมฉันเพราะกลัวจะมี
ความผิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า 
“เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น เราจึงอนุญาตว่า เมื่อเกิดทุรภิกษภัย อาหารหายาก หนทางล าบากเช่นนี้ 
ภิกษุทั้งหลายคิดว่า “อาหารอันเขาถวายดีแล้ว” ควรฉันได้ | ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้ | 

(143.4) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมน าเอา
ผลไม้ที่เกิดขึ้นในป่าทางทิศเหนือมา | พวกเขาใคร่ครวญว่า “ผลไม้เหล่านี้ได้มาโดยยาก พวกเราควร
ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย” | พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึงได้ถวายผลไม้แก่ภิกษุทั้งหลายเพ่ือต้องการให้
ท่านเก็บไว้ฉัน | (144) ภิกษุทั้งหลายคิดแล้วว่า “เราจะต้องรับเก็บเอาไว้” จึงไม่ฉันเพราะกลัวจะมี
ความผิด | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ในเวลาที่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกเดียรถีย์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา | แต่บัดนี้พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว และบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา | เพราะฉะนั้น
เพ่ือความอนุเคราะห์ ขอท่านจงรับเอาไปฉันเถิด” | ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระ
ภาค | พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น เราย่อมอนุญาต | ภิกษุท้ังหลายกระท า
ไว้ในใจว่า “ผลไม้เหล่านี้ได้มาโดยยากแล้ว” พึงฉันเถิด | ไม่เป็นเป็นอาบัติในข้อนี้” | บรรดาอาหาร
เหล่านั้นอาหารเหล่านี้ชื่อว่า อาหารที่เกิดขึ้นในป่า | อันได้แก่ องุ่นป่า ทับทิมป่า และผลไม้ป่า   
ทั้งหลาย | 

(144.1) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมถวาย
อาหารที่เกิดขึ้นในสระบัวแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อันตนสักการะปวารณาแล้ว | แต่ว่าภิกษุทั้งหลายเกิด
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ความสงสัยจึงไม่ยอมฉันเพราะกลัวแต่ความผิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลายกระท าไว้ในใจว่า “อาหารเหล่านี้ได้มาโดยยาก” แล้ว
พึงฉันเถิด | ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้” | บรรดาอาหารเหล่านั้น อาหารนี้ชื่อว่าอาหารที่เกิดขึ้นในสระบัว 
| อันได้แก่ เหง้าบัว รากบัว เมล็ดดอกกุมุท เมล็ดดอกปัทม์ | 

(144.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ท่านศารีปุตรได้เกิดอาพาธมีธาตุก าเริบ | ท่านพระ
มหาเมาทคัลยายนะย่อมใคร่ครวญว่า “หลายครั้งที่เราทราบอาการป่วยของพระศารีปุตรแล้วกระท า
การดูแล | แต่เราไม่เคยถามแพทย์สักครั้งเลย เอาละครั้งนี้เราจะถามแพทย์” | พระเถระนั้นจึงถาม
แพทย์แล้วว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านพระศารีปุตรเกิดมีธาตุก าเริบ | ท่านจงบอกยามาเถิด” | หมอนั้นจึง
กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านจงให้รากบัวเถิด พระศารีปุตรจะมีอาการดีขึ้น” | พระมหาเมาท-   
คัลยายนะผู้มีอายุย่อมใคร่ครวญว่า “ไม่สมควรแก่เราเลยที่เราเมื่อจะท ายาให้แก่ท่านศารีปุตรแล้วไม่
ท าการดูแลท่านด้วยรากบัวและเหง้าบัว” | พระเถระผู้สักว่าใคร่ครวญแล้วนั่นแล ก็หายไปจากเมือง  
ศราวัสตียืนอยู่ที่ริมฝั่งสระปุษกริณีชื่อว่า มันทากินี ใกล้ภพของพญานาคราช | ล าดับนั้น นาคราชนาม
ว่า สุปรติษฐิตะ เห็นแล้วและกล่าวแล้วว่า “ในการมาของพระคุณเจ้านี้มีเหตุอันใดหรือ” | พระเถระ
กล่าวว่า “ท่านศารีปุตรเกิดมีธาตุก าเริบ | แพทย์ได้แสดงตัวยาคือเหง้าบัวและรากบัวให้แก่พระ       
ศารีปุตรนั้น” | นาคราชสุปรติษฐิตะจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านจงยืนอยู่ตรงนี้ก่อน” | 
นาคราชนั้นจึงด าลงไปในสระปุษกริณีมันทากินีแล้วถือเอารากบัวและเหง้าบัวมีขนาดเท่าบุรุษ บรรจุ
เหง้าบัวและรากบัวเต็มบาตรของท่านพระมหาเมาทคัลยายนะ | พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุเริ่ม
มองดูรากบัวของนาคราชนั้นอย่างสงสัย | นาคราชสุปรติษฐิตะจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้ามีความสงสัยที่
จะฉันรากบัวหรือ” | พระเถระยืนนิ่งอยู่แล้ว | นาคราชนั้นจึงกล่าวว่า “ไปเถิด พระคุณเจ้า | ขอความ
สวัสดีจงมีแก่ท่าน” | ครั้งนั้น ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะ บรรจุเหง้าบัวและรากบัวเต็มบาตรแล้ว 
หายไปจากริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินี ไปยืนอยู่ที่เชตวนารามของอนาถปิณฑทะเมืองศราวัสตี | ครั้ง
นั้น ท่านศารีปุตรได้ฉันเหง้าบัวและรากบัวตามท่ีแพทย์สั่งแล้ว | ท่านก็หายเป็นปกติ | .....*** | 

(145.1) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ทราบมาว่าโดยสมัยนั้นในเมืองชื่อว่า ภทรังกระ 
(Bhadraṁkara) มชีนผู้มีบุญมาก 6 คนอาศัยอยู่คือ คฤหบดีเมณฒกะ195 (Meṇḍhakagṛhapati) ภรรยา
ของคฤหบดีเมณฒกะ บุตรของคฤหบดีเมณฒกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีเมณฒกะ ทาสของคฤหบดี
เมณฒกะ และทาสีของคฤหบดี เมณฒกะ | ถามว่า  “คฤหบดี เมณฒกะนั้น เป็นผู้มีบุญมาก              
อย่างไร ?” | ตอบว่า “ถ้าคฤหบดีเมณฒกะนั้นมองดูยุ้งฉางและเรือนคลังอันว่างเปล่า พร้อมกับการ

                                                           
195ในคัมภีร์ฝ่ายบาลีสามารถดูเรื่องราวของเมณฒกะได้ใน เมณฺฒกเสฏฺ  ีวตฺถุ ในธัมมปทัฏฐกถา       

สตฺตโม ภาโค. 
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มองดูนั่นแลยุ้งฉางและเรือนคลังก็จะเต็ม (ทันที)” | คฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ | ภรรยา
ของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? | (ถ้า) นางจัดเตรียมอาหารใส่จานส าหรับคนหนึ่งคน                  
คนจ านวนหลายร้อยหลายพันคนย่อมบริโภคได้ | ภรรยาของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ |  
บุตรของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? | เขาผูกถุงใส่เงินจ านวน 500 กระษาปณ์อยู่ที่ชาย
สะเอว ถึงเขาจะใช้เงินไปหลายร้อยหลายพันกระษาปณ์ เวลานั้นเงินก็จะอยู่ครบนั่นแล ไม่หมดสิ้นไป |               
บุตรของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ | หญิงสะใภ้ของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมาก
อย่างไร ? | (ถ้า) นางจัดเตรียมเครื่องหอมส าหรับใช้สอยแก่คนหนึ่งคน เครื่องหอมนั้นจะเพียงพอ
ส าหรับคนหลายร้อยหลายพันคน | หญิงสะใภ้ของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้  |                   
ทาสของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? | ถ้าเขาไถรอยไถ (ร่อง) หนึ่งรอย ในเวลานั้นรอย
ไถ 7 รอยจะถูกไถแล้ว (จะปรากฏเป็นรอยไถที่ถูกไถแล้ว 7 รอย) | ทาสของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มี            
บุญมากอย่างนี้ | ทาสีของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? | ถ้านางดูแลรักษาวัสดุ 1 ชิ้น            
วัสดุนั้นก็จะพึงคูณด้วย 7 จ านวนทั้ง 7 ย่อมปรากฏในเวลาที่นางเฝ้าดูแลของจ านวนหนึ่ง | ทาสีของ
คฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ | 

(145.2) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “คฤหบดีเมณฒกะนี้พร้อมทั้งบริวารอาศัย
อยู่ในเมืองชื่อว่า ภทรังกระ | เวลาที่จะแนะน าคฤหบดีนั้นมาถึงแล้ว | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
เรียกท่านอานนท์แล้วว่า “ไปเถิด อานนท์ เธอจงไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
จะเที่ยวจาริกไปในภทรังกระชนบท บรรดาพวกเธอทั้งหลาย รูปที่สามารถจะเที่ยวจาริกไปใน
ชนบทภทรังกระพร้อมกับพระตถาคตเจ้าจงตระเตรียมจีวรเถิด”  | ท่านอานนท์รับพระด ารัสของพระผู้
มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์  ผู้เจริญ ขอรับ” แล้วก็ไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านผู้มี
อายุทั้งหลาย พระตถาคตจะเสด็จจาริกไปในชนบทภทรังกระ บรรดาพวกท่านทั้งหลายรูปที่สามารถ
จะเที่ยวจาริกไปในชนบทภทรังกระพร้อมกับพระตถาคตเจ้าจงตระเตรียมจีวรเถิด” ภิกษุทั้งหลาย
รับค าของท่านอานนท์แล้วด้วยค าว่า “ครับท่าน” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นครั้นรับค าของท่านพระ
อานนท์แล้วเดินตามพระเถระไป | 

(145.3) ณ เวลานั้น พระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือก
เย็น มีบริวารผู้สุขุมเยือกเย็น ทรงห่างไกลจากกิเลส มีบริวารผู้ห่างไกลจากกิเลส เสด็จเที่ยวไปใน
ชนบทเดินทางไปยังเมืองภทรังกระ | ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาปาฏิหารย์ใน
นครศราวัสตี พระองค์ทรงท าให้เหล่าเดียรถีย์อับอายแล้ว | ต่อมาเดียรถีย์พวกหนึ่งเดินทางไปยัง
เมืองภทรังกระอาศัยอยู่แล้ว | พวกเขาฟังแล้วว่า “ศรมณเคาตมะก าลังจะมา” | ก็ครั้นฟังแล้วพวกเขา
เกิดกังวลใจทันทีจึงปรึกษากันและกันว่า “พวกเราเคยถูกศรมณเคาตมะขับออกจากมัธยมประเทศ
แล้ว | ถ้าศรมณเคาตมะนั้นจะมาในสถานที่แห่งนี้คงจะขับพวกเราออกจากที่นี้เป็นแน่ | พวกเราควร
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จัดเตรียมอุบายนั้นไว้” | เดียรถีย์เหล่านั้นจึงเข้าไปยังเรือนที่เขาคุ้นเคยแล้วกล่าวว่า “การได้ธรรมะ 
การได้ธรรมะ”196 | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “นี้เรื่องอะไรกัน ? | พวกเราจะลงไปดู” | (ครั้นลงไปแล้ว) จึง
ถามว่า “มีเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้า” |  พวกเดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “เรามองเห็นความโชคดีของ
พวกท่าน (แต่) ความโชคร้ายกลับมองไม่เห็นเลย” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย ความ
โชคร้ายของพวกเราจะมีหรือ” | เดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ศรมณเคาตมะก าลังมาฟาด
สายฟ้าคือมีดโกน (ลงบนศีรษะของบุรุษทั้งหลาย) และท าให้สตรีจ านวนมากไร้บุตร ไร้สามี ” | (146) 
ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ในเวลาที่พระศรมณเคาตมะด ารงอยู่ พวกท่านจะทิ้งพวกเราไปหรือ 
| จงอยู่เถิดอย่าไปไหนเลย” | เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “พวกเราอยู่ไม่ได้หรอก | (หาก) พวกท่านไม่
ฟัง (ค า) ของพวกเรา” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดกล่าวมาเถิดพวกเราจะฟัง” | 
เดียรถีย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พวกท่านจงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ใน
เมืองภทรังกระ จงไถทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ท าลายแท่นบูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล ท าลายน้ าดื่มด้วย
ยาพิษ” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดอยู่เถิด พวกเราจะท าตามทุกอย่าง” | เดียรถีย์
เหล่านั้นจึงอยู่แล้ว หลังจากนั้นชนเหล่านั้นจึงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่
แต่ในเมืองภทรังกระ ไถทุ่งหญ้าอันเขียวขจี  ท าลายแท่นบูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล  ท าลายน้ าดื่ม
ด้วยยาพิษ | ล าดับนั้น ท้าวศักรเทวราชทรงใคร่ครวญว่า “ไม่สมควรเลยที่เราเพิกเฉยต่ออสักการะของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงบ าเพ็ญบารมี  6 ตลอด 3 อสงไขยกัลป์197 

                                                           
196“Dharmalābho dharmalābhaḥ” คอร์ต (Cort) อธิบายว่าคือการมาถึงยังประตูบ้านแล้ว

ประกาศสถานะของตนด้วยการให้พรว่า “ธรรมลาภ ธรรมลาภ” นักบวชในศาสนาเชนเวลาที่ออกไปภิกษาก็กล่าวค า
นี้เช่นกัน อีกทั้งเมื่อผู้ภิกษาไปถึงยังหน้าบ้านต่างๆ หลังจากที่เจ้าของบ้านถวายอาหารแก่ผู้ที่มาภิกษาแล้วก่อนที่จะ
จากไปก็จะมีการให้พรแก่ผู้ที่ถวายทานนั้น ทางด้านเลดลอว์ (Laidlaw) ได้แสดงความเห็นว่าการให้พรด้วยการกล่าว 
ธรรมลาภ มีสองนัยยะดังนี้ นัยยะแรกคือ ขอให้เจริญในธรรม หมายถึงให้ตรัสรู้และละทิ้งจากทางโลก นัยยะที่สอง
คือ ขอให้ได้รับผลจากกุศลกรรม ซึ่งในนัยยะที่สองนี้ก็มักใช้ค ากล่าวว่า  ศุภลาภ ส าหรับธรรมลาภน่าจะเป็นไปใน
ท านองที่ปรารถนาให้เหล่าคฤหัสถ์ละจากทางโลกด้วยและได้รับความโชคดีทางโลกอันเป็นผลมาจากการท าทาน ดู 
James Laidlaw, Riches and Renunciation:  Religion, Economy and Society among the Jains 

( New York:  Oxford University Press, 1995) , 322-23.  ; and Cort John E, The Gift of Food to a 

Wandering Cow: Lay-Mendicant Interaction among the Jains,” Journal of the Association of 

Asian Studies 34 (I) (1999), 95. 
197อสงไขยกัลป์ (ส. กลฺปาสงฺไขยฺย Kalpāsaṅkhaiyya) บาลีว่า อสงเขยยกัปป (บ. กลฺปาสงฺเขยฺย 

Kappāsaṅkheyya) คือกัลป์ซึ่งก าหนดนับเวลาไม่ได้ เป็นส่วนย่อย 4 ส่วนของมหากัลป์ ได้แก่ สังวัฏฏกัลป์ สังวัฏฏ-
ฐายีกัลป์ วิวัฏฏกัลป์และวิวัฏฏฐายีกัลป์ ครบทั้ง 4 อสงไขยกัลป์นี้เป็น 1 มหากัลป์ มหากัลป์นี้ก็คือก าหนดอายุของ
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ก าไรอีก 100,000 กัลป์อย่างยากล าบากแล้ว ทรงบรรลุอนุตตรญาณ | พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้นผู้วิเศษยิ่งกว่าชาวโลกทั้งหมด ทรงชนะวาทะทุกอย่าง ก าลังเสด็จจาริกไปในชนบทอันว่างเปล่า |  
อย่ากระนั้นเลย เราพึงนิรมิตสิ่งที่น่าพอใจส าหรับการมองอย่างมีความสุขแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อม
ทั้งเหล่าสาวก” | พระองค์จึงทรงรับสั่งเทพบุตรวาตพลาหกะ198 (Vātabalāhaka) ว่า “เธอจงไปรอบ
เมืองภทรังกระ จงก าจัดน้ าดื่มอันเจือด้วยยาพิษให้แห้ง” | รับสั่ งเทพบุตรวรัษพลาหกะ199 
(Varṣabalāhaka) ว่า “เธอจงเติมแหล่งน้ าให้เต็มด้วยน้ าดื่มอันประกอบด้วยองค์ 8” 200 | ทรงรับสั่ง
ท้าวมหาราชทั้ง 4 ว่า “พวกท่านจงเข้ามาอยู่อาศัยในชนบทภทรังกระ” | หลังจากนั้น เทพบุตร
วาตพลาหกะก็ก าจัดน้ าดื่มอันเจือด้วยยาพิษให้แห้ง | เทพบุตรวรัษพลาหกะเติมบ่อน้ า อ่างเก็บน้ า แอ่ง
น้ า สระน้ า และแท็งค์น้ าให้เต็มด้วยน้ าดื่มอันประกอบด้วยองค์ 8 | ท้าวมหาราชทั้ง 4201 ยังชาวเมือง
ให้เข้าไปอาศัยอยู่รอบเมืองภทรังกระทั้งหมด | ชนบทภทรังกระกลายเป็นชนบทที่มีความมั่งคั่ง 
เจริญรุ่งเรืองแล้ว | เหล่าเดียรถีย์ประชุมหมู่ชนในพระนครจึงส่งจารบุรุษไปว่า “พวกท่านจงไปดูสิ (ว่า) 
ชนบทเป็นเช่นไร” | นักสืบเหล่านั้น (จารบุรุษ) ไปแล้วย่อมเห็นชนบทมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่าง
มาก | หลังจากกลับมาแล้วจึงกล่าวว่า“ท่านผู้ เจริญไม่ว่าครั้งไหนพวกเราก็ไม่เคยเห็นชนบท
เจริญรุ่งเรืองเท่านี้มาก่อน” | เหล่าเดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ใครก็ตามถึงจะเปลี่ยนภาวะที่ไม่
มีชีวิตได้ (แต่) เขาจะเปลี่ยนพวกท่านไม่ได้จริงไหม ? | เรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไร ? | พวกท่านตรวจดู
ทั่วแล้วหรือ | (เอาละ) พวกท่านจะเห็นพวกเราเป็นครั้งสุดท้าย พวกเราจะไป” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้า โปรดอยู่เถิด ศรมณเคาตมะจะกระท าอะไรพวกท่านได้ ? | ถึงแม้ศรมณเคาตมะนั้นจะ
เป็นบรรพชิต แม้พวกท่านก็เป็นบรรพชิต | มีการเที่ยวไปเพื่อภิกษาเลี้ยงชีวิตเหมือนกัน (พวกท่านกลัว
ว่า) ศรมณเคาตมะนั้นจะห้ามภิกษาของพวกท่านหรือ ?” | เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “เราจะอยู่ต่อ | 

                                                                                                                                                                      

โลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพ่ิมเติม), 10. 

198วาตพลาหกะ (Vātabalāhaka) แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้หอบลม  เป็นนามของเทพบุตร. 
199วรัษพลาหกะ (Varṣabalāhaka) แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้หอบฝน  เป็นนามของเทพบุตร. 
200น้ าดื่มอันประกอบด้วยองค์ 8 ประการที่กล่าวถึงนี้อาจจะหมายถึง อัฐบานหรือน้ าที่คั้นจากผลไม้ 8 

ชนิดได้แก่ 1. น้ ามะม่วง 2. น้ าชมพู่หรือน้ าหว้า 3. น้ ากล้วยมีเม็ด 4. น้ ากล้วยไม่มีเม็ด 5. น้ ามะซาง 6. น้ าลูกจันทน์
หรือน้ าองุ่น 7. น้ าเหง้าอุบล 8. น้ ามะปรางหรือน้ าลิ้นจี่ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (ช าระ -เพ่ิม เติม) , 237-238 ; และ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 1351. 

201ท้าวมหาราชทั้ง 4  คือเทวดาผู้รักษาโลกทั้ง 4 ทิศ นิยมเรียกว่า ท้าวจาตุมหาราช (Cātumahārāja) 
ได้แก่ 1. ท้าวธตรฐ 2. ท้าววิรุฬหก 3. ท้าววิรูปักษ์ 4. ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสวัณ.  
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ถ้าพวกท่านท าข้อตกลงไว้ว่า ใครๆ ไม่พึงออกไปเฝ้าพระศรมณเคาตมะ | ผู้ที่ออกไปเฝ้าจะต้องถูกปรับ
เป็นจ านวนเงิน 60 กระษาปณ์” | ชนเหล่านั้นรับข้อเสนอและกระท าข้อตกลงกันแล้ว | 

(146.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเสด็จถึงเมืองภทรังกระโดยล าดับแล้ว พระองค์
ประทับอยู่ในที่พักทางทิศใต้ในเมืองภทรังกระ (Bhadraṁkara) | ทราบมาว่าเวลานั้นลูกสาวพราหมณ์
เมืองกบิลพัสดุ์202 (Kapilavastu) แต่งงานแล้ว (อยู่) ในเมืองภทรังกระ | นางยืนอยู่บนก าแพงเห็นพระผู้
มีพระภาคเจ้าในความมืด | (147) นางใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงเป็นพระราช
โอรสแห่งศากยตระกูล ทรงละราชสมบัติแห่งศากยตระกูลออกบรรพชาแล้ว | ถ้าในที่นี้จะพึงมีบันได
แล้วละก็ เราจะพึงถือเอาประทีปลงไป” | ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของนาง
ด้วยพระหฤทัยจึงทรงเนรมิตบันได | ล าดับนั้น นางผู้มีความร่าเริง ยินดี และเบิกบานถือเอาประทีปลง
มาทางบันไดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ววางประทีปไว้เบื้องพระพักตร์ของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ก้มกราบพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่งเพ่ือต้องการจะฟังธรรม | ล าดับนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของนางนั้นจึงทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 เช่นนั้น (เรื่อยไปจนถึง) ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึงและตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง 
ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสิกา ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิต มีลมหายใจอยู่ดังที่กล่าวไว้ก่อน
แล้ว203 | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้กะนางทาริกานั้นว่า “มาเถิด น้องหญิง เธอจง
เข้าไปหาคฤหบดีเมณฒกะ | ครั้นเข้าไปหาแล้วจงกล่าวทักทายจากค าของเราอย่างนี้ | และจงกล่าว

                                                           
202กบิลพัสดุ์ (ส. กปิลวสฺตุ Kapilavastu) บาลีว่า กปิลวัตถุ (บ. กปิลวตฺถุ Kapilavatthu) ไทยนิยมใช้ว่า 

กบิลพัสดุ์เป็นช่ือของเมืองหลวงแคว้นสักกะ หรือแคว้นศากยะอยู่ใกล้กับเขาหิมาลัย สร้างโดยเหล่าพระโอรสของพระ
เจ้าโอกกากราช ซึ่งพระเจ้าโอกกากราชนี้คือกษัตริย์ผู้เป็นต้นสกุลศากยะนั่นเอง และที่ ได้ชื่อว่ากบิลพัสดุ์ก็เพราะอยู่
ในบริเวณอาศรมของท่านฤษีช่ือ กบิล ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน , 3    
; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 516. 

203ใช้ส านวนย่อ “Pūrvavat yāvat” (เรื่อยไปจนกระทั่งถึง....ดังที่เคยกล่าวมา) แทนการยกข้อความ
เหล่านั้นมาทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นการอธิบายลักษณะสักกายทิฐิ (สัตกายทฤษฎี) และลักษณะการบรรลุโสดา
ปัตติผล (โสรดาปัตติผล) ซึ่งเคยมีปรากฏมาก่อนแล้ว อันมีส านวนเต็มคือ “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและ
ประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน...นั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 ท าให้...เหล่านั้นฟังแล้ว
ท าลายภูเขาหินคือ สัตกายทิฏฐิอัน ตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว 
ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้า
พระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิต ลมหายใจ
อยู”่.  
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อย่างนี้ว่า “ดูก่อนคฤหบดี เรามุ่งหมายถึงท่านจึงเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้ แต่ว่าท่านปิดประตูอยู่
แล้ว การกระท านี้เหมาะสมส าหรับปฏิบัติต่อแขกเหมือนอย่างที่ท่านปฏิบัติแล้วหรือ  ?” | ถ้าคฤหบดี
นั้นกล่าวว่า “หมู่ชนได้กระท าข้อตกลงกันไว้แล้ว” | เธอพึงกล่าวว่า “บุตรของท่านมีถุงเงินมีเงิน
จ านวน 500 กระษาปณ์ผูกติดไว้ที่สะเอว | ถ้าเขาใช้สอยไป 100 กระษาปณ์หรือว่า 1,000 กระษาปณ์ 
ถุงเงินนั้นก็จะเต็มเหมือนเดิมไม่พร่องหายไป | ท่านไม่สามารถจะให้เงิน 60 กระษาปณ์เพ่ือเดินทางมา
ได้เลยหรือ ?” | นางทาริกานั้นรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
เจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงออกเดินทาง | นางจึงไปหาคฤหบดีเมณฒกะตามที่ใครๆ ทราบนั้นแล | ครั้นไป
แล้วนางกล่าวว่า “คฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวทักทายมายังท่าน” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “เรา
ขอวันทาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า” | นางจึงกล่าวว่า “คฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ว่า 
“เรามุ่งหมายถึงท่านจึงเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้ แต่ว่าท่านปิดประตูอยู่แล้ว การกระท านี้เหมาะสม
ส าหรับปฏิบัติต่อแขกเหมือนอย่างที่ท่านปฏิบัติแล้วหรือ ?” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “ทาริกา หมู่ชนได้
กระท าข้อตกลงกันไว้แล้วว่า “ใครๆ ไม่ควรจะเข้าไปเฝ้าพระศรมณเคาตมะ | ผู้ที่เข้าไปเฝ้าจะต้องถูก
หมู่ชนปรับเป็นจ านวนเงิน 60 กระษาปณ์” | ท่านคฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “บุตรของท่าน
มีถุงเงิน 500 กระษาปณ์ผูกติดไว้ที่ชายสะเอว | ถ้าเขาจะใช้เงินไป 100 กระษาปณ์หรือว่า 1,000 
กระษาปณ์ ถุงเงินก็ยังคงเต็มเหมือนเดิม ไม่หมดไป | ท่านไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจ านวน  60 
กระษาปณ์แล้วเดินทางมาเลยหรือ ?” | คฤหบดีนั้นใคร่ครวญว่า “ใครๆ ย่อมไม่รู้เรื่องนี้ แต่อย่างไร
เสียพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบทุกอย่าง | เราจะไป” | คฤหบดีนั้นจึงวางเงินจ านวน 60 
กระษาปณ์ไว้ที่ประตูแล้วปีนลงทางบันไดที่ลูกสาวพราหมณ์แสดงไว้แล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วกราบที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้านั่งเบื้อ งพระ
พักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและ
ประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของคฤหบดีเมณฒกะนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้ง
อริยสัจ 4 เช่นนั้นท าให้คฤหบดีเมณฒกะฟังแล้วบรรลุโสดาปัตติผล | คฤหบดีนั้นผู้เห็นสัตยธรรมแล้ว
จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ท าอย่างไรหมู่ชนชาวเมืองภทรังกระจึงจะได้รับธรรมะ
เช่นนี้ ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนคฤหบดี เพราะอาศัยเธอหมู่ชนทั้งหมดจะได้รับธรรมะ
อย่างเหมาะสม” | ขณะนั้นคฤหบดีเมณฒกะกราบที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย              
เศียรเกล้าเดินออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | เขาเดินทางไปยังเรือนของตนตั้งกองแห่ง
กระษาปณ์ไว้ตรงกลางเมือง กล่าวคาถาทั้งหลายว่า 

 

  (148) ผู้ที่ปรารถนาจะเฝ้าพระชินเจ้า ผู้ทรงชนะราคะ 
  และโทสะได้แล้ว ผู้ไม่มีเครื่องผูกพัน หาผู้เสมอมิได้ | 
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  ผู้มีพระกรุณา ผู้บริสุทธิ์ จงรีบไปด้วยหัวใจที่มั่นคง  
  แน่นอน (และ) เราจะพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลนั้นด้วย ||467|| 
 

(148.1) หมู่ชนกล่าวว่า “คฤหบดี การเฝ้าพระศรมณเคาตมะเป็นสิ่งประเสริฐหรือ ?” | 
คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “เป็นสิ่งประเสริฐ” | ชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น ข้อตกลงที่หมู่ชน
กระท ากันไว้แล้วอย่างนี้ หมู่ชนนั้นแลจงเพิกถอนเสีย | ใครในที่นี้จะมีความผิดเล่า ?” | พวกเขาจึงเพิก
ถอนสัญญา(ข้อตกลง) แล้วเริ่มเพ่ือจะออกไป (เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า) | ล าดับนั้น ชนทั้งหลาย
เหล่านั้นไม่สามารถจะออกไปได้เพราะเบียดเสียดกันและกัน | ดังนั้น ยักษ์นามว่าวัชรปาณิ 
(vajrapāṇi) เพ่ือจะอนุเคราะห์เวไนยชนจึงฟาดสายฟ้าลงมา | ก าแพงจึงแตกละเอียดแล้ว | หมู่สัตว์
หลายแสนชีวิตจ านวนมากออกไปแล้ว บางพวกเกิดความอยากรู้อยากเห็น (ส่วน) บางพวกถูกกุศลมูล
ในปางก่อนเตือนแล้ว | หลังจากนั้น หมู่ชนนั้นประชุมกันแล้ว (จนกระทั่ง)มีบริษัทประชุมกันล้อมรอบ
พระผู้มีพระภาคเจ้าประมาณหนึ่งโยชน์ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์บริษัทนั้นแล้ว 
ประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ ทรงแสดงธรรมเทศนาที่รวบรวมเอากุศลมูลที่นอนเนื่อง
อยู่ในสันดานของสัตว์จ านวนมาก | ท าให้ชนบางพวกฟังแล้วก็บรรลุโสดาปัตติผล | ค าที่ เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว บางพวกก็รับเอาสิกขาบทคือสรณคมน์ | เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
แสดงธรรมตลอดระยะเวลานาน จึงล่วงเลยเวลาส าหรับฉันภัตตาหารไปแล้ว | 

(148.2) คฤหบดีเมณฒกะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โปรดกระท าภัตกิจเถิด” 
| พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คฤหบดี เวลาส าหรับฉันภัตตาหารล่วงเลยไปแล้ว” | คฤหบดีนั้นจึง
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรจะเหมาะสมในเวลานี้ ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เนย
ข้น น้ าตาลกรวด และเครื่องดื่ม” | ล าดับนั้น คฤหบดีเมณฒกะจึงเรียกพ่อครัว (ผู้เชี่ยวชาญในการ
ท าอาหาร) มาแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงรีบจัดเตรียมของฉันที่สมควรแก่เวลาถวายแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้า” | พ่อครัวเหล่านั้นกล่าวแล้วว่า “ได้จัดเตรียมของฉันอันสมควรแก่เวลาแล้ว” | คฤหบดี
เมณฒกะพอใจแล้วกับอาหารและน้ าดื่มอันสมควรแก่เวลา (ที่ถวาย) แก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุข | ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าคฤหบดีเมณฒกะพร้อมทั้งบริวารให้ด ารงอยู่ใน
สัตยธรรมทั้งหลาย (และ) หมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองตามความสามารถ แล้วเสด็จเดินทางต่อ | 

(148.3) คฤหบดีเมณฒกะย่อมกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า การษาปณะมี
ความจ าเป็นต่อการเดินทาง พระองค์ทรงรับไว้เถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงรับ
ไว้เถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงรับการษาปณะไว้เถิด” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่า 
ใครพึงรับ และรับไว้อย่างไร” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “กัปปิยการกพึงรับไว้เถิด” | (แต่ว่า)      
กัปปิยการกย่อมไม่มี (ในที่นี้) | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สามเณรพึงรับไว้เถิด” | ท่านอุทาลีย่อม
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ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่า 
“การรับเงินและทองเป็นสิกขาบทข้อที่ 10 ของสามเณรมิใช่หรือพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงตรัสว่า สามเณรพึงรับไว้เถิด | ข้อนั้นทรงหมายความว่าอย่างไร” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนอุทาลี เรากล่าวหมายถึงการรับเอาไว้ แต่ไม่ได้หมายถึงการจับ | เพราะฉะนั้น สามเณรพึงรับ
เอาไว้เถิด | แต่ไม่ควรรับเอาไว้เพ่ือตนเอง” |       

(149.1) คฤหบดีเมณฒกะย่อมกราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับงบน้ าอ้อย
และข้าวสุกเอาไว้เถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงรับเถิด” | ภิกษุท้ังหลายย่อมไม่รู้
ว่า “ใครรับและควรรับอย่างไร” | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “เมื่อไม่มีคฤหัสถ์อยู่ สามเณรหรือว่า
ภิกษุควรอธิษฐานให้เป็นสาปตาหิกแล้วเก็บเอาไว้เองนั่นแล” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่ทราบว่า “ต้อง   
อธิฐานอย่างไร” | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุล้างมือทั้งสองแล้ว รับเอามาวางไว้บนมือซ้าย
เอามือขวาปิดไว้ยืนข้างหน้าภิกษุท้ังหลายแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ขอท่านโปรดทราบเถิดว่า “เราผู้
มีชื่ออย่างนี้จะอธิษฐานไภษัชย์นี้ให้เป็นสาปตาหิกเพ่ือประโยชน์แก่เพ่ือนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์
ทั้งหลายเหล่านั้น” | แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3 ก็เหมือนกัน | พระอุทาลีผู้มีอายุย่อมทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า พวกเธอพึงอธิฐานงบ
น้ าอ้อยให้เป็นสาปตาหิก | ใครจะพึงฉันพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอุทาลี ภิกษุ 
5 จ าพวกควรฉัน | กล่าวคือ ภิกษุผู้เดินทางไกล ภิกษุผู้อดอาหาร ภิกษุผู้อาพาธ  ภิกษุผู้ดูแลภิกษุผู้
อาพาธ และภิกษุผู้กระท านวกรรม |  

(149.2) ภิกษุทั้งหลาย เดินทางจาริกไปในชนบทแล้ว | ชนทั้งหลายย่อมใส่งบน้ าอ้อยลงใน
ข้าวสุกและข้าวสัตตุ204 (Saktu) | ภิกษุผู้เดินทางไกลทั้งหลายย่อมปรารถนาเพ่ือจะฉัน | แต่ไม่ฉัน
เพราะกลัวจะมีความผิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอไม่ควรที่จะน าของที่เป็นอามิสและอนามิสมาผสมกัน | (ดงันั้น) พวกเธอพึง
แยกงบน้ าอ้อยที่ถูกใส่ไว้ในข้าวสุกออกแล้วฉันเถิด | ส่วนในข้าวสัตตุ เธอพึงท าให้เป็นสองส่วนด้วยน้ า
แล้วฉันเถิด | แม้อีกอย่างหนึ่งจะท าให้เป็นสองส่วนแล้ว แต่จะไม่แยกออกก็ได้เหมือนกัน | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “บดด้วยไม้ไผ่แล้วผสมกับน้ าก็ควร | ภิกษุไม่สามารถที่จะกระท าอย่างนั้น ควรท าให้
เป็นนิรามิสเถิด | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ท าให้สะอาดแล้วเอาน้ าผสมให้เป็นสองส่วนดื่มเถิด” |  

                                                           
204สัตตุ (ส. สกฺตุ Saktubhikṣā) บาลีว่า สัตตุ (บ. สตฺตุ Sattu) คือ ข้าวคั่วผง ขนมผง ขนมแห้งที่ไม่บูด 

เช่น ขนมที่เรียกว่า จันอับและขนมปัง เป็นต้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 426. 
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(149.3) ภิกษุทั้งหลายต่างก็เกิดความสงสัยจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรง
ขจัดความสงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คฤหบดีเมณฒกะพร้อมทั้งภรรยา บุตร 
ลูกสะใภ้ ทาส ทาสี กระท ากรรมอะไรไว้จึงท าให้พวกเขาทั้ง 6 เป็นคนมีชื่อเสียง มีบุญมาก | เห็นแจ้ง
สัตยธรรมในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า อีกทั้งยังพอใจพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่ไม่มีใครที่ไม่พอใจ
เลย ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการ
สั่งสมมีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง กรรมทั้งหลายย่อม
ให้ผลแก่ร่างกายทันที | 

(149.4) เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วพระราชาพระนามว่า 
พรหมทัต ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม | ทราบมาว่าสมัยนั้น 
ในเมืองพาราณสี พวกโหรท านายว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี (และ) มีความแห้งแล้ง มหาทุรภิกษภัย 
| จะมีทุรภิกษภัย205 3 อย่างคือ จัญจุ (Cañcu) ศเวตาสถิ (Śvetāsthi) และศลากาวฤตติ (Śalākāvṛtti) | 
ในทุรภิกษภัย 3 อย่างนั้น ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า จัญจุ | เพราะว่าคนทั้งหลายจะใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในหีบ
นั้นแล้วเก็บกักตุนไว้เพ่ือคนรุ่นต่อไปในอนาคต | โดยคิดว่า เมื่อพวกเราตายไปแล้วคนรุ่นต่อไปจะท า
การเลี้ยงชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นี้206 | เพราะเกี่ยวข้องกับหีบทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า จัญจุ |   
ทุรภิกษภัยที่ชื่อว่า ศเวตาสถิเป็นอย่างไร | ในเวลานั้นคนทั้งหลายจะรวบรวมเอากระดูกไว้ จากนั้นก็
ต้มจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นสีขาว | (150) หลังจากนั้นก็ดื่มส่วนที่ต้มแล้วนั้น | เพราะเกี่ยวข้องกับ
กระดูกสีขาวทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า  ศเวตาสถิ | ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า ศลากวฤตติเป็นอย่างไร | ใน
เวลานั้นคนทั้งหลายจะใช้ไม้เท้าแคะธัญญาพืชและกากน้ าตาลขึ้นมาจากหลุมน าไปต้มในหม้อใบใหญ่
แล้วดื่มกิน | เพราะเกี่ยวข้องกับไม้เท้าทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า ศลากวฤตติ | พระเจ้าพรหมทัตรับสั่ง
ให้ราชบุรุษตีฆ้องร้องป่าวประกาศไปทั่วนครพาราณสีว่า “ชาวเมืองพาราณสีผู้เจริญทั้งหลาย จงฟัง 
พวกโหรท านายแล้วว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี และจะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ 
และศลากาวฤตติ | ส าหรับผู้ที่มีอาหารตลอดระยะเวลา 12 ปีพึงอยู่เถิด | แต่ส าหรับผู้ที่ไม่มีจงไปยัง
สถานที่ที่ปรารถนาเถิด | จะกลับมาอีกก็ต่อเมื่อมีช่วงเวลาที่ทุรภิกษภัยผ่านพ้นไปแล้วมีข้าวปลาอาหาร
                                                           

205ทุ รภิ ก ษ ภั ย  (ส . ทุ รฺ ภิ กฺ ษ ภ ย  Durbhikṣabhaya) บ าลี ว่ า  ทุ พ ภิ ก ขภั ย  (ส . ทุ พ ภิ กฺ ขภ ย 
Dubbhikkhabhaya) คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนอาหาร. 

206ทางด้าน เคนเนธ (Kenneth) ได้เสนอค าแปลไว้ว่า คนทั้งหลายจะใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในหีบนั้น แล้วเก็บ
กักตุนไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต และพูดกับตัวของพวกเขาเองว่า เมื่อพวกเราตายไปแล้ว คนรุ่นต่อไปเหล่านั้นจะ
ท าการเลี้ยงชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์ท่ีเก็บไว้นี้ ในความคิดของเคนเนธเห็นว่าที่ทุรภิกษภัยนี้ เรียกว่า จัญจุ เพราะเป็นการ
ระลึกถึงหีบเมล็ดพันธ์ท่ีถูกจัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้โดยบรรพบุรุษที่ตอนนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ว ดู Ch’en Kenneth K.S, 

“Apropos the Meṇḍhaka Story,” Harvard Journal of Asiatic Studies 16 (1953), 402. 
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หาได้ง่าย” | ก็ในเวลานั้น ในเมืองพาราณสีมีคฤหบดีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มี
บริวารมากมาย | เขาจึงเรียกคนเฝ้าเรือนคลังมาแล้วกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ อาหารส าหรับเราพร้อม
ด้วยบริวารจะมีตลอดระยะเวลา 12 ปีไหม ?” | บุรุษนั้นกล่าวว่า “มีพอครับนาย” | คฤหบดีนั้นจึง
อาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นแล | ทุรภิกษภัยตามมาถึงแล้วในระยะเวลาไม่นาน | ยุ้งฉางและเรือน
คลัง207 ของคฤหบดีนั้นหมดลงแล้ว | และปริชนทั้งหมดก็เสียชีวิตลงแล้ว | (เหลืออยู่แต่) ชน 6 คนรวม
ทั้งตัวคฤหบดีเอง | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นท าความสะอาดยุ้งฉางและเรือนคลังรวบรวมข้าวเปลือกได้ 1 
ปรัสถะ208 | ข้าวเปลือก 1 ปรัสถะนั้นภรรยาของคฤหบดีน าไปใส่ไว้ในหม้อแล้วหุง | เมื่อพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น | พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจนคนยาก  ผู้อยู่อาศัยใกล้
กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้หนึ่งของโลกย่อมอุบัติขึ้นในโลก | 
จนกระทั่งพระปรัตเยกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเที่ยวจาริกไปในชนบทถึงเมืองพาราณสีแล้วโดยล าดับ | พระ
ปัจเจกพุทธเจ้านั้นนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ครองบาตรและจีวรเข้าไปยังเมืองพาราณสี | ก็ชนทั้ง 6 คนรวม
ทั้งตัวคฤหบดีเองนั้นเตรียมพร้อมเพ่ือที่จะบริโภคอาหาร | พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นเที่ยวบิณฑบาตโดย
ล าดับจนมาถึงเรือนของคฤหบดีนั้นแล้ว | คฤหบดีนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีจิตน่าเลื่อมใส มีกาย
น่าเลื่อมใสแล้ว | ก็ครั้นเห็นแล้วจึงใคร่ครวญทันทีว่า “ถึงเราบริโภคอาหารนี้แล้วก็จะต้องตายเป็นแน่
แท้ | อย่ากระนั้นเลย เราจะถวายส่วนของเราแก่บรรพชิตรูปนี้ ” | เขาจึงกล่าวกับภรรยาว่า “นางผู้
เจริญ เราจะถวายส่วนที่เป็นของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” | ภรรยานั้นคิดว่า “สามีของเราไม่บริโภคเราจะ
บริโภคได้อย่างไร” | นางจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร แม้ดิฉันก็จะถวายส่วน (ของดิฉัน) แก่บรรพชิต
รูปนี้” | บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสี พิจารณาแล้วจึงถวายส่วนของตนๆ เหมือนกัน | ล าดับนั้น ชน
ทั้งหมดเหล่านั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมกัน | การแสดงธรรมของพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเป็นไปทางกาย (แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง) หาเป็นไปทางวาจาไม่ (แสดง
ค าสอน) | พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับพญาหงส์กระพือปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้า 

                                                           
207ในศัพท์ว่า “Kośakoṣṭhāgārāḥ” รอตแมน (Rotman)  และทาเทลแมน (Tatelman) ให้ความหมาย

ว่า ยุ้งฉางและเรือนคลัง นอกจากนี้รอตแมนยังได้เสนอเพิ่มเติมอีกว่า ศัพท์นี้น่าจะเป็นการสมาสซ้ าเสียงซึ่งท่ีจริงอาจ
มีเพียงความหมายเดียวคือ ยุ้งฉาง เมื่อพิจารณาดูต้นฉบับใน Gilgit Mss. ประกอบพอจะเป็นข้อสนับสนุนได้
เนื่องจากตามต้นฉบับใน Gilgit Mss. ศัพท์นี้ปรากฏอย่างชัดเจนว่า “koṣṭāgārāḥ” หมายถึง ยุ้งฉาง ดู Rotman 

Andy, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 428; Joel Tatelman, The Heavenly Exploits : Buddhist 

Biographies Fromthe Divyāvadāna (New York: The Clay Sanskrit Library, 2005), 55,59. ; and Dutt, 

Nalinaksha, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, 251.  
208“Prastha” คือ กอบ เป็นมาตราตวงน้ าหนักเทียบค่าดังนี้ 1 ปรัสถะเท่ากับ 32 ปละ (Palas) หรือ

หนึ่งส่วนสี่ของอาฒกะ (Āḍhaka) ดูเพิ่มเติมใน Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 699. 
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แล้วเริ่มเพ่ือจะกระท าปาฏิหาริย์คือท าให้เกิดแสงสว่าง ความร้อน สายฝน และสายฟ้า | ฤทธิ
ปาฏิหาริย์ดึงดูดความสนใจของปุถุชนอย่างรวดเร็ว | ชนเหล่านั้นจึงหมอบลงแทบเท้าเสมือนกับต้นไม้
ที่ถูกตัดรากล้มลงฉะนั้น แล้วเริ่มเพ่ือที่จะตั้งปณิธาน | คฤหบดีเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้อที่ข้าพเจ้ากระท า
อุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้ หากยุ้งฉางและเรือนคลัง (ของ
ข้าพเจ้า) ว่างเปล่าก็ขอให้เต็มเปี่ยมพร้อมกับการมองของข้าพเจ้า | ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่ง
ธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด | และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึง
ไม่พอใจเลย” | (151) ภรรยาเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้อที่ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้
เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพระเจ้าตั้งหม้อหุงข้าวเพ่ือคนคนหนึ่ง ข้าวในหม้อนั้นชน 100 
คนพึงบริโภคก็ตาม 1,000 คนก็ตามอย่าพึงพร่องไปเลย จนกว่าข้าพระเจ้าระงับการใช้แล้ว | ขอ
ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ดังกล่าวมานี้ด้วยเถิด  | และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดา
ผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” | บุตรเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้อที่ข้าพเจ้ากระท า
อุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้ถุงเงินจ านวน   500 กระษาปณ์ผูกติด
ไว้บนสะเอว | หากข้าพเจ้าพึงใช้สอย 100 กระษาปณ์ก็ดี 1,000 กระษาปณ์ก็ดีจากถุงเงินนั้น ขอให้ถุง
เงินบรรจุเต็มตามเดิม | อย่าได้พร่องไปเลย | ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด | และ
ขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” | ลูกสะใภ้เริ่ม
ตั้งปณิธานว่า “ข้อที่ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้
หากข้าพเจ้าจัดเตรียมของหอมเพ่ือคนคนหนึ่ง คน 100 คนหรือ 1,000 คนจะได้กลิ่นของหอม (นั้น) 
และกลิ่นหอมนั้นอย่าพึงสิ้นไปเลย | จนกว่าข้าพเจ้าระงับแล้ว | ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรม
เช่นนี้ด้วยเถิด | และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่
พอใจเลย” | ทาสเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ 
ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพเจ้าพึงไถรอยไถ 1 รอย รอยไถ 7 รอยพึงเป็นอันข้าพเจ้าไถแล้ว | ขอข้าพเจ้าพึง
เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด | และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจก
พุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” | ทาสีเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณีย
บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพเจ้าเจาะจงจ านวนของอย่างหนึ่ง จ านวนทั้ง 7 (แห่ง
ของนั้น) พึงเกิดขึ้น | ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด | และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระ
ศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” ชนทั้งหลายเหล่านั้นตั้งปณิธานไว้
อย่างนี้ | ก็พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้น เพ่ือต้องการอนุเคราะห์ชนเหล่านั้น เหาะขึ้นไปในอากาศ
ด้วยฤทธิ์ | จนกระทั่งพระเจ้าพรหมทัตประทับอยู่เบื้องบนพ้ืนแห่งปราสาท | เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า
นั้นเหาะไปด้วยฤทธิ์ เงาตกลงเบื้องบนแห่งพระเจ้าพรหมทัตแล้ว | พระองค์ทรงก้มพระพักตร์เริ่มที่จะ
มองดู | ย่อมทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น | พระองค์ทรงมีด าริอย่างนี้ว่า “พระปัจเจก
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พุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี้ถอนรากแห่งความยากจนด้วยใบมีดคันไถคือฤทธิ์เพ่ือใครหนอ | ความหวังอัน
ยิ่งใหญ่ (จะมีแก่เรา)” | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นจึงเริ่มที่จะมองดูยุ้งฉางและเรือนคลัง จนกระทั่งเห็นยุ้ง
ฉางและเรือนคลังนั้นเต็ม (ไปด้วยข้าวเปลือก) | เขาจึงเรียกภรรยามาว่า “ปณิธานของเรา (ที่ตั้งไว้
ก่อน) ส าเร็จผลแล้ว บัดนี้เราจะมาดูปณิธานของพวกเธอ” | ล าดับนั้น ทาสีจึงเริ่มที่จะจัดเตรียม
จ านวนแห่งข้าวเปลือกจ านวนหนึ่ง | (ขณะนั้น) จ านวนทั้ง 7 เกิดขึ้นแล้ว | ภรรยา(ของคฤหบดี) จึงน า
หม้อมาหุงข้าวเพ่ือบริโภคส าหรับคนคนหนึ่ง | ชนเหล่านั้นทั้งหมดบริโภคแล้ว ข้าวในหม้อคงอยู่อย่าง
นั้นตามเดิม | อนึ่ง เพ่ือนบ้านและสิ่งมีชีวิตหลายร้อยหลายพันบริโภคแล้ว ข้าวในหม้อก็ยังคงอยู่อย่าง
นั้นตามเดิม |  ปณิธานของบุตร ลูกสะใภ้ ทาส ก็ส าเร็จผลแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน | ขณะนั้น คฤหบดี
สั่งให้บุคคลตีฆ้องร้องป่าวประกาศทั่วเมืองพาราณสีว่า “ท่านผู้เจริญ ผู้มีความต้องการด้วยของสิ่งนี้ จง
มาเถิด” |  เสียงดังกังวานจึงเกิดมีทั่วเมืองพาราณสี | พระราชาทรงสดับแล้ว | พระองค์จึงตรัสว่า 
(152) “ท่านผู้เจริญเสียงดังกังวานนี้คืออะไรกัน ?” | เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
สมมติเทพ คฤหบดีคนโน้นเปิดยุ้งฉางและเรือนคลังแล้ว” | พระราชาตรัสว่า “คฤหบดีเปิดยุ้งฉางและ
เรือนคลังในเวลาที่ชาวโลกทั้งหมดเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะ | ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงไปเรียกคฤหบดีนั้น
มา” | เหล่าอ ามาตย์เหล่านั้นจึงเรียกคฤหบดีมาแล้ว | ล าดับนั้นพระราชาตรัสว่า “ดูก่อนคฤหบดี ท่าน
เปิดยุ้งฉางและเรือนคลังในเวลาที่ชาวโลกทั้งหมดเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะ” | คฤหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์เปิดยุ้งฉางและเรือนคลังเพ่ือใครกันหรือ ? | หากเพียงแต่ว่าเมล็ด
พันธุ์ที่ข้าพระองค์หว่านไว้ในวันนี้นั้นแล ให้ผลในวันนี้เหมือนกัน” | พระราชาตรัสถามว่า “เรื่องราว
เป็นอย่างไร ?” | คฤหบดีนั้นจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอย่างละเอียด | พระราชาจึงตรัสว่า “ดูก่อน
คฤหบดี ท่านถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือ ?” | คฤหบดีกราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ถวายแล้ว” | พระเจ้าพรหมทัตนั้นจึงตรัสคาถาว่า 
 

  โอ บุณยเกษตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณ อันปราศจากโทษทั้งหมดอันเป็น | 
  บุณยเกษตรที่เมล็ดพันธุ์ซึ่งหว่านแล้วในวันนี้ ให้ผลในวันนี้เหมือน 
  กัน ||468|| 
 

(152.1) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่า 
คฤหบดี ภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนั้นในกาลครั้งนั้น | ก็คือ คฤหบดีเมณฒกะ ภรรยา 
บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนี้นั่นแล | ด้วยผลแห่งกรรมที่พวกเขานี้ ได้กระท าอุปการะใน               
พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้จึงเกิดเป็นชนผู้มีบุญมาก 6 คน เห็นสัตยธรรมในส านักของเรา |  
และชนเหล่านี้พอใจเราผู้ เป็นศาสดาที่ วิ เศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่ งแสนโกฏิ  หาได้              
ไม่พอใจไม่ ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลาย
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ที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน | เพราะฉะนั้น
แล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียว และกรรมที่คละกัน  ท าการสั่งสม
แต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” | 

 

(152.2) มีอุทานว่า  
 

 ไกเนยะฤษีถือเอาน้ าปานะและข้าวยาคูไปยังท่าน้ ากาศี  
แล้วท าของเคี้ยวอันหยาบกระด้างให้เป็นโภชนะอันเลิศ ||469|| 

 

(152.3) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ เมืองอุทุมะ | ทราบมาว่าสมัยนั้น ฤษี    
ไกเนยะได้อาศัยอยู่ในเมืองอุทุมะแล้ว | แต่ท่านมีวิหารที่พักกลางวันอยู่ที่ริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินี | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงใคร่ครวญว่า “เราพึงแสดงธรรมแก่ท้าวโลกบาลทั้ง 4 ในที่ไหนหนอ” | 
ซึ่งเป็นที่ที่ฤษีไกเนยะจะมาสู่การอบรมของเราโดยไม่ยากนัก” | พระองค์ทรงด าริอย่างนี้ว่า “เราจะ
แสดงธรรมที่สระปุษกริณีมันทากินีนั้น | ฤษีนั้นจะมาสู่การอบรมของเรา (จะถูกเราอบรมได้) | 
ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังเลากิกะจิตให้เกิดข้ึนแล้ว | ทราบว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า ในเวลาที่
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงยังเลากิกะจิตให้เกิดขึ้น เหล่าทวยเทพทั้งหลายมีท้าวศักระและพระ
พรหมเป็นต้น ต่างก็ทราบพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วด้วยใจ | ท้าวไวศรวัณมหาราช ย่อม
ใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังเลากิกะจิตให้เกิดขึ้นแล้ว จะมีเหตุอะไร | ย่อมเห็นว่า “พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะแสดงธรรมแก่พวกเราทั้งหลายผู้เป็นท้าวโลกบาลทั้ง 4 นั่นแล” ครั้น
ทราบดังนี้แล้วจึงออกค าสั่งแก่มหายักษ์เสนาบดีนามว่า ปาญจิกะว่า (153) “ปาญจิกะ เจ้าจงไปที่ริม
ฝั่งสระปุษกริณีมันทากินี ปูลาดศยนาสนะเพ่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | (และ) จงตั้งยักษ์ผู้อารักขา
คนหนึ่งไว้ส าหรับไกเนยะฤษี | (เพราะว่า) จะมีการประชุมของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก | อะไรก็ตาม
อย่าได้มากระทบกระทั่งเดชานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเลย | มหายักษ์เสนาบดีนั้น
ครั้นได้ตั้งผู้อารักขาแก่ไกเนยะฤษีที่ริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินีแล้ว จึงเริ่มเพ่ือที่จะปูลาดศยนาสนะ | 
ขณะนั้นได้เกิดเสียงอันโกลาหลของหมู่มหาชนแล้ว | ล าดับนั้น ฤษีไกเนยะ ได้ยินเสียงโกลาหลจึงถาม
ผู้อารักขานั้นว่า “เสียงโกลาหลนี้อะไรกันหรือ” | ยักษ์ผู้อารักขานั้นกล่าวว่า “มหายักษ์เสนาบดีก าลัง
ปูลาดศยนาสนะ” | ฤษีกล่าวว่า “เพ่ือเราหรือ” | ยักษ์ผู้อารักขากล่าวว่า “ไม่ใช่เพ่ือท่านหรอก | แต่
เพ่ือพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า” | ฤษีกล่าวว่า “ท าไมเจ้าถึงมายืนอยู่ตรงนี้ละ” | ยักข์ผู้อารักขากล่าวว่า 
“เพ่ือคุ้มครองท่าน” | ฤษีกล่าวว่า “คุ้มครองท าไมหรือ” | ยักษ์กล่าวว่า “ในที่แห่งนี้จะมีการประชุม
ของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก | อะไรก็ตามอย่าได้มากระทบกระทั่งพระเดชานุภาพเลย | ฤษีนั้นย่อมกล่าว
ว่า “ใครจะท าการคุ้มครองพระศรมณะเคาตมะพระองค์นั้นเล่า” | ยักษ์นั้นกล่าวว่า “จะมีใครกระท า
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การคุ้มครองพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ | พระองค์นั่นแหละย่อมท าการคุ้มครองโลกพร้อมทั้ง          
เทวโลก” ฤษีไกเนยะเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วจึงนิ่งเสีย |  

(153.1) ครั้งนั้น ในเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มเสร็จแล้วครองบาตรและ
จีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองอุทุมะ | ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองอุทุมะ ทรงกระท าภัตกิจ
เสร็จแล้ว หลังจากเสด็จกลับจากบิณฑบาตทรงเข้าสมาธิรูปนั้น โดยประการที่พระองค์ทรงหายไปจาก
เมืองอุทุมะ ประทับยืน ณ ริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินีพร้อมกับภิกษุสงฆ์ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค
เจ้า ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ | ล าดับนั้น ท้าวธฤตราษฎร์209 ผู้มีเหล่า       
คันธรวะ (gandharva) มากมายเป็นบริวาร มีเหล่าคนธรรพ์หลายร้อยเป็นบริวาร มีเหล่าคนธรรพ์
หลายพันเป็นบริวาร มีเหล่าคนธรรพ์หลายแสนเป็นบริวาร ยังบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยแก้วมณีอันเป็น
ทิพย์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว น้อมแก้วมณีถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
กราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งเยื้องไปทางด้านทิศ
ตะวันออกด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ | แม้ท้าววิรูฒกะ210 ผู้มีเหล่ากุมภัณฑ์211 
มากมายเป็นบริวาร มีเหล่ากุมภัณฑ์หลายร้อยเป็นบริวาร มีเหล่ากุมภัณฑ์หลายพันเป็นบริวาร มีเหล่า
กุมภัณฑ์หลายแสนเป็นบริวาร ยังแก้วมุกดาอันเป็นทิพย์ให้เต็มไปทั่วบริเวณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว น้อมแก้วมุกดาถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบถวายบังคมแทบพระ
ยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งเยื้องไปทางด้านทิศใต้ด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้า
และภิกษุสงฆ์ | แม้ท้าววิรูปากษ์212 ผู้มีเหล่านาคมากมายเป็นบริวาร มีเหล่านาคหลายร้อยเป็นบริวาร 
มีเหล่านาคหลายพันเป็นบริวาร มีเหล่านาคหลายแสนเป็นบริวาร ยังดอกไม้ทั้งหลายกล่าวคือ ดอก
อุบล ดอกปัทม์ ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก ดอกมันทาระอันเป็นทิพย์ให้เต็มไปทั่วบริเวณแล้ว เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว น้อมดอกไม้ทั้งหลายกล่าวคือ ดอกอุบล ดอกปัทม์ ดอกกุมุท 
ดอกปุณฑริก ดอกมันทาระถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระ

                                                           
209ธฤตราษฎร์ (ส. ธฺฤตราษฺฏร Dhṛtarāṣṭra) บาลีว่า ธตรัฏฐะ (บ. ธตรฏฺ  Dhtaraṭṭha) ไทยใช้ว่า 

ธตรฐ เป็นช่ือของท้าวมหาราชผู้ปกครองภูตและคนธรรพ์ทางทิศตะวันออก. 
210วิรูฒกะ (ส. วิรูฒก Virūḍhaka) บาลีว่า วิรุฬหกะ (บ. วิรุฬฺหกธ Viruḷhaka) ไทยใช้ว่า วิรุฬหก เป็น

ช่ือของท้าวมหาราชผู้ปกครองเทวดาและกุมภัณฑ์ทางทิศใต้. 
211กุมภาณฑ์ (ส. กุมฺภาณฑ Kumbhāṇḍa) บาลีว่า กุมภัณฑ์ (บ. กุมฺภณฺฑ Kumbhaṇḍa) คือยักษ์

จ าพวกหนึ่งมีท้องใหญ่และอัณฑะใหญ่เท่าหม้อ ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 293.  
212วิรูปากษ์ (ส. วิรูปากฺษ Virūpākṣa) บาลีว่า วิรูปักข์ (บ. วิรูปกฺข Virūpakkha) ไทยใช้ว่า วิรูปักษ์ 

เป็นช่ือของท้าวมหาราชผู้ปกครองนาคทางทิศตะวันตก. 
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ผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งเยื้องไปทางด้านทิศตะวันตกด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ
สงฆ์ | แม้ท้าวไวศรวัณ ผู้มีเหล่ายักษ์มากมายเป็นบริวาร มีเหล่ายักษ์หลายร้อยเป็นบริวาร มีเหล่ายักษ์
หลายพันเป็นบริวาร มีเหล่ายักษ์หลายแสนเป็นบริวาร ยังเงินและทองค าอันเป็นทิพย์ให้เต็มไปทั่ว
บริเวณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว น้อมเงินและทองค าถวายแก่พระผู้มี
พระภาคเจ้า กราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า (154) นั่ง
เยื้องไปทางด้านทิศเหนือด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ | บรรดาท้าวมหาราชทั้งหลาย
เหล่านั้น ท้าวธฤตราษฎร์และท้าววิรูฒกะทั้งสองมีลักษณะอ่อนโยน | ส่วนท้าววิรูปากษ์และท้าวไวศร
วัณทั้งสองมีลักษณะดุร้าย | ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระด าริอย่างนี้ว่า “ถ้าเราพึงแสดงธรรม
ด้วยวาจาที่อ่อนโยนท้าวธฤตราษฎร์และท้าววิรูฒกะทั้งสองจะเข้าใจ (แต่) ท้าววิรูปากษ์และท้าวไวศร
วัณทั้งสองจะไม่เข้าใจ | ถ้าเรานั้นพึงแสดงธรรมด้วยวาจาที่ดุดัน แม้อย่างนี้แล้ว ท้าววิรูปากษ์และท้าว
ไวศรวัณทั้งสองจะเข้าใจ (แต่) ท้าวธฤตราษฎร์และท้าววิรูฒกะทั้งสองจะไม่เข้าใจ | อย่ากระนั้นเลย 
เราพึงแสดงธรรมด้วยวาจาที่ดุดันและอ่อนโยน | พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงทราบว่าจะแสดงธรรม
ด้วยวาจาที่ดุดันและอ่อนโยนแก่ท้าวโลกบาลทั้ง 2 แล้ว จึงตรัสเรียกท้าวธฤตราษฎร์มาว่า “ดูก่อน
มหาบพิตร กายที่คร่ าคร่า (รูป) เวทนา สัญชญาที่เสื่อมลง สังสการที่ดับไป และวิชญาน213 ที่สงบระงับ 
เป็นสภาพไม่เที่ยงด้วยประการฉะนี้แล | รูปเป็นต้นนี้ชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์” | ทราบว่าเมื่อพระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสธรรมบรรยายนี้ ท้าวธฤตราษฎร์ ทรงปราศจากธุลี ไร้มลทิน เกิดธรรมจักษุในธรรม
ทั้งหลาย และเหล่าคนธรรพ์มากมายหลายแสนเหล่านั้นก็เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมนั้น | 

(154.1) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท้าววิรูฒกะมาว่า “ดูก่อนมหาบพิตร 
บรรดารูปเป็นต้นเหล่านั้น สิ่งที่เห็นจงเป็นเพียงสักแต่ว่าเห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่คิด สิ่งที่รับรู้จงเป็นเพียง
สักแต่ว่ารับรู้ ด้วยประการดังนี้แล” | ทราบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมบรรยายนี้ ท้าววิรูฒ
กะ ทรงปราศจากธุลี ไร้มลทิน เกิดธรรมจักษุในธรรมทั้งหลาย และเหล่ากุมภัณฑ์มากมายหลายแสน
เหล่านั้นก็เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมนั้น | 

(154.2) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท้าววิรูปากษ์มาว่า “एने मेने दष्फे 

दण्डष्फे एष एवान्तो दाुःखस्येतत214 | ทราบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมบรรยายนี้ ท้าววิรูปากษ์

                                                           
213วิชญาน ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า เทหินฺ แปลว่า เจ้าของร่างกาย บาลีว่า วิญญาณ 

(Viññāṇa) คือความรู้แจ้งอารมณ์, สิ่งที่เช่ือกันว่ามีอยู่ในร่างกายเมื่อมีชีวิต เทหินตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึง 
อาตมันหรือชีวาตมัน.  

214ไม่ทราบความหมายเนื่องจากหาความหมายไม่พบ. 
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ทรงปราศจากธุลี ไร้มลทิน เกิดธรรมจักษุในธรรมทั้งหลาย และเหล่านาค 215มากมายหลายแสน
เหล่านั้นก็เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมนั้น |  

(154.3) ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท้าวไวศรวัณมาว่า “अत्र ते महाराज 
माषा तुषा संभाशा सवमत्र ववराठि एष एवान्तो दाुःखस्येतत | ทราบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม
บรรยายนี้ ท้าวไวศรวัณทรงปราศจากธุลี ไร้มลทิน เกิดธรรมจักษุในธรรมทั้งหลาย และเหล่ายักษ์
มากมายหลายแสนเหล่านั้นก็เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมนั้น | 

(154.4) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “บัดนี้เวลาที่เราจะปรินิพพานใกล้เข้ามาถึง
แล้ว | เราจะฝากฝังพระศาสนาไว้ให้แก่ใคร | แก่เทวดาทั้งหลาย ถ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายตั้งอยู่ในความ
ประมาท มากไปด้วยราคะ ศาสนาคงจะตั้งอยู่ไม่ได้นาน | แก่มนุษย์ทั้งหลาย ถึงอย่างนั้น มนุษย์
ทั้งหลายมีอายุน้อย ศาสนาคงจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนกัน | อย่ากระนั้นเลย เราจะฝากฝังพระศาสนา
ไว้แก่เหล่าเทวดาทั้งหลายด้วย แก่มนุษย์ทั้งหลายด้วย แก่พระกาศยปะภิกษุด้วย ครั้นทราบดังนี้แล้ว
จึงตรัสเรียกท้าวธฤตราษฎร์มาว่า “ดูก่อนมหาบพิตร เมื่อเราปรินิพพานแล้ว พระองค์พึงกระท าการ
รักษาพระศาสนาในทิศตะวันออก” | ย่อมตรัสเรียกท้าววิรูฒกะมาว่า “ดูก่อนมหาบพิตร แม้พระองค์
พึงกระท าการรักษาพระศาสนาในทิศใต้” | ย่อมตรัสเรียกท้าววิรูปากษ์มาว่า “ดูก่อนมหาบพิตร (155) 
ส่วนพระองค์พึงกระท าการรักษาพระศาสนาในทิศตะวันตก” | ย่อมตรัสเรียกท้าวไวศรวัณมาว่า 
“ดูก่อนมหาบพิตร แม้พระองค์พึงกระท าการรักษาพระศาสนาในทิศเหนือ” | ล าดับนั้น ท้าวมหาราช
ทั้ง 4 มีจิตยินดีแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “จงเป็นไปตามรับสั่งของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเถิด พระเจ้าข้า | พวกเราทั้งหลายจะกระท าการรักษาพระศาสนาไว้เอง” ครั้นกราบทูลดังนี้
แล้ว ท้าวเธอทั้งหลายผู้เห็นแจ้งสัตยธรรม จึงถวายบังคมลาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยเศียรเกล้า แล้วเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
มอบหมายพระศาสนาทั้งหมดไว้แก่พระมหากาศยปะผู้มีอายุแล้ว | และตรัสเรียกท่านพระอานนท์มา
ว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอพึงขวนขวายท ากิจในพระศาสนาเถิด” | 

(155.1) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความ
สงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท้าวมหาราชทั้ง 4 ทรงกระท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบาก
แห่งกรรมใดท าให้ได้เกิดเป็นท้าวมหาราชทั้ง 4 | และได้เห็นแจ้งสัตยธรรมในส านักของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า” | พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตชาติอ่ืนๆ ท้าวเธอเหล่านี้ ได้ก่อร่าง
สร้างกรรมไว้มากมายอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปรัตยัยบริบูรณ์ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน 
ทราบมาว่า กรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกาย” | 

                                                           
215ค าศัพท์สันสกฤตใช้ค าว่า “कुम्भाण्ड”  
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(155.2) ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 20 ,000 ปี พระศาสดา
พระนามว่า กาศยปะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึง เป็นผู้
ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค | ทราบมาว่า สมัยนั้นในมหาสมุทร มีนาค 2 ตนอาศัยอยู่ ชื่อว่า    
ศวาสะ (Śvāsa) และมหาศวาสะ (Mahāśvāsa)  | แม้ที่เขากูฏศาลมัลยะ (Kūṭaśālmalya) มีครุฑอยู่ 2 
ตัว นามว่าอัฏเฏศวระ (Aṭṭeśvara) และอูเฑศวระ (Ūḍeśvara)  | ในเวลาที่นาคศวาสะและมหาศวาสะ
ถูกครุฑเหล่านั้นท าร้ายแล้ว ก็จะหนีเข้าไปในถ้ า | จนกระทั่งเวลาต่อมา นาคศวาสะและมหาศวาสะ
ได้รับสิกขาบทคือศรณคมน์จากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะแล้ว | ก็ครุฑทั้ง 
2 เหล่านั้นไม่สามารถที่จะท าร้าย(นาคทั้งสอง)ได้ | เป็นเหมือนถูกสายลมและสายน้ าที่มาจากภูเขา
สุเมรุพัดออกมาแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ครั้งก่อนท่านเมื่อถูกพวกเราท าร้ายก็จะหนีเข้าไปในถ้ า 
| มาบัดนี้มีเหตุอะไรหนอ ท าให้พวกเรา(เมื่อจะท าร้ายพวกท่าน) กลับถึงความพินาศเป็นเหมือนถูกสาย
ลมและสายน้ าที่มาจากภูเขาสุเมรุพัดออกมา” | นาคศวาสะและมหาศวาสะได้กล่าวแล้วว่า “พวกเรา
ได้รับสิกขาบทคือศรณคมน์จากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะ” | ครุฑทั้งสองเหล่านั้นจึง
กล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น แม้พวกเราจะรับสิกขาบทบ้าง” | ครุฑทั้งสองเหล่านั้นจึงเดินทางไปใน
ส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ พร้อมกับนาคทั้งสองนั้น | ก็ครุฑทั้งสองเหล่านั้น
มาถึงแล้ว | (ครั้งนั้น) ท้าวโลกบาลทั้ง 4 ได้ฟังธรรมจากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากา
ศยปะ ก าลังจะกลับ | ครุฑทั้งสองนั้นได้เห็นท้าวโลกบาลทั้ง 4 นั้นแล้ว | ครุฑทั้งสองนั้นจึงถามนาค
ศวาสะและมหาศวาสะว่า “พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้เป็นใครกัน” | นาคทั้งสองจึงได้เล่าให้ครุฑทั้งสอง
ฟังอย่างละเอียด | ครุฑทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น แม้พวกเราครั้นรับสิกขาบทคือศรณ
คมน์จากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะตั้งปณิธาน” | ครุฑทั้งสองนั้นจึงรับสิกขาบทคือศรณ
คมน์จากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะแล้ว | เหมือนกับที่นาคศวาสะและมหาศวาสะเคย
รับมาแล้วนั่นแล | ล าดับนั้น พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้หมอบลงแทบเท้าของพระสัมยักสัมพุทธเจ้า
กาศยปะอีกครั้งแล้วเริ่มตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ ขอให้ข้าพระองค์ท้ังหลายเป็นท้าวโลกบาลทั้ง 4 
เหมือนกับท้าวโลกบาลทั้ง 4 ที่ได้ฟังธรรมจากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะแล้ว เป็นผู้เห็น
แจ้งสัตยธรรมแล้วกลับไปยังภพของตน” | (156) พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะได้ทรง
พยากรณ์นาคและครุฑทั้งสองและบุรุษผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งว่า “เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปีเธอจักเป็น
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี” | พระองค์จะพึงแสดงธรรมที่ริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินี
เหมือนพระผู้มีพระภาคของพวกเราทั้งหลาย | และพวกเราทั้งหลายครั้นฟังธรรมนั้นแล้ว จะเป็นผู้เห็น
แจ้งสัตยธรรมกลับไปยังภพของตนอย่างนั้นนั่นแล” | 

(156.1) ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร นาคและครุฑทั้ง 4 เหล่านั้นก็คือท้าว
โลกบาลทั้ง 4 นั่นแล | นาคศวาสะในกาลสมัยนั้นก็คือ ท้าวธฤตราษฎร์ | นาคมหาศวาสะในกาลสมัย
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นั้นก็คือ ท้าววิรูฒกะ | ครุฑอัฏเฏศวระในกาลสมัยนั้นก็คือ ท้าววิรูปากษ์ และครุฑอูเฑศวระในกาล
สมัยนั้นก็คือท้าวไวศรวัณ | ด้วยวิบากแห่งกรรมที่พวกเธอเหล่านั้นรับเอาสิกขาบทคือศรณคมน์จาก
ส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะแล้วตั้งปณิธาน พวกเธอจึงเกิดเป็นท้าวโลกบาลทั้ง 4 กระท า
ความเห็นแจ้งสัตยธรรมในส านักของเราแล้วกลับไปยังภพของตน | 

(156.2) ก็ไกเนยะฤษีครั้นฟังธรรมเทศนานั้นแล้ว ถึงความประหลาดใจเป็นอย่างมากและ
เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่ง | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและ
ประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของฤษีนั้นแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารย
สัตย์ | ท าให้ฤษีไกเนยะนั้นครั้นฟังแล้วพร้อมกับเห็นแจ้งสัตยธรรมจึงได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว | ครั้ง
นั้น ฤษีไกเนยะนั้นผู้มีความเลื่อมใสอย่างมาก จึงถือเอาน้ าปานะ 8 ชนิดอันได้แก่ น้ าปานะที่ท าด้วยผล
กล้วยมีเมล็ด น้ าปานะที่ท าด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด น้ าปานะที่ท าด้วยผลเล็บเหยี่ยว น้ าปานะที่ท าด้วย
ผลโพธิ์ น้ าปานะที่ท าด้วยผลมะเดื่อ น้ าปานะที่ท าด้วยเหง้าบัว น้ าปานะที่ท าด้วยผลอินทผลัม น้ า
ปานะที่ท าด้วยผลองุ่นหรือผลจันทน์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค า
นี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ าปานะ 8 ชนิดเหล่านี้หมู่ฤษีในปางก่อนทั้งหลาย
กล่าวสรรเสริญแล้ว | ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับน้ าปานะเหล่านี้ด้วย
เถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงรับน้ าปานะ 8 ชนิดจากส านักของฤษีไกเนยะ 
| ครั้นทรงรับแล้ว ย่อมตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลายน้ าปานะ 8 อย่างเหล่านี้ภิกษุ
รับแล้วในเวลา คั้นนอกเวลา กรองนอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา พึงฉันหลังภัตตาหารเถิด | ภิกษุรับน้ า
ปานะ 8 อย่างเหล่านี้ในเวลา คั้นในเวลา กรองนอกเวลา อธิษฐานนอกเวลาอย่างนี้ไม่ควรฉัน | ภิกษุ
รับน้ าปานะ 8 อย่างเหล่านี้ในเวลา คั้นในเวลา กรองในเวลา อธิษฐานนอกเวลาอย่างนี้ไม่ควรฉัน | 
ภิกษุคั้นน้ าปานะ 8 อย่างเหล่านี้นอกเวลา กรองนอกเวลาอย่างนี้ พึงฉันหลังภัตตาหารเถิด | (แต่) เมื่อ
ล่วงราตรีปฐมยามไปแล้วไม่ควรฉัน” | 

(157.1) ครั้งนั้น ไกเนยฤษีลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มี
พระภาคเจ้า ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์
โปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของข้าพระองค์ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของไกเนย
ฤษีโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น ไกเนยฤษีครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ
แล้วจึงลุกจากอาสนะแล้วหลีกไป | แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ ทรงหายไปจากริมฝั่ง
สระปุษกริณีมันทากินีประทับยืนอยู่ที่เมืองอุทุมะ | ครั้งนั้น ไกเนยะฤษีได้ลุกขึ้นภายในคืนนั้นนั่นเอง 
ย่อมเรียกชนบริวารมาว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านทั้งหลายจงลุกข้ึน จงลุกข้ึนเถิด | ท่านผู้เจริญ พวกท่านจง
ตัดฟืน | พวกท่านจงจัดเตรียมของขบฉัน | พวกท่านจงจัดตั้งซุ้มมณฑปเถิด” | 
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(157.2) ทราบมาว่าสมัยนั้น ฤษีนามว่าไศละ น้องชายของฤษีไกเนยะได้เข้าไปอาศัยอยู่ใน
สถานที่นั้นตลอดราตรี | ฤษีศละได้เห็นฤษีไกเนยะลุกขึ้นในเวลากลางคืนเรียกชนบริวารมาแล้ว | ก็
ครั้นได้ฟังแล้วจึงกล่าวค านี้กะฤษีไกเนยะอีกว่า “ข้าแต่ฤษี ท่านเชิญเพ่ือนผู้ร่วมพรหมจรรย์มาหรือ | 
พระราชาผู้เป็นกษัตริย์แคว้นมคธ216พระนามว่า พิมพิสาร217 เสด็จมาพร้อมทั้งชาวเมืองหรือ หรือว่า
ท่านได้บรรลุธรรมของฤษีตามความปรารถนาแล้ว” | ฤษีไกเนยะกล่าวว่า “ดูก่อนไศละ เราไม่ได้เชิญ
เพ่ือนผู้ร่วมพรหมจรรย์มาหรอก ทั้งพระราชาผู้เป็นกษัตริย์แคว้นมคธพระนามว่า พิมพิสารพร้อมทั้ง
ชาวเมืองก็ไม่ได้เสด็จมา อีกท้ังเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมของฤษีตามความปรารถนาด้วย | หากแต่ว่าเราได้
นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยภัตตาหาร” ฤษีไศละครั้นได้ยินค าว่าพระพุทธเจ้า ซึ่ง
ไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้ว | ฤษีไศละนั้นได้ถามด้วยความเคารพว่า “ข้าแต่ท่านฤษี 
ชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครกัน” | ฤษีไกเนยะกล่าวว่า “ดูก่อนไศละ มีอยู่ทีเดียว พระศรมณะเคาตมะ 
ผู้เป็นศากยบุตร ทรงออกจากตระกูลศากยวงศ์ปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ เสด็จออกจาก
พระราชวังบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาโดยชอบนั่นแล | พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ

                                                           
216มคธ ช่ือแคว้นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีปครั้งพุทธกาล ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ าคงคา

ตอนกลาง เป็นแคว้นที่มีอ านาจมากแข่งกับแคว้นโกศล และเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
สมัยพุทธกาล มคธมีนครหลวงช่ือ ราชคฤห์ ราชาผู้ปกครองพระนามว่า  พิมพิสาร ตอนปลายพุทธกาล พระเจ้า     
พิมพิสาร ถูกโอรสช่ืออชาตศัตรูปลงพระชนม์และขึ้นครองราชย์สืบแทน ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาลาโศก หรือก่อนนั้น 
เมืองหลวงของมคธ ย้ายไปตั้งที่เมืองปาฏลีบุตร บนฝั่งแม่น้ าคงคา เหนือเมืองราชคฤห์ขึ้นไป มคธรุ่งเรืองถึงที่สุดใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งแคว้นใหญ่อื่นทั้งหมดได้รวมเข้าอยู่ภายในมหาอาณาจักรของพระองค์ทั้งหมดแล้ว 
บัดนี้ บริเวณที่เคยเป็นแคว้นมคธในสมัยพุทธกาล เรียกว่า แคว้นพิหาร ดูใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 294. 

217พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร (Māgadha śreṇya bimbisāra) เป็นพระนามของพระราชาผู้
ทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ยาวนานถึง 52 ปี ประมาณ 558 - 491 ปีก่อนคริสตกาล  (ก่อน
พุทธศักราช 15 ปี - พุทธศักราช 52) มีพระบิดาพระนามว่าภาติ (bhāti) พระมารดาพระนามว่าพิมพิ (Bimbi) 
พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อมีพระชนมายุ 15 พรรษาและมีพระมเหสีพระนามว่าโกศลเทวี (Kośaladevī) 
หรือ เวเทหิ (Vedehi) ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศล (Mahākośala) แห่งแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิสารมี
พระโอรสพระนามว่าอชาตศัตรู พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายวัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้า 
ต่อมาพระองค์ถูกพระโอรสปลงพระชนม์ ภายหลังพระเจ้าอชาตศัตรูทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงราชคฤห์ไปอยู่ที่เมือง
ปาฏลีบุตร หรือเมืองปัฏนาในปัจจุบัน ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 268; กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์ครั้งที ่6 ed. (กรุงเทพฯ: ศยาม, 
2550) , 36.  ; G.  P.  Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol.  2, 285-286; and George 

Rawlinson, A Concise History of the Indian People (London: Oxford University Press, 1950), 46. 

http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BE%D4%C1%BE%D4%CA%D2%C3
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เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว | พระองค์นี้แลทรงมีพระนามว่า พระพุทธเจ้า” |  ฤษีไศละกล่าวว่า “ข้าแต่ท่าน
ฤษี ชื่อว่าพระสงฆ์นี้คือใคร” | ฤษีไกเนยะกล่าวว่า “ดูก่อนไศละ มีอยู่ทีเดียว กุลบุตรทั้งหลายจาก  
กษัตริย์ตระกูล ปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา
โดยชอบนั่นแล | มีอยู่ทีเดียว เหล่ากุลบุตรทั้งหลายจากตระกูลพราหมณ์และตระกูลไวศยะ ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้ข้างต้น บวชตามพระผู้มีพระภาคตถาคตเจ้า ผู้เป็นพระอรหันตสัมยักสัมพุทธ
เจ้าพระองค์นั้นนั่นแล | แนะฤษี บุคคลดังกล่าวมานี้นั้นชื่อว่าสงฆ์ | ดูก่อนไศละ นี้ชื่อว่าสงฆ์ และมี
พระพุทธเจ้าเป็นผู้น า” | ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้นั้นเราได้นิมนต์ด้วยภัตตาหารแล้ว | 
ครั้งนั้นฤษีไศละครั้นทราบเวลาด้วยสติอันระลึกถึงพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งบริวารจ านวน 500 คนเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคทรง
ตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิด” | ฤษีไศละ
พร้อมทั้งบริวาร 500 ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ดีแล้ว | 

(157.3) ครั้งนั้น ฤษีไกเนยะได้จัดเตรียมขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตเหล่านั้นนั่น
แล ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว ย่อมอังคาส218 ดูแลเอาใจใส่ (ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุข | ฤษีไกเนยะเมื่อยังภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารอยู่ ได้เห็น
บรรพชิตนามว่าไศละแล้ว | (158) ฤษีไกเนยะย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านไศละ ท่านบวชแล้วหรือ | ท่าน
บวชแล้วชื่อว่ากระท ากรรมดีแล้ว ชื่อว่ากระท ากรรมด้วยดีแล้ว | แม้เรายังภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขให้ฉันแล้ว ก็จะบวชเหมือนกัน” | ครั้งนั้นฤษีไกเนยะ ได้อังคาสดูแลภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาทนียโภชนียอันสะอาดและประณีตโดยประการต่างๆแล้ว เมื่อทราบว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันเสร็จแล้ว ล้างพระหัตถ์และน าบาตรออกแล้ว จึงถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่ง
เบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม | หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรง
แสดงธรรมเทศนามุ่งถึงทักษิณาแก่ฤษีนั้นแล้ว ก็ทรงหลีกไป | ต่อมา ไกเนยฤษีเมื่อท าชนทั้งหมดผู้ละ
ทิ้งธรรมให้เป็นผู้มีธรรมเกิดขึ้นแล้ว (จากนั้น)พร้อมทั้งบริวาร 500 คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วยืน ณ 
ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง | ฤษีไกเนยะผู้ยืน ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้าพระองค์พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาค

                                                           
218อังคาส หมายถึง ถวายพระ เลี้ยงพระ. 
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ด้วยเถิด” | ฤษีไกเนยะพร้อมทั้งบริวาร 500 ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอัน
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว | 

(158.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ายังภิกษุ 1 ,000 รูปให้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ทรง
ประทับอยู่ ณ ราวป่าฉัตรามพุ ริมฝั่งแม่น้ าปรภทริกา | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานภิกษุ
ผู้มีอายุ 500 รูป (ให้เป็นสัทธิวิหาริก) ของพระพราหมณกัปฝิณะ | ประทานภิกษุผู้มีอายุ 250 รูปให้
เป็นสัทธิวิหาริกของพระมหาเมาทคัลยายนะ | ประทานภิกษุผู้มีอายุ 250 รูปให้เป็นสัทธิวิหาริกของ
พระศารีปุตร | บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้มีอายุที่พระพราหมณกัปฝินะสั่งสอนแล้ว พวกเธอเหล่านั้น
เพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้ว | ภิกษุที่พระมหาเมาทคัลยายนะได้
สั่งสอน ได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว | (ส่วน) ภิกษุที่พระศารีปุตรสั่งสอนได้บรรลุโสรตาปัตติผลแล้ว | 

(158.2) ภิกษุทั้งหลาย ผู้เกิดความสงสัยได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทอดพระเนตรเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
พยากรณ์ท่านพระศารีปุตรว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีปัญญามาก และท่านพระมหาเมาทคัลยายนะว่าเป็นผู้
เลิศในด้านมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก | ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น (ท าไม) เหล่าภิกษุท่ีพระพราหมณกัปฝิณะได้
สั่งสอนแล้ว จึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ | เหล่าภิกษุที่พระมหาเมาทคัลยายนะสั่งสอนแล้ว บรรลุ
อนาคามิผล | เหล่าภิกษุที่พระศารีปุตรสั่งสอนแล้วบรรลุโสรตาปัตติผล | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว
ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วก็เหมือนในบัดนี้ (กล่าวคือ) สัทธิวิหาริกที่พราหมณกัปฝินะ
ได้สั่งสอนแล้วด ารงอยู่แล้วในธาตุชั้นอรูปพรหม | สัทธิวิหาริกที่เมาทคัลยายนะสั่งสอนแล้วด ารงอยู่
แล้วในธาตุชั้นรูปพรหม | สัทธิวิหาริกที่ศารีปุตรสั่งสอนแล้วด ารงอยู่แล้วในอภิชญา 5 | พวกเธอจงฟัง
เรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | 

(158.3) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องนานมาแล้ว ในราวป่าแห่งหนึ่งมีฤษี 2 ตนอาศัยอยู่ | ฤษีแต่
ละตนจะมีบริวารตนละ 500 คน | จนกระทั่งในเวลาต่อมา บรรดาฤษีทั้งสองตนเหล่านั้น ฤษีตนหนึ่ง
ได้ถึงแก่กรรมแล้ว | ครั้งนั้นลูกศิษย์ของฤษีนั้น ต่างก็เกิดความทุกข์โทมนัสเพราะความพลัดพรากจาก
อาจารย์ คร่ าครวญไปทางโน้นและทางนี้อยู่ จึงเข้าไปหาฤษีตนที่สองแล้ว | ฤษีนั้นได้เห็นมาณพ
เหล่านั้นคร่ าครวญเสียใจอยู่จึงถามว่า “ดูก่อนมาณพทั้งหลาย อาจารย์ของพวกเธอพึงแก่กรรมแล้ว
หรือ” | ฤษีนั้นย่อมใคร่ครวญว่า “เมื่อเราล่วงไป เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายจะต้องมีสภาพอย่างนี้เป็นแน่ | 
อย่ากระนั้นเลย เราควรจะสงเคราะห์มาณพทั้งหลายเหล่านี้” | (159) ฤษีนั้นจึงให้มาณพเหล่านั้นอยู่
ร่วมกันและช่วยเหลือกันและกันแล้ว | จนกระทั่งเวลาต่อมา ฤษีแม้นั้นเกิดป่วยขึ้น | ฤษีนั้นมีศิษย์ที่
ยอดเยี่ยมอยู่ 3 คน | เขาจึงมอบศิษย์ 500 คนให้แก่ศิษย์คนหนึ่ง | 250 คนให้แก่ศิษย์คนที่ 2 | 250 
คนให้แก่ศิษย์คนที่ 3 | (ต่อมา) ฤษีนั้นก็ได้ถึงแก่กรรมแล้ว | บรรดาศิษย์เหล่านั้น ศิษย์ทั้ง 500 คนที่
ฤษีนั้นมอบให้เป็นสัทธิวิหาริกของศิษย์คนที่หนึ่ง เขาได้สั่งสอนแล้วโดยประการที่ท าให้ศิษย์ทั้ง 500 
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คนด ารงอยู่แล้วในธาตุชั้นอรูปพรหม | ศิษย์ 250 คนที่ศิษย์คนที่สองได้สั่งสอนโดยประการที่เขาได้
ศิษย์เหล่านั้นให้ด ารงอยู่แล้วในธาตุชั้นรูปพรหม | (ส่วน) ศิษย์ 250 คนที่ศิษย์คนที่ 3 ได้สั่งสอนโดย
ประการที่เขายังศิษย์เหล่านั้นให้ด ารงอยู่ในอภิชญา 5 | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ศิษย์
คนที่หนึ่งที่ยังมาณพ 500 คนให้ด ารงอยู่ในธาตุชั้นอรูปพรหมในกาลสมัยนั้นก็คือกัปฝินะภิกษุนี้นั่นแล 
| ศิษย์คนที่สองที่ยังมาณพ 250 คนให้ด ารงอยู่ในธาตุชั้นรูปพรหมก็คือเมาทคัลยายนะภิกษุนี้นั้นแล | 
(ส่วน) ศิษย์คนที่ 3 ที่ยังมาณพ 250 คนให้ด ารงอยู่แล้วในอภิชญา 5 ก็คือศารีปุตรภิกษุนี้นั่นแล | ภิกษุ
ทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เหล่าภิกษุที่กัปฝินะได้สั่งสอนแล้วเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า | เหล่าภิกษุที่เมาท-
คัลยายนะสั่งสอนแล้วเป็นผู้มีอินทรีย์พอประมาณ | เหล่าภิกษุที่ศารีปุตรสั่งสอนแล้วเป็นผู้มีอินทรีย์
อ่อน | ถ้าศารีปุตรไม่ได้สั่งสอนภิกษุเหล่านั้น พวกเธอก็จะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว โหดร้าย | 

 

ขณะที่ไกเนยชฎิลประกาศถึงคุณของพระพุทธเจ้า ชนทั้งหมดทุกคน 
ต่างก็ฟังด้วยจิตที่เลื่อมใส ||470|| 
สมัยหนึ่งพระศาสดาผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่พร้อมทั้งพระศราวก 
ทรงรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารในเรือนของไกเนยชฏิล ||471|| 
พราหมณ์ไศละได้เห็นความกระตือรือร้นและเสียงอึกทึกครึกโครม 
ในเรือนของไกเนยะชฎิล จึงกล่าวกะไกเนยชฎิลว่า ||472|| 
มีงานแต่งหรือ หรือว่าพระราชาเสด็จเยี่ยมราษฎร  
อนึ่งท่านนักปราชญ์ เราถามท่านแล้ว จงบอกเรื่องนั้นแก่เราเถิด ||473|| 
(ไกเนยชฎิลกล่าวว่า) ไม่ใช่งานแต่งงานของเรา หรือว่าพระราชา 
เสด็จเยี่ยมราษฎร์หรอก หากแต่เราได้นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้เป็น 
สัตว์ประเสริฐด้วยภัตตาหารแล้ว ||474|| 
พราหมณ์ไศละนี้นั้นเมื่อได้ฟังค าว่า “พระพุทธเจ้า” ก็ถึงความสังเวช  
จึงถามว่า “ท่านไกเนยะ พระพุทธเจ้านี้คือใครกัน” ท่านจงบอก 
เรื่องนั้นแก่เราเถิด ||475|| 
(ไกเนยชฎิลกล่าวว่า) พระศาสดาพระองค์นั้น ประสูติในราชวงศ์ศากยะ 
มีพระวรกายงดงาม ตรัสรู้ธรรมทั้งหมด เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกพระองค์ 
ว่า “พระพุทธเจ้า” ||476|| 
พระพุทธเจ้าทรงเห็นอดีต อนาคต และปัจจุบันว่า “สังขารทั้งหลาย 
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ||477|| 
(160) สิ่งอื่นใดท่ีควรรู้ พระองค์ทรงทราบสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดตาม 
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ความเป็นจริง ทรงรู้ทุกอย่าง เห็นทุกอย่าง เพราะฉะนั้น 
 เราจึงเรียกพระองค์ว่า “พระพุทธเจ้า ||478|| 
พระองค์รู้ในสิ่งที่ควรรู้ แสดงในสิ่งที่ควรแสดง ละในสิ่งที่ควรละ 
เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกพระองค์ว่า “พระพุทธเจ้า” ||479|| 
เมื่อพระองค์ประสูติ แผ่นดิน มหาสมุทร พร้อมทั้งภูเขาสั่นสะเทือน 
เราขอประนมมือกราบนมัสการ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ||480|| 
พระองค์ทรงก าจัดมาร ทรงเป็นเชื้อสายของพระกฤษณะ  
ทรงเป็นพาหนะน าสัตว์ให้ถึงฝั่ง เราขอประนมมือกราบนมัสการ 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ได้บรรลุก าลังแห่งพระตถาคต ||481|| 
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเสด็จไปยังเมืองพาราณสี ทรงยังธรรมจักร 
อันประกอบด้วยอาการ 12 ให้เป็นไป เราขอประนมมือกราบ 
นมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ||482|| 
พระองค์ทรงปลดเปลื้องเหล่าสัตว์จ านวนมากผู้ติดอยู่ด้วยเครื่อง 
ผูกคือราคะ ผู้ถูกอ านาจแห่งราคะครอบง าให้หลุดพ้น เราขอ 
ประนมมือกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ||483|| 
ไม่ว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงแนะน าเหล่าสัตว์พระองค์นั้น 
จะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม เราขอถึงบุตรแห่งศากยะ 
ผู้ให้แสงสว่างว่าเป็นที่พ่ึง ||484|| 
ดูก่อนพราหมณ์ เพราะฉะนั้นท่านจงเดินทางไปยังไพรสณฑ์ 
อันน่ารื่นรมย์แห่งนี้ ท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมผู้เปรียบ 
เสมือนราชาแห่งคนธรรพ์ ||485|| 
ผู้ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ ผู้งดงาม มีพระฉวีวรรณดังทองค า  
เหมือนหม้อท่ีร้อนแดง เหมือนดวงจันทร์สีทอง ||486||  
ผู้เป็นเหมือนต้นสาละที่ก าลังมีดอก เหมือนดอกกรรณิการ์ 
ที่ก าลังแย้มบานเหมือนเสาแก้วที่ประดับประดา 
ด้วยรัตนะนานาชนิด ||487|| 
ด้วยเดชานุภาพอันมีแสงยาวรอบด้านของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์นั้นปริมณฑลแห่งต้นนิโครธก็ส่องสว่างไปทั่ว ||488|| 
พระองค์ผู้เป็นมุนี ทรงละความยินดีในราชกิจทั้งหมด  
ละราชสมบัติอันรุ่งเรืองพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์  
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เสด็จออกบรรพชา ยินดีในความสงบ ||489|| 
พราหมณ์ ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ปราศจาก 
ความหวาดกลัวที่กลางป่า เปรียบเสมือนพญาราชสีห์ผู้องอาจ 
ไม่สะดุ้งกลัวบันลืออยู่กลางเขาคันธมาทน์ ||490|| 
พราหมณ์ ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้า ผู้มีพระสุรเสียงดังพรหม 
เปล่งเสียงอันไพเราะ มีวาจาอ่อนโยน มีพระพักตร์สดชื่น  
มีเสียงก้องกังวานและเงียบสงบ ||491|| 
อนึ่ง ดวงจันทร์บริสุทธิ์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้า ห้อมล้อมไปด้วย 
หมู่ดาว พราหมณ์ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้า ผู้เปรียบเสมือน 
มณฑลแห่งดวงจันทร์ ||492|| 
พราหมณ์ ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้า ผู้ส่องสว่าง เป็นราชา 
เหมือนกับพระอาทติย์ที่สาดแสงแรงกล้าขจัดความมืดอยู่บน 
พ้ืนแห่งท้องฟ้า ||493||  
พราหมณ์ท่านจะได้พบกับพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้องอาจ 
เหนือบุรุษ เปรียบเสมือนโคอุสภะ เหมือนเสาหลักท่ีไม่หวั่นไหว 
เหมือนภูเขาท่ีตั้งตระหง่านมั่นคง ||494||   
พราหมณ์ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นอนุตตร มีพระด าริ 
แน่วแน่ยากจะหยั่งถึง เสมือนกับห้วงมหาสมุทรลึกล้นเหลือคณา ||495||  
ท่านจะได้พบกับพระโคดมพุทธเจ้าผู้เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ในท้องฟ้า 
ที่พ้นจากความมืดมิด หรือเปรียบเหมือนกองไฟที่ก าลังลุกโชน ||496|| 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่เบื้องหน้าเหล่าพระอรหันต์ 
ทั้งหลายย่อมทรงงดงาม เปรียบเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิ 
ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเหล่าข้าราชบริพารฉะนั้น ||497|| 
พระองค์ผู้เป็นมุนี เปรียบเสมือนท้าวมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ มีอ านาจ 
ในกามะทั้งหลาย แผ่อ านาจไปทั่วทั้ง 3,000 โลกธาตุ ||498|| 
พระองค์ทรงประกาศสัตย์ทั้งหลายกล่าวคือ ทุกข์มากมายหลายประการ 
เหตุให้เกิดทุกข์ (สมุทัย) ความดับทุกข์ และมรรคมีองค์ 8 ||499||   
เปรียบเหมือนน้ าผึ้งที่ไหลออกจากรวงผึ้ง ซึ่งเหล่าสัตว์เมื่อได้ฟังแล้ว 
ย่อมสงบจิตใจ (และ) ข้ามพ้นห้วงมหาสมุทร (คือกิเลส) ได้ ||500||    
พระองค์ทรงประทานทรัพย์ให้แก่ผู้ไม่มีทรัพย์ ทรงรักษาผู้ที่เจ็บป่วย 
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เป็นที่พ่ึงแก่ผู้ยากไร้ ปลดเปลื้องเหล่าสัตว์ทั้งหลายจากความทุกข์ ||501|| 
ทรงประกาศหนทางท่ีถูกต้อง อันเกษม ซึ่งจะน าไปสู่พระนิพพาน 
แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้มืดบอด โง่เขลา เดินไปผิดทาง ||502|| 
พระองค์ผู้เป็นมหามุนีทรงดับไฟอันร้อนรุ่มคือ ราคะ โทสะ โมหะ 
ของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนกับมหาเมฆที่ดับไฟ 
ด้วยสายฝนฉะนั้น ||503|| 
พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยพระรูป ผิวพรรณ และก าลัง ไม่มีใคร 
ทัดเทียมได้ ทรงแข็งแกร่งเหนือนารายัณ ทรงเป็นเหมือนกับภูเขา 
ที่มั่นคง ||504|| 
พระองค์มิได้ทรงแปดเปื้อนไปด้วยลาภ ความเสื่อมลาภ 
สุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญ ยศ ความเสื่อมยศ เปรียบเสมือนกับ 
ดอกบัวที่ถูกช าระด้วยน้ าฉะนั้น ||505|| 
ทรงงดเว้นจากปาณาติบาต ไม่ยินดีสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ | 
มีปกติกล่าวค าสัตย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ปราศจากการมุ่งร้าย ||506|| 
พระองค์ไม่ตรัสค าหยาบคาย ตรัสแต่ถ้อยค าน่าพอใจ 
ตามเวลาสมควร ไม่ทรงมีความปรารถนาในกามทั้งหลาย  
ทรงมีเมตตาจิตในหมู่สัตว์ ||507||   

  ทรงถึงพร้อมด้วยสัตยทรรศนะ (การมองโลกตามความสภาวะที่เป็นจริง) 
มีปกติประทับอยู่ด้วยก าลังแห่งสมาธิ มีอภิญญา 6 มีปัญญามาก  
ทรงยึดมั่นหลักประพฤติเพ่ือสัตว์โลก (Nabhaścaryā) ||508|| 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทรงได้ยินเสียงต่าง ๆ ทั้งของเทวดา 
และมนุษย์ ทรงทราบจิตที่ยากล าบากหรือสุขสบาย 
ของสัตว์เหล่าอ่ืน ||509||  
พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นญาณท่ีเคย 
อบรมมาแล้วในกาลก่อน ย่อมทรงทราบจุติและอุบัติ ที่มา ที่ไป 
ของสัตว์ทั้งหลาย ||510||   
ทรงเป็นพระขีณาสพ ปราศจากสังโยชน์ ทรงสงบระงับ ขจัด 
กิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ทรงมีอินทรีย์สงบ มีพระหฤทัยสงบ 
ทรงมีสมาธิสมบูรณ์ในพระหฤทัย ||511|| 
เปรียบเหมือนพญาช้างอายุ 60 ปีในท่ามกลางหมู่ช้างพัง 
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พราหมณ์ท่านเมื่อได้เพ่งพินิจ ซาบซึ้งย่อมได้รับปีติ ||512|| 
ดูก่อนพราหมณ์ไศละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเช่นนี้ 
ทรงมีมหาบุรุษลักษณะครบ 32 ประการในพระวรกาย 
เปรียบเหมือนกองไฟที่เปี่ยมไปด้วยเดชานุภาพฉะนั้น ||513|| 
ผู้ใดก็ตามพึงกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ตลอด 100 ปีเต็ม ผู้นั้นจะไม่ประสบการเวียนว่ายตายเกิด 
(เพราะ) พระตถาคตทรงเป็นผู้มีคุณหาค่าประมาณมิได้ ||514|| 
พราหมณ์ ลาภอันยอดเยี่ยมจะมีแก่หมู่ชนผู้ที่พบกับพระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น (และ) ลาภอันยิ่งใหญ่ก็จะมีแก่หมู่ชนที่ได้พบ 
พระพุทธเจ้าแล้วถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งเช่นกัน ||515|| 
พราหมณ์ไศละเมื่อได้ฟังค าพรรณนาของมหามุนีแล้ว เกิดความเข้าใจ 
แจ่มแจ้ง ก าหนดจิตให้สงบ ได้กล่าวค านี้กะไกเนยชฎิลว่า ||516|| 
เราไม่เคยฟังการพรรณนาถึงบุคคลผู้เป็นมนุษย์เช่นนี้มาก่อน | 
ท่านไกเนยะ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น จะต้องเป็นผู้ประเสริฐ 
แห่งโลกทั้งหมด เหมือนอย่างท่ีท่านกล่าวไว้ (เป็นแน่) ||517|| 

ไกเนยชฎิลกล่าวว่า 
  พราหมณ์ท่านเป็นพ่อค้าผู้ต้องการทรัพย์ เมื่อละธงคือมานะ 
  แล้วตั้งใจฟังอย่างนี้ ย่อมจะได้รับปีติยินดี ||518|| 

พราหมณ์ไศละยืนอยู่เบื้องหน้ามาณพผู้เป็นศิษย์ 500 คน | 
จึงเดินทางไปยังอาศรมอันงดงามของพระพุทธเจ้า ||519||  
จากนั้น พราหมณ์จึงได้เข้าไปยังอาวาสของพระธรรมราชา 
ซึ่งสงัดเงียบ เป็นที่อาศัยของหมู่พราหมณ์ สมบูรณ์ไปด้วยดอกไม้ 
และต้นไม้ ราวกับสวนนันทนวัน219ของเหล่าทวยเทพ ||520|| 

                                                           
219นันทนวัน (ส. นนฺทนวน Nandanavana) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า นันทนวัน, นันทวัน (บ. นนฺทนวน 

Nandanavana, นนฺทวน Nandavana) ไทยใช้ว่า นันทวัน เป็นช่ือสวนของพระอินทร์ 1 ใน 4 แห่ง ได้แก่ นันทวัน 
ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมิสกวันตั้งอยู่ในสวรรค์ช้ันตรัยตรึงศ์ปกครองโดยพระอินทร์หรือท้าวศักระ ในสวนนันท
วันมีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่งช่ือว่านันทนะ (Nandana) พร้อมทั้งมีวิมานช่ือเอกปุณฑริกะ (Ekapundarika) ที่เรียกสวน
นั้นว่านันทวันก็เพราะว่าใครก็ตามได้มาเยี่ยมชมสวนน้ีแล้วย่อมมีจิตใจร่าเริงยินดี ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 571; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, 

Vol. 2, 21. 
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เต็มไปด้วยนางกินนรีและสัตว์ป่า เป็นที่อาศัยของพระศากยบุตร ||521||  
พราหมณ์ไศละเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอุตตมบุรุษ 
ผู้เป็นประหนึ่งนายสารถีผู้ฝึกบุรุษท่ียังไม่ได้ฝึก จึงเปล่ง 
ถ้อยค าว่า “พระองค์ทรงสบายดีหรือพระเจ้าข้า” ||522||  
พระพุทธเจ้าผู้มีพระสุรเสียงดังนกการะเวก ได้ตรัสตอบ 
พราหมณ์ไศละนั้นด้วยพระด ารัสหนึ่งว่า “เราสบายดี” ||523|| 
เราไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่มีความยึดมั่น เป็นผู้บริสุทธิ์ 
ไร้มลทิน ไม่มีความสงสัย เป็นผู้หลุดพ้น ห่างไกลความชั่วร้าย 
ปราศจากอาสวะทั้งหมดท้ังมวล ||524|| 
ดูก่อนพราหมณ์ผู้หมดจด เราปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี มีความบริสุทธิ์ 
มีสุขภาพดีท่องเที่ยวไปอยู่ในโลก พราหมณ์เราข้ามพ้นจากผู้มีเวร 
และภัยอันตรายทั้งหมดได้ ||525|| 
พราหมณ์ไศละ (เรา) ขอต้อนรับเธอ เธอจงนั่งอาสนะนี้ เธออย่าได้ 
เหนื่อยกายไปเลย พราหมณ์ความสุขของเธอมีอยู่หรือ ||526||  

พราหมณ์กราบทูลว่า  
  ข้าแต่พระมหาวีระ ข้าพระองค์ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับ 

หลายหลาก เมื่อได้เห็นพระองค์ผู้เป็นมหามุนีในวันนี้ ย่อมมีความสุข 
มีใจอ่ิมเอิบ ร่าเริงแจ่มใส (เป็นอย่างยิ่ง) ||527|| 
เมื่อพราหมณ์เปล่งถ้อยค าโดยล าดับก่อนแล้วในเวลานั้น 
จากนั้นก็รู้สึกย าเกรง มีใจน้อมลงแล้วนั่งลง ||528||  
พราหมณ์ไศละ มีความเชี่ยวชาญรอบรู้มนต์ท านายลักษณะ 
เป็นผู้รู้จบไตรเพท เมื่อนั่งลงแล้วจึงตรวจดูลักษณะของพระมุนี ||529||  
พราหมณ์ไศละได้เห็นลักษณะในพระวรกายของพระโลกนาถแล้ว 
ย่อมสงสัยถึงลักษณะ 2 ประการ คือ พระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 
และพระชิวหา ||530||  
พราหมณ์ผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยลักษณะของมหามุนี จึงทูลถาม 
จึงทูลถามพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามจริงว่า อังคีรส ว่า ||531|| 
“ข้าแต่พระโคดม  ในบรรดาลักษณะ 32 ประการของมหามุนีที่ข้า 
พระองค์ได้ฟังมาแล้ว ข้าพระองค์ไม่เห็นลักษณะ 2 ประการใน 
พระวรกายของพระองค์ ||532|| 
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พระคุยหฐานที่เร้นอยู่ในฝักของพระองค์มีอยู่หรือไม่ 
พระชิวหาที่มีการรับรสอย่างยอดเยี่ยมมีลักษณะเล็กหรือไม่ ||533|| 
ข้าแต่พระมหามุนีผู้ควรนอบน้อม ข้าพระองค์ควรรู้ 
จากพระองค์ว่า พระองค์นั้นมีพระชิวหาใหญ่หรือไม่  
ขอพระองค์จงปลดเปลื้องความสงสัยอันเบาบางโดยพลัน ||534|| 

  ไม่ว่าเมื่อไร ที่ไหนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นในโลก 
แท้จริงแล้ว พระมหามุนีเป็นบุคคลที่หาได้ยากเปรียบเสมือน 
กับดอกอุทุมพร (มะเดื่อ) พบได้ยากฉะนั้น220 ||535||  
พวกเราได้พบพระศาสดาผู้เปรียบเหมือนแหล่งน้ าที่หาได้ยาก 
ในหน้าแล้ง เหมือนโภชนะท่ีพวกขอทานหาได้ยาก และเหมือน 
เภสัชที่คนเจ็บป่วยหาได้ยากฉะนั้น ||536|| 
พระพุทธเจ้าผู้มีพระสุรเสียงดังนกการะเวก ได้ตรัสตอบ 
พราหมณ์ไศละนั้นด้วยพระด ารัสหนึ่งว่า “พราหมณ์เธอ 
จงขยับออกไป” ||537|| 
พระองค์ทรงปิดตาทั้งสองและหูด้วยลิ้น ทรงปิดมณฑลแห่ง 
พระพักตร์ด้วยลิ้นอันใหญ่ ||538|| 
พราหมณ์ไศละได้เห็นพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักแล้ว  
ซึ่งพระมุนีผู้ฉลาดในฤทธิบาททรงแสดงด้วยฤทธิ์ ||539|| 
พราหมณ์ไศละได้หมดความสงสัยลักษณะของพระมหามุนี 

                                                           
220มะเดื่ออุทุมพร เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูง 15-20 เมตร ทรงพุ่มกว้าง ใบหนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูป

ใบหอกกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงหรือมี
ขนปกคลุม ก้านใบยาว 5 เซนติเมตร หูใบรูปหอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อกลมมีลักษณะคล้ายผล 
ชาวบ้านมักเรียกช่อดอกนี้ว่า ผลหรือลูกมะเดื่อ ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามล าต้นและกิ่งแก่ ช่อดอกอ่อนสีเขียวเมื่อ
แก่เปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม มีขนอ่อนปกคลุมเส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 4 เซนติเมตร เกสรตัวผู้อยู่บริเวณรอบ
ช่องเปิด เกสรตัวเมียอยู่ภายในโพรงช่อดอก ผลมีขนาดเล็ก ถ่ินก าเนิดดั้งเดิมของมะเดื่ออุทุมพรครอบคลุมเขตร้อน
ของทวีปเอเชียตั้งแต่อินเดียถึงประเทศจีน ในไทยพบขึ้นตามป่าดิบช้ืนและป่าดิบเขามักขึ้นตามริมล าธารที่ระดับ
ความสูง 1,000-1,250 เมตรจากระดับน้ าทะเล ช่ือมะเดื่ออุทุมพรสันนิษฐานว่ามาจากการรวมช่ือมะเดื่อกับช่ือใน
ภาษาสันสกฤต คือ อุทุมพร (Udumbar) เป็นมะเดื่ออุทุมพร สาเหตุที่ดอกมะเดื่อหาได้ยากก็เพราะดอกมะเดื่อน้ันอยู่
ภายในช่อดอกที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นผลมะเดื่อ อาจจะมีบ้างที่ดอกมะเดื่อเกิดขึ้นเดี่ยวๆ โดยไม่มีช่อมาหุ้มจึงจะท า
ให้เห็นดอกมะเดื่อได้ซึ่งคงเกิดขึ้นได้ยากมาก. 
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เป็นประหนึ่งศรที่ถูกดึงออก มีจิตร่าเริงยินดีแล้วเปล่งค านี้ว่า ||540||  
“มนต์ท านายลักษณะ 32 ประการเหล่าใดท่ีข้าพระองค์ได้เรียนรู้ 
แล้ว ในพระกายของพระองค์ทรงมีลักษณะนั้นทั้งหมด  
ทั้งบริบูรณ์ไม่บกพร่องเลย ||541|| 
พระองค์ผู้มีพระด ารัสและความประพฤติงดงาม ทรงเป็นนรสุชาติ 
สง่างามในท่ามกลางหมู่ศรมณะ เหมือนพระอาทิตย์ไพโรจน์ฉะนั้น ||542|| 
พระองค์ทรงมีวรรณะอันสูงสุดอย่างนี้ จะต้องการอะไร 
ด้วยความเป็นศรมณะ พระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
ผู้สูงสุดในหมู่นรชน ||543||   
พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยกองพล 4 เหล่า และรัตนะทั้ง 7 ประการ 
ขอพระองค์จงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แผ่อ านาจให้เป็นไปทั่วโลกเถิด ||544||   

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
“ดูก่อนไศลพราหมณ์ เราเป็นพระราชาแต่เป็นธรรมราชา 
ที่ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า เราประกาศธรรมจักรไว้ในทั่วปฐพีมณฑลแห่งนี้ ||545|| 
เราเกิดในตระกูลอันสมควร เป็นกษัตริย์ เป็นอภิชาติบุตร ก าจัด 
มารและพลแห่งมารได้แล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม ||546|| 
พราหมณ์ สติของเราเป็นเหมือนวงล้อ ปัญญาของเรา 
เป็นเหมือนเข็มทิศ ความเพียรเป็นเหมือนม้าตัววิ่งเร็ว  
เมื่อถูกกระตุ้นเตือนก็จะน าธุระไป ||547||   
สมาธิของเราเป็นเหมือนแก้วมณีอันประเสริฐที่คอย 
ส่องสว่างในความมืด อุเบกขาเป็นเหมือนช้างตัวประเสริฐ 
เมื่อถูกกระตุ้นเตือนก็จะน าธุระไป ||548||   
ส าหรับคนที่มีราคะสตรีคือความยินดี พราหมณ์แต่ส าหรับเราแล้ว 
ปีติคือความยินดี พราหมณ์ทรัพย์อันประเสริฐที่อยู่ในราชวัง  
เราได้สละสิ้นแล้ว ||549|| 
เราท าให้หมู่สัตว์ผู้หลับใหลและมืดบอดนี้ตื่นอยู่ด้วย รัตนะคือ 
โพธิปักขิยธรรม 7 ประการที่กล่าวล่วงวิสัยของสัตว์โลกทั้งหมด ||550||  
ทั่วทุกทิศเราชนะหมดแล้ว เราไม่มีศัตรูเรามีบริษัท 4 
เรามีพละอันประกอบด้วยองค์ 4 ||551||   
เราอาศัยพระนครอันเป็นสถานที่พ านักของพระพุทธเจ้า 
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พระองค์ก่อน ๆ สมบูรณ์ไปด้วยความรุ่งเรืองและน่ารื่นรมย์ 
มีจัตุรัสที่สร้างถนนไว้ล้อมรอบ ||552||  
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพระสูตรและชาดก เป็นถิ่นอาศัย 
ของมหาบุรุษ เป็นเมืองที่มีการดูแลอารักขาทางเข้าออก 
ทั้ง 3 ทางอย่างดี ||553|| 
เราถึงพร้อมไปด้วยหิริและโอตตัปปะ เป็นตถาคตเจ้า 
เราได้ให้การรบคือธรรม ได้ลั่นกลองแห่งธรรมแล้ว ||554|| 
เราก าจัดมารพร้อมทั้งพลแห่งมารแล้วด ารงอยู่ในโพธิธรรม | 
อัปปมาณธรรมที่ได้อบรมไว้อย่างดีแล้วเป็นเครื่องอาภรณ์ของเรา ||555||   
เรามีพรหมวิหาร 4 เป็นเครื่องดับกิเลสทั้งหลาย วาทะว่าร้าย 
ผู้อื่นเราก าจัดได้แล้ว การท าลายกิเลสเราก็ได้ท าให้เจริญแล้ว ||556||  
ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้มอบแสงสว่างให้แก่ 
หมู่สัตว์ในโลกใบนี้ เราตัดทิฏฐิด้วยศาสตราคือฌาน และ 
ความสงบถือว่าเป็นอาวุธของเรา ||557|| 
เรามีอิทธิบาทเป็นเครื่องอยู่อาศัย มีสมถะเป็นเครื่องคอยยึดจับ 
มีศีลเป็นรถ มีความยินดีเป็นเสียง (เตือน) มีวิปัสสนาเป็นสารถี ||558|| 
เรามีขันติและโสรัจจะเป็นเกราะก าบัง สงครามของเราคือปัญญา 
เป็นเครื่องอบรมมรรค เราก าจัดนิวรณ์ทางอินทรีย์ทั้ง 5 ได้แล้ว ||559|| 
เราได้ท าลายกิเลสทั้งหลายด้วยสัมยักประหาณ 4   
ได้ให้การรบอย่างกล้าหาญ ได้ตีกลองแห่งธรรม | 
เราก าจัดมารพร้อมทั้งพลแห่งมารแล้วด ารงอยู่ในโพธิธรรม ||560||   
เราได้ก าจัดอวิชชาด้วยวิชชา ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป 
แห่งสังขารทั้งหลาย เป็นผู้ข้ามพ้นสงคราม เป็นผู้ตื่นแล้ว  
ย่อมยังหมู่สัตว์ให้ตื่นตาม ||561||  
มหาโจร 3 จ าพวกในโลกกล่าวคือ ราคะ โทสะ โมหะ  
ที่คอยเบียดเบียนหมู่สัตว์ เราได้ก าจัดหมดสิ้นทั้งหมดแล้ว ||562||  
เราเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา  
มีอภิญญา 6 มีพละ เป็นผู้ควรได้รับของบูชา 
ของผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในบุญญเกษตร ||563|| 
เราปรารภความเพียรอันยอดเยี่ยม ก าจัดอาสวะทั้งหลาย 
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ข้ามพ้นห้วงน้ าอันกว้างใหญ่ เมื่อหมู่สัตว์ทั้งหลาย 
ต่างลุ่มหลงอยู่ เราเป็นผู้ไม่หวั่นไหวแล้ว ||564|| 
ราชสีห์ซึ่งมีเข้ียวเป็นก าลังคอยจับจ้องเหล่าสัตว์ในป่า 
แล้วสังหารสัตว์ป่าเหล่านั้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก 
สัตว์รุ่นและสัตว์แก่ฉันใด ||565|| 
เราผู้เป็นสัมพุทธเจ้า เป็นนรสิงห์ เป็นผู้แนะน าสัตว์โลก 
ย่อมประกาศธรรมอย่างสม่ าเสมอในหมู่สัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก 
วัยกลางคนและวัยชราฉันนั้นเหมือนกัน ||566|| 

พราหมณ์กราบทูลว่า 
  ข้าแต่พระโคดมขอพระองค์จงก าจัดความสงสัยของ 
  ข้าพระองค์ผู้ระทมทุกข์ด้วยเถิด เพราะพระองค ์
  ทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเหล่านักปราชญ์ในโลกผู้ก าจัด 
  ลูกศร (คือความสงสัย) ||567|| 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
พราหมณ์ เธอจงก าจัดความสงสัยของเธอ จงน้อมใจ 
เชื่อเถิดว่า การได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่  
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง ||568|| 
ไม่ว่าเวลาไหน การปรากฏขึ้นของบุคคลใด ในโลกใบนี้ 
เป็นเรื่องยาก พราหมณ์เราคือบุคคลนั้น ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธ  
เป็นธรรมราชา เป็นผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เสมอมิได้ ||569||  
พราหมณ์ไศละ ได้กราบทูลพระตถาคตว่า “พระองค์ตรัสว่า 
“เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ข้าแต่พระโคดม  
พระองค์ย่อมตรัสเหมือนกับว่า พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น 
ทรงยังวงล้อ (คือธรรม) ให้หมุนไป ||570||  
แล้วใครเล่าที่เป็นศราวกธรรมเสนาบดีของพระองค์  
เป็นพุทธบุตร เป็นบัณฑิตพร้อมที่จะยังวงล้อ (คือธรรม) 
ซึ่งพระองค์ทรงหมุนไปแล้วให้หมุนตาม ||571|| 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“เรามีสาวกผู้เป็นเช่นกับพรหม มีปัญญามาก เป็นพหุสูตร  
นามว่าศารีปุตร ปรากฏอีกชื่อคือ อุปติสสะ ||572|| 
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ศารีปุตรเป็นผู้จ าแนกพระสูตร เป็นผู้สงบ หมดอาสวะ 
เป็นบัณฑิต คอยตามหมุนวงล้อ (คือธรรม) ที่เราได้หมุนไปแล้ว ||573||  

พราหมณ์ได้กล่าวว่า 
  โอ ! พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้น่าอัศจรรย์ โอ ! พระองค์ 
  ทรงถึงพร้อมด้วยพระศราวก โอ ! พระรัตนตรัยอันยอดเยี่ยม 
  ซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ในโลกได้เกิดข้ึนแล้ว ||574|| 

ข้าพระองค์น้อมถวายบังคมพระองค์ผู้เจริญ ขอถึงความเป็นศราวก 
ของพระองค์ โอ ! ข้าพระองค์จะดื่มรสแห่งธรรมแล้วบรรลุพระ 
นิพพานโดยชอบ ||575|| 
จากนั้น พราหมณ์ผู้มีจิตด าริร่าเริงยินดี ตั้งมั่นแน่วแน่ 
มีจิตด าริสงบเยือกเย็น ได้กล่าวค านี้กับบริษัทว่า ||576||       
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พวกท่านจงฟังธรรมนี้  
ตามท่ีพระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุตรัสอยู่ พระองค์เป็นผู้ตัดลูกศร  
เป็นมหาวีระย่อมบันลือธรรมเหมือนดังราชสีห์บันลือยู่ในป่าฉะนั้น ||577|| 
ผู้ใดปรารถนา เชิญผู้นั้นตามเรามา ส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้น 
หยุดอยู่เถิด เราจะบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระ 
ปัญญาอันประเสริฐนี้ ||578|| 
เมื่อเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ดีและได้เจริญมรรคภาวนาดีแล้ว 
บรรพชาของเราผู้มีอัปปมาทวิหารธรรมก็จะไม่ไร้ผล” ||579|| 

บริษัทกล่าวว่า 
“ท่านพราหมณ์หากท่านพอใจบรรพชานี้ก็จงบวชในศาสนา 
ของพระชินเจ้าเถิด พวกเราจะตัดชฎาแล้วจะบวชเหมือนกัน” ||580|| 
พราหมณ์ไศละมีจิตด าริร่าเริงยินดี ครองผ้าเฉวียงบ่า  
ได้ประณมอัญชลีทั้ง 10 นิ้วไหว้อยู่แล้ว ||581||  
มาณพ 500 คนเหล่านั้น ยืนประคองอัญชลีอยู่แล้วกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระมุนีเจ้า ดีละ ขอข้าพระองค์ท้ังหลาย พึงได้บรรพชา 
อุปสมบทด้วยเถิด ||582|| 
ล าดับนั้น พระศาสดามหาฤษีเจ้า ผู้ประกอบด้วยความกรุณา 
และความอนุเคราะห์พระองค์นั้น ได้ตรัสดังนี้ว่า “เธอจงเป็นภิกษุ 
มาเถิด” มาณพเหล่านั้นได้อุปสมบทแล้ว ||583|| 
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“พราหมณ์ (นี้คือ) ศาริปุตร ผู้มีปัญญามาก (นี้คือ) เมาทคัลยายนะ 
ผู้มีฤทธิ์มาก (นี้คือ) กัปผินะเถระ ผู้มีปฏิภาณไหวพริบ ||584|| 
พระเถระท้ังหลายผู้ฉลาดในปฏิภาณได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้น 
ณ ไพรสณฑ์อันน่ารื่นรมย์ใกล้ริมฝั่งแม่น้ าอันงดงามนั้นแล้ว ||585|| 
ในขณะนั้น ภิกษุเหล่านั้นได้เข้าใจธรรมกถานั้นซึ่งเป็นธรรมกถา 
ที่เหมาะสมจากพระเถระเหล่านั้น พวกเธอหลีกเล้นอยู่ไม่นานนัก 
ก็ได้ตั้งอยู่ในประโยชน์อันสูงสุด ||586|| 
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้รับคุณประโยชน์ มีความสุข ดับกิเลส 
ในปัจจุบัน พวกเธอผู้มีความร่าเริงยินดีจึงเข้าไปเฝ้า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พ่ึงแห่งโลก ||587|| 
พวกเธอนอบน้อมพระสัทธรรมซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 
ศึกษาธรรมซึ่งพระชินเจ้าทรงพรรณนาไว้แล้ว และสมาธิอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทซึ่งเป็นธรรมเกื้อกูล ||588|| 

  เพราะฉะนั้น บุคคลผู้ห่วงใยตนเองในโลกนี้ จงปรารถนา 
ความยิ่งใหญ่ ควรถึงพระพุทธ พระธรรม และสงฆ์ 
ซึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐว่าเป็นที่พ่ึง ||589|| 
แท้จริงศรณะนั้นเป็นศรณะที่มอบความสงบสุขทุกอย่างให้ 
แก่หมู่สัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ยาก ผู้หวาดกลัว ||590|| 
พระธรรมอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่า 
เป็น “อาทิตยพุทธะ” ฉะนั้นผู้ต้องการโมกษะพึงยึดถือ 
ค าสั่งสอนของพระธรรมราชาไว้ทุกเมื่อ ||591|| 

ไกเนยะคาถา จบแล้ว || 
 

(168.1) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทกาศี ทรงเสด็จถึงท่าน้ า
เมืองกาศีโดยล าดับ | ก็ที่ท่าน้ าเมืองกาศีนั้น มีบรรพชิตสองพ่อลูกผู้เคยเป็นช่างเสริมความงาม (อาศัย
อยู่) | บุตรย่อมกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทกาศี 
ทรงเสด็จถึงท่าน้ าเมืองกาศีโดยล าดับ พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ศราวกทรงเป็นผู้มีกายสงบแล้ว 
| อย่ากระนั้นเลย พวกเราจะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกด้วยข้าวต้มและน้ า
ปานะ | พ่อจะจัดหาน้ าปานะหรือ หรือว่าจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์” | บิดากล่าวว่า “เจ้าไปนิมนต์ภิกษุสงฆ์
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เถิด | พ่อจะจัดหาน้ าปานะเอง” | บรรพชิตผู้เป็นบุตรนั้นจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์แล้ว | แม้บรรพชิตผู้เป็น
บิดาได้ถือเอากระจกเดินไปยังถนน | บนถนนนั้นเขาได้เห็นเศรษฐีคนหนึ่งมีผมและหนวดยาว | เขาจึง
แสดงกระจกให้แก่เศรษฐีคนนั้น | เศรษฐีนั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านมีความช านาญ (ในการตัดผม) 
บ้างไหม ?” | บรรพชิตนั้นกล่าวว่า “มี” | เศรษฐีกล่าวว่า “ท่านจงตัดผมและหนวด (ของเรา) เถิด” | 
บรรพชิตนั้นจึงเริ่มเพ่ือจะตัด (ผมและหนวด) คฤหบดีได้หลับแล้ว | เมื่อบรรพชิตตัดผมและหนวดเสร็จ
แล้ว คฤหบดีก็ตื่นขึ้น | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านตัดเสร็จแล้วหรือ” | บรรพชิตกล่าวว่า 
“คฤหบดีเราตัดเสร็จแล้ว” | คฤหบดีผู้ยินดีแล้วจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โยมมีความยินดีเหลือเกิน | 
โยมจะให้อะไรที่จะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประเสริฐแก่พระคุณเจ้าได้” | บรรพชิตนั้นย่อมกล่าวว่า “เรา
นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยข้าวต้มและน้ าปานะ | ท่านจงถวายข้าวต้มเถิด” | 
เศรษฐีนั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ส าหรับพระคุณเจ้าแล้วข้าวต้มและน้ าปานะจะมีประโยชน์
อะไร | โยมจะถวายของเคี้ยวและของฉันอันประณีต | ขอพระคุณเจ้าจงไปนิมนต์เถิด” | บรรพชิตนั้น
ครั้นกล่าวให้พรแล้วว่า “ขอท่านจงเป็นผู้ไม่มีโรคดังนี้แล้ว ก็หลีกไป | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นได้
จัดเตรียมขาทนียโภชนียอันสะอาดและประณีต ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึง 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งแล้วบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ ขณะนั้นคฤหบดีก็ได้
น้อมถวายขาทนียโภชนียอันประณีต | ภิกษุทั้งหลายย่อมใคร่ครวญว่า “พวกเราถูกนิมนต์แล้วด้วย
อาหารอันหยาบ | แต่อาหารนี้เป็นอาหารอันประณีต | พวกเราจะรับได้อย่างไร” | ภิกษุทั้งหลายจึงรับ
ด้วยความคิดอย่างนั้น | ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสแล้วว่า “ถ้าพวกเธอถูกนิมนต์ด้วยอาหารอย่างหยาบแล้วได้อาหารอันประณีตก็พึงฉันเถิด | ไม่
เป็นอาบัติในข้อนี้” | 

(168.2) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ าว่า “ภิกษุทั้งหลายเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพไว้ 
ย่อมมีโทษ | เพราะอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบอาชีพนั้น ภิกษุไม่ควรแสดงศิลปะ | ภิกษุผู้เลี้ยงชีพไม่ควรเก็บ
อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงชีพไว้ | ภิกษุเก็บไว้ย่อมต้องอาบัติ ภิกษุผู้เคยเป็นแพทย์เมื่อเก็บฝักมีดไว้ย่อมต้อง
อาบัติ ภิกษุผู้เคยเป็นขอทานเมื่อเก็บภาชนะไว้ย่อมต้องอาบัติ ภิกษุผู้เคยเป็นช่างเย็บผ้าเมื่อเก็บกล่อง
เข็มไว้ย่อมต้องอาบัติ” | 

(169.1) พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทมัลละ ได้เสด็จถึงเมืองปาปะ
โดยล าดับ | พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ชัฏแห่งป่าชลูกะใกล้เมืองปาปะ | ในเมืองปาปะ มีมหาอ ามาตย์
แห่งกษัตริย์มัลละนามว่า โรจะ อาศัยอยู่ | ท่านเป็นลุงของท่านพระอานนท์ | เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเป็น
อย่างมาก | เจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลายได้สดับแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยว
จาริกไปในชนบทมัลละ ได้เสด็จถึงเมืองปาปะโดยล าดับ พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ชัฏแห่งป่าชลูกะใกล้
เมืองปาปะ” | ก็ครั้นได้สดับแล้วจึงกระท าการสนทนากันอีกว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พวกเราได้ฟัง
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มาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทมัลละ ได้เสด็จถึงเมืองปาปะโดยล าดับ 
พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ชัฏแห่งป่าชลูกะใกล้เมืองปาปะ | ถ้าพวกเราแต่ละคนจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารละก็ ชนทั้งหลายเหล่าอื่นก็จะไม่ได้โอกาส | ดังนั้น พวกเราจะ
มาตั้งกฎกติกากันว่า “บรรดาพวกเราทั้งหลาย ไม่ว่าใครก็ตามเพียงผู้เดียวไม่ควรนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหาร | พวกเราจะนิมนต์ให้ฉันโดยพร้อมเพียงกันนั่นแล | บรรดา
พวกท่านทั้งหลาย ผู้ที่นิมนต์ให้ฉันแต่เพียงผู้เดียว จะต้องถูกคณะปรับสินไหมเป็นจ านวนเงิน 60 
การษาปณะ” | ครั้งนั้นเจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหมดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อม
เพียงกัน | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้ว
ทรงประทับ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงเหล่ากษัตริย์มัลละผู้ครองเมือง
ปาปะ ผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง เหมือนดังที่กล่าวไว้แล้ว 
ด้วยธรรมีกถาแล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | ครั้งนั้น เจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะทรงลุกขึ้นจากอาสนะครอง
ผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในพระราชวังของพวกข้า
พระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของเจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะ
ทั้งหลายโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น เจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะ ครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงรับนิมนต์แล้วโดยพระดุษณีภาพ ทรงเพลิดเพลินบันเทิงใจภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว 
ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าลุกจากอาสนะแล้วเสด็จหลีกไป | 
มหาอ ามาตย์โรจะ นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยเหมือนกัน | ท่านพระอานนท์จึงกล่าวกะท่านว่า “ท่านลุงโรจะ 
ท่านเป็นผู้มีศรัทธาแล้วหรือ” | มหาอ ามาตย์นั้นกล่าวว่า “เราไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาหรอก | แต่ว่า
คณะมัลลกษัตริย์ตั้งกฎกติกากันไว้แล้ว | ค าที่เหลือเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึงจะต้องถูก
คณะปรับสินไหมเป็นจ านวน 60 การษาปณะ” | พระอานนท์กล่าวว่า “เพราะกลัวจะถูกปรับสินไหม 
ท่านจึงยอมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า (หรือ)” | โรจะมหาอ ามาตย์กล่าวว่า “ใช่แล้วท่านอานนท์ผู้
เจริญ” | ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์จึงพาโรจะมหาอ ามาตย์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไป
เฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โรจะมหาอ ามาตย์นี้ ไม่เคย
มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ | ดีละ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดง
ธรรมแก่โรจะมหาอ ามาตย์นั้นโดยประการที่โรจะมหาอ ามาตย์นี้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ใน
พระธรรม และในพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับนิมนต์ของท่านอานนท์โดยพระ
ดุษณีภาพ | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเช่นนั้นแก่โรจะมหาอ ามาตย์ ท าให้    
โรจะมหาอ ามาตย์ครั้นได้สดับแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์เป็นอย่าง
ยิ่ง | ล าดับนั้น โรจะมหาอ ามาตย์ ทรงลุกขึ้นจากอาสนะครองผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้
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มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์
โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารในเรือนข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว
ว่า “ดูก่อนโรจะ กษัตริย์มัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลายได้นิมนต์เราไว้ก่อนแล้ว ” | โรจะมหา
อ ามาตย์กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะกระท าโดย
ประการที่เหล่ากษัตริย์มัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลายจะอนุญาต” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนโรจะ ถ้าเหล่ากษัตริย์ผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลายเหล่านั้นอนุญาต เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะรับ
นิมนต์ของเธอ” | ครั้งนั้น โรจะมหาอ ามาตย์ได้ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยเศียรเกล้า ลุกจากอาสนะแล้วหลีกเข้าไปหาเหล่ากษัตริย์มัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลาย | (170) 
ครั้นเข้าไปหาแล้ว ได้กล่าวค านี้กะเจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลายว่า “ข้าพระองค์จะยังพระผู้มี
พระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้ฉันภัตตาหารก่อนกว่าที่พระองค์จะมาถึง | หลังจากนั้น แม้พระองค์ก็จะ
ไม่ต้องยากล าบากเพ่ือที่จะยังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้ฉัน” | เจ้ามัลละทั้งหลายเหล่านั้น
ย่อมกล่าวว่า “พวกเรานิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก่อนแล้ว และพวกเราก็จะไม่
อนุญาต” | โรจะมหาอ ามาตย์จึงกล่าวว่า “ถึงพระองค์จะไม่อนุญาต ข้าพระองค์ก็จะจัดอาหารชุดหนึ่ง
และน้ าปานะไว้” | บรรดาเจ้ามัลละกษัตริย์ผู้ครองเมืองปาปะเหล่านั้น เจ้ามัลละผู้ที่มีศรัทธาจึงกล่าว
ว่า “ท่านผู้เจริญ  โรจะมหาอ ามาตย์ผู้นี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธา | พวกเรายอมอนุญาต โรจะมหาอ ามาตย์นั้น
จะได้ตระเตรียมทักษิณาอันถึงแล้วแก่สงฆ์” | เจ้ามัลละเหล่านั้นจึงอนุญาตแล้ว | ล าดับนั้น โรจะมหา
อ ามาตย์จึงเรียกพ่อครัวทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงจัดเตรียมอาหารที่เพียงพอ
ส าหรับคนคนหนึ่งเท่านั้น เราจะให้เครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง” | โรจะมหาอ ามาตย์นั้นจึงให้เครื่อง
อุปกรณ์อันประกอบด้วยวัตถุเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ | พ่อครัวเหล่านั้นได้จัดเตรียมอาหารซึ่งเต็มไปด้วย
วัตถุเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ แล้ว | ซึ่งเพียงพอส าหรับคนคนหนึ่ง | ครั้งนั้น เจ้ามัลละกษัตริย์ผู้ครอง
เมืองปาปะ ได้จัดเตรียมขาทนียโภชนียอันสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นเอง ค าที่เหลือเหมือนกับค า
ที่กล่าวไว้แล้วเรื่อยไปจนถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ 
| ล าดับนั้นโรจะมหาอ ามาตย์เริ่มเพ่ือที่จะถวายของเคี้ยวและน้ าปานะ | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่ฉันเพราะ
กลัวจะมีความผิด | พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงมองดูทานบดี221 เถิด” | ภิกษุทั้งหลาย
                                                           

221ทานบดี (Dānapati) คือ เจ้าแห่งทาน ผู้เป็นใหญ่ในทาน ในที่นี้ขออธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่าง
ระหว่างทานบดี ทายก ทานทาส และทานสหายเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ ทายก คือผู้ให้ เป็นค ากลางๆ 
แม้จะให้ของผู้อื่นตามค าสั่งของเขา โดยไม่มีอ านาจหรือมีความเป็นใหญ่ในของนั้นก็เป็นทายกจึงไม่แน่ใจว่าจะ
ปราศจากความหวงแหนหรือมีใจสละจริงแท้หรอืไม่ ส่วน ทานบดี คือผู้ให้ท่ีเป็นเจ้าของหรือมีอ านาจในของที่จะให้จึง
เป็นใหญ่ในทานนั้น ตามปกติต้องไม่หวงหรือมีใจสละจริงจึงให้ได้ จึงกล่าวจ าแนกว่า บางคนเป็นทั้งทายกและทาน
บดี บางคนเป็นทายกแต่ไม่เป็นทานบดี ส่วนความแตกต่างระหว่างทานทาส ทานสหาย และทานบดีคือ บุคคลใด
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เหล่านั้นจึงมองดูเหล่ามัลละกษัตริย์ผู้ครองเมืองปาปะแล้ว | เหล่ากษัตริย์มัลละเหล่านั้นกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้าทั้งหลาย โรจะมหาอ ามาตย์ได้บอกพวกโยมแล้ว | ขอพระคุณเจ้าโปรดรับเถิด” | ล าดับ
นั้นโรจะมหาอ ามาตย์ได้ถวายของเคี้ยวแล้ว | โรจะมหาอ ามาตย์นั้นได้ท าของเคี้ยวให้เพียงพอแก่ภิกษุ
ทั้งหลายแล้ว | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทักษิณาแล้วก็เสด็จหลีกไป | อาหารของเจ้ามัลละผู้ครอง
เมืองปาปะทั้งหลายไม่ได้รับการฉันแล้ว | 

(170.1) ในวันต่อมา ภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาต | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายย่อม
กล่าวว่า “ข้าแต่พระพุทธเจ้าขอท่านจงมาเถิด ข้าแต่พระธรรมขอท่านจงมาเถิด ข้าแต่พระสงฆ์ขอท่าน
จงมาเถิด ขอท่านจงรับเอาอาหารนี้เถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงรับด้วยความส านึกผิด | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอควรถามว่า “พวกท่านถวายแก่เราหรือ หรือว่าถวายแก่พระผู้มีประภาคเจ้าผู้
ชื่อว่าประเสริฐสุดบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ?” | ถ้าพวกเขากล่าวว่า “ถวายแก่พระผู้มีประภาคเจ้าผู้
ชื่อว่าประเสริฐสุดบรรดาหมู่มนุษย์ | พวกเธอไม่ควรรับ | แต่เมื่อพวกเขากล่าวว่า “ท่านนั่นแหละคือ
พระพุทธเจ้าของพวกเรา” ก็ควรรับเถิด | ไม่ชื่อว่าท าผิดในข้อนี้” | ในพระธรรมก็ควรกล่าวอย่างนี้ว่า 
“พวกท่านถวายแก่เราหรือ หรือว่าถวายแก่พระธรรมที่ชื่อว่าประเสริฐสุดบรรดาวิราคธรรมทั้งหลาย 
ฯลฯ” | ในพระสงฆ์ก็ควรกล่าวว่า “พวกท่านถวายแก่เราหรือ หรือว่าถวายแก่พระสงฆ์ผู้ชื่อว่า
ประเสริฐสุดบรรดาคณะทั้งหลาย ฯลฯ” | พึงเข้าใจโดยละเอียด (อย่างนี้) | 

(170.2) มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | คฤหบดีคนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขด้วยการอาบน้ าอุ่น | ทราบมาว่า สมัยนั้นท่านสวารติ ภิกษุหนุ่ม ผู้บวชได้ไม่นาน และ
ศึกษาพระธรรมวินัยได้ไม่นาน | ท่านย่อมใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ผู้ที่ถวาย
น้อย ผู้ที่ถวายมาก ถวายของประณีต ท าบริกรรมด้วยตัวเอง ผู้ที่อนุโมทนาด้วยจิตที่เลื่อมใส ทั้งหมด
ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ | อย่ากระนั้นเลย เราจะกระท าบริกรรม” | ท่านสวารตินั้นจึงเริ่มเพ่ือที่จะตัด
ฟืน จนกระทั่งถูกงูที่เลื้อยออกมาจากโพรงไม้อันสกปรกแห่งหนึ่งกัดเข้าที่นิ้วเท้าข้างขวา | ท่านสวารติ
นั้นถูกพิษงูแล่นเข้าไปแล้วจึงล้มลงบนพ้ืน น้ าลายฟูม ปากซีด ตาเหลือก | พราหมณ์และคฤหบดี
ทั้งหลายเห็นท่านสวารตินั้นผู้ได้รับความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้น | (171) พวกเขาจึงพากันกล่าวว่า “ท่าน
ผู้เจริญทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้เป็นบุตรของคฤหบดีคนไหน” | พราหมณ์คฤหบดีพวกหนึ่งกล่าวว่า “ท่าน
เป็นบุตรของคฤหบดีคนโน้น” | พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ภิกษุนี้บวชแล้วในท่ามกลาง
                                                                                                                                                                      

ตนเองบริโภคของดีๆ แต่แก่ผู้อื่นให้ของไม่ดีท าตัวเป็นทาสของสิ่งของ บุคคลนั้นเรียกว่า ทานทาส ส่ วนบุคคลใด
ตนเองบริโภคของอย่างใดก็ให้แก่ผู้อื่นอย่างนั้น บุคคลนั้นเรียกว่า ทานสหาย และบุคคลใดตนเองบริโภคหรือใช้ของ
ตามที่พอมีพอเป็นไปแต่กับผู้อื่นจัดให้ของที่ดีๆ ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจสิ่งของ แต่เป็นนายเป็นใหญ่ท าให้สิ่งของอยู่ใต้
อ านาจของตน บุคคลนั้นเรียกว่า ทานบดี ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพ่ิมเติม), 128-129.  
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แห่งศรมณะศากยบุตรผู้ไม่มีที่พ่ึง | ถ้าท่านจะไม่ใช่บรรพชิต เหล่าญาติทั้งหลายคงจะท าการรักษาท่าน
เป็นแน่” | ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า 
“พวกเธอพึงไปถามแพทย์แล้วท าการรักษาเถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงถามแพทย์แล้ว | แพทย์นั้นกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้าทั้งหลาย พวกท่านจงให้วิกฤตโภชนะ222เถิด” | ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้
มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงให้ยาตามที่แพทย์สั่งเถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่า วิกฤตโภชนะเป็นอย่างไร | ภิกษุทั้งหลายจึงไปถามแพทย์แล้ว | แพทย์นั้นย่อม
กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย พระศาสดาของพระคุณเจ้านั่นแล ทรงเป็นพระสัพพัญญู ทรง
เห็นทุกอย่าง พระองค์นั้นแลย่อมทรงทราบ” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย วิกฤตโภชนะก็คือ คูถ มูตร เถ้า และดิน | ในวิกฤตโภชนะนั้น 
คูถและมูตร ควรใช้คูถและมูตรของโคหนุ่มที่เกิดขึ้นไม่นาน | เถ้า ควรใช้เถ้าของไม้ 5 ชนิดคือ | ไม้
จ าปา ไม้กมีพล ไม้อัศวัตถะ ไม้มะเดื่อ ไม้นิโครธ | ดิน ควรใช้ดินที่สามารถใช้นิ้วทั้ง 4 ขุดขึ้นมาได้ 
ทั้งหมดนี้ชื่อว่า วิกฤตโภชนะ | 

(171.1) ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงให้วิกฤตโภชนะแก่ท่านสวารติแล้ว | แม้อย่างนั้นท่าน
สวารติก็ยังไม่มีอาการดีขึ้น | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอสามารถเรียน สาธายายมนต์มหามายูรี (Mahāmāyūrī) จากส านักของ
เรา เพ่ือท าการรักษา ป้องกัน คุ้มครอง ขจัดพิษ รีดพิษด้วยไม้ ขับไล่พิษ ผูกสีมา และผูกธรณีหรือ ?” | 
พระอานนท์กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสสอนเถิด ข้าพระองค์จะฟัง” | ครั้งนั้น พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมนต์มหามายูรีนี้ในเวลานั้นว่า | 

นโม พุทธาย นโม ธรมาย นโม ส ฆาย | 
(171.2) ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร 

ศรีภทฺเร สรวารถสาธนิ ปรมารถสาธนิ สรวานรถปราศมนิ สรวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส อจฺยุเต 
อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม พฺรหฺมสฺวเร ปูร
เณ ปูรณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สวาตึ สรโวปทรวภยโรเคภยะ สวาหา | 

(171.3) ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ พระเจ้าข้า” แล้วเรียนสาธยายมนต์มหามายูรีจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท าความ
สวัสดิภาพแก่ภิกษุสวารติ | พิษงูได้หายไปแล้ว พระสวารติกลับผู้มีสุขภาพดีเหมือนก่อนแล้ว | 

                                                           
222วิกฤตโภชนะ บาลีว่า มหาวิกัฏ ได้แก่ ยา 4 อย่าง คือ มูตร คูถ เถ้า ดิน ภิกษุอาพาธฉันได้โดยไม่

ต้องรับประเคน คือไม่ต้องอาบัติเพราะขาดประเคน ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระเพ่ิมเติม), 307. 
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(171.3) ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความ
สงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมนต์
มหามายูรีซึ่งมีอุปการะ และมีประโยชน์อย่างมาก | ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ในอดีตกาล
นานมาแล้ว ขณะที่เราได้เดินทางไกล มีร่างกายเหนื่อยล้าก็ได้กล่าวมนต์มหามายูรีอันเป็นยอดแห่ง
มนต์และมีอุปการะและคุณมากมาย | พวกเธอจงฟังเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) |  

(172.1) ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ณ พ้ืนที่ทางด้านขวาแห่งราชาบรรพตนามว่า 
หิมวันต์ มีราชานกยูงนามว่า สุวรณาวภาสะ (Suvarṇāvabhāsa) อาศัยอยู่แล้ว | ราชานกยูงนั้นท าการ
ท่องมนต์ตลอดเวลาด้วยมนต์มหามายูรีนี้ ในเวลากลางวันก็อยู่ด้วยการท่องมนต์ | ราชานกยูงนี้นั้น 
เมื่อท าการท่องมนต์แล้ว ในเวลากลางคืนก็อยู่ด้วยการท่องมนต์ | เวลาต่อมาราชานกยูงนั้นพร้อมด้วย
ฝูงนกยูงมากมาย พากันเที่ยวชมอุทยานด้านข้างภูเขา เธอผู้ยินดีในกามราคะ ยึด ติด มักมาก มัวเมา 
ลุ่มหลง งงงวยในกาม จึงเข้าไปยังช่องภูเขาระหว่างทางที่เที่ยวไปเพราะความประมาท | ณ ซอกเขา
นั้น ราชานกยูงนั้น ถูกอริศรัตรูที่คอยเบียดเบียนท าร้ายดักไว้ด้วยบ่วงส าหรับดักนกยูง ตลอดทั้งคืน | 
แม้ราชานกยูงนั้นตัวติดอยู่ตรงกลางบ่วงนี้ หมดสติอยู่ และกลับได้สติแล้วจึงนึกถึงมนต์มหามายูรีนี้นั่น
แล | กล่าวคือ อมเล วิมเล นิรมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร ศรีภทฺเร สร
วารถสาธนิ ปรมารถสาธนิ สรวานรถปราศมนิ สรวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส อจฺยุเต อทฺภุเต 
อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม พฺรหฺมสฺวเร ปูรเณ ปูรณ
มโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สวาตึ สรโวปทรวภยโรเคภยะ สวาหา223 | 

(172.2) ราชานกยูงนั้น ได้ตัดบ่วงดักนกยูงขาดแล้วหนีออกมา | “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอ
เข้าใจว่าอย่างไร ราชานกยูงชื่อว่า สุวรณาวภาสะ ในกาลสมัยนั้น (ก็คือเรานั่นเอง) | แม้ในเวลานั้น 
มนต์มหามายูรีก็มีอุปการะและมีประโยชน์ส าหรับเรา แม้ในบัดนี้ มนต์มหามายูรีก็ยั งมีอุปการะและมี
ประโยชน์ส าหรับเรา” | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงดูเอาเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงท่องมนต์เพ่ือภิกษุสวารติ” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้
ในอดีตกาลนานมาแล้วก็เหมือนกัน | พวกเธอจงฟังเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้)” | 

(172.3) ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ในเมืองวาราณสี มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนาม
ว่า นาคมัณฑลิกะ (Nāgamaṇḍlika)  (ต่อมา)เด็กคนหนึ่งถูกงูกัดแล้ว | เด็กคนนั้นก าลังจะตาย | 

                                                           
223บทคาถามนต์มหามายูรีเช่ือกันว่าเป็นถ้อยค าศักดิ์สิทธิ์ค าที่ใช้ส่วนมากไม่สามารถอ่าน แปล หรือ 

เข้าใจความหมายได้ชัดเจน ถึงแม้จะมีค าที่สามารถเข้าใจความหมายได้ แต่ความนั้นก็ไม่ปะติดปะต่อกันดั งตัวอย่าง
ข้างต้น. 
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กษัตริย์นาคมัณฑลิกะจึงท าเด็กนั้นหายดีแล้วด้วยมนต์ | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร 
กษัตริย์นาคมัณฑลิกะในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นแล | ส่วนเด็กนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือ ภิกษุสวารติ” | 

ไภษัชย์วัสตุ จบแล้ว || 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์เนื้อหาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 

 

 วรรณคดีสันสกฤตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพระเวท (Vedic Sanskrit) มา
จนถึงยุควรรณคดีแบบแผน (Classical Sanskrit) ซึ่งด าเนินต่อมาจนปัจจุบัน ด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน
ท าให้มีวรรณดีเกิดขึ้นจ านวนมากโดยแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้ 4 ประเภทคือ วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา
และปรัชญา เรียกว่า อาคม (āgama) ได้แก่ คัมภีร์ส าคัญของยุคพระเวทซึ่งประกอบไปด้วยคัมภีร์พระ
เวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปนิษัท ประเภทที่สอง คือวรรณคดีเกี่ยวกับ
วิชาการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นวิชาศึกษาความรู้เพื่อให้เข้าใจพระเวทได้อย่างลึกซ้ึง เช่น อัษฎาธยายีของ
ปาณินิ เรียกว่า ศาสตร์ (śāstra) ประเภทที่สาม คือวรรณคดีที่มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์แต่งขึ้นเพ่ือ
สดุดีวีรบุรุษ เรียกว่า อิติหาสะ (Itihāsa) และประเภทสุดท้ายคือ วรรณคดีที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็น
ประสบการณ์ชีวิตมนุษย์โดยมุ่งสร้างอารมณ์สุนทรีย์เป็นส าคัญเรียกว่า กวีนิพนธ์หรือกาวยะ 
(kāvya)224 
 คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุจัดเข้าในประเภทอาคม คือเป็นงานเขียนเกี่ยวกับศาสนา
และปรัชญา รูปแบบการเขียนมุ่งเน้นสื่อความหมายในทางอุดมคติ มีการสอดแทรกนิทานเข้าไป
เพ่ือให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจ าได้ง่าย มีการแต่งนิทานแบบฉบับเฉพาะตน ดังที่ 
ศาสตราจารย์วิสุทธ์ บุษยกุล ได้กล่าวไว้ว่า “กวีอินเดียชอบแต่งเรื่องนิทานซ้อนนิทาน คือตัวละครใน
เรื่องส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องนิทานแทรก และในเรื่องแทรกอาจเล่าเรื่องแทรกอีกก็ได้”225 ซึ่งนิทาน
ประเภทดังกล่าวนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุดังตัวอย่างเช่น 
 

ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่าอย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “พระราชาผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระ
นามว่า กุศะ ในกาลสมัยนั้น ผู้ถวายทาน (และ) กระท าบุญทั้งหลายในพระนคร 60,000 หลัง
เป็นคนอ่ืน | หากแต่ว่าพระราชาผู้เป็นเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ากุศะ ในกาลสมัยนั้นคือเรานั่นเอง 
เราให้สร้างโรงทานในพระนคร 60 ,000 หลัง ได้ถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย | มหาบพิตร 
ทราบว่าพระองค์อย่าพึงเห็นอย่างนี้ว่า “เราบรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิก็ด้วยทานหรือว่าการ
จ าแนกทาน | หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม (ที่จะได้) 
อนุตรสัมยักสัมโพธิแก่เราเท่านั้น | 

                                                           
224กุสุมา รักษามณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. 

(กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 11. 
225 วิสุทธ ์บุษยกุล, อักษรวิสุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2542), 49. 
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ภิกษุทั้งหลายย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้ากุศะ
ทรงกระท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดท าให้พระองค์ประกอบด้วยลักษณะ 18 ประการ 
บังเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มากมาย” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พระเจ้ากุศะนั้นแลได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว | พระเจ้ากุศะนั่นแล ได้
ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านั้นไว้ ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนี้) เล่า ? | ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรม
ทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลใน
อาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุ
ธาตุที่แยกออกจากกัน | แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อม
ให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  

 

กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป)  
หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม |   
นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลา 
เหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล แก่ร่างกายทันที | 

 

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในชนบทแห่งหนึ่งมีคฤหบดีอาศัยอยู่ | เขาได้ถือเอา
ขาทนียโภชนียอันจัดเตรียมไว้แล้วเดินทางไปยังอุทยาน | เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น 
พระปรัตเยกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจนคนยาก ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้เดียวของโลก ย่อมอุบัติขึ้นในโลก |  

คร้ังนั้น พระปรัตเยกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เม่ือเที่ยวจาริกไปยังชนบทได้มาถึงอุทยานโดยล าดับ 
| คฤหบดีนั้นเห็นแล้ว | เขาจึงสั่งคนรับใช้ว่า “ท่านผู้เจริญ จงไล่บรรพชิตรูปนี้ออกไปเสีย” | คน
ใช้เหล่านั้นไม่สามารถจะไล่ได้ | คฤหบดีนั้นจึงลุกขึ้นไปไล่เองนั่นแล และกล่าวว่า “เจ้าหน้า
เหมือนราชสีห์พร้อมด้วยลักษณะ 18 ประการ เจ้าจะไปไหน” | พระปรัตเยกพุทธเจ้าย่อม
ใคร่ครวญว่า “คฤหบดีนี้อย่าได้ตัดสิน คิดร้าย ประทุษร้าย (เรา) มากไปกว่านี้เลย” ครั้นทราบ
ดังนี้แล้ว จึงเหาะขึ้นไปยังอากาศ | 

จนกระทั่งคฤหบดีนั้นสักการะแล้ว หมอบลงแทบเท้าเร่ิมตั้งปณิธานว่า “ข้อที่เราเปล่งวาจา
อันหยาบคายในพระทักขิเณยบุคคลเช่นนี้ ขอให้เราอย่าได้มีส่วนแห่งกรรมนี้เลย | แต่ข้อที่เรา
กระท าการะ (แก่ท่าน) ด้วยกุศลมูลนี้ขอให้เราบังเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะ
มากมาย” | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร คฤหบดีนั้นก็คือพระเจ้ากุศะนี้แล | ข้อที่เธอ
เปล่งวาจาอันหยาบคายในส านักของพระปรัตเยกพุทธเจ้า | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึง



 248 
 
 

ประกอบด้วยลักษณะ 18 ประการและมีหน้าตาเหมือนราชสีห์ | ข้อที่เธอกระท าอุปการะแก่พระ
ปรัตเยกพุทธเจ้า ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงได้เป็นพระราชาเจ้าจักรพรรดิ |226 

   

 ลักษณะการแต่งคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ โดยเฉพาะในส่วนของไภษัชยวัสตุจะ
ขึ้นต้นด้วยอุทเทสคาถาน าไว้ต้นเรื่องและใช้ค าเรียกอุทเทสคาถานั้นว่า อุททาน การใส่อุททานมี
ปรากฏเฉพาะคัมภีร์วินัย สาเหตุที่ต้องใส่อุททานไว้สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นรูปแบบเฉพาะของคัมภีร์
วินัยที่ต้องการบอกหัวข้อเรื่องไว้เพ่ือสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า227 จากนั้นก็น าเสนอเนื้อหาไป
ตามล าดับผสมผสานกันระหว่างคาถาและเนื้อเรื่องธรรมดา เนื้อหาในคัมภีร์เป็นสันสกฤตแบบผสม 
(Hybrid Sanskrit) ผสมผสานกันระหว่างศัพท์สันสกฤต ปรากฤตและมาคธี บางครั้งมีการใช้ศัพท์มาคธี
หรือปรากฤตแต่อยู่ในรูปแบบไวยากรณ์สันสกฤต ซึ่งสันสกฤตแบบผสมนี้มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
สันสกฤตพระเวทและสันสกฤตแบบแผน ภาษาสันสกฤตแบบผสมนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 3-4 หรือราว ๆ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นระยะเวลาร่วมสมัยกับสันสกฤตแบบแผน 
แต่มีลักษณะเฉพาะคือใช้ในการเขียนหลักธรรมและเรื่องราวทางพุทธศาสนาเช่น นิกายสรวาสติวาท 
รวมถึงนิกายอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้ปราชญ์บางคนจึงเรียกสันสกฤตผสมนี้ว่า ภาษาสันสกฤตผสมทาง
พระพุทธศาสนา (Buddhist Hybrid Sanskrit)228  
 สาเหตุที่มีการผสมของภาษาสันสกฤตกับภาษามาคธีหรือปรากฤตในการประพันธ์คัมภีร์
นั้น เนื่องมาจากข้อความที่เคยท่องจ ากันมาแต่เดิมนั้นเป็นภาษาปรากฤต ผู้ประพันธ์อาจจะรักษา
ภาษาเดิมเอาไว้ เพ่ือจะแสดงให้เห็นว่า ค าสอนในหมู่คณะของตนมีความเก่าแก่น่าเชื่อถือมากขึ้น 
เพราะค าสอนของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมนั้นเป็นภาษาปรากฤต หรืออาจเพราะความสามารถของ
ผู้ประพันธ์คัมภีร์บางท่านอาจจะช านาญปรากฤตมากกว่า บางท่านอาจจะช านาญสันสกฤตมากกว่า 
ต่างคนก็ต่างมีแนวหรือลีลาในการประพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน229 มีข้อสังเกตว่า เริ่มแรกการประพันธ์
คัมภีร์ในยุคต้น ๆ ยังคงรักษาลักษณะของภาษาเดิมไว้อยู่มาก โดยเน้นใช้ปรากฤตหรือภาษาถิ่นเป็น
หลัก ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนมาใช้สันสกฤตมากขึ้น ลดปรากฤตน้อยลงซึ่งการใช้ภาษาสันสกฤตแบบผสม
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3-8 และสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นสันสกฤตแบบแผนในที่สุด โดยเฉพาะคัมภีร์

                                                           
226

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 67. 
227พระมหาฉัตรชัย มูลสาร,  14. 
228จ าลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2546), 147. 
229ดูรายละเอียดใน ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตในคัมภีร์

ลลิตวิสตระ อัธยายท่ี 1-4" (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 40. 
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พุทธศาสนาที่เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งประพันธ์ใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 เป็นต้นมามักใช้ไวยากรณ์
สันสกฤตแบบแผนเป็นส่วนใหญ่230 

รูปแบบการประพันธ์ 
 คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุประพันธ์ในรูปแบบผสมผสานกันระหว่างร้อยกรอง (Verse) ที่
เรียกว่าคาถากับร้อยแก้ว (Prose) ซึ่งการประพันธ์ลักษณะนี้เรียกว่าจัมปู (Campῡ) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1. ใช้บทร้อยกรองบอกหัวข้อเรื่องส าหรับน าเข้าเรื่องราวหรือเป็นอุทเทสคาถา ซึ่งในคัมภีร์
ใช้ค าว่า อุทฺทานมฺ (Uddānam) เพ่ือชี้ให้เห็นว่าต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ เช่น 

 

ไภษชฺย  มหาเสโน ราชคฺฤห  เวณุวนษณฺฑะ | 
อิจฺฉานงฺคลา จ กมฺปิลฺล อาทิราชฺย  กุมารวรฺธนมฺ | 
คฺลานกาศฺจ ไกเนโย วรฺโค ภวติ สมุทฺยตะ | 

อุทฺทานมฺ | 
ไภษชฺยมนุชฺ าต  วสา กจฺฉุศฺจ อญฺชนมฺ | 
อุนฺมตฺตกะ ปิลินฺทศฺจ เรวตะ เสาวีรเกณ จ |  
 

เร่ืองไภษัชย์ มหาเสนคฤหบดี เมืองราชคฤห์ ป่าเวณุวัน | 
เมืองอิจฉานังคลา เมืองกัมปิลละ เมืองอาทิราชย ์
เมืองกุมารวรธนะ | เร่ืองภิกษุอาพาธ  ไกเนยชฎิลรวมกนัเป็นหนึ่งวรรค || 

มีอุทานว่า | 
เร่ืองไภษัชย์ เร่ืองไขมันจากสัตว ์เร่ืองพืชสมุนไพร  
เร่ืองยาหยอดตา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแลว้ |  
เร่ืองภิกษุป่วยเป็นบ้า เร่ืองภิกษปุิลินทะ เร่ืองภิกษุเรวตะ  
และเร่ืองยาที่ท าด้วยผลพุทรา ดงัต่อไปนี้ ||   

 

2. ใช้บทร้อยแก้วเป็นบทเสนอเนื้อหาหลักเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
 

พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺย า วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ สมเยน    
ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยนฺเต | เต ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺ -     
ฑุกา ภวนฺติ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | 

 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประทับอยู่แล้วในอารามของอนาถปิณฑทะนามว่า เชตวัน 
ในเมืองศราวัสตี | ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท | ภิกษุ

                                                           
230เรื่องเดียวกัน, 43. 
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ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นใน  ฤดูศรัท ย่อมมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มี
ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย |  

 

 3. ใช้ร้อยแก้วเป็นบทเกริ่นน าแล้วเสนอเรื่องราวโดยใช้บทร้อยกรอง เช่น 
 

อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  ศาริปุตฺรมิทมโวจนฺ | กิมายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ กรฺม 
กฺฤต  ยสฺย วิปาเกน (มหาปฺราชฺโ  วิศารโท ภูตะ | ส กถยติ | 

 

ยทาสฺมฺย) หมฺฤษิะ ศานฺตมปศฺย  ศฺรมณ  ตทา | 
ปฺรตฺเยกพุทฺธ  ภควนฺต  ลูหจีวรธาริณมฺ ||  
ตสฺมึศฺจิตฺต  ปฺรสาทฺยาห  ธาวยิตฺวา จ จีวรมฺ | 
สฺยูตฺวา ร กฺตฺวา จ ตถา สฺปฺฤเศ ไจน  ปุนะ ปุนะ || 

 

ครั้งนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระได้กล่าวค านี้กะท่านศารีปุตรว่า | “ท่านศารีปุตรได้
กระท ากรรมอะไรไว้หรือ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดจึงท าให้ท่านเป็นผู้มีปัญญามาก มีความแกล้ว
กล้า” | พระเถระนั้นกล่าวว่า | 

 

เมื่อคร้ังที่เราเสวยชาติเป็นฤษี เราได้เห็นศรมณะรูปหนึ่งผู้สงบ 
ผู้เป็นพระปรัตเยกพุทธเจ้า ผู้เจริญ ทรงจีวรอันเศร้าหมอง || 
เราท าจิตให้เลื่อมใสแล้ว จัดหาผ้า เย็บ ย้อม ซักผ้านั้น 
ซ้ าแล้วซ้ าอีก (เพื่อถวายพระปรัตเยกพุทธเจ้า) || ฯลฯ 

 

ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ร้อยแก้วที่ใช้ประพันธ์นั้นมีทั้งลักษณะที่เป็นร้อยแก้วธรรมดา
เรียบง่าย และร้อยแก้วที่มีลักษณะอันประณีตกล่าวคือ เป็นประโยคร้อยแก้วที่มีการสนธิต่อกันยาว ๆ 
เช่น  

 

อทฺรากฺษีตฺสุธโน ราชกุมารี มโนหร า กินฺนรีมภิรูป า ทรฺศนีย า ปฺราสาทิก า ปรมยา วรฺณ-
ปุษฺกลตยา สมนฺวาคต า สรฺวคุณสมุทิตามษฺฏาทศภิะ สฺตฺรีลกฺษไณะ สมล กฺฤต า ชนปทกลฺยาณี  
ก าจนกลศกูรฺมปีโนนฺนตก นส หตสุชาตวฺฤตฺตปฺรคลมานสฺตนีมภินีลรกฺตศุกวิสฺฤตายตนวก -
มลสทฺฤศนยน า สุธฺรุวมายตต คนาส า พฺริทฺรุมมณิรตฺนพิมฺพผลส สฺถาน สทฺฤศาธโรษฺฐีมาทฺฤฒปริ-
ปูรฺณค ฑปารฺศฺวามตฺยรฺถรติกรวิเศกรกโปลติลกามนุปูรฺวรจิตส หตภฺรุ วมรวินฺทวิกสทฺฤศปริปูรฺณ
วิมลศศิวปุษี  ปฺรลมฺพพาหุ คมฺภีรตฺริวลีกสนฺนตมธฺย าสฺตนภาราวนามฺยมานปูรฺวารฺธ  รถ าคส สฺถิต-
สุชาตชฆน า กทลีครฺภสทฺฤศกรา ปูรฺวานุวติตส หต สุชาตกรโภรุ สุนิคูฒสุรจิตสรฺว าคสุนฺทรสิร า  
ส หิตมณิจูฑามารกฺตมรตล า ปฺรหรฺษนูปุรวลยหารารฺธหารนิรฺโฆษวิลสิตคติมายตนีสูกฺษฺมเกศี    
ศจีมิว ภฺรษฺฏก าจี นูปุราวจฺฉาทิตปาท า ฉาโตทรี  ต า ปฺรกีรฺณหารามุตฺตปฺตชามฺพูนทจารุวรฺณ า 
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ทฺฤษฺฏฺวา กุมาระ สหสา ปปาต พทฺโธ ทฺฤฒ  ราคปาเศน | ตตฺร ส ราควหฺเณา ทหนปต ค-     
สทฺฤเศน ชลจญฺจลจนฺทฺรวิมโลชฺชฺวลสฺวภาเวน ทุรฺคาหฺยตเรณ นทีตรงฺคกฺษษมกรทุรธิคเมน 
ครุฑปวนชวสมคตินา ตุลปริวรฺตนลฆุพานราวสฺถิตจปโลทฺภฺรานฺตตเรณ สตตาภฺยาสกฺเลศ -
นิเษวณราคสุรวาสฺวาทโลเลน สรฺวกฺเลศวิษมทุรฺคปฺรปาตนิะส เคน ปรมลีเนน จิตฺเตน สทฺภูตานุ-
ราคตยา อโยนิโศมนสฺการธนุรฺวิสฺฤเตน ส โยคาภิลษิตปรมรหสฺยศพฺเทน  กามศเรณ หฺฤทเย 
วิทฺธะ อาห จ | 

 

พระกุมารสุธนได้ทอดพระเนตรนางกินรีราชกุมารีพระนามว่า มโนหรา ผู้มีรูปงาม ชวน
มอง น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณเปล่งปลั่งอย่างยิ่ง ทรงคุณทั้งหมดไว้ เพียบพร้อมด้วย
ลักษณะของสตรี 18 ประการ งามยิ่งกว่าหญิงชาวเมือง มีถันชูเชิดเข้ารูปงามเต่งตึงอวบอูม
เหมือนหลังเต่าและมีทรงเป็นหม้อทอง ดวงตาเรียวยาวโตเหมือนดอกบัวสดสีน้ าเงิน และแดง
ประหนึ่ง (ตา)นกแก้ว มีจมูกโด่ง คิ้วงาม มีริมฝีกปากล่างเหมือนลูกผลต าลึงสุกและ แดงดั่งแก้ว
กัลปังหาแดง มีแก้มอ่ิมอวบยั่วยวนอย่างยิ่ง มีคิ้วบรรจบเสมอกันอย่างเป็นระเบียบ สวยงามดั่ง
จันทร์วันเพ็ญที่ไร้มลทินอวบอ่ิมเหมือนดอกบัวบาน ล าแขนเรียว กลางล าตัวมีเส้นตริวลิ ยาวลึก 
ช่วงบนล าตัวโน้มลงเพราะน้ าหนักของถัน มีสะโพกงดงามรูปทรงโค้งดังล้อรถ มีแขนกลมดังล า
หยวกกล้วย มีขาอ่อนดุจงวงช้างงามชิดกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ศีรษะงามเพราะทุกส่วนได้
ปกคลุมและตกแต่งไว้อย่างดีด้วยมณีประดับ (มวยผม) ที่ฝ่ามือมีสีแดงเร่ือ ยามเดินงดงามเพราะ
มีเสียงดังของสร้อยข้อมือและสร้อยไข่มุกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเส้นผมละเอียดมันวาวเป็น
ประกายแวววาว มีสายสร้อยคล้องสะโพกดั่งพระศจี มีเท้าสวมด้วยก าไลและมีหน้าท้องแบน
ราบ ประดับด้วยสร้อยคอไข่มุก ผิวพรรณทั้งหมดเปล่งปลั่งเหมือนทองแท่งชมพูนุทที่บริสุทธิ์ 
เมื่อได้เห็นมโนหรา พระกุมารจึงราวกับถูกบ่วงรักรัดแน่นล้มทั้งยืน | ทันใดนั้น เพราะไฟคือ
ราคะ พระกุมารนั้นมีจิตคล้ายกับแมลงเม่าเห็นแสงไฟ มีสภาวะเหมือนพระจันทร์เพ็ญสาดส่อง
ลงมายังสายน้ า ยากที่จะควบคุมเหมือนคลื่นแม่น้ าที่ยากจะท าให้หยุดนิ่ง มีจิตแล่นไปอย่าง
รวดเร็วสม่ าเสมอเหมือนกับเทพเจ้าแห่งสายลมคือพญาครุฑ ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือน
การเยื้องกายของลิงลมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ มีจิตพอใจหลงใหลในเสียงอัน
ไพเราะเพราะราคะซึ่งเกิดจากการเสพคุ้นกับกิเลสมาอย่างต่อเนื่อง ยึดติดอยู่ในหุบเหวคือกิเลส
ทุกอย่างที่หยาบกระด้างและยากจะผ่านไปได้ มีจิตปักใจมั่น ทรงถูกศรคือกามราคะที่ถูกปล่อย
จากธนูคืออโยนิโสมนสิการ มีเสียงอันลึกลับอย่างยิ่งคือกามสังโยคทิ่มแทงที่หัวใจ เพราะความ
ก าหนัดยินดีเป็นสัจธรรม (ของสรรพสัตว์) อนึ่ง ท่านกล่าวคาถาประพันธ์ไว้ว่า |  

 

อนึ่งในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นไม่มีการจัดหมวดหมู่ของเรื่อง อีกทั้งการรวบรวม
เรื่องราวเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ แต่ละเรื่องมีอิสระต่อกัน การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความ
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เชื่อมต่อกัน และไม่มีหลักในการจัดวาง โดยเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปยัง
เมืองต่าง ๆ ขจัดความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระธรรมเทศนา เมื่อเมืองนั้น ๆ สงบ ร่มเย็นและ
ประชาชนตั้งอยู่ในธรรมแล้ว พระองค์ก็จะเสด็จไปยังเมืองถัดไป    
 

ภาษา 

โดยทั่วไปวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตจะมีลักษณะทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ 
โดยเฉพาะลักษณะไวยากรณ์ ที่ แตกต่างจากภาษาสันสกฤตมาตรฐาน  (Classical Sanskrit)                 
ซึ่งนักภาษาสันสกฤตจะเรียกกันว่าภาษาสันสกฤตพุทธศาสนา (Buddhist Sanskrit) บ้าง ภาษา
สันสกฤตผสม (Mixed Sanskrit) หรือภาษาสันสกฤตพันทาง (Hybrid Sanskrit) บ้าง  

ลักษณะภาษาที่ใช้ในการประพันธ์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นไม่มีความสม่ าเสมอ
ทางการประพันธ์นัก อาจเนื่องมาด้วยคัมภีร์ใช้เวลาในการประพันธ์หรือรวบรวมเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน รูปแบบการประพันธ์ ลักษณะทางภาษาที่ใช้จึงผันแปรหรือวิวัฒน์ไปตามยุคสมัย อย่างไรก็
ตามพอสรุปได้ว่า คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นร้อยแก้วประพันธ์
ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน และส่วนที่เป็นร้อยกรองหรือคาถาเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤต
ผสม ดังที่ วินเทอร์นิตซ์231 (Winternitz), ทัตตะ (Dutta) และศรมิษฐา (Sharmistha) เห็นพ้องกันว่า 
โดยทั่วไปคัมภีร์จะประพันธ์ด้วยร้อยแก้วที่เรียบง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ขณะที่ส่วนที่เป็น
ร้อยกรองหรือคาถานั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ของภาษาสันสกฤตมาตรฐานทั้งนี้อาจเป็น
เพราะส่วนที่เป็นคาถานั้นผู้ประพันธ์จ าเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางพุทธศาสนาซึ่งอาจเป็นภาษาถ่ินบาลี 
(Pāli Dialect) หรือถิ่นปรากฤต (Prākrit Dialect) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ที่ตนต้องการ  
 

ในล าดับถัดไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะเฉพาะทางภาษาสันสกฤตที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ (Grammar) การสรรค า (Diction) และคาถา (Verse) ดังต่อไปนี้ 

ไวยากรณ์  ลักษณะภาษาที่ใช้ในไภษัชยวัสตุแม้ส่วนใหญ่บทร้อยแก้วจะเป็นภาษา
สันสกฤตมาตรฐาน ทว่าก็ปรากฏลักษณะเฉพาะหลากหลายประการที่ไม่เป็นไปตามลักษณะทาง
ไวยากรณ์สันสกฤตมาตรฐาน ดังนี้ 

1. วิภักตินาม (Cases) การก (หน้าที่) การกทั้ง 8 นั้นมีหน้าที่และค าแปลดังนี้ 

                                                           
231

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol 2, 277 ; Nalinaksha Dutt, 
Buddhist Sects in India, 38 ; and Sharmistha Sharma, Buddhist Avadāna (Delhi: Eastern Book 

Linkers, 1985), 57.  
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ปฺรถมาวิภกฺติ (Nominative) เป็นประธาน บอกผู้ท า, ผู้ถูกท า, ผู้ใช้, ผู้ถูกใช้, หรือเป็น
ค าขยายประธานแปลว่า ผู้เป็น- ที่เป็น- เป็น- 

ทฺวีติยาวิภกฺติ (Accusative) เป็นกรรม แปลว่า ซึ่ง- สู่- ยัง- สิ้น- กะ- ตลอด- หรือเป็น
ค าขยายกรรมแปลว่า ให้เป็น- ว่าเป็น- 

ตฤตียาวิภกฺติ (Instrumental) เป็นเครื่องมือ, สิ่งรวม แปลว่า ด้วย- โดย- อัน- ตาม- 
เพราะ- มี- ด้วยทั้ง- 

จตุรฺถีวิภกฺติ (Dative) เป็นผู้รับ แปลว่า แก่- เพ่ือ- ต่อ- ส าหรับ- 
ปญฺจมีวิภกฺติ (Ablative) เป็นจุดเริ่ม, สาเหตุ แปลว่า แต่- จาก- กว่า- เหตุ- เพราะ- 
ษษฺ วิภกฺติ (Genitive) เป็นเจ้าของ แปลว่า แห่ง- ของ- เมื่อ- 
สปฺตมีวิภกฺติ (Locative) บอกสถานที่, บอกเวลา, บอกนิมิตหมาย แปลว่า ใน- ใกล้- 

ที-่ เหนือ- บน- ในเพราะ- เมื่อ- 
อาลปน (Vocative) เป็นค าเรียกร้องแปลว่า แน่ะ- ดูก่อน- ข้าแต-่ 
 

โดยปกติในการแจกรูปวิภักติจะต้องมีความสอดคล้องกัน ทว่าในไภษัชยวัสตุพบว่ามี
การแจกวิภักติท่ีไม่สอดคล้องกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

तेन च पूव ंश्रुतं श्रमणो गौतमाः सश्रावकं संिं भोजतयत्वा प्रणणिानं करोतत ।232 

เตน จ ปูรฺว  ศฺรุต  ศฺรมโณ เคาตมะ สศฺราวก  ส ฆ  โภชยิตฺวา ปฺรณิธาน  กโรติ | 
 

ประโยคข้างต้นมีค าแปลว่า “พราหมณ์นั้นได้ฟังมาก่อนแล้วว่า “บุคคลเมื่อนิมนต์
พระศรมณะเคาตมะพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้ฉันแล้วก็จะตั้งปณิธาน” สังเกตได้ว่า ค าว่า श्रमणो गौतमाः /        

ศฺรมโณ เคาตมะ เป็นปฺรถมาวิภักติ ท าหน้าที่เป็นประธานซึ่งไม่ถูกต้องเพราะค าว่า श्रमणो गौतमाः  ไม่ได้
ท าหน้าที่เป็นประธานแต่ท าหน้าที่เป็นกรรม ดังนั้น श्रमणो गौतमाः ควรจะมีรูปเป็น श्रमणं गौतमं /             
ศฺรมณ  เคาตม   
 

2. คุณศัพท์ (Adjectives) คือ ค าที่ขยายนามหรือสรรพนามว่ามีลักษณะและอาการ
อย่างไร ค าคุณศัพท์ไม่มีลิงค์ (เพศ) ส าหรับตนเอง แต่เมื่อขยายนามและสรรพนามจะต้องแจกตาม
นามและสรรพนามที่มันขยายด้วยโดยจะต้องมีลิงค์ วิภักติ วจนะเดียวกัน แต่ในไภษัชยวัสตุพบ
ลักษณะของคุณศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ดังนี้ 

 

स वपतुनैगुमण्यमकृतज्ञातां चोक्ता कथयतत ।233 
                                                           

232
S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 19. 
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ส ปิตุรฺไนรฺคุณฺยมกฺฤตชฺ ต า โจกฺตา กถยติ |      
 

ประโยคข้างต้นมีค าแปลว่า “พระสุธนกุมารนั้น ผู้อันพระมเหสีได้กล่าวถึงความไร้
คุณธรรมและไร้จิตส านึกของบิดาจึงกราบทูลว่า” ประธานในประโยคคือ साः (कुमाराः) / สะ กุมาระ ซึ่ง
คุณศัพท์ที่ปรากฏคือ उक्ता / อุกฺตา พบว่าค าคุณศัพท์ซึ่งท าหน้าที่ขยายประธานนั้นมีวิภักติหรือลิงค์ไม่
ตรงกับประธาน โดยที่ถูกต้องควรจะมีรูปเป็น उक्ताः / อุกฺตะ  

त्रयो ववमोक्षद्वाराणण स्मतृ्यारक्षाभभगोवपतम ्|234
 

ตฺรโย วิโมกฺษทฺวาราณิ สฺมฺฤตฺยารกฺษาภิโคปิตมฺ | 
 

ในประโยคข้างต้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า ค าว่า त्रयो ववमोक्षद्वाराणण  / ตฺรโย วิโมกฺษ-       
ทฺวาราณิ นั้น ค าว่า त्रयाः  / ตฺรยะ น่าจะเป็นวิเสสนะของค าว่า ववमोक्षद्वाराणण / วิโมกฺษทฺวาราณิ   ซึ่งถ้าดู
ตามรูปศัพท์แล้ว ववमोक्षद्वाराणण  เป็นนปุงสกลิงค์ แต่ค าว่า त्रयाः เป็นปุงลิงค์ แสดงให้เห็นว่าค าคุณศัพท์
ซึ่งท าหน้าที่ขยายนามศัพท์นั้นมีวิภักติหรือลิงค์ไม่ตรงกับประธาน โดยที่ถูกต้องควรจะมีรูปเป็น त्रीणण 
ववमोक्षद्वाराणण  

      

3. บุรุษและวจนะ (Person and Number) บุรุษหมายถึง บุรุษสรรพนามที่ท าหน้าที่ผู้ท า
กริยา ส่วนวจนะคือส่วนที่แสดงจ านวนของศัพท์นั้นๆ โดยปกติในการแจกรูปทั้งบุรุษและวจนะนั้น
จะต้องมีความสอดคล้องกัน ทว่าในไภษัชยวัสตุพบว่ามีการใช้บุรุษและวจนะที่ไม่สอดคล้องกัน
โดยเฉพาะมักใช้รูปกริยาบุรุษที่ 3 เอกวจนะ กับบุรุษและวจนะอ่ืนๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

वदृ्िस्य गौरवेणाहं वचनं न प्रततक्षक्षपेत ्।235  
วฺฤทฺธสฺย เคารเวณาห  วจน  น ปฺรติกฺษิเปตฺ | 
 

   จากตัวอย่างข้างต้นในประโยคนี้ประธานคือ  अहम ्เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 (First 

Person) เอกวจนะ (Singular Number) จากตัวอย่าง प्रततक्षक्षपेत ्มาจากธาตุคือ ปรฺติ-กษิฺป (pṛati √kṣip) 
= ขว้าง โยน เป็นธาตุคณะที่ 6 ซึ่งรูป प्रततक्षक्षपेत ्มาจากธาตุประกอบปัจจัยประจ าคณะธาตุ อ (a) ได้รูป
เป็น ปรฺติกษฺป (pratikṣip) ประกอบกับวิภักติ อีตฺ (īt) เป็นวิภักติใช้บอก ความก าหนด ร าพึง หรือ
แนะน า (Optative) บุรุษที่ 3 เอกวจนะ ซึ่งเป็นบุรุษที่แตกต่างกับประธานที่เป็นผู้ท ากริยาคือ अहम  ्

ดังนั้น ประโยคนี้ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ควรได้รูปกริยาเป็น प्रततक्षक्षपेयम  ्คือ เค้าศัพท์ ปรฺติกษฺป 
                                                                                                                                                                      

233
Ibid., 90 

234
Ibid.,165. 

235
Ibid., 128. 
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(pratikṣipa) ประกอบกับวิภักติ อิยมฺ (iyam) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า 
(Optative) บุรุษที่ 1 เอกวจนะ 

 

4. Gerund คือ กริยาศัพท์สันสกฤตประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกริยากฤต 
(Perfect Participle) ท าได้โดยการลง ตฺวา-ปัจจัย (tvā-) ให้แก่ธาตุ กริยาศัพท์ประเภทนี้โดยปกติจะ
แปลว่า ครั้น...แล้ว, เมื่อ...แล้ว, ....แล้ว หลักของการประกอบกริยา Gerund คือถ้าธาตุที่น ามา
ประกอบไม่มีอุปสรรค (Prefix) น าหน้า ให้ลง ตฺวา-ปัจจัย (tvā-) ให้แก่ธาตุโดยตรง แต่อาจมีการลง อิ
(-i-) อาคมก่อนที่จะลง ตฺวา-ปัจจัยก็ได้ แต่ส าหรับธาตุที่มีอุปสรรคน าหน้าการประกอบ Gerund นั้น
จะไม่ลง ตฺวา-ปัจจัย แต่จะลง ย-ปัจจัย (ya-) ที่ท้ายธาตุโดยไม่ลง อิ อาคม ซึ่ง Gerund หลายๆ ตัวที่
พบในไภษัชยวัสตุนั้นมีลักษณะที่ไม่เปน็ไปตามหลักที่กล่าวมาข้างต้น เช่น 

 

हस्तौ प्रक्षाल्य प्रततग्राहतयत्वा भभकू्षणां पुरताः स्स्थत्वा इदं स्याद्वचनीयम।्236 
หสฺเตา ปฺรกฺษาลฺย ปฺรติคฺราหยิตฺวา ภิกฺษูณ า ปุรตะ สฺถิตฺวา อิท  สฺยาทฺวจนียมฺ | 
ततोऽसौ मकम टाः शोधचत्वा ल्कभमत्वा पररदेववत्वा प्रक्रान्ताः।237 
ตโต’เสา มรฺกฏะ โศจิตฺวา ลฺกมิตฺวา ปริเทวิตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นธาตุที่มีอุปสรรคน าหน้าในการประกอบ Gerund นั้นปกติจะ
ไม่ลง ตฺวา-ปัจจัย แต่จะลง ย-ปัจจัย ทว่ากลับใช้ ตฺวา-ปัจจัย เหมือนกับธาตุที่ไม่มีอุปสรรค 
 

5. Infinitive คือ ศัพท์ประเภทหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุ และใช้ในลักษณะที่เป็นส่วน
ขยายของกริยาศัพท์ตัวอ่ืน แปลว่า “เพ่ือจัก...” เมื่อใช้ในประโยค Infinitive นี้จะไม่เปลี่ยนรูป          
ไม่ว่าประธานหรือกริยาของประโยคจะอยู่ในวิภักติ กาล พจน์ ลิงค์ หรือบุรุษใด รูป Infinitive                  
ในปัจจุบันลงท้ายด้วย -ตุมฺ ปัจจัย (-tum)238 หรืออาจมีการแทรก อิ อาคมเป็น -อิตุมฺ (-itum) ส าหรับ
ธาตุบางตัว Infinitive ที่พบใช้ในไภษัชยวัสตุที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ มีตัวอย่างดังนี้  
  

                                                           
236

Ibid., 3. 
237

Ibid., 12.  
238ในภาษาสันสกฤตสมัยแรกๆ เช่นในคัมภีร์ฤคเวท infinitive มีรูปต่างๆ กันมากกว่า 10 รูป ลักษณะ

เป็นการประกอบนามศัพท์ที่ลง -tu- ปัจจัย แล้วแจกเป็นวิภักติต่างๆ ในครั้งนั้นจึงมีรูปลงท้ายด้วย –tum  –tave     

–tavai  และอื่นๆ ดู วิสุทธ์ บุษยกุล, แบบเรียนภาษาสันสกฤต (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 247. 
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  आयामनन्द एकैकोऽस्माकमुत्सहते त्रैमासीं भोजतयतुम2्39  

  อารฺยานนฺท เอไกโก’สฺมากมุตฺสหเต ตฺไรมาสี  โภชยิตุมฺ | 
 

  จากตัวอย่างข้างต้น भोजतयतुम ्มาจากธาตุ ภุชฺ (√ bhuj) เมื่อน าธาตุไปประกอบเป็นรูป 

Infinitive มีหลักว่าตัว จฺ (c), และ ชฺ (j) ที่ลงท้ายธาตุเมื่อรวมกับ -ตุมฺ (-tum) ปัจจัย ให้แปลงเป็น กฺ 
(k) ดังนั้นจะได้รูปเป็น -กฺตุมฺ (-ktum) ฉะนั้นรูป Infinitive ของ ภุชฺ ธาตุที่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์จะ
เป็น भोक्तुम ् 
 

  देव सुिनाः कुमारो मनोहरया अतीव सक्तो न शक्यते प्रेषतयतुम।्240 
  เทว สุธนะ กุมาโร มโนหรยา อตีว สกฺโต น ศกฺยเต เปฺรษยิตุมฺ | 
 

จากตัวอย่างข้างต้น प्रेषतयतुम ्มาจากธาตุ ปฺร- อิษฺ (pra- √ iṣ) เมื่อน าธาตุไปประกอบ
เป็นรูป Infinitive มีหลักว่าตัว ศฺ (ś), และ ษฺ (ṣ) ที่ลงท้ายธาตุเมื่อรวมกับ -ตุมฺ (-tum) ปัจจัย จะได้รูป
เป็น -ษฺฏมฺ (-ṣṭum) ฉะนั้นรูป Infinitive ของ  ปฺร- อิษฺ ธาตุที่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์จะเป็น प्रेषेटुम ् 

 

न शक्यं मया दरुाचारस्य क्षभमतुम ्।241
 

น ศกฺย  มยา ทุราจารสฺย กฺษมิตุมฺ | 
 

จากตัวอย่างข้างต้น क्षभमतुम  ् มาจากธาตุ กฺษมฺ (√ kṣam) เมื่อน าธาตุไปประกอบเป็น
รูป  Infinitive มีหลักว่าตัว ม (m) ที่ลงท้ายธาตุเมื่อรวมกับ -ตุมฺ (-tum) ปัจจัย จะได้รูปเป็น -นฺตุมฺ       
(-ntum) ฉะนั้นรูป Infinitive ของ กษฺมฺ ธาตุที่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์จะเป็น क्षन्तुम ् 

 

6. สนธิ คือการน าค าศัพท์ตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันให้มี เสียงกลมกลืนกัน            
ในทิวยาวทานพบว่า การสนธิมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ทั้งส่วนที่เป็นสนธิ
ภายนอก (External Sandhi) และสนธิภายใน (Internal Sandhi)242  ดังนี้ 
                                                           

239
S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 25. 

240
Ibid., 85. 

241
Ibid., 101.  

242สนธิภายนอก คือการน าค าศัพท์ในประโยคที่เรียงต่อกันมาเชื่อมเสียงให้เข้ากันซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประพันธ์ ส่วนสนธิภายใน คือการน าส่วนประกอบต่างๆ ของค าศัพท์ เช่น อุปสรรค 
ธาตุ วิภัตติ ปัจจัย ฯลฯ  มาเช่ือมเสียงให้เข้ากันก่อนที่จะน าไปใช้ในประโยค โดยเฉพาะการสร้างค าสมาสจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีสนธิภายใน ดูรายละเอียดใน   M. R.  Kale, A Higher Sanskrit Grammar, Reprint ed. 

(Delhi: Motilal Banarsidass, 2011), 12. 
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สนธิภายในเป็นลักษณะการสนธิที่เกิดขึ้นภายในค าศัพท์เดียวกัน ค าศัพท์ที่พบนั้น 
ได้แก่ โสฺรตอาปตฺติ (स्रोतआपवि / srotaāpatti) และโสฺรตาปตฺติ (स्रोतापवि / srotāpatti) ในไภษัชยวัสตุ
นั้นมีการใช้ค าศัพท์ทั้ง 2 คละกันไป ตัวอย่างในหน้าที่ 20 ใช้ค าว่า โสฺรตาปตฺติ (स्रोतापवि / srotāpatti) 

 

ततो भगवता तस्या आशयानुशयं िातुं प्रकृतत ंच ज्ञात्वा तादृसी चातुरायमसत्यसंप्रततवेधिकी 
िममदेशना कृता यां श्रुत्वा कचंगलया ववशंततभशखरसमुद्रगतं सत्कायदृस्ष्टशैलं ज्ञानवज्रेण भभत्त्वा स्रोतापविफलं 
साक्षात्कृतम ्। 

ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติ-
เวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า (ศฺรุตฺวา) กจ คลยา วึศติศิขรสมุทฺคต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา 
โสฺรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | 

 

ในหน้าที่ 147 ใช้ค าว่า โสฺรตอาปตฺติ (स्रोतआपवि / srotaāpatti) 
  

ततो भगवान ्मेण्ढ (कस्य गृहपतेरशयानुशयं िातुं प्रकृतत ंच ज्ञात्वा तादृशीं चतुरायमसत्यसं) 
प्रततवेधिकीं िममदेशानां कृतवान ्यां श्रुत्वा मेण्ढकेन पूवमवद्यावत ्स्रोत आपविफलं साक्षात्कृतम । 

  

ตโต ภควานฺ  เมณฺฒ(กสฺย คฺฤหปเตรศยานุศย  ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศึ              
จตุรารฺยสตฺยส ) ปฺรติเวธิกึ ธรฺมเทศาน า กฺฤตวานฺ ย า ศฺรุตฺวา เมณฺฒเกน ปูรฺววทฺยาวตฺ โสฺรตอาปตฺติผล  
สากฺษาตฺกฺฤตม | 

 

สนธิภายนอกคือค าศัพท์ 2 ค าที่เรียงต่อกัน ลักษณะการสนธิที่พบในไภษัชยวัสตุ
บางครั้งก็ไม่เป็นไปตามกฎของการสนธิ เช่น ค าว่า มณิวตี มณิวตีติ (मणणवती मणणवतीतत / maṇivatī 

maṇivatīti)243  ซึ่งแยกได้เป็น มณิวตีสฺ อิติ ตามกฎการสนธิของตัว ส ถ้าข้างหน้าตัว ส ที่เป็นตัวสะกด
นั้นเป็นสระอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สระ อ หรือ อา ในที่นี้คือ สระ อี ส่วนค าตามมาถ้าขึ้นต้นด้วยโฆษะ ในที่นี้ก็
คือ สระ อิ ให้แปลงตัว ส ที่เป็นตัวสะกดนั้นเป็น รฺ และเขียนติดต่อกันไป ซึ่งที่ถูกต้องตามกฏของสนธิ
น่าจะเป็น มณิวตี มณิวตีริติ (मणणवती मणणवतीररतत / maṇivatī maṇivatīriti) ค าว่า มา ไหวาย  ศาขา-
มฤคสฺ / मा हैवायं शाखामृगाः244 / mā haivāyaṃ śākhāmṛgas  ไหวาย  มาจาก หิ + เอว + อย  ตามกฏ
ของสระสนธิ สระอ่ืนที่ไม่ใช่สระ อ และอา ซึ่งในที่นี้คือ สระ อิ เป็นสระหน้า ตามด้วยสระใดๆ ได้
พยัญชนะกึ่งสระ (เปลี่ยนเฉพาะสระหน้า คงสระหลัง) ตามขั้นตอนดังนี้  สระขั้นธรรมดาเป็นสระหน้า 
จะได้พยัญชนะกึ่งสระขั้นที่ 1 เช่น इतत + अथमाः = इत्यथमाः त्रत्रषु + अवप = त्रत्रष्ववप ดังนั้นตามกฎของสนธิ ไหวาย  
ควรจะเป็น หฺเยวาย   
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บางครั้งต าแหน่งที่ต้องสนธิกลับไม่สนธิ เช่น ค าว่า มา เต อนรฺถ  กริษฺยตีติ / मा ते 
अनथ ंकररष्यतीतत245 ตามกฎสนธิแล้ว สระ เอ โอ เป็นสระหน้าตามหลังด้วย อ สระหน้าจะกลืนเสียง อ 

แต่จะท าเครื่องหมายแทนเสียงไว้แทน อักษรที่ใช้แทนเสียงนี้ชื่อว่า “อวคฺรห” มีรูปร่างคล้ายกับอักษร 

S ในอักษรโรมัน เมื่อเขียนเป็นอักษรไทยจะใช้เครื่องหมาย “ ’ ” แทน เช่น सो अहं =  सोऽहं / โส อห  = 

โส’ห  ดังนั้นตามกฎของสนธิ มา เต อนรฺถ  กริษฺยตีติ ควรจะเป็น มา เต’นรฺถ  กริษฺยตีติ  
 

ประเด็นเกี่ยวกับบางครั้งก็มีสนธิ บางครั้งก็ไม่มีสนธิ ศาสตราจารย์สเปเยอร์246เคยได้
ระบุไว้ว่า เป็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดีประเภทอวทาน มักจะไม่มีสนธิในกรณีต่อไปนี้ 
  1. การเว้นช่วงค าศัพท์แต่ละค าศัพท์ก่อนค าศัพท์อ่ืนๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะเป็นค าศัพท์
ในประโยคเดียวกันหรือต่างประโยคก็ได้ ค าศัพท์ที่เว้นช่วงดังกล่าวบางครั้งก็ไม่ท าสนธิกับค าศัพท์อ่ืนๆ 
ที่ตามมา เช่น  
 

बुद्िो भगवान ्श्रावस्त्यां ववहरतत जेतवने अनाथवपण्डदस्यारामे। तेन खलु समयेन भभक्षवाः 
शारदकेन रोगेण बाध्यन्ते  । ते शारदकेन रोगेण बाध्यमाना उत्पाण्डूत्पाण्डुका भवस्न्त कृषालुका 
दबुमलका म्लाना अप्राप्तकायााः । 

जानकााः पृच्छका बुद्िा भगवन्ताः। यावत्पृच्छतत बुद्िो भगवान ्आयुष्मन्तमानन्दम।् 
कस्मादानन्द एतठहम भभक्षवाः उत्पाण्डूत्पाण्डुकााः कृषालुका दुबमलका म्लाना अप्राप्तकाया इतत। 
आयुष्मानानन्दाः कथयतत। एतठहम भदन्त भभक्षवाः शारदकेन रोगेण बाध्यन्ते । एतठहम शारदकेन रोगेण 
बाध्यमाना उत्पाण्डूत्पाडुका भवस्न्त कृषालुका दुबमलका म्लाना अप्राप्तकायााः। (भगवानाह )। 
तस्मादानन्द अनुजानाभम भभकु्षभभभैषज्यं सेववतव्यभमतत।247 

 

พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺย า วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ      
สมเยน ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยนฺเต | เต ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺ-
ปาณฺฑุกา ภวนฺติ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | 
 

ชานกาะ ปฺฤจฺฉกา พุทฺธา ภควนฺตะ | ยาวตฺปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานฺ อายุษฺมนฺต-
มานนฺทมฺ | กสฺมาทานนฺท เอตรฺหิ ภิกฺษวะ อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา 
อปฺราปฺตกายา อิติ | อายุษฺมานานนฺทะ กถยติ | เอตรฺหิ ภทนฺต ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ 
พาธฺยนฺเต | เอตรฺหิ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺปาฑุกา ภวนฺติ กฺฤษาลุกา        

                                                           
245

Ibid., 138. 
246

J. S. Speyer, ed., Avadāna-Śataka, vol. 1, X. 
247

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 1. 



 259 
 
 

ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | (ภควานาห) | ตสฺมาทานนฺท อนุชานามิ ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย     
เสวิตวฺยมิติ | 

 

  จากตัวอย่างข้างต้น ช่วงที่ขีดเส้นใต้ คือช่วงเว้นของค าศัพท์ที่ไม่มีการท าสนธิกับค าศัพท์
อ่ืนๆ ที่ตามมา 
  2. ค าศัพท์ข้างหน้าที่ลงท้ายด้วยสระเสียงยาว ไม่มีการท าสนธิกับค าศัพท์ที่ตามมา 
เช่น สฺถิตฺวา อิท  (स्स्थत्वा इदं248/ sthitvā idaṃ) วนฺทิตฺวา เอกานฺเต (वस्न्दत्वा एकान्ते249 / vanditvā 

ekānte ) สตุตฺวา อาคตสฺ (स्तुत्वा आगताः250/ stutvā āgatas) เป็นต้น ซึ่งตามกฎต้องสนธิเป็น สฺถิตฺเวท  
(स्स्थत्वेदं / sthitvedaṃ) วนฺทิตฺไวกานเต (वस्न्दत्वैकान्ते / vanditvaikānte) และ สตุตฺวาคตสฺ (स्तुत्वागताः / 

stutvāgatas) ตามล าดับ 
  3.  ค านามหรือค าสรรพนามที่แจกรูปแล้วลงท้ายด้วยสระ เอ ไม่มีการท าสนธิกับ
ค าศัพท์ที่ตามมา เช่น ศกเฏ อาโรปย (शकटे आरोप्य251 / śkaṭe āropya) ยทิ เม อาลาปมนุปรยจฺฉสีติ 
(यठद मे आलापमनुप्रयच्छसीतत / yadi me ālāpamanuprayacchasīti)252 เป็นต้น  
    

การสรรค า คือการเลือกใช้ค าเพ่ือสื่อความคิดความเข้าใจความรู้สึกโดยค านึงถึงความงาม
ด้านเสียง ส านวนโวหารและประเภทค าประพันธ์  
 ในไภษัชยวัสตุมีลักษณะเฉพาะด้านการสรรค าเกี่ยวกับการใช้ส านวนซ้ า (Repeated 

Expression) และอลังการ (Figure of Speech) ดังนี้ 
1. การใช้ส านวนซ้ าพบว่าในไภษัชยวัสตุนั้นมีการใช้ส านวนเดิมซ้ ากันเพ่ือแสดง

สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงสถานการณ์ท่ีใช้ส านวนเดิมซ้ ากันนั้นมีดังต่อไปนี้ 
1.1  การบรรยายสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า พบในไภษัชยวัสตุ

จ านวน 3 แห่งในหน้าที่ 23, 33, 130 ส านวนดังกล่าวคือ 
 

श्रमणो गौतमाः सवमसामन्तराजानं सत्कृतो गुरुकृतो मातनताः पूस्जतोऽहमत्संमताः । 
ศฺรมโณ เคาตมะ สรฺวสามนฺตราชาน  สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต’รฺหตฺส มตะ | 
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ศรมณะเคาตมะ เป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ของ
พระราชาโดยรอบทั้งหมด | 

 

1.2  การบรรยายสถานภาพของคฤหบดีเศรษฐี พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 3 แห่ง
ในหน้าที่ 8, 19, 43 ส านวนดังกล่าวคือ 
 

   वाराणस्यां महासेनो नाम गहृपतताः प्रततवसतत आढ्यो महािनो महाभोगाः।  

   วาราณสฺย า มหาเสโน นาม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภคะ | 
ในเมืองวาราณสี มีคฤหบดีนามว่า มหาเสนะ ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 

อาศัยอยู่ | 
 

1.3  การบรรยายมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้า พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 6 
แห่งในหน้าที่ 13-14, 20, 45, 47, 48, 59 ส านวนดังกล่าวคือ 
 

   अद्राक्षीन्नीलभूततब्रामह्मणो भगवन्तं दरूादेव द्वात्रत्रशंता महापुरुषलक्षणैाः समलंकृतम ्
अशीत्या चानुव्यञ्जनैववमरास्जतगात्रं व्योमप्रभालङ्कृतं सूयमसहस्राततरेकप्रभं जंगमभमव रत्नपवमतं समन्ततो 
भद्रकमन्यतरं वृक्षमूलं तनधश्रत्यं शान्तेन ईयामपथेन तनषण्णम ्दृष््वा च ववस्मयोत्फुल्लदृस्ष्टाः 
स्तोतुमारब्िाः। 
 

อทฺรากฺษีนฺนีลภูติรฺพฺราหฺมโณ ภควนฺต  ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ 
สมล กฺฤตมฺ อศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺโยมปฺรภาลงฺกฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ         
ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต ภทฺรกมนฺยตร  วฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  ศานฺเตน อีรฺยาปเถน นิษณฺณมฺ 
ทฺฤษฺฏฺวา จ วิสฺมโยตฺผุลฺลทฺฤษฺฏิะ สฺโตตุมารพฺธะ | 

 

พราหมณ์นีลภูตได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมี
ประมาณ 1 วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตน-
บรรพตเคลื่อนไปแต่ที่ไกลนั่นแล จึงเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่ง และมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้
ประทับด้วยพระอิริยาบถอันสงบ มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัย จึงเร่ิมสดุดี          

 

   ในไภษัชยวัสตุนอกจากมีการใช้ส านวนเต็มแล้ว ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ
คัมภีร์คือ มีการใช้ส านวนย่อเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย เมื่อจะกล่าวถึงข้อความเหมือนดังที่เคยกล่าวมาแล้ว
ส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ว่า “pūrvavat yāvat”  (เรื่อยไปจนกระทั่งถึง....ดังที่เคยกล่าวมาก่อนหน้า)  แทน
การยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด โดยพบในไภษัชยวัสตุจ านวน 16 แห่งในหน้าที่ 9-10, 46, 47, 54, 
98, 130, 132, 133, 134, 135, 138, 147, 149, 155, 168, 169 ส านวนดังกล่าวเช่น 
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 एकान्ततनषण्णानां कौन्तीनागराणां ब्राह्मणगृहपतीनां भगवान ्िम्याम कथया पूवमवद् 
यावत ्संप्रहष्यम तूष्णीम।्253 

 

 เอกานฺตนิษณฺณาน า เกานฺตีนาคราณ า พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า ภควานฺ ธรฺมฺยา    
(กถยา ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตี ผู้นั่ง ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง เหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยธรรมีกถา
แล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | 

 

अथ वैशालका ब्राह्मणगहृपतयस्तामेव रात्रत्र ंशुधचप्रणीतं खादनीयभोजनीयं पूवमवद् यावत ्
नीचतरमासनं गहृीत्वा भगवताः पुरस्तात ्तनषण्णो िममश्रवणाय । 

 

อถ ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยสฺตาเมว ราตฺรึ (ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  
ปูรฺววทฺ ยาวตฺ นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตาตฺ นิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | 

 

คร้ังนั้น พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองไวศาลีทั้งหลายได้จัดขาทนียโภชนียอันสะอาด
และประณีตในราตรีนั้นนั่นแล ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วจนถึง ถือเอาอาสนะที่ต่ า
กว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อต้องการฟังธรรม | 

    

1.4  การบรรยายพุทธลักษณ ะ พระรัศมี  พลานุภาพและพระคุณ ของ
พระพุทธเจ้าซึ่งท าให้เกิดความยินดี เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น พบในในไภษัชยวัสตุจ านวน 5 แห่งในหน้าที่ 
14, 20, 45, 48, 71 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

ततो न ीलभू ततब्रामह्मण ो वृद्िवृद्िैममथु रातनवाभस भभब्रामह्म णै ाः सं पु रस्कृ त ो येन 
भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः। अद्राक्षीन्नीलभूततब्रामह्मणो भगवन्तं दूरादेव द्वात्रत्रंशता महापुरुषलक्षणैाः 
समलंकृतम ्अशीत्या चानुव्यञ्जनैववमरास्जतगात्रं व्योमप्रभालङ्कृतं सूयमसहस्राततरेकप्रभं जंगमभमव 
रत्नपवमतं समन्ततो भद्रकमन्यतरं वृक्षमूलं तनधश्रत्यं शान्तेन ईयामपथेन तनषण्णम ्दृष््वा च 
ववस्मयोत्फुल्लदृस्ष्टाः स्तोतुमारब्िाः। 
 

प्रणणिाय मनाः सहेस्न्द्रयैववमधिवद् वाक् च शरीरमेव च। 
गुणभतृ महागुणोदिेस्तव वक्ष्याभम गुणैकदेशताम॥्२॥ 

परमप्रवरोऽभस वाठदनामनवद्याः ससुमाठहतेस्न्द्रयाः। 

परमाथमववदप्रकस्म्पताः प्रयतैाः सवमपरप्रवाठदभभाः॥३॥ 

चरणं सुसमाप्तमेव त ेसुसमाप्तव्रत साधितव्रताः। 
बलवांश्च समाधिरव्ययस्तव नारायणशैलराजवत॥्४॥ 

पुरुषषमभ नास्स्त ते व्यथा न ववषादो न भयं न च क्लमाः। 
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न च त ेव्यसन ंकुताः कभल नम च भूतेषु कदाधचदक्षमा॥५॥ 

न च िावभस नाततलीयसे न च सन्तप्यभस नावप हृष्यसे। 
सततं शुभमेव त ेमनाः सततं मेरुररवाचलाधिपाः॥६॥ 

मुतनपुंगवं सवमिातुभभववमपुलं ज्ञानमपावतृं तव। 
अपराहतमक्षयव्ययं वववविेष्वायतनेषु वतमसे॥७॥254

 

  

ตโต นีลภูติรฺพฺราหฺมโณ วฺฤทฺธวฺฤทฺไธรฺมถุรานิวาสิภิรฺพฺราหฺมไณะ ส ปุรสฺกฺฤโต เยน 
ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อทฺรากฺษีนฺนีลภูติรฺพฺราหฺมโณ ภควนฺต  ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหา-    
ปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตมฺ อศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺโยมปฺรภาลงฺกฺฤต  สูรฺยสหสฺราติ
เรกปฺรภ  ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต ภทฺรกมนฺยตร  วฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  ศานฺเตน อีรฺยาปเถน 
นิษณฺณมฺ ทฺฤษฺฏฺวา จ วิสฺมโยตฺผุลฺลทฺฤษฺฏิะ สฺโตตุมารพฺธะ | 
 

ปฺรณิธาย มนะ สเหนฺทฺรไิยรฺวิธิวทฺ วากฺ จ ศรีรเมว จ | 
คุณภฺฤต มหาคุโณทเธสฺตว วกฺษยฺามิ คุไณกเทศตามฺ || 
ปรมปฺรวโร’สิ วาทนิามนวทฺยะ สุสมาหิเตนฺทฺริยะ | 
ปรมารฺถวิทปฺรกมฺปิตะ ปฺรยไตะ สรฺวปรปฺรวาทิภิะ || 
จรณ  สุสมาปฺตเมว เต สุสมาปฺตวฺรต สาธิตวฺรตะ | 
พลว าศฺจ สมาธิรวฺยยสฺตว นารายณไศลราชวตฺ || 
ปุรุษรฺษภ นาสฺติ เต วฺยถา น วิษาโท น ภย  น จ กฺลมะ | 
น จ เต วฺยสน  กุตะ กลิ รฺน จ ภเูตษุ กทาจิทกฺษมา || 
น จ ธาวสิ นาติลียเส น จ สนฺตปฺยสิ นาปิ หฺฤษฺยเส | 
สตต  ศุภเมว เต มนะ สตต  เมรุริวาจลาธิปะ || 
มุนิปคุว  สรฺวธาตุภิรฺวิปลุ  ชฺ านมปาวฺฤต  ตว | 
อปราหตมกฺษยวฺยย  วิวิเธษฺวายตเนษุ วรฺตเส || 

 

ล าดับนั้น พราหมณ์นีลภูต ผู้อันพราหมณ์ชาวเมืองมถุราทั้งหลายจ านวนมากข้ึนและ
มากขึ้นกระท าให้อยู่เบื้องหน้าแล้ว เข้าไปเฝ้ายังสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
พราหมณ์นีลภูตได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ  32 
ประการ  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 
วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อน
ไปแต่ที่ไกลนั่นแล จึงเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่ง และมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับด้วยพระ
อิริยาบถอันสงบ มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัย เร่ิมสดุดี (พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า 
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ข้าแต่พระองค์ผู้ยิ่งด้วยคุณ ข้าพระองค์ขอตั้งจิตมั่น  
พร้อมทั้งอินทรีย์ จะระวังถ้อยค า และกริยาท่าทางตามระเบียบวิธี |   
กล่าวส่วนแห่งพระคุณส่วนหนึ่งของพระองค์ผู้มี 
พระคุณยิ่งใหญ่เพียงดังห้วงมหรรณพ || 
พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าสิ่งใด เป็นผู้ที่นักโต้วาที 
ทั้งหลายต่อกรไม่ได้ เป็นผู้มีอินทรีย์ตั้งมั่น | 
ทรงท าให้นักปราชญ์ทั้งหลายหวั่นไหว ด้วยพระด ารัส 
ที่ประเสริฐกว่าถ้อยค าอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง || 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพรตตั้งมั่น จรณะของพระองค์ตั้งมั่นดีเหลือเกิน 
พระองค์ทรงมีพรตสมบูรณ์แบบ ทรงเปี่ยมด้วยพลญาณ  
สมาธิของพระองค์ไม่หวั่นไหวเปรียบเสมือน 
พระนารายณ์ และเทือกเขาไศลราช || 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ความหวั่นไหวของพระองค์ 
ไม่มีเลย ความสิ้นหวัง ความกลัว ความเหน็ดเหนื่อย  
และการลงทัณฑ์ก็ไม่มี ความโกรธของพระองค์ 
จะมีได้อย่างไร และพระองค์ทรงมีความ 
อดทนในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอ || 
พระองค์ไม่เล่นเข้าไปหา (กิเลส) ไม่ถูกกิเลสยึดติด และ 
ไม่ถูกกิเลสท าให้เร่าร้อน อีกทั้งยังไม่ถูกกิเลสท าให้ยินดี |  
พระทัยของพระองค์มีแต่ความงดงามสม่ าเสมอเปรียบเหมือน 
เขาพระสุเมรุที่มีความงดงามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น || 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมุนี ชญานอันไพบูลย์ด้วยธาตุ 
ทุกอย่างของพระองค์เปิดออกแล้ว ไม่มีอะไรพรากออกไปได้ | 
ไม่มีความสิ้นไปและเสื่อมไป พระองค์ทรงด ารง 
อยู่ในอายตนะทั้งหมด || 

 

1.5  การสมรส และการเริ่มตั้งครรภ์ พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 5 แห่งในหน้าที่ 
55, 70, 80, 84, 139 ส านวนดังกล่าวคือ 
   

भूतपूवं भभक्षवोऽन्यतमस्स्मन्कवमटके गहृपतताः प्रततवसतत। तेन सदृशात्कुलात्क- लत्रमानीतम।् 
स तया साि ंक्रीडतत रमते पररचारयतत। तस्य क्रीडतो रममाणस्य पररचारयताः पुत्रो जाताः। 
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ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’นฺยตมสฺมินฺกรฺวฏเก คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ | เตน สทฺฤศาตฺกุลาตฺ-
กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ  
ปุตฺโร ชาตะ |  

 

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองแห่งหนึ่ง มีคฤหบดีอาศัยอยู่ | คฤหบดีนั้น
ได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน | เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น | เมื่อ
เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกันบุตรก็ได้เกิดแล้ว |  

  

1.6 คติความเชื่อเกี่ยวกับการอ้อนวอนขอบุตรกับเทพเจ้าซึ่งไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะ
ท าให้ได้บุตรที่แท้จริง และเหตุปัจจัยที่จะท าให้ได้บุตรอย่างแท้จริง ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

यावदपरेण समयेन िनी राजा देव्या सािं क्रीडतत रमते पररचारयतत। तस्य क्रीडतो 
रममाणस्य पररच ारयतो न पुत्र ो न दुठहता। स क रे कपोलं  दत्त्वा धचन्तापरो व्यवस्स्थताः। 
अनेकिनसमुठदतं मे गृहं न मे पुत्रो न दठुहता। ममात्ययात ्स्वकुलवंशच्छेदे राष्रापहाराः। सवं च 
स्वापतेयमपुत्रकभमतत कृत्वा राजवविेयं भववष्यतीतत। स श्रमणाब्राह्मणसुहृत्सम्बस्न्िबान्िवैरुच्यते । देव 
ककमभस धचन्तापर इतत। स एतत्प्रकरणं तेषां ववस्तरेणारोचयतत। ते कथयस्न्त। देवतारािनं कुरु पुत्रस्ते 
भववष्यतीतत। सोऽपुत्राः पुत्राभभनन्दी भशववरूणकुबेरशक्रब्रह्मादीनन्यांश देवताववशेषानायाचते तद्यथा 
आरामदेवता वनदेवताश्चत्वरदेवतााः शृङ्गाटकदेवता बभलप्रततग्राठहका देवतााः सहजााः सहिभममका 
तनत्यानुबद्िा अवप देवता आयाचते। अस्स्त चैष लोके प्रवादो यदायाचनहेतोाः पुत्रा जायन्ते दठुहतरश्च। 
तच्च नैवम।् यद्येवमभववष्यत ्एकैकस्य पुत्रसहस्रमभववष्यत ्तद्यथा राज्ञाश्चक्रवततमनाः। अवपतु त्रयाणां 
स्थानानां संमुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दुठहतरश्च। कतमेषां त्रयाणाम।् मातावपतरौ रक्तो भवताः। 
सस्न्नपतततौ। माता च कल्या भवतत ऋतुमती। गन्िवमश्च प्रत्युपस्स्थतो भवतत। एषां त्रयाणां स्थानानां 
सम्मुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दठुहतरश्च। 

 

ยาวทปเรณ สมเยน ธนี ราชา เทวฺยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย         
กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยโต น ปุตฺโร น ทุหิตา | ส กเร กโปล  ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | 
อเนกธนสมุทิต  เม คฺฤห  น เม ปุตฺโร น ทุหิตา | มมาตฺยยาตฺ สฺวกุลว ศจฺเฉเท ราษฺฏฺราปหาระ | 
สรฺว  จ สฺวาปเตยมปุตฺรกมิติ กฺฤตฺวา ราชวิเธย  ภวิษฺยตีติ | ส ศฺรมณาพฺราหฺมณสุหฺฤตฺสมฺพนฺธิ
พานฺธไวรุจฺยเต | เทว กิมสิ จินฺตาปร อิติ | ส เอตตฺปฺรกรณ  เตษ า วิสฺตเรณาโรจยติ | เต กถยนฺติ 
| เทวตาราธน  กุรุ ปุตฺรสฺเต ภวิษฺยตีติ | โส’ปุตฺระ ปุตฺราภินนฺที ศิววรูณกุเพรศกฺรพฺรหฺมาทีนนฺ
ย าศ เทวตาวิเศษานายาจเต ตทฺยถา อารามเทวตา วนเทวตาศฺจตฺวรเทวตาะ ศฺฤงฺคาฏกเทวตา 
พลิปฺรติคฺราหิกา เทวตาะ สหชาะ สหธรฺมิกา นิตฺยานุพทฺธา อปิ เทวตา อายาจเต | อสฺติ ไจษ 
โลเก ปฺรวาโท ยทายาจนเหโตะ ปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | ตจฺจ ไนวมฺ | ยทฺเยวมภวิษฺยตฺ เอ
ไกกสฺย ปุตฺรสหสฺรมภวิษฺยตฺ ตทฺยถา ราชฺ าศฺจกฺรวรฺตินะ | อปิตุ ตฺรยาณ า สฺถานาน า ส มุขี-   
ภาวาตฺปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | 
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จนกระทั่งในเวลาต่อมา พระเจ้าธนะทรงหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับพระ
เทวี | พระองค์เมื่อทรงหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสแล้ว (แต่) ก็ไม่ทรงมีพระโอรส พระราช
ธิดา | พระองค์ทรงนั่งท้าวคางคิดวิตกอยู่ว่า “เมื่อเราล่วงไป ราชสกุลของเราคงไร้ซึ่งรัชทายาท | 
และทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็คงจะต้องสละให้เป็นของหลวง เพราะเหตุว่าไม่มีบุตรสืบสกุล | เหล่า
ศรมณะ พราหมณ์ เพื่อน พวกพ้องและเหล่าญาติต่างก็กราบทูลแก่พระองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้สมมติเทพ เหตุใดพระองค์ทรงคิดวิตกอยู่เล่า ?” | พระราชาตรัสบอกเรื่องนั้นแก่พวกเขา
เหล่านั้นอย่างละเอียด | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระองค์จงกระท าการอ้อนวอนเทพเถิด 
พระองค์จะได้มีพระโอรส” | พระราชานั้นผู้ไม่มีบุตรแต่ยินดีในการจะมีบุตรจึงได้ขอร้องอ้อน
วอนพระศิวะ พระวรุณ ท้าวกุเวร ท้าวศักระ และพระพรหม เป็นต้น รวมถึงเทวดาวิเศษอ่ืนๆ 
ได้แก่ เทวดาประจ าอาราม เทวดาประจ าป่า เทวดาประจ าทาง 4 แพร่ง เทวดาประจ าทาง 3 
แพร่ง เทวดาที่ยอมรับเครื่องพลีกรรม อีกทั้งยังได้ขอร้องอ้อนวอนแม้แต่เทวดาที่เกิดมาพร้อม
กัน ประพฤติธรรมร่วมกัน คอยติดตามคุ้มครองเขามาโดยตลอด | อนึ่ง ในโลกมีค ากล่าวขานกัน
เช่นนี้ว่า บุตรและธิดาจะถือก าเนิดมาได้เพราะเหตุแห่งการขอร้องอ้อนวอน | แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่
จริงเลย | เนื่องจากถ้าเป็นจริงตามนั้นคนแต่ละคนก็จะมีบุตรได้ 1,000 คน เช่นเดียวกับพระเจ้า
จักรพรรดิ | แต่ที่จริงบุตรและธิดาจะถือก าเนิดมาได้ก็เพราะเงื่อนไข 3 ประการมีพร้อมกันพอดี 
เงื่อนไข 3 ประการมีอะไรบ้าง ? | เงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ บิดามารดามีจิตก าหนัดนอน
ร่วมกัน มารดามีสุขภาพแข็งแรง มีระดูและคันธรวะ มาปรากฏพร้อมเฉพาะ | เพราะเงื่อนไข 3 
ประการนี้พร้อมกันพอดีบุตรและธิดาจึงจะถือก าเนิดมาได้ |  

  

1.7 คุณสมบัติของสตรีที่มีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของครรภ์และ           
การตั้งครรภ์ ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

पञ्चावेणणका िमामाः एकताः पस्ण्डतजातीये मातृग्रामे। कतमे पञ्च। रक्तं पुरुषं 
जानातत। कालं जानातत। ऋतुं जानातत। गभममबक्रान्तं जानातत। यस्य सकाशाद् गभोऽवक्रामतत तं 
जानातत। दारकं जानातत। दाररकां जानातत। स चेद्दारको भवतत दक्षक्षणं कुक्षक्ष ंतनधश्रत्य ततष्ितत। सा 
चेद्दाररका भवतत वामं कुक्षक्ष ंतनधश्रत्य ततष्ितत। 

 

ปญฺจาเวณิกา ธรฺมาะ เอกตะ ปณฺฑิตชาตีเย มาตฺฤคฺราเม | กตเม ปญฺจ | รกฺต     
ปุรุษ  ชานาติ | กาล  ชานาติ | ฤตุ ชานาติ | ครฺภมพกฺรานฺต  ชานาติ | ยสฺย สกาศาทฺ ครฺโภ’- 
วกฺรามติ ต  ชานาติ | ทารก  ชานาติ | ทาริก า ชานาติ | ส เจทฺทารโก ภวติ ทกฺษิณ  กุกฺษึ นิศฺ
ริตฺย ติษฺ ติ | สา เจทฺทาริกา ภวติ วาม  กุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | 

 

สตรีที่มีความเฉลียวฉลาดบางคนจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ 5 ประการ | คุณสมบัติ
พิเศษ 5 ประการมีอะไรบ้าง ? | คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ ได้แก่ 1. รู้ว่าบุรุษมีสมรรถภาพ
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ทางเพศ รู้ว่าบุรุษไม่มีสมรรถภาพทางเพศ 2. รู้เวลาที่เหมาะสม (ในการมีเพศสัมพันธ์) รู้ว่ามี
ระดู 3. รู้ว่าตั้งครรภ์ 4. รู้ว่าครรภ์ที่ลงมานั้นเป็นใคร (ครรภ์ลงมาจากผู้ใดรู้จักผู้นั้น) 5. รู้ว่า
ครรภ์เป็นทารก รู้ว่าครรภ์เป็นทาริกา (คือ) ถ้าเป็นทารกครรภ์จะเอียงไปอยู่ทางท้องด้านขวา 
ถ้าเป็นทาริกาครรภ์จะเอียงไปอยู่ทางท้องด้านซ้าย | 

 

1.8 บรรยายถึงการบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ มิใช่เพียงแค่ถวายทาน แต่
การถวายทานเป็นเพียงเหตุปัจจัยเพ่ือที่จะได้บรรลุพระอนุตรสัมโพธิญาณเท่านั้น พบในไภษัชยวัสตุ
จ านวน 2 แห่งในหน้าที่ 61, 97 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

तताः (स राजा मान्िाता तनरगमलं) यज्ञभमष््वा गाथां भाषते। 
अल्पकं जीववतं ज्ञात्वा सुकृच्रं सांपरातयकम।् 
करणीयातन पुण्यातन दाुःखं ह्यकृतपुण्यताः॥ ७९॥ 

तस्माद्धि पुण्यकामेन देयं दानं यथाववधि। 
कृतपुण्या ठह मोदन्ते लोकेऽस्स्मंश्च परत्र च॥८०॥ इतत॥ 

 

भगवानाह। ककं मन्यसे महाराज योऽसौ राजा मान्िाता अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन। 
यन्मय ा इत्थं  स त्त्व ठहतं  कृ तं  ते न  न ानु ि रं ज्ञ ानम धिगतम ्। ककं  त्वे त द्द ानमनु ि राय ााः 
सम्यक्संबोिेहेतुमात्रकं संभारमात्रकम।् 

 

ตตะ (ส ราชา มานฺธาตา นิรรฺคล ) ยชฺ มิษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต | 
อลฺปก  ชีวิต  ชฺ าตฺวา สุกฺฤจฺฉฺร  ส ำปรายิกมฺ | 
กรณียานิ ปุณฺยานิ ทุะข  หฺยกฺฤตปุณฺยตะ ||  
ตสฺมาทฺธิ ปุณฺยกาเมน เทย  ทาน  ยถาวิธิ | 
กฺฤตปุณฺยา หิ โมทนฺเต โลเก’สฺมึศฺจ ปรตฺร จ || อิติ|| 

 

ภควานาห | กึ มนฺยเส มหาราช โย’เสา ราชา มานฺธาตา อหเมว ส เตน กาเลน เตน สม
เยน | ยนฺมยา อิตฺถ  สตฺตฺวหิต  กฺฤต  เตน นานุตฺตร  ชฺ านมธิคตมฺ | กึ ตฺเวตทฺทานม-   นุตฺ
ตรายาะ สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุมาตฺรก  ส ภารมาตฺรกมฺ | 

 

ล าดับนั้น พระเจ้ามานธาตะพระองค์นั้น ทรงประกอบพิธีบูชายัญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว
ตรัสพระคาถาทั้งหลายว่า  

 

บุคคลเมื่อทราบถึงชีวิตอันน้อยนิด อันมีความล าบาก เป็นไปใน 
สัมปรายภพ | ควรกระท าบุญทั้งหลายไว้ เพราะว่าทุกข์ย่อม 
มีแก่ผู้ที่ไม่ได้กระท าบุญไว้ || 
เพราะฉะนั้น ผู้มีความต้องการบุญควรจะถวายทานซึ่งมีวิธีการ 
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ตามที่กล่าวไว้ จริงอยู่บุคคลผู้กระท าบุญไว้แล้วย่อมบันเทิง 
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า || 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์ทราบหรือไม่ว่า พระเจ้า    มานธาตะใน
กาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | ข้อที่เราได้กระท าประโยชน์เกื้อกูลถึงเพียงนี้ หาได้ท าให้บรรลุ
อนุตรญาณไม่ | หากแต่ว่าทานนั้นเป็นเพียงแค่เหตุ เพียงแค่ปัจจัย เพียงแค่การสะสม     (ที่จะ
ได้) อนุตรสัมยักสัมโพธิเท่านั้น | 

 

1.9 การบรรยายมรรคผลที่ได้บรรลุและปฏิกิริยาของเหล่าสาวกหลังจากท่ีได้สดับ
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 6 แห่งในหน้าที่ 20-21, 40, 46, 47, 
139, 146 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
   

ततो भगवता तस्या आशयानुशयं िातुं प्रकृतत ंच ज्ञात्वा तादृशी चातुरायमसत्यसंप्रततवेधिकी 
िममदेशना कृतां यां (श्रुत्वा) कचंगलया ववशंततभशखरसमुद्गतं सत्कायदृस्ष्टशैलं ज्ञानवज्रेण भभत्त्वा 
स्रोतापविफलं साक्षात्कृतम।् सा दृष्टसत्या त्रत्ररुद्िानमुद्दानयतत। इदमस्माकं भदन्तं न मात्रा कृतं न 
वपत्रा। पूवमवद्यावत।् अनाद्यकालोपधचतं सत्कायदृस्ष्टशैलं ज्ञानवज्रेण भभत्त्वा स्रोतापविफलं 
साक्षात्कृतम ्। 

 

ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จาตุ-รารฺยสตฺยส ปฺรติ
เวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า (ศฺรุตฺวา) กจ คลยา วึศติศิขรสมุทฺคต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺ
เรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | 

 

ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ และประกฤติ อันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของหญิงชรานั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ4 ท าให้หญิงชรานั้นฟังแล้ว
ท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการด้วยวัชระคือฌาน ท า
โสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว | 

 

1.10 การบรรยายลักษณะการสร้างกรรมในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือของผู้
มีบทบาทส าคัญในเรื่อง รวมทั้งลักษณะของกรรมและผลกรรม พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 10 แห่งใน
หน้าที่ 21, 33, 38, 40, 41, 47, 67, 133, 139, 149 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

भभक्षवो बुद्िं  भगवन्तं पृच्छ स्न्त। ककं  भदन्त कुशेन राज्ञ ा कमम कृतं  यस्य कममण ो 
ववपाकेनाष्टादशभभरवलक्षणैाः समन्वागताः आढ्ये महािने महाभोगे कुले जाताः। भगवानाह। कुशेनैव 
भभक्षवाः कमामणण कृतान्युप धचतातन लब्िसंभ ाराणण पररणतप्रत्ययान्योघवत्प्रत्युपस्स्थत ातन 
अवश्यंभावीतन। कुशेनैव भभक्षवाः कमामणण कृतान्युपधचतातन कोऽन्याः प्रत्यनुभववष्यतत। न भभक्षवाः 
कमामणण कृतान्युपधचतातन बाह्ये पधृथवीिातौ ववपच्यन्ते नाब्िातौ न तेजोिातौ न वायुिातौ। अवप 
तूपािेष्वेव स्कन्ििात्वायतनेषु कमामणण कृतातन ववपच्यन्ते शुभान्यशुभातन च। 
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न प्रणश्यस्न्त कमामणण अवप कल्पशतैरवप। 
सामग्रीं प्राप्य कालं चफलस्न्त खलु देठहनाम ्॥८९॥255

 

 

ภิกฺษโว พุทฺธ  ภควนฺต  ปฺฤจฺฉนฺติ | กึ ภทนฺต กุเศน ราชฺ า กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ         
วิปาเกนาษฺฏาทศภิรวลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ อาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาตะ | ภควานาห 
| กุเศไนว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานฺโยฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิ
ตานิ อวศฺย ภาวีนิ | กุเศไนว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ โก’นฺยะ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ | น 
ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ พาหฺเย ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต นาพฺธาเตา น เตโชธาเตา น 
วายุธาเตา | อปิ ตูปาตฺเตษฺเวว สฺกนฺธธาตฺวายตเนษุ กรฺมาณิ กฺฤตานิ วิปจฺยนฺเต ศุภานฺยศุภานิ   
จ | 

 

น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ อปิ กลฺปศไตรปิ | 
สามคฺรี  ปฺราปฺย กาล  จผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ || 

 

ภิกษุทั้งหลายย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้า
กุศะทรงกระท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดท าให้พระองค์ประกอบด้วยลักษณะ 18 
ประการ บังเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มากมาย” | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระเจ้ากุศะนั้นแลได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัย
บริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว | พระเจ้ากุศะ
นั่นแล ได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านั้นไว้ ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนี้ ) เล่า ? | ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน 
ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้
ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน | แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่
ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  

 

กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป)  
หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม |   
นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลา 
เหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล แก่ร่างกายทันที || 

  

                                                           
255

Ibid., 67. 
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1.11 การอธิบายลักษณะสักกายทิฐิ (สัตกายทฤษฎี) และลักษณะการบรรลุ  
โสดาปัตติผล พบในในไภษัชยวัสตุจ านวน 5 แห่งในหน้าที่ 20, 40, 46, 139, 148 ส านวนดังกล่าว
ได้แก่ 
 

   अनाद्यकालोपधचतं सत्कायदृस्ष्टशैलं ज्ञानवज्रेण भभत्त्वा स्रोतापविफलं साक्षात्कृतम ्। 
 

อนาทฺยกาโลปจิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | 

 

ท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิ อันสั่งสมไว้แล้วตลอดกาลนานด้วยวัชระคือฌาน 
ท าโสรตาปัตติผลให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง | 

 

1.12 การบรรยายลักษณะการปกครองราชอาณาจักรและคุณสมบัติของ
พระราชา พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 4 แห่งในหน้าที่ 23, 44, 68, 77 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
  

   तेन खलु समयेन वैरंभ्येष्वस्ननदिो नाम ब्राह्मणराजो राज्यं कारयतत ऋद्िं च स्फीतं 
च के्षमं च सुभभकं्ष चाकीणमबहुजनमनुष्यं च । 
 

เตน ขลุ สมเยน ไวร ภฺเยษฺวคฺนิทตฺโต นาม พฺราหฺมณราโช ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ 
สฺผีต  จ กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ | 
 

ทราบมาว่า สมัยนั้น พราหมณ์ราชาพระนามว่า อัคนิทัตตะ ทรงครองราชย์
สมบัติอยู่ในเมืองไวรัมภยะ (ทรงท าให้เมืองไวรัมภยะ) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย หาอาหาร
ได้ง่าย และมีประชาชนมากมายพลุกพล่าน | 
 

1.13 การบรรยายคุณสมบัติของสาวกผู้บรรลุพระอรหันต์ พบในในไภษัชยวัสตุ
จ านวน 5 แห่งในหน้าที่ 22, 39, 47, 51, 135 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

   यित्र ानय ा प ठितं  स्व ाध्य ातयतं  स्क न्िक ौशलं  ि ातुक ौशलम ायतनक ौशलं  
प्रतीत्यसमुत्पादकौशलं स्थानास्थानकौशलं च कृतं तेन मम शासने प्रव्रज्य सवमक्लेशप्रहाणादहमत्त्वं 
साक्षात्कृतम ्। 
 

ยตฺตตฺรานยา ป ต  สฺวาธฺยายิต  สฺกนฺธเกาศล  ธาตุเกาศลมายตนเกาศล           
ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทเกาศล  สฺถานาสฺถานเกาศล  จ กฺฤต  เตน มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศ-     
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | 

 

ข้อที่นางภิกษุณีนั้นได้สวดสาธยายมนต์มีความฉลาดในสกนธ์ ฉลาดในธาตุ 
ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปรตีตยสมุปปาทและแตกฉานในเหตุและมิใช่เหตุ ท าให้เธอบวชใน
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ศาสนาของเรา เพราะขจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึงกระท าให้เห็นประจักษ์ด้วย
ตนเองซึ่งความเป็นพระอรหันต์ |  

 

1.14  การเปล่งอุทานประกาศขอถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่
พ่ึงของผู้ที่เห็นแจ้งสัจธรรม  (สัตยธรรม) พบในในไภษัชยวัสตุจ านวน 4 แห่งในหน้าที่ 37, 40, 46, 
139 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

 एषोऽहं भगवन्तं शरणं गच्छाभम िमं च भभकु्षसंघं च। उपासकं च मां िारय 
अद्यागे्रण यावज्जीवं प्राणोपेतं शरणगतमभभप्रसन्नम।् अथासौ ब्राह्मणौ वणणधगव लब्िलाभाः 
शस्यसं पन्न इव क ावषमक ाः शू र इव वव स्ज तसं ग्र ाम ाः सवम र ोगप ररमु क्त  इव ातु र ो भगवत ो 
भावषतमभभनन्िानुमोद्य भगवताः पादौ भशरसा वस्न्दत्वा भगवतोऽस्न्तकात ्प्रक्रान्तो यावत्के्षत्रं गताः । 
 

เอโษ’ห  ภควนฺต  ศรณ  คจฺฉามิ ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก  จ ม า ธารย อทฺยาคฺ
เรณ ยาวชฺชีว  ปฺราโณเปต  ศรณคตมภิปฺรสนฺนมฺ | อถาเสา พฺราหฺมเณา วณิคิว ลพฺธลาภะ 
ศสฺยส ปนฺน อิว การฺษิกะ ศูร อิว วิชิตส คฺรามะ สรฺวโรคปริมุกฺต อิวาตุโร ภควโต ภาษิตมภินนฺ - 
ธานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺโต ยาวตฺกฺเษตฺร  คตะ | 

 

ข้าพระองค์นี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง พระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง และ
พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง | และขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พึ่ง ผู้
เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | ครั้งนั้น
พราหมณ์นั้นเป็นเหมือนพวกพ่อค้าที่ค้าขายได้ก าไร เหมือนพวกเกษตรกรที่มีพืชผลสมบูรณ์ 
เหมือนเหล่านักรบที่ชนะศึกสงคราม (และ) เหมือนคนเจ็บป่วยที่หายจากโรคทั้งปวง ได้
อนุโมทนายินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วหลีกออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกระทั่งเดินทางไป
ถึงพื้นที่นา (ของตน) |  

    

1.15  การบรรยายเหตุการณ์ตอนที่หมู่ภิกษุเกิดความสงสัยแล้วทูลถามปัญหา
พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับบุพกรรมของพระพุทธเจ้าหรือของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง พบในในไภษัชยวัสตุ
จ านวน 12 แห่งในหน้าที่ 11, 21, 33, 38, 40, 41, 47, 135, 139, 149, 158, 171 ส านวนดังกล่าว
ได้แก่ 

  

भभक्षवाः संशयजातााः सवमसंशयच्छेिारं बुद्िं भगवन्तं पररपप्रच्छुाः। भदन्त भगवता 
आयुष्मानुपगुप्तोऽनागत एव बहुजनानुकम्पी व्याकृत इतत। भगवानाह। न भभक्षव एतठहम 
यथासावतीतेऽप्यध्वतन बहुजनठहताय प्रततपन्नस्तच्छृणुत सािु च सुष्िु च मनभस कुरुत भावषष्ये । 
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ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปริปปฺรจฺฉุะ | ภทนฺต    
ภควตา อายุษฺมานุปคุปฺโต’นาคต เอว พหุชนานุกมฺปี วฺยากฺฤต อิติ | ภควานาห | น ภิกฺษว 
เอตรฺหิ ยถาสาวตีเต’ปฺยธฺวนิ พหุชนหิตาย ปฺรติปนฺนสฺตจฺฉฺฤณุต สาธุ จ สุษฺฐุ จ มนสิ กุรุต 
ภาษิษฺเย | 

 

ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัย
ได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านอุปคุปตะ ผู้อนุเคราะห์ภิกษุจ านวนมากมายอย่างนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ไว้แล้วในอนาคตกาล” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตกาลนานมาแล้ว อุปคุปตะนั้นก็ยังปฏิบัติตน
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจ านวนมาก พวกเธอจงฟังเรื่องนั้น จงระลึกไว้ในใจอย่า งดี       
และตั้งใจ เราจะพูดให้ฟัง | 

 

1.16  การสรุปแนวคิดเรื่องกรรมและผลกรรม พบในไภษัชยวัสตุจ านวน 8 แห่ง
ในหน้าที่ 22, 34, 39, 40, 42, 48, 68, 152 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 

 

अहं चैभभाः प्रत्येकबुद्िकोटीशतसहस्त्रेभ्याः प्रततववभशष्टतराः शास्ता आराधगतो न 
ववराधगत इतत ठह भभक्षव एकान्तकृष्णानां कममणामेकान्तकृष्णो ववपाकाः एकान्तशुल्कानामेकान्तशुल्को 
व्यततभमश्राणां व्यततभमश्राः। तस्मािठहम भभक्षव एकान्तकृष्णातन कमामण्यपास्य व्यततभमश्राणण च 
एकान्तशुक्लेष्वेव कममस्वाभोगाः करणीय इत्येवं वो भभक्षवाः भशक्षक्षतव्यम ्।  

 

อห  ไจภิะ ปฺรตฺเยกพุทฺธโกฏีศตสหสฺตฺเรภฺยะ ปฺรติวิศิษฺฏตระ ศาสฺตา อาราคิโต 
น วิราคิต อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ เอกานฺตศุลฺกานา
เมกานฺตศุลฺโก วฺยติมิศฺราณ า วฺยติมิศฺระ | ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺย
ปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ  จ เอกานฺตศุกฺ เลษฺ เวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณีย อิตฺ เยว  โว ภิกฺษวะ     
ศิกฺษิตวฺยมฺ | 

 

และชนเหล่านี้พอใจเราผู้เป็นศาสดาที่วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งแสน
โกฏิ หาได้ไม่พอใจไม่ ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดย
สิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะ
มีวิบากคละกัน | เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิง 
และกรรมที่คละกัน  ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายพวกเธอ
พึงศึกษาอย่างนี้แล” | 
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1.17 บรรยายถึงเหล่าพระเถระที่ได้พยากรณ์ชีวประวัติของตน เมื่อสิ้นสุดการ
พยากรณ์ จะกล่าวปิดท้ายเรื่องด้วยส านวนที่ซ้ ากัน พบในในไภษัชยวัสตุจ านวน 16 แห่งในหน้าที่ 
104-120 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 

 

स्थवीराः काश्यपश्चैव ंभभकु्षसंघाग्रताः स्स्थताः। 

व्याकरोतत) स्वकं कमम अनवतप्ते महाह्रदे॥१७३॥ 

 

สฺถวีระ กาศฺยปศฺไจว  ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ )สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท || 

 

พระกาศยปะเถระผู้ด ารงค์อยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุ 
ย่อมพยากรณ์ซึ่งกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ || 

 

จะเห็นได้ว่า การใช้ส านวนเดิมซ้ าๆ กันเพ่ือแสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้
นับได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤตในยุคแรกเริ่ม ซึ่งส่งอิทธิพลต่อวรรณคดี
ในยุคต่อ ๆ มาซึ่งคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดนอกจาก
ส านวนเดิมซ้ า ๆ ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์แล้ว บางส านวนพบว่ามีภาษาและรูปแบบคล้ายคลึงกับอวทาน-  
ศตกะและทิวยาวทานซึ่งเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤตประเภทอวทานในยุคแรกสุดอย่างมาก 
ความเหมือนนั้นไม่ใช่เพียงระดับค า หรือระดับประโยคเท่านั้น บางส านวนก็เหมือนกันทั้งคาถา 
เหมือนกันทั้งย่อหน้าทีเดียว ส าหรับส านวนภาษาที่คล้ายกันนั้นเชื่อว่าคัมภีร์อวทานศตกะและ       
ทิวยาวทานน่าจะยืมมาจากคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ 
 

อลังการ 
 

อลังการ คือการใช้ถ้อยค าที่ไพเราะสละสลวยมีความหมายลึกซึ้งประหนึ่งว่าเป็นอาภรณ์
ประดับบทประพันธ์ มี 2 ประเภทคือ อลังการทางเสียง (ศัพทาลังการ) และอลังการทางความหมาย 
(อรรถาลังการ)256 วรรณคดีแต่ละเรื่องผู้ประพันธ์อาจใช้อลังการแตกต่างกันออกไปมากบ้างน้อยบ้าง
ตามแต่ละลักษณะและประเภทของวรรณคดี วรรณคดีพุทธศาสนาโดยทั่วไปมุ่งเน้นสั่งสอนหลักธรรม
ทางพุทธศานาเป็นหลัก จึงมักใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา มีส านวนที่ ซ้ าไปซ้ ามา อาจไม่ได้มี          
การพรรณนาฉาก ตัวละครหรือแสดงความร าพึงร าพันเพ่ือมุ่งแสดงสุนทรียภาพมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับวรรณคดีประเภทบันเทิงคดีอ่ืน ๆ  แต่ถึงกระนั้นคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -

                                                           
256กุสุมา รักษามณี, 26. 
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ไภษัชยวัสตุ จัดว่าเป็นคัมภีร์พระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท เป็นคัมภีร์ส าคัญทางพระวินัยที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าด้วยเรื่องประเภทของยาส าหรับภิกษุอาพาธ วิธีการท ายา ภาชนะใส่ยา 
และที่เก็บยาเป็นต้น ตลอดถึงอาหารส าหรับภิกษุผู้อาพาธ โรคที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุ บทบัญญัติพระวินัย 
มูลเหตุของการบัญญัติพระวินัย ธารณี รวมถึงการสั่งสอนหลักธรรมเป็นหลัก ก็ปรากฏลักษณะการ
ประพันธ์ทั้งส่วนที่ใช้ภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตซึ่ง
พบลีลาการประพันธ์ที่มีท้ังอลังการทางเสียงและอลังการทางความหมาย 
 

ศัพทาลังการ 

อลังการทางเสียง คือ การเล่นค าให้เกิดความไพเราะของเสียงในบทประพันธ์ มีลักษณะ
เป็นการซ้ าค าหรือซ้ าเสียงพยัญชนะในต าแหน่งต่าง ๆ ของบทประพันธ์ เช่น ต้นบท กลางบท ท้ายบท 
หรือ ต้นบาท กลางบาท ท้ายบาท เป็นต้น อันเป็นผลให้บทประพันธ์นั้น  ๆ  มีเสียงไพเราะ น่าอ่าน  
น่าฟัง เพ่ิมความสง่างามให้แก่บทประพันธ์  ซึ่งในอดีตเสียงมีความส าคัญในวรรณคดีอย่างมาก
เนื่องจากวรรณคดีต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะมุขปาฐะที่เสียงจะมีบทบาทส าคัญอย่างมากเพราะ
ประพันธ์ขึ้นเพ่ือการฟังมากกว่าการอ่าน หากไม่เอาใจใส่ในเรื่องของเสียงวรรณคดีย่อมยากแก่การ
จดจ าหรือไม่เป็นที่จดจ าเท่าที่ควร อลังการทางเสียงที่ โดดเด่นในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินย -           
วัสตุ-ไภษัชยวัสตุ มีดังนี้  

 

1.1  อนุปราส (anuprāsa) คือ การซ้ าค าหรือกลุ่มค า อักษรหรือกลุ่มอักษรที่มี
เสียงเหมือนกัน โดยมุ่งการซ้ าพยัญชนะเป็นส าคัญ แม้ว่าพยัญชนะจะประสมด้วยสระต่างกัน 

1.1.1  เฉกานุปราส (chekānuprāsa) คือ อนุปราสที่กล่าวซ้ าค าหรืออักษร
เพียงครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น 
 

  ลาภาลาภสุไขรฺทุะไขรฺนินฺทยาถ ปฺรศ สยา | 
ยโศ’ยโศภฺยามลิปฺตะ ปงฺกช  วาริณา ยถา ||257 

 

ในคาถาข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงพยัญชนะ ล และ ภ เพียง
ครั้งเดียว โดยมีสระที่แตกต่างกัน  

 

อถ กฺรีฑ า วยสฺไยศฺจ กฺฤตฺวา มา) ล า สฺวก า สฺวกามฺ | 
ตสฺมินฺนาโรปยนฺ สฺตูเป ปฺรสนฺเนน จ เจตสา ||258 

                                                           
257

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 161. 
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ในคาถาข้างต้นนี้  มีการเล่นเสียงโดยการซ้ ากลุ่มค าพยัญชนะ สฺวก                 
หนึ่งครั้ง โดยมีสระที่แตกต่างกัน  

 

มานุษฺย  ปุนราคมฺย ปาณิะ ศุษฺยติ ทกฺษิณะ | 
ปญฺจชาติ (ศตานฺเยว  ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ) ||259 
 

ในคาถาข้างต้นนี้  มีการเล่นเสียงโดยการซ้ ากลุ่มค าพยัญชนะ ยตฺร                 
หนึ่งครั้ง โดยมีสระที่แตกต่างกัน  

 

1.1.2  ลาฏานุปราส (lāṭānuprāsa) คือ อนุปราสที่กล่าวซ้ ากลุ่มอักษร ค า 
หรือกลุ่มค า หลายครั้ง บางครั้งซ้ าเป็นกลุ่ม ๆ บางครั้งซ้ าทั้งบาท 

1.1.2.1  ลาฏานุปราสชนิดซ้ ากลุ่มอักษร ค า หรือกลุ่มค า โดยเป็น               
การซ้ าเสียงเป็นกลุ่ม ๆ หลายกลุ่มและหลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น 
 

ปฺริยทรฺศนสาธุทรฺศนปฺริยสาธุปฺริยปณฺฑิตปฺริยะ | 
สมเมว หิ เต ปฺริยาปฺริย  สตต  ปฺรีติกรสฺตเถรฺยเส ||260 

 

ในคาถาข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงกลุ่มอักษร ปฺริย หกครั้ง 
ซ้ าค าว่า ทรฺศน หนึ่งครั้ง และซ้ าค าว่า สาธุ หนึ่งครั้ง 

 

ไกเนยะ ปานมาทาย กาศีปฏฺฏ  จ ยวาคูะ | 
ปาปาย า ขาทฺยก  กฺฤตฺวา เกากฺฤตฺย  วิกฺฤตโภชนมฺ ||261 

 

ในคาถาข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงกลุ่มค าว่า กฺฤต จ านวน
สามครั้ง  

 

ภวทุะขมิท  สเหตุก  ภวทุะขสฺย จ ยะ ปริกฺษยะ | 
ภวทุะขนิโรธคามินี ปฺรติปจฺจาปฺรติม  ตฺวโยจฺยเต ||262 

                                                                                                                                                                      
258

Ibid., 108. 
259

Ibid., 120. 
260

Ibid., 14. 
261

Ibid., 152. 
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ในคาถาข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงกลุ่มอักษร ภวทุะข สาม
ครั้ง และซ้ ากลุ่มอักษร ปฺรติ หนึ่งครั้ง  

 

ตฺยเชเทก  กุลสฺยารฺเถ คฺรามสฺยารฺเถ กุยฺล  ตฺยเชตฺ | 
คฺราม  ชนปทสฺยารฺเถ อาตฺมารฺเถ ปฺฤถิวี  ตฺยเชตฺ ||263 
 

ในคาถาข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงกลุ่มอักษร ยารฺถ สามครั้ง 
และซ้ ากลุ่มอักษร ตฺยช สามครั้ง  

 

1.1.2.2  ลาฏานุปราสชนิดซ้ าทั้งบาท โดยการซ้ าเสียงเกือบทั้งบาท หรือ
การซ้ าหมดทั้งบาท ซึ่งลาฏานุปราสประเภทนี้ที่ปรากฏทั้งหมดในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -
ไภษัชยวัสตุแบ่งเป็น การซ้ าหมดทั้งบาทมี 2 กลุ่ม, การซ้ าเกือบทั้งบาทมี 4 กลุ่ม และการซ้ าทั้งเกือบ
ทั้งโศลกพบอยู่จ านวน 2  โศลก ดังนี้ 

 

การซ้ าท้ังบาท 
กลุ่มที่ 1 ซ้ าบาทแรกของโศลก “ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา ชามฺพูนทา 

นาสฺย สมา ภวนฺติ” มีความหมายว่า เหรียญทองค าแสนเหรียญ (หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่
อาจทัดเทียม  

 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ| 
  โย พุทฺธไจรฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ ปทาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ|| อิติ| 
  ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปิณฺฑา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑเมกมฺ || อิติ| 
  ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณเปฏา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมุกฺตปุษฺปสฺย ราศิมฺ || อิติ| 
  ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต มาลาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ| 
  ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ ปฺรทีปทาน  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ| 
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  ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณราศโย ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต คนฺธาภิเษก  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ| 
  ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปรฺวตา เมโระ สมา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยจฺฉตฺรธฺวชาปตากาะ ||264 
 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่กล่าวถึง อุบาสกคนหนึ่งกระท าประทักษิณรอบพระ
บรมสารีริกธาตุและเกิดความคิดด้วยจิตอย่างนี้ว่า “เพียงเพราะการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหารของ
เรานี้จะมีบุญมากเท่าไร” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบจิตของอุบาสกนั้นด้วยพระหฤทัย
จึงตรัสถึงอานิสงส์ของการบูชาพระพระบรมสารีริกธาตุเพียงเล็กน้อย แต่มีจิตที่เลื่อมใสว่า แม้จะบูชา
ด้วยทองค าแสนเหรียญหรือทองแท่งแสนแท่งเหรียญทองค าแสนเหรียญ ก็ยังไม่อาจทัดเทียม
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์ แล้วเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหาร (ของพระองค์)   

 

กลุ่มที่ 2 ซ้ าบาทสสุดท้ายของโศลก “ทฺฤษฺฏา ตฺวยา ภุวิ มโนหรนามเธยา” มี
ความหมายว่า พ่อเอ๋ย ท่านเห็นกุมารีนามว่า มโนหราของเราหรือไม่ 

 

โภะ ปูรฺณจนฺทฺร รชนีกร ตารราช 
ตฺว  โรหิณีนยนกานฺต สุสารฺถวาห | 

  กจฺจิตฺ ปฺริยา มม มโนหรไณกทกฺษา 
  ทฺฤษฺฏา ตฺวยา ภุวิ มโนหรนามเธยา || อิติ| 
  อนุภูตปูรฺวรติมนุสฺมรนฺ ชคาม | ททรฺศ มฺฤคีมฺ | ตามปฺยุวาจ | 
  เห ตฺว  กุรงฺคิ ตฺฤณวาริปลาศภกฺเษ 
  สฺวสฺตฺยสฺตุ เต จร สุข  น มฺฤคาริรสฺมิ | 
  ทีรฺเฆกฺษณา มฺฤควธูกมนียรูปา 
  ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา || 
  นีลญฺชานาจลสุวรฺณมธุทฺวิเรผ’ 
  ว ศานฺตรามฺพุรุหมธฺยกฺฤตาธิวาส | 
  วรฺณาธิมาตฺรสทฺฤศายตเกศหสฺตา 
  ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา || 
  ตสฺมาทปิ ปฺรเทศาทติกฺรานฺตะ ปศฺยตฺยาศีวิษมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จาห | 
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  โภะ กฺฤษฺณาสรฺป ตนุปลฺลวโลลชิหฺว | 
  วกฺรานฺตโรตฺปติตธูมกลาปวกฺตฺร | 
  ราคาคฺนินา ตว สโม น วิษาคฺนิรุคฺโร || 
  ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา || 
  โภะ โกกิโลตฺตม วนานฺตรวฺฤกฺษวาสินฺ 
  นารีมโนหร ปตตฺตฺริคณสฺย ราชนฺ | 
  นีโลตฺปลามลสมายตจารุเนตฺรา 
  ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา || 
  จีราชินามฺพรธร กฺษมยา วิศิษฺฏ’ 
  มูลางฺกุรามลกวิลฺวกปิตฺถภกฺตะ | 
  วนฺเท ฤเษ นตศิรา วท เม ลฆุ ตฺว  
  ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||265 
 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่กล่าวถึง พระนางมโนหราผู้เป็นที่รักยิ่งของพระสุธน
กุมาร เมื่อพระนางได้หนีออกจากพระราชวังไป พระสุธนกุมารทรงเศร้าพระทัยอย่างยิ่งจึงเที่ยวเสด็จ
ตามนางพระนางมโนหรายังสถานที่ต่าง ๆ และทรงตรัสพ้อกับสิ่งที่พระองค์ทางพบเห็น 
 

การซ้ าเสียงเกือบทั้งบาท 
กลุ่มท่ี 1 ซ้ าบาทสุดท้ายของโศลก “.....ตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปสฺยา

จามทายิกา” มีความหมายว่า สตรีที่ถวายข้าวต้มแก่ท่านกาศยปะ ย่อมบันเทิงเริงร่าในที่ไหน ?  
 

จรตะ ปิณฺฑปาต  หิ กาศฺยปศฺย มหาตฺมนะ | 
   กุตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปสฺยาจามทายิกา || 

ภควานาห | 
   ตุษิตา นาม เต เทวาะ สรฺวกามสมฺฤทฺธยะ | 
   ตตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปสฺยาจามทายิกา || อิติ||266 
 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่กล่าวถึง ท้าวศักรเทวราชทรงเห็นสตรีนางหนึ่งได้
ถวายข้าวต้มแก่ท่านกาศยปะเถระด้วยจิตที่เลื่อมใส และต่อมานางได้เสียชีวิตลง พระองค์ไม่ทรงเห็น
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ว่านางไปเกิดในที่ไหน พระองค์จึงเริ่มที่จะตรวจดูนรก แต่ก็ไม่เห็น สัตว์เดรัจฉาน เปรต มนุษย์        
เทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกาไปจนถึงเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็ไม่เห็น เป็นความจริงที่ว่าเหล่าเทวดาจะมี
ญาณทัศนะจากสถานที่ท่ีต่ ากว่า (ตนเอง) แต่จะไม่มีจากสถานที่ที่สูงกว่า ล าดับนั้น ท้าวศักรเทวราชจึง
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว แล้วทรงทูลถามค าถามว่า สตรีนางนั้นไปเกิดในที่ไหน ? 

