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53105905: สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
ค าส าคัญ: ทิวยาวทาน/อวทาน/ก าเนิดและพัฒนาการของอวทาน 

ปัทมา นาควรรณ: การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานเร่ืองที่ 1-19. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.          
ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย. 679 หน้า. 

 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลความทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและเพ่ือศึกษา

ความเป็นมาและลักษณะของทิวยาวทาน รวมทั้งภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ที่ปรากฏในทิวยาวทาน 
เบื้องต้นผู้วิจัยได้ปริวรรตทิวยาวทานจากอักษรเทวนาครีเป็นอักษรไทยและแปลความทิวยาวทานต้นฉบับภาษา

สันสกฤตเป็นภาษาไทย จากนั้นก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ทิวยาวทานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 ผลการศึกษาพบว่า ค าว่า อวทาน ปรากฏทั้งในงานวรรณคดีภาษาแบบพระเวท ภาษาสันสกฤตมาตรฐาน และ
ภาษาสันสกฤตแบบผสมซึ่งความหมายที่พบใช้ก็สอดคล้องกับเนื้อหาหลักของวรรณคดียุคนั้นๆ อวทานยุคเร่ิมแรกมีแหล่งที่มาจาก
คัมภีร์เก่าๆ คือพระสูตร พระวินัย พอมาในชั้นหลังส่วนใหญ่จะน าเนื้อหามาจากอวทานที่มีมาแต่เดิม อวทานในยุคแรกๆ มักไม่
ปรากฏระยะเวลาและนามผู้ประพันธ์ ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาที่เรียบง่ายกล่าวคือ ใช้ส านวนซ้ าไปซ้ ามา เนื่องจากมุ่งเน้นสั่งสอน
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลัก เมื่อระยะเวลาผ่านไปความประณีตในการใช้ภาษาประพันธ์เร่ิมเพ่ิมมากขึ้น ปรากฏการใช้
อลังการทั้งทางเสียงและทางความหมาย รูปแบบการประพันธ์เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมที่เป็นร้อยแก้วสลับด้วยร้อยกรอง            
ภายหลังผู้ประพันธ์เร่ิมน ารูปแบบการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองล้วนมาใช้ มีการเลือกสรรค าให้ความส าคัญกับการประดับตกแต่ง
ทางภาษาแต่ถึงกระนั้นในเร่ืองของสาระส าคัญที่วรรณคดีประเภทอวทานมุ่งเน้นคือ การสั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็
มิได้ลดหย่อนลงไปแม้แต่น้อย  
  ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่รวมเร่ืองราวไว้จ านวน 38 เร่ือง เป็นวรรณคดีประเภทอวทาน
ในยุคแรกเร่ิมซึ่งไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ และน่าเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 หรือก่อนนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 และ
รวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเนื้อเร่ืองบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล 
และเรียบเรียงเสร็จราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อกัน  ทิวยาวทานส่วนที่เป็นร้อยแก้ว
ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนท้ายคัมภีร์มีความเป็นสันสกฤตมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นส่วนที่เป็น
ร้อยกรองเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตผสม รูปแบบการประพันธ์เป็นแบบจัมปู การใช้ภาษาในอวทานแต่ละเร่ืองมีทั้งส่วน
ใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเร่ืองไว้อย่างเด่นชัด มีการเปรียบเทียบให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพ ปรากฏทั้งศัพทาลังการและอรรถาลังการ 

เร่ืองราวที่ปรากฏในทิวยาวทานประกอบไปด้วยข้อมูลที่ส าคัญสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนในคร้ัง
พุทธกาลหรือช่วงต้นหลังพุทธกาล มีรูปแบบการปกครองประกอบไปด้วยระบบราชาธิปไตยที่หน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ 
ทั้งในรูปแบบที่กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ดขาด และกษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุดแต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร และปรากฏ
รูปแบบการปกครองระบบคณาธิปไตย  

ด้านสังคมระบบสังคมยังคงปรากฏระบบวรรณะอยู่ ส่วนบทบาทของคนในสังคมอินเดียในยุคสมัยนั้นยังคงแบ่ง
หน้าที่กันชัดเจนตามระบบวรรณะทั้ง 4 และอินเดียในยุคสมัยนั้นนับว่าเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมาก อาชีพ
หลักของผู้คนในสมัยนั้นมีอยู่สองภาคส่วนใหญ่ๆ คือภาคการเกษตรซึ่งประกอบด้วยการเพาะปลูก และการปศุสัตว์ และภาค                
การพาณิชย์ซึ่งมีทั้งการค้าในส่วนภาคพ้ืนทวีป และการค้าทางมหาสมุทร  ในการจัดการศึกษาเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคโดยไม่มีการจ ากัดชนชั้นวรรณะ  
 ด้านวัฒนธรรมและประเพณีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภค การแต่งกายของยุคสมัยนั้นโดยได้กล่าวถึงชื่อ
ของอาหารเคร่ืองดื่มต่างๆ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ แม้ว่าทิวยาวทานจะเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นน าเสนอหลัก
ค าสอนทางพุทธศาสนาทว่ายังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์-ฮินดู โดยเฉพาะพิธีที่ต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต 
หรือพิธีสังสการ 
 ด้านศาสนา กล่าวถึงหลักความเชื่อซึ่งจะมุ่งเน้นสอนให้เชื่อเร่ืองพระพุทธเจ้าและเร่ืองกรรม และยังเน้นให้ปฏิบัติ
ตามหลักกรรมบถ อีกทั้งมีการกล่าวถึงพุทธศาสนสถานคือสถูปและเจดีย์ และรูปแบบของการสักการะในยุคสมัยนั้นซึ่งมีอย่างต่างๆ 
เช่น การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป เป็นต้น 
 
ภาควิชาภาษาตะวันออก                                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................................................                                                                          ปีการศึกษา 2556 
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53105905: MAJOR: SANSKRIT 
KEY WORD: DIVYĀVADĀNA / AVADĀNA / ORIGIN AND DEVELOPMENT OF AVADĀNA  

           PATTAMA NAGAVARN: AN ANALYTICAL STUDY OF THE DIVYĀVADĀNA : 
 AVADĀNAS 1-19.  

THESIS ADVISORS: DR. CHAINARONG KLINNOI, Ph.D. 679 pp. 
 

 This thesis aims at translating the Divyāvadāna from Sanskrit text into Thai 
and also at studying the history, characteristics, and the other reflection of it.  

 Initially, the researcher transliterated the Divyāvadāna from the Devanāgarī 
alphabet into the Thai alphabet and translated the Divyāvadāna from Sanskrit text into 
Thai. Then it has been studied and analyzed as the aims are specified.  

 The result of study shows that Avadāna’s words had appeared in many genres 
of the literature: the Vedic language, the classical Sanskrit, and the mixed Sanskrit. Its 
meaning involved with the contents of the literature in that age. In the first age, it had a 

source of the old scriptures: Sutra and Vinaya. Its contents had been referred after. Time 
of its writing and author’s name had not been specified in the first age. Its language was 
easy and simple and smooth without the repeated idioms, because Buddhist Dhamma had 

been emphasized. When the long time had passed, the beauty in the composition was 
applied more and more. The beauty of its rhythm and meaning was found more. The 
formation of writing as the composition was changed into the composition with poesy. 
After time to time, author started forming his work as the pure poetry what had been 
made beautifully, but Dhamma in Buddhism was not devalued. 

 Buddhist Sanskrit Divyāvadāna was collected for the thirty-eight stories, which 
were the literacy Avadāna in the first age, which did not specify the author’s name, and 

were written before the third century A.D. or before that in first century. Then it had been 
already written and collected around the century VI, including its content of them might be 
composed about two hundred years ago before the Christ era and were finished on the 
century VII. So its formation was not connected together smoothly. Divyāvadāna prose 
was written by pure standard Sanskrit. Specially, it was the absolute and standard in the 
final part except for the part of poesy what was written on the mixed Sanskrit and on its 

formation as Champu. Some stories had either of which the simple or the great language 

narrated to compare on aureate language and exposition of thesaurus so that the readers 
could imagine on it. 

 The most important information reflected the life’s way of people had lived in 
early Buddhist era. Their systems of rule were the monarchy system: either the absolute 
or properly monarchy rule including the oligarchy. 

 For the society, the social system had the caste, but the role of people in India 

in that age was provided on the order of the four castes. Exactly, India in the past was the 
most prosperity in the economy. Their occupations were divided into two parts: agriculture 
what consisted of the plants and livestock and trade on the different continents and on the 
sea. For an education, children had had the equal to it without bias on account of the 
caste.  

 For the culture or the tradition, it reflected the materialism specified on the 
names of food, beverage, and ornament. Although Divyāvadāna was the literature to 

expose the life’s way of the people in the old age, it had reflected the rules and rites in 
each time.  

 For the religions, it was meant to faith in Buddhism emphasizing the history of 
the Buddha and Karma including the practice along the law of Karma. Moreover, it is said 
that there had the pagodas in Buddhism and many worshiping matters such as soil, 
flowers, garlands, and oil for the fire.     
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องด้วยความอนุเคราะห์ ก าลังแรงใจจากบุคคล
หลายๆ ฝ่าย ผู้วิจัยจึงส านึกและซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง 
 ผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบคุณคือ อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย 
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ อันมีคุณค่ายิ่งต่อการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 อนึ่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่ส าเร็จโดยสมบูรณ์หากปราศจากค าแนะน าอันมีคุณค่ายิ่ง
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ มาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ และอาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย ผู้วิจัย
จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดีทุกท่านที่ให้
ความรู้  ให้ค าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาไพศาล วรธมฺโม คุณพ่อผู้เป็นครูคนแรกที่คอยปลูกฝัง 
เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาอย่างยวดยิ่งจึงสนับสนุนในการศึกษาอย่างเต็มที่ อีกทั้งเข้าใจในลูกๆ 
และเปิดโอกาสให้ก้าวเดินไปในเส้นทางชีวิตอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ 
 ขอขอบคุณครนู้ าผึ้ง สุสี และอาจารย์ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีมผู้เป็นทั้งพ่ีและเพ่ือนที่คอย
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  ขอขอบพระคุณพระมหาเสกสรรค์ สว่างศรี  และ                
ดร. สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม เพ่ือนผู้คอยช่วยเหลือและแนะน าในเรื่องของการแปลคัมภีร์ที่ใช้ส าหรับ
งานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณพระอานนท์ วชิรพุทธคุณ อาจารย์จ๋อม พ่ีแนน เพ่ือนกุ้ง ตั๊กแตน 
และเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่มิอาจจะกล่าวนามได้ทั้งหมดในที่นี้ทุกคนที่ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าไม่ว่าจะอยู่ใน
ภาวะใดเพ่ือนก็จะอยู่ด้วยกันเสมอ 
 สุดท้ายขอขอบคุณ คุณสูรัช ปูรวนิกัลนา ผู้เป็นก าลังแรงใจและคอยเคียงข้างผู้วิจัยตลอด
ช่วงระยะเวลาที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากนี้ ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความ
พยายามนี้ได้ง่ายขึ้น และอีกหนึ่งแรงใจเล็กๆ ที่สร้างพลังใจอันใหญ่ยิ่งได้เป็นอย่างดีนั่นคือ “เพลง           
แสงสุดท้าย” ขอขอบคุณพ่ีๆ วงบอดี้แสลมที่สร้างบทเพลงดีๆ “ชีวิตเริ่มต้นที่ค าว่าฝ่าฟัน ขอเพียงใจ
เราเท่านั้นไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะท าให้มีความหมาย” อันเป็นบทเพลงที่คอยกระตุ้น          
ปลุกเร้าจิตใจให้ฮึกเหิม ส่งเสริมพลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นที่จะลุกขึ้นมาท า
วิทยานิพนธ์ในทุกๆ วัน  
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่คุณบิดามารดา 
ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเด็นความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
ธรรมวินัยที่ไม่สามารถแก้ปัญหาไปสู่จุดที่ประนีปะนอมต่อกันได้น าไปสู่การแตกแยกนิกายต่างๆ ใน
พุทธศาสนา ส าหรับความขัดแย้งครั้งแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากาลาโศก (kālāśoka) หรือ 
กากวรรณิน (kākavar in) แห่งมคธ1 เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับธรรมวินัยระหว่างคณะสงฆ์กลุ่ม
อนุรักษ์นิยมกับคณะสงฆ์กลุ่มหัวก้าวหน้า แต่ครั้งนี้ความขัดแย้งไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นเป็นการแยกตัว
ออกไปเป็นนิกาย ซึ่งความแตกแยกของคณะสงฆ์ปรากฏอย่างเด่นชัดในการสังคายนาครั้งที่ 2                     
ที่เมืองไวศาลี เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องพระวินัย จากรอยร้าวในครั้งนี้ส่งผลให้เกิด                
ความแตกแยกของคณะสงฆ์ในที่สุด และความแตกแยกนั้นก็เพ่ิมทวีขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา จนกระทั่งใน
สมัยของพระเจ้าอโศกมีนิกายต่างๆ เกิดข้ึนมากถึง 18 นิกาย2 แต่ถึงจะมีนิกายมากเพียงใดพุทธศาสนา
ก็มิได้เสื่อมลงไปกลับเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนทั่วไป 

ช่วงระยะเวลา 300 ปีก่อนคริสตกาล พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ของอินเดีย บางพ้ืนที่ก็ไกลออกไปภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกผู้ที่เพียรพยายาม
แก้ปัญหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ด้วยปัญหาความแตกแยกของ
คณะสงฆ์ที่ค่อยๆ แผ่ขยายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 2 ดังที่กล่าวข้างต้น 
ประมาณพ.ศ.100 หรือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ประมาณ 100 ปี เนื่องจากพระพุทธองค์
มิได้ทรงมอบอ านาจการปกครองสงฆ์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ตรัสให้พระธรรมวินัยที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้ว
และบัญญัติไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ เมื่อเวลาล่วงเลยมาพุทธศาสนาได้ขยายตัวออกไปอย่าง
กว้างขวาง และเมื่อคณะสงฆ์แต่ละกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ กัน ขาดการติดต่อสื่อสารและท างาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดการตีความพระพุทธพจน์แตกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
พ้ืนที่ เมื่อมติใดตรงกับความคิดของตนเองก็ยอมรับ และคัดค้านมติที่ตรงข้ามกับความคิดของตน             
ท าให้พุทธศาสนากลายไปเป็นศาสนาที่มีพ้ืนฐานมาจากมวลชนในพ้ืนที่ต่างๆ กันของอินเดีย กล่าวคือ
เมื่อกลุ่มใดมีหมู่คณะมากขึ้นจนกลายเป็นพวกมากมีผลต่อการแสดงออกทางด้านสังคม ตลอดจน
พัฒนาการมาเป็นนิกายต่างๆ3 
                                       

 
1
Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna (New delhi: Mushiram Manoharlal, 

1995), 1. 
 2ดูเพ่ิมเติมใน พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ,” 12-18; and  

Karl H. Potter, ed., Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. VIII, (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1978), 
22-28 

3
Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1978), 22-28 ;               

J. Takakusu, A Record of Buddhist Religion (New Delhi: Mushiram Manoharlal, 1982), xx-xxvii; and Kalpana 

Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna, 1. 
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การเกิดขึ้นของนิกายต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นให้สงฆ์คณะต่างๆ รักษาพระพุทธพจน์ใน
รูปแบบของตนๆ โดยปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพความเป็นอยู่  
อีกท้ังเกิดการสร้างสรรค์วรรณกรรมขึ้นมากมายโดยสงฆ์คณะต่างๆ จากนิกายต่างๆ เพ่ือบัญญัติระบบ
ความคิดและความเชื่อของกลุ่มตน วรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่ถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงระยะเวลา
ตอนต้นของคริสตกาลและช่วงศตวรรษก่อนหน้าคริสตกาล แบ่งออกโดยกว้างๆ เป็น 2 ประเภท4 คือ 
ประเภทแรกเป็นคัมภีร์ส าหรับพระสงฆ์ผู้ที่สละจากความเป็นคฤหัสถ์ ผู้มาอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณวัด 
คัมภีร์ชนิดนี้จะว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ การอภิปรายอันเกี่ยวข้องกับพระสูตร พระวินัย และ              
พระธรรมปรัชญา ส่วนคัมภีร์อีกประเภทหนึ่งส าหรับผู้ที่ยังคงครองความเป็นคฤหัสถ์ คัมภีร์ประเภท
หลังนี้จะเน้นการสอนถึงเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม มีลักษณะที่แสดงถึงการเชิดชูพระพุทธเจ้าด้วย              
โดยการเล่าถึงพระชีวประวัติของพระองค์ควบคู่ไปกับการสั่งสอน 

เหล่าบรรดานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงพุทธศาสนาตอนต้น มีความเห็นตรงกันว่า 
พระไตรปิฎกฉบับบาลีของนิกายสถวิรวาทิน (sthaviravādin) เป็นคัมภีร์เล่มแรกสุดในบรรดาคัมภีร์
ทั้งหมดที่ประพันธ์ขึ้นและเสร็จสิ้นในช่วงก่อนศตวรรษที่ 3 ก่อนสมัยคริสตกาล5 ในขณะที่นิกายอ่ืนๆ 
ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มด าเนินการในการผลิตคัมภีร์ของตน งานประพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาเริ่ม
ขยายตัวมากขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 1 ในช่วงยุคสมัยนี้นิกายต่างๆ ที่อยู่ต่างสถานที่ในอินเดียได้ 
พากันสร้างสรรค์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมาก แต่ละผู้ประพันธ์ได้ปรับใช้ภาษาต่างๆ 
เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตน ได้แก่ ภาษาปรากฤต ภาษาไปศาจี ภาษาสันสกฤตแบบแผน 
และภาษาสันสกฤตแบบผสม นอกเหนือจากภาษาบาลี6 ซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับพระด ารัสของ
พระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ให้บรรดาสงฆ์ควรจะรักษาพุทธพจน์ของพระองค์ด้วยภาษาถิ่นของตน และ
หลีกเลี่ยงการก าหนดให้เป็นภาษามาตรฐาน7 ในบรรดากลุ่มที่ใช้ภาษาสันสกฤตทั้งที่เป็นแบบแผน 
และแบบผสม มีสองส านักที่โดดเด่นคือ ส านักมหาสังฆิกะ และนิกายสรวาทติวาท ภายหลังต่อมา
นิกายมหายานก็ใช้ภาษาสันสกฤตในคัมภีร์ของตนเช่นกัน  

การสร้างสรรค์งานวรรณกรรมทางพุทธศาสนาของนิกายต่างๆ ในยุคเริ่มแรกมีเป็น
จ านวนมาก ได้แก่ คัมภีร์อวทาน-ศตกะ8 คัมภีร์มูลสรวาสติวาท9 และคัมภีร์ทิวยาวทาน10 เป็นผลงาน

                                       
4
Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna, 2. 

5
Ibid., 1. 

6
วินีต เทว (Vinīta deva) พระนักศึกษาแห่งศตวรรษที่ 8 ได้กล่าวไว้ว่า นิกายสรวาสติวาทิน ใช้ภาษาสันสกฤต 

พวกมหาสังฆิกะ ใช้ภาษาปรากฤต พวกสัมมิตีย อปภฺร ศและสถวิรวาทิน ใช้ภาษาไปศาจี ดูเพ่ิมเติมใน R. Kimura, A Historical 

Study of the terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism (Patna: n.p., 
1978), 7. 

7
“anujānāmi bhikkhave sakāya niruttiyā buddhavacanaṃ pariyāpunitum” (ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต

เพ่ือที่จะศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ไว้ด้วยภาษาอันเป็นของตน) ดูเพ่ิมเติมใน T.R.V. Murti, The Central Philosophy of 

Buddhism (London: n.p., 1980), 67. 
8
อวทาน-ศตกะเรียบเรียงขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 2 ก าหนดระยะเวลาคร่าวๆ 

ประมาณคริสต์ศักราช 100 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7) เป็นวรรณคดีค าสอนประเภทอวทานที่รวบรวมอวทานไว้ทั้งสิ้น 100 เร่ือง 
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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ของนิกายสรวาสติวาท ขณะที่คัมภีร์มหาวัสตุ11 เป็นผลงานของนิกายโลโกตตรวาทิน แห่งส านัก               
มหาสังฆิกะ คัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตร และคัมภีร์ลลิตวิสตระ เป็นหนึ่งในพระสูตรขนาดใหญ่ที่
เรียกว่า มหาไวปูลยะของนิกายมหายาน มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า แม้คัมภีร์เหล่านี้จะประพันธ์ขึ้นจาก
ต่างนิกาย ต่างวาระเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาที่ปรากฏประกอบไปด้วยสาระส าคัญหลายประการร่วมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสรรเสริญพระพุทธเจ้า การสะท้อนถึงความเพียรพยายามอย่างชัด
แจ้งของสงฆ์ที่จะแสดงแก่นแท้ของชีวิตแก่คฤหัสถ์ท่ามกลางความแปรปรวนของสังคม ในบรรดา
คัมภีร์เหล่านี้ ทิวยาวทานถือว่าเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นภายหลังกว่า 
แม้ว่าเนื้อเรื่องบางส่วนน่าจะเรียบเรียงขึ้นในยุคต้นๆ แต่ท้ายที่สุดการรวบรวมเสร็จสิ้นประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 3-412 เรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ส าคัญตลอดช่วงศตวรรษ 
ซึ่งแม้จะเป็นคัมภีร์ทางศาสนาแต่สอดแทรกไปด้วยรายละเอียดข้อมูลส าคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ 
เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
เป็นต้น เป็นเหตุให้นักวิชาการทางด้านพุทธศาสตร์ รวมถึงนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกั บ
ประวัติศาสตร์ตอนต้นของอินเดียต่างให้ความสนใจ แต่ในบรรดานักวิชาการต่างๆ ขณะนั้นมีเพียง             
บูร์นูฟ (Burnouf) ที่สร้างผลงานจากคัมภีร์นี้มากที่สุด โดยได้แปลอวทานจ านวนหลายเรื่องใน            

                                                                                                              
9
คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุเกิดขึ้นหลังคริสต์ศตวรรษที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 8) แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกิดขึ้น         

ที่ใด เมื่อใด หรือใครเป็นผู้แต่ง มี 5 เร่ือง ลักษณะเนื้อหาในคัมภีร์แบ่งเป็นหลายส่วน เป็นพระวินัยส่วนหนึ่งคือ  วินยวัสตุ               
ปราติโมกษสูตร และประกอบด้วยเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับกรรมวากยะ และปรัชญาปารมิตา เป็นต้น S. Bagchi, 
Mūlasarvāstivādavinayavastu Vol.1 (Darbhanga: The Mithila Institute, 1967), xiii. 

10
ทิวยาวทานเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8) หรือก่อนนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 

(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6) และรวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 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), 285 ซึ่งใกล้เคียงกับความเห็นของสุกุมารี ภัตตจรชี (Sukumari Bhattacharji) ที่ว่า
ทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 และรวบรวมเสร็จราวคริสตฺศักราช 350 ดู Sukumari Bhattacharji, 
buddhist Hybrid Sanskrit Literature (Calcutta: The Asiatic Society, 1992), 53 แต่นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าเนื้อ
เร่ืองบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 4) และเรียบเรียงเสร็จราว
คริสต์ศตวรรษที่ 6 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11) ดู Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit 

Literature, (Delhi: Motilal Banarsidass, 2004), 383. 
11

มหาวัสตุเป็นคัมภีร์พระวินัยของนิกายโลโกตตรวาท เรียบเรียงขึ้นประมาณระหว่าง 200 ปีก่อนคริสตกาลถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 4 หรือถัดไปอีก (ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 4-9) ดู Maurice Winternitz, History of Indian 

Literature, 247 แต่บางแห่งกล่าวว่า มหาวัสตุเรียบเรียงขึ้นในช่วงประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 6 หรือ 7 
(ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 3-11 หรือ 12) ดูเพ่ิมเติมใน Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist 

Sanskrit Literature, 382. 
12

Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna, 6. 
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ทิวยาวทานเป็นภาษาฝรั่งเศส13 ซึ่งการรวบรวมเรื่องอวทานทั้ง 38 เรื่องนี้ บูร์นูฟเป็นคนแรกที่ตั้งชื่อว่า 
ทิวยาวทาน และชื่อนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการต่างๆ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน14  

ทิวยาวทานจัดเป็นวรรณกรรมค าสอนประเภทอวทานขนาดใหญ่ที่รวบรวมเรื่องราวทาง
พุทธศาสนาไว้ 38 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องเป็นเรื่องขนาดยาวมีรายละเอียดของเนื้อหามาก ซึ่งรูปแบบ
เนื้อหาโดยรวมของคัมภีร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. เรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เช่น อวทานเรื่องที่ 3 ไมเตรยาวทาน ว่าด้วยเรื่อง
การพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในอนาคตกาลจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า ไมเตรยะ ทรง
อุบัติขึ้น และเรื่องราวก่อนการบรรลุอนุตตรญาณของไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้า อวทานเรื่องที่ 8           
สุปริยาวทาน ว่าด้วยเรื่องของพระโพธิสัตว์ผู้ด ารงพระชาติเป็นหัวหน้าพ่อค้ามีนามว่า สุปริยะ ภายหลัง
จากถูกกลุ่มโจรปล้นถึง 7 ครั้ง ได้ตั้งปณิธานครั้งยิ่งใหญ่ว่าจะท าให้สัตว์ทั้งหมดพึงพอใจด้วยทรัพย์
สมบัติจึงต้องออกเดินทางไปยังนครใหญ่นามว่า พทรทวีป ซึ่งจะต้องข้ามทะเล ภูเขาอันน่ากลัว มีภูติผี
ปีศาจและอันตรายต่างๆ อวทานเรื่องที่ 17 มานธาตาวทาน ว่าด้วยเรื่องของพระโพธิสัตว์ด ารง             
พระชาติเป็นพระราชาพระนามว่า มานธาตะ ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ปกครองทวีปทั้ง 4 แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็
ยังไม่ทรงพอพระทัย ทรงด าริจะขับไล่ท้าวศักรเทวราชแล้วปกครองสมบัติของเหล่าเทวดา และมนุษย์
แต่เพียงผู้เดียว เพียงแค่ด าริเท่านั้นพระองค์ก็เสื่อมจากฤทธานุภาพตกลงมายังชมพูทวีป ประสบ
เวทนาสาหัสใกล้สิ้นพระชนม์ พระองค์ตรัสแก่เหล่าอ ามาตย์ว่า ถ้ามีชนรุ่นหลังมาถามว่า พระองค์ตรัส
อะไรก่อนสิ้นพระชนม์ ให้บอกไปว่า พระเจ้ามานธาตะผู้ถึงพร้อมด้วยรัตนะ 7 ประการ ครอบครอง
ความยิ่งใหญ่ในราไชศวรรยสมบัติทั้ง 4 ด้วยฤทธิ์ 4 ประการที่มนุษย์จะสามารถมีได้ขึ้นไปยังเทวโลก
ชั้นดาวดึงส์ แต่ก็ยังไม่อ่ิมด้วยกามคุณ 5  

2. เรื่องของพระสาวกและผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ในทิวยาวทานพบว่าเรื่องราว
ของผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาประกอบด้วย 

 2.1 เรื่องราวพระเถระสาวก ได้แก่ อวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน ว่าด้วยเรื่อง
ประวัติของพระเถระโกฏิกรรณะ ผู้เกิดมาพร้อมกับสวมใส่เครื่องประดับหูที่เต็มไปด้วยรัตนะมีมูลค่า  
1 โกฏิ อวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน ว่าด้วยเรื่องประวัติของพระเถระปูรณะเป็นบุตรของคฤหบดีกับ
นางทาสี มีความสามารถในการออกเดินเรือค้าขาย อวทานเรื่องที่ 13 สวาคตาวทาน ว่าด้วยเรื่อง
ประวัติของพระเถระสวาคตะ เดิมชื่อ สวาคตะ เป็นบุตรชายของคฤหบดีนามว่า โพธะ อาศัยอยู่ใน
เมืองศิศุมารคิริ ด้วยบุพกรรมของตนเองในเวลาที่เกิดมานั้น คฤหบดีโพธะผู้เป็นบิดาจ าต้องประสบ
เรื่องร้ายๆ มากมาย อวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยวทาน ว่าด้วยเรื่องประวัติของพระเถระธรรมรุจิ ทารก
ผู้เกิดมาร้องด้วยความหิวอยู่ตลอดเวลา แต่ในเวลาที่ทารกนั้นได้ฟังเสียงสนทนาธรรมก็จะหยุดร้อง  
อวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทาน ว่าด้วยเรื่องประวัติของพระเถระชื่อว่า ชโยติษกะ บุตรของคฤหบดี
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เนื้อหาในทิวยาวทานที่บูร์นูฟ (Burnouf) ได้แปลไว้คือ อวทานเร่ืองที่ 2 ปูรณ (pūrṇa) เร่ืองที่ 10 เร่ืองเมณฺฒก 
(meṇḍhaka) เร่ืองที่ 12 เร่ืองปฺราติหารฺยสูตฺร (prātihāryasūtra) เร่ืองที่ 17 เร่ืองมานฺธาตฺฤ (māndhātṛ) เร่ืองที่ 20 เร่ือง
กนกวรฺณ (kanakavarṇa) เร่ืองที่ 23 เร่ืองส ฆรกฺษิต (saṃgharakshita) เร่ืองที่ 26 เร่ืองป าศุปฺรทาน (pāṃśupradāna) เร่ืองที่ 
27 เร่ืองกุนาล (kunāla) เร่ืองที่ 28 เร่ืองวีตโศก (vītaśok) เร่ืองที่ 29 เร่ืองอโศก (aśoka) E.B. Cowell, and R.A. Neil, ed, 
“Preface,” in The Divyāvadāna (London: Cambridge University Press Warehouse, 1886), v. 

14
Ibid, v; and P. L. Vaidya, ed, Divyāvadāna, vii-viii. 
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สุภัทระในคราวที่เกิดมาถูกบิดายกข้ึนเผาบนกองฟอน ต่อมาได้กลายเป็นคฤหบดีเศรษฐีผู้ประกอบด้วย
ทิพยมนุษสมบัติ และท้ายที่สุดสละทรัพย์สมบัติทั้งปวงออกบวช  

 2.2 เรื่องราวของพราหมณ์ ได้แก่ อวทานเรื่องที่ 4 พราหมณทาริกาวทาน ว่าด้วย
เรื่องบุตรีของพราหมณ์ชาวเมืองกปิลพัสดุ์ที่เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า  อวทานเรื่องที่           
5 สตุติพราหมณาวทาน  ว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่ง  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมือง            
หัสตินาปุระ พราหมณ์นั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากจึงเข้าไปเฝ้าแล้ว
กล่าวสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานเรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน ว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์          
รูปงามชาวเมืองศรุฆนะคนหนึ่งผู้มีความเย่อหยิ่ง ทนงตนในความงามของตนเองแต่ท้ายที่สุดได้เกิด
ความเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า 

 2.3 เรื่องราวของเหล่าพ่อค้าคฤหบดี ได้แก่ อวทานเรื่องที่ 9 เมณฒกคฤหปติวิภูติ
ปริจเฉท และอวทานเรื่องที่  10 เมณฒกาวทาน  ว่าด้วยเรื่องว่าของชนผู้มีบุญญาธิการมาก  6 คน คือ 
คฤหบดีเมณฒกะ ภรรยา บุตรชาย ลูกสะใภ้ ทาสหญิง และทาสชายที่ได้ถวายอาหารต่อพระปัจเจก
พุทธเจ้าในคราวที่เกิดทุรภิกษภัย  

 2.4 หญิงขอทาน และสัตว์เดรัจฉาน ได้แก่ อวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกาวทานว่า
ด้วยเรื่องของหญิงขอทานคนหนึ่งผู้มีจิตเลื่อมใสถวายอาหารแก่พระเถระและหญิงขอทานที่ถวาย
ประทีปแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วตั้งปณิธานขอให้ได้เป็นศาสดานามว่า ศากยมุนี อวทาน           
เรื่องท่ี 11 อโศกวรณาวทาน เรื่องราวของโคผู้ตัวหนึ่งที่ก าลังจะถูกนายโคฆาตน าไปฆ่า โคผู้นั้นจึงมอง
หาที่พ่ึงจนกระทั่งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรีบวิ่งเข้าไปหาพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้า
เมื่อทรงอนุเคราะห์จึงไถ่ชีวิตโคผู้ตัวนั้น โคผู้เกิดความเลื่อมใสในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่ง         
จึงกระท าประทักษิณ 3 รอบ ได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  อวทานเรื่องที่ 14              
สูกริกาวทาน ว่าด้วยเรื่องของเทพบุตรตนหนึ่งผู้ก าลังจะจุติไปบังเกิดในครรภ์ของแม่หมูในเมือง              
ราชคฤห์ซึ่งจะต้องบริโภคอุจจาระและปัสสาวะเป็นอาหาร แต่ด้วยถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงเมื่อจุติไปแล้วได้เคลื่อนไปอุบัติในท่ามกลางหมู่เทวดาชั้นดุ ษิต อวทานเรื่องที่ 16            
ศุกโปตกาวทาน ว่าด้วยเรื่องของลูกนกแก้ว 2 ตัว ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและถึง
ไตรสรณคมน์เป็นสรณะ ด้วยความประมาทวันหนึ่งถูกแมวตะปบ ในเวลาใกล้ตายนกแก้วทั้งสองตัวนั้น
เปล่งวาจาว่า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท าให้เมื่อถึงแก่ความตาย
แล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นจาตุรมหาราชกายิกา และในภพสุดท้ายนกแก้วทั้งสองตัวนั้นจะตรัสรู้
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า ธรรม และสุธรรม  

3. สูตร พระธรรมเทศนาที่แสดงแก่บุคคลต่างๆ  ได้แก่ เรื่องที่ 12 ปราติหารยสูตรว่า
ด้วยเรื่องของครูทั้ง 6 คือ ปูรณะ กาศยปะ, มัสกรี โคศาลีบุตร, สัญชยี ไวรัฏฏีบุตร, อชิต เกศกัมพละ, 
กกุทะ กาตยายนะ, นิครันถะ ชญาติบุตร, เมื่อลาภสักการะของตนเองเสื่อมลงจึงรวมตัวประชุมกันคิด
อุบายเพ่ือที่จะก าจัดพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกศรัทธาและลาภสักการะของพวกตนกลับคืนมา โดยคิด
อุบายคือการแสดงปราติหารย์แข่งกับพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงเสด็จเดินทางไปยังศราวัสตีและ
แสดงมหาปราติหารย์อย่างยิ่งใหญ่ท าลายพวกเดียรถีย์และโปรดหมู่สัตว์ท าให้มีหมู่สัตว์บรรลุธรรมเป็น
จ านวนมาก เรื่องท่ี 34 ทานาธิการมหายานสูตรว่าด้วยเรื่องของการกระท าทานโดยได้กล่าวถึงวิธีการ 
37 วิธีแห่งการสร้างทาน 
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เรื่องราวทิวยาวทานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดใช้ภาษาสันสกฤตในการประพันธ์ เนื้อหา
ในคมัภีร์ปรากฏแนวคิดท้ังแบบเถรวาทและแบบมหายานซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านแนวความคิด 
ดังที่มีการแสดงไว้ว่า การเดินประทักษิณเวียนรอบสถูปศักดิ์สิทธิ์และการบูชาด้วยดอกไม้ถือเป็น             
การสร้างสมบุญอย่างมากมาย หรือการที่ทิวยาวทานได้มีการบรรยายถึงความอัศจรรย์ที่เกิดจาก             
การแย้มพระสรวลของพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นลักษณะส าคัญของมหายาน15  

คัมภีร์ทิวยาวทานนับได้ว่าแพร่หลายไปในวงกว้าง แรกเริ่มในอินเดียเวลาต่อมาทั่วทั้ง
เอเชีย อวทานหลายๆ เรื่องที่ปรากฏในทิวยาวทานแปลไปเป็นภาษาทิเบตและภาษาจีน และเรื่องราว
เหล่านี้ถูกรวบรวมเข้าไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกของจีนและทิเบตอีกด้วย สัญลักษณ์ของเรื่องราวใน
คัมภีร์นี้สามารถพบได้ตลอดทั้งเอเชีย ตั้งแต่กิซิล (Kizil) ในจีนไปจนถึงสาญจี (Sanchi) ในอินเดีย และ
ไปจนถึงโบโรพุทโธ (Borobudur) ในอินโดนีเซีย ไม่เกินไปเลยที่จะกล่าวว่าทิวยาวทานเป็นคัมภีร์หนึ่งที่
มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ทิวยาวทานเป็นแหล่งข้อมูลที่
น่าสนใจ และส าคัญยิ่งในการศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากแนวคิดแบบเถรวาท
ไปสู่แนวคิดแบบมหายาน16 

อนึ่งด้วยเหตุที่ทิวยาวทานเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่ยังไม่มีผู้ใดแปล
เป็นภาษาไทยและยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแปลทิวยาวทานเป็น
ภาษาไทยและศึกษาวิเคราะห์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ขนาดใหญ่ที่ร วบรวม
เรื่องราวทางพุทธศาสนาไว้ 38 เรื่องในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเนื้อหาในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์
คือเรื่องท่ี 1-19 เท่านั้น  

 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพ่ือปริวรรตและแปลความคัมภีร์ทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาไทยส าหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ 

2.  เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของคัมภีร์ทิวยาวทาน 
3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ทีป่รากฏในคัมภีร์ทิวยาวทาน 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้  
1.  ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของคัมภีร์ ภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ที่

ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทาน  

                                       
15

Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna, 18; and Sharmistha Sharma, 
Buddhist avadānas, (Delhi: Eastern Book Linkers, 1985), 56.   

16
Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I (Somerville MA: Wisdom Publication, Ins., 

2008), 1-2 ; Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna, 2; and Joel Tatelman, The Heavenly 

Exploits : Buddhist Biographies from The Divyāvadāna (New York: The Clay sanskrit Library, 2005),               
15-16. 
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2.  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาในคัมภีร์ทิวยาวทานในส่วนของครึ่งแรกของคัมภีร์คือเรื่อง
ที่ 1-19 จากจ านวนเรื่องทั้งหมด 38 เรื่อง โดยใช้ต้นฉบับภาษาสันสกฤตที่ไวทยะ (Vaidya) เป็น
บรรณาธิการในการศึกษา 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจะถ่ายถอดชื่อเฉพาะในภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีตาม
อักขรวิธีไทยโดยให้ใกล้เคียงกับระบบเสียงในภาษาเดิม และจะถ่ายถอดชื่อเฉพาะจากอักษรเทวนาครี
เป็นอักษรโรมันไว้ในนขลิขิตเมื่อกล่าวถึงชื่อเฉพาะนั้นๆ ในครั้งแรก  เช่น พระพุทธเจ้าปูรณภัทระ
(Pūr abhadra) พระพุทธเจ้าวิปัศยี (Vipaśyī) เป็นต้น 

ส่วนชื่อเฉพาะที่ไทยยืมมาจากภาษาสันสกฤตที่มีใช้อยู่แล้วในภาษาไทย  ผู้วิจัยจะ            
ถ่ายถอดชื่อเฉพาะดังกล่าวตามที่คนไทยใช้กัน และจะถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันไว้ในนขลิขิตเมื่อ
กล่าวถึงชื่อเฉพาะนั้นๆ ในครั้งแรกเพ่ือแสดงให้เห็นระบบเสียงในภาษาเดิม เช่น พระเจ้าอโศก 
(Aśoka) พระอานนท์ (Ānanda) โดยจะไม่ถอดตัวอักษรตามรูปค าและการออกเสียงในภาษาสันสกฤต
เป็นพระเจ้าอโศกะ พระอานันทะ เป็นต้น ส่วนชื่อเฉพาะชื่อใดที่มีรูปค าต่างกับรูปค าที่คนไทยใช้ ผู้วิจัย
จะใช้ตามรูปค าสันสกฤต เช่น เมืองศราวัสตี (Śrāvastī) พระเมาทคัลยายนะ (Maudagalyāyana)  
พระพุทธเจ้ากาศยปะ (Kāśyapa) เป็นต้น 

อนึ่งชื่อเฉพาะและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่มีใช้อยู่แล้วในภาษาไทย ผู้วิจัยจะยึด
ตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น อวิชชา ตัณหา สงสารวัฏ เป็นต้น ส่วนชื่อ
เฉพาะและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
ผู้วิจัยจะยึดตามที่ปรากฏในพจนานุกรมในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ของ ป.อ. ปยุตฺโต เช่น กบิลพัสดุ์ ปฏิจจสมุปบาท          
พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นต้น อีกทั้งชื่อเฉพาะและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงนี้ ผู้วิจัยจะ 
ถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันไว้ในนขลิขิตเมื่อกล่าวถึงชื่อเฉพาะและค าศัพท์นั้นๆ ในครั้งแรกด้วย เช่น              
อวิชชา  (avidya) ตัณหา  (t a) ปฏิจจสมุปบาท  (pratītyasamutpāda) พระปัจเจกพุทธเจ้า 
(pratyekabuddha) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในการแปลเนื้อเรื่องทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตผู้วิจัยจะแปลโดย
อรรถโดยจะแปลรักษาความหมายของค าศัพท์แต่ละค าศัพท์ไว้ให้ได้มากที่สุด ไม่ได้แปลโดยพยัญชนะ
อย่างตรงไปตรงมาค าต่อค า ส่วนข้อความที่เป็นต้นฉบับภาษาสันสกฤต ผู้วิจัยจะถ่ายถอดเป็น
อักษรไทยและจะจัดท าตารางเทียบอักษรเทวนาครี โรมันและไทยไว้ในส่วนภาคผนวก 
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

1.  ถ่ายถอดข้อความ (ปริวรรต) คัมภีร์ทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตอักษร            
เทวนาครีทีไ่วทยะ (Vaidya) เป็นบรรณาธิการ เป็นอักษรไทย โดยตรวจสอบเทียบกับค าปริวรรตอักษร
โรมันที่พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือของ อี.บี.โคเวลล์  (E.B.Cowell) และอาร์ .เอ.เนล  (R.A.Neil)             
ค.ศ.1902 เฉพาะในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์คือเรื่องท่ี 1-19 
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2.  แปลความคัมภีร์ทิวยาวทานเป็นภาษาไทย เฉพาะในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์คือเรื่อง
ที ่1-19 

3.  รวบรวมและตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ทิวยาวทานทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

4.  จัดล าดับและเรียบเรียงข้อมูล 
5.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทาน 
6.  สรุปผลการศึกษา 
 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานในส่วนเนื้อหาครึ่งแรกของคัมภีร์

คือเรื่องที่ 1-19 ซึ่งเป็นวรรณกรรมค าสอนพุทธศาสนาประเภทอวทาน ในยุคต้นๆ ของนิกายสรวาส - 
ติวาทด้วยวิธีการปริวรรต แปลความหมาย และศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทางด้านประวัติความเป็นมา 
ลักษณะของคัมภีร์ ภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ที่ปรากฏ สามารถจ าแนกเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

1.  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์ทิวยำวทำน 
บูร์นูฟ (Burnouf) ได้เผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของคัมภีร์ทิวยาวทานไว้ในหนังสือ 

Introduction άl′histoiré du Buddhisme Indien และได้แปลอวทานจ านวนหลายเรื่องใน               
ทิวยาวทานเป็นภาษาฝรั่งเศส17 โดยใช้ฐานข้อมูลจากต้นฉบับส าเนาตัวเขียน 2 ฉบับด้วยกันคือ ฉบับที่ 
Mr. Hodgson ค้นพบในประเทศเนปาลซึ่งบันทึกด้วยอักษรเนวารี ซึ่งน ามามอบให้แก่ The Asiatic 

Society of Paris ฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่งคือส าเนาตัวเขียนที่เขาได้รับมาจากที่อ่ืนๆ 
ในปีค.ศ. 1886 อี.บี.โคเวลล์ (E.B.Cowell) และอาร์.เอ.เนล (R.A.Neil) ได้ร่วมกัน

จัดท าคัมภีร์ทิวยาวทานฉบับอักษรโรมันขึ้น และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
(Cambridge University) ซึ่งอาศัยข้อมูลจากส าเนาตัวเขียนทิวยาวทานฉบับต่างๆ ซึ่งในส่วนท้ายเล่ม
มีภาคผนวกท่ีแสดงดัชนีค าผิดไว้ด้วย 

ในปีค.ศ. 1959 พี.แอล.ไวทยะ (P.L.Vaidya) ได้จัดท าคัมภีร์ทิวยาวทานฉบับอักษร          
เทวนาครีขึ้นและจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันมิถิลา (The Mithila Institute) ซึ่งเป็นสถาบันที่
ท าการค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับการเรียนสันสกฤต โดยในการจัดท าครั้งนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
เพ่ิมเติมจากฉบับของ อี.บี.โคเวลล์ (E.B.Cowell) และอาร์.เอ.เนล (R.A.Neil) ในส่วนการเพ่ิมดัชนี
แสดงล าดับส่วนที่เป็นบทร้อยกรอง เพิ่มอภิธานศัพท์ และรวบรวมฉบับเต็มที่ปรับปรุงใหม่ของอวทาน
เรื่องท่ี 33 ศารทูลกรฺณาวทาน แต่ฉบับดั้งเดิมยังคงไว้ในภาคผนวก 

ในปีค.ศ. 2005 โจเอล ทาเทลแมน (Joel Tatelman) ได้เขียนหนังสือชื่อ The 

Heavenly Exploits : Buddhist Biographies from The Divyāvadāna โดยในงานของเขาได้
อภิปรายถึงเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลต่างๆ กัน 4 บุคคล ที่ปรากฏอยู่ในอวทาน 4 เรื่องของคัมภีร์
ทิวยาวทานคือ เรื่องโกฏิกรณาวทาน (ko ikar āvadānam) เรื่องปูรณาวทาน (pūr āvadānam)  

                                       
17ผู้วิจัยได้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในเชิงอรรถท่ี 13. 
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เรื่ องสุ ธนกุมาราวทาน  (sudhanakumārāvadānam) และเรื่ องมากันทิ กวทาน (mākandika- 

vadānam) ซ่ึงแม้จะต่างชาติก าเนิด ต่างสาขาอาชีพ ต่างสถานที่  แต่มีสิ่งหนึ่งร่วมกันคือพฤติกรรมที่
แสดงถึงการกระท าความดีอันโดดเด่น 

ในปีค.ศ. 2008 แอนดี้ รอตแมน (Andy Rotman) ได้เขียนหนังสือชื่อ Divine Story 

: Divyāvadāna Part I โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 น าเสนอข้อมูลทั่วไปของ            
ทิวยาวทาน แสดงแผนที่ของสถานที่ต่างๆ อินเดียที่ปรากฏในคัมภีร์ และเนื้อเรื่องย่อ ส่วนที่ 2              
บทแปลอวทานเรื่องที่ 1-17 เป็นภาษาอังกฤษ และส่วนที่ 3 ภาคผนวกประกอบไปด้วยบทเพ่ิมเติม 
เมณฒกคฤหปติวิภูติปริเฉท (me hakag hapativibhūtiparicheda)  เรื่องจักรวาลตามทิวยาวทาน 
และความสอดคล้องกันของคัมภีร์ทิวยาวทานและคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ 

ในปีค.ศ. 2009 แอนดี้ รอตแมน (Andy Rotman) ได้เขียนงานตามออกมาอีกชิ้น
หนึ่งจากคัมภีร์ทิวยาวทานที่มีชื่อว่า Thus Have I Seen น าเสนอภาพความเชื่อความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนชาวอินเดียที่ปรากฏในยุคต้นๆ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วน
แรกกล่าวถึงการปฏิบัติตามหลักความศรัทธา (śraddhā) ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการปฏิบัติตามหลัก            
ปรสาทะ (prasāda) และส่วนที่ 3 การมองเห็นของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน 

 
2.  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำวิเครำะห์อวทำน 

Studie in The Avadāna Literature with special reference to The Divyāvadān 

(1970) ของ Panday Sharmishtha เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยเดลฮี 
ในงานนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บท บทที่ 1 ศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของคัมภีร์ประเภทอวทาน 
กล่าวคือ ความหมายของอวทาน รูปแบบของอวทานและชาดก อวทานและอปทาน แหล่งข้อมูลของ
คัมภีร์ประเภทอวทาน ลักษณะของอวทาน ความส าคัญของอวทาน อวทานในฐานะเป็นแหล่งข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ แนะน าข้อมูลอวทานเรื่องต่างๆ เช่น อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน บทที่ 2 ศึกษาถึง
สภาพสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจากแหล่งข้อมูลคัมภีร์ประเภทอวทาน  
บทที่ 3 ศึกษาแนวคิดทางด้านศาสนาและปรัชญาจากคัมภีร์อวทาน บทที่ 4 ศึกษาแนวคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์จากคัมภีร์อวทาน บทที่ 5 ศึกษางานทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากคัมภีร์อวทาน 

Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical study (1994) ของ Jayanti 

Chattopadhyay เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยกัลกัตตา ฉัตโตปัธยายมุ่ง
ศึกษาประวัติความเป็นมาของเกษเมนทระผู้เรียบเรียงอวทานกัลปลตา ความเป็นมาของวรรณคดี
ประเภทอวทานและอวทานกัลปลตา ตลอดจนหลักธรรมส าคัญ สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ปรากฏใน
อวทานกัลปลตา ในการศึกษาฉัตโตปัธยายเห็นว่า อวทานนั้นเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต
ที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับบาลีชาดกและบาลีอปทานแต่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยวรรณคดี
ประเภทอวทานนั้นน่าจะเริ่มต้นจากแนวคิดของพระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท และวัตถุประสงค์
ของวรรณคดีประเภทอวทานนั้นมุ่งเน้นสอนเรื่องหลักกรรมและผลของกรรมโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า วรรณคดีอวทานพยายามชี้ให้เห็นว่า การท าความดีนั้นไม่ใช่
เรื่องยากเลย เพียงแค่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาบูชาสักการะพระพุทธเจ้าด้วยวัตถุสิ่งของเพียงเล็กน้อยแล้ว
ตั้งความปรารถนาก็อาจส่งผลให้ได้รับทรัพย์สมบัติมากมายตลอดจนอาจบรรลุธรรมได้ ในตอนท้าย
ของวิทยานิพนธ์ฉัตโตปัธยายได้น าเสนอเรื่องสภาพสังคมและเศรษฐกิจในอินเดียซึ่งปรากฏในอวทาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

กัลปลตาว่า เป็นสังคมที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ และมีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ทาส รวมถึงโสเภณีด้วย อย่างไรก็
ตามอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงธรรมโปรดชนทุกหมู่เหล่า 

การศึกษาเรื่องอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเรื่องสุธน-กินรี
กับวรรณคดีไทย (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 องค์ประกอบดั้งเดิมของชาดกที่มี 5 ส่วนนั้น คาถาและไวยากรณ์ได้
แทรกอยู่ในส่วนของอดีตวัตถุ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนโดยละเอียดแล้วอวทานและชาดกจัดเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาต่างประเภทกัน และอวทาน
ส่วนใหญ่น่าจะได้รับอิทธิพลรูปแบบการเล่าเรื่องมาจากชาดกรวมถึงน่าจะได้รับอิทธิพลบางส่วนมา
จากอปทานด้วย 

ในส่วนที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของอวทานกัลปลตานั้นในงานมุ่งศึกษา 3 ประเด็น
ด้วยกันคือประเภทของเรื่อง โครงเรื่องและแก่นเรื่อง ประเด็นแรกพบว่า อวทานกัลปลตานั้นเป็น
วรรณคดีรวมเรื่องอวทานความหมายกว้างแยกประเภทของเรื่องเป็น 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
แก่นเรื่องนั้นพบว่าเป็นการเน้นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกรรมและผล
ของกรรม 

เอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจะน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาคัมภีร์ทิวยาวทานต่อไป 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  ได้ทราบความหมายและเนื้อหาสาระของคัมภีร์ทิวยาวทาน จากข้อความปริวรรต

และค าแปล 
2.  ได้ทราบประวัติความเป็นมาและลักษณะอวทานที่ปรากฏในยุคเริ่มแรก 
3.  ได้ทราบถึงภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ของผู้คนในศตวรรษนั้น รวมถึงแนวคิดและ

หลักธรรมส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทานอันเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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บทที่ 2 

บทแปลทิวยาวทานเป็นภาษาไทย 
 

|| ทิวยาวทาน  || 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระศรีสรวพุทธโพธิสัตว์ทั้งหลาย | 

 
1. เรื่องพระเถระชื่อว่า โกฏิกรรณะ (koṭikarṇāvadānam)  

 พระผู้ มี พระภาคพุทธ เจ้ า ทรงประทับอยู่ แล้ ว ในอารามของอนาถปิณฑท ะ1 
(anāthapiṇḍada)  นามว่า  เชตวัน2 (jetavana)  ในเมืองศราวัสตี3 (śrāvastī)  ณ  หมู่บ้านวาสวะ 
(vāsavagrāma) ที่อยู่ชายแดนแต่เมืองศราวัสตีมีคฤหบดีนามว่าพลเสนะ (balasena) อาศัยอยู่              
เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพย์สิน
เสมอท้าวไวศรวัณ4 (vaiśravaṇa) คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า 
                                                           

 
1
อนาถปิณฑทะ (ส. อนาถปิณฺฑท anāthapiṇḍada) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า อนาถบิณฑิกะ (บ. อนาถปิณฺฑิก 

anāthapiṇḍika) แปลว่า ผู้มีก้อนข้าวเพ่ือคนอนาถา เป็นชื่อของอุบาสกคนส าคัญในคร้ังพุทธกาล เดิมชื่อสุทัตต์เป็นเศรษฐีอยู่ที่ 
กรุงสาวัตถี ต่อมาได้นับถือพุทธศาสนาและได้สร้างวัดเชตวันถวายแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถี  ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), พิมพ์คร้ังที่ 15 (กรุงเทพฯ: 
สหธรรมิก, 2553), 488; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, Reprint (New Delhi: 

Munshiram Manoharlal, 2002), 67-68. 

 
2
เชตวัน (jetavana) แปลว่า สวนของเจ้าชายเชต เป็นชื่อวัดส าคัญซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้า

อยู่ใกล้กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล เชตวันเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษามากที่สุดรวมทั้งสิ้น 19 พรรษาน่าจะเร่ิมต้นตั้งแต่
พรรษาที่ 3 และพรรษาที่ 14 รวมทั้งในช่วงพรรษาที่ 21-44 โดยประทับสลับกับวัดบุพพารามซึ่งเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกา
สร้างถวาย พระธรรมวินัยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าทรงประกาศที่วัดเชตวันแห่งนี้ ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.              
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 87-88; and G. P. Malalasekera, Dictionary of 

Pāli Proper Names, vol. 1, 963-964.  