 

กลุ่มที่ 2 ซ้ าบาทสสุดท้ายของโศลกตรงส่วนที่เป็นตัวหนาว่า “....ต  นมสฺเย 
กฺฤตาญฺชลิะ” มีความหมายว่า เราขอประนมมือกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

 

ชายมาเน จ ยตฺเรย  สสมุทฺรา สปรฺวตา | 
ปฺรก ปิตาภฺฤ (ทฺธรณี) ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ || 
นิหโต เยน มารศฺจ กฺฤษฺณพนฺธุะ สวาหนะ | 
ตถาคตพลปฺราปฺต  ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ || 
เยน ตททฺฺวาทศาการ  ธรฺมจกฺร  ปฺรวรฺติตมฺ | 
วาราณสี  ปุรึ คตฺวา ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ || 
ราคพนฺเธน พทฺธานฺ เย ราคทฺเวษาภิปีฑิตานฺ | 
พหุนฺโมจยเต สตฺตฺว ำสฺต  นมสฺเต กฺฤตาญฺชลิะ ||267 

 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่กล่าวถึง ไกเนยชฎิลเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
จากนั้นได้ประกาศถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้แก่พราหมณ์ไศละและประชาชนที่อยู่ในสถานที่นั้น 
 

กลุ่มที่ 3 ซ้ าบาทสุดท้ายของโศลกตรงส่วนที่เป็นตัวหนาว่า “......พุทฺธ  
ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ” มีความหมายว่า พราหมณ์ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้า 

 

สึหวนฺนทเต จฺฉมฺภี เกสรี คนฺธมาทเน | 
วนานฺตเรษฺวส ตฺรสฺต  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ || 
พฺรหฺมสฺวร  ม ชุคิร  ศฺลกฺษฺณวาจา สฺมิโตนฺมุขมฺ | 
ทุนฺทุภิสฺวรนิรฺโฆษ  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ || 
จนฺทฺร  วา คคเน ศุทฺธ  นกฺษตฺรปริวาริตมฺ | 
จนฺทฺรมณฺฑลส กาศ  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ || 
ไวโรจน  วา ทีปฺต าศุ ภานุมนฺต  นภสฺตเล | 
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วีตานฺธการ  ราชนฺต  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ || 
ยถารฺษภ  ยูถปติมจล  กกุท  สฺถิตมฺ | 
ปุรษรฺษภ  ทศพล  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ ||268 

 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่กล่าวถึง ไกเนยชฎิลเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
จากนั้นได้ประกาศถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้แก่พราหมณ์ไศละและประชาชนที่อยู่ในสถานที่นั้น และ
กล่าวว่า พราหมณ์จะได้พบกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน 

 

กลุ่มที่ 4 ซ้ าบาทสุดท้ายของโศลกตรงส่วนที่เป็นตัวหนาว่า “......ไกเนยสฺย 
นิเวศเน” มีความหมายว่า ในเรือนของไกเนยชฏิล 

 

เอกสฺมินฺสมเย ศาสฺตา ไกเนยสฺย นิเวศเน | 
สศฺราวโก มหาวีโร โภชเนน นิมนฺตฺริตะ || 
อทฺรากฺษีทฺ พฺราหฺมณะ ไศละ ไกเนยสฺย นิเวศเน | 
ปฺรติชาคฺรฺยมานมศน  ทฺฤษฺฏฺวา ไกเนยมพฺรวีตฺ ||269 
 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่กล่าวถึง ไกเนยชฏิลได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเพ่ือรับ
ฉันภัตตาหารในเรือนของตน  

 

การซ้ าเกือบทั้งโศลก 
   หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุชานสฺย ปุร  สเนาคม  ปศฺยสิ | 

พล  หิ รูกฺษิกายา อลวณิกายาะ กุลฺมาสปิณฺฑิกายาะ || อิติ| 
หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุญฺชานสฺย ปุร  ฉปศฺยสิ | 
พล  หิ รุกฺษิกายา อลวณิกายาะ กุลฺมาสปิณฺฑิกายาะ || อิติ|270 

 

จากตัวอย่างในบาทแรกมีการซ้ าเกือบทั้งบาทมีความแตกต่างกันแค่ตรงค า
ว่า “สเนาคม  ปศฺยสิ” กับ “ปุร  ฉปศฺยสิ” ส่วนในบาทสุดท้ายเช่นเดียวกันแตกต่างกันแค่ตรงค าว่า 
“รูกฺษิกายา” กับ “รุกฺษิกายา” 
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1.1.3 วฤตตยนุปราส (vṛttyanuprāsa) คือ อนุปราสที่ซ้ าพยัญชนะตัวเดียวกัน
หลายๆ ตัวและหลายๆ ครั้ง ตัวอย่างเช่น 
 

   สุวจสฺตฺวมฺฤเษ วจะ กฺษมะ สุทุรุกฺเตษฺวปิ นาภิษูยเส | 
สมเมว จ วรฺตฺตเส มุเน ปริภาษาสุ ศุภาสุ วากฺษุ จ ||271 

 

จากตัวอย่างซ้ าเสียงพยัญชนะ ส ทั้งหมด 8 ครั้ง พยัญชนะ ว ทั้งหมด 7 
ครั้ง พยัญชนะ ม ทั้งหมด 5 ครั้ง พยัญชนะ จ, ษ, ต ทั้งหมด 4 ครั้ง พยัญชนะ ร, ภ ทั้งหมด 3 ครั้ง 
พยัญชนะ ป, น, กฺษ ทั้งหมด 2 ครั้ง และพยัญชนะ ท, ย, ศ อย่างละครั้ง 
 

   จรณ  สุสมาปฺตเมว เต สุสมาปฺตวฺรต สาธิตวฺรตะ | 
พลว ำศฺจ สมาธิรวฺยยสฺตว นารายณไศลราชวตฺ ||272 

 

จากตัวอย่างซ้ าเสียงพยัญชนะ ว ทั้งหมด 7 ครั้ง พยัญชนะ ส, ร, ต ทั้งหมด 
6 ครั้ง พยัญชนะ ม ทั้งหมด 4 ครั้ง พยัญชนะ ย ทั้งหมด 3 ครั้ง พยัญชนะ จ, ณ, ธ ทั้งหมด 
2 ครั้ง และพยัญชนะ ช, พ, น, ศ, ล อย่างละครั้ง 

 

1.1.4 ศรุตยนุปราส (śrutyanuprāsa) คือ อนุปราสที่ซ้ าพยัญชนะที่อยู่ในฐาน
ที่เกิดเดียวกัน 
 

ทาน  ทตฺตฺวา สุขี หิ สฺยาทฺทาน ทตฺตฺวา วิศารทะ |    
ทาเนน ปูชฺยเต สาธุ เทเวษุ มนุเชษุ จ ||273 

 

จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้ าพยัญชนะที่เกิดแต่ฟัน (ฐานทันตยะ) มากที่สุด
คือ ซ้ าพยัญชนะ ต 3 ครั้ง  ซ้ าพยัญชนะ ท 7 ครั้ง ซ้ าพยัญชนะ น  5  ครั้ง และซ้ าพยัญชนะ 
ส ที่เกิดจากฐานเดียวกัน (ทันตยะ) 2 ครั้ง  

 

อรรถาลังการ  

อลังการทางความหมาย คือการใช้โวหารเปรียบเทียบ หรือโวหารแฝงความหมายเพื่อให้มี
การตีความได้ลึกซึ้งต่าง ๆ กันไป ในระยะแรก ๆ มักเป็นโวหารง่าย ๆ ซึ่งเปรียบว่าสิ่งหนึ่งดี งาม 
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เหมือนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น อุปมา เป็นต้น อนึ่ง อรรถาลังการนั้นมีจ านวนมากมายแตกต่างกันไปในแต่ละ
คัมภีร์  ซึ่งอรรถาลังการที่ปรากฏมากชนิดที่สุดมีกล่าวไว้ในต าราของอัปปยทีกษิตะที่มีมากสุดถึง 123 
ชนิด อนึ่ง ในที่นี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงอรรถาลังการบางลักษณะเท่าที่ปรากฏพอสังเขปดังนี้ 
     2.1 อุปมา (upamā) หรือ (Simile) คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือน
หรือคล้ายคลึงกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยมีค าที่แสดงความเปรียบเทียบ เช่น เหมือน ดั่ง ดุจ คล้าย เป็นต้น ซึ่ง
สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ เรียกว่า อุปมานะ สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบเรียกว่า อุปเมยะ ค าที่
แสดงการเปรียบเทียบเรียกว่า อปรติปาทกะ และคุณสมบัติหรือลักษณะเด่นร่วมของสิ่งที่เปรียบเทียบ
กันเรียกว่า สาธารณธรรม โดยอุปมาที่พบในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -ไภษัชยวุสตุ ถ้าแบ่งตาม
ความสมบูรณ์ของการแสดงอุปมา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
     2.1.1 ปูรณา (pūrṇā) คือ อุปมาที่มีองค์ประกอบครบสี่ประการ ได้แก่ สิ่งที่
เป็นหลักในการเปรียบ (อุปมานะ) สิ่งที่น ามาเปรียบ (อุปเมยะ) ค าแสดงการเปรียบ (อประติปาทกะ) 
และลักษณะร่วมของสิ่งที่เปรียบ (สาธารณธรรม)  
 

เต ตีวฺเรณ ปรฺยวสฺถาเนน ขร  วากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ  | อิเม ศฺรมณาะ กาศฺยปียาะ              
ปฺเรโตปปนฺนา อิว นิตฺย  ปฺรสาริตกรา อิติ |274 

 

อุบาสกเหล่านั้น ไม่พอใจอย่างแรงจึงกล่าวถ้อยค าอันหยาบคายว่า “พวกศรมณะกา
ศยปะบุตรเหล่านี้ ยื่นมือออกไปขออยู่เป็นประจ า เหมือนกับพวกที่เกิดเป็นเปรตเลยนะ” | 

 

จากข้อความข้างต้นที่ว่า “พวกศรมณะกาศยปะบุตรเหล่านี้ ยื่นมือออกไปขออยู่เป็น
ประจ า เหมือนกับพวกที่ เกิดเป็น เปรตเลยนะ” ข้อความนี้ มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้                    
(1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ เปรต (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ พวก
ศรมณะกาศยปะบุตรก็คือ ภิกษุ (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ การขอ (4) ศัพท์ที่บ่ง              
การเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ อิว ในข้อความนี้อุบาสกพยายามจะติเตียนเหล่าภิกษุว่าเป็น
ผู้ขอโดยใช้ลักษณะอันเป็นธรรมชาติของภิกษุคือ การขอ มาเปรียบเทียบกับเปรตที่มีลักษณะของการ
ขอส่วนบุญเช่นกันมาใช้ว่ากล่าวกระทบกระทั่ง โดยเนื้อความในตอนดังกล่าวเป็นตอนที่ภิกษุผู้มีความ
สงสัยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพวกเปรต 500 ตนก่อร่างสร้างกรรมใดไว้จึงมาเกิดในภพภูมิเช่นนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสยกเรื่องราวในอดีตมาให้ฟังว่า ในสมัยพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะ              
ตอนที่พุทธศาสนายังไม่แพร่หลาย ภิกษุมีน้อยผู้ขอก็มีน้อย เมื่อศาสนาแพร่หลายภิกษุมีจ านวนเยอะ
มากขึ้น แต่อุบาสกผู้ท าบุญมีจ านวนเท่าเดิมหรือน้อยลงก็เกิดความขุ่นเคืองใจ มีอุบาสก 500 คน 
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กล่าวถ้อยค าอันหยาบคายถึงการขอของภิกษุที่มีจ านวนมากมายขึ้นว่าเหมือนกับพวกเปรตที่มีการขอ
นั่นเอง ซึ่งจากการกล่าวถ้อยค าดังนี้ ท าให้เหล่าอุบาสกทั้ง 500 คนนี้ไปบังเกิดในพวกเปรต 500 ชาติ 
 

ส ปศฺจิเม ยาเม อุตฺถาย นิษณฺโณ ยาวทปเร สฺวาธฺยาย  กุรฺวนฺติ  | ตสฺยาวีตราคตฺวา
ตีวฺร  ปรฺยวสฺถานมุตฺปนฺนมฺ | ส กถยติ | อิเม ศฺรมณาะ กาศฺยปียาะ มณฺฑุกา อิว กฺฤตฺสฺน า ราตฺรึ 
รฏิตา อิติ |275 

ภิกษุนั้นจึงลุกขึ้นในปัจฉิมยามนั่งสมาธิ กระทั่งภิกษุอีกพวกหนึ่งย่อมกระท าการ
สาธยาย | แต่เพราะยังไม่สิ้นกามราคะ ความขัดเคืองใจอย่างยิ่งจึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น | ภิกษุนั้น
จึงกล่าวว่า “ศรมณะกาศยปะบุตรเหล่านี้ส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืนเหมือนฝูงกบ” | 

 

จากข้อความข้างต้นที่ว่า “ศรมณะกาศยปะบุตรเหล่านี้ส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืน
เหมือนฝูงกบ” ข้อความนี้มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้  (1) อุปมาน (สิ่ งที่ เป็นหลักในการ
เปรียบเทียบ) คือ กบ (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ พวกศรมณะกาศยปะบุตรก็คือ ภิกษุ  (3) 
ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ การส่งเสียง (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปา
ทก) คือ อิว ในข้อความนี้เป็นตอนที่ภิกษุผู้นั่งสมาธิถูกรบกวนด้วยภิกษุผู้สาธยายมนต์ เรื่องราวนี้ผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสถึงกรรมในอดีตชาติของเทพบุตรผู้เคยเป็นกบและเป็นพระภิกษุในศาสนา โดยในเมื่อ
ตอนที่เป็นภิกษุนั้นมีความหมั่นเพียนในการนั่งสมาธิจาริกไปตามชนบทต่าง ๆ จนกระทั่งวันหนึ่งจาริก
ไปยังวิหารแห่งหนึ่งในเมืองกรวฏกะ ครั้นยามราตรีภิกษุรูปนี้ได้ท าสมาธิ แต่ก็ถูกรบกวนด้วยภิกษุอีก
รูปหนึ่งที่นั่งสาธยายมนต์ ท าให้สมาธิถูกรบกวนด้วยเสียงไม่ว่าคราใด จนในท้ายที่สุดภิกษุรูปนี้ทนไม่
ไหวด้วยความขัดเคืองใจจึงกล่าววาจาที่ไม่ดีต่อภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า ส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืนเหมือนฝูง
กบ ด้วยวิบากแห่งกรรมถ้อยค านี้ภิกษุนี้จึงบังเกิดในก าเนิดกบ 500 ชาติ 
 

น จ ธาวสิ นาติลียเส น จ สนฺตปฺยสิ นาปิ หฺฤษฺยเส | 
สตต  ศุภเมว เต มนะ สตต  เมรุริวาจลาธิปะ ||276 
 

พระองค์ไม่เล่นเข้าไปหา (กิเลส) ไม่ถูกกิเลสยึดติด และ 
ไม่ถูกกิเลสท าให้เร่าร้อน อีกทั้งยังไม่ถูกกิเลสท าให้ยินดี |  
พระทัยของพระองค์มีแต่ความงดงามสม่ าเสมอเปรียบเหมือน 
เขาพระสุเมรุที่มีความงดงามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น || 
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จากข้อความข้างต้นที่ว่า “พระทัยของพระองค์มีแต่ความงดงามสม่ าเสมอเปรียบ
เหมือนเขาพระสุเมรุที่มีความงดงามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น” ข้อความนี้มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้   
(1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ เขาพระสุเมรุ (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ 
พระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ ความมั่นคงงดงาม (4) 
ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ อิว ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงพระทัยอัน
งดงามม่ันคงของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสใด ๆ ฉะนั้นจึงน าเอาเขาพระสุเมรุมาเปรียบ
ซึ่งอันมีลักษณะที่โดดเด่นคือ นอกจากจะเป็นภูเขามั่นคงเหมือนเขาทั่ว ๆ ไปแล้วยังประกอบไปด้วย
ความงดงาม เพราะเขาพระสุเมรุเป็นราชาแห่งขุนเขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 

 

โรมาภูตฺ ปาทตลโยรฺชาตาภูจฺจตุรงฺคลาะ | 
สุสูกฺษฺมา มฺฤทุส สฺปรฺศาะ สุภาสฺตูลปิจูปมาะ ||277 
 

เรามีขนเกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสอง มีนิ้วมือ 4 นิ้ว ซึ่งเป็นนิ้วที่มีความ 
ละเอียดอ่อน สัมผัสนุ่มนวลงดงามเหมือนผ้าฝ้าย || 
 

จากข้อความข้างต้นที่ว่า “ซึ่งเป็นนิ้วที่มีความละเอียดอ่อน สัมผัสนุ่มนวลงดงาม
เหมือนผ้าฝ้าย” ข้อความนี้มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้  (1) อุปมาน (สิ่ งที่ เป็นหลักในการ
เปรียบเทียบ) คือ ผ้าฝ้าย (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ นิ้วมือ (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน             
(สาธารณธรรม) คือ ความนุ่มนวล ละเอียดอ่อน (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) 
คือ อุปมา ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงนิ้วที่มีความละเอียดอ่อน นุ่มนวลของบุตรชายเศรษฐี 
ฉะนั้นจึงน าเอาผ้าฝ้ายมาเปรียบซ่ึงอันมีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีความอ่อนนุ่ม นั่นเอง 

 

ในการบรรยายความงดงามของนางกินรีมโนหรา เต็มไปด้วยอุปมามากมายซึ่งเป็น
อุปมาที่ครบองค์ประกอบ (ปูรณา) ดังนี้ 

 

อทฺรากฺษีตฺสุธโน ราชกุมารี  มโนหร า กินฺนรีมภิรูป า ทรฺศนีย า ปฺราสาทิก า ปรมยา 
วรฺณปุษฺกลตยา สมนฺวาคต า สรฺวคุณสมุทิตามษฺฏาทศภิะ สฺตฺรีลกฺษไณะ สมล กฺฤต า ชนปท -  
กลฺยาณี ก าจนกลศกูรฺมปีโนนฺนตก นส หตสุชาตวฺฤตฺตปฺรคลมานสฺตนีมภินีลรกฺตศุกวิสฺฤตาย-
ตนวกมลสทฺฤศนยน า สุธฺรุวมายตต คนาส า พฺริทฺรุมมณิรตฺนพิมฺพผลส สฺถาน สทฺฤศาธโรษฺฐี
มาทฺฤฒปริปูรฺณค ฑปารฺศฺวามตฺยรฺถรติกรวิเศกรกโปลติลกามนุปูรฺวรจิตส หตภฺรุ วมร -           
วินฺทวิกสทฺฤศปริปูรฺณวิมลศศิวปุษี  ปฺรลมฺพพาหุ คมฺภีรตฺริวลีกสนฺนตมธฺย าสฺตนภาราวนามฺย
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มานปูรฺวารฺธ  รถ าคส สฺถิตสุชาตชฆน า กทลีครฺภสทฺฤศกรา ปูรฺวานุวติตส หต สุชาตกรโภรุ         
สุนิคูฒสุรจิตสรฺว าคสุนฺทรสิร า ส หิตมณิจูฑามารกฺตมรตล า ปฺรหรฺษนูปุรวลยหารารฺธหารนิรฺ -
โฆษวิลสิตคติมายตนีสูกฺษฺมเกศี ศจีมิว ภฺรษฺฏก าจี นูปุราวจฺฉาทิตปาท า ฉาโตทรี ต า ปฺรกีรฺณ-
หารามุตฺตปฺตชามฺพูนทจารุวรฺณ า ทฺฤษฺฏฺวา กุมาระ สหสา ปปาต พทฺโธ ทฺฤฒ  ราคปาเศน |278 

 

พระกุมารสุธนได้ทอดพระเนตรนางกินรีพระราชกุมารีพระนามว่า มโนหรา            
ผู้มีรูปงาม ชวนมอง น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณอันเปล่งปลั่งอย่างยิ่ง ทรงไว้ซึ่งคุณ
ทั้งหมด ถึงพร้อมด้วยลักษณะของสตรี 18 ประการ งามยิ่งกว่าหญิงชาวเมือง มีถันชูเชิดกลม
กลึงงามเต่งตึงอวบอูมดังหลังเต่าและมีทรงเป็นหม้อทอง มีตาที่ยาวโตเหมือนดอกบัวสดสีน้ า
เงิน และแดงดั่ง(ตา)นกแก้ว มีจมูกโด่ง คิ้วงาม มีริมฝีกปากล่างเหมือนลูกผลต าลึงสุกและ (สี
แดง) ดั่งแก้วกัลปังหา มีแก้มอ่ิมเต็มยั่วยวนอย่างยิ่ง มีคิ้วบรรจบกันที่จัดแต่งไว้เป็นระเบียบ 
งดงามดั่งจันทร์วันเพ็ญที่ไร้มลทินอวบอ่ิมเหมือนดอกบัวบาน มีแขนเรียว กลางล าตัวมีเส้น   
ตริวลิ279ยาวลึก ช่วงบนล าตัวโน้มลงเพราะน้ าหนักของถัน มีสะโพกงดงามรูปทรง(โค้ง)ดังล้อรถ 
มีแขนกลมดังล าหยวกกล้วย มีขาอ่อนดุจงวงช้างงามชิดกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ศีรษะงาม
เพราะทุกส่วนได้ปกคลุมและตกแต่งไว้อย่างดีด้วยมณีประดับ(มวยผม) ที่ฝ่ามือมีสีแดงเร่ือ ยาม
เดินงดงามเพราะมีเสียงดังของสร้อยข้อมือและสร้อยไข่มุกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเส้นผม
ละเอียดมันวาวเป็นประกายแวววาว มีสายสร้อยคล้องสะโพกดั่งพระศจี มีเท้าสวมด้วยก าไล
และมีหน้าท้องแบน  มีสร้อยคอไข่มุกอยู่เต็ม ผิวพรรณทั้งหมดเปล่งปลั่งเหมือนทองแท่ง
ชมพูนุทที่บริสุทธิ์  เมื่อได้เห็น (มโนหรา) พระกุมารซึ่งถูกมัดแน่นด้วยบ่วงแห่งความรักมัดแน่น
ล้มทั้งยืน | 

 

จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่พระสุธนได้พบเห็นนางมโนหราเป็นครั้งแรก ตกตะลึง
ในความงดงามของนาง โดยมีการพรรณนาความงามทีละส่วนของร่างกายในรูปแบบของการอุปมาคือ 

 

 ความงามของถัน “มีถันชูเชิดกลมกลึงงามเต่งตึงอวบอูมดังหลังเต่าและมีทรงเป็น
หม้อทอง” มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้   (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ หลัง
เต่า (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ ถัน  (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ ความ
อวบอูมเต่งตึงกลมกลึง (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ อุปมา ในข้อความนี้
พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของถันว่ามีรูปทรงเป็นอย่างไร 
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ความงามของดวงตา “มีตาที่ยาวโตเหมือนดอกบัวสดสีน้ าเงิน และแดงดั่ง(ตา)
นกแก้ว” มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้   (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ ดอกบัว 
(2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ ดวงตา  (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ รูปทรง
ยาวโต  (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ สทฺฤศ ในข้อความนี้พยายามจะ
ชี้ให้เห็นถึงความงดงามของดวงตาว่ามีความงดงามเช่นไร 

ความงามของริมฝีปาก “มีริมฝีกปากล่างเหมือนลูกผลต าลึงสุกและ (สีแดง) ดั่งแก้ว
กัลปังหา” มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้   (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ ผล
ต าลึงสุกและแก้วกัลปังหา (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ ริมฝีปากล่าง  (3) ลักษณะเด่นที่
ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ สีแดง (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ ส สฺถาน ใน
ข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของริมฝีปากว่ามีสีแดงกล่ างดงาม 

ความงามของคิ้ว “คิ้วบรรจบกันที่จัดแต่งไว้เป็นระเบียบ งดงามดั่งจันทร์วันเพ็ญที่ไร้
มลทินอวบอ่ิมเหมือนดอกบัวบาน” มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้   (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการ
เปรียบเทียบ) คือ จันทร์วันเพ็ญ (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ คิ้วที่ตกแต่งอย่างเป็นระเบียบ  
(3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ ไม่มีมลทิน เป็นระเบียบ อวบอ่ิม (4) ศัพท์ที่บ่งการ
เปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ สทฺฤศ ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของของ
นางมโนหราว่าได้รูปเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความงามของสะโพก “มีสะโพกงดงามรูปทรงกลมกลึงดังล้อรถ” มีองค์ประกอบของ
อุปมาดังนี้ (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ ล้อรถ (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) 
คือ สะโพก (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ รูปทรงโค้ง (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ 
(อุปมาประติปาทก) คือ ส สฺถิต ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของสะโพกว่ากลมกลึง
โค้งเว้าเพียงใด 

ความงามของแขน “มีแขนกลมดังล าหยวกกล้วย” มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้   
(1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ ล าหยวกกล้วย (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) 
คือ แขน (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ ความกลมกลึง (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ 
(อุปมาประติปาทก) คือ สทฺฤศ ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของท่อนแขนว่ามี
ความกลมกลึงเพียงใด 

 

2.1.2 ลุปตา (luptā) คือ อุปมาที่ละหรือลบองค์ประกอบบางประการ เช่น
ละอุปมานะ ละอุปเมยะ ละอประติปาทกะ ละสาธารณธรรม หรือละองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ
ในคราวเดียวกัน เช่น 
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เอษา พฺรหฺมสภา นาม ปุษฺกริ (ณี อุตฺปลปทฺมกุมุทปุ ) ฑรีกส ฉนฺนา นานาปกฺษิคน
นิเษวิตา หิมรชตตุษารเคารามฺพุปูรฺณา สุรภิกุสุมปริวาสิตโตยา |280 

 

ฤษีกล่าวว่า “สระปุษกริณี (สระบัว) ชื่อว่าพรหมสภานี้ ดาดาษไปด้วยดอกอุบล 
ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก มีฝูงนกนานาพันธ์คอยส่งเสียงร้องอย่างไพเราะ เต็มไปด้วยหยาด
น้ าแข็งสีเงินราวกับหิมะ มีน้ าที่อบอวนด้วยของสวนดอกไม้กลิ่นหอมละมุน |  

 

จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่ฤษีบรรยายถึงสระปุษกริณีที่ชื่อว่าพรหมสภา ให้
นายพรานฟังว่า สระนี้จะมีความงดงามเช่นไรและทุก ๆ วันเพ็ญสิบห้าค่ าจะมีเหล่ากินรีมาเล่นน้ าอยู่
เป็นประจ า ในการบรรยายถึงความงดงามของสระนี้ได้บรรยายถึงลักษณะของสระโดยการใช้อุปมาให้
แสดงว่าสระเต็มไปด้วยหยาดน้ าแข็งสีเงินราวกับหิมะ ตามศัพท์เดิมคือ “หิมรชตตุษารเคารามฺพุ
ปูรฺณา” เป็นอุปมาที่ละองค์ประกอบบางประการคือละศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) 
หากแต่ใช้สมาสที่แปลรวมความออกมาแล้วเข้าใจได้ว่าต้องแปลว่า ราว, เหมือน ไว้ในสมาสนั้น โดย
องค์ประกอบของอุปมาที่ปรากฏมีดังนี้ (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ หิมะ (2) 
สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ หยาดน้ าแข็ง (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ          
สีขาวเงิน  

 

    2.2. รูปกะ (rūpaka) คือการเปรียบเทียบท านองเดียวกับอุปมา แต่ เป็นการ
กล่าวว่าอุปมานะและอุปเมยะเป็นสิ่งเดียวกัน คือบอกว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ความหมายจึงลึกซึ้ง
กว่าอุปมาเพราะมิใช่เพียงแค่เปรียบว่าเหมือนกัน แต่เป็นสิ่งเดียวกัน เช่น 
 

ภวทุะขมิท  สเหตุก  ภวทุะขสฺย จ ยะ ปริกฺษยะ | 
ภวทุะขนิโรธคามนิี ปฺรตปิจฺจาปรฺติม  ตฺวโยจฺยเต ||281 
 

ทุกขจ์ากภพนี้ มีสาเหตุ พระองค์ทรงกล่าวว่า  
ทางด าเนินไปสู่การดับทุกข์ ก็คือการสิ้นทุกข์ 
เพราะภพว่า เปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ || 

 

ไอศฺวรฺย  ปฺรารฺถมาเนน เทเวษุ มนุเชษุ วา | 
ทาน เทย  ยถาศกฺตฺยา ทาริทฺรฺยภยภีรุณา ||282 
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บุคคลผู้กลัวภัยคือความยากจน เมื่อปรารถนาไอศวรรยสมบัติ 
ในเทวโลกและมนุษย์โลก ควรถวายทานตามก าลัง || 

 

น การฺษาปณวรฺเษณ ตฺฤปฺติะ กาเมษุ วิทฺยเต | 
อลฺปาสฺวาทานฺ พหุทุะขานฺ กามานฺ วิชฺ าย ปณฺฑิตะ | 
อปิ ทิวฺเยษุ กาเมษุ รตึ ไนวาธิคจฺฉติ ||283 
 

 ความอ่ิมในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกระษาปณ์ (เงินเหรียญ) | 
 กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก บัณฑิตเมื่อรูช้ัดอย่างนี้ | 
 จึงไม่พึงพอใจในกามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ || 
 

สนฺทรฺศย ธนุรฺเวเท ทฺฤฒลกฺษฺยาทิเกาศลมฺ | 
ตตะ กีรฺติปตาเกย  ตวายตฺตา มโนหรา ||284 
 

เจ้าจงแสดงให้ผู้อื่นเห็นความเชี่ยวชาญ ด้านเป้าที่นิ่งในวิชาการยิงธนูเป็นต้น 
จากนั้นนางมโนหรานี้ผู้มีธงคือเกียรติยศก็จะมาหาเจ้า || 
 

     2.3 อุตเปรกษา (utprekṣā) คือการกล่าวแสดงจินตนาการให้เกินความจริง
ประหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง และมีค าแสดงการเปรียบเทียบ เช่น อิว ซึ่งแปลว่า 
ประหนึ่ง เชื่อมอยู่ด้วย ซึ่งในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุพบอุตเปรกษา ดังนี้ 

 

ส ส มูรฺฉิตะ ปฺฤถิวฺย า นิปติโต มหตา ชลปริเษเกณ ….285   
      

พระราชานั้นทรงเป็นลมล้มลงแทบพ้ืน มีพระวรกายดังถูกชโลมด้วยหยาดน้ าขนาดใหญ่ 
 

ตสฺยาปเรณ สมเยน มูรฺธฺนิ ปิฏโก ชาโต มฺฤทุะ สุมฺฤทุะ ตทฺยถา ตูลปิจุรฺวา กรฺปาสปิจุรฺวา น จ กึ
จิทาพาธ  ชนยติ |286   

ต่อมา) เนื้องอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชาอุโปษธะซึ่งมีความนุ่ม และอ่อนนุ่มยิ่ง กล่าวคือ 
(เนื้องอกนั้น) นุ่มราวกะผ้าตูละ หรือผ้ากรปาสะ (แต่เนื้องอกนั้น) ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคร้ายใด ๆ |  
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ทฺฤษฺฏฺวาถ ต า ส สุธน  อินฺทุสมานวกฺตฺร า | 
ปฺราวฺฤฑฺฆนานฺตรวินิศฺจรตีว วิทฺยุตฺ ||287  
  

คร้ังนั้น พระสุธนพระองค์นั้นเมื่อทอดพระเนตรนางผู้มีใบหน้า 
เหมือนพระจันทร์ เป็นดุจดังสายฟ้าฟาดที่มุ่งออกมาจากภายในเมฆฝน || 
 

     2.4 อติศโยกติ  (atiśayokti) หรือ อติศยะ (atiśaya) คือการกล่าวแสดง
จินตนาการเกินจริงเหนือธรรมชาติ  เป็นการเปรียบเทียบคล้ายกับอุตเปรกษา แต่ไม่ใช้ค าว่า                  
ประหนึ่งว่า ตามต าราวรรณคดีไทยตรงกับค าว่า อติพจน์ (Hyperbole) เช่น 

 

มโนภิรามา จ มโนหรา จ สา 
มโน’นุกูลา จ มโนรติศฺจ เม | 
สนฺตปฺตเทโห’สฺมิ มโนหร า วินา 
กุโต มเมท  วฺยสน  สมาคตมฺ || อิติ|288 
 

นางมโนหรานั้นเป็นผู้ที่ท าให้สุขใจยิ่ง  
อบอุ่นใจและเบิกบานใจแก่หม่อมฉัน | 
เพราะไม่มีนางมโนหรา หม่อมฉันจะเป็นผู้มีร่างกายถูกเผาไหม้  
ความโชคร้ายนี้เกิดขึ้นแก่หม่อมฉันได้อย่างไรกัน || 

 

อถ ภควานฺนที  คงฺคามุตฺตีรฺณะ ป จมาตฺไระ ปฺเรตศไตะ ปริวฺฤโต ทคฺธสฺถูณากฺฤติ
ภิรสฺถิยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศส ฉนฺไนะ ปรฺวโตปมกุกฺษิภิะ สูจีจฺฉิทฺโรปมมุไขราทีปฺไตะ        
ปฺรทีปฺไตะ ส ปฺรชฺวลิไตะ เอกชฺวาลีภูไตะ |289 

 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคง ทรงถูกเปรตจ านวน 500 ตนมี
ลักษณะคล้ายเสาที่ถูกไฟไหม้ สูงเหมือนหุ่นยนต์กระดูก ปกคลุมไปด้วยผมเผ้าตัวเอง มีปาก
เท่ารูเข็ม มีท้องเท่าภูเขา มีไฟลุกไหม้ติดทั่วโชติช่วงชัชวาลแวดล้อมแล้ว | 

 

ตตฺร ปฺเรตาะ สูจีมุขวานฺนะ ศกฺนุวติ มุข  วิวรฺตยิตุมฺ | ตโต ภควตา เตษามฺฤทฺธฺยา มุข  
วิวฺฤตมฺ |290 
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ขณะนั้น เปรตทั้งหลายไม่สามารถที่จะเปิดปากได้เพราะมีปากเล็กเท่ารูเข็ม | หลังจาก
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดปากของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นด้วยฤทธิ์ | 

 

(สรฺวสุวรฺณขจิตรตฺนมยกาณฺฑกิญฺชลฺกกรฺมกฺฤตรถจกฺโรปมสหสฺรทลกมลปริวฺฤโต 
ภควานฺ ภิกฺษุส เฆน สห ปทฺม) กรฺณิกาย า นิษณฺณะ |291 

 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ได้ถูกล้อมไปด้วยใบบัว 1 ,000 ใบ มี
ขนาดเท่าล้อเกวียนถูกบุด้วยทองค าล้วน มีก้านและเส้นใยท ามาจากรัตนะ ทรงประทับนั่ง
แล้วบนใบบัว | 

 

ททรฺศ ส พฺราหฺมโณ พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตมศีตฺยา 
จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺยามปฺรภาล กฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ  ช คมมิว รตฺนปรฺวต  
สมนฺตโต ภทฺรกมฺ | สหทรฺศนาตฺตสฺย ภควติ ปฺรสาท อุตฺปนฺนะ |292 

 

พราหมณ์นั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ            
32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 
1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพต
เคลื่อนที่ได้ | พร้อมกับด้วยการเห็น พราหมณ์นั้นได้เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้ว | 

 

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในแง่ของวรรณคดี
ลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นจินตนาการเกินจริงซึ่งอยู่เหนือธรรมชาติของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม ชาว
พุทธส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อกันว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงมีคุณลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์ และการที่พระองค์
จะมีพระรัศมีแผ่กระจายออกไปได้ถึงเพียงนี้นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธองค์ ไม่ใช่เรื่องเกินจริง
แต่อย่างใด คัมภีร์มูลสรวาสติวาทแม้จะเป็นพระวินัยของพุทธศาสนาสรวาสติวาท แต่ก็เริ่มปรากฏเค้า
แนวคิดแบบพุทธศาสนามหายานบ้างแล้ว ทั้งนี้เพราะการกล่าวข้อความเกินจริงที่เรียกว่าอติพจน์นี้พบ
มากในคัมภีร์พุทธศาสนามหายานเช่นเดียวกับท่ีพบมากในคัมภีร์ปุราณะ293 
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     2.5 ทีปกะ (dīpaka) หรือ ทีปกัม (dīpakam) คือการกล่าวถึงความหมายส่วน
หนึ่งส่วนเดียวของประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของค าหลายค าในประโยค                 
โดยประโยคนั้น ๆ อาจจะมีส่วนขยายเพียงหนึ่ง แต่มีกริยาหลายตัว หรือมีกริยาเพียงตัวเดียว แต่มี
ส่วนขยายมากกว่าหนึ่ง ตามรูปศัพท์ ทีปกะ แปลว่า ดวงประทีป ค าที่มีความหมายหลักเปรียบดังใจ
กลางของดวงประทีป ข้อความต่าง ๆ เป็นเปลวไฟที่แผ่ออกจากจุดนั้น ซึ่งส่วนของประโยคที่มี
ความหมายต่อส่วนอ่ืน ๆ อาจอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนปลายก็ ได้  ซึ่งในคัมภีร์มูลสรวาสติวา
ทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุพบทีปกะโดยถ้าแบ่งตามต าแหน่งมี 3 ประเภท คือ อาทิทีปกะ ทีปกะที่อยู่
ตอนต้น  มัธยทีปกะ ทีปกะที่อยู่ตอนกลาง และอันตทีปกะ ทีปกะที่อยู่ตอนท้าย ดังนี้ 
 

2.5.1  อาทิทีปกะ คือทีปกะที่อยู่ต้นบท ดังนี้ 
 

อย  ปฺรวฺรชิตะ กสฺย ทุรฺวรโฺณ โฆรทรฺศนะ | 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนฺตตะ ||294 

 

“บรรพชิตรูปนี้ มีผิวพรรณทราม ดูน่ากลัว เป็นโรคเร้ือน  
มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเต็มไปด้วยเส้นเอ็น” || 

 

จากตัวอย่างข้างต้นทีปกะอยู่ตรงส่วนต้น ซึ่งเป็นประธานมีค าอ่ืน ๆ ที่ตามมา
ขยายตัวประธานก็คือ บรรพชิตรูปนี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 

 

2.5.2  มัธยทีปกะ คือทีปกะที่อยู่กลางบท ดังนี้ 
 

เอษา หิ ศีตลชลา สุสมฺฤทฺธโตยา ภาคีรถี วหติ สรฺวชโนปโภคฺยา | 
คฺราม าศฺจ ราษฺฏฺรนคราณิ จ ตรฺปยนฺตี เกทารศาลิกุมุโทตฺปลปงฺกชานิ ||295 
 

แม่น้ าสายนี้แลคือแม่น้ าคงคาซึ่งมีกระแสน้ าเย็น มีสายน้ าเต็มเปี่ยม  
ไหลไปเป็นแม่น้ าที่ชนทุกหมู่เหล่าใช้สอย | ท าให้ชาวบ้าน  
ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี ดอกกุมุทะ  
ดอกอุตบลและดอกบัวได้เอิบอ่ิม || 
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จากตัวอย่างข้างต้นทีปกะอยู่กลางบท ก็คือส่วนของค ากริยา “ตรฺปยนฺตี” เอิบอ่ิม
มีความหมายไปถึงต้นประโยคคือท าให้ชาวเมืองและชาวพระนครเอิบอ่ิม และความหมายไปยัง
ส่วนท้ายของประโยคคือท าให้ดอกกุมุทะ ดอกอุบลและดอกบัวได้เอิบอิ่ม  
 

เอโษ’ห  ภควนฺต  ศรณ  คจฺฉามิ ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ |296    
ข้าพระองค์นี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง พระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง และ

พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง | 
 

จากตัวอย่างข้างต้นทีปกะอยู่กลางบท ก็คือส่วนของค ากริยา “คจฺฉามิ” ถึงพร้อม
ซึ่งมีความหมายไปถึงต้นประโยคคือถึงพระผู้มีพระภาคเป็นที่พ่ึง และความหมายไปยังส่วนท้ายของ
ประโยคคือถึงพระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง 

 

2.5.3  อันตทีปกะ คือทีปกะที่อยู่ท้ายบท ดังนี้ 
 

สฺถิตมาสิตมาคต  คต  ศยิต  เมานมถาภฺยุทีริตมฺ | 
อถ จีวรปาตฺรธารณ  รุจิร  เคาตม สรฺวเมว เต ||297 
 

ข้าแต่พระเคาตมะ การยืน การนั่ง การเสด็จมา การเสด็จไป  
การบรรทม การตรัส (ของพระองค์) เป็นไปอย่างสงบเยือกเย็น |  
อนึ่ง การทรงจีวรและบาตรของพระองค์ล้วนแต่งดงามทั้งสิ้น || 

 

จากตัวอย่างข้างต้นทีปกะอยู่ท้ายบท เป็นส่วนของภาคประธาน ซึ่งการกระท า
ทั้งหมดที่กล่าวถึงด้านหน้าเป็นของประธานคนเดียว ในที่นี้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีกริยาท่าทาง
ต่างๆ ดังที่กล่าวในโศลกข้างต้นที่งดงาม 
 

     2.6  เหตุ (Reason) หรือ อรรถานตรันยาสะ (arthāntaranyāsa) คือการใช้
ถ้อยค าแสดงเหตุหรือหาหลักฐานมายืนยันเพ่ือสนับสนุนสิ่งที่กล่าวถึง เช่น 
   

ยถา ยาจิตก  ภาณฺฑ  ตาวตฺกาล  รโถ ยถา | 
ตโถปมมิท  สฺถาน  ปเรษ า วศวรฺติ ยตฺ ||298 
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สถานที่แห่งนี้เป็นไปในอ านาจของคนอ่ืน ก็เหมือนกับสิ่งของ 
และรถที่ขอเขามาจะใช้ได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้น || 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ถ้อยค าแสดงเหตุผลหาหลักฐานมายืนยันว่าการที่อยู่
ในที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง ไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดเหมือนกับรถหรือสิ่งของที่ยืมบุคคลอ่ืนมาใช้เราใช้ได้
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้นสุดท้ายก็ต้องคืนเจ้าของไป เนื้อความนี้เป็นตอนที่พระเจ้านิมิได้รับการ
เชื้อเชิญจากท้าวศักระให้อยู่ในสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของเหล่าเทวดา ซึ่งพระเจ้านิมิปฏิเสธแล้วตรัส
ว่าเราจะกลับไปสั่งสมบุญด้วยตนเองแล้วจะได้มายังเมืองสวรรค์แห่งนี้ 
 

ตฺยเชเทก  กุลสฺยารฺเถ คฺรามสฺยารฺเถ กุยฺล  ตฺยเชตฺ | 
คฺราม  ชนปทสฺยารฺเถ อาตฺมารฺเถ ปฺฤถิวี  ตฺยเชตฺ || 
ทฺฤเฒน หฺยาตฺมนา ราชนฺกุมารสฺยาสฺย ธีมตะ | 
ศกฺษฺยสิ หฺยปร า กรฺตุ ฆาตไยน า มโนหรามฺ || อิติ||299 
 

บุคคลพึงสละคน ๆ หนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ตระกูล พึงสละตระกูล 
เพื่อประโยชน์แก่บ้าน พึงสละบ้านเพื่อประโยชน์แก่เมือง  
พึงสละแผ่นดินเพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง ||                                 
ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงมีอาตมันที่ยิ่งใหญ่จะทรงสามารถ 
เพื่อที่จะหาสตรีอ่ืนให้แก่พระกุมารผู้เป็นปราชญ์นั้นได้  
(ดังนั้น) พระองค์จงฆ่านางมโนหรานั้นเสีย ||  
  

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่ปุโรหิตพยายามหว่านล้อมให้พระราชาฆ่านางมโนหรา
ซึ่งเป็นที่รักของพระกุมารสุธนเพ่ือเอาน้ ามันกินรีเป็นการใช้ถ้อยค าแสดงเหตุผลหาหลักฐานมายืนยัน
ว่าบุคคลพึงสละสิ่งต่าง ๆ ฉะนั้นการฆ่านางมโนหราเสียก็เป็นการเสียสละสิ่งหนึ่งเพ่ืออีกสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้
พระราชาย่อมหาสตรีอื่นที่เหมาะสมกับโอรสของตนได้อยู่แล้ว 
 

อทฺรากฺษีทฺภควานฺนทฺยา คงฺคายาะ สฺโรตสา มหานฺต  ทารุสฺกนฺธมุหฺยมานมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา 
จ ปุนสฺตะ ภิกฺษุมามนฺตฺรยเต | ปศฺยสิ  ตฺว  ภิกฺโษ นทฺยา คงฺคายาะ  สฺโรตสา มหานฺต  
ทารุสฺกนฺธ-มุหฺยมานมฺ | เอว  ภทนฺต ส เจเทษ น ปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยติ | นาปาริเม ตีเร 
ส สฺรกฺษฺยติ | น มธฺเย ส สฺรกฺษฺยติ | น สฺถเล อุตฺปตฺสฺยติ | น มนุษฺยคฺราหฺโย หวิษฺยติ | นาม
นุษฺยคฺราหฺยะ | นาวรฺตคฺราหฺยะ | นานฺตหฺะปูตีภาว  คมิษฺยติ | เอวเมษภิกฺโษ ทารุสฺกนฺโธ’นุปูรฺ
เวณ สมุทฺรนิมฺโน ภวิษฺยติ สมุทฺรปฺรวณะ สมุทฺรปฺราคฺภาระ | เอวเมว ส เจตฺตฺว  ภิกฺโษ น ปาริ
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เม ตีเร ส สฺรกฺษฺยสิ | ปูรฺววทฺยาวตฺ | นานฺตะปูตีภาว  คมิษฺยสิ | เอว  หิ ตฺว  ภิกฺโษ อนุปูรฺเวณ นิรฺ
วานนิมฺโน ภวิษฺยสิ นิรฺวานปฺรวโณ นิรฺวาณปฺราคฺภาระ |300

 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรกองไม้ใหญ่ที่ถูกสายน้ าในแม่น้ าคงคาซัดขึ้น |            
ก็ครั้งทรงทอดพระเนตรแล้วย่อมตรัสเรียกภิกษุนั้นมาว่า “ดูก่อนภิกษุ เธอเห็นกองไม้ใหญ่ที่ถูก
สายน้ าในแม่น้ าคงคาซัดขึ้นหรือ” | ภิกษุกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็น
พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถ้ากองไม้ใหญ่นี้ไม่ลอยมาติดฝั่งนี้ | ไม่ลอยไปติดฝั่ง
โน้น | ไม่ลอยไปตรงกลาง | ไม่ขึ้นไปบนบก | ไม่อยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์ | ไม่อยู่ในเงื้อมมือ
ของอมนุษย์ | ไม่ติดอยู่ในน้ าวน | ภายในไม่เน่าเสีย | ดูก่อนภิกษุ เมื่อเป็นเช่นนั้น กองไม้ใหญ่นี้
ก็จะจมลง มุดลง ดิ่งลงสู่มหาสมุทรโดยล าดับฉันใด | ดูก่อนภิกษุ ถ้าเธอนั้นไม่ท่องเที่ยวไปใน
ฝั่งนี้ | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | (เรื่อยไปจนถึง) ไม่ถึงความเสื่อมทรามภายใน
จิตใจ | ดูก่อนภิกษุเมื่อเป็นเช่นนั้น เธอจะชื่อว่าจมลง เข้าถึง ดิ่งลงสู่พระนิพพาน ฉันนั้น
เหมือนกัน | 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ถ้อยค าแสดงเหตุผลหาหลักฐานมายืนยันว่า
เปรียบเทียบลักษณะการลอยของกองไม้ถ้าไม่ลอยไปฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็จะจมด าดิ่งลง เหมือนกับจิตใจถ้านิ่ง
ก็จะด าดิ่งลงในนิพพาน 

 

อสฺติ ไจษ โลเก ปฺรวาโท ยทายาจนเหโตะ ปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | ตจฺจ ไนวมฺ |   
ยทฺเยวมภวิษฺยตฺ เอไกกสฺย ปุตฺรสหสฺรมภวิษฺยตฺ ตทฺยถา ราชฺ าศฺจกฺรวรฺตินะ | อปิตุ ตฺรยาณ า 
สฺถานาน า  ส มุขีภาวาตฺปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | กตเมษ า ตฺรยาณามฺ | มาตาปิตเรา รกฺโต    
ภวตะ | สนฺนิปติเตา | มาตา จ กลฺยา ภวติ ฤตุมตี | คนฺธรฺวศฺจ ปฺรตฺยุปสฺถิโต ภวติ | เอษ า 
ตฺรยาณ า สฺถานาน า สมฺมุขีภาวาตฺปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ |301

 

 

อนึ่ง ในโลกมีค ากล่าวขานกันเช่นนี้ว่า บุตรและธิดาจะถือก าเนิดมาได้เพราะเหตุแห่ง             
การขอร้องอ้อนวอน แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลย เนื่องจากถ้าเป็นจริงตามนั้นคนแต่ละคนก็จะมี
บุตรได้ 1,000 คน เช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ที่จริงบุตรและธิดาจะถือก าเนิดมาได้ก็
เพราะเงื่อนไข 3 ประการมีพร้อมกันพอดี เงื่อนไข 3 ประการมีอะไรบ้าง ? เงื่อนไข 3 ประการ 
ได้แก่ บิดามารดามีจิตก าหนัดนอนร่วมกัน มารดามีสุขภาพแข็งแรง มีระดูและคันธรวะมา
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ปรากฏพร้อมเฉพาะ  เพราะเงื่อนไข  3 ประการนี้พร้อมกันพอดีบุตรและธิดาจึงจะถือ         
ก าเนิดมาได้  

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ถ้อยค าแสดงเหตุผลหาหลักฐานมายืนยันว่าการมี
บุตรมิได้เกิดมาได้จากการอ้อนวอนขอ แต่แท้จริงแล้วเกิดจากการร่วมหลับนอน การมีสุขภาพที่
แข็งแรง และมีระดูในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน าเอาทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผล
ยันให้เห็นว่าบุตรไม่สามารถเกิดจากการอ้อนวอนได้ 

 

     2.7 สมาโสกติ (samāsokti) หรืออันโยกติ (anyokti) คือการเปรียบเทียบโดย
การกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง แต่หมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง มิได้กล่าวถึงสิ่งนั้นตรงๆ ตรงกับค าว่า นามนัย (Metonymy)  

 

อโห คุณมย  กฺเษตฺร  สรฺวโทษวิวรฺชิตมฺ| 
อทฺไยโวปฺต  มยา พีชมทฺไยว ผลทายิกมฺ || อิติ |302 
 

“โอ บุณยเกษตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณ อันปราศจากโทษทั้งหมด 
อันเป็นบุณยเกษตรที่เมล็ดพันธุ์ซึ่งหว่านแล้วในวันนี้  
ให้ผลในวันนี้เหมือนกัน” || 

 

จากตัวอย่างคาถาข้างต้นกวีกล่าวถึง เมล็ดพันธุ์พืช แต่หมายถึง กรรมและการหว่าน 
หมายถึง การท า ดังนั้น เมล็ดพันธุ์พืชที่หว่านแล้วในวันนี้ หมายถึง กรรมที่กระท าไว้แล้วในวันนี้นั่นเอง 
ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น  
 

     2.8 ปรัศโนตตระ (praśnottara) คือการตั้งค าถามและตอบเอง ตรงกับค าว่า 
ปฏิปุจฉา (Rhetorical Question) ตามต าราวรรณคดีไทยซึ่งหมายถึงการตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดผลอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้คาดหวังค าตอบ เช่น 
 

กึ กุรฺยาทุทปาเนน อาปศฺเจตฺสรฺวโต ยทิ | 
ฉิตฺตฺเวห มูล  ตฺฤษฺณายาะ กสฺย ปรฺเยษณ  จเรตฺ ||อิติ ||303 
 

ถ้าน้ ามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง จะต้องท าบ่อน้ าไปเพื่ออะไร |   
บุคคลในโลกนี้ตัดรากของตัณหาแล้ว จะพึงเที่ยวแสวงหาอะไร || 
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จากตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์ในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองไวรัมภะทรง
ประทับอยู่แล้วในอารามแห่งหนึ่ง และจะเสด็จเข้าไปในอารามอีกแห่งหนึ่ง ขณะนั้นมีพราหมณ์คน
หนึ่งก าลังที่จะตักน้ าใส่ตุ่มประจ าอาราม เมื่อพราหมณ์นั้นได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เกิด
ความคิดว่า ถ้าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าไปยังอารามพระองค์ก็จะใช้น้ าที่อยู่ในตุ่มท าให้น้ าที่อยู่ในตุ่ม
พร่องลง เมื่อคิดดังนั้นจึงเก็บเชือกและกรวยตักน้ าไว้ แต่ด้วยพุทธานุภาพน้ าในตุ่มนั้นไหลล้นออกมา
อย่างไม่หยุดหย่อนจนพราหมณ์เกิดความเลื่อมใส จึงได้ยื่นเชือกและกรวยตกน้ าให้พร้อมกราบทูลว่า
ขอให้พระองค์ดื่มน้ าตามสบายเถิด พระองค์มีพระประสงค์เทศนาสั่งสอนพราหมณ์จึงได้ตรัสคาถานี้ไว้  
 

จนฺทฺรสฺย เข วิจรตะ กฺว สหายภาวะ 
 ท ษฺฏฺราพเลน พลินศฺจ มฺฤคาธิปสฺย | 

อคฺเนศฺจ ทาวทหเน กฺว สหายภาวะ 
   อสฺมทฺวิธสฺย จ สหายยพเลน กึ สฺยาตฺ || 

กึ โภ มหารฺณพชล  น วิคาหิตวฺย  
   กึ สรฺปทุษฺฏ อิติ ไนพ จิกิตฺสนียะ | 

วีรฺย  ภเชต สุมหทูรฺชิตสตฺตฺวทฺฤษฺฏ  
   ยตฺเน กฺฤเต ยทิ น สิธฺยติ โก’ตฺร โทษะ || อิติ|304 
 

พระจันทร์ที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า มีเพื่อนอยู่ที่ใด 
(สัตว์) ซึ่งมีก าลังเหนือสัตว์อื่น เพราะก าลังแห่งคมเขี้ยว 
เมื่อไฟผลาญป่ามีเพื่อนอยู่ที่ใด 
เหมือนเช่นกับเรามีก าลังเป็นเพื่อนมิใช่หรือ ||   
น้ าในมหาสมุทรบุคคลไม่ควรกระโจนลงไปหรือ 
รอยคมเข้ียวของงูไม่อาจรักษาได้เช่นนั้นหรือ 
ความเพียรที่บุคคลลงมือท าเป็นสิ่งที่สรรพสัตว์รับรู้ว่าต้องใช้ 
ความพยายามอย่างยิ่งแต่ถ้าบุคคลมีความพยายามกระท าแล้ว 
ไม่ส าเร็จจะมีโทษอันใดหรือ || 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์ในตอนที่พระสุธนกุมารได้รวบรวมโอสถ 
มนตร์ ยาแก้พิษตามที่ฤษีบอกแล้ว แต่ไม่ได้น าวานรไปจึงกลับเข้าไปหาฤษีอีกครั้ง เวลานั้นฤษีได้กล่าว
กะพระกุมารว่า อย่าได้เสด็จไปตามหานางมโนหราเลย จะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในครั้งนี้
นี้และจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่กับนางมโนหรา เพราะว่าการที่พระองค์เดินทางเพียงผู้เดียว ไม่มี
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สหาย จะถึงความยากล าบากแห่งพระวรกายไปเสียเปล่า พระกุมารจึงตรัสว่า ไม่ใช่เพียงพระองค์
เท่านั้นที่ไม่มีสหาย แม้พระจันทร์ที่ลอยเด่นบนท้องฟ้าก็เช่นกัน อีกทั้งคนที่มีความพยามยามแต่ความ
พยายามนั้นไม่ส าเร็จแล้วจะมีโทษอันใด 
 

ตฺว  คฺรามราษฺฏฺรนคราณฺยนุตรฺปยนฺตี  
เกทารศาลิกุมุโทตฺปลปงฺกชานิ | 
กสฺมานฺน ตรฺปยสิ ตีวฺรตฺฤษาภิภูตานฺ กฺฤปา  
น ตว พาลชนสฺย ทุะไขะ || อิติ |305 
 

เธอท าให้ชาวบ้าน ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี ดอกโกมุท  
ดอกอุบลและดอกบัวได้เอิบอ่ิม | 
เพราะเหตุไรเธอจึงไม่ท าให้คนที่มีความหิวกระหายอย่างแรงกล้า 
เอิบอ่ิมบ้างเล่า ส าหรับคนชั่วที่ประสบทุกข์  
เธอไม่มีความกรุณาเลยหรือ || 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์ในตอนที่ฝูงเปรตทั้งหลายมาขอน้ าดื่มกับพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงแม่น้ าคงคาให้แก่เปรตเหล่านั้น แต่ส าหรับพวกเปรตแล้ว
ส่งที่เห็นคือสายน้ าที่เหือดแห้ง และมีบุรุษยืนถือขวานขวางไว้อยู่ พระองค์จึงตรัสกับเทวดาประจ า
แม่น้ าคงคาว่า เธอให้ความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์แก่ชาวเมืองได้ แต่เหตุใดจึงไม่แบ่งน้ าให้กับคนที่มีความ
กระหายอย่างยิ่งบ้าง เธอไม่มีความกรุณาเลยหรือ 
 

 2.9 วยติเรกะ (vyatireka) คือการเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน 
แต่ยกย่องให้สิ่งหนึ่งเหนือกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น 
 

โภะ กฺฤษฺณาสรฺป ตนุปลฺลวโลลชิหฺว | 
   วกฺรานฺตโรตฺปติตธูมกลาปวกฺตฺร | 

ราคาคฺนินา ตว สโม น วิษาคฺนิรุคฺโร || 
   ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||306 
 

พ่องูด าเอ๋ย ผู้มีลิ้นเรียวเล็กสองแฉกและสะบัดไปมา 
มีหน้าโค้งงอ ชูตัวขึ้น และมีควันพิษ 
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ไฟอันมีพิษแรงกล้าของเจ้าก็ยังไม่เท่ากับไฟคือราคะ (ของเรา) 
ภรรยาของเรานามว่า มโนหรา เจ้าเห็นบ้างไหม || 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าควันพิษของงูอันแรงกล้า ไฟที่มี
พิษแรงกล้าของงูก็ไม่เท่าไฟราคะที่แผดเผาพระเจ้าสุธนผู้ตามหานางมโนหรา 
 

อาทีปฺต า ราคทฺเวษาภฺย า โมหปฺรชฺวลิต า ปฺรชามฺ | 
มหาเมโฆ ยถา วฺฤษฺฏฺยา นิรฺวาปยติ มหามุนิะ ||307 
 

พระองค์ผู้เป็นมหามุนีทรงดับไฟอันร้อนรุ่มคือ ราคะ โทสะ โมหะ 
ของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนกับมหาเมฆที่ดับไฟ 
ด้วยสายฝนฉะนั้น || 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามหาเมฆดับไฟด้วยสายฝนได้ 
ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดับไฟอันรุ่มร้อนคือราคะ โทสะ โมหะของสัตว์ทั้งหลายได้ 
 

     2.10 วิโรธ (virodha) คือ การกล่าวถึงลักษณะหรือการกระท าของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ขัดแย้งกับที่ควรเป็นตามธรรมชาติ เช่น 

 

ธฺฤติมานฺ สมโลษฺฏกาญจฺนะ สมไวฑูรฺยก ลฺลศรฺกระ | 
ตฺฤณกาษฺ สม  มหามุเน จรสที  หิ สเทวก  ชคตฺ ||308 
 

ข้าแต่มหามุนี เป็นความจริงที่พระองค์ทรงมีความหนักแน่น  
ทรงเห็นก้อนดินและทองค ามีค่าเท่ากัน เห็นแก้วไพฑูรย์และ 
ก้อนกรวดมีค่าเท่ากัน เสด็จด าเนินไปยังโลกนี้พร้อม 
ทั้งเทวโลกอันเฉกเช่นกับหญ้าและท่อนไม้ || 
 

จากตัวอย่างข้างต้น โดยตามความเป็นจริงตามธรรมชาตินั้นก้อนดินกับทองค าไม่
มีทางที่จะมีค่าเท่ากันได้ แก้วไพฑูรย์กับก้อนกรวดก็เช่นกันไม่มีทางที่จะมีค่าเท่ากันได้ ที่เนื้อความใน
โศลกกล่าวเช่นนั้นเพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นไม่ยึดติดของพระผู้มีพระภาคเจ้า
นั่นเอง 
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ตสฺยาะ ขลุ ภคินิ ศีเต อุษฺณา (ส ) สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ อุษฺเณ ศีตส สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ......309 
 

น้องหญิง ทราบมาว่า เม่ือร่างกายพระเจ้าจักรพรรดิหนาว ตัวนางก็จะอุ่น เมื่อร่างกายพระเจ้า
จักรพรรดิร้อนตัวนางก็จะเย็น..... 

 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการบรรยายถึงคุณลักษณะหนึ่งของนางแก้ว (สตรีรัตนะ) ว่า
ถ้าพระจักรพรรดิหนาวตัวนางก็จะอุ่นเพ่ือที่ให้ความอบอุ่นแก่พระจักรพรรดิ ขณะที่ร่างกายพระ
จักรพรรดิร้อนตัวนางก็จะเย็นเป็นการเกื้อกูลแก่พระจักรพรรดิ  โดยตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ
เป็นไปได้ยากที่ร่างกายของคนเราจะร้อนเมื่อร่างกายอีกคนหนึ่งเย็น และร่างกายจะเย็น เมื่อร่างกาย
อีกคนหนึ่งร้อน ร่างกายของมนุษย์มีอุณหภูมิปกติอยู่ที่ 37 องศา แต่ข้อความนี้เป็นการแสดงให้เห็น
ลักษณะพิเศษของนางแก้วว่าเป็นสตรีที่เพียบพร้อม สตรีที่เก้ือกูลในทุก ๆ ด้าน 

 

 2.11 สวภาโวกติ (svabhāvokti) คือการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสภาพที่
เป็นอยู่โดยธรรมชาติ โดยไม่น าความรู้สึกของกวีเข้าไปแทรกมากนัก อาจมีการใช้ภาพพจน์บ้าง
เล็กน้อย ดังนี้ 

 

ยาวทเสา ราชา ส ปฺราปฺเต วสนฺตกาลสมเย ส ปุษฺปิเตษุ ปาทเปษุ ห สกฺร าจมยูรศุกศาริกา
โกกิลชีว ชีวกนิรฺโฆษิเต วนษณฺเฑ อนฺตะ’ปุรปริวฺฤต อุทฺยานภูมึ ส ปฺรสฺถิตะ | ยาวทนฺยตมะ       
ปุรุโษ วลีปลิโตตฺตมางฺคะ ปริชีรฺณศรีราวยวะ ปริณเตนฺทฺริยะ กฺฤโศ’ลฺปสฺถาโม มนฺทมนฺท-
จารตยา ทณฺฑมวษฺฏภฺย คจฺฉติ | ตตสฺเตน ราชฺ า อมาตฺยาะ ปฺฤษฺฏาะ | ก เอษ ภวนฺตะ        
ปุรุโษ วลีปลิโตตฺตมางฺคะ ปูรฺววทฺยาวทฺทณฺฑมพษฺฏภฺย  คจฺฉตีติ |310 

 

ในสมัยต่อมาครั้นถึงช่วงวสันตฤดู เมื่อต้นไม้ทั้งหลายผลิดอกเบ่งบานในไพรสณฑ์ซึ่งมี
หงส์ นกกระเรียน นกยูง นกแก้ว นกสาริกา นกดุเหว่าและนกกระทาดงส่งเสียงร้องอ้ืออึง 
พระราชาพระองค์นั้นทรงมีนางสนมแวดล้อมได้เสด็จออกไปยังพระราชอุทยาน | จนกระทั่ง
บุรุษคนหนึ่ง มีผมหงอกหลังโกง แก่หง่อม มีร่างกายเป็นริ้วรอย ผอมแห้งแรงน้อย ถือไม้เท้า
ค่อย ๆ เดินไปอยู่ | ล าดับนั้น พระราชาพระองค์นั้นจึงตรัสถามเหล่าอ ามาตย์ว่า “ท่านผู้เจริญ 
บุรุษคนนี้ซึ่งมีผมขาวหลังโกง ค าที่เหลือเหมือนกับค าข้างต้น ถือไม้เท้าเดินอยู่เป็นใครกัน ?” | 
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ตทาศฺรมปท  ปริภฺรมิตุมารพฺธะ | ยาวตฺตมฺฤษึ ปศฺยติ ทีรฺฆเกศศฺมศฺรุนขโรมาณ  วา
ตาตปกรฺษิตศรีร  จีวรวลฺกลธาริณมนฺยตมทฺวฺฤกฺษมูลาศฺรย  ตฺฤณกุฏิกากฺฤตนิลยมฺ |311 

 

ในเวลานั้น เขาจึงเที่ยวไปรอบ ๆ อาศรมบท | จนกระทั่งเห็นฤษีนั้น ผู้มีผมหนวดเล็บ
และเครายาว ร่างกายเห่ียวย่นเพราะลมและแดด ห่มจีวรสีเปลือกไม้ นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง 
พักอยู่ในกุฎีที่มุงด้วยหญ้า | 

 

อย  ปฺรวฺรชิตะ กสฺย ทุรฺวรฺโณ โฆรทรฺศนะ | 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนตฺตะ || 
(อุกฺตฺวา ทุรฺภาษิต  ไจว  กรฺมโณ’สฺย ผเลน หิ) | 
ทุรฺวรฺโณ ทุะขิโต’ห  (จ) ภวามิ นรก (วฺรเช) || 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนตฺตะ | 
กปาลปาณิรฺวฺยาหาร  คณศาฏีนวิาสิตะ || 
ส การกูฏศยโน’ลยโน’ถาปรายณะ | 
เยน (จาหารกฺฤตฺเยน ทณฑฺิโต’ห ) ชุคุปฺสิตะ ||312 

 

“บรรพชิตรูปนี้ มีผิวพรรณทราม ดูน่ากลัว เป็นโรคเร้ือน  
มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น” || 
เราเมื่อได้กล่าวถ้อยค าอันชั่วร้ายอย่างนี้ ด้วยผลแห่งกรรมนี้เอง  
ท าให้เรามีผิวพรรณทราม มีทุกข์อย่างสาหัส และไปเกิดในขุมนรก || 
เราได้เป็นโรคเร้ือน มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น 
มือถือกระเบื้องเที่ยวขออาหาร นุ่งผ้าขาดเป็นเปาะ ๆ || 
นอนตามกองขยะ ไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่พึ่งพิง เป็นเหตุให้ประสบความ 
ยากล าบากด้วยอาหาร เป็นผู้น่ารังเกียจ || 

 คาถา  

คือบทร้อยกรองในภาษาสันสกฤตนิยมเรียกกันว่าฉันท์ (Prosody) ซึ่งแปลว่าความพอใจ 
ความปรารถนา ความต้องการหรือความสนุกสนาน ฉันท์ 1 บทประกอบด้วยหน่วยนับซึ่งเรียกว่าบาท 
จ านวน 4 บาท แต่ละบาทมีการก าหนดกลุ่มพยางค์แตกต่างกันออกไปเรียกว่าคณะ (gaṇa) หนึ่งคณะ
มี 3 พยางค์ แต่ละกลุ่มพยางค์มีก าหนดพยางค์เสียงหนัก (คุรุ) นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ − และพยางค์
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เสียงเบา (ลฆุ) นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์   สลับกันไป ฉันท์แต่ละชนิด มีข้อก าหนดในการใช้คณะ
แตกต่างกันออกไป คณะฉันท์มีท้ังหมด 8 คณะดังต่อไปนี้ 
  ม คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย   − − −    เช่น  राजानं / rājānaṃ 

  ย คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย    − −   เช่น  सकाशात ् / sakāśāt 

  ร คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย   −  −    เช่น  नाववकााः / nāvikāh 

  ส คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย    −    เช่น  भगवान ्/ bhagavān 

  ต คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย  − −     เช่น  शास्त्राणण / śāstrāṇi 

  ช คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย    −    เช่น  उवाच / uvāca 

  ภ คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย   −     เช่น  इच्छभस / icchasi 

  น คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย      เช่น  हरतत / harati313  
 

  เนื่องจากฉันท์ชนิดหนึ่ง ๆ ก็มีการก าหนดใช้คณะฉันท์และข้อบังคับจ านวนพยางค์ของ
แต่ละบาทต่างกันออกไป ดังนั้นฉันท์ในภาษาสันสกฤตจึงอาจมีจ านวนมากถึง 600 ชนิด314 แต่อย่างไร             
ก็ตาม คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตซึ่งเนื้อหา
ส่วนใหญ่ประพันธ์เป็นร้อยแก้ว และประพันธ์เป็นร้อยกรองหรือฉันท์พอประมาณ และฉันท์ที่พบว่า
นิยมใช้ในคัมภีร์มีดังต่อไปนี้ 
   1. อนุษฏภ (अनुष्टुभ  ्/  anuṣṭubh) หรือ โศลก (श्लोक  /  śloka) เป็นฉันท์ที่มีหลาย
รูปแบบ รูปแบบที่ใช้กันมาก คือรูปแบบที่มีการก าหนดพยางค์คุรุและลฆุ 1 บาทมี 8 พยางค์ 4 บาท
นับเป็น 1 บท ปรกติพยางค์ที่ 5 ของทุกบาทควรเป็นลฆุ พยางค์ที่ 6 ควรเป็นคุรุ พยางค์ที่ 7 จะเป็น
คุรุหรือลฆุก็ได้สลับกันไป315 แต่อย่างไรก็ตาม พยางค์ท่ี 7 นี้ ในบาทคี่ (บาทที่ 1 กับบาทที่ 3) นิยมคุรุ 
ในบาทคู่ (บาทที่ 2 กับบาทที่ 4) นิยมลฆุ ส่วนพยางค์อ่ืนนอกจากนี้จะเป็นคุรุหรือลฆุก็ได้ซึ่งจะแทน
ด้วยสัญลักษณ์  ฉันท์อนุษฏภนั้นมีผังบังคับซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมดังนี้  

     − −        −   |316   
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   ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุนั้นร้อยกรองส่วนใหญ่ประพันธ์ด้วยฉันท์
อนุษฏภดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

โจจ  โมจ  จ โกล  จ อศฺวตฺโถทุมฺพเรณ จ | 
ปารุษิก  จ มฺฤทฺวีกา ขรฺชูร  จาษฺฏม  มตมฺ |317 
 

ษษฺฏิคฺรามสหสฺรา(ณิ ษษฺฏิคฺรามศตานิ จ | 
ษษฺฏิรฺคฺรามาสฺตฺรโย คฺรามา หฺเยตตฺ กา)ศฺมีรมณฺฑลมฺ ||318

 

 

ปญฺจ ชนฺมศตานฺเยษา เม มาตาภูนฺนิรนฺตรมฺ | 
สา เจเทษา นิวาริตา มม คาตฺรสฺย ศฺเลษณาตฺ ||319  
 

กึ กุรฺยาทุทปาเนน อาปศฺเจตฺสรฺวโต ยทิ | 
ฉิตฺตฺเวห มูล  ตฺฤษฺณายาะ กสฺย ปรฺเยษณ  จเรตฺ ||อิติ ||320   
 

เต ทฺฤษฺฏลาภาะ สุขิตา ทุษฺฏธรฺมาภินิรฺวฺฤตาะ | 
เต ปศฺยนฺติ ปฺรมุทิตาะ ส พุทฺธ  โลกนายกมฺ ||321 
 

   2. อินทรวัชรา (इन्द्रवज्रा / indravajrā) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี 
11 พยางค์ 9 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 3 คณะได้แก่ ต คณะ ต คณะ และ ช คณะ 2 พยางค์ท้าย
บังคับเสียงคุรุ322 มีผังบังคับที่นิยมดังนี้ 

   − −   − −    −  − − |   
   อย่างไรก็ตาม ฉันท์อินทรวัชราพยางค์แรกสุดและพยางค์ท้ายสุดอาจจะเป็นคุรุหรือ
ลฆุได้บ้าง323 ดังนั้นฉันท์อินทรวัชราจึงอาจมีผังบังคับดังนี้ 

    −  − −   −  −  |    
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   ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์อินทรวัชราดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เอหีติ โจกฺตะ ส ตถาคเตน  
มุณฺฑศฺจ ส ฆาฏีปรีตเทหะ | 
สทฺยะ ปฺรศานฺเตนฺทฺริย เอว ตสฺเถา 
ไนว สฺถิโต พุทฺธมโนรเถน ||324 

 

อิท  หฺยโวจทฺ วจน  จ สุภฺรูะ 
กุมาร ตฺฤษฺณา ตฺวยิ พาธเต เม | 
มหจฺจ ทุะข  วสต า วเนษุ 
ยาต า จ ม า ทฺรกฺษฺยสิ นิศฺจเยน ||325

 

 

ตสฺมานฺมหาพฺเธรตลามฺพุราเศะ) 
นทฺยศฺจตสฺตฺระ ปฺรสฺฤตาศฺจตุรฺทิศะ | 
คงฺคา จ สินฺธุศฺจ ตไถว ปกฺษุะ 
สีตา จ ยนฺน ปฺรตรนฺติ มานุษาะ ||326  

 

   3. อุปชาติ (उपजातत / upajāti) ส่วนใหญ่เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาท
มี 11 พยางค์ และเป็นฉันท์ที่ผสมกันระหว่างฉันท์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยมผสมกันระหว่าง
อินทรวัชรา (इन्द्रवज्रा / indravajrā) กับอุเปนทรวัชรา (उपेन्द्रवज्रा / upendravajrā) 
   อุปชาติเป็นฉันท์ที่นิยมผสมกันระหว่างอินทรวัชรากับอุเปนทรวัชรา ดังนั้นฉันท์           
อุปชาติแต่ละบาทจึงอาจมีผังบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกันไปดังนี้ 
   − −   − −    −  − − |    −  − −    −  − − | 
   ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์อุปชาติดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

มงฺคลฺยนามานฺตรนามยุกฺตะ 
สรฺวทฺรุมาณามธิราชตุลฺยะ | 
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มโนหราโศกวิมูรฺจฺฉิต  มามฺ 
เอโษ’ญฺชลิสฺเต กุรุ วีตโศกมฺ ||327 

  

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา  
ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต  
มาลาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ ||อิติ |328 

 

   4. วังศัสถะ (वंशस्थ / vaṃśastha) หรือ วังศัสถวิละ (वंशस्थववल / vaṃśasthavila) เป็น
ฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี 12 พยางค์ บังคับคณะฉันท์ 4 คณะได้แก่ ช คณะ            
ต คณะ ช คณะ และ ร คณะ329 มีผังบังคับดังนี้ 

    −  − −   −  −  − |  

   ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์วังศัสถะ
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

มโนภิรามา จ มโนหรา จ สา 
มโน’นุกูลา จ มโนรติศฺจ เม | 
สนฺตปฺตเทโห’สฺมิ มโนหร า วินา 
กุโต มเมท วฺยสน  สมาคตมฺ ||125|| อิติ|330 

 

   5. วสันตติลกา (वसन्तततलका  / vasantatilakā) หรือ วสันตติลก (वसन्तततलक  / 

vasantatilaka) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี 14 พยางค์ 12 พยางค์แรกบังคับคณะ
ฉันท์ 4 คณะได้แก่ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ และ ช คณะ 2 พยางค์ท้ายบังคับเสียงคุรุ331 มีผังบังคับ
ดังนี้ 

   − −   −     −    −  − − |  
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   ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์วสันตติลกา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ทฺฤษฺฏฺวาถ ต า ส สุธน  อินฺทุสมานวกฺตฺร า | 
ปฺราวฺฤฑฺฆนานฺตรวินิศฺจรตีว วิทฺยุตฺ || 
ตตฺเสหมนฺมถวิลาสมุทฺภเวน | 
สทฺยะ ส เจตสิ ตุ ราคศเรณ วิทฺธะ ||332 
 

โภะ ปูรฺณจนฺทฺร รชนีกร ตารราช 
ตฺว  โรหิณีนยนกานฺต สุสารฺถวาห | 
กจฺจิตฺ ปฺริยา มม มโนหรไณกทกฺษา 
ทฺฤษฺฏา ตฺวยา ภุวิ มโนหรนามเธยา ||อิติ|333 
 

กึ โภ มหารฺณพชล  น วิคาหิตวฺย  
กึ สรฺปทุษฺฏ อิติ ไนพ จิกิตฺสนียะ | 
วีรฺย  ภเชต สุมหทูรฺชิตสตฺตฺวทฺฤษฺฏ  
ยตฺเน กฺฤเต ยทิ น สิธฺยติ โก’ตฺร โทษะ || อิติ|334 

 

6. คาถาสามัญ (Common stanza) ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุไภษัชยวัสตุมีร้อย
กรองที่ประพันธ์ด้วยคาถาสามัญ ดังต่อไปนี้  

 

ปฺรณิธาย มนะ สเหนฺทฺรไิยรฺวิธิวทฺ วากฺ จ ศรีรเมว จ | 
คุณภูตมหาคุโณทเธสฺตว วกฺษฺยามิ คุไณกเทศตามฺ || 
ปรมปฺรวโร’สิ วาทนิามนวทฺยะ สุสมาหิเตนฺทฺริยะ | 
ปรมารฺถวิทปฺรกมฺปิตะ ปฺรยไตะ สรฺวปรปฺรวาทิภิะ || 
จรณ  สุสมาปฺตเมว เต สุสมาปฺตวฺรต สาธิตวฺรตะ | 
พลว าศฺจ สมาธิรวฺยยสฺตว นารายณไศลราชวตฺ || 
ปุรุษรฺษภ นาสฺติ เต วฺยถา น วิษาโท น ภย  น จ กฺลมะ | 
น จ เต วฺยสน  กุตะ กลิ รฺน จ ภเูตษุ กทาจิทกฺษมา || 
น จ ธาวสิ นาติลียเส น จ สนฺตปฺยสิ นาปิ หฺฤษฺยเส | 
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สตต  ศุภเมว เต มนะ สตต  เมรุริวาจลาธิปะ || 
มุนิปคุว  สรฺวธาตุภิรฺวิปลุ  ชฺ านมปาวฺฤต  ตว | 
อปราหตมกฺษยวฺยย  วิวิเธษฺวายตเนษุ วรฺตเส || 
น จ เต’สฺติ มุเน กถมฺ กถา วิมตริฺนาสฺติ น ส ศยะ กฺวจติฺ | 
สฺวยเมว น เต ปราปร  วิทิต  สรฺวมเวทิ วิทฺยยา || 
ปฺริยทรฺศนสาธุทรฺศนปฺริยสาธปุรฺิยปณฺฑิตปฺริยะ | 
สมเมว หิ เต ปฺริยาปฺริย  สตต  ปรฺีติกรสฺตเถรฺยเส ||335 

 

คาถานี้ประกอบด้วยคณะ 7 คณะคือ  ส ส ช ภ ต ช ร พยางค์สุดท้ายถึงแม้จะเป็น
ลฆุและดูเหมือนเป็น   ภ  คณะแต่ให้ถือว่าเป็น   ร คณะ เพราะพยางค์สุดท้ายจัดเป็นคุรุปลายบาท       
(ปาทานฺตคุรุ) มีรูปแบบดังนี้ 
 

  −   −  −    −   − −  −     
 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจจากต าราฉันท์ท้ังบาลีและสันสกฤตยังไม่พบชื่อเรียกฉันท์ชนิดนี้ 
แต่พบฉันท์จ านวน 21 พยางค์อ่ืนๆ เพียง 14 ชื่อเท่านั้น ดังนี้ 

 

กนกมาลิกา ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ร น ร น  ร น ร  
อโศกโลก ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ม ม ม ม ต ร ม 
กมลาศิขา ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ น ย ม ภ  ส ส ส 
กลมตลฺลิกา ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ น ร น ร น ร ร  
ตฑิทมฺพร ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ 
ตลฺปกตลฺลช ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ภ ภ ภ ภ ภ ช ม 
ทูราวโลก ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ม ร ภ น ย ร ร 
ปฺรติมา ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ส ส ส ส ส ส ส 
มนฺทากฺษมนฺทร ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ น น ม ม ช ร ม 
ลลิตลลาม ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ น ช ต ต ต ต ส 
วิทฺยทาลี ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ย ย ย ย ย ย ย 
ศรกาณฺฑปฺรกาณฺฑ ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ส ร น ร ร ร ร  
สรสี336 ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ น ช ภ ช ช ช ร  
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สฺรคฺธรา ประกอบด้วยฉันทน์ 7 คณะ คือ ม ร ภ น ย ย ย 
 

เนื่องจากฉันท์ที่ไม่ปรากฏชื่อในคัมภีร์ฉันท์คือท่านไม่ได้แสดงไว้ ให้ถือว่าเป็นคาถา
สามัญเท่านั้น  ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 

 

คาถาตฺรนุกฺตมฺ ||73|| 
อตฺร ศาสฺเตฺร ยนฺโนกฺต  ฉนทฺสฺ ตทฺ คาถาส ชฺญมฺ ||337 ฉนฺโทนุศาสน (7.73) 

 

วิษมากฺษรปาท  วา ปาไทรสม  ทศธรฺมวตฺ | 
ยจฺฉนฺโท โนกฺตมตฺร คาเถติ ตตสฺูริภิะ โปฺรกฺตมฺ ||338 วฺฤตฺตรตฺนากร (5.4) 
 

ยจฺฉนฺทะ อตฺร โนกฺตมฺ | ตตฺ สูรภิิะ คาถา อิติ นามฺนา โปฺรกฺตมฺ | 
 

คาถาใดที่ข้าพเจ้ามไิด้กลา่วไว้ มบีาทที่มลีักษณะพยางค์ตา่งกัน  
หรือมีบาทไม่เสมอกันเหมือน ทศธรมคาถา (คาถาแสดงธรรม 10) 
ปราชญผ์ู้เชี่ยวชาญฉนัทลักษณ์เรียกคาถานั้นวา่ คาถาสามัญ 

 

คาถาหรือบทร้อยกรองที่เรียกว่าฉันท์ดังกล่าวมานี้ ในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -
ไภษัชยวัสตุมีทั้งหมด 593 โศลก เป็นโศลกที่ไม่มีความสมบูรณ์คือมีเนื้อความขาดหายไปไม่สามารถ
แปลให้เข้าใจความหมายได้จ านวน 100 โศลก เป็นโศลกท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจ านวน 493 โศลก ผู้วิจัย
จึงน าโศลกท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งมีจ านวน 493 โศลกมาวิเคราะห์ พบว่าใน 493 โศลกนั้นมีการใช้ฉันท์
มากถึง 8 ชนิด แต่ที่นิยมใช้ในการประพันธ์มากที่สุด คือฉันท์อนุษฏภ ซึ่งมีจ านวนถึง 416 โศลก และ
ใช้ฉันทลักษ์ชนิดอื่น 77 โศลก โดยจัดเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 16    สรุปจ านวนฉันลักษณ์ที่ปรากฏในมูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 
 

ล าดับ ชื่อฉันทลักษณ์ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 อนุษฏภ (अनुष्टुभ ्/ anuṣṭubh) 416 84.40 

2 อินทรวัชรา (इन्द्रवज्रा / indravajrā) 5 1.01 

                                                                                                                                                                      
336ช่ือเรียกอ่ืนๆ  สิทฺธิ / สินฺธุก / ศศวิทนา / สึหก / จมฺปกมาลิกา / จมฺปกาวลี / ปญจฺกาวล ี
337छन्दोऽनुशासन, प्राध्यापक ह. दा. वेलणकर; एम.्ए (संयुक्त-तनदेशक, भारतीय ववद्या भवन, बम्बई), 

1962.  
338
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3 อุปชาติ (उपजातत / upajāti) 15 3.04 

4 วังศัสถะ (वंशस्थ / vaṃśastha)  1 0.20 

5 วสันตติลกา (वसन्तततलका / vasantatilakā) 11 2.23 

6 คาถาสามัญ 40 8.11 

7 ฉันท์อื่น ๆ339  5 1.01 

รวม 493 100 
 

 

พระวินัยและมูลเหตุของการบัญญัติพระวินัย 
 

พระวินัย หมายถึง กฎระเบียบข้อบังคับ หรือขนมธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปในทางเดียวกันของหมู่ภิกษุสงฆ์ เป็นระเบียบแบบแผนเพ่ือควบคุมการประพฤติของภิกษุให้มี
ชีวิตที่ดีงามและควบคุมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย340 ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบ
เห็น เพ่ือมีอาจาระงดงามเป็นระเบียบอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติชอบ หากจะเปรียบเทียบให้
เด่นชัดขึ้นมา พระวินัยนี้ก็เปรียบได้กับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาของสังคมหนึ่ง ๆ ที่อยู่ร่วมกัน 
โดยมีกติกาตกลงกันไว้ ถ้าใครฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษตามกติกาที่ตั้งไว้นั้นหรือจะเปรียบเทียบกับ
กฎหมายบ้านเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ ที่มีกฎหมายตราไว้ส าหรับพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ได้ปฏิบัติ
ร่วมกันถ้าใครฝ่าฝืนก็มีความผิด พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินัย (สิกขาบท) ไว้เป็นกฎข้อบังคับ
ส าหรับพระสาวกได้ปฏิบัติ ซึ่งพระวินัยที่ทรงบัญญัตินั้นมีลักษณะใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ 

1. พุทธบัญญัติ คือ ข้อที่พระองค์บัญญัติไว้ห้ามมิให้ประพฤติ ถ้าภิกษุรูปใดฝ่าฝืนพุทธ
บัญญัตินี้จะมีโทษปรับอาบัติตั้งแต่เบา ๆ จนถึงมีโทษหนักที่สุด คือ ขาดจากความเป็นภิกษุ 

2. อภิสมาจาร คือ ข้อปฏิบัติหรือขนมธรรมเนียมที่พระสงฆ์จะต้องประพฤติตามเพ่ือให้                  
มีอาจาระเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็นระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความประพฤติ   
เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การตัดผม การตัดเล็บ การอาบน้ า การนุ่งห่ม การยืน การเดิน การนั่ง การนอน 
การฉันขบเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งพระวินัยในส่วนนี้ไม่มีการปรับอาบัติไว้โดยตรง แต่ถ้าใครไม่เอ้ือเฟ้ือตามวิธี
ปฏิบัตินี้ก็ปรับโทษเพียงอาบัติเบา ๆ คือ ทุกกฎเท่านั้น 

 

                                                           
339ลักษณะของฉันท์อื่น ๆ กล่าวคือ ทั้ง 4 บาทมีจ านวนค าไม่เท่ากันรวมทั้งแต่ละบาทใช้คณะฉันท์

ต่างกันด้วย. 
340พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 11 ed. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2545), 371. 
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ลักษณะการบัญญัติพระวินัย หรือสิกขาบท 

จากการที่มีพระภิกษุสงฆ์สาวกจ านวนมากที่มีศรัทธามาอุปสมบทบรรพชาใน
พระพุทธศาสนาซึ่งภิกษุสงฆ์เหล่านี้ต่างก็มาจากตระกูลที่ต่างกัน มีความประพฤติที่ต่างกัน และมี
ความเชื่อที่ต่างกันเมื่อมาอยู่รวมกันยากนักที่จะให้มีความเป็นระเบียบได้ การบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือ
วางกรอบระเบียบให้พระสงฆ์สาวกท้ังหลายได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพ่ือป้องกันความยุ่งยากวุ่นวาย
อันอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งการบัญญัติพระวินัยนี้มีด้วยกัน 2  ประเภทคือ 

1. มูลบัญญัติ คือ ข้อที่ทรงบัญญัติไว้เดิม (เหตุเกิดครั้งแรก) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า มาติกา คือสิกขาบทที่ตั้งไว้เป็นบทแม่ การบัญญัติพระวินัยนี้พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติไว้
ล่วงหน้า ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ความเสียหายน่าติเตียนของภิกษุบางรูปเกิดขึ้น พระพุทธองค์จึงประชุม
พระสงฆ์สาวกทั้งหมด ไต่สวนมูลความผิดที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ และชี้แจงให้เห็นโทษ
ความเสียหายที่เกิดจากความประพฤติของภิกษุบางรูปนั้นแล้ว ทรงถือเอาข้อความผิดนั้นเป็นต้นเหตุ
ซึ่งเรียกว่า “อาทิกัมมิกะ” ทรงบัญญัติห้ามภิกษุรูปอ่ืนประพฤติเช่นนั้นอีก ถ้าใครฝ่าฝืนประพฤติ
เช่นนั้นอีกจะต้องอาบัติ คือมีความผิด และแม้สิกขาบทอ่ืน ๆ ก็ตามพระพุทธองค์ก็ทรงอาศัยเหตุ
เช่นนั้นเป็นมูลบัญญัติในการบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกเช่นกัน 

2. อนุบัญญัติ คือ ข้อที่ทรงบัญญัติซ้ าเพ่ิมเติมในภายหลัง จากการที่พระพุทธองค์ทรง
บัญญัติพระวินัยเป็นมูลบัญญัตินั้น อาจจะไม่ครอบคลุมความประพฤติในด้านอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งต่อมา
ภายหลังได้มีภิกษุที่หลีกเลี่ยงการต้องพระวินัยเช่นนั้นหันไปประพฤติอาจาระที่ใกล้เคียงกันให้เกิด
ความเสียหายขึ้นอีก พระพุทธองค์ก็ทรงประชุมสงฆ์อีกครั้ง และทรงชี้แจงให้เห็นโทษของการประพฤติ
เช่นนั้นแล้ว จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นเพ่ิมเติมขึ้นอีก หรือบางครั้งพระพุทธบัญญัติเดิมอาจมีความ
เคร่งตึงเกินไปก็ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมผ่อนผันลดหย่อนลงมาได้เพ่ือให้ง่ายต่อการประพฤติซึ่งการบัญญัติ
สิกขาบทเพ่ิมเติมภายหลังนี้เรียกว่า อนุบัญญัติ คือ พระบัญญัติที่ทรงบัญญัติซ้ าสิกขาบทเดิมที่เคย
บัญญัติไว้ก่อนแล้ว เพ่ือเพ่ิมเติมให้มีผลครอบคลุมมากกว่าเดิม 
 

 เป็นที่แน่นอนว่าคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวเน้นถึงพระ
วินัยโดยตรงตามชื่อคัมภีร์ โดยจะกล่าวถึงพระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาทว่าด้วยเรื่องเภสัชคือ ยา
รักษาโรค ตลอดจนเรื่องการขบฉัน การปรุงยา และการเก็บรักษายา กาลิก 4 เป็นต้น ในตอนต้นของ
คัมภีร์เริ่มโดยการกล่าวถึงว่า ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ในวิหาร  เชตวัน 
เมืองศราวัสตี พระองค์ได้ทรงทราบข่าวภิกษุอาพาธเป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท อาการอาพาธดังกล่าว
ท าให้เหล่าภิกษุมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ผอมจนเห็นเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย 
เมื่อทราบดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงอนุญาตไภษัชย์ให้ภิกษุได้ฉัน ดังความว่า 
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พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ถึงทรงทราบอยู่ (แต่) ก็ตรัสถาม | ดังนั้น พระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้าจึงตรัสถามพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “ดูก่อนอานนท์ เพราะเหตุไรในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย
มีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเร่ียวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย” | 
ท่านอานนท์ กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้น
ในฤดูศรัท | ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาพาธเป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัทในครั้ งนี้ ย่อมมีผิวพรรณ
เหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเร่ียวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้น เราจึงอนุญาตไภษัชย์ที่ภิกษุทั้งหลายฉันได้” |341 

 

แต่ถึงอย่างนั้นเหล่าภิกษุเพราะกลัวจะต้องอาบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ก่อน
หน้า ว่าด้วยเรื่องห้ามภิกษุฉันอาหารล่วงเวลา เหล่าภิกษุจึงไม่ยอมฉันไภษัชย์ล่วงเวลา ท าให้อาการ
ของโรคที่เป็นอยู่ไม่หาย เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตไภษัชย์  4 ชนิดที่ภิกษุสามารถ
ฉันได้โดยจัดเป็นกาลิก 4 ดังข้อความดังนี้ 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้นแล เราจึงอนุญาตไภษัชย์ 4 ชนิด
อันภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ | กล่าวคือ กาลิก ยามิก สาปตาหิก ยาวัชชีวิก | บรรดาไภษัชย์ 4 
ชนิดเหล่านั้น ที่ชื่อว่า กาลิก ได้แก่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวสาลี เนื้อและขนมปัง | ที่ชื่อว่า ยามิก 
ได้แก่ น้ าปานะ 8 ชนิด | กล่าวคือ น้ ากล้วยมีเมล็ด น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผล
โพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ น้ าเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ และน้ าผลอินทผลัม |342 

 

นอกจากกาลิกทั้ง 4 แล้ว ไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงบทบัญญัติที่พระพุทธองค์ยังทรง
อนุญาตและที่ทรงตรัสห้ามเกี่ยวกับการปรุงไภษัชย์ การเก็บรักษา มารยาทในการฉันอาหาร รวมไปถึง
ต้นเหตุของการบัญญัติพระวินัยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ห้ามภิกษุทิ้งไขมันจากสัตว์ 

บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งมีภิกษุอาพาธเป็นโรคลม แพทย์ได้แนะน าให้ท่าน
ฉันมันเปลวถึงจะหายจากโรคนี้ได้ เมื่อภิกษุได้ทูลถามถึงการฉันไขมันจากสัตว์กับพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์จึงทรงอนุญาตไขมันจากสัตว์ 5 ชนิด เมื่อภิกษุนั้นหายจากโรคลมแล้ว ท่านก็น าไขมันจาก
สัตว์ไปทิ้งเสีย ต่อมาได้มีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคลมเช่นเดียวกัน ท่านจึงไปขอไขมันจากสัตว์กับ
ภิกษุที่เคยเป็นโรคลมซึ่งได้หายอาการจากโรคไปแล้ว แต่ภิกษุนั้นกลับบอกว่า ทิ้งไปเสียแล้ว เป็นเหตุ
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ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่า “ภิกษุไม่ควรทิ้งไขมันจากสัตว์ ควรเก็บไว้ให้แก่ภิกษุที่มี
ความต้องการ หรือไม่ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ ภิกษุรูปใดไม่ประพฤติตามนี้ ย่อมต้อง
อาบัติ ดังข้อดังต่อไปนี้  

 

มีเร่ืองเล่าในเมืองศราวัสตี | คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเกิดอาพาธเป็นโรคลม | ภิกษุนั้นจึงเข้า
ไปหาแพทย์ ครั้นเข้าไปหาแล้ว กล่าวว่า “ท่านจงบอกยารักษาโรคลมที่เกิดขึ้นแล้ว (แก่เรา) | 
แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านจงใช้ไขมันจากสัตว์เถิด อาการของพระคุณเจ้าจะดี
ขึ้นเอง | ภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องกินมันเปลวของคนหรือ” แพทย์นั้นกล่าวแก่
ภิกษุว่า “ไขมันจากสัตว์นี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าไม่สามารถจะหายได้ด้วยยา
ชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “หากแพทย์กล่าวว่า “ไขมันจากสัตว์นี้เป็นยารักษาส าหรับเธอและภิกษุทั้งหลาย (อีกทั้ง) 
เธอไม่สามารถเพื่อที่จะหายจากอาพาธได้ด้วยยาชนิดอ่ืน เธอพึงบริโภคไขมันจากสัตว์เถิด” | 
ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ (ว่าไขมันจากสัตว์มีอะไรบ้าง) | ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ถามแพทย์ | แพทย์
นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พวกท่านจงไปถามพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูของพวกท่านเถิด 
| ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุ
พึงบริโภคไขมันจากสัตว์ 5 ชนิด” | ไขมันจากสัตว์ 5 ชนิดมีอะไรบ้าง |  ไขมันจากสัตว์ปลา 
ไขมันจากสัตว์ลา ไขมันจากสัตว์ปลาฉลาม ไขมันจากสัตว์หมี  ไขมันจากสัตว์หมู | ภิกษุหุง 
(ไขมันจากสัตว์) นอกเวลา กรองนอกเวลา รับเอานอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา ไม่ควรบริโภค | 
ภิกษุหุงในเวลา กรองนอกเวลา รับเอานอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุง
ในเวลา กรองในเวลา รับเอานอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา 
กรองในเวลา รับเอาในเวลา อธิษฐานในเวลา ควรใช้เป็นน้ ามันทาได้ตลอด  1 สัปดาห์ | 
หลังจากนั้น ภิกษุนั้นก็ได้ใช้ไขมันจากสัตว์ | สุขภาพ (ของเธอ) ก็ดีขึ้น | ภิกษุนั้นมีสุขภาพดีขึ้น
แล้ว จึงน าไขมันจากสัตว์อ่ืนที่เหลือไปทิ้งเสีย | จนกระทั่งภิกษุรูปอ่ืนเกิดอาพาธเป็นโรค
เช่นเดียวกันนั่นแล | ภิกษุแม้นั้นเข้าไปหาแพทย์แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงบอกยา
ส าหรับรักษาโรคเช่นนี้ที่เกิดขึ้นแก่เรา” | แพทย์นั้นจึงแนะน าไขมันจากสัตว์ให้แก่ภิกษุแม้นั้น | 
เธอจึงเข้าไปหาภิกษุนั้น | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ แพทย์ได้แนะน าไขมันจากสัตว์ที่ท่าน
ได้หุงไว้แล้วแม้แก่เรา | ไขมันจากสัตว์ยังเหลืออยู่บ้างไหม” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “มีอยู่ แต่ว่าเรา
ทิ้งไปเสียแล้ว” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “สิ่งที่ท่านท าไม่งามเอาเสียเลย” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทลู
เร่ืองนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “จริงอยู่ ภิกษุไม่ควรทิ้งไขมันจาก
สัตว์ที่เหลือจากที่หุงไว้แล้ว | เราจะบัญญัติสมุทาจาริกธรรมแก่ภิกษุผู้เก็บไขมันจากสัตว์ไว้ | 
ภิกษุที่เก็บไขมันจากสัตว์ไว้ พึงให้ไขมันจากสัตว์ที่หุงไว้ที่เหลือแก่ภิกษุรูปอ่ืนผู้มาขอ | ถ้าไม่ให้
ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ | ภิกษุรูปที่มีความต้องการจะได้ถือเอาไปใช้ | ภิกษุ
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เก็บไขมันจากสัตว์ไว้แต่ไม่สมาทานประพฤติสมุทาจาริกธรรมตามที่เราบัญญัติไว้ ย่อมต้อง
อาบัติ” |343  

 

2. ห้ามภิกษุท้ิงสะเก็ดยางไม้ท่ีเป็นยา 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งมีภิกษุอาพาธเป็นคันตามผิวหนัง แพทย์ได้แนะน า

ให้ท่านใช้สะเก็ดยางไม้ถึงจะหายจากโรคนี้ได้ เมื่อภิกษุได้ทูลถามถึงการใช้สะเก็ดยางไม้กับพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาตสะเก็ดยางไม้ 5 ชนิด เมื่อภิกษุนั้นหายจากโรคลมแล้ว ท่านก็น า
สะเก็ดยางไม้ที่เหลือไปทิ้งเสีย ต่อมาได้มีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคคันตามผิวหนังเช่นเดียวกัน ท่าน
จึงไปขอสะเก็ดยางไม้กับภิกษุที่เคยเป็นโรคคันตามผิวหนังแล้วได้หายอาการจากโรคไปแล้ว แต่ภิกษุ
นั้นกลับบอกว่า ทิ้งไปเสียแล้ว เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่า “ภิกษุไม่ควรทิ้ง
สะเก็ดยางไม้ ควรเก็บไว้ให้แก่ภิกษุท่ีมีความต้องการ หรือไม่ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ 
ภิกษุรูปใดไม่ประพฤติตามนี้ ย่อมต้องอาบัติ ดังข้อดังต่อไปนี้ 

  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในเชตวนาราม ของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ เมือง 
ศราวัสตี | ทราบมาว่า สมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดเป็นโรคคันตามผิวหนัง | เธอจึงเข้าไปหา
แพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแพทย์แล้วจึงกล่าวว่า) “ท่านผู้เจริญ โรคคันตามผิวหนังเกิดขึ้นแล้วแก่
เรา ขอท่านแนะน ายารักษาด้วยเถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ พระคุณเจ้า ท่านจงใช้สะเก็ดยาง
ไม้เถิด | สุขภาพของท่านก็จะดีขึ้น” | ภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องตกอยู่ในกามคุณ
หรือ” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ยานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้าและภิกษุ | พระคุณเจ้าไม่สามารถที่
จะมีสุขภาพดีได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | 
แพทย์กล่าวว่า “พระศาสดาของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูดังที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว 
พระคุณเจ้าเข้าไปหาพระองค์นั่นแลทูลถามเถิด” | ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สะเก็ดยางไม้ 5 ชนิดคือ | สะเก็ดยางมะม่วง 
สะเก็ดยางไม้ที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวมาก่อนหน้านี้” | ภิกษุนั้นจึงใช้สะเก็ดยางไม้ขัดถูตาม
ร่างกาย | (แต่) สะเก็ดยางไม้หนาเกินไป | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงต าให้
ละเอียด” | ภิกษุทั้งหลายจึงต าสะเก็ดยางไม้ที่เปียกชื้นอยู่นั่นแล | (ท าให้) ติดกันเป็นก้อน | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงตากให้แห้ง” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าไปตากแดด
ที่จ้า | (ท าให้) สะเก็ดยางไม้ใช้การไม่ได้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอไม่ควรน าไป
ตากในแดดที่จ้า” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าไปตากในที่ร่ม | แม้อย่างนั้นเปลือกไม้ต าย่อม
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เหม็นอับ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอควรน าไปตากขณะแดดอ่อน” | ภิกษุทั้งหลาย
ใช้เปลือกไม้ทาตามร่างกายเสร็จแล้วย่อมสรงน้ า | แต่ไม่ใช้สะเก็ดยางไม้อย่างถูกต้อง | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอทั้งหลาย พึงล้างมือที่เปื้อนก่อน | ครั้นทาสะเก็ดยางไม้ทิ้งไว้
ระยะหนึ่งแล้ว จึงสรงน้ า | (ท าเช่นนี้) จึงจะชื่อว่าใช้สะเก็ดยางไม้อย่างถูกต้อง | โรคของภิกษุ
จึงระงับลงแล้วด้วยเปลือกไม้ | ภิกษุนั้นจึงทิ้งเปลือกไม้ที่เหลือเสีย | จนกระทั่งโรคเช่นนี้นั้นแล
ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง | ภิกษุนั้นเข้าไปหาแพทย์แล้ว | เนื้อความก็ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว 
| ภิกษุนั้นกล่าวว่า “เราทิ้งเปลือกไม้ไปแล้ว” | เธอจึงกล่าวว่า “ท่านกระท ากรรมอันไม่งาม
เสียเลย” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั่นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “เราบัญญัติสมุทาจาริกธรรมส าหรับภิกษุผู้เก็บเปลือกไม้ไว้ | ภิกษุรูปที่เก็บเปลือกไม้ไว้
จะต้องให้เปลือกไม้ที่ต าไว้แล้วที่เหลือแก่ภิกษุรูปที่มีความต้องการหรือไม่ก็ควรเก็บไว้ในศาลา
ส าหรับภิกษุผู้อาพาธ | ภิกษุรูปที่เก็บเปลือกไม้ไว้แล้ว ไม่สมาทานประพฤติสมุทาจาริกธรรม
ตามที่เราบัญญัติไว้ ย่อมต้องอาบัติ |344  

 

3. ให้ภิกษุเก็บยาตาไว้ในที่ท่ีทรงอนุญาต 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งมีภิกษุอาพาธเป็นโรคตา แพทย์ได้แนะน าให้ท่านใช้

ยาตาถึงจะหายจากโรคนี้ได้ เมื่อภิกษุได้ทูลถามถึงการใช้ยาตากับพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรง
อนุญาตยาตา 5 ชนิด เมื่อใช้ยาตาท าให้ภิกษุนั้นหายจากโรคตาแล้ว ต่อมาได้มีภิกษุอีกรูปหนึ่งอาพาธ
เป็นโรคตาเช่นเดียวกัน ท่านจึงไปขอยาตากับภิกษุที่เคยเป็นโรคตาแล้วรักษาจนหายแล้ว แต่ภิกษุนั้น
กลับบอกว่า ยาตาของเรานะมีอยู่ แต่ว่าหาไม่เจอ เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย
ว่า “ภิกษุไม่ควรเก็บยาตาไว้ในที่ทั่วไป ควรเก็บในที่ที่มีลักษณะดังนี้ คือ ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้พึงเก็บ
ไว้ในบาตร ยาตาที่ปรุงจากผลไม้ควรเก็บไว้ในตลับ | ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด และยาตาที่ปรุง
จากพุทรา ควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้ ภิกษุรูปใดไม่ประพฤติตามนี้ ย่อมต้องอาบัติ ดังข้อ
ดังต่อไปนี้  

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา | 
ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ โรคนัยน์ตาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา | ขอท่านจงบอกยาเถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงใช้
ยาตาเถิด | สุขภาพของพระคุณเจ้าจะดีขึ้นเอง | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องตก
อยู่ในกามโภคหรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ยาตานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้า | 
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พระคุณเจ้าไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วยยาชนิดอื่น” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่
พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอทั้งหลายพึงใช้ยาตาตามที่
แพทย์แนะน าได้” | ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่รู้ (ประเภทของยาหยอดตา) | พวกเธอจึงถามแพทย์ | 
แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระศาสดาของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู | 
พระคุณเจ้าจงไปถามพระองค์เถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
| พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ยาตามี 5 ชนิดกล่าวคือ | ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่เป็นน้ า 
ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด ยาตาที่ปรุงจากพุทรา” | ภิกษุนั้นใช้ยาตาแล้ว | เธอก็หายเป็น
ปกติ | ภิกษุนั้นจึงเก็บยาตาที่เหลือไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง (ท าให้)ยาตานั้นหายไปแล้ว | 
จนกระทั่งภิกษุอีกรูปหนึ่ง เกิดอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา | เธอจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วกล่าวว่า 
“ท่านผู้มีอายุ โรคนัยน์ตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา | ยาตาของท่านยังมีเหลืออยู่บ้างไหม” | ภิกษุนั้น
ค้นหาทั่วแล้ว (แต่)ก็ไม่พบ | เธอจึงกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ยาตาพึงมีอยู่ แต่หาไม่พบในตอนนี้” 
| ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุ
ไม่ควรเก็บยาตาไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง | เราจะบัญญัติสมุทาจาริกธรรมไว้ส าหรับภิกษุผู้เก็บยา
ตาไว้ | ภิกษุผู้เก็บยาตา ควรเก็บยาตาไว้โดยลักษณะอย่างนี ้| ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ พึงเก็บไว้
ในบาตร ยาตาที่ปรุงจากผลไม้ ควรเก็บไว้ในตลับ | ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด และยาตาที่
ปรุงจากพุทรา ควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้ | เราบัญญัติสมุทาจาริกธรรมส าหรับ
ภิกษุผู้เก็บยาตาไว้แล้ว | ภิกษุไม่สมาทานยาตาเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ ย่อมต้องอาบัติ” |345 

 

4. ห้ามภิกษุผู้ไม่ได้อาพาธฉันเนื้อดิบ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ภิกษุชื่อว่า ไสกตะ เกิดอาการคลุ้มคลั่ง346 เดินไปอย่างไร้สติ 

เมื่อพราหมณ์คฤหบดีพบเข้าจึงเกิดข้อครหาว่า ท าไมสมณะรูปนี้ไม่มีคนดูแล ถ้าท่านไม่ใช่สมณะ พวก
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Ibid., 5. 
346ในเภสัชชขันธกะ ได้กล่าวเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ว่า ภิกษุอาพาธเพราะถูกผีเข้า ดังความว่า “เตน โข ปน 

สมเยน อญฺ ตรสฺส ภิกขุโน อมนุสฺสิกาพาโธ โหติ ฯ ต  อาจริยุปชฺฌายา อุปฏฺ หนฺตา นาสกฺขึสุ อโรค  กาตฺุ ฯ โส สูกร
สูน  คนฺตฺวา อามกม ส  ขาทิ อามกโลหิต  ปิวิ ฯ ตสฺส โส อมนุสฺสิกาพาโธ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ ภควโต เอตมตฺถ  อาโรเจสฺุ ฯ 
อนุชานามิ ภิกฺขเว อมนุสฺสิกาพาเธ อามกม ส  อามกโลหิตนฺติ ฯ ก็โดยสมัยนั้นภิกษุอาพาธเพราะผีเข้า พระอาจารย์
และอุปัชฌาย์ช่วยกันรักษาเธอแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขให้หายจากโรคได้ เธอเดินไปที่เขียงแล่หมูแล้วเคี้ยวกินเนื้อดิบ 
ดื่มเลือดสด อาพาธเพราะผีเข้าของเธอนั้น จึงได้สงบลง ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเนื้อดิบ เลือดสด ในเพราะอาพาธ
เกิดแต่ผีเข้า” ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  วินยปิฎเก มหาวคฺคสฺส ทุติโย ภาโค เล่มที่ 5, พิมพ์
ครั้งท่ี 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 44.  
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เราจะดูแลเอง เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลข้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้รับสั่งให้เหล่า
ภิกษุพาภิกษุไสกตะไปหาแพทย์โดยแพทย์ได้แนะน าให้ท่านฉันเนื้อดิบจึงจะหายจากโรคได้ ท าให้ภิกษุ
ไสกตะจ าต้องฉันเนื้อดิบ แต่เมื่อเธอได้หายจากโรคแล้วกลับมีความต้องการที่จะฉันเนื้อดิบอีก เป็นเหตุ
ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่า “เนื้อดิบภิกษุควรฉันเมื่อเกิดอาพาธเท่านั้น ในเวลาที่
หายดีแล้วห้ามภิกษุฉันเนื้อดิบ ภิกษุรูปใดไม่ประพฤติตามนี้ ย่อมต้องอาบัติ” ดังข้อดังต่อไปนี้  

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ภิกษุชื่อว่าไสกตะ ผู้มีอายุ เกิดมีอาการบ้า จิตคิดฟุ้งซ่าน 
เดินเที่ยวเตร็ดเตร่อยู่ | พราหมณ์คฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของ
ใคร” | ชนเหล่าอ่ืนกล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของคฤหบดีชื่อโน้น” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงกลา่ว
ว่า “ศรมณศากยบุตร ถึงแม้บรรพชาแล้วแต่กลับไม่มีที่พึ่ง | ถ้าท่านไม่ได้เป็นบรรพชิตแล้วไซร้ 
พวกเราเองจะท าการรักษาท่านด้วยความรู้ที่มี” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มี
พระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเธอพึงถามถึง
ไภษัชย์ส าหรับรักษาอาพาธของไสกตะภิกษุเถิด” | ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหา
แพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า) “ท่านผู้เจริญ อาพาธอย่างนี้และอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษรุปู
นี้ ขอท่านจงบอกไภษัชย์เถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นจงฉันเนื้อดิบ | 
(ครั้นฉันแล้ว) จะมีอาการดีขึ้น | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ จะให้ภิกษุนั้นฆ่าสัตว์นะ
หรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นไม่สามารถที่จาหายเป็นปกติได้ด้วยยาชนิด
อย่างอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ถ้าไภษัชย์อย่างนี้ภิกษุจะต้องฉัน | (และ) เธอก็ไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วย
ไภษัชย์อ่ืน | พวกเธอพึงให้เนื้อแก่ภิกษุเถิด” ภิกษุทั้งหลายจึงให้เนื้อดิบเหล่านั้นตามพระด ารัส 
| ภิกษุนั้นย่อมไม่ฉัน | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงเอาผ้าปิดตา(ไสกตะภิกษุนั้น) 
แล้วให้เถิด” | ภิกษุเหล่านั้นได้ให้แล้ว | ผ้าก็หลุดออกอย่างรวดเร็ว | ไสกตะนั้นเห็นมือที่เปื้อน
แล้ว | เธอจึงส ารอกออก | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม พวกเธอไม่ควรดึงผ้า
ออก | พวกเธอจะดึงผ้าออกก็ต่อเมื่อล้างมือทั้งสองของภิกษุนั้นแล้ววางน้ าดื่มอันสะอาดไว้ 
หลังจากนั้นจึงค่อยดึงผ้าออก” | ภิกษุนั้นได้หายเป็นปกติแล้ว | (แต่) เธอกลับมีความต้องการที่
จะฉันอย่างนี้อีก | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ในเวลาที่เธอหายดีแล้ว เธอต้องสมาทานสิกขาบทอย่างนี้แล้ว ประพฤติยึดถือ
สิกขาบทนั้น | ภิกษุประพฤติล่วงสิกขาบท ย่อมต้องอาบัติ | 
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5. ทรงอนุญาตให้ภิกษุเก็บเภสัชไว้ในกล่องได้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ภิกษุปิลินทวัตสะได้มีอาการป่วยหนักและเรื้อรังมานาน 

ภิกษุทั้งหลายได้บอกท่านว่า “ท่านมีอาพาธหนักขนาดนี้ท าไมไม่ใช้ยารักษาให้หาย มัวทนอยู่ท าไม” 
ท่านจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ยารักษาในกล่องมีอยู่แต่ไม่ได้เก็บเอาไว้ เมื่อเหล่าภิกษุถามว่า “ท าไม
ท่านจึงไม่เก็บเอาไว้” ท่านปิลินทวัตสะจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า “ที่ไม่ได้เก็บไว้เพราะพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาต เมื่อเหล่าภิกษุกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงตรัสอนุญาต
การเก็บเภสัชไว้ในกล่อง และตรัสถึงวิธีการเก็บรักษาเภสัช ดังข้อความดังต่อไปนี้  

 

มีเรื่องเล่าในเมืองราชคฤห์ | ท่านปิลินทวัตสะผู้เป็นพระเถระ มีอาพาธหนัก | ภิกษุ
ทั้งหลายจึงบอกพระเถระนั้นว่า “ข้าแต่พระเถระ ท่านมีอาพาธหนักขนาดนี้หรือ” | พระเถระ
กล่าวว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เรามีอาพาธหนักเรื้อรังมานาน | (ทั้ง) จะรักษาให้หายขาดก็
ไม่ได้” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระเถระ อาพาธหนัก(ขนาดนี้) ท่านอดทน
ได้อย่างไรกัน” พระเถระนั้นกล่าวว่า “ไภษัชย์ในกล่องก็มีอยู่ (แต่ไม่ได้เก็บไว้)” | ภิกษุ
ทั้งหลายกล่าวว่า “บัดนี้ ท าไมท่านถึงไม่เก็บเอาไว้เล่า” | พระเถระกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาค
เจ้าไม่ทรงอนุญาต” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “เมื่อเร่ืองจริงเป็นอย่างนี้ เราอนุญาตแล้ว | ภิกษุทั้งหลายพึงเก็บกล่องไภษัชย์
ไว้ส าหรับเหล่าภิกษุได้ | พวกเธอพึงเก็บมูลไภษัชย์ ปุษปไภษัชย์ คัณฑไภษัชย์และผลไภษัชย์ไว้
ส าหรับภิกษุทั้งหลายได้” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเก็บไภษัชย์ไว้ไม่เป็นที่เป็นทาง | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ผลไภษัชย์ควรเก็บไว้ในกล่อง | มูลไภษัชย์ ปุษปไภษัชย์ และคัณฑไภษัชย์ 
ควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพึงน า
ไภษัชย์มาตากในเวลาอันควร” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าไภษัชย์มาตากในที่มีแดดจ้า | 
ไภษัชย์จึงใช้การไม่ได้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายอย่าน ามาตากในที่มีแดด
จ้า” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน ามาตากในที่ร่ม | ไภษัชย์จึงส่งกลิ่นเหม็นอับแม้อย่างนั้น | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพึงน ามาตากในที่มีแดดอ่อนๆ” |347 
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6. ทรงอนุญาตเรื่องการฉันตามเวลา 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งเมื่อพระศารีปุตรได้เกิดอาพาธเป็นโรคลม ท่านพระ

มหาเมาทคัลลายนะได้เป็นผู้ดูแล โดยครั้งนี้ท่านได้ไปปรึกษาแพทย์ว่าจะต้องใช้เภสัชอะไรบ้าง แพทย์
ได้กล่าวว่า ให้พระคุณเจ้าศารีปุตรฉันเกลือกับผลพุทราจึงจะหาย ท่านเมาทคัลลายนะจึงได้น าเภสัชทั้ง
สองไปให้พระศารีปุตรฉัน แต่พระศารีปุตรไม่ฉันโดยพูดกับพระเมาทคัลลายนะว่า “เราไม่ได้เพ่ือจะฉัน
ไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกกับไภษัชย์ที่เป็นกาลิกได้” พระเมาทคัลลายนะจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มี
พระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัตเรื่องนี้ไว้ว่า “ในบรรดาไภษัชย์ที่ เป็นกาลิก ยามิก        
สาปตาหิก จะอธิษฐานให้เป็นยาวัชชีวิกไม่ได้ โมทคัลยายนะ ไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก 
และยาวัชชีวิก ซึ่งเจือปนกันกับไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “ไภษัชย์นี้เจือปนกับกาลิก” 
แล้วควรฉันในเวลาเถิด ล่วงเวลาไปไม่ควรฉัน ไภษัชย์ที่เป็นยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ที่ เจือปน
กันกับยามิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือปนกับยามิก” แล้วควรฉันในชั่วยามเถิด ล่วงยามไปแล้วไม่
ควรฉัน ไภษัชย์ที่เป็นสาปตาหิกและยาวัชชีวิกซ่ึงเจือปนกันกับสาปตาหิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือ
ปนกับสาปตาหิก” แล้วควรฉันภายใน 1 สัปดาห์เถิด ล่วง 1 สัปดาห์ไปแล้วไม่ควรฉัน ส่วนไภษัชย์ที่
เป็นยาวัชชีวิกนั้น ภิกษุควรฉันได้ตลอดชีวิต ภิกษุฉันโดยประการอย่างอ่ืน ย่อมต้องอาบัติ ” ดัง
เนื้อความต่อไปนี้ 

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | พระศารีบุตรผู้มีอายุได้เกิดอาพาธเป็นโรคลม | ท่านพระ
มหาเมาทคัลยายนะ ก าหนดได้ว่า “หลายครั้งที่เราท าการดูแลท่านสารีบุตร แต่ว่าเราไม่เคย
ถามแพทย์สักคร้ังเลย | บัดนี้ควรที่เราจะถามแพทย์” | พระเถระนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (คร้ัน
เข้าไปหาแล้ว) จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านสารีบุตรเกิดอาพาธเป็นโรคชนิดนี้และชนิดนี้ | 
ท่านจงบอกยาอันสมควรแก่ท่านสารีบุตรนั้น” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า จะมียา
รักษาก็คือ เกลือ ผลพุทรา” | พระเถระนั้นน าผลพุทรามาแล้ว | (แต่ว่า) เกลือย่อมไม่มี | พระ
เถระนั้นจึงเร่ิมแสวงหาเกลือ | ท่านปิลินทัตสะกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ เรามีเกลือที่เก็บไว้ในเขา
สัตว์ แต่ได้อธิษฐานเป็นยาวัชชีวิกแล้ว | พระสารีบุตรได้ฟังแล้ว (จากท่านปิลินทัตสะ)ว่า “ถ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต เราจะให้” | พระเถระนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านมหาโมทคัลยาย
นะผู้มีอายุ ใจของเราคิดอย่างนี้ว่า “เราไม่ได้เพื่อจะฉันไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกกับไภษัชย์ที่เป็น
กาลิกได้” | ท่านพระมหาโมทคัลยายนะจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะ ในบรรดาไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก จะ
อธิษฐานให้เป็นยาวัชชีวิกไม่ได้ โมทคัลยายนะ ไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก และ     
ยาวัชชีวิก ซึ่งเจือปนกันกับไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “ไภษัชย์นี้เจือปนกับ
กาลิก” แล้วควรฉันในเวลาเถิด ล่วงเวลาไปไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นยามิก สาปตาหิก และยา
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วัชชีวิก ที่เจือปนกันกับยามิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือปนกับยามิก” แล้วควรฉันในชั่วยาม
เถิด ล่วงยามไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นสาปตาหิกและยาวัชชีวิกซึ่งเจือปนกันกับสาป
ตาหิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือปนกับสาปตาหิก” แล้วควรฉันภายใน 1 สัปดาห์เถิด ล่วง 1 
สัปดาห์ไปแล้วไม่ควรฉัน | ส่วนไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกนั้น ภิกษุควรฉันได้ตลอดชีวิต ภิกษุฉัน
โดยประการอย่างอื่น ย่อมต้องอาบัติ |348 

 

7. ห้ามภิกษุใช้เท้าข้ามอาหาร 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งพระเจ้าอัคนิทัตตะได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า

พร้อมหมู่ภิกษุตลอดระยะเวลา 3 เดือนแล้วป่าวประกาศว่า ช่วงเวลานี้ห้ามบุคคลอ่ืนนิมนต์พระผู้มี
พระภาคเจ้า แต่พระองค์กลับทรงมีพระสุบินที่ไม่เป็นมงคลพร้อมกับปุโรหิตที่ท านายพระสุบินนั้นเป็น
มิจฉาทิฏฐิท าให้พระองค์ต้องอยู่คนเดียวไม่พบหน้าใคร ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลา 
3 เดือนนี้เองพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งเหล่าภิกษุต้องฉันอาหารหยาบ เมื่อครบ 3 เดือนแล้วพระเจ้า
อัคนิทัตตะทราบข่าวท าให้เกิดความรู้สึกผิดอย่างมากจึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันภัตตาหาร พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าถ้าไม่รับนิมนต์พระเจ้าอัคนิทัตตะคงเสียพระทัยจนท าให้สิ้นพระชนม์ จึง
ทรงรับนิมนต์ ด้วยความต้องการที่จะถวายภัตตาหารอย่างยิ่งใหญ่และจ านวนมาก จึงทรงรับสั่งให้วาง
อาหารบนพ้ืน ภิกษุชรารูปหนึ่งเกิดความไม่พอใจโดยคิดว่า “พระเจ้าอัคนิทัตตะท าให้พวกเราฉัน
อาหารหยาบตลอดระยะเวลา 3 เดือน แต่วันนี้กลับแสดงถึงความมั่งคั่ง” จึงใช้เท้าเตะไปที่อาหาร ท า
ให้พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายต่างติเตียน ดูหมิ่นเหล่าภิกษุว่า “พวกภิกษุใช้เท้าสัมผัสอาหารที่จะ
น าเข้าปากได้อย่างไรกัน” เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเรื่องจึงทรงมีบัญญัติว่า “ภิกษุไม่ควรใช้เท้า
สัมผัสอาหารที่จะน าเข้าปาก ภิกษุใดประพฤติดังกล่าวมานี้ ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติ ” ดังเนื้อความ
ต่อไปนี้  

 

คร้ังนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะ ได้กราบทูลพระด ารัสนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยบริขารกล่าวคือจีวร บิณฑบาต       
ศยนาสนะ และคลานปรัตยยไภษัชย์ะ ตลอดชีวิตด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนมหาบพิตร ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในกาลที่สัตว์มีอายุน้อย | ทั้งยังมีกิจอีกมากที่จะต้องท า 
| ก่อนที่เวลาส าหรับการปรินิพพานจะมาถึง” | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงรับนิมนต์ | 
พระราชาตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ตลอด 7 
ปี 7 เดือนและ 7 วันเถิด” | แม้ถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงรับนิมนต์ พระเจ้า

                                                           
348
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อัคนิทัตตะจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในราชวังของข้าพระองค์ในวันพรุ่งเถิด” | พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงก าหนดว่า “ถ้าเราจะไม่รับภัตตาหารสักมื้อหนึ่ง ข้อที่พระเจ้าอัคนิทัตตะจะกระอัก
โลหิตอุ่นๆออกมาแล้วเสด็จสวรรคต เป็นสถานะที่จะรู้ได้” ครั้นทรงทราบดังนี้แล้วพระองค์จึง
ทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ | ล าดับนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะทราบการรับนิมนต์โดยพระ
ดุษณีภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า เข้า
ไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค์ | ครั้นเข้าไปแล้วย่อมตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมา
ว่า “ท่านผู้เจริญ พึงมีอุบายอะไรที่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพึงฉันอาหารทั้งหมด
นี้” | อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพอาหารทั้งหมดนี้ต้องจัดตั้งไวบ้น
ภาคพื้นพระเจ้าข้า | ภิกษุทั้งหลายจะไม่ต้องก้าวเท้า | จะฉันอาหารอย่างนี้” | พระราชานั้นจึง
ทรงรับสั่งข้าราชบริพารทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านพึงจัดตั้งอาหารทั้งหมดนี้ไว้บน
ภาคพื้นโดยรอบ” เหล่าข้าราชบริพารเหล่านั้นได้กระท ากิจทั้งหมดโดยรอบ | คร้ังนั้น พระเจ้า
อัคนิทัตตะทรงจัดแจงขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นแล ที่เหลือเหมือนกับ
ค าที่กล่าวไว้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ | 
จนกระทั่งมีภิกษุแก่รูปหนึ่งเกิดความเคืองใจว่า “พวกเราฉันข้าวสารเหนียวอันหยาบตลอด 3 
เดือน | บัดนี้ กลิราชานี้กลับแสดงถึงความมั่งคั่ง” คร้ันรู้ดังนี้แล้วจึงเตะลงไปบนขาทนียโภชนีย
ที่จัดเตรียมไว้บนภาคพื้น | พราหมณ์และคฤหบดีทั้ งหลาย จึงท าร้าย ขว้างปา ดูหมิ่นว่า 
“พระคุณเจ้าใช้เท้าสัมผัสขาทนียโภชนียที่จะน ามาเข้าปากได้อย่างไรกัน” | ภิกษุทั้งหลายย่อม
กราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมก าหนดว่า “ข้อที่ภิกษุ
ทั้งหลายใช้เท้าสัมผัสขาทนียโภชนียที่จะน าเข้าปากเป็นความผิด” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชรารูปโน้นเกิดความเคืองใจ จึงเตะลงไป
บนขาทนียโภชนียที่จะน าเข้าปากซึ่งจัดตั้งไว้บนภาคพื้น | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ย่อม
ท าร้าย ขว้างปา ต าหนิ | เพราะเหตุนั้น ภิกษุไม่ควรใช้เท้าก้าวล่วงขาทนียโภชนียที่จะน ามาเข้า
ปาก | ภิกษุใดประพฤติล่วง ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติ” |349 

 

8. ทรงอนุญาตให้ฉันน้ าอ้อยล่วงเวลาได้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุเกิดข้อถกเถียงกัน

ว่า ระหว่างพวกเดียรถีย์กับพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายไหนที่เป็นผู้มักมากและฝ่ายไหนเป็น
ผู้มักน้อย พรหมณ์ไวรัฏฏสิงหะจึงได้ท าการทดสอบโดยการถวายงบน้ าอ้อยแก่เหล่าเดียรถีย์และ

                                                           
349

Ibid., 32. 
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พระสงฆ์สาวก ปรากฏว่าฝ่ายเดียรถีย์นั้นได้ถือเอางบน้ าอ้อยเกินประมาณโดยใส่ไว้ในย่ามจนเต็ม 
เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมากและได้ขอบรรพชา
อุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้า หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงมีพุทธานุญาตว่า “เรา
อนุญาตให้พวกเธอทั้งหลายพึงฉันงบน้ าน้อยได้ตามเวลาหรือล่วงเวลา ฉันได้ยามอาพาธหรือไม่อาพาธ 
ไมพึ่งเป็นอาบัติในข้อนี้” ดังข้อความดังต่ไปนี้ 

 

ล าดับนั้น พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายชาวเมืองนาครวินทุ ได้นั่งประชุมกันแล้วที่ศาลา
เป็นที่ประชุม ต่างก็ปรึกษาหารือกันอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักมาก 
(มีความปรารถนามาก) และพระศราวกของพระองค์เป็นผู้มักมากหรือหนอ” | อีกพวกหนึ่ง
กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักน้อย (มีความปรารถนาน้อย) และพระ
ศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อยไม่เหมือนพวกเดียรถีย์” | ทราบมาว่า สมัยนั้นพราหมณ์
นามว่า ไวรัฏฏสิงหะได้นั่งประชุมในบริษัทนั้นด้วยเหมือนกัน | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ
กล่าวค านี้กะพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุว่า “เราจะทดสอบพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง
ว่า “พระศรมณะ   เคาตมะเป็นผู้มักมากหรือมักน้อย และพระศราวกของพระองค์เป็นผู้มัก
มากหรือมักน้อย” | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | คร้ันเข้า
ไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้มีพระภาคเจ้า ขอ
พระองค์พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยขาทนียคืองบน้ าอ้อยด้วยเถิด” | 
พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ของพราหมณ์ ไวรัฏฏสิงหะโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น 
พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพแล้ว จึง
หลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาค | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้ าเป็น
ประมุขด้วยขาทนียคืองบน้ าอ้อย ด้วยหวังจะทดสอบ | พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอางบน้ าอ้อย
เท่าที่จะฉันได้เถิด” | พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะมีงบน้ าอ้อยถึง 500 ถาด | พราหมณ์นั้นได้จัดถาด
งบน้ าอ้อยแต่ละถาดไว้ที่ศาลาเป็นที่เก็บงบน้ าอ้อย แล้วถือเอางบน้ าอ้อย 500 ถาดเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระ
เคาตมะผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกประทับนั่งเถิด | งบน้ าอ้อยตระเตรียมพร้อมแล้ว | 
ขอพระองค์โปรดฉันเถิด” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางบาตรแล้ว ประทับบนอาสนะ
ที่ปูไว้เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ | ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ได้ถือเอาถาดงบน้ าอ้อยถาดหนึ่ง
เร่ิมเพื่อที่จะคอยเดินเสิร์ฟ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ถาดงบน้ าอ้อย
ที่พราหมณ์เดินเสิร์ฟ (เท่านั้นพร่องไป) | ส่วนถาดที่เหลือยังคงมีงบน้ าอ้อยเต็มอยู่เหมือนเดิม | 
ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะมีความเลื่อมใสยิ่งแล้ว | ครั้งนั้นพราหมณ์ผู้เกิดความเลื่อมใส
นั้นได้เปล่งเสียงไปรอบๆว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะทรงเป็นผู้มักน้อย | และพระ



 320 
 
 

ศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อย” | หลังจากนั้นพราหมณ์จึงได้น างบน้ าอ้อยไปให้พวก
เดียรถีย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงบริโภคงบน้ าอ้อย” | เดียรถีย์เหล่านั้นรับเอางบน้ าอ้อยไป
มากมาย | บางคนบรรจุจนเต็มภาชนะแล้ว จากนั้นก็ยังรับเอาเพิ่มอีก | ล าดับนั้น พราหมณ์
ไวรัฏฏสิงหะจึงกล่าวว่า “แนะโมหบุรุษ พวกท่านนั่นแหละที่เป็นคนมักมาก | ส่วนพระศรมณะ
เคาตมะเป็นผู้มักน้อย | และพระศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อย” | ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว 
พราหมณ์นั้นมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งยวดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เจ้าแล้ว | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ได้กราบทูลถ้อยค าทักทายอันเป็นที่รื่นเริงบันเทิงพระทัยกับ
พระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะประคอง
อัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ทรง
ตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้าพระองค์พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิด” 
| ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสด้วยเอหิภิกษุอุปสัมปทาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จง
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด” | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เร่ือยไปจนถึง ไวรัฏฏสิงหะ
ด ารงอยู่อย่างนี้ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า | 

ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วว่า “เพราะฉะนั้น เราจึง
อนุญาตให้พวกเธอทั้งหลายพึงฉันงบน้ าน้อยได้ตามเวลาหรือล่วงเวลา ฉันยามอาพาธหรือไม่
อาพาธ | ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้” |350 

 

 9. ทรงอนุญาตให้ภิกษุน้อมจิตไปหาของสวยงามได้ 
ขึ้นชื่อว่า ของสวยงามถือว่าเป็นข้อห้ามส าหรับภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์  แต่        

พุทธานุญาตนี้มีมูลเหตุมาจากพระไวรัฏฏสิงหะ ผู้ต้องการจะหลุดพ้นจากสรรพกิเลสแต่ก็ไม่สามารถที่
จะบรรลุธรรมได้เนื่องจากที่อยู่อาศัยมีกลิ่นเหม็นท าให้ไม่สามารถท าจิตใจให้ตั้งมั่นได้ เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงทราบถึงข้อนี้จึงรับสั่งพระอานนท์ให้ไปจัดแจงท าความสะอาดวิหารด้วยของหอมหลาย
อย่าง เมื่อท่านไวรัฏฏสิงหะกลับมาจากบิณฑบาตรได้กลิ่นหอมจึงเริ่มนั่งสมาธิท าจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ 
ท าให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา และพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านไว้ใน
เอตทัคคะว่า เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้น้อมจิตไปหาของสวยงาม ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมี
พุทธานุญาตให้ภิกษุน้อมจิตไปหาของสวยงามบ าเพ็ญเพียรได้ เหมือนอย่างพระไวรัฏฏสิงหะโดยไม่
เป็นอาบัติในข้อนี้ ดังความว่า  

 

                                                           
350

Ibid., 134. 
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พระไวรัฏฏสิงหะผู้มีอายุย่อมยังจิตให้พอใจตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ได้เพราะกลิ่นเหม็นคล้าย
ซากศพ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “ไวรัฏฏสิงหะบ าเพ็ญเพียรมานานเหตุใดเธอจึง
ยังไม่เห็นแจ้งสัตยธรรม” | ทรงใคร่ครวญว่า “(เพราะ) วิหารของเธอมีกลิ่นเหม็นคล้าย
ซากศพ” | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เร่ือยไปจนถึง | ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาแล้วว่า “ไปเถิดอานนท์ เธอจงจัดแจงท าความสะอาดวิหาร
ของไวรัฏฏสิงหะภิกษุด้วยของหอม ดอกไม้ กลิ่นธูป และผงหอม | และจงอบควันที่นอนและที่
นั่งให้มีกลิ่นหอม | และติดเพดานดอกไม้อันอบอวนไปด้วยดอกไม้อันมีกลิ่นหอม | ท่านพระ
อานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระ
เจ้าข้า” ขณะที่พระเถระไปบิณฑบาต ท่านได้ไปยังวิหารของพระไวรัฏฏสิงหะนั้นแล้วท ากิจ
ทั้งหมดด้วยวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว | 

คร้ังนั้น ท่านไวรัฏฏสิงหะกลับจากบิณฑบาตแล้วมายังวิหาร | ย่อมเห็นความงดงามอัน
เป็นทิพย์ | ล าดับนั้น ท่านมีใจเกิดปีติแล้วจึงฉันอาหารบิณฑบาต ครั้นเสร็จภัตรกิจแล้ว ล้าง
เท้าในภายนอกวิหารแล้วเข้าไปยังวิหาร | ครั้นเข้าไปแล้วก็นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ตั้งสติไว้
เฉพาะหน้าสูดกลิ่นหอมของดอกไม้เป็นต้นนั้น น้อมจิตเป็นสมาธิ | หลังจากนั้น เพราะละกิเลส
ได้อย่างเด็ดขาดท่านจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้ว | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้
แล้ว จนถึงเป็นที่น่ากราบไหว้ของเหล่าเทวดา | ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศราวกของเราผู้มีจิตน้อม
ไปหาของสวยงาม ไวรัฏฏสิงหะภิกษุนี้เป็นเลิศ” | ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถาม
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโปรดพิจารณา
เถิด ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปหาของสวยงามรูปอ่ืนๆ ก็มีอยู่ | (เหตุใด) จึงแต่งตั้งให้ท่านไวรัฏฏสิงหะ
เป็นผู้มีจิตน้อมไปหาของสวยงาม” | พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า |  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไวรัฏฏสิงหะนี้เคลื่อนแล้วจากเทวโลกชั้นตรัยตรึงศ์ แล้วไปบังเกิด
ในที่นั้นนั่นแลติดต่อกัน 500 ชาติ | บัดนี้เป็นชาติสุดท้าย ได้บังเกิดในมนุษย์โลก | เธอเมื่อสูด
กลิ่นเหม็นคล้ายซากศพ ไม่สามารถท าจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ | แต่เมื่อได้สูดกลิ่นหอมแล้วได้
สมาธิจิต น้อมไปหาของสวยงาม | ถ้าเธอไม่ได้ท าอุปจารจิตในของหอมนี้แล้วละก็ สมาธิจิตที่
ถึงกระแสซึ่งเธอท าให้เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดขึ้น | เพราะเหตุนั้นแล เราจึงอนุญาตให้ภิกษุรูปอ่ืน
ผู้มีจิตน้อมไปหาของสวยงาม อย่างนี้พึงกระท าตามไวรัฏฏสิงหะนั้นตามที่ได้ท าไว้ก่อนแล้ว | 
ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้ |351 
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10. ห้ามไม่ให้ภิกษุปรุงอาหารในสถานที่ 10 แห่ง 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งเมื่อเกิดทุรภิกษภัย เหล่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งต้อง

คอยดูแลพวกญาติ ๆ ที่มาขอความช่วยเหลือท าให้ไม่มาสามารถมาดูแลเหล่าภิกษุได้ พราหมณ์และ
คฤหบดีทั้งหลายจึงได้ให้เครื่องอุปกรณ์เพ่ือให้ภิกษุได้ปรุงอาหารเองซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรง
อนุญาติ เหล่าภิกษุจึงเริ่มปรุงอาหารในที่กลางแจ้ง เมื่อฝนตกปรุงอาหารไม่ได้ เหล่าภิกษุก็ย้ายไปปรุง
อาหารที่ซุ้มประตูและที่ปราสาทแทน ท าให้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระด ารัสว่า ห้ามภิกษุปรุงอาหารใน
ที่ 10 แห่ง ภิกษุรูปใดไม่ท าตามภิกษุรูปนั้นย่อมต้องอาบัติ ดังข้อความดังต่อไปนี้  

   

ครั้นเมื่อเวลาล่วงไป 2 ไตรมาสทุรภิกษภัยได้เกิดขึ้นแล้วแก่บริวารหมู่ใหญ่ของ
พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลี | เหล่าญาติทั้งหลายของพวกเขาต่างคิดว่าจะขออาหาร
จึงพากันมา | พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นผู้อันญาติเหล่านั้นมาหาจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลาย
ว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย ทุรภิกษภัยเกิดข้ึนแล้ว | เหล่าญาติทั้งหลาย (ของพวกโยม) ย่อมไม่มี
ที่ไป” |.....*** โอ พระคุณเจ้าทั้งหลายต้องปรุงอาหารเองแล้ว | พวกเราจะให้เครื่องอุปกรณ์” | 
ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้ว” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น จึง
กราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงปรุงอาหารแก่
ภิกษุทั้งหลายเถิด” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเริ่มปรุงอาหารแล้ว | และได้ปรุงน้ าปานะในที่
กลางแจ้ง | ครั้งนั้นฝนตกลงมาแล้ว | ภิกษุทั้งหลายคิดแล้วว่า “สถานที่กลางแจ้งไม่เหมาะสม
แล้ว” จึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอไม่ควร
ปรุงอาหารในที่กลางแจ้ง” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันไปปรุงอาหารที่ซุ้มประตู และที่
ปราสาท | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอไม่ควรปรุงอาหารที่ซุ้มประตู และที่
ปราสาท | เพราะฉะนั้นในบัดนี้ พวกเธอจะต้องอยู่ในสถานที่อันเหมาะสม | ภิกษุทั้งหลาย 
สถานที่อันไม่เหมาะสมเหล่านี้มีอยู่ 10 แห่งด้วยกัน | สถานที่ 10 แห่งมีอะไรบ้าง | 1. สถานที่
กลางแจ้ง 2. ประตู 3. ซุ้มประตู 4. ปราสาท 5. โรงไฟ 6. เรือนยนต์ 7. เนินแห่งพระราชา 8. 
เทวสถาน 9. เรือนของคฤหบดี 10. ที่พักของภิกษุณี | ภิกษุทั้งหลายไม่ควรปรุงอาหารในศาลา
สถานที่เหล่านี้ | ภิกษุใดปรุง ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติ |352 
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11. ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันน้ าสมุนไพรได้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ภิกษุรูปหนึ่งเกิดอาพาธ เมื่อเข้าไปพบแพทย์ แพทย์ได้

แนะน าให้ท่านฉันยาสมุนไพรจึงจะหายจากอาพาธ แต่เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรงอนุญาต
ให้ภิกษุฉันน้ าสมุนไพรได้ภิกษุจึงไม่ยอมฉัน เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงอนุญาตให้
ภิกษุผู้อาพาธนั้นดื่มน้ าสมุนไพรได้ ดังเนื้อความดังต่อไปนี้ 

 

มีอุทานดังต่อไปนี้ | .....*** | มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเกิด
อาพาธแล้ว | เธอจึงเข้าไปหาแพทย์แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงบอกยารักษาเถิด” | 
แพทย์นั้นครั้นถามอาการของโรคแล้วจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงดื่มน้ า
สมุนไพร พระคุณเจ้าจะมีสุขภาพดีขึ้น” | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ไม่ทรงอนุญาตแล้ว” | แพทย์จึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระศาสดาพระองค์นั้นทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณ ย่อมทรงอนุญาตถึงข้อที่พระองค์ทรงเห็นสมควร” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เร่ืองนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “ถ้าแพทย์กล่าวว่า “เธอจงดื่ม
น้ าสมุนไพร” เธอก็ควรดื่มเถิด” | ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้ |  

 

12. ทรงอนุญาตให้ภิกษุปรุงอาหารฉันเองได้ในเวลาเกิดทุรภิกษภัย 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งเมื่อเกิดทุรภิกษภัยประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากข้าวยากหมากแพงท าให้ไม่มีก าลังที่จะท าบุญใส่บาตร เหล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่ได้รับอาหาร
บิณฑบาตรต่างก็เกิดความหิว และไม่มีก าลังเรี่ยวแรงที่จะประพฤติธรรม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุปรุงอาหารฉันได้ในเวลาที่เกิดทุรภิกษุภัย ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้ 
ดังความว่า 

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | ภิกษุทั้งหลายย่อม
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอยู่ | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย  
เมื่อพระศาสนาก าลังวุ่นวายอยู่อย่างนี้ ท าไมพระคุณเจ้าจึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปอยู่ | ไม่
ประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมเล่า ?” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่า “เวลาแห่งความทุกข์ยาก
ย่อมมาถึง พวกเราไม่ได้รับบิณฑบาตที่เคยรับแล้ว | จึงเกิดความหิว และอ่อนก าลังลงแล้ว | 
ดังนั้นพวกเราจึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปอยู่แล้ว” | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหล่านั้นกล่าว
ว่า “เพราะเหตุไร พวกท่านจึงไม่ปรุงภัตตาหารเองเล่า ?” | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “พระผู้มี
พระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาต” | พราหมณ์และคฤหบดีกล่าวว่า “พระศาสดาพระองค์นั้นทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณย่อมทรงอนุญาตถึงสถานะที่พระองค์ทรงทราบว่าควร” | ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเร่ืองนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานัน้ 
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ภิกษุทั้งหลายเราจึงอนุญาตในบัดนี้ว่า | ภิกษุทั้งหลายเมื่อเกิดทุรภิกษภัย หาอาหารได้ยาก
หนทางล าบากเช่นนี้ พวกเธอพึงปรุงอาหารเองเถิด” | ไม่พึงเป็นอาบัติในข้อนี้ |353 

 
 

13. ทรงอนุญาตให้ภิกษุน าอาหารที่รับนิมนต์กลับมาฉันได้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งได้เกิดช่วงเวลาอาหารหาได้ยาก ถึงอย่างนั้นเหล่า

พราหมณ์และคฤหบดีมีศรัทธาได้นิมนต์หมู่ภิกษุให้ฉันภัตตาหารในบ้าน เมื่อภิกษุฉันแล้วก็ได้รับเอา
อาหารบิณฑบาตกลับมายังวิหารด้วย แต่เหล่าภิกษุไม่ยอมฉันเพราะกลัวจะมีความผิด เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันได้ โดยไม่มีความผิดในข้อนี้ ดังเนื้อความว่า 

 

มีเร่ืองเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | พราหมณ์และคฤหบดี
ผู้มีศรัทธาย่อมกล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย ย่อมกระท าภัตรกิจในที่นี้นั่น
แล” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคร้ันกระท าภัตรกิจเสร็จแล้ว จึงถือเอาบิณฑบาตที่เคยได้รับมาไป
ยังวิหารด้วยคิดว่า “พวกเราจะฉันในเวลาเกิดทุรภิกษภัย” | แต่กลับไม่ยอมฉันเพราะกลัวต่อ
ความผิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
แล้วว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น เราจึงอนุญาตว่า “เมื่อเกิดทุรภิกษภัยหาอาหารได้ยาก
หนทางล าบากเช่นนี้ พวกเธอคิดแล้วว่า “ทานมีรูปอย่างนี้” พึงฉันได้ | ไม่พึงเป็นอาบัติ       
ในข้อนี้ | 

มีเร่ืองเล่าในเมืองศราวัสตี | ครั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง | พราหมณ์และคฤหบดี
ทั้งหลายผู้มีศรัทธา ได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาฉันภัตตาหารภายในเรือน | เมื่อภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นฉันเสร็จแล้ว ของเคี้ยวนิดหน่อยยังเหลืออยู่ | ภิกษุทั้งหลายก าลังเดินทางกลับ | 
พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้าจะกลับตอนนี้เลยหรือ ? | ของเคี้ยวยัง
เหลืออยู่เลย | ของทั้งหลายเหล่านี้หาได้โดยยาก | พระคุณเจ้ารับเอาแล้วค่อยไปเถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าเอากลับไปแล้ว | (แต่ว่า) ย่อมเกิดความสงสัยเพื่อที่จะฉันอาหารแม้นั้น 
| จึงไม่ยอมฉันเพราะกลัวจะมีความผิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาค
เจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น เราจึงอนุญาตว่า เม่ือเกิดทุร
ภิกษภัย อาหารหายาก หนทางล าบากเช่นนี้ ภิกษุทั้งหลายคิดว่า “อาหารอันเขาถวายดีแล้ว” 
ควรฉันได้ | ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้ | 
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14. ทรงอนุญาตให้ภิกษุน าผลไม้กลับมาฉันได้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ครั้งหนึ่งพราหมณ์และคฤหบดีมีศรัทธาได้น าผลไม้ชั้นเลิศที่

น ามาจากทางเหนือมาถวายภิกษุ เพื่อต้องการให้ภิกษุได้เก็บผลไม้ไว้ฉัน เหล่าภิกษุก็รับไว้แต่ไม่ยอมฉัน
เพราะกลัวจะมีความผิดทางพระวินัย เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเรื่องนี้จึงทรงอนุญาตดังพระด ารัส
ว่า “เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น เราย่อมอนุญาต ภิกษุทั้งหลายกระท าไว้ในใจว่า “ผลไม้เหล่านี้ได้มาโดย
ยากแล้ว” พึงฉันเถิด ไม่เป็นเป็นอาบัติในข้อนี้” บรรดาอาหารเหล่านั้นอาหารเหล่านี้ชื่อว่า อาหารที่
เกิดข้ึนในป่า | อันได้แก่ องุ่นป่า ทับทิมป่า และผลไม้ป่าท้ังหลาย ดังเนื้อความต่อไปนี้ 

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมน าเอาผลไม้ที่
เกิดขึ้นในป่าทางทิศเหนือมา | พวกเขาใคร่ครวญว่า “ผลไม้เหล่านี้ได้มาโดยยาก พวกเราควร
ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย” | พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึงได้ถวายผลไม้แก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อ
ต้องการให้ท่านเก็บไว้ฉัน | ภิกษุทั้งหลายคิดแล้วว่า “เราจะต้องรับเก็บเอาไว้” จึงไม่ฉันเพราะ
กลัวจะมีความผิด | พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ใน
เวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกเดียรถีย์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่
ทักษิณา | แต่บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว และบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเปน็
ผู้ควรแก่ทักษิณา | เพราะฉะนั้นเพื่อความอนุเคราะห์ ขอท่านจงรับเอาไปฉันเถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาค | พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “เพราะเหตุ
ดังกล่าวมานั้น เราย่อมอนุญาต | ภิกษุทั้งหลายกระท าไว้ในใจว่า “ผลไม้เหล่านี้ได้มาโดยยาก
แล้ว” พึงฉันเถิด | ไม่เป็นเป็นอาบัติในข้อนี้” | บรรดาอาหารเหล่านั้นอาหารเหล่านี้ชื่อว่า 
อาหารที่เกิดขึ้นในป่า | อันได้แก่ องุ่นป่า ทับทิมป่า และผลไม้ป่าทั้งหลาย |354 

 

15. ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันอาหารซึ่งไม่ตรงกับที่คฤหบดีนิมนต์ไว้ได้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ภิกษุสองพ่อลูกผู้เคยเป็นช่างเสริมความงาม ได้นิมนต์พระผู้

มีพระภาคเจ้าด้วยข้าวต้มและน้ าปานะ ต่อมาภิกษุผู้เป็นบิดาได้ไปตัดผมและหนวดให้เศรษฐีคนหนึ่ง 
ท าให้เศรษฐีคนนั้นเกิดความพอใจอย่างมาก จึงอยากจะตอบแทนภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า เราได้
นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ เอาอย่างนี้แล้วกัน ท่านถวายภัตตาหารเถิดเราจะถวายน้ าปานะ เศรษฐี
นั้นจึงได้จัดเตรียมขาทนียโภชนียอันสะอาดและประณีต ท าให้ภิกษุทั้งหลายพากันคิดว่า “พวกเราถูก
นิมนต์แล้วด้วยอาหารอันหยาบ แต่อาหารนี้เป็นอาหารอันประณีตพวกเราจะรับได้อย่างไร จึงน าเรื่อง
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นี้ไปกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ถ้าพวกเธอถูกนิมนต์ด้วยอาหาร
อย่างหยาบแล้วได้อาหารอันประณีตก็พึงฉันเถิด ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้” ดังข้อดังต่อไปนี้  
 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทกาศี ทรงเสด็จถึงท่าน้ าเมือง
กาศีโดยล าดับ | ก็ที่ท่าน้ าเมืองกาศีนั้น มีบรรพชิตสองพ่อลูกผู้เคยเป็นช่างเสริมความงาม 
(อาศัยอยู่) | บุตรย่อมกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกเมื่อเที่ยวจาริกไป
ในชนบทกาศี ทรงเสด็จถึงท่าน้ าเมืองกาศีโดยล าดับ พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ศราวก
ทรงเป็นผู้มีกายสงบแล้ว | อย่ากระนั้นเลย พวกเราจะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้ง
พระสงฆ์ศราวกด้วยข้าวต้มและน้ าปานะ | พ่อจะจัดหาน้ าปานะหรือ หรือว่าจะนิมนต์ภิกษุ
สงฆ์” | บิดากล่าวว่า “เจ้าไปนิมนต์ภิกษุสงฆ์เถิด | พ่อจะจัดหาน้ าปานะเอง” | บรรพชิตผู้เป็น
บุตรนั้นจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์แล้ว | แม้บรรพชิตผู้เป็นบิดาได้ถือเอากระจกเดินไปยังถนน | บน
ถนนนั้นเขาได้เห็นเศรษฐีคนหนึ่งมีผมและหนวดยาว | เขาจึงแสดงกระจกให้แก่เศรษฐีคนนั้น | 
เศรษฐีนั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านมีความช านาญ (ในการตัดผม) บ้างไหม ?” | บรรพชิต
นั้นกล่าวว่า “มี” | เศรษฐีกล่าวว่า “ท่านจงตัดผมและหนวด (ของเรา) เถิด” | บรรพชิตนั้นจึง
เร่ิมเพื่อจะตัด (ผมและหนวด) คฤหบดีได้หลับแล้ว | เมื่อบรรพชิตตัดผมและหนวดเสร็จแล้ว 
คฤหบดีก็ตื่นขึ้น | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านตัดเสร็จแล้วหรือ” | บรรพชิตกล่าว
ว่า “คฤหบดีเราตัดเสร็จแล้ว” | คฤหบดีผู้ยินดีแล้วจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โยมมีความยินดี
เหลือเกิน | โยมจะให้อะไรที่จะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประเสริฐแก่พระคุณเจ้าได้” | บรรพชิตนั้น
ย่อมกล่าวว่า “เรานิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยข้าวต้มและน้ าปานะ | ท่าน
จงถวายข้าวต้มเถิด” | เศรษฐีนั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ส าหรับพระคุณเจ้าแล้ว
ข้าวต้มและน้ าปานะจะมีประโยชน์อะไร | โยมจะถวายของเคี้ยวและของฉันอันประณีต | ขอ
พระคุณเจ้าจงไปนิมนต์เถิด” | บรรพชิตนั้นครั้นกล่าวให้พรแล้วว่า “ขอท่านจงเป็นผู้ไม่มีโรค
ดังนี้แล้ว ก็หลีกไป | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นได้จัดเตรียมขาทนียโภชนียอันสะอาดและประณีต 
ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเร่ือยไปจนถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งแล้วบน
อาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ ขณะนั้นคฤหบดีก็ได้น้อมถวายขาทนียโภชนียอันประณีต | 
ภิกษุทั้งหลายย่อมใคร่ครวญว่า “พวกเราถูกนิมนต์แล้วด้วยอาหารอันหยาบ | แต่อาหารนี้เป็น
อาหารอันประณีต | พวกเราจะรับได้อย่างไร” | ภิกษุทั้งหลายจึงรับด้วยความคิดอย่างนั้น | 
ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า 
“ถ้าพวกเธอถูกนิมนต์ด้วยอาหารอย่างหยาบแล้วได้อาหารอันประณีตก็พึงฉันเถิด | ไม่เป็น
อาบัติในข้อนี้” |355 
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16. ห้ามไม่ให้ภิกษุเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพไว้ 
บทบัญญัตินี้มีมูลเหตุมาจาก ภิกษุสองพ่อลูกอดีตเคยเป็นช่างเสริมความงามดังกล่าวมา

ข้างต้น เมื่อทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าก าลังจะเสด็จมายังเมืองที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยความที่
อยากจะถวายภัตตาหารแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุผู้เป็นพ่อจึงออกเดินไปยังถนน เมื่อพบกับเศรษฐีผู้
มีผมและหนวดยาวในเมืองจึงอาสาที่จะตัดผมโกนหนวดให้ เมื่อเศรษฐีพอใจเธอจึงเชื้อเชิญเศรษฐีให้
มาถวายภัตตาหารแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งสาวก เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเรื่องราว
ดังกล่าว จึงทรงมีพระบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพไว้ ดังข้อดังต่อไปนี้ 

  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ าว่า “ภิกษุทั้งหลายเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพไว้ ย่อมมี
โทษ | เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพนั้น ภิกษุไม่ควรแสดงศิลปะ | ภิกษุผู้เลี้ยงชีพไม่ควร
เก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงชีพไว้ | ภิกษุเก็บไว้ย่อมต้องอาบัติ ภิกษุผู้เคยเป็นแพทย์เมื่อ
เก็บฝักมีดไว้ย่อมต้องอาบัติ ภิกษุผู้เคยเป็นขอทานเมื่อเก็บภาชนะไว้ย่อมต้องอาบัติ ภิกษุผู้เคย
เป็นช่างเย็บผ้าเมื่อเก็บกล่องเข็มไว้ย่อมต้องอาบัติ” | 

 

ธารณ ี

ธารณี (Dhāraṇī) หรือบางครั้งว่า ธาริณี เป็นค านามเพศหญิง ที่สร้างมาจากกริยาธาตุ ธฺฤ 
แปลว่า ทรงไว้ ถือไว้ คงไว้ ตามรูปศัพท์ ธารณีแปลว่า "สิ่งที่ทรงไว้" ในทางวรรณคดีพุทธศาสนา 
ธารณีเป็นชื่อเรียก วรรณคดีประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพุทธศาสนาตันตระ หรือ วัชรยาน ซี่ง
ให้ความส าคัญแก่มนตร์ หรือ มันตระ (ถ้อยค าศักดิ์สิทธิ์) ในการประกอบพิธีกรรมก็ดี หรือในการ
ปฏิบัติเจริญสมาธิ ธารณีจะประกอบไปด้วยถ้อยค าที่เชื่อกันว่าเป็นถ้อยค าศักดิ์สิทธิ์  ค าที่ใช้ในธารณี
ส่วนมากไม่สามารถอ่าน แปล หรือ เข้าใจความหมายได้ชัดเจน ถึงแม้จะมีค าที่สามารถเข้าใจ
ความหมายได้ ความนั้นก็ไม่ปะติดปะต่อกันยกตัวอย่างเช่น อเข นเข วินเข พนฺเธ วราเณ จปเล วเข 
วขเน วขิเณ อขิเน นขิเน วหเล ภเค ภคนฺทเร วเศ วศวรฺตินิ สฺวาหา356 การสาธายธารณี เชื่อกันว่ามี
ผลแก่ผู้สาธายาย เช่น ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ปราศจากโรค และภัยพิบัติ ป้องกันภูตผีปีศาจ 
ได้รับอุดมเพศ คือการเกิดเป็นบุรุษเพ่ือที่ว่าจะได้เป็นพระโพธิสัตว์ และบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าโดยเร็ว หมดสิ้นจากกรรมที่จะต้องเกิดเป็นสตรีเพศเป็นต้น ธารณีในแง่ของการปกปักรักษานี้ 
สามารถเทียบได้กับพระปริตของศาสนาพุทธเถรวาท นอกจากธารณีที่เป็นงานวรรณคดีพุทธศาสนา
แล้ว ธารณีหลายบทยังได้รับการนับถือบูชาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดได้รับการยกขึ้นมาเป็นเทวี เช่น ใน 

                                                           
356ธารณีบทหนึ่งใน มหาสาหสฺรปฺรมรฺทนี ดูใน Yutaka Iwamoto, Kleinere Dharani Texte 

(Kyoto1937), 5. 
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ธรรมธาตุวาคีศวรมัณฑละ กล่าวถึง ชื่อเทวีซึ่งเป็นบุคคลาธิษฐานของธารณี 12 บท มีการพรรณนา
วรรณะ (สีผิวกาย) กับสิ่งที่นางทรงหรือถือไว้ด้วย เช่น นางสุมตี นางรัตโนลกา นางอุษณีษวิชยา      
เป็นต้น 

ธารณี เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญในวรรณกรรมของมหายาน เป็นบทสวดที่เป็น
การอวยพร และบทสวดที่เป็นคาถาอาคมแบบที่มีพลังซึ่งถูกจัดเอาไว้ในคัมภีร์พระเวท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโดยคัมภีร์อถรวเวท (Atharvaveda) พวกมนต์เหล่านี้มีบทบาทส าคัญในจิตใจของชาวอินเดีย 
จนศาสนาพุทธเองก็ไม่อาจที่จะละทิ้งสิ่งนั้นไปได้ ชาวพุทธในศรีลังกาได้ใช้สูตรจ านวนมากในฐานะเป็น
ปริตรตา หรือ ปิริตร ในลักษณะคล้ายกันนั้น พุทธศาสนามหายานในอินเดียก็ได้เปลี่ยนสูตรบางสูตร
ให้มาเป็นบทสวดที่เป็นคาถาอาคม นอกจากนี้ยังมีบทสวดอ้อนวอนอย่างไม่จบไม่สิ้นต่อเทพเจ้าที่มีต้น
ตอมาจากชาวพุทธและชาวฮินดู ซึ่งมีจ านวนมากในมหายาน บทธารณีบ่อยครั้งก็จะปรากฏเป็นส่วน
หนึ่งของสูตรทั้งหลาย แต่ก็มีธารณีเป็นจ านวนมากเช่นกันซึ่งได้ตกมาถึงพวกเราในรูปของหนังสือ
ตัวเขียนโดด ๆ และก็ยังมีกฎรวมธารณีขนาดใหญ่ด้วย เราพบว่ามีคาถาเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวที่
เป็นลางชั่วร้าย คาถาป้องกันยาพิษ คาถาป้องกันงู คาถาป้องกันอสูรร้าย คาถาส าหรับรักษาโรคและ
คาถาที่ท าให้อายุยืน และคาถาส าหรับน าโชคในสงคราม และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคคลเกิดมาใหม่
ในสวรรค์ สุขาวดี คาถาที่สร้างความแน่ใจที่จะไม่เกิดมาอย่างไม่ดี และเพ่ือที่จะให้พ้นจากบาปและก็มี
คาถาซึ่งบุคคลเมื่อใช้แล้วก็สามารถที่จะท าให้พระโพธิสัตว์ปรากฏขึ้นมาได้ หรือป้องกันตัวเองจากคนที่
ไม่เชื่อในศาสนาพุทธ ธารณีนั้นยังท าให้ลูกชายเกิดหรือลูกสาวเกิดตามความปรารถนาของแม่ที่ก าลัง
จะมีลูกอีกด้วย บทรวมธารณี 5 บท ที่มีชื่อว่าปัญจรักษา (Pañcarakṣā) เป็นธารณีที่เป็นที่นิยมชมชอบ
อย่างยิ่งในเนปาล “คาถา 5 บทนี้” มีดังต่อไปนี้  

1. มหาประติสรา (Mahā-Pratisarā) ส าหรับคุ้มครองป้องกันบาป ป้องกันโรค และสิ่งชั่ว
ร้ายอื่นๆ  

2. มหาสหัสรประมรทินี (Mahā-Sahasrapramardinī) ป้องกันผีชั่วร้าย 
3. มหามายูรี (Mahā-Māyūrī) ป้องกันพิษง ู
4. มหาศีตวตี (Mahā-Śītavatī) ป้องกันดาวนพเคราะห์ที่เป็นศัตรู ป้องกันสัตว์ร้าย และ

ป้องกันแมลงที่มีพิษ  
5. มหา (รักษา) มันตรานุสาริณี (Mahā (rakṣā) mantrānusāriṇī) ป้องกันเชื้อโรค 

 

คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ เป็นอีกคัมภีร์หนึ่งที่ปรากฏบทธารณีอยู่ด้วย 
ธารณีที่ปรากฏเป็นหนึ่งในธารณี 5 บทข้างต้นโดยมีชื่อว่า มหามายูรี เนื้อเรื่องเริ่มต้นจากพระภิกษุ    
สวาคติได้ถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงน าท่านไปพบแพทย์ ต่อมาแพทย์ได้แนะน ายาที่มีชื่อว่า วิกฤตโภชนะ 
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แต่ถึงอย่างนั้นอาการของพระสวาคติก็ไม่ได้ทุเลาขึ้นแต่อย่างใด เหล่าภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่
พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสเรียกพระอานนท์ให้เรียนมนต์ชื่อว่า มหามายูรี แล้วไปสาธยายให้พระ
สวาคติได้ฟังท าให้พระสวาคตินั้นหายป่วยจากอาการถูกงูกัด ดังข้อความต่อไปนี้ 

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | คฤหบดีคนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขด้วยการอาบน้ าอุ่น | ทราบมาว่า สมัยนั้นท่านสวารติ ภิกษุหนุ่ม ผู้บวชได้ไม่นาน และ
ศึกษาพระธรรมวินัยได้ไม่นาน | ท่านย่อมใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ผู้ที่
ถวายน้อย ผู้ที่ถวายมาก ถวายของประณีต ท าบริกรรมด้วยตัวเอง ผู้ที่อนุโมทนาด้วยจิตที่
เลื่อมใส ทั้งหมดย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ | อย่ากระนั้นเลย เราจะกระท าบริกรรม” | ท่านสวา
รตินั้นจึงเร่ิมเพื่อที่จะตัดฟืน จนกระทั่งถูกงูที่เลื้อยออกมาจากโพรงไม้อันสกปรกแห่งหนึ่งกัด
เข้าที่นิ้วเท้าข้างขวา | ท่านสวารตินั้นถูกพิษงูแล่นเข้าไปแล้วจึงล้มลงบนพื้น น้ าลายฟูม ปากซีด 
ตาเหลือก | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเห็นท่านสวารตินั้นผู้ได้รับความเจ็บปวดอยู่อย่าง
นั้น | พวกเขาจึงพากันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้เป็นบุตรของคฤหบดีคนไหน” 
| พราหมณ์คฤหบดีพวกหนึ่งกล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของคฤหบดีคนโน้น” | พราหมณ์คฤหบดี
เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ภิกษุนี้บวชแล้วในท่ามกลางแห่งศรมณะศากยบุตรผู้ไม่มีที่พึ่ง | ถ้าท่าน
จะไม่ใช่บรรพชิต เหล่าญาติทั้งหลายคงจะท าการรักษาท่านเป็นแน่” | ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบ
ทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงไปถามแพทย์
แล้วท าการรักษาเถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงถามแพทย์แล้ว | แพทย์นั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า
ทั้งหลาย พวกท่านจงให้วิกฤตโภชนะเถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงให้ยาตามที่แพทย์สั่งเถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่า วิกฤตโภชนะเป็นอย่างไร | ภิกษุทั้งหลายจึงไปถามแพทย์แล้ว | แพทย์นั้น
ย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย พระศาสดาของพระคุณเจ้านั่นแล ทรงเป็นพระ
สัพพัญญู ทรงเห็นทุกอย่าง พระองค์นั้นแลย่อมทรงทราบ” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแก่พระ
ผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย วิกฤตโภชนะก็คือ คูถ มูตร เถ้า 
และดิน | ในวิกฤตโภชนะนั้น คูถและมูตร ควรใช้คูถและมูตรของโคหนุ่มที่เกิดขึ้นไม่นาน | เถ้า 
ควรใช้เถ้าของไม้ 5 ชนิดคือ | ไม้จ าปา ไม้ กมีพล ไม้อัศวัตถะ ไม้มะเดื่อ ไม้นิโครธ | ดิน ควรใช้
ดินที่สามารถใช้นิ้วทั้ง 4 ขุดขึ้นมาได้ ทั้งหมดนี้ชื่อว่า วิกฤตโภชนะ | 

ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงให้วิกฤตโภชนะแก่ท่านสวารติแล้ว | แม้อย่างนั้นท่านสวารติ
ก็ยังไม่มีอาการดีขึ้น | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอสามารถเรียน สาธายายมนต์มหามายูรีจากส านักของเรา 
เพื่อท าการรักษา ป้องกัน คุ้มครอง ขจัดพิษ รีดพิษด้วยไม้ ขับไล่พิษ ผูกสีมา และผูกธรณีหรือ 
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?” | พระอานนท์กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสสอนเถิด ข้าพระองค์จะฟัง” | 
คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมนต์มหามายูรีนี้ในเวลานั้นว่า | 

นโม พุทธาย นโม ธรมาย นโม ส ฆาย | 
ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร 

ศรีภทฺเร สรวารถสาธนิ ปรมารถสาธนิ สรวานรถปราศมนิ สรวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส 
อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม 
พฺรหฺมสฺวเร ปูรเณ ปูรณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สวาตึ สรโวปทรวภยโรเคภยะ สวาหา | 

ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระเจ้าข้า” แล้วเรียนสาธยายมนต์มหามายูรีจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท าความ
สวัสดิภาพแก่ภิกษุสวารติ | พิษงูได้หายไปแล้ว พระสวารติกลับผู้มีสุขภาพดีเหมือนก่อนแล้ว | 

ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัย ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นเร่ืองน่าอัศจรรย์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมนต์
มหามายูรีซึ่งมีอุปการะ และมีประโยชน์อย่างมาก | ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ใน
อดีตกาลนานมาแล้ว ขณะที่เราได้เดินทางไกล มีร่างกายเหนื่อยล้าก็ได้กล่าวมนต์มหามายูรีอัน
เป็นยอดแห่งมนต์และมีอุปการะและคุณมากมาย | พวกเธอจงฟังเร่ืองนั้น (ดังต่อไปนี้) |  

ภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว ณ พื้นที่ทางด้านขวาแห่งราชาบรรพตนามว่า หิมวันต์ 
มีราชานกยูงนามว่า สุวรณาวภาสะ อาศัยอยู่แล้ว | ราชานกยูงนั้นท าการท่องมนต์ตลอดเวลา
ด้วยมนต์มหามายูรีนี้ ในเวลากลางวันก็อยู่ด้วยการท่องมนต์ | ราชานกยูงนี้นั้น เม่ือท าการท่อง
มนต์แล้ว ในเวลากลางคืนก็อยู่ด้วยการท่องมนต์ | เวลาต่อมาราชานกยูงนั้นพร้อมด้วยฝูงนกยูง
มากมาย พากันเที่ยวชมอุทยานด้านข้างภูเขา เธอผู้ยินดีในกามราคะ ยึด ติด มักมาก มัวเมา 
ลุ่มหลง งงงวยในกาม จึงเข้าไปยังช่องภูเขาระหว่างทางที่เที่ยวไปเพราะความประมาท | ณ 
ซอกเขานั้น ราชานกยูงนั้น ถูกอริศรัตรูที่คอยเบียดเบียนท าร้ายดักไว้ด้วยบ่วงส าหรับดักนกยูง 
ตลอดทั้งคืน | แม้ราชานกยูงนั้นตัวติดอยู่ตรงกลางบ่วงนี้ หมดสติอยู่ และกลับได้สติแล้วจึงนึก
ถึงมนต์มหามายูรีนี้นั่นแล | กล่าวคือ อมเล วิมเล นิรมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครเภ ภทฺเร 
สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร ศรีภทฺเร สรวารถสาธนิ ปรมารถสาธนิ สรวานรถปราศมนิ สรวมงฺคลสาธนิ 
มนเส มหามานเส อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฤเต อมเร 
(อมรณิ) พฺรหฺเม พฺรหฺมสฺวเร ปูรเณ ปูรณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สวาตึ สรโวปทรวภยโรเคภ
ยะ สวาหา | 

ราชานกยูงนั้น ได้ตัดบ่วงดักนกยูงขาดแล้วหนีออกมา | “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่า
อย่างไร ราชานกยูงชื่อว่า สุวรณาวภาสะ ในกาลสมัยนั้น (ก็คือเรานั่นเอง) | แม้ในเวลานั้น 
มนต์มหามายูรีก็มีอุปการะและมีประโยชน์ส าหรับเรา แม้ในบัดนี้ มนต์มหามายูรีก็ยังมี
อุปการะและมีประโยชน์ส าหรับเรา” | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงดูเอา
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เถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท่องมนต์เพื่อภิกษุสวารติ” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตกาลนานมาแล้วก็เหมือนกัน | พวกเธอจงฟังเร่ืองนั้น 
(ดังต่อไปนี้)” | 

ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ในเมืองวาราณสี มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่า 
นาคมัณฑลิกะ (Nāgamaṇḍlika)  (ต่อมา)เด็กคนหนึ่งถูกงูกัดแล้ว | เด็กคนนั้นก าลังจะตาย | 
กษัตริย์นาคมัณฑลิกะจึงท าเด็กนั้นหายดีแล้วด้วยมนต์ | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร 
กษัตริย์นาคมัณฑลิกะในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นแล | ส่วนเด็กนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือ ภิกษุ     
สวารติ” | 

มหามายูรี หรือจะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า วิทยาราชญี (Vidyārañī) “ราชินีแห่งศาสตร์
ลึกลับ” ชื่อนี้ได้มาจากความเป็นปฏิปักข์ของนกยูงกับงู แต่คาถานี้ก็ถูกใช้เพ่ือรักษาโรคทั่ว ๆ ไป
เช่นกัน ในบทที่  5 ของหรรษจริต (Harṣacarita) พาณะ (Bāṇa) ได้กล่าวว่า เจ้าหรรษวรรธนะ 
(Harṣavardhana) ได้เข้าไปในพระราชวังของพระบิดาของพระองค์ซึ่งก าลังพระประชวรอยู่และก าลัง
จะสวรรคต พาณะได้เล่าว่า ครั้งนั้นได้มีการท าพิธียัชญะและพิธีกรรมทุกชนิด ในบรรดาพิธีกรรม
เหล่านั้น มหามายูรีก็ถูกสวดด้วย357 อาจจะเป็นได้ว่า ธารณีนี้สามารถสืบถอยหลังไปยังต้นตอ ก็คือ
คาถาที่อยู่ในโมรชาดก (Morajātaka)  

จะเห็นได้ว่าธารณีได้แทรกซึมเข้าไปอย่างมากมายในคัมภีร์ต่าง ๆ รวมถึงมหายานสูตร
โบราณหลายเรื่องอาทิเช่น คัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตร เราพบธารณีเหล่านั้นในบทที่ 21 และบทที่ 26 
บทเหล่านั้นถูกเพ่ิมเข้ามาในสมัยหลังของคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกและเช่นเดียวกันในสองบทสุดท้าย
ของคัมภีร์ลังกาวตารซึ่งเป็นบทที่หลายไปในค าแปลภาษาจีนซึ่งแปลขึ้นใน ค.ศ. 443358  ดังนั้นจึงเห็น
ได้ว่า ธารณีเหล่านั้นเป็นส่วนที่เพ่ิมเข้ามาในภายหลังในมหายานสูตรหลายเล่ม อย่างไรก็ตามเราไม่
ควรจะถือว่าธารณีเป็นผลิตผลสมัยใหม่ของวรรณกรรมทางพุทธศาสนา เพราะว่าเราพบธารณีเหล่านั้น
ในภาษาจีนแล้วจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 และถ้าข้อความในสุขาวดีวยูหะเล่มใหญ่ (บทที่ 8, 33) ซึ่งมี
การกล่าวว่า สัตว์โลกในสุขาวดีได้รับธารณีซึ่งถูกรวบเข้าไว้ในบท ซึ่งถูกแปลเป็นภาษาจีนใน
คริสต์ศตวรรษที่ 2 เราคงจะต้องถือว่าธารณีนั้นเก่าไปจนถึงยุคนั้น อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะสืบ
ถอยหลังว่า ธารณีนั้นอยู่ในสมัยพุทธศาสนายุคแรก ๆ ยิ่งในสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นไปไม่ได้359 จึงเป็น

                                                           
357

The Harṣa-Carita of Bāṇa. Translated by E. B. Cowell and F. W.  Thomas.  ( Oriental 

Translation Fund, New Series, II)., 137.  
358

Winternitz, 386. 
359การแสดงถึงธารณีเกิดขึ้นครั้งแรกในคัมภีร์ลลิตวิสตระและสัทธรมปุณฑรีกสูตร เปรียบเทียบธารณี

กับลักษณะอ านาจของพวกคริสเตียนเนสเตอร์มีความคิดเห็นว่า ลักษณะอ านาจของธารณีและคริสเตียนเนสเตอร์นี้
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ความจริงที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ในสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่เชื่อในอ านาจของ
คาถาอาคมอันลึกลับ แต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็คือ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะส่งสาร
ไปถึงเพ่ือนร่วมชาติของพระองค์ สารนั้นเป็นสารที่แตกต่างไปจากลัทธิความเชื่อของพวกเรา ซึ่ง
ส่งเสริมให้ประกอบยัชญพิธีและพิธีที่ใช้คาถาอาคม ธารณีทั้งหลายนั้นที่อยู่ในสมัยซึ่งพระพุทธศาสนา
ในอินเดียเริ่มที่จะถูกกลมกลืนเข้ากับศาสนาฮินดู360 ขณะที่ภายนอกอินเดียศาสนาพุทธมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับและถูกเจือปนโดยศาสนาของประชาชนทั่ว ๆ ไปของประเทศนั้น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปความ
แตกต่างระหว่างธารณีและมนต์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในลัทธิตันตระได้กลายเป็นสิ่งซึ่งเจือจางไปและในที่สุด
ธารณีก็ถูกแทนที่ด้วยมันตระทั้งหลาย ในกันชูรของทิเบตธารณีจะถูกพบในพระสูตรทั้งหลายและพบ
ในตันตระทั้งหลายด้วย และเช่นเดียวกันเนื้อที่มากมายซึ่งธารณีครอบครองในกันชูรของทิเบตและ
พระไตรปิฎกของจีนได้เป็นพยานหลักฐานของความนิยมชมชอบและการโฆษณาชวนเชื่ออย่าง
กว้างขวางของวรรณคดีชนิดนี้ในประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

ได้รับอิทธิพลมาจากพวกอาณาจักรจาลดีน แม้ว่าลักษณะอ านาจหรือฤทธิ์ในทางพุทธศาสนามาจากอินเดียได้รับ
อิทธิพลมาจากจาลดีนและอิหร่าน สิ่งนี้จะแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเราน าเอาเรื่องลักษณะอ านาจของการปกป้อง
จักรวาลมาพิจารณา ดูเพิ่มเติมใน ibid.  

360เป็นที่น่าสังเกตว่า ในคณปติ-ธารณีได้กล่าวถึงพระศิวะและคณปติ ท้ัง ๆ ที่ความจริงแล้วเป็นพระ
ด ารัสของพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงพระศิวะได้อย่างไร S. Rāj Mitra, Nep Buddh. Lit., pp. 89 f., 292. ดูเพิ่มเติมใน 

ibid., 387. 
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บทที่ 4  
การวิเคราะห์ไภษัชย์และโรคในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 

 

ในดินแดนเอเชียใต้ ชาวอารยันได้บุกยึดครองดินแดนตอนเหนือได้ เมื่อประมาณพันปีก่อน
พุทธศักราช ชาวอารยันได้น าวัฒนธรรมมาถ่ายทอดสู่ภูมิภาคนี้ ซึ่งหนึ่งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และอนามัยคืออายุรเวท โดยพราหมณ์จะเป็นผู้ถ่ายทอดคัมภีร์เหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้วิชาการ
การแพทย์ได้บรรจุลงในคัมภีร์ฤคเวทเกี่ยวกับการบ าบัดโรคและสมุนไพรที่ใช้เป็นยาอีกด้วย ต่อมาใน
สมัยสูตรยุคเมื่อ 300 ปีก่อนพุทธศักราช มีอาจารย์ปานิมีขัตยาญาณและอาจารย์ปตัญชลีเป็นผู้
ตรวจสอบและรวบรวมวิชาการแพทย์หรือวิชาอายุรเวทให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน361 ท าให้มีการใช้ยา
สมุนไพรเพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาโรคมากขึ้น สมุนไพรมีสารต่าง ๆ ที่มีคุณทางยาและสารเคมีเหล่านั้น
ยังช่วยบรรเทาบ าบัดรักษาโรคได้ การรักษาโรคด้วยสมุนไพรจ าเป็นจะต้องรู้สาเหตุของการเจ็บป่วย
แล้วค่อยรักษาตามอาการของโรค เมื่อโรคเกิดข้ึนในร่างกายของมนุษย์ท าให้เกิดการเจ็บป่วย มนุษย์จึง
พยายามหาวิธีการป้องกัน รักษา เยียวยาด้วยวิธีการต่าง ๆ หลักฐานการใช้สมุนไพรที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความพยายาม กลวิธีการรักษาของมนุษย์สมัยพุทธกาลที่
พยายามหาวิธีป้องกันเยียวยารักษาโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติ ความรู้เรื่อง
สมุนไพรคงจะรู้กันอย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในหมู่พระสาวก เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตพืช
สมุนไพรแต่ละชนิดให้แก่พระสาวกแล้ว พระสาวกก็ใช้กันได้เองแสดงว่าพระสาวกจะต้องมีความรู้เรื่อง
สมุนไพรเป็นอย่างดี อีกทั้งสมัยพุทธกาลนั้นธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยพืชสมุนไพร และ
พืชสมุนไพรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแก่เหล่าพระสาวกนั้นคงจะเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายและได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งข้อนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางการแพทย์ของ
พระองค ์

 

สมัยพุทธกาล วิชาการแพทย์ได้เจริญเต็มที่  เป็นที่สนใจของชาวอินเดียและบุคคล
ต่างประเทศ บุคคลส าคัญได้แก่ อาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์ ได้ศึกษาส าเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเวชปฏิบัติ
และเภสัชวัตถุ จนได้รับสมัญญานามว่า “เภสัชราชา” เป็นแพทย์ประจ าพระเจ้าพิมพิสารและ
พระพุทธเจ้า พร้อมกันนั้นก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้มายังสุวรรณภูมิผ่านทางพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่า
คัมภีร์ไภษัชยวัสตุจะไม่มีกล่าวถึงชื่อและชีวประวัติของหมอชีวกโกมารภัจจ์ โดยกล่าวแต่เพียงว่า เมื่อ
ภิกษุอาพาธก็เข้าไปหานายแพทย์เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ค าว่า แพทย์ที่ปรากฏใน

                                                           
361ส าลี ใจดี, เภสัชศาสตร์สัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2545).  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ไภษัชยวัสตุ น่าจะเป็นหมอชีวกโกมารภัจจ์ เหตุก็คือชีวประวัติของหมอชีวกโกมารภัจจ์นั้นได้ปรากฏ
ชัดเจนในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุในส่วนของจีวรวัสตุซึ่งเป็นเรื่องราวต่อจากไภษัชยวัสตุนั่นเอง 
 

ความหมายของค าว่า “ไภษัชย์”  
ไภษัชย์ (ภาษาบาลีว่า เภสัช) แปลว่า ยาและสมุนไพร คือ ผลผลิตจากธรรมชาติที่ได้จาก

พืช สัตว์และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอ่ืนตามต ารับยาเพ่ือบ าบัดโรค บ ารุงร่างกาย หรือใช้
เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น้ าผึ้ง ก ามะถัน362

  
ยา ยังหมายถึงสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อสิ่งที่มีชีวิต โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย

ในแง่ที่อาจจะท าให้การท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการที่จะท าให้เกิดโรค ซึ่งยาจะถูกน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน วินิจฉัย
และรักษาโรค363 

ยา คือ วัตถุที่ใช้เพ่ือให้มนุษย์หรือสัตว์หายจากอาการเจ็บไข้ได้และท าให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาเดียวกันคือ ความไม่มีโรคเพราะการใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีโรคมา
เบียดเบียนนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่ง เมื่อเกิดมาแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าจะเป็นผู้ไม่มีโรค แต่
สิ่งส าคัญคือ การระวังรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ เพราะการรักษาตนให้ปราศจากโรคนั้นถือ
เป็นลาภอันประเสริฐดังพุทธด ารัสที่ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา”364 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
ดังนั้นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คือ การเป็นอยู่โดยไม่มีโรคมารบกวน แต่โรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกสังคมโดยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ มนุษย์จึงพยายามที่จะ
แสวงหาทางออกและเอาชนะความเจ็บป่วย ยาจึงเป็นที่พ่ึงสุดท้ายที่จะช่วยในการบ าบัดรักษา ฉะนั้น
ยาจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมากทีเดียว  

ตามความหมายทางพุทธศาสนา ยาหรือเภสัชจัดเป็น 1 ใน 4 ตามหลักปัจจัย 4 ตามนัย
ทางพระพุทธศาสนาเภสัชไม่ได้หมายถึงยารักษาโรคเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอาหารและหลักธรรมอีก
ด้วย ซึ่งเภสัชตามหลักพระวินัยที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. กาลิก หมายถึง เภสัชที่ภิกษุรับประเคนแล้วและฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั้น 
ได้แก่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวสาลี เนื้อและขนมปัง เป็นต้น 
                                                           

362ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1132.  
363ก าพล ศรีวัฒนกุล, คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 2 ed. (กรุงเทพฯ: บริษัท เมดาร์ท 

จ ากัด, 2532), 1.  
364มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิตก  2500 เล่มที่ 

25 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 53. 
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2. ยามิก หมายถึง เภสัชที่ภิกษุรับประเคนแล้วฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือก่อนรุ่ง
อรุณของวันใหม่ เภสัชที่เป็นยามิกคือ น้ าปานะ 8 ชนิด  

3. สัตตาหกาลิก หมายถึง เภสัชที่ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ตลอดระยะเวลาเพียง 
1 วันเท่านั้น เภสัชที่เป็นสัตตาหกาลิกคือ เภสัชทั้ง 5 มีเนยใส น้ ามัน น้ าอ้อย น้ าผึ้ง น้ าตาลกรวด 

4. ยาวัชชีวิก หมายถึง เภสัชที่ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิต แต่ต้องมีเหตุ
จ าเป็นคืออาพาธ จึงจะน ามาใช้ได้ ถ้าไม่อาพาธแล้วน ามาใช้จะต้องอาบัติ เภสัชที่เป็นยาวชีวิกคือ 
เภสัชที่ได้จากรากไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ เป็นต้น ดังความว่า 

  

ตสฺมาตฺตหรฺยานนฺท อนุชานามิ ภิกฺษุภิศฺจตุรฺวิธานิ ไภษชฺยานิ ปฺรติเสวิตวฺยานิ | กาลิกานิ       
ยามิกานิ สาปฺตาหิกานิ ยาวญฺชีวิกานิ | ตตฺร กาลิกานิ มณฺฑะ โอทน  กุลฺมาโษ ม ำสมปูปาศฺจ | 
ยามิกมษฺเฏา ปานานิ | โจจปาน  โมจปาน  โกลปานมศฺวตฺถปานมุทุมฺพรปาน  ปารุษิกปาน         
มฺฤทฺวีกาปาน  ขรฺชูรปาน  จ | 

 

อนฺตโรทฺทานมฺ | 
 

โจจ  โมจ  จ โกล  จ อศฺวตฺโถทุมฺพเรณ จ | 
ปารุษิก  จ มฺฤทฺวีกา ขรฺชูร  จาษฺฏม  มตมฺ | 

 

สาปฺตาหิก  สรฺปิสฺตถา ไตล  ผาณิต  มธุ ศรฺกรา | ยาวญฺชีวิก  มูลไภษชฺย  คณฺฑไภษชฺย  (ปตฺร-
ไภษชฺย ) ปุษฺปไภษชฺย  ผลไภษชฺย  ปญฺจ ชตูนิ ปญฺจ กฺษาราะ ปญฺจ ลวณานิ ปญฺจ กษายาะ |365  

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้นแล เราจึงอนุญาตไภษัชย์ 4 ชนิดที่
ภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ | กล่าวคือ กาลิก ยามิก สาปตาหิก ยาวัชชีวิก | บรรดาไภษัชย์ 4 ชนิด
เหล่านั้น ที่ชื่อว่า กาลิก ได้แก่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวสาลี เนื้อและขนมปัง | ที่ชื่อว่า ยามิก ได้แก่ 
น้ าปานะ 8 ชนิด | กล่าวคือ น้ ากล้วยมีเมล็ด น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผลโพธิ์  น้ า
ผลมะเดื่อ น้ าเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ และน้ าผลอินทผลัม | 

 

มีอุทานในระหว่างดังต่อไปนี้ | 
 

 เราอนุญาตน้ าปานะ 8 ชนิด กล่าวคือ น้ ากล้วยมีเมล็ด 
น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผลโพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ  
น้ าผลเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ น้ าผลอินทผลัม || 

  
                                                           

365
S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 2. 



 336 
 
 

ที่ชื่อว่า สาปตาหิก ได้แก่ เนยใส น้ ามัน น้ าอ้อย น้ าผึ้ง น้ าตาลกรวด | ที่ชื่อว่า ยาวัชชีวิก 
ได้แก่ มูลไภษัชย์ คัณฑไภษัชย์ (ปัตรไภษัชย์) ปุษปไภษัชย์ ผลไภษัชย์ ยางไม้ 5 ชนิด น้ าคั้น 5 
ชนิด เกลือ 5 ชนิด น้ าฝาด (กษัย) 5 ชนิด | 

 

การใช้สมุนไพรตามพุทธานุญาต 
 

หลักการใช้สมุนไพรในสมัยพุทธกาลนั้น ถึงแม้จะมีแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการรักษา
โรคก็ตาม แต่เมื่อมีภิกษุอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ และมีความจ าเป็นจะต้องใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาโรค 
พระสงฆ์สาวกก็จะกราบทูลพระพุทธเจ้าเพ่ือขอพระบรมพุทธานุญาต เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นชอบ
แล้วก็จะทรงอนุญาต ทั้งนี้ก็เพ่ือความเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัยและความเหมาะสมแก่สมณวิสัยนั่นเอง ดัง
ความว่า  

 

เตน ขลุ สมเยนานฺยตมสฺย ภิกฺโษรกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | 
ภทฺรมุข อกฺษิโรโค เม ปฺราทุรฺภูตะ | ไภษชฺย  วฺยปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย อญฺชน  ปฺรติเสวสฺว |    
สฺวาสฺถฺย  เต ภ (วิษฺยติ) | ภทฺรมุข กึ วย  กามโภคินะ | อารฺย อิท  เต ไภษชฺยมฺ | น ศกฺยมนฺยถา 
สฺวสฺเถ’) น ภวิตุมฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ไวทฺโยปเทโศ
นาญฺชน  เสวิตวฺยมฺ | เต น ชานนฺติ | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถ (ยติ | อารฺย ศาสฺตา เต สรฺวชฺ ะ 
| ตเมว คตฺวา ปฺฤจฺเฉติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห) | ปญฺจาญฺชนานิ | 
ปุษฺปาญฺชน  รสาญฺชน  จูรฺณาญฺชน  คุฏิกาญฺชน  เสาวีรกาญฺชนมฺ | เตน เสวิตมฺ | สฺวสฺถีภูตะ |366 

 

ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา | ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | 
ครั้นเข้าไปหาแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ โรคนัยน์ตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา | ขอท่านจงบอกยา
เถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงใช้ยาตาเถิด | สุขภาพของพระคุณ
เจ้าจะดีขึ้นเอง | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องตกอยู่ในกามโภคหรือ” | แพทย์กล่าว
ว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ยาตานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้า | พระคุณเจ้าไม่สามารถจะหายเป็น
ปกติได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอทั้งหลายพึงใช้ยาตาตามที่แพทย์แนะน าได้” | ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่
รู้ (ประเภทของยาหยอดตา) | พวกเธอจึงถามแพทย์ | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า 
พระศาสดาของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู | พระคุณเจ้าจงไปถามพระองค์เถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ยาตามี 5 

                                                           
366

Ibid., 5. 
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ชนิดกล่าวคือ | ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่เป็นน้ า ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด ยาตาที่ปรุง
จากพุทรา” | ภิกษุนั้นใช้ยาตาแล้ว | เธอก็หายเป็นปกติ |   

  

สมุนไพรตามแนวทางพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตตามที่ปรากฏใน
คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ มีดังนี้ 

 

พุทธานุญาตมูลเภสัช 
 

มูลเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้รากเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก ดัง
ความว่า 

ตตฺร มูลไภษชฺย  มุสฺต  วโจ หริทฺรารฺทฺรกมติวิษา อิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ มูลไภษชฺยารฺถาย     
สฺผรติ นามิษารฺถาย |367 

บรรดาไภษัชย์เหล่านั้น ที่ชื่อว่า มูลไภษัชย์ ได้แก่ รากไม้ เหง้าไม้ เช่น ขมิ้นและขิง | หรือ
ไภษัชย์ชนิดอื่นอีกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มูลไภษัชย์ หาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความต้องการไม่ | 

 

พุทธานุญาตคัณฑเภสัช 
 

คัณฑเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้เปลือกไม้เป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระ
สาวก ดังความว่า 
 

คณฺฑไภษชฺยมฺ | จนฺทน  จวิกา ปทฺมกา เทวทารุ คุฑูจี ทารุหริทฺรา อิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ 
คณฺฑไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย | 

คัณฑไภษัชย์ ได้แก่ | ไม้จันทน์ พริกไทย เหง้าบัว ไม้เทพทาโร บอระเพ็ด ไม้ขมิ้น | ก็หรือ
ไภษัชย์ชนิดอื่นอีกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คัณฑไภษัชย์ ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความต้องการ | 
 

พุทธานุญาตปัตรเภสัช 
 

ปัตรเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้ใบเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก ดัง
ความว่า 
 

ปตฺรไภษชฺยมฺ | ปโฏลปตฺร  วาศิกปตฺร  นิมฺพปตฺร  โกศาตกีปตฺร  สปฺตปรฺณปตฺรมิติ | ยทฺวา 
ปุนรนฺยทปิ ปตฺรไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย | 
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ปัตรไภษัชย์ ได้แก่ | ใบมะระ วาศิกปตฺร ใบสะเดา ใบบวบ ใบสัตตบรรณ | ก็หรือไภษัชย์ชนิด
อ่ืนอีกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัตรไภษัชย์ ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความต้องการ | 
 

พุทธานุญาตปุษปเภสัช 
 

ปุษปเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้ดอกเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก ดัง
ความว่า 
 

ปุษฺปไภษชฺยมฺ | ปญฺจ ปุษฺปาณิ | วาศิกปุษฺป  นิมฺพปุษฺป  ธาตุกีปุษฺป  ศฏิปุษฺป  ปทฺมเกศรมิติ | 
ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ (ปุษฺป) ไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย | 

ปุษปไภษัชย์ ได้แก่ | วาศิกปตฺร ดอกสะเดา ดอกบัวสัตตบุษย์ ดอกขมิ้น เกสรดอกบัว | ก็หรือ
ไภษัชย์ชนิดอื่นอีกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปุษปไภษัชย์ ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความต้องการ | 
 

พุทธานุญาตผลเภสัช 
 

ผลเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้ผลเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก ดัง
ความว่า 
 

ผลไภษชฺยมฺ | หรีตกีมามลก  วิภีตก  มริจ  ปิปฺปลี อิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ ผลไภษชฺยารฺถาย   
สฺผรติ นามิษารฺถาย | 

ผลไภษัชย์ ได้แก่ | ผลสมอและมะขามป้อม สมอพิเภก พริกไทย ดีปลี | ก็หรือไภษัชย์ชนิดอ่ืน
อีกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผลไภษัชย์ ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความต้องการ | 

 

พุทธานุญาตชตุเภสัช 
 

ชตุเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้ยางเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก ดัง
ความว่า 
 

ปญฺจ ชตูนิ | หิงฺคุะ สรฺชรสะ ตกสฺตกกรฺณี ตทาคตศฺจ | ตตฺร หิงฺคุะ หิงฺคุวฺฤกฺษสฺย นิรฺยาสะ | 
สรฺชรสะ สาลวฺฤกฺษสฺย นิรฺยาสะ | ตโก ลากฺษาสฺตกกรฺณี สิกฺถ  ตทาคตสฺตทนฺเยษ า วฺฤกฺษาณ า นิรฺยาสะ | 

ยางไม้ 5 ชนิด ได้แก่ | ต้นและใบของหิงคุ ยางจากต้นสาละ ตกสฺตกกรณี ตทาคตศฺจ | บรรดา
ต้นไม้เหล่านั้น หิงคุ ก็คือ มหาหิงคุ์  | ต้นสาละก็คือ ยางของต้นสาละ | ตโก ลากฺษาสตกกรณี  สิกฺถ  
ตทาคตสฺตทนฺเยษ า วฤกฺษาณ า นิรฺยาสะ| 
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พุทธานุญาตกษารเภสัช 
 

กษารเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้น้ าคั้นเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก 
ดังความว่า 
 

ปญฺจ กฺษาราะ กตเม | ยวกฺษาระ ยาวศูกกฺษาระ สรฺชิ-กากฺษารสฺติลกฺษาโร วาสกากฺษารศฺจ | 
น้ าคั้น 5 ชนิดมีอะไรบ้าง | น้ าคั้นจากข้าวบาเลย์ ยาวศูกกฺษาร น้ าคั้นที่ได้จากต้นสาละ น้ าคั้น

จากงา วาสกากฺษาร | 
 

พุทธานุญาตลวณเภสัช 
 

ลวณเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้เกลือเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก ดัง
ความว่า 
 

ปญฺจ ลวณานิ กตมานิ | ไสนฺธว  วิฑ  เสาวรฺจล  โรมก  สามุทฺรกมฺ | 
เกลือ 5 ชนิดมีอะไรบ้าง | เกลือสินเธาว์ เกลือดินโปร่ง เกลือหุง เกลือด า เกลือสมุทร | 

 

พุทธานุญาตกสายเภสัช 
 

กสายเภสัช คือ สมุนไพรที่ใช้น้ าฝาดเป็นยา พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตแก่พระสาวก 
ดังความว่า 
 

ปญฺจ กษายาะ กตเม | อามฺรกษาโย นิมฺพกษาโย ชมฺพุกษายะ (ศิรีษกษายะ) โกศมฺพกษายศฺจ | 
ยารสฝาด 5 ชนิดมีอะไรบ้าง | ยารสฝาดจากมะม่วง รสฝาดจากสะเดา รสฝาดจากหว้า รสฝาด

จากต้นซึก โกศมฺพกฺษาย | 
 

จากเภสัชที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตดังกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า เภสัชนั้นมีอยู่
หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็มีพืชสมุนไพรปรากฏอยู่หลายชนิด โดยชนิดที่ใช้ใบเป็นยาเรียกว่า 
“ปัตรเภสัช” ชนิดที่ใช้รากหรือเหง้าเป็นยา เรียกว่า “มูลเภสัช” ชนิดที่ใช้ยางของพืชนั้น ๆ เป็นยา 
เรียกว่า “ชตุเภสัช” ชนิดที่ใช้น้ าฝาดจากพืชนั้น ๆ เป็นยาเรียกว่า “กสายเภสัช” ชนิดที่ใช้ผลเป็นยา
เรียกว่า “ผลเภสัช” ชนิดที่ใช้ดอกของพืชนั้น ๆ เป็นยาเรียกว่า “ปุษปเภสัช” รวมไปถึงเกลืออีก 5 
ชนิดที่เรียกว่า “ลวณเภสัช” เภสัชดังที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงอนุญาตพืชสมุนไพรชนิดใดนั้น 
พระองค์จะทรงค านึงถึงความเหมาะสมแก่สมณวิสัยและไม่ขัดต่อพระวินัยที่ทรงบัญญัติด้วย พืช
สมุนไพรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้น บางชนิดกล่าวไว้แต่
เพียงว่า ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นยาเท่านั้นแต่มิได้ระบุว่าใช้เป็นยาอะไรหรือรักษาโรคอะไรได้บ้าง ดังนั้น
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การที่มีพุทธานุญาตเกี่ยวกับการใช้เภสัชหรือสมุนไพรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบ าบัดรักษาโรคให้
หาย จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ควรจะศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
มีสุขภาพดีต่อไป  
 

อนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเข้มงวดมากเกี่ยวกับการบริโภคของพระภิกษุที่เป็นสาวก พระองค์
จึงทรงวางบทบัญญัติพระวินัยเรื่องการฉันอาหารและเภสัช  วัตถุที่มีลักษณะเป็นอาหาร ภิกษุจะ
บริโภคได้เฉพาะ ในเวลารุ่งอรุณเห็นลายมือถึงเที่ยงวันเท่านั้น เรียกว่า เวลาในกาล นอกเวลานั้น ถือ
เป็นเวลานอกกาล หรือเวลาวิกาล และไม่ทรงอนุญาตให้วัตถุท่ีทรงบัญญัติไว้ปะปนกัน แม้วัตถุที่จะใช้
เป็นยาก็ทรงมีพระบัญญัติห้ามไม่ให้ใช้ ถ้าไม่มีความจ าเป็น ดังบทบญัญัติพระวินัยดังต่อไปนี้ 
 

ตตฺร ยจฺจ กาลิก  ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺเจตฺกาลิก  ส สฺฤษฺฏ  ภวติ 
กาเล ปริโภกฺตวฺย  กาลาติกฺรานฺต  น ปโรโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  
ตจฺเจทฺ ยามิก  ส สฺฤษฺฏ  ภวติ ยาเม ปริโภกฺตวฺย  ยามาติกฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ สาปฺตาหิก  
ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺเจตฺสาปฺตาหิก  ส สฺฤษฺฏ  ภวติ สปฺตาเห ปริโภกฺตวฺย  สปฺตาหาติกฺรานฺต  น       
ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยาวชฺชีวิก  ยาวชฺชีวิกมธิษฺ าย ปริโภกฺตวฺยมฺ | เอว  จ ปุนรธิษฺเ ยมฺ | หสฺเตา 
ปฺรกฺษาลฺย ปฺรติคฺราหยิตฺวา ภิกฺษูณ า ปุรตะ สฺถิตฺวา อิท  สฺยาทฺวจนียมฺ | สมนฺวาหรายุษฺมนฺ | อห
เมว  นามา อิท  ไภษชฺย  ยาวชฺชีวิกมธิติ (ษฺ ามิ | เตษามรฺถา’) ย สพฺรหฺมจาริณ า จ เอว  ทฺวิรปิ      
ตฺริรปิ | ยถา ยาวชฺชีวิกมธิษฺ ตเมว  ยามิก  สาปฺตาหิก  วาธิษฺเ ยมฺ |368 

 

บรรดาไภษัชย์ทั้งหลายเหล่านั้น ไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก และ ยาวัชชีวิก ถ้า
เจือปนกันกับไภษัชย์ชนิดกาลิก ภิกษุควรฉันในเวลา ล่วงเวลาไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็น
ยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ถ้าเจือปนกับไภษัชย์ที่เป็นยามิก ภิกษุควรฉันในชั่วยาม ล่วง
ยามไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นสาปตาหิก และยาวัชชีวิก ถ้าเจือปนกับไภษัชย์ชนิดสาป
ตาหิก ภิกษุควรฉันตลอด 1 สัปดาห์ ล่วง 1 สัปดาห์ไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ชนิดยาวัชชีวิก 
ภิกษุควรอธิษฐานให้เป็นยาวัชชีวิกก่อนแล้วจึงค่อยฉัน | อนึ่งภิกษุควรอธิษฐานอย่างนี้อีก | ยาวัช
ชีวิกนี้ภิกษุควรล้างมือทั้งสองแล้วให้ถือเอาไว้ ยืนบอกข้างหน้าของภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านผู้มีอายุ
ขอท่านจงน ามาเถิด เราจะเก็บไภษัชย์นี้ให้เป็นยาวัชชีวิกเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนพรหมจารี
ทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้แล แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3 ก็เหมือนกัน” | ภิกษุควรอธิษฐานไภษัชย์ที่
เป็นยามิก สาปตาหิก เหมือนกับอธิษฐานไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกนั่นแล 
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ประเภทยาสมุนไพรและสรรพคุณ 
 

การน าพืชพันธ์ชนิดต่าง ๆ ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตและแพทย์ได้แนะ
น ามาใช้ในรูปแบบสมุนไพรเพ่ือใช้เป็นยาบ าบัดรักษาโรคท่ีเกิดขึ้นแก่หมู่พระสาวกและพุทธบริษัทเหล่า
อ่ืนนั้น พระองค์จะต้องพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทรงอนุญาตสมุนไพรประเภทนั้น ๆ โดยจะพิจารณา
จากสาเหตุหรือสมุฏฐานของโรคที่เกิดขึ้นว่าอาจมีสาเหตุมาจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้ 1. อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน 2. อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 3. อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน 4. 
อาพาธมีไข้สันนิบาต 5. อาพาธเกิดแต่ฤดูแปรปรวน 6. อาพาธเกิดแต่การบริหารตนไม่สม่ าเสมอ 7. 
อาพาธเกิดแต่ความเพียรเกินก าลัง 8. อาพาธเกิดแต่วิบากกรรม ความหนาว ความร้อน ความหิว 
ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ369 เมื่อทราบถึงสาเหตุและสมุฏฐานของโรคแล้วก็จะทรง
อนุญาตสมุนไพรที่เหมาะกับโรคนั้น ๆ จากการศึกษายาสมุนไพรที่น ามารักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่เกิดอยู่ตามป่าทั้งหลาย การน าเอาพืชสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของยา
รักษาโรคนั้นได้รับการอนุญาตให้ใช้รักษาความเจ็บไข้ โดยมีพระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2522 
ปรากฏออกมาอันมีความหมายถึงยาที่ได้มาจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ได้ผสมปรุงหรือ
แปรสภาพ เป็นต้นว่า ส่วนของราก หัว เปลือก ล าต้น ดอก ใบ เมล็ด ผล370 ในส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะท า
เป็นยารักษาโรคได้จะต้องศึกษาในหลักใหญ่ 4 ประการ ซึ่งเป็นหลักที่ส าคัญที่สุดที่จะเว้นเสียมิได้
เรียกว่า รู้ในหลักเภสัช 4 ดังนี้ 

1. เภสัชวัตถุ คือ ต้องรู้จักวัตถุนานาชนิดที่จะน ามาใช้เป็นยารักษาโรค 
2. สรรพคุณเภสัช คือ ต้องรู้จักรสและสรรพคุณของยาและวัตถุธาตุที่จะน ามาใช้ปรุงเป็น

ยารักษาโรค 
3. คณาเภสัช คือ ต้องรู้จักพิกัดยาคือตัวยาหลายสิ่งหลายอย่างที่โบราณจารย์น ามาจัดไว้

เป็นหมวดหมู่ รวมเรียกเป็นชื่อเดียว 

                                                           
369ปิตฺตสมุฏฺ านา อาพาธา เสมฺหสมุฏฺ านา อาพาธา วาตสมุฏฺ านา อาพาธา สนฺนิปาติกา อาพาธา  

อุตุปริณามชา อาพาธา วิสมปริหารชา อาพาธา โอปกฺกมิกา อาพาธา กมฺมวิปากชา อาพาธา สีต  อุณฺห  ชิฆจฺฉา       
ปิปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโวติ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 24, พิมพ์ครั้งท่ี 4 ed. (กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 117. 

370ยุวดี จอมพิทักษ์, รักษาโรคด้วยสมุนไพร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หอสมุดกลาง, 2532), 8. 
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4. เภสัชกรรม คือ ต้องรู้จักการปรุงยาตามวิธีกรรมแผนโบราณตลอดจนรู้จักมาตราชั่ง 
ตวง วัด ของไทยและสากล 371 การรู้จักตัวยานั้นคือ รู้จักรูป สี  กลิ่นและรสของตัวยานั้น ๆ 
ส่วนประกอบของสมุนไพรนั้นก่อนที่จะน ามาท าเป็นยารักษาโรคหรือที่เรียกว่า เภสัชวัตถุธาตุต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบไปด้วยพฤกษชาติ สัตว์และแร่ธาตุที่ยังไม่ได้แปรสภาพหรือผ่านการปรุงแต่งหรือท าการ
เพ่ิมเติมตามขั้นตอนของหลักการในวิธีประกอบเป็นยา วัตถุที่จะน ามาประกอบเป็นยาที่ปรากฏใน
ไภษัชยวัสตุนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้  

   

ประเภทท่ี 1 ยาสมุนไพรจากพืช 
ยาสมุนไพรที่ได้จากพืชพันธ์ไม้ต่าง ๆ ได้แก่ไม้ยืนต้น ประเภทไม้เถา ไม้เครือ จ าพวกผัก 

หญ้า ว่าน พืชพันธ์ไม้เหล่านี้ก่อนที่จะน ามาปรุงเป็นยาเพ่ือรักษาโรคต่าง ๆ ได้นั้นจะต้องรู้จักเสียก่อน
ว่าต้นไม้แต่ละต้นหรือแต่ละชนิดจะเอาส่วนใดมาปรุงเป็นยาหรือท าเป็นตัวยา เช่น จะเอาล าต้น แก่น 
ราก เปลือก กระพ้ี ดอก ยาง หัว เหง้า ใบ ผล เปลือกของผลหรือประเภทที่เป็นฝัก เมล็ด เกสร หรือ
จะเอาหมดทั้ง 5 คือ ราก ดอก ต้น ใบ ผล พร้อมทั้งต้องรู้รสของพืชนั้นว่ามีรสเช่นไร มีรสขม หวาน 
เปรี้ยว เผ็ด ฝาด ร้อน มัน จืด เย็น รสเมาเบื่อของไม้ ตลอดชื่อของไม้แต่ละชนิดว่ามีชื่ออย่างไรพร้อม
รูปลักษณะของสี เช่น มีสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว สีด า และกลิ่น เช่น กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น ว่าเป็น
อย่างไร พืชวัตถุเหล่านั้นจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาปรุงเป็นยารักษาโรคได้ถูกต้อง สมุนไพรจาก
พืชวัตถุจ าพวกต้น ได้แก่ กล้วย มะเดื่อ อินทผลัม โพธิ์ ขมิ้น ขิง บัว สะเดา บวบ สัตตบรรณ สมอไทย 
สมอพิเภก มะขามป้อม พริกไทย ดีปลี สาละ ข้าวบาเล่ย์ มะม่วง หว้า พุทรา เป็นต้น 

 

 ประเภทท่ี 2 ยาสมุนไพรจากสัตว์ 
 สัตว์ที่เกิดมาตามธรรมชาตินานาชนิดสามารถน าเอาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและอวัยวะ
ต่าง ๆ ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งจัดประเภทที่เรียกว่า “สัตว์วัตถุ” น ามาปรุงเป็นยา เช่น หนัง กระดูก ขน 
เขา นอ งา เขี้ยว ตัว กลีบ ดี น้ ามัน เลือด เดือย โดยจ าแนกสัตว์ออกได้เป็นสัตว์บกสามารถน าเอา
ส่วนต่าง ๆ มาท าเป็นยารักษาโรค เช่น กระต่าย กระทิง กวาง แกะ ไก่ป่า ครั่ง คางคก งู ชะมด ช้าง 
เม่น แมงมุม เสือ หมี วัวป่า372 สัตว์น้ า สัตว์ที่เกิดและอาศัยหากินอยู่ในน้ าที่นิยมน ามาท าเป็นยารักษา
โรคเช่น ปลากระเบน ปลากระดี่ ปลากด ปลาฉลาม ปลาช่อน ปลาหมึก ปลาหมอ เต่านา ปลาวาฬ ปู

                                                           
371วุฒิ วุฒิธรรมเวช, เภสชักรรมไทย รวมสมุนไพร, ฉบับปรับปรุงใหม ่ed. (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้น

ติ้ง เฮ้าส,์ 2540), 44.. 
372เรื่องเดียวกัน, 114-115. 
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ทะเล ปูนา แมงดาทะเล373 และสัตว์อากาศ สัตว์จ าพวกนกอาศัยการบินในอากาศและชอบหากินบน
อากาศบ้างในน้ าบ้าง บนพ้ืนดินบ้าง สามารถน าเอาส่วนต่าง ๆ ของสัตว์เหล่านี้มาปรุงเป็นยารักษา 
เช่น อีกา ค้างคาว นกกาน้ า นกกรด นกกระจอก นกกวัก นกกระลิง นกนางแอ่น นกพิราบ ผึ้ง เป็น
ต้น374 ในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงไขมันสัตว์จากสัตว์ 5 ชนิดกล่าวคือ ปลา ลา ปลาฉลาม หมี และหมูไว้
เท่านั้นที่น ามาปรุงเป็นยารักษา 
 

 ประเภทท่ี 3 ยาสมุนไพรจากแร่ธาตุ 
หรือที่เรียกว่า “ธาตุวัตถุ” ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่

ประกอบขึ้นจากแร่ธาตุ หรือสิ่งสังเคราะห์ขึ้น การจะน าแร่ธาตุมาเป็นยารักษาโรคนั้นจะต้องรู้จักธาตุ
วัตถุนั้น ๆ ว่ามีรูปลักษณะ สี กลิ่น รส และชื่ออย่างไร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 จ าพวกคือ 

1. จ าพวกสลายได้ง่าย คือธาตุวัตถุท่ีสลายตัว แตกหักได้ง่าย ได้แก่ เกลือต่าง ๆ ก ามะถัน
เหลือง ก ามะถันแดง ดีเกลือ ดินสอพอง หรดานกลีบทอง เป็นต้น 

2. จ าพวกที่สลายตัวยาก คือธาตุวัตถุที่มีความแข็งแรง มีการจับตัวกันแน่น มีความ
ทนทานมาก เป็นวัตถุที่ท าให้แตกและสลายตัวได้ยาก เช่น เงิน ทองค า ทองแดง ศิลา หินปะการัง 
เป็นต้น  

ในคัมภีร์ไภษัชยวัตถุได้กล่าวถึงธาตุวัตถุประเภทสลายตัวได้ง่าย กล่าวคือ เกลือ 5 ชนิด
ได้แก่ เกลือสินเธาว์ เกลือดินโปร่ง เกลือหุง เกลือด า และเกลือสมุทรไว้เท่านั้น ที่น ามาปรุงเป็นยา
รักษาโรค  

 

รสของยาสมุนไพร 

 สรรพคุณของตัวยาในทางเภสัช คือ การรู้จักสรรพคุณตัวยา ได้แก่ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ 
และธาตุวัตถุ ว่าแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณในการน ามาใช้รักษาในลักษณะอย่างไร สิ่งส าคัญส าหรับการ
น ายาสมุนไพรมาใช้รักษาโรคนั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงรสของยาก่อนเนื่องจากรสของยาจะเป็นตัวบ่ง
บอกถึงสรรพคุณของยาสมุนไพรแต่ละชนิด รสของยาได้แบ่งออกเป็น 9 รส 375 แต่ที่ปรากฏในต ารา
หลวง ฉบับพระยาพิคุณประศาสตร์เวชยังได้เพ่ิมรสจืดเข้ามาอีก 1 รวมเป็น 10 รส การที่รู้จักรสของ
ยาสมุนไพรต่าง ๆ เป็นล าดับแรกนั้นจะช่วยให้เรารู้ถึงสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการน ามาใช้เป็นยารักษาโรค สรรพคุณยาสมุนไพรแบ่งตามรสยาทั้ง 9 ได้ดังนี้ 

                                                           
373เรื่องเดียวกัน. 
374เรื่องเดียวกัน, 116. 
375แพทย์ศาสตร์สงเคราะห,์  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภา, 2542), 41. 
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 1. รสฝาด ใช้ส าหรับสมาน แก้ท้องร่วง แก้บิด บ ารุงธาตุ แต่ถ้าใช้มากเกินไปจะท าให้ตัว
แข็ง ท้องอืดและเจ็บที่หัวใจ ยาสมุนไพรที่มีรสฝาดคือ เปลือกทับทิม เปลือกมังคุด หมาก เป็นต้น  
 2. รสหวาน ยารสหวานมีสรรพคุณซึมซาบไปตามเนื้อท าให้ชุ่มชื่น บ ารุงร่างกายแก้
อ่อนเพลีย ท าให้มีชีวิตชีวา บ ารุงก าลัง บ ารุงสายตา ได้แก่ ผลสุกมะตูม น้ าตาล น้ าอ้อย เป็นต้น 
สมุนไพรจ าพวกนี้จะให้พลังงานเนื่องจากมีสารกลุ่มคาโบไฮเดรตประเภทน้ าตาลและกลูโคส ส่วน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นไม่ควรรับประทาน เพราะจะท าให้น้ าตาลในเลือดสูงขึ้นและผลการรักษา
ก็หายยาก 
 3. รสเมาเบื่อ สรรพคุณใช้แก้พิษสัตว์ กัด ต่อย ขับพยาธิ แสลงกับโรคหัวใจพิการ 
สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อนี้ส่วนใหญ่จะมีสารในกลุ่มไกลโคไซด์ เช่น มะเกลือ เล็บมือนาง สะเดาอินเดีย  
 4. รสขม สรรพคุณแก้ไข้ เจริญอาหาร แก้ร้อนใน กระหายน้ า รักษาโรคเกี่ยวกับโลหิต 
แต่ท าให้วาตะผิดปกติ ถ้ามากเกินไปจะเกิดอาการปวดศีรษะ สมุนไพรที่มีรสขมได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก 
บอระเพ็ด   
 5. รสมัน สรรพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ ช่วยให้เกิดความอบอุ่นทางร่างกาย บ ารุงเส้นเอ็น 
เพ่ิมไขมัน แต่ถ้ามากเกินไปจะแสลงกับโรคไข้ต่าง ๆ ท าให้ร้อนในกระหายน้ า สมุนไพรที่มีรสมันได้แก่ 
ถั่วต่าง ๆ เม็ดบัว งา  
 6. รสหอมเย็น สรรพคุณบ ารุงหัวใจ บ ารุงโลหิต แก้อ่อนเพลีย ท าให้ชื่นใจ บ ารุงครรภ์ 
แต่ถ้ามากไปจะแสลงกับโรคลม สมุนไพรรสหอมเย็นได้แก่ เกสรทั้ง 5 ประกอบด้วย บัวหลวง มะลิ 
พิกุล บุญนาค และสารภี  
 7. รสเค็ม สรรพคุณแก้โรคทางผิวหนัง บ ารุง ผ่อนคลายกระเพาะล าไส้ แก้เสมหะเหนียว 
ลดพฤติกรรมทางเพศ กระตุ้นให้เหงื่อออกมาก แสลงกับโรคอุจจาระพิการ สมุนไพรเหล่านี้ได้แก่ 
เกลือ  
 8. รสเปรี้ยว สรรพคุณแก้ทางเสมหะ กระหายน้ า ระบายอุจจาระ ฟอกโลหิต ใช้มากไป
แสลงกับโรคท้องร่วง สมุนไพรเหล่านี้ได้แก่ มะขาม มะนาว  
 9. รสเผ็ดร้อน สรรพคุณแก้โรคลม ขับระดู ขับเหงื่อ จุกเสียด แน่นเฟ้อ บ ารุงธาตุ แสลง
กับไข้มีพิษร้อน สมุนไพรเหล่านี้ได้แก่ กระเทียม ขิง ข่า กระเพรา ขม้ิน 
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 จากรสยาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รสยาคือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา มีความสัมพันธ์กับสารเคมีที่
เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนโรคที่แสลงของยาคืออาการข้างเคียงหรือข้อควรระวัง376 
 

พืชสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ 

चोच मोच/กล้วย377 
ชื่อสันสกฤต : चोच, मोच 

ชื่อไทย : กล้วย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum Linn. 
วงศ์ : MUSACEAE (Musa spp.) 
ชื่ออ่ืน กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยน้ าหว้า เจก มะลิอ่อง ยะไร่ สะกุย แหลก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ล้มลุก มีล าต้นใต้ดิน กาบใบจะ

หุ้มรอบ เส้นกลางใบใหญ่และแข็ง ขนานกันตามขวาง ดอก ออกเป็นช่อห้อยลงเรียกว่า “หัวปลี” มีช่อ
ย้อย ผลขนาดใหญ่ ดิบสีเขียว เมื่อสุขสีเหลืองแดง ขยายพันธุ์โดยหน่อย ไม่ชอบดินน้ าขัง 

ส่วนที่ใช้ : ดอกกล้วยที่เรียกว่า หัวปลี, ผล 
สรรพคุณ :  
ดอก - ช่วยบ ารุงน้ านมให้เพ่ิมขึ้นในหญิงหลังคลอดประมาณ 10 วัน โดยน าหัวปลีมาปรุง

เป็นอาหาร 
เหง้า - ต าทาท้องน้อย คนคลอดบุตร ช่วยให้รกลอกภายหลังคลอดบุตร 
ใบ - รักษาโรคท้องเสีย บิด ห้ามเลือด แก้ผื่นคันตามผิวหนัง 
ผล - บ ารุงก าลัง บ ารุงเลือด แก้บิด แก้ท้องร่วง (ผลดิบ) สมานแผล แก้ท้องอืดเฟ้อ 
เปลือกผล - แก้ริดสีดวง 
ยาง - ห้ามเลือด  

कोल/ผลเล็บเหยี่ยว 

ชื่อสันสกฤต : कोल 

ชื่อไทย : ผลเล็บเหยี่ยว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus oenoplia (L.) Mill. 

                                                           
376พิสิฏฐ์ บุญไชย, "รายงานการวิจัยเร่ืองความรู้ความเชื่อในการใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพของชาว

ผู้ไทยจังหวัดยโสธร," (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 11. 

 377จุไรรตัน์ เกิดดอนแฝก, สมุนไพรบ าบัดเบาหวาน 150 ชนิด, 59. 
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วงศ์ : Rhamnaceae. 

ชื่ออ่ืน หนามเล็บแมว, เล็ดเหยี่ยว, มะตันขอ, หมากหนาม (เหนือ), บักเล็บแมว (อีสาน), 
พุทราขอ (อุตรดิตถ์), หยับยิ่ว (ใต้) , พุทราป่า 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถายืนต้นขนาดย่อม มีหนามแหลมคม  คล้าย
เล็บเหยี่ยวเล็กๆทั่วทั้งต้น ใบเดี่ยวรูปทรงกลมรีเล็กน้อย เส้นกลางใบ 3 เส้น ขอบเรียบท้องใบมีขนนุ่ม
สั้นๆ สีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนดอกเล็กๆกลมเป็นช่อ ผลกลมดิบสีเขียวเนื้อเป็นเลือก สุกสีด า  รสหวาน
อมเปรี้ยว  เกิดตามป่าละเมาะทั่วไป  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีเล็บเหยี่ยวอีกชนิดหนึ่ง  ใบมีเส้นตามยาว
สามเส้น ผิวสาก สีอ่อน 

สรรพคุณทางสมุนไพร : 
ราก,เปลือก - รสจืดเฝื่อนเล็กน้อย  ต้มดื่ม ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้มดลูกพิการ    

แก้ฝีมุตกิด แก้ฝีในมดลูก เบาหวาน  
ผล - รสเปรี้ยวหวานฝาดเย็น แก้เสมหะแก้ไอ  ท าให้ชุ่มคอ 

 

अश्वत्थ/ผลโพธิ์378 

ชื่อสันสกฤต : अश्वत्थ 

ชื่อไทย : ผลโพธิ์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa Linn. 
วงศ์ : Moraceae 

ชื่อสามัญ : Sacred Fig Tree, Pipal Tree, Bodhi Tree, Bo Tree, Peepul 

ชื่ออ่ืน ๆ : โพ โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง) สลี (ภาคเหนือ) ย่อง (ฉาน - แม่ฮ่องสอน) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ล าต้นมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.5-3 เมตร มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับถี่รูปหัวใจ กว้าง 8-15 เซนติเมตร 
ยาว 12-24 เซนติเมตร ปลายแหลม เป็นหางยาวโคนเว้ารูปหัวใจ ก้านใบยาว 8-12 เซนติเมตร ดอกสี
เหลืองนวล ออกเป็นช่อที่ซอกใบแยกเพศขนาดเล็กจ านวนมากอยู่ภายในฐานรองดอก รูปคล้ายผล ผล 
เป็นผลรวมรูปกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตรเมื่อสุกสีม่วงด า 

สรรพคุณ :  
เปลือกต้น - ท ายาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน 
ใบและยอดอ่อน - แก้โรคผิวหนัง 
ผล - เป็นยาระบาย 

                                                           

 378ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง, สมุนไพรส าคัญท่ีควรรู้ (กรุงเทพฯ: อักขรากิจ การพิมพ์ 2537), 191. 
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उदम्वर/มะเดื่อ379 

ชื่อสันสกฤต : उदम्वर 

ชื่อไทย : มะเดื่อ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus racemosa  L. 

วงศ์ : Moraceae 
ชื่ออ่ืน : เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อน้ า (ภาคใต้) 

มะเดื่อน้ า เดื่อเลี้ยง มะเดื่อหอม หมากเดื่อ (ภาคอีสาน) มะเดื่อดง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ล าต้นเกลี้ยงสี

น้ าตาลหรือน้ าตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียว หรือสีเขียวในน้ าตาล กิ่งแก่มีสีน้ าตาลเกลี้ยง หรือมีขนปก
คลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ ใบบาง รูปไข่หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมน
หรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วงง่าย ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่ง
สั้นๆ ที่แตกออกจากล าต้น และกิ่งขนาดใหญ่ ผล รูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง
และล าต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง 

ส่วนที่ใช้ :  ผลอ่อน เปลือกต้น ราก 
สรรพคุณ : 
ผลอ่อน - รับประทานเป็นอาหาร 
เปลือกต้น - มีรสฝาดรับประทานแก้ท้องร่วง ชะล้างบาดแผล เป็นยาสมานดี 
ราก - เป็นยาแก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ ไข้พิษทุกชนิด กล่อมเสมหะและโลหิต 

 

खर्जरू/อินทผลัม 

ชื่อสันสกฤต : खजूमर 

ชื่อไทย : อินทผลัม380 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phoenix dactylifera Linn.  
ชื่อวงศ์ : Palmae 
ชื่อสามัญ : Date Palm 
ถิ่นก าเนิด : ตะวันออกกลาง ตอนเหนือของแอฟริกา 

                                                           

 379สมพร ภตูิยานันต์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย พิมพ์ครั้งท่ี 3 ed. (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542), 102. 

380ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จะสะกดค านี้ว่า อินทผลัม (อิน-ทะ-ผะ-ล า) ซึ่ง
เป็นค าที่ถูกต้อง แต่ให้ความหมายในภาษาปากว่า อินทผาลัม 
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ลักษณะทั่วไป : เป็นปาล์มต้นเดี่ยวสูงได้ถึง 30 เมตร  ใบแบบขนนก  ช่อดอกออกโคน  
กาบใบ  ผลรูปรี 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นปาล์มต้นเดี่ยว (มีแตกกอบ้าง) ล าต้นขนาด 30 - 50 
เซนติเมตร สูงได้ถึง 30 เมตร ใบแบบขนนกยาวแหลม สีบอร์นเงา ช่อดอกออกโคนกาบใบ ผลกลมรี 
เหลืองส้ม เมื่อสุกแก่จะมีสีน้ าตาลถึงน้ าตาลเข้ม ระยะการพัฒนาผลแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะ
ผลดิบ, ระยะผลสมบรูณ์เต็มที่, ระยะผลสุกแก่ และระยะผลแห้ง 

สรรพคุณ : ช่วยบ ารุงร่างกาย บ ารุงสายตา ลดความหิว แก้กระหาย แก้โรควิงเวียนศีรษะ 
ช่วยลดเสมหะในล าคอ ท าให้กระดูกแข็งแรง ลดระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง 
นอกจากนี้ยังฆ่าเชื้อโรค พยาธิและสารพิษที่ตกอยู่ในล าไส้และระบบทางเดินอาหาร มีฤทธิ์ในการ
ก าจัดสารพิษและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในช่องท้อง  
 

हररद्र/ขม้ิน381 
ชื่อสันสกฤต : हररद्र 

ชื่อไทย : ขมิ้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Curcuma longa  L. 
ชื่อสามัญ :  Turmaric 
วงศ์ :  Zingiberaceae 
ชื่ออ่ืน : ขมิ้น (ทั่วไป) ขม้ินแกง ขม้ินหยอก ขม้ินหัว (เชียงใหม่) ขี้ม้ิน หมิ้น (ภาคใต้) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 30-90 ซม. เหง้าใต้ดินรูปไข่มี

แขนงรูปทรงกระบอกแตกออกด้านข้าง 2 ด้าน ตรงกันข้ามเนื้อในเหง้าสีเหลืองส้ม มีกลิ่นเฉพาะ ใบ 
เดี่ยว แทงออกมาเหง้าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันรูปใบหอก กว้าง 12-15 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอก ช่อ 
แทงออกจากเหง้า แทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบ รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ใบประดับสี
เขียวอ่อนหรือสีนวล บานครั้งละ 3-4 ดอก ผล รูปกลมมี 3 พู 

ส่วนที่ใช้ : เหง้าแก่สด และแห้ง 
สรรพคุณ :  
- เป็นยาภายใน แก้ท้องอืด แก้ท้องร่วง แก้โรคกระเพาะ 

 -   เป็นยาภายนอก ทาแก้ผื่นคัน โรคผิวหนัง พุพอง ยารักษาชันนะตุและหนังศีรษะเป็น
เม็ดผื่นคัน 
                                                           

 381ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์, คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 2 เคร่ืองยาพฤกษวัตถุ  

พิมพ์ครั้งท่ี 2 ed. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2545), 35. 
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आदू्रक/ขิง382 

ชื่อสันสกฤต : आद्रमक 

ชื่อไทย : ขิง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale  Roscoe 
ชื่อสามัญ : Ginger 
วงศ์ : Zingiberaceae 
ชื่ออ่ืน : ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุรี) ขิงเผือก (เชียงใหม่) สะเอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สีน้ าตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวล มี

กลิ่นเฉพาะ จะแทงหน่อหรือล าต้นเทียมขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบ
ขนาน แกมรูปใบหอก กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน  ดอก 
ออกเป็นช่อ แทงออกจากเหง้าใต้ดิน ใบประดับเรียงเวียนสลับสีเขียวอ่อน ดอกสีเหลืองแกมเขียว ผล 
เป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. เป็น 3 พู เมล็ดหลายเมล็ด 

ส่วนที่ใช้ :  เหง้าแก่สด  ต้น  ใบ  ดอก  ผล 
สรรพคุณ :  
- เหง้าแก่สด ยาแก้อาเจียน ยาขมเจริญอาหาร ยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม แก้ไอ 

ขับเสมหะ บ ารุงธาตุ สามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดอาการจุกเสียดได้ดี มีฤทธิ์ในการ
ขับน้ าดี เพ่ือย่อยอาหาร แก้ปากคอเปื่อย แก้ท้องผูก ลดความดันโลหิต 

ต้น - ขับผายลม แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้นิ่ว บ ารุงไฟธาตุ แก้คอเปื่อย ช่วยย่อยอาหาร 
ฆ่าพยาธิ แก้โรคตา แก้บิด แก้ลมป่วง แก้ท้องร่วงอย่างแรง แก้อาเจียน 

ใบ - แก้โรคก าเดา ขับผายลม แก้นิ่วแก้เบาขัด แก้คอเปื่อย บ ารุงไฟธาตุ ช่วยย่อยอาหาร 
ฆ่าพยาธิ แก้โรคตา  ขับลมในล าไส้ 

ดอก - ท าให้ชุ่มชื่น แก้โรคตาแฉะ ฆ่าพยาธิ ช่วยย่อยอาหาร แก้คอเปื่อย บ ารุงไฟธาตุ  
แก้นิ่ว แก้เบาขัด แก้บิด 

ผล – แก้ไข ้
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
382สมพร ภตูิยานันต์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย. 258. 
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चन्दन/จันทน์หรือแก่นจันทร์383 
ชื่อสันสกฤต : चन्दन 

ชื่อไทย : ไม้จันทน์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Santalum album L. 
ชื่อสามัญ : Sandal wood, White sandalwood 
วงศ์ : Santalaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พืชชนิดนี้เป็นไม้ต้นขนาดเล็กกึ่งเบียน สูงราว 6-10 เมตร ไม่
ผลัดใบเปลือกต้นเรียบ สีน้ าตาลอมเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม ไม่มีหูใบ มีก้านใบยาวราว 1 
เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่ หรือรูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปใบหอก เรียบยาวราว 3-7 เซนติเมตร ดอก
ออกเป็นช่อสั้น ออกที่ปลายกิ่งหรือที่ซอกใบและกิ่งดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกติดกัน รูปชามโคม 
ปลายแยกเป็น 4 แฉก เมื่อบานใหม่ๆ สีฟางข้าวนานเข้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง ผลกลม ขนาดยาว
เมล็ดถั่ว แก่จัดสีเกือบด า ภายในมีเมล็ดเพียงอย่างเดียว 

พืชนี้ปลูกมากทางตอนใต้ของอินเดียตั้งแต่เมืองไมซอร์ถึงเมืองมัทราส เป็นการผูกขาด
ของรัฐบาล เมื่อพืชนี้โตเต็มที่มีอายุราว 20-40 ปีจะถูกโค่นลอกเปลือกและกระพ้ีออกเหลือแต่แก่น จึง
ตัดเป็นท่อนๆ หรือท าเป็นชิ้นเล็กๆ 

สรรพคุณ : แก่นจันทน์ มีรสขม หอม ร้อน ใช้แก้ไข้ แก้ดีก าเริบ แก้กระสับกระส่าย 
ตาลาย ชาวฮินดูใช้แก่นจันทน์เป็นยาขม ยาเย็น ยาฝาดสมาน แก้ไข้ แก้อาการกระหายน้ า เอาแก่น
จันทน์มาบดเป็นผง ผสมเป็นส่วนผสมในยาทาแก้โรคไฟลามทุ่ม โรคผื่นคันเรื้อรัง และแก้อาการ
อักเสบ 
 

मरीचच/พริก384 
ชื่อสันสกฤต : मरीधच 
ชื่อไทย : พริก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum annuum Linn. Var acuminatum Fingerh 
ชื่อสามัญ  : Capsiums, Chillics, Green Pepper, Paprika, Tabasco Pepper, Cayenne 

Pepper 
วงศ์ : SOLANACEAE 

                                                           
383ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จรีวงส์, คู่มือเภสชักรรมแผนไทยเลม่ 2 เคร่ืองยาพฤกษวัตถุ. 51.   
384จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก, สมุนไพรบ าบัดเบาหวาน 150 ชนิด, พิมพ์ครั้งท่ี 2 ed. (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์บริการสาธารณสุข, 2552), 112. 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  พริกเป็นไม้ทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปไข่สีเขียวเข้ม 
ออกแบบสลับกัน ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว ดอกมีสีขาวอมเขียวหรือสีขาว ผลมีลักษณะยาวใหญ่ 
ผิวเป็นมันมีสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด มีรสเผ็ด 

ส่วนที่ใช้ – ผล 
สรรพคุณ – พริกช่วยกระตุ้นการท างานของกระเพาะอาหารท าให้ระบบการย่อยอาหาร

ดีขึ้น ช่วยเจริญอาหาร บ ารุงธาตุ ขับเหงื่อ ขับลม ขับเสมหะ แก้อาเจียน แก้หิด กลาก เกลื้อน พริก
สามารถลดความดันโลหิตได้เพราะท าให้หลอดเลือดอ่อนตัว และช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือด
เป็นไปได้ด้วยดี  

 

पद्मका/บัว385 

ชื่อสันสกฤต : पद्मका 
ชื่อไทย : บัว 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn. 
ชื่อสามัญ : Lotus 
วงศ์ : Nelumbonaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน เหง้าจะมีลักษณะ
เป็นท่อนยาว มีปล้องสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน้อย ถ้าตัดตามขวางจะเป็นรูกลม ๆ หลายรู 
ใบเดี่ยวรูปโล่ออกสลับ แผ่นใบจะชูเหนือน้ า รูปใบเกือบกลมขนาดใหญ่ ขอบเรียบและเป็นคลื่น ผิวใบ
มีนวล ก้านใบแข็งเป็นหนาม ถ้าตัดตามขวางจะเห็นเป็นรูภายใน ก้านใบมีน้ ายางขาว เมื่อหักจะมี
สายใยสีขาว ใบอ่อนสีเทานวล ปลายม้วนงอขึ้นทั้งสองด้าน ก้านใบจะติดตรงกลางแผ่นใบ ดอก เดี่ยว 
มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวจะเริ่มบานตั้งแต่ตอนเช้า ก้านดอกยาวมีหนามเหมืนก้านใบ ชูดอกเหนือ
น้ า และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 4- 5 กลีบขนาดเล็กสีขาวอมเขียว หรือสีเทาอมชมพู ร่วงง่าย 
กลีบดอกมีจ านวนมากเรียงซ้อนหลายชั้น เกสรตัวผู้มีจ านวนมากสีเหลืองปลายอับเรณูมีระยางคล้าย
กระบองเล็ก ๆ สีขาว เกสรตัวเมียจะฝังอยู่ในฐานรองดอกรูปกรวยสีเหลืองนวล ผลจะมีรูปกลมรีสี
เขียวนวลฝังอยู่ในส่วนที่เป็นรูปกรวย เมื่ออ่อนมีสีเหลืองรูปกรวยนี้เมื่อเป็นผลแก่จะขยายใหญ่ขึ้นมีสี
เทาอมเขียวที่เรียกว่า “ฝักบัว” มีผลสีเขียวอ่อนฝังอยู่เป็นจ านวนมาก 

ส่วนที่ใช้ : ดีบัว ดอก เกษรตัวผู้ เมล็ด ไส้ของเมล็ด ยางจากก้านใบและก้านดอก เง่า 
ราก 

                                                           
385สมพร ภตูิยานันต์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย. 143.  
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สรรพคุณ : 
ดีบัว  -  มี Methylcorypalline ซึ่งเป็นตัวท าให้เส้นเลือดขยาย 
ดอก, เกษรตัวผู้ - ขับปัสสาวะ ฝากสมาน ขับเสมหะ บ ารุงหัวใจ เกษรปรุงเป็นยาหอม ชู

ก าลัง ท าให้ชื่นใจ ยาสงบประสาท ขับเสมหะ 
เหง้าและเมล็ด - รสหวาน เย็น มันเล็กน้อย บ ารุงก าลัง แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้เสมหะ 

แก้พุพอง 
เมล็ดอ่อนและแก่ - เมล็ดใช้รับประทานเป็นอาหาร และใช้ท าเป็นแป้งได้ดี 
เหง้าบัวหลวง - ใช้ปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวหวาน 
ไส้ของของเมล็ด - แก้เส้นโลหิตตีบในหัวใจ 
ยางจากก้านใบและก้านดอก - แก้ท้องเดิน 
ราก – แก้เสมหะ 
 

देवदारू/ไม้เทพทาโร 
ชื่อสันสกฤต : देवदारू 

ชื่อไทย : ไม้เทพทาโร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 
วงศ์ : Lauraceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ต้น สูง 10 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ กิ่งอ่อน
เกลี้ยงและมักจะมีคราบขาว เปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ าตาลคล้ า แตกเป็นร่องยาวตามล าต้น ใบ 
เดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ ยาว 7 – 20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ก้านใบเรียว
เล็ก ยาวประมาณ 2.5 – 3.5 เซนติเมตร ดอก สีขาว เหลืองอ่อน ออกเป็นช่อประจุกตามปลายกิ่ง ผล
กลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร สีเขียว 

ส่วนที่ใช้ :  ใบ เปลือก ต้น 
สรรพคุณ : 

 ใบ  -   รสร้อน ใช้ปรุงเป็นยาหอมแก้ลม จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้อาการปวดท้อง ขับผาย
ลมได้ดี ขับลมในล าไส้และกระเพาะอาหารให้เรอ เป็นยาบ ารุงธาตุ ขับเสมหะ 

เปลือก  -  รสร้อน มีน้ ามันระเหย 1-25 % และแทนนิน แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ แก้
ปวดท้อง ขับลมในล าไส้และกระเพาะอาหาร บ ารุงธาตุ 
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गुरुची/บอระเพ็ด386
 

ชื่อสันสกฤต : गुरुची 
ชื่อไทย : บอระเพ็ด 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa Miers. Ex Hook. F. & Thoms. 
ชื่อสามัญ : T. tuberculate Beaumee, T. rumphii Boerl. 
วงศ์ : MENISPERMACEAE 

ชื่อท้องถิ่น : เครือเขาฮอ จุ่งจิง เจตมูลหนาม เจตมูลยาน เถาหัวด้วน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บอระเพ็ดเป็นไม้เถา เถามีสีเทาแกมเหลือง เถาขรุขระไม่

เรียบเป็นปุ่มเปลือกของเถาบางลอกออกได้ ใบรูปไข่ ค่อยข้างยาว ฐานใบรูปหัวใจ ดอกมีขนาดเล็กสี
เขียวอมเหลือง ดอกตัวผู้และตัวเมียแยกกันอยู่ ดอกผลค่อนข้างกลมสีเหลืองหรือแดง 

ส่วนที่ใช้ - เถา (ต้น) 
สรรพคุณ - ใช้เป็นยาแก้ไข้ในต าราอายุรเวทของอินเดียกล่าวไว้ว่า พืชชนิดนี้ใช้ในทางยา

เช่นเดียวกับชิงช้าชาลี Tinosporan cordifolia (Willd) Miers ex Hook.f. & Thoms. นอกจากเป็นยาแก้
ไข้ซึ่ งกล่าวว่าดี เท่ากับ Cinchona แล้วยังใช้แก้ธาตุไม่ปกติและโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ 
นอกจากนั้นยังกล่าวไว้ว่า สารรสขมนั้น แก้ไข้ แก้อาการอักเสบ แก้อาการเกร็ง  

 

पटोल/มะระ387 
ชื่อสันสกฤต : पटोल 

ชื่อไทย : มะระ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica charantia Linn.      
วงศ์ : CUCURBITACEAE 

ชื่อท้องถิ่น : ผักไห่ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะระเป็นไม้เถาเลื้อยโดยมีมือ (tendril) จับ ใบรูปเกือบกลม

มี 5-7 หยักเกสรตัวผู้และตัวเมียแยกกันอยู่ต่างดอก ดอกสีเหลือง ผลรูปไข่หรือรูปกระสวย ผิวของผล
ขรุขระ เมื่อสุกมีสีส้ม  

ส่วนที่ใช้ – ผล, เมล็ด 

                                                           
386จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก, สมุนไพรบ าบัดเบาหวาน 150 ชนิด, 99. 
387เรื่องเดียวกัน., 123. 
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ความเป็นพิษ - ผลที่สุกเต็มที่ห้ามรับประทานเพราะมี saponin มาก ถ้ารับประทานจะ
ท าให้คลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วง 

สรรพคุณ : 
ราก เถา ใบ ผล และเมล็ด ใช้สดหรือตากแห้ง 
เนื้อผล - เป็นยาขมเจริญอาหาร บ ารุงน้ าดี แก้โรคม้ามและตับ ขับพยาธิ น้ าคั้นจากผล

สดลดน้ าตาลในเลือดได้และเป็นยาระบายอ่อน ๆ อมแก้ปากเปื่อย 
ผล - เป็นยาเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ า ท าให้ตาสว่าง แก้ตาบวมแดง แก้แผลบวมเป็น

หนองฝีแก้อักเสบ 
 

ननम्ब/สะเดา388 

ชื่อสันสกฤต : तनम्ब 

ชื่อไทย : สะเดา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton 
ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine 
วงศ์ : Meliaceae 
ชื่ออ่ืน : สะเลียม (ภาคเหนือ)  กะเดา (ภาคใต้) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว 

ยอดอ่อนสีน้ าตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-
8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อที่
ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน ปลาย
แยกเป็น 5 แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ด
เดี่ยว รูปรี   

ส่วนที่ใช้ : ดอกช่อดอก  ขนอ่อน ยอด เปลือก ก้านใบ กระพ้ี ยาง แก่น ราก ใบ ผล ต้น 
เปลือกราก น้ ามันจากเมล็ด 

สรรพคุณ : 
ดอก ยอดอ่อน  -  แก้พิษโลหิต ก าเดา แก้ริดสีดวงในล าคอ คันดุจมีตัวไต่อยู่ บ ารุงธาตุ 

ขับลม ใช้เป็นอาหารผักได้ดี 
ขนอ่อน - ถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะพิการ 

                                                           

 388สมพร ภูติยานันต์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย, 206.  
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เปลือกต้น - แก้ไข้ เจริญอาหาร แก้ท้องเดิน บิดมูกเลือด 
ก้านใบ - แก้ไข้ ท ายารักษาไข้มาลาเรีย 
กระพ้ี - แก้ถุงน้ าดีอักเสบ 
ยาง - ดับพิษร้อน 
แก่น - แก้อาเจียน ขับเสมหะ 
ราก - แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ ซึ่งเกาะแน่นอยู่ในทรวงอก 
ใบ,ผล - ใช้เป็นยาฆ่าแมลง บ ารุงธาตุ 
ผล มีสารรสขม - ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ และยาระบาย แก้โรคหัวใจเดินผิดปกติ 
เปลือกราก - เป็นยาฝาดสมาน แก้ไข้ ท าให้อาเจียน แก้โรคผิวหนัง 
น้ ามันจากเมล็ด - ใช้รักษาโรคผิวหนัง และยาฆ่าแมลง 
 

कोशातकी/บวบหอม389 

ชื่อสันสกฤต : कोशातकी 
ชื่อไทย : บวบหอม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 

ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae 

ชื่ออ่ืน : บวบ, มะบวบอ้ม, มะนอยขม, มะนอยอ้ม, มะบวบ, บวบกลม, บวบอ้ม, บวบขม
บวบหอม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บวบหอม เป็นพรรณไม้เถาล้มลุกมีอายุได้เพียง 1 ปี มัก
เลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ หรือตามร้านที่ปลูกท าไว้ ล าต้นมีลักษณะเป็นเถาสี่เหลี่ยม หรือ
เป็นเถากลมและมีร่องเป็นเส้นตามยาว เถามีความยาวได้ประมาณ 7-10 เมตร และจะมีมือส าหรับยึด
เกาะเป็นเส้นยาวประมาณ 3 เส้น ตามล าต้นอ่อนและยอดอ่อนจะมีขนที่อ่อนนุ่ม เมื่อล าต้นแก่ขน
เหล่านั้นก็จะค่อย ๆ หลุดร่วงไป ทุกส่วนของล าต้นเมื่อน ามาขยี้ดมดูจะมีกลิ่นเหม็นเขียว 

ใบบวบหอม ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบค่อนข้างกลม ปลายใบแหลม
ส้น โคนใบเว้าเข้าหากันคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบจะมีรอยเว้าเข้าประมาณ 3-7 รอยและริมขอบใบจะเป็น
รอยหยักหรือคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-25 
เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวแก่ ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน ใบอ่อนจะมีขนมาก เมื่อใบแก่แล้วขน

                                                           

 389ธารธรรมแก้ว เช้ือเมือง, สมนุไพรส าคัญท่ีควรรู้. 134.  
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เหล่านั้นจะค่อย ๆ หลุดร่วงไป เห็นเส้นใบนูนได้ชัดเจนประมาณ 3-7 เส้น ส่วนก้านใบนั้นมีลักษณะ
เป็นเหลี่ยมและมีขนอ่อนนุ่ม โดยมีความยาวของก้านใบประมาณ 4-9 เซนติเมตร 

ดอกบวบหอม มีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกัน หรือพบดอกเพศเมียติดกับ
ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว หรือพบดอกเพศเมียติดกับดอกเพศผู้ในช่อดอกเดียวกัน โคนกลีบเลี้ยง
ติดกันตรงปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลืองขอบดอกเป็นรอยย่น 

ผลบวบหอม ทรงกระบอกยาว ผลอ่อนสีเขียวมีลายเขียวแก่ ผลแก่สีเขียวออกเหลืองหรือ
เขียวเข้มอมเทาผล เมื่อแก่มีเส้นใยเหนียว มีลักษณะเป็นร่างแห ภายในมีเมล็ดเป็นวงรีคล้ายไข่แต่แบน 

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก, ใบ, ผล, เมล็ด 
สรรพคุณบวบหอม : 
ราก - น้ าต้มราก กินเป็นยาระบาย และใช้รักษาโรคเอดส์ 
ใบ - น้ าคั้นใบสด เป็นยาขับระดู ฟอกเลือด ส่วนน้ าต้มใบเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะ

เป็นเลือด หรือต าพอกแก้อาการบวมอักเสบและฝี 
ผล - เป็นยาระบาย ขับลม ขับน้ านม และแก้อาการเลือดออกตามทางเดินอาหารและ

กระเพราะปัสสาวะ 
เมล็ด - กินเป็นยาท าให้อาเจียน และเป็นยาระบาย 
 

सप्तपर्/ूสัตตบรรณ390 

ชื่อสันสกฤต : सप्तपणम 
ชื่อไทย : สัตตบรรณ 

ชื่อสามัญ : Devil Tree, White Cheesewood, Devil Bark, Dita Bark, Black Board Tree 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris R. Br. 
วงศ์ : Apocynaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง : ต้นตีนเป็ด, บะชา, ปูเล, หัสบัน, สัตบรรณ, สัตตบรรรณ, จะบัน, ปูลา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   
เป็นไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ ล าต้นตรง เปลือกหนาแต่เปราะ เรือนยอดและทรงพุ่มเป็นรูป

ไข่ ล าต้นอยู่เหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกล าต้นแตกเป็นสะเก็ด สีน้ าตาล ชนิดของใบเป็นใบเดี่ยว สี
เขียว มีรูปร่างของใบเป็นวงรี ปลายใบมีลักษณะแหลม ด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างมีสีขาวนวล ลักษณะ

                                                           

 390ผกายมาส อุดมผล, สมุนไพรน่ารู้คู่บ้าน (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดีจ ากัด 2553), 151. 
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ดอกเป็นกลุ่ม คล้ายดอกเข็ม ช่อหนึ่งจะมีกลุ่มดอกประมาณ7กลุ่ม มีกลิ่นฉุนรุนแรง ดอกมีสีขาวอม
เหลือง ปกติออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ผลเป็นฝักยาว 

สรรพคุณ : เป็นยารักษาโรค เช่น โรคบิด, แก้ไข้หวัด, หลอดลมอักเสบ, ยาสมานล าไส้, 
ยางรักษาแผลเปลื่อย สารสกัดจากน้ ามันหอมระเหยของดอกพญาสัตบรรณ สามารถใช้ไล่ยุงได้ 

 

शटट/ขม้ินอ้อย391 

ชื่อสันสกฤต : शठट 

ชื่อไทย : ขม้ินอ้อย 

ชื่ออ่ืนๆ : ว่านเหลือง (กลาง), สากเบือ (ละว้า), ขม้ินขึ้น (เหนือ), ละเมียด (เขมร) 
ชื่อสามัญ : Zedoary, Luya-Luyahan 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma zedoaria Zberg. Roscoe 

ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ต้นขมิ้นอ้อย เป็นพรรณไม้ล้มลุกจะงอกงามในฤดูฝน และจะมีต้นโทรมหัวใหญ่ในฤดู

หนาว อยู่ในจ าพวกเดียวกัน ขิง ข่า 
ใบขมิ้นอ้อย ทางด้านท้องใบจะมีขนนิ่ม ๆ ในหน้าแล้งใบจะแห้งลงหัวจึงบางครั้งเราก็

เรียกว่า ขม้ินหัวขึ้น 
ดอกขมิ้นอ้อย จะออกเป็นช่อ ก้านดอกนั้นจะยาวและพุ่งออกจากเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ช่อ

ดอกนั้นจะมีใบประดับ และดอกจะมีสีขาว ตรงปลายช่อดอกจะเป็นสีชมพู ส่วนดอกสีเหลืองจะบาน
จากล่างขึ้นข้างบน และจะบานครั้งละ 2-3 ดอก 

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ  เหง้าที่อยู่ใต้ดิน ใช้ได้ทั้งสดและแห้ง 
สรรพคุณขมิ้นอ้อย : 
ใบ - รสเฝื่อน ขับปัสสาวะ แก้ช้ าบวม 
เหง้า - รสฝาดเฝื่อน แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานล าไส้ แก้ระดูขาว ขับปัสสาวะ ต าพอกแก้

ฟกบวม แก้อักเสบ แก้พิษโลหิต แก้ลม รักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งในรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ 
มะเร็งต่อมไธรอยด์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง เนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก แก้เลือดคั่ง เลือดลมไหลเวียน ไม่
สะดวก รักษาระดูมาไม่ปกติ 

                                                           

 391ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จรีวงส์, คู่มือเภสชักรรมแผนไทยเลม่ 2 เคร่ืองยาพฤกษวัตถุ. 51.   
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เหง้าสด - ต าผสมการบูรเล็กน้อย ดองน้ าฝนกลางหาว รินเอาน้ า หยอดตา แก้ตาแดง ตา
แฉะ ตามัว ตาพิการ 
 

हरीतकी/ผลสมอ392 

ชื่อสันสกฤต : हरीतकी 
ชื่อไทย : ผลสมอ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia chebula  Retz. var. chebula 
ชื่อสามัญ : Myrabolan Wood 
วงศ์ : COMBRETACEAE 
ชื่ออ่ืน : มาแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) สมออัพยา (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง

แม่ฮ่องสอน) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 20-35 เมตร เปลือกต้นขรุขระ ใบ เดี่ยว เรียงตรง

ข้ามหรืเกือบตรงข้าม รูปวงรี กว้าง 6-10 ซม. ยาว 8-15 ซม. ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด 
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบสีเหลือง ผลเป็นผลสด รูปวงรี มีสัน 5 สัน  

ส่วนที่ใช้ :  ผลอ่อน  ผลแก่  ผล  ใบ 
สรรพคุณ : 
ผลอ่อน  -  มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ถ่ายเสมหะ ลดไข้ ขับลมในล าไส้ 
ผลแก่ -  มีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน 
ผล -  ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง มี Tannin มาก ใช้ท าหมึก 
ใบ -  เป็นยาสมานแผล เป็นยาบ ารุงถุงน้ าดี 

 

आमलक/มะขามป้อม393 
ชื่อสันสกฤต : आमलक 

ชื่อไทย : มะขามป้อม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica  L. 

ชื่อสามัญ : Emblic myrablan, Malacca tree 
วงศ์ : Euphorbiaceae 

                                                           

 392สมพร ภตูิยานันต์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย. 111. 

 393พิสุทธิพร ฉ่ าใจ, สมุนไพรสรรพคุณและประโยชน์เพ่ือการน ามาใช้ (กรุงเทพฯ: พิมพการการพมิพ์ 
2537), 155. 
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ชื่ออ่ืน : ก าทวด (ราชบุรี) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) สันยาส่า มั่งลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 10-12 เมตร เปลือกต้นสีเทาอมน้ าตาล แตกเป็น

ร่องตามยาว กิ่งก้านแข็ง เหนียว ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปขอบขนาน กว้าง 
1- 5 มม. ยาว 4-15 มม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมนหรือเว้าเข้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สี
เขียว ดอก ออกเป็นช่อ เป็นกระจุกเล็กๆ ดอกสีเหลืองอ่อนออกเขียว กลีบดอกมี 5-6 กลีบ มีเกสรเพศ
ผู้สั้นๆ 3-5 อัน ก้านดอกสั้น ผล รูปทรงกลม ขนาด 1.3-2 ซม. เป็นพูตื่นๆ 6 พู ผิวเรียบ  ผลอ่อนสี
เขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ าตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 

ส่วนที่ใช้ : น้ าจากผล ผลโตเต็มที่ 
สรรพคุณ : น้ าจากผล  -  แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ ผล - แก้ไอ ขับเสมหะท าให้ชุ่มคอ 

 

ववभीतक/สมอพิเภก394 

ชื่อสันสกฤต : ववभीतक 

ชื่อไทย : สมอพิเภก 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia bellirica  (Gaertn.) Roxb. 
ชื่อสามัญ : Beleric myrobalan 
วงศ์ : Combretaceae 

ชื่ออ่ืน : ลัน (เชียงราย) สมอแหน (กลาง) แหน แหนขาว แหนต้น (เหนือ) สะคู้ 
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ซิบะดู่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร ล า
ต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ าตาลหรือเป็นสีด าๆ ด่างๆ เป็นแห่งๆ ค่อนข้าง
เรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ไปตามยาวล าต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้าง
ทึบ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนประปราย ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเวียนกันเป็นกลุ่มตามปลายๆ กิ่ง 
ทรงใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 9-15 ซม. ยาว 13-19 ซม. โคนใบสอบมาสู่ก้านใบ ส่วนที่ค่อนไปทาง
ปลายใบผายกว้าง ปลายสุดจะหยัดคอดเป็นติ่งแหลมสั้นๆ เส้นแขนงใบโค้งอ่อน มี 6-10 คู่ เส้นใบ
แบบเส้นร่างแหเห็นชัดทางด้านท้องใบ เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบเขียวเข้มและมีขนสีน้ าตาลกระจาย
ทั่วไป ท้องใบสีจางหรือสีเทามีขนนุ่มๆ คลุม แต่ทั้งสองด้านขนจะหลุดร่วงไปเมื่อใบแก่จัด ขอบใบเรียบ 
ก้านใบยาว 4-6 ซม. บริเวณกึ่งกลางก้านจะมีต่อมหรือตุ่มหูด หนึ่งคู่ ดอก เล็ก สีขาวอมเหลือง 
ออกเป็นช่อเดี่ยวๆ แบบหางกระรอก ที่ง่ามใบหรือรอยแผลใบตามกิ่ง ปลายช่อจะห้อยย้อยลง ช่อยาว 
                                                           

 394พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, สมุนไพรก้าวใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. (กรุงเทพฯ: บริษัทเมดิคัล มีเดีย 
จ ากัด, 2537), 35. 
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10-15 ซม. ดอกเพศผู้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามปลายๆ ช่อ ส่วนดอกสมบูรณ์เพศจะอยู่ตามโคนช่อ กลีบ
ฐานดอก มี 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยเล็กๆ ทั้งหมดมีขนทั่วไป เกสรเพศผู้มี 10 อัน 
เรียงซ้อนกันอยู่สองแถว รังไข่ ค่อนข้างแป้น ภายในมีช่องเดียวและมีไข่อ่อน 2 หน่วย หลอดท่อรังไข่มี
หลอดเดียว ผล กลมหรือกลมรี ๆ แข็ง ผิวนอกปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาลหนาแน่น ออกรวมกันเป็นพวง
โต ๆ  

ส่วนที่ใช้ : ผลอ่อน ผลแก่ เมล็ดใน ใบ ดอก เปลือก แก่น ราก 
สรรพคุณ : 
ผลอ่อน - มีรสเปรี้ยว แก้ไข้ แก้ลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย 
ผลแก่ - มีรสฝาด แก้โรคในตา บ ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวงทวารหนัก เป็นยาแก้ท้องร่วง 

ท้องเดิน 
เมล็ดใน - แก้บิด บิดมูกเลือด 
ใบ - แก้บาดแผล 
ดอก - แก้โรคในตา 
เปลือกต้น - ต้มขับปัสสาวะ 
แก่น - แก้ริดสีดวงพรวก 
ราก - แก้โลหิต อันท าให้ร้อน 
 

चववका/พริกไทย395 
ชื่อสันสกฤต  : चववका 
ชื่อไทย : พริกไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum  L. 
ชื่อสามัญ : Black Pepper 
วงศ์ : Piperaceae 
ชื่ออ่ืน : พริกน้อย (ภาคเหนือ) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เลื้อยมีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย ล าต้นมีข้อและป้อง

ชัดเจน ใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กน้อย ใบมีขนาด
กว้าง 3.5 - 6 ซม. ยาว 7 - 10 ซม. เส้นใบที่บริเวณโคนใบมี 3 - 5 เส้น ดอกออกเป็นช่อและออกตรง
ข้ามกับใบ ช่อรูปก้านใบยาว 10 - 20 มม. ติดอยู่ตามแกนช่อดอกรองรับดอก รังไข่กลมปลายเกสร

                                                           

 395ผกายมาส อุดมผล, สมุนไพรน่ารู้คู่บ้าน. 166. 
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แยก 3 - 6 แฉก ช่อดอกตัวผู้มีดอกที่มีเกสรตัวผู้ 2 อัน ผลรวมกันบนช่อยาว 5 - 15 ซม. ผลรูปทรง
กลมขนาด 4 - 5 ซม. แก่แล้วมีเมล็ดสีด า ภายในมี 2 เมล็ด 

ส่วนที่ใช้ : ใบ ผล เมล็ด ดอก 
สรรพคุณ : 
ใบ - แก้ลมจุกเสียดแน่น ท้องอืดเฟ้อ 
ผล - ผลที่ยังไม่สุกน ามาเป็นเครื่องเทศ แต่งกลิ่นอาหาร 
เมล็ด - ขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ บ ารุงธาตุ  อาหารไม่ย่อย 
ดอก - แก้ตาแดง ถนอมอาหารหลายชนิด เช่น มะม่วงดอง 
 

वपप्पली/ดีปล3ี96 

ชื่อสันสกฤต : वपप्पली 
ชื่อไทย : ดีปลี 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum  Vahl 
ชื่อสามัญ : long pepper 
วงศ์ : Piperaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถารากฝอยออกบริเวณข้อเพ่ือใช้ยึดเกาะ ใบ เดี่ยวรูปไข่

แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-10 ซม. สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยอัด
กันแน่น แยกเพศ ผล เป็นผลสด มีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง รสเผ็ดร้อน 

ส่วนที่ใช้ : ราก เถา ใบ ดอก ผลแก่จัด แต่ยังไม่สุก หรือตากแดดให้แห้ง 
สรรพคุณ : 
ราก - แก้พิษอัมพฤกษ์ อัมพาต พิษปัตคาด แก้ตัวร้อน แก้พิษคุดทะราดให้ปิดธาตุ แก้

ท้องร่วง ขับลมในล าไส้  แก้คุดทะราด 
เถา - แก้พิษงู ขับเสมหะ แก้ปวดฟัน ปวดท้อง จุกเสียด แก้เสมหะพิการ แก้ลมอัมพฤกษ์ 

แก้มุตฆาต 
ใบ - แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็น 
ดอก - แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน แก้จุกเสียดแน่นท้อง ขับลมในล าไส้ให้ผายและเรอ แก้

หืด ไอ แก้ริดสีดวง คุดทะราด แก้ลมวิงเวียน แก้เสมหะ น้ าลายเหนียว แก้ไอ บ ารุงธาตุ แก้ท้องเสีย 
แก้ปฐวีธาตุ 20 ประการ แก้อัมพาต และเส้นปัตคาด 
                                                           

396วิเชียร จีรวงส์ and ชยันต์  พิเชียรสุนทร, คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 เคร่ืองยาพฤกษวัตถุ 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2545), 134.  
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ผลแก่จัด - รสเผ็ดร้อน แก้ลม บ ารุงธาตุไฟ แก้หืดไอ แก้เสมหะ(หลังเป็นหวัด) แก้
หลอดลมอักเสบ ยาขับระดู ยาธาตุ ทาแก้ปวดเมื่อยและอักเสบของกล้ามเนื้อ แก้อาการท้องขึ้น 
ท้องอืดเฟ้อแน่นจุกเสียด ขับลม บ ารุงธาตุ  ใช้ประกอบต ารายาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อย
อาหาร ธาตุไม่ปกติ  
 

टहङगु/มหาหิงคุ์397 
ชื่อสันสกฤต : ठहङगु 
ชื่อไทย : หิงคุ ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ferula sinkiangensis K.M. Shen 
ชื่อวงศ์ : Umbelliferae 

ค าว่าหิงคุ์ (Hingu) เป็นภาษาสันสกฤต โบราณไทยเติมค าว่า มหา เข้าไปเรียกเป็น 
มหาหิงคุ ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พืชพวกนี้เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลงหัว ขึ้นในที่แล้ง ใน
ทะเลทราย มีถิ่นก าเนิดในตะวันออกกลาง และภาคตะวันตกของประเทศจีน มหาหิงค์มีลักษณะเป็น
ก้อนสีเหลืองแดงและเหนียว มียางสีขาวฝังตัวอยู่ด้วยเป็นแห่ง ๆ มีกลิ่นเหม็นทนนาน มีรสเผ็ดร้อน
และเบื่อ 

สรรพคุณ : แก้พรรดึกอันผูก แก้ลมซึ่งมีอาการให้เสียดแทง ขับผายลม ช าระเสมหะและ
ลม  
 

सर्/ूสาละ 

ชื่อสันสกฤต : सजम 
ชื่อไทย : สาละ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea robusta  Roxb. 
ชื่อสามัญ : Sal, Shal, Sakhuwan, Sal Tree, Sal of India, Religiosa 
ชื่อวงศ์ : Dipterocarpaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  
ถิ่นก าเนิดทางเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเนปาล เป็นไม้ต้นขนาด

กลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ล าต้น เปลาตรง เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง เป็นสะเก็ดทั่วไป เรือนยอด
เป็นพุ่มทึบ ปลายกิ่งมักจะลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ใบ เดี่ยว ดกหนาทึบ รูปไข่กว้าง โคนใบเว้าเข้า ปลายใบ

                                                           

  397เรื่องเดียวกัน., 51. 
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เป็นติ่งแหลมสั้นๆ ผิวใบเป็นมัน ขอบใบเป็นคลื่น ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลายกิ่งและง่ามใบ กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม ผล เป็นผลชนิดแห้ง แข็ง มี
ปีก 5 ปี ปีกยาว 3 ปีก ปีสั้น 2 ปีก บน แต่ละปีกมีเส้นตามความยาวของปีก 10 - 15 เส้น 

สาละ Shorea robusta Roxb. เรียกกันว่า "สาละอินเดีย" เพราะยังมีอีกต้นหนึ่ง เรียกว่า 
"สาละลังกา" หรือ "ต้นลูกปืนใหญ่ " (Cannonball Tree) เป็นพืชในวงศ์จิก วงศ์ Lecythidaceae 

(ปัจจุบันจิกอยู่ในวงศ์ Barringtoniaceae) มืชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Couroupita guianensis  Aubl. 
ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ ยาง 
สรรพคุณ : เนื้อไม้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ท าธูป ยางจากต้นใช้เป็นยาฝาดสมาน 

 

यव/ข้าวบาเลย์ 
ชื่อสันสกฤต : यव 

ชื่อไทย : ข้าวบาเล่ย์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hordeum spp หรือ Hordeum yulgar Linn 
ชื่อสามัญ : Barley 
วงศ์ : Hordeae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
เป็นพืชปีเดียว ล าต้นตั้งตรงสูงประมาณ 80-120 เซนติเมตร ระบบรากเป็นแบบระบบ

รากฝอยที่มีรากพิเศษเจริญออกมาจากล าต้นเพ่ือช่วยในการดูดน้ าและเกลือแร่ ล าต้นมีขนจ านวนมาก 
ข้อของล าต้นมีลักษณะแข็ง ปล้องของล าต้นมีลักษณะกลวง มีประมาณ 5-7 ปล้อง มีใบ 5-10 ใบ การ
เรียงใบแบบสลับเจริญออกไปทางด้านข้างของล าต้นทั้งสองด้าน กาบใบเรียบ เขี้ยวใบเกยซ้อนกัน ลิ้น
ใบเป็นแผ่นเยื่อบางยาว 1-3 มิลลิเมตร แผ่นใบรูปแถบผสมรูปใบหอก กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 
5-40 เซนติเมตร ช่อดอกเป็นรูปทรงกรวยเจริญออกมาจากปลายยอดของล าต้น ช่อดอกย่อยเป็นช่อ
เชิงลด ความยาวช่อดอก 5-12 เซนติเมตร ดอกย่อยแต่ละดอกมีหาง ดอกย่อยไม่มีก้านดอกติดอยู่ที่
แกนกลางของช่อดอกเรียงกัน 2 แถว หรือ 6 แถว กาบช่อย่อยมีลักษณะแคบปลายผอมเรียวจ านวน 
2 กาบ ดอกย่อยแต่ละดอกมีกาบล่างรูปไข่กว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 9-11 มิลลิเมตร มีหางยื่นออกมา
จากส่วนปลายอาจยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร แต่บางสายพันธุ์ไม่มีหาง กาบบนเป็นรูปเรือมีความยาว
เท่ากาบล่างแต่ไม่มีหาง มีกลีบเกล็ด 2 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ซึ่งส่วนยอดของ
เกสรเพศเมียมีลักษณะเป็นพู่แยกออกจากกันเป็นสองแฉก ผลแบบธัญพืช มีจ านวน 20-60 ผลต่อช่อ
ดอก ผลมีรูปรี ส่วนบริเวณเอ็มบริโอมีลักษณะเว้าเข้าไป ขนาดของผลแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ มี
ส่วนของแกลบคือกาบบนและกาบล่างห่อหุ้มไว้ 
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สรรพคุณ : 
– ต้านโรคมะเร็ง 
– ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ 
– กระตุ้นภูมคุ้มกันให้แข็งแรง 
– ช่วยกระตุ้นการหลั่ง และรักษาระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติ 
– กระตุ้นการท างานของระบบสืบพันธุ์ และการเจริญพันธุ์ 
– ช่วยต้านอาการอักเสบ 
– ช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบ 
– ช่วยลดอาการบวมน้ า 
– ช่วยบรรเทา และป้องกันโรคเกาต์ 
– ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
– ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน 
– ช่วยป้องกันอาการวัยทอง 
– ป้องกันโรคกระดูกพรุน 
– ช่วยป้องกันโรคไต และบ ารุงไต 
– ป้องกันโรคโลหิตจาง 
– ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง 
– ช่วยป้องกันโรคหัวใจ 
– ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด 
– ช่วยรักษาโรคอ้วน 
– ป้องกัน และรักษาโรคธาลัสซีเมีย 
 

नतल/งา398 
ชื่อสันสกฤต : ततल 

ชื่อไทย : งาด า (ทั่วไป),ไอยู่มั้ว (จีน) 
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Sesamum indicum  Linn. 
วงศ์ : Pedaliaceae 

                                                           

 398พิสุทธิพร ฉ่ าใจ, สมนุไพรสรรคุณและประโยชน์เพ่ือการน ามาใช้. 74.  
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกขนาดเล็กสูงไม่เกิน 1.5 เมตร ใบสีเขียว มีขน
ประปราย ดอกเดี่ยว สีขาวอมม่วง แตกดอกรอบต้น ผลคล้ายผลโกโก้ ผลแก่น ามาตากแห้ง เพ่ือให้
แตกงา คือส่วนของเมล็ดที่อยู่ด้านใน 

ส่วนที่ใช้  เมล็ด 
สรรพคุณ ใช้เมล็ดเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยบ ารุงก าลัง ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ใช้ทา

เพ่ือให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง 
 

लवर्/เกลือ399 
ชื่อสันสกฤต  : लवण 

ชื่อไทย : เกลือ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sodium Chloride 

เกลือธรรมดา หรือเกลือแกง มีสูตร NaCI = Sodium chloride แหล่งก าเนิดมาจาก
ทะเล เรียกว่า เกลือทะเล หรือเกลือสมุทร เกลือที่มาจากดิน ใต้ดิน เรียกว่า เกลือสินเธาว์ หรือเกลือ
หิน มาจากใต้เปลือกโลกชั้นหินทราย 

สรรพคุณของเกลือ เกลือเป็นอาหารประเภทเกลือแร่ ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อร่างกาย ใช้
เป็นเครื่องชูรสให้อาหารมีรสเค็ม ประกอบด้วยแร่ธาตุ โซเดียม และคลอรีน ช่วยรักษาความสมดุลของ
น้ าในร่างกาย เป็นสารที่ร่างกายใช้สร้างกรดเกลือท่ีเป็นน้ าย่อยในกระเพราะอาหาร 
 

आम्र/มะม่วง400 

ชื่อสันสกฤต : आम्र 

ชื่อไทย : มะม่วง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica  L. 
วงศ์ : Anacardiaceae 
ชื่อสามัญ : Mango 
ชื่ออ่ืน : ทั่วไปเรียก มะม่วงบ้าน , มะม่วงสวน กะเหรี่ยง-กาญจนบุรีเรียกว่า ขุ, โคก 

จันทบุรีเรียกว่า เจาะ ช๊อก ช้อก นครราชสีมาเรียกว่า โตร้ก  มลายู-ภาคใต้เรียกว่า เปา ละว้า-

                                                           

 399สมพร ภูติยานันต์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย. 156.  

 400ธารธรรมแก้ว เช้ือเมือง, สมนุไพรส าคัญท่ีควรรู้. 208. 
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เชียงใหม่เรียกว่า แป กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอนเรียกว่า สะเคาะ, ส่าเคาะส่า เขมรเรียกว่า สะวาย เงี้ยว-
ภาคเหนือเรียกว่า หมักโม่ง  จีนเรียกว่า มั่งก้วย  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 
10–30 เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลายใบแหลม ดอก เป็นช่อ กลีบดอกมี 5 
กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติดผล ผล ยาว
ประมาณ 5–20 ซม. กว้าง 4–8 ซม. ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือเหลืองส้ม มีเมล็ด
ภายใน 1 เมล็ด 

สรรพคุณ : ผลสดแก่ รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ า  ผลสุก หลัง
รับประทานแล้วล้างเมล็ดตากแห้ง ต้มเอาน้ าดื่ม หรือบดเป็นผง รับประทานแก้ท้องอืดแน่น ขับพยาธิ  
ใบสด 15–30 กรัม ต้มเอาน้ าดื่ม แก้ล าไส้อักเสบเรื้อรัง ท้องอืดแน่น เอาน้ าต้มล้างบาดแผลภายนอก
ได้  เปลือกต้น ต้มเอาน้ าดื่ม แก้ไข้ตัวร้อน  เปลือกผลดิบ คั่วรับประทานร่วมกับน้ าตาล แก้อาการปวด
เมื่อยเมื่อมีประจ าเดือน แก้ปวดประจ าเดือน 

 

र्म्बु/หว้า401 

ชื่อสันสกฤต : जम्बु 
ชื่อไทย : หว้า 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cinereum (Kurz) Chantar.& J.Parn 
ชื่อวงศ์ : Myrtaceae 

ชื่ออ่ืน ๆ : เสม็ดแดง หว้า หว้าทุ่ง หว้าแดง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 20 เมตร ไม่ผลัด

ใบ ทรงพุ่มกลมหรือรูปไข่ กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือสีออกน้ าตาล แตกเป็นร่องลึก
ตามยาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 3-8 ซม. ยาว 7-16 ซม. ปลายใบมนป้าน 
ฐานใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนาและเหนียว ผิวใบเรียบเกลี้ยง เส้นใบข้าง 
6-12 คุ่ เส้นใบที่ขอบใบ 1 หรือ 2 เส้น เส้นใบปิดขนานขอบด้านข้าง เส้นกลางใบจมจากด้านบน ก้าน
ใบยาว 0.5-1.6 ซม. กิ่งก้านสีครีมอ่อน เปลือกหลุดลอกได้ ใบอ่อนสีน้ าตาลอมแดง ดอกช่อแบบช่อ
กระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกเล็กสีเขียวอมเหลือง ช่อดอกยาวได้ถึง 8 ซม. 
ดอกย่อย 30-40 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1-1.5 เซนติเมตร ดอกย่อยไม่มีก้านดอก กลีบดอก 4 
กลีบ เชื่อมเป็นถุงปิดดอกตูม และหลุดเมื่อดอกบาน กลีบมีต่อมเป็นจุดๆ เกสรตัวผู้จ านวนมาก สีขาว 

                                                           

 401พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ, สมนุไพรก้าวใหม่. 112. 
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ปลายสีเหลืองอ่อน เกสรตัวผู้วงนอกขนาด 1.5-2.5 มม. ก้านเกสรตัวเมียยาวไม่เกิน 1.5 มม. ชั้นกลีบ
เลี้ยง 2.3 มม. เชื่อมติดกับฐานรองดอกรูปกรวย ปลาย 4 แฉก สีเขียวอ่อน ผลสดรูปทรงกลมแป้น 
ขนาด 1.3-1.5 ซม. สีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพู เมื่อสุกมีสีแดงเข้ม ถึงม่วงด า ปลายหรือก้นผลบุ๋ม 
รวมกันเป็นพวง ผลสุกรสหวานอมเปรี้ยว มีรสฝาดเล็กน้อย ฉ่ าน้ า รับประทานได้ มี 1 เมล็ด ทรงกลม
แป้น สีน้ าตาลอ่อน ออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ติดผลราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 

สรรพคุณ :  
เปลือกต้น - ต้มน้ าดื่มรักษาโรคบิด ต้มอมแก้ปากเปื่อย คอเปื่อย เป็นเม็ดเนื่องจากร้อน

ใน  แก้น้ าลายเหนียว ใบ แก้บิด ผล แก้ท้องร่วง  
เมล็ด - แก้ท้องร่วงและบิด ถอนพิษแสลงใจ ลดน้ าตาลในเลือด ต าเป็นผงแก้ปัสสาวะ

มาก   
เปลือกและใบ - ต าเป็นยาอม ยากวาด รักษาปากคอเปื่อย เป็นเม็ดตามลิ้นและคอ แก้

น้ าลายเหนียว 
 

सौवीरक/พุทรา 

ชื่อสันสกฤต : सौवीरक 

ชื่อไทย : พุทรา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zizyphus mauritiana Lam. 
วงศ์ : Rhamnaceae 
ชื่ออ่ืน ๆ : มะควัดดอย (เชียงใหม่), มะตัน, นาวงต้มต้น, หมากทิน (จ าปาศักดิ์), มะท้อง, 

มะตอง, มะตันต้น (ภาคเหนือ-พายัพ), มั่งถ่ัง (กะเหรี่ยง-ฮ่องสอน), พุดซา (ทั่วไป), มะท้อง (กะเหรี่ยง-
กาญจน) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบรูปทรงไข่แกมกลมขนาดประมาณ 1 
นิ้ว บริเวณล าต้นและกิ่งจะมีหนามแหลม ดอกจะออกเป็นช่อเล็ก ๆ สีเหลือง มีกลิ่นเหม็น ผลมีเปลือก
สีเขียว รูปทรงมีท้ังที่เป็นแบบทรงกลมถึงรูปรี ปลายผลรูปร่างกลมถึงแหลม มีหลายขนาด ผลแก่จะมีสี
เหลือง แก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล รสชาติมีทั้งแบบที่หวานสนิท เปรี้ยวอมหวานหรือฝาด มีเมล็ด
เดียวอยู่กลางลูก 

สรรพคุณ : 
เปลือกล าต้น - ใช้ต้มกินแก้อาการจุกเสียด แก้ท้องเสีย ท้องร่วง แก้อาเจียน 
ใบ - น ามาต าสด ๆ ใช้สุมศีรษะ แก้อาการเป็นหวัดคัดจมูก 
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ผลสุก - เป็นผลไม้ทานสดหรือแปรรูปโดยการกวนหรือดอง มีสรรพคุณทางยาคือ ช่วย
ขับเสมหะ แก้ไอ และคุณสมบัติเป็นยาระบาย 

ผลดิบ - มีรสฝาด ใช้รักษาอาการไข้ 
 

โรคที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสต-ุไภษัชยวัสตุ 

ประเภทของโรค 

ประเภทของโรคนั้น หมายถึง การสมมุติชื่อโรคและการจัดกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ 
ในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรคทางกายและโรคทางใจ ดังพุทธพจน์ที่ว่า 
“สัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดระยะเวลา 1 ปีบ้าง 2 ปีบ้าง 3 ปีบ้าง 4 ปี
บ้าง 5ปีบ้าง 10 ปีบ้าง 20ปีบ้าง 30 ปีบ้าง 40ปีบ้าง 50ปีบ้าง 100 ปีบ้าง ก็มีปรากฏอยู่ แต่สัตว์ที่
ยืนยันได้ว่าตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้น หาได้ยากในโลก ยกเว้น
ท่านผู้หมดกิเลสแล้ว”402 จึงกล่าวได้ว่า เมื่อจิตใจไม่สบายมีความทุกข์ มีความหวาดระแวง มีความ
กลัว มีความกังวลใจ มีห่วงหน้าพะวงหลังต่าง ๆ มีความไม่สม ปรารถนา ผิดหวัง ท้อแท้ใจ ท าให้แสดง
ออกมาทางร่างกาย เช่น หน้าตาไม่สดชื่น ผิวพรรณไม่ผ่องใส ยิ้มไม่ออก เบื่ออาหาร ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มี
ก าลังใจ ร่างกายก็พลอยไม่มีก าลังอ่อนแรงและอ่อนก าลังไปด้วย ฉะนั้นกายกับใจต้องอาศัยซึ่งกันและ
กัน ในบางคราวร่างกายเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่ว่าเวลานั้นความเจ็บป่วยของร่างกาย 
อาจจะท าให้จิตใจนี้พลอยไม่สบายไปด้วยที่เรียกว่าเมื่อกายป่วยใจก็ป่วยไปด้วย403 
 1. โรคทางกาย คือ อาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
   1.1 โรคตามค านิยม มี 2 ชนิดคือ  
    1.1.1 โรคอุกกฤษฎ์ หมายถึง โรคที่คนไม่เย้ยหยัน ไม่เหยียดหยาม ไม่
เกลียดชัง ไม่ดูหมิ่น มีเพียงชนิดเดียวคือ โรคเบาหวาน 

                                                           
402มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

21 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 191. 
403พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), กายป่วยใจไม่ป่วย , พิมพ์ครั้งที่  1 ed. (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์สายธาร ในเครือบริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 2548), 15. 
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    1.1.2 โรคทราม หมายถึง โรคที่มีคนเย้ยหยัน เหยียดหยาม เกลียดชัง ดู
หมิ่น ได้แก่ โรคต่าง ๆ ทุกชนิดยกเว้นโรคเบาหวาน เช่น โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคล่อ โรค
ลมบ้าหมู เป็นต้น404  
   1.2. โรคที่จ าแนกตามอาการของโรคมี 2 ชนิดคือ  
    1.2.1 โรคที่เกิดขึ้นภายนอกกาย เช่น กลาก กลิ่นตัวแรง กลิ่นที่องค์ชาติ 
คุดทะราด งูกัด ตะขาบกัด ตาบอด ต่อมผุดขึ้นทั่วร่างกาย เท้าแตก โรคตา โรคผอมเหลือง โรคผิวหนัง 
แผลที่เท้า แผลที่ศีรษะ แผลที่หน้า ฝี ฝีดาษ พิการ ริดสีดวงทวาร เรื้อน สิว หูด อีสุกอีใส อัมพาต 
    1.2.2 โรคที่เกิดขึ้นภายในกาย เช่น ของติดคอ โรคขาดสารอาหาร ไข้พิษ 
ไข้หวัด ครรภ์ตก คอพอก โรคจมูก จุกเสียด ดีก าเริบ ท้องร่วง เนื้องอกในล าไส้ เบาหวาน ปวดศีรษะ 
ปากมีกลิ่นเหม็น โรคเรอ ลมพิษ ลมในท้อง ลมบ้าหมู โรคลิ้น เสมหะก าเริบ โรคหืด อาหารไม่ย่อย ไอ 
อหิวาตกโรค 
 2. โรคทางใจ คือ ความเจ็บป่วยอันเกี่ยวเนื่องกับจิตใจ เช่น ความไม่สบายใจ ความวิตก
กังวล นอนไม่หลับ เป็นบ้าหรือวิกลจริต 
 

 โรคทางกายและโรคทางใจนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากการยึดมั่นใน
ความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่เรียกว่า “ขันธ์ 5” ทั้งที่ความจริงขันธ์ 5 เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ไม่อยู่ในอ านาจที่ควบคุมให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อันเป็นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ ทั้งโรคทางกายและ
ทางใจ ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงชีวิตของมนุษย์ที่ด าเนินอยู่ว่าจะต้องเจ็บป่วยเป็น
ธรรมดาจวบจนกระทั่งเสียชีวิต 
 

 ต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงการใช้สมุนไพรรักษาโรคตามที่ปรากฏในคั มภีร์มูลสรวาสติ-      
วาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุนั้นซึ่งมีข้อที่น่าสังเกตดังต่อไปนี้ 

1. การรักษาโรคในคัมภีร์ไม่ได้บอกขั้นตอนรายละเอียดไว้มากนัก เพียงแต่บอกว่าเภสัช
ชนิดนี้ใช้รักษาโรคนี้เท่านั้นอาการก็หายเป็นปกติ ส่วนการรักษาโรคที่บอกวิธีการรักษาไว้อย่าง
ละเอียดนั้นปรากฏว่ามีส่วนน้อย 

2. ผู้ป่วยส่วนมากนั้นจะเป็นพระภิกษุ ดังนั้นการน าเภสัชบางชนิดมารักษาและขั้นตอน
การรักษา รวมถึงวิธีการเก็บรักษานั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเสียก่อน โดยภิกษุจะ
กราบทูลให้พระองค์ทราบ เมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วจึงสามารถน ามาใช้ได้ หรือบางครั้งภิกษุ

                                                           
404มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 2, พิมพ์ครั้งท่ี 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 171. 
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กระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียประโยชน์แก่ภิกษุรูปอ่ืน ๆ พระพุทธองค์ก็จะทรง
ห้ามการกระท าเช่นนั้นโดยบัญญัติสิกขาบทให้ศึกษาและปฏิบัติตาม 

 

คัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นกล่าวถึงโรคต่าง ๆ ไม่มากนักอีกทั้งโรคบางชนิดไม่ได้กล่าว
รายละเอียดไว้ดังที่กล่าวมา เพ่ืออธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ปรากฏในคัมภีร์ให้มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
ท าการเปรียบเทียบโรคที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุกับคัมภีร์พระไตรปิฎก
เพ่ือจะได้ทราบถึงความเหมือนและแตกต่างทางด้านลักษณะของโรค อาการ วิธีการรักษา ต่อไป 

 

โรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท405 
 

 เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในอารามเชตวัน เหล่าภิกษุหลายรูปได้ป่วย
เป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท อาการของโรคคือภิกษุทั้งหลายมีผิวพรรณเหลือง ผอมแห้งแรงน้อย 
ร่างกายซีดเซียวและอ่อนเพลียดังความว่า 
  

พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺย า วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ สมเยน       
ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยนฺเต | เต ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกา 
ภวนฺติ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ |ชานกาะ ปฺฤจฺฉกา พุทฺธา ภควนฺตะ | 
ยาวตฺปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานฺ อายุษฺมนฺตมานนฺทมฺ | กสฺมาทานนฺท เอตรฺหิ ภิกฺษวะ อุตฺปาณฺฑูตฺ
ปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายา อิติ | อายุษฺมานานนฺทะ กถยติ | เอตรฺหิ 
ภทนฺต ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยนฺเต| เอตรฺหิ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺ-
ปาฑุกา ภวนฺติ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | (ภควานาห) | ตสฺมาทานนฺท 
อนุชานามิ ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย  เสวิตวฺยมิติ |406  

 

 พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประทับอยู่แล้วในอารามของอนาถปิณฑทะ นามว่า เชตวัน ใน
เมืองศราวัสตี  ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นใน  ฤดูศรัท ย่อมมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีร่างกาย
เต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเร่ียวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ถึงทรงทราบ
อยู่ (แต่) ก็ตรัสถาม | ดังนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “ดูก่อน

                                                           
405 โรคในฤดูศรัท คือ ไข้เหลือง (หรือโรคดีซ่าน) ที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท (ฤดูใบไม้ร่วง) เพราะในฤดูนี้ภิกษุ

ทั้งหลายเปียกชุ่มด้วยน้ าฝนบ้าง เดินย่ าโคลนบ้าง แสงแดดแผดกล้าบ้าง ท าให้น้ าดีของภิกษุทั้งหลายขังอยู่แต่ในถุง
น้ าดี ดูใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 3 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาณ, 2532-2539), 173. 

406
S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 1.  
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อานนท์ เพราะเหตุไรในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลายมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น 
ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย”  ท่านอานนท์ กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ 
ภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท | ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาพาธเป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดู
ศรัทในคร้ังนี้ ย่อมมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และ
อ่อนเพลีย”  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้น เราจึงอนุญาตไภษัชย์ที่ภิกษุ
ทั้งหลายฉันได้”  

 

  โรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัทนี้เองเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเภสัช 4 คือ กาลิก 
ยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิกแก่ภิกษุทั้งหลายดังความว่า 
 

(อุกฺต  ภควตา ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย  ปฺรติเสวิตวฺยมิติ) | ภิกฺษวะ กาเล เสวนฺติ กาลาติกฺรานฺต  น 
เสวนฺติ | เต ภวนฺติ อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | 
ชานกาะ ปฺฤจฺฉกา วุทฺธา ภควนฺตะ | ปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานฺ อายุษฺมนฺตมานนฺทมฺ | อุกฺต  มยา 
ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย  เสวิตวฺยมิติ | อถ จ ปุนรฺภิกฺษวะ อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤปาลุกา ทุรฺพลกา     
มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | อุกฺต  ภทนฺต ภควตา ภิกฺษุภิรฺ ไภษชฺย  ปฺรติเสวิตวฺยมิติ | ต เอเต กาล-
โภชิโนวยมิติ กาเล เสวนฺเต กาลาติกฺรานฺต  น เสวนฺเต | เตโนตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา    
ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | ตสฺมาตฺตหรฺยานนฺท อนุชานามิ ภิกฺษุภิศฺจตุรฺวิธานิ ไภษชฺยานิ 
ปฺรติเสวิตวฺยานิ | กาลิกานิ ยามิกานิ สาปฺตาหิกานิ ยาวญฺชีวิกานิ | ตตฺร กาลิกานิ มณฺฑะ โอทน  
กุลฺมาโษ ม ำสมปูปาศฺจ | ยามิกมษฺเฏา ปานานิ | โจจปาน  โมจปาน  โกลปานมศฺวตฺถปานมุทุมฺพร
ปาน  ปารุษิกปาน  มฺฤทฺวีกาปาน  ขรฺชูรปาน  จ | 
อนฺตโรทฺทานมฺ | 

 

โจจ  โมจ  จ โกล  จ อศฺวตฺโถทุมฺพเรณ จ | 
ปารุษิก  จ มฺฤทฺวีกา ขรฺชูร  จาษฺฏม  มตมฺ | 

 

สาปฺตาหิก  สรฺปิสฺตถา ไตล  ผาณิต  มธุ ศรฺกรา | ยาวญฺชีวิก  มูลไภษชฺย  คณฺฑไภษชฺย  (ปตฺร-
ไภษชฺย ) ปุษฺปไภษชฺย  ผลไภษชฺย  ปญฺจ ชตูนิ ปญฺจ กฺษาราะ ปญฺจ ลวณานิ ปญฺจ กษายาะ |  

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไภษัชย์อันภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ดังนี้แล | ภิกษุทั้งหลายจึง
ฉัน (ไภษัชย์) ในเวลา หาได้ฉันขณะล่วงเวลาไม่ | (ท าให้) ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น มีผิวพรรณ
เหลืองขึ้น ๆ มีร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย | พระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้า ทรงทราบอยู่ก็ตรัสถาม | พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า จึงตรัสถามท่านอานนท์ว่า “เรา
ได้กล่าวถึงไภษัชย์อันภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันไว้แล้ว | ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น (เหตุใด) ภิกษุทั้งหลายจึง
มีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีร่างกายเต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเรี่ยวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลียอีก
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เล่า” | พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไภษัชย์อัน
ภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ไว้แล้ว” | ภิกษุเหล่านี้นั้นคิดว่า “ไภษัชย์ควรจะฉันตามเวลา” จึงฉัน
ตามเวลา หาได้ฉันขณะล่วงเวลาไม่ | เพราะเหตุนั้น พวกเธอจึงมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ ร่างกาย
เต็มไปด้วยเส้นเอ็น ไม่มีเร่ียวแรง ซีดเซียว และอ่อนเพลีย | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ 
เพราะเหตุนั้นแล เราจึงอนุญาตไภษัชย์ 4 ชนิดที่ภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ | กล่าวคือ กาลิก 
ยามิก สาปตาหิก ยาวัชชีวิก | บรรดาไภษัชย์ 4 ชนิดเหล่านั้น ที่ชื่อว่า กาลิก ได้แก่ ข้าวต้ม ข้าว
สวย ข้าวสาลี เนื้อและขนมปัง | ที่ชื่อว่า ยามิก ได้แก่ น้ าปานะ 8 ชนิด | กล่าวคือ น้ ากล้วยมี
เมล็ด น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผลโพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ น้ าเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผล
จันทน์ และน้ าผลอินทผลัม | 

มีอุทานในระหว่างดังต่อไปนี้ | 
 

  เราอนุญาตน้ าปานะ 8 ชนิด กลา่วคือ น้ ากล้วยมีเมลด็ 
น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผลโพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ  
น้ าผลเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ น้ าผลอินทผลัม || 

 

 ที่ชื่อว่า สาปตาหิก ได้แก่ เนยใส น้ ามัน น้ าอ้อย น้ าผึ้ง น้ าตาลกรวด | ที่ชื่อว่า ยาวชัชีวิก ได้แก่ 
มูลไภษัชย์ คัณฑไภษัชย์ (ปัตรไภษัชย์) ปุษปไภษชัย์ ผลไภษชัย์ ยางไม้ 5 ชนิด น้ าคั้น 5 ชนิด 
เกลือ 5 ชนิด น้ าฝาด (กษยั) 5 ชนิด |  

 

วิธีการรักษาโรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัทนี้ในคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก พระพุทธเจ้า
ตรัสแต่เพียงว่า เราอนุญาติเภสัชทั้ง 4 ชนิดให้ภิกษุที่อาพาธสามารถฉันได้ แต่ถึงกระนั้นเหล่าภิกษุก็
ต้องค านึงถึงพุทธบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยเรื่องการฉันอาหาร โดยเภสัชทั้ง 4 ชนิดนั้นภิกษุสามารถฉัน
และเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาเช่นกันกล่าวคือ กาลิก ภิกษุสามารถรับประเคนไว้และฉันได้ชั่ว เวลา
เช้าถึงเที่ยงของวันนั้น ยามิก ภิกษุสามารถรับประเคนไว้และฉันได้ชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่ง คือก่อนรุ่ง
อรุณของวันใหม่ สาปตาหิก ภิกษุสามารถรับประเคนไว้และฉันได้ภายในเวลา 7 วัน และยาวัชชีวิก 
ภิกษุรับประเคนไว้แล้วสามารถฉันได้ตลอดไปไม่จ ากัดเวลา 

 

โรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัทที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนี้มีความคล้ายคลึงกับที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎกโดยคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงโรคนี้ไว้ว่า เมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน มีภิกษุหลายรูปอาพาธด้วยโรคในฤดูสารทหรือฤดูใบไม้ร่วง แม้จะดื่มข้าว
ยาคูหรือฉันข้าวสวยก็ยังอาเจียรออกอยู่ ท าให้ร่างกายซูบผอม ผิวพรรณเศร้าหมองและตามตัวเหลือง
ขึ้น ๆ ขณะที่ประทับอยู่ในที่สงัดได้ด าริถึงวิธีบ าบัดทรงด าริว่า ของ 5 ชนิดคือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน 
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น้ าผึ้ง น้ าอ้อย407 เป็นทั้งเภสัชอยู่ในตัวและสามารถน าไปประกอบอาหารได้ จึงทรงอนุญาตเภสัชทั้ง 5 
เหล่านี้โดยให้รับประเคนและฉันในกาล ต่อมาภิกษุที่เป็นโรคในฤดูนี้แม้จะฉันอาหารที่ดีหรือไม่ก็ตาม
อาหารก็ยังไม่ย่อย ท าให้เบื่ออาหารอาการของโรคทรุดลง จึงทรงอนุญาตให้ฉันเภสัช 5 ชนิดนี้ทั้งใน
กาลและนอกกาลได้408 เภสัชนี้เก็บไว้ได้ 7 วันหากล่วงก าหนดนั้นไปผิดอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ ต้อง
สละให้แก่สงฆ์แก่คณะและแก่บุคคลอื่นจึงจะพ้นจากอาบัติได้ 

เนยใสและเนยข้นทรงอนุญาตให้ท าจากน้ านมของโค แพะ กระบือ และสัตว์อ่ืน ๆ ส่วน
น้ ามันทรงอนุญาตไว้ 5 ชนิดคือ น้ ามันงา น้ ามันเมล็ดพันธุ์ผักกาด น้ ามันมะซาง น้ ามันละหุ่ง น้ ามัน
เปลวสัตว์409  

น้ ามันเปลวสัตว์ให้ท าจากสัตว์เหล่านี้คือ หมี ปลา ปลาฉลาม จระเข้ หมู ลา ที่รับ
ประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล ใช้บริโภคอย่างน้ ามัน410 

แม้งบน้ าอ้อยก็ฉันได้ตามสบาย เหมือนกับน้ าอ้อยที่ใช้เป็นเภสัชฉันในเวลาวิกาลได้411 
เมื่อป่วยก็สามารถฉันงบน้ าอ้อยได้เลย ถ้าไม่ป่วยก็เอาไปละลายน้ าก่อนจึงฉันได้412 

 

จะเห็นได้ว่าโรคในฤดูศรัทหรือในฤดูสารทนั้นได้ปรากฏเหมือนกันในคัมภีร์ทั้งสอง 
เพียงแต่ว่าในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุพระพุทธเจ้าตรัสแต่เพียงว่า เราอนุญาตเภสัชทั้ง 4 ชนิดกล่าวคือ 
กาลิก ยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิกไว้ส าหรับภิกษุทั้งหลายที่อาพาธ ส่วนคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าว
ว่า ทรงอนุญาต 5 ชนิดกล่าวคือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ให้เป็นเภสัชส าหรับภิกษุผู้
อาพาธเป็นโรคในฤดูสารทนี้ 
 

โรคลม (วายวาพาธ) 
 

สมัยหนึ่งมีภิกษุเกิดอาพาธเป็นโรคลม ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์โดยแพทย์ได้แนะน าให้
เธอรักษาโรคลมนั้นด้วยการฉันไขมันสัตว์จึงจะหายได้ แต่ด้วยความที่ไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนสัตว์
                                                           

407ภาษาบาลีว่า สปฺปิ นวนีต  เตล  มธ ุผาณติ  
408มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 38-39. 
409พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 122. 
410เรื่องเดียวกัน, 42. 
411เรื่องเดียวกัน, 58. 
412เรื่องเดียวกัน, 86.  
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ภิกษุนั้นจึงไม่ต้องการที่จะฉัน แพทย์ได้กล่าวกะภิกษุนั้นว่า ถ้าไม่ฉันไขมันสัตว์แล้วก็จะไม่หายจากโรค 
ภิกษุนั้นจึงกราบทูลความนั้นแด่พระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาตไขมันจากสัตว์จากสัตว์ 5 ชนิด 
ดังความว่า 

 

อถานฺยตมสฺย ภิกฺโษรฺวายฺวาพาธิก  คฺลานฺยมุตฺปนฺนมฺ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ 
(อุปส กฺรมฺย กถยติ | วายฺวาพาธิก ) คฺลานฺยมุตฺปนฺน  ไภษชฺย  พฺยปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย วส า 
เสวสฺว สฺวาสฺถฺย  เต ภวิษฺยตีติ | ภิกฺษุราห | ภทฺรมุข กิมห  ปุรุษาทะ ส กถยติ | ภิกฺโษ | อิท  เต 
ไภษชฺย  น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมิติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควนาห | 
ยทิ ไวทฺยะ กถยติ | อิท  เต ภิกฺโษรฺไภษชฺย  น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมิติ  เสวิตวฺยา วเสติ | 
ภิกฺษโว น ชานเต | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ อารฺย ยุษฺมากเมว ศาสฺตา สรฺวชฺ สฺตเมว คตฺ
วา ปฺฤจฺเฉติ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ปญฺจ วสาะ ปฺรเสวิตวฺยาะ 
| กตมาะ ปญฺจ | มตฺสฺยวสา ศุศุกาวสา ศุศุมารวสา รกฺษวสา สูกรวสา จ | อิตีมาะ ปญฺจ วสาะ | 
อกาเล ปกฺวา อกาเล ปริสฺรุตา อกาเล ปฺรติคฺราหิตา อกาเล’ธิษฺ ตา น ปริโภกฺตวฺยาะ | กาเล    
ปกฺวา อกาเล ปริศฺรุตา อกาเล ปฺรติคฺราหิตา อกาเล’ธิษฺ ตา น ปริโภกฺตวฺยาะ | กาเล ปกฺวา กาเล 
ปริศฺรุตา อกาเล ปฺรติคฺราหิตา อกาเล’ธิษฺ ตา น ปริโภกฺตวฺยาะ | กาเล ปกฺวาะ กาเล ปริศฺรุตาะ 
กาเล ปฺรติคฺราหิตาะ กาเล’ธิษฺ ตาสฺไตลปริโภเคน สปฺตาห  ปริโภกฺตวฺยา อิติ | ตตสฺเตน ภิกฺษุณา 
วสา ปริภุกฺตา | สฺฆสฺถะ ส วฺฤตฺตะ |413  

  

คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเกิดอาพาธเป็นโรคลม | ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ คร้ันเข้าไปหาแลว้ 
กล่าวว่า “ท่านจงบอกยารักษาโรคลมที่เกิดขึ้นแล้ว (แก่เรา) | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณ
เจ้า ท่านจงใช้ไขมันจากสัตว์ เถิด อาการของพระคุณเจ้าจะดีขึ้นเอง | ภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 
เราจะต้องกินมันเปลวของสิ่งมีชีวิตหรือ” แพทย์นั้นกล่าวแก่ภิกษุว่า “ไขมันจากสัตว์นี้เป็นยา
ส าหรับพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าไม่สามารถจะหายได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “หากแพทย์กล่าวว่า “ไขมันจากสัตว์
นี้เป็นยารักษาส าหรับเธอและภิกษุทั้งหลาย (อีกทั้ง) เธอไม่สามารถเพื่อที่จะหายจากอาพาธได้
ด้วยยาชนิดอ่ืน เธอพึงบริโภคไขมันจากสัตว์เถิด” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ (ว่าไขมันจากสัตว์มี
อะไรบ้าง) | ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ถามแพทย์ | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พวกท่านจงไป
ถามพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูของพวกท่านเถิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุพึงบริโภคไขมันจากสัตว์ 5 ชนิด” | ไขมันจากสัตว์ 5 
ชนิดมีอะไรบ้าง |  ไขมันจากสัตว์ปลา ไขมันจากสัตว์ลา ไขมันจากสัตว์ปลาฉลาม ไขมันจากสัตว์
หมี  ไขมันจากสัตว์หมู | ภิกษุหุง (ไขมันจากสัตว์) นอกเวลา กรองนอกเวลา รับเอานอกเวลา 

                                                           
413

Bagchi, 3. 
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อธิษฐานนอกเวลา ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา กรองนอกเวลา รับเอานอกเวลา อธิษฐาน
นอกเวลา ไม่ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา กรองในเวลา รับเอานอกเวลา อธิษฐานนอกเวลา ไม่
ควรบริโภค | ภิกษุหุงในเวลา กรองในเวลา รับเอาในเวลา อธิษฐานในเวลา ควรใช้เป็นน้ ามันทา
ได้ตลอด 1 สัปดาห์ | หลังจากนั้น ภิกษุนั้นก็ได้ใช้ไขมันจากสัตว์ | สุขภาพ (ของเธอ) ก็ดีขึ้น | 

 

นอกจากภิกษุที่ป่วยด้วยโรคลมดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ในครั้งหนึ่งพระศารีบุตรเถระก็ได้
ป่วยเป็นโรคลมเช่นเดียวกัน โดยในสมัยท่านท่านพระมหาเมาทคัลยายนะซึ่งเป็นผู้ดูแลท่านได้เข้าไป
หาแพทย์และแพทย์ได้แนะน ายารักษาคือ เกลือ ผลพุทรา ดังข้อความต่อไปนี้ 

 

อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย วายฺวาพาธิก  คฺลานฺยมุตฺปนฺนมฺ | อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายนะ 
ส ลกฺษยติ | พหุโศ มยา อายุษฺมตะ (ศาริปุตฺรสฺย ปริจรฺยา) กฺฤตา น ตุ กทาจิทฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | 
ยตฺตฺวหมิทานี  ไวทฺย  ปฺฤจฺเฉยมฺ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | ภทฺรมุข อายุษฺมตะ ศาริ-     
ปุตฺรสฺเยท  เจท  จ คฺลานฺยมุตฺปนฺน  ตสฺยานุโลมิกไภษชฺยมุปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย (ลวณ  โสวีรก  
ไภษชฺย ) ภวิษฺยตีติ | เตน เสาวีรก  สมุปานีตมฺ | ลวณ  นาสฺติ | ส ลวณ  ปรฺเยษิตุมารพฺธะ |          
อายุษฺมตา ปิลินฺทวตฺเสโนกฺตะ | อสฺติ อายุษฺมนฺ มม ศฺฤงฺคาปุฏ  ลวณ  ยาวชฺชีวมธิษฺ ตมฺ | ยทิ 
ภควานนุชานีเต ททามีติ ศาริปุตฺเรณ ศฺรุตมฺ | ส กถยติ | มม มานส อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายน 
เอว  ภวติ | น ลภฺย  กาลิเกน  ยาวชฺชีวิก  ปริโภกฺตุมฺ | เอตตฺปฺรกรณมายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายโน 
ภควต อาโรจยติ | ภควานาห | น ลภฺย  เมาทฺค(ลฺยายน) ยจฺจ กาลิก  ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  
ยจจฺ ยาวชฺชีวิกมธิษฺ ตมฺ | ตตฺร เมาทฺคลฺยายน ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชีวิก  ตจฺเจตฺ
กาลิ เกน ส สฺฤษฺฏ  ภวติ  กาลิกส สฺฤษฺฏมิติ  กฺฤตฺวา กาเล ปริโภกฺตวฺย  กาลาติกฺรานฺต  น            
ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ ( ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก ) ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺจ ยามิเกน ส สฺฤษฺฏมิติ กฺฤตฺวา 
ยาม  ปริโภกฺตวฺย  ยามาติกฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺเจตฺ -      
สาปฺตาหิเกน ส สฺฤษฺฏ  ภวติ สาปฺตาหิกฺวส สฺฤษฺฏมิติ กฺฤตฺวา สปฺตาห  ปริโภกฺตวฺย  สปฺตาหาติ)     
กฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยตฺตุ ยาวชฺชีวิก  ตทฺยาวชฺชีวิก  ปริโภกฺตวฺยมฺ | อนฺยถา ปริภุญฺชติ       
สาติสาโร ภวติ |414  

 

พระศารีบุตร ผู้มีอายุได้เกิดอาพาธเป็นโรคลม | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะก าหนดได้ว่า 
“หลายครั้งที่เราท าการดูแลท่านศารีปุตร แต่ว่าเราไม่เคยถามแพทย์สักครั้งเลย | บัดนี้ควรที่เรา
จะถามแพทย์” | พระเถระนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (คร้ันเข้าไปหาแล้ว) จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 
ท่านสารีบุตรเกิดอาพาธเป็นโรคชนิดนี้และชนิดนี้ | ท่านจงบอกยาอันสมควรแก่ท่านสารีบุตร
นั้น” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า จะมียารักษาก็คือ เกลือ ผลพุทรา” | พระเถระนั้น

                                                           
414

Ibid., 7. 
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น าผลพุทรามาแล้ว | (แต่ว่า) เกลือย่อมไม่มี | พระเถระนั้นจึงเร่ิมแสวงหาเกลือ | ท่านปิลินทัตสะ
กล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ เรามีเกลือที่เก็บไว้ในเขาสัตว์ แต่ได้อธิษฐานเป็นยาวัชชีวิกแล้ว | พระสารี
บุตรได้ฟังแล้ว (จากท่านปิลินทัตสะ)ว่า “ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต เราจะให้” | พระ
เถระนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุ ใจของเราคิดอย่างนี้ว่า “เราไม่ได้เพื่อจะ
ฉันไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกกับไภษัชย์ที่เป็นกาลิกได้” | ท่านพระมหาโมทคัลยายนะจึงกราบทูล
เรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะ ในบรรดา
ไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก จะอธิษฐานให้เป็นยาวัชชีวิกไม่ได้ โมทคัลยายนะ ไภษัชย์ที่
เป็นกาลิก ยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ซึ่งเจือปนกันกับไภษัชย์ที่เป็นกาลิก ภิกษุกระท าไว้ใน
ใจว่า “ไภษัชย์นี้เจือปนกับกาลิก” แล้วควรฉันในเวลาเถิด ล่วงเวลาไปไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็น
ยามิก สาปตาหิก และยาวัชชีวิก ที่เจือปนกันกับยามิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือปนกับยามิก” 
แล้วควรฉันในชั่วยามเถิด ล่วงยามไปแล้วไม่ควรฉัน | ไภษัชย์ที่เป็นสาปตาหิกและยาวัชชีวิกซึ่ง
เจือปนกันกับสาปตาหิก ภิกษุกระท าไว้ในใจว่า “เจือปนกับสาปตาหิก” แล้วควรฉันภายใน 1 
สัปดาห์เถิด ล่วง 1 สัปดาห์ไปแล้วไม่ควรฉัน | ส่วนไภษัชย์ที่เป็นยาวัชชีวิกนั้น ภิกษุควรฉันได้
ตลอดชีวิต ภิกษุฉันโดยประการอย่างอื่น ย่อมต้องอาบัติ |  

 

โรคลมที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นไม่ได้กล่าวถึงอาการโรคแต่อย่างใด แต่ได้
กล่าวถึงวิธีการบ าบัดรักษาโดยภิกษุที่อาพาธด้วยโรคลมนั้นแพทย์ได้แนะน าไขมันจากสัตว์จากสัตว์ 5 
ชนิดประกอบไปด้วยไขมันจากสัตว์จากปลา ไขมันจากสัตว์จากลา ไขมันจากสัตว์จากปลาฉลาม ไขมัน
จากสัตว์จากหมี  ไขมันจากสัตว์จากหมู ตามพระบรมพุทธานุญาต และพระศารีบุตรแพทย์ได้แนะน า
เกลือและผลพุทราใช้ในการรักษาโรค จากเรื่องทั้งสองแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ในคัมภีร์จะบอกเพียงแค่
ว่าภิกษุและพระศารีบุตรป่วยเป็นโรคลมแต่ตัวยาที่แพทย์แนะน านั้นแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะโรค
ลมนั้นมีหลายชนิดโดยแพทย์เมื่อพิจารณาสาเหตุและอาการของโรคแล้วจึงแนะน ายาที่เหมาะสมและ
ถูกกับโรคให้ นอกจากนี้คัมภีร์ไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงข้าวสารเหนียวว่าเป็นแสลงที่ไม่สมควรฉัน
ส าหรับภิกษุที่อาพาธเป็นโรคลมดังความว่า 

 

อายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | คจฺฉานนฺท ภิกฺษูณ า ศิลาก า จารย | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต 
ตถาคเตน สารฺธ  ไวร ภฺเย ตฺไรมาสี  ยวานฺ ปริโภกฺตุ ส ศิลาก า คฺฤหฺณาตฺวิติ | เอว  ภทนฺเตตฺยา-   
ยุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ศิลาก า จารยิตุมารพฺธะ | ยาวทฺภควตา ศิลาก า คฺฤหีตฺวา 
ภิกฺษุทฺวโยไนศฺจ ป จภิรฺภิกฺษุศไตะ | อายุษฺม าสฺตุ ศาริปุตฺระ กถยติ | ภควนฺนห  วายฺวาพาธิโก 
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โนตฺสเห ตฺไรมาสี  ยวานฺ ปริโภกฺตุมิติ | อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายนะ กถยติ | อหมสฺโยปสฺถายิก 
อิติ |415  

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ไปเถิดอานนท์ เธอจงถือเอา
ศิลาเที่ยวป่าวประกาศแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “บรรดาพวกท่านทั้งหลายในเมืองไวรัมภยะ ภิกษุรูป
ใดสามารถเพื่อที่จะฉันข้าวสารเหนียวกับพระตถาคตเจ้าตลอด 3 เดือน ภิกษุรูปนั้นจงถือเอาศิลา
ไว้” | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงเร่ิมถือเอาศิลาเที่ยวป่าวประกาศ | จนกระทั่งพระผู้มี
พระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ 498 รูปถือศิลาไว้แล้ว | ส่วนพระศารีปุตรผู้มีอายุ กราบทูลว่า “ข้า
แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์อาพาธเป็นโรคลม ไม่สามารถฉันข้าวสารเหนียวตลอด 3 
เดือนได้” | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะกราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะอยู่อุปัฏฐากพระศารีปุตร
นั้น” |  

 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงโรคลมและวิธีการรักษาไว้เช่นเดียวกัน โดยโรคลมที่
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นปรากฏถึงหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ 

 

1. โรคลม (วาตโรค) มีวิธีการรักษาดังนี้ 
การรักษาด้วยน้ ามันผสมกับน้ าเมา กล่าวถึงพระปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลม แพทย์

ได้ท าการรักษาด้วยใช้น้ ามันผสมน้ าเมา น้ าเมานี้ให้ใช้เป็นกระสายยาหรือใช้ประกอบกับยาชนิดอ่ืน
เพ่ือรักษาโรคได้ โดยมีข้อก าหนดว่าน้ าเมานั้นจะต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่น รส ของน้ าเมา แต่ถ้าผสมมาก
เกินไปให้ใช้เป็นยาส าหรับทาส่วนที่เป็นโรคเท่านั้น ห้ามดื่ม หากละเมิดต้องอาบัติปาจิตตีย์ เมื่อเคี่ยว
หรือผสมน้ ามันเสร็จแล้วให้เก็บยาไว้ในลักจั่นที่ท าด้วยโลหะ ไม้ ผลไม้แห้งอย่างใดอย่างหนึ่ง416  

การรักษาด้วยกากเปรียง พระฆตมันฑทายกเถระได้เล่าถึงอดีตชาติของตนเองว่า ท่าน
ได้เห็นพระพุทธเจ้าอาพาธเป็นโรคลมอยู่ในป่า มีใจเลื่อมใสจึงได้น ากากเปรียงเข้าไปถวาย เมื่อ
พระองค์ฉันแล้วก็หายจากโรคลม417 เปรียงคือ นมส้มผสมน้ าแล้วเจียวให้แตกมัน จัดเป็นหนึ่งในปัญจ

                                                           
415

Ibid., 25. 
416มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

5 48-49. 
417อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 33 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

วิญญาณ, 2532-2539), 130. 
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โครสได้แก่ นมสด นมส้ม เปรียง เนยข้น เนยใส เมื่อดื่มเปรียงสามารถบ าบัดโรคลมได้ สรรพคุณแก้
โรคลม 

 

2. โรคลมเกิดในท้อง (อุทรวาตาพาธ) มีวิธีการรักษาดังนี้ 
การดื่มยาดองโลณโสจิรกะ ภิกษุรูปหนึ่งป่วยเป็นโรคนี้ ท่านได้ดื่มยาดองโลณโสจิรกะ 

โรคก็หายขาด แต่ถ้าไม่อาพาธจะต้องเจือน้ าฉันอย่างน้ าปานะ418 ยาดองโลณโสจิรกะ คือ เภสัชที่ปรุง
ด้วยข้าวทุกชนิดมีส่วนประกอบดังนี้ 1. น้ าฝาดแห่งผลสมอ มะขามป้อม และสมอพิเภก 2. ธัญชาติ
หรือพืชจ าพวกข้าวทุกชนิด อปรันชาติหรือพืชจ าพวกถ่ัว งา ผักทุกชนิด 3. ข้าวสุกแห่งธัญชาติ 7 ชนิด
คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวละมาน ข้าวฟ่าง ลูกเดือย หญ้ากับแก้ 4. ผลไม้ทุกชนิดมี
กล้วยเป็นต้น ผลไม้ที่งอกในหัวทุกชนิด เช่น ผลหวาย การะเกด และเป้ง 5. เนื้อปลาและเนื้ออ่ืน ๆ 6. 
เภสัชหลายอย่างมีน้ าผึ้ง น้ าอ้อย เกลือสินเธาว์ เกลือธรรมดา 7. เครื่องเทศ เป็นต้น โดยให้เอาของทุก
อย่างดังกล่าวใส่รวมกันลงในหม้อ ปิดฝา ไล้ปากหม้อไว้อย่างดีแล้วเก็บไว้ 1 -3 ปี ยาโลณโสจิรกะนี้
กลั่นให้มีสีเหมือนสีน้ าชมพู่ ใช้รักษาโรคลม โรคไอ โรคเรื้อน โรคผอมเหลืองและโรคริดสีดวงทวารเป็น
ต้น และใช้เป็นเครื่องดื่มหลังรับประทานอาหารจะช่วยย่อยอาหารได้ดี ยานี้ภิกษุจะเอาผสมกับน้ าฉัน
หลังอาหารก็ได้ สรุปยานี้ใช้เป้นเครื่องดื่มรักษาโรคและยาเจริญอาหาร419 

การดื่มยาคู เมื่อคราวพระพุทธเจ้าประชวรด้วยโรคลมเกิดในพระอุทร ทรงบ าบัดด้วย
การฉันยาคูปรุงด้วยของ 3 อย่าง คือ งา ข้าวสาร ถั่วเขียว อาการประชวรก็ดีข้ึน420 

การรับประทานกระเทียม พระสารีบุตรอาพาธเป็นลมเสียดท้อง ท่านได้ฉันกระเทียมที่
พระโมคคัลลานะน ามาถวาย ก็หายจากโรคนี้ กระเทียมนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันได้เมื่ออาพาธ 
เมื่อไม่อาพาธห้ามฉัน แต่เมื่อน ามาปรุงกับอาหารก็สามารถฉันได้421 

การอาบน้ าอุ่นและการฉันน้ าอุ่นละลายน้ าอ้อย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประชวร
ด้วยโรคลมรับสั่งให้พระอุปวาณะผู้อุปฐากไปขอน้ าร้อนที่บ้านเทวหิตพราหมณ์ พราหมณ์ก็ให้คนใช้ถือ

                                                           
418พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5 59. 
419อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาณ, 

2532-2539), 189. 
420พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5 59-61. 
421พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 7 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2535), 73. 
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กาน้ าร้อนและห่อน้ าอ้อยไปถวายพระอุปวาณะ พระองค์ครั้นทรงสนานแล้วก็ฉันน้ าอ้อยกับน้ าร้อนที่
อุปฐากเตรียมไว้ต่อมาทรงหายพระประชวร422   

การดื่มน้ าแกงปลาตะเพียน ครั้งหนึ่งพระนางพิมพาเถรีมีโรคลมก าเริบขึ้น พระสารีบุตร
ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ห่อข้าวสาลีที่หุงเสร็จแล้วผสมกับเนยใสใหม่ ปรุงรสด้วยน้ าแกง
ปลาตะเพียนแดงแล้วก็สั่งให้พระราหุลภัทระน าไปถวายพระเถรีผู้ชนนี เมื่อฉันแล้วโรคลมในท้องก็
บรรเทาลง423 
 

3. โรคลมเสียดยอกตามข้อ (ปพฺพวาต) มีวิธีการรักษาดังนี้  
รักษาโดยการระบายโลหิตด้วยเขาสัตว์และมีด พระปิลินทวัจฉะป่วยด้วยโรคนี้รักษาโดย

การระบายโลหิตออกด้วยเขาสัตว์424และมีด425 นอกจากนั้นแล้วยังรักษาด้วยการแช่มือในน้ าอุ่น อบ
ด้วยไอน้ า โดยการต้มยาสมุนไพรบางชนิดและการอบตัวด้วยไอน้ าจากใบปอ  

 

4. โรคลมตามอวัยวะ (องฺควาต) มีวิธีการรักษาดังนี้ 
ท่านปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวัยวะ ได้รักษาด้วยการขับเหงื่อออกจาก

ร่างกายซึ่งมี 4 วิธีคือ 
1. การรมควันจากการเผาใบไม้ โดยเข้าไปอยู่ในกระโจมควัน426 (สมฺภารเสท ) 
2. การนึ่งกายโดยให้บรรจุถ่านไพให้เต็มหลุมประมาณเท่าตัวคน แล้วกลบด้วยฝุ่นและ

ทรายเป็นต้น ลาดด้วยใบไม้ชนิดต่าง ๆ ที่แก้ลมได้บนหลุมนั้นให้ทาล าตัวด้วยน้ ามันแล้วนอน พลิกไป
พลิกมาบนใบไม้นั้นวิธีนี้เรียกว่า การรมใหญ่ (มหาเสท ) 

3. การอาบน้ าต้มสมุนไพรแล้วก็เข้ากระโจมอบตัวให้เหงื่อออก (ภงฺโคทพก ) 

                                                           
422พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่15 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 257. 
423อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที ่4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาณ

, 2532-2539), 178. 
424พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5 50.  
425พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 190. 
426กระโจม คือ สิ่งท่ีตามปรกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเครื่องก าบังแดดลมเป็นต้น โดยปริยาย

หมายถึง สิ่งที่รวมกันเข้าเป็นลอม เช่น กระโจมปืน สิ่งท่ีผูกรวบยอดให้รวมกัน เช่น ปากผูกกระโจม ผ้าที่ท าเป็นลอม
เพื่อเข้าไปอยู่ให้เหงื่อออก เช่น เข้ากระโจม. 
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4. การลงแช่น้ าอุ่นในอ่างหรือรางน้ าเพ่ือให้เหงื่อออก (อุทกโกฏฺ ก )427 
 

จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ทั้งสองนั้นไม่ได้กล่าวอาการและสาเหตุของโรคลมแต่อย่างใด แต่ที่
คล้ายกันก็คือ โรคลมนั้นมีหลายชนิดท าให้วิธีการรักษาและยาที่ใช้ในการรักษาตามค าแนะน าของ
แพทย์นั้นแตกต่างกันออกไปได้แก่ รักษาด้วยไขมันจากสัตว์ เกลือและผลพุทรา น้ ามันผสมกับน้ าเมา 
กากเปรียง ยาดองโลณโสจิรกะ ข้าวยาคู และกระเทียม การอาบน้ าอุ่นและละลายน้ าอุ่นกับน้ าอ้อย
ฉัน การดื่มน้ าแกงปลาตะเพียน การระบายโรหิตด้วยเขาสัตว์และมีด และการขับเหงื่อออกจาก
ร่างกาย  
 

โรคหิด (Kacchūroga/กัจฉโูรค) 
 

สมัยหนึ่งมีภิกษุเกิดอาพาธเป็นโรคหิดคันตามผิวหนัง ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์โดย
แพทย์ได้แนะน าให้ใช้สะเก็ดยางไม้ในการรักษาจึงจะหายจากโรคได้ จากนั้นภิกษุจึงเข้าไปกราบทูลแก่
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตสะเก็ดยางไม้ที่ใช้ในการรักษา 5 ชนิดด้วยกันและตรัสถึง
วิธีการท าและวิธีการเก็บรักษาไว้อย่างละเอียด ดังข้อความดังนี้ 
 

เตน ขลุ สมเยนานฺยตมสฺย ภิกฺโษะ กจฺฉูโรคะ สมุตฺปนฺนะ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | 
ภทฺรมุข เม กจฺฉูโรคะ สมุตฺปนฺโน ไภษชฺย  วฺยปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย กษาย  เสวสฺว | สฺวาสฺถฺย  
เต ภวิษฺยติ | ภทฺรมุข กิมห  กามโภคี | ส กถยติ | อิท  เต ภิกฺโษรฺไภษชฺยมฺ | น ศกฺยมนฺยถา     
สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ปูรฺววทฺยาวจฺฉาสฺตา เต (สรฺวะชฺ  | 
ตเมว คตฺวา ปฺฤจฺเฉติ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ปญฺจ) กษายาะ | 
อามฺรกษายาะ ปูรฺววตฺ | เตน ภิกฺษุณา กษาย  กลฺปีกฺฤตฺย คาตฺร  ฆฺฤษฺฏมฺ | เอกธนีภูตมฺ | ภควา
นาห | จูรฺณะ กรฺตวฺยะ | ภิกฺษวะ อารฺทฺรเมว จูรฺณยนฺติ | ปิณฺฑี (ภูตะ | ภควานาห | โศษยิตวฺยะ | 
เต อาตเป โศษยนฺติ | นิรฺวีรฺย  ภวติ | ภควานาห ) นาตเป โศษยิตวฺยะ | เต ฉายาย า โศษยนฺติ | 
ตถาปิ ปูยฺยติ | ภควานาห | ฉายาตเป โศษยิตวฺยะ อิติ | ภิกฺษวะ กษาเยณ คาตฺร  มฺรกฺษยิตฺวา     
สฺนานฺติ | กษายกฺฤตฺย  น (กุรฺวนฺติ | ภควานาห | ยาวทฺ หสฺตปรามรฺศ  โศธยิตวฺยมฺ ) | (อถ) กษาย  
ทตฺตฺวา สฺนาตวฺยมฺ | กษายกฺฤตฺย  กโรตีติ | ภิกฺโษะ กษาเยณ โรโค วฺยุปศานฺตะ | เตนาวศิษฺฏะ 
กษายะ โฉริตะ | ยาวทปรสฺย ภิกฺโษสฺตาทฺฤศ เอว โรคะ ปฺราทุ (รฺภูตะ | ส ไวทฺยสกาศ  คตะ | 
ปูรฺววตฺ) ส มยา โฉริตะ | น โศภน  กฺฤตมฺ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห 
| กษายธารกสฺยาห  ภิกฺโษราสมุทาจาริกานฺ ธรฺมานฺ ปฺรชฺ ปยิษฺยามิ | (กษายธารเกณ ภิกฺษุณา 

                                                           
427มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

5 49. 
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อุปยุกฺตเศษะ กษาโย โย) ภิกฺษุรรฺถี ตสฺย ทาตวฺยะ | คฺลานกลฺปิกศาลาย า วา สฺถาปยิตวฺยะ | 
กษายธารโก ภิกฺษุรฺยถา ปฺรชฺ ปฺตานา สมุทาจาริกานฺ ธรฺภานฺ น สมาทายวรฺตเต สาติสาโร       
ภวติ |428 

 

ทราบมาว่า สมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดเป็นโรคคันตามผิวหนัง | เธอจึงเข้าไปหาแพทย์ | 
(ครั้นเข้าไปหาแพทย์แล้วจึงกล่าวว่า) “ท่านผู้เจริญ โรคคันตามผิวหนังเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ขอท่าน
แนะน ายารักษาด้วยเถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ พระคุณเจ้า ท่านจงใช้สะเก็ดยางไม้เถิด | 
สุขภาพของท่านก็จะดีขึ้น” | ภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะเป็นผู้บริโภคสิ่งที่ท าให้ถึงความ
พอใจนะสิ” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ยานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้าและภิกษุ | พระคุณเจ้าไม่
สามารถที่จะมีสุขภาพดีได้ด้วยยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | แพทย์กล่าวว่า “พระศาสดาของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูดังที่กล่าวไว้ก่อน
แล้ว พระคุณเจ้าเข้าไปหาพระองค์นั่นแลทูลถามเถิด” | ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้
มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สะเก็ดยางไม้ 5 ชนิดคือ | สะเก็ดยางมะม่วง 
สะเก็ดยางไม้ที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวมาก่อนหน้านี้” | ภิกษุนั้นจึงใช้สะเก็ดยางไม้ขัดถูตาม
ร่างกาย | (แต่) สะเก็ดยางไม้หนาเกินไป | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงต าให้
ละเอียด” | ภิกษุทั้งหลายจึงต าสะเก็ดยางไม้ที่เปียกชื้นอยู่นั่นแล | (ท าให้) ติดกันเป็นก้อน | พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงตากให้แห้ง” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าไปตากแดดที่จ้า | 
(ท าให้) สะเก็ดยางไม้ใช้การไม่ได้ | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอไม่ควรน าไปตากในแดด
ที่จ้า” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงน าไปตากในที่ร่ม | แม้อย่างนั้นเปลือกไม้ต าย่อมเหม็นอับ | พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอควรน าไปตากขณะแดดอ่อน” | ภิกษุทั้งหลายใช้เปลือกไม้ทา
ตามร่างกายเสร็จแล้วย่อมสรงน้ า | แต่ไม่ใช้สะเก็ดยางไม้อย่างถูกต้อง | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “พวกเธอทั้งหลาย พึงล้างมือที่เปื้อนก่อน | ครั้นทาสะเก็ดยางไม้ทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้ว จึงสรง
น้ า | (ท าเช่นนี้) จึงจะชื่อว่าใช้สะเก็ดยางไม้อย่างถูกต้อง | โรคของภิกษุจึงระงับลงแล้วด้วย
เปลือกไม้ | ภิกษุนั้นจึงทิ้งเปลือกไม้ที่เหลือเสีย | จนกระทั่งโรคเช่นนี้นั้นแลได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุอีก
รูปหนึ่ง | ภิกษุนั้นเข้าไปหาแพทย์แล้ว | เนื้อความก็ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว | ภิกษุนั้นกล่าวว่า 
“เราทิ้งเปลือกไม้ไปแล้ว” | เธอจึงกล่าวว่า “ท่านกระท ากรรมอันไม่งามเสียเลย” | ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เราบัญญัติสมุทาจาริก
ธรรมส าหรับภิกษุผู้เก็บเปลือกไม้ไว้ | ภิกษุรูปที่เก็บเปลือกไม้ไว้จะต้องให้เปลือกไม้ที่ต าไว้แล้วที่
เหลือแก่ภิกษุรูปที่มีความต้องการหรือไม่ก็ควรเก็บไว้ในศาลาส าหรับภิกษุผู้อาพาธ | ภิกษุรูปที่
เก็บเปลือกไม้ไว้แล้ว ไม่สมาทานประพฤติสมุทาจาริกธรรมตามที่เราบัญญัติไว้ ย่อมต้องอาบัติ | 

  

                                                           
428

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 4-5. 
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โรคหิดที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นสามารถรักษาได้ด้วยสะเก็ดยางไม้ 5 ชนิดคือ 
สะเก็ดยางมะม่วง สะเก็ดยางสะเดา เป็นต้น โดยวิธีการปรุงนั้นจะต้องน ามาต าอย่างละเอียด เมื่อต า
ละเอียดแล้วให้น าไปตากแดดอ่อนเสร็จแล้วน ามาทาตามร่างกายทิ้งไว้สักพักจึงค่อยอาบน้ า ส่วนโรค
ทางผิวหนังที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นมีปรากฏอยู่หลายชนิดด้วยกันได้แก่ 

1. โรคผิวหนังทั่วไป มีวิธีการรักษาดังนี้  
ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผิวหนัง (ฉวิโรค) ได้รักษาด้วยการไล้ทาของหอม429 และเมื่อ

เป็นโรคพุพอง สิว ฝี อีสุกอีใส และมีกลิ่นตัวแรงให้ใช้จุณเภสัชหรือยาผงเช่น จุณแห่งไม้ซึก และดอก
ค า เป็นต้น หรือจุณแห่งเครื่องหอมทุกอย่างก็ได้430 ส่วนผู้ที่ไม่อาพาธให้ใช้โคมัยหรือขี้วัว ดินเหนียว 
กากน้ าย้อม โดยใช้ครกและสากบดยา431 และใช้เครื่องกรองยาผง ผ้ากรอง เพ่ือให้ได้ยาผงละเอียด
หรือจะใช้จุณผงดังกล่าวมาแช่น้ าอาบก็ได้432  

2. โรคเรื้อน มีวิธีการรักษาดังนี้ 
โรคเรื้อนจะมีลักษณะตามตัวจะเป็นแผลสุกไหม้ มีหนอนชอนไช มีอาการคัน จึงควร

รักษษด้วยการรมควันหรือการอบกายประกอบกับการใช้ยาอย่างอ่ืน433 การรักษาด้วยวิธีนี้สามารถท า
ให้แผลเรื้อรังแห้งและหายเร็ว 

3. โรคฝี มีวิธีการรักษาดังนี้ 
ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธด้วยโรคฝี ได้รักษาด้วยการผ่าตัดแล้วสมานแผลด้วยน้ าฝาดและ

น้ ามันงาที่บดแล้ว เมื่อไม่หายก็ใช้ยาพอกแผลแล้วใช้ผ้าพันแผลไว้ เมื่อเกิดอาการคันก็ชะล้างด้วยน้ า
แป้งเมล็ดพันธ์ผักกาด เมื่อแผลชื้นเป็นฝ้าก็ให้รมควัน หากมีเนื้องอกออกมาก็ให้ตัดด้วยก้อนเกลือ 
หากแผลไม่งอกก็ให้ทาน้ ามันส าหรับทาแผล เมื่อน้ ามันไหลเยิ้มก็ใช้ผ้าเก่าซับน้ ามันส าหรับผ้าซับแผลนี้

                                                           
429มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

5 52. 
430พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่3, 189. 
431พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5 43-44. 
432พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่3, 189. 
433พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่13 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 277. 
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ใช้ได้กับบาดแผลทุกชนิด434 นอกจากนั้นผ้าผิดฝีหรือผ้าปิดแผลสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคสุกใส 
โรคอันมีน้ าหนองน้ าเหลืองเปอะเปื้อน และฝีดาษ โดยผ้านั้นให้ยาว 4 คืบกว้าง 2 คืบสุคต435 

4. โรคหิด มีวิธีการรักษาดังนี้ 
โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Sarcoptes scabics และลักษณะเป็นเม็ดสีขาว ใสเป็นเงาในเนื้อ 

ขึ้นตามผิวหนัง มีอาการปวดและคันเรียกว่า หิดด้าน เมื่อเม็ดแตกมีน้ าเหลืองไหลเยิ้ม เรียกว่าหิด
เปื่อย436 การรักษาโรคหิดนี้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวยามากนัก เพียงแต่
กล่าวถึงอุปกรณ์ที่ช่วยบรรเทาเท่านั้นกล่าวคือ ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคหิดได้ใช้ไม้บังเวียนที่ไม่ได้
จักเป็นฟันมังกร437 (น่าจะใช้ส าหรับเกาแผล) เมื่อมีบาดแผลที่ใบหน้าสามารถใช้กระจกหรือวัตถุอ่ืน
ส่องดูบาดแผลได้438 พระองค์ยังทรงมีพุทธานุญาตให้ผู้ที่ป่วยสวมรองเท้าได้  ส าหรับผู้ป่วยที่มีเท้า
เปื่อยที่เกิดจากโรคหิดและเท้าแตกกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคคุตทะราดหรือโรคหน่อที่เท้าและเป็นโรคที่
ติดต่อเป็นแผลเรื้อรังมีกลิ่นเหม็น เช่นกลาก439 

5. โรคสุกใส มีวิธีการรักษาดังนี้ 
ท่านเวรัฏฐสีสะอาพาธเป็นโรคนี้ ท าให้ผ้านุ่งห่มแห้งกรังอยู่ที่ล าตัวเพราะน้ าเหลืองที่ไหล

ออกมา ภิกษุทั้งหลายเอาน้ าลาดลงที่ผ้าห่มให้เปียกชุ่มแล้วค่อย ๆ ดึงผ้าออกมา พระพุทธเจ้าทรง
อนุญาตให้ใช้ผ้าปิดฝีหรือผ้าปิดแผลแก่ภิกษุผู้อาพาธเป็นโรคฝีพุพอง สิง ฝีดาษหรือสุกใสได4้40 

 

โรคบางประเภทไม่มีปรากฏถึงวิธีการรักษา เช่น โรคหูด โรคพุพอง โรคกลาก แต่ได้
กล่าวถึงหมอชีวกโกมารภัจได้ท าการรักษาพระสงฆ์ท่ีบวชเข้ามาเพ่ือจะรักษาโรค 5 ชนิด คือ โรคเรื้อน 

                                                           
434พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5, 50. 
435พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่2, 507. 
436ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2542. 1293. 
437มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

7, 4. 
438เรื่องเดียวกัน, 6-7. 
439พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5, 18. และราชบัณฑติยสถาน, 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 189-190. 
440พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่7, 216-217. 
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โรคกลาก โรคฝี โรคหม่องคร่อ (โรคไอเรื้อรังหรือหลอดลมโปร่งพอง) โรคลมบ้าหมู และทรงห้ามมิให้
บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรผู้ที่เป็นโรคทั้ง 5 ชนิดนี้441 
 

โรคตา (Akṣiroga/อักษิโรค) 
 

สมัยหนึ่งมีภิกษุเกิดอาพาธเป็นโรคตา ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์โดยแพทย์ได้แนะน าให้
ใช้ยาตาในการรักษาจึงจะหายจากโรคได้ จากนั้นภิกษุจึงเข้าไปกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์ทรงอนุญาตยาหยอดตาใช้ในการรักษา 5 ชนิดได้แก่ ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่เป็นน้ า 
ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด ยาตาที่ปรุงจากพุทรา และตรัสถึงวิธีการเก็บรักษายาตานั้นเพื่อเป็นการ
อนุเคราะห์ภิกษุที่อาพาธเป็นโรคตารูปอื่น ๆ ต่อไป ดังข้อความดังนี ้
 

เตน ขลุ สมเยนานฺยตมสฺย ภิกฺโษรกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | 
ภทฺรมุข อกฺษิโรโค เม ปฺราทุรฺภูตะ | ไภษชฺย  วฺยปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย อญฺชน  ปฺรติเสวสฺว |   
สฺวาสฺถฺย  เต ภ (วิษฺยติ) | ภทฺรมุข กึ วย  กามโภคินะ | อารฺย อิท  เต ไภษชฺยมฺ | น ศกฺยมนฺยถา 
สฺวสฺเถ’) น ภวิตุมฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ไวทฺโยปเทโศ
นาญฺชน  เสวิตวฺยมฺ | เต น ชานนฺติ | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถ (ยติ | อารฺย ศาสฺตา เต สรฺวชฺ ะ 
| ตเมว คตฺวา ปฺฤจฺเฉติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห) | ปญฺจาญฺชนานิ | 
ปุษฺปาญฺชน  รสาญฺชน  จูรฺณาญฺชน  คุฏิกาญฺชน  เสาวีรกาญฺชนมฺ | เตน เสวิตมฺ | สฺวสฺถีภูตะ | เต
นาวศิษฺฏมญฺชน  ยตฺร ตตฺร วา (สฺถาปิต  วินษฺฏมฺ | ยาวทปรสฺย ภิกฺโษรกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | ส 
ตต ฺสกาศมุปส กฺรานฺตะ | อายุษฺมนฺ มมาปฺยกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | อสฺติ ตว กิญฺจิทญฺชนมวศิษฺฏมฺ 
| ส สมนฺเวษยติ | น ลภเต | ส กถยติ | อายุษฺมนฺ อญฺชนมาสีตฺ อิทานึ ตุ น ลภฺยเต | เอตตฺปฺรกรณ  
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | น ภิกฺษุณา อญฺชน  ยตฺร วา ตตฺร วา สฺถาปยิตวฺยมฺ |  
อญฺชนธารกสฺยาห  ภิกฺโษราสมุทาจาริกานฺ (ธรฺมานฺ ปฺรชฺ ปยิษฺยามิ | อญฺชนธารไกรฺภิกฺษุภิรญฺ-
ชนานิ เอวเมว  สฺถาปยิตวฺยานิ | ปุษฺปาญฺชน  ปาตฺเร ? รสาญฺชน  สมุทฺคเก สฺถาปยิตวฺยมฺ | 
จูรฺณาญฺชน  คุฏิกาญฺชน  เสาวีรก  จ ปุฏิก า วทฺธฺวา นาคทนฺตเก สฺถาป (ยิตวฺยมฺ | อญฺชนธารกสฺย 
ภิกฺโษราสมุทาจาริกา ธรฺมา มยา ปฺรชฺ ษฺตาะ | เอตานฺ น สมาทาย) สฺถาปยติ สาติสาโร ภวติ 
|442 

 

                                                           
441มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 

4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 144. 
442

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 5 
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ทราบมาว่า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคตา | ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (ครั้น
เข้าไปหาแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ โรคตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา | ขอท่านจงบอกยาเถิด” | 
แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงใช้ยาตาเถิด | สุขภาพของพระคุณเจ้าจะดี
ขึ้นเอง | ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะต้องตกอยู่ในกามโภคหรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้า
แต่พระคุณเจ้า ยาตานี้เป็นยาส าหรับพระคุณเจ้า | พระคุณเจ้าไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วย
ยาชนิดอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
แล้วว่า “พวกเธอทั้งหลายพึงใช้ยาตาตามที่แพทย์แนะน าได้” | ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่รู้ (ประเภท
ของยาหยอดตา) | พวกเธอจึงถามแพทย์ | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระศาสดา
ของพระคุณเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู | พระคุณเจ้าจงไปถามพระองค์เถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเร่ืองนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ยาตามี 5 ชนิดกล่าวคือ | 
ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่เป็นน้ า ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็น เม็ด ยาตาที่ปรุงจากพุทรา” | 
ภิกษุนั้นใช้ยาตาแล้ว | เธอก็หายเป็นปกติ |ภิกษุนั้นจึงเก็บยาตาที่เหลือไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
(ท าให้)ยาตานั้นหายไปแล้ว | จนกระทั่งภิกษุอีกรูปหนึ่ง เกิดอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา | เธอจึงเข้า
ไปหาภิกษุนั้นแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ โรคนัยน์ตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา | ยาตาของท่านยังมี
เหลืออยู่บ้างไหม” | ภิกษุนั้นค้นหาทั่วแล้ว (แต่)ก็ไม่พบ | เธอจึงกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ยาตาพึงมี
อยู่ แต่หาไม่พบในตอนนี้” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุไม่ควรเก็บยาตาไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง | เราจะบัญญัติสมุทาจาริก
ธรรมไว้ส าหรับภิกษุผู้เก็บยาตาไว้ | ภิกษุผู้เก็บยาตา ควรเก็บยาตาไว้โดยลักษณะอย่างนี้ | ยาตา
ที่ปรุงจากดอกไม้ พึงเก็บไว้ในบาตร ยาตาที่ปรุงจากผลไม้ ควรเก็บไว้ในตลับ | ยาตาที่เป็นผง ยา
ตาที่เป็นเม็ด และยาตาที่ปรุงจากพุทรา ควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้ | เราบัญญัติ 
สมุทาจาริกธรรมส าหรับภิกษุผู้เก็บยาตาไว้แล้ว | ภิกษุไม่สมาทานยาตาเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ ย่อม
ต้องอาบัติ” | 

 

โรคตาที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นสามารถรักษาได้ด้วยยาตา 5 ชนิดตามที่องค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตได้แก่ ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่เป็นน้ า ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็นเม็ด 

ยาตาที่ปรุงจากพุทรา และยาตาที่ปรุงไว้แล้วภิกษุไม่ควรทิ้งควรจะเก็บรักษาไว้อย่างดีกล่าวคือยาตาที่
ปรุงจากดอกไม้ พึงเก็บไว้ในบาตร ยาตาที่ปรุงจากผลไม้ควรเก็บไว้ในตลับ ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่เป็น
เม็ด และยาตาที่ปรุงจากพุทราควรผูกใส่ถุงแล้วตอกหมุดแขวนเก็บไว้ ส่วนในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้
กล่าวถึงโรคตาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

โรคทางตา (จกฺขุโรโค) ในพระไตรปิฎกไม่ได้อธิบายอาการของโรคตาไว้  โดยกล่าวเพียง
ว่า ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท่ีดวงตาท าให้เหล่าภิกษุต้องพาท่านไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ซึ่งสาเหตุ
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อาจจะมาจากการที่ภิกษุลงสรงน้ าที่ไม่สะอาดและน้ าเข้าตาก็ท าให้เป็นโรคตาได้443 โดยท่านได้ใช้ยา
หยอดตาคือ ยาหยอดตาสีด า ยาล้างตา ยาหยอดตาท าจากสมุนไพรเกิดในกระแสน้ า หรดาลกลีบทอง 
(ดินสอพอง) และเขม่าไฟ (กาฬญฺชน  รสญฺชน  โสตญฺชน  เครฺก  ปกลฺล ) นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรจ าพวก 
ไม้จันทร์ กฤษณา กระล าพัก ต้นเฉียง แห้งหมู (จนฺทน  ตีร  กาฬานุสารี ตาลีส  ภทฺทมุตฺตก ) สามารถ
น าไปบดผสมเป็นยาหยอดตาได้ ส่วนการเก็บรักษาให้เก็บไว้ในกลักยาหยอดตาที่ท าจากงา เขาสัตว์ 
ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ยาง ผลไม้ โลหะ เปลือกสังข์เท่านั้น กลักยานั้นให้มีฝาปิดกันฝุ่นละออง ใส่ถุงเก็บไว้อย่าง
ดี ส่วนวิธีการใช้ยานั้นให้ใช้นิ้วป้ายยาทาแต่วิธีนี้อาจท าให้นัยน์ตาช้ าอักเสบหรือจะใช้ไม้ป้ายตาที่ท า
จากกระดูก งา เขา เปลือกสังข์ให้เก็บไว้กับกลักยา444 เครื่องยาอ่ืนเช่น ดอกอุบลเขียวเป็นต้นก็
ใช้ได4้45 

ตาถือเป็นอวัยวะที่ส าคัญของร่างกาย ที่ช่วยในการมอง การอ่าน การเขียน ใช้ในการรับรู้ 
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และช่วยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประวันมากมาย ดวงตานั้นนับว่าเป็นอวัยวะ
ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลงปลิวมาสัมผัสดวงตาเพียง
เล็กน้อยเราก็จะมีความรู้สึกที่ผิดปกติขึ้นมาทันที เช่น เศษผงหรือฝุ่นละออง สิ่งแปลกปลอมที่เข้าตา
นั้นอาจจะท าให้ดวงตาเจ็บปวดขึ้นมาได้จึงต้องระมัดระวังให้ดี  ในคัมภีร์ทั้งสองได้กล่าวถึงภิกษุที่
อาพาธเป็นโรคตาโดยไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นโรคตาประเภทไหนและมีอาการอย่างไร แต่ได้
กล่าวถึงยาส าหรับรักษาไว้หลาย ๆ ประเภทด้วยกันดังกล่าวมา โดยยาที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ไภษัชย-
วัสตุและคัมภีร์พระไตรปิฎกส่วนใหญ่มีลักษณะแตกต่างกันเหมือนกันเพียงยาน้ าหรือยาล้างตา 
(รสญฺชน ) เท่านั้นที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทั้งสอง 

 

โรคธาตุไม่สมดุล (Dhātuvaiṣamyādglānyaṃ/ธาตุไวษมฺยาทฺคฺลานฺย ) 
 

 ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยนั้น คนเราเกิดมาประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวี
ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) เป็นธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือท าให้ร่างกายมี
สิ่งยึดเหนี่ยวเป็นรูปร่างขึ้นมาซึ่งประกอบกันทั้งสิ้น 20 ประการ คือ ผม ขน เล็บ เนื้อ ผิวหนัง เนื้อ 

                                                           
443พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5, 50.  
444เรื่องเดียวกัน, 45-47. 
445มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 

3, 189. 
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เส้นเอ็น กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ล าไส้น้อย ล าไส้ใหญ่ อาหารเก่า (กาก) อาหารใหม่ 
และมันสมอง ธาตุดินจึงเปรียบเสมือนเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย  

อาโปธาตุ (ธาตุน้ า) เป็นธาตุที่มีองค์ประกอบมากที่สุดในร่างกาย ทั้งในเซลล์และนอก
เซลล์ ประกอบด้วย 12 ประการ คือ น้ าดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น มันเหลว น้ าตา น้ าลาย 
น้ ามูก ไขข้อ น้ ามูตร น้ านั้นมีความส าคัญต่อร่างกาย ท าให้ร่างกายท างานได้ตามปกติ เพราะน้ าเป็น
สื่อในการพาอาหารไปตามระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยให้เกิดความอ่ิมเอิบ ความตึงตัว ถ้าขาดน้ า
ผิวหนังจะเหี่ยวย่น ขาดความตึงตัว 

เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ไฟส าหรับอุ่นกาย ไฟส าหรับร้อน
ระส่ าระสาย ไฟส าหรับเผาให้คร่ าคร่าและไฟส าหรับย่อยอาหาร ธาตุไฟคือกระบวนการเผาผลาญ
อาหารในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานขึ้นมา พลังงานนี้จะท าให้ธาตุดิน (เซลล์และเนื้อเยื่อ) และธาตุน้ า
(เลือดและน้ าเหลือง) ให้คงอยู่ ไม่เน่าเสีย 

วาโยธาตุ (ธาตุลม) มี 6 ประการ คือ ลมส าหรับพัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดศีรษะ ลมพัด
ตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้า ลมพัดตั้งแต่ท้องแต่นอกล าไส้ ลมพัดในล าไส้ถึงกระเพาะ ลมพัดทั่ว
สรรพางค์กาย ลมหายใจเข้าออก ปัจจุบัน หมายความถึงตัวควบคุมการเคลื่อนไหวทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นการหายใจ การยืดหดของกล้ามเนื้อ การบีบตัว การสูบฉีดเลือดของหัวใจ การไหลเวียนเลือด 
หรือการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของเซลล์ หรือกระแสสัญญาณของระบบ
ประสาท 

หากร่างกายเกิดภาวะเสียสมดุลของธาตุทั้ง 4 ปัญหาด้านสุขภาพก็จะตามมา ท าให้เกิด
การเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยอาการที่แตกต่างกันไป โดยอาการเจ็บป่วยที่ปรากฏจะแสดงอาการให้เห็นตาม
ธาตุต่าง ๆ ดังนี้  

ธาตุดิน มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยมีสิ่งที่ควบคุม
ความเจ็บป่วยของธาตุดิน 3 ประการ ด้วยกันคือ 1. หทยังหรือหทัยวัตถุ (หัวใจ) หมายถึงความ
สมบูรณ์ของหัวใจ การท างาน การเต้น ความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น โรคที่เกิดมักเกิด
จากการท างานของหัวใจ 2. อุทริยัง (อาหารใหม่) หมายถึง อาหารที่รับประทานเข้าไปใหม่ๆ โรคที่
เกิดมักเกิดจากการกินอาหารที่ผิดปกติเรียกว่า “กินผิด” คือกินไม่ถูกกับธาตุ กินอาหารไม่สะอาด กิน
อาหารแสลงโรค เป็นต้น 3. กรีสัง (อาหารเก่า) หมายถึง กากอาหารในล าไส้ใหญ่ที่จะออกมาเป็น
อุจจาระ ลักษณะหรือกลิ่นของอุจจาระเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพ อุจจาระหยาบ ละเอียด แข็ง เห ลว 
กลิ่นเหมือนปลาเน่า ธาตุน้ าเป็นเหตุ กลิ่นเหมือนหญ้าเน่าธาตุไฟเป็นเหตุ กลิ่นเหมือนข้าวบูดธาตุลม
เป็นเหตุ กลิ่นเหมือนซากศพธาตุดินเป็นเหตุ เป็นต้น 
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ธาตุน้ า มักจะเจ็บป่วยด้วยของเหลวหรือน้ าภายในร่างกาย โดยมีสิ่งที่ควบคุมความ
เจ็บป่วยของธาตุน้ า 3 ประการ ด้วยกันคือ 1. คอเสมหะ หมายถึง เสมหะหรือเสลดที่อยู่บริเวณล าคอ 
โรคที่เกิดมักเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน เมือกในจมูก ล าคอ หลอดลมตอนต้น เช่น มีเสมหะ 
ไซนัส ไข้หวัด เป็นต้น 2. อุระเสมหะ หมายถึง เสมหะหรือเสลดที่อยู่บริเวณทรวงอกและช่องท้อง
ส่วนบน ได้แก่ เสมหะน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร โรคที่เกิดมักเกี่ยวกับทรวงอกและปอด เช่น หอบหืด 
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม โรคกระเพาะ เป็นต้น 3. คูถเสมหะหมายถึง ของเหลวที่อยู่ในช่องท้อง
ส่วนล่างหรือระบบขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ โรคที่เกิดมักเก่ียวข้องกับระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย 
เมือกมูกในล าไส้น้ าในกระเพาะปัสสาวะ เช่น ท้องเสีย บิดมูกเลือด ริดสีดวงทวาร กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ปัสสาวะผิดปกติ เป็นต้น 

ธาตุไฟ มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากขบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย โดยมีสิ่ง
ที่ควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุไฟ 3 ประการคือ 1. พัทธปิตตะ (ดีในฝัก) หมายถึง ขบวนการผลิต
น้ าดีของตับ โรคที่เกิดมักเกี่ยวกับระบบน้ าดีภายในถุงน้ าดีท่อน้ าดีอุตตัน ภาวะการผลิตน้ าดีของตับ
ผิดปกติตับอักเสบเกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เกิดน้ าดีอักเสบ เป็นนิ่ว เป็นต้น 2. อพัทธปิตตะ (ดี
นอกฝัก) หมายถึง ขบวนการย่อยอาหารโดยน้ าดีหรือน้ าดีในล าไส้โรคที่เกิดมักเกี่ยวกับการท างานของ 
น้ าดีในล าไส้ระบบการย่อยอาหาร อาการคือ จุกเสียด อืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ดีซ่าน เหลืองทั้งตัว ถ่าย
เป็นสีเขียว เป็นต้น 3. ก าเดา หมายถึง ความร้อนที่เกิดจากขบวนการเผาผลาญ การท างานของ
ร่างกาย โรคที่เกิดมักเกี่ยวกับอาการตัวร้อน เป็นไข้ร้อนใน ติดเชื้อ อักเสบ เป็นต้น 

ธาตุลม มักจะเจ็บป่วยด้วยระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท โดยมีสิ่งที่
ควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุลม 3 ประการ ด้วยกันคือ 1. หทัยวาตะ หมายถึง ภาวะจิตใจ โรคที่เกิด
มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจ อารมณ์ความหวั่นไหว ความกังวล ท าให้เกิดการ
แปรปรวนด้านอารมณ์ได้ 2. สัตถกะวาตะ หมายถึง ลมในร่างกายที่แหลมคมเหมือนศัสตราวุธ ซึ่ง
เกี่ยวกับระบบประสาทต่าง ๆ และเส้นเลือดฝอย ภาวะหัวใจขาดเลือด โรคที่เกิดมักจะเกี่ยวกับเส้น
เลือดฝอยแตก ตีบตัน หรือเป็นอัมพาต อาการปวด อาการชา เป็นต้น  3. สุมนาวาตะ หมายถึง การ
ไหลเวียนของโลหิตและระบบการท างานของประสาท สมอง ไขสันหลัง โรคที่เกิดมักเกี่ยวกับการเจ็บ
หลัง การชัก การกระตุก ความดันโลหิต ลมจากหัวใจ และหลอดเลือดใหญ่กลางล าตัว446 

การที่ร่างกายมีธาตุทั้ง 4 อย่างสมดุลย่อมหมายถึง ร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย 
ในทางกลับกันถ้าร่างกายมีธาตุทั้ง 4 ที่ไม่สมดุล ค าว่าไม่สมดุลหมายความได้ 3 อย่าง คือ ธาตุก าเริบ 

                                                           
446กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก (นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข, 2555), 17-19. 
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(มีธาตุนั้นมากเกินไป) ธาตุหย่อน (มีธาตุนั้นน้อยเกินไป) ธาตุพิการ (ธาตุมีความบกพร่อง)  ในคัมภีร์   
มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงพระศารีบุตรที่อาพาธเป็นโรคธาตุไม่สมดุลแต่ไม่ได้ให้
รายละเอียดว่าเป็นธาตุชนิดไหน โดยครั้งนั้นแพทย์ได้แนะน าพืชสมุนไพรที่เกิดในน้ าคือ รากบัวหรือ
เหง้าบัว แก่พระเถระดังความว่า 

 

อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย ธาตุไว(ษมฺยาทฺคฺลานฺยมุตฺปนฺนมฺ | อายุษฺมานฺ มหาเมาทคลฺยายนะ 
ส ลกฺษย)ติ | พหุโศ มยา อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย (สฺว) มเตน อุปสฺถาน  กฺฤตมฺ | น จ กทาจิทฺ      
ไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ ยตฺตุ อห  ปฺฤจฺเฉยมิติ | เตน ไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ภทฺรมุข อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย 
(ธาตุะ กุปิต | ไภษชฺย  วฺยปทิศ | ส กถยติ | อารฺย ปทฺมพีช ) ปฺรยจฺฉ สฺวสฺโถ ภวิษฺยติ | อายุษฺมานฺ 
มหาเมาทฺคลฺยายนะ ส ลกฺษยติ | น มม ปฺรติรูป  สฺยาทฺ ยทหมายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย กฺฤเต น 
วิสกฺษีเรณ อุปสฺถาน  กุรฺยา (มิติ | ส ลกฺษิตมาตฺร เอว ศฺราวสฺตฺยา อนฺต)รฺหิโต มนฺทากินฺยาะ     
ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร ปฺรตฺยษฺ าตฺ นาคราชสฺย ภวนสมีเป | ตตะ สุปฺรติษฺ เตน นาคราเชน ทฺฤษฺฏ 
อุกฺตศฺจ | กิมารฺยสฺย อาคมเน (การณมฺ | ส กถยติ | อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย ธาตุะ กุปิตะ) | ตสฺย 
ไวทฺเยน วิสกฺษีรมาทิษฺฏมิติ | สุปฺรติษฺ โต นาคราชะ กถยติ | อารฺย ยทฺเยว  ติษฺ  ตาวทิติ | ส     
มนฺทากินึ ปุษฺกริณีมวตีรฺย ปุรุษปฺรมาณานิ วิสกฺษีราณฺยุตฺปาฏฺย อุตฺปาฏฺย วิ(สกฺษีเรณายุษฺมโต 
มหาเมาทฺคลฺยายนสฺย ปาตฺร  ปูริตมฺ) | อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายโน’สฺย วิษานิ รุชฺยมานานิ      
นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | สุปฺรติษฺ โต นาคราชะ กถยติ | อารฺย กิมากางฺกฺษเส วิสานิ ปริโภกฺตุมิติ | ส 
ตูษฺณีมวสฺถิตะ | (ส กถยติ | อารฺย คจฺฉ | สฺวสฺติ เต | อถายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายโน วิสกฺษีเรณ) 
ปาตฺร  ปูรยิตฺวา มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร’นฺตรฺหิตะ ศฺราวสฺตฺย า ปฺรตฺยษฺ าตฺ เชตวเน’
นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | ตตฺ อายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ ไวทฺโยปเทเศน วิสกฺษีร  ปริภุกฺตมฺ | สฺวสฺถีภูตะ 
‘‘‘‘‘ |447  

 

ท่านศารีปุตรได้เกิดอาพาธมีธาตุไม่สมดุล | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะย่อมใคร่ครวญว่า 
“หลายครั้งที่เราทราบอาการป่วยของพระศารีปุตรแล้วกระท าการดูแล | แต่เราไม่เคยถามแพทย์
สักครั้งเลย เอาละคร้ังนี้เราจะถามแพทย์” | พระเถระนั้นจึงถามแพทย์แล้วว่า “ท่านผู้เจริญ ท่าน
พระศารีปุตรเกิดมีธาตุก าเริบ | ท่านจงบอกยามาเถิด” | หมอนั้นจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า 
ท่านจงให้รากบัวเถิด พระศารีปุตรจะมีอาการดีขึ้น” | พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุย่อม
ใคร่ครวญว่า “ไม่สมควรแก่เราเลยที่เราเมื่อจะท ายาให้แก่ท่านศารีปุตรแล้วไม่ท าการดูแลท่าน
ด้วยรากบัวและเหง้าบัว” | พระเถระผู้สักว่าใคร่ครวญแล้วนั่นแล ก็หายไปจากเมืองศราวัสตียืน
อยู่ที่ริมฝั่งสระปุษกริณีชื่อว่า มันทากินี ใกล้ภพของพญานาคราช | ล าดับนั้น นาคราชนามว่า 
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S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 144. 
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สุปรติษฐิตะ เห็นแล้วและกล่าวแล้วว่า “ในการมาของพระคุณเจ้านี้มีเหตุอันใดหรือ” | พระเถระ
กล่าวว่า “ท่านศารีปุตรเกิดมีธาตุก าเริบ | แพทย์ได้แสดงตัวยาคือเหง้าบัวและรากบัวให้แก่
พระศารีปุตรนั้น” | นาคราชสุปรติษฐิตะจึงกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ท่านจงยืนอยู่ตรงนี้
ก่อน” | นาคราชนั้นจึงด าลงไปในสระปุษกริณีมันทากินีแลว้ถือเอารากบัวและเหง้าบวัมีขนาดเท่า
บุรุษ บรรจุเหง้าบัวและรากบัวเต็มบาตรของท่านพระมหาเมาทคัลยายนะ | พระมหาเมาทคัล
ยายนะผู้มีอายุเริ่มมองดูรากบัวของนาคราชนั้นอย่างสงสัย | นาคราชสุปรติษฐิตะจึงกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้ามีความสงสัยที่จะฉันรากบัวหรือ” | พระเถระยืนนิ่งอยู่แล้ว | นาคราชนั้นจึงกล่าวว่า 
“ไปเถิด พระคุณเจ้า | ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน” | คร้ังนั้น ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะ บรรจุ
เหง้าบัวและรากบัวเต็มบาตรแล้ว หายไปจากริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินี ไปยืนอยู่ที่เชตวนาราม
ของอนาถปิณฑทะเมืองศราวัสตี | คร้ังนั้น ท่านศารีปุตรได้ฉันเหง้าบัวและรากบัวตามที่แพทย์สั่ง
แล้ว | ท่านก็หายเป็นปกติ .....*** | 

 

นอกจากพระศารีบุตรที่อาพาธเป็นธาตุไม่สมดุลแล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ทรงอาพาธเป็นโรคธาตุไฟอ่อนเช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงอาการของโรคและวิธีการรักษากล่าว
แต่เพียงชื่อโรคเท่านั้น ดังความว่า 

 

กึ ภทนฺต ภควตา กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกนาภิส พุทฺธโพธิรปิ ภควานฺ (มนฺทาคฺนินา) 
วฺยาธินา สฺปษฺฏ อิติ | ภควานาห ตถาคเตไนว ตานิ ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ กรฺมาณิ กฺฤตานฺ-
ยุปจิตาณิ ปูรฺววทฺยาวตฺผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ |448 

 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท ากรรม
อะไรไว้ ด้วยวิบากกรรมใด พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าจึงทรงประชวรด้วยโรคธาตุไฟ
อ่อน” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตชาติเหล่าอ่ืน ตถาคตนั้นแลได้ก่อร่าง
สร้างกรรมเหล่านี้ไว้ อันได้รับการสั่งสม | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เรื่อยไปจนถึง 
ทราบว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที | 

 

โรคธาตุไม่สมดุลที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นไม่ได้กล่าวถึงอาการของโรคหรือ
ชนิดของโรคแต่อย่างใดแต่ได้กล่าวถึงวิธีการรักษาที่แพทย์ได้แนะน าคือใช้รากบัวหรือเหง้าบัวใน
การรักษา ส่วนในคัมภีร์พระไตรปิฎกโรคธาตุไม่สมดุลนั้นไม่ปรากฏชื่ออย่างชัดเจน แต่ได้กล่าวถึง
รากบัวและเหง้าบัวซึ่งเป็นยารักษาโรคธาตุไม่สมดุลในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุไว้ว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรค
ร้อนในหรือไข้ตัวร้อนได้เช่นเดียวกัน ดังนี้ 
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โรคร้อนในหรือเป็นไข้ตัวร้อน (ฑโห ฑาโห) สมัยหนึ่งพระสารีบุตรอาพาธเป็นไข้ตัว
ร้อน เมื่อท่านได้รักษาโดยการฉันรากบัวและเหง้าบัวสด ๆ ท่านก็หายจากโรคนี้449  

จะเห็นได้ว่าสรรพคุณของพืชสมุนไพรนั้นสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด ดังที่
ปรากฏในคัมภีร์ทั้งสองที่แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้โรคจะต่างชนิดกันคือ โรคธาตุไม่สมดุลและโรค
ร้อนในหรือไข้ตัวร้อน แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ด้วยตัวยาสมุนไพรตัวเดียวกันคือการฉันรากบัว
และเหง้าบัว 

 

โรคบ้า (Unmatta/อุนฺมตฺต)  
โรคบ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นเป็นความเจ็บป่วยอันเกี่ยวเนื่องกับจิตใจ 

เช่น เกิดความไม่สบายใจ คิดวิตกกังวลจนท าให้เป็นบ้าหรือวิกลจริต ในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงอาการ
ของโรค กล่าวเพียงว่าภิกษุชื่อว่า ไสกตะ อาพาธเป็นโรคบ้า จิตใจฟุ้งซ่านเดินเที่ยวเตร็ดเตร่อยู่
ตามถนนหนทาง เมื่อเหล่าภิกษุเข้าไปหาแพทย์เพ่ือถามถึงยาส าหรับรักษา แพทย์ได้แนะน าเนื้อ
ดิบให้ภิกษุผู้อาพาธนั้นได้ฉัน เหล่าภิกษุจึงทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระพุทธเจ้า ดัง
ข้อความดังต่อไปนี้ 

  

อายุษฺมานฺ ไสกต อุนฺมตตฺะ กฺษิปฺยจิตฺตสฺเตนาหิณฺฑเต | ส พฺราหฺมณคฺฤห’ (ปติสฺต  ทฺฤษฺฏฺ
วา อาห | เอษ อายุษฺมานฺ กสฺย ปุตฺระ | อปเร อาหุะ | อมุกสฺย คฺฤหปเตะ | เต กถยนฺติ | ศากฺย
ปุตฺรียะ’ศฺรมณา อนาถา อ) ปฺยปฺรวฺรชิตาะ | ยทิ น ปฺรวฺรชิโต’ภวิษฺยตฺ ชฺ าติภิรสฺย     จิกิตฺสา 
กฺฤตาภวิษฺยตฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภค (วานาห | เอว  สติ ภิกฺษวะ 
ไสกตสฺย ภิกฺโษรฺคฺลานฺยนิรูปณาย ปฺรษฺฏวฺยมฺ | อถ เต ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตาะ | ภทฺรมุข อสฺ
ไยวเมว  (จ คฺลานฺยมฺ | ไภษชฺย  วฺยปทิศ | อารฺย อามม ำส  ปริภุญฺชตุ | สฺวสฺโถ ภวิษฺยติ | ภทฺรมุข 
กิมเสา ปุรุษาทะ | อารฺย น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ | เอตตฺ ปฺรกร(ณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจ
ยนฺติ | ภควานาห | ยทฺเยว  ไภษชฺย  เสวิตวฺยมฺ | น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ | ม าส  ทาตวฺยมฺ 
ภิกฺษวสฺตถา) เอวานุปฺรยจฺฉนฺติ | น ขาทติ | ภควานาห | อกฺษิณี ปฏฺฏเกน พทฺธฺวา ทาตวฺยมฺ | 
ไตรฺทตฺตมฺ | อติศีฆฺร  ปฏฺฏโก มุกฺตะ | เตน หสฺโต ลิปฺเตา ทฺฤษฺเฏา | เตน วานฺตมฺ | ภควานาห | 
(สทฺโย น โมกฺตวฺยะ | อถ เจตฺ สทฺโยโมกฺตวฺยสฺตทา ตสฺย หสฺเตา ตทคฺรตะ สุศุทฺเธ ปา)นีเย สฺ
ถาปยิตฺวา ปศฺจาตฺ ปฏฺฏโก โมกฺตวฺย | ส สฺวสฺถีภูตะ | ตสฺย ส เอว โทหทะ ส วฺฤตฺตะ | เอตตฺ      
ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ยทา สฺวสฺถี(ภูตสฺตทา เอว  ศิกฺษ า สมาทาย) ตตฺ
สมวสฺถานมาจริตวฺยมฺ | อธฺยาจรติ สาติสาโร ภวติ |450 

                                                           
449พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5, 65-67. 
450

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1,  5. 
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ภิกษุชื่อว่าไสกตะ ผู้มีอายุ เกิดมีอาการบ้า จิตคิดฟุ้งซ่าน เดินเที่ยวเตร็ดเตร่อยู่ | พราหมณ์
คฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของใคร” | ชนเหล่าอ่ืนกล่าวว่า “ท่าน
เป็นบุตรของคฤหบดีชื่อโน้น” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ศรมณศากยบุตร ถึงแม้
บรรพชาแล้วแต่กลับไม่มีที่พึ่ง | ถ้าท่านไม่ได้เป็นบรรพชิตแล้วไซร้ พวกเราเองจะท าการรักษา
ท่านด้วยความรู้ที่มี” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเธอพึงถามถึงไภษัชย์ส าหรับรักษาอาพาธของ
ไสกตะภิกษุเถิด” | ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาแพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าว
ว่า) “ท่านผู้เจริญ อาพาธอย่างนี้และอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปนี้ ขอท่านจงบอกไภษัชย์เถิด” | 
แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นจงฉันเนื้อดิบ | (ครั้นฉันแล้ว) จะมีอาการดีขึ้น | 
ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ จะให้ภิกษุนั้นฆ่าสัตว์นะหรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้าแต่
พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นไม่สามารถที่จะหายเป็นปกติได้ด้วยยาชนิดอย่างอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถ้าไภษัชย์อย่างนี้ภิกษุ
จะต้องฉัน | (และ) เธอก็ไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วยไภษัชย์อื่น | พวกเธอพึงให้เนื้อแก่ภิกษุ
เถิด” ภิกษุทั้งหลายจึงให้เนื้อดิบเหล่านั้นตามพระด ารัส | ภิกษุนั้นย่อมไม่ฉัน | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “พวกเธอพึงเอาผ้าปิดตา(ไสกตะภิกษุนั้น) แล้วให้เถิด” | ภิกษุเหล่านั้นได้ให้แล้ว | ผ้า
ก็หลุดออกอย่างรวดเร็ว | ไสกตะนั้นเห็นมือที่เปื้อนแล้ว | เธอจึงส ารอกออก | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม พวกเธอไม่ควรดึงผ้าออก | พวกเธอจะดึงผ้าออกก็ต่อเมื่อล้างมือ
ทั้งสองของภิกษุนั้นแล้ววางน้ าดื่มอันสะอาดไว้ หลังจากนั้นจึงค่อยดึงผ้าออก” | ภิกษุนั้นได้หาย
เป็นปกติแล้ว | (แต่) เธอกลับมีความต้องการที่จะฉันอย่างนี้อีก | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ในเวลาที่เธอหายดีแล้ว เธอต้อง
สมาทานสิกขาบทอย่างนี้แล้ว ประพฤติยึดถือสิกขาบทนั้น | ภิกษุประพฤติล่วงสิกขาบท ย่อม
ต้องอาบัติ |  

ส่วนในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นได้กล่าวถึงโรคนี้ไว้ว่า อาพาธเพราะถูกผีเข้าสิง (อมนุสฺสิกา-
พาโธ) โดยมีวิธีการรักษาดังนี้ 

การให้กินเลือดสด ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเพราะผีเข้า อาจารย์และอุปัชฌาย์ช่วยกันรักษา
แต่ก็ไม่หาย เธอได้เดินไปที่เขียงแล่หมูแล้วหยิบเนื้อดิบกินและดื่มเลือดสด อาพาธเพราะผีเข้านั้นจึง
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หายไป ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ป่วยเพราะผีเข้าฉันเนื้อดิบและเลือดสดได้ 451 อนุษย์
เมื่อได้เคี้ยวกินเนื้อดิบและเลือดสดแล้วก็ออกไปถือว่าภิกษุไม่ได้ฉัน452   

การให้กินของบางอย่าง เมื่อมัณฑัพยกุมารพร้อมกับบรรดาพราหมณ์ที่มาบริโภคอาหาร
ที่บ้าน กุมารได้พูดจาไม่ดีต่อมาตังคฤษี ท าให้เทวดาผู้รักษาพระนครทั้งหลายโกรธจึงรวมตัวกันทรมาน
โดยให้จับคอบิดากลับไปมาบ้าง ให้มีนัยน์ตาขวางบ้าง ให้มือเท้าเหยียดตรงแข็งทื่อบ้าง และก็ให้
ส ารอกน้ าลายไหลออกมานอนดิ้นไปมาอยู่ เมื่อนางทิฏฐมังคลิกามารดาของกุมารทราบข่าวด้วยความ
รักลูกจึงไปขอโทษมาตังคฤษี ๆ ได้เทก้อนข้าวที่เหลือจากการบริโภคพร้อมกับน้ าล้างมือลงในขันทอง
สั่งว่า ให้หยอดน้ าครึ่งหนึ่งจากส่วนนี้ใส่ปากกุมารก่อน ส่วนที่เหลือให้เทลงตุ่มเอาน้ าผสมโดยประมาณ
แล้วหยอดลงในปากของพวกพราหมณ์ ด้วยเหตุนี้เทวดาก็จะหนีไปเอง นางท าตามที่ฤษีบอกทุก
ประการท าให้กุมารและพราหมณ์หายเป็นปกติ453 

จะเห็นได้ว่าชื่อโรคที่ปรากฏในคัมภีร์ทั้งสองแตกต่างกันในไภษัชยวัสตุกล่าวถึงโรคนี้ว่า
ภิกษุมีอาการทางจิตจนเป็นบ้าแต่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวว่าภิกษุถูกอมนุษย์เข้าสิงร่างกายท าให้ไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่ถึงอย่างไรนั้นวิธีการรักษาในคัมภีร์ทั้งสองกล่าวไว้อย่างเดียวกันคือ การ
กินเนื้อสดสามารถรักษาอาการของโรคทางจิตและอมนุษย์เข้าสิงได้ 

 

งูกัด 
สมัยหนึ่งภิกษุหนุ่มนามว่า สวารติ เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างมาก

ได้ออกไปตัดฝืนเพ่ือท าน้ าอุ่นถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ในขณะที่ตัดฟืนอยู่นั้น ท่านได้ถูกงูพิษ
กัดเข้าที่นิ้วเท้าข้างขวา เมื่อพิษงูแล่นเข้าสู่ร่างกายท่านจึงล้มลงบนพ้ืน น้ าลายฟูม ปากซีด ตาเหลือก 
ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลแก่พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงรับสั่งให้ภิกษุไปถาม
แพทย์แล้วท าการรักษาท่าน ครั้งนั้นแพทย์ได้แนะน ายาวิกฤตโภชนะซึ่งประกอบไปด้วยคูถ มูตร เถ้า
และดินตามพุทธบัญญัติแต่ถึงกระนั้นอาการของท่านสวารติก็ไม่ดีขึ้น พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พระ
อานนท์เรียนมนต์ชื่อว่า มหามายูรี จากพระองค์แล้วไปสาธยายให้ท่านสวารติฟัง ครั้งนั้นพิษงูได้
หายไปแล้วและท่านสวารติได้หายเป็นปกติ ดังความว่า  

                                                           
451พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่5, 44. 
452มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 

3, 189. 
453พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที่ 27 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 409-13. และ อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 
7 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาณ, 2532-2539), 1-16. 
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อนฺยตเมน คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ เชนฺตาเกโนปนิรฺม ตฺริตะ | เตน ขลุ สมเย-    
นายุษฺมานฺ สฺวาติรฺนวาคตสฺตรุโณ’จิรปฺรวฺรชิตะ อจิราคต อิม  ธรฺมวินยมฺ | ส ส ลกฺษยติ | อุกฺต  
ภควตา ไยศฺจาลฺป  ทตฺต  ไยศฺจ ปฺรภูต  ทตฺต  ไยศฺจ ปฺรณีต  ทตฺต  ไยศฺจาตฺตมนสฺไกะ ปริกรฺม กฺฤต  
ไยศฺจ ปฺรสนฺนจิตฺไตรภฺยนุโมทิต  สรฺเว เต ปุณฺยสฺย ภาคิโน ภวนฺติ | ยตฺตฺวห  ปริกรฺม กุรฺยามิติ | ส 
กาษฺฐ  ปาฏยิตุมารพฺโธ ยาวทนฺยตมสฺมาตฺปูติทารุสุษิรานฺนิษฺกฺรมฺยาศีวิเษณ ทกฺษิเณ ปาทางฺคุษฺเ  
ทษฺฏะ | ส วิเษณ ส มูรฺฉิโต ภูเตา ปติโต ลาลา วาหยติ มุข  จ วิภณฺฑยติ อกฺษิณี จ สมฺปริวรฺตยติ | 
ส ตถา วิหฺวโล พฺราหฺมณคฺฤหปติภิรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ | ภวนฺตะ กตรสฺยาย  คฺฤหปเตะ ปุตฺร   
อิติ | อปไระ สมาขฺยาตมฺ | อมฺยุกสฺย อิติ | เต กถยนฺติ | อนาถาน า ศฺรมณศากฺยปุตฺรียาณ า มธฺเย 
ปฺรวฺรชิตะ | ยทิ น ปฺรวฺรชิโต’ภวิษฺยตฺ ชฺ าติภิรสฺย วิกิตฺสา การิตา อภวิษฺยทิติ | เอตตฺปฺรกรณ  
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ไวทฺย ปฺฤษฺฏฺวา จิกิตฺสา กรฺตวฺเยติ | ภิกฺษุภิรฺไวทฺย 
ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ | อารฺยา วิกฺฤตโภชนมนุปฺรยจฺฉเตติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต            
อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ทาตวฺย  ไวทฺโยปเทเศเนติ | ภิกฺษโว น ชานเต กีทฺฤศ  วิกฺฤตโภชนมิติ | 
ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ | อารฺยา ยุษฺมากเมว ศาสฺตา สรฺวชฺโ  ภควานฺสรฺวทรฺศี ส เอว      
ชฺ ายฺสตีติ | ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ ภควานาห | วิกฺฤตโภชน  ภิกฺษว  อุจฺจาระ ปฺรสฺราวศฺฉายิ
ก า มฺฤตฺติกา จ | ตตฺร อุจฺจาระ อจิรชาตกาน า วตฺสกาน า เตษาเมว จ ปฺรสฺราวะ | ฉายิกา ปญฺจา
น า วฺฤกฺษาณามฺ | กาญฺจนสฺย กมีพลสฺยาศฺวตฺถสฺโยทุมฺพรสฺย นฺยคฺโรธสฺย | มฺฤตฺติกา ปฺฤถิวฺย า 
จตุรงฺคุลมปนีโยทฺธรฺตวฺยา อิติ วิกฺฤตโภชนมิติ | 

ตโต ภิกฺษุภิรายุษฺมตะ สฺวาเตรฺวิกฺฤตโภชน  ทตฺตมฺ | ตถาปิ น สฺวสฺถีภวติ | เอตตฺปฺรกรณ  
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ศกฺษฺยสิ ตฺวมานนฺท มมานฺติกานฺมหามายูรี  วิทฺยา
มุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย สฺวาเตรฺภิกฺโษ รกฺษ า กรฺตุ  ปริตฺราณ  ปริคฺรห  วิษทูษณ  ทณฺฑปริหาร  วิษ
นาศน  สีมาพนฺธ  ธรณีพนฺธ  จ | ภาษต า ภควานฺ ศฺโรษฺยามิ | อถ ภคว าสฺตสฺย า เวลายามิม า มหา
มายูรี  วิทฺย า ภาษเต สฺม | 

 นโม พุทฺธาย นโม ธรฺมาย นมะ ส ฆาย| 
ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรฺมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครฺเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร         

ศฺรีภทฺเร สรฺวารฺถสาธนิ ปรมารฺถสาธนิ สรฺวานรฺถปฺรศมนิ สรฺวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส      
อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฺฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม          
พฺรหฺมสฺวเร ปูรฺเณ ปูรฺณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สฺวาตึ สรฺโวปทฺรวภยโรเคภฺยะ สฺวาหา |454 

 

คฤหบดีคนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยการอาบน้ าอุ่น | ทราบ
มาว่า สมัยนั้นท่านสวารติ ภิกษุหนุ่ม ผู้บวชได้ไม่นาน และศึกษาพระธรรมวินัยได้ไม่นาน | ท่าน

                                                           
454

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 170-171. 
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ย่อมใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ผู้ที่ถวายน้อย ผู้ที่ถวายมาก ถวายของ
ประณีต ท าบริกรรมด้วยตัวเอง ผู้ที่อนุโมทนาด้วยจิตที่เลื่อมใส ทั้งหมดย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ | 
อย่ากระนั้นเลย เราจะกระท าบริกรรม” | ท่านสวารตินั้นจึงเริ่มเพื่อที่จะตัดฟืน จนกระทั่งถูกงูที่
เลื้อยออกมาจากโพรงไม้อันสกปรกแห่งหนึ่งกัดเข้าที่นิ้วเท้าข้างขวา | ท่านสวารตินั้นถูกพิษงูแล่น
เข้าไปแล้วจึงล้มลงบนพื้น น้ าลายฟูม ปากซีด ตาเหลือก | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเห็น
ท่านสวารตินั้นผู้ได้รับความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้น | พวกเขาจึงพากันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้เป็นบุตรของคฤหบดีคนไหน” | พราหมณ์คฤหบดีพวกหนึ่งกล่าวว่า “ท่าน
เป็นบุตรของคฤหบดีคนโน้น” | พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ภิกษุนี้บวชแล้วใน
ท่ามกลางแห่งศรมณะศากยบุตรผู้ไม่มีที่พึ่ง | ถ้าท่านจะไม่ใช่บรรพชิต เหล่าญาติทั้งหลายคงจะ
ท าการรักษาท่านเป็นแน่” | ภิกษุทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงไปถามแพทย์แล้วท าการรักษาเถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงถาม
แพทย์แล้ว | แพทย์นั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย พวกท่านจงให้วิกฤตโภชนะเถิด” | ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึง
ให้ยาตามที่แพทย์สั่งเถิด” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่า วิกฤตโภชนะเป็นอย่างไร | ภิกษุทั้งหลาย
จึงไปถามแพทย์แล้ว | แพทย์นั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย พระศาสดาของ
พระคุณเจ้านั่นแล ทรงเป็นพระสัพพัญญู ทรงเห็นทุกอย่าง พระองค์นั้นแลย่อมทรงทราบ” | 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
วิกฤตโภชนะก็คือ คูถ มูตร เถ้า และดิน | ในวิกฤตโภชนะนั้น คูถและมูตร ควรใช้คูถและมูตรของ
โคหนุ่มที่เกิดขึ้นไม่นาน | เถ้า ควรใช้เถ้าของไม้ 5 ชนิดคือ | ไม้จ าปา ไม้กมีพล ไม้อัศวัตถะ ไม้
มะเดื่อ ไม้นิโครธ | ดินควรใช้ดินที่สามารถใช้นิ้วทั้ง 4 ขุดข้ึนมาได้ ทั้งหมดนี้ชื่อว่า วิกฤตโภชนะ | 

ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงให้วิกฤตโภชนะแก่ท่านสวารติแล้ว | แม้อย่างนั้นท่านสวารติก็
ยังไม่มีอาการดีขึ้น | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอสามารถเรียน สาธายายมนต์มหามายูรีจากส านักของเรา เพื่อท า
การรักษา ป้องกัน คุ้มครอง ขจัดพิษ รีดพิษด้วยไม้ ขับไล่พิษ ผูกสีมา และผูกธรณีหรือ ?” | พระ
อานนท์กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสสอนเถิด ข้าพระองค์จะฟัง” | ครั้งนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมนต์มหามายูรีนี้ในเวลานั้นว่า | 

นโม พุทธาย นโม ธรมาย นโม ส ฆาย | 
ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร ศรีภทฺ

เร สรวารถสาธนิ ปรมารถสาธนิ สรวานรถปราศมนิ สรวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส อจฺยุเต 
อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม พฺรหฺมสฺวเร 
ปูรเณ ปูรณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สวาตึ สรโวปทรวภยโรเคภยะ สวาหา | 
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ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระเจ้าข้า” แล้วเรียนสาธยายมนต์มหามายูรีจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท าความ
สวัสดิภาพแก่ภิกษุสวารติ | พิษงูได้หายไปแล้ว พระสวารติกลับผู้มีสุขภาพดีเหมือนก่อนแล้ว | 

 

จะเห็นได้ว่า การรักษาพิษงูจากการถูกงูกัดนั้น ในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงยาวิกฤต
โภชนะ 4 อย่างใช้ในการรักษา แต่เมื่อผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาด้วยมนต์มหามายูรีที่พระ
อานนท์เรียนจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท าให้พิษงูได้หายไป ส่วนในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการ
รักษาโรคที่ถูกงูพิษกัดไว้ดังนี้ 

 

ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูพิษกัด ท่านได้รักษาด้วยการใช้ยามหาวิกัฏหรือยาแก้พิษงู 4 ชนิดคือ 
คูถ มูตร เถ้าและดิน โดยให้กัปปิยการกหรือผู้อุปัฏฐากจัดท าแล้วรับประเคนให้ แต่ถ้าไม่มีก็สามารถที่
จะหยิบใช้เองได้455 แม้ถูกสัตว์มีพิษอ่ืนกัดก็หยิบใช้เองได้456 ส าหรับเถ้านั้นเมื่อไม่มีให้เผาไม้แห้งเอา
เถ้า เมื่อไม้ฟืนแห้งไม่มีก็ให้ตัดฟืนจากต้นไม้ท าเถ้าได้ ยามหาวิกัฏนี้ทรงอนุญาตเฉพาะเวลาถูกงูกัด
เท่านั้น457 

ในคัมภีร์ทั้งสองนั้นได้กล่าวถึงยารักษาโรคท่ีถูกงูพิษกัดไว้อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกัน 
ในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุเรียกว่า วิกฤตโภชนะ ส่วนในพระไตรปิฎกเรียกว่า มหาวิกัฏ ถึงกระนั้นก็
ประกอบด้วยตัวยา 4 ขนานด้วยกันกล่าวคือ คูถ มูตร เถ้าและดิน ส าหรับเถ้านั้นไภษัชยวัสตุได้กล่าว
เสริมอีกว่าจะต้องเป็นเถ้าของไม้ 5 ชนิดเท่านั้นคือ ไม้จ าปา ไม้กมีพล ไม้อัศวัตถะ ไม้มะเดื่อ ไม้นิโครธ 
ส่วนดินก็จะต้องเป็นดินที่สามารถใช้นิ้วทั้ง 4 ขุดขึ้นมาได้ อีกประการหนึ่งเมื่อรักษาด้วยยาตามท่ีกล่าว
มาแล้วแต่พิษงูไม่หายไปหรือผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ไภษัชยวัสตุยังกล่าวเพ่ิมอีกว่าสามารถรักษาด้วย
มนต์มหามายูรีได้ 

จะเห็นได้ว่าโรคที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -ไภษัชยวัสตุนั้นมีทั้งหมด 7 
ชนิดด้วยกันคือ 1. โรคท่ีเกิดในฤดูศรัท 2. โรคลม 3. โรคหิด 4. โรคตา 5. โรคธาตุไม่สมดุล 6. โรคบ้า 
7. โรคท่ีถูกงูกัด โดยโรคแต่ละชนิดนั้นบางโรคก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรคและวิธีการ

                                                           
455มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่

5, 51.  
456มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 

3, 191.  
457มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา 2532-2539 เล่มที่ 

2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาณ, 2532-2539), 443.  
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รักษา การรักษาโรคด้วยสมุนไพรจ าเป็นต้องรู้สาเหตุของการเจ็บป่วยแล้วค่อยรักษาตามอาการของ
โรค โดยการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคทางกายก็ต้องใช้ยาสมุนไพร เพราะยานั้นถือว่ามีความ
จ าเป็นและจัดเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ส าคัญในการด ารงชีวิต มนุษย์มีโรคประจ าตัวอยู่แล้วก็คือร่างกาย
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรังแห่งโรค อนึ่งการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคได้หรือไม่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิดจะรักษาหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจหายจากโรคได้ 
2. ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิดจะรักษาหรือไม่ก็ตาม ย่อมจะหายป่วยได้เอง 3. ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิดต้อง
ได้รับการรักษาเท่านั้นจึงจะหายป่วย เมื่อไม่ได้รับการรักษาก็ไม่หาย458   

 

ผู้วิจัยได้ท าตารางสรุปไว้ดังนี้ 
 

ชื่อโรค อาการของผู้ป่วย ยาที่ใช้ในการรักษา 
โรคที่เกิดขึ้นในฤดูศรัท มีผิวเหลือง ผอมแห้งแรงน้อย 

ร่างกายซีดเซียวและอ่อนเพลีย 
เภ สั ช  4  คื อ  ก าลิ ก  ย ามิ ก     
สาปตาหิก และยาวัชชีวิก 

 
 

โรคลม 

 
 
- 

ไขมันจากสัตว์จากสัตว์ 5 ชนิด
ประกอบไปด้วยไขมันจากสัตว์
จากปลา ไขมันจากสัตว์จากลา 
ไขมันจากสัตว์จากปลาฉลาม 
ไขมันจากสัตว์จากหมี  ไขมัน
จากสัตว์จากหมู 
และเกลือ ผลพุทรา 

 
 

โรคหิด 

 
 

มีอาการคันตามผิวหนัง 

สะเก็ดยางไม้ 5 ชนิดคือ สะเก็ด
ยางมะม่วง สะเก็ดยางสะเดา 
เป็ นต้ น  โดยวิธี ก ารปรุ งนั้ น
จะต้องน ามาต าอย่างละเอียด 
เมื่อต าละเอียดแล้วให้น าไปตาก
แดดอ่อนเสร็จแล้วน ามาทาตาม
ร่างกายทิ้ งไว้สั ก พักจึ งค่ อย
อาบน้ า 

                                                           
458พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500 เล่มที ่20 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 251. 
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โรคตา 

- ยาตาที่ปรุงจากดอกไม้ ยาตาที่
เป็นน้ า ยาตาที่เป็นผง ยาตาที่
เป็นเม็ด ยาตาที่ปรุงจากพุทรา 

โรคธาตุไม่สมดุล - รากบัวและเหง้าบัว 
โรคบ้า จิตฟุ้งซ่าน ไม่มีสติ เนื้อสด 

โรคที่ถูกงูกัด เมื่อพิษแล่นสู่ร่างกายจะมี
อาการทรงตัวไม่ได้ น้ าลายฟูม

ปาก ปากซีด ตาเหลือก 

ยาวิกฤตโภชนะ 4 ขนานได้แก่ 
คูถ มูตร เถ้าและดิน และมนต์
มหามายูรี 
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บทที่ 5  

ภาพสะท้อนในไภษัชยวัสตุ 
 

เพราะเหตุนี้แล ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง 
กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบาก
คละกันดังนี้ ฉะนั้นภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ พวกเธอพึงละกรรม
ทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียวและกรรมที่คละกันท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่น
แล459 

 

คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ นอกจากจะเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องของพระ
วินัยของภิกษุในพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ได้
บรรจุเต็มไปด้วยหลักค าสอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอุทาหรณ์โน้มน้าวให้คนท าความดี ในลักษณะ
ต่าง ๆ  จากพระด ารัสข้างต้นนับเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ เรื่องที่บรรจุอยู่ภายในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุอัน
กล่าวถึงเรื่องของการกระท าหรือกรรมที่เมื่อบุคคลใดท าแล้วย่อมให้ผลได้จริงและถูกต้องตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสรวาสติวาทที่เชื่อเรื่องเหตุและผลที่ส่งต่อเนื่อง แม้ว่า
เนื้อหาในไภษัชยวัสตุไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติโดยตรง แต่ถึง
กระนั้นไภษัชยวัสตุก็บรรจุข้อเท็จจริงอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบของเกร็ดเล็ก              
เกร็ดน้อย ซึ่งถ้าเมื่อศึกษาในเชิงลึกและอย่างใกล้ชิดแล้วจะพบข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  

อนึ่ง ไภษัชยวัสตุถือว่าเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 8 แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นที่ไหน หรือว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ เมื่อย้อนไป
ดูที่ประวัติของนิกายนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่  12 คัมภีร์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วง
ศตวรรษนั้น เรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ส าคัญในช่วงศตวรรษนั้น ซึ่งนับเป็น
แหล่งข้อมูลใหญ่ส าหรับการสืบสร้างประวัติศาสตร์ของช่วงศตวรรษหนึ่งได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ในบทนี้
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงภาพสะท้อนทางด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และที่ส าคัญอย่างยิ่งแนวคิดทางด้านศาสนาอันเป็นวัตถุประสงค์
หลักของคัมภีร์ โดยอาศัยข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุอันเป็น
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

 
 

 

                                                           
459

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 68. 
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ด้านการปกครอง 
 

มนุษย์นับว่าเป็นสัตว์สังคม คือ มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ต้องด าเนินชีวิตพ่ึงพาอาศัย
เกี่ยวพันกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีการแบ่งหน้าที่กัน มีอาชีพ มีบทบาทต่าง ๆ กัน มีฝ่ายปกครอง มีกฎ ไม่ใช่
ด ารงชีวิตอยู่แต่ภายในครอบครัวตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับครอบครัวอ่ืน และไม่สามารถที่จะมี
สภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้หากใช้ชีวิตโดดเดี่ยวภายนอกสังคม มนุษย์เกิดมาเพ่ือจะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และทุกคนมีความสามารถที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์คนอ่ืน ๆ ได้460 ดังนั้น สังคมจึงเป็น
แหล่งรวมศูนย์ทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา มนุษย์จึงได้อยู่ร่วมกันโดยเริ่มจากการอยู่ด้วยกันใน
ลักษณะสังคมที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ขนาดครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวรวมกันในรูปของเผ่า เมื่อสมาชิก
ของสังคมเพ่ิมมากขึ้น สังคมก็ขยายตัวออกไปทั้งในด้านจ านวนและบริเวณที่ตั้งของสังคม จากเผ่า
กลายเป็นนคร เป็นรัฐหรือประเทศ เป็นอาณาจักร เป็นจักรวรรดิ เมื่อมารวมกันอยู่เป็นสังคมแล้ว 
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างการจัดระเบียบสังคมจึงบังเกิดขึ้น  กระบวนการทางสังคมที่จัดขึ้นเพ่ือ
ควบคุมสมาชิกให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้แบบแผนและกฎเกณฑ์เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกระบวนการจัดตั้งระบบของการปกครอง การปกครองคือ
การให้ความคุ้มครอง การดูแล การควบคุม การปกป้อง การรักษา การบริหารและการวางระเบียบ
กฎเกณฑ์ส าหรับหมู่คณะหรือสังคม เพ่ือให้หมู่คณะหรือสังคมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย461 ซึ่งในการศึกษาถึงการปกครองที่ปรากฏสะท้อนอยู่ในไภษัชยวัสตุนี้ จะศึกษาถึงรูปแบบ
ของการปกครองเทียบตามหลักรูปแบบการปกครองที่นักทฤษฎีการเมือง อริสโตเติล (Aristotle) และ    
เพลโต (Plato) ได้จัดแบ่งไว้ ดังนี้  
 

รูปแบบของการปกครอง 
 

การปกครอง คือเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคม เพ่ือ
สร้างความเสมอภาค เป็นธรรมแก่สังคม เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข หรือเพ่ือให้เกิดการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข รูปแบบของการปกครองถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมมนุษย์ทุก ๆ สังคม เนื่องจาก
มีทั้งกติกาที่ก าหนดโครงสร้างทางการปกครองและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการปกครองเพ่ือควบคุมสังคม
                                                           

460
Curtis Michael, The Great Political Theories:  From Plato and Aristotle to Locke 

and Montesquieu (New York: Avon Book Division, 1961), 36.  
461นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, "รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก" (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), 3.  
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นั้น ๆ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เกี่ยวกับรูปแบบของการปกครองนั้นเพลโต (Plato) และอริสโตเติล 
(Aristotle) ได้แบ่งรูปแบบการปกครองโดยพิจารณาจากจ านวนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้ 3 
รูปแบบดังนี้462 

1. การปกครองโดยคน ๆ เดียว หมายถึง ระบบการปกครองที่คน ๆ เดียวมีอ านาจสูงสุด
เหนือบุคคลทั้งหลายโดยเด็ดขาด ซึ่งประชาชนไม่สามารถควบคุมหรือถอดถอนผู้ปกครองได้ ได้แก่
รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย (Monarchy) ค าว่า “ราชาธิปไตย” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่ า ราชาธิปไตย มาจากค าว่า ราช+อธิปเตยฺย ในภาษาบาลี                  
ราชาธิปไตย จึงหมายถึง ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป็นใหญ่463 ส่วนในภาษาอังกฤษ 
ค าว่า ราชาธิปไตย ใช้ค าว่า Monarchy ซึ่งมาจากค าว่า Monarchia ในภาษากรีก แปลว่า ปกครองโดย
คนเดียว สรุปได้ว่า ราชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์หรือพระราชาเป็นผู้ท า
หน้าที่ทั้งผู้น าและผู้ปกครอง อีกทั้งมีอ านาจสูงสุดในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว ราชาธิปไตยแบ่งออก
ตามขอบเขตพระราชอ านาจของกษัตริย์หรือพระราชาได้เป็น 2 แบบคือ  

1.1 สมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของรัฐ
และมีอ านาจการบริหารอย่างเด็ดขาด 

1.2 ปรมิตตาญาสิทธิราช (Limited monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขที่มีอ านาจจ ากัด 
ซึ่งพระราชอ านาจจะจ ากัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ แต่ อ านาจ
อธิปไตยอยู่ที่ประชาชน ซึ่ งพระมหากษัตริย์อาจทรงมีอ านาจอยู่บ้ าง แต่ก็ถูกจ ากั ดไว้ด้วย                 
ความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษา ประชาชนหรือบรรทัดฐานของพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน 

2. การปกครองโดยคณะบุคคล หมายถึงระบบการปกครองที่บุคคลคณะหนึ่งสามารถวาง
หรือก าหนดกฎเกณฑ์การบริหารประเทศได้ตามที่ กลุ่ มของตนปรารถนา ได้แก่  รูปแบบ                     
การปกครองแบบคณาธิปไตย (oligarchy) เป็นรูปแบบโครงสร้างอ านาจซึ่งอ านาจอยู่กับกลุ่มบุคคล
จ านวนหนึ่ง บุคคลเหล่านี้อาจมีเชื้อเจ้า มั่งมี มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมู่คณะหรือควบคุมทาง
ทหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นชนชั้นสูงของสังคมและมีอ านาจในการขับเคลื่อนสังคม เป็นชนกลุ่มน้อย (ชั้นสูง)

                                                           
462

Curtis Michael, ed. , The Great Political Theories :  From Plato and Aristotle to 

Locke and Montesquieu, 80-84; และ สุขุม นวลสกุล และบรรพต วีระสัย, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและ
สมัยกลาง และแนวคิดเชิงทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 5 ed. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2521), 41-42, 60-61.  

463ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 951. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ที่มีเอกสิทธิ์จึงเรียกอีกแบบหนึ่งว่า อภิชนาธิปไตย (Alistocracy)464 รูปแบบการปกครองลักษณะนี้ต่าง
จากรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยอย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมือง               
การปกครอง แม้ว่าจะมีการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาท าหน้าที่ประมุขของรัฐ แต่อ านาจใน              
การตัดสินทางการเมืองการปกครองขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีความเห็นชอบอย่างไร               
ก็ต้องยอมรับและด าเนินการให้เป็นไปอย่างนั้น 

3. การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงส่วนใหญ่  หมายถึง ระบบการปกครองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy)  
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากหลักรูปแบบการปกครองดังข้างต้นจะพบว่าระบบการปกครองที่
กล่าวถึงในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นประกอบไปด้วยระบบการปกครอง ดังนี้ 
  1. ราชาธิปไตย ระบบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป็นใหญ่ ในไภษัชยวัสตุนั้น
ปรากฏระบบการปกครองราชาธิปไตยทั้งแบบปรมิตตาญาสิทธิราช (Limited monarchy) และแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) ดังนี้ 
   1.1 แบบปรมิตตาญาสิทธิราช (Limited monarchy) ในไภษัชยวัสตุส่วนใหญ่จะ
ปรากฏระบบการปกครองแบบราชาธิป ไตย (Monarchy) ที่ มี ลั กษณ ะแบบ ปรมิตตาญ า -                 
สิทธิราช (Limited monarchy) กล่าวคือ แม้กษัตริย์ผู้เป็นประมุขจะมีอ านาจเพียงผู้เดียว แต่เมื่อ
พระองค์ตัดสินใจท ากิจอะไรบางอย่าง ก็จะมีเหล่าอ ามาตย์คอยให้ค าปรึกษาเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
กษัตริย์ก็มีอ านาจจ ากัด พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ 
ป ระกอบด้ วยมหาอ ามาตย์  (mahāmātya/  मह ाम ात्य ा) อ าม าตย์  (amātya/अम ात्य ) ปุ โรหิ ต 
(purohita/पुरोठहत) ซึ่งเหล่าอ ามาตย์นี้เอง เมื่อพระราชาสวรรคตก็จะเป็นผู้คัดเลือกพระราชาองค์ต่อไป
เพ่ือขึ้นครองราชย์ ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

 ตโต’มาตฺไยะ ปุนรปิ ตสฺย ทูตส ปฺเรษณ  กฺฤตมฺ | กุมาร ปิตา เต กาลคตะ | อาคจฺฉ ราชฺย  
ปฺรตีจฺเฉติ | มานฺธาตา กุมาระ ส ลกฺษยติ | ยทิ มม ปิตา กาลคตะ กึ ตตฺร คจฺฉามีติ วิทิตฺวา ตตฺไร
วาวสฺถิตะ | อมาตฺไยะ ปุนรปิ ส ภูย อคฺรามาตฺยะ ปฺเรษิตะ | เตน คตฺวาภิหิตะ | กุมาร อาคจฺฉ 
ราชฺย  ปฺรตีจฺฉ อิติ |465  
 

                                                           
464สุขุม นวลสกุล และบรรพต วีระสัย, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และแนวคิดเชิง

ทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา, 42. 
465

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 45. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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 ล าดับนั้นเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายจึงส่งทูตไปหาพระองค์อีกคร้ังว่า “ข้าแต่พระกุมาร พระ
ราชบิดาของพระองค์ทรงสวรรคตแล้ว | ขอพระองค์เสด็จกลับมาครองราชสมบัติเถิด” | พระ
ราชกุมารมานธาตะทรงก าหนดว่า “ถ้าพระราชบิดาของเราสวรรคตแล้ว เราจะกลับไปนครนั้น
เพื่ออะไร” คร้ันทรงทราบดังนี้แล้วทรงประทับอยู่ในชนบทนัน้นัน่แล | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายได้
ส่งอ ามาตย์ผู้ใหญ่ไปจ านวนมาก | อ ามาตย์นั้นไปแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระราชกุมาร ขอ
พระองค์เสด็จกลับมารับราชสมบัติเถิด” | 
 

 โส’มาตฺยานามนฺตฺรยเต | หนฺต คฺรามณฺโย มมาตฺยยาทฺยุษฺมาภิเรไกกะ กุมาระ ปรีกฺษิตวฺ
ยะ | ยสฺย มณิปาทุกายุค  ปฺราวฺฤต  ตุลฺย  ภวติ | สึหาสน  นิษณฺณสฺย นิษฺกมฺป  ติษฺ เต | มุกุฏ  จ 
มูรฺธฺนิ อุปนิพทฺธ  นิศฺจล  ภวติ | อนฺตะปุรศฺจาภฺยุตฺถาน  กุรุเต | ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺรติเวทนียานิ ชฺ
าตวฺยานิ อนฺตรฺนิธิรฺพหิ (รฺนิธิ) รนฺตรฺพหินิธิะ วฺฤกฺษาคฺเร นิธิะ (ปรฺวตาคฺเร นิธิ) รุทกานฺเต นิธิะ | 
ยสฺย สรฺวาณฺเยตานิ สมาภวนฺติ ส ยุษฺมาภิรฺมมาตฺยยาทฺราชฺเย ปฺรติษฺ าปยิตวฺย อิตฺยุกฺตฺวา '
สรฺวกฺษยานฺตา นิจยาะ ปตนานฺตาะ สมุจฺฉฺรยา' อิติ ยาวตฺ กาลคตะ |466 

 

 พระองค์จึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาว่า “แนะพนาย เมื่อเราล่วงไปแล้วพวก
ท่านพึงทดสอบพระกุมารแต่ละพระองค์ว่า “พระกุมารองค์ใดสวมฉลองพระบาทแก้วมณีแล้ว 
เสมอพอดี | ประทับนั่ง (บนบัลลังก์) แล้ว อาสนะสิงห์ไม่สั่นไหวอยู่ | สวมมงกุฎไว้ที่พระเศียร
แล้ว กระชับพอดี ไม่หลุดออก | และชาวเมืองกระท าการยกย่อง | รู้หลักปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 
ประการได้แก่ ขุมทรัพย์ที่อยู่ในภายใน ขุมทรัพย์ที่อยู่ในภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่ทั้งภายในและ
ภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้ ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดภูเขา ขุมทรัพย์ที่อยู่ภายในน้ า | พระ
กุมารองค์ใดที่รวบรวมขุมทรัพย์เหล่านั้นได้ทั้งหมด เมื่อเราล่วงไปแล้วพวกท่านจงแต่งตั้งพระ
กุมารองค์นั้นไว้ในราชสมบัติเถิด” แล้วตรัสดังนี้ว่า “ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนมีความ
เสื่อมสิ้นไปเป็นที่สุด มีความตกไปเป็น” จนกระทั่งสวรรคต | 

 

อาณาจักรที่ปกครองแบบราชาธิป ไตยนั้น  เรียกว่า ราชอาณาจักร (Kingdom)               
การปกครองแบบราชาธิปไตยที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุนั้น ถ้าพระราชาทรงครองราชย์โดยธรรม ทรง
ปกครองราชอาณาจักรแบบพ่อปกครองลูก มีพระราชจริยาวัตรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน 
ส าหรับเป็นแนวทางในการวางนโยบายปกครองบ้านเมือง ทรงพระปรีชาในการบ ารุงธัญญาหารให้
บริบูรณ์ ทรงพระปรีชาในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของราษฎร และการตรัสพระวาจาที่อ่อนหวานแก่ชน
ทุกชั้นโดยควรแก่ฐานะ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอย่างนี้แล้ว ประเทศของพระองค์ก็จะ
เจริญมั่งคั่ง สงบสุข ประชาชนก็มีความสุข ซึ่งในคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงการยกย่องสรรเสริญพระราชาที่

                                                           
466

Ibid., 71. 
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ทรงครองราชย์โดยธรรมหรือเป็นธรรมราชาแล้วบ้านเมืองก็จะมีความรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ดังข้อความ
ต่อไปนี้ 

ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ ปิณฺฑว โศ นาม ราชา วภูว | ธารฺมิโก ธรฺมราโช ธรฺเมณ ราชฺย  การยติ | 
ตสฺย ชนปทา ฤทฺธาศฺจ สฺผีฏาศฺจ กฺษิมาศฺจ สุภิกฺษาศฺจากีรฺณพหุชนมนุษฺยาศฺจ สทา ปุณฺย -
ผลวฺฤกฺษาะ เทวะ กาลวรฺษี | ศสฺยวตี วสุมติ ปฺรศานฺตกลิกลหฑิมฺพฑมรตสฺกรโรคาปคตา |    
มนุษฺยา นิตฺย  ธรฺมปรายณาะ |467  

  

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว ได้มีพระราชาพระนามว่า ปิณฑวังศะ | พระองค์
ทรงเที่ยงธรรม เป็นพระธรรมราชา ทรงครองราชย์โดยธรรม | ชนบททั้งหลายของพระองค์นั้น
มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน | มีต้นไม้ที่ผลิ
ดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม | ไม่มี
การแก่งแย่งแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งวุ่นวายหรือท าร้ายกัน ปลอดจากโจรผู้ร้ายและโรคภัยไข้
เจ็บ | ประชาชนทั้งหลายต่างก็ประพฤติธรรมอยู่เป็นประจ า |  

 

แต่ถ้าพระราชาที่ไม่ได้ทรงตั้งอยู่ในธรรม ปกครองโดยใช้ความรุนแรงลงโทษประชาชน
โดยการประหารชีวิต หรือจับคุมขัง ประชาชนก็จะเกิดความหวาดกลัวและอพยพออกจากแว่นแคว้น
ภัยพิบัติก็จะตามมาอย่างเช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและด้วยเหตุนี้เองทุรภิกษภัยก็จะเกิดขึ้นดัง
ความว่า 

ทกฺษิณป จาลสฺตุ ราชา อธรฺมภูยิษฺ ศฺจณฺโฑ รภสะ กรฺกศะ อธรฺเมณ ราชฺย  การยติ | นิตฺย  
ทณฺฑนตาฑนธาตนธารณพนฺธนหฑินิคโฑปโรไธะ ราษฺฏฺรนิวาสิน  ตฺราสยติ | อธรฺมภูยิษฺ ตยา 
จาสฺย เทโว น กาเลน กาล  สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉติ | ตโต’เสา ชนกายะ ส ตฺรสฺตะ              
ส เวคมาปนฺนะ สฺวชีวิตาเปกฺษยา ราษฺฏฺรปริตฺยาค  กฺฤตฺโวตฺตรป จาลสฺย ราชฺโ  วิษย  คตฺวา       
ปฺรติวสติ |468 

 

ฝ่ายพระราชาผู้ครองเมืองทักษิณปัญจาละ ทรงเป็นอธรรม มีความโหดร้าย เกรี้ยวกราด 
หยาบช้าอย่างมาก ครองราชย์โดยอธรรม | พระองค์ทรงกดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยการลงโทษ
กล่าวคือการเฆี่ยนตี สั่งประหาร กักขัง จองจ าด้วยโซ่ตรวนซึ่งท าจากไม้และห่วงโซ่ เหล็กเป็น
ประจ า | ก็เมื่อพระองค์ครองราชย์โดยอธรรม (ท าให้) เทวดาไม่โปรยฝนลงมาในปริมาณที่
พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม | ครั้งนั้น ประชาชนนั้นผู้มีความหวาดกลัว ถึงความสังเวช 
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ด้วยมุ่งถึงชีวิตของตนเอง จึงพากันทอดทิ้งเมือง แล้วเดินทางไปยังเมืองของพระราชาผู้ครอง
เมืองอตุตรปัญจาละอาศัยอยู่ | 

 

 อนึ่งไภษัชยวัสตุได้การบรรยายถึงความรุนแรงของทุรภิกษภัยที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าด้วย
เรื่องของคฤหบดีชื่อว่า เมณฒกะ เวลานั้นมีทุรภิกษภัยเกิดขึ้น 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และ      
ศลากาวฤตติ ดังนี้ 

เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺย า นครฺย า ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกี อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา 
ศลากาวฺฤติ มหาทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยตีติ | ตฺริวิธ  ทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยติ จญฺจุ ศฺเวตาสฺถิ ศลากาวฺฤตฺติ จ | 
ตตฺร จญฺจุ อุจฺยเต | (สมุทฺคเก ตสฺมินฺ) มนุษฺยาะ พีชานิ ปฺรกฺษิปฺย อนาคตสตฺตฺวาเปกฺษยา สฺถาป
ยนฺติ | อสฺมากมเนน พีเชน มนุษฺยาะ การฺย  กริษฺยนฺตีติ | อิท  สมุทฺคก’สมฺพนฺธาตฺ จญฺจุ อุจฺยเต | 
ศฺเวตาสฺถิ กตมตฺ | ตสฺมินฺ กาเล มนุษฺยา อสฺถีนิ อุปส หฺฤตฺย (ตาวตฺ กฺกาถยนฺติ ยาวตฺ ตานฺยสฺถีนิ 
ศฺเวตานิ ส วฺฤตฺตา)นีติ | ตตสฺต  ปาน  ปิพนฺติ | อิท  ศฺเวตาสฺถิส พนฺธาตฺ ศฺเวตาสฺถิ อุจฺยเต |        
ศลากาวฺฤตฺติ กตมตฺ | ตสฺมินฺ กาเล กาเล มนุษฺยาะ ขาลพิเลภฺโย ธานฺยคุฑกานิ ศลากยากฺฤษฺย 
พหูทกาย า สฺถาลฺย า กฺวาถยิตฺวา ปิพนฺติ | อิท  ศลากาส พนฺธาจฺฉลากาวฺฤตฺติ อุจฺยเต |469 

 

ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพาราณสี พวกโหรท านายว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี (และ) 
มีความแห้งแล้ง มหาทุรภิกษภัย | จะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ  ศเวตาสถิ และศลากา-
วฤตติ  | ในทุรภิกษภัย 3 อย่างนั้น ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า จัญจุ | เพราะว่าคนทั้งหลายจะใส่เมล็ด
พันธุ์ไว้ในหีบนั้นแล้วเก็บกักตุนไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต | โดยคิดว่า เมื่อพวกเราตายไปแล้ว
คนรุ่นต่อไปจะท าการเลี้ยงชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นี้ | เพราะเก่ียวข้องกับหีบทุรภิกษภัยนี้จึง
ถูกเรียกว่า จัญจุ | ทุรภิกษภัยที่ชื่อว่า ศเวตาสถิเป็นอย่างไร | ในเวลานั้นคนทั้งหลายจะรวบรวม
เอากระดูกไว้ จากนั้นก็ต้มจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นสีขาว | หลังจากนั้นก็ดื่มส่วนที่ต้มแล้วนั้น 
| เพราะเก่ียวข้องกับกระดูกสีขาวทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า  ศเวตาสถิ | ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า 
ศลากวฤตติเป็นอย่างไร | ในเวลานั้นคนทั้งหลายจะใช้ไม้เท้าแคะธัญญาพืชและกากน้ าตาล
ขึ้นมาจากหลุมน าไปต้มในหม้อใบใหญ่แล้วดื่มกิน | เพราะเก่ียวข้องกับไม้เท้าทุรภิกษภัยนี้จึงถูก
เรียกว่า ศลากวฤตติ |  

 

1.2 แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของ
รัฐและมีอ านาจการบริหารอย่างเด็ดขาด ในไภษัชยวัสตุจะพบว่าบางครั้งพระราชาเป็นผู้ทรงอ านาจ
เด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวทรงมีอ านาจเหนือคนทั้งปวงเป็นเจ้าชีวิต ทรงสามารถชี้ขาดและรับสั่งให้
ประหารชีวิตใครก็ได้ หากผู้นั้นมีความผิดจะเห็นได้ว่า พระราชาทรงมีทั้งอ านาจด้านการบริหาร นิติ
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บัญญัติและตุลาการเด็ดขาดพระองค์เดียวตรงกับลักษณะที่เรียกว่า ราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช ดังในเรื่องที่มหาชนที่เข้าใจผิดคิดว่าพระปรัตเยกพุทธเจ้าเป็นคนฆ่านางภัทรา จึงพากันจับพระ
ปรัตเยกพุทธเจ้าแล้วน าไปเฝ้าพระราชา ซึ่งขณะนั้นพระราชาไม่ทรงพิจารณาเลยได้รับสั่งให้ประหาร
ทันที ดังความว่า    
 

ส ศานฺตวาทฺยปิ เตน มหาชนกาเยน ปศฺจาทฺพหุคาฒพนฺธนพทฺโธ ราชฺ  อุปนามิตะ |   
เทวาเนน ปฺรวฺรชิเตน ภทฺรยา สารฺธ  ปริจริตมฺ | สา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิเตติ | อปรีกฺษกา หิ ราชา
นะ | กถยติ | ยทฺเยว  คจฺฉต ฆาตยต | ปริตฺยกฺโต’ย  มยา ปฺรฺวฺรชิต อิติ |470 

 

พระปรัตเยกพุทธเจ้าผู้นั่งสมาธิอยู่ บัดนี้ได้ถูกหมู่มหาชนนั้นจับมัดด้วยเครื่องพันธนาการ
มากมายหลังจากนั้นจึงน าตัวไปเฝ้าพระราชา | ธรรมดาว่าพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ไม่ค่อย
พิจารณา | พระองค์จึงตรัสว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าก็จงน าไปฆ่าเสียสิ | จะให้เราปล่อย
บรรพชิตรูปนี้ไปหรือ” | 

 

ทกฺษิณป จาลสฺตุ ราชา อธรฺมภูยิษฺ ศฺจณฺโฑ รภสะ กรฺกศะ อธรฺเมณ ราชฺย  การยติ | 
นิตฺย  ทณฺฑนตาฑนธาตนธารณพนฺธนหฑินิคโฑปโรไธะ ราษฺฏฺรนิวาสิน  ตฺราสยติ |471 

 

ฝ่ายพระราชาผู้ครองเมืองทักษิณปัญจาละ ทรงเป็นอธรรม มีความโหดร้าย เกร้ียวกราด 
หยาบช้าอย่างมาก ครองราชย์โดยอธรรม | พระองค์ทรงกดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยการลงโทษ
กล่าวคือการเฆ่ียนตี สั่งประหาร กักขัง จองจ าด้วยโซ่ตรวนซึ่งท าจากไม้และห่วงโซ่เหล็กเป็น
ประจ า | 

    

ระบบราชาธิป ไตยเป็ นหนึ่ ง ในระบอบการปกครองที่ เก่ าแก่ที่ สุ ด  เชื่ อกัน ว่ า
พระมหากษัตริย์มาจากพระเจ้า ต าแหน่งพระมหากษัตริย์นี้มักจะสืบตกทอดแก่ลูกหลาน ท าให้
ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของระบบราชาธิปไตยคือ พระมหากษัตริย์ทรงครองแผ่นดินเป็นประมุข
ตลอดพระชนม์ชีพ และสืบราชสันตติวงศ์ให้กับรัชทายาทเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคแต่ถ้ามีพระโอรสผู้
สืบทอดสันตติวงศ์หลายพระองค์ เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายก็จะท าการทดสอบพระโอรสแต่ละพระองค์
ว่าคู่ควรแก่พระราชบัลลังก์หรือไม่ ลักษณะเช่นนี้ได้ปรากฏในไภษัชยวัสตุ ว่าด้วยเรื่องของพระเจ้า
อานันทะ ที่มีพระราชโอรสถึง 5 พระองค์ด้วยกัน เมื่อพระองค์ทรงประชวรทรงด าริว่าจะแต่งตั้งใครรับ
ราชสมบัติดี พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่า พระโอรสผู้เป็นเชษฐาทั้ง 4 พระองค์เป็นคนดุร้าย ไม่เหมาะ
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ที่จะเป็นพระราชา แต่ถ้าจะตั้งพระกุมารอาทรศมุขผู้กนิษฐาก็กลัวจะถูกพระญาติครหาเอาได้ ดังนั้นจึง
ทรงรับสั่งกับเหล่าอ ามาตย์ว่า เมื่อถึงเวลาที่พระองค์สวรรคตให้เหล่าอ ามาตย์ได้ท าการทดสอบ              
พระกุมารแต่ละพระองค์ว่า ใครจะคู่ควรกับราชบัลลังก์ ดังความว่า 

 

อานนฺโท ราชา คฺลานะ ส วฺฤตฺตะ | ส ส ลกฺษยติ | ก  ราชตฺเว ปฺรติษฺ าปยามิ | ส เจทห  
ปูรฺวกาณ า จตุรฺณ า ภฺราตฺฤณามนฺยตมานฺยตม  ราชตฺเว ปฺรติษฺ าปยิษฺยามิ เอเต จณฺฑา รภสาะ 
กรฺกศา ชนปทานนเยน วฺยสนมาปาทยิษฺยนฺติ | สเจทาทรฺศมุข  กุมาร  ราชฺเย ปฺรติษฺ าปยิษฺยามิ 
ชฺ าตีน า ครฺหฺโย ภวิษฺยามิ | กถมิทานีมย  ราชา ชฺเยษฺ ปุตฺรานปาสฺย กนีย าส  ราชฺเย            
ปฺรติษฺ าปยตีติ | อปิ ตูปายส วิธาน  กรฺตฺตวฺยมฺ | โส’มาตฺยานามนฺตฺรยเต | หนฺต คฺรามณฺโย 
มมาตฺยยาทฺยุษฺมาภิเรไกกะ กุมาระ ปรีกฺษิตวฺยะ | ยสฺย มณิปาทุกายุค  ปฺราวฺฤต  ตุลฺย  ภวติ |    
สึหาสน  นิษณฺณสฺย นิษฺกมฺป  ติษฺ เต | มุกุฏ  จ มูรฺธฺนิ อุปนิพทฺธ  นิศฺจล  ภวติ | อนฺตะปุรศฺจาภฺ-
ยุตฺถาน  กุรุเต | ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺรติเวทนียานิ ชฺ าตวฺยานิ อนฺตรฺนิธิรฺพหิ(รฺนิธิ) รนฺตรฺพหินิธิะ 
วฺฤกฺษาคฺเร นิธิะ (ปรฺวตาคฺเร นิธิ) รุทกานฺเต นิธิะ | ยสฺย สรฺวาณฺ เยตานิ สมาภวนฺติ ส         
ยุษฺมาภิรฺมมาตฺยยาทฺราชฺเย ปฺรติษฺ าปยิตวฺย อิตฺยุกฺตฺวา'สรฺวกฺษยานฺตา นิจยาะ ปตนานฺตาะ 
สมุจฺฉฺรยา' อิติ ยาวตฺ กาลคตะ | ไตรมาตฺไยรฺชฺเยษฺ สฺย กุมารสฺย มณิปาทุกายุค  สมรฺปิตมฺ | 
สมตฺว  น การยติ | นิษณฺณสฺย สึหาสน  ปฺรกมฺปิตมฺ | มุกุฏมาพทฺธ  จลติ | อนฺตะปุเรณาปฺยสฺ-
ยาภฺยุตฺถาน  น  กฺฤตมฺ | ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺรติส เวทนียานฺยาโรจิตานิ | น ชานาติ น วิชานาติ | เอว  
ตฺรยาณ า ภฺราตฺฤณามฺ | อาทรฺศมุขสฺย กุมารสฺย มณิปาทุกายุค  สมรฺปิตมฺ สม  สฺถิตมฺ | 
นิษณฺณสฺย จ สึหาสน  นิษฺกมฺป  วฺยวสฺถิตมฺ |  มุกุฏมาพทฺธ  มูรฺธฺนิ ปูรยิตฺวา สฺถิตมฺ | อนฺตะปุเรณ 
จาสฺยาภฺยุตฺถาน  กฺฤตมฺ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | อสฺยาปิ ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺรติเวทนียานิ ชฺ าตวฺยานิ 
อนฺตรฺนิธิรฺพหิรฺนิธิรนฺตรฺพหิรฺนิธิรฺวฺฤกฺษาคฺเร นิธิะ ปรฺวตาคฺเร นิธิรุทกานฺเต นิธิะ | อาทรฺศมุขะ 
ส ลกฺษยติ | อนฺตรฺนิธิริติ กิมฺ | อนฺตรนิธิรฺเทหลฺยา อภฺยนฺตรนิธิะ | พหิรฺนิธิริติ กิมฺ | พหิรฺนิ-     
ธิรฺเทหลฺยา พหิรฺนิธิะ | อนฺตรฺพหิรฺนิธิริติ กิมฺ | อนฺตรฺพหิรฺนิธิรฺเทหลฺยา มธฺเย นิธิะ วฺฤกฺษาคฺเร 
นิธิริติ กิมฺ | วฺฤกฺษสฺยาคฺเร นิธิะ | ตสฺย ราชฺ ะ ส สฺถานวฺฤกฺษสฺตสฺย มธฺยาเห ยตฺร ฉายา         
สฺผุริตฺวา ติษฺ ติ ตตฺร นิธิะ | ปรฺวตาคฺเร นิธิะ | ตสฺย ราชฺ ะ กฺรีฑาปุสฺกริณี ตตฺร สฺนานศิลา   
ตสฺยาธสฺตานฺนิธิะ | อุทกสฺยานฺเต นิธิริติ | ยตฺร คฺฤหสฺโยทก  นิรฺคจฺฉติ คฺรามานฺเต นิธิะ |        
ตรมาตฺไยะ สรฺวาณิ  ปฺรตฺยเวกฺษฺยาหฺฤตานิ | ส ไต ราชฺเย’ภิษิกฺตะ | ราชา ส วฺฤตฺตะ |            
อาทรฺศมุโข นาม ราชา ปฺราภาวฺยะ |472 

  

พระเจ้าอานันทะทรงอาพาธ | พระองค์ย่อมใคร่ครวญว่า “เราจะแต่งตั้งใครไว้ในราช
สมบัติ | ถ้าเรานั้นแต่งตั้งพระโอรสองค์ใดองค์หนึ่งบรรดาพระโอรสผู้เป็นพี่ชาย 4 องค์แรกไว้
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ในราชสมบัติ พวกเธอเหล่านี้เป็นคนดุร้าย เลือดร้อน และหยาบคาย เห็นทีจะท าให้ชนบท
ทั้งหลายถึงความพินาศเป็นแน่ | แต่ถ้าเราจะแต่งตั้งอาทรศมุขกุมารไว้ในราชสมบัติ เหล่าพระ
ญาติก็จะต าหนิเอาได้ว่า “บัดนี้ พระราชาพระองค์นี้ไม่เลือกบุตรผู้เป็นพี่ชายคนโตแล้ว ยัง
แต่งตั้งบุตรผู้เป็นน้องชายคนเล็กไว้ในราชสมบัติได้อย่างไร | ดังนั้นเราควรจะกระท าอุบาย | 
พระองค์จึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาว่า “แนะพนาย เมื่อเราล่วงไปแล้วพวกท่านพึง
ทดสอบพระกุมารแต่ละพระองค์ว่า “พระกุมารองค์ใดสวมฉลองพระบาทแก้วมณีแล้ว เสมอ
พอดี | ประทับนั่ง (บนบัลลังก์) แล้ว อาสนะสิงห์ไม่สั่นไหวอยู่ | สวมมงกุฎไว้ที่พระเศียรแล้ว 
กระชับพอดี ไม่หลุดออก | และชาวเมืองกระท าการยกย่อง | รู้หลักปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 
ประการได้แก่ ขุมทรัพย์ที่อยู่ในภายใน ขุมทรัพย์ที่อยู่ในภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่ทั้งภายในและ
ภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้ ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดภูเขา ขุมทรัพย์ที่อยู่ภายในน้ า | พระ
กุมารองค์ใดที่รวบรวมขุมทรัพย์เหล่านั้นได้ทั้งหมด เมื่อเราล่วงไปแล้วพวกท่านจงแต่งตั้งพระ
กุมารองค์นั้นไว้ในราชสมบัติเถิด” แล้วตรัสดังนี้ว่า “ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนมีความ
เสื่อมสิ้นไปเป็นที่สุด มีความตกไปเป็น” จนกระทั่งสวรรคต | อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงให้
พระกุมารพี่ชายใหญ่สวมคู่ฉลองพระบาทแก้วมณี | พระกุมารนั้นสวมไม่พอดี | เมื่อประทับ
แล้ว อาสนะสิงห์ก็สั่นไหว | มงกุฎก็ไม่พอดีกับพระเศียรย่อมหลุดออก | ชาวเมืองก็ไม่ท าการ
ยกย่อง | หลักปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 ประการ | พระกุมารนั้นก็ย่อมไม่รู้ ไม่เข้าใจ | พระกุมารผู้
เป็นพี่ชายทั้ง 3 พระองค์ก็เหมือนกัน | (แต่) พระกุมารอาทรศมุขสวมคู่ฉลองพระบาทแก้วมณี
ได้เสมอพอดี | เมื่อประทับแล้ว อาสนะสิงห์ก็ไม่สั่นไหว คงอยู่ตามเดิม | สวมมุงกุฎได้ขนาด
พอดีกับพระเศียร | ชาวเมืองกระท าการยกย่อง | อ ามาตย์ทั้งหลายย่อมกราบทูลว่า “หลัก
ปรัชญาที่ควรรู้แจ้ง 6 ประการอันได้แก่ ขุมทรัพย์ภายใน ขุมทรัพย์ภายนอก ขุมทรัพย์ทั้ง
ภายในและภายนอก ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้ ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดภูเขา ขุมทรัพย์ที่อยู่ในน้ า 
พระกุมารควรจะทราบ” | พระกุมารอาทรศมุข ทรงใคร่ครวญว่า “ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ภายใน
หมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ภายในหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ภายในธรณีประตูพระราชวัง | ที่ชื่อ
ว่าขุมทรัพย์ภายนอกหมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ภายนอกหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ภายนอก
ธรณีประตู | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกหมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ทั้งภายในและ
ภายนอกหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้ธรณีกลางประตู | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้
หมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ที่อยู่บนยอดไม้หมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในที่ที่เงาตรงกลางของต้นไม้
อันเป็นสถานที่ประทับของพระราชานั้น  | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์บนยอดภูเขาหมายถึงอะไร | 
ขุมทรัพย์บนยอดภูเขาหมายถึง ขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้พระแท่นศิลาซึ่งเป็นที่ทรงสนาน ทรงกีฬา
ของพระราชานั้น | ที่ชื่อว่าขุมทรัพย์ภายในน้ าหมายถึงอะไร | ขุมทรัพย์ภายในน้ าหมายถึง 
ขุมทรัพย์ที่อยู่ตรงท้ายหมู่บ้านในบ่อน้ าของหมู่บ้านที่ไหลออกมา | อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้น
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พิจารณาทั้งหมดแล้วจึงยอมรับ | อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงอภิเษกพระกุมารนั้นไว้ในพระ
ราชสมบัติ | พระกุมารทรงเป็นพระราชาปรากฏพระราชทินนามว่า “อาทรศมุข” |  

 

ในการอภิเษกราชสมบัตินั้น จะมีของที่ต้องใช้ในการอภิเษกเช่น รัตนศิลา อาสนสิงห์ ฉัตร 
เครื่องฉลองพระองค์ และมงกุฎ และพิธีราชาภิเษกนี้จะต้องท าที่พระราชวังเท่านั้น ไม่สามารถท าที่อ่ืน
ได้ ไภษัชยวัสตุได้แสดงพิธีราชาภิเษกของพระเจ้ามานธาตะไว้ ดังนี้ 
 

มานฺธาตา กุมาระ ส ลกฺษยติ | ยทิ มม ปิตา กาลคตะ กึ ตตฺร คจฺฉามีติ วิทิตฺวา ตตฺไร
วาวสฺถิตะ | อมาตฺไยะ ปุนรปิ ส ภูย อคฺรามาตฺยะ ปฺเรษิตะ | เตน คตฺวาภิหิตะ | กุมาร อาคจฺฉ 
ราชฺย  ปฺรตีจฺฉ อิติ | ส กถยติ | มม ธรฺเมณ ราชฺย  ปฺราปฺตมฺ | อิไหว ราชฺยาภิเษก อาคจฺฉตฺวิติ | 
อมาตฺไยะ ส ทิษฺฏมฺ | เทว ราชฺยาภิเษเก ปฺรภูเตน ปฺรโยชนมฺ | รตฺนศิลยา สึหาสเนนจฺฉตฺเรณ 
ปฏฺเฏน มุกุเฏน | อธิษฺ านมธฺเย จ ราชฺยาธิเษกะ กฺริยเต | ตทรฺหติ กุมาระ อิไหวาคนฺตุมิติ | ส 
กถยติ | ยทิ มม ธรฺเมณ ราชฺย  ปฺราปฺตมฺ | อิไหว สรฺวมาคจฺฉตฺวิติ | มานฺธาตุะ กุมารสฺย ทิเวาก

โส นาม ยกฺษะ ปุโรชวะ | เตน รตฺนศิลา สึหาสน  ตตฺไรวานีตมฺ | อาธิษฺ านิกาศฺจจฺฉตฺร  ปฏฺฏ   
มุกุฏ  จาทาย สฺวยเมวาคตาะ | อธิษฺ าน  สฺวยมาคต  สฺวยมาคตมิติ สาเกตา สาเกตา อิติ ส ชฺ า 
ส วฺฤตฺตา |473 

 

พระราชกุมารมานธาตะทรงก าหนดว่า “ถ้าพระราชบิดาของเราสวรรคตแล้ว เราจะ
กลับไปนครนั้นเพื่ออะไร” ครั้นทรงทราบดังนี้แล้วทรงประทับอยู่ในชนบทนั้นนั่นแล | เหล่า
อ ามาตย์ทั้งหลายได้ส่งอ ามาตย์ผู้ใหญ่ไปจ านวนมาก | อ ามาตย์นั้นไปแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระราชกุมาร ขอพระองค์เสด็จกลับมารับราชสมบัติเถิด” | พระราชกุมารนั้นตรัสว่า “จะมอบ
ราชสมบัติโดยธรรมแก่เรา ดังนั้น ก็จงมาอภิเษกราชสมบัติในที่นี้เถิด” | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลาย
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ มีสิ่งของมากมายที่จะต้องใช้ในราชาภิเษกเช่น รัตน
ศิลา อาสนะสิงห์ ฉัตร เคร่ืองฉลองพระองค์ มงกุฎ | และพิธีราชาภิเษกจะต้องกระท าท่ามกลาง
พระราชวัง |  ขอพระกุมารจงเสด็จกลับมายังพระราชวังนี้ในบัดนี้เถิด” | พระราชกุมารนั้น
กล่าวว่า “ถ้าจะมอบราชสมบัติโดยธรรมแก่เรา |  ของจ าเป็นทุกอย่างก็จงมาในสถานที่แห่งนี้
เถิด” | ก็ยักษ์นามว่า ทิเวากสะ เป็นข้ารับใช้พระกุมารมานธาตะ | ยักษ์นั้นได้น ารัตนศิลาและ
อาสนะสิงห์มาในสถานที่นั้นนั่นแล | ส่วนพระราชวังได้พาเอาฉัตร เครื่องฉลองพระองค์ มงกุฎ
ลอยมาเอง | เพราะพระราชวังลอยมาเอง ลอยมาด้วยตนเอง ดังนั้นเมืองนั้นจึงได้สมัญญาว่า 
สาเกตะ สาเกตะ (ถึงโดยตนเอง) |  
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 สัญลักษณ์ในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ หรือความเป็นพระราชาเรียกว่า ปัญจกกุทะ 
(pañca kakuda) ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฏ เศวตฉัตร แสงขรรค์ชัยศรี วาลวิชนี   และฉลอง
พระบาทเชิงงอน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์จะได้ครอบครองรัตนะ 7 
ประการ ดังนี้ 
 

ราชฺโ  ภคินี จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺสปฺตาน า รตฺนาน า โลเก ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | 
กตเมษ า สปฺตานามฺ | ตทฺยถา | จกฺรรตฺนสฺย หสฺติรตฺนสฺยาศฺวรสฺย มณิรตฺนสฺย สฺตฺรีรตฺนสฺย        
คฺฤหปติรตฺนสฺย ปริณายกรตฺนสฺย สปฺตมสฺย |474 

 

ดูก่อนน้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก รัตนะ 7 ประการจึงปรากฏ
ขึ้นในโลก | รัตนะ 7 ประการเหล่านี้มีอะไรบ้าง | ซึ่งก็คือ | 1. จักรรัตนะ (รัตนะแก้ว) 2. หัสติ
รัตนะ (ช้างแก้ว) 3. อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) 4. มณิรัตนะ (มณีแก้ว) 5. สตรีรัตนะ (นางแก้ว)       
6. คฤหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) 7. ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว ) | 

  

2. คณาธิปไตย (oligarchy) เป็นระบบการปกครองโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่า
เป็นชนชั้นสูงของสังคมและมีอ านาจในการขับเคลื่อนสังคม ในไภษัชยวัสตุไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
การปกครองแบบคณาธิปไตย อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองที่ เข้าข่ายการปกครองแบบ
คณาธิปไตยมากที่สุดคือราชอาณาจักรมัลละ แม้ว่าจะเป็นราชอาณาจักรแต่ก็ไม่ได้ยึดระบ บ            
ราชาธิปไตยเฉกเช่นราชอาณาจักรอ่ืน ๆ ราชอาณาจักรมัลละนั้นปกครองแบบสามัคคีธรรม 475 ซึ่งใน
แคว้นที่ปกครองด้วยรูปแบบสามัคคีธรรมเหล่านี้ อภิชน (aristocrat) คือกลุ่มชนชั้นน าที่เป็นเจ้าซึ่ง
เรียกว่า “ราชา” มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในทางการเมืองการปกครองมากกว่าประชาชนโดยทั่วไป 
เพราะฉะนั้นการปกครองรูปแบบสามัคคีธรรมนี้จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครองที่
อริสโตเติลแบ่งไว้คือ ระบบคณาธิปไตยหรือ อภิชนาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองโดยกลุ่มบุคคล โดย
ราชอาณาจักรมัลละนั้นมีคณะเจ้ามัลละปกครองร่วมกัน เจ้ามัลละที่กล่าวถึงนี้คือเหล่านักรบเชื้อสาย
กษัตริย์ เป็นบุคคลชั้นสูงที่มารดาเป็นวรรณะกษัตริย์ แต่มารดาไปสมรสกับคนต่างวรรณะ บุตรที่เกิด
มาจึงไม่ใช่ราชาหรือกษัตริย์ แต่จะอยู่ในคณะเจ้ามัลละนี้476 ซึ่งรูปแบบการปกครองนี้อริสโตเติลมองว่า
เป็นรูปแบบการปกครองที่ดี เนื่องจากส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ

                                                           
474

Ibid., 26. 
475พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -

เพ่ิมเติม), 312, 410. 
476

Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 793.  
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คณาธิปไตย อภิชนาธิปไตย หรือสามัคคีธรรมนี้มุ่งเน้นเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมของชนชั้นสูงใน
สังคมเป็นส าคัญ โดยก าหนดว่าชนชั้นปกครองคือผู้ที่มีวัฒนธรรมสูงและมีคุณธรรมเพ่ือให้ท าหน้าที่
ตรวจสอบในการใช้อ านาจตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบการปกครองนี้ปรากฏในไภษัชยวัสตุ
ตอนที่  เหล่าเจ้ามัลละผู้ครอบนครปาปะได้ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือรับภัตตาหาร ซึ่ง
พระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์ ดังนี้ 

 

อถ ปาเปยา มลฺลาะ สรฺเว ส ภูย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ    
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณานฺ ปเปยานฺ มลฺลานฺ ภควานฺ-   
ธรฺมฺยยา กถยา ส ทรฺศฺย ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ปาเปยา มลฺลา อุตฺถายาสนาเทก า
สมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตฺวสฺมาก  
ภควนฺ ศฺโว’-นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภฺกิกฺษุส เฆน | อธิวาสยติ ภควานฺ ปาเปยาน า มลฺลาน า 
ตูษฺณีภาเวน |477 

 

ครั้งนั้นเจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหมดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อม
เพียงกัน | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียร
เกล้าแล้วทรงประทับ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงเหล่ากษัตริย์
มัลละผู้ครองเมืองปาปะ ผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
เหมือนดังที่กล่าวไว้แล้ว ด้วยธรรมีกถาแล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | คร้ังนั้น เจ้ามัลละผู้ครองเมืองปา
ปะทรงลุกขึ้นจากอาสนะครองผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบ
ทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วย
ภัตตาหารภายในพระราชวังของพวกข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
รับนิมนต์ของเจ้ามัลละผู้ครองเมืองปาปะทั้งหลายโดยพระดุษณีภาพ | 
 

จากการศึกษารูปแบบการปกครองที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบการปกครองที่
ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุเป็นระบบราชาธิปไตยที่หน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ ทั้งในรูปแบบ
ที่กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ดขาดทั้งอ านาจด้านการบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ และกษัตริย์ที่แม้จะ
ทรงมีอ านาจอยู่แต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า
กษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร และปรากฏรูปแบบการปกครอง
ระบบคณาธิปไตยที่ชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นราชามีความสามัคคีร่วมกันปกครองแว่นแคว้น 

 

                                                           
477 S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 191. 
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สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ระบบสังคมและบทบาทของคนในสังคม 

ระบบวรรณะ 

การศึกษาระบบความคิดเกี่ยวกับสังคมอินเดียนั้น แหล่งความคิดที่ส าคัญและเก่าแก่ที่สุดก็
คือ คัมภีร์ทางศาสนา สังคมอินเดียที่ปรากฏเป็นระบบอย่างเช่นทุกวันนี้ก็คือผลผลิตทางความคิดของ
ปราชญ์อินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ โครงสร้างของสังคมอินเดียปัจจุบันก็คือผลผลิตของอดีต คัมภีร์ทาง
ศาสนาที่ส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งบันทึกวิถีชีวิตระบบสังคมของอินเดียและที่ส าคัญ เป็นแหล่ง
ความคิดทางสังคมของอินเดียได้แก่ วรรณคดีพระเวท คัมภีร์ปุราณะ สูตรต่าง ๆ มหากาพย์รามายณะ 
มหาภารตะยุทธ์ รวมถึงคัมภีร์ภควัตคีตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบอาศรม ระบบวรรณะ 
ระบบครอบครัว ล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดที่บรรจุอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้ทั้ งสิ้น ดังนั้นโครงสร้างของ
ระบบสังคมอินเดียโบราณจึงวางอยู่บนรากฐานของระบบวรรณะ ท าให้สังคมอินเดียแต่โบราณแบ่ง
ฐานะและบทบาทหน้าที่กันชัดเจนตามระบบวรรณะ การได้ท าตามหน้าที่ของระบบวรรณะถือเป็นการ
พัฒนาตัวเอง นอกจากนั้นชาวฮินดูยังเชื่อว่า ระบบวรรณะ คืออุดมการณ์ที่มองได้ 2 แง่คือ เพ่ือความ
มั่นคงในสังคม และเป็นการจัดระเบียบความไม่เสมอภาคในสังคมโดยให้แต่ละคนรู้จักหน้าที่ของตน478  
ค าสอนของศาสนาพราหมณ์- ฮินดูประการหนึ่งกล่าวอ้างเอาไว้ว่า การที่มนุษย์จะประสบผลส าเร็จใน
การประกอบกิจการใด ๆ อันรวมไปถึงการบรรลุโมกษะนั้น มนุษย์พึงปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ตามวรรณะ ดังนั้นชาวฮินดูจึงเคร่งครัดต่อหน้าที่ตามของวรรณะของตน  

อีกประการหนึ่งระบบวรรณะเรียกว่าเป็นการแบ่งงานในสังคมก็ได้ คัมภีร์ของฮินดูทั้งหมด
เมื่อจะกล่าวถึงหน้าที่ของคนต่อสังคมจะยึดเอาระบบวรรณะเป็นมูลเสมอ เพราะเชื่อว่าสังคมทั้งหมด
จะด าเนินไปได้ ก็ต่อเมื่อแต่ละคนในสังคมมีหน้าที่อันเหมาะสมของตน479 ศาสนาฮินดูแบ่งคนออกเป็น 
4 วรรณะ (Caste-System) ได้แก่ พราหมณ์ (Brāhmaṇa) กษัตริย์ (Kṣatriya) แพศย์ (Vaiśya) และ
ศูทร (Śūdra) แต่ละวรรณะมีหน้าที่หรือธรรมะแน่นอนที่ต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ของพราหมณ์คือ มี
หน้าที่สวดมนต์ ให้ค าปรึกษากับกษัตริย์ พวกที่เป็นนักบวชก็ท าหน้าที่สอนไตรเพทและประกอบพิธี
ทางศาสนา กษัตริย์มีหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยแก่ประชาชนในยามสงคราม และบริหารบ้านเมืองให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แพศย์มีหน้าที่ด้านพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม ส่วนศูทรมีหน้าที่รับใช้
คนวรรณะอ่ืน แต่เดิมวรรณะสูงสุดคือ พวกพราหมณ์ รองลงมาคือ กษัตริย์หรือราชา วรรณะต่อมาคือ 
                                                           

  478
M. Ramanohur and K. Ramanohur, Hinduism for All (Delhi: Tandon Publications, 

1982), 62. 

  479วิทยา ศักยากินันท,์ ศาสนาฮินด ู(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2549), 70. 
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พวกพ่อค้าและพวกกสิกร และวรรณะชั้นต่ าคือ พวกช่างฝีมือ ศิลปินรวมทั้งพวกจัณฑาล ครั้นถึงช่วง
ต้นพุทธกาลกษัตริย์ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณะสูงสุดแทนวรรรณะพราหมณ์ ในช่วงนี้วรรณะ
กษัตริย์และวรรณะพราหมณ์ถือว่าเป็นวรรณะชั้นสูง480 แต่ตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอน
ไว้ชัดเจนว่า ชีวิตคนนั้นไม่ใช่สูงส่งเพราะเกิดในวรรณะสูงหรือต่ า ไม่ใช่สูงส่งเพราะความรวยหรือความ
ยากจน แต่สูงส่งเพราะคุณความดี และต่ าเพราะความชั่วช้าเท่านั้น 481 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรง
ต่อต้านระบบวรรณะของอินเดียโดยทรงบัญญัติการบรรพชาอุปสมบทให้หมู่ภิกษุเคารพกันตามล าดับ
พรรษามากน้อยไม่ว่าผู้นั้นเดิมจะมาจากวรรณะใดก็ตาม  
 

  คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุเป็นอีกหนึ่งคัมภีร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวรรณะ
ทั้ง 4 อย่างชัดเจนดังความว่า 
 

สนฺโต ทาน  ปฺรศ สนฺติ ยทาปตฺสุ ปฺรทียเต | 
กฺษตฺริเย พฺราหฺมเณ ไวศฺเย ศูทฺเร จณฺฑาลปุกฺกเส || 
ทาน  ทตฺตฺวา จ ทุรฺภิกฺเษ ตรฺปยิตฺวา จ สชฺชนานฺ | 
อปายานฺ วรฺชยิตฺเวห สฺวรฺคโลเก มหียเต || 
อานุศ สมิม  ชฺ าตฺวา ทาน  เทย  มนีษิภิะ | 

      ทานาตฺส ปทฺยเต โมกฺษศฺไจศฺวรฺย  จ สุราลยะ ||482 
 

สัตบุรุษทั้งหลายย่อมสรรเสริญทานที่บุคคลมอบให้ 
ในคราวที่ทุกข์ยากจากความวิบัติทางธรรมชาติ  
บุคคลในโลกนี้เมื่อให้ทานในกษัตริย์ พราหมณ์  
แพทย์ ศูทร จัณฑาลและคนเผ่าพื้นเมืองของอินเดีย || 
อีกทั้งเลี้ยงดูสาธุชนคนดีทั้งหลายให้อ่ิมหน าส าราญในคราว 
ทุรภิกษภัย (เขา) ละเว้นอบายได้แล้วย่อมบันเทิงในสรวงสวรรค์ || 
นักปราชญ์ทั้งหลายครั้นได้ทราบอานิสงส์นี้แล้วควรให้ทาน เพราะ 
ทานเขาย่อมจะได้รับโมกษะไอศวรรย์สมบัติและสรวงสวรรค์ || 

 

                                                           
480

Jayanti Chattopadhyay, Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical Study (Culcutta: 

Atisha Memorial Publishing Society, 1973), 285.  
481มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 13, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 612-14.. 
482

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 71. 
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จากคาถาข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดคราวทุกข์ยากบุคคลไม่ว่าจะให้ทานแก่ใครก็
ตามก็จะได้รับผลเท่าเทียมกัน นั่นแสดงถึงว่าไภษัชยวัสตุไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบวรรณะทั้ง 4 แต่
ให้ความส าคัญกับความเสมอภาคของคนในสังคมคือ คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ พ่อค้ า 
ชาวนา ชาวสวน จะยากดีมีจนอย่างไรล้วนมีโอกาสสร้างกรรมและรับผลกรรมเท่าเทียมกัน แต่อย่างไร
ก็ตามระบบวรรณะซึ่งหยั่งรากลึกลงในสังคมอินเดียแต่โบราณก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่  

 

  ในไภษัชยวัสตุกษัตริย์ยังคงเป็นชนชั้นสูง เป็นศูนย์รวมจิตใจและทรงเป็นที่เคารพยกย่อง
ของประชาชน หน้าที่หลักอย่างหนึ่งของกษัตริย์คือ เป็นผู้น าในการท าศึกสงคราม ปราบปรามพวกโจร
ที่ก่อกบฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ยาวทปเรณ สมเยน ตสฺย ราชฺ โย วิชิ เต อนฺยตมะ การฺวฏิ โก วิรุทฺ ธะ | ตสฺย           
สมุจฺฉิตฺตเย ราชฺ า เอโก ทณฺฑะ ปฺเรษิตะ | ส หตวิหตวิทฺธสฺตะ ปฺรตฺยาคตะ | เอว  ยาวตฺสปฺต 
ท ฑาะ ปฺเรษิตาะ | เต’ปิ หต (วิหตวิทฺธสฺตาะ) ปฺรตฺยาคตาะ | อมาตฺไยะ ราชา วิชฺ ปฺตะ | เทว 
กิมรฺถ  สฺวพล  หาปฺยเต ปรพล  วรฺธฺยเต | ยาวตฺกศฺจิเทว วิชิเต ศสฺตฺรพโลปชีวี สรฺโว’สาวาหูยตา
มิติ | พฺราหฺมณะ ปุโรหิตะ ส ลกฺษยติ | อย  กุมารสฺย พโธปายกาล อิติ | เตน ราชา วิชฺ ปฺตะ | 
เทว ไนวมเสา ศกฺยะ สนฺนามยิตุมฺ | ราชา กถยติ | กึ มยา สฺวย  คนฺตวฺยมฺ | ปุโรหิตะ กถยติ | 
กิมรฺถ  เทวะ สฺวย  คจฺฉติ | อย  สุธนะ กุมาโร พลทรฺปยุกฺตะ | เอษ ทณฺฑสหียะ ปฺเรษฺยตามิติ | 
ราชา กถยติ เอวมสฺตฺวิติ | ตโต ราชา  กุมารมาหูย กถยติ | คจฺฉ กุมฺร ท ฑสหียะ การฺวฏิก       
สนฺนามย | เอว  เทเวติ สุธนะ กุมาโร ราชฺ ะ ปฺรติศฺรุตฺยานฺตะปุระ ปฺรวิษฺฏะ | มโนหราทรฺศ-
นาจฺจาสฺย สรฺว  วิสฺมฺฤตมฺ | ปุนรปิ ราชฺ าภิหิตะ | ปุนรปิ ตทฺทรฺศนาตฺสรฺว  วิสฺมฺฤตมฺ | ตตะ     
ปุโรหิเตน ราชาภิหิตะ | เทว สุธนะ กุมาโร มโนหรยา อตีว สกฺโต น ศกฺยเต ปฺเรษยิตุมฺ | สาธน  
สชฺชีกฺริยตามฺ | นิรฺคตะ กุมาโร’นฺตะ ปุราตฺ ปฺเรษยิตวฺโย ยถา มโนหรายาะ สกาศ  น ปฺรวิศตีติ | 
ราชฺ า อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา | ภวนฺตะ เอว  กุรุธฺวมิติ | อมาตฺไยะ ราชฺ ะ ปฺรติศฺรุตฺย 
พเลาเฆา หสฺตฺยศฺวรถปทาติส ปนฺโน’เนกปฺรหรโณปกรณยุกฺตะ สชฺชีกฺฤตะ | ตตะ กุมาโร      
นิรฺคตะ อุกฺโต คจฺฉ กุมาร สชฺโช พเลาฆ อิติ |483 

 

เวลาต่อมาผู้น าคนหนึ่งในแคว้นของพระองค์ได้ก่อกบฏ | พระราชาต้องการจะปราบผู้น า
โจรนั้น จึงส่งกองทัพไปจ านวนหนึ่งกอง | กองทัพนั้นได้แตกพ่ายแพ้ยับเยินกลับมาแล้ว | 
กระทั่งพระองค์ได้ส่งกองทัพทั้งหลายไป 7 ครั้งด้วยประการฉะนี้ | แต่กองทัพแม้เหล่านั้นได้
แตกพ่ายแพ้ยับเยินกลับมาแล้ว | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์จะยังกองทัพของพระองค์เองให้เสียหายไปเพื่อประโยชน์
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อะไร พระองค์จะต้องใช้กองก าลังอ่ืน | ทราบว่ามีแคว้นหนึ่งนั้นแล มีกองก าลังที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วย
ศาสตราวุธ พระองค์ทรงเรียกกองก าลังนั้นทั้งหมดมา” | พราหมณ์ปุโรหิตย่อมใคร่ครวญว่า “นี้
เป็นเวลาส าหรับอุบายเพื่อปลงพระชนม์พระกุมาร” | เขาจึงกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ กองก าลังอย่างนี้นั้นก็ไม่สามารถจะปราบปรามกองโจรได้ ” | 
พระราชาตรัสว่า “เราจะต้องไปเองหรือ” | ปุโรหิตกราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพจะเสด็จ
ไปเองเพื่อประโยชน์อะไร | พระกุมารสุธนนี้ทรงมีก าลังกล้าหาญ | พระองค์ทรงส่งพระกุมารนี้
พร้อมด้วยกองทัพไปเถิด” | พระราชาตรัสว่า “เอาอย่างนั้นก็แล้วกัน” | ล าดับนั้นพระราชา
ทรงเรียกพระกุมารมาแล้วตรัสว่า “ไปเถิดกุมาร เจ้าพร้อมกับกองทัพจงปราบหัวหน้าโจรกบฏ
เถิด” | พระกุมารสุธนน้อมรับพระด ารัสของพระราชาด้วยกราบทูลว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” 
แล้วเสด็จเข้าไปภายในพระราชวัง | เพราะทรงเห็นพระนางมโนหรา พระกุมารได้ลืมค าสั่งของ
พระราชบิดาทั้งหมดแล้ว | พระราชาทรงตรัสแม้อีกครั้ง | เพราะทรงเห็นพระนางมโนหรานั้น 
พระกุมารก็ทรงลืมพระด ารัสของพระบิดาแม้อีก | ล าดับนั้นปุโรหิตจึงกราบทูลพระราชาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระกุมารสุธนทรงผูกพันกับพระนางมโนหรามากเหลือเกิน 
พระองค์ไม่สามารถส่งพระกุมารไปได้ | พระองค์จะต้องตระเตรียมหนทางไว้ว่า “พระสุธน
กุมารเสด็จออกจากพระราชวังแล้ว (พระองค์) พึงส่งพระกุมารไปทันทีโดยประการที่พระกุมาร
จะไม่เสด็จเข้าไปหาพระนางมโนหรา” | พระราชาจึงประทานรับสั่งเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า 
“ท่านผู้เจริญพวกท่านจงกระท าอย่างนี้” | อ ามาตย์ทั้งหลายน้อมรับพระด ารัสของพระราชา
แล้ว จึงจัดเตรียมกองก าลัง กองทัพช้าง กองทัพม้า กองทัพพลเดินเท้า อุปกรณ์การรบมากมาย
แล้ว | ล าดับนั้นพระกุมารเสด็จออกมาแล้ว พระราชาจึงตรัสว่า “ไปเถิดกุมาร กองก าลังพล
เตรียมพร้อมแล้ว” | 

 

นอกจากนี้ในไภษัชยวัสตุยังสะท้อนให้เห็นหน้าที่อันน่าสนใจประการหนึ่งของกษัตริย์คือ 
การท านุบ ารุงและปกป้องพระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่อันส าคัญที่พระราชาที่ดีจะพึงปฏิบัติ ดังนี้
พุทธท านายที่ปรากฏในเรื่องนี้ว่า หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 400 ปีพระเจ้ากนิษกะจะสร้าง
สถูปไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ และพระองค์เองก็จะท าหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า ดังความว่า 

 

เอษ จตุรฺวรฺษศตปรินิรฺวฺฤตฺตสฺย มม วชฺรปาเณ (กุศนว ศฺยะ) กนิษฺโก นาม ราชา ภวิษฺยติ 
| โส’สฺมินฺ  ปฺรเทเศ สฺตูป  ปฺรติษฺ าปยติ | ตสฺย กนิษฺกสฺตูป อิติ ส ชฺ า ภวิษฺยติ | มยิ จ          
ปรินิรฺวฺฤตฺเต พุทฺธการฺย  กริษฺยติ |484 
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “วัชรปาณี เมื่อเราปรินิพพานได้ 400 ปี จะมีพระราชาพระ
นามว่า กนิษกะ ราชวงศ์กุศนะ | พระราชาพระองค์นั้นแล จะให้ประดิษฐานพระสถูปไว้ใน
ประเทศนี้ | จะทรงขนานนามพระสถูปนั้นว่า “กนิษกสถูป” | และเมื่อเราปรินิพพานไปแล้ว 
พระองค์จะกระท าหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า | 

 

ไม่เพียงแต่จะสร้างพระสถูปเพ่ือพระสัมยักสัมพุทธเจ้าเท่านั้น พระราชายังท าหน้าที่ของ
พระองค์อีกประการหนึ่งคือการแจกจ่ายอาหารให้แก่พสกนิกร ท าให้พสกนิกรไม่มีความอดอยาก
สมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ดังนี้ 
 

ตโต ราชฺ า อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา | ภวนฺตะ สรฺววิชิเต ฆณฺฏาวโฆษณ  การยต | 
ราชา นิรรฺค(ล ) ยชฺญ  ยชติ | ภวทฺภิราคตฺย ปริโภกฺตวฺยมิติ | ตโต ทานศาลา ปฺรชฺ ปฺตา |      
อนฺนมนฺนารฺถิภฺโย ทียต า ปาน  ปานารฺถิภฺยะ ตตฺราจาเมน ปริสฺรวมาเณน ครฺตะ กฺฤตะ |     
ยตฺราเสา ตปฺตะ ศีตีภวติ | อนวตปฺตะ อนวตปฺต อิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | ตสฺยาจาเมน ตณฺฑุลามฺ
พุนา จ ทฺวาทศวารฺษิเกณ ส ปูรฺยมาณสฺย วฺฤทฺธิะ ส วฺฤตฺตา | ตต อิย  มุเขน นที ปฺรสฺฤตา |    
อาจามนทีติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา อิติ |485 

 

  ล าดับนั้น พระราชาจึงพระราชทานค าสั่งแก่เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจง
กระท าการตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งพระนครว่า “พระราชาจะทรงประกอบพิธีบูชายัญอันไม่มี
ค่าใช้จ่าย | พวกท่านผู้เจริญทั้งหลายพึงมาแล้วรับประทานเถิด” | หลังจากนั้นทรงให้จัดตั้งโรง
ทานด้วยรับสั่งว่า | พวกเธอจงให้อาหารแก่คนทั้งหลายที่ต้องการอาหาร ให้น้ าแก่คนทั้งหลายที่
ต้องการน้ า (ท าให้) ในสถานที่นั้นมีน้ าข้าวไหลล้นจนเกิดเป็นคลอง | ซึ่งน้ าข้าวที่ร้อนก็
กลายเป็นเย็น | จึงปรากฏชื่อว่า “อนวตัปตะ อนวตัปตะ” | คลองนั้นเมื่อบริบูรณ์ไปด้วยน้ าข้าว
และข้าวต้มตลอด 12 ปี ก็เพิ่มพูนขึ้น | ต่อมาคลองนี้ได้กลายเป็นแม่น้ าสายส าคัญ | ปรากฏชื่อ
ว่า “อาจามนที” |ล าดับนั้น พระราชาจึงพระราชทานค าสั่งแก่เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่าน
ผู้เจริญ ท่านจงกระท าการตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งพระนครว่า “พระราชาจะทรงประกอบพิธีบูชา
ยัญอันไม่มีค่าใช้จ่าย | พวกท่านผู้เจริญทั้งหลายพึงมาแล้วรับประทานเถิด” | หลังจากนั้นทรง
ให้จัดตั้งโรงทานด้วยรับสั่งว่า | พวกเธอจงให้อาหารแก่คนทั้งหลายที่ต้องการอาหาร ให้น้ าแก่
คนทั้งหลายที่ต้องการน้ า (ท าให้) ในสถานที่นั้นมีน้ าข้าวไหลล้นจนเกิดเป็นคลอง | ซึ่งน้ าข้าวที่
ร้อนก็กลายเป็นเย็น | จึงปรากฏชื่อว่า “อนวตัปตะ อนวตัปตะ” | คลองนั้นเมื่อบริบูรณ์ไปด้วย
น้ าข้าวและข้าวต้มตลอด 12 ปี ก็เพิ่มพูนขึ้น | ต่อมาคลองนี้ได้กลายเป็นแม่น้ าสายส าคัญ | 
ปรากฏชื่อว่า “อาจามนที” | 
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  วรรณะต่อมาคือพราหมณ์ ในไภษัชยวัสตุพราหมณ์ยังคงเป็นวรรณะชั้นสูงเช่นกันและ
ใกล้ชิดกับราชสกุล เป็นผู้สั่งสอนมนตร์ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาต่อกษัตริย์และประกอบพิธีกรรมตามหลักที่
ระบุไว้ในคัมภีร์พระเวท เชี่ยวชาญในการท านายลักษณะ ดังข้อความต่อไปนี้  

เตน ขลุ สมเยน พนฺธุมตฺย า ราชธานฺตามนฺยตโม คณวาจโก พฺราหฺมณะ ปาญฺจศติก  คณ         
พฺราหฺมณกานฺม ตฺรานฺปา ยติ |486 

ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพันธุมตี มีพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก าลังสาธยายมนต์แห่งพราหมณ์
กะลูกศิษย์จ านวน 500 คน | 

 

ตสฺย วิชิเต เวลาโม นาม พฺราหฺมณ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค เวทเวท าคปารคะ | เตน  
ศฺรุต  ยถา ราธา ชีรฺณาตุรมฺฤตส ทรฺศนาทุทฺวิคฺนะ โศกาคาร  ปฺรวิศฺยาวสฺถิต อิติ | ศฺรุตฺวา จ          
ปุนรเนไกรฺพฺราหฺมณศตสหสฺไระ ปริวฺฤตะ สรฺวศฺเวต  วฑวารถมภิรุหฺย เสาวรฺเณน ทณฺฑกมณฺฑ
ลุนา ธารฺยมาเณน เยน ราชา ปิณฺฑว ศสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อมาตฺไยะ ราชฺเ  นิเวทิตมฺ | เทว 
เวลาโม พฺราหฺมโณ ทฺวาเร ติษฺ ติ | ตโต ราชา นิรฺคตฺย อรฺถาธิกรเณ นิษณฺณะ | พฺราหฺมโณ 
เวลาโม ชเยนายุษา จ วรฺธยิตฺวา นิษณฺณะ กถยติ | กิมรฺถ  เทวะ โศกาคาเร ปฺรวิศฺยาวสฺถิต อิติ 
| ราชฺ า ยถาวฺฤตฺต  สรฺว  เวลามาย พฺราหฺมณาย วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | ส กถยติ | เทวะ สฺวกรฺม-
ผลโภโค | นาตฺร โศกะ กรณียะ | สนฺติ สตฺตฺวาะ สุกฺฤตกรฺมการิณะ สนฺติ ทุษฺกฺฤตกรฺมการิณะ 
(สนฺติ โจภยกรฺมการิณะ) | จกฺรวรฺตินสฺตุ นิตฺย  สุกฺฤตกรฺมการิณะ สนฺโต เทเวษูปปทฺยนฺเต |     
เทโว’ปิ จกฺรวรฺตี | มนุษฺยปฺรติวิศิษฺฏ  สุขมนุภูย ทิวฺย  สุขมนุภวิษฺยตีติ | อปิ ตุ เทว ยชฺ       
อิษฺฏวฺยะ สฺวรฺคโสปานภูต อิติ |487 

 

ในแคว้นของพระองค์มีพราหมณ์ชื่อว่าเวลาภะ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์
มากมาย เรียนจบพระเวทและเวทางค์ | พราหมณ์นั้นได้ฟังแล้วว่าพระราชา ทรงสลดพระทัย
เสด็จเข้าไปยังโศกาคารประทับอยู่แลว้ เพราะทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บและคนตาย 
| ก็คร้ันได้ฟังแล้ว พราหมณ์นั้นมีพราหมณ์หลายแสนจ านวนมากแวดล้อมแล้ว จึงขึ้นสู่รถม้าสี
ขาวล้วนถือไม้เท้าทองค าเข้าไปเฝ้าพระราชาพระนามว่าปิณฑวังศะ | เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลาย
กราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พราหมณ์เวลาภะยืนรออยู่ที่หน้าประตู” | 
ล าดับนั้น พระราชาเสด็จออกมาแล้วประทับนั่งบนท้องพระโรง | พราหมณ์เวลาภะถวายพระ
พรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วนั่งลงกราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพเสด็จเข้าไปยัง
โศกาคารประทับอยู่แล้วเพื่อประโยชน์อะไร” | พระราชาทรงตรัสเรื่องทั้งหมดตามที่เป็นไป
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แล้วแก่พราหมณ์เวลาภะโดยละเอียด | พราหมณ์กราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพจะต้อง
เสวยผลกรรมด้วยพระองค์เอง | (แต่) พระองค์ไม่ควรเศร้าโศกในเพราะเรื่องนี้เลย | สัตว์
ทั้งหลายผู้กระท ากรรมดีก็มี ผู้กระท ากรรมชั่วก็มี และผู้กระท าทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสอง
อย่างก็มี | แต่พระเจ้าจักรพรรดิทรงกระท ากรรมดีอยู่เป็นประจ า ย่อมบังเกิดในหมู่เทวดา
ทั้งหลาย | แม้พระองค์ผู้สมมติเทพทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ | พระองค์จะได้เสวยความสุขที่
มนุษย์ได้รับแล้ว และความสุขอันเป็นทิพย์มากมาย | ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หากแต่ว่า
พระองค์ต้องบูชายัญอันเป็นบันไดแห่งสวรรค์ | 

 

อธฺยาปโก มนฺตฺรธรสฺไรวิทฺโย เวทปารคะ | 
    นิษทฺย พฺราหฺมณะ ไศโล ลกฺษณานีกฺษเต มุเนะ ||488 
 

พราหมณ์ไศละ มีความเชี่ยวชาญรอบรู้มนต์ท านายลักษณะ 
    เป็นผู้รู้จบไตรเพท เม่ือนั่งลงแล้วจึงตรวจดูลักษณะของพระมุนี || 

 

  จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพราหมณ์จะมีหน้าที่หลักคือ ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง                    
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า พราหมณ์บางคนที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุก็ยังประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ 
เกษตรกรรม ตักน้ าใส่ตุ่มประจ าอาราม เลี้ยงโค ดังนี้   
 

อถ ภคว าสฺโตยิกามนุปฺราปฺตะ | ตสฺมึศฺจ ปฺรเทเศ พฺราหฺมโณ ลางฺคล  วาหยติ |489  
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโตยิกาโดยล าดับ ก็ในประเทศนั้นพราหมณ์     

ก าลังไถนาอยู่ 
 

พฺราหฺมณะ กูปาตฺ ปานียมุทฺธรติ | อาราม  เสกฺตุมารพฺธะ | อทฺรากฺษีตฺ ส พฺราหฺมโณ 
ภควนฺต  ทูราเทว ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ส ลกฺษยติ | ยทิ ศฺรมโณ เคาตม อาราม  ปฺรเวกฺษฺยติ | 
อารามมุทปาน  ส ทูษยตีติ | ตโต รชฺชุ ติปฺยก  จ โคปายิตฺวา สฺถิตะ |490 
 

มีพราหมณ์ก าลังตักน้ าดื่มขึ้นมาจากบ่อ | เร่ิมเพื่อที่จะรินใส่ (ตุ่มน้ า) ประจ าอาราม | 
พราหมณ์นั้นได้มองเห็นพระผู้มพีระภาคเจ้าแต่ที่ไกลเทียว ก็คร้ันเห็นแล้วย่อมก าหนดอีกว่า 
“ถ้าพระศรมณะเคาตมะ จักเสด็จเข้าไปสู่อาราม | พระองค์ก็จะกระท าตุ่มน้ าประจ าอารามให้
พร่อง” | ล าดับนัน้ พราหมณ์จึงเก็บเชือกและกรวยตักน้ าไว้ยนือยู่แล้ว | 
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อนฺยตมสฺมินฺ กรฺวฏเก ทณฺฑี นาม พฺราหฺมณะ ปฺรติวสติ | เตน คฺฤหปติสกาศาทฺวลี-     
วรฺทานฺ ยาจิตฺวา ทิวา วาหยิตฺวา ตานฺ พลีวรฺทานาทาย ตสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศน  คตะ |491 

 

ในชนบทแห่งหนึ่ง มีพราหมณ์ชื่อว่าทัณฑี อาศัยอยู่ | พราหมณ์นั้นเข้าไปหาคฤหบดีรับ
โคผู้ทั้งหลายน าไปเลี้ยงในเวลากลางวัน แล้วจูงโคผู้เหล่านั้นกลับไปยังเรือนของคฤหบดีนั้น | 

  

  ต่อมาคือวรรณะแพศย์ ในไภษัชยัสตุกล่าวถึงค าศัพท์ว่า ไวศฺย/แพศย์ เพียงแค่ว่าเป็นผู้ขอ
บรรพชาอุปสมบทตามพระพุทธเจ้าเท่านั้น ดังความว่า 
 

สนฺติ พฺราหฺมณกุลาทปิ ไวศฺยกุลาทปิ กุลปุตฺราะ ปูรฺววตฺ ตเมว ภควนฺต  ตถาคตมรฺหนฺต  สมฺยกฺส 
พุทฺธ  ปฺรวฺรชิตาะ |492 

มีอยู่ทีเดียว เหล่ากุลบุตรทั้งหลายจากตระกูลพราหมณ์และตระกูลไวศยะ ค าที่เหลือเหมือนกับ
ค าที่กล่าวไว้ข้างต้น บวชตามพระผู้มีพระภาคตถาคตเจ้า ผู้เป็นพระอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่น
แล | 

แต่ก็ทราบกันดีว่า แพศย์เป็นชนชั้นที่มั่งคั่งร่ ารวยด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติ กลุ่ม
คนที่จัดว่าอยู่ในชนชั้นแพศย์และพบบ่อย คือคฤหบดีและเศรษฐี ไภษัชยวัสตุจะมีการกล่าวถึงค าศัพท์
ว่าคฤหบดีและเศรษฐีร่วมกันเรียกว่าคฤหบดีเศรษฐี ซึ่งชนชั้นคฤหบดีเศรษฐีนี้จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ ารวย
ด้วยด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ดังข้อความต่อไปนี้  
 

ตสฺมึศฺจ สมเย วาราณสฺยามนฺยตโม คฺฤหปติราฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาล -         
ปริวาระ |493 

ก็ในเวลานั้น ในเมืองพาราณสีมีคฤหบดีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีบริวาร
มากมาย | 

วาราณสฺย า มหาเสโน นาม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภคะ | ตสฺย (ปตฺนี มหา
เสนา นาม |494 

ในเมืองวาราณสี มีคฤหบดีนามว่า มหาเสนะ ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก อาศัยอยู่ | 
ภรรยาของคฤหบดีนั้นมีนามว่า มหาเสนา | 
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ยาวทุตฺตราปถาตฺ สารฺถวาหะ ป จาศฺวศตานิ ปณฺยมาทาย ไวร ภฺยมนุปฺราปฺตะ ส ส ลกฺษยติ | ยทิ
ทานี  คมิษฺยามิ อศฺวาน า ขุร  กฺเลทมาปตฺสฺยเต | อปรฺณา ภวิษฺยนฺติ อิไหว ติษฺ มีติ |495 

 

มีหัวหน้าพ่อค้าพาเอาม้า 500 ตัวขนเอาเสบียงจากอุตตราบถ  ชนบทมาถึงเมืองไวรัมภยะโดย
ล าดับแล้ว หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “ข้อที่เราจะออกเดินทางไปต่อในตอนนี้ กีบเท้าม้าทั้งหลายก็จะ
เป็นแผลเน่า | ความขาดแคลนอาหารก็จะมี เราจะหยุดพักในที่นี้นั่นแล” |  
 

  กลุ่มคนวรรณะแพศย์นี้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม                 
ในไภษัชยวัสตุกล่าวถึงค าศัพท์ว่า สารถวาหะ ซึ่งก็คือหัวหน้าพ่อค้าหรือผู้น ากองคาราวานบ่อยมาก 
หัวหน้าพ่อค้าเหล่านี้จะร่ ารวยเป็นเศรษฐี และก็นับเป็นชนชั้นสูงเฉกเช่นคฤหบดีเศรษฐี นอกจากนี้   
ทั้งคฤหบดีเศรษฐีและหัวหน้าพ่อค้าก็จะได้รับการศึกษาอย่างดี มีเกียรติยศ ได้รับการยกย่องนับถือ
จากบริวาร รวมทั้งได้รับการนับถือจากกษัตริย์ด้วย  
 

  ศูทรเป็นกลุ่มคนที่ท าหน้าที่คอยรับใช้และให้บริการกลุ่มคนทั้ง 3 วรรณะก่อนนี้ ฉะนั้น
ในช่วงเวลานั้นกลุ่มคนเหล่านั้นจึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนชั้นล่าง ในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงกลุ่มคน
หลากหลายอาชีพที่คอยท าหน้าที่ให้บริการผู้อ่ืน เช่น สูปการ (พ่อครัว) ฤษิทัตตะ (นายช่างชื่อฤษิทัต
ตะ) ปุราณะ (นายช่างปุราณะ) มาลาการะ (นายช่างดอกไม้) และคนหาบน้ า   
 

ระบบของทาส 

ทาสเป็นกลุ่มคนอีกจ าพวกหนึ่งที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุและเป็นชนชั้นที่มีอยู่ในอินเดีย
โบราณในช่วงเริ่มแรกที่มีการประพันธ์วรรณคดีประเภทอวทาน 496 ทาสเป็นกลุ่มชนที่มีแต่ความ
ยากล าบาก  ในสังคมอินเดียทาสเป็นกลุ่มคนชั้นล่างที่แตกต่างจากพวกศูทร เพราะศูทรยังมีความ
อิสระในการใช้ชีวิต แต่ทาสจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับนายคอยปรนนิบัติรับใช้นายทุกอย่าง เช่น ท าอาหาร              
ท าความสะอาดบ้านเรือน ฉะนั้นทาสจึงเป็นกลุ่มคนชั้นล่างที่เสียความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตอย่าง
สิ้นเชิง497 ไภษัชยวัสตุจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เกิดมาเป็นทาสนั้นแสดงว่าได้สร้างอกุศลกรรมมาใน
อดีตชาติ ดังความว่า  
 

โก’ธุเนม  ศฺรมณก  สปฺตวรฺษาณิ โภชเยตฺ | 
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กฺกาถยิตฺวา ศฺวมูตฺเรณ ตโต ภกฺตมปาจยมฺ || 
อโภชยมฺฤษึ (ตสฺมาตฺ กฺฤตฺวา กาลมนลฺปกมฺ | 
สมย  ทุะขมาปนฺน ) สฺตาปเน’ถ ปฺรตาปเน || 
นรกาตฺ ปฺรจฺยุตศฺจาห  ลพฺธฺวา ไว มานุษ  ภวมฺ | 
คฺลานกะ ปรวศฺยศฺจ ทุะขีภูตศฺจรามฺยหมฺ ||498 
 

“เวลาเช่นนี้ ใครเล่าจะนิมนต์ศรมณะรูปนี้ให้ฉันตลอด 7 ปีได้” 
ขณะนั้น เราจึงต้มข้าวปรุงอาหารด้วยเยี่ยวสุนัข || 
เราได้นิมนต์ฤษีให้ฉันแล้ว จากนั้นมาเราก็ได้ท าเช่นนั้น 
เป็นเวลานาน สมัยต่อมาเราได้ประสบความทุกข์ในขุมนรก 
ชื่อว่า ตาปนะและปรตาปนะ || 
เมื่อเคลื่อนจากนรกแล้ว เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นทาสของคนอื่น 
เจ็บไข้ได้ป่วยประสบความทุกข์ เที่ยวเร่ร่อนไป || 

 

ในไภษัชยวัสตุยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบทาสที่ปรากฏอยู่ในสังคมสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ทาสหญิงหรือว่าทาสชายจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นทาสจะมีความซื่อสัตย์ นับถือและเชื่อฟังผู้เป็นนายของ
ตนอย่างสูง ยิ่งถ้าเจ้านายของตนประพฤติปฏิบัติดีด้วยแล้วก็จะถือเจ้านายเป็นแบบอย่าง ในข้ อนี้มี
เรื่องราวของทาสหญิงและทาสชายของคฤหบดีคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับทุรภิกษภัย ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่
ทิ้งผู้เป็นเจ้านายไปไหน และเมื่อเห็นผู้เป็นนายถวายข้าวสวยที่เหลือเพียงแค่ 1 ถ้วยเท่านั้นแก่              
พระปัจเจกพุทธเจ้า ได้ถือเจ้านายเป็นแบบอย่างถวายส่วนของตนเองเช่นเดียวกัน ดังความว่า 

 

ตสฺมึศฺจ สมเย วาราณสฺยามนฺยตโม คฺฤหปติราฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาล -
ปริวาระ | วิสฺตีรฺณวิศาลสฺเตน โกษฺ คาริก อาหูโยกฺตะ | โภ ปุรุษ ภวิษฺยติ เม สปริวารสฺย       
ทฺวาทศวารฺษิก  ภกฺตมิติ | ส กถยติ | อารฺย ภวิษฺยตีติ | ส ตตฺไรวาวสฺถิตะ | สมนนฺตราตฺตุ เอว 
ตทฺทุรฺภิกฺษมฺ | ตสฺย โกษฺ าคาระ ปริกฺษีณะ | สรฺวศฺจ ปริชนะ กาลคตะ | อาตฺมนา ษษฺโ  
วฺยวสฺถิตะ | ตตสฺเตน คฺฤหปตินา โกษโกษฺ าคาราณิ โศธยิตฺวา ธานฺยปฺรสฺถ อุปส หฺฤตะ | โส’-
สฺย ปตฺนฺยา สฺถาลฺย า ปฺรกฺษิปฺย สาธิตะ | อสติ พุทฺธานามุตฺปาเท ปฺรตฺ เยกพุทฺธา โลก   
อุตฺปทฺยนฺเต | หีนทีนานุกมฺปกา ปฺรานฺตศยนาสนภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | ยาวทนฺยตระ 
ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ชนปทจาริก า จรนฺ วารานสีมนุปฺราปฺตะ | ส ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวร-     
มาทาย วาราณสึ  ปิณฺ ฑาย ปฺรวิษฺฏะ | ส จ คฺฤหปติะ สชฺ โช ’วสฺถิ โต โภกฺตุมฺ  | ส จ             
ปฺรตฺเยกพุทฺโธ’นุปูรฺเวณ ปิณฺฑปาตมฏ สฺตสฺย คฺฤหมนุปฺราปฺตะ | เอตทปฺยห  ปริภุชฺย นิยต        

                                                           
498

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 113. 



 422 
 
 

ปฺราไณรฺวิโยกฺษฺเย | ยตฺตฺวห  สฺว  ปฺรตฺย ศมสฺไม ปฺรวฺรชิตาย ททฺยามิติ | เตน ภารฺยามิหิตา |    
ภทฺเร โย มม ปฺรตฺย ศสฺตมสฺไม ปฺรวฺรชิตายานุปฺรยจฺเฉติ | สา ส ลกฺษยติ | มม สฺวามี น           
ปริภุงฺกฺเต | กถมห  ปริภุญฺเช อิติ | สา กถยติ | อารฺยปุตฺร อหมปิ สฺว  ปฺรตฺย ศมสฺไม ปฺรยจฺฉามีติ 
| เอว  ปุตฺเรณ สฺนุษยา ทาเสน ทาสฺย า สฺวสฺวปฺรตฺย ศาะ ปริตฺยกฺตาะ | ตตสฺไตะ สรฺไวะ ส ภูย 
ปฺรตฺเยกพุทฺธะ ปิณฺเฑน ปฺรติปาทิตะ |499 

 

ก็ในเวลานั้น ในเมืองพาราณสีมีคฤหบดีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มี
บริวารมากมาย | เขาจึงเรียกคนเฝ้าเรือนคลังมาแล้วกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ อาหารส าหรับเรา
พร้อมด้วยบริวารจะมีตลอดระยะเวลา 12 ปีไหม ?” | บุรุษนั้นกล่าวว่า “มีพอครับนาย” | 
คฤหบดีนั้นจึงอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นแล | ทุรภิกษภัยตามมาถึงแล้วในระยะเวลาไม่นาน 
| ยุ้งฉางและเรือนคลัง ของคฤหบดีนั้นหมดลงแล้ว | และปริชนทั้งหมดก็เสียชีวิตลงแล้ว | 
(เหลืออยู่แต่) ชน 6 คนรวมทั้งตัวคฤหบดีเอง | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นท าความสะอาดยุ้งฉาง
และเรือนคลังรวบรวมข้าวเปลือกได้ 1 ปรัสถะ | ข้าวเปลือก 1 ปรัสถะนั้นภรรยาของคฤหบดี
น าไปใส่ไว้ในหม้อแล้วหุง | เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น | พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจนคนยาก  ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล) 
เป็นทักษิณียบุคคลผู้หนึ่งของโลกย่อมอุบัติขึ้นในโลก | จนกระทั่งพระปรัตเยกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
เที่ยวจาริกไปในชนบทถึงเมืองพาราณสีแล้วโดยล าดับ | พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ 
ครองบาตรและจีวรเข้าไปยังเมืองพาราณสี | ก็ชนทั้ ง 6 คนรวมทั้งตัวคฤหบดีเองนั้น
เตรียมพร้อมเพื่อที่จะบริโภคอาหาร | พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นเที่ยวบิณฑบาตโดยล าดับจน
มาถึงเรือนของคฤหบดีนั้นแล้ว | คฤหบดีนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีจิตน่าเลื่อมใส มีกายน่า
เลื่อมใสแล้ว | ก็ครั้นเห็นแล้วจึงใคร่ครวญทันทีว่า “ถึงเราบริโภคอาหารนี้แล้วก็จะต้องตายเป็น
แน่แท้ | อย่ากระนั้นเลย เราจะถวายส่วนของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” | เขาจึงกล่าวกับภรรยาว่า 
“นางผู้เจริญ เราจะถวายส่วนที่เป็นของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” | ภรรยานั้นคิดว่า “สามีของเรา
ไม่บริโภคเราจะบริโภคได้อย่างไร” | นางจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร แม้ดิฉันก็จะถวายส่วน 
(ของดิฉัน) แก่บรรพชิตรูปนี้” | บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสี พิจารณาแล้วจึงถวายส่วนของ
ตนๆ เหมือนกัน | ล าดับนั้น ชนทั้งหมดเหล่านั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธ
เจ้าพร้อมกัน | 
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สถานะของผู้หญิง 

ในสังคมอินเดียสถานะของผู้หญิงจะถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าผู้ชาย โดนสันนิษฐานได้
จากคัมภีร์พระเวทว่าด้วยการประกอบพิธีกรรมทั้งหมดซึ่งกล่าวถึง ผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด
ว่าคือ พราหมณ์บุรุษ จึงน่าเชื่อว่าสตรีได้ถูกกีดกันมิให้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และก็คง
ถูกกีดกันเรื่องการศึกษาและการประกอบพิธีกรรมเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ศาสนาพราหมณ์ในช่วง
นั้นไม่มีแนวคิดเรื่องการออกบวช สตรีก็คงไม่มีโอกาสได้บวชด้วย500 และในคัมภีร์ฤคเวทจะมีการ
กล่าวถึงความปีติยินดีในการได้บุตรชาย โดยแต่ละครอบครัวไม่ปรารถนาที่จะได้บุตรสาว หรือใน    
อาถรรพเวทก็แสดงถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้ได้รับบุตรชาย ในไอตเรยพราหมณะกล่าวว่า บุตรชาย
เป็นเหมือนแสงแห่งสวรรค์ ขณะที่บุตรสาวถูกถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่า ในรามายณะและมหาภารตะ
ได้ให้ค าจ ากัดความของบุตรว่า เป็นผู้ที่ปลดปล่อยบิดามารดาให้รอดพ้นจากนรก ดังนั้นส าหรับ
พราหมณ์แล้วการมีบุตรชายจึงเป็นสิ่งส าคัญ บิดามารดาจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้ถ้าปราศจาก
บุตรชาย แต่แนวคิดทางด้านพุทธศาสนามิได้เป็นเช่นนั้น ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาแล้วประตูแห่ง
นิพพานเปิดกว้างส าหรับทุกคน ดังนั้นการมีบุตรชายจึงไม่ใช่สิ่งส าคัญมากนักในขนบธรรมเนียมทาง
พุทธศาสนา จะเห็นได้จากในไภษัชยวัสตุแสดงถึงเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทาน
บรรพชาอุปสมบทให้แก่หญิงชราที่เข้าใจว่าพระองค์คือลูกชายของตนเอง ดังความว่า 
 

ตตะ กจ คลา อุทกฆฏ  ปูรยิตฺวา ตฺวริตตฺวริตา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | ททรฺศ     
กจ คลา พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตมศีตฺยา จานุวฺย ชไนรฺวิราชิต
คาตฺร  วฺโยมปฺรภาล กฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ  ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺ ตโต ภทฺรกมฺ |        
กจ คลาสหทรฺศนาทสฺยาะ ปุตฺรสฺเนหมุตฺปนฺนมฺ | สา อูรฺธฺวพาหุะ ปุตฺร ปุตฺเรติ ภควนฺต        
ปริษฺวฑฺกฺตุมารพฺธา | ภิกฺษวสฺต า วารยนฺติ | ภควานาห | มา ยูย  ภิกฺษวะ เอต า วฺฤทฺธ า วารยต 
| ตตฺกสฺย เหโตะ | 

 

ปญฺจ ชนฺมศตานฺเยษา เม มาตาภูนฺนิรนฺตรมฺ | 
สา เจเทษา นิวาริตา มม คาตฺรสฺย ศฺเลษณาตฺ || 
อิทานี  รุธิร  หฺยุษฺณ  กณฺ าเทษา วเมตฺกฺษณาตฺ | 
กฺฤตชฺ ตามนุสฺมฺฤตฺย ทฺฤษฺฏฺเวม า ปุตฺรลาลสามฺ ||    
การุณฺยาทฺคาตฺรส ศฺเลษ  ปฺรททามฺยนุกมฺปยา || อิติ|| 
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ภควตา ตสฺยาะ กณฺ าศฺเลโษ ทตฺตะ | ปุตฺรสฺเนห  วิโนทฺย ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺณา   
ธรฺมศฺรวณาย |501 

 

หลังจากนั้น หญิงชรากจังคลาตักน้ าจนเต็มหม้อ เข้าไปเฝ้ายังสถานที่ประทับของพระผู้
มีพระภาคเจ้าอย่างรีบเร่ง | นางกจังคลาได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประดับด้วยมหา
บุรุษลักษณะ 32 ประการ  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วย
พระรัศมีประมาณ  1 วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์  1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วน
ประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป | พร้อมกับการเห็นของนางกจังคลา ความสิเนหาในบุตรได้
เกิดขึ้นแล้วแก่นางกจังคลานั้น | นางร้องเสียงดังว่า “ลูกเอ๋ย ลูกเอ๋ย” ดังนี้แล้วเร่ิมน้อมตัวเข้า
ไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า | ภิกษุทั้งหลายย่อมห้ามซึ่งนางกจังคลานั้น | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ห้ามหญิงชรานี้เลย” | ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไร | 

 

 หญิงสูงอายุคนนี้เคยเป็นมารดาของเราตถาคตติดต่อกันตลอด 
 เวลา 500 ชาติ ถ้าหญิงสูงอายุคนนี้ถูกห้ามจากการสวมกอดที่ 
 ร่างกายของเราตถาคตละก็ เลือดอุ่นๆ ก็จะไหลออกมาจากคอ 
 ของหญิงสูงอายุคนนี้ในบัดนี้ทันทีแน่นอน || 

เราระลึกถึงกฤตชญตาเห็นหญิงสูงอายุคนนี้ผู้รักลูกอย่างเปี่ยมล้น || 
เพราะความกรุณาเราจึงยอมให้นางสวมกอดร่างกายได้ด้วย 
ความเห็นอกเห็นใจ || 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานการโอบกอดที่พระศอแก่หญิงชรานั้นแล้ว | หญิงชรา
นั้นบรรเทาความสิเนหาในเพราะบุตรได้แล้ว จึงนั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อ
จะฟังธรรม |  

 

ในไภษัชยวัสตุยังได้พูดถึงสตรีว่าเป็นเครื่องประดับกันล้ าค่าของบุรุษ ในเรื่องนี้ได้กล่าวถึง
พระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเสด็จอุบัติขึ้น รัตนะทั้ง 7 ประการก็อุบัติขึ้นมาด้วย ซึ่ง 1 ในรัตนะทั้ง 7 
นั้นก็คือ สตรีรัตนะ ดังความว่า  
 

ราชฺโ  ภคินี จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺสปฺตาน า รตฺนาน า โลเก ปฺราทุรฺภาโว     
ภวติ | กตเมษ า สปฺตานามฺ | ตทฺยถา | จกฺรรตฺนสฺย หสฺติรตฺนสฺยาศฺวรสฺย มณิรตฺนสฺย สฺตฺ
รีรตฺนสฺย คฺฤหปติรตฺนสฺย ปริณายกรตฺนสฺย สปฺตมสฺย |502 
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ดูก่อนน้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก รัตนะ 7 ประการจึง
ปรากฏขึ้นในโลก | รัตนะ 7 ประการเหล่านี้มีอะไรบ้าง | ซึ่งก็คือ | 1. จักรรัตนะ (รัตนะแก้ว) 
2. หัสติรัตนะ (ช้างแก้ว) 3. อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) 4. มณิรัตนะ (มณีแก้ว) 5. สตรีรัตนะ (นาง
แก้ว)  6. คฤหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) 7. ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว ) | 

 

และสตรีรัตนะนั้นมิใช่หญิงคนใดก็เป็นได้ สตรีรัตนะนั้นจะต้องเพียบพร้อมด้วยลักษณะ
รูปสมบัติที่ควรคู่กับพระเจ้าจักรพรรดิ์และต้องสร้างบุญบารมีร่วมกับพระเจ้าจักรพรรดิ์เท่านั้น ดัง
ความว่า 

 

ราชฺ โ  ภคินิ  จกฺรวรฺติ โน โลเก ปฺราทุ รฺภาวาตฺ กถ รูป  (สฺย สฺตฺรีร)ตฺนสฺย โลเก                  
ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | อิห ภคินิ ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ สฺตฺรี ภวติ อภิรูปา ทรฺศนียา ปฺราสาทิกี      
นาติเคารี นาติศฺยามา มทฺคุรุจฺฉนิรฺวาติทีรฺฆา นาติหฺรสฺวา สุปฺรติษฺ ตา นาติกฺฤศา นาติสฺถูลา     
นาตฺยุตฺสทม าสา (ตนุคา) สฺตฺรี | ตสฺยาะ ขลุ ภคินิ ศีเต อุษฺณา (ส ) สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ อุษฺเณ 
ศีตส สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ กาลิงฺคปฺราวารมฺฤทุส สฺปรฺศานิ | ตสฺยาะ ขลุ ภคินิ สรฺวโรมกูเป -
ภฺยศฺจนฺทนคนฺโธ วาติ มุขาจฺจ(อุตฺปลคนฺธะ) |503  

 

น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก สตรีรัตนะมีลักษณะอย่างไรย่อม
ปรากฏ | น้องหญิง ในข้อนี้ สตรีของพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องมีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส ไม่ขาว
เกินไป ไม่ด าเกินไป ฉวีวรรณเกลี้ยงเกลา ไม่สูงเกินไป ไม่เตี้ยเกินไป รูปร่างสมส่วน ไม่ผอม
เกินไป ไม่อ้วนเกินไป ไม่มีไขมันมากเกินไป หุ่นดี | น้องหญิง ทราบมาว่า เมื่อร่างกายพระเจ้า
จักรพรรดิหนาว ตัวนางก็จะอุ่น เมื่อร่างกายพระเจ้าจักรพรรดิร้อนตัวนางก็จะเย็น มีสัมผัส
อ่อนนุ่มดังผ้าของชาวเมืองกาลิงคะ | น้องหญิง ทราบมาว่า ตัวนางมีกลิ่นกายหอมดั่งแก่น
จันทน์ออกจากทุกรูขุมขน กลิ่นปากหอมดังดอกบัว | 

 

ในไภษัชยวัสตุนั้นมิได้อ้างอิงหรือกล่าวถึงอายุของหญิงสาวที่สมควรแต่งงาน แต่ก็สามารถ
สังเกตได้จากเรื่องราวหลาย ๆ เรื่องหลังจากท่ีหญิงสาวแต่งงานก็จะสามารถมีบุตรได้เลยในเวลาต่อมา
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหญิงที่สามารถจะแต่งงานได้นั้นคือคงเป็นหญิงที่มีร่างกายพร้อมที่จะตั้งครรภ์ ดังนี้ 
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ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’นฺยตมสฺมินฺกรฺวฏเก คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ | เตน สทฺฤศาตฺกุลาตฺกลตฺร-
มานีตมฺ | ส ตยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปุตฺโร 
ชาตะ |504 

 

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองแห่งหนึ่ง มีคฤหบดีอาศัยอยู่ | คฤหบดีนั้นได้
แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน | เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น | เมื่อเขา
หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกันบุตรก็ได้เกิดแล้ว |  

 

สรีระร่างกายของสตรีนั้นถือได้ว่าเป็นที่น่าหลงไหล ดึงดูดใจ ส าหรับบุรุษ ดังนั้นสตรีบาง
คนจึงอาศัยสรีระร่างกายนี้เองหาเลี้ยงชีพ โดยสตรีเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “รูปชีวินี” ผู้อาศัยรูปเลี้ยง
ชีวิต ในไภษัชยวัสตุได้กล่าวเรื่องราวของหญิงรูปชีวินีไว้ ดังนี้ 
 

เตน ขลุ สมเยน ภทฺรา นาม รูปาชีวินี ปฺรติวสติ | มฺฤณาลศฺจ นาม | ธูรฺตปุรุษะ เตน     
ตสฺยา วสฺตฺรามฺล การมนุปฺเรษิต  ปริจารณาย | สา ตทฺวสฺตฺราล การ  ปฺราวฺฤตา | อนฺยตมศฺจ ปุรุษะ 
ปญฺจกรฺษาปณศตานฺยาทาย อุปสฺถิตะ | กถยติ | ภทฺเร อาคจฺฉ ปริจารยาว อิติ | สา ส ลกฺษยติ | 
ยทิ คมิษฺยามิ ปญฺจ การฺษาปณศตานิ น ลปฺสฺเย | อทกฺษิณฺย  ไจตตฺ คฺฤหคต  ปฺรตฺยาขฺยาย 
อนฺยตฺร คมนมิติ | ตยา ปฺเรษฺยทาริกา อุกฺตา | คจฺฉ มฺฤณาลสฺย กถย อารฺยา กถยติ น ตาวทห  
สชฺชา ปญฺจาทาคมิษฺยามีติ | ตยา ตสฺไม คตฺวา อาโรจิตมฺ | โส’ปิ ปุรุโษ พหุกรณียสฺต า ปริจารฺย 
ปฺรถม เอว ยาเม ปฺรกฺรานฺตะ |505 

 

ทราบมาว่า สมัยนั้นมีหญิงงามเมือง (หญิงผู้อาศัยรูปเลี้ยงชีวิต) นามว่าภัทรา อาศัยอยู่ | 
และบุรุษผู้เป็นนักเลงนามว่า มฤณาละ | บุรุษนั้นได้ส่งเสื้อผ้าและเครื่องประดับไปให้แก่นาง    
ภัทรานั้นเพื่อต้องการให้บ าเรอ | นางได้รับเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับนั้นแล้ว | ต่อมาบุรุษอีก
คนหนึ่งได้ถือเอาเงิน 500 กรษาปณะเข้าไปหาแล้ว | กล่าวว่า “แนะภัทรา มาเถิด พวกเราจะได้
ร่วมรักกัน” | นางย่อมใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะไปหา (นายมฤณาละ) เราอาจจะไม่ได้เงิน 500 
กรษาปณะ | และไม่เหมาะสมเลยที่นายมฤณาละมายังเรือนนี้ เราจะนัดการไปในที่อ่ืน” | นาง
จึงกล่าวกะหญิงรับใช้ว่า “เธอจงไป จงบอกแก่นายมฤณาละว่า “แม่หญิงภัทรากล่าวว่า “เรายัง
ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย เราจะไปในภายหลัง” | หญิงรับใช้นั้นจึงไปบอกแก่นายมฤณาละ
แล้ว | แม้บุรุษนั้นมีสิ่งที่จะต้องท าอยู่มาก ครั้นร่วมรักกะนางภัทรานั้นแล้วก็ได้หลีกออกไปใน
เวลาปฐมยามนั่นแล | 
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โดยปกติแล้วสตรีถือว่าเป็นเพศที่อ่อนโยน งดงาม น่าหลงใหล ด้วยความอ่อนโยน งดงาม 
น่าหลงใหลของสตรีนี้เอง จึงท าให้สตรีถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือท าลายชื่อเสียงของบุรุษโดยเฉพาะภิกษุ
ในพุทธศาสนา ในเหตุการณ์นี้กล่าวถึงเรื่องพระภรัทวาชะที่เกิดความอิจฉาริษยาต่อพระพ่ีชาย จึงออก
อุบายโดยว่าจ้างหญิงสาวใช้ของคฤหบดีเพ่ือท าลายชื่อเสียงของพระพ่ีชาย และเรื่องของนางจิญจ -
มาณวิกาที่ถูกพวกเดียรถีย์ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือท าลายชื่อเสียง รวมไปถึงลาภและสักการะของพระผู้มี
พระภาคเจ้า ดังความว่า  
 

ตตสฺเตน ภฺราตุรฺวสิษฺ สฺย สนฺทิษฺฏมฺ | อาคจฺฉ เอกธฺเย ปฺรติวสามะ | ส ศฺรุตฺวา อาคตะ | 
ตตสฺเตน คฺฤหปตินา ทฺฤษฺฏฺวะ ศานฺเตรฺยาปถะ กายปฺราสาทิกศฺจิตฺตปฺราสาทิกศฺจ | ส ต  
ทฺฤษฺฏฺวาภิปฺรสนฺนะ | ตตะ ปฺรสาทชาเตน ปฺรณีเตนาหาเรณ ส ตรฺปฺย มหารฺเหณ วสฺตฺรยุเคนาจฺ
ฉาทิตะ | ตโต ภรทฺวาชสฺย อีรฺษฺยา สมุตฺปนฺนา | อหมสฺย สรฺวตฺร ปูรฺว คโม นาหมเนน กทา
จิทฺวสฺตฺเรณาจฺฉาทิตะ | เอษ ตฺวจิราภฺยาคต เอว วสฺตฺเรณาจฺฉาทิต อิติ ส ภฺราตุรฺวสิษฺ สฺย    
รนฺธฺรานฺเวษี ส วฺฤตฺตะ | เตนาเสา ส ลกฺษิตศฺจินฺตยติ | อีรฺษฺยาปฺรกฺฤติรยมฺ | ยทฺยสฺไม  เอตทฺวสฺร
ยุค  (น) ทาสฺยามิ ภูยสฺยา มาตฺรยา อปฺรสาท  ปฺรเวทยิษฺยตีติ | เตน ตสฺไม ทตฺตมฺ | ตถาปฺยเสา 
รนฺธฺรานฺเวษณปรสฺติษฺ ตฺเยว | ยาวตฺตสฺย คฺฤหปเต ปฺเรษฺยทาริกา ต  วิหารมาคตฺ-ยาคตฺย กรฺม 
กโรติ สา ภรทฺวาเชโนจฺยเต | ทาริเก อห  ตไวตทฺวสฺรยุคมนุปฺรยจฺฉามิ | ตฺวยา มม วจน  กรฺตวฺ
ยมิติ | สา กถยติ | อารฺย กึ มยา กรณียมฺ | ตฺวเมตทฺ วสฺตฺรยุค  ปฺราวฺฤตฺย คฺฤเห ปริกรฺม กุรุ | 
ยทิ คฺฤหปติะ ปฺฤจฺเฉตฺ กุตสฺตไวตทฺวสฺตฺรยุคมิติ | วกฺตวฺยะ อารฺย วสิษฺเ น เม ทตฺตมิติ | ยทิ 
ปฺฤจฺเฉตฺ กิมรฺถมิติ | วกฺตวฺยะ อารฺย เอตทปิ ปฺรษฺฏวฺยมฺ | กิมรฺถ  ปุรุษาะ สฺตฺรีณ า (ปฺรย) จฺฉนฺตี
ติ | ตตสฺตยา ยถาส ทิษฺฏ  สรฺวมนุษฺ ตมฺ | ตตสฺเตน คฺฤหปตินา วสิษฺ สฺยานฺติเก อปฺรสาทะ ปฺร
เวทิตะ |506 

 

ต่อมาพระภรัทวาชะนั้นได้เชื้อเชิญพระวสิษฐะผู้เป็นพี่ชายมาว่า “มาเถิด พวกเราจะได้
อยู่ด้วยกัน” | พระวสิษฐะนั้นเมื่อรับฟังก็ได้เดินทางมา | ล าดับนั้นคฤหบดีนั้นเห็นท่าน วสิษฐะ
ผู้มีอิริยาบถ อันสงบเรียบร้อย มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่าเลื่อมใส | คฤหบดีนั้นครั้นเห็นท่านแล้ว
ก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นผู้เกิดความเลื่อมใส จึงจัดเตรียมอาหาร
อันประณีตถวาย และจัดคู่แห่งผ้าอันมีราคามากถวายให้นุ่งห่ม | ครั้งนั้น ความริษยาได้เกิดขึ้น
แล้วแก่ภรัทวาชะด้วยคิดว่า “ในที่ทั้งหมดเรามาอยู่ก่อนพระวสิษฐะนี้แท้ ๆ คฤหบดีนี้ยังไม่เคย
จัดผ้าถวายให้เรานุ่งห่มแม้สักคร้ังเลย | แต่พระวสิษฐะนี้เพิ่งมาอยู่ได้ไม่นาน คฤหบดีก็จัดผ้าให้
นุ่งห่มแล้วอย่างนี้ คร้ันคิดดังนี้แล้ว ภรัทวาชะนั้นจึงแสวงหาช่องทาง (เพื่อท าลาย) พระวสิษฐะ
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ผู้เป็นพี่ชาย | พระวสิษฐะนั้นได้ก าหนดและไตร่ตรองถึงพระภรัทวาชะว่า “ภรัทวาชะนี้มีปกติ
ริษยา | ถ้าเราจะไม่ให้คู่แห่งผ้านี้แก่เธอ | เธอก็จะเกิดความขุ่นข้องหมองใจโดยประมาณยิ่ง” | 
พระวสิษฐะนั้นจึงได้ให้คู่ผ้านั้นแก่พระภรัทวาชะ | แม้อย่างนั้นภรัทวาชะก็ยังคงหาโอกาสอยู่
นั่นแล | จนกระทั่งหญิงรับใช้ของคฤหบดีนั้นมายังวิหารนั้นแล้วกระท าการงาน ภรัทวาชะจึง
กล่าวกะนางว่า “ดูก่อนทาริกา เราจะให้คู่แห่งผ้าผืนนี้แก่เจ้า | (แต่) เจ้าต้องกระท าตามค าของ
เรา” | นางทาริกานั้นกล่าวว่า “จะให้ดิฉันท าอะไรหรือพระคุณเจ้า” | ภรัทวาชะกล่าวว่า “เธอ
น าผ้าผืนนี้ไปแล้วกระท าบริกรรมในเรือน | ถ้าคฤหบดีนั้นถามว่า “เจ้าเอาคู่ผ้านี้มาจากไหน” | 
เธอพึงกล่าวว่า “พระวสิษฐะผู้เป็นเจ้าให้ดิฉันมา” | ถ้าคฤหบดีถามว่า “ให้เพื่ออะไร” | เธอพึง
กล่าวว่า “พระคุณเจ้าถามแม้ค านี้ว่า “บุรุษทั้งหลายย่อมให้ (สิ่งของ) แก่สตรีก็เพื่ออะไรละ” | 
ครั้งนั้น นางทาริกานั้นได้ปฏิบัติตามทุกอย่างที่ภรัทวาชะบอกแล้ว | ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นได้
เสื่อมศรัทธาแล้วในส านักของพระวสิษฐะ |  

 

ภคินิ ยาวตฺ ตฺว  ศฺรมณเคาตมสฺยาปวาท  โนตฺสหเส ตาวทฺ วย  ตฺวยา สห นาล) ปิษฺยาโม 
น ส ลปิษฺยาโม นาโลกยิษฺยาโม น วฺยวโลกยิษฺยามะ | น จ เต สรฺวาวเสษุ ปฺรชฺ  (ปยิษฺยสิ 
อาสนานิ | อถานุโศจนฺตี ตฺว  นรกคติมวาปฺสฺยสิ | อลฺปปฺรชฺ าะ สฺตฺริยะ | สา ภีตา) กถยติ | 
เอษาหมารฺยกา ยนฺมยา กรณียมฺ | เอหิ ตฺว  ภคินิ เชตวนมภีกฺษฺณ  คจฺฉ | ก จิตฺ กาล  คตฺวา      
ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย (อปวาท  ทาปย | สา ปฺรตฺยหมุตฺถาย เชตวน  คตา | ยาวตฺ สา ภาชนเมก  
พทฺธฺวา เยน ภค)ว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | เตน ขลุ สมเยน ภควานเนกศตาน า ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ 
ธรฺม  เทศยติ | อทฺรากฺษีทฺ ภควา (นฺ ทูรตศฺจ จ ามาณวิกามฺ | ทฺฤษฺฏฺวา ตสฺไยตทภวตฺ | อทฺย มม 
กรฺมกฺฤตา ) นิ ลพฺธส ภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺ ปฺรตฺยุปสฺถิตานิ อวศฺย ภาวีนิ โก ’นฺย- 
ปฺรตฺยนุภวิษฺยตีติ ตตศฺจ จา มานวิกา ปริวฺราชิกา (ภควตะ ปุรตะ สฺถิตฺวาห | 

 

อหมาปนฺนสตฺตฺวาสฺมิ ตฺวยา กาโมปเสวนาตฺ | 
รติรฺลพฺธา ยโศ ฆุษฺฏ ) ธรฺม  วทสิ ส าปฺรตมฺ ||507 
 

เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเจ้าไม่สามารถจะยังอุปวาทะ (การติเตียน) ให้
เกิดขึ้นแก่พระศรมณะเคาตมะ พวกเราจะไม่พูด ไม่สนทนากับเธอ ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจเธอ | เมื่อ
เป็นอย่างนี้ เธอผู้เศร้าโศกอยู่ก็จะตกนรก | พวกสตรีนี่ช่างมีความรู้น้อยเสียจริง” | นางจิญจ
มาณวิกานั้นรู้สึกกลัวแล้ว ย่อมกล่าวว่า “ดิฉันจะท าตามที่พระคุณเจ้าบอก” | เดียรถีย์เหล่านั้น
กล่าวว่า “ไปเถิด น้องหญิง เธอจงเที่ยวไปยังพระเชตวัน | เธอจงไปในบางเวลา ยังค าต าหนิให้
เกิดขึ้นแก่พระศรมณะเคาตมะเถิด” | นางจิญจมาณวิกานั้นจึงลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางไปยัง
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พระเชตวัน | จนกระทั่งนางได้ผูกภาชนะ(ทรงกลม)ชิ้นหนึ่ง ท าทีว่าอยู่ร่วมกับพระผู้มีพระภาค
เจ้า |   ได้ยินว่าสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งแสดงธรรมเบื้องหน้าพุทธบริษัทหลาย
ร้อย | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นนางจิญจมาณวิกาแล้วจากที่ไกล | ครั้น
ทอดพระเนตรแล้วพระองค์ได้ทรงมีความคิดอย่างนี้ว่า “ในวันนี้กรรมที่เราได้สร้างไว้อันได้รับ
การสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่ าง
แน่นอนไว้แล้ว ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนั้น) เล่า ? หลังจากนั้นนางจิญจมาณวกิาปริพาชิกา
ได้ยืนเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วว่า | 

 

เราตั้งครรภ์ก็เพราะเข้าไปเสพกามกับท่าน | 
ท่านกลับได้ความยินดี ได้ชื่อเสียง กล่าวสัตยธรรมให้ฟุ้งขจรไป || 

 

การศึกษา 

จะเห็นได้ว่าคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุเป็นคัมภีร์ว่าเรื่องของพระวินัย 
ดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จะเป็นการศึกษาของพระภิกษุที่เล่าเรียนพระไตรปิฎก
และพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ดังความว่า 
 

ภรทฺวาเชนาปิ ป ตา สฺวาธฺยายวตา ตฺรีณิ ปิฏกานฺยธีตานิ | ตฺริปิฏะ ส วฺฤตฺโต ธารฺมกถิโก     
ยุกฺตมุกฺตปฺรติภานะ |508 

แม้ภรัทวาชะได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกส าเร็จแล้ว | ท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก เป็นธรรม
กถึกผู้มีปฏิภาณในการใช้ค าพูดและอรรถาธิบาย | 

 

อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมนาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ ปูรฺววทฺยาวเทกานฺตศุลฺ -
เกษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ |509 

 

ภิกษุทั้งหลาย ดังที่กล่าวมานี้แลกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงย่อมมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง กรรม
ทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาก่อน พวกเธอก็ควร
กระท าการเพิ่มพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น | เธอจะต้องศึกษาเอาไว้อย่างนี้นะภิกษุทั้งหลาย” | 
 

แต่ภิกษุเมื่อบรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่สนใจศึกษาธรรมวินัย ไม่
สาธยายมนต์ จับกลุ่มคลุกคลีกับหมู่คณะ และเกียจคร้านท างาน ย่อมจะได้รับผลกรรมเช่นเดียวกัน ดัง
ความว่า 
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ยเทเต การฺษิกา ยเทภิรฺวิหารสฺวามิสนฺตก  ศฺรทฺธาเทย  ปริภุชฺย น ป ต  น สฺวาธฺยายิต  
นาปิ มนสิกาโร วาหิตะ กินฺตุ ส คณิกาภิรไตะ เกาสีทฺเยนาตินามิต  เตน กรฺมณา ป จชนฺมศตาณิ 
ตสฺย วิหารสฺวามินะ การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตาะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ ตสฺไยว การฺษิกา ชาตาะ |510 

 

ข้อที่ภิกษุผู้เป็นชาวนาทั้งหลายเหล่านี้ฉันของอันเป็นสัทธาเทยยซึ่งเป็นของเจ้าของ
วิหารแล้ว ไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่สาธยายมนต์ ไม่มนสิการอยู่แล้ว แต่มัวคลุกคลีในหมู่คณะ 
เกียจคร้านไม่ท างาน ด้วยกรรมนั้นท าให้เธอเกิดเป็นชาวนารับใช้เจ้าของวิหารนั้น 500 ชาติ | 
กระทั่งในบัดนี้พวกเธอก็คงเกิดเป็นชาวนารับใช้เจ้าของวิหารนั้นนั่นแล | 

 

อีกทั้งในไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ ส าหรับชื่อเวทมนตร์ที่
ปรากฏคือ มหามายูรี ว่าด้วยเรื่องของพระสวารติที่เข้าไปตัดฟืนในป่าแล้วถูกงูกัด เมื่อรักษาด้วยวิกฤติ
โภชนะแล้วไม่หายพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกพระอานนท์เพ่ือให้เรียนมนต์มหามายูรีแล้วไปท่องให้พระ
สวารติฟัง ท าให้พระสวารติหายจากอาการถูกงูกัด ดังนี้ 
 

ส กาษฺฐ  ปาฏยิตุมารพฺโธ ยาวทนฺยตมสฺมาตฺปูติทารุสุษิรานฺนิษฺกฺรมฺยาศีวิเษณ ทกฺษิเณ 
ปาทางฺคุษฺเ  ทษฺฏะ | ส วิเษณ ส มูรฺฉิโต ภูเตา ปติโต ลาลา วาหยติ มุข  จ วิภณฺฑยติ อกฺษิณี จ 
สมฺปริวรฺตยติ | ส ตถา วิหฺวโล พฺราหฺมณคฺฤหปติภิรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ | ภวนฺตะ กตรสฺยาย  
คฺฤหปเตะ ปุตฺร อิติ  | อปไระ สมาขฺยาตมฺ  | อมฺยุกสฺย อิติ  | เต กถยนฺติ  | อนาถาน า              
ศฺรมณศากฺยปุตฺรียาณ า มธฺเย ปฺรวฺรชิตะ | ยทิ น ปฺรวฺรชิโต’ภวิษฺยตฺ ชฺ าติภิรสฺย วิกิตฺสา การิ
ตา อภวิษฺยทิติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ไวทฺย ปฺฤษฺฏฺวา จิกิตฺ
สา กรฺตวฺเยติ | ภิกฺษุภิรฺไวทฺย ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ | อารฺยา วิกฺฤตโภชนมนุปฺรยจฺฉเตติ | เอตตฺ-    
ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ทาตวฺย  ไวทฺโยปเทเศเนติ | ภิกฺษโว น ชานเต 
กีทฺฤศ  วิกฺฤตโภชนมิติ | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ | อารฺยา ยุษฺมากเมว ศาสฺตา สรฺวชฺโ  
ภควานฺสรฺวทรฺศี ส เอว ชฺ ายฺสตีติ | ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ ภควานาห | วิกฺฤตโภชน  
ภิกฺษว  อุจฺจาระ ปฺรสฺราวศฺฉายิก า มฺฤตฺติกา จ | ตตฺร อุจฺจาระ อจิรชาตกาน า วตฺสกาน า     
เตษาเมว จ ปฺรสฺราวะ | ฉายิกา ปญฺจาน า วฺฤกฺษาณามฺ | กาญฺจนสฺย กมีพลสฺยาศฺวตฺถสฺโยทุมฺ-
พรสฺย นฺยคฺโรธสฺย | มฺฤตฺติกา ปฺฤถิวฺย า จตุรงฺคุลมปนีโยทฺธรฺตวฺยา อิติ วิกฺฤตโภชนมิติ | 

 

ตโต ภิกฺษุภิรายุษฺมตะ สฺวาเตรฺวิกฺฤตโภชน  ทตฺตมฺ | ตถาปิ น สฺวสฺถีภวติ | เอตตฺปฺรกรณ  
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ศกฺษฺยสิ ตฺวมานนฺท มมานฺติกานฺมหามายูรี           
วิทฺยามุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย สฺวาเตรฺภิกฺโษ รกฺษ า กรฺตุ ปริตฺราณ  ปริคฺรห  วิษทูษณ  ทณฺฑปริหาร  
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วิษนาศน  สีมาพนฺธ  ธรณีพนฺธ  จ | ภาษต า ภควานฺ ศฺโรษฺยามิ | อถ ภคว าสฺตสฺย า เวลายามิม า 
มหามายูรี  วิทฺย า ภาษเต สฺม | 

 

 นโม พุทฺธาย นโม ธรฺมาย นมะ ส ฆาย| 
 

ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรฺมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครฺเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺ เร         
ศฺรีภทฺเร สรฺวารฺถสาธนิ ปรมารฺถสาธนิ สรฺวานรฺถปฺรศมนิ สรฺวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส 
อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฺฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม 
พฺรหฺมสฺวเร ปูรฺเณ ปูรฺณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สฺวาตึ สรฺโวปทฺรวภยโรเคภฺยะ สฺวาหา |511 

 

ท่านสวารตินั้นจึงเริ่มเพื่อที่จะตัดฟืน จนกระทั่งถูกงูที่เลื้อยออกมาจากโพรงไม้อัน
สกปรกแห่งหนึ่งกัดเข้าที่นิ้วเท้าข้างขวา | ท่านสวารตินั้นถูกพิษงูแล่นเข้าไปแล้วจึงล้มลงบนพื้น 
น้ าลายฟูม ปากซีด ตาเหลือก | พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเห็นท่านสวารตินั้นผู้ได้รับความ
เจ็บปวดอยู่อย่างนั้น | พวกเขาจึงพากันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้เป็นบุตรของ
คฤหบดีคนไหน” | พราหมณ์คฤหบดีพวกหนึ่งกล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของคฤหบดีคนโน้น” | 
พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ภิกษุนี้บวชแล้วในท่ามกลางแห่งศรมณะศากยบุตรผู้ไม่
มีที่พึ่ง | ถ้าท่านจะไม่ใช่บรรพชิต เหล่าญาติทั้งหลายคงจะท าการรักษาท่านเป็นแน่” | ภิกษุ
ทั้งหลายย่อมกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวก
เธอพึงไปถามแพทย์แล้วท าการรักษาเถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงถามแพทย์แล้ว | แพทย์นั้นกล่าว
ว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย พวกท่านจงให้วิกฤตโภชนะเถิด” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้
แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงให้ยาตามที่แพทย์สั่ง
เถิด” | ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่า วิกฤตโภชนะเป็นอย่างไร | ภิกษุทั้งหลายจึงไปถามแพทย์แล้ว 
| แพทย์นั้นย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย พระศาสดาของพระคุณเจ้านั่นแล ทรง
เป็นพระสัพพัญญู ทรงเห็นทุกอย่าง พระองค์นั้นแลย่อมทรงทราบ” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบ
ทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย วิกฤตโภชนะก็คือ คูถ 
มูตร เถ้า และดิน | ในวิกฤตโภชนะนั้น คูถและมูตร ควรใช้คูถและมูตรของโคหนุ่มที่เกิดขึ้นไม่
นาน | เถ้า ควรใช้เถ้าของไม้ 5 ชนิดคือ | ไม้จ าปา ไม้กมีพล ไม้อัศวัตถะ ไม้มะเดื่อ ไม้นิโครธ | 
ดิน ควรใช้ดินที่สามารถใช้นิ้วทั้ง 4 ขุดข้ึนมาได้ ทั้งหมดนี้ชื่อว่า วิกฤตโภชนะ | 

ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงให้วิกฤตโภชนะแก่ท่านสวารติแล้ว | แม้อย่างนั้นท่านสวารติก็
ยังไม่มีอาการดีขึ้น | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอสามารถเรียน สาธายายมนต์มหามายูรี จากส านักของเรา เพื่อ
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ท าการรักษา ป้องกัน คุ้มครอง ขจัดพิษ รีดพิษด้วยไม้ ขับไล่พิษ ผูกสีมา และผูกธรณีหรือ ?” | 
พระอานนท์กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสสอนเถิด ข้าพระองค์จะฟัง” | ครั้ง
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมนต์มหามายูรีนี้ในเวลานั้นว่า | 

นโม พุทธาย นโม ธรมาย นโม ส ฆาย | 
ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร   

ศรีภทฺเร สรวารถสาธนิ ปรมารถสาธนิ สรวานรถปราศมนิ สรวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส 
อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม 
พฺรหฺมสฺวเร ปูรเณ ปูรณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สวาตึ สรโวปทรวภยโรเคภยะ สวาหา | 

 

นอกจากจะกล่าวถึงการศึกษาของพระภิกษุแล้ว ไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงการศึกษาของ
พราหมณ์ท่ีเรียนจบเวทางคศาสตร์ และการศึกษาของกษัตริย์เกี่ยวกับอักษรศาสตร์และศาสตร์ว่าด้วย
การรบ ดังนี้ 

 

ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว วาราณสฺยามนฺยตโม พฺราหฺมโณ เวทเวทางฺคปารคะ ปญฺจาน า มาณ -
วกศตาน า พฺราหฺมณาน า มนฺตฺรานฺ (วาจยติ) วาราณสีนิวาสิโน ชนกายสฺยาตีว สตฺกฺฤโต      
คุรุกฺฤโต  มานิตะ ปูชิโต’รฺหนฺ ส มตะ |512 

 

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในนครวาราณสี พราหมณ์คนหนึ่งเรียนจบเวท
เวทางคศาสตร์ ย่อมบอกมนต์ของพราหมณ์แก่มาณพ 500 คน (ท าให้) ชาวเมืองวาราณสี
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเป็นอย่างมาก (ถึงขนาด) เข้าใจว่าพราหมณ์นั้นเป็นพระอรหันต์ | 

 

ตสฺไยว ตฺรีณิ สปฺตกานฺเยกวึศติทิวสานฺ วิสฺตเรณ ชาตสฺย ชาติมห  กฺฤตฺวา นามเธย  
วฺยวสฺถาปฺยเต | กึ ภวตุ ทารกสฺย นาเมติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | อย  ทารโก ธนสฺย ราชฺ ะ     
ปุตฺระ | ภวตุ ทารกสฺย สุธน อิติ นาเมติ | ตสฺย สุธน อิติ นามเธย  วฺยวสฺถาปิตมฺ | สุธโน ทารกะ 
อษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย’นุปฺรทตฺตะ | ทฺวาภฺยาม สธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า กฺษีรธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า 
มลธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า   กฺรีฑนิกาภฺย า ธาตฺรีภฺยามฺ | โส’ษฺฏาภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต      
กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน สรฺปิษา สรฺปิรฺมณฺเฑนานฺไยศฺโจตฺตปฺเตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต 
หฺฤทสฺถมิว ปงฺกชมฺ | ส ยทา มหานฺ ส วฺฤตฺตสฺตทาลิปฺยามุปนฺยสฺตะ | ปูรฺววทฺยาวทษฺฏาสุ 
ปรีกฺษาสูทฺฆาฏโก วาจกะ ปณฺฑิตะ ปฏุปฺรจาระ ส วฺฤตฺตะ | ส ยานิ ตานิ ภวนฺติ มูรฺธาภิษิกฺ-    
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ตาน า ชนปไทศฺวรฺยสฺถามวีรฺยมนุปฺราปฺตาน า มหานฺต  ปฺฤถิวีมณฺฑลมภินิรฺชิตฺยาธฺยาวสต า 
ปูรฺววทฺยาวตฺ ป จสุ สฺถาเนษุ กฺฤตาวี ส วฺฤตฺตะ |513 

 

เมื่อพระกุมารนั้นทรงประสูติได้ 3 สัปดาห์หรือ 21 วัน เหล่าพระญาติทั้งหลายกระท า
การฉลองวันเกิดแล้วขนานพระนามด้วยคิดว่า “พระกุมารจงมีพระนามว่าอะไร” | เหล่า
อ ามาตย์ทั้งหลายย่อมกราบทูลว่า “พระกุมารพระองค์นี้ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าธนะ | 
พระกุมารจงมีพระนามว่า สุธน เถิด | เหล่าพระญาติจึงขนานพระนามพระกุมารพระองค์นั้น
ว่าสุธน | พระกุมารสุธนได้รับการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยง 8 คน ได้แก่ พี่เลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คน พี่เลี้ยง
ที่คอยให้น้ านม 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยเล่นหยอกเย้า 2 
คน พี่เลี้ยงทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นและด้วย
อุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือน
ดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น | ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่พระองค์ทรงได้รับการศึกษาด้านอักษร
ศาสตร์ | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว (นอกจากนี้) พระองค์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ศิลปะและการฝึกฝน (การรบ)หลากหลายวิธี   ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้
ประกอบพิธีมูรธาภิเษกแล้ว ผู้จะได้รับราชสมบัติ อ านาจ และก าลังพลในดินแดนที่ปกครอง ผู้
มีชัยครอบครองปฐพีมณฑล อันกว้างใหญ่ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว และเป็นผู้
ช านาญในศาสตร์ทั้ง 5 |  

  

เศรษฐกิจทางสังคม 

อาชีพการงาน  
อาชีพเป็นรูปแบบการด ารงชีวิตในสังคมมนุษย์ คือการท ามาหากินของมนุษย์ เป็นการ

แบ่งหน้าที่การท างานของคนในสังคมและท าให้ด ารงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้
ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ไภษัชยวัสตุได้สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพหลัก
ของผู้คนในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันคือ  

1. งานเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมง 
2. งานอุตสาหกรรม เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับความถนัดด้านช่างสาขาต่าง ๆ และ

เครื่องจักรเพ่ือผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ  
3. งานธุรกิจ เป็นงานด้านการค้าขาย เป็นต้น 
4. งานคหกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร เย็บปักถักร้อย ตกแต่งบ้าน 
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5. งานศิลปกรรม เป็นงานที่ละเอียดละอ่อน ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม เช่น งาน 
หัตถกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  

  

อาชีพทางภาคการเกษตรนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคม เพราะสังคมต้อง
อาศัยพ่ึงพาผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก หรือการปศุสัตว์ ส่วนงานด้านต่าง ๆ ใน
ไภษัชยวัสตุนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันกล่าวคือ งานอุตสาหกรรม เช่น นายช่างหม้อ นายช่างยนตร -
กรรม งานธุรกิจ เช่น พ่อค้าขายน้ าหอม งานคหกรรม เช่น ช่างทอผ้า ช่างท าเครื่องหนัง ช่างดอกไม้ 
งานศิลปกรรม เช่น ช่างสลักงาช้าง จิตรกร นอกจากอาชีพที่กล่าวมานี้แล้วในไภษัชยวัสตุยังมีปรากฏ
อีกหลายอาชีพได้แก่ แพทย์ นายควาญช้าง หญิงงามเมือง ช่างเสริมความงาม คนหาบน้ า เป็นต้น อัน
จะกล่าวเป็นล าดับไปดังนี้    
  

งานเกษตรกรรม 
ในสังคมอินเดียโบราณเกษตรกรรมนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็

เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งในอินเดียมีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมายและประชากร
ส่วนใหญ่ก็ด ารงชีพอยู่ด้วยการเกษตร514 ในไภษัชยวัสตุนั้นได้สะท้อนให้เห็นการงานทางการเกษตร
โดยเฉพาะในเรื่องของการท านา และการเกษตรก็อาชีพหลักของชาวชมพูทวีป ซึ่งเกษตรกรหรือ
ชาวนาจะเรียกว่า การฺษิกะ (kārṣika/कावषमक) แต่ถึงกระนั้นการด ารงชีวิตของชาวนาก็เป็นไปอย่าง
ยากล าบากเพราะต้องท างานหนักตลอดทั้งวัน ดังตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังประเทศหนึ่ง 
แล้วชาวนา 500 คนเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส พระองค์จึงแสดงธรรมแก่ชาวนา
เหล่านั้นดังข้อความดังนี้ 
 

ตโต ภควานฺส ปฺรสฺถิโต ยาวทนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ ป จ การฺษิกศตานฺยุตฺปาณฺโฑตฺปาณฺ -   
ฑุกานิ สฺผุฏิตปาณิปาทานิ  ศณศาฏีนิวาสิตานิ ลางฺคลานิ  พาหยนฺติ  | เต’ปิ  วลีวรฺทา                    
วฺรณปูโยตฺกีรฺไณะ ปฺรโตทยษฺฏิภิะ กฺษตวิกฺษตคาตฺรา มุหุรฺมุหุรฺวิศฺวสนฺโต วหนฺติ | ททฺฤศุสฺเต 
การฺษิกา พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ ปูรฺววทฺยาวทุปจิตกุศลมูลสฺย สตฺตฺวสฺย- 
ตตฺปฺรถมโต พุทฺธทรฺศนมฺ | ตโต เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | อทฺรากฺษีทฺภคว าสฺตานฺ    
การฺษิกานฺ | ทูราเทว ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺวินยาเปกฺษยา มารฺคาทปกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย 
ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | อถ เต การฺษิกา ภควตะ  ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต 
นิษณฺณาะ | ตโต ภควตา เตษา การฺษิกาณามาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จา-

                                                           
514ผาสุก อินทราวุธ, ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ (นครปฐม: พิมพ์ที่แผนกบริการกลาง ส านักงาน

อธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 91. 
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ตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ปูรฺววทฺยาวทนาทฺยกาโลปจิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล      
ชฺ านวชฺเรน ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เต ทฺฤษฺฏสตฺยา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ 
ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ | ลเภม วย  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุ
ภาว  จเรม วย  ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | เต ภควตา เอหิ ภิกฺษุกยา ปฺรวฺราชิตาะ ปูรฺววทฺ
ยาวนฺไนว สฺถิตา พุทฺธมโนรเถน | เตษ า ภควตา อววาโท ทตฺตะ | เต วฺยายจฺฉมาไนะ ปูรฺววทฺ
ยาวทภิวาทฺยาศฺจ ส วฺฤตฺตาะ |515   

 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเดินทางต่อแล้ว กระทั่งในประเทศแห่งหนึ่งมีชาวนา 
500 คนมีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีมือและเท้าแตก นุ่งเสื้อผ้าขาด ๆ ก าลังไถนาอยู่ | แม้โคผู้
เหล่านั้นก็มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและหนอง ถูกทิ่มแทงด้วยไม้ปฏักแล้วจึงเดินไถอย่าง
รวดเร็ว | ชาวนาเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 
32 ประการ ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น เรื่อยไปจนถึงการได้ครองราชสมบัติของคนที่
ปรารถนาราชสมบัติก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้เหมือนกับการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกของ
สัตว์ผู้บ าเพ็ญกุศลมูลไว้แล้ว | ล าดับนั้น ชาวนาเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นชาวนาเหล่านั้นแล้ว | ก็ครั้นทรงเห็นชาวนาทั้งหลายแล้วจากที่ไกล 
ด้วยเพ่งถึงวินัยพระองค์จึงเสด็จออกจากหนทางประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุ
สงฆ์ | คร้ังนั้น ชาวนาเหล่านั้นถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียร
เกล้าแล้วพากันนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและ
ประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงทรงแสดงพระธรรม
เทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่งพราหมณ์ทั้งหลายฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกาย
ทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุโสรดาปัตติผลแล้ว | 
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้เห็นแจ้งสัตยธรรมแล้ว จึงประณมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้
บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้าพระองค์พึง
ประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยัง
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้วด้วยเอหิภิกษุอุปสัมปทา ค าที่เหลือเหมือนกับ
ข้างต้น เรื่อยไปจนถึงพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นด ารงอยู่อย่างนี้ตามพระประสงค์ของ
พระพุทธเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น | ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นพากเพียร บากบั่น พยายาม ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น เร่ือยไปจนถึงเป็นที่
น่ากราบไหว้ของเหล่าทวยเทพ | 
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ใน ไภษั ชยวัสตุ นั้ น ป รากฏค าศัพท์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเกษตรได้ แก่  การฺษิ ก ะ 
(kārṣika/कावषमक)  เกษตร (kṣetra/के्षत्र) ลางคละ ไถ (lāṅgala/लाङ्गल) นอกจากนี้ผลิตผลทางการเกษตร
ที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายอยู่ในสมัยนั้นได้แก่ ทุ่งข้าวเจ้า เกทารศาลิ (kedāraśāli/केदारशाभल) งา 
(tila/ततल) เมล็ดพันธุ์ (bīja/बीज)  ข้าวบาร์เล่ย์ (yava/यव) นอกจากนี้ไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นพืชน้ าหรือพืช
บกและไม้ผลก็เป็นที่นิยมปลูกกันในสมัยนั้น ดังที่มีการกล่าวถึงดอกไม้และผลไม้ต่าง ๆ คือไม้ดอก         
ที่เป็นพืชน้ าได้แก่ ดอกอุบล (utpala/उत्पल) ดอกปัทม์ (padma/पद्म) ดอกกุมุท (kumuda/कुमुद)    
และดอกบุณฑริก (puṇḍarīka/पुण्डरीक ) ไม้ดอก ผลไม้ที่ เป็นพืชบกได้แก่ องุ่นหรือผลจันทน์ 
(mṛdvīka/मृद्वीक ) ดอกสะเดา (nimbapuspa/तनम्बपुष्प) ดอกขมิ้น (śṭipuṣpa/शठटपुष्प) เกสรดอกบัว 
(padamakeśara/पद्मकेशर) และพาหนะที่ใช้ในการเกษตรได้แก่ โค (go/गो) กระบือ (mahiṣī/मठहषी) ดังนี้ 
 

ตสฺมึศฺจ นคเร มหานฺ หฺรท อุตฺปลปทฺมกุมุทปุณฺฑรีกส ฉนฺโน ห สการณฺฑวจกฺรวาโกปโศ-
ภิโต รมณียะ |516 

 

อนึ่ง ในพระนครนั้นมีสระน้ าขนาดใหญ่ ดาดาษไปด้วยดอกอุบล ดอกปัทมะ ดอกกุมุทะ
ดอกปุณฑริก งดงามน่ารื่นรมย์ไปด้วยฝูงห่าน หงส์ เป็ด นกจักรวากะ |  

 

เอษา หิ ศีตลชลา สุสมฺฤทฺธโตยา ภาคีรถี วหติ สรฺวชโนปโภคฺยา | 
คฺราม าศฺจ ราษฺฏฺรนคราณิ จ ตรฺปยนฺตี เกทารศาลิกุมุโทตปฺลปงฺกชานิ ||517 
 

แม่น้ าสายนี้แลคือแม่น้ าคงคาซึ่งมีกระแสน้ าเย็น มีสายน้ า 
เต็มเปี่ยม ไหลไปเป็นแม่น้ าที่ชนทุกหมู่เหล่าใช้สอย |  
ท าให้ชาวบ้าน ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี  
ดอกกุมุทะ ดอกอุตบล และดอกบัวได้เอิบอ่ิม ฯ 
 

อนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ ปญฺจมาตฺราณิ การฺษิกศตานิ อุทฺรชะศิรสฺกานิ ศณศาฏีนิวสฺตานิ 
หล  วาหยมฺติ | อทฺรากฺษุสฺเต การฺษิกา พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึ (ศนฺมหาปุรุษลกฺษณาล กฺฤต        
ทฺโยติตมูรฺติมิติ วิสฺตระ | ภควตา เตษ า ธรฺโม เทศิตะ | ยาวนฺมานฺยาศฺจาภิวาทฺยาศฺจ ส วฺฤตฺตาะ 
| อถ ตทฺพลีวรฺทสหสฺร  โยกฺตฺราณิ วรตฺราณิจฺฉิตฺตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตมฺ | อุปส กฺรมฺย 
ภควตะ (ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา) ส ปริวารฺยาวตสฺถุะ |518 
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            ในประเทศแห่งหนึ่ง ชาวนาประมาณ 500 คน สวมผ้าโพกหัว นุ่งเสื้อผ้าขาด ๆ ก าลังไถ
นาอยู่ | ชาวนาทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ มีความพิสดารว่า มีพระวรกายส่องสว่าง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่ชาวนาทั้งหลายเหล่านั้น | จนถึงเป็นที่นับถือและน่ากราบไหว้ของเหล่าทวยเทพ | คร้ัง
นั้นโคผู้ 1,000 ตัวสะบัดเชือกผูกจนขาดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้า
แล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วยืนล้อมรอบ
พระองค์ | 

 

ไม่ใช่เพียงพวกชาวนาเท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ไภษัชยวัสตุก็
กล่าวถึงพราหมณ์ผู้ที่ก าลังท าการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
 

อถ ภคว าสฺโตยิกามนปฺุราปฺตะ | ตสฺมึศฺจ ปฺรเทเศ พฺราหฺมโณ ลางฺคล  วาหยติ |519 
 

คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโตยิกาโดยล าดับ ก็ในประเทศนั้นพราหมณ์ก าลังไถ
นาอยู่ 
 

ฝนนับเป็นปัจจัยหลักอันส าคัญยิ่งในการท าการเกษตร ถ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลและใน
ปริมาณที่เหมาะสมต้นไม้พันธุ์พืชต่าง ๆ ก็จะออกดอกผลอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ก็จะเกิดทุรภิกษภัยซึ่งจะไม่สามารถท่ีจะท าการเกษตรกรรมได้ ดังนี้ 
 

ตสฺย ชนปทา ฤทฺธาศฺจ สฺผีฏาศฺจ กฺษิมาศฺจ สุภิกฺษาศฺจากีรฺณพหุชนมนุษฺยาศฺจ สทา 
ปุณฺยผลวฺฤกฺษาะ เทวะ กาลวรฺษี |520 
 

ชนบททั้งหลายของพระองค์นั้นมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มี
ประชาชนมากมายพลุกพล่าน | มีต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็โปรยฝนลงมาใน
ปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม | 

 

ราชฺ า พฺรหฺมทตฺเตน วาราณสฺย า ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต วาราณสีนิ
วาสินะ เปารา ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกฺยนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา ศลากาวฺฤตฺติ ทุรฺภิกฺษ        
ภวิษฺยติ จญฺจุ ศฺเวตาสฺถิ จ | เยษ า ทฺวาทศวารฺษิก  ภกฺตมสฺติ ไตะ สฺถาตวฺยมฺ | เยษ า นาสฺติ เต 
ยเถษฺฐ  คจฺฉนฺตุ | วิคตทุรฺภิกฺษตยา สุภิกฺเษ ปุนราคมิษฺยถ อิติ |521 
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พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ราชบุรุษตีฆ้องร้องป่าวประกาศไปทั่วนครพาราณสีว่า 
“ชาวเมืองพาราณสีผู้เจริญทั้งหลาย จงฟัง พวกโหรท านายแล้วว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี 
และจะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และศลากาวฤตติ | ส าหรับผู้ที่มีอาหารตลอด
ระยะเวลา 12 ปีพึงอยู่เถิด | แต่ส าหรับผู้ที่ไม่มีจงไปยังสถานที่ที่ปรารถนาเถิด | จะกลับมาอีกก็
ต่อเมื่อมีช่วงเวลาที่ทุรภิกษภัยผ่านพ้นไปแล้วมีข้าวปลาอาหารหาได้ง่าย” | 

 

ในไภษัชยวัสตุนอกจากจะกล่าวถึงอาชีพทางภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกดัง
ข้างต้นแล้ว ก็ยังพูดถึงการปศุสัตว์คือ บุคคลที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค เลี้ยงแกะ 
เลี้ยงช้าง เลี้ยงม้า เป็นต้นดังข้อความต่อไปนี้ 
 

เตน คฺฤหปติสกาศาทฺวลีวรฺทานฺ ยาจิตฺวา ทิวา วาหยิตฺวา ตานฺ พลีวรฺทานาทาย ตสฺย 
คฺฤหปเตรฺนิเวศน  คตะ | ยาวตฺส คฺฤหปติรฺภุงฺเก | ทณฺฑินา เต วลีวรฺทาะ ปฺรเวศิตาะ | อนฺเยน  
ทฺวาเรณ ปฺรกฺรานฺตาะ | ส คฺฤหปติรฺภุกฺตฺวา วฺยุตฺถิตะ | ยาวทฺวลีวรฺทานฺน ปศฺยติ | เตน ทณฺฑี 
คฺฤหีตะ | กุตฺร วโลวรฺทาะ | ส กถยติ | คฺฤห  ปฺรเวศิตาะ ตฺวยา มม วลีวรฺทา หาริตาะ | 
อนุปฺรยจฺฉ เม วลีวรฺทานฺ | ส กถยติ นาห  หารยิษฺเย | ส กถยติ อยมาทรฺศมุโข ราชา ปฺราชฺ -
สฺตสฺย สกาศ  คจฺฉาวะ | ส เอตมรฺถ  นิตีรยิตฺวา อสฺมาก  ยุกฺตมยุกฺต  วกฺษฺยติ | เตา ส ปฺรสฺถิเตา 
|522 

 

พราหมณ์นั้นเข้าไปหาคฤหบดีรับโคผู้ทั้งหลายน าไปเลี้ยงในเวลากลางวัน แล้วจูงโคผู้
เหล่านั้นไปยังเรือนของคฤหบดีนั้น | แต่ว่า คฤหบดีนั้นกินข้าวอยู่ | พราหมณ์ทัณฑีจึงยังโคผู้
เหล่านั้นให้เข้าไป (ในคอก) แล้ว | เดินออกไปทางประตูอีกด้านหนึ่ง | คฤหบดีนั้นกินข้าวเสร็จ
แล้วลุกขึ้น | จนกระทั่งไม่เห็นโคผู้ทั้งหลาย | คฤหบดีนั้นจึงจับพราหมณ์ทัณฑีไว้แล้วกล่าวว่า 
“โคผู้ทั้งหลายอยู่ที่ไหน” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “เจ้าเข้ามายังเรือนแล้วน าโคผู้ของเราไป | เจ้า
จงให้โคผู้ทั้งหลายแก่เรา” | พราหมณ์นั้นกล่าวว่า “เราไม่ได้เอาไป” | คฤหบดีนั้นกล่าวว่า 
“พระราชาพระนามว่า อาทรศมุข ทรงมีพระปรีชาสามารถ พวกเราทั้งสองจะเข้าไปหา
พระองค์” | พระองค์พิจารณาเรื่องนี้แล้วจะตรัสเร่ืองที่ถูกและเรื่องที่ไม่ถูกแก่พวกเรา | ทั้งสอง
คนจึงเดินทางไปแล้ว | 

 

เต กถยนฺติ | กุมาร (จตุรงฺโค พลกายะ) อุทกสฺไยฆสทฺฤศ  คตะ | เยน จตุร โค พลกาย 
อูฒสฺตตฺร นาติทูเร เอฒกาศฺจรนฺติ | กุศะ กุมาโร คาถ า ภาษเต | 
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หสฺติโน ยตฺร อุหฺยนฺเต กุชราะ ษษฺฏิหายนาะ | 
อุปมาเนน วิชฺเ ยา อูฒาสฺตตฺร คเวฑกาะ ||523 
 

ชนทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระกุมาร กองก าลัง 4 เหล่าทัพได้เคลื่อนพลไป
แล้วเช่นกับห้วงน้ าหลาก ในสถานที่ที่ไม่ไกลซึ่งกองทัพทั้ง 4 เหล่าเคลื่อนพลไปมีฝูงแกะก าลังหา
กินอยู่ | พระกุมารกุศะทรงตรัสพระคาถาว่า | 
 

พญาช้างซึ่งมีอายุ 60 กาลฝนถูกไสไปในที่ใด ฝูงโคและฝูงแกะ 
ก็จะถูกต้อนไปในที่นั้นซึ่งจะรู้ได้โดยท านองเดียวกัน || 

 

สมัยโบราณกษัตริย์เมื่อท าสงครามก็จะใช้ช้างในการท าสงคราม ซึ่งถือว่าช้างนั้นมี
ความส าคัญอย่างมากในการสู้ศึก ดังนั้นช้างที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุถือได้ว่า เป็นสัตว์คู่บารมีของ
พระมหากษัตริย์ ผู้ เลี้ยงช้างจะถูกเรียกว่า ควาญช้าง และมี หน้าที่ฝึกฝนช้างให้กับพระราชา           
ดังความว่า 
 

อิห ภคินิ ราชฺ ศฺจกฺรวรฺติโน หสฺตี ภวติ สรฺวศฺเวตะ กุมุทวรฺณะ สปฺตางฺคะ สุปฺรติษฺ โต’-   
ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ | ย  ทฺฤษฺฏฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินศฺจิตฺตมภิปฺรสีทติ | ภทฺรก  วรห-     
สฺติรตฺน  ส (กฺฤทฺท) มถเมษฺยตีติ | อถ ราชา จกฺรวรฺตี ส ขฺยาต  หสฺติทมก  ทูเตน ปฺรกฺโรษฺเยทมโวจตฺ 
อิท  ตฺวยา เสามฺย ส ขฺยาต  หสฺติรตฺน  กฺษิปฺรเมว สุทานฺต  กฺฤตฺวาสฺมากมุปนยิตวฺยมิติ | เอว  เทว อิติ 
ส ขฺยาโต หสฺติทมโก ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ ปฺรติศฺรุตฺย หสฺติรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารเณภิรุปส กฺรามติ | 
ตเทกาหฺนา สรฺวจารเณภิรุปส กฺรมฺยมานเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ตทฺยถานฺเย    
หสฺติโน’เนกวารฺษิกา อเนกวรฺษคณทานฺตาะ สรฺวจารเณภิรูปส กฺรมฺยมาน  ปฺรติคฺฤหฺณานฺติ | เอว
เมตทฺธสฺติรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ทานฺต  ไจน  วิทิตฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ   
อุปนยติ | ทานฺต  เทว ภทฺร  หสฺติรตฺนมฺ | ยสฺเยทานี  เทวะ กาล  มนฺยต อิติ | อถ ราชา จกฺรวรฺตี 
ตทฺธสฺติรตฺน  มีม าสิตุกามะ สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมเย ตทฺธิ (หสฺติ) รตฺนมภิ(รุ)หฺเยมาเมว 
สมุทฺรปรฺยนฺต า มหา,ปฺฤถิวีมนฺวาหิณฺฑฺย ตาเมว ราชธานีมาคตฺย ปฺราตราศิกมการฺษีตฺ | ราชฺโ  
ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาทสฺไยว รูปสฺย หสฺติรตฺนสฺย ปฺราทุรฺภาโว ภวติ |524 

 

น้องหญิง ในข้อนี้  ช้างของพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นช้างเผือก มีงวงงามดั่งดอกบัว 
ประกอบด้วยองค์ 7 ประการ ร่างกายก าย า สง่างาม ชวนมอง น่าพึงพอใจ | พระเจ้าจักรพรรดิ
เมื่อทอดพระเนตรเห็นช้างเชือกใดแล้วทรงพอพระทัย | พระองค์จะทรงส่งหัสติรัตนะตัวประเสรฐิ 

                                                           
523

Ibid., 66. 
524

Ibid., 27. 