 
3
ศราวัสตี (ส. ศฺราวสฺตี śrāvastī) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า สาวัตถี (บ. สาวตฺถี sāvatthī) มีความหมายว่า สิ่งของ

ทุกอย่างหาได้ในเมืองนี้  หรือสรรพสิ่งมีอยู่ในเมืองนี้  ซึ่ง เป็นเมืองหลวงโบราณของแคว้นโกศล (kośala) ปกครองโดย               
พระเจ้าปเสนทิโกศล แคว้นโกศลตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหิมาลัยกับแม่น้ าคงคาตอนกลาง ทิศเหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออกจด
แคว้นกาศีต่อกับแคว้นมคธ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดแม่น้ าคงคา กรุงสาวัตถีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษามากที่สุด
ถึง 25 พรรษา คือที่วัดเชตวัน 19 พรรษา ที่วัดบุพพาราม 6 พรรษา กรุงสาวัตถีในปัจจุบันเรียกว่า สาเหต-มาเหต (sāhet-māhet) 
อยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ าคงคาสร้างโดยพระราชาพระนามว่าศราวัสตะ (śrāvasta) ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.   
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 445-446; G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli 

Proper Names, vol. 2, 1126; and Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, Reprint (Oxford:  

Clarendon, 1997), 1098. 
4
ท้าวไวศรวัณ (ส. ไวศฺรวณ vaiśravaṇa) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า เวสสวัณ (บ. เวสฺสวณ vessavaṇa) หรือที่รู้จัก

กันในนามท้าวกุเวร (kuvera) เป็นหนึ่งในสี่ท้าวมหาราชซึ่งเป็นผู้ปกครองยักษ์ทางทิศเหนือ และเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง             
ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าประจ ามหาสมุทร แม่น้ า ล าธารและแหล่งน้ าทุกแห่ง อีกทั้งยังเป็น
ผู้ปกครองพวกยักษ์และเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองทิศเหนือด้วย ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit 

Grammar and Dictionary, vol. 2, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972), 513; Vettam Mani, Purāṇic 
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อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น คฤหบดีนั้นไม่มีบุตรยินดีในการจะมีบุตรจึงได้ขอร้องอ้อนวอน             
พระศิวะ5 (śiva) พระวรุณ6 (varuṇa) ท้าวกุเวร7 (kubera) ท้าวศักระ8 (śakra) และพระพรหม9 
(brahmā) เป็นต้น รวมถึงเทวดาวิเศษอ่ืนๆ ได้แก่ เทวดาประจ าอาราม เทวดาประจ าป่า เทวดา
ประจ าทาง 4 แพร่ง เทวดาประจ าทาง 3 แพร่ง เทวดาที่ยอมรับเครื่องพลีกรรม อีกทั้งยังได้ขอร้อง
อ้อนวอนแม้แต่เทวดาที่เกิดมาพร้อมกัน ประพฤติธรรมร่วมกัน คอยติดตามคุ้มครองเขามาโดยตลอด 
อนึ่ง ในโลกมีค ากล่าวขานกันเช่นนี้ว่า บุตรและธิดาจะถือก าเนิดมาได้เพราะเหตุแห่งการขอร้อง            
อ้อนวอน แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลย เนื่องจากถ้าเป็นจริงตามนั้นคนแต่ละคนก็จะมีบุตรได้ 1,000 คน 
เช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ที่จริงบุตรและธิดาจะถือก าเนิดมาได้ก็เพราะเงื่อนไข 3 ประการมี
พร้อมกันพอดี เงื่อนไข 3 ประการมีอะไรบ้าง ? เงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ บิดามารดามีจิตก าหนัด
นอนร่วมกัน มารดามีสุขภาพแข็งแรง มีระดูและคันธรวะ10 (gandharva) มาปรากฏพร้อมเฉพาะ 
เพราะเงื่อนไข 3 ประการนี้พร้อมกันพอดีบุตรและธิดาจึงจะถือก าเนิดมาได้ อนึ่ง คฤหบดีนั้นยังคง
                                                                                                                                                                      

Encyclopaedia, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993), 434-435; and Dharam Vir Singh, Hinduism : An 

Introduction, 2nd ed. (Jaipur: Travel Wheels, 1994), 77. 
 

5
ศิวะ เป็นพระนามเทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มักเรียกกันว่า พระอิศวร ตามหลักตรีมูรติ

พระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ท าลาย ในยุคฤคเวทยังไม่ปรากฏนามพระศิวะแต่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วปรากฏนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่        
2 องค์คือ วิษณุ (viṣṇu) และรุทระ (rudra) แต่ที่เด่นด้านความดุร้ายคือ เทพรุทระ ภายหลังยุคฤคเวทเชื่อกันว่าเทพรุทระ          
นั้นได้พัฒนามาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่คือพระศิวะนี้เอง ดู Arthur Anthony Macdonell, A History of Sanskrit Literature 

(New York: D. Appleton and Company, 1900), 74.  

 
6
วรุณ (varuṇa) เป็นนามเทพเจ้าที่ส าคัญองค์หนึ่งในสมัยฤคเวทมีฐานะรองจากอินทรเทพ อัคนิเทพ และโสมเทพ                   

ยุคฤคเวทพระวรุณเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมกฎแห่งธรรมชาติทั้งดิน ฟ้า อากาศ กลางวัน กลางคืน แหล่งน้ า และเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรม 
คร้ันถึงยุคอถรรพเวท พระวรุณมีฐานะเป็นเพียงเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเท่านั้น ดู Ibid., 75, 77; and Arthur Anthony 

Macdonell, A Vedic Reader for Students (Oxford: Clarendon, 1917), 134.  
 

7
กุเวร เป็นนามหนึ่งของท้าวเวสวัณ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า กุเพร (kubera) ดูรายละเอียดใน

เชิงอรรถที่ 4 หน้า 12 ด้วย.  
 

8
ศักระ (ส. ศกฺร śakra) บาลีว่า สักกะ (บ. สกฺก sakka) เป็นพระนามหนึ่งของพระอินทร์ผู้เป็นเทวราชประจ า

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือตรัยตรึงศ์.  
9
พรหมา (brahmā) นามเทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ตามหลักตรีมูรติพระพรหมคือ                

พระผู้สร้างโลก. 

 
10

คันธรวะหรือคนธรรพ์ (ส. คนฺธรฺว gandharva) บาลีว่า คันธัพพะ (บ. คนฺธพฺพ gandhabba) ตามทัศนะของ
พุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทนั้น เมื่อบุคคลหรือสัตว์จุติจากภพปัจจุบันแล้วก่อนที่จะไปปฏิสนธิในกามภพหรือรูปภพอื่นจะต้องมี
ภาวะระหว่างภพที่เรียกว่าอันตรภาวะ (antarabhāva) เนื่องจากมีกลิ่นหอมและอาศัยกลิ่นหอมเป็นอาหาร อันตรภาวะนี้จึง
เรียกว่า คันธรวะ และกลิ่นหอมนี้จะเป็นอาหารส าหรับอันตรภาวะที่มีบุญเท่านั้น ส่วนอันตรภาวะที่ไม่มีบุญจะมีกลิ่นเหม็นเป็น
อาหาร ดังนั้นคันธรวะจึงเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขประการหนึ่งก่อนที่บุคคลหรือสัตว์จะมาเกิด ในขณะเดียวกันปัจจัยหรือเงื่อนไขแห่ง
การเกิดทั้ง 3 ประการนี้ ก็มีกล่าวไว้ในมหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์แห่งคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกของเถรวาท
เช่นกัน และคันธรวะหรือคนธรรพ์ตามทัศนะของสรวาสติวาทนั้นก็คือ ปฏิสนธิจิต (paṭisandhicitta) ตามทัศนะของเถรวาท                
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราช-
วิทยาลัย, 2543), 339-342; และ มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 12, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 487. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา อธิบายเพ่ิมเติมว่า คันธรวะ
หรือคนธรรพ์นี้ตามคติความเชื่อของชาวพราหมณ์-ฮินดูในสมัยนั้นน่าจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่พร้อมจะมาเกิด เช่น ในคราวถือ
ปฏิสนธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันดุสิตเทพบุตรโพธิสัตว์ก็ได้มาปรากฏเป็นพญาช้างเผือกในพระสุบินนิมิตของพระนางสิริมหา
มายา.  

   ส
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อ้อนวอนต่อไปอย่างนั้น และแล้วก็มีสัตว์หนึ่งชีวิตผู้ถือก าเนิดในชาติสุดท้าย ผู้แสวงหาประโยชน์
เกื้อกูล  ผู้มีความมุ่งมั่นในหนทางแห่งโมกษะ11

 (mokṣa)  ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว  ผู้ไม่เบือนหน้าหนี                
พระนิพพาน12 (nirvāṇa) ผู้ไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิด ผู้เบื่อหน่ายที่จะบังเกิดในภพและคติ13 (gati) 
ทั้งหมด ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายครั้งสุดท้าย เคลื่อนแล้วจากหมู่สัตว์แห่งหนึ่งก้าวลงสู่ครรภ์ของประชาบดี 
(prajāpati) ของคฤหบดีนั้น สตรีที่มีความเฉลียวฉลาดบางคนจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ 5 ประการ 
คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการมีอะไรบ้าง ? คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ ได้แก่ 1. รู้ว่าบุรุษมีสมรรถภาพ
ทางเพศ รู้ว่าบุรุษไม่มีสมรรถภาพทางเพศ 2. รู้เวลาที่เหมาะสม (ในการมีเพศสัมพันธ์) รู้ว่ามีระดู                          
3. รู้ว่าตั้งครรภ์ 4. รู้ว่าครรภ์ที่ลงมานั้นเป็นใคร (ครรภ์ลงมาจากผู้ใดรู้จักผู้นั้น) 5. รู้ว่าครรภ์เป็นทารก 
รู้ว่าครรภ์เป็นทาริกา (คือ) ถ้าเป็นทารกครรภ์จะเอียงไปอยู่ทางท้องด้านขวา ถ้าเป็นทาริกาครรภ์จะ
เอียงไปอยู่ทางท้องด้านซ้าย ภรรยาเศรษฐีนั้นมีใจเกิดปีติยินดีบอกเศรษฐีผู้เป็นสามีว่า “ท่านอารยบุตร 
เป็นที่น่ายินดียิ่งนักท่านก าลังจะเจริญรุ่งเรือง (เนื่องจาก) ดิฉันได้ตั้งครรภ์แล้ว อีกทั้งครรภ์ยังเอียงไป
อยู่ทางท้องด้านขวาของดิฉัน (ฉะนั้น) ครรภ์จะต้องเป็นบุตรชายแน่นอน” แม้แต่เศรษฐีนั้นก็พลอยมีใจ
เกิดปีติยินดีจึงเปล่งอุทานว่า “เราจะได้เห็นหน้าลูกชายที่เราเฝ้าปรารถนามานานแสนนานจริงหรือนี่ 
ขอให้ลูกชายที่เกิดมาแล้วของเราอย่าได้เป็นอวชาตบุตรเลย พึงท าธุรกิจของเรา (ต่อไป) ขอให้ลูกชาย
ที่เราเลี้ยงดูมาแล้วพึงเลี้ยงดูเราตอบแทน พึงไดร้ับมรดกตกทอด (ของเรา) ขอให้วงศ์ตระกูลของเราพึง
ตั้งมั่นต่อไปอีกนานแสนนาน และเมื่อพวกเราเสียชีวิตไปแล้ว ลูกชายของพวกเราจะถวายทาน              
น้อยบ้าง มากบ้าง กระท าบุญทั้งหลายแล้วย่อมบ าเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศ14 ให้โดยระบุชื่อ               
พวกเราว่า  “ขอกุศลนี้จงติดตามท่านทั้งสองไปในทุกๆ  ที่ที่ท่านทั้งสองนั้นไปเกิดด้วยเถิด”                     
และหลังจากได้ทราบว่าภรรยานี้ตั้งครรภ์แล้ว เศรษฐีจึงให้นางพักอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดซึ่งไม่มี
เครื่องก้ันกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวเศรษฐีก็ให้ดูแลนางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่ออากาศร้อน
ก็ให้ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ขมเกินไป                  
ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวานเกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้ดูแลด้วยอาหารที่           
ไม่ขม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เผ็ดร้อน และไม่ฉุน ให้นางประดับร่างกายด้วยสร้อยคอไข่มุก              
และเครื่องอาภรณ์ ให้ดูแลนางจากเตียงสู่เตียงจากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด              
(ท าให้นาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดินท่องเที่ยวไปในสวนนันทนวัน15 (nandanavana) อนึ่ง ภรรยาของ

                                                           

 
11

โมกษะ (ส. โมกฺษ mokṣa) บาลีว่า โมกขะ หรือ โมกข์ (บ. โมกฺข mokkha) หมายถึง นิพพาน.  

 
12

นิพพาน (ส. นิรฺวาณ nirvāṇa, บ. นิพฺพาน nibbāna) คือ การหลุดพ้น. 

 
13

คติ คือ ภพที่สัตว์ไปเกิดหรือแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งในคัมภีร์บาลียุคแรกกล่าวถึงคติของสัตว์มี 5 ประการ ได้แก่             
1. นรก 2. เดรัจฉาน 3. เปรต 4. มนุษย์ 5. เทวดา ต่อมาภายหลังมีการเพ่ิม อสุรกาย เข้ามาจึงรวมเป็นคติ 6 ดูเพ่ิมเติมใน                  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 37.  
 

14
ทักษิณานุประทาน (ส. ทกฺษิณานุปฺรทาน dakṣiṇānupradāna)  เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า ทกฺขิณานุปทาน               

(บ. ทกฺขิณานุปทาน dakkhiṇānupadāna) ไทยใช้ ทักษิณานุประทาน และทักขิณานุปทาน คือ ท าบุญอุทิศผลให้แก่ผู้ตาย. 
 

15
นันทนวัน  (ส. นนฺทนวน nandanavana) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า นันทนวัน, นันทวัน (บ. นนฺทนวน 

nandanavana, นนฺทวน nandavana) ไทยใช้ว่า นันทวัน เป็นชื่อสวนของพระอินทร์ 1 ใน 4 แห่ง ได้แก่ นันทวัน ปารุสกวัน 
จิตรลดาวัน และมิสกวันตั้งอยู่ในสวรรค์ชั้นตรัยตรึงศ์ปกครองโดยพระอินทร์หรือท้าวศักระ ในสวนนันทวันมีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่ง
ชื่อว่านันทนะ (nandana) พร้อมทั้งมีวิมานชื่อเอกปุณฑริกะ (ekapundarika) ที่เรียกสวนนั้นว่านันทวันก็เพราะว่าใครก็ตามได้มา

   ส
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คฤหบดีนั้นไม่ได้ยินเสียงที่จะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่งครรภ์แก่ใกล้คลอด 
หลังจากผ่านไป 8 หรือ 9 เดือน ภรรยาเศรษฐีนั้นก็ถึงก าหนดคลอด ทารกเกิดแล้วมีรูปงาม น่ามอง 
น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะมีลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวย้อยลง              
มีหน้าผากกว้าง คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ผู้ประดับด้วยการสวมใส่เครื่องประดับหูซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ พลเสน
คฤหบดีเรียกช่างตรวจสอบรัตนะ (ratnaparīkṣaka) มาถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงก าหนดราคา
ของรัตนะเถิด” ช่างตรวจสอบรัตนะกล่าวว่า “พวกเราไม่สามารถก าหนดมูลค่าของรัตนะได้”                 
ตามธรรมดาแล้วรัตนะที่ไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้จะถูกก าหนดให้มีมูลค่า  1  โกฏิ16

 (koṭi)                     
ช่างตรวจสอบรัตนะเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี รตันะนี้มีมูลค่า 1 โกฏิ” เหล่าญาติทั้งหลาย
ของคฤหบดีนั้นมาประชุมกันแล้วจัดงานฉลองวันเกิดแก่ทารกที่เกิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 สัปดาห์             
คือ 21 วัน แล้วตั้งชื่อให้ (โดยระบุ)  ว่า “ทารกจะชื่ออะไรดี ทารกนี้ เกิดมาพร้อมกับสวมใส่
เครื่องประดับหูที่เต็มไปด้วยรัตนะอันมีมูลค่า 1 โกฏิ และถือก าเนิดในนักษัตรศรวณะ17 (śravaṇa) 
ทารกจงชื่อว่า โศรณโกฏิกรรณะ18 (śroṇakoṭikarṇa) เถิด” ในวันที่โศรณโกฏิกรรณะเกิดแล้วนั้น               
ลูกคนรับใช้ทั้งสองของพลเสนคฤหบดีก็เกิดพร้อมมาด้วย พลเสนคฤหบดีนั้นได้ตั้งชื่อลูกคนแรกว่า 
ทาสกะ (dāsaka) คนที่สองชื่อว่า ปาลกะ (pālaka) โศรณโกฏิกรรณะนั้นได้รับการเลี้ยงดูจากพ่ีเลี้ยง  
8 คน ได้แก่ พ่ีเลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยให้น้ านม 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก            
2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยเล่นหยอกเย้า 2 คน พ่ีเลี้ยงทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด 
เนยใส เนยข้น และด้วยอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วเหมือนดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น  
 โศรณโกฏิกรรณะนั้นได้รับการศึกษาในอักษรศาสตร์  (upanyasta) การค านวณ
(saṁkhyā)  คณิตศาสตร์  (gaṇanā) ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ (mudrā)19 คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ          

                                                                                                                                                                      

เยี่ยมชมสวนนี้แล้วย่อมมีจิตใจร่าเริงยินดี ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), 571; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 2, 21.  
 

16
โกฏิ (koṭi) ชื่อมาตรานับเท่ากับสิบล้าน ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ

ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 29.   
 

17
ศรวณะ (ส. ศฺรวณ śravaṇa, บ. สาวณ sāvaṇa) เป็นชื่อหนึ่งของดาวนักษัตรซึ่งมีทั้งหมด 27 หมู่ เป็นดาว

ล าดับที่ 22 เรียกว่า ดาวหลักชัย มีดาว 3 ดวง ในนักษัตรศรวณะที่ประกอบด้วยดวงดาวสามดวงถือกันว่าเป็นตัวแทนของ                 
การย่างก้าวสามก้าวของพระวิษณุที่เรียกว่า ตริวิกรม  (trivikrama) ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม          
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 94; and Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1097. 

 
18

โศรณโกฏิกรรณะ  ( ส .  โศฺ รณโกฏิก รฺณ  śroṇakoṭikarṇa)  เ รียกตามคัมภี ร์บาลี ว่ า  โสณกุฏิ กัณณะ                            
(บ. โสณกุฏิกณฺณ soṇakuṭikaṇṇa) เป็นพระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้านกล่าววาจาไพเราะ 
ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายเนื้อความพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เอกนิบ าต ได้เล่าเร่ืองอดีตชาติของพระโสณ-
กุฏิกัณณะเถระไว้ว่า ในวันที่จะตั้งชื่อให้แก่ท่าน มารดาถือเอานิมิตที่เป็นผู้มีผิวสวยงามจึงตั้งนามให้ว่า โสณะ แปลว่า ทองค า               
แต่ต่อมาชื่อของท่านมีค าต่อท้ายว่า กุฏิกัณณะ อันหมายถึงผู้มีตุ้ม หูราคาหนึ่งโกฏิ เพราะฉะนั้ นชื่อของท่านจึงเป็น               
“โสณกุฏิกัณณะ” ดู จ าเนียร ทรงฤกษ์, ชีวประวัติพุทธสาวก (พระอัจฉริยมหาเถระ) ในสมัยพุทธกาล, เล่ม 2 (ราชบุรี: 
ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 2542), 531; และ บรรจบ บรรณรุจิ, อสีติมหาสาวก (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2536), 216. 

19
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ รอตแมน (Rotman) ให้ความเห็นว่าค าว่า “mudrā” บางทีอาจหมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ ที่ประทับลงบนตรา ยกตัวอย่างเช่น ในตอนที่กล่าวว่า “svamudrālakṣitaṁ ca kṛtvā เขาได้ติด
เคร่ืองหมายการค้าของตน (ลงบนสินค้า)” หรือ “tenāṅgulimudrā kṣiptā เขาใช้แหวนประทับตรา” อย่างไรก็ตาม เอดเจอร์ตัน 
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การลบ  (uddhāra) จิตรกรรม  (nyāsa) ศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน (nikṣepa) การตรวจสอบพ้ืนที่ 
(vastuparīkṣā) และการตรวจสอบรัตนะ (ratnaparīkṣā)  ในเวลาที่เขาเติบใหญ่โศรณโกฏิกรรณะนั้นมี
ความช านาญในการตรวจสอบ 8 อย่าง (สาขา) เป็นผู้ชี้แจงชาญฉลาด เชี่ยวชาญ เติบโตขึ้น บิดา
ของโศรณโกฏิกรรณะนั้นได้ให้สร้างเรือนส าหรับอยู่อาศัย 3 หลัง คือ เรือนส าหรับฤดูหนาว 1 เรือน 
ส าหรับฤดูร้อน 1 เรือน ส าหรับฤดูฝน 1 เรือน (และ) ได้ให้สร้างอุทยาน 3 แห่ง คือ อุทยานส าหรับ 
ฤดูหนาว 1 อุทยาน ส าหรับฤดูร้อน 1 อุทยาน ส าหรับฤดูฝน 1 อุทยาน ได้สร้างที่พักในเมืองถึง                
3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โศรณโกฏิกรรณะนั้นขึ้นไปยังพ้ืนปราสาทชั้นบน           
ละเล่น รื่นเริง  บันเทิงใจอยู่ด้วยการดนตรีที่มีแต่สตรีล้วน พลเสนคฤหบดีได้ขวนขวายในการท า                
กสิกรรมเป็นประจ าอย่างนั้น โกฏิกรรณะนั้นเห็นบิดานั้นผู้ขวนขวายในการท ากสิกรรมอยู่เป็นประจ า 
เขาจึงถาม (บิดา) ว่า “ท่านพ่อ พ่อขวนขวายในการท ากสิกรรมอยู่อย่างนี้เป็นประจ าเพ่ืออะไร ?”           
พลเสนคฤหบดีกล่าวว่า “ลูกพ่อ ถ้าพ่อมัวแต่เริงเล่น อภิรมย์ ใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับเจ้าที่คอยขึ้นไปบน
พ้ืนปราสาทชั้นบน ละเล่น รื่นเริง บันเทิงใจอยู่ด้วยการดนตรีที่มีแต่สตรีล้วนอย่างนี้แล ในไม่ช้าทรัพย์
สมบัติของพวกเราก็จะพึงถึงความเบาบางหมดสิ้นไป” โศรณโกฏิกรรณะนั้นก าหนดได้ว่า “บิดาท าการ
ต าหนิก็เพ่ือประโยชน์แก่เรา” เขาจึงกล่าวว่า “ท่านพ่อ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะไป ผมจะเดินเรือออก
มหาสมุทร” บิดาจึงกล่าวว่า “ลูกพ่อ รัตนชาติของพ่อนั้นยังมีอยู่ก่อน ถ้าเจ้าใช้สอยรัตนะเหมือนกับ
กินงา ข้าว พริกไทย และกินถั่วถึงอย่างนั้นรัตนะของพ่อก็จะไม่พึงหมดไป” โศรณโกฏิกรรณะกล่าวว่า 
“ท่านพ่อ จงอนุญาตแก่ฉัน ฉันจะพาเอาสินค้าเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทร” พลเสนคฤหบดีทราบ                 
การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของบุตรชายนั้นจึงอนุญาต พลเสนคฤหบดีนั้นจึงตีระฆังป่าวประกาศใน             
วาสวคามว่า “ผู้ที่สามารถจะเดินเรือสู่มหาสมุทรพร้อมกับหัวหน้าพ่อค้าชื่อว่า โศรณโกฏิกรรณะนั้น 
จงรวบรวมสินค้าเพ่ือจะเดินเรือไปสู่มหาสมุทร” พ่อค้า 500 คนได้รวบรวมสินค้าเตรียมจะเดินเรือไปสู่
มหาสมุทรแล้ว คฤหบดีนามว่าพลเสนะคิดว่า “โศรณโกฏิกรรณะจักเดินทางโดยพาหนะเช่นไร               
เขาก าหนดได้ว่า “ถ้าหากจะเดินทางโดยช้าง ช้างเป็นสัตว์ละเอียดอ่อนก็จริงแต่พาไปได้ยาก แม้ม้า
เป็นสัตว์ละเอียดอ่อนก็จริงแต่ก็พาไปได้ยาก ลาเป็นสัตว์ที่มีความจ าดีทั้งยังเป็นสัตว์ละเอียดอ่อนด้วย 
พวกเจ้าจงไปด้วยพาหนะคือลานี่ล่ะ” บิดานั้นได้เรียกโศรณโกฏิกรรณะมาแล้วกล่าวว่า “ลูกพ่อ เจ้าไม่
ควรน าหน้ากองคาราวานแม้จะอยู่ข้างหลังก็ไม่ควร ถ้ามีกองโจรที่มีก าลังมากมันจะจู่โจมข้างหน้าของ
คาราวาน หากโจรมีก าลังน้อยมันจะจู่โจมด้านหลัง เจ้าควรอยู่ตรงกลางของคาราวาน เมื่อหัวหน้า
พ่อค้าถูกฆ่าตายกองคาราวานของเจ้าจะไม่ถูกต าหนิ” คฤหบดีได้กล่าวกับทาสกะ (dāsaka) และ           
ปาลกะ (pālaka) ว่า “ลูกพ่อทั้งสอง ไม่ว่าจะประการใดก็ตามเจ้าทั้งสองต้องไม่ทิ้งโศรณโกฏิกรรณะ” 
 ครั้งนั้น โดยสมัยต่อมาโศรณโกฏิกรรณะผู้ท าการเฉลิมฉลองมงคล และพิธีกรรมเพ่ือ             
ความสวัสดิภาพ เข้าไปพบมารดาแล้วหมอบลงแทบเท้าจึงกล่าวว่า “ท่านแม่ ฉันก าลังจะไป ขอ
พระคุณแม่ช่วยปกป้องคุ้มครองเถิด ฉันจะเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทร” มารดานั้นเริ่มร้องไห้แล้ว เขาจึง

                                                                                                                                                                      

(Edgerton) รวมถึงเดวิด (David) และสตีด (Stede) แนะน าว่าค าว่า “mudrā” หมายถึง การค านวณนับด้วยมือ ซึ่งจะมี                   
ความสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับสองทักษะก่อนหน้าคือ เร่ืองการค านวณและคณิตศาสตร์ ดู Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 393; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary,               
vol. 2, 435; and T. W. Rhys David and William Stede, ed., The Pali texts society’s Pali-English Dictionary, 
Part 2, Reprint (London: The Pali Text Society, 1952), 443. 
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กล่าวว่า “ท่านแม่ ท่านร้องไห้ท าไม” มารดาผู้มีใบหน้านองไปด้วยน้ าตาและเศร้าหมองก็กล่าวว่า 
“ลูกรัก เมื่อไรแม่จะเห็นลูกน้อยผู้ใช้ชีวิตอยู่อีกเล่า” เขากล่าวว่า “ฉันออกเดินทางด้วยสิ่งที่เป็นมงคล 
สิ่งที่เป็นมงคลเช่นนี้แหละจะช่วยปกป้อง” โศรณโกฏิกรรณะนั้นผู้ขุ่นเคืองใจจึงกล่าวว่า “ท่านแม่ ฉัน
ท าการเฉลิมฉลอง มงคล และพิธีกรรมเพ่ือความสวัสดิภาพจึงออกเดินทางสู่มหาสมุทร และท่านจะ
กระท าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเช่นนี้หรือ ท่านจะไม่ยอมเห็นความพลัดพรากจากการสูญเสียเลยหรือ” 
มารดานั้นกล่าวว่า  “ลูกรัก ถ้อยค าที่เจ้าเปล่งออกมาช่างหยาบคายนัก เจ้าจงแสดงค าขอโทษโดย            
การส านึกผิดเสียเถิด กรรมของเจ้าแม้นี้แลจะพึงถึงความเบาบาง สูญสลายหายไป” นางจึงให้อภัยลูก
ด้วยการขอขมา คราวนั้น โศรณโกฏิกรรณะผู้ท าการเฉลิมฉลองมงคล และพิธีกรรมเ พ่ือ                  
ความสวัสดิภาพ บรรทุกสินค้าที่จะพึงออกเดินทางสู่มหาสมุทรมากมายด้วยเกวียน การบรรทุก          
หีบใส่ของ ใส่ตระกล้า ด้วยอูฐ โค และลาเดินทางออกสู่ทะเล เขาท่องเที่ยวไปอยู่ยังหมู่บ้าน เมือง 
แคว้น หมู่บ้านเล็กๆ และเมืองใหญ่ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรแล้วโดยล าดับ เขาให้ตระเตรียมเรือเดินสมุทร
อย่างรอบคอบแล้ว ตระเตรียมเงินทองข้ามลงไปสู่ทะเล เขาได้ไปถึงเกาะแห่งรัตนะ ด้วยลมที่พัดตาม
ธรรมชาติที่เกาะนั้นเขาพินิจพิจารณาแล้วบรรทุกรัตนะเต็มล าเรือเหมือนอย่างบรรทุกงา ข้าวสาร 
พริกไทย และถั่ว โศรณโกฏิกรรณะนั้นส าเร็จการเดินเรือด้วยลมที่พัดตามธรรมชาติแล้วก็ไปถึงยัง                
ชมพูทวีป เขาจึงพักกองคาราวานที่ริมฝั่งแห่งมหาสมุทรนั้นนั่นเอง แม้โศรณโกฏิกรรณะนั้นผู้เป็น
หัวหน้าพ่อค้าพาทาสกะและปาลกะไปยังส่วนข้างหนึ่งท่ามกลางกองคาราวาน เริ่มเพ่ือจะค านวณ 
รายรับ รายจ่าย หลังจากนั้นเขาได้บอกทาสกะว่า “ทาสกะ ไปดูสิว่ากองคาราวานท าอะไรกันอยู่” 
ทาสกะนั้นไปแล้วจนกระทั่งได้เห็นกองคาราวานก าลังขึ้นเรือ แม้ตัวทาสกะเองนั้นก็เริ่มที่จะขึ้นเรือ 
ทาสกะคิดว่า “ปาลกะจักเรียกหัวหน้าพ่อค้ามา” แม้ปาลกะก็คิดว่า “ทาสกะจักเรียกหัวหน้า               
พ่อค้ามา” กองคาราวานนั้นขึ้นเรือพร้อมเพรียงกันครบทั้งหมดแล้วจึงออกเดินทาง กองคาราวานนั้น
แม้นอนหลับสนิทกันหมดแล้ว กองคาราวานนั้นออกเดินทางไปแล้วจนกระทั่งรุ่งเช้า พวกเขากล่าว         
กันว่า “ท่านผู้เจริญ หัวหน้าพ่อค้าอยู่ที่ไหน ?” หัวหน้าพ่อค้าอยู่ข้างหน้า (กองคาราวาน) พวกเขาไป
ข้างหน้าแล้วถามว่า “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ที่ไหน ?” หัวหน้าพ่อค้าอยู่ข้างหลัง พวกเขาไปข้างหลังแล้ว
ถามว่า “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ที่ไหน ?” หัวหน้าพ่อค้าอยู่ตรงกลาง พวกเราจึงไปตรงกลาง (กองคาราวาน) 
แล้วถามจนกระทั่งแม้ที่ตรงกลางนั้นก็ไม่มีหัวหน้าพ่อค้า ทาสกะกล่าวว่า “ฉันคิดว่าปาลกะจะเรียก
หัวหน้าพ่อค้ามา” แม้ปาลกะก็กล่าวว่า “ฉันก็คิดว่าทาสกะจะเรียกหัวหน้าพ่อค้า  ท่านผู้เจริญ                
การที่เราท้ิงหัวหน้าพ่อค้านั้นเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมเลย มาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะกลับไป
รับ (หัวหน้าพ่อค้า)” กองคาราวานเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าเรากลับไปรับแล้วละก็                  
ด้วยความโชคร้าย พวกเราทั้งหมดจะประสบภยันตรายก็เป็นได้ มาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจัก
กระท ากฎกติกากันก่อน อันดับแรกใครๆ ไม่ควรบอกพ่อและแม่ของท่านโศรณโกฏิกรรณะจนกว่าจะ
เก็บสินค้าเรียบร้อย” พวกเขาท าการตกลงกันแล้วจึงออกเดินทาง พ่อและแม่ของโศรณโกฏิกรรณะ             
ได้ยินว่า โศรณโกฏิกรรณะเดินทางกลับมาแล้วท่านทั้งสองเหล่านั้นจึงออกไปต้อนรับ ท่านทั้งสอง
กล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ที่ไหน ?” (กองคาราวานเหล่านั้นตอบว่า) “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ตรงกลาง                  
(กองคาราวาน)” จึงไปตรงกลางแล้วถามว่า “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ที่ไหน ?” กองคาราวานเหล่านั้นบอกว่า 
“หัวหน้าพ่อค้าอยู่ข้างหลัง” พวกท่านทั้งสองไปข้างหลังแล้วถามว่า “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ที่ไหน ?”             
กองคาราวานบอกว่า “หัวหน้าพ่อค้าอยู่ข้างหน้า” ท่านทั้งสองสับสนอยู่แล้วจนกระทั่งกองคาราวาน
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นั้นเก็บสินค้าเรียบร้อย หลังจากนั้นพวกเราก็กล่าวว่า “ท่านแม่ พวกเราลืมหัวหน้าพ่อค้าเสียแล้ว”                   
ในบุตรทั้งสองคนนั้นบุตรคนแรกมาแล้วกล่าวว่า “โศรณโกฏิกรรณะกลับมาแล้ว” พ่อและแม่ทั้งสอง
จึงให้รางวัลแก่เขาแล้วออกไปต้อนรับโศรณโกฏิกรรณะแต่ก็ไม่พบ บุตรอีกคนหนึ่งมาแล้วกล่าวว่า           
“ท่านแม่ ท่านจะเจริญรุ่งเรืองด้วยโชคอย่างแน่นอน โศรณโกฏิกรรณะนี้มาถึงแล้ว” ท่านทั้งสองจึงให้
รางวัลแก่เขาแล้วออกไปต้อนรับแต่ก็ไม่พบ ท่านทั้งสองนั้นจึงเริ่มที่จะไม่เชื่อใครๆ อีกแล้ว พวกท่านทั้ง
สองนั้นได้ให้วางตั้งร่ม พัด กลด คนโฑใส่น้ า รองเท้าไว้ในที่ประชุมของตน และได้มอบหนังสือที่เขียน
ไว้มีข้อความว่า “ไปเถิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิม”และศาลบูชาเทพเจ้าในอุทยานหลายแห่ง                 
(ด้วยคิดว่า) “ถ้าโศรณโกฏิกรรณะยังมีชีวิตอยู่ก่อนแล้ว เขาจะรีบมาเร็วพลัน ถ้าสิ้นชีพตายไปแล้วคติ
ของเขานั่นแลจะพิเศษกว่าสถานที่อ่ืนจากสถานที่ที่บังเกิด” พ่อและแม่ทั้งสองนั้นร้องไห้ คร่ าครวญ
ด้วยความเศร้าโศก 
 ฝ่ายหัวหน้าพ่อค้าโศรณโกฏิกรรณะถูกแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์สัมผัสแล้วจึงรู้สึกร้อน  
ตื่นขึ้นแล้ว แต่ก็ไม่เห็นกองคาราวานเลยเว้นเสียแต่พาหนะคือลาเท่านั้น เขาจึงขึ้นสู่พาหนะคือ             
ลานั้นแล้วออกเดินทาง อนึ่ง ด้วยสายลมที่พัดมาในยามราตรีทางจึงแปรเปลี่ยนถูกปิดไปด้วยทราย  
แต่ว่าลาเหล่านั้นเป็นสัตว์มีความจ าดี (ไม่หลงลืม) สูดกลิ่นแล้วเดินทางไปอย่างช้าๆ โดยสงบ หัวหน้า
พ่อค้าคิดว่า “เพราะเหตุไรลาเหล่านี้จึงเดินไปช้าเหลือเกิน โดยสงบ” ดังนี้แล้วจึงตีด้วยแส้ ลาเหล่านั้น 
วิ่งวนอลหม่าน หลงลืมสติจึงวิ่งไปผิดเส้นทางจนกระทั่งเข้าไปยังป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ลาเหล่านั้นกระหาย
น้ าและมีสีหน้าเหน็ดเหนื่อย ลิ้นห้อยไปอยู่ โศรณโกฏิกรรณะเห็นลาเหล่านั้นแล้วก็เกิดความสงสาร          
เขาคิดว่า “ถ้าเราไม่ปล่อยลาเหล่านี้ไป โชคร้ายความพินาศก็จะเกิดขึ้น ใครผู้ใดที่หวดแส้ลงไปใน
ร่างกายของลาเหล่านี้ย่อมเป็นคนโหดร้ายและทอดทิ้งปรโลก” เขาจึงปล่อยลาเหล่านั้นไปด้วยกล่าวว่า 
“วันนี้พวกเจ้าจงกินหญ้าที่มียอดไม่ขาดที่ยังไม่เคยถูกเหยียบย่ าเสียก่อนเถิด จงดื่มน้ าที่ใสสะอาดและ
สูดอากาศท่ีเย็นทั้งสี่ทิศ” เขาจึงปล่อยลาเหล่านั้นแล้วออกเดินทางไปด้วยเท้าจนกระทั่งเห็นนครเหล็ก
อันสูงตระหง่านที่ประตูในนครนั้นมีบุรุษผิวด าสนิทดูดุร้ายโหดเหี้ยม ตาสีแดงกล่ า ยกลูกตุ้มเหล็ก              
ถือไม้เท้าเหล็กยืนอยู่ เขาจึงเข้าไปหาบุรุษนั้น ครั้นเข้าไปหาแล้วจึงถามบุรุษนั้นว่า “บุรุษผู้เจริญ ในที่นี้
มีน้ าดื่มหรือเปล่า ?” บุรุษนั้นยืนนิ่ง เขาจึงถามอีกว่า “ในเมืองนี้มีน้ าดื่มไหม ?” บุรุษนั้นก็ยืนนิ่ง             
อีกครั้ง หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงเข้าไปในพระนครนั้นแล้วเปล่งเสียงออกมาว่า  “น้ าดื่ม! น้ าดื่ม!” 
จนกระท่ังโศรณโกฏิกรรณะถูกแวดล้อมไปด้วยเปรตประมาณ 5 พันตน ผู้เป็นเช่นกับเสาที่ถูกไฟไหม้มี
ล าตัวสูงเหมือนกระดูกยนต์ มีผมและขนรุงรังปกคลุมตัวเอง มีท้องใหญ่เหมือนภูเขา มีปากเล็กอุปมา
เหมือนกับรูเข็ม เปรตเหล่านั้นกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า ท่านมีความกรุณา จงให้น้ าดื่มแก่พวกเราผู้มี
ความกระหาย” เขาจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ แม้เราก็หาน้ าดื่มเหมือนกัน เราจะให้น้ าดื่มแก่พวกท่าน
ได้จากไหนเล่า ?” เปรตเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า ที่นี่คือนครเปรต (pretanagara) ณ ที่แห่ง
นี้จะหาน้ าดื่มได้จากไหน ? ตลอดระยะเวลา 12 ปี วันนี้พวกเราเพ่ิงได้ยินว่า น้ าดื่ม! น้ าดื่ม! จากท่าน” 
โศรณโกฏิกรรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านเป็นใครกัน อีกอย่างหนึ่งเพราะกรรมอะไรพวก
ท่านจึงมาเกิด ณ ที่แห่งนี ้?” พวกเปรตกล่าวว่า “ดูก่อนโศรณะ20 (śroṇa) เหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีป21 
                                                           

 
20

ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า โศรณะ บ้าง โศรณโกฏิกรรณะ บ้าง ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันนั่นเอง.  

 
21

ชมพูทวีป (ส. ชามฺพูทฺวีป jāmbūdvīpa) ทวีปที่ก าหนดหมายด้วยต้นหว้า (มีต้นหว้าเป็นเคร่ืองหมาย) หรือทวีป
ที่มีต้นหว้าใหญ่เป็นประธาน ตามคติโบราณว่า มีสัณฐานคือรูปร่างเหมือนเกวียน เป็นชื่อโบราณอันใช้เรียกดินแดนที่ก าหนดคร่าวๆ 
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(jāmbūdvīpa) เป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงนัก ท่านคงจักไม่เชื่อ” โศรณะกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราเป็นผู้
เห็นมากับตา เพราะเหตุไรเราจะไม่เชื่อเล่า” เปรตเหล่านั้นจึงกล่าวคาถาว่า 
 

 พวกเราเป็นคนหลงผิดโหดร้าย ตระหนี่ถี่เหนียว คดโกง | 
 ไม่เคยถวายทานเลยแม้แต่น้อย จึงท าให้พวกเรามาเกิดยังเปรตโลก ||1|| 

 

 (เปรตเหล่านั้นกล่าวว่า) ไปเถิด โศรณะ ท่านเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ จะมีใครบ้างที่ท่าน
เห็นที่เข้าไปยังเปรตนครแล้วกลับออกมาด้วยความสวัสดิภาพและเกษมส าราญ ? โศรณโกฏิกรรณะ
นั้นจึงออกเดินทาง จนกระทั่งเขาได้เห็นบุรุษคนนั้นจึงกล่าวว่า “โอ้ พ่อผู้เจริญ ไม่นะ ท่านจะพึงบอก
เราว่านี้คือนครเปรต เราจะไม่เข้าไปในที่นี้” บุรุษนั้นจึงกล่าวกะเขาว่า “ไปเถิด โศรณะ ท่านเป็นผู้สูง
ศักดิ์ด้วยบุญญาธิการจนท าให้ท่านเข้าไปยังเปรตนครแล้วกลับออกมาด้วยความสวัสดิภาพและเกษม
ส าราญ” โศรณโกฏิกรรณะจึงเดินทางไปแล้วจนกระทั่งได้เห็นนครเหล็กที่สูงตระหง่านอีกหลัง  แม้ที่
ประตูในนครนั้นก็มีบุรุษผิวด า (ดูท่าทาง) โหดเหี้ยม ตาแดงกล่ า ยกลูกตุ้มเหล็ก ถือไม้เท้าเหล็กยืนอยู่ 
เขาจึงเข้าไปหาบุรุษนั้น ครั้นเข้าไปหาแล้วก็กล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ ในนครนี้มีน้ าดื่มไหม ?” บุรุษนั้น
ยืนนิ่ง เขาจึงถามอีกว่า “บุรุษผู้เจริญ ในเมืองนี้มีน้ าดื่มไหม ?” บุรุษนั้นก็ยืนนิ่ง โศรณะนั้นจึงเข้าไปใน               
พระนครนั้นแล้วเปล่งเสียงออกมาว่า “น้ าดื่ม! น้ าดื่ม!” จนกระท่ังโศรณโกฏิกรรณะถูกแวดล้อมไปด้วย
เปรตหลายพันตน ผู้มีลักษณะเหมือนกับเสาที่ถูกไฟไหม้ มีล าตัวสูงเหมือนกระดูกยนต์ มีผมและขน
รุงรังปกคลุมตัวเอง มีท้องใหญ่เหมือนภูเขา มีปากเล็กอุปมาเหมือนกับรูเข็ม เปรตเหล่านั้นกล่าวว่า  
“ดูก่อนโศรณะ ท่านมีความกรุณาจงให้น้ าดื่มแก่พวกเราผู้มีความกระหายบ้าง” เขาจึงกล่าวว่า             
“ท่านผู้เจริญ แม้เราก็หาน้ าดื่มเหมือนกัน เราจะให้น้ าดื่มแก่พวกท่านได้จากไหนเล่า ?” เปรตเหล่านั้น
จึงกล่าวว่า “โศรณะ ที่นี่คือนครเปรต ณ ที่แห่งนี้จะหาน้ าดื่มได้จากไหน ? ตลอดระยะเวลา 12 ปีวันนี้
พวกเราเพ่ิงได้ยินค าว่า น้ าดื่ม! น้ าดื่ม! จากท่าน” อนึ่ง โศรณโกฏิกรรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 
พวกท่านเป็นใครกัน อีกอย่างหนึ่งเพราะกรรมอะไร พวกท่านจึงมาเกิด ณ ที่แห่งนี้ ?” พวกเปรต
เหล่านั้นกล่าวว่า “ดูก่อนโศรณะ เหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงนัก ท่านคงจัก         
ไม่เชื่อ” โศรณะกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราเป็นผู้เห็นมากับตา เพราะเหตุไรเราจะไม่เชื่อเล่า?” เปรต
เหล่านั้นจึงกล่าวคาถาว่า 
 

 พวกเรามัวเมาแล้วด้วยความมัวเมาในความไม่มีโรคด้วยความมัวเมาในทรัพย์สมบัติ | 
 ไม่เคยถวายทานเลยแม้แต่น้อย จึงท าให้พวกเรามาเกิดยังเปรตโลก ||2||22  
                                                                                                                                                                      

ว่าคือ ประเทศอินเดียปัจจุบัน แต่แท้จริงนั้นชมพูทวีปกว้างใหญ่กว่าอินเดียปัจจุบันมาก เพราะครอบคลุมถึงปากี สถานและ
อัฟกานิสถาน เป็นต้นด้วย ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ประกอบด้วยมหาชนบทคือแว่นแคว้นใหญ่ หรือมหาอาณาจักร 16 เรียงจาก
ตะวันออก (แถบบังคลาเทศ) ขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ (แถบเหนือของอัฟกานิสถาน) คือ อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ 
เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ ดู พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 79-80. 
 

22
ในเร่ืองการกล่าวถึงการไม่ท าทานแล้วไปเกิดในเปรตโลก มีโศลกที่กล่าวแสดงอรรถไว้คล้ายคลึงกันอยู่ในเร่ือง

มหาวัสตุอวทาน ตอนที่ว่าด้วยพระมหาเมาทคัลยายนะไปเยือนโลกอื่น (มหาเมาทฺคลฺยายนสฺย โลกานฺตรจาริกา) คือ เมื่อพระมหา
เมาทคัลยายนเที่ยวจาริกไปเยือนโลกของเปรตได้เห็นหมู่เปรตในเปรตโลกมีทุกข์อย่างยิ่ง มีร่างกายใหญ่ มีปากเท่ารูเข็ม มีล าคออัน
บีบรัดกินอาหารอยู่เป็นนิตย์ แต่ไม่รู้จักอิ่ม เพราะไม่ได้ท าบุญเอาไว้เลย พวกมันจึงไม่ได้วัตถุใดๆ เพราะวิบากกรรมของเปรต
เหล่านั้น ลมจึงพัดมากระซิบว่า “มีน้ าดื่ม มีน้ าดื่ม มีข้าวต้ม มีข้าวสุก” เปรตเหล่านั้นได้ยินเสียงนั้นจึงพากันกระโดดข้ามแม่น้ าและ
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 (เปรตเหล่านั้นกล่าวว่า) “ไปเถิด โศรณะ ท่านเป็นคนมีบุญญาธิการจะมีใครบ้างที่ท่าน
เห็นได้ยินว่าเขาเข้าไปยังเปรตนครแล้วกลับออกมาใช้ชีวิตอย่างสวัสดิภาพและเกษมส าราญ ?” 
โศรณะนั้นจึงออกเดินทางจนกระทั่งเขาพบกับบุรุษคนนั้น เขากล่าวกะบุรุษนั้นว่า “พ่อผู้เจริญ โอ้                
ไม่ ถ้าท่านจะพึงบอกว่านี้คือนครเปรต เราจะไม่เข้าไปในที่แห่งนี้” บุรุษนั้นกล่าวว่า “โศรณะ ไปเถิด 
ท่านเป็นผู้สูงศักดิ์ด้วยบุญญาธิการจะมีใครบ้างที่ท่านเห็น หรือได้ยินว่าเขาเข้าไปยังเปรตนครแล้วกลับ
ออกมาใช้ชีวิตอย่างสวัสดิภาพและเกษมส าราญ ?” เขาจึงออกเดินทางจนกระทั่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์
ตกก็ได้เห็นวิมานนางอัปสร 4 องค์ ผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส บุรุษคนหนึ่งผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่อง
ใส ก าลังหยอกเย้า อภิรมย์ (และ)  ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องประดับเกยูร แหวน ดอกไม้อันงดงาม เสื้อผ้า
อาภรณ์ และเครื่องลูบไล้ พวกเขาได้เห็นโศรณะนั้นแล้วจากที่ไกล พวกเขาจึงเริ่มที่จะพูดคุยกะโศรณะ
นั้นว่า “โศรณะ ยินดีต้อนรับ ท่านกระหายหิวมาใช่ไหม ?” โศรณะนั้นคิดว่า “บุรุษนี้จักต้องเป็นเทพ 
นาค หรือไม่ก็ยักษ์เป็นแน่และกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เรากระหาย เราหิว” ชนเหล่านั้นจึงให้เขา
อาบน้ า ทานอาหารแล้ว โศรณะนั้นอยู่ในวิมานนั้นจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น  บุรุษนั้น
กล่าวกะโศรณะว่า “โศรณะ ลงไปเถิดในที่แห่งนี้จักอันตราย” โศรณะนั้นจึงออกไปยืนอยู่ ณ ข้างหนึ่ง 
หลังจากนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นวิมานนั้นก็หายไปแล้ว เหล่านางอัปสรแม้นั้นก็หายไป สุนัขตัวสีด า
และด่าง 4 ตัวปรากฏขึ้น สุนัขเหล่านั้นรุมท าร้ายบุรษนั้นจนล้มลงแล้วรุมทึ้งกัดกินบริเวณกระดูก            
สันหลังจนกระทั่งถึงกาลสมัยที่พระอาทิตย์จะตกดิน หลังจากนั้นวิมานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีก เหล่านาง
อัปสรก็ปรากฏขึ้นมาและบุรุษนั้นก็หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับนางอัปสรเหล่านั้น โศรณะจึงเข้า
ไปหาชนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่า “พวกท่านเป็นใครกัน และเพราะกรรมอะไรพวกท่านจึงมาเกิด           
ในที่นี้ ?” พวกเขาจึงกล่าวว่า “ดูก่อนโศรณะ มนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงนัก ท่านคง
จักไม่เชื่อ” โศรณะกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราเป็นผู้เห็นมากับตา เราจะไม่เชื่อได้อย่างไรเล่า ?” บุรุษ
นั้นจึงกล่าวว่า “โศรณะ เราเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ที่วาสวคาม เราฆ่าแล้วฆ่าอีกซึ่งแกะทั้งหลายแล้วขาย
เนื้อเลี้ยงชีพอยู่  อนึ่ง ท่านมหากาตยายนะ23 (mahākātyāyana) ผู้เจริญ มาแล้วเพ่ือต้องการจะ
อนุเคราะห์เรากล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเลย ท่านควรจะหยุดจาก        
                                                                                                                                                                      

ภูเขาหวังจักดื่มกิน เมื่อลมพัดมากระซิบว่า “น้ าเป็นต้น ไม่มี น้ าเป็นต้น ไม่มี” พวกมันฟังเสียงนั้นแล้วจึงล้มตัวนอนแผ่ด้วย            
ความผิดหวัง และนางเปรตตนหนึ่งได้กล่าวคาถาข้ึนมาดังนี้ว่า   

“ธิคฺชีวิต  อาชีวิษุ ยมนฺตสฺมึ น ทามถ 
วิทฺยมาเนษุ โภเคษุ ปฺรทีปํ น กโรถ ว ” 
“เมื่อยังมีชีวิต พวกเจ้ากลับใช้ชีวิตอย่างไร้ค่า เมื่อสามารถจะให้ได้พวกเจ้ากลับไม่ให้ 
อะไร ทั้งๆ ที่มีโภคทรัพย์ พวกเจ้ากลับไม่ท าแสงสว่างให้กับตนเอง”  

ดูเพ่ิมเติมใน ส าเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2553), 17-21. 
 

23
พระมหากาตยายนะ (ส. มหากาตฺยายน mahākātyāyana) บาลีว่า พระมหากัจจายน (บ. มหากจฺจายน 

mahākaccāyana) พระมหาสาวกองค์หนึ่งเกิดในกัจจายนโคตรที่นครอุชเชนี เป็นบุตรปุโรหิตของพระราชาแห่งแคว้นอวันตี  
เรียนจบไตรเพทแล้วต่อมาได้เป็นปุโรหิตแทนบิดา พระเจ้าจัณฑปัชโชต (caṇḍapajjota) ตรัสสั่งให้หาทางน าพระพุทธเจ้าเสด็จมา
สู่กรุงอุชเชนี กัจจายนปุโรหิตจึงเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุอรหัตตผล อุปสมบทแล้วแสดง                 
ความประสงค์ที่จะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าสู่แคว้นอวันตี พุทธองค์ตรัสสั่งให้ท่านเดินทางไปเอง ท่านจึงเดินทางไปยังกรุงอุชเชนี
ประกาศธรรมยังพระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวเมืองทั้งหมดให้เลื่อมใสในพระศาสนาแล้วจึงกลับมาเฝ้าพระบรมศาสดา ต่อมาได้รับ
ยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางขยายความค าย่อให้พิสดาร ดู พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์                  
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 300.  
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อสัทธรรม24 (asaddharma) อันชั่วช้านี้” ด้วยค าของท่านเราก็ยังไม่หยุด พระเถระนั้นย่อมช่วยเหลือ
เราหลายต่อหลายครั้งว่า “พ่อผู้เจริญ ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเสียเลย ท่านจงหยุดจาก    
อสัทธรรมอันชั่วช้านี้เถิด” แม้ถึงอย่างนั้นเราก็จะยังไม่หยุด พระเถระนั้นจึงถามเราว่า “พ่อผู้เจริญ                        
เจ้าฆ่าแกะเหล่านี้เวลากลางวันหรือว่ากลางคืน ?” เรากล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าฆ่าในเวลา
กลางวัน” พระเถระนั้นกล่าวว่า “ในเวลากลางคืนท่านจะไม่รับเอาการสมาทานศีล25 (śīlasamādāna) 
บ้างหรือ” เราจึงรับเอาการสมาทานศีลในเวลากลางคืนจากส านักของพระเถระนั้น เนื่องจากในเวลา
กลางคืนเรารับเอาการสมาทานศีล ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ในเวลากลางคืนเราจึงได้เสวยสุขอันเป็น
ทิพย์อย่างนี้ เนื่องจากเราฆ่าแกะเป็นจ านวนมากในเวลากลางวัน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในเวลา
กลางวันเราย่อมเสวยทุกข์อย่างนี้” และกล่าวคาถาว่า  
 

 เราท าร้ายสัตว์อ่ืนในเวลากลางวัน กลางคืนประกอบด้วยคุณคือศีล |  
 เพราะว่าผลแห่งกรรมนี้นั้น เราย่อมเสวยทั้งความดีและความชั่ว ||3|| 
 

 (บุรุษนั้นกล่าวว่า) “โศรณะ ท่านจักไปยังวาสวคามหรือ ?” โศรณะตอบว่า “เราจักไป” 
บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “บุตรของเราอาศัยอยู่ในวาสวคามนั้น เขาฆ่าแกะเป็นจ านวนมากเลี้ยงชีวิตอยู่ 
ท่านต้องบอกเขาว่า เราพบบิดาของเจ้าแล้ว บิดาของเจ้ากล่าวว่า ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนา
เสียเลย ท่านจงหยุดจากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้” โศรณะกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า 
มนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงบุตรของท่านจักไม่เชื่อ” บุรุษนั้นกล่าวว่า “โศรณะ ถ้าเขา
จักไม่เชื่อท่านต้องบอกเขาว่า บิดา (ของเจ้า) บอกว่ามีหม้อที่บรรจุทองจนเต็มถูกเก็บไว้จากโรงฆ่าสัตว์ 
เจ้าจงขุดมันเลี้ยงชีวิตด้วยความสะดวกสบายเถิด ถวายบิณฑบาตพระมหากาตยายนเถระเจ้าตามเวลา
อันสมควร และบ าเพ็ญทักษิณาโดยระบุชื่อของพวกเรา แม้อย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง 
เสื่อมสลายหายไป” โศรณะนั้นออกเดินทางแล้ว จนกระทั่งในกาลสมัยที่พระอาทิตย์ขึ้น เขาได้เห็น
วิมานอีกหลังหนึ่ง ในวิมานนั้นมีนางอัปสรองค์หนึ่ง ผู้งดงาม ชวนมอง ผ่องใส และบุรุษคนหนึ่งผู้มี            
รูปงาม ชวนมอง ผ่องใส ก าลังหยอกเย้า อภิรมย์ (และ) ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องประดับเกยูร แหวน 
ดอกไม้อันงดงาม เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องลูบไล้ บุรุษนั้นเห็นโศรณะนั้นมาแต่ไกลอย่างนี้จึงเริ่ม
สนทนาว่า “ยินดีต้อนรับ โศรณะ ท่านรู้สึกหิวหรือกระหายบ้างหรือไม่ ?”  โศรณะนั้นคิดว่า “บุรุษนี้จัก
เป็นเทวดา นาค หรือไม่ก็ยักษ์เป็นแน่ เขาจึงกล่าวว่า “เราหิว เรากระหาย” บุรุษนั้นจึงให้โศรณะ
อาบน้ า รับประทานอาหารแล้ว โศรณะนั้นอยู่ในวิมานนั้นจนกระทั่งถึงกาลสมัยที่พระอาทิตย์ตก บุรุษ
นั้นกล่าวกะโศรณะว่า “โศรณะ ลงไปเถิดในที่แห่งนี้จักอันตราย” โศรณะนั้นเห็นอันตรายแล้วจึงลงไป
ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง หลังจากนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์ตกวิมานนั้นก็หายไป นางอัปสรแม้นั้นก็หายไป 
ตะขาบตัวใหญ่ปรากฏออกมา มันเอาตัวเข้าไปในร่างกายของบุรุษนั้น 7 ครั้ง เคี้ยวกินสมองในส่วน
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อสัทธรรม (ส. อสทฺธรฺม asaddharma, บ. อสทฺธมฺม asaddhamma) คือ ธรรมของอสัตบุรุษ มีหลายหมวด 
เช่น อสัทธรรม 7 คือที่ตรงข้ามกับสัทธรรม 7 คือ ปราศจากศรัทธา ปราศจากหิริ ปราศจากโอตตัปปะ ปราศจากพาหุสัจจะ 
ปราศจากวิริยรัมภะ ปราศจากสติ และปราศจากปัญญา ในค าว่า ทอดกายพ่ือเสพอสัทธรรม ก็หมายถึงเมถุนธรรม คือ การร่วม
ประเวณี ดู เร่ืองเดียวกัน, 427, 522-523.  
 