 440 
 
 

สง่างามเชือกนั้นไปยังโรงฝึก | ครั้งนั้นพระเจ้าจักรพรรดิทรงรับสั่งให้ทูตเรียกนายควาญช้างผู้
ชาญฉลาดมาแล้วตรัสพระด ารัสนี้ว่า “สหาย เธอควรรีบฝึกหัสติรัตนะที่ชาญฉลาดนี้แล้วส่งมาให้
เรา” | นายควาญช้างผู้ชาญฉลาดน้อมรับพระด ารัสของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยกราบทูลว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วก็เข้าไปไสหัสติรัตนะให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม
ทุกอย่างในทันที | หัสติรัตนะนั้นเมื่อถูกไสให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างเพียงครู่เดียว 
ก็เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างได้ในทันที | ในทางตรงกันข้าม เหล่าช้างเชือกอ่ืน ๆ ที่มี
อายุมาก ได้รับการฝึกมาหลายปี เมื่อถูกไสด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างจึงจะเรียนรู้ได้ | 
(แต่) หัสติรัตนะนี้ย่อมเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น | ก็นายควาญ
ช้างครั้นทราบว่าช้างนั้นถูกฝึกแล้วจึงน าไปถวายแก่พระเจ้าจักรพรรดิ | ด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ หัสติรัตนะตัวประเสริฐถูกฝึกแล้ว พระองค์ทรงก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | 
คร้ันนั้น พระเจ้าจักรพรรดิมีประสงค์จะทดลองหัสติรัตนะนั้น จึงเสด็จขึ้นหัสติรัตนะนั้นในเวลารุ่ง
เช้า ทรงท่องเที่ยวไปรอบพื้นแผ่นดินใหญ่จรดมหาสมุทรแล้วเสด็จกลับมายังพระราชวังทันเวลา
เสวยพระกระยาหารเช้า | น้องหญิง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก หัสติรัตนะมีรูป
ดังกล่าวนี้ย่อมปรากฏ | 

 

นอกจากช้างที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระราชาแล้ว ในไภษัชยวัสตุยังได้กล่าวถึง
พระโพธิสัตว์ที่ถือก าเนิดจากช้างอีกด้วยดังข้อความดังนี้ 
 

ภูตปูรฺว  มหาราช กลึเคษุ ตฺริศ กุรฺนาม มต คราโช ’ภูตฺ  | อเนกมต คศตปริวาโร’เน-
กมต คสหสฺรปริวาโร’เนกมต คศตสหสฺรปริวาโร ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิกะ สรฺวสตฺตฺวหิตานุก ปี | 
ตสฺย วิษเย ยทา ทุรฺภิกฺษ  ภวติ ตทา สตฺโยปยาจเนน เทโว วรฺษติ | น กทาจิทฺทุรฺภิกฺษ  ภวติ | ส 
ฤษิมธฺเย ปฺรวฺรชิตะ | เตน ปญฺจาภิชฺ าะ สากฺษาตฺกฺฤตาะ | เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺย า พฺรหฺ
มทตฺโต นาม ราชา ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ สฺผีฏ  จ กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ | 
ยาวทปเรณ สมเยน ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิโก อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา | ตโต ราชฺ า พฺรหฺมทตฺ-
เตน วาราณสฺย า นครฺย า ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต วาราณสีนิวาสินะ เปาราะ | 
ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกี อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา | ยสฺย ยุษฺมากมิยนฺต  กาลมนฺนมสฺติ ส ติษฺ ตุ | 
ยสฺย นาสฺติ ส คจฺฉตฺวิติ | ตตะ ส ชนกาโย ทุรฺภิกฺษกาลมฺฤตฺยุภยภีตะ ส ชลฺป  กุรฺตุมารพฺธะ |   
ภวนฺโต ราชฺ า เอว  วิชิเต’ย  ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | กถ  ปฺรติปตฺตวฺย  กุตฺร คจฺฉาม อิติ | ไตะ   
ศฺรุต  มต ควิษเย มต คชาตียะ ฤษิะ | อสฺย สตฺโยปยาจเนน เทโว วรฺษตีติ | ตโต เยษ า ทฺวาท-
ศวารฺษิก  ภกฺต  นาสฺติ เต มต ควิษย  คตาะ | มต คชาตียสฺย ฤเษะ ปุตฺโร มต คราชะ | เตน ตสฺย    
ชนกายสฺย ทฺวาทศวรฺษาณฺยนฺนปาเนน โยโคทฺวหน  กฺฤตมฺ | สมนุพทฺธ  เอว ทุรฺภิกฺษะ ปฺราทุรฺภูตะ 
| ราชา พฺรหฺมทตฺเตน อมาตฺยาะ ปฺฤษฺฏาะ | กุตฺราเสา ชนกาโย คต อิติ | อมาตฺยาะ กถยตฺนิ | 
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เทว กลึควิษเย ตฺริศ กุรฺนาม มตงฺคราโช ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิโก มหาตฺมา สรฺวสตฺตฺวหิตวตฺสละ | 
ตสฺย สตฺโยปยาจเนน เทโว วรฺษติ | ตตฺร มหาชนกาโย คตะ | ราชา กถยติ | ภวนฺโต มหาทุรฺ-    
ภิกฺโษ’ย  ทุรฺภิกฺษานฺตรกลฺปสทฺฤศะ | กถมตฺร ปฺรริปตฺตวฺยมิติ | เต กถยนฺติ | เทว ศฺรูยเต โย’เสา 
มตงฺควิษเย ราชา ฤษฺฏิษุ ปฺรวฺรชิตุะ โส’ธฺเยษิตวฺย อิติ | ตโต ราชา พฺรหฺมทตฺโต มตงฺควิษย  คตฺวา 
ตมฺฤษิมธฺเยษิตุมารพฺธะ | มหรฺเษ มม วิชิเต มหาทุรฺภิกฺษ  ทุรฺภิกฺษานฺตรกลฺปสทฺฤศมฺ | ตทรฺหสิ สตฺ
โยปยาจน  กรฺตุมิติ | ส สตฺโยปยาจน  กรฺตุมารพฺธะ | 

 

ศฺวปากาน า กุเล ชาโต มตงฺโค ทุษฺฏหึสกะ | 
ตฺริศ กุริติ วิขฺยาโต เทเวษุ มนุเชษุ จ || 
เยน เม สตฺยวากฺเยน ไมตฺร  จิ(ตฺต ) สุภาวิตมฺ | 
อขิล  สรฺวสตฺตฺเวษุ นาเคมาสฺตรฺปย ปฺรชาะ || 
ชนฺมปฺรภฺฤติ ยสฺมานฺเม ไมตฺร  จิตฺต  สุภาวิตมฺ | 
อเนน สตฺยวากฺเยน นาเคมาสฺตรฺปยปฺรชาะ ||525 

 

มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแล้ว ในแคว้นกาลิงคะ ได้มีพระราชาผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้างพระ
นามว่า ตริศังกุ (พระองค์) ทรงมีช้างหลายร้อยเชือก หลายพันเชือก หลายแสนเชือกเป็นบริวาร 
ทรงมีเมตตากรุณา อนุเคราะห์ประโยชน์เก้ือกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวง | ในเวลาใดแคว้นของพระองค์
มีทุรภิกษภัย ในเวลานั้นจะมีฝนตกก็ด้วยสัตยาธิษฐาน | ทุรภิกษภัยจึงไม่เคยมี (ในแคว้นของ
พระองค์) | (ต่อมา) พระราชานั้นทรงบรรพชาในท่ามกลางแห่งฤษี | พระองค์ทรงบรรลุอภิญญา 
5 | ได้ยินว่าสมัยนั้น พระราชาพระนามว่าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี (ทรงท า
ให้กรุงพาราณสี) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน 
| กระทั่งเวลาต่อมาโหรผู้ท านายนิมิต ได้พยากรณ์ว่าฝนจะไม่ตกเป็นเวลา 12 ปี | ครั้งนั้น พระ
เจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้ป่าวประกาศทั่วพระนครพาราณสีว่า “ชาวเมืองพาราณสีผู้เจริญจงฟัง | 
โหรผู้ท านายนิมิตได้พยากรณ์ว่า(เมืองเรา)จะไม่มีฝนตกเป็นเวลา 12 ปี | บรรดาพวกท่าน
ทั้งหลาย ท่านใดมีข้าวปลาอาหารเพียงพอตลอดระยะเวลานั้น ก็จงอยู่เถิด | (แต่) ท่านใดไม่มี ก็
จงลี้ภัยไปเถิด” | ล าดับนั้นหมู่ประชาชนผู้เกิดความกลัวต่อทุรภิกษภัยและภัยคือความตาย จึง
เริ่มปรึกษากันว่า “ท่านผู้เจริญ พระราชารับสั่งให้ป่าวประกาศข่าวทั่วแคว้นอย่างนี้ | พวกเรา
ควรปฏิบัติอย่างไร พวกเราจะเดินทางไปในที่ไหน” | ชนเหล่านั้นได้ฟังแล้วว่า ในแคว้นมตังคะมี
ฤษีผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้าง | ฝนย่อมตกด้วยสัตยาธิฐานของฤษีนี้ | ล าดับนั้นเหล่าชนผู้ไม่มีอาหาร
เพียงพอตลอดระยะเวลา 12 ปีจึงเดินทางไปยังแคว้นมตังคะ | (ครั้งนั้น) มตังคะราชาผู้เป็นบุตร
ของฤษีผู้เกิดในก าเนิดแห่งช้างนั้น (ทรงครองนครอยู่) | พระองค์ทรงกระท าการรวบรวมข้าวปลา
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อาหารส าหรับหมู่ชนนั้นตลอด 12 ปี | ทุรภิกษภัยตามค าพยากรณ์ปรากฏแล้วอย่างนี้ | พระเจ้า
พรหมทัตได้ตรัสถามเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ประชาชนเหล่านี้เดินทางไปในที่ไหน” | พวก
อ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ในแคว้นกลิงคะ มีพระราชาแห่ง
แคว้นมตังคะพระนามว่า ตริศังกุ ทรงมีเมตตากรุณา เป็นผู้ยิ่งใหญ่ อนุเคราะห์ประโยชน์เก้ือกูล
แก่สัตว์โลกทั้งปวง | ด้วยการตั้งสัตยาธิฐานของพระองค์นั้น ฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาล | 
ประชาชนจ านวนมากเดินทางไปในแคว้นนั้นแล้ว | พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ นี้ถือว่าเป็นทุร
ภิกษภัยอันใหญ่หลวง ที่เกิดขึ้นในช่วงทุรภิกษภัย | ในข้อนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรดี” | อ ามาตย์
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ได้ฟังมาว่า พระราชาในแคว้นมตัง
คะพระองค์นี้ ทรงบวชเป็นฤษี พระองค์พึงเชื้อเชิญพระราชาพระองค์นั้นเถิด” | ล าดับนั้น พระ
เจ้าพรหมทัตจึงเสด็จไปยังแคว้นมตังคะ ทรงเริ่มเพื่อที่จะเชื้อเชิญฤษีนั้นว่า “ข้าแต่พระมหาฤษี
เจ้า ในแคว้นของข้าพระองค์เกิดทุรภิกษภัยใหญ่เหมือนกับอยู่ในช่วงทุรภิกษานตรกัลป์ | 
พระองค์ควรตั้งสัตยาธิฐานนั้น | ฤษีนั้นจึงเร่ิมตั้งสัตยาธิฐานดังนี้ 

 

เราคือพระเจ้ามตังคะเกิดในตระกูลศวปากะ526 เป็นผู้ก าจัดคนชั่ว 
ปรากฏนามทั่วทั้งเทวโลกและโลกมนุษย์ว่า ตริศังกุ ||   
เราได้เจริญเมตตาจิตไว้ดีแล้วในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า 
ด้วยสัจจวาจาของเรา มหาบพิตรพระองค์จงเลี้ยงดู 
ประชาชนเหล่านี้ให้อ่ิมหน าเถิด ||   
ตั้งแต่เกิดมา เราได้เจริญเมตตาจิตไว้ดีแล้ว ด้วยสัจจวาจานี้  
มหาบพิตรพระองค์จงเลี้ยงดปูระชาชนเหล่านี้ให้อ่ิมหน าเถิด || 

 

การเลี้ยงม้าที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุนั้น จะถูกเลี้ยงไว้เป็นพาหนะส าหรับใช้งานโดยการ
ลากเกวียนให้กับพ่อค้าเพ่ือท าการค้าขายยังเมืองต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ยาวทุตฺตราปถาตฺ สารฺถวาหะ ป จาศฺวศตานิ ปณฺยมาทาย ไวร ภฺยมนุปฺราปฺตะ ส ส ลกฺษยติ 
| ยทิทานี  คมิษฺยามิ อศฺวาน า ขุร  กฺเลทมาปตฺสฺยเต | อปรฺณา ภวิษฺยนฺติ อิไหว ติษฺ มีติ | ส ตตฺไร
วาวสฺถิตะ | เตนาศฺวาชาเนยสฺย ทฺเวา ยวปฺรสฺเถา ปฺรชฺ ปฺเตา | อวศิษฺฏานามศฺวนาเมไกกะ |527 

 

จนกระทั่งมีหัวหน้าพ่อค้าพาเอาม้า 500 ตัวขนเอาเสบียงจากอุตตราบถ  ชนบทมาถึง
เมืองไวรัมภยะโดยล าดับแล้ว หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “ข้อที่เราจะออกเดินทางไปต่อ
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ในตอนนี้ กีบเท้าม้าทั้งหลายก็จะเป็นแผลเน่า | ความขาดแคลนอาหารก็จะมี เราจะหยุดพักใน
ที่นี้นั่นแล” | หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงหยุดพักในที่นั้นนั่นแล | เขาได้จัดเตรียมข้าวสารเหนียว 2    
ปรัสถะ แก่พวกพ้อง | (และ) แก่ม้าทั้งหลายที่เหลือตัวละปรัสถะ |  

 

นอกจากจะใช้เป็นพาหนะลากเกวียนส าหรับค้าขายแล้ว ม้าที่ถูกต้องตามลักษณะจะถูก
น ามาเป็นคู่บุญบารมีของกษัตริย์อีกด้วย ซึ่งม้าดังกล่าวก็จะมีผู้ฝึกและดูแลเรียกว่า ผู้ฝึกม้า ซึ่งต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชา ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

อิห ภคินิ ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ อศฺโว ภวติ สรฺวนีละ กฺฤษฺณศิรา มโนชฺโ  ชวโน’ภิรูโป 
ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ | ย  ทฺฤษฺฏฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินศฺจิตฺตมภิปฺรสีทติ | ภทฺรก  วตาศฺวรตฺน  
สกฺฤทฺ (ทมถ) เมษฺยตีติ | อถ ราชา จกฺรวรฺตี ส ขฺยาตมศฺวทมก  ทูเตน ปฺรโกษฺเยทมโวจตฺ | อิท  
ตฺวยา เสามฺย ส ขฺยาตมศฺวรตฺน  กฺษิปฺรเมว สุทานฺต  กฺฤตฺวาสฺมากมุปนยิตวฺยมิติ | เอว  เทเวติ ส ขฺยา
โต’ศฺวาทมโก ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ ปฺรติศฺรุตฺย ตทศฺวรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารไณรุปส กฺรามติ |     
ตเทกาหฺนา สรฺวจารเณภิรุปส กฺรมฺยมาเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ตทฺยถานฺเย อศฺวา 
อเนกวารฺษิกา อเนกวรฺษคณทานฺตาะ สรฺวจารเณภิปรุส กฺรมฺยมานาะ สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺนนฺติ 
| เอวเมว ตทศฺวรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารเณภิรูปส กฺรมฺยมานเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ 
| ทานฺต  ไจน  วิทิตฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺติน อุปนามยติ | ทานฺต  เทว ภทฺรมศฺวรตฺน  ยสฺเยทานี เทวะ 
กาล  มนฺยเต | อถ ราชา จกฺรวรฺตี อศฺวรตฺน  มีม าสิตุกามะ สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมเย ตทศฺวรตฺ-
นมภิรุหฺเยมาเมว สมุทฺรปรฺยนฺต า มหาปฺฤถิวี (มนฺวาหิณฺฑฺย) ตาเมว ราชธานีมาคตฺย ปฺราตราศม
การฺษีตฺ | ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาทสฺไยว รูปสฺยาศฺวรตฺนสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว 
ภวติ |528 

 

น้องหญิง ในข้อนี้ ม้าของพระเจ้าจักรพรรดิจะมีสีลายเขียวล้วน ขนหัวด าเลื่อม เดินทาง
ฉับพลัน สง่างาม ชวนมอง น่าพอใจ | พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทอดพระเนตรเห็นม้าตัวใดแล้วทรง
พอพระทัย | พระองค์จะทรงส่งอัศวรัตนะตัวประเสริฐ สง่างามเชือกนั้นไปยังโรงฝึก | ครั้งนั้น
พระเจ้าจักรพรรดิทรงรับสั่งให้ทูตเรียกคนฝึกม้าผู้ชาญฉลาดมาแล้วตรัสพระด ารัสนี้ว่า “สหาย 
เธอควรรีบฝึกอัศวรัตนะที่ชาญฉลาดนี้แล้วส่งมาให้เรา” | คนฝึกม้าผู้ชาญฉลาดน้อมรับพระด ารัส
ของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วก็เข้าไปฝึก
อัศวรัตนะให้เดินด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างในทันที | อัศวรัตนะนั้นเมื่อถูกฝึกให้เดินด้วย
พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างเพียงครู่เดียว ก็เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกอย่างได้ในทันที | 
ในทางตรงกันข้าม ม้าตัวอ่ืน ๆ ที่มีอายุมาก ได้รับการฝึกมาหลายปี เมื่อถูกฝึกให้ เดินด้วย
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พฤติกรรมที่ เหมาะสมทุกอย่างจึงจะเรียนรู้ได้ | (แต่) อัศวรัตนะนี้ย่อมเรียนรู้พฤติกรรมที่
เหมาะสมทุกอย่างได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น | ก็คนฝึกม้าครั้นทราบว่าม้านั้นถูกฝึกแล้วจึงน าไปถวาย
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ | ด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ อัศวรัตนะตัวประเสริฐถูก
ฝึกแล้ว พระองค์ทรงก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | คร้ันนั้น พระเจ้าจักรพรรดิมีประสงค์จะทดลอง
อัศวรัตนะนั้น จึงเสด็จขึ้นอัศวรัตนะนั้นในเวลารุ่งเช้า ทรงท่องเที่ยวไปรอบพื้นแผ่นดินใหญ่จรด
มหาสมุทรแล้วเสด็จกลับมายังพระราชวังทันเวลาเสวยพระกระยาหารเช้า | น้องหญิง เพราะพระ
เจ้าจักรพรรดิทรงอุบัติขึ้นในโลก อัศวรัตนะมีรูปอย่างนี้ย่อมปรากฏ | 

    

นอกจากจะกล่าวถึงการปศุสัตว์แล้ว ไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงการน าเนื้อสัตว์มาบริโภคอีก
ด้วย แต่ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเนื้อที่น ามาบริโภคนั้นเป็นเนื้อของสัตว์อะไร เพียงแต่กล่าวถึงการ
บริโภคเนื้อเท่านั้น ดังความว่า   
 

ไวศาลฺย า สึหะ เสนาปติ ปฺรติวสติ | ส ชฺ าติภิราหฺฤต  ม าส  ปริภุงฺกฺเต | ยทา ภควโต)’นฺ- 
ติกาตฺ สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ ตทา น ปริภุงฺกฺเต | อาหฺฤตานิ ตุ ภิกฺษูณ า (ปฺรยจฺฉติ |529 

 

ในเมืองไวศาลีมีเสนาบดีสิงหะอาศัยอยู่ | เสนาบดีนั้นย่อมกินเนื้อที่เหล่าญาติทั้งหลาย
น ามาให้แล้ว | (แต่) ในเวลาที่เสนาบดีนั้นเห็นแจ้งสัตยธรรมจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็
ไม่ได้กินเนื้ออีกเลย | ดังนั้น เสนาบดีจึงได้ถวายเนื้อที่เหล่าญาติน ามาแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย | 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงพระองค์ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทห้ามเรื่องการฉันเนื้อส าหรับ
พระภิกษุแต่ก็ทรงไม่ให้ภิกษุฉันเนื้ออันไม่สมควร 3 อย่าง ดังข้อความดังนี้ 
 

ภควานาห | ตฺรีณิ จากลฺปิกานิ ม าสานิ น ปริโภกฺตวฺยานีติ วทามิ | กตมานิ ตฺรีณิ |       
มามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ ส มุข  ทฺฤษฺฏมกลฺปิก    ม าส  น ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ | (กฺฤต  ตฺวามุทฺทิศฺย     
กฺฤตมิติ) อกลฺปิก  ม าส  น ปริโภกฺตวฺยามิติ วทามิ | สฺวยเมวมาการปริวิตรฺก อุตฺปนฺโน ภวติ |      
มามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ ส จินฺตฺย อกลฺปิก  ม าส  น ปริโภกฺตวฺยมิติ  วทามิ | ภิกฺษวสฺตฺรีณิ กลฺปิกานิ    
ม าสานิ ปริโภกฺตวฺยานีติ วทามิ | กตมานิ ตฺรีณิ | มามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ ส มุขมทฺฤษฺฏ  กลฺปิกม าส    
ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ | อศฺรุต  ตฺวามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ กลฺปิกม าส  ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ | น        
สฺวยเมว ปูรฺววทฺ ยาวตฺ กลฺปิก  ม าส  ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ ) | 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เรากล่าวว่า “ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควร 3 
อย่างด้วยกัน” | เนื้ออันไม่สมควร 3 อย่างมีอะไรบ้าง | เรากล่าวว่า “ภิกษุเห็นต่อหน้าแล้วว่า 
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“เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” ไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควรนั้น” | เรากล่าวว่า “ภิกษุได้ยินแล้วว่า 
“เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเธอ” ไม่พึงฉันเนื้ออันไม่สมควรนั้น” | ความปริวิตกในอาหารย่อม
เกิดขึ้นเองนั้นแล | เรากล่าวว่า “ภิกษุคิดแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” ไม่พึงฉันเนื้ออัน
ไม่สมควรนั้น” | ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า “ภิกษุควรฉันเนื้อที่สมควร 3 อย่าง” | เนื้อที่สมควร 
3 อย่างมีอะไรบ้าง | เรากล่าวว่า “ภิกษุไม่เห็นต่อหน้าแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” พึง
ฉันเนื้ออันสมควรนั้น” | เรากล่าวว่า “ภิกษุไม่ได้ยินแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเธอ” พึง
ฉันเนื้ออันสมควรนั้น” | ความปริวิตกในอาหารย่อมไม่เกิดขึ้นเองนั่นแล | เรากล่าวว่า “ภิกษุไม่
คิดแล้วว่า “เนื้อเขาท าเฉพาะเจาะจงเรา” พึงฉันเนื้ออันสมควรนั้น” | 

 

ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากจะเป็นไปเพ่ือกสิกรรม การบริโภคแล้วนอกจากนี้ก็พบการใช้
หนังสัตว์มาท าเป็นผ้านุ่ง และใช้หนังสัตว์มาท าอาหารในขณะที่เกิดทุรภิกษภัยอีกด้วย ดังข้อความ
ต่อไปนี้ 
 

จีราชินามฺพรธร กฺษมยา วิศิษฺฏ’ 
   มูลางฺกุรามลกวิลฺวกปิตฺถภกฺตะ | 
   วนฺเท ฤเษ นตศิรา วท เม ลฆุ ตฺว  
   ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||530 
 

ข้าแต่ฤษีผู้ทรงเคร่ืองนุ่มห่มหนังเสือเหลือง ผู้บริโภครากไม้  
หน่อไม้ น้ าสะอาด ผลไม้อย่างดีด้วยความอดทน  
เราขอน้อมศรีษะไหว้ (ท่าน) ขอท่านจงบอกแก่เราโดยเร็วว่า 
ภรรยาของเรานามว่า มโนหรา ท่านเห็นนางบ้างไหม || 

 

จรฺมกาโร’หมภว  ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ | 
ทุรฺภิกฺเษ จรฺมขณฺฑานิ ตตะ สฺไวะ ‘‘‘‘‘‘‘‘ || 
(จรฺมขณฺฑ  ตตะ ปกฺตฺวา ปิณฺฑาย) โภชนารฺถิกะ | 
ตสฺไม จิตฺต  ปฺรสาทฺยาห  ทตฺตว าศฺจรฺมมิศฺริกามฺ ||531 
 

ในชาติอื่น ๆ ในอดีตกาลเราเกิดเป็นช่างท าเครื่องหนัง 
  เมื่อเกิดทุรภิกษภัยขึ้น............................................. || 
  ในขณะที่ต้มท่อนหนังอยู่ มีศรมณะรูปหนึ่งผู้ต้องการโภชนะ 
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เข้ามาบิณฑบาต เราท าจิตให้เลื่อมใสในศรมณะรูปนั้น แล้ว 
ได้ถวายอาหารเจือด้วยหนังต้ม (แก่ท่าน) ||  
 

 งานอุตสาหกรรม 
กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือที่จะผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ เป็นงานที่เกี่ยวข้อง

กับความถนัดด้านช่างสาขาต่าง ๆ และเครื่องจักรเพ่ือผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ในไภษัชยวัสตุได้
กล่าวถึงงานอุตสาหกรรม กล่าวคือความถนัดในงานช่าง เช่น นายช่างหม้อ ช่างยนตรกรรม  ดังนี้ 
 

ไนตรีมนุปฺราปฺตะ | ไนตรฺยามนฺยตมะ กุมฺภการะ | โส’ตีว ศิลฺปมทมตฺตะ | ศุษฺกาณิ       
ภาชนานิ จกฺราทวตารยติ | (ภคว าสฺตสฺย วินยกาล  ชฺ าตฺวา กุมฺภการเวษ  คฺฤหีตฺวา เตน สารฺธ ) 
ชลฺป  กรฺตุมารพฺธะ | ตฺว  กีทฺฤศานิ ภาชนานิ จกฺราทวตารยสิ | ส กถยติ | ศุษฺกณิ | อหมปิ ศุษฺ
กาณฺยวตารยามิ | สมสฺตฺว  มยา | กิเม(ตทฺภงฺคุเรณ | อห  ทนฺตมยานฺยปิ อวตารยามิ | ตฺว  มตฺตะ 
กุศลตโร’สิ | น เกวล  ทนฺตมยานิ สุวรฺณเราปฺยไวฑู)รฺยสฺผฏิกมยานฺยปิ | โส’ภิปฺรสนฺนะ | ตโต 
ภควตา กุมฺภการเวษมนฺตรฺธาปฺย สฺวเวเษณ สฺถิตฺวา สปริชนะ สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิตะ |532 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองไนตรยามะ | ในเมืองไนตรยามะ มีนายช่างหม้อคนหนึ่ง | 
นายช่างหม้อนั้นเป็นผู้หลงมัวเมาในศิลปะอย่างมาก | เธอเปลี่ยนรูปร่างภาชนะดินเผาได้ด้วย
เครื่องจักร | พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทราบถึงเวลาที่จะแนะน านายช่างหม้อนั้น ทรงถือเอาเพศ
ของนายช่างหม้อ เริ่มเพื่อจะกระท าการสนทนากับนายช่างหม้อนั้นว่า “ท่านเปลี่ยนรูปร่าง
ภาชนะชนิดใดด้วยเครื่องจักรหรือ” | นายช่างหม้อนั้นกล่าวว่า “ภาชนะดินเผา” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า “แม้เราเองก็เปลี่ยนรูปร่างภาชนะดินเผาได้เหมือนกัน” | นายช่างหม้อจึงกล่าว
ว่า “ท่านก็เสมอกับเรานะสิ” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “จะมีประโยชน์อะไรด้วยภาชนะที่
แตกง่ายดายเช่นนั้น | แม้เราเองก็เปลี่ยนรูปร่างภาชนะงาช้างได้อีกเช่นเดียวกัน” | นายช่างหม้อ
นั้นกล่าวว่า “ท่านต้องเป็นผู้หลงใหลในศิลปะเป็นแน่ (อีกทั้ง) ต้องเป็นผู้ฉลาดกว่าเรา” | พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่แต่ภาชนะงาช้างเพียงเท่านั้น แม้ภาชนะทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ แก้ว
ผลึก เราก็ท าได้เช่นกัน” | นายช่างหม้อนั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว | หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ยังเพศของนายช่างหม้อให้อันตรธานไป ด ารงอยู่ในเพศของพระองค์เอง และทรงยังนายช่างหม้อ
พร้อมทั้งบริวารให้ด ารงอยู่ในสัตยธรรมทั้งหลาย | 

 

ภูตปูรฺว  มธฺย) เทเศ อนฺยตรศฺจิตฺรกราจารฺโย’ภูตฺ | ส (ธนารฺถาย) การณีเยน มธเทศาทฺ 
ยวนวิษย  คตะ | ส ตตฺร ยนฺตฺราจารฺยสฺย นิ เวศเน ’วตีรฺณะ | เตน ตสฺย ป(ริจรฺยารฺถาย          
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ยนฺตฺรปุตฺริกา กฺฤตฺวา ปฺรเวศิตา | สา ตสฺย ปาเทา ธาวิตฺวา สฺถิตา | อถ ส ตสฺยา คมนสมเย      
กถยติ | สา) ตูษฺณีมวสฺถิตา | ส ส ลกฺษยติ | นูน  มไมว ปริจาริกา ปฺเรษิตา | ส ต า หสฺต  คฺฤหีตา 
อากฺรษฺฏุมารพฺธะ | ยาวจฺฉฺฤงฺขลิกา ปุญฺชี(ภูตา | ส ลชฺชิตะ ส ลกฺษยติ | อหมเนน ลชฺชาปิตะ |533 

 

เร่ืองเคยมีมาแล้ว ในมัธยมประเทศ ได้มีอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรคนหนึ่ง | เขาออกจากมัธยม
ประเทศเดินทางไปยังแคว้นยวนะด้วยสิ่งที่ต้องท าเพื่อต้องการทรัพย์ | ในแคว้นยวะนั้น เขาได้เข้า
ไปยังที่พักของอาจารย์ (ผู้ช านาญใน) ยนตรกรรม | อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในยนตรกรรมนั้น ได้
สร้างบุตรียนต์ส่งไปให้เพื่อเป็นหญิงรับใช้ของอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้น | บุตรียนต์นั้นได้ล้างเท้า
ของจิตกรนั้นอยู่แล้ว | ต่อมา จิตกรนั้นย่อมกล่าวในเวลาที่บุตรียนต์นั้นเดินอยู่ | บุตรียนต์นั้นนิ่ง
อยู่แล้ว | เขาจึงใคร่ครวญว่า “หญิงรับใช้ถูกส่งมาเพื่อเราเท่านั้นมิใช่หรือ” | เขาจึงจับมือนั้นดึง
ออกมาแล้ว | จนกระทั่งเกลียวโซ่หลุดออกมา | เขาเกิดความอับอายแล้วจึงใคร่ครวญว่า 
“อาจารย์แห่งยนต์กรรมนี้ท าให้เราอับอายแล้ว |  

 

 งานธุรกิจ 
ธุรกิจการค้าขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถูกสะท้อนออกมาค่อนข้างเด่นชัดผ่านทางคัมภีร์

ไภษัชยวัสตุ โดยสมัยก่อนนั้นมีน าสินค้าเพ่ือค้าขาย 2 ทางด้วยกันคือ การค้าในส่วนภาคพ้ืน และ
การค้าทางมหาสมุทร ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงการค้าในส่วนภาคพ้ืนเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึ งการค้าทาง
มหาสมุทรแต่อย่างใด ดังข้อความดังต่อไปนี้ 
  

ยาวทเสา คฺฤหปติะ ปตฺนีมามนฺตฺรยเต | ภทฺเร ชาโต’สฺมากมฺฤณหโร ธนหรศฺเจติ | คจฺฉามิ 
ปณฺยมาทาย เทศานฺตรมิติ | สา กถยตฺยารฺย เอว  กุรุษฺเวติ | ส ปณฺยมาทาย เทศานฺตร  คตะ | ตตฺ
ไรว จานเยน วฺยสนมาปนฺโน’ลฺปปริจฺเฉทะ สะ | ตสฺย คฺฤเห ธนชาต  ปริกฺษีณมฺ |534 

 

ต่อมา คฤหบดีนั้นเรียกภรรยามาแล้วว่า “นางผู้เจริญ บุตรของพวกเราที่เกิดมาแล้วน า
ภาระหนี้สินมาให้แก่พวกเรา ฉันจะน าสินค้าไปยังต่างประเทศ” | ภรรยาจึงนั้นกล่าวว่า “ท่าน
อารยบุตร ท่านจงกระท าสิ่งนั้นเถิด” | คฤหบดีนั้นจึงน าสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว ขณะนั้น 
คฤหบดีได้เสียชีวิตแล้วจากการเดินทาง คฤหบดีนั้นเป็นคนมักน้อย | (ท าให้ไม่นานเท่าไรนัก) 
ทรัพย์สมบัติในเรือนของคฤหบดีนั้นหมดสิ้นไป |  

 

                                                           
533

Ibid., 100. 
534

Ibid., 56. 



 448 
 
 

นอกจากการน าสินค้าออกไปขายต่างประเทศแล้ว ไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงการค้าขาย
ระหว่างเมืองอีกด้วย ซึ่งการค้าขายระหว่างเมืองนี้เองได้ใช้พาหนะคือ ม้า ในการขนส่งสินค้า ส่วน
หัวหน้าพ่อค้าเราเรียกว่า สารถวาหะ (sārthavāha/साथमवाह) ดังข้อความต่อไปนี้ 
  

ยาวทุตฺตราปถาตฺ สารฺถวาหะ ป จาศฺวศตานิ ปณฺยมาทาย ไวร ภฺยมนุปฺราปฺตะ ส ส ลกฺษยติ 
| ยทิทานี  คมิษฺยามิ อศฺวาน า ขุร  กฺเลทมาปตฺสฺยเต | อปรฺณา ภวิษฺยนฺติ อิไหว ติษฺ มีติ |535 

 

จนกระทั่งมีหัวหน้าพ่อค้าพาเอาม้า 500 ตัวขนเอาเสบียงจากอุตตราบถ  ชนบทมาถึง
เมืองไวรัมภยะโดยล าดับแล้ว หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “ข้อที่เราจะออกเดินทางไปต่อ
ในตอนนี้ กีบเท้าม้าทั้งหลายก็จะเป็นแผลเน่า | ความขาดแคลนอาหารก็จะมี เราจะหยุดพักใน
ที่นี้นั่นแล” | หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงหยุดพักในที่นั้นนั่นแล |  

 

ร้านค้าแต่ละร้านนี้จะเรียกว่า อาปณ (āpaṇa/आपण) อันเป็นสถานที่ส าหรับน าสินค้ามา
แสดงเพื่อจัดจ าหน่าย ประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายอยู่ในร้านค้าเช่น น้ าหอม ดังนี้ 

 

เตน ศฺรานฺตกายาะ กลปาลฺยาปณ  ทณฺฑีนมาทาย ปฺรวิษฺฏาะ | ตสฺยาะ กลปาลฺยาะ ปุตฺโร 
ชาตะ | ส ตยา ทารโก วสฺตฺเรณ ปฺรจฺฉาทฺย ศายาปิตโก’ภูตฺ |536 

 

ต่อมาพวกเขาได้พาพราหมณ์ทัณฑีเข้าไปยังร้านค้าของแม่ค้าผู้มีร่างกายอ่อนเพลีย (คนหนึ่ง) | 
แม่ค้านั้นได้คลอดบุตรแล้ว | นางจึงได้เอาผ้าคลุมทารกนั้นแล้วให้นอนอยู่ | 

 

คานฺธิโก’ห  ปุราภูว  คนฺธปณฺเยษุ โกวิทะ | 
กุมารฺยศฺจ สฺตฺริยสฺตตฺร ตทา ปณฺยารฺถมาคตาะ ||537 
 

ในอดีตกาลเราได้เกิดเป็นคนท าน้ าหอม เป็นผู้ฉลาดในการ 
  ขายน้ าหอม ในเวลานั้นมีเด็กชายและหญิงสาวจ านวนมาก 

มาเพื่อซื้อน้ าหอม || 
 

 งานคหกรรม 
งานที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มนุษย์ทุกคนต้องมีงานคหกรรมเข้ามา

เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เช่น งานบ้านงานเรือน ท าความสะอาดบ้าน และยังท าให้ก่อเกิดรายได้เพ่ือ
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น ามาใช้ในการเลี้ยงชีพ เช่น งานเย็บปักถักร้อย อาหาร เป็นต้น รวมไปถึงงานแกะสลัก งานจักสาน
ต่าง ๆ งานคหกรรมที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. งานประดิษฐ์    
2. อาหาร 3. งานดอกไม้ ดังนี้  

 

งานประดิษฐ์นั้นไภษัชยวัสตุได้พรรณนาถึงการสลักงาช้างให้มีขนาดเล็กเทียบกับข้าวสาร
ของช่างผู้มีความช านาญ ด้วยศิลปะอันละเอียดลออท าให้คนอ่ืนไม่สามารถมองออกเลยว่าสิ่งไหน
งาช้างสิ่งไหนข้าวสาร ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

มธฺเยเทศาทฺ ทนฺตกลาจารฺโย ทนฺตตณฺฑุลาน า ปฺรสฺถมาทาย ยวนวิษย  คตะ | ส จิตฺรกลา-
จารฺยคฺฤเห’วตีรฺณะ | ส จ ศูนฺยะ | ส ตสฺย ภารฺยามุวาจ | วยสฺมภารฺเย (กิญฺจิตฺ ตณฺฑุล  ปจนาย   
คฺฤหาณ | อิตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | สา ปกฺตุมา)รพฺธา | กาษฺ กฺษยะ ส วฺฤตฺตะ | น จ สิทฺธาสฺเต | 
ตสฺยาะ สฺวามี อาคตะ กถยติ | ภทฺเร กิเมตตฺ | ตยา วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | ส วฺยวโลกยิตุ-
มารพฺธะ ปศฺยติ ทนฺตตณฺฑุลานฺ | ส ต า วิปฺร(ลมฺภยนฺ กฺฤถยติ | ภทฺเร อุษฺเณ ปานีเย มฺฤษฺเฏ 
ปานีเย ทตฺเต เอเต สิทฺธา ภวิ)ษฺยนฺตีติ | ตยาเสา ทนฺตกลาจารฺโย’ภิหิตะ | มฺฤษฺฏ  ปานียมานย    
อิติ | เตน สา อุกฺตา | อนฺยตมสฺมินฺ   ปฺรเทเศ วาปี ลิขิตา | ตสฺย า จ กุกฺกุโร วฺยาฆฺมาตโก ลิขิตะ | 
(ตตะ กุมฺภมาทาย วาปึ มนฺยมานสฺตตปฺรเทศ  คตฺวา ปศฺยติ กุกฺกุร  วฺยาธฺมา) ตกมฺ | สฆฺราณ  
ปิธาย นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ยาวตฺ ตสฺย ตทุทกภาชน  ภคฺนมฺ | ทนฺตกลาจารฺยะ ปฺรติภินฺนะ | กึ 
มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา ทนฺตกลาจารฺยะ เอษ เอวาเสา (เมาทคลฺยายโน ภิกฺษุะ) โย’เสา จิตฺรกลา
จารฺยะ เอ)ษ เอวาเสา ศาริปุตฺโร ภิกฺษุะ |538 

 

อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้าง ถือเอางาช้างผสมกับข้าวสาร 1 ปรัสถะออกเดินทางจาก       
มัธยประเทศไปยังแคว้นยวนะ | เธอได้เข้าไปอยู่ในเรือนของอาจารย์ผู้เป็นจิตรกร | แต่ว่าอาจารย์
จิตรกรนั้นไม่อยู่ | เธอจึงกล่าวกะภรรยาของอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้นว่า “แนะภรรยาของสหาย
เธอจงถือเอาข้าวสารบางส่วนเพื่อหุงเป็นอาหารเถิด” | คร้ันกล่าวดังนี้แล้วก็ออกไป | หญิงนั้นจึง
เร่ิมเพื่อจะหุงข้าวแล้ว | (นางหุงจนกระทั่ง) ฟืนหมดแล้ว | (แต่ว่า) ข้าวก็ยังไม่สุก | สามีของนาง
กลับมาแล้วจึงกล่าวว่า “นางผู้เจริญ มีเร่ืองอะไรหรือ” | หญิงนั้นจึงเล่าให้ฟังอย่างละเอียด | เขา
จึงเริ่มมองไปรอบ ๆ จึงเห็นงาช้างผสมข้าวสาร | เขาเมื่อจะบ่นภรรยานั้นจึงกล่าวว่า “นางผู้
เจริญ เมื่อใส่น้ าร้อน น้ าสะอาดนี้ลงไป เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย” | หญิงนั้นจึงเรียกอาจารย์ผู้รู้
ศิลปะงาช้างนั้นมาว่า “ท่านจงไปน าน้ าสะอาดมา” | อาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้นได้กล่าวกะภรรรยา
ว่า “เราได้วาดรูปบ่อน้ าไว้ในที่แห่งหนึ่ง” | และยังได้วาดซากศพลอยอืดในบ่อนั้น” | ต่อมา 
อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างได้ถือเอาหม้อเดินไปยังสถานที่นั้นด้วยเข้าใจว่าบ่อน้ า ย่อมเห็นซากศพ
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ลอยอืดอยู่ | เธอจึงปิดจมูกแล้วเริ่มมองลงไป | จนกระทั่งภาชนะใส่น้ านั้นของเธอแตกแล้ว | 
อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างถูกท าให้อับอายแล้ว | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร อาจารย์ผู้รู้
ศิลปะงาช้างนั้นก็คือเมาทคัลยายนะภิกษุนั้นแล | ส่วนอาจารย์ผู้ฉลาดในจิตรกรรมก็คือ ศารีปุตร
ภิกษุนั่นแล | 

 

อาหาร คืองานที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์สามารถรับประทานได้โดยไม่
ก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาพและเพ่ือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ถ้าไม่มีอาหารหรือน้ ามนุษย์ก็ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ อาหารและน้ าจึงมีความส าคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก เราเรียกคนที่ประกอบอาชีพนี้
ว่า พ่อครัว มีค าว่า (śilpin/भशस्ल्पन) บ้าง (sῡpakāra/सूपकार) บ้าง ดังความว่า 

 

เมณฺฒโก คฺฤหปติะ กถยติ | ภควนฺ ภกฺตกฺฤตฺย  กฺริยตามิติ | ภควานาห | คฺฤหปเต โภชน-
กาโล’ติกฺรานฺต อิติ | ส กถยติ | ภควนฺ กิมกาเล กลฺปเต | (ภควานาห) | ฆฺฤต  คุฑ  ศรฺกราะ ปาน-
กานิ เจติ | ตโต เมณฺฒเกน คฺฤหปตินา ศิลฺปิน อาหูโยกฺตาะ | ภควนฺโต’กาลขาทฺยกานิ ศีฆฺร      
สชฺชีกุรุเตติ | ไตรปิ กถิตมฺ | อกาลขาทฺยกานิ สชฺชีกฺฤตานิ | คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆะ 
อกาลขาทฺยไกรกาลปานไกศฺจ สนฺตรฺปิตะ | ตโต ภควานฺ เมณฺฒก  คฺฤหปตึ สปริวาร  สตฺเยษุ      
ปฺรติษฺ าปฺย ต  จ กรฺวฏกนิวาสิน  ชนกาย  ยถาภวฺยตยา วินีย ส ปฺรสฺถิตะ |539 

 

คฤหบดีเมณฒกะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โปรดกระท าภัตกิจเถิด” | พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คฤหบดี เวลาส าหรับฉันภัตตาหารล่วงเลยไปแล้ว” | คฤหบดีนั้นจึงกราบ
ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรจะเหมาะสมในเวลานี้ ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เนย
ข้น น้ าตาลกรวด และเครื่องดื่ม” | ล าดับนั้น คฤหบดีเมณฒกะจึงเรียกพ่อครัว (ผู้เชี่ยวชาญใน
การท าอาหาร) มาแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงรีบจัดเตรียมของฉันที่สมควรแก่เวลาถวาย
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” | พ่อครัวเหล่านั้นกล่าวแล้วว่า “ได้จัดเตรียมของฉันอันสมควรแก่เวลา
แล้ว” | คฤหบดีเมณฒกะพอใจแล้วกับอาหารและน้ าดื่มอันสมควรแก่เวลา (ที่ถวาย) แก่ภิกษุ
สงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข | ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าคฤหบดีเมณฒกะพร้อม
ทั้งบริวารให้ด ารงอยู่ในสัตยธรรมทั้ งหลาย (และ) หมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองตาม
ความสามารถ แล้วเสด็จเดินทางต่อ | 
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สูปการสกาศ  คตะ | ส กถยติ | กสฺตฺวมิติ | อห  สูปการปุตฺระ | กึ นามา ตฺวมฺ | สฺถาลี- 
สุคนฺโธ นาม | (ส) โศภน  สาธนปจน  กโรติ | ส สูปการสฺตสฺยา ทาริกายาสฺต  สาธรปจน  สมรฺปยติ | 
สา ทาริกา กถยติ | โภะ ปุรุษ โศภนสาธนปจนสฺย โก โยคะ | มมานฺเตวาสินา สาธิตมฺ |540 

 

พระกุมารนั้นจึงเข้าไปหาพ่อครัว | พ่อครัวนั้นกล่าวว่า “เจ้าเป็นใครหรือ ?” | พระกุมาร
นั้นตรัสว่า “เราเป็นบุตรของพ่อครัว” | พ่อครัวกล่าวว่า “เจ้าชื่ออะไรหรือ ?” | พระกุมารตรัสว่า 
“เรามีชื่อว่า สถาลีสุคันธะ” | พระกุมารนั้นย่อมปรุงอาหารอันแสนวิเศษ | พ่อครัวนั้นได้น า
อาหารอันแสนวิเศษนั้นไปถวายแก่พระราชธิดา | พระราชธิดานั้นตรัสว่า “แนะบุรุษผู้เจริญ ใคร
เป็นผู้ปรุงอาหารอันแสนวิเศษ” | พ่อครัวกราบทูลว่า “ลูกศิษย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข้า” | 

 

 ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงการท าอาหารของมารดาที่ต้องน าเอาอาหารไปให้แก่บุตรชายดังนี้  
 

ตตสฺตสฺย ทารกสฺย มาตา ส ลกฺษยติ | มา ทารโก พุภุกฺษิโต ภวิษฺยติ | เอตามาตฺมียามล-
วณิก า กุลฺมาสปิณฺฑิก า นยามีติ | สา ตามาทาย กฺเษตฺร  คตา | ปุตฺรสฺย วิสฺตเรณ ยทฺ คฺฤหปลฺตฺนฺ-
ยาภิหิต  ตตฺสรฺวมาขฺยาย กถยติ | อิย  มยา อาตฺมียา อลวณิกา กุลฺมาสปิณฺฑิกา อานีตา | เอต า ปริ
ภุกฺษฺเวติ |541 

 

จากนั้น มารดาของเด็กนั้นใคร่ครวญแล้วว่า “บุตรของเราอย่าเป็นผู้หิวโหยอยู่เลย | เรา
จะน าข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติส าหรับตัวเราเองนี้ไปให้” | นางถือเอาข้าวต้มและอาหาร
นั้นไปแล้ว | นางบอกเรื่องทั้งหมดที่ภรรยาของคฤหบดีนั้นกล่าวแล้วแก่บุตรอย่างละเอียดแล้ว
กล่าวว่า “แม่ได้น าข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติส าหรับตัวแม่เองนี้มาให้ ลูกก็จงกินข้าวต้มและ
อาหารนั้นเถิด” | 

 

ภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความขวนขวายน้อย หนึ่งในกิจวัตรของภิกษุ
นั้นคือการเที่ยวบิณฑบาตรับการถวายอาหารหรือสิ่งของจากชาวบ้าน การออกบิณฑบาตของ
พระภิกษุเป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร  โดยพระพุทธ
องค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์ เพราะการ
ออกบิณฑบาตนั้นนับว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาทางหนึ่งด้วย ดังนั้นพุทธศาสนิกชนมีพระราชา เป็น
ต้น ผู้ปรารถนาจะได้รับบุญและทะนุบ ารุงพุทธศาสนาจึงพากันถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็น
หน่อเนื้อในการเผยแพร่พุทธศาสนาดังข้อความต่อไปนี้ 
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อคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห     
ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | ภควานฺ ส ลกฺษยติ | ยทฺยหมสฺไยกภกฺตกมปิ นาธิวาสยามิ สฺถาน-
เมตทฺวิทฺยเต ยทฺยคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราช อุษฺณ  โศณิต  ฉรฺทยิตฺวา กาล  กริษฺยตีติ วิทิตฺวา        
อธิวาสิต  ภควตา ตูษฺณี ภาเวน | อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควตสฺตูษฺณี  ภาเวนาธิวาสน า    
วิทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺโต เยน สฺว  นิเวศน  เตโนปส กฺรามฺตะ | อุปส กฺรมฺยามาตฺยา
นาม ตฺรยเต ภวนฺตะ โก’เสา อุปายะ สฺยาทฺเยน สรฺโว’ยมาหาโร พุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุส เฆน         
ปริภุกฺโต ภเวทิติ | เต กถยนฺติ | เทว สรฺโว’ย  ปฺฤถิวฺยามาหารสฺตีรฺยตามฺ | ภิกฺษวะ ปทฺภฺยามากฺร
มิษฺยนฺติ | เอว  ปริภุกฺโต ภวิษฺยตีติ | เตน เปารุเษยาณามาชฺ า ทตฺตา | ภวนฺโต ยาวานยมาหาระ         
สรฺวเมตตฺสมนฺตาตฺ ปฺฤถิวฺยามากิรต อิติ ไตะ สรฺว  สมนฺตาทากีรฺณมฺ | อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณ
ราชสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  สมุปานีย ปูรฺวพทฺยาวทฺภควานฺ ปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย     
ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ |542 

 

 พระเจ้าอัคนิทัตตะจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในราชวังของข้าพระองค์ในวันพรุ่งเถิด” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงก าหนดว่า “ถ้าเราจะไม่รับภัตตาหารสักมื้อหนึ่ง ข้อที่พระเจ้าอัคนิทัตตะจะกระอัก
โลหิตอุ่นๆออกมาแล้วเสด็จสวรรคต เป็นสถานะที่จะรู้ได้” ครั้นทรงทราบดังนี้แล้วพระองค์จึง
ทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ | ล าดับนั้น พระเจ้าอัคนิทัตตะทราบการรับนิมนต์โดยพระ
ดุษณีภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า เข้าไป
ยังพระราชมณเฑียรของพระองค์ | ครั้นเข้าไปแล้วย่อมตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาว่า 
“ท่านผู้เจริญ พึงมีอุบายอะไรที่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพึงฉันอาหารทั้งหมดนี้ ” | 
อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพอาหารทั้งหมดนี้ต้องจัดตั้งไว้บน
ภาคพื้นพระเจ้าข้า | ภิกษุทั้งหลายจะไม่ต้องก้าวเท้า | จะฉันอาหารอย่างนี้” | พระราชานั้นจึง
ทรงรับสั่งข้าราชบริพารทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านพึงจัดตั้งอาหารทั้งหมดนี้ไว้บน
ภาคพื้นโดยรอบ” เหล่าข้าราชบริพารเหล่านั้นได้กระท ากิจทั้งหมดโดยรอบ | ครั้งนั้น พระเจ้า
อัคนิทัตตะทรงจัดแจงขาทนียโภชนียทั้งสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นแล ที่เหลือเหมือนกับค า
ที่กล่าวไว้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ | 

 

เนื่องจากมีการถวายอาหารกับพระภิกษุดังกล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงมีพุทธบัญญัติห้าม
ภิกษุทั้งหลายปรุงอาหารฉันเอง แต่เมื่อเกิดภัยภิบัติอาหารหาได้ยาก พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้
ภิกษุปรุงอาหารฉันได้ แต่ก็ทรงบัญญัติห้ามปรุงอาหารใน 10 สถานที่ดังนี้ 
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(อถ ทิวสทฺวโยนตฺไรมาสิกาตฺยยาทฺ ไวศาลกพฺราหฺมณคฺฤหปตีน า มหาปริวารสฺย ทุรฺภิกฺษ-
มุตฺปนฺนมฺ | เตษ า) ชฺ าตโย โภชนมิติ กฺฤตฺวา อุปส กฺรามนฺติ | ไตรุปทฺรูยมาณา (พฺราหฺมณ-  
คฺฤหปตโย ภิกฺษูณามาโรจยนฺติ | อารฺยา ทุรฺภิกฺษมุตฺปนฺนมฺ | ชฺ าตโย น อุปทฺรวนฺติ | ‘‘‘‘‘ อโห         
อา)รฺยกาะ ปฺรติชาคฺฤยุ | วยมุปกรณานิ ปฺรยจฺฉาม อิติ | ภิกฺษวะ กถยนฺติ | (ภควตา นานุชฺ าตมฺ 
| เต ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ภิกฺษูณ า ภกฺต  ปฺรติชา ) ครฺตวฺยมฺ | เต ปฺรติชาครฺตุ
มารพฺธาะ | ยาวท- ภฺยวกาเศ  ปฺรติชาคฺรติ เปยาญฺจ | ( อถ เทโว วฺฤษฺฏะ | อภฺยวกาศมกลฺปิกมิติ 
เต ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | อภฺยวกาเศ น ปฺรติชาครฺตวฺยมฺ | เต) ทฺวารโกษฺ เก ปฺราสาเท 
(ว ปฺรติชาคฺรติ | ภควานาห ทฺวารโกษฺ เก ปฺราสาเท จ น ปฺรติชาครฺตวฺยมฺ | ตสฺมาตฺตรฺหิ     
กลฺปิกสฺถาเน สฺถาตวฺยมฺ |) ภิกฺษโว ทเศมานิ จากลฺปิกานิ | (กตมานิทศ | อภฺยวกาศทฺวารโกษฺ ก-
ปฺราสาทาคฺนิศาลายนฺตฺรธรราชางฺคนเทวสฺถาน คฺฤหปติกุฏี’ภิกฺษุณีศาลาะ | เอตานิ) ศาลาวสฺตูนิ 
เยษุ ภกฺต  น ปฺรติชาครฺตวฺยมฺ | ปฺรติชาคฺรติ สาติสารา ภวนฺติ |543 

 

ครั้นเมื่อเวลาล่วงไป 2 ไตรมาสทุรภิกษภัยได้เกิดขึ้นแล้วแก่บริวารหมู่ใหญ่ของพราหมณ์
และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลี | เหล่าญาติทั้งหลายของพวกเขาต่างคิดว่าจะขออาหารจึงพากันมา 
| พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นผู้อันญาติเหล่านั้นมาหาจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “พระคุณ
เจ้าทั้งหลาย ทุรภิกษภัยเกิดขึ้นแล้ว | เหล่าญาติทั้งหลาย (ของพวกโยม) ย่อมไม่มีที่ไป” |.....*** 
โอ พระคุณเจ้าทั้งหลายต้องปรุงอาหารเองแล้ว | พวกเราจะให้เครื่องอุปกรณ์” | ภิกษุทั้งหลาย
กล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้ว” | ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น จึงกราบทูลแก่พระผู้
มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอพึงปรุงอาหารแก่ภิกษุทั้งหลายเถิด” | 
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเร่ิมปรุงอาหารแล้ว | และได้ปรุงน้ าปานะในที่กลางแจ้ง | ครั้งนั้นฝนตกลง
มาแล้ว | ภิกษุทั้งหลายคิดแล้วว่า “สถานที่กลางแจ้งไม่เหมาะสมแล้ว” จึงกราบทูลแก่พระผู้มี
พระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “พวกเธอไม่ควรปรุงอาหารในที่กลางแจ้ง” | ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันไปปรุงอาหารที่ซุ้มประตู และที่ปราสาท | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว
ว่า “พวกเธอไม่ควรปรุงอาหารที่ซุ้มประตู และที่ปราสาท | เพราะฉะนั้นในบัดนี้ พวกเธอจะต้อง
อยู่ในสถานที่อันเหมาะสม | ภิกษุทั้งหลาย สถานที่อันไม่เหมาะสมเหล่านี้มีอยู่ 10 แห่งด้วยกัน | 
สถานที่ 10 แห่งมีอะไรบ้าง | 1. สถานที่กลางแจ้ง 2. ประตู 3. ซุ้มประตู 4. ปราสาท 5. โรงไฟ 
6. เรือนยนต์ 7. เนินแห่งพระราชา 8. เทวสถาน 9. เรือนของคฤหบดี 10. ที่พักของภิกษุณี | 
ภิกษุทั้งหลายไม่ควรปรุงอาหารในศาลาสถานที่เหล่านี้ | ภิกษุใดปรุง ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติ |  

การประดับตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามเป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะจะ
สร้างความสุข ความส าราญใจแก่ผู้อยู่อาศัยและแก่แขกผู้มาเยือน โดยสิ่งที่จะน ามาตกแต่งนั้นส่วน
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ใหญ่ก็คือดอกไม้และของหอม เราจะเรียกคนประกอบอาชีพท าดอกไม้นี้ว่า นายมาลาการ 
(mālākāra/मालाकार) ดังความว่า 

 

มาลาการสกาศมุปส กฺรานฺตะ | กสฺตฺวมีทฺฤธะ | ส กถยตี | มาลิกปุตฺระ | กึ ตว นาม |      
วฺฤชิก อิติ | กุศลา ภวนฺติโพธิสตฺตฺวาสฺเตษุ เตษุ ศิลฺปสฺถานกรฺมสฺถาเนษุ | ส โศภน า มาล า        
คฺรถฺนาติ | ส มาลิกสฺตสฺยา ทาริกายาสฺต า มาลา (ม) นุปฺรยจฺฉติ สา กถยติ | น ตฺว  กทาจิทีทฺฤศี  
มาล า คฺรถิตปูรฺวะ | กิมตฺร การณมฺ | มมานฺเตวาสินา คฺรถิตมฺ |544 

 

พระกุมารจึงเข้าไปหานายช่างดอกไม้ | นายช่างดอกไม้กล่าวว่า “เจ้าเป็นใครกันหรือจึง
ได้มายังสถานที่เช่นนี้” | พระกุมารกล่าวว่า “เราเป็นบุตรของนายช่างดอกไม้” | นายช่างกล่าว
ว่า “เจ้าชื่ออะไร” | พระกุมารตรัสว่า “เราชื่อวฤชิก” | พระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้เฉลียว
ฉลาดในศิลปกรรมนั้นๆ | พระกุมารนั้นจึงร้อยพวงมาลัยได้สวยสดงดงาม | นายช่างดอกไม้นั้นได้
มอบพวงมาลัยให้แก่พระราชธิดานั้น พระนางตรัสว่า “เจ้าไม่เคยร้อยพวงมาลัยเช่นนี้มาก่อนเลย 
| มีเหตุอะไรในเรื่องนี้หรือ” | นายช่างดอกไม้ทูลว่า “ลูกศิษย์ของหม่อมฉันเป็นคนร้อยพระเจ้า
ข้า” | 

 

 ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงการน าดอกไม้มาประดับตกแต่งที่อยู่ดังข้อความต่อไปนี้  
 

อายุษฺมานฺ ไวรฏฺฏสึหะ กุณปเทารฺคนฺธฺเยน จิตฺไตกาคฺรต า นาราคยติ | ภควานฺ ส ลกฺษยติ | 
ไวรฏฺฏสึโห ภิกฺษุศฺจรมภวิกะ กิมรฺถ  สตฺยานิ น ปศฺยตีติ | ส ลกฺษยติ | กุณปเทารฺคนฺธฺยวิหารมฺ | 
ปูรฺววทฺ ยาวตฺ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต สฺม | คจฺฉานนฺท ไวรฏฺฏสึหสฺย        
ภิกฺโษรฺวิหาร  คนฺไธรฺมาลฺไยรฺภูไปศฺจูรฺไณะ ส สฺกุรุ | ศยนาสน  จ ธูปย | สุรภิกุสุโมปจิต  จ ปุษฺป-   
วิตาน  วิตนฺวิติ | เอว  ภทนฺเตตยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ยาวทเสา ปิณฺฑปาต        
คตสฺตาวตฺตสฺย วิหาร  คตฺวา ภควโตปทิษฺเฏน วิธินา สรฺวมนุษฺ ตวานฺ |545 

 

พระไวรัฏฏสิงหะผู้มีอายุย่อมยังจิตให้พอใจตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ได้เพราะกลิ่นเหม็นคล้าย
ซากศพ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “ไวรัฏฏสิงหะบ าเพ็ญเพียรมานานเหตุใดเธอจึง
ยังไม่เห็นแจ้งสัตยธรรม” | ทรงใคร่ครวญว่า “(เพราะ) วิหารของเธอมีกลิ่นเหม็นคล้ายซากศพ” | 
ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เร่ือยไปจนถึง | ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียก
ท่านพระอานนท์มาแล้วว่า “ไปเถิดอานนท์ เธอจงจัดแจงท าความสะอาดวิหารของไวรัฏฏสิงหะ
ภิกษุด้วยของหอม ดอกไม้ กลิ่นธูป และผงหอม | และจงอบควันที่นอนและที่นั่งให้มีกลิ่นหอม | 
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และติดเพดานดอกไม้อันอบอวนไปด้วยดอกไม้อันมีกลิ่นหอม | ท่านพระอานนท์น้อมรับพระ
ด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ขณะที่พระ
เถระไปบิณฑบาต ท่านได้ไปยังวิหารของพระไวรัฏฏสิงหะนั้นแล้วท ากิจทั้งหมดด้วยวิธีที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว | 

 

นอกจากจะน าดอกไม้มาประดับที่พักแล้ว สามารถน าดอกไม้มาตกแต่งประดับเพ่ือบูชา
สถูป ในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการบูชาสถูปด้วยดอกไม้ ดังนี้ 

 

สฺตูปสตฺการมาโลกฺย คนฺธมาลฺเยน ปูชิตะ | 
ปูชยิ) ตฺวา สฺตูเป จ น วินิปาตมห  คตะ ||546 
 

ทั้ง 60 คนก าลังกระท า เราจึงบูชา (พระสถูป) ด้วยระเบียบ 
ดอกไม้และของหอม และเราเมื่อบูชาพระสถูปแล้วก็ไม่ได้ 
ตกอยู่ในวินิบาตอีกเลย ||  
 

 งานศิลปกรรม 
งานที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มีอยู่เองตามธรรมชาติ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนอาศัยความคิด

สร้างสรรค์ด้านศิลปะ อันได้แก่ งานหัตถกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมเป็นต้น ในไภษัชยวัสตุนั้นได้
พรรณาถึงงานจิตรกรรม คือ งานศิลปะท่ีแสดงออกด้วยการวาด ระบายสีไว้ดังนี้ 

 

เตน ทฺวาราภิมุขมาตฺมปฺรติพิมฺพกมุทฺพนฺธก  ลิขิตมฺ | กวาฏสนฺเธา จ นิลียาวสฺถิตะ | ตสฺย 
(โจตฺถานกาเล ตสฺมาทนฺตรฺหิตะ | อถ ยนฺตฺรารฺจาะ ส ลกฺษยติ ทูราคต เอษะ | กสฺมาทฺ ทฺวารมิ-
ทมนวรุทฺธมฺ | ส ปฺรวิศฺย ปศฺยติ ยาวทุ)ทฺพธฺย มฺฤตมฺ |547  

 

อาจารย์ช่างจิตกรจึงเขียนภาพวาดของตนเองติดไว้ที่หน้าประตู | และวางซ่อนอยู่ที่ข้อต่อ
ของประตู | ในเวลาที่เขายืนขึ้น รูปภาพก็จะหายไปจากที่นั้น | ทีนั้นอาจารย์ผู้ช านาญในยนตร
กรรมคิดว่า “อาจารย์ผู้เป็นจิตกรนี้เดินทางมาไกล | เหตุอันใดจึงได้ปิดประตูไว้กันเล่า | เขาจึง
ส่องดูจนกระทั่งย่อมเห็นอาจารย์ผู้เป็นจิตรกรผูกคอตายแล้ว | 
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เตน สา อุกฺตา | อนฺยตมสฺมินฺ   ปฺรเทเศ วาปี ลิขิตา | ตสฺย า จ กุกฺกุโร วฺยาฆฺมาตโก ลิขิตะ 
| (ตตะ กุมฺภมาทาย วาปึ มนฺยมานสฺตตปฺรเทศ  คตฺวา ปศฺยติ กุกฺกุร  วฺยาธฺมา) ตกมฺ | สฆฺราณ  
ปิธาย นิรีกฺษิตุมารพฺธะ |548 

 

อาจารย์ผู้เป็นจิตรกรนั้นได้กล่าวกะภรรรยาว่า “เราได้วาดรูปบ่อน้ าไว้ในที่แห่งหนึ่ง” | 
และยังได้วาดซากศพลอยอืดในบ่อนั้น” | ต่อมา อาจารย์ผู้รู้ศิลปะงาช้างได้ถือเอาหม้อเดินไปยัง
สถานที่นั้นด้วยเข้าใจว่าบ่อน้ า ย่อมเห็นซากศพลอยอืดอยู่ | เธอจึงปิดจมูกแล้วเริ่มมองลงไป | 

 

ภูโย’ปิ โย’เนน ศิลฺปกุศเลน ปราชิตสฺตจฺฉฺรูยตามฺ | ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว ทฺวโยศฺจิตฺรกลาจารฺย-
โยรฺวิวาโท’ภูตฺ | เอกะ กถยติ | อห  โศภน  ศิลฺป  ชานามิ อิติ | ทฺวิตีโย’ปิ กถยติ | อห  โศภนตร         
ชานามีติ | ปรสฺปร  (วิวทมาเนา ราชสกาศ  คเตา | ตสฺย ปาทโยรฺนิปติโต | เอกะ กถยติ โศภน  
ศิลฺป      ทรฺศยิษฺยามิ | ทฺวิตีโย’ปิ กถยติ | อห  โศภนตร  ศิลฺป  ทรฺศยิษฺยามิ อถ) ราชฺ า ตโยรฺ-   
ทฺวารโกษฺ โก ทรฺศิตะ | ภวนฺโต นาห  ชาเน โก ยุวโยะ โศภนตร  ศิลฺป  ชานีเต อิติ | (ยุวโยเรไกก) 
เอก า ภิตฺตึ จิตฺรยตุ | อถ ยุวโยะ กตรสฺย โศภน  ศิลฺปชฺ าน  ตนฺเม สุวิทิต  ภวิษฺยติ | อถ ตโยเรเกน 
ยวนิก า ปาตยิตฺวา จิตฺรก)รฺม กฺฤตมฺ | ทฺวิตีโย’ปรามฺ | ทฺวิตีเยน ษฑฺภิรฺมาไสรฺภิติะ ปริกลฺปิตา | 
ยสฺย จิตฺรกรฺม ปริสมาปฺต  ส ราชฺ ะ สกาศมุป-  ส กฺรานฺตะ | อุปสฺกฺรมฺย ราชานมิทมโวจตฺ | เทว 
(มม จิตฺรกรฺม ปริสมาปฺตมฺ | ทฺรษฺฏุมรฺหสิ | อถ ราชา สห ปริชเนน ทฺวารโกษฺ ก  ทฺฤษฺฏฺวา 
ทฺฤษฺฏะ กถยติ | โศภน  จิตฺรก) รฺเมติ | ทฺวิตียะ ปาทโยรฺนิปตฺยะ กถยติ | อิทานี  ทมีย  จิตฺรกรฺม 
ทฺรษฺฏุรฺมหสิ | เตน ยวนิกาปนีตา | ฉายามาตฺร  ตตฺร นิปติตมฺ | ราชา (ตทฺ ทฺฤษฺฏฺวา วิสฺมย)มาปนฺ
นะ | อิท  โศภน  ( จิตฺรกรฺเม ติ | ทฺวิตีโย ราชฺ ะ ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | เทว ไน) ตจฺจิตฺรกรฺม | 
อปิตุ ภิตฺติปริกรฺไมวมิติ | ตโต ราชา ภูยสฺยา มาตฺรยา ปร  วิสฺมยมาปนฺนะ กถยติ | อย  โศภนตระ 
ศิลฺปิต อิติ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว เยนาเนน (ษฑฺภิรฺมาไสรฺภิตฺติะ ปริกลฺปิตา เอษ เอวาเสา ภิกฺษุะ 
ศาริปุตฺระ | เยน ษฑฺภิรฺมาไสศฺจิตฺรกรฺม กฺฤตเมษ เอวาเสา เมาทฺคลฺยายโน ภิกฺษุสฺเตน กาเลน 
เตน สมเยน | ตทาปฺเยโษ’เนน ศิลฺเปน ปราชิตะ | เอตรฺหฺยปฺยเนไนษ ฤทฺธฺยา ปราชิตะ |549 

 

ยังมีอยู่อีก เร่ืองที่ศารีปุตรท าให้เมาทคัลยายนะพ่ายแพ้แล้วด้วยความฉลาดในศิลปะ พวก
เธอจงฟังเรื่องนั้น (ดังต่อไปนี้) | ภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว มีอาจารย์ผู้ฉลาดในศิลปะสอง
คนได้ทะเลาะกันแล้ว | คนหนึ่งกล่าวว่า “เราย่อมรู้ศิลปะที่งดงาม” | แม้คนที่สองก็กล่าวว่า “เรา
ย่อมรู้ศิลปะที่งดงามยิ่งกว่า” | เธอทั้งสองเมื่อทะเลาะกันแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระราชา | เธอ
ทั้งสองได้น้อมลงแทบพระบาทของพระราชานั้น | คนหนึ่งกล่าวว่า “หม่อมฉันจะแสดงศิลปะที่
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งดงาม” | แม้คนที่สองก็กล่าวว่า “หม่อมฉันจะแสดงศิลปะที่งดงามยิ่งกว่า” | คร้ังนั้น พระราชา
ทรงแสดงซุ้มประตูให้แก่เธอทั้งสองนั้น (แล้วตรัสว่า) “ท่านผู้เจริญ เราไม่รู้หรอกว่า บรรดาเจ้าทั้ง
คู่ใครจะรู้ศิลปะที่งดงามยิ่งกว่า | (ดังนั้น) บรรดาเจ้าทั้งคู่ขอให้แต่ละคนจงสร้างก าแพงด้านหนึ่ง | 
คร้ังนั้น เธอทั้งสองต่างคนก็ต่างแสดงความรู้ทางด้านศิลปะที่งดงาม | ล าดับนั้นบรรดาเธอทั้งสอง
เหล่านั้นคนหนึ่งได้ดึงผ้าม่านลงมาแล้วกระท าจิตรกรรม | ส่วนคนที่สองได้กระท าอีกอย่างหนึ่ง | 
คนที่สองได้สร้างก าแพงโดยใช้เวลา 6 เดือน | เธอผู้มีจิตรกรรมเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระราชา | 
คร้ันเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ จิตรกรรมของข้า
พระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว | พระองค์ควรจะทอดพระเนตร” | ครั้งนั้น พระราชาพร้อมข้าราช
บริพารได้ทอดพระเนตรซุ้มประตู ครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสว่า “จิตรกรรม (ของเธอ) ช่าง
สวยงาม” | คนที่สองได้หมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่า “พระองค์ควรทอดพระเนตร
จิตรกรรมของข้าพระองค์ ในบัดนี้” | เธอได้ดึงผ้าม่านลงแล้ว | มีแต่เพียงเงาที่ปรากฏในที่นั้น | 
พระราชาครั้นทอดพระเนตรเห็นก าแพงนั้นแล้วก็ทรงถึงความประหลาดใจว่า “จิตรกรรมนี้ช่าง
สวยงามยิ่งนัก” | เธอคนที่สองจึงหมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
ไม่ใช่แค่จิตรกรรมนี้เท่านั้น | หากแต่เป็นการงานรอบ ๆ ก าแพงอย่างนี้ด้วยพระเจ้าข้า” | ล าดับ
นั้น พระราชาทรงถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ทรงตรัสว่า “เธอผู้นี้เป็นผู้มีศิลปะที่งดงามยิ่ง
กว่า” | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร ผู้ที่สร้างก าแพงโดยใช้เวลา 6 เดือนนี้ก็คือภิกษุ   
ศารีปุตรนั้นแล | (ส่วน) ผู้ที่กระท าจิตรกรรมโดยใช้เวลา 6 เดือนในกาลสมัยนั้นก็คือ ภิกษุเมาท
คัลยายนะนั้นแล | แม้ในกาลนั้นเมาทคัลยายนะก็ได้พ่ายแพ้ต่อศารีปุตรแล้วด้วยศิลปะ | มาบัดนี้
เมาทคัลยายนะก็ยังพ่ายแพ้  ศารีปุตรนี้ด้วยฤทธิ์ | 

 

อาชีพอื่นๆ  
ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ นอกจากจะกล่าวถึงการเกษตรกรรม เป็น

ต้นเป็นส าคัญแล้ว ก็ปรากฏอาชีพอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนี้ 
 

อาชีพแพทย์ หมอผู้รักษาอาการป่วย (vaidya/वैद्य) ดังความว่า 
 

ไวทฺยสกาศ  คตะ | ส กถยติ | กสฺตฺวมฺ | ไวทฺยปุตฺระ | กึนามา ตฺวมฺ | อาตฺเรโย นาม |     
ตสฺยา ทาริกายาะ ศิโรรฺติะ ปฺราทุรฺภูตา | ต า ไวทฺยา น ศกฺนุวนฺติ สฺวสฺถีกรฺตฺตุมฺ | ส ไวทฺยศฺ-        
จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | ส กถยติ | อุปาธฺยาย กึ จินฺตาปโร ภวติ | ราชทุหิตฺรฺยาะ ศิโรรฺติะ | น ศกฺ
นุมะ    สฺวสฺถีกรฺตฺตุมฺ | คจฺฉามฺยห  สฺวสฺถีกโรมิ | ส คตสฺตยา ทฺฤษฺฏะ | สา ส ลกฺษยติ | โก’ย  
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ปิศาจ อาคตะ | ภูยะ ส ลกฺษยติ | ยทิ กึจิทฺวกฺษฺยามิ น เม สฺวสฺถีกริษฺยติ | ยทาห  สฺวสฺถีภเวย  ตทา 
นิษฺกาสยิษฺเย | สา เตน สฺวสฺถีกฺฤตา |550 

 

พระกุมารจึงเข้าไปหานายแพทย์ | นายแพทย์กล่าวว่า “เจ้าเป็นใครหรือ ?” | พระกุมาร
ตรัสว่า “เราเป็นลูกของนายแพทย์” | นายแพทย์กล่าวว่า “เจ้ามีชื่อว่าอะไร ?” | พระกุมารตรัส
ว่า “เรามีชื่อว่า อาเตรยะ” | (ครั้งนั้น) อาการปวดศีรษะได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชธิดานั้น | 
นายแพทย์เหล่านั้นไม่สามารถเพื่อจะรักษาให้หายได้ | นายแพทย์นั้นจึงเกิดความกระวนกระวาย
ใจอยู่แล้ว | พระกุมารย่อมตรัสว่า “อาจารย์ ท่านหนักใจอะไรหรือ ?” | นายแพทย์กล่าวว่า “เรา
ไม่สามารถจะรักษา (พระธิดาได้)” | พระกุมารตรัสว่า “เราจะไปรักษา (พระธิดา) ให้หายเอง” | 
พระกุมารนั้นจึงเสด็จไปแล้ว พระราชธิดานั้นทรงเห็นพระกุมารแล้ว | พระนางทรงใคร่ครวญอยู่
ว่า “ปีศาจตนนี้เป็นใครกัน มาแล้ว” | พระนางใคร่ครวญอีกว่า “ถ้าเราพูดอะไรออกไป เขาคงจะ
ไม่รักษาเรา | ในเวลาที่เราหายดีแล้ว เราจะหนีไป” | พระกุมารนั้นทรงรักษาพระราชธิดาให้หาย
เป็นปกติแล้ว |   

 

นายพราน (lubdhaka/लुब्िक) อาชีพที่ท าการล่าสัตว์เลี้ยงชีพ ดังความว่า 
 

ตสฺย จ หฺรทสฺย นาติทูเร ทฺเวา ลุพฺธเกา ปฺรติวสตะ สารกะ ผลกศฺจ | เตา ต  หฺรทมาศฺริตฺย 
ชีวิก า กลฺปยตะ | ยะ สฺถลคตะ ปฺราณิโน มฺฤคศศศรภสูกราทยสฺตทฺ หฺรทมุปสรฺปนฺติ ตานฺปฺร -   
ฆาตยติ เย’ปิ ชลคตา มตฺสฺยกจฺฉปมณฺฑูกาทยะ |551 

 

ก็ในที่ไม่ไกลสระนั้น มีนายพราน 2 คน ชื่อว่าสารกะ และผลกะ อาศัยอยู่ | พวกเขาทั้ง
สองได้อาศัยสระน้ านั้นเลี้ยงชีวิต | กล่าวคือ เขาจะฆ่าสัตว์บก จ าพวกกวาง กระต่าย เก้งและหมู
ป่าเป็นต้นที่เข้าไปดื่มน้ าที่สระนั้น และสัตว์น้ าจ าพวกปลา เต่า กบเป็นต้น | 

 

หญิงขอทาน (nagarāvalambikā/नगरावलस्म्बका) เป็นหญิงผู้เที่ยวขอทานอยู่ในเมืองแล้ว
วันหนึ่งท่านมหากาศยปะต้องการจะอนุเคราะห์นางจึงเข้าไปบิณฑบาตและรับอาหารจากนาง ดังนี้ 

 

อายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ ส ลกฺษยติ ตสฺย เม ลาภาะ สุลพฺธา เย ม า พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ 
ศฺรมณศากฺยปุตฺรีย อิติ น ชานเต | คจฺฉามิ กฺฤปณชนสฺยานุกมฺป า กโรมีติ วิทิตฺวา อุทฺยาน  คตะ | 
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ส ส ลกฺษยติ | อทฺย มยา กสฺยานุคฺรหะ กรฺตวฺยะ | ยาวทนฺยตรา นคราวลมฺพิกา กุษฺ าภิภูตา 
สรุชารฺตา ปกฺวคาตฺรา ภิกฺษามฏติ |552 

 

คร้ังนั้น ท่านพระมหากาศยปะใคร่ครวญอยู่ว่า “เราได้โอกาสอันดีที่พราหมณ์และคฤหบดี
ผู้ไม่รู้จักเราว่าเป็นศรมณศากยบุตร เราจะไป เราจะอนุเคราะห์คนที่ยากจน” ทราบดังนี้แล้วจึง
ไปยังอุทยาน | พระเถระนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ เราควรจะท าการอนุเคราะห์ใคร” | จนกระทั่ง 
(พบ) หญิงขอทานในเมืองคนหนึ่ง ผู้เป็นโรคเรื้อนถูกท าร้ายจนบอบช้ า ผอมซีด มีร่างกายเน่า 
เที่ยวขออาหารอยู่ | 

 

หญิงหาบน้ า (udakārathinī/उदकारधथनी) เป็นหญิงที่มีหน้าที่รับจ้างหาบน้ าเข้าไปเติมใน
ตุ่มน้ า ในเวลาที่น้ านั้นพร่อง ดังข้อความต่อไปนี้ 

 

อถ ภคว าสฺตสฺยา เอว ราตฺเรรตฺยยาโทตล า ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษทายุษฺมตา อานนฺเทน      
ปศฺจาจฺฉฺรมเณน | ตทา โอตลาย า กจ คลา นาม วฺฤทฺธา | สา อุทการฺถินี กูลมปสฺฤตา |553 

 

คร้ังนั้น เมื่อราตรีผ่านพ้นไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังเมืองโอตลา 
โดยมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาศรมณะ | ในเวลานั้น ในเมืองโอตลามีหญิงชราชื่อว่า กจังคลา | 
หญิงชรานั้น มีหน้าที่หาบน้ าเข้าไปสู่ตระกูล | 

 

หญิงงามเมือง (rῡpājīvinī/रूपाजीववनी) เป็นหญิงที่อาศัยรูปเลี้ยงชีวิต ร่วมกับนอนกับชาย
อ่ืนโดยแลกกับเครื่องประดับและเงินตรา ดังนี้ 

 

เตน ขลุ สมเยน ภทฺรา นาม รูปาชีวินี ปฺรติวสติ | มฺฤณาลศฺจ นาม | ธูรฺตปุรุษะ เตน ตสฺยา 
วสฺตฺรามฺล การมนุปฺเรษิต  ปริจารณาย | สา ตทฺวสฺตฺราล การ  ปฺราวฺฤตา | อนฺยตมศฺจ ปุรุษะ ปญฺ
จกรฺษาปณศตานฺยาทาย อุปสฺถิตะ | กถยติ | ภทฺเร อาคจฺฉ ปริจารยาว อิติ | สา ส ลกฺษยติ | ยทิ 
คมิษฺยามิ ปญฺจ การฺษาปณศตานิ น ลปฺสฺเย | อทกฺษิณฺย  ไจตตฺ คฺฤหคต  ปฺรตฺยาขฺยาย อนฺยตฺร 
คมนมิติ | ตยา ปฺเรษฺยทาริกา อุกฺตา | คจฺฉ มฺฤณาลสฺย กถย อารฺยา กถยติ น ตาวทห  สชฺชา   
ปญฺจาทาคมิษฺยามีติ |554 

 

ทราบมาว่า สมัยนั้นมีหญิงงามเมือง (หญิงผู้อาศัยรูปเลี้ยงชีวิต) นามว่าภัทรา อาศัยอยู่ | 
และบุรุษผู้เป็นนักเลงนามว่า มฤณาละ | บุรุษนั้นได้ส่งเสื้อผ้าและเครื่องประดับไปให้แก่นาง    
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ภัทรานั้นเพื่อต้องการให้บ าเรอ | นางได้รับเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับนั้นแล้ว | ต่อมาบุรุษอีก
คนหนึ่งได้ถือเอาเงิน 500 กรษาปณะเข้าไปหาแล้ว | กล่าวว่า “แนะภัทรา มาเถิด พวกเราจะได้
ร่วมรักกัน” | นางย่อมใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะไปหา (นายมฤณาละ) เราอาจจะไม่ได้เงิน 500 
กรษาปณะ | และไม่เหมาะสมเลยที่นายมฤณาละมายังเรือนนี้ เราจะนัดการไปในที่อ่ืน” | นางจึง
กล่าวกะหญิงรับใช้ว่า “เธอจงไป จงบอกแก่นายมฤณาละว่า “แม่หญิงภัทรากล่าวว่า “เรายัง
ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย เราจะไปในภายหลัง” | 

 

ช่างเสริมความงาม เป็นเรื่องของบรรพชิตสองพ่อลูกที่ก่อนบวชเคยเป็นช่างตัดผม เสริม
ความงามมาก่อน ดังนี้ 

 

อถ ภควานฺ กาศีษุ ชนปเท จาริก า จรนฺ กาศีปฏฺฏมนุปฺราปฺตะ | ตสฺมึศฺจ กาศีปฏฺเฏ โศภิต
ปูรฺวิเณา ทฺเวา ปิตาปุตฺเรา ปฺรวฺรชิเตา | ปุตฺระ กถยติ | ภควานฺ ศฺราวกส ฆะ กาศีษุ ชนปเท       
จาริก า จรนฺนิหานุปฺราปฺตะ ศฺรานฺตกาโย ภควานฺภิกฺษุส ฆศฺจ | ยนฺนุ วย  ภควนฺต  สศฺราวกส ฆ     
ยวาคูปาเนโนปนิมนฺตฺรยามะ | ตตฺกึ ตฺว  เปย า สมุปานยสิ อาโหสฺวิทฺภิกฺษุส ฆมุปนิม ตฺรยสีติ | คจฺฉ 
ตฺว  ภิกฺษุส ฆมุปนิม ตฺรย | อห  เปย า สมุปานยามีติ | เตน ภิกฺษุส ฆ อุปนิม ตฺริตะ | โส’ปฺยาทรฺศ      
คฺฤหีตฺวา วีถึ คตะ | เตน ตสฺย า ศฺเรษฺฐี ทฺฤษฺโฏ ทีรฺฆเกศศฺมศฺรุะ | ตสฺย เตนาทรฺศ อุปทรฺศิตะ | ส 
กถยติ | อารฺย เอตทปฺยาสฺติ เต เกาศลฺยมฺ | ส กถยติ | อสฺติ | อวตารย | โส’วตารยิตุมารพฺโธ 
คฺฤหปติรฺมิทฺธมวกฺรานฺตะ | อวตาริเต ปฺรติพุทฺธะ | ส กถยติ | อารฺยาวตาริตมฺ | คฺฤหปเต         
อวตาริตมฺ |555 

 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทกาศี ทรงเสด็จถึงท่าน้ าเมืองกาศี
โดยล าดับ | ก็ที่ท่าน้ าเมืองกาศีนั้น มีบรรพชิตสองพ่อลูกผู้เคยเป็นช่างเสริมความงาม (อาศัยอยู่) | 
บุตรย่อมกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทกาศี 
ทรงเสด็จถึงท่าน้ าเมืองกาศีโดยล าดับ พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ศราวกทรงเป็นผู้มีกาย
สงบแล้ว | อย่ากระนั้นเลย พวกเราจะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกด้วย
ข้าวต้มและน้ าปานะ | พ่อจะจัดหาน้ าปานะหรือ หรือว่าจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์” | บิดากล่าวว่า “เจ้า
ไปนิมนต์ภิกษุสงฆ์เถิด | พ่อจะจัดหาน้ าปานะเอง” | บรรพชิตผู้เป็นบุตรนั้นจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์
แล้ว | แม้บรรพชิตผู้เป็นบิดาได้ถือเอากระจกเดินไปยังถนน | บนถนนนั้นเขาได้เห็นเศรษฐีคน
หนึ่งมีผมและหนวดยาว | เขาจึงแสดงกระจกให้แก่เศรษฐีคนนั้น | เศรษฐีนั้นกล่าวว่า “พระคุณ
เจ้า ท่านมีความช านาญ (ในการตัดผม) บ้างไหม ?” | บรรพชิตนั้นกล่าวว่า “มี” | เศรษฐีกล่าวว่า 
“ท่านจงตัดผมและหนวด (ของเรา) เถิด” | บรรพชิตนั้นจึงเริ่มเพื่อจะตัด (ผมและหนวด) 
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คฤหบดีได้หลับแล้ว | เมื่อบรรพชิตตัดผมและหนวดเสร็จแล้ว คฤหบดีก็ตื่นขึ้น | คฤหบดีนั้นกล่าว
ว่า “พระคุณเจ้า ท่านตัดเสร็จแล้วหรือ” | บรรพชิตกล่าวว่า “คฤหบดีเราตัดเสร็จแล้ว” | 

 

ระบบเงินตรา 

ในไภษัชยวัสตุได้มีการพรรณนาถึงสภาพสังคมที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนและซื้อ
ขายสินค้ากันด้วยเงินตราอย่างแพร่หลาย ซึ่งลักษณะเหรียญที่ปรากฏใช้ในสมัยนั้นได้แก่ เหรียญ
กระษาปณ์ เหรียญสุวรรณะ ดังนี้  

เหรียญกระษาปณ์ (kārṣāpaṇa/काषामपण) เป็นเหรียญที่ปรากฏใช้ในไภษัชยวัสตุเป็นจ านวน
มากซึ่งใช้เป็นหลักในการซื้อขายสินค้าของคนอินเดียในยุคนั้น ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทองแดง
ทรงสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลาง556 ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีปรากฏการใช้เหรียญกระษาปณ์ดังนี้ 
 

ยทิ กถย (ติ คเณน กฺริยาการะ กฺฤต อิติ | วกฺตวฺยะ | ตว ปุตฺรสฺย ปญฺจศติโก นกุลกะ)     
กฏฺย า พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศต  วา สหสฺร  วา วฺยยีกโรติ ปูรฺยต เอว น ปริกฺษียเต | น ศกฺโนติ ตฺว  
ษษฺฏึ  การฺษาปณานฺ  ทตฺตฺ วาคนฺตุมิติ  | เอว  ภทนฺ เตติ  สา ทาริกา ภควตะ ปฺรติศฺ รุตฺย           
ส ปฺรสฺถิตา |557  

 

ถ้าคฤหบดีนั้นกล่าวว่า “หมู่ชนได้กระท าข้อตกลงกันไว้แล้ว” | เธอพึงกล่าวว่า “บุตรของ
ท่านมีถุงเงินมีเงินจ านวน 500 กระษาปณ์ผูกติดไว้ที่สะเอว | ถ้าเขาใช้สอยไป 100 กระษาปณ์
หรือว่า 1,000 กระษาปณ์ ถุงเงินนั้นก็จะเต็มเหมือนเดิมไม่พร่องหายไป | ท่านไม่สามารถจะให้
เงิน 60 กระษาปณ์เพื่อเดินทางมาได้เลยหรือ ?” | นางทาริกานั้นรับพระด ารัสของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงออกเดินทาง |   

 

นอกจากการซื้อขายสินค้าแล้วไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงการกู้ยืมเงิน ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

เอเต กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชติาะ | เอภิสฺตตฺร เกาสีทฺเยนาภนิามิตมฺ | 
ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตาะ |558 

 

ชนทั้งหลายเหล่านี้ บวชแล้วในศาสนาของพระสัมยักสัมพทุธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ | 
คร้ังนั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นได้เซ็นชื่อกู้ยืมเงิน | ด้วยวบิากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นชาวนา |  

                                                           

 556
B.G.  Gokhale, Anient India (Bombay: Asia, 1959), 129. and Singha Madan Mohan, Life 

in North-Eastern India in Pre-Mauryan Times (Delhi-varanasi-patna: Motilal Banarasidass, 1967), 2. 

 
557

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 147. 

 
558

Ibid., 19. 
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เหรียญสุวรรณะ (suvarṇa/सुवणम) เป็นเหรียญที่ท ามาจากทองมีมูลค่ามากกว่าเหรียญ
ทองแดงอย่างกระษาปณ์ เหรียญสุวรรณะปรากฏในไภษัชยวัสตุ ดังนี้ 
 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปิณฺฑา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑเมกมฺ ||559 
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนหนึ่งไว้ || 

 

วัฒนธรรมและประเพณี 
 

อินเดียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ โบราณมานานนับพัน ๆ ปี   ประชากร
ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ  ที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรือง มาแต่ครั้งก่อน
ประวัติศาสตร์และเป็นชาติที่ได้ชื่อว่าสามารถสืบต่อวัฒนธรรม และประเพณีโบราณมาได้โดยไม่ขาด
ตอน สามารถที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ได้จนปัจจุบัน ในเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีที่จะศึกษาจากคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเรื่องของพิธีสังสการ 
เทศกาล อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เป็นล าดับดังนี้ 

 

พิธีสังสการ 

  สังคมอินเดียดั้งเดิมนั้นก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินชมพู
ทวีป ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนับได้ว่ามีความใกล้ชิดและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนมาเก่าก่อนและ
ยาวนาน และท าให้สังคมอินเดียเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของชีวิต
ต้ังแต่เกิดจนตาย560 แม้ว่าไภษัชยวัสตุจะเป็นคัมภีร์ที่มุ่งเน้นถึงพระวินัยเป็นหลักแต่ก็ได้น าเสนอหลัก
ค าสอนทางพุทธศาสนา ในท านองเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์ -ฮินดู อันเป็น
พ้ืนฐานที่ฝังแนบแน่นไปกับผู้คนอย่างไม่สามารถแยกออกได้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าสั งคมอินเดียเป็น
สังคมที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งในภาษาสันสกฤตเรียกพิธีกรรมทางศาสนานี้ว่า “สังสการ” 

                                                           
559 Ibid., 49. 

 560ดูเพิ่มเติมใน ปัทมา นาควรรณ, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานเร่ืองที่ 1-19" (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 419.. 
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หมายถึงพิธีที่ชาวฮินดูต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต จ านวนพิธีสังสการนั้นแตกต่างกัน
ออกไป ในยาชญวัลกยะและมนูบอกว่ามี 13 สังสการ ในอัคนิปุราณะและภาวิษยปุราณะบอกว่ามี 48
สังสการ561 ส่วนในสังสการวิธีของสวามีทยานันทะ  (Dayananda) บอกว่ามีสังสการจ านวน  16 พิธีอัน
เป็นพิธีสังสการที่ผู้คนในปัจจุบันนิยมปฏิบัติกัน มีดังนี้562 
  พิธีก่อนคลอด 3 พิธี 
  (1) ครภาธานะ สังสการ  พิธีตั้งครรภ์ถัดจากวันวิวาห์ 
  (2) ปุงสวนะ สังสการ       พิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ 
  (3) สีมันโตนนยนะ สังสการ  พิธีแยกผมหญิง ในระยะตั้งครรภ์แล้ว 4 หรือ 8 เดือน 
  พิธีหลังคลอดตอนยังเป็นเด็ก 6 พิธี 
  (4) ชาตกรมะ สังสการ  พิธีเกิด 
  (5) นามกรณะ สังสการ  พิธีตั้งชื่อ 
  (6) นิษกรมณะ สังสการ         พิธีน าเด็กไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรก 
  (7) อันนปราศนะ สังสการ  พิธีป้อนข้าวน้ า 
  (8) จุฑากรมะ สังสการ  พิธีโกนจุก 
  (9) กรณเวธะ สังสการ           พิธีเจาะหู 
  พิธีเกี่ยวกับการศึกษา 3 พิธี 
  (10) อุปนยนะ สังสการ  พิธีเริ่มการศึกษาเป็นทวิชาติ 
  (11) เวทารัมภะ สังสการ  พิธีเริ่มศึกษาพระเวท 
  (12) สมาวรตะ สังสการ    พิธีต้อนรับกลับบ้านหลังส าเร็จการศึกษา 
  พิธีหลังส าเร็จการศึกษา 4 พิธี 
  (13) วิวาหะ สังสการ       พิธีแต่งงาน 
  (14) วานปรัสถะ สังสการ  พิธีออกไปอยู่ป่า 
  (15) สันนยาสะ สังสการ        พิธีบวชเป็นฤษี 
  (16) อันตเยษฏิ สังสการ        พิธีศพ 
 

  ในบรรดาพิธีกรรมเหล่านี้พิธีกรรมที่พบปรากฏในไภษัชยวัสตุ ได้แก่ พิธีก่อนคลอด 2 พิธี
คือ พิธีครภาธานะ (พิธีตั้งครรภ์) และพิธีปุงสวนะ (พิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์) พิธีหลังคลอดตอนยัง

                                                           
561

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987), 17-23.  
562

Dayananda S., Samskara Vidhi (Ajmer: Vedic Ajmer Samvata, 1975), 89.  
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เป็นเด็ก 3 พิธีคือ พิธีชาตกรมะ (พิธีเกิด) พิธีนามกรณะ (พิธีตั้งชื่อ) และพิธีอันนปราศนะ (พิธีป้อนข้าว
น้ า) พิธีเกี่ยวกับการศึกษา 1 พิธีคือ อุปนยนะ (พิธีเริ่มการศึกษา) และพิธีหลังส าเร็จการศึกษา 2 พิธี
คือพิธีวิวาหะ (พิธีแต่งงาน) และอันตเยษฏิ (พิธีศพ) ดังนี้       
  1. ครภาธานะ สังสการ563 คือ พิธีตั้งครรภ์ถัดจากวันวิวาห์ กล่าวคือ หลังจากที่สามีและ
ภรรยาแต่งงานกันแล้ว ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับพิธีนี้คือภายหลังจากที่ภรรยามีระดูแล้วประมาณ
คืนที่สี่ถึงคืนที่สิบหก สามีจะต้องเข้าไปเสพสังวาสกับภรรยาของตน มีความเชื่อกันว่าในแต่ละคืนที่
สามีเสพสังวาสกับภรรยาจนเกิดการตั้งครรภ์นั้นจะบ่งบอกถึงเพศและลักษณะของบุตรที่จะได้รับ ดังนี้ 
   คืนที่ 4 จะได้รับบุตรชายที่มีอายุสั้นและไร้ทรัพย์สมบัติ  
   คืนที่ 5 จะได้รับบุตรสาวที่มีลักษณะธรรมดา 
   คืนที่ 6 จะได้รับบุตรชายที่มีลักษณะธรรมดา 
   คืนที่ 7 จะได้รับบุตรสาวที่เป็นหมัน 
   คืนที่ 8 จะได้รับบุตรชายที่กลายมาเป็นเจ้าและมีความเจริญรุ่งเรือง 
   คืนที่ 9 จะได้รับบุตรสาวที่มีลักษณะดี 
   คืนที่ 10 จะได้รับบุตรชายที่เป็นผู้ทรงปัญญา 
   คืนที่ 11 จะได้รับบุตรสาวที่กลายมาเป็นหญิงนอกศาสนา 
   คืนที่ 12 จะได้รับบุตรชายที่เป็นยอดมนุษย์ 
   คืนที่ 13 จะได้รับบุตรสาวที่กลายมาเป็นหญิงชู้ 
   คืนที่ 14 จะได้รับบุตรชายที่เคร่งครัดศาสนา มีความยินดี มีสติ และมั่นคงในปฏิญญา 
   คืนที่ 15 จะได้รับบุตรชายจ านวนมากและบุตรชายเหล่านั้นจะอุทิศตนเป็นสามีของ
มารดาของตน 
   คืนที่ 16 จะได้รับบุตรชายที่มีการศึกษาดี เพียบพร้อม ซื่อสัตย์ ควบคุมกายและใจ
ตนเองได้ และสามารถปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งปวงได้ 
  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุ พิธีครภาธานะ สังสการ กล่าวเฉพาะแต่เพียงว่าเมื่อ
คฤหบดีแต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน ก็ได้เสพสังวาสกับสตรีนั้น และภรรยาของคฤหบดีนั้นก็
ได้ตั้งครรภ์แล้ว มิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาไว้ ดังนี้ 
 

   เตน สทฺฤศาตฺกุลาตฺกลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต 
รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปุตฺโร ชาตะ |564 

                                                           

 563
Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 52-53.   
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S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 55. 
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   คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน | เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาส
กับสตรีนั้น | เมื่อเขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกันบุตรก็ได้เกิดแล้ว | 

 

  2. ปุงสวนะ สังสการ คือ พิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ พิธีนี้จะกระท าสองช่วงคือประมาณ
เดือนที่สามของการตั้งครรภ์และเดือนที่เก้า พิธีนี้มักจะกระท าในวันพระจันทร์เต็มดวงโดยเริ่มจากน า
น้ าผลไม้ที่ใส่ส่วนของต้นไทรให้หญิงตั้งครรภ์ดื่ม ไทรนี้จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงว่าช่วยป้องกัน 
การแท้ง และรับประกันถึงการมีบุตรชาย หรือน าสมุนไพรมาผสมกับน้ านมแล้วให้หญิงตั้งครรภ์ดื่มซึ่ง
ห้ามอาเจียนหรือบ้วนออกมา วางถ้วยน้ าไว้ที่หน้าตัก หญิงที่ตั้งครรภ์สัมผัสที่ครรภ์ของตนท่องมนตร์
แล้วตั้งความปราถนาว่า ขอให้เด็กชายผู้มีรูปงามจงมาเกิด565 ทว่าตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุ
เมื่อสามีทราบว่าภรรยาของตนเองได้ตั้งครรภ์เพ่ือต้องการให้บุตรเกิดมาอย่างมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ จึงได้ท าการดูแลภรรยาเป็นอย่างดีในเวลาที่ตั้งครรภ์ ดังนี้ 
 

   อาปนฺนสตฺตฺวา ไจน า วิทิตฺวา อุปริ ปฺราสารทตลคตามยนฺตฺริต า ธารยติ ศีเต ศีโตปกร-
ไณรษฺเณ อุษฺโณปกรไณรฺไวทฺยปฺรชฺ ปฺไตราหาไรรฺนาติติกฺไตรฺนาตฺยมฺไลรฺนาติลวไณรฺนาติมธุร-
ไกรฺนาติกฏุไกรฺนาติกษาไยสฺติกฺตามฺลลวณมธุรกฏุกกษาย’วิวรฺชิไตราหาไรรฺหารารฺธหารวิภูษิต-
คาตฺรีมปฺสรสภิวนนฺทนวนวิหาริณี  มญฺจาตฺมญฺจ  ปี าต ปี มวตรนฺตีมธริม า ภูมิมฺ | น จาสฺยาะ 
กิญฺจิทมโนชฺ ศพฺทศฺรวณ  ยาวเทว ครฺภสฺย ปริปากาย |566 

 

และหลังจากได้ทราบว่าพระอัครมเหสีนี้ทรงตั้งครรภ์แล้ว พระราชาจึงรับสั่งให้พระนาง
พักอยู่บนปราสาทชั้นบนสดุซึ่งไม่มีเคร่ืองกั้นกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวพระองค์ทรงให้ดูแลพระ
นางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่ออากาศร้อนก็ให้ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้
ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ขมเกินไป ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวาน
เกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้ดูแลด้วยอาหารที่ไม่ขม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน 
ไม่เผ็ดร้อน และไม่ฉุน ให้พระนางประดับพระวรกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและเคร่ืองอาภรณ์ ให้
ดูแลพระนางจากเตียงสู่เตียง จากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด  (ทรงท าให้พระ
นาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดินท่องเที่ยวไปในสวนนันทนวัน | อนึ่ง พระเทวีนั้นไม่ได้ยินเสียงที่จะ
ท าให้กระทบกระเทือนจิตใจเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่งทรงมีพระครรภ์แก่ใกล้คลอด |  

 

 3. ชาตกรมะ สังสการ คือ พิธีเกิด พิธีนี้จะท าก่อนตัดสายสะดือเด็ก บิดาจะอุ้มเด็กไปนั่ง
ทางทิศตะวันตกของพิธีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พราหมณ์ผู้ท าพิธีจะเริ่มพิธีด้วยการเผาไม้จันทน์
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ขณะเดียวกันก็ท่องมนตร์ไปด้วย ในพิธีจะมีการสังเวยอัคนิเทพ โสมเทพ พระอินทร์ ภู (แผ่นดิน ) ภู
วาหะ (ท้องฟ้า) และสวาหะ (สวรรค์ ) ระหว่างพิธีสามีต้องสวดมนตร์สรรเสริญภรรยาผู้น า              
ความสมหวังมาสู่ครอบครัว จากนั้นผู้เป็นบิดาจะเอาแท่งทองจุ่มน้ ามันกีผสมน้ าผึ้งเขียนค าว่า โอม            
ที่ลิ้นเด็กหกครั้งพร้อมกับกระซิบข้างหูขวาเด็กว่า เวทาสีติ (เจ้าชื่อเวท) ขณะเดียวกันก็สวดคาถาจาก
โศลกในพระเวทไปด้วย บางแห่งกล่าวว่า บิดาจะเอาช้อนทองตักน้ าผึ้งผสมเนยแตะริมฝีปากเด็กพร้อม
กับสวดบทขอพรว่า “ขอให้เทพสาวิตรี เทพสรัสวตี เทพอัศวิน ประทานสติปัญญา ความกล้าหาญ 
ความเข้มแข็งและความมีอายุมั่นขวัญยืนแก่บุตรข้าด้วยเถิด”567 ในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุกล่าวแต่เพียงว่า
เมื่อครบก าหนด 8 หรือ9 เดือนทารกก็คลอดออกมา ดังนี้ 

 

สา อษฺฏาน า วา นวาน า วา มาสานามตฺยยาตฺปฺรสูตา | ทารโก ชาตะ | 
หลังจากผ่านไป 8 หรือ 9 เดือน พระเทวีนั้นก็ถึงก าหนดคลอด | พระโอรสประสูติแล้ว | 
 

4. นามกรณะ สังสการ คือ พิธีตั้งชื่อ พิธีนี้จะท ากันในวันที่ 10 หรือวันที่ 12 หลังจากที่
เด็กคลอดแล้ว วันนั้นจะมีการเชื้อเชิญญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมพิธี พิธีจะท าโดยพราหมณ์เจ้าพิธี
เท่านั้น ทางฮินดูถือว่านับแต่เด็กคลอดจนถึงวันตั้งชื่อเป็นระยะที่มีความไม่สะอาดในครอบครัว ฉะนั้น
จะมีพิธีท าความบริสุทธิ์แก่ครอบครัวด้วย แม่ของเด็กจะเข้าพิธีอาบน้ าเพ่ือความบริสุทธิ์ของร่างกาย 
ชาวฮินดูให้ความส าคัญแก่การตั้งชื่อเด็กมาก พราหมณ์โหราจารย์จะตรวจสอบตามต าราเพ่ือตั้งชื่อเด็ก
ตามดิถีและนักษัตรที่เด็กเกิดมีการเซ่นสังเวยเทวดาประจ าดิถีและนักษัตรด้วย เด็กฮินดูจะมีสองชื่อ 
คือชื่อเป็นทางการที่ตั้งตามนักษัตรและชื่อเล่น บางคนเชื่อว่าบุตรของตนคือบรรพบุรุษกลับชาติมาเกิด
ใหม่จึงนิยมตั้งชื่อเด็กตามชื่อบรรพบุรุษก็มี568 ตอนท้ายพิธีตั้งชื่อบิดามารดาและบรรดาแขกที่มา
ร่วมงานจะพากันมอบของขวัญและให้พรเด็กด้วยมนตร์ของพระเวทซึ่งมีใจความว่า “ขอให้เจ้าอายุมั่น
ขวัญยืน มีการศึกษา ยึดมั่นในศาสนา มีชื่อเสียง ขยันหมั่นเพียร มีอ านาจ มีกุศลจิต และประสบ            
ความมั่งค่ังในชีวิต”569 
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 568หลักการตั้งช่ือการปารศกระ คฤหสูตร กล่าวว่า ช่ือเด็กชายควรเป็นอักษรจ านวนคู่ ส่วนเด็กหญิง
ควรเป็นอักษรจ านวนคี่ และลงท้ายด้วยสระเสียงยาวคือ อา หรือ อี เช่น สีตา ภารตี อินทิรา เป็นต้น เพราะฟังดูแล้ว
ละมุนละไมรื่นหูดี ส่วนช่ือเด็กชายอาจประกอบด้วยสระสองตัวถึงสี่ตัว ส่วนพยัญชนะควรเป็นพยัญชนะเสียงก้องคือ 
พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของพยัญชนะวรรค อย่างไรก็ดีพยัญชนะเศษวรรค คือ ย ร ล ว ห ก็อาจน ามาตั้งเป็นช่ือได้
เช่นเดียวกัน เช่นค าว่า ลักษมณะ เป็นตัวอย่าง. 
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  ในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นจะเป็นพิธีฉลองวันเกิดและพิธีตั้งชื่อ มักจะท าต่อเนื่องกันโดยจะ
ท าพิธีฉลองวันเกิดก่อนแต่มิได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ว่าปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพียงแค่กล่าวว่าญาติ
ทั้งหมดมาประชุมกันและท าการฉลองวันเกิด จากนั้นก็จะท าพิธีตั้งชื่อต่อจากการฉลองวัน เกิดซึ่งดังที่
ปรากฏในคัมภีร์กล่าวเพียงแต่ว่าจะท าการตั้งชื่อประมาณวันที่ 21 หลังจากที่ทารกถือก าเนิดขึ้นแล้ว 
ส าหรับพิธีตั้งชื่อนั้นบิดามารดาจะสอบถามความคิดเห็นของญาติ ๆ ก่อนที่จะตั้งชื่อ และในการตั้งชื่อก็
มักจะตั้งชื่อตามเหตุการณ์ตอนที่ทารกเกิด นักษัตรที่ทารกเกิด ตามลักษณะของทารก ตั้งชื่อตามบิดา 
ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
 

ตสฺไยว ตฺรีณิ สปฺตกานฺเยกวึศติทิวสานฺ วิสฺตเรณ ชาตสฺย ชาติมห  กฺฤตฺวา นามเธย  วฺยวสฺ-
ถาปฺยเต | กึ ภวตุ ทารกสฺย นาเมติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | อย  ทารโก ธนสฺย ราชฺ ะ ปุตฺระ | 

ภวตุ ทารกสฺย สุธน อิติ นาเมติ | ตสฺย สุธน อิติ นามเธย  วฺยวสฺถาปิตมฺ |570 
 

เมื่อพระกุมารนั้นทรงประสูติได้ 3 สัปดาห์หรือ 21 วัน เหล่าพระญาติทั้งหลายกระท าการ
ฉลองวันเกิดแล้วขนานพระนามด้วยคิดว่า “พระกุมารจงมีพระนามว่าอะไร” | เหล่าอ ามาตย์
ทั้งหลายย่อมกราบทูลว่า “พระกุมารพระองค์นี้ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้า ธนะ | พระ
กุมารจงมีพระนามว่า สุธน เถิด | เหล่าพระญาติจึงขนานพระนามพระกุมารพระองค์นั้นว่า     
สุธนะ | 

 

5. อันนปราศนะ สังสการ คือ พิธีป้อนข้าวน้ า หกเดือนหลังคลอดทารกจะต้องการอาหาร
มากขึ้น ขณะที่นมมารดาจะค่อย ๆ หมดไป เพ่ือสุขภาพของเด็กและมารดาเด็กจ าเป็นต้องหย่านมแม่
แล้วหันไปดื่มนมสัตว์หรือทานอาหารแทน พิธีนี้จัดให้มีขึ้นในเดือนที่ 6 ของเดือนทางสุริยคติหลังจาก
เด็กคลอดหรืออาจท าเดือนใดก็ได้ตามแต่ความนิยมของแต่ละครอบครัว แต่ต้องไม่เกินเดือนที่10 หลัง
เด็กเกิดโดยมีเคล็ดอยู่ว่าถ้าต้องการให้เด็กมีสติปัญญาหลักแหลม บิดามารดาจะนิยมป้อนข้าวต้มผสม
เนยเหลว นมเปรี้ยว และน้ าผึ้งแก่เด็ก ในพิธีบิดามารดาจะป้อนอาหารเด็กตามที่ เด็กต้องกา ร 
ขณะเดียวกันก็ท่องมนตร์ไปด้วย เมื่อป้อนอาหารเสร็จทั้งเจ้าภาพและผู้มีร่วมงานจะพากันให้ศีลให้พร
เด็กด้วยมนตร์ของพระเวทซึ่งมีใจความว่า “ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เจ้าบริโภคขอให้เจ้าสมบูรณ์
แข็งแรงด้วยพรของพระเจ้า”571  
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ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงพิธีนี้ว่าหลังจากทารกถือก าเนิดและได้รับการตั้งชื่อแล้วทารกนั้นจะ
มีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและเลี้ยงดูด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นจนทารกนั้นเติบโตขึ้นตามล าดับ 
ดังนี้ 
 

สุธโน ทารกะ อษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย’นุปฺรทตฺตะ | ทฺวาภฺยาม สธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า 
กฺษีรธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า มลธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า   กฺรีฑนิกาภฺย า ธาตฺรีภฺยามฺ | โส’ษฺฏา-
ภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน สรฺปิษา สรฺปิรฺ -มณฺเฑนานฺไยศฺโจตฺตปฺ-   
เตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต หฺฤทสฺถมิว ปงฺกชมฺ |  

 

พระกุมารสุธนได้รับการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยง 8 คน ได้แก่ พี่เลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คน พี่เลี้ยงที่
คอยให้น้ านม 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยเล่นหยอกเย้า 2 คน 
พี่เลี้ยงทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นและด้วย
อุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือน
ดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น | 

 

6. อุปนยนะ สังสการ คือ พิธีเริ่มศึกษาหรือพิธีสวมด้ายยัชโญปวีต เป็นพิธีส าคัญอีกพิธี
หนึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญแก่การศึกษา และเป็นเครื่องหมายว่าเป็นทวิชาติหรืออารยันของ           
ชาวฮินดู พิธีนี้เด็กวรรณะพราหมณ์ควรเข้าพิธีเมื่ออายุได้ 5 ปีนับแต่วันตั้งครรภ์ เด็กวรรณะกษัตริย์
ควรเข้าพิธีเมื่ออายุได้ 6 ปี ส่วนเด็กวรรณะแพศย์ควรเข้าพิธีตอนอายุได้ 8 ปี พิธีจะเริ่มด้วยการบูชาไฟ
อาจารย์ผู้ท าพิธีจะบอกให้เด็กกล่าวปฏิญาณว่า จะรักษาพรหมจรรย์ของตนจนกว่าจะถึงวันแต่ง งาน 
จากนั้นจะคล้องสายยัชโญปวีตแก่เด็กทางไหล่ซ้ายเฉวียงไปทางขวาระดับบั้นเอว พร้อมกล่าวคาถา
จากโศลกในพระเวทซึ่งมีเนื้อหาว่า “เธอเป็นพรหมจารีของพระประชาบดีของเทพปราณ ก าลังสวม
ด้ายศักดิ์สิทธิ์ของพระประชาบดี ขอให้เธอมีความรู้ขององค์ประชาบดี พระอาทิตย์ และพระแม่ธรณี 
มีพลังกาย พลังจิตเข้มแข็ง ขอให้เธอเป็นผู้คุ้มครองรักษาความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นของปราณ
ชาติทั้งปวง” ตอนท้ายพิธีพ่อแม่เด็กรวมทั้งแขกที่มาร่วมพิธีจะพากันสวดอ้อนวอนเทพเจ้าเพ่ือให้พร
เด็กว่า “ขอให้เธอเจริญเติบโต มีความเข้มแข็ง มีความกล้าหาญ อายุมั่นขวัญยืน  มีสติปัญญาและ
ประสบความรุ่งเรืองในชีวิต”572  

ในไภษัชยวัสตุไม่ได้กล่าวถึงการคล้องสายยัชโญปวีตที่แสดงถึงการเริ่มศึกษาเพ่ือเป็น
กษัตริย์ และมิได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีอุปนยนะไว้ แต่ว่าตามท่ีปรากฏในคัมภีร์ครั้นเมื่อบุตร
เติบโตถึงวัยอันสมควรมารดาบิดาก็จะส่งบุตรของตนไปศึกษาเล่าเรียนตามศาสตร์สาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
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ส ยทา มหานฺ ส วฺฤตฺตสฺตทาลิปฺยามุปนฺยสฺตะ | ปูรฺววทฺยาวทษฺฏาสุ ปรีกฺษาสูทฺฆาฏโก 
วาจกะ ปณฺฑิตะ ปฏุปฺรจาระ ส วฺฤตฺตะ | ส ยานิ ตานิ ภวนฺติ มูรฺธาภิษิกฺตาน า ชนปไทศฺวรฺยสฺ-
ถามวีรฺยมนุปฺราปฺตาน า มหานฺต  ปฺฤถิวีมณฺฑลมภินิรฺชิตฺยาธฺยาวสต า ปูรฺววทฺยาวตฺ ป จสุ         
สฺถาเนษุ กฺฤตาวี ส วฺฤตฺตะ | 

 

ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่พระองค์ทรงได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ | ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว (นอกจากนี้) พระองค์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและการ
ฝึกฝน (การรบ)หลากหลายวิธี   ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธี
มูรธาภิเษกแล้ว ผู้จะได้รับราชสมบัติ อ านาจ และก าลังพลในดินแดนที่ปกครอง ผู้มีชัย
ครอบครองปฐพีมณฑลอันกว้างใหญ่ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว และเป็นผู้ช านาญ
ในศาสตร์ทั้ง 5 |  

 

7. วิวาหะ สังสการ คือ พิธีแต่งงาน การแต่งงานไม่เพียงแต่เป็นความจ าเป็นทางสังคม
เท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ทางศาสนาด้วย ในสมัยอุปนิษัทสังคมฮินดูได้มีระบบอาศรมธรรมขึ้นมา ชาวฮินดู
จะต้องประพฤติตามทุก ๆ อาศรมจนกว่าจะได้บรรลุโมกษะ การแต่งงานอยู่ในระยะที่ 2 ของชีวิตคือ 
ช่วงคฤหัสถะ อาศรม เป็นช่วงที่คู่บ่าวสาวตกลงใจจะสืบสกุล การแต่งงานแบ่งเป็น 8 ชนิดคือ573  

7.1 พรหมะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ชาวฮินดูถือว่าประเสริฐที่สุด บิดาได้ยกลูก
สาวของตนให้แก่ชายผู้มีความประพฤติและการศึกษาดี ฝ่ายชายเองก็ยอมรับฝ่ายหญิงไว้เป็นภรรยา
อย่างเต็มใจและให้เกียรติโดยไม่เรียกสินสอดทองหมั้นใดๆ ทั้งสิ้น   

7.2 ไทวะ วิวาหะ การแต่งงานที่บิดาของฝ่ายหญิงได้มอบบุตรสาวของตนแก่ฤษีผู้ท า
พิธีบูชายัญในฐานะเป็นทักษิณา หรือเครื่องบูชายัญ 

7.3 อารษะ วิวาหะ การแต่งงานที่ฝ่ายชายมอบโคหรือกระบือ หรือทั้งสองอย่างแก่
บิดาฝ่ายเจ้าสาว แล้วได้แต่งงานกับลูกสาวของเขา 

7.4 ประชาปัตยะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายและบิดาเจ้าสาวตกลงใจกันโดย
มีเงื่อนไข เช่น จะประกอบธุรกิจการงานหรือท าหน้าที่ทางศาสนาบางอย่างร่วมกัน  

7.5 อสุระ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายให้ทรัพย์สินเงินทองแก่ญาติฝ่ายหญิง
หรือแก่เจ้าสาวแล้วได้แต่งงานกับเธอ 

7.6 คานธรวะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงร่วมกันจัดขึ้นเองจาก
ความพอใจของทั้งสองคน โดยที่พ่อแม่และญาติของทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับทราบด้วย 
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7.7 รากษสะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายใช้ก าลังบังคับแย่งชิงและขู่เข็ญฝ่าย
หญิง หลังจากท่ีได้ท าร้ายพ่อแม่และญาติพ่ีน้องของฝ่ายหญิงแล้ว 

7.8 ไปศาจะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายหญิงถูกล่อลวง มอมยา หรือถูกลักหลับ 
ลักษณะนี้เป็นการแต่งงานที่ชาวฮินดูดูถูกเหยียดหยามมากที่สุด 

 

 คัมภีร์ไภษัชยวัสตุไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการแต่งงานไว้เลย แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ได้ชัดเจนคือคนที่จะแต่งงานกันนั้นต้องมีความเหมาะสมและทัดเทียมกันในด้านวรรณะ ประโยคที่พบ
บ่อยและสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนคือประโยคว่า 
 

 तेन सदृशात ्कुलात ्कलत्रमानीतम।्574 
 เขาได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน 

 

8. อันตเยษฏิ สังสการ คือ พิธีศพ ประเพณีเผาศพของฮินดูมีมาตั้งแต่ยุคพระเวทจนถึง
ปัจจุบัน ศพคนตายจะได้รับการท าความสะอาดอย่างดี เช่น มีการตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้                  
มีการอาบน้ าให้ศพ และห่อด้วยผ้าตราสังข์อย่างดี นิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างจะถูกมัดติดกัน ข้างๆ ศพ
จะมีการจุดตะเกียงและจุดธูปไว้ตลอดเวลา ญาติ ๆ และเพ่ือนคนตายจะพากันสวดมนต์ขอพรให้คน
ตายด้วยคาถาจากโศลกในพระเวทตลอดคืนก่อนพิธีฌาปนกิจจะมีขึ้น จะไม่นิยมเก็บศพไว้นานอย่าง
มากไม่เกิน 3 วัน ส่วนศพที่เก็บไว้นานจะเป็นศพของคนส าคัญของประเทศ วันที่น าศพไปฌาปนสถาน
จะให้แคร่หาม แคร่นั้นท าจากไม้ไผ่อย่างหยาบๆ บุตรชายคนโตของคนตายจะแบกศพเดินน าหน้าเป็น
คนแรก ศพจะถูกน าไปวางบนกองฟอน จากนั้นจะมีการแก้เชือกมัดหัวแม่เท้าออกบุตรหรือญาติที่
ใกล้ชิดคนตายจ านวน 4 คนจะท าพิธีสังเวยเทพจะมีการสวดคาถาจากโศลกในฤคเวทเป็น                
การอ้อนวอนขอพรจากเทพเจ้าให้คนตายได้เกิดใหม่ในถิ่นที่ดีและมีอายุยืนยาว เมื่อเสร็จสิ้น            
การฌาปนกิจแล้ว คนที่ไปร่วมพิธีเผาศพจะหันหลังกลับทันทีโดยไม่มองกลับไปอีก จากนั้นจะมีพิธี
ช าระล้างท าความสะอาดบ้าน เพราะถือว่าได้มีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นที่บ้าน ในวันที่  3 ญาติๆ               
จะกลับไปยังที่เผาศพเพ่ือเก็บอัฐิของคนตายไปทิ้งลงแม่น้ าหรือทะเลต่อไป575   
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คัมภีร์ไภษัชยวัสตุสะท้อนให้เห็นถึงพิธีเผาศพโดยการน าร่างของผู้เสียชีวิตไปใส่ไว้บนแคร่    
ตกแต่งแคร่ด้วยผ้าสีต่าง ๆ มีบุรุษ 4 คนคอยหาม 1 คนถือคบไฟเดินน าหน้า ที่เหลือคอยถือท่อนไม้
เดินตามหลังเพ่ือใช้เป็นฟืนเผา ดังนี้ 

 

 ปุนรปิ  ปศฺยติ  | นีลปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺตฺ ไระ ศิวิกามล กฺฤต า ฉตฺรธฺวชปตา
กาศ ขปฏหสฺตฺรีปุรุษทารกทาริกาภิรากีรฺณ า จตุรฺภิะ ปุรุไษรุตฺกฺษิปฺตามฺ อุลฺก า จ ปุรสฺตานฺนีย -
มาน า กาษฺ วฺยคฺรหสฺไตะ ปุรุไษะ ปฺฤษฺ โต’นุพทฺธ า หา ตาต หา ภฺราตะ หา ปิตะ หา           
สฺวามินฺนิติ จ สมนฺตาทาโรทนศพฺท  ศฺรุตฺวา จ ปุนรมาตฺยานาม ตฺรยเต | กิเมษา ภวนฺตะ ศิวิกา 
นีลปีตโลหิ-ตาวทาไตรฺวสฺตฺไระ ปูรฺววทฺยาวทาโรทนศพฺท อิติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | เอษ เทว 
มฺฤโต นาม อิติ |576   

 

พระองค์ทรงเห็นบุรุษแม้อีกคนหนึ่ง | มีแคร่ประดับไปด้วยผ้าสเีขียว สีเหลือง สีแดงและ
สีขาว มีฉัตรธงชัยและธงแผ่นผ้า มีการเป่าสังข์ตีกลอง พลุกพล่านไปด้วยสตรี บุรุษ เด็กชาย 
เด็กหญิง มีบุรุษ 4 คนคอยหาม มีบุรุษถือคบไฟเดินน าหน้า บุรุษแบกท่อนไม้เดินตามหลัง ทรง
สดับเสียงร้องไห้ระงมโดยรอบว่า “ฮือ ๆ พ่อ ฮือ ๆ แม่ ฮือ ๆ พี่ชาย ฮือ ๆ สามี” ย่อมตรัส
เรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาอีกว่า “ท่านผู้เจริญ แคร่นี้ซึ่งประดับไปด้วยผ้าสีเขียว เหลือง 
แดงและสีขาว ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น และเสียงร้องไห้ระงมมันคืออะไรกัน ?” | เหล่า
อ ามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ บุรุษนี้ชื่อว่าตายแล้ว พระเจ้าข้า” | 

 

นอกจากปรากฏพิธีสังการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการกล่าวถึงพิธีศราทธ์ คือพิธี
ท าบุญอุทิศให้แก่บิดา มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงพิธีกรรมนี้ไว้ 
ดังนี้ 
 

อสฺมาก  จาปฺยตีตกาลคตานามลฺป  วา ปฺรภูต  วา ทานานิ ทตฺตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺวา      
(อสฺมาก  นามฺนา) ทกฺษิณามาเทกฺษฺยเต | อิท  ตโยรฺยตฺร ตตฺโรปปนฺนโยรฺคจฺฉโตรนุคจฺฉตฺวิติ |577 

 

และเมื่อพวกเราเสียชีวิตไปแล้ว ลูกชายของพวกเราจะถวายทานน้อยบ้าง มากบ้าง 
กระท าบุญทั้งหลายแล้วย่อมบ าเพ็ญทกัษิณานปุระทานอุทิศ ให้โดยระบุชื่อพวกเราว่า “ขอกุศล
นี้จงติดตามท่านทั้งสองไปในทุกๆ ที่ที่ท่านทั้งสองนั้นไปเกิดด้วยเถิด” |  

 

   อิโต ทานาทฺธิ ยตฺ ปุณฺย  ตตฺ ปฺเรตานุปคจฺฉตุ | 
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   วฺยุตฺติษฺ นฺต า กฺษิปฺรมิเม ปฺเรตโลกาตฺสุทารุณาตฺ || อิติ| 
   ตโต’ภินิวฺฤตฺต  เตษ า จีวร  ปานโภชนมฺ | 
   ศยน  วาปิ วิวิธมกฺษย  สารฺวกาลิกมฺ ||578 
 

เพราะทานนี้จึงเกิดมีบุญใด ขอบุญนั้นจงส าเร็จแก่เหล่าเปรตทั้งหลาย 
ขอเปรตทั้งหลายเหล่านี้จงหลุดพ้นจากเปรตโลกอันน่ากลัวโดยพลัน || 
เพราะบุญนั้น ผ้า น้ าและโภชนะหรือแม้แต่ที่นอนที่เปรตเหล่านั้น 
ได้รับแล้วจงอย่าสิ้นไปเลย จงมีตลอดเวลาทั้งหมด || 
 

เทศกาล 
 

ในไภษัชยวัสตุสะท้อนให้เห็นประเพณีในสังคม ผู้คนจะออกมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาล
ต่างๆ ซึ่งเทศกาลที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์ก็คือ เทศกาลโตยิกามหะ ว่าด้วยเรื่องของพระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงเสด็จไปยังเมืองโตยิกา มีพราหมณ์คนหนึ่งก าลังไถนาอยู่ เมื่อได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิด
ความเลื่อมใส จึงมีความปรารถนาที่จะเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็เกิดความคิดว่า ถ้า
เราเข้าไปเฝ้างานของเราก็จะเสีย แต่ถ้าไม่เข้าไปเฝ้าบุญของเราก็จะเสีย จึงคิดว่า เราจะยืนตรงนี้แหละ
แล้วกระท าการอภิวาท ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า พราหมณ์นี้ควรจะมา
ไหว้เรา เมื่อเป็นดังนั้นพราหมณ์จะชื่อว่าไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสองพระองค์ พระอานนท์ทูลถาม
เหตุ พระองค์จึงทรงแสดงพระสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า  กาศยปะ ในครั้งนั้นมี
หมู่มหาชนมาประชุมกันมากมาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่หมู่มหาชนเหล่านั้น หมู่
มหาชนฟังแล้วก็ได้บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ ต่อมาพราหมณ์และคฤหบดีได้จัดงานเฉลิมฉลองใน
สถานที่แห่งนั้น งานเฉลิมฉลองนี้มีชื่อว่า โตยิกามหะ ดังนี้ 
 

ส ส ลกฺษยติ | ยทิ ภควนฺต  เคาตมมุเปตฺยาภิวาทยิษฺยามิ กรฺมปริหานิรฺเม ภวิษฺยติ | อถ                   
โนเปตฺยาภิวาทยิษฺยามิ ปุณฺยปริหานิรฺเม ภวิษฺยติ | โก’สาวุปายะ สฺยาทฺเยน เม น กรฺม -       
ปริหานิะ สฺยานฺนาปิ ปุณฺยปริหานิริติ | ตสฺย พุทฺธิรุตฺปนฺนา | อตฺรสฺถ เอวาภิวาทน  กโรมิ | เอว  
น กรฺมปริหานิรฺภวิษฺยติ นาปิ ปุณฺยปริหานิริติ | เตน ยถาคฺฤหีตไยว ปฺรโตทยษฺฏยา ตตฺรสฺเถไน
วาภิวาทน  กฺฤตมฺ | อภิวาทเย พุทฺธ  ภควนฺตมิติ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | 
กฺษูณ อานนฺท เอษ พฺราหฺมณะ (อเนโนปกฺรมฺยาสฺมินฺ ปฺรเทเศ อภิวาทเน กฺฤเต) สติ ปฺรตฺยาตฺม  
ชฺ านทรฺศน  ปฺรวรฺตเต | เอตสฺมินฺ ปฺรเทเศ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุธสฺยาวิโกปิโต’สฺถิส ฆาตสฺ-    
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ติษฺ ตีติ | อหมเนโนปกฺรมฺย วนฺทิโต ภเวยมฺ | เอวมเนน ทฺวาภฺย า สมฺยกฺส พุทฺธาภฺย า วนฺทนา 
กฺฤตา ภเวตฺ |579 

ราชฺ า ปฺรเสนชิตา ศฺรุตมฺ | ภควตา ศฺราวกาณ า ทรฺศนายาวิโกปิตะ | กาศฺยปสฺย         
สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศรีรส ฆาต อุจฺฉฺราปิต อิติ | ศฺรุตฺว จ ปุนะ กุตูหลชาตะ สารฺธมนฺตะ’ปุรกุมา-
ไรรมาตฺไยรฺภฏพลาคฺเรณ ไนคมชานปไทศ ส ปฺรสฺถิตะ | เอว  วิรูฒโก’นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ 
อุษิทตฺตะ ปุราณสฺถปติรฺวิศาขา มฺฤคารมาตา อเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ กุตูหลชาตานิ 
ส ปฺรสฺถิตานิ ไกศฺจิตฺปูรฺวไกะ กุศลมูไละ ส โจทฺยมานานิ | ยาวทสาวนฺตรฺหิตะ | ไตะ ศฺรุตมนฺตรฺ-
หิโต’เสา ภควตะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศรีรส ฆาต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนสฺเตษ า ทุะขเทา-     
รฺมนสฺยมุตฺปนฺน  วฺฤถาสฺมากมาคมนมิติ |580 

ตโต ภควตา ตสฺย มหาชนกายสฺย ตถาวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า ศฺรุตฺวา อเนไกะ         
ปฺราณิศตสหสฺไรรฺมหานฺ วิเศโษ’ธิคตะ | ไกศฺจิจฺฉฺราวกโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ ไกศฺจิตฺปฺรตฺ-
เยกาย า โพเธา ไกศฺจิทนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา | ไกศฺจิทุษฺมคตานิ ปฺรติลพฺธานิ ไกศฺจินฺมูรฺ-    
ธานะ ไกศฺจิตฺสตฺยานุโลม ไกศฺจิตฺกฺษานฺตยะ | ไกศฺจิตฺสฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤต  ไกศฺจิตฺ-   
สกฺฤทาคามิผล  ไกศฺจิทนาคามิผลมฺ  | ไกศฺจิตฺปฺ รวฺรชฺย สรฺวกฺ เลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺ ว       
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ยทฺภูยสา สา ปรฺษทฺ พุทฺธนิมฺนา ธรฺมปฺรวณา ส ฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถาปิตา | 
ตตฺร ศฺราทฺไธรฺพฺราหฺมณคฺฤหปติภิสฺตสฺมินฺ ปฺรเทเศ มหะ สฺถาปิตะ | โตยิกามหสฺโตยิกามห อิติ 
ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา |581 

 

พราหมณ์นั้นจึงใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะเข้าไปอภิวาทพระเคาตมะผู้เจริญ งานของเราก็
จะเสียไป | ถ้าเราไม่เข้าไปอภิวาทบุญของเราก็จะเสียไป | อุบายอะไรนี้จะพึงมีซึ่งท าให้งาน
ของเราไม่เสีย และบุญของเราก็ไม่เสีย” | พราหมณ์นั้นจึงเกิดความคิดว่า “เรายืนตรงนี้แหละ | 
ท าการอภิวาทอย่างนี้ ท าอย่างนี้แล้ว งานก็จะไม่เสีย บุญก็จะไม่เสีย” | พราหมณ์นั้นทั้งยืนถือ
ปฏักในที่นั้นนั่นแลกระท าการอภิวาทแล้วด้วยคิดว่า “ข้าพระองค์ย่อมอภิวาทพระผู้มีพระภาค
เจ้า” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านอานนทว์่า “ดูก่อนอานนท์ พราหมณ์นี้คิดผิด
แล้ว เมื่อพราหมณ์นี้น้อมเข้ามากระท าการอภิวาทในที่นี้ เธอก็จะเห็นแจ้งญาณทัศนะ อัน
เหมาะสม | (เพราะว่า) ในสถานที่นี้ยังคงมีพระบรมสารีริกธาตุ ที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของ
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิธีการดังกล่าวมานี้ | พราหมณ์ควรจะมาไหว้
เรา | เมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์นี้จะพึงชื่อว่าได้กราบไหว้พระสัมยักสัมพุทธเจ้าถึง 2 พระองค์” |  
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พระราชาทรงพระนามว่า ประเสนชิต สดับแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้ายกพระบรม
สารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสมัพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ เพื่อให้สาวกได้
ชื่นชม” | ก็ครั้นสดับแล้วพระองค์ทรงเกิดความกระตือรือร้นทันที ทรงพร้อมด้วยนางสนมใน
วัง พระกุมาร เหล่าอ ามาตย์ กองก าลังทหาร ชาวเมือง และชาวบ้าน ออกเดินทางเพื่อจะ
ทอดพระเนตร | พระเจ้าวิรูฒกะคฤหบดีอนาถปิณฑทะ ฤษีทัตตะ ช่างไม้ปุราณะ นางวิสาขา 
มฤคารมารดา และสิ่งมีชีวิตหลายแสนเกิดความกระตือรือร้นจึงออกเดินทางเพื่อต้องการจะดู 
(พระบรมสารีริกธาตุ) และถูกกุศลมูลในครั้งก่อนตักเตือนแล้ว ด้วยประการฉะนี้ | จนกระทั่ง
พระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปแล้ว | ชนเหล่านั้นฟังว่า “พระบรมสารีริกธาตุอันไม่เสื่อมสลาย
ไปของพระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ หายไปแล้ว” | ก็ครั้นฟังแล้ว
ความทุกข์โทมนัสเกิดข้ึนแก่พวกเขาทันทีว่า “การมาของพวกเราไร้ประโยชน์” |  

หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นนั้นแก่หมู่แห่งมหาชนนั้น ซึ่ งหมู่
สัตว์หลายแสนได้ฟังแล้วบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ | บางพวกก็ยังจิตให้เกิดขึ้นในสาวก
โพธิญาณ บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในปัจเจกโพธิญาณ บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในอนุตรสัมยัก-
สัมโพธิญาณ | บางพวกได้รับฐานะอันสูงสุด บางพวกมีฐานะสูง บางพวกได้รับสถานะเป็นที่น่า
ยอมรับอย่างสูง บางพวกได้รับความสงบอันเหมาะสมตามความเป็นจริง | บางพวกบรรลุโสดา-
ปัตติผล บางพวกบรรลุสกทาคมิผล บางพวกเพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึง
บรรลุความเป็นพระอรหันต์ | นอกจากนี้ ชนจ านวนมากเป็นผู้ตั้งใจแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า 
นอบน้อมพระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ์ | ล าดับนั้น พราหมณ์คฤหบดีผู้มีศรัทธาทั้งหลายจึงจัด
งานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ | งานเฉลิมฉลองนั้นมีชื่อว่า โตยิกามหะ | 

 

จากตัวอย่างข้างต้นมีเพียงการกล่าวถึงชื่อเทศกาลโตยิกามหะเท่านั้น มิได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง ซึ่งเรื่องราวความเป็นมาของการจัดเฉลิมฉลองเทศกาลนี้เกิดมาจากการที่เหล่า
อุบาสกอุบาสิกาแสดงความเลื่อมใส กระท าการสักการบูชารูปแบบต่าง ๆ กันในพ้ืนที่ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ และการได้บรรลุธรรม
ของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโตยิกา หลังจากฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า 
 

อาหาร 

อาหารที่มักกล่าวถึงส่วนใหญ่ในไภษัชยวัสตุคือ พวกธัญพืช หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเมล็ด    
อันได้แก่ งา (tila/ततल) ข้าวเจ้า (taṇḍula/तण्डुल) ข้าวบาร์เล่ (yava/यव) อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วได้แก่ งบ
น้ าอ้อย (guḍa/गुड) ข้าวสุก (odana/ओदन) ข้าวสัตตุ (Saktu/सक्तु) ข้าวต้ม (maṇḍa/मण्ड) ขนมปัง 
(pῡpa/पूप)  นอกจากนี้ก็ปรากฏผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท ามาจากนมซึ่งใช้ส าหรับเลี้ยงทารก ได้แก่ นมสด 
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(kṣīra/क्ष ीर ) นมส้ ม  (dadhna/दध्न )  เนยสด  (navanīta /नवन ीत )  เนยใส  (sarpiṣa/स वपमष )  เนยข้น 
(sarpimaṇḍa/सवपममण्ड) ดังนี้ 
  

ศตกฺรตุสมาทิษฺไฏรฺยกฺไษะ ศูกรรูปิภิะ | 
อุตฺปาฏิเต ศรวเณ สเม วฺยุปฺต  ติลาฒกมฺ || 
เอกีกฺฤต  สมุจฺจิตฺย ศกฺรสฺฤษฺไฏะ ปิปีลไกะ | 
กุมาระ กินฺนเรนฺทฺราย วิสฺมิตาย นฺยเวทยต ||582 
 

พงอ้อได้ถูกยักษ์แปลงรูปเป็นสุกรซึ่งได้รับบัญชาจากพระอินทร์ 
ตัดให้ราบเรียบแล้ว (ส่วน) เมล็ดงา 1 อาฒกะที่กระจัดกระจายไป || 
ถูกมดด าซึ่งถูกเสกโดยพระอินทร์เก็บรวบรวมไว้แล้ว  
พระกุมารได้แสดงให้ราชาแห่งกินนรประหลาดใจแล้ว || 

 
ตสฺมาตฺตหรฺยานนฺท อนุชานามิ ภิกฺษุภิศฺจตุรฺวิธานิ ไภษชฺยานิ ปฺรติเสวิตวฺยานิ |        

กาลิกานิ ยามิกานิ สาปฺตาหิกานิ ยาวญฺชีวิกานิ | ตตฺร กาลิกานิ มณฺฑะ โอทน  กุลฺมาโษ         
ม าสมปูปาศฺจ |583 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้นแล เราจึงอนุญาตไภษัชย์ 4 ชนิดที่
ภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ | กล่าวคือ กาลิก ยามิก สาปตาหิก ยาวัชชีวิก | บรรดาไภษัชย์ 4 
ชนิดเหล่านั้น ที่ชื่อว่า กาลิก ได้แก่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวสาลี เนื้อและขนมปัง |  

 

สุธโน ทารกะ อษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย’นุปฺรทตฺตะ | ทฺวาภฺยาม สธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า 
กฺษีรธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า มลธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า   กฺรีฑนิกาภฺย า ธาตฺรีภฺยามฺ | โส’ษฺฏาภิรฺธาตฺ-
รีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน สรฺปิษา สรฺปิรฺมณฺเฑนานฺไยศฺโจตฺตปฺเตรุปกรณ -
วิเศไษะ |584 

 

พระกุมารสุธนได้รับการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยง 8 คน ได้แก่ พี่เลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คน พี่เลี้ยงที่
คอยให้น้ านม 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยเล่นหยอกเย้า 2 คน 
พี่เลี้ยงทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นและด้วยอุปกรณ์
พิเศษอื่นๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด | 
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นอกจากนี้ในเรื่องของหญิงผู้ขอทานอยู่ในเมืองที่ปรากฏอยู่ในไภษัชยวัสตุ ก็ยังกล่าวถึง
อาหารที่ชื่อว่า อลวณิกา และกุลมาษปิณฑิกา ที่ในอดีตชาติพระเจ้าประเสนชิตเกาศละเป็นบุรุษยากจน
ขณะที่เฝ้าดูแลพ้ืนที่การเกษตรอยู่ครั้นได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาด้วยความเลื่อมใสจึงได้ถวาย
อาหารของตนคืออลวณิกาและกุลมาษปิณฑิกาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ดังตัวอย่าง 
 

ตตสฺตสฺย ทารกสฺย มาตา ส ลกฺษยติ | มา ทารโก พุภุกฺษิโต ภวิษฺยติ | เอตามาตฺมียามลวณิ
ก า กุลฺมาสปิณฺฑิก า นยามีติ | สา ตามาทาย กฺเษตฺร  คตา | ปุตฺรสฺย วิสฺตเรณ ยทฺ คฺฤหปลฺตฺนฺ-
ยาภิหิต  ตตฺสรฺวมาขฺยาย กถยติ | อิย  มยา อาตฺมียา อลวณิกา กุลฺมาสปิณฺฑิกา อานีตา | เอต า 
ปริภุกฺษฺเวติ | ส กถยติ | สฺถาปยิตฺวา คจฺเฉติ | สา สฺถาปิตฺวา ปฺรกฺรานฺตา | อสติ พุทฺธานามุตฺปา
เท ปฺรตฺเยกพุทฺธา โลเก อุตฺปทฺยนฺเต หีตทีนานุก ปกาะ ปฺรานฺตศยนาสนภกฺตา เอกทกฺษิณียา 
โลกสฺย | ยาวทนฺยตมะ ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺต  ปฺรเทศมนุปฺราปฺตะ | ส เตน ทฺฤษฺฏะ | กายปฺรา
สาทิกศฺจิตฺตปฺราสาทิกศฺจ ศานฺเตรฺยาปถวรฺตี | ส ส ลกฺษยติ | นูน  มไยว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย    
การา น กฺฤตา | เยน เม อีทฺฤศี สมวสฺถา | ยทฺยย  มมานฺติกาทลวณิก า กุลฺมาสปิณฺฑิก า คฺฤหฺณี-
ยาทหมสฺไม ททฺยามิติ | ตตะ ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺตสฺย ทริทฺรปุรุษสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺร  
ปฺรสาริตวานฺ | สเจตฺตว ปริตฺยกฺต  ทียตามสฺมินฺปาตฺเร อิติ | ตตสฺตีพฺเรณ ปฺรสาเทน สา อลวณี
กา กุลฺมาสปิณฺฑิกา ปฺรตฺเยกพุทฺธาย ปฺรติปาทิตา |585 

 

จากนั้น มารดาของเด็กนั้นใคร่ครวญแล้วว่า “บุตรของเราอย่าเป็นผู้หิวโหยอยู่เลย | เรา
จะน าข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติส าหรับตัวเราเองนี้ไปให้” | นางถือเอาข้าวต้มและอาหาร
นั้นไปแล้ว | นางบอกเรื่องทั้งหมดที่ภรรยาของคฤหบดีนั้นกล่าวแล้วแก่บุตรอย่างละเอียดแล้ว
กล่าวว่า “แม่ได้น าข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติส าหรับตัวแม่เองนี้มาให้ ลูกก็จงกินข้าวต้ม
และอาหารนั้นเถิด” | เขากล่าวว่า “แม่วางไว้แล้ว จงไปเถิด” | นางจึงวางไว้แล้วจึงหลีก
ออกไป | เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจน
คนยาก ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้เดียวของ
โลก ย่อมอุบัติขึ้นในโลก | ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินทางมาถึงประเทศนั้นแล้ว | 
เด็กนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นผู้มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่าเลื่อมใส มีอิริยาบถอันสงบ | 
เขาใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้กระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้มีรูปอย่างนี้ไม่ใช่หรือ | ท า
ให้เรามีสภาพเช่นนี้ | ถ้าพระคุณเจ้ารูปนี้พึงรับข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติจากเรา เราก็จะ
ถวายแก่ท่าน” | ล าดับนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบความคิดของบุรุษผู้ยากจนนั้นด้วยใจ
จึงน้อมบาตรไปแล้วกล่าวว่า “หากเธอจะถวายแล้วละก็จงใส่ไว้ในบาตรนี้เถิด” | ล าดับนั้น 
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เด็กนั้นจึงถวายข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาตินั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นแล้ว ด้วยความ
เลื่อมใสอย่างแรงกล้า |  

 

หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุญฺชานสฺย ปุร  สไนคม  ปศฺยสิ | 
พล  หิ รุกฺษิกายา อลวณิกายาะ กุลฺมาสปณิฺฑิกายาะ || 

 

ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้ม และอาหารอันจืดชืด ไร้รสชาติ 
ของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง || 

 

จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า  อลวณิกา  (alavaṇikā/अलवणणका) กุลมาษปิณฑิกา (kulamāṣa 

piṇḍikā/कुल्माषवपस्ण्डका) และรุกษิกา (rukṣikā/रूक्षक्षका) เป็นชื่อของกินซึ่งศรมิษฐา586 (Sharmistha) 
กล่าวไว้ว่า กุลมาษ หมายถึง บาร์เลย์ เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมท ามาจากแป้งบาร์เลย์ มีทั้ง
รสธรรมดาและรสเค็ม ถ้าเป็นรสธรรมดาจะเรียกว่า อลวณิกา แต่ถ้ามีรสเค็มจะเรียกว่า ลวณิกา อีกทั้ง
บางครั้งผสมเนยด้วย บางทีก็ไม่มีเนย ถ้าไม่ผสมเนยเรียกว่า รุกษิกา กุลมาษะเป็นอาหารที่มักจะท ากิน
ในวันเทศกาลส าคัญของปีเท่านั้น 
 

อีกทั้งในเหตุการณ์ตอนที่ท่านมหากาศยปะหลังจากเสร็จกิจจากการบ าเพ็ญเพียรในป่าได้
ตรวจสอบดูว่าพอจะอนุเคราะห์สิ่งมีชีวิตใดได้บ้างจึงเข้าไปในเมือง ก็พบหญิงขอทานคนหนึ่งเป็น            
โรคเรื้อน ร่างกายเน่าเปื่อย นางผู้เห็นท่านมหากาศยปะผู้มีกายและจิตอันน่าเลื่อมใสจึงได้ถวายข้าวต้ม
แก่พระเถระ ครั้นถวายแล้วนางเกิดความอ่ิมเอิบใจอย่างล้นเหลือว่าพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้ารับ
อาหารบิณฑบาตของตน ครั้นนางเสียชีวิตลงแล้วได้ไปเกิดในหมู่เทวดาชั้นดุสิต ดังนี้ 
 

อายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ ส ลกฺษยติ ตสฺย เม ลาภาะ สุลพฺธา เย ม า พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ 
ศฺรมณศากฺยปุตฺรีย อิติ น ชานเต | คจฺฉามิ กฺฤปณชนสฺยานุกมฺป า กโรมีติ วิทิตฺวา อุทฺยาน  คตะ 
| ส ส ลกฺษยติ | อทฺย มยา กสฺยานุคฺรหะ กรฺตวฺยะ | ยาวทนฺยตรา นคราวลมฺพิกา กุษฺ าภิภูตา 
สรุชารฺตา ปกฺวคาตฺรา ภิกฺษามฏติ | ส ตสฺยาะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | ตสฺยาศฺจ ภิกฺษายามาจามะ 
ส ปนฺนะ | ตยา อายุษฺมานฺ มหากาศฺยโป ทฺฤษฺ ะ กายปฺรสาทิกศฺจิตฺตปฺราสาทิกศฺจ ศานฺเตเนรฺ-
ยาปเถน | สา ส ลกฺษยติ | นุน  มไยว วิเธ ทกฺษิณีเย การา น กฺฤตา เยน เม อิย  สมวสฺถา |        
ยทฺยารฺโถ มหากาศฺยโป มมานฺติกาทนุกมฺปา (มุปา) ทายาจาม  ปฺรติคฺฤหฺณียาทหมสฺไม          
ททฺยามิติ | ตต อายุษฺมตา มหากาศฺยเปน ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺรมุปนามิตมฺ | ยทิ 
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เต ภคินิ ปฺรติตฺยกฺต  ตทฺทิยตามสฺมินฺปาตฺเร อิติ | ตตสฺตยา จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตสฺมินฺปาตฺเร 
(ทตฺต ) มากฺษิก า (จ) ปติตา | สา ตามปเนตุมารพฺธา ตสฺยาสฺตสฺมินฺนาจาเม อ คุลิะ ปติตา | สา 
ส ลกฺษยติ | กึ จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษณยา นจฺโฉริตมฺ | อปิ ตุ น ปริโภกฺษฺยตีติ | อายุษฺย
ตา มหากาศฺยเปน ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ตสฺยา เอว สมกฺษมนฺยตม  กุฑฺยมูล  นิศฺริตฺย    
ปริภุกฺตมฺ | สา ส ลกฺษยติ | กึ จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษณยา ปริภุกฺต  นาเนนาหาเรณา
หารกฺฤตฺย  กริษฺ ยตีติ  | อถายุษฺมานฺ  มหากาศฺยปสฺตสฺยาศฺ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย ต า               
นคราวลมฺพิกามิทมโวจตฺ | ภคินิ ปฺราโมทฺยมุตฺปาทยามฺยห  ตฺวทีเยนาหาเรณ ราตฺรึทิวสมติ
นามยิษฺยามีติ | ตสฺยา อตีเวาทฺวิลฺยมุตฺปนฺนมฺ | มมารฺเยน มหากาศฺยเปน ปิณฺฑปาตะ ปฺรติ-   
ปาทิตะ ปฺรคฺฤหีต อิติ อายุษฺมติ มหากาศฺยเป จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตา | ตุษิเต เทวนิกาเย 
อุปปนฺนา |587 

 

ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะใคร่ครวญอยู่ว่า “เราได้โอกาสอันดีที่พราหมณ์และ
คฤหบดีผู้ไม่รู้จักเราว่าเป็นศรมณศากยบุตร เราจะไป เราจะอนุเคราะห์คนที่ยากจน” ทราบ
ดังนี้แล้วจึงไปยังอุทยาน | พระเถระนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ เราควรจะท าการอนุเคราะห์ใคร” | 
จนกระทั่ง (พบ) หญิงขอทานในเมืองคนหนึ่ง ผู้เป็นโรคเรื้อนถูกท าร้ายจนบอบช้ า ผอมซีด มี
ร่างกายเน่า เที่ยวขออาหารอยู่ | พระเถระนั้นจึงเข้าไปหานาง | อนึ่ง นางได้รับความเหน็ด
เหนื่อยในการหาอาหารแล้ว | นางเห็นท่านพระมหากาศยปะผู้มีกายอันน่าเลื่อมใสมีจิตอันน่า
เลื่อมใสด้วยอิริยาบถ อันสงบ | นางจึงใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้ท าอุปการะในทักษิณาทาน 
เช่นนี้เลยมิใช่หรือจึงท าให้เรามีสภาพดังปรากฏนี้ ถ้าพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าจะพึงรับ
ข้าวต้ม เพราะอาศัยการอนุเคราะห์เรา เราก็จะถวายแก่พระคุณเจ้านี้” | ล าดับนั้น ท่านพระ
มหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจจึงน้อมบาตรไปแล้วกล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเธอ
ถวายแล้วจงใส่ในบาตรนี้เถิด” | หลังจากนั้น นางท าจิตให้เลื่อมใสแล้ว ใส่ (ข้าวต้ม) ลงไปใน
บาตรนั้น แต่มีแมลงวันตกลงไปด้วย | นางเร่ิมที่จะน าแมลงวันนั้นออกมา นางจึงจุ่มนิ้วลงไปใน
ข้าวต้มนั้น | นางคิดว่า “เพื่อตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าจึงไม่ทิ้ง (ข้าวต้ม) แม้ก็
จริงแต่ก็คงจะไม่ฉัน” | ต่อมาพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจ จึงอาศัยพื้นข้าง
ฝาแห่งหนึ่งนั่งฉันข้างหน้านางนั่นเอง | นางคิดว่า “เพื่อจะตามรักษาความรู้สึกของเรา 
พระคุณเจ้าฉันแล้วแม้ก็จริงแต่เพราะอาหารนี้คงจะไม่ฉันอาหารอีก” | ครั้งนั้น ท่านพระมหา
กาศยปะทราบความคิดของนางแล้วจึงกล่าวค านี้กะหญิงขอทานนั้นว่า “น้องหญิง เธอจงยัง
ความยินดีให้เกิดขึ้นเถิด ด้วยอาหารที่เธอถวาย เราจะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวัน” | นางจึงเกิดความดี
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ใจอย่างล้นเหลือว่า “พระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้ารับบิณฑบาตของเรา” นางท าจิตให้เลื่อมใสใน
ท่านพระมหากาศยปะ กระท ากาละ (ตาย) แล้วไป | บังเกิดในหมู่เทวดาชั้นตุษิต |  

 

จากตัวอย่างข้างต้น มีชื่อของอาหารที่ปรากฏคือ อาจามะ (ācāma/आचाम) หมายถึง 
ข้าวต้ม ซึ่งเป็นอาหารที่หญิงขอทานหามาได้ด้วยความยากล าบาก ครั้นเห็นพระกาศยปะด้วยจิตอัน
เลื่อมใสจึงได้ถวายข้าวต้มนี้แก่พระองค์ 
 

สิ่งที่เหล่าคฤหบดี พราหมณ์ อุบาสกอุบาสิกามักปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอ และปรากฏอยู่
ในไภษัชยวัสตุคือการถวายภัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์สาวกในการ
นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือฉันภัตตาหารมักใช้ข้อความดังนี้ 
 

อถ ธนิโก คฺฤหปติรุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราสงฺค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ         
ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ ภควานฺเม ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุ -     
ส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ธนิกสฺย คฺฤเห ตูษฺณีภาเวน |588 
 

ครั้งนั้นคฤหบดีธนิกะได้ลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มี
พระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์
โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ในเรืองของคฤหบดีธนิกะแล้วโดยพระดุษณีภาพ | 

  

ครั้นเมื่อตระเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งทูตไปนิมนต์พระผู้มีพระภาคซึ่งมักจะ
นิยมใช้ข้อความดังนี้ 
 

ตโต ธนิกปตฺนี ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ | สมโย ภทนฺต สชฺช  ภกฺต  ยสฺเยทานี  
ภควานฺ กาล  มนฺยต อิติ |589 

 

ล าดับนั้นภรรยาของคฤหบดีธนิกะได้ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว อาหารก็จัดเตรียมพร้อมแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรง
ก าหนดเวลาในบัดนี้เถิด” | 

 

ข้าวสารเหนียว (yava/यव)  เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุ ในเหตุการณ์
ตอนที่ราชาอัคนิทัตตะได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้รับฉันภัตตาหารในพระราชวัง

                                                           
588

Ibid., 136. 
589

Ibid., 137. 



 480 
 
 

ตลอด 3 เดือน ต่อมาพระองค์ทรงฝันร้าย ปุโรหิตจึงได้ท านายฝันไว้ว่า ห้ามพระองค์เสด็จพบใครและ
ห้ามใครเข้าเฝ้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน เวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์จึงไม่มีอาหารฉัน 
ต่อมาหัวหน้าพ่อค้า 500 คนเห็นดังนั้นแล้วจึงได้น าข้าวสารเหนียวมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อม
ทั้งภิกษุ ดังข้อความต่อไปนี้  
 

อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราช อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าส-        
เตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ เคาตมสฺตฺไรมาสี  จีวรปิณฺฑ
ปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆน อิติ | อธิวาสยติ ภควาน-        
คฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชสฺย ตูษฺณี ภาเวน | อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควตสฺตูษฺณี     
ภาเวนาธิวาสน า วิทิตฺวา ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย มควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกานฺตะ | เตน 
นิเวศน  คตฺวา อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา | ปฺรติทิวสมษฺฏาทศปฺรการ  ขาทฺยก  ปจต นานาสูปิ
กรสวฺย ชโนเปต  จ ปฺรภูต  ภกฺตมฺ | ไวร ภฺเย จ ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | นานฺเยน ศฺรมโณ        
เคาตมสฺตฺไรมาสี  โภชยิตวฺยะ | โย โภชยติ ตสฺย วโธ ทณฺฑ อิติ | ส เอว  ฆณฺฏาวโฆษณ  กฺฤตฺวา 
ราตฺเรา ศยิตะ | สฺวปฺนมทฺรากฺษีตฺ | อาตฺมีไยรนฺตฺไระ สรฺว  ไวร ภฺย  นคร  เวษฺฏิตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ 
ปุนรฺภีตะ ส ตปฺตะ อาหฺฤษฺฏโรมกูโป ลฆุ ลธฺเวว มหารฺหศยนาทุตฺถาย กเร กโปล  ทตฺตฺวา      
จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | มา ไหว เม อโต นิธน  ราชฺยาจฺจฺยุติรฺภวิษฺยติ ชีวิตสฺย วานฺตราย อิติ | ส      
ปฺรภาตาย า รชนฺย า พฺราหฺมณาย ปุโรหิตาย นิเวทยามาส | อุปาธฺยาย มยา อีทฺฤศะ สฺวปฺโน 
ทฺฤษฺฏะ | กถมตฺร ปฺรติปตฺตวฺยมิติ | พฺราหฺมณะ ปุโรหิตะ ส กฺษยติ | กิญฺจาปิ เทเวนาโศภนะ 
สฺวปฺโน ทฺฤษฺฏะ | ยทฺยหเมนมนุส วรฺณเยย  ภูยสฺยา มาตฺรยา ศฺรมโณ เคาตมะ ปฺรสาท -         
มุตฺปาทยิษฺยติ | ยตฺตฺวหเมน  วิวรฺณเยยมิติ วิทิตฺวา กถยติ | เทเวน โศภนะ สฺวปฺโน น ทฺฤษฺฏะ | 
อุปาธฺยาย กึวิปาโก’ย  ภวิษฺยติ | นิยต  เทวสฺย ราชฺยจฺยุติรฺภวิษฺยติ ชีวิตสฺย วานฺตรายะ | ราชา 
ส ลกฺษยติ | อโห วต เม น ราชฺยจฺยุติะ สฺยาทฺ (วา) ชีวิตสฺยานฺตราย อิติ วิทิตฺวา พฺราหฺมณ  
ปุโรหิตมิทมโวจตฺ | อุปาธฺยาย โก’สาวุปายะ สฺยาทฺเยน เม น ราชฺยจฺยุติรฺภเวนฺนาปิ ชีวิตสฺยานฺ-
ตราย อิติ | ส กถยติ | ยทิ เทวสฺตฺไรมาสีมทรฺศนปเถ ติษฺ ติ เอว  เทวสฺย น ราชฺยจฺยุติรฺภวติ 
นาปิ ชีวิตสฺยานฺตรายะ | อคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชะ ส ลกฺษยติ | ยทฺเยว  สุกรมฺ | เอว  การยามิ 
ฆณฺฏาวโฆษณมิติ | เตน สรฺววิชิเต ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | น มม เกนจิตฺตฺไรมาสี  ทรฺศนา
โยปส กฺรมิตวฺยมฺ | ย อุปส กฺรามติ ตสฺย วโธ ทณฺฑ อิติ | ส ฆณฺฏาวโฆษณ  กฺฤตฺวา ตฺไรมาสี
มทรฺศนปเถ สฺถิตะ | อายุษฺมานานนฺทะ กาลฺยเมโวตฺถาย เยนาคฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชฺยสฺย 
นิเวศน  เตโนปส กฺรานฺตะ ยาวตฺ ปศฺยตฺยคฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชสฺย เปารุเษยา อลฺโปตฺสุกานฺ 
กฺฤตฺวา ติษฺ นฺติ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ กถยติ | ภวนฺตะ กิมลฺโปตฺสุกาสฺติษฺ ถ | เต กถยนฺติ อารฺย 
กึ กุรฺมะ | น ตฺวคฺนิทตฺเตน พฺราหฺมณราเชน พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆสฺตฺไรมาสี  สรฺโวปกรไณะ ปฺร
วาริตะ | เต ยูยมลฺโปตฺสุกาสฺติษฺ ถ นาหาร  สชฺชีกุรุถ นาสนปฺรชฺ ปฺติมฺ กึ พุทฺธปฺรมุโข       
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ภิกฺษุส โฆ ภกฺตจฺเฉท  กริษฺยตีติ | เต กถยนฺติ | อารฺยานนฺท เทเวนาชฺ า ทตฺตา | ป จาน า      
ศตานามาหาร  สชฺชีกุรุต  ปฺรณีต  ปฺรภูต  เจติ | น ตูกฺตมมุกสฺยารฺถาเยติ | ภวนฺโต คตฺวา        
อาโรจยต | อารฺย เทเวน ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | น มม เกนจิทฺทรฺศนาโยปส กฺรมิตวฺยมฺ | ย 
อุปส กฺรามติ ตสฺย วโธ ทณฺฑ อิติ | ตตฺกิมสฺมาก  ศิโรทฺวยมฺ | น วยมาโรจยาม อิติ | อถายุษฺ
มานนฺโท เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ อุปส กฺรมฺย เอตตฺปฺรกรณ  ภควโต วิสฺตเรณาโรจยติ | 
ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | คจฺฉานนฺท ส ฆาฏีมาทาย ปศฺจาจฺฉฺรมณ  จ       
ไวร ภฺเย รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเกษฺวาโรจย | โย ยุษฺมาก  ภวนฺตะ อุตฺสหเต พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  
จ ตฺไรมาสี  โภชยิตุ โภชยตฺวิติ | เอว  ภทนฺเตตฺยายุษฺมานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ส ฆาฏีมาทาย 
ปฺรศฺจาจฺฉฺรมณ  รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคารเกษฺวาโรจยติ | โย ยุษฺมาก  ภวนฺต อุตฺสหเต พุทฺธปฺรมุข  
ภิกฺษุส ฆ  ตฺไรมาสี  โภชยิตุ ส โภชยตฺวิติ ไวร ภฺยา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ กถยนฺติ | อารฺยานนฺท 
เอไกโก’สฺมากมุตฺสหเต ตฺไรมาสี  โภชยิตุมฺ | อปิ ตุ อเนน กลิราเชน ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | 
นานฺเยน เกนจิตฺ ตฺไรมาสีมุปนิม ตฺรฺย พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ โภชยิตวฺยะ | โย โภชยติ ตสฺย พโธ 
ทณฺฑ อิติ | ยาวทุตฺตราปถาตฺ สารฺถวาหะ ป จาศฺวศตานิ ปณฺยมาทาย ไวร ภฺยมนุปฺราปฺตะ ส 
ส ลกฺษยติ | ยทิทานี  คมิษฺยามิ อศฺวาน า ขุร  กฺเลทมาปตฺสฺยเต | อปรฺณา ภวิษฺยนฺติ อิไหว       
ติษฺ มีติ | ส ตตฺไรวาวสฺถิตะ | เตนาศฺวาชาเนยสฺย ทฺเวา ยวปฺรสฺเถา ปฺรชฺ ปฺเตา | อวศิษฺฏา
นามศฺวนาเมไกกะ | ศฺรุต  จาเนน ราชฺ า อย  จาย  จ กฺริยาการะ กฺฤตะ | อายุษฺมตานนฺเทน 
เอวมาโรจิตมิติ | ส ส ลกฺษยติ | นาหมสฺย ราชฺโ  วิษเย นิวาสี | กึ มม ราชา กริษฺยติ | อิติ       
วิทิตฺวายุษฺมนฺตมานนฺทมิทมโวจตฺ | อารฺยานนฺท มยา อศฺวาชาเนยสฺย ทฺเวา ยวปฺรสฺเถา ปฺรชฺ
ปฺเตา | อวศิษฺฏานามศฺวานาเมไกกะ | ยทิ ภควานุตฺสหเต ยวานฺ ปริโภกฺตุมห  ภควตะ 
ปฺรสฺถทฺวยมนุปฺรยจฺฉามิ | อนฺเยษ า จ ภิกฺษูณาเมไกกมิติ |590 

 

ครั้งนั้น พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ ทรงลุกจากพระราชอาสน์ทรงสะพักภูษาแล้วก็ทรง
ประนมพระหัตถ์ไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ขอพระผู้มี
พระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยเครื่องบริขารกล่าวคือ จีวร 
บิณฑบาต ศยนาสนะ คลานปรัตยยไภษัชย์ ตลอดไตรมาสด้วยเถิด” | ครั้งนั้น พราหมณ์ราชา
อัคนิทัตตะทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพ ทรงร่าเริงบันเทิง
ใจถึงภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
พระองค์คร้ันเสด็จไปถึงพระราชนิเวศน์ทรงประทานรับสั่งแก่เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่าน
จงจัดเตรียมขาทนีย 18 ประการ และภัตตาหารอันประกอบไปด้วยรสน้ าแกงต่าง ๆทุกวัน | 
และตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งนครไวรัมภยะว่า “ห้ามบุคคลอ่ืนนิมนต์พระศรมณะเคาตมะฉัน
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Ibid., 23-25. 
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ภัตตาหารตลอด 3 เดือน | ผู้ใดนิมนต์ (พระองค์) ให้ฉัน ผู้นั้นย่อมมีความผิด และบทลงโทษ” | 
พระเจ้าอัคนิทัตตะนั้นครั้นทรงรับสั่งให้ตีฆ้องร้องป่าวอย่างนี้ (หลังจากนั้น) ทรงบรรทมในยาม
ราตรีแล้วได้เห็นพระสุบินดังนี้ว่า “พระนครไวรัมภยะทั้งหมด ถูกล้อมรอบไปด้วยล าใส้ของ
พระองค์ | ก็ครั้นทรงสุบินเห็นแล้ว ทรงมีพระหฤทัยหวั่นกลัว ร้อนรุ่ม มีพระโลมาชูชัน เสด็จ
ลุกขึ้นจากเตียงที่บรรทมอย่างรวดเร็ว ทรงอยู่ในท่าเท้าคางคิดฟุ้งซ่านไปว่า “ความเสื่อมทรัพย์ 
ความล่มสลายแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งชีวิตจะอย่าได้มีแก่เราเพราะความฝันนี้เลย” | 
ในเวลารุ่งสาง พระองค์จึงตรัสแก่พราหมณ์ปุโรหิตว่า “อาจารย์ เราเห็นความฝันเช่นนี้ | ในข้อ
นี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไร” | พราหมณ์ปุโรหิตก าหนดได้ว่า “ถึงแม้องค์ผู้สมมติเทพทรงมีพระ
สุบินร้ายก็จริง | ถ้าเราพึงพยากรณ์พระสุบินนั้น พระองค์ก็จะทรงยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่
พระศรมณะ เคาตมะโดยประมาณยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นเราควรจะพยากรณ์พระสุบินนั้นให้ต่าง
ออกไป” ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงกราบทูลว่า “พระสุบินที่องค์ผู้สมมติเทพเห็นนั้นไม่งามเอา
เสียเลย” | พระราชาตรัสว่า “วิบากเช่นนี้จะมีหรือ” | พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่า “ความล่ม
สลายแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งพระชนม์ชีพจะมีแก่องค์ผู้สมมติเทพอย่างแน่นอน” | 
พระราชาทรงก าหนดว่า “โอ หนอ ขอความเสื่อมแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งชีวิตอย่าพึง
มีแก่เราเลย” คร้ันทราบดังนี้แล้วจึงตรัสแก่พราหมณ์ปุโรหิตว่า “อาจารย์ พึงมีอุบายอะไรที่ท า
ให้ความเสื่อมแห่งราชสมบัติ หรืออันตรายแห่งชีวิตจะไม่พึงมีแก่เรา” | พราหมณ์ปุโรหิตนั้น
กราบทูลว่า “ถ้าพระองค์ผู้สมมติเทพทรงประทับอยู่ในที่ที่จะไม่ทรงทอดพระเนตรเห็นใครๆ 
ความเสื่อมแห่งราชสมบัติ หรือว่าอันตรายแห่งพระชนม์ชีพอย่างนี้ก็จะไม่มีแก่พระองค์ พระ
เจ้าข้า” | พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ ย่อมก าหนดว่า ถ้าเรากระท าด้วยดีแล้วอย่างนี้ | เรา
จะต้องยังราชบุรุษให้กระท าการตีฆ้องร้องป่าวอย่างนี้” | พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ราชบุรุษ
กระท าการตีฆ้องร้องป่าวทั่วทั้งพระนครว่า “ห้ามใครๆเข้ามาหาเราตลอด 3 เดือน | ผู้ใดเข้า
มาเฝ้า ผู้นั้นย่อมมีความผิด มีบทลงโทษ” | พระองค์ครั้นรับสั่งให้ตีฆ้องร้องป่าวแล้ว ก็ประทับ
อยู่ในที่ที่จะไม่ทอดพระเนตรเห็นใครๆตลอด 3 เดือน | ท่านพระอานนท์ทราบเวลาแล้วนั่นแล 
จึงเข้าไปยังพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าอัคนิทัตตะ จนกระทั่งเห็นข้าราชบริพารของพระเจ้า
อัคนิทัตตะ กระท าความขวนขวายน้อย(ไม่กระตือรือร้น)ยืนอยู่ | ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวทันที
ว่า “ท่านผู้เจริญ ท าไมพวกท่านจึงมีความขวนขวายน้อยยืนอยู่เล่า” | ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้ามีการงานอะไรหรือ” | พระอานนท์กล่าวว่า “ก็พระเจ้าอัคนิทัตตะ ไม่ได้ปวารณา
ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างหรือ | พวกท่านทั้งหลาย
เหล่านั้นจึงมีความขวนขวายน้อยยืนอยู่ ไม่กระท าการจัดเตรียมอาหาร ไม่ปูลาดอาสนะ จะให้
ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่มีภัตตาหารฉันหรือ” | ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ข้า
แต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า องค์ผู้สมมติเทพทรงรับสั่งไว้แล้วว่า “ท่านจงจัดเตรียมอาหารอัน
ประณีตไว้ส าหรับภิกษุ 500 รูป | แต่ไม่ได้ตรัสว่าเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
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เป็นประมุขโน้น | พระอานนท์กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงไปบอก(พระองค์)เถิด” | ชน
ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระองค์ผู้สมมติเทพรับสั่งให้กระท าการตีฆ้อง
ร้องป่าวว่า “ห้ามไม่ให้ใครมาเข้าเฝ้าเราเด็ดขาด | ผู้ใดมาเข้าเฝ้า ผู้นั้นถือว่ามีความผิด มีโทษ | 
จะให้ศีรษะของพวกเราขาดหรือ | พวกเราจะไม่กราบทูล” | ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วย่อมกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าง
ละเอียด | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกท่านอานนท์ผู้มีอายุมาว่า “ดูก่อนอานนท์ 
เธอจงถือสังฆาฎิและติดตามเราไป ป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 
แพร่งว่า “ท่านผู้เจริญ บรรดาพวกท่านทั้งหลาย ผู้ใดสามารถเพื่อจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันตลอด 3 เดือนจงนิมนต์เถิด” | ท่านอานนท์ผู้มีอายุน้อมรับพระ
ด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้ว
ถือเอาผ้าสังฆาฏิ ตามเสด็จป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 แพร่งว่า 
“ผู้ใดสามารถเพื่อจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันตลอด 3 เดือนจง
นิมนต์เถิด” พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองไวรัมภยะ ย่อมกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า 
บรรดาพวกเราทั้งหลายแต่ละคนย่อมสามารถเพื่อที่จะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขให้ฉันตลอด 3 เดือนได้ | หากแต่ว่า กลิราชา (พระราชาผู้เบียดเบียน) พระองค์นี้ ยัง
ราชบุรุษให้กระท าการตีฆ้องร้องป่าวว่า “บุคคลอื่น ไม่ว่าใครก็ตามอย่าพึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารตลอด 3 เดือน | ผู้ใดนิมนต์ให้ฉัน ผู้นั้นย่อมมีความผิด 
มีโทษ” | จนกระทั่งมีหัวหน้าพ่อค้าพาเอาม้า 500 ตัวขนเอาเสบียงจากอุตตราบถ ชนบทมาถึง
เมืองไวรัมภยะโดยล าดับแล้ว หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “ข้อที่เราจะออกเดินทางไปต่อ
ในตอนนี้ กีบเท้าม้าทั้งหลายก็จะเป็นแผลเน่า | ความขาดแคลนอาหารก็จะมี เราจะหยุดพักใน
ที่นี้นั่นแล” | หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงหยุดพักในที่นั้นนั่นแล | เขาได้จัดเตรียมข้าวสารเหนียว 2 
ปรัสถะ แก่พวกพ้อง | (และ) แก่ม้าทั้งหลายที่เหลือตัวละปรัสถะ | อนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าฟังแล้ว
ว่า “พระราชาพระองค์นี้ทรงกระท ากริยาอาการนี้และนี้ | (และ) ท่านอานนท์ผู้มีอายุป่าว
ประกาศแล้วอย่างนี้” | หัวหน้าพ่อค้านั้นย่อมก าหนดว่า “เราไม่ได้อยู่ในแคว้นของพระราชา
พระองค์นี้ | พระราชาจะกระท าอะไรแก่เราได้” | ครั้นทราบดังนี้แล้ว จึงได้กล่าวค านี้กะท่าน
พระอานนท์ว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า กระผมได้จัดเตรียมข้าวสารเหนียวไว้ 2 ปรัสถะ
แก่พวกพ้อง | (และ) แก่ม้าที่เหลือทั้งหลายตัวละปรัสถะ | ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถ
เพื่อที่จะฉันข้าวสารเหนียวได้ กระผมจะถวายข้าวสารเหนียว 2 ปรัสถะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า
และแก่ภิกษุทั้งหลายรูปละปรัสถะ” | 
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ข้าวสัตตุ คือ ข้าวคั่วผง ขนมผง ขนมแห้งที่ไม่บูด เช่น ขนมที่เรียกว่า จันอับและขนมปัง 
เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุ และเป็นอาหารส าหรับผู้ที่เดินทางไกลเพราะสามารถ
เก็บไว้ได้นาน เวลาทานก็จะต้องผสมกับน้ าสะอาด ดังนี้ 
 

ภิกฺษโว ชนปทจาริก า ส ปฺรสฺถิตาะ | ตณฺฑุลาน า จ สตฺกุน า จ มธฺเย คุฑ  ปฺรกฺษิปนฺติ | 
(อธฺวคา อิจฺฉนฺติ) ปริโภกฺตุมฺ | เกากฺฤตฺเยน ปริภุญฺชเต | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจ
ยนฺติ | ภควานาห | น ลภฺย  ภิกฺษวสฺเตนามิเษณามิษกฺฤตฺย  กรฺตุมฺ | ยสฺตณฺฑุเลษุ ปฺรกฺษิปฺตะ     
ส ปฺรสฺโผฏฺย ปริโภกฺตวฺยะ | ยสฺตุ สกฺตุษุ อุทเกน ทฺรวีกฺฤตฺย ปริโภกฺตวฺยะ | อปโร’ปิ ทฺรวีกฺฤตฺย 
น ปริสฺผุฏ เอว ภวติ | ภควานาห | ว ศทลิกยา นิรฺลิขฺโยทเกน ปฺรกฺษาลยิตวฺยะ | ตถาปิ น     
ศกฺยเต นิรามิษะ กรฺตวฺยะ | ภวานาห | สุโศจิตะ กฺฤตฺวา อุทเกน ทฺรวีกฺฤตฺย ปาตวฺยะ |591  

 

ภิกษุทั้งหลาย เดินทางจาริกไปในชนบทแล้ว | ชนทั้งหลายย่อมใส่งบน้ าอ้อยลงในข้าว
สุกและข้าวสัตตุ | ภิกษุผู้เดินทางไกลทั้งหลายย่อมปรารถนาเพื่อจะฉัน | แต่ไม่ฉันเพราะกลัว
จะมีความผิด | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอไม่ควรที่จะน าของที่เป็นอามิสและอนามิสมาผสมกัน | (ดังนั้น) พวกเธอ
พึงแยกงบน้ าอ้อยที่ถูกใส่ไว้ในข้าวสุกออกแล้วฉันเถิด | ส่วนในข้าวสัตตุ เธอพึงท าให้เป็นสอง
ส่วนด้วยน้ าแล้วฉันเถิด | แม้อีกอย่างหนึ่งจะท าให้เป็นสองส่วนแล้ว แต่จะไม่แยกออกก็ได้
เหมือนกัน | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “บดด้วยไม้ไผ่แล้วผสมกับน้ าก็ควร | ภิกษุไม่สามารถ
ที่จะกระท าอย่างนั้น ควรท าให้เป็นนิรามิสเถิด | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ท าให้สะอาด
แล้วเอาน้ าผสมให้เป็นสองส่วนดื่มเถิด” |  

 

นอกจากอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ส าหรับการเดินทางไกลแล้ว ในเวลาเกิดภัยภิบัติ
ขึ้นอาหารหาได้ยาก เมล็ดพืช กระดูก (สัตว์) ธัญพืชและกากน้ าตาลก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับบริโภคในเวลานั้น ดังนี้ 

 

เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺย า นครฺย า ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกี อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา 
ศลากาวฺฤติ มหาทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยตีติ | ตฺริวิธ  ทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยติ จญฺจุ ศฺเวตาสฺถิ ศลากาวฺฤตฺติ จ | 
ตตฺร จญฺจุ อุจฺยเต | (สมุทฺคเก ตสฺมินฺ) มนุษฺยาะ พีชานิ ปฺรกฺษิปฺย อนาคตสตฺตฺวาเปกฺษยา       
สฺถาปยนฺติ | อสฺมากมเนน พีเชน มนุษฺยาะ การฺย  กริษฺยนฺตีติ | อิท  สมุทฺคก’สมฺพนฺธาตฺ จญฺจุ 
อุจฺยเต | ศฺเวตาสฺถิ กตมตฺ | ตสฺมินฺ กาเล มนุษฺยา อสฺถีนิ อุปส หฺฤตฺย (ตาวตฺ กฺกาถยนฺติ ยาวตฺ 
ตานฺยสฺถีนิ ศฺเวตานิ ส วฺฤตฺตา)นีติ | ตตสฺต  ปาน  ปิพนฺติ | อิท  ศฺเวตาสฺถิส พนฺธาตฺ ศฺเวตาสฺถิ 
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อุจฺยเต | ศลากาวฺฤตฺติ กตมตฺ | ตสฺมินฺ กาเล กาเล มนุษฺยาะ ขาลพิเลภฺโย ธานฺยคุฑกานิ    
ศลากยากฺฤษฺย พหูทกาย า สฺถาลฺย า กฺกาถยิตฺวา ปิพนฺติ | อิท  ศลากาส พนฺธาจฺฉลากาวฺฤตฺติ 
อุจฺยเต | ราชฺ า พฺรหฺมทตฺเตน วาราณสฺย า ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต        
วาราณสีนิวาสินะ เปารา ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกฺยนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา ศลากาวฺฤตฺติ       
ทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยติ จญฺจุ ศฺเวตาสฺถิ จ | เยษ า ทฺวาทศวารฺษิก  ภกฺตมสฺติ ไตะ สฺถาตวฺยมฺ | เยษ า 
นาสฺติ เต ยเถษฺฐ  คจฺฉนฺตุ | วิคตทุรฺภิกฺษตยา สุภิกฺเษ ปุนราคมิษฺยถ อิติ | 

 

ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพาราณสี พวกโหรท านายว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี 
(และ) มีความแห้งแล้ง มหาทุรภิกษภัย | จะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และ   
ศลากาวฤตติ | ในทุรภิกษภัย 3 อย่างนั้น ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า จัญจุ | เพราะว่าคนทั้งหลายจะ
ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในหีบนั้นแล้วเก็บกักตุนไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต  | โดยคิดว่า เมื่อพวกเรา
ตายไปแล้วคนรุ่นต่อไปจะท าการเลี้ยงชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นี้ | เพราะเก่ียวข้องกับหีบทุร
ภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า จัญจุ | ทุรภิกษภัยที่ชื่อว่า ศเวตาสถิเป็นอย่างไร | ในเวลานั้นคน
ทั้งหลายจะรวบรวมเอากระดูกไว้ จากนั้นก็ต้มจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นสีขาว | หลังจากนั้น
ก็ดื่มส่วนที่ต้มแล้วนั้น | เพราะเก่ียวข้องกับกระดูกสีขาวทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า  ศเวตาสถิ | 
ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า ศลากวฤตติเป็นอย่างไร | ในเวลานั้นคนทั้งหลายจะใช้ไม้เท้าแคะธัญญา
พืชและกากน้ าตาลขึ้นมาจากหลุมน าไปต้มในหม้อใบใหญ่แล้วดื่มกิน | เพราะเก่ียวข้องกับไม้
เท้าทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า ศลากวฤตติ | พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ราชบุรุษตีฆ้องร้องป่าว
ประกาศไปทั่วนครพาราณสวี่า “ชาวเมืองพาราณสีผู้เจริญทั้งหลาย จงฟัง พวกโหรท านายแล้ว
ว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี และจะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และศลากาวฤต
ติ | ส าหรับผู้ที่มีอาหารตลอดระยะเวลา 12 ปีพึงอยู่เถิด | แต่ส าหรับผู้ที่ไม่มีจงไปยังสถานที่ที่
ปรารถนาเถิด | จะกลับมาอีกก็ต่อเมื่อมีช่วงเวลาที่ทุรภิกษภัยผ่านพ้นไปแล้วมีข้าวปลาอาหาร
หาได้ง่าย” |  

 

ทิพย์สุธาโภชน์ อาหารทิพย์เป็นอาหารของเทวดาผู้อยู่ในสรวงสวรรค์ เหล่าเทวดา
เมื่อต้องการจะถวายอาหารแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรแล้วก็จะน าทิพย์สุธาโภชน์มา
ถวาย ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

ปรฺศฺเว จาสฺย ทิวฺยา สุธาสชฺชีกฺฤตา ติษฺ ติ | อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ กฺฤปณานาถวนี
ปกชนานุก โก’นุปูรฺเวณ ตทฺคฺฤหมนุปฺราปฺตะ | ทุะขิตโก’ยมิติ กฺฤตฺวา ทฺวาเร สฺถิเตน ปาตฺร  
ปฺรสาริตมฺ | ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณ ทิวฺยายาะ สุธายาะ ปาตฺร  ปูริตมฺ | อถายุษฺมโต มหากาศฺยปสฺ
ไยตทภวตฺ | 
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ทิวฺย  จาสฺย สุธาภกฺตมย  จ คฺฤหวิสฺตระ | 
สุวิรุทฺธมิติ ชฺ าตฺวา ชาโต (เม) หฺฤทิ ส ศยะ ||592 
 

ท้าวศักระยืนกระท าการตระเตรียมทิพยสุธาโภชน์นี้อยู่ใกล้ ๆ | ขณะนั้นท่านพระมหา
กาศยปะผู้อนุเคราะห์คนยากจน ไร้ที่พึ่ง ขัดสน ก็มาถึงเรือนนั้นโดยล าดับ | พระเถระคิดว่า 
“บุรุษนี้เป็นผู้มีความทุกข์” จึงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วยื่นบาตรออกไป | ท้าวศักรเทวราชบรรจุ
บาตรของพระเถระจนเต็มด้วยทิพยสุธาโภชน์ | ทันใดนั้น ท่านพระมหากาศยปะได้มี     
ความคิดว่า 

 

ทิพยสุธาโภชน์เป็นของช่างทอผ้า และความกว้างของเรือนก็มีแค่นี้ | 
หลังจากที่พิจารณาว่า มันผิดปกติ ความสงสัยจึงเกิดขึ้นในใจของเรา || 

 

ก้อนหิน อาหารส าหรับบุคคลผู้ที่ต้องชดใช้กรรม การกินก้อนหินเป็นอาหารนี้ปรากฏ
ในตอนนี้ พระเถระปิณโฑลภรทวาชะ ได้พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนเอง ดังความว่า 

 

ศฺเรษฺ นสฺตนยศฺจา) หมีศฺวระ ไปตฺฤเก คฺฤเห | 
อนุรกฺษยา ปิตุรห  มิถฺยามาเนรฺยาวรฺตินมฺ || 
ปิตร  ภคินึ ภฺราตฺฤนฺ ทาสกรฺมกรานปิ | 
ตรฺปยามฺยนฺนปาเนน (ตถาปิ) ปรฺยภาษิษมฺ || 
มาตฺส (รฺเยณาภิภูโต’นฺนมทตฺตฺวาส  ปรุษวากฺ | 
เตน ก) รฺมวิปาเกน นรเก กฺษิเปต พหุ || 
ปฺรตาปเน กาลสูตฺเร ทุะข  ปฺราปฺตมนลฺปกมฺ | 
นรเกภฺยสฺตตศฺยุตฺวา ลพฺธฺวา ไว มานุษ  ภวมฺ || 
เตน กรฺมวิปาเกน ปาษาณ (มศน  มม | 
ตไถว กฺษุตฺปิปาสาภฺย า ทุะขี กา) ล  กโรมฺยหมฺ ||593 

 

เราเป็นลูกคนเดียวของเศรษฐีได้ครอบครองเรือนที่ 
เป็นสมบัติของพ่อ ด้วยหน้าที่ดูแลบิดาเราจึงเลี้ยงดูบิดา || 
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พี่น้องหญิง พี่น้องชายรวมทั้งทาสและกรรมกรให้อ่ิมหน า 
ส าราญด้วยน้ าและข้าวด้วยพฤติกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เหมือนอย่างที่ได้อธิบายไว้แล้ว || 

   (ต่อมา) เรามีความตระหนี่ครอบง าจึงไม่ได้ให้ข้าวแล้วเป็น 
ผู้มีวาจาชั่วหยาบ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงตกนรกหลายครั้ง || 

   ในเวลาที่เกิดในนรก เราได้รับความทุกข์อันใหญ่หลวง 
   เมื่อเคลื่อนจากนรกแล้ว เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ || 
   ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราจึงกินหินเป็นอาหาร เรามีความทุกข์ 

เพราะความหิวกระหายเหลือเกินแล้วก็เสียชีวิตลงเหมือนเช่นเดิม || 
 

จะเห็นได้ว่าอาหารนั้นมีความส าคัญมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในไภษัชยวัสตุ
ยังปรากฏเรื่องราวที่ให้ความส าคัญของอาหารอย่างมาก โดยมีการน าชื่ออาหาร มาตั้งเป็นชื่อแม่น้ า 
ดังนี้ 

ตโต ราชฺ า อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา | ภวนฺตะ สรฺววิชิเต ฆณฺฏาวโฆษณ  การยต | 
ราชา นิรรฺค(ล ) ยชฺญ  ยชติ | ภวทฺภิราคตฺย ปริโภกฺตวฺยมิติ | ตโต ทานศาลา ปฺรชฺ ปฺตา |      
อนฺนมนฺนารฺถิภฺโย ทียต า ปาน  ปานารฺถิภฺยะ ตตฺราจาเมน ปริสฺรวมาเณน ครฺตะ กฺฤตะ |     
ยตฺราเสา ตปฺตะ ศีตีภวติ | อนวตปฺตะ อนวตปฺต อิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | ตสฺยาจาเมน ตณฺฑุลามฺ
พุนา จ ทฺวาทศวารฺษิเกณ ส ปูรฺยมาณสฺย วฺฤทฺธิะ ส วฺฤตฺตา | ตต อิย  มุเขน นที ปฺรสฺฤตา |      
อาจามนทีติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา อิติ |594 

 

ล าดับนั้น พระราชาจึงพระราชทานค าสั่งแก่เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ 
ท่านจงกระท าการตีฆ้องร้องป่าวทั่วทัง้พระนครว่า “พระราชาจะทรงประกอบพิธีบูชายัญอนัไม่
มีค่าใช้จ่าย | พวกท่านผู้เจริญทั้งหลายพึงมาแล้วรับประทานเถิด” | หลังจากนั้นทรงให้จัดตั้ง
โรงทานด้วยรับสั่งว่า | พวกเธอจงให้อาหารแก่คนทั้งหลายที่ต้องการอาหาร ให้น้ าแก่คน
ทั้งหลายที่ต้องการน้ า (ท าให้) ในสถานที่นั้นมีน้ าข้าวไหลล้นจนเกิดเป็นคลอง | ซึ่งน้ าข้าวที่
ร้อนก็กลายเป็นเย็น | จึงปรากฏชื่อว่า “อนวตัปตะ อนวตัปตะ” | คลองนั้นเมื่อบริบูรณ์ไปด้วย
น้ าข้าวและข้าวต้มตลอด 12 ปี ก็เพิ่มพูนขึ้น | ต่อมาคลองนี้ได้กลายเป็นแม่น้ าสายส าคัญ | 
ปรากฏชื่อว่า “อาจามนที” | 
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นอกจากอาหารดังกล่าวมานี้ ไภษัชยวัสตุยังสะท้อนให้เห็นว่า เนื้อสัตว์ก็เป็นอาหารที่ได้รับ
ความนิยมในสมัยนั้นเช่นกัน นอกจากจะเป็นอาหารแล้วเนื้อดิบยังเป็นยารักษาโรคอีกด้วย ดังข้อความ
ดังนี้  
 

ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อายุษฺมานฺ ไสกต อุนฺมตะ กฺษิปฺยจิตฺตสฺเตนาหิณฺฑเต | ส               
พฺราหฺมณคฺฤห’ (ปติสฺต  ทฺฤษฺฏฺวา อาห | เอษ อายุษฺมานฺ กสฺย ปุตฺระ | อปเร อาหุะ | อมุกสฺย 
คฺฤหปเตะ | เต กถยนฺติ | ศากฺยปุตฺรียะ’ศฺรมณา อนาถา อ) ปฺยปฺรวฺรชิตาะ | ยทิ น ปฺรวฺรชิโต’
ภวิษฺยตฺ ชฺ าติภิรสฺย จิกิตฺสา กฺฤตาภวิษฺยตฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ |    
ภค (วานาห | เอว  สติ ภิกฺษวะ ไสกตสฺย ภิกฺโษรฺคฺลานฺยนิรูปณาย ปฺรษฺฏวฺยมฺ | อถ เต ไวทฺย
สกาศมุปส กฺรานฺตาะ | ภทฺรมุข อสฺไยวเมว  (จ คฺลานฺยมฺ | ไภษชฺย  วฺยปทิศ | อารฺย อามม าส     
ปริภุญฺชตุ | สฺวสฺโถ ภวิษฺยติ | ภทฺรมุข กิมเสา ปุรุษาทะ | อารฺย น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ 
| เอตตฺ ปฺรกร(ณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ยทฺเยว  ไภษชฺย  เสวิตวฺยมฺ | น       
ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ | ม าส  ทาตวฺยมฺ ภิกฺษวสฺตถา) เอวานุปฺรยจฺฉนฺติ |595 

 

มีเรื่องเล่าในเมืองศราวัสตี | ภิกษุชื่อว่าไสกตะผู้มีอายุ เกิดมีอาการบ้า จิตคิดฟุ้งซ่าน 
เดินเที่ยวเตร็ดเตร่อยู่ | พราหมณ์คฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของ
ใคร” | ชนเหล่าอ่ืนกล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของคฤหบดีชื่อโน้น” | ชนทั้งหลายเหล่านั้นจึงกลา่ว
ว่า “ศรมณศากยบุตร ถึงแม้บรรพชาแล้วแต่กลับไม่มีที่พึ่ง | ถ้าท่านไม่ได้เป็นบรรพชิตแล้วไซร้ 
พวกเราเองจะท าการรักษาท่านด้วยความรู้ที่มี” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มี
พระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเธอพึงถามถึง
ไภษัชย์ส าหรับรักษาอาพาธของไสกตะภิกษุเถิด” | ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหา
แพทย์ | (ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า) “ท่านผู้เจริญ อาพาธอย่างนี้และอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษรุปู
นี้ ขอท่านจงบอกไภษัชย์เถิด” | แพทย์นั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นจงฉันเนื้อดิบ | 
(ครั้นฉันแล้ว) จะมีอาการดีขึ้น | ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ จะให้ภิกษุนั้นฆ่าสัตว์นะ
หรือ” | แพทย์กล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุนั้นไม่สามารถที่จะหายเป็นปกติได้ด้วยยาชนดิ
อย่างอ่ืน” | ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ถ้าไภษัชย์อย่างนี้ภิกษุจะต้องฉัน | (และ) เธอก็ไม่สามารถจะหายเป็นปกติได้ด้วย
ไภษัชย์อ่ืน | พวกเธอพึงให้เนื้อแก่ภิกษุเถิด” ภิกษุทั้งหลายจึงให้เนื้อดิบเหล่านั้นตามพระ    
ด ารัส | 
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ส ชฺ าติภิราหฺฤต  ม าส  ปริภุงฺกฺเต | ยทา ภควโต)’นฺติกาตฺ สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ ตทา น    
ปริภุงฺกฺเต | อาหฺฤตานิ ตุ ภิกฺษูณ า (ปฺรยจฺฉติ | ภิกฺษวสฺตตฺปริภุญฺชเต | ตีรฺถิกา อวธฺยายนฺติ    
กฺษิปนฺติ วิวาจยนฺติ | อายุษฺมนฺตะ สึเหน เสนาปตินา อุทฺทิศฺย กฺฤต  ม าสมาหฺฤตมฺ |596 

 

เสนาบดีนั้นย่อมกินเนื้อที่เหล่าญาติทั้งหลายน ามาให้แล้ว | (แต่) ในเวลาที่เสนาบดีนั้น
เห็นแจ้งสัตยธรรมจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ไม่ได้กินเนื้ออีกเลย | ดังนั้น เสนาบดีจึง
ได้ถวายเนื้อที่เหล่าญาติน ามาแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย | ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อนั้น | เหล่าเดียรถีย์
ทั้งหลายต่างก็โพทนาว่ากล่าวติเตียนว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เสนาบดีได้น าเนื้อที่เขาท า
เฉพาะเจาะจงมาแล้ว | 

 

เครื่องดื่ม 
 

น้ ามีความส าคัญมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส าหรับชนิดของเครื่องดื่มที่พบว่าใน
ไภษัชยวัสตุนั้นมีการกล่าวถึงน้ าปานะที่ภิกษุสงฆ์ดื่มซึ่งใช้ศัพท์ว่า “ปาน /पानं” หลังจากที่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้ามีพุทธานุญาตให้ภิกษุสามารถฉันน้ าปานะได้หลังในเวลาวิกาล โดยน้ าปานะที่ทรงอนุญาตก็มี
อยู่ 8 ชนิดด้วยกัน ดังนี้ 
 

โจจ  โมจ  จ โกล  จ อศฺวตฺโถทุมฺพเรณ จ | 
ปารุษิก  จ มฺฤทฺวีกา ขรฺชูร  จาษฺฏม  มตมฺ |597 

 

เราอนุญาตน้ าปานะ 8 ชนิด กล่าวคือ น้ ากล้วยมีเมล็ด 
น้ ากล้วยไม่มีเมล็ด น้ าผลเล็บเหยี่ยว น้ าผลโพธิ์ น้ าผลมะเดื่อ  
น้ าผลเหง้าบัว น้ าผลองุ่นหรือผลจันทน์ น้ าผลอินทผลัม || 
 

ต่อมาฤษีไกเนยะเมื่อได้ฟังธรรมจากองคพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสอย่าง
มาก จึงได้น าน้ าปานะ 8 ชนิดนี้ถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก ดังนี้ 
  

ตโต’เสา อเวตฺยปฺรสาทสมนฺวาคโต’ษฺเฏา ปานานฺยาทาย โจจปาน  โมจปาน  โกล-       
ปานมศฺวตฺถปานมุทุมฺพรปาน  ปรุษิกปาน  ขรฺชูรปาน  มฺฤทฺวีกาปาน  จ เยน ภคว าสฺเตโนปส -       
กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อิมานิ ภทนฺต อษฺเฏา ปานานิ ปูรฺวไกะ ฤษิภิะ        
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สฺตุตานิ วรฺณิตานิ | ตานิ ภควานฺปฺรติคฺฤหฺณาตุ อนุกมฺปามุปาทาย | ปฺรติคฺฤหฺณาติ ภควานฺ     
ไกเนยสฺย ฤเษรนฺติกาทษฺเฏา ปานานิ อนุกมฺปามุปาทาย |598 

 

ครั้งนั้น ฤษีไกเนยะนั้นผู้มีความเลื่อมใสอย่างมาก จึงถือเอาน้ าปานะ 8 ชนิดอันได้แก่ 
น้ าปานะที่ท าด้วยผลกล้วยมีเมล็ด น้ าปานะที่ท าด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด น้ าปานะที่ท าด้วยผล
เล็บเหยี่ยว น้ าปานะที่ท าด้วยผลโพธิ์ น้ าปานะที่ท าด้วยผลมะเดื่อ น้ าปานะที่ท าด้วยเหง้าบัว 
น้ าปานะที่ท าด้วยผลอินทผลัม น้ าปานะที่ท าด้วยผลองุ่นหรือผลจันทน์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า | คร้ันเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
น้ าปานะ 8 ชนิดเหล่านี้หมู่ฤษีในปางก่อนทั้งหลายกล่าวสรรเสริญแล้ว | ขอพระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับน้ าปานะเหล่านี้ด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัย
ความอนุเคราะห์จึงทรงรับน้ าปานะ 8 ชนิดจากส านักของฤษีไกเนยะ | 

 

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ าดื่ม คือเหล่าเดียร์ถีย์เมื่อรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะ
เสด็จมายังเมืองที่พวกตนอยู่อาศัย เพราะกลัวว่าลาภและสักการะของตนเองจะเสื่อมไปจึงวางแผนที่
จะขับไล่ชาวบ้านผู้นับถือพุทธศาสนาและพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยน ายาพิษใส่ไว้ในน้ าเป็นต้น ดัง
ข้อความดังนี้ 

 

เต กถยนฺติ | ภทฺรงฺกรสามนฺตเกน สรฺวชนกายมุทฺวาสฺย ภทฺรงฺกร  นคร  ปฺรวาสยต 
ศาทฺวลานิ กฺฤษต สฺถาณฺฑิลานิ ปาตยต ปุษฺปผลวฺฤกฺษ  เฉทยต ปานียานิ วิเษณ ทูษยต | เต กถ
ยนฺติ | อารฺยาสฺติษฺ ต สรฺวมนุติษฺ าม อิติ | เต’พสฺถิตาะ ตตสฺไตรฺภทฺรงฺกรนครสามนฺตเกน สรฺว  
ชนกายมุทฺวาสฺย ภทฺรงฺกร  นคร  ปฺรวาสิต  ศาทฺวลานิ กฺฤษฺฏานิ สฺถาณฺฑิลานิ ปาติตานิ ปุษฺป
ผลวฺฤกฺษาศฺฉินฺนาะ ปานียานิ วิเษณ ทูษิตานิ |599 

 

เดียรถีย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พวกท่านจงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ 
(บังคับ) ให้อยู่แต่ในเมืองภทรังกระ จงไถทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ท าลายแท่นบูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอก
และผล ท าลายน้ าดื่มด้วยยาพิษ” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดอยู่เถิด พวกเราจะ
ท าตามทุกอย่าง” | เดียรถีย์เหล่านั้นจึงอยู่แล้ว หลังจากนั้นชนเหล่านั้นจึงขับไล่หมู่ชนทั้งหมด
รอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ในเมืองภทรังกระ ไถทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ท าลายแท่น
บูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล ท าลายน้ าดื่มด้วยยาพิษ | 
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ไภษัชยวัสตุยังแสดงให้เห็นว่า ลักษณะการสร้างอารามในสมัยนั้นจะต้องมีตุ่มน้ าดื่มเพ่ือ
ต้อนรับเหล่าพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เข้ามาสู่อารามเพ่ือขจัดความกระหายและให้ความสดชื่น
ดังนี้ 
 

ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยน ไวร ภฺยมิติ | เอว  ภทนฺ-
เตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยเศาษีตฺ | อถ ภควานฺ ส ปฺรสฺถิโต ยาวทนฺยตมสฺมินฺนาราเม 
| พฺราหฺมณะ กูปาตฺ ปานียมุทฺธรติ | อาราม  เสกฺตุมารพฺธะ | อทฺรากฺษีตฺ ส พฺราหฺมโณ ภควนฺต  
ทูราเทว ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ส ลกฺษยติ | ยทิ ศฺรมโณ เคาตม อาราม  ปฺรเวกฺษฺยติ | อารามมุทปาน  
ส ทูษยตีติ | ตโต รชฺชุ ติปฺยก  จ โคปายิตฺวา สฺถิตะ | อถ ภควานฺ ฤทฺธฺยาราม  ปฺรวิษฺฏะ |        
ป าจิเกน จ มหายกฺษเสนาปตินา ตทุทปาน  ปฺลาวีกฺฤตมฺ | สรฺโว’สาวาราม อุทเกน ปฺลาวิตะ | 
ตโต’เสา พฺราหฺมโณ มหรฺธิโก’ย  ศฺรมโณ เคาตโม มหานุภาว อิติ วิทิตฺวาติปฺรสนฺนะ กถยติ | 
อาคจฺฉตุ ภควนฺ เคาตม | อิย  รชฺชุริท  ติปฺยกมฺ | คฺฤหฺณาตุ ปานีย  ยถาสุขมิติ |600 

 

คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “มาเถิด อานนท์ เรา
จะไปยังเมืองไวรัมภยะกัน” | ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้า
ด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่
แล้วในอารามแห่งหนึ่ง | มีพราหมณ์ก าลังตักน้ าดื่มขึ้นมาจากบ่อ | เร่ิมเพื่อที่จะรินใส่ (ตุ่มน้ า) 
ประจ าอาราม | พราหมณ์นั้นได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ที่ไกลเทียว ก็คร้ันเห็นแล้วย่อม
ก าหนดอีกว่า “ถ้าพระศรมณะเคาตมะ จักเสด็จเข้าไปสู่อาราม | พระองค์ก็จะกระท าตุ่มน้ า
ประจ าอารามให้พร่อง” | ล าดับนั้น พราหมณ์จึงเก็บเชือกและกรวยตักน้ าไว้ยืนอยู่แล้ว | ครั้ง
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่อารามด้วยฤทธิ์ | อนึ่ง มหาเสนายักษ์นามว่า ปางจิกะ 
ท าตุ่มน้ านั้นให้ไหลล้นอย่างไม่หยุดหย่อน | มหาเสนายักษ์นั้นได้ยังอารามทั้งหมดให้ท่วมท้น
แล้วด้วยน้ า | หลังจากนั้น พราหมณ์นั้นทราบแล้วว่า “พระศรมณะเคาตมะพระองค์นี้ทรงมี
ฤทธิ์มาก ทรงมีอานุภาพมาก ดังนี้แล้วจึงเกิดความเลื่อมใส กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้มี
พระภาคเจ้า ขอพระองค์เสด็จมาเถิด | นี้คือเชือก นี้คือกรวยตักน้ า | ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
โปรดรับเอาน้ าดื่มตามสบายเถิด” |  
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เครื่องแต่งกาย 
 

แม้ว่าไภษัชยวัสตุไม่ได้แสดงหรือระบุการแต่งกายของผู้คนในสมัยนั้นไว้อย่างชัดเจน แต่ก็
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกายของคนอินเดียในยุคสมัยนั้นว่ามี
ลักษณะอย่างไร และมีชนิดของผ้าแบบไหนบ้างที่น ามาใช้ในการท าเครื่องแต่งกาย ดังนี้ 
 

  ลักษณะของเนื้อผ้า หรือชนิดของผ้า 
-  การปาสะ (karpāsa/कापामस), ตูละ (tūla/तूल) คือ ผ้าฝ้าย ที่กล่าวถึงคือ 

 

สาเกตามนุปฺราปฺตะ สาเกตายามายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | อสฺยามานนฺท สาเกตา-
ยามุโปษโธ นาม ราชา ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ สฺผีต  จ กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ | 
ตสฺยาปเรณ สมเยน มูรฺธฺนิ ปิฏโก ชาโต มฺฤทุะ สุมฺฤทุะ ตทฺยถา ตูลปิจุรฺวา กรฺปาสปิจุรฺวา น จ 
กึจิทาพาธ  ชนยติ |601 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองสาเกตะโดยล าดับ ในเมืองสาเกตะพระองค์ย่อมตรัส
เรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ มีพระราชาพระนามว่าอุโปษธะ ทรงครองราช
สมบัติอยู่ในเมืองสาเกตะแห่งนี้  (ทรงท าให้เมืองสาเกตะ) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ปลอดภัย หา
อาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลกุพล่าน | (ต่อมา) เนื้องอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชา
อุโปษธะซึ่งมีความนุ่ม และอ่อนนุ่มยิ่ง กล่าวคือ (เนื้องอกนั้น) นุ่มราวกะผ้าตูละ หรือผ้า        
กรปาสะ (แต่เนื้องอกนั้น) ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคร้ายใด ๆ |  

 

โรมาภูตฺ ปาทตลโยรฺชาตาภูจฺจตุรงฺคลาะ | 
สุสูกฺษฺมา มฺฤทุส สฺปรฺศาะ สุภาสฺตูลปิจูปมาะ ||602 
 

เรามีขนเกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสอง มีนิ้วมือ 4 นิ้ว ซึ่งเป็นนิ้วที่มีความ 
ละเอียดอ่อน สัมผัสนุ่มนวลงดงามเหมือนผ้าฝา้ย ||  

 

-  กาศิกะ (kāśikavastra/काभशकवस्त्र) คือ ผ้าไหมที่ทอขึ้นในเมืองพาราณสี หรือกาศี ดังนี้ 
 

ชมฺพุทฺวีปมเศษ ) ปิ กาศิวสฺตฺเรณ โศธเยตฺ | 
วีตราคสฺย ยตฺไรก  จ กฺรม  โศธเยทฺฤเษะ ||603 
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บุคคลแม้จะใช้ผ้าของชาวกาศีประดับตกแต่งทั่วทั้งชมพูทวีป 
(ก็ไม่เท่ากับ) ท าความสะอาดที่จงกรมที่หนึ่งของฤษี 
ผู้ปราศจากราคะเลย || 

 

-  กาลิงคะ (kāliṅga/काभलगंप्रावार) ผ้าที่ทอขึ้นในเมืองกาลิงคะ ดังนี้ 
 

ตสฺยาะ ขลุ ภคินิ ศีเต อุษฺณา (ส )สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ อุษฺเณ ศีตส สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ               
กาลิงฺคปฺราวารมฺฤทุส สฺปรฺศานิ |604 

 

น้องหญิง ทราบมาว่า เมื่อร่างกายพระเจ้าจักรพรรดิหนาว ตัวนางก็จะอุ่น เมื่อร่างกาย
พระเจ้าจักรพรรดิร้อนตัวนางก็จะเย็น มีสัมผัสอ่อนนุ่มดังผ้าของชาวเมืองกาลิงคะ | 

 

-  อุตราสงค์ (uttarāsaṅga/उिरासंग) ผ้าห่ม เป็นผ้าผืนหนึ่งในจ านวน 3 ผืนของไตรจีวร 
ได้แก่ผืนที่เรียกกันสามัญว่า จีวร ซึ่งเป็นผ้าที่นุ่งห่มของพระภิกษุในพุทธศาสนา ดังนี้ 

 

อถายุษฺมานานนฺโท ลฆุ ลฆฺเวว จตุรฺคุณมุตฺตราสงฺค  ปฺรชฺ ปฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ |     
นิษีทตุ ภควานฺ ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน |605 

 

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์จึงรีบปูลาดผ้าอุตราสงค์ซ้อนกัน 4 ชั้นโดยทันทีแล้วกราบทูล
ค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว
อย่างนี้ | 

 

-  สังฆาฏิ (saṃghāṭi/संघाठट) ผ้าทาบ ผ้าคลุมกันหนาวที่พระใช้ทาบบนจีวร เป็นผ้าผืน
หนึ่งใน 3 ผืนที่เรียกว่า ไตรจีวร ดังนี้ 

 

เตน ขลุ สมเยน (ศาริปุตฺโร คฺฤธฺรกูฏปรฺวเฏ ส ฆาฏิก า สีวฺยติ สฺม | อถ ภควานายุษฺมนฺต       
มหาเมาทฺคลฺยายนมาห | คจฺฉ เมาทคลฺยายน ปฺรวฺรชฺยาส) หายกมานเยติ |606 

ทราบมาว่า สมยันัน้พระศารีปตุร ก าลังเย็บผา้สังฆาฏิอยู่แล้วที่ภูเขาคฤธรกูฏ | ครั้งนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายวุ่า “ไปเถิด เมาทคัลยายนะ 
ไปตามสหายของเธอมาเถิด” |   
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ในเรื่องของหญิงผู้ขอทานอยู่ในเมือง ก็สะท้อนให้เห็นถึงส่วนประกอบเครื่องแต่งกายของ
ชาวนาที่ประกอบด้วยผ้าที่ใช้ส าหรับนุ่ง กับผ้าโพกหัว ส่วนชาวบ้านที่ยากจนจะนุ่งผ้าป่านเนื้อหยาบ 
ดังตอนที่ท้าวศักรเทวราชหลังจากเห็นหญิงขอทานถวายข้าวต้มแด่พระมหากาศยปะจึงเกิดความคิดว่า 
มนุษย์ทั้งหลายขนาดมองไม่เห็นผลของบุญและบาปแต่ก็ยังถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย ขณะที่ตัว
เราเองมองเห็นผลของบุญทั้งหลาย ด ารงอยู่ได้ในผลบุญของตัวเอง เพราะเหตุไรเราจึงไม่ถวายทาน
หรือไม่ท าบุญทั้งหลายบ้างเล่า คิดดังนั้นท้าวศักรเทวราชจึงจ าแลงกายเป็นช่างทอผ้า ซึ่งในเรื่องได้
บรรยายถึงลักษณะการแต่งกายของท้าวศักระที่จ าแลงมาเป็นช่างทอผ้าว่า สวมผ้าโพกหัว นุ่งผ้าป่าน
เนื้อหยาบ ดังนี้ 
 

อถ ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺไยตทภวตฺ | อิเม ตาวนฺมนุษฺยาะ ปุณฺยานามปฺรตฺยกฺษทรฺศิโน     
ทานานิ ททติ ปุณฺยานิ กุรฺวนฺติ อห  ปฺรตฺยกฺษทรฺศฺเยว ปุณฺยาน า สฺเว ปุณฺยผเล วฺยวสฺถิตะ | 
ตสฺมาทฺทานานิ วา ททามิ ปุณฺยานิ วา กโรมิ | อยมารฺโย มหากาศฺยโป ทีนานาถกฺฤปณ-
วนีปกานุกมฺปี | ยตฺตฺวหเมน     ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทเยยมิติ วิทิตฺวา กฺฤปณวีถฺย า คฺฤห      
นิรฺมิตวานฺ | จีรจีรจีวรก  กากาภินิลีนก  นาติปรมรูป  กุวินฺท  จาตฺมานมภินิรฺมาย อุทฺธูตศิรสฺกะ 
ศณศาฏีนิวาสิตะ สฺผุฏิตปาณิปาโท วสฺตฺร  วยิตุมารพฺธะ | ศจฺยปิ เทวกนฺยา กุวินฺทภาวเวษธา
ริณี ตสริก า กรฺตุมารพฺธา |607 

 

ขณะนั้นท้าวศักรเทวราชจึงเกิดความคิดว่า “ก็มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ มองไม่เห็นผล
ของบุญทั้งหลายเลย (แต่) ก็ยังถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย เรามองเห็นผลของบุญ
ทั้งหลาย ด ารงอยู่ได้ในผลบุญของตัวเอง | เพราะเหตุไรเราจึงไม่ถวายทานหรือไม่ท าบุญ
ทั้งหลายเล่า ? | ท่านมหากาศยปะผู้เป็นเจ้านี้อนุเคราะห์คนยากจน ไร้ที่พึ่ง ขัดสน ข้นแค้น | 
อย่ากระนั้นเลย เราควรถวายบิณฑบาตแก่พระมหากาศยปะนี้” คร้ันทราบดังนี้แล้วจึงนิรมิต
เรือนอันช ารุดทรุดโทรมบนถนนที่คนจนอาศัยอยู่ และจ าแลงร่างกายเป็นช่างทอผ้า สวมผ้า
โพกหัว นุ่งผ้าป่านเนื้อหยาบ มีมือและเท้าแห้งแตก ได้เร่ิมเพื่อที่จะจัดแจงผ้า | ส่วนนางเทว
กันยานามว่า ศจี จ าแลงเพศเป็นภรรยาของช่างทอผ้า เร่ิมเพื่อที่จะกระท าการทอผ้า | 

 

อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย โอตลาย า ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | 
อนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ ปญฺจมาตฺราณิ การฺษิกศตานิ อุทฺรชะศิรสฺกานิ ศณศาฏีนิวสฺตานิ หล  
วาหยมฺติ |608 
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ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ครองบาตรและจีวร เสด็จเข้าไป
บิณฑบาตยังเมืองโอตละ | ในประเทศแห่งหนึ่ง ชาวนาประมาณ 500 คน สวมผ้าโพกหัว นุ่ง
เสื้อผ้าขาด ๆ ก าลังไถนาอยู่ | 

 

นอกจากจะกล่าวถึงชาวบ้านที่ยากจนสวมใส่เสื้อผ้าขาด ๆ และผ้าป่านเนื้อหยาบแล้ว ยัง
ได้กล่าวถึงการแต่งกายของเพชฌฆาตผู้ท าหน้าที่ประหารนักโทษ ดังนี้ 

 

ตโต’เสา กรวีรมาลาวสกฺตกณฺ คุโณ นีลามฺพรวสไนะ ปุรุไษรุทฺยตศสฺตฺไระ ส ปริจาริโต 
รถฺยาวีถิจตฺวรศฺฤงฺคารฏเกษฺพนุศฺราวฺยมาโน นคราทุทฺยานาภิมุโข นียเต |609 

 

ล าดับนั้น พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้น มีคมดาบจ่ออยู่ที่คอล้อมรอบไปด้วยบุรุษผู้นุ่งผ้าสี
เขียวเงื้อดาบขึ้น เที่ยวป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 แพร่ง ถูกน า
ตัวไปหน้าอุทยานพระนคร | 

 

ส าหรับพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยคุณบารมีเพียงแค่พระองค์ด าริเท่านั้น ฝนเงินและฝนผ้าก็จะ
ตกลงมาท่ัวทั้งพระราชวัง ดังนี้ 

 

มานฺธาตุะ กุมารสฺย กุมารกฺรีฑาย า กฺรีฑตะ ษฏฺ ศกฺราศฺจฺยุตาะ | เอว  เยาวราชฺย    
การยตะ ษฑฺ มหาราชฺย  การยตะ ษฑฺ ชามฺพูทฺวีปกานฺ ชนปทานฺ สมนุศาสตะ ษฏฺ |        
สหจิตฺโตตฺปาทาจฺจาสฺย รตฺนวรฺษ  ปติต  วสฺตฺรวรฺษมฺ | อนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษมฺ |610 

 

เมื่อพระกุมารมานธาตะละเล่นในเกมของกุมาร ท้าวศักระได้เคลื่อนไปจุติถึงหกองค์ | 
เมื่อมานธาตะถูกแต่งตั้งในต าแหน่งยุพราช ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ เมื่อ
พระองค์ทรงครองราชย์ ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ เมื่อพระองค์ทรงปกครอง
ชมพูทวีปชนบท ท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว | พร้อมกับด้วยพระด าริของ
พระองค์ ฝนแห่งรัตนะ ฝนแห่งผ้า ฝนแห่งเงินได้ตกแล้วภายในพระราชวัง | 

 

ผ้านั้นนอกจากจะน ามาสวมใส่แล้ว ในสังคมอินเดียเมื่อมีญาติเสียชีวิตก็จะน าเอาผ้าหลาก
สีต่าง ๆ ไปประดับตกแต่งแคร่ส าหรับยกศพไปประกอบพิธีทางศาสนา ดังข้อความดังนี้ 

 

ราชา ส ลกฺษยติ | สรฺวถา ปาป  น กรฺตวฺยมิติ วิทิตฺวา ส ปฺรสฺถิตะ | ปุนรปิ ปศฺยติ | นีล-
ปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺตฺไระ ศิวิกามล กฺฤต า ฉตฺรธฺวชปตากาศ ขปฏหสฺตฺรีปุรุษทารกทาริกา-   
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ภิรากีรฺณ า จตุรฺภิะ ปุรุไษรุตฺกฺษิปฺตามฺ อุลฺก า จ ปุรสฺตานฺนียมาน า กาษฺ วฺยคฺรหสฺไตะ ปุรุไษะ 
ปฺฤษฺ โต’นุพทฺธ า หา ตาต หา ภฺราตะ หา ปิตะ หา สฺวามินฺนิติ จ สมนฺตาทาโรทนศพฺท        
ศฺรุตฺวา จ ปุนรมาตฺยานาม ตฺรยเต | กิเมษา ภวนฺตะ ศิวิกา นีลปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺตฺไระ 
ปูรฺววทฺยาวทาโรทนศพฺท อิติ |611 

 

พระราชาทรงก าหนดว่า “เราไม่ควรกระท ากรรมชั่วโดยประการทั้งปวง” ครั้นทราบ
ดังนี้แล้ว จึงเสด็จด าเนินไปต่อ | พระองค์ทรงเห็นบุรุษแม้อีกคนหนึ่ง | มีแคร่ประดับไปด้วย
ผ้าสีเขียว สีเหลือง สีแดงและสีขาว มีฉัตรธงชัยและธงแผ่นผ้า มีการเป่าสังข์ตีกลอง 
พลุกพล่านไปด้วยสตรี บุรุษ เด็กชาย เด็กหญิง มีบุรุษ 4 คนคอยหาม มีบุรุษถือคบไฟเดิน
น าหน้า บุรุษแบกท่อนไม้เดินตามหลัง ทรงสดับเสียงร้องไห้ระงมโดยรอบว่า “ฮือ ๆ พ่อ     
ฮือ ๆ แม่ ฮือ ๆ พี่ชาย ฮือ ๆ สามี” ย่อมตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายมาอีกว่า “ท่านผู้
เจริญ แคร่นี้ซึ่งประดับไปด้วยผ้าสีเขียว เหลือง แดงและสีขาว ค าที่เหลือเหมือนกับข้างต้น 
และเสียงร้องไห้ระงมมันคืออะไรกัน ?” | 

 

เครื่องประดับ 
 

ในไภษัชยวัสตุค าว่า อลังการ (alaṁkāra/अलंकार)  และอาภรณ (ābharaṇa/आभरण)              
จะใช้คู่กับการประดับตกแต่ง ซึ่งเครื่องประดับที่ปรากฏมีดังนี้ 
 

- หารา (hārā/हारा) หมายถึง สร้อยไข่มุก , อรฺธหาร (ardhahāra/अिमहारा)  หมายถึง 
สร้อยคอชนิด 64 สาย สร้อยคอทั้งสองชนิดนี้จะใช้ประดับให้แก่หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ อันสังเกตได้จาก
เนื้อเรื่องในไภษัชยวัสตุ เมื่อกล่าวถึงวิธีการดูแลหญิงที่ตั้งครรภ์ที่จะต้องให้อยู่บนปราสาทชั้นบน ดูแล
ด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาวเมื่ออากาศหนาว ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อนเมื่ออากาศร้อน ให้
กินอาหารที่หมอจัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี ไม่ให้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพึงใจ นอกจากนี้ก็ให้ประดับ
ร่างกายของหญิงนั้นด้วยสร้อยไข่มุก และสร้อยคอชนิด 64 สาย ดังนี้ 
 

อาปนฺนสตฺตฺวา ไจน า วิทิตฺวา อุปริ ปฺราสารทตลคตามยนฺตฺริต า ธารยติ ศีเต ศีโตป -
กรไณรษฺเณ อุษฺโณปกรไณรฺไวทฺยปฺรชฺ ปฺไตราหาไรรฺนาติติกฺไตรฺนาตฺยมฺไลรฺนาติลวไณรฺนาติ
มธุรไกรฺนาติกฏุไกรฺนาติกษาไยสฺติกฺตามฺลลวณมธุรกฏุกกษาย’วิวรฺชิไตราหาไรรฺหารารฺธหาร
วิภูษิตคาตฺรีมปฺสรสภิวนนฺทนวนวิหาริณี  มญฺจาตฺมญฺจ  ปี าต ปี มวตรนฺตีมธริม า ภูมิมฺ |612 
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และหลังจากได้ทราบว่าพระอัครมเหสีนี้ทรงตั้งครรภ์แล้ว พระราชาจึงรับสั่งให้พระนาง
พักอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดซึ่งไม่มีเคร่ืองกั้นกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวพระองค์ทรงให้ดูแลพระ
นางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่ออากาศร้อนก็ให้ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้
ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ขมเกินไป ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวาน
เกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้ดูแลด้วยอาหารที่ไม่ขม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่
เผ็ดร้อน และไม่ฉุน ให้พระนางประดับพระวรกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและสร้อยคอชนิด 64 
สาย ให้ดูแลพระนางจากเตียงสู่เตียง จากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด  (ทรงท า
ให้พระนาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดินท่องเที่ยวไปในสวนนันทนวัน 

 

- อังคุลิมุทฺรา (aṅgulimudrā/अङ्गुभलमुद्रा) คือ แหวน ปรากฏในตอนที่พระสุธนกุมารเมื่อ
ต้องการให้พระนางมโนหราจ าพระองค์ได้ พระองค์จึงใส่แหวนที่พระนางมโนหราเคยให้ไว้ในหม้อน้ า
ส าหรับสนานวรกาย ดังนี้ 
 

ตตสฺยาะ สุธนกุมาเรณาภิหิตาะ | กิมเนน พหุนา ปานีเยน กฺริยต อิติ | ตาะ กถยนฺติ | อสฺ
ติ ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย ทุหิตา มโนหรา นาม | สา มนุษฺยหสฺตคตา พภูว | ตสฺยาะ ส มนุษฺยคนฺ
โธ คศฺยติ | สุธนะ กุมาระ ปฺฤจฺฉติ | กิเมเต ฆฏาะ สมสฺตาะ สรฺเว ตสฺยา อุปริ นิปาตฺยนฺเต 
อาโหสฺ-วิทาณุปูรฺเวเณติ | ตาะ กถยนฺติ | อานุปูรฺวฺยา | ส ส ลกฺษยติ | โศภโน’ยมุปายอิ มาม คุลิ-
มุทฺราเมกสฺมินฺ ฆเฏ ปฺรกฺษิปามีติ | เตไนกสฺยาะ กินฺนรฺยฺยา ธเฏ’นาลกฺษิต  ปฺรกฺษิปฺตา | สา จ 
กินฺนรี อภิหิตา | อเนน ตฺวยา ฆเฏน มโนหรา ตตฺปฺรถมตร  สฺนาปยิตวฺยา | สา ส ลกฺษยติ | นูน
มตฺร การฺเยณ ภวิตวฺยมฺ | ตตสฺตยาเสา ฆฏะ ปฺรถมตร  มโนหรายา มูธฺนิ นิปาติโต ยาวท คุลิมุทฺ
รา อุตฺสงฺเค นิปติตา | สา มโนหรยา ปฺรตฺยภิชฺ าตา |613 

 

ล าดับนั้นพระสุธนกุมารได้กล่าวกะนางกินรีเหล่านั้นว่า “เจ้าน าน้ ามากขนาดนี้ไปท า
อะไร” | นางกินรีเหล่านั้นกล่าวว่า “พระราชธิดาของราชากินนรทรุมะ พระนามว่ามโนหรา | 
พระธิดานั้นได้ต้องมือของมนุษย์ | กลิ่นของมนุษย์จึงติดอยู่กับพระธิดานั้น” | พระสุธนกุมาร
ถามว่า “พระธิดานั้นทรงใช้น้ าทุกหม้อสนานพร้อมกันทั้งหมดหรือว่าทรงสนานตามล าดับ (ที
ละหม้อ)” | นางกินรีเหล่านั้นกล่าวว่า “ทรงสนานตามล าดับ” | พระกุมารนั้นจึงใคร่ครวญว่า 
“เป็นอุบายที่ดีที่เราจะใส่แหวนนี้ลงไปในหม้อน้ าหม้อหนึ่ง” | พระกุมารนั้นจึงได้ใส่เคร่ืองหมาย
ไว้ในหม้อของนางกินรีตนหนึ่ง | และกล่าวกะนางกินรีนั้นว่า “เจ้าจงให้พระราชธิดามโนหรา
อาบน้ าหม้อนี้เป็นหม้อแรก” | นางกินรีนั้นใคร่ครวญว่า “ในข้อนั้นจะต้องมีเหตุอะไรเป็นแน่” | 
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ล าดับนั้นนางกินรีนั้นจึงให้พระธิดามโนหราอาบน้ าหม้อนั้นเป็นหม้อแรก จนกระทั่งแหวนได้ตก
ลงมาที่ตัก(ของพระนาง) | พระธิดามโนหราทรงจ าแหวนนั้นได้แล้ว | 

 

ทองค าถือเป็นโลหะล้ าค่าที่ได้รับความนิยมในการน ามาท าเป็นเครื่องประดับตั้งแต่อดีต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในไภษัชยวัสตุนอกจากทองค า (suvarṇa/सुवणम) จะเป็นที่นิยมน ามาใช้ท าเป็น
เครื่องประดับแล้วก็ยังกล่าวถึงรัตนะล้ าค่าอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน คือ มณี (maṇī/मणी) มุกดา (muktā/मुक्ता) 
ไพฑูรย์ (vaiḍūrya/वैदयूम) แก้วผลึก (phaṭika/फठटक)  ดังนี้ 
 

โส’ปเรณ สมเยน สฺวเทศมนุสฺมฺฤตฺย มาตาปิตฺฤวิโยคเชน ทุะเขนาตฺยาหโต มโนหรายา     
นิเวทยติ | มาตาปิตฺฤวิโยคช  เม  ทุะข  พาธต อิติ | ตโต มโนหรยา เอษ วฺฤตฺตานฺโต วิสฺตเรณ 
ปิตุรฺนิเวทิตะ | ส กถยติ | คจฺฉ กุมาเรณ สารฺธมปกานฺตยา เต ภวิตวฺย  วิปฺรลมฺภกา มนุษฺยาะ | 
ตโต ทฺรุเมณ กินฺนรราเชน ปฺรภูต  มณิมุกฺตาสุวรฺณาทีนฺ ทตฺตฺวานุปฺเรษิตะ | ส มโนหรยา     
สารฺธมุปริวิหายสา กินฺนรขคปเถน ส ปฺรสฺถิโต’นุปูรฺเวณ หสฺตินาปุรนครมนุปฺราปฺตะ |614 

 

เวลาต่อมาพระกุมารนั้นทรงนึกถึงเมืองของพระองค์ มีความทุกข์อันเกิดจากความพลัด
พรากจากมารดาและบิดาบีบครั้นแล้ว จึงตรัสกับพระนางมโนหราว่า “เจ้าจงบรรเทาทุกข์อัน
เกิดจากความพลัดพรากจากมารดาและบิดาแก่พี่ด้วยเถิด” | ล าดับนั้น พระนางมโนหราจึง
กราบทูลเรื่องนี้แก่พระบิดา | พระราชาตรัสว่า “เจ้าไปกับพระกุมารเถิด ไปอยู่กับมนุษย์ผู้
หลอกลวงเถิด” | หลังจากนั้น ท้าวทรุมะราชาแห่งกินนรทรงประทานแก้วมณี แก้วมุกดาและ
ทองค าเป็นต้นมากมายส่งไปแล้ว | พระกุมารนั้นพร้อมด้วยพระธิดามโนหราได้เหาะขึ้นไปยัง
อากาศด าเนินไปโดยทางแห่งกินนรทางอากาศ เสด็จถึงเมืองหัสตินาปุระโดยล าดับแล้ว | 

 

น เกวล  ทนฺตมยานิ สุวรฺณเราปฺยไวฑูรฺยสฺผฏิกมยานฺยปิ | โส’ภิปฺรสนฺนะ |615 
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่แต่ภาชนะงาช้างเพียงเท่านั้น แม้ภาชนะทอง เงิน 
แก้วไพฑูรย์ แก้วผลึก เราก็ท าได้เช่นกัน” | นายช่างหม้อนั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว | 

 

มณิจูฑา (maṇicῡḍā/मणणचूडा) คือ มณีประดับมวยผม นูปุร (nῡpura/नूपुर) ก าไล
สวมข้อเท้า ภรัษฏกานจ (bhraṣṭakānca/भ्रष्टकांच) สายสร้อยคล้องสะโพก เครื่องประดับเหล่านี้
เป็นเครื่องประดับของสตรี ปรากฏตอนที่พระสุธนกุมารได้เห็นพระนางมโนหราผู้ประดับด้วย
เครื่องประดับอันงดงาม ก็เกิดตกหลุมรักข้ึนมาทันที ดังนี้ 
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 อทฺรากฺษีตฺสุธโน ราชกุมารี  มโนหร า กินฺนรีมภิรูป า ทรฺศนีย า ปฺราสาทิก า ปรมยา วรฺณ
ปุษฺกลตยา สมนฺวาคต า สรฺวคุณสมุทิตามษฺฏาทศภิะ สฺตฺรีลกฺษไณะ สมล กฺฤต า ชนปทกลฺยาณี  
ก าจนกลศกูรฺมปีโนนฺนตก นส หตสุชาตวฺฤตฺตปฺรคลมานสฺตนีมภินีลรกฺตศุกวิสฺฤตายตนวก -
มลสทฺฤศนยน า สุธฺรุวมายตต คนาส า พฺริทฺรุมมณิรตฺนพิมฺพผลส สฺถาน สทฺฤศาธโรษฺฐีมาทฺฤฒ -
ปริปูรฺณค ฑปารฺศฺวามตฺยรฺถรติกรวิเศกรกโปลติลกามนุปูรฺวรจิตส หตภฺรุ วมรวินฺทวิกสทฺฤศ -     
ปริปูรฺณวิมลศศิวปุษี  ปฺรลมฺพพาหุ คมฺภีรตฺริวลีกสนฺนตมธฺย าสฺตนภาราวนามฺยมานปูรฺวารฺธ  
รถ าคส สฺถิตสุชาตชฆน า กทลีครฺภสทฺฤศกรา ปูรฺวานุวติตส หต สุชาตกรโภรุ สุนิคูฒสุรจิตสรฺว า-
คสุนฺทรสิร า ส หิตมณิจูฑามารกฺตมรตล า ปฺรหรฺษนูปุรวลยหารารฺธหารนิรฺโฆษวิลสิตคติมายตนี-
สูกฺษฺมเกศี  ศจีมิว ภฺรษฺฏก าจี นูปุราวจฺฉาทิตปาท า ฉาโตทรี  ต า ปฺรกีรฺณหารามุตฺตปฺตชามฺ-    
พูนทจารุวรฺณ า ทฺฤษฺฏฺวา กุมาระ สหสา ปปาต พทฺโธ ทฺฤฒ  ราคปาเศน | 

 

พระกุมารสุธนได้ทอดพระเนตรนางกินรีพระราชกุมารีพระนามว่า มโนหรา ผู้มีรูปงาม 
ชวนมอง น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณอันเปล่งปลั่งอย่างยิ่ง ทรงไว้ซึ่งคุณทั้งหมด ถึง
พร้อมด้วยลักษณะของสตรี 18 ประการ งามยิ่งกว่าหญิงชาวเมือง มีถันชูเชิดกลมกลึงงามเต่ง
ตึงอวบอูมดังหลังเต่าและมีทรงเป็นหม้อทอง มีตาที่ยาวโตเหมือนดอกบัวสดสีน้ าเงิน และแดง
ดั่ง(ตา)นกแก้ว มีจมูกโด่ง คิ้วงาม มีริมฝีกปากล่างเหมือนลูกผลต าลึงสุกและ (สีแดง) ดั่งแก้ว
กัลปังหา มีแก้มอ่ิมเต็มยั่วยวนอย่างยิ่ง มีคิ้วบรรจบกันที่จัดแต่งไว้เป็นระเบียบ งดงามดั่งจันทร์
วันเพ็ญที่ไร้มลทินอวบอ่ิมเหมือนดอกบัวบาน มีแขนเรียว กลางล าตัวมีเส้นตริวลิ ยาวลึก ช่วง
บนล าตัวโน้มลงเพราะน้ าหนักของถัน มีสะโพกงดงามรูปทรง(โค้ง)ดังล้อรถ มีแขนกลมดังล า
หยวกกล้วย มีขาอ่อนดุจงวงช้างงามชิดกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ศีรษะงามเพราะทุกส่วน
ได้ปกคลุมและตกแต่งไว้อย่างดีด้วยมณีประดับ(มวยผม) ที่ฝ่ามือมีสีแดงเรื่อ ยามเดินงดงาม
เพราะมีเสียงดังของสร้อยข้อมือและสร้อยไข่มุกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเส้นผมละเอียดมัน
วาวเป็นประกายแวววาว มีสายสร้อยคล้องสะโพกดั่งพระศจี มีเท้าสวมด้วยก าไลและมีหน้า
ท้องแบน มีสร้อยคอไข่มุกอยู่เต็ม ผิวพรรณทั้งหมดเปล่งปลั่งเหมือนทองแท่งชมพูนุทที่บริสุทธิ์ 
เมื่อได้เห็น (มโนหรา) พระกุมารซึ่งถูกมัดด้วยบ่วงอันหนาแน่นก็ล้มลงทันที |  

 

นอกจากนี้ในไภษัชยวัสตุยังพบว่า มีการตั้งชื่อหรือเรียกชื่อของเมืองตามเครื่องประดับอีก
ด้วยดังเช่น เมืองมณิวตี ที่มีชื่ออย่างนี้เพราะว่าพระโพธิสัตว์ได้ใช้แก้วมณีจ านวนมากประกอบพิธีบูชา
ยัญ และเมืองสุวรณปรัสถะ ที่มีชื่ออย่างนี้เพราะพระโพธิสัตว์ใช้ทองจ านวนมากบูชายัญ ดังนี้ 
 



 500 
 
 

มณิ วตีมนุปฺ ราปฺตะ | มณิ วตฺยามายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | อสฺยามานนฺท        
มณิวตฺย า โพธิสตฺตฺเวน พหุภิรฺมณิภิรฺยชฺโ  ยษฺฏะ | มณิวตี มณิวตีติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา |616 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองมณิวตีโดยล าดับ | ในเมืองมณิวตีนั้น พระองค์ย่อม
ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ ในเมืองมณิวตีนี้ พระโพธิสัตว์จะประกอบพิธี
บูชายัญด้วยแก้วมณีจ านวนมาก | จึงได้รับสมัญญาว่า “มณิวตี มณิวตี” | 

 

สุวรฺณปฺรสฺถมนุปฺราปฺตะ | อสฺมินฺนานนฺท สุวรฺณปฺรสฺเถ โพธิสตฺตฺเวน พหุสุวรฺณโก      
ยชฺโ  ยษฺฏะ | อปฺเยทานี  พฺราหฺมไณะ ปฺรสฺเถน สุวรฺโณ ภาชิตะ | สุวรฺณปฺรสฺถะ สุวรฺณปฺรสฺถ 
อิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตาะ | 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองสุวรณปรัสถะโดยล าดับ | ในเมืองสุวรณปรัสถะนั้น 
พระองค์ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “ดูก่อนอานนท์ ในเมืองสุวรณปรัสถะนี้ พระ
โพธิสัตว์จะประกอบพิธีบูชายัญด้วยทองค าจ านวนมาก | แม้ในบัดนี้ พราหมณ์ทั้งหลายได้แบ่ง
ทองด้วยความไว้ใจแล้ว | จึงได้รับสมัญญาว่า “สุวรณปรัสถะ สุวรณปรัสถะ” | 

 

แนวความคิดทางด้านศาสนา 

มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุถึงเป็นคัมภีร์ถึงจะเป็นคัมภีร์พระวินัยแต่ก็ได้รวบรวม
เรื่องราวทางพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็นอุทาหรณ์ โน้มน้าวให้คนมุ่งท าแต่ความดีในลักษณะต่าง ๆ แต่ถึง
กระนั้นเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมอินเดียโบราณทางด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าว
มาข้างต้น ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านศาสนาที่ปรากฏอยู่นั้น หลังจากที่ได้ศึกษาจากคัมภีร์
ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจที่จะกล่าวถึงได้แก่ เรื่องของหลักค าสอนที่ปรากฏคือความเชื่อเรื่องกรรม คติ
ต่าง ๆ เรื่องพระพุทธเจ้า การเข้าถึงพระรัตนตรัย รวมถึงเรื่องของพุทธศาสนสถาน รูปแบบการเคารพ
สักการะ วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และศาสนาและนิกายต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

เรื่องกรรม 
   

น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ อปิ กลฺปศไตรปิ | 
สามคฺรี  ปฺราปฺย กาล  จผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ || 
กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป)  

                                                           
616

Ibid., 44. 
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หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม |   
นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลา 
เหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล แก่ร่างกายทันที ||617 
 

โส’ปฺยาตฺมโน ยชฺ สมฺปท  ทฺฤษฺฏฺวา ภาษเต จ | 
ศุภกรฺมกฺฤโต ทฺฤษฺฏฺวา ตถาปฺยศุภกรฺมณะ | 
เย ปฺรมาทฺยนฺติ มนุชาะ โศจฺยาสฺเต ปุรุษาธมาะ || 
พระองค์ผู้ได้ท ากุศลกรรมแล้วเมื่อทอดพระเนตรเห็น 
ความถึงพร้อมแห่งการบริจาคของพระองค์เองจึงตรัสว่า 
ชนเหล่าใดครั้นได้เห็นอกุศลกรรมทั้งหลายแล้วยังประมาท 
เขาเหล่านั้นจะต้องเศร้าโศกเป็นคนไร้ค่า ||618 
 

จากพุทธพจน์ ดั งกล่ าวมาจะเห็ น ได้ ว่ า  กรรม เป็ นค าสอนที่ ส าคัญ อย่างยิ่ ง ใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงเน้นสอนถึงความส าคัญของกรรม โดยสอนให้มนุษย์เชื่อในเรื่องกรรม 
และผลของกรรม ความเชื่อเรื่องกรรมเป็นความเชื่อเรื่องกฎแห่งเหตุผลตามธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การกระท าและผลของการกระท า เป็นกระบวนการทางเจตจ านงพร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องสอดคล้องกัน
ไป ทางพุทธศาสนาเรียกว่า กรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรม619  
 

ความเชื่อเรื่องกรรมเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน
มาก ตามหลักพุทธศาสนากรรมหรือกฎแห่งกรรมนั้นเป็นหลักค าสอนส าคัญหมวดหนึ่งในบรรดาหลัก
ค าสอนส าคัญอ่ืนๆ อาทิ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ ฯลฯ แต่ดูเหมือนว่าพุทธศาสนิกชน
จะเคยชินกับหลักค าสอนเรื่องกรรมมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ620 คัมภีร์ทางพุทธศาสนาต่างๆ ล้วนแต่เป็น
คัมภีร์ที่มุ่งเน้นสาระค าสอนเรื่องกรรมทั้งนั้น โดยเฉพาะคัมภีร์มูลสรวาสติวาทในส่วนของไภษัชยวัสตุ
ได้เสนอสาระค าสอนเรื่องกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
 

                                                           
617

Ibid., 67.      
618

Ibid., 70.      
619พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, 153.  
620พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), กรรม-นรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่ , พิมพ์ครั้งที่  6 ed. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2542), 2.  
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 ความหมาย ลักษณะ ประเภทและผลของกรรม  

  กรรมในทางพุทธศาสนา หมายถึง การกระท าที่ ประกอบด้วยเจตนา ในคัมภีร์
พระไตรปิฎกเถรวาท พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต มีพุทธพจน์ระบุไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงท าด้วยกาย วาจาและใจ”621 และมีนักปราชญ์
ได้ให้ความหมายของกรรมไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 พระศรีคัมภีรญาณ กล่าวว่า กรรมตามหลักพุทธศาสนา แปลว่า การกระท า โดย
พระพุทธศาสนาแบ่งการกระท าออกเป็น 3 อย่าง การกระท าทางใจ คือ มโนกรรม การกระท า
ทางกาย เรียกว่า กายกรรม และการกระท าทางวาจาเรียกว่า วจีกรรม ใน 3 อย่างนี้ที่ส าคัญ
ที่สุดคือ มโนกรรม เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มันจะสืบย้อนไปสู่
มโนกรรมได้ทั้งหมด 

                       

  พระธรรมโมลี กล่าวว่า กรรม คือ การกระท า หรือการแสดงออกที่เกิดขึ้นทางกาย 
การกระท าทางกายชื่อว่า กายกรรม (bodily action) การกระท าทางกาย การกระท าทาง
ค าพูด ทางวาจา สิ่งที่พูดออกไป ที่มีเจตนาให้เขาเป็นคนดี คนไม่ดี เรียก วจีกรรม (verbal 
action) การแสดงออกทางวาจา คิดนึกในใจอะไรที่เกิดการจากนึก การคิดในใจ เรียกว่า 
มโนกรรม (mental action) ทั้งหมดอยู่ที่เจตนา เจตนาจึงเป็นตัวกรรม 

       

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล กล่าวว่า กรรมนั้นคืออะไร คือ การกระท าของ
เราทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่วเรียกว่า กรรม เพราะเมื่อจิตคิดอะไร คิดดีคิดชั่วก็ตาม ปากเราพูด
อะไรจะดีหรือชั่วก็ตาม กายกรรมก็เกิด มโนกรรมเกิดก่อน วจีกรรมจึงมา กายกรรมจึงเกิด  

                

พระราชสิทธิมุนี วิ. กล่าวว่า เจตนาคือตัวกรรม การแสดงออกทางกาย วาจา และใจที่
ดีเรียกว่า “กุศลกรรม” ตรงกันข้ามกับการแสดงออกทางกาย วาจา และใจที่ไม่ดีเรียกว่า 
“อกุศลกรรม” เมื่อกล่าวโดยสาระส าคัญก็มีเรื่องของกุศลกรรมกับอกุศลกรรม กุศลกรรม คือ 
การกระท าไปในทางที่ดีในทางที่เป็นกุศล ส่วนอกุศลกรรม คือ กรรมที่เป็นไปฝ่ายชั่ว เป็นฝ่าย
บาป สองอย่างนี้คือกรรมในพระพุทธศาสนา 

          
 

                                                           
621เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ เจตยิตฺวา กมฺม  กโรติ กาเยน วาจาย มนสา... ดู มหามกุฏราช

วิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 22, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2538), 464.  
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พระสาสนโสภณ (พิจิตร   ิตวณฺโณ) กล่าวว่า กรรม คือ กฎธรรมชาติ ดังนั้นกฎแห่ง
กรรมก็คือ กฎแห่งธรรมชาติข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสรู้และค้นพบกฎธรรมชาติ กรรมเป็นกฎ
ธรรมชาติ คนจะดีชั่วก็เพราะกรรม กรรมเป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกรรม 
พระพุทธเจ้าค้นพบกฎแห่งกรรม เหมือนนักวิทยาศาสตร์คนพบกฏวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่
นักวิทยาศาสตร์สร้างกฎวิทยาศาสตร์ ในบรรดาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา พระพุทธเจ้าค้นพบกฎธรรมชาติ ค าสอนของพระพุทธเจ้าคือ ธรรมะ ส่วนนี้ก็คือ กฎ
ธรรมชาติ เขาเรียกว่า ธรรมะ ธรรมะแปลว่าอะไร แปลว่า สิ่งที่ทรงสภาพของมันไว้ตามเป็น
จริงตลอด มิใช่อธรรม ถูกบ้างผิดบ้าง เพราะฉะนั้น กฎแห่งกรรม ก็คือ กฏธรรมชาติข้อหนึ่งที่
พระพุทธเจ้าค้นพบในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า              

 

จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า กรรมนั้นมี 3 ทางคือทางกาย เรียกว่ากายกรรม ทาง
วาจาเรียกว่า วจีกรรม ทางใจเรียกว่า มโนกรรม จะเห็นได้ว่ากรรมที่ระบุไว้นี้เป็นค ากลางๆ ไม่ได้บอก
ว่าดีหรือไม่ดี แต่หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา พุทธทาสภิกขุได้อธิบายไว้ว่า เจตนาใน
เรื่องกรรมนี้หมายถึง ความมุ่งมาดปรารถนาตั้งใจที่จะท า ซึ่งเกิดจากความอยากคือ ตัณหา และตัณหา
ก็มีที่มาจากการปรุงแต่ง เช่น ความนึกคิด อันเป็นเหตุให้พอใจ ไม่พอใจ ด้วยความคิดนี้จึงท าให้เกิด
ความอยากตามความพอใจไม่พอใจนั้นเกิดขึ้นโดยมีความไม่รู้เป็นรากเหง้า622 ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกรรม
โดยคุณภาพก็สามารถจ าแนกกรรมได้ 2 ประเภท คือกรรมดีกับกรรมชั่ว กรรมดีเรียกกว่ากุศลกรรม 
กรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม623 ในไภษัชยวัสตุเองพระพุทธเจ้าทรงอธิบายลักษณะของกรรมไว้ 2 
ประการคือ กรรมทั่วไป (สาธารณกรรม) และกรรมที่ไม่ทั่วไป (อสาธารณกรรม) เพ่ือไขข้อสงสัยของ
ภิกษุท้ังหลายว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันสูงสุด ท าไมถึงถูกนางจิญจมาณวิกากล่าวใส่ร้ายด้วยค า
อันไม่จริง ดังข้อความดังต่อไปนี้ 

 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท ากรรม
อะไรไว้ | ด้วยวิบากแห่งกรรมใด นางจิญจมาณวิกาจึงได้กล่าวตู่พระองค์ด้วยค าอันไม่จริง” | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติเหล่าอ่ืนก่อนหน้านี้ ตถาคตได้ก่อร่างสร้าง
กรรมเหล่านี้ไว้ อันได้รับการสั่งสม มีอยู่ทั่วไปและไม่ทั่วไป | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้
แล้ว เรื่อยไปจนถึง ทราบว่ากรรมทั้งหลายย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที | กรรมที่ทั่วไปเป็น
อย่างไร | 

                                                           
622พุทธทาสภิกษุ, กรรมเหนือกรรม ศึกษากรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และพระพุทธพจน์ที่

เกี่ยวกับกรรม (กรุงเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ์, ม.ป.ป., 2554), 6-8. 
623พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺต), กรรม-นรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, 54. 
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 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในนครวาราณสี พราหมณ์คนหนึ่งเรียนจบเวท
เวทางคศาสตร์ ย่อมบอกมนต์ของพราหมณ์แก่มาณพ 500 คน (ท าให้) ชาวเมืองวาราณสี
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเป็นอย่างมาก (ถึงขนาด) เข้าใจว่าพราหมณ์นั้นเป็นพระอรหันต์ | 
ต่อมาฤษีผู้ได้อภิญญา 5 คนหนึ่งเมื่อเที่ยวจาริกไปในชนบทได้มาถึงเมืองวาราณสีนั้นแล้วโดย
ล าดับ | ชาวเมืองวาราณสีเห็นฤษีนั้นแล้วก็เกิดมีความเลื่อมใส | ก็เมื่อเห็นแล้วประชาชน
ทั้งหมดต่างก็เลื่อมใสเป็นอย่างมาก | ในเวลาที่ประชาชนจะถวายสิ่งของหรือกระท าสิ่งของ
ถวาย ต่างก็ถวายแก่ฤษีนั้น | ครั้งนั้น ลาภและสักการะของพราหมณ์นั้นหายไปแล้ว | 
พราหมณ์ได้คิดอิจฉาริษยาฤษีนั้นจึงเรียกเหล่ามาณพมาว่า “มาณพทั้งหลาย ฤษีตนนี้เป็นผู้
เสพกาม” | แม้มาณพทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “อุปัชฌาย์ของเรากล่าวค านี้ว่า “ฤษีตนนี้
เป็นผู้เสพกาม” | ครั้งนั้น มาณพทั้งหลายเหล่านั้น จึงเที่ยวประกาศในถนนหนทางสี่แยกสาม
แยก ในตระกูลของพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย | ขณะนั้น | หมู่มหาชนครั้นได้ฟังแล้วว่า 
“ฤษีเป็นผู้เสพกาม” จึงเสื่อมศรัทธาเลื่อมใสแล้ว | ฤษีนั้นผู้ไม่มีใครสักการะและถูกคุกคามจึง
ออกไปจากเมืองวาราณสีแล้ว | ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร พราหมณ์นี้ในกาลสมัย
นั้นก็คือเรานั่นเอง | มาณพ 500 คนเหล่านั้นก็คือภิกษุ 500 รูปเหล่านี้ | ข้อที่เรากล่าวตู่ฤษี 
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว เราจึงถูกเผาไหม้ในนรก | ด้วย
เศษแห่งกรรมนั้นนั่นแล บัดนี้เราผู้ได้ตรัสรู้พร้อมแล้วพร้อมด้วยภิกษุ 500 รูปได้ถูกนาง      
จิญจมาณวิกากล่าวตู่ด้วยค าอันไม่จริง | นี้ชื่อว่ากรรมทั่วไป | 
 กรรมที่ไม่ทั่วไปเป็นอย่างไร | ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว พระราชาพระนามว่า
พรหมทัต ทรงครองราชย์อยู่ในเมืองวาราณสี บัณฑิตพึงทราบโดยพิสดารว่า พระองค์ทรงท า
ให้เมืองวาราณสีมั่งคั่ง | ทราบมาว่า สมัยนั้นมีหญิงงามเมือง (หญิงผู้อาศัยรูปเลี้ยงชีวิต) นาม
ว่าภัทรา อาศัยอยู่ | และบุรุษผู้เป็นนักเลงนามว่า มฤณาละ | บุรุษนั้นได้ส่งเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับไปให้แก่นางภัทรานั้นเพื่อต้องการให้บ าเรอ | นางได้รับเอาเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับนั้นแล้ว | ต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งได้ถือเอาเงิน 500 กรษาปณะเข้าไปหาแล้ว | 
กล่าวว่า “แนะภัทรา มาเถิด พวกเราจะได้ร่วมรักกัน” | นางย่อมใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะไปหา 
(นายมฤณาละ) เราอาจจะไม่ได้เงิน 500 กรษาปณะ | และไม่เหมาะสมเลยที่นายมฤณาละ
มายังเรือนนี้ เราจะนัดการไปในที่อ่ืน” | นางจึงกล่าวกะหญิงรับใช้ว่า “เธอจงไป จงบอกแก่
นายมฤณาละว่า “แม่หญิงภัทรากล่าวว่า “เรายังไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย เราจะไปใน
ภายหลัง” | หญิงรับใช้นั้นจึงไปบอกแก่นายมฤณาละแล้ว | แม้บุรุษนั้นมีสิ่งที่จะต้องท าอยู่มาก 
ครั้นร่วมรักกะนางภัทรานั้นแล้วก็ได้หลีกออกไปในเวลาปฐมยามนั่นแล | นางภัทราย่อม
ใคร่ครวญว่า “เวลาล่วงไปก็มากแล้ว | เราจะยังสามารถเพื่อที่กระท าความพอใจให้แก่นาย
มฤณาละนั้น” | นางจึงกล่าวกะสาวใช้นั้นแม้อีกครั้งว่า “เธอจงไปบอกแก่นายมฤณาละว่า 
“นายท่านแม่หญิงเตรียมตัวพร้อมแล้ว | ท่านจงบอกมาเถิดว่า “พวกเราจะไปยังอุทยานไหน
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กัน” | หญิงรับใช้ได้ไปบอกแก่นายมฤณาละนั้นแล้ว | นายมฤณาละนั้นกล่าวว่า “ขณะนี้เจ้า
บอกว่า แม่หญิงเตรียมพร้อมแล้ว (แต่) ในตอนนั้นบอกว่า นางไม่พร้อม” | นางทาริกานั้นจึง
บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างของนางภัทรานั้น | นางทาริกานั้นกล่าวแล้วว่า “ท่านอารย
บุตร นางนั้นยังไม่เตรียมพร้อม | ก็เพราะขณะที่ | นาง (สวมใส่) เสื้อผ้าและเครื่องประดับซึ่ง
เป็นของท่านร่วมรักกับชายอ่ืน” | ความต้องการกามราคะของนายมฤณาละนั้นหายไปแล้ว | 
เกิดเป็นความต้องการที่จะมุ่งร้ายแทน | เขาเกิดความโกรธขึ้นแล้วกล่าวว่า “แนะนางทาริกา 
เธอจงไปบอกแก่นางภัทราว่า “จงไปยังอุทยานชื่อโน้น” | สาวใช้จึงไปบอกนางภัทราแล้ว | 
นางภัทรานั้นเดินทางไปยังอุทยานนั้น | บุรุษผู้เป็นนักเลงมฤณาละ จึงกล่าวว่า “ควรแล้วหรือ
ที่เจ้าสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เป็นของเราแล้วไปร่วมรักกับชายอ่ืน” | นางภัทรานั้น
กล่าวว่า “ท่านอารยบุตร เป็นความผิดของฉันเอง | แต่ขอท่านจงยกโทษให้แก่สตรีที่มีความผิด
อยู่เป็นประจ าด้วยเถิด” | คร้ังนั้น นายมฤณาละนั้นผูเ้กิดความโกรธจึงได้ชักดาบออกมาแล้วฆา่
นางภัทรา | ขณะนั้น สาวใช้นั้นจึงได้ตะโกนเสียงดังว่า “แม่หญิงภัทราถูกฆ่าแล้ว แม่หญิง   
ภัทราถูกฆ่าแล้ว” หมู่ประชาชนครั้นได้ยินแล้วจึงพากันวิ่งมา แต่ว่าในอุทยานนั้นมีพระ
ปรัตเยกพุทธเจ้าพระนามว่า สุรุจิ นั่งสมาธิอยู่ | บุรุษผู้เป็นนักเลงมฤณาละ รู้สึกตื่นกลัวจึงทิ้ง
ดาบที่เปื้อนเลือดไว้ข้างหน้าพระปรัตเยกพุทธเจ้าสุรุจิ แล้วเดินเข้าไปท่ามกลางกลุ่มมหาชนนั้น
นั่นแล | ส่วนประชาชนครั้นได้เห็นดาบอันเปื้อนเลือดก็คิดว่า “บรรพชิตรูปนี้ได้ฆ่านางภัทรา
แล้ว” | ล าดับนั้น เหล่าชนย่อมกล่าวกะพระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นว่า “แนะบรรพชิตผู้เจริญ 
ท่านทรงไว้ซึ่งธงแห่งฤษี | (ท าไม) จึงกระท ากรรมเช่นนี้เล่า ?” | พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นกล่าว
ว่า “เรากระท ากรรมอะไรหรือ ?” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “ท่านร่วมรักกับนางภัทรา | แล้วก็ฆ่า
นางทิ้งนะสิ” | พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้นกล่าวว่า “เรานั่งสมาธิอยู่หาได้กระท ากรรมนี้ไม่” | 
พระปรัตเยกพุทธเจ้าผู้นั่งสมาธิอยู่ บัดนี้ได้ถูกหมู่มหาชนนั้นจับมัดด้วยเครื่องพันธนาการ
มากมายหลังจากนั้นจึงน าตัวไปเฝ้าพระราชา | ธรรมดาว่าพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ไม่ค่อย
พิจารณา | พระองค์จึงตรัสว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าก็จงน าไปฆ่าเสียสิ | จะให้เราปล่อย
บรรพชิตรูปนี้ไปหรือ” | ล าดับนั้น พระปรัตเยกพุทธเจ้านั้น มีคมดาบจ่ออยู่ที่คอล้อมรอบไป
ด้วยบุรุษผู้นุ่งผ้าสีเขียวเงื้อดาบขึ้น เที่ยวป่าวประกาศตามถนนหนทาง ทาง 4 แพร่งและทาง 3 
แพร่ง ถูกน าตัวไปหน้าอุทยานพระนคร | ขณะนั้น บุรุษผู้เป็นนักเลงมฤณาละเกิดความคิด
ขึ้นมาว่า “เราได้กล่าวตู่บรรพชิตรูปนี้ เป็นผู้บ าเพ็ญตบะ ไม่เคยกระท าการประทุษร้ายใครด้วย
ค าอันไม่จริง | บัดนี้ท่านก าลังจะถูกประหาร |  เป็นเร่ืองไม่สมควรแก่เราเลยที่เราจะดูอยู่เฉย ๆ 
(โดยไม่ท าอะไร) | ครั้นทราบดังนี้จึงได้ห้ามแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชา หมอบลงแทบพระบาท
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ บรรพชิตรูปนี้หาได้กระท ากรรมนี้ไม่ ข้าพระองค์เองที่
กระท าบาปกรรมเช่นนี้ | ขอพระองค์จงปล่อยบรรพชิตรูปนี้ไปเถิด” | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
เข้าใจว่าอย่างไร | นักเลงที่ชื่อว่า มฤณาละ ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | ด้วยวิบากแห่ง
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กรรมที่เราได้กล่าวตู่พระปรัตเยกพุทธเจ้าด้วยค าอันไม่จริง เราได้ไหม้ในนรกหลายปี ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | และด้วยเศษแห่งกรรมนั้น นางจิญจมาณวิกาจึงได้กล่าวตู่เราด้วย
ค าอันไม่จริง | กรรมนี้ชื่อว่าไม่ทั่วไป |624 

 

นอกจากนี้ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปัณณาสก์ กุกกุโรวาทสูตรยังได้ระบุกรรมและประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของกรรมไว้  4 
ประเภทโดยเปรียบเทียบอกุศลกรรมเป็นกรรมด า ส่วนกุศลกรรมเป็นกรรมขาวดังพุทธพจน์ต่อไปนี้  
 

 ดูก่อนปุณณะ กรรม 4 ประเภทนี้เราท าให้แจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งเองเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
กรรม 4 ประเภทนั้นคืออะไรบ้าง ดูก่อนปุณณะกรรม 4 ประเภท คือกรรมด ามีวิบากด าก็มี 
กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งด าทั้งขาว มีวิบากทั้งด าทั้งขาวก็มี กรรมไม่ด าไม่ขาว มีวิบาก
ไม่ด าไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี625   
   

  ในการจ าแนกประเภทของกรรมข้างต้นนี้ กรรมด า ก็คืออกุศลกรรมเป็นการกระท าที่เป็น              
การเบียดเบียนท าให้ผู้ อ่ืนเป็นทุกข์เดือดร้อน มีวิบากด าคือ เป็นเหตุให้เกิดในอบาย หรือเมื่อท า
อกุศลกรรมแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิ กรรมขาว คือกุศลกรรมเป็นการกระท าที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เป็นทุกข์เดือดร้อน สนับสนุนส่งเสริมให้มีแต่ความสุข มีวิบากขาวคือ เป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ หรือ
เมื่อกระท ากุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดในสุคติภูมิหรือสวรรค์ กรรมทั้งด าทั้งขาว คือการกระท าที่คละ
กัน มีทั้งการกระท าที่เป็นการเบียดเบียน มีทั้งการกระท าที่ไม่เป็นการเบียดเบียน  และกรรมไม่ด าไม่
ขาว ก็คือกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม626 
  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า คัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาทซึ่งถือเป็นคัมภีร์ที่ยังคงรักษา
สาระค าสอนแบบพุทธศาสนาดั้งเดิมไว้มากที่สุดก็ได้กล่าวถึงเรื่องกรรมไว้แล้ว ในขณะเดียวกันคัมภีร์
มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ เรื่องราวที่มุ่งเน้นถึงพระวินัยเกี่ยวกับไภษัชย์ที่พระพุทธองค์ทรง
อนุญาต ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อไภษัชย์ โรคที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุ ไภษัชย์ที่เหมาะกับโรค การปรุง
ไภษัชย์ การเก็บรักษา รวมไปถึงบทบัญญัติและมูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย คัมภีร์นี้นอกจากจะ

                                                           
624

Bagchi S., Mūlasarvātivādavinayavastu, 131-132. 
625ภควา เอตทโวจ  จตฺตารีมานิ ปุณฺณ กมฺมานิ มยา สย  อภิญฺ า สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ     

จตฺตาริ อตฺถิ ปุณฺณ กมฺม  กณฺห  กณฺหวิปาก  อตฺถิ ปุณฺณ กมฺม  สุกฺก  สุกฺกวิปาก   อตฺถิ ปุณฺณ กมฺม  กณฺหสุกฺก        
กณฺหสุกฺกวิปาก   อตฺถิ ปุณฺณ กมฺม  อกณฺห  อสุกฺก  อกณฺหสุกฺกวิปาก  กมฺมกฺขยาย ส วตฺตตีติ ฯ ดู มหามกุฏราช
วิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 13, 82-83.  

626พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺต), กรรม-นรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, 54- 55.  
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กล่าวถึงพระวินัยไว้ในส่วนเบื้องต้นแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่
น้อย โดยที่เน้นมากที่สุดก็คือหลักความเชื่อเรื่องกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักความเชื่อที่ส าคัญ โดย
พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า กรรมนั้นส่งผลให้แก่สรรพสัตว์ไม่เว้นแม้แต่พระองค์เอง และพระอริย
สาวก โดยเรื่องราวแต่ละเรื่องที่รวมอยู่ในไภษัชยวัสตุนั้นมุ่งเน้นที่จะสอนเรื่องกรรมและผลของกรรม
โดยอธิบายลักษณะของกรรมและการให้ผลของกรรมไว้ดังต่อไปนี้  
 

น ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ พาหฺเย ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต นาพฺธาเตา น 
เตโชธาเตา น วายุธาเตา | อปิ ตูปาตฺเตษฺเวว สฺกนฺธธาตฺวายตเนษุ กรฺมาณิ กฺฤตานิ วิปจฺยนฺเต    
ศุภานฺยศุภานิ จ | 

 

น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ อปิ กลฺปศไตรปิ | 
       สามคฺรี  ปฺราปฺย กาล  จผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ || 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุ
ที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน 
(และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน | แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้
แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อมันขึ้นมาเท่านั้น 

 

  กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยโกฏิกัลป์ 
ก็ตาม | นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสม 
แล้วก็ย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที ||627 

  

  ข้อความที่กล่าวไว้นี้แสดงให้เห็นว่ากรรมที่กระท านั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตาม ล้วนต้อง
ให้ผลแน่นอน และผู้ใดท ากรรมใดไว้ ผู้นั้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเช่นกัน อีกทั้งกรรมที่ท าไป
แล้วหรือที่ก าลังท าหรือที่จะท าในอนาคตก็ตามไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเพียงใดก็จะให้ผลแน่นอนเมื่อถึง
เวลาที่เหมาะสม  
  นอกจากนี้ไภษัชยวัสตุยังจ าแนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของกรรมไว้ 3 
ประเภทดังนี้ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า (1) กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากด าโดย
สิ้นเชิง (2) กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง (3) กรรมทั้งหลาย ที่คละกันก็
ย่อมมีวิบากคละกัน” จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า สาระค าสอนเรื่องกรรมในไภษัชยวัสตุกับ

                                                           

  627
S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 67. 
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พระไตรปิฎกเถรวาทยังคงเหมือนกัน ต่างกันเพียงการจ าแนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของ
กรรมซึ่งไภษัชยวัสตุจ าแนกไว้เพียง 3 ประเภทเท่านั้น ส่วนพระไตรปิฎกจ าแนกไว้ 4 ประเภท โดยที่
ไภษัชยวัสตุไม่ได้กล่าวถึงกรรมไม่ด าไม่ขาวซึ่งมีวิบากไม่ด าไม่ขาวอันจะน าไปสู่การสิ้นกรรมไว้ด้วย
ไภษัชยวัสตุจะให้ความส าคัญและมุ่งอธิบายกรรมและการให้ผลของกรรม 3 ประเภทแรก และไม่ได้
เน้นเรื่องการสิ้นกรรมมากนักดังข้อความต่อไปนี้   
 

   อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ | วฺยติมิศฺราณ า      
วฺยติมิศฺ ระ | เอกานฺตศุลฺกานาเมกานฺตสุกฺละ | ตสฺมาตฺตรฺหิ  ภิกฺษว เอว  ศิกฺษิตวฺยมฺ  |              
เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณียะ | 

 

   เพราะเหตุนี้แล ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดย
สิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก
ขาวโดยสิ้นเชิง ดังนี้ ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ | พวกเธอพึงละกรรม
ทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียวและกรรมที่คละกันท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียว         
นั่นแล |”628    

 

  จากข้อความที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุแสดงให้เห็นว่า ไภษัชยวัสตุมุ่งเน้นให้ละทิ้งกรรมด า
คืออกุศลกรรม และกรรมที่คละกัน (กรรมทั้งด าทั้งขาว) คืออกุศลกรรมกับกุศลกรรม แต่ให้หมั่นท า
เฉพาะกรรมขาวคือกุศลกรรมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในไภษัชยวัสตุไม่ได้กล่าวถึงการสิ้นกรรมหรือ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความสิ้นกรรมไว้เลย ในขณะที่ในพระไตรปิฎกเถรวาทพระสุตตันตปิฎก สังยุตต
นิกาย สฬายตนวรรค ตติยปัณณาสก์ นวปุราณวรรคได้มีการอธิบายถึงการสิ้นกรรมและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าคือความดับกรรม ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความดับ  ที่
สัมผัสวิมุตติเพราะดับกายกรรม วจีกรรม (และ) มโนกรรม ฯ นี้เรียกว่าความดับกรรม (กรรม
นิโรธ) ฯ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรคือข้อปฏิบัติที่จะท าให้ดับกรรมได้ ฯ ข้อปฏิบัติที่จะท าให้ดับ
กรรมได้คืออริยมรรคมีองค์ 8 นี้เอง ฯ ได้แก่ ฯ สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบตามท านองคลอง
ธรรม) สัมมาสังกัปปะ (ความด าริในทางที่ชอบ) สัมมาวาจา (การเจรจาชอบหรือประพฤติวจี
สุจริต) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบหรือประพฤติกายสุจริต) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิต
ในทางที่ชอบ) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ 

                                                           
628

Ibid., 68. 
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(ความตั้งใจชอบ) ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าข้อปฏิบัติที่จะท าให้ดับกรรมได้ (กรรมนิโรธ
คามินีปฏิปทา)629 

   

การอธิบายเรื่องกรรม 

  การอธิบายเรื่องกรรมหรือการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้มี 2 แบบ630 คือ การอธิบายโดย
ยกอุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังกับการอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัย การอธิบายเรื่องกรรมโดยยก
อุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังนี้เป็นแบบง่ายๆ ซึ่งนิยมใช้กันมาก น่าสนใจ สนุกและเป็นเครื่องจูงใจคนได้ดี 
เช่น สมัยก่อนคนคนนี้เคยฆ่าสัตว์ ยิงนก ตกปลา ในเวลาต่อมาประสบอุบัติเหตุจนท าให้ร่างกายพิกล
พิการ เป็นต้น ส่วนการอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัยนั้นเป็นการอธิบายที่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง
ต้องอาศัยการพินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามากและเป็นเรื่องที่หาถ้อยค ามาพูดให้ชัดเจนได้ยาก 
การอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนาก็คือการอธิบายตามหลักปฏิจจสมุปบาทหรือ     
ปัจจยาการ 12 คู่ซึ่งประมวลลงในวงจรไตรวัฏคือ กิเลส กรรม วิบากได้ดังนี้ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
เรียกว่ากิเลส สังขาร ภพ เรียกว่ากรรม ส่วนวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ เป็นต้น เรียกว่าวิบาก จะ
เห็นได้ว่า การอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัยหรือตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้ง
และท าความเข้าใจได้ยาก 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการอธิบายเรื่องกรรมในไภษัชยวัสตุก็จะพบว่า เป็นการ
อธิบายเรื่องกรรมอย่างง่าย ๆ โดยการยกเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญมาเป็นอุทาหรณ์ในการ
อธิบายและในการเล่าเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง ผู้เล่าเรื่องก็คือพระพุทธเจ้า และ
ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูทรงหยั่งรู้เรื่องราวในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคตตามความเป็นจริง การที่ผู้ประพันธ์สมมติเหตุการณ์ให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เล่า
เรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญหรือสมมติให้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนี้นับว่าเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างศรัทธาความเชื่อเรื่องกรรมได้เป็นอย่างดี 
 

                                                           
629กตโม จ ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ ฯ โย โข ภิกฺขเว กายกมฺม  วจีกมฺม  มโนกมฺมสฺส นิโรธา วิมุตฺตึ ผุสติ ฯ 

อย  วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ อยเมว อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺย
ถีท  ฯ สมฺมาทิฏฺ   สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ 
อย  วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 18, พิมพ์ครั้งที่ 
4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 166.  

630พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺต), กรรม-นรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, 47-49, 56. 
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  การอธิบายเรื่องกรรมในไภษัชยวัสตุนี้ ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายเรื่องการท ากรรมดีแล้ว
ได้รับผลดี รองลงมาคือการท ากรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้วได้รับผลทั้งดีทั้งชั่ว และสุดท้ายคือการท ากรรมชั่ว
แล้วได้รับผลชั่ว จากการที่ได้ศึกษาเรื่องกรรมที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุพบว่าเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ของ
การท ากรรมดีแล้วได้รับผลดี ก็คือเรื่องของคฤหบดีเมณฒกะพร้อมทั้งภรรยา ลูกชาย ลูกสะใภ้ ทาส
ชายและทาสหญิงที่ครั้งหนึ่งในคราวเกิดทุรภิกษภัย มีอาหารอยู่เพียงถ้วยเดียวพอที่จะทานได้มื้อเดียว
เท่านั้น แต่เมื่อได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส ตั้งจิตอธิษฐานถวายอาหารนั้นแด่พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยผลบุญนั้นท าให้ความปรารถนาที่ตั้งไว้ส าเร็จตามประสงค์ ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

   ส เตน คฤหปตินา ทฤษฺฏะ กายปราสาทิกศฺจิตฺตปรสาทกิศฺจ | ทฤษฺวา จ ปุนะ ส ลกฺษยติ 
|  เอตทปฺยห  ปริภุชฺย นิยต  ปฺราไณรฺวิโยกฺษฺเย | ยตฺตฺวห  สฺว  ปฺรตฺย ศมสฺไม ปฺรวฺรชิตาย ททฺยามิติ 
| เตน ภารฺยามิหิตา | ภทฺเร โย มม ปฺรตฺย ศสฺตมสฺไม ปฺรวฺรชิตายานุปฺรยจฺเฉติ | สา ส ลกฺษยติ | 
มม สฺวามี น ปริภุงฺกฺเต | กถมห  ปริภุญฺเช อิติ | สา กถยติ | อารฺยปุตฺร อหมปิ สฺว  ปฺรตฺย ศมสฺไม 
ปฺรยจฺฉามีติ | เอว  ปุตฺเรณ สฺนุษยา ทาเสน ทาสฺย า สฺวสฺวปฺรตฺย ศาะ ปริตฺยกฺตาะ |.......กึ     
มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’โส คฺฤหปติรฺคฺฤหปติปตฺนี คฺฤหปติปุตฺโร คฺฤหปติทาโส คฺฤหปติทาสี จ | 
เอษ เอวาเสา เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺเมณฺฒกปตฺนี เมณฺฒกปุตฺโร เมณฺฒกสฺนุษา เมณฺฒกทาโส 
เมณฺฒกทาสี จ | ย เอภิะ ปฺรตฺเยกพุทฺธกฺรารานฺกฺฤตฺวา ปฺรณิธาน  กฺฤต  ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน 
ษฑปิ มหาปุณฺยา ชาตา มมานฺติเก สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ | 

 

   คฤหบดีนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีจิตน่าเลื่อมใส มีกายน่าเลื่อมใสแล้ว | ก็ครั้นเห็น
แล้วจึงใคร่ครวญทันทีว่า “ถึงเราบริโภคอาหารนี้แล้วก็จะต้องตายเป็นแน่แท้ | อย่ากระนั้นเลย 
เราจะถวายส่วนของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” | เขาจึงกล่าวกับภรรยาว่า “นางผู้เจริญ เราจะถวาย
ส่วนที่เป็นของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” | ภรรยานั้นคิดว่า “สามีของเราไม่บริโภคเราจะบริโภคได้
อย่างไร” | นางจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร แม้ดิฉันก็จะถวายส่วน (ของดิฉัน) แก่บรรพชิตรูป
นี้” | บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสี พิจารณาแล้วจึงถวายส่วนของตนๆ เหมือนกัน ........พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่า คฤหบดี ภรรยา บุตร 
ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนั้นในกาลครั้งนั้น | ก็คือ คฤหบดีเมณฒกะ ภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ 
ทาส และทาสีคนนี้นั่นแล | ด้วยผลแห่งกรรมที่พวกเขานี้ได้กระท าอุปการะในพระปัจเจกพุทธ
เจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้จึงเกิดเป็นชนผู้มีบุญมาก 6 คน เห็นสัตยธรรมในส านักของเรา | 631 

 

 
 
                                                           

631
S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 145-146. 
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เรื่องท่ีเป็นอุทาหรณ์ของการท ากรรมชั่วแล้วได้รับผลชั่ว ดังนี้ 
 

   ตโต มฺฤณาลสฺย ธูรฺตปุรุษสฺย พุทฺธิรุตฺปนฺนา อย  ตปสฺวี ปฺรวฺรชิต อทูษฺยนปการี อภูเต
นาภฺยาขฺยาตะ | โส’ยมิทานี  ปฺรฆาตฺยเต | น มม ปฺรติรูป  สฺยาตฺ | ยทหมปฺยุเปกฺเษย | อิติ       
วิทิตฺวา ปราวฺฤตฺย ราชฺ ะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | เทว นาย  ปฺรวฺรชิโต’-
สฺย กรฺมณะ การี มไยตตฺ ปาปก  กรฺม กฺฤตมฺ | มุจฺยตามย  ปฺรวฺรชิต  อิติ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | 
โย’เสา มฺฤณาโล นาม ธูรฺตะ อห  ส เตน กาเลน เตน สมเยน | ยนฺมยา ปฺรตฺเยกพุทฺโธ’ภูเตนา-   
ภฺยาขฺยาตสฺตสฺยาห  กรฺมโณ วิปาเกน พหูนิ วรฺษาณิ ปูรฺววทฺยาวนฺนรเกษุ ปกฺวะ | 

 

   ขณะนั้น บุรุษผู้เป็นนักเลงมฤณาละเกิดความคิดขึ้นมาว่า “เราได้กล่าวตู่บรรพชิตรูปนี้ 
เป็นผู้บ าเพ็ญตบะ ไม่เคยกระท าการประทุษร้ายใครด้วยค าอันไม่จริง | บัดนี้ท่านก าลังจะถูก
ประหาร |  เป็นเร่ืองไม่สมควรแก่เราเลยที่เราจะดูอยู่เฉยๆ (โดยไม่ท าอะไร) | คร้ันทราบดังนี้จึง
ได้ห้ามแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชา หมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
บรรพชิตรูปนี้หาได้กระท ากรรมนี้ไม่ ข้าพระองค์เองที่กระท าบาปกรรมเช่นนี้ | ขอพระองค์จง
ปล่อยบรรพชิตรูปนี้ไปเถิด” | ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร | นักเลงที่ชื่อว่า มฤณา
ละ ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง | ด้วยวิบากแห่งกรรมที่เราได้กล่าวตู่พระปรัตเยกพุทธเจ้า
ด้วยค าอันไม่จริง เราได้ไหม้ในนรกหลายปี ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว |632  

 

เรื่องท่ีเป็นอุทาหรณ์ของการท ากรรมทั้งดีท้ังชั่วแล้วได้รับผลทั้งดีทั้งชั่ว ดังนี้ 
 

   กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว ยานิ ตานิ ป จ ภิกฺษุศตานิ เอตานิ ป จ การฺษิกศตานิ | โย’เสา วิหาร-
สฺวามี จ เอวาเสา คฺฤหปติะ | ยเทเต การฺษิกา ยเทภิรฺวิหารสฺวามิสนฺตก  ศฺรทฺธาเทย  ปริภุชฺย น 
ป ต  น สฺวาธฺยายิต  นาปิ มนสิกาโร วาหิตะ กินฺตุ ส คณิกาภิรไตะ เกาสีทฺเยนาตินามิต  เตน 
กรฺมณา ป จชนฺมศตาณิ ตสฺย วิหารสฺวามินะ การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตาะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ ตสฺไยว 
การฺษิกา ชาตาะ | ยเทภิะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชฺย พฺรหฺมจรฺย  จริต  เต
ไนตรฺหิ มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ |  

 

   ภิกษุทั้งหลาย เธอเข้าใจว่าอย่างไร ภิกษุ 500 รูปเหล่านั้นก็คือชาวนา 500 คนเหล่านี้ | 
เจ้าของวิหารนั้นก็คือคฤหบดีนี้นั่นแล | ข้อที่ภิกษุผู้เป็นชาวนาทั้งหลายเหล่านี้ฉันของอันเป็น
สัทธาเทยยซึ่งเป็นของเจ้าของวิหารแล้ว ไม่ศึกษาเหล่าเรียน ไม่สาธยายมนต์ ไม่มนสิการอยู่
แล้ว แต่มัวคลุกคลีในหมู่คณะเกียจคร้านไม่ท างาน ด้วยกรรมนั้นท าให้เธอเกิดเป็นชาวนารับใช้
เจ้าของวิหารนั้น 500 ชาติ | กระทั่งในบัดนี้พวกเธอก็คงเกิดเป็นชาวนารับใช้เจ้าของวิหารนั้น
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นั่นแล | ข้อที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้บวชในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ 
แล้วประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยกรรมนั้นบัดนี้พวกเธอจึงได้บวชในศาสนาของเรา เพราะละ
กิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์”| 633 

 

  การอธิบายเรื่องกรรมดีแล้วได้รับผลดีนั้นเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของไภษัชยวัสตุ การ
อธิบายเรื่องราวจะกล่าวถึงผู้มีบทบาทส าคัญที่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ
พระสงฆ์สาวกแล้วท าบุญท าทานจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือไม่ผู้มี
บทบาทส าคัญก็จะท าบุญท าทานแล้วก็ออกบวชบ าเพ็ญเพียรในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผล ขอยกตัวอย่าง
เช่น เรื่องของหญิงขอทานนางหนึ่งได้เห็นพระเจ้าปเสนทิโกศลถวายประทีปแก่พระพุทธเจ้า จึง
ปรารถนาที่จะถวายประทีปแก่พระพุทธเจ้าบ้าง เมื่อถวายแล้วก็ตั้งปณิธานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า  
จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่า หญิงขอทานนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ดังข้อความ
ต่อไปนี้ 
 

   ตตสฺตสฺยา นคราวลมฺพิกายา เอตทภวตฺ | อย  ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสละ ปุณฺไยรตฺฤปฺตะ 
อทฺยตฺเวน ทานานิ ททาติ ปุณฺยานิ กโรติ | ยตฺตฺวหมปิ กุตศฺจิตฺสมุปานีย ภควตะ ปฺรทีป       
ททฺยามิติ ตยา ข ฑมลฺลเกน ไตลสฺย สฺโตก  ยาจิตฺวา ปฺรทีปะ ปฺรชฺวาลฺย ภควตศฺจ กฺรเม ทตฺตะ | 
ปาทโยศฺจ นิปตฺย ปฺรณิธาน  กฺฤตมฺ | อเนนาห  กุศลมูเลน ยถาย  ภควานฺ ศากฺยมุนิรฺวรฺษศตายุษิ 
ปฺรชาย า ศาสฺตา โลเก อุตฺปนฺนะ เอวมหมปิ วรฺษศตายุษิ ศากฺยมุนิเรว ศาสฺตา ภเวยมฺ | 

 

ล าดับนั้น หญิงขอทานนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละพระองค์
นี้ไม่ทรงพอใจด้วยบุญทั้งหลาย แม้ในวันนี้จึงถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย | อย่ากระนั้นเลย
แม้เรารวบรวม (น้ ามัน) จากที่บางแห่งแล้วจะถวายประทีปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า” นางจึงขอ
น้ ามันนิดหน่อยไว้ในภาชนะที่แตก จุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า  | 
นางหมอบลงเบื้องพระยุคลบาทตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี ขอข้า
พระองค์พึงเป็นพระศาสดานามว่า ศากยมุนี เหมือนกับพระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอุบัติ
ขึ้นในโลกพระองค์นี้ |634 

 

  หรือในเรื่องของนางกจังคลาผู้ถวายน้ าดื่มแก่พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงธรรม
จนกระทั่งนางได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วอุปสมบทเป็นภิกษุณี ต่อมาก็ได้บรรลุพระอรหัต ดังข้อความ
ดังต่อไปนี้ 
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 ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี 
ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า (ศฺรุตฺวา) กจ คลยา วึศติศิขรสมุทฺคต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ 
ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ |......ตยา ยุชฺยมานยา ฆฏมานยา วฺยายจฺฉมานยา    
สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อรฺหนฺตินี จ พภูว | ตฺไรธาตุกวีตราคา ปูรฺววนฺมานฺ
ยา จ ส วฺฤตฺตา |  

 

           ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ และประกฤติ อันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของหญิงชรานั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ4 ท าให้หญิงชรานั้นฟังแล้ว
ท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิ อันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการด้วยวัชระคือฌาน ท า
โสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว |........ภิกษุณีนั้นบากบั่น พากเพียร พยายามเพราะละกิเลสได้อย่าง
เด็ดขาดจึงบรรลุพระอรหัต | ภิกษุณีนั้นได้เป็นพระอรหัตแล้ว | และเป็นผู้ปราศจากราคะใน
ไตรธาตุเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว และเป็นที่นับถือของเหล่าเทวดาทั้งหลาย |635 

 

  การอธิบายเรื่องกรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้วได้รับผลกรรมทั้งดีทั้งชั่วเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง ผู้มี
บทบาทส าคัญในเรื่องที่ได้รับผลกรรมชั่วในอดีตชาติ เช่น เกิดมามีร่างกายพิกลพิการ เกิดเป็นเปรต
หรือเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ภายหลังได้พบพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ได้ท าบุญท าทาน 
จากนั้นก็ออกบวชจนได้บรรลุอรหัตผลบ้าง หรือท าบุญท าทานแล้วไปเกิดใหม่เป็นเทวดาบ้าง การ
อธิบายเรื่องกรรมทั้งดีทั้งชั่ว ขอยกตัวอย่างเรื่องของกบตัวหนึ่ง ครั้นก าลังจะตายได้ท าจิตให้เลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า จึงได้ไปเกิดเป็นเทวดา ดังข้อความดังต่อไปนี้ 
 

   เตน ขลุ สมเยน นนฺโท โคปาลโก ภควโต นาตีทู เร สฺถิโต ’ภูตฺ | ทณฺฑมวษฺฏภฺย           
คาศฺวารยติ | เตน ทณฺเฑนาวษฺฏพฺโธ มณฺฑูกะ สนฺฉิทฺยมาเนษุ จรฺมสุ มุจฺยมาเนษุ สนฺธิษุ     
จิตฺตมุตฺปาทยติ ยทฺยห  กาย  วา จาลเยย  วาจ  วา นิศฺจารเยย  สฺยาทโต นิทาน  นนฺทสฺย          
โคปาลสฺย กถาพฺยากฺเษปมิติ วิทิตฺวา ภควโต’นฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตศฺจาตุรฺมหา-    
ราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนะ | 

  

   ทราบมาว่าสมัยนั้น คนเลี้ยงโคชื่อว่า นันทะ ได้พักอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจา้ 
| เขาปักท่อนไม้ไว้ต้อนฝูงโค | กบตัวหนึ่งถูกคนเลี้ยงโคนันทะนั้น (ผู้ไม่เห็นอยู่) กดทับด้วยท่อน
ไม้ ย่อมยังจิตในผิวหนังที่ก าลังฉีกออก กระดูกที่ก าลังทะลุออกมาให้เกิดขึ้นว่า “ข้อที่เราพึง
ขยับกายก็ดี เปล่งเสียงร้องก็ดี เรื่องนั้นจะเป็นความฟุ้งซ่านแห่งธรรม แก่คนเลี้ยงโคนามว่า   
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นันทะ” คร้ันรู้ดังนี้แล้ว จึงยังจิตให้เลื่อมใสในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตายไปแล้วจึง
บังเกิดในหมู่เทวดาชั้นจาตุรมหาราชิกา | 636  
 

  การอธิบายเรื่องกรรมชั่วแล้วได้รับผลชั่วเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง ผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องที่
ได้รับผลกรรมชั่วในอดีตชาติ เช่น เกิดมามีร่างกายพิกลพิการ เกิดเป็นเปรตหรือเกิดมาเป็นสัตว์
เดรัจฉานขอยกตัวอย่างด้วยเรื่องของเปรต 500 ตน ดังข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 อถ ภควานฺนที   คงฺคามุตฺตีรฺณะ ป จมาตฺไระ ปฺ เรตศไตะ ปริวฺฤโต ทคฺธสฺถูณา -         
กฺฤติภิรสฺถิยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศส ฉนฺไนะ ปรฺวโตปมกุกฺษิภิะ สูจีจฺฉิทฺโรปมมุไขราทีปฺไตะ   
ปฺรทีปฺไตะ ส ปฺรชฺวลิไตะ เอกชฺวาลีภูไตะ |.......ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’สฺมินฺ เนว ภทฺรเก กลฺเป           
วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า กาศฺยโป นาม ศาสฺตา อุทปาทิ | ปูรฺววทฺยาวตฺส วาราณสี        
นครีมุปนิศฺฤตฺย วิหรติ  ฤษิวทเน มฺฤคทาเว | ตสฺย ศฺราวกาศฺฉนฺทกภิกฺษณ  กฺฤตฺวา        
พุทฺธธรฺมส เฆษุ การานฺกุรฺวนฺติ | ยทา ภควตะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสน  น ไวสฺตาริก  
ตทาลฺปาศฺฉนฺทยาจกา ภิกฺษวะ | ยทา ตุ ไวสฺตาริก  ตทา พหวศฺฉนฺทยาจกา ภิกฺษวะ ส วฺฤตฺตาะ 
| ยาวทนฺยตมสฺมินฺส สฺถาคาเร ป โจปาสกศตานิ ส นิษณฺณานิ ส นิปติตานิ เกนจิเทว กรณีเยน |    
ส พหุลาศฺจ ภิกฺษว ศฺฉนฺทยาจกาสฺเตษ า สกาศมุปส กฺรานฺตาะ สมาทาปยิตุกามาะ | เต ตีวฺเรณ 
ปรฺยวสฺถาเนน ขร  วากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ | อิเม ศฺรมณาะ กาศฺยปียาะ ปฺเรโตปปนฺนา อิว นิตฺย  
ปฺรสาริตกรา อิติ |  

 

 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคาทรงถูกเปรตประมาณ 500 ตน มี
ลักษณะคล้ายเสาที่ถูกไฟไหม้ ปกคลุมไปด้วยผมเผ้าตัวเอง มีปากเท่ารูเข็ม มีท้องเท่าภูเขา มีไฟ
ลุกไหม้ติดทั่วโชติช่วงชัชวาลแวดล้อมแล้ว | .... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วใน
ภัทรกัลป์นี้เอง เมื่อประชาชนมีอายุ 20,000 ปี พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะทรง
อุบัติในโลก ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวมาแล้ว พระองค์ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับที่
ป่าฤษิตปตนมฤคทาวะ | ศราวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น กระท าการขอฉันทะแล้ว
ย่อมกระท าสักการะพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ทั้งหลาย | ในเวลาที่ศาสนาของพระผู้มี
พระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ ยังไม่แพร่หลาย ภิกษุผู้ขอฉันทะก็มีจ านวนน้อย 
| แต่ในเวลาที่ศาสนาของพระองค์แพร่หลาย ก็มีภิกษุผู้ขอฉันทะจ านวนมาก | กระทั่งอุบาสก 
500 คน นั่งประชุมร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งใดแห่งหนึ่ง ด้วยกรณียกิจบางอย่าง | และ
ภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อมผู้ขอฉันทะ มีความต้องการจะสมาทานจึงเข้าไปหาอุบาสกเหล่านั้น | 
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อุบาสกเหล่านั้น ไม่พอใจอย่างแรงจึงกล่าวถ้อยค าอันหยาบคายว่า “พวกศรมณะ กาศยปะ
บุตรเหล่านี้ ยื่นมือออกไปขออยู่เป็นประจ า เหมือนกับพวกที่เกิดเป็นเปรตเลยนะ” |637  

 

  จากตัวอย่างอวทานดังกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าไภษัชยวัสตุได้อธิบายสาระค าสอนเรื่อง
กรรมอย่างง่าย ๆ มีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติ และปัจจุบันชาติกับ
อนาคตชาติโดยยกเรื่องราวการสร้างกรรมทั้งในปัจจุบันและในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องมา
เป็นอุทาหรณ์ หรือไม่ก็มีการพยากรณ์ถึงผลกรรมที่ผู้มีบทบาทส าคัญจะได้รับในอนาคตมาเป็นแนวใน
การอธิบายเรื่องกรรม 
 

กฎแห่งกรรม 
 

กฎของเหตุและผล นั่นคือ “เหตุ” ที่ได้กระท าน ามาซึ่ง “ผล” ที่ต้องได้รับ “ผล” ที่ได้รับ
อยู่ในขณะนี้แสดงถึง "เหตุ" ที่เคยกระท าไว้แต่ก่อน กรรมย่อมมีเหตุและมีผลคือ เหตุให้ท ากรรม และ
ผลของกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้า ท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี ท ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว กรรมดีให้ผล
เป็นสุข กรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็น
ทายาท มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ทั้งหลาย
ให้ดีและเลวต่างกัน638 ไภษัชยวัสตุได้อธิบายถึงกฎแห่งกรรมไว้อย่างชัดเจนนั่นคือ เพราะกระท ากรรม
นี้จึงได้รับผลกรรมเช่นนี้ เช่น เหตุคือกู้ยืมเงินของคนอื่นแล้วไม่ใช้คืน ผลคือท าให้เกิดเป็นชาวนาที่ต้อง
ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก เหตุคือเมื่อบวชเป็นพระภิกษุท าการดูหมิ่นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ผลคือถือ
ก าเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ดังความดังต่อไปนี้ 

 

เอเต กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิตาะ | เอภิสฺตตฺร เกาสีทฺเยนาภินามิตมฺ 
| ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตาะ | เอภิศฺจ พลีวรฺไทสฺตตฺไรว ปฺรวฺรชิไตะ กฺษุทฺรา-
นุกฺษุทฺไระ ศิกฺษาปไทรนาทร  กฺฤตมฺ | ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ติรฺยกฺษูปปนฺนาะ | ยตฺเต 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิตาสฺตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน มมานฺติกาตฺสตฺยทรฺศน   
กฺฤตมิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณานามิติ วิสฺตระ |639  

 

ชนทั้งหลายเหล่านี้ บวชแล้วในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ | 
ครั้งนั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นได้เซ็นชื่อกู้ยืมเงิน | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นชาวนา | 

                                                           
637

Ibid., 40-42.   
638มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 19, 376.   
639

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 19. 
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และโคผู้ทั้งหลายเหล่านี้ก็บวชในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยป ะ
เหมือนกัน (พวกเธอ) กระท าการดูหมิ่นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น พวก
เธอจึงบังเกิดในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน | เพราะเหตุที่พวกเธอเหล่านั้น ได้บรรพชาในพระศาสนา
ของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เธอทั้งหลายเหล่านั้น
จึงเห็นแจ้งสัตยธรรมในส านักของเรา มีความพิสดารว่า เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย กรรม
ทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก(ผล) ด าโดยสิ้นเชิง” | 

 

พระพุทธศาสนายกย่องสตรีทุกคนไว้ในฐานะดุจเพศแม่ บุรุษจะต้องให้ความเคารพรัก
สตรีเช่นกับแม่ของตน ในสมัยพุทธกาล บุรุษเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาบ าเพ็ญตนจนได้ส าเร็จเป็น
พระอรหันต์ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปฉันใด สตรี
ก็เหมือนกัน เมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาสามารถบ าเพ็ญตนจนได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ ก็ได้รับ
การยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปฉันนั้น ดังนั้นสตรีถึงเป็น
บุคคลที่ควรยกย่องให้เกียรติ ไม่ควรดูหมิ่น เหยียดหยาม บุรุษที่ไม่ให้เกียรติสตรีด้วยการลวนลาม 
ย่อมจะได้รับผลกรรมเช่นเดียวกัน เหตุคือลวนลามสตรีด้วยฝ่ามือ ผลคือบังเกิดในนรกและมีรอยแตกที่
ฝ่ามือตลอด 500 ชาติ ดังข้อความดังต่อไปนี้ 
 

ฤตวานฺ ปาณิส สฺปรฺศ  ปรสฺตฺรีษฺวปรีกฺษกะ | 
เตน กรฺมวิปาเกน นรเกษูปปนฺนวานฺ || 
มานุษฺย  ปุนราคมฺย ปาณิะ ศุษฺยติ ทกฺษิณะ | 
ปญฺจชาติ (ศตานฺเยว  ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ ) ||640 
 

เราได้ใช้ฝ่ามือลวนลาม (หญิงสาว) โดยไม่สนว่าเป็นภรรยาหรือลูกสาว 
คนอ่ืน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นท าให้เราไปบังเกิดในนรก || 
เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง มือข้างขวา (ของเรา) แห้ง 
เป็นรอยแตกในทุกที่ที่เราบังเกิดตลอดเวลา 500 ชาติ || 

 

มารดาบิดาผู้เปรียบเสมือนพระพรหมของบุตร เป็นผู้ควรได้รับการบูชา คือควรได้รับข้าว
น้ า เป็นต้น ที่บุตรน าไปบูชาท่าน เป็นการตอบแทนคุณท่านด้วย และมารดาบิดานั้นจะเป็นผู้คอย
อนุเคราะห์บุตรอยู่เสมอ แม้บุตรจะเจริญเติบโตแล้วก็ตาม เมื่อบุตรมีเรื่องเดือดร้อนอย่างไร ท่านก็จะ
คอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมอดังพระพุทธพจน์ว่า 
 

                                                           
640

Ibid., 119-120. 
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ตสฺมา  หิ  เน  นมสฺเสยฺย     สกฺกเรยฺยาถ  ปณฺหิโต 
อนฺเนน  อถ  ปาเนน          วตฺเถน  สยเนน  จ 
อุจฺฉาทเนน  นฺหาปเนน       ปาทาน   โธวเนน  จ 
 

เพราะเหตุนั้นแหละ บุตรผู้มีปัญญา 
พึงนอบน้อมสักการะท่าน ด้วยข้าว ด้วยน้ า ด้วยผ้า ด้วยที่นอน 
ด้วยเคร่ืองอบ ด้วยการสนานกาย และด้วยการล้างเท้า 
 

ตาย  ปริจริยาย       มาตาปิตูสุ  ปณฺฑิตา 
อิเธว  น   ปส สนฺติ     เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ 
 

เพราะการบ ารุงมารดาบิดานั้น 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุตรนั้นในโลกนี้ทีเดียว 
บุตรนั้นละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์641 
 

ดังนั้นบุตรที่มีความตระหนี่ไม่เลี้ยงดูบ ารุงบิดามารดา ดุด่าว่ากล่าวย่อมจะได้รับผลกรรม
กล่าวคือ เหตุตระหนี่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา พ่ีน้อง ผลคือเกิดในนรก อดอยากกินหินเป็นอาหาร ดัง
ข้อความดังนี้ 

 

ศฺเรษฺ นสฺตนยศฺจา) หมีศฺวระ ไปตฺฤเก คฺฤเห | 
อนุรกฺษยา ปิตุรห  มิถฺยามาเนรฺยาวรฺตินมฺ || 
ปิตร  ภคินึ ภฺราตฺฤนฺ ทาสกรฺมกรานปิ | 
ตรฺปยามฺยนฺนปาเนน (ตถาปิ) ปรฺยภาษิษมฺ || 
มาตฺส (รฺเยณาภิภูโต’นฺนมทตฺตฺวาส  ปรุษวากฺ | 
เตน ก) รฺมวิปาเกน นรเก กฺษิเปต พหุ || 
ปฺรตาปเน กาลสูตฺเร ทุะข  ปฺราปฺตมนลฺปกมฺ | 
นรเกภฺยสฺตตศฺยุตฺวา ลพฺธฺวา ไว มานุษ  ภวมฺ || 
เตน กรฺมวิปาเกน ปาษาณ (มศน  มม | 
ตไถว กฺษุตฺปิปาสาภฺย า ทุะขี กา) ล  กโรมฺยหมฺ || 
 

เราเป็นลูกคนเดียวของเศรษฐีได้ครอบครองเรือนที่ 

                                                           
641มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที ่21, พิมพ์ครั้งท่ี 4 ed. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 92.. 
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เป็นสมบัติของพ่อ ด้วยหน้าที่ดูแลบิดาเราจึงเลี้ยงดูบิดา || 
พี่น้องหญิง พี่น้องชายรวมทั้งทาสและกรรมกรให้อ่ิมหน า 
ส าราญด้วยน้ าและข้าวด้วยพฤติกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เหมือนอย่างที่ได้อธิบายไว้แล้ว || 

   (ต่อมา) เรามีความตระหนี่ครอบง าจึงไม่ได้ให้ข้าวแล้วเป็น 
ผู้มีวาจาชั่วหยาบ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงตกนรกหลายครั้ง || 

   ในเวลาที่เกิดในนรก เราได้รับความทุกข์อันใหญ่หลวง 
   เมื่อเคลื่อนจากนรกแล้ว เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ || 
   ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราจึงกินหินเป็นอาหาร เรามีความทุกข์ 

เพราะความหิวกระหายเหลือเกินแล้วก็เสียชีวิตลงเหมือนเช่นเดิม ||642 
 

เหตุคือกล่าวดูถูกเหยียดหยามสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลคือเกิดในนรก เป็นโรค
เรื้อน ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลมีความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสตลอด 500 ชาติ ดังข้อความต่อไปนี้ 

 

พนฺธุมตฺย า ราชาธานฺย า (ชาโต’ห  ศฺเรษฺ นะ สุตะ | 
พหุธานฺยธโนเปโต ชนกายสุส วฺฤตะ || 
นฺฤปาณ า สตฺกฺฤ) โต’ภูวมถ ไนคมมนฺตฺริณามฺ | 
(ปฺราสาทิโก) ทรฺศนีโย รูปทรฺศนมูรฺจฺฉิตะ || 
ตโต’ห  รถมารุหฺย ชนกายปุรสฺกฺฤตะ | 
อุทฺยานภูมึ นิรฺยามิ สรฺวกามสมนฺวิตะ || 
ตตฺร จาปศฺย (มุทฺยาเน ศฺรมณ  ส ยเตนฺทฺริยมฺ | 
ปฺรสานฺตาจรณญฺไจว ลูหจีวรธาริณมฺ ) || 
ต  จาห  ศฺรมณ  ทฺฤษฺฏฺวา เทารฺมนสฺย (ยุตสฺตทา) | 
อนวทฺย  สุมนส  ชุคุปฺสนฺ วจสามุนา || 
อย  ปฺรวฺรชิตะ กสฺย ทุรฺวรฺโณ โฆรทรฺศนะ | 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนฺตตะ || 
(อุกฺตฺวา ทุรฺภาษิต  ไจว  กรฺมโณ’สฺย ผเลน หิ) | 
ทุรฺวรฺโณ ทุะขิโต’ห  (จ) ภวามิ นรก (วฺรเช) || 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนฺตตะ | 
กปาลปาณิรฺวฺยาหาร  คณศาฏีนิวาสิตะ || 

                                                           
642
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ส การกูฏศยโน’ลยโน’ถาปรายณะ | 
เยน (จาหารกฺฤตฺเยน ทณฺฑิโต’ห ) ชุคุปฺสิตะ || 
ปญฺจชาติศตานฺเยว  (ยตฺร ยตฺโรป) ปนฺนวานฺ | 
ตตฺไรว  กฺษุตฺปิปาสาภฺย า ทุะขี กาล  กโรมฺยหมฺ || 
ทุราคมญฺจ เม นาม สรฺวโลกชุคุปฺสิตมฺ | 

    อมนาปศฺจ สรฺเวษ า ตไทวาส  ชุคุปฺสิตะ ||643 
 

เราเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพันธุมตี มีทรัพย์สมบัติ 
มากมาย แวดล้อมไปด้วยผู้คนรับใช้ || 
เราเป็นที่นับถือของเหล่ากษัตริย์ ประชาชนและมนตรี 
เป็นผู้น่าเลื่อมใส ชวนมอง รูปงาม มีเสน่ห์ || 
คร้ังนั้น เราผู้มีความเพียบพร้อมด้วยสิ่งน่าใคร่ทุกอย่าง  
ได้นั่งรถน าหน้าหมู่ประชาชนเดินทางไปยังอุทยาน || 
ณ ที่อุทยานนั้น เราได้เห็นศรมณะผู้ส ารวมอินทรีย์ 
มีกริยามารยาทเรียบร้อย ครองจีวรเศร้าหมองรูปหนึ่ง ||  
เวลานั้น เราเมื่อได้เห็นศรมณะรูปนั้น ผู้ไม่น่าติเตียน มีจิตใจงดงาม 
ได้เกิดจิตโทมนัสแสดงอาการรังเกียจด้วยวาจานี้ว่า ||   
“บรรพชิตรูปนี้ มีผิวพรรณทราม ดูน่ากลัว เป็นโรคเร้ือน  
มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น” || 
เราเมื่อได้กล่าวถ้อยค าอันชั่วร้ายอย่างนี้ ด้วยผลแห่งกรรมนี้เอง  
ท าให้เรามีผิวพรรณทราม มีทุกข์อย่างสาหัส และไปเกิดในขุมนรก || 
เราได้เป็นโรคเร้ือน มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น 
มือถอืกระเบื้องเที่ยวขออาหาร นุ่งผ้าขาดเป็นเปาะ ๆ || 
นอนตามกองขยะ ไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่พึ่งพิง เป็นเหตุให้ประสบความ 
ยากล าบากด้วยอาหาร เป็นผู้น่ารังเกียจ || 
ในชาติที่เราบังเกิดตลอด 500 ชาติอย่างนี้ เราจะเป็น 
ผู้มีความทุกข์เพราะความหิวกระหายตลอดเวลา || 
เราผู้เป็นที่รังเกียจของคนทั่วโลกได้ปรากฏนามว่า “ทูราคม” 

    และไม่เป็นที่ชอบใจ เป็นผู้น่าขยะแขยงของคนทั้งปวง || 
 

                                                           
643

Ibid., 112. 
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  อนึ่งในการอธิบายเรื่องกรรมนี้ พุทธศาสนาให้ความส าคัญกับมโนกรรมมากที่สุดและ
มโนกรรมนั้นมีพลานุภาพมากที่สุด644 ดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก   
ขุททกนิกาย ธัมมปทคาถา ยมกวรรค และมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ คหปติวรรค อุปาลิวาทสูตร
ต่อไปนี้ 
 

   “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ที่สุด ส าเร็จด้วยใจ  
   ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพดูชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย 

      เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป 
   เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้น ฯ 
   ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหนา้ มีใจเป็นใหญ่ที่สุด ส าเร็จด้วยใจ  
   ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย 
   เพราะความดีนัน้ สุขย่อมติดตามเขาไป 
   เหมือนเงาคอยติดตามตัวเขาไปฉะนั้น” ฯ645  

 

 “ดูก่อนตปัสสี บรรดากรรม 3 อย่างนี้ที่เราตถาคตจ าแนกไว้แล้วอย่างนี้ ได้แสดง ความ
แตกต่างไว้แล้วอย่างนี้ เราตถาคตบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการท าบาปกรรม ใน
การด าเนินไปแห่งบาปกรรม ไม่ได้บัญญัติกายกรรมไว้เช่นนั้น ไม่ได้บัญญัติวจีกรรมไว้
เช่นนั้น”646  
 

                                                           
644พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, 160. 
645มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา      มโนเสฏฺ า มโนมยา 
   มนสา เจ ปทุฏฺเ น          ภาสติ วา กโรติ วา  
   ตโต น  ทุกฺขมเนฺวติ         จกฺก ว วหโต ปท  ฯ  
   มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา      มโนเสฏฺ า มโนมยา 
   มนสา เจ ปสนฺเนน         ภาสติ วา กโรติ วา  
   ตโต น  สุขมเนฺวติ           ฉายาว อนุปายินี ฯ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย , สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  

เล่มที ่25, 15.  
646อิเมส  โข อห  ตปสฺสิ ติณฺณ  กมฺมาน  เอว  ปฏิวิภตฺตาน  เอว  ปฏิวิสิฏฺ าน  มโนกมฺม  มหาสาวชฺชตร  

ปญฺ าเปมิ ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา  โน ตถา กายกมฺม   โน ตถา วจีกมฺมนฺติ ฯ ดู มหา-
มกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 13, 56.  
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  และจากตัวอย่างเรื่องราวที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่า ไภษัชยวัสตุก็ให้ความส าคัญ
กับมโนกรรมมากกว่ากายกรรมและวจีกรรมเช่นกัน เพราะมโนกรรมถือว่าเป็นมูลเหตุเบื้องต้นในการ
ท ากายกรรมและวจีกรรมต่อไปดังข้อความว่า  
 

 ยนฺมมานฺติเก จิตฺต  ปฺรสาทิต  เตน จาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษุปปนฺนะ ยตฺกาศฺยเป 
สมฺยกฺส พุทฺเธ พฺรหฺมจรฺย  จริต  เตเนทานี  สตฺยทรฺศน  กฺฤตมฺ | 

 

“ข้อที่เธอยังจิตให้เลื่อมใสในส านักของเราท าให้เธอบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นจาตุรมหาราชิ
กา ข้อที่เธอประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ ท า
ให้เธอเห็นแจ้งสัตยธรรมในบัดนี้647 

 

การแก้กรรม 
  

กรรมชั่วที่บุคคลกระท าไปแล้วนั้น ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขเพ่ือให้ผลของกรรมนั้นลดลงหรือ
หายไปได้ทุกคนจะต้องรับผลของกรรมที่ตนได้กระท าไว้ ซึ่งในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ–ไภษัชย
วัสตุ ได้อธิบายไว้ว่า ผลกรรมชั่วและเศษกรรมที่ได้กระท าไว้แล้ว จะหมดสิ้นไปก็ต่อเมื่อได้เกิดเป็นชาติ
สุดท้ายและนิพพานเท่านั้น ดังเรื่องผลกรรมของพระมหาเมาทคัลยายนะว่า  

 

เมื่อคร้ังที่เราเป็นฤษีเราไม่เคยเดินทางไปไหนเลย 
วันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราแล้วขอบวช || 
เราปลงผมของเขา จัดหาและย้อมจีวรจากนั้นก็มอบให้ 
ในเวลานั้นเขาก็เกิดความพอใจแล้ว || 
ฤษีนั้นเข้าไปหลีกเร้นอยู่แล้ว นั่งบนบัลลังก์  
ต่อมาเขาได้รับสวกโพธิญาณ (ปรัตเยกโพธิญาณ)  
แล้วเหาะขึ้นไปยังอากาศในเวลานั้น || 
ล าดับนั้น เราเกิดปีติยินดีจึงเข้าไปหาแล้ว 
ประคองอัญชลี เมื่อปรารถนาถึงฤทธิ์อันสูงสุด 
จึงได้กระท าการตั้งปณิธานในเวลานั้นว่า 
ขอให้ฤทธิ์เช่นนี้พึงมีแก่เราเหมือนอย่างท่านมหาฤษีผู้นั้น || 
ด้วยกุศลมูลนั้น ในทุก ๆ ที่ที่เราได้บังเกิด เราจะได้เกิด 
เป็นเทวดาและมนุษย์คอยสั่งสมบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว || 

                                                           
647

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 39. 
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ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว || 
เราได้บรรพชาในศาสนาของพระศากยสิงห์ และได้บรรลุ 
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบ ดับกิเลสสิ้นเชิงแล้ว || 
พระสัพพัญญูเจ้าทรงแต่งตั้งเราไว้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดา 
ภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ เราแม้กระท ากรรมอันนิดหน่อย 
แต่ได้เสวยสุขอันมากมาย และยังก็กระท าอกุศลกรรมเช่นกัน 
พวกท่านพึงฟังดังต่อไปนี้ || 
เราได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์อันรุ่งเรือง เราเมื่อ 
เล่นภายนอกบ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อหาของกิน || 
จากนั้นพ่อและแม่เมื่อเห็นเรายืนแอบอยู่แล้ว จึงเอาไม้มาตีเรา  
ภายหลังเมื่อลงโทษ (เราแล้ว) ก็เลยรู้สึกละอายใจ || 
แต่เราได้ท าจิตคิดประทุษร้ายต่อพ่อและแม่ว่า “เมื่อใดเราเติบโต 
ขึ้น เราจะสังหารพวกท่านด้วยด้วยไม้” || 
เราท าจิตคิดประทุษร้ายอย่างเดียว ไม่ได้ท ากรรมอ่ืนด้วยกายเลย 
ถึงอย่างนั้นในเวลาที่เกิด เราได้เสวยทุกอันใหญ่หลวงแล้ว || 
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ภพสุดท้ายที่เราเกิด เหล่านักบวช 
อัญญเดียรถีย์ก็จะตีเราด้วยท่อนไม้ || 

   แท้จริง ความเจ็บปวดของเรานั้นจะมีความตายเป็นที่สุด 
อย่างแน่นอน เวลานั้นเศษกรรมที่เหลือสุดท้ายจึงจะหมดสิ้นไป || 
เพราะฉะนั้นเราเมื่อจะท าให้มารดาบิดาเลื่อมใส จึงได้มุ่ง 
ถึงบรรพชาเพราะผลแห่งความเลื่อมใสนั้น เราจึงได้ไป 
สู่ดินแดนความสุขของเหล่าสัตว์ || 
พระโกลิตเถระผู้ด ารงอยู่โดยความเป็นผู้เลิศกว่าหมู่แห่งภิกษุย่อม 
พยากรณ์ถึงกรรมของตนที่สระใหญ่นามว่า อนวตปตะ อย่างนี้แล ||648 
 

ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องจากคัมภีร์บางเรื่องเป็นตัวอย่างเทียบเคียงให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าจะแก้
กรรมไม่ได้ แต่ถ้ากระท าความดีมากไว้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ เรื่องในลักษณะนี้คือ 
เรื่องในอรรถกถาธรรมบท เป็นเรื่องของพ่อและแม่ที่ช่วยกันแก้ไขให้ลูกได้มีอายุยืนมากขึ้น ในที่นี้เด็กที่

                                                           
648

Ibid., 106. 
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คลอดออกมาแล้วถูกท านายว่า จะอายุไม่ยืน พระพุทธเจ้าได้แนะน าวิธีแก้ไขด้วยการนิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์มาเจริญพระปริตรตลอด 7 วัน 7 คืนจึงท าให้เด็กนั้นอายุยืนต่อมาได้649 
 

จะเห็นได้ว่า การอธิบายเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยยกอุทาหรณ์มาประกอบนี้
ไภษัชยวัสตุได้ยกการท ากรรมของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์หลากหลาย คือยกทั้ง
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มนุษย์ธรรมดาทั้ง 4 วรรณะ สัตว์เดรัจฉาน เทวดา เปรตรวมถึงอมนุษย์มา
เป็นอุทาหรณ์ นั่นหมายถึงไภษัชยวัสตุต้องการแสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐในโลกคือ
พระพุทธเจ้า แม้จะเป็นมนุษย์ธรรมดา แม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน แม้จะเป็นเทวดา แม้จะเป็นเปรต แม้
จะเป็นอมนุษย์ก็ตามทั้งหมดล้วนต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งนั้น ไม่ว่าใครก็ตามหากท าแต่กรรมดี    
หรือกุศลกรรมก็ได้จะได้แต่ผลดี หากท าแต่กรรมชั่วหรืออกุศลกรรมก็จะได้แต่ผลชั่ว หรือถ้าท าทั้ง
กรรมดีและกรรมชั่วคละกันไปก็จะได้ผลทั้งดีทั้งชั่วคละกันไป การสรุปสาระส าคัญเรื่องกรรมและผล
ของกรรมในไภษัชยวัสตุดังที่กล่าวมา ผู้ประพันธ์สมมติให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สรุปทั้งหมดซึ่งก็
เท่ากับว่าเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นความจริงด้วย
พระองค์เอง  

 

ฉะนั้น คัมภีร์ไภษัชยวัสตุแม้จะเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาและโรคต่างๆ ก็มิวายที่จะ
กล่าวถึงเรื่องของกรรมและยังคงมุ่งเน้นที่จะอธิบายสาระค าสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยมี
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รับรองหรือเป็นพยานยืนยันดังกล่าวมานี้ นอกจากจะท าให้พุทธศาสนิกชน
เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างง่ายๆ แล้วยังมีส่วนโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ยิ่งขึ้นด้วย 

 

คติต่างๆ 

คติ คือ การไป, ทางไป, ทางด าเนิน, วิธี, แนวทาง, แบบอย่าง, ที่ไปเกิดของสัตว์ และภพ
ที่สัตว์ไปเกิด650 ตามหลักพุทธศาสนาบุคคลทั้งหลายผู้หลงเพลิดเพลินปล่อยใจไปกับการกระท าอัน
เป็นโลกิยะ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีงามหรือหยาบช้าจะต้องไปเกิดและอาศัยอยู่ในคติต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 

                                                           
649สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ความจริงจากการวิจัย 

“กรรม” (กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซ็นจูรี่จ ากัด, 2556), 124. 
650พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -

เพ่ิมเติม), 37. 



 524 
 
 

1. นรกภูม ิ
2. เปรตภูม ิ
3. เดรัจฉานภูม ิ
4. มนุษยภูมิ 
5. สวรรค์ 
 

3 คติแรกจัดเป็น ทุคติ (ที่ไปเกิดอันชั่ว หรือแบบด าเนินชีวิตที่ไม่ดี) 3 คติหลังเป็น สุคติ 
(ที่ไปเกิดอันดี หรือแบบด าเนินชีวิตที่ดี) ส าหรับทุคติ 3 มีข้อสังเกตว่า บางทีเรียกว่า อบาย หรือ
อบายภูมิ แต่อบายภูมินั้นมี 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน การที่มีจ านวนไม่เท่ากันก็เพราะรวม
อสุรกาย เขา้ในเปตติวิสัย 

 

ในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้นได้กล่าวถึงการเกิดในคติทั้ง 5 อย่างชัดเจนเป็นข้อเน้นย้ าให้
พุทธศาสนิกชนเข้าใจว่า การละเว้นความชั่ว มุ่งมั่นท าแต่ความดี ท าจิตใจให้ผ่องใสนั้นจะได้ไปเกิดใน
สุคติภูมิ ส่วนบุคคลที่ละความดี ท าแต่ความชั่ว มีจิตใจเศร้าหมองจะได้ ไปเกิดในทุคติภูมิ โดยมี
ตัวอย่างการเกิดในคติท้ัง 5 ดังต่อไปนี้ 

 

เกิดในนรกภูมิ พระปิณโฑลภรทวาชะได้พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนเองที่ครั้งหนึ่งได้
กล่าววาจาชั่วหยาบต่อบรรพชิตผู้ทรงศีลเป็นเหตุท าให้ต้องไปเกิดในนรก ดังนี้ 

 

ต  จาห  ศฺรมณ  ทฺฤษฺฏฺวา เทารฺมนสฺย (ยุตสฺตทา) | 
อนวทฺย  สุมนส  ชุคุปฺสนฺ วจสามุนา || 
อย  ปฺรวฺรชิตะ กสฺย ทุรฺวรฺโณ โฆรทรฺศนะ | 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนฺตตะ || 
(อุกฺตฺวา ทุรฺภาษิต  ไจว  กรฺมโณ’สฺย ผเลน หิ) | 
ทุรฺวรฺโณ ทุะขิโต’ห  (จ) ภวามิ นรก (วฺรเช) ||651 
 

เวลานั้น เราเมื่อได้เห็นศรมณะรูปนั้น ผู้ไม่น่าติเตียน มีจิตใจงดงาม 
ได้เกิดจิตโทมนัสแสดงอาการรังเกียจด้วยวาจานี้ว่า ||  
“บรรพชิตรูปนี้ มีผิวพรรณทราม ดูน่ากลัว เป็นโรคเร้ือน  
มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ผอมแห้งตัวเป็นเอ็น” || 
เราเมื่อได้กล่าวถ้อยค าอันชั่วร้ายอย่างนี้ ด้วยผลแห่งกรรมนี้เอง  

                                                           
651

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 112. 
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ท าให้เรามีผิวพรรณทราม มีทุกข์อย่างสาหัส และไปเกิดในขุมนรก || 
 

เกิดในเปรตภูมิ อดีตชาติของอุบาสก 500 คนที่กล่าววาจาชั่วหยาบต่อพระอรหันตสาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยผลกรรมนี้เองจึงท าให้บังเกิดเป็นเปรต เสวยกรรมตลอด 500 ชาติ ดังนี้ 
 

กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว ยานิ ตานิ ป โจปาสกศตานิ เอตานฺเยว ตานิ ป จ ปฺเรตศตานิ |       
ยเทภิะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศฺราวกาะ ปฺเรตวาเทน สมุทาจริตาสฺตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน 
ป จชนฺมศตานิ ปฺเรเตษุปปนฺนาะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ ปฺเรเตษฺเวโวปปนฺนาะ |652 

 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร อุบาสก 500 คนเหล่านั้นก็คือพวกเปรต 500 
ตนนี้นั่นแล | ข้อที่เปรตเหล่านั้นว่าร้ายพระศราวกของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศย
ปะ ด้วยวาทะว่าเปรต ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพวกเธอจึงบังเกิดในพวกเปรตตลอด 500 ชาติ | 
จนกระทั่งแม้ในบัดนี้ พวกเธอก็ยังบังเกิดเป็นเปรตแล้ว | 

 

นอกจากจะกล่าวถึงเปรตภูมิแล้ว ไภษัชยวัสตุได้อธิบายลักษณะ รูปร่างของเปรตเหล่านั้น
นั้น ดังต่อไปนี้  

 

อถ ภควานฺนที  คงฺคามุตฺตีรฺณะ ป จมาตฺไระ ปฺเรตศไตะ ปริวฺฤโต ทคฺธสฺถูณากฺฤติภิรสฺถิ-
ยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศส ฉนฺไนะ ปรฺวโตปมกุกฺษิภิะ สูจีจฺฉิทฺโรปมมุไขราทีปฺไตะ ปฺรทีปฺไตะ       
ส ปฺรชฺวลิไตะ เอกชฺวาลีภูไตะ | เต กฺฤตกรปุฏา ภควนฺตมูจุะ | วย  ภทนฺต ปฺเรตา วินิปติตศรีราะ 
ปูรฺวกรฺมาวพาเธน ปานีย  นาสาทยามะ | กฺฤโต ภกฺตสฺย ทรฺศนมฺ |653 

 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคง ทรงถูกเปรตประมาณ 500 ตนมี
ลักษณะคล้ายเสาที่ถูกไฟไหม้ ปกคลุมไปด้วยผมเผ้าตัวเอง มีปากเท่ารูเข็ม มีท้องเท่าภูเขา มีไฟ
ลุกไหม้ติดทั่วโชติช่วงชัชวาลแวดล้อมแล้ว | เปรตทั้งหลายเหล่านั้นประคองอัญชลีกราบทูล
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเปรต มีร่างกายถูก
ลงโทษแล้ว ไม่เคยได้ลิ้มรสน้ าดื่มเลย เพราะต้องทุกข์ทรมานด้วยกรรมเก่า | จะกล่าวไปใยถึง
การได้เห็นอาหารเล่า | 

 

                                                           
652

Ibid., 42. 
653

Ibid., 41. 
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เกิดในเดรัจฉานภูมิ เรื่องราวอดีตชาติของเหล่าภิกษุผู้บวชในพระธรรมวินัยของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เมื่อไม่ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติก้าวล่วงสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าให้ต้องเกิดมา
เป็นโค ดังนี้ 
 

เอภิศฺจ พลีวรฺไทสฺตตฺไรว ปฺรวฺรชิไตะ กฺษุทฺรานุกฺษุทฺไระ ศิกฺษาปไทรนาทร  กฺฤตมฺ | ตสฺย 
กรฺมโณ วิปาเกน ติรฺยกฺษูปปนฺนาะ |654 

 

และโคผู้ทั้งหลายเหล่านี้ก็บวชในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ
เหมือนกัน (พวกเธอ) กระท าการดูหมิ่นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ | ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น พวก
เธอจึงบังเกิดในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน | 

 

อนึ่งไภษัชยวัสตุได้อธิบายเลยลักษณะการเสวยกรรมของฝูงโค ซึ่งจะต้องท างานหนักจน
ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ดังต่อไปนี้ 

 

เต’ปิ วลีวรฺทา วฺรณปูโยตฺกีรฺไณะ ปฺรโตทยษฺฏิภิะ กฺษตวิกฺษตคาตฺรา มุหุรฺมุหุรฺวิศฺวสนฺโต      
วหนฺติ |655 
 

แม้โคผู้เหล่านั้นก็มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและหนอง ถูกทิ่มแทงด้วยไม้ปฏักแล้วจึงเดินไถ
อย่างรวดเร็ว | 
 

มนุษยภูมิ ถือว่าเป็นสุคติภูมิ เพราะหมู่สัตว์เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถที่จะ
สร้างกุศลให้เพ่ิมพูนเพ่ือจะได้ไปเกิดในภูมิสูง ๆ ต่อไป แต่ทางกลับกันเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่มุ่งท า
สิ่งที่ชั่วช้า ก็จะได้ไปเกิดในภูมิต่ า ๆ มีนรก เปรต เป็นต้นดังที่กล่าวมา และที่ส าคัญที่สุดการจะได้
บรรลุพระนิพพานในชาติสุดท้ายจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ดังนี้ 

 

นรกาตฺ ปฺรจฺยุตศฺจาห  ลพฺธฺวา ไว มานุษ  ภวมฺ | 
คฺลานกะ ปรวศฺยศฺจ ทุะขีภูตศฺจรามฺยหมฺ || 
ปญฺจชาติศตานฺเยว  (ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ) 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||656 
 

                                                           
654

Ibid., 19. 
655

Ibid., 47. 
656

Ibid., 113. 
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เมื่อเคลื่อนจากนรกแล้ว เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นทาสคอยรับใช้ 
เจ็บไข้ได้ป่วยประสบความทุกข์ เที่ยวเร่ร่อนไป || 
ในทุกชาติที่เราเกิดตลอด 500 ชาติอย่างนี้ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย 
ของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม 
ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียนพระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว || 
 

ปศฺย (ไภษชฺยทานสฺย วิ)ปาโก’ย  มหารฺถิกะ | 
อนุ(ภูต  พหุสุข  กฺฤตฺวาลฺป  กุศล  มยา) || 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติ (รฺลพฺโธ’ย  มานุโษ ภวะ | 
นาภิชานามิ ไภกฺเษหิ คฺฤหีต  ราษฺฏฺรปิณฺฑกมฺ ||657 
 

ท่านจงดูเถิดว่า “วิบากแห่งไภษัชย์ทานนี้มีผลมากเพียงใด 
  เรากระท ากรรมอันเล็กน้อยแต่กลับได้เสวยสุขอันยิ่งใหญ่ ||  

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เราไม่รู้จัก 
อาหารชาวเมืองที่คนทั่วไปถือเอาแล้ว | 

 

สวรรค์ แดนอันแสนดีเลิศล้ าด้วยกามคุณ 5 โลกของเทวดา658 เป็นโลกที่อยู่อาศัยของ
กายละเอียดอันเป็นทิพย์ ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบกายตลอดเวลา ตามปกติหมายถึงกามาพจรสวรรค์ 
(สวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกับกาม) 6 ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิต -
วสวัตดี ในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงกามาพจรสวรรค์ไว้อย่างชัดเจน แต่กล่าวเพียง 3 ชั้น ดังนี้ 
  

ชั้นจาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ 1) ฝูงโค 1,000 ตัวเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าจึงพากัน
ดึงเชือกจนขาดแล้วเข้าไปเฝ้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่โคเหล่านั้นเป็นเหตุให้
บังเกิดในสวรรค์ ดังนี้ 

 

อถ ตทฺพลีวรฺทสหสฺร  โยกฺตฺราณิ วรตฺราณิจฺฉิตฺตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตมฺ | 
อุปส กฺรมฺย ภควตะ (ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา) ส ปริวารฺยาวตสฺถุะ | ภควตา เตษ า ตฺริภิะ 
ปไทรฺธรฺโม เทศิโต ยาวจฺจาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนาะ |659 

 

                                                           
657

Ibid., 117. 
658พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
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ครั้งนั้นโคผู้ 1,000 ตัวสะบัดเชือกผูกจนขาดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้น
เข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วยืน
ล้อมรอบพระองค์ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยบททั้งหลาย 3 แก่โคผู้เหล่านั้น ท า
ให้โคผู้เหล่านั้นบังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา 

  

ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะมีเทพผู้เป็นใหญ่ครองสวรรค์ชั้นนี้อยู่ 4 ท่าน คือ 
ท้าวธฤตราษฎร์ ปกครองพวกคนธรรพ์ ท้าววิรูฒกะ ปกครองพวกกุมภัณฑ์ ท้าววิรูปากษ์ ปกครอง
พวกนาค ท้าวไวศรวัณ ปกครองพวกยักษ์ ดังความว่า  
 

อถ ภควานฺ ปุรสฺตาทฺ ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ตโต ธฺฤตราษฺฏฺโร 
มหาราโช ’เนกคนฺธรฺวปริวาโร’เนกคนฺธรฺวศตปริวาโร’เนกคนฺธรฺวสหสฺนปริวาโร ’
เนกคนฺธรฺวศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยาน า มณีนามุตฺส ค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | 
อุปส กฺรมฺย ภคว(นฺต  ทิวฺยมณิภิรา) กีรฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ปูรฺว า ทิศ  นิะสฺฤตฺย 
นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤตฺย ภิกฺษุส ฆ  จ | วิรูฒโก’ปิ มหาราโช’เนกกุมฺภาณฺฑปริวาโร’เนก-
กุมฺภาณฺฑศตปริวาโร’เนกกุมฺภาณฺฑสหสฺรปริวาโร’เนกกุมฺภาณฺฑศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยาน า     
มุกฺตานามุตฺส ค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺต  ทิวฺยาภิรฺมุกฺตา-       
ภิรากีรฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ทกฺษิณ า ทิศ  นิะสฺฤตฺย นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤมฺย 
ภิกฺษุส ฆ  จ | วิรูปากฺโษ (‘ปิ) มหาราโช’(เนกนาค’ป) ริวาโร’เนกนาคศตปริวาโร’เนกนาคสหสฺร-
ปริวาโร’เนกนาคศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยานามุตฺปลปทฺมกุมุทปุณฺฑรีกมนฺทารกาณ า ปุษฺปาณา
มุตฺสงฺค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย (ภควนฺต  ทิวฺไยรุตฺปล) กุมุทปทฺม-
ปุณฺฑรีกมนฺทารไกะ ปุษฺไปรากีรฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ปศฺจิม า ทิศ  นิะสฺฤตฺ ย    
นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤตฺย ภิกฺษุส ฆ  จ | ไวศฺรวโณ’ปิ มหาราโช’เนกยกฺษปริวาโร’เนกยกฺษ
ศตปริวาโร’เนกยกฺษสหสฺรปริวาโร’เนกยกฺษศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยสฺย หิรณฺยสฺย สุวรฺณ -       
สฺโยตฺส ค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ |660 

 

คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ | ล าดับ
นั้น ท้าวธฤตราษฎร์ ผู้มีเหล่าคันธรวะ มากมายเป็นบริวาร มีเหล่าคนธรรพ์หลายร้อยเป็น
บริวาร มีเหล่าคนธรรพ์หลายพันเป็นบริวาร มีเหล่าคนธรรพ์หลายแสนเป็นบริวาร ยังบริเวณ
นั้นให้เต็มไปด้วยแก้วมณีอันเป็นทิพย์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 
น้อมแก้วมณีถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งเยื้องไปทางด้านทิศตะวันออกด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ
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สงฆ์ | แม้ท้าววิรูฒกะ ผู้มีเหล่ากุมภัณฑ์ มากมายเป็นบริวาร มีเหล่ากุมภัณฑ์หลายร้อยเป็น
บริวาร มีเหล่ากุมภัณฑ์หลายพันเป็นบริวาร มีเหล่ากุมภัณฑ์หลายแสนเป็นบริวาร ยังแก้ว
มุกดาอันเป็นทิพย์ให้เต็มไปทั่วบริเวณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 
น้อมแก้วมุกดาถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งเยื้องไปทางด้านทิศใต้ด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ
สงฆ์ | แม้ท้าววิรูปากษ์ผู้มีเหล่านาคมากมายเป็นบริวาร มีเหล่านาคหลายร้อยเป็นบริวาร มี
เหล่านาคหลายพันเป็นบริวาร มีเหล่านาคหลายแสนเป็นบริวาร ยังดอกไม้ทั้งหลายกล่าวคือ 
ดอกอุบล ดอกปัทม์ ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก ดอกมันทาระอันเป็นทิพย์ให้เต็มไปทั่วบริเวณแล้ว 
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว น้อมดอกไม้ทั้งหลายกล่าวคือ ดอกอุบล 
ดอกปัทม์ ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก ดอกมันทาระถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบถวายบังคม
แทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งเยื้องไปทางด้านทิศตะวันตก
ด้านหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ | แม้ท้าวไวศรวัณ ผู้มีเหล่ายักษ์มากมายเป็นบริวาร 
มีเหล่ายักษ์หลายร้อยเป็นบริวาร มีเหล่ายักษ์หลายพันเป็นบริวาร มีเหล่ายักษ์หลายแสนเป็น
บริวาร ยังเงินและทองค าอันเป็นทิพย์ให้เต็มไปทั่วบริเวณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า |   

 

นอกจากนี้แล้วไภษัชยวัสตุยังได้กล่าวถึงบุพกรรมของท้าวมหาราชทั้ง 4 ไว้อีกด้วย
กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายต่างพากันสงสัยว่า ท้าวมหาราชทั้ง 4 ทรงกระท ากรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่ง
กรรมใดท าให้ได้เกิดเป็นท้าวมหาราชทั้ง 4  และได้เห็นแจ้งสัตยธรรมในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสบุพกรรมของท้าวมหาราชทั้ง 4 ดังนี้ 
 

ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’สฺมินฺเนว ภทฺรเก กลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชย า กาศฺยโป นาม     
ศาสฺตา โลก อุทปาทิ | ปูรฺววทฺยาวตฺศาสฺตาเทวมนุษฺยาณ า พุทฺโธ ภควานฺ | เตน ขลุ สมเยน 
มหาสมุทฺเร ทฺเวา นาเคา ปฺรติวสตะ ศฺวเสา มหาศฺวาสศฺจ | กูฏศาลฺมลฺยามปิ ทฺเวา สุปรฺณิ-
นาวฏฺเฏศฺวรศฺจูเฑศฺวรศฺจ | ยทา ศฺวาสมหาศฺวาเสา ตาภฺยามภิทฺรูเยเต ตทา ปาตาล  ปฺรวิศตะ | 
ยาวทปเรณ สมเยน ศฺวาสมหาศฺวาสาภฺย า กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณ -
คมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ | เตา จ สุปรฺณิเนา อภิทฺรวิตุมารพฺเธา น ศกฺนุวตะ | สุเมรุปฺรตฺ-
ยาหตปวนสลิเล อิว ปฺรตินิวฺฤตฺย กถยตะ | ภวนฺเตา ปูรฺวมสฺมาภิรฺยุวามภิทฺรุเตา ปาตาล        
ปฺรวิศตะ | อิทานี  โก เหตุรฺเยน วย  สุเมรุปฺรตฺยาหตปวนสลิเล อิว วฺยสนมาสาทฺย ปฺรตินิ -    
วฺฤตฺตาวิติ | ศฺวาสมหาศฺวาเสา กถยตะ | อสฺมาภิะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณ-
คมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานีติ | เตา กถยตะ | ยทฺเยว  วยมปิ คฺรหีษฺยาม อิติ | เตา ตาภฺย า สารฺธ  
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติเก ส มฺปฺรสฺถิเตา | เตา จ ส ปฺราปฺเตา | จตฺวารศฺจ โลกปาลาะ 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยนฺติกาทฺ ธรฺม  ศฺรุตฺวา ส ปฺรสฺถิตาะ | เต ตาภฺย า ทฺฤษฺฏาะ | เตา 
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สุปรฺณิเนา ศฺวาสมหาศฺวาเสา นาเคา ปฺฤจฺฉตะ | ก เอเต อิจฺฉนฺตีติ | ตาภฺย า วิสฺตเรณ กถิตมฺ | 
สุปรฺณิเนา กถยตะ | ยทฺเยว  วยมปิ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณคมนศิกฺษาปทานิ 
ส คฺฤหีตฺวา ปฺรณิ ธาน  กุรฺม อิติ  | ตาภฺย า  กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺ ธสฺยานฺติกาจฺฉรณ
คมนศิกฺษาปทานิ  คฺฤหีตานิ | ศฺวาสมหาศฺวาสาภฺย า ปูรฺวเมว คฺฤหีตานิ | ตตะ ส ภูยะ 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธาะ | ยไถเต จตฺวาโร         
โลกปาลาะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาทฺ ธรฺม  ศฺรุตฺวา ทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวน  ส ปฺรสฺถิตา 
เอว  วยมปฺยเนน กุศลมูเลน จตฺวาโร โลกปาลาะ สฺยาม | ยศฺจาเทา ภควตา กาศฺยเปน สมฺยกฺส 
พุทฺเธน อุตฺตโร มานโว วฺยากฺฤตะ   ภวิษฺยสิ ตฺว  มานววรฺษศตายุษิ ปฺรชาย า ศากฺยมุนิรฺนาม 
สมฺยกฺส พุทฺธ  อิติ | โส’ปฺยสฺมาก  ภควาเนว มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร ธรฺม เทศเยตฺ | วย  
จ ต  ธรฺม  ศฺรุตฺวา ทฺฤษฺฏสตฺยา เอวเมว สฺวภวน  คจฺฉาม อิติ |661 

 

ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 20,000 ปี พระศาสดาพระนาม
ว่า กาศยปะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้วเร่ือยไปจนถึง เป็นผู้ตื่น
และเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค | ทราบมาว่า สมัยนั้นในมหาสมุทร มีนาค 2 ตนอาศัยอยู่ ชื่อว่า 
ศวาสะ และมหาศวาสะ | แม้ที่เขากูฏศาลมัลยะ มีครุฑอยู่ 2 ตัว นามว่าอัฏเฏศวระ และ      
อูเฑศวระ | ในเวลาที่นาคศวาสะและมหาศวาสะถูกครุฑเหล่านั้นท าร้ายแล้ว ก็จะหนีเข้าไปใน
ถ้ า | จนกระทั่งเวลาต่อมา นาคศวาสะและมหาศวาสะได้รับสิกขาบทคือศรณคมน์จากส านัก
ของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะแล้ว | ก็ครุฑทั้ง 2 เหล่านั้นไม่สามารถที่จะท า
ร้าย(นาคทั้งสอง)ได้ | เป็นเหมือนถูกสายลมและสายน้ าที่มาจากภูเขาสุเมรุพัดออกมาแล้ว จึง
กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ครั้งก่อนท่านเมื่อถูกพวกเราท าร้ายก็จะหนีเข้าไปในถ้ า | มาบัดนี้มีเหตุ
อะไรหนอ ท าให้พวกเรา (เมื่อจะท าร้ายพวกท่าน) กลับถึงความพินาศเป็นเหมือนถูกสายลม
และสายน้ าที่มาจากภูเขาสุเมรุพัดออกมา” | นาคศวาสะและมหาศวาสะได้กล่าวแล้วว่า “พวก
เราได้รับสิกขาบทคือศรณคมน์จากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะ” | ครุฑทั้งสอง
เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น แม้พวกเราจะรับสิกขาบทบ้าง” | ครุฑทั้งสองเหล่านั้น
จึงเดินทางไปในส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ พร้อมกับนาคทั้งสองนั้น 
| ก็ครุฑทั้งสองเหล่านั้นมาถึงแล้ว | (ครั้งนั้น) ท้าวโลกบาลทั้ง 4 ได้ฟังธรรมจากส านักของ
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากาศยปะ ก าลังจะกลับ | ครุฑทั้งสองนั้นได้เห็นท้าวโลกบาล
ทั้ง 4 นั้นแล้ว | ครุฑทั้งสองนั้นจึงถามนาคศวาสะและมหาศวาสะว่า “พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้
เป็นใครกัน” | นาคทั้งสองจึงได้เล่าให้ครุฑทั้งสองฟังอย่างละเอียด | ครุฑทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่า 
“ถ้าเป็นอย่างนั้น แม้พวกเราครั้นรับสิกขาบทคือศรณคมน์จากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า

                                                           
661

Ibid., 155. 



 531 
 
 

แล้วจะตั้งปณิธาน” | ครุฑทั้งสองนั้นจึงรับสิกขาบทคือศรณคมน์จากส านักของพระสัมยัก -
สัมพุทธเจ้ากาศยปะแล้ว | เหมือนกับที่นาคศวาสะและมหาศวาสะเคยรับมาแล้วนั่นแล | 
ล าดับนั้น พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้หมอบลงแทบเท้าของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะอีก
ครั้งแล้วเริ่มตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นท้าวโลกบาลทั้ง 4 
เหมือนกับท้าวโลกบาลทั้ง 4 ที่ได้ฟังธรรมจากส านักของพระสัมยักสัมพุทธเจ้ากาศยปะแล้ว 
เป็นผู้เห็นแจ้งสัตยธรรมแล้วกลับไปยังภพของตน” | พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้า        
กาศยปะได้ทรงพยากรณ์นาคและครุฑทั้งสองและบุรุษผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งว่า “เมื่อหมู่สัตว์มี
อายุ 100 ปีเธอจักเป็นพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี” | พระองค์จะพึงแสดง
ธรรมที่ริมฝั่งสระปุษกริณีมันทากินีเหมือนพระผู้มีพระภาคของพวกเราทั้งหลาย | และพวกเรา
ทั้งหลายครั้นฟังธรรมนั้นแล้ว จะเป็นผู้เห็นแจ้งสัตยธรรมกลับไปยังภพของตนอย่างนั้น        
นั่นแล” | 

 

ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) ตั้งอยู่ที่ยอดเขาพระสุเมรุ มีจอมเทพผู้ปกครองชื่อท้าวสักกะ 
ซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่า พระอินทร์ อรรถกถาอธิบายความหมายของ “ดาวดึงส์” ว่าคือ “แดนที่คน 
33 คนท าบุญร่วมกันได้อุบัติ” จ านวน 33 ภาษาบาลีว่า เตตฺตึส , เขียนตามรูปสันสกฤตเป็น 
ตรัยตรึงศ์662 ไภษัชยวัสตุได้อธิบายถึงการท าบุญในอดีตชาติของพระเจ้าปรเสนชิตเกาศละที่ถวาย
ข้าวต้มและอาหารกับพระปรัตเยกพุทธเจ้าแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดังนี้ 
 

กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษเว โย’เสา ทริทฺรปุรุษะ เอษ เอวาเสา ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสลสฺเตน      
กาเลน เตน สมเยน | ยทเนน ปฺรตฺเยกพุทฺธายาลวณิกา กุลฺมาสปิณฺฑิกา ปฺรติปาทิตา | เตน 
กรฺมณา ษฏฺกฺฤตฺโว เทเวษุ ตฺรยสฺตฺรึเศษุ ราไชศฺวรฺยาธิปตฺย  การิตวานฺ |663 

 
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทราบหรือไม่ว่า “บุรุษยากจนในกาลครั้งนั้นก็คือพระเจ้า         

ปรเสนชิต เกาศละนี่เอง เนื่องจากพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละนี้ได้น้อมถวายข้าวต้มและอาหาร
บิณฑบาตอันไร้รสชาติแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า | เพราะกรรมนั้นพระองค์จึงได้ครอบครองอธิบดี
ราไชศวรรย์สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึง 6 คร้ัง | 

 

ชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) มีท้าวสันดุสิตเทวราชเป็นผู้ปกครอง สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่สถิตของ
พระโพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่โลกมนุษย์และตรัสรู้ในชาติสุดท้าย664 ในไภษัชยวัสตุได้อธิบายถึงหญิง
                                                           

662พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -

เพ่ิมเติม), 93. 
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S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 56. 



 532 
 
 

ขอทานคนหนึ่ง ได้ถวายอาหารแก่พระกาศยปะเถระ ด้วยกุศลนี้เองท าให้ไปเกิดในเทวโลกชั้นดุสิต 
ดังนี้ 
 

ตต อายุษฺมตา มหากาศฺยเปน ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺรมุปนามิตมฺ | ยทิ เต 
ภคินิ ปฺรติตฺยกฺต  ตทฺทิยตามสฺมินฺปาตฺเร อิติ | ตตสฺตยา จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตสฺมินฺปาตฺเร (ทตฺต ) 
มากฺษิก า (จ) ปติตา | สา ตามปเนตุมารพฺธา ตสฺยาสฺตสฺมินฺนาจาเม อ คุลิะ ปติตา | สา      
ส ลกฺษยติ | กึ จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษณยา นจฺโฉริตมฺ | อปิ ตุ น ปริโภกฺษฺยตีติ | อายุษฺย
ตา มหากาศฺยเปน ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ตสฺยา เอว สมกฺษมนฺยตม  กุฑฺยมูล  นิศฺริตฺย   
ปริภุกฺตมฺ | สา ส ลกฺษยติ | กึ จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษณยา ปริภุกฺต  นาเนนาหาเรณา
หารกฺฤตฺย  กริษฺยตีติ  | อถายุษฺมานฺ  มหากาศฺยปสฺตสฺยาศฺ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย ต า             
นคราวลมฺพิกามิทมโวจตฺ | ภคินิ ปฺราโมทฺยมุตฺปาทยามฺยห  ตฺวทีเยนาหาเรณ ราตฺรึทิวสมติ
นามยิษฺยามีติ | ตสฺยา อตีเวาทฺวิลฺยมุตฺปนฺนมฺ | มมารฺเยน มหากาศฺยเปน ปิณฺฑปาตะ            
ปฺรติปาทิตะ ปฺรคฺฤหีต อิติ อายุษฺมติ มหากาศฺยเป จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตา | ตุษิ เต         
เทวนิกาเย อุปปนฺนา |665   

 

ล าดับนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจจึงน้อมบาตรไปแล้ว
กล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเธอถวายแล้วจงใส่ในบาตรนี้เถิด” | หลังจากนั้น นางท าจิตให้เลื่อมใส
แล้ว ใส่ (ข้าวต้ม) ลงไปในบาตรนั้น แต่มีแมลงวันตกลงไปด้วย | นางเริ่มที่จะน าแมลงวันนั้น
ออกมา นางจึงจุ่มนิ้วลงไปในข้าวต้มนั้น | นางคิดว่า “เพื่อตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณ
เจ้าจึงไม่ทิ้ง (ข้าวต้ม) แม้ก็จริงแต่ก็คงจะไม่ฉัน” | ต่อมาพระมหากาศยปะทราบความคิดของ
นางด้วยใจ จึงอาศัยพื้นข้างฝาแห่งหนึ่งนั่งฉันข้างหน้านางนั่นเอง | นางคิดว่า “เพื่อจะตาม
รักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าฉันแล้วแม้ก็จริงแต่เพราะอาหารนี้คงจะไม่ฉันอาหารอีก” | 
ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางแล้วจึงกล่าวค านี้กะหญิงขอทานนั้นว่า 
“น้องหญิง เธอจงยังความยินดีให้เกิดขึ้นเถิด ด้วยอาหารที่เธอถวาย เราจะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวัน” 
| นางจึงเกิดความดีใจอย่างล้นเหลือว่า “พระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้ารับบิณฑบาตของเรา” นาง
ท าจิตให้เลื่อมใสในท่านพระมหากาศยปะ กระท ากาละ (ตาย) แล้วไป | บังเกิดในหมู่เทวดาชั้น
ดุสิต |  

 

                                                                                                                                                                      
664พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -
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นอกจากนี้ไภษัชยวัสตุยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า เทวดาที่อยู่ในภูมิที่ต่ ากว่าไม่สามารถใช้
ญาณทัศนะเพ่ือทราบที่อยู่และสถานที่เกิดของเหล่าเทวดาที่อยู่ภูมิสูงกว่าได้ ดังนี้ 
 

สา ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณทฺฤษฺฏา อาจาม  ปฺรติปาทยนฺตี กาล  จ กุรฺวาณา โน ตุ ทฺฤษฺฏา 
กุตฺโรปปนฺนา อิติ | (ส) นรกานฺ วฺยวโลกยิตุมารพฺเธ น ปศฺยติ ติรศฺจะ ปฺเรตานฺมนุษฺย าศฺจ      
จาตุรฺมหาราชิกานฺ เทวานฺ ตฺรยสฺตฺรึศานฺน ปศฺยติ | ตถา หฺยธสฺตาทฺเทวาน า ชฺ านทรฺศน  
ปฺรวรฺตเต นิปริษฺฏาตฺ | อถ ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร เยน ภควาสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย 
ภควนฺต  คาถาภิคีเตน ปฺรศฺน  ปปฺรจฺฉ | 

 

จรตะ ปิณฺฑปาต  หิ กาศฺยปศฺย มหาตฺมนะ | 
กุตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปสฺยาจามทายิกา ||666 

 

ท้าวศักรเทวราชเห็นนางผู้ถวายข้าวต้ม ผู้จิตเลื่อมใส และกระท ากาละแล้ว  แต่ไม่ทรง
เห็นว่านางไปเกิดในที่ไหน | พระองค์จึงเร่ิมที่จะตรวจดูนรก แต่ก็ไม่เห็น สัตว์เดรัจฉาน เปรต 
มนุษย์ เทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกาไปจนถึงเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็ไม่เห็น | เป็นความจริงที่ว่า
เหล่าเทวดาจะมีญาณทัศนะจากสถานที่ที่ต่ ากว่า (ตนเอง) แต่จะไม่มีจากสถานที่ที่สูงกว่า | 
ล าดับนั้น ท้าวศักรเทวราชจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว คร้ันเข้าไปเฝ้าแล้วทรงทูลถาม
ค าถามโดยขับเป็นคาถาว่า 

       

สตรีที่ถวายข้าวต้มแก่ท่านกาศยปะ ผู้มีอาตมันอันยิ่งใหญ่ | 
ขณะที่ก าลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่นี ้ย่อมบันเทิงเริงร่าในทีไ่หน ||  

 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 

 ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า  

  ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นความเชื่อที่ถือว่าเป็นรากฐานของพุทธศาสนิกชน               
ถ้าพุทธศาสนิกชนไม่เชื่อเรื่องพุทธเจ้า ไม่เชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับ
คนต่างศาสนาที่เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นระบบความคิดหรือระบบปรัชญาสาขาหนึ่ง
เท่านั้น667 ไภษัชยวัสตุเป็นคัมภีร์ที่ผู้ประพันธ์มุ่งปลูกฝังความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในที่นี้

                                                           
666

Ibid., 53. 
667พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กรรมและการเกิดใหม่ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), 
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หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายองค์ปัจจุบันนั้นเอง ในไภษัชยวัสตุมีค ากล่าวนามของ
พระพุทธเจ้าของเรามากมาย ซึ่งพอจะน ามาประมวลไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1. พระศรมณะ เคาตะมะ คือ ชื่อตระกูลของพระพุทธเจ้า มหาชนเรียกชื่อของ
พระพุทธเจ้าตามพระโคตรของพระองค์ ดังนี้ 

 

พฺราหฺมณะ ปุโรหิตะ ส กฺษยติ | กิญฺจาปิ เทเวนาโศภนะ สฺวปฺโน ทฺฤษฺฏะ | ยทฺยหเมนมนุ-   
ส วรฺณเยย  ภูยสฺยา มาตฺรยา ศฺรมโณ เคาตมะ ปฺรสาทมุตฺปาทยิษฺยติ |668 

 

พราหมณ์ปุโรหิตก าหนดได้ว่า “ถึงแม้องค์ผู้สมมติเทพทรงมีพระสุบินร้ายก็จริง | ถ้าเราพึง
พยากรณ์พระสุบินนั้น พระองค์ก็จะทรงยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พระศรมณะ เคาตมะโดยประมาณ
ยิ่งขึ้นไปอีก  

2. พระผู้มีพระภาคเจ้า คือ พระนามของพระพุทธเจ้า ดังนี้ 
 

อุกฺต  ภควตา ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย  ปฺรติเสวิตวฺยมิติ |669 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไภษัชย์อันภิกษุทั้งหลายจะพึงฉันได้ดังนี้แล | 
 

3. พระตถาคตเจ้า คือ พระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า เป็นค าที่พระพุทธเจ้าทรง
เรียกหรือตรัสถึงพระองค์เอง แปลได้ความหมาย 8 อย่างคือ 1. พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น 2. พระผู้
เสด็จไปแล้วอย่างนั้น 3. พระผู้เสด็จมาถึงตถลักษณะ 4. พระผู้ตรัสรู้ตถธรรมตามที่มันเป็น 5. พระผู้
ทรงเห็นอย่างนั้น 6. พระผู้ตรัสอย่างนั้น 7. พระผู้ท าอย่างนั้น 8. พระผู้เป็นเจ้า ดังนี้ 

 

ยทิ ตถาคตะ ปฺรากฺฤตมปฺยาหาร  ปริภุกฺเต ตทปิ ตถาคตสฺยานฺนศตรส  ส ปริวรฺตเต |670 
 

ถ้าพระตถาคตเจ้าฉันอาหารปกติ อาหารแม้นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นรสอาหาร 100 ชนิดแก่พระ
ตถาคตเจ้า | 

 

4. พระพุทธเจ้า คือ พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ แล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม, ท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วย
ตนเองก่อนแล้ว สอนหมู่ชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ดังนี้ 

 

เอว  หฺยจินฺติยา พุทฺธา พุทฺธธรฺโม’ปฺยจินฺติยะ | 
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อจินฺติเย ปฺรสนฺนาน า วิปาโก’ปิ อจินฺติยะ ||671 
 

จริงอยู่พระพุทธเจ้าทรงเป็นอจินติยะ แม้ธรรมะของพระองค์ 
ก็เป็นอจินติยะ เม่ือบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจา้และพระธรรม 
ซึ่งเป็นอจินติยะ แม้วิบากก็เป็นอจินติยะ || 
 

5. ศากยมุนี หมายถึง พระมุนีผู้เป็นกษัตริย์แห่งวงศ์ศากยะ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้า     
โอกกากราช ซึ่งเป็นผู้สร้างและครองนครกบิลพัสดุ์ ดังนี้ 
 

เอว  มามปฺยเสา ภควานฺ ศากฺยมุนิะ สูตฺรวิภาคกรฺตฺรีณามคฺร า นิรฺทิเศทิติ |672 
 

พระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พึงแต่งตั้งแม้ซึ่งเราว่าเป็นเลิศในบรรดาภิกษุณี
ทั้งหลายผู้จ าแนกพระสูตร ด้วยประการฉะนี้” | 

 

6. อังคีรส หมายถึง มีรัศมีแผ่ซ่านจากพระวรกาย เป็นพระนามแรก เมื่อพราหมณ์ 8 คน 
ผู้ท าหน้าที่ถวายพระนามและท านายลักษณะพระกุมาร กล่าวถึงเมื่อพินิจจากลักษณะแรกพบเห็น 
ดังนี้ 

กถ กถี ไวมติโก ลกฺษณานิ มหามุเนะ | 
    อางฺคิรส  สตฺยนามส พุทฺธ  ปริปฺฤจฺฉติ ||673 
 

พราหมณ์ผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยลักษณะของมหามุนี จึงทูลถาม 
    จึงทูลถามพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามจริงว่า อังคีรส ว่า || 
 

7. ธรรมราชา หมายถึง ผู้ยังชาวโลกให้ชื่นบานด้วยนวโลกุตรธรรม, พระราชาแห่งธรรม, 
พระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งธรรม ดังนี้ 

 

ราชาหมสฺมิ ไศเลติ ธรฺมราโช หฺยนุตฺตระ | 
    ธรฺเมณ จกฺร  วรฺตเย อิหาห  ภูมิมณฺฑเล ||674 
 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
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“ดูก่อนไศลพราหมณ์ เราเป็นพระราชาแต่เป็นธรรมราชา 
    ที่ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า เราประกาศธรรมจักรไว้ในทั่วปฐพีมณฑลแห่งนี้ || 
 

8. มหาฤษีเจ้า เป็นพระนามหนึ่งส าหรับเรียกพระพุทธเจ้า 
 

ตตะ การุณิกะ ศาสฺตา มหรฺษิรนุกมฺปกะ | 
    เอหิ ภิกฺษว อิตฺยาห ส เตษามุปส ปทา ||675 
 

ล าดับนั้น พระศาสดามหาฤษีเจ้า ผู้ประกอบด้วยความกรุณา 
และความอนุเคราะห์พระองค์นั้น ได้ตรัสดังนี้ว่า “เธอจงเป็นภิกษุ 

    มาเถิด” มาณพเหล่านั้นได้อุปสมบทแล้ว || 
 

9. พระศาสดา หมายถึง พระผู้อบรมสั่งสอน เป็นพระนามหนึ่งที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้า 
ดังนี้ 

โส’ห  ปฺราโมทฺยมาคมฺย ส ปฺรคฺฤหฺยาญฺชลึ ตตะ | 
    ศาสฺตุะ ปาเทา นมสฺยาหเมกานฺเต สนฺนิษณฺณวานฺ ||676 
 

เรานั้นเกิดความยินดี จึงเดินเข้ามาประคองอัญชลี น้อมลง 
    แทบบาทมูลของพระศาสดาแล้ว นั่ง ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง || 
 

10. โลกนาถ หมายถึง พระผู้เป็นที่พ่ึงของโลก ดังนี้ 
 

อทฺรากฺษีลฺโลกนาถสฺย ตฺรึศทฺคาตฺเรษุ ลกฺษณานฺ | 
    ทฺวโยะ กางฺกฺษติ ไศลศฺจ โกโษปคตชิหฺวโยะ ||677 
 

พราหมณ์ไศละได้เห็นลักษณะในพระวรกายของพระโลกนาถแล้ว 
ย่อมสงสัยถึงลักษณะ 2 ประการ คือ พระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 

    และพระชิวหา || 
 

11. สัพพัญญู หมายถึง ผู้รู้ธรรมทั้งปวง, ผู้รู้ทั่วทั้งหมด ดังนี้ 
 

อคฺรฺโย’สฺมิ สิหนาทาน า นิรฺทิษฺฏะ สรฺวทรฺศินา | 
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    สรฺเว เม วาหิตาะ กฺเลศา วีตกฺเลโศ’สฺมฺยนาสฺรวะ ||678 
 

พระสัพพัญญูเจ้าได้แต่งตั้งเราไว้ว่าเป็นผู้เลิศในบรรดา 
ภิกษุทั้งหลายผู้บันลือสีหนาท เราขจัดกิเลสทั้งปวง  

    เป็นผู้ท าลายอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้ว || 
 

12. สุคตเจ้า หมายถึง ผู้ เสด็จไปดีแล้ว กล่าวคือ ทรงมีทางเสด็จที่ดีงามอันได้แก่ 
อริยมรรค, เสด็จไปสู่ที่ดีงามกล่าวคือ พระนิพพาน, เสด็จไปด้วยดีโดยชอบกล่าวคือ ทรงด าเนินรุดหน้า
ไม่หวนกลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้ว ดังนี้ 

 

เอต า วิโศธิต า ชฺ าตฺวา ยา มยา เวทิตา สฺวยมฺ | 
    สมฺมารฺชฺย สุคตสฺตูป  ปฺรสาทยต มานสมฺ ||679 
 

บุคคลเมื่อรู้ถึงความบริสุทธิ์ที่เราได้อธิบายด้วยตนเองแล้วนี้ 
    ก็จงท าความสะอาดสถูปของพระสุคตเจ้าแล้วท าใจให้เลื่อมใสเถิด ||  
 

นอกจากจะกล่าวถึงพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ผู้ประพันธ์ได้กล่าวสรรเสริญ
พระพุทธเจ้าด้วยส านวนที่แสดงความเคารพนับถือพระองค์อย่างสูงสุดว่า  

 

สตต  จ วรารฺห ปูชยฺเส นรเทวาสุรยกฺษรากฺษไสะ | 
      ฤษิภิศฺจ สทา มหาตฺมภิรฺน จ เต วิกฺริยเต สฺถิร  มนะ ||680 
 

ข้าแต่พระองค์ผู้น ามาแต่สิ่งประเสริฐ พระองค์ได้รับการบูชา 
จากมนุษย์ เทวดา อสูร ยักษ์ และรากษสทั้งหลายตลอดเวลา 
พระหฤทัยของพระองค์มีความมั่นคง เหล่าฤษีและผู้มีฤทธิ์ 
ทั้งหลายก็ท าให้หวั่นไหวไม่ได้ไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม || 

 

  ส านวนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์ต้องการประกาศยืนยันว่า ไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์
เท่านั้นที่เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้า แม้แต่เทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ และสัตว์เดรัจฉานอ่ืน ๆ 
ต่างก็เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าเช่นกัน ฉะนั้นเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนจึงควรเคารพนับถือ
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บูชาพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้น นี้คือนัยที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะบอกและสร้างศรัทธาความเชื่อให้มีมาก
ขึ้นในพุทธศาสนิกชนผ่านส านวนดังกล่าว 
 

นอกจากนี้ไภษัชยวัสตุยังแสดงให้เห็นทัศนะและจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ที่นอกจาก
ต้องการจะสร้างความเชื่อให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนแล้วยังแสดงให้เห็นอีกว่า บุคคลที่ไม่เคยรู้จักหรือ
เคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของพระองค์แล้วก็จะมีจิตเลื่อมใสในทันที ในเหตุการณ์
นี้ได้กล่าวถึง ฤษีไศละเพียงได้ยินค าว่า “พระพุทธเจ้า” จากฤษีไกเนยะเท่านั้นก็มีความรู้สึกอยากจะ
เข้าเฝ้าและได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพุทธสาวกทันที ดังความว่า 
  

เตน ขลุ สมเยน ไศโล นาม ฤษิะ ไกเนยสฺย ฤเษรฺภาคิเนยสฺตสฺมินฺนาวสเถ ราตฺรึ 
วาสมุปคตะ | อศฺโรษีตฺ ไศล ฤษิะ ไกเนยมฺฤษึ สราตฺรเมโวตฺถายานฺตรฺชนมามนฺตฺรยนฺตมฺ |       
ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ไกเนยมฺฤษิมิทมโวจตฺ | กึ ปุนสฺเต ฤเษ สพฺรหฺมจาริโณ นิมนฺตฺริตาะ | ราชา วา 
มาคธศฺเรณฺโย พิมฺพิสาโร ราษฺฏฺรนิวาสี ชนกาโย ยเถปฺสิตสฺย วา ฤษิธรฺมสฺย ปริสมาปฺติริติ | ส 
กถยติ | น เม ไศล สพฺรหฺมจาริณฺ อุปนิมนฺตฺริตา นาปิ ราชา มาคธศฺเรณฺโย พิมฺพิสาโร ราษฺฏฺร-
นิวาสี ชนกาโย นาปิ ยเถปฺสิตสฺย ฤษิธรฺมสฺย ปริสมาปฺติะ | อปิ ตุ มยา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ 
ภกฺเตโนปนิมนฺตฺริต อิติ ตสฺย พุทฺธ อิตฺยศฺรุตปูรฺว  โฆษ  ศฺรุตฺวา สรฺวโรมกูปานฺยาหฺฤษฺฏานิ | 
สเคารวะ ส ปปฺรจฺฉ | ก เอษ ฤเษ พุทฺโธ นาม อิติ | อสฺติ ไศล ศฺรมโณ เคาตมะ ศากฺยปุตฺระ 
ศากฺยกุลาตฺเกศศฺมศฺรูณิ อวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยาคาราทน -
คาริก า ปฺรวฺรชิตะ | โส’นุตฺตร า สมฺยกฺส โพธิมภิส พุทฺธะ | ส เอษ พุทฺโธ นาเมติ | ไศละ กถยติ |     
ก เอษ ฤเษ ส โฆ นาเมติ | ไกเนย ฤษิะ กถยติ | สนฺติ ไศล กฺษตฺริยกุลาทปิ กุลปุตฺราะ เกศศฺม-   
ศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยาคาราทนคาริก า ปฺรวฺรชิตาะ | 
สนฺติ พฺราหฺมณกุลาทปิ ไวศฺยกุลาทปิ กุลปุตฺราะ ปูรฺววตฺ ตเมว ภควนฺต  ตถาคตมรฺหนฺต  
สมฺยกฺส พุทฺธ  ปฺรวฺรชิตาะ | ส เอษ ฤเษ ส โฆ นาม อิติ | อย  จ ไศล ส ฆะ ปูรฺวกศฺจ พุทฺธะ | ส 
เอษ พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ มยา ภกฺเตโนปนิมนฺตฺริตะ | อถ ไศลฤษิรฺพุทฺธาลมฺพนยา สฺมฺฤตฺยา 
กาลฺยเมโวตฺถาย ปญฺจศตปริวาโร เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตเม-      
ตทฺโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห        
ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | ลพฺธวานฺ ไศลฤษิะ ปญฺจศตปริวาระ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย 
ปฺรวฺรชฺยามุปสมฺปท  ภิกฺษุภาวมฺ |681 

 

ทราบมาว่าสมัยนั้น ฤษีนามว่าไศละ น้องชายของฤษีไกเนยะได้เข้าไปอาศัยอยู่ใน
สถานที่นั้นตลอดราตรี | ฤษีศละได้เห็นฤษีไกเนยะลุกขึ้นในเวลากลางคืนเรียกชนบริวารมาแล้ว 
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| ก็ครั้นได้ฟังแล้วจึงกล่าวค านี้กะฤษีไกเนยะอีกว่า “ข้าแต่ฤษี ท่านเชิญเพื่อนผู้ร่วมพรหมจรรย์
มาหรือ | พระราชาผู้เป็นกษัตริย์แคว้นมคธพระนามว่า พิมพิสาร เสด็จมาพร้อมทั้งชาวเมือง
หรือ หรือว่าท่านได้บรรลุธรรมของฤษีตามความปรารถนาแล้ว” | ฤษีไกเนยะกล่าวว่า 
“ดูก่อนไศละ เราไม่ได้เชิญเพื่อนผู้ร่วมพรหมจรรย์มาหรอก ทั้งพระราชาผู้เป็นกษัตริย์แคว้น
มคธพระนามว่า พิมพิสารพร้อมทั้งชาวเมืองก็ไม่ได้เสด็จมา อีกทั้งเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมของฤษี
ตามความปรารถนาด้วย | หากแต่ว่าเราได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วย
ภัตตาหาร” ฤษีไศละคร้ันได้ยินค าว่าพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงเกิดขนลุกชูชันขึ้น
แล้ว | ฤษีไศละนั้นได้ถามด้วยความเคารพว่า “ข้าแต่ท่านฤษี ชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครกัน” 
| ฤษีไกเนยะกล่าวว่า “ดูก่อนไศละ มีอยู่ทีเดียว พระศรมณะเคาตมะ ผู้เป็นศากยบุตร ทรงออก
จากตระกูลศากยวงศ์ปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ เสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็น
บรรพชิตด้วยศรัทธาโดยชอบนั่นแล | พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตรสัมยักสัมโพธิญาณเป็น
พระพุทธเจ้าแล้ว | พระองค์นี้แลทรงมีพระนามว่า พระพุทธเจ้า” |  ฤษีไศละกล่าวว่า “ข้าแต่
ท่านฤษี ชื่อว่าพระสงฆ์นี้คือใคร” | ฤษีไกเนยะกล่าวว่า “ดูก่อนไศละ มีอยู่ทีเดียว กุลบุตร
ทั้งหลายจาก  กษัตริย์ตระกูล ปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะออกจากพระราชวังบวชเป็น
บรรพชิตด้วยศรัทธาโดยชอบนั่นแล | มีอยู่ทีเดียว เหล่ากุลบุตรทั้งหลายจากตระกูลพราหมณ์
และตระกูลไวศยะ ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่กล่าวไว้ข้างต้น บวชตามพระผู้มีพระภาคตถาคต
เจ้า ผู้เป็นพระอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นแล | แนะฤษี บุคคลดังกล่าวมานี้นั้นชื่อ
ว่าสงฆ์ | ดูก่อนไศละ นี้ชื่อว่าสงฆ์ และมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น า” | ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขนี้นั้นเราได้นิมนต์ด้วยภัตตาหารแล้ว | ครั้งนั้นฤษีไศละครั้นทราบเวลาด้วยสติอัน
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งบริวารจ านวน 500 คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | คร้ันเข้า
ไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึง
ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้า
พระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิด” | ฤษีไศละพร้อมทั้ง
บริวาร 500 ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ดีแล้ว | 

 

แม้ว่าผู้ประพันธ์จะน าเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐ
ในโลกแล้ว แต่ก็น าเสนออีกว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อีกทั้งบุคคลจะต้องมี
คุณสมบัติถึงพร้อมเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจ รู้แจ้งถึงพระธรรมเทศนาของพระองค์ได้ ดังข้อความ
ต่อไปนี้ 
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วินย ศามฺย เต ก ากฺษามธิมุจฺยสฺว พฺราหฺมณ | 
ทุรฺลภ  ทรฺศน  ภวติ ส พุทฺธาน า ยศสฺวินามฺ || 
ยสฺเยห ทุรฺลโภ ภวติ ปฺราทุรฺภาวะ กทาจน | 
โส’ห  พฺราหฺมณ ส พุทฺโธ ธรฺมราโช นิรุตฺตระ ||682 
 

พราหมณ์ เธอจงท าลายก าจัดความสงสัยของเธอ จงน้อมใจ 
เชื่อเถดิว่า การได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่  
เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง || 
ไม่ว่าเวลาไหน การปรากฏข้ึนของบุคคลใด ในโลกใบนี้ 
เป็นเร่ืองยาก พราหมณ์เราคือบุคคลนั้น ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธ  
เป็นธรรมราชา เป็นผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เสมอมิได้ || 

 

 คุณสมบัติของพระพุทธเจ้า 

  ในการน าเสนอทรรศนะความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในไภษัชยวัสตุนั้น ผู้ประพันธ์น าเสนอ
โดยการแสดงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไว้ 2 อย่าง คือคุณสมบัติภายนอกกับคุณสมบัติภายใน 
 

  1. คุณสมบัติภายนอก คือลักษณะทางพระวรกาย พระอากัปกิริยาที่เพียบพร้อม สง่างาม
ของพระพุทธเจ้า ส านวนที่ใช้ในไภษัชยวัสตุซึ่งแสดงคุณสมบัติภายนอกหรือบุคลิกภาพทางพระวรกาย
ของพระพุทธเจ้านั้นมีดังต่อไปนี้  
 

   อทฺรากฺษีนฺนีลภูติรฺพฺราหฺมโณ ภควนฺต  ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ      
สมล กฺฤตมฺ อศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺโยมปฺรภาลงฺกฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ         
ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต ภทฺรกมนฺยตร  วฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  ศานฺเตน อีรฺยาปเถน นิษณฺณมฺ 
ทฺฤษฺฏฺวา จ วิสฺมโยตฺผุลฺลทฺฤษฺฏิะ สฺโตตุมารพฺธะ |683 

  

พราหมณ์นีลภูตได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 
ประการ  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 
วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อน
ไปแต่ที่ไกลนั่นแล จึงเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่ง และมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับด้วยพระ
อิริยาบถอันสงบ มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัย เร่ิมสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า |   
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  นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงพระอากัปกิริยาที่เพียบพร้อมของพระพุทธเจ้าไว้ดังต่อไปนี้ 
 

   อถ ภควานฺ  ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวาโร ’รฺหนฺนรฺหตฺปริวาโร       
ชนปทจาริกยา ภทฺรงฺกร  นคร  ส ปฺรสฺถิตะ |684 

 

  ณ เวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น มีบริวาร
ผู้สุขุมเยือกเย็น ทรงห่างไกลจากกิเลส มีบริวารผู้ห่างไกลจากกิเลส เสด็จเที่ยวไปในชนบท
เดินทางไปยังเมืองภทรังกระ | 

 

สฺถิตมาสิตมาคต  คต  ศยิต  เมานมถาภฺยุทีริตมฺ | 
อถ จีวรปาตฺรธารณ  รุจิร  เคาตม สรฺวเมว เต ||685 
 

ข้าแต่พระเคาตมะ การยืน การนั่ง การเสด็จมา การเสด็จไป  
การบรรทม การตรัส (ของพระองค์) เป็นไปอย่างสงบเยือกเย็น |  
อนึ่ง การทรงจีวรและบาตรของพระองค์ล้วนแต่งดงามทั้งสิ้น || 

 

2. คุณสมบัติภายใน คือลักษณะภายในพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม การกล่าวถึง
คุณสมบัติภายในหรือคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจระบุได้ทั้งหมด แต่โดยทั่วไปมักจะต้อง
เป็นไปตามแนวพุทธคุณ พุทธคุณท่ีระบุไว้บ่อยครั้งในไภษัชยวัสตุคือ พุทธคุณ 9 ประการ ดังนี้ 
 

 ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ อศีติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า วิปศฺยี นาม สมฺยกฺส พุทฺโธ โลก อุทปาทิ   
วิทฺยาจรณส ปนฺนะ สุคโต โลกจิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณ า พุทฺโธ 
ภควานฺ |686 

 

ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 80 ,000 ปี พระสัมยักสัมพุทธ
เจ้าพระนามว่า วิปัศยี ทรงอุบัติในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ เป็นพระ
สุคต เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดา
และมนุษย์ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค |  

 

  จากตัวอย่างข้างต้นพุทธคุณ 9 ประการที่กล่าวถึงได้แก่ 1. เป็นพระอรหันต์ (อรฺหนฺ/ 
अहमन)् 2. ตรัสรู้เองโดยชอบ (สมฺยกฺส พุทฺโธ/सम्यक्संबुद्िो) 3. ถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ (วิทฺยา
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จรณส ปนฺนะ/ववद्याचरणसंपन्नाः) 4. เสด็จไปดีแล้ว (สุคโต/सुगतो) 5. ทรงรู้แจ้งโลก (โลกวิทฺ/लोकववद्)              
6. เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า (อนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ/अनुिराः पुरुषदम्यसारधथाः)               
7. เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและมนุษย์ (ศาสฺตา เทวมนุษฺยาน า/शास्ता देवमनुष्याणां) 8. เป็นผู้ตื่นและ
เบิกบานแล้ว (พุทฺโธ/बुद्िो) 9. เป็นผู้มีโชค (ภควานฺ/भगवान) 
 

อนึ่งคุณสมบัติภายในของพระพุทธเจ้านั้นอาจแสดงได้โดยย่อตามแนวพุทธคุณ 2 ประการ 
ได้แก่ พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ687 ดังนี้ 
 

พระปัญญาคุณ หมายถึงคุณคือพระปัญญาของพระพุทธเจ้า พระปัญญาคุณที่กล่าวถึงใน
ไภษัชยวัสตุคือ อภิญญา 6 ประการ ดังนี้ 
 

สตฺยทรฺศนส ปนฺนะ สมาธิพลโคจระ | 
ษฑฺภิชฺโ  มหาธฺยาโย นภศฺจรฺยา วิคาหเต ||688 
 

   ทรงถึงพร้อมด้วยสัตยทรรศนะ (การมองโลกตามความสภาวะที่เป็นจริง) 
มีปกติประทับอยู่ด้วยก าลังแห่งสมาธิ มีอภิญญา 6 มีปัญญามาก  
ทรงยึดมั่นหลักประพฤติเพื่อสัตว์โลก || 

 

พระกรุณาคุณ หมายถึงคุณคือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ด้ วยพระมหากรุณานี้
พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ ในไภษัชยวัสตุมี
ข้อความและคาถาท่ีเวไนยสัตว์กล่าวสรรเสริญพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้  
 

ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศย  ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จาตุรารฺยสตฺย-       
ส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า (ศฺรุตฺวา) กจ คลยา วึศติศิขรสมุทฺคต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล        
ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | สา ทฺฤษฺฏสตฺยา ตฺริรุทฺธานมุทฺทานยติ | 
อิทมสฺมาก  ภทนฺต  น มาตฺรา กฺฤต  น ปิตฺรา | ปูรฺววทฺยาวตฺ | อนาทฺยกาโลปจิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิ-
ไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ |689  

  

                                                           
687พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ -

เพ่ิมเติม), 269. 
688

S. Bagchi, Mῡlasarvāstivādavinayavastu Vol.1, 162. 
689

Ibid., 20-21. 
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ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ และประกฤติ อันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของหญิงชรานั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ4 ท าให้หญิงชรานั้นฟังแล้ว
ท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการด้วยวัชระคือฌาน ท า
โสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว | หญิงชรานั้นผู้เห็นสัตยธรรมแล้วย่อมเปล่งอุทาน 3 ครั้งว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ โสรตาปัตติผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้ มารดา
ก็มอบให้ไม่ได้ บิดาก็มอบให้ไม่ได้ | เร่ือยไปเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น | ท าลายภูเขาหิน
คือ สักกายทิฏฐิ อันสั่งสมไว้แล้วตลอดกาลนานด้วยวัชระคือฌาน ท าโสรตาปั ตติผลให้        
แจ้งแล้ว |  

 

ไภษัชยวัสตุยังแสดงให้เห็นอีกว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
แก่สัตว์ทุกหมู่เหล่า ในเหตุการณ์นี้พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อฝูงเปรตที่ต้องเสวยกรรมอย่าง
ทุกข์ทรมาน และทนต่อความหิวกระหาย ดังนี้  

 

อถ ภควานฺนที  คงฺคามุตฺตีรฺณะ ป จมาตฺไระ ปฺเรตศไตะ ปริวฺฤโต ทคฺธสฺถูณากฺฤติภิรสฺถิ-
ยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศส ฉนฺไนะ ปรฺวโตปมกุกฺษิภิะ สูจีจฺฉิทฺโรปมมุไขราทีปฺไตะ ปฺรทีปฺไตะ       
ส ปฺรชฺวลิไตะ เอกชฺวาลีภูไตะ | เต กฺฤตกรปุฏา ภควนฺตมูจุะ | วย  ภทนฺต ปฺเรตา วินิปติตศรีราะ 
ปูรฺวกรฺมา-วพาเธน ปานีย  นาสาทยามะ | กฺฤโต ภกฺตสฺย ทรฺศนมฺ | ตฺว  มหาการุณิโก’สฺมภฺย  
ปานียมนุปฺรยจฺเฉติ | ภควตา เตษา คงฺโคปทรฺศิตา | 

 

เอษา หิ ศีตลชลา สุสมฺฤทฺธโตยา ภาคีรถี วหติ สรฺวชโนปโภคฺยา | 
คฺราม าศฺจ ราษฺฏฺรนคราณิ จ ตรฺปยนฺตี  
เกทารศาลิกุมุโทตฺปลปงฺกชานิ ||  

ปฺเรตาะ กถยนฺติ | 
เอษาสฺมาก  วหติ หิ ศุษฺกโตยา ภาคีรถี สรฺวชโนปโภคฺยา | 
ปศฺยาม เอต า รุธิรมเลน ปูรฺณ า รกฺษนฺติ ไจน า 
 สปรศุทณฺฑหสฺตาะ || อิติ | 

ภควานฺ คงฺคาเทวตามาห | 
ตฺว  คฺรามราษฺฏฺรนคราณฺยนุตรฺปยนฺตี เกทารศาลิกุมุโทตฺปลปงฺกชานิ | 
กสฺมานฺน ตรฺปยสิ ตีวฺรตฺฤษาภิภูตานฺ กฺฤปา น ตว  
พาลชนสฺย ทุะไขะ || อิติ | 

คงฺคาเทวตา ปฺราห | 
นาห  ภยานฺน ปุรุษาทปิ วา ชนสฺย ศาฐฺเยน วาปิ วิษม  ชลมุตฺสฺฤชามิ | 
เอษา ตุ ทุษฺกฺฤตมหาวรณาวฺฤตาน า โศษ  ชล  วฺรชติ โก’ตฺร  
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มมาปราธะ || อิติ | 
 

ตตฺร ภควานายุษฺมนฺต  มหาเมาทฺคลฺยายนมาม ตฺรยเต | ส ตรฺปย เมาทฺคลฺยายน          
ปฺเรตานิติ | เอว  ภทนฺต อิติ อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายโน ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ปฺเรตานฺ 
สนฺตรฺปยิตุมารพฺธะ | ตตฺร ปฺเรตาะ สูจีมุขวานฺนะ ศกฺนุวติ มุข  วิวรฺตยิตุมฺ | ตโต ภควตา 
เตษามฺฤทฺธฺยา มุข  วิวฺฤตมฺ | อายุษฺมตา มหาเมาทฺคลฺยายเนน ปานีย  ทตฺตมฺ | ไตสฺตฺฤษาตูไระ 
ปฺรภูต  ปีตมฺ  | อุทราณิ  สฺผุฏิตานิ  | ตโต ภควโต’นฺติ เก จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตาะ | 
ปูรฺววทฺทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวน  คตาะ | 

 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคง ทรงถูกเปรตประมาณ 500 ตนมี
ลักษณะคล้ายเสาที่ถูกไฟไหม้ ปกคลุมไปด้วยผมเผ้าตัวเอง มีปากเท่ารูเข็ม มีท้องเท่าภูเขา มีไฟ
ลุกไหม้ติดทั่วโชติช่วงชัชวาลแวดล้อมแล้ว | เปรตทั้งหลายเหล่านั้นประคองอัญชลีกราบทูล
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเปรต มีร่างกายถูก
ลงโทษแล้ว  ไม่เคยได้ลิ้มรสน้ าดื่มเลย เพราะต้องทุกข์ทรมานด้วยกรรมเก่า | จะกล่าวไปใยถึง
การได้เห็นอาหารเล่า | พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดประทานน้ าดื่มแก่ข้าพระองค์
ทั้งหลาย” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแม่น้ าคงคาแก่เปรตเหล่านั้นด้วยตรัสว่า | 

 

แม่น้ าสายนี้แลคือแม่น้ าคงคาซึ่งมีกระแสน้ าเย็น มีสายน้ าเต็มเปี่ยม  
ไหลไปเป็นแม่น้ าที่ชนทุกหมู่เหล่าใช้สอย | ท าให้ชาวบ้าน  
ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี ดอกกุมุทะ  
ดอกอุตบล และดอกบัวได้เอิบอ่ิม || 

 

เปรตทั้งหลายกราบทูลว่า | 
 

แม่น้ าคงคานี้ไหลไปเป็นแม่น้ าที่ชนทุกหมู่เหล่าใช้สอย แต่ส าหรับ 
พวกข้าพระองค์กลับมีน้ าเหือดแห้ง | 
พวกข้าพระองค์เห็นแม่น้ าสายนี้เต็มไปด้วยมลทินแห่งเลือด และ 
มีบุรุษยืนถือขวานและท่อนไม้เฝ้าแม่น้ าสายนี้อยู่ || 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะเทวดาประจ าแม่น้ าคงคาว่า |  
 

เธอท าให้ชาวบ้าน ชาวเมือง และชาวพระนคร ทุ่งข้าวสาลี ดอกโกมุท  
ดอกอุบลและดอกบัวได้เอิบอ่ิม | 
เพราะเหตุไรเธอจึงไม่ท าให้คนที่มีความหิวกระหายอย่างแรงกล้า 
เอิบอ่ิมบ้างเล่า ส าหรับคนชั่วที่ประสบทุกข์  
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เธอไม่มีความกรุณาเลยหรือ || 
 

เทวดาประจ าแม่น้ าคงคากราบทูลว่า 
 

ข้าพระองค์มิได้ท าให้สายน้ าไหลแตกต่างกันเพราะความกลัว 
ข้าพระองค์มิได้ท าให้สายน้ าไหลแตกต่างกันเพราะ 
ความหยาบคายหรือเพราะความเลวทรามของคน | 
แต่ว่าแม่น้ าคงคานี้ส าหรับคนที่เต็มไปด้วยความชั่วช้า 
มีกิเลสตัณหาอย่างแรงกล้า จึงมีสายน้ าเหือดแห้ง  
ในข้อนี้ข้าพระองค์จะมีความผิดอะไร || 

 

ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุว่า “ดูก่อน
เมาทคัลยายนะ เธอจงเอ้ือเฟื้อเปรตทั้งหลายเถิด” | พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุน้อมรับ
พระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” จึงเร่ิม
ที่จะเอ้ือเฟื้อเปรตทั้งหลาย | ขณะนั้น เปรตทั้งหลายไม่สามารถที่จะเปิดปากได้เพราะมีปาก
เล็กเท่ารูเข็ม | หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดปากของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นด้วย
ฤทธิ์ | ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะจึงให้น้ าดื่ม | เปรตทั้งหลายเหล่านั้น ดื่มน้ ามากมายด้วย
ความต้องการอย่างแรงกล้า | (ท าให้) ท้องของทั้งหลายแตกแล้ว | ล าดับนั้น เปรตทั้งหลายท า
จิตให้เลื่อมใสในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระท ากาละ | ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่
กล่าวมาแล้ว เทพบุตรทั้งหลายเห็นแจ้งสัตยธรรมแล้วกลับไปยังภพของตน |  

 

คุณสมบัติภายในที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคุณสมบัติภายในที่เกี่ยวกับพระปัญญาคุณและ    
พระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบรมครูของสรรพสัตว์ นอกจากนี้ใน             
ไภษัชยวัสตุยังมีข้อความที่ระบุถึงฤทธิ์และอานุภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของพระพุทธเจ้าอีก
ลักษณะหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติดังต่อไปนี้ 
 

ชายมาเน จ ยตฺเรย  สสมุทฺรา สปรฺวตา | 
      ปฺรก ปิตาภฺฤ (ทฺธรณี) ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ ||690 
 

เมื่อพระองค์ประสูติ แผ่นดิน มหาสมุทร พร้อมทั้งภูเขาสั่นสะเทือน 
เราขอประนมมือกราบนมัสการ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  || 
 

ปูรฺว  นิวาสกุศโล ยตฺร ยตฺโรษิตะ ปุรา | 

                                                           
690

Ibid., 145. 
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จฺยุตฺยุปปาท  ชานาติ สตฺตฺวานามาคตึ คติมฺ ||691 
 

พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นญาณที่เคย 
อบรมมาแล้วในกาลก่อน ย่อมทรงทราบจุติและอุบัติ ที่มา ที่ไป 
ของสัตว์ทั้งหลาย || 

 

 พระกรณียกิจของพระพุทธเจ้า 

  ในแต่ละวันพระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็จพุทธกิจ 5 อย่างคือ 1. เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต 
2. เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 3. เวลาค่ าประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย 4. เที่ยงคืนทรงตอบปัญหา
เทวดา 5. ใกล้สว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไป
โปรดหรือไม่ ในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงพระกรณียกิจของพระพุทธเจ้าไว้เช่นเดียวกัน โดยระบุว่าถ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ท าพุทธกิจเหล่านี้ให้ส าเร็จลุล่วงจะไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งพระกรณีย
กิจของพระพุทธเจ้าในไภษัชยวัสตุนั้นมี 10 ประการด้วยกัน ดังนี้ 
 

ธรฺยตา ขลุ พุทฺธาน า ภควต า (ชีวต า ติษฺ ต า ธฺริยมาณาน า ยาปยต า ยทุต ทศาวศฺ-
ยกรณียานิ ภวนฺติ | น ตาวทฺ พุทฺธา ภค)วนฺตะ ปรินิรฺวานฺติ | ยาวทฺ พุทฺโธ น วฺยากฺฤโต ภวติ | 
สตฺตฺเวนาไววรฺยมนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา จิตฺตมุตฺปาทิต  ภวติ | สรฺวพุทฺธวิเนยา วิ(นีตา ภวนฺติ 
| ตฺริภาค อายุษะ อุตฺสฺฤษฺโฏ ภวนฺติ | สีมาพนฺธะ กฺฤโต ภวติ | ศฺราวกยุคมคฺรตาย า นิรฺทิ)ษฺฏ  
ภวติ ศฺราวสฺตฺย า มหาปฺราติหารฺย  วิทรฺศิต  ภวติ | ส ากาศฺเย นคเร เทวาวตรณ  วิทรฺศิต  ภวติ | 
มาตาปิตเรา สตฺเยษุปฺรติษฺ เตา (ภวตะ | อนวตปฺเต มหาสรสิ ศฺราวกส เฆน สารฺธ  ปูรฺวิกา 
กรฺมปฺโลติเทศนา วฺยากฺฤตา ภวติ |692 

 

เป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่ ตั้งอยู่ ด ารงอยู่ เป็นไปอยู่ 
จะทรงมีพระกรณียกิจที่ส าคัญ 10 ประการคือ 1. ตราบใดที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ายังไม่ได้
ทรงพยากรณ์ซึ่งความเป็นพุทธเจ้า ตราบนั้นพระองค์จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน 2. ตราบ
ใดที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ท าจิตให้เกิดขึ้นในอนุตตรสัมยักสัมโพธิ (ตราบนั้นพระองค์จะยังไม่
เสด็จดับขันธปรินิพพาน) 3. พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแนะน าเวไนยสัตว์ทั้งหมด 4. (พระผู้
มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ผ่านอายุช่วงที่สาม (ส่วน
สี่ในการด ารงอยู่ของพระองค์) 5. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) 
จนกว่าพระองค์จะได้ทรงท าการบัญญัติกฎศีลธรรม  6. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับ

                                                           
691

Ibid., 162. 
692

Ibid., 98. 



 547 
 
 

ขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ท าการแต่งตั้งคู่แห่งอัครสาวก 7. (พระผู้มีพระภาคเจ้า
จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ท าการแสดงการเสด็จลงมาจากเทวโลก
ที่นครส ากาศยะ  8. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะ
ได้อธิบายความสัมพันธ์แห่งกรรมในชาติก่อนกับภิกษุสาวก ณ มหาสระชื่อว่า อนวตปตะ  9. 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ตั้งมารดาบิดาไว้ใน
สัจจธรรม 10. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ท า
การแสดงปราติหารย์คร้ังใหญ่ในเมืองศราวัสตี |  

 

 การแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า 

  การแสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยทั่วไปพราหมณ์คฤหบดี พระราชา เป็น
ต้น ในเวลาที่เข้าไปเฝ้าพระองค์จะแสดงความเคารพโดยการพาดผ้าบนไหล่ คุกเข้าลงบนพ้ืนดินแล้ว
ถวายบังคมแทบพระยุคลบาท ดังตัวอย่าง 
 

  อถ ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตย อุ)ตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ 
ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ……693 
 

  ขณะนั้น พราหมณ์คฤหบดีผู้มีศรัทธา ได้ลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไป
ทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ..... 
 

อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ โกสละ อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ     
ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานารฺโย มหากาศฺยปมุทฺทิศฺย ภกฺต  สปฺตาเหเนติ |694 

 

คร้ังนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ลุกจากอาสนะ ท าผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้
มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มี พระภาคเจ้า จงรับนิมนต์ด้วยภัตตาหาร 
บุคลิก (เจาะจง) ถึงพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าตลอด 7 วันเถิด” |  
 

  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการแสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดย              
การพาดผ้าเฉวียงบ่า คุกเข่าบนพื้นดิน กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทเป็นลักษณะที่ปฏิบัติได้เช่นกันทั้ง
พราหมณ์ คฤหบดี และพระราชา 
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  คัมภีร์ไภษัชยวัสตุจะให้ความส าคัญกับการสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพบูชา
พระพุทธเจ้าอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินั้นเมื่อมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าในชาตินั้น ๆ 
จะสั่งสมบารมีและตั้งปณิธานเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า หรือเมื่อมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าใน
ชาตินั้นแต่ไม่สามารถบรรลุคณธรรมอะไรได้ จึงตั้งความปรารถนาเพ่ือให้มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าใน
อนาคตต่อไป ดังจะพบอยู่ในเรื่องของหญิงขอทานที่ได้จุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าแล้วตั้งปณิธานปรารถนาถึงโพธิญาณด้วยจิตที่แน่วแน่ ดังนี้ 
 

ตตสฺตสฺยา นคราวลมฺพิกายา เอตทภวตฺ | อย  ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสละ ปุณฺไยรตฺฤปฺตะ 
อทฺยตฺเวน ทานานิ ททาติ ปุณฺยานิ กโรติ | ยตฺตฺวหมปิ กุตศฺจิตฺสมุปานีย ภควตะ ปฺรทีป  ททฺยา
มิติ ตยา   ข ฑมลฺลเกน ไตลสฺย สฺโตก  ยาจิตฺวา ปฺรทีปะ ปฺรชฺวาลฺย ภควตศฺจ กฺรเม ทตฺตะ |    
ปาทโยศฺจ นิปตฺย ปฺรณิธาน  กฺฤตมฺ | อเนนาห  กุศลมูเลน ยถาย  ภควานฺ ศากฺยมุนิรฺวรฺษศตา-
ยุษิ ปฺรชาย า ศาสฺตา โลเก อุตฺปนฺนะ เอวมหมปิ วรฺษศตายุษิ ศากฺยมุนิเรว ศาสฺตา ภเวยมฺ | 
ยถา จาสฺย ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนาวคฺรยุค  ภทฺรยุคมานนฺโท ภิกฺษุรุปสฺถายิกะ ศุทฺโธทนะ ปิตา 
มหามายา มาตา กปิลวสฺตุ นคร  ราหุลภทฺระ  กุมาระ เอว  มมาปิ ศาริปุตฺรเคาทฺคลฺยายนาวคฺร-
ยุค  ภทฺรยุค  สฺยาทานนฺโท ภิกฺษุรุปสฺถายิกะ ศุทฺโธทนะ ปิตา มาตา มหามายา กปิลวสฺตุ นคร  
ราหุลภทฺระ กุมาระ ปุตฺระ | ยถา จาย  ภควานฺธาตุวิภาค  กฺฤตฺวา  ปรินิรฺวาสฺยติ เอวมหมปิ 
ธาตุวิภาค  กฺฤตฺวา ปรินิรฺวาปเยยมิติ |695 

 

ล าดับนั้น หญิงขอทานนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละพระองค์
นี้ไม่ทรงพอใจด้วยบุญทั้งหลาย แม้ในวันนี้จึงถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย | อย่ากระนั้นเลย
แม้เรารวบรวม (น้ ามัน) จากที่บางแห่งแล้วจะถวายประทีปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า” นางจึงขอ
น้ ามันนิดหน่อยไว้ในภาชนะที่แตก จุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
นางหมอบลงเบื้องพระยุคลบาทตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี ขอข้า
พระองค์พึงเป็นพระศาสดานามว่า ศากยมุนี เหมือนกับพระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุบัติขึ้น
ในโลกพระองค์นี้ | มีคู่แห่งพระอัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ศารีบุตร และเมาทคัลยายนะ มี
ภิกษุผู้อุปัฏฐากนามว่า อานนท์ มีพระราชบิดานามว่า ศุทโธทนะ พระราชมารดานามว่า มหา
มายา มีพระราชโอรสเป็นพระกุมารผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ราหุล เหมือนอย่างพระศากยมุนีผู้มี
พระภาคเจ้า | แม้ข้าพระองค์ก็กระท าการแบ่งพระธาตุแล้วปรินิพพาน เหมือนกับพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงกระท าการแบ่งพระธาตุแล้วทรงปรินิพพาน” |  
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และเรื่องของภิกษุณีรูปหนึ่งถึงแม้ว่าจะได้บวชในพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
แล้วแต่เมื่อยังไม่ได้บรรลุคุณอะไรเลย จึงตั้งปณิธานปรารถนาขอให้ได้เกิดในยุคของพระพุทธเจ้าองค์
ถัดไป และเวลานั้นก็ขอให้ได้บรรลุธรรม ดังนี้ 

 

ตตฺรานยา มรณกาลสมเย ปฺรณิธาน  กฺฤต  ยนฺมยา ภควติ กาศฺยเป สมฺยกฺส พุทฺเธ     
อนุตฺตเร ทกฺษิณีเย ยาวทายุรฺพฺรหฺมจรฺย  จริต  น จ กศฺจิทฺ คุณคโณ’ธิคตะ | อเนน กุศลมูเลน 
โย’เสา ภควตา กาศฺยเปโนตฺตโร นาม มานโว วฺยากฺฤโต ภวิษฺยติ | ตฺว  มานว วรฺษศตายุษิ     
ปฺรชาย า ศากฺยมุนิรฺนาม ตถาคโต’รฺหตฺสมฺยกฺส พุทฺธ  อิติ | ตสฺยาห  ศาสเน ปฺรวฺรเชยมฺ | ยไถษา 
เม อุปาธฺยายิกา ภควตา กาศฺยเปน สมฺยกฺส พุทฺเธน สูตฺรานฺตวิภาคกรฺตฺรีณามคฺรา นิรฺทิษฺฏา 
|696 

 

ต่อมา ในเวลาใกล้ตาย นางภิกษุณีนั้นกระท าปณิธานไว้ว่า “ข้อที่ เราประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ผู้เป็นพระทักษิไณย
บุคคลอย่างยอดเยี่ยมตราบเท่าอายุ เรายังไม่ได้บรรลุคุณน้อยใหญ่สักอย่างเลย | (แต่ว่า) ด้วย
กุศลมูลนี้ มาณพชื่อว่าอุตตระ พระผู้มีพระภาคเจ้ากาศปะทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่า “ดูก่อน
มาณพ เมื่อประชาชนมีอายุ 100 ปี เธอจักเป็นพระตถาคตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากย
มุนี” | เราจะพึงบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี พระองค์นั้น | อีกอย่าง
หนึ่ง อุปาธยายิกาของเรานี้ พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ทรง
แต่งตั้งไว้ว่าเป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้จ าแนกพระสูตร | พระศากยมุนีผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์นั้น พึงแต่งตั้งแม้ซึ่งเราว่าเป็นเลิศในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้จ าแนกพระสูตร ด้วย
ประการฉะนี้” | 

 

  อีกประการหนึ่งไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึงเพียงแค่การแสดงความเคารพและท าจิตให้
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการสร้างสั่งสมบุญอย่างยิ่งใหญ่และสามารถท าให้บังเกิดในสวรรค์ได้
ในเรื่องนี้กล่าวถึงฝูงหงส์ ฝูงปลาและเต่าที่ท าจิตให้เลื่อมใสตามพระด ารัสของพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่ อ
ตายไปก็ไปบังเกิดในสวรรค์ ดังนี้ 
 

อถ ภควานฺนที  คงฺคามวตีรฺณสฺตตฺร ป จภิรฺห ส’มตฺสฺย’กูรฺมศไตะ ปริวฺฤตะ ปฺรทกฺษิณีกฺ
ฤตศฺจ | เตษ า ภควตา ตฺริภิะ ปไทรฺธรฺมะ เทศิตะ | อิติ หิ ภทฺรมุขาะ สรฺวส ษฺการา อนิตฺยาะ | 
สรฺวธรฺมา อนาตฺมานะ | ศานฺต  นิรฺวาณมฺ | มมานฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทยต | อปฺเยว  ติรฺยคฺโยนึ   
วิราคยิษฺยเยติ | เตษาเมตทภวตฺ | นาสฺมาก  ปฺรติรูป  สฺยาทฺ ยทฺวย  ภควโต’นฺติกาตฺ ตฺริภิะ 
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ปไทรฺธรฺม  ศฺรุตฺวา อาหารมาหเรม อิติ | เต นาหรณ า ปฺรติปนฺนาะ | โตกฺษฺณสฺติรฺยคฺโยนิคตา
นามคฺนิศฺจฺยุตะ | กาลคตาศฺจาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนาะ |697 

 

คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ าคงคา ฝูงหงส์ฝูงปลาฝูงเต่าฝูงละ 500 ตัว
ห้อมล้อมและกระท าประทักษิณต่อพระองค์แล้ว | พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงธรรมด้วยบททัง้ 
3 แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นว่า “ดูก่อนเธอผู้เจริญ แท้ที่จริงแล้ว สังสการทั้งปวงเป็นสภาพไม่
เที่ยง | ธรรมทั้งปวงเป็นสภาพมิใช่ตัวตน | นิรวาณเป็นสภาพสงบ | เธอพึงกระท าจิตให้เลื่อมใส
ในส านักของเราเถิด | พวกเธอ(กระท า)แม้อย่างนี้ก็จะเหินห่างชาติก าเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน | 
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความคิดนี้ว่า “ไม่สมควรแก่พวกเราเลยที่พวกเราฟังธรรมด้วยบททั้ง 
3 จากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยังหาอาหาร” | สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงอดอาหาร
แล้ว | พวกสัตว์เดรัจฉานจะมีไฟธาตุเผาผลาญอาหารดีเยี่ยม | สัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปบังเกิด
ในหมู่เทพบุตรชั้นจาตุรมหาราชิกา |  

 

  จากการที่ได้อธิบายคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ประพันธ์หรือผู้รวบรวมคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุนั้นนอกจากจะมีศรัทธาความเชื่อ
ในพระพุทธเจ้าอย่างเปี่ยมล้นแล้วยังมุ่งมั่นที่จะสร้างศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน  
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย  
 

พุทธศาสนสถานและการสักการบูชา 

พุทธศาสนสถาน 

ในไภษัชยวัสตุได้มีการกล่าวถึงพุทธศาสนสถานอันได้แก่ สถูป สิ่งก่อสร้างซึ่งก่อไว้ส าหรับ
บรรจุของควรบูชา เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้เกิดความเลื่อมใสและกุศลธรรมอ่ืน ๆ และเจดีย์ว่าเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ เป็นที่นับถือสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นพุทธสถานจึงกลายเป็นส่ วนประกอบ
อันส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตในทางศาสนา ซึ่งเรื่องราวที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงการสร้างและ
การบูรณปฏิสังขรณ์พระสถูปเพ่ือเป็นพุทธศาสนสถานส าหรับสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ดังนี้ 
 

ขรฺชูริกาย า พาลทารกานฺ ป าสุสฺตูปไกะ กฺรีฑโต’ทฺรากฺษีตฺ | (ภควานฺ) พาลทารกานฺ      
ป าสุสฺตูปไกะ กฺรีฑโต ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺวชฺรปณึ ยกฺษมามนฺตฺรยเต | ปศฺยสิ ตฺว  วชฺรปาเณ พาล-
ทารกานฺ ป าสุสฺตูปไกะ กฺรีฑตะ | เอว  ภทนฺต | เอษ จตุรฺวรฺษศตปรินิรฺวฺฤตฺตสฺย มม วชฺรปาเณ 
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(กุศนว ศฺยะ) กนิษฺโก นาม ราชา ภวิษฺยติ | โส’สฺมินฺ ปฺรเทเศ สฺตูป  ปฺรติษฺ าปยติ | ตสฺย         
กนิษฺกสฺตูป อิติ ส ชฺ า ภวิษฺยติ |698 

 

ในเมืองขรชูริกา พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพวกเด็ก ๆ ก าลังเล่นสถูปที่ท าด้วยดิน | 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทอดพระเนตรพวกเด็ก ๆ ก าลังเล่นสถูปที่ท าด้วยดินแล้ว ทรงตรัส
เรียกยักษ์วัชรปาณีมาอีกว่า “ดูก่อนวัชรปาณี เธอย่อมเห็นพวกเด็ก ๆ ที่ก าลังเล่นสถูปที่ท าด้วย
ดินไหม” | ยักษ์วัชรปาณีกราบทูลว่า “เห็นพระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “วัชร
ปาณี เมื่อเราปรินิพพานได้ 400 ปี จะมีพระราชาพระนามว่า กนิษกะ ราชวงศ์กุศนะ | 
พระราชาพระองค์นั้นแล จะให้ประดิษฐานพระสถูปไว้ในประเทศนี้ | จะทรงขนานนามพระ
สถูปนั้นว่า “กนิษกสถูป” |    

 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไภษัชยวัสตุ เป็นเหตุการณ์ที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า เมื่อพระองค์ปรินิพพานได้ 400 ปี  พระราชากนิษกะจะ
ประดิษฐานพระสถูปอันมีชื่อว่า กนิษกสถูปไว้ในที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมีเรื่องราวว่าด้วยการสร้างพระสถูป
ที่ท าจากรัตนะ ดังนี้ 
 

วาราณสฺย า นครฺย า ไว นิรฺวฺฤเต กาศฺยเป ชิเน | 
มหตฺสฺตูป  การิตวานฺ ราชา (รตฺน) มย  กฺฤกิะ ||699 
 

คร้ังหนึ่ง ในเมืองวาราณสี เมื่อพระชินเจ้าพระนามว่า กาศยปะ  
ทรงปรินิพพานแล้ว พระราชากฤกินได้รับสั่งให้สร้างมหาสถูป 
ที่แล้วเสร็จด้วยรัตนะแก้วล้วน || 
 

นอกจากการสร้างพระสถูปเพ่ือเป็นที่พ่ึงที่ระลึกทางใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว การ
บูรณปฏิสังขรณ์พระสถูปที่ช ารุดแตกหัก และทรุดโทรมก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน 
ดังความว่า 
 

อาส สฺตฺรยะ สารฺถวาหา ภฺราตระ สหิตา วยมฺ | 
ทฺฤษฺฏฺวา สฺตูป  กาศฺยปสฺย วิภคฺนะ ศกลีกฺฤตมฺ || 
สรฺว (ปณฺย  สมาทาย สฺตูป  ส สฺถาปิต  ปุนะ | 
เต กรฺม กุศ) ล  กฺฤตฺวา จิร  สฺวรฺเคษุ โมทิตาะ ||700 
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พวกเรา 3 พี่น้องเป็นหัวหน้าเกวียนอาศัยอยู่ร่วมกัน (วันหนึ่ง) 
  ได้เห็นพระสถูปของพระสัมพุทธเจ้ากาศยปะแตกหักเป็นชิ้น ||  
  พวกเราจึงขายเสบียงทั้งหมดแล้วซ่อมแซมพระสถูปให้กลับเป็น 

เหมือนเดิมอีกครั้ง พวกเรานั้นเมื่อท ากุศลกรรมแล้วจึงได้ 
บันเทิงทั่วในสวรรค์ตลอดระยะเวลานาน || 
 

เจดีย์ ที่เคารพนับถือ สถานที่หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามี 4 
อย่างคือ 1. ธาตุเจดีย์ ส าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคย
ทรงใช้สอย 3. ธรรมเจดีย์ บรรจุพระธรรมคือพุทธพจน์ 4. อุทเทสิกเจดีย์ คือ พระพุทธรูปในทาง
ศิลปกรรมไทยหมายถึงสิ่งที่ก่อเป็นยอดแหลมเป็นที่บรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ เช่นพระธาตุและอัฐิบรรพ
บุรุษ เป็นต้น701 ถึงแม้ว่าไภษัชยวัสตุจะไม่ได้กล่าวถึงการสร้างการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ แต่ได้กล่าวถึง
พระธาตุเจดีย์ในเหตุการณ์ท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสถานที่แห่งหนึ่งว่า สถานที่แห่งนี้มีพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ที่ยังไม่เสื่อมสลายไป ขณะนั้นเหล่าพุทธบริษัทจึงมา
กันมายังสถานที่นั้นเพ่ือต้องการชื่นชม เคารพบูชา และกล่าวถึงบริโภคเจดีย์สถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า ดังนี้ 
 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณเปฏา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมุกฺตปุษฺปสฺย ราศิมฺ ||702 
 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
แล้ววางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ || 
 

โลเก’รฺหสฺย ปรฺณิปตฺย ปฺราวฺรชมฺ | 
โส’ห  ตถา ปฺรวฺรชิโต หฺยปศฺย  
ชิน  นิษณฺณ  พหุปุตฺรไจตฺเย ||703 
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เราได้ท าผ้าเก่าให้เป็นเครื่องนุ่งห่ม บวชมุ่งความเป็น 
   พระอรหันต์ในโลก เรานั้นผู้บวชแล้วอย่างนั้น ก็ได้พบกับ 

พระชินเจ้าผู้ประทับอยู่ที่พหุปุตรเจดีย์ || 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไป
แล้ว สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พ่ึงเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้มุ่งท าความดี ก็คือพระสถูปและเจดีย์ที่
เหล่าพุทธศาสนิกชนพากันสร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับสักการบูชาอันเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์แทน
พระองค์ท่ีถือเป็นสิริมงคล 
 

การสักการบูชา 

ทางด้านรูปแบบของการสักการะที่แพร่หลายในสมัยนั้นที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุ ได้แก่ 
การสวดบทสดุดี การระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป เครื่องหอม              
การประดับประดาธงที่สถูปหรือว่าเจดีย์ รวมถึงการเดินประทักษิณที่เป็นวิธีการสักการะที่นิยมอย่าง
มากมีกล่าวถึงอยู่บ่อย ๆ ซึ่งรูปแบบของการสักการบูชาพุทธศาสนสถานดังที่กล่าวมานี้ได้ปรากฏใน
ไภษัชยวัสตุ ดังนี้ 
 

อทฺรากฺษีนฺนีลภูติรฺพฺราหฺมโณ ภควนฺต  ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ        
สมล กฺฤตมฺ อศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺโยมปฺรภาลงฺกฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ          
ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต ภทฺรกมนฺยตร  วฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  ศานฺเตน อีรฺยาปเถน นิษณฺณมฺ 
ทฺฤษฺฏฺวา จ วิสฺมโยตฺผุลฺลทฺฤษฺฏิะ สฺโตตุมารพฺธะ | 

 

ปฺรณิธาย มนะ สเหนฺทฺรไิยรฺวิธิวทฺ วากฺ จ ศรีรเมว จ | 
คุณภฺฤต มหาคุโณทเธสฺตว วกฺษยฺามิ คุไณกเทศตามฺ || 
ปรมปฺรวโร’สิ วาทนิามนวทฺยะ สุสมาหิเตนฺทฺริยะ | 
ปรมารฺถวิทปฺรกมฺปิตะ ปฺรยไตะ สรฺวปรปฺรวาทิภิะ || 
จรณ  สุสมาปฺตเมว เต สุสมาปฺตวฺรต สาธิตวฺรตะ | 
พลว าศฺจ สมาธิรวฺยยสฺตว นารายณไศลราชวตฺ || 
ปุรุษรฺษภ นาสฺติ เต วฺยถา น วิษาโท น ภย  น จ กฺลมะ | 
น จ เต วฺยสน  กุตะ กลิ รฺน จ ภเูตษุ กทาจิทกฺษมา || 
น จ ธาวสิ นาติลียเส น จ สนฺตปฺยสิ นาปิ หฺฤษฺยเส | 
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สตต  ศุภเมว เต มนะ สตต  เมรุริวาจลาธิปะ || 
มุนิปคุว  สรฺวธาตุภิรฺวิปลุ  ชฺ านมปาวฺฤต  ตว | 
อปราหตมกฺษยวฺยย  วิวิเธษฺวายตเนษุ วรฺตเส || 
น จ เต’สฺติ มุเน กถมฺ กถา วิมตริฺนาสฺติ น ส ศยะ กฺวจติฺ | 
สฺวยเมว น เต ปราปร  วิทิต  สรฺวมเวทิ วิทฺยยา || 
ปฺริยทรฺศนสาธุทรฺศนปฺริยสาธปุรฺิยปณฺฑิตปฺริยะ | 
สมเมว หิ เต ปฺริยาปฺริย  สตต  ปรฺีติกรสฺตเถรฺยเส || 
มธุรปฺรติภานวานสิ สฺมิตวากฺยะ สฺมฺฤติมานฺ วิศารทะ | 
วิวิทานุมต  ปฺรภาษเส ตฺริษุ โลเกษุ จ เต สฺตฺฤต  ยศะ ||704 ฯลฯ 
 

พราหมณ์นีลภูตได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 
ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 
วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อน
ไปแต่ที่ไกลนั่นแล จึงเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่ง และมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับด้วยพระ
อิริยาบถอันสงบ มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัย เร่ิมสดุดี (พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า 

 

ข้าแต่พระองค์ผู้ยิ่งด้วยคุณ ข้าพระองค์ขอตั้งจิตมั่น  
พร้อมทั้งอินทรีย์ จะระวังถ้อยค า และกริยาท่าทางตามระเบียบวิธี |   
กล่าวส่วนแห่งพระคุณส่วนหนึ่งของพระองค์ผู้มี 
พระคุณยิ่งใหญ่เพียงดังห้วงมหรรณพ ||  
พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าสิ่งใด เป็นผู้ที่นักโต้วาที 
ทั้งหลายต่อกรไม่ได้ เป็นผู้มีอินทรีย์ตั้งมั่น | 
ทรงท าให้นักปราชญ์ทั้งหลายหวั่นไหว ด้วยพระด ารัส 
ที่ประเสริฐกว่าถ้อยค าอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง || 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพรตตั้งมั่น จรณะของพระองค์ตั้งมั่นดีเหลือเกิน 
พระองค์ทรงมีพรตสมบูรณ์แบบ ทรงเปี่ยมด้วยพลญาณ  
สมาธิของพระองค์ไม่หวั่นไหวเปรียบเสมือน 
พระนารายณ์ และเทือกเขาไศลราช || 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ความหวั่นไหวของพระองค์ไม่มีเลย  
ความสิ้นหวัง ความกลัว ความเหน็ดเหนื่อย และการลงทัณฑ์ก็ไม่มี  
ความโกรธของพระองค์จะมีได้อย่างไร และพระองค์ทรงมีความ 

                                                           
704

Ibid., 14. 
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อดทนในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอ || 
พระองค์ไม่เล่นเข้าไปหา (กิเลส) ไม่ถูกกิเลสยึดติด และ 
ไม่ถูกกิเลสท าให้เร่าร้อน อีกทั้งยังไม่ถูกกิเลสท าให้ยินดี |  
พระทัยของพระองค์มีแต่ความงดงามสม่ าเสมอเปรียบเหมือน 
เขาพระสุเมรุที่มีความงดงามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น || 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมุนี ชญานอันไพบูลย์ด้วยธาตุ 
ทุกอย่างของพระองค์เปิดออกแล้ว ไม่มีอะไรพรากออกไปได้ | 
ไม่มีความสิ้นไปและเสื่อมไป พระองค์ทรงด ารงอยู่ในอายตนะทั้งหมด || 
พระด ารัสของพระองค์จะไม่เป็นจริงได้อย่างไร ความลังเลของพระองค์ 
ไม่มี ความสังสัยของพระองค์ก็ไม่มีไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม | 
จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดพระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง 
พระองค์ได้ทรงรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยวิทยา  ||  
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่น่าทัศนา เป็นผู้ควรแก่ทัศนาอย่างยิ่ง 
ทรงเป็นที่รักของคนผู้เป็นที่รักและของคนดี อีกทั้งยังทรง 
เป็นที่รักของบัณฑิต ทรงมีพระกรุณาและอุเบกขาอย่างสม่ าเสมอ  
พระองค์ด ารงพระชนม์โดยสร้างความปีติยินดีอย่างสม่ าเสมอ || 
พระองค์ทรงเป็นผู้ละเอียดอ่อน มีปฎิภาณ มีพระด ารัสโดย 
อาการยิ้มแย้ม มีสติ มีความกล้าหาญ ทรงงดงามด้วยความรู้แจ้ง 
และพระเกียรติยศของพระองค์ได้แพร่ไปในโลกทัง้สาม || ฯลฯ 

 

จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสวดบทสดุดีเพ่ือสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้าของ
พราหมณ์นีลภูตผู้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาหลังจากได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระราชด าเนิน
ผ่านมา  
 

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงรูปแบบต่าง ๆ ในการสักการบูชาของ
อุบาสกไว้เกือบครบถ้วนทั้งการเดินประทักษิณ ถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป 
เครื่องหอม การประดับประดาธงที่สถูปหรือว่าเจดีย์ โดยมีเรื่องราวความเป็นมาว่า พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะแก่เหล่า
ภิกษุ ต่อมาครั้นพระเจ้าประเสนชิตเกาศละ ชาวบ้าน ชาวเมือง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ทราบก็พากันแห่มา
เพ่ือจะชื่นชม แต่ทว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปแล้วก็พากันเกิดความทุกข์โทมนัส อุบาสกคนหนึ่ง
จึงกระท าการประทักษิณรอบพ้ืนที่นั้นแล้วคิดว่าการเดินประทักษิณนี้จะมีบุญมากเท่าไร พระพุทธเจ้า
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ก็ตรัสว่า ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ไม่อาจทัดเทียม หลังจากนั้น อุบาสกคนอ่ืน ๆ ก็กระท าการสักการะ
ตามรูปแบบของตน ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

อนฺยตเมน โจปาสเกน ส ปฺรเทศะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตะ | เอว  จ เจตสา จิตฺตมภิส สฺกฺฤตมฺ |   
อสฺมานฺเม ปทาจิหาราตฺกิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺตสฺย มหาชนกายสฺยาวิปฺรติสารส ชน-
นารฺถ  ตสฺย โจปาสกสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 

 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจรฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ ปทาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ | 

 

อนฺยตเมนาปฺยุปาสเกน ตสฺมินฺปฺรเทเศ มฺฤตฺติกาปิณฺโฑ ทตฺตะ | เอว  จิตฺตมภิส สฺกฺฤตมฺ | 
ปทาวิหารสฺย ตาวทิยตฺปุณฺยมาขฺยาต  ภควตา | อสฺย ตุ มฺฤตฺติกาปิณฺฑสฺย กิยตฺปุณฺย          
ภวิษฺยตีติ | 

อถ ภคว าสฺตสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต |  
ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปิณฺฑา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑเมกมฺ || อิติ | 

 

ตจฺฉฺรุตฺวาเนไกะ ปฺราณิศตสหสฺไรรฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑสมาโรปณ  กฺฤตมฺ | อปไรสฺตตฺร     
มุกฺตปุษฺปาณฺยภิกฺษิปฺตานิ | เอว  จ จิตฺตมภิส สฺกฺฤตมฺ | ปทาวิหารสฺย จ มฺฤตฺติกาปิณฺฑสฺย จ 
อิยตฺปุณฺยมฺ (อุกฺต ) ภควตา | อสฺมาก  ตุ มุกฺตปุษฺปาณ า กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว า-        
สฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 

 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณเปฏา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมุกฺตปุษฺปสฺย ราศิมฺ || อิติ | 

 

อปไรสฺตตฺร มาลาวิหาระ กฺฤตะ | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | มุกฺตปุษฺปาณ า ภควตา       
อิยตฺปุณฺย (มุกฺตมฺ |) อสฺมาก  มาลาวิหารสฺย กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา 
จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 

 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต มาลาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ | 

 

อปไรสฺตตฺร ทีปมาลา ทตฺตา | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | มาลาวิหารสฺย ภควตา อิยตฺปุณฺย-
มุกฺตมฺ | อสฺมาก  ทีปทานสฺย กิยตฺ ปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
คาถ า ภาษเต |  
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ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ ปฺรทีปทาน  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ | 

 

อปไรสฺตตฺร คนฺธาภิเษโก ทตฺตะ | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | ปฺรทีปทานสฺย ภควตา       
อิยตฺปุณฺยมุกฺตมฺ | อสฺมาก  คนฺธาภิเษกสฺย กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา 
จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 

 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณราศโย ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต คนฺธาภิเษก  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ || อิติ | 

 

อปไรสฺตตฺรจฺฉตฺรธฺวชปตากาโรปณ  กฺฤตมฺ | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | ปทาวิหารสฺย 
มฺฤตฺปิณฺฑทานสฺย มุกฺตปุษฺปาณ า มาลาวิหารสฺย ปฺรทีปทานสฺย คนฺธาภิเษกสฺย เจยตฺปุณฺยมุกฺต  
ภควตา | อสฺมาก  ฉตฺรธฺวชปตากาโรปเณ กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษา (มปิ เจตสา) 
จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 

 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปรฺวตา เมโระ สมา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยจฺฉตฺรธฺวชาปตากาะ || 
เอษา หิ ทกฺษิณา ปฺโรกฺตา อปฺรเมเย ตถาคเต | 
สมุทฺรกลฺเป ส โพเธา สารฺถวาเท อนุตฺตเร || อิติ | 

 

เตษาเมตทภวตฺ | ปรนิิรฺวฺฤตสฺย ตาวทฺภควตะ การณมิยตฺ ปุณฺย มุกฺต  ภควตา | ติษฺ ตะ 
กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 

 

ติษฺ นฺต  ปูชเยทฺยศฺจ ยศฺจาปิ ปรินิรฺวฺฤตมฺ | 
สม  จิตฺต  ปฺรสาทฺเยห นาสฺติ ปุณฺยวิเศษตา || 
เอว  หฺยจินฺติยา พุทฺธา พุทฺธธรฺโม’ปฺยจินฺติยะ | 
อจินฺติเย ปฺรสนฺนาน า วิปาโก’ปิ อจินฺติยะ || 
เตษามจินฺติยานามปฺรติหตธรฺมจกฺรวรฺตินามฺ | 
สมฺยกฺส พุทฺธาน า นาล  คุณปารมธิคนฺตุมฺ || อิติ |705 
 

คร้ังนั้น อุบาสกคนหนึ่งกระท าประทักษิณพื้นที่นั้น | และเกิดความคิดด้วยจิตอย่างนี้ว่า 
“เพียงเพราะการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหารของเรานี้จะมีบุญมากเท่าไร” | ครั้งนั้น พระผู้มี                  

                                                           
705

Ibid., 49-50. 
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พระภาคเจ้าเพื่อที่จะไม่ยังความเดือดร้อนของหมู่แห่งมหาชนให้เกิด ทรงทราบจิตของอุบาสก
นั้นด้วยพระหฤทัยจึงตรัสพระคาถาว่า 

 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
แล้วเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหาร (ของพระองค์) || 

 

ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งวางก้อนดินเหนียวไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า               
“ในสถานที่แห่งหนึ่ งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายบุญจ านวนมากส าหรับการเดิน 
(ประทักษิณ) รอบวิหารไว้แล้ว | แต่ส าหรับ (การถวาย) ก้อนดินเหนียวจะมีบุญมากเท่าไร ?” | 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของอุบาสกแม้นั้นด้วยพระหฤทัยแล้วทรงตรัส
คาถาว่า 

 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
แล้ววางก้อนดนิเหนียวก้อนหนึ่งไว้ || 

 

ล าดับนั้น สิ่งมีชีวิตหลายแสนครั้นได้ฟังแล้วจึงวางก้อนดินเหนียวไว้ อุบาสกอีกคนหนึ่ง
วางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ในสถานที่นั้น | และหวนคิดอย่างนี้ว่า “ส าหรับการเดิน 
(ประทักษิณ) รอบวิหาร การวางก้อนดินเหนียว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ 
| แต่เมื่อพวกเราวางแก้วมุกดา และดอกไม้จะมีบุญมากเท่าไร ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค
เจ้าทราบความคิดของชนเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 

 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
แล้ววางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ || 

 

อุบาสกคนหนึ่งกระท าวิหารดอกไม้ในที่นั้น | และหวนคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสบุญมากขนาดนี้ส าหรับแก้วมุกดาและดอกไม้ ส าหรับวิหารดอกไม้ของพวกเราจะมีบุญ
มาก เพียงไร ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนเหล่านั้นด้วยพระ
หฤทัยจึงตรัสพระคาถาว่า  
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เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
แล้วกระท าวิหารดอกไม้ไว้ || 

 

อุบาสกอีกคนหนึ่งให้พวงประทีปไว้ในสถานที่นั้น | และหวนคิดขึ้นว่า “ส าหรับวิหาร
ดอกไม้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ | ส าหรับพวงประทีปของพวกเราจะมี
บุญมากเพียงไร?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้น 
ทรงตรัสพระคาถาว่า  

 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
แล้วท าการถวายประทปี || 

 

อุบาสกอีกคนหนึ่งให้การประพรมน้ าหอมในที่นั้น | และหวนคิดด้วยใจอย่างนี้ว่า 
“ส าหรับประทีปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีบุญมากถึงเพียงนี้ | ส าหรับการประพรหม
น้ าหอมของพวกเราจะมีบุญมากเพียงไร ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชน
ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 

 

เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
(หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
แล้วท าการประพรมน้ าหอม || 

 

อุบาสกอีกคนหนึ่งกระท าการยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะ | และหวนคิดอย่างนี้ว่า 
“ส าหรับการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหาร การวางก้อนดินเหนียว ส าหรับแก้วมุกดาและ
ดอกไม้ ส าหรับวิหารดอกไม้ ส าหรับพวงประทีป ส าหรับการประพรหมน้ าหอม พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า มีบุญมากถึงเพียงนี้ | ในการยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะของพวกเราทั้งหลาย
จะมีบุญมากเพียงไร ?” | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วย
พระหฤทัยทรงตรัสพระคาถาว่า 

 

ภูเขาทองค าที่เสมอกับภูเขาสุเมรุหนึ่งแสนลูก 
ก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
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นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์ 
แล้วยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะขึ้น || 
เพราะว่า ทักษิณานี้ เขาได้อุทิศถวายพระตถาคต 
ผู้ไม่มีใครทัดเทียม ผู้เป็นดังนายเรือใหญ่ ตรัสรู้ได้ด้วย 
พระองค์เอง ผู้เป็นดังหัวหน้าพ่อค้า ผู้ยอดเยี่ยม || 
 

  ชนเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงบุญที่กระท าแก่พระผู้มี
พระภาคเจ้าผู้ทรงปรินิพพานไปแล้วว่ามีผลมากถึงเพียงนี้ | ส าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ จะมี
บุญมากขนาดไหน ?” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระ
หฤทัย จึงตรัสพระคาถาว่า 

 

บุคคลควรบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยแม้จะทรง 
ปรินิพพานแล้ว | ก็ควรบชูาด้วยพึงท าจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา  
(เพราะ) บุญที่วิเศษยิ่งกว่าบุญนีไ้ม่มี || 
จริงอยู่พระพุทธเจ้าทรงเปน็อจินติยะ แม้ธรรมะของพระองค์ 
ก็เป็นอจินติยะ เม่ือบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจา้และพระธรรม 
ซึ่งเป็นอจินติยะ แม้วิบากก็เป็นอจินติยะ || 
ไม่อาจเลยที่จะรับรู้ฝั่งคือพระคณุของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าเหลา่นั้น  
ผู้เป็นอจินติยะ ผูป้ระกาศธรรมจักรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง || 

 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 

พุทธศาสนาได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในอินเดีย ภายในไม่กี่ศตวรรษหลังจากท่ีได้มีการ
ก่อเกิดพุทธศาสนาขึ้นพระพุทธศาสนาก็สามารถหยั่งลึกถึงจิตใจของบุคคลจ านวนมากอันเนื่องมาจาก
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีวิธีการในการสั่งสอนชักจูงให้เลื่อมใสน าไปปฏิบัติ อีกทั้งด้วยความสง่างาม 
พระจริยาวัตร การเดิน การประทับ ก็สามารถสร้างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้พบเห็น ดัง
ตัวอย่างในเรื่องของพราหมณ์นีลภูต ผู้มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญทางด้านเวทางคศาสตร์ ฉลาดในการพูด
ข่มผู้อ่ืน เมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังเมืองมถุราจึงมีความต้องการจะเข้าเฝ้าเพ่ือจะยก
วาทะข่มพระองค์ แต่พอได้เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นกลับมีความเลื่อมใสเป็นอย่างมาก ดังความว่า 
 

เตน ขลุ สมเยน มถุราย า นีลภูติรฺนาม พฺราหฺมโณ เวทเวทางฺคปารคะ สฺววาโททฺทฺโยต-
กะ ปรวาทนิคฺรหสมรฺถะ | ตสฺย วากฺ สตฺยานุปริวรฺตฺตินี | ตโต มาถุรา พฺราหฺมณาะ สงฺคมฺย 
สมาคมฺย นีลภูเตะ สกาศมุปส กฺรานฺตาะ | อุปาธฺยาย ศูยเต ศฺรมโณ เคาตม อิหาคต อิติ | โส’
ตฺยรฺถ  จาตุรฺวรฺณวิศุทฺธึ ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรกาศยติ | ส จาสตฺการภีตะ ศฺรูยเต | ยทิ ตสฺย         
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กศฺจิทสตฺการ  กุรฺยาเทวมเสา มถุร า น ปฺรเวกฺษฺยติ | ยทิ จาสฺย นีจปุรุโษ’สตฺการ  กริษฺยติ น    
จิตฺรีกริษฺยติ | ยทฺยสฺย ปฺรธานปุรุษะ กศฺจิทสตฺการ  กุรฺยาจฺโฉภน  สฺยาตฺ | ตโต’สฺมาก  ก ) ปฺรธาน
ปุรุษะ ฤเต อุปาธฺยายาตฺ | ตฺวมสฺยาสตฺการ  กุรุ วาคฺทณฺไฑรากฺโรศย | นีลภูติะ กถยติ | ภวนฺโต 
มเมย  ชิหฺวา สตฺยานุปฺรวรฺตินี | ยทฺยากฺโรศารฺโห ภวิษฺยติ อากฺโรกฺษฺยามิ | อถ สฺตวารฺหสฺโตษฺยา
มีติ | ตโต นีลภูติรฺพฺราหฺมโณ วฺฤทฺธวฺฤทฺไธรฺมถุรานิวาสิภิรฺพฺราหฺมไณะ ส ปุรสฺกฺฤโต เยน     
ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อทฺรากฺษีนฺนีลภูติรฺพฺราหฺมโณ ภควนฺต  ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา        
มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตมฺ อศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺโยมปฺรภาลงฺกฺฤต  
สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ  ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต ภทฺรกมนฺยตร  วฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  ศานฺเตน 
อีรฺยาปเถน นิษณฺณมฺ ทฺฤษฺฏฺวา จ วิสฺมโยตฺผุลฺลทฺฤษฺฏิะ สฺโตตุมารพฺธะ |706 

 

ทราบมาว่า สมัยนั้น ในเมืองมถุรามีพราหมณ์ชื่อว่า นีลภูต ผู้รู้แจ้ง เวทและเวทางค์ 
สามารถยกวาทะของตนขึ้นข่มวาทะของผู้อ่ืนได้ | ถ้อยค าของพราหมณ์นั้น ชื่อว่าครอบคลุมอยู่
เหนือความจริง | หลังจากนั้น พราหมณ์ชาวเมืองมถุราทั้งหลาย จึงประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
เข้าไปหาพราหมณ์นีลภูต | (ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า) “ข้าแต่อาจารย์ พวกเราย่อมฟังมาว่า 
“ศรมณะเคาตมะ เสด็จมาถึงสถานที่นี้แล้ว” | พระองค์ทรงส่องสว่างซึ่งพระวรกายอันบริสุทธิ์
ตลอดทิศทั้ง 4 อันหาที่เปรียบมิได้ เหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น | และพวกเราย่อมฟังมา (อีก)
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกลัวต่อการเสื่อมสักการะ ถ้ามีบุคคลพึงกระท าความ
เสื่อมสักการะบางอย่างแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไซร้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่เสด็จเข้าไป
ยังเมืองมถุรา | แต่ถ้าจะให้บุรุษผู้ต่ าต้อยกระท าความเสื่อมสักการะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นละก็ พระองค์ก็จะไม่ทรงคิดอะไร | ถ้าบุรุษผู้มีชื่อเสียงพึงกระท าความเสื่อม
สักการะบางอย่างแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พึงเป็นเร่ืองดีทีเดียว | แต่บรรดาพวกเรา
ใครเล่าจะชื่อว่าบุรุษผู้มีชื่อเสียงที่เหมาะสมนอกจากอาจารย์ | ขอท่านจงข่มด้วยการต าหนิติ
เตียนแล้วกระท าความเสื่อมสักการะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิด” | พราหมณ์นีล
ภูตกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ลิ้นของเรานี้ครอบคลุมอยู่เหนือความจริง | ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นมีวาทะที่ควรข่มแล้วละก็ เราก็จะข่ม | ถ้าพระองค์เป็นผู้ควรแก่การสดุดี เราก็จะ
สดุดี” | ล าดับนั้น พราหมณ์นีลภูต ผู้อันพราหมณ์ชาวเมืองมถุราทั้งหลายจ านวนมากขึ้นและ
มากขึ้นกระท าให้อยู่เบื้องหน้าแล้ว เข้าไปเฝ้ายังสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้า | 
พราหมณ์นีลภูตได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 
ประการ  มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 
วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อน
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ไปแต่ที่ไกลนั่นแล จึงเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่ง และมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับด้วยพระ
อิริยาบถอันสงบ มีดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัย เร่ิมสดุดี (พระผู้มีพระภาคเจ้า  

    

รวมไปถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ แล้วแก้ไขปัญหาระหว่าง
ชาวบ้านกับยักษ์ในเหตุการณ์นี้พระองค์ทรงไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างพราหมณ์คฤบดีกับยักษิณีกุนตีที่
คอยจับลูกน้อยของพวกเขาเคี้ยวกิน ดังนี้   
 

กุนฺตีนคเร (กุนฺตี ยกฺษิณี อิติ ขฺยาตา กฺโรธานฺวิตา จณฺฑา จ ปฺรติวสติ | กุนฺตีนครสฺย     
พฺราหฺมณ) คฺฤหปตีน า ชาตานิ ชาตานฺย (ปตฺยานิ ภ)กฺษยติ | อศฺเราษุะ เกานฺตีนาครา           
พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควานฺ กุนฺตีนครมนุปฺราปฺตะ | (ตสฺมินฺ) ปฺรเทเศ ติษฺ ตี (ติ ศฺรุตฺวา เต    
สนฺนิปติตาะ กุนฺตีนครานฺนิรฺคตาะ | เยน ภคว า(สฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ       
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺ ไวกานฺ เต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณาน า เกานฺตีนาคราณ า               
พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า ภควานฺ ธรฺมฺยา (กถยา ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ศฺราทฺธา 
พฺราหฺมณคฺฤหปตย อุ)ตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย 
ภควนฺตมิทมโวจนฺ | อธิวาสยตฺวสฺมาก  ภควานฺ  ศฺโว’นฺตคฺฤเห ภกฺเตน (สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | 
อถ ภควนฺต  ภุกฺตวนฺต  เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นิษฺปณฺณ  วิทิตฺวา) เสาวรฺณ  ภฺฤงฺคาร  คฺฤหีตฺวา 
ภควตะ ปุรตะ สฺถิตฺวา ยาจมาน เอว  จาห | ภควตา เต เต ทุษฺฏนาคา ทุษฺฏยกฺษา (วินีตาะ | 
อิย  ภทนฺต กุนฺตี ยกฺษิณี อสฺมาก  ทีรฺฆราตฺรมสปตฺนาน า สปตฺนี อทฺรุคฺธาน า) ทฺโรคฺธฺรี ชาตานิ 
ชาตานฺยปตฺยานิ หรติ | อโห วต ภควานฺ กุนฺตี  ยกฺษิณี วินเยทนุกมฺปามุปาทาเยติ | เตน ขลุ      
สม(เยน กุนฺตี ยกฺษิณี ตสฺยาเมว ปรฺษทิ สนฺนิษณฺณาภูตฺ สนฺนิปติตา | ตตฺร ภควานฺ ยกฺษิณี
มามนฺตฺรยเต ) | ศฺรุต  เต กุนฺติ  | ศฺรุต  เม ภควนฺ  | ศฺรุต  เต กุนฺติ  | ศฺรุต  เม สุคต วิรม         
ตฺวมสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | สมเยนาห  ภทนฺต วิร สฺยามิ ยทฺเยเต มมารฺถาย วิหาร            
การยนฺติ  | ตตฺร ภควานฺ เกานฺตีนาครานฺ  พฺราหฺมณคฺฤหปตีนามนฺตฺรยเต | (ศฺรุต ) โว             
พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ | ศฺรุต  ภควนฺ | กถ  โว’ตฺรภวติ | กริษฺยาโม ภควนฺ | อถ ภควานฺ กุนฺตี  
ยกฺษิณี สปริวาร า วินีย ปฺรกฺรานฺตะ |707 

 

ในกุนตีนคร มียักษิณีขี้โมโหและดุร้ายถูกขนานนามว่า กุนตียักษิณี อาศัยอยู่ | นาง
ยักษิณีนั้น ย่อมเคี้ยวกินลูกน้อยที่คลอดแล้วและคลอดแล้วของพราหมณ์คฤหบดีแห่งเมืองกุนตี 
| พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตี ได้ฟังแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองกุนตีแล้ว | 
ครั้นได้ฟังว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในประเทศนั้น พราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นจึง
ประชุมกันแล้วเดินทางออกจากเมืองกุนตี | เข้าไปยังสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ | 

                                                           
707

Ibid., 9-10. 



 563 
 
 

คร้ันเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วนั่ง ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่ง | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตี ผู้นั่ง ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง เหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ด้วย         
ธรรมีกถาแล้วทรงนิ่งพระพักตร์ | ขณะนั้น พราหมณ์คฤหบดีผู้มีศรัทธา ได้ลุกขึ้นจากอาสนะ
ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์พร้อมทั้งหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ฉัน
ภัตตาหารภายในเรือนของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิด” | ครั้งนั้น พราหมณ์คฤหบดีได้กราบทูล
กะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสวยเสร็จแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์และน าบาตรออกไปแล้ว จึงถือเอา
เหยือกน้ าทองค าวางไว้ข้างหน้าของพระผู้มีพระภาคเจ้า อ้อนวอนและกราบทูลอย่างนี้ว่า 
“พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าสั่งสอนนาคผู้ชั่วร้าย นางยักษิณีผู้ชั่วร้ายเหล่านั้น ๆ มาแล้ว | 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางยักษิณีกุนตีนี้ปลอมเป็นภรรยาในเหล่าบรรดาภรรยาของพวกข้า
พระองค์ตลอดราตรีนาน มุ่งร้ายต่อผู้ที่ไม่มีความประสงค์ร้าย น าทารกที่คลอดแล้วและคลอด
แล้วไป | โอ ! หนอ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์ตรัสสั่งสอนนางยักษิณี  กุนตี
เถิด” | ทราบมาว่า สมัยนั้น นางยักษิณีกุนตีได้นั่งประชุมอยู่แล้วในบริษัทนั้นนั่นแล | ทีนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกนางยักษิณีมาว่า “ดูก่อนกุนตี เธอได้ยินแล้วหรือ” | นาง
ยักษิณีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หม่อมฉันได้ยินแล้ว” | พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ดูก่อนกุนตี เธอได้ฟังแล้วหรือ” | นางยักษิณีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระสุคตเจ้า หม่อม
ฉันได้ฟังแล้ว” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “(ฉะนั้น) เธอก็จงงดเว้นจากบาปและอสัทธรรมนี้
เสียเถิด” | นางยักษิณีกราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจะงดเว้น (จากบาป) 
ก็ต่อเมื่อถ้าชนเหล่านี้จะให้สร้างวิหารเพื่อประโยชน์แก่หม่อมฉัน” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงตรัสเรียกพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองกุนตีมาว่า “ดูก่อนพราหมณ์คฤหบดี พวกเธอได้ฟัง
แล้วหรือ” | พราหมณ์คฤหบดีกราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ได้ฟัง
แล้ว” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอมีความคิดอย่างไร” | พราหมณ์คฤหบดีกราบทูล
ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พวกข้าพระองค์จะสร้างพระเจ้าข้า” | คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสสั่งสอนนางยักษิณีกุนตีพร้อมทั้งบริวารแล้ว ก็เสด็จหลีกไป |  

 

การแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงให้บุคคลหันหน้าเข้ามา
สู่เส้นทางพุทธศาสนา  ดังในเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่อาราม ขณะนั้นพราหมณ์ผู้มี
หน้าที่ตักน้ าใส่ตุ่มกลับคิดว่า ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาก็จะท าให้น้ าในตุ่มแห้ง จึง ได้หยิบเชือกและ
กรวยเอามาเก็บไว้ ด้วยพุทธานุภาพน้ าได้ไหลล้นอารามอย่างไม่ขาดสายท าให้พราหมณ์เกิดความ
เลื่อมใส ดังนี้ 
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ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยน ไวร ภฺยมิติ | เอว       
ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยเศาษีตฺ | อถ ภควานฺ ส ปฺรสฺถิโต ยาวทนฺยตมสฺมินฺ
นาราเม | พฺราหฺมณะ กูปาตฺ ปานียมุทฺธรติ | อาราม  เสกฺตุมารพฺธะ | อทฺรากฺษีตฺ ส พฺราหฺมโณ 
ภควนฺต  ทูราเทว ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ส ลกฺษยติ | ยทิ ศฺรมโณ เคาตม อาราม  ปฺรเวกฺษฺยติ | 
อารามมุทปาน  ส ทูษยตีติ | ตโต รชฺชุ ติปฺยก  จ โคปายิตฺวา สฺถิตะ | อถ ภควานฺ ฤทฺธฺยาราม     
ปฺรวิษฺฏะ | ป าจิเกน จ มหายกฺษเสนาปตินา ตทุทปาน  ปฺลาวีกฺฤตมฺ | สรฺโว’สาวาราม อุทเกน 
ปฺลาวิตะ | ตโต’เสา พฺราหฺมโณ มหรฺธิโก’ย  ศฺรมโณ เคาตโม มหานุภาว อิติ วิทิตฺวาติปฺรสนฺนะ 
กถยติ | อาคจฺฉตุ ภควนฺ เคาตม | อิย  รชฺชุริท  ติปฺยกมฺ | คฺฤหฺณาตุ ปานีย  ยถาสุขมิติ |708 
 

คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า “มาเถิด อานนท์ เรา
จะไปยังเมืองไวรัมภยะกัน” | ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้า
ด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่
แล้วในอารามแห่งหนึ่ง | มีพราหมณ์ก าลังตักน้ าดื่มขึ้นมาจากบ่อ | เร่ิมเพื่อที่จะรินใส่ (ตุ่มน้ า) 
ประจ าอาราม | พราหมณ์นั้นได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ที่ไกลเทียว ก็คร้ันเห็นแล้วย่อม
ก าหนดอีกว่า “ถ้าพระศรมณะเคาตมะ จักเสด็จเข้าไปสู่อาราม | พระองค์ก็จะกระท าตุ่มน้ า
ประจ าอารามให้พร่อง” | ล าดับนั้น พราหมณ์จึงเก็บเชือกและกรวยตักน้ าไว้ยืนอยู่แล้ว | ครั้ง
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่อารามด้วยฤทธิ์ | อนึ่ง มหาเสนายักษ์นามว่า ปางจิกะท า
ตุ่มน้ านั้นให้ไหลล้นอย่างไม่หยุดหย่อน | มหาเสนายักษ์นั้นได้ยังอารามทั้งหมดให้ท่วมท้นแล้ว
ด้วยน้ า | หลังจากนั้น พราหมณ์นั้นทราบแล้วว่า “พระศรมณะเคาตมะพระองค์นี้ทรงมีฤทธิ์
มาก ทรงมีอานุภาพมาก ดังนี้แล้วจึงเกิดความเลื่อมใส กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้มีพระ
ภาคเจ้า ขอพระองค์เสด็จมาเถิด | นี้คือเชือก นี้คือกรวยตักน้ า | ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรด
รับเอาน้ าดื่มตามสบายเถิด” | 

 

มานุษ  (ภวมาค) มฺย ตโต ชาตา มหากุเล | 
อปศฺยนฺตศฺจ ส พุทฺธ  ปฺรพฺรชาโม’นฺยตีรฺถิกานฺ || 
อการฺสีตฺ ปฺราติหารฺยาณิ นทึ ไนรญฺชน า ปฺรติ | 
(ปฺรวฺรชฺย า ยาจิโต’สฺมาภิสฺตทาโลกฺย มหามุนิะ || 
ปฺราวฺรชยตฺ การุณิโก เคาตโม เม’นุกมฺปยา) | 
คยาศีรฺษ  วย  คตฺวา เคาตม  ศาสน  ศฺรุตมฺ | 
อารพฺธวีรฺไยรสฺมาภิะ ปฺราปฺต  นิรฺวาณมุตฺตมมฺ ||709 

                                                           
708

Ibid., 22. 
709

Ibid., 119. 



 565 
 
 

 

หลังจากนั้นเมื่อเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ พวกเราก็ได้เกิด 
ในตระกูลใหญ่ บวชเป็นอัญญเดียรถีย์ (และ) ได้พบกับ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า || 
พระองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ทั้งหลายริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา 
ในเวลานั้น เราเมื่อมองดูพระมหามุนีจึงได้ขอบรรพชา ||  

  พระเคาตมะผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  เพราะความ 
อนุเคราะห์ต่อเราจึงได้ให้เราบรรพชาแล้ว พวกเราจึงเดินทาง 
ไปยังริมฝั่งแม่น้ าคยาศีรษะ ได้ฟังค าสั่งสอนของพระเคาตมะ 
พวกเราบ าเพ็ญเพียร (ท าให้) ได้รับนิรวาณอันยอดเยี่ยม || 

 

วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
 

พระพุทธศาสนาได้ปฏิเสธหลักอาศรม 4 ของคฤหัสถ์ เพราะเห็นว่าหลักอาศรม 4 นี้เป็น
อุปสรรคต่อหนทางที่จะน าไปสู่นิพพาน โดยให้ความเห็นว่าถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่อาณาจักรแห่งธรรม
แล้ว อันดับแรกจะต้องสละเรือนออกบรรพชา เฉกเช่นดังพระพุทธเจ้าที่พระองค์เองก็ทรงสละ
พระราชวัง มเหสี พระโอรส พระบิดา พระมารดา พระราชสมบัติออกบรรพชาดังความว่า  
 

สา ส ลกฺษยติ | อย  ภควานฺ ศากฺยกุลนนฺทนะ ศากฺยกุมาทฺราชฺยมปหาย ปฺรวฺรชิตะ |710 
 

นางใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงเป็นพระราชโอรสแห่งศากยตระกูล ทรง
ละราชสมบัติแห่งศากยตระกูลออกบรรพชาแล้ว | 

 

สรฺวกามรตึ หิตฺวา สฺผีต  ราชฺย  สพานฺธวมฺ | 
ปฺรวฺรชฺยามภินิษฺกฺรานฺโต วิเวเก รมเต มุนิะ ||711 
 

พระองค์ผู้เป็นมุนี ทรงละความยินดีในราชกิจทั้งหมด  
ละราชสมบัติอันรุ่งเรืองพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์  
เสด็จออกบรรพชา ยินดีในความสงบ || 

 

ในไภษัชยวัสตุก็ปรากฏเรื่องราวของสาวกหลายต่อหลายคนที่ยอมสละบ้าน ทรัพย์สมบัติ 
ครอบครัวออกบวชในพุทธศาสนา เช่นในเรื่องของพราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ผู้ต้องการจะทดสอบว่า
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ระหว่างพระสงฆ์สาวกกับเดียรถีย์ใครกันหนอมีความมักมากกว่ากัน เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นพราหมณ์
เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากจึงขอบรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังนี้ 

 

ตโต นาครพินฺทวาน า พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า กุตูหลศาลาย า ส นิษณฺณาน า ส นิปติต -
นามยเมว รูโป’ภูตฺ อนฺตสมุทาหาระ | มเหจฺโฉ วต ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตโม มเหจฺฉา วาสฺย       
ศฺราวกา อิติ | อปเร กถยนฺติ | อลฺเปจฺโฉ ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตม อลฺเปจฺฉา วาสฺย ศฺราวกา      
น ยถา ตีรฺถฺยา อิติ | เตน ขลุ สมเยน ไวรฏฺฏสึโห นาม พฺราหฺมณสฺตสฺยาเมว ปรฺษทิ สนฺนิษณฺ-
โณ’ภูตฺ สนฺนิปติตะ | อถ ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ นาครพินฺทวานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนิทมโวจตฺ | 
อห  ภวต า ปฺรตฺยกฺษีกริษฺยามิ | อลฺเปจฺโฉ วา ศฺรมโณ เคาตโม มเหจฺโฉ วา อลฺเปจฺฉา วาสฺย     
ศฺราวกา มเหจฺฉา เวติ | อถ ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย 
ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ เคาตโม คุฑขาทนิกยา สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ |     
อธิวาสยติ ภควานฺ ไวรฏฺฏสึหสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ ภควตสฺตูษฺณีภาเวน 
อธิวาสน  วิทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม | อวตาร-
ปฺ เรกฺษิณา ภิกฺษโว ไวรฏฺฏสึ เหน พฺราหฺมเณน พุทฺธปฺรมุ โข ภิกฺษุส โฆ คุฑขาทนิกยา             
อุปนิมนฺตฺริตะ | ตทฺยุษฺมาก  โย ยาวตฺปริภุกฺเต เตน ตาวทฺ คฺรหีตวฺยมิติ | ไวรฏฺฏสึหพฺราหฺมณสฺย 
ปญฺจคุฑสฺถาลีศตานิ ภวนฺติ | ส ปฺรตฺเยก  คุฑศาลายา คุฑสฺถาลึ คฺฤหีตฺวา ป จคุฑสฺถาลีศตานฺ-
ยาทาย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | นิษีทตุ ภควานฺ เคาตมะ 
สศฺราวกส ฆะ | สชฺโช คุฑะ | ปริภุงฺกฺษฺว | อถ ภควานฺนิษฺปาทิตปาณิปาตฺระ ปุรสฺตาทฺ
ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ตโต ไวรฏฺฏิสึโห พฺราหฺมณะ เอก า คุฑสฺถาลึ คฺฤหีตฺ
วา จารยิตุมารพฺธะ |  ยาวทฺภควตา ตถาธิษฺ ตา ยถา ภิกฺษุส ฆสฺย จาริตา | อวศิษฺฏา 
ปูรฺณาวสฺถิตา | ตโต ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ’ภิปฺรสนฺนะ | ตตสฺเตน ปฺรสาทชาเตน สามนฺตเกน 
ศพฺโท นิศฺจาริตะ | อลฺเปจฺโฉ ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตมะ | อลฺเปจฺฉาศฺจาสฺย ศฺราวกา อิติ |    
ตตสฺเตน ตีรฺถฺยา อุปนิมนฺตฺริตาะ | คุฑ  ปริภุกฺตมฺ | ไตรมาตฺรยา คุโฑ คฺฤหีตะ | ไกศฺจิตฺ โขรก า     
ปูรยิตฺวา ตโต คฺฤหีตฺวา จ ส ปฺรสฺถิตมฺ  | ตโต ไวรฏฺฏสึเหน พฺราหฺมเณนาภิหิตาะ | ยูยเมว     
โมหปุรุษา มเหจฺฉาะ | ศฺรมณสฺตุ เคามตะ อลฺเปจฺฉะ | อลฺเปจฺฉา วาสฺย ศฺราวกาะ | อิตฺยุกฺตฺวา 
ส ภูยสฺยา มาตฺรยา ภควตฺยภิปฺรสนฺโน เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตา 
สารฺธ  ส โมทนึ ส รญฺชนึ วิวิธ า กถ า วฺยติสารฺไยกานฺเต นฺยษีทตฺ | อถ ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ เยน 
ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺ-
ยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก พฺรหมฺจรฺยมิติ | ตโต ภควตา เอหิ’ภิกฺษุกยา 
อาภาษิตะ | เอหิ ภิกฺโษ จร พฺรหฺมจรฺยมิติ |712 
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ล าดับนั้น พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายชาวเมืองนาครวินทุ ได้นั่งประชุมกันแล้วที่ศาลา
เป็นที่ประชุม ต่างก็ปรึกษาหารือกันอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักมาก 
(มีความปรารถนามาก) และพระศราวกของพระองค์เป็นผู้มักมากหรือหนอ” | อีกพวกหนึ่ง
กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะเป็นผู้มักน้อย (มีความปรารถนาน้อย) และพระ
ศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อยไม่เหมือนพวกเดียรถีย์” | ทราบมาว่า สมัยนั้นพราหมณ์
นามว่า ไวรัฏฏสิงหะ ได้นั่งประชุมในบริษัทนั้นด้วยเหมือนกัน | คร้ังนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ
กล่าวค านี้กะพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองนาครวินทุว่า “เราจะทดสอบพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง
ว่า “พระศรมณะ เคาตมะเป็นผู้มักมากหรือมักน้อย และพระศราวกของพระองค์เป็นผู้มักมาก
หรือมักน้อย” | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไป
เฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้มีพระภาคเจ้า ขอ
พระองค์พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยขาทนียคืองบน้ าอ้อยด้วยเถิด” | 
พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ของพราหมณ์ ไวรัฏฏสิงหะโดยพระดุษณีภาพ | ครั้งนั้น 
พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพแล้ว จึง
หลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาค | ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขด้วยขาทนียคืองบน้ าอ้อย ด้วยหวังจะทดสอบ | พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอางบน้ าอ้อย
เท่าที่จะฉันได้เถิด” | พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะมีงบน้ าอ้อยถึง 500 ถาด | พราหมณ์นั้นได้จัดถาด
งบน้ าอ้อยแต่ละถาดไว้ที่ศาลาเป็นที่เก็บงบน้ าอ้อย แล้วถือเอางบน้ าอ้อย 500 ถาดเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้า | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระ
เคาตมะผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสงฆ์ศราวกประทับนั่งเถิด | งบน้ าอ้อยตระเตรียมพร้อมแล้ว | 
ขอพระองค์โปรดฉันเถิด” | ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางบาตรแล้ว ประทับบนอาสนะ
ที่ปูไว้เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ | ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะ ได้ถือเอาถาดงบน้ าอ้อยถาดหนึ่ง
เร่ิมเพื่อที่จะคอยเดินเสิร์ฟ | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ถาดงบน้ าอ้อย
ที่พราหมณ์เดินเสิร์ฟ (เท่านั้นพร่องไป) | ส่วนถาดที่เหลือยังคงมีงบน้ าอ้อยเต็มอยู่เหมือนเดิม | 
ล าดับนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะมีความเลื่อมใสยิ่งแล้ว | ครั้งนั้นพราหมณ์ผู้เกิดความเลื่อมใส
นั้นได้เปล่งเสียงไปรอบๆว่า “ท่านผู้เจริญ พระศรมณะเคาตมะทรงเป็นผู้มักน้อย | และพระ
ศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อย” | หลังจากนั้นพราหมณ์จึงได้น างบน้ าอ้อยไปให้พวก
เดียรถีย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงบริโภคงบน้ าอ้อย” | เดียรถีย์เหล่านั้นรับเอางบน้ าอ้อยไป
มากมาย | บางคนบรรจุจนเต็มภาชนะแล้ว จากนั้นก็ยังรับเอาเพิ่มอีก | ล าดับนั้น พราหมณ์
ไวรัฏฏสิงหะจึงกล่าวว่า “แนะโมหบุรุษ พวกท่านนั่นแหละที่เป็นคนมักมาก | ส่วนพระศรมณะ
เคาตมะเป็นผู้มักน้อย | และพระศราวกของพระองค์ก็เป็นผู้มักน้อย” | ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว 
พราหมณ์นั้นมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งยวดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
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เจ้าแล้ว | ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ได้กราบทูลถ้อยค าทักทายอันเป็นที่รื่นเริงบันเทิงพระทัยกับ
พระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง | ครั้งนั้น พราหมณ์ไวรัฏฏสิงหะประคอง
อัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ทรง
ตรัสไว้ดีแล้ว ขอข้าพระองค์พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิด” 
| ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสด้วยเอหิภิกษุอุปสัมปทาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จง
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด” | 

 

การเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานั้นนอกจากจะต้องได้รับความยินยอมจาก
มารดาบิดาแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน
จึงจะสามารถบรรพชาอุปสมบทได้ ในเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องของคนเลี้ยงโคชื่อว่า นันทะ ที่เกิดความ
เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงขอบรรพชาอุปสมบท พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า จะบรรพชา
อุปสมบทได้ก็ต่อเมื่อต้องน าโคไปคืนเจ้าของเสียก่อน ข้อนี้เองที่ท าให้พระศารีบุตรเกิดความสงสัยว่า 
เมื่อนายนันทะกลับเอาโคไปคืนเจ้าของแล้ว จะเกิดความยินดีในทรัพย์สมบัติแล้วไม่กลับมาบรรพชา 
ดังความว่า 

 

อถ นนฺโท โคปาลโก ทณฺฑเมกานฺเต อุปนิกฺษิปฺย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | 
อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต’สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิโต นนฺโท โคปาลโก 
ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อห  ภทนฺต นาปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยามิ | น ปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยามิ | (น 
มธฺเย ส สฺรกฺษฺยามิ) | น สฺถเล อุตฺสฺรกฺษฺยามิ | น มนุษฺยคฺราโห ภวิษฺยามิ | นามนุษฺยาคฺราโห 
นาวรฺตคฺราโห นานฺตะปูตีภาว    คมิษฺยามิ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยา-
มุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก    พฺรหฺมจรฺยมิติ | เตน หิ น (นฺเทน) สฺวามิน า คาโว 
ทตฺตาะ | โน ภทนฺต | ตตฺกสฺย เหโตะ | ภทนฺต คาวสฺ-ตรุณวตฺสา ชฺ าสฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ       
โคกุลานิ | คมิษฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ นิเวศนานิ | ลเภยาห  ภทนฺต  สฺวาขฺยาเต ธมวินเย ปฺรวฺรชฺยา
มุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมฺ | กึ จาปิ นนฺท ทหรา คาวสฺตรุณวตฺสา 
ชฺ าสฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ โคกุลานิ | คมิษฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ นิเวศนานิ | อปิตุ กรณียเมตทฺโค-
ปาลเกน ยถาปิ ตตฺ สฺวามิน า ภกฺตาจฺฉทน  สฺวีกุรฺวตา | อถ นนฺโท โคปาลโก ภควตะ ปาเทา    
ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺตะ | ตโต ภย  ภยมิตฺยุจฺไจะ ศพฺท  กุรฺวาณะ ปฺรธาวิตุ
มารพฺธะ | อนฺตรฺมารฺเค อาตฺมีไยะ ปญฺจภิรฺโคปาลกศไตรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ | กตฺย ภยมิติ | 
ชาติภย  ชราภย  วฺยาธิภย  มรณภยมิติ | เต’ปิ ตสฺย ปฺฤษฺ ตะ ปฺรธาวิตุมารพฺธาะ | ตานฺ ทฺฤษฺฏฺ
วา อนฺเย’ปิ โคปาลกา อศฺวปาลกาสฺตฺฤณหารกาะ กาษฺ หารกาะ ปถาชีวา อุตฺปถาชีวาศฺจ 
มนุษฺยาะ ปฺรธาวิตุมารพฺธาะ | อานุปถิไกรฺทฺฤษฺฏาสฺตถา วิกฺโรศนฺตะ ปฺฤษฺฏาะ | กิเมตทฺ      
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ภวนฺตะ | เต กถยนฺติ | ภยมฺ | กสฺย ภยมฺ | ชาติภย  ชราภย  วฺยาธิภย  มรณภยมฺ | ศฺรุตฺวา เต’ปิ 
นิวฺฤตฺตาะ | ยาวตฺกรฺวฏกสมีป  ส ปฺราปฺตาะ | ตตศฺจาเสา กรฺวฏกนิวาสี ชนกายสฺต  มหานฺต     
ชนกาย  ทฺฤษฺฏฺวา อิตศฺจามุตศฺจ สนฺตฺรสฺตาะ | เกจินฺนิษฺปลายิตาะ | เกจิทฺภาณฺฑ  โคปายนฺติ | 
เกจิตฺสนฺนหฺยาวสฺถิตาะ | อปเร วีรปุรุษาสฺไตะ ปฺรตฺยุทฺคมฺย ปฺฤษฺฏาะ | ภวนฺตะ กิเมตทิติ | เต 
กถยนฺติ | ภยมฺ | กสฺย ภยมฺ | ชาติภย  ชราภย  วฺยาธิมย  มรณภยมิติ | ตโต’เสา กรฺวฏกนิวาสี 
ชนกายะ สมาศฺวสฺตะ | 

เตน ขลุ สมเยนายุษฺมานฺ ศาริปุตฺรสฺตสฺยาเมว วรฺษทิ สนฺนิษณฺโณ ’ภูตฺสนฺนิปติตะ |     
อถายุษฺมานฺ ศาริปุตฺรศฺจิรปฺรกฺรานฺต  นนฺท  โคปาลก  วิทิตฺวา ภควนฺตมิทมโวจตฺ | กสฺมาทฺภทนฺต 
ภควตา นนฺโท โคปาลกะ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชิตุกามะ ปุนรปฺยคาราโยทฺโยชิตะ |       
อสฺถานเมตจฺฉาริปุตฺราวนกาโศยนฺนนฺโท คุปาลกะ ปุนรปิ คฺฤหี อคารมธฺยาวตฺสฺยติ สนฺนิธิการ
ปริโภเค กามานฺ ปริโภกฺษฺยติ | เนท  สฺถาน  วิทฺยเต | อิทานี  นนฺโท โคปาลก  สฺวามิน า         
คา อรฺปยิตฺวา อาคมิษฺยติ | ส ยทรฺถ  กุลปุตฺราะ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณฺยาจฺ
ฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริก า ปฺรวฺรชนฺติ ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจรฺยปรฺยวสาน  ทฺฤษฺฏ- 
เอว ธรฺเม สฺวยมภิชฺ ายาสากฺษาตกฺฺฤตฺโวปส ปทฺย ปฺรเวทยิษฺยติ กฺษีณา เม ชาติรุษิต  พฺรหฺมจรฺย  
กฺฤต  กรณีย  นาปรมสฺมาทฺภว  ปฺรชานามีติ |713 

 

คร้ังนั้น คนเลี้ยงโคนันทะ วางท่อนไม้ไว้ที่สุดข้างหนึ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า 
| ครั้นเข้าไปเฝ้า ก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้ว
ยืนอยู่ ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง | คนเลี้ยงโคนันทะผู้ยืนอยู่ ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค านี้
กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ได้ท่องเที่ยวไปในฝั่งโน้น | 
ไม่ได้ท่องเที่ยวไปในฝั่งนี้ | ไม่ได้ท่องเที่ยวไปตรงกลาง | ไม่ได้ขึ้นไปบนบก | ไม่ได้ตกอยู่ในเงื้อม
มือมนุษย์ | ไม่ได้ตกอยู่ในเงื้อมมืออมนุษย์ | ไม่ได้ตกอยู่ในวังน้ าวน | ไม่ถึงความเสื่อมทราม
ภายในจิตใจ | ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระธรรมวินัยอันพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเถิด” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น นันทะเธอน าโคทั้งหลายไปคืน
เจ้าของ” | คนเลี้ยงโคกราบทูลว่า “ไม่ต้องก็ได้พระเจ้าข้า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ข้อ
นั้นเป็นเพราะเหตุอะไร” | คนเลี้ยงโคกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โคทั้งหลายยังหนุ่ม
แน่นมีก าลัง ย่อมจ าฝูงโคของตน ๆ ได้ | พวกมันจะไปยังคอกของตน ๆ เอง | ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยอันพระองค์ทรง
ตรัสไว้ดีแล้ว พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” | พระผู้มีพระภาค
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Ibid., 36-37. 
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เจ้าตรัสว่า “ดูก่อนนันทะ โคทั้งหลายยังหนุ่มแน่นมีก าลังย่อมจ าฝูงของตน ๆ ได้ | (และ) จะไป
ยังคอกของตน ๆ ได้ก็จริงอยู่ | แต่ว่าหน้าที่นี้ คนเลี้ยงโคสมควรท า เปรียบเหมือนกับการ
ตระเตรียมอาหารส าหรับเจ้านายนั้น เป็นหน้าที่ที่คนใช้ควรท า | หลังจากนั้น คนเลี้ยงโคนันทะ
จึงถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วหลีกไปจากส านัก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า | ล าดับนั้น คนเลี้ยงโคนันทะจึงเร่ิมวิ่งตะโกนว่า “ภัย ภัย” | คนเลี้ยง
โค 500 คนซึ่งเป็นพรรคพวกของตนเห็นเขาแล้วในระหว่างทาง | คนเลี้ยงโคเหล่านั้นจึงกล่าว
ว่า “ภัยอะไรหรือ” | คนเลี้ยงโคนันทะกล่าวว่า “ภัยคือชาติ ภัยคือชรา ภัยคือวยาธิ ภัยคือ
มรณะ” | แม้คนเลี้ยงโคเหล่านั้น ก็เร่ิมวิ่งตามหลังคนเลี้ยงโคนันทะนั้น | คนเลี้ยงโค คนเลี้ยง
ม้า คนหาสมุนไพร คนหาฟืน คนที่อยู่ในหนทางและข้างทาง คร้ันเห็นคนเลี้ยงโคเหล่านั้นแล้วก็
เร่ิมวิ่งตาม | ประชาชนตามหนทางเห็นกลุ่มคนอย่างนั้นแล้วจึงถามว่า “ท่านผู้เจริญ เกิดอะไร
ขึ้นหรือ” | พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่า “ภัย” | ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ภัยอะไรหรือ” | พวก
เขากล่าวว่า “ภัยคือชาติ ภัยคือชรา ภัยคือวยาธิ ภัยคือมรณะ” | ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นครั้น
ฟังแล้วจึงกลับ | จนกระทั่งชนทั้งหลายได้มาถึงที่ใกล้เมืองกรวฏกะ | ครั้งนั้น ชาวเมืองกรวฏ
กะนั้น ครั้นเห็นหมู่ชนกลุ่มใหญ่นั้นต่างก็ตกอกตกใจ (วิ่งไป) ข้างโน้นและข้างนี้ | บางพวกก็วิ่ง
หนีออกไป | บางพวกก็คุ้มครองทรัพย์สิน | บางพวกก็รวมตัวกันยืนอยู่แล้ว | พวกเขาเหล่านั้น
จึงเดินเข้าไปถามบุรุษผู้กล้าอีกพวกหนึ่งว่า “ท่านผู้เจริญ มีเร่ืองอะไรกันหรือ” | พวกเขากล่าว
ว่า “ภัย” | ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ภัยอะไร” | พวกเขากล่าวว่า “ภัยคือชาติ ภัยคือชรา ภัย
คือพยาธิ ภัยคือมรณะ” | หลังจากนั้น ชาวเมืองกรวฏกะนั้นจึงเบาใจกลับมาพร้อมแล้ว | 

ได้ยินว่า สมัยนั้นพระศาริปุตรผู้มีอายุได้นั่งประชุมอยู่ในบริษัทนั้นนั่นแล | ครั้งนั้น 
พระศาริปุตรผู้มีอายุทราบว่าคนเลี้ยงโคนามว่า นันทะออกไปนานแล้ว จึงกราบทูลค านี้กะพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้คนเลี้ยงโค
นามว่า    นันทะ ผู้ต้องการจะบรรพชาในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วกลับไปยัง
เรือนอีกเล่า” | พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ศาริปุตร ไม่ใช่สถานะ มิใช่โอกาสเลยที่คนเลี้ยงโค
นามว่านันทะ จะเป็นคฤหัสถ์กลับไปอยู่ในท่ามกลางแห่งเรือนบริโภคกามทั้งหลายในทรัพย์
สมบัติที่สั่งสมไว้แม้อีก | ข้อนี้มิใช่สถานะที่จะทราบได้ | บัดนี้ คนเลี้ยงโคนามว่านันทะ จะดูแล
โคทั้งหลายส่งแก่เจ้าของแล้วกลับมา | คนเลี้ยงโคนันทะนั้นจะได้ส าเร็จลุล่วงการอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์อันประเสริฐสุดด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันทันที ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกุลบุตร
ทั้งหลาย ครั้นปลงผมปลงหนวดแล้วต่างก็นุ่งห่มผ้ากาษายะมีศรัทธาชอบออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต | ด้วยคิดว่า “เราหมดสิ้นชาติก าเนิดแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้กระท ากิจที่
ควรกระท าแล้ว จะไม่รู้จักภพอ่ืนอีกต่อไป” | 
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ไภษัชยวัสตุยังสะท้อนให้เห็นถึงการบรรพชาอุปสมบทอีกว่า การที่บุคคลจะได้บรรพชา
อุปสมบทในพุทธศาสนานั้น อดีตชาติจะต้องสร้างคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสนา และตั้งปณิธาน
ว่าขอให้ได้อุปสมบทในพุทธศาสนา ดังเรื่องราวของพระอริยสาวกทั้ง 2 คือ พระศารีปุตรและพระ
เมาทคัลยายนะ ดังนี้ 

 

อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  ศาริปุตฺรมิทมโวจนฺ | กิมายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ     
กรฺม กฺฤต  ยสฺย วิปาเกน (มหาปฺราชฺโ  วิศารโท ภูตะ | ส กถยติ | 

ยทาสฺมฺย) หมฺฤษิะ ศานฺตมปศฺย  ศฺรมณ  ตทา | 
ปฺรตฺเยกพุทฺธ  ภควนฺต  ลูหจีวรธาริณมฺ || 
ตสฺมึศฺจิตฺต  ปฺรสาทฺยาห  ธาวยิตฺวา จ จีวรมฺ | 
สฺยูตฺวา ร กฺตฺวา จ ตถา สฺปฺฤเศ ไจน  ปุนะ ปุนะ || 
มมานุ (กมฺปยากาศมภุทฺคมฺย ตโต หฺยเสา | 
สฺเวไนว เตชสาทีปฺตมาตฺมภาวมทรฺศยตฺ) || 
อญฺชลึ ส ปฺรคฺฤหฺมาหมการฺษ  ปฺรณิธึ ตตะ | 
ตีกฺษฺเณนฺทฺริโย มหาปฺราชฺ  อีทฺฤศะ สฺยามห  ยถา || 
อาฒฺเย กุเล’ภิชาเยย  มา จาห  นีจวฺฤตฺติษุ | 
มธฺเย กุเล’มิชาเยย  ปฺรวฺรชฺยาพหุละ สทา || 
(เตน กุศลมูเลน ปญฺจชาติศต  มยา | 
ลพฺธา ตไถว ส ปฺราปฺตา ปฺรวฺร)ชฺยา จานคาริกา || 
อิย  เม ปศฺจิมา (ชาติรฺลพฺโธ) เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||714 

 

ครั้งนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระได้กล่าวค านี้กะท่านศารีปุตรว่า | “ท่านศารีปุตรได้
กระท ากรรมอะไรไว้หรือ ด้วยวิบากแห่งกรรมใดจึงท าให้ท่านเป็นผู้มีปัญญามาก มีความแกล้ว
กล้า” | พระเถระนั้นกล่าวว่า | 

เมื่อคร้ังที่เราเสวยชาติเป็นฤษี เราได้เห็นศรมณะรูปหนึ่ง 
ผู้เป็นพระปรัตเยกพุทธเจ้า ผู้เจริญ ทรงจีวรอันเศร้าหมอง || 
เราท าจิตให้เลื่อมใสแล้ว จัดหาผ้า เย็บ ย้อม ซักผ้านั้น 
ซ้ าแล้วซ้ าอีก (เพื่อถวายพระปรัตเยกพุทธเจ้า) || 
ขณะนั้นพระปรัตเยกพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะอนุเคราะห์ 
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เรา จึงเหาะขึ้นไปสู่อากาศแล้วแสดงอัตภาพที่ส่องสว่าง 
ด้วยเดชของท่านนั่นแล || 
เวลานั้นเราประคองอัญชลีตั้งปณิธานว่า ขอให้เราเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า 
มีปัญญามากเช่นกับพระปรัตเยกพุทธเจ้าพระองค์นี้ || 
ขอให้เราเกิดในตระกูลมั่งคั่ง อย่าได้เกิดในตระกูล 
อันต่ าต้อยเลย ขอให้เราเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยการบรรพชา 
เกิดในตระกูลพราหมณ์ทุกชาติไปด้วยเถิด || 
ด้วยกุศลมูลนั้นเราจึงได้บรรพชาเป็นบรรพชิต 
ตลอด 500 ชาติ ตามความปรารถนานั้นนั่นแล || 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว || 

 

อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  มหาเมาทฺคลฺยายนมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา อายุษฺมนฺ 
มหาโมทฺคลฺยายน อายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ สฺวกรฺมปฺโลติะ | อิทานี  ตฺวมปิ สฺวก า กรฺมปฺลิตึ        
วฺยากุรุ | เอวมุกฺต (อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายนะ สฺถวิรสฺถวิรานฺ ภิกฺษูนฺ อิทมโวจตฺ | 

ยทาสฺมฺย) หมฺฤษิะ ปูรฺว  วา น ปฺรสฺถมุปาศฺริตะ | 
ปุรุษสฺตตฺร จาคมฺย ปฺรวฺรชฺย า มามยาจต || 
เกศ าสฺตสฺยาวโรปฺยาห  ธาวยิตฺวา จ จีวรมฺ | 
รญฺชยิตฺวา ตตะ ปฺราท า โส’ภูทาตฺตมนาสฺตทา || 
เอกานฺต (มุปคมฺยาถ ปรฺยงฺเก ส นิษทฺย จ | 
ลพฺธฺวา จาเสา สฺวก า โพธิมถากา) ศ  คต (สฺตทา) ||  
ปฺราโมทฺยมุปคมฺยาห  ส ปฺรคฺฤหฺยาญฺชลึ ตตะ | 
อการฺษ  ปฺรณิธึ ตตฺร ปฺรารฺถยนฺ ฤทฺธิมุตฺตมามฺ | 
อีทฺฤศี มม ริทฺธิะ สฺยาทฺยไถวาสฺย มหาริเษะ || 
เตนาห  กุศล (มูเลน ยตฺร ยตฺริปปนฺนวานฺ | 
เทวภูโต มนุษฺยศฺจ กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ ) || 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาห ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ || 
ปฺรวฺรชฺยา จ ม ยา ลพฺธา ศากฺยสึหสฺย ศาสเน | 
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อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  (ศีตีภูโต’สฺมิ นิวฺฤตะ ||715 
 

คร้ังนั้น ภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายได้กล่าวกะท่านมหาเมาทคัลยายนะว่า | “ท่าน
มหาเมาทคัลยายนะ ท่านศารีปุตรได้พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนแล้ว | บัดนี้แม้ท่านเองก็จง
พยากรณ์ถึงบุพกรรมของตนเถิด” | เมื่อเหล่าพระเถระกล่าวแล้วอย่างนี้ ท่านมหาเมาทคัลยาย
นะได้กล่าวเร่ืองนี้กับเหล่าภิกษุผู้เป็นเถรานุเถระทั้งหลายว่า | 

เมื่อคร้ังที่เราเป็นฤษีเราไม่เคยเดินทางไปไหนเลย 
วันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราแล้วขอบวช || 
เราปลงผมของเขา จัดหาและย้อมจีวรจากนั้นก็มอบให้ 
ในเวลานั้นเขาก็เกิดความพอใจแล้ว || 
เธอเข้าไปหลีกเร้นอยู่แล้ว นั่งบนบัลลังก์  
ต่อมาบุรุษนั้นได้รับสวกโพธิญาณ (ปรัตเยกโพธิญาณ)  
แล้วเหาะขึ้นไปยังอากาศในเวลานั้น || 
ล าดับนั้น เราเกิดปีติยินดีจึงเข้าไปหาแล้ว 
ประคองอัญชลี เมื่อปรารถนาถึงฤทธิ์อันสูงสุด 
จึงได้กระท าการตั้งปณิธานในเวลานั้นว่า 
ขอให้ฤทธิ์เช่นนี้พึงมีแก่เราเหมือนอย่างท่านมหาฤษีผู้นั้น || 
ด้วยกุศลมูลนั้น ในทุก ๆ ที่ที่เราได้บังเกิด เราจะได้เกิด 
เป็นเทวดาและมนุษย์คอยสั่งสมบุญให้รุ่งเรืองอยู่แล้ว || 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราได้เกิดเป็นมนุษย์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ผู้เป็นดังหัวหน้าเกวียน 
พระองค์นี้ท าให้เราพอใจในธรรมแล้ว || 
เราได้บรรพชาในศาสนาของพระศากยสิงห์ และได้บรรลุ 
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สงบ ดับกิเลสสิ้นเชิงแล้ว || 
 

ในการบรรพชาอุปสมบทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้สาวกได้พิจารณาถึงความ
เสื่อมโทรมของร่างกาย ไม่ให้ยึดติดในความสวยความงาม จึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุบริษัทไว้ผมและ
หนวดดังเช่น เมื่อชโยติษบรรพชาด้วยเอหิภิกษุปสัมปทาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์เถิด” พอสิ้นพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคนั่นเอง ชโยติษกะนั้นก็มีศีรษะโล้น ครองผ้า
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สังฆาฏิ มีมือถือบาตรและกระบอกกรองน้ า เสมือนกับผู้มีผมและหนวดปลงมาแล้ว 7 วัน ยืนอยู่ด้วย
อิริยาบถของภิกษุผู้มีพรรษา 100 ดังนี้ 

 

เอหีติ โจกฺตะ ส ตถาคเตน มุณฺฑศฺจ ส ฆาฏีปรีตเทหะ | 
สทฺยะ ปฺรศานฺเตนฺทฺริย เอว ตสฺเถา ไนว สฺถิโต พุทฺธมโนรเถน ||716 
 

  ขณะที่พระตถาคตได้ตรัสแล้วว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด”  
  พราหมณ์นั้นก็มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองสังฆาฏิ | 
  มีอินทรีย์สงบนิ่งด ารงอยู่ในทันที พราหมณ์ด ารงอยู่อย่างนี้ 

   ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า || 
 

เหล่าคฤหัสถ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะถูกเรียกว่า อุบาสกอุบาสิกา โดยจะถือเอาไตร
สรณคมน์ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัย ดังนี้ 
 

ตโต ภควตา ธนิกสฺย ธนิกปตฺนฺยา ธนิกปุตฺรสฺย ธนิกสฺนุษายาศฺจาศยานศุย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ 
วิทิตฺวา จตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา | ย า ศฺรุตฺวา ธนิเกน ธนิกปตฺนฺยา ธนิก-    
ปุตฺ เรณ  ธนิกสฺนุษยา จ วึศติศิขร  สมุทฺคต  สตฺกายทฺฤษฺฏิ ไศล  ชฺ านวชฺ เรณ  ภิตฺ วา                
สฺโรตอาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เต ทฺฤษฺฏสตฺยาสฺตฺริรุทานมุทานยนฺติ ปูรฺววทฺ ยาวตฺ |         
อภิกฺรานฺตา วย  ภควนฺต  ศรณ  คจฺฉาโม ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก าศฺจาสฺมานฺ ธารยนฺตุ     
ยาวชฺชีว  ปฺราโณเปต  ศรณคตมภิปฺรสนฺนาะ |717 

 

ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของ
คฤหบดีธนิกะ ภรรยาของคฤหบดีธนิกะ บุตรชายของคฤหบดีธนิกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิ
กะแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ | ซึ่งท าให้คฤหบดีธนิกะ 
ภรรยาของคฤหบดีธนิกะ บุตรชายของคฤหบดีธนิกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีธนิกะฟังแล้วก็
ท าลายภูเขาหินคือสัตกายทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุ
โสรดาปัตติผลแล้ว | พวกเขาเหล่านั้นผู้เห็นสัตยธรรมแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 ครั้ง ค าที่เหลือ
เหมือนกับค าที่กล่าวไว้แล้ว | “ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้บรรลุแล้ว ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง | และขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่
พึ่ง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | 
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อุบาสกอุบาสิกาถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการแพร่หลายของพระพุทธศาสนา อุบาสก
อุบาสิกาเหล่านี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของคณะสงฆ์ เพราะว่าพวกเขาจะเป็นผู้จัดหาปัจจัย 4
กล่าวคือ อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย และยารักษาโรค ถวายแก่คณะสงฆ์ ดังนี้ 
 

อถ ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย มู(ยสฺยา มาตฺรยาภิปฺรสนฺนา อาสนาทุตฺถาย เยน 
ภคว าสฺเตน กฺฤตาญฺชลโย’ภิปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ | อธิวาสยตุ ภคว าสฺตฺไรมาสี  
จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺร)ตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ 
ภควานฺ ไวศา (ลกาน า พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า ตุษฺณีภาเวน |718 

 

ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองไวศาลีทั้งหลาย มีความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งจึง
ลุกจากอาสนะแล้วประณมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาค
เจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยเครื่องบริขารกล่าวคือจวีร 
ปิณฑบาตร ศยนาสนะ และคลานปรัตยยไภษัชย์ ตลอด 3 เดือนด้วยเถิด” | พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงรับนิมนต์ของพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายโดยพระดุษณีภาพ | 

 

อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราช อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺ -       
เตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ เคาตมสฺตฺไรมาสี  จีวรปิณฺฑ-
ปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆน อิติ |719 

 

ครั้งนั้น พราหมณ์ราชาอัคนิทัตตะ ทรงลุกจากพระราชอาสน์ทรงสะพักภูษาแล้วก็ทรง
ประนมพระหัตถ์ไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ขอพระผู้มี
พระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยเครื่องบริขารกล่าวคือ จีวร 
บิณฑบาต ศยนาสนะ คลานปรัตยยไภษัชย์ ตลอดไตรมาสด้วยเถิด” | 

 

ศาสนาและนิกายต่าง ๆ 

ในไภษัชยวัสตุนอกจากจะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ยังพูดถึงเหล่าเดียรถีย์ที่เป็นลัทธิ
นอกพุทธศาสนา ซึ่งเดียรถีย์และสาวกของพวกเขาเหล่านี้มักจะมีความอิจฉาริษยาต่อการเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนา ด้วยความกลัวว่าลาภและสักการะของพวกตนจะเสื่อมสิ้นไปจึงมา
นั่งประชุมกันขัดขวางและคิดหาวิธีท าลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า ดังนี้ 
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ต า ปฺโรตฺสาหยามะ สา ไตรฺทูไตราหูโยกฺตา | ยตฺ ขลุ ภคินิ (ปูรฺว  โน ลาภสตฺการ       
เอวเมวาสีตฺ | อิทานี  โลกาะ ศฺรมณเคาตมสฺย สกาศ  คจฺฉนฺติ | ตสฺย สตฺการ  กุรฺวนฺติ | อ)สฺมาก  
ลาภสตฺการ  สรฺเวณ สรฺว  สมุจฺฉิจฺจะ | สา ตฺวมธฺยุเปกฺษเส | จ จา มาณวิกา กถยติ | (อารฺยกา 
มยา กึ กรณียมฺ | ภคินิ ตว ชฺ าตีน า กฺฤเต ศฺรมณเคาตเมน สห อพฺรหฺมจรฺย  จริตวฺยมฺ | 
อปวาทศฺจ ตสฺย ทาตวฺยะ | เอเตน นะ ปูรฺววตฺ) ลาภสตฺกาโร ภเวทิติ | เอวมุกฺตา จ จา มาณวิกา          
ปริวฺราชิกา ส พหุลานามนฺยตีรฺถิกป (ริวฺราชกานาเมวมาห | อารฺยกาะ ศฺรมณเคาตมสฺยาปวา-
ทมห  น อุตฺสเห | ภคินิ ยาวตฺ ตฺว  ศฺรมณเคาตมสฺยาปวาท  โนตฺสหเส ตาวทฺ วย  ตฺวยา สห นาล- 
ปิษฺ ยาโม น ส ลปิษฺยาโม นาโลกยิษฺยาโม น วฺยวโลกยิษฺยามะ | น จ เต สรฺวาวเสษุ            
ปฺรชฺ ปยิษฺยสิ อาสนานิ | อถานุโศจนฺตี ตฺว  นรกคติมวาปฺสฺยสิ | อลฺปปฺรชฺ าะ สฺตฺริยะ | สา   
ภีตา) กถยติ | เอษาหมารฺยกา ยนฺมยา กรณียมฺ | เอหิ ตฺว  ภคินิ เชตวนมภีกฺษฺณ  คจฺฉ |          
ก จิตฺ กาล  คตฺวา ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย (อปวาท  ทาปย | สา ปฺรตฺยหมุตฺถาย เชตวน  คตา | 
ยาวตฺ สา ภาชนเมก  พทฺธฺวา เยน ภค)ว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | เตน ขลุ สมเยน ภควานเนกศตา
น า ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺม  เทศยติ | อทฺรากฺษีทฺ ภควา (นฺ ทูรตศฺจ จ ามาณวิกามฺ | ทฺฤษฺฏฺวา   
ตสฺไยตทภวตฺ | อทฺย มม กรฺมกฺฤตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺ ปฺรตฺยุปสฺถิตานิ 
อวศฺย ภาวีนิ โก’นฺย ปฺรตฺยนุภวิษฺยตีติ ตตศฺจ จา มานวิกา ปริวฺราชิกา ภควตะ ปุรตะ สฺถิตฺวาห | 

 

อหมาปนฺนสตฺตฺวาสฺมิ ตฺวยา กาโมปเสวนาตฺ | 
รติรฺลพฺธา ยโศ ฆุษฺฏ ) ธรฺม  วทสิ ส าปฺรตมฺ || อิติ| 
ภควานาห | อภูตวาที นรกานุไปติ | 
จ จา มาณวิกา ปฺราห| ยศฺจาปิ กฺฤตฺวา น กโรมีติ จาห | 
ภควานาห | 
(หีโน หิ ธรฺไมรุภยตฺร โลเก, 
ตุลฺยามวสฺถ า สมุไปติ มรฺตฺตฺยะ ||720 

 

เดียรถีย์ เหล่านั้นคิดว่า “พวกเราจะให้นางจิญจมาณวิกานั้นช่วยเหลือ” จึงส่งทูตไป
เรียกนางจิญจมาณวิกานั้นมาแล้วกล่าวว่า “น้องหญิง ทราบมาว่า เมื่อก่อนลาภและสักการะ
ของพวกเราพึงมีแล้วอย่างนี้ | มาบัดนี้ ประชาชนทั้งหลายย่อมเข้าไปหาพระศรมณะเคาตมะ | 
(และ)ย่อมสักการะพระศรมณะเคาตมะนั้น | ลาภและสักการะของพวกเราได้ถูกตัดขาดสิ้น
แล้ว | เจ้านั้นคิดเห็นอย่างไร” | นางจิญจมาณวิกากล่าวว่า “พระคุณเจ้า ดิฉันควรท าอะไร” | 
พวกเดียรถีย์กล่าวว่า “น้องหญิง เจ้าต้องแสดงแก่ญาติของเจ้า เจ้าต้องประพฤติอพรหมจรรย์
กับพระศรมณะเคาตมะ และให้อปวาท(เกิดขึ้น)แก่พระองค์ | ด้วยเหตุนั้น ลาภและสักการะ
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ของพวกเราก็จะพึงมีเหมือนครั้งก่อน” | ครั้นเดียรถีย์กล่าวแล้วอย่างนี้ นางจิญจมาณวิกาปริ
พาชิกา จึงกล่าวอย่างนี้กะเดียรถีย์ปริพาชกผู้มากพร้อมว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า ดิฉันไม่สามารถ 
(จะยังอุปวาทะให้เกิดขึ้น) แก่พระศรมณะเคาตมะได้” | เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “น้องหญิง 
ถ้าเจ้าไม่สามารถจะยังอุปวาทะให้เกิดขึ้นแก่พระศรมณะเคาตมะ พวกเราจะไม่พูด ไม่สนทนา
กับเธอ ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจเธอ | เมื่อเป็นอย่างนี้ เธอผู้เศร้าโศกอยู่ก็จะตกนรก | พวกสตรีนี่ช่างมี
ความรู้น้อยเสียจริง” | นางจิญจมาณวิกานั้นรู้สึกกลัวแล้ว ย่อมกล่าวว่า “ดิฉันจะท าตามที่
พระคุณเจ้าบอก” | เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “ไปเถิด น้องหญิง เธอจงเที่ยวไปยังพระเชตวัน | 
เธอจงไปในบางเวลา ยังค าต าหนิให้เกิดขึ้นแก่พระศรมณะเคาตมะเถิด” | นางจิญจมาณวิกา
นั้นจึงลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางไปยังพระเชตวัน | จนกระทั่งนางได้ผูกภาชนะ(ทรงกลม)ชิ้นหนึ่ง ท า
ทีว่าอยู่ร่วมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า | ได้ยินว่าสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งแสดง
ธรรมเบื้องหน้าพุทธบริษัทหลายร้อย | พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นนางจิญจ
มาณวิกาแล้วจากที่ไกล | คร้ันทอดพระเนตรแล้วพระองค์ได้ทรงมีความคิดอย่างนี้ว่า “ในวันนี้
กรรมที่เราได้สร้างไว้อันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วง
น้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนั้น) เล่า ? หลังจากนั้น
นางจิญจมาณวิกาปริพาชิกาได้ยืนเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วว่า | 

 

เราตั้งครรภ์ก็เพราะเข้าไปเสพกามกับท่าน | 
ท่านกลับได้ความยินดี ได้ชื่อเสียง กล่าวสัตยธรรมในตอนนี้หรือ || 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “บุคคลผู้มีปกติกล่าวค าไม่จริง 
ย่อมจะเข้าถึงนรก” |  
นางจิญจมาณวิกากล่าวแล้วว่า “ผู้ใดเล่าท าแล้วแต่ยังกล่าวว่า 
“เราไม่ได้ท า” | 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า | 
แท้จริงสัตว์โลกผู้เสื่อมจากธรรมแล้วย่อมเข้า 
ถึงสถานะที่เท่าเทียมกันในโลกทั้งสอง || 

 

ยทา ภควตา ศฺราวสฺตฺย า มหาปฺรติหารฺย  วิทรฺศิต  (ตทา ตีรฺถฺยา) นิรฺภตฺสิตาะ | ตตะ     
เกจิทฺ ภทฺรงฺกร  นคร  คตฺวาวสฺถิตาะ | ไตะ ศฺรุต  ศฺรมโณ เคาตม อาคจฺฉตีติ | ศฺรุตฺวา จ 
ปุนรฺวฺยถิตาสฺเต ปรสฺปร  กถยนฺติ | ปูรฺว  ตาวทฺ วย  ศฺรมเณน เคาตเมน มธฺยเทศานฺนิรฺวาสิตาะ | 
ส ยทีหาคมิษฺยติ นิยตมิโต’ปิ นิรฺวาสยิษฺยติ | ตทุปายส วิธาน  กรฺตวฺยมิติ | เต กุโลปกรณศาลา 
อุปส กฺรมฺย กถยนฺติ | ธรฺมลาโภ ธรฺมลาภะ | เต กถยนฺติ | กิมิทมฺ | ชวโลกิตา คมิษฺยามะ |     
กสฺยารฺถาย | ทฺฤษฺฏาสฺมาภิรฺยุษฺมาก  สมฺปตฺติรฺยาวทฺ วิปตฺตึ น ปศฺยามะ | อารฺยกา อสฺมาก  
วิปตฺติรฺภวิษฺยติ | ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตมะ กฺษุราศนึ ปาตยนฺนเนกา อปุตฺริกา อปติกาศฺจ 
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กุรฺวนฺนาคจฺฉติ | อารฺยา ยทฺเยว  ยสฺมินฺเนว กาเล สฺถาตวฺย  ตสฺมินฺเนว กาเล อสฺมาก  ปริตฺยาคะ 
กฺริยเต | ติษฺ ต น คนฺตวฺยมฺ | เต กถยนฺติ | กึ วย  น ติษฺ ามะ | น ยูยมสฺมาก  ศฺโรษฺยถ | 
อารฺยาะ กถยต ศฺโรษฺยามะ | เต กถยนฺติ | ภทฺรงฺกรสามนฺตเกน สรฺวชนกายมุทฺวาสฺย ภทฺรงฺกร  
นคร  ปฺรวาสยต ศาทฺวลานิ กฺฤษต สฺถาณฺฑิลานิ ปาตยต ปุษฺปผลวฺฤกฺษ  เฉทยต ปานียานิ 
วิเษณ ทูษยต | เต กถยนฺติ | อารฺยาสฺติษฺ ต สรฺวมนุติษฺ าม อิติ | เต’พสฺถิตาะ ตตสฺไตรฺภทฺรงฺ-
กรนครสามนฺตเกน สรฺว  ชนกายมุทฺวาสฺย ภทฺ รงฺกร  นคร  ปฺรวาสิต  ศาทฺวลานิ กฺฤษฺฏานิ          
สฺถาณฺฑิลานิ ปาติตานิ ปุษฺปผลวฺฤกฺษาศฺฉินฺนาะ ปานียานิ วิเษณ ทูษิตานิ |721 

 

ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาปาฏิหารย์ในนครศราวัสตี พระองค์ทรงท า
ให้เหล่าเดียรถีย์อับอายแล้ว | ต่อมาเดียรถีย์พวกหนึ่งเดินทางไปยังเมืองภทรังกระอาศัยอยู่แลว้ 
| พวกเขาฟังแล้วว่า “ศรมณเคาตมะก าลังจะมา” | ก็ครั้นฟังแล้วพวกเขาเกิดกังวลใจทันทีจึง
ปรึกษากันและกันว่า “พวกเราเคยถูกศรมณเคาตมะขับออกจากมัธยมประเทศแล้ว | ถ้า
ศรมณเคาตมะนั้นจะมาในสถานที่แห่งนี้คงจะขับพวกเราออกจากที่นี้เป็นแน่ | พวกเราควร
จัดเตรียมอุบายนั้นไว้” | เดียรถีย์เหล่านั้นจึงเข้าไปยังเรือนที่เขาคุ้นเคยแล้วกล่าวว่า “การได้
ธรรมะ การได้ธรรมะ” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “นี้เร่ืองอะไรกัน ? | พวกเราจะลงไปดู” | (ครั้น
ลงไปแล้ว) จึงถามว่า “มีเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้า” |  พวกเดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “เรา
มองเห็นความโชคดีของพวกท่าน (แต่) ความโชคร้ายกลับมองไม่เห็นเลย” | ชนเหล่านั้นกล่าว
ว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย ความโชคร้ายของพวกเราจะมีหรือ” | เดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ท่าน
ทั้งหลาย ศรมณเคาตมะก าลังมาฟาดสายฟ้าคือมีดโกน (ลงบนศีรษะของบุรุษทั้งหลาย) และ
ท าให้สตรีจ านวนมากไร้บุตร ไร้สามี” | ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ในเวลาที่พระศรมณ
เคาตมะด ารงอยู่ พวกท่านจะทิ้งพวกเราไปหรือ | จงอยู่เถิดอย่าไปไหนเลย” | เดียรถีย์เหล่านั้น
กล่าวว่า “พวกเราอยู่ไม่ได้หรอก | (หาก) พวกท่านไม่ฟัง (ค า) ของพวกเรา” | ชนเหล่านั้น
กล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดกล่าวมาเถิดพวกเราจะฟัง” | เดียรถีย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พวก
ท่านจงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ในเมืองภทรังกระ จงไถทุ่ง
หญ้าอันเขียวขจี ท าลายแท่นบูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล ท าลายน้ าดื่มด้วยยาพิษ” | ชน
เหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดอยู่เถิด พวกเราจะท าตามทุกอย่าง” | เดียรถีย์เหล่านั้นจึง
อยู่แล้ว หลังจากนั้นชนเหล่านั้นจึงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ใน
เมืองภทรังกระ ไถทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ท าลายแท่นบูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล ท าลายน้ าดื่ม
ด้วยยาพิษ |  

 

                                                           
721

Ibid., 145. 



 579 
 
 

การถึงพระรัตนตรัย 

รัตนตรัย แก้วอันประเสริฐหรือสิ่งล้ าค่า 3 ประการ หลักที่ เคารพบูชาสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน ประกอบไปด้วย 

1. พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ประกาศและยืนยันสัจจธรรมที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์
เอง พระองค์หยั่งรู้และเข้าถึงคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตด้วยพระปัญญาของพระองค์เอง   

2. พระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ พระ
ธรรม หรือ ธรรมะมีรากศัพท์มาจากค าว่า “ธรรม” ที่หมายถึง ยก, พยุง, สนับสนุน, เกื้อหนุน ซึ่ง 
ธรรมะ นั้นหมายถึง สิ่งที่จะพยุง เกื้อหนุน ผู้ปฏิบัติธรรม และ ปกป้องผู้ปฏิบัติธรรม จากการตกอยู่ใน
ความทุกข์ ล าเค็ญ เดือดร้อนส าหรับค าศัพท์ในพุทธศาสนาทั้งหมด “ธรรมะ” มีความหมายที่กว้าง 
ครอบคลุมมากที่สุด722 ธรรมะจะช่วยปลูกสร้าง ความรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎและหลักการที่
เชื่อมโยงความจริงต่าง ๆ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เข้าด้วยกัน 
นอกจากนั้น ธรรมะยังจะช่วยเพาะบ่ม การฝึกฝนการใช้ชีวิต ภายใต้กฎและหลักการนั้น อย่างสมดุล
และกลมกลืน 

3. พระสงฆ์ หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดาสั่ง
สอนและก าหนดไว้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สมมติสงฆ์ และพระอริยสงฆ ์

สมมติสงฆ์ คือ สงฆ์โดยทั่วไปที่เป็นหมู่ของภิกษุ เรียกว่า พระสงฆ์ หรือสมมติสงฆ์ สงฆ์
โดยสมมติ เพราะว่าเป็นภิกษุตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้น 
เมื่อภิกษุหลายรูปมาประชุมกันกระท ากิจของสงฆ์ก็เรียกว่า สงฆ ์

พระอริยสงฆ์ หมู่ภิกษุชนที่ได้ฟังเสียงซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือได้
ปฏิบัติตามธรรมะ ได้ความรู้พระธรรม คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จนถึงได้บรรลุโลกุตตร
ธรรม หรือธรรมะที่อยู่เหนือโลกตามพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษ 4 คู่ 8 บุรุษ ได้แก่
คู ่มรรค ผล 

พระโสดาบัน 1 คู่ 2 บุรุษ คือ พระโสดาปฏิมรรค 1 พระโสดาปฏิผล 1 
พระสกทาคามิ 1 คู่ 2 บุรุษ คือ พระสกทาคามิมรรค 1 พระสกทาคามิผล 1 
พระอนาคาม ิ1 คู ่2 บุรุษ คือ พระอนาคามิมรรค 1 พระอนาคามิผล 1 
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ครั้งท่ี 3 ed. (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552), 454. 
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พระอรหันต์ 1 คู่ 2 บุรุษ คือ พระอรหัตมรรค 1 พระอรหัตผล 1 
 

ในไภษัชวัสตุมีเหล่าพุทธศาสนิกชนหลายจ าพวกที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง บางพวกเมื่อเข้าใจถึงหลักค าสอนได้บรรลุธรรมก็ทูลขอบรรพชา
อุปสมบท บางพวกเม่ือไม่ต้องการที่จะบรรพชาอุปสมบทก็จะทูลขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พ่ึงที่ระลึก 
ส่วนบางพวกเช่น จ าพวกยักษ์ และเหล่าเทวดาได้ฟังธรรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของ
พระพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใส แต่เมื่อไม่สามารถที่จะอุปสมบทได้ก็จะทูลขอถึงพระรัตนตรัย
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น พราหมณ์เมื่อได้เห็นพุทธานุภาพเกิดความเลื่อมใส ได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าและได้รู้แจ้งธรรมนั้น จากนั้นได้ขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พ่ึงดังข้อความดังต่อไปนี้ 

 

ตโต’เสา พฺราหฺมโณ ภูยสฺยา มาตฺรยาภิปฺรสนฺโน ภควตะ ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา       
ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตสฺย ภควตาะ อาศยานุศย  ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา  
ตาทฺฤศี จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติ เวธิกี  ธรฺเมเทศนา กฺฤตา ปูรฺววทฺยาวทนาทฺยกาโลปจิต            
สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อภิกฺรานฺโต’ห      
ภทนฺตาภิกฺรานฺตะ | เอโษ’ห  ภควนฺต  ศรณ  คจฺฉามิ ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก  จ ม า ธารย 
อทฺยาคฺเรณ ยาวชฺชีว  ปฺราโณเปต  ศรณคตมภิปฺรสนฺนมฺ | อถาเสา พฺราหฺมเณา วณิคิว         
ลพฺธลาภะ ศสฺยส ปนฺน อิว การฺษิกะ ศูร อิว วิชิตส คฺรามะ สรฺวโรคปริมุกฺต อิวาตุโร ภควโต 
ภาษิตมภินนฺธานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต ’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺโต         
ยาวตฺกฺเษตฺร  คตะ |723 

 

จากนั้น พราหมณ์นั้นเลื่อมใสแล้วโดยประมาณอันยิ่ง จึงถวายบังคมแทบพระยุคลบาท
ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งเบื้องพระพักตร์เพื่อต้องการจะฟังธรรม | พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์นั้นแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรม
เทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่งหลังจากที่พราหมณ์ฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกาย
ทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ยอดด้วยวัชระคือชญานแล้วก็ได้บรรลุโสรดาปัตติผล | 
พราหมณ์นั้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้ามพ้นแล้ว | ข้าพระองค์นี้จะถึงพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง พระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง | และขอพระองค์
โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พึ่ง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลา
ที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | ครั้งนั้นพราหมณ์นั้นเป็นเหมือนพวกพ่อค้าที่ค้าขายได้
ก าไร เหมือนพวกเกษตรกรที่มีพืชผลสมบูรณ์ เหมือนเหล่านักรบที่ชนะศึกสงคราม (และ) 
เหมือนคนเจ็บป่วยที่หายจากโรคทั้งปวง ได้อนุโมทนายินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
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ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วหลีกออกไปจาก
ส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกระทั่งเดินทางไปถึงพื้นที่นา(ของตน) | 

 

นอกจากอุบาสกอุบาสิกาแล้ว แม้กระทั่งเทพบุตรเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วฟังธรรมจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเกิดความเลื่อมใสจึงขอถึงพระรัตนตรัยดังข้อความต่อไปนี้ 

 

อถ ภควานฺ มณฺฑุกปูรฺวิโณ เทวปุตฺรสฺยาศยานุศย  ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี    
จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกีฺ ธรฺมเทศน า กฺฤตวานฺ | ย า ศฺรุตฺวา ปูรฺววทฺยาวทนาทิกาโลปจิต  สตฺ
กายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อภิกฺรานฺโต’ห         
ภทนฺตาภิกฺรานฺตะ | เอโษ’ห  ภควนฺต  ศรณ  คจฺฉามิ ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก  จ ม า         
ธารยาทฺยาคฺเรณ ยาวชฺชีว  ปฺราโนเปต  ศรณคตมมิปฺรสนฺนมฺ | อถ มณฺฑูกปูรฺวี เทวปุตฺโร       
วณิคิว ลพฺธลาภะ ศสฺยสมฺปนฺน อิว กรฺษกะ ศูร อิว วิชิตส คฺรามะ สรฺวโรคปริภุกฺต อิวาตุโร    
ยยา วิภูตฺยา ภควตฺสกาศมาคตสฺตไยว วิภูตฺยา สฺวภวน  คตะ |724 

 

ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของ

เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งจตุรารยสัตย์ซึ่ง

เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบฟังแล้วก็ท าลายภูเขาหินคือสัตกายทฤษฎีอันตระหง่านไปด้วยยอด 

20 ยอดด้วยวัชระคือชญานได้บรรลุโสรดาปัตติผลแล้ว | เทพบุตรนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ ข้าพระองค์หลุดพ้นแล้ว ข้าพระองค์หลุดพ้นแล้ว | ข้าพระองค์นี้จะถึงพระผู้มีพระภาค

เจ้าว่าเป็นที่พึ่ง พระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง | และขอพระองค์โปรดจ า

ข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พึ่ง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้า

พระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ | ครั้นเทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นกบเป็นเหมือนพวกพ่อค้าที่ค้าขาย

ได้ก าไร เหมือนพวกเกษตรกรที่มีพืชผลสมบูรณ์ เหมือนเหล่านักรบที่ชนะศึกสงคราม (และ) 

เหมือนคนเจ็บป่วยที่หายจากโรคทั้งปวง ได้กลับไปยังภพของตนเองด้วยความรุ่งเรืองงดงาม

เช่นเดียวกันกับที่มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค | 
 

คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ นอกจากจะเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องของพระ
วินัยของภิกษุในพุทธศาสนาแล้ว ยังอัดแน่นไปด้วยสาระค าสอนที่ส าคัญ อันเป็นอุทาหรณ์ที่ใช้          
โน้มน้าวใจให้คนกระท าความดีในลักษณะต่าง ๆ แต่จากการศึกษาถึงภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ              
อันประกอบด้วยด้านการปกครอง ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิด
ทางด้านศาสนา โดยอาศัยข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในไภษัชยวัสตุนั้น สรุปได้ว่า 
                                                           

724
Ibid., 37-38. 
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ด้านการปกครองที่ปรากฏคือการปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยกษัตริย์ที่กษัตริย์มีหน้าที่
ปกครองบ้านเมือง ทั้งในรูปแบบที่กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ดขาดทั้งอ านาจด้านการบริหาร นิติบัญญัติ
และตุลาการ และกษัตริย์ที่แม้จะทรงมีอ านาจอยู่แล้วแต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็น
ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร 
เป็นธรรมราชา ปกครองแผ่นดินโดยอาศัยทั้งหลักกฎหมายและหลักศีลธรรมควบคู่กันไป และกล่าวถึง
รูปแบบการปกครองระบบคณาธิปไตยที่ชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นราชามีความสามัคคีร่วมกันปกครอง
แว่นแคว้น 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ
สภาพเศรษฐกิจของชาวอินเดียครั้งพุทธกาลหรือช่วงต้นสมัยหลังพุทธกาลได้เป็นอย่างดี  
 ไภษัชยวัสตุได้แสดงให้เห็นว่า ฐานะและบทบาทของคนในสังคมยังคงแบ่งกันชัดเจนตาม
ระบบวรรณะทั้ง 4 ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่น กษัตริย์
นอกจากจะมีหน้าที่หลักในการท าศึกสงคราม และปกป้องปกครองบ้านเมืองแล้วยังมีหน้าที่อัน
น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ การท านุบ ารุงศาสนา เกี่ยวกับระบบทาส จะเห็นว่าทาสเป็นคนชั้นล่างที่เสีย
ความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต ถึงกระนั้นก็มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อนาย ส่วนสถานะของผู้หญิงแม้ว่า
ในสังคมอินเดียสถานะของผู้หญิงจะถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าผู้ชาย แต่ว่าในสังคมทางพุทธศาสนา
สะท้อนให้เห็นว่ามีการมองเห็นความส าคัญของผู้หญิงเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันผู้หญิงก็เริ่มได้รับโอกาส
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น โอกาสในการฟังธรรม และบรรลุธรรมขั้นต่าง ๆ 

ด้านอาชีพในไภษัชยวัสตุสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพหลักของผู้คนในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทด้วยกันคือ 1. งานเกษตรกรรม 2. งานอุตสาหกรรม 3. งานธุรกิจ 4. งานคหกรรม 5. งาน
ศิลปกรรม ซึ่งอาชีพที่ส าคัญที่สุดคือ การเกษตรอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคม เพราะสังคม
ต้องอาศัยพึ่งพาผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก หรือการปศุสัตว์ งานอุตสาหกรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์ก็คือ งานยนตรกรรม ส่วนงานธุรกิจที่พบในไภษัชยวัสตุนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น 
การค้าต่างประเทศ การค้าระหว่างเมือง หรือการจัดจ าหน่ายสินค้าในตลาด ขายขนม เครื่องดื่ม อีกท้ัง
งานคหกรรมและงานศิลปกรรมที่ปรากฏก็คือ ช่างทอผ้าและจิตรกรวาดภาพ อนึ่งไภษัชย - วัสตุยัง
สะท้อนให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้ากันด้วยเงินตราอย่างแพร่หลาย ซึ่งลักษณะเหรียญ
ที่ปรากฏใช้ในสมัยนั้นได้แก่ เหรียญกระษาปณ์ เหรียญสุวรรณะ 

ด้านการศึกษา คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุเป็นคัมภีร์ว่าเรื่องของพระวินัย 
ดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จะเป็นการศึกษาของพระภิกษุที่เล่าเรียนพระไตรปิฎก
และพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน รวมไปถึงศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ นอกจาก
การศึกษาของพระภิกษุแล้ว ยังมีปรากฏการศึกษาของพราหมณ์ที่เรียนจบเวทางคศาสตร์ และ
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การศึกษาของกษัตริย์เกี่ยวกับอักษรศาสตร์และและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านกายภาพ 
ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกับการสู้รบอีกด้วย  

ด้านวัฒนธรรมและประเพณี  ถึงคัมภี ร์ ไภษั ชยวัสตุจะเป็นคัมภี ร์พระวินั ยทาง
พระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นน าเสนอหลักค าสอนทางพุทธศาสนา แต่ในท านองเดียวกันก็ยังสะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นพ้ืนฐานที่ฝังแนบแน่นไปกับผู้คนอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะ
พิธีที่ต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต หรือสังสการที่ปรากฏได้แก่ พิธีก่อนคลอด 2 พิธีคือ 
พิธีตั้งครรภ์และพิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ พิธีหลังคลอดตอนยังเป็นเด็ก 3 พิธีคือ พิธีเกิด พิธีตั้งชื่อ 
และพิธีป้อนข้าวน้ า พิธีเกี่ยวกับการศึกษา 1 พิธีคือ พิธีเริ่มการศึกษา และพิธีหลังส าเร็จการศึกษา 2 
พิธีคือ พิธีแต่งงานและพิธีศพ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพิธีศราทธ์คือ พิธีท าบุญอุทิศให้แก่บิดา 
มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในไภษัชยวัสตุท้อนให้เห็นประเพณีในสังคมว่าผู้คนจะออก
มาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งเทศกาลที่มีการกล่าวถึงและปรากฏในคัมภีร์ได้แก่ เทศกาล  
โตยิกามหะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเลื่อมใสศรัทธา เคารพสักการะพระพุทธเจ้าของ
อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโตยิกา ทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคและการแต่งกายของยุคสมัยนั้น 
ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงชื่อของอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมถึงอธิบายถึง
ลักษณะการแต่งกายของบุคคลประเภทต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงหรือระบุการแต่งกายของผู้คนใน
สมัยนั้นไว้อย่างชัดเจน แต่ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกายของ
คนอินเดียในยุคสมัยนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร และมีชนิดของผ้าแบบไหนบ้างที่น ามาใช้ในการท าเครื่อง
แต่งกาย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้ากาศี  

ด้านศาสนาในไภษัชยวัสตุนั้นกล่าวถึงศรัทธาหรือหลักความเชื่อ ซึ่งหลักความเชื่อนี้เองได้
มุ่งเน้นสอนให้พุทธศาสนิกชนเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง 
เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่า กรรมที่ท านั้นจะให้ผลแน่นอน
ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ท ากรรมดีก็ได้ผลดี ท ากรรมชั่วก็ได้ผลชั่ว ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกฎแห่ง
กรรมได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเองก็ตาม กรรมชั่วที่ได้ท าไปแล้วไม่
สามารถแก้ไขได้โดยจะสิ้นไปก็ต่อเมื่อนิพพานเท่านั้น  อีกทั้งมีการกล่าวถึงวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
พุทธศาสนสถาน และรูปแบบของการสักการะในยุคสมัยนั้นมีอย่างต่าง ๆ เช่น การสวดบทสดุดี การ
ระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป การถึงพระรัตนตรัย คือถึงพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงที่ระลึก  
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บทที่ 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

   

บทสรุป 
 

การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ในส่วนของไภษัชยวัสตุนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแปลความของคัมภีร์จากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย เพ่ือศึกษาความ
เป็นมาและลักษณะทางด้านภาษาของคัมภีร์ รวมทั้งภาพสะท้อนทางด้านต่าง ๆ หลักธรรมที่ปรากฏใน
คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ โดยอาศัยต้นฉบับภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี ที่มี     
สิตางศุเศขร พาคจิ (Śitaṃśuśekhar Bagchi) เป็นบรรณาธิการในการศึกษา ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 
1967 ซึ่งจัดอยู่ในชุดคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต (Buddhist Sanskrit Texts) ล าดับที่ 16 มาใช้
เป็นหลักในการศึกษาวิจัยปริวรรตและแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์มีดังนี้ 

คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องพระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท 
ซึ่งแยกออกจากนิกายสรวาสติวาท ในราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 เมื่อนิกายสรวาสติวาทเสื่อมความ
นิยมลง ดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนิกายสรวาสติวาท ก็กลายมาเป็น
ศูนย์กลางของนิกายมูลสรวาสติวาทแทน ขณะที่นิกายสรวาสติวาทเดิมต้องถอยร่นลงมาตั้งศูนย์กลาง
อยู่ในแถบภาคกลาง ศาสตราจารย์ เอส.เลวี่ (S. Lévi) กล่าวไว้ว่า “คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุไม่ได้
เกิดก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 8) แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นที่ไหน หรือ
ว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ เมื่อย้อนไปดูที่ประวัติของนิกายนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่  12 
คัมภีร์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนั้น แต่จากการศึกษาด้านอักขรวิทยาของนักวิชาการสันนิษฐานได้
ว่า คัมภีร์พระวินัยที่ถูกค้นพบที่หมู่บ้านกิลกิต  (Gilgit) น่าจะถูกเขียนขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 
และเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงการประชุมสังคายนาของพระเถระ อันเป็นเหตุผลสนับสนุนประการหนึ่ง
ว่าน่าจะอยู่ในสมัยของพระเจ้ากนิษกมหาราช (Kaniṣka) ในราวปีค.ศ. 400 เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐาน
ของ นารีแมน (Nariman) ที่ว่า “คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุน่าจะถูกรจนาขึ้นในตอนเริ่มต้น
คริสต์ศตวรรษ หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 5 และมีหลักฐานว่าคัมภีร์ถูกแปลสู่ภาษาจีนในพุทธศตวรรษที่ 
7 และสู่ทิเบตในพุทธศตวรรษที่ 9”  ทั้งอักษรที่ใช้บันทึกก็เป็นอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยคุปตะ (Gupta) 
บรรณาธิการซึ่งเป็นผู้ค้นพบในครั้งนั้นก็คือ ศาสตราจารย์นลินากษะ ทัตต์ (Nalinaksha Dutt) พร้อม
คณะได้ ให้ ชื่อเล่มว่า ไวทฺย -ส สกฤตคฺรนฺถาวลี  16 (Vaidya-saṃskṛtagranthāvalī 16) หรือชื่ อ
ภาษาอังกฤษว่า Buddhist Sanskrit Texts No. 16 มีศิตางศุเศขร  พาคจิ (Śitāṃśuśekhar Bagchi) 
เป็นบรรณาธิการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1967 
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ไภษัชยวัสตุจัดอยู่ในขัณฑะที่ 1 เรื่องที่ 1 ของคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ กล่าวถึง 
เภสัชที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่พระภิกษุผู้อาพาธได้แก่ เภสัชทั้ง 5 วิธีการท ายา ภาชนะใส่ยา และ
ที่เก็บยาเป็นต้น ตลอดถึงอาหารส าหรับภิกษุผู้อาพาธ โรคท่ีเกิดขึ้นแก่ภิกษุ เช่น โรคในฤดูศรัท โรคลม 
โรคผิวหนัง โรคนัยน์ตา นอกจากจะกล่าวถึงเรื่องเภสัชแล้ว เนื้อหาในคัมภีร์ยังปรากฏเรื่องแทรกอีก
หลายต่อหลายเรื่อง เช่น เรื่องพระเจ้ามานธาตฤ เรื่องพระเจ้าปิณฑวังศะ เรื่องพราหมณ์เวลามะ เรื่อง
คฤหบดีธนิกะ เรื่องคฤหบดีเมณฒกะ เป็นต้น ดังที่ Jean Przyluski ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง Fables 

in the Vinaya-Pitaka of the Sarvāstivādin School ว่า “อวทานส่วนใหญ่ ในคัมภีร์ทิวยาวทาน
คัดลอกมาจากคัมภีร์พระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท” ดังนั้นคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุจึงถือ
เป็นต้นก าเนิดเรื่องของอวทานหลายต่อหลายเรื่องในเวลาต่อมา และเรื่องราวที่สอดแทรกในไภษัชยวัส
ตุนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและเศรษกิจ การเมือง การปกครอง หลัก
ความเชื่อของคนในสมัยพุทธกาล ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ไภษัชยวัสตุเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและ
ส าคัญยิ่งในการศึกษาพระวินัยทางพุทธศาสนา ในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากแนวคิดแบบเถรวาทไปสู่
แนวคิดแบบมหายาน 

ลักษณะการแต่งคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ โดยเฉพาะในส่วนของไภษัชยวัสตุจะ
ขึ้นต้นด้วยอุทเทสคาถาน าไว้ต้นเรื่องและใช้ค าเรียกอุทเทสคาถานั้นว่า อุททาน การใส่อุททานมี
ปรากฏเฉพาะคัมภีร์วินัย สาเหตุที่ต้องใส่อุททานไว้สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นรูปแบบเฉพาะของคัมภีร์
วินัยที่ต้องการบอกหัวข้อเรื่องไว้เพ่ือสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า จากนั้นก็น าเสนอเนื้อหาไปตามล าดับ
ผสมผสานกันระหว่างคาถาและเนื้อเรื่องธรรมดา เนื้อหาในคัมภีร์เป็นสันสกฤตแบบผสม (Hybrid 
Sanskrit) ผสมผสานกันระหว่างศัพท์สันสกฤต ปรากฤตและมาคธี บางครั้งมีการใช้ศัพท์มาคธีหรือ
ปรากฤตแต่อยู่ในรูปแบบไวยากรณ์สันสกฤต ซึ่งสันสกฤตแบบผสมนี้มีรูปแบบแตกต่างไปจากสันสกฤต
พระเวทและสันสกฤตแบบแผน ภาษาสันสกฤตแบบผสมนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 3-4 
หรือราว ๆ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นระยะเวลาร่วมสมัยกับสันสกฤตแบบแผน แต่มี
ลักษณะเฉพาะคือใช้ในการเขียนหลักธรรมและเรื่องราวทางพุทธศาสนาเช่น นิกายสรวาสติวาท 
รวมถึงนิกายอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้ปราชญ์บางคนจึงเรียกสันสกฤตผสมนี้ว่า ภาษาสันสกฤตผสมทาง
พระพุทธศาสนา (Buddhist Hybrid Sanskrit) คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นไม่มีการจัดหมวดหมู่
ของเรื่อง อีกทั้งการรวบรวมเรื่องราวเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ แต่ละเรื่องมีอิสระต่อกัน การจัดวาง
รูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อกัน และไม่มีหลักในการจัดวาง โดยเริ่มต้นเรื่องนั้นองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเภสัชที่ทรงอนุญาตส าหรับภิกษุผู้อาพาธ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่
พระองค์เสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ ขจัดความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระธรรมเทศนา เมื่อเมือง
เหล่านั้นสงบ ร่มเย็นและประชาชนตั้งอยู่ในธรรมแล้ว พระองค์ก็จะเสด็จไปยังเมืองถัดไป 
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ส่วนลักษณะภาษาที่ใช้ในการประพันธ์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นพบว่า ไม่มีความ
สม่ าเสมอทางการประพันธ์นัก อาจเนื่องมาด้วยคัมภีร์ใช้เวลาในการประพันธ์หรือรวบรวมเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน รูปแบบการประพันธ์ ลักษณะทางภาษาที่ใช้จึงผันแปรหรือวิวัฒน์ไปตามยุค
สมัย อย่างไรก็ตามพอสรุปได้ว่า คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุนั้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นร้อย
แก้วประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน และส่วนที่เป็นร้อยกรองหรือคาถาเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วย
ภาษาสันสกฤตผสม ดังที่ วินเทอร์นิตซ์ (Winternitz), ทัตตะ (Dutta) และศรมิษฐา (Sharmistha) เห็น
พ้องกันว่า โดยทั่วไปคัมภีร์จะประพันธ์ด้วยร้อยแก้วที่เรียบง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ขณะที่
ส่วนที่เป็นร้อยกรองหรือคาถานั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ของภาษาสันสกฤตมาตรฐานทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะส่วนที่เป็นคาถานั้นผู้ประพันธ์จ าเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางพุทธศาสนาซึ่งอาจเป็นภาษาถิ่น
บาลี (Pāli Dialect) หรือถิ่นปรากฤต (Prākrit Dialect) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ที่ตน
ต้องการ ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเรื่องไว้อย่างเด่นชัด มีการ
เปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพราวกับอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์นั้น  ๆ ปรากฏทั้งศัพทาลังการ
และอรรถาลังการ นอกจากลักษณะการแต่งคัมภีร์ ลักษณะทางด้านภาษาแล้ว ไภษัชยวัสตุยังกล่าวถึง
เนื้อหาส าคัญที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ดังต่อไปนี้ 

เนื้อหาที่เด่นชัดในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุนั้นก็คือในเรื่องของเภสัช
หรือสมุนไพรต่าง ๆ ที่ใช้เป็นยารักษา ในสมัยพุทธกาลถึงแม้จะมีแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการรักษา
โรคก็ตาม แต่เมื่อมีภิกษุอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ และมีความจ าเป็นจะต้องใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาโรค 
พระสงฆ์สาวกก็จะกราบทูลพระพุทธเจ้าเพ่ือขอพระบรมพุทธานุญาต เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นชอบ
แล้วจึงจะทรงอนุญาต ทั้งนี้ก็เพ่ือความเอ้ือเฟ้ือต่อพระวินัยและความเหมาะสมแก่สมณวิสัยนั่นเอง 
จากเภสัชที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตพบว่าได้ว่า เภสัชนั้นมีอยู่หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็
มีพืชสมุนไพรปรากฏอยู่หลายชนิด โดยชนิดที่ใช้ใบเป็นยาเรียกว่า “ปัตรเภสัช” ชนิดที่ใช้รากหรือเหง้า
เป็นยา เรียกว่า “มูลเภสัช” ชนิดที่ใช้ยางของพืชนั้น ๆ เป็นยา เรียกว่า “ชตุเภสัช” ชนิดที่ใช้น้ าฝาด
จากพืชนั้น ๆ เป็นยาเรียกว่า “กษายเภสัช” ชนิดที่ใช้ผลเป็นยาเรียกว่า “ผลเภสัช” ชนิดที่ใช้ดอกของ
พืชนั้น ๆ เป็นยาเรียกว่า “ปุษปเภสัช” รวมไปถึงเกลืออีก 5 ชนิดที่เรียกว่า “ลวณเภสัช” เภสัชดังที่
กล่าวมา พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงอนุญาตพืชสมุนไพรชนิดใดนั้น พระองค์จะทรงค านึงถึงความ
เหมาะสมแก่สมณวิสัยและไม่ขัดต่อพระวินัยที่ทรงบัญญัติด้วย พืชสมุนไพรที่ทรงอนุญาตตามที่ปรากฏ
ในคัมภีร์ไภษัชยวัสตุนั้น บางชนิดกล่าวไว้แต่เพียงว่า ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นยาเท่านั้นแต่มิได้ระบุว่าใช้
เป็นยาอะไรหรือรักษาโรคอะไรได้บ้าง ดังนั้นการที่มีพุทธานุญาตเกี่ยวกับการใช้เภสัชหรือสมุนไพรอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการบ าบัดรักษาโรคให้หาย จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ควรจะศึกษาและปฏิบัติให้
ถูกต้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและมีสุขภาพดีต่อไป นอกจากเภสัชแล้ว เนื้อหาในคัมภีร์ยัง



 587 
 
 

กล่าวถึงโรคของภิกษุในสมัยนั้นอีกด้วย ซึ่งพบว่าโรคที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ -
ไภษัชยวัสตุนั้นมีทั้งหมด 7 ชนิดด้วยกัน คือ 1. โรคที่เกิดในฤดูศรัท 2. โรคลม 3. โรคหิดหรือโรคคัน 
4. โรคตา 5. โรคธาตุไม่สมดุล 6. โรคบ้า 7. โรคที่ถูกงูกัด โดยโรคแต่ละชนิดนั้นบางโรคก็ไม่ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรคและวิธีการรักษา การรักษาโรคด้วยสมุนไพรจ าเป็นต้องรู้สาเหตุ
ของการเจ็บป่วยแล้วค่อยรักษาตามอาการของโรค โดยการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคทางกายก็
ต้องใช้ยาสมุนไพร เพราะยานั้นถือว่ามีความจ าเป็นและจัดเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ส าคัญในการด ารงชีวิต 
มนุษย์มีโรคประจ าตัวอยู่แล้วก็คือร่างกายซึ่งถือได้ว่าเป็นรังแห่งโรค อนึ่งการรักษาผู้ป่วยให้หายขาด
จากโรคได้หรือไม่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิด
จะรักษาหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจหายจากโรคได้ 2. ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิดจะรักษาหรือไม่ก็ตาม ย่อมจะ
หายป่วยได้เอง 3. ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิดต้องได้รับการรักษาเท่านั้นจึงจะหายป่วย เมื่อไม่ได้รับการ
รักษาก็ไม่หาย แม้ว่าเนื้อหาเด่นชัดที่ปรากฏตามชื่อของคัมภีร์จะกล่าวถึงเภสัชและโรครวมไปถึง
บทบัญญัติพระวินัยที่ทรงอนุญาตส าหรับภิกษุในพุทธศาสนาแล้ว คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-
ไภษัชยวัสตุยังอัดแน่นไปด้วยสาระค าสอนที่ส าคัญ อันเป็นอุทาหรณ์ที่ใช้โน้มน้าวใจให้คนกระท าความ
ดีในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งภาพสะท้อนทางด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิดทางด้านศาสนา ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลที่ปรากฏ
ในคัมภีร์สรุปความได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านการปกครองที่ปรากฏคือการปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยที่กษัตริย์มีหน้าที่
ปกครองบ้านเมือง ทั้งในรูปแบบที่กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ดขาดทั้งอ านาจด้านการบริหาร นิติบัญญัติ
และตุลาการ และกษัตริย์ที่แม้จะทรงมีอ านาจอยู่แล้วแต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็น
ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร 
เป็นธรรมราชา ปกครองแผ่นดินโดยอาศัยทั้งหลักกฎหมายและหลักศีลธรรมควบคู่กันไป และกล่าวถึง
รูปแบบการปกครองระบบคณาธิปไตยที่ชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นราชามีความสามัคคีร่วมกันปกครอง
แว่นแคว้น 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ
สภาพเศรษฐกิจของชาวอินเดียครั้งพุทธกาลหรือช่วงต้นสมัยหลังพุทธกาลได้เป็นอย่างดี ไภษัชยวัสตุ
ได้แสดงให้เห็นว่า ฐานะและบทบาทของคนในสังคมยังคงแบ่งกันชัดเจนตามระบบวรรณะทั้ง 4 ได้แก่ 
พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่น กษัตริย์นอกจากจะมีหน้าที่หลักใน
การท าศึกสงคราม และปกป้องปกครองบ้านเมืองแล้วยังมีหน้าที่อันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ การท านุ
บ ารุงศาสนา เกี่ยวกับระบบทาส จะเห็นว่าทาสเป็นคนชั้นล่างที่เสียความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต ถึง
กระนั้นก็มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อนาย ส่วนสถานะของผู้หญิงแม้ว่าในสังคมอินเดียสถานะของ
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ผู้หญิงจะถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าผู้ชาย แต่ว่าในสังคมทางพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นว่า มีการ
มองเห็นความส าคัญของผู้หญิงเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันผู้หญิงก็เริ่มได้รับโอกาสต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น 
โอกาสในการฟังธรรม และบรรลุธรรมขั้นต่าง ๆ 

ด้านอาชีพในไภษัชยวัสตุสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพหลักของผู้คนในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทด้วยกันคือ 1. งานเกษตรกรรม 2. งานอุตสาหกรรม 3. งานธุรกิจ 4. งานคหกรรม 5. งาน
ศิลปกรรม ซึ่งอาชีพที่ส าคัญที่สุดคือ การเกษตรอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคม เพราะสังคม
ต้องอาศัยพึ่งพาผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก หรือการปศุสัตว์ งานอุตสาหกรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์ก็คือ งานยนตรกรรม ส่วนงานธุรกิจที่พบในไภษัชยวัสตุนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น 
การค้าต่างประเทศ การค้าระหว่างเมือง หรือการจัดจ าหน่ายสินค้าในตลาด ขายขนม เครื่องดื่ม อีกท้ัง
งานคหกรรมและงานศิลปกรรมที่ปรากฏก็คือ ช่างทอผ้าและจิตรกรวาดภาพ อนึ่งไภษัชยวัสตุยัง
สะท้อนให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้ากันด้วยเงินตราอย่างแพร่หลาย ซึ่งลักษณะเหรียญ
ที่ปรากฏใช้ในสมัยนั้นได้แก่ เหรียญกระษาปณ์ เหรียญสุวรรณะ 

ด้านการศึกษา คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุเป็นคัมภีร์ว่าเรื่องของพระวินัย 
ดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์จะเป็นการศึกษาของพระภิกษุที่เล่าเรียนพระไตรปิฎก
และพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน รวมไปถึงศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ นอกจาก
การศึกษาของพระภิกษุแล้ว ยังมีปรากฏการศึกษาของพราหมณ์ที่เรียนจบเวทางคศาสตร์ และ
การศึกษาของกษัตริย์เกี่ยวกับอักษรศาสตร์และและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านกายภาพ 
ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกับการสู้รบอีกด้วย  

ด้านวัฒนธรรมและประเพณี  ถึงคัมภี ร์ ไภษั ชยวัสตุจะเป็นคัมภี ร์พระวินั ยทาง
พระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นน าเสนอหลักค าสอนทางพุทธศาสนา แต่ในท านองเดียวกันก็ยังสะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นพ้ืนฐานที่ฝังแนบแน่นไปกับผู้คนอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะ
พิธีที่ต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต หรือสังสการที่ปรากฏได้แก่ พิธีก่อนคลอด 2 พิธีคือ 
พิธีตั้งครรภ์และพิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ พิธีหลังคลอดตอนยังเป็นเด็ก 3 พิธีคือ พิธีเกิด พิธีตั้งชื่อ 
และพิธีป้อนข้าวน้ า พิธีเกี่ยวกับการศึกษา 1 พิธีคือ พิธีเริ่มการศึกษา และพิธีหลังส าเร็จการศึกษา 2 
พิธีคือ พิธีแต่งงานและพิธีศพ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพิธีศราทธ์คือ พิธีท าบุญอุทิศให้แก่บิดา 
มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในไภษัชยวัสตุท้อนให้เห็นประเพณีในสังคมว่าผู้คนจะออก
มาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งเทศกาลที่มีการกล่าวถึงและปรากฏในคัมภีร์ได้แก่ เทศกาล  
โตยิกามหะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเลื่อมใสศรัทธา เคารพสักการะพระพุทธเจ้าของ
อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโตยิกา ทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคและการแต่งกายของยุคสมัยนั้น 
ไภษัชยวัสตุได้กล่าวถึงชื่อของอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมถึงอธิบายถึง
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ลักษณะการแต่งกายของบุคคลประเภทต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงหรือระบุการแต่งกายของผู้คนใน
สมัยนั้นไว้อย่างชัดเจน แต่ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกายของ
คนอินเดียในยุคสมัยนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร และมีชนิดของผ้าแบบไหนบ้างที่น ามาใช้ในการท าเครื่อง
แต่งกาย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้ากาศี  

ด้านศาสนาในไภษัชยวัสตุนั้นกล่าวถึงศรัทธาหรือหลักความเชื่อ ซึ่งหลักความเชื่อนี้เองได้
มุ่งเน้นสอนให้พุทธศาสนิกชนเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง 
เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่า กรรมที่ท านั้นจะให้ผลแน่นอน
ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ท ากรรมดีก็ได้ผลดี ท ากรรมชั่วก็ได้ผลชั่ว ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกฎแห่ง
กรรมได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเองก็ตาม กรรมชั่วที่ได้ท าไปแล้วไม่
สามารถแก้ไขได้โดยจะสิ้นไปก็ต่อเมื่อนิพพานเท่านั้น  อีกทั้งมีการกล่าวถึงวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
พุทธศาสนสถาน และรูปแบบของการสักการะในยุคสมัยนั้นมีอย่างต่าง ๆ เช่น การสวดบทสดุดี การ
ระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป การถึงพระรัตนตรัย คือถึงพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงที่ระลึก 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. เนื่องจากคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุนั้นเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระวินัย
ว่าด้วยเรื่องเภสัชและเนื้อหาสาระที่ปรากฏในคัมภีร์ก็มีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พระไตรปิฎก เภสัชช-
ขันธกะ ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะน าคัมภีร์ทั้งสองมาเปรียบเทียบหลักพระวินัยว่ามีจุดร่วมและจุดต่างกัน
อย่างไร 
 

  2. เรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุนั้นมีจ านวนหลายเรื่อง 
เช่น เรื่องคฤหบดีเมณฒกะ เรื่องนางจิญจมาณวิกา  พระเจ้ามานธาตะ เรื่องพระสุธนกับพระนาง-            
มโนหรา เป็นต้น ซึ่งมีชื่อเรื่องและเนื้อหาคล้ายคลึงกับเรื่องที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีบาลีอ่ืนๆ เช่น 
อรรถกถาชาดก อรรถกถาธรรมบท ฉะนั้นจึงน่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด โครงเรื่องหรือ
โครงสร้างว่ามีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  
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ภาคผนวก ก 

ตารางเทียบอักษรและหลักการปริวรรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 592 
 
 

ตารางเทียบอักษรเทวนาครี-โรมัน-ไทย 
ภาษาสันสกฤต 
พยัญชนะวรรค 

ก วรรค क्       k        กฺ ख ्         kh     ขฺ ग ्           g           คฺ घ ्          gh       ฆฺ ङ्         ṅ            งฺ 

จ วรรค च ्         c         จ ฺ छ्        ch      ฉฺ ज ्           j            ชฺ झ ्          jh        ฌฺ ञ ्        ñ           ญฺ 

ฏ วรรค ्          t            ฏฺ ठ्        tḥ         ฐฺ ड्        ḍ       ฑฺ ढ्            dḥ       ฒ ฺ ण ्      ṇ       ณฺ 

ต วรรค त ्      t       ตฺ थ ्       th       ถฺ द्        d       ทฺ ि ्        dh       ธฺ न ्      n       นฺ 

ป วรรค प ्       p      ปฺ फ्           ph         ผฺ ब ्         b        พฺ भ ्       bh      ภฺ म ्         m         มฺ 

 

พยัญชนะอวรรค 

อวรรค 
य ्       y        ยฺ र ्             r        ร ฺ ल ्            l         ลฺ व ्         v         วฺ 

श ्        ś        ศฺ ष ्       ṣ       ษฺ स ्           s        สฺ ह्          h         ห ฺ

 

สระ 
สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

  अ                         -                a                                      อ      आ                  ाा            ā                    อา      

  इ                    स्ा          i                       อิ     ई                  ाी      ī                     อี 

  उ                   ाु            u                      อุ     ऊ                  ाू      ū                     อู 

  ऋ                  ाृ       ṛ                        ฤ     ॠ                  ा       ṝ                      ฤา 

  ऌ                    ा        ḷ                        ฦ     ए                   ाे      e                      เอ 
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  ऐ                     ाै       ai                     ไอ     ओ                     ाो      o                     โอ 

   औ                  ाौ       au                   เอา 

 
อนุสวาระและวิสรคะ 

เทวนาครี โรมัน/ไทย 

    अं                ां       aṃ             อ      

   अाः               ााः      aḥ                อะ 

 

ภาษาบาลี 
พยัญชนะวรรค 

ก วรรค क्       k         กฺ ख ्      kh      ขฺ ग ्         g              คฺ घ ्        gh           ฆฺ ङ्           ṅ             งฺ 

จ วรรค च ्         c           จ ฺ छ्       ch      ฉฺ ज ्          j          ชฺ झ ्           jh         ฌฺ ञ ्           ñ         ญฺ 

ฏ วรรค ्           ṭ           ฏฺ ठ्         tḥ        ฐฺ ड्        ḍ        ฑฺ ढ्          dḥ         ฒ ฺ ण ्        ṇ       ณฺ 

ต วรรค त ्       t         ตฺ थ ्       th       ถฺ द्        d        ทฺ ि ्          dh        ธฺ न ्        n       นฺ 

ป วรรค प ्       p        ปฺ फ्         ph        ผฺ ब ्           b        พฺ भ ्       bh      ภฺ म ्            m          มฺ 

 

พยัญชนะอวรรค 

อวรรค 
य ्       y         ยฺ र ्               r        ร ฺ ल ्            l          ลฺ व ्             v         วฺ 

स ्        s            สฺ ह्              h       ห ฺ ळ ्           ḷ         ฬฺ अं<      aṃ         อ             

 
 
 



 594 
 
 

สระ 
สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

    अ                                -                 a                                    อ      आ                  ाा            ā                    อา      

    इ                    स्ा          i                       อิ     ई                  ाी      ī                     อี 

    उ                    ाु            u                      อุ     ऊ                   ाू      ū                     อู 

   ए                     ाे      e                      เอ     ओ                 ाो      o                     โอ 

 

หลักการปริวรรต 
 

1.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิราม (  ा्  ) อยู่ใต้ ถือว่าไม่มีสระใดผสมอยู่
ออกเสียงตามล าพังไม่ได้ เช่น क्  च  ्  ्  त  ् प ् ปริวรรตเป็นอักษรโรมันดังนี้  k c  t ṭ  p และเมื่อปริวรรต
เป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุ ( . ) ไว้ใต้ดังนี้  กฺ  จฺ  ตฺ  ฏฺ  ปฺ  

2.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิรามอยู่ใต้ ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม ถือ
ว่าพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรต
เป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

भगवान ् อักษรโรมัน = bhagavān  อักษรไทย = ภควานฺ 
कुलात ् อักษรโรมัน = kulāt  อักษรไทย = กุลาต ฺ

3. พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ไม่มีเครื่องหมายวิรามอยู่ใต้และไม่มีรูปสระใดผสมอยู่จะถือ
ว่าพยัญชนะนั้นมีสระ อะ ผสมอยู่ เช่น ङ ञ ण न म เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะใส่ a ผสมกับพยัญชนะ
นั้น ดังนี้ ṅa ña ṇa na ma และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะไม่ใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ดังนี้ ง    ณ  
น  ม 

4. พยัญชนะอักษรเทวนาครีครึ่งรูปที่ใช้เป็นตัวสะกด ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม       
ถือว่าพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

पुष्प  อักษรโรมัน = puṣpa  อักษรไทย = ปุษฺป 
भभकु्ष อักษรโรมัน = bhikṣu  อักษรไทย = ภิกฺษุ 



 595 
 
 

5. พยัญชนะอักษรเทวนาครีครึ่งรูปซึ่งควบกล้ ากับพยัญชนะอ่ืน ไม่ได้ใช้เป็นตัวสะกด เมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมาย
พินทุไว้ใต้ เช่น 

क्षत्रत्रय อักษรโรมัน = kṣatriya  อักษรไทย = กฺษตฺริย 
प्रणणिान อักษรโรมัน = praṇidhāna  อักษรไทย = ปฺรณิธาน 

6. พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ควบกล้ ากับพยัญชนะ ย  ร  ล  ว หรือ ษ และผสมกับสระ 
เอ ไอ โอ เอา เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนรูปสระต่อท้ายพยัญชนะที่ควบกล้ านั้น และเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะเขียนรูปสระไว้หน้าและ/หรือคร่อมพยัญชนะควบกล้ านั้น เช่น 

पुण्येन อักษรโรมัน = puṇyena  อักษรไทย = ปุเณฺยน 
के्षत्र े อักษรโรมัน = kśetre  อักษรไทย = เกฺษเตฺร 
क्लेश อักษรโรมัน = kleśa  อักษรไทย = เกฺลศ 
अश्वैाः อักษรโรมัน = aśvaiḥ  อักษรไทย = อไศฺวะ 
आढ्यो  อักษรโรมัน = āḍhyo   อักษรไทย = อาโฒฺย 

रात्रौ  อักษรโรมัน = rātrau  อักษรไทย = ราเตฺรา 
7. พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ผสมกับสระ ऋ  (ाृ  ) เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนรูป

สระ ṛ  ต่อท้ายพยัญชนะ และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้พยัญชนะที่อยู่
ข้างหน้าสระ ฤ นั้นเพื่อแสดงว่าพยัญชนะและสระ ฤ นั้นออกเสียงควบกล้ ากัน เช่น 

गहृपतत อักษรโรมัน = gṛhapati  อักษรไทย = คฺฤหปติ 
ततृीय อักษรโรมัน = tṛtīya  อักษรไทย = ตฺฤตีย 
मगृ  อักษรโรมัน = mṛga  อักษรไทย = มฺฤค 

8. พยัญชนะอักษรเทวนาครีรูป  รฺ  เรผะ ( £› ) ที่เขียนซ้อนบนพยัญชนะอ่ืน เมื่อปริวรรต
เป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะ r และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้
ใต้รูปพยัญชนะ ร เช่น 

स्वगम  อักษรโรมัน = svarga  อักษรไทย = สฺวรฺค 
ऐश्वयम อักษรโรมัน = aiśvarya  อักษรไทย = ไอศฺวรฺย 

9. เครื่องหมายอวครหะ ( ऽ ) ที่ใช้แสดงการสนธิวิสรคะท้ายค าหน้ากับสระ อะ ต้นค าหลัง
ตามหลักการสนธิในภาษาสันสกฤต เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้เครื่องหมาย     
( ’ ) แทน เช่น 

सोऽपुत्राः อักษรโรมัน = so'putraḥ  อักษรไทย = โส’ปุตฺระ 

देवोऽत्र อักษรโรมัน = devo'tra  อักษรไทย = เทโว’ตฺร  
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10. เครื่องหมายจบประโยคและ/หรือโศลกจะใช้เครื่องหมายเดิมที่ตรงกับต้นฉบับภาษา
สันสกฤตอักษรเทวนาครีดังนี้ 

เครื่องหมายทัณฑะ  | ใช้ปิดท้ายบาทที่สองของโศลกและ/หรือจบประโยค 
เครื่องหมายทวิทัณฑะ || ใช้ปิดท้ายบาทที่สี่ของโศลก จบโศลกและ/หรือจบย่อหน้า 
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ภาคผนวก ข  

บทปริวรรตคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ 
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|| มูลสรฺวาสฺติวาท วินยวสฺตุ || 
ไภษชฺยวสฺตุ 

(ไภษชฺย วสฺตุนิ) ปิณฺโฑทฺทานมฺ | 
 

ไภษชฺย  มหาเสโน ราชคฺฤห  เวณุวนษณฺฑะ | 
อิจฺฉานงฺคลา จ กมฺปิลฺล อาทิราชฺย  กุมารวรฺธนมฺ | 
คฺลานกาศฺจ ไกเนโย วรฺโค ภวติ สมุทฺยตะ | 

อุทฺทานม ฺ| 
ไภษชฺยมนุชฺ าต  วสา กจฺฉุศฺจ อญฺชนมฺ | 
อุนฺมตฺตกะ ปิลินฺทศฺจ เรวตะ เสาวีรเกณ จ |   

 

(1.1) พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺย า วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ สมเยน 
ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยนฺเต | เต ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกา ภวนฺติ 
กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | 
 

(1.2) ชานกาะ ปฺฤจฺฉกา พุทฺธา ภควนฺตะ | ยาวตฺปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานฺ อายุษฺมนฺต
มานนฺทมฺ | กสฺมาทานนฺท เอตรฺหิ ภิกฺษวะ อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา      
อปฺราปฺตกายา อิติ | อายุษฺมานานนฺทะ กถยติ | เอตรฺหิ ภทนฺต ภิกฺษวะ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยนฺเต | 
เอตรฺหิ ศารทเกน โรเคณ พาธฺยมานา อุตฺปาณฺฑูตฺปาฑุกา ภวนฺติ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา       
อปฺราปฺตกายาะ | (ภควานาห) | ตสฺมาทานนฺท อนุชานามิ ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย  เสวิตวฺยมิติ | 
 

(1.3) (อุกฺต  ภควตา ภิกฺษุภิ รฺ ไภษชฺย  ปฺ รติ เสวิตวฺยมิติ )  | ภิกฺษวะ กาเล เสวนฺติ            
กาลาติกฺรานฺต  น เสวนฺติ  | เต ภวนฺติ  อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา ทุรฺพลกา มฺลานา             
อปฺราปฺตกายาะ | ชานกาะ ปฺฤจฺฉกา วุทฺธา ภควนฺตะ | ปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานฺ อายุษฺมนฺตมานนฺทมฺ | 
อุกฺต  มยา ภิกฺษุภิรฺไภษชฺย  เสวิตวฺยมิติ | อถ จ ปุนรฺภิกฺษวะ อุตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤปาลุกา         
ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | อุกฺต  ภทนฺต ภควตา ภิกฺษุภิรฺ (2) ไภษชฺย  ปฺรติเสวิตวฺยมิติ | ต    
เอเต กาลโภชิโนวยมิติ กาเล เสวนฺเต กาลาติกฺรานฺต  น เสวนฺเต | เตโนตฺปาณฺฑูตฺปาณฺฑุกาะ กฺฤษาลุกา 
ทุรฺพลกา มฺลานา อปฺราปฺตกายาะ | ตสฺมาตฺตหรฺยานนฺท อนุชานามิ ภิกฺษุภิศฺจตุรฺวิธานิ ไภษชฺยานิ      
ปฺรติเสวิตวฺยานิ | กาลิกานิ ยามิกานิ สาปฺตาหิกานิ ยาวญฺชีวิกานิ  | ตตฺร กาลิกานิ มณฺฑะ โอทน        
กุลฺมาโษ ม ำสมปูปาศฺจ | ยามิกมษฺเฏา ปานานิ | โจจปาน  โมจปาน  โกลปานมศฺวตฺถปานมุทุมฺพรปาน  
ปารุษิกปาน  มฺฤทฺวีกาปาน  ขรฺชูรปาน  จ | 
อนฺตโรทฺทานมฺ | 
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โจจ  โมจ  จ โกล  จ อศฺวตฺโถทุมฺพเรณ จ | 
ปารุษิก  จ มฺฤทฺวีกา ขรฺชูร  จาษฺฏม  มตมฺ | 

 
(2.1) สาปฺตาหิก  สรฺปิสฺตถา ไตล  ผาณิต  มธุ ศรฺกรา | ยาวญฺชีวิก  มูลไภษชฺย  คณฺฑไภษชฺย  

(ปตฺร-ไภษชฺย ) ปุษฺปไภษชฺย  ผลไภษชฺย  ปญฺจ ชตูนิ ปญฺจ กฺษาราะ ปญฺจ ลวณานิ ปญฺจ กษายาะ |  
 

(2.2) ตตฺร มูลไภษชฺย  มุสฺต  วโจ หริทฺรารฺทฺรกมติวิษา อิติ  | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ มูล-    
ไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย | คณฺฑไภษชฺยมฺ | จนฺทน  จวิกา ปทฺมกา เทวทารุ คุฑูจี ทารุหริทฺรา 
อิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ คณฺฑไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย  | ปตฺรไภษชฺยมฺ | ปโฏลปตฺร  
วาศิกปตฺร  นิมฺพปตฺร  โกศาตกีปตฺร  สปฺตปรฺณปตฺรมิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ ปตฺรไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ    
นามิษารฺถาย | ปุษฺปไภษชฺยมฺ | ปญฺจ ปุษฺปาณิ | วาศิกปุษฺป  นิมฺพปุษฺป  ธาตุกีปุษฺป  ศฏิปุษฺป  ปทฺม-   
เกศรมิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ (ปุษฺป) ไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย | ผลไภษชฺยมฺ | หรีตกีมามลก  
วิภีตก  มริจ  ปิปฺปลี อิติ | ยทฺวา ปุนรนฺยทปิ ผลไภษชฺยารฺถาย สฺผรติ นามิษารฺถาย | ปญฺจ ชตูนิ | หิงฺคุะ 
สรฺชรสะ ตกสฺตกกรฺณี ตทาคตศฺจ | ตตฺร หิงฺคุะ หิงฺคุวฺฤกฺษสฺย นิรฺยาสะ | สรฺชรสะ สาลวฺฤกฺษสฺย นิรฺยา
สะ | ตโก ลากฺษาสฺตกกรฺณี สิกฺถ  ตทาคตสฺตทนฺเยษ า วฺฤกฺษาณ า นิรฺยาสะ | ปญฺจ กฺษาราะ กตเม | 
ยวกฺษาระ ยาวศูกกฺษาระ สรฺชิกากฺษารสฺติลกฺษาโร วาสกากฺษารศฺจ | ปญฺจ ลวณานิ กตมานิ | ไสนฺธว  
วิฑ  เสาวรฺจล  โรมก  สามุทฺรกมฺ  | ปญฺจ กษายาะ กตเม | อามฺรกษาโย นิมฺพกษาโย ชมฺพุกษายะ       
(ศิรีษกษายะ ) โกศมฺพกษายศฺจ | 
 

(3.1) ตตฺร ยจฺจ กาลิก  ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺเจตฺกาลิก  ส สฺฤษฺฏ  
ภวติ กาเล ปริโภกฺตวฺย  กาลาติกฺรานฺต  น ปโรโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  
ตจฺเจทฺ ยามิก  ส สฺฤษฺฏ  ภวติ ยาเม ปริโภกฺตวฺย  ยามาติกฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ 
ยาวชฺชีวิก  ตจฺเจตฺสาปฺตาหิก  ส สฺฤษฺฏ  ภวติ สปฺตาเห ปริโภกฺตวฺย  สปฺตาหาติกฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ | 
ยาวชฺชีวิก  ยาวชฺชีวิกมธิษฺ าย ปริโภกฺตวฺยมฺ | เอว  จ ปุนรธิษฺเ ยมฺ | หสฺเตา ปฺรกฺษาลฺย ปฺรติคฺราหยิตฺวา 
ภิกฺษูณ า ปุรตะ สฺถิตฺวา อิท  สฺยาทฺวจนียมฺ | สมนฺวาหรายุษฺมนฺ | อหเมว  นามา อิท  ไภษชฺย  ยาวชฺ-     
ชีวิกมธิติ (ษฺ ามิ | เตษามรฺถา’) ย สพฺรหฺมจาริณ า จ เอว  ทฺวิรปิ ตฺริรปิ | ยถา ยาวชฺชีวิกมธิษฺ ตเมว    
ยามิก  สาปฺตาหิก  วาธิษฺเ ยม ฺ| 
 

(3.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อถานฺยตมสฺย ภิกฺโษรฺวายฺวาพาธิก  คฺลานฺยมุตฺปนฺนมฺ  | ส 
ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ (อุปส กฺรมฺย กถยติ | วายฺวาพาธิก ) คฺลานฺยมุตฺปนฺน  ไภษชฺย  พฺยปทิเศติ | ส 
กถยติ | อารฺย วส า เสวสฺว สฺวาสฺถฺย  เต ภวิษฺยตีติ | ภิกฺษุราห | ภทฺรมุข กิมห  ปุรุษาทะ ส กถยติ |    
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ภิกฺโษ | อิท  เต ไภษชฺย  น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมิติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | 
ภควนาห | ยทิ ไวทฺยะ กถยต ิ| อิท  เต ภิกฺโษรฺไภษชฺย  น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมิติ เสวิตวฺยา วเสติ 
| ภิกฺษโว น ชานเต | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ อารฺย ยุษฺมากเมว ศาสฺตา สรฺวชฺ สฺตเมว คตฺวา 
ปฺฤจฺเฉต ิ| เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ปญฺจ วสาะ ปฺรเสวิตวฺยาะ | กตมาะ 
ปญฺจ | มตฺสฺยวสา ศุศุกาวสา ศุศุมารวสา รกฺษวสา สูกรวสา จ | อิตีมาะ ปญฺจ วสาะ | อกาเล ปกฺวา 
อกาเล ปริสฺรุตา อกาเล ปฺรติคฺราหิตา อกาเล’ธิษฺ ตา น ปริโภกฺตวฺยาะ | กาเล ปกฺวา อกาเล ปริศฺรุตา 
อกาเล ปฺรติคฺราหิตา อกาเล’ธิษฺ ตา น ปริโภกฺตวฺยาะ | กาเล ปกฺวา กาเล ปริศฺรุตา อกาเล               
ปฺรติคฺราหิตา อกาเล’ธิษฺ ตา น ปริโภกฺตวฺยาะ | กาเล ปกฺวาะ กาเล ปริศฺรุตาะ กาเล ปฺรติคฺราหิตาะ 
กาเล’ธิษฺ ตาสฺไตลปริโภเคน สปฺตาห  ปริโภกฺตวฺยา อิติ | ตตสฺเตน ภิกฺษุณา วสา ปริภุกฺตา | สฺฆสฺถะ 
ส วฺฤตฺตะ | เตน สฺวสฺถีภูโต’สฺมีตฺยนฺยาวศิษฺฏา วสา โฉริตา | ยาวทปรสฺย ภิกฺโษสฺตาทฺฤศเมว คฺลานฺย-
มุตฺปนฺนมฺ | โส’ปิ ไวทฺยสกาศ  คตฺวา กถยติ | ภทฺรมุข มไมว วิธ  คฺลานฺยมุตฺปนฺน  ไภษชฺย  วฺยปทิเศติ | 
ตสฺยาปิ เตน วสา สมาทิษฺฏา | ส ตสฺย ภิกฺโษะ สกาศ  คตะ | ส กถยติ อายุษฺม สฺตฺวยา วโสปยุกฺตา มาปิ 
ไวทฺเยน วสา วฺยปทิษฺฏา | อสฺติ กาจิทวศิษฺฏา วเสติ | ส กถยติ | (4) อาสีตฺสา ตุ มยา กฺโษริตา | น 
โศภน  กฺฤตมฺ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | น หิ ภิกฺษุโณปยุกฺตเศษา วสา 
โฉรยิตวฺยา | วสาธารกสฺยาห  ภิกฺโษราสมุทาจาริกานฺ ธรฺมานฺ ปฺรชฺ ปยิษฺยามิ | วสาธารเกณ ภิกฺษุโณ-
ปยุกฺตเศษา วสา ยาจิตานฺยสฺย ภิกฺโษรฺทาตวฺยา | โน เจทฺ คฺลานกลฺปิกศาลาย า สฺถาปยิตวฺยา | โย’รฺถี 
ภวิษฺยติ ส คฺรหีษฺยตีติ | วสาธารโก ภิกฺษุรฺยถา ปฺรชฺ ปฺตานาสมุทาจาริกานฺ ธรฺมานฺ น สมาทาย วรฺตเต 
สาติสาโร ภวติ | 
 

(4.1) ภควานฺ ศฺราวสฺตฺย า วิหรติ เชตวเน’นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ สมเยนานฺย
ตมสฺย ภิกฺโษะ กจฺฉูโรคะ สมุตฺปนฺนะ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | ภทฺรมุข เม กจฺฉูโรคะ สมุตฺปนฺโน 
ไภษชฺย  วฺยปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย กษาย  เสวสฺว | สฺวาสฺถฺย  เต ภวิษฺยติ | ภทฺรมุข กิมห  กามโภคี | 
ส กถยติ | อิท  เต ภิกฺโษรฺไภษชฺยมฺ | น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต    
อาโรจยนฺติ | ปูรฺววทฺยาวจฺฉาสฺตา เต (สรฺวะชฺ  | ตเมว คตฺวา ปฺฤจฺเฉติ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต 
อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ปญฺจ) กษายาะ | อามฺรกษายาะ ปูรฺววตฺ | เตน ภิกฺษุณา กษาย  กลฺปีกฺฤตฺย 
คาตฺร  ฆฺฤษฺฏมฺ | เอกธนีภูตมฺ | ภควานาห | จูรฺณะ กรฺตวฺยะ | ภิกฺษวะ อารฺทฺรเมว จูรฺณยนฺติ | ปิณฺฑี   
(ภูตะ | ภควานาห | โศษยิตวฺยะ | เต อาตเป โศษยนฺติ  | นิรฺวีรฺย  ภวติ  | ภควานาห ) นาตเป      
โศษยิตวฺยะ | เต ฉายาย า โศษยนฺติ | ตถาปิ ปูยฺยติ | ภควานาห | ฉายาตเป โศษยิตวฺยะ อิติ | ภิกฺษวะ 
กษาเยณ คาตฺร  มฺรกฺษยิตฺวา สฺนานฺติ | กษายกฺฤตฺย  น (กุรฺวนฺติ | ภควานาห | ยาวทฺ หสฺตปรามรฺศ  
โศธยิตวฺยมฺ ) | (อถ) กษาย  ทตฺตฺวา สฺนาตวฺยมฺ | กษายกฺฤตฺย  กโรตีติ  | ภิกฺโษะ กษาเยณ โรโค          
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วฺยุปศานฺตะ | เตนาวศิษฺฏะ กษายะ โฉริตะ | ยาวทปรสฺย ภิกฺโษสฺตาทฺฤศ เอว โรคะ ปฺราทุ (รฺภูตะ | ส 
ไวทฺยสกาศ  คตะ | ปูรฺววตฺ) ส มยา โฉริตะ | น โศภน  กฺฤตมฺ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ 
| ภควานาห | กษายธารกสฺยาห  ภิกฺโษราสมุทาจาริกานฺ ธรฺมานฺ ปฺรชฺ ปยิษฺยามิ | (กษายธารเกณ 
ภิกฺษุณา อุปยุกฺตเศษะ กษาโย โย) ภิกฺษุรรฺถี  ตสฺย (5) ทาตวฺยะ | คฺลานกลฺปิกศาลาย า วา                
สฺถาปยิตวฺยะ | กษายธารโก ภิกฺษุรฺยถา ปฺรชฺ ปฺตานา สมุทาจาริกานฺ ธรฺภานฺ น สมาทายวรฺตเต      
สาติสาโร (ภวติ | 
 

(5.1) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | เตน ขลุ สมเยนานฺยตม) สฺย ภิกฺโษรกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | ส 
ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | ภทฺรมุข อกฺษิโรโค เม ปฺราทุรฺภูตะ | ไภษชฺย  วฺยปทิเศติ | ส กถยติ | อารฺย 
อญฺชน  ปฺรติเสวสฺว | สฺวาสฺถฺย  เต ภ (วิษฺยติ) | ภทฺรมุข กึ วย  กามโภคินะ | อารฺย อิท  เต ไภษชฺยมฺ | น    
ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถ’) น ภวิตุมฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ไวทฺโยปเทโศ
นาญฺชน  เสวิตวฺยมฺ | เต น ชานนฺติ | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ส กถ (ยติ | อารฺย ศาสฺตา เต สรฺวชฺ ะ | 
ตเมว คตฺวา ปฺฤจฺเฉติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ  | ภควานาห) | ปญฺจาญฺชนานิ |      
ปุษฺปาญฺชน  รสาญฺชน  จูรฺณาญฺชน  คุฏิกาญฺชน  เสาวีรกาญฺชนมฺ  | เตน เสวิตมฺ | สฺวสฺถีภูตะ | เต
นาวศิษฺฏมญฺชน  ยตฺร ตตฺร วา (สฺถาปิต  วินษฺฏมฺ | ยาวทปรสฺย ภิกฺโษรกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | ส ตตฺ) 
สกาศมุปส กฺรานฺตะ | อายุษฺมนฺ มมาปฺยกฺษิโรคะ ปฺราทุรฺภูตะ | อสฺติ ตว กิญฺจิทญฺชนมวศิษฺฏมฺ | ส    
สมนฺเวษ ( ยติ | น ลภเต | ส  กถยติ | อายุษฺมนฺ อญฺชนมาสีตฺ อิทานึ ตุ น ลภฺยเต | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษ
โว ภควต อาโรจยนฺติ ) | ภควานาห | น ภิกฺษุณา อญฺชน  ยตฺร วา ตตฺร วา สฺถาปยิตวฺยมฺ | อญฺชน-
ธารกสฺยาห  ภิกฺโษราสมุทาจาริกานฺ (ธรฺมานฺ ปฺรชฺ ปยิษฺยามิ | อญฺชนธารไกรฺภิกฺษุภิรญฺชนานิ เอวเมว  
สฺถาปยิตวฺยานิ | ปุษฺปาญฺชน  ปาตฺเร ? รสาญฺชน  สมุทฺคเก สฺถาปยิตวฺยมฺ | จูรฺณาญฺชน  คุฏิกาญฺชน   
เสาวีรก  จ ปุฏิก า วทฺธฺวา นาคทนฺตเก สฺถาป (ยิตวฺยมฺ  | อญฺชนธารกสฺย ภิกฺโษราสมุทาจาริกา         
ธรฺมา มยา ปฺรชฺ ษฺตาะ | เอตานฺ น สมาทาย) สฺถาปยติ สาติสาโร ภวติ | 
 

(5.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อายุษฺมานฺ ไสกต อุนฺมตะ กฺษิปฺยจิตฺตสฺเตนาหิณฺฑเต | ส               
พฺราหฺมณคฺฤห’ (ปติสฺต  ทฺฤษฺฏฺวา อาห | เอษ อายุษฺมานฺ กสฺย ปุตฺระ | อปเร อาหุะ | อมุกสฺย       
คฺฤหปเตะ | เต กถยนฺติ | ศากฺยปุตฺรียะ’ศฺรมณา อนาถา อ) ปฺยปฺรวฺรชิตาะ | ยทิ น ปฺรวฺรชิโต’ภวิษฺยตฺ         
ชฺ าติภิรสฺย จิกิตฺสา กฺฤตาภวิษฺยตฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภค (วานาห | เอว  สติ 
ภิกฺษวะ ไสกตสฺย ภิกฺโษรฺคฺลานฺยนิรูปณาย ปฺรษฺฏวฺยมฺ | อถ เต ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตาะ | ภทฺรมุข 
อสฺไยวเมว  (จ คฺลานฺยมฺ | ไภษชฺย  วฺยปทิศ | อารฺย อามม ำส  ปริภุญฺชตุ | สฺวสฺโถ ภวิษฺยติ | ภทฺรมุข   
กิมเสา ปุรุษาทะ | อารฺย น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ  | เอตตฺ ปฺรกร(ณ   (6) ภิกฺษโว ภควต          
อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ยทฺเยว  ไภษชฺย  เสวิตวฺยมฺ | น ศกฺยมนฺยถา สฺวสฺเถน ภวิตุมฺ | ม าส  ทาตวฺยมฺ 
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ภิกฺษวสฺตถา) เอวานุปฺรยจฺฉนฺติ  | น ขาทติ | ภควานาห | อกฺษิณี ปฏฺฏเกน พทฺธฺวา ทาตวฺยมฺ | 
ไตรฺทตฺตมฺ | อติศีฆฺร  ปฏฺฏโก มุกฺตะ | เตน หสฺโต ลิปฺเตา ทฺฤษฺเฏา | เตน วานฺตมฺ | ภควานาห | (สทฺโย 
น โมกฺตวฺยะ | อถ เจตฺ สทฺโยโมกฺตวฺยสฺตทา ตสฺย หสฺเตา ตทคฺรตะ สุศุทฺเธ ปา)นีเย สฺถาปยิตฺวา       
ปศฺจาตฺ ปฏฺฏโก โมกฺตวฺย | ส สฺวสฺถีภูตะ | ตสฺย ส เอว โทหทะ ส วฺฤตฺตะ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว 
ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ยทา สฺวสฺถี(ภูตสฺตทา เอว  ศิกฺษ า สมาทาย) ตตฺสมวสฺถานมาจริตวฺยมฺ 
| อธฺยาจรติ สาติสาโร ภวติ | 
 

(6.1) ราชคฺฤเห นิทานมฺ | อายุษฺมานฺ | ปิลินฺทวตฺโส ยตะ ปฺรวฺรชิโต พหฺวาพาธะ | ส  
ภิกฺษุภิรุจฺยเต | (สฺถวิร เอว  เต อาพาธะ | ส กถยติ | อายุษฺมนฺตะ สตตมห  พหฺวาพาฆะ | นิรฺยาณ-     
ปฺรกรณ  นาสฺติ | เต กถยนฺติ | สฺถวิร ปุรา กึ ธฺฤตมฺ ส กถยติ ) | ไภษชฺย  กจฺฉปุฏมฺ | อิทานึ กึ น ธารยสิ 
| ภควตา นานุชฺ าตมฺ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | (เอว  สตฺยนุชฺ าตมฺ) | 
ภิกฺษูณ า ไภษชฺย  กจฺฉปุฏ  ธารยิตวฺยมฺ | (ภิกฺษุณ า มูลปุษฺปคณฺฑผลไภษชฺยานิ ธารยิตวฺยานิ  | เต      
สรฺว) ตฺร ไภษชฺยานิ กจฺฉปุเฏ น ทาปยนฺติ | ภควานาห ผลไภษชฺยานิ กจฺฉปุเฏ สฺถาปยิตวฺยานิ | มูล-
ปุษฺปคณฺฑไภษชฺยานิ  วรณฺฑิก า พทฺธฺวา นาคทนฺตเก สฺถา(ปยิตวฺยานิ  | ภควานาห กาเล กาเล     
โศษยิต)วฺยานิ | เต อาตเป โศษยนฺติ | นิรฺวีรฺย  ภวติ | ภควานาห | นาตเป โศษยิตวฺยมฺ | ฉายาย า     
โศษยนฺติ | ตถาปิ ปูยฺยติ | ภควานาห | ฉายาตเป โศษยิตวฺยมฺ | 
 

(6.2) ศฺราวสฺตฺย า (นิทานมฺ | ยสฺมาทายุษฺมานฺ เรวโต) ยตฺร กฺวจน กางฺกฺษี ตสฺย กางฺกฺษา-    
เรวตะ กางฺกฺษาเรวต อิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | ส ปูรฺวาหฺเน นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ศฺราวสฺตี  ปิณฺฑาย      
ปฺรวิษฺฏะ | โส’นุปูรฺเวณ คุฑศาล า คโต ยาวตฺปศฺยติ กเณน คุฑ  พธฺยมานมฺ | ส กถยติ | (ภควนฺโต มา 
กเณน คุฑ ) พนฺธต | อารฺย อสฺติ กึจิทนฺย  พนฺธ  ชานาสิ | นาหมนฺย  พนฺธ  ชานามิ | อปิ ตุ วยมกาเล        
ปริภุญฺชามะ | อารฺย กาเล วากาเล วา ปริภุญฺช | เอโษ’สฺย พนฺโธ’นฺยถา พนฺธ  น คจฺฉติ | อปเรณ สม-
เยน ส (ฆสฺย) (คุฑขาทนีย ) ส ปนฺนมฺ | ส น กาทติ | ตสฺย สารฺธ  วิหารฺยนฺเตวาสิกาะ กถยนฺติ | อารฺย 
ส ฆสฺย คุฑขาทนีย  ส ปนฺน  ปริภุญฺช | ส กถยติ | ภทฺรมุขาะ สามิษเมตตฺ | เต’ปิ น ภุญฺชเต | อนฺไยรฺภิกฺษุ
ภิรุจฺยนฺเต | อายุษฺมนฺตะ (ส ฆสฺย (7) คุฑขาทนี) ย  ส ปนฺน  กึ น ปริภุญฺชต | เต กถยนฺติ | อุปาธฺยายะ 
กถยติ สามิษเมตตฺ ไตรปิ น ปริภุกฺตมฺ | มหาปริวาระ ส | (ไตรฺน ปริภุกฺตมิติ ) ยทฺ ภูยสา สรฺวส เฆน น 
ปริภุกฺตมฺ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโร(จยนฺติ | ภควานาห) | น ลภฺยนฺเต นามิเษณามิษกฺฤตฺย  
กรฺตุม ฺ| อาคารปริศุทฺธมิติ กฺฤตฺวา ปริโภกฺตวฺย  นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | 
 

(7.1) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อถายุษฺมานฺ เรวตะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย      
ศฺราว’(สฺตฺย า ปิณฺฑาย ปฺรวิษฺฏะ | โส’นุปูรฺเวณ วีถี ) คตะ | เตน ค าธิโก ทฺฤษฺฏะ สกฺตุ สฺปฺฤษฺฏฺวา คุฑ  
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สฺปฺฤศติ | ส กถยติ | ภทฺรมุข มา สกฺตุ สฺปฺฤษฺฏฺวา คุฑ  สฺปฺฤศ | อสฺมาภิรกาเล ปริโภกฺตวฺยมฺ | ส กถยติ 
| อารฺย โก มม มุหุรฺมุหุรฺหสฺตเศาจ  ททาติ  | อปเรณ สมเย (น ส ฆสฺย คุฑขาทนีย ) ส ปนฺนมฺ | ส น       
ปริภุญฺชติ | สารฺธ  วิหารฺยนฺเตวาสินะ กถยนฺติ | อารฺย ส ฆสฺย คุฑขาทนีย  สมฺปนฺน  กึ  น ขาทสิ | ส      
กถยติ | ภทฺรมุขาะ สามิษเภตตฺ | ไตรปิ น ปริภุกฺตมฺ | เต ภิกฺษุภิรุจฺยนฺเต | อายุษฺมนฺตะ ส ฆสฺย คุฑ 
(ขาทนีย  ส ปนฺนมฺ | กึ น ปริภุญฺชต ) | เต กถยนฺติ | อุปาธฺยายะ (กถย) ติ สามิษเภตตฺ  | ไตรปิ น       
ปริภุกฺตมฺ | มหาปริวาระ สะ | ไตรฺน ปริภุกฺตมิติ ยทฺ ภูยสา สรฺวส เฆน น ปริภุกฺตมฺ  | เอตตฺปฺรกรณ  
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | น ลภฺยนฺเต (นามิเษณามิษกฺฤตฺย  กรฺตุมฺ | อาคาร) ปริศุทฺธมิติ 
กฺฤตฺวา ปริโภกฺตวฺยมฺ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | 
 

(7.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย วายฺวาพาธิก  คฺลานฺยมุตฺปนฺนมฺ  |    
อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายนะ ส ลกฺษยติ | พหุโศ มยา อายุษฺมตะ (ศาริปุตฺรสฺย ปริจรฺยา) กฺฤตา น ตุ 
กทาจิทฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ยตฺตฺวหมิทานี  ไวทฺย  ปฺฤจฺเฉยมฺ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ | ภทฺรมุข     
อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺเยท  เจท  จ คฺลานฺยมุตฺปนฺน  ตสฺยานุโลมิกไภษชฺยมุปทิเศติ  | ส กถยติ | อารฺย 
(ลวณ  โสวีรก  ไภษชฺย ) ภวิษฺยตีติ | เตน เสาวีรก  สมุปานีตมฺ | ลวณ  นาสฺติ | ส ลวณ  ปรฺเยษิตุมารพฺธะ | 
อายุษฺมตา ปิลินฺทวตฺเสโนกฺตะ | อสฺติ อายุษฺมนฺ มม ศฺฤงฺคาปุฏ  ลวณ  ยาวชฺชีวมธิษฺ ตมฺ | ยทิ ภควาน-
นุชานีเต ททามีติ ศาริปุตฺเรณ ศฺรุตมฺ | ส กถยติ | มม มานส อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายน เอว  ภวติ | 
น ลภฺย  กาลิเกน  ยาวชฺชีวิก  ปริโภกฺตุมฺ | เอตตฺปฺรกรณมายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายโน ภควต อาโรจยติ 
| ภควานาห | น ลภฺย  เมาทฺค(ลฺยายน) ยจฺจ กาลิก  ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิกม -      
ธิษฺ ตมฺ | (8) ตตฺร เมาทฺคลฺยายน ยจฺจ ยามิก  ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชีวิก  ตจฺเจตฺกาลิเกน ส สฺฤษฺฏ  
ภวติ กาลิกส สฺฤษฺฏมิติ กฺฤตฺวา กาเล ปริโภกฺตวฺย  กาลาติกฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ  | ยจฺจ ( ยามิก  ยจฺจ 
สาปฺตาหิก ) ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺจ ยามิเกน ส สฺฤษฺฏมิติ กฺฤตฺวา ยาม  ปริโภกฺตวฺย  ยามาติกฺรานฺต  น     
ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยจฺจ สาปฺตาหิก  ยจฺจ ยาวชฺชีวิก  ตจฺเจตฺสาปฺตาหิเกน ส สฺฤษฺฏ  ภวติ สาปฺตาหิกฺวส สฺฤษฺฏ
มิติ กฺฤตฺวา สปฺตา’ (ห  ปริโภกฺตวฺย  สปฺตาหาติ) กฺรานฺต  น ปริโภกฺตวฺยมฺ | ยตฺตุ ยาวชฺชีวิก  ตทฺยา-    
วชฺชีวิก  ปริโภกฺตวฺยมฺ | อนฺยถา ปริภุญฺชติ สาติสาโร ภวติ | 
 

อุทฺทานม ฺ| 
มหาเสโน ม าสมรฺโศ วาตวฺยาธิศฺจ ปูรฺณกะ | 
........................................................................ || 

 

(8.1) พุทฺโธ ภควานฺ กาศีษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ วาราณสีมนุปฺราปฺตะ | วาราณสฺย า     
วิหรติ ฤษิวทเน มฺฤคทาเว | วาราณสฺย า มหาเสโน นาม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหา-
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โภคะ | ตสฺย (ปตฺนี มหาเสนา นาม | ส) สปตฺนีกะ ศฺราทฺโธ ภทฺระ กลฺยาณาศยะ | เตน ศฺรุตมฺ | 
ภควานฺ กาศีษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ วาราณสีมนุปฺราปฺตะ วาราณสฺย า วิหรติ ฤษิวทเน มฺฤคทาเว อิติ 
| ศฺรุตฺวา จ ปุนรปฺเยตทภวตฺ | วหุโศ มยา ภควนฺนนฺตคฺฤเห อุปนิมนฺตฺริโต น) ตฺเวว สรฺโวปกรไณะ      
ปฺรวาริตะ | ยตฺตฺวหเมตรฺหิ ภควนฺต   ตฺไรมาสี  สรฺโวปกรไณะ ปฺรวารเยยภิติ วิทิตฺวา เยน ภคว าสฺเต
โนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | 
 

(8.2) อทฺรากฺษีทฺ ภควานฺ ทูราเทว นีลนีล า วนราชิมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺวชฺรปาณึ              
ยกฺษมามนฺตฺรยเต | ปศฺยสิ (ตฺว  วชฺรปาเณ นีลนีลาเมต า วนราชิมฺ | ปศฺยามิ ภทนฺต | เอษ วชฺรปาเณ 
กาศฺ-  มีรม) ณฺฑลมฺ | มม วรฺษศตปรินิรฺวฺฤตสฺย มาธฺยนฺทิโน นาม ภิกฺษุรฺภวิษฺยตฺยานนฺทสฺย ภิกฺโษะ 
สารฺธ  วิหารี | ส หุลุฏ  ทุษฺฏ-นาค  วิ(เนษฺยติ | อถ ปรฺยงฺก  พทฺธฺวา สมคฺเร กาศฺมี) เรมณฺฑเล ศาสน       
ปฺรเวศยิษฺยต ิ| วิปศฺยนานุกูลาน า ศยนาสน  ยทุต  กาศฺมีรมณฺฑลมฺ | 
 

ษษฺฏิคฺรามสหสฺรา(ณิ ษษฺฏิคฺรามศตานิ จ | 
ษษฺฏิรฺคฺรามาสฺตฺรโย คฺรามา หฺเยตตฺ กา)ศฺมีรมณฺฑลมฺ ||1||  

 

(9.1) ภฺรษฺฏาลายามฺ ฤษิรฺวินีตะ อาปนฺนกศฺจ ยกฺษะ สปริวาระ | กนฺถาย า ยกฺษิณี       
สปริวารา วินีตา | ธานฺยปุ(รมนุปฺราปฺตะ | ธานฺยปุเร เสนราชะ ปรมสตฺเยษุ ปฺรติ)ษฺ าปิตะ | ไนตรีม-
นุปฺราปฺตะ | ไนตรฺยามนฺยตมะ กุมฺภการะ | โส’ตีว ศิลฺปมทมตฺตะ | ศุษฺกาณิ ภาชนานิ จกฺราทวตารยติ 
| (ภคว าสฺตสฺย วินยกาล  ชฺ าตฺวา กุมฺภการเวษ  คฺฤหีตฺวา เตน สารฺธ ) ชลฺป  กรฺตุมารพฺธะ | ตฺว      
กีทฺฤศานิ ภาชนานิ จกฺราทวตารยสิ | ส กถยติ | ศุษฺกณิ | อหมปิ ศุษฺกาณฺยวตารยามิ | สมสฺตฺว  มยา | 
กิเม(ตทฺภงฺคุเรณ | อห  ทนฺตมยานฺยปิ อวตารยามิ | ตฺว  มตฺตะ กุศลตโร’สิ | น เกวล  ทนฺตมยานิ สุวรฺณ-
เราปฺยไวฑู)รฺยสฺผฏิกมยานฺยปิ | โส’ภิปฺรสนฺนะ | ตโต ภควตา กุมฺภการเวษมนฺตรฺธาปฺย สฺวเวเษณ   
สฺถิตฺวา สปริชนะ สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิตะ | ศาทฺวลา (มนุปฺราปฺตะ| ศาทฺวลาย า มหายกฺษปริวาระ ศรณ-
คมนศิกฺษาปเทษุ ปฺร)ติษฺ าปิตะ ปาลิตโกโต นาคปาลกศฺจ | (นนฺทิ) วรฺธนมนุปฺราปฺตะ | นนฺทิวรฺธเน 
ภวเทโว ราชา สปริวาระ สตฺเยษุ ปฺรติ)ษฺ าปิตะ สสปฺตมาตงฺคปุตฺโร ภูปยกฺษศฺจ | ตตฺราศฺวก’ปุนรฺ-    
วสุเกา | นาคโยนาวุปปนฺเนา | ทฺวาทศาน า วรฺษาณาม(ตฺยยาตฺ กฺษุพฺเธา) | ตาเววมาหตุะ | นาวโยรฺ
ภควตา ธรฺโม เทศิโต เยนาว า วินิปติเตา นาคโย (เนา ยาเตา | กถ  วยมสฺย เทศน า ชฺ าสฺยามะ | 
ภควต เอตทภวตฺ | ตโยรฺมหา)นุภาวะ | สฺถานเมตทฺ วิทฺยเต ยตฺ ปรินิรฺวฺฤตสฺย เม ศาสน  ภสฺม กริษฺยต 
อิติ วิทิตฺวา เยนาศฺวกปุนรฺวสุกโยรฺภวน  เตโนปส กฺรานฺตะ |อปส กฺรมฺยา (ศฺวกปุนรฺวสุกาภฺย า จตุษฺปทิโก 
ธรฺมปรฺยาโย เทศิตะ | เอตสฺย) วฺยาขฺย า ชฺ าสฺยถ | เก วย  สทฺธรฺมสฺย ชฺ าตาร อิติ วิทิตฺวา ตตฺไรว 
นิมคฺเนา | ตโยเรตทภวตฺ | เทศิโต’สฺมาก  ภควตา ธรฺมะ | อสฺมาภิสฺตุ น วิชฺ าต อิ(ติ | ภควตา ตสฺมินฺ



 605 
 
 

เนว ปฺรเทเศ ปฺรติไมกา ทตฺตา | อศฺวกปุนรฺวสุโก ตตฺร) ปุนรฺนิมชฺชตะ | อทฺยาปิ ภคาว าสฺติษฺ ตีติ      
ตสฺมินฺเนว ปฺรเทเศ | ภควตา นาโล อุทรฺยา จ ยกฺษิณี วินีตา | กุนฺตีนครมนุปฺราปฺตะ | กุนฺตีนคเร (กุนฺตี 
ยกฺษิณี อิติ ขฺยาตา กฺโรธานฺวิตา จณฺฑา จ ปฺรติวสติ | กุนฺตีนครสฺย พฺราหฺมณ) คฺฤหปตีน า ชาตานิ     
ชาตานฺย (ปตฺยานิ ภ)กฺษยติ | อศฺเราษุะ เกานฺตีนาครา  พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควานฺ กุนฺตีนคร-     
มนุปฺราปฺตะ | (ตสฺมินฺ) ปฺรเทเศ ติษฺ ตี (ติ ศฺรุตฺวา เต สนฺนิปติตาะ กุนฺตีนครานฺนิรฺคตาะ | เยน ภคว า(สฺ
เตโนปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณา
น า เกานฺตีนาคราณ า (10) พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า ภควานฺ ธรฺมฺยา (กถยา ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ส ปฺรหรฺษฺย 
ตูษฺณีมฺ | อถ ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตย อุ)ตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเต
นาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ | อธิวาสยตฺวสฺมาก  ภควานฺ  ศฺโว’นฺตคฺฤเห ภกฺเตน (สารฺธ  ภิกฺษุส 
เฆเนติ | อถ ภควนฺต  ภุกฺตวนฺต  เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นิษฺปณฺณ  วิทิตฺวา) เสาวรฺณ  ภฺฤงฺคาร  คฺฤหีตฺวา 
ภควตะ ปุรตะ สฺถิตฺวา ยาจมาน เอว  จาห | ภควตา เต เต ทุษฺฏนาคา ทุษฺฏยกฺษา (วินีตาะ | อิย  
ภทนฺต กุนฺตี ยกฺษิณี อสฺมาก  ทีรฺฆราตฺรมสปตฺนาน า สปตฺนี อทฺรุคฺธาน า) ทฺโรคฺธฺรี ชาตานิ ชาตานฺยปตฺ
ยานิ หรติ | อโห วต ภควานฺ กุนฺตี  ยกฺษิณี วินเยทนุกมฺปามุปาทาเยติ | เตน ขลุ สม(เยน กุนฺตี ยกฺษิณี 
ตสฺยาเมว ปรฺษทิ สนฺนิษณฺณาภูตฺ สนฺนิปติตา | ตตฺร ภควานฺ ยกฺษิณีมามนฺตฺรยเต ) | ศฺรุต  เต กุนฺติ |    
ศฺรุต  เม ภควนฺ | ศฺรุต  เต กุนฺติ | ศฺรุต  เม สุคต | วิรม ตฺวมสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | สมเยนาห  
ภทนฺต วิร สฺยามิ ยทฺเยเต มมารฺถาย วิหาร  การยนฺติ  | ตตฺร ภควานฺ เกานฺตีนาครานฺ พฺราหฺมณ -     
คฺฤหปตีนามนฺตฺรยเต | (ศฺรุต ) โว พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ | ศฺรุต  ภควนฺ | กถ  โว’ตฺรภวติ | กริษฺยาโม 
ภควนฺ | อถ ภควานฺ กุนฺตี  ยกฺษิณี สปริวาร า วินีย ปฺรกฺรานฺตะ | ภควานฺ ขรฺชูริกามนุปฺราปฺตะ |      
ขรฺชูริกาย า พาลทารกานฺ ป าสุสฺตูปไกะ กฺรีฑโต’ทฺรากฺษีตฺ | (ภควานฺ) พาลทารกานฺ ป าสุสฺตูปไกะ        
กฺรีฑโต ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺวชฺรปณึ ยกฺษมามนฺตฺรยเต | ปศฺยสิ ตฺว  วชฺรปาเณ พาลทารกานฺ ป าสุสฺตูปไกะ 
กฺรีฑตะ | เอว  ภทนฺต | เอษ จตุรฺวรฺษศตปรินิรฺวฺฤตฺตสฺย มม วชฺรปาเณ (กุศนว ศฺยะ) กนิษฺโก นาม ราชา 
ภวิษฺยติ | โส’สฺมินฺ ปฺรเทเศ สฺตูป  ปฺรติษฺ าปยติ | ตสฺย กนิษฺกสฺตูป อิติ ส ชฺ า ภวิษฺยติ | มยิ จ        
ปรินิรฺวฺฤตฺเต พุทฺธการฺย  กริษฺยติ | 
 

(10.1) ตโต ภควานฺ ยาวจฺจาปลาลสฺย ภวน  ยาวจฺจ โรหิตกมตฺรานฺตเร สปฺตสปฺตติปฺราณิ
ศตสหสฺราณิ วินีย โรหิตกมาคตฺย วิหาร  ปฺรวิศฺย ปฺรติส ลีนะ | ภควาน สายาหฺเน ปฺรติส ลยนาทฺ วฺยุตฺถ-
ยายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยนาทิราชฺยมิติ | 
 

(10.2) อถายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตามิทมโวจตฺ | ปูรฺว  ภทนฺต ภควาเนวมาห | อุตฺตราปเถ 
(นาคราชมปลาล  วิ)เนษฺยามะ ปญฺจานุศ สา อุตฺตราปเถเนติ  | อถ จ ปุนรฺภควานาห | อาคมยานนฺท         
เยนาทิราชฺยมิติ | ตตฺ กถมฺ | ภควานาห | คโต’หมานนฺท วชฺรปาณิสหีย อุตฺตราปถมฺ | วฺยากฺฤต  ตม-
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สาวน  ยาวทฺ | วฺยากฺฤต  วาลุกาสฺตูปมฺ | คโต’หมานนฺท ยาวจฺจ โรหิตก  ยาวจฺจาปลาลสฺย นาคราชสฺย 
ภุวนมฺ | อตฺรานฺตเร ตถาคเตน ราชฺ า สปฺตสปฺตติปฺราณิศตสาหสฺราณิ วินีตานิ  | ปญฺจาทีนวา        
อุตฺตราปเถ สฺถาณุกณฺฏกทฺรุมปาษาณศรฺกรศฺจณฺฑกุกฺกุโร ทุษฺฐุลสมุทาจาโร มาตฺฤคฺรามะ | 

 

(11) อุทฺทานมฺ 
 

อาทิราชฺย  จ ภทฺรศฺโว มถุรา โอตลา จ | 
อารามไวร ภฺย อโยธฺยา จ นที คงฺคา ปฺเรตาเวลาโม ภวติ ปศฺจิมะ || 

 

(11.1) อถ ภควาญฺฉูรเสเนษุ ชนปเทษุ จาริก ำ จรนฺนาทิราชฺยมนุปฺราปฺตะ | ตตฺร ภควา-
นายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อสฺมินฺนานนฺท (ปฺรเทเศ) มหาสมฺมโต ราชา ปฺรถมโต ราชฺยาภิเษเก-
นาภิษิกฺตะ | อภิษิกฺโต’ย  จ ราชฺ ามาทิรโต’สฺยาทิราชฺยะ อาทิราชฺย อิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | 
 

(11.2) ภทฺราศฺวมนุปฺราปฺตะ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อสฺมินฺนนนฺท    
ปฺรเทเศ ราชฺโ  มหาสมฺมตสฺย ภทฺรมศฺวรตฺน  ปฺราทุรฺภูต  ยโต’สฺย ภทฺราศฺโจ ภทฺราศฺจ อิติ ส ชฺ า        
ส วฺฤตฺตา | 
 

(11.3) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยน มถุรา อิติ | เอว  
ภทนฺต อิตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ | อถ ภควานฺ มถุร า ส ปฺรสฺถิตะ ทูราเทว นีลนีล า 
(ภควานฺ) วนราชึ ทฺฤษฺฏฺวา ปุน (รายุษฺมนฺตมานนฺท) มามนฺตฺรยเต | ปศฺยสิ ตฺวมานนฺท เอต า นีลนีล า     
วนราชิมฺ | เอว  ภทนฺต | เอษ อานนฺท อุรมุณฺโฑ นาม ปรฺวตะ | อตฺร มถุราย า นโฏ ภฏศฺจ ทฺเวา ภฺราต
เรา มม วรฺษ (ศตปรินิรฺวฺฤตฺต) สฺย วิหาร  ปฺรติษฺ าปยตะ | ตตสฺตสฺย นฏภฏิก อิติ ส ชฺ า ภวิษฺยติ | 
อคฺร  จ    ภวิษฺยติ ศมถวิปศฺยนานุกูลาน า ศยนา(ส)นานามฺ | อทฺยานนฺท มถุราย า คุปฺโต นาม คานฺ-    
ธิกทารโก ภวิษฺยติ | ตสฺย ปุตฺระ อุปคุปฺโต นาม ภวิษฺยติ | (อลกฺษณ) โก พุทฺธะ | ส มม วรฺโษษิตสฺย   
ปรินิรฺวฺฤตสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชฺย พุทฺธการฺย  กริษฺยติ  | มาธฺยนฺทิโน นามฺนา อานนฺทสฺย ภิกฺโษะ สารฺธ     
วิหารี | ส อุปคุปฺต  ปฺรวฺราชยิษฺยติ | อุปคุปฺตะ ปศฺจิมโก ภวิษฺยติ (อววาทกานามฺ | วฺฤกฺษ) วาฏิกาย า 
คุหา ภวิษฺยติ | ไทรฺธฺเยณาษฺฏาทศหสฺตา | วิสฺตาเรณ ทฺวาทศ | อุจฺฉฺราเยณ สปฺต | เย เย ตสฺยาววาเท 
อรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกริษฺยนฺติ เต เต จตุรงฺคุลมาตฺร า กฏิก า ตสฺย า คุหาย า ปฺรกฺเษปฺสฺยนฺเต | (ยทา สา 
คุหา ปูรฺณา) ภวิษฺยติ อรฺหตฺกฏิกาภิสฺตทา อุปคุปฺตะ ปรินิรฺวาสฺยติ | ปรินิรฺวฺฤต  ไจน  ตาภิเรวารฺหตฺกฏิ-
กาภิะ สเมตฺย เต  ธฺมาปยิษฺยนฺติ | ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปริปปฺรจฺฉุะ | 
ภทนฺต ภควตา อายุษฺมานุปคุปฺโต’นาคต เอว พหุชนานุกมฺปี วฺยากฺฤต อิติ | ภควานาห | น ภิกฺษว 
เอตรฺหิ ยถาสาวตีเต’ปฺยธฺวนิ พหุชนหิตาย ปฺรติปนฺนสฺตจฺฉฺฤณุต สาธุ จ สุษฺฐุ จ มนสิ กุรุต ภาษิษฺเย | 
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(11.4) ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ อสฺไยว อุรุมุณฺฑสฺย ปรฺวตสฺย ตฺริษุ ปารฺศฺเวษุ ปฺรตฺเยกพุทฺธา     
ฤษโย มรฺกฏาศฺจ ปฺรติวสนฺติ | เอกสฺมินฺ ปารฺศฺเว ปญฺจ ปฺรตฺเยกพุทฺธศตานิ ทฺวิตีเย ปญฺจ ฤษิ - (12) 
ศตานิ ตฺฤตีเย ปญฺจ มรฺกฏศตานิ | อาจริต  มรฺกฏยูถปเตรฺชาต  ชาต  มรฺกฏศาวก  ปฺรฆาตยติ | ตตสฺตา 
มรฺกฏฺยะ ศาวกโศกภิภูตาะ ปรสฺปร  สญฺชลฺป  กรฺตุมารพฺธาะ | ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺตฺโย มรฺกฏฺยะ | อย-     
มสฺมาก  ยูถปติรฺชาต  ชาต  ศาวก  ปฺรฆาตยติ  | ตทุปายส วิธาน  กรฺตวฺยมฺ  | ยา อสฺมาก  มรฺกฏี 
อาปนฺนสตฺตฺวา ภวติ ตยา ยูถปเตรฺนาโรจยิตวฺยมิติ | ยาวทปเรณ สมเยนานฺยตมา มรฺกฏี อาปนฺนสตฺตฺ
วา ส วฺฤตฺตา | สา ตาภิะ ปฺรติคุปฺเต ปฺรเทเศ โคปายิตฺวา มูลผไลรุปสฺถาปิตา | มรฺกฏศาวโก ชาตะ | โส’
ปิ ตาภิะ ปฺรติคุปฺเต ปฺรเทเศ สฺถาปิตะ โปษิตะ ส วรฺธิตะ | ส ยทา มหานฺ ส วฺฤตฺตสฺตทา เตนาเสา 
ยูถปติะ สฺวยูถาตฺปฺรจฺยาวิตะ | อุรุมุณฺฑปรฺวเต อิตศฺจามุตศฺจ ปริภฺรมิตุมารพฺธะ | เตน ปริภฺรมตา    
ปฺรตฺเยกพุทฺธาน า ศพฺทะ ศฺรุตะ | ส เตษ า สกาศ  คตะ | ยทา วิศฺวสฺตส วาสะ ส วฺฤตฺตสฺตทา เตษ า 
มูลปตฺรปุษฺปผลทนฺตกาษฺไ รุปส หาร  กโรติ | เต’ปิ ตสฺย ปาตฺรเศษ  โฉรยนฺติ | อาจริตมฺ เตษ า ปฺรตฺเยก-
พุทฺธาน า ภุกฺตฺวา ปรฺยงฺเก นิษีทนฺติ  | โส’ปิ มรฺกฏสฺเตษามีรฺยาปถ  ทฺฤษฺฏฺวา ปรฺยงฺเกน นิษีทติ  | 
ยาวทปเรณ สมเยน เตษ า ปฺรตฺเยกพุทฺธานาเมตทภวตฺ | ยทสฺมาภิรเนน กฺวาถกาเยน ปฺราปฺตวฺยมฺ |    
ปฺราปฺต  ตทฺ ยนฺนุ วย  ศานฺต  นิรฺวาณธาตุ ปฺรวิเศม อิติ | ตตสฺเต ชฺวลนตปนวรฺษณวิทฺโยตนปฺราติ-    
หารฺยาณิ กฺฤตฺวา นิรุปธิเศเษ นิรฺวาณธาเตา ปรินิรฺวฺฤตาะ | เตษ า วฺยุตฺ-ถานกาละ | ตสฺมินฺ โนตฺติษฺ นฺต 
อิติ | ส มรฺกฏสฺตานปศฺยนฺ ธฺฤตึ น ลภเต | ยาวทเสา มรฺกโฏ คุห า ปฺรวิศฺย เตษ า ปฺรตฺเยกพุทฺธาน า 
จีวราณิ วิโกปยิตุมารพฺธะ | ยา เทวตา ตสฺย า คุหายามธฺยุษิตา ตสฺยา เอตทภวตฺ | มา ไหวาย  ศาขา-  
มฺฤคะ ปฺรตฺเยกพุทฺธจีวราณิ วิโกปยิษฺยตีติ ทฺวาร  มหตฺยา ศิลยา ปิธายาวสฺถิตา  | ตโต’เสา มรฺกฏะ 
โศจิตฺวา ลฺกมิตฺวา ปริเทวิตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | อุรุมุณฺฑปรฺวเต สมนฺตาตฺปริกฺรามติ | (อน) ภิรติตฺวาทฺ    
ธฺฤตึ น ลภมาโน’วหิตศฺโรตฺโร มนุษฺยศพฺทมากางฺกฺษติ | เตน เตษามฺฤษีณ า วากฺปฺรวฺยาหารศพฺท ศฺรุตะ 
| ส มารฺคปฺรนษฺฏ อิวาธฺวคสฺตฺวริตตฺวริต  เตษ า สกาศมุปส กฺรานฺตะ | เตน ฤษยะ กษฺฏานิ ตป าสิ    
ตปฺยนฺเต | เกจิทูรฺธฺวหสฺตกาสฺติษฺ นฺติ | เกจิเทเกน ปาเทน | เกจิตฺปญฺจตปสฺตปฺยนฺเต | ยทาเสา       
มรฺกฏสฺไตะ สารฺธ  วิศฺวสฺตส วาสะ ส วฺฤตฺตสฺตทา เตษามฺฤษีณ า มูลปตฺรปุษฺปผลทนฺตกาษฺไ รุปส หาร  
กโรติ | เต’ปิ ตสฺย ไภกฺษ-เศษ  โฉรยนฺติ | ส เตษามีรฺยาปถ  วฺยาโกปฺย ปฺรตฺเยกพุทฺเธรฺยาปถ  เทศยติ | 
ตตฺร เย อูรฺธฺวหสฺตกาสฺเตษ า  หสฺตานธะ กฺฤตฺวา ริจฺฉฏาศพฺท  จ กฺฤตฺวา ปุรสฺตาตฺปรฺยงฺก  พทฺธฺวาว - 
ติษฺ เต | เย ปญฺจตปสฺตปฺยนฺเต เตษามคฺนึ นิรฺวาปฺย ริจฺฉฏาศพฺท  กฺฤตฺวา ปุรสฺตาตฺปรฺยงฺเกนาวติษฺ เต 
| ตตสฺไตะ ฤษิ- (13) ภิรววาทกสฺยาโรจิตมฺ | อุปาธฺยาย เอษ ศาขามฺฤโค’สฺมาก  ตโปวิฆฺน  กโรติ | 
ไตสฺตสฺย วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | ส กถยติ | ภวนฺตะ สฺมฺฤติมนฺโต หฺเยเต ศาขามฺฤคา ภวนฺติ นูนมเนน      
อีรฺยาปเถน เก ฤษโย’เนน ทฺฤษฺฏา ภวิษฺยนฺติ | ยูยมฺปิ ยถาสฺถาปิต  ปรฺยงฺก  พทฺธฺวา นิษีทถ | เต ตไถว 
ปรฺยงฺก  พทฺธฺวา นิษณฺณาะ | เตษ า ปูรฺวกานิ กุศล-มูลานฺยามุขีภูตานิ | ไตรนา(จา)รฺยไกรนุปาธฺยาย
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ไกรฺชฺ าเนน สปฺตตฺรึศทฺโพธิปกฺษธรฺมานุตฺปาทฺย ปฺรตฺเยกโพธิะ (สากฺษาตฺกฺฤต) สฺเตษ า มรฺกฏสฺยานฺ-    
ติเก ธรฺมานฺวยะ ปฺรสาท อุตฺปนฺนะ | เต ยานิ นวศสฺยานิ นวผลานิ นวรฺตุกานิ ชนปทาตฺ ปิณฺฑปาต      
ปฺรติลภเต ตานิ ตสฺไม ปฺรถมโต ทตฺตฺวา ตต อาตฺมนะ ปริภุญฺชเต | ตาวทปเรณ สมเยน | (ส มรฺกฏะ) 
กาลคตะ | ตตสฺไตะ ปฺรตฺเยกพุทฺไธรฺนานาทิคฺเทศาธิษฺ าเนษ ุคนฺธกาษฺฏานิ สมาทาปฺย สรฺวคนฺธกาษฺไ
ศฺจิต า จิตฺวา ธฺมาปิตะ | 
 

(13.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | โย’เสา ปฺรตฺเยกพุทฺไธะ ส โปษิโต มรฺกฏะ ส เอวาสาวุป -    
คุปฺตะ | ตทาปฺยโส พหุชนหิตาย ปฺรติปนฺนะ เอตรฺหฺยปฺยเสา มยา พหุชนหิตานุกมฺปี วฺยากฺฤต อิติ | 
 

(13.2) อถ ภควาญฺฉูรเสเนษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ มถุรามนุปฺราปฺตะ | อศฺเราษุรฺมาถุรา          
พฺราหฺมณาะ ศฺรมโณ เคาตโม มถุรามนุปฺราปฺตะ | โส’ตฺยรฺถ  จาตุรฺวรฺณวิศุทฺธึ  โรจยติ ทีปยติ           
ปฺรชฺ ปยติ ปฺรสฺถาปยติ วิรุชติ วิวฺฤโณติ อุตฺตานีกโรติ เทศยติ ยทฺยเสา มถุร ำ ปฺรเวกฺษฺยติ อสฺมาก    
ลาภานฺตราโย ภวิษฺยติ | ส จาสตฺการภีตะ ศฺรูยเต | ยทิ ตสฺย กศฺจิทสตฺการ  กุรฺยาเทวมเสา มถุร า น    
ปฺรวิเศตฺ อิติ จาสฺย นีจปุรุโษ’สตฺการ  (กุรฺยาตฺ) ปฺรเวกฺษฺยติ น จิตฺรีกริษฺยติ  | ยทฺยสฺย ปฺรธานปุรุษะ   
กศฺจิทสตฺการ  กุรฺยาจฺโฉภน  สฺยาตฺ ตตฺโก’สฺมาก  ปฺรธานปุรุษะ เตน ขลุ สมเยน มถุราย า นีลภูติรฺนาม   
พฺราหฺมโณ เวทเวทางฺคปารคะ สฺววาโททฺทฺโยตกะ ปรวาทนิคฺรหสมรฺถะ | ตสฺย วากฺ สตฺยานุปริวรฺตฺตินี 
| ตโต มาถุรา พฺราหฺมณาะ สงฺคมฺย สมาคมฺย นีลภูเตะ สกาศมุปส กฺรานฺตาะ | อุปาธฺยาย ศูยเต ศฺรมโณ 
เคาตม อิหาคต อิติ | โส’ตฺยรฺถ  จาตุรฺวรฺณวิศุทฺธึ ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรกาศยติ | ส จาสตฺการภีตะ ศฺรูยเต | 
ยทิ ตสฺย กศฺจิทสตฺการ  กุรฺยาเทวมเสา มถุร า น ปฺรเวกฺษฺยติ | ยทิ จาสฺย นีจปุรุโษ’สตฺการ  กริษฺยติ น 
จิตฺรีกริษฺยติ | ยทฺยสฺย ปฺรธานปุรุษะ กศฺจิทสตฺการ  กุรฺยาจฺโฉภน  สฺยาตฺ | ตโต’สฺมาก  ก ) ปฺรธานปุรุษะ 
ฤเต อุปาธฺยายาตฺ | ตฺวมสฺยาสตฺการ  กุรุ วาคฺทณฺไฑรากฺโรศย | นีลภูติะ กถยติ | ภวนฺโต มเมย  ชิหฺวา 
สตฺยานุปฺรวรฺตินี | ยทฺยากฺโรศารฺโห ภวิษฺยติ อากฺโรกฺษฺยามิ | อถ สฺตวารฺหสฺโตษฺยามีติ | ตโต นีลภูติรฺ-   
พฺราหฺมโณ วฺฤทฺธวฺฤทฺไธรฺมถุรานิวาสิภิรฺ- พฺราหฺมไณะ ส ปุรสฺกฺฤโต เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ |     
อทฺรากฺษีนฺนีลภูติรฺพฺราหฺมโณ (14) ภควนฺต  ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตมฺ     
อศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺโยมปฺร-ภาลงฺกฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ  ช คมมิว รตฺนปรฺวต  
สมนฺตโต ภทฺรกมนฺยตร  วฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  ศานฺเตน อีรฺยาปเถน นิษณฺณมฺ ทฺฤษฺฏฺวา จ วิสฺมโยตฺ -
ผุลฺลทฺฤษฺฏิะ สฺโตตุมารพฺธะ | 
 

ปฺรณิธาย มนะ สเหนฺทฺริไยรฺวิธิวทฺ วากฺ จ ศรีรเมว จ | 
คุณภฺฤต มหาคุโณทเธสฺตว วกฺษฺยามิ คุไณกเทศตามฺ ||2|| 
ปรมปฺรวโร’สิ วาทินามนวทฺยะ สุสมาหิเตนฺทฺริยะ | 
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ปรมารฺถวิทปฺรกมฺปิตะ ปฺรยไตะ สรฺวปรปฺรวาทิภิะ ||3|| 
จรณ  สุสมาปฺตเมว เต สุสมาปฺตวฺรต สาธิตวฺรตะ | 
พลว าศฺจ สมาธิรวฺยยสฺตว นารายณไศลราชวตฺ ||4|| 
ปุรุษรฺษภ นาสฺติ เต วฺยถา น วิษาโท น ภย  น จ กฺลมะ | 
น จ เต วฺยสน  กุตะ กลิ รฺน จ ภูเตษุ กทาจิทกฺษมา ||5|| 
น จ ธาวสิ นาติลียเส น จ สนตฺปฺยสิ นาปิ หฺฤษฺยเส | 
สตต  ศุภเมว เต มนะ สตต  เมรุริวาจลาธิปะ ||6|| 
มุนิปุคว  สรฺวธาตุภิรฺวิปุล  ชฺ านมปาวฺฤต  ตว | 
อปราหตมกฺษยวฺยย  วิวิเธษฺวายตเนษุ วรฺตเส ||7|| 
น จ เต’สฺติ มุเน กถมฺ กถา วิมติรฺนาสฺติ น ส ศยะ กฺวจิตฺ | 
สฺวยเมว น เต ปราปร  วิทิต  สรฺวมเวทิ วิทฺยยา ||8|| 
ปฺริยทรฺศนสาธุทรฺศนปฺริยสาธุปฺริยปณฺฑิตปฺริยะ | 
สมเมว หิ เต ปฺริยาปฺริย  สตต  ปฺรีติกรสฺตเถรฺยเส ||9|| 
มธุรปฺรติภานวานสิ สฺมิตวากฺยะ สฺมฺฤติมานฺ วิศารทะ | 
วิวิทานุมต  ปฺรภาษเส ตฺริษุ โลเกษุ จ เต สฺตฺฤต  ยศะ ||10|| 
นฺฤสุราสุรยกฺษรากฺษสา พหวสฺตฺวามิห โลกปณฺฑิตาะ | 
อุปคมฺย มุเน ปุนะ ปุนะ ปริปฺฤจฺฉนฺติ น จาภิษูยเส ||11|| 
สฺววจะ ปริโตษิตาสฺตฺวยา นรเทวาะ สุรยกฺษรากฺษสาะ | 
ปฺรติยานฺติ วินีตส ศยาศฺจรเณา วนฺทฺย จ เต มหามุเน ||12|| 
(15) สฺถิตมาสิตมาคต  คต  ศยิต  เมานมถาภฺยุทีริตม ฺ| 
อถ จีวรปาตฺรธารณ  รุจิร  เคาตม สรฺวเมว เต ||13|| 
อวิลมฺพิตมทฺรุต  สม  สฺวรมาธุรฺยคุไณะ สมนฺวิตมฺ | 
วจน  ปุนรุกฺตวรฺชิต  สมเย วฺยาหรเส นโรตฺตม ||14|| 
พลวานสิ โลกวิศฺรุตะ ปุรุษชฺ ะ ปุรุษรฺษภะ ปฺรภุะ | 
น จ มนฺยสิ นาวมนฺยเส สกล  โลกมิม  สไทวตมฺ ||15|| 
น จ วิสฺมยเส กทาวน ปฺรกฺฤติสฺเถษุ จลาจเลษุ จ | 
สุหฺฤเทษุ (จ) ทุรฺหฺฤเทษุ จ ปฺรติกูเลษฺวนุโลมวตฺสุ จ ||16|| 
ปริเทวฺยมทีนนิสฺวน  สฺรุตลาลารฺปิตสนฺนินาทิตมฺ | 
ปริทาหวิทาหส ยุต  ภยโรคชฺวรโศกกรฺษิตมฺ ||17|| 
ปฺรสมีกฺษฺย ชคตฺ สมากุล  วิวิไธรฺทุะขศไตรุปทฺรุตมฺ | 
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จิรราตฺรมนาถมุตฺสุก  ภวตฺฤษฺณาปฺรสฺฤต  ตโมวฺฤตมฺ ||18|| 
อวตารฺย มุเนรฺมหากฺฤป า วิวิธ า จาตฺมคต า ปฺรภาวตามฺ | 
สฺวยเมว หิ ศากฺยปุงฺคว วฺยถิตานฺโมจยิตุ ตฺวมุทฺยตะ ||19|| 
ภวทุะขมิท  สเหตุก  ภวทุะขสฺย จ ยะ ปริกฺษยะ | 
ภวทุะขนิโรธคามินี ปฺรติปจฺจาปฺรติม  ตฺวโยจฺยเต ||20|| 
อติวีรฺย มหาวินายกปฺรวราณามนุวาทิน า วร | 
น จ เต สทฺฤศะ กุโต’ธิกสฺตฺริษุ โลเกษฺวปิ ไนว วิทฺยเต ||21|| 
ปฺรติฆานุนยา น สนฺติ เต น จ เต สนฺติ มุเน ปริสฺรวาะ | 
อนุโรธวิโรธวิคฺรหาะ สตต  สุวฺรต ไนว ไนว เต ||22|| 
อปหาย มุเน ปฺริยปฺริเย สุขทุะเข วิ(ษม  สม  ตถา) | 
อรตึ จ รตึ วิปรฺยยนฺนุปศานฺตศฺจรสีห ส ยตะ ||23|| 
วฺยสเน น จ นาม นิรฺมนา น จ นาโมนฺนมเส ปฺรศ สยา | 
อยศศฺจ ยศศฺจ เต สม  สมมากฺรุษฺฏมถาปิ วนฺทิตมฺ ||24|| 
อติวากฺยมโถ ติติกฺษเส ปรุษ  ปาปชไนรุทีริตมฺ | 
สมราคฺรคโต วิษาณวานฺ ภฺฤศมุกฺตานิว กุญฺชระ ศรานฺ ||25|| 
(16) สุวจสฺตฺวมฺฤเษ วจะ กฺษมะ สุทุรุกฺเตษฺวปิ นาภิษูยเส | 
สมเมว จ วรฺตฺตเส มุเน ปริภาษาสุ ศุภาสุ วากฺษุ จ ||26|| 
สตต  จ วรารฺห ปูชฺยเส นรเทวาสุรยกฺษรากฺษไสะ | 
ฤษิภิศฺจ สทา มหาตฺมภิรฺน จ เต วิกฺริยเต สฺถิร  มนะ ||27|| 
ปฺรวโร’หมิโต น มนฺยเส’ ตฺยวโร’หมิโต น มนฺยเส | 
สทฺฤโศ’หมิโต น มนฺยเส ตฺริวิธา มานวิธา น สนฺติ เต ||28|| 
ธฺฤติมานฺ สมโลษฺฏกาญฺจนะ สมไวฑูรฺยก ลฺลศรฺกระ | 
ตฺฤณกาษฺ สม  มหามุเน จรสีท  หิ สเทวก  ชคตฺ ||29|| 
หิมภาสฺกรรศฺมิส คมาจฺฉิศิโรษฺณ  ปวน  สมุทฺวหนฺ | 
อธิวาสยเส นเคนฺทฺรวนฺน จ เต ปฺรวฺยถเต สฺถิร  มนะ ||30|| 
ศยนาสนปานโภชน  วิวธิ  จีวรมุตฺตราธรมฺ | 
อิทมรฺถิกโต นิเทศเส ปฺรติส ขฺยาย มุเน นิราสฺรวมฺ ||31|| 
น จ โศจสิ นาถ นาสฺติ เม น จ เต สนฺติ มุเน ปริคฺรหา | 
อสิโต’สิ สุวากฺยนิรฺมมะ ปริมุกฺโต วิวิไธรุปทฺรไวะ ||32|| 
น จ ลาภมวาปฺย หฺฤษฺยเส ตทลาภาจฺจ ลย  น คจฺฉสิ | 
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อวมานมโถ ติติกฺษเส น จ สมฺมานมิหาภินนฺทสิ ||33|| 
กฺษตโชปมมคฺรจนฺทน  สุรภูมนฺทรสานุสมฺภวมฺ | 
อสโย นิศิตาะ ศราศฺจ เต น วิกุรฺวนฺติ มนะ กทาจน ||34|| 
น กถ า กถยสฺยนรฺถิก า น จ ยา ทุรฺชนเสวิตา กถา | 
น (จ ลาภกถ า น) สามิษา น จ ยา นานุมตา มหาตฺมภิะ ||35|| 
ปฺรวิเวกกถาะ สุขาวหาะ ปฺรศม  ยาะ ปฺรวทนฺติ เกวลมฺ | 
กถยสฺยติเทวตาะ กถาะ กถิตา ยา วินยนฺติ กิลฺวิษมฺ ||36|| 
มธุราณิ ว สงฺคตานิ จ สฺวภินีตานิ จ สารวนฺติ จ | 
วจนานิ มุเน ปฺรภาษเต ชคทรฺถาย วินิศฺจิตานิ จ ||37|| 
อพุธา วิปรีตทรฺศนาศฺจปลาะ สาหสิกาะ ปฺริยานฺวิตาะ | 
ปิศุนาะ ปรุษาะ ศ าศฺจ เย ภคว สฺไตะ สห สงฺคต  น เต ||38|| 
(17) อศ า ฤชวศฺจ เย นราะ ศุจยะ สตฺยรตา ชิเตนฺทฺริยาะ | 
สตต  จ สมีกฺษฺยการิโณ ภคว สฺไตะ สห สงฺคต  ตว ||39|| 
ธรฺมชฺ  นยชฺ  ปุทฺคลชฺ  ตฺว า วนฺเท ษฑภิชฺ  สรฺวไทว | 
กฺเษตฺรชฺ  มุเน ปราปรชฺ  ตฺว า วนฺเท ศิรสา นยานยชฺ  ||40|| 
ปฺฤถุมปิ สมีกฺษเต คุณ  (ตว) ปริกถิโต หิ มยา คุไณกเทศะ | 
น ตว คุณมหารฺณวสฺย ปาร  ชคติ ปุมานธิคนฺตุมารฺย ศกฺตะ ||41|| 

 

(17.1) อิตฺเยวมาทิภิะ ปญฺจภิะ สฺโตตฺรศไตรฺภควานภิษฺฏุตะ | ตถาภิปฺรสนฺนสฺย จ ภควตา        
นีลภูเตรฺธรฺโม เทศิตะ | ยถา ยถา ตสฺมินฺเนวาสเน นิษณฺเณน สตฺยทรฺศน  กฺฤตมฺ | อถ นีลภูติรฺพาหฺมโณ 
ภควนฺต  สฺตุตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | โส’ธฺวปฺรติปนฺโน มาถุรฺไยรฺพฺราหฺมไณะ ส จมฺปรีกฺฤตะ | อุปาธฺยาย 
ตฺวมสฺมาภิรภิหิตะ | ศฺรมณสฺย เคาตมสฺยาสตฺการ  กุรุษฺเวติ | ส ตฺวเมตรฺหิ สฺตุตฺวา อาคตะ | ภวนฺโต น 
ตฺวห  ปูรฺวมโวจมฺ | มม ชิหฺวา สตฺยาภิธายินี | ยทฺยากฺโรศารฺโห ภวิษฺยติ | อากฺโรเศ | สฺตวารฺโห ภวิษฺยติ 
| สฺโตษฺย อิต ิ| สฺตวารฺหะ ศฺรมโณ เคาตโม มยา สฺตุตะ | 
 

(17.2) อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย มถุร า ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | เตน 
ขลุ สมเยน มถุราย า นกฺษตฺรราตฺระ ปฺรตฺยุปสฺถิตะ | อถ ยา เทวตา มถุรายามธฺยุษิตา ตสฺยา เอตทภวตฺ 
| ยทิ  ศฺรมโณ เคาตโม มถุร า ปฺรเวกฺษฺยติ | มม นกฺษตฺรราตฺเรรนฺตราย  กริษฺยตีติ วิทิตฺวา ภควตะ    
ปุรสฺตาทฺวินคฺโน’สฺถาตฺ | ภควานาห | อปฺรติจฺฉนฺนสฺตาวทฺเทวเต มาตฺฤคฺราโม น โศภเต ปฺราเคว 
วินคฺน อิติ | อถ สา เทวตา ชิหฺนีย นคฺนรูปา เอกานฺเต’ปกฺรานฺตา | ตโต ภควานฺ มารฺคาทปกฺรมฺย    
ปุรสฺตาทฺ ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษทฺย ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม | ปญฺเจเม 
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ภิกฺษว อาทีนวา มถุรายามฺ | กตเม ปญฺจ | อุตฺกูลนิกูลาะ สฺถาณุกณฺฏกปฺรธานา พหุปาษาณศรฺกร-      
ก ลฺลา อุจฺจนฺทฺรภกฺตาะ ปฺรจุรมาตฺฤคฺรามา อิติ | 
 

(17.3) อถ ภควานฺนปฺรวิศนฺเนว มถุร า เยน ครฺทภสฺย ยกฺษสฺย ภวน  เตโนปสนฺกฺรานฺตะ | 
อุปสงฺกฺรมฺย ครฺทภสฺย ยกฺษสฺย ภวนมภฺยวคาหฺยานฺยตรทฺวฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย นิษณฺโณ ทิวาวิหาราย |       
อศฺเราษุรฺมาถุรา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควานฺ ปิณฺฑาย ปฺราวิศตฺ เทวตยา วิเห ตะ | อปฺรวิศนฺเนว     
มถุร า ครฺทภสฺย ยกฺษสฺย ภวน  คต อิติ ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ศุจินะ ปฺรณีตสฺย ขาทนียโภชนียสฺย ปฺรตฺเยก  
ปฺรตฺเยก  สฺถาลีปาก  สมุปานีย ศกเฏ อาโรปฺย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ     
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺ ไวกานฺ เต นิษณฺณะ  | เอกานฺต - (18) นิษณฺณานฺ  ศฺ ราทฺธานฺ  มาถุรานฺ                
พฺราหฺมณคฺฤหปตีนฺ  ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ  | อถ ศฺราทฺธา             
พฺราหฺมณคฺฤหปตย อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราสงฺค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺต-   
มิทมโวจตฺ | อิหาสฺมาภิรฺภทนฺต ภควนฺตมุทฺทิศฺย ศุจินะ ปฺรณีตสฺย ขาทนียโภชนียสฺย ศกฏ  ปูรฺณ
มานีตมฺ | ตทฺ ภควานฺ ปฺรติคฺฤหฺณาตุ อนุกมฺปามุปาทาย อิติ  | ตตฺร ภควานานนฺทมายุษฺมนฺต -
มามนฺตฺรยเต | คจฺฉานนฺท ยาวนฺโต ภิกฺษโว ครฺทภสฺย ยกฺษสฺย ภวนมุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ ตานฺ สรฺวานุ -
ปสฺถานศาลาย า สนฺนิปาตย | ปริโภกฺษฺยนฺเต ปิณฺฑปาตมิติ | เอว  ภทนฺต อิตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ 
ปฺรติศฺรุตฺย ยาวนฺโต ภิกฺษโว ครฺทภสฺย ยกฺษสฺย ภวนมุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ ตานฺ สรฺวานุปสฺถานศาลาย า 
สนฺนิปาตฺย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต’สฺถาตฺ | 
เอกานฺตสฺถิต อายุษฺมานานนฺที  ภควนฺตมิทมโวจตฺ | ยาวนฺโต ภทนฺต ภิกฺษโว ครฺทภสฺย ยกฺษสฺย     
ภวนมุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ สรฺเว เต อุปสฺถานศาลาย า สนฺนิษณฺณาะ สนฺนิปติตาะ | ยสฺเยทานี  ภควานฺ 
กาล  มนฺยต อิติ | อถ ภควานฺ เยโนปสฺถานศาลา เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย 
ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | อถ มาถุราะ ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ สุโขปนิษณฺณ  พุทฺธปฺรมุข  
ภิกฺษุส ฆ  วิทิตฺวา ปูรฺววทฺยาวทฺเธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  ภควตะ ปุรสฺตาตฺตสฺถุรยาจมาน  จาหุะ  | ภควตา 
ภทนฺต เต เต ทุษฺฏนาคา ทุษฺฏยกฺษาศฺจ วินีตาะ | อย  ภทนฺต ครฺทภโก ยกฺโษ’สฺมาก  ทีรฺฆราตฺรม-     
ไวริณ า ไวรี | อสปตฺนาน า สปตฺนะ | อทฺรุคฺธาน า ทฺโรคฺธา | ชาตานิ ชาตานฺยปตฺยานฺยปหรติ | อโห วต 
ภควานฺ ครฺทภก  ยกฺษ  วินเยทนุกมฺปามุปาทาเยติ | เตน ขลุ สมเยน ครฺทภโก ยกฺษสฺตสฺยาเมว ปรฺษทิ 
สนฺนิษณฺโณ’ภุต สนฺนิปติต | ตตฺร ภควานฺ ครฺทภก  ยกฺษมามนฺตฺรยเต | ศฺรุต  เต ครฺทภก | ศฺรุต  เม 
ภควนฺ | ศฺรุต  เต ครฺทภก | ศฺรุต  เม สุคต | วิรมาสฺมาตฺปาตกาตฺ อสทฺธรฺมาตฺ | ภควนฺ สมยโต’ห  วิรมามิ 
| ยทิ มามุทฺทิศฺย จาตุรฺทิศาย ภิกฺษุส ฆาย วิหาร  การยนฺตีติ  | ตตฺร ภควานฺ มาถุรานฺ  ศฺราทฺธานฺ           
พฺราหฺมณคฺฤหปตีนามนฺตฺรยเต | ศฺรุต  โว พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ | ศฺรุต  ภควนฺ | การยิษฺยามะ | ตตฺร 
ภควตา ครฺทภโก ยกฺษะ ปญฺจศตปริวาโร วินีตะ | ศฺราทฺไธรฺพฺราหฺมณคฺฤหปติภิสฺตานุทฺทิศฺย ปญฺจ 
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วิหารศตานิ การิตานิ | เอว  ศโร ยกฺโษ วโน ยกฺษะ อาลิกาเวนฺทา มฆา ยกฺษิณี วินีตา | อถ ภควตา 
ฤทฺธฺยา มถุร ำ ปฺรวิศฺย ติมิสิกา ยกฺษิณี ปญฺจศตปริวารา วินีตา | ตามปฺยุทฺทิศฺย  ปญฺจวิหารศตานิ     
กริตานีติ | ตตฺร ภควตา สานฺตรฺพหิรฺมถุรายามรฺธตฺฤตียานิ ยกฺษสหสฺราณิ วินีตานิ | ตานฺยุทฺทิศฺย       
ศฺราทฺไธรฺพฺราหฺมณคฺฤหปติภิรรฺธตฺฤตียานิ วิหารสหสฺราณิ การิตานิ | 
 

(19.1) อถ ภควานฺ โอตลามนุปฺราปฺตะ | โอตลาย า วิหรติ | โอตลีเย วนษณฺเฑ | ตตฺร    
โอตลายโน นาม พฺราหฺมณมหาศาละ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภค อิติ วิสฺตระ | 
 

(19.2) อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย โอตลาย า ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | 
อนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ ปญฺจมาตฺราณิ การฺษิกศตานิ อุทฺรชะศิรสฺกานิ ศณศาฏีนิวสฺตานิ หล  วาหยมฺติ  |      
อทฺรากฺษุสฺเต การฺษิกา พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึ (ศนฺมหาปุรุษลกฺษณา-) ล กฺฤต  ทฺโยติตมูรฺติมิติ วิสฺตระ |    
ภควตา เตษ า ธรฺโม เทศิตะ | ยาวนฺมานฺยาศฺจาภิวาทฺยาศฺจ ส วฺฤตฺตาะ | 
 

(19.3) อถ ตทฺพลีวรฺทสหสฺร  โยกฺตฺราณิ วรตฺราณิจฺฉิตฺตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตมฺ | 
อุปส กฺรมฺย ภควตะ (ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา) ส ปริวารฺยาวตสฺถุะ | ภควตา เตษ า ตฺริภิะ ปไทรฺธรฺโม     
เทสิโต ยาวจฺจาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนาะ | ยาวทฺ ทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวน  คตาะ | 
 

(19.4) ภิกฺษวะ ส ศยชตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภวนฺต เอภิะ     
ปญฺจภิะ การฺษิกศไตเรภิศฺจ พลีวรฺไทะ กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิษาเกน การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตา ทริทฺร -                
คฺฤเหษุปปนฺนาะ | อิเม จ พลีวรฺทาะ ส วฺฤตฺตาะ | ภควานาห | เอภิเรว  ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานีติ     
วิสฺตระ | 
 

(19.5) เอเต กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิตาะ | เอภิสฺตตฺร เกาสีทฺเยนา-         
ภินามิตมฺ | ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตาะ | เอภิศฺจ พลีวรฺไทสฺตตฺไรว ปฺรวฺรชิไตะ      
กฺษุทฺรานุกฺษุทฺไระ ศิกฺษาปไทรนาทร  กฺฤตมฺ  | ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ติรฺยกฺษูปปนฺนาะ | ยตฺเต 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิตาสฺตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน มมานฺติกาตฺสตฺยทรฺศน  กฺฤตมิติ 
หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณานามิต ิวิสฺตระ | 
 

(19.6) อศฺเราษีโทตลายโน พฺราหฺมณะ ศฺรมโณ เคาตม โอตลามนุปฺราปฺตะ | โอตลาย า     
วิหรติ โอตลียเก วนษณฺฑ อิติ | 
 

(19.7) โอตลายนสูตฺร  วิสฺตเรณ ส ยุกฺตกาคเม มารฺควรฺคนิปาเต 
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(19.8) อถ โอตลายนสฺย พฺราหฺมณสฺไยตทภวตฺ | กึ ปุนรสฺยานรฺถ  กริษฺยามะ | เตน จ ปูรฺว      
ศฺรุต  ศฺรมโณ เคาตมะ สศฺราวก  ส ฆ  โภชยิตฺวา ปฺรณิธาน  กโรติ  | ส ยจฺจินฺตยติ ยตฺปฺรารฺถยเต ตตฺสรฺว         
ปฺรติลภเต อิติ | อถ โอตลายโน พฺราหฺมณะ อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเต
นาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควนฺ เคาตม ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  
ภิกฺษุส เฆน | ปูรฺววทฺยาวทฺ ภุกฺตวนฺต  วิทิตฺวา เฆาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ 
ปุรสฺตานฺมิถฺยาปฺรณิธาน  (20) จินฺตยิตุมารพฺธะ | ยาวนฺต อิเม ศฺรมณาะ ศากฺยปุตฺรียา มยา โภชิตาะ 
สรฺว เอเต มม พลีวรฺทา สฺยุริติ | อถ ภควาโนตลายนสฺย พฺราหฺมณสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย โอตลายน  
พฺราหฺมณมิทมโวจตฺ | อปฺรติรูป  เต พฺราหฺมณ จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | ไนตตฺสมฺฤธฺยติ | ตถา หฺเยเต สรฺเว 
ภิกฺษวะ กฺษีณปุนรฺภวาะ | อนฺยจฺจิตฺตมุตฺปาทเยตฺยุกฺตฺวา ภควานฺ ทกฺษิณาเทศน า กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | 
อถ ภควานฺ วิหาร  คตะ ปุรสฺตาทฺ ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺย เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษทฺย ภควานฺ ภิกฺษู
นามนฺตฺรยเตสฺม | โอตลายเนน ภิกฺษโว พฺราหฺมเณน มิถฺยาปฺรณิธานสมุตฺถ  ปาปก  จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ  |   
ยุษฺมาภิรฺภุกฺตฺวา อารฺษา คาถา วกฺตวฺยา | มิถฺยาปฺรณิธาน  น สมรฺทฺธิษฺยติ | 
 

(20.1) อถ ภคว าสฺตสฺยา เอว ราตฺเรรตฺยยาโทตล า  ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษทายุษฺมตา      
อานนฺเทน ปศฺจาจฺฉฺรมเณน | ตทา โอตลาย า กจ คลา นาม วฺฤทฺธา | สา อุทการฺถินี กูลมปสฺฤตา | 
ภคว าสฺตสฺยา วินยกาลมเวกฺษฺยายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | คจฺฉานนฺท เอตสฺยา วฺฤทฺธายาะ กถย | 
ภคว าสฺตฺฤษิตะ ปานี-ยมนุปฺรยจฺเฉติ | เอว  ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย เยน กจ คลา 
วฺฤทฺธา เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย กจ คล า วฺฤทฺธามิทมโวจตฺ | กจ คเล ภคว าสฺตฺฤษิตะ ปานียม-
นุปฺรยจฺเฉติ | สา กถยติ | อารฺย อห  สฺวยเมวาเนษฺยามีติ | ตตะ กจ คลา อุทกฆฏ  ปูรยิตฺวา ตฺวริตตฺวริตา 
เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | ททรฺศ กจ คลา พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล -     
กฺฤตมศีตฺยา จานุวฺย ชไนรฺวิราชิตคาตฺร    วฺโยมปฺรภาล กฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ  ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวต  
สมนฺตโต ภทฺรกมฺ | กจ คลาสหทรฺศนาทสฺยาะ ปุตฺรสฺเนหมุตฺปนฺนมฺ | สา อูรฺธฺวพาหุะ ปุตฺร ปุตฺเรติ 
ภควนฺต  ปริษฺวฑฺกฺตุมารพฺธา | ภิกฺษวสฺต า วารยนฺติ | ภควานาห | มา ยูย  ภิกฺษวะ เอต า วฺฤทฺธ า วารยต 
| ตตฺกสฺย เหโตะ | 
 

ปญฺจ ชนฺมศตานฺเยษา เม มาตาภูนฺนิรนฺตรมฺ | 
สา เจเทษา นิวาริตา มม คาตฺรสฺย ศฺเลษณาตฺ ||42|| 
อิทาน ี รุธิร  หฺยุษฺณ  กณฺ าเทษา วเมตฺกฺษณาตฺ | 
กฺฤตชฺ ตามนุสฺมฺฤตฺย ทฺฤษฺฏฺเวม า ปุตฺรลาลสามฺ ||43|| 
การุณฺยาทฺคาตฺรส ศฺเลษ  ปฺรททามฺยนุกมฺปยา ||44|| อิติ || 
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(20.2) ภควตา ตสฺยาะ กณฺ าศฺเลโษ ทตฺตะ | ปุตฺรสฺเนห  วิโนทฺย ภควตะ ปุรสฺตานฺ
นิษณฺณา ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศย  ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี            
จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า (ศฺรุตฺวา) กจ คลยา วึศติศิขร- (21) สมุทฺคต            
สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | สา ทฺฤษฺฏสตฺยา ตฺริรุทฺธาน-
มุทฺทานยติ | อิทมสฺมาก  ภทนฺต  น มาตฺรา กฺฤต  น ปิตฺรา | ปูรฺววทฺยาวตฺ  | อนาทฺยกาโลปจิต            
สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | คาถ า จ ภาษเต | 
 

ยตฺกรฺตวฺย  สุปุตฺเรณ มาตานุคฺรหการิณา | 
ตตฺกฺฤต  ภวตา เม’ทฺย จิตฺต  โมกฺษปรายณมฺ ||45|| 
ทุรฺคติภฺยะ สมุทฺฆฺฤตฺย สฺวรฺเค โมกฺเษ จ เต อหมฺ | 
สฺถาปิตา สุปฺรยตฺเนน สาธุ เต ทุษฺกร  กฺฤตมฺ ||46|| 

 

(21.1) อิตฺยุกฺตฺวา ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺตา | อถ       
กจ คลา อปเรณ สมเยน สฺวามินมนุชฺ าปฺย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา 
ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษฺปณฺณา | เอกานฺตนิษณฺณา กจงฺคลา ภควนฺตมิทมโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต 
สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุณีภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | ภควตา            
มหาปฺราชาปตฺเย ส นฺยสฺตา | ตตสฺตยา ปฺรวฺราชิตา อุปส ปาทิตา อววาโท ทตฺตะ | ตยา ยุชฺยมานยา        
ฆฏมานยา วฺยายจฺฉมานยา สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ  | อรฺหนฺตินี จ พภูว |                 
ตฺไรธาตุกวีตราคา ปูรฺววนฺมานฺยา จ ส วฺฤตฺตา | 
 

(21.2) ยทา ภควานฺ ภิกฺษุณีน า ส กฺเษเปโณทฺทิศฺย วิหาร  ปฺรวิศติ ปฺรติส ลยนาย ตทา ต        
กจ คลา วิสฺตเรณ วฺยากโรติ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษุนาม ตฺรยเต สฺม | เอษาคฺรา เม ภิกฺษโว ภิกฺษุณีน า มม      
ศฺราวิกาณ า สูตฺรานฺตวิภาคกรฺตฺรีณ า ยทุต กจ คลา ภิกฺษุณี อิติ | 
 

(21.3) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภทนฺต กจ 
คลายาะ กรฺม กฺฤต  เยน วฺฤทฺธา ปฺรวฺรชิตา | กึ จ กรฺม กฺฤต  เยน ทริทฺรา ทาสี จ ส วฺฤตฺตา ภคว าศฺจ 
ปศฺจิเมน ครฺภวาเสน ธาริตะ | ปฺรวฺรชฺยารฺหตฺว  จ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ภควตา จ สูตฺรานฺตวิภาค-        
กรฺตฺรีณามคฺรานิรฺทิษฺเฏติ | ภควานาห | กจงฺคลาไยว ภิกฺษโว ภิกฺษุณฺยา กรฺมา(ณิ) กฺฤตานฺยุปจิตานิ 
ลพฺธส ภาราณิ ปูรฺวทฺยาวตฺ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
 

(21.4) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว โพธิสตฺตฺวจรฺยาย า วรฺตมานสฺย เอษา มม มาตา พภูว | ยทาห  
ปฺรวฺร-ชิตุมิจฺฉามิ | ตทา มาเมว วารยติ | ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน วฺฤทฺธา ปฺรวฺรชิตา | ทาน  ททโต เม’
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นยาทานานฺตรายะ กฺฤตะ | เตน ทริทฺรา ส วฺฤตฺตา | น จานยา (22) ปุณฺยมเหศาขฺยส วรฺตฺตนียานิ       
กรฺมาณิ กฺฤตานิ ยถา มหามายยา เยนาหมนยา ปศฺจิเม ครฺภวาเสน ธาริตะ | กาศฺยเป จ สมฺยกฺส พุทฺเธ 
ปฺรวฺรชิตา ยาะ ไศกฺษาไศกฺษา ภิกฺษุณฺโย ทาสีวาเทน สมุทาจริตาะ | เตน ทาสี ส วฺฤตฺตา | ยตฺตตฺรานยา 
ป ต  สฺวาธฺยายิต  สฺกนฺธเกาศล  ธาตุเกาศลมายตนเกาศล  ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทเกาศล  สฺถานาสฺถานเกาศล  
จ กฺฤต  เตน มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ  | ยสฺยาศฺโจ ปาธฺยายิ
กายาะ สกาเศ ปฺรวฺรชิตา สา ภควตา กาศฺยเปน สมฺยกฺ ส พุทฺเธน สูตฺรานฺตวิภาคกรฺตฺรีณามคฺรา 
นิรฺทิษฺฏา | ตตฺรานยา มรณกาลสมเย ปฺรณิธาน  กฺฤต  ยนฺมยา ภควติ กาศฺยเป สมฺยกฺส พุทฺเธ อนุตฺตเร 
ทกฺษิณีเย ยาวทายุรฺพฺรหฺมจรฺย  จริต  น จ กศฺจิทฺ คุณคโณ’ธิคตะ | อเนน กุศลมูเลน โย’เสา ภควตา 
กาศฺยเปโนตฺตโร นาม มานโว วฺยากฺฤโต ภวิษฺยติ | ตฺว  มานว วรฺษศตายุษิ ปฺรชาย า ศากฺยมุนิรฺนาม 
ตถาคโต’รฺหตฺสมฺยกฺส พุทฺธ  อิติ | ตสฺยาห  ศาสเน ปฺรวฺรเชยมฺ | ยไถษา เม อุปาธฺยายิกา ภควตา กาศฺย
เปน สมฺยกฺส พุทฺเธน สูตฺรานฺตวิภาคกรฺตฺรีณามคฺรา นิรฺทิษฺฏา | เอว  มามปฺยเสา ภควานฺ ศากฺยมุนิะ     
สูตฺรวิภาคกรฺตฺรีณามคฺร า นิรฺทิเศทิติ | ตตฺปฺรณิธานวศาเทตรฺหิ มยา สูตฺรานฺตวิภาคกรฺตฺรีณามคฺรา 
นิรฺทิษฺฏา | อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ | ปูรฺววทฺยาวตฺ |        
อาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมิทมโวจตฺ | 
 

(22.1) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยน ไวร ภฺยมิติ | เอว  
ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยเศาษีตฺ | อถ ภควานฺ ส ปฺรสฺถิโต ยาวทนฺยตมสฺมินฺนาราเม |            
พฺราหฺมณะ กูปาตฺ ปานียมุทฺธรติ | อาราม  เสกฺตุมารพฺธะ | อทฺรากฺษีตฺ ส พฺราหฺมโณ ภควนฺต  ทูราเทว 
ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ส ลกฺษยติ | ยทิ ศฺรมโณ เคาตม อาราม  ปฺรเวกฺษฺยติ | อารามมุทปาน  ส ทูษยตีติ | 
ตโต รชฺชุ ติปฺยก  จ โคปายิตฺวา สฺถิตะ | อถ ภควานฺ ฤทฺธฺยาราม  ปฺรวิษฺฏะ | ป าจิเกน จ มหายกฺษเสนา
ปตินา ตทุทปาน  ปฺลาวีกฺฤตมฺ | สรฺโว’สาวาราม อุทเกน ปฺลาวิตะ | ตโต’เสา พฺราหฺมโณ มหรฺธิโก’ย     
ศฺรมโณ เคาตโม มหานุภาว อิติ วิทิตฺวาติปฺรสนฺนะ กถยติ  | อาคจฺฉตุ ภควนฺ เคาตม | อิย  รชฺชุริท      
ติปฺยกม ฺ| คฺฤหฺณาตุ ปานีย  ยถาสุขมิติ | 

อถ ภคว าสฺตสฺย า เวลาย า คาถ า ภาษเต | 
 

กึ กุรฺยาทุทปาเนน อาปศฺเจตฺสรฺวโต ยทิ | 
ฉิตฺตฺเวห มูล  ตฺฤษฺณายาะ กสฺย ปรฺเยษณ  จเรตฺ ||อิติ ||47|| 

 

(23.1) อถาเสา พฺราหฺมโณ ภควนฺตมิทมโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย    
ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  ปูรฺววทฺยาวตฺ | เอหิ ภิกฺษุกยา ปฺรวฺราชิตะ | 
 

เอหีติ โจกฺตะ ส ตถาคเตน มุณฺฑศฺจ ส ฆาฏีปรีตเทหะ | 
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สทฺยะ ปฺรศานฺเตนฺทฺริย เอว ตสฺเถา ไนว สฺถิโต พุทฺธมโนรเถน ||48|| 
 

(23.2) เตโนทฺยจฺฉมาเนน ฆฏมาเนน วฺยายจฺฉมาเนน สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อรฺหนฺ ส วฺฤตฺตะ | ตฺไรธาตุกวีตราคะ ปูรฺววทฺยาวทภิวาทฺยศฺจ ส วฺฤตฺตะ | 
 

(23.3) อถ ภควาญฺฉูรเสเนษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ ไวร ภฺยมนุปฺราปฺโต ไวร ภฺเย วิหรติ 
นเฑรปิจุมนฺทมูเล | เตน ขลุ สมเยน ไวร ภฺเยษฺวคฺนิทตฺโต นาม พฺราหฺมณราโช ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ   
สฺผีต  จ กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ | อศฺเราษีทคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชะ ศฺรมโณ เคาตมะ 
ศูรเสเนษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ ไวร ภฺยมนุปฺราปฺโต ไวร ภฺเย วิหรติ นเฑรปิจุมนฺทมูเล อิติ  | ศฺรุตฺวา จ 
ปุนรสฺไยตทภวตฺ | ศฺรมโณ เคาตมะ สรฺวสามนฺตราชาน  สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต’รฺหตฺส มตะ | 
ส เจทห  ศฺรมณ  เคาตม  (น) สตฺกริษฺยามิ ปฺราติสีมาน า โกทฺฤราชาน า ครฺหฺโย ภวิษฺยามิ | พาโล วต 
ภวนฺโต’คฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ยสฺย คฺรามกฺเษตฺรมุปนิศฺริตฺย ศฺรมโณ เคาตโม วิหรติ น จ สตฺกโรติ | 
ยตฺตฺวห  ศฺรมณ  เคาตม  สศฺราวกส ฆ  สรฺโวปกรไณะ ปฺรวารเยยมิติ วิทิตฺวา มหตฺยา ราชรฺทฺธฺยา มหตา 
ราชานุภาเวน ไวร ภฺยานฺนิษฺกฺรมฺย เยน ภคว าสฺเตโนป กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตา สารฺธ  ส มุข  ส 
โมทนี  ส รญฺชนี  วิวิธ า กถ า วฺยติสารฺย เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณมคฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราช  
ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา สนฺทรฺศยติ สมาทาปยติ ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | 
 

(23.4) อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราช อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺ-     
เตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ เคาตมสฺตฺไรมาสี  จีวรปิณฺฑปาตศยนา
สนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆน อิติ  | อธิวาสยติ ภควานคฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณ
ราชสฺย ตูษฺณี ภาเวน | อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควตสฺตูษฺณี ภาเวนาธิวาสน า วิทิตฺวา ภควโต 
ภาษิตม-ภินนฺทฺยานุโมทฺย มควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกานฺตะ | เตน นิเวศน  คตฺวา อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา |               
ปฺรติทิวสมษฺฏาทศปฺรการ  ขาทฺยก  ปจต นานาสูปิกรสวฺย ชโนเปต  จ ปฺรภูต  ภกฺตมฺ | ไวร ภฺเย จ ฆณฺฏาว
โฆษณ  การิตมฺ | นานฺเยน ศฺรมโณ เคาตมสฺตฺไรมาสี  โภชยิตวฺยะ | โย โภชยติ ตสฺย วโธ ทณฺฑ อิติ | ส 
เอว  ฆณฺฏาวโฆษณ  กฺฤตฺวา ราตฺเรา ศยิตะ | สฺวปฺนมทฺรากฺษีตฺ | อาตฺมีไยรนฺตฺไระ สรฺว  ไวร ภฺย  (24) 
นคร  เวษฺฏิตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺภีตะ ส ตปฺตะ อาหฺฤษฺฏโรมกูโป ลฆุ ลธฺเวว มหารฺหศยนาทุตฺถาย กเร 
กโปล  ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | มา ไหว เม อโต นิธน  ราชฺยาจฺจฺยุติรฺภวิษฺยติ ชีวิตสฺย วานฺตราย 
อิติ | ส ปฺรภาตาย า รชนฺย า พฺราหฺมณาย ปุโรหิตาย นิเวทยามาส | อุปาธฺยาย มยา อีทฺฤศะ สฺวปฺโน 
ทฺฤษฺฏะ | กถมตฺร ปฺรติปตฺตวฺยมิติ | พฺราหฺมณะ ปุโรหิตะ ส กฺษยติ | กิญฺจาปิ เทเวนาโศภนะ สฺวปฺโน 
ทฺฤษฺฏะ | ยทฺยหเมนมนุส วรฺณเยย  ภูยสฺยา มาตฺรยา ศฺรมโณ เคาตมะ ปฺรสาทมุตฺปาทยิษฺยติ | ยตฺตฺวห-
เมน  วิวรฺณเยยมิติ วิทิตฺวา กถยติ | เทเวน โศภนะ สฺวปฺโน น ทฺฤษฺฏะ | อุปาธฺยาย กึวิปาโก’ย  ภวิษฺยติ 
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| นิยต  เทวสฺย ราชฺยจฺยุติรฺภวิษฺยติ ชีวิตสฺย วานฺตรายะ | ราชา ส ลกฺษยติ | อโห วต เม น ราชฺยจฺยุติะ   
สฺยาทฺ (วา) ชีวิตสฺยานฺตราย อิติ วิทิตฺวา พฺราหฺมณ  ปุโรหิตมิทมโวจตฺ | อุปาธฺยาย โก’สาวุปายะ สฺยาทฺ
เยน เม น ราชฺยจฺยุติรฺภเวนฺนาปิ ชีวิตสฺยานฺตราย อิติ | ส กถยติ | ยทิ เทวสฺตฺไรมาสีมทรฺศนปเถ ติษฺ ติ 
เอว  เทวสฺย น ราชฺยจฺยุติรฺภวติ นาปิ ชีวิตสฺยานฺตรายะ | อคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชะ ส ลกฺษยติ | ยทฺเยว  
สุกรมฺ | เอว  การยามิ ฆณฺฏาวโฆษณมิติ | เตน สรฺววิชิเต ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | น มม เกนจิตฺตฺไร-   
มาสี  ทรฺศนาโยปส กฺรมิตวฺยมฺ | ย อุปส กฺรามติ ตสฺย วโธ ทณฺฑ อิติ | ส ฆณฺฏาวโฆษณ  กฺฤตฺวา ตฺไรมาสี
มทรฺศนปเถ สฺถิตะ | อายุษฺมานานนฺทะ กาลฺยเมโวตฺถาย เยนาคฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชฺยสฺย นิเวศน  
เตโนปส กฺรานฺตะ ยาวตฺ ปศฺยตฺยคฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชสฺย เปารุเษยา อลฺโปตฺสุกานฺ กฺฤตฺวา ติษฺ นฺติ 
| ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ กถยติ | ภวนฺตะ กิมลฺโปตฺสุกาสฺติษฺ ถ | เต กถยนฺติ อารฺย กึ กุรฺมะ | น ตฺวคฺนิ-    
ทตฺเตน พฺราหฺมณราเชน พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆสฺตฺไรมาสี  สรฺโวปกรไณะ ปฺรวาริตะ | เต ยูยมลฺโปตฺสุ
กาสฺติษฺ ถ นาหาร  สชฺชีกุรุถ นาสนปฺรชฺ ปฺติมฺ กึ พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ ภกฺตจฺเฉท  กริษฺยตีติ | เต      
กถยนฺติ | อารฺยานนฺท เทเวนาชฺ า ทตฺตา| ป จาน า ศตานามาหาร  สชฺชีกุรุต  ปฺรณีต  ปฺรภูต  เจติ | น    
ตูกฺตมมุกสฺยารฺถาเยติ | ภวนฺโต คตฺวา อาโรจยต | อารฺย เทเวน ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | น มม เกนจิทฺ
ทรฺศนาโยปส กฺรมิตวฺยมฺ | ย อุปส กฺรามติ ตสฺย วโธ ทณฺฑ อิติ | ตตฺกิมสฺมาก  ศิโรทฺวยมฺ | น วยมาโรจ
ยาม อิติ | อถายุษฺมานนฺโท เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ อุปส กฺรมฺย เอตตฺปฺรกรณ  ภควโต วิสฺตเรณา-
โรจยติ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | คจฺฉานนฺท ส ฆาฏีมาทาย ปศฺจาจฺฉฺรมณ  จ      
ไวร ภฺเย รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเกษฺวาโรจย | โย ยุษฺมาก  ภวนฺตะ อุตฺสหเต พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  จ      
ตฺไรมาสี  โภชยิตุ โภชยตฺวิติ | เอว  ภทนฺเตตฺยายุษฺมานนฺโท ภควตะ (25) ปฺรติศฺรุตฺย ส ฆาฏีมาทาย 
ปฺรศฺจาจฺฉฺรมณ  รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคารเกษฺวาโรจยติ | โย ยุษฺมาก  ภวนฺต อุตฺสหเต พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  
ตฺไรมาสี  โภชยิตุ ส โภชยตฺวิติ ไวร ภฺยา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ กถยนฺติ  | อารฺยานนฺท เอไกโก’สฺมาก
มุตฺสหเต ตฺไรมาสี  โภชยิตุมฺ | อปิ ตุ อเนน กลิราเชน ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | นานฺเยน เกนจิตฺ ตฺไรมา
สีมุปนิม ตฺรฺย พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ โภชยิตวฺยะ | โย โภชยติ ตสฺย พโธ ทณฺฑ อิติ | 
 

(25.1) ยาวทุตฺตราปถาตฺ สารฺถวาหะ ป จาศฺวศตานิ ปณฺยมาทาย ไวร ภฺยมนุปฺราปฺตะ ส 
ส ลกฺษยติ | ยทิทานี  คมิษฺยามิ อศฺวาน า ขุร  กฺเลทมาปตฺสฺยเต | อปรฺณา ภวิษฺยนฺติ อิไหว ติษฺ มีติ | ส    
ตตฺไรวาวสฺถิตะ | เตนาศฺวาชาเนยสฺย ทฺเวา ยวปฺรสฺเถา ปฺรชฺ ปฺเตา | อวศิษฺฏานามศฺวนาเมไกกะ |     
ศฺรุต  จาเนน ราชฺ า อย  จาย  จ กฺริยาการะ กฺฤตะ | อายุษฺมตานนฺเทน เอวมาโรจิตมิติ | ส ส ลกฺษยติ | 
นาหมสฺย ราชฺโ  วิษเย นิวาสี | กึ มม ราชา กริษฺยติ  | อิติ วิทิตฺวายุษฺมนฺตมานนฺทมิทมโวจตฺ  |        
อารฺยานนฺท มยา อศฺวาชาเนยสฺย ทฺเวา ยวปฺรสฺเถา ปฺรชฺ ปฺเตา | อวศิษฺฏานามศฺวานาเมไกกะ | ยทิ 
ภควานุตฺสหเต ยวานฺ ปริโภกฺตุมห  ภควตะ ปฺรสฺถทฺวยมนุปฺรยจฺฉามิ | อนฺเยษ า จ ภิกฺษูณาเมไกกมิติ | 
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(25.2) อถายุษฺมานานนฺโท เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย เอตตฺปฺรกรณ     
ภควโต วิสฺตเรณาโรจยติ | อถ ภควต เอตทภวตฺ | มไยไวตานิ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ 
ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺ ปฺรตฺยุปสฺถิตานิ | อวศฺย ภาวีนิ มไยไวตานิ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ โก’นฺยะ 
ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ | น หิ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ พาหฺเย ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต | นาพฺธาเตา | น        
เตโชธาเตา | น วายุธาตาวปิ | ปูรฺววทฺยาวตฺ | ผลนฺติ ขลุ เทหินามิติ | 
 

(25.3) อายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | คจฺฉานนฺท ภิกฺษูณ า ศิลาก า จารย | โย ยุษฺมา-
กมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธ  ไวร ภฺเย ตฺไรมาสี  ยวานฺ ปริโภกฺตุ ส ศิลาก า คฺฤหฺณาตฺวิติ | เอว  ภทนฺเต-   
ตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ศิลาก า จารยิตุมารพฺธะ | ยาวทฺภควตา ศิลาก า คฺฤหีตฺวา 
ภิกฺษุทฺวโยไนศฺจ ป จภิรฺภิกฺษุศไตะ | อายุษฺม าสฺตุ ศาริปุตฺระ กถยติ | ภควนฺนห  วายฺวาพาธิโก โนตฺสเห 
ตฺไรมาสี  ยวานฺ ปริโภกฺตุมิติ | อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายนะ กถยติ | อหมสฺโยปสฺถายิก อิติ | ตโต 
ภควานฺ ภิกฺษุทฺวเยาไนะ ป จภิรฺภิกฺษุศไตะ สารฺธ  ไวร ภฺเย วรฺษา อุปคตะ  | อายุษฺมนฺเตา ศาริปุตฺร
เมาทฺคลฺยายเนา ตฺริศงฺกุ ปรฺวต  คตฺวา วรฺษา อุปคเตา | ตตะ ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณ ทิวฺยยา สุธยา     
ปฺรวาริเตา | ตตะ สารฺถวาโห ภควโต ทฺเวา ยวปฺรสฺถาวนุปฺรยจฺฉติ | อนฺเยษ า จ ภิกฺษูณาเมไกกม ฺ| 
 

(26.1) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมิทมโวจตฺ | คจฺฉานนฺท ตถาคตสฺยารฺถาย ยวานฺ     
ปริกรฺมเยติ | เอว  ภทนฺเตติ อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺย ศมาทาย เยนานฺยตมา วฺฤทฺธา สฺตฺรี      
เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ต า สฺตฺริยมิทมโวจตฺ | ภคินิ ตถาคตสฺยารฺถาย ยวานฺ ปริกรฺมีกุรุ | สา   
กถยติ | อารฺย อห  วฺฤทฺธา น ศกฺโนมิ | อปิ ตฺเวษา ตรุณิกา ทาริกา อสฺย า อนุปฺรยจฺฉ | เอษา ปริกรฺมย
ตีติ | อายุษฺมานานนฺทสฺตสฺยาะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | ภคินิ ศกฺษฺยสิ ตฺว  ตถาคตสฺยารฺถาย ยวานฺ     
ปริกรฺมีกรฺตุมิติ | สา กถยติ | อารฺย สมเยนาห  ปริกรฺมยามิ | ยทิ เม อาลาปมนุปฺรยจฺฉสีติ | ส กถยติ | 
ปริกรฺมย ทาสฺยามีติ | สา ปริกรฺมยิตุมารพฺธา | ปฺฤจฺฉติ จ | อารฺยก เอษ พุทฺโธ นาม อิติ | อายุษฺมา
นานนฺทะ ส ลกฺษยติ | ยทฺยหมสฺยา พุทฺธวรฺโณทาหรณ  กริษฺเย คมฺภีรา พุทฺธธรฺมาะ สฺถานเมตทฺวิทฺยเต 
(ยทเสา น วิชฺ าสฺยตีติ ) ยตฺตฺวหสฺยาศฺจ (กฺรรตฺน) วรฺโณทาหรณมุทาหเรยมิติ วิทิตฺวา กถยติ | 
 

(26.2) ราชฺโ  ภคินี จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺสปฺตาน า รตฺนาน า โลเก ปฺราทุรฺ-    
ภาโว ภวติ  | กตเมษ า สปฺตานามฺ  | ตทฺยถา | จกฺรรตฺนสฺย หสฺติรตฺนสฺยาศฺวรสฺย มณิรตฺนสฺย            
สฺตฺรีรตฺนสฺย คฺฤหปติรตฺนสฺย ปริณายกรตฺนสฺย สปฺตมสฺย | 
 

(26.3) ราชฺโ  ภคนิิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺกถ รูปสฺย จกฺรรตฺนสฺย โลเก ปฺราทุรฺ-
ภาโว ภวติ | อิห ภคินิ ราชฺ ะ กฺษตฺริยสฺย มูรฺธาภิษิกฺตสฺย ตเทว โปษเธ ป จทศฺย า ศิระ สฺนาโตปวา
ไสรล  กฺฤตสฺย อุปริ ปฺราสาทตลคตสฺยามาตฺยคณปริวฺฤตสฺย ปูรฺวสฺย า  ทิศิ จกฺรรตฺน  ปฺราทุรฺภวติ      
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สหสฺราร  สนาภิก  สเนมิก  สรฺวาการปริปูรฺณ  ศุภมกรฺมารกฺฤต  ทิวฺย  (สรฺว) เสาวรฺณมฺ | ศุภ  จาเนน ภวติ 
| ยสฺย ราชฺ ะ กฺษตฺริยสฺย มูรฺธาภิษิกฺตสฺย ตเทว โปษเธ ป จทศฺย า ปูรฺววทฺยาวตฺสรฺวเสาวรฺณมฺ | ภวติ ส 
ราชา จกฺรวรฺตีติ | อทฺธาห-  มสฺมิ ราชา จกฺรวรฺตีติ จกฺรรตฺน  มีม าสิตุกาม อุตฺถายาสนาเทก าสมุตราส ค  
กฺฤตฺวา ทกฺษิณ  ชานุมณฺฑล  ปฺฤถิวฺย า ปฺรติษฺ าปฺย ตจฺจกฺรรตฺนมุภาภฺย า ปาณิภฺย า ปฺรติคฺฤหฺย วาเม 
ปาเณา ปฺรติษฺ าปฺย ทกฺษิเณน ปาณินา อนุวรฺตยติ | ชยสฺว โภ จกฺรรตฺน เยนารฺยะ ปุราณศฺจกฺรวรฺติปถ 
อิติ | 
 

(26.4) อถ จกฺร (ร)ตฺน  ราชฺ า จกฺรวรฺตินา อนุปฺรวรฺติตมุปริวิหาย (สม) ภฺยุทฺคมฺย       
ปูรฺเวณ ปฺรายาสีทฺเยนารฺยะ ปูราณศฺจกฺรวรฺติปถะ อนฺเวติ ราชา จกฺรวรฺตี ตจฺจกฺรรตฺน  สารฺธ  จตุรงฺเคณ 
พลกาเยน | ยศฺมึศฺจ ปฺรเทเศ ตจฺจกฺรรตฺน  ปฺรติติษฺ ติ ตตฺร ราชา จกฺรวรฺตี วาส  กลฺปยติ สารฺธ  จตุ(รงฺ-
เคณ พ)ลกาเยน | (เย ขลุ) ปูรฺวศฺย า ทิศิ โกฏฺฏราชานสฺเต เยน ราชา จกฺรวรฺตี เตโนปส กฺรามนฺติ  | 
อุปส กฺรมฺย ราชาน  จกฺรวรฺตินเมว  วทนฺติ | เอตุ เทวะ | (27) สฺวาค ต เทวสฺย | อิเม เทวสฺย ชนปทา 
ฤทฺธาศฺจ สฺผีตาศฺจกฺเษมาศฺจ (สุภิกฺษา) ศฺจากีรฺณพหุชน (มนุษฺยา) ศฺจ ตานฺ เทวะ สมนุศาสฺตุ  | วย  
เทวสฺยานุยาตฺริกา ภวิษฺยามะ | เตน หิ ยูย  คฺรามณฺยะ สฺวกสฺวกานิ วิชิตานิ สมนุศาสถ ธรฺเมณ       
มาธรฺเมณ | มา จ วะ กสฺยจิทธรฺมจาริโณ วิ(ป)จฺจาริ โณ ราษฺฏฺเร วาโส โรจตามฺ | เอ (ตตฺปฺรการ)       
มานุยาตฺริกา ภวิษฺยถ | อถ ตจฺจกฺรรตฺน  ปูรฺว า ทิศมภินิรฺชิตฺย ปูรฺว (ว)นฺมหาสมุทฺร  ปฺรตฺยุตฺตีรฺย      
ทกฺษิเณน ปศฺจิเมโนตฺตเรณ ปฺรายาสีทฺเยนารฺยะ ปุราณศฺจกฺรวรฺติปถะ | อถ (จกฺรรตฺน ) ราชฺ า จกฺร-
วรฺตินานุปฺรวรฺติตมุปริ วิหาย (สมภฺยุทฺคมฺย) อุตฺตเรณานฺวาวฺฤต  เยนารฺยะ ปุราณศฺจกฺรวรฺติปถะ  |     
อนฺเวติ ราชา จกฺรวรฺตี ตจฺจกฺรรตฺน  สารฺธ  จตุรงฺเคณ พลกาเยน | ยสฺมินฺปฺรเทเศ ตจฺจกฺรรตฺน  ปฺรติ-   
ติษฺ ติ ตตฺร ราชา จกฺรวรฺตี (วาส  กลฺปยติ) สารฺธ  จตุรงฺเคณ พลกาเยน | เย ขลูตฺตร (สฺย า ทิศิ โกฏฺฏ-
ราชานะ) เต เยน ราชา จกฺรวรฺตี เตโนปส กฺรามนฺติ  | อุปส กฺรมฺย ราชาน  จกฺรวรฺตินเมว  วทนฺติ | เอหิ 
เทว | สฺวาคต  เทวสฺย | อิเม เทวสฺย ชนปทา ฤทฺธาศฺจ สฺผีตาศฺจ กฺเษมาศฺจ สุภิกฺษาศฺจากีรฺณวหุชน-
มนุษฺยาศฺจ | ตานฺ เทวะ สมนุศาสฺตุ | วย  เทวสฺยา (นุยาตฺริกา ภวิษฺยามะ) | เตน หิ ยูย  คฺรามณฺยะ      
สฺวกสฺวกานิ วิชิตานิ สมนุศาสถ ธรฺเมณ มาธรฺเมณ | มา จ วะ กสฺยจิทธรฺมจาริโณ ราษฺฏฺเร วาโส      
โรจตามิติ | อถ จกฺรรตฺนมุตฺตร า ทิศมภินิรฺชิตฺโยตฺตรมหาสมุทฺร  ปฺรตฺยุตฺตีรฺย ตาเมว ราชธานีมาคตฺ -
โยปรฺยสฺยาธิกรณสฺโยจฺฉฺราปิตมิวาสฺถาตฺ | ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาทสฺไยว รูปสฺย 
จกฺรรตฺนสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | 
 

(27.1) ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺกถ รูปสฺย หสฺติรตฺนสฺย โลเก ปฺรา -      
ทุรฺภาโว ภวติ  | อิห ภคินิ  ราชฺ ศฺจกฺรวรฺติโน หสฺตี ภวติ สรฺวศฺ เวตะ กุมุทวรฺณะ สปฺตางฺคะ             
สุปฺรติษฺ โต’ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ | ย  ทฺฤษฺฏฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินศฺจิตฺตมภิปฺรสีทติ | ภทฺรก  
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วรหสฺติรตฺน  ส (กฺฤทฺ ท) มถเมษฺยตีติ | อถ ราชา จกฺรวรฺตี ส ขฺยาต  หสฺติทมก  ทูเตน ปฺรกฺโรษฺเยทมโวจตฺ 
อิท  ตฺวยา เสามฺย ส ขฺยาต  หสฺติรตฺน  กฺษิปฺรเมว สุทานฺต  กฺฤตฺวาสฺมากมุปนยิตวฺยมิติ  | เอว  เทว อิติ     
ส ขฺยาโต หสฺติทมโก ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ ปฺรติศฺรุตฺย หสฺติรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารเณภิรุปส กฺรามติ  |    
ตเทกาหฺนา สรฺวจารเณภิรุปส กฺรมฺยมานเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ตทฺยถานฺเย หสฺติโน’
เนกวารฺษิกา อเนกวรฺษคณทานฺตาะ สรฺวจารเณภิรูปส กฺรมฺยมาน  ปฺรติคฺฤหฺณานฺติ | เอวเมตทฺธสฺติรตฺน-
เมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ทานฺต  ไจน  วิทิตฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ อุปนยติ | ทานฺต  เทว 
ภทฺร  หสฺติรตฺนมฺ | ยสฺเยทานี  เทวะ กาล  มนฺยต อิติ | อถ ราชา จกฺรวรฺตี ตทฺธสฺติรตฺน  มีม าสิตุกามะ 
(28) สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมเย ตทฺธิ (หสฺติ) รตฺนมภิ(รุ)หฺเยมาเมว สมุทฺรปรฺยนฺต า  มหา,ปฺฤถิวีมนฺ
วาหิณฺฑฺย ตาเมว ราชธานีมาคตฺย ปฺราตราศิกมการฺษีตฺ | ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภา
วาทสฺไยว รูปสฺย หสฺติรตฺนสฺย ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | 
 

(28.1) ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺ กถ  รูปสฺยาศฺวรตฺนสฺย โลเก               
ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | อิห ภคินิ ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ อศฺโว ภวติ สรฺวนีละ กฺฤษฺณศิรา มโนชฺโ  ชวโน’-    
ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ | ย  ทฺฤษฺฏฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินศฺจิตฺตมภิปฺรสีทติ | ภทฺรก  วตาศฺวรตฺน  
สกฺฤทฺ (ทมถ) เมษฺยตีติ | อถ ราชา จกฺรวรฺตี ส ขฺยาตมศฺวทมก  ทูเตน ปฺรโกษฺเยทมโวจตฺ  | อิท  ตฺวยา 
เสามฺย ส ขฺยาตมศฺวรตฺน  กฺษิปฺรเมว สุทานฺต  กฺฤตฺวาสฺมากมุปนยิตวฺยมิติ | เอว  เทเวติ ส ขฺยาโต’ศฺวา-   
ทมโก ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ ปฺรติศฺรุตฺย ตทศฺวรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารไณรุปส กฺรามติ  | ตเทกาหฺนา       
สรฺวจารเณภิรุปส กฺรมฺยมานเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ตทฺยถานฺเย อศฺวา อเนกวารฺษิกา 
อเนกวรฺษคณทานฺตาะ สรฺวจารเณภิปรุส กฺรมฺยมานาะ สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺนนฺติ  | เอวเมว 
ตทศฺวรตฺนเมกาหฺนา สรฺวจารเณภิรูปส กฺรมฺยมานเมกาหฺนา สรฺวจารไณะ ปฺรติคฺฤหฺณาติ  | ทานฺต  ไจน     
วิทิตฺวา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺติน อุปนามยติ | ทานฺต  เทว ภทฺรมศฺวรตฺน  ยสฺเยทานี  เทวะ กาล  มนฺยเต | อถ 
ราชา จกฺรวรฺตี อศฺวรตฺน  มีม าสิตุกามะ สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมเย ตทศฺวรตฺนมภิรุหฺเยมาเมว 
สมุทฺรปรฺยนฺต า มหาปฺฤถิวี (มนฺวาหิณฺฑฺย) ตาเมว ราชธานีมาคตฺย ปฺราตราศมการฺษีตฺ  | ราชฺโ  ภคินิ 
จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาทสฺไยว รูปสฺยาศฺวรตฺนสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | 
 

(28.2) ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺกถ รูปสฺย (มณิรตฺนสฺย) โลเก                  
ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | อิห ภคินิ ราชฺ ศฺจกฺรวรฺติโน มณิรฺภวติ อษฺฏ าโศ ไวฑูรฺยะ ศุโภ ชาติมานจฺโฉ                   
วิปฺรสนฺนะ อนาวิละ | ยาวทฺราชฺ ศฺจกฺรวรฺติโน’นฺตะ ปุเร ทีปกฺฤตฺย  สรฺว  ตนฺมเณราภยา | อถ ราชา               
จกฺร(วรฺตี ตนฺมณิ) รตฺน   มีม าสิตุกาโม ธการตมิศฺราย า ราตฺรฺย า ศไนรฺมนฺท  มนฺท  เทเว วฺฤษฺฏายมาเน               
วิทฺยุตฺสุ นิศฺจรนฺตีษุ มณิรตฺน  ธฺวชาคฺเร อาโรปฺโยทฺยานภูมึ นิรฺยาติ สารฺธ  จตุร เคณ วลกาเยน | ยาวตฺ 
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ขลุ ราชฺ ศฺจกฺรว (ตีรฺโน จตุร โค) พลกายะ สรฺวะ สฺผุโฏ (ม) เณราภยา | อรฺธโยชน  จ สามนฺตเกน | 
ราชฺโ    ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาทสฺไยว รูป  (สฺย) มณิรตฺนสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโวภวติ | 
 

(28.3) ราชฺโ  ภคินิ จกฺรวรฺติโน โลเก ปฺราทุรฺภาวาตฺกถ รูป (สฺย สฺตฺรีร)ตฺนสฺย โลเก                  
ปฺราทุรฺภาโว ภวติ | อิห ภคินิ ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ สฺตฺรี ภวติ อภิรูปา ทรฺศนียา ปฺราสาทิกี นาติเคารี              
นาติศฺยามา มทฺคุรุจฺฉนิรฺวาติทีรฺฆา นาติหฺรสฺวา สุปฺรติษฺ ตา นาติกฺฤศา (29) นาติสฺถูลา นาตฺยุตฺสทม า
สา (ตนุคา) สฺตฺรี | ตสฺยาะ ขลุ ภคินิ ศีเต อุษฺณา (ส ) สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ อุษฺเณ ศีตส สฺปรฺศานิ คาตฺราณิ               
กาลิงฺคปฺราวารมฺฤทุส สฺปรฺศานิ  | ตสฺยาะ ขลุ ภคินิ  สรฺวโรมกูเปภฺยศฺจนฺทนคนฺโธ วาติ มุขาจฺจ            
(อุตฺปลคนฺธะ) | 
 

(29.1) ยาวทา (ยุษฺมา)นานนฺทะ สฺตฺรีรตฺน  วิภชติ ตาวตฺตยา ทาริกยา เต ยวาะ         
ปริกรฺมิตาะ | สา ปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธา | อารฺย อเนนาห  กุศลมูเลน ราชฺ ศฺจกฺรวรฺติ-
นะ สฺตฺรีรตฺน  สฺยามิติ | อถายุษฺมานานนฺโท ยวานฺ ปริกรฺมิตานาทาย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | 
อุปส กฺรมฺย ภควโต ยวานุปนามยติ | ชานกาะ ปฺฤจฺฉกาะ วุทฺธา ภควนฺตะ | ปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานา
ยุษฺมนฺตมานนฺทมฺ | เกไนเต อานนฺท ยวาะ ปริกรฺมิตาะ | อมุกยา ภทนฺต (พฺราหฺมณทาริกยา | กิม)    
ภูตฺ เต อานนฺท ตยา พฺราหฺมณทาริกยา สารฺธมนฺตรากถาสมุทาหาระ | เตน หฺยานนฺท ยาว าสฺเต’
ภูตฺตยา พฺราหฺมณทาริกยา สารฺธมนฺตรากถาสมุทาหารสฺตตฺ สรฺวมสฺมาก  วิสฺตเรณาโรจย | อถายุษฺมา
นานนฺโท (ยตฺต) สฺยาภูตฺตยา พฺราหฺมณทาริกยา สารฺธมนฺตรากถาสมุทาหารสฺตตฺสรฺว  ภควโต         
วิสฺตเรณาโรจยติ | เอวมุกฺเต ภควานายุษฺมนฺต-มานนฺทมิทมโวจตฺ | กสฺมาตฺตฺวยานนฺท ตยา ทาริกยา 
พุทฺธวรฺโณทาหรณ  น กฺฤตมฺ | มม ภทนฺต เอว  ภวติ | คมฺภีรา พุทฺธธรฺมาะ สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยทเสา 
ทาริกา น วิชฺ าสฺยตีติ | มยา ตสฺยาศฺจกฺรวรฺติวรฺโณทาหรณ  กฺฤตมฺ | กฺษิณสฺตฺวมานนฺท | ส เจตฺตฺวยา 
ตสฺยา พุทฺธวรฺโณทาหรณ  กฺฤตมภวิษฺยตฺ สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยตฺตุ ยามนุตฺตราย า  สมฺยกฺส โพเธา      
อไววรฺติก  จิตฺตมุตฺปาทิตมภวิษฺยตฺ  | อปิ  ตฺวานนฺท ภวิษฺยตฺยเสา ทาริกา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ            
สฺตฺรีรตฺนมฺ | 
 

(29.2) สามนฺตเกน ศพฺโท วิสฺตฺฤตะ | อมุกยา พฺราหฺมณทาริกยา ภควโต’รฺถาย ยวาะ               
ปริกรฺมิตาะ | สา ภควตา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ สฺตฺรีรตฺน  วฺยากฺฤตา | อิติ ศฺรุตฺวา ไยะ ป จภิรฺทาริกาศ-
ไตรฺทฺยวูไนรฺภิกฺษุทฺวโยนาน า ป จาน า ภิกฺษุศตาน า ยวาะ ปริกรฺมิตาะ | ตาภิรปิ ปฺรณิธาน  กฺฤตมฺ | 
วยมสฺยาะ ปริวาราะ สฺยาม อิติ | 
 

(29.3) ยาวทฺภควานฺ ยวานฺปริโภกฺตุมารพฺธะ อายุษฺมานานนฺโท วิกฺลวะ อศฺรูณิ                  
ปฺรโมกฺตุมารพฺธะ | ภควตา เตษุ ชนฺมปริวรฺเตษุ กรจรณศิรศฺเฉทาทีนิ ทานานิ ทตฺตฺวา ตฺริภิะ กลฺปา -       
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ส ขฺเยไยะ สรฺวชฺ ตฺวมวาปฺย อิทานี  โกฏรยวานฺภกฺษยตีติ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต 
| กสฺมาตฺวมานนฺท วิกฺลวะ อศฺรุณิ ปฺรมุ ญฺจสิ | ภควานฺภทนฺต จกฺรวรฺติกุเล ชาโต ราชฺยมปหาย       
ปฺรพฺรชิตะ กรจรณศิราทีนิ ทานานิ ทตฺวา ตฺริภิะ กลฺปาส ขฺเยไยะ สรฺวชฺ ตฺวมวาปฺย อิทานี  โกฏรย
วานฺภกฺษยตีติ | ภควานาห | อากฺษ ากฺษสิ ตฺวมานนฺท (30) ตถาคตสฺย ท ษฺฏฺรนฺตรวินิรฺคตานฺ ยวานฺ     
ปริโภกฺตุมฺ | อากางฺกฺษามิ ภควนฺ | ตโต ภควตา อายุษฺมต อานนฺทาย ท ษฺฏฺรานฺตรวินิรฺคตาน า ยวานา 
(เมโก ทตฺตะ) | ตถาหฺยานนฺท ตถาคตสฺย รสาคฺร (ค) ตาน า รสหรณี สุปริศุทฺธา | ยทิ ตถาคตะ          
ปฺรากฺฤตมปฺยาหาร  ปริภุกฺเต ตทปิ ตถาคตสฺยานฺนศตรส  ส ปริวรฺตเต | 
 

(30.1) ไตะ สามนฺตไกะ ศพฺโท วิสฺตฺฤตะ | อคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ
มุป -นิม ตฺรฺยาทรฺศนปเถ สฺถิ โต ภควานฺ  ไวร ภฺ เย ยวานฺ  ปริภุ กฺ เต อิติ  | สามนฺตราไชรปิ  ศฺรุต             
ไตรคฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชสฺย ทูตส ปฺเรษณ  กฺฤตมฺ  | เต ปฺรเวศ  น ลภนฺเต ทฺวาริ สฺถิตาะ | 
อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา  ศฺรุต  เตน ป จมาตฺราณิ ศกฏศตานิ ปรฺโณปคูฒสฺย ศาเละ ปฺเรษิตานิ | อถ 
มารสฺย ปาปียส เอตทมวตฺ | พหุโศ มยา ศฺรมโณ เคาตโม วิเห โต น กทาจิทวตาโร ลพฺธะ | อตฺราปิ 
ตาวทสฺย ปฺรหรามิ อิติ วิทิตฺวา อายุษฺมนฺตมานนฺทมาตฺมาน  วินิรฺมาย เตษ า ป จาน า ศกฏศตาน า ปุรตะ 
สฺถิตฺวา กถยติ | ภวนฺตะ กุตฺร คมฺยเต| เต กถยนฺติ | (อารฺย) อานนฺท อคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช 
ภควนฺต  สศฺราวกส ฆมุปนิม ตฺรฺยาทรฺศนปเถ สฺถิโต ภควานฺไวร ภฺเย ยวานฺ ปริภุกฺเต อิต ิ| อนาถปิณฺฑเทน 
คฺฤหปตินา ศฺรุตฺไวตานิ ปรฺโณปคูฒสฺย ศาเล รฺภควโต’รฺถาย ป จ ศกฏศตานิ ปฺเรษิตานิ อิติ | ส กถยติ | 
ภวนฺโต เทวา อภิปฺรสนฺนาะ นาคายกฺษาะ | ยทิ ภควานฺ อากาเศ ปาตฺร  ปฺรสารยติ ตทปิ เทวาสฺรย-   
สฺตฺรึศา ทิวฺยายาะ สุธายาะ ปูรยนฺติ | กิมรฺถ  ภควานฺ ยวานฺ ปริภุกฺเต| นิวรฺตยถ อิติ | เต กถยนฺติ |    
อารฺยานนฺท ส ปฺรสฺถิตา วย  กิมิทานี   นิวรฺตามะ | คจฺฉาม อิติ | มาระ ส ลกฺษยติ | น ศกฺยเมเต      
นิวรฺตยิตุมฺ | อุปายส วิธาน  กรฺตวฺยมิติ | ส อุปริวิหายสมภฺยุทฺคมฺย อกฺษมาตฺรา ภิรฺวาริธาราภิรฺวรฺษิตุ-
มารพฺธะ | เตน ตาวทฺ ทฺฤษฺฏ  ยาวตฺตานิ ศกฏานิ นาภึ ยาวนฺนิมคฺนานิ | ตตสฺเต ศากฏิกา พลีวรฺทานฺ
มุกฺตา ปฺรกฺรานฺตา อิติ | ตตฺร ภควตา ไวร ภฺเย ยวาะ ปริภุกฺตาะ สารฺธ  ทฺวโยไนะ ป จภิรฺภิกฺษุศไตะ |    
อายุษฺมทฺภฺย า ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนาภฺย า ตฺริศ กุเก ปรฺวเต วรฺโษปคตาภฺย า ทิวฺยา สุธา ปริภุกฺตา | 
 

(30.2) ตตสฺเตน สารฺถวาเหน ตฺไรมาสสฺยาตฺยยาทฺภควานฺ สศฺราวกส โฆ ภกฺเตโนป -     
นิม ตฺริตะ | อธิวาสิต  ว ภควตา ตูษฺณี ภาเวน | ส สารฺถวาหสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจึ ปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  
สมุปานีย ปูรฺววทฺยาวทฺภควนฺต  ภุกฺตวนฺต  วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  ภควตะ ปาทโยรฺนิปตฺย 
ปฺรณิธน  กรฺตุมารพฺธะ | อเนนาห  กุศลมูเลน ราชา ภเวย  จกฺรวรฺตี อศฺวาชาเนยะ ปุตฺเร ยุวราช -        
สฺตานฺยปิ ป จาศฺวศตานิ ป จปุตฺรศตาณิ | ยา สา ทาริกา ภควตา สฺตฺรีรตฺน  ยานิ ปญฺจ ทาริกาศตานิ 
ตสฺยาะ ปริจาริกา อิติ | ตโต ภคว าสฺตสฺย (31) สารฺถวาหสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย ต  สารฺถวาหมิทม
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โวจตฺ | ภวิษฺยสิ ตฺว  สารฺถวาห ราชา จกฺรวรฺตี อศฺวาชาเนยสฺเต ปุตฺโร ยุวราชสฺตานฺยปิ ป จาศฺวศตานิ 
ป จปุตฺรศตาน ิ| สา ทาริกา สฺตฺรีรตฺนมฺ | ตานฺยปิ ทฺยูนานิ ป จทาริกาศตานิ ตสฺยาะ ปริจาริกา อิติ | 
 

(31.1) อถ ภควานฺ ตฺไรมาสสฺยาตฺยยาตฺกฺฤตจีวโร นิษฺ ตจีวระ อายุษฺมนฺตมานนฺท
มามนฺตฺรยเต | คจฺฉานนฺท อคฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราชมาโรจย | เอว  จ วท | อุษิตาะ สฺโม มหาราช ตว     
วิชิเต อวโลกิโต ภว | คจฺฉาม อิติ | เอว  ภทนฺต อิติ | อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย เยนา-       
คฺนิทตฺตสฺย พฺราหฺมณราชสฺย นิเวศน  เตโนปส กฺรานฺตะ | เตน ขลุ สมเย นาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชะ 
ปุณฺยาหมาคมย สฺติษฺ ติ | อถายุษฺมานานฺโท เทาวาริก  ปุรุษมาม ตฺรยเต | เอหิ ตฺว  โภะ ปุรุษ เยนาคฺ-
นิทตฺโต พฺราหฺมณราชสฺเตโนปส กฺรม | อุปส กฺรมฺยาคฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราชเมว  วท | อานนฺโท ภิกฺษุรฺ-   
ทฺวาเร ติษฺ ติ เทว ทฺรษฺฏุกาม อิติ | เอวมารฺย อิติ เทาวาริกปุรุษะ อายุษฺมต อานนฺทสฺย ปฺรติศฺรุตฺย เย
นาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺยาคฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราชมิทมโวจตฺ | เทวารฺ-
ยานนฺโท ภิกฺษุรฺทฺวาเร ติษฺ ติ เทว  ทฺรษฺฏุกามะ | ส กถยติ | อห  โภะ ปุรุษ ปุณฺยาหมาคมย สฺติษฺ ามิ | 
อานนฺโท ภิกฺษุะ ปุณฺยมเหศาขฺยะ | ส เอว ปุณฺยาโห ภวตุ | 
 

(31.2) ปญฺจกลฺยาณศฺวายมฺ | นามกลฺยาโณ รูปกลฺยาโณวรฺณกลฺยาณะ ปฺรติภานกลฺยาณะ         
ปฺรติปตฺติกลฺยาณศฺจ | 
 

(31.3) ปฺรวิศตุ โก ภวนฺตมานนฺท  วารยตีติ | เทาวาริเกณายุษฺมต อานนฺทาไยวมาเรจิตมฺ | 
อายุษ-ฺมานานนฺทะ ปฺรวิษฺฏะ | เต’ปิ สามนฺตราชาน า ทูตาสฺเตไนว สารฺธ  ปฺรวิษฺฏาะ | 
 

(31.4) อถายุษฺมานานนฺโท’คฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราชมาโรคฺยยิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ |        
เอกานฺตนิษณฺณะ อายุสฺมานานนฺโท’คฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราชมิทมโวจตฺ  | ภคว าสฺ เต มหาราช             
อาโรคฺยยติ กถยติ จ | อุษิตาะ สฺโม มหาราช ตว วิชิเต ตฺไรมาสีมฺ | อวโลกิโต ภว | คจฺฉาม อิติ | วนฺเท 
อารฺยานนฺท พุทฺธ  ภควนฺตมฺ | กจฺจิทารฺยานนฺค ภควานฺไวร ภฺเยษุ ชนปเทษุ สุข  วรฺโษษิตะ | น จ ปิณฺฑ
เกน กฺลานฺต อิติ | ไตะ สามนฺตราชทูไตรุกฺตะ | เทโว’ปฺรตฺยกฺษิตราชฺยสฺตฺว  โย ภควนฺต  สศฺราวกส ฆ      
ตฺไรมาสีมุปนิม ตฺรฺยาทรฺศนปเถ วฺยวสฺถิตะ | ตฺไรมาสี  โกฏรยวาะ ปริภุกฺตา อิติ | ส กถยติ | สตฺยมารฺ-
ยานนฺท ภควตา ตฺไรมาสี  ยวาะ ปริภุกฺตฺวาะ | สตฺย  มหาราช | ส ส มูรฺฉิตะ ปฺฤถิวฺย า นิปติโต มหตา 
ชลปริเษเกณ ปฺรตฺยาคตปฺราณะ อมาตฺยานาหูย ปฺฤจฺฉติ  | ภวนฺโต น มยา ยุษฺมากมาชฺ า ทตฺตา |     
ปฺรติทิวส  ป จาน า    ศตนามาหาร  สชฺชีกุรุ | ปฺรณีต  ปฺรภูต  เจติ | เต กถยนฺติ | อสฺติ เทวไนวมาชฺ ปฺตม ฺ
| น ตฺวาชฺ า ทตฺตา (32) อมุกสฺย ทาตวฺยมิติ | อปิ ตุ อทฺยาปฺยาหาระ สชฺชีกฺฤต เอว ‘ถาคฺนิทตฺโต     
พฺราหฺมณราโช เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต 
นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณมคฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราช  ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา ส ทรฺหยติ ปูรฺววทฺ
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ยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควตะ ปาทโยรฺนิปตฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ  | 
อตฺยโย ภควนฺนตฺยยะ สุคต ยถา พาโล ยถา มูโฒ ยถาวฺยกฺโต ยถากุศโล โย’ห  ภควนฺต  สศฺราวกส ฆ      
ตฺไรมาสีมุปนิม ตฺรฺยาทรฺศนปเถ วฺยวสฺถิตะ | ตสฺย มม ภควนฺนตฺยย  ชานโต’ตฺยย  ปศฺยตะ อตฺยยมตฺยย
ตะ ปฺรติคฺฤหฺณีศฺวานุกมฺปามุปาทาย | ตถฺย  เต มหาราช อตฺยยมตฺยยต อาคมา ยถา พาโล ยถา มูโฒ 
ยถาวฺยกฺโต ยถากุศโล ยสฺตฺว  ตถาคต  ตฺไรมาสีมุปนิม ตฺรฺยาทรฺศนปเถ วฺยวสฺถิตะ | อุตสฺตฺว  มหาราช 
อตฺยย  ชานาสฺยตฺยย  ปศฺยสิ ต  จ ทฺฤษฺฏฺวา เทศยสิ วฺฤทฺธิเรว เต ปฺรติก ากฺษิตวฺยา กุศลาน า ธรฺมาณ า น 
หานิะ | 
 

(32.1) อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ยาวชฺชีว  
จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ  | ภควานาห | ตถาคโต 
มหาราช อลฺปายุษฺเก กาเล ชาตะ ปฺรภูต  จ การฺย  กรณียมฺ  | นิรฺวาณกาลสมยศฺเจติ | นาธิวาสยติ |         
ยทฺเยวมธิวาสยตุ เม ภควานฺสปฺตวรฺษาณิ สปฺตมาสานฺสปฺตทิวสานฺ | ตถาปิ ภควานฺนาธิวาสยติ       
อคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราโช ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  
ภิกฺษุส เฆเนติ | ภควานฺ ส ลกฺษยติ | ยทฺยหมสฺไยกภกฺตกมปิ นาธิวาสยามิ สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยทฺยคฺ -
นิทตฺโต พฺราหฺมณราช อุษฺณ  โศณิต  ฉรฺทยิตฺวา กาล  กริษฺยตีติ วิทิตฺวา อธิวาสิต  ภควตา ตูษฺณี ภาเวน | 
อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณ-ราโช ภควตสฺตูษฺณี  ภาเวนาธิวาสน า วิทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺโต 
เยน สฺว  นิเวศน  เตโนปส กฺรามฺตะ | อุปส กฺรมฺยามาตฺยานาม ตฺรยเต ภวนฺตะ โก’เสา อุปายะ สฺยาทฺเยน 
สรฺโว’ยมาหาโร พุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุส เฆน ปริภุกฺโต ภเวทิติ  | เต กถยนฺติ | เทว สรฺโว’ย  ปฺฤถิวฺยามา
หารสฺตีรฺยตามฺ | ภิกฺษวะ ปทฺภฺยามากฺรมิษฺยนฺติ | เอว  ปริภุกฺโต ภวิษฺยตีติ | เตน เปารุเษยาณามาชฺ า 
ทตฺตา | ภวนฺโต ยาวานยมาหาระ สรฺวเมตตฺสมนฺตาตฺ ปฺฤถิวฺยามากิรต อิติ ไตะ สรฺว  สมนฺตาทากีรฺณมฺ | 
อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  สมุปานีย ปูรฺวพทฺยาวทฺภควานฺ 
ปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ยาวทนฺยตเมน มหลฺเลน ส ชาตามรฺเษณาสฺมาภิสฺ-
ตฺไรมาสี  โกฏรยวาะ ปริภุกฺตาะ | อิทานีมย  กลิราโช วิภว  ทรฺศยตีติ วิทิตฺวา ขาทนียโภชนียสฺย     
ปฺฤถิวฺยามากีรฺณสฺโยปริปารฺษฺณิปฺรหาโร ทตฺตะ | พฺราหฺมณคฺฤหปตโย’วธฺยายนฺติ กฺษิปนฺติ วิวาจยนฺติ | 
อารฺย ขาทนียภีชนีย  มุขาภฺยาวหารฺย  ปาเทน สฺปฺฤศนฺติ  | (33) เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต            
อาโรจยนฺติ | ภควานฺ ส ลกฺษ (ย) ติ | ยะ กศฺจิทาทีนโว ภิกฺษวะ ขาทนียโภชนีย  มุขาภฺยวหารฺย  ปาเทน 
สฺปฺฤศนฺตีติ วิทิตฺวา ภิกฺษุนามนฺตฺรยเต สฺม | อมุเกน ภิกฺษโว มหลฺลภิกฺษุณา ส ชาตามรฺเษณ ขาทนีย
โภชนียสฺย มุขาภฺยวหารฺยสฺย ปฺฤถิวฺยามากีรฺณสฺโยปริ ปารฺษฺณิปฺรหาโร ทตฺต อิติ  | พฺราหฺมณ -     
คฺฤหปตโย’วธฺยายนฺติ กฺษิปนฺติ (วิ) วาจยนฺติ  | ตสฺมานฺน ภิกฺษุณา ขาทนียโภชนีย  มุขาภฺยวหารฺย      
ปาเทนากฺรมิตวฺยมฺ | อากฺรามติ สาติสาโร ภวตีติ | 
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(33.1) อถาคฺนิทตฺโต พฺราหฺมณราชะ สุโขปนิษณฺณ  พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  วิทิตฺวา ศุจินา     
ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺต  สนฺตรฺปยติ ปูรฺววทฺยาวทฺ เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน       
คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | อถ ภควานคฺนิทตฺต  พฺราหฺมณราช  (ธรฺมฺย) ยา     
กถยา ส ทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ ส ปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมยยา กถยา ส ทรฺศฺย     
สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย ส ปฺรหรฺษฺย อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อถ ส พหุลา ภิกฺษวสฺตฺรยาณ า        
วารฺษิกาณ า มาสานามตฺยยาตฺกฺฤตจีวรา นิษฺ ตจีวราะ สมาทาย ปาตฺรจีวร  เยน ภคว าสฺเตโนป-        
ส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต’สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิตาะ ส พหุลา 
ภิกฺษโว ภควนฺตมิทมโวจนฺ | อุษิตาะ สฺโม ภทนฺต ไวร ภฺเย ตฺไรมาสีมฺ | 
 

(33.2) วิสฺตเรณ ไวร ภฺยสูตฺรเมโกตฺตริกคเม จตุษฺกนิปาเต | 
 

(33.3) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ  | กึ ภทนฺต      
ภควตา กรฺม กฺฤต  เยน กรจรณศิรจฺเฉทาทินา ทานส ภาเรณ ยาวทฺทินชน  ส ตรฺปฺย กลฺปาส ขฺเยย  
ยตฺตฺรย  สตฺตฺวารฺเถ อาตฺมาน  ปริเขทฺยาปคตสรฺวการฺโย ไวร ภฺเย โกฏรยวานฺปริภุกฺตวานฺสารฺธ   
ภิกฺษุทฺยฺวูไนะ ป จภิรฺภิกฺษุศไตะ | อายุษฺมนฺเตา ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายเนา ทิวฺย า สุธามิติ | ภควานาห | 
ตถาคเตไนว เอตานิ ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปูรฺววทฺยาวตฺ
ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 

(33.4) ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ อศีติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า วิปศฺยี นาม สมฺยกฺส พุทฺโธ โลก    
อุทปาทิ   วิทฺยาจรณส ปนฺนะ สุคโต โลกจิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณ า พุทฺโธ 
ภควานฺ | สะ อศีติภิกฺษุสหสฺรปริวาโร พนฺธุมตี  ราชธานีมุปนิศฺริตฺย วิหรติ | เตน ขลุ สมเยน พนฺธุมตฺย า 
ราชธานฺตามนฺยตโม คณวาจโก พฺราหฺมณะ ปาญฺจศติก  คณ  พฺราหฺมณกานฺม ตฺรานฺปา ยติ | สรฺวโลกสฺย 
จาตฺยรฺถ  สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต’รฺหตฺส มตะ | ยต เอว วิปศฺยี สมฺยกฺส พุทฺโธ พนฺธุมตี         
ราชธานีมนุปฺราปฺตสฺตต เอว ต  น (34) กศฺจิตฺสตฺกโรติ น คุรุกโรติ น มานยติ น ปูชยติ | ส วิปศฺยติ | 
ตถาคเต สศฺราวกส เฆ’ตฺยรฺถมีรฺษฺยาวานฺส วฺฤตฺตะ | ยาวตฺส พหุลาะ ไศกฺษาไศกฺษา ภิกฺษวะ ปูรฺวาหฺเณ  
นิวาสฺย ปาตฺร-จีวรมาทาย พนฺธุมตี  ราชธานีมนุปฺราปฺตาะ | ตโต นานาสูปิกรโสเปตสฺย ภกฺตสฺย      
ปาตฺราณิ ปูรยิตฺวา นิรฺคจฺฉนฺติ | เตน จ พฺราหฺมเณน ทฺฤษฺฏาะ ปฺฤษฺฏาศฺจ | โภ ภิกฺษวะ ปศฺยามิ 
กีทฺฤศะ ปิณฺฑปาโต ลพฺธ อิติ | ไต ฤชุโก’ย  ทรฺศิตะ | ตต อีรฺษฺยาปฺรกฺฤตฺยา ส ชาตามรฺเษณ มาณวกา 
อภิหิตาะ | นารฺหนฺตีเม มุณฺฑกาะ ศฺรมณกา นานาสูปิกรสวฺย ชโนเปต  ศาลฺโยทน  ปริโภกฺตุมฺ | อรฺหนฺติ 
ตุ โกฏรยวานฺ ปริโภกฺตุมิติ | ไตรปฺยนุส วรฺณิตมฺ | เอวเมตทุปาธฺยาย เอวเมตตฺ | นารฺหนฺตฺเยว อิเม 
มุณฺฑกาะ ศฺรมณกา นานาสูปิกรสวฺย ชโนเปต  ศาลฺโยทน  ปริโภกฺตุมฺ  | อรฺหนฺติ ตุ โกฏรยวานฺปริโภกฺตุ
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มิติ | ตตฺร จ ทฺเวา มาณวเกา ศฺราทฺเธา ภทฺเรากลฺยาณาศเยา | เตา กถยตะ | อุปาธฺยาย ไมว  โวจะ | 
มหาตฺมาน เอเต’รฺหนฺตฺเยว ทิวฺย า สุธ า ปริโภกฺตุ น โกฏรยวานิติ | 
 

(34.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | เยา’เสา วิปศฺยิตถาคเตน คณวาจโก พฺราหฺมณะ อหเมว ส 
เตน กาเลน เตน สมเยน | ยานิ ตานิ (ทฺยฺวู) นานิ ป จ มาณวกศตานิ เอตานฺเยว ป จ ภิกฺษุศตานิ | เยา 
เตา ทฺเวา มาณวเกา ศฺราทฺเธา ภทฺเรา กลฺยาณาศเยา เอตาเวว เตา ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายเนา ภิกฺษู  | 
ยนฺมยา วิปศฺยินะ สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ไศกฺษาไศกฺษาณ า ศฺราวกาณามนฺติเก จิตฺต  ปฺรทูษฺย ขร  วากฺกรฺม 
นิศฺจาริต  ทฺยฺวูไนศฺจ ป จภิรฺมาณวกศไตรนุโมทิต  ทฺวาภฺย า ตุ นานุโมทิต  ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกไนตรฺหิ 
ตถาคเตน ไวร ภฺเย โกฏรยวาะ ปริภุกฺตาะ สารฺธ  ภิกฺษูทฺยฺวูไนะ ป จภิรฺภิกฺษุศไตะ | ศาริปุตฺรเมาทฺ-     
คลฺยายนาภฺย า ตุ ทิวฺยา สุธา ปริภุกฺตา | อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมนาเมกานฺตกฺฤษฺโณ     
วิปากะ ปูรฺววทฺยาวเทกานฺตศุลฺเกษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ | 
 

(34.2) ตตฺร ภควานายุษฺมานฺตมานนฺทมาม ตฺรยเตสฺม | อาคมยานนฺท เยนาโยธฺเยติ | เอว  
ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ  | อถ ภควานฺทกฺษิณป จาเล ชนปทจาริก า  
จรนฺนโยธฺยามนุปฺราปฺตะ อโยธฺยาย า วิหรติ นทฺยา คงฺคายาสฺตีเต | อถานฺยตโม ภิกฺษุรฺเยน ภคว าสฺเต
โนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต’สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิตะ ส ภิกฺษุรฺ
ภควนฺตมิทมโวจตฺ | สาธุ เม ภคว สฺตถา ส กฺษิปฺเตน ธรฺม  เทศยตุ ยถาห  ภควโต’นฺติเก ส กฺษิปฺเตน ธรฺม  
ศฺรุตฺวา เอโก วฺยปกฺฤษฺโฏ’ปฺรมตฺตะ อาตาปิ ปฺรหิตาตฺมา วิหเรยมฺ | เอโก วฺยปกฺฤษฺโฏ’ปฺรมตฺตะ       
อาตาปี ปฺรหิตาตฺมานฺยทรฺถ  กุลปุตฺราะ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายานิ วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว 
ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกา ปฺรวฺรชนฺติ ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจรฺยปรฺยวส าส  ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม สฺวยมภิชฺ าย 
สากฺษาตฺกฺฤตฺโวปส ปทฺย ปฺรเวทเยยมฺ | กฺษีณา (35) เม ชาติรูษิต  พฺรหฺมจรฺย  กฺฤต  กรณีย  นาปร-       
มสฺมาทฺภว  ปฺรชานามีติ | เอวมุกฺเต ภควานฺ เยน คงฺคา นที เตน วฺยวโลกยนฺ วฺยวโลกยติ | อทฺรากฺษีทฺ
ภควานฺนทฺยา คงฺคายาะ สฺโรตสา มหานฺต  ทารุสฺกนฺธมุหฺยมานมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนสฺตะ ภิกฺษุมามนฺตฺรย
เต | ปศฺยสิ ตฺว  ภิกฺโษ นทฺยา คงฺคายาะ สฺโรตสา มหานฺต  ทารุสฺกนฺธมุหฺยมานมฺ | เอว  ภทนฺต ส เจเทษ 
น ปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยติ | นาปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยติ | น มธฺเย ส สฺรกฺษฺยติ | น สฺถเล อุตฺปตฺสฺยติ | น 
มนุษฺยคฺราหฺโย หวิษฺยติ | นามนุษฺยคฺราหฺยะ | นาวรฺตคฺราหฺยะ | นานฺตหฺะปูตีภาว  คมิษฺยติ | เอวเมษ
ภิกฺโษ ทารุสฺกนฺโธ’นุปูรฺเวณ สมุทฺรนิมฺโน ภวิษฺยติ สมุทฺรปฺรวณะ สมุทฺรปฺราคฺภาระ | เอวเมว ส เจตฺตฺว  
ภิกฺโษ น ปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยสิ | ปูรฺววทฺยาวตฺ |นานฺตะปูตีภาว  คมิษฺยสิ | เอว  หิ ตฺว  ภิกฺโษ อนุปูรฺเวณ 
นิรฺวานนิมฺโน ภวิษฺยสิ นิรฺวานปฺรวโณ นิรฺวาณปฺราคฺภาระ | นาห  ภทนฺต ชาเน กิมปาริม  ตีร  กึ ปาริม  
ตีรมฺ | กึ มธฺเย (ส ) สทนมฺ  | กึ สฺถเล อุตฺสทนมฺ  | โก มนุษฺยคฺราหะ | กะ อมนุษฺยคฺราหะ (กะ       
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อาวรฺตฺตคฺราหะ |) โก’นฺตะปูตีภาว อิติ | สาธุ เม ภคว าสฺตถา ส กฺษิปฺเตน ธรฺม  เทศยตุ ยถาห  ภควโต’ 
นฺติกาตฺส กฺษิปฺเตน ธรฺม  ศฺรุตฺวา ปูรฺววทฺยาวตฺ นาปรมสฺมาทฺภว  ปฺรชานามีติ | 
 

(35.1) อปาริม  ตีรมิติ ภิกฺโษ ษณฺณามาธฺยาตฺมิกานามายตนานาเมตทธิวจนมฺ  | ปาริม      
ตีรมิติ ษณฺณ า พาหฺยานามายตนานาเมตทธิวจนมฺ | มธฺเย ส สทนมิติ นนฺทีราคสฺไยตทธิวจนมฺ | สฺถเล 
อุตฺสทนมิติ อสฺมิมานสฺไยตทธิวจนมฺ | มนุษฺยคฺราห อิติ ยถาปี ไหกะ ส สฺฤษฺโฏ วิหรติ คฺฤหสฺถปฺรวฺรชิ
ไตะ สหนนฺที สหโศกะ | ส สุขิเตษุ สุขิโต ทุะขิเตษุ ทุขิตะ อุตฺปนฺโนตฺปนฺเนษุ กึ กรณีเยษุ สมาทาย 
ปรฺยวสานานุวรฺตี ภวิษฺยติ | อมนุษฺยคฺราห อิติ ยถาปีไหก อิติ ปฺรณิธาย พฺรหฺมจรฺย  จรตีตฺยเนนาห        
ศีเลน วา วฺรเตน วา (ตเปน วา) พฺรหฺมจรฺยวาเสน วา สฺย า (เทโว) เทวานฺยตโม เวติ | อาวรฺตคฺราห อิติ 
ยถาปีไหกะ ศิกฺษ า ปฺรตฺยาขฺยาย หานายาวรฺตเต | อนฺตะปูตีภาว อิติ ยถาปีไหโก ทุะศีโล ภวติ ปาป-   
ธรฺมา อนฺตะปูริรวสฺรุตะ กษ วกชาตะ ศ ขสฺวรสมาจาระ | อศฺรมณะ ศฺรมณปฺรติชฺโ ’พฺรหฺมจารี พฺรหฺม-
จาริปฺรติชฺ าะ | เอว  หิ ส เจตฺตฺว  ภิกฺโษ นาปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยสิ ปูรฺววทฺยาวนฺนิรฺวาณปฺราคฺภาระ | 
 

(35.2) อถ ส ภิกฺษุรฺภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา        
ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺตะ | อถ ส ภิกฺษุรฺภควตา อเนน ทารุสฺกนฺโธปเมนาววาเทนาววาทิตะ | เอโก 
วฺยปกฺฤษฺโฏ’ปฺรมตฺตะ อาตาปี ปฺรหิตาตฺมา วิหรนฺ ยทรฺถ  กุลปุตฺราะ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ     
วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อาคาราทนคาริก า ปฺรวฺรชนฺติ (36) ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจรฺยปรฺยว-
สาน  ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม สฺวยมภิชฺ าย สากฺษาตฺกฺฤตฺโวปส ปทฺย ปฺรเวทยเต กฺษีณา เม ชาติรุษิต           
พฺรหฺมจรฺย  กฺฤต  กรณีย  นาปรมสฺ-มาทฺภว  ปฺรชานามิตฺยาชฺ าตวานฺ | ส อายุษฺมานรฺหนฺ พภูว สุวิมุกฺต
จิตฺตะ | 
 

(36.1) เตน ขลุ สมเยน นนฺโท โคปาลโก ภควโต นาตีทูเร สฺถิโต’ภูตฺ | ทณฺฑมวษฺฏภฺย      
คาศฺวารยติ | เตน ทณฺเฑนาวษฺฏพฺโธ มณฺฑูกะ สนฺฉิทฺยมาเนษุ จรฺมสุ มุจฺยมาเนษุ สนฺธิษุ จิตฺต -       
มุตฺปาทยติ ยทฺยห  กาย  วา จาลเยย  วาจ  วา นิศฺจารเยย  สฺยาทโต นิทาน  นนฺทสฺย โคปาลสฺย        
กถาพฺยากฺเษปมิติ วิทิตฺวา ภควโต’นฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตศฺจาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนะ | 
 

(36.2) อถ นนฺโท โคปาลโก ทณฺฑเมกานฺเต อุปนิกฺษิปฺย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | 
อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต’สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิโต นนฺโท โคปาลโก ภควนฺต-        
มิทมโวจตฺ | อห  ภทนฺต นาปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยามิ | น ปาริเม ตีเร ส สฺรกฺษฺยามิ | (น มธฺเย ส สฺรกฺษฺยา
มิ) | น สฺถเล อุตฺสฺรกฺษฺยามิ | น มนุษฺยคฺราโห ภวิษฺยามิ | นามนุษฺยาคฺราโห นาวรฺตคฺราโห นานฺตะปูตี
ภาว  คมิษฺยามิ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห        
ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | เตน หิ น (นฺเทน) สฺวามิน า คาโว ทตฺตาะ | โน ภทนฺต | ตตฺกสฺย เหโตะ | 
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ภทนฺต คาวสฺตรุณวตฺสา ชฺ าสฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ โคกุลานิ  | คมิษฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ นิเวศนานิ |        
ลเภยาห  ภทนฺต  สฺวาขฺยาเต ธมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมฺ 
| กึ จาปิ นนฺท ทหรา คาวสฺตรุณวตฺสา ชฺ าสฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ โคกุลานิ | คมิษฺยนฺติ สฺวกสฺวกานิ นิเวศ
นานิ | อปิตุ กรณียเมตทฺโคปาลเกน ยถาปิ ตตฺ สฺวามิน า ภกฺตาจฺฉทน  สฺวีกุรฺวตา | อถ นนฺโท โคปาลโก 
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺตะ | ตโต ภย  ภยมิตฺยุจฺไจะ ศพฺท  กุรฺวาณะ     
ปฺรธาวิตุมารพฺธะ | อนฺตรฺมารฺเค อาตฺมีไยะ ปญฺจภิรฺโคปาลกศไตรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ | กตฺย ภยมิติ | 
ชาติภย  ชราภย  วฺยาธิภย  มรณภยมิติ  | เต’ปิ ตสฺย ปฺฤษฺ ตะ ปฺรธาวิตุมารพฺธาะ | ตานฺ ทฺฤษฺฏฺวา     
อนฺเย’ปิ โคปาลกา อศฺวปาลกาสฺตฺฤณหารกาะ กาษฺ หารกาะ ปถาชีวา อุตฺปถาชีวาศฺจ มนุษฺยาะ      
ปฺรธาวิตุมารพฺธาะ | อานุปถิไกรฺทฺฤษฺฏาสฺตถา วิกฺโรศนฺตะ ปฺฤษฺฏาะ | กิเมตทฺ ภวนฺตะ | เต กถยนฺติ | 
ภยมฺ | กสฺย ภยมฺ | ชาติภย  ชราภย  วฺยาธิภย  มรณภยมฺ | ศฺรุตฺวา เต’ปิ นิวฺฤตฺตาะ | ยาวตฺกรฺวฏกสมีป  
ส ปฺราปฺตาะ | ตตศฺจาเสา กรฺวฏกนิวาสี ชนกายสฺต  มหานฺต  ชนกาย  ทฺฤษฺฏฺวา อิตศฺจามุตศฺจ 
สนฺตฺรสฺตาะ | เกจินฺนิษฺปลายิตาะ | เกจิทฺภาณฺฑ  โคปายนฺติ | เกจิตฺสนฺนหฺยาวสฺถิตาะ | อปเร (37)      
วีรปุรุษาสฺไตะ ปฺรตฺยุทฺคมฺย ปฺฤษฺฏาะ |   ภวนฺตะ กิเมตทิติ | เต กถยนฺติ | ภยมฺ | กสฺย ภยมฺ | ชาติภย  
ชราภย  วฺยาธิมย  มรณภยมิติ | ตโต’เสา กรฺวฏกนิวาสี ชนกายะ สมาศฺวสฺตะ | 
 

(37.1) เตน ขลุ สมเยนายุษฺมานฺ ศาริปุตฺรสฺตสฺยาเมว วรฺษทิ สนฺนิษณฺโณ’ภูตฺสนฺนิปติตะ | 
อถายุษฺมานฺ ศาริปุตฺรศฺจิรปฺรกฺรานฺต  นนฺท  โคปาลก  วิทิตฺวา ภควนฺตมิทมโวจตฺ | กสฺมาทฺภทนฺต ภควตา    
นนฺโท โคปาลกะ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชิตุกามะ ปุนรปฺยคาราโยทฺโยชิตะ | อสฺถานเมตจฺฉาริ-  
ปุตฺราวนกาโศยนฺนนฺโท คุปาลกะ ปุนรปิ คฺฤหี อคารมธฺยาวตฺสฺยติ สนฺนิธิการปริโภเค กามานฺ          
ปริโภกฺษฺยติ | เนท  สฺถาน  วิทฺยเต | อิทานี  นนฺโท โคปาลก  สฺวามิน า คา อรฺปยิตฺวา อาคมิษฺยติ | ส 
ยทรฺถ  กุลปุตฺราะ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทน- 
คาริก า ปฺรวฺรชนฺติ ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจรฺยปรฺยวสาน  ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม สฺวยมภิชฺ ายาสากฺษาตฺกฺฤตฺ-
โวปส ปทฺย ปฺรเวทยิษฺยติ กฺษีณา เม ชาติรุษิต  พฺรหฺมจรฺย  กฺฤต  กรณีย  นาปรมสฺมาทฺภว  ปฺรชานามีติ | 
 

(37.2) อถาปเรณ สมเยน นนฺโท โคปาลกะ สฺวามิน า คา อรฺปยิตฺวา ปญฺจศตปริวาโร เยน 
ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อรฺปิตา เม ภทนฺต สฺวามินาคาวะ | ลเภยาห  
ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุ ภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ |                
ลพฺธวานฺ นนฺโท โคปาลกะ ปญฺจศตปริวาระ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาวมฺ | เอว  
ปฺรวฺรชิตะ ส อายุษฺมานฺ ปูรฺววทฺยาวตฺสุวิมุกฺตจิตฺตะ | 
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(37.3) ธรฺมตา อจิโรปปนฺนสฺย เทวปุตฺรสฺย เทวกนฺยายา วา ตฺรีณิ จิตฺตนฺยุตฺปทฺยนฺเต |              
กุตศฺจฺยุตะ | กุตฺโรปปนฺนะ | เกน กรฺมเณติ | มณฺฑูกปูรฺวี เทวปุตฺระ ปศฺยติ | ติรฺยคฺภฺยศฺจฺยุตศฺจาตุรฺ-
มหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺโน ภควโต’นฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทฺเยติ  | ตสฺไยตทภวตฺ | น มม ปฺรติรูป           
สฺยาทฺยทห  ปรฺยุษิตปริวาโส ภควนฺต  ทรฺศนาโยปส กฺรเมยมฺ | ยตฺตฺวหมปรฺยุษิตปริวาส เอว  ภควนฺต  
ทรฺศนาโยปส กฺรเมยมิติ | อถ มณฺฑูกปูรฺวี เทวปุตฺรศฺจลวิมลกุณฺฑลธระ ปูรฺววทฺยาวตฺสรฺว  คงฺคาตีรมุทา-
เรณาวภาเสนาวภาสฺย ภควนฺต  ปุษฺไปรวกีรฺย ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | อถ ภควานฺ 
มณฺฑุกปูรฺวิโณ เทวปุตฺรสฺยาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี  จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี   
ธรฺมเทศน า กฺฤตวานฺ | ย า ศฺรุตฺวา ปูรฺววทฺยาวทนาทิกาโลปจิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ      
ภิตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อภิกฺรานฺโต’ห  ภทนฺตาภิกฺรานฺตะ | เอโษ’ห  ภควนฺต  ศรณ       
คจฺฉามิ (38) ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก  จ ม า ธารยาทฺยาคฺเรณ ยาวชฺชีว  ปฺราโนเปต  ศรณคตม-    
มิปฺรสนฺนมฺ | อถ มณฺฑูกปูรฺวี เทวปุตฺโร วณิคิว ลพฺธลาภะ ศสฺยสมฺปนฺน อิว กรฺษกะ ศูร อิว วิชิต -      
ส คฺรามะ สรฺวโรคปริภุกฺต อิวาตุโร ยยา วิภูตฺยา ภควตฺสกาศมาคตสฺตไยว วิภูตฺยา สฺวภวน  คตะ | 
 

(38.1) ภิกฺษวะ ปูรฺวาปรราตฺร  ชาคริกาโยคมนุยุกฺตาะ วิหรนฺติ | ไตรฺทฺฤษฺโฏ ภควโต’นฺ-   
ติเก อุทาโร’วภาสะ | ย  ทฺฤษฺฏฺวา สนฺทิคฺธา ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภควนฺนิม า ราตฺรึ ภควนฺต  ทรฺศนาย         
พฺรหฺมาสห าปติะ ศกฺโร เทเวนฺทฺรศฺจตฺวาโร โลกปาลา อุปส กฺรานฺตาะ | น ภิกฺษโว พฺรหฺมา สห าปติรฺน 
ศกฺโร เทเวนฺทฺโร น จตฺวาโร โลกปาลา ม า ทรฺศนาโยปส กฺรานฺตาะ | อปิ ตุ นนฺเทน โคปาเลน ทณฺเฑน 
วาวษฺฏพฺโธ มณฺฑูกะ ส จฺฉิทฺยมาเนษุ จรฺมสุ มุจฺยมาเนษุ สนฺธิษุ มา นนฺทสฺย โคปาลกสฺย ธรฺมวิกฺเษโป 
ภวิษฺยตีติ  นิศฺจลสฺตูษฺณีมวสฺถิโต มมานฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตศฺจาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษุป -   
ปนฺนะ | ส อิม า ราตฺรึ มตฺสกาศมุปส กฺรานฺตะ | ตสฺย มยา ธรฺโม เทศิตะ | ทฺฤษฺฏสตฺยศฺจ สฺวภวน  คต     
อิติ | 
 

(38.2) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ  | กึ ภทนฺต       
นนฺเทน โคปาเลน ปญฺจศตปริวาเรณ กรฺม กฺฤต  เยน โคปาลเกษุปปนฺโน ภควตศฺจ ศาสเน ปฺรวฺรชฺย 
สรฺวกฺ เลศปฺรหาณาทรฺหตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ  | มณฺฑูกปูรฺวิณา เทวปุตฺ เรณ กึ  กรฺม กฺฤต  เยน             
มณฺฑูเกษูปปนฺนะ สตฺยทรฺศน  จ กฺฤตมิติ | ภควานาห | เตไนว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธ
สมฺภาราณ ิปูรฺววทฺยาวตฺ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
 

(38.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ อสฺมินฺเนว ภทฺรเก กลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า กาศฺยโป 
นาม สมฺยกฺส พุทฺโธ โลเก อุทปาทิ | ปูรฺววทฺยาวตฺส วาราณสี  นครีมุปนิสฺฤตฺย วิหรติ | ฤษิวทเน       
มฺฤคทาเว | ตสฺย ปฺรวจเน นนฺโท โคปาลกะ ปฺรวฺรชิตะ | ตฺริปิโฏ ธารฺมกถิโก ยุกฺตมุกฺตปฺรติภาว  ป จศต
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ปริวาระ อธิกรณกุศละ | ส อุตฺปนฺโนตฺปนฺนานิ ส ฆสฺยาธิกรณานิ วฺยุปศมยติ | ตตฺร ทฺไว ภิกฺษุ สฺตพฺเธา 
มานิเนา | น กทาจิตฺตสฺย สกาศมุปส กฺรามตะ | ตโยรปเรณ สมเยน ปรสฺปรมธิกรณมุตฺปนฺนมฺ  |       
ตาวรฺถารฺถิเนา ตสฺย สกาศมุปส กฺรานฺเตา ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา กถยตะ | อิท  เจท  จาวโยรธิกรณ
มุตฺปนฺน  วฺยุปศมเยติ | ส ส ลกฺษยติ | ยทฺยหมนโยรทฺไยวาธิกรณ  วฺยุปศมยิษฺยามิ อรฺถารฺถินาเวเตา น 
ภูย อุปส กฺรมิษฺยตะ | เตน สรฺวส ฆ  ส นิปาตฺย ตทธิกรณ  ส ฆมธฺเย อุปนิกฺษิปฺย น เอกานฺตี กฺฤตมฺ | อตะ 
ปรสฺมินฺนปิ ทิวเส ตสฺย กรฺวฏเก กรณียมุตฺปนฺนมฺ | ส ตตฺร คตะ | ตตสฺตาภฺย า จิรยตีติ ส ฆ  ส นิปาตฺย 
ตทธิกรณมุปนิกฺษิปฺตมฺ | ตตะ ส เฆน วฺยุปศมิตมฺ | (39) ยาวทโส ตฺริปิโฏ ภิกฺษุสฺตสฺมาตฺ กรฺวฏกา-     
ทาคตะ | มารฺคศฺรเม ปฺรติวิโนทิเต สารฺธ  วิหารฺยนฺเตวาสิกานฺ ปฺฤจฺฉติ | น ตาวรฺถปฺรตฺยรฺถิกาวาคจฺฉต 
อิติ | เต กถยนฺติ | อุปาธฺยาย วฺยุปศานฺต  ตโยสฺตทธิกรณมฺ | เกน วฺยุปศมิตมฺ | ส เฆน | ยถากถ  ไตรฺ-
วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | เตน สฺวร  วากฺกรฺม นิศฺจาริตม ฺ| ชฺ ายเต อายุษฺมนฺโต โคปาลไกรฺยถา ตทธิกรณ  
วฺยุปศมิตมิติ | ไตรปฺยนุส วรฺณิตเมว เม ตทุปาธฺยาย โคปาลไกรฺยถา ตทธิกรณ  วฺยุปศมิตมิติ | 
 

(39.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา ตฺริปิโฏ ภิกฺษุเรษ เอวาเสา โคปาลกสฺเตน กาเลน เตน    
สมเยน | ยานฺยสฺย ตานิ ป จ สารฺธ  วิหารฺยนฺเตวาสิกาน า ศตานิ เอตานฺเยว ป จ โคปาลกศตานิ | ยทเนน 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศฺรวกส โฆ โคปาลกวาเทน สมุทาจริตะ | สารฺธ  วิหารฺยนฺเตวาสิไกศฺจา
นุส วรฺณิต  ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ป จ ชนฺมศตานิ ป จศตปริวาโร โคปาลเกษูปปนฺนะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ 
ป จศตปริวาโร โคปาลเกษฺเวโวปปนฺนะ | ยทเนน ป ตะ สฺวาทฺยายิตะ สฺกนฺธเกาศล  ธาตุเกาศลมายตน
เกาศล  สฺถานาสฺถานเกาศล  จ กฺฤต  เตไนตรฺหิ ป จศตปริวาเรณ มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศ -        
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | 
 

(39.2) มณฺฑูกปูรฺวฺยปิ เทวปุตฺระ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ปฺรวจเน ภิกฺษุราสีตฺ  |                   
ปฺราหาณิกะ ส ชนปทจาริก า จรนฺ อนฺยตมสฺมินฺกรฺวฏเก วิหารมนุปฺราปฺตะ | ส ราตฺรฺยาะ ปฺรถเม ยาเม 
ปรฺยงฺก  พทฺธฺวา มนสิการ  วาหยิตุมารพฺธะ | ยาวตฺสฺวาธฺยายการกา ภิกฺษวะ สฺวาธฺยายนฺติ  | ศพฺท-  
กณฺฏกานิ ธฺยานานิ | ส ศพฺเทน จิตฺไตกาคฺรต า นาสารทยติ | ส ส ลกฺษยติ สฺวาธฺยายนฺติ เอเต | มธฺยเม 
ยาเม นิษตฺสฺยามีติ | ส มธฺยเม ยาเม อุตฺถาย นิษณฺโณ ยาวทนฺเย ภิกฺษวะ สฺวาธฺยาย  กุรฺวนฺติ  | ส     
ส ลกฺษยติ ปศฺจิเม ยาเม นิษตฺสฺยามีติ | ส ปศฺจิเม ยาเม อุตฺถาย นิษณฺโณ ยาวทปเร สฺวาธฺยาย  กุรฺวนฺติ | 
ตสฺยาวีตราคตฺวาตีวฺร  ปรฺยวสฺถานมุตฺปนฺนมฺ  | ส กถยติ | อิเม ศฺรมณาะ กาศฺยปียาะ มณฺฑุกา อิว   
กฺฤตฺสฺน า ราตฺรึ รฏิตา อิต ิ| 
 

(39.3) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา ปฺราหาณิโก ภิกฺษุเรษ เอวาเสา มณฺฑูกปูรฺวี เทวปุตฺระ 
| ยทเนน กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศฺราวกา มณฺฑูกวาเทน สมุทาจริตาะ | ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ป จ    



 632 
 
 

ชนฺมศตานิ มณฺฑูเกษูปปนฺโน ยาวเทตรฺหฺยปิ มณฺฑูเกษฺเวโวปปนฺนะ | ยนฺมมานฺติเก จิตฺต  ปฺรสาทิต  เตน    
จาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษุปปนฺนะ ยตฺกาศฺยเป สมฺยกฺส พุทฺเธ พฺรหฺมจรฺย  จริต  เตเนทานี  สตฺยทรฺศน      
กฺฤตมฺ | อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ ปูรฺววทฺยาวทาโภคะ 
กรณียะ | อิตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมิทมโวจตฺ | 
 

(40.1) อถ ภควานฺนที  คงฺคามวตีรฺณสฺตตฺร ป จภิรฺห ส’มตฺสฺย’กูรฺมศไตะ ปริวฺฤตะ           
ปฺรทกฺษิณีกฺฤตศฺจ | เตษ า ภควตา ตฺริภิะ ปไทรฺธรฺมะ เทศิตะ | อิติ หิ ภทฺรมุขาะ สรฺวส ษฺการา อนิตฺยาะ 
| สรฺวธรฺมา อนาตฺมานะ | ศานฺต  นิรฺวาณมฺ | มมานฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทยต | อปฺเยว  ติรฺยคฺโยนึ          
วิราคยิษฺยเยติ | เตษา-เมตทภวตฺ | นาสฺมาก  ปฺรติรูป  สฺยาทฺ ยทฺวย  ภควโต’นฺติกาตฺ ตฺริภิะ ปไทรฺธรฺม     
ศฺรุตฺวา อาหารมาหเรม อิติ | เต นาหรณ า ปฺรติปนฺนาะ | โตกฺษฺณสฺติรฺยคฺโยนิคตานามคฺนิศฺจฺยุตะ | 
กาลคตาศฺจาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนาะ | ธรฺมตา ขลฺวจิโรปปนฺนสฺย เทวปุตฺรสฺย วา เทวกนฺยายา 
วา ตฺรีณิ  จิตฺตานฺยุตฺปทฺยนฺเต | กุตศฺจฺยุตะ | กุตฺโรปปนฺนะ | เกน กรฺมณา อิติ  | เต ปศฺยนฺติ  |        
ติรฺยคฺภฺยศฺจฺยุตาะ | จาตุรฺมหาราชิเกษุ เทเวษูปปนฺนาะ | ปูรฺววทฺยาวตฺ มนฺทารกาณ า ปุษฺปาณามุตฺส ค  
ปูรยิตฺวา ภควตฺสามนฺตเกน นที  คงฺคามวภาสฺย ภควนฺต  ปุษฺไปรากีรฺย  ภควตฺสามนฺตเกนานุปริวารฺ
ยาวสฺถิตาะ | ภควตา เตษามาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี- 
ธรฺมเทศนา กฺฤตา ปูรฺววทฺยาวทนาทิกาโลปจิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตา-      
ปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เต ทฺฤษฺฏสตฺยาะ กถยนฺติ |  อภิกฺรานฺตา วย  ภทนฺตาภิกฺรานฺตาะ | เอเต วย  
พุทฺธ  ศรณ  คจฺฉาโม ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก าศฺจาสฺมานฺธารมฺ | อทฺยาคฺเรณ ยาวชฺชีว  ปฺราโณเปต  
ศรณคตานภิปฺรสนฺนานฺ | อถ เต มตฺสฺยกจฺฉปห สปูรฺวิโณ เทวปุตฺรา วณิช อิว ลพฺธลาภาะ ปูรฺววทฺ
ยาวตฺสฺวภวน  คตาะ | 
 

(40.2) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภทนฺต เอภิรฺ-
ห สกจฺฉปมตฺมฺไยะ กรฺม กฺฤต  เยน ห สกจฺฉปมตฺสฺเยษูปปนฺนาะ สตฺยทรฺศน  จ กฺฤตมิติ | ภควานาห | 
เอภิเรว ภิกฺษโว ห สมตฺสฺยกจฺฉไปะ กรฺมาณิ กฺฤตานิ อุปจิตาณิ ลพฺธสมฺภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ 
ปูรฺววทฺยาวตฺผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
 

(40.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ อสฺมินฺเนว ภทฺรเก กลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า กาศฺยโป 
นาม ศาสฺตา โลเก อุทปาทิ ปูรฺววทฺยาวตฺส วาราณสี  นครีมุปนิศฺฤตฺย วิหรติ ฤษิวทเน มฺฤคทาเว |     
ตสฺไยเต ศาสเน ปฺรวฺรชิตา อภูวนฺ | ตตฺไรเตภิรฺภิกฺษุภิะ กฺษุทฺรานุกฺษุทฺราณิ ศิกฺษาปทานิ ข ฑิตานิ | ตสฺย 
กรฺมโณ วิปาเกน ห สมตฺสฺยกูรฺเมษูปปนฺนาะ | ยนฺมมานฺติเก จิตมภิปฺรสาทิต  เตน เทเวษูปปนฺนาะ | ยตฺ
กาศฺยเป สมฺยกฺส พุทฺธฺเห พฺรหฺมจรฺย  จริต  เตน สตฺยทรฺศน  กฺฤตมฺ | อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า 
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กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ ปูรฺววทฺยาวทาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺย -           
มิทมโวจตฺ | 
 

(40.4) อถ ภควานฺนที  คงฺคามุตฺตีรฺณะ ป จมาตฺไระ ปฺเรตศไตะ ปริวฺฤโต ทคฺธสฺถูณากฺฤติ
ภิรสฺถิ-(41) ยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศส ฉนฺไนะ ปรฺวโตปมกุกฺษิภิะ สูจีจฺฉิทฺโรปมมุไขราทีปฺไตะ           
ปฺรทีปฺไตะ ส ปฺรชฺวลิไตะ เอกชฺวาลีภูไตะ | เต กฺฤตกรปุฏา ภควนฺตมูจุะ | วย  ภทนฺต ปฺเรตา วินิปติต
ศรีราะ ปูรฺวกรฺมาวพาเธน ปานีย  นาสาทยามะ | กฺฤโต ภกฺตสฺย ทรฺศนมฺ | ตฺว  มหาการุณิโก’สฺมภฺย  
ปานียมนุปฺรยจฺเฉติ | ภควตา เตษา คงฺโคปทรฺศิตา | 
 

เอษา หิ ศีตลชลา สุสมฺฤทฺธโตยา ภาคีรถี วหติ สรฺวชโนปโภคฺยา | 
คฺราม าศฺจ ราษฺฏฺรนคราณิ จ ตรฺปยนฺตี เกทารศาลิกุมุโทตฺปลปงฺกชานิ || 49|| 

ปฺเรตาะ กถยนฺติ | 
เอษาสฺมาก  วหติ หิ ศุษฺกโตยา ภาคีรถี สรฺวชโนปโภคฺยา | 
ปศฺยาม เอต า รุธิรมเลน ปูรฺณ า รกฺษนฺติ ไจน า สปรศุทณฺฑหสฺตาะ ||50||       
อิติ | 

ภควานฺ คงฺคาเทวตามาห | 
ตฺว  คฺรามราษฺฏฺรนคราณฺยนุตรฺปยนฺตี เกทารศาลิกุมุโทตฺปลปงฺกชานิ | 
กสฺมานฺน ตรฺปยสิ ตีวฺรตฺฤษาภิภูตานฺ กฺฤปา น ตว พาลชนสฺย ทุะไขะ ||51||      
อิติ | 

คงฺคาเทวตา ปฺราห | 
นาห  ภยานฺน ปุรุษาทปิ วา ชนสฺย ศาฐฺเยน วาปิ วิษม  ชลมุตฺสฺฤชามิ | 
เอษา ตุ ทุษฺกฺฤตมหาวรณาวฺฤตาน า โศษ  ชล  วฺรชติ โก’ตฺร มมาปราธะ 
||52|| อิติ | 

 

(41.1) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺต  มหาเมาทฺคลฺยายนมาม ตฺรยเต | ส ตรฺปย เมาทฺคลฺยายน       
ปฺเรตานิติ | เอว  ภทนฺต อิติ อายุษฺมานฺมหาเมาทฺคลฺยายโน ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ปฺเรตานฺ สนฺตรฺปยิตุ -
มารพฺธะ | ตตฺร ปฺเรตาะ สูจีมุขวานฺนะ ศกฺนุวติ มุข  วิวรฺตยิตุมฺ  | ตโต ภควตา เตษามฺฤทฺธฺยา มุข        
วิวฺฤตมฺ | อายุษฺมตา มหาเมาทฺคลฺยายเนน ปานีย  ทตฺตมฺ | ไตสฺตฺฤษาตูไระ ปฺรภูต  ปีตมฺ | อุทราณิ       
สฺผุฏิตานิ | ตโต ภควโต’นฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตาะ | ปูรฺววทฺทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวน  คตาะ | 
 

(41.2) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภทนฺต เอภิะ    
ปฺเรไตะ กรฺม กฺฤต  เยน ปฺเรเตษูปปนฺนาะ| กึ กรฺม กฺฤต  เยน เทเวษูปปนฺนาะ | สตฺยทรฺศน  จ กฺฤตมิติ | 
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ภควานาห | เอภิเรว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปูรฺววทฺยาวตฺผลนฺติ ขลุ เทหิ
นาม ฺ| 
 

(41.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’สฺมินฺเนว ภทฺรเก กลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า กาศฺยโป 
นาม ศาสฺตา อุทปาทิ | ปูรฺววทฺยาวตฺส วาราณสี  นครีมุปนิศฺฤตฺย วิหรติ ฤษิวทเน (42) มฺฤคทาเว | 
ตสฺย ศฺราวกาศฺฉนฺทกภิกฺษณ  กฺฤตฺวา พุทฺธธรฺมส เฆษุ การานฺกุรฺวนฺติ | ยทา ภควตะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺ-
ส พุทฺธสฺย ศาสน  น ไวสฺตาริก  ตทาลฺปาศฺฉนฺทยาจกา ภิกฺษวะ | ยทา ตุ ไวสฺตาริก  ตทา พหวศฺฉนฺท-  
ยาจกา ภิกฺษวะ ส วฺฤตฺตาะ | ยาวทนฺยตมสฺมินฺส สฺถาคาเร ป โจปาสกศตานิ ส นิษณฺณานิ ส นิปติตานิ    
เกนจิเทว กรณีเยน | ส พหุลาศฺจ ภิกฺษว ศฺฉนฺทยาจกาสฺเตษ า สกาศมุปส กฺรานฺตาะ สมาทาปยิตุกามาะ 
| เต ตีวฺเรณ ปรฺยวสฺถาเนน ขร  วากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ  | อิเม ศฺรมณาะ กาศฺยปียาะ ปฺเรโตปปนฺนา อิว 
นิตฺย  ปฺรสาริตกรา อิติ | 
 

(42.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว ยานิ ตานิ ป โจปาสกศตานิ เอตานฺเยว ตานิ ป จ ปฺเรตศตานิ |       
ยเทภิะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศฺราวกาะ ปฺเรตวาเทน สมุทาจริตาสฺตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ป จ -
ชนฺมศตานิ ปฺเรเตษุปปนฺนาะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ ปฺเรเตษฺเวโวปปนฺนาะ | ยนฺมมนฺติเก จิต  ปฺรสาทิต  เตน 
เทเวษุปปนฺนาะ | ยตฺกาศฺยเป สมฺยกฺส พุทฺเธ ศรณาคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ เตน สตฺยทรฺศน  กฺฤตมฺ | 
อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ ปูรฺววทฺยาวทาโภคะ กรณียะ | อิตฺ
เยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมิทมโวจตฺ | 
 

(42.2) อถ ภควานฺนที  คงฺคามุตฺตีรฺย ทกฺษิเณน นาคาวโลกิเตน นที  คงฺค า นิรีกฺษเต | 
ภิกฺษโว พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กิมรฺถ  ภทนฺต ภควานฺปราวฺฤตฺย นที  คงฺค า นิรีกฺษต อิติ | ภควานาห 
| อิจฺฉถ ภิกฺษโว นทฺยา คงฺคายา อุตฺปฺตฺตึ  ศฺโรตุมฺ | เอตสฺย ภควนฺกาล เอตสฺย สุคต สมโย ยทฺ
ภควานฺนทฺยา คงฺคายา อุตฺปตฺตึ เทศเยทฺ ภิกฺษวะ ศฺโรษฺยนฺติ | 
 

(42.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษวะ ปิณฺฑว โศ นาม ราชา วภูว | ธารฺมิโก ธรฺมราโช ธรฺเมณ ราชฺย  
การยติ | ตสฺย ชนปทา ฤทฺธาศฺจ สฺผีฏาศฺจ กฺษิมาศฺจ สุภิกฺษาศฺจากีรฺณพหุชนมนุษฺยาศฺจ สทา ปุณฺย
ผลวฺฤกฺษาะ เทวะ กาลวรฺษี | ศสฺยวตี วสุมติ ปฺรศานฺตกลิกลหฑิมฺพฑมรตสฺกรโรคาปคตา | มนุษฺยา 
นิตฺย  ธรฺมปรายณาะ | ยาวทเสา ราชา ส ปฺราปฺเต วสนฺตกาลสมเย ส ปุษฺปิเตษุ ปาทเปษุ ห สกฺร าจมยู
รศุกศาริกาโกกิลชีว ชีวกนิรฺโฆษิเต วนษณฺเฑ อนฺตะ’ปุรปริวฺฤต อุทฺยานภูมึ ส ปฺรสฺถิตะ | ยาวทนฺยตมะ 
ปุรุโษ วลีปลิโตตฺตมางฺคะ ปริชีรฺณศรีราวยวะ ปริณเตนฺทฺริยะ กฺฤโศ’ลฺปสฺถาโม มนฺทมนฺทจารตยา 
ทณฺฑมวษฺฏภฺย คจฺฉติ | ตตสฺเตน ราชฺ า อมาตฺยาะ ปฺฤษฺฏาะ | ก เอษ ภวนฺตะ ปุรุโษ วลีปลิโตตฺต-
มางฺคะ ปูรฺววทฺยาวทฺทณฺฑมพษฺฏภฺย คจฺฉตีติ  | ไตะ สมาขฺยาตมฺ | เทว ส สฺการปริกฺษยาเทษ ชีรฺโณ 
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วฺฤทฺธ อิตฺยุจฺยต อิติ | ราชา กถยติ | อหมฺปิ ภวนฺต เอว ธรฺโม ภวิษฺยามีติ | เต กถยติ | เทว สาธารณ 
เอษ ธรฺม อิติ | ตโต ราชา ทุรฺมนาะ ส ปฺรสฺถิตะ | ปุนรปิ ปุรุษ  ปศฺยตฺยุตฺปาณฺโฑตฺปาณฺฑุก  สฺผุฏิตปรุษ
คาตฺร  ปรฺวโตมกุกฺษึ วฺรณปูโยตฺกีรฺไณรงฺคปฺรตฺยงฺคาวธาริภิะ ปฏฺฏโกปนิพทฺไธะ (43) ทีรฺฆทีรฺไฆะ 
ปฺรศฺวสนฺตนฺทณฺฑมวษฺฏภฺย ข ชมานคตึ ส ปฺรสฺถิต  ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรมาตฺยานาม ตฺรยเต | ก เอษ ภวนฺตะ 
ปุรุษ อุตฺปาณฺโฑตฺปาณฺฑุกะ ปูรฺววทฺยาวตฺ ข ชมาโน’ภิส ปฺรสฺถิต  อิติ | เต กถยนฺติ | เทว เอษ วฺยาธิโต 
นาม | ราชา กถยยติ | อหมปิ ภวนฺตะ เอว  ธรฺโม ภวิษฺยมีติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | เทว สาธารณ เอษ 
เอว ธรฺโม ทุษฺกฺฤตกรฺมการิณ า ปูรฺวกรฺมาปราธาทฺภวตีติ | ราชา ส ลกฺษยติ | สรฺวถา ปาป  น กรฺตวฺยมิติ 
วิทิตฺวา ส ปฺรสฺถิตะ | ปุนรปิ ปศฺยติ | นีลปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺตฺไระ ศิวิกามล กฺฤต า ฉตฺรธฺวชปตา
กาศ ขปฏหสฺตฺรีปุรุษทารกทาริกาภิรากีรฺณ า จตุรฺภิะ ปุรุไษรุตฺกฺษิปฺตามฺ อุลฺก า จ ปุรสฺตานฺนียมาน า 
กาษฺ วฺยคฺรหสฺไตะ ปุรุไษะ ปฺฤษฺ โต’นุพทฺธ า หา ตาต หา ภฺราตะ หา ปิตะ หา สฺวามินฺนิติ จ สมนฺตา
ทาโรทนศพฺท  ศฺรุตฺวา จ ปุนรมาตฺยานาม ตฺรยเต | กิเมษา ภวนฺตะ ศิวิกา นีลปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺตฺไระ 
ปูรฺววทฺยาวทาโรทนศพฺท อิติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | เอษ เทว มฺฤโต นาม อิติ | ราชา กถยติ | อหมปิ 
ภวนฺตะ เอว ธรฺโม ภวิษฺยามีติ | เต กถยนฺติ | เทว เอโษ’ปิ สาธารโณ ธรฺม อิติ | ตโต ชีรฺณาตุรมฺฤตส 
ทรฺศนาตฺ ส วิคฺนมนา เอว รุปาโภคา ปริตฺยกฺตวฺยา อิติปฺรตินิวฺฤตฺย โศกาคาร  ปฺรวิศฺยาวสฺถิต อิติ | 
 

(43.1) ตสฺย วิชิเต เวลาโม นาม พฺราหฺมณ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค เวทเวท าคปารคะ 
| เตน  ศฺรุต  ยถา ราธา ชีรฺณาตุรมฺฤตส ทรฺศนาทุทฺวิคฺนะ โศกาคาร  ปฺรวิศฺยาวสฺถิต อิติ  | ศฺรุตฺวา จ          
ปุนรเนไกรฺพฺราหฺมณศตสหสฺไระ ปริวฺฤตะ สรฺวศฺเวต  วฑวารถมภิรุหฺย เสาวรฺเณน ทณฺฑกมณฺฑลุนา 
ธารฺยมาเณน เยน ราชา ปิณฺฑว ศสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อมาตฺไยะ ราชฺเ  นิเวทิตมฺ | เทว เวลาโม       
พฺราหฺมโณ ทฺวาเร ติษฺ ติ | ตโต ราชา นิรฺคตฺย อรฺถาธิกรเณ นิษณฺณะ | พฺราหฺมโณ เวลาโม ชเยนายุษา 
จ วรฺธยิตฺวา นิษณฺณะ กถยติ | กิมรฺถ  เทวะ โศกาคาเร ปฺรวิศฺยาวสฺถิต อิติ | ราชฺ า ยถาวฺฤตฺต  สรฺว  
เวลามาย พฺราหฺมณาย วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | ส กถยติ | เทวะ สฺวกรฺมผลโภโค | นาตฺร โศกะ กรณียะ | 
สนฺติ สตฺตฺวาะ สุกฺฤตกรฺมการิณะ สนฺติ ทุษฺกฺฤตกรฺมการิณะ (สนฺติ โจภยกรฺมการิณะ) | จกฺรวรฺตินสฺตุ 
นิตฺย  สุกฺฤตกรฺมการิณะ สนฺโต เทเวษูปปทฺยนฺเต | เทโว’ปิ จกฺรวรฺตี | มนุษฺยปฺรติวิศิษฺฏ  สุขมนุภูย ทิวฺย  
สุขมนุภวิษฺยตีติ | อปิ ตุ เทว ยชฺ  อิษฺฏวฺยะ สฺวรฺคโสปานภูต อิติ | ตโต ราชฺ า อมาตฺยานามาชฺ า 
ทตฺตา | ภวนฺตะ สรฺววิชิเต ฆณฺฏาวโฆษณ  การยต | ราชา นิรรฺค(ล ) ยชฺญ  ยชติ | ภวทฺภิราคตฺย         
ปริโภกฺตวฺยมิติ | ตโต ทานศาลา ปฺรชฺ ปฺตา | อนฺนมนฺนารฺถิภฺโย ทียต า ปาน  ปานารฺถิภฺยะ ตตฺรา-    
จาเมน ปริสฺรวมาเณน ครฺตะ กฺฤตะ | ยตฺราเสา ตปฺตะ ศีตีภวติ | อนวตปฺตะ อนวตปฺต อิติ ส ชฺ า 
ส วฺฤตฺตา | ตสฺยาจาเมน ตณฺฑุลามฺพุนา จ ทฺวาทศวารฺษิเกณ ส ปูรฺยมาณสฺย วฺฤทฺธิะ ส วฺฤตฺตา | ตต อิย  
มุเขน นที ปฺรสฺฤตา | อาจามนทีติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา อิติ | 
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(44.1) อุทฺทานม ฺ| 
กุมารวรฺธน  กฺร าจานมงฺคทิกา มณิวตี | 
สาลพลา สาลิพลา สุวรฺณปฺรสฺถศฺจ สาเกตา ||53|| 
เปยา โตยิกา จ ศฺราวสฺตี อนวตปฺตะ | 
นครพินฺทุศฺจ ไวศาลี ภวติ ปศฺจิมา ||54|| 

 

(44.2) อถ ภควานฺกุมารวรฺธนมนุปฺราปฺตะ | กุมารวรฺธเน อายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต 
| อสฺมินฺเนวานนฺท ปฺรเทเศ อุโปษโธ นาม ราชา ชาตะ | อตฺไรว จาภิวฺฤทฺธะ | เตนาสฺย นครสฺย 
กุมารวรฺธน  กุมารวรฺธนมิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | 
 

(44.3) กฺเร าจานมนุปฺราปฺตะ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต  | อสฺมินฺนานนฺท               
กฺเร าจาเน อุโปษธสฺย ราชฺโ  หสฺตินาเคน กฺเร าจยตา ศพฺทะ กฺฤตะ กฺเร าจาน  กฺเร าจานมิติ ส ชฺ า                 
ส วฺฤตา | 
 

(44.4) องฺคทิกามนุปฺราปฺตะ | องฺคทิกายามนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ สฺมิตมการฺษิตฺ | วิสฺตเรณ        
จตุรฺพุทฺธาสน  ปูรฺววตฺ | 
 

(44.5) มณิวตีมนุปฺราปฺตะ | มณิวตฺยามายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | อสฺยามานนฺท        
มณิวตฺย า โพธิสตฺตฺเวน พหุภิรฺมณิภิรฺยชฺโ  ยษฺฏะ | มณิวตี มณิวตีติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | 
 

(44.6) สาลพลามนุปฺราปฺตะ | สาลวลายามนฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ สฺมิตมการฺษีตฺ | วิสฺตเรณ        
จตุรฺพุทฺธาสน  ปูรฺววตฺ | 
 

(44.7) สาลิพลามนุปฺราปฺตะ | สาลิพลายามนฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ สฺมิตมการฺษีตฺ | วิสฺตเรณ       
จตุรฺพุทฺธาสน  ปูรฺววตฺ | 
 

(44.8) สุวรฺณปฺรสฺถมนุปฺราปฺตะ | อสฺมินฺนานนฺท สุวรฺณปฺรสฺเถ โพธิสตฺตฺเวน พหุสุวรฺณโก   
ยชฺโ  ยษฺฏะ | อปฺเยทานี  พฺราหฺมไณะ ปฺรสฺเถน สุวรฺโณ ภาชิตะ | สุวรฺณปฺรสฺถะ สุวรฺณปฺรสฺถ อิติ    
ส ชฺ า ส วฺฤตฺตาะ | 
 

(44.9) สาเกตามนุปฺราปฺตะ สาเกตายามายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | อสฺยามานนฺท      
สาเกตายามุโปษโธ นาม ราชา ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ สฺผีต  จ กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ |    
ตสฺยาปเรณ สมเยน มูรฺธฺนิ ปิฏโก ชาโต มฺฤทุะ สุมฺฤทุะ ตทฺยถา ตูลปิจุรฺวา กรฺปาสปิจุรฺวา น จ กึ จิ-    
ทาพาธ  ชนยติ | ส ปริปากตฺวาตฺสฺผุฏิตะ | กุมาโร ชาตะ | อภิรุโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก เคาระ       
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กนกวรฺณะ ปูรฺววทฺยาวตฺ สรฺวางฺคปฺรตฺย โคเปตะ | มูรฺธฺนิ ชาโต มูรฺธฺนิ ชาต อิติ มูรฺธาโต มูรฺธาต อิติ   
ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | อุปฺษธสฺย ราชฺ ะ ษษฺฏิะ สฺตฺรีสหสฺราณิ | ชาตะ กุมาโร’นฺตะปุร  ปฺรเวศิตะ | สหทรฺศ
นาเทว สรฺวาส า สฺตฺรีณ า สฺตนาะ ปฺรสฺรุตาะ | (45) เอไกกา กถยติ ม า ธายตุ ม า ธายตฺวิติ มานฺธาตา 
มานฺธาเตติ จ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | ตตฺร  เกจินฺมูรฺธาตฺ อิติ ส ชานเต เกจินฺมานฺธาเตติ | 
 

(45.1) มานฺธาตุะ กุมารสฺย ชนปทคตสฺย อุโปษโธ ราชา คฺลานะ ส วฺฤตฺตะ  | ส 
มูลคณฺฑปตฺรปุษฺปผลไภษชฺไยรุปสฺถียเต | ตถาปฺยเสา หียต เอว | เตนามาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา |   
ภวนฺตะ ศีฆฺร  กุมาร  ราชฺยาภิเษเกณาภิษึจต | เอว  เทว อิติ อมาตฺไยรฺทูตส ปฺเรษณ  กฺฤตมฺ | อุโปษโธ 
ราชา คฺลานะ | เตนาชฺ า ทตฺตา กุมาร  ศพฺทยต ราชฺยาภิเษก  ปฺรตฺยนุภวตฺวิติ | ตทรฺหติ กุมาระ ศีฆฺร
มาคนฺตุมิติ | ส ส ปฺรสฺถิต อุโปษธศฺจ ราชา กาลคตะ | ตโต’มาตฺไยะ ปุนรปิ ตสฺย ทูตส ปฺเรษณ  กฺฤตมฺ | 
กุมาร ปิตา เต กาลคตะ | อาคจฺฉ ราชฺย  ปฺรตีจฺเฉติ  | มานฺธาตา กุมาระ ส ลกฺษยติ | ยทิ มม ปิตา    
กาลคตะ กึ ตตฺร คจฺฉามีติ วิทิตฺวา ตตฺไรวาวสฺถิตะ | อมาตฺไยะ ปุนรปิ ส ภูย อคฺรามาตฺยะ ปฺเรษิตะ | 
เตน คตฺวาภิหิตะ | กุมาร อาคจฺฉ ราชฺย  ปฺรตีจฺฉ อิติ | ส กถยติ | มม ธรฺเมณ ราชฺย  ปฺราปฺตมฺ | อิไหว 
ราชฺยาภิเษก อาคจฺฉตฺวิติ | อมาตฺไยะ ส ทิษฺฏมฺ | เทว ราชฺยาภิเษเก ปฺรภูเตน ปฺรโยชนมฺ | รตฺนศิลยา สึ
หาสเนนจฺฉตฺเรณ ปฏฺเฏน มุกุเฏน | อธิษฺ านมธฺเย จ ราชฺยาธิเษกะ กฺริยเต | ตทรฺหติ กุมาระ อิไห
วาคนฺตุมิติ | ส กถยติ | ยทิ มม ธรฺเมณ ราชฺย  ปฺราปฺตมฺ | อิไหว สรฺวมาคจฺฉตฺวิติ | มานฺธาตุะ กุมารสฺย 
ทิเวากโส นาม ยกฺษะ ปุโรชวะ | เตน รตฺนศิลา สึหาสน  ตตฺไรวานีตมฺ | อาธิษฺ านิกาศฺจ จฺฉตฺร  ปฏฺฏ    
มุกุฏ  จาทาย สฺวยเมวาคตาะ | อธิษฺ าน  สฺวยมาคต  สฺวยมาคตมิติ สาเกตา สาเกตา อิติ ส ชฺ า      
ส วฺฤตฺตา | 
 

(45.2) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมาม ตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยน ศฺราวสฺตี อิติ | เอว  
ภทนฺต อิติ อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ  | อถ ภควานฺ เยน ศฺราวสฺตี เตน จาริก า         
จรนฺ ปฺรกฺรานฺโต ยาวทนฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ พฺราหฺมณศฺฉินฺนภกฺตโก หล  วาหยติ | ตสฺยารฺถาย ทาริกา                  
เปยามาทายาคตา | ภคว าศฺจ ต  ปฺรเทศมนุปฺราปฺตะ | ททรฺศ ส พฺราหฺมโณ พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา    
มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตมศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺยามปฺรภาล กฺฤต  สูรฺยสหสฺรา-            
ติเรกปฺรภ  ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต ภทฺรกมฺ | สหทรฺศนาตฺตสฺย ภควติ ปฺรสาท อุตฺปนฺนะ | น ตถา       
ทฺวาทศวรฺษาภฺยาสฺตะ ศมถศฺจิตฺตสฺย กลฺปต า ชนยติ | อปุตฺรสฺย วา ปุตฺรปฺรติลาโภ ทริทฺรสฺย วา 
นิธิทรฺศน  ราชฺยาภินนฺทิโน วา ราชฺยาภิเษโก ยโถปจิตกุศลมูลสฺย สตฺตฺวสฺย ตตฺปฺรถมโต พุทฺธทรฺศนมฺ  | 
ส ต า เปยามาทาย ลฆุ ลฆฺเวว เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | 
 

อิย  โภ เคาตม เปยา อิยมสฺติ มมามฺติเก | 



 638 
 
 

อนุกมฺป  ปิพ เอตทฺภควนฺ เคาตมะ เปยามฺ ||55|| อิติ | 
 

(46.1) ตโต ภควตา ตสฺย พฺราหฺมณสฺย กูโป ทรฺศิตะ | ส เจตฺเต พฺราหฺมณ ปริตฺยาชฺยาะ       
อสฺมินฺ ชีรฺณกูเป ปฺรกฺษิป อิติ | เตน ตสฺมินฺ ชีรฺณกูเป ปฺรกฺษิปฺตาะ | ส ชีรฺณกูโป วาสฺปายมานะ เปยา
ปูรฺณี ยถาปิ ตทฺพุทฺธาน า พุทฺธานุภาเวน เทวตาน า จ เทวตานุภาเวน | ตโต ภควตา ส พฺราหฺมโณ’- 
ภิหิตะ | จารย พฺราหฺมณ เปยามิติ | ส จารยิตุมารพฺธะ | ภควตา ตถาธิษฺ ตา ยถา สรฺวส เฆน เปยา | 
ชีรฺณกูโป วาษฺปายมานสฺตไถว เปยาปูรฺโณ’วสฺถิตะ | ตโต’เสา พฺราหฺมโณ ภูยสฺยา มาตฺรยาภิปฺรสนฺโน 
ภควตะ ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตสฺย ภควตาะ อาศยานุศย  ธาตุ 
ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี  จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺเมเทศนา กฺฤตา ปูรฺววทฺยาวทนาทฺยกาโลป
จิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ  | อภิกฺรานฺโต’ห         
ภทนฺตาภิกฺรานฺตะ | เอโษ’ห  ภควนฺต  ศรณ  คจฺฉามิ ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก  จ ม า ธารย อทฺยา-   
คฺเรณ ยาวชฺชีว  ปฺราโณเปต  ศรณคตมภิปฺรสนฺนมฺ | อถาเสา พฺราหฺมเณา วณิคิว ลพฺธลาภะ ศสฺยส ปนฺน 
อิว การฺษิกะ ศูร อิว วิชิตส คฺรามะ สรฺวโรคปริมุกฺต อิวาตุโร ภควโต ภาษิตมภินนฺธานุโมทฺย ภควตะ    
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺโต ยาวตฺกฺเษตฺร  คตะ | ปศฺยติ ตสฺมินฺ กฺเษตฺเร 
เสาวรฺณานฺยวานฺ ส ปนฺนานฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺวิสฺมโยตฺผุลฺลโลจโน คาถ า ภาษเต | 
 

อโห คุณมย  กฺเษตฺร  สรฺวโทษวิวรฺชิตมฺ| 
อทฺไยโวปฺต  มยา พีชมทฺไยว ผลทายิกมฺ ||56|| อิติ | 

 

(46.2) ตโต’เสา พฺราหฺมณสฺตฺวริต  ราชฺ ะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ชเยนายุษา จ   
วรฺธยิตฺวา ราชานมุวาจ | เทว มยา ยวาะ ปฺรกีรฺณาสฺเต เสาวรฺณาะ ส วฺฤตฺตาะ | ตตฺราธิษฺ ายิเกน 
ปฺรสาทะ กฺริยตามิติ | ราชฺ า อธิษฺ ายิโก’นุปฺเรษิตะ | พฺราหฺมเณน ราศีกฺฤตฺวา ภาชิตาะ | ราชภาคะ 
สฺวาภาวิกา ยวาะ ส วฺฤตฺตาะ | อธิษฺ ายิเกน ราชฺเ  นิเวทิตมฺ | ราชฺ า สมาทิษฺฏมฺ | ปุนรฺภาชยต อิติ | 
ปุนรฺภาชิตมฺ | ตไถว ราชภาคะ สฺวาภาวิกา ยวาะ ส วฺฤตฺตาะ | เอว  ยาวตฺสปฺตกฺฤตฺโว ภาชิตมฺ | ตไถว 
ราชา กุตูหลชาตะ สฺวยเมว คตะ ปศฺยติ | ตไถว เตนาเสา พฺราหฺมโณ’ภิหิตะ | พฺราหฺมณ ตไวตตฺปุณฺย
นิรฺชาตมฺ | อล  ราชภาเค (น) | ยตฺตวาภิปฺเรต  ตนฺมมานุปฺรยจฺเฉติ | ตตสฺเตน พฺราหฺมเณน ปริตุษฺเฏน 
ยทฺทตฺต  เต เสาวรฺณยวาะ ส วฺฤตฺตาะ | 
 

(46.3) ตโต ภควานฺส ปฺรสฺถิโต ยาวทนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ ป จ การฺษิกศตานฺยุตฺปาณฺโฑตฺ -    
ปาณฺฑุกานิ สฺผุฏิตปาณิปาทานิ ศณศาฏีนิวาสิตานิ ลางฺคลานิ พาหยนฺติ  | เต’ปิ วลีวรฺทา (47)                    
วฺรณปูโยตฺกีรฺไณะ ปฺรโตทยษฺฏิภิะ กฺษตวิกฺษตคาตฺรา มุหุรฺมุหุรฺวิศฺวสนฺโต วหนฺติ | ททฺฤศุสฺเต การฺษิกา 
พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ ปูรฺววทฺยาวทุปจิตกุศลมูลสฺย สตฺตฺวสฺย ตตฺปฺรถมโต 
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พุทฺธทรฺศนมฺ | ตโต เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | อทฺรากฺษีทฺภคว าสฺตานฺ การฺษิกานฺ | ทูราเทว 
ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺวินยาเปกฺษยา มารฺคาทปกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | 
อถ เต การฺษิกา ภควตะ  ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณาะ | ตโต ภควตา เตษา การฺษิกาณา-
มาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จาตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ปูรฺววทฺ
ยาวทนาทฺยกาโลปจิต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรน ภิตฺตฺวา สฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เต 
ทฺฤษฺฏสตฺยา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ | ลเภม วย  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺม-
วินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรม วย  ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | เต ภควตา เอหิ ภิกฺษุกยา 
ปฺรวฺราชิตาะ ปูรฺววทฺยาวนฺไนว สฺถิตา พุทฺธมโนรเถน | เตษ า ภควตา อววาโท ทตฺตะ | เต วฺยายจฺฉมา
ไนะ ปูรฺววทฺยาวทภิวาทฺยาศฺจ ส วฺฤตฺตาะ | 
 

(47.1) เต วลีวรฺทา โยกฺตฺราณิ วรตฺราณิจฺฉิตฺตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | 
อุปส กฺรมฺย ภควต (ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา) สมนฺตเกน ปริวารฺยวสฺถิตาะ  | เตษ า ภควตา ตฺริภิะ 
ปไทรฺธรฺโม เทศิตะ | ปูรฺววทฺยาวทฺยถา ค คาวตาเร ห สมตฺสฺยกูรฺมาณ า ยาวทฺทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวน  
คตาะ | 
 

(47.2) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภทนฺต เอภิะ 
การฺษิกปูรฺวไกรฺภิกฺษุภิะ กรฺม กฺฤต  เยน การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตา ภควตศฺจ ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺร -
หาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ไตรฺวลีวรฺทปูรฺวไกรฺเทวปุตฺไระ กึ กรฺม กฺฤต  เยน วลีวรฺเทษูปปนฺนาะ 
สตฺยทรฺศนฺ จ กฺฤตมิติ | ภควานาห | เอภิเรว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปูรฺววทฺ-
ยาวตฺผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
 

(47.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’สฺมินฺเนว ภทฺรเก กลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชาย า กาศฺยโป 
นาม ศาสฺตา โลเก อุทปาทิ | ปูรฺววทฺยาวตฺส วาราณสี  นครีมุปนิศฺฤตฺย วิหรติ ฤษิวทเน มฺฤคทาเว | 
ตสฺย ศาสเน เอตานิ ป จ การฺษิกศตานิ ปฺรวฺรชิตานฺยภูวนฺ | ตตฺร เอภิรฺน ป ต  น สฺวาธฺยายิต  น มนสิกา
โร วาหิตะ กินฺตุ ศฺรทฺธาเทย  ภุกฺตฺวา ภุกฺตฺวา ส คณิกาภิรไตะ เกาสีทฺเยนาตินามิตมฺ | 
 

(47.4) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว ยานิ ตานิ ป จ ภิกฺษุศตานิ เอตานิ ป จ การฺษิกศตานิ | โย’เสา 
วิหารสฺวามี จ เอวาเสา คฺฤหปติะ | ยเทเต การฺษิกา ยเทภิรฺวิหารสฺวามิสนฺตก  (48) ศฺรทฺธาเทย  ปริภุชฺย 
น ป ต  น สฺวาธฺยายิต  นาปิ มนสิกาโร วาหิตะ กินฺตุ ส คณิกาภิรไตะ เกาสีทฺเยนาตินามิต  เตน กรฺมณา 
ป จ ชนฺมศตาณิ ตสฺย วิหารสฺวามินะ การฺษิกาะ ส วฺฤตฺตาะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ ตสฺไยว การฺษิกา ชาตาะ | 
ยเทภิะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชฺย พฺรหฺมจรฺย  จริต  เตไนตรฺหิ มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย 
สรฺวกฺเลศปฺร-หาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | 
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(48.1) เต’ปิ วลีวรฺทปูรฺวิโณ เทวปุตฺราะ กาศฺยปสฺไยว สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิตา  
อาส สฺตตฺไรว กฺษุทฺรานุกฺษุทฺราณิ ศิกฺษาปทานิ สฺว ฑิตานิ | เตน กรฺมโณ วิปาเกน วลีวรฺเทษูปปนฺนาะ |  
ยนฺมมานฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทิต  เตน เทเวษูปปนฺนาะ | ยตฺกาศฺยเป สมฺยกฺส พุทฺเธ พฺรหฺมจรฺย  จีรฺณ           
ปฺรติปาลิต  เตเนทานี  เทวปุตฺรภูไตะ สตฺยทรฺศนฺ กฺฤตมฺ | อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณา
เม-กานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ ปูรฺววทฺยาวทาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมิทมโวจตฺ | 
 

(48.2) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | อาคมยานนฺท เยน โตยิกา | เอว             
ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ | อถ ภคว าสฺโตยิกามนุปฺราปฺตะ | ตสฺมึศฺจ ปฺรเทเศ     
พฺราหฺมโณ ลางฺคล  วาหยติ | อถาเสา ททรฺศ พุทฺธ  ภควนฺต  ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตม-   
ศีตฺยา จานุวฺย ชไนรฺวิราชิตคาตฺร  วฺยามปฺรภาล กฺฤต  สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภ  ช คมมิว รตฺนปรฺวต  สมนฺตโต             
ภทฺรกมฺ | ส ส ลกฺษยติ | ยทิ ภควนฺต  เคาตมมุเปตฺยาภิวาทยิษฺยามิ กรฺมปริหานิรฺเม ภวิษฺยติ  | อถ                   
โนเปตฺยาภิวาทยิษฺยามิ ปุณฺยปริหานิรฺเม ภวิษฺยติ | โก’สาวุปายะ สฺยาทฺเยน เม น กรฺมปริหานิะ สฺยานฺ
นาปิ ปุณฺยปริหานิริติ | ตสฺย พุทฺธิรุตฺปนฺนา | อตฺรสฺถ เอวาภิวาทน  กโรมิ | เอว  น กรฺมปริหานิรฺภวิษฺยติ 
นาปิ ปุณฺยปริหานิริติ | เตน ยถาคฺฤหีตไยว ปฺรโตทยษฺฏยา ตตฺรสฺเถไนวาภิวาทน  กฺฤตมฺ  | อภิวาทเย 
พุทธฺ  ภควนฺตมิติ | 
 