25
สมาทาน (samādāna) คือ การถือเอารับเอาเป็นข้อปฏิบัติ การถือปฏิบัติ สมาทานศีล จึงหมายถึง การรับเอา

ศีลมาปฏิบัติ ดู เร่ืองเดียวกัน, 401. 

   ส
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เบื้องบนอยู่จนกระทั่งถึงกาลสมัยที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นแล หลังจากนั้นวิมานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีก             
นางอัปสรแม้นั้นก็ปรากฏขึ้นและบุรุษนั้นผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใสก็หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาส
กับนางอัปสรนั้น โศรณะจึงเข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านเป็นใครกัน เพราะกรรม
อะไรท่านจึงอุบัติข้ึนในที่นี้” บุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “ดูก่อนโศรณะ เหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นผู้ที่
โกหกหลอกลวงนัก ท่านคงจักไม่เชื่อ” โศรณะนั้นกล่าวว่า “เราเป็นผู้เห็นมากับตา เราจะไม่เชื่อได้
อย่างไรเล่า” บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น (เราจะเล่าให้ฟัง) เราเป็นพราหมณ์ที่เป็นชู้กับภรรยา
ของคนอ่ืนอยู่ในวาสวคาม และพระมหากาตยายนเถระเจ้ามาเพ่ือจะอนุเคราะห์เราย่อมกล่าวว่า     
“โยมผู้เจริญ ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเสียเลย ท่านจงหยุดจากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้เถิด” 
เพราะค าของท่านเราก็ยังไม่หยุด พระเถระจึงถามเราว่า “โยมผู้เจริญ ท่านเป็นชู้กับภรรยาของคนอ่ืน
ในกลางวัน หรือว่ากลางคืน” เรากล่าวกะพระเถระว่า “ข้าแต่พระเถระเจ้า กลางคืนครับ” พระเถระ
นั้นกล่าวว่า “โยมผู้เจริญ ในเวลากลางวันท่านจะไม่รับการสมานศีลบ้างหรือ” เวลากลางวันเราจึงรับ
การสมาทานศีลในส านักของพระเถระนั้น เนื่องจากในเวลากลางวันเรารับการสมาทานศีลจากส านัก
ของพระมหากาตยายนเถระเจ้า ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงได้เสวยสุขอย่างนี้ในเวลากลางวัน 
เนื่องจากเราเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืนในเวลากลางคืน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงได้เสวยทุกข์อย่างนี้ใน
เวลากลางคืน” และกล่าวคาถาว่า 
 

 เราลุ่มหลงในภรรยาของผู้อ่ืนในเวลากลางคืน ประกอบด้วยคุณคือศีลในเวลากลางวัน | 
 เพราะว่าผลแห่งกรรมนี้นั้น เราจึงเสวยทั้งความดีและความชั่ว ||4|| 
 

 บุรุษนั้นกล่าว (อีก) ว่า “โศรณะ ท่านจักไปวาสวคามหรือ ? ที่วาสวคามนั้นบุตรของเรา
เป็นพราหมณ์ ผู้เป็นชู้กับภรรยาของผู้อ่ืน ท่านต้องบอกเขาว่า เราพบบิดาของท่าน บิดาของท่านนั้น
กล่าวว่า “ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเสียเลย ท่านจงหยุดจากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้เถิด” 
โศรณะกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นผู้โกหกหลอกลวง                        
ใครจักเชื่อในเรื่องนี้เล่า” บุรุษนั้นกล่าวว่า “โศรณะ ท่านต้องบอก (แก่บุตรของเรา) ผู้ที่จักไม่เชื่อว่า
บิดาของเจ้าเอาทองบรรจุเต็มหม้อเก็บไว้ใต้สถานที่ประกอบพิธีบูชาไฟ เจ้าจงขุดมันขึ้นมาเลี้ยงชีวิต
ตามความสะดวกสบายเถิด ถวายบิณฑบาตพระมหากาตยายนเถระเจ้าตามเวลาอันสมควร                 
และบ าเพ็ญทักษิณาโดยระบุชื่อของพวกเรา แม้อย่างนี้กรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง เสื่อมสลาย 
หายไป” โศรณะนั้นออกเดินทางแล้วจนกระท่ังเห็นวิมาน (หลังหนึ่ง) ในวิมานนั้นสตรีนางหนึ่งผู้งดงาม 
ชวนมอง ผ่องใส มีเครื่องประดับเกยูร แหวน ดอกไม้อันงดงาม เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องลูบไล้               
เปรต 4 ตนถูกผูกไว้ที่เท้าเตียง 4 แห่งนั้นอยู่แล้ว สตรีนั้นเห็นโศรณะแต่ที่ไกลอย่างนี้จึงเริ่มที่จะ             
กล่าวว่า “โศรณะ ยินดีต้อนรับ ท่านไม่รู้สึกกระหาย ไม่รู้สึกหิวบ้างหรือ” โศรณะนั้นคิดว่า “สตรีนี้จัก
เป็นเทพธิดา นางนาค หรือไม่ก็นางยักษ์เป็นแน่” เขาจึงกล่าวว่า “นางผู้เจริญ เรากระหาย เราหิว” 
นางจึงได้นวดเขา ให้อาบน้ า ให้ทานอาหาร อนึ่ง สตรีนั้นกล่าวว่า “โศรณะ ถ้าหากเปรตบางพวก
เหล่านี้ขอ (อาหาร) ขอท่านจงอย่าให้ ผู้ต้องการที่จะแสดงกองกรรมของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้
ชัดเจนจึงเดินเข้าไปยังวิมาน เปรตเหล่านั้นจึงเริ่มเพ่ือที่จะขอแล้วว่า  “โศรณะ ท่านเป็นผู้มี                  
ความกรุณา พวกเราหิวแล้ว จงให้แก่พวกเราบ้าง” โศรณะนั้นจึงส่งให้แก่เปรตตนหนึ่ง ค้อนเหล็ก
ปรากฏแล้ว ส่งให้แก่เปรตอีกคนหนึ่งมันเริ่มเพ่ือที่จะกินลูกบอลเหล็ก ส่งให้แก่เปรตอีกตนหนึ่งมันเริ่ม
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ที่จะกินเนื้อของตัวเอง ส่งให้เปรตอีกตนหนึ่งเลือดและหนองปรากฏแล้ว เลือดและหนองนั้นไหล
ออกมาส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง นางกล่าวแล้วว่า “โศรณะ เราห้ามท่านแล้ว ท าไมท่านจึงให้ (อาหาร)               
แก่เปรตเหล่านั้นเล่า ส าหรับเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยถ้อยค าที่มีความกรุณา ท่านนั่นแลมี                 
ความกรุณามากจนเกินไป” โศรณะนั้นจึงกล่าวว่า “น้องหญิง ก็ชนเหล่านี้เป็นใครกัน ?” นางกล่าวว่า 
“เปรตตนนี้เคยเป็นสามีของเรา เปรตตนนี้เคยเป็นบุตรของเรา เปรตตนนี้เคยเป็นหญิงสะใภ้ของเรา 
เปรตตนนี้เคยเป็นทาสีของเรา” โศรณะนั้นจึงกล่าวแล้วว่า “พวกท่านเป็นใครกัน หรือเพราะกรรม
อะไรพวกท่านจึงอุบัติขึ้นในที่แห่งนี้ ?” นางกล่าวแล้วว่า “ดูก่อนโศรณะ เหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็น
ผู้ที่โกหกหลอกลวง ท่านคงจักไม่เชื่อ” โศรณะกล่าวว่า “เราเป็นผู้เห็นมากับตา เพราะเหตุไรเราจะไม่
เชื่อเล่า” นางจึงกล่าวว่า “เราเป็นพราหมณีอยู่ในวาสวคาม เมื่อราตรีนักขัตฤกษ์26 (nakṣatra) มาถึง
แล้ว เราได้จัดแจงอาหารอันประณีต27 พระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้าเพ่ือจะอนุเคราะห์เราได้เข้ามา
บิณฑบาตในวาสวคาม เราเห็นพระเถระผู้มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่าเลื่อมใสแล้ว ครั้นเห็นแล้วเรามีจิต
ผ่องใส เกิดความเลื่อมใสจึงถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่าน เรานั้นเกิดความคิดว่า “เราจะให้สามี
อนุโมทนา เพราะการอนุโมทนาความยินดีจักได้เกิดขึ้น (แก่สามีนั้น)” สามีเรานั้นอาบน้ าแล้วมาแล้ว 
เราจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร จงอนุโมทนาเถิด เราถวายบิณฑบาตแด่พระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้า
แล้ว” สามีนั้นโกรธแล้วกล่าวว่า “โดยปกติเจ้าก็ไม่ได้ให้แก่พวกพราหมณ์ ไม่ได้กระท าญาติบูชาแก่
พวกญาติ ไฉนเจ้าจึงให้บิณฑบาตอันเลิศแก่สมณะโล้นรูปนั้นเล่า” สามีนั้นผู้มีชาติแห่งความโกรธจึง
กล่าวว่า “เหตุไฉน สมณะโล้นรูปนั้นไม่เค้ียวค้อนเหล็กเล่า” ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น สามีของเรานั้นจึง
ต้องกินค้อนเหล็ก เราเกิดความคิดว่า “แม้เราก็จะให้บุตรอนุโมทนาความปราโมทย์จะได้บังเกิดขึ้น”               
เราจึงกล่าวแม้กะบุตรนั้นว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจงอนุโมทนาเถิด แม่ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระมหา-
กาตยายะผู้ เป็นเจ้าแล้ว” แม้บุตรของเรานั้นโกรธแล้วกล่าวว่า  “โดยปกติ แม่ก็ไม่ได้ ให้แก่                  
พวกพราหมณ์ ไม่ได้กระท าญาติบูชาแก่พวกญาติ ไฉนแม่จึงให้บิณฑบาตอันเลิศแก่สมณะโล้นรูปนั้น
ด้วยเล่า” บุตรของเราแม้นั้นผู้มีชาติแห่งความโกรธจึงกล่าวว่า “เหตุไฉน สมณะโล้นจึงไม่กินลูกบอล
เหล็กเล่า” ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น บุตรของเรานี้จึงต้องกินลูกเหล็ก เมื่อราตรีนักขัตฤกษ์มาถึงพวก
ญาติของเราได้ส่งขนมอบ เราจึงน าขนมมาให้แก่หญิงสะใภ้ นางจึงกินขนมอบส่วนที่ประณีตแล้วน า
ขนมอบส่วนที่ไม่ดีมาให้เรา เราจึงบอกแก่พวกญาติเหล่านั้นว่า “ไฉนพวกท่านจึงส่งขนมอบที่ไม่ดีมาให้
ประหนึ่งอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงเล่า” เหล่าญาติจึงบอกแก่เราว่า “พวกเราไม่ได้ส่งขนมอบที่ไม่ดี
ไปให้ในทางกลับกันพวกเราย่อมส่งขนมอบอันประณีตไปให้” เราจึงบอกหญิงสะใภ้ว่า “ลูกเอ๋ย เจ้ากิน
ขนมอบส่วนที่ประณีตแล้วน าส่วนที่ไม่ดีมาให้แก่พวกเราหรือ” นางย่อมกล่าวว่า “จะให้คนกินเนื้อของ
ตัวเองหรือจะให้กินขนมอบที่ท่านให้เล่า” ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นลูกสะใภ้ของเรานี้จึงกินเนื้อของ

                                                           

 
26

นักขัตฤกษ์ (ส. นกฺกฺษตฺร nakṣatra, บ. นกฺขตฺต nakkhatta) ดาวฤกษ์ซึ่งอยู่บนท้องฟ้ามีชื่อต่างๆ กัน เช่น            
ดาวม้า ดาวลูกไก่ ดาวจระเข้ เป็นต้น ดูเพ่ิมเติม พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์              
(ช าระ-เพิ่มเติม), 94-95, 156-157. 
 

27
“nakṣatrarātryāṁ pratyupasthitāyāṁ” ศรมิษฐ ศรมา (Sharmistha Sharma) ได้ให้ความเห็นไว้ใน

หนังสือ śārdūlakarṇāvadāna เชื่อว่า อาหารอันประณีตเป็นพิเศษมักจะถวายเพ่ือฉันในช่วงระหว่างวันที่พระจันทร์ตั้งอยู่
โดยเฉพาะกับกลุ่มดวงดาว ดูเพ่ิมเติมใน Sharmistha Sharma, Astrological Lore in the Buddhist śārdūla- 

karṇāvadāna, (Delhi: Eastern Book Linkers, 1992), 12.  
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ตัวเอง เมื่อราตรีนักขัตฤกษ์มาถึงเราให้ขนมอบอันประณีตแล้วส่งไปให้แก่พวกญาติ เด็กหญิงคนนั้น 
(ทาสี) ได้กินขนมอบอันประณีตเหล่านั้นในระหว่างทาง แล้วน าขนมอบส่วนที่ไม่ดีไปให้ญาติเหล่านั้น 
ญาติเหล่านั้นจึงบอกแก่เราว่า “เหตุไฉนท่านจึงส่งขนมอบอันทรามมาให้แก่พวกเรา ประหนึ่งอยู่
ในช่วงข้าวยากหมากแพงเล่า” เราบอกแก่ญาติเหล่านั้นว่า “เราไม่ได้ส่งขนมอบที่ทรามไปให้ หากแต่
ว่าเราส่งขนมอบที่ประณีตไปให้” เราจึงกล่าวกะเด็กหญิงว่า “ดูก่อนทาริกา เจ้ากินขนมอบส่วนที่
ประณีตแล้วน าขนมอบส่วนที่ทรามไปให้แก่เหล่าญาติ (ของเรา) หรือ ?” นางกล่าวว่า “จะให้คนกิน
เลือดและหนองหรือว่าจะให้กินขนมอบที่ท่านให้เล่า” ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นทาริกานี้จึงกินเลือด 
และหนอง เราเกิดความคิดว่า “ขอให้เราถือปฏิสนธิ28 (pratisaṁdhi) ในที่ที่เราจะพึงเห็นชนทั้งหมด
เหล่านั้นเสวยผลกรรมของตนของตน” เราผู้ที่ถวายบิณฑบาตแด่พระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้าจะพึง
บังเกิดขึ้นในเทวนิกายชั้นตรายัสตรึศะ29 (trāyastriṁśa) อันประณีต เพราะอ านาจการตั้งปณิธาน30 
(praṇidhāna) ไว้ผิดจึงเกิดเป็นเปรตผู้มีฤทธิ์มาก โศรณะท่านจักไปยังวาสวคามหรือ ?  ในวาสวคาม
นั้นลูกสาวของเราท าอาชีพโสเภณีอยู่ ท่านจะต้องบอกนางว่า “เราพบมารดาบิดา พ่ีชาย พ่ีสะใภ้ และ
ทาสีของท่าน พวกเขาบอกว่า ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเสียเลย ท่านจงหยุดจากอสัทธรรม
อันชั่วช้านี้” โศรณะจึงกล่าวว่า “น้องหญิง เธอกล่าวอย่างนี้ว่า “เหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นผู้โกหก
หลอกลวง ชนเหล่านั้นจักไม่เชื่อ” นางกล่าวว่า “โศรณะ ถ้านางไม่เชื่อท่านจะต้องบอกว่าหม้อเหล็ก 4 
ใบบรรจุทองไว้จนเต็มตั้งอยู่ที่เรือนพักหลังเก่าที่เป็นของพ่อ และตรงกลางก็จะมีเหยือกน้ าที่เป็น
ทองค าอยู่ ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “เจ้าจงขุดมันขึ้นเลี้ยงชีวิตโดยความสะดวกสบายเถิด จงถวาย
อาหารบิณฑบาตแก่พระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้าตามเวลาอันสมควร และจงบ าเพ็ญทักษิณาโดยระบุ
ชื่อของพวกเรา ท าอย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง เสื่อมสลายหายไป” โศรณะนั้นรับปาก
ชนเหล่านั้นแล้ว เมื่อท่านท่องเที่ยวไปอย่างนี้ 12 ปีผ่านพ้นไปแล้ว31  

                                                           

 
28

ปฏิสนธิ (ส. ปฺรติส ธิ pratisaṁdhi, บ. ปฏิสนธิ paṭisandhi) คือ การถือก าเนิด.  

 
29

ตรายัสตรึศะ (ส. ตฺรายสฺตรึศ trāyastriṁśa) เรียกตามคัมภีร์บาลีว่า ดาวดึงส์ (บ. ตาวตึงส tāvatisa) ไทยใช้
ว่า ดาวดึงส์ คือ สวรรค์ชั้นที่ 2 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น มีจอมเทพผู้ปกครองชื่อว่าท้าวสักกะ หรือพระอินทร์นั่นเอง อรรถกถาอธิบาย
ความหมายของ ดาวดึงส์ ว่าคือดินที่คน 33 คนท าบุญร่วมกันได้อุบัติ จ านวน 33 บาลีว่า เตตฺตึส สันสกฤตว่า ตฺรายสฺตรึศ หรือ
เพ้ียนเป็น ไตรตรึงษ์ ในภาษาไทย มีต านานว่า คร้ังหนึ่งที่มจลคามในมคธรัฐมีนักบ าเพ็ญประโยชน์คณะหนึ่งจ านวน 33 คน                  
น าโดยมฆมาณพได้ร่วมกันท าบุญต่างๆ เช่น ท าถนน สร้างสะพาน ขุดบ่อน้ า ปลูกสวนป่า สร้างศาลาที่พักคนเดินทางให้แก่ชุมชน 
และท าทาน ชวนชาวบ้านตั้งอยู่ในศีลและท าความดีทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งตัวมฆมาณพเองยังรักษาวัตรบท 7 อีกด้วย คร้ันตาย
ไปทั้ง 33 คนก็ได้เกิดในสวรรค์ที่เรียกชื่อว่า ดาวดึงส์นี้ โดยมฆมาณพได้เป็นท้าวสักกะคือ พระอินทร์ ดังที่พระอินทร์นั้นมีพระนาม
หนึ่งว่า มฆวา ในภาษาไทยใช้ว่า มฆวัน มัฆวา หรือมัฆวาน ดู  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 93-94; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 897.  
 

30
ปณิธาน (ส. ปฺรณิธาน praṇidhāna) บาลีว่า ปณิธาน (บ. ปณิธาน paṇidhāna) คือ การตั้งความปรารถนา. 

 
31

ในเร่ืองของการท่องไปในนครเปรตและการพบเปรตของโศรณโกฏิกรรณะที่กล่าวไว้ในคัมภร์ทิวยาวทานนี้มีข้อ
แตกต่างกับคัมภีร์บาลีคือ ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายเนื้อความพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เอกนิบาตซึ่งกล่าวว่า 
คราวหนึ่งเขาได้ไปค้าขายที่เมืองอุชเชนี โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะร่วมกับพรรคพวก ในระหว่างทางได้ไปพบเปรต 3 ตน             
ตนหนึ่งก าลังกินเนื้อของตนเอง เพราะผลของกรรมชั่วที่เคยเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพ่อค้าโกง หลอกลวง เอาสิ่งของของผู้อื่นมากิน 
กับทั้งได้ด่าว่าสมณะที่เที่ยวบิณฑบาตว่า “พวกท่านจงกินเนื้อของพวกท่านเองเถิด” ส่วนเปรตอีก 2 ตน เป็นเปรตทารกมีโลหิตด า
ไหลออกจากปาก เพราะผลของกรรมชั่วที่เมื่อคร้ังเกิดเป็นมนุษย์ ในตอนเป็นเด็กได้ด่าว่ามารดาผู้นิมนต์พระอรหันต์มาฉันอาหารที่
บ้าน และพูดขอให้อาหารของมารดาที่ถวายแก่พระจงเป็นโลหิตด าไหลออกจากปากของพระที่กินอาหารนั้นเถิด พอตายไปแล้วจึง

   ส
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 นางกล่าวว่า “โศรณะ ท่านจะไปยังวาสวคามเลยหรือ” โศรณะกล่าวว่า “น้องหญิง             
เราจะไป” โศรณะนั้นจึงมองลงภายใต้วิมานนั้นนั่นแล หญิงนั้นได้ออกค าสั่งเปรตเหล่านั้นนั่นแลว่า 
“ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงไป จงพาโศรณโกฏิกรรณะผู้หลับอยู่นั่นแลให้ด ารงอยู่ในสวนอันเป็นของบิดา
ในวาสวคามแล้วมาเถิด” เปรตเหล่านั้นจึงน าโศรณะนั้นให้ด ารงอยู่ในสวนอันเป็นของบิดาในวาสวคาม 
โศรณะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็มองเห็น ระฆัง ร่ม พัด อักษรที่เขียนไว้ว่า “ถ้าโศรณโกฏิกรรณะยังมีชีวิตอยู่
ก่อนแล้วเขาจะรีบมาเร็วพลัน ถ้าสิ้นชีพตายไปแล้วคติของเขานั่นแลจะพิเศษกว่าสถานที่อ่ืนจาก
สถานที่ที่บังเกิด” โศรณะนั้นคิดว่า “ส าหรับมารดาบิดา เราถือว่าตายหรือถูกจับแล้ว เพราะเหตุไร          
เราจึงต้องเข้าไปยังเรือนอีก ? เราจะไป เราจะบวชแต่ส านักของพระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้า”  
ล าดับนั้น โศรณโกฏิกรรณะจึงเข้าไปหายังสถานที่ท่ีพระมหากาตยายนะอาศัยอยู่ พระมหากาตยายนะ
ผู้มีอายุได้เห็นโศรณโกฏิกรรณะจากที่ไกลนั่นแล ก็ครั้นเห็นแล้วได้กล่าวค านี้กะโศรณโกฏิกรรณะอีกว่า 
“มาเถิด โศรณะ ยินดีต้อนรับท่าน โศรณะท่านเห็นโลกนี้และโลกหน้าหรือ ?” โศรณะนั้นกล่าวว่า          
“ข้าแต่พระมหากาตยายนะผู้เจริญ กระผมเห็นแล้ว ข้าแต่พระมหากาตยายนะผู้เจริญ กระผมพึงได้
บรรพชา32 (pravrajyā) อุปสมบทเป็นภิกษุในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้ว  กระผมจะพึงประพฤติ
พรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” พระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้าได้กล่าวกะโศรณะว่า 
“โศรณะ ท่านจงบ าเพ็ญปฏิญญา33 (pratijñā) ในครั้งก่อนนั้นให้บริบูรณ์ก่อนเถิด” ด้วยวิธีที่น า
ข่าวสารที่รับปากไว้ไปบอก (ดังนั้น) เขาจึงเข้าไปพบคนเลี้ยงแกะคนนั้น (และกล่าวว่า) “พ่อผู้เจริญ 
เราพบบิดาของท่านแล้ว บิดาของท่านนั้นกล่าวว่า “ผลวิบากแห่งกรรมนี้ช่างไม่น่าปรารถนาเสียเลย 
ท่านจงหยุดจากอสัทธรรมนี้เถิด” คนเลี้ยงแกะกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ วันนี้ครบ 12 ปีแห่งการจากไป
ของบิดาของเรา ผู้ที่เห็น (เปรตทั้งหลาย) แล้วกลับมาจากปรโลกยังมีอยู่อีกหรือ” โศรณะกล่าวว่า 
“พ่อผู้เจริญ เรานี่ไงมาแล้ว” คนเลี้ยงแกะนั้นย่อมไม่เชื่อ โศรณะจึงกล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ ถ้าท่านจะไม่
เชื่อบิดาของท่านนั้นกล่าว (อีก) ว่าจากภายใต้โรงฆ่าสัตว์มีเหยือกทอง (และ) เต็มไปด้วยทองตั้งอยู่ 
เจ้าจงขุดมันเลี้ยงชีวิตด้วยความสะดวกสบายเถิด ถวายบิณฑบาตพระมหากาตยายนเถระเจ้าตามเวลา
อันสมควร และบ าเพ็ญทักษิณาโดยระบุชื่อของพวกเรา แม้อย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง 
เสื่อมสลายหายไป” คนเลี้ยงแกะนั้นกล่าวว่า “ไม่ว่าครั้งไหนๆ เราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อน 
เราจะดูถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นก็จะเป็นความจริง” เขาจึงไปขุดจนกระทั่ง 
(เชื่อว่า) เรื่องท่ีกล่าวมาท้ังหมดนั้นเป็นจริงตามนั้นนั่นแล เขาจึงเชื่อแล้ว หลังจากนั้น โศรณะนั้นจึงเข้า
ไปพบ (บุรุษ) ที่เป็นชู้กับภรรยาของคนอ่ืน ครั้นเข้าไปหาแล้วก็กล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ เราพบบิดาของ
ท่านแล้ว บิดาของท่านนั้นย่อมกล่าวว่า “ผลวิบากแห่งกรรมนี้ช่างไม่น่าปรารถนาเสียเลย ท่านจงหยุด
จากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้เถิด” บุรุษนั้นกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ วันนี้ครบ 12 ปีแห่งการจากไปของบิดา
ของเรา ผู้ที่เห็นเปรตทั้งหลายแล้วกลับมาจากปรโลกยังมีอยู่อีกหรือ” โศรณะกล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ  
เรานี่ไงมาแล้ว” บุรุษผู้เป็นชู้กับภรรยาของคนอ่ืนนั้นย่อมไม่เชื่อ โศรณะจึงกล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ              
ถ้าท่านจักไม่เชื่อ เหยือกที่เต็มไปด้วยทองตั้งอยู่ภายใต้สถานที่ประกอบพิธีบูชาไฟ บิดาของท่านนั้น
                                                                                                                                                                      

ได้ไปตกนรก เมื่อพ้นจากนรกแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ ดู จ าเนียร ทรงฤกษ์, ชีวประวัติพุทธสาวก (พระอัจฉริย
มหาเถระ) ในสมัยพุทธกาล, 532. 
 

32
บรรพชา (ส. ปฺรวรฺชยา pravrajyā, บ. ปพฺพชฺชา pabbajjā) ไทยแผลงจากสันสกฤตและบาลีใช้ว่า บรรพชา.  

 
33

ปฏิญญา (ส. ปฺรติชฺ า pratijñā, บ. ปฏิญฺ า paṭiññā) ให้ค ามั่น แสดงความยืนยัน ให้การยอมรับ. 
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ย่อมกล่าวว่า “เจ้าจงขุดมันเลี้ยงชีวิตด้วยความสะดวกสบายเถิด ถวายบิณฑบาตพระมหากาตยายน
เถระเจ้าตามเวลาอันสมควรและบ าเพ็ญทักษิณาโดยระบุชื่อของพวกเรา แม้อย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึง
ถึงความเบาบาง เสื่อมสลายหายไป” บุรุษนั้นกล่าวว่า “ไม่ว่าครั้งไหนๆ เราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้
มาก่อน เราจะดูถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นก็จะเป็นความจริง” เขาจึงไปขุดแล้ว
จนกระท่ัง (เชื่อว่า) เรื่องท้ังหมดนั้นเป็นความจริงอย่างนั้น เขาจึงเชื่อแล้ว โศรณะนั้นจึงเข้าไปหาหญิง
แพศยานั้น ครั้นเข้าไปหาแล้วก็กล่าวว่า “น้องหญิง เราเห็นมารดา บิดา พ่ีชาย พ่ีสะใภ้ และทาสีของ
เธอ พวกเขากล่าวว่า “ผลวิบากแห่งกรรมนี้ช่างไม่น่าปรารถนาเสียเลยขอท่านจงหยุดจากอสัทธรรม
อันชั่วช้านี้เถิด” นางกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ วันนี้ครบ 12 ปีแห่งการจากไปของมารดาและบิดาของเรา 
ใครที่ท่านเห็นแล้วว่าไปยังปรโลกแล้วกลับมาอีกมีอยู่หรือ”  โศรณะกล่าวว่า “นางผู้เจริญ เรานี่ไง
มาแล้ว” นางย่อมไม่เชื่อ โศรณะนั้นจึงกล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเธอจักไม่เชื่อ หม้อเหล็ก 4 ใบบรรจุทอง
ไว้จนเต็มตั้งอยู่ที่ เรือนพักหลังเก่าที่ เป็นของพ่อและตรงกลางก็จะมีเหยือกน้ าที่ เป็นทองค าอยู่            
ชนเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “เจ้าจงขุดมันขึ้นเลี้ยงชีวิตโดยความสะดวกสบายเถิด จงถวายอาหาร
บิณฑบาตแก่พระมหากาตยายนะผู้เป็นเจ้าตามเวลาอันสมควร และจงบ าเพ็ญทักษิณาโดยระบุชื่อของ
พวกเรา ท าอย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง เสื่อมสลายหายไป” นางกล่าวว่า “ไม่ว่าครั้ง
ไหนๆ เราก็ไม่เคยได้ยิน (เรื่องแบบนี้) เราจะลองดูถ้าเรื่องนี้จักเป็นเรื่องจริงแล้วละก็ เรื่องทั้งหมดก็จัก
เป็นเรื่องจริง” นางจึงไปขุดแล้วจนกระทั่ง (เห็นว่า) เรื่องทั้งหมดนั้นเป็นจริงตามนั้นนั่นแล นางจึง             
เชื่อแล้ว โศรณโกฏิกรรณะนั้นคิดว่า “สัตว์โลกทั้งหมดนี้เชื่อต่อทอง แต่ไม่มีใครยอมเชื่อเรา” เขาจึงยิ้ม 
ในเวลาที่เป็นเด็กฟัน (ของโศรณะ) ถูกติดไว้ด้วยทอง หญิงนั้นจึงจ าเขาได้แล้วว่าจะต้องเป็นท่านโศรณ
โกฏิกรรณะอย่างแน่นอน โศรณะก็จ าชนที่เป็นพ่ีน้องหญิงได้ หญิงนั้นจึงไปบอกแก่มารดาและบิดาของ
โศรณะนั้นว่า “พ่อแม่ โกฏิกรรณะ34

 กลับมาแล้ว” ชนเป็นจ านวนมากก็ได้บอกแก่พวกท่าน (แต่) 
มารดาและบิดาของโศรณะนั้นไม่เชื่อต่อใครๆ เลย พวกเขากล่าวว่า “ดูก่อนลูกสาว แม้เจ้าก็แกล้งลวง
พวกเรา” จนกระท่ังโศรณะนั้นไปหาเองนั่นเทียว เขายืนอยู่ที่ซุ้มประตูแล้วเปล่งเสียงตะโกนว่า “เรื่อง
เงินทองนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน” เรือนทุกหลังเต็มไปด้วยเสียงของโศรณะนั้น มารดาบิดาเหล่านั้นจ าเสียง
โศรณะนั้นได้แล้ว พวกเขาสวมกอดแล้วเริ่มร้องไห้ พวกเขา (มีใบหน้า) เอ่อล้นเต็มไปด้วยน้ าตา              
ท่านทั้งสองจึงเริ่มเพ่ือจะมอง (โศรณะ) โศรณะนั้นย่อมกล่าวว่า “แม่และพ่อ พวกท่านพึงอนุญาต  
ด้วยศรัทธาอย่างแน่วแน่ผมจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต” มารดาและบิดาทั้งสองกล่าวว่า               
“ลูกเอ๋ย พวกเราร้องไห้ มีหน้าตาเศร้าหมองก็เพราะความโศกอันมีเจ้าเป็นต้นเหตุ บัดนี้อาศัยเจ้าจึงได้
ดวงตา (แช่มชื่น) กลับมาอีก ตราบที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เจ้าอย่าพึงบวชเลย เจ้าบวชในเวลาที่พวกเรา
สิ้ น ชี พ เ ถิ ด”  ( ต่ อมา )  โศรณะนั้ น ฟั ง ธร รมจากส านั กของท่ านพระมหากาตยายนะ                                
กระท าโสดาปัตติผล35 (srotāpattiphala) ให้แจ้งแล้ว และตั้งมารดาและบิดาทั้งสองไว้ในสิกขาบท36

 

                                                           

 
34

ดังที่ เคยกล่าวไว้ข้างต้นแล้วตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตนอกจากจะใช้ค าศัพท์ที่ เป็นชื่อเรียกเต็มว่า                
โศรณโกฏิกรณะ แล้วก็ยังปรากฏการเรียกชื่อย่อเพียงส่วนต้นของชื่อ โศรณะ อีกทั้งยังเรียกชื่อย่อเพียงส่วนท้าย โกฏิกรณะ ด้วย.  

 
35

โสดาปัตติผล (ส. โสฺรตาปตฺติผล srotāpattiphala, บ. โสดาปตฺติผล sotāpattiphala) คือ ผลที่พระโสดาบัน
ได้บรรลุ เป็นผลที่ถึงกระแสนิพพานเกิดจากการละสักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 465. 
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(śikṣāpada) และสรณคมน์37
 (śaraṇagamana) โศรณะนั้นเรียนรู้อาคมทั้ง 4 หมวด กระท า

สกทาคามิผล38
 (sakṛdāgāmiphala) ให้แจ้งแล้วตั้งมารดาและบิดาทั้งสองไว้ในสัจจะ 

 เวลาต่อมามารดาและบิดาทั้งสองของโศรณะนั้นกระท ากาละแล้ว เขาจึงให้ทรัพย์สมบัติ
นั้นแก่คนล าบาก ตกยาก ไร้ที่ พ่ึง ยากจนขัดสน ท าคนจนให้กลายเป็นมีอันจะกิน (ไม่ให้เป็น           
คนจน) แล้วจึงเข้าไปหายังสถานที่ที่พระมหากาตยายนะอาศัยอยู่ ครั้นเข้าไปหาแล้วหมอบกราบเท้า
ของพระมหากาตยายนะด้วยเศียรเกล้า ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง โศรณโกฏิกรรณะผู้ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่งได้
กล่าวค านี้กะพระมหากาตยายนะผู้มีอายุว่า “ข้าแต่ท่านพระมหากาตยายนะผู้ประเสริฐ กระผมจะพึง
ได้บรรพชาในพระธรรมวินัยอันกล่าวไว้ดีแล้ว กระนั้นกระผมจะพึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของ   
พระผู้มีพระภาคเจ้า” ท่านพระมหากาตยายนะจึงให้โศรณะนั้นบวชแล้ว โศรณะนั้นครั้นบวชแล้วก็
ศึกษามาติกา39

 (mātṛkā) จนจบ กระท าอนาคามิผล40 (anāgāmiphala) ให้แจ้งแล้ว เนื่องจากใน
ชนบทชายแดนมีพระภิกษุน้อยจะหาคณะสงฆ์ครบจ านวน 10 รูปได้ยาก โศรณะนั้นจึงบวชเป็น
สามเณรตลอดไตรมาส เป็นเรื่องปกติจริงๆ ที่เหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจะมีการประชุม
กันสองครั้งคือ ในวันเพ็ญเดือน 8 ใกล้เข้าพรรษา 1 ครั้ง และวันเพ็ญเดือนการติกา41 (kārtikā)                 
1 ครั้ง ในการประชุม 2 ครั้งเหล่านั้น เหล่าภิกษุที่ประชุมกันในวันเพ็ญเดือน 8 ใกล้เข้าพรรษาก็จะ
สาธยายเรียนรู้อุเทศ โยคะ และมนสิการแล้วเข้าจ าพรรษาในบ้าน นคร นิคม เมือง และราชธานี
เหล่านั้นๆ เหล่าภิกษุที่ประชุมกันในวันเพ็ญเดือนการติกา ก็จะบอกกล่าวกันตามที่ได้ศึกษามา               
และสอบถามข้อสงสัยแห่งพระสูตร พระวินัย และมาติกา แม้ส าหรับพระมหาสาวกก็เป็นอย่างนี้
เหมือนกัน ครั้งนั้นเหล่าภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริก42 (sārdhaṁvihāri) และอันเตวาสิก43 (antevāsika) 

                                                                                                                                                                      

 
36

สิกขาบท (ส. ศิกฺษาปท śikṣāpada) บาลีว่า สิกขาบท (บ. สิกฺขาปท sikkhāpada) คือ ข้อที่ต้องศึกษา             
ข้อศีล ข้อวินัย หรือบทบัญญัติข้อหนึ่งๆ ในพระวินัยที่ภิกษุพึงศึกษาปฏิบัติมี 227 ข้อ ที่ภิกษุณีพึงศึกษาปฏิบัติมี 311                         
ข้อ ที่สามเณรและสามเณรีพึงศึกษาปฏิบัติมี 10 ข้อ ที่อุบาสกและอุบาสิกา หรือสาธุชนพึงศึกษาปฏิบัติมี 5 หรือ 8 ข้อ                    
ดู เร่ืองเดียวกัน, 448. 
 

37
สรณคมน์ (ส.ศรณคมน śaraṇagamana) บาลีว่า สรณคมน์ (บ. สรณคมน saraṇagamana) แปลว่า               

การถึงสรณะหรือการยึดเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึก หมายถึง การถึงรัตนะทั้ง 3 คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงที่ระลึก 
ในภาษาไทยเรียกว่า ไตรสรณคมน์ หรือไตรสรณาคมน์ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 404. 
 

38
สกทาคามิผล  (ส. สกฺฤทาคามิผล sakṛdāgāmiphala) บาลีว่า สกทาคามิผล (บ. สกทาคามิผล  

sakadāgāmiphala) คือ ผลที่พระสกทาคามีได้บรรลุ เป็นผลที่ได้จากการละสักกายทิฐิ วิจิกิจฉา ลีลัพพตปรามาส รวมทั้งท าราคะ 
โทสะ โมหะให้เบาบางลงได้แล้ว ดู เร่ืองเดียวกัน, 393.   
 

39
มาติกา (ส. มาตฺฤกา  mātṛkā, บ. มาติกา mātikā) คือ แม่บท เช่น ตัวสิกขาบท เรียกว่าเป็นมาติกา เพราะ

จะต้องขยายความต่อไป. 
 

40
อนาคามิผล คือ ผลที่พระอนาคามีได้บรรลุ เป็นผลที่ได้จากการละกามราคะและปฏิฆะ ดู เร่ืองเดียวกัน, 487.  

 
41

เดือนการติกา  (ส. การฺติกา kārtikā, บ. กตฺติก kattika) ตรงกับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน. 

 
42

สัทธิวิหาริก (ส. สารธ วิหาริ sārdhaṁvihāri) บาลีว่า สัทธิวิหาริก (บ. สทฺธิวิหาริก saddhivihārika) แปลว่า            
ผู้อยู่ร่วมด้วย หมายถึง ศิษย์ ใช้เรียกผู้ที่ได้รับการอุปสมบทแล้ว ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์รูปใดก็เป็นสัทธิวิหาริกของ                  
พระอุปัชฌาย์รูปนั้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 429. 

 
43

อันเตวาสิก (antevāsika) หมายถึง ผู้อยู่ในส านัก ภิกษุผู้ขออยู่ร่วมส านัก ศิษย์ (ภิกษุผู้รับให้อยู่ร่วมส านักเรียก
อาจารย์) อันเตวาสิกมี 4 ประเภทคือ 1. ปัพพันชันเตวาสิก อันเตวาสิกในบรรพชา 2. อุปสัมปทันเตวาสิก อันเตวาสิกในอุปสมบท 
3. นิสสยันเตวาสิก อันเตวาสิกผู้ถือนิสัย 4. ธัมมันเตวาสิก อันเตวาสิกผู้เรียนธรรม ดู เร่ืองเดียวกัน, 534. 
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ของพระมหากาตยายนะผู้มีอายุ เรียนรู้ บรรยายถึงอุเทศ โยคะ และมนสิการอย่างหลากหลายและ
เพ่ิมเติมเหล่านั้นแล้วจ าพรรษาอยู่ในบ้าน นิคม เมือง และราชธานีเหล่านั้นๆ หลังจากผ่าน                    
การจ าพรรษา 3 เดือนก็ได้เย็บชุนจีวร ท าจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาทานบาตรและจีวรแล้วเข้าไปยัง
สถานที่ที่พระมหากาตยายนะอาศัยอยู่  ครั้นเข้าไปหาแล้วก็ได้กราบแทบเท้าของท่านพระมหา -   
กาตยายนะด้วยเศียรเกล้า แล้วนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้บอกกล่าวตามที่
ได้ศึกษามาและสอบถามถึงข้อสงสัย คณะสงฆ์มีจ านวนครบ 10 รูปแล้ว พระมหากาตยายนะนั้นจึงให้
โศรณะอุปสมบท โศรณะนั้นทรงไว้ซึ่งปิฎกที่สาม เพราะละกิเลสทั้งมวลได้อย่างเด็ดขาดจึงกระท าให้
แจ้งแล้วซึ่งความเป็นพระอรหัตว์44 (arhattva) โศรณะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ปราศจากราคะใน            
ไตรธาตุ45 กระนั้นยังเป็นผู้ที่น่ากราบไหว้อย่างมาก 
 ต่อมาสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกของท่านพระมหากาตยายนะ เข้าไปหาท่านพระมหา-
กาตยายนะแล้วได้บอกค านี้กะท่านพระมหากาตยายนะว่า “พวกเราพบและเข้าไปหาอุปัชฌาย์46 
(upādhyāya) แล้ว พวกเราจะไป พวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า” อนึ่งพระมหา-                
กาตยายนะกล่าวแล้วว่า “ลูกทั้งหลาย พวกเธอจงกระท าอย่างนี้ เธอต้องไปพบ ต้องไปเฝ้าพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นะ” ทราบมาว่าโดยสมัยนั้นพระโศรณโกฏิกรรณะนั่งประชุมอยู่ใน
บริษัท (parṣada) นั้นด้วย ล าดับนั้น ท่านพระโศรณโกฏิกรรณะลุกจากอาสนะแล้วห่มอุตราสงค์47

เฉวียงบ่าย่อเข่าด้านขวาบนแผ่นดินประคองอัญชลีไปยังท่านพระมหากาตยายนะ ไหว้แล้วกล่าวค านี้
กะท่านพระมหากาตยายนะว่า “เพราะอานุภาพของพระอุปัชฌาย์ผมพบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้นแล้วด้วยธรรมกาย48 (dharmakāya) แต่ด้วยรูปกาย49 (rūpakāya) หาได้พบไม่ ข้าแต่           
พระอุปัชฌาย์ผมจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้ด้วยธรรมกาย” พระมหากาตยายนะนั้นกล่าว
แล้วว่า “ลูกเอ๋ย เธอจงกระท าอย่างนี้ ลูกเอ๋ย เพราะว่าการได้เห็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นการยากเปรียบเสมือนกับดอกอุทุมพร (มะเดื่อ) พบได้ยากฉะนั้น50 เธอจงกราบแทบพระยุคลบาท
                                                           

 
44

อรหัตว์ (ส. อรฺหตฺตฺว arhattva) บาลีว่า อรหัตต์ (บ. อรฺหตฺต arhatta) ไทยใช้ว่า อรหัต แปลว่า ความเป็น              
พระอรหันต์ หมายถึง ธรรมวิเศษสูงสุดในพุทธศาสนา.  
 

45
ไตรธาตุ หมายถึง ธาตุหรือภพซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์มี 3 คือ 1. กามภพ คือ ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ 2. รูปภพ 

คือ ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน 3. อรูปภพ คือ ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit 

Grammar and Dictionary, Vol. 2, 259; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 279.  
 

46
อุปัชฌาย์ (ส. อุปาธฺยาย upādhyāya) บาลีว่า อุปัชฌายะ (บ.อุปชฺฌาย upajjhāya) ไทยใช้ว่า อุปัชฌาย์. 

 
47

อุตราสงค์ หมายถึง ผ้าที่ใช้ห่มหรือพาดส่วนบนของร่างกาย ภิกษุในพุทธศาสนาเรียกว่า จีวร ดู พระพรหม- 
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 559. 
 

48
ธรรมกาย หมายถึง กองธรรม หรือชุมนุมแห่งธรรม ในความหมายนี้ก็คือ โลกุตตรธรรม 9 หรืออริยสัจจ์                   

ดูเพ่ิมเติม เร่ืองเดียวกัน, 142-143.  
 

49
รูปกาย  คือ ประชุมแห่งรูปธรรม กายที่เป็นส่วนรูป โดยใจความได้แก่ รูปขันธ์ หรือร่างกาย ดู เร่ืองเดียวกัน , 

347. 
 

50
มะเดื่ออุทุมพร เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูง 15-20 เมตร ทรงพุ่มกว้าง ใบหนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปใบหอกกว้าง

ประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนปกคลุม ก้านใบยาว 5 
เซนติเมตร หูใบรูปหอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อกลมมีลักษณะคล้ายผล ชาวบ้านมักเรียกช่อดอกนี้ ว่า ผลหรือลูก
มะเดื่อ ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามล าต้นและกิ่งแก่ ช่อดอกอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม มีขนอ่อนปกคลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามค าของเรา จงสอบถามความเป็นผู้มีอาพาธน้อย การประทับอยู่อย่าง
สะดวกสบาย (สารทุกข์สุขดิบ) และปัญหา 5 ประการว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เนื่องจากในชนบท
ชายแดนมีพระภิกษุน้อยยากที่จะหาคณะสงฆ์ครบ 10 รูปบริบูรณ์ ในชนบทชายแดนนั้นพวก                     
ข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติอย่างไร แผ่นดินขรุขระ ทางเดินเต็มไปด้วยรอยเท้าโค ในชนบทชายแดนผ้า             
ปูนั่งและผ้าปูนอนของพวกข้าพระองค์มีลักษณะดังนี้คือ ท ามาจากหนังแกะ ท ามาจากหนังโค ท ามา
จากหนังแพะ ในชนบทชายแดนนั้นผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนมีลักษณะดังนี้คือ ท ามาจากหญ้าเอรกะ 
(eraka) มาจากขนแกะ (meraka) ท ามาจากชันทุรกะ (janduraka) มันทุรกะ (manduraka)51 
เนื่องจากในชนบทชายแดนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนนี้มีลักษณะอย่างนี้แล คือ ท ามาจากหนังแกะเหมือน
ที่กล่าวไว้แล้ว มนุษย์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยน้ า มีการอาบน้ าเป็นกิจวัตร ภิกษุรูปหนึ่งให้ส่งจีวรไปให้แก่
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ผ้าที่ได้รับมาแต่ที่นี้ยังไม่ถึงชนบทชายแดนนั้นเลย ผ้าเหล่านั้นจะเป็นนิสสัคคีย์52 
(naiḥsargika) แก่ใคร” ท่านพระโศรณโกฏิกรรณะนั้นรับปากท่านพระมหากาตยายนะโดย
ดุษณีภาพ53 ล าดับนั้น ท่านพระโศรณโกฏิกรรณะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้านุ่งห่มเสร็จเรียบร้อย 
ถือบาตร (pātra) และจีวร (jīvara) เข้าไปบิณฑบาต (piṇḍapāta) ยังหมู่บ้านวาสวคามจนกระทั่งถึง
เมืองศราวัสตีตามล าดับ ต่อจากนั้นท่านพระโศรณโกฏิกรรณะเก็บบาตรและจีวรเรียบร้อยแล้ว              
ล้างเท้าก็เข้าไปโดยทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นั่ง ณ สถานที่สมควร
ส่วนหนึ่ง ณ เวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกท่านพระอานนท์ผู้มีอายุมาแล้วว่า  “อานนท์ 
เธอจงไปจัดเตรียมแท่นที่นั่งส าหรับเราตถาคต และโศรณโกฏิกรรณะไว้ในวิหารหลังหนึ่งเถิด”                
                                                                                                                                                                      

เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 4 เซนติเมตร เกสรตัวผู้อยู่บริเวณรอบช่องเปิด เกสรตัวเมียอยู่ภายในโพรงช่อดอก ผลมีขนาด
เล็ก ถิ่นก าเนิดดั้งเดิมของมะเดื่ออุทุมพรครอบคลุมเขตร้อนของทวีปเอเชียตั้งแต่อินเดียถึงประเทศจีน ในไทยพบขึ้นตามป่าดิบชื้น
และป่าดิบเขามักขึ้นตามริมล าธารที่ระดับความสูง 1,000-1,250 เมตรจากระดับน้ าทะเล ชื่อมะเดื่ออุทุมพรสันนิษฐานว่ามาจาก
การรวมชื่อมะเดื่อกับชื่อในภาษาสันสกฤต คือ อุทุมพร (udumbar) เป็นมะเดื่ออุทุมพร สาเหตุที่ดอกมะเดื่อหาได้ยากก็เพราะดอก
มะเดื่อนั้นอยู่ภายในช่อดอกที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นผลมะเดื่อ อาจจะมีบ้างที่ดอกมะเดื่อเกิดขึ้นเดี่ยวๆ โดยไม่มีช่อมาหุ้มจึงจะท าให้
เห็นดอกมะเดื่อได้ซึ่งคงเกิดขึ้นได้ยากมาก. 
 

51
“erako merako jandurako mandurakaḥ” ค าศัพท์ทั้ง 4 ค านี้เป็นชื่อของชนิดผ้าส าหรับปูพ้ืนและที่นอน             

แต่ละค ามีลักษณะเฉพาะทางความหมายที่แตกต่างกัน ทว่าในที่นี้ใช้ร่วมอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกันคือ สิ่งที่ใช้ปูลาด ค าว่า              
เอรกะ (eraka) ตามความหมายแท้ที่จริงแล้วเป็นชื่อของหญ้าที่นิยมน ามาใช้ท าเสื่อ ค าว่า เมรกะ (meraka) ดูเหมือนว่าเป็น
ลักษณะของการท าให้เป็นภาษาปรากฤต โดยมาจากค าภาษาสันสกฤตว่า เมณฺฒกะ (meṇḍhaka) คือ แกะ มีความหมายถึง            
ผ้าขนแกะที่ใช้ส าหรับปูพ้ืน ส่วนค าว่า ชันทุรกะ (janduraka) เป็นค าที่สัมพันธ์กับค าว่า ชันทินี (jandinī) ซึ่งเป็นชื่อเรียกของเชือก
ที่ยึดติดกับซี่กรงล้อที่ใช้ปั่นด้าย (สันสกฤตว่า ยันตริณี yantriṇī) ค านี้เป็นค าที่ปัจจุบันปรากฏใช้อยู่ในภาษาฮินดีทางท้องถิ่นแถบ
ตะวันตก ได้แก่ ชันทินี ชันทุรกะ ซึ่งท ามาจากขนที่หยาบของอูฐ หรือล่อ ขนที่หยาบมากๆ นี้มักทอเป็นถุงหรือกระสอบบรรจุ
สิ่งของ หรือส าหรับห่อสัตว์ โดยกระสอบที่ทอมาจากขนที่หยาบของอูฐเช่นนี้สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุส าหรับปูลาดพ้ืนที่ขรุขระ
หรือพ้ืนที่ทุรกันดารได้เป็นอย่างดี และค าว่ามันทุรกะ (manduraka) เชื่อมโยงกับค าว่า มันทุรา (mandurā) ที่มีความหมายว่า 
คอกม้า และเป็นชื่อเรียกของผ้าขนสัตว์ นมทา (namadā) (สันสกฤตว่า นมตก namataka) มักใช้ส าหรับท าผ้าที่ใช้คลุมบนหลังม้า 
ดู V. S. Agrawala, “Some Obscure Words in the Divyāvadāna,” Journal of the American Oriental Society,              
vol. 86, No. 2 (Apr-Jun, 1966), (np: American Oriental Society, 1966), 68. 
 

52
นิสสัคคีย์ (ส. ไนะสรฺคิก naiḥsargika) บาลีว่า นิสสัคคีย์ (บ. นิสฺสคฺคิย nissaggiya) หมายถึง อันให้ต้องสละ

สิ่งของ เป็นคุณบทแห่งอาบัติปาจิตตีย์หมวดที่มีการต้องสละสิ่งของซึ่งเรียกว่า นิสสัคคิยปาจิตตีย์ อันจะต้องสละ เป็นคุณบทแห่ง
สิ่งของที่จะต้องสละเมื่อต้องอาบัติปาจิตตีย์หมวดนั้น กล่าวคือ นิสสัคคิยวัตถุ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม-                
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 169.  
 

53
ดุษณีภาพ หมายถึง อาการนิ่งที่แสดงการยอมรับหรือตกลง. 
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พระอานนท์ทูลรับว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” ท่านพระอานนท์จึงจัดเตรียมแท่นประทับ
ส าหรับพระตถาคตเจ้า และที่นั่งส าหรับพระโศรณโกฏิกรรณะเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มี               
พระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
แท่นประทับส าหรับพระองค์ผู้ตถาคต และแท่นที่นั่งส าหรับพระโศรณโกฏิกรรณะข้าพระองค์
จัดเตรียมไว้แล้วในวิหารหลังเดียวกัน ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทราบเวลาที่จะประทับเถิด”                
ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเสด็จไปยังวิหารของพระโศรณโกฏิกรรณะกระนั้นทรงเสด็จเข้าไป
ประทับนั่งแล้ว เรื่อยไปจนกระทั่งทอดพระเนตรโดยตั้งสติไว้มั่น  ล าดับนั้น แม้ท่านพระโศรณ-                 
โกฏิกรรณะล้างเท้าข้างนอกวิหารแล้ว เข้าไปยังวิหารนั่งขัดสมาธิเรื่อยไปโดยตั้งสติไว้มั่น ทราบมาว่าใน
ราตรีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโศรณโกฏิกรรณะอยู่แล้วโดยดุษณีภาพอันประเสริฐ ต่อจากนั้น
ในเวลารุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงตรัสเรียกท่านพระโศรณโกฏิกรรณะว่า “โศรณะ ธรรมที่เรา
ได้ตรัสรู้แจ้งแล้วด้วยตนเองจะมีความแจ่มแจ้งแก่เธอ” จากนั้นท่านพระโศรณะได้รับโอกาสจาก             
พระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องจากท่านเห็นแจ้งสัจธรรมเบื้องต้น ลึกซึ้ง ที่สุด และเป้าหมายจึงเปล่งเสียงท า
การสาธยายไศลคาถา (śailagāthā) มุนิคาถา (munigāthā) อรรถวรรคียสูตร (arthavargīya sūtra) 
โดยพิสดาร54 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงทราบการจบลงแห่งกถาของพระโศรณโกฏิ
กรรณะแล้ว ทรงตรัสพระด ารัสนี้กะท่านโศรณโกฏิกรรณะว่า “ดีแล้ว โศรณะ ธรรมที่เรากล่าวไว้ด้วย
ปัญญาอันรู้ยิ่งพร้อมเองแล้ว เธอภาษิตได้ไพเราะและประณีต” ต่อจากนั้นท่านพระโศรณโกฏิกรรณะ
ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า  “เวลานี้ เราสมควรจะกราบทูลตามค าของพระอุปัชฌาย์แด่พระผู้มี                     
พระภาคเจ้า” ทราบดังนี้แล้วจึงลุกออกจากอาสนะกระทั่งไปถวายบังคมกราบทูลค านี้กะพระผู้มี             
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เนื่องจากพระมหากาตยายนะพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวาสวคามในชนบทชายแดน ท่านขอวันทาพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยเศียรเกล้า ถามไถ่ถึงความเป็นผู้มีอาพาธน้อยจนถึงการประทับอยู่อย่างสุขสบายและค าถาม 5 
ประการ ขอพระองค์ทรงพยากรณ์โดยพิสดาร” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระด ารัสนี้กะ                   
พระโศรณโกฏิกรรณะว่า “โศรณะ เวลานี้ไม่สมควรที่จะพยากรณ์ค าถามของเธอ เวลาที่พระสงฆ์
ประชุมกันนั้นจักเป็นเวลาสมควรเพ่ือที่จะพยากรณ์ค าถามของเธอ” ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแจ้งเวลาที่เหมาะสมแล้ว ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ข้างหน้าภิกษุสง ฆ์ จากนั้นท่าน              
พระโศรณโกฏิกรรณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ววันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี                 
พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วยืน ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระโศรณโกฏิกรรณะผู้ยืน ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เนื่องจากในชนบท
ชายแดนพระมหากาตยายนะผู้เป็นอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์จ าพรรษาอยู่ในหมู่บ้านวาสวคาม ท่านขอ
วันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถามไถ่ถึงความเป็นผู้มีอาพาธน้อย จนถึงการประทับ
อยู่อย่างสะดวกสบายและค าถาม 5 ประการ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์โดยพิสดารตั้งแต่
แรกเริ่มจนกระทั่งถึงอาบัตินิสสัคคีย์จะมีแก่ใคร”55 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เพราะเหตุนั้นเราจึง
                                                           

 
54

“vistareṇa svareṇa” รอตแมน (Rotman) เสนอว่าสามารถแปลได้ว่า “โดยเต็มไปด้วยโทนเสียงที่ถูกต้อง” 
หรือ “โดยเสียงอันดังกังวาล” Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 399. 
 

55
นี่ถือเป็นลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทิวยาวทานกล่าวคือ การใช้ส านวนย่อ เมื่อจะกล่าวถึง

ข้อความเหมือนดังที่เคยกล่าวมาแล้วส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ว่า “yāvat” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง, จนกระทั่งถึง) แทนการยกข้อความ
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อนุญาตว่าในชนบทชายแดนอุปสมบทด้วยพระวินัยธร56 (vinayadhara) 5 รูปได้ สรงน้ าได้ตลอดเวลา 
สวมรองเท้าที่ท าด้วยหญ้าชั้นเดียว สองชั้นไม่ควร สามชั้นไม่ควร ถ้ารองเท้านั้นเสียหายไปทิ้งรองเท้า
นั้นแล้วรับใหม่ก็ได้ ภิกษุรูปหนึ่งให้ส่งจีวรไปให้แก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งผ้าที่ได้รับมาแต่ที่นี้ยังไม่ถึงชนบท
ชายแดนนั้นเลยนิสสัคคีย์จะไม่มีแก่ใคร” ท่านพระอุบาลี57 (upālī) ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า             
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึง (อนุญาต) การอุปสมบทด้วยพระวินัยธร 5 รูป
ในชนบทชายแดน ในข้อนั้นตรงไหนคือที่สุดเขตแดน ตรงไหนคืออาณาเขตปลายแดน ?”                  
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อุบาลี ในทิศตะวันออกมีนครชื่อว่า  ปุณฑวรรธนะ58 (puṇḍavardhana) 
ด้านหน้านครนั้นมีภูเขาชื่อว่า ปุณฑกักษะ (puṇḍakakṣa) ด้านหลังจากภูเขานั้นเป็นที่สุดเขตแดน               
ในทิศใต้มีนครชื่อว่า ศราวตี (śarāvatī) ด้านหลังนครนั้นมีแม่น้ าชื่อว่า สราวตี59 (sarāvatī) แม่น้ านั้น
เป็นที่สุดเขตแดน ด้านหลังจากแม่น้ านั้นเป็นอาณาเขตปลายแดน ในทิศปัจจิม (ตะวันตก) มีหมู่บ้าน
พราหมณ ์2 หมู่บ้านชื่อว่า สถูณะ (sthūṇa) และอุปสถูณะ (upasthūṇa) หมู่บ้านนั้นเป็นที่สุดเขตแดน 
ด้านหลังจากหมู่บ้านนั้นเป็นอาณาเขตปลายแดน ในทิศเหนือมีภูเขาชื่อว่า อุศีระ60 (uśīragiri) ภูเขา
นั้นเป็นที่สุดเขตแดน ด้านหลังแต่ภูเขานั้นเป็นอาณาเขตปลายแดน”  
 เหล่าภิกษุกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านโศรณโกฏิกรรณะกระท ากรรมอะไรไว้          
ขอพระองค์ทรงตรัสโดยพิสดาร” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เรื่องเคยมีมาแล้วครั้งที่พระผู้มี             

                                                                                                                                                                      

เหล่านั้นมาทั้งหมด ซึ่งในข้อความข้างต้นนี้เป็นตอนที่ท่านโศรณโกฏิกรณะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามค าถามที่ก่อนหน้านี้           
พระอุปัชฌาย์คือพระมหากาตยายนะฝากตรัสถามให้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ ดูส านวนเต็มในหน้า 29.  
 

56
วินัยธร คือ ผู้ทรงวินัย ภิกษุผู้ช านาญวินัย พระอุบาลีเถระได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะใน

บรรดาพระวินัยธร ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 371. 
 

57
อุบาลี (upālī) เป็นชื่อของพระมหาสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า เดิมเป็นกัลบกหรือช่างตัดผมของเจ้าศากยะ 

ต่อมาได้ออกบวชร่วมกับเจ้าชายจากศากยสกุลที่อนุปิยอัมพวัน โดยพระอุบาลีมีพระอุปัชฌาย์ชื่อว่ากัปปิตกะ คร้ันบวชแล้วท่านก็
เรียนกรรมฐาน และจะไปอยู่ป่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต ท่านจึงเล่าเรียนและเจริญวิปัสสนากรรมฐานเร่ือยไปจนได้บรรลุ 
พระอรหัต พระอุบาลีมีความเชี่ยวชาญพระวินัยมากและได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้ทรง                
พระวินัย และในคราวท าปฐมสังคายนาท่านก็เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยด้วย ดู เร่ืองเดียวกัน, 562; และ G.P. Malalasekera, 
Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 408. 
 

58
ปุณฑวรรธนะ (puṇḍavardhana) ตามต้นฉบับใน Gilgit Mss. ว่า ปุณฑรวรธนะ (puṇḍravardhana) ลอว์  

(Law) กล่าวว่า ปุณฑรวรรธนะ เป็นเมืองบ้านเกิดของปุณฑระ ซึ่งมีเค้าโครงคล้ายคลึงกับตอนเหนือของเบงกอลในปัจจุบัน 
ปุณฑรวรรธนะดูเหมือนว่าคล้ายคลึงกับซากปรักของมหาสถาน (mahāsthān) หรือ มหาสถานคฒฺ (mahāsthāngarh) ตั้งห่าง 7 
ไมล์จากทางตอนเหนือของโภคระ (bhogra) ส่วน เซอร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์ (Sir Monier Williams) กล่าวไว้ว่า ปุณฑรวรรธนะ
เทียบเท่ากับเบงกอลและพิหารในปัจจุบัน ดู Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, 190; Bimala Churn 
Law, Historical Geography of Ancient India (Delhi: Ess Ess Publications, 1976), 246-248; and Sir. Monier 

Williams, Sanskrit-English Dictionary, 632. 
 
59

ส าหรับต าแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องของเมืองและแม่น้ าที่ชื่อสราวตีนี้ไม่ทราบแน่ชัด ดู Andy Rotman, Divine 

Story : Divyāvadāna Part I, 400. 

 
60

ตามความเห็นของลอว์ (Law) ได้ เสนอไว้ว่า อุศีรคิ ริ (uśīragiri) ที่ปรากฏในทิวยาวทาน, อุสีนารา 
(usīnārāgiri) ที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลี, อุศีนรคิริ (uśīnaragiri) ที่ปรากฏในกถาสริตสาคร และอุศีรธฺวช (uśīradhvaja)             
ในวินัยวัสตุ คือสถานที่เดียวกัน ดู Bimala Churn Law, Historical Geography of Ancient India, 132. 
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พระภาคตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาพระนามว่า กาศยปะ61 (kāśyapa) ทรงอุบัติ
ขึ้นในโลก ทราบมาว่าโดยสมัยนั้นมีสองสามีภรรยา (อาศัยอยู่ ) ในเมืองพาราณสี62 (vārāṇasī)                 
สองสามีภรรยานั้นรับเอาสิกขาบทคือ สรณคมณ์ในส านักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า              
กาศยปะนั้น ในกาลที่พระกาศยปสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงกระท าพุทธกิจทุกอย่างแล้ว ก็ทรงดับขันธ-
ปรินิพพานโดยนิพพานธาตุ63 (nirvāṇadhātu) อย่างไม่มีส่วนเหลือ (นิรุปาทิเสสนิรวาณ) พระราชา
พระนามว่า กฤกี (kṛkī) ทรงรับสั่งให้สร้างเจดีย์64 (caitya) ที่ท าจากรัตนะทั้ง 4 สูงหนึ่งโยชน์65 วัดโดย
ส่วนรอบแดพ่ระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระราชากฤกีนั้นทรงพระราชทานงบประมาณที่มีอยู่ที่
ประตพูระนครด้านทิศตะวันออกเพ่ือปฏิสังขรณ์66 (pratisaṁskaraṇa) สภาพที่เก่าผุพังไว้ที่พระสถูป67 
(stūpa) นั้น (ต่อมา) ในเวลาที่พระราชาพระนามว่า กฤกีสวรรคต พระราชโอรสของพระองค์                
พระนามว่า สุชาตะ (sujāta) นั้นก็ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ พวกอ ามาตย์ได้น้อมถวายงบประมาณ
เล็กน้อยแก่พระองค์ พระองค์จึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์มาว่า  “เพราะเหตุไร พวกท่านจึงให้
งบประมาณเพียงเล็กน้อยแก่เรา ในแว่นแคว้นของเราไม่มีงบประมาณเลยหรือ ?” พวกอ ามาตย์
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ งบประมาณที่ประตูด้านทิศตะวันออก พระราชา
พระองค์ก่อนจัดตั้งไว้เพ่ือบูรณะซ่อมแซมสภาพที่เก่าผุพังในพระสถูป  ถ้าพระองค์ผู้สมมติเทพ                
                                                           

 
61

กาศยปะ (ส. กาศฺยป kāśyapa) บาลีว่า กัสสปะ (บ. กสฺสป kassapa) เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์
หนึ่งในภัทรกัลป์นี้. 

 
62

พาราณสี เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นกาศี ก่อนหน้านี้เมืองนี้มีชื่อว่าประยาค (Prayāga) ต่อมาจึงได้
เปลี่ยนเป็นพาราณสี พาราณสีเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอินเดียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคงคา  ปัจจุบันเรียก 
Banaras หรือ Benares ห่างจากกรุงพาราณสีไปประมาณ 6 ไมล์เป็นที่ตั้งของป่าฤษิปตนมคฤทายวัน เป็นป่าที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนาซึ่งปัจจุบันเรียก สารนาถ ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์                   
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 266; G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 2, 274-275; 
and Vettam Mani, Purānic Encyclopaedia, 395, 827.  

63
นิพพานธาตุ (ส. นิรฺวาณธาตุ nirvāṇadhātu, บ. นิพฺพานธาตุ nibbānadhātu) คือ ภาวะแห่งนิพพานมี 2 

แบบ ได้แก่ 1. สอุปาทิเสสนิพพาน คือ ดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึง การนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังรับรู้อารมณ์สุขทุกข์
ทางอินทรีย์ทั้ง 5 อยู่ 2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึง การนิพพานของพระอรหันต์ผู้ไม่รับรู้
อารมณ์ทั้งปวง ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 25, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 258-259. 
 

64
เจดีย์ (ส. ไจตฺย caitya, บ. เจติย cetiya) ที่เคารพนับถือ บุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย์

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามี 4 อย่างคือ 1. ธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์ คือ สิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคย
ทรงใช้สอย 3. ธรรมเจดีย์ บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน์ 4. อุทเทสิกเจดีย์ คือ พระพุทธรูป ในทางศิลปกรรมไทยหมายถึงสิ่งที่ก่อ
เป็นยอดแหลมเป็นที่บรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ เช่น พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ เป็นต้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 72. 
 

65
โยชน์ มาตราวัดระยะทางเทียบได้ดังนี้ 1 โยชน์ = 400 เส้น 1 เส้น = 20 วาหรือ 80 ศอก 400 เส้น = 8,000 

วา หรือ 32,000 ศอก 8,000 วาหรือ 32,000 ศอก = 16,000 เมตร 16,000 เมตร = 16 กิโลเมตร ดังนั้นระยะทาง 1 โยชน์จึง
เท่ากับ 16 กิโลเมตร ดู เร่ืองเดียวกัน, 334. 
 

66
ปฏิสังขรณ์ (ส. ปฺรติส สการณ pratisaṁskaraṇa) บาลีว่า ปฏิสังขรณ์ (บ. ปฏิสงฺขรณ paṭisaṁkharaṇa) 

ซ่อมแซมท าให้กลับดีเหมือนเดิม. 

 
67

สถูป (ส. สตูป stūpa, บ. ถูป thūpa) ไทยใช้ว่า สถูป เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งก่อไว้ส าหรับบรรจุของควรบูชา                 
เป็นอนุสรณ์ที่เตือนใจให้เกิดปสาทะและกุศลธรรมอื่นๆ เช่น พระสารีริกธาตุ อัฐิแห่งพระสาวก หรือกระดูกแห่งบุคคลที่ นับถือ ดู              
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 396. 
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ทรงอนุญาต พวกข้าพระองค์เหล่านั้นก็จะตัดงบประมาณเหล่านั้นออกเสีย” พระเจ้าสุชาตะตรัสว่า 
“ท่านผู้เจริญ สิ่งที่บิดาเราสร้างไว้เป็นสิ่งที่พระราชาสร้างหาใช่พรหมสร้างไม่” พวกอ ามาตย์เหล่านั้น
จึงกราบทูลว่า “ถ้าพระองค์ผู้สมมติเทพทรงอนุญาต พวกข้าพระองค์จักกระท าโดยประการที่
งบประมาณเหล่านั้นจะไม่ปรากฏเองทีเดียว” พวกอ ามาตย์เหล่านั้นจึงติดประกาศไว้ที่ประตูสถูป
เหล่านั้น งบประมาณทั้งหลายจึงไม่มีสถูปนั้นจึงปรากฏเป็นรอยแตกแยกเล็กๆ สองสามีภรรยาผู้เฒ่า
อยู่กระท าการรับใช้อยู่ที่เจดีย์นั้นนั่นแล (ต่อมา) หัวหน้าพ่อค้าจากทางเหนือขนเสบียงมาแล้วถึงเมือง
พาราณสีโดยล าดับ เขามองดูสถูปนั้นปรากฏมีรอยแตกแยกเล็กๆ หัวหน้าพ่อค้านั้นครั้นเห็นแล้วก็       
ถามว่า “แม่และพ่อ สถูปนี้เป็นของใคร” สองสามีภรรยานั้นกล่าวว่า “ของพระกาศยปสัมยัก-             
สัมพุทธเจ้า” พ่อค้าถามว่า “ใครให้สร้าง” สองสามีภรรยาตอบว่า “พระราชาพระนามว่า กฤกี ทรงให้
สร้าง” เขากล่าวว่า “พระราชาพระองค์นั้นไม่ได้จัดตั้งอะไรไว้เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์สภาพที่เก่าผุพังที่
พระสถูปนี้เลยหรือ ?” สองสามีภรรยาเหล่านั้นกล่าวว่า “จัดตั้งไว้แต่งบประมาณที่มีอยู่ที่ประตูด้าน
ทิศตะวันออกเพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์สภาพที่เก่าผุพังที่พระสถูปนี้มีการน าไปใช้แล้ว  พระเจ้ากฤกีก็ทรง
สวรรคตแล้ว พระโอรสของพระองค์พระนามว่า สุชาตะ พระองค์นั้นทรงขึ้นครองราชย์แทน พระองค์
ทรงตัดงบประมาณเหล่านั้นออกแล้ว ดังนั้นที่พระสถูปนี้จึงปรากฏรอยแตกแยก” หัวหน้าพ่อค้านั้นมี
ต่างหูรัตนะสวมไว้ที่หู  เขาถอดต่างหูรัตนะนั้นออกแล้วให้แก่สองสามีภรรยานั้นแล้วกล่าวว่า              
“แม่และพ่อ ท่านทั้งสองจงกระท าการบูรณปฏิสังขรณ์สภาพที่เก่าผุพังในพระสถูปนี้ด้วยต่างหูอันนี้
เถิด จนกว่าเราจะจ าหน่ายสินค้ากลับมา หลังจากนั้นเราจะให้เพ่ิมอีก” สองสามีภรรยานั้นขายต่างหู
นั้นแล้วกระท าการบูรณปฏิสังขรณ์สภาพที่เก่าผุพังที่พระสถูปนั้น  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ก็เพ่ิมขึ้น ในเวลา
ต่อมาหลังจากนั้นหัวหน้าพ่อค้าจ าหน่ายเสบียงเรียบร้อยแล้วกลับมา เขาเห็นพระสถูปนั้นมีสภาพที่          
ดีขึ้น ก็ครั้นเห็นแล้วก็มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอีก เขาผู้เกิดความเลื่อมใสจึงถามว่า “แม่และพ่อ               
พวกท่านท าการซ่อมแซมอะไรไปบ้าง” สองสามีภรรยากล่าวว่า “ลูก พวกเรายังไม่ได้ท าการซ่อมแซม
บางอย่างเนื่องจากค่าใช้จ่ายมีเพ่ิมข้ึน” หัวหน้าพ่อค้านั้นผู้เกิดความเลื่อมใสแล้วจึงให้ทรัพย์ที่ยังค้างไว้
ในการซ่อมแซมนั้นและทรัพย์อ่ืน กระท าการบูชาอย่างยิ่งใหญ่และตั้งปณิธานไว้ว่า “ด้วยผลแห่งบุญ
กุศลนี้ขอข้าพเจ้าพึงเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก พึงได้รับพระธรรมอันเช่นนี้                 
และพึงได้ชื่นชมพระศาสดา อย่าได้เหินห่างจากพระองค์เช่นนี้เลย” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าพ่อค้าคนนี้นั้นก็คือ โศรณโกฏิกรรณะนั่นเอง  
ข้อที่โศรณโกฏิกรรณะนี้กระท าการบูชาสักการะที่พระสถูปของพระกาศยปะสัมยักสัมพุทธเจ้าแล้วตั้ง
ปณิธานไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก (อีกทั้ง)              
เธอบวชในศาสนาของเราแล้วกระท าความเป็นแห่งพระอรหันต์ให้แจ้งโดยละกิเลสได้อย่างเด็ดขาด 
โศรณโกฏิกรรณะนี้ได้ชื่นชม ไม่ได้เหินห่างจากเราผู้เป็นศาสดา ผู้มีปัญญาเสมอ มีก าลังเสมอ มีธุระ
เสมอ ผู้มีความทัดเทียมกับพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่
ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดย
สิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน ดังนี้ เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละ
กรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียวและกรรมที่คละกัน  ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล 
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” เหล่าภิกษุทั้งหลายกราบทูล (อีก) ว่า “ข้าแต่พระองค์                  
ผู้เจริญ ท่านโศรณโกฏิกรรณะกระท ากรรมอะไรไว้จึงมีวิบากท าให้ท่านเห็นอบายในชาติปัจจุบัน                
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นั่นแล ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ข้อที่โศรณะนี้เปล่งถ้อยค าหยาบคายต่อมารดา ผลแห่งกรรม
นั้นจึงท าให้เห็นอบายในชาติปัจจุบันนั่นเอง” พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุ
ต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า  
 อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเถระนามว่า โศรณโกฏิกรรณะ ในศรีทิวยาวทาน เรื่องที่ 1                 
จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

2. เรื่องของพระเถระชื่อว่า ปูรณะ (pūrṇāvadānam) 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่แล้วในอารามของอนาถปิณฑทะ นามว่า เชตวัน 
ทราบมาว่าโดยสมัยนั้น มีคฤหบดีนามว่า  ภวะ (bhava) อาศัยอยู่ในนครนามว่า สูรปารกะ68 
(sūrpāraka) เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล            
มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรวัณ คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า 
อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น เวลาผ่านไปภรรยาของคฤหบดีนั้นผู้หยอกเย้า อภิรมย์ และเสพสังวาส
ก็ได้ตั้งครรภ์ ระยะเวลาประมาณ 8 หรือ 9 เดือนนางก็ได้คลอดบุตร ทารกเกิดแล้ว เมื่อทารกนั้นเกิด
แล้วประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน เหล่าชนก็ได้กระท าการเฉลิมฉลองวันเกิดให้ตั้งชื่อ (ทารกนั้น) 
ว่า “ทารกจงมีชื่อว่าอะไร” พวกญาติจึงกล่าวว่า “ทารกนี้เป็นบุตรของคฤหบดีภวะ เพราะฉะนั้นจงให้
ตั้งชื่อว่า ภวิละ (bhavila)” เมื่อคฤหบดีนี้หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับภรรยานั้นบุตรอีกคนเกิด
แล้ว พวกญาติจึงได้ให้ตั้งชื่อของทารกนั้นว่า “ภวตราตะ (bhavatrāta)” บุตรของคฤหบดีนี้อีกคน           
เกิดแล้ว พวกญาติจึงให้ตั้งชื่อทารกนั้นว่า “ภวนันทิ (bhavanandi)” จนกระทั่งเวลาต่อมา คฤหบดี                
ภวะล้มป่วยลง เขาถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้ง เหตุเพราะเป็นค าพูดหยาบคายเกินไป คฤหบดีนั้น               
มีหญิงคนใช้อยู่หนึ่งคนนางคิดว่า “นายของเรารวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายด้วยวิธีการหลายร้อยวิธี  
บัดนี้ก็ล้มป่วยลงแล้วทั้งยังถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งไม่เหลียวแล ข้อที่เราจะเพิกเฉยเสียก็จะพึงไม่
สมควรแก่เรา” นางจึงไปพบหมอแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านรู้จักคฤหบดีภวะไหม ?” หมอ            
กล่าวว่า “รู้จัก เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือ” นางบอกหมอว่า “โรคอันมีอย่างนี้เกิดขึ้นแก่คฤหบดีภวะนั้น 
(ทั้ง) คฤหบดีนั้นถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว ท่านจงบอกตัวยาที่ใช้รักษาคฤหบดีนั้นเถิด”              
หมอกล่าวว่า “ดูก่อนทาริกา เจ้านั่นแหละบอกว่า คฤหบดีนั้นถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว               
ครั้นเป็นอย่างนั้นใครจะท าการดูแลคฤหบดีนั้นเล่า” นางกล่าวว่า “ฉันจะท าการดูแลคฤหบดีนี้             
แต่ท่านจงบอกยาท่ีมีราคาไม่แพงมาก” หมอนั้นจึงบอกว่า “นี้เป็นยาส าหรับคฤหบดีนั้น” หลังจากนั้น
นางจึงน าสิ่งของบางอย่างออกจากเรือนที่นางอยู่นี้นั่นแล69 แล้วกระท าการดูแลคฤหบดีภวะนั้น (จน)           
                                                           

 
68

สูรปารกะ เป็นชื่อเมืองท่าที่มีชื่อเสียงมากของอินเดียตะวันตก นอกจากนี้เมืองสูรปารกะยังมีชื่อสะกดได้               
อีกหลายอย่าง คือ ศูรปารกะ (śūrpāraka) เสาปารกะ (saupāraka) สุปารคะ (supāraga) และ สูรปารคะ (sūrpāraga) ส่วน
บาลี ใช้ว่า สุปปารกะ (suppāraka) ดูเชิงอรรถใน P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka (Darbhanga: The Mithila 

Institute, 1958), 247. 
 

69
“tatastayā kiṁcit svabhaktāttasmādeva gṛhādapahṛtyopasthānaṁ kṛtam” ตามความคิดเห็นของ              

รอตแมน (Rotman) ได้ให้ค าแปลไว้ว่า นางได้น าสิ่งของบางอย่างออกจากเรือนที่นางอยู่นั่นแล ซึ่งสิ่งของบางอย่างที่ว่านั้นใน            
ความคิดเห็นของรอตแมนเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่เงินค่าจ้างของนางก็คงเป็นอาหาร ซึ่งถ้าเป็นเงินค่าจ้างของนาง นางคงน ามาจ่ายค่ายาที่
มีราคาไม่แพงที่ได้ร้องขอหมอไป หรือถ้าเป็นอาหารนางก็คงแบ่งปันอาหารของตนหรือไม่ก็จัดหาอาหารมาให้แก่คฤหบดีนั่นเอง 
ส่วน ทาเทลแมน (Tatelman) ได้ให้ค าแปลต่างไปว่า นางได้รวบรวม (สมุนไพรที่เหมาะสม) บางชนิดที่ตัวนางเองจัดหามา และ
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มีสุขภาพดีขึ้นแล้ว (คฤหบดี) จึงคิดว่า “เราถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะ
อาศัยนางทาริกาผู้นี้ ดังนั้นเราควรท าการตอบแทนนางทาริกาผู้นี้” คฤหบดีภวะจึงกล่าวกะทาริกา            
นั้นว่า “สาวน้อย เราถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว เรามีชีวิตอยู่ได้ทั้งหมดก็เพราะอาศัยเจ้า เราจะ
ให้พรแก่เจ้า” นางทาริกานั้นกล่าวว่า “ข้าแต่นาย ถ้าท่านชอบพอดิฉันแล้วไซร้ ขอดิฉันจงอยู่ร่วมกัน
กับท่านเถิด” คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “จะมีประโยชน์อะไรส าหรับเธอด้วยการอยู่ร่วมกับเรา เราจะให้ 
500 กระษาปณ์70 (kārṣāpaṇa) และจะปล่อยเธอไม่ให้เป็นทาส” นางจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร 
ดิฉันแม้จะไปไกลแค่ไหนก็ยังคงเป็นทาส แต่ถ้ามีการอยู่ร่วมกับท่านอารยบุตรแล้วไซร้ เมื่อเป็นอย่างนี้
ดิฉันก็จะไม่เป็นทาส” คฤหบดีนั้นทราบจุดประสงค์ที่แน่วแน่แล้วจึงบอกว่า “เธอจักต้องบอกเราใน
เวลาที่มีระดู” เวลาต่อมานางมีสุขภาพแข็งแรงมีระดูแล้วนางจึงบอกแก่คฤหบดีนั้น หลังจากนั้น
คฤหบดีภวะก็เสพสังวาสกับนางนั้น นางตั้งครรภ์แล้วเพราะอาศัยวันที่ตั้งครรภ์นั่นแล ทรัพย์สมบัติ
และการงานทั้งหมดของคฤหบดีภวะนั้นสมบูรณ์แล้ว ก็หลังจาก 8 หรือ 9 เดือน นางก็ได้คลอดบุตร
แล้ว ทารกเกิดแล้วมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะมี
ลักษณะเหมือนฉัตร71 มีแขนเรียวย้อยลง มีหน้าผากกว้าง คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ในวันที่ทารกเกิดแล้ว  
ทรัพย์สมบัติ การงานทั้งหมดของคฤหบดีภวะส าเร็จบริบูรณ์แล้วอย่างมากมาย เหล่าญาติของ
คฤหบดีภวะนั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วท าการฉลองวันเกิดให้แก่ทารกผู้ เกิดแล้วตลอด 3 สัปดาห์           
คือ 21 วันอย่างยิ่งใหญ่ เสร็จแล้วให้จัดพิธีตั้งชื่อว่า “ปูรณะ (pūrṇa)” ตามที่กล่าวมาตั้งแต่แรก  
ปูรณะตอนเป็นทารกได้รับการเลี้ยงดูจากพ่ีเลี้ยง 8 คน มีพ่ีเลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คนเป็นต้น เรื่อยไป
จนกระท่ังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วประดุจดอกบัวที่อยู่ในสระน้ าฉะนั้น72 ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 
ปูรณะได้รับการศึกษาในอักษรศาสตร์ การค านวณ คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ 
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ จิตรกรรม ศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน การตรวจสอบพ้ืนที่ การตรวจสอบ
รตันะ การตรวจสอบดูช้าง ตรวจสอบดูม้า ดูลักษณะเด็กชาย ดูลักษณะเด็กหญิง เขามีความช านาญใน
                                                                                                                                                                      

บางส่วนก็น ามาจากเรือนของคฤหบดีแล้วเร่ิมกระท าการดูแลคฤหบดีนั้น ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna 

Part I, 401; and Joel Tatelman, The Glorious Deeds of pūrṇa : A Translation and Study of the 

pūrṇāvadāna (Richmond: Curzon, 2000), 47. 
 

70
หมายถึงเหรียญเงิน ที่เรียกตามสันสกฤตว่า กระษาปณ์ (ส. กฺรษาปณ kārṣāpaṇa) หรือเรียกตามบาลีว่า 

กหาปณะ (บ. กหาปณ kahāpaṇa) น ามาใช้ในภาษาไทยเรียกว่า เหรียญกษาปณ์ เป็นมาตราเงินในสมัยโบราณเท่ากับ 20 มาสกะ 
หรือ 1 ต าลึง หรือ 4 บาท.  
 

71
“chatrākāraśīrṣaḥ” ปีเตอร์ โคโรเช (Peter Khoroche) อธิบายไว้ว่า การเปรียบเทียบศีรษะกับฉัตรก็เพ่ือ

เป็นการเปรียบให้เห็นถึงรูปทรงของศีรษะที่มีความกลมกลึงสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิด ทางด้าน อานันทะ จูมรสวามี (Ananda 

Coomarasvam) กล่าวอธิบายไว้ว่า การแสดงออกถึงลักษณะของศีรษะน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น ดังนี้ กะโหลกศีรษะเปรียบดัง
ฉัตร กล่าวคือ ตัวฉัตรเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของร่ม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกะโหลกก็เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของศีรษะ อันมีนัย
ความหมายคือท้องฟ้า หรือหลังคาของจักรวาล ซี่ของฉัตรเป็นตัวแทนของรัศมี ส่วนด้ามของฉัตรเป็นกระดูกสันหลังของมนุษยชาติ
และเป็นแกนของจักรวาล ดู Peter Khoroche, trans, Once the Buddha Was a Monkey (Richmond: University of 

Chicago Press, 1989), 261; and Ananda Coomarasvami, Essay in Architectural Theory, (new Delhi: Oxford 

University Press, 1995), 42. 
72

ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในเชิงอรรถที่ 55 ว่าทิวยาวทานปรากฏการใช้ส านวนย่ออยู่มาก เมื่อจะกล่าวถึงข้อความ
เหมือนดังที่เคยกล่าวมาแล้วจะใช้ศัพท์ว่า “yāvat” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง, จนกระทั่งถึง) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด 
ข้อความในตอนนี้เป็นส านวนของการเลี้ยงลูก ซึ่งส านวนเต็มเคยปรากฏใช้มาแล้วก่อนหน้ านี้ในอวทานเร่ืองที่ 1 ดูส านวนเต็มใน
หน้า 15. 
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การตรวจสอบ 8 อย่าง (สาขา) เป็นผู้ชี้แจง ชาญฉลาด เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น คฤหบดีภวะสร้างที่อยู่
ให้แก่บุตรทั้งหลายมีบุตรชื่อว่า ภวิละ เป็นต้น โดยล าดับ (แต่ว่า) บุตรเหล่านั้นลุ่มหลง มัวเมา มัวแต่
ประดับตกแต่งอยู่กับภรรยาเป็นอย่างมาก ต่อมาคฤหบดีภวะนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่แล้ว73              
ลูกๆ เห็นเขาแล้วจึงถามว่า “ท่านพ่อ เพราะเหตุไร ท่านจึงนั่งเท้าคางคิดฟุ้งซ่านอยู่เล่า” คฤหบดีภวะ
นั้นจึงกล่าวว่า “ลูกรัก พ่อไม่ได้สร้างที่อยู่เพียงเพ่ือรวบรวมเงินทองไว้มากมาย พวกเจ้าทุกคนเองก็
ทอดทิ้งธุรกิจ ลุ่มหลงในภรรยามากจนเกินไป มัวแต่ประดับตกแต่งอยู่ เมื่อพ่อตายไปเรือนจักเป็นที่น่า
เสียดายจะไม่ให้พ่อคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไร ?” (ขณะนั้น) ภวิละสวมต่างหูรัตนะอยู่แล้ว เขาจึงถอดต่างหู
รัตนะนั้นแล้วใส่ต่างหูไม้แทน พร้อมกับตั้งปฏิญญาว่า “เราจะไม่สวมต่างหูรัตนะจนกว่าจะรวบรวม
ทรัพย์สินเงินทองไว้มากมาย” (ส่วน) ลูกคนอ่ืนก็สวมต่างหูที่ท ามาจากคลั่ง อีกคนสวมต่างหูที่ท ามา
จากดีบุก ต่างหูของบุตรที่มีชื่อว่า ภวิละ ภวตราตะ ภวนันทิ เหล่านั้นที่หายไป ได้แก่ ต่างหูไม้ ต่างหูที่
ท ามาจากคลั่ง ต่างหูที่ท ามาจากดีบุกได้กลับคืนมาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจึงขนเสบียงออกเดินเรือ               
สู่มหาสมุทร ปูรณะกล่าวว่า “ท่านพ่อ แม้ฉันก็จะออกเดินเรือสู่มหาสมุทรด้วย” คฤหบดีภวะกล่าวว่า 
“ลูกรัก เจ้ายังเด็กเกินไป เจ้าจงอยู่ในที่นี้กระท าการขายของในร้านค้าเถิด” ปูรณะก็อยู่ในที่นั้นนั่นแล 
แม้บุตรเหล่านั้นออกเดินสมุทรเสร็จแล้ว กลับมาแล้ว พวกเขาบรรเทาความเหนื่อยล้าในการออก
เดินทางแล้วกล่าวว่า “ท่านพ่อ ท่านจงค านวณของที่เป็นของพวกเราดูเอาเถิด” คฤหบดีภวะนั้นจึงนับ
แล้ว (ก็ได้ทราบว่า) บุตรแต่ละคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แม้ปูรณะก็ค้าขายด้วยปัญญาอัน            
ชอบธรรม ในที่นั้นนั่นแล รวบรวมทรัพย์สินเงินทองไว้มากมายยิ่ง ปูรณะเองก็หมอบลงแทบเท้าของ
บิดากล่าวว่า “ท่านพ่อ ท่านค านวณทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นในร้านค้าของฉันเถิด” คฤหบดีนั้นจึง              
กล่าวว่า “ลูกรัก เจ้าอยู่ในที่นี้มิใช่หรือจะนับ (ทรัพย์สมบัติ) ของเจ้าท าไมกัน” เขาจึงกล่าวว่า              
“ท่านพ่อ ค านวณดูเถิด พอค านวณเสร็จแล้วจักได้รู้” คฤหบดีจึงนับแยกมูลค่าของทองที่ปูรณะได้มา
ด้วยปัญญาก็ปรากฏเป็นทรัพย์สินเงินทองมากมายยิ่ง คฤหบดีภวะเกิดความพอใจและดีใจคิดว่า   
“สัตว์ผู้นี้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่จึงท าให้แม้จะอยู่ในที่นี้ก็ยังรวบรวมทรัพย์สินเงินทองไว้มากมายถึง          
เพียงนี้” จนกระท่ังเวลาต่อมาคฤหบดีภวะก็ได้ล้มป่วยลง เขาคิดว่า “เมื่อเราตายไป พวกลูกๆ เหล่านี้
จักถึงความแตกแยกกัน (เป็นแน่) เราพึงต้องจัดเตรียมอุบายเอาไว้” เขาจึงกล่าวกะบุตรเหล่านั้นว่า 
“ลูกๆ พวกเจ้าจงไปน าฟืนมา” บุตรเหล่านั้นก็ไปน าฟืนมาแล้ว คฤหบดีกล่าวว่า “พวกเจ้าจงจุดไฟให้
ลุกโชน” บุตรเหล่านั้นก็จุดไฟให้ลุกโชนแล้ว คฤหบดีภวะจึงกล่าวว่า “พวกเจ้าน าถ่านออกไปทีละ 
ก้อนสิ” บุตรเหล่านั้นก็น าออกไปแล้วไฟนั้นก็ดับลง คฤหบดีนั้นจึงกล่าวว่า “ลูกทั้งหลาย พวกเจ้าเห็น
หรือไม ่?” บุตรทั้งหลายจึงกล่าวว่า “เห็นครับพ่อ” คฤหบดีนั้นจึงกล่าวคาถาว่า 
 

 ถ่านเพลิงที่แยกออกจากกันก็จะดับ เหมือนกับคนที่แยกจากกันก็จะอยู่ไม่ได้ | 
 ถ่านเพลิงที่รวมกันอยู่ย่อมลุกโชติช่วง เหมือนกับพ่ีน้องที่สามัคคีกันก็จะเจริญรุ่งเรือง ||1|| 

                                                           

 
73

“kare kapolaṁ dattvā cintāparo vyavasthitaḥ” โชเปน (Schopen) บรรยายไว้ว่า ท่าทางลักษณะ             
การนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยมักจะเกิดขึ้นเสมอร่วมกับความทุกข์ เศร้าโศก สิ้นหวัง หดหู่ หรือไม่ก็ความวิตกกังวล  เมื่ออิริยาบถ
เช่นนี้ปรากฏบ่อยคร้ังมากในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในคัมภีร์ทิวยาวทานจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างมากถือว่าเป็น
ศิลปะทางพุทธศาสนา ดู Gregory Schopen, “Hierarchy and Housing in Buddhist Monastic Code: A Translation of 

the Sanskrit Text of the Sayanāsanavastu of the Mulasarvastivāda-vinaya, Part One,” Buddhist Literature 

2 (np.: np., 2000), 158. 
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 ลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าไปฟังสตรีให้มากนัก  
 เพราะสตรีทรัพย์สมบัติจึงถูกท าลาย เพราะค าพูดมนุษย์ทั้งหลายจึงแตกแยกกัน | 
 มนต์ทั้งหลายจะเสื่อมเพราะใช้ในทางท่ีผิด  

 และความอ่ิมใจจะถูกท าลายเพราะความโลภ ||2|| 
 

 (เมื่อจบคาถา) บุตรทั้งหลายเหล่านั้นก็ออกไปแล้ว74 (เหลือแต่) ภวิละยังคงอยู่ในที่นั้น 
คฤหบดีนั้นจึงกล่าวกับภวิละว่า “ลูกรัก ไม่ว่าเมื่อไรเจ้าอย่าทอดทิ้งปูรณะนะ (เพราะว่า) สัตว์นี้มีบุญ
หนักศักดิ์ใหญ”่ (และ) กล่าวอีกว่า  
 

 การสั่งสมทุกอย่างมีความเสื่อมไปเป็นที่สุด การเกิดขึ้นมีการตกไปเป็นที่สุด | 
 การรวมอยู่ด้วยกันมีความพลัดพรากเป็นที่สุด และชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ||3|| 
 

 (ต่อมา) ก็ได้สิ้นใจ บุตรเหล่านั้นจึงประดับตกแต่งคานหามด้วยผ้าสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
สีขาว น าไปยังป่าช้าเผาแล้วด้วยพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ หลังจากนั้น บุตรเหล่านั้นบรรเทาความเศร้าโศก
ได้แล้วจึงกล่าวว่า “ในเวลาที่บิดาของเรายังมีชีวิตอยู่ผู้คนก็พ่ึงพาอาศัยท่าน บัดนี้ถ้าพวกเราจะมัว
เพิกเฉยต่อธุรกิจอยู่ เรือน (ของพวกเรา) จักถึงความตกต่ า จักไม่เจริญรุ่งเรือง ถ้าพวกเราขนสินค้าไป
ขายต่างประเทศเห็นจะดีเป็นแน่” ปูรณะกล่าวว่า “แม้ผมก็จะไปเหมือนกัน” พวกเขาจึงกล่าวว่า “เจ้า
จงท าการค้าขายอยู่ในตลาดที่นี่ล่ะ พวกเราจะไปเอง” พวกเขาจึงขนสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว 
ปูรณะก็ยกเลิกการงานทุกอย่างอยู่ในที่นั้นนั่นแล 
 ทราบมาว่าธรรมดาแล้วในเรือนหลังใหญ่จะต้องให้ค่าใช้จ่ายประจ าวัน สาวใช้ของภรรยา
ของบุตรคฤหบดีเหล่านั้นจึงส่งเอกสารค่าใช้จ่ายไป แม้ปูรณะถูกแวดล้อมไปด้วยเศรษฐี หัวหน้าพ่อค้า 
ชาวบ้าน ผู้มั่งมี สาวใช้เหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาส ในเวลาที่พวกเขาเดินทางหลีกออกไปแล้ว ปูรณะจึงให้
ค่าใช้จ่ายประจ าวันแก่สาวใช้เหล่านั้น สาวใช้เหล่านั้นมารอนานมากจึงได้รับ (ค่าใช้จ่าย) พวกนางจึง 
เล่าเนื้อความอย่างนี้แลอย่างละเอียด พวกนางกล่าวว่า “บุตรของนางทาสีครอบครองทรัพย์สมบัติใน
ตระกูลของพวกเขาที่มีอยู่ไว้ในอ านาจอย่างนี้แล” ภรรยาของภวิละกล่าวกะสาวใช้ว่า “เธอทราบเวลา
แล้วพึงไปเถิด” นางทราบเวลาแล้วจึงไปย่อมได้ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว สาวใช้คนอ่ืนมัวแต่ชักช้าอยู่ 
นาง (สาวใช้ของภรรยาภวิละ) ถูกสาวใช้เหล่านั้นถามว่า “เธอได้รับมาแล้วหรือ” แม้สาวใช้เหล่านั้นจึง
เริ่มไปพร้อมกับหญิงนั้น สาวใช้เหล่านั้นก็ได้ (ค่าใช้จ่าย) อย่างรวดเร็ว พวกนายหญิงจึงถามหญิงสาว
ใช้เหล่านั้นว่า “ท าไมในบัดนี้เธอจึงมาในที่นี้เร็วนัก” สาวใช้เหล่านั้นกล่าวว่า “ความไม่มีโรคจะมีแก่
เหล่าสตรีผู้เป็นคนประเสริฐ คนดี” เหล่าสาวใช้ย่อมได้ (ค่าใช้จ่าย) ในเวลาที่สาวใช้ของนายหญิงนั้น 
(ภรรยาของภวิละ) ไป พวกเราก็จะไปพร้อมกับหญิงนั้น นายหญิงเหล่านั้นเกิดความโกรธจึงกล่าวว่า             
“บุตรของนางทาสีครอบครองทรัพย์สมบัติในตระกูลของพวกเขาที่มีอยู่ไว้ในอ านาจอย่างนี้แล”
จนกระท่ังเวลาต่อมาภวิละ ภวตราตะ และภวนันทิ รวมกลุ่มสมัครสมานสามัคคีกันส าเร็จการเดินเรือ
จากมหาสมุทรแล้วกลับมา ภวิละถามภรรยาว่า “นางผู้เจริญ ปูรณะคอยดูแลเจ้าดีไหม ?” นางกล่าว
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ฉากตอนนี้ ทาเทลแมน (Tatelman) ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นฉากที่ปรากฏเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังซึ่งพบอยู่
ที่กีซีล (Kizil) ในเอเชียกลาง ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5 ดู Joel Tatelman, The Glorious Deeds of pūrṇa : A 

Translation and Study of the pūrṇāvadāna, 83. 
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ว่า “ก็เหมือนกับพ่ีหรือลูกดูแลฉัน” ภรรยาทั้งสองอ่ืนเหล่านั้นเมื่อสามีถามก็บอกว่า “บุตรของนาง
ทาสีครอบครองทรัพย์สมบัติในตระกูลของพวกเขาที่มีอยู่ไว้ในอ านาจอย่างนี้แล” ภวตราตะและ                  
ภวนันทิทั้งสองนั้นรู้ว่า “สตรีทั้งหลายมักจะท าให้เพ่ือนแตกแยกกัน” จนกระทั่งในเวลาต่อมา                
ได้เปิดร้านขายผ้าแคว้นกาศี75 (kāśikavastra) ในระหว่างนั้นบุตรของภวิละเดินทางไปแล้ว ปูรณะจึง
ห่มบุตรของภวิละนั้นด้วยคู่แห่งผ้าแคว้นกาศี ภรรยาเหล่าอ่ืนเห็น (เหตุนั้น) แล้วจึงส่งบุตรของตัวเอง
ไปจนกระทั่งร้านขายผ้าแคว้นกาศีปิดตัวลง (หลังจากนั้น) เปิดร้านขายผ้าผุฏฏกะ76 (phuṭṭaka)              
และเพราะความเป็นผู้มีโชค บุตร (ของหญิงทั้งสอง) เหล่านั้นจึงมาทัน ปูรณะจึงห่มบุตรเหล่านั้นด้วย
ผ้าผุฏฏกะ ภรรยาทั้งสองนั้นเห็นแล้วจึงบอกแก่สามีว่า “ท่านทั้งสองเห็นแล้วว่าปูรณะให้ผ้าแคว้นกาศี
แก่อีกคนหนึ่ง ให้ผ้าผุฏฏกะแก่อีกคนหนึ่ง” พวกท่านให้ค าสั่งมา สองสามี (ภวตราตะและภวนันทิ)  
จึงกล่าวว่า “ข้อนั้นจักมีประโยชน์อะไร ?” ร้านขายผ้าแคว้นกาศีปิดไปแล้วไม่ใช่หรือ (ตอนนี้) เปิดร้าน
ขายผ้าผุฏฏกะ จนกระทั่งเวลาต่อมาปูรณะเปิดร้านขายลูกอม อนึ่ง บุตรของภวิละนั้นก็ไปแล้วเขาจึง
ได้ลูกกวาด77 ภรรยาคนอ่ืนเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงส่งบุตรของตัวเองไป เพราะมีโชคพวกเขาไปแล้ว 
ก็เมื่อร้านขายก้อนน้ าตาลเปิดแล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงได้ก้อนน้ าตาลกรวด  ภรรยาทั้งสองเห็น
เหตุการณ์นั้นแล้วจึงแตกกับสามีท้ังสองโดยเริ่มจากจะกระท าการแยกเรือน สามีทั้งสองคนเหล่านั้นจึง
กระท าการพูดคุยกันว่า “พวกเราแตกแยกกันแล้วแน่นอน พวกเราจะแบ่งเรือน” คนหนึ่งกล่าวว่า 
“พวกเราจะให้พ่ีชายออกเสียงก่อน” คนหนึ่งกล่าวว่า “พวกเราจะใคร่ครวญดูก่อนว่าจะแบ่งกัน
อย่างไร” พวกเขาทั้งสองจึงใคร่ครวญตามความรู้ของตัวเอง (สรุปได้ว่า) เรือนและที่ดินจะมีแก่คนหนึ่ง 
ร้านค้าและพ้ืนที่ต่างประเทศจะมีแก่คนหนึ่ง ส่วนที่เป็นของปูรณะก็จะมีแก่คนหนึ่ง ถ้าพ่ีชายใหญ่จัก
เลือกเรือนและที่ดิน พวกเราเองสามารถจะรับร้านค้าและพ้ืนที่ต่างประเทศ แต่ถ้าพ่ีชายจักเลือกเอา
ร้านค้าและพ้ืนที่ต่างประเทศถึงอย่างนั้นพวกเราเองจะสามารถรับเอาเรือนและที่ดิน และจะกระท า
การจ ากัดบริเวณส่วนที่ เป็นของปูรณะไว้ได้  ทั้งสองท าการพูดคุยกันอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปหา            
ภวิละแล้วกล่าวว่า “พ่ีพวกเราแตกแยกกันแล้ว พวกเราจะแบ่งเรือน” ภวิละนั้นกล่าวว่า “เจ้าทั้งสอง
ปรึกษากันให้ดีแล้วค่อยท าเถิด สตรีทั้งหลายมักจะเป็นคนท าลายเรือน” เขาทั้งสองจึงกล่าวว่า             
“พวกเราปรึกษากันดีแล้ว พวกเราจะแบ่ง (เรือน)” ภวิละนั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าเอาอย่างนั้นก็จงเรียก

                                                           

 
75

“kāśikavastra” ผ้าแคว้นกาศี คือ ผ้าไหมอันเป็นสิ่งทอเลื่องชื่อซึ่งผลิตขึ้นในเมืองพาราณสี หรือกาศี จึงได้ชื่อ
ว่าผ้ากาศี ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 403. 

 
76

“phuṭṭakavastra”  ผ้าผุฏฏกะ ความหมายโดยตรงของค าว่า “phuṭṭaka” ไม่ชัดเจนนัก แต่สันนิษฐานว่าอาจ
หมายถึงชนิดของผ้าที่มีมูลค่าน้อยกว่าผ้ากาศี บางที “phuṭṭaka” เข้าใจว่าคือ “spṛṣṭaka” หรือ “sphuṭaka” คือ ผ้าที่ใช้แล้ว 
ผ้ามือสอง หรือผ้าที่มีต าหนิ ดู Ibid, 403. 

 
77

ส าหรับศัพท์ว่า “śarkarākho (mo) daka” ในฉบับของไวทย (Vaidya) ตามฉบับของโคเวลล์ และเนล 
(Cowell and Neil) ว่า “śarkarākhodaka” และแปลความหมาย “khodaka” ว่า “หม้อ” แต่เอดเจอร์ตัน (Edgerton) แนะน า
ว่าค านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ “khoda, khoya” “อ้อย” หรือแม้กระทั่ง “kṣoda” “ชิ้น” ในภาษาสันสกฤต ซึ่งก็ให้ความรู้สึกที่
น่าเป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นที่คลุมเครือ ทางด้านไวทยแนะน าว่าควรแก้ไข “khodaka” เป็น “modaka” ซึ่งเป็นขนมหวานที่ท ามาจาก
แป้ง น้ าตาลและเคร่ืองเทศ เนื่องด้วย “śarkarā” ความหมายเดิมคือ กรวด บางทีในบริบทนี้ควรจะแปลว่า น้ าตาลกรวด หรือใน
ปัจจุบันนี้ก็คือลูกกวาด (khaṇḍaśarkarā) นั่นเอง ดู E.B. Cowell, and R.A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 679; Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 206; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 18. 
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ประชุมคนในตระกูลเถิด”78  เขาทั้งสองจึงกล่าวว่า “พวกเราแบ่งกันไว้ก่อนแล้วว่าคนหนึ่งจะได้รับ
เรือนและที่ดิน คนหนึ่งจะได้รับร้านค้าและพ้ืนที่ต่างประเทศ คนหนึ่งจะได้รับส่วนที่เป็นของปูรณะ” 
ภวิละนั้นกล่าวว่า “พวกเจ้าจะไม่เพ่ิมทรัพย์สินให้ปูรณะหรอกหรือ” เขาทั้งสองคนเหล่านั้นกล่าวว่า 
“ปูรณะนั้นมันเป็นลูกทาส ใครจะให้ทรัพย์สินแก่ลูกทาสกันเล่า ? อีกอย่างทรัพย์สินนั้นพวกเราก็แบ่ง
กันไว้แล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านจงเลือกเอาส่วนที่ท่านชอบเถิด” ภวิละนั้นคิดว่าเราถูกบิดาสั่งไว้ว่า 
ถึงเจ้าจะทิ้งของที่เป็นของเจ้าหมดทุกอย่าง (แต)่ พึงรับปูรณะไว้ ภวิละรู้แล้วว่าเราจะเลือกปูรณะ ดังนี้
แล้วจึงกล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้นส่วนที่เป็นของปูรณะจงมีแก่เราเถิด” คนที่ได้รับเรือนและที่ดินก็รีบ
ไปยังเรือนแล้วกล่าวว่า “พ่ีสะใภ้ พ่ีจงออกไปเถอะ” นางก็ออกไปแล้ว เขากล่าวแล้วว่า “ท่านอย่าเข้า
มาอีก” นางจึงกล่าวว่า “เราจะเข้ามาเพ่ือประโยชน์อันใด ? พวกเราแบ่งเรือนกันแล้ว” แม้คนที่ได้
ร้านค้าและพ้ืนที่ต่างประเทศก็รีบไปที่ร้านค้าแล้วกล่าวว่า “ปูรณะ เจ้าลงไปเถิด” ปูรณะนั้นก็ลงไป
แล้ว เขากล่าวอีกว่า “เจ้าอย่าขึ้นมาอีก” ปูรณะกล่าวว่า “เราจะขึ้นมาท าไม ? พวกเราแบ่งเรือนกัน
แล้ว” ต่อมาภรรยาของภวิละจึงเดินทางไปยังเรือนของญาติกับปูรณะ เด็กทั้งหลายหิวแล้วจึงเริ่ม
ร้องไห้ นางจึงกล่าวว่า “ปูรณะ เจ้าจงให้อาหารเช้าแก่พวกเด็กๆ” ปูรณะจึงกล่าวว่า “จงให้เงินมา”                  
นางกล่าวว่า “เจ้าใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองมากมายไปหมดแล้ว แม้แต่อาหารเช้าส าหรับพวกเด็กๆ              
ก็ไม่มีหรือ ?” ปูรณะกล่าวว่า “เรารู้หรือว่าในเรือนของพวกท่านจักมีเหตุการณ์เช่นนี้  ถ้าเราจักรู้แล้ว
ไซร้ เราคงไม่ใช้สอยทรัพย์สินมากมายขนาดนี้” โดยธรรมดาแล้วสตรีทั้งหลายเหล่านี้จะผูกเหรียญเงิน
ไว้ที่ชายเสื้อ นางจึงให้เงินมาษกะ79 (māṣaka) เล็กน้อยด้วยกล่าวว่า “เจ้าจงน าอาหารเช้ามา” ปูรณะ
จึงรับเงินนั้นแล้วออกเดินทางไปตามถนน อนึ่ง บุรุษคนหนึ่งแบกฟืนที่ขนส่งทางฝั่งมหาสมุทรถูก            
ความหนาวเบียดเบียนเดินสั่นมาอยู่  ปูรณะเห็นเขาแล้วจึงถามว่า “บุรุษผู้เจริญ ท าไมท่านจึงสั่น             
อย่างนี้” บุรุษนั้นกล่าวว่า “แม้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เราแบกของหนักนี้สภาพของเราจึงเป็นเช่นนี้ ” 
ปูรณะนั้นจึงกระท าการตรวจสอบฟืน เขาเริ่มตรวจดูฟืนนั้นจึงเห็นว่า ในกองฟืนนั้นมีไม้จันทน์               
โคศีรษะ80 (gośīrṣacandana) อยู่ ปูรณะนั้นจึงกล่าวกะบุรุษนั้นว่า “บุรุษผู้เจริญ ด้วยราคาเท่าไรท่าน
จึงจะให้ (ไม้จันทน์โคศีรษะ) ?” บุรุษนั้นกล่าวว่า “500 กระษาปณ์” ปูรณะนั้นจึงรับกองฟืนนั้น
มาแล้วน าไม้จันทน์โคศีรษะออกมา ออกเดินทาง เอาเลื่อยตัดให้เป็น 4 ท่อน จากนั้นเขาก็ขายไปใน
ราคา 1,000 กระษาปณ์เพ่ือใช้เป็นน้ าหอม หลังจากนั้นจึงให้เงิน 500 กระษาปณ์แก่บุรุษนั้นและ                
กล่าวว่า “เจ้าจงน าเอากองฟืนนี้ไปยังเรือนที่ภรรยาของภวิละอยู่หลังโน้น พึงกล่าวว่า ปูรณะส่ง 
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“āhūyantāṁ kulāni” ไบเลย์ (Bailey) ให้ความหมายว่า เรียกผู้ตัดสิน ส่วนทางด้านบูร์นูฟ (Burnouf) และ           
ทาเทลแมน (Tatelman) เห็นพ้องกันว่าความหมายในที่นี้ไม่มีความชัดเจนนัก แต่กระนั้นทาเทลแมนตั้งข้อสังเกตว่า การให้
ความส าคัญกับสมาคมพ่อค้าที่จะปรากฏต่อไปในเนื้อเร่ือง อนึ่งอาจสรุปได้ว่า เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าก็ได้ ดู Shackleton 

Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 1,” Journal of the Royal Asiatic Society, 175 ; Andy Rotman, Divine 

Story : Divyāvadāna Part I, 405; and Joel Tatelman, The Glorious Deeds of pūrṇa : A Translation and 

Study of the pūrṇāvadāna, 84. 
 

79
ค าว่า มาสกะ (ส. มาษก māṣaka) เป็นค าใช้เรียกเหรียญเงินคล้ายกับเหรียญกษาปณ์ แต่มาสกะเป็นหน่วยเงิน

ที่เล็กกว่า ถือเป็นมาตราเงินในสมัยโบราณ 20 มาสกะ เท่ากับ 1 ต าลึง หรือ 4 บาท ดู Sharmistha Sharma,  Buddhist 

avadānas, (Delhi: Eastern Book Linkers, 1985), 132.   
 

80
ไม้จันทน์โคศีรษะ เป็นไม้จันทน์ชนิดหนึ่งมีเนื้อไม้สีเหลืองทองและมีกลิ่นหอมมาก ดู Sir. Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 367.  
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(ข้าพเจ้า) มาแล้ว” บุรุษนั้นจึงน ากองฟืนนั้นไปแล้วบอกตามที่ปูรณะสั่งไว้ นางจึงตีที่อกแล้วกล่าวว่า 
“ถึงปูรณะนี้จะสูญเสียทรัพย์สินไป (แต่) จะสูญเสียปัญญาไปเชียวหรือ ?” จึงส่งไฟไปพร้อมกับ                     
กล่าวว่า “ท่านจงไปน าอาหารที่สุกแล้วมา อาหารที่จะพึงหุงไม่มีแล้ว ด้วยกระษาปณ์เล็กน้อยที่เหลือ” 
ปูรณะน าเอาทาส ทาสี โค กระบือ ผ้า อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงชีวิต และอาหารที่ปรุงสุกแล้วมามอบให้
ท่านเจ้าเรือน (ภวิละ) ภวิละนั้นก็พอใจทรัพย์สมบัติ 
 ในระหว่างนี้พระราชาผู้ปกครองเมืองเสารปารกะ81 (saurpāraka) ทรงประชวรเพราะ
ทรงเป็นไข้พิษ แพทย์ประจ าตัวพระองค์จึงแนะน าไม้จันทน์โคศีรษะ หลังจากนั้นพวกอ ามาตย์จึง
ด าเนินการเพ่ือเสาะหาไม้จันทน์โคศีรษะ ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง 
อ ามาตย์เหล่านั้นจึงเดินทางไปหาปูรณะแล้วกล่าวว่า “เจ้ามีไม้จันทน์โคศีรษะหรือ ?” ปูรณะนั้น              
กล่าวว่า “มี” พวกอ ามาตย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “เจ้าจะให้ด้วยราคาเท่าไร ?” ปูรณะนั้นกล่าวว่า    
“เราจะให้ด้วยราคา 1 พันกระษาปณ์” อ ามาตย์เหล่านั้นจึงรับเอาด้วยราคา 1 พันกระษาปณ์แล้ว
ถวายยาทาบรรเทาแก่พระราชา พระองค์ก็ทรงมีอาการดีข้ึน พระราชาทรงด าริว่า “(ถ้า) ไม่มีไม้จันทน์
โคศีรษะในเรือนของผู้นั้นจะเป็นอย่างไร” พระราชาทรงตรัสถามว่า “ไม้จันทน์โคศีรษะนี้หามาจาก
ไหน” พวกอ ามาตย์กราบทูลว่า “จากปูรณะพระเจ้าข้า” (พระราชาจึงรับสั่งว่า) “เจ้าจงเรียกปูรณะ
นั้นมา” ทูตจึงเดินทางไปแล้วกล่าวกะปูรณะนั้นว่า “ปูรณะ พระราชารับสั่งหาเจ้า” ปูรณะนั้นเริ่มที่จะ
คิดว่า “พระราชารับสั่งหาเราเพ่ือประโยชน์อันใด ?” ปูรณะนั้นทราบว่าเพราะไม้จันทน์โคศีรษะ
พระราชาพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายดีขึ้น พระราชารับสั่งหาเราเพื่อสิ่งนั้นกระมัง ควรที่เราจะถือเอา
ไม้จันทน์โคศีรษะทั้งหมดไป เขาจึงเอาผ้าคลุมไม้จันทน์โคศีรษะจ านวน 3 ท่อนไว้ เอามือถืออีก 1 ท่อน
ไปเข้าเฝ้าพระราชา พระราชาตรัสถามว่า “ปูรณะ เจ้ามีไม้จันทน์โคศีรษะกี่ท่อนกัน” ปูรณะนั้นกราบ
ทูลว่า “มีเท่านี้พระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า “มีมูลค่าเท่าไร” ปูรณะกราบทูลว่า “ทอง 1 แสน
เหรียญ (suvarṇalakṣa)82 พระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า “เจ้ามีอีกไหม” ปูรณะกราบทูลว่า “มีอีก
พระเจ้าข้า” ปูรณะนั้นจึงแสดง  (ไม้จันทน์โคศีรษะ) 3 ท่อนเหล่านั้น พระราชาจึงรับสั่งพวกมหา
อ ามาตย์ว่า “พวกเจ้าจงให้ทอง 4 แสนเหรียญแก่ปูรณะ” ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติ
เทพขอพระองค์โปรดประทาน 3 แสนเหรียญทองเถิด (เพราะว่า) ไม้จันทน์โคศีรษะ 1 ท่อน ถวายเป็น              
ราชบรรณาการแก่พระองค์” หลังจากนั้นพระราชาจึงทรงประทาน 3 แสนเหรียญทองแก่ปูรณะนั้น 
พระราชาตรัสว่า “ปูรณะเรารู้สึกพอใจ เธอจงบอกมาว่าเราจะให้พรอะไรแก่เธอดี” ปูรณะ               
กราบทูลว่า “ถ้าพระองค์ทรงพอใจข้าพระองค์แล้วไซร้ ขอให้ข้าพระองค์ไม่อยู่ภายใต้อ านาจของใคร
อยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์ด้วยเถิด” พระราชาจึงทรงรับสั่งพวกอ ามาตย์ว่า “ท่านผู้เจริญ ในวันนี้          
ถึงพวกท่านพึงออกค าสั่งเบื้องหน้าพระราชกุมาร แต่อย่าออกค าสั่งอย่างนี้แก่ปูรณะ” ต่อมาพ่อค้า
ประมาณ 500 คน ส าเร็จการเดินเรือจากมหาสมุทรแล้วถึงเมืองสูรปารกะโดยล าดับ สมาคมพ่อค้าได้
ตั้งกฎระเบียบเอาไว้ว่า บรรดาพวกเราทุกคนไม่ว่าใครไม่ควรออกไปแล้วเข้าไปท าการค้าขายเพียง
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ในเร่ืองนี้เรียกชื่อของเมืองว่า สูรปารกะบ้าง (sūrpāraka) เสารปารกะบ้าง (saurpāraka) พึงทราบว่าเป็นชื่อ
เมืองเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้ในเชิงอรรถที่ 68  ว่ามีการสะกดได้หลายอย่าง. 

82
สุวรรณะ (suvarṇa) คือ ชื่อของเหรียญที่ท ามาจากทองค าซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากกว่าเหรียญกระษาปณ์           

ซึ่งเป็นเหรียญทองแดง และปุราณะที่เป็นเหรียญเงิน ในเร่ืองมักปรากฏร่วมกับค าว่า ลักษะ (lakṣa) เป็น สุวรรณลักษะ 
(suvarṇalakṣa) ดู Sharamistha Sharma, Buddhist Avadāna, 132. 
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ล าพัง จักต้องเป็นคณะเท่านั้นรวมตัวกันน าสิ่งของไป พวกพ่อค้าอีกพวกหนึ่งกล่าวว่า “เราจะให้เรียก
ปูรณะมา” พ่อค้าอีกพวกหนึ่งกล่าวว่า “ปูรณะที่พวกท่านให้เรียกมามีประโยชน์อะไร” ทราบมาว่า
โดยสมัยนั้น ปูรณะออกไปข้างนอกแล้วเขาได้ฟังว่าพ่อค้า 500 คน ส าเร็จการเดินเรือจากมหาสมุทรถึง
เมืองสูรปารกะโดยล าดับ เขาไม่เข้าไปยังเมืองเลยแต่เข้าไปหาพ่อค้าเหล่านั้นถามว่า  “ท่านผู้เจริญ 
ทรัพย์สมบัตินี้คืออะไร ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “ก็ทรัพย์สมบัตินี้ และนี้นั่นแหละ” ปูรณะ 
ถามว่า “มีมูลค่าเท่าไร ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “แน่ะท่านหัวหน้าพ่อค้า ท่านเดินทางไปไกล
แสนไกลก็ต้องถูกถาม ถ้าถูกถามอย่างนี้แล้วท่านต้องบอกมูลค่าไปตามนั้น” พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึง
แสดงมูลค่าจ านวนทอง 18 แสนเหรียญ ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านรับทอง 3 แสน
เหรียญเป็นเงินมัดจ าแล้วให้ทรัพย์สมบัตินี้แก่เรา  เราจะให้สินค้าที่เหลือ” พวกพ่อค้ากล่าวว่า             
“ตกลงตามนั้น” ปูรณะนั้นจึงให้น าทอง 3 แสนเหรียญมาให้ และกระท าการก าหนดด้วยนิ้วมือประทับ
แล้วหลีกออกไป จากนั้นสมาคมหัวหน้าพ่อค้าจึงส่งบุรุษผู้ส่งข่าวสารไปว่า “ท่านจงไปดูว่า (พวกพ่อค้า 
500 คน) มีทรัพย์สินอะไรบ้าง” พวกเขาก็ไปแล้วถามพวกพ่อค้าว่า “มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้าง”              
พวกพ่อค้ากล่าวว่า “นี้ก็ทรัพย์สมบัติ นี้ก็ทรัพย์สมบัติ โกดังเก็บสินค้าของพวกเราก็มีอยู่เต็มไปหมด”            
พวกพ่อค้ากล่าวว่า “เต็มหรือไม่ก็ตาม พวกเราก็ขายออกไปบ้างแล้ว” บุรุษผู้ส่งข่าวสารถามว่า               
“ขายในส านักของใครล่ะ ?” พวกพ่อค้ากล่าวว่า “ขายในส านักของปูรณะ” บุรุษผู้ส่งข่าวกล่าวว่า 
“พวกท่านขายจากส านักของปูรณะแล้วจะได้รับของจ านวนมากหรือ” พวกพ่อค้ากล่าวว่า “ปูรณะนั้น
ให้เงินมัดจ าไว้แล้ว พวกท่านไม่ต้องให้เงินต้นก็ได้” บุรุษผู้ส่งข่าวจึงถามว่า “ปูรณะนั้นให้เงินมัดจ าไว้
เท่าไร ?” พวกพ่อค้าตอบว่า “3 แสนเหรียญทอง” บุรุษผู้ส่งข่าวจึงกล่าวว่า “พ่ีชาย ปูรณะนั้นท า            
การหักหลังสมาคมพ่อค้าแล้ว” บุรุษผู้ส่งข่าวเหล่านั้นจึงไปบอกแก่สมาคมพ่อค้าว่า “พวกพ่อค้า 500 
คนขายเสบียงนั้นไปแล้ว” สมาคมพ่อค้าถามว่า “ขายในส านักของใคร” บุรุษนั้นตอบว่า “ในส านัก
ของปูรณะ พวกเขาขายในส านักของปูรณะแล้วย่อมจะได้รับของจ านวนมาก พวกพ่อค้ากล่าวอีกว่า 
“พวกท่านไม่ให้เงินต้นก็ได้เหตุเพราะปูรณะให้เงินมัดจ าไว้แล้ว” บุรุษผู้ส่งข่าวสารถามว่า “ปูรณะให้
เงินมัดจ าเท่าไร” พวกพ่อค้าตอบว่า “3 แสนเหรียญทอง” บุรุษผู้ส่งข่าวสารกล่าวว่า “พ่ีชาย               
เหล่าสมาคมพ่อค้านั้นถูกปูรณะนั้นหักหลังแล้ว” พวกสมาคมพ่อค้าจึงเรียกปูรณะนั้นมาแล้วกล่าวว่า 
“ปูรณะ สมาคมพ่อค้าตั้ งกฎกติกาไว้ว่าไม่ว่าใครไม่ควรรับเอา (ทรัพย์สมบัติ )  เพียงผู้ เดียว                  
(ท าการค้าขาย) สมาคมพ่อค้าเท่านั้นจะรับเอาทรัพย์สมบัติได้” ปูรณะจึงถามว่า “เพราะเหตุไรท่านจึง
รับเอาได้” แล้วกล่าว (อีก) ว่า “ท่านผู้เจริญ ในเวลาที่พวกท่านตั้งกฎกติกากัน พวกท่านก็ไม่ได้บอก
เราหรือพ่ีชายของเรามิใช่หรือ พวกท่านเท่านั้นตั้งกฎกติกากันไว้แล้ว (ดังนั้น) พวกท่านนั้นแหละก็จง
รักษากฎกติกาไว้เองเถิด” หลังจากนั้นสมาคมพ่อค้าเกิดความโกรธแล้วยังปูรณะให้ด ารงอยู่แล้วใน
ความเดือดร้อน โดยเรียกร้องเงิน 60 ทองกระษาปณ์ พวกเจ้าหน้าที่จึงน าปูรณะไปเฝ้าพระราชา               
พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นกราบทูลแด่พระราชาแล้ว พระราชาทรงตรัสว่า “ท่านผู้เจริญพวกเจ้าจงไป
เรียกบุคคลเหล่านั้นมา” พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงไปเรียกมาแล้ว พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ  
พวกท่านยังปูรณะให้อยู่ในความเดือดร้อนเพ่ือประโยชน์อันใด ?” สมาคมพ่อค้าเหล่านั้นกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ สมาคมพ่อค้าตั้งกฎกติกากันไว้ว่าไม่ควรมีใครจะรับเอาสินค้าเพียงผู้เดียว 
แต่ว่าปูรณะนี้รับเอาสินค้าเพียงผู้เดียว” ปูรณะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์
โปรดไตร่ถามสมาคมพ่อค้าเหล่านั้นในเวลาที่สมาคมพ่อค้าเหล่านี้ตั้งกฏกติกากันแล้ว  สมาคมพ่อค้า
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เหล่านี้บอกข้าพระองค์หรือว่าพ่ีชายของข้าพระองค์หรือ ?” สมาคมพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “ไม่ใช่
อย่างนั้นพระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ ปูรณะกล่าวถูกต้องแล้ว” สมาคมพ่อเค้าเหล่านั้น
รู้สึกละอายจึงปล่อยปูรณะนั้นไป จนกระทั่งในเวลาต่อมาพระราชาทรงใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติ
นั้น พระองค์จึงทรงเรียกสมาคมพ่อค้ามาแล้วตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะใช้ประโยชน์ด้วยทรัพย์
สมบัติโน้น พวกท่านจงน ามาให้เรา” พวกสมาคมพ่อค้าเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์                         
ผู้สมมติเทพ ของปูรณะมีอยู่พระเจ้าข้า” พระราชาทรงรับสั่งว่า “ท่านผู้เจริญ เราออกค าสั่งแก่ปูรณะ
นั้นไม่ได้ พวกท่านนั่นแหละซื้อมาจากส านักของปูรณะแล้วน ามาให้เรา” พวกสมาคมพ่อค้าเหล่านั้นจึง
ส่งทูตไปหาปูรณะแล้วด้วยค าว่า “สมาคมพ่อค้าเรียกหา” ปูรณะนั้นกล่าวว่า “เราไม่ไป” สมาคม
พ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแลจึงรวมตัวกันไปยังที่พักของปูรณะนั้นยืนอยู่ที่ประตูพวกเขาส่งทูตไปแล้ว
ว่า “ปูรณะท่านโปรดออกมาเถิด สมาคมพ่อค้ายืนรอที่หน้าประตู” ปูรณะนั้นจึงเย่อหยิ่ง ไม่ให้                  
ความนอบน้อมออกไปแล้ว สมาคมพ่อค้าจึงกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า ท่านจงให้สินค้าตามที่ซื้อมาเถิด” 
ปูรณะนั้นกล่าวว่า “เราชื่อว่าเป็นพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ เอาเถอะ เราจะให้สินค้าตามที่ท่านขอ” สมาคม
พ่อค้าเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า พวกเราจะให้มูลค่าเป็น 2 เท่า” ปูรณะจึงให้ค่าสินค้า
จ านวน 15 แสนเหรียญทองแก่พ่อค้า 500 คนเหล่านั้นแล้ว น าส่วนที่เหลือเข้าไปยังเรือนของตน 
ปูรณะนั้นคิดว่าเราสามารถจะบรรจุหม้อให้เต็มด้วยหยาดน้ าค้างหรือ ? เราจะเดินเรือสู่มหาสมุทร 
ปูรณะนั้นจึงให้ตีระฆังป่าวประกาศทั่วนครสูรปารกะว่า  “พวกพ่อค้าชาวเมืองสูรปารกะผู้เจริญ
ทั้งหลายโปรดฟังทางนี้  หัวหน้าพ่อค้าชื่อว่า ปูรณะ จะออกเดินเรือสู่มหาสมุทร บรรดาพวกท่าน
ทั้งหลายผู้ที่มีความต้องการจะเดินทางข้ามมหาสมุทรไปกับหัวหน้าพ่อค้าชื่อว่า ปูรณะ โดยไม่มีค่าส่วย 
ไม่มีค่าจอดเรือ ไม่มีค่าเรือข้ามฟาก จงรวบรวมสินค้าที่จะเดินทางไปยังมหาสมุทรเถิด” พวกพ่อค้า
ประมาณ 500 คนรวบรวมสินค้าที่จะออกเดินทางสู่มหาสมุทรแล้ว หลังจากนั้น หัวหน้าพ่อค้าปูรณะ
ท าการเฉลิมฉลอง มงคล และพิธีกรรมเพ่ือความสวัสดิภาพ83 มีพ่อค้า 500 คนเป็นบริวารออกเรือข้าม
สู่มหาสมุทรแล้ว ต่อมาเขาส าเร็จการเดินเรือแล้วก็กลับมา เขาออกเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทรอย่างนี้
จนกระทั่งครบ 6 ครั้ง ชื่อเสียง (ของเขา) ได้ยินไปทั่งทั้งพระนครว่า ปูรณะผู้ออกเดินเรือข้ามสู่
มหาสมุทร 6 ครั้ง และส าเร็จการเดินเรือ (ทุกครั้ง) กลับมาแล้ว พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีจึงขนเสบียง
ไปยังสูรปารกนคร พวกเขาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแล้วจึงเข้าไปหาหัวหน้าพ่อค้า
ปูรณะ ครั้นเข้าไปหาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่า “ท่านหัวหน้าพ่อค้า พวกเราจะออกเดินเรือข้ามสู่
มหาสมุทร” ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ มีใครบ้างที่พวกท่านเห็นแล้วหรือฟังแล้วว่าส าเร็จ             
การเดินเรือจากมหาสมุทร 6 ครั้งกลับมาแล้วออกเดินเรือเป็นครั้งที่ 7 ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้นย่อม
กล่าวว่า “ปูรณะ พวกเรามาไกลมากเพราะต้องการพบท่าน ถ้าท่านจะไม่ออกเดินเรือขอท่านโปรด
ประมาณการเถิด” ปูรณะนั้นคิดว่าแม้ว่าเราจะไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์สมบัติก็จริง  แต่ก็จะออก
เดินเรือเพ่ือประโยชน์แก่พ่อค้าเหล่านั้น ปูรณะนั้นจึงออกเดินทางไปสู่มหาสมุทรกับพ่อค้าเหล่านั้น                 
ในเวลารุ่งเช้าแห่งราตรี พวกพ่อค้าเหล่านั้นก็แสดงสัจจะโดยการสวดบทสรรเสริญ ท าการสาธยาย  
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มังคลสวัสตยยน (ส. มงฺคลสฺวสฺตฺยยน maṅgalasvastyayana) คาถาว่าด้วยความมงคงสุขสวัสดี ในคัมภีร์
มหาวัสตุก็ปรากฏเช่นเดียวกันว่า สวัสตยยนคาถา (svastyayanagāthā) มีเนื้อหาคล้ายกับรัตนสูตรในคัมภีร์บาลี ดู ส าเนียง 
เลื่อมใส, ผู้แปล, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 206, 442.  
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สถวิรคาถา ไศลคาถา มุนิคาถา และพระสูตรในอรรถวรรคีย์ด้วยเสียงอันก้องกังวาน84 ปูรณะได้ยิน
เสียงพ่อค้าเหล่านั้นแล้ว เขากล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านร้องเพลงขับไพเราะมาก” พ่อค้าเหล่านั้น 
กล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า เสียงที่ท่านได้ยินนี้ ไม่ ใช่ เพลงขับหรอกแต่ทว่าเป็นพระด ารัสของ
พระพุทธเจ้า”85 ปูรณะนั้นได้ยินเสียงที่ได้ฟังครั้งแรกว่า “พระพุทธเจ้า” ทุกรูขุมขนก็ลุกขึ้นชูชัน            
เขาเดินเข้าไปข้างในแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ บุคคลที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้คือใคร” พวกพ่อค้า
เหล่านั้นกล่าวว่า “คือศรมณเคาตมะ (śramaṇagautama) ผู้เป็นศากยบุตร (śākyaputra) เสด็จออก
จากศากยตระกูล86 (śākyakula) ปลงพระเกศา และพระมัสสุ ทรงผ้ากาสาวพัสตร์87 (kāṣāyavastra) 
ทรงออกจากพระราชวัง บวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอย่างมั่นคง พระองค์ทรงบรรลุอนุตตร-             
สัมยักสัมโพธิญาณ88 (anuttarasamyaksaṁbodhi) แล้ว ท่านหัวหน้าพ่อค้า พระองค์นั้นแหละคือ
พระพุทธเจ้า” ปูรณะจึงถามว่า “ท่านผู้เจริญ บัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประทับอยู่ ณ ที่ไหน” 
พวกพ่อค้ากล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า พระองค์ประทับอยู่ในอารามของคฤหบดีชื่อว่า อนาถปิณฑทะ 
นามว่า เชตวัน ในกรุงศราวัสตี” ปูรณะจดจ าสถานที่นั้นไว้แล้วออกเดินเรือข้ามมหาสมุทรกับ               
พวกพ่อค้าเหล่านั้น และมีการเดินเรือส าเร็จแล้วกลับมา ภวิละผู้เป็นพ่ีชายของปูรณะนั้นจึงคิดว่า 
“ปูรณะนี้เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปสู่มหาสมุทร เราควรจะกระท าการแต่งงานให้แก่เขา” ภวิละ
นั้นจึงกล่าวกะปูรณะว่า “น้องรัก เจ้าจงบอกมาเถิดว่าจะให้พ่ีไปขอลูกสาวของเศรษฐี หรือหัวหน้า
พ่อค้าคนไหนมาให้แก่เจ้า” ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ผมไม่ปรารถนากามคุณ ถ้าพ่ีอนุญาตผมจะบวช”            
ภวิละนั้นกล่าวว่า “ในเวลาที่ในเรือนของพวกเราไม่มีคนขัดขวาง เจ้าก็ไม่บวช บัดนี้เจ้าจะบวชเพ่ือ
ต้องการกามคุณหรือ” ปูรณะกล่าวว่า “พ่ีชาย เวลานั้นย่อมไม่เหมาะสม แต่ว่าเวลานี้เหมาะสมแล้ว” 
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ลามอตต์ (Lamotte) อธิบายว่า คาถาเหล่านี้คล้ายคลึงกับที่ปรากฏในขุททกนิกายบาลี  ธรมปทคาถา 
(dharmapadagāthā) หรือ อุทานวรรค (udānavarga) เทียบเท่ากับ ธัมมบท (dhammapada) มุนิคาถา (munigāthā) น่าจะ
คล้ายคลึงกับมุนิสุตตะ (munisutta) ของสุตตนิบาต (suttanipāta) สัตยทฤศ (satyadṛśa) น่าจะเป็นหัวข้อในสุภาสิตสุตตะ 
(subhāṣitasutta) ของสุตตนิบาต ส่วนไศลคาถา (śailagāthā) เทียบเท่ากับ เสลสุตตะ (selasutta) ของสุตตนิบาต อรถวรคี-
ยาณิสูตราณิ (arthavargīyāṇi sūtrāṇi) คือ พระสูตร 16 ในอฏฺฐกวคฺค (aṭṭhakavagga) ของสุตตนิบาต ปารายณ (pārāyaṇa) 
คือบทที่ 5 ของสุตตนิบาต สุดท้ายสถวิรคาถา และสถวิรีคาถา เทียบเท่ากับเถรเถรีคาถาของพระไตรปิฎก ดู Andy Rotman, 
Divine Story : Divyāvadāna Part I, 405 
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ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “naitāni gītāni kiṁtu khalvetad buddha 

vacanam” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ไม่ปรากฏศัพท์ gītāni ส าหรับประโยคนี้ทาเทลแมน (Tatelman) แปลว่า หัวหน้า
พ่อค้า นี่มิใช่เพลงขับหรอกท่านคิดอย่างนั้นได้อย่างไร นี่คือพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดู  E.B. Cowell, and R.A. Neil, 
ed, The Divyāvadāna, 35; P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 21; and Joel Tatelman, The Glorious Deeds of 

pūrṇa : A Translation and Study of the pūrṇāvadāna, 58. 
 

86
ศากย (ส. ศากฺย śākya) บาลีว่า สักกะ บ้าง สักยะ บ้าง สากิยะ บ้าง (บ. สกฺก sakka, สกฺย sakya, สากิย 

sākiya) ชื่อกษัตริย์พวกหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช  (okkākarāja) ซึ่งเป็นผู้สร้างและครองกรุงกบิลพัสดุ์ 
พระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์วงศ์นี้ ศากยะหรือสักกะนี้ ใช้เป็นค าเรียกชื่อถิ่นหรือแคว้นของพวกเจ้าศากยะด้วย ศากยบุตร หมายถึง 
บุตรของเจ้าศากยะ ศากยตระกูล หมายถึง ตระกูลศากยะ เหล่ากอพวกศากยะ ดู  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 389.  

 
87

กาสาวพัสตร์ (ส. กาษายวสฺตฺร kāṣāyavastra) บาลีว่า กาสาววัตถะ (บ. กาสาววตฺถ kāsāvavattha) คือ               
ผ้าย้อมน้ าฝาดส าหรับนักบวชใช้ หมายเอาผ้าเหลืองส าหรับพระภิกษุ ไทยนิยมใช้ว่า กาสาวพัสตร์ .  
 

88
สัมยักสัมโพธิ  (ส. สมฺยกฺสมฺโพธิ  samyaksambodhi) บาลีว่า  สัมมาสัมโพธิ  (บ. สมฺมาสมฺโพธิ sammā 

sambodhi) คือ การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. 
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ภวิละนั้นทราบการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของปูรณะแล้วจึงยอมอนุญาต ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านพ่ี 
มหาสมุทรมีโทษมากและมีความสะดวกสบายน้อย คนจ านวนมากออกเดินเรือแต่น้อยคนที่จะเดินเรือ
ข้ามไปได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านไม่ควรที่จะออกเดินเรือสู่มหาสมุทร ทรัพย์สมบัติมากมายของท่านที่
ได้รับมาด้วยปัญญาก็มีอยู่ ส่วนทรัพย์สมบัติของน้องชายทั้งสองของท่านก็มีอยู่  ถ้าพวกเขากล่าวว่า 
“พวกเราจะอยู่รวมกัน ท่านไม่ก็ต้องอยู่ด้วย” ปูรณะกล่าวอย่างนี้แล้วก็พาเอาคนรับใช้ออกเดินทางไป
เมืองศราวัสตี เขาถึงเมืองศราวัสตีแล้วโดยล าดับ 
 ปูรณะผู้พักอยู่ในอุทยานเมืองศราวัสตี ได้ส่งทูตไปหาคฤหบดีอนาถปิณฑทะแล้ว ทูตนั้น
ไปแล้วบอกแก่คฤหบดีอนาถปิณฑทะว่า “หัวหน้าพ่อค้าปูรณะต้องการจะพบคฤหบดี (เวลานี้) พักอยู่
ที่อุทยาน” คฤหบดีอนาถปิณฑทะคิดว่า “หัวหน้าพ่อค้าปูรณะ เพ่ิงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง
ทางน้ า” บัดนี้ยังจะเดินทางทางบกมาอีกหรือ จากนั้นคฤหบดีจึงถามว่า “บุรุษผู้เจริญ หัวหน้าพ่อค้า
ปูรณะน าสินค้ามามากเพียงใด” ทูตนั้นกล่าวว่า “สินค้าของท่านปูรณะนั้นจะมีแต่ที่ใดเล่า ?”              
ท่านมากับคนใช้ซึ่งก็คือหัวหน้าพ่อค้าปูรณะและข้าพเจ้า คฤหบดีอนาถปิณฑทะคิดว่า “การที่เราจะ
ต้อนรับบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ให้เข้าไปด้วยสักการะอันเล็กน้อยไม่สมควรแก่เราเลย” คฤหบดีอนาถปิณฑทะ
นั้นจึงต้อนรับหัวหน้าพ่อค้าปูรณะนั้นด้วยสักการะ89อันใหญ่ ได้นวด ให้อาบน้ า (และ) เลี้ยงอาหารแล้ว 
เมื่อเขาทั้งสองเริ่มต้นด้วยการสนทนากัน อนาถปิณฑทะจึงถามว่า “หัวหน้าพ่อค้า ประโยชน์แห่ง           
การมา (ของท่าน) คืออะไร ?” ปูรณะกล่าวว่า “คฤหบดี เราปรารถนาการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ
ในพระธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้วแน่แท้อย่างยิ่ง” 90 หลังจากนั้นคฤหบดีอนาถปิณฑทะน้อมกายขึ้นไป
ด้านบน ยกมือขวาขึ้นเปล่งอุทานว่า “โอ้ พระพุทธ โอ้ พระธรรม โอ้ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้ว
แก่พระสงฆ์ บัดนี้บุรุษผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ยอมสละญาติมิตรพวกพ้องของตัวเองมากมาย อีกทั้งโกดังเก็บ
สินค้ามากมายหวังถึงการบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้
ดีแล้ว” จากนั้นคฤหบดีอนาถปิณฑทะจึงพาหัวหน้าพ่อค้าปูรณะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทราบมา
ว่าเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งแสดงธรรมข้างหน้าภิกษุบริษัทหลายร้อยรูป                  
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นคฤหบดีอนาถปิณฑทะผู้ถือเครื่องไทยธรรมมาแล้ว           
ก็ครั้งทรงเห็นแล้วทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายอีกว่า “ภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีอนาถปิณฑทะนี้เดินถือ
เครื่องไทยธรรมมา ส าหรับพระตถาคตเจ้าไม่มีเครื่องไทยธรรมเช่นนี้ แต่เวไนยสัตว์มีเครื่องไทยธรรม” 
หลังจากนั้นคฤหบดีอนาถปิณฑทะท าการถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไป
นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกับหัวหน้าพ่อค้าปูรณะ คฤหบดีอนาถปิณฑทะผู้เข้าไปนั่ง ณ ที่สมควร
ส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หัวหน้าพ่อค้า
ปูรณะนี้หวังการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว  เพ่ือจะ
ทรงอนุเคราะห์ (หัวหน้าพ่อค้าปูรณะนั้น) ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้หัวหน้าพ่อค้าปูรณะ
บรรพชาอุปสมบทเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับค าของคฤหบดีอนาถปิณฑทะโดยพระดุษณีภาพ 
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สักการะ (ส. สตกฺาร satkāra, บ. สกฺการ sakkāra) คือ เคารพนับถือบูชา เคร่ืองแสดงความเคารพบูชา. 

 
90

“apūrveṇa” ที่ปรากฏในประโยคนี้ เอดเจอร์ตัน (Edgerton) แนะน าว่ามีความหมายว่า “อย่างยิ่ง,             
ในระดับสูง” ทางด้านโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) แนะน าว่าหมายถึง “อย่างกะทันหัน, ทันที” ดู E.B. Cowell, and 

R.A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 673; and Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 

Dictionary, Vol. 2, 47.  
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หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกหัวหน้าพ่อค้าปูรณะว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด” เมื่อจบพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปูรณะนั้นก็มีศีรษะโล้น ครองผ้า
สังฆาฏิ91 (saṁghāṭi) มีมือถือบาตรและกระบอกกรองน้ า เสมือนกับผู้มีผมและหนวดปลงมาแล้ว           
7 วัน ยืนอยู่ด้วยอิริยาบถของภิกษุผู้มีพรรษา 100 
 

 อนึ่ง พระตถาคตตรัสกะปูรณะนั้นว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 
 และปูรณะก็มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองด้วยผ้าสังฆาฏิ | 
 ปูรณะเป็นผู้มีอินทรีย์92(indriya) อันสงบในทันที ยืนอยู่แล้ว  
 ท่านด ารงเป็นภิกษุอย่างนั้น ตามมโนรถของพระพุทธเจ้า ||4|| 
 

 ครั้งนั้น โดยสมัยต่อมาท่านปูรณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 
ถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วยืน  ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง 
ท่ านปู รณะผู้ ยื น  ณ ที่ สมควรส่ วนข้ า งหนึ่ ง ได้ กราบทู ลค านี้ กะพระผู้ มี พระภาค เจ้ า ว่ า                           
“สาธุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยสังเขป (saṁkṣipta) โดยประการที่ 
ข้าพระองค์ฟังธรรมโดยสังเขปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะพึงหลีกเร้นอยู่เพียงล าพัง  ไม่ประมาท  
มีความเพียร มีความมุ่งมั่น ขอข้าพระองค์พึงรู้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ (brahmacarya) อันยอดเยี่ยม
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วในทิฏฐธรรม93 (dṛṣṭadharma) บรรพชาอุปสมบทด้วยหวังว่าชาติของ               
ข้าพระองค์สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว สิ่งที่ควรท าก็ท าแล้ว จากนี้ไปข้าพระองค์จะไม่รู้จักภพอ่ืน
อีกซึ่งเป็นเป้าหมายที่เหล่ากุลบุตร ปลงผมและหนวด ห่มผ้ากาสาวพัตร์ ออกจากเรือนบรรพชา           
ด้วยศรัทธาอันแน่วแน่” ครั้นเมื่อปูรณะกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระด ารัสนี้  
กะท่านปูรณะนั้นว่า “สาธุ ปูรณะ เป็นเรื่องที่ดีที่เธอกล่าวอย่างนี้ว่า สาธุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า             
โปรดแสดงธรรมโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ โดยประการที่จากนี้ไปข้าพระองค์จะไม่รู้จักภพอ่ืน เหมือน
ในครั้งก่อน94 เอาละ ปูรณะ เธอจงฟังและระลึกไว้ในใจให้ดี เราจะกล่าว” 
 ปูรณะรูปทั้งหลายจะพึงรู้ได้ด้วยจักษุอันน่าปรารถนา  น่าใคร่ เป็นที่รัก น่าพอใจ 
ประกอบด้วยกามน่ายินดีมีอยู่  หากภิกษุเห็นรูปเหล่านั้นแล้วก็ย่อมเพลิดเพลิน ชมเชย ยึดติด             
ครั้นยึดติดก็ยึดมั่น เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน ชมเชย ยึดติด ครั้นยึดติดก็ยึดมั่น ความหลงใหลย่อมจะมีขึ้น 
เพราะความหลงใหล ความเพลิดเพลินโสมนัสก็จะมี เมื่อความเพลิดเพลินโสมนัสมี ภิกษุจะเป็นผู้มี
ความก าหนัด เมื่อความเพลิดเพลินและความก าหนัดมีก็จะมีความผูกพันด้วยความเพลิดเพลินและ
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สังฆาฏิ คือ ผ้าทาบ เป็นผ้าคลุมกันหนาวที่ใช้ทาบบนจีวร ปัจจุบันพระภิกษุจะพับพาดบ่าซ้าย. 

 
92

อินทรีย์ แปลว่า ความเป็นใหญ่หรือสภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตน อินทรีย์ 5 คือ ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน
ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา อินทรีย์ 6 คือ สภาวะที่เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าในการรับรู้ ได้แก่ อายตนะภายใน 6             
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 555-556. 
 

93
ทิฏฐธรรม (ส. ทฺฤษฺฏธรฺม dṛṣṭadharma, บ. ทิฏฐธมฺม diṭṭhadhamma) หมายถึง สิ่งที่มองเห็น สภาวะหรือ

เร่ืองซึ่งเห็นได้ คือ ปัจจุบัน ชีวิตนี้ ชาตินี้ ทันเห็น จ าพวกวัตถุด้วยรูปกาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม              
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 130. 
 

94
ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึงดังที่เคยกล่าวมาก่อนหน้า) แทนการยกข้อความ

เหล่านั้นมาทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นพระด ารัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยมีปรากฏมาก่อนแล้ว. 
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ความก าหนัด ปูรณะ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความผูกพันในความเพลิดเพลินและความก าหนัด                
เรากล่าวว่า เป็นผู้เหินห่างจากนิพพาน ปูรณะ เสียงทั้งหลายจะพึงรู้ได้ด้วยโศรตระ95 (śrotra) กลิ่น
ทั้งหลายจะพึงรู้ได้ด้วยฆราณะ96 (ghrāṇa) รสทั้งหลายจะพึงรู้ได้ด้วยชิวหา97 (jihvā) สปรัษฏวยะ98

 

(spraṣṭavya) จะพึงรู้ ได้ด้วยกาย ธรรมทั้งหลายอันน่าปรารถนา  น่าใคร่  เป็นที่รักน่าพอใจ 
ประกอบด้วยกาม น่ายินดี จะพึงรู้ได้ด้วยใจ อนึ่ง ภิกษุเห็นแล้วซึ่งรูปเป็นต้นเหล่านั้น เราเรียกว่า              
เป็นผู้เหินห่างจากนิพพานตามที่กล่าวมา ปูรณะ รูปทั้งหลายจะพึงรู้ได้ด้วยจักษุอันน่าปรารถนา                
น่าใคร ่เป็นที่รัก น่าพอใจมีอยู่ (เรื่อยไปจนถึง)99 เราเรียกว่า เป็นผู้เหินห่างจากนิพพาน ในฝักฝ่ายอัน
ชอบธรรมนี้เหมือนดังที่กล่าวมา ปูรณะเราเตือนเธอด้วยค าสอนโดยสังเขปนี้ เธอปรารถนาจะอยู่ใน            
ที่ไหน ? เธอปรารถนาจะอาศัยอยู่ในที่ไหน ? ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มี             
พระภาคเจ้าทรงเตือนข้าพระองค์ด้วยค าสอนโดยสังเขปนี้  ข้าพระองค์ปรารถนาจะอยู่ ใน                  
โศรณาปรานตกะชนบท (śroṇāparāntakajanapada)  จะอาศัยอยู่ในโศรณาปรานตกะชนบท            
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ปูรณะ มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทเป็นผู้ดุร้าย โหดเหี้ยม              
เกรี้ยวกราด ข่มขู่ มักโกรธ หยาบคาย ปูรณะถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบท ข่มขู่ โกรธ ด่าทอ
เธอต่อหน้าด้วยวาจาที่ชั่วช้า ไม่เป็นความจริง หยาบคาย เธอนั้นจะมีวิธีการอย่างไร ? (ปูรณะกราบทูล
ว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบท ข่มขู่ โกรธ ด่าทอข้าพระองค์ต่อ
หน้าด้วยวาจาที่ชั่วช้า ไม่เป็นความจริง หยาบคาย ข้าพระองค์นั้นจะมีวิธีการอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาว
โศรณาปรานตกะชนบทช่างเป็นคนดีจริงหนอ มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทช่างเป็นคนอ่อนโยน
จริงหนอ ผู้ที่ข่มขู่ โกรธ ด่าว่าเราต่อหน้าด้วยวาจาที่ชั่วช้า ไม่เป็นความจริง หยาบคาย แต่อย่าท าร้าย
เราด้วยฝ่ามือหรือว่าก้อนดิน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทเป็น             
ผู้ดุร้าย หยาบคายเหมือนอย่างที่กล่าวมาว่า100 ปูรณะ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทท าร้าย
เธอด้วยฝ่ามือ หรือว่าก้อนดิน เธอนั้นจะมีวิธีการอย่างไร ?” ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทท าร้ายข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือ หรือว่าก้อนดิน ข้าพระองค์นั้นจะมี
วิธีการอย่างนี้ว่า “มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทช่างเป็นคนดีจริงหนอ มนุษย์ชาวโศรณา-             
ปรานตกะชนบทช่างเป็นคนอ่อนโยนจริงหนอ ผู้ที่ท าร้ายข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือ หรือว่าก้อนดิน              
(ก็ท าไปเถอะ) แต่อย่าท าร้ายข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ หรือว่าด้วยศาสตราเลย” พระผู้มีพระภาคเจ้า

                                                           

 
95

โศรตระ (ส. โศฺรตฺร  śrotra, บ. โสต sota) คือ หู. 

 
96

ฆราณะ (ส. ฆฺราณ ghrāṇa, บ. ฆาน ghāna) คือ จมูก. 

 
97

ชิหวา (ส. ชิหวา  jihvā, บ. ชิวฺหา jivhā) คือ ลิ้น. 

 
98

สปรัษฏวยะ (ส. สฺปฺรษฺฏวฺย spraṣṭavya) บาลีว่า โผฏฐัพพะ (บ. โผฏฺฐพฺพ phohabba) คือ สิ่งที่มาต้องกาย.  

 
99

ใช้ส านวนย่อ  “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง ...ดังที่เคยกล่าวมา) ข้อความในตอนนี้เป็น           
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งในตอนต้นของย่อหน้าได้กล่าวไว้แล้ว เมื่อจะกล่าวซ้ าจึงใช้ส านวนย่อ. 

100
ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง...ดังที่เคยกล่าวมา) ข้อความในตอนนี้เป็น           

ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสถามเพ่ือทดสอบความอดทนของปูรณะถึงความโหดเห้ียม ร้ายกาจของชาวโศรณาปรานตกะชนบท 
พระองค์จะตรัสถามค าถามที่เป็นรูปแบบเดียวกันไปเร่ือยๆ อันมีส านวนเต็มคือ “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ปูรณะ มนุษย์ชาว
โศรณาปรานตกะชนบทเป็นผู้ดุร้าย โหดเห้ียม เกร้ียวกราด ข่มขู่ มักโกรธ หยาบคาย ปูรณะ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบท
ท าร้ายเธอด้วยฝ่ามือ หรือว่าก้อนดิน เธอนั้นจะมีวิธีการอย่างไร ?”.  

   ส
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ตรัสว่า “มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบท เป็นผู้ดุร้าย หยาบคายเหมือนอย่างที่กล่าวว่า101 ปูรณะ 
ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทท าร้ายเธอด้วยท่อนไม้ หรือว่าด้วยศาสตรา เธอนั้นจะมีวิธีการ
อย่างไร ?” ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทท าร้าย              
ข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้หรือว่าด้วยศาสตรา ข้าพระองค์นั้นจะมีวิธีการอย่างนี้ว่า “มนุษย์ชาวโศรณา-
ปรานตกะชนบทช่างเป็นคนดีจริงหนอ มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทช่างเป็นคนอ่อนโยน                 
จริงหนอ ผู้ที่ท าร้ายข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ หรือว่าศาสตรา (ก็ท าไปเถอะ) แต่อย่าสังหารข้าพระองค์
เสียจากชีวิตโดยประการทั้งปวงเลย” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบท
เป็นผู้ดุร้าย หยาบคาย เหมือนอย่างที่กล่าวมา102 ปูรณะ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทจะ
สังหารเธอเสียจากชีวิตโดยประการทั้งปวง เธอนั้นจะมีวิธีการอย่างไร ?” ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทจะสังหารข้าพระองค์เสียจากชีวิต ข้าพระองค์
นั้นจะมีวิธีการอย่างนี้ว่า ผู้ที่ถูกพรากจากกายอันเน่าเปื่อยนี้ก็ยังมีความละอาย ผู้ที่น่าขยะแขยง                
อย่างยิ่งก็ยังถืออาวุธ ผู้ที่ดื่มแม้แต่ยาพิษ ผู้ที่ใช้เชือกผูกยอมตาย หรือแม้แต่ผู้ที่ยอมกระโดดลงไป           
หน้าผา คือสาวก103 (śrāvaka) ของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ผู้ที่ปลดเปลื้องเราออกจากกายอัน                
เน่าเปื่อยอย่างง่ายดาย คือมนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะผู้เป็นคนดี คือมนุษย์ชาวโศรณาปราตกะ                 
ผู้มีความอ่อนโยน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สาธุ สาธุ ปูรณะ ปูรณะ เธอผู้ประกอบด้วยขันติ 
(kṣānti) และโสรัจจะ (saurabhya)104 นี้ สามารถจะอยู่ในโศรณาปราตกะชนบทได้ เพ่ือจะอาศัยอยู่ใน
โศรณาปราตกะชนบทได้ ไปเถิดปูรณะ เธอผู้หลุดพ้นแล้วจงท าให้ชาวโศรณาปราตกะหลุดพ้น              
ด้วยเถิด เธอผู้ข้ามพ้นแล้วจงท าให้ชาวโศรณาปราตกะข้ามพ้นด้วยเถิด เธอผู้เบาใจแล้วจงท าให้               
ชาวโศรณาปราตกะเบาใจด้วยเถิด เธอผู้ดับกิเลสแล้วจงท าใหช้าวโศรณาปราตกะดับกิเลสด้วยเถิด” 
 ล าดับนั้น ท่านปูรณะยินดีและอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแทบ
พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า             
ต่อมาท่านปูรณะ เมื่อราตรีผ่านพ้นไปแล้วในเวลารุ่งเช้าจัดแจงถือบาตร และจีวรเข้าไปยังเมือง           
ศราวัสตีเพ่ือบิณฑบาต ครั้นเที่ยวบิณฑบาตยังเมืองศราวัสตีแล้ว  ท าภัตกิจ105 (bhaktakṛtya)                  
เสร็จเรียบร้อย หลังฉันเสร็จก็ออกไปแล้ว  ท่านเก็บที่นั่ งและที่นอนตามที่ ใช้สอย ถือบาตร              
และจีวร เที่ยวจาริกไปยังโศรณาปราตกะชนบทถึงโศรณาปรานตกะชนบทแล้วโดยล าดับ ครั้งนั้น    
ท่านปูรณะในเวลาเช้าตรู่ก็จัดแจงถือเอาบาตรและจีวร เข้าไปยังโศรณาปรานตกะเพ่ือบิณฑบาต              
ก็นายพรานคนหนึ่ งย่อมออกไปล่า สัตว์มีมือถือธนู  เขาเห็นท่านปูรณะนั้นแล้ว  เขาคิดว่ า              

                                                           

 
101

ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง...ดังที่เคยกล่าวมา) ดูเชิงอรรถที่ 100. 

 
102

ใช้ส านวนย่อ “yāvat” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง) ดูเชิงอรรถที่ 100. 

 
103

สาวก (ส. ศฺราวก śrāvaka, บ. สาวก sāvaka) แปลว่า ผู้ฟังค าสั่งสอน คือ ศิษย์ของพระพุทธเจ้า. 

 
104

ธรรมที่ท าให้งาม 2 ประการ ได้แก่ 1. ขันติ (ส. กฺษานฺติ kṣānti, บ. ขนฺติ khanti ) คือ ความอดทน อดได้            
ทนได้เพ่ือบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ 2. โสรัจจะ (ส. เสารภฺย saurabhya, บ. โสรจฺจ soracca) คือ ความเสงี่ยม 
อัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลธรรม, 25.  
 

105
ภัตกิจ (ส. ภกฺตกฺฤตฺย bhaktakṛtya) บาลีว่า ภัตกิจ เดิมเขียน ภัตตกิจ (บ. ภตฺกิจ bhattakica) การบริโภค

อาหาร ดู เร่ืองเดียวกัน, 281.  
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“เราเห็นสมณะโล้น ผู้เป็นอัปมงคลแล้ว (ผู้จะน าโชคร้ายมาให้)” รู้ดังนี้แล้วจึงชักธนูจนถึงหูแล้ววิ่งไป
ทางท่านปูรณะนั้น ท่านปูรณะเห็นนายพรานนั้นแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วจึงเปิดชายจีวรขึ้นแล้วกล่าวว่า 
“พ่อผู้เจริญ เราเข้ามา (ที่นี้) ก็เพ่ือแสวงหาสิ่งที่ท าให้เต็มได้โดยยาก (ท้อง) (หมายถึงอาหารบิณฑบาต) 
ท่านจงยิงมาตรงท้องนี้เถิด106 และกล่าวคาถาว่า  
 

 เหล่าปักษาบินไปในป่าทึบเพ่ือหาสิ่งใด สัตว์ป่าติดกับดักเพ่ือสิ่งใด 
 นรชนถือศร หอก หลาว อยู่ตลอดเวลาให้เกิดความพินาศในสงครามเพ่ือสิ่งใด | 
 ปลาที่น่าสงสาร หิวโซ แหวกวา่ยไปยามค่ าคืนย่อมติดเบ็ดเพื่อสิ่งใด 
 เพ่ือประโยชน์แก่ท้องนั้น เราจึงเดินทางมาแสนไกลสู่ที่อันเต็มไปด้วยความโหดร้าย ||5|| 
 

 นายพรานนั้นคิดว่า “บรรพชิตรูปนี้ประกอบด้วยขันติและโสรัจจะถึงเพียงนี้คิดว่า              
“เราจะยิงท่านเพ่ืออะไรกันเล่า” จึงเลื่อมใสแล้ว หลังจากนั้นท่านปูรณะจึงแสดงธรรม และยัง
น า ย พ ร า น ใ ห้ ด า ร ง อ ยู่ ใ น สิ ก ข า บ ท  คื อ ส ร ณ ค ม น์  แ ล ะ ท า อุ บ า ส ก  ( upāsaka)  แ ล ะ                           
อุบาสิกา ( upāsikā) 500 คนเหล่าอ่ืนให้ด ารงอยู่ในสิกขาบทคือสรณคมณ์ด้วย ให้สร้างวิหาร 500 
หลังและให้ถวายเตียง ตั่ง เสื่อ เก้าอ้ี หมอน ผ้าอาสนะสี่เหลี่ยมเพ่ิมเติมจ านวนหลายร้อย อนึ่ง                
เมื่อล่วงไป 3 เดือนในโศรณาปรานตกะชนบทนั้นนั่นแล ท่านปูรณะก็ได้กระท าให้แจ้งวิทยา 3 107 
(vidyā) ด้วยกาย108 ท่านบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นผู้ปราศจากกิเลสในไตรธาตุ109 จนเป็นที่
บูชา เคารพ และน่ากราบไหว้ของเหล่าพระอินทร์ (indra) และอุเปนทรเทพ110 (upendra) 

                                                           

 
106

“duṣpūrasyārthe” ความหมายโดยตรงหมายถึง สิ่งที่ท าให้เต็มได้โดยยาก ทว่าในที่นี้ใช้ในความหมายแฝง
หมายถึง ท้อง ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 407. 
 

107
วิทยา (ส. วิทฺยา vidyā) บาลีว่า วิชชา (บ. วิชฺชา vijjā) แปลว่า ความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษ แบ่งเป็น 3 ก็มี

ได้แก่ 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), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 
366.  

108
ข้อความนี้ไม่ชัดเจนว่าปูรณะหรือนายพรานเป็นผู้ที่บรรลุความเป็นพระอรหันต์ ทางด้านความเห็นของบูร์นูฟ 

(Burnouf) เข้าใจว่า นายพรานเป็นประธานของประโยค ขณะที่โธมัส (Thomas) จากการศึกษาเนื้อเร่ืองตามฉบับของเถรวาท
เข้าใจว่าคือ ปูรณะ ดู Eugène Burnouf, Introduction a l’histoire du buddhisme indien, vol.1, ( Paris: 
Imprimerie Royale, 1844), 255; and E.J. Thomas, The Quest of Enlightenment: A Selection of Buddhist 

Scriptures Translated from the Sanskrit ( London: John Murray, 1950), 43. 
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ใช้ส านวนย่อ “yāvat” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง)  ข้อความในตอนนี้เป็นส านวนที่พรรณนาถึงการที่บุคคลได้
บรรลุพระอรหันต์ น่าสังเกตว่าเนื้อเร่ืองก่อนหน้านี้มิได้ปรากฏส านวนเต็มมาก่อน ซึ่งส านวนเต็มของข้อความนี้นั้นปรากฏเป็นคร้ัง
แรกในอวทานเร่ืองที่ 8 สุปฺริยาวทานมฺ คือ “ปราศจากราคะในไตรธาตุ เห็นก้อนดินและทองค ามีค่าเท่ากัน มีจิตสม่ าเสมอประหนึ่ง
ฝ่ามือในอากาศ มีฟองไข่ที่จะท าให้เกิดใหม่ถูกท าลายจนละเอียดแล้วด้วยวิทยาเสมือนไม้จันทน์ที่ถูกสับจนละเอียดด้วยพร้า ฉะนั้น            
ได้ส าเร็จวิทยา อภิชญา และประติสังวิทแล้ว เป็นผู้ไม่ไยดีในภพ ลาภ โลภ และสัตการ ท่านเป็นผู้ที่น่าบูชา น่านับถือ และ               
น่ากราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์และอุเปนทรเทพ” 
 

110
อุเปนทรเทพ คือพระอนุชาของพระอินทร์ ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 

215. 
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 จนกระทั่งเวลาต่อมาทรัพย์สมบัติของน้องชายทั้งสองของทารุกรรณี111 (dārukarṇi)   
(ภวิละ) ถึงความเบาบาง หมดสิ้นไป เขาท้ังสองจึงกล่าวว่า “พ่ีชายของเรานี้ คงคิดว่าตนเองเป็นคนน า                
ความโชคร้ายมาให้จึงออกไปจากเรือนของพวกเรา มาเถิด พวกเราจักอยู่รวมกัน” ภวิละนั้นกล่าวว่า 
“ใครคนไหนที่น าความโชคร้ายมาให้” น้องชายทั้งสองคนจึงกล่าวว่า “ปูรณะ (เพราะปูรณะ) ภรรยา
ของเรานั้นออกไปจากเรือนแล้ว” ภวิละจึงกล่าวว่า “ปูรณะนั้นไม่ได้เป็นคนน าความโชคร้าย  มาให้” 
น้องชายทั้งสองจึงกล่าวว่า “จะเป็นศรีหรือเป็นกาลกิณีก็ตาม มาเถิดพวกเราจะอยู่รวมกัน” ภวิละนั้น
กล่าวว่า “พวกเจ้าทั้งสองมีทรัพย์สมบัติที่หามาได้โดยชอบ เราก็มีทรัพย์สมบัติที่หามาได้โดยชอบธรรม 
เราจะไม่อยู่ด้วยกันกับพวกเจ้าทั้งสอง” น้องชายสองคนจึงกล่าวว่า “บุตรของนางทาสีนั้นออกเรือเดิน
สมุทรครั้งแล้วครั้งเล่ารวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากละสิจึงท าให้ท่านมีกินมีใช้และคุยโว  ความสามารถ
เพ่ือที่จะเดินเรือสู่มหาสมุทรของท่านจะมีแต่ที่ไหนกัน” ภวิละถูกน้องชายทั้งสองคนเหล่านั้นให้
ยอมรับความเย่อหยิ่ง (ของตัวเอง) ภวิละนั้นจึงกล่าวว่า “แม้เราจะออกเดินเรือสู่มหาสมุทร” ว่าแล้วก็
ออกเดินเรือสู่มหาสมุทรเหมือนอย่างที่กล่าวมา จนกระทั่งเรือนั้นถูกพายุซัดไปยังป่าที่เต็มไปด้วยไม้
จันทน์โคศีรษะ” กรรณธาระ112 (karṇadhāra) จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ที่พวกเราได้ฟังว่ามีป่าที่เต็ม
ไปด้วยไม้จันทน์โคศีรษะก็คือป่านี้ พวกท่านจงไปน าแก่นของมันในป่านี้มาเถิด” ทราบมาว่าสมัยนั้นป่า
ไม้จันทน์โคศีรษะเป็นที่ครอบครองของยักษ์นามว่า มเหศวระ (maheśvara) ก็มเหศวรยักษ์นั้นไปสู่ที่
ประชุมของเหล่ายักษ์ หลังจากนั้น พวกเหล่าพ่อค้าจึงเริ่มแบกขวาน 500 เล่มไปยังป่าไม้จันทน์โค
ศีรษะ ยักษ์ผู้ท าหน้าที่ดูแลได้เห็นเหล่าพ่อค้าแบกขวาน 500 เล่มไปยังป่าไม้จันทน์โคศีรษะ ก็ครั้นเห็น
แล้วจึงเข้าไปหายักษ์มเหศวระ ครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวค านี้กะยักษ์มเหศวระว่า “ทราบมาว่า ท่าน
ควรรู้ไว้ว่ามีชาวบ้านก าลังแบกขวาน 500 เล่มเข้าไปยังป่าไม้จันทน์โคศีรษะ ดังนั้นท่านจงกระท าสิ่งที่
เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ควรกระท าเถิด” ขณะนั้นยักษ์มเหศวระท าการประชุมหมู่ยักษ์แล้ว (ได้ยินดังนั้น) 
ก็เกิดความโกรธ บันดาลลมพายุขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นพัดไปทางป่าไม้จันทน์โคศีรษะ ภวิละจึงกล่าวว่า 
“พ่อค้าชาวชมพูทวีปผู้เจริญ จงฟัง ที่พวกเราได้ฟังมาว่ามีลมพายุขนาดใหญ่มากนั้นก็คือลมพายุนี้  
พวกท่านคิดเห็นอย่างไรกัน ?” จากนั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นต่างก็สะดุ้งกลัว ตกใจ ขนลุกชูชันเริ่มที่จะ
กระท าการอ้อนวอนต่อเทวดา 
 

 ข้าแต่พระศิวะ (śiva) พระวรุณ (varuṇa) ท้าวศักระ (śakra)  
 พระพรหม (brahma) เป็นต้นข้าแต่อสูร นาค ยักษ์  
 ทานพ (dānava) และพระอินทร์ พวกเราได้รับ | 
 ความพินาศและภัยอันยิ่งใหญ่ ขอพวกท่านผู้ปราศจากความกลัว 
 จงเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเราในครั้งนี้ด้วยเถิด ||6|| 

                                                           
111

ทารุกรรณี (dārukarṇī) ความหมายตามรูปศัพท์หมายถึง ผู้ทรงต่างหูไม้ เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ภวิละ 
เนื่องมาจากหลังจากที่พ่ีน้องทั้งสามคนคือภวิละ ภวตราตะ และภวนันทิถูกบิดาต าหนิ ตักเตือนเร่ืองการลุ่มหลงในสตรีและ                  
เอาแต่ประดับตกแต่งจนทอดทิ้งธุรกิจ เหตุนั้นภวิละที่แต่เดิมสวมใส่ต่างหูรัตนะจึงทอดต่างหูรัตนะออกแล้วใส่ต่างหูไม้แทน                
ส่วนน้องอีกสองคนก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนมาใส่ต่างหูคลั่งและดีบุกตามล าดับ ดังนั้น ทารุกรรณิ จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของภวิละ
และชื่อเล่นของเขา. 
 

112
กรรณธาระ (karṇadhāra) ความหมายตามรูปศัพท์หมายถึง ผู้ทรงต่างหู ซึ่งในเร่ืองนี้ด้วยเหตุที่ภวิละใส่ต่างหู

เป็นประจ าจึงเป็นชื่อที่ถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งของเขา ดูเชิงอรรถที่ 111 ประกอบด้วย. 
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 คนบางพวกนมัสการสามีของพระศจี113(śacī)  
 บางพวกนมัสการพระพรหม พระหริ114(hari) พระศังกระ115(śaṁkara) | 
 บางพวกก็นมัสการพระแม่ธรณี รุกขเทวดา วนเทวดา  
 พวกท่ีถูกปีศาจลมท าร้ายต่างก็ขอร้องความช่วยเหลือ ||7|| 
 

 ทารุกรรณี (ภวิละ) ยืนโดยไร้ซึ่งความกังวล พวกพ่อค้าจึงกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า              
พวกเราถึงความทุกข์ยากล าบากและอันตรายใยท่านจึงได้ยืนไร้กังวลอยู่ เล่า  ?” ภวิละนั้น                   
กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ น้องชายกล่าวกะเราว่ามหาสมุทรมีคุณน้อยแต่มีโทษมาก คนจ านวนมากมัวเมา
ด้วยอ านาจแห่งตัณหาย่อมออกเดินเรือ (แต่) น้อยคนนักที่จะกลับมาได้ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตามขอ
ท่านอย่าพึงออกเดินเรือสู่มหาสมุทร เรานั้นกระท าค าพูดเหมือนไม่ให้เป็นค าพูดออกเดินเรือสู่
มหาสมุทรแล้ว บัดนี้เราจะกระท าอย่างไร ?” พวกพ่อค้ากล่าวว่า “ใครคือน้องชายของท่าน” ภวิละ
ตอบว่า “ท่านปูรณะ” พวกพ่อค้าจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านปูรณะนั้นมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่อย่างนี้
พวกเราจะถึงท่านปูรณะนั้นนั่นแลเป็นที่พ่ึง พวกพ่อค้าทั้งหมดเหล่านั้นจึงร้องบันลือด้วยเสียงเดียวกัน
อย่างนี้ว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแต่ท่านปูรณะผู้เป็นเจ้านั้น ขอความนอบน้อมจงมีแต่ท่านปูรณะ            
ผู้เป็นเจ้านั้น” ขณะนั้นเทวดาผู้เลื่อมใสต่อท่านปูรณะจึงเข้าไปหาท่านปูรณะแล้ว ครั้นเข้าไปหาแล้วได้
กล่าวค านี้กะท่านปูรณะว่า “พระคุณเจ้า พ่ีชายของท่านได้รับความทุกข์ยากล าบากและอันตราย  
ท่านจงใส่ใจเถิด” ท่านปูรณะนั้นใส่ใจแล้วหลังจากนั้นท่านปูรณะจึงเข้ารูปสมาธินั้นโดยประการที่เมื่อ
จิตตั้งมั่นแล้วก็หายไปจากโศรณาปรานตกะชนบท (แล้วปรากฏตัวขึ้น) นั่งขัดสมาธิบนขอบเรือ              
(ของพ่ีชาย) ในมหาสมุทร ล าดับนั้นลมพายุนั้นพัดกลับไปแล้วเสมือนกับถูกต้านด้วยภูเขาสุเมรุ 
(sumeru) ครั้งนั้น ยักษ์มเหศวระคิดว่า “เรือบางล าที่ถูกลมพายุพัดไปก่อน จะถูกซัดไปเหมือนดัง             
ปุยนุ่น และอับปางลง บัดนี้ใครเป็นผู้ควบคุมเป็นเหตุให้ลมพายุพัดกลับเหมือนกับถูกต้านทานด้วย
ภูเขาสุเมรุ” มเหศวระยักษ์นั้นจึงเริ่มที่จะมองดูข้างโน้นและข้างนี้  จนกระทั่งเห็นท่านปูรณะ
นั่งขัดสมาธิอยู่บนขอบเรือ ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวอีกว่า “ท่านปูรณะผู้เป็นเจ้า ท่านเบียดเบียน (เรา) 
ท า ไม” ท่านปูรณะจึงกล่ าวว่า  “เรามีความแก่ เป็นธรรมดา” มเหศวระยักษ์จึ งกล่ าวว่ า                     
“ท่านเบียดเบียนเราอย่างนี้ท าไมกัน” ท่านปูรณะจึงกล่าวว่า “ถ้าเราไม่พึงประกอบด้วยคุณความดี
เช่นนี้ พ่ีชายของเราต้องถูกท่านกระท าไม่ให้เหลือแม้แต่ชื่อเป็นแน่” มเหศวระยักษ์จึงกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้า ไม้จันทน์โคศีรษะนี้เราคุ้มครองไว้เพ่ือประโยชน์แก่พระเจ้าจักรพรรดิราช ท่านคิดว่า           
เราคุ้มครองไว้เพ่ือชาวบ้านหรือ” ท่านปูรณะกล่าวว่า “พระเจ้าจักรพรรดิจะประเสริฐกว่าพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร ?” มเหศวระยักษ์จึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือ” ท่านปูรณะกล่าวว่า “ทรงอุบัติขึ้นแล้ว” มเหศวระยักษ์จึงกล่าวว่า               
“ถ้าเป็นอย่างนั้น เรือที่ยังไม่เต็ม (ด้วยไม้จันทน์โคศีรษะ) พวกท่านก็จงท าให้เต็มเถิด” หลังจากนั้น

                                                           

 
113

พระศจี (śacī) คือ พระชายาของพระอินทร์.  

 
114

พระหริ (hari) เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูตาม
หลักตรีมูรติ พระวิษณุเป็นพระผู้ทรงรักษา. 
 

115
พระศังกระ (śaṁkara) เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระศิวะ ตามหลักตรีมูรติพระองค์เป็นเทพจ้าผู้ท าลาย. 
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พวกพ่อค้าผู้ได้ชีวิตที่เกือบเสียไปแล้วกลับคืนมาท าจิตให้เลื่อมใสในท่านปูรณะแล้ว  บรรทุกเรือนั้น           
จนเต็มด้วยไม้จันทน์โคศีรษะแล้วก็ออกเดินทางถึงเมืองสูรปารกะโดยล าดับ 
 ล าดับนั้น ท่านปูรณะจึงกล่าวกะพ่ีชายว่า “เพราะเอ่ยชื่อของผู้ใด เรือ (ของพวกท่าน)  จึง
ส าเร็จการเดินเรือได้ (อย่างปลอดภัย) ท่านควรไปหาบุคคลผู้นั้นเถิด (และ) ท่านจงกระท าการแบ่ง
รัตนะแก่เหล่าพ่อค้าเหล่านี้เถิด เราจะให้นายช่างสร้างปราสาทชื่อว่า จันทนมาลา116 (candanamālā) 
ด้วยไม้จันทน์โคศีรษะเพ่ือส าหรับใช้สอยส าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า” ภวิละนั้นจึงกระท าการแบ่ง
รัตนะแก่พวกพ่อค้าเหล่านั้นแล้ว หลังจากนั้นท่านปูรณะจึงเริ่มเพ่ือจะให้สร้างปราสาทด้วยไม้จันทน์    
โคศีรษะ ท่านปูรณะนั้นจึงเรียกนายช่างศิลปะมาแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจะรับเงิน 500 
กระษาปณ์ หรือจะรับผงไม้จันทน์โคศีรษะขนาดเท่าตีนแมวทุกทุกวัน  พวกนายช่างกล่าวว่า                
“พระคุณเจ้า พวกเราขอรับผงไม้จันทน์โคศีรษะขนาดเท่าตีนแมว” จนกระทั่งไม่นานเท่าไรนัก
ปราสาทจันทนมาลาก็ถูกสร้างจนแล้วเสร็จ พระราชาทรงรับสั่งว่า “ท่านผู้เจริญ ปราสาทช่างงดงาม” 
ทุกๆ สิ่งก็ท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากข้ีเลื่อยและผงในไม้จันทน์โคศีรษะนั้นเหลืออยู่เขาก็บดท าเป็น
น้ ามันทา อนึ่ ง  ท่านปูรณะให้อภัย พ่ีชายเหล่านั้นและให้อภัยกันทุกๆ คนแล้วจึ งกล่าวว่า              
“พวกท่านจงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาเสวยพระกระยาหารเถิด” พวกเขากล่าว
ว่า “พระคุณเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหน ?” ท่านปูรณะกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยู่ในเมืองศราวัสตี” พวกเขากล่าวว่า “เมืองศราวัสตีอยู่ไกลเท่าไร ?” ท่านปูรณะกล่าวว่า 
“ประมาณ 100 โยชน์กว่าๆ” พวกเขากล่าวว่า “พวกเราจะไปเฝ้าพระราชาก่อน” ท่านปูรณะกล่าวว่า 
“จงท าตามนั้นเถิด” พวกเขาเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้ว  ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็กระท า               
การถวายบังคมด้วยเศียรเกล้าแล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พวกข้าพระองค์
ปรารถนาจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายพระกระยาหาร ขอพระองค์ผู้สมมติ
เทพโปรดช่วยเหลือพวกข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระราชาตรัสว่า “เป็นเรื่องดีทีเดียว ตกลงตามนั้น                       
เราจะช่วยเหลือ” หลังจากนั้นท่านปูรณะ ขึ้นไปสู่หลังคาบ้านยืนหันหน้าทางพระเชตวัน ย่อเข่าทั้งสอง
ลงที่พ้ืนดินโปรยดอกไม้ จุดธูปหอม และให้คนสวนถือน้ าเต้าทองแล้วจึงเริ่มอาราธนาว่า 
 

 ข้าแต่พระองค์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีพระปัญญาสูงสุด  
 ผู้ทรงเห็นประโยชน์เนืองๆ ในการบูชาด้วยภัตตาหาร | 
 ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีเมตตา ขอพระองค์พิจารณาถึง 
 เหล่าสัตว์ผู้ไม่มีที่พ่ึงโปรดเมตตานุเคราะห์เสด็จมายังที่นี้เถิด ||8|| 
 

 ล าดับนั้น ด้วยพุทธานุภาพ (buddhānubhāva) ของพระพุทธเจ้าทั้งด้วยเทวานุภาพ 
(devatānubhāva) ของเหล่าเทวดาทั้งหลาย ดอกไม้ทั้งหลายจึงกลายเป็นมณฑปดอกไม้ลอยขึ้นไปยัง
พระเชตวัน หยุดอยู่แล้วในสถานที่เคารพบูชา ควันธูปก็ลอยไปปรากฏเหมือนเป็นกลุ่มเมฆหมอก               
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ปราสาทจันทนมาลา (candanamālā) โครงสร้างมีลักษณะเช่นเดียวกับพระราชวังเป็นปราสาทที่สร้างมาจาก
หินส่วนชั้นบนท าด้วยไม้ ดู Ananda Coomarasvami,  Essay in Architectural Theory, (new Delhi: Oxford University 

Press, 1995), 268-269. 
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น้ าก็ลอยไปปรากฏเหมือนแท่งไพฑูรย์117 (vaidūrya) ท่านพระอานนท์118 (ānanda) ผู้ชาญฉลาด           
ในการท านาย ท่านประนมมือทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การนิมนต์มาจาก
ไหนพระเจ้าข้า ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ การนิมนต์มาจากสูรปารกนคร” พระเถระ
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สูรปารกนครมีระยะทางไกลเท่าไร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้า              
ตรัสว่า “อานนท์ สูรปารกนครมีระยะทางไกล 100 โยชน์กว่าๆ อานนท์ พวกเราจะไปกัน ?                   
เธอจงบอกภิกษุทั้งหลายว่า บรรดาพวกเธอทั้งหลาย พรุ่งนี้ผู้ที่สามารถจะไปยังสูรปารกนคร           
ฉันภัตตาหาร จงจับสลาก119 (śalāka) เถิด” พระอานนท์ทรงรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” แล้วก็ถือสลากยืนเบื้องหน้าพระพักตร์ของ              
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับสลากแล้ว และเหล่าภิกษุผู้เป็นสถวิรสถวิรา120 
(sthavirasthavirā) ก็จบัสลากแล้ว  
 ทราบมาว่าสมัยนั้น ท่านปูรณะ กุณโฑปธานียะ121 (kuṇḍopadhānīya) ผู้เป็นพระเถระ               
ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา122 (prajñāvimukta) นั่งอยู่ในบริษัทนั้นนั่นแล เมื่อหมู่ภิกษุประชุมกันแล้ว              
แม้พระเถระนั้นก็เริ่มเพ่ือจะจับสลาก ท่านพระอานนท์จึงกล่าวกะพระเถระนั้นด้วยคาถาว่า  
 

                                                           

 
117

ไพฑูรย์ (vaidūrya) ปกติมักจะหมายถึง เพชรตาแมว, แก้วสีไม้ไผ่ ในวรรณกรรมสันสกฤต บาลี และทิเบตไม่
เพียงหมายถึง เพชรตาแมว หรือแก้วสีไม้ไผ่ ทั้งนี้ยังใช้อ้างได้กับวัตถุที่มีสีใสเหมือนพ้ืนผิวด้านบนของน้ า รวมถึงพลอยที่มีเฉดสี
เขียวอ่อนจนถึงสีฟ้าอ่อน และเฉดสีเหลืองจนถึงสีขาว ดูเพ่ิมเติมใน Marianne Winder, “vaiḍūrya” In G. Jan Meulenbeld 

and Dominik Wujastyk, eds.,  Studies on Indian Medical History (Groningen: Egbert Forsten, 1987), 91-101. 
 

118
พระอานนท์ (ānanda)  เป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์อรรถกถามัชฌิมนิกาย                   

(ปปัญจสูทนี) และ ในคัมภีร์ฎีกาอรรถกถาพระวินัย (สารัตถทีปนี) ระบุว่า ท่านเป็นเจ้าชายในศากยวงศ์และเป็นพระโอรสของ             
พระเจ้าอมิโตทนะ แต่ส่วนใหญ่จะรู้กันว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ เจ้าชายอานนท์เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับ
การอุปสมบทที่อนุปิยอัมพวัน (anupityambavana) ในอนุปิยนิคม (anupityanigama) แคว้นมัลละ (malla) พร้อมกับเจ้าชาย
พระองค์อื่นอีก 5 พระองค์ คือ ภัททิยะ (bhaddiya) อนุรุทธะ (anuruddha) ภคุ (bhagu) กิมพิละ (kimbila) เทวทัต (devatta) 
รวมกับช่างกัลบกชื่ออุบาลี (upāli) จึงเป็น 7 พระอานนท์มีพระอุปัชฌาย์ชื่อว่าพระเพลัฏฐสีสะ (belaṭṭhasīsa) และท่านได้รับ
เลือกให้เป็นพระอุปัฏฐากประจ าพระองค์ของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะหลายด้าน คือ เป็นพหูสูต              
เป็นผู้มีสติ มีคติ มีธิติและเป็นอุปัฏฐากที่ยอดเยี่ยม ท่านได้บรรลุพระอรหัตว์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 3 เดือนและเป็น                 
ผู้วิสัชนาพระธรรม (พระสูตรและพระอภิธรรม) ในคราวปฐมสังคายนา ท่านปรินิพพานในอากาศเหนือแม่น้ าโรหิณี (rohiṇī) เมื่อมี
อายุได้ 120 ปี ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 
543; G.P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 249.  
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สลาก (ส. ศลาก śalāka) บาลีว่า สลาก (บ. salāka) คือ เคร่ืองหมายหรือวัตถุที่ใช้ในการเสี่ยงโชค เช่น 
สลากภัต ก็ได้แก่ อาหารที่เขาถวายสงฆ์โดยเขียนชื่อเจ้าภาพลงในกระดาษใบละชื่อ ม้วนรวมคละกันเข้าแล้วให้ภิกษุทั้งหลายจับ
ตามล าดับพรรษากันมา หรือเขียนเลขหมายไว้ที่ของจ านวนหนึ่ง ภิกษุจับได้สลากของทายกผู้ใดก็รับอาหารของทายกผู้นั้น ฉลาก     
ก็เรียก ดู  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 407. 

 
120

สถวิรสถวิรา (ส. สฺถวิรสฺถวิรา sthavirasthavirā) บาลีว่า เถรานุเถระ (บ. เถรานุเถร therānuthera) คือ 
เถระและอนุเถระ พระเถระผู้น้อยใหญ่. 
 

121
กุณโฑปธานียะ (ส. กุณฺโฑปธานีย kuṇḍopadhānīya) บาลีว่า กุณฑธานะ  (ส. กุณฺฑธาน kuṇḍadhāna) เป็น

ฉายาของท่านปูรณะ ท่านได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในการถือเอาสลากเป็นปฐม โกณฑธานะ ก็ว่า ดู            
เร่ืองเดียวกัน, 24. 
 

122
ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา (ส. ปฺรชฺ าวิมุกฺต prajñāvimukta) บาลีว่า ปัญญาวิมุตต (บ. ปญฺ าวิมุตฺต paññā 

vimutta) หมายถึง พระอรหันต์ผู้ส าเร็จด้วยบ าเพ็ญวิปัสสนาโดยมิได้อรูปสมาบัติมาก่อน ดู เร่ืองเดียวกัน, 233. 
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 ท่านปูรณะ นี้ไม่ใช่อาหารในพระราชวังของพระเจ้าโกศล123 (kośala)   | 
 ในบ้านของสุชาตเศรษฐี124 หรือในบ้านของมฤคารเศรษฐี125 ||9|| 
 

 เมืองสูรปารกะอยู่ไกลเกินกว่า 100 โยชน์จากที่นี้ | 
 ภิกษุผู้มีฤทธิ์พึงไปยังที่นี้ได้ ขอท่านจงนิ่งเสียเถิด ||10|| 
 

 พระปูรณะ กุณโฑปธานียะนั้นหลุดพ้นด้วยปัญญา พระเถระนั้นไม่มีฤทธานุภาพ                  
พระเถระนั้นคิดอย่างนี้ว่า “แม้ว่าเราผู้ที่ก าจัด ตัด สละ สงบระงับกองกิเลส (kleśagaṇa) ได้อย่าง
เด็ดขาด แต่เราก็หมดหวังในฤทธิ์เหมือนพวกเดียรถีย์126(tīrthika)” พระเถระนั้นอาศัยความเพียรท า
ให้ฤทธิ์เกิดแล้วจึงเหยียดแขนมีลักษณะเหมือนงวงช้างจับสลาก ตราบเวลาที่ท่านพระอานนท์ไม่ให้
สลากแก่พระเถระครั้งที่ 3 หลังจากนั้นพระเถระจึงกล่าวคาถาว่า 
 

 ความเป็นผู้มีอภิญญา 6127(abhijña) ไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยความสามารถทางกาย | 
 ด้วยการฟัง ด้วยคุณอันเกิดจากการใช้ก าลัง ด้วยค าพูดหรือความตั้งใจอันแรงกล้า ||11|| 
 

 จริงอยู่ อภิญญา 6 เมื่อพิจารณาด้วยก าลังแห่งศีล128(śīla) และวิปัสสนา129(vipaśyanā)   
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พระเจ้าโกศล (kośala) ก็คือ พระเจ้าประเสนชิต (ส. ปฺรเสนชิต pasenajita) หรือประเสนชิตเกาศัลยะ             
(ส. ปฺรเสนชิตเกาศลย pasenajitakauśalaya) บาลีว่า ปเสนทิ (บ. pasenadi) หรือปเสนทิโกสล (บ. pasenadikosala)                 
เป็นพระนามของพระราชาผู้ครองราชย์สมบัติอยู่ที่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ไทยนิยมใช้ว่า ปเสนทิโกศล 
พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้ามหาโกศล เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นได้เสด็จไปศึกษาที่เมืองตักศิลา และมีพระสหาย 2 พระองค์ 
คือ เจ้าชายลิจฉวีพระนามว่า มหาลิ แห่งเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี และเจ้าชายพันธุละแห่งเมืองกุสินารา แคว้นมัลละ เดิมที                  
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเลื่อมใสศรัทธาลัทธิของครูทั้ง 6 ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศพุทธศาสนาในแคว้นโกศลแล้ว จึงได้
ทรงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาตลอดพระชนมายุของพระองค์ ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 226; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, 
Vol. 2, 168-170. 

 
124

สุชาตเศรษฐี (sujāta) ข้อความตรงนี้ตามต้นฉบับภาษาทิเบตว่า “sudatta” ส่วนตามต้นฉบับของ โคเวลล์ 
และเนล (Cowell and Neil) กับฉบับของไวทย (Vaidya) ว่า “sujātasya” สุทัตตะ และสุชาตะ เป็นชื่อเดิมของอนาถปิณฑิก
เศรษฐี ดู E.B. Cowell, and R.A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 44; Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, 
part 1,” Journal of the Royal Asiatic Society, 1950, 180; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 27.  

 
125

มฤคารเศรษฐี (ส. มฺฤคาร mṛgāra) บาลีว่า มิคาร (ส. มิคาร migāra) เป็นหัวหน้าอ ามาตย์ในราชส านักของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล และเป็นบิดาสามีของนางวิสาขา ดูเพ่ิมเติมในเชิงอรรถที่ 212. 
 

126
เดียรถีย์ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า ตีรฺถิกะ (ส. ตีรฺถิก tīrthika) บาลีว่า ติตถิยะ (บ. ติตฺถิย 

titthiya) หมายถึง นักบวชลัทธิอื่นซึ่งมีค าสอนขัดแย้งกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล.   

 
127

อภิญญา (ส. อภิชฺ  abhijña) บาลีว่า อภิญญา (บ. อภิญฺ า abhiññā) แปลว่า ความรู้ยิ่งหรือความรู้ชั้นสูง                
มี 6 อย่าง ได้แก่ 1. แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ 2. หูทิพย ์3. ที่ทายใจคนอื่นได้ 4. ที่ท าให้ระลึกชาติได้ 5. ตาทิพย์ 6. ที่ท าให้สิ้นอาสวะ ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 500.  
 

128
ศีล (ส. ศีล śīla) บาลีว่า สีล (บ. สีล sīla) คือ ความประพฤติดีทางกาย วาจา และการรักษากาย วาจาให้

เรียบร้อย ข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกาย วาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่ปราศจาก
โทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกายวาจา และอาชีพ ดู เร่ืองดียวกัน, 391.  

 
129

วิปัสสนา (ส. วิปศฺยนา vipaśyanā) บาลีว่า วิปัสสนา (บ. วิปสฺสนา vipassanā) ความเห็นแจ้ง คือ เห็นตรง
ต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิด รู้ผิดในสังขารเสียได้ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิด
ความรู้แจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น ดู เร่ืองดียวกัน, 373. 
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 และด้วยก าลังแห่งฌาน130(dhyāna) อันหลากหลายประการอย่างสม่ าเสมอ | 
 ก็จะมีได้ เหมือนอย่างเราผู้ที่มีความหนุ่มอันถูกความชราเบียดเบียน ||12|| 
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายในที่ประชุมนั้นแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา ภิกษุรูปนี้เป็นเลิศในการจับสลากอย่างยอดเยี่ยม รูปที่เป็นยอดแห่งการจับ
สลากนั้นก็คือ ปูรณะ กุณฑปธานียะ ผู้เป็นพระเถระ” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกท่าน                
พระอานนท์ในที่นั้นมาว่า “ไปเถิด อานนท์ เธอจงไปบอกภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่า 
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้ปกปิดความดี  เปิดเผยความชั่ว อีกอย่างเมืองนั้นถูกพวก
เดียรถีย์สนับสนุนแล้ว ผู้ที่มีฤทธิ์ควรไปยังสูรปารกนครฉันภัตตาหาร” ท่านพระอานนท์รับพระด ารัส
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” แล้วไปบอกแก่ภิกษุ
ทั้งหลายว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ว่า เรากล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่า  
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายควรจะปกปิดความดีอยู่เรื่อยไปจนถึง ควรไปยังเมืองสูรปารกะแล้วฉัน
ภัตตาหารดังที่กล่าวมา131 ล าดับนั้น พระราชาเมืองสูปารกะทรงรับสั่งให้น ากรวด หิน ดินทราย              
ออกแล้วให้ประพรหมน้ าจันทน์หอม ให้ประดับพระนครด้วยกระถางธูปมีกลิ่นหอม และแถวแห่ง           
ธงผ้าไหม  ให้โปรยปรายด้วยดอกไม้นานาชนิดอันน่ารื่นรมย์  เมืองสูรปารกะมีประตู 18 บาน              
แม้พระราชานั้นทรงมีพระราชโอรส 17 พระองค์ พระองค์ทรงรับสั่งให้พระราชโอรสแต่ละพระองค์ 
ทรงเครื่องอาภรณ์อย่างสวยงามประทับอยู่ที่ประตูแต่ละบาน ส่วนที่ประตูใหญ่ พระราชาผู้ปกครอง
เมืองสูปารกะประทับอยู่แล้ว ด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พร้อมด้วยท่านปูรณะ (พร้อมพ่ีชายทั้งสาม) 
คือ ทารุกรรณี (dārukarṇī) (ภวิละ) สตวกรรณี (stavakarṇī) (ภวตราตะ) ตรปุกรรณี132(trapukarṇī)                 
(ภวนันทิ) จนกระท่ังภิกษุผู้เป็นปัตรจาริก (patracārika) หริตจาริก (haritacārika) และภาชนจาริก133 

                                                           

 
130

ฌาน (ส. ธฺยาน dhyāna) บาลีว่า ฌาน (บ. ฌาน jhāna) คือ การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ 
ภาวะจิตสงบประณีตซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก ดู เร่ืองดียวกัน, 88. 

131
ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง...ดังที่เคยกล่าวมา) ข้อความในตอนนี้เคยปรากฏ

มาแล้วก่อนหน้านี้ อันมีส านวนเต็มคือ “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้ปกปิดความดี เปิดเผยความชั่ว อีกอย่างเมืองนั้น
ถูกพวกเดียรถีย์สนับสนุนแล้ว ผู้ที่มีฤทธิ์ควรไปยังสูรปารกะนครฉันภัตตาหาร”  

 
132

ทารุกรรณี (dārukarṇī) สตวกรรณี (stavakarṇī) และตรปุกรณี (trapukarṇī) มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า  
ผู้ทรงต่างหูที่ท ามาจากไม้ ผู้ทรงต่างหูที่ท ามาจากคลั่ง และผู้ทรงต่างหูที่ท ามาจากดีบุก ตามล าดับ เป็นชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของพ่ีน้อง
ทั้งสามดังที่เคยกล่าวไว้ในเชิงอรรถที่ 111.                                 

 
133

ปัตรจาริก (patracārika) หริตจาริก (haritacārika) ภาชนจาริก (bhājanacārika) ศัพท์เหล่านี้ อัครวาลา 
(agarawala) ได้อภิปรายเอาไว้ว่า จาริก มีความหมายว่า บุคคลผู้ถือวัตถุต่างๆ ไปในมือ, บุคคลผู้เที่ยวไปบนหลังสัตว์ เที่ยวไปโดย
รถม้า หรือนั่งวิมานลอยมา ในข้อความนี้ทาเทลแมน (tatelman)  แปลว่า “จนกระทั่ง ภิกษุผู้นั่งในยานใบไม้  ยานกิ่งไม้ และ 
หม้อน้ า มาแล้วโดยฤทธิ์ของพวกเขา” แต่ว่าในโศลกที่ปรากฏต่อมาที่กล่าวถึงการมาของภิกษุซึ่งมีอย่างต่างๆ กลับไม่กล่าวถึงปัตร  
หริต หรือภาชนเลย เป็นไปได้มากกว่าที่ว่า ภิกษุทั้งหลายมาถึงกับด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือที่จะรับฉันภัตตาหารในเมืองสูรปารกะ  
ซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าท าไม patracārika, haritacārika และ bhājanacārika บางคร้ังก็ปรากฏเป็น patravārika, 
haritavārika และ bhājanavārika ส่วนท้ายของค าเหล่านี้คือ vārika หมายถึง “ผู้ออกขอด้วยภาชนะ” อ้างอยู่ใน                 
มหาวยุตปัตติ (mahāvyupatti) บางทีค าว่า patra ในที่นี้อาจเหมือนกับค าว่า patravāri ในภาษาฮินดี ซึ่งหมายถึง จานใบไม้ 
(จานที่ท ามาจากการน าใบไม้มาอัดเข้าด้วยกันจนแน่น) ส่วนค าว่า harita แม้จะยังไม่มีความชัดเจนนักในบริบทนี้ ทว่าบางทีอาจ
หมายถึง ชนิดของใบไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับใบของต้นกล้วย ดู V. S. Agrawala, “Some Obscure Words in the 

Divyāvadāna,” Journal of the American Oriental Society, 67-75; Joel Tatelman, The Glorious Deeds of 
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(bhājanacārika) มาแล้วด้วยฤทธิ์  พระราชาทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่า              
“ท่านปูรณะผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วหรือ ?” ท่านปูรณะจึงกราบทูลว่า “มหาบพิตร 
ภิกษุเหล่านี้เป็นปัตรจาริก หริตจาริก และภาชนจาริก หาใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่” จนกระทั่งภิกษุ            
ผู้เป็นพระเถระน้อยใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยฌาน และสมาบัติ134 (samāpatti) มีอย่างต่างๆ มาถึง 
พระราชาตรัสถามอีกว่า “ท่านปูรณะผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วหรือ ?” ท่านปูรณะ 
กราบทูลว่า “มหาบพิตร หาใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่แต่ภิกษุเหล่านั้นคือพระเถรานุเถระนั่นแล”            
ครั้งนั้น อุบาสกคนใดคนหนึ่งได้กล่าวคาถาทั้งหลายในเวลานั้นว่า 
 

 ภิกษุบางรูปนั่งสิงโต เสือ ช้าง ม้า นาค โคหนุ่ม ที่ดูงดงาม 
 บางรูป นั่งวิมานแก้ว ภูเขา ต้นไม้ รถอันงดงามส่องแสงแวววาว | 
 ภิกษุพวกอ่ืน เป็นราวกับเมฆบนท้องฟ้า ประดับไปด้วยสายฟ้า 
 เหาะข้ึนไปด้วยฤทธิ์เสมือนกับมีความบันเทิงใจ ที่จะไปยังเมืองแห่งเทพ ||13|| 
 

 ภิกษุพวกหนึ่งแยกแผ่นดินโผล่ขึ้นมา อีกพวกหนึ่งเหาะลงมาจากท้องฟ้า | 
 พวกหนึ่งหายตัวปรากฏบนอาสนะ ขอท่านจงดูก าลังแห่งภิกษุผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเถิด ||14|| 
 

 หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงล้างพระบาทภายนอกวิหารแล้วเสด็จเข้าไปยังวิหาร 
ทรงตั้งพระวรกายมั่นคงตั้งพระสติเบื้องพระพักตร์ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ เรื่อยไปจนกระทั่ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระยุคลบาทซ้อนกันบนพระคันธกุฏี 135(gandhakuṭi) (ขณะนั้น)                 
การสั่นสะเทือนแห่งแผ่นดินซึ่งมีอาการ 6 อย่างก็เกิดขึ้นแล้วคือ136 เคลื่อนไปเคลื่อนมา ย้ายไปย้ายมา 
โคลงไปโคลงมา สั่น สะเทือน กระเพ่ือม ฟูขึ้นทางด้านทิศตะวันออก ยุบลงทางด้านทิศตะวันตก            
ฟูขึ้นทางด้านทิศตะวันตก ยุบลงทางด้านทิศตะวันออก ฟูขึ้นทางด้านทิศใต้ ยุบลงทางด้านทิศเหนือ           
ฟูขึ้นทางด้านทิศเหนือ ยุบลงทางด้านทิศใต้ ฟูขึ้นในเบื้องปลาย ยุบลงในท่ามกลาง ฟูขึ้นในท่ามกลาง 
ยุบลงในเบื้องปลาย พระราชาจึงตรัสถามท่านปูรณะว่า “ท่านปูรณะผู้เป็นเจ้า เกิดอะไรขึ้น ?”              
ท่านปูรณะกราบทูลว่า “มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระยุคลบาทซ้อนกันที่พระคันธกุฏี 
ดังนั้น แผ่นดินไหวอันมีอาการ 6 อย่างจึงเกิดขึ้น” หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระรัศมี
สีทองท าให้ชมพูทวีปแผ่กระจายไปด้วยแสงสว่างแห่งพระรัศมีสีทอง พระราชาผู้มีพระเนตรเบิกกว้าง
ด้วยความประหลาดใจจึงตรัสถามอีกว่า “ท่านปูรณะผู้เป็นเจ้า เรื่องนี้คืออะไร ?” พระเถระจึงกล่าวว่า 
“มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระรัศมีสีทอง” 

                                                                                                                                                                      

pūrṇa : A Translation and Study of the pūrṇāvadāna, 70; and Cowell E. B., and Neil R. A., ed, The 

Divyāvadāna, 45. 
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สมาบัติ (samāpatti) ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง สมาบัติมีหลายอย่างเช่น ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ                
อนุปุพพวิหารสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ 8 อันได้แก่ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 403.  

 
135

คันธกุฏี (gandhakuṭi) คือ พระกุฏีที่ประทับของพระพุทธเจ้า. 
136

แผ่นดินที่หวั่นไหวเป็น 6 ลักษณะนั้นในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรกล่าวไว้ดังนี้คือ โคลงไป (calita) โคลงมา 
(saṁpracalita) เขย่าไป (vedhita) เขย่ามา (saṁpravedhita) สั่นไป (kṣubhita) สั่นมา (saṁprakṣubhita) ดู P. L. Vaidya, 
ed., Saddharmapuṇḍarīkasūtra (Darbhanga: The Mithila Institute, 1960), 3. 
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 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น       
มีบริวารผู้สุขุมเยือกเย็นทรงเสด็จเดินทางไปยังสูรปารกนครพร้อมกับพระอรหันต์ 500 รูป ครั้งนั้น
เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในพระเชตวันถือกิ่งไม้พิกุล ยืนเบื้องพระปฤษฎางค์กั้นร่มแก่พระผู้พระภาคเจ้า  
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ137 (dhātu) และประกฤติ138 (prakṛti) อันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของเทวดานั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4139 (caturāryasatya) ท าให้เทวดา
นั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือ สักกายทิฏฐิ140 (satkāyadṛṣṭi) อันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการ
ด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว ขณะที่ในประเทศแห่งหนึ่งมีแม่บ้านประมาณ 500 คน
อาศัยอยู่  แม่บ้านเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ
(mahāpuruṣalakṣaṇa) 32 ประการ141

 มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ (anuvyañjana)               
80 ประการ142 ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง                  
ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป ก็พร้อมกับด้วยการเห็น ความเลื่อมใสอย่างมากใน
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดขึ้นแก่หญิงแม่บ้านเหล่านั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าสมถะ143 (śamatha)              
ที่บ าเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 12 ปีก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้ การได้บุตรของคนที่ไม่มีบุตรก็ไม่ท าให้จิต          
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ธาตุ (dhātu) คือสิ่งที่ทรงสภาวะอยู่ตามธรรมดาของเหตุปรัตยัย มี 4 ได้แก่ 1. ปฐวีธาตุ คือสภาวะที่แผ่ไปหรือ
กินเนื้อที่เรียกว่าธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน 2. อาโปธาตุ คือสภาวะที่เอิบอาบดูดซึมเรียกว่า ธาตุเหลวหรือธาตุน้ า 3. เตโชธาตุ คือ
สภาวะที่ท าให้ร้อนเรียกว่า ธาตุไฟ 4. วาโยธาตุ คือสภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหวเรียกว่า ธาตุลม นอกจากนี้ถ้าเพ่ิม อากาศธาตุ คือ 
สภาวะที่ว่าง และวิชญานญาณธาตุ คือ สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ก็จะรวมเป็นธาตุ 6 ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 153.  
 

138
ประกฤติ (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.  

 
139

อริยสัจ 4 สันสกฤตว่า จตุรารยสัตย์ (ส. จตุรารยสตฺย caturāryasatya) บาลีว่า จตุราริยสัจ (ส. จตุราริยสจฺจ 
caturāriyasacca) คือ ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะมี 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดู มหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 19, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ:  มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 
528-529. 
 

140
สักกายทิฏฐิ สันสกฤตว่า สัตกายทฤษฎี (ส. สตกฺายทฺฤษฺฎิ satkāyadṛṣṭi) บาลีว่า สักกายทิฏฐิ (บ. สกฺกายทิฏฺ

 sakkāyadiṭṭhi) คือ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน เป็นกิเลสข้อหนึ่งในกิเลสสังโยชน์ 10 ประการ เช่น เห็นรูปเป็นตัวตน เป็นต้น ดู 
เร่ืองเดียวกัน, 18-19 ; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 
410, 418. 
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มหาบุรุษลักษณะ คือ ลักษณะของมหาบุรุษผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 32 ประการมาในพระสุตตันตปิฎก
มหาปทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค และลักษณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิววรรค เช่น มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน มีลายพ้ืนพระบาท             
เป็นจักร มีส้นพระบาทยาว เป็นต้น ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกายมหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1, 
พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช 2525), 18-20 ; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 302-304.   
 

142
อนุพยัญชนะ คือ ลักษณะปลีกย่อยของมหาบุรุษอีก 80 ประการนอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ 

เช่น มีนิ้วพระหัตถ์และพระบาทอันเหลืองงาม มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล าดับตั้งแต่ต้นจนปลาย เป็นต้น ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 492-494. 
 

143
สมถะ (ส. ศมถ śamatha, บ. สมถ samatha) ธรรมเป็นเคร่ืองสงบระงับจิต ธรรมยังจิตให้สงบระงับจาก

นิวรณูปกิเลส การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ ดู เร่ืองเดียวกัน, 398. 
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สดชื่นได ้การได้เห็นขุมทรัพย์ของคนแร้นแค้นก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้หรือกระทั่งการได้ครองราชสมบัติ
ของคนที่ปรารถนาราชสมบัติก็ ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้ เหมือนกับการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็น              
ครั้งแรกของสัตว์ผู้บ าเพ็ญกุศลมูลไว้แล้ว ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเวลาเป็นที่อบรม
แม่บ้านทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าของภิกษุสงฆ์  แม้หญิง
เหล่านั้นถวายบังคมแทบยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วก็นั่ง  ณ ที่สมควรส่วน
ข้างหนึ่ง ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของ
หญิงแม่บ้านทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว จนกระทั่งหญิงแม่บ้านเหล่านั้นกระท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว144 
แม่บ้านเหล่านั้นผู้มีสัจจะอันเห็นแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 ครั้งว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสดาปัตติผลที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้ มารดาก็มอบให้ไม่ได้  บิดาก็มอบให้ไม่ได้ 
พระราชาก็มอบให้ไม่ได้ มิตรสหายพวกพ้องผู้เป็นที่รักก็มอบให้ไม่ได้ เทวดาก็มอบให้ไม่ได้ บรรพบุรุษ
ผู้ล่วงลับไปแล้วก็มอบให้ไม่ได้ สมณะและพราหมณ์ก็มอบให้ไม่ได้ พวกเรานี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นที่พ่ึง ถึงพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง และขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็น
อุบาสิกาด้วยเถิด”  จากนั้น แม่บ้านเหล่านั้นลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลีไปทางพระผู้มี               
พระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “น่าอัศจรรย์จริงหนอ ขอพระองค์โปรด
พระราชทานอะไรบางอย่างแก่พวกข้าพระองค์เอาไว้ให้พวกข้าพระองค์กระท าสักการะ” ล าดับนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงพระเกศาและพระนขด้วยฤทธิ์  แม่บ้านเหล่านั้นจึงให้สร้างสถูปส าหรับ
บรรจุพระเกศาและพระนขของพระผู้มีพระภาคเจ้า หลังจากนั้น เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในพระเชตวันนั้น                
ยกกิ่งพิกุลขึ้นไว้บนเสาธงในพระสถูปนั้น เทวดาจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มี 
พระภาคเจ้า  จะยืนท าสักการะที่พระสถูปนี้” เทวดานั้นจึงสถิตอยู่ในที่นั้นนั่นแล ในขณะนั้น               
คนบางกลุ่มจ าได้ว่า สถูปของหญิงแม่บ้านบางกลุ่มก็จ าได้ว่าเสาแขวนกิ่งพิกุล แม้จนทุกวันนี้เหล่าภิกษุ
ทั้งหลายผู้กราบไหว้เจดีย์ก็ยังคงกราบไหว้ (พระสถูปนั้น) 
 ขณะที่ในอาศรมบท 145 (āśramapada) แห่งหนึ่งมีฤษีประมาณ 500 ตนอาศัยอยู่ 
อาศรมบทของฤษีเหล่านั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกไม้ ผลไม้ และน้ า ฤษีเหล่านั้นมัวเมาแล้วด้วย              
ความมัวเมานั้นจึงไม่เคารพต่อใครๆ หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาถึงเวลาเป็นที่อบรม
ฤษีเหล่านั้นแล้ว จึงเสด็จเข้าไปยังอาศรมบทนั้น ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงท าให้ดอกไม้และผลไม้
หายไปจากอาศรมนั้น ท าน้ าให้เหือดแห้ง ทรงท าทุ่งหญ้าอันเขียวขจีให้กลายเป็นสีด า ทรงท าลายแท่น
บูชาทั้งหลายแล้ว จากนั้นฤษีเหล่านั้นนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่แล้ว ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัส
กะฤษีเหล่านั้นว่า “ดูก่อนมหาฤษี ท าไมพวกท่านถึงเหม่อลอยอยู่เล่า” พวกฤษีเหล่านั้นกราบทูลว่า 
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ใช้ส านวนย่อ “yāvat” (จนกระทั่ง) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด ข้อความนี้เคยมีปรากฏมาก่อน
แล้ว อันมีส านวนเต็มคือ “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน...นั้นแล้ว จึงทรงแสดงธรรม
เทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 ท าให้...เหล่านั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือ สัตกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการด้วย
วัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว”  
 145

อาศรมบท (ส. อาศฺรมปท āśramapada) บาลีว่า อัสสมบท (บ. อสฺสมปท assamapada) ไทยนิยมใช้ว่า 
อาศรมบท คือ ที่อยู่ของนักพรต. 
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงเป็นบุณยเกษตร146 (puṇyakṣetra) ที่มีเพียงพระบาทคู่เดียว 
พระองค์เสด็จเข้าไปในสถานที่นี้  สถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ผาสุกส าหรับข้าพระองค์  พระผู้มี               
พระภาคเจ้าตรัสว่า “เพราะอะไร ?” ฤษีเหล่านั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า อาศรมบท
ที่สมบูรณ์ไปด้วยดอกไม้ ผลไม ้และน้ าหายไปแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงฟ้ืนฟูให้เหมือนเมื่อก่อน” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เรื่องนั้นจงมีเถิด” จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคลายฤทธิ์ทั้งหลาย
แล้ว อาศรมบทจึงกลับมาเป็นเหมือนเดิม ล าดับนั้น พวกฤษีเหล่านั้นถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง 
ท าจิตให้ เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว  ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ                     
และประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของฤษีเหล่านั้น จึงทรงแสดงธรรมเทศนาอันประกอบด้วย
อริยสัจ 4 เช่นนั้น ซ่ึงท าให้ฤษี 500 ตนเหล่านั้นฟังแล้วกระท าอนาคามิผลให้แจ้งและส าแดงฤทธิ์  
หลังจากนั้น เหล่าฤษีทั้งหลายประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลค านี้กะพระผู้มี              
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน              
พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว พวกข้าพระองค์จะประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มี
พระภาคเจ้า” ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสกะพวกฤษีเหล่านั้นด้วยเอหิภิกษุอุปสัมปทา147           
ว่า “พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด   พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” เมื่อจบพระด ารัสของพระผู้มี        
พระภาคเจ้า ฤษีเหล่านั้นก็มีศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ มีมือถือบาตรและกระบอกกรองน้ า เสมือนกับ
ผู้มีผมและหนวดปลงมาแล้ว 7 วัน ยืนอยู่ด้วยอิริยาบถของภิกษุผู้มีพรรษา 100 
 

 จริงอยู่ พระตถาคตตรัสกะฤษีเหล่านั้นว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 
 และเหล่าฤษีก็มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองด้วยผ้าสังฆาฏิ | 
 ฤษีทั้งหลายเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบในทันที ยืนอยู่แล้ว  

 ท่านด ารงเป็นภิกษุอย่างนั้นตามมโนรถของพระพุทธเจ้า ||15|| 
 

 ฤษีเหล่านั้นบากบั่น พากเพียร พยายามจนกระท่ังทราบถึงสังสารจักร148อันประกอบด้วย  
5 ส่วนนี้เหมือนตามที่กล่าวมา149 บรรดาฤษีเหล่านั้นฤษีที่เป็นผู้กล่าวสอนฤษีกราบทูลว่า  “ข้าแต่                                 
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บุณยเกษตร (ส. ปุณฺยเกฺษตฺร puṇyakṣetra) บาลีว่า บุญเขต (บ. ปุญฺ เขตฺต puññakkhetta) แปลว่า           
เนื้อนาบุญ หมายถึง แหล่งปลูกเพาะคุณงามความดี. 
 

147
เอหิภิกษุอุปสัมปทา (ส. เอหิภิกฺษุอุปสมฺปทา ehibhikṣu upasampadā) บาลีว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา             

(บ. เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา ehibhikkhu upasampadā) คือ วิธีอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานด้วยพระองค์เองโดยทรงเปล่ง 
พระวาจาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”             
วิธีอุปสมบทแบบเอหิภิกษุอุปสัมปทานี้พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรก และสุดท้ายคือ                 
ท่านสุภัทระ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 578. 

148
สังสารจักรซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน หมายถึง วัฏสงสารหรือวงล้อแห่งการท่องเที่ยวเร่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดเป็น 

การหมุนวนต่อเนื่องกันไปแห่งภาวะของชีวิตที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนซึ่งก็หมายถึงคติ 5 นั่นเอง ดูเพ่ิมเติมใน 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 420 ; และ Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 208.  

 
149

ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvad” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง...ดังที่กล่าวมา)  ข้อความในตอนนี้เป็นส านวนที่
พรรณนาถึงการที่บุคคลได้บรรลุพระอรหันต์ น่าสังเกตว่าเนื้อเร่ืองก่อนหน้านี้มิได้ปรากฏส านวนเต็มมาก่อน ซึ่งส านวนเต็มของ
ข้อความนี้นั้นปรากฏเป็นคร้ังแรกในอวทานเร่ืองที่ 13 สวาคตาวทานม คือ “สังสารจักรอันประกอบด้วย 5 ส่วนนี้เป็นสภาพที่ไม่
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พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเพศแห่งฤษีนี้ข้าพระองค์ได้หมู่ชนมากมาย (เป็นศิษย์) เวลานี้ข้าพระองค์จะ
ยังหมู่ชนนั้นให้เลื่อมใสหลังจากนั้นข้าพระองค์จะบวช” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าถูกแวดล้อมไป
ด้วยฤษี 500 ตนและภิกษุ 500 รูปในลักษณะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ทรงเหาะขึ้นไปเบื้องบนอากาศด้วย
ฤทธิ์แล้วเสด็จถึงภูเขามุสลกะ (musalaka) ตามล าดับ ทราบมาว่าสมัยนั้นที่ภูเขามุสลกะนั้นมีฤษี          
นามว่า วักกลิ (vakkali) อาศัยอยู่ ฤษีนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 
32 ประการ แต่ที่ไกลนั่นแลเรื่อยไปจนถึงทรงงดงามทุกส่วนดังที่กล่าวมา150 พร้อมกับด้วยการเห็น 
นั่นแล ฤษีนั้นท าจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ฤษีนั้นผู้เกิดความเลื่อมใสแล้วจึงคิดว่า                  
“อย่ากระนั้นเลย เราจะลงจากภูเขาแล้วเข้าไปเฝ้าเพ่ือมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างใกล้ชิด (เพราะ)
พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยทรงมุ่งแสวงหาเวไนยสัตว์จะมองข้าม (เรา) อย่ากระนั้นเลยเราจะกระโดดลง
จากภูเขา” ฤษีนั้นจึงกระโดดลงจากภูเขาแล้ว  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงมีสติสัมปชัญญะ                   
อยู่ตลอด พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับเขาไว้ด้วยฤทธิ์ หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ 
และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของฤษีนั้นแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาเช่นนั้นซึ่งท าให้
ฤษีวักกลิฟังแล้วกระท าอนาคามิผลให้แจ้งแล้ว และแสดงฤทธิ์แล้ว ต่อจากนั้น ฤษีวักกลิจึงกราบทูลค า
นี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว” เรื่อยไปจนถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้บรรพชาด้วย
เอหิภิกษุอุปสัมปทาจนถึงท่านด ารงเป็นภิกษุอย่างนั้นตามมโนรถของพระพุทธเจ้า 
 ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา (śraddhā) วักกลินี้เป็นเลิศ” หลังจากนั้น              
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวดล้อมด้วยภิกษุ 1,000 รูป ทรงกระท าปราติหารย์ (prātihāryā) อันงดงาม 
เสด็จถึงสูรปารกนครแล้ว  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตระหนักว่า “ถ้าเราเข้าทางประตูด้านหนึ่ง                
ชนเหล่าอ่ืนก็จะมีความกังวล อย่ากระนั้นเลย เราจะเข้าไปด้วยฤทธิ์นั่นแล” ล าดับนั้น พระผู้มี                  
พระภาคเจ้าทรงเหาะข้ึนไปบนอากาศด้วยฤทธิ์แล้วเสด็จลงมายังท่ามกลางแห่งสูรปารกนคร หลังจาก
นั้น พระราชาผู้ปกครองเมืองสูรปารกะ ท่านปูรณะ ทารุกรรณี สตวกรรณี ตรปุกรรณี และ                
พระราชโอรส 17 พระองค์เหล่านั้นพร้อมด้วยบริวารของตนก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว                     
(ในที่นั้น) มีสิ่งมีชีวิตหลายแสนประชุมกัน จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อันแสนแห่งสัตว์โลกมากมาย
ติดตามอยู่ ทรงเสด็จเข้าไปยังปราสาทจันทนมาลา ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงประทับนั่งบนอาสนะที่             
ปูลาดไว้ข้างหน้าหมู่ภิกษุ หมู่ชนนั้นไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เริ่มที่จะท าลายปราสาทจันทนมาลา 

                                                                                                                                                                      

แน่นอน แล้วจึงได้ท าลายสังสการและคติทั้งปวงโดยเห็นว่าเป็นสภาพที่มีความทรุดโทรม เสื่อมสลาย เปลี่ยนแปลง และพินาศไป
เป็นธรรมดา เพราะละสรรพเกลศได้เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหัตว์แล้ว  ท่านได้ส าเร็จเป็นพระอรหัตว์ปราศจากราคะในไตรธาตุ              
เห็นก้อนดินและทองค ามีค่าเท่ากัน มีจิตสม่ าเสมอประหนึ่งฝ่ามือในอากาศมีฟองไข่ที่จะท าให้เกิดใหม่ถูกท าลายจนละเอียดแล้ว
ด้วยวิทยาเสมือนไม้จันทน์ที่ถูกสับจนละเอียดด้วยพร้าฉะนั้น ได้ส าเร็จวิทยา อภิชญา และประติสังวิทแล้ว เป็นผู้ไม่ไยดีในภพ ลาภ 
โลภ และสัตการ ท่านเป็นผู้ที่น่าบูชา น่านับถือและน่ากราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์และอุเปนทรเทพ”.  
 

150
ใช้ส านวนย่อ  “pūrvavat yāvat” (จนกระทั่งถึง…ดังที่กล่าวมา) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด 

ข้อความนี้พรรณาถึงความงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบุคคลต่างๆ ได้พบเห็นพระองค์ ซึ่งข้อความนี้เคยมีปรากฏมาก่อน
แล้ว อันมีส านวนเต็มคือ “…ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ แต่ที่ไกลนั่นแล มีพระสรีระ
แจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง                   
ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป”.  
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พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตระหนักว่า “ถ้าปราสาทจันทนมาลาถูกมหาชนท าลายไป ความอันตรธาน
หายไปแห่งบุญจะมีแก่พวกทายก อย่ากระนั้นเลย เราจะเนรมิตปราสาทนั้นให้เป็นแก้วผลึก”                 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตปราสาทนั้นให้เป็นแก้วผลึกแล้ว ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า             
ทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบริษัทนั้น จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเช่นนั้น              
ท าให้แสนแห่งสัตว์โลกได้ฟังแล้วบรรลุคุณวิเศษมากมาย บางพวกยังกุศลมูลทั้งหลายอันเป็นส่วนแห่ง
โมกษะให้เกิดข้ึนแล้ว บางพวกยังธรรมอันเป็นส่วนแห่งความรู้แจ้งให้เกิด บางพวกกระท าโสดาปัตติผล
ให้แจ้ง บางพวกท าสกทาคามิผลให้แจ้ง บางพวกท าอนาคามิผลให้แจ้ง บางพวกเพราะละกิเลสทั้งหมด
ได้อย่างเด็ดขาดท าพระอรหัตผลให้แจ้งแล้ว  บางพวกท าจิตให้เกิดขึ้นในสาวกโพธิญาณ151 
(śrāvakabodhi) บางพวกท าจิตให้เกิดขึ้นในปัจเจกโพธิญาณ152 (pratyekabodhi) บางพวกท าจิตให้
เกิดขึ้นในอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ153 ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทนั้นเคารพในพระพุทธเจ้า ซึมซาบใน              
พระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ์อยู่แล้ว 
 ครั้งนั้น ทารุกรรณี สตวกรรณี และตรปุกรรณีตระเตรียมของเคี้ยวและของบริโภค
เรียบร้อยแล้ว ปูลาดอาสนะแล้วจึงส่งทูตไปกราบทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค ์            
ผู้เจริญ ถึงเวลาแล้วอาหารตระเตรียมไว้พร้อมแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ ขอพระองค์ทรงทราบ
เวลาเถิด” ทราบมาว่าเวลานั้นนาคราช 2 ตัวนามว่า กฤษณะ (kṛṣṇa) และเคาตมะ (gautama) อาศัย
อยู่ที่มหาสมุทร นาคราชสองตัวนั้นทราบแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมในพระนคร         
สูรปารกะ จึงกล่าวว่า “พวกเราทั้งสองจะไป พวกเราทั้งสองจะฟังธรรม” ล าดับนั้น นาคราชตัวมีนาค 
500 ตัวเป็นบริวารสร้างแม่น้ า 500 สายเดินทางไปสูรปารกนคร พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย
ทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตระหนักว่า “ถ้านาคราชนามว่า กฤษณะและ 
เคาตมะทั้งสองนี้จะมายังเมืองสูรปารกะ จะท าให้เมืองสูรปารกะสกปรก” ทันใดนั้น พระผู้มี                
พระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกพระมหาเมาทคัลยายนะ154 ( mahāmaudgalyāyana)  มาแล้วว่า “ดูก่อน
เมาทคัลยายนะ เธอจงรับเอาบิณฑบาตผิดเวลาของพระตถาคตเถิด” พระเถระกราบทูลว่า “ข้อนั้น
เพราะเหตุอะไรพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะ บิณฑบาตผิดเวลา
ของเรามีอยู่ 5 ประการ 5 ประการมีอะไรบ้าง ? บิณฑบาตส าหรับอาคันตุกะ 1 บิณฑบาตส าหรับ            
                                                           

 
151

สาวกโพธิ (ส. ศฺราวกโพธิ śrāvakabodhi) บาลีว่า สาวกโพธิ (บ. สาวกโพธิ sāvakabodhi) คือ การบรรลุ
ธรรมของพระสาวก. 
 

152
ปัจเจกโพธิ (ส. ปฺรตฺเยกโพธิ pratyekabodhi) บาลีว่า ปัจเจกโพธิ (บ. ปจฺเจกโพธิ paccekabodhi) คือ               

การตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะ. 
 

153
อนุตตรสัมยักสัมโพธิ (ส. อนุตฺตรสมฺยกฺสมฺโพธิ anuttarasaṁyaksaṁbodhi) บาลีว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิ              

(บ. อนุตฺตรสมฺมาสมฺโพธิ anuttarasammāsambodhi) คือ การตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าซึ่งประเสริฐที่สุด. 

 
154

มหาเมาทคัลยายนะหรือเมาทคัลยายนะ (ส. มหาเมาทคลฺยายน mahāmaudgalyāyana, เมาทคัลยายนะ 
maudgalyāyana) บาลีว่า มหาโมคคัลลานะ (บ. มหาโมคคลฺลาน mahāmoggallāna) หรือโมคคัลานะ (บ. โมคคลฺลาน
moggallāna) เป็นชื่อของพระอัครศราวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้า เกิดที่หมู่บ้านโกลิตคามซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์ เดิมมี
ชื่อว่าโกลิตะ (kolita) โกลิตะเป็นสหายกับอุปติสสะ (upatissa) หรือสารีบุตรมาตั้งแต่เด็ก สหายทั้งสองออกบวชเป็นปริพาชกใน
ส านักของสัญชัยปริพาชก ต่อมาอุปติสสะได้พบพระอัสสชิรู้สึกเลื่อมใสจึงได้ชวนโกลิตะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อ โกลิตะบวชแล้วถึง
วันที่ 7 จึงได้บรรลุพระอรหัต ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ (บุคคลหรือสิ่งที่เป็นเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเด่นในทางใดทางหนึ่ง) ในทางมี
อิทธิฤทธิ์ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 305; G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 2, 541-542. 
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ผู้เตรียมจะออกเดินทาง 1 บิณฑบาตส าหรับคนไข้ 1 บิณฑบาตส าหรับผู้อุปัฏฐากคนไข้ 1 บิณฑบาต
ส าหรับเจ้าหน้าที่เวรยาม 1 ในเหตุการณ์เช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงด ารงอยู่ในฐานะผู้ดูแล155          
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระเมาทคัลยายนะตามเสด็จ ทรงเสด็จเข้าไปหานาคราชกฤษณะและ
เคาตมะแล้ว ครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้วทรงตรัสว่า “นาคทั้งสองเธอจงฟัง (เพราะพวกเธอ) สูรปารกนคร
จะสกปรกได้” นาคราชทั้งสองเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์มาแล้ว
ด้วยความเลื่อมใสถึงเพียงนั้นซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถท าร้ายสิ่งมีชีวิตแม้แต่แมลงและมดตะนอยจะ
กล่าวไปใยถึงหมู่ชนชาวเมืองสูรปารกะเล่า” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นนั้นแก่
นาคราชกฤษณะและเคาตมะ ท าให้นาคราชทั้งสองฟังแล้วถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง ถึงพระธรรมเป็นที่
พ่ึง และถึงพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง และรับเอาสิกขาบททั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มกระท าภัตกิจ 
นาคแต่ละตัวจึงคิดว่า “โอ้หนอ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดื่มน้ าของเรา” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ตระหนักว่า “ถ้าเราดื่มน้ าของนาคตัวหนึ่งนั่นแล นาคตัวอ่ืนเหล่านี้ก็จะกังวลใจ เราควรกระท า             
การตระเตรียมอุบาย” ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกพระมหาเมาทคัลยายนะมาแล้วว่า 
“ดูก่อน เมาทคัลยายนะ เธอจงไป เธอจงรวมแม่น้ า 500 สาย น าบาตรอันเต็มด้วยน้ าจากแม่น้ านั้น 
มาเถิด” พระมหาเมาทคัลยายนะรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า  “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” จึงรวมแม่น้ า 500 สายน าบาตรอันเต็มด้วยน้ าในแม่น้ านั้นแล้วเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็น้อมบาตรที่เต็มไปด้วยน้ าถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า               
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับฉันแล้ว ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะตระหนักว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงตรัสไว้ก่อนแล้วว่า ภิกษุทั้งหลาย เป็นความจริงที่ว่ามารดาและบิดาเป็นผู้กระท าสิ่งที่ท าได้ยาก 
ผู้ให้ก าเนิด เลี้ยงดู อุ้มชู ให้น้ านม แสดงชมพูทวีปอันงดงามแก่บุตร ข้อที่บุตร (แบก) มารดาไว้ด้วย
ไหล่ข้างซ้าย บิดาไว้ด้วยไหล่ข้างขวาปรนนิบัติตลอด 100 ปีเต็ม ข้อที่บุตรให้แก้วมณี แก้วมุกดา 
ไพฑูรย์ ศังขศิลา156 (śaṅkhaśilā) ประวาล157 (pravāla) เงิน ทอง มรกต หินปะการัง (musāragalva) 
อัญมณีโลหิติกา158( lohitikā) ทักษิณาวรรตะ159(dakṣiṇāvarta) (เปลือกหอยสังข์ล้ าค่า) (แก่มารดา

                                                           

 
155

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “upadhau” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 
แก้ไขเป็น “upādhau” เอดเจอร์ตัน (Edgerton) แปลความนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้ากระท าการดูแลสิ่งของต่างๆ (ของภิกษุสงฆ์)                   
ซึ่งหน้าที่ของ upadhivārika คือ เป็นผู้ดูแลวัด ในอีกทางหนึ่งเรียกว่า มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการและปกป้องสิ่งของที่พุทธบริษัท
น ามาถวาย  ดู E.B. Cowell, and R.A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 48; P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 29; and 
Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 477.  

 
156

ศังขศิลา (ส. ศงฺขศิลา śaṅkhaśilā) บาลีว่า สังขสิลา (บ. สงฺขสิลา saṅkhasilā) เป็นศิลากึ่งโลหะล้ าค่าซึ่งมี
ลักษณะคล้ายไข่มุก ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 522.  
 

157
ประวาล (ส. ปฺรวาล pravāla, บ. ปวาฬ pavāla) ไทยใช้ว่า ประพาฬ เป็นรัตนะชนิดหนึ่ง สีแดงอ่อน เกิดจาก

หินปะการังใต้ทะเล ส่วนศัพท์ว่า ประวาล ซึ่งยืมมาจากภาษาสันสกฤตนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้
ความหมายว่าเป็นรัตนะ แต่มีความหมายแคบลงว่า หน่อหรือแขนงต้นไม้ ที่ แตกออกเท่านั้น ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 665. 

 158
อัญมณีโลหิติกา (lohitikā) กับ โลหิตมุกดา (lohitamuktā) คือชนิดเดียวกัน ดู Andy Rotman, Divine 

Story : Divyāvadāna Part I, 413. 
 

159
ทักษิณาวรรตะ (ส. ทกฺษิณาวรฺต dakṣiṇāvarta) บาลีว่า ทักขิณาวัฏฏสังขรัตน (บ. ทกฺขิณาวฏฏฺสังขรตฺน 

dakhiṇāvṭṭasaṅkharatna) เป็นหอยสังข์ล้ าค่าประดุจอัญมณีซึ่งมีลวดลายวนทางด้านขวา. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

บิดา) หรือจะประดิษฐานมารดาบิดาไว้ในไอศวรรย์สมบัติหลากหลายประการเช่นนี้  บุตรคนนี้ก็ไม่ชื่อ
ว่ากตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา ส่วนข้อที่บุตรชักชวน แนะน า แจกแจง ประดิษฐานมารดาบิดาผู้ไม่มี                 
ความศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปัท (śraddhāsaṁpad) ผู้ทุศีลให้อยู่ในศีลสัมปัท (śīlasaṁpad) ผู้ตระหนี่
ให้อยู่ในตยาคสัมปัท (tyāgasaṁpad) ชักชวน แนะน า แจกแจง ประดิษฐานมารดาบิดาผู้โง่เขลาให้อยู่
ในปรัชญาสัมปัท (prajñāsaṁpad)160 บุตรคนนื้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีต่อมารดาและบิดา และเราควร
กระท าอุปการะบางอย่างแก่มารดา ประการแรกเราต้องใคร่ครวญก่อนว่ามารดาของเราบังเกิดแล้วใน
ที่ไหน” พระเถระจึงใคร่ครวญแล้วเห็นว่ามารดาบังเกิดแล้วในโลกธาตุมรีจิก161 (marīcika lokadhātu) 
พระเถระนั้นตระหนักว่า “ใครพึงแนะน ามารดาได้ ?” ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเถระนั้นมี
ความคิดอย่างนี้ว่า “เรามาไกลแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะพึงแสดงเนื้อความนั้นแก่พระผู้มี               
พระภาคเจ้า” ดังนี้แล้วจึงกราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มี            
พระภาคเจ้าตรัสไว้ก่อนแล้วว่า ภิกษุทั้งหลายเป็นความจริงที่มารดาบิดาเป็นผู้กระท าสิ่งที่ท าได้ยาก
ส าหรับบุตร เป็นต้น มารดาของข้าพระองค์บังเกิดแล้วในโลกธาตุมรีจิก และมารดานั้นพระผู้มี               
พระภาคเจ้าจะแนะน าได้ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยซึ่งความอนุเคราะห์ย่อมควรเพ่ือจะแนะน า
มารดานั้น” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะ พวกเราจะไปโดยฤทธิ์ของใคร ?” 
พระเถระกราบทูลว่า “ของข้าพระองค์พระเจ้าข้า” หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่าน                  
เมาทคัลยายนะวางพระบาทบนยอดเขาสุเมรุแล้วออกเดินทาง ในวันที่ 7 ทรงถึงโลกธาตุมรีจิก                
นางภัทรกันยา (bhadrakanyā) นั้นได้เห็นท่านพระเมาทคัลยายนะมาแต่ไกล ก็ครั้นเห็นแล้วจึงรีบร้อน
รนเข้าไปหาพระเถระนั้นพร้อมกับกล่าวว่า “นานแท้หนอที่จะเห็นลูก” ขณะนั้นหมู่ชนกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเถระนี้บวชแล้วมีพรรษามาก ส่วนหญิงนี้ยังเป็นสาว นางจะเป็นมารดา
ของพระเถระได้อย่างไร ?” ท่านเมาทคัลยายนะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขันธ์ทั้งหลายของ
ข้าพระองค์เหล่านี้เป็นสิ่งอ่ืน เป็นสิ่งอันเจริญแล้ว ดังนั้น หญิงนี้แหละเป็นมารดาของข้าพระองค์” 
ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องในสันดานของนางภัทรกันยา
นั้นจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 เช่นนั้นท าให้นางภัทรกันยานั้นครั้นฟังแล้วได้
ท าลายภูเขาหินคือสัตกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการ ด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดา-        
ปัตติผลให้แจ้งแล้ว นางผู้เห็นแจ้งสัจจะแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 ครั้งเรื่อยไปจนถึงประดิษฐานไว้แล้วใน
เทวดาในมนุษย์ทั้งหลายดังที่กล่าวมา162 และกล่าวว่า 
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สัมปัท (ส. ส ปทฺ saṁpad) บาลีว่า สัมปทา (บ. สมฺปทา sampadā) สัมปทาทั้ง 4 ประการนี้เป็นหลักธรรม              
ที่อ านวยประโยชน์ เบื้องหน้าหรือหลักธรรมที่อ านวยประโยชน์สู งๆ ขึ้นไป เรียกว่า สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
(samparāyikatthasaṅvattanika) ได้แก่  1. ศรัทธาสัมปัท (ส. ศฺรทฺธาส ปทฺ śraddhāsaṁpad) บาลีว่า สัทธาสัมปทา                      
(บ. สทฺธาสมฺปทา saddhāsampadā) ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปัท (ส. ศีลส ปทฺ śīlasaṁpad) บาลีว่า สีลสัมปทา                      
(บ. สีลสมฺปทา  sīlasampadā) ถึงพร้อมด้วยศีล 3. ตยาคสัมปัท (ส. ตฺยาคส ปทฺ tyāgasaṁpad) บาลีว่า จาคสัมปทา                          
(บ. จาคสมฺปทา cāgasampadā) ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ 4. ปรัชญาสัมปัท (ส. ปฺรชฺ าส ปทฺ prajñāsaṁpad) บาลีว่า ปัญญา
สัมปทา (บ. ปญฺ าสมฺปทา paññāsampadā) ถึงพร้อมด้วยปัญญา ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 23, 
292-293. 
 

161
โลกธาตุมรีจิก (marīcika lokadhātu) แปลตามศัพท์ว่า พยับแดด ความหมายในที่นี้คือ โลกมายา. 
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ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat” (เร่ือยไปจนถึง…ดังที่กล่าวมา) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด 
ข้อความนี้การเปล่งอุทานของบุคคลเมื่อเห็นแจ้งสัจจะหลังจากฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ซึ่งข้อความนี้เคยมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 เพราะอานุภาพของพระองค์ประตูอบายอันน่าหวาดกลัวยิ่งนัก  
 มีโทษมากมายข้าพระองค์จึงปิดได้สนิทแล้ว  | 
 ทางสวรรค์อันประเสริฐสุดข้าพระองค์ก็เปิดได้แล้ว  
 อีกท้ังทางแห่งนิพพานข้าพระองค์ก็ได้รับแล้ว ||16|| 
 

 อนึ่ง เพราะอาศัยพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์จึงได้รับ  
 ดวงตาอันบริสุทธิ์ที่สุด ผ่องใสปราศจากความขุ่นมัว | 
 ได้รับหนทางอันสงบซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของพระอารยเจ้า  
 อีกท้ังยังข้ามพ้นฝั่งมหาสมุทรคือทุกข์ได้ด้วย ||17|| 
 

 ข้าแต่พระมุนีเจ้าจอมปราชญ์ผู้ทรงได้รับการบูชาจากเทวดาและมนุษย์  
 ผู้ทรงปราศจากชาติ ชรา มรณะและพยาธิ  | 
 ทรงเป็นผู้ที่ (ใครๆ) จะพบได้ยากแสนยากใน 1,000 ชาติ  

 ในวันนี้การได้พบพระองค์สัมฤทธิ์ผลแล้ว ||18|| 
 

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์ขอถึง
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ า  
ข้าพระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสิกา ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์
ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่  ในวันนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระมหาเมาทคัลยายนะทรงรับ             
กิจนิมนต์ด้วยอาหารบิณฑบาตของข้าพระองค์ด้วยเถิด  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับค าของ                      
นางภัทรกันยาด้วยด้วยพระดุษณีภาพ ครั้งนั้น นางภัทรกันยานั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าและ           
พระมหาเมาทคัลยายนะนั่งอย่างสะดวกสบายแล้วจึงตระเตรียมจัดแจงถวายด้วยของเคี้ยวและของฉัน
อันสะอาด และปราณีตด้วยมือของตัวเอง ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสร็จภัตกิจแล้วจึงถวาย
ภาชนะส าหรับล้างมือ ถือเอาอาสนะที่ต่ ากว่ามานั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า               
เพ่ือการฟังธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่นางนั้นแล้ว ท่านพระมหาเมาทคัลยายนะผู้รับ
บาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าน าบาตรไปแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะ
ไปกันเถอะ” พระเถระกราบทูลว่า “ไปกันพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เราจะไปโดยฤทธิ์
ของใคร” พระเถระกราบทูลว่า “ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตถาคตพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจงใคร่ครวญพระเชตวันดูเถิด” พระเถระกราบทูลว่า “พวกเรามาถึงแล้ว 
พระเจ้าข้า พวกเรามาถึงแล้ว”  หลังจากนั้น พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีความรู้แต่ถูกความสงสัย            
บดบังแล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฤทธิ์นี้มีชื่อว่าอะไร” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนเมาทคัลยายนะ ฤทธิ์นี้มีชื่อว่า มโนชวา163 (manojavā)” พระมหาเมาทคัลยายนะกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่าพระหฤทัยของพระองค์จะลึกซึ้งถึงเพียงนี้  พุทธรรม
                                                                                                                                                                      

ปรากฏมาก่อนแล้ว อันมีส านวนเต็มคือ “...ผู้เห็นแจ้งสัจจะแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 คร้ังว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสดาปัตติผลที่ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้ มารดาก็มอบให้ไม่ได้ บิดาก็มอบให้ไม่ได้ พระราชาก็มอบให้ไม่ได้ มิตรสหาย
พวกพ้องผู้เป็นที่รักก็มอบให้ไม่ได้ เทวดาก็มอบให้ไม่ได้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็มอบให้ไม่ได้ สมณะและพราหมณ์ก็มอบให้
ไม่ได้…”.  
 

163
มโนชวา (manojavā) มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า ความรวดเร็วของจิต มโนชวาเป็นชื่อของฤทธิ์อย่างหนึ่ง. 
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จะลึกซึ้งถึงเพียงนี้ ถ้าข้าพระองค์ทราบพระหฤทัยของพระองค์แล้วละก็ จิตของข้าพระองค์ผู้มีร่างกาย
ถูกบดขยี้จนมีขนาดเท่าเมล็ดงาก็จะเปลี่ยนไปเพ่ือพระอนุตรสัมยักสัมโพธิ บัดนี้ข้าพระองค์เป็นเหมือน
ฟืนที่ติดไฟแล้วจะกระท าอะไรได้เล่า” 
 ล าดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้สามารถตัด
ความสงสัยได้ทั้งหมดว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านปูรณะกระท ากรรมอะไรไว้ จึงท าให้เกิดใน
ตระกูลมั่งคั่ง ร่ ารวย มีทรัพย์สินมากมาย กระท ากรรมอะไรไว้จึงท าให้เกิดในท้องของทาสี และกระท า
กรรมอะไรไว้จึงได้บรรพชาแล้วกระท าให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์โดยละกิเลสได้ทั้งหมดอย่าง
เด็ดขาด ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าปูรณะได้ก่อร่างสร้างกรรม
อันได้รับการสั่งสมมีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอน 
ปูรณะก่อร่างสร้างกรรมไว้แล้ว ใครอ่ืนจักเสวยผลกรรมนั้นเล่า ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งหลาย ปูรณะ            
ก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุ164 (pṛthivīdhātu) ที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลใน
อาโปธาตุ165 (ābdhātu) ที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุ166 (tejodhātau) ที่แยกออกจากกัน 
(และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุ167 (vāyudhātu) ที่แยกออกจากกัน แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่
บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดีย่อมให้ผลในสกนธ์168 (skandhadhātu) ธาตุ169 และอายตนะ170 
(āyatana) ที่ก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  
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ปฤถิวีธาตุ (ส. ปฺฤถิวีธาตุ pṛthivīdhātu) บาลีว่า ปฐวีธาตุ (บ. ปฐวีธาตุ paṭhavīdhātu) ธาตุดิน สภาวะที่มี
ลักษณะแข้นแข็ง ในร่างกายที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เป็นต้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 199. 
 

165
อาโปธาตุ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า อพฺธาตุ (abdhātu) ธาตุน้ า สภาวะที่มีลักษณะเอิบอาบ ดูดซึม 

เกาะกุม ในร่างกายที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน ได้แก่ ดี หนอง เสลด เลือด เหงื่อ น้ าตา เป็นต้น ดู เร่ืองเดียวกัน, 545. 
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เตโชธาตุ (tejodhātau) คือ ธาตุไฟ สภาวะที่มีลักษณะร้อน ความร้อนในร่างกาย ได้แก่ ไฟที่ยังกายให้อบอุ่น 
ไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรม ไฟที่ยังกายให้กระวนกระวาย และไฟที่เผาอาหารให้ย่อย ดู เร่ืองเดียวกัน, 108. 
 

167
วายุธาตุ (vāyudhātu) บาลีว่า วาโยธาตุ (vāyodhātu) สภาวะที่มีลักษณะพัดไปมา ภาวะสั่นไหว เคร่งตรึง 

ค้ าจุน ในร่างกายนี้ ส่วนที่ใช้เป็นอารมณ์ก าหนดกรรมฐาน ได้แก่ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลงพัดลงเบื้องต่ า ลมในท้อง ลมในไส้ ลมพัด                  
ตามตัว ลมหายใจ ดู เร่ืองเดียวกัน, 362. 
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สกนธ์ 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. สัญญา
ขันธ์ กองสัญญา 4. สังขารขันธ์ กองสังขาร 5. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 33. 
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ธาตุ (dhātu) คือ สิ่งที่ทรงสภาวะอยู่ตามธรรมดาของเหตุปรัตยัย มี 4 ได้แก่ 1. ปฐวีธาตุ คือสภาวะที่แผ่ไป
หรือกินเนื้อที่เรียกว่าธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน 2. อาโปธาตุ คือสภาวะที่เอิบอาบดูดซึมเรียกว่าธาตุเหลวหรือธาตุน้ า 3. เตโชธาตุ 
คือสภาวะที่ท าให้ร้อนเรียกว่าธาตุไฟ 4. วาโยธาตุ คือสภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหวเรียกว่าธาตุลม นอกจากนี้ถ้าเพ่ิม อากาศธาตุ คือ
สภาวะที่ว่าง และวิชญานญาณธาตุ คือสภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ก็จะรวมเป็นธาตุ 6 ดู เร่ืองเดียวกัน, 153. 
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อายตนะ (āyatana) แปลว่า ที่ติดต่อ, เคร่ืองติดต่อ, แดนต่อความรู้, เคร่ืองรู้และสิ่งที่ถูกรู้ มี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. อายตนะภายนอก คือสิ่งที่ถูกรู้มี 6 อย่าง ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่ต้องกายและอารมณ์ที่ใจรู้ 2. อายตนะภายใน คือ
เคร่ืองรับรู้มี 6 อย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ดู เร่ืองเดียวกัน, 546-547.  
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 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป  
 (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยกัลป์171 (kalpa) ก็ตาม | 
 นอกจากนี้หลังจากท่ีมันประจวบกันเข้า 
 และได้เวลาเหมาะสมแล้ว ก็ย่อมให้ผลแก่วิชญานทันที ||19|| 
 

 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในภัทรกัลป์172นี้ ในเวลาที่คนมาอายุ 20,000 ปี              
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ ผู้เสด็จไปดีแล้ว               
ผู้รู้แจ้งโลก ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยม ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย            
ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงอาศัยเมืองพาราณสีประทับอยู่แล้ว ปูรณะนี้
บวชแล้วในศาสนาของพระองค์  และกระท าความขวนขวายในหลักธรรมส าหรับสงฆ์ผู้ทรง
พระไตรปิฎก จนกระทั่งได้รับภาระหน้าที่ดูแลพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่ง พระอรหันต์นั้นเริ่มเพ่ือ                 
จะกวาดวิหารแล้ว แต่ว่าหยากเยื่อถูกลมพัดไปข้างโน้นข้างนี้  ท่านจึงก าหนดว่า “จงพักการกวาดไว้
ก่อนเถิดจนกว่าลมจะสงบลง” ด้วยมีความขวนขวาย ปูรณะเห็นวิหารยังไม่ได้กวาดแล้ว เธอจึงได้เปล่ง
วาจาอันหยาบคายด้วยท่าทางแข็งกร้าวอย่างรุนแรงว่า  “เป็นหน้าที่ของลูกนางทาสีคนไหน”              
พระอรหันต์รูปนั้นฟังแล้วท่านตระหนักว่า “ปูรณะนี้เป็นคนแข็งกร้าว จงพักเรื่องนี้ไว้ก่อน เราจะ
ตักเตือน (ปูรณะ) ในภายหลัง” ในเวลาที่อาการแข็งกร้าวของปูรณะนั้นหายไปแล้ว ท่านจึงเข้าไปหา
ปูรณะนั้นแล้วกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าเราเป็นใคร” ปูรณะกล่าวว่า “เราทราบท่านคือบรรพชิต
ในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ผมก็เป็นเหมือนกัน พระอรหันต์รูปนั้น 
กล่าวว่า “ถ้าท่านทราบอย่างนั้นก็ดี แต่ด้วยกระผมหลังจากท่ีบวชแล้วก็ได้กระท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้ว 
ทั้ง (กระผม) ปลดเปลื้องพันธนาการทุกอย่างได้แล้ว แต่ท่านได้เปล่งถ้อยค าอันหยาบ กระด้าง ท่านจง
สารภาพผิดด้วยการขอขมาลาโทษเถิด แม้ท าอย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง สิ้นสลาย 
หายไป” ปูรณะนั้นจึงสารภาพผิดโดยการขอขมาลาโทษแล้ว เนื่องจากปูรณะนั้นเกิดในนรกแล้วพึง
เป็นบุตรของนางทาสี ฉะนั้น เขาจึงไม่เกิดในนรก (อีก) แต่เกิดในครรภ์ของนางทาสี 500 ชาติ               
แม้จนถึงในบัดนี้ ในภพสุดท้ายก็ยังเกิดในครรภ์ของนางทาสีอีก เนื่องจากปูรณะกระท าการบ ารุงสงฆ์ 
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กัลป์ (ส. กลฺป kalpa) บาลีว่า กัปป์ (บ. กปฺป kappa) ก าหนดอายุของโลกหรือระยะเวลาอันยาวนาน
เหลือเกินซึ่งก าหนดว่าโลกประลัยคร้ังหนึ่งมี 4 อย่าง ได้แก่ 1. มหากัลป์ คือก าหนดอายุของโลกซึ่งหมายถึงสกลพิภพ 2. อสงไขย
กัลป์ คือกัลป์อันนับเวลาไม่ได้ ได้แก่ส่วนย่อย 4 แห่งมหากัลป์ครบรอบ 4 อสงไขยกัลป์นับเป็น 1 มหากัลป์ 3. อันตรกัลป์ คือ
ระยะเวลาที่มนุษย์เสื่อมลงจนส่วนใหญ่พินาศไปแล้ว ส่วนที่เหลือเจริญขึ้นจนมีอายุยืนยาวถึงอสงไขยกัลป์แล้วกลับเสื่อมลงอีกจนมี
อายุเหลือเพียง 10 ปีครบรอบนี้นับเป็น 1 อันตรกัลป์ ครบรอบ 64 อันตรกัลป์นับเป็น 1 อสงไขยกัลป์ 4. อายุกัลป์ คือก าหนดอายุ
ของสัตว์จ าพวกนั้นๆ เช่น อายุกัลป์ของมหาพรหมเท่ากับ 1 อสงไขยกัลป์ เป็นต้นโดยทั่วไปกัลป์ที่ปรากฏโดดๆ มักหมายถึงมหา
กัลป์ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 10-12.  
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ภัทรกัลป์ (ส. ภทฺรกลฺป bhadrakalpa) บาลีว่า ภัทกัป (bhaddakappa) ไทยใช้ว่า ภัทรกัป ตามที่ปรากฏใน
บางคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติเฉพาะในวิวัฏฏฐายีกัป (ระยะเวลาที่โลกกลับเจริญขึ้นและก าลังทรงอยู่) เท่านั้น 
อนี่งกัปเมื่อจ าแนกตามการทรงอุบัติของพระพุทธเจ้ามี 2 อย่าง ได้แก่ 1. สุญกัป คือกัปสูญ ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติ ไม่มีพระปัจเจก
พุทธะ ไม่มี พุทธสาวกและไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิ 2. อสุญกัป คือกัปไม่สูญ มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. 
สารกัป มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติพระองค์เดียว 2. มัณฑกัป มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ 2 พระองค์ 3. วรกัป มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ 3 
พระองค์ 4. สารมัณฑกัป มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ 4 พระองค์ 5. ภัทรกัปรือภัทรกัลป์ มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ 5 พระองค์
โดยเฉพาะในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ได้แก่ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ พระพุทธเจ้ากัสสปะ 
พระพุทธเจ้าโคตมะ และพุทธเจ้าเมตเตยยะหรือพระศรีอริยเมตไตรย ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 11. 
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ท าให้เธอยังเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง ร่ ารวย มีทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากปูรณะศึกษา สาธยาย และท า
ความเข้าใจในขันธ์ ท าให้เธอบวชในศาสนาของเรา เพราะขจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึง
กระท าให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) 
ด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมี
วิบากคละกัน ดังนี้ เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียว   
และกรรมที่คละกัน ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษา
อย่างนี้แล 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชม ภาษิตของ               
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเถระนามว่า ปูรณะ ในศรีทิวยาวทาน เรื่องที่ 2               
จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

3. เรื่องของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ไมเตรยะ (maitreyāvadānam) 
 เจ้าลิจฉวี (licchavī) ทั้งหลายผู้ปกครองนครไวศาลี173 (vaiśālī) ทรงรับสั่งให้สร้างเรือ
ข้ามฝากเพ่ือประโยชน์แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขณะที่พระเจ้าอชาตศัตรู ไวเทหบุตร174 (ajātaśatrū 

vaidehaputra) ปกครองแคว้นมคธ175 (māgadha) รับสั่งให้สร้างเรือข้ามฟากแก่มารดาและบิดา                 
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ไวศาลี หรือ ไพศาลี (ส. ไวศาลี vaiśālī) บาลีว่า เวสาลี (บ. เวสาลี vesālī) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นวัชชีซึ่ง
เป็นแคว้นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีป ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม โดยกษัตริย์ลิจฉวี  7,007 พระองค์ 
(นอกจากพวกลิจฉวีแล้วยังมีพวกวิเทหะซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองมิถิลา แต่ในสมัยพุทธกาลมีอ านาจน้อย) เมืองเวสาลีตั้งอยู่ทางเหนือ
ของเมืองปาฏลีบุตร (ในปัจจุบันคือเมืองปัฏนา) และอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ าคงคา คร้ังพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ได้ 5 ปี พระองค์ได้เสด็จจาริกไปที่เมืองแห่งนี้ ปัจจุบันกรุงเวสาลีอยู่ทางตอนเหนือของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ดู                   
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 387; และ G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 940-941.  
 

174
อชาตศัตรู ไวเทหบุตร (ส. อชาตศตฺรู ไวเทหปุตฺร ajātaśatrū vaidehaputra) บาลีว่า อชาตสัตตุ เวเทหิปุตฺต 

(ajātasattu vedehiputta) ไทยนิยมใช้ว่า เวเทหิบุตร ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางโกศลเทวี ซึ่ งเป็น
พระธิดาของพระเจ้ามหาโกศล ค าว่า ไวเทหบุตร เป็นพระสมัญญาของพระเจ้าอชาตศัตรู ทั้งนี้เพราะพระมารดาของพระองค์มี
พระนามว่าเวเทหิซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระนางโกศลเทวีนั่นเอง พระเจ้าอชาตศัตรูทรงอภิเษกสมรสกับพระนางวชิรา (vajirā) 
พระธิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศล ดังนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงทรงมีศักดิ์เป็นทั้งพระมาตุละ  (ลุงฝ่ายแม่) และเป็นทั้งพระสสุระ 
(พ่อตา) ของพระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าอชาตศัตรูกับพระนางวชิรามีพระโอรสพระนามว่าอุทายีภัททะ  (udāyībhadda) ตาม
ต านานกล่าวว่า พระเจ้าอชาตศัตรูขณะที่ทรงอยู่ในพระครรภ์พระนางโกศลเทวีทรงท าให้พระมารดา เกิดแพ้พระครรภ์อยากเสวย
พระโลหิตของพระเจ้าพิมพิสาร โหรท านายว่าพระโอรสที่อยู่ในพระครรภ์จะท าปิตุฆาต ต่อมาหลังจากพระเจ้าอชาตศัตรูประสูติ
แล้วก็คบคิดกับพระเทวทัตปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระองค์เองและได้ขึ้นครองราชสมบัติกรุงราชคฤห์ 
แคว้นมคธ ภายหลังทรงส านึกผิดและกลับพระทัยมาท านุบ ารุงพุทธศาสนาและได้ทร งเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในคราวท า                
ปฐมสังคายนา ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 
475; และ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 31 
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มคธ เป็นชื่อของแคว้น 1 ใน 16 แคว้นของชมพูทวีปสมัยพุทธกาลและเป็น 1 ใน 4 ของราชอาณาจักรที่ทรง
อ านาจที่สุดในสมัยพุทธกาลอันได้แก่ มคธ โกศล วังสะ และอวันตี แคว้นมคธตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ าคงคาตอนกลาง มีเมืองหลวงชื่อ
ราชคฤห์ ในสมัยพุทธกาลปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร และในปลายสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารถูกพระโอรสพระนามว่า       
อชาตศัตรูปลงพระชนม์แล้วได้ครองราชย์แทน พระเจ้าอชาตศัตรูครองราชย์ ต่อมาอีก  24 ปีก็ถูกพระโอรสพระนามว่าอุทัยภัทร
ปลงพระชนม์แล้วได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์ไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ปาฏลีบุตร และในสมัยพระเจ้ากาลาโศกราว พ .ศ. 100 
ก็ย้ายเมืองหลวงมาที่ปาฏลีบุตรอย่างถาวร ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช แคว้นมคธรุ่งเรืองอ านาจจนถึงขีดสุด เพราะพระเจ้า

   ส
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พวกนาคทั้งหลายใคร่ครวญอยู่ว่า “พวกเราเป็นสัตว์เลื้อยคลาน อย่ากระนั้นเลย พวกเราควรยัง               
พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงข้ามแม่น้ าคงคาด้วยการก้าวลงสู่พังพาน” นาคเหล่านั้นจึงแผ่พังพานออก 
ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะภิกษุทั้งหลายแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพ่ือจะจากเมืองราชคฤห์176 
(rājagṛha) ไปสู่เมืองศราวัสตี ภิกษุรูปที่สามารถจะข้ามแม่น้ าคงคาด้วยเรือข้ามฟากของพระเจ้า          
อชาตศัตรู ไวเทหบุตร ผู้ปกครองแคว้นมคธ จงข้ามไปด้วยเรือนั้นเถิด ภิกษุทั้งหลาย ส่วนรูปที่สามารถ
จะข้ามแม่น้ าคงคาด้วยเรือข้ามฟากของเจ้าลิจฉวีทั้งหลายก็จงข้ามไปด้วยเรือนั้นเถิด ส่วนเรากับภิกษุ
ชื่อว่า อานนท์ผู้มีอายุจะข้ามแม่น้ าคงคาด้วยการก้าวลงสู่พังพานของพวกนาคทั้งหลาย” ขณะนั้นเหล่า
ภิกษุบางพวกก็ข้าม (แม่น้ าคงคา) ไปด้วยเรือข้ามฟากของพระเจ้าอชาตศัตรู ไวเทหบุตร ผู้ปกครอง
แคว้นมคธ บางพวกก็ข้าม (แม่น้ าคงคา) ไปด้วยเรือข้ามฟากของเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ผู้ปกครองนคร
ไวศาลี แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับท่านพระอานนท์ก็ข้ามด้วยการก้าวลงสู่พังพานของเหล่านาค
ทั้งหลาย ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งกล่าวคาถาทั้งหลายในเวลานั้นว่า 
 

 ชนที่สร้างสะพานแล้วย่อมข้ามมหาสมุทร สระน้ า และแอ่งน้ าเล็กๆ ได้ | 
 ด้วยว่าชนทั้งหลายผู้เฉลียวฉลาดผูกแพรแล้วก็จะข้ามไปได ้||1|| 
 

 พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงข้ามได้แล้ว พราหมณ์ยังคงอยู่บนฝั่ง | 
 ในเวลานี้ภิกษุทั้งหลายก าลังว่ายข้ามอยู่ พระสาวกทั้งหลายก็ก าลังผูกแพร ||2|| 
 

 แต่ถ้าน้ ามีอยู่ในที่ทั้งปวง บุคคลจะพึงใช้ประโยชน์อะไรด้วยน้ าเหล่านั้น | 
 ถ้าในเวลานี้บุคคลตัดรากเหง้าแห่งตัณหา177(tṛṣṇā) ได้แล้ว  
 เขาจะต้องแสวงหาอะไรอื่นอีกเล่า ||3|| 
 

 ณ ส่วนแห่งแผ่นดินแห่งใดแห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรประเทศแห่ง
แผ่นดินที่นูนขึ้น ก็ครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาอีกว่า “ดูก่อนอานนท์                 

                                                                                                                                                                      

อโศกทรงรวบรวมแคว้นทั้งหมดไว้ภายใต้การปกครองของพระองค์ ปัจจุบันแคว้นมคธอยู่ในบริเวณรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ดู  
เร่ืองเดียวกัน, 294; และ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 402-403. 
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ราชคฤห์ (ส. ราชคฺฤห  rājagṛha) บาลีว่า ราชคหะ (บ. ราชคห rājagaha) เป็นชื่อเมืองหลวงโบราณของ
แคว้นมคธ เนื่องจากเมืองถูกไฟไหม้บ่อยคร้ัง ดังนั้น พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทรงให้สร้างเมืองใหม่ใกล้สุสานโบราณแห่งหนึ่งโดยค า
กราบทูลแนะน าของคณะมนตรี และเพราะพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปประทับเป็นพระองค์แรกเมืองจึงได้ชื่อว่าราชคฤห์ เป็นนครที่มี  
ความเจริญรุ่งเรือง เต็มไปด้วยคณาจารย์เจ้าลัทธิ พระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นภูมิที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นปฐม พระเจ้า            
พิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธครองราชสมบัติ ณ นครนี้ ในยุคปุราณะเรียกว่าคิริวรชะ (girivraja) เป็นเมืองที่สวยงามและส าคัญ
ที่สุดของอินเดียสร้างโดยพระราชาพระนามว่าวสุ (vasu) ราชวงศ์ปูรุ (pūru) ปัจจุบันราชคฤห์เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในเขตรัฐพิหาร 
ประเทศอินเดีย ดูเพ่ิมเติมใน G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 2, Reprint, 723; and 

Vettam Mani, Reprint, 292, 627; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์              
(ช าระ-เพิ่มเติม), 340.  
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ตัณหา (ส. ตฺฤษฺณา tṛṣṇā, บ. ตณฺหา tanhā) คือ ความทะยานอยาก ความร่านรน ความปรารถนา                   

ความอยากเสพ อยากได้ อยากเอาเพ่ือตัว ความแส่หา มี 3 คือ 1. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่า
ใคร่ 2. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ 3. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่น                
ไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์                       
(ช าระ-เพิ่มเติม), 101. 
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เธอปรารถนาที่จะดูเสายัญนี้อันสูง  1,000 วา กว้าง  16 คันธนูงดงามไปด้วยรัตนะนานาชนิด              
อันเป็นทิพย์ล้วนไปด้วยทองค าที่พระราชาพระนามว่า มหาประณาทะ178 (mahāpraṇāda) ทรงถวาย
ทานกระท าบุญทั้งหลายแช่ไว้ในแม่น้ าคงคาหรือเปล่า ?” พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มี               
พระภาคเจ้า ส าหรับสถานการณ์เช่นนี้เป็นเวลาสมควร เป็นโอกาสอันดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นี้จะพึงยกเสายัญขึ้น  (เพ่ือที่) ภิกษุทั้งหลายจะพึงมองดู” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้                
ลายพระองคุลี อันมีสัญลักษณ์รูปจักร (cakra)  รูปสวัสติกะ (svastika)  รูปนันทยาวรรตะ 
(nandyāvarta)179 ที่เกิดมีได้ด้วยบุญหลายร้อยประการอันกระท าความสบายใจให้แก่ชนทั้งหลาย          
ผู้กลัวแล้ว ลูบพื้นแผ่นดิน เหล่านาคทั้งหลายใคร่ครวญอยู่ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลูบพ้ืนแผ่นดิน
เพ่ือประโยชน์อะไร ?” จนกระทั่งเหล่าชนผู้ต้องการจะเห็นเสายัญก็ได้เห็น ล าดับนั้น พวกนาค
เหล่านั้นจึงยกเสายัญขึ้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายเริ่มแล้วเพ่ือที่จะมองดูเสายัญ แต่ท่านภัททาลี (bhaddālī) 
ผู้ไม่ได้ใส่ใจเย็บผ้าบังสุกุล180 (pāṁsukūla) อยู่ ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงก าหนดนิมิตทั้งสูงและกว้างของเสายัญ  (จนกว่า) เสายัญจะ
หายไป” (หลังจากนั้น) เสายัญก็หายไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า               
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทอดพระเนตรเอาเถิด” ภิกษุทั้งหลายย่อมมองดูเสายัญหากแต่
ท่านภัททาลีไม่ได้สนใจเย็บผ้าบังสุกุลอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านปราศจากราคะหรือว่าเพราะท่านเคย
ใส่ใจมาก่อนแล้ว ? ถ้าเหตุการณ์นั้นเป็นเพราะท่านเป็นผู้ปราศจากราคะจริงๆ แม้ภิกษุเหล่าอ่ืน                       
ผู้ปราศจากราคะก็มีอยู่ แต่หากเป็นเพราะท่านเคยใส่ใจมาก่อนแล้ว ท่านเป็นใครใส่ใจแล้วในที่ไหน 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะ (ภัททาลี) เป็นผู้ปราศจากราคะด้วย เป็นเพราะเคย
ใส่ใจมาก่อนแล้วด้วย” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ท่านภัททาลีนี้ใส่ใจแล้วเมื่อไร ?” พระผู้มีพระภาค
จึงทรงตรัสอดีตนิทานว่า       
 ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว มีพระราชาพระนามว่า ประณาทะ (praṇāda)             
ทรงเป็นสหายสนิทของท้าวศักรเทวราช พระองค์ทรงไม่มีพระโอรส (แต่) ทรงยินดีในการมีพระโอรส 
(วันหนึ่ง) ทรงนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่แล้วว่า “ถึงเราจะรวบรวมสมบัติไว้มากมาย แต่ก็ไม่มีบุตร 
เมื่อเราตายไปราชวงศ์จักต้องขาดสูญเป็นแน่” ล าดับนั้น ท้าวศักระเห็นแล้วจึงถามว่า “ท่านมารษะ 
เพราะเหตุไรท่านจึงนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่เล่า ?” พระองค์จึงกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ             
เรารวบรวมทรัพย์ไว้มากมายแต่ก็ไม่มีบุตร เมื่อเราตายไปราชวงศ์จักต้องขาดสูญเป็นแน่” ท้าวศักระ
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มหาปรณาทะ (ส. มหาปฺรณาท mahāpraṇāda, บ. มหาปนาท mahāpanāda) เป็นพระโอรสของพระเจ้า
มหารถ (mahāratha) และพระอนุชาของพระเจ้ามหาสัตตวะ (mahāsattva) ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid 

Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972), 424. 
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รูปจักร (cakra) คือ ล้อ, ล้อรถเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามีนัยว่า ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจ

ล้อน ารถไปสู่ที่หมายกล่าวคือ ธรรมเปรียบด้วยล้อรถซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญหรือให้ถึงจุดมุ่งหมาย 4 อย่าง คือ อยู่ในถิ่นที่เหมาะ 
สมาคมกับคนดี ตั้งตนไว้ชอบ และได้ท าความดีไว้ก่อน รูปสวัสติกะ (svastika) เป็นเคร่ืองหมายกากบาทที่ตรงส่วนปลายท ามุม
ฉากโดยมีทั้งลักษณะทิศทางทางด้านซ้าย (卍) เคร่ืองหมายสวัสติกะมีการใช้เป็นสัญลักษณ์ในศาสนาฮินดู และพุทธศาสนา   
รูปนันทยาวรตะ (nandyāvarta) คือ ลายก้นหอย.  

 
180

บังสุกูล (ส. ปําสุกูล pāṁsukūla) บาลีว่า บังสุกูล (บ. ปํสุกูล paṁsukūla) ไทยใช้ว่า บังสุกุล แปลว่า กองฝุ่น 
หมายถึง ผ้าที่เกลือกกลั้วฝุ่น ได้มาจากกองฝุ่นกองหยากเยื่อซึ่งเจ้าของทิ้งไว้รวมไปถึงผ้าห่อศพ ปัจจุบันหมายถึง ผ้าที่พระชัก            
จากศพ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 178. 
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กล่าวว่า “ท่านมารษะ ท่านอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านอยู่เลย ถ้าเทพบุตรผู้มีปกติจะเคลื่อนไปบางองค์มีอยู่  
เราจะชักชวนเทพบุตรองค์นั้นในความเป็นบุตรของท่าน” เป็นธรรมดาที่ว่าเทพบุตรผู้มีปกติจะเคลื่อน
ไปจะปรากฏปูรวนิมิต181(pūrvanimitta) 5 ประการคือ 1. ผ้าที่สวมใส่เศร้าหมอง 2. ดอกไม้ที่บาน
สะพรั่งย่อมเศร้าหมอง  3. มีกลิ่นเหม็นออกมาจากปาก  4. มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสอง                      
5. ไม่ได้ทรงอยู่ในอาสนะของตน จนกระทั่งปูรวนิมิต 5 ประการปรากฏแก่เทพบุตรองค์ใดองค์หนึ่ง 
ท้าวศักรเทวราชจึงกล่าวกะเทพบุตรองค์นั้นว่า “แน่ะท่านมารษะ ขอท่านจงถือเอาปฏิสนธิในครรภ์
ของมเหสีของพระเจ้าประณาทะ” เทพบุตรนั้นทูลว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ182(kauśika) สถานะนี้เป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เพราะว่าพระราชาทั้งหลายมีโอกาสกระท าบาปได้มาก     
ขออย่าให้ข้าพระองค์เป็นผู้มีนรกเป็นไปในเบื้องหน้า เพราะปกครองราชสมบัติโดยอธรรมเลย”            
ท้าวศักระตรัสว่า “ท่านมารษะ เราจะเตือนท่านเอง” เทพบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ               
เหล่าเทวดาทั้งหลายมักจะเป็นผู้ประมาทมากไปด้วยความยินดี” ท้าวศักระตรัสว่า “ท่านมารษะ              
ข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้ละ แต่ถึงอย่างนั้นเราจะเตือนท่านเอง” เทพบุตรนั้นจึงถือเอาปฏิสนธิในครรภ์ของ
มเหสีของพระเจ้าประณาทะ ในวันเป็นที่ถือเอาปฏิสนธินั่นเองหมู่มหาชนก็เปล่งเสียงโห่ร้อง เวลาผ่าน
ไป 8 หรือ 9 เดือน พระมเหสีนั้นก็ประสูติพระโอรส ทารกเกิดมาแล้ว มีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส 
บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะมีลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวย้อยลง มีหน้าผากกว้าง 
คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ญาติทั้งหลายต่างก็มาประชุมกันตั้งชื่อให้แก่ทารกนั้นว่า “ทารกจะมีชื่อว่าอะไรดี” 
เหล่าญาติทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ในวันที่ทารกนี้ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา หมู่มหาชนต่างก็ร้องไห้ 
เพราะฉะนั้นทารกจงมีชื่อว่า มหาประณาทะ เถิด” เหล่าญาติจึงตั้งชื่อว่า มหาประณาทะให้แก่ทารก
นั้น มหาประณาทะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่ีเลี้ยง 8 คน ได้แก่ พ่ีเลี้ยงที่คอยอุ้ม 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยให้
น้ านม 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน พ่ีเลี้ยงที่คอยเล่นหยอกเย้า 2 คน พ่ีเลี้ยงทั้ง            
8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นและด้วยอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่น
จนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น ในเวลาที่
เติบโตเป็นผู้ใหญ่มหาประณาทะได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ การค านวณ คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่า
ด้วยเหรียญเงินโบราณ คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ จิตรกรรม ศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน การตรวจสอบ
พ้ืนที่ การตรวจสอบดูไม้ การตรวจสอบรัตนะ การตรวจสอบดูช้าง ตรวจสอบดูม้า ดูลักษณะเด็กชาย                   
ดูลักษณะเด็กหญิง พระองค์มีความช านาญในการตรวจสอบ 8 อย่าง (สาขา) เป็นผู้ชี้แจง ชาญฉลาด 
เชี่ยวชาญ (นอกจากนี้) พระองค์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและการฝึกฝน (การรบ) หลากหลายวิธี   
ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธีมูรธาภิเษก 183(mūrdhnābhiṣika) แล้ว                  
ผู้จะได้รับราชสมบัติ อ านาจ และก าลังพลในดินแดนที่ปกครอง ผู้มีชัยครอบครองปฐพีมณฑล184 
(pṛthivīmaṇḍala) อันกว้างใหญ่ กล่าวคือ เป็นผู้ช านาญในศิลปะการฝึกช้าง ในการขี่หลังม้า                
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ปูรวนิมิต (ส. ปูรฺวนิมิต pūrvanimitta ) บาลีว่า บุพนิมิต, บุรพนิมิตต์ (บ. บุพนิมิต pubanimita, บุรพนิมิตต 
purbanimitta) หมายถึง เคร่ืองหมายให้รู้ล่วงหน้า สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนเป็นเคร่ืองหมายว่าจะมีเร่ืองดีหรือร้ายบางอย่างเกิดขึ้น. 
 

182
เกาศิกะ (ส. เกาศิก kauśika) เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระอินทร์ผู้เป็นเทวราชประจ าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.  

 
183

มูรธาภิเษก (ส. มูรฺธฺนาภิษิก  mūrdhnābhiṣika, บ. มุทฺธาภิเสก muddhābhiseka) หมายถึง พิธีหลั่งน้ ารด
พระเศียรเพ่ือสถาปนาขึ้นเป็นราชา. 
 

184
ปฐพีมณฑล (ส. ปฺฤถิวีมณฺฑล pṛthivīmaṇḍala, บ. ปฐพีมณฺฑล paṭhabīmaṇḍala) แผ่นดิน ผืนแผ่นดิน. 

   ส
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ในการขับรถ ในการยิงลูกศร ในการใช้ธนู ในการจัดทัพ ในการลี้พล ในการใช้ตะขอบังคับช้าง              
ในการใช้บ่วง ในการพุ่งหอก ในการใช้พลอง ในการใช้หมัด ในการใช้เท้า ในการใช้เวทมนต์                
ในการโจมตีระยะไกล ในการโจมตีจุดตาย ในการพุ่งหอกตรงเป้าหมาย ในการทุบอย่างรุนแรง                
และเป็นผู้ช านาญในศาสตร์ทั้ง 5 
 เป็นความจริงที่ว่าชนทั้งหลายจะไม่จดจ าชื่อของลูกชายตราบที่บิดา  (ของเขา) ยังมี             
ชีวิตอยู่ เวลาต่อมาพระราชาประณาทะทรงสวรรคตแล้ว พระเจ้ามหาประณาทะจึงขึ้นครองราชย์ 
พระองค์ทรงปกครองราชสมบัติโดยธรรมระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทรงเริ่มที่จะปกครองราชสมบัติโดย
อธรรม ล าดับนั้น ท้าวศักรเทวราชจึงตรัสกะพระองค์ว่า “ท่านมารษะ เราชักชวนท่านในความเป็น
บุตรของพระราชาประณาทะ ท่านจงอย่าปกครองราชสมบัติโดยอธรรมเลย อย่าเป็นผู้มีนรกเป็นไป            
ในเบื้องหน้าเลย” พระราชาพระนามว่า มหาประณาทะนั้นทรงปกครองราชสมบัติโดยธรรมระยะเวลา
หนึ่งแล้วทรงเริ่มเพ่ือจะปกครองราชสมบัติโดยอธรรม แม้อีกท้าวศักระจึงตรัสทูลเป็นครั้งที่ 2 ว่า  
“ท่านมารษะ เราชักชวนท่านในความเป็นบุตรของพระราชาประณาทะ ท่านจงอย่าปกครอง                  
ราชสมบัติโดยอธรรมเลย อย่าเป็นผู้มีนรกเป็นไปในเบื้องหน้าเลย” พระองค์จึงตรัสว่า “ข้าแต่ท่าน
เกาศิกะ เราทั้งหลายเป็นพระราชาผู้ประมาท มากไปด้วยความยินดี หลงลืมไปชั่วขณะอย่างนี้ ขอท่าน
จงสร้างเครื่องหมายบางอย่างให้แก่พวกเราซึ่งพวกเราเห็นแล้วจะถวายทาน จะกระท าบุญทั้งหลาย 
อนึ่ง พวกเราไม่สามารถที่จะกระท าบุญได้หากเว้นจากเครื่องหมาย” ล าดับนั้น ท้าวศักรเทวราช             
ทรงออกค าสั่งแก่วิศวกรรมเทวบุตรว่า วิศวกรรม185 (viśvakarman) เธอจงไปที่พระราชวังของ              
พระเจ้ามหาประณาทะจงเนรมิตมณฑลแห่งสวนอันเป็นทิพย์ และยกเสายัญขึ้นสูงประมาณ 1 พันวา                
กว้าง 16 คันธนู186 สวยงามไปด้วยรัตนะนานาชนิด มีลักษณะเป็นทองล้วน ล าดับนั้น วิศวกรรม              
เทวบุตรได้เนรมิตมณฑลแห่งสวนอันเป็นทิพย์ในพระราชวังของพระเจ้ามหาประณาทะ และยกเสายัญ
ขึ้นสูงประมาณ 1 พันวา วิจิตรไปด้วยรัตนะนานาชนิดอันเป็นทิพย์ มีลักษณะเป็นทองล้วน จากนั้น
พระเจ้ามหาประณาทะทรงรับสั่งให้สร้างทานศาลา187 (dānaśālā) ลุงของพระองค์พระนามว่า อโศก 
(aśoka)  คอยอยู่ ดู แล เสายัญอยู่ แล้ ว  หลั งจากนั้ น  หมู่ ประชาชนชาวชมพูทวีปทั้ งหมดมี                      
ความกระตือรือร้นที่จะดูเสายัญจึงพากันมาแล้ว บริโภคแล้ว แลดูเสายัญย่อมไม่กระท าการงานแต่ละ
อย่างของตัวเอง จากนั้นกสิกรรมทั้งหลายถูกตัดขาดแล้ว  (ท าให้) ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับพระราชา                    
เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายได้น้อมถวายค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย (แก่พระองค์) พระเจ้ามหาประณาทะ              
จึงตรัสถามว่า “ท่านผู้ เจริญเพราะเหตุไร พวกท่านจึงน าค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยมาให้เรา ”                     
                                                           

 
185

วิศวกรรม (ส. วิศวกรฺมนฺ viśvakarman) บาลีว่า วิสสุกัมมะ (บ. วิสฺสุกมฺม vissukamma) เป็นชื่อของ
เทพบุตร ผู้ช านาญในการช่างทุกอย่าง. 

 
186

คันธนู เป็นมาตราวัดระยะทางก าหนดคร่าวๆ ดังนี้ 1 คันธนูเป็น 4 ศอก  4 ศอกเท่ากับ 1 วา  2 ศอกเท่ากับ           
1 เมตร ดังนั้นความกว้าง 16  คันธนูจึงเท่ากับกว้าง 16 วาหรือ 64 ศอก หรือเท่ากับความกว้าง 32 เมตรนั่นเอง ดู พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 313-314 ; และ ราชบัณฑิตยสถาน, 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 247, 872, 919, 1063, 1094, 1212. สรุปได้ว่าเสายัญที่ท้าวศักระเทวราชสั่งให้
วิศวกรรมเทวบุตรสร้างเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายในการท าบุญถวายทานมีความสูง 2,000 เมตร กว้าง 32 เมตร. 

187
ทานศาลา (dānaśālā) โรงส าหรับแจกทาน อันเป็นสถานที่ที่พระราชาพระราชทานข้าวของของพระองค์ 

พิจารณาจากเนื้อเร่ืองแล้วทานศาลาในที่นี้มีหน้าที่เหมือนกับโรงครัว ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna 

Part I, 415.  
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เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ประชาชนชาวชมพูทวีปพากันมาแล้ว บริโภค
แล้ว ย่อมดูเสายัญ ย่อมไม่กระท าการงานแต่ละอย่างของตัวเอง กสิกรรมทั้งหลายจึงถูกตัดขาด                  
(ท าให้) ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่พระราชา” พระราชาจึงตรัสว่า “ท่านจงงด (ค่าใช้จ่าย) ในโรงทานนั้นเสีย”  
พวกอ ามาตย์เหล่านั้นจึงงดแล้ว แม้หลังจากนั้นหมู่ประชาชนนั้นก็ถือเอาเสบียงของตนเอง บริโภคแล้ว 
ยืนมองดูเสายัญย่อมไม่กระท าการงานแต่ละอย่างของตัวเอง กสิกรรมจึงถูกตัดแล้ว ค่าใช้จ่ายจึงไม่มี
แม้อย่างนั้นพระราชาจึงตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านงดโรงทานแล้วหรือยังจนบัดนี้ก็ยังไม่มี
ค่าใช้จ่าย”  พวกอ ามาตย์จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หมู่ประชาชนถือเอาเสบียงของ
ตนเอง บริโภคแล้ว ยืนมองดูเสายัญย่อมไม่กระท าการงานแต่ละอย่างของตัวเอง กสิกรรมทั้งหลายจึง
ถูกตัดขาด ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงไม่มี” ล าดับนั้น พระเจ้ามหาประณาทะถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย
แล้ว แช่เสายัญนั้นไว้ในแม่น้ าคงคา พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่
ว่าลุงของพระเจ้ามหาประณาทะผู้มีชื่อว่า อโศกนี้ ก็คือภิกษุชื่อว่าภัททาลีนั้นนั่นเอง ในเสายัญนั้น            
ภัททาลีนี้ได้ใส่ใจมาก่อนแล้ว 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ เสายัญนี้จะหายไปเมื่อไร ?”                
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  “ภิกษุทั้งหลาย ในอนาคตกาลมนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุ  80,000 ปี               
เมื่อมนุษย์มีอายุ  80,000 ปี  จะมีพระราชาพระนามว่า ศังขะ (śaṅkha) ผู้มีความส ารวม                           
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีชัยชนะไปจนสุด 4 ทิศ (ทั่วทั้งโลก) เป็นผู้ทรงธรรม เป็นพระธรรมราชา188                 
เป็นผู้ประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง  7 รัตนะทั้ง  7 อันมีลักษณะอย่างนี้จะมีแก่พระองค์ซึ่งก็คือ                 
1. จักรรัตนะ (รัตนะแก้ว) 2. หัสติรัตนะ (ช้างแก้ว) 3. อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) 4. มณิรัตนะ (มณีแก้ว)         
5. สตรีรัตนะ (นางแก้ว)  6. คฤหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) 7. ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว ) และพระองค์
จะทรงมีพระโอรสครบ  1,000 ซึ่งเป็นผู้แกล้วกล้า  อาจหาญ  มีลักษณะทางกายภาพดีเยี่ยม                 
มีความสามารถที่จะบดขยี้กองทัพของศัตรู พระองค์จะทรงพิชิตสุดขอบแห่งมหาสมุทร แผ่นดิน 
ทะเลทราย อุปสรรคขวากหนาม ความทุกข์เหล่านี้ได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง และปราศจากอาวุธ             
โดยสมัยอันประกอบด้วยธรรมพระราชาพระนามว่า ศังขะ จะมีปุโรหิตผู้เป็นพราหมณ์นามว่า              
พรหมายุษ189 (brahmāyuṣ) ปุโรหิตนั้นจะมีภรรยานามว่า พรหมวตี (brahmavatī) นางเปี่ยมล้นไป
ด้วยเมตตาจะคลอดบุตรนามว่า ไมเตรยะ190 (maitreya) พรหมายุษมาณพจะยังมาณพ 80,000 คน

                                                           

 
188

ธรรมราชา (ส. ธรฺมราชา dharmarājā, บ. ธมฺมราชา dhammarājā) คือ พระเจ้าแผ่นดินที่มีจริยวัตรที่พึง
ประพฤติ หรือทรงคุณธรรมในการปกครองบ้านเมืองซึ่งมี 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม ได้แก่ 1. การให้ทรัพย์สินสิ่งของ 
2. ประพฤติดีงาม 3. การบริจาคและความเสียสละ 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. ความทรงเดชเผากิเลสตัณหา ไม่หมกมุ่น
ในความสุขส าราญ 7. ความไม่กร้ิว 8. ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน 9. ความอดทนเข้มแข็งไม่ท้อถอย 10. ความไม่คลาดธรรม ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 340; และ ราชบัณฑิตยสถาน, 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 949. 
 

189
พรหมายุษ (ส. พฺรหฺมายุษฺ  brahmāyuṣ, บ. พฺรหฺมายุ brahmāyu) ตามคัมภีร์ฝ่ายบาลีว่า เป็นพราหมณ์คน

หนึ่งอายุ 120 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญไตรเพทอยู่ ณ เมืองมิถิลา ในแคว้นวิเทหะได้ส่งศิษย์มาตรวจดูมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้า 
ต่อมาได้พบกับพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาต่างๆ มีความเลื่อมใสและได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 259. 
 

190
ไมเตรยะ (ส. ไมเตฺรย maitreya) บาลีว่า เมตเตยยะ (บ. เมตฺเตยฺย metteyya) ไทยใช้ว่า เมตไตรยะ เป็น             

พระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ที่จะเสด็จมาตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าโคดมหรือศากยมุนี ในคราวที่มนุษย์มีอายุยืน
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ให้บอกมนต์ส าหรับพราหมณ์ เขาจะสั่งสอนมาณพเหล่านั้นด้วยเมตตา (ต่อมา) ไมเตรยมาณพจะยัง
มาณพ 800,000 คนให้บอกมนต์ส าหรับพราหมณ์ ครั้งนั้น จะมีมหาราชา 4 พระองค์และขุมทรัพย์            
4 แห่ง คือ  
 

 พระเจ้าปิงคละ (piṅgala) เมืองกลิงคะ191 (kaliṅga)  
 พระเจ้าปาณฑุกะ (pāṇḍuka) เมืองมิถิลา192 (mithilā) | 
 พระเจ้าเอลาปัตระ (elāpatra) เมืองคานธาระ193 (gāndhāra) 
 พระเจ้าศังขะ (śaṅkha) เมืองวาราณสี (vārāṇasī)  ||4||194 
 

 อนึ่ง มหาราชาเหล่านั้นรับเอาเสายัญนี้มอบให้แก่พระเจ้าศังขะ พระเจ้าศังขะก็มอบ
ให้แก่พราหมณ์พรหมายุษ พราหมณ์พรหมายุษมอบให้แก่มาณพไมเตรยะ แม้มาณพไมเตรยะก็มอบ
ให้แก่มาณพทั้งหลายเหล่านั้น หลังจากนั้น มาณพทั้งหลายเหล่านั้นจะตัดเสายัญนั้นเป็นท่อนๆ              
แล้วแบ่งกัน ล าดับนั้น มาณพไมเตรยะเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสายัญนั้นแล้วด้วยความสังเวชนั้นนั่นเอง 
จึงเข้าไปสู่ป่า ในวันที่ไมเตรยะเข้าไปสู่ป่าเขาแผ่เมตตาไปแล้วจะบรรลุซึ่งอนุตตรญาณจะปรากฏ             
พระนามของพระองค์ว่า ไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้า ในวันที่พระไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ
อนุตตรญาณ รัตนะทั้ง 7 ของพระเจ้าศังขะก็จะหายไป แม้พระเจ้าศังขะเองพร้อมทั้งพระราชาที่เป็น
บริวารจ านวนหนึ่งพันแปดสิบโกฏิจะบวชเป็นบรรพชิตตามพระไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้า กระนั้นสตรี

                                                                                                                                                                      

80,000 ปี นับเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 แห่งภัทรกัลป์นี้ เรียกว่า พระศรีอริยเมตไตรย ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 389. 
 

191
กลิงคะ (kaliṅga) เร่ืองราวในชาดกต่างๆ มักกล่าวถึงเมืองกลิงคะว่าเมืองนี้มักเกิดภัยแล้งคร้ังใหญ่อยู่เสมอ 

และกษัตริย์มักส่งเหล่าพราหมณ์มาขอยืมช้างเผือกจากเมืองต่างๆ เช่น ทูลขอช้างเผือกจากพระเวสสันดร (vessantara) ขอยืม
ช้างเผือกจากพระราชาแห่งกุรุ (kuru) เป็นต้น เมืองกลิงคะถูกระบุว่าปัจจุบันคือโอริสสา ดู G. P. Malalasekera, Dictionary 

of Pāli Proper Names, vol. 1, 583-586. 
 

192
มิถิลา (mithilā)  ชื่อนครหลวงของแคว้นวิเทหะ มิถิลาเป็นเมืองที่มีขนาดพ้ืนที่กว้าง 7 โยชน์ มีถนนที่มุ่งตรง

จากจัมปาสู่มิถิลาเป็นระยะทาง 16 โยชน์ มีตลาดอันเป็นศูนย์การค้า 4 แห่งตั้งอยู่ตลอดประตูทั้ง 4 ด้านของเมือง มิถิลาเป็นเมืองที่
รู้จักกันในนามว่า ชนกปุระ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ภายในพรมแดนของประเทศเนปาล ทางตอนเหนือของอ าเภอมาซัฟฟัรปุร 
(mazaffarpur) และทรภังคะ (darbhanga) ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 635. 

 
193

คานธาระ (ส. คานฺธาร gāndhāra) บาลีว่า คันธาระ (บ. คนฺธาร gandhāra) เป็นแคว้นล าดับที่ 15 ในแคว้น
ใหญ่ 16 แคว้นของชมพูทวีปตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าสินธุตอนเหนือ ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปากีสถานรวมไปถึงบางส่วนของ
อัฟกานิสถานรวมทั้งเมืองกันทหาร (kandahar) ด้วย สมัยพุทธกาลแคว้นคันธาระมีเมืองหลวงชื่อตักสิลา (takkasilā) เป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปวิทยา มีพระราชาปกครองพระนามว่า ปุกกุสาติ (pukkusāti) ต่อมาแคว้นคันธาระมักปรากฏชื่อรวมกับ
แคว้นกัสมีระ เรียกรวมว่า กัสมีรคันธาระ สันสกฤตใช้ว่า กัศมีระ ซึ่งในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กัศมีร์หรือแคชเมียร์ ต่อมาคันธาระ
ถูกท าลายคงเหลือแต่ กัศมีร์ และกัศมีร์ไปรวมกับแคว้นชัมมูและเ รียกรวมกันว่า ชัมมูกัศมีร์ (jammu and kashmir) ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 48. 
 

194
อุเปรตี (Upreti) กล่าวว่า พระราชาแต่ละพระองค์มีทรัพย์สมบัติตามล าดับ ดังนี้ ขมิ้น, พันธ์ข้าวชนิดหนึ่ง, 

กระวาน และสังข์ซึ่งขุมทรัพย์เหล่านี้ผู้ที่ปกปักรักษาคือนาคไม่ใช่พระราชา ส่วน เจ. โวเกล (J. Vogel) เชื่อว่าดั้งเดิมขุมทรัพย์นี้พบ
ในหมู่พวกนาค ดู Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna, 1; and J. P. Vogel, Indian Serpent-

Lore  (Allahabad: F. Luker, 1926) quoted in Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 419. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

รัตนะของพระองค์พระนามว่า วิศาขา195 (viśākhā) นั้นพร้อมด้วยสตรีที่เป็นบริวาร 800,000 คน               
จะบวชเป็นบรรพชิตตามพระไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้า หลังจากนั้นพระไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้า       
ทรงมีภิกษุ 80 โกฏิเป็นบริวาร จะเสด็จเข้าไปยังภูเขาชื่อว่า คุรุปาทกะ (gurupādaka) ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานกระดูกของภิกษุชื่อว่า กาศยปะอันยังไม่ย่อยสลายไป ภูเขาคุรุ ปาทกะจะเปิดช่องให้แก่
พระไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้า จากนั้นพระไมเตรยสัมยักสัมพุทธเจ้าจะรับโครงกระดูกอันยังไม่            
ย่อยสลายไปของภิกษุชื่อว่า  กาศยปะ  ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาจะทรงวางไว้ที่พระหัตถ์เบื้องซ้าย               
แล้วแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี พระศาสดา             
พระนามว่า ศากยมุนี ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก สาวกของพระองค์นามว่า กาศยปะนี้ได้รับการยกย่องว่า
เป็น เลิ ศกว่ าภิกษุทั้ งหลายผู้ มี ความปรารถนาน้อย  ผู้ สั น โดษ ผู้ ประกาศคุณอันบริสุทธิ์                            
เมื่อพระศากยมุนีปรินิพพานแล้ว พระกาศยปะนี้กระท าการสังคายนาค าสอนแล้วสาวกเหล่านั้นครั้น
เห็นแล้วจึงถึงความสังเวชว่า “บัดนี้พวกเรามีอาตมภาพ196(ātmabhāva) เช่นนี้จะบรรลุกองแห่งคุณ
เช่นนี้ได้อย่างไร” ด้วยความสังเวชนั้นนั่นเอง สาวกเหล่านั้นจึงกระท าความเป็นแห่งพระอรหันต์ให้แจ้ง
แล้ว พระอรหันต์จ านวน 96 โกฏิ จะเป็นผู้กระท าให้แจ้งซึ่งคุณอันบริสุทธิ์ ก็ในขณะที่สาวกทั้งหลายถึง
ความสังเวช เสายัญนี้ก็จะหายไป 
 ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย197 
(pratyaya)  แห่งการปรากฏของคู่แห่งรัตนะทั้งสองในโลก  ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า                 
“เพราะอ านาจแห่งการตั้งปณิธาน” ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า  “ทั้งสองพระองค์ทรงกระท าการตั้ง
ปณิธานในครั้งไหนเล่า พระเจ้าข้า ?” (พระผู้มีพระภาคจึงทรงน าอดีตนิทานมาตรัสไว้) ว่า          
 ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนแล้ว ในอดีตกาล ในมัธยมประเทศ198 (madhyadeśa) 
พระราชาพระนามว่าวาสวะ (vāsava) ทรงปกครองราชสมบัติ มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เกษม               
มีภิกษาหาได้ง่าย มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ แคว้นของพระองค์มี
ต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม 

                                                           
195

วิศาขา (ส. วิศาขา viśākhā) บาลีว่า วิสาขา (บ. วิสาขา visākhā) เป็นชื่อของมหาอุบาสิกาคนส าคัญใน             
พุทธศาสนาคร้ังพุทธกาลเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐี (dhanañjaya) และนางสุมนา (sumanā) นางวิสาขาเกิดที่เมืองภัททิยะ
(bhaddiya) แคว้นอังคะ (aṅga) ต่อมาได้ย้ายตามบิดามาอยู่ที่เมืองสาเกต (sāketa) แคว้นโกศลและได้สมรสกับนายปุณณวัฒน์ 
(puṇṇavaḍhana) บ้างก็ว่าชื่อ ปัญญวัทธนะ (paññavaddhana) บุตรชายของมิคารเศรษฐี (migāra) เมืองสาวัตถีและได้ย้ายไป
อยู่กับสามี นางวิสาขาสามารถกลับใจมิคารเศรษฐีบิดาสามีซึ่งนับถือนิครนถ์ให้หันมานับถือพุทธศาสนาได้ มิคารเศรษฐีนับถือ               
นางวิสาขามากถึงกับเรียกนางว่าแม่ ดังนั้น นางวิสาขาจึงได้ชื่อใหม่ว่า มิคารมาตาหรือมิคารมารดาซึ่งแปลว่า  มารดาของ             
มิคารเศรษฐีนับแต่นั้นมา ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 381; และ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 900. 
 

196
อาตมภาพ (ส. อาตฺมภาว ātmabhāva) บาลีว่า อัตภาพ (บ. อตฺภาว attabhāva) คือ ความเป็นตัวตนหรือ

ชีวิต. 
 

197
ปัจจัย (ส. ปฺรตฺยย pratyaya, บ. ปจฺจย paccaya) ไทยใช้ตามบาลีว่า ปัจจัย คือเหตุอันจะก่อให้เกิดผล             

เคร่ืองหนุนให้เกิด เคร่ืองอาศัยยังชีพ. 
 

198
มัธยมประเทศ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า มธฺยเทศ  (madhyadeśa) บาลีว่า มัชฌิมปเทส 

(majjhimapadesa) ไทยใช้ว่า มัชฌิมประเทศ คือ ประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลาง เป็นถิ่นที่ก าหนดว่ามีความเจริญรุ่งเรือง มีประชาชน
หนาแน่น เป็นศูนย์กลางการค้าขาย เป็นที่อยู่ของนักปราชญ์ราชบัณฑิต ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 311. 
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พระองค์ทรงมีทรัพย์สมบัติเหลือคณานับ ในอุตตราบถ199 (uttarāpatha) พระราชาพระนามว่า             
ธนสังมตะ (dhanasaṁmata) ทรงปกครองราชสมบัติซึ่งมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เกษม มีภิกษาหา
ได้ง่าย และมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น แคว้นของพระองค์มีต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็
โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม พระองค์ทรงมีทรัพย์สมบัติเหลือคณานับ 
จนกระทั่งเวลาต่อมา พระโอรสของพระเจ้าวาสวะก็ประสูติมาพร้อมกับรัตนะอันประดับอยู่ที่มวยผม 
พระองค์ทรงกระท าการฉลองวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ แล้วทรงขนานพระนามแก่พระโอรสนั้นว่า 
“รัตนศิขี200 (ratnaśikhī)” เวลาต่อมาพระโอรสนั้นทรงสะเทือนใจเพราะทอดพระเนตรเห็นคนแก่  
คนเจ็บ และคนตาย จึงเสด็จเข้าไปสู่ป่า ในวันที่พระองค์เสด็จเข้าไปสู่ป่าพระองค์ก็ทรงบรรลุ              
อนุตตรญาณแล้ว พระนามของพระองค์อุบัติขึ้นแล้วว่า พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า รัตนศิขี  
ครั้งนั้น เวลาต่อมาพระเจ้าธนสังมตะทรงประทับอยู่ที่ พ้ืนชั้นบนแห่งปราสาท มีหมู่อ ามาตย์ยืน
แวดล้อม พระองค์ทรงรับสั่งเรียกเหล่าอ ามาตย์มาว่า “ท่านผู้เจริญ ราชสมบัติของพระราชาองค์อ่ืน
องค์ใดที่มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งค่ัง เกษม มีภิกษาหาได้ง่าย และมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น มีต้นไม้ที่ผลิ
ดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็โปรยฝนลงมาในปริมาณที่พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม มีทรัพย์
สมบัติเหลือคณานับเหมือนอย่างเรามีอยู่ไหม ?” เหล่าพ่อค้าที่ขนเสบียงมาจากมัธยมประเทศเดินทาง
ไปยังอุตตราบถ พ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ในมัธยมประเทศมีพระราชา           
พระนามว่า วาสวะ” พร้อมกับสดับนั่นเอง พระเจ้าธนสังมตะก็เกิดความไม่พอพระทัยแล้ว พระองค์             
ผู้เกิดความไม่พอพระทัยทรงรับสั่งเรียกเหล่าอ ามาตย์มาว่า “ท่านผู้เจริญ จงจัดเตรียมกองก าลัง 
(ทหาร) อันประกอบด้วยองค์ 4 เราจะกระท าราชอาณาจักรของพระราชาพระองค์นั้นให้หายไป” 
หลังจากนั้น พระเจ้าธนสังมตะทรงจัดเตรียมกองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 คือ กองก าลังช้าง 1 
กองก าลังม้า 1 กองก าลังรถ 1 กองก าลังพลเดินเท้า 1 มายังมัธยมประเทศแล้วประทับอยู่ที่ชายฝั่งทาง
ทิศใต้ของแม่น้ าคงคา201 (gaṅgā) พระเจ้าวาสวะได้ฟังแล้วว่า พระเจ้าธนสังมตะจัดเตรียมกองก าลัง
อันประกอบด้วยองค์ 4 อันได้แก่ กองก าลังช้าง 1 กองก าลังม้า 1 กองก าลังรถ 1 กองก าลังพลเดินเท้า 
1 มายังมัธยมประเทศแล้วประทับอยู่ที่ชายฝั่งทางทิศใต้ของแม่น้ าคงคา ก็ครั้นสดับแล้วแม้พระองค์

                                                           

 
199

อุตตราบถ (uttarāpatha) ดินแดนแถบเหนือของชมพูทวีป หรืออินเดียภาคเหนือ ในอรรถกถาอธิบายว่าให้
ถือแม่น้ าคงคาเป็นเส้นแบ่ง คือ ดินแดนแถบฝั่งเหนือของแม่น้ าคงคาเป็นอุตราบถ ส่วนดินแดนแถบฝั่งใต้ของแม่น้ าคงคาเป็น
ทักขิณาบถ และกล่าวว่า อุตราบถเป็นปฏิรูปเทส แต่ทักขิณาบถไม่เป็นปฏิรูปเทส ซึ่งเป็นค าอธิบายที่ถือตามสภาพความเจริญสมัย
โบราณ แต่ที่รู้ทั่วไปในปัจจุบันถือแม่น้ านัมมทาเป็นเส้นแบ่ง คือ ดินแดนแถบเหนือแม่น้ านัมมทาขึ้นมาเป็นอุตราบถ ส่วนดินแดน
แถบใต้แม่น้ านัมมทาลงไปเป็นทักขิณาบท ดังที่เรียกในปัจจุบันว่า Deccan อันเพ้ียนมาจาก Dekkhan หรือ Dekhan ซึ่งมาจาก 
Dakkhina ด ูเร่ืองเดียวกัน, 125-126, 559. 

 
200

รัตนศิขี (ratnaśikhī) ในจ านวนพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ที่พระโคตมพุทธเจ้าได้ทรงพบและทรงได้รับ             
การพยากรณ์ว่าจะได้ส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระรัตนศิขีทรงเป็นพระพุทธเจ้าล าดับที่ 20 ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 260-261.    
 

201
คงคา (Ganges) เป็นชื่อของแม่น้ าสายส าคัญล าดับที่ 1 ของมหานที 5 สายในชมพูทวีป ซึ่งได้แก่ คงคา ยมุนา 

อชิรวดี สรภู และมหี และเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ล าดับที่ 1 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนิกชนต่างก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปอาบน้ า
ล้างบาปในแม่น้ าสายนี้ แม่น้ าคงคามีต้นก าเนิดจากธารน้ าแข็งเทืองเขาหิมาลัย (อรรถกถาระบุว่า มีต้นก าเนิดมาจากสระอโนดาต 
ในดินแดนหิมพานต์) มีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตร ไหลผ่านเมืองพาราณสี 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-เพิ่มเติม), 36. 
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ทรงจัดเตรียมกองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 คือ กองก าลังช้าง 1 กองก าลังม้า 1 กองก าลังรถ 1              
กองก าลังพลเดินเท้า 1 ประทับอยู่ที่ชายฝั่งทางทิศเหนือของแม่น้ าคงคา ครั้งนั้น พระรัตนศิขีสัมยัก-     
สัมพุทธเจ้า ทรงทราบเวลาที่สมควรจะแนะน าพระราชาทั้งสองพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับอยู่ที่             
ริมฝั่งของแม่น้ าคงคาในเวลากลางคืน หลังจากนั้น พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงท าจิตอันเป็น
โลกิยะ202 (laukika) ให้เกิดขึ้นแล้ว เป็นธรรมดาที่ว่าในเวลาที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงท าจิตอัน
เป็นโลกิยะให้บังเกิด เหล่าเทวดาทั้งหลายมีท้าวศักระและพรหม เป็นต้น ย่อมจะทราบพระหฤทัยของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิต ล าดับนั้น เหล่าเทวดาทั้งหลายมีท้าวศักระ และพรหม เป็นต้น จึงเข้าไป
เฝ้าพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระรัตนศิขี
สัมยักสัมพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ด้วยอานุภาพแห่งผิวพรรณของ
เทวดาเหล่านั้น สถานที่นั้นจึงเกิดมีแสงสว่างเจิดจ้าแล้ว พระเจ้าธนสังมตะทอดพระเนตรเห็นแล้ว              
ก็ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสถามเหล่าอ ามาตย์ว่า “ท่านผู้เจริญ ท าไมในแว่นแคว้นของพระเจ้า
วาสวะจึงมีแสงสว่างเจิดจ้าเช่นนี้ได้ ?” อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ              
ในแว่นแคว้นของพระเจ้าวาสวะมีพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า รัตนศิขี อุบัติขึ้นแล้ว เหล่าเทวดา
ทั้งหลายมีท้าวศักระ และพรหม เป็นต้น ย่อมมาเข้าเฝ้าเพ่ือทอดพระเนตรพระองค์ ด้วยเหตุนั้นจึงมี
แสงสว่างเจิดจ้า พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีอานุภาพมาก นี้ก็คือ
อานุภาพของพระองค์” พระเจ้าธนสังมตะตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ บุณยเกษตรอันเป็นของมนุษย์ผู้มีสอง
เท้าเช่นนี้อุบัติขึ้นในแว่นแคว้นของผู้ใด เหล่าเทวดาทั้งหลายแม้มีท้าวศักระ และพรหม เป็นต้น               
ย่อมเข้าเฝ้าเพ่ือมองดูผู้ใด เราจะกระท าความพินาศเช่นไรแก่ผู้นั้นได้เล่า” พระเจ้าธนสังมตะนั้นจึงส่ง
ทูตไปหาพระเจ้าวาสวะว่า “มาเถิด สหาย เราจะไม่ท าอันตรายอะไรๆ แก่ท่าน ท่านเป็นผู้มีบุญหนัก
ศักดิ์ใหญ่ซึ่งมีบุณยเกษตรอันเป็นของมนุษย์ผู้มีสองเท้าอยู่ในแว่นแคว้นซึ่งก็คือพระรัตนศิขีสัมยัก -
สัมพุทธเจ้านี้ เหล่าเทวดาทั้งหลายมีท้าวศักระ และพรหม เป็นต้น ต่างก็มาเข้าเฝ้าเพ่ือทอดพระเนตร 
(พระองค์) เราเพียงแต่จะโอบกอดท่านแล้วก็จะไป ท าอย่างนี้แล้วเราทั้งสองจะมีจิตโสมนัส203

(saumanasya) แก่กันและกัน” พระเจ้าวาสวะไม่ทรงเชื่อแล้ว พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระรัตนศิขี
สัมยักสัมพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วทรงถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระรัตนศิขีสัมยักสัม- 
พุทธเจ้าแล้วด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระเจ้าวาสวะผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้าง
หนึ่งแล้วได้กราบทูลพระด ารัสนี้กะพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้า
ธนสังมตะส่งข้อความให้แก่ข้าพระองค์ว่า มาเถิด สหายที่รัก เราจะไม่กระท าอันตรายอะไรๆ แก่ท่าน 
เราโอบกอดท่านแล้วก็จะไป ท าอย่างนี้แล้วเราทั้งสองก็จะมีจิตโสมนัสกะกันและกัน ในข้อความนั้น 
ข้าพระองค์ควรจะตอบอย่างไร ?” พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ไปเถิด มหาบพิตร จะเป็น
เรื่องดี” พระเจ้าวาสวะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ควรหมอบลงแทบเท้าของ
พระเจ้าธนสังมตะหรือ ?” พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “มหาบพิตร จริงอยู่ พระราชา
ทั้งหลายเป็นผู้มีก าลังมากพระองค์ควรหมอบลงแทบเท้า” ครั้งนั้น พระเจ้าวาสวะถวายบังคมแทบ  
                                                           

 
202

โลกิยะ (ส.เลากิก laukika, บ. โลกิย lokiya ) เกี่ยวกับโลก ทางโลก เนื่องในโลก เร่ืองของชาวโลก ยังอยู่ใน
ภพสาม ยังเป็นกามาวจร รูปาวจร หรืออรูปาวจร คู่กับ โลกุตระ ซึ่งหมายถึง พ้นจากโลก เหนือโลก พ้นวิสัยโลก ไม่เนื่องในภพทั้ง
สาม ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 353-354. 
 

203
โสมนสั (ส. เสามนสฺย saumanasya, บ. โสมนสฺส somanassa) ความดีใจ สุขใจ ความปลาบปลื้ม. 
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พระยุคลบาทของพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้า ลุกออกจากอาสนะแล้วก็เสด็จหลีกไป  (หลังจากนั้น)       
ก็เข้าไปหาพระเจ้าธนสังมตะแล้ว ครั้นเข้าไปหาแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของพระเจ้าธนสังมตะ                  
ล าดับนั้น พระเจ้าธนสังมตะโอบกอด (พระองค)์ แล้วให้เกิดความไว้วางพระทัยแล้วก็ส่งตัวกลับ   
 ครั้งนั้น พระราชาพระนามว่า วาสวะ เสด็จเข้าไปหาพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้า               
ครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้ว ก็ถวายบังคมแทบยุคลบาทของพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า
แล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระราชาวาสวะผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูล     
พระด ารัสนี้กะพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาทั้งมวลย่อมหมอบลง
แทบพระบาทของใคร ?” พระองค์ทรงตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร พระราชาทั้งมวลย่อมหมอบลงแทบ
พระบาทของพระเจ้าจักรพรรดิ” ล าดับนั้นพระเจ้าวาสวะลุกขึ้นจากอาสนะแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่า 
ประคองอัญชลีไปทางพระรัตนศิขีผู้เป็นตถาคตสัมยักสัมพุทธเจ้า กราบทูลพระด ารัสนี้กะพระรัตนศิขี
สัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ในวันพรุ่งนี้  ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุจงรับนิมนต์ด้วย
ภัตตาหารภายในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเถิด” ครั้นนั้น พระราชาวาสวะจัดเตรียมของเคี้ยวและ          
ของเสวยทั้งสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นเอง ทรงลุกข้ึนแต่เช้าตรู่แล้วปูลาดอาสนะ จัดตั้งเหยือกน้ า
แล้วส่งทูตไปบอกเวลาแก่พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ภัตตาหาร               
ก็จัดเตรียมเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทราบเวลาในบัดนี้” ครั้งนั้นพระรัตนศิขี
สัมยักสัมพุทธเจ้าทรงฉลองพระองค์ในเวลาเช้า ถือบาตรและจีวร มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม ทรงประทับอยู่
ข้างหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังสถานที่ (จัดเตรียม) ภัตตาหารของพระเจ้าวาสวะ ครั้นเสด็จเข้าไป
แล้วทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ ล าดับนั้น พระเจ้าวาสวะทรงทราบว่า              
พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าประทับนั่งสะดวกสบายแล้วจึงดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของเสวยอัน
สะอาดและประณีตด้วยมือของพระองค์เอง ครั้นดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของเสวยอันสะอาดและ
ประณีตหลากหลายอย่าง ทรงทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ารัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงเสวยเสร็จแล้ว 
ล้างพระหัตถ์และเก็บบาตรแล้วจึงหมอบลงที่พระบาทเริ่มเพ่ือจะกระท าการตั้งปณิธานว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ด้วยกุศลมูลนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ” ก็ในระหว่างนั้นเสียงสังข์ดังไป
ทั่วแล้ว หลังจากนั้น พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้กะพระเจ้าวาสวะว่า                   
“ดูก่อนมหาบพิตร เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 80,000 ปี พระองค์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ศังขะ” 
ขณะนั้นก็เกิดมีเสียงดังก้องกังวานขึ้นแล้ว พระราชาพระนามว่า ธนสังมตะ ทรงสดับเสียงอันดังกังวาน
แล้วจึงตรัสถามเหล่าอ ามาตย์ว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านได้ยินเสียงอันดังกังวานในแว่นแคว้นของ         
พระเจ้าวาสวะนี้หรือไม่ ?” อ ามาตย์เหล่านั้นมาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ                 
พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระเจ้าวาสวะแล้ว หมู่ชนจึงร่าเริงยินดีและบันเทิงใจแล้ว            
ด้วยเหตุนั้นจึงเกิดมีเสียงดังกังวานพระเจ้าข้า” ครั้นนั้น พระเจ้าธนสังมตะจึงเสด็จเข้าไปเฝ้า                     
พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระรัตนศิขี              
สัมยักสัมพุทธเจ้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระเจ้าธนสังมตะผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง
แล้วได้กราบทูลพระด ารัสนี้กะพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้า
จักรพรรดิทุกพระองค์ย่อมหมอบลงแทบพระบาทของใคร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ดูก่อน
มหาบพิตร พระเจ้าจักพรรดิทุกพระองค์หมอบลงแทบเท้าของพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้า” 
ครั้งนั้น พระเจ้าธนสังมตะจึงลุกขึ้นจากอาสนะ ท าการห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทาง                 
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พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลพระด ารัสนี้กะพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ในวัน
พรุ่งนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือนของ                 
ข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์ของพระเจ้าธนสังมตะแล้วโดย               
พระดุษณีภาพ ครั้งนั้น พระเจ้าธนสังมตะทรงทราบการรับนิมนต์ของพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้า
โดยพระดุษณีภาพแล้วจึงถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จ
หลีกไปจากส านักของพระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้า 
 ครั้งนั้น พระเจ้าธนสังมตะจัดเตรียมของเคี้ยวและของเสวยอันสะอาดและประณีตใน           
คืนนั้นนั่นแล ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะทั้งหลาย จัดตั้งเหยือกน้ าแล้วส่งทูตไปกราบทูลเวลา
แก่พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภัตตาหารก็จัดเตรียมเสร็จแล้ว ถึงเวลา
แล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทราบเวลาในบัดนี้” ครั้งนั้น พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงฉลอง
พระองค์ในเวลาเช้า ถือบาตรและจีวร มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม ทรงประทับอยู่ข้างหน้าภิกษุสงฆ์              
เสด็จเข้าไปยังสถานที่ (จัดเตรียม) ภัตตาหารของพระเจ้าธนสังมตะ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงประทับ
นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ ล าดับนั้น พระเจ้าธนสังมตะทรงทราบว่าพระรัตนศิขี              
สัมยักสัมพุทธเจ้าประทับนั่งสะดวกสบายแล้วจึงดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของเสวยอันสะอาด          
และประณีตด้วยมือของพระองค์เอง ครั้นดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของเสวยอันสะอาดและประณีต
หลากหลายอย่างทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงเสวยเสร็จแล้ว              
ล้างพระหัตถ์และเก็บบาตรแล้วจึงหมอบลงที่พระบาทเริ่มเพ่ือที่จะแผ่เมตตาไปยังโลกนี้ทั้งหมดแล้ว
กระท าการตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระศาสดา ตถาคตอรหันตสัมยัก -          
สัมพุทธเจ้าในโลก” พระรัตนศิขีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 
80,000 ปี พระองค์จะเป็นพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ไมเตรยะ” เพราะอ านาจ
แห่งปณิธานนั้น รัตนะทั้งสอง (คือพระเจ้าจักพรรดิพระนามว่า ศังขะ และพระตถาคตอรหันต-             
สัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ไมเตรยะ) จะปรากฏขึ้นในโลก 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้ไว้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชม ภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ไมเตรยะ                          
ในศรีทิวยาวทาน เรื่องที่ 3 จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 

 
4. เรื่องลูกสาวพราหมณ์ (brāhmaṇadārikāvadānam) 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จถึงนยโครธิกา 204 (nyagrodhikā) โดยล าดับ ครั้งนั้น                 
ในเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มเสร็จแล้วถือเอาบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปในนยโครธิกา
เพ่ือบิณฑบาต บุตรีของพราหมณ์ผู้อยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์205 (kapilavastu) เข้าไปแล้วยังนยโครธิกา        
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นยโครธิกา (ส. นฺยโคฺรธิกา nyagrodhikā) บาลีว่า นิโครธิกา (บ. นิโคฺรธิกา nigrodhikā) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่
ใกล้กับกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอารามที่พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่า นิโครธาราม ดู พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 165.  
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กบิลพัสดุ์ (ส. กปิลวสฺตุ kapilavastu) บาลีว่า กปิลวัตถุ (บ. กปิลวตฺถุ kapilavatthu) ไทยนิยมใช้ว่า 
กบิลพัสดุ์เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นสักกะ หรือแคว้นศากยะอยู่ใกล้กับเขาหิมาลัย สร้างโดยเหล่าพระโอรสของพระเจ้า                 
โอกกากราช ซึ่งพระเจ้าโอกกากราชนี้คือกษัตริย์ผู้เป็นต้นสกุลศากยะนั่นเอง และที่ได้ชื่อว่ากบิลพัสดุ์ก็เพราะอยู่ในบริเวณอาศรม
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บุตรีของพราหมณ์นั้นได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 
ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 1 วา               
ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไป             
พร้อมกับการเห็นนางได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้นั้นทรงเป็นบุตรแห่ง  
ศากยวงศ์ทรงสละราชสมบัติจากตระกูลแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงทอดทิ้งพระราชวังที่มีความโอ่อ่า 
และท้องพระคลังยุ้งฉางที่ยิ่งใหญ่ เดินขอภิกษาอยู่ ณ เวลานี้ ถ้าพระองค์รับก้อนภิกษาจากเรา               
เราจะถวายแก่พระองค์นั้น” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของนางด้วยพระหฤทัย
จึงน้อมบาตรเข้าไป (พร้อมกับตรัสว่า) “ดูก่อนน้องหญิง ถ้าเธอถวายจงใส่ลงในบาตรนี้” ล าดับนั้น 
นางก็เกิดความเลื่อมใสอย่างมากมายมหาศาล ถวายก้อนภิกษาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย             
ความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ในเวลาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแย้มพระโอษฐ์ แท้จริงแล้วเป็น
เรื่องธรรมดาที่เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์รัศมีสีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง 
และสีขาวจะแผ่ซ่าน ทรงเปล่งพระรัศมีสีบุษราคัม (puṣparāga) ทับทิม (padmarāga) เพชร (vajra) 
ไพฑูรย์  (vaiḍūrya)  หินปะการั ง  (musāra)  แก้วผลึก  (galvārka)  อัญมณี โลหิตกา  ( lohitakā)               
ทักษิณาวรรตะ (dakṣiṇāvarta) ศังขศิลา (śaṅkhaśilā) ประวาล (pravāla) เงินและทอง (jātarūpa) 
ออกจากพระโอษฐ์ บางส่วนแผ่ลงเบื้องล่าง บางส่วนพุ่งขึ้นข้างบน รัศมีที่แผ่ซ่านลงเบื้องล่างได้แผ่ไป
ถึงนรกขุมต่างๆ206  ได้แก่ สัญชีวะ (saṁjīva) กาลสูตร (kālasūtra) สังฆาตะ (saṁghāta) เรารวะ 
(raurava) มหาเรารวะ (mahāraurava)   ตปนะ  (tapana)   ประตาปนะ  (pratāpana)  อเวจี  (avīci)               
อร พุทะ  (arbuda)  นิ ร ร พุทะ  (nirarbuda)   อฏฏะ  (aṭaṭa)   หหวะ  (hahava)   หุหุ ว ะ  (huhuva)                 
อุตปละ (utpala)  ปัทมะ (padma)  (และ) มหาปัทมะ (mahāpadma)  แล้วเกิดเป็นความเย็นในนรกขุม
ที่ร้อน เกิดเป็นความอบอุ่นในนรกขุมที่หนาวเย็น ดังนั้น ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ของสัตว์นรก
เหล่านั้นจึงทุเลาลง สัตว์นรกเหล่านั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลาย พวกเราจะจุติไปจากภพ
นี้หรือว่าจะได้ไปอุบัติในภพอ่ืน” เพ่ือที่จะให้สัตว์นรกเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใส พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงแสดงพุทธเนรมิต หลังจากได้เห็นพุทธเนรมิตแล้ว สัตว์นรกเหล่านั้นจึงคิดกันอย่างนี้ว่า                  
“ท่านทั้งหลาย จริงๆ แล้วพวกเรายังไม่ได้จุติไปจากภพนี้ อีกทั้งยังไม่ได้ไปอุบัติในภพอ่ืน เพียงแต่นี่
เป็นสัตว์ที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะอานุภาพแห่งสัตว์นี้ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ของพวก

                                                                                                                                                                      

ของท่านฤษีชื่อ กบิล ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 3; and G. P. Malalasekera, 
Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. 1, 516. 
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นรก คือภูมิที่ไม่มีความสุขความเจริญเชื่อกันว่าสัตว์ผู้ท าบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ นรกนั้นจ าแนกได้
หลายร้อยขุม อย่างไรก็ตาม ในสังกิจจชาดก ขุททกนิกายชาดก แห่งคัมภีร์สุตตันตปิฎกได้ระบุนรกขุมใหญ่ไว้  8 ขุม ได้แก่                
สัญชีวนรก (sañjīva) กาฬสุตตนรก (kālasutta) สังฆาฏนรก (saghāta) โรรุวนรก (roruva) มหาโรรุวนรก (mahāroruva) และ
อเวจีมหานรก นอกจากนี้ยังมีอุสสทนรกอีก 16 ขุมซึ่งอยู่รอบๆ มหานรกนั้น ส่วนในกามภูมิแห่งไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงได้
จ าแนกนรกใหญ่ออกเป็น 8 ขุมเรียกว่า มหานรก ได้แก่ สัญชีวนรก กาลสูตรนรก สังฆาตนรก เรารวนรก มหาเรารวนรก ตปนนรก 
ประตาปนนรก อเวจีนรก นอกจากมหานรกทั้ง 8 ขุมแล้วยังมีนรกอีก 3 ประเภท ได้แก่ นรกบ่าวหรือ อุสุทนรก 16 ขุม                 
โลกันตนรก 1 ขุม และมหาอเวจีนรก 1 ขุม ดูรายละเอียดพ่ิมเติมใน พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 
ภาคที่ 1, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี                   
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525), 158; และ ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ 1                 
พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบช าระใหม่, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2543. จัดพิมพ์ในในการประชุมสัมมนาไตรภูมิ
พระร่วง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2526), 9-10, 12, 18, 20.  
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เราจึงได้ทุเลาลง”  สัตว์นรกเหล่านั้นหลังจากได้ท าจิตให้เลื่อมใสในพุทธเนรมิตนั้นก็หมดสิ้นกรรม              
ที่จะต้องเสวยในนรกขุมนั้นแล้ว ไปถือปฏิสนธิ  ในหมู่เทวดาและมนุษย์ซึ่งเป็นหมู่ที่จะบรรลุสัตยธรรม
ได้ ขณะเดียวกันรัศมีที่พุ่งขึ้นไปข้างบนนั้นก็ได้แผ่ไปถึงหมู่เทวดาชั้นต่างๆ207 ได้แก่ จาตุรมหาราชิกะ 
(cāturmahārājika)  ตรายัสตรึ งศะ  ( trāyastriṁśa)  ยามะ  (yāma)  ตุษิตะ  ( tuṣita)  นิ รมาณรติ 
(nirmāṇaratī) ปรนิรมิตวศวรติน (paranirmitavaśavartin) พรหมกายิกะ (brahmakāyika) พรหม
ปุโรหิต (brahmapurohita)  มหาพรหมณะ (mahābrahma) ปรีตตาภะ (parīttābha) อัประมาณาภะ 
( apramāṇābha)  อ า ภ า ส ว ร ะ  ( ābhāsvara)  ป รี ต ต ศุ ภ ะ  ( parīttaśubha)  อั ป ร ะ ม า ณ ศุ ภ ะ 
(apramāṇaśubha) ศุภกฤตสนะ (śubhakṛtsna) อนภรกะ (anabhraka) ปุณยปรสวะ (puṇyaprasava) 
พฤหัตผละ (bṛhatphala) อพฤหะ (abṛha) อตปะ (atapa) สุทฤศะ (sudṛśa) สุทรรศนะ (sudarśāna) 
(และ) อกนิษฐ์ (akaniṣṭha) (เทวดาและพรหม) ต่างพากันประกาศ (สัตยธรรม) ว่า (สรรพสิ่ง) ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ว่างเปล่า มิใช่ตัวตน 1 พร้อมทั้งกล่าวคาถา 2 คาถาว่า  
 

 ขอเชิญท่านทั้งหลายจงริเริ่มออกบวชบ าเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา  | 
 จงท าลายกองทัพมฤตยูให้ได้เสมือนช้างท าลายกระท่อมไม้อ้อฉะนั้น ||1|| 
 

 เพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้  | 
 จะสละการเวียนว่ายตายเกิดได้ท าความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ||2|| 
 

 ต่อจากนั้นรัศมีเหล่านั้นก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วตริสาหสรมหาสาหสรโลกธาตุ208 (มหาจักวาล 
3,000 โลกธาตุ) แล้วก็รวมกลับคืนสู่พระผู้มีพระภาคตามเดิมทางด้านพระปฤษฎางค์ เนื่องจากว่า             
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ในไตรภูมิกถาได้จ าแนกหมู่เทวดาไว้ 26 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ดาวดึงษาสวรรค์ ยามาสวรรค์ ดุสิ
ดาสวรรค์ นิมมานรดีสวรรค์ ปรนิมิตวสวัดดีสวรรค์ พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมปโรหิตภูมิ มหาพรหมาภูมิ ปริตตาภูมิ อัปปมาณา
ภูมิ อาภัสสราภูมิ ปริตตาสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ สุภกิณหาภูมิ เวหัปผลาภูมิ อสัญญีภูมิ อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสี
ภูมิ อกนิฏฐาภูมิ อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ เนวสัญญานาสัญญายตน -ภูมิ อย่างไรก็ตาม
ในสังขารูปปัตติสูตรแห่งคัมภีร์มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระสุตตันตปิฎกได้ระบุชื่อเทวดาไว้  29 ชั้น ได้แก่ ดาวดึงส์ 
(tāvatimsa)  ยามา (yāmā) ดุสิต (tusita) นิมมานรดี (nimmānarati) ปรินิมมิตวสวัตดี (paranimmitavasavatti) สหัสสพรหม 
(sahassabrahma) ทวิสหัสสพรหม  (dvisahassabrahma) ติสหัสสพรหม  (tisahassabrahma) จตุสหัสสพรหม 
(catusahassabrahma) ปัญจสหัสสพรหม (pañcasahassabrahma) ทสสหัสสพรหม (dasasahassabrahma) สตสหัสส
พรหม (satasahassabrahma) อาภา (ābhā) ปริตตาภา (parittābhā) อัปปมาณาภา (appamāṇābhā) สุภา (subhā)              
ปริตตสุภา (parittasubhā) อัปปมาณสุภา (appamānasubhā) สุภกิณหา (subhakinhā) เวหัปผลา (vehapphalā) อวิหา 
(avihā) อตัปปา (atappā) สุทัสสา  (sudassā) สุทัสสี (sudassī) อกนิฏฐา (akanitthā) อากาสานัญจายตนภพ 
(ākāsānañcāyatana) วิญญาณัญจายตนภพ (viññāañcāyatana) อากิญจัญญายตนภพ (ākiñcaññāyatana) เนวสัญญานา-
สัญญายตนภพ (nevasaññānāsaññāyatana) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์          
พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบช าระใหม่, 98, 100, 111-112, 115-116, 119-120 ; พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 291-292; และ พระสูตรและอรรถกถาแปล 
มัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์ เล่มที่ 3 ภาคที่ 1, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 
200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525), 405-414.  

208
ตริสาหสรมหาสาหสรโลกธาตุ (trisāhasramahāsāhasralokadhātu) บาลีว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ 

(tisahassīmahāsahassīlokadhātu) เป็นชื่อของระบบโลกหรือระบบจักรวาล โลกธาตุมี 3 ระบบ หรือ 3 ขนาด ได้แก่            
1 .  ส หั ส สี จู ฬ นิ ก  ( sahassīcūlanikā)  2 .  ท วิ ส หั ส สี มั ช ฌิ มิ ก า  ( dvisahassīmajjhimikā)  3 .  ติ ส หั ส สี ม ห า ส หั ส สี 
(tisahassīmahāsahassī) ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ หมายถึง โลกธาตุขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดประมาณแสนโกฏิจักรวาลซึ่งใหญ่
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ถ้าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์ที่จะทรงอธิบายถึงบุพกรรม รัศมีเหล่านั้นก็จะอันตรธานกลับเข้า
ทางด้านพระปฤษฎางค์ของพระผู้มีพระภาค ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์อนาคตกาล รัศมีก็จะ
อันตรธานกลับเข้าทางด้านพระพักตร์ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของสัตว์นรก 
รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปใต้ฝ่าพระบาท ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของสัตว์
เดรัจฉาน รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระปัณหิ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิด
ของเปรต รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระบาทังคุฐ (นิ้วหัวแม่เท้า) ถ้ามีพระประสงค์จะทรง
พยากรณ์การถือก าเนิดของมนุษย์ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระชานุ ถ้ามีพระประสงค์จะทรง
พยากรณ์พลจักรพรรดิราชสมบัติ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่ฝ่าพระหัตถ์ซ้าย ถ้ามีพระประสงค์
จะทรงพยากรณ์จักรพรรดิราชสมบัติ  รัศมี ก็จะอันตรธานกลับเข้ า ไปที่ ฝ่ าพระหัตถ์ขวา                          
ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์สาวกโพธิ   รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระโอษฐ์ ถ้ามี               
พระประสงค์จะทรงพยากรณ์ปัจเจกโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณาโลม ถ้ามี                
พระประสงค์จะทรงพยากรณ์สัมยักสัมโพธิ  รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณหิส  
 ขณะนั้นเองรัศมีเหล่านั้นก็ท าประทักษิณ209 (pradakṣiṇī) รอบพระผู้มีพระภาค 3 รอบ
แล้วอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณหิส จากนั้นท่านพระอานนท์จึงได้ประนมมือทูลถามพระผู้มี               
พระภาคว่า  
 

 “(ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) ล าแสงต่างๆ หลายพันสี 
 ได้แผ่ซ่านออกมาจากช่องพระพักตร์ | 
 ท าให้ทิศท้ังหลายสว่างไสวไปทั่วประดุจดวงอาทิตย์ 
 อุทัยส่องสว่างไปทั่วฉะนั้น ||3|| 
 

พร้อมทั้งกล่าวคาถาว่า  
 

 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากการอุบัติ  
 ทรงละความทะยานอยากและความมัวเมาได้เด็ดขาดทรงเป็นเหตุสูงสุดในโลก |   
 พระชินเจ้าทั้งหลายผู้ทรงพิชิตมารได้แล้วย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์  
 อันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสังข์และเส้นใยดอกบัวอย่างไม่มีสาเหตุ ||4||   
 

 ข้าแต่พระจอมมุนีศรมณะ มหาวีระชินศรีเจ้า  
 พระพุทธองค์เม่ือทรงหยั่งรู้เวลานั้นด้วยโพธิโดยพระองค์เองแล้ว |  
 ขอได้ทรงปลดเปลื้องความสงสัยที่เกิดขึ้นแก่เหล่าสาวก  
 ผู้ปรารถนาจะฟังด้วยพระด ารัสที่มั่นคง ไพเราะ (และ) สูงส่งที่สุดด้วยเถิด ||5||  
 
 

                                                                                                                                                                      

กว่าโลกธาตุขนาดเล็กประมาณสามพันเท่า ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 20, 
พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 293; และ สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจาก
พระไตรปิฎก, พิมพ์คร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 55-56.  
 

209
ประทักษิณ (pradakṣiṇī) การเวียนเลี้ยวไปทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาเป็นอาการแสดงความเคารพ ดู                 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 206. 
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 พระสัมพุทธะทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พ่ึง (ของสรรพสัตว์)  
 ทรงมั่นคงหนักแน่นเสมือนมหาสมุทรและเทือกเขาอทริราช |   
 ย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์อย่างไม่มีสาเหตุ ปวงประชาชนเหลานั้นย่อมปรารถนา 
 จะฟังสาเหตุที่พระธีรพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ ||6|| 
 

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว พระตถาคตอรหันต - 
สัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
แล้วว่า “อานนท์ บุตรีของพราหมณ์ผู้ถวายสัตตุภิกษา210 (saktubhikṣā) แก่เราด้วยความเลื่อมใส                
เธอเห็นแล้วหรือ ?” พระอานนท์กราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นแล้ว            
พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ บุตรีของพราหมณ์คนนี้จักไม่ถึงวินิบาต211 
(vinipāta) ตลอด 13 กัลป์ ด้วยกุศลมูลครั้งนี้ แต่ทว่าจะท่องเที่ยวไปยังเทวโลกและมนุษย์โลก ในภพ
สุดท้าย ในชาติสุดท้าย ในการได้อาตมภาพครั้งสุดท้ายจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า212 (pratyeka- 

buddha) พระนามว่า สุปรณิหิตะ (suparṇihita) ชื่อเสียง (ของบุตรีของพราหมณ์) แผ่ขจรไปโดยรอบ
ว่า บุตรีของพราหมณ์คนโน้นเกิดความเลื่อมใสแล้วถวายสัตตุภิกษาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว               
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์นางไว้ในปัจเจกโพธิญาณแล้ว ส่วนสามีของนางไปสู่ป่าแล้วเพ่ือ
ต้องการดอกไม้และฟืน เขาฟังแล้วว่าภรรยาของเราถวายสัตตุภิกษาแก่พระศรมณเคาตมะ213 
(śramaṇa gautama) แล้ว และศรมณเคาตมะก็พยากรณ์นางไว้ในปัจเจกโพธิญาณแล้ว ครั้นฟังแล้วก็
เกิดความไม่พอใจทันทีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เขากล่าวถ้อยค าทักทายน่ายินดีหลายประการ
เบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระเคาตมะ
ผู้เจริญ พระองค์ได้เสด็จไปยังเรือนของข้าพระองค์หรือ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เราไม่ได้ไป 
พราหมณ์” พราหมณ์กราบทูลว่า “เป็นความจริงหรือที่พระองค์ให้ภรรยาของข้าพระองค์ถวายข้าว 
สัตตุภิกษาและพระองค์ก็พยากรณ์นางไว้ในปัจเจกโพธิญาณ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า               
“เป็นความจริง พราหมณ์” พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะ พระองค์ละจักรพรรดิ            
ราชสมบัติแล้วบรรพชา บัดนี้พระองค์ทั้งที่ทรงทราบอยู่ยังกล่าวค าเท็จ เหตุเพราะสัตตุภิกษาได้
อย่างไร ใครจะเชื่อพระองค์นี้เป็นผลแห่งเมล็ดพันธุ์เพียงแค่นี้เอง ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ดูก่อนพราหมณ์ ถ้าอย่างนั้นเราจะถามเธอ เธอจงตอบค าถามนี้โดยวิธีที่เหมาะสมส าหรับเธอ 
พราหมณ์ เธอรู้หรือไม่ว่าธรรมที่น่าอัศจรรย์และแปลกประหลาดอันเธอเห็นแล้วมีบ้างหรือไม่  ?” 
พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ ธรรมที่น่าอัศจรรย์และแปลกประหลาดเหล่าอ่ืน          

                                                           

 
210

สัตตุภิกษา (ส. สกฺตุภิกฺษา saktubhikṣā) บาลีว่า สัตตุ (บ. สตฺตุภิกฺขา sattubhikkhā) คือ ข้าวคั่วผง ขนมผง 
ขนมแห้งที่ไม่บูด เช่น ขนมที่เรียกว่า จันอับและขนมปัง เป็นต้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 426. 
 

211
วินิบาต (vinipāta) คือ ภพที่สัตว์ตกลงไปแล้วจะตกต่ าไร้อ านาจพินาศย่อยยับ พูดรวมๆ ก็อาจหมายถึง นรก 

แต่ถ้าแยกความหมายให้ชัดเจนก็จะหมายถึง อสุรกาย ดู เร่ืองเดียวกัน, 372.  

 
212

ปจัเจกพุทธะ (ส. ปฺรตฺเยกพุทฺธ pratyekabuddha) บาลีว่า ปัจเจกพุทธะ (บ. ปจฺเจกพุทฺธ paccekabuddha) 
คือ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อื่น. 
 

213
ศรมณเคาตมะ (ส.  ศฺรมณเคาตม  śramaṇagautama)  บาลีว่ า  สมณโคดม  (บ. สมณเคาตม 

samaṇagotama) เป็นพระนามที่คนนอกพุทธศาสนาใช้เรียกพระพุทธเจ้า.  

   ส
ำนกัหอ
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จงยกไว้ก่อน ขอพระองค์จงรับฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์และแปลกประหลาดอันข้าพระองค์เห็นแล้วใน
เมืองชื่อว่า นยโครธิกา นี้นั่นแล ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ ในเมืองชื่อว่า นยโครธิกานี้ เมื่อก่อนมีต้นไม้
ชื่อว่า นยโครธะ214 (nyagrodha) ซึ่งต้นไม้นี้ใช้เป็นชื่อเมืองนยโครธิกา ภายใต้ต้นไม้นั้นจะมีเกวียน 
500 เล่มอันไม่ติดกัน  ไม่ ได้ผูกติดกับสิ่ ง อ่ืนจอดอยู่ ได้” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ า                    
“ผลของต้นนยโครธะนั้นมีขนาดเท่าไร ? ใหญ่แค่ไหน ? มีขนาดเท่าบึงใช่ไหม ?” พราหมณ์กราบทูลว่า 
“ไม่ใช่พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถาม (ต่อ) ว่า “มีขนาดเท่าเสื่อ มีขนาดเท่าวงล้อกลั่น
น้ ามัน มีขนาดเท่าล้อเกวียน มีขนาดเท่าตะกร้าโคปิฏก215 (gopiṭaka) มีขนาดเท่าผลพิลวะ (bilva) 
(แอปเปิ้ลป่า) มีขนาดเท่าผลมะขวิดใช่ไหม ?” พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ ไม่ใช่
พระเจ้าข้า (แต่) มีขนาดเท่าส่วนที่ 4 แห่งเมล็ดมัสตาร์ด216” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ใครจะเชื่อ
เธอว่าเมล็ดพันธุ์เพียงแค่นี้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นี้ได้ ?” พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะ          
ผู้เจริญ พระองค์จะทรงเชื่อข้าพระองค์หรือไม่ก็ตามทีนั่นไม่ใช่สิ่งจ าเป็น  (เพราะว่า) พ้ืนดิน (ที่ต้น             
นยโครธะงอกขึ้นมา) มีอยู่เฉพาะหน้า ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ เมล็ดพันธุ์ใหม่ไม่มีโรคเบียดเบียน