(48.3) ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | กฺษูณ อานนฺท เอษ พฺราหฺมณะ  
(อเนโนปกฺรมฺยาสฺมินฺ ปฺรเทเศ อภิวาทเน กฺฤเต) สติ ปฺรตฺยาตฺม  ชฺ านทรฺศน  ปฺรวรฺตเต | เอตสฺมินฺ   
ปฺรเทเศ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุธสฺยาวิโกปิโต’สฺถิส ฆาตสฺติษฺ ตีติ | อหมเนโนปกฺรมฺย วนฺทิโต ภเวยมฺ | 
เอวมเนน ทฺวาภฺย า สมฺยกฺส พุทฺธาภฺย า วนฺทนา กฺฤตา ภเวตฺ | ตตฺกสฺย เหโตะ | อสฺมินฺนานนฺท ปฺรเทเศ 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยาวิโกปิโต’สฺถิส ฆาตสฺติษฺ ติ | อถายุษฺมานานนฺโท ลฆุ ลฆฺเวว จตุรฺคุณมุตฺ
ตราสงฺค  ปฺรชฺ ปฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | นิษีทตุ ภควานฺ ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน | เอวมย  ปฺฤถิวีปฺรเทโศ    
ทฺวาภฺย า สมฺยกฺส พุทฺธาภฺย า ปริภุกฺโต (49) ภวิษฺยติ ยจฺจ กาศฺยเปน สมฺยกฺส พุทฺเธน ยจฺไจตรฺหิ ภควเต
ติ | นิษณฺโณ ภควานฺ ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน | นิษทฺย ภควานฺภิกฺษูนามนฺตฺรยเตสฺม | อิจฺฉถ ยูย  ภิกฺษวะ 
กาศฺยปสฺย ส ยกฺส พุทฺธสฺย ศรีรส ฆาตมวิโกปิต  ทฺรษฺฏุมฺ  | เอตสฺย ภควนฺ กาล เอตสฺย สุคต สมโย ยทฺ
ภควานฺ ภิกฺษูณ า กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยาวิโกปิต  ศรีรส ฆาตมุปทรฺศเยตฺ  | ทฺฤษฺฏฺวา ภิกฺษวศฺจิตฺ
ตมภิปฺรสาทยิษฺยนฺติ | ภควตา เลากิก  จิตฺตมุตฺปาทิตมิติ | ปศฺยนฺติ ภควตะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย 
ศรีรส ฆาตมวิโกปิต  ทฺรษฺฏุกามาะ | ตตสฺเตน กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยาวิโกปิตะ ศรีรส ฆาต อุฉฺราปิ
ตะ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม | อุทฺคฺฤหฺณีต ภิกฺษโว นิมิตฺตมฺ | อนฺตรฺธาสฺยตีตฺยนฺตรฺหิตมฺ | 
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(49.1) ราชฺ า ปฺรเสนชิตา ศฺรุตมฺ | ภควตา ศฺราวกาณ า ทรฺศนายาวิโกปิตะ | กาศฺยปสฺย         
สมฺย(กฺส พุทฺธสฺย) ศรีรส ฆาต อุจฺฉฺราปิต อิติ | ศฺรุตฺว จ ปุนะ กุตูหลชาตะ สารฺธมนฺตะ’ปุรกุมาไรรมาตฺ
ไยรฺ-ภฏพลาคฺเรณ ไนคมชานปไทศ ส ปฺรสฺถิตะ | เอว  วิรูฒโก’นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ อุษิทตฺตะ 
ปุราณสฺถปติรฺ-วิศาขา มฺฤคารมาตา อเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ กุตูหลชาตานิ ส ปฺรสฺถิตานิ ไกศฺจิตฺ
ปูรฺวไกะ กุศลมูไละ ส โจทฺยมานานิ | ยาวทสาวนฺตรฺหิตะ | ไตะ ศฺรุตมนฺตรฺหิโต’เสา ภควตะ กาศฺยปสฺย 
สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ศรีรส ฆาต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนสฺเตษ า ทุะขเทารฺมนสฺยมุตฺปนฺน  วฺฤถาสฺมากมาคมนมิติ | 
 

(49.2) อนฺยตเมน โจปาสเกน ส ปฺรเทศะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตะ | เอว  จ เจตสา จิตฺตมภิ-     
ส สฺกฺฤตมฺ | อสฺมานฺเม ปทาจิหาราตฺกิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺตสฺย มหาชนกายสฺยาวิปฺรติสารส 
ชนนารฺถ  ตสฺย โจปาสกสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 
 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจรฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ ปทาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ ||57|| อิติ | 

 

(49.3) อนฺยตเมนาปฺยุปาสเกน ตสฺมินฺปฺรเทเศ มฺฤตฺติกาปิณฺโฑ ทตฺตะ | เอว  จิตฺตมภิ-   
ส สฺกฺฤตมฺ | ปทาวิหารสฺย ตาวทิยตฺปุณฺยมาขฺยาต  ภควตา | อสฺย ตุ มฺฤตฺติกาปิณฺฑสฺย กิยตฺปุณฺย      
ภวิษฺยตีติ | 

 อถ ภคว าสฺตสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต |  
ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปิณฺฑา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑเมกมฺ ||58|| อิติ | 

 

(49.4) ตจฺฉฺรุตฺวาเนไกะ ปฺราณิศตสหสฺไรรฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑสมาโรปณ  กฺฤตมฺ | อปไรสฺตตฺร-     
มุกฺตปุษฺปาณฺยภิกฺษิปฺตานิ | เอว  จ จิตฺตมภิส สฺกฺฤตมฺ | ปทาวิหารสฺย จ มฺฤตฺติกาปิณฺฑสฺย จ (50)         
อิยตฺปุณฺยมฺ (อุกฺต ) ภควตา | อสฺมาก  ตุ มุกฺตปุษฺปาณ า กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจต
สา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 
 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณเปฏา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยนฺมุกฺตปุษฺปสฺย ราศิมฺ ||59|| อิติ | 

 

(50.1) อปไรสฺตตฺร มาลาวิหาระ กฺฤตะ | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | มุกฺตปุษฺปาณ า ภควตา       
อิยตฺปุณฺย (มุกฺตมฺ |) อสฺมาก  มาลาวิหารสฺย กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺต-       
มาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 
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ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทธฺไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต มาลาวิหาร  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ ||60|| อิติ | 

 

(50.2) อปไรสฺตตฺร ทีปมาลา ทตฺตา | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | มาลาวิหารสฺย ภควตา อิยตฺ
ปุณฺยมุกฺตมฺ | อสฺมาก  ทีปทานสฺย กิยตฺ ปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
คาถ า ภาษเต |  

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณวาหา ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ ปฺรทีปทาน  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ ||61|| อิติ | 

 

(50.3) อปไรสฺตตฺร คนฺธาภิเษโก ทตฺตะ | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | ปฺรทีปทานสฺย ภควตา       
อิยตฺปุณฺยมุกฺตมฺ | อสฺมาก  คนฺธาภิเษกสฺย กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺต-   
มาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 
 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณราศโย ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต คนฺธาภิเษก  ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ ||62|| อิติ | 

 

(50.4) อปไรสฺตตฺรจฺฉตฺรธฺวชปตากาโรปณ  กฺฤตมฺ | จิตฺต  จาภิส สฺกฺฤตมฺ | ปทาวิหารสฺย 
มฺฤตฺปิณฺฑทานสฺย มุกฺตปุษฺปาณ า มาลาวิหารสฺย ปฺรทีปทานสฺย คนฺธาภิเษกสฺย เจยตฺปุณฺยมุกฺต  ภควตา 
| อสฺมาก  ฉตฺรธฺวชปตากาโรปเณ กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ  | อถ ภคว าสฺเตษา (มปิ เจตสา) จิตฺตมาชฺ าย 
คาถ า ภาษเต | 
 

ศต  สหสฺราณิ สุวรฺณปรฺวตา เมโระ สมา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต อาโรปเยจฺฉตฺรธฺวชาปตากาะ ||63|| 
เอษา หิ ทกฺษิณา ปฺโรกฺตา อปฺรเมเย ตถาคเต | 
สมุทฺรกลฺเป ส โพเธา สารฺถวาเท อนุตฺตเร ||64|| อิติ | 
 

(51.1) เตษาเมตทภวตฺ | ปรินิรฺวฺฤตสฺย ตาวทฺภควตะ การณมิยตฺ ปุณฺย (มุกฺต ) ภควตา |     
ติษฺ ตะ กิยตฺปุณฺย  ภวิษฺยตีติ | อถ ภคว าสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถ า ภาษเต | 
 

ติษฺ นฺต  ปูชเยทฺยศฺจ ยศฺจาปิ ปรินิรฺวฺฤตมฺ | 
สม  จิตฺต  ปฺรสาทฺเยห นาสฺติ ปุณฺยวิเศษตา ||65|| 
เอว  หฺยจินฺติยา พุทฺธา พุทฺธธรฺโม’ปฺยจินฺติยะ | 
อจินฺติเย ปฺรสนฺนาน า วิปาโก’ปิ อจินฺติยะ ||66|| 
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เตษามจินฺติยานามปฺรติหตธรฺมจกฺรวรฺตินามฺ | 
สมฺยกฺส พุทฺธาน า นาล  คุณปารมธิคนฺตุมฺ ||67|| อิติ | 

 

(51.2) ตโต ภควตา ตสฺย มหาชนกายสฺย ตถาวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า ศฺรุตฺวา อเนไกะ     
ปฺราณิศตสหสฺไรรฺมหานฺ วิเศโษ’ธิคตะ | ไกศฺจิจฺฉฺราวกโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ ไกศฺจิตฺปฺรตฺเยกาย า     
โพเธา ไกศฺจิทนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา | ไกศฺจิทุษฺมคตานิ ปฺรติลพฺธานิ ไกศฺจินฺมูรฺธานะ ไกศฺจิตฺสตฺยา-
นุโลม ไกศฺจิตฺกฺษานฺตยะ | ไกศฺจิตฺสฺโรตาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤต  ไกศฺจิตฺสกฺฤทาคามิผล  ไกศฺจิทนาคามิ
ผลมฺ | ไกศฺจิตฺปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ยทฺภูยสา สา ปรฺษทฺ พุทฺธนิมฺนา 
ธรฺมปฺรวณา ส ฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถาปิตา | ตตฺร ศฺราทฺไธรฺพฺราหฺมณคฺฤหปติภิสฺตสฺมินฺ ปฺรเทเศ มหะ        
สฺถาปิตะ | โตยิกามหสฺโตยิกามห อิติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | 
 

(51.3) อถ ภควานฺ โกสเลษุ ชนปเท(ษุ) จาริก า จรนฺ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ | ศฺราวสฺตฺย า       
วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | อศฺเราษีทนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ ภควานฺ โกสเลษุ ชนปเทษุ     
จาริก า จรนฺ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ ศฺราวสฺตฺย า วิหรติ เชตวเน อสฺมากเมวาราเม อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺ
เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรนฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺต
นิษณฺณมนาถปิณฺฑท  คฺฤหปตึ ภควานฺธรฺมฺมยา กถยา ส ทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ ปูรฺววทฺ
ยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถานาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรุตฺถายาสนาตฺปูรฺววทฺเยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ      
ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆน อิติ | 
ปูรฺววตฺ ศุจิ ปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  สมุปานีย กาลฺยเมโวตฺถายาสนกานิ ปฺรชฺ ปฺโยทกมณีนฺปฺรติษฺ าปฺย 
ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ | สมโย ภทนฺต สชฺช  ภกฺต  ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาล  มนฺยเต อิติ | เทาวา
ริกปุรุษมาม ตฺรยเต | น ตาวทฺโภะ ปุรุษานฺยตีรฺถฺยกาน า ปฺรเวโศ เทโย ยาวทฺ พุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุส เฆน 
น ภุกฺตมฺ | ตตะ ปศฺจาตฺตีรฺถฺยเกภฺโย ทาสฺยามีติ | เอวมารฺย อิติ เทาวาริกะ (ปุรุษะ อนาถปิณฺฑ) ทสฺย 
คฺฤหปเตะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย (52) ภิกฺษุคณปริวฺฤโต 
ภิกฺษุส ฆปุรสฺกฺฤตะ ปูรฺววทฺยาวทฺเธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺ -   
นิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | 
 

(52.1) อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยโป’นฺยตมสฺมาทารณฺยกาจฺฉยนาสนาทฺทีรฺฆเกศศฺมศฺรุลูห-
จีวโร เชตวน  คตะ | ส ปศฺยติ เชตวน  ศูนฺยมฺ | เตโนปธิวาริกะ ปฺฤษฺฏะ | กุตฺร พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆ อิติ 
| เตน สมาขฺยาตมฺ | อนาถปิฑฺณเทน คฺฤหปติโนปนิม ตฺริต อิติ | ส ส ลกฺษยติ | ตตฺไรว ปิณฺฑปาต  ปริ-
โภกฺษฺยามิ  พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  จ ปรฺยุปาสิษฺเย อิติ | สะ อนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศน  คตะ | 
เทาวาริเกโณกฺตะ | อารฺย มา ปฺรเวกฺษฺยสิ | กสฺยารฺถาย | อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา อาชฺ า ทตฺตา | 
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มา ตาวตฺตีรฺถฺยาน า ปฺรเทศ  ทาสฺยสิ ยาวทฺ พุทฺธมุเขน ภิกฺษุส เฆน ปริภุกฺตมฺ | ตตะ ปศฺจาตฺตีรฺถฺยาน า 
ทาสฺยามีติ | อายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ ส ลกฺษยติ ตสฺย เม ลาภาะ สุลพฺธา เย ม า พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ 
ศฺรมณศากฺยปุตฺรีย อิติ น ชานเต | คจฺฉามิ กฺฤปณชนสฺยานุกมฺป า กโรมีติ วิทิตฺวา อุทฺยาน  คตะ | ส 
ส ลกฺษยติ | อทฺย มยา กสฺยานุคฺรหะ กรฺตวฺยะ | ยาวทนฺยตรา นคราวลมฺพิกา กุษฺ าภิภูตา สรุชารฺตา 
ปกฺวคาตฺรา ภิกฺษามฏติ | ส ตสฺยาะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | ตสฺยาศฺจ ภิกฺษายามาจามะ ส ปนฺนะ | ตยา 
อายุษฺมานฺ มหากาศฺยโป ทฺฤษฺ ะ กายปฺรสาทิกศฺจิตฺตปฺราสาทิกศฺจ ศานฺเตเนรฺยาปเถน | สา ส ลกฺษยติ 
| นุน  มไยว วิเธ ทกฺษิณีเย การา น กฺฤตา เยน เม อิย  สมวสฺถา | ยทฺยารฺโถ มหากาศฺยโป มมานฺติกาท-
นุกมฺปา (มุปา) ทายาจาม  ปฺรติคฺฤหฺณียาทหมสฺไม ททฺยามิติ | ตต อายุษฺมตา มหากาศฺยเปน          
ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺรมุปนามิตมฺ | ยทิ เต ภคินิ ปฺรติตฺยกฺต  ตทฺทิยตามสฺมินฺปาตฺเร อิติ | 
ตตสฺตยา จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตสฺมินฺปาตฺเร (ทตฺต ) มากฺษิก า (จ) ปติตา | สา ตามปเนตุมารพฺธา         
ตสฺยาสฺตสฺมินฺนาจาเม อ คุลิะ ปติตา | สา ส ลกฺษยติ | กึ จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษณยา นจฺโฉริตมฺ | 
อปิ  ตุ น ปริโภกฺษฺยตีติ | อายุษฺยตา มหากาศฺยเปน ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ตสฺยา เอว 
สมกฺษมนฺยตม  กุฑฺยมูล  นิศฺริตฺย ปริภุกฺตมฺ | สา ส ลกฺษยติ | กึ จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษณยา      
ปริภุกฺต  นาเนนาหาเรณาหารกฺฤตฺย  กริษฺยตีติ | อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยปสฺตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
ต า นคราวลมฺพิกามิทมโวจตฺ | ภคินิ ปฺราโมทฺยมุตฺปาทยามฺยห  ตฺวทีเยนาหาเรณ ราตฺรึทิวสมตินาม -   
ยิษฺยามีติ | ตสฺยา อตีเวาทฺวิลฺยมุตฺปนฺนมฺ  | มมารฺเยน มหากาศฺยเปน ปิณฺฑปาตะ ปฺรติปาทิตะ        
ปฺรคฺฤหีต อิติ อายุษฺมติ มหากาศฺยเป จิตฺตมภิปฺรสาทฺย กาลคตา | ตุษิเต เทวนิกาเย อุปปนฺนา | สา       
ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณทฺฤษฺฏา อาจาม  ปฺรติปาทยนฺตี กาล  จ กุรฺวาณา โน ตุ ทฺฤษฺฏา กุตฺโรปปนฺนา อิติ | 
(ส) นรกานฺ วฺยวโลกยิตุมารพฺเธ น ปศฺยติ ติรศฺจะ ปฺเรตานฺมนุษฺย าศฺจ จาตุรฺมหาราชิกานฺ เทวานฺ          
ตฺรยสฺตฺรึศานฺน (53) ปศฺยติ | ตถา หฺยธสฺตาทฺเทวาน า ชฺ านทรฺศน  ปฺรวรฺตเต นิปริษฺฏาตฺ | อถ ศกฺโร            
เทวานามินฺทฺโร เยน ภควาสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺต  คาถาภิคีเตน ปฺรศฺน  ปปฺรจฺฉ | 
 

จรตะ ปิณฺฑปาต  หิ กาศฺยปศฺย มหาตฺมนะ | 
กุตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปสฺยาจามทายิกา ||68|| 

ภควานาห | 
ตุษิตา นาม เต เทวาะ สรฺวกามสมฺฤทฺธยะ | 
ตตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปสฺยาจามทายิกา ||69|| อิติ || 

 

(53.1) อถ ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺไยตทภวตฺ | อิเม ตาวนฺมนุษฺยาะ ปุณฺยานามปฺรตฺยกฺษ-   
ทรฺศิโน ทานานิ ททติ ปุณฺยานิ กุรฺวนฺติ อห  ปฺรตฺยกฺษทรฺศฺเยว ปุณฺยาน า สฺเว ปุณฺยผเล วฺยวสฺถิตะ |   
ตสฺมาทฺทานานิ วา ททามิ ปุณฺยานิ วา กโรมิ | อยมารฺโย มหากาศฺยโป ทีนานาถกฺฤปณวนีปกานุกมฺปี | 
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ยตฺตฺวหเมน  ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทเยยมิติ วิทิตฺวา กฺฤปณวีถฺย า คฺฤห  นิรฺมิตวานฺ | จีรจีรจีวรก  กากาภินิ
ลีนก  นาติปรมรูป  กุวินฺท  จาตฺมานมภินิรฺมาย อุทฺธูตศิรสฺกะ ศณศาฏีนิวาสิตะ สฺผุฏิตปาณิปาโท วสฺตฺร  
วยิตุมารพฺธะ | ศจฺยปิ เทวกนฺยา กุวินฺทภาวเวษธาริณี ตสริก า กรฺตุมารพฺธา | ปรฺศฺเว จาสฺย ทิวฺยา 
สุธาสชฺชีกฺฤตา ติษฺ ติ | อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ กฺฤปณานาถวนีปกชนานุก โก’นุปูรฺเวณ ตทฺคฺฤหม-
นุปฺราปฺตะ | ทุะขิตโก’ยมิติ กฺฤตฺวา ทฺวาเร สฺถิเตน ปาตฺร  ปฺรสาริตมฺ | ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณ ทิวฺยายาะ 
สุธายาะ ปาตฺร  ปูริตมฺ | อถายุษฺมโต มหากาศฺยปสฺไยตทภวตฺ | 
 

ทิวฺย  จาสฺย สุธาภกฺตมย  จ คฺฤหวิสฺตระ | 
สุวิรุทฺธมิติ ชฺ าตฺวา ชาโต (เม) หฺฤทิ ส ศยะ ||70|| อิติ | 

 

(53.2) ธรฺมตา หฺเยษา | อสมนฺวาหฺฤตฺยารฺหต า ชฺ านทรฺศน  น ปฺรวรฺตเต | ส สมนฺวาหรฺตุ    
ปฺรวฺฤตฺโต ยาวตฺ ปศฺยติ ศกฺร  เทเวนฺทฺรมฺ | ส กถยติ | เกาศิก  กึ ทุะขิตชนสฺยานฺตราย  กโรษิ | ยสฺย    
ภควตา ทีรฺฆราตฺรานุคโต วิจิกิตฺสากถ กถาศลฺยะ ส ‘(มู)ล อาวฺฤโฒ ยถาปิ ตตฺตถาคเตนารฺหตา สมฺยกฺ-
ส พุทฺเธน | อารฺย มหากาศฺยป กึ ทุะขิตชนสฺยา (นฺตราย ) กโรมิ | อิเม ตาวนฺมนุษฺยา อปฺรตฺยกฺษทรฺศินะ 
ปุณฺยาน า ทานานิ ททติ ปุณฺยานิ กุรฺวนฺติ | อห  ปฺรตฺยกฺษทรฺเศว ปุณฺยาน า กถ  ทานานิ (น) ททามิ    
ปุณฺยานิ วา น  กโรมิ | นนุ โจกฺต  ภควตา | 
 

กรณียานิ ปุณฺยานิ ทุะข หฺยกฺฤตปุณฺยตะ | 
กฺฤตปุณฺยา หิ โมทนฺเต อสฺมึลฺโลเก ปรตฺร จ ||71|| อิติ | 

 

(54.1) ตตะ ปฺรภฺฤติ อายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ สมนฺวาหฺฤตฺย กุลานิ ปิณฺฑปาต  ปฺรเวษฺฏุ-
มารพฺธะ | อถ ศกฺโร เทเวนฺทฺร อากาศสฺถ เอวายุษฺมโต มหากาศฺยปสฺย ทิวฺยายาะ สุธายาะ ปาตฺร    
ปูรยติ | อายุษฺมานปิ มหากาศฺยปะ ปาตฺรมวางฺมุข  กโรตฺยนฺน  ปาน  โฉรฺยเต | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว 
ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตสฺมาทนุชานามิ ปิณฺโฑปธาน  ธารยิตวฺยมิติ | 
 

(54.2) สามนฺตเกน ศพฺโท วิสฺฤตะ | อมุกยา นคราวลมฺพิกยา อารฺโย มหากาศฺยปะ      
อาจาเมน ปฺรติปาทิตะ | สา จ ตุษิเต เทวนิกาเย อุปปนฺนาะ | อิติ ราชฺ า ปฺรเสนชิตา โกสเลน ศฺรุตม | 
ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺเยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต 
นิษณฺณะ | ส เอกานฺตนิษณฺณ  ราชาน  ปฺรเสนชิต  โกสล  ภควานฺธรฺมฺยยา กถยา ส ทรฺศยติ | ปูรฺววทฺ
ยาวตฺ ส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | 
 

(54.3) อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ โกสละ อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺ -    
เตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานารฺโย มหากาศฺยปมุทฺทิศฺย ภกฺต          
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สปฺตาเหเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ โกสลสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ-  
โกสโล ภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสน า วิทิตฺวา ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺ
ตะ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสลสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  สมุปานีย กาลฺยเมโวตฺถายา
สนกานิ ปฺรชฺ ปฺโยทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ | ปูรฺววทฺยาวตฺ สฺวหสฺต       
สนฺตรฺปยติ ส ปฺรวารยติ | อนฺยตมศฺจ โกฏฺฏมลฺลโก วฺฤทฺธานฺเต จิตฺตมภิปฺรสาทย สฺติษฺ ติ | อย  ราชา 
ปฺรตฺยกฺษทศฺเย ว ปุณฺยาน า สฺเว ปุณฺยผเล ปฺรติษฺ โต’ตฺฤปฺต  เอว ปุณฺไยรฺทานานิ ททาติ ปุณฺยานิ กโรติ | 
 

(54.4) อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสโล’เนกปรฺยาเยณ พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  ศุจินา ปฺรณีเตน 
ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺต  สนฺตรฺปฺย ส ปฺรวารฺย ภควนฺต  วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน         
คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภควตาภิหิตะ | ราชนฺ กสฺย นามฺนา ทกฺษิณา-   
มาทิศามิ | กึ ตวาโหสฺวิทฺเยน ตวานฺติกาตฺปฺรภูตตร  ปุณฺย  ปฺรสูตมิติ | ราชา ส ลกฺษยติ | มม ภควานฺ           
ปิณฺฑปาต  ปริภุกฺเต | โก’นฺโย มมานฺติกาตฺปฺรภูตตร  ปุณฺย  ปฺรสวิษฺยตีติ วิทิตฺวา กถยติ | ภควนฺ เยน      
มมานฺติกาตฺ  ปฺรภูตตร  ปุณฺย  ปฺรสูต  ตสฺย ภควานฺ นามฺนา ทกฺษิณามาทิศตฺวิติ | ตโต ภควตา         
โกฏฺฏมลฺลกสฺย นามฺนา ทกฺษิณา อาทิษฺฏา | เอว  ยาวตฺ ษฑฺทิวสานฺ | (55) ษษฺเ  ทิวเส ราชา กเร       
ก โปล  ทตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | มม ภควานฺ ปิณฺฑปาต  ปริภุกฺเต โกฏฺฏมลฺลสฺย นามฺนา ทกฺษิณา
มาทิศตีติ | โส’มาตฺไยรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ | กิมรฺถ  เทว กเร กโปล  ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิต อิติ | 
ราชา กถยติ | ภวนฺตะ กถ  น จินฺตาปรสฺติษฺ ามิ | ยตฺเรทานี  ภควานฺ มม ปิณฺฑปาต  ปริภุกฺเต 
โกฏฺฏมลฺลสฺย นามฺนา ทกฺษิณามาทิศตีติ | ตตฺไรโก วฺฤทฺธามาตฺยะ กถยติ | อลฺโปตฺสุโก เทว ภวตุ | วย  
ตถา การิษฺยาโม ยถา ศฺโว ภควานฺเทวสฺไยว นามฺนา ทกฺษิณามาทิศตีติ เตน เปารุเษยาณามาชฺ า    
ทตฺตา | ศฺโว ภวทฺภิะ ปฺรณีตตร อาหาระ กรฺตวฺยะ ปฺรภูตศฺจ | เอว  จารยิตวฺยะ | อุปารฺโธ ภิกฺษูณ า 
ปาตฺเร ปตตฺยรฺโธ ภูมาวิติ | อมาตฺไยรปรสฺมินฺทิวเส ปฺรภูตะ อาหาระ สชฺชิตะ ปฺรณีตศฺจ | ตตะ        
สุรตฺโวปนิษณฺณ  พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  ปริเวษิตุมารพฺธา | อุปารฺธ  ภิกฺษุณ า ปาตฺเร ปาตยนฺตฺยุปารฺธ       
ภูเมา | ตตะ โกฏฺฏมลฺลกาะ ปฺรธาวิตา ภูเมานิปติต  คฺฤหฺณีม อิติ | เต ปริเวษไกรฺวินาริตาะ | ตตะ ส 
โกฏฺฏมลฺลกะ กถยติ | ยทฺยสฺย ราชฺ ะ ปฺรภูต  ส ปตฺสฺวาปเตยมสฺติ | สนฺตฺยนฺเต’ปฺยสฺมทฺวิธา ทุะขิตกา 
เย อาก ากฺษนฺเต | เตษ า กิมรฺถ  น ทียเต | กิมเนนาปริโภค  โฉริเตเนติ | ตสฺย โกฏฺฏมลฺลกสฺย จิตฺต-     
วิกฺเษโป ชาตะ | น ศกฺต  เตน ตถา จิตฺต  ปฺรสาทยิตุ  ยถา ปูรฺวมฺ | ตโต ราชา พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  
โภชยิตฺวา น มม ภควานฺ นามฺนา ทกฺษิณามาทิศตีติ วิทิตฺวา ทกฺษิณามศฺรุตฺไวว ปฺรทิษฺฏะ | ตโต      
ภควตา ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ โกสลสฺย นามฺนา เอว  ทกฺษิณาทิษฺฏา | 
 

หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุชานสฺย ปุร  สเนาคม  ปศฺยสิ | 
พล  หิ รูกฺษิกายา อลวณิกายาะ กุลฺมาสปิณฺฑิกายาะ ||72|| อิติ| 
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(55.1) อถายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตมิทมโวจตฺ | พหุโศ ภทนฺต ภควตา ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ       
โกสลสฺย นิเวศเน ภุกฺตฺวา นามฺนา ทกฺษิณา อาทิษฺฏา | นาภิชานามิ กทาจิเทว วิธ า ทกฺษิณามาทิษฺฏปูรฺ
วามฺ | ภควานาห | อิจฺฉสิ ตฺวมานนฺท ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตฺโกสลสฺยาลวณีก า กุลฺมาสปิณฺฑิกามารภฺย 
กรฺมปฺโลตึ ศฺโรตุมฺ | เอตสฺย ภควนฺ กาละ เอตสฺย สุคต สมโย ยทฺภควานฺ ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ โกสลสฺ
ยาลวณิก า กุลฺมาสปิณฺฑิกามารภฺย กรฺมปฺโลตึ วรฺณเยตฺ | ภควตะ ศฺรุตฺวา ภิกฺษโว ธารยิษฺยนฺตีติ | ตตฺร 
ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม | 

(55.2) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’นฺยตมสฺมินฺกรฺวฏเก คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ | เตน สทฺฤศาตฺกุลาตฺ-
กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปุตฺโร 
ชาตะ | ปูรฺววทฺยาวทุนฺนีโต วรฺธิโต มหานฺส วฺฤตฺตะ | ยาวทเสา คฺฤหปติะ (56) ปตฺนีมามนฺตฺรยเต |     
ภทฺเร ชาโต’สฺมากมฺฤณหโร ธนหรศฺเจติ | คจฺฉามิ ปณฺยมาทาย เทศานฺตรมิติ | สา กถยตฺยารฺย เอว      
กุรุษฺเวติ | ส ปณฺยมาทาย เทศานฺตร  คตะ | ตตฺไรว จานเยน วฺยสนมาปนฺโน’ลฺปปริจฺเฉทะ สะ | ตสฺย 
คฺฤเห ธนชาต  ปริกฺษีณมฺ | โส’สฺย ปุตฺโร ทุะขิโต ชาตะ | ตสฺย คฺฤหปเตรฺวยสฺยกะ | ส เตโนกฺตะ | 
มมาปิ ตฺว  ปุตฺระ | มม กฺเษตฺร  ปฺรติปาลย | อห  ตว ภกฺเตน โยโคทฺวหน  กโรมีติ | ส ตสฺย กฺเษตฺรวฺยา
ปาร  กรฺตฺตุมารพฺธะ | โส’ปฺยสฺย ภกฺเตน โยโคทฺวหน  กโรติ | ยาวทปเรณ สมเยน ปรฺว ปฺรตฺยุปสฺถิตมฺ | 
ตสฺย ทารกสฺย มาตา ส ลกฺษยติ | อทฺย คฺฤหปติปตฺนี สุหฺฤตฺส พนฺธิพานฺธวศฺรวณโภชเน วฺยคฺรา ภวิษฺยติ 
| คจฺฉามิ สานุกาล  ตสฺย ทฺวารกสฺย ภกฺต  นยามีติ | สา สานุกาล  คตฺวา คฺฤหปติปตฺนฺยา เอตมรฺถ         
นิเวทยติ | สา รุษิตา กถยติ | น ตาวจฺฉฺรมณพฺราหฺมเณภฺโย ททามิ | ชฺ าตีน า วา ตาวตฺปฺเรษฺยสฺย 
ททามิ | อทฺย ตาวตฺติษฺ ตุ | ศฺโว ทฺวิคุณ  ทาสฺยามีติ | ตตสฺตสฺย ทารกสฺย มาตา ส ลกฺษยติ | มา ทารโก 
พุภุกฺษิโต ภวิษฺยติ | เอตามาตฺมียามลวณิก า กุลฺมาสปิณฺฑิก า นยามีติ | สา ตามาทาย กฺเษตฺร  คตา | 
ปุตฺรสฺย วิสฺตเรณ ยทฺ คฺฤหปลฺตฺนฺยาภิหิต  ตตฺสรฺวมาขฺยาย กถยติ | อิย  มยา อาตฺมียา อลวณิกา       
กุลฺมาสปิณฺฑิกา อานีตา | เอต า ปริภุกฺษฺเวติ | ส กถยติ | สฺถาปยิตฺวา คจฺเฉติ | สา สฺถาปิตฺวา ปฺรกฺรานฺ
ตา | อสติ พุทฺธานามุตฺปาเท ปฺรตฺเยกพุทฺธา โลเก อุตฺปทฺยนฺเต หีตทีนานุก ปกาะ ปฺรานฺตศยนาสน -   
ภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | ยาวทนฺยตมะ ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺต  ปฺรเทศมนุปฺราปฺตะ | ส เตน ทฺฤษฺฏะ | 
กายปฺราสาทิกศฺจิตฺตปฺราสาทิกศฺจ ศานฺเตรฺยาปถวรฺตี | ส ส ลกฺษยติ | นูน  มไยว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย    
การา น กฺฤตา | เยน เม อีทฺฤศี สมวสฺถา | ยทฺยย  มมานฺติกาทลวณิก า กุลฺมาสปิณฺฑิก า คฺฤหฺณี
ยาทหมสฺไม ททฺยามิติ | ตตะ ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺตสฺย ทริทฺรปุรุษสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺร          
ปฺรสาริตวานฺ | สเจตฺตว ปริตฺยกฺต  ทียตามสฺมินฺปาตฺเร อิติ | ตตสฺตีพฺเรณ ปฺรสาเทน สา อลวณีกา      
กุลฺมาสปิณฺฑิกา ปฺรตฺเยกพุทฺธาย ปฺรติปาทิตา | 
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(56.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษเว โย’เสา ทริทฺรปุรุษะ เอษ เอวาเสา ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสลสฺเตน 
กาเลน เตน สมเยน | ยทเนน ปฺรตฺเยกพุทฺธายาลวณิกา กุลฺมาสปิณฺฑิกา ปฺรติปาทิตา | เตน กรฺมณา 
ษฏฺกฺฤตฺโว เทเวษุ ตฺรยสฺตฺรึเศษุ ราไชศฺวรฺยาธิปตฺย  การิตวานฺ | ษฏฺกฺฤตฺโว’สฺยาเมว ศฺราวสฺตฺย า ราชา 
กฺษตฺริโย มูรฺธาภิษิกฺตสฺเตไนว กรฺมาวเศเษณ | เอตรฺหฺยปิ ราชา กฺษตฺริโย มูรฺธาภิษิกฺตะ ส วฺฤตฺตะ | โส’-
สฺย ปึฑโก วิปกฺกะ | วิปาก  ตมห  สนฺธาย กถยามิ | 
 

หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุญฺชานสฺย ปุร  สไนคม  ปศฺยสิ | 
พล  หิ รุกฺษิกายา อลวณิกายาะ กุลฺมาสปิณฺฑิกายาะ ||73|| อิติ| 

 

(57.1) สามนฺตเกน ศพฺโท วิสฺฤตะ | ภควตา ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ โกสลสฺยาลวณิกา          
กุลฺมาสปิณฑิกามารภฺย กรฺมปฺโลติรฺวฺยากฺฤเตติ ราชฺ า ปฺรเสนชิตฺโกสเลน ศฺรุตมฺ | ส เยน ภคว าสฺเต
โนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณ  ราชาน          
ปฺรเสนชิต  โกสล  ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสล      
อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราสงฺค  กฺฤตฺวา ภควนฺตมิทมโวจต | อธิวาสยตุ เม ภคว าสฺตฺไรมาสี  จีวรปิณฺฑ-
ปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺตฺราชฺ ะ        
ปฺรเสนชิตฺโกสลสฺย ตูษฺณีภาเวน | ตโต ราชา ปฺรเสนชิตา โกสเลน พุทฺธปฺรมุขาย ภิกฺษุส ฆาย ตฺไรมาสี  
ศตรส  โภชน  ทตฺตมฺ | เอไกกศฺจ ภิกฺษุะ ศตสาหสฺรเกณ วสฺตฺเรณาจฺฉาทิตะ | ไตลสฺย จ กุมฺภโกฏึ       
สมุปานีย ทีปมาลามภฺยุทฺยโต ทาตุมฺ | ตตฺร ภกฺเต ปูชาย า จ มหาโกลาหโล ชาตะ | ยาวทนฺยตมา     
นคราวลมฺพิกา อตีว ทุะขิตา | ตยา ขณฺฑมลฺลเกน ภิกฺษมฏนฺตฺยา ส อุจฺจศพฺโท มหาศพฺทะ ศฺรุตะ |     
ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ปฺฤจฺฉติ | ภวนฺตะ กิเมษ อุจฺจศพฺโท มหาศพฺท อิติ | อปไระ สมาขฺยาตมฺ | ราชฺ า      
ปฺรเสนชิตา โกสเลน พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆสฺตฺไรมาสี  ไตลกุมฺภโกฏึ จ สมุปานีย ทีปมาลามภฺยุทฺยโต     
ทาตุมิติ | 
 

(57.2) ตตสฺตสฺยา นคราวลมฺพิกายา เอตทภวตฺ | อย  ราชา ปฺรเสนชิตฺโกสละ ปุณฺ -
ไยรตฺฤปฺตะ อทฺยตฺเวน ทานานิ ททาติ ปุณฺยานิ กโรติ | ยตฺตฺวหมปิ กุตศฺจิตฺสมุปานีย ภควตะ ปฺรทีป  
ททฺยามิติ ตยา ข ฑมลฺลเกน ไตลสฺย สฺโตก  ยาจิตฺวา ปฺรทีปะ ปฺรชฺวาลฺย ภควตศฺจ กฺรเม ทตฺตะ |         
ปาทโยศฺจ นิปตฺย ปฺรณิธาน  กฺฤตมฺ | อเนนาห  กุศลมูเลน ยถาย  ภควานฺ ศากฺยมุนิรฺวรฺษศตายุษิ       
ปฺรชาย า ศาสฺตา โลเก อุตฺปนฺนะ เอวมหมปิ วรฺษศตายุษิ ศากฺยมุนิเรว ศาสฺตา ภเวยมฺ | ยถา จาสฺย   
ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนาวคฺรยุค  ภทฺรยุคมานนฺโท ภิกฺษุรุปสฺถายิกะ ศุทฺโธทนะ ปิตา มหามายา มาตา 
กปิลวสฺตุ นคร  ราหุลภทฺระ  กุมาระ เอว  มมาปิ ศาริปุตฺรเคาทฺคลฺยายนาวคฺรยุค  ภทฺรยุค  สฺยาทานนฺโท 
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ภิกฺษุรุปสฺถายิกะ ศุทฺโธทนะ ปิตา มาตา มหามายา กปิลวสฺตุ นคร  ราหุลภทฺระ กุมาระ ปุตฺระ | ยถา 
จาย  ภควานฺธาตุวิภาค  กฺฤตฺวา  ปรินิรฺวาสฺยติ เอวมหมปิ ธาตุวิภาค  กฺฤตฺวา ปรินิรฺวาปเยยมิติ | 
 

(57.3) ยาวตฺสรฺเว เต ทีปาะ ปรินิรฺวาณาะ ส ตยา ปฺรชฺวาลิโต ทีโป ชฺวลตฺเยว | ธรฺมตา 
ขลุ พุทฺธาน า ภควต า น ตาวทุปสฺถา(ปกะ ปฺรติส ลียติ) ยาวนฺน พุทฺธา ภควนฺตะ ปฺรติส ลีนา อิติ |       
อายุษฺมานานนฺทะ ส ลกฺษยติ | อสฺถานมนวกาโศ ยทฺพุทฺธา ภควนฺตะ (58) อาโลกศยฺย า กลฺปยิษฺยนฺติ 
ยตฺตฺวห  ปฺรทีป  นิรฺวาปเยยมิติ | ส หสฺเตน นิรฺวาปยิตุมารพฺโธ น ศกฺโนติ ตต(ศฺจีวรกรฺณิเกน) ตโต    
วฺยชเนน ตถาปิ น ศกฺโนตีติ | ภควานาห | มา เขทมานนฺทาปตฺสฺยเส | ยโท ไวร ภา อปิ วายโว วาเยยุสฺ
เต’ปิ น ศกฺนุยุรฺนิรฺวาปยิตุ ปฺราเคว หสฺตจีวรกรฺณิโก วฺยชน  วา | ตถาหฺยย  ปฺรทีปสฺตยา ทาริกยา     
มหตา จิตฺตาภิส สฺกาเรณ ปฺรชฺวาลิตะ | อปิตฺวานนฺท ภวิษฺยตฺยเสา ทาริกา วรฺสศตายุษิ ปฺรชาย า ศากฺย-
มุนิรฺนาม ตถาคโต’รฺหตฺสมฺยกฺส พุทฺธะ | ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายเนา ตสฺยาคฺรยุค  ภทฺรยุคมานนฺโท     
ภิกฺษุรุปสฺถายิกะ ศุทฺโธทนะ ปิตา มาตา มหามายา กปิลวสฺตุ นคร  ราหุลภทฺระ กุมาระ ปุตฺระ | สาปิ 
ธาตุวิภาค  กฺฤตฺวา ปรินิรฺวาสฺยตีติ | 

(58.1) สามนฺตเกน ศพฺโท วิสฺฤตะ | อมุกยา นคราวลมฺพิกยา ภควตศฺจ กฺรเม ศิรสา           
ปฺรทีโปทตฺตะ | สา ภควตานุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา วฺยากฺฤตา | อิติ ศฺรุตฺวา ศฺราทฺไธรฺพฺราหฺมณคฺฤห-
ปติภิรสาวนาคตคุณาเปกฺษยา สรฺโวปกรไณะ ปฺรวาริตา | 
 

(58.2) ตถา ราชฺ า ปฺรเสนชิตา โกสเลน ศฺรุตมฺ | ตโต จิสฺมยชาตสฺไตลกุมฺภสหสฺรมาทาย    
จิตฺร า ปฺรทีปมาล า กฺฤตวานฺ | จตูรตฺนมย  จ ปฺรทีป  จ กฺรมศิรสิ ปฺรติษฺ ตวานฺ | ตโต ภควตะ สกาศ      
คตฺวา ภควนฺตมิทมโวจตฺ มยา จ ภทนฺต ภควานารฺยมหากาศฺยปสฺย ปูชาธิกาเรณ ภกฺตสปฺตาเหโนป-
นิม ตฺริตะ | ตสฺย มม ภควตา อลวณิก า กุลฺมาสปึฑิกามารภฺย ปูรฺวิกา กรฺมปฺโลติรฺวฺยากฺฤตา | ปุนศฺจ 
มยา ภคว าสฺตฺไรมาสี  สศฺราวกส โฆ โภชิตะ | เอไกกศฺจ ภิกฺษุะ ศตสหสฺเรณ มูลฺเยน วสฺตฺรยุเคนาจฺ-    
ฉาทิตสฺไตลกุมฺภโกฏึ จ สมุปานีย ปฺรทีปมาลา ทตฺตา | น จาห  ภควตานุตฺตราย า สสฺยกฺส โพเธา         
วฺยากฺฤตะ | สาธุ ภควานฺ มมาปฺยนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา วฺยากุรฺยาตฺ | กทาสฺวิทห  โลกชฺเยษฺ ะ สฺย า 
วินายก อิติ | ภควานาห | คมฺภีรา มหาราช อนุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิะ | คมฺภีราวภาสา ทุรฺทฺฤสา         
ทุรวโพธา อตรฺกฺยา อตรฺกฺยาวจรา สูกฺษฺมา นิปุณา ปณฺฑิตวิชฺ เวทนียา | สา น สุกรา ตฺวไยเกน 
ทาเนน สมุปาเนตุ น ทานศเตน น ทานสหสฺเรณ น ทานศตสหสฺเรณาปิ ตุ มหาราช ตฺวยา อนุตฺตร า 
สมฺยกฺส โพธิมภิปฺรารฺถยิตา ทาตุวฺยานฺเยว ทานานิ กรฺตวฺยานฺเยว ปุณฺยาณิ เสวิตวฺยานิ กลฺยาณมิตฺราณิ 
ภชิตวฺยานิ ปรฺยุปาสิตวฺยานิ | เอว  ตฺว  ภวิษฺยสิ กทาจิลฺโลกชฺเยษฺโ  วินายก อิติ | เอวมุกฺโต ราชา       
ปฺรเสนชิตฺ โกสละ ปฺราโรทีทศฺรูณิ วรฺษยนฺ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ โกสลศฺจีวรกรฺณเกนาศฺรุณฺยุนฺมฺฤชฺย 
ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อนุตฺตร า ภทนฺต ภควตา สมฺยกฺส โพธิ ปฺรารฺถยิตา กิยนฺติ ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ 
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วา กฺฤตานีติ ภควาณาห | ติษฺ นฺตุ ตาวนฺมหาราช เย’ตีตาะ กลฺปาะ | ยนฺมยาสฺมินฺเนว (59) ภทฺรเก 
กลฺเป อนุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยิตา ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ จาเนกปฺรการาณิ กฺฤตานิ ตจฺฉฺฤณุต 
สาธุ จ สุษฺฐุ จ มนสิกุรุต ภาษิษฺเย | 
 

(59.1) ภูตปูรฺว  มหาราชามิตายุษิ ปฺรชายามุโปษโธ นาม ราชา พภูว | ตสฺย มูรฺธฺนิ ปิฏโก 
ชาตะ | มฺฤธุะ สมฺฤทุสฺตทฺยถา ตูลปิจุรฺพา กรฺปาสปิจุรฺวา ปริปากตฺวาตฺ สฺผุฏิตะ | กุมาโร ชาตะ |      
อภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก เคาระ กนกวรฺณศฺฉตฺราการศิรา ปฺรลมฺพวาหุรฺวิสฺตีรฺณลลาฏะ อุจฺจโฆษะ           
ส คตภฺรุสฺตุงฺคนาโส ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมล กฺฤตคาตฺระ | ชาตมาตฺระ กุมาโร’นฺตะปุร         
ปฺรเวศิตะ | อุโปศธสฺย ราชฺโ ’ศีติะ สฺตฺรีสหสฺราณิ กุมาร  ทฺฤษฺฏฺวา ปฺรสฺรุตานิ | เอไกกา สฺตฺรี กถยติ 
มานฺธาย มานฺธาย อิติ | ตสฺย มานฺธาตา มานฺธาเตติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | อนฺเย กถยนฺติ | มูรฺธฺนา        
ชาตสฺตสฺมาทฺภวตุ กุมารสฺย มูรฺธาตฺ อิติ นาม | ตตฺร เกจินฺมานฺธาเตติ ชานเต เกจินฺมูรฺธาตฺ อิติ | 
 

(59.2) วิสฺตเรณ มานฺธาตฺฤสูตฺร  มธฺยมาคเม ราชส ยุกฺตกนิปาเต | 
 

(59.3) มานฺธาตุะ กุมารสฺย กุมารกฺรีฑาย า กฺรีฑตะ ษฏฺ ศกฺราศฺจฺยุตาะ | เอว  เยาวราชฺย    
การยตะ ษฑฺ มหาราชฺย  การยตะ ษฑฺ ชามฺพูทฺวีปกานฺ ชนปทานฺ สมนุศาสตะ ษฏฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาจฺ
จาสฺย รตฺนวรฺษ  ปติต  วสฺตฺรวรฺษมฺ | อนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษมฺ | 
 

(59.4) เตน ขลุ สมเยน ไวศาลฺย า ทุรฺมุโข นาม ฤษิะ ป จาภิชฺ ะ | ตสฺยาศฺรมปเท นิตฺย     
ปกฺษิโณ’ภินิกูชนฺติ | ศพฺทก ฏกานิ ธฺยานานิ | ส จิตฺไตกาคฺรต า นาสารทยติ | อิติ เตน ปกฺษิณ า ศาโป      
ทตฺตะ |  ศีรฺยนฺตาเมษ า ปกฺษา อิติ | ตโต ราชฺ า มานฺธาตฺรา ศฺรุตมฺ | ศฺรุตฺวา นิษฺการุณิโก’ยมฺฤษิริติ     
กฺฤตฺวา อุกฺตะ | น เตน มทฺวิษเย วสฺตวฺยมิติ | ส ส ลกฺษยติ | อย  ราชา จตุรฺทฺวีเปศฺวระ กฺก มยา    
คนฺตวฺยมิติ | ส (สุเมรุ) ปริษณฺฑ  คตฺวาวสฺถิตะ | 
 

(59.5) เอวมวรโคทานีย  สมนุศาสตะ ษฏฺ ศกฺรศฺจฺยุตาะ| ปูรฺววิเทเห ษฏฺ | อุตฺตรกุเรา   
ษฏฺ | นิมินฺธรคิเรา สฺถิตสฺย ษฏฺ | เอว  วินตเก’ศฺวกรฺเณ สุทรฺศเน ขทิรเก อีษาธาเร ยุคนฺธเร จ | 
 

(59.6) อนฺตโรทฺทานมฺ | 
 

นิมึธร อิติ วินตกะ อศฺวกรฺณคิริสฺตถา | 
สุทรฺศนะ ขทิรกะ อีษาธาโร ยุคนฺธระ ||74||อิติ| 

 

(59.7) ตตะ สุเมรุมูรฺธนฺยภิโรหตา เตน ฤษิณา ภฏพลาคฺร  สฺตมฺภิตมฺ ทิเวากโส ยกฺษะ     
ปุโรชโว ทฺฤษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต | 



 651 
 
 

 

นิยจฺฉ พฺราหฺมณ กฺโรธ  ไนตตฺสรฺวตฺร สิธฺยติ | 
มานฺธาตา นฺฤปติรฺหฺเยว  ไนเต ไวศาลกา วกาะ ||75|| อิติ| 

 

(60) ราชา มานฺธาตา ปฺฤจฺฉติ | เกไนตทฺภฏพลาคฺร  สฺตมฺภิตมฺ | เทวรฺษิณา | ราชา     
ปฺฤจฺฉติ | กึ เตษามฺฤษีณ า ปฺริยมฺ | เทว ชฏาะ | ศีรฺยนฺตาเมษ า ชฏาะ | มม จ ปุโรชวาะ สนฺตุ | ต (ต)    
สฺเตษ า ชฏาะ ศีรฺณาะ | ธนุรฺวาณปาณยศฺจาคฺรโต ธาวิตุมารพฺธาะ | สฺตฺรีรนฺเตนาภิหิตมฺ | เทว ฤษยะ 
เอเต ตปสฺวินะ | กิเมภิะ | มจฺยุนฺตามิติ | ราชฺ า มุกฺตาะ | ไตะ ปุนรปิ วีรฺยมาสฺถาย ป จาภิชฺ าะ 
สากฺษาตฺกฺฤตาะ | 
 

(60.1) ตถา นนฺโทปนนฺทฺปฺ นาคราโช มานฺธาตฺฤพล  ทฺฤษฺฏฺวา อสุรา หฺเยเต อิติ จตุรงฺเคน       
พลกาเยน ปฺรตฺยุทฺคตะ | ไสนฺยทรฺศนาเทว ภคฺนะ | เทว กโรฏปาณโย ยกฺษา มายาธราะ สทามตฺตาศฺจ 
| สรฺเว จ นนฺโทปนนฺทาทโย ภคฺนา เยน จาตุรฺมหาราชิกา เทวาสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย จาตุรฺ
มหาราชิกานฺ เทวาณิทมโวจนฺ | ยตฺ ขลุ มารฺษา ชานีธฺว  มหาไสนฺย  ปฺรตฺยุปสฺถิตมฺ | สนฺนหฺยต า จตุร โค         
พลกายะ | วย  สรฺเว ภคฺนา อิติ | ไตะ ปริชฺ าตมฺ | เต กถยนฺติ | ภวนฺตะ อย  มานฺธาตา ราชา จกฺรวรฺตี 
ศกฺร  เทเวนฺทฺร  ทรฺศนาย คจฺฉติ | ปุณฺยมหีศาขฺยศฺจายมฺ | กา ศกฺติรสฺมากมเนน สารฺธ  ส คฺรามยิตุมฺ | 
กินฺตุ อรฺฆ  ปาทฺย  จ คฺฤหีตฺวา ปฺรตฺยุทฺคนฺตวฺยมิติ | ตตศฺจาตุรฺมหาราชิกา เทวา อรฺฆ  ปาทฺย  จ คฺฤหีตฺ-
วาจฺฉตฺรธฺวชปตากาภิรฺวิวิไธศฺจ วาทฺไยะ ปฺรตฺยุทฺคตาะ | ตโต ราชา มานฺธาตา จาตุรฺมหาราชิกานฺ       
เทวานฺ  ปฺรติส โมทฺย เทไวะ ปริวฺฤโต เทว ำสฺตฺรยสฺตฺรึศานฺ คตะ | ศกฺเรณ จ เทเวนฺทฺเรณารฺธาสเนโนป
นิมนฺตฺริตะ | ตโต’สุราศฺจตุร ค  พลกาย  สนฺนหฺย ศกฺร  เทเวนฺทฺรมภิคตาะ | ยกฺไษะ ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺ
ยาโรจิตมฺ | ยตฺ ขลุ เกาศิก ชานียา อสุราะ ปญฺจ คุลฺมกานฺ ภงฺกฺตา ปฺรตฺยุปสฺถิตาะ | ยตฺเต กฺฤตฺย  วา 
กรณีย  วา ตตฺกุรุษฺเวติ | ตตะ ศกฺโร เทเวนฺทฺระ ส ปฺรสฺถิตะ | ราชฺ า มานฺธาตฺราภิหิตะ | ติษฺ  อหเมว 
คจฺฉามีติ | ศกฺระ กถยติ เอว  กุรุษฺเวติ | ตโต ราชา มานฺธาตา อษฺฏาทศภิรฺภฏพลาคฺรโกฏีภิรุปริ วิหาย
สมภฺยุทฺคมฺย คุณาสฺผาลน  กฺฤตวานฺ | อสุรา อษฺฏาทศภฏพลาคฺรโกฏีรฺทฺฤษฺฏฺวา อติวิภีษณ  จ ศพฺท     
กรฺเณาปิธาย นิษฺปลายิตาะ | 
 

(60.2) ตโต ราชฺโ  มานฺธาตุเรตทภวตฺ | อสฺติ เม ชมฺพุทฺวีเป ทฺวีปะ สฺผีตศฺจ กฺเษมศฺจ 
สุภิกฺษศฺจากีรฺณพหุชนมนุษฺยศฺจ ปูรฺววิเทหะ อวรโคทานียะ อุตฺตรกุรุศฺจ | ยตฺตฺวห  เทวาน า จ        
มนุษฺยาณ า จ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺย  การเยยมิติ | สหจิตฺโตตฺปาทาทฺราชา มานฺธาตา ตสฺย ฤทฺเธ ปริหีเน 
ชมฺพุทฺวีปมาคตฺยขรมาพาธิต  ปฺรเวทิตวานฺ คาถ า จ ภาษเต | 
 

(61) น การฺษาปณวรฺเษณ ตฺฤปฺติะ กาเมษุ วิทฺยเต | 
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อลฺปาสฺวาทานฺ พหุทุะขานฺ กามานฺ วิชฺ าย ปณฺฑิตะ | 
อปิ ทิวฺเยษุ กาเมษุ รตึ ไนวาธิคจฺฉติ ||76|| 
ตฺฤษฺณากฺษเย รโต ภวติ สมฺยกฺส พุทฺธศฺราวกะ | 
ปรฺวโต’ปิ สุวรฺณสฺย สโม หิมวตา ภเวตฺ | 
นาลเมกสฺย ตทฺวิตฺตมิติ วิทฺวานฺสมาจเรตฺ ||77|| 
ยะ ปฺเรกฺษเต ทุะขมิโต นิทาน  กาเมษุ ชาตุ ส กถ  รเมต | 
โลเก หิ ศลฺยมุปธึ วิทิตฺวา ตสฺไยว ธีโร วินยาย ศิกฺษเต ||78|| 

ตตะ (ส ราชา มานฺธาตา นิรรฺคล ) ยชฺ มิษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต | 
อลฺปก  ชีวิต  ชฺ าตฺวา สุกฺฤจฺฉฺร  ส ำปรายิกมฺ | 
กรณียานิ ปุณฺยานิ ทุะข  หฺยกฺฤตปุณฺยตะ || 79|| 
ตสฺมาทฺธิ ปุณฺยกาเมน เทย  ทาน  ยถาวิธิ | 
กฺฤตปุณฺยา หิ โมทนฺเต โลเก’สฺมึศฺจ ปรตฺร จ ||80|| อิติ|| 

 

(61.1) ภควานาห | กึ มนฺยเส มหาราช โย’เสา ราชา มานฺธาตา อหเมว ส เตน กาเลน 
เตน สมเยน | ยนฺมยา อิตฺถ  สตฺตฺวหิต  กฺฤต  เตน นานุตฺตร  ชฺ านมธิคตมฺ | กึ ตฺเวตทฺทานมนุตฺตรายาะ 
สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุมาตฺรก  ส ภารมาตฺรกมฺ | 
 

(61.2) ปุนรปิ มหาราช ยนฺมยา อนุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยิตา สรฺวหิต  กฺฤต  ตจฺฉฺรูย-
ตามฺ | 
 

(61.3) ภูตปู รฺว  มหาราช มหาสุทรฺศ โน นาม ราชาภูตฺ  จกฺรวรฺตี  สปฺตติรตฺ ไนะ           
สมนฺวาคตศฺจ ตสฺฤภิศฺจ มานุษิกาภิริทฺธิภิะ | 
 

(61.4) วิสฺตเรณ มหาสุทรฺศนสูตฺเร ทีรฺฆาคเม ษฏฺสูตฺริกนิปาเต | 
 

(61.5) อถ มหาสุทรฺศโน ราชา ธรฺมปฺราสาเท ปญฺจ ปฺรตฺเยก พุทฺธศตานิ โภชยิตฺวา     
ปฺรตฺเยก  จ ทูษฺยยุเคนาจฺฉาทยิตฺวา คาถ า ภาษเต | 
 

ลพฺธฺวา หิ วิปุล  โภค  น ปฺรมาทฺโยทฺวิจกฺษณะ | 
ททฺยาตฺส ปนฺนศีเลภฺโย ยตฺร ริธฺยนฺติ ทกฺษิณาะ ||81|| 
เอว  ทตฺตฺเวห  เมธานี ศฺราทฺโธ มุกฺเตน เจตสาะ | 
อวฺยาวาทสุเข โลเก อุปปทฺเยต ปณฺฑิตะ ||82|| อิติ || 
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(61.6) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช อนฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน มหาสุทรฺศโน นาม 
ราชา จกฺรวรฺตี จตุรฺทฺวีเปศฺวระ สปฺตติรตฺไนะ สมนฺวาคตศฺจตสฺฤภิศฺจ มานุษีกาภิริทฺธิภิริติ (62) น     
ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตฺวหเมว ส เตน กาเลน เตน สมเยน มหาสุทรฺศโน นาม ราชา จกฺรวรฺตี    
จตุรฺทฺวีเปศฺวระ สปฺตติรตฺไนะ สมนฺวาคตศฺจตสฺฤภิศฺจ มานุษิกาภิริทฺธิภิะ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช เตน 
มยา ทาเนน วา ทานส วิภาเคนานุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิริธิคตา อิติ น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตุ ตทฺทาน
มนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุมาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  ส ภารมาตฺรกมฺ | 
 

(62.1) ปุนรปิ มหาราช ยนฺมยา อนุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยตา ทานานิ ทตฺตานิ     
ปุณฺยานิ จ กฺฤตานิ ตจฺฉฺรูยต า | 
 

(62.2) ภูตปูรฺว  มหาราช เวลาโม นาม พฺราหฺมณมหาศาโล’ภูต | ส อิทเมว รูป  พฺราหฺม
เณภฺโย ทานมทาจฺจตุรศีตินาคสหสฺราณ า สุวรฺณาล การาณ า สุวรฺณธฺวชาน า เหมชาลปฺรติจฺจนฺนานามฺ 
 

วิสฺตเรณ เพลามสูตฺเร มธฺยมาคเม พฺราหฺมณนิปาเต | 
ส เอว  ทานานิ ทตฺตฺวา คาถ า ภาษเต | 
ทาน  ทตฺตฺวา สุขี หิ สฺยาทฺทาน ทตฺตฺวา วิศารทะ | 
ทาเนน ปูชฺยเต สาธุ เทเวษุ มนุเชษุ จ || 83|| 
ตสฺมาตฺส ปตฺติกาเมน ทาน  เทย  วิศารไทะ | 
โมกฺษมาก ากฺษตา นิตฺยไมศฺวรฺย  จ สุราลยมฺ || 84|| 

 

(62.3) สฺยาตฺ ขลุ  เต มหาราช อนฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน เพลาโม นาม            
พฺราหฺมณมหาสาโล’ภูตฺ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อหเมว ส เตน กาเลน เตน สมเยน เพลาโม นาม      
พฺราหฺมณมหาสาโล’ภูวมฺ | มยา ตเทว วิธ  พฺราหฺมเณภฺโย ทาน  ทตฺตมฺ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช เตน 
มยา ทาเนน วา ทานส วิภาเคนานุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิ (รธิ) คเตติ น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตุ ตทฺทาน
มนุตฺตรายาะ สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุมาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  ส ภารมาตฺรกมฺ | 
 

(62.4) ปุนรปิ มหาราช ยนฺมยา อนุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยตา ทานานิ ทตฺตานิ     
ปุณฺยานิ จ  กฺฤตานิ ตจฺฉฺรูยตามฺ | 
 

(62.5) ภูตปูรฺว  มหาราช ศกุโน นาม ราชาภูตฺ จกฺรวรฺตี จตุรฺทฺวีเปศฺจระ สปฺตติรตฺไนะ           
สมนฺวาคตศฺจตสฺฤภิศฺจ มานุษิกาภิริทฺธฺวิภิะ | ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺย สุหฺฤทฺวยสฺยกะ | ตสฺย ราชฺโ  น 
ปุตฺโร น ทุหิตา | ส กเร กโปล  ทตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | อีทฺฤเศ มม โภไคศฺวรฺเย น ปุตฺโร น ทุธิตา 
| มมาตฺยยาทุทฺธายาท  กุล  ภวิษฺยติ | ส ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณ ทฺฤษฺฏะ ส กถยติ | มารฺษ กสฺมาตฺตฺว  กเร 
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กโปล  ทตฺวา จินฺตาปรสฺติษฺ สิ | ส กถยติ | เกาศิก อีทฺฤโศ มม มหาโภไคศฺวรฺเย น ปุตฺโร น ทุหิตา | 
มมาตฺยยาทุทฺธายาท  กุล  ภวิษฺยติ | ส (63) กถยติ | มารฺษ  อห  เต โอษธึ ปฺเรษยิษฺยามิ | เทวฺยะ       
ปาสฺยนฺติ | ตตสฺเต ปุตฺรา ภวิษฺยนฺติ ทุหิตรศฺจ | ศกฺเรณ คนฺธมาทนาตฺ ปรฺวตาโทษธิราทาย ตสฺย      
ราชฺ ะ ปฺเรษิตา | ราชฺ า อนฺตะ ปุรสฺยารฺปิตา | อิมาโมษธี  ปาสฺยถ | ตสฺย ราชฺ ะ อคฺรมหิษี ศยิติกา 
| ตาภิสฺตามนุตฺถาปฺเยาษธิะ ปีตา |   สรฺวาสฺตา อาปนฺนสตฺตฺวา ส วฺฤตฺตาะ | ตตะ ปศฺจาตฺสา อคฺรมหิษี 
วฺยุตฺถิตา | ตยา ตาทฺฤษฺฏา อาปนฺนสตฺตฺวาะ | สา กถยติ | กึ ปุษฺมาภิะ กฺฤต  เยนาปนฺนสตฺตฺวาะ 
ส วฺฤตฺตาะ | ตาะ กถยนฺติ | เทเวนาสฺมภฺยโมษธฺยะ ปานาย ทตฺตาะ | กิมรฺถ  (ยุ)ษฺมาภิรห  โนตฺถาปิตา | 
อปิตุ กตเรณ ภาชเนน โอษธฺยะ ปีตาะ | กุศโมฏก  พธฺวา | กุตฺร เต กุศาะ | อิเม ติษฺ นฺติ | ตยา กุศาะ 
ปฺรกฺษาลฺย ปีตาะ | สาปฺยาปนฺนสตฺตฺวา  ส วฺฤตฺตา | ตา อษฺฏาน า วา นวาน า วา มาสานามตฺยยาตฺปฺร
สูตาะ สรฺวาส า ปุตฺรา ชาตาะ | ตสฺยา อปฺยคฺรมหิษฺยาะ ปุตฺโร ชาโต’ษฺฏาทศภิรวลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ 
| สึหวกฺตฺรากฺฤติมุโข มหานคฺนพละ | ตสฺย วิสฺตเรณ ชาตสฺย ชาติมห  กฺฤตฺวา กุศ อิติ นามเธย  วฺย -    
วสฺถาปิตมฺ | ส ราชา (ต  ทฺฤษฺฏฺวา วิโกป  ชนยเต) ตานนฺย าศฺจ ปุตฺรานฺ ทฺฤษฺฏฺวา ปฺรสาท  ปฺรเวทยเต | 
ปฺราติสีมโกฏฺฏราชานะ กถยนฺติ | ภวนฺโต วยมเนน มหาศกุนิราชฺ า สรฺเว (อภิ)ภูตา คจฺฉามะ | ต     
ราชฺยาตฺ จฺยวยามะ | เต อาคตฺย จตุร คพลกาเยน ตสฺย นคร  เวษฺฏยิตฺวาวสฺถิตาะ | ราชา  มหาศกุนิรฺน 
ศกฺโนติ ไตะ สารฺธ  ส คฺรามยิตุมฺ | ส ทฺวารณิ พทฺธฺวา  ปฺราการาณิ มาปยิตฺวาวสฺถิตะ | กุโศ มาตุะ 
สกาศ  คตฺวา กถยติ | อมฺพ กสฺยารฺเถ ทฺวาราณิ พทฺธานิ | เอษ ตว ปิตา โกฏฺฏราชภิะ สารฺธ  น ศกฺโนติ 
ส คฺรามยิตุมฺ | ส เอษ ทฺวาราณิ พทฺธฺวาวสฺถิตะ | อมฺพ อหเมภิะ สารฺธ  ส คฺราม  ส คฺรามยามิ | มม ราชา 
รถมนุปฺรยจฺฉ(ตุ) | ปุตฺร ตฺวมสฺยานิษฺโฏ ทฺเวษฺยศฺจ | ส เอษ ตว กึ รถ  ทาสฺยติ | อมฺพ คจฺฉ | คตฺวา กถย 
| กุศะ กุมาร เอภิะ สารฺธ  ส คฺรามยิษฺยติ | รถมนุปฺรยจฺฉ | ตยา คตฺวา ราชาภิหิตะ | เทว กุมาระ       
กถยติ | อหเมภิะ สารฺธ  ส คฺรามยามิ | รถมนุปฺรยจฺฉ | เตน ตสฺย รโถ’นุปฺรทตะ | สทฺเวา ตูเณา พทฺธฺวา 
รถมธิรุหฺย นิรฺคนฺตุมารพฺธะ | ศกฺโร เทเวนฺทฺระ ส ลกฺษยติ | อิเม โกฏฺฏราชาโน พลวนฺตะ | โก’ย  กุศะ    
กุมาโร ภทฺรกลฺปีโย โพธิสตฺตฺวะ เขทมาปตฺสฺยเต | สาหายฺยมสฺย กลฺปยิตวฺยมฺ | เตน ตสฺย ศ ขจกคทา-
นุปฺรทตฺตา | โพธิสตฺตฺว เสนา วิทฺราวยติ | เกจิตฺเตน ศพฺเทน พธิรีภูตาะ | นิษฺปลายนฺติ เกจิตฺกรฺเณา 
วิธาย | ยทิ จกฺร  คท า กฺษิปนฺติ ตทฺรสาตล  ปฺรวิศติ | เต (น) รณมธฺย  คตฺวา ศ ขมาปูริตมฺ | สรฺเวษ า 
กรฺณานิ สฺผุฏิตานิ | เต ปุรุษรากฺษโส’ยมิติ กฺฤตฺวา นิษฺปลายิตาะ | ส สรฺวสามนฺตวิชย  กฺฤตฺวา ปิตุะ 
สกาศมาคตะ | เทว มยา (64) เทศ ปฺรสาธิตะ | สรฺวราชาโน นิรฺชิตาะ | อิติ ศฺรุตฺวา ราชา มหาศกุนิ-  
สฺตุษฺฏะ | ส ส ลกฺษยติ | กุศะ กุมาโร พลวานฺ วีรฺยส ปนฺนะ | กถมหมสฺยานฺติเก อปฺรสาท  ปฺรเวทยามิ | 
ส ตสฺยานฺติเก ปฺรสาท  ปฺรเวทยิตุมารพฺธะ | เตน เต ปุตฺรา นิเวศิตาะ | กุศสฺยาปิ ทาริก า ยาจิตุมารพฺธะ 
| สรฺเว เต กถยนฺติ | ทาสฺยาโม ทาริก า กุศวรฺชมฺ | อนฺยตเมน ราชฺ านฺยตมสฺย ราชฺโ  ทุหิตา ยาจิตา | 
น ตาวทุทฺวาหะ กฺริยเต | ยาวนฺ-มหาศกุนิราชฺ านฺยสฺย ปุตฺรสฺยารฺเถ วฺยาชานฺตเรณ สา ทาริกา       
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กุศสฺยานุปฺรทตฺตา | นกฺษตฺรทิวสมุหูรฺตทิวส  ทฺฤษฺฏฺวา จ กุศะ กุมาโร นิเวศิตะ | ราชา กถยติ | ภวนฺโต 
น เก (น)   จิตฺกุศสฺยาทรฺศ  สมรฺปยิตวฺโย นาปฺยภิเษกปาตฺเรณ สฺนาปยิตวฺยะ | น จ ทิวานฺตะปุเร       
ปฺรเวโศ ทาตวฺยะ | กุศะ กุมาโร มาตฺฤภิะ สารฺธ  กฺรีฑติ | ตยา ปตฺนฺยา ทฺฤษฺฏะ | สา กถยติ | ก เอษ 
ปิศาจะ กุมาราณ า มธฺเย กฺรีฑติ | เอษ ตว สฺวามี ภวิษฺยติ | ภูโย’ปิ ตยา กุมาไระ สารฺธ  ชลกฺรีฑนยา    
กฺรีฑนฺ ทฺฤษฺฏะ | ยาวตฺ ตไวว    สฺวามี | กีทฺฤโศ มม สฺวามี ภวิษฺยติ | สา ส ลกฺษยติ | ปฺรตฺยกฺษีกริษฺยามิ 
| ตยา ปฺรทีป  ปฺรชฺวาลฺย กูฑฺณีรเกณ ปฺรจฺฉาทฺย สฺถาปิตะ | ส จานฺตะปุร  ปฺรวิษฺฏะ | ตยา จ ปฺรทีปะ    
ปฺรทรฺศิตะ | ยาวตฺปศฺยติ | อษฺฏาทศภิรวลกฺษไณะ สมนฺวาคโต สึหวกฺตฺรากฺฤติมุขศฺจ | สา กถยติ   
ปิศาจะ ปิศาจ อิติ กฺฤตฺวา นิษฺปลายิตา | ราชฺโ  มหาศกุนิโน’นฺยตม  การฺวฏิก  วฺยุตฺถิตมฺ | เตน กุศะ    
กุมาระ ปฺเรษิตะ | คจฺฉ กา(รฺว) ฏิก  สนฺนามย | ส อตฺร คตะ | กุศปตฺนฺยา มาตาปิตฺโระ ส ทิษฺฏมฺ | กึ 
ยุษฺมาก  ปฺฤถิวฺย า ปุรุษา น สนฺติ ยาห  ยุษฺมาภิะ ปิศาจสฺยานุปฺรทตฺตา | ยทิ มม นยเถติ เอว  กุศลมฺ | 
โนเจทหมาตฺมาน  ปฺรฆาตยิษฺเย | สา ไตรฺนีตา | กุโศ’ปิ กุมารสฺต  การฺวฏิก  นิรฺชิตฺยาคตะ | ส มาตร  
ปฺฤจฺฉติ | อมฺพ กุตฺร สา มม ปตฺนี | สา กถยติ | มาตาปิตฺฤภฺย า นีตา | กสฺยารฺถมฺ | ตฺว  ปิศาจ อิติ    
กฺฤตฺวา | อมฺพ คจฺฉามิ ตามานยามิ | ปุตฺไรว  กุรุษฺว | ส ศ ขจกฺรคทามาทาย ส ปฺรสฺถิตะ | ยาวทนฺยต-
มาสฺมินฺกรฺวฏเก สึหภเยน มหาชนกายา ทฺวาราณิ พทฺธฺวา ทิโศ’ณุวฺยวโลกยนฺตสฺติษฺ นฺติ | กุศะ กุมาระ 
กถยติ | กิเมว  ติษฺ ถ | ส หภยาตฺ | กึ น ปฺรฆาตย (ถ) | น ศกฺนุมะ | ยทฺยห  ปฺรฆาตยามิ กึ มมา
นุปฺรยจฺฉถ | จตุร คสฺย พลกายสฺยารฺธมฺ | กุเศน กุมาเรณ สึหสมีป  คตฺวา ศ ขะ อาปูริตะ | ตสฺย กรฺเณา 
สฺผุฏิเตา | กาล  คตะ | ส ต  คฺฤหีตฺวา กรฺวฏก  คตะ | ภวนฺตะ อย  ส สึหะ | คฺฤหฺณนฺตุ จตุร คสฺย พล-
กายสฺ ย ารฺ ธมฺ  | ส  กถยติ  | ยุ ษฺ ม าก เม ว  ห สฺ เต  ติ ษฺ ตุ  | ปฺ รติ นิ วฺ ฤตฺ ต โต  ท าสฺ ยถ  | ตสฺ ย                      
ยสฺมินฺกรฺวฏเก สา ปตฺนี ต  จ กรฺวฏก  คตะ | มาลาการสกาศมุปส กฺรานฺตะ | กสฺตฺวมีทฺฤธะ | ส กถยตี |     
มาลิกปุตฺระ | กึ ตว (65) นาม | วฺฤชิก อิติ | กุศลา ภวนฺติโพธิสตฺตฺวาสฺเตษุ เตษุ ศิลฺปสฺถานกรฺมสฺ
ถาเนษุ | ส โศภน า มาล า คฺรถฺนาติ | ส มาลิกสฺตสฺยา ทาริกายาสฺต า มาลา (ม) นุปฺรยจฺฉติ สา กถยติ | 
น ตฺว  กทาจิทีทฺฤศี  มาล า คฺรถิตปูรฺวะ | กิมตฺร การณมฺ | มมานฺเตวาสินา คฺรถิตมฺ | ปศฺยามิ ตวานฺเต
วาสินมฺ | เตน ส ตตฺร นีตสฺตยา ทฺฤษฺฏะ | สา ส ลกฺษยติ | โก’ถ  ปิศาว อาคตะ | ตยา ศพฺทะ กฺฤตะ | 
ปิศาจ ปิศาจ อิติ นิษฺกาสิตะ | สูปการสกาศ  คตะ | ส กถยติ | กสฺตฺวมิติ | อห  สูปการปุตฺระ | กึ นามา 
ตฺวมฺ | สฺถาลีสุคนฺโธ นาม | (ส) โศภน  สาธนปจน  กโรติ | ส สูปการสฺตสฺยา ทาริกายาสฺต  สาธรปจน  
สมรฺปยติ | สา ทาริกา กถยติ | โภะ ปุรุษ โศภนสาธนปจนสฺย โก โยคะ | มมานฺเตวาสินา สาธิตมฺ |    
ปศฺยามิ ตวานฺเตวาสินมฺ | ยาวตฺตตฺราปิ ส นิษฺกาสิตะ | ไวทฺยสกาศ  คตะ | ส กถยติ | กสฺตฺวมฺ | ไวทฺย
ปุตฺระ | กึนามา ตฺวมฺ | อาตฺเรโย นาม | ตสฺยา ทาริกายาะ ศิโรรฺติะ ปฺราทุรฺภูตา | ต า ไวทฺยา น ศกฺนุวนฺ
ติ สฺวสฺถีกรฺตฺตุมฺ | ส ไวทฺยศฺจินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | ส กถยติ | อุปาธฺยาย กึ จินฺตาปโร ภวติ |          
ราชทุหิตฺรฺยาะ ศิโรรฺติะ | น ศกฺนุมะ สฺวสฺถีกรฺตฺตุมฺ | คจฺฉามฺยห  สฺวสฺถีกโรมิ | ส คตสฺตยา ทฺฤษฺฏะ | สา 
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ส ลกฺษยติ | โก’ย  ปิศาจ อาคตะ | ภูยะ ส ลกฺษยติ | ยทิ กึจิทฺวกฺษฺยามิ น เม สฺวสฺถีกริษฺยติ | ยทาห    
สฺวสฺถีภเวย  ตทา นิษฺกาสยิษฺเย | สา เตน สฺวสฺถีกฺฤตา | ตทา ศพฺทะ กฺฤตะ ปิศาจะ ปิศาจ อิติ | ส ตยา 
นิษฺกาสิตะ | อมาตฺยสกาศ  คตะ | กสฺตฺวมฺ | อห  สหสฺรโยธี | ไตสฺตสฺย ส คฺรหะ กฺฤตะ | สา ราชทุหิตา 
เยน ลพฺธปูรฺวา เตน ศฺรุตมฺ | ยา สา มม ราชทุหิตา ลพฺธปูรฺวา สา กุศ  กุมาร  ปริตฺยชฺย สฺวคฺฤห  คตา | 
เตน ตสฺย ราชฺ ะ ส ทิษฺฏมฺ ยทิ ตาวนฺเม ทาริกามนุปฺรยจฺฉสีติ เอว  กุศลมฺ | โนเจทฺราชฺยาตฺ จฺยาวยิษฺเย 
| ส กถยติ | เอษา มมา ทุหิตา ราชฺโ  มหาศกุเนะ ปุตฺรสฺย กุศสฺย กุมารสฺย ปฺรทตฺติกา | กิมิทานีมนฺ-
ยสฺไม  ทาสฺเย | ส จตุรงฺเคน พลกาเยนาคตฺย ตสฺย ราชธานี เวษฺฏยิตฺวาวสฺถิตะ | ส ราชา เตน สารฺธ  น 
ศกฺโนติ ส คฺราม  ส คฺรามยิตุมฺ | ส ทฺวาราณิ พทฺธฺวาวสฺถิตะ | กุศะ กุมาโร’มาตฺยานาม ตฺรยเต | กสฺมาทฺ
ภวนฺโต ทฺวาราณิ พทฺธานิ | ไตสฺตสฺย วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | กุศะ กุมาระ กถยติ | ยทิ มม ราชา ทุหิตรม
นุปฺรยจฺจติ อห  เตน สารฺธ  ส คฺราม  ส คฺรามยิษฺเย | ไตะ ราชฺ ะ อาโรจิตมฺ | ส กถยติ | เอษา มยา        
ทุหิตา มหาศกุเนะ | ปุตฺรสฺย ทตฺติกา | กถมหมสฺย ทาสฺเย | อปิ จ ทาริการฺเถ’ย  ส รมฺภะ | อมาตฺยาะ 
กถยนฺติ | เทว เอ(ษ) ตาว (ท) เนน สารฺธ  ส คฺราม  ส คฺรามยตุ | (66) น ชฺ ายเต กสฺย ชโย ภวิษฺยติ | 
ตตฺร วย  กาลชฺ า ภวิษฺยามะ กุศะ กุมาระ ป จศติเก ทฺเวา ตูเณา พทฺธฺวา ศ ขจกฺรคท า จ คฺฤหีตฺวา 
นิรฺคตะ | เตน ศ ขมาปูริตมฺ | เตษ า กรฺณานิ สฺผุฏิตานิ | นิษฺปลายิตา | สา ราชทุหิตา ส ลกฺษยติ | อย  
กุศะ กุมาโร มหาวีรฺยปรากฺรมะ | กถมหมสฺยานฺติเก อปฺรสาท  ปฺรเวทยิษฺเย | สา ตสฺย ปฺรสาท          
ปฺรเวทิตวตี | ราชานมิทมโวจตฺ | ยถา ปฺรติชฺ าต  ตตฺกุรุ | ปุตฺริ ตฺว  มยา กุศสฺยานุรฺปทตฺติกา | ตาต ส 
เอวาย  กุศะ กุมาระ |   ปุตฺริ ยทฺเยว  คจฺฉ | เตน ตสฺย จตุร โค พลกาโย’นุปฺรทตฺโต มหตา สตฺกาเรณ 
สานุปฺเรษิตา | 
 

(66.1) ส ต  กรฺวฏก  คตะ | ส เตษ า กถยติ | ภวนฺตะ อนุปฺรยจฺฉต อสฺมาก  จตุร คสฺย พล-      
กายสฺยารฺธมฺ | เต กถยนฺติ | กุมาร (จตุรงฺโค พลกายะ) อุทกสฺไยฆสทฺฤศ  คตะ | เยน จตุร โค พลกาย 
อูฒสฺตตฺร นาติทูเร เอฒกาศฺจรนฺติ | กุศะ กุมาโร คาถ า ภาษเต | 
 

หสฺติโน ยตฺร อุหฺยนฺเต กุชราะ ษษฺฏิหายนาะ | 
อุปมาเนน วิชฺเ ยา อูฒาสฺตตฺร คเวฑกาะ || 85|| 

 

(66.2) ยทิ ตาวทนุปฺรยจฺฉถ อิตฺเยว  กุศลมฺ | โน เจทนุปฺรยจฺฉถ มหามรฺยาทาพนฺธ       
กริษฺยามิ | ไตสฺตสฺยานุปฺรทตฺตมฺ | 
 

(66.3) ส นทฺยาสฺตีเร วาสมุปคตะ | ส ศฺรานฺตกาโย นทีมวตีรฺณะ สฺนานาย | ตตฺร        
สฺวมุขพิมฺโพ ทฺฤษฺฏะ | ส ส ลกฺษยติ | อษฺฏาทศภิรวลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ สึหวกฺตฺรากฺฤติมุขศฺจ | อต 
เอว อิย  ราชทุหิตา มมานฺติเก อปฺรสาท  ปฺรเวทยติ | กิมีทฺฤเศน มม ชีวิเตน ปฺรโยชนมฺ | คจฺฉามฺ-     
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ยาตฺมาน  ปฺรฆาตยามิ | โส’นฺยตม  คหน  ปฺรวิศฺยาตฺมานมุทฺพนฺธิตุมารพฺธะ | ศกฺโต เทเวนฺทฺระ      
ส ลกฺษยติ | อย  ภทฺรกลฺปีโย โพธิสตฺตโว รูปโศภาวิรหาทาตฺมาน  ปฺรฆาตยติ | ปูรยิตวฺโย’สฺย มโนรถะ | 
ศกฺระ กถยติ | กุมาร มา เขทมาปตฺสฺยเส มา อาตฺมาน  ปฺรฆาตย | อิม  จูฑามณึ ศิรสิ ธารย ปูรฺณมโน-
รโถ ภวิษฺยสิ | อิตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | กุศะ กุมาโร’นฺตะปุร  ปฺรเวศิตุมารพฺธะ | เทาวาริเกณ ปุรุเษณ 
นิวารฺยเต | กุศกุมารสฺยายมนฺตะปุร  มา ปฺรวิศ | ส กถยติ | ส เอวาห  กุศะ | เต น ศฺรทฺทธติ | เตน 
จูฑามณิรปนีตะ | ยถา เปาราณะ ส วฺฤตฺตะ | เต ศฺรทฺธิตาะ | กุศะ กุมาระ ส ลกฺษยติ | อิไหว ติษฺ ามิ | 
เตน ปิตุะ ส ทิษฺฏมฺ | ตาต อนุชานีษฺว มามฺ | อิไหว ติษฺ ามิ | ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณาสฺย จตฺวาโร ธาตุ
โคตฺราะ ปฺรทรฺศิตาะ | เตน สา ปุรี จตูรตฺนมยี  กฺฤตฺวา ปฺรติษฺ าปิตา | กุเศน กุมาเรณ วาสิตมิติ   
กุศาวตี กุศาวตีติ ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | ส ราชา ส วฺฤตฺตะ | กุโศ นาม พลจกฺรวรฺตี เตษุ ษษฺฏิษุ นคร-     
สหสฺเรษุ (67) ยชฺญฺวาฏานิ มาปยิตฺวา พหูนิ วรฺษาณิ พหูนิ วรฺษศตานิ พหูนิ วรฺษสหสฺราณิ พหูนิ     
วรฺษศตสหสฺราณิ พฺราหฺมเณภฺโย ทานมทาตฺ | ส อาตฺมโน ยชฺ ส ปท  ทฺฤษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต | 
 

สมฺฤทฺธิมาตฺมโน ทฺฤษฺฏฺวา เทเวษุ มนุเชษุ จ | 
โก ทาน  น ปฺรยจฺเฉต ส ปฺรตฺติรฺเยน ลภฺยเต || 86|| 
ปฺรตฺยูหฺย โย’ย  ศตานิปุส า มาตฺสรฺยมากฺรมฺย สปตฺนภูตมฺ | 
ททาติ ทาน  ปรโลกภีรุะ ศูเรษฺวเสา ศูรตโร มโต เม ||87|| 
น ต  หิ ศูร  มุนโย พทนฺติ ยะ ศสฺตฺรปาณิรฺวิจรตฺยนีเก | 
ทาน  ปฺรยจฺฉนฺติ วิศารทา เย ศูร าสฺตุ ตานฺสรฺววิโท วทนฺติ ||88|| 

 

(67.1) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน กุโศ นาม ราชา พภูว 
พลจกฺรวรฺตี เยน ตตฺษษฺฏิษุ นครสหสฺเรษุ ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ กฺฤตานิ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | 
อปิ ตฺวหเมว เตน กาเลน เตน สมเยน กุโศ นาม ราชาภูว  พลจกฺรวรฺตี | มไยว ตตฺษษฺฏิษู นครสหสฺเรษุ        
ยชฺ วาฏานิ มาปยิตฺวา ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยาณิ กฺฤตานิ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช เตน มยา ทาเนน 
วา ทานส วิภาเคน วานุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิรภิส พุทฺเธติ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตฺวภูนฺเม ตทฺทาน
มนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา เหตุมาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  วา ส ภารมาตฺรก  วา |  
 

(67.2) ภิกฺษโว พุทฺธ  ภควนฺต  ปฺฤจฺฉนฺติ | กึ ภทนฺต กุเศน ราชฺ า กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ    
วิปาเกนาษฺฏาทศภิรวลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ อาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาตะ | ภควานาห |     
กุเศไนว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานฺโยฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิตานิ 
อวศฺย ภาวีนิ | กุเศไนว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ โก’นฺยะ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ | น ภิกฺษวะ       
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กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ พาหฺเย ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต นาพฺธาเตา น เตโชธาเตา น วายุธาเตา | อปิ 
ตูปาตฺเตษฺเวว สกฺนฺธธาตฺวายตเนษุ กรฺมาณิ กฺฤตานิ วปิจฺยนฺเต ศุภานฺยศุภานิ จ | 
 

น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ อปิ กลฺปศไตรปิ | 
สามคฺรี  ปฺราปฺย กาล  จผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ ||89|| 

 

(67.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’นฺยตมสฺมินฺ กรฺวฏเก คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ | ส ปฺรภูต  ขาทนีย
โภชนีย  คฺฤหีตฺโวทฺยาน  คตะ | อสติ พุทฺธาน า ภควตามุตฺปาเท ปฺรตฺเยกพุทฺธา โลเก อุตฺปทฺยนฺเต หีนที-
นานุก ปกาะ ปฺรานฺตศยนาสนภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | 
 

(68.1) อถานฺยตมะ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ชนปทจาริก า จร สฺตทุทฺยานมนุปฺราปฺตะ | เตน คฺฤห-
ปตินา ทฺฤษฺฏะ | เตน เปารุเษยาณามาชฺ า ทตฺตา | ภวนฺโต นิษฺกาสยไตน  ปฺรวฺรชิตมฺ | เต โนตฺสหนฺเต          
นิษฺกาสยิตุมฺ | เตน คฺฤหปตินา สฺวยเมโวตฺถาย คฺฤหีตฺวา นิษฺกาสิตะ อุกฺตศฺจ | สึหมุขาษฺฏาทศภิรว-      
ลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ กุตฺร ตฺว  ปฺรวิศสิ | ปฺรตฺเยกพุทฺธะ ส ลกฺษยติ | มา ไหวาย  ตปฺเยต อตฺยนฺตกฺษ-     
ตศฺโจปหตศฺเจติ วิทิตฺโวปริ วิหายสมิติ วิสฺตระ | 
 

(68.2) ยาวตฺเตน สตฺกฺฤโต ยาวตฺปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธ ยนฺมยา               
เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย ขร  วากฺกรฺม นิศฺจาริต  นาหมสฺย กรฺมโณ ภาคี สฺยามฺ | ยตฺตุ การาะ กฺฤตา        
อเนนาห  กุศลมูเลนาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาเยย | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา คฺฤหปติเรษ         
เอวาเสา กุศะ | ยทเนน ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺยนฺติเก ขร  วากฺกรฺม นิศฺจาริต  ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกนาษฺฏา -        
ทศภิรวลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ สึหวกฺตากฺฤติมุขศฺจ ส วฺฤตฺตะ | ยตฺตุ การาะ กฺฤตาสฺตสฺย กรฺมโณ          
วิปาเกน ราชา ส วฺฤตฺโต พลจกฺรวรฺตี | อิติ หิ ภิกฺษวะ เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิ
ปากะ | วฺยติมิศฺราณ า วฺยติมิศฺระ | เอกานฺตศุลฺกานาเมกานฺตสุกฺละ | ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษว เอว  
ศิกฺษิตวฺยมฺ | เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ 
กรณียะ | 
 

(68.3) ปุนรปิ มหาราช ยนฺมยานุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยตา ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ 
จ กฺฤตานิ ตจฺฉฺรูยตามฺ | ภูตปูรฺว  มหาราช กลึเคษุ ตฺริศ กุรฺนาม มต คราโช’ภูตฺ | อเนกมต คศตปริวาโร’
เนกมต คสหสฺรปริวาโร’เนกมต คศตสหสฺรปริวาโร ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิกะ สรฺวสตฺตฺวหิตานุก ปี | ตสฺย 
วิษเย ยทา ทุรฺภิกฺษ  ภวติ ตทา สตฺโยปยาจเนน เทโว วรฺษติ | น กทาจิทฺทุรฺภิกฺษ  ภวติ | ส ฤษิมธฺเย 
ปฺรวฺรชิตะ | เตน ปญฺจาภิชฺ าะ สากฺษาตฺกฺฤตาะ | เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺย า พฺรหฺมทตฺโต นาม 
ราชา ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ สฺผีฏ  จ กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ | ยาวทปเรณ สมเยน     
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ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิโก อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา | ตโต ราชฺ า พฺรหฺมทตฺเตน วาราณสฺย า นครฺย า 
ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต วาราณสีนิวาสินะ เปาราะ | ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกี 
อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา | ยสฺย ยุษฺมากมิยนฺต  กาลมนฺนมสฺติ ส ติษฺ ตุ | ยสฺย นาสฺติ ส คจฺฉตฺวิติ | ตตะ ส 
ชนกาโย ทุรฺภิกฺษกาลมฺฤตฺยุภยภีตะ ส ชลฺป  กุรฺตุมารพฺธะ | ภวนฺโต ราชฺ า เอว  วิชิเต’ย  ฆณฺฏาวโฆษณ  
การิตมฺ | กถ  ปฺรติปตฺตวฺย  กุตฺร คจฺฉาม อิติ | ไตะ ศฺรุต  มต ควิษเย มต คชาตียะ ฤษิะ | อสฺย สตฺโยป
ยาจเนน เทโว วรฺษตีติ | ตโต เยษ า ทฺวาทศวารฺษิก  ภกฺต  นาสฺติ เต มต ควิษย  คตาะ | มต คชาตียสฺย 
ฤเษะ ปุตฺโร มต คราชะ | (69) เตน ตสฺย ชนกายสฺย ทฺวาทศวรฺษาณฺยนฺนปาเนน โยโคทฺวหน  กฺฤตมฺ | 
สมนุพทฺธ  เอว ทุรฺภิกฺษะ ปฺราทุรฺภูตะ | ราชา พฺรหฺมทตฺเตน อมาตฺยาะ ปฺฤษฺฏาะ | กุตฺราเสา ชนกาโย 
คต อิติ | อมาตฺยาะ กถยตฺนิ | เทว กลึควิษเย ตฺริศ กุรฺนาม มตงฺคราโช ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิโก มหาตฺ
มา สรฺวสตฺตฺวหิตวตฺสละ | ตสฺย สตฺโยปยาจเนน เทโว วรฺษติ | ตตฺร มหาชนกาโย คตะ | ราชา กถยติ | 
ภวนฺโต มหาทุรฺภิกฺโษ’ย  ทุรฺภิกฺษานฺตรกลฺปสทฺฤศะ | กถมตฺร ปฺรริปตฺตวฺยมิติ | เต กถยนฺติ | เทว ศฺรูย
เต โย’เสา มตงฺควิษเย ราชา ฤษฺฏิษุ ปฺรวฺรชิตุะ โส’ธฺเยษิตวฺย อิติ | ตโต ราชา พฺรหฺมทตฺโต มตงฺควิษย  
คตฺวา ตมฺฤษิมธฺเยษิตุมารพฺธะ | มหรฺเษ มม วิชิเต มหาทุรฺภิกฺษ  ทุรฺภิกฺษานฺตรกลฺปสทฺฤศมฺ | ตทรฺหสิ 
สตฺโยปยาจน  กรฺตุมิติ | ส สตฺโยปยาจน  กรฺตุมารพฺธะ | 
 

ศฺวปากาน า กุเล ชาโต มตงฺโค ทุษฺฏหึสกะ | 
ตฺริศ กุริติ วิขฺยาโต เทเวษุ มนุเชษุ จ ||90|| 
เยน เม สตฺยวากฺเยน ไมตฺร  จิ(ตฺต ) สุภาวิตมฺ | 
อขิล  สรฺวสตฺตฺเวษุ นาเคมาสฺตรฺปย ปฺรชาะ ||91|| 
ชนฺมปฺรภฺฤติ ยสฺมานฺเม ไมตฺร  จิตฺต  สุภาวิตมฺ | 
อเนน สตฺยวากฺเยน นาเคมาสฺตรฺปยปฺรชาะ ||92|| 

 

(69.1) ตตะ สตฺโยปยาจเนน วาราณสฺย า เทโว วฺฤษฺฏะ | ทุรฺภิกฺษ  นิวฺฤตฺต  สุภิกฺษ  ปฺรา-
ทุรฺภูตมฺ | ตโต วาราณสีนิวาสี ชนกาโย มตงฺควิษยาทฺวาราณสีมาคตะ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส 
เตน กาเลน เตน สมเยน ตฺริศ กุรฺนาม มตงฺคราโช’ภูตฺ ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิกะ สรฺวสตฺตฺวหิตานุกมฺปี 
ยสฺย สตฺโยปยาจเนน เทโว วฺฤษฺฏะ ทุรฺภิกฺษ  นิวฺฤตฺต  สุภิกฺษ  ปฺราทุรฺภูตมิติ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ 
ตฺวหเมว ส เตน กาเลน เตน สมเยน ตฺริศ กุรฺนาม มตงฺคราโช พภูว ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิกะ สรฺวสตฺตฺว
หิตานุก ปี ยสฺย สตฺโยปยาจเนน เทโว วฺฤษฺฏะ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช มยา ทาเนน วา ทานส วิภาเคน 
วา อนุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิรธิคตา | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตฺวภูตฺตทฺทานมนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา 
เหตุมาตฺรก  วา ส ภารมาตฺรก  วา |  
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(69.2) ปุนรปิ มหาราชยนฺมยา อนุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยิตา ทานานิ ทตฺตานิ        
ปุณฺยานิ กฺฤตานิ ตจฺฉฺรูยตามฺ | ภูตปูรฺว  มหาราช มิถิลาย า มหาเทโว นาม ราชาภูจฺจกฺรวรฺตี | 
 

วิสฺตเรณ มหาเทวสูตฺเร มธฺยมาคเม ราชส ยุกฺตกนิปาเต | 
(70.1) ส อาตฺมโน ยชฺ สมฺปท  ทฺฤษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต จ | 
 

ไอศฺวรฺย  ปฺรารฺถมาเนน เทเวษุ มนุเชษุ วา | 
ทาน เทย  ยถาศกฺตฺยา ทาริทฺรฺยภยภีรุณา ||93|| 
โลเก ส ปูชฺยเต ทาตา ทาตา เทเวษุ ปูชฺยเต | 
ศรณฺยะ สรฺวภูตาน า ปกฺษิณ า วา ผลทฺรุมะ ||94|| อิติ| 

 

(70.2) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน มหาเทโว นาม ราชา     
จกฺรวรฺตี เยน ต  นิยต  กลฺยาณ  ธรฺม  ปฺรวรฺติตมฺ | ยนฺนิยต  กลฺยาณ  วรฺตฺม ปฺรวฺฤตฺตมาคมฺย จตุรศีติรฺ
มหาเทวสหสฺราณิ ราชรฺษโย พฺรหฺมจรฺยมจารฺษุริติ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อหเมว เตน กาเลน เตน 
สมเยน มหาเทโว นาม ราชาภูว  จกฺรวรฺตี | มไยว ตนฺนิยต  กลฺยาณ  ธรฺม  ปฺรวรฺติตมฺ | ยนฺนิยต  กลฺยาณ  
วรฺตฺม ปฺรวฺฤตฺตมาคมฺย จตุรศีติรฺมหาเทวสหสฺราณิ ราชรฺษโย พฺรหฺมจรฺยมจารฺษุะ | สฺยาต ขลุ เต 
มหาราช เตน มยา ทาเนน วา ทานส วิภาเคน วา อนุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิรธิคเตติ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ 
| อปิตุ ตทฺทานมนุตฺตรายาะ สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุมาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  สมฺภารมาตฺรกมฺ | 
 

(70.3) ปุนรปร  มหาราช ยนฺมยานุตฺตร า สมฺยกฺส โพธิมภิปฺรารฺถยิตา ทานานิ ทตฺตานิ    
ปุณฺยานิ กฺฤตานิ ตจฺฉฺรูยต า | ภูตปูรฺว  มหาราช อสฺยาเมว มิถิลาย า เตษามปศฺจิมโก นิมิรฺนาม ราชา
ภูจฺจกฺรวรฺตี | 
 

วิสฺตเรณ นิมิสูตฺเร (มธฺยมาคเม) ราชาส ยุกฺตกนิปาเต | 
 

โส’ปฺยาตฺมโน ยชฺ สมฺปท  ทฺฤษฺฏฺวา ภาษเต (จ) | 
ศุภกรฺมกฺฤโต ทฺฤษฺฏฺวา ตถาปฺยศุภกรฺมณะ | 
เย ปฺรภาทฺยนฺติ มนุชาะ โศจฺยาสฺเต ปุรุษาธมาะ ||95|| อิติ| 

 

(70.4) อถ ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร นิมึ ราชานมิทมโวจตฺ | วส นิเม รมสฺว อิไหว ปญฺจภิะ     
กามคุไณะ สมนฺวิตะ สมนฺวงฺคีภูตะ กฺรีฑ รม ปริจารเยติ | ส คาถ า ภาษเต | 
 

ยถา ยาจิตก  ภาณฺฑ  ตาวตฺกาล  รโถ ยถา | 
ตโถปมมิท  สฺถาน  ปเรษ า วศวรฺติ ยตฺ ||96|| 
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ยโต’ห  มิถิล า คตฺวา กริษฺเย กุศล  พหุ | 
อาคามิษฺเย ตตะ สฺวรฺค  กฺฤตปุณฺยะ กฺฤโตทยะ ||97||อิติ| 

ส มิถิลามาคตฺย ทานานิ ทตฺตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺตฺวา คาถ า ภาษเต | 
 

(71) สนฺโต ทาน  ปฺรศ สนฺติ ยทาปตฺสุ ปฺรทียเต | 
กฺษตฺริเย พฺราหฺมเณ ไวศฺเย ศูทฺเร จณฺฑาลปุกฺกเส ||98|| 
ทาน  ทตฺตฺวา จ ทุรฺภิกฺเษ ตรฺปยิตฺวา จ สชฺชนานฺ | 
อปายานฺ วรฺชยิตฺเวห สฺวรฺคโลเก มหียเต ||99|| 
อานุศ สมิม  ชฺ าตฺวา ทาน  เทย  มนีษิภิะ | 
ทานาตฺส ปทฺยเต โมกฺษศฺไจศฺวรฺย  จ สุราลยะ ||100|| อิติ| 

 

(71.1) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน นิมิรฺนาม ราชาภูจฺจกฺร -      
วรฺตี โย เทว าสฺตฺรยสฺตฺรึศานฺ คตะ ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณารฺธาสเนโนปนิมนฺตฺริโต ทิวฺไยศฺจ ปญฺจภิะ        
กามคุไณะ สมนฺวิตะ สมนฺวงฺคีภูตะ กฺรีฑิตวานฺ | (น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ |) อหเมว ส เตน กาเลน เตน       
สมเยน | มไยว ตานิ มิถิลามาคตฺย จตุรฺษุ นครทฺวาเรษุ ยชฺ วาฏานิ มาปยิตฺวา ทานานิ ทตฺตานิ      
ปุณฺยานิ กฺฤตานิ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช เตน ทาเนน วา ทานส วิภาเคน วานุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิรธิ
คเตติ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิตุ ตทฺทานมนุตฺตรายาะ สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุกมาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  
สมฺภารมาตฺรกมฺ | 
 

(71.2) ตโต’รฺวาคฺ อานนฺโท นาม ราชาภูตฺ ปฺราภาวฺยะ | วิสฺตเรณ ยาวตฺตสฺไยโก ทฺเวา 
ยาวตฺปญฺจ ปุตฺรา ชาตาะ | โย เสา ตสฺย ปศฺจิมกะ ปุตฺรสฺตสฺยาทรฺศปฺรขฺย  มุขมฺ | ตสฺยาทรฺศมุข อิติ   
ส ชฺ า ส วฺฤตฺตา | ส อุนฺนีโต วรฺธิโต มหานฺ ส วฺฤตฺต | อาทรฺศมุขะ กุมาระ สุรตะ สุทานฺตะ ตทนฺเย เต 
จณฺฑา รภสา กรฺกศาะ | สรฺเว เต ปิตุรรฺถกรเณ นิษณฺณา น กิญฺจิตฺปฺรชฺ ยา ปฺรติวิธฺยนฺติ | อาทรฺศ-
มุขะ กุมาโร คมฺภีร คมฺภีรานฺ ปฺรศฺนานฺ สฺวปฺรชฺ ยา นิตีรยติ | อานนฺโท ราชา คฺลานะ ส วฺฤตฺตะ | ส 
ส ลกฺษยติ | ก  ราชตฺเว ปฺรติษฺ าปยามิ | ส เจทห  ปูรฺวกาณ า จตุรฺณ า ภฺราตฺฤณามนฺยตมานฺยตม      
ราชตฺเว ปฺรติษฺ าปยิษฺยามิ เอเต จณฺฑา รภสาะ กรฺกศา ชนปทานนเยน วฺยสนมาปาทยิษฺยนฺติ | สเจ
ทาทรฺศมุข  กุมาร  ราชฺเย ปฺรติษฺ าปยิษฺยามิ ชฺ าตีน า ครฺหฺโย ภวิษฺยามิ | กถมิทานีมย  ราชา ชฺเยษฺ ปุตฺ
รานปาสฺย กนีย าส  ราชฺเย ปฺรติษฺ าปยตีติ | อปิ ตูปายส วิธาน  กรฺตฺตวฺยมฺ | โส’มาตฺยานามนฺตฺรยเต | 
หนฺต คฺรามณฺโย มมาตฺยยาทฺยุษฺมาภิเรไกกะ กุมาระ ปรีกฺษิตวฺยะ | ยสฺย มณิปาทุกายุค  ปฺราวฺฤต  ตุลฺย  
ภวติ | สึหาสน  นิษณฺณสฺย นิษฺกมฺป  ติษฺ เต | มุกุฏ  จ มูรฺธฺนิ อุปนิพทฺธ  นิศฺจล  ภวติ | อนฺตะปุรศฺจาภฺ-
ยุตฺถาน  กุรุเต | ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺรติเวทนียานิ ชฺ าตวฺยานิ อนฺตรฺนิธิรฺพหิ (รฺนิธิ) รนฺตรฺพหินิธิะ วฺฤกฺษาคฺเร 
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นิธิะ (ปรฺวตาคฺเร นิธิ) รุทกานฺเต นิธิะ | ยสฺย สรฺวาณฺเยตานิ สมาภวนฺติ ส ยุษฺมาภิรฺมมาตฺยยาทฺราชฺเย 
ปฺรติษฺ าปยิตวฺย อิตฺยุกฺตฺวา'สรฺวกฺษยานฺตา (72) นิจยาะ ปตนานฺตาะ สมุจฺฉฺรยา' อิติ ยาวตฺ กาลคตะ | 
ไตรมาตฺไยรฺชฺเยษฺ สฺย กุมารสฺย มณิปาทุกายุค  สมรฺปิตมฺ | สมตฺว  น การยติ | นิษณฺณสฺย สึหาสน        
ปฺรกมฺปิตมฺ | มุกุฏมาพทฺธ  จลติ | อนฺตะปุเรณาปฺยสฺยาภฺยุตฺถาน  น  กฺฤตมฺ | ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺรติส เวทนี
ยานฺยาโรจิตานิ | น ชานาติ น วิชานาติ | เอว  ตฺรยาณ า ภฺราตฺฤณามฺ | อาทรฺศมุขสฺย กุมารสฺย มณิ-
ปาทุกายุค  สมรฺปิตมฺ สม  สฺถิตมฺ | นิษณฺณสฺย จ สึหาสน  นิษฺกมฺป  วฺยวสฺถิตมฺ |  มุกุฏมาพทฺธ  มูรฺธฺนิ 
ปูรยิตฺวา สฺถิตมฺ | อนฺตะปุเรณ จาสฺยาภฺยุตฺถาน  กฺฤตมฺ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | อสฺยาปิ ษฏฺ ปฺรชฺ าปฺ-
รติเวทนียานิ ชฺ าตวฺยานิ อนฺตรฺนิธิรฺพหิรฺนิธิรนฺตรฺพหิรฺนิธิรฺวฺฤกฺษาคฺเร นิธิะ ปรฺวตาคฺเร นิธิรุทกานฺเต 
นิธิะ | อาทรฺศมุขะ ส ลกฺษยติ | อนฺตรฺนิธิริติ กิมฺ | อนฺตรฺนิธิรฺเทหลฺยา อภฺยนฺตรนิธิะ | พหิรฺนิธิริติ กิมฺ | 
พหิรฺนิธิรฺเทหลฺยา พหิรฺนิธิะ | อนฺตรฺพหิรฺนิธิริติ กิมฺ | อนฺตรฺพหิรฺนิธิรฺเทหลฺยา มธฺเย นิธิะ วฺฤกฺษาคฺเร 
นิธิริติ กิมฺ | วฺฤกฺษสฺยาคฺเร นิธิะ | ตสฺย ราชฺ ะ ส สฺถานวฺฤกฺษสฺตสฺย มธฺยาเห ยตฺร ฉายา สฺผุริตฺวา    
ติษฺ ติ ตตฺร นิธิะ | ปรฺวตาคฺเร นิธิะ | ตสฺย ราชฺ ะ กฺรีฑาปุสฺกริณี ตตฺร สฺนานศิลา ตสฺยาธสฺตานฺนิธิะ | 
อุทกสฺยานฺเต นิธิริติ | ยตฺร คฺฤหสฺโยทก  นิรฺคจฺฉติ คฺรามานฺเต นิธิะ | ตรมาตฺไยะ สรฺวาณิ ปฺรตฺยเวกฺษฺ-
ยาหฺฤตานิ | ส ไต ราชฺเย’ภิษิกฺตะ | ราชา ส วฺฤตฺตะ | อาทรฺศมุโข นาม ราชา ปฺราภาวฺยะ | 
 

(72.1) อนฺยตมสฺมินฺ กรฺวฏเก ทณฺฑี นาม พฺราหฺมณะ ปฺรติวสติ | เตน คฺฤหปติสกาศาทฺ-
วลีวรฺทานฺ ยาจิตฺวา ทิวา วาหยิตฺวา ตานฺ พลีวรฺทานาทาย ตสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศน  คตะ | ยาวตฺส     
คฺฤหปติรฺภุงฺเก | ทณฺฑินา เต วลีวรฺทาะ ปฺรเวศิตาะ | อนฺเยน ทฺวาเรณ ปฺรกฺรานฺตาะ | ส คฺฤหปติรฺ-
ภุกฺตฺวา วฺยุตฺถิตะ | ยาวทฺวลีวรฺทานฺน ปศฺยติ | เตน ทณฺฑี คฺฤหีตะ | กุตฺร วโลวรฺทาะ | ส กถยติ | คฺฤห  
ปฺรเวศิตาะ ตฺวยา มม วลีวรฺทา หาริตาะ | อนุปฺรยจฺฉ เม วลีวรฺทานฺ | ส กถยติ นาห  หารยิษฺเย | ส    
กถยติ อยมาทรฺศมุโข ราชา   ปฺราชฺ สฺตสฺย สกาศ  คจฺฉาวะ | ส เอตมรฺถ  นิตีรยิตฺวา อสฺมาก  ยุกฺตม
ยุกฺต  วกฺษฺยติ | เตา ส ปฺรสฺถิเตา | 
 

(72.2) อนฺยตมสฺย ปุรุษสฺย นิษฺปลายเต วฑวา | เตน ทณฺฑี อุจฺยเต ธารย เม เอต า      
วฑวามฺ | กถ  ธารยามิ | ยถา ศกฺโนติ | เตน ปาษาณ  คฺฤหีตฺวา ศิรสิ ปฺรหาโร ทตฺตะ | สา กาลคตา | ส 
ปุรุษะ กถยติ | ตฺวยา เม วฑวา ปฺรฆาติตา | ปฺรยจฺฉ ม า วาฑวามฺ | กสฺยารฺถ  วฑว า ททามิ | ส กถยติ | 
อาคจฺฉาทรฺศมุขสฺย ราชฺ ะ สกาศ  คจฺฉาวะ | โส’สฺมาก  วฺยวหาร  โคปยิษฺยติ | เต ตตฺร ส ปฺรสฺถิตาะ | 
 

(73.1) ส ทณฺฑี นิษฺปลายิตุมารพฺธะ | เตน ปฺราการสฺโยปริษฺฏาทาตฺมา มุกฺตะ | ตสฺยาธสฺ-
ตาตฺกุวินฺโท วสฺตฺร  สูยมานสฺตสฺโยปริ ปติตะ | กุวินฺทะ ปฺรฆาติตะ | ทณฺฑี กุวินฺทปตฺนฺยา คฺฤหีตะ | 
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ตฺวยา มม   สฺวามี ปฺรฆาติตะ | อนุปฺรยจฺฉ เม สฺวามินมฺ | กุโต’ห  ตว สฺวามิน  ททามิ | อาคจฺฉาทรฺศ
มุขสฺย ราชฺ ะ สกาศ  คจฺฉามะ | โส’สฺมาก  ส ศย  เฉตฺสฺยเต | เต ส ปฺรสฺถิตาะ | 
 

(73.2) อนฺตรฺมารฺเค นที คมฺภีรา | ตตฺร ตกฺษาโณ มุเขน วาสีมาทาย ปาราตฺปารมาคจฺฉติ 
| ส ทณฺฑินา อุจฺยเต | กิยตฺปฺรภูต  ปานียมฺ | ส วาสี  มุกฺตฺวา กถยติ คมฺภีรมุทกมฺ | วาสี อุทเก นิปติตา | 
เตน ส ทณฺฑี คฺฤหีตะ | ตฺวยา มม วาสี อุทเก ปริหาริตา | นาห  หารยิษฺเย | อาคจฺฉาทรฺศมุขสฺย สกาศ  
คจฺฉามะ | โส’สฺมาก  ส ศย  เฉตฺสฺยติ | 
 

(73.3) เตน ศฺรานฺตกายาะ กลปาลฺยาปณ  ทณฺฑีนมาทาย ปฺรวิษฺฏาะ | ตสฺยาะ           
กลปาลฺยาะ ปุตฺโร ชาตะ | ส ตยา ทารโก วสฺตฺเรณ ปฺรจฺฉาทฺย ศายาปิตโก’ภูตฺ | ทณฺฑี ตตฺร นิษณฺณะ | 
ส กถยติ | ทารโก ทารก อิติ | ยาวตฺปศฺยติ ปฺรฆาติตะ | ส ตยา ทณฺฑี คฺฤหีตะ | ตฺวยา มม ปุตฺระ      
ปฺรฆาติตะ | อนุปฺรยจฺฉ เม ปุตฺรมฺ | ส กถยติ | กุโต’ห ตว ปุตฺร  ทาสฺเย | นาห  ปฺรฆาตยิษฺเย | สา กถยติ 
| อาคจฺฉาทรฺศมุขสฺย ราชฺ ะ สกาศ  คจฺฉามะ | เต ส ปฺรสฺถิตาะ | 
 

(73.4) ยาวทนฺยตมสฺมินฺปฺรเทเศ ศาโขฏกวฺฤกฺเษ วายสสฺติษฺ ติ | เตน ฑณฺฑี ทฺฤษฺฏ 
อุตฺกศฺจ | กฺว ยาสฺยสิ | นาห  ยาสฺเย | เอเต ม า นยนฺติ | กุตฺร | อาทรฺศมุขสฺย สกาศมฺ | มทียมปิ สนฺเทศ  
นย | วกฺตวฺยสฺเต อาทรฺศ มุโข ราชา | อมุษฺมินฺ ปฺรเทเศ ศาโขฏกวฺฤกฺษะ | ตตฺร วายสสฺติษฺ ติ | ส      
กถยติ สนฺตฺยนฺเย วฺฤกฺษา หริตสฺนิคฺธปลาศาะ | ตตฺราห  ธฺฤตึ น ลเภ | อตฺร สฺถิตสฺย เม สฺวาสฺถฺยมฺ | โก 
โยคะ | เต ส ปฺรสฺถิตาะ | 
 

(73.5) อทฺรากฺษีนฺมฺฤโค ทณฺฑินมฺ | ส กถยติ | ทณฺฑินฺ กฺว คจฺฉสิ | นาห  คจฺฉามิ เอเต ม า 
นยนฺติ อาทรฺศมุขสกาศมฺ | มทียมปิ ส เทศ  นย | สนฺตฺยนฺเยษุ สฺถาเนษุ หริตศาทฺวลานิ ตฺฤณานิ | เต มม 
น โรจนฺเต | กึ การณมฺ | เต ส ปฺรสฺถิตาะ | 
 

(73.6) ยาวตฺติตฺติเรณ ทฺฤษฺฏ อุกฺตศฺจ | กฺว ยาสฺยสิ | ปูรฺววตฺ | มทียมปิ สนฺเทศ  นย |        
อหเมกสฺมินฺ ปฺรเทเศ ติตฺติเรติ วาศิต  กโรมิ | อปรสฺมินฺ อุติตฺติเรติ | กิมตฺร การณมฺ | 
 

(74.1) อปรสฺมินฺ ปฺรเทเศ สรฺเปณ ทฺฤษฺฏะ | ปูรฺววนฺมมาปิ สนฺเทศ  นย | อหมาศยาตฺ-     
สุเขน นิรฺคจฺฉามิ ทุะเขน ปฺรวิศามิ | กิมตฺร การณมฺ | 
 

(74.2) อนฺยสฺมินฺ ปฺรเทเศ อหินกุเลา ปรสฺปรวิรุทฺเธา กลึ กุรฺวตะ | ปูรฺววทฺยาวทสฺมากมปิ     
สนฺเทศ  นย | อาว า ทิวานฺโยนฺย  กลึ กุรฺวาเณา ธฺฤตึ น ลภาวะ | กิมตฺร การณมฺ | 
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(74.3) อนฺยตมา พธูกุมารี ปูรฺววทฺยาวตฺสา กถยติ | มมาปิ สนฺเทศ  นย | ยทาห  ไปตฺฤเก     
คฺฤเห ติษฺ ามิ ตทาห  ศฺวศุรคฺฤหสฺยารฺเถ อุตฺกณฺ ามิ | ยทา ศฺวสุรคฺฤเห ติษฺ ามิ ตทา ไปตฺฤกคฺฤเห    
อุตฺกณฺ ามิ | กิมตฺร การณมฺ | เต ส ปฺรสฺถิตาะ | 
 

(74.4) ชเยน เยนาทรฺศมุโข ราชา เตโนปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย ทณฺฑี ราชาน  ชเยนา-    
ยุษา จา วรฺศวิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เต’ปฺยมี ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณาะ | ราชา    
ทณฺฑิน  ปฺฤจฺฉติ  | กิมาคโต’สิ  | เทวานี โต’สฺมีติ  | เกน การเณน | ทณฺฑินา คฺฤหปตินา สห 
วิวาทสฺตตฺสรฺวมาโรจิตมฺ | 
 

(74.5) ราชา คฺฤหปตึ ปฺฤจฺฉติ | ทฺฤษฺฏสฺตฺวยา วลีวรฺทะ | ทฺฤษฺฏะ | ทณฺฑินฺ ตฺวยา     
วลีวรฺทา ปฺรเวศิตาะ | เทว ปฺรเวศิตาะ | ราชา กถยติ | อสฺย ทณฺฑีโน หิหฺว า ฉินฺทต เยน นาโรจิตมฺ | 
อสฺยาปิ เนตฺโรทฺธรณ  กุรุต เยน วลีวรฺทา โนปนิพทฺธาะ | คฺฤหปติะ กถยติ | เอกทา เม วลีวรฺทา หฺฤตา 
อปร  เนตฺโรทฺธรณ  กฺริยเต | ทณฺฑินา ชิต  ภวตุ | 
 

(74.6) ส ปุรุษะ กถยติ | เทว อเนน ทณฺฑินา มม วฑวา ปฺรฆาติตา | ยถากถ  เตน วิสฺต-
เรณาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | อสฺย ปุรุษสฺย ชิหฺว า ฉินฺทต เยโนกฺต  ยถา ศกฺโนติ ตถา วารเยติ | อสฺยาปิ 
ทณฺฑิโน หสฺเตา อรฺธาปยต เยนานฺเยน ศกฺย  ต า ธารยิตุ  นานฺยตฺร ศิลาปฺรหารยา | ส ปุรุษะ กถยติ | 
เอกทา เม วฑวา ปฺรฆาติตา ทฺวิตีย  เย ชิหฺวาจฺเฉทะ | ทณฺฑินา ชิต  ภวตุ | 

 

(74.7) กุวินฺทปตฺนฺยา วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | คจฺฉ เอษ เอว เต ภรฺตา ภวตุ | 
สา กถยติ | เอกทา อเนน มม ภรฺตา ปฺรฆาติโต’ปร เอษ เม สฺวามี ภวิษฺยติ | ทณฺฑินา ชิต  ภวตุ | 
 

(74.8) วรฺธกินา วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | อสฺย ตกฺษาณสฺย ชิหฺว า ฉินฺทต โย วาสี 
       มุกฺตฺวิทกมธฺเย วาจ  นิศฺจารยติ | อสฺยาปิ ทณฺฑิโน เนตฺโรทฺธรณ  กุรุต ปศฺยนฺนปิ คมฺภีรมุทก  
ตกฺษาณ     ปฺฤจฺฉติ | ตกฺษาณะ กถยติ | เอกทา เม วาสฺยปหฺฤตา ทฺวิตีโย เม ชิหฺวาจฺเฉทะ | ทณฺฑินา 
ชิต  ภวตุ | 
 

(75.1) กลฺยปาลฺยา วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | อสฺยาะ กลปาลฺยา หสฺตาวรฺธาปยต    
ยทนยา ทารกะ สรฺเวณ สรฺเว ปฺรจฺฉาทฺย ศายยิตะ | ทณฺฑิโน’ปิ เนตฺโรทฺธรณ  กุรุต โย’ปฺรตฺยเวกฺษฺย 
ปรกีเย อาสเน นิเษตฺสฺยติ | สา กถยติ | เอกทา เม ปุตฺระ ปฺรฆาติโต ทฺวิตีโย เม หสฺตจฺเฉทะ | ทณฺฑินา 
ชิต  ภวตุ | 
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(75.2) ทณฺฑินา (กาก) สนฺเทศมาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | ท ฑินฺ ส กาโก วกฺตวฺยะ | ตฺวมา-
สีรฺคฺรามราฏฺ | อตฺร ปฺรเทเศ ศาโขฏก อาสีตฺ | อสฺมึศฺจ ศาโขฏกวฺฤกฺเษ นิธานสฺติษฺ ติ | ต  กสฺยจิทฺ-
ทาตฺตฺวา คจฺฉ | สฺวสฺโถ ภวิษฺยสิ | 
 

(75.3) มฺฤคสนฺเทศมาโรจิตมฺ | ส กถยติ | มฺฤคสฺตฺวยา วกฺตวฺยะ | อตฺร วฺฤกฺษสฺโยปริษฺฏา
มธุพินฺทฺยา นิปต ตฺยา ตฺฤณศาทฺวลานิ มธุรีกฺฤตานิ ตานิ ตฺวยา ภกฺษิตานิ | ส จ มธุ ปฺรกฺรานฺตะ | 
รสคฺฤธฺย า ตฺยช | มานเยน วฺยสนมาปตฺสฺยเส อิติ | 
 

(75.4) ติตฺติริสนฺเทศมาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | ยตฺร ส ติตฺติริ ติตฺติริ วาศิต  กโรติ ส       
ปฺรเทโศ นิษฺก าจนะ | ยตฺโรติตฺติเรติ ตตฺร นิธานสฺติษฺ ติ | ส ต  นิธาน  กสฺยจิทาโรจยิตฺวานฺยตฺร คจฺฉ | 
มานเยน วฺยสนมาปตฺสฺยสิ | 
 

(75.5) อหินกุลสนฺเทศมาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | เตา วกฺตวฺเยา | ยุว า มนุษฺยภูเตา ทฺเวา           
ภฺราตเรา | ตตฺไรกะ กถยติ สฺวาปเตย  ภาชยาวะ | ทฺวิตีเยน มาตฺสรฺยาภิภูเตน น ภาชิตมฺ | ตตฺไรโก’-     
ธฺยวสาน  กฺฤตฺวา อาศีวิเษษูปปนฺนะ | ทฺวิตีโย’ปิ สฺวาปเตยมวษฺฏภฺยาธฺยวสาน  กฺฤตฺวา นกุละ ส วฺฤตฺตะ 
| เตน ยูยเมตตฺ สฺวาปเตย  ศฺรมณพฺราหฺมณเณภฺโย ทตฺตฺวา ตสฺมาตฺ สฺถานาทปกฺรมต | สฺวสฺถา      
ภวิษฺยถ | 
 

(75.6) สรฺปสฺย สนฺเทศมาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | วกฺตวฺยสฺเต ส สรฺปะ | ตฺว   ชิฆตฺสา-
เทารฺพลฺยปรีต อาศยานฺนิรฺคจฺฉสิ | มุเขน ปฺรภูตมาหาร  ภุกฺตฺวา ทุะเขนาศย  ปฺรวิศสิ | สตฺวมาหาเร 
มาตฺร า ชานียาะ | ยเถษฺฏจารี สุข  วิหริษฺยสิ | 
 

(75.7) วธูกุมารฺยาะ สนฺเทศมาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ | วกฺตวฺยา วธูกุมารี ตฺวยา | ตว 
ไปตฺฤเก คฺฤเห สปฺเรมกสฺติษฺ ติ | สา ตฺว  ยทา ศฺวศุรคฺฤเห ติษฺ สิ ตทา สปฺเรมกสฺยารฺเถ อุตฺกณฺ ยสิ | 
ยทา ไปตฺฤกคฺฤเห ติษฺ สิ ตทา สฺวามิโน’รฺเถ อุตฺกณฺ ยสิ | สา ตฺวเมก สฺถาน  ปริตฺยชฺย  เอก  สุคฺฤหีต  กุรุ 
| มานเยน วฺยสนมาปตฺสฺยเส | 

 

(75.8) วธูกุมารี อาศีวิษศฺจ ยถานุศิษฺฏะ ปฺรติปนฺนะ | อหินกุเลา ทณฺฑินะ สฺวาปเตยม-     
นุปฺรทตฺตะ กาเกนาปิ อวศิษฺฏา ยถานุศิษฺฏาะ ปฺรติปนฺนาะ | 
 

(76.1) อมาตฺยาะ กถยนฺติ | อโห เทวสฺย อีทฺฤโศ’ปิ ปฺรติภานะ | ราชฺ า อาตฺตมนสา 
จตุรฺษุ นครทฺวาเรษุ ทานศาลา มาปิตา | ทานาธิษฺ ายิกาะ ปุรุษาะ สฺถาปิตาะ | 
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(76.2) เตน ขลุ สมเยน ทุรฺภิกฺษมตฺร ทฺวาทศวารฺษิกมฺ | เตน ทฺวาทศวารฺษิเก ทุรฺภิกฺเษ       
วรฺตมาเน อเนเกษ า ปฺราณิศตสหสฺราณ า ปิณฺฑเกน โยโคทฺวหน  กฺฤตมฺ | ส อาตฺมโน ยชฺ สมฺปท  
ทฺฤษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต | 
 

ธน  หิ ลพฺธา ธรฺเมณ น กุรฺยาตฺส จย  พุธะ | 
ททฺยาตฺส ปนฺนศีเลษุ ทกฺษิณีเย (ษุ) ทกฺษิณามฺ ||101|| 
ศฺรมณานฺพฺราหฺมณานฺสาธูนฺ ตรฺปยิตฺวา วนีปกานฺ | 
กายสฺย เภทาตฺส ตทา ปฺราชฺโ  เทเวษูปปทฺยเต ||102|| 
เอว  ชฺ าตฺวา ตุ เมธาวี ศฺราทฺโธ มุกฺเตน เจตสา | 
ทานศูรานฺปฺรศ สนฺติ ทกฺษิณีเยษฺวมตฺสราะ ||103|| 

 

(76.3) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยนาทรฺศมุโข นาม ราชา         
ปฺราภาวฺยะ | เยน ตทฺทฺวาทศวารฺษิเก ทุรฺภิกฺเษ วรฺตมาเน อเนเกษ า ปฺราณิศตสหสฺราณ า ปิณฺฑเกน โย
โคทฺวหน  กฺฤตมฺ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตฺวหเมว เตน กาเลน เตน สมเยนาทรฺศมุโข นาม ราชา
ภูว  ปฺราภาวฺยะ | มไยว ทฺวาทศวารฺษิเก ทุรฺภิกฺเษ วรฺตฺตมาเน อเนเกษ า ปฺราณิศตสหสฺราณ า ปิณฺฑเกน 
โยโคทฺวหน  กฺฤตมฺ | สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราช เตน มยา ทาเนน วา ทาวส วิภาเคน วานุตฺตรา สมฺยกฺ -     
ส โพธิรภิส พุทฺเธติ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตุ เม ตทฺทาน  เหตุมาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  สมฺภาร-    
มาตฺรกมฺ | 
 

(76.4) ปุนรปิ มหาราช ยนฺมยานุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยิตา ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ    
กฺฤตานิ ตจฺฉฺรูยต า | ภูตปูรฺว  มหาราช สุธโน นาม ราชาภูจฺจกฺรวรฺตี | เตน จตุรศีติษุ นครสหสฺเรษุ         
ยชฺ วาฏานิ มาปยิตฺวา พหูนิ วรฺษาณิ พหูนิ วรฺษศตานิ พหูนิ วรฺษสหสฺราณิ พหูนิ วรฺษศตสหสฺราณิ       
ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ กฺฤตานิ | ส อาตฺมโน ยชฺ สมฺปท  ทฺฤษฺฏฺวา คาถ า ภาษเต | 
 

สมฺฤทฺธิมาตฺมโน ทฺฤษฺฏฺวา เทเวษุ มนุเชษุ จ | 
น ปฺรยจฺเฉทฺธิ โก ทาน  ส ปตฺติรฺเยน ลภฺยเต ||104|| 
ปฺรตฺยูหฺย โย’ย  ศตานิ ปุส า มาตฺสรฺยมากฺรมฺย สปตฺนภูตมฺ | 
ททาติ ทาน  ปรโลกภีรุะ ศูเรษฺวเสา ศูรตโร มโต เม ||105|| 
(77) น ต  หิ ศูร  มุนโย วทนฺติ ยะ ศสฺตฺรปาณิรฺวิจรตฺยนีเก | 
ทาน  ปฺรยจฺฉนฺติ วิศารทา เย ศูร าสฺตุ ตานฺสรฺววิโท วทนฺติ ||106|| 
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(77.1) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน ราชาภูจฺจกฺรวรฺตี เยน      
ตจฺจตุรศีติษุ นครสหสฺเรษุ ยชฺ วาฏ  มาปยิตฺวา พหูนิ วรฺษาณิ พหูนิ วรฺษศตานิ พหูนิ วรฺษศตสหสฺราณิ    
ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ กฺฤตานิ | น ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตุ ตทฺทาน  ส โพเธรฺเหตุมาตฺรก  ปฺรตฺยย
ปาตฺรก  สมฺภารมาตฺรกมฺ | 
 

(77.2) ปุนรปิ มหาราช ยนฺมยานุตฺตร า สมฺยกฺส โพธึ ปฺรารฺถยิตา ทานานิ ทตฺตานิ ปุณฺยานิ   
กฺฤตานิ วีรฺยปารมิตา จ ปริปูริตา น จานุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิรธิคเตติ ตจฺฉฺรูยตามฺ | ภูตปูรฺว  มหาราช        
ป จาลวิษเย ทฺเวา ราชาเนา พภูวตุะ | อุตฺตรป จาโล ทกฺษิณป จาลศฺจ | 
 

(77.3) ตตฺโรตฺตรป จาโล ธโน นามฺนา หสฺตินาปุเร นคเร ราชฺย  การยติ ฤทฺธ  จ สฺผีต  จ 
กฺเษม  จ สุภิกฺษ  จากีรฺณพหุชนมนุษฺย  จ | ปฺรศานฺตกลิกลหฑิมฺพฑมร  ตสฺกรโรคาปคต  ศาลีกฺษุโค
มหิษีส ปนฺนมฺ | ธารฺมิโก ธรฺมราชา ธรฺเมณ ราชฺย  การยติ | ตสฺมึศฺจ นคเร มหานฺ หฺรท อุตฺปลปทฺมกุมุท-
ปุณฺฑรีกส ฉนฺโน ห สการณฺฑวจกฺรวาโกปโศภิโต รมณียะ | ตตฺร หฺรเท ชนฺมจิตฺโร นาม นาคโปตะ        
ปฺรติวสติ | ส กาเลน กาล  สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉตีติ อตีว ศสฺยาส ปตฺติรฺภวติ | ศสฺยวตี วสุมตี 
สุภิกฺษานฺนปาโน เทศะ | ทาน-มานสตฺการว าศ โลกะ ศฺรมณพฺราหฺมณกฺฤปณวนีปโกปโภชฺยะ | 
 

(77.4) ทกฺษิณป จาลสฺตุ ราชา อธรฺมภูยิษฺ ศฺจณฺโฑ รภสะ กรฺกศะ อธรฺเมณ ราชฺย  การยติ 
| นิตฺย  ทณฺฑนตาฑนธาตนธารณพนฺธนหฑินิคโฑปโรไธะ ราษฺฏฺรนิวาสิน  ตฺราสยติ | อธรฺมภูยิษฺ ตยา 
จาสฺย เทโว น กาเลน กาล  สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉติ | ตโต’เสา ชนกายะ ส ตฺรสฺตะ ส เวคมาปนฺนะ 
สฺวชีวิตาเปกฺษยา ราษฺฏฺรปริตฺยาค  กฺฤตฺโวตฺตรป จาลสฺย ราชฺโ  วิษย  คตฺวา ปฺรติวสติ | ยาวทปเรณ สม
เยน ทกฺษิณป จาโล ราชา มฺฤคยาวฺยปเทเศน ชนปทานฺวฺยวโลกนาย นิรฺคโต ยาวตฺปศฺยติ คฺรามนคราณิ 
ศูนฺยานิ อุทฺยานเทวกุลานิ ภินฺนปฺรภคฺนานิ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรมาตฺยานามนฺตฺรยเต | กสฺมาทฺภวนฺต      
อิมานิ คฺรามนคราณิ ศูนฺยานิ อุทฺยานเทวกุลานิ ว ภินฺนปฺรภคฺนานิ | ส ชนกายะ กฺก คต อิติ | 
อมาตฺยาะ กถยนฺติ | เทว อุตฺตรป จาลสฺย ราชฺโ  ธนสฺย วิษย  คตาะ | กิมรฺถมฺ | เทวาภย  ปฺรยจฺฉ     
กถยามะ | ทตฺต  ภวตุ | ตตสฺเต กถยนฺติ | เทว อุตฺตรป จาโล ราชา ธรฺเมณ ราชฺย  การยติ | ตสฺย 
ชนปทา ฤทฺธาศฺจ สฺผีฏาศฺจ กฺเษมาศฺจ สุภิกฺษาศฺจากีรฺณพหุชนมนุษฺยาศฺจ ปฺรศานฺตกลิกลห -
ฑิมฺพฑมราสฺตสฺกรโรคาปคตาะ | ศาลีกฺษุโคมหิษีส ปนฺโน ทานมานสตฺการว าศฺจ โลกะ | (78) ศฺรมณ-   
พฺราหฺมณกฺฤปณวนีปโกปโภชฺยะ | เทวสฺตุ จ โฑ รภสะ กรฺกโศ นิตฺย  ทณฺฑนตาฑนฆาตนธารณพ ธนหฑิ-
นิคโฑปโรไธะ ราษฺฏฺร  ตฺราสยติ ยโต’เสา ชนกายะ ส ตฺรสฺตะ ส เวคมาปนฺนะ อุตฺตรป จาลสฺย ราชฺโ  
วิษย  คตะ | ทกฺษิณป จาโล ราชา กถยติ | ภวนฺตะ โก’สาวุปายะ สฺยาทฺ เยนาเสา ชนกายะ ปุนราค-     
ตฺไยษุ คฺรามนคเรษุ ปฺรติวเสตฺ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | ยทิ เทวะ อุตฺตรป จาลราชวทฺธรฺเมณ ราชฺย       
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การยติ ไมตฺรจิตฺโต หิตจิตฺโต’นุก ปาจิตะ สฺวราษฺฏฺร  ปาลยติ นจิราทเสา ชนกายะ ปุนราคตฺไยษุ คฺราม
นคเรษุ ปฺรติวเสตฺ | ทกฺษิณป จาโล ราชา กถยติ | ภวนฺโต ยทฺเยวมหมปฺยุตฺตรป จาลวทฺธรฺเมณ ราชฺย  
การยามิ ไมตฺรจิตฺโต หิตจิตฺโต’นุกมฺปาจิตฺตศฺจ ราษฺฏฺร  ปริปาลยามิ | ยูย  ตถา กุรุต ยถาเสา ชนกายะ 
ปุนราคตฺไยษุ คฺรามนคเรษุ ปฺรติวสตีติ |เทวาปโร’ปิ ตตฺรานุศ โศ’สฺติ | ตสฺมินฺนคเร มหานฺ หฺรทะ  
อุตฺปลกุมุทปุณฺฑรีกส ฉนฺโน ห สการณฺฑวจกฺรวาโกปโศภิตะ | ตตฺร ชนฺมจิตฺโร นาคโปตะ ปฺรติวสติ | ส 
กาเลน กาล  สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉติ | อตีว ศสฺยส ปตฺติรฺภวติ เตน ตตฺร ศสฺยวตี วสุมตี สุภิกฺษานฺน
ปานศฺจ เทศะ | โก’สาวุปายะ สฺยาทฺ เยนาเสา นาคโปต อิหานีเยต | เทว วิทฺยาม ตฺรธาริณสฺตมานยตฺนิ 
| เต สมนฺวิษฺยนฺตามฺ | ตโต ราชฺ า สุวรฺณปิฏก  ธฺวชาคฺเร พทฺธฺวา สรฺววิชิเต ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ |  
ย อุตฺตรป จาลวิษยาชฺชนฺมจิตฺร  นาคโปตมานเยตฺ ตสฺเยม  สุวรฺณปิฏก  ทาสฺยามิ มหตา จ สตฺกาเรณ 
สตฺกริษฺยามีติ | ยาวทนฺยตม อาหิตุณฺฑิกะ อมาตฺยาน า สกาศ  คตฺวา กถยติ | มไมตตฺสุวรฺณาปิฏกม-
นุปฺรยจฺฉต อห  ชนฺมจิตฺร  นาคโปตมปหฺฤตฺยานยามีติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | เอษ คฺฤหาณ | ส กถยติ | 
โย ยุษฺมาก  ศฺรทฺธิตะ ปฺรตฺยยิตศฺจ ตสฺย หสฺเต ติษฺ ตุ | อานีเต ชนฺมจิตฺเร นาคโปเต คฺรหีษฺยามีติ | เอว     
กุรุษฺเวติ | ตโต’สาวาหิตุณฺฑิกะ ปฺรตฺยยิตสฺย ปุรุษสฺย หสฺเต สุวรฺณปิฏก  สฺถาปยิตฺวา หสฺตินาปุร  นคร  
คตะ | ตตสฺเตนาเสา หฺรทะ สมนฺตโต วฺยวโลกิตะ | นิมิตฺตีกฺฤต  จาเสา ชนฺมจิตฺโร นาคโปต เอตสฺมินฺ 
เทเศ ปฺรติษฺ ตีติ | ตโต พลฺยุปหารนินิตฺต  (ตตะ) ปุนะ ปฺรตฺยาคตะ | อมาตฺยาน า กถยติ พลฺยุปหาร  เม 
ปฺรยจฺฉต สปฺตเม ทิวเส ต  นาคโปตมปหฺฤตฺยานยามีติ | ส จาหิตุณฺฑิกสฺเตน ส ลกฺษิโต มมาสาวป-
หรณายาคตะ | สปฺตเม ทิวเส มามปหริษฺยติ | มาตาปิตฺฤวิโยคช  มหทฺทุข  ภวิษฺยติ | กึ กโรมิ ก  ศรณ  
ปฺรปทฺเย อิติ | ตสฺย จ หฺรทสฺย นาติทูเร ทฺเวา ลุพฺธเกา ปฺรติวสตะ สารกะ ผลกศฺจ | เตา ต  หฺรท-     
มาศฺริตฺย ชีวิก า กลฺปยตะ | ยะ สฺถลคตะ ปฺราณิโน มฺฤคศศศรภสูกราทยสฺตทฺ หฺรทมุปสรฺปนฺติ ตานฺ-   
ปฺรฆาตยติ เย’ปิ ชลคตา มตฺสฺยกจฺฉปมณฺฑูกาทยะ | ตตฺร จ สารกะ กาลคตะ | ผลโก ชีวติ | (79)    
ชนฺมจิตฺโร นาคโปตะ ส ลกฺษยติ | นนฺโย’สฺติ มม ศรณมฺฤเต ผลกาลฺลุพฺธกาตฺ | ตโต มนุษฺย เวศมาสฺถาย 
ผลกสฺย สกาศ  คตะ | คตฺวา กถยติ | โภะ ปุรุษ กึ ตฺว  ชานีเษ กสฺยานุภาวาทฺธนสฺย ราชฺโ  ชนปทา 
ฤทฺธาศฺจ สฺผีตาศฺจ กฺเษมาศฺจ สุภิกฺษาศฺจากีรฺณพหุชนมนุษฺยาศฺจ ปูรฺววทฺยาวจฺฉาลีกฺษุโคมหิษีส ปนฺนา 
อิติ | ส กถยติ | ชาเน | ส ราชา ธารฺมิโก ธรฺเมณ ราชฺย  การยติ ไมตฺรจิตฺโต หิตจิตฺโต’นุกมฺปาจิตฺตศฺจ 
ราษฺฏฺร  ปาลยตีติ | ส กถยติ | กิเมตเทวาสฺติ | อนฺยทปีติ | ลุพฺธกะ กถยติ | อสฺตฺยนฺโย’ปฺยนุศ สะ | ยะ 
อสฺมินฺ หฺรเท ชนฺมจิตฺโร นาม นาคโปตะ ปฺรติวสติ ส กาเลน กาล  สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉติ | อตีว 
ศสฺยส ปตฺติรฺภวติ ศสฺยวตี วสุมตี สุภิกฺษานฺนปานศฺจ (เทศะ) อิติ | ชนฺมจิตฺระ กถยติ | ยทิ กศฺจิตฺต  นาค
โปตมิโต วิษยาทปหเรตฺตสฺย นาคโปตสฺย กึ สฺยาตฺ มาตาปิตฺฤวิโยคชมสฺย ทุะข  สฺยาทฺราชฺโ  ราษฺฏฺรสฺย 
จ | โย’ปหรติ ตสฺย ตฺว  กึ กุรฺยาะ | ชีวิตาทฺวฺยวโรปเยยมฺ | ชานีเษ ตฺว  กตโร’เสา นาคโปต อิติ | น 
ชาเน อหมเสา ทกฺษิณป จาลวิษยิเกนาปหฺนิเย | ส พลฺยุปหารวิธานารฺถ  คตะ สปฺตเม ทิวเส อาคมิษฺยติ 
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| อาคตฺยาสฺย หฺรทสฺย จตสฺฤษุ ทิกฺษุ ขทิรกีลกานฺนิขนฺย นานาร ไคะ สูตฺไรรฺเวษฺฏยิตฺวา มนฺตฺรานา-    
วรฺตโยษฺยติ | ตตฺร ตฺวยา ปฺรจฺฉนฺน  ส นฺนิกฺฤษฺเฏ สฺถาเน สฺถาตวฺยมฺ | ยทา เตนายเมว รุปะ ปฺรโยคะ    
กฺฤโต ภวติ ตทา หฺรทมธฺยาตฺกฺกถมาน  ปานียมุตฺถาสฺยติ | อห  โจตฺถาสฺยามิ | ตทา ตฺวยาสาวาหิตุณฺฑิ
กะ ศเรณ มรฺมณิ ตาฑยิตวฺยะ | อาศุ โจปส กฺรมฺย วกฺตวฺโย ม ตฺรานุปส หาร | มา เต อุตฺกฺฤตฺตมูล  ศิระ 
กฺฤตฺวา ปฺฤถิวฺย า นิปาตยิษฺยามีติ | ยทฺยเสา มนฺตฺรานนุปส หฺฤตฺย ปฺราไณรฺวิโยกฺษฺยเต มฺฤเต’ห       
ยาวชฺชีวเมว มนฺตฺรปาศพทฺธะ | สฺยามิติ | ลุพฺธกะ ปฺราห | ยทิ ตไวกสฺไยว  คุณะ สฺยาตฺตถาปฺยหเมว    
กูรฺย า ปฺราเคว สกลสฺย ราษฺฏฺรสฺย | คจฺจามฺยห  ตตฺร สฺถาน อิติ | ตตสฺเตน นาคโปเตน ตสฺไยกปารฺ-   
ศฺเว คุปฺต  สฺถานมุปทรฺศิตมฺ | ยาวทเสา ลุพฺธก สปฺตเม ทิวเส ปฺรติคุปฺเต ปฺรเทเศ อาตฺมาน  โคคยิตฺวา-     
วสฺถิตะ | ส จาหิตุณฺฑิก อาคตฺย พลฺยุปหาร  กรฺตุมารพฺธะ | เตน จตสฺฤษุ ทิกฺษุ จตฺวาระ ขทิรกีลกาะ        
นิขาตาะ | นานาร ไคะ สูตฺรไกรฺเวษฺฏยิตฺวา มนฺตฺไรราวรฺติตะ | ตตสฺตตฺปานียมุตฺกฺกถิตุมารพฺธมฺ |      
ลุพฺธเกน ศเรณ มรฺมณิ ตาฑิโต นิษฺโกศ  จาสึ กฺฤตฺวาภิหิตะ | ตฺวมสฺมินฺวิษยนิวาสิน  นาคโปตก        
มนฺตฺเรณาปหรสิ | ม ตฺรานุปส หร | มา เต อุตฺกฺฤตฺตมูล  ศิระ กฺฤตฺวา ปฺฤถิวฺย า นิปาตยิษฺยามีติ | ตต   
อหิตุณฺฑิเกน ทุะขเวทนาภิภูเตน มนฺตฺรา วฺยาวรฺติตาะ | เตน จ สมนนฺตร  ลุพฺธเกน ชีวิตาทฺ วฺยวโรปิตะ 
| ตโต นาคโปโต มนฺตฺรปาศพนฺธนาทฺวินิรฺมุกฺโต หฺรทาทภฺยุทฺคตฺย ต  ลุพฺธก  ปริษฺวกฺตวาเนว  จาห | ตฺว  
เม มาตา ตฺว  ปิตา ยนฺมม ตฺวมาคมฺย มาตาปิตฺฤวิโยคช  ทุะข  โนตฺปนฺนมฺ | อาคจฺฉ ภุวน  คจฺฉาวะ | (80) 
เตนาเสา สฺวภุวน  นีโต นานวิเธน จานฺนปาเนน ส ตรฺปิโต รตฺนานิ โจปทรฺศิตานิ | มาตาปิตฺโรศฺจ        
นิเวทิตมฺ | อมฺพ ตาต เอษ เม สุหฺฤจฺฉรณฺย  พานฺธโว’สฺยานุภาวานฺมม ยุษฺมาภิะ สห วิโยโค น ชาต อิติ 
| ตาภฺยามปฺยเสา วเรณ ปฺรวาริโต วิวิธานิ รตฺนานิ ทตฺตานิ | ส ตานฺยาทาย ตสฺมาทฺ หฺรทาทฺ วฺยุตฺถิตะ | 
 

(80.1) ตสฺย หฺรทสฺย นาติทูเร ปุษฺปผลสมฺปนฺน  นานาศกุนิมิรฺนิกูชิตมาศฺรมปทมฺ | ตตฺร 
ฤษิะ ปฺรติวสติ ไมตฺรฺยาตฺมกะ การุณิกะ สตฺตฺววตฺสละ | ตโต’เสา ลุพฺธกสฺตสฺย ฤเษสฺตฺริษฺกาลมุปส กฺรมิ-
ตุมารพฺธะ | ยจฺจาสฺย ชนฺมจิตฺเรณ นาคโปเตน สารฺธ  วฺฤตฺต  ตตฺสรฺว  วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | ตโต’
สาวฺฤษิะ กถยติ | กึ รตฺไนะ กึ วา เต สุวรฺเณน ตสฺย ภุวเน อโมโฆ นาม ปาศสฺติษฺ ติ ต  ยาจสฺเวติ | ตโต 
ลุพฺธโก’โมฆปาเศ ชาตตฺฤษฺณะ ฤษิวจนมุปศฺรุตฺย ปุนรปิ นาคภุวน  คโต ยาวตฺปศฺยติ นาคภุวนทฺวาเร 
ตมโมฆ  ปาศมฺ | ตสฺไยตทภวตฺ | เอษ ส ปาโศ โย มยา ปฺรรฺถนีย อิติ วิทิตฺวา นาคภุวน  ปฺรวิษฺฏะ | ตโต 
ชนฺมจิตฺเรณ นาคโปเตนานฺไยศฺจ นาคโปไตะ สส ภฺรม  ปฺรติส โมทิโต รตฺไนศฺจ ปฺรวาริตะ กถยติ | อล  เม 
รตฺไนะ กึ ตฺเวตทโมฆ  ปาศ  มมานุปฺรยจฺเฉติ | ชนฺมจิตฺระ กถยติ | ตวาเนน กึ ปฺรโยชนมฺ | อสฺมาก  ตุ 
มหตฺปฺรโยชนมฺ | ยทา ครุฑภโยปทฺรุตา ภวามสฺตทาเนนาตฺมาน  รกฺษามะ | ลุพฺธกะ กถยติ | ยุษฺมา-
กเมษ ครุฑภโยปทฺรุตานามุปโยค  คจฺฉติ มม ตฺวเนน สตตเมว ปฺรโยชนมฺ | ยทฺยสฺติ กฺฤตมุปกฺฤต  วา 
ปฺรยจฺเฉติ | ชนฺมจิตฺรสฺย นาคโปตสฺไยตทภวตฺ | มมาเนน พหูปกฺฤต  มาตาปิตราววโลกฺย ททามีติ | เตน 
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มาตา ปิตราววโลกฺย ส ปาโศ ทตฺตะ | ตโต’เสา ลุพฺธกะ ปฺฤถิวีลพฺธปฺรขฺเยน สุขเสามนสฺเยนาปฺยายิต-
มนา อโมฆ  ปาศมาทาย นาคภุวนาทภฺยุทฺคมฺย สฺวคฺฤห  คตะ | 
 

(80.2) ยาวทปเรณ สมเยน ธนี ราชา เทวฺยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต        
รมมาณสฺย ปริจารยโต น ปุตฺโร น ทุหิตา | ส กเร กโปล  ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | อเนก-
ธนสมุทิต  เม คฺฤห  น เม ปุตฺโร น ทุหิตา | มมาตฺยยาตฺ สฺวกุลว ศจฺเฉเท ราษฺฏฺราปหาระ | สรฺว  จ สฺวาป-
เตยมปุตฺรกมิติ กฺฤตฺวา ราชวิเธย  ภวิษฺยตีติ | ส ศฺรมณาพฺราหฺมณสุหฺฤตฺสมฺพนฺธิพานฺธไวรุจฺยเต | เทว    
กิมสิ จินฺตาปร อิติ | ส เอตตฺปฺรกรณ  เตษ า วิสฺตเรณาโรจยติ | เต กถยนฺติ | เทวตาราธน  กุรุ ปุตฺรสฺเต 
ภวิษฺยตีติ | โส’ปุตฺระ ปุตฺราภินนฺที ศิววรูณกุเพรศกฺรพฺรหฺมาทีนนฺย าศ เทวตาวิเศษานายาจเต ตทฺยถา 
อารามเทวตา วนเทวตาศฺจตฺวรเทวตาะ ศฺฤงฺคาฏกเทวตา พลิปฺรติคฺราหิกา เทวตาะ สหชาะ สหธรฺมิกา 
นิตฺยานุพทฺธา อปิ เทวตา อายาจเต | อสฺติ ไจษ โลเก ปฺรวาโท ยทายาจนเหโตะ ปุตฺรา (81) ชายนฺเต 
ทุหิตรศฺจ | ตจฺจ ไนวมฺ | ยทฺเยวมภวิษฺยตฺ เอไกกสฺย ปุตฺรสหสฺรมภวิษฺยตฺ ตทฺยถา ราชฺ าศฺจกฺรวรฺตินะ 
| อปิตุ ตฺรยาณ า สฺถานาน า  ส มุขีภาวาตฺปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | กตเมษ า ตฺรยาณามฺ | มาตาปิตเรา 
รกฺโต ภวตะ | สนฺนิปติเตา | มาตา จ กลฺยา ภวติ ฤตุมตี | คนฺธรฺวศฺจ ปฺรตฺยุปสฺถิโต ภวติ | เอษ า 
ตฺรยาณ า สฺถานาน า สมฺมุขีภาวาตฺปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | ส ไจวมายาจนปรสฺติษฺ ติ | อนฺยตมศฺจ 
ภทฺรกลฺปิโก โพธิสตฺตฺวสฺตสฺยา อคฺรมหิปฺยาะ กุกฺษีมวกฺรานฺตะ | ปญฺจาเวณิกา ธรฺมาะ เอกตะ ปณฺฑิต
ชาตีเย มาตฺฤคฺราเม | กตเม ปญฺจ | รกฺต  ปุรุษ  ชานาติ | กาล  ชานาติ | ฤตุ ชานาติ | ครฺภมพกฺรานฺต  
ชานาติ | ยสฺย สกาศาทฺ ครฺโภ’วกฺรามติ ต  ชานาติ | ทารก  ชานาติ | ทาริก า ชานาติ | ส เจทฺทารโก     
ภวติ ทกฺษิณ  กุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | สา เจทฺทาริกา ภวติ วาม  กุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | สา อาตฺตมนาตฺ
ตมนาะ สฺวามินมาโรจยติ | ทิษฺฏฺยา อารฺยปุตฺร วรฺธเส | อาปนฺนสตฺตฺวาสฺมิ ส วฺฤตฺตา | ยถา จ เม 
ทกฺษิณกุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ นิยต  ทารโก ภวิษฺยตีติ | โส’ปฺยาตฺตมนาตฺตมนาะ ปูรฺว  กายมภฺยุนฺนมยฺย 
ทกฺษิณพาหุมภิปฺรสารฺโยทานมุทานยติ | 
 

(81.1) อปฺเยวาห  จิรกาลาภิลษิต  ปุตฺรมุข  ปศฺเยยมฺ | (สม) ชาโต เม สฺยานฺนาวชาตะ |       
กฺฤตฺยานิ เม กุรฺวีต | ภฺฤตะ ปฺรติพิภฺฤยาตฺ | ทายาทฺย  ปฺรติปทฺเยต | กุลว โศ เม จิรสฺถิติกะ สฺยาตฺ |    
อสฺมาก  จาปฺยตีตกาลคตานามลฺป  วา ปฺรภูต  วา ทานานิ ทตฺตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺวา (อสฺมาก  นามฺนา) 
ทกฺษิณามาเทกฺษฺยเต | อิท  ตโยรฺยตฺร ตตฺโรปปนฺนโยรฺคจฺฉโตรนุคจฺฉตฺวิติ | 
 

(81.2) อาปนฺนสตฺตฺวา ไจน า วิทิตฺวา อุปริ ปฺราสารทตลคตามยนฺตฺริต า ธารยติ ศีเต ศีโต
ปกรไณรษฺเณ อุษฺโณปกรไณรฺไวทฺยปฺรชฺ ปฺไตราหาไรรฺนาติติกฺไตรฺนาตฺยมฺไลรฺนาติลวไณรฺนาติมธุรไกรฺ-
นาติกฏุไกรฺนาติกษาไยสฺติกฺตามฺลลวณมธุรกฏุกกษาย’วิวรฺชิไตราหาไรรฺหารารฺธหารวิภูษิตคาตฺรีม-    
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ปฺสรสภิวนนฺทนวนวิหาริณี  มญฺจาตฺมญฺจ  ปี าต ปี มวตรนฺตีมธริม า ภูมิมฺ | น จาสฺยาะ กิญฺจิทมโนชฺ -
ศพฺทศฺรวณ  ยาวเทว ครฺภสฺย ปริปากาย | สา อษฺฏาน า วา นวาน า วา มาสานามตฺยยาตฺปฺรสูตา |     
ทารโก ชาตะ | อภิรูโป  ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก เคาระ กนกวรฺณศฺฉตฺราการศิราะ ปฺรลมฺพพาหุรฺ -      
วิสฺตีรฺณลลาฏะ อุจฺจโฆษะ ส คตภฺรูสฺตุงฺคนาสะ สรฺวางฺคปฺรตฺยงฺโคเปตะ | ตสฺย ชาตาวานนฺทเภรฺยสฺ-
ตาฑิตาะ | ศฺรุตฺวา ราชา กถยติ | กิเมตทิติ | อนฺตะปุริกาภิะ ราชฺเ  นิเวทิตมฺ | เทว ทิษฺฏฺยา วรฺธเส 
ปุตฺรสฺเต ชาต อิติ | ตโต ราชฺ า สรฺว  ตนฺนครมปคตปาษาณศรฺกรก ลฺล  วฺยวสฺถาปิตมฺ | จนฺทนวาริ-
ปริษิกฺตมุจฺฉฺริตธฺวชปตาก  สุรภิธูปฆฏิโกปนิพทฺธ  นานาปุษฺปาวกีรฺณ  รมณียมฺ | อาชฺ า จ ทตฺตา |      
ศฺรมณพฺราหฺมณกฺฤปณวนีปเกภฺโย (82) ทาน  ปฺรยจฺฉต | สรฺวพนฺธนโมกฺษ  กุรุเตติ | ตสฺไยว ตฺรีณิ     
สปฺตกานฺเยกวึศติทิวสานฺ วิสฺตเรณ ชาตสฺย ชาติมห  กฺฤตฺวา นามเธย  วฺยวสฺถาปฺยเต | กึ ภวตุ ทารกสฺย 
นาเมติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ | อย  ทารโก ธนสฺย ราชฺ ะ ปุตฺระ | ภวตุ ทารกสฺย สุธน อิติ นาเมติ | 
ตสฺย สุธน อิติ นามเธย  วฺยวสฺถาปิตมฺ | สุธโน ทารกะ อษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย’นุปฺรทตฺตะ | ทฺวาภฺ-
ยาม สธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า กฺษีรธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า มลธาตฺรีภฺย า ทฺวาภฺย า กฺรีฑนิกาภฺย า ธาตฺรีภฺยามฺ | 
โส’ษฺฏาภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน สรฺปิษา สรฺปิรฺ-มณฺเฑนานฺไยศฺโจตฺตปฺเตรุ-
ปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต หฺฤทสฺถมิว ปงฺกชมฺ | ส ยทา มหานฺ ส วฺฤตฺตสฺตทาลิปฺยามุปนฺยสฺตะ | 
ปูรฺววทฺยาวทษฺฏาสุ ปรีกฺษาสูทฺฆาฏโก วาจกะ ปณฺฑิตะ ปฏุปฺรจาระ ส วฺฤตฺตะ | ส ยานิ ตานิ ภวนฺติ 
มูรฺธาภิษิกฺตาน า ชนปไทศฺวรฺยสฺถามวีรฺยมนุปฺราปฺตาน า มหานฺต  ปฺฤถิวีมณฺฑลมภินิรฺชิตฺยาธฺยาวสต า 
ปูรฺววทฺยาวตฺ ป จสุ สฺถาเนษุ กฺฤตาวี ส วฺฤตฺตะ | ตสฺย ปิตฺรา ตฺรีณฺยนฺตะปุราณิ วฺยวสฺถาปิตานิ            
ชฺเยษฺฐ  มธฺย  กนียะ | ตฺรีณิะ’วาสคฺฤหาณิ มาปิตานิ ไหมนฺติก  คฺไรษฺมิก  วารฺษิกมฺ | ตฺรีณฺยุทฺยานานิ         
มาปิตานิ | ไหมนฺติก  คฺไรษฺมิก  วารฺษิกมฺ | ตตะ สุธนะ กุมาระ อุปริ ปฺราสาทตลคโต นุษฺปุรุเษณ        
ตูรฺเยณ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | 
 

(82.1) ยาวทปเรณ สมเยน ผลโก ลุพฺธโก มฺฤคานนฺเวษมาณสฺเตน เตนานุวิจรนฺนนฺยตม  
ปรฺวตมนุปฺราปฺตะ | ตสฺย จ ปรฺวตสฺยาธสฺตาทฺโรเษราศฺรมปท  ปศฺยติ ปุษฺปผลส ปนฺน  นานาปกฺษิคณ-    
วิจริตมฺ | มหานฺต  จ หฺรทมุตฺปลกุมุทปุณฺฑรีกส ฉนฺน  ห สการณฺฑวจกฺรวาโกปโศภิตมฺ | ตทาศฺรมปท      
ปริภฺรมิตุมารพฺธะ | ยาวตฺตมฺฤษึ ปศฺยติ ทีรฺฆเกศศฺมศฺรุนขโรมาณ  วาตาตปกรฺษิตศรีร  จีวรวลฺกลธา -
ริณมนฺยตมทฺวฺฤกฺษมูลาศฺรย  ตฺฤณกุฏิกากฺฤตนิลยมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา กฺฤต า-
ชลิปุฏะ ปปฺรจฺฉ | ภควนฺ กิยจฺจิรมสฺมินฺปฺรเทเศ ตว ปฺรติวสตะ | จตฺวารึศทฺวรฺษาณิ | อสฺติ ตฺวยา อิยตา 
กาเลนาสฺมินฺปฺรเทเศ กศฺจิทาศฺจรฺยาทฺภุโต ธรฺโม ทฺฤษฺฏะ ศฺรุโต วา กสฺยจิตฺสกาศาตฺ | ส ฤษิรฺมนฺท-
มนฺทมุวาจ | ภทฺรภุข ทฺฤษฺฏสฺเต อย  หฺรทะ | ทฺฤษฺโฏ ภควนฺ | เอษา พฺรหฺมสภา นาม ปุษฺกริ (ณี  
อุตฺปลปทฺมกุมุทปุ) ฑรีกส ฉนฺนา นานาปกฺษิคนนิเษวิตา หิมรชตตุษารเคารามฺพุปูรฺณา สุรภิกุสุมปริ -  
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วาสิตโตยา | อสฺย า ปุษฺกริณฺย า ป จทศฺย า ป จทศฺย า มโนหรา นาม ทฺรุมกินฺนรราชสฺย ทุหิ (ตา ป จ -    
กินฺนรีศตปริวฺฤตา นานา) วิธศิระ สฺนาโนทฺวรฺตไนราคตฺย สฺนาติ | สฺนานกาเล จาสฺย มธุรนฺฤตฺยคีต-
วาทิตศพฺเทน มฺฤคปกฺษิโณ’ปหฺริยนฺเต | อหมปิ ต  ศพฺท     ศฺรุตฺวา มหตา ปฺรีติเสามนสฺเยน สปฺตาหมธิ-
นามยามิ | เอตทาศฺจรฺย  ภทฺรมุข มยา วฺฤษฺฏมิติ | 
 

(83.1) อถ ผลกสฺย ลุพฺธกสฺไยตทภวตฺ | โศภโน มยา อโมฆะ ปาโศ นาคาลฺลพฺธะ | ต     
มโนหรายา กินฺนรฺยาะ กฺเษปฺสฺยามีติ | โส’ปเรณ สมเยน ปูรฺณป จทศฺย า ปาศมาทาย หฺรทตีรฺถสมีเป 
ปุษฺปผลวิฏปวฺฤกฺษคหนมาศฺริตฺยาวธานตตฺปโร’วสฺถิตะ | ยาวนฺมโนหรา กินฺนรี ป จกินฺนรีศตปริวฺฤตา 
มหตฺยา วิภูตฺยา พฺรหฺมสภ า ปุษฺกริณีมวตีรฺณา สฺนาตุ ตตฺสมนนฺตร  จ ผลเกน ลุพฺธเกนาโมฆะ ปาศะ 
กฺษิปฺโต เยน มโนหรา กินฺนรี พทฺธา | ตยา อโมฆปาศปาศิตยา หฺรเท มหานุปมรฺทะ กฺฤโต วิภีษณศฺจ 
ศพฺโท นิศฺจาริตะ | ย  ศฺรุตฺวา ปริศิษฺฏะ กินฺนรีคณะ อิตศฺจามุตศฺจ ส ภฺรานฺโต ม (โน) หร ำ กินฺนรี       
นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ปศฺยติ พทฺธามฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺภีโต นิษฺปลายิตะ | อทฺรากฺษีตฺส ลุพฺธกสฺต า      
ปรมรุปทรฺศนียามฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรุกศฺลิษฺโฏ คฺรหีษฺยามีติ | สา กถยติ | 
 

มา ไนษีสฺตฺว  หิ มา สฺปฺรากฺษีรฺไนตตฺตว สุเจษฺฏิตมฺ | 
ราชโภคฺยา สุรูปาห  น สาธุ คฺรหณ  ตว ||106|| อิติ | 

 

(83.2) ลุพฺธกะ ปาหะ | ยทิ ตฺว า น คฺฤหฺณามิ นิษฺปลายเส | สา กถยติ | นาห  นิษฺปลาเย | 
ยทิ น ศฺรทฺทธาสิ อย  จูฑามณึ คฺฤหฺณ | อสฺยานุภาเวนาหมุปริ วิหายสา คจฺฉามีติ | ลุพฺธกะ กถยติ | 
กถ  ชาเน | ตยา ศิรสฺตศฺจูฑามณิรฺทตฺตะ อุกฺตศฺจ | เอตจฺจูฑามณิรฺยสฺย หสฺตสฺถสฺตสฺยาห  วศา ภวามิ | 
ตโต ลุพฺธเกนาเสา มณิรฺคฺฤหีตะ | ปาศวทฺธ า ไจน า คฺฤหีตฺวา ส ปฺรสฺถิตะ | 
 

(83.3) เตน ขลุ สมเยน สุธนะ กุมาโร มฺฤคยานิรฺคตะ | อทฺรากฺษีตฺส ลุพฺธกะ สุธน   
กุมารมภิรูป  ทรฺศนีย  ปฺราสาทิกมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรสฺไยตทภวตฺ | อย  จ ราชกุมาร อิย  จ ปรม
รูปทรฺศนียา | ยทฺเยต า ทกฺษฺยติ พลาทฺ คฺรหีษฺยตีติ | ยตฺตฺวหเมตฺต า ปฺราภฺฤตนฺยาเนน สฺวยเมโวปน-
เยยมฺ | ตตสฺต  ปาศมาทาย เยน สุธโน ราชกุมารสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปสสฺกฺรมฺย ปาทโยรฺนิปตฺย      
กถยติ | อิท  มยา เทวสฺย สฺตฺรีรตฺน  ปฺราภฺฤตมานีต  ปฺรติคฺฤหฺยตามิติ | อทฺรากฺษีตฺสุธโน ราชกุมารี  
มโนหร า กินฺนรีมภิรูป า ทรฺศนีย า ปฺราสาทิก า ปรมยา วรฺณปุษฺกลตยา สมนฺวาคต า สรฺวคุณสมุทิ
ตามษฺฏาทศภิะ สฺตฺรีลกฺษไณะ สมล กฺฤต า ชนปทกลฺยาณี  ก าจนกลศกูรฺมปีโนนฺนตก นส หตสุ
ชาตวฺฤตฺตปฺรคลมานสฺตนีมภินีลรกฺตศุกวิสฺฤตายตนวกมลสทฺฤศนยน า สุธฺรุวมายตต คนาส า             
พฺริทฺรุมมณิรตฺนพิมฺพผลส สฺถาน สทฺฤศาธโรษฺฐีมาทฺฤฒปริปูรฺณค ฑปารฺศฺวามตฺยรฺถรติกรวิเศกรกโปล-
ติลกามนุปูรฺวรจิตส หตภฺรุ วมรวินฺทวิกสทฺฤศปริปูรฺณวิมลศศิวปุษี  ปฺรลมฺพพาหุ คมฺภีรตฺริวลีกสนฺนต-
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มธฺย าสฺตนภาราวนามฺยมานปูรฺวารฺธ  รถ าคส สฺถิตสุชาตชฆน า กทลีครฺภสทฺฤศกรา ปูรฺวานุวติตส หต - 
สุชาตกรโภรุ (84) สุนิคูฒสุรจิตสรฺว าคสุนฺทรสิร า ส หิตมณิจูฑามารกฺตมรตล า ปฺรหรฺษนูปุรวลยหารารฺ
ธหารนิรฺโฆษวิลสิตคติมายตนีสูกฺษฺมเกศี  ศจีมิว ภฺรษฺฏก าจี  นูปุราวจฺฉาทิตปาท า ฉาโตทรี  ต า 
ปฺรกีรฺณหารามุตฺตปฺตชามฺพูนทจารุวรฺณ า ทฺฤษฺฏฺวา กุมาระ สหสา ปปาต พทฺโธ ทฺฤฒ  ราคปาเศน | 
ตตฺร ส ราควหฺเณา ทหนปต คสทฺฤเศน ชลจญฺ จลจนฺทฺรวิมโลชฺชฺวลสฺวภาเวน ทุรฺคาหฺยตเรณ 
นทีตรงฺคกฺษษมกรทุรธิคเมน ครุฑปวนชวสมคตินา ตุลปริวรฺตนลฆุพานราวสฺถิตจปโลทฺภฺรานฺตตเรณ 
สตตาภฺยาสกฺเลศนิเษวณราคสุรวาสฺวาทโลเลน สรฺวกฺเลศวิษมทุรฺคปฺรปาตนิะส เคน ปรมลีเนน จิตฺเตน 
สทฺภูตานุราคตยา อโยนิโศมนสฺการธนุรฺวิสฺฤเตน ส โยคาภิลษิตปรมรหสฺยศพฺเทน กามศเรณ หฺฤทเย 
วิทฺธะ อาห จ | 
 

ทฺฤษฺฏฺวาถ ต า ส สุธน  อินฺทุสมานวกฺตฺร า | 
ปฺราวฺฤฑฺฆนานฺตรวินิศฺจรตีว วิทฺยุตฺ ||107|| 
ตตฺเสหมนฺมถวิลาสมุทฺภเวน | 
สทฺยะ ส เจตสิ ตุ ราคศเรณ วิทฺธะ ||108|| 

 

(84.1) ส ตามติมโนหร า มโนหร า คฺฤหีตฺวา หสฺตินาปุร  คตะ | ส จ ลุพฺธโก คฺรามวเรณาจฺ
ฉาทิตะ | ตตะ สุธนะ กุมาโร มโนหรยา สารฺธมุปริ ปฺราสาทตลคตะ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | มโนหร
ยา รุปเยาวนคุเณนะ สุธนะ กุมาโร’เนไกศฺโจปจารศไตสฺตถาปหฺฤโต ยถา สุธนะ กุมาโร มุหูรฺตมปิ ต า 
น ชหาติ | 
 

(84.2) ยาวทปเรณ สมเยน ชนปทาทฺ ทฺเวา พฺราหฺมณาวภฺยาคเตา | ตตฺไรโก ราชาน      
ส ศฺริโต ทฺวิตียะ สุธน  กุมารมฺ | โย ราชาน  ส ศฺริตะ ส ราชฺ า ปุโรหิตะ สฺถาปิโต โภไคศฺจ สวิภกฺตะ |   
ยสฺตุ สุธน  กุมาร  ส โภคมาตฺเรณ ส วิภกฺตะ (ส) กถยติ | กุมาร ยทา ตฺว  ปิตุรตฺยยาทฺราชฺเย ปฺรติษฺ า-  
สฺยสิ ตทา เม กึ กริษฺยสีติ | สุธนะ กุมาระ กถยติ | ยถา ตว สหาโย พฺราหฺมโณ มม ปิตฺรา เปาโรหิตฺเย 
สฺถาปิตะ เอวมห  ตฺวามปิ เปาโรหิตฺเย สฺถาปยามีติ | เอษ จ วฺฤตฺตานฺตสฺเตน พฺราหฺมเณน กรฺณ -    
ปร ปรยา ศฺรุตะ | ตสฺไยตทภวตฺ | อห  ตถา กริษฺยามิ ยถา กุมาโร ราชฺยเมว นาสาทยิษฺยติ | กุตสฺต       
ปุโรหิต  สฺถาปยิษฺยตีติ | 
 

(84.3) ยาวทปเรณ สมเยน ตสฺย ราชฺ โย วิชิเต อนฺยตมะ การฺวฏิโก วิรุทฺธะ | ตสฺย           
สมุจฺฉิตฺตเย ราชฺ า เอโก ทณฺฑะ ปฺเรษิตะ | ส หตวิหตวิทฺธสฺตะ ปฺรตฺยาคตะ | เอว  ยาวตฺสปฺต ท ฑาะ 
ปฺเรษิตาะ | เต’ปิ หต (วิหตวิทฺธสฺตาะ) ปฺรตฺยาคตาะ | อมาตฺไยะ ราชา วิชฺ ปฺตะ | เทว กิมรฺถ  สฺวพล  
หาปฺยเต ปรพล  วรฺธฺยเต | ยาวตฺกศฺจิเทว วิชิเต ศสฺตฺรพโลปชีวี (85) สรฺโว’สาวาหูยตามิติ | พฺราหฺมณะ    
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ปุโรหิตะ ส ลกฺษยติ | อย  กุมารสฺย พโธปายกาล อิติ | เตน ราชา วิชฺ ปฺตะ | เทว ไนวมเสา ศกฺยะ          
สนฺนามยิตุมฺ | ราชา กถยติ | กึ มยา สฺวย  คนฺตวฺยมฺ | ปุโรหิตะ กถยติ | กิมรฺถ  เทวะ สฺวย  คจฺฉติ | อย        
สุธนะ กุมาโร พลทรฺปยุกฺตะ | เอษ ทณฺฑสหียะ ปฺเรษฺยตามิติ | ราชา กถยติ เอวมสฺตฺวิติ | ตโต ราชา  
กุมารมาหูย กถยติ | คจฺฉ กุมฺร ท ฑสหียะ การฺวฏิก  สนฺนามย | เอว  เทเวติ สุธนะ กุมาโร ราชฺ ะ           
ปฺรติศฺรุตฺยานฺตะปุระ ปฺรวิษฺฏะ | มโนหราทรฺศนาจฺจาสฺย สรฺว  วิสฺมฺฤตมฺ | ปุนรปิ ราชฺ าภิหิตะ | ปุนรปิ 
ตทฺทรฺศนาตฺสรฺว  วิสฺมฺฤตมฺ | ตตะ ปุโรหิเตน ราชาภิหิตะ | เทว สุธนะ กุมาโร มโนหรยา อตีว สกฺโต น 
ศกฺยเต ปฺเรษยิตุมฺ | สาธน  สชฺชีกฺริยตามฺ | นิรฺคตะ กุมาโร’นฺตะ ปุราตฺ ปฺเรษยิตวฺโย ยถา มโนหรายาะ 
สกาศ  น ปฺรวิศตีติ | ราชฺ า อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา | ภวนฺตะ เอว  กุรุธฺวมิติ | อมาตฺไยะ ราชฺ ะ   
ปฺรติศฺรุตฺย พเลาเฆา หสฺตฺยศฺวรถปทาติส ปนฺโน’เนกปฺรหรโณปกรณยุกฺตะ สชฺชีกฺฤตะ | ตตะ กุมาโร 
นิรฺคตะ อุกฺโต คจฺฉ กุมาร สชฺโช พเลาฆ อิติ | ส กถยติ | เทว คมิษฺยามีติ มโนหร า ทฺฤษฺฏฺวา | ราชา 
กถยติ | กุมาร น ทฺรษฺฏวฺยา กาโล’ติวรฺตเต | ตาต ยทฺเยว  มาตร  ทฺฤษฺฏฺวา คจฺฉามิ | (คจฺฉ) กุมารา-
วโลกย ชนนีมฺ | ส มโนหราสนฺตก  จูฑามณิมาทาย มาตุะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | 
อมฺพ อห  การฺวฏิก  สนฺนามนาย คจฺฉามิ | อย  จูฑามณิะ สุคุปฺตะ สฺถาปยิตวฺโย น กถ  จินฺมโนหรายา   
เทโย’นฺยตฺร ปฺรานวิโยคาทิติ | ส เอว  มาตร  สนฺทิศฺยาภิวาทฺย จ นานาโยธพเลาฆตูรฺยนินาไทะ    
ส ปฺรสฺถิตะ | อนุปูรฺเวณ ชนปทานติกฺรมฺย ตสฺย กรฺวฏกสฺย นาติทูเร’นฺย’นฺยตมทฺวฺฤกฺษมูล  นิศฺริตฺย  
วาสมุปคตะ | 
 

(85.1) เตน ขลุ สมเยน ไวศฺรวโณ มหาราโช’เนกยกฺษปริวาโร’เนกยกฺษศตปริวาโร’-
เนกยกฺษสหสฺรปริวาโร’เนกยกฺษศตสหสฺรปริวารสฺเตน ปถา ยกฺษาณ า ยกฺษสมิต  ส ปฺรสฺถิตะ | เตน ตสฺย 
ปถา คจฺฉตะ ขคปเถ ยานมวสฺถิตมฺ | ตสฺไยตทภวตฺ | พหุโศ’หมเนน ปถา สมติกฺรานฺโต น จ เม กทา
จิทฺยาน  ปฺรติหตมฺ | โก’ตฺร เหตุรฺเยน ยาน  ปฺรติหตมิติ | ส ปศฺยติ สุธน  กุมารมฺ | ตสฺไยตทภวตฺ | อย            
ภทฺรกลฺปิโก โพธิสตฺตฺวะ เขทมาปทฺยเต ยุทฺธายาภิส ปฺรสฺถิตะ | สหายฺยมสฺย กรณียมฺ | อย  กรฺวฏกะ       
สนฺนามยิตวฺยะ | น จ กสฺยจิตฺปฺราณินะ ปีฑา กรฺตวฺเยติ ทิวิตฺวา ป าจิก  มหายกฺษเสนาปติมามนฺตฺรยเต | 
เอหิ ตฺว  ป าจิก สุธนสฺย กุมารสฺย กรฺวฏกมยุทฺเธน สนฺนามย | น จ เต กสฺยจิตฺปฺราณินะ ปีฑา กรฺตวฺเยติ 
| ตเถติ ป าจิเกน มหายกฺษเสนาปตินา ไวศฺรวณสฺย มหาราชสฺย ปฺรติศฺรุตฺย ทิวฺยศฺจตุร โค พลกาโย     
นิรฺมิตะ | ตาลมาตฺรปฺรมาณาะ ปุรุษาะ ปรฺวตปฺรมาณา หสฺตินะ หสฺติปฺรมาณา อศฺวาะ | (86) ตโต     
นานาขฑฺคมุสลโตมรปฺราสจกฺรศกฺติศรปรศฺวฆะ ศสฺตฺรวิเศเษณ นานาวาทิตฺรส กฺโษเภณ จ มหาภย -
มุปทรฺศยนฺ มหตา พเลาเฆน ป าจิกะ กรฺวฏมนุปฺราปฺตะ | 
 

หสฺตฺยศฺวรถนิรฺโฆษ (นานา) วาทิตฺร (นิ) สฺวนาตฺ | 
ยกฺษาณ า สฺวปฺรภาวาจฺจ ปฺราการาะ ปฺรปปาต ไว ||109|| 
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(86.1) ตตสฺเต กรฺวฏกนิวาสิน  พเลาฆ  ทฺฤษฺฏฺวา วจฺจ ปฺราการปตน  ปร  วิษาทมาปนฺนา 
ปปฺรจฺฉุะ | กุต เอษ พเลาฆ อาคจฺฉตีติ | เต กถยนฺติ | ศีฆฺร  ทฺวาราณิ มุญฺจต | เอษ ปฺฤษฺ ตะ สุธนะ     
กุมาระ อาคจฺฉติ | ตสฺไยษ พเลาฆะ | ยทิ จิร  ธารยิษฺยถ | สรฺวถา (สฺวสฺถา) น ภวิษฺยเถติ | เต กถยนฺติ | 

 

วฺยุตฺปนฺนา น วย  ราชฺโ  น กุมารสฺย ธีมตะ | 
นฺฤปเปารุษเกภฺโย’สฺมิ ภีตาะ สนฺตฺราสมาคตาะ ||110|| 

 

(86.2) ไตรฺทฺธาราณิ มุกฺตานิ | ตตะ อุจฺฉฺริตธฺวชปตากาะ ปูรฺณกลไศรฺนานาวิธตูรฺยนินา
ไทะ สุธน  กุมาร  ปฺรตฺยุทฺคตาะ | เตน จ สมาศฺวาสิตาสฺตทภิปฺรายาศฺจ ราชภตาะ สฺถาปิตา นิปกาศฺจ 
คฺฤหีตาะ ปรปฺรตฺยยาศฺจ นิพทฺธาะ | ตตสฺต  กรฺวฏก  สฺผีตีกฺฤตฺย สุธนะ กุมาโร นิวฺฤตฺตะ | 
 

(86.3) ธเนน จ ราชฺ า ตาเมว ราตฺรึ สฺวปฺโน ทฺฤษฺฏะ | คฺฤธฺเรณาคตฺย ราชฺ  อุทร            
สฺโผฏยิตฺวา อนฺตฺราณฺยากฺฤษฺย สรฺว  ตนฺนครมนฺตฺไรรฺเวษฺฏิต  สปฺต จ รตฺนานิ คฺฤห  ปฺรเวศฺยมานานิ     
ทฺฤษฺฏานิ ตโต ราชา ภีตสฺตฺรสฺตะ อาหฺฤษฺฏโรมกูโป ลฆุลธฺเวโวตฺถาย มหา(รฺห) ศยเน นิษทฺย กเร 
กโปล  ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | มา ไหว เม อโต นิทาน  ราชฺ ยาจฺจฺยุติรฺภวิษฺยติ ชีวิตสฺย วา    
อนฺตราย อิติ | ส ปฺรภาตาย า รชนฺย า ต  สฺวปฺน  พฺราหฺมณาย ปุรีหิตาย นิเวทยามาส | ส ส ลกฺษยติ | 
ยาทฺฤโศ เทเวน สฺวปฺโน ทฺฤษฺโฏ นิยต  กุมาเรณ กรฺวฏโก นิรฺชิตะ | วิตถนิรฺเทศะ กรณีย อิติ อิติ วิทิตฺวา 
กถยติ | เทว น โศภนะ สฺวปฺนะ | นิยตมโน นิทาน  เทวสฺย ราชฺยาจฺจฺยุติรฺภวิษฺยติ ชีวิตสฺย วานฺตรายะ | 
เกวล  ตฺวตฺราสฺติ ปฺรตีการะ | ส จ พฺราหฺมณเกษุ มนฺตฺเรษุ ทฺฤษฺฏะ | โก’เสา ปฺรตีการะ | เทว อุทฺยาเน 
ปุษฺกริณี สุรูปา ปฺรามาณิกา กรฺตวฺยาะ | ตตะ สุธยา ปเลปฺตวฺยา | สุส มฺฤษฺฏ า กฺฤตฺวา กฺษุทฺรมฺฤคาณ า 
รุธิเรณ ปูรยิตวฺยา | ตโต เทเวน สฺนานปฺรยเตน ตามฺ ปุษฺกริณีเมเกน โสปาเนนาวตริตวยมฺ | เอเกนาว
ตีรฺย ทฺวิตีเยโนตฺตริตวฺยมฺ | ทฺวิตีเยโนตฺตีรฺย ตฺฤตีเยนาวตริตวฺยมฺ | ตฺฤตีเยนาวตีรฺย จตุรฺเถโนตฺตริตวฺยมฺ 
| ตตศฺจตุรฺภิพฺราหฺมไณรฺเวทเวทางฺคปารไครฺเทวสฺย ปาเทา ชิหฺวยา นิรฺเลฒวฺเยา | กินฺนรเมทสา ส ธูโป 
เทยะ | เอว  เทโว วิธูตปาปศฺจิร  ราชฺย  (87) ปาลยิษฺยตีติ | ราชา กถยติ สรฺวเมตจฺฉกฺยมฺ | ยทิท  กินฺนร-
เมทมตีว ทฺรุลภมฺ | ปุโรหิตะ กถยติ | เทว ยเทว สุลภ  ตเทว ทุรฺลภมฺ | ราชา กถยติ | ยถา กถมฺ |        
ปุโรหิตะ กถยติ | เทว นนฺวิย  มโนหรา กินฺนรี | ราชา กถยติ | ปุโรหิต ไมว  วท | กุมารสฺยาตฺร ปฺราณาะ 
ปฺรติษฺ ตาะ | ส กถยติ | นนุ เทเวน ศฺรุตมฺ | 
 

ตฺยเชเทก  กุลสฺยารฺเถ คฺรามสฺยารฺเถ กุยฺล  ตฺยเชตฺ | 
คฺราม  ชนปทสฺยารฺเถ อาตฺมารฺเถ ปฺฤถิวี  ตฺยเชตฺ ||111|| 
ทฺฤเฒน หฺยาตฺมนา ราชนฺกุมารสฺยาสฺย ธีมตะ | 
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ศกฺษฺยสิ หฺยปร า กรฺตุ ฆาตไยน า มโนหรามฺ ||112|| อิติ|| 
 

(87.1) อาตฺมาภินนฺทิโน น กึจินฺน ปฺรติปทฺยนฺเต | อิติ เตนาธิวาสิตมฺ | ตโต ยถาทิษฺฏ          
ปุโรหิเตน การยิตุมารพฺธมฺ | ปุษฺกริณี ขาตา สุธยา ลิปฺตา ส มฺฤษฺฏา กฺษุทฺรมฺฤคาณ า จ รุธิรมุปาวรฺติตมฺ 
| สุธนสฺยานฺตะปุรชเนโวปลพฺธะ | ตาะ ปฺรตีมนสะ ส วฺฤตฺตาะ | วย  รูปเยาวนส ปนฺนา | อิทานีมสฺมาก  
สุธนะ กุมาระ ปริจารยิษฺยตีติ | ตาะ ปฺรทุมิตา ทฺฤษฺฏฺวา มโนหรา ปฺฤจฺฉติ | กึ ยูยมตีว ปฺรหรฺษิตา อิติ |     
ยาวทปรยา ส วฺฤตานฺโต มโนหราไย นิเวทิตะ | ตโต มโนหรา สญฺชาตทุะขเทารฺมนสฺยา เยน สุธนสฺย 
กุมารสฺย ชนนี เตโนปส กฺรานฺตาะ | ปาทโยรฺนิปตฺย กรุณทีนวิลมฺพิไตรกฺไษเรตมรฺถ  นิเวทยามาส | สา     
กถยติ | ยทฺเยว  สฺวาคมิต  กุรุ | วิจารยิษฺยามีติ | มโนหรยา อาคมยฺย ปุนรปิ สมาขฺยาตมฺ | ตยาปิ         
วิจาริตมฺ | ปศฺยติ ภูตมฺ | ตตสฺตยา ส จูฑามณิรฺวสฺตฺราณิ จ มโนหราไย ทตฺตานิ ยุกฺตา จ | ปุตฺริเก        
ปฺราปฺเต เต กาเล อาคนฺตวฺยเมว  มโมปาลมฺโภ น ภวิษฺยตีติ | ตโต ราชา ยถานิรฺทิษฺเฏน กฺรเมณ         
สฺนานปฺรยโต รุธิรปูรฺณ า ปุษฺกริณีภวตีรฺโณตฺตีรฺณะ | ตโต’สฺย พฺราหฺมไณรฺชิหฺวยา ปาเทา ลีเฒา |     
อจิรมานียต า กินฺนรีติ จ สมาทิษฺฏะ | ตตฺสมนนฺตรเมว มโนหรา คคนตลมุตฺปฺลุตฺย คาถ า ภาษเต | 
 

สฺปรฺศส คมเน มหฺย  หสิต  รมิต  จ เม | 
นาคีว พนฺธนานฺมุกฺตา เอษา คจฺฉามิ ส าปฺรตมฺ ||113||อิติ|| 

 

(87.2) ราชา จ ทฺฤษฺฏา วายุปเถน คจฺฉนฺตี | ส ภีตะ ปุโรหิตมาม ตฺรยเต | ยทรฺถ  กฺฤโต        
ยตฺนะ ส น ส ปนฺโน มโนหรา กินฺนรี ปลายต อิติ | ปุโรหิตะ กถยติ | เทว สิทฺโธ’รฺถะ อปคตปาโป เทวะ 
ส วฺฤตฺตะ ส าปฺรตมิติ | 

(87.3) ตโต มโนหรยาะ ขคปเถน คจฺฉนฺตฺยา เอตทภวตฺ | ยทหเมตามวสฺถ า ปฺราปฺตา 
ตตฺตสฺยฤเษรฺวฺยปเทศาตฺ | ยทิ เตน นาขฺยาตมภวิษฺยตฺ นาห  คฺรหณ  คตาภวิษฺยมฺ | เตน หิ (88) ยาสฺยา
มิ  ตาวตฺตสฺย ฤเษะ สกาศมิติ | สา ตสฺยาศฺรมปท  คตา | ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา ตมฺฤษิมุวาจ | มหรฺเษ- 
ตฺวทฺวยปเทศาทห  คฺรหณ  คตา มนุ(ษฺย) ส สฺปรฺศญฺจ ส ปฺราปฺตา | ชีวิตานฺตรายศฺจ เม นาสฺติ ส วฺฤตฺตะ |    
ตทฺวิชฺ าปยามิ | ยทิ กทาจิตฺสุธนะ กุมาร อาคจฺเฉนฺม า สมนฺเวษมาณสฺตสฺเยมามงฺคุลิมุทฺร า ทาตุรฺมหสิ 
| เอว  จ วกฺตุมฺ | กุมาร วิษมาะ ปนฺถาโน ทุรฺคมาะ | เขทมาปตฺสฺยเส นิวรฺตสฺเวติ | ยทิ จ นิรฺวายมาโณ 
โน ติษฺเ ตฺ ตสฺย มารฺค  วฺยปเทษฺฏุมรฺหสิ | กุมาร มโนหรยา สมาขฺยาตมฺ | อุตฺตเร ทิคฺภาเค ตฺรยะ 
กาลปรฺวตาสฺตานติกฺรมฺย อปเร ตฺรยสฺตานติกฺรมฺย อปเร ตฺรยสฺตานติกฺรมฺย อปเร ตฺรยสฺตานติกฺรมฺย 
หิมวานฺ ปฺรวตราชะ | ตสฺโยตฺตเรโณตฺกีลกปรฺวตะ | ตตะ กูหโก ชลปถะ ขทิรกะ เอกธารโก วชฺรกะ 
กามรูปี ติกีลกะ ไอราวตกะ อธุนานะ ปฺรโมกฺษณะ | เอเต เต ปรฺวตาะ สมติกฺรมณียาะ | ตตฺร ขทิรเก 
ปรฺวเต คุหาปฺรเวศะ เอกธารเก จ อุตฺกีลเก | วชฺรเก ตุ ปกฺษิราเชน ปฺรเวศะ | เอภิรุปาไยสฺเต ปรฺวตา 
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อติกฺรมณียาะ | ยนฺตฺราณิ จ ภ กฺตวฺยานิ | อชวกฺตฺโร เมณฺฒกะ ปุรุโษ รากฺษสรูปี ปิงฺคโล (หนฺตวฺยะ) |
คุหาย า ลาลาสฺโรตสา มหตา อชคโร เวเคน ปฺรฆาวติ | ส เต วิกฺรเมณ หนฺตวฺยะ | 
 

อรฺธานฺตรคต  นาค  ยตฺร ปศฺเยตฺ กิรีฏกมฺ | 
จาปมุกฺเตน พาเณน หนฺตวฺโย มม การณาตฺ ||114|| 
ยตฺร ปศฺเยตฺ ทฺเวา เมเษา ส ฆฏฺฏนฺเตา ปรสฺปรมฺ | 
ตโยะ ศฺฤงฺคเมก  ภ กฺตฺวา มารฺค  ปฺรติลปฺสฺยเส ||115|| 
อายเสา ปุรุเษา ทฺฤษฺฏฺวา ศสฺตฺรปาณี มหาภเยา | 
ตโยเรก  ตาทยิตฺวา มารฺค  ปฺรติลปฺสฺยเส ||116|| 
ส โกจยนฺตี  ปฺรสารยนฺตี  รากฺษสีมายส  มุขมฺ | 
ยทา ปศฺเยตฺตทา กีล  ลลาเฏ ตสฺยา นิขานเยตฺ ||117|| 
ศิลาวรฺตสฺตถา กูโป วิล ฆฺยสฺเต ษษฺฏิหสฺตกะ | 
หริปิงฺคลเกศากฺโษ ทารุโณ ยกฺษารกฺษสะ ||118|| 
การฺกุก  มณฺฑล  กฺฤตฺวา หนฺตวฺยศฺจ ทุราสทะ | 
นทฺยศฺจ วลตสฺตารฺยา นกฺรคฺราหสมากุลาะ ||119|| 
นงฺคา ปตงฺคา ตปนี จิตฺรา รุทนี หสนี อาศีวิษา เวตฺราวตี จ | 
นงฺคาย า รากฺษสีโกปา ปตงฺคายามมนุษฺยกาะ | 
ตปนฺย า คฺราหพหุลตฺว  จิตฺราย า กามรูปิณะ ||120|| 
รุทนฺย า กินฺนรีเจฏฺโย หสนฺย า กินฺนรีสฺนุษา | 
(89) อาศีวิษาย า นานาวิธาะ สรฺปา เวตฺรนทฺย า ตุ ศาลฺมลิะ ||121|| 
นงฺคาย า ธริยกรณ  ปตงฺคาย า ปรากฺรมะ | 
ตปนฺย า คฺราหมุขพนฺธศฺจิตฺรายามฺ วิวิธ  คีตมฺ || 122|| 

 

(89.1) รูทนฺย า เสามนสฺเยน สมุตฺตาระ | หสนฺย า ตูษฺณีภาวโยเคน | อาศีวิษาย า 
สรฺปวิษม ตฺรปฺรโยเคน | เวตฺรวตฺย า ตีกฺษฺณศสฺตฺรส ปาตโยเคน สมุตฺตาระ | นทีะ สมติกฺรมฺย ป จยกฺษศ-
ตาน า คุลฺมกสฺถานมฺ | ตทฺ ไธรฺยมาสฺถาย วิทฺราวฺยมฺ | ตตะ กินฺนรราชสฺย ภวนมิติ | ตโต มโนหรา 
ตมฺฤษิเมวมุกฺตฺวา ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตา | 
 

(89.2) ยาวตฺสุธนะ กุมารสฺต  กรฺวฏก  สนฺนามฺย คฺฤหีตปฺราภฺฤโต หสฺตินาปุรมนุปฺราปฺตะ |    
ศฺรุตฺวา ราชา ปร า ปฺรีติมุปคตะ | ตตะ กุมาโร มารฺคศฺรม  ปฺรติวิโนทฺย ปิตุะ สกาศ  คตะ | ปฺรณาม    
กฺฤตฺวา ปุรสฺตานฺนิษณฺณะ | ราชฺ า ปรยา ส ภาษณยา ส ภาษิตะ | อุกฺตศฺจ | กุมาร ศิเวน ตฺวมาคตะ | 
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เทว ตว ปฺรสาทาตฺกรฺวฏกะ ส นามิตะ | นีปกา คฺฤหีตาะ | จิตฺรกะ สฺถาปิตะ | อิเม ตุ กรปฺรตฺยยาะ | 
ปณฺยาคารศฺจ สฺถาปิต อิติ | ราชา กถยติ | ปุตฺร โศภน  ปฺรติคฺฤหีตมฺ | ตตะ ปิตุะ ปฺรณาม  กฺฤตฺวา 
ส ปฺรสฺถิตะ | ราชา กถยติ | กุมาร ติษฺ  ปฺราภฺฤต  สหิตาเวว โภกฺษฺยามะ | เทว คจฺฉามิ จิรทฺฤษฺฏา เม 
มโนหรา | อล กุมาร อทฺย คมเนน | ติษฺ  ศฺโว คมิษฺยสีติ | โส’นุรุธฺยมาน (เอวมาห | ตาต อทฺไยว 
มยาวศฺย  คนฺยวฺยมฺ | ราชา ตูษฺณีมวสฺถิตะ | ตตะ) กุมาระ สฺวคฺฤห  คตะ | ปศฺยติ ศฺรีวิวรฺชิตมนฺตะ-   
ปุรทฺวารมฺ | ส จินฺตาประ ปฺรวิษฺโฏ มโนหร า น ปศฺยติ | อิตศฺจามุตศฺจ ส ภฺรานฺตะ ศูนฺยหฺฤทย ศพฺท     
กรฺตุมารพฺธะ (มโนหรา) มโนหเรติ | ยาวทนฺตะปุร  สนฺนิปติตมฺ | โภะ สฺตฺริยะ กฺเษป  กรฺตุมารพฺธะ |    
วิทฺโธ’เสา หฺฤทยศลฺเยน สุตร า ปฺรษฺฏุมารพฺธะ | ตาภิรฺยถาภูต  สมาขฺยาตมฺ | ส โศเกน ส มุหฺยเต | ตาะ 
สฺตฺริยะ กถยนฺติ | เทว อนฺตะปุเร ตตฺปฺรติวิศิษฺฏราะ สฺตฺริยะ สนฺติ | กิมรฺถ  โศกะ กฺริยเต | ส ปิตุรฺไนรฺ-
คุณฺยมุปศฺรุตฺย กฺฤตฆฺนต า จ มาตุะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | อมฺพ 
 

มโนหร า น ปศฺยามิ มโนรถคุไณรฺยุตามฺ | 
สาธุรูปสมายุกฺตา กฺก คตา เม มโนหรา || 123|| 
มนสา ส ปฺรฆาวามิ มโน เม ส ปฺรมุหฺยติ | 
หฺฤทย  ทหฺยเต ไจว รหิตสฺย ตยา ภฺฤศมฺ ||124|| 
มโนภิรามา จ มโนหรา จ สา 
มโน’นุกูลา จ มโนรติศฺจ เม | 
(90) สนฺตปฺตเทโห’สฺมิ มโนหร า วินา 
กุโต มเมท วฺยสน  สมาคตมฺ ||125|| อิติ| 

 

(90.1) สา กถยติ | ปุตฺร กฺฤจฺจฺฉฺรส กฏส พาธปฺราปฺตา มโนหรา อิติ มยา ปฺรมุกฺตา | อมฺพ 
ยถากถมฺ | ตยา ยถาวฺฤตฺต  สรฺว  วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | ส ปิตุรฺไนรฺคุณฺยมกฺฤตชฺ ต า โจกฺตา กถยติ | 
อมฺพ กุตฺร คตา กตเรณ ปเถเนติ | สา กถยติ | ปุตฺร 
 

เอษะ อเสา ปถา ไศล ฤษิส ฆนิเษวิตะ | 
อุษิโต ชรฺมราเชน ยตฺร ยาตา มโนหรา ||126|| อิติ| 

ส มโนหราวิโยคทุะขารฺตะ กฺฤจฺฉฺร  วิลลาป กรุณ  ปริเทวมานะ | 
มโนหร า น ปศฺยามิ มโนรถคุไณรฺยุตามฺ | 
ปูรฺววทฺยาวตฺ กุโต มเมท  วฺยสน  สมาคตมฺ ||127|| อิติ| 

 

(90.2) ตโต มาตฺราภิหิตะ | ปุตฺร สนฺตฺยสฺมินฺนนฺตะปุเร ตตฺปฺรติวิศิษฺฏตตราะ สฺตฺริยะ | 
กิมรฺถ  โศกะ กฺริยเต อิติ | กุมาระ กถยติ | อมฺพ กุโต เม รติะ ปฺราปฺยตามิติ | ส ตยา สมาศฺวาสฺยมาโน’
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ปิ โศกสนฺตปฺตสฺตสฺยาะ ปฺรวฺฤตฺตึ สมนฺเวษมาณ อิตศฺจามุตศฺจ ปริภฺรมิตุมารพฺธะ | ตสฺย พุทฺธิรุตฺปนฺนา 
| ยต เอว ลพฺธา ตเมว ตาวตฺปฺฤจฺฉามีติ | ส ผลกสฺย ลุพฺธกสฺย สกาศ  คตะ | ปฺฤจฺฉติ | มโนหรา 
กุตสฺตฺวยา ลพฺธา อิติ | อมุษฺมินฺ ปรฺวตปารฺศฺเว ฤษิะ ปฺรติวสติ | ตสฺยาศฺรมปเท พฺรหฺมสภา นาม ปุษฺ
กริณี | ตสฺย า สฺนาตุมวตีรฺณา | ฤษิวฺยปเทเศน ลพฺธา อิติ | ส ส ลกฺษยติ | ฤษิริทานีมภิคนฺตวฺยะ |       
ตสฺมาตฺปฺรวฺฤตฺติรฺภวิษฺยตีติ | เอษ จ วฺฤตฺตานฺโต ราชฺ า ศฺรุตะ | มโนหราวิโยคาตฺกุมาโร’ตีว วิกฺลว อิติ 
| ตโต ราชฺ าภิหิตะ | กุมาร กิมสิ วิกฺลวะ | อิทานี  ตตฺปฺรติวิศิษฺฏมนฺตะปุร  วฺยวสฺถาปยามีติ | ส กถยติ 
| ตาต น ศกฺย  มยา ตามนานียานฺตะปุรสฺเถน ภวิตุมฺ | ส ราชฺ า พหฺวปฺยุจฺยมาโน น นิวรฺตเต | (ตโต 
ราชฺ า นครปฺราการศฺฤงฺคาฏเกษฺวารกฺษกาะ ปุรุษาะ สฺถาปิตา ยถา กุมาโร น นิษฺกาสตีติ | กุมาระ 
กฺฤสฺน า ราตฺรึ ชาครฺตุกามะ | อุกฺต  จ | ปญฺจเม ราตฺรฺยามลฺป  สฺวปนฺติ พหุ ชาคฺรติ | กตเม ปญฺจ |       
ปุรุษาะ สฺตฺริยมเปกฺษมาณาะ | ปฺรติพทฺธจิตฺตะ สฺตฺรีปุรุษะ | อุตฺกฺรุศปฺราณี | เจารเสนาปติะ | ภิกฺษุศฺ-
จาลพฺธวีรฺย อิติ | อถ กุมารสฺไยตทภวตฺ | ยทิ ทฺวาเรณ ยาสฺยามิ ราชา ทฺวารปาลกานฺ รกฺษก าศฺจ     
ทณฺเฑโนตฺสาทยิษฺยติ ยนฺนฺวหมรกฺษิเตน ปถา คจฺเฉยมิติ | ส ราตฺรฺย า วฺยุตฺถาย นีโลตฺปลมาลาพทฺธศิรา 
เยน รกฺษิณะ ปุษา น สนฺติ เตน ต า มาล า ธฺวเช พทฺธฺวาวตีรฺณะ | จนฺทฺรศฺจ โจธิตะ | 
 

(91.1) ตโต’เสา จนฺทฺรมเวกฺษฺย มโนหราวิรหิต เอว  วิลลาป | 
โภะ ปูรฺณจนฺทฺร รชนีกร ตารราช 
ตฺว  โรหิณีนยนกานฺต สุสารฺถวาห | 
กจฺจิตฺ ปฺริยา มม มโนหรไณกทกฺษา 
ทฺฤษฺฏา ตฺวยา ภุวิ มโนหรนามเธยา ||128|| อิติ| 

อนุภูตปูรฺวรติมนุสฺมรนฺ ชคาม | ททรฺศ มฺฤคีมฺ | ตามปฺยุวาจ | 
เห ตฺว  กุรงฺคิ ตฺฤณวาริปลาศภกฺเษ 
สฺวสฺตฺยสฺตุ เต จร สุข  น มฺฤคาริรสฺมิ | 
ทีรฺเฆกฺษณา มฺฤควธูกมนียรูปา 
ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||129|| 

 

(91.2) ส ตามติกฺรมฺยานฺยตม  ปฺรเทศ  คโต ททรฺศ วน  นานาปุษฺปผโลปโศภิต  ภฺรมไรรุป -
ภุชฺยมานสารมฺ | ตโต’นฺยตม  ภฺรมรมุวาจ | 
   นีลญฺชานาจลสุวรฺณมธุทฺวิเรผ’ 
   ว ศานฺตรามฺพุรุหมธฺยกฺฤตาธิวาส | 
   วรฺณาธิมาตฺรสทฺฤศายตเกศหสฺตา 
   ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||130|| 
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 ตสฺมาทปิ ปฺรเทศาทติกฺรานฺตะ ปศฺยตฺยาศีวิษมฺ| ทฺฤษฺฏฺวา จาห | 
   โภะ กฺฤษฺณาสรฺป ตนุปลฺลวโลลชิหฺว | 
   วกฺรานฺตโรตฺปติตธูมกลาปวกฺตฺร | 
   ราคาคฺนินา ตว สโม น วิษาคฺนิรุคฺโร || 
   ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||131|| 
 

(91.3) ตมปิ ปฺรเทศ  สมติกฺรานฺโต ททรฺศาปร  โกกิลาภินาทิตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนสฺต           
โกกิลมุวาจ | 
   โภะ โกกิโลตฺตม วนานฺตรวฺฤกฺษวาสินฺ 
   นารีมโนหร ปตตฺตฺริคณสฺย ราชนฺ | 
   นีโลตฺปลามลสมายตจารุเนตฺรา 
   ทฺฤษฺฏา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||132|| 

ตมปิ ปฺรเทศ  สมติกฺรานฺโต ททรฺศาโศกวฺฤกฺษ  สรฺวปริผุลฺลมฺ | 
   มงฺคลฺยนามานฺตรนามยุกฺตะ 
   สรฺวทฺรุมาณามธิราชตุลฺยะ | 
   (92) มโนหราโศกวิมูรฺจฺฉิต  มาม ฺ
   เอโษ’ญฺชลิสฺเต กุรุ วีตโศกมฺ ||133|| 
 

(92.1) ส เอว  วิกฺลโว’นุปูรฺเวณ ตสฺย ฤเษราศฺรมปทมนุปฺราปฺตะ | ส ตมฺฤษึ สวินย  ปฺรณิ-     
ปตฺโยวาจ | 
   จีราชินามฺพรธร กฺษมยา วิศิษฺฏ’ 
   มูลางฺกุรามลกวิลฺวกปิตฺถภกฺตะ | 
   วนฺเท ฤเษ นตศิรา วท เม ลฆุ ตฺว  
   ทฺฤษฏฺา ตฺวยา มม มโนหรนามเธยา ||134|| 
 

(92.2) ตตะ ส ฤษิะ สุธน  กุมร  สฺวาคตวจนาสนทานกฺริยาทิปุระสระ ปฺรติส โมทฺโยวาจ | 
   ทฺฤษฺฏา สา ปริปูรฺณจนฺทฺรวทนา นีโลตฺปลาภาสฺวรา 
   รูเปณ ปฺริยทรฺศนา สุวทนา นีลาญฺจิตภฺรูลตา | 
   ตฺว  สฺวสฺโถ ภุวิ ภุชฺยต า หิ วิวิธ  มูล  ผล  จ ปฺรโภ 
   ปศฺจาตฺ สฺวสฺติ คมิษฺยสีติ มนสา นาตฺราสฺติ เม ส ศยะ ||135|| 
  อิท  หฺยโวจทฺ วจน  จ สุภฺรูะ 
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   กุมาร ตฺฤษฺณา ตฺวยิ พาธเต เม | 
   มหจฺจ ทุะข  วสต า วเนษุ 
   ยาต า จ ม า ทฺรกฺษฺยสิ นิศฺจเยน ||136|| อิติ| 
 

(92.3) อิย  จ ตย าคุลิมุทฺริกา ทตฺตา | กถยติ จ | กุมาร วิษมาะ ปนฺถาโน ทุรฺคมาะ          
เขทมาปตฺสฺยเส นิวรฺตสฺเวติ | ยทิ จ นิวารฺยมาโณ น ติษฺเ ตฺ ตสฺย มารฺคมุปเทษฺฏุมรฺหสิ | กุมาร อิท  จ 
ตยา สมาขฺยาตมฺ | อุตฺตเร ทิคฺภาเค ตฺรยะ กาลปรฺวตาสฺตานติกฺรมฺยาปเร ตฺรยสฺตานปฺยติกฺรมฺย หิมวานฺ       
ปรฺวตราชะ | ตตฺปฺรเวเศน ตฺวยา อิมานิ ไภษชฺยานิ สมุทาเนตวฺยานิ | ตทฺยถา สุธา นาเมาษธิสฺตยา 
ฆฺฤต  ปกฺตฺวา ปาตวฺย  เตน จ เต น ตฺฤษา น พุภุกฺษา สฺมฺฤติพล  จ วรฺธยติ | วานระ สมฺทุอาเณตวฺโย 
มนฺตฺรมธฺเยตวฺย  สศร  ธนุรฺคฺรหีตวฺย  มณโย’วภาสาตฺมกาะ อคโท วิษฆาตโก’ยสฺโกลาสฺตฺรโย วีณา จ | 
หิมวตะ ปรฺวตราชสฺโยตฺตเรโณตฺกีลกะ ปรฺวตะ | ตตะ กูชโก ชลปถะ ขทิรกะ เอกธารโก วชฺรกะ กาม
รูปี อุตฺกีลก ไอราวตโก’ธุนานะ ปฺรโมกฺษณ เอเต ปรฺวตาะ | สรฺเว เต สมติกฺรมณียาะ | ตตฺร ขทิรเก 
ปรฺวเต คุหาปฺรเวศ เอกธารเก จ  อุตฺกีลเก | วชฺรเก ตุ ปกฺษิราเชน ปฺรเวศะ | เอภิรุปาไยสฺเต สรฺเว 
ปรฺวตาะ สมติกฺรมณียาะ | ยนฺตฺราณิ จ ภ กฺตวฺยานิ | อชวกฺตฺโร (93) เมณฺฒกะ ปุรุโษ รากฺษสรูปี     
ปิงฺคโล หนฺตวฺยะ | คุหาย า ลาลาสฺโรตสา มหตาชคโร เวเคน ปฺรธาวติ | ส เต วิกฺรเมณ หนฺตวฺยะ | 
 

อรฺธานฺตรคต  นาค  ยตฺร ปศฺเยตฺ กิรีฏกมฺ | 
จาปมุกฺเตน วาเณน หนฺตวฺโย มม การณาตฺ ||137|| 
ยตฺร ปศฺเยต ทฺเวา เมเษา ส ฆฏฺฏนฺเตา ปรสฺปรมฺ | 
ตโยะ ศฺฤงฺคเมก  ภ กฺตฺวา มารฺค  ปฺรติลปฺสฺยเส ||138|| 
อายเสา ปุรุเษา ทฺฤษฺฏฺวา ศสฺรปาณี มหาภเยา | 
ตโยเรก  ตาฑยิตฺวา มารฺค  ปฺรติลปฺสฺยเส ||139|| 
สงฺโกจยนฺตี  ปฺรสารยนฺตี รากฺษสีมายส  มุขมฺ | 
ยทา ปศฺเยตฺตทา กีล  ลลาเฏ ตสฺยา นิขานเยตฺ || 140|| 
ศิลาวรฺตสฺตถา กูโป วิล ธฺยสฺเตษษฺฏิหสฺตกะ | 
หริปิงฺคลเกศากฺโษ ทารุโณ ยกฺษรากฺษสะ ||141|| 
การฺมุก  มณฺฑล  กฺฤตฺวา หนฺตวฺยศฺจ ทุราสทะ | 
นทฺยศฺจ พลตสฺตารฺยา นกคฺราหสมากุลาะ ||142|| 
นงฺคา ปตงฺคา ตปนี จิตฺรา รุทนี หสนี อาศีวิษา เวตฺรวตี จ | 
นงฺคาย า รากฺษสีโกปะ ปตงฺคายามมนุษฺยกาะ | 
ตปนฺย า คฺราหพหุลตฺว  จิตฺราย า กามรูปิณะ ||143|| 
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รุทนฺย า กินฺนรีเจฏฺโย หสนฺย า กินฺนฺรีสฺนุษา | 
อาศีวิษาย า นานาวิธาะ สรฺปา เวตฺรนทฺย า ตุ ศาลฺมลิะ ||144|| 
นงฺคาย า ไธรฺยกรณ  ปตงฺคาย า ปรากฺรมะ | 
ตปนฺย า คฺราหมุขพนฺธศฺจิตฺราย า วิวิธ  คีตมฺ ||145|| 

 

(93.1) รุทนฺ ย า เสามนสฺ เยน สมุตฺตาระ | หสนฺย า ตูษฺณี ภาเวน | อาศีวิษาย า 
สรฺปวิษมนฺตฺรปฺรโยเคน สมุตฺตาโร เวตฺรนทฺย า ตีกฺษฺณศสฺตฺรส ปาตโยเคน สมุตฺตาระ | นทีมติกฺรมฺย 
ปญฺจยกฺษศตาน า คุลฺมกสฺถานมฺ | ตทฺ ไธรฺยมาสฺถาย วิทฺราวฺยมฺ | ตโต ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย ภวนมิติ | 
 

(93.2) ตตะ สุธนะ กุมาโร ยโถปทิษฺฏานฺ โอษธมนฺตฺราคทปฺรโยคานฺ สมุทานีย ตสฺย ฤเษะ        
ปาทาภิวนฺทน  กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | ตตสฺเตน ยโถปทิษฺฏาะ สรฺเว สมุทานีตาะ สฺถาปยิตฺวา วานรมฺ |    
ตตสฺตานาทาย ปุนรปิ ตสฺย ฤเษะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | อุกฺตศฺจ | อล  กุมาร กิมเนน วฺยวสาเยน กึ        
มโนหรยา | ตฺวเมกากี อสหาย ศารีรส ศยมวาปฺสฺยสีติ | กุมาระ ปฺราห | มหรฺเษ’วศฺยเมวาห          
ปฺรยาสฺยามีติ | กุตะ | 
 

  (94) จนฺทฺรสฺย เข วิจรตะ กฺว สหายภาวะ 
 ท ษฺฏฺราพเลน พลินศฺจ มฺฤคาธิปสฺย | 
   อคฺเนศฺจ ทาวทหเน กฺว สหายภาวะ 
   อสฺมทวฺิธสฺย จ สหายยพเลน กึ สฺยาตฺ ||146|| 
   กึ โภ มหารฺณพชล  น วิคาหิตวฺย  
   กึ สรฺปทุษฺฏ อิติ ไนพ จิกิตฺสนียะ | 
   วีรฺย  ภเชต สุมหทูรฺชิตสตฺตฺวทฺฤษฺฏ  
   ยตฺเน กฺฤเต ยทิ น สิธฺยติ โก’ตฺร โทษะ ||147|| อิติ| 
 

(94.1) ตตะ สุธนะ กุมาโร มโนหโรปทิษฺเฏน วิธินา ส ปฺรสฺถิโต ’นุปูรฺเวณ ปรฺวตนที-       
คุหาปฺรปาตาทีนิ ไภษชฺยมนฺตฺราคทปฺรโยเคน วินิรฺชิตฺย ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย ภวนสมีป  คตะ | กุมาโร’
ปศฺยตฺ | 
 

ตนฺนครมทูร  ศฺรีมทุทฺยาโนปโศภิตมฺ | 
นานาปุษฺปผโลเปต  นานาวิหคเสวิตมฺ ||148|| 
ตฑาคทีรฺธิกาวาปีกินฺนไระ สมุปาวฺฤตมฺ | 
กินฺนรีสฺตตฺร จาปศฺยตฺ ปานียารฺถมุปาคตาะ ||149|| 
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(94.2) ตตสฺยาะ สุธนกุมาเรณาภิหิตาะ | กิมเนน พหุนา ปานีเยน กฺริยต อิติ | ตาะ       
กถยนฺติ | อสฺติ ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย ทุหิตา มโนหรา นาม | สา มนุษฺยหสฺตคตา พภูว | ตสฺยาะ ส 
มนุษฺยคนฺโธ คศฺยติ | สุธนะ กุมาระ ปฺฤจฺฉติ | กิเมเต ฆฏาะ สมสฺตาะ สรฺเว ตสฺยา อุปริ นิปาตฺยนฺเต 
อาโหสฺวิทาณุปูรฺเวเณติ | ตาะ กถยนฺติ | อานุปูรฺวฺยา | ส ส ลกฺษยติ | โศภโน’ยมุปายอิ มาม คุลิมุทฺรา
เมกสฺมินฺ ฆเฏ ปฺรกฺษิปามีติ | เตไนกสฺยาะ กินฺนรฺยฺยา ธเฏ’นาลกฺษิต  ปฺรกฺษิปฺตา | สา จ กินฺนรี อภิหิตา 
| อเนน ตฺวยา ฆเฏน มโนหรา ตตฺปฺรถมตร  สฺนาปยิตวฺยา | สา ส ลกฺษยติ | นูนมตฺร การฺเยณ ภวิตวฺยมฺ | 
ตตสฺตยาเสา ฆฏะ ปฺรถมตร  มโนหรายา มูธฺนิ นิปาติโต ยาวท คุลิมุทฺรา อุตฺสงฺเค นิปติตา | สา       
มโนหรยา ปฺรตฺยภิชฺ าตา | ตตะ กินฺนรึ ปฺฤจฺฉติ | มา ตตฺร กศฺจินฺมนุษฺโย’ภฺยาคตะ | สาห | อภฺยาคตะ 
| คจฺไฉน  ปฺรจฺฉนฺน  ปฺรเวศยา | ตยา ปฺรเวศิตะ สุคุปฺเต ปฺรเทเศ สฺถาปิตะ | 
 

(94.3) ตโต มโนหรา ปิตุะ ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | ตาต ยทฺยเสา สุธนะ กุมาร อาคจฺเฉทฺ- 
เยนาห  หฺฤตา ตสฺย ตฺว  กึ กุรฺยาะ | ส กถยติ | ตมห  ขณฺฑศต  กฺฤตฺวา จตสฺฤษุ ทิกฺษุ กฺษิเปย  มนุษฺยะ 
อเสา กึ เตเนติ | มโนหรา กถยติ | ตาต มนุษฺยภูตสฺย (95) กุต อิหาคมนมฺ | อหเมว  พฺรวีมีติ | ตโต     
ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย ปรฺยวสฺถาโน วิคตะ | ตโต วิคตปรฺยวสฺถาณะ กถยติ | ยทฺยเสา กุมาร อาคจฺเฉตฺ 
ตสฺย หิ ตฺว า สรฺวาลงฺการวิภูษิต า ปฺรภูตวิตฺโตปกรไณะ กินฺนรีสหสฺรปริวฺฤต า ภารฺยารตฺน  ททฺยามิติ | 
ตโต มโนหรยา หฺฤษฺฏตุษฺฏปฺรมุทิตยา สุธนะ กุมาโร ทิวฺยาลงฺการวิภูษิโต ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺโยป -
ทรฺศิตะ | ตโต ทฺรุมะ กินฺนราชะ สุธน  กุมาร  ททรฺศาภิรูป  ทรฺศนีย  ปฺราสาทิก  ปรมยา ศุภวรฺณปุษฺ-
กลตยา สมนฺวาคตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปร  วิสฺมยมุปคตะ | ตตสฺตสฺย ชิชฺ าส า กรฺตุกาเมน 
เสาวรฺณาสฺตมฺภา อุจฺฉฺริตา สปฺตตาลาะ สปฺต เภรฺยะ สปฺต ศูกราะ | อาห จ | 
 

ตฺวยา กานฺตฺยา ชิตาสฺตาวเทเต กินฺนรทารกาะ | 
ส ทรฺศิตปฺรภาวสฺตุ ทิวฺยสมฺพนฺธมรฺหสิ ||150|| 
อตฺยายต  ศรวณ  กฺฤตฺโวทฺธฺฤตฺย ศร  กฺษณาตฺ | 
วฺยุปฺตมนฺยูนมุจฺจิตฺย ปุนรฺเทหิ ติลาฒกมฺ || 151|| 
สนฺทรฺศย ธนุรฺเวเท ทฺฤฒลกฺษฺยาทิเกาศลมฺ | 
ตตะ กีรฺติปตาเกย  ตวายตฺตา มโนหรา ||152|| 

 

(95.1) สุธนะ กุมาโร โพธิสตฺตฺวะ | กุศลาศฺจ ภวนฺติ โพธิสตฺตฺวาสฺเตษุ เตษุ ศิลฺปสฺถา-
นกรฺมสฺถาเนษุ เทวตาศฺไจษาเมาตฺสุกฺยมาปตฺสฺยนฺเต อวิฆฺนภาวาย | ตโต โพธิสตฺตฺโว นฺฤตฺยคีต-
วีณาปณวสุโฆษกวลฺลรีมฺฤทงฺคาทินานาวิเธน ไทวตฺโยปส หเตน วาทิตฺรวิเศเษณ สมนฺตาทาปูรฺยมาโณ’
เนไกะ กินฺนรสหสฺไระ ปริวฺฤตฺตะ | 
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ศตกฺรตุสมาทิษฺไฏรฺยกฺไษะ ศูกรรูปิภิะ | 
อุตฺปาฏิเต ศรวเณ สเม วฺยุปฺต  ติลาฒกมฺ ||153|| 
เอกีกฺฤต  สมุจฺจิตฺย ศกฺรสฺฤษฺไฏะ ปิปีลไกะ | 
กุมาระ กินฺนเรนฺทฺราย วิสฺมิตาย นฺยเวทยต ||154|| 

 

(95.2) นีโลตฺปลทลาเภนาสินา คฺฤหีเตน ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย เสาวรฺณสฺตมฺภสมีป  คตฺวา 
ตานฺ สฺตมฺภานฺ กทลีจฺเฉเทน ขณฺฑขณฺฑ  เฉตฺตุมารพฺธะ | ตตสฺตานฺ ติลโศ’วกีรฺย สปฺตตาลานฺ สปฺตเภรีะ 
สปฺต จ ศูกรานฺ วาเณน วิฆฺย สุเมรุวทกมฺปฺโย’วสฺถิตะ | ตโต คคนตลสฺถาภิรฺเทวตาภิศฺจ กินฺนรศตสหสฺ-
ไรรฺหาหาการกิลิกิลาปฺรกฺษฺเวโฑจฺไจรฺนาโท มุกฺโต ย  ทฺฤษฺฏฺวา จ กินฺนรราชะ ปร  วิสฺมยมุปคตะ | ตตะ              
กินฺนรีสหสฺรสฺย มโนหราสมานรูปสฺย มธฺเย มโนหร า สฺถาปยิตฺวา สุธนะ กุมาโร’ภิหิตะ | เอหิ กุมาร   
ปฺรตฺยภิชานาสิ มนฺผรามิติ | ตตะ สุธนะ กุมารสฺต า ปฺรตฺยภิชฺ าย คาถาภิคีเตโนกฺตวานฺ | 
 

(96) ยถาทฺรุมสฺย ทุหิตา มเมห ตฺว  มโนหรา | 
ศีฆฺรเมเตน สตฺเยน ปท  วฺรช มโนหเร ||155|| 

 

(96.1) ตตะ สา ทฺรุตปทมภิกฺรานฺตา | กินฺนราะ กถยนฺติ | เทวาย  สุธนะ กุมาโร พล
วีรฺยปรากฺรมสมนฺวิโต มโนหรายาะ ปฺรติรูปะ | กิมรฺถ  พิปฺรลภฺย | ทียตามสฺย มโนหเรติ | ตโต ทฺรุมะ 
กินฺนรราชะ กินฺนรคเณน ส วรฺณิตะ สุธน  กินฺนราภิมเตน มหตา สตฺกาเรณ ปุรสฺกฺฤตฺย มโนหร า ทิวฺยา
ลงฺการวิภูษิต า วาเมน ปาณินา คฺฤหีตฺวา ทกฺษิเณน เสาวรฺณภฺฤงฺคาร  สุธนะ กุมาโร ’ภิหิตะ | กุมาร 
เอษา เต มโนหรา กินฺนรีปริวฺฤตา ภารฺยารฺถาย ทตฺตา | อปริจิตา มานุษาะ | ยไถน า น ปริตฺยกฺษฺยสีติ | 
ปร  ตาติติ สุธนะ กุมาโร ทฺรุมสฺย กินฺนรราชสฺย ปฺรติศฺรุตฺย กินฺนรภวนสฺโถ มโนหรยา สารฺธ  นิษฺปุรุเษณ 
ตูรฺเยณ กฺรีฑเต รมเต ปริจารยติ | 
 

(96.2) โส’ปเรณ สมเยน สฺวเทศมนุสฺมฺฤตฺย มาตาปิตฺฤวิโยคเชน ทุะเขนาตฺยาหโต มโน
หรายา นิเวทยติ | มาตาปิตฺฤวิโยคช  เม  ทุะข  พาธต อิติ | ตโต มโนหรยา เอษ วฺฤตฺตานฺโต วิสฺตเรณ 
ปิตุรฺนิเวทิตะ | ส กถยติ | คจฺฉ กุมาเรณ สารฺธมปกานฺตยา เต ภวิตวฺย  วิปฺรลมฺภกา มนุษฺยาะ | ตโต   
ทฺรุเมณ กินฺนรราเชน ปฺรภูต  มณิมุกฺตาสุวรฺณาทีนฺ ทตฺตฺวานุปฺเรษิตะ | ส มโนหรยา สารฺธมุปริวิหายสา 
กินฺนรขคปเถน ส ปฺรสฺถิโต’นุปูรฺเวณ หสฺตินาปุรนครมนุปฺราปฺตะ | ตโต หสฺตินาปุร  นคร  นานามโนห-
เรณ สุรภิณา คนฺธวิเศเษณ สรฺวทิคาโมทิตมฺ | ศฺรุตฺวา ธเนน ราชฺ านนฺทเภรฺยศฺจ ตาฑิตาะ | สรฺว  จ 
ตนฺนครมปคตปาษาณศรฺกรก ลฺล  การิต  จนฺทนจาริสิกฺตมามุกฺตปฏฺฏทามกลาปสมุจฺฉฺริตธฺวชปตาก      
สุรภิษูปฆฏิโกปนิพทฺธ  นานาปุษฺปาวกีรฺณ  รมณียมฺ | ตตะ กุมาโร’เนกนรวรสหสฺรปริวฺฤโต มโนหรยา 
สารฺธ  หสฺตินาปุร  นคร  ปฺรวิษฺฏะ | ตโต มารฺคศฺรม  ปฺรติวิโนทฺย วิวิธานิ รตฺนานฺยาทาย ปิตุะ สกาศ
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มุปส กฺรานฺตะ | ปิตฺรา กณฺเ  ปริษฺวกฺตะ ปารฺศฺเว ราชาสเน นิษณฺณะ | กินฺนรนครคมนาคมน  จ       
วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | 
 

(96.3) ตโต ธเนน ราชฺ าติพลวีรฺยปรากฺรม อิติ วิทิตฺวา ราชฺยาภิเษเกณาภิษิกฺตะ | สุธนะ      
กุมาระ ส ลกฺษยติ | ยนฺมม มโนหรยา สารฺธ  สมาคมะ ส วฺฤตฺโต ราชฺยาภิเษกศฺจานุปฺราปฺตสฺตตฺ ปูรฺวกฺ -
ฤตเหตุวิ เศษาทฺ  ยนฺนฺวหมิทานี   ทานานิ ททฺย า ปุณฺยานิ  กุรฺยามิติ | เตน หสฺตินาปุ เร นคเร             
ทฺวาทศวรฺษาณิ นิรรฺคลิ ยชฺ  อิษฺฏะ | 

(96.4) สฺยาตฺ ขลุ เต มหาราชานฺยะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน สุธนะ กุมาโร เวติ | น 
ขลฺเวว  ทฺรษฺฏวฺยมฺ | อปิ ตฺวหเมว เตน กาเลน เตน สมเยน โพธิสตฺตฺวจรฺยาย า วรฺตมานะ (97) สุธโน 
นาม ราชา พภูว | ยนฺมยา มโนหรานิมิตฺต  พลวีรฺยปรากฺรโม ทุรฺศิโต ทฺวาทศวรฺษาณิ นิรรฺคโล ยชฺ     
อิษฺโฏ น เตน มยานุตฺตรา สมฺยกฺส โพธิรธิคตา กินฺตุ ตทฺทาน  ตจฺจ วีรฺยมนุตฺตรายาะ สมฺยกฺส โพเธรฺเหตุ
มาตฺรก  ปฺรตฺยยมาตฺรก  ส ภารมาตฺรกมฺ) | 
 

(97.1) ทรฺศนียา ปฺราสาทิกา จ จา มาณวิกา | ต า ปฺโรตฺสาหยามะ สา ไตรฺทูไตราหูโยกฺตา 
| ยตฺ ขลุ ภคินิ (ปูรฺว  โน ลาภสตฺการ เอวเมวาสีตฺ | อิทานี  โลกาะ ศฺรมณเคาตมสฺย สกาศ  คจฺฉนฺติ | 
ตสฺย สตฺการ  กุรฺวนฺติ | อ)สฺมาก  ลาภสตฺการ  สรฺเวณ สรฺว  สมุจฺฉิจฺจะ | สา ตฺวมธฺยุเปกฺษเส | จ จา 
มาณวิกา กถยติ | (อารฺยกา มยา กึ กรณียมฺ | ภคินิ ตว ชฺ าตีน า กฺฤเต ศฺรมณเคาตเมน สห         
อพฺรหฺมจรฺย  จริตวฺยมฺ | อปวาทศฺจ ตสฺย ทาตวฺยะ | เอเตน นะ ปูรฺววตฺ) ลาภสตฺกาโร ภเวทิติ |       
เอวมุกฺตา  จ จา มาณวิกา ปริวฺราชิกา ส พหุลานามนฺยตีรฺถิกป (ริวฺราชกานาเมวมาห | อารฺยกาะ ศฺรมณ
เคาตมสฺยาปวาทมห  น อุตฺสเห | ภคินิ ยาวตฺ ตฺว  ศฺรมณเคาตมสฺยาปวาท  โนตฺสหเส ตาวทฺ วย  ตฺวยา 
สห นาล) ปิษฺยาโม น ส ลปิษฺยาโม นาโลกยิษฺยาโม น วฺยวโลกยิษฺยามะ | น จ เต สรฺวาวเสษุ ปฺรชฺ - 
(ปยิษฺยสิ อาสนานิ | อถานุโศจนฺตี ตฺว  นรกคติมวาปฺสฺยสิ | อลฺปปฺรชฺ าะ สฺตฺริยะ | สา ภีตา) กถยติ | 
เอษาหมารฺยกา ยนฺมยา กรณียมฺ | เอหิ ตฺว  ภคินิ เชตวนมภีกฺษฺณ  คจฺฉ | ก จิตฺ กาล  คตฺวา ศฺรมณสฺย 
เคาตมสฺย (อปวาท  ทาปย | สา ปฺรตฺยหมุตฺถาย เชตวน  คตา | ยาวตฺ สา ภาชนเมก  พทฺธฺวา เยน        
ภค)ว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | เตน ขลุ สมเยน ภควานเนกศตาน า ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺม  เทศยติ |      
อทฺรากฺษีทฺ ภควา (นฺ ทูรตศฺจ จ ามาณวิกามฺ | ทฺฤษฺฏฺวา ตสฺไยตทภวตฺ | อทฺย มม กรฺมกฺฤตา ) นิ ลพฺธส 
ภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺ ปฺรตฺยุปสฺถิตานิ อวศฺย ภาวีนิ โก’นฺย ปฺรตฺยนุภวิษฺยตีติ ตตศฺจ จา   
มานวิกา ปริวฺราชิกา (ภควตะ ปุรตะ สฺถิตฺวาห | 
 

อหมาปนฺนสตฺตฺวาสฺมิ ตฺวยา กาโมปเสวนาตฺ | 
รติรฺลพฺธา ยโศ ฆุษฺฏ ) ธรฺม  วทสิ ส าปฺรตมฺ ||156|| อิติ| 
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ภควานาห | อภูตวาที นรกานุไปติ | 
จ จา มาณวิกา ปฺราห| ยศฺจาปิ กฺฤตฺวา น กโรมีติ จาห | 
ภควานาห | 
(หีโน หิ ธรฺไมรูภยตฺร โลเก, 
ตุลฺยามวสฺถ า สมุไปติ มรฺตฺตฺยะ ||157|| 

 

(98.1) อถ ศกฺโร เทเวนฺทฺระ อโห) วเตย  จ จา มาณวิกา ภควนฺต  วิเห ยิษฺยติ ภิกฺษุส ฆ  เจติ     
วิทิตฺวา ตทฺ ภาชนมฺฤทฺธฺยา ปฺฤถิวฺย า นิปาติตวานฺ | ตตศฺจ จา มาณวิกา (ลชฺชิตา ทูรมปสฺฤตา | อถ         
รถวิสสฺถวิรา ภิกฺษโว ภควนฺตเมวมาหุะ ) | 
 

(98.2) วฺยากฺฤตา ภทนฺต ราชฺ ะ ปฺรเสนชิโต ธรฺมาธิการิกี กถา | วฺยากฺฤตา จ ยตฺรานุตฺ-    
ตราย า สมฺยกฺส โพเธา ตตฺปฺรถมตรจิตฺตมุตฺปาทิต  ยาว(ตฺ สมฺยกฺส พุทฺธาน า ลาภสตฺการกถา | วยมนว-
ตปฺเต มหาสรสิ ภควตะ ปุรสฺตาตฺ สฺวก)สฺวกาน า กรฺมณ า ปฺโลตึ วฺยากุรฺยาม อิติ | อธิวาสยติ ภควานฺ    
สฺถวิรสฺถวิราณ า ภิกฺษุณ า ตูษฺณีภาเวน | 

 

(98.3) ธรฺยตา ขลุ พุทฺธาน า ภควต า (ชีวต า ติษฺ ต า ธฺริยมาณาน า ยาปยต า ยทุต -         
ทศาวศฺยกรณียานิ ภวนฺติ | น ตาวทฺ พุทฺธา ภค)วนฺตะ ปรินิรฺวานฺติ | ยาวทฺ พุทฺโธ น วฺยากฺฤโต ภวติ |             
สตฺตฺเวนาไววรฺยมนุตฺตราย า สมฺยกฺส โพเธา จิตฺตมุตฺปาทิต  ภวติ | สรฺวพุทฺธวิเนยา วิ(นีตา ภวนฺติ |        
ตฺริภาค อายุษะ อุตฺสฺฤษฺโฏ ภวนฺติ | สีมาพนฺธะ กฺฤโต ภวติ | ศฺราวกยุคมคฺรตาย า นิรฺทิ) ษฺฏ  ภวติ       
ศฺราวสฺตฺย า มหาปฺราติหารฺย  วิทรฺศิต  ภวติ | ส ำกาศฺเย นคเร เทวาวตรณ  วิทรฺศิต  ภวติ | มาตาปิตเรา 
สตฺเยษุ ปฺรติษฺ เตา (ภวตะ | อนวตปฺเต มหาสรสิ ศฺราวกส เฆน สารฺธ  ปูรฺวิกา กรฺมปฺโลติเทศนา           
วฺยากฺฤตา ภวติ | 
 

(98.4) อถ พุทฺโธ) ภควานฺ ศฺราวกส เฆน สารฺธมนวตปฺเต มหาสรสิ ปูรฺวิก า กรฺมปฺโลตึ          
วฺยากรฺตุกาโม ภิกฺษุณามนฺตฺรยเต สฺม | อาคม(ย ภิกฺษโว เยนานวตปฺต  มหาสรสฺเตน สฺวกสฺวกาน า      
ปูรฺวิก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากุรฺยาม | ภิกฺษวะ เอว  ภทนฺต อิติ) ภควตะ ปฺรตฺยศฺเราษุะ | อถ ภควาเนโกไนะ            
ปญฺจภิรรฺหจฺฉไตะ สารฺธ  ศฺราวสฺตฺยามนฺตรฺหิตะ อนวตปฺเต มหาสรสิ (จณฺฑยกฺษรากฺษสนิเษวิเต          
นานาปุษฺปวฺฤกฺโษปโศภิเต ปฺราทุรฺภูตะ | 
 

   ตสฺมานฺมหาพฺเธรตลามฺพุราเศะ) 
   นทฺยศฺจตสฺตฺระ ปฺรสฺฤตาศฺจตุรฺทิศะ | 
   คงฺคา จ สินฺธุศฺจ ตไถว ปกฺษุะ 
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   สีตา จ ยนฺน ปฺรตรนฺติ มานุษาะ || 158|| 
 

(98.5) ย)สฺมินฺ สมเย พุทฺธา ภควนฺโต เลากิก  จิตฺตมุตฺปาทยนฺติ | ตสฺมินฺ สมเย กุนฺตปิปีลิ-
กาทโย’ปิ ปฺราณิโน ภค(วตเศตสา จิตฺตมาชานนฺติ | อถ นนฺโทปนนฺทโยรฺนาคราชโยเรตทภวตฺ | กิมรฺถ  
ภควตา เลากิก  จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | ป)ศฺยตะ | อนวตปฺเต มหาสรสิ กรฺมปฺโลตึ วฺยากรฺตุกามะ | ตตสฺตสฺ-
ยานวตปฺตสฺย มหาสรโส มธฺเย (99) (สรฺวสุวรฺณขจิตรตฺนมยกาณฺฑกิญฺชลฺกกรฺมกฺฤตรถจกฺโรปมสหสฺ -
รทลกมลปริวฺฤโต ภควานฺ ภิกฺษุส เฆน สห ปทฺม) กรฺณิกาย า นิษณฺณะ | สฺถวิรสฺถวิรา อปิ ภิกฺษโว’นฺยา
สุ ปทฺมกรฺณิกาสุะ นิษณฺณะ | เตน ขลุ สมเยน (ศาริปุตฺโร คฺฤธฺรกูฏปรฺวเฏ ส ฆาฏิก า สีวฺยติ สฺม | อถ 
ภควานายุษฺมนฺต  มหาเมาทฺคลฺยายนมาห | คจฺฉ เมาทคลฺยายน ปฺรวฺรชฺยาส) หายกมานเยติ | เอว  
ภทนฺต อิตฺยายุษฺมานฺ  มหาเมาทฺคลฺยายนะ อนวตปฺเต มหาสรสิ อนฺตรฺหิตะ | คฺฤธฺร (กูฏปรฺวเต        
อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย ปุรตะ สฺถิตฺวา เอวมาห | อายุษฺมนฺ ศารทฺวตีปุตฺร ปญฺจศตารฺหทฺภิะ สห ศาสฺตา 
เอไกกศะ ) ปูรฺวิก ากรฺมปฺโลตึ วฺยากรฺตุกามสฺตฺวตฺปฺรตีกฺษณประ | อาคจฺฉ | คจฺฉามะ | ส กถยติ |       
อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายน ส ฆาฏิ (ก า เสวิตฺว า คจฺฉามิะ | ส กถยติ | ตถาสฺตุ สหาย | อถ มหา
เมาทฺคลฺยายน ฤทฺธฺยา ปญฺจภิรงฺคุ) ลีภิะ เสวิตุมารพฺธะ | อายุษฺมานฺ ศาริปุตฺระ กถยติ | อายุษฺมโต 
มหาเมาทฺคลฺยายนสฺย ตา(วตฺ สีวน  สทฺโย นิษฺปนฺนมฺ ) | ส กถยติ | อายุษฺมนฺ ศาริปุตฺร (สเจตฺตฺว น     
คจฺเฉรฺพลาตฺตฺว า คฺรหีษฺยามิ | อถายุษฺมานฺ ศาริปฺยุตฺรสฺตสฺย กาญฺจีมากฺฤษฺย กถยติ ) | มหาเมาทฺ-   
คลฺยายน นนุ ตฺว  ภควตา ฤทฺทิมตามคฺรฺโย นิรฺทิษฺฏะ | ส ตฺวเมต าสฺตาวนฺนย ปศฺจานฺม า เนษฺยสีติ | ตต 
อายุษฺมตา มหา (เมาทฺคลฺยายเนน เต ตตฺร เนาตาะ | อถ อายุษฺมานฺ ศาริปุตฺระ ส ลกฺษยติ | อย  
มหรฺทฺธิกะ | สเจตฺ สฺถานมิท  สรฺว ) เนษฺยตีติ ส เตน คฺฤธฺรกูเฏ ปรฺวเต อุปนิพทฺธะ | อายุษฺมตา มหา-
เมาทฺคลฺยายเนนากฺฤษฺโฏ คฺฤธฺรกูฏะ ปรฺวตะ | (อถยุษฺมานฺ ศาริปุตฺระ ส ลกฺษยติ | อเนน คฺฤธฺร-
กูฏปรฺวตศฺจาลิต) อิติ | ส เตน สุเมเรา ปรฺวตราเช อุปนิพทฺธะ | ปุนรายุษฺมตา  มหาเมาทฺคลฺยายเน
นากฺฤษฺฏะ สุเมรุะ (ปรฺวโต นนฺโทปนนฺเทา นาคราเชา จ จาลิเตา | อนวตปฺต  มหาสรศฺจ | สรฺว  กฺษุพฺธมฺ 
| อถ สฺถวิรสฺถ) วิรา ภิกฺษวศฺจลิตุมารพฺธาะ | ปทฺมกรฺณิเกษุ นิษณฺณาสฺเต ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กิมรฺถ  
ภควนฺ นนฺโท (ปนนฺเทา นาคราเชา จาลิเตา | ภควานาห | ภิกฺษวะ นนฺทาปนนฺทโยรฺนาคราชโยรฺนาสฺติ 
กมฺปนมิติ ศฺรุตฺวา เตา ฤทฺธิ วิกุ)รฺวิต  กุรุต อิติ | อายุษฺมานฺ ศาริปุตฺระ ส ลกฺษยติ | ยตฺตฺวห  ภควตะ 
ปทฺมนาเภ อุปนิพธฺวียามิติ | เตน ภควตะ ปทฺมนาเภ (อุปนิพทฺโธ นิษฺกมฺป  สฺถิตะ | ยทา ตสฺย ฤทฺธิะ 
ฤทฺธฺยา ปราภูตา ตทา อายุษฺมน  ศาริปุตฺรเมวมาห คจฺฉ | อายุ)ษฺมนฺศาริปุตฺรฤทฺธิวิกุรฺวิตมาคจฺฉ |     
คจฺฉาวะ | คจฺฉายุษฺมนฺ มหาเมาทฺคลฺยายน | เอโษ’หมาคตะ เอษ ยาวทายุษฺมานฺ มหา(เมาทฺคลฺยายโน 
น ปรฺตฺยาคตสฺตาวทารฺยายุษฺมานฺ ศาริปุตฺโร คตะ | ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต         
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ปทฺมกรฺณิกาย า) นิษณฺณะ | (100) ตตะ ปศฺจาทายุษฺมานฺ มหาเมาทคลฺยายโน คตะ | ปศฺยติ           
อายุษฺมนฺต  ศาริปุตฺรมฺ | ส กถยติ | อาคโต’สิ อายุษฺมนฺ ศาริปุตฺร | (อาวามาคเตา | 
 

(100.1) ส ศยชาตา ภิกฺษวะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | ภทนฺต ภควตา)           
อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายนะ (ฤทฺธิมตาม) คฺรฺโย นิรฺทิษฺฏะ | อถ จ ปุนรายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ       
ฤทฺธฺยา ปราชิต อิติ | ภควานาห | น (ภิกฺษว เอตรฺหิ อตีเต’ธฺวนฺยปิ ศิลฺปกุศเลน ปราชิตะ | 
 

(100.2) ภูตปูรฺว  มธฺย) เทเศ อนฺยตรศฺจิตฺรกราจารฺโย’ภูตฺ | ส (ธนารฺถาย) การณีเยน          
มธเทศาทฺ ยวนวิษย  คตะ | ส ตตฺร ยนฺตฺราจารฺยสฺย นิเวศเน’วตีรฺณะ | เตน ตสฺย ป(ริจรฺยารฺถาย          
ยนฺตฺรปุตฺริกา กฺฤตฺวา ปฺรเวศิตา | สา ตสฺย ปาเทา ธาวิตฺวา สฺถิตา | อถ ส ตสฺยา คมนสมเย กถยติ | 
สา) ตูษฺณีมวสฺถิตา | ส ส ลกฺษยติ | นูน  มไมว ปริจาริกา ปฺเรษิตา | ส ต า หสฺต  คฺฤหีตา อากฺรษฺฏุ
มารพฺธะ | ยาวจฺฉฺฤงฺขลิกา ปุญฺชี (ภูตา | ส ลชฺชิตะ ส ลกฺษยติ | อหมเนน ลชฺชาปิตะ | อหมปฺเยน  สราช
ปริชน  ลชฺชาป) ยิษฺยามีติ | เตน ทฺวาราภิมุขมาตฺมปฺรติพิมฺพกมุทฺพนฺธก  ลิขิตมฺ | กวาฏสนฺเธา จ          
นิลียาวสฺถิตะ | ตสฺย (โจตฺถานกาเล ตสฺมาทนฺตรฺหิตะ | อถ ยนฺตฺรารฺจาะ ส ลกฺษยติ ทูราคต เอษะ |    
กสฺมาทฺ ทฺวารมิทมนวรุทฺธมฺ | ส ปฺรวิศฺย ปศฺยติ ยาวทุ)ทฺพธฺย มฺฤตมฺ | ส ส ลกฺษยติ | กึการณมเนนาตฺ
มา ชีวิตาทฺ วฺยวโรปิตะ | ปศฺยติ ต า ทารุปุตฺริก า (ศฺฤงฺขลิก า ปุญฺชีภูตามฺ | ส ส ลกฺษยติ เอษ ลชฺชาปิตะ 
สมโยจิตมาจารมนุษฺ าย อตฺฤปฺตะ) กาล  กโรติ | ส ต  ตาวนฺน สตฺกโรติ | ยาวทฺ ราชฺเ  นิเวทิตมิติ | 
ตตสฺเตน ราชฺเ  คตฺวา นิเวทิตมฺ เทว (อาสีทฺ ยวนวิษเย จิตฺราจารฺยะ | ส มตฺสกาศมาคตะ | ตสฺย 
ปริจรฺยารฺถาย มยา ทารุปุตฺริกา ปฺรเวศิตา | เตน ตสฺยา หสฺเตา) คฺฤหีตฺวา อากฺฤษฺฏา ศฺฤงฺขลิกาปุญฺเช’
วสฺถิตา | เตน ปฺรภินฺเนนาตฺมา อุทฺพทฺธะ | ตทรฺหติ เทวสฺต  ปฺรตฺยเวกฺษิตุมฺ | ตตะ (อห  สตฺกโรมิ | อถ 
ราชฺ า ราชปุรุษาะ ปฺเรษิตาะ | ภวนฺโต ยูยมทฺย ปฺรากฺ ปฺรตฺยเวกฺษธฺวมฺ | อถ เต ตตฺร คตฺวา ปฺรตฺย
เวกฺษนฺเต | เตษาเมตทภวตฺ | อสฺมาภิะ ก)ถมสฺมานฺนาคทนฺตกาทวตารยิตวฺยมิติ | อปเร กถยนฺติ ปาศศฺ
เฉตฺตวฺยมิติ | เต กุ ารมฺ (อาทาย เฉตฺตุมารพฺธาะ | ยาวตฺ ปศฺยนฺติ จิตฺราจารฺยมฺ | อถ จิตฺรกลาจารฺยะ) 
กวาฏานฺตริกายานฺนิรฺคตฺย กถยติ | โภะ ปุรุษ ตฺวยาหเมกากี ปฺรภินฺนะ | ตฺว  ปุนะ สราชิกปรฺษโท มธฺเย 
มยา ปฺรภิ (นฺนะ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวสฺเตน กาเลน เตน สมเยน โย’เสา ยนฺตฺร) กลาจารฺย เอษ    
เมาทฺคลฺยายโน ภิกฺษุะ | เตน กาเลน เตน สมเยน (โย’เสา (101) จิตฺรกลาจารฺยะ ส เอษ ศาริปุตฺโร 
ภิกฺษุะ ) | ตทาปฺยเนไนษ ศิ(ลฺปาจารฺยะ ป)ราชิตะ | เอตรฺหฺยปฺยเนไนษ (ฤทฺธฺยา ปราชิตะ | 
 

(101.1) ภูโย’ปิ โย’เนน ศิลฺปกุศเลน ปราชิตสฺตจฺฉฺรูยตามฺ | ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว ทฺวโยศฺจิตฺ
รกลาจา)รฺยโยรฺวิวาโท’ภูตฺ | เอกะ กถยติ | อห  โศภน  ศิลฺป  ชานามิ อิติ | ทฺวิตีโย’ปิ กถยติ | อห  
โศภนตร  ชานามีติ | ปรสฺปร  (วิวทมาเนา ราชสกาศ  คเตา | ตสฺย ปาทโยรฺนิปติโต | เอกะ กถยติ โศภน  
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ศิลฺป  ทรฺศยิษฺยามิ | ทฺวิตีโย’ปิ กถยติ | อห  โศภนตร  ศิลฺป  ทรฺศยิษฺยามิ อถ) ราชฺ า ตโยรฺทฺวารโกษฺ โก 
ทรฺศิตะ | ภวนฺโต นาห  ชาเน โก ยุวโยะ โศภนตร  ศิลฺป  ชานีเต อิติ | (ยุวโยเรไกก) เอก า ภิตฺตึ จิตฺรยตุ | 
อถ ยุวโยะ กตรสฺย โศภน  ศิลฺปชฺ าน  ตนฺเม สุวิทิต  ภวิษฺยติ | อถ ตโยเรเกน ยวนิก า ปาตยิตฺวา        
จิตฺรก)รฺม กฺฤตมฺ | ทฺวิตีโย’ปรามฺ | ทฺวิตีเยน ษฑฺภิรฺมาไสรฺภิติะ ปริกลฺปิตา | ยสฺย จิตฺรกรฺม ปริสมาปฺต  
ส ราชฺ ะ สกาศมุปส กฺรานฺตะ | อุปสฺกฺรมฺย ราชานมิทมโวจตฺ | เทว (มม จิตฺรกรฺม ปริสมาปฺตมฺ | 
ทฺรษฺฏุมรฺหสิ | อถ ราชา สห ปริชเนน ทฺวารโกษฺ ก  ทฺฤษฺฏฺวา ทฺฤษฺฏะ กถยติ | โศภน  จิตฺรก) รฺเมติ |   
ทฺวิตียะ ปาทโยรฺนิปตฺยะ กถยติ | อิทานี  ทมีย  จิตฺรกรฺม ทฺรษฺฏุรฺมหสิ | เตน ยวนิกาปนีตา | ฉายา
มาตฺร  ตตฺร นิปติตมฺ | ราชา (ตทฺ ทฺฤษฺฏฺวา วิสฺมย)มาปนฺนะ | อิท  โศภน  ( จิตฺรกรฺเม ติ | ทฺวิตีโย ราชฺ ะ 
ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | เทว ไน) ตจฺจิตฺรกรฺม | อปิตุ ภิตฺติปริกรฺไมวมิติ | ตโต ราชา ภูยสฺยา มาตฺรยา 
ปร  วิสฺมยมาปนฺนะ กถยติ | อย  โศภนตระ ศิลฺปิต อิติ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว เยนาเนน (ษฑฺภิรฺมาไสรฺ-
ภิตฺติะ ปริกลฺปิตา เอษ เอวาเสา ภิกฺษุะ ศาริปุตฺระ | เยน ษฑฺภิรฺมาไสศฺจิตฺรกรฺม กฺฤตเมษ เอวาเสา 
เมาทฺคลฺยายโน ภิกฺษุสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | ตทาปฺเยโษ’เนน ศิลฺเปน ปราชิตะ | เอตรฺหฺยปฺยเน-
ไนษ ฤทฺธฺยา ปราชิตะ | 
 

(101.2) ภูตปูรฺว  วาราณสฺย า นครฺยามุปนิ) สฺฤตฺย ทฺเวา ฤษี ปฺรติวสตะ | ศงฺขศฺจ ลิขิตศฺจ 
| ยาวทปเรณ สมเยน เทโว วฺฤษฺฏะ | กรฺทโม ชาตะ| ศงฺขสฺขลิตะ | กรฺมเท ปติตะ | กุณฺฑิกา ภคฺนา | 
ตต (สฺเตน ศาปิ ทตฺตะ | ทุราจาร ตฺวยา ทฺวาทศานิ วรฺษาณิ น วรฺษิตวฺยมฺ | ราชฺ า พฺรหฺมทตฺเตน     
วาราณสีนิวาสินา จ ชนกาเยน ศฺรุตมฺ | ตตสฺไตรเสา คตฺวา วิชฺ ปฺตะ | มหรฺเษ ไมว  กฺริยตามิติ | ส    
กถยติ | น ศกฺย  มยา ทุราจารสฺย กฺษมิตุมฺ | ทฺวาทศวรฺษาณฺยเนน น (วรฺษิตวฺยมฺ | อถ ราชฺ า          
พฺรหฺมทตฺเตน ชนกาเยน สห) ลิขิโต วิชฺ ปฺตะ | เตนายาจน  กฺฤตมฺ | เทโว วฺฤษฺฏะ | กึ มนฺยธฺเว      
ภิกฺษโว โย’เสา เตน กาเลน เตน สมเยน (102) ฤษิ ศงฺขะ เอษ เอวาเสา ไมทฺคลฺยายนะ | (โย’เสา เตน 
กาเลน เตน สมเยน ฤษิรฺลิขิตะ | เอษ เอวาเสา ภิกฺษุะ ศาริปุตฺระ | ไนตรฺเหว) ตทาปฺวเนน ฤทฺธฺยา    
ปราชิตะ | 
 

(102.1) ปุนรปิ ยไถโษ’เนน ฤทฺธฺยา ปราชิตสฺตจฺฉฺรูยตามฺ | ลิขิตะ ศงฺขสฺย กสฺมึศฺจิตฺ          
ปฺรโยชเน ปาทโยรฺนิปติตะ | ศ เขน ปทฺภฺย า ช(ฏา อากฺฤษฺฏา | ลิขิต กถยติ | สูรฺโยทเย ตว ศิระ             
สฺผุฏิ)ษฺยตีติ | ศงฺขะ กถยติ | ตสฺมา(ตฺ สูรฺโยทโย น ภวิษฺย)ตีติ | อนฺธการ  โลเก ปฺราทุรฺภูตมฺ | ตโต     
ราชฺ า พฺราหฺมณคฺฤหปติภิศฺจ ศงฺโข วิชฺ ปฺตะ | มหรฺเษ ไมว  กฺริยตามิติ | ส กถยติ | (สูรฺโยทเย มม 
ศิระ สฺผุฏิษฺยติ | ลิขิตะ กถยติ | ยทฺเยว  มฺฤนฺนย  ศิระ กฺริยตามฺ | (เตน ตถากฺฤตมฺ) | ยทย  ศิระ กฺฤต  
สูรฺยสฺยาภฺยุทเย จ สฺผุฏิตมฺ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา ศงฺขะ เอษ เอวาเสา เมาทฺคลฺยายโน ภิกฺษุะ | 
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โย’เสา ลิขิตะ (เอษ เอวาเสา ภิกฺษุ ศาริปุตฺร | ไนตรฺหฺเยว ตทาปฺยเนน ฤทฺธฺยา ปราชิตะ | ปุนรปิ      
ยไถโษ’เนน ฤทฺธฺยา ปราชิตะ) ตจฺฉฺรูยตามฺ | 

(102.2) มธฺเยเทศาทฺ ทนฺตกลาจารฺโย ทนฺตตณฺฑุลาน า ปฺรสฺถมาทาย ยวนวิษย  คตะ | ส     
จิตฺรกลาจารฺยคฺฤเห’วตีรฺณะ | ส จ ศูนฺยะ | ส ตสฺย ภารฺยามุวาจ | วยสฺมภารฺเย (กิญฺจิตฺ ตณฺฑุล         
ปจนาย คฺฤหาณ | อิตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | สา ปกฺตุมา)รพฺธา | กาษฺ กฺษยะ ส วฺฤตฺตะ | น จ สิทฺธาสฺเต 
| ตสฺยาะ สฺวามี อาคตะ กถยติ | ภทฺเร กิเมตตฺ | ตยา วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | ส วฺยวโลกยิตุมารพฺธะ 
ปศฺยติ ทนฺตตณฺฑุลานฺ | ส ต า วิปฺร(ลมฺภยนฺ กฺฤถยติ | ภทฺเร อุษฺเณ ปานีเย มฺฤษฺเฏ ปานีเย ทตฺเต เอเต 
สิทฺธา ภวิ)ษฺยนฺตีติ | ตยาเสา ทนฺตกลาจารฺโย’ภิหิตะ | มฺฤษฺฏ  ปานียมานย อิติ | เตน สา อุกฺตา | 
อนฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ วาปี ลิขิตา | ตสฺย า จ กุกฺกุโร วฺยาฆฺมาตโก ลิขิตะ | (ตตะ กุมฺภมาทาย วาปึ    
มนฺยมานสฺตตปฺรเทศ  คตฺวา ปศฺยติ กุกฺกุร  วฺยาธฺมา) ตกมฺ | สฆฺราณ  ปิธาย นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ยาวตฺ 
ตสฺย ตทุทกภาชน  ภคฺนมฺ | ทนฺตกลาจารฺยะ ปฺรติภินฺนะ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา ทนฺตกลาจารฺยะ 
เอษ เอวาเสา (เมาทคลฺยายโน ภิกฺษุะ) โย’เสา จิตฺรกลาจารฺยะ เอ)ษ เอวาเสา ศาริปุตฺโร ภิกฺษุะ | 
 

(102.3) อปิ ตุ ยาส า ธฺยานวิโมกฺษสมาธิส (มาปตฺตี) น า ลาภี  ตถาคตสฺตาส า ปฺรตฺเยก-
พุทฺธา นามาปิ น ชานนฺติ | ยาส า ปฺรตฺเยกพุทฺธา (ลาภินสฺตาส า ภิกฺษุะ ศาริปุตฺโร นามาปิ น ชานีเต | 
ยาส า ลาภี ศาริปุ)ตฺโร ภิกฺษุสฺตาส า เมาทฺคลฺยายโน ภิกฺษุรฺนามาปิ น ชานีเต | ยาส า เมาทฺคลฺยายโน 
ภิกฺษุรฺลาภี ตาส า ตทนฺเย ศฺราวกา นามาปิ น ชานเต | มหรฺทฺธิกะ ศาริปุตฺโร (ภิกฺษุะ | มหรฺทฺธิโก     
มหาเมาทฺคลฺยายนะ | ส เอว) ฤทฺธิมตามคฺรฺโย นิรฺทิษฺฏะ | 

ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนวรฺคะ || 
 

(103) (สฺถวิรคาถา) 
 

อถายุษฺมานฺ กาศฺยปะ สฺว า กรฺมปฺโลตึ วฺย า (กฺฤ)ตฺย คิรมตฺยุไทรยตฺ | 
 

‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ | 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ติ ผล  มหตฺ ||159|| 

สึโห ยถา ปรฺวตไศลธารี 
วิศารโท คจฺฉติ โคจราย| 

ส กาศฺยโป ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘||160|| 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  | 
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รเณ วิหาริณฺยนวทฺยมานเส 
  ตสฺมึศฺจ ส ภาวเย ธรฺมมุตฺตมมฺ ||161|| 

ตสฺมินฺ ธรฺเม ปฺรณิธาย มา(นส ) 
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ รศฺจสมาคม ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 

(ปฺรตฺเยกพุทฺธ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
  วิเศษคามิษฺวนิหีนวฺฤตฺติษุ || 162|| 

ตสฺไยว ไจกสฺย ผเลน กรฺมณะ 
  สหสฺรกฺฤตฺวสฺตฺริทศานุปาคมตฺ | 

(วิจิตฺร) มาลฺยาภรณานุเลปนะ 
  ปฺรณีตกาโย ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘||163|| 
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ษฺเยษุ ศุเภษฺวห  ปุนะ| 
ปุนศฺเจตสา ปฺรณิธานการณาตฺ 

  ตสฺไยว ไจกสฺย ผเลน กรฺมณะ ||164|| 
ชาโต มหาศาลกุเล ทฺวิโช หฺยห  

  ปฺรภูตวิตฺโต นรนาริสตฺกฺฤตะ| 
  ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ||165|| 

(104) กฺฤตฺวา ปฏปฺโลติกกนฺถิกามห  
  โลเก’รฺหสฺย ปรฺณิปตฺย ปฺราวฺรชมฺ | 

โส’ห  ตถา ปฺรวฺรชิโต หฺยปศฺย  
  ชิน  นิษณฺณ  พหุปุตฺรไจตฺเย ||166|| 

ปฺรณมฺย ปาเทา จ มุเนรเวจ  
  ศาสฺตา เม ภควานฺ ศฺรา(วกสฺเต | 

ศฺรุตฺวา จ ธ ) รฺม  มธุร  ปฺรณีต  
  ยทิจฺฉเส สรฺวทุะขาทฺวิโมกฺตุมฺ ||167|| 

เย จาปิ เม ปุรุษวเรณ ตายินา 
  ธรฺมา มหาการุณิเกน เทศิตาะ | 

ธฺยานานิ จตฺวาริ พเลนฺทฺริยาณิ 
  (วิโมกฺษมารฺคางฺคกมาปฺตเมว) ||167|| 



 692 
 
 

เอภิศฺจ เม ปศฺจิมเทหธาริภิะ 
  สมาคโม’ยมฺฤชุภิรฺนีรชสฺไกะ | 

ส ปนฺนวาที หิ ชินสฺตถาคตะ 
  สมฺปทฺยเต ศีลวโต ยทีจฺฉติ ||169|| 

ยถายถา เม มนสะ ปฺรยานฺติ 
  (สิทฺธ  ตเทตทยมนฺติโม ภวะ | 

ฉินฺนา จ ชาติรปุนรฺภโว มม) 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ||170|| 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ วนฺธนเมว ฉินฺนมฺ | 
ปุตฺโรหมสฺเยารโส ธรฺมราชฺโ  

  นิรฺวาสฺยามิ กฺเลศคณกฺษยาจฺจ ||171|| 
ธูตวาสนานามหมคฺรฺโยนิรฺทิษฺฏะ สรฺวทรฺศินา | 
กฺษิณาสฺรโว วานฺตโทษะ (ปฺราปฺโต’หมจล  ปทมฺ ||172|| 
สฺถวีระ กาศฺยปศฺไจว  ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ )สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||173|| 

กาศฺยปวรฺคะ ปฺรถมะ|| 1|| 
 

(105) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  ศาริปุตฺรมิทมโวจนฺ | กิมายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ 
กรฺม กฺฤต  ยสฺย วิปาเกน (มหาปฺราชฺโ  วิศารโท ภูตะ | ส กถยติ | 
 

ยทาสฺมฺย) หมฺฤษิะ ศานฺตมปศฺย  ศฺรมณ  ตทา | 
ปฺรตฺเยกพุทฺธ  ภควนฺต  ลูหจีวรธาริณมฺ || 174|| 
ตสฺมึศฺจิตฺต  ปฺรสาทฺยาห  ธาวยิตฺวา จ จีวรมฺ | 
สฺยูตฺวา ร กฺตฺวา จ ตถา สฺปฺฤเศ ไจน  ปุนะ ปุนะ ||175|| 
มมานุ (กมฺปยากาศมภุทฺคมฺย ตโต หฺยเสา | 
สฺเวไนว เตชสาทีปฺตมาตฺมภาวมทรฺศยตฺ) ||176|| 
อญฺชลึ ส ปฺรคฺฤหฺมาหมการฺษ  ปฺรณิธึ ตตะ | 
ตีกฺษฺเณนฺทฺริโย มหาปฺราชฺ  อีทฺฤศะ สฺยามห  ยถา ||177|| 
อาฒฺเย กุเล’ภิชาเยย  มา จาห  นีจวฺฤตฺติษุ | 
มธฺเย กุเล’มิชาเยย  ปฺรวฺรชฺยาพหุละ สทา ||178|| 
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(เตน กุศลมูเลน ปญฺจชาติศต  มยา | 
ลพฺธา ตไถว ส ปฺราปฺตา ปฺรวฺร)ชฺยา จานคาริกา ||179|| 
อิย  เม ปศฺจิมา (ชาติรฺลพฺโธ) เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||180|| 
ปฺรวฺรชฺยา จ มยา ลพฺธา ศากฺยสิฺหสฺย ศาสเน | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  (ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ) ||181|| 
ส มุข  ไจว ศาสฺตาน า ภิกฺษุส ฆา (คฺรตะ สฺถิตมฺ) | 
กโรติ ปฺรชฺ ยา ศฺเรษฺฐ  ธรฺมจกฺรานุวรฺตกมฺ ||182|| 
ศาริปุตฺโร มหาปฺราชฺโ  ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||183|| 

ศาริปุตฺรวรฺโค ทฺวิตียะ ||2|| 
 

(105.2) (อถ สฺถวิรสฺถวิรา) ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  มหาเมาทฺคลฺยายนมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา        
อายุษฺมนฺ มหาโมทฺคลฺยายน อายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ สฺวกรฺมปฺโลติะ | อิทานี  ตฺวมปิ สฺวก า กรฺมปฺลิตึ        
วฺยากุรุ | เอวมุกฺต (อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายนะ สฺถวิรสฺถวิรานฺ ภิกฺษูนฺ อิทมโวจตฺ | 
 

(106) ยทาสฺมฺย) หมฺฤษิะ ปูรฺว  วา น ปฺรสฺถมุปาศฺริตะ | 
ปุรุษสฺตตฺร จาคมฺย ปฺรวฺรชฺย า มามยาจต ||184|| 
เกศ าสฺตสฺยาวโรปฺยาห  ธาวยิตฺวา จ จีวรมฺ | 
รญฺชยิตฺวา ตตะ ปฺราท า โส’ภูทาตฺตมนาสฺตทา ||185|| 
เอกานฺต (มุปคมฺยาถ ปรฺยงฺเก ส นิษทฺย จ | 
ลพฺธฺวา จาเสา สฺวก า โพธิมถากา) ศ  คต (สฺตทา) || 186|| 
ปฺราโมทฺยมุปคมฺยาห  ส ปฺรคฺฤหฺยาญฺชลึ ตตะ | 
อการฺษ  ปฺรณิธึ ตตฺร ปฺรารฺถยนฺ ฤทฺธิมุตฺตมามฺ | 
อีทฺฤศี มม ริทฺธิะ สฺยาทฺยไถวาสฺย มหาริเษะ ||187|| 
เตนาห  กุศล (มูเลน ยตฺร ยตฺริปปนฺนวานฺ | 
เทวภูโต มนุษฺยศฺจ กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ ) ||188|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาห ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||189|| 
ปฺรวฺรชฺยา จ ม ยา ลพฺธา ศากฺยสึหสฺย ศาสเน | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  (ศีตีภูโต’สฺมิ นิวฺฤตะ ||190|| 
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อหมฺฤทฺธิมตามคฺรฺโย นิรฺทิษฺฏะ สรฺวทรฺศินา | 
กิญฺจิตฺ กฺฤตฺวาปิ) กุศลมนุภฺฤต  สุข  พหุ | 
ยจฺจาปฺยกุศล  กรฺม ศฺฤณุตวฺยากโรมฺยหม ||191|| 
ปุโรตฺตเม ราชคฺฤเห จาภูว  ศฺเรษฺ ทารกะ | 
พหิรฺคฺฤหสฺย กฺรีฑิตฺวา ปฺราวิศ (มศนาย จ ||192|| 
ตโต มาเมกทา ทฺฤษฺฏฺวา ปิตเรา รหสิ สฺถิตมฺ | 
ทณฺเฑน ส ปฺรหฺฤตฺยาถา) วธฺยายนฺเต จ ลชฺชิตาะ ||193|| 
มนะปฺรโทษ  จากรฺษ  ปิตุรฺมาตุรถานฺติเก | 
ยทา มหานฺ ภวิษฺยามิ หนฺมฺเยษ า นลฆาตฺยยา ||194|| 
มนะปฺรโทษ  กฺฤตฺวาห  กาเยน นาปร  (กฺฤตมฺ |  
ตถาปิ กาลสูตฺเร’นุภูต  ทุะข  มยา พหุ ||195|| 
เตน กรฺมาวเศเษณ ชาโต เม) ปศฺจิโม ภวะ | 
นลฆาตฺยยา หนิษฺยนฺติ ศฺรมณา อนฺยตีรฺถิกาะ ||196|| 
(107) ส เอว หิ มมาพาโธ ภวิตา มรณานฺติกะ | 
กรฺมาวเศษ  จรม  ตตะ กฺษีณ  ภวิษฺยติ ||197|| 
ตสฺมาตฺ ปฺรสาทฺย (ปิตเรา ปฺรวฺรชฺยาะ วิหิตา มยา | 
ตตฺปฺรสาทผเลไนว ภูตาน า สุคตึ คตะ ||198|| 
อิติ โกลิตะ) สฺถวิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺว (ก ) กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||199|| 

โกลิตวรฺคสฺตฺฤตียะ||3|| 
 

(107.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  (โศภิตมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา อายุษฺมตา        
โกลิเตน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ) | อถายุษฺมานปิ โศภิตะ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ | (อถายุษฺมานฺ โศภิโต 
ภิกฺษุส ฆสฺย ปุรสฺตาตฺ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ) | 
 

ส ฆารามมห  คตฺวาปศฺย  โจกฺษมถางฺคนมฺ | 
(สมฺมารฺชนฺยา มยา ปศฺจาทฺ รชสฺตสฺย ปริษฺกฺฤตมฺ) | 
นิษฺกฺเลศะ สฺยามิตฺยโวจ  ยเถท  โจกฺษมงฺคนมฺ ||200|| 
เตน กุศลมูเลน ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ | 
ปฺรา (สาทิโก) ทรฺศนียศฺจาภิรูโป ภวามฺยหมฺ ||201|| 
ตตะ กรฺมาวเศเษณ (มมาย  ปศฺจิโม ภวะ | 
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ปิตฺฤภฺย า ภูษยิตฺวาถ นามฺนาห  โศภิตะ กฺฤตะ ||202|| 
ตโต ชาติมห  กฺฤตฺวา ชฺ าติ) สงฺฆาคฺรตสฺตทา | 
ปฺริโย มนาปะ สรฺเวษ า ชฺ าตีณ า สตฺกฺฤตะ สทา ||203|| 
อาราธิตะ สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ย (อนุตฺตระ) | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตฺตะ ||204|| 
โย เม จ (ปฺรณิธิสฺตสฺย กรฺมณา วิหิเตน หิ | 
อรฺหตฺตฺวมุปคมฺเยห วีตกฺเลโศ’สฺมฺยนศฺรวะ ||205|| 
ชมฺพุทฺวีปมเศษ ) ปิ กาศิวสฺตฺเรณ โศธเยตฺ | 
วีตราคสฺย ยตฺไรก  จ กฺรม  โศธเยทฺฤเษะ ||206|| 
ชมฺพุทฺวีเป จ สรฺวสฺมินฺ โศธเยทฺฤษิจ กฺรมานฺ | 
ยจฺจ จาตุรฺทิศิ ส เฆ กฏิมาตฺร  วิโศธเยตฺ | 
ชมฺพู (ทฺวีเป ชินสฺตูป  หสฺตมาตฺรญฺจ ส ฆกมฺ ) ||207|| 
(108) เอต า วิโศธิต า ชฺ าตฺวา ยา มยา เวทิตา สฺวยมฺ | 
สมฺมารฺชฺย สุคตสฺตูป  ปฺรสาทยต มานสมฺ ||208|| 
ตสฺมาตฺ ปฺรชานต า สมฺยกฺส พุทฺธสฺย คุณานฺ พหูนฺ | 
การฺยะ สฺตูเปษุ สตฺกาโร (ภวิษฺยติ มหาผละ ||209|| 
เอตนฺเม กุศ)ล  ตสฺย กานฺตมิษฺฏ  มโนรมมฺ | 
ตสฺมาทฺ ชินสฺย สฺตูเปษุ ปูช า กุรฺวีต โศภนามฺ ||210|| 
เอตทฺ ภทนฺตาะ ปรม  ปุณฺยกฺเษตฺรมนุตฺตมมฺ | 
นหิ จิตฺตปฺรสาทสฺย ภวตฺยลฺปา (ปิ ทกฺษิณา | 
ตถาคเต จ ส พุทฺเธ พุทฺธาน า ศฺราวเกษุ จ ||211|| 
โศภิตะ สฺถวิรศฺไจว  ภึ) กฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||212|| 

โศภิตวรฺคศฺจตุรฺถะ ||4|| 
 

(108.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษวะ อายุษฺมนฺต  สุมนส(มิทฺรมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมตา 
โศภิเตน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ) อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก  กรฺม วฺยากโรติ | 
 

กรฺเณ สุมนส  กฺฤตฺวา มาล า จ มูรฺธนิ | 
อุทฺยานภูมึ นิรฺยามิ วยสฺไยะ ปริวาริตะ ||213|| 
วิปศฺยินะ สฺตูปมห  ตตฺราปศฺย  มหามุเนะ | 
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(สรฺไวรฺมหาชไนศฺเจมมปศฺย  พหุสตฺกฺฤตมฺ ||214|| 
อถ กฺรีฑ า วยสฺไยศฺจ กฺฤตฺวา มา) ล า สฺวก า สฺวกามฺ | 
ตสฺมินฺนาโรปยนฺ สฺตูเป ปฺรสนฺเนน จ เจตสา ||215|| 
ตานห  ตตฺร ฒษฺฏฺวาถ ชนมนฺย  ตถา พหุะ | 
กรฺณาทฺ คฺฤหีตฺวา กุสุม  สฺตูเป อาโรปเย ตทา ||216|| 
เตนาห  กุศลมูเลน ยตฺร (ยตฺโรปปนฺนวานฺ | 
เทวภูโต มนุษฺยศฺจ กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ ||217|| 
อาราธิตะ) สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ | 
(อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต ) ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||218|| 
เอกปุษฺป  ปริตฺยชฺย วรฺษโกฏิศตาณฺยหมฺ | 
เทเวษุ ปริจรฺเยว เศเษณ ปรินิรฺวฺฤตะ ||219|| 
(109) ส เจ (ภทนฺต ส พุทฺธคุณานาปฺตุมิเหจฺฉสิ | 
ปุนะ ปุนรุปาสีถาะ สุปฺรสนฺเน) น เจตสา ||220|| 
ตสฺมาตฺ ปฺรชานตามสฺย (ส พุทฺธสฺย คุณานฺ พหูนฺ) | 
การฺยะ สฺตูเปษุ สตฺกาโร ภวิษฺยติ มหาผละ ||221|| 
น หิ จิตฺตปฺรสาทสฺย สฺวลฺปา ภวติ ทกฺษิณา | 
ตถาคเต จ ส พุทฺเธ พุทฺธาน า ศฺราวเกษุ จ ||222|| 
(กุศลสฺย ผล  ตสฺย) กานฺตมิษฺฏ  มโนรมมฺ | 
เตน กรฺมวิปาเกน นาสฺติ ชาตุ ปุนรฺภวะ ||223|| 
อรฺหนฺนสฺมิ หตกฺเลศะ ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ | 
นาห  ปุนรฺภว  ศยฺย า ส สาเร ศยิตะ กฺวจิตฺ ||224|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติ (รฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ) | 
มุกฺโต’สฺมิ สรฺวทุะเขภฺย อุตฺตีรฺโณ ภวสาคราตฺ ||225|| 
อิตฺเยว  สุมนาะ สฺววิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||226|| 

สุมโนวรฺคะ ปญฺจมะ ||5|| 
 

(109.1) (อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษวะ อายุษฺมนฺต  โกฏีวึศมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา) อายุษฺมนฺ 
โกฏีวึศ อายุษฺมตา สุมนสา สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานโป สฺวก า กรฺมปฺโลตึ (วฺยากโรตุ) |         
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กิมายุษฺมตา โกฏีวึเศน กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน (ภควตา อารพฺธวีรฺยาณามคฺรฺโย นิรฺทิษฺฏะ | ส    
กถยติ | 
 

จาตุรฺทิศสฺย) ส ฆสฺย มไยก  ลยน  กฺฤตมฺ | 
พนฺธุมตฺย า ปฺรวจเน ราชธานฺย า วิปศิยนะ ||227|| 
ส สฺตีรฺย ลยนสฺยาห  ทูษฺยเมตตฺตวาสฺฤชมฺ | 
ปฺรหฺฤษฺฏจิตฺต สุมนา อการฺป  ปฺรณิธึ ตทา ||228|| 
(สมาราธฺย จ ส พุทฺธมหมตฺโรปสมฺปทา | 
ลปฺสฺเย จาตุวิไธรฺทุะไขวิหีนม) ชร  ปทมฺ ||229|| 
อหเมเตน ปุณฺเยน กลฺปานฺ นวติ ส สฺฤตะ | 
เทวภูโต มนุษฺยศฺจ กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ ||230|| 
ตตะ กรฺมาวเศเษณ ปศฺจิเม’สฺมินฺ สมุจฺฉฺรเย | 
ศฺเรษฺ โน’คฺรฺยสฺย (ชาโต’หเมก เอว สุตสฺตทา ||231|| 
(110) ชาตมาตฺร  สมากรฺณฺย หฺฤษฺโฏ เม ชนโก’วฺรวีตฺ | 
ทาสฺยมฺย) ห  กุมารสฺย โกฏีทฺรวฺยสฺย วึศติมฺ ||232|| 
โรมาภูตฺ ปาทตลโยรฺชาตาภูจฺจตุรงฺคลาะ | 
สุสูกฺษฺมา มฺฤทุส สฺปรฺศาะ สุภาสฺตูลปิจูปมาะ ||233|| 
อตีตาะ นวติะ กลฺษา (นาภิชานามิ ทุรฺคติมฺ | 
อาราธิตะ สารฺธวาหะ) ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||234|| 
อคฺรฺโย’สฺมฺยารพฺธวีรฺยาณ า นิรฺทิษฺฏะ สรฺวทรฺศินา | 
กฺษิณาสฺรโว วานฺตโทษะ ปฺราปฺโต’ห (มจล  ปทมฺ ||235|| 
โกฏีวึศศฺจ สฺถวิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก ) กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||236|| 

โกฏีวึศวรฺคะ ษษฺ ะ ||6|| 
 

(110.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษวะ อายุษฺมนฺต  วาคีศมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา อายุษฺมนฺ 
วาคีศ อายุษฺมตา โกฏีวึเศน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ (วฺยากโรติ) ส กถยติ | 

 

นวตฺวตีตาะ กลฺปา เม นาภิชานามิ ทุรฺคติมฺ | 
เทวภูโต มนุษฺยศฺจ (กฺฤต) ปุณฺโย วิโรจิตะ ||237|| 
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อชานานะ กุศลมห  เกวลานฺโยนฺยทรฺศนาตฺ | 
(อาคนฺตุกาน า ษษฺฏฺยา หิ กฺริยมาณ  วิปศฺยินะ ||238|| 
สฺตูปสตฺการมาโลกฺย คนฺธมาลฺเยน ปูชิตะ | 
ปูชยิ) ตฺวา สฺตูเป จ น วินิปาตมห  คตะ ||239|| 
กฺฤตฺวาลฺปก  ตุ กุศกฺลมนุภูต  สุข  พหุ | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||240|| 
ส เจทฺธิ นาม ส พุทฺธ  ชฺ าตฺวา (ห  สตฺกโรมีห | 
ผล  พหุ ภเวตฺ ตสฺย สตฺการสฺย น ส ศยะ ||241|| 
ตสฺมาตฺ ปฺรชานตามสฺย ส พุทฺธสฺย คุณานฺ พหุนฺ) | 
สฺตูเปษุ การฺยะ สตฺกาโร ภวิษฺยติ มหาผละ ||242|| 
อคฺรฺโย’สฺมิ คาถาการาณ า นิรฺทิษฺฏะ สรฺวทรฺศินา | 
วาคีศ (อิติ วิขฺยาตะ ) กลฺยาณปฺรติภานวานฺ ||243|| 
(111) (วาคีศะ สฺถวิโร’ษฺเยว  ภิกฺษุส ฆาครฺตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตตฺเป มหาหฺรเท) ||244|| 

วาคีศวรฺคะ สปฺตมะ||7|| 
 

(111.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษวะ อายุษฺมนฺต  ปิณฺโฑลภรทฺวาชมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา       
อายุษฺมตา วาคีเศน (สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ | 
 

ศฺเรษฺ นสฺตนยศฺจา) หมีศฺวระ ไปตฺฤเก คฺฤเห | 
อนุรกฺษยา ปิตุรห  มิถฺยามาเนรฺยาวรฺตินมฺ ||245|| 
ปิตร  ภคินึ ภฺราตฺฤนฺ ทาสกรฺมกรานปิ | 
ตรฺปยามฺยนฺนปาเนน (ตถาปิ) ปรฺยภาษิษมฺ ||246|| 
มาตฺส (รฺเยณาภิภูโต’นฺนมทตฺตฺวาส  ปรุษวากฺ | 
เตน ก) รฺมวิปาเกน นรเก กฺษิเปต พหุ ||247|| 
ปฺรตาปเน กาลสูตฺเร ทุะข  ปฺราปฺตมนลฺปกมฺ | 
นรเกภฺยสฺตตศฺยุตฺวา ลพฺธฺวา ไว มานุษ  ภวมฺ ||248|| 
เตน กรฺมวิปาเกน ปาษาณ (มศน  มม | 
ตไถว กฺษุตฺปิปาสาภฺย า ทุะขี กา) ล  กโรมฺยหมฺ ||249|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||250|| 
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ปฺรวฺรชฺยา จ มยา ลพฺธา ศากฺยสึหสฺย ศาสเน | 
(อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||251|| 
อคฺรฺโย’สฺมิ สิหนาทาน า นิรฺทิษฺฏะ สรฺวทรฺศิ) นา | 
สรฺเว เม วาหิตาะ กฺเลศา วีตกฺเลโศ’สฺมฺยนาสฺรวะ ||252|| 
อิทานีมปิ ภทนฺตาหเมวมฺฤทฺธิมตะ สตะ | 
ภวิษฺยตฺยุปลา เอว คุหาย า มม โภชนมฺ ||253|| 
เอตทฺภทนฺต (กุศล  กานฺตมิษฺฏ  มโนรมมฺ | 
ปิณฺโฑ) ล ภรทฺวาชะ สฺถวิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ ||254|| 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท | 

ปิณฺโฑลภรทฺวาชวรฺโค’ษฺฏมะ ||8|| 
 

(111.2) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษวะ (อายุษฺมนฺต  สฺวาคตมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา อายุษฺมตา         
ปิณฺโฑลภร) ทฺวาเชน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวาคตะ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ |      
อถายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า (112) กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ | 
 

พนฺธุมตฺย า ราชาธานฺย า (ชาโต’ห  ศฺเรษฺ นะ สุตะ | 
พหุธานฺยธโนเปโต ชนกายสุส วฺฤตะ ||255|| 
นฺฤปาณ า สตฺกฺฤ) โต’ภูวมถ ไนคมมนฺตฺริณามฺ | 
(ปฺราสาทิโก) ทรฺศนีโย รูปทรฺศนมูรฺจฺฉิตะ ||256|| 
ตโต’ห  รถมารุหฺย ชนกายปุรสฺกฺฤตะ | 
อุทฺยานภูมึ นิรฺยามิ สรฺวกามสมนฺวิตะ ||257|| 
ตตฺร จาปศฺย (มุทฺยาเน ศฺรมณ  ส ยเตนฺทฺริยมฺ | 
ปฺรสานฺตาจรณญฺไจว ลูหจีวรธาริณมฺ ) ||258|| 
ต  จาห  ศฺรมณ  ทฺฤษฺฏฺวา เทารฺมนสฺย (ยุตสฺตทา) | 
อนวทฺย  สุมนส  ชุคุปฺสนฺ วจสามุนา ||259|| 
อย  ปฺรวฺรชิตะ กสฺย ทุรฺวรฺโณ โฆรทรฺศนะ | 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนฺตตะ ||260|| 
(อุกฺตฺวา ทุรฺภาษิต  ไจว  กรฺมโณ’สฺย ผเลน หิ) | 
ทุรฺวรฺโณ ทุะขิโต’ห  (จ) ภวามิ นรก (วฺรเช) ||261|| 
กุษฺฐี คาตฺเรษฺวรุรฺคาตฺระ กฺฤโศ ธมนิสนฺตตะ | 
กปาลปาณิรฺวฺยาหาร  คณศาฏีนิวาสิตะ ||262|| 
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ส การกูฏศยโน’ลยโน’ถาปรายณะ | 
เยน (จาหารกฺฤตฺเยน ทณฺฑิโต’ห ) ชุคุปฺสิตะ ||263|| 
ปญฺจชาติศตานฺเยว  (ยตฺร ยตฺโรป) ปนฺนวานฺ | 
ตตฺไรว  กฺษุตฺปิปาสาภฺย า ทุะขี กาล  กโรมฺยหมฺ ||264|| 
ทุราคมญฺจ เม นาม สรฺวโลกชุคุปฺสิตมฺ | 
อมนาปศฺจ สรฺเวษ า ตไทวาส  ชุคุปฺสิตะ ||265|| 
(ส ฆาคฺรโต’ห  ส พุทฺธ  เท) ศยนฺต  ปร  ปทมฺ | 
ทฺฤษฺฏฺวา จ ชนกาย  ต  ปฺราธาว  ตฺวริต  ตตะ ||266|| 
อปฺเยว  ตตฺร ปานีย  ยาวทรฺถิกมฺ | 
ทฺฤษฺฏฺวา จ ชนกาย  ต  ธรฺยารฺถาย นิษณฺณกมฺ | 
นิราศะ ปฺรตฺยปกฺราม  นาสฺติ(โภชนสมฺภวะ ||267|| 
(113) ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
อปิ สฺวาคต) ภทฺร  เต นิษีเทท  ตวาสนมฺ ||268|| 
โส’ห  ปฺราโมทฺยมาคมฺย ส ปฺรคฺฤหฺยาญฺชลึ ตตะ | 
ศาสฺตุะ ปาเทา นมสฺยาหเมกานฺเต สนฺนิษณฺณวานฺ ||269|| 
ตตะ การุณิกะ ศาสฺตา เคาตโม หฺยนุกมฺปยา | 
กถ(ยตฺยนุปูรฺว า ต า กถ า สตฺย า มหา)มุนิะ ||270|| 
ปฺราวฺรชยตฺ การุณิโก เคาตโม เม’นุกมฺปยา | 
สฺวาคตศฺเจติ เม นาม กฺฤตวาลฺโลกนายกะ ||271|| 
เตโชธาตุสมาปตฺตฺยามคฺรฺย  มามภินิรฺทิเศตฺ | 
อิตฺเยว  สฺวาคตะ (สฺถวิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ) | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||272|| 

สฺวาคตวรฺโค นวมะ ||9|| 
 

(113.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  นนฺทิกมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺนนฺทิก     
อายุษฺมตา (สฺวาคเตน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ | อถ)        
อายุษฺมานฺนนฺทิกสฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ | 
 

ปุโรตฺตเม ราชคฺฤเห ศฺเรษฺฐฺยภูว  มหาธนะ | 
ทุรฺภิกฺเษ วรฺตมาเน จ ฤษยสฺตตฺร โภชิตาะ ||273|| 
ภุกฺตฺวา ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺตตฺ ศีตีภูโต อนาศฺรวะ | 
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จิตฺตมาตฺสรฺยโทเษณ ปาปิก า จินฺตยามฺยหมฺ ||274|| 
โก’ธุเนม  ศฺรมณก  สปฺตวรฺษาณิ โภชเยตฺ | 
กฺกาถยิตฺวา ศฺวมูตฺเรณ ตโต ภกฺตมปาจยมฺ ||275|| 
อโภชยมฺฤษึ (ตสฺมาตฺ กฺฤตฺวา กาลมนลฺปกมฺ | 
สมย  ทุะขมาปนฺน ) สฺตาปเน’ถ ปฺรตาปเน ||276|| 
นรกาตฺ ปฺรจฺยุตศฺจาห  ลพฺธฺวา ไว มานุษ  ภวมฺ | 
คฺลานกะ ปรวศฺยศฺจ ทุะขีภูตศฺจรามฺยหมฺ ||277|| 
ปญฺจชาติศตานฺเยว  (ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ) 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||278|| 
ปฺรวฺรชฺยา จ มยา ลพฺธา ศากฺยสิฺหสฺย ศาสเน | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต(‘สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ) ||279|| 
(114) ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||280|| 
(อิตฺเยว ) นนฺทิกะ สฺถวิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||281|| 

นนฺทิกวรฺโค ทศมะ ||10|| 
 

(114.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  ยศสมิทมโจวนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ ยศ       
อายุษฺมตา  นนฺทิเกน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ (สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ | อถา-    
ยุษฺมานฺ ยศาสฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ | 
 

อาสมารณฺยกฤษิ)รฺคฺราม  ปิณฺฑารฺถมาวฺรชมฺ | 
นารีกุณปมทฺรากฺษ  วฺยาธฺมาตกวินีลกมฺ ||282|| 
โยนิศ  ปฺรตฺยเวกฺษฺยาห  ปรฺยงฺเกน นิษณฺณวานฺ | 
อศุภ า ตตฺร ภาวยามฺเยกาคฺระ สุสมาหิตะ ||283|| 
(กุกฺษิธฺยาเม นิษณฺโณ’ห  ศฺรุตฺวาศพฺทมโถตฺถิตะ) | 
ตสฺยาะ กุกฺษิสฺถมทฺรากฺษ  ปุรีษมถ โศณิตมฺ ||284|| 
ต  ปูติคนฺธมศุจิฺ ปฺรกฺษรนฺต  สมนฺตตะ | 
อนฺตฺรมนฺตฺรคุณ  วฺฤกฺกาหฺฤทย  กฺโลมก  ตถา ||285|| 
ขาทฺยมาน  กฺฤมิศไตะ ปุนศฺจิตฺตสมาหิตะ | 
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‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ยไถเวทมิท  ตถา ||286|| 
ตตะ สมาเธรฺยุตฺถาย ปฺรกฺรานฺโต’สฺมฺยาศฺรม  ปฺรติ | 
น ปิณฺฑาย ตทาจารฺษ  ภุกฺตวานฺ ไนว โภชนมฺ ||287|| 
ยทา จาห  ปุนรฺคฺราม  ปฺรวิศนฺ โภชนารฺถิกะ | 
(รูป  มโนหร  ทฺฤษฺฏฺวาภาวย  กุณป ) ตถา ||288|| 
อนฺตะ ปูรฺณเมธฺยสฺย สรฺวเมว ชุคุปฺสิตมฺ | 
เอว  ภาวยโต’ภีกฺษฺณ  ปฺราปฺตา เม วีตราคตา ||289|| 
พฺราหฺมา วิหาราศฺจตฺวาร อปฺรมาณาะ สุภาวิตาะ | 
(พฺรหฺมโลกาตฺตตศฺจฺยุตฺวา ชาโต วาราณ) สี ปุเร ||290|| 
ชาโตคฺร’ศฺเรษฺ นะ ศฺรีมานห  ตตฺไรกปุตฺรกะ | 
ปฺริโย มนาปะ สรฺเวษ า นิษฺ าปฺราปฺตศฺจ สมฺปทามฺ ||291|| 
(115) ทิวา ส ปริจรฺยาห  ราตฺเรา สยฺยามกลฺปยมฺ | 
ลฆฺเวว ตต อุตฺถาย ตตฺรา (ปศฺย  พหุสฺตฺริยะ | 
วีณามฺฤทงฺคมุรชานากีรฺณ าศฺจ สมนฺตตะ ||292|| 
วสฺตฺรหีน ) ลปนฺตฺยสฺตาะ สุปฺตา วิกฺษิปฺตพาหวะ | 
ตโต เม ปูรฺวโก เหตุรุทปาทิ มหารฺถกะ ||293|| 
ศฺมศานส ชฺ าสุ ตต อาสีทนฺตะปุเร มม | 
ตตะ ส เวคมาปนฺนะ ปฺรศสฺตึ กฺฤตวานหมฺ ||294|| 
อุปทฺรุ (โต’หมุตฺถาย ศยนานฺนิรฺคโต คฺฤหาตฺ) | 
วิวฺฤณฺวนฺติ มม ทฺวาร  เทวตา อถ รากฺษสาะ ||295|| 
นคราทภินิษฺกฺรมฺย นทีตีรมุปาคตะ | 
อปศฺย  ปาริเม ตีเร ศฺรมณ  ส วฺฤเตนฺทฺริยมฺ ||296|| 
ต  จาห  ศฺรมณ  ทฺฤษฺฏฺวา ศพฺทมุจฺไจรุทีรยนฺ | 
(อถ โส’เทศยตฺตตฺร) ม า วาจามฺฤตยา ตทา ||297|| 
เอหิ ( กุมาร มา ไภษีริท  เต นิรุปทฺรุตมฺ | 
นทีปารมห  ตีรฺณ อุตฺสฺฤชฺย มณิปาทุเก ||298|| 
อุปส กฺรานฺตะ การุณิก  พุทฺธมปฺรติปุทฺคลมฺ | 
ตโต ม า ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ || 299|| 
ยาเจ ตโต’ห  ปฺรวฺรชฺย า ทฺฤษฺฏสตฺโย ‘‘‘‘‘ | 
(ปฺราวฺรช)ยตฺ การุณิโก เคาตโม เม’นุกมฺปยา ||300|| 
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ราตฺเรา นิวาเสน ตต อุทิเต’สฺมินฺ ทิวากเร | 
สรฺเว มมาสฺรวาะ กฺษีณาะ ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||301|| 
อิตฺเยว  (ยศะสฺถวิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหา) หฺรเท ||302|| 

อิติ ยศะสฺถวิรสฺย วรฺค เอกาทศะ ||11|| 
 

(115.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  ไศวลมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ ไศวล        
อายุษฺมตา ยศสา สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานี (มายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ | อถ ไศวลสฺ-   
ตสฺย า เว)ลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ | 
 

(116) วาราณสฺย า นครฺย า ไว นิรฺวฺฤเต กาศฺยเป ชิเน | 
มหตฺสฺตูป  การิตวานฺ ราชา (รตฺน) มย  กฺฤกิะ ||303|| 
อภูว  ชฺเยษฺ ปุตฺโร’ห  กฺฤกิราชฺโ  ยศสฺวินะ | 
ปฺรถม  จ มยา ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘  || 304|| 
(เทว) ภูโต มนุษฺยศฺจ กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ | 
ภวามฺยาฒฺโย มหาภาคสฺตาสุ ตาสูปปตฺติษุ || 305|| 
มหาทานปติศฺจาห  ภวามิ ธนธานฺยวานฺ | 
ทตฺต  ทานมนลฺป  จ ปญฺจชาติศตานิ เม ||306|| 
พฺราหฺมณะ ศฺรมโณ ภิกฺษุเรไกกโศ อนาศฺรวะ | 
สนฺตรฺปิตาะ ปญฺจศตาะ สุปฺรสนฺเนน เจตสา ||307|| 
ตตฺ กรฺม กฺฤตฺวา กุศลมิห ปศฺจิมเก ภเว | 
อาฒฺเย ศากฺยกุเล ชาตมาตฺโร วาจมภาษิ ยตฺ ||308|| 
กศฺจิทฺ ธน  วา ธานฺย  วา ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(อห  ตฺฤ)ปฺตึ น คจฺฉามิ ตรฺปยิษฺเย วนีปกานฺ ||309|| 
สาธุ เม กฺษิปฺรมาขฺยาตุ กศฺจิทสฺตีห โว ธนมฺ | 
ส วิคฺนมนโส’ภูว สฺเต ศฺรุตฺวา มม ภาษิตมฺ ||310|| 
ทิโศ ทิโศ วิธาวนฺติ สฺถาปยิตฺวา ( จ เม มาตรมฺ) | 
‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ตฺว  พฺรูหิ เม ลฆุ ||311|| 
ตว ปุตฺโร’หมสฺมฺยมฺพ มานุโษสฺมิ น รากฺษสะ | 
ชาติสฺมโร ทานปติรฺทาน  ทาตุ สโทตฺสเห ||312|| 
อภูทาตฺตมนา มาตา ศฺรุตฺวา ตทฺวจน  มม | 
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สา สมาศฺวาสฺย (มามาห ปศฺย โกษ  พหุธนมฺ ||313|| 
ปฺริโย) มนาปะ สรฺเวษ า นาตฺฤปฺยทฺทรฺศเนน เม | 
ชาตมาตฺรสฺย เม นิตฺยมภฺยวรฺธต ตตฺ กุลมฺ ||314|| 
ธนธานฺยสุวรฺเณน ทาสกรฺมกไรรปิ | 
ไศวลทารโก ชาโต ชาตมาตฺโร’ภฺยภาสต ||315|| 
‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||316|| 
(117) ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
อาราธยิตฺวา ส พุทฺธ  ปฺรวชิตฺวานฺคาริกานฺ ||317|| 
นาหมฺฤณาตฺ ปฺรวฺรชิโต นาปิ วา ชีวิกาภยาตฺ | 
ษฑฺภิชฺ า มยา ปฺราปฺตา ปฺรวฺรชฺย ศฺรทฺธยา ตทา ||318|| 
มนุไช ราชภิศฺจานฺไย ‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(อิติ ไศวลสฺถวิโร ภิกฺษุส ฆา) คฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||319|| 

ไศวลวรฺโค ทฺวาทศะ ||12|| 
 

(117.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษวะ (อายุษฺมนฺต  วกุล) มิทมโวจนฺ | อายุษฺมตา ไศวเลน     
สฺวกา กรฺมปฺโลติรฺยากฺฤตา | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยกโรตุ | (อถายุษฺมานฺ วกุลสฺตสฺย า 
เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ) | 
 

พนฺธุมตฺย า ราชธานฺย า คานฺธิโก’ห  ปุราภวมฺ | 
วิปศฺยินะ ปฺรวจเน ภิ (กฺษุส ฆ  นิมนฺตฺรเย ||320|| 
อิจฺฉามิ คฺลานไภษชฺย  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||321|| 
(ทตฺตวานฺ ภิกฺษุ) ศฺรมเณษฺเวกาเมก า หรีตกีมฺ | 
กลฺปานิ ตฺเวกนวตึ วินิปาโต น เม’ภวตฺ ||322|| 
ปศฺย (ไภษชฺยทานสฺย วิ)ปาโก’ย  มหารฺถิกะ | 
อนุ(ภูต  พหุสุข  กฺฤตฺวาลฺป  กุศล  มยา) ||323|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติ (รฺลพฺโธ’ย  มานุโษ ภวะ | 
นาภิชานามิ ไภกฺเษหิ คฺฤหีต  ราษฺฏฺรปิณฺฑกมฺ ||324|| 
ตฺริราตฺเรไณว ติสฺโร’ปิ วิทฺยาะ สากฺษาตฺกฺฤตา มยา | 
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ยาปเย ลูหลูเหน ป ำสุกูล  จ จีวรมฺ ||325|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ (นา) ภิชานามิ ตาวตฺกาลิกมปฺยหมฺ ||326|| 
เอตทฺ ภทนฺตาะ สฺมรามิ ปรีตฺต  กุศล  กฺฤตมฺ | 
อนุภูต  ผล  ตสฺย กานฺตมิษฺฏ  สุโขทยมฺ ||327|| 
(118) อิตฺเยว  วกุลสฺถ (วิโร ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยาก) โรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||328|| 

(วกุลวรฺค) สฺตฺรโยทศะ ||13|| 
 

(118.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  สฺถวิรสฺถวิรนามานมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา
ยุษฺมนฺ สฺถวิร อายุษฺมตา ว(กุเลน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ) ตทิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า(กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ) 
| อถ สฺถวิรสฺถวิรนามา ตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ (วฺยากโรติ) | 
 

จรฺมกาโร’หมภว  ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ | 
ทุรฺภิกฺเษ จรฺมขณฺฑานิ ตตะ สฺไวะ ‘‘‘‘‘‘‘‘ ||329|| 
(จรฺมขณฺฑ  ตตะ ปกฺตฺวา ปิณฺฑาย) โภชนารฺถิกะ | 
ตสฺไม จิตฺต  ปฺรสาทฺยาห  ทตฺตว าศฺจรฺมมิศฺริกามฺ ||330|| 
ศฺรมณะ ปริภุชฺยาเสา ตต อากาศมุตฺถิตะ | 
ปฺราโมทฺยมุปคมฺยาห  ส ปฺรคฺฤหฺยาญฺชลึ ตตะ ||331|| 
(อากรฺษ  ปฺรณิธึ ตตฺร ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ | 
สฺถวิไร) รีทฺฤไศเรว ภเวนฺมม สมาคมะ ||332|| 
ภิกฺษุณาเนน โย ธรฺมะ สฺปฺฤษฺฏะ กาเยน นิรฺมละ | 
สฺปฺฤเศย  ตมห  ธรฺม ปฺรณิธิรฺเม ตทาภวตฺ ||333|| 
อนุเปต  จ วรฺเณน คนฺเธน จ (รเสน จ) | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||334|| 
(กฺฤตฺวาลฺปก  ตุ กุศลมนุภูต  สุข  พหุ | 
เทว) ภูโต มนุษฺยศฺจ กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ ||335|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ | 
อาราธิตะ สารฺธวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||336|| 
ยศฺจ ปฺรณิธิรุตฺตม ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||337|| 
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(สฺถวิรสฺถวิรศฺไจว  ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยาก) โรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาทฺรเท ||338|| 

สฺถวิรสฺถวิรนามา สฺถวิรวรฺคศฺวตุรฺทศมะ ||14|| 
 

(119.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺตมุรุวิลฺวกาศฺย (ปมิทมโวจนฺ | อายุษฺมนฺนุ-      
รุวิลฺววฺยากฺฤตา อายุษฺมตา สฺถวิรสฺถวิเรณ สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานี) มายุษฺมนฺโต’ปิ วฺยากุรฺวนฺตุ     
สฺวก า กรฺมปฺโลติมฺ | เต วฺยากรฺตุมารพฺธาะ | 
 

อาส สฺตฺรยะ สารฺถวาหา ภฺราตระ สหิตา วยมฺ | 
ทฺฤษฺฏฺวา สฺตูป  กาศฺยปสฺย วิภคฺนะ ศกลีกฺฤตมฺ ||339|| 
สรฺว (ปณฺย  สมาทาย สฺตูป  ส สฺถาปิต  ปุนะ | 
เต กรฺม กุศ) ล  กฺฤตฺวา จิร  สฺวรฺเคษุ โมทิตาะ ||340|| 
มานุษ  (ภวมาค) มฺย ตโต ชาตา มหากุเล | 
อปศฺยนฺตศฺจ ส พุทฺธ  ปฺรพฺรชาโม’นฺยตีรฺถิกานฺ ||341|| 
อการฺสีตฺ ปฺราติหารฺยาณิ นทึ ไนรญฺชน า ปฺรติ | 
(ปฺรวฺรชฺย า ยาจิโต’สฺมาภิสฺตทาโลกฺย มหามุนิะ ||342|| 
ปฺราวฺรชยตฺ การุณิโก เคาตโม เม’นุกมฺปยา) | 
คยาศีรฺษ  วย  คตฺวา เคาตม  ศาสน  ศฺรุตมฺ | 
อารพฺธวีรฺไยรสฺมาภิะ ปฺราปฺต  นิรฺวาณมุตฺตมมฺ ||343|| 
กฺฤตฺเวห ศาสฺตุะ สตฺการ  สฺตูป  ตทภิวนฺทฺย จ | 
สรฺเว วย  ปฺรวฺรชิตาะ ศีตีภูตา (ศฺจ นิรฺวฺฤตาะ ||344|| 
อุรุวิลฺวาทยศฺไจว  ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตาะ) 
วฺยากโรนฺติ สฺวกานฺ กรฺมานนวตปฺเต มหาหฺรเท ||345|| 
อุรุวิลฺวนทีคยากาศฺยปาน า วรฺคะ ปญฺจทศะ ||15|| 

 

(119.2) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  ยศสมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ (อุรุวิลฺ-
วาทิภิะ สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺม) ปฺโลตึ วฺยากโรตุ | 
 

คานฺธิโก’ห  ปุราภูว  คนฺธปณฺเยษุ โกวิทะ | 
กุมารฺยศฺจ สฺตฺริยสฺตตฺร ตทา ปณฺยารฺถมาคตาะ ||346|| 
ทฺฤษฺฏฺวา จ รูปธาริณฺยะ สฺตฺริยสฺตตฺร (หมุกฺตวานฺ) | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||347|| 
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กฺฤตวานฺ ปาณิส สฺปรฺศ  ปรสฺตฺรีษฺวปรีกฺษกะ | 
เตน กรฺมวิปาเกน นรเกษูปปนฺนวานฺ ||348|| 
(120) มานุษฺย  ปุนราคมฺย ปาณิะ ศุษฺยติ ทกฺษิณะ | 
ปญฺจชาติ (ศตานฺเยว  ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ ) ||349|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(อาราธิศฺจ ส พุทฺธะ) ปฺราวฺรช  จานคาริกามฺ | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||350|| 
เอตทฺ ภทนฺตาะ สฺมรามิ ยนฺมยา กุศล  กฺฤตมฺ | 
อนุภูต  ผล  ตสฺย น หิ กรฺมปฺรณ (ศฺยติ) ||351|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(สฺตฺริโย วา) ปุรุโษ วาปิ ทุะข า วินฺทติ เวทนาตฺ ||352|| 
วิสรฺชเยตฺ ปารทารมคฺนึ ปฺรชฺวลิต  ยถา | 
สฺเวษุ ทาเรษุ สนฺตุษฺเยทฺ พุทฺธิมานฺ ปณฺทิโต นระ ||353|| 
ปศฺยตะ ปรทาเรษุ ยะ ปุมาน (นุรชฺยติ | 
สมาปฺโนติ) ผล  ตสฺย โส’นลฺป  นรเก จิรมฺ ||354|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติะ ปฺราปฺต  ปทมนุตฺตรมฺ | 
มุกฺโต’สฺมิ สรฺวทุะเขภฺยะ ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||355|| 
ตสฺมาทฺวิมุข ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||356|| 
(อิตฺเยว  สฺถวิรยศา ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยาก) โรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||357|| 

สฺถวิรยศโส วรฺคะ โษฑศะ||16|| 
 

(120.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  (ชฺโยติษฺกมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมตา ยศ
สา สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ) | อถายุษฺมานฺ ชฺโยติษฺกสฺตสฺย า 
เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ | 

 

พนฺธุมตฺย า ราชธานฺย า ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||358|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ มหีปาโล นรรฺษภมห  ตทา ||359|| 
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(121) อุตฺตโรตฺตรภกฺเตน สคณ  ตรฺปยามเห | 
ตฺไรมาสฺย  โภชิโต พุทฺโธ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||360|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ โภชนาจฺฉาทน  ตถา ||361|| 
เอไกกสฺย ตทา ภิกฺโษรฺทาน  ทตฺตมนลฺปกมฺ | 
เหมชาลปฺรติจฺฉนฺนา ห ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||362|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||363|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ปศฺจิมะ กฺฤตะ | 
สนฺตรฺปิโต มหาราชฺ า ฤษิศฺเรษฺโ  วินายกะ ||364|| 
ตโต’สฺมิ จินฺตามาปนฺโน ทฺฤษฺฏฺวา อาสนส ปทะ | 
สฺยานฺเม ขาทฺย  จ โภชฺย  จ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||365|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||366|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ มพฺรวีจฺฉกฺโร มหายศา ภวามฺยหมฺ | 
เตน นิรฺมิตมุทฺยาน  ศุภ  ทิวฺย  มโนรมมฺ ||367|| 
ปฺรชฺ ปฺตมาสน  ทิวฺย  ทิวฺยานฺยาจฺฉาทนานิ จ | 
ตโต วิปศฺยิโน มยา ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||367|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ สฺวล กฺฤตาะ ||369|| 
ภิกฺโษศฺฉตฺร  ธารยนฺติ ตไทไกกสฺย มูรฺธนิ | 
ตติ ทิวฺเยน ภกฺเตน ตรฺปิตะ ส วินายกะ ||370|| 
ทิวฺไยราจฺฉาทิโต วสฺตฺไรรฺมุนิะ สศฺราวโก (มยา) | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||371|| 
กฺฤตปุณฺโย วิโรเจย  เทเวษุ มนุเชษุ จ | 
กฺฤตฺวา มหรฺเษะ สตฺการ  ศฺรีมโต ไว วิปศฺยินะ ||372|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺชาตา ราชคฺฤเห วยมฺ | 
พิมฺพิสารสฺย ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||373|| 
(122) ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ อมาตฺยาน า ไนคมาน า จ สรฺวศะ | 
ทิวฺไยะ กาไมรห  นิตฺยมสฺมินฺ สนฺตรฺปิโต’ภวมฺ || 374|| 
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มนุษฺยภูโต’นฺวภว  ทิวฺยานฺ กามานฺ มโนรมานฺ | 
อนุตฺตระ สารฺถวาห สฺตุโต พุทฺโธ มหามุนิะ ||375|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ส ปฺราย า เยนาเสา ภควานฺ มุนิะ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ทฺโยตมุลฺกาทาน  ปฺรภากรมฺ ||376|| 
อวตีรฺย รถาตฺ ปทฺภยามุปส กฺรานฺตวานฺ มุนิะ | 
(สารฺถ) วาห  นราทิตฺยมาราธฺย ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||377|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ นุตฺตระ ศาสฺตา มามสาวนุกมฺปยา | 
อารฺยสตฺยานฺยุปทิเศตฺ ปฺรตฺยวิธฺยมห  ตท ||375|| 
อห  ตทา การุณิก  ส พุทฺธ  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ปุทฺคล เอหิ ภิกฺโษ อิตฺเยว ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||379|| 
เตนาปฺรมตฺตมนสา ทฺฤฒวีรฺยสมาธิณา | 
ศิว  นิรฺวาณมมฺฤต  สฺปฺฤษฺฏ  สฺถานมนุตฺตรมฺ ||380|| 
อาราธิตะ (สารฺถวาหะ ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ | 
อรฺหตฺตฺว  จ มยา ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตฺตะ ) || 381|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘ รฺชาตฺยา จ มรเณน จ | 
โศก ‘‘‘‘‘‘‘‘ มุกฺโต’สฺมิ สรฺวตะ ||382|| 
ชฺโยติษฺก เอว  สฺถวิโร ภิกฺษุสงฺฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||383|| 

(ชฺโยติษฺกวรฺคะ สปฺตทศะ || 17||) 
 

(122.1) (อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษโว ราษฺฏฺรปาลมิท)มโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ ราษฺฏฺรปาล        
อายุษฺมตา ชฺโยติษฺเกณ สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ ราษฺฏฺรปาโล วฺยากโรตุ สฺวก า        
กรมฺปฺโลติมฺ | อถายุษฺมานฺ ราษฺฏฺรปาล (สฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมลฺโปตึ วฺยากโรติ) | 
 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ วรฺธนะ | 
ราชฺ ะ กฺฤเกรห  ปุตฺระ กนียานภว  ตทา ||384|| 
อการย  มหตฺ สฺตูป  ศฺรีมตะ กาศฺยปสฺย ไว | 
ตสฺไยว จ ปิตุศฺฉตฺรทณฺฑกมนฺว (ธารยมฺ) ||385|| 
(123) (ตตฺ) กรฺม กฺฤตฺวา กุศล  ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ | 
เทวภูโต มนุษฺย (ศฺจ) กฺฤตปุณฺโย วิโรจิตะ ||386|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺชาโต’ห  สฺถูลโกษฺ เก | 
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‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||387|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ปกฺเษ’ห  ตถา ชนปเทษฺวปิ | 
ปฺราสาทิโก ทรฺเศนียะ สฺวภิรูปะ สุส สฺถิตะ ||388|| 
มนุษฺยกาภี ริทฺธิภิะ สรฺวกามสมรฺปิตะ | 
ปฺริโย ม ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||389|| 
(ส) รฺวาศยาน า กุศละ ศาสฺตา เม’ปฺรติปุทฺคละ | 
ปฺรติกฺษิปฺต  เม ปฺราวฺรชฺย  ส วิทิตฺวาศย  มม ||390|| 
น พุทฺโธ อนนุมต  มาตปิตฺรา (ปฺรยจฺฉติ) | 
เคหมาคมฺย ส ปฺรารฺถฺย มาตาปิ(ตฺโรรโถ’วฺรุวมฺ ||391|| 
ตาตามฺพาวนุชานีเต ปฺรวฺรชีษฺเย’นคาริกามฺ | 
มาตา ปิตา จ เม ศฺรุตฺวา ชาเตา (ทุรฺมนเสา ตทา) ||392|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(ศฺรุตฺว ไจตนฺมยา ปฺโรกฺต  นา) นุชฺ าสฺยถ ม า ยทิ | 
ษฑฺราตฺร  มุกฺติมากางฺกฺษมนาหาระ สฺถิโต’ภวมฺ ||393|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ มฺฤเตน กริษฺยถ ||394|| 
สเจทภิรเมตาย  ปฺรวฺรชฺยาย า หิ วะ สุตะ | 
เอว ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||395|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
อนฺยตฺร มาตาปิตโระ กานฺยา ปุตฺราทฺ คติรฺภเวตฺ ||396|| 
มาตา ปิตา จ เม ปฺราห วยสฺยาะ ปฺริยะ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||397|| 
(มาตาปิ) ตา จ เม ปฺราห สเจตฺ ปฺรวฺรชิโต ภวานฺ | 
กโรติ ทรฺศน  ภูโย คจฺฉ ปฺรวฺรช ปุตฺรก ||398|| 
(124) สาธฺวิตฺยห  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ || 399|| 
ตโตห  ปฺรวฺรชิตฺเวห วฺยหร  ศาสฺตฺฤศาสเน | 
สรฺวส โยชน  กฺษีณมาสฺรวาณิ หตานิ เม ||400|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(อรฺหตฺตฺว  จ มยา) ปฺราปฺต  ศีตีภูโต’สฺมิ นิรฺวฺฤตะ ||401|| 
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ปฺรสาทฺย มานส  ตสฺมานฺมหาการุณิเก ชิเน | 
สฺตูเป กุรุต สตฺการ  วิโมกฺษฺยถ มหาภเย ||402|| 
(สฺถวิโร ราษฺฏฺรปาโล’เสา ภิกฺษุส ฆาคฺรตะ สฺถิตะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเตมหาหฺรเท) ||403|| 

ราษฺฏฺรปาลวรฺโค’ษฺฏาทศมะ ||18|| 
 

(124.1) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  สฺวาติมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ สฺวาเต           
(อายุษฺมตา ราษฺฏฺรปาเลน) สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ (วฺยากโรตุ) |        
อถายุษฺมานฺ สฺวาติสฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ | 
 

อห  ราชคฺฤเห’ภูวมคฺรฺยะ ศฺเรษฺฐี มหาธนะ | 
ฤษีนโภชย  สรฺวาเนไกก  จ กุเล กุเล ||404|| 
ยาทฺฤศ  จ สฺวย  ภกฺตมาตฺมารฺเถ ปจฺยเต สทา | 
เทย  ตาทฺฤศเมไวษาเมไกกสฺย ‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ||405|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ปฺรติรูปกมฺ | 
ภกฺต  ปญฺจศตา ยาทฺฤกฺ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||406|| 
ภกฺต  ตาทฺฤศเมวาห  ตสฺย ภิกฺโษะ ปฺรทตฺตวานฺ | 
ตโต เม ตตฺร มาตฺสรฺยมุทปาทิ สุทารุณมฺ ||407|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘ กุตะ | 
ปุนรฺภิกฺษุมิม  ตฺไรมา ‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||408|| 
ภวิษฺยตฺยติมาตฺโร’ย  วฺยยะ ปญฺจศตานิ เม | 
ยตฺตฺวห  ศฺรมณสฺยาสฺย มรณาย ปรากฺรมมฺ ||409|| 
กุ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘ | 
โภชเนน สห ปฺราทาม (ศฺวมูตฺร) ‘‘‘‘‘ ||410|| 
(125) ตสฺมึศฺจ ภุกฺตมาตฺเร’สฺย วฺยาธิรฺทารุณมุตฺถิตะ | 
อนฺตฺราณฺยนฺตฺรคุณ  วฺฤกฺก ำ อโธภาเคน นิรฺคตะ ||411|| 
กา ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ศฺเรษฺฐี อวธีทฺ ย อิม  มุนิมฺ | 
‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ มนาศฺรวมฺ ||412|| 
สมนฺตาชฺ ชฺ าตยะ กฺรุทฺธา อวธฺยายนฺติ ต าสฺตตะ | 
พหฺวปุณฺย  ปฺรสูต  เต ปทย  ฆาติ (โต’มุนิะ) ||413|| 
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(เทศิ) โต อตฺยย  ตตะ | 
กฺษมาปิตฺวา ตตะ (สรฺเว  ปฺรติเท) ศฺยาตฺยย  ตตะ ||414|| 
สหสฺรารฺเธน ภกฺเตน ตรฺปยามิ สภกฺติตะ | 
ตตฺปาป  เทศยิตฺวาห  กฺษมาปิตฺวา จ ตานฺฤษีนฺ ||415|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(ย) ถา มุกฺตา อิเม สรฺเว ตถา มุจฺเยย (พนฺธนาตฺ) ||416|| 
มา ทริทฺเรษุ เคเหษุ ชนฺม เม’ภูตฺ กทาจนฺ | 
มา เม กทาจินฺมาตฺสรฺย  สมุตฺปทฺเยต เจตสิ ||417|| 
ปฺรตฺเยกพุทฺธ  หต ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ เวทเย ทุะขเวทนามฺ ||418|| 
มานุษฺย  ปุนราคมฺย กฺษิปฺร  กาล  กโรมฺยหมฺ | 
มหาธเน ภวามฺยาฒฺโย เลกสตฺกฺฤตปูชิตะ ||419|| 
ปตทฺภิรานฺตฺร ‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘ ราคะ สรฺวสมุทฺฆฺฤตะ ||420|| 
ยทา จาปฺยนุปาทาย นิรฺวาณ  เม ภวิษฺยติ | 
อนฺตฺราณฺยนฺตคุณา วฺฤกฺกา ไจว  จ นิปติษฺยติ ||421|| 
ย ‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||422|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ สฺวาติภิรฺกฺษุรฺมหรฺทฺธิกะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺม อนวตปฺเต มหาหฺรเท ||423|| 

สฺวาติวรฺค เอโกวึศติมะ||19|| 
 

(126.1) (อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษโว ชงฺฆากาศฺยปมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตา ชงฺฆากา)      
ศฺยปสฺวาตินา ภิกฺษุณา สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ ชงฺฆากาศฺยโป วฺยากโรตุ สฺวก า      
กรฺมปฺโลติมฺ | อถายุษฺมานฺ (ชงฺฆากาศฺยป) สฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ (วฺยากโรติ) | 
 

(นิมนฺตฺริต  สปฺตวรฺษมสฺมาภิรฺภิกฺษุส ฆ) กมฺ | 
คฺราเมณ ไว สมสฺเตน ทุรฺภิกฺเษ วรฺตฺตมานเก ||424|| 
อาคโต มม ภาเคน ตตฺไรกะ ศี ‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ |425|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
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เอว  วิจินฺตยิตฺวาหมการฺษ  ปาปก า มติมฺ ||426|| 
กิมสฺยาห  ปฺรทาสฺยามิ ภิกฺโษรฺภกฺตมก (รฺมณะ) | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||427|| 
(ส ฆา) เต ตปเน ศฺไจว ทุข า วินฺทามิ เวทนามฺ | 
นรกาตฺ ปฺรจฺยุตศฺจาห  ยตฺร ยตฺโรปปนฺนวานฺ ||428|| 
กฺฤ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
(สตฺกฺฤตาราธิสฺตศฺไจว ส พุทฺโธ’ยมนุตฺตระ ||429|| 
อิย  เม ปศฺจิมา ชาติรฺนาสฺติ ชาตุ ปุนรฺภวะ | 
ปฺรวฺรชฺย ศฺรทฺธยา ไจวมาสฺรวา นิหตา มยา ||430|| 
อภิชฺ าะ ษณฺมยา สฺปฺฤษฺฏาะ ปฺราปฺตมรฺหตฺตฺวมุตฺตมมฺ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||431|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ (ยทา กฺลา) นฺโต ภวามฺยหมฺ ||432|| 
ชงฺฆากาศฺยป โคตฺเรณ กรฺมนามา มหรฺทิกะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  (กรฺม) อนวตปฺเต (มหาหฺรเท) ||433|| 

ชงฺฆากาศฺยปวรฺโค วึศติตมะ ||20|| 
 

(126.2) อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  จูฑปนฺถกมิทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ 
จูฑปนฺถก อายุษฺมตา (ชงฺฆากาศฺยเปน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ         
วฺยากโรติ | อถายุษฺมานฺ จูฑปนฺถกะ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ) | 
 

(127) (อห  สู) การิโก’ภูว  ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ | 
พธฺวา มุเข สูกรกา นทีตีรมตารยมฺ ||434|| 
นทีมธฺยมห  ปฺราปฺย ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||435|| 
‘‘‘‘‘‘ สฺม ฤษยะ สมาคตฺยานุกมฺปยา | 
เต มามโมทย สฺตตฺร ตตะ ปฺรวฺราชยนฺติ มามฺ ||436|| 
ปฺราสงฺคิเก ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||437|| 
(อาราธิ) ตศฺจ ส พุทฺธะ ปฺราวฺรช  จานคาริกามฺ | 
ส โมหตนฺทฺรารหิต อุทฺเทศ  นาธฺยคามหมฺ ||438|| 
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ตฺริภิรฺมาไสรฺภทนฺเตม า มย | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ธาวเตม  ส สาร  ทีรฺฆ  กลฺปมนลฺปกมฺ ||439|| 
ส มุข  โลกนาถสฺย วฺยากโรจฺจูฑปนฺถกะ | 
กฺฤษฺณาศุลฺกานิ กรฺมาณิ อน (วตปฺเต มหาหฺรเท) ||440|| 

จูฑปนฺถกวรฺค เอกวึศติตมะ ||21|| 
 

(127.1) (อถ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษว อายุษฺมนฺต  พหุศฺรุตมิ) ทมโวจนฺ | วฺยากฺฤตายุษฺมนฺ       
จูฑปนฺถเกน สฺวกา กรฺมปฺโลติะ | อิทานีมายุษฺมานปิ สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรตุ | (อถายุษฺมานฺ          
พหุศฺรุตสฺตสฺย า เวลาย า สฺวก า กรฺมปฺโลตึ วฺยากโรติ) | 
 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ (ศฺรยณ) โก’ภวมฺ | 
พหุศฺรุตสฺตฺริปิฏกศฺจาภูว  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||441|| 
วาจยามิ อห  ภิกฺษูน น ธรฺม  เทศยามิ วา | 
ชานียุรฺภิกฺษโว มานฺเย มาทฺฤศ  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ||442|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ || 
น ปฺรกาศยเส ธรฺม  นหฺเยตตฺตว โศภนมฺ ||443|| 
ตโต มนสิ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||444|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ สรฺย  จ วิโนทฺย ตมฺ ||445|| 
(128) ปรฺษตฺสฺวเทศย  ธรฺม  สปฺต ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ || 446|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ สมรฺปิตะ | 
เทวโลกาตฺตตศฺจฺยุตฺวา ลพฺโธ เม มานุโษ ภวะ ||447|| 
ศากฺยราชกุเล ชาโต ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ปทานฺ | 
กุลากุลาศฺจ ปุรุษาะ ปฺราวฺรช (นฺนนคาริกามฺ ||448|| 
น) จาปห  ตุ ปฺรวฺรชฺย า กามโภคสมรฺปิตะ | 
มไมว จานุกมฺปารฺถ  ส พุทฺโธ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||449|| 
(สปฺตว) รฺษาณฺยห  ตาว ทาน ทาสฺยามฺยนลฺปกมฺ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ วรฺษาณามหมตฺยยาตฺ ||450|| 
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ตตศฺจ ปฺรวฺรชิษฺยามิ วรปฺร ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ || 451|| 
วฺฤทฺธสฺย เคารเวณาห  วจน  น ปฺรติกฺษิเปตฺ | 
สปฺตาเหน ภทนฺตาห  ปฺรวฺรชิษฺเย’นุกมฺปกะ ||452|| 
ทตฺตฺวา จ ทาน  สปฺตาห  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ตฺตมะ ||453|| 
อจินฺตยิตฺวา ชนต า ปฺราวฺรชฺยายาภินิษฺกฺรเมตฺ | 
ศฺรทฺธยา ปฺรวฺรชิตฺวา จ ยุกฺโตห  ชินศาสเน ||454|| 
วรฺไษ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ || 455|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ คจฺฉามิ นามฺฤตมฺ | 
ตโต เม จ วฺยปตฺราปฺยมุทปาทิ มหรฺธิกมฺ ||456|| 
ครฺหฺโย’ห  ชฺ าติส ฆสฺย ภวิษฺยามิ ‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||457|| 
‘‘‘‘‘‘‘ คฺฤหีตฺวาห  ปรฺยงฺเกน นิษณฺณวานฺ | 
คฺรีวาย ำ สฺถาปิต  ศสฺตฺรมถ จิตฺต  วฺยมุจฺยต  ||458|| 
อขิล ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||459|| 
(129) ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ กฺเษณ ปฺราปฺตา ศานฺติรนุตฺตมา | 
ยตะ ปุราหมภว  กฺลีวะ สทฺธรฺมมตฺสระ ||460|| 
ผล  ตสฺย มยา ปฺราปฺต  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ||461|| 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ รฺมทาโส มหรฺทฺทิกะ | 
วฺยากโรติ สฺวก  กรฺมานวตปฺเต มหาหฺรเท ||462|| 

พหุศฺรุตวรฺโค ทฺวาวึศติมะ ||22|| 
 

(129.1) ‘‘‘‘‘‘‘‘ ษฺ เวโนทฺยจฺฉมาเนน ฆฏมาเนน วฺยายจฺฉมาเนน สรฺวกฺเลศปฺร -
หาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | กึ ภทนฺต ภควตา กรฺม กฺฤตมฺ | 
 

(129.2) ภรทฺวาเชนาปิ ป ตา สฺวาธฺยายวตา ตฺรีณิ ปิฏกานฺยธีตานิ | ตฺริปิฏะ ส วฺฤตฺโต       
ธารฺมกถิโก ยุกฺตมุกฺตปฺรติภานะ | ยาวตฺเตนานฺยตโม คฺฤหปติรนฺวาวรฺติตะ เตน ตมุหิศฺย สรฺโวปกรณ-   
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ส ปนฺโน วิหาระ การิตะ | ตตสฺเตน ภฺราตุรฺวสิษฺ สฺย สนฺทิษฺฏมฺ | อาคจฺฉ เอกธฺเย ปฺรติวสามะ | ส        
ศฺรุตฺวา อาคตะ | ตตสฺเตน คฺฤหปตินา ทฺฤษฺฏฺวะ ศานฺเตรฺยาปถะ กายปฺราสาทิกศฺจิตฺตปฺราสาทิกศฺจ | 
ส ต  ทฺฤษฺฏฺวาภิปฺรสนฺนะ | ตตะ ปฺรสาทชาเตน ปฺรณีเตนาหาเรณ ส ตรฺปฺย มหารฺเหณ วสฺตฺรยุเคนาจฺ -
ฉาทิตะ | ตโต ภรทฺวาชสฺย อีรฺษฺยา สมุตฺปนฺนา | อหมสฺย สรฺวตฺร ปูรฺว คโม นาหมเนน กทาจิทฺวสฺตฺ-
เรณาจฺฉาทิตะ | เอษ ตฺวจิราภฺยาคต เอว วสฺตฺเรณาจฺฉาทิต อิติ ส ภฺราตุรฺวสิษฺ สฺย รนฺธฺรานฺเวษี     
ส วฺฤตฺตะ | เตนาเสา ส ลกฺษิตศฺจินฺตยติ | อีรฺษฺยาปฺรกฺฤติรยมฺ | ยทฺยสฺไม เอตทฺวสฺรยุค  (น) ทาสฺยามิ 
ภูยสฺยา มาตฺรยา อปฺรสาท  ปฺรเวทยิษฺยตีติ | เตน ตสฺไม ทตฺตมฺ | ตถาปฺยเสา รนฺธฺรานฺเวษณปรสฺ-      
ติษฺ ตฺเยว | ยาวตฺตสฺย คฺฤหปเต ปฺเรษฺยทาริกา ต  วิหารมาคตฺยาคตฺย กรฺม กโรติ สา ภรทฺวาเชโนจฺยเต 
| ทาริเก อห  ตไวตทฺวสฺรยุคมนุปฺรยจฺฉามิ | ตฺวยา มม วจน  กรฺตวฺยมิติ | สา กถยติ | อารฺย กึ มยา 
กรณียมฺ | ตฺวเมตทฺ วสฺตฺรยุค  ปฺราวฺฤตฺย คฺฤเห ปริกรฺม กุรุ | ยทิ คฺฤหปติะ ปฺฤจฺเฉตฺ กุตสฺตไวตทฺวสฺตฺร
ยุคมิติ | วกฺตวฺยะ อารฺย วสิษฺเ น เม ทตฺตมิติ | ยทิ ปฺฤจฺเฉตฺ กิมรฺถมิติ | วกฺตวฺยะ อารฺย เอตทปิ 
ปฺรษฺฏวฺยมฺ | กิมรฺถ  ปุรุษาะ สฺตฺรีณ า (ปฺรย) จฺฉนฺตีติ | ตตสฺตยา ยถาส ทิษฺฏ  สรฺวมนุษฺ ตมฺ | ตตสฺเตน 
คฺฤหปตินา วสิษฺ สฺยานฺติเก อปฺรสาทะ ปฺรเวทิตะ | อสตฺการภีฺรวสฺเต มหาตฺมานะ | ส อุตฺถาย         
ปฺรกฺรานฺตะ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | โย’เสา ภรทฺวาชะ อหเมว ส เตน กาเลน เตน(130) สมเยน |     
ยนฺมยารฺห (นฺนสตฺกฺฤโต’) ภฺยาขฺยเนนาภฺยาขฺยาตะ ตตสฺตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน พหูนิ วรฺษาณิ 
ปูรฺววนฺนรเกษุ ปกฺกะ ยาวเทตหฺรฺยษฺยหมภิส พุทฺธโพธิะ สุนฺทริกยา ปฺรวฺราชิกยา อภูเตนาภฺยาขฺยาตะ | 
 

(130.1) กึ ภทนฺต ภควตา กรฺม กฺฤตม | ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน จ จามาณวิกยาภฺฤเตนาภฺ-        
ยาขฺยาตะ | ภควานาห | ตถาคเตไนไวตานิ ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ กรฺมาณิ กฺฤตานิ อุปจิตานิ      
สาธารณานฺยสาธารณานิ จ ลพฺธส ภาราณิ | ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | กตมานิ สาธารณานิ | 
 

(130.2) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว วาราณสฺยามนฺยตโม พฺราหฺมโณ เวทเวทางฺคปารคะ ปญฺจาน า   
มาณวกศตาน า พฺราหฺมณาน า มนฺตฺรานฺ (วาจยติ) วาราณสีนิวาสิโน ชนกายสฺยาตีว สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต    
มานิตะ ปูชิโต’รฺหนฺ ส มตะ | ยาวทนฺยตมะ ป จาภิชฺ  ฤษิรฺชนปทจาริก จรนฺ (วาราณสี) มนุปฺราปฺตะ |    
วาราณสีนิวาสินา ชนกาเยน ทฺฤษฺฏะ ปฺราสาทิกศฺจ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ยุนะ สรฺวชนกาโย’ภิปฺรสนฺนะ | ยสฺย   
ยทฺทาตวฺย  กรฺตฺตวฺย  วา ปารเลากิก  ส ตสฺไม อนุปฺรยจฺฉติ | ตตสฺตสฺย ลาภสตฺกาโร’นฺตรฺหิตะ | ตสฺย     
ฤเษรนฺติเก อีรฺษฺยานิวิษฺฏพุทฺธิรฺมาณวกานามนฺตฺรยเต | มาณวกา อปิ ตุ กามโภคฺเยษ อิติ | เต’ปิ       
กถยนฺติ | เอวเมตทุปาธฺยาย กามโภคฺเยไวษ นายมฺฤษิริติ  | ตตะ ส รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเกษุ          
พฺราหฺมณคฺฤหปติกุเลษุ จาโรจยนฺติ | กินฺตรฺหิ | กามโภคีติ ศฺรุตฺวา มหาชนกาเยน อปฺรสาทะ ปฺรเวทิตะ 
| อสตฺการภีรุรเสา วาราณสฺยาะ ปฺรกฺรานฺตะ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา พฺราหฺมโณ’ห  ส เตน กาเลน 
เตน สมเยน | ยานิ  ตานิ ป จมาณวกศตานิ เอไวตานิ ป จภิกฺษุศตานิ | ยนฺมยาภฺยาขฺยาตสฺตสฺย กรฺมโณ 
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วิปาเกน ปูรฺววทฺ ยาวนฺนรเกษุ ปกฺกะ | เตไนว กรฺมาวเศเษณ เอตรฺหฺยปิ ส พุทฺธโพธิศฺจ จามาณวิกยา 
อภูเตนาภฺยาขฺยาตะ สารฺธ  ปญฺจภิรฺภิกฺษุศไตะ | อิท  สาธารณ  กรฺม | 
 

(130.3) กตรทสาธารณมฺ | ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว วาราณสฺย า พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา ราชฺย     
การยติ ฤทฺธ  เจติ วิสฺตเรณ | เตน ขลุ สมเยน ภทฺรา นาม รูปาชีวินี ปฺรติวสติ | มฺฤณาลศฺจ นาม |         
ธูรฺตปุรุษะ เตน ตสฺยา วสฺตฺรามฺล การมนุปฺเรษิต  ปริจารณาย | สา ตทฺวสฺตฺราล การ  ปฺราวฺฤตา | 
อนฺยตมศฺจ ปุรุษะ ปญฺจกรฺษาปณศตานฺยาทาย อุปสฺถิตะ | กถยติ | ภทฺเร อาคจฺฉ ปริจารยาว อิติ | สา 
ส ลกฺษยติ | ยทิ คมิษฺยามิ ปญฺจ การฺษาปณศตานิ น ลปฺสฺเย | อทกฺษิณฺย  ไจตตฺ คฺฤหคต  ปฺรตฺยาขฺยาย 
อนฺยตฺร คมนมิติ | ตยา ปฺเรษฺยทาริกา อุกฺตา | คจฺฉ มฺฤณาลสฺย กถย อารฺยา กถยติ น ตาวทห  สชฺชา 
ปญฺจาทาคมิษฺยามีติ | (131) ตยา ตสฺไม คตฺวา อาโรจิตมฺ | โส’ปิ ปุรุโษ พหุกรณียสฺต า ปริจารฺย        
ปฺรถม เอว ยาเม ปฺรกฺรานฺตะ | สา ส ลกฺษยติ | มหตี เวลา (วรฺต) เต | ศกฺษฺยามฺยห  ตสฺยาปิ จิตฺตคฺราห  
กรฺตุมิติ | ตยา ปุนรปฺยเสาทาริกาภิหิตา | คจฺฉ มฺฤณาลสฺยาโรจย | อารฺยา สชฺชา ส วฺฤตฺตา | กถย กตร
ทุทฺยานมาคจฺฉตฺวิติ | ตยา ตสฺไม คตฺวา อาโรจิตมฺ | ส กถยติ | กฺษเณน ตวารฺยา สชฺชา กฺษเณน น    
สชฺเชติ | สา ทาริกา ตสฺยาะ สานฺตรา | ตยา สมาขฺยาตมฺ | อารฺยปุตฺร นาเสา สชฺชา | กินฺตรฺหิ | ตฺวที
เยน วสฺตฺราล กาเรณ อนฺเยน ปุรุเษณ สารฺธ    ปริจาริตมิติ | ตสฺย ยตฺกามราคปรฺยวสฺถาน  ตทฺวิคตมฺ |   
วฺยาปาทปรฺยวสฺถาน  สมุตฺปนฺนมฺ | ส ชาตามรฺษะ กถยติ | ทาริเก ภทฺรายา คตฺวา กถย อมุกมุทฺยาน    
คจฺเฉติ | ตยา คตฺวา ภทฺรายา อาโรจิตมฺ | สา ตทุทฺยาน  คตา | มฺฤณาเลน ธูรฺตกปุรุเษโณกฺตา | ยุกฺต  
นาม ตว มทีเยน วสฺตฺราล กาเรณ อนฺเยน ปุรุเษณ สารฺธ  ปริจริตุมิติ | สา กถยติ | อารฺยปุตฺร อสฺติ เอว 
มมาปราธะ | กินฺตุ นิตฺยาปราโธ มาตฺฤคฺรามะ | กฺษมสฺเวติ | ตตสฺเตน ส ชาตามรฺเษณ นิษฺโกศมสึ    
กฺฤตฺวา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิตา | ตตสฺตยา ปฺเรษฺยทาริกยา มหานฺ โกลาหลศพฺทะ กฺฤตะ | อารฺยา ปฺรฆา-  
ติตา อารฺยา ปฺรธาติเตติ ศฺรุตฺวา มหาชนกายะ ปฺรธาวิโต ยาวตฺ ตสฺมินฺนุทฺยาเน สุรุจิรฺนาม ปฺรตฺเยก -   
พุทฺโธ ธฺยายติ | ตโต | เสา มฺฤณาโล ธูรฺตปุรุษะ ส ตฺรสฺโต รุธิรมฺรกฺษิตมสึ สุรุเจะ ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺย    
ปุรสฺตาจฺโฉรยิตฺวา ตสฺไยว มหาชนกายสฺย มธฺย  ปฺรวิษฺฏะ | มหาชนกายศฺจ รุธิรมฺรกฺษิตมสึ ทฺฤษฺฏฺวา 
อเนน ปฺรวฺรชิเตน ภทฺรา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิตา | ตตสฺต  ปฺรตฺเยกพุทฺธ  ส ชาตารฺยาะ กถยนฺติ | โภะ      
ปฺรพฺรชิตะ ฤษิธฺวช  ธารยสิ | อีทฺฤศ  นาม กโรษีติ | ส กถยติ | กึ กฺฤตมฺ | เต กถยนฺติ | ภทฺรยา เต สารฺธ  
ปริจาริตมฺ | สา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิเตติ | ส กถยติ | ศานฺต  นาหมสฺย กรฺมณะ การีติ | ส ศานฺตวาทฺยปิ 
เตน มหาชนกาเยน ปศฺจาทฺพหุคาฒพนฺธนพทฺโธ ราชฺ  อุปนามิตะ | เทวาเนน ปฺรวฺรชิเตน ภทฺรยา 
สารฺธ  ปริจริตมฺ | สา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิเตติ | อปรีกฺษกา หิ ราชานะ | กถยติ | ยทฺเยว  คจฺฉต ฆาตยต | 
ปริตฺยกฺโต’ย  มยา ปฺรฺวฺรชิต อิติ | ตโต’เสา กรวีรมาลาวสกฺตกณฺ คุโณ นีลามฺพรวสไนะ ปุรุไษ-
รุทฺยตศสฺตฺไระ ส ปริจาริโต รถฺยาวีถิจตฺวรศฺฤงฺคารฏเกษฺพนุศฺราวฺยมาโน นคราทุทฺยานาภิมุโข นียเต | 
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ตโต มฺฤณาลสฺย ธูรฺตปุรุษสฺย พุทฺธิรุตฺปนฺนา อย  ตปสฺวี ปฺรวฺรชิต อทูษฺยนปการี อภูเตนาภฺยาขฺยาตะ | 
โส’ยมิทานี  ปฺรฆาตฺยเต | น มม ปฺรติรูป  สฺยาตฺ | ยทหมปฺยุเปกฺเษย | อิติ วิทิตฺวา ปราวฺฤตฺย ราชฺ ะ 
สกาศมุปส กฺรานฺตะ ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ | เทว นาย  ปฺรวฺรชิโต’สฺย กรฺมณะ การี มไยตตฺ ปาปก  กรฺม 
กฺฤตมฺ | มุจฺยตามย  ปฺรวฺรชิต  อิติ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | โย’เสา มฺฤณาโล นาม ธูรฺตะ อห  ส เตน      
กาเลน เตน สมเยน | (132) ยนฺมยา ปฺรตฺเยกพุทฺโธ’ภูเตนาภฺยาขฺยาตสฺตสฺยาห  กรฺมโณ วิปาเกน พหูนิ 
วรฺษาณิ ปูรฺววทฺยาวนฺนรเกษุ ปกฺวะ | เตน จ กรฺมาวเศเษณ จ จามาณวิกยา อภูเตนาภฺยาขฺยาตะ | อิทม
สาธารณมฺ | 
 

(132.1) กึ ภทนฺต ภควตา กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ไวร เภษุ ยวานฺ ปริภุกฺตวานฺ 
สารฺธ  ภิกฺษุทฺวโยไนะ ปญฺจภิรฺภิกฺษุศไตรายุษฺมนฺ ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนาภฺย า ทิวฺยา สุธา ปริภุกฺเตติ | 
ภควานาห | ตถาคเตไนว ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ กรฺมาณิ กฺฤตานิ อุปจิตานิ | ปูรฺววทฺยาวตฺ ผลนฺติ 
ขลุ เทหินามฺ | โย’ศีติวรฺษสหสฺรายุษิ ปุชาย า วิปศฺยี นาม ศาสฺตา โลก อุตฺปนฺนะ | ปูรฺววทฺยาวตฺ พุทฺโธ 
ภควานฺ | ส  ชนปทจาริก า จรนฺ พนฺธุมตีราชธานีมนุปฺราปฺตะ | ตสฺย า พนฺธุมตฺยามนฺยตโม พฺราหฺมณะ 
ปญฺจมาณวกศตานิ พฺราหฺมณาน า มนฺตฺรานฺ วาจยติ | 
 

(132.2) เตน วิปศฺวี สมฺยกฺส พุทฺธะ ปญฺจศตปริวาโร ทฺฤษฺฏะ | ส มาณ (วกานา) มนฺตฺรย-
เต | นารฺหนฺติ ภวนฺโต’มี มุณฺฑกาะ ศฺรมณกา ทิวฺย า สุธามรฺหนฺติ ตุ โกฏรยวานฺ ปริโภกฺตุมิติ | ไตรภฺย-
นุโมทิตมฺ | เอวเมไวตทุปาธฺยาย นารฺหนฺตฺเยวามี มุณฺฑกาะ ศฺรมณกา ทิวฺย า สุธ า โภกฺตุมรฺหนฺติ ตุ 
โกฏรยวานฺ ปริโภตุมิติ | ตตฺร ทฺเวา มาณวเกา ศุลฺเกา | เตา กถยตะ | อุปาธฺยาย น โศภนมุกฺตมฺ | 
อรฺหนฺตฺเยวามี   มหาตฺมาโน ทิวฺย า สุธ า ปริโภกฺตุมิติ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | โย’เสา ปญฺจศตปริวาโร   
พฺราหฺมณะ อหเมว ส เตน กาเลน เตน สมเยน | ยนฺมยา วิปศฺยินะ สมฺยกฺส พุทฺธสฺย สศฺราวกส ฆสฺยานฺ-
ติเก ขว  วากฺกรฺม นิศฺจาริต  ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน มยา พหูนิ วรฺษานิ พหูนิ วรฺษศตานิ พหูนิ วรฺษ -     
สหสฺราณิ พหูนิ วรฺษศตสหสฺราณิ โกฏรยวาะ ปริภุกฺตาะ | เตไนว กรฺมาวเศเษไณตรฺหฺยษฺยภิส พุทฺธ-  
โพธินา ไวรมฺเภษุ โกฏรยวาะ ปริภุกฺตาะ สารฺธ  ภิกฺษุทฺวโยไนะ ป จภิกฺษุศไตะ | เยา เตา ทฺเวา       
มาณวเกา เอเตา ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายเนา ภิกฺษู | 
 

(132.3) กึ ภทนฺต ภควตา กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ทุษฺกร  จริตมิติ | ภควานาห 
ตถาคเตไนว ตานิ ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชติษุ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ปูรฺววทฺยาวตฺ ผลนฺติ ขลุ      
เทหินามฺ | 
 

(132.4) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว ไวภิฑึคฺย า คฺรามนิคเม นนฺทีปาโล ฆฏิกาโร’ภูต | นนฺทีปาลสูตฺร     
วิสฺตเรณ ยถา มธฺยมาคเม ราชส ยุกฺตนิกาเย | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ | โย’สาวุตฺตโร นาม มาณโว’หเมว ส 
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เตน กาเลน เตน สมเยน | ยนฺมยา ปุทฺคโล’ปวาโท ทตฺตสฺตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน โพธิมูเล ษฑฺวรฺษ  
ทุษฺกร  จริตมฺ | ยนฺมยา โพธิรโพธิ (133) ตาภวิษฺยต ปุนรปิ มยา ปราวฺฤตฺย ตฺรีณิ กลฺปาส ขฺเยยานิ โพธิ
นิมิตฺตมาตฺมา ปริเขทิโต ‘ภวิษฺยตฺ | 
 

(133.1) กึ ภทนฺต ภควตา กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกนาภิส พุทฺธโพธิรปิ ภควานฺ        
(มนฺทาคฺนินา) วฺยาธินา สฺปษฺฏ อิติ | ภควานาห ตถาคเตไนว ตานิ ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ กรฺมาณิ    
กฺฤตานฺยุปจิตาณิ ปูรฺววทฺยาวตฺผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
 

(133.2) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’นฺยตมสฺมินฺ กรฺวฏเก ไวทฺโย พภูว | ตโต’นฺยตมสฺย คฺฤหปเตะ 
ปุตฺระ คฺลานะ ส วฺฤตฺตะ | เตนาเสา ไวทฺย อาหูย ปฺฤษฺฏะ | เตน ตสฺย ไภษชฺย  ทตฺตมฺ | ส สฺวสฺถะ 
ส วฺฤตฺตะ | เตน คฺฤหปตินา ตสฺยาภิสาโร (น) ทตฺตะ | ยาวตฺตฺริรปฺยเสา คฺฤหปติปุตฺโร คฺลานะ ส วฺฤตฺตะ 
ยาวตฺตฺริรปิ เตน สฺวสฺถีกฺฤตะ | น จ เตน ตสฺยาภิสาโร ทตฺตะ | ยาวตฺ ตฺริรปิ จิกิตฺสา กฺฤตา | น จาเนน 
กึจิทปฺยุปกฺฤตมฺ | อิทานี  ยทิ ภูโย คฺลานฺย  ปตติ ตาทฺฤศมสฺย ไภษชฺย  ททามิ เยนาสฺยานฺตฺรณิ 
ขณฺฑขณฺฑ  ศีรฺยนฺเต อิติ | ยาวทเสา คฺฤหปติปุตฺโร ไทวโยคาตฺปุนรฺคฺลานฺย  ปติตะ | เตน ไวทฺยเน       
ส ชาตามรฺเษณ ตาทฺฤศ  ตสฺย ไภษชฺย  ทตฺต  เยนานฺตฺราณิ ขณฺฑ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ | 
 

(133.3) ‘‘‘‘‘‘‘ มาทิเศทนุก ปามุปาทาเยติ | ภควานาห | สมเยนาห  ยุสฺมากนามฺนา 
ทกฺษิณามาทิศามิ | ยทิ ยูยมเนไนว วรฺเษณ ทกฺษิณาเทศนากาล อุปส กฺรามเตติ | เต กถยนฺติ | ชิหฺรีมะ 
กถมาคจฺฉาม อิติ | อถ ภคว าสฺตสฺย า เวลาย า คาถ า ภาษเต | 
 

อลชฺชิตวฺเย ลชฺชิโน ลชฺชิตวฺเย อลชฺชินะ | 
อภเย ภยทรฺศิโน ภเย จาภยทรฺศินะ | 
มิถฺยาทฺฤษฺฏิสมาทานาตฺ สตฺตฺวา คจฺฉนฺนิ ทุรฺคติมฺ ||463|| 
อลชฺชิตวฺเย’ลชฺชิโน ลชฺชิตวฺเย จ ลชฺชินะ | 
อภเย’ภยทรฺศิโน ภเย จ ภยทรฺศินะ | 
สมฺยคฺทฺฤษฺฏิสมาทานาตฺ สตฺตฺวา คจฺฉนฺติ สทฺคติมฺ ||464|| อิติ| 

เต กถยนฺติ | ภควนฺนทฺไยวาคมิษฺยาม อิติ | 
 

(133.4) อถ นาครพินฺทวา พฺราหฺมณคฺฤหปตยสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  
ปูรฺววทฺยาวนฺนีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตานิ จ ปญฺจ (134)     
ปฺเรตศตานฺยุปส กฺรานฺตานิ | ตโต นาครพินฺทวา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ ปฺเรตานฺ ทฺฤษฺฏฺวา นิษฺปลายิตุ-
มารพฺธาะ | ภควตาภิหิตาะ | ภวนะ กิมรฺถ  นิษฺปลายนฺติ | เต กถยนฺติ | ภควนฺ เอเต ปฺเรตา อาคจฺฉนฺติ 
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| ภควานาห | อาคจฺฉนฺตุ ยุษฺมากเมไวเต ชฺ าตยะ | ยทิ ยูยมนุชานีธฺเว อหเมษ า นามฺนา ทกฺษิณามา-
ทิเศยมิติ | เต กถยนฺติ | ภควนฺนนุชานีมเห | ตโต ภควานฺ ปญฺจางฺเคน สฺวเรณ เตษ า นามฺนา ทกฺษิณา
มาเทษฺฏ ปฺรวฺฤตฺตะ | 
 

   อิโต ทานาทฺธิ ยตฺ ปุณฺย  ตตฺ ปฺเรตานุปคจฺฉตุ | 
   วฺยุตฺติษฺ นฺต า กฺษิปฺรมิเม ปฺเรตโลกาตฺสุทารุณาตฺ ||465|| อิติ| 
   ตโต’ภินิวฺฤตฺต  เตษ า จีวร  ปานโภชนมฺ | 
   ศยน  วาปิ วิวิธมกฺษย  สารฺวกาลิกมฺ ||466|| 
 

(134.1) ตโต นาครวินฺทวานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนฺ ธรฺมฺยยา กถยา สนฺทรฺศฺย สมาทาปฺย      
สมุตฺเตชฺย ส ปฺรหรฺษฺโยตฺถายาสนาตฺปฺรกานฺตะ | 
 

(134.2) ตโต นาครพินฺทวาน า พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า กุตูหลศาลาย า ส นิษณฺณาน า        
ส นิปติตนามยเมว รูโป’ภูตฺ อนฺตสมุทาหาระ | มเหจฺโฉ วต ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตโม มเหจฺฉา วาสฺย     
ศฺราวกา อิติ | อปเร กถยนฺติ | อลฺเปจฺโฉ ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตม อลฺเปจฺฉา วาสฺย ศฺราวกา น ยถา 
ตีรฺถฺยา อิติ | เตน ขลุ  สมเยน ไวรฏฺฏสึโห นาม พฺราหฺมณสฺตสฺยาเมว ปรฺษทิ สนฺนิษณฺโณ’ภูตฺ สนฺนิปติ
ตะ | อถ ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ นาครพินฺทวานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนิทมโวจตฺ | อห  ภวต า ปฺรตฺยกฺษี
กริษฺยามิ | อลฺเปจฺโฉ วา ศฺรมโณ เคาตโม มเหจฺโฉ วา อลฺเปจฺฉา วาสฺย ศฺราวกา มเหจฺฉา เวติ | อถ 
ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม 
ภควานฺ เคาตโม คุฑขาทนิกยา สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ไวรฏฺฏสึหสฺย ตูษฺณีภาเวน | 
อถ ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ ภควตสฺตูษฺณีภาเวน อธิวาสน  วิทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | ตตฺร 
ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม | อวตารปฺเรกฺษิณา ภิกฺษโว ไวรฏฺฏสึเหน พฺราหฺมเณน พุทฺธปฺรมุโข 
ภิกฺษุส โฆ คุฑขาทนิกยา อุปนิมนฺตฺริตะ | ตทฺยุษฺมาก  โย ยาวตฺปริภุกฺเต เตน ตาวทฺ คฺรหีตวฺยมิติ | 
ไวรฏฺฏสึหพฺราหฺมณสฺย ปญฺจคุฑสฺถาลีศตานิ ภวนฺติ | ส ปฺรตฺเยก  คุฑศาลายา คุฑสฺถาลึ คฺฤหีตฺวา      
ป จคุฑสฺถาลีศตานฺยาทาย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | นิษีทตุ 
ภควานฺ เคาตมะ สศฺราวกส ฆะ | สชฺโช คุฑะ | ปริภุงฺกฺษฺว | อถ ภควานฺนิษฺปาทิตปาณิปาตฺระ ปุรสฺตาทฺ
ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ตโต ไวรฏฺฏิสึโห พฺราหฺมณะ เอก า คุฑสฺถาลึ คฺฤหีตฺวา 
จารยิตุมารพฺธะ | (135) ยาวทฺภควตา ตถาธิษฺ ตา ยถา ภิกฺษุส ฆสฺย จาริตา | อวศิษฺฏา ปูรฺณาวสฺถิตา | 
ตโต ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ’ภิปฺรสนฺนะ | ตตสฺเตน ปฺรสาทชาเตน สามนฺตเกน ศพฺโท นิศฺจาริตะ |     
อลฺเปจฺโฉ ภวนฺตะ ศฺรมโณ เคาตมะ | อลฺเปจฺฉาศฺจาสฺย ศฺราวกา อิติ | ตตสฺเตน ตีรฺถฺยา อุปนิมนฺตฺริตาะ 
| คุฑ  ปริภุกฺตมฺ | ไตรมาตฺรยา คุโฑ คฺฤหีตะ | ไกศฺจิตฺ โขรก า ปูรยิตฺวา ตโต คฺฤหีตฺวา จ ส ปฺรสฺถิตมฺ | 
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ตโต ไวรฏฺฏสึเหน พฺราหฺมเณนาภิหิตาะ | ยูยเมว โมหปุรุษา มเหจฺฉาะ | ศฺรมณสฺตุ เคามตะ อลฺเปจฺฉะ 
| อลฺเปจฺฉา วาสฺย ศฺราวกาะ | อิตฺยุกฺตฺวา ส ภูยสฺยา มาตฺรยา ภควตฺยภิปฺรสนฺโน เยน ภคว าสฺเตโนป -
ส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตา สารฺธ  ส โมทนึ ส รญฺชนึ วิวิธ า กถ า วฺยติสารฺไยกานฺเต นฺยษีทตฺ | อถ 
ไวรฏฺฏสึโห พฺราหฺมโณ เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต        
สฺวขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก พฺรหมฺจรฺยมิติ | ตโต ภควตา 
เอหิ’ภิกฺษุกยา อาภาษิตะ | เอหิ ภิกฺโษ จร พฺรหฺมจรฺยมิติ | ปูรฺววทฺยาวนฺโนปสฺถิโว พุทฺธมโนรเถน | 
 

(135.1) ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษุนามนฺตฺรยเต สฺม | ตสฺมาทนุชานามิ กาเลน วากาเลน วา     
คฺลาเนน วาคฺลาเนน วา คุฑะ ปริโภกฺตวฺยะ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมิติ | 

 

(135.2) อายุษฺมานฺ ไวรฏฺฏสึหะ กุณปเทารฺคนฺธฺเยน จิตฺไตกาคฺรต า นาราคยติ | ภควานฺ 
ส ลกฺษยติ | ไวรฏฺฏสึโห ภิกฺษุศฺจรมภวิกะ กิมรฺถ  สตฺยานิ น ปศฺยตีติ | ส ลกฺษยติ | กุณปเทารฺคนฺธฺย
วิหารมฺ | ปูรฺววทฺ ยาวตฺ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต สฺม | คจฺฉานนฺท ไวรฏฺฏสึหสฺย 
ภิกฺโษรฺวิหาร  คนฺไธรฺมาลฺไยรฺภูไปศฺจูรฺไณะ ส สฺกุรุ | ศยนาสน  จ ธูปย | สุรภิกุสุโมปจิต  จ ปุษฺปวิตาน  
วิตนฺวิติ | เอว  ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ยาวทเสา ปิณฺฑปาต  คตสฺตาวตฺตสฺย     
วิหาร  คตฺวา ภควโตปทิษฺเฏน วิธินา สรฺวมนุษฺ ตวานฺ | 
 

(135.3) อถายุษฺมานฺ ไวรฏฺฏสึหะ ปิณฺฑปาตมฏิตฺวา วิหารมาคตะ | ปศฺยติ ทิวฺย า วิภูติมฺ | 
ตตะ ปฺรีตมนาะ ปิณฺฑปาต  ปริภุชฺย  กฺฤตภกฺตกฺฤตฺโย พหิรฺวิหารสฺย ปาเทา ปฺรกฺษาลฺย วิหาร  ปฺราวิศตฺ 
| ปฺรวิศฺย นิสณฺณะ ปรฺยงฺกมาภุชฺย ฤชุ กาย  ปฺรณิธาย ปฺรติมุข า สฺมฺฤติมุปสฺถาปฺย ตสฺย สุคนฺธ  ฆฺราตฺวา 
จิตฺตสมาธานมุตฺปนฺนมฺ | ตตสฺเตน สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ปูรฺววทฺยาวตฺ       
อภิวาทฺยศฺจ ส วฺฤตฺตะ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษุณามนฺตฺรยเตสมฺ | เอโษ’คฺโร เม ภิกฺษโว ภิกฺษุณา มม     
ศฺรวกาณ า ศุภาธิมุกฺตาน า ยทุต ไวรฏฺฏสึโห ภิกฺษุ | ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  
ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | ปศฺย ภทนฺต อนฺเย ภิกฺษวะ ศุภยาธิมุกฺตาะ | อายุษฺม สฺตุ ไวรฏฺฏสึหะ ศุภยาธิมุกฺต  
อิติ | ภควานาห | 
 

(136.1) เอษ ภิกฺษวะ ปญฺจ ชนฺมศตานิ นิรนฺตร  ตฺรยสฺตฺรึเศภฺโย เทเวภฺยศฺจฺยุตฺวา        
เตษฺเวโวปปนฺนะ | อิทานี  จรเม ภเว มนุษฺเยษูปปนฺนะ | กุณปคนฺธ  ฆฺราตฺวา จิตฺไตกาคฺรต า นาสา-   
ทิตวานฺ | สุคนฺธ  ตุ ฆฺราตฺวา จิตฺตสมาธาน  ปฺรติลภฺย ศุภยาธิมุกฺตะ | ยทฺยสฺยายมุปจาโร น กฺฤโต’ภวิษฺย
ทูษฺมคตมปฺยเนน โนตฺปาทิตมภวิษฺยทิติ | ตสฺมาทนุชานามิ โย’ปฺยนฺย เอว  ศุภาธิมุกฺตสฺตสฺยาปฺเยว รูปา-
นุปูรฺวึ กรฺตฺตวฺยา | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | 
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(136.2) อถ ภควานฺ วฺฤชิษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ ไวศาลีมนุปฺราปฺโต ไวศาลฺย า วิหรติ      
มรฺกฎหฺรทตีเร กูฏาคารศาลายามฺ | อศฺเราษุรฺไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควานฺ วฺฤชิษุ ชนปเทษุ    
จาริก า จรนฺ ไวศาลีมนุปฺราปฺโต ไวศาลฺย า วิหรติ มรฺกฏหฺรทตีเร กูฏาคารศาลายามิติ | ศฺรุตฺวา จ 
ปุนเรกธฺเย สนฺนิปตฺย กถยติ | ภวนฺตะ ศฺรูยเต ภควานฺ วฺฤชิษุ ชนปเทษุ จาริก า จรนฺ ไวศาลีมนุปฺราปฺโต 
ไวศาลฺย า วิหรติ มรฺกฏหฺรทตีเร กูฏาคารศาลายามิติ | ยทฺยสฺมากเมไกโก ภควนฺตมุปนิมนฺตฺรฺย     
โภชยิษฺยติ ภควานฺ วิปฺรกฺรมิษฺยติ | อนฺเย’วกาศ  น ลปฺสฺยนฺเต | ตตฺกฺริยาการ  วฺยวสฺถาปยาโม ยถา   
คณ เอว สมฺภูย ภควนฺต  โภชยติ น ตฺเวกปุรุษ อิติ | เต กฺริยาการ  กฺฤตฺวา วฺยวสฺถิตาะ | 
 

(136.3) เตน ขลุ สมเยน ไวศาลฺย า จตฺวาโร มหาปุณฺยาะ ปฺรติวสนฺติ | ธนิโก ธนิกปตฺนี 
ธนิกปุตฺโร ธนิกสฺนุษา จ | เตษ า ทิวฺยมานุษฺยศฺรีรฺคฺฤเห ปฺราทุรฺภูตา | ไตรโส กฺริยากาโร น ศฺรุตะ |   
อศฺเราษีทฺ ธนิโก คฺฤหปตึรฺภควานฺ วฺฤชิษุ ชนปเท จาริก า จรนฺ ไวศาลีมนุปฺราปฺโต ไวศาลฺย า วิหรติ   
มรฺกฏหฺรทตีเร กูฏาคารศาลายามิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺไวศาลฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ 
| ปูรฺววทฺยาวตฺ ส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ธนิโก คฺฤหปติรุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราสงฺค  กฺฤตฺวา เยน 
ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ ภควานฺเม ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  
ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ธนิกสฺย คฺฤเห ตูษฺณีภาเวน | อถ ธนิโก คฺฤหปติรฺภควตสฺตูษฺณีภาเว
นาธิวาสน า วิทิตฺวา ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | 
 

(136.4) อถ ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | ปูรฺววทฺยาวตฺ 
อธิวาสยตุ อสฺมาก  ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | ภควานาห | นิมนฺตฺริโต’สฺมิ       
วาสิษฺ าสฺตตฺ ปฺรถมตร  ธนิเกน คฺฤหปติเนติ | เต กถยนฺติ | ภวนฺโต ธนิเกน คฺฤหปตินา คนสฺย กฺริยา-
กาโร’ติกฺรานฺตะ อิตฺยปเร กถยนฺติ | กิมเสา วฺยติกฺรมิษฺยติ | น เตน กฺริยาการะ ศฺรุตะ | ปุรุษะ ศฺโว    
ภีชยตุ | วย  ปรศฺโว โภชยิษฺยาม อิติ | 
 

(136.5) อถายุษฺมานานนฺทะ กาลฺยเมโวตฺถาย ปาตฺรจีวรมาทาย เยน ธนิกสฺย คฺฤหปติรฺ
นิเวศน  เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ปูรฺเวณ นครทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | ยาวตฺปศฺยติ นาสนปฺรชฺ ปฺตึ 
น (137) ภกฺต  สชฺชีกฺฤตมฺ | ตโต ธนิก  คฺฤหปติมิทมโวจตฺ | คฺฤหปเต ตฺว  พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆมุปนิมนฺตฺรฺ
ยาลฺโปตฺสุกะ สฺถิต อิติ | ส กถยติ | กิมารฺยานนฺไทว  กถยสิ คฺฤหปเต นาสนปฺรชฺ ปฺตึ ปศฺยามิ นาปฺยา-
หาร  สชฺชีกฺฤตมฺ | อารฺย กตเรณ ตฺว  ทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | คฺฤหปเต ปูรฺเวณ นครทฺวาเรณ | อารฺย     
ทกฺษิเณน ปฺรวิศ | ส ทกฺษิเณน ปฺรวิษฺโฏ ยาวตฺ ปศฺยติ ทิวฺยามาสนปฺรชฺ ปฺตึ กฺฤต า ทิวฺย  จาหาร-     
มุปนฺวาหฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปร  วิสฺมยมาปนฺนะ | อถ ธนิโก คฺฤหปติรฺภควโต ทูเตน กาลมาโรจ
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ยติ | สมโย ภทนฺต สชฺช  ภกฺตมฺ | อปฺเยทานี  ปูรฺววตฺ ภควนฺต  ภุกฺตวนฺต  วิทิตฺวา เฆาตหสฺตมปนีตปาตฺร  
นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | 
 

(137.1) อถ ธนิกปตฺนี อุตฺถายาสนาทฺเยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ 
| อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ธนิกปตฺนฺยา 
ตูษฺณีภาเวน | อธิวาสฺย จ ธนิกสฺย คฺฤหปเตรฺธรฺมเทศน า กฺฤตฺโวตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | ธนิก-    
ปตฺนฺยาปิ โภชน  สชฺชีกฺฤตมฺ | อถายุษฺมานานนฺทะ กาลฺยเมโวตฺถาย ปาตฺรจีวรมาทาย เยน ธนิกสฺย 
คฺฤหปเตรฺนิเวศน  เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ทกฺษิเณน ทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | นาสนปฺรชฺ ปฺตึ ปศฺยติ 
นาปฺยาหาร  สชฺชีกฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺธนิกปตฺนีมิทมโวจตฺ | คฺฤหปติปตฺนิ พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ-   
มุปนิมนฺตฺรฺย กิมรฺถมิตฺยลฺโปตฺสุกา ติษฺ สีติ นาสนปฺรชฺ ปฺตึ นาปฺยาหาร  สชฺชีกฺฤตมฺ | อารฺย กตเรณ ตฺว  
ทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | ทกฺษิเณน | อารฺย ปูรฺเวณ ทฺวาเรณ ปฺรวิศ | ส ปูรฺเวณ ปฺรวิษฺฏะ | ยาวตฺปศฺยติ 
โศภนามาสนปฺรชฺ ปฺตึ ปฺรณีต  จาหารมุปนฺวาหฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปร  วิสฺมยมาปนฺนะ | ตโต 
ธนิกปตฺนี ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ | สมโย ภทนฺต สชฺช  ภกฺต  ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาล  มนฺยต อิติ | 
ปูรฺวทฺยาวทฺ เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | 
 

(137.2) อถ ธนิกปุตฺระ อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราสงฺค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ        
ปฺรณมยฺย ภควนฺตมีทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ |    
อธิวาสยติ ภควานฺ ธนิกปุตฺรสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ ภควานฺ ธนิกปตฺนฺยา ธรฺมเทศน า กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺ
ตะ | ธนิกปุตฺเรณาปิ ศุจินา ปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  สมุทานีตมฺ | อถายุษฺมานานนฺทะ กาลฺยเมโวตฺถาย 
ปาตฺรจีวรมาทาย เยน ธนิกสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศน  เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ทกฺษิเณน ทฺวาเรณ   
ปฺรวิษฺฏะ | นาสนปฺรชฺ ปฺตึ ปศฺยติ นาปฺยาหาร  สชฺชีกฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺธนิกปุตฺรมิทมโวจตฺ | 
คฺฤหปติปุตฺร ต  พุทฺธปฺรมุข   ภิกฺษุส ฆมุปนิมนฺตฺรฺย กิมลฺโปตฺสุกสฺติษฺ สีติ | ส กถยติ | อารฺย กิเมว  กถยสิ 
| น ปศฺยามฺยาสนปฺรชฺ ปฺตึ นาปฺยาหาร  สชฺชีกฺฤตมฺ | อารฺย กตเรณ ตฺว  ทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | ทกฺษิเณน 
| (138) อารฺย ปศฺจิเมน ปฺรวิศ | ยาวทเสา ปฺรวิษฺฏะ | ยาวตฺ ปศฺยติ โศภนามาสนปฺรชฺ ปฺตึ ปฺรณีต    
จาหารมุปนฺวาหฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปร  วิสฺมยมาปนฺนะ | ตโต ธนิกปุตฺโร ภควโต ทูเตน กาล-    
มาโรจยติ | สมโย ภทนฺต สชฺช  ภกฺต  ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาล  มนฺยต  อิติ ปูรฺววทฺยาวทฺ เธาตหสฺต-
มาปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | 
 

(138.1) อถ ธนิกสฺนุษา อุตฺถายาสนาทฺเยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทม -
โวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ | ธนิก-
ปุตฺรสฺย ธรฺมเทศน า กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | 
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(138.2) อถ ไวศาลกา พฺรหฺมณคฺฤหปตโย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย      
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณานฺ ไวศาลกานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนฺ 
ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา ยาวตฺ สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย ส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ไวศาลกา พฺราหฺมณ-   
คฺฤหปตยะ อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราสงฺค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺ เตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิ-     
ทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ ภควานฺ ตฺวสฺมาก  ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | ภควานาห | 
นิมนฺตฺริโต’สฺมิ วาสิษฺ าสฺตตฺปฺรถมตร  ธนิกสฺนุษเยติ | ตโต ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะกฺษุพฺธาะ   
กถยนฺติ | ภวนฺตะ กึ ธนิกสฺไยกสฺย ธนมสฺติ เยน พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  ปฺรติทิน  โภชยติ วยมวกาศ  น 
ลภามเห | กถมตฺร ปฺรติปตฺตวฺยมิติ | อปเร กถยนฺติ | ยทา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ ภุกฺตฺวา ปฺรกฺรามติ 
ตทาสฺย คฺฤหาเทไกก า ศิลามุทฺเวษฺฏยาม อิติ | 
 

(138.3) อถายุษฺมานานนฺทะ กาลฺยเมโวตฺถาย ปาตฺรจีวรมาทาย เยน คฺฤหปเตรฺนิเวศน   
เตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ปศฺจิเมน ทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | ปศฺยติ นาสนปฺรชฺ ปฺตึ นาปฺยาหารมุ-   
ปนฺวาหฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺธนิกสฺนุษามิทมโวจตฺ | ธนิกสฺนุเษ พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆมุปนิมนฺตฺรฺย กึ 
ตฺวมลฺโปตฺสุกา ติษฺ สีติ | สา กถยติ | ไมว  กถยสิ | น ปศฺยามิ อาสนปฺรชฺ าปฺตึ นาปฺยาหาร  สชฺชีกฺฤมมฺ 
| อารฺย กตเรณ ตฺว  ทฺวาเรณ ปฺรวิษฺฏะ | ปศฺจิเมน | อารฺย อุตฺตเรณ ปฺรวิศ | ส อุตฺตเรณ ทฺวาเรณ      
ปฺรวิษฺฏะ | ยาวตฺปศฺยติ ทิวฺยามาสนปฺรชฺ ปฺติ กฺฤตฺว า ทิวฺย  จาหารมุปนฺวาหฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ 
ปร  วิสฺมยมาปนฺนะ | ตโต ธนิกสฺนุษา ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ | สมโย ภทนฺต สชฺช  ภกฺตมฺ | ยสฺเย
ทานี  ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ปุรสฺตาทฺ ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | 
 

(138.4) อถ ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ สรฺเว ส ภูย ธนิกสฺย คฺฤหทฺวาเร สฺถิต าะ | 
ธนิก  คฺฤหปติมิทมโวจนฺ | คฺฤหปเต ไวศาลโก คณะ กฺษุณฺโณ ทฺวาเร ติษฺ ติ | คจฺฉ กฺษมไยนมฺ | มา เต 
อนรฺถ  กริษฺยตีติ | ส นิรฺคตฺย กฺษมาปยิตุมารพฺธะ | เต กถยนฺติ | (139) คฺฤหปเต กึ ตไวไวกสฺย ธนมสฺติ- 
เยน ต  ปฺรติทิวส  พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  โภชยสิ วยมวกาศ  น ลภามเห อิติ | ส กถยติ | ภวนฺโต น มยา 
คณสฺย กฺริยาการะ ศฺรุตะ | ตทรฺหติ คณะ กฺษนฺตุมิติ | อปเร กถยนฺติ | ภวนฺตะ ปฺรธานปุรุโษ’ย  กฺษมฺย
ตามสฺเยติ | ไตะ กฺษานฺตมฺ | ส กถยติ | ยทฺเยว  ปฺรวิศต | เต คฺฤห  ปฺรวิษฺฏาะ | ปศฺยนฺติ โศภนามา
สนปฺรชฺ ปฺตึ กฺฤต า ปฺรณีต  จาหาร  สมนฺวาหฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปร  วิสฺมยมาปนฺนาะ กถยนฺติ | 
คฺฤหปเต ตฺวเมไวโก’รฺหสิ พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  โภชยิตุ น วยมิติ | ส เตษ า รตฺนานนุปฺรยจฺฉติ | เต น   
ปฺรติคฺฤหฺณนฺติ | ภควตาภิหิตาะ | ปฺรติคฺฤหฺณีธฺว  ทุรฺลภานฺเยตานิ รตฺนานีติ | ไตรฺคฺฤหีตานิ | เยน จ 
ยาทฺฤศ  คฺฤหีต  ตสฺย ตาทฺฤศเมว วรฺณาวภาสะ ส วฺฤตฺตะ | ตโต ธนิกสฺนุษา สุขนิษณฺณ  พุทฺธปฺรมุข  
ภิกฺษุส ฆ  วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน ปูรฺววทฺ ยาวทฺ เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน  
คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | 
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(139.1) ตโต ภควตา ธนิกสฺย ธนิกปตฺนฺยา ธนิกปุตฺรสฺย ธนิกสฺนุษายาศฺจาศยานุศย  ธาตุ  
ปฺรกฺฤตึ จ วิทิตฺวา จตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา | ย า ศฺรุตฺวา ธนิเกน ธนิกปตฺนฺยา ธนิก-    
ปุตฺเรณ ธนิกสฺนุษยา จ วึศติศิขร  สมุทฺคต  สตฺกายทฺฤษฺฏิไศล  ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺวา สฺโรตอาปตฺติผล  
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เต ทฺฤษฺฏสตฺยาสฺตฺริรุทานมุทานยนฺติ ปูรฺววทฺ ยาวตฺ | อภิกฺรานฺตา วย  ภควนฺต  ศรณ      
คจฺฉาโม ธรฺม  จ ภิกฺษุส ฆ  จ | อุปาสก าศฺจาสฺมานฺ ธารยนฺตุ ยาวชฺชีว  ปฺราโณเปต  ศรณคตมภิปฺรสนฺนาะ 
| อถ ภควานฺ ธนิก  ธนิกปตฺนึ ธนิกปุตฺร  ธนิกสฺนุษ า จ ธรฺมฺยยา กถยา สนฺทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย 
ส ปฺรหรฺษฺโยตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | 
 

(139.2) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภทนฺต     
ธนิเกน ธนิกปตฺนฺย า ธนิกปุตฺเรณ ธนิกสฺนุษยา จ กรฺม กฺฤต  ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน อาฒฺเย มหาธเน 
มหาโภเค กุเล ชาตา ทิวฺยมานุษึ จ ศฺริย  ปฺรตฺยนุภวนฺติ | ภควตศฺจานฺติเก สสฺตฺยทรฺศน  กฺฤตมิติ | ภควา
นาห | เอภิเรว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธส ภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิ -
ตานฺยวศฺย ภาวีนิ | ปูรฺววทฺยาวตฺ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
 

(139.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว วาราณสฺยามนฺยตโม มาลา (การะ ปฺรติวสติ | เตน สทฺฤศาตฺ    
กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธ  กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ |) ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ โส’ปเรณ สมเยน    
ทริทฺระ ส วฺฤตฺตะ | ปรมทริทฺระ | เตน (140) สปุตฺรกลตฺรสฺนุเษณ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ (ปฺรา) วฺฤตฺย 
กุมาราณามุปนยติ มาลาการสฺนุษาปิ ตเมว ปฺราวฺฤตฺย ราชฺ ะ สฺนุษา ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ชนปท
จาริก า จรนฺ สูรฺยสฺยาส คมนกาลสมเย วาราณสีมนุปฺราปฺตะ | ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ปฺรสาทชาเตน ปตฺนฺยา 
สมาขฺยาตมฺ | สา หิ ปฺรสนฺนา | ตยา ปุตฺรสฺย (สมาขฺยาตมฺ) โส’ปิ ปฺรสนฺนะ | เตน ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ 
(รช) นฺย า ไตรเสา ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ อาลาการะ กถยติ | ภทฺเร โย มม ปฏ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ 
‘‘‘‘‘‘‘‘ ( ส เต) นาจฺฉาทิตะ | กายิกี เตษ า มหาตฺมน า ธรฺมเทศน า น วาจิกี | ตตะ ส มหา ( ตฺมา) 
‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิ ธาน  กรุมารพฺธะ | ยทสฺมาภิ เรว วิ เธ            
สทฺภูตทกฺษิณีเย ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ สฺตารมาราคเยโม มา วิราคเยม อิติ | ตตะ ปฺรตฺเยก
พุทฺธสฺเต (ษ า) ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ (มหาตฺม) นา ทาริทฺรมูลานิ สมุทฺธฺฤตานิ | ตสฺย มาลา
การสฺย ยะ (ทาริทฺร) กาโล รา(ชฺเ ) ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ภูตมาขฺยาตมฺ | ตโต ราชฺ า 
ยถา ปฺราวฺฤเตนาจฺฉาทิตะ | เอว  มาลาการ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ มาลาการ เอวาเสา ธนิกสฺเตน กาเลน 
เตน สมเยน | มาลากา( ร) ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ (มหาโภ)เค กุเล ชาตา | ทิวฺยมานุษี ศฺรีคฺฤเห ปฺราทุรฺภูตา | 
มม จานฺติเก สตฺยานิ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ตฺเยว  โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ | 
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(140.1) อถ ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย มู (ยสฺยา มาตฺรยาภิปฺรสนฺนา อาสนาทุตฺถาย 
เยน ภคว าสฺเตน กฺฤตาญฺชลโย’ภิปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ | อธิวาสยตุ ภคว าสฺตฺไรมาสี  จีวรปิณฺฑ-
ปาตศยนาสนคฺลานปฺร)ตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ไวศา (ลกาน า 
พฺราหฺมณคฺฤหปตีน า ตุษฺณีภาเวน | ไวศาลกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควตสฺตูษฺณีมฺภาเวนาธิวาสน า    
วิทิ ตฺ วา อาสนาทุ ตฺ ถาย  ภควตะ ปาเทา ศิ รสา วนฺทิ ตฺ วา ) ปฺ รกฺ รานฺ ตาะ | อถ ไวศาลกา                   
พฺราหฺมณคฺฤหปตยสฺตาเมว ราตฺรึ (ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  ปูรฺววทฺ ยาวตฺ นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา     
ภควตะ ปุรสฺตาตฺ นิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | อถ) ภควานฺ ไวศาลกานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนฺ ธรฺมฺมยา     
กถยา สนฺทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ | 
 

(141.1) (อถ ทิวสทฺวโยนตฺไรมาสิกาตฺยยาทฺ ไวศาลกพฺราหฺมณคฺฤหปตีน า มหาปริวารสฺย    
ทุรฺภิกฺษมุตฺปนฺนมฺ | เตษ า) ชฺ าตโย โภชนมิติ กฺฤตฺวา อุปส กฺรามนฺติ | ไตรุปทฺรูยมาณา (พฺราหฺมณ-  
คฺฤหปตโย ภิกฺษูณามาโรจยนฺติ | อารฺยา ทุรฺภิกฺษมุตฺปนฺนมฺ | ชฺ าตโย น อุปทฺรวนฺติ | ‘‘‘‘‘ อโห         
อา)รฺยกาะ ปฺรติชาคฺฤยุ | วยมุปกรณานิ ปฺรยจฺฉาม อิติ | ภิกฺษวะ กถยนฺติ | (ภควตา นานุชฺ าตมฺ | เต 
ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ภิกฺษูณ า ภกฺต  ปฺรติชา ) ครฺตวฺยมฺ | เต ปฺรติชาครฺตุมารพฺธาะ | ยาวท- 
ภฺยวกาเศ  ปฺรติชาคฺรติ เปยาญฺจ | ( อถ เทโว วฺฤษฺฏะ | อภฺยวกาศมกลฺปิกมิติ เต ภควต อาโรจยนฺติ | 
ภควานาห | อภฺยวกาเศ น ปฺรติชาครฺตวฺยมฺ | เต) ทฺวารโกษฺ เก ปฺราสาเท (ว ปฺรติชาคฺรติ | ภควานาห     
ทฺวารโกษฺ เก ปฺราสาเท จ น ปฺรติชาครฺตวฺยมฺ | ตสฺมาตฺตรฺหิ กลฺปิกสฺถาเน สฺถาตวฺยมฺ |) ภิกฺษโว ทเศมา
นิ จากลฺปิกานิ | (กตมานิทศ | อภฺยวกาศทฺวารโกษฺ กปฺราสาทาคฺนิศาลายนฺตฺรธรราชางฺคนเทวสฺถาน 
คฺฤหปติกุฏี’ภิกฺษุณีศาลาะ | เอตานิ ) ศาลาวสฺตูนิ เยษุ ภกฺต  น ปฺรติชาครฺตวฺยมฺ | ปฺรติชาคฺรติ           
สาติสารา ภวนฺติ | 
 

(141.2) (อุทฺทานมฺ | ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ | ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อถานฺยตมสฺย ภิกฺโษรฺคฺลานฺ-
ยมุตฺปนฺนมฺ | ส ไวทฺยสกาศมุปส กฺรานฺตะ กถยติ | ภทฺรมุข ไภษชฺย  วฺยปทิศ) | เตน โรคนิทาน  ปฺฤษฺฏฺวา 
อภิหิตะ | อารฺย เปย า ปิว สฺวสฺโถ ภวิษฺยสีติ | ส กถยติ | (ภทฺรมุข ภควตา นานุชฺ าตมฺ | ไวทฺยะ กถยติ 
| อารฺย การุณิโก วะ ศาสฺตา สฺถานเมตทฺ วิทฺยเต ยทนุชฺ าสฺยติ | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต       
อาโรจยนฺติ)  ภควานาห | ยทิ ไวทฺยะ กถยติ เปย า ปิเวติ | (นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | 
 

(141.3) ภควานาห | ไวทฺโยปเทเศน เปยา ปาตวฺเยติ | ตสฺโยปสฺถาปเกน ศีตลา เปยา    
ทตฺตา | ส ไวทฺยสกาศ  คตฺวา) กถยติ | ภทฺรมุข กึ ตยา เปยยา (นาห  สฺวสฺถะ | ไวทฺยะ กถยติ | อารฺย กึ 
ตฺวยา เปยา น ปีตา | ส กถยติ | ปีตา | กิมุษฺณา | ศีตไลว | อารฺย น โศภน  กฺฤตมฺ | อุษฺณีกฺฤตฺย      
ปาตวฺยา | ภิกฺษโว น ชานเต กุตฺร อุษฺณีกรฺตวฺยา | ภควานาห | ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษวะ กลฺปิกศาลา 
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ส มนฺตวฺยา | ภิกฺษโว น ชานเต กีทฺฤคิติ | ภควานาห | ปญฺจ กลฺปิกศาลา ภวนฺติ | อารภฺยมาณานฺติกา 
อุจฺฉฺรียมาณานฺติกา โคนิษาทิกา อุทฺภูตว) สฺตุกา ส มติกา จ | 

(141.4) ตตฺร (อารภฺยมาณานฺติกา กตมา | ตทฺยถา นวกรฺมิโก ภิกฺษุรฺยตฺร ปฺรถมตะ     
สฺถิตฺวา ส ฆสฺย กลฺปิกสฺถานมิติ กฺฤตฺวา วาจยติ อิท  กลฺปิกสฺถานมิติ | อิทมารภฺยมาณานิกา อุจฺยเต) | 
ตตฺร อุจฺฉฺริยมาณานิตฺกา (กตมา) | ยถาปิ ตนฺนวกมิโก ภิกฺษุะ ศิลายามุจฺฉฺรียมาณาย า ตตฺ ปฺรถมตะ 
ศิลาย า นฺยสฺยมานาย า สามนฺตกานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต | (142) อวธารยนฺตุ อายุษฺมนฺตะ (อิท  ส ฆสฺย 
กลฺปิกสฺถานมฺ | อิทเมโวจฺฉฺรียมาณานฺติโกจฺยเต | ตตฺร โคนิษาทิกา กตมา | ยตฺร ทฺวารานฺตสฺตทฺ)       
โคนิษาทิเกติ | (ตตฺร อุทฺภูตวสฺตุกา กตมา) | ปฺรหีณวสฺตุกา อิยมุจฺยเต | ส มติกา กตมา | (ยทฺ ทฺวาภฺย า 
ส มต  ตตฺ ส มติเกติ | ภิกฺษโว น ชานเต กถ  ส มนฺตวฺยมิติ | ภควานาห | ยตฺ สฺถานมธิษฺ ตมนฺตะ สีม  
พหิรฺวฺยา) มปริจารมภิมต  ส ฆสฺย ตตฺ ส มนฺตวฺยมฺ | เอว  จ ปุนะ ส มนฺตวฺยมฺ | ศยนาสนปฺรชฺ ปฺตึ กฺฤตฺวา 
คณฺฑีมาโกฏฺย (ปฺฤษฺฏวาจิกยา ภิกฺษูนฺสมนุยุชฺย สรฺวส เฆ สนฺนิษณฺเณ ส นิปติเต เอเกน ภิกฺษุณา ชฺ ปฺตึ 
กฺฤตฺวา กรฺม กรณียมฺ | ศฺฤโณตุ ภทนฺตะ ส ฆะ | อิท  สรฺวา) การปรินิษฺ ตมนฺตะสีม  พหิรฺวฺยามปริวาร  
ส ฆสฺย กลฺปิกศาล า ส มนฺตุ | ส เจตฺ ส ฆสฺย ปฺราปฺตกาล  (กฺษเมตานุชานียาตฺ ส โฆ ยตฺ ส ฆะ เอตตฺ - 
กลฺปิกสฺถาน  ส มนฺยเต) อิตฺเยษา ชฺ ปฺติะ | เอวญฺจ กรฺม กรฺตวฺยมฺ | ศฺฤโณตุ ภทนฺตะ ส ฆะ | อิท  วสฺตุ 
สรฺวาการปรินิษฺ ตมนฺตะสีม  พหิรฺวฺยาม (ปริวาร  ส ฆะ กลฺปิกสฺถาน  ส )มนฺยเต | เยษามายุษฺมต า กฺษมนฺ
เต อิท  วสฺตุ(กลฺปิกสฺถาน  ส มนฺตุ เต ตูษฺณีมฺ | น กฺษมนฺเต ภาษนฺตามฺ | กฺษานฺตมนุชฺ าต  ส เฆน ยสฺมาตฺ
ตูษฺณีเมไวตทฺ ธารยามิ ) | 
 

(142.1) พุทฺโธ ภควานฺ ไวศาลฺย า วิหรติ มรฺกฏหฺรทตีเร | (ไวศาลฺย า สึหะ เสนาปติ       
ปฺรติวสติ | ส ชฺ าติภิราหฺฤต  ม าส  ปริภุงฺกฺเต | ยทา ภควโต)’นฺติกาตฺ สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ ตทา น      
ปริภุงฺกฺเต | อาหฺฤตานิ ตุ ภิกฺษูณ า (ปฺรยจฺฉติ | ภิกฺษวสฺตตฺปริภุญฺชเต | ตีรฺถิกา อวธฺยายนฺติ กฺษิปนฺติ    
วิวาจยนฺติ | อายุษฺมนฺตะ สึเหน เสนาปตินา อุทฺทิศฺย กฺฤต  ม าสมาหฺฤตมฺ | ตตฺ ศฺร)มณศากฺยปุตฺรี-
ยาณามนุปฺรยจฺฉติ | ศฺรมณศากฺยปุตฺรีไยะ อุทฺธิศฺย (กฺฤต ม าส ) ปริ(ภุกฺตมิติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว 
ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตฺรีณิ จากลฺปิกานิ ม าสานิ น ปริโภกฺตวฺยานีติ วทามิ | กตมานิ ตฺรีณิ | 
มามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ ส มุข  ทฺฤษฺฏมกลฺปิก  ม าส  น ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ | (กฺฤต  ตฺวามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ) 
อกลฺปิก  ม าส  น ปริโภกฺตวฺยามิติ วทามิ | สฺวยเมวมาการปริวิตรฺก อุตฺปนฺโน ภวติ | มามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ 
ส จินฺตฺย อกลฺปิก  ม าส  น ปริโภกฺตวฺยมิติ  วทามิ | ภิกฺษวสฺตฺรีณิ กลฺปิกานิ ม าสานิ ปริโภกฺตวฺยานีติ   
วทามิ | กตมานิ ตฺรีณิ | มามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ ส มุขมทฺฤษฺฏ  กลฺปิกม าส  ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ | อศฺรุต     
ตฺวามุทฺทิศฺย กฺฤตมิติ กลฺปิกม าส  ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ | น สฺวยเมว ปูรฺววทฺ ยาวตฺ กลฺปิก  ม าส        
ปริโภกฺตวฺยมิติ วทามิ ) | 
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(142.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | (สกฺฤจฺฉฺระ กาโล วรฺตเต | ภิกฺษวะ ปารฺศฺว  ทตฺตฺวา       
ติษฺ นฺติ) | เต พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ กถยนฺติ | อารฺยา เอกานฺตฆฏเก ศาสเน กิมรฺถ  ปารฺศฺว  ทตฺตฺวา    
ติษฺ ถ (143) น กุศลปกฺษ  ปฺรติชาคฺฤเถติ | (เต กถยนฺติ)| สกฺฤจฺฉฺระ กาโล วรฺตเต ปรฺยาปฺต  ปิณฺฑก  
นาสาทยามะ | (วย  กฺษุธารฺตา ทุรฺวลา ชาตาะ | อตะ ปารฺศฺว  ทตฺตฺวา สฺถิตาะ | เต กถยนฺติ กสฺมาตฺ น 
ปฺรติชาคฺฤถ อิติ) | นานุชฺ าต  ภควตา | การุณิโก วะ ศาสฺตา สฺถานเมตทฺ วิทฺยเต ยทนุชฺ าสฺยติ | 
เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษโว’นุชา (นามิ | เอว วิเธ     
ทุรฺภิกฺเษ กฺฤจฺฉฺเร กานฺตาเร ภิกฺษวะ ปฺไรชาครฺตวฺยมฺ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ ) | 

 

(143.1) ศฺ ราวสฺตฺย า นิทานมฺ  | สกฺฤจฺฉฺระ กาโล วรฺต เต | ภิ กฺษวะ ศฺราทฺ ไธรฺ -                
พฺราหฺมณคฺฤหปติภิรุจฺยนฺเต | อารฺยา อิไหว ภกฺตกฺฤตฺย  กุรุเตติ | เต ภกฺตกฺฤตฺย  กฺฤตฺวา ปูรฺวลพฺธ      
(คฺฤหีตฺวา วิหาร  คจฺฉนฺติ ทุรฺภิกฺษกาเล ภุญฺชิษฺยาม อิติ กฺฤตฺวา) กินฺตุ เกากฺฤตฺยานฺน ปริภุญฺชเต | 
เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตสฺมาทนุชานามิ เอว วิเธ ทุรฺภิกฺเษ กฺฤจฺฉฺเร 
กานฺตาเร อาก ากฺษตา ปฺราคฺคฺฤหีตมิติ ( กฺฤตฺวา ปฺราคฺคฺฤหีต  ปริโภกฺตวฺยมฺ | นาตฺร เกากฺฤตฺย      
กรณียมฺ | 
 

(143.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ) | สกฺฤจฺฉฺระ กาโล วรฺตเต | ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย  
ภิกฺษูนุปนิมนฺตฺรฺย อนฺตรฺคฺฤเห โภชยนฺติ | เตษ า ตุ ภกฺตาน า ขาทฺยกานฺยวศิษฺยนฺเต | พฺราหฺมณ-
คฺฤหปตยะ กถยนฺติ | (อารฺยา ยุษฺมาก  กฺฤเต อธิษฺ ต  ภกฺตมวศิษฺยเต | เอตตฺ ปฺรคฺฤหฺยตามฺ | เต       
ตทฺ คฺฤหี)ตฺวา คจฺฉนฺติ | คตาสฺตมปิ อากางฺกฺษนฺติ ปริโภกฺตุมฺ | เกากฺฤตฺยานฺน ปริภุญฺชเต | เอตตฺ-      
ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตสฺมาทนุชานามิ เอว วิเธ ทุรฺภิกฺเษ กฺฤจฺฉฺเร         
กานฺตาเร (เอว วิธ  ทานมิติ กฺฤตฺวา ปริโภกฺตวฺยมฺ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | 
 

(143.3) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | สกฺฤจฺฉฺระ กาโล วรฺตเต) | ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย  
ภิกฺษูนุปนิมนฺตฺรฺย โภชยนฺติ | เตษ า ภุกฺตวต า ขาทฺยกานิ กิญฺจิทวศิษฺยนฺเต | ภิกฺษวะ ปฺรกฺรานฺตาะ |                   
พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ (กถยนฺติ | อารฺยาะ สทฺย เอว ปฺรกฺรานฺตาะ | ขาทฺยกานฺยวศิษฺยนฺเต | ทุรฺลภานฺ-      
เยตานิ | คฺฤหีตฺวา คจฺฉ) | ไตรฺนีตมฺ | ภิกฺษวสฺตทปิ อากางฺกฺษนฺติ ปริโภกฺตุมฺ | เกากฺฤตฺยานฺน           
ปริภุญฺชเต | เอตตฺ ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตสฺมาทนุชานามิ (เอว วิเธ        
ทุรฺภิกฺเษ กฺฤจฺฉฺเร กานฺตาเร ปฺราคฺทตฺตมิติ กฺฤตฺวา ปริโภกฺตวฺยมฺ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมิติ) | 
 

(143.4) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | ศฺราทฺธาน า พฺราหฺมณคฺฤหปตีนาเมาตฺตราปถิกานี วนาสฺติ
กานิ ผลานิ ส ปทฺยนฺเต | เต ส ลกฺษยนฺติ | ทุรฺลภานฺเยตาณิ ( อารฺยาณ า ทาตวฺยานิ | ภิกฺษูณ า (144) 
ปริคฺรหารฺถ  ทตฺตานิ | ภิกฺษวะ ปฺรติคฺรหีตวฺยมิติ กฺฤตฺวา) เกากฺฤตฺยานฺน ปริภุญฺชเต | ศฺราทฺธา         
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พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ กถยนฺติ | อารฺย ยทา ภควานฺ โลเก โนตฺปนฺนสฺตทา ตีรฺถฺยา ทกฺษิณียาะ | อิทานึ 
ตุ ภควานฺ โลเก อุตฺปนฺน อิทานี  ภวนฺโต ทกฺษินียาะ | ตสฺมาทนุกมฺปยา คฺฤหฺณีเตติ | เอตตฺปฺรกรณ  
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ตสฺมาทนุชานามีติ | ทุรฺลภานีติ กฺฤตฺวา ปริโภกฺตวฺยานิ | 
นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | (ตตฺเรมานิ วนาสฺติกานิ | ทฺรากฺษาทาฑิมฺพตินฺทุก ‘‘‘‘ ) | 
 

(144.1) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภิกฺษูณ า (สตฺ) กุรฺวต า      
ปฺรวารยต า ปุษฺกร า(สฺติกานิ) อนุปฺรยจฺฉนฺติ | ภิกฺษว อากางฺกฺษนฺติ กินฺตุ (เกากฺฤตฺยานฺน ปริภุญฺชเต | 
ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ทุรฺลภานีติ กฺฤ)ตฺวา ปริโภกฺตวฺยานิ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  
กรณียมฺ | ตตฺเรมานิ ปุษฺกราสฺติกานิ | ตาลูก  มฺฤณาล  กุมุทพีช  ปทฺมพีช  เจติ | 
 

(144.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย ธาตุไว(ษมฺยาทฺคฺลานฺยมุตฺปนฺนมฺ |         
อายุษฺมานฺ มหาเมาทคลฺยายนะ ส ลกฺษย)ติ | พหุโศ มยา อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย (สฺว) มเตน อุปสฺถาน       
กฺฤตมฺ | น จ กทาจิทฺ ไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ ยตฺตุ อห  ปฺฤจฺเฉยมิติ | เตน ไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ | ภทฺรมุข          
อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย (ธาตุะ กุปิต | ไภษชฺย  วฺยปทิศ | ส กถยติ | อารฺย ปทฺมพีช ) ปฺรยจฺฉ สฺวสฺโถ 
ภวิษฺยติ | อายุษฺมานฺ  มหาเมาทฺคลฺยายนะ ส ลกฺษยติ | น มม ปฺรติรูป  สฺยาทฺ ยทหมายุษฺมตะ           
ศาริปุตฺรสฺย กฺฤเต น วิสกฺษีเรณ อุปสฺถาน  กุรฺยา (มิติ | ส ลกฺษิตมาตฺร เอว ศฺราวสฺตฺยา อนฺต)รฺหิโต      
มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร ปฺรตฺยษฺ าตฺ นาคราชสฺย ภวนสมีเป | ตตะ สุปฺรติษฺ เตน นาคราเชน 
ทฺฤษฺฏ อุกฺตศฺจ | กิมารฺยสฺย อาคมเน (การณมฺ | ส กถยติ | อายุษฺมตะ ศาริปุตฺรสฺย ธาตุะ กุปิตะ) | 
ตสฺย ไวทฺเยน วิสกฺษีรมาทิษฺฏมิติ | สุปฺรติษฺ โต นาคราชะ กถยติ | อารฺย ยทฺเยว  ติษฺ  ตาวทิติ | ส      
มนฺทากินึ ปุษฺกริณีมวตีรฺย ปุรุษปฺรมาณานิ วิสกฺษีราณฺยุตฺปาฏฺย อุตฺปาฏฺย วิ(สกฺษีเรณายุษฺมโต มหา -
เมาทฺคลฺยายนสฺย ปาตฺร  ปูริตมฺ) | อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายโน’สฺย วิษานิ รุชฺยมานานิ นิรีกฺษิตุ-
มารพฺธะ | สุปฺรติษฺ โต นาคราชะ กถยติ | อารฺย กิมากางฺกฺษเส วิสานิ ปริโภกฺตุมิติ | ส ตูษฺณีมวสฺถิตะ | 
(ส กถยติ | อารฺย คจฺฉ | สฺวสฺติ เต | อถายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายโน วิสกฺษีเรณ) ปาตฺร  ปูรยิตฺวา      
มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร’นฺตรฺหิตะ ศฺราวสฺตฺย า ปฺรตฺยษฺ าตฺ เชตวเน’นาถปิณฺฑทสฺยาราเม |     
ตตฺ อายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ ไวทฺโยปเทเศน วิสกฺษีร  ปริภุกฺตมฺ | สฺวสฺถีภูตะ ‘‘‘‘‘ | 
 

(145.1) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | เตน ขลุ สมเยน ภทฺรงฺกเร นคเร ษฑฺ ชนา มหาปุณฺยาะ       
ปฺรติวสนฺติ | เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺเมณฺฒกปตฺนี เมณฺฒกปุตฺโร เมนฺฒกสฺนุษา เมณฺฒกทาสี จ | กถ  
เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺชาโต มหาปุณฺยะ | ส ยทิ ริกฺตกานิ โกษโกษฺ าคาราณิ ปศฺยติ สหทรฺศนาเทว 
ปูรฺยนฺเต | เอว  เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺชาโต มหาปุณฺยะ | กถ  เมณฺฒกปตฺนี | สา เอกสฺยารฺถาย สฺถาลิก า 
สาธยติ ศตานิ สหสฺราณิ จ ภุญฺชติ | เอว  เมณฺฒกปตฺนี | กถ  เมณฺฒกปุตฺระ | ตสฺย ปญฺจศตติโกะ      
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นกุลกะ ปฏฺย า พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศต  สหสฺร  วา ปริตฺยชติ ตทา ปูรฺณ เอว ติษฺ ติ น ปริกฺษียเต | เอว  
เมณฺฒกปุตฺระ | กถ  เมณฺฒกสฺนุษา | สา เอกสฺยารฺถาย คนฺธ  ส ปาทยติ ศตสหสฺรสฺย ปรฺยาปฺติรฺภวติ | 
เอว  เมณฺฒกสฺนุษา | กถ  เมณฺฒกทาสะ | ส ยไทก  หลสีร  กฺฤษติ ตทา สปฺต สีราะ กฺฤษฺฏา ภวนฺติ | เอว  
เมณฺฒกทาสะ | กถ  เมณฺฒกทาสี มหาปุณฺยา | สา ยทา เอกมาตฺร  ปฺรติชาครฺติ ตทา สปฺต มาตฺราะ 
สมฺปทฺยนฺเต | เอว  เมณฺฒกทาสี มหาปุณฺยา | 
 

(145.2) ภควานฺ ส ลกฺษยติ | อย  เมณฺฒโก คฺฤหปติะ สปริวาโร ภทฺรงฺกเร นคเร ปฺรติวสติ 
| ตสฺย ไวเนยกาล อาปนฺนะ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต | คจฺฉ ตฺวมานนฺท ภิกฺษูณา
มาโรจย | ตถาคโต ภิกฺษโว ภทฺรงฺกเรษุ ชนปเทษุ จาริก า จริษฺยติ โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธ  
ภทฺรงฺกเรษุ ชนปเทษุ จาริก า จรฺตุ ส จีวรกาณิ ปฺรติคฺฤหฺณาตฺวิติ | เอว  ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท    
ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺยะ ภิกฺษูณามาโรจยติ | ตถาคต อายุษฺมนฺโต ภทฺรงฺกเรษุ ชนปเทษุ จาริก า จริษฺยติ     
โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธ  ภทฺรงฺกเรษุ ชนปเทษุ จาริก า จริตุ  จีวรกาณิ ปฺรติคฺฤหฺณาตฺวิติ | 
เอวมายุษฺมนฺนิติ | เต ภิกฺษว อายุษฺมต อานนฺทสฺย ปฺรติศฺรุตฺย ปฺฤษฺ ตะ ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺธา คจฺฉนฺติ | 
 

(145.3) อถ ภควานฺ ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวาโร’รฺหนฺนรฺหตฺปริวาโร  
ชนปทจาริกยา ภทฺรงฺกร  นคร  ส ปฺรสฺถิตะ | ยทา ภควตา ศฺราวสฺตฺย า มหาปฺรติหารฺย  วิทรฺศิต  (ตทา 
ตีรฺถฺยา) นิรฺภตฺสิตาะ | ตตะ เกจิทฺ ภทฺรงฺกร  นคร  คตฺวาวสฺถิตาะ | ไตะ ศฺรุต  ศฺรมโณ เคาตม อาคจฺฉตีติ 
| ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺวฺยถิตาสฺเต ปรสฺปร  กถยนฺติ | ปูรฺว  ตาวทฺ วย  ศฺรมเณน เคาตเมน มธฺยเทศานฺนิรฺวา
สิตาะ | ส ยทีหาคมิษฺยติ นิยตมิโต’ปิ นิรฺวาสยิษฺยติ | ตทุปายส วิธาน  กรฺตวฺยมิติ | เต กุโลปกรณศาลา 
อุปส กฺรมฺย กถยนฺติ | ธรฺมลาโภ ธรฺมลาภะ | เต กถยนฺติ | กิมิทมฺ | ชวโลกิตา คมิษฺยามะ | กสฺยารฺถาย | 
ทฺฤษฺฏาสฺมาภิรฺยุษฺมาก  สมฺปตฺติรฺยาวทฺ วิปตฺตึ น ปศฺยามะ | อารฺยกา อสฺมาก  วิปตฺติรฺภวิษฺยติ | ภวนฺตะ 
ศฺรมโณ เคาตมะ กฺษุราศนึ ปาตยนฺนเนกา อปุตฺริกา อปติกาศฺจ (146) กุรฺวนฺนาคจฺฉติ | อารฺยา ยทฺเยว  
ยสฺมินฺเนว กาเล สฺถาตวฺย  ตสฺมินฺเนว กาเล อสฺมาก  ปริตฺยาคะ กฺริยเต | ติษฺ ต น คนฺตวฺยมฺ | เต        
กถยนฺติ | กึ วย  น ติษฺ ามะ | น ยูยมสฺมาก  ศฺโรษฺยถ | อารฺยาะ กถยต ศฺโรษฺยามะ | เต กถยนฺติ | 
ภทฺรงฺกรสามนฺตเกน สรฺวชนกายมุทฺวาสฺย ภทฺรงฺกร  นคร  ปฺรวาสยต ศาทฺวลานิ กฺฤษต สฺถาณฺฑิลานิ 
ปาตยต ปุษฺปผลวฺฤกฺษ  เฉทยต ปานียานิ วิเษณ ทูษยต | เต กถยนฺติ | อารฺยาสฺติษฺ ต สรฺวมนุติษฺ าม อิ
ติ | เต’พสฺถิตาะ ตตสฺไตรฺภทฺรงฺกรนครสามนฺตเกน สรฺว  ชนกายมุทฺวาสฺย ภทฺรงฺกร  นคร  ปฺรวาสิต  
ศาทฺวลานิ กฺฤษฺฏานิ สฺถาณฺฑิลานิ ปาติตานิ ปุษฺปผลวฺฤกฺษาศฺฉินฺนาะ ปานียานิ วิเษณ ทูษิตานิ | ตตะ 
ศกฺโร เทเวนฺทฺระ ส ลกฺษยติ | น มม ปฺรติรูป  ยทห  ภควโต’สตฺการมธฺยุเปกฺเษย  เยน นาม ภควตา ตฺริภิะ 
กลฺไปรส ขฺเยไยรเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไระ ษฏฺปาริมิตาะ ปริปูรฺยานุตฺตรชฺ านมธิคตมฺ | ส นาม ภควานฺ 
สรฺวโลกปฺรติวิศิษฺฏะ สรฺววาทวิชยี ศูณฺเย ชนปเท จาริก า จริษฺยติ | ยนฺนฺวห  ภควตะ สศฺราวกส ฆสฺย 
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สุขสฺปรฺศารฺถาเยาตฺสุกฺยมาปทฺเยยมิติ | เตน วาตวลาหกาน า เทวปุตฺราณามาชฺ า ทตฺตา | คจฺฉต     
ภทฺรงฺกรนครสามนฺตเกน วิษปานียานิ โศษยเตติ | วรฺษวลาหกาน า เทวปุตฺราณามาชฺ า ทตฺตา | 
อษฺฏางฺโคเปตสฺย ปานียสฺยาปูรยเตติ จาตุรฺมหาราชิกา เทวา อุกฺตาะ | ยูย  ภทฺรงฺกราณ า ชนปทาน า 
วาสยเตติ | ตโต วาตวลาหไกรฺเทวปุตฺไรรฺวิษทูษิตานิ ปานียานิ โศษิตานิ | วรฺษวลาหไกสฺตานฺเยว        
กูโปทปานวาปีสรสฺตฑาคานฺยษฺฏางฺโคเปตสฺย ปานียสฺย ปูริตานิ | จาตุรฺมหาราชิไกรฺเทไวรฺภทฺรงฺ-      
กรนคร) สามนฺตก  สรฺวมาวาสิตมฺ | ชนปทา ฤทฺธา สฺผีตาศฺจ ส วฺฤตฺตาะ | ตีรฺถฺไยรฺนครวาสิชน-
กายสไตรวจรกาะ ปฺเรษิตาะ | ปศฺยต โกทฺฤศา ชนปทา อิติ | เต คตาะ ปศฺยนฺติ | อติศเยน ชนปทา 
ฤทฺธสฺผีตาะ | ตต อาคตฺย กถยนฺติ | ภวนฺโต น กทาจิทสฺมาภิเรว  ชนปทา ฤทฺธสฺผีตา ทฺฤษฺฏปูรฺวา อิติ | 
ตีรฺถฺยา กถยนฺติ | ภวนฺโต ทฺฤษฺโฏ โว ยสฺตาวทเจตนานฺ ภาวานนฺวาวรฺตยติ ส ยุษฺมานฺ นานฺวาพรฺต-   
ยิษฺยตีติ | ตตฺกุต เอตตฺ | สรฺวถา อวโลกิตา ภวนฺตุ ภวนฺตะ | ปศฺจิม  โว ทรฺศน  คจฺฉาม อิติ | เต กถยนฺติ 
| อารฺยาสฺติษฺ ต กึ ศฺรมโณ เคาตมี ยุษฺมาก  กโรติ | โส’ปิ ปฺรวฺรชิโต ยูยมปิ ปฺรวฺรชิตาะ | ภิกฺโษปชีวิตะ     
กิมเสา ยุษฺมาก  ภิกฺษ า วารยิษฺยตีติ | ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ | สมเยน ติษฺ ามะ | ยทิ ยูย  กฺริยาการ  กุรุต น    
เกนจิตฺ ศฺรมณ  เคาตม  ทรฺศนาโยปส กฺรมิตวฺยมฺ | ย อุปส กฺรามติ ษษฺฏึ การฺษาปณานฺ ทณฺฑยิตวฺย อิติ | 
ไตะ ปฺรติชฺ าต  กฺริยาการศฺจ กฺฤตะ | 
 

(146.1) ตโต ภควานนุปูรฺเวณ ภทฺรงฺกร  นครมนุปฺราปฺโต ภทฺรงฺกเร วิหรติ ทกฺษิณายตเน 
| เตน ขลุ สมเยน กาปิลวาสฺตุโน พฺราหฺมณทาริกา ภทฺรงฺกเร นคเร ปริณีตา | ตยา ปฺราการสฺถยา 
(147) ภควานนฺธกาเร สฺถิโต ทฺฤษฺฏะ | สา ส ลกฺษยติ | อย  ภควานฺ ศากฺยกุลนนฺทนะ ศากฺยกุมาทฺราชฺ
ยมปหาย ปฺรวฺรชิตะ | ยทฺยตฺร โสปาน  สฺยาทห  ปฺรทีปมาทายาวตเรยมิติ | ตโต ภควตา ตสฺยาศฺเจตสา 
จิตฺตมาชฺ าย โสปาน  นิรฺมิตมฺ | ตโต’เสา หฺฤษฺฏตุษฺฏาะ ปฺรมุทิตาะ ปฺรทีปมาทาย โสปาเนนาวตีรฺย 
เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตา | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปุรสฺตาตฺปฺรทีป  สฺถาปยิตฺวา ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา 
นิษณฺณา ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศย  ธาตุ  ปฺรกุตึ  จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี              
จตุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ปูรฺววทฺยาวจฺฉรณคตามติปฺรสนฺนามิติ | อถ ภคว าสฺต า ทาริกามิทมโวจตฺ | 
เอหิ ตฺว  ทาริเก เยน เมณฺฒ (กคฺฤหปติสฺเตโนปส กฺรม | อุปส กฺรมฺย) เอว  มทฺวจนาทาโรคฺยย | เอว  วท | 
คฺฤหปเต ตฺวามุทฺทิศฺยาหมิหาคตสฺตฺว  จ ทฺวาร  พทฺธฺวาวสฺถิโต ยุกฺตเมตเทว  หฺยติเถะ ปฺรติปตฺตุะ ยถา 
ตฺว  ปฺรติปนฺน อิติ | ยทิ กถย (ติ คเณน กฺริยาการะ กฺฤต อิติ | วกฺตวฺยะ | ตว ปุตฺรสฺย ปญฺจศติโก     
นกุลกะ) กฏฺย า พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศต  วา สหสฺร  วา วฺยยีกโรติ ปูรฺยต เอว น ปริกฺษียเต | น ศกฺโนติ 
ตฺว  ษษฺฏึ การฺษาปณานฺ ทตฺตฺวาคนฺตุมิติ | เอว  ภทนฺเตติ สา ทาริกา ภค(วตะ ปฺรติศฺรุตฺย ส ปฺรสฺถิตา | 
ยถาปริชฺ าไตว เกนวฺจฺเทว ) เมณฺฒกสฺย คฺฤหปเตะ สกาศ  คตา | คตฺวา กถยติ | คฺฤหปเต ภคว าสฺเต 
อาโรคฺยยติ | ส กถยติ | ทาริเก วนฺเท พุทฺธ  ภควนฺตมฺ | คฺฤหปเต ภควาเนวมาห | ตฺวาเม(วาหมุทฺทิศฺ-
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ยาคตสฺตฺว  จ ทฺวาร  พทฺธฺวาวสฺถิตะ | ยุกฺตเมตเทวมติเถะ) ปฺรติปตฺตุ ยถา ตฺว  ปฺรติปนฺน อิติ | ส กถยติ | 
ทาริเก คเณน กฺริยาการะ กฺฤโต น เกนจิตฺ ศฺรมณ  เคาตม  ทรฺศนาโยปส กฺรมิตวฺยมฺ | ยะ อุปส กฺรามติ ส 
คเณน ษษฺฏึ การฺษาปณานฺ (ทณฺฑย อิติ | คฺฤหปเต ภควานฺ กถยติ | ตว ปุตฺรสฺย ปญฺจศติโก นกุล ) กะ 
กฏฺย า พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศต  สหสฺร  วา วฺยยีกโรติ ปูรฺยเต เอว น ปริกฺษียเต | น ศกฺโนษิ ตฺว  ษษฺฏึ 
การฺษาปณานฺ ทตฺตฺวาคนฺตุมิติ | ส ส ลกฺษยติ | น กศฺจิเทตส ชานีเต (นูน  สรฺวชฺ ะ ส ภควานฺ | คจฺฉามีติ 
| ส ษษฺฏึ การฺษาปณานฺ ทฺวาเร สฺถาปยิตฺวา พฺราหฺมณ) ทารีโกปษฺเฏน โสปาเนนาวตีรฺย เยน ภคว าสฺเต
โนปกฺร กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ปุรสฺตานฺนิษณฺณะ | ตโต ภควานฺ เมณฺฒ-
(กสฺย คฺฤหปเตรศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศึ จตุรารฺยสตฺยส ) ปฺรติเวธิกึ ธรฺมเทศาน า     
กฺฤตวานฺ ย า ศฺรุตฺวา เมณฺฒเกน ปูรฺววทฺยาวตฺ สฺโรตอาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตม | ส ทฺฤษฺฏสตฺยะ กถยติ 
| ภควานฺ กิเมโษ’ปิ ภทฺรงฺกรนิวาสิชนกาย เอว วิธาน า ธรฺมาณ า ลาภีติ | ภควานาห | (คฺฤหปเต        
ตฺวมาคมฺย ภูยสา สรฺว เอว ชนกาโย ลาภีติ | ตโต) เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺ ภควตะ ปาเทา ศิรสา          
วนฺทิตฺวา ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺตะ | ส คฺฤห  คตฺวา การฺษาปณาน า ราศึ  วฺยวสฺถาปฺย คาถ า       
ภาษฺยเต | 
 

โย ทฺรษฺฏุมิจฺฉติ ชิน  ชิตราคโทษ  | 
   นิรฺทฺวนฺทฺวมปฺรติสม  กนกาวทาตมฺ | 
   โส นิศฺจเลน หฺรทเยน สุนิศฺจิเตน | 
   กฺษิปฺร  ปฺรทาตุ ธนมสฺย มยา ปฺรเทยมฺ ||467|| อิติ| 
 

(148.1) ชนกายะ กถยติ | คฺฤหปเต ศฺเรยะ ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย ทรฺศนมฺ | ส กถยติ |       
ศฺเรยะ | เต กถยนฺติ | ยทฺเยว  คเณไนว กฺริยาการะ กฺฤโต คณ เอโวตฺปาฏยตุ | โก’ตฺร วิโรธะ | เต        
กฺริยาการมุตฺปาฏฺย นิรฺคนฺตุมารพฺธาะ | ตตะ ปรสฺปร  ส ฆฏฺเฏน น ศกฺนุวนฺติ นิรฺคนฺตุมิติ | วชฺรปาณินา 
ปกฺเษณ  วินยชนานุกมฺปยา วชฺระ กฺษิปฺตะ | ปฺรการสฺย ขณฺฑะ ปติตะ | อเนกานิ ปฺราณิศตสหศฺราณิ 
นิรฺคตานิ กานิจิตฺกุตูหลชาตานิ กานิจิตฺปูรฺวไกะ กุศลมูไละ ส โจทฺยมานานิ | ตโต มหาชนกายสนฺนิปา
ตาทฺภควโต โยชน  สามนฺตเกน ปรฺษตฺสนฺนิปติตา | อถ ภคว าสฺตามฺ ปรฺษทมวคาหฺย ปุรสฺตาทฺ
ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษทฺยาเนกสตฺตฺวสนฺตานกุศลมูลสมาโรปิก า ธรฺมเทศน า กฺฤตวานฺ | 
ย า ศฺรุตฺวา ไกศฺจิตฺ สฺโรตอาปตฺติผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ปูรฺววตฺ เกนจฺฉิรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ | 
ภควโต’ติจิร  ธรฺม  เทศยิตฺวา โภชนกาโล’ติกฺรานฺตะ | 
 

(148.2) เมณฺฒโก คฺฤหปติะ กถยติ | ภควนฺ ภกฺตกฺฤตฺย  กฺริยตามิติ | ภควานาห |      
คฺฤหปเต โภชนกาโล’ติกฺรานฺต อิติ | ส กถยติ | ภควนฺ กิมกาเล กลฺปเต | (ภควานาห)| ฆฺฤต  คุฑ  
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ศรฺกราะ ปานกานิ เจติ | ตโต เมณฺฒเกน คฺฤหปตินา ศิลฺปิน อาหูโยกฺตาะ | ภควนฺโต’กาลขาทฺยกานิ 
ศีฆฺร  สชฺชีกุรุเตติ | ไตรปิ กถิตมฺ | อกาลขาทฺยกานิ สชฺชีกฺฤตานิ | คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆะ 
อกาลขาทฺยไกรกาลปานไกศฺจ สนฺตรฺปิตะ | ตโต ภควานฺ เมณฺฒก  คฺฤหปตึ สปริวาร  สตฺเยษุ ปฺรติษฺ
าปฺย ต  จ กรฺวฏกนิวาสิน  ชนกาย  ยถาภวฺยตยา วินีย ส ปฺรสฺถิตะ | 
 

(148.3) เมณฺฒกคฺฤหปติะ กถยติ | ภควนฺ การฺษาปณะ ปถฺยาทินิมิตฺต  คฺฤหฺยตามิติ |       
ภควานาห | คฺรหีตวฺย อิติ | อุกฺต  ภควตา การฺษาปโณ คฺรหีตวฺย อิติ | (ภิกฺษโว น ชานเต เกน          
คฺรหีตวฺยะ กถ  เจติ |) ภควานาห | กลฺปกาเรณ | กลฺปกาโร น ภวติ | ภควานาห | ศฺรามเณร (เก) ณ | 
อายุษฺมานุทาลี พทฺธ  ภควนฺต  ปฺฤจฺฉติ | ยตฺตทุกฺต  ภทนฺต ภควตา ศฺรามเณรกสฺย ชาตรูปรชตปฺรติ -      
คฺรโห ทศม  ศิกฺษาปทมิติ | อุกฺต  ภควตา ศฺรามเณรเกณ คฺรหีตวฺย อิติ | ตตฺกถมฺ | ภควานาห |            
ปฺรติคฺรหมุทาลินฺ มยา สนฺธาโยกฺต    มา ตฺวคฺฤหฺยมฺ | ตสฺมาตฺ ศฺรามเณรเกโณทฺคฺรหีตวฺยมฺ | โน ตุ       
ปฺรติคฺรหะ สฺวีกรฺตวฺยะ | 
 

(149.1) เมณฺฒโก คฺฤหปติะ กถยติ | ภควนฺคุเฑาทน  คฺฤหฺยตามิติ | ภควานาห |          
คฺรหีตวฺยมิติ | ภิกฺษโว น ชานเต เกน คฺรหีตวฺย  กถ  เจติ | ภควานาห | อสตฺยาคาริเก ศฺรามเณรเกณ 
ภิกฺษุภิรฺวา สาปฺตาหิกมธิษฺ าย สฺวยเมว โวฒวฺยมฺ | ภิกฺษโว น ชานเต กถมธิษฺ าตวฺยมิติ | ภควานาห | 
หสฺเตา ปฺรกฺษาลฺย ปฺรติคฺราหยิตฺวา วาเม ปาเณา ปฺรติษฺ าปฺย ทกฺษิเณน ปาณินา ปฺรติจฺฉาทฺย ภิกฺโษะ 
ปุรตะ สฺถิตฺวา วกฺตวฺยมฺ | สมนฺวาหรตายุษฺมนฺตะ | อหเมวนามา อิท  ไภษชฺย  สาปฺตาหิกมธิษฺ าสฺยามิ 
เตษามรฺถาย สพฺรหฺมจาริณ า เจติ | เอว  ทฺวารปิ ตฺริรปิ | อายุษฺมานุทาลี พุทฺธ  ภควนฺต  ปฺฤจฺฉติ | ยทุกฺต  
ภทนฺต ภควตา คุฑะ สาปฺตาหิโก’ธิษฺ าตวฺย อิติ | เกน ปริโภกฺตวฺยะ | ป จภิรุทาลินฺ ปุทฺคไละ |       
อธฺวปฺรติปนฺนเกน ภกฺตจฺฉินฺนเกน คฺลานเกน อุปธิวาริเกน นวกรฺมิเกน เจติ | 
 

(149.2) ภิกฺษโว ชนปทจาริก า ส ปฺรสฺถิตาะ | ตณฺฑุลาน า จ สตฺกุน า จ มธฺเย คุฑ        
ปฺรกฺษิปนฺติ | (อธฺวคา อิจฺฉนฺติ) ปริโภกฺตุมฺ | เกากฺฤตฺเยน ปริภุญฺชเต | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต     
อาโรจยนฺติ | ภควานาห | น ลภฺย  ภิกฺษวสฺเตนามิเษณามิษกฺฤตฺย  กรฺตุมฺ | ยสฺตณฺฑุเลษุ ปฺรกฺษิปฺตะ ส 
ปฺรสฺโผฏฺย ปริโภกฺตวฺยะ | ยสฺตุ สกฺตุษุ อุทเกน ทฺรวีกฺฤตฺย ปริโภกฺตวฺยะ | อปโร’ปิ ทฺรวีกฺฤตฺย น      
ปริสฺผุฏ เอว ภวติ | ภควานาห | ว ศทลิกยา นิรฺลิขฺโยทเกน ปฺรกฺษาลยิตวฺยะ | ตถาปิ น ศกฺยเต        
นิรามิษะ กรฺตวฺยะ | ภวานาห | สุโศจิตะ กฺฤตฺวา อุทเกน ทฺรวีกฺฤตฺย ปาตวฺยะ | 
 

(149.3) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | กึ ภทนฺต       
เมณฺฒเกน เมณฺฒกปตฺนฺยา เมณฺฒกปุตฺเรณ เมณฺฒกสฺนุษย า เมณฺฒกทาเสน เมณฺฒกทาสฺยา จ (กรฺม 
กฺฤต  เยน ษฑฺภิชฺ าตา มหาปุณฺยาะ ส วฺฤตฺตาะ | ภควโต’นฺติเก สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ) | ภควานฺ         
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ไจภิราราคิโต น วิราคิต อิติ | ภควานาห | เอภิเรว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานิ อุปจิตานิ ลพฺธสมฺภาราณิ 
ปริณตปฺรตฺยยานิ ปูรฺววทฺยาวตฺผลนฺติ ขลุ (เทหินามฺ | 
 

(149.4) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’ตีเต’ธฺวนิ วาราณสฺย า นครฺย า พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา) ปูรฺววทฺ
ยาวทฺ ธรฺเมณ ราชฺย  การยติ | เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺย า นครฺย า ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิ กี- 
อนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา ศลากาวฺฤติ มหาทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยตีติ | ตฺริวิธ  ทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยติ จญฺจุ ศฺเวตาสฺถิ 
ศลากาวฺฤตฺติ จ | ตตฺร จญฺจุ อุจฺยเต | (สมุทฺคเก ตสฺมินฺ) มนุษฺยาะ พีชานิ ปฺรกฺษิปฺย อนาคตสตฺตฺ -
วาเปกฺษยา สฺถาปยนฺติ |    อสฺมากมเนน พีเชน มนุษฺยาะ การฺย  กริษฺยนฺตีติ | อิท  สมุทฺคก’สมฺพนฺธาตฺ- 
จญฺจุ อุจฺยเต | ศฺเวตาสฺถิ กตมตฺ | ตสฺมินฺ กาเล มนุษฺยา อสฺถีนิ อุปส หฺฤตฺย (ตาวตฺ กฺกาถยนฺติ ยาวตฺ 
ตานฺยสฺถีนิ ศฺเวตานิ ส วฺฤตฺตา) (150) นีติ | ตตสฺต  ปาน  ปิพนฺติ | อิท  ศฺเวตาสฺถิส พนฺธาตฺ ศฺเวตาสฺถิ    
อุจฺยเต | ศลากาวฺฤตฺติ  กตมตฺ  | ตสฺมินฺ  กาเล กาเล มนุษฺ ยาะ ขาลพิ เลภฺ โย ธานฺยคุฑกานิ              
ศลากยากฺฤษฺย พหูทกาย า สฺถาลฺย า กฺกาถยิตฺวา ปิพนฺติ | อิท  ศลากาส พนฺธาจฺฉลากาวฺฤตฺติ อุจฺยเต | 
ราชฺ า พฺรหฺมทตฺเตน วาราณสฺย า ฆณฺฏาวโฆษณ  การิตมฺ | ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต วาราณสีนิวาสินะ     
เปารา ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวารฺษิกฺยนาวฺฤษฺฏิรฺวฺยากฺฤตา ศลากาวฺฤตฺติ ทุรฺภิกฺษ  ภวิษฺยติ จญฺจุ ศฺเวตาสฺถิ 
จ | เยษ า ทฺวาทศวารฺษิก  ภกฺตมสฺติ ไตะ สฺถาตวฺยมฺ | เยษ า นาสฺติ เต ยเถษฺฐ  คจฺฉนฺตุ | วิคต-          
ทุรฺภิกฺษตยา สุภิกฺเษ ปุนราคมิษฺยถ อิติ | ตสฺมึศฺจ สมเย วาราณสฺยามนฺยตโม คฺฤหปติราฒฺโย มหาธโน 
มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาลปริวาระ | วิสฺตีรฺณวิศาลสฺเตน โกษฺ คาริก อาหูโยกฺตะ | โภ ปุรุษ ภวิษฺยติ เม 
สปริวารสฺย ทฺวาทศวารฺษิก  ภกฺตมิติ | ส กถยติ | อารฺย ภวิษฺยตีติ | ส ตตฺไรวาวสฺถิตะ | สมนนฺตราตฺตุ 
เอว ตทฺทุรฺภิกฺษมฺ | ตสฺย โกษฺ าคาระ ปริกฺษีณะ | สรฺวศฺจ ปริชนะ กาลคตะ | อาตฺมนา ษษฺโ       
วฺยวสฺถิตะ | ตตสฺเตน คฺฤหปตินา โกษโกษฺ าคาราณิ โศธยิตฺวา ธานฺยปฺรสฺถ อุปส หฺฤตะ | โส’สฺย     
ปตฺนฺยา สฺถาลฺย า ปฺรกฺษิปฺย สาธิตะ | อสติ พุทฺธานามุตฺปาเท ปฺรตฺเยกพุทฺธา โลก อุตฺปทฺยนฺเต | หีนที-
นานุกมฺปกา ปฺรานฺตศยนาสนภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | ยาวทนฺยตระ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ชนปทจาริก า 
จรนฺ วารานสีมนุปฺราปฺตะ | ส ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย วาราณสึ ปิณฺฑาย ปฺรวิษฺฏะ | ส จ 
คฺฤหปติะ สชฺโช’วสฺถิโต โภกฺตุมฺ | ส จ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ’นุปูรฺเวณ ปิณฺฑปาตมฏ สฺตสฺย คฺฤหมนุปฺราปฺตะ | 
เอตทปฺยห  ปริภุชฺย นิยต  ปฺราไณรฺวิโยกฺษฺเย | ยตฺตฺวห  สฺว  ปฺรตฺย ศมสฺไม ปฺรวฺรชิตาย ททฺยามิติ | เตน 
ภารฺยามิหิตา | ภทฺเร โย มม ปฺรตฺย ศสฺตมสฺไม ปฺรวฺรชิตายานุปฺรยจฺเฉติ | สา ส ลกฺษยติ | มม สฺวามี น 
ปริภุงฺกฺเต | กถมห  ปริภุญฺเช อิติ | สา กถยติ | อารฺยปุตฺร อหมปิ สฺว  ปฺรตฺย ศมสฺไม ปฺรยจฺฉามีติ | เอว  
ปุตฺเรณ สฺนุษยา ทาเสน ทาสฺย า สฺวสฺวปฺรตฺย ศาะ ปริตฺยกฺตาะ | ตตสฺไตะ สรฺไวะ ส ภูย ปฺรตฺเยกพุทฺธะ 
ปิณฺเฑน ปฺรติปาทิตะ | กายิกี เตษ า มหาตฺมน า ธรฺมเทศน า น วาจิกี | ส วิตตปกฺษ อิว ห สราช อุปริ-    
วิหายสมภฺยุทฺคมฺย ชฺวลน ตปน’วรฺษณ’วิทฺโยตน’ปฺราติหารฺยาณิ กรฺตุมารพฺธะ | อาศุ ปฺฤถคฺชนสฺย 
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ฤทฺธิราวรฺชนกรี | เต มูลนิกฺฤตฺตา อิว ทฺรุมาะ ปาทโยรฺนิปตฺย ปเถษฺฏ  ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธาะ | 
คฺฤหปติะ ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธะ | ยนฺมยา เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤโต’เนนาห  กุศลมูเลน 
ยทิ ริกฺตกานิ โกษโกษฺ าคาราณิ ปศฺยามิ สหทรฺศนานฺเม ปูรฺณานิ สฺยุะ | เอว วิธาน า จ เม ธรฺมาณ า 
ลาภี สฺยามฺ | อตะ ปฺรติวิษฺฏตร  ศาสฺตารมาราคเยย  มา วิราคเยยมิติ | ปตฺนี ปฺรณิธาน  (151) กรฺตุ
มารพฺธา | ยนฺมยา เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤโต’เนนาห  กุศลมูเลน ยทฺเยกสฺยรฺถาย สฺถาลึ 
ปเจย  สา ศเตนาปิ ปริภุชฺย สหสฺเรณาปิ น จ ปริกฺษย  คจฺเฉทฺ ยนฺมยา ปฺรโยโค น ปฺรติปฺรสฺรพฺธะ | เอว 
วิธาน า ธรฺมาณ า ลาภินี สฺยามฺ | ปฺรติวิศิษฺฏตร  จาตะ ศาสฺตารมาราคเยย  มา วิโรคเยยมิติ | ปุตฺระ 
ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธะ | ยนฺมยา เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤโต’เนน เม กุศลมูเลน ป จศตะ 
กมรกะ กฏฺยามุปานิพทฺธสฺติษฺเ ตฺ | ยทิ ศต  วา สหสฺร  วา ตโต วฺยย  กุรฺย า ปูรฺณก เอว ติษฺเ ตฺ | มา 
ปริกฺษย  คจฺเฉตฺ | เอว วิธาน า จ ธรฺมาณ า ลาภี สฺยามฺ | ปฺรติวิศิษฺฏตร  จาตะ ศาสฺตารมาราคเยย  มา      
วิราคเยยมิติ | สฺนุษา ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธา | ยนฺมยา เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤโต’เนนาห  
กุศลมูเลน ยทฺเยกสฺยารฺถาย คนฺธาน โยชเย เต ศตสฺย วา สหสฺรสฺย วา อุปยุชฺเยรนฺ น จ ปริกฺษย        
คจฺเฉยุะ | ยาวตฺปฺรโยโค น ปฺรติปฺรสฺรพฺธะ | เอว วิธาน า ธรฺมาณ า ลาภินี สฺยามฺ | ปฺรติวิศิษฺฏตร  จาตะ   
ศาสฺตารมาราคเยย  มา วิราคเยยมิติ | ทาสะ ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธะ | ยนฺมยา เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย  
การะ กฺฤโต’เนนาห  กุศลมูเลน ยทฺเยก  สีร  กรฺเษย  สปฺตสีราะ กฺฤษฺฏา ภเวยุะ | เอว วิธาน า ธรฺมาณ า 
ลาภี สฺยามฺ | ปฺรติวิศิษฺฏตร  จาตะ ศาสฺตารมาราคเยย  มา วิราคเยยมิติ | ทาสี ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธาะ 
| ยนฺมยา เอว วิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤโต’เนนาห  กุศลมูเฉน (ธานฺยานาเม) ก า มาตฺรามารเภย       
สปฺต มาตฺราะ ส ปทฺเยรนฺ | อปฺเยว วิธาณ า ธรฺมาณ า ลาภินี สฺยามฺ | ปฺรติวิศิษฺฏ (ตร  จาตะ ศาสฺตารมา-   
ราคเยย  มา วิราคเยยมิติ) ปฺรณิธาน  กฺฤตมฺ | ส จ มหาตฺมา ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺเตษามนุกมฺป า กฺฤตฺวา    
ฤทฺธฺยา ส ปฺรสฺถิตะ | ยาวทฺราชา พฺรหฺมทตฺตะ อุปริปฺราสาทตลคตสฺติษฺ ติ | ตสฺย ฤทฺธฺยา คจฺฉโต     
ราชฺโ  พฺรหฺมทตฺตสฺโยปริจฺฉายา นิปติตา | ส อูทฺรฺธฺวมุโข นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ปศฺยติ ตตฺปฺรตฺเยกพุทฺธมฺ 
| ตสฺไยตทภวตฺ | กสฺยาปฺยเนน มหาตฺมนา ฤทฺธิมหาลางฺคไลรฺทาริทฺรฺยมูลานฺยุตฺปาฏิตานีติ |          
พลวตฺยาศา | ตโต | เสา คฺฤหปติะ โกษโกษฺ าคาราณิ ปฺรตฺยเวกฺษิตุมารพฺโธ (ยาวตฺ ปูรฺณานิ ปศฺยติ | ส 
ปตฺนีมามนฺตฺรยเต | มม ตาว) ตฺปฺรณิธาน  ปูรฺณ  ยุษฺมากมิทานี  ปศฺยาม อิติ | ตโต ทาสฺยา ธานฺยานาเม
ก า มาตฺรามารพฺธา ปริกรฺมยิตุมฺ | สปฺต มาตฺราะ ส ปนฺนาะ | ปตฺนฺยา เอกสฺยารฺถาย สฺถาลี สาธิตา |    
สรฺไวสฺไตะ ปริภุกฺตา ตไถวาวสฺถิตา | ปฺราติเวศฺไยรเนไกศฺจ ปฺราณิศตสหสฺไระ ปริภุกฺตฺวา ตไถวาวสฺ -    
ถิตา | (ตไถว ปุตฺรสฺย สฺนุษยา ทาสสฺย ปฺรณิธิะ สิทฺธา) | ตโต คฺฤหปตินา วาราณสฺย า ฆณฺฏาวโฆษณ  
การิตมฺ | โย ภวนฺโต’นฺเนน อรฺถี ส อาคจฺฉตฺวิติ | วารานสฺยามุจฺจศพฺโทมหาศพฺโท ชาตะ | ราชฺ า       
ศฺรุตมฺ | ส กถยติ | (152) กิเมษ ภวนฺต อุจฺจศพฺโท มหาศพฺท อิติ | อมาตฺไยะ สมาขฺยาตมฺ | เทวามุเกน 
คฺฤหปตินา โกษโกษฺ าคาราณฺยุทฺธาฏิตา-นีติ | ราชา กถยติ | ยาวตฺสรฺว เอว โลกะ กาลคสฺตทา เตน 
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คฺฤหปตินา โกษโกษฺ าคารานฺยุทฺธาฏิตานิ | อาหูยต า ภวนฺตะ ส คฺฤหปติริติ | ไตราหูตะ | ตโต        
ราชฺ าภิหิตะ | คฺฤหปตเต ยทา สรฺวโลกะ กาลคสฺตทา ตฺวยา โกษโกษฺ าคาราณฺยุทฺฆาฏิตานีติ | เทว 
กสฺย โกษฺ าคาราณฺยุทฺฆาฏิตานิ | อปิตฺวทฺไยว เม พีชมุปฺตมทฺไยว ผลึตมิติ | ราชา กถยติ | ยถากถมฺ | 
ส ตตฺปฺรกรณ  วิสฺตเรณาโรจยติ | ราชา กถยติ | คฺฤหปเต ตฺวยาเสา มหาตฺมา ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ | 
เทว มยา ปฺรติปาทิตะ | ส คาถ า ภาษเต | 
 

   อโห คุคมย  กฺเษตฺร  สรฺวโทษวิสรฺชิตมฺ | 
   ยตฺโรปฺต  พีชมทฺไยว อทฺไยว ผลทายกมฺ ||468|| อิติ| 
 

(152.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’โส คฺฤหปติรฺคฺฤหปติปตฺนี คฺฤหปติปุตฺโร คฺฤหปติทาโส     
คฺฤหปติทาสี จ | เอษ เอวาเสา เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺเมณฺฒกปตฺนี เมณฺฒกปุตฺโร เมณฺฒกสฺนุษา เมณฺฒก
ทาโส เมณฺฒกทาสี จ | ย เอภิะ ปฺรตฺเยกพุทฺธกฺรารานฺกฺฤตฺวา ปฺรณิธาน  กฺฤต  ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน 
ษฑปิ มหาปุณฺยา ชาตา มมานฺติเก สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ | อห  ไจภิะ ปฺรตฺเยกพุทฺธโกฏีศตสหสฺตฺเรภฺยะ     
ปฺรติวิศิษฺฏตระ ศาสฺตา อาราคิโต น วิราคิต อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณาน า กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ 
วิปากะ เอกานฺ ตศุลฺ กานาเมกานฺตศุลฺ โก  วฺยติมิศฺ ราณ า วฺย ติมิศฺ ระ | ตสฺมาตฺตรฺหิ  ภิ กฺษว                   
เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณีย อิตฺเยว  โว 
ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ | 
อิทฺทานมฺ | 
 

   ไกเนยะ ปานมาทาย กาศีปฏฺฏ  จ ยวาคูะ | 
   ปาปาย า ขาทฺยก  กฺฤตฺวา เกากฺฤตฺย  วิกฺฤตโภชนมฺ ||469|| 
 

(152.2) ภควานฺ อุทุมาย า วิหรตฺยาวสเถ | เตน ขลุ สมเยน ไกเนยสฺย ฤเษรุทุมายามาวส-
โถ’ภูตฺ | มนฺทากินฺยาสฺตุ ปุษฺกรินฺยาสฺตีเร ทิวาวิหาระ | ภควานฺ ส ลกฺษยติ | กุตฺร  ตฺวห  จตุรฺณ า         
โลกปาลาน า ธรฺม  เทศเยยมฺ | ยตฺร เม ไกเนย ฤษิรลฺปกฺฤจฺฉฺเรณ ทมถมาคตะ | ตสฺไยตทภวตฺ | ยตฺตฺวห  
มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร เทศเยยมฺ | ตตฺร ทมถเมษฺยติ | ตตฺร ภควตา เลากิก  จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | 
ธรฺมตา ขลุ ยสฺมินฺสมเย พุทฺธา ภควนฺโต เลากิก  จิตฺตมุตฺปาทยนฺติ ตสฺมินฺสมเย ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา 
ภควตศฺเจตสา จิตฺตมาชานนฺติ | ไวศฺรวโณ มหาราชะ ส ลกฺษยติ | กึ การณ  ภควตา เลากิก  จิตฺต-      
มุตฺปาทิตมฺ | ปศฺยตฺยสฺมากเมว จตุรฺณ า โลกปาลาน า ธรฺม  เทศยิตุกาม อิติ วิทิตฺวา ปาญฺจิกสฺย (153) 
มหายกฺษเสนาปเตราชฺ ำ ทตฺตวานฺ | คจฺฉ ปาญฺจิก ภควโต’รฺถาย มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺอาสฺตีเร ศย
นาสนปฺรชฺ ปฺตึ กุรุ | ไกเนยสฺยรฺเษเรกมารกฺษก  สฺถาปย | มหาภูตสนฺนิปาโต ภวิษฺยติ | มา กศฺจิ-      
ทสฺโยโช ฆฏฺฏยิษฺยตีติ | ส มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร ไกเนยสฺยรฺเษรารกฺษก  สฺถาปยิตฺวา ศยนา
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สนปฺรชฺ ปฺตึ กรฺตุมารพฺธะ | ตตฺร มหาชนกายสฺย โกลาหลศพฺโท ชาตะ | ตตะ ไกเนยรฺษิะ โกลาหล-
ศพฺเทโนตฺถิตสฺตมารกฺษก  ปฺฤจฺฉติ | กิเมษ โกลาหลศพฺท อิติ | ส กถยติ | ศยนาสนปฺรชฺ ปฺติะ กฺริยเต | 
กึ มมารฺถาย | น ตวารฺถาย | อปิ ตุ พุทฺธสฺย ภควตะ | ตฺวมตฺร กึ ติษฺ สิ | ตไววารกฺษกะ | กิมรฺถมฺ | 
มหาภูตสมาคโม’ตฺร ภวิษฺยติ | มา กศฺจิโทโช ฆฏฺฏยิษฺยตีติ | ส กถยติ | ตสฺย ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย       
โก รกฺษ า กโรตีติ | ส กถยติ | กสฺตสฺย ภควโต รกฺษ า กโรติ | ส เอว ภควานฺ สเทวกสฺย โลกสฺย รกฺษ า 
กโรตีติ ศฺรุตฺวา ไกเนยรฺษิสฺตูษฺณีมฺ | 
 

(153.1) ตโต ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาโยทุม า ปิณฺฑาย ปฺราวิศาตฺ |     
อุทุม า ปิณฺฑาย จาริตฺวา กฺฤตภกฺตกฺฤตฺยะ ปศฺจาทฺ ภกฺตปิณฺฑปาต  ปฺรติกฺรานฺตสฺตทฺรูป  สมาธึ    
สมาปนฺโน ยถา สมาหิเต จิตฺเต อุทุมายามนฺตรฺหิโต มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร ปฺรตฺยษฺ าตฺ สารฺธ  
ภิกฺษุส เฆน | อถ ภควานฺ ปุรสฺตาทฺ ภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ตโต ธฺฤตราษฺฏฺโร มหา-
ราโช’เนกคนฺธรฺวปริวาโร’เนกคนฺธรฺวศตปริวาโร’เนกคนฺธรฺวสหสฺนปริวาโร’เนกคนฺธรฺวศตสหสฺร-      
ปริวาโร ทิวฺยาน า มณีนามุตฺส ค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภคว(นฺต  ทิวฺย-  
มณิภิรา) กีรฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ปูรฺว า ทิศ  นิะสฺฤตฺย นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤตฺย 
ภิกฺษุส ฆ  จ | วิรูฒโก’ปิ มหาราโช’เนกกุมฺภาณฺฑปริวาโร’เนกกุมฺภาณฺฑศตปริวาโร’เนกกุมฺภาณฺฑสหสฺร
ปริวาโร’เนกกุมฺภาณฺฑศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยาน า มุกฺตานามุตฺส ค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺ
ตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺต  ทิวฺยาภิรฺมุกฺตาภิรากีรฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ทกฺษิณ า ทิศ  
นิะสฺฤตฺย นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤมฺย ภิกฺษุส ฆ  จ | วิรูปากฺโษ (‘ปิ) มหาราโช’(เนกนาค’ป) ริวาโร’
เนกนาคศตปริวาโร’เนกนาคสหสฺรปริวาโร’เนกนาคศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยานามุตฺปลปทฺมกุมุทปุณฺฑรี
กมนฺทารกาณ า ปุษฺปาณามุตฺสงฺค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย (ภควนฺต  ทิวฺไย-
รุตฺปล) กุมุทปทฺมปุณฺฑรีกมนฺทารไกะ ปุษฺไปรากีรฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ปศฺจิม า ทิศ  
นิะสฺฤตฺย นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤตฺย ภิกฺษุส ฆ  จ | ไวศฺรวโณ’ปิ มหาราโช’เนกยกฺษปริวาโร’
เนกยกฺษศตปริวาโร’เนกยกฺษสหสฺรปริวาโร’เนกยกฺษศตสหสฺรปริวาโร ทิวฺยสฺย หิรณฺยสฺย สุวรฺณสฺ -
โยตฺส ค  ปูรยิตฺวา เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺต  ทิวฺเยน หิรณฺยสุวรฺเณนากีรฺย 
(154) ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา อุตฺตร า ทิศ  นิะสฺฤตฺย นิษณฺโณ ภควนฺต  ส ปุรสฺกฺฤตฺย ภิกฺษุส ฆ  จ 
| ตตฺร ทฺวาวารฺยชาตีเยา ธฺฤตราษฺฏฺรวิรูฒกศฺจ | ทฺเวา ทสฺยุชาตีเยา วิรูปากฺโษ ไวศฺรวณศฺจ | อถ ภควต 
เอตทภวตฺ | ส เจทหมารฺยยา วาจา ธรฺม  เทศเยย  ทฺเวา จาชฺ สฺยโต ทฺเวา นาชฺ าสฺยตะ | ส เจทฺ ทสฺยุ
วาจา เทศเยยเมวมปิ ทฺเวา จาชฺ าสฺยโต ทฺเวา นาชฺ าสฺยตะ | ยตฺตฺวห  ทฺวโยรารฺยยา วาจา ธรฺม    
เทศเยยมฺ | ทฺวโยรปิ ทสฺยุวาเจติ วิทิตฺวา ธฺฤตราษฺฏฺร  มหาราชมามนฺตฺรยเต | อิติ หิ มหาราช ชีรฺณะ 
กาโย เวทนา ศีตีภูตา ส ชฺ า นิรุทฺธา ส สฺการา วฺยุปศานฺตา วิชฺ านมสฺต คตมฺ | เอษ เอวานฺโต       
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ทุะขสฺเยติ | อสฺมินฺ ขลุ ธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเณ ธฺฤตราษฺฏฺรสฺย มหาราชสฺย วิรโช วิคตมล  ธรฺเมษุ 
ธรฺมจกฺษุรุตฺปนฺนมเนเกษ า จ ตตฺสภาคาน า คนฺธรฺวศตสหสฺราณามฺ | 
 

(154.1) ตตฺร ภควานฺ วิรูฒก  มหาราชมามนฺตฺรยเต | อิติ หิ มหาราช (ตตฺร โว) ทฺฤษฺเฏ 
ทฺฤษฺฏมาตฺร  ภวตุ ศฺรุเต จินฺติเต วิชฺ าเต วิชฺ าตมาตฺรมฺ | อสฺมินฺ ขลุ ธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเณ         
วิรูฒกสฺย มหาราชสฺย วิรโช วิคตมล  ธรฺเมษุ ธรฺมจกฺษุรุตฺปนฺนมเนเกษ า จ ตตฺสภาคาน า กุมฺภาณฺฑ
ศตสหสฺราณามฺ | 
 

(154.2) ตตฺร ภควานฺ วิรูปากฺษ  มหาราชมามนฺตฺรยเต | อิติ หิ มหาราช เอเน เมเน ทษฺเผ    
ทณฺฑษฺเผ เอษ เอวานฺโต ทุะขสฺเยติ | อสฺมินฺ ขลุ ธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเณ วิรูปกฺษสฺย มหาราชสฺย      
วิรโช วิคตมล  ธรฺเมษุ ธรฺมจกฺษุรุตฺปนฺนมเนเกษ า จ ตตฺสภาคาน า กุมฺภาณฺฑศตสหสฺราณามฺ | 
 

(154.3) ตโต ภควานฺ ไวศฺรวณ  มหาราชมามนฺตฺรยเต | อตฺร เต มหาราช มาษา ตุษา     
ส ศามา สรฺวตฺร วิรา  เอษ เอวานฺโต ทุะขสฺเยติ | อสฺมินฺ ขลุ ธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเน วิรูปากฺษสฺย 
มหาราชสฺย วิรโช วิคตมล  ธรฺเมษุ ธรฺมจกฺษุรุตฺปนฺนมเนเกษาญฺจ ตตฺสภาคาน า ยกฺษศตสหสฺราณามฺ | 
 

(154.4) ภควานฺ  ส ลกฺษยติ  | เอตรฺหิ  เม ปรินิ รฺวาณกาลสมยะ ปฺรตฺยุปสฺถิตะ |             
กสฺโยปนฺยสฺย ศาสน  ปฺรตินิรฺวาสฺยามิ | ส เจทฺเทวาน า เทวาะ ปฺรมตฺตา รติวหุลา น จิรสฺถิติก  ภวิษฺยติ | 
อถ มนุษฺยาณามลฺปายุโษ มนุษฺยา เอวเมว น จิรสฺถิติกเมว | ยตฺตฺวห  เทวาน า จ มนุษฺยาณ า จ 
กาศฺยปสฺย จ ภิกฺโษ ศาสนมุปนฺยสฺย ปรินิรฺวายามิติ วิทิตฺวา ธฺฤตราษฺฏฺร  มหาราชมามนฺตฺรยเต | มม เต 
มหาราช ปรินิรฺวฺฤตสฺย ปูรฺวสฺย า ทิศิ ศาสเน อารกฺษา กรณีเยติ | วิรูฒก  มหาราชมามนฺตฺรยเต |        
ตฺวยาปิ มหาราช ทกฺษิณสฺย า ทิศิ อารกฺษา กรณีเยติ วิรูปากฺษ  มหาราชมามนฺตฺรยเต | ตฺวยาปิ 
มหาราช ปศฺจิมสฺย า (155) ทิศิ อารกฺษา  กรณีเยติ | ไวศฺรวณ มหาราชมามนฺตฺรยเต | ตฺวยาปิ มหาราช 
อุตฺตรสฺย า ทิศิ อารกฺษา กรณีเยติ | ตตศฺจตฺวาโร มหาราชาะ ปฺรมุทิตมนโส ภควนฺตมิทมโวจนฺ | เอว  
ภวตุ ภควนฺ ยถาชฺ าปยติ ภควนฺ | วยมารกฺษ า กริษฺยาม อิติ วิทิตฺวา ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา 
ทฺฤษฺฏสตฺยา ภควโต’นฺติกาตฺปฺรกฺรานฺตาะ | ภควตายุษฺมเต มหากาศฺยปาย กฺฤตฺสฺน  ศาสนมุปนฺยสฺตมฺ | 
อายุษฺม าศฺจานนฺโท’ภิหิตะ | ตฺวยาปฺยานนฺท ศาสนการฺยกรณ เอาตฺสุกฺยมาปฺตวฺยมิติ | 
 

(155.1) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรยจฺฉุะ | กึ ภทนฺต จตุรฺ-
ภิรฺมหาราไชะ กรฺม กฺฤตฺย ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน จตฺวาโร มหาราชาะ ส วฺฤตฺตาะ | ภควตศฺจานฺติเก 
สตฺยทรฺศน  กฺฤตมิติ | ภควานาห | เอภิเรว ภิกฺษวะ ปูรฺวมนฺยาสุ ชาติษุ กรฺมา(ณิ) กฺฤตานฺยุปจิตานิ 
ลพฺธส ภาราณิ ปูรฺววตฺผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ | 
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(155.2) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว’สฺมินฺเนว ภทฺรเก กลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชย า กาศฺยโป 
นาม ศาสฺตา โลก อุทปาทิ | ปูรฺววทฺยาวตฺศาสฺตาเทวมนุษฺยาณ า พุทฺโธ ภควานฺ | เตน ขลุ สมเยน 
มหาสมุทฺเร ทฺเวา นาเคา ปฺรติวสตะ ศฺวเสา มหาศฺวาสศฺจ | กูฏศาลฺมลฺยามปิ ทฺเวา สุปรฺณินาวฏฺ-
เฏศฺวรศฺจูเฑศฺวรศฺจ | ยทา ศฺวาสมหาศฺวาเสา ตาภฺยามภิทฺรูเยเต ตทา ปาตาล  ปฺรวิศตะ | ยาวทปเรณ 
สมเยน ศฺวาสมหาศฺวาสาภฺย า กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ | 
เตา จ สุปรฺณิเนา อภิทฺรวิตุมารพฺเธา น ศกฺนุวตะ | สุเมรุปฺรตฺยาหตปวนสลิเล อิว ปฺรตินิวฺฤตฺย กถยตะ 
| ภวนฺเตา ปูรฺวมสฺมาภิรฺยุวามภิทฺรุเตา ปาตาล  ปฺรวิศตะ | อิทานี  โก เหตุรฺเยน วย  สุเมรุปฺรตฺ
ยาหตปวนสลิเล อิว วฺยสนมาสาทฺย ปฺรตินิวฺฤตฺตาวิติ | ศฺวาสมหาศฺวาเสา กถยตะ | อสฺมาภิะ 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานีติ | เตา กถยตะ | ยทฺเยว  วยมปิ 
คฺรหีษฺยาม อิติ | เตา ตาภฺย า สารฺธ  กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติเก ส มฺปฺรสฺถิเตา | เตา จ ส ปฺราปฺเตา 
| จตฺวารศฺจ โลกปาลาะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยนฺติกาทฺ ธรฺม  ศฺรุตฺวา ส ปฺรสฺถิตาะ | เต ตาภฺย า 
ทฺฤษฺฏาะ | เตา สุปรฺณิเนา ศฺวาสมหาศฺวาเสา นาเคา ปฺฤจฺฉตะ | ก เอเต อิจฺฉนฺตีติ | ตาภฺย า วิสฺตเรณ 
กถิตมฺ | สุปรฺณิเนา กถยตะ | ยทฺเยว  วยมปิ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณคมนศิกฺษาปทานิ 
ส คฺฤหีตฺวา ปฺรณิธาน  กุรฺม อิติ | ตาภฺย า กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤ
หีตานิ | ศฺวาสมหาศฺวาสาภฺย า ปูรฺวเมว คฺฤหีตานิ | ตตะ ส ภูยะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺย ปาทโยรฺ-
นิปตฺย ปฺรณิธาน  กรฺตุมารพฺธาะ | ยไถเต จตฺวาโร โลกปาลาะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาทฺ ธรฺม  
ศฺรุตฺวา ทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวน  ส ปฺรสฺถิตา เอว  วยมปฺยเนน กุศลมูเลน จตฺวาโร โลกปาลาะ สฺยาม |     
ยศฺจาเทา (156) ภควตา กาศฺยเปน สมฺยกฺส พุทฺ เธน อุตฺตโร มานโว วฺยากฺฤตะ ‘ภวิษฺยสิ ตฺว   
มานววรฺษศตายุษิ ปฺรชาย า ศากฺยมุนิรฺนาม สมฺยกฺส พุทฺธ  อิติ | โส’ปฺยสฺมาก  ภควาเนว มนฺทากินฺยาะ 
ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร ธรฺม เทศเยตฺ | วย  จ ต  ธรฺม  ศฺรุตฺวา ทฺฤษฺฏสตฺยา เอวเมว สฺวภวน  คจฺฉาม อิติ | 
 

(156.1) กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว เย เต จตฺวาโร นาคสุปรฺณินะ เอต เอว เต จตฺวาโร           
โลกปาลาะ | โย’เสา ศฺวาสะ เอษ เอวาเสา ธฺฤตราษฺฏฺรสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | มหาศฺวาโส         
วิรุฒกะ อฏฺเฏศฺวโร’เสา วิรูปากฺษศฺจูเฑศฺวโร’เสา ไวศฺรวณสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | ยเทภิะ 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺส พุทฺธสฺยานฺติกาจฺฉรณคมนศิกฺษาปทานิ ปฺรติคฺฤหฺย ปฺรณิธาน  กฺฤต  ตสฺย กรฺมโณ     
วิปาเกน จตฺวาโร โลกปาลา ชาตา มมานฺติเก สตฺยทรฺศน  กฺฤตฺวา สฺวภวน  คตาะ | 
 

(156.2) ต า จ ธรฺมเทศน า ศฺรุตฺวา ไกเนย ฤษิะ ปร  วิสฺมยมุปาคโต ภควติ จาภิปฺรสนฺนะ | 
ตโต’สฺย ภควตา อาศยานุศย  ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี ตจุรารฺยสตฺยส ปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา 
กฺฤตา | ย า ศฺรุตฺวา ไกเนยารฺษิณา สหสตฺยาภิสมยาทนาคามิผล  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ตโต’เสา 
อเวตฺยปฺรสาทสมนฺวาคโต’ษฺเฏา ปานานฺยาทาย โจจปาน  โมจปาน  โกลปานมศฺวตฺถปานมุทุมฺพรปาน  
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ปรุษิกปาน  ขรฺชูรปาน  มฺฤทฺวีกาปาน  จ เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | 
อิมานิ ภทนฺต อษฺเฏา ปานานิ ปูรฺวไกะ ฤษิภิะ สฺตุตานิ วรฺณิตานิ | ตานิ ภควานฺปฺรติคฺฤหฺณาตุ     
อนุกมฺปามุปาทาย | ปฺรติคฺฤหฺณาติ ภควานฺ ไกเนยสฺย ฤเษรนฺติกาทษฺเฏา ปานานิ อนุกมฺปามุปาทาย | 
ปฺรติคฺฤหฺย ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม | อิตีมานิ ภิกฺษโว’ษฺเฏา ปานานิ กาเล ปฺรติคฺราหิตาณิ อกาเล     
มรฺทิตานิ อกาเล ปริสฺรุตานิ อกาเล’ธิษฺ ตาณิ ปศฺจาทฺภกฺเตน ปริโภกฺตวฺยานิ | อิตีมานี อษฺเฏา ปานานิ 
กาเล ปฺรติคฺราหิตาณิ กาเล มรฺทิตานิ อกาเลปริสฺรุตานฺยกาเล’ธิษฺ ตานิ น ปริโภกฺตวฺยานิ | อิตีมานิ 
อษฺ เฏา ปานานิ  กาเล ปฺรติคฺราหิตานิ  กาเล มรฺทิตานิ  กาเล ปริสฺรุตานิ  อกาเล ’ธิษฺ ตานิ  น             
ปริโภกฺตวฺยานิ | อิตีมานี อษฺเฏา ปานานิ อกาเล มรฺทิตานิ อกาเล ปริสฺรุตานิ ปศฺจาทฺภกฺเตน          
ปริโภกฺตวฺยานิ | ราตฺรฺยาศฺจ ปฺรถเม ยาเม’ติกฺรานฺเต น ปริโภกฺตวฺยานิ | 
 

(157.1) อถ ไกเนยรฺษิรุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ            
ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว ภกฺเตน สาธ  ภิกฺษุส เฆเนติ | อธิวาสยติ 
ภควานฺ ไกเนยสฺยรฺเษสฺตูษฺณีภาเวน | อถ ไกเนย ฤษิรฺภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสน า วิทิตฺโวตฺ -
ถายสนาตฺปฺรกฺรานฺตะ | ภควานปิ มนฺทากินฺยาะ ปุษฺกริณฺยาสฺตีเร’นฺตรฺหิต อุทุมาย า ปฺรตฺยษฺ าตฺสารฺธ  
ภิกฺษุส เฆน | อถ ไกเนย ฤษิะ สราตฺรเมโวตฺถายานฺตรฺชนมามนฺตฺรยเต | อุตฺติษฺ ต อารฺยา อุตฺติษฺ ต | 
ภทฺรมุขาะ กาษฺ านิ ปาฏยตฺ | ขาทฺยกานฺยุลฺลาฑยต | ปฺรติชาคฺรต มณฺฑปวาฑมิติ | 
 

(157.2) เตน ขลุ สมเยน ไศโล นาม ฤษิะ ไกเนยสฺย ฤเษรฺภาคิเนยสฺตสฺมินฺนาวสเถ ราตฺรึ 
วาสมุปคตะ | อศฺโรษีตฺ ไศล ฤษิะ ไกเนยมฺฤษึ สราตฺรเมโวตฺถายานฺตรฺชนมามนฺตฺรยนฺตมฺ | ศฺรุตฺวา จ    
ปุนะ ไกเนยมฺฤษิมิทมโวจตฺ | กึ ปุนสฺเต ฤเษ สพฺรหฺมจาริโณ นิมนฺตฺริตาะ | ราชา วา มาคธศฺเรณฺโย 
พิมฺพิสาโร ราษฺฏฺรนิวาสี ชนกาโย ยเถปฺสิตสฺย วา ฤษิธรฺมสฺย ปริสมาปฺติริติ | ส กถยติ | น เม ไศล     
สพฺรหฺมจาริณ อุปนิมนฺตฺริตา นาปิ ราชา มาคธศฺเรณฺโย พิมฺพิสาโร ราษฺฏฺรนิวาสี ชนกาโย นาปิ      
ยเถปฺสิตสฺย ฤษิธรฺมสฺย ปริสมาปฺติะ | อปิ ตุ มยา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ ภกฺเตโนปนิมนฺตฺริต อิติ ตสฺย 
พุทฺธ อิตฺยศฺรุตปูรฺว  โฆษ  ศฺรุตฺวา สรฺวโรมกูปานฺยาหฺฤษฺฏานิ | สเคารวะ ส ปปฺรจฺฉ | ก เอษ ฤเษ พุทฺโธ 
นาม อิติ | อสฺติ ไศล ศฺรมโณ เคาตมะ ศากฺยปุตฺระ ศากฺยกุลาตฺเกศศฺมศฺรูณิ อวตารฺย กาษายาณิ      
วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยาคาราทนคาริก า ปฺรวฺรชิตะ | โส’นุตฺตร า สมฺยกฺส โพธิมภิส พุทฺธะ | 
ส เอษ พุทฺโธ นาเมติ | ไศละ กถยติ | ก เอษ ฤเษ ส โฆ นาเมติ | ไกเนย ฤษิะ กถยติ | สนฺติ ไศล      
กฺษตฺริยกุลาทปิ กุลปุตฺราะ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณฺยาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา -   
คาราทนคาริก า ปฺรวฺรชิตาะ | สนฺติ พฺราหฺมณกุลาทปิ ไวศฺยกุลาทปิ กุลปุตฺราะ ปูรฺววตฺ ตเมว ภควนฺต  
ตถาคตมรฺหนฺต  สมฺยกฺส พุทฺธ  ปฺรวฺรชิตาะ | ส เอษ ฤเษ ส โฆ นาม อิติ | อย  จ ไศล ส ฆะ ปูรฺวกศฺจ 
พุทฺธะ | ส เอษ พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ มยา ภกฺเตโนปนิมนฺตฺริตะ | อถ ไศลฤษิรฺพุทฺธาลมฺพนยา    
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สฺมฺฤตฺยา กาลฺยเมโวตฺถาย ปญฺจศตปริวาโร เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตเม-     
ตทฺโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปส ปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  ภควโต’นฺติเก 
พฺรหฺมจรฺยมิติ | ลพฺธวานฺ ไศลฤษิะ ปญฺจศตปริวาระ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยา-มุปสมฺปท  ภิกฺษุ
ภาวมฺ | 
 

(157.3) อถ ไกเนยฤษิสฺตาเมว ศุจิ ปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  ปูรฺววทฺยาวตฺสนฺตรฺปยติ     
ส ปฺรวารยติ | เตน พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  โภชยมาเนน ไศละ ปฺรวฺรชิโต ทฺฤษฺฏะ | ส (158) กถยติ | ไศล 
ตฺว  ปฺรวฺรชิตะ | ปฺรวฺรชิตฺวา สุษฺฐุ กฺฤต  สาธุ กฺฤตมฺ | อหมปิ พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุส ฆ  โภชยิตฺวา ปฺรวฺรชิษฺยา
มีติ | อถ ไกเนยฤษิรเนกปรฺยาเยน พุทฺธปฺรมุข  ภิกฺษุสงฺฆ  ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนียโมชนีเยน สนฺตรฺปฺย        
สมฺปฺรวารฺย ภควนฺต  ภุกฺตวนฺต  วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺร  นีจตรมาสน  คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺ
นิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภคว าสฺตสฺไม ทกฺษิณามาทิศฺย ธรฺมเทศน า กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | อถ      
ไกเนยฤษิรฺยตฺตตฺโรตฺปาทนธรฺมก  สรฺว  วิสรฺชนธรฺมก  กฺฤตฺวา ปญฺจศตปริวาโร เยน ภคว าสฺเตโนป -     
ส กฺรานฺตะ | อุปสงฺกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต’สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิตะ ไกเนย       
ฤษิรฺภควนฺตมิทมโวจตฺ | ลเภยาห  ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสมฺปท  ภิกฺษุภาว  จเรยมห  
ภควโต’นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | ลพฺธวานฺ ไกเนย ฤษิะ ปญฺจศตปริวาระ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยา
มุปส ปท  ภิกฺษุภาวมฺ | 
 

(158.1) อถ ภคว าสฺตทฺภิกฺษุสหสฺร  ปฺรวฺรชฺโยปสมฺปาทฺย นทฺยาะ ปฺรภทฺริกายาสฺตีเร 
วาสมุปคตะศฺฉตฺรามฺพุวเน | ตตฺร ภควตา ปญฺจภิกฺษุศตานฺยายุษฺมเต พฺราหฺมณกปฺผิณาย ทตฺตานิ | 
อรฺธตฺฤตียานฺยายุษฺมเต มหาเมาทฺคลฺยายนาย | อรฺธตฺฤตียานฺยายุษฺมเต ศาริปุตฺราย | ตตฺร เย อายุษฺม
ตา พฺราหฺมณกปฺผิเณนาวโจทิตาสฺไตะ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺว  สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เย อายุษฺมตา 
มหาเมาทฺคลฺยายเนน ไตรนาคามิผลมฺ | เย อายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ ไตะ สฺโรตอาปตฺติผลมฺ | 
 

(158.2) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | ปศฺย ภทนฺต     
ภควตา อายุษฺมานฺ ศาริปุตฺโร มหาปฺรชฺ านามคฺรฺโย วฺยากฺฤตะ อายุษฺม าศฺจ มหาเมาทฺคลฺยายโน       
มหรฺธิกาน า มหานุภาวานามฺ | อถ จ ปุนรฺเย อายุษฺมตา พฺราหฺมณกปฺผิเณนาวโจทิตาสฺไตรรฺหตฺตฺว  
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | เย อายุษฺมตา มหาเมาทฺคลฺยายเนน ไตรนาคามิผลมฺ | เยอายุษฺมตา ศาริปุตฺเรณ ไตะ     
สฺโรตอาปตฺติผลมฺ | ภควานาห | ภิกฺษว เอตรฺหิ ยถา ตถาตีเต’ปฺยธฺวนิ เย พฺราหฺมณกปฺผิเณนาวโจทิ-
ตาสฺเต อารูปฺยฆาเตา ปฺรติษฺ ตาะ | เย เมาทฺคลฺยายเนน เต รูปธาเตา | เย ศาริปุตฺเรณ เต ปญฺจสฺว-  
ภิชฺ าสุ ปฺรติษฺ ตาะ | ตจฺฉฺรูยตามฺ | 
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(158.3) ภูตจร  ภิกฺษโว’นฺยตรสฺมินฺนรณฺยายตเน ทฺเวา ฤษี ปฺรติวสตะ | ปฺรตฺเยก  ปญฺจ-
ศตะปริวาระ | ยาวทปเรณ สมเยน ตโยเรกะ กาลคตะ | ตตสฺตสฺย มาณวกา คุรุวิโยคทุะขเทารฺ-
มนสฺยสนฺตปฺตา อิตศฺจามุตศฺจ ปริภฺรมนฺตสฺตสฺย ทฺวิตียสฺยรฺเษะ สกาศมุปสกฺรานฺตาะ | เตนเต ทฺฤษฺฏา 
อศฺรุปรฺยากุเลกฺษณา ปฺฤษฺฏาศฺจ | มาณวกา โย’เสา ยุษฺมากมุปาธฺยายะ กาลคตะ | ส ส ลกฺษยติ | 
มมาตฺยยานฺมาณวกานามีทฺฤศี สมวสฺถา ภวิษฺยติ | ยตฺตฺวหเมษามุปส คฺรห  (159) กุรฺยามิติ | เตน เต 
สมาวาสิตา อุปส คฺฤหีตาศฺจ | ยาวทปเรณ สมเยน โส’ปิ ฤษิรฺคฺลานะ ส วฺฤตฺตะ | ตสฺย ตฺรโย’-
คฺรฺยศิษฺยาะ | ตไนไกกสฺย ปญฺจศตานิ ทตฺตานิ | ทฺวิตียสฺยารฺธตฺฤตียานิ | ตฺฤตียสฺยารฺธตฺฤตียานิ | ส 
กาลธรฺเมณ ส ยุกฺตะ | ตตฺร ยสฺย ปญฺจศตานิ ทตฺตานิ เตน ตถาวโจทิตานิ ยถา อารูปฺยธาเตา ปฺรติษฺ
าปิตานิ| ยสฺยารฺธตฺฤตียานิ เตน ตถาวโจทิตานิ ยถา รูปธาเตา ปฺรติษฺ าปิตาณิ | ยสฺยาปฺยรฺธตฺฤตียานิ 
เตน ตถาวโจทิตานิ ยถา ปญฺจสฺวภิชฺ าสุ ปฺรติษฺ าปิตานิ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา ฤษิรฺเยน ตานิ 
ปญฺจมาณวกศตานฺยารูปฺยธาเตา ปฺรติษฺ าปิตานฺเยษ เอวาเสา กปฺผิโณ ภิกฺษุสฺเตน กาเลน เตน สมเยน 
| เยนารฺธตฺฤตียานิ รูปธาเตา ปฺรติษฺ าปิตานฺเยษ เอวาโส เมาทฺคลฺยายโน ภิกฺษุะ | เยนาปฺยรฺธตฺฤตียานิ 
ศตานิ ปญฺจสฺวภิชฺ าสุ ปฺรติษฺ าปิตานิ เอษ เอวาเสา ศาริปุตฺโร ภิกฺษุะ | อปิ ตุ ภิกฺษโว เย กปฺผิเณนา-
วโจทิตาสฺเต ตีกฺษฺเณนฺทฺริยาะ | เย เมาทฺคลฺยายเนน เต มธฺเยนฺทฺริยาะ | เย ศาริปุตฺเรณ เต มฺฤทฺธินฺ-   
ทฺริยาะ | ยทิ ศาริปุตฺเรณาวโจทิตา นาภวิษฺยนฺ อุษฺมคตา อปฺยนยคตา อภวิษฺยนฺ | 
 

สรฺเว สมคฺราะ ศฺฤณุต วิปฺรสนฺเนน เจตสา | 
ปฺรกาศยนฺ พุทฺธวรฺณ  ไกเนยชฏิลสฺตถา ||470|| 
เอกสฺมินฺสมเย ศาสฺตา ไกเนยสฺย นิเวศเน | 
สศฺราวโก มหาวีโร โภชเนน นิมนฺตฺริตะ ||471|| 
อทฺรากฺษีทฺ พฺราหฺมณะ ไศละ ไกเนยสฺย นิเวศเน | 
ปฺรติชาคฺรฺยมานมศน  ทฺฤษฺฏฺวา ไกเนยมพฺรวีตฺ ||472|| 
วิวาหะ กึ นุ ราชา วา ราษฺฏฺร  โวปนิมนฺตฺริตมฺ | 
อถวา เต มหาปฺรชฺ  ปฺฤษฺฏ อาจกฺษฺว ตนฺมม ||473|| 
น เม วิวาโห ราชา วา ราษฺฏฺร  โวปนิมนฺตฺริตมฺ | 
อคฺรสตฺตฺโว มยา พุทฺโธ ภกฺเตโนปนิมนฺตฺริตะ ||474|| 
โส’ย  พุทฺธ  อิติ ศฺรุตฺวา ไศละ ส เวคมาคตะ | 
ก เอษ พุทฺธะ (ไกเนย) ปฺฤษฺฏ อาจกฺษฺว ตนฺมม ||475|| 
อสฺติ ศากฺยกุเล ชาตะ ส ศาสฺตาปฺรติปุทฺคละ | 
พุทฺธิมานฺ สรฺวธรฺเมษุ ตสฺมาทฺ พุทฺโธ นิรุจฺยเต ||476|| 
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ทฺฤษฺฏ  หฺยตีต  พุทฺเธน ตถา ทฺฤษฺฏมนาคตมฺ | 
ปฺรตฺยุตฺปนฺนมโถ ทฺฤษฺฏ  ส สฺการา (วฺยย) ธรฺมิณะ ||477|| 
(145) ยจฺจ กิญฺจิทภิชฺเ ย  สรฺว  ตทฺเวตฺติ ตตฺตฺววิตฺ | 
สรฺวชฺ ะ สรฺวทรฺศี  จ ตสฺมาทฺ พุทฺโธ นิรุจฺยเต ||478|| 
อภิชฺเ ยมภิชฺ าต  ภาวนีย  จ ภาวิตมฺ | 
ปฺรหาตวฺย  ปฺรหีน  จ ตสฺมาทฺ พุทฺโธนิรุจฺยเต ||479|| 
ชายมาเน จ ยตฺเรย  สสมุทฺรา สปรฺวตา | 
ปฺรก ปิตาภฺฤ (ทฺธรณี) ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ ||480|| 
นิหโต เยน มารศฺจ กฺฤษฺณพนฺธุะ สวาหนะ | 
ตถาคตพลปฺราปฺต  ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ ||481|| 
เยน ตททฺฺวาทศาการ  ธรฺมจกฺร  ปฺรวรฺติตมฺ | 
วาราณสี  ปุรึ คตฺวา ต  นมสฺเย กฺฤตาญฺชลิะ ||482|| 
ราคพนฺเธน พทฺธานฺ เย ราคทฺเวษาภิปีฑิตานฺ | 
พหุนฺโมจยเต สตฺตฺว ำสฺต  นมสฺเต กฺฤตาญฺชลิะ ||483|| 
กุตฺร พุทฺธ  ส ภควานฺกิยทฺทูเร วินายกะ | 
อทฺไยว ศรณ  ยามิ ศากฺยปุตฺร  ปฺรภากรมฺ ||484|| 
คจฺฉ พฺราหฺมณ เตเนท  วนษณฺฑ  มโนรมมฺ | 
คนฺธรฺวราโชปนิภ  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสฺยนุตฺตรมฺ ||485|| 
กษายวสฺตฺร  ทฺยุติมนฺต  เหมวรฺณ  หริตฺตฺวจมฺ | 
ตทฺฆาฏกมิโวตฺตปฺต  พิมฺพ  เหมมย  ยถา ||486|| 
สาลวฺฤกฺษ  กุสุมิต  ปุปฺปิต  กรฺณิการวตฺ | 
นานารตฺนปริจฺฉนฺน  ยูป  รตฺนมย  ยถา ||487|| 
สมนฺตโต’วภาสยติ สมนฺตาทฺ วฺยามเตชสา | 
อาโรหปริณาเหน นฺยคฺโรธปริมณฺฑละ ||488|| 
สรฺวกามรตึ หิตฺวา สฺผีต  ราชฺย  สพานฺธวมฺ | 
ปฺรวฺรชฺยามภินิษฺกฺรานฺโต วิเวเก รมเต มุนิะ ||489|| 
สึหวนฺนทเต จฺฉมฺภี เกสรี คนฺธมาทเน | 
วนานฺตเรษฺวส ตฺรสฺต  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ ||490|| 
พฺรหฺมสฺวร  ม ชุคิร  ศฺลกฺษฺณวาจา สฺมิโตนฺมุขมฺ | 
ทุนฺทุภิสฺวรนิรฺโฆษ  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ ||491|| 
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(161) จนฺทฺร  วา คคเน ศุทฺธ  นกฺษตฺรปริวาริตมฺ | 
จนฺทฺรมณฺฑลส กาศ  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ ||492|| 
ไวโรจน  วา ทีปฺต าศุ ภานุมนฺต  นภสฺตเล | 
วีตานฺธการ  ราชนฺต  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ ||493|| 
ยถารฺษภ  ยูถปติมจล  กกุท  สฺถิตมฺ | 
ปุรษรฺษภ  ทศพล  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ พฺราหฺมณ ||494|| 
สมุทฺรมิว คมฺภีรมปฺรเมย  มโหทธิมฺ | 
อจินฺตฺย  ธฺยายินามคฺรฺย  พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสฺยนุตฺตรมฺ ||495|| 
นิรฺยานฺต  กฺฤษฺณปกฺษาทฺวา ภานุมนฺตมิวามฺพเร | 
ธฺมายนฺตมคฺนิสฺกนฺธ  วา พุทฺธ  ทฺรกฺษฺยสิ เคาตมมฺ ||496|| 
จกฺรวรฺตี ยถา ราชา สจิไวะ ปริวาริตะ | 
อรฺหทฺภิริว ส พุทฺธะ โศภเต ส ปุรสฺกฺฤตะ ||497|| 
วศวรฺตี จ กาเมษุ มหาพฺรหฺมา ยเถศฺวระ | 
ตฺริสหสฺร  โลกธาตุ วศี วรฺตยเต มุนิะ ||498|| 
สตฺยานิ ส ปฺรกาศยติ มธฺวิว นีฑกาตฺ สฺรวตฺ | 
ศฺรุตฺวา ยทุปศามฺยนฺติ ปฺรตรนฺติ มหารฺณวมฺ ||499|| 
ทุะข  ไนกปฺรการ  จ ยจฺจ ทุะขสฺย ส ภวมฺ | 
ทุะขสฺย จ วฺยุปศม  มารฺค  ทฺวิจตุรงฺคิกมฺ ||500|| 
อธนาน า ธน  ทาตา อาตุร าศฺจ วิกิตฺสติ | 
อุปทฺรุตาน า ศรณ  ทุะขานฺโมจยติ ปฺรชาะ ||501|| 
สตฺตฺวานามนฺธภูตาน า มูฒานามุตฺปถจาริณามฺ | 
ฤชุมารฺค  ปฺรกาศยติ กฺเษม  นิรฺวาณคามินมฺ ||502|| 
อาทีปฺต า ราคทฺเวษาภฺย า โมหปฺรชฺวลิต า ปฺรชามฺ | 
มหาเมโฆ ยถา วฺฤษฺฏฺยา นิรฺวาปยติ มหามุนิะ ||503|| 
รูปวรฺณพโลเปตะ สทฺฤโศ’สฺย น วิทฺยเต | 
นารายณส หนนะ ศิโล วา สุปฺรติษฺ ตะ ||504|| 
ลาภาลาภสุไขรฺทุะไขรฺนินฺทยาถ ปฺรศ สยา | 
ยโศ’ยโศภฺยามลิปฺตะ ปงฺกช  วาริณา ยถา ||505|| 
(162) ปฺราณาติปาตาทฺวิรโต นาทตฺตมภินนฺทติ | 
สตฺยาวาที พฺรหฺมจารี ไปศุนฺยาตฺส อุปารตะ ||506|| 
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ปรุษ  นานฺยุทีรยติ มญฺชุ กาเลน ภาษเต | 
อภิธฺยา นาสฺย กาเมษุ ไมตฺรจิตฺตะ ส ชนฺตุษุ ||507|| 
สตฺยทรฺศนส ปนฺนะ สมาธิพลโคจระ | 
ษฑฺภิชฺโ  มหาธฺยาโย นภศฺจรฺยา วิคาหเต ||508|| 
ศฺฤโณติ วิวิธาญฺฉพฺธานฺ เย ทิวฺยา เย จ มานุษาะ | 
จิตฺต  ปเรษ า ชานาติ กฺลิษฺฏ  วา ยทิ วาศุภมฺ ||509|| 
ปูรฺว  นิวาสกุศโล ยตฺร ยตฺโรษิตะ ปุรา | 
จฺยุตฺยุปปาท  ชานาติ สตฺตฺวานามาคตึ คติมฺ ||510|| 
กฺษีณาสฺรโว วิส ยุกฺต  อุปศานฺตะ สุนิรฺวฺฤตะ | 
ศานฺเตนฺทฺริยะ ศานฺตจิตฺตะ ปูรฺโณ วา ธฺยายเต หฺฤทิ ||511|| 
นาค  วา ปทฺมินีมธฺเย กุญฺชร  ษษฺฏิหายนมฺ | 
ปฺเรกฺษมาณสฺตฺฤปฺยมานะ ปฺรีตึ พฺราหฺมณ ลปฺสฺยเส ||512|| 
อีทฺฤโศ ภควาญฺไฉล พหฺริสฺกนฺธ อิว เตชสา | 
ทฺวาตฺรึศตฺตสฺย คาตฺเรษุ มหาปุรุษลกฺษนาะ ||513|| 
โย’ปิ วรฺษศต  ปูรฺณ  วรฺณ  ภาเษต ตายินะ | 
ส ปรฺยนฺต  นาธิคจฺเฉทปฺรเมยสฺตถาคตะ ||514|| 
เอต  พฺราหฺมณ ปศฺยนฺติ ลาภสฺเตษามนุตฺตระ | 
ทฺฤษฺฏฺวา เย ศรณ  ยานฺติ เตษ า ลาภภรสฺตตะ ||515|| 
ส วินฺโน พฺราหฺมณะ ไศละ ศฺรุตฺวา วรฺณ  มหามุเนะ | 
วิเวกจิตฺตสงฺกลฺปะ ไกเนยมิทพฺรวีตฺ ||516|| 
น เม มนุษฺยภูตสฺย วรฺณ เอตาทฺฤศะ ศฺรุตะ | 
ศฺเรษฺโ ’เสา สรฺวโลกสฺย ยถา ไกเนย ภาษเส ||517|| 
มานธฺวช  ปฺรหาย ตฺว  วณิโช วา ธนารฺถิกะ | 
ศุศฺรุษุะ ปรฺยุปาสฺไวว  ปฺรีตึ พฺราหฺมณ ลปฺสฺยเส ||518|| 
ปญฺจภิะ ศไตรฺมานวาน า ศิษฺเยภิะ ส ปุรสฺกฺฤตะ | 
นิรฺยาติ พฺราหฺมณะ ไศโล เยน พุทฺธาศฺรมะ ศุภะ ||519|| 
(163) วิวิกฺตมลฺปนิรฺโฆษ  ทฺวิชสงฺฆนิเษวิตมฺ | 
ปุษฺปปาทปส ปนฺน  เทวานามิว นนฺทนมฺ ||520|| 
กินฺนรีวฺยาลภริต  ศากฺยปุตฺรนิเษวิตมฺ | 
อาวาส  ธรฺมราชสฺย ปฺราวิศทฺ พฺราหฺมณสฺตตะ ||521|| 
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อทานฺตทมก  ทฺฤษฺฏฺวา สารถึ ปุรุโษตฺตมมฺ | 
ไศโล วาจมุทีรยติ ภวานฺกจฺจิทนามยะ ||522|| 
นิลยา ปูรฺณยา วาจา กลวิงฺกรุตสฺวนะ | 
พุทฺธะ ปฺรตฺยวทจฺไฉล  ตตฺ ขลฺวหมนามยะ ||523|| 
อกิญฺจโน’สฺมฺยนาทาโน’ฉานฆศฺฉินฺนส ศยะ | 
วิปฺรมุกฺโต วิส ยุกฺโต หฺยขิโล’หมนาสฺรวะ ||524|| 
จรามิ วิรโช โลเก ศุทฺธะ ศุจิ นิรามยะ | 
ศุจิ พฺราหฺมณ เตนาสฺมิ สรฺวไวรภยาติคะ ||525|| 
ตวาปิ สฺวาคต  ไศล  สนฺนิษีเททมาสนมู | 
มา ปริกฺลานฺตกาโย’สิ กจฺจิทฺ พฺราหฺมณ เต สุขมฺ ||526|| 
สุขิโต’ห  มหาวีร ตฺว า ทฺฤษฺฏฺวาทฺย มหามุนิมฺ | 
ปฺรตีตมานสสฺตุษฺโฏ ภูษไณรฺวา วิภูษิตะ ||527|| 
อนุปูรฺวมุทีรฺยาถ  กถ า ตตฺรานุปูรฺวิกีมฺ | 
หฺรียมาโน นีจมนา นฺยษีททฺ พฺราหฺมณสฺตตะ ||528|| 
อธฺยาปโก มนฺตฺรธรสฺไรวิทฺโย เวทปารคะ | 
นิษทฺย พฺราหฺมณะ ไศโล ลกฺษณานีกฺษเต มุเนะ ||529|| 
อทฺรากฺษีลฺโลกนาถสฺย ตฺรึศทฺคาตฺเรษุ ลกฺษณานฺ | 
ทฺวโยะ กางฺกฺษติ ไศลศฺจ โกโษปคตชิหฺวโยะ ||530|| 
กถ กถี ไวมติโก ลกฺษณานิ มหามุเนะ | 
อางฺคิรส  สตฺยนามส พุทฺธ  ปริปฺฤจฺฉติ ||531|| 
ศฺรุตานิ ยานิ ทฺวาตฺรึศลฺลกฺษณานิ มหามุเนะ | 
ทฺวย  ตตฺร น ปศฺยามิ ตว คาตฺเรษุ เคาตม ||532|| 
กจฺจิตฺโกษปฺรติจฺฉนฺนวสฺติคุหฺยามิหาสฺติ เต | 
รสนานุตฺตมา วาปิ กจฺจิชฺชิหฺวา น หฺรสฺวิกา ||533|| 
(164) กจฺจิตฺปฺรภูตชิหฺโว’สิ ชานีย า เต มหามุเน | 
นิรฺณามยาศุ ตนุก า กางฺกฺษ า วฺยปนยสฺว เม ||534|| 
กทาจิตฺกรฺหิจิลฺโลเก อุตฺปทฺยนฺเต วินายกาะ | 
อุทุมฺพเร วา กุสุม  ทุรฺลโภ หิ มหามุนิะ ||535| 
วริ คฺรีษฺมาภิตปฺโต วา โภชน  วา พุภุกฺษิตะ | 
อาตุโร เภษช  ยทฺวจฺฉาสฺตาร  ปรฺยุปาสฺมเห ||536|| 
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เนลยา ปูรฺณยา วาจา กลวิงฺกรุตสฺวนะ | 
พุทฺธะ ปฺรตฺยวทจฺไฉล  กางฺกฺษ า พฺราหฺมณ นิรฺณุท ||537|| 
อุเภ จ จกฺษุษี ศฺโรตฺเร ปฺรจฺฉาทยติ ชิหฺวยา | 
ปฺรภูตยา จฺฉาทยติ ชิหฺวยา มุขมณฺฑลมฺ ||538|| 
ริทฺธฺยา วิทรฺศยติ จาปฺยฺฤทฺธิปาเทษุ โกวิทะ | 
อทฺรากฺษีทฺ พฺราหฺมณะ ไศโล คุหฺย  โกษาวฺฤต  มุนิะ ||539|| 
อาวฺฤฒศลฺโย นิษฺกางฺกฺโษ ลกฺษนานิ มหามุเนะ | 
ปฺรหฺฤษฺฏจิตฺตส กลฺปะ ไศโล วาจมุไทรยตฺ ||540|| 
มนฺตฺเรษฺวาปฺตานิ เม ยานิ ทฺวาตฺรึศลฺลกฺษณานฺยหมฺ | 
สรฺว  ตตฺตว คาตฺเรษุ ปริปูรฺณมนูนกมฺ ||541|| 
กลฺยาณวากฺสุจริตะ สุชาตะ ปฺริยทรฺศนะ | 
มธฺเย ศฺรมณส ฆสฺย ภาสฺกโร วา วิโรจเส ||542|| 
การฺย  ศฺรมณภาเวน กึ ตโวตฺตมวรฺณินะ | 
ราชา ตฺวมรฺโห ภวิตุ จกฺรวรฺตี นรรฺษภะ ||543|| 
จตุรงฺคพโลเปโต รตฺไนะ สปฺตภิเรว จ | 
วรฺตยติ กฺษิเตา จกฺร  รชา ภว มหีปติะ ||544|| 
ราชาหมสฺมิ ไศเลติ ธรฺมราโช หฺยนุตฺตระ | 
ธรฺเมณ จกฺร  วรฺตเย อิหาห  ภูมิมณฺฑเล ||545|| 
กลฺโย’สฺมฺยห  กุเล ชาตะ กฺษตฺริโย’สฺมฺยภิชาติตะ | 
วิตฺราสฺย สพล  มาร  ปฺราปฺตะ สมฺโพธิมุตฺตมามฺ ||546|| 
สฺมฺฤติรฺวาหฺมณ จกฺร  เม ปฺรชฺ า เม ปรินายกะ | 
วีรฺย  หยะ ศีฆฺรชโว ธุร  วหติ โจทิตะ ||547|| 
(165) สมาธิรฺเม มณิศฺเรษฺโ  หฺยนฺธกาเร ปฺรภากระ | 
อุเปกฺษา หสฺตินาคศฺจ ธุร  วหติ โจทิตะ ||548|| 
สฺตฺรี ไว รติะ สราคาณ า ปฺรีติรฺพฺราหฺมณ เม รติะ | 
ปฺรสฺฤษฺฏะ พฺราหฺมณะ ศฺเรษฺฐ  ธน  คฺฤหคต  มยา ||549|| 
สปฺต โพธฺยงฺครตฺนานิ สรฺวโลกาติคานิ เต | 
ปฺรโพธยามิ ไยะ สุปฺตามนฺธภูตามิม า ปฺรชามฺ || 550|| 
ชิตา มยา ทิศะ สรฺวาะ ปฺรติศตฺรุรฺน วิทฺยเต | 
จตสฺโร เม ปรฺษทศฺจ จตุรงฺค  พล  มม ||551|| 
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อธฺยาวสามิ นคร  ปูรฺวพุทฺธนิเษวิตมฺ | 
ริทฺธฺยาราโมปส ปนฺน  มารฺคนิรฺมิตจตฺวรมฺ ||552|| 
สูตฺรานฺตชาตกากีรฺณ  มหาปุรุษเสวิตมฺ | 
ตฺรโย วิโมกฺษทฺวาราณิ สฺมฺฤตฺยารกฺษาภิโคปิตมฺ ||553|| 
หฺรีวฺยปตฺราปฺยส ปนฺนะ อห  ราชาตถาคตะ | 
ธรฺมยุทฺธ  มยา ทตฺต  ธรฺมเภรี ปราหตา ||554|| 
วิตฺราสฺย สพล  มารมภิษิกฺโต’สฺมิ โพธเย | 
สุภาวิตา อปฺรมาณาะ สนฺติ จาภรณานิ เม ||555|| 
พฺราหฺมา วิหาราศฺจตฺวาระ กฺเลศาน า ปริวารณาะ | 
ปรปฺรวาทา วิหตา วิธฺวสฺตา วิรูฒีกฺฤตาะ ||556|| 
มม สมฺยกฺตฺว  โลเก’สฺมินฺนาโลก  ปฺราณิน า ททตฺ | 
ฉินฺน ทฺฤคฺ ชฺ านศสฺตฺเรณ วิเวกศฺจายุธ  มม ||557|| 
ริทฺธิปาทะ อวสฺถาน  ศมโถ มุษฺฏิส คฺรหะ | 
ศีลรโถ นนฺทิโฆษะ สารถิรฺเม วิปศฺยนะ ||558|| 
สนฺนาหะ กฺษานฺติะ เสารตฺย  ส คฺราโม มารฺคภาวนะ | 
กลาปะ ปญฺเจนฺทฺริยาณิ เยภิรฺนิวรณ  หตมฺ ||559|| 
จตฺวาระ สมฺยกฺปฺรหาณ า เยโภะ กฺเลศา นิสูทิตาะ | 
ศูรยุทฺธ  มยา ทตฺต  ธรฺมเภรี มยา หตา | 
วิตฺราสฺย สพล  มารมภิษิกฺโต’สฺมิ โพธเย ||560|| 
อวิทฺย า วิทฺยยา หตฺวา สฺกนฺธานามุทยวฺยยมฺ | 
ส คฺรามศีรฺษมุตฺตีรฺโณ พุทฺโธ’ห  โพธเย ปฺรชามฺ ||561|| 
(166) ตฺรโย โลเก มหาเจารา ไยริย  พาธฺยเต ปฺรชา | 
ราโค ทฺเวษศฺจ โมหศฺจ สรฺเว เต นาศิตา มยา ||562|| 
อรฺห ศฺจ ทกฺษิเณโย’สฺมิ ษฑภิชฺโ  พโลทฺยตะ | 
สุกฺเษตเฺร ปฺรติปนฺนานามาหุตีน า ปฺรติคฺรหะ ||563|| 
อารมฺภฺย ปรม  วีรฺยมาสฺรวา นิหตา มยา | 
มหานฺตโมฆมุตฺตีรฺโณ มุหฺยมาเนษฺววสฺถิตะ ||564|| 
ท ษฺฏฺราพลี ยถา สึห อาสาทฺย ปฺราณิโน วเน | 
สม  เตษุ ปฺรหรติ พาลฺเย มธฺเย มหลฺลเก ||565|| 
ตไถว โลเก ส พุทฺโธ นรสึโห วินายกะ | 
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สม  ธรฺม  ปฺรกาศยติ พาลมธฺยมหาตฺมสุ ||566|| 
อาตุรสฺย จ เม ห ตฺว  ก ากฺษ า วินย เคาตม | 
ภวานฺ หิ ศลฺยหนฺตฺรีณ า วรศฺจาโลกเวทินามฺ ||567|| 
วินย ศามฺย เต ก ากฺษามธิมุจฺยสฺว พฺราหฺมณ | 
ทุรฺลภ  ทรฺศน  ภวติ ส พุทฺธาน า ยศสฺวินามฺ ||568|| 
ยสฺเยห ทุรฺลโภ ภวติ ปฺราทุรฺภาวะ กทาจน | 
โส’ห  พฺราหฺมณ ส พุทฺโธ ธรฺมราโช นิรุตฺตระ ||569|| 
ส พุทฺโธ’สฺมีติ วทสิ ไศโลวาจ สถาคตมฺ | 
ปฺรวรฺตยสิ เกวล  จกฺร  ยถา เคาตม ภาษเส ||570|| 
เสนาปติะ โก ภวตะ ศฺราวกะ ศาสฺตุราตฺมชะ | 
ยตฺตฺวยา วรฺติต  จกฺรมนุวรฺตยติ ปณฺฑิตะ ||571|| 
อสฺติ เม ศฺราวโก พฺรหฺมนฺสทฺฤศะ ปฺรชฺ ยาตฺมชะ | 
อุปติษฺย อิติ ขฺยาตะ ศาริปุตฺโร พหุศฺรุตะ ||572|| 
สรฺวคฺรนฺถวิส ยุกฺต อุปศานฺโต นิราสฺรวะ | 
ยนฺมยา วรฺติตะ จกฺรมนุวรฺตยติ ปณฺฑิตะ ||573|| 
อโห (ส ) พุทฺธ อาศฺจรฺยมโห ศฺราวกส ปทะ | 
โลเกศฺวาศฺจรฺยมุตฺปนฺนมโห รตฺนตฺรย  ปรมฺ ||574|| 
อห  วทามิ ภทฺร  เต ศฺราวกตฺวมุปาคตะ | 
อโห ธรฺมรส  ปีตฺวา ภวิษฺยามิ สุนิรฺวฺฤตะ ||575|| 
(167) ปฺรหฺฤษฺฏจิตฺตส กลฺปะ ส วฺยคฺโร พฺราหฺมณสฺตตะ | 
วิเวกจิตฺตส กลฺป อิท  ปรฺษทมพฺรวีตฺ ||576|| 
อิท  ภวนฺตะ ศฺฤณุต จกฺษุษฺมานฺ ภาษเต ยถา | 
ศลฺยหนฺตา มหาธฺยายี วเน นทติ สึหวตฺ ||577|| 
ย อิจฺฉนฺตฺยนุคจฺฉนฺตุ เย เนจฺฉนฺติ วฺรชนฺตุ เต | 
อทฺไยว ปฺรวฺรชิษฺยามิ วรปฺรชฺ สฺย ศาสเน ||578|| 
สุจีรฺเณ พฺรหฺมจรฺเย’สฺมินฺมารฺเค ไจว สุภาวิเต | 
ปฺรวฺรชฺยา สผลา ภวตฺยปฺรมาทวิหาริณะ ||579|| 
โรจเต เจทิย  ตว ปฺรวฺรช ชินศาสเน | 
ฉิตฺตฺเวห พฺราหฺมณ ชเฏ ปฺรวฺรชิษฺยามเห วยมฺ ||580|| 
ปฺรหฺฤษฺฏจิตฺตส กลฺโป ทศางฺคุลิกฺฤตาญฺชลิะ | 
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อวททฺ พฺราหฺมณะ ไศโล ธฺฤตฺไวก าส  สจีวรมฺ ||581|| 
ป จศตา มานวา เอเต ติษฺ นฺติ ปฺราญฺชลีกฺฤตาะ | 
ลเภมเห สาธุ มุเน ปฺรวฺรชฺยามุปส ปทมฺ ||582|| 
ตตะ การุณิกะ ศาสฺตา มหรฺษิรนุกมฺปกะ | 
เอหิ ภิกฺษว อิตฺยาห ส เตษามุปส ปทา ||583|| 
ศาริปุตฺโร มหาปฺราชฺโ  เมาทฺคลฺยายน ฤทฺธิมานฺ | 
พฺราหฺมณ กปฺผิณสฺถวิระ (ปฺร) ติภานคตึ คตะ ||584|| 
นทีสุนฺทริกาตีเร วนษณฺเฑ มโนรเม | 
ต าสฺตตฺราวทนฺ สฺถวิรา ปฺรติภาเนษุ โกวิทาะ ||585|| 
เตภฺยสฺต  ธรฺมมาชฺ าย กถ า ตตฺรานุโลมิกีมฺ | 
น จิรสฺย วิส ยุกฺตา อุตฺตมารฺเถ ปฺรติษฺ ตาะ ||586|| 
เต ทฺฤษฺฏลาภาะ สุขิตา ทุษฺฏธรฺมาภินิรฺวฺฤตาะ | 
เต ปศฺยนฺติ ปฺรมุทิตาะ ส พุทฺธ  โลกนายกมฺ ||587|| 
สทฺธรฺม  จ ธนศฺเรษฺฐ  ศิกฺษ า จ ชินวรฺณิต า | 
นมสฺยานฺตฺยปฺรมาท  จ สมาธึ ปฺรติส สฺตรมฺ||588|| 
ตสฺมาทิหาตฺมกาเมน มาหาตฺมฺยมภิกางฺกฺษตามฺ | 
พุทฺธ  ธรฺม  จ ส ฆ  จ สตฺกฺฤตึ ศรณ  วฺรเชตฺ ||589|| 
(168) เอตทฺธิ ศรณ  โลเก วรฺณิต  ตตฺตฺวทรฺศินา | 
อุปทฺรุตาน า ตฺรสฺตาน า สรฺวเสาขฺยปฺรทายกมฺ ||590|| 
อาทิตฺยพุทฺโธ พุทฺธสฺย ธรฺมฺย  มาหาตฺมฺยมุตฺตมมฺ | 
ศาสน  ธรฺมราชสฺย ภเชนฺโมกฺษารฺถิกะ สทา ||591|| 

ไกเนยคาถาะ สมาปฺตาะ || 
 

(168.1) อถ ภควานฺ กาศีษุ ชนปเท จาริก า จรนฺ กาศีปฏฺฏมนุปฺราปฺตะ | ตสฺมึศฺจ กาศี- 
ปฏฺเฏ โศภิตปูรฺวิเณา ทฺเวา ปิตาปุตฺเรา ปฺรวฺรชิเตา | ปุตฺระ กถยติ | ภควานฺ ศฺราวกส ฆะ กาศีษุ ชนปเท 
จาริก า จรนฺนิหานุปฺราปฺตะ ศฺรานฺตกาโย ภควานฺภิกฺษุส ฆศฺจ | ยนฺนุ วย  ภควนฺต  สศฺราวกส ฆ  ยวาคู-
ปาเนโนปนิมนฺตฺรยามะ | ตตฺกึ ตฺว  เปย า สมุปานยสิ อาโหสฺวิทฺภิกฺษุส ฆมุปนิม ตฺรยสีติ | คจฺฉ ตฺว  
ภิกฺษุส ฆมุปนิม ตฺรย | อห  เปย า สมุปานยามีติ | เตน ภิกฺษุส ฆ อุปนิม ตฺริตะ | โส’ปฺยาทรฺศ  คฺฤหีตฺวา วีถึ 
คตะ | เตน ตสฺย า ศฺเรษฺฐี ทฺฤษฺโฏ ทีรฺฆเกศศฺมศฺรุะ | ตสฺย เตนาทรฺศ อุปทรฺศิตะ | ส กถยติ | อารฺย 
เอตทปฺยาสฺติ เต เกาศลฺยมฺ | ส กถยติ | อสฺติ | อวตารย | โส’วตารยิตุมารพฺโธ คฺฤหปติรฺมิทฺธมว-       
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กฺรานฺตะ | อวตาริเต ปฺรติพุทฺธะ | ส กถยติ | อารฺยาวตาริตมฺ | คฺฤหปเต อวตาริตมฺ | สนฺตุษฺฏะ กถยติ | 
อารฺย อตีว ปริตุษฺโฏ’สฺมิ | วท  ก  เต วรมนุปฺรยจฺฉามีติ | ส กถยติ | มยา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ ยวาคู-
ปาเนโนปนิม ตฺริตะ | ยวาคูมนุปฺรยจฺเฉติ | ส กถยติ | อารฺย กึ เต ยวาคูปาเนน | ปฺรณีต  ขาทนียโภชนี
ยมนุปฺรยจฺฉามิ | คจฺโฉปนิมนฺตฺรยสฺเวติ | อาโรคฺยมิตฺยุกฺตฺวาเสา ปฺรกฺรานฺตะ | ตโต’เสา คฺฤหปติะ 
ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  ปูรฺววทฺยาวตฺปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺย เอวาสเน นิษณฺณสฺตตฺร ปฺรณีต  
ขาทนียโภชนีย  จารฺยเต | ภิกฺษวะ ส ลกฺษยนฺติ | วย  ลูเหโนปนิมนฺตฺริตาะ | อย  จ ปฺรณีต อาหาระ | กถ  
วย  ปฺรติคฺฤหฺณีม อิติ | เตน ปฺรติคฺฤหฺณนฺติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | 
ยทิ ลูเหโนปนิมนฺตฺริตะ ปรฺณีต  ลภเต ปริโภกฺตวฺยมฺ | นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | 
 

(168.2) ภควานฺ ส ลกฺษยติ | ยะ กศฺจิทาทีนโว ภิกฺษโว ชาตีย  ภาณฺฑ  ธารยนฺติ  |         
ตสฺมานฺนภิกฺษุณา ศิลฺปมุปทรฺศยิตวฺยมฺ | น ตาวชฺชาตีเยน ตาวชฺชาตีย  ภาณฺฑมุปสฺถาปยิตวฺยมฺ |      
อุปสฺถาปยติ สาติสาโร ภวติ สฺถาปยิตฺวา ไวทฺยปูรฺ วิณ า ศสฺตฺรโกษ  กายสฺถปูรฺวิณามปิ ภาชน               
สูจิกปฺรวฺรชิตาน า สูจีคฺฤหมิติ | 
 

(169.1) ภควานฺมลฺเลษุ ชนปเท จาริก า จรนฺ ปาปามนุปฺราปฺต | ปาปาย า วิหรติ ชลูกา
วน-ษณฺเฑ | ปาปาย า โรโจ นาม มลฺลมหามาตฺระ ปฺรติวสติ | อายุษฺมต อานนฺทสฺย มาตุละ | โส’ตีวาศฺ-
ราทฺธะ | อศฺเราษุะ ปาเปยา มลฺลา ภควานฺ มลฺเลษุ ชนปเท จาริก า จรนฺ ปาปามนุปฺราปฺตะ ปาปาย า วิ
หรติ ชลูกาวนษณฺฑ อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ส ชลฺป  กุรฺวนฺติ | ภวนฺตะ ศฺรูยเต | ภควานฺมลฺเลษุ ชนปเท   
จาริก า จรนฺ ปาปามนุปฺราปฺตะ ปาปาย า วิหรติ ชลูกาวนษณฺฑ อิติ | สเจทสฺมากเมไกโก พุทฺธปฺรมุข  
ภิกฺษุส ฆ  โภชยิษฺยติ อปเร’วกาศ  น ลปฺสฺยนฺเต | สรฺวถา กฺริยาการ  วฺยวสฺถาปยามะ | น เกนจิทสฺมากเม
กากินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ โภชยิตวฺยะ | สมสฺตา เอว วย  โภชยิษฺยามะ | โย ยุษฺมากเมกากี โภชยติ 
ส คเณน ษษฺฏึ การฺษาปณานฺ ทณฺฑฺย อิติ | อถ ปาเปยา มลฺลาะ สรฺเว ส ภูย เยน ภคว าสฺเตโน -        
ปส กฺรานฺตาะ | อุปส กฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณานฺ 
ปเปยานฺ มลฺลานฺ ภควานฺธรฺมฺยยา กถยา ส ทรฺศฺย ปูรฺววทฺยาวตฺส ปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ปาเปยา มลฺลา 
อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | 
อธิวาสยตฺวสฺมาก  ภควนฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  ภฺกิกฺษุส เฆน | อธิวาสยติ ภควานฺ ปาเปยาน า 
มลฺลาน า ตูษฺณีภาเวน | อถ ปาเปยา มลฺลา ภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสน า วิทิตฺวา ภควโต ภาษิตม
ภินนฺธานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺโวตฺถายาสนาตฺปฺรกฺรานฺตะ | โรโจ มลฺลมหามาตฺรสฺตตฺไร-
วาสฺถาตฺ | ส อายุษฺมตา อานนฺเทโนกฺตะ | โรจ กึ ตฺว  ศฺราทฺธะ ส วฺฤตฺตะ | ส กถยติ | นาห  ศฺราทฺธะ 
ส วฺฤตฺตะ | กินฺตุ คเณน กฺริยาการะ กฺฤตะ | ปูรฺววทฺยาวตฺษษฺฏึ การฺษาปณานฺ ทณฺฑฺย อิติ | ตฺว  นาม 
ทณฺฑภยาทฺภควนฺต  ทรฺศนาโยปส กฺรานฺตะ | เอว  ภทนฺตานนฺท | อถายุษฺมานนฺโท โรจ  มลฺลมหามาตฺร-
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มาทาย เยน ภคว าสฺเตโนปส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อย  ภทนฺต โรโจ มลฺลมหา-  
มาตฺโร น พุทฺเธ|ภิปฺรสนฺโน น ธรฺเม น ส เฆ’ภิปฺรสนฺนะ | สาธฺวสฺย ภคว าสฺตถา ธรฺม  เทศยทฺ ยไถว      
พุทฺเธ’ภิปฺรสีเททฺ ธรฺเม ส เฆ อภิปฺรสีเททิติ | อธิวาสยติ ภควานายุษฺมต อานนฺทสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ 
ภควตา โรจสฺย มหามาตฺรสฺย ตาทฺฤศี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ย า ศฺรุตฺวา โรโจ มลฺลมหามาตฺโร พุทฺเธ ’ภิปฺ-
รสนฺโน ธรฺเม ส เฆ’ภิปฺรสนฺนะ | อถ โรโจ มลฺลมหามาตฺระ อุตฺถายาสนาเทก าสมุตฺตราส ค  กฺฤตฺวา เยน 
ภคว าสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมยฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ | อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว’นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธ  
ภิกฺษุส เฆน | นิมนฺตฺริโต’สฺมิ โรจ ตตฺปฺรถมตะ ปาเปไยรฺมลฺไละ | อธิวาสยตุ เม ภควานาห  ตถา กริษฺยา
มิ ยถา ปาเปยา มลฺลา อนุชฺ าสฺยนฺติ | สเจตฺเต โรจ ปาเปยา มลา อนุชฺ าสฺยนฺติ เอว  เต’หมธิ-   
วาสยามิ | อถ โรโจ มลฺลมหามาตฺโร ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺโวตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺโต เยน 
ปาเปยา มลฺลาสฺเตโนป (170) ส กฺรานฺตะ | อุปส กฺรมฺย ปาเปยานฺ มลฺลานิทมโวจตฺ | อาคมยนฺตุ ตาวทฺ 
ภวนฺโต ยาวทห  ตตฺปฺรถมตร  ภควนฺต  โภชเย ภิกฺษุส ฆ  จ | ปศฺจาทฺยุษฺมากมปิ น ทุษฺกร  ภวิษฺยติ 
ภควนฺต  โภชยิตุ ภิกฺษุส ฆ  จ  | เต กถยนฺติ | อสฺมาภิสฺตตฺปฺรถมตร  พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส ฆ อุปนิมนฺ -        
ตฺริโต น วยมนุชานีย อิติ | ส กถยติ | ยทิ นานุชานีถ เอก  ขาทฺยก  จารยามิ ปานก  เจติ | ตตฺร เย         
ศฺราทฺธาสฺเต กถยนฺติ | ภวนฺต อศฺราทฺธ เอษะ | อนุชานีมะ สเจตฺ ส ฆคตา เตน ทกฺษิณา ปฺรติษฺ าปิตา 
ภวติ | ไตรนุชฺ าตมฺ | ตตสฺเตน ศิลฺปิน อาหูย อุกฺตาะ | ภวนฺตสฺตาทฺฤศ  ขาทฺยก  สชฺชีกุรุต เยเนเกไนว 
ปรฺยาปฺติรฺภวติ อห  สรฺโวปกรณานิ ททามีติ | เตน นานาสุคนฺธิทฺรวฺยาทิส ยุตานฺยุปกรณานิ ทตฺตานิ | 
ไตรฺนานาสุคนฺธิทฺรวฺยปริปูรฺณ  ขาทฺยก  กฺฤตมฺ | เยไนเกไนไวกสฺย ปรฺยาปฺติรฺภวติ | อถ ปาเปยา มลฺ-
ลาสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิปฺรณีต  ขาทนียโภชนีย  สมุปานีย ปูรฺววทฺยาวตฺปุรสฺตาทฺภิกฺษุส ฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต      
เอวาสเน นิษณฺณาะ | ตโต โรโจ มลฺลมหามาตฺระ ขาทฺยก  จารยิตุมารพฺธะ ปานก  จ | ภิกฺษวะ  
เกากฺฤตฺเยน น ปริภุญฺชนฺติ | ภควานาห | ทานปติรวโลกยิตวฺย อิติ | ภิกฺษุภิะ ปาเปยา มลฺลา         
อวโลกิตาะ | กถยนฺติ | อารฺยา ลกฺษิตา วย  โรเจน มลฺลมหามาตฺเรณ | ปฺรติคฺฤหฺณีธฺวมิติ | ตโต โรเจน 
มลฺลมหามาตฺเรณ ขาทฺยก  จาริตมฺ | เตไนว ภิกฺษุณ า ปรฺยาปฺติรฺชาตา | ภควานฺ ทกฺษิณาเทศน า กฺฤตฺวา 
ปฺรกฺรานฺตะ | ปาเปยาน า มลฺลานามสาวาหาระ ปริโหค  น คตะ | 
 

(170.1) อปรสฺมินฺทิวเส ภิกฺษวะ ปิณฺฑปาต  ปฺรวิษฺฏาะ | พฺราหฺมณคฺฤหปติภิรุจฺยนฺเต | 
เอหิ พุทฺธ เอหิ ธรฺม เอหิ ส ฆ อิท  คฺฤหาเณติ | ภิกฺษวะ เกากฺฤตฺเยน ปฺรติคฺฤหฺณนฺติ | ภควานาห | 
ปฺรษฺฏวฺยะ กึ มมานุปฺรยจฺฉถ อาโหสฺวิทฺ โย’เสา ภควานฺ ทฺวิปทานามคฺรฺย อิติ | ยทิ กถยนฺติ โย’เสา 
ภควานฺทฺวิปทานามคฺรฺย อิติ | น สฺวีกรฺตวฺยมฺ | อถ กถยนฺติ | ตฺวเมวาสฺมาก  พุทฺธ อิติ ปฺรติคฺรหีตวฺยมฺ | 
นาตฺร เกากฺฤตฺย  กรณียมฺ | เอว  ธรฺเม วกฺตวฺย  โย’เสา วิราคาณามคฺรฺย อิติ | ส เฆ วกฺตวฺย  โย’เสา คณา
นามคฺรฺย อิติ | วิสฺตเรณ โยชยิตวฺยมฺ | 
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(170.2) ศฺราวสฺตฺย า นิทานมฺ | อนฺยตเมน คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุส โฆ เชนฺตาเกโน-
ปนิรฺม ตฺริตะ | เตน ขลุ สมเยนายุษฺมานฺ สฺวาติรฺนวาคตสฺตรุโณ’จิรปฺรวฺรชิตะ อจิราคต อิม  ธรฺมวินยมฺ | 
ส ส ลกฺษยติ | อุกฺต  ภควตา ไยศฺจาลฺป  ทตฺต  ไยศฺจ ปฺรภูต  ทตฺต  ไยศฺจ ปฺรณีต  ทตฺต  ไยศฺจาตฺตม-       
นสฺไกะ ปริกรฺม กฺฤต  ไยศฺจ ปฺรสนฺนจิตฺไตรภฺยนุโมทิต  สรฺเว เต ปุณฺยสฺย ภาคิโน ภวนฺติ | ยตฺตฺวห  
ปริกรฺม กุรฺยามิติ | ส กาษฺฐ  ปาฏยิตุมารพฺโธ ยาวทนฺยตมสฺมาตฺปูติทารุสุษิรานฺนิษฺกฺรมฺยาศีวิเษณ     
ทกฺษิเณ ปาทางฺคุษฺเ  ทษฺฏะ | ส วิเษณ ส มูรฺฉิโต ภูเตา ปติโต ลาลา วาหยติ มุข  จ วิภณฺฑยติ อกฺษิณี 
จ สมฺปริวรฺตยติ | ส ตถา วิหฺวโล (171) พฺราหฺมณคฺฤหปติภิรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ | ภวนฺตะ กตรสฺยาย  
คฺฤหปเตะ ปุตฺร อิติ | อปไระ สมาขฺยาตมฺ | อมฺยุกสฺย อิติ | เต กถยนฺติ | อนาถาน า ศฺรมณศากฺยปุตฺรี
ยาณ า มธฺเย ปฺรวฺรชิตะ | ยทิ น ปฺรวฺรชิโต’ภวิษฺยตฺ ชฺ าติภิรสฺย วิกิตฺสา การิตา อภวิษฺยทิติ | เอตตฺ-     
ปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ไวทฺย ปฺฤษฺฏฺวา จิกิตฺสา กรฺตวฺเยติ | ภิกฺษุภิรฺไวทฺย 
ปฺฤษฺฏะ | ส กถยติ | อารฺยา วิกฺฤตโภชนมนุปฺรยจฺฉเตติ | เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | 
ภควานาห | ทาตวฺย  ไวทฺโยปเทเศเนติ | ภิกฺษโว น ชานเต กีทฺฤศ  วิกฺฤตโภชนมิติ | ไตรฺไวทฺยะ ปฺฤษฺฏะ 
| ส กถยติ | อารฺยา ยุษฺมากเมว ศาสฺตา สรฺวชฺโ  ภควานฺสรฺวทรฺศี ส เอว ชฺ ายฺสตีติ | ภิกฺษโว ภควต 
อาโรจยนฺติ  ภควานาห | วิกฺฤตโภชน  ภิกฺษว  อุจฺจาระ ปฺรสฺราวศฺฉายิก า มฺฤตฺติกา จ | ตตฺร              
อุจฺจาระ อจิรชาตกาน า วตฺสกาน า เตษาเมว จ ปฺรสฺราวะ | ฉายิกา ปญฺจาน า วฺฤกฺษาณามฺ |          
กาญฺจนสฺย กมีพลสฺยาศฺวตฺถสฺโยทุมฺพรสฺย นฺยคฺโรธสฺย | มฺฤตฺติกา ปฺฤถิวฺย า จตุรงฺคุลมปนีโยทฺธรฺตวฺยา 
อิติ วิกฺฤตโภชนมิติ | 
 

(171.1) ตโต ภิกฺษุภิรายุษฺมตะ สฺวาเตรฺวิกฺฤตโภชน  ทตฺตมฺ | ตถาปิ น สฺวสฺถีภวติ | 
เอตตฺปฺรกรณ  ภิกฺษโว ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห | ศกฺษฺยสิ ตฺวมานนฺท มมานฺติกานฺมหามายูรี    
วิทฺยามุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย สฺวาเตรฺภิกฺโษ รกฺษ า กรฺตุ  ปริตฺราณ  ปริคฺรห  วิษทูษณ  ทณฺฑปริหาร  วิษ
นาศน  สีมาพนฺธ  ธรณีพนฺธ  จ | ภาษต า ภควานฺ ศฺโรษฺยามิ | อถ ภคว าสฺตสฺย า เวลายามิม า มหามายูรี  
วิทฺย า ภาษเต สฺม | 
 

   นโม พุทฺธาย นโม ธรฺมาย นมะ ส ฆาย| 
 

(171.2) ตทฺยถา อมเล วิมเล นิรฺมเล ม คเล หิรณฺเย หิรณฺยครฺเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺต -  
ภทฺเร ศฺรีภทฺเร สรฺวารฺถสาธนิ ปรมารฺถสาธนิ สรฺวานรฺถปฺรศมนิ สรฺวมงฺคลสาธนิ มนเส มหามานเส     
อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต โมจนิ โมกฺษณิ | อรเช วิรเช อมฺฤเต อมเร (อมรณิ) พฺรหฺเม พฺรหฺมสฺว
เร ปูรฺเณ ปูรฺณมโนรเถ มุกฺเต ชีวเต รกฺษ สฺวาตึ สรฺโวปทฺรวภยโรเคภฺยะ สฺวาหา | 
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(171.3) เอว  ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควโต’นฺติกานฺมหามายูรี  วิทฺยามุทฺคฺฤหฺย         
ปรฺยวาปฺย สฺวาเตรฺภิกฺโษะ สฺวสฺตฺยยน  กฺฤตมฺ | นิรฺวิษศฺจ ส วฺฤตฺโต ยถา เปาราณะ | 
 

(171.4) ภิกฺษวะ ส ศยชาตาะ สรฺวส ศยจฺเฉตฺตาร  พุทฺธ  ภควนฺต  ปปฺรจฺฉุะ | อาศฺจรฺย  
ภควนฺ ยาวจฺจ ภควตา มหามายูรี วิทฺยา อุปกรา พหุกรา จ | น ภิกฺษว เอตรฺหิ ยถา มมาตีเต’
ปฺยธฺวนฺยกฺษณปฺรติปนฺนสฺย วินิปติตศรีรสฺยาปิ มหามูยูรี วิทฺยาราชา อุปกรา พหุกรา จ | ตจฺฉฺรูยตามฺ | 
 

(172.1) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว หิมวติ ปรฺวตราเช ทกฺษิเณ ปารฺศฺเว สุวรฺณาวภาโส นาม มยูร
ราช  ปฺรติวสติ สฺม | โส’นยา มหามายูรฺยา วิทฺยยา กาลฺย  สฺวสฺตฺยยน  กฺฤตฺวา ทิวา สฺวสฺตฺยยเนน วิหรติ 
| โส’ย  สฺวสฺตฺยยน  กฺฤตฺวา ราตฺเรา สฺวสฺตฺยยเนน วิหรติ | โส’ปเรณ สมเยน ส พหุลาภิรฺวนมยูรีภิะ      
สารฺธมาราเมณารามมุทฺยเนโนทฺยาน  ปรฺวตปารฺศฺเวณ ปรฺวตปารฺศฺวมตฺยรฺถ  กามราครกฺตะ กาเม ’
นุคฺฤทฺโธ คฺรถิโต มูรฺฉิโต มทมตฺตะ ปฺรมุฒะ ปฺรมูรฺฉิตะ ปฺรวิจรนฺปฺรมาทาทนฺยตร  ปรฺวตวิวรมนุปฺ -
รวิษฺฏะ | ส ตตฺร ทีรฺฆราตฺร  ปฺรตฺยรฺถิไกะ ปฺรตฺยมิตฺไรรฺหึสไกรวตาร ปฺเรกฺษิภิรฺมยูรปาไศรฺพทฺธะ | โส’
ปฺยตฺร มธฺยคตะ ปฺรมูฒะ สฺมฺฤตึ จ ลพฺธฺวา อิมาเมว มหามายูรี  วิทฺย า มนสฺยการฺษีตฺ | ตทฺยถา อมเล 
วิมเล นิรฺมเล มงฺคลฺเย หิรณฺเย หิรณฺยครฺเภ ภทฺเร สุภทฺเร สมนฺตภทฺเร ศฺรีภทฺเร สรฺวาถสาธนิ ปรมารฺถ-
สาธนิ สรฺวานรฺถปฺรศมนิ สรฺวมงฺคลฺยสาธนิ มนสิ มานสิ มหามานสิ อจฺยุเต อทฺภุเต อตฺยทฺภุเต มุกฺเต 
โมจนิ โมกฺษณิ อรเช วิรเช อมเร อมฺฤเต (อมราณิ) พฺรหฺเม พฺรหฺมสฺวเร ปูรฺเณ ปูรฺณมโนรเถ มุกฺเต      
ชีวเต รกฺษ ม า สรฺโวปทฺรเวภฺยะ สฺวาหา | 
 

(172.2) ส มยูรปาศ าศฺฉิตฺตฺวา นิษฺปลานะ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’เสา สุวรฺณาวภาโส 
นาม มยูรราชสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | ตทาปิ มม มหามายูรี วิทฺยา อุปกรา จ พหุกรา จ เอตรฺหฺยปิ 
มม มหามายูรี วิทฺยา อุปกรา จ พหุกรา เจติ | ปศฺย ภทนฺต ยาวจฺจ ภควตะ สฺวาเตรฺภิกฺโษรฺวิทฺยยา 
สฺวสฺตฺยยน  กฺฤตมฺ | น ภิกฺษว เอตรฺหิ ยถาตีเต’ปฺยธฺวนิ | ตจฺฉฺรูยตามฺ | 
 

(172.3) ภูตปูรฺว  ภิกฺษโว วาราณสฺย า นครฺย า นาคมณฺฑลิโก’นฺยตมะ กฺษตฺริยทารกะ      
สรฺเปณ ทษฺฏะ | ส กาลคตะ | นาคมณฺฑลิเกน วิทฺยยา ตสฺย สฺวาสฺถฺย  กฺฤตมฺ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย’
เสา นาคมณฺฑลิกะ อห  ส เตน กาเลน เตน สมเยน | โย’เสา ทารกะ สฺวาติรฺภิกฺษสฺเตน กาเลน เตน   
สมเยน | 

|| ไภษชฺยวสฺตุ สมาปฺตมฺ || 
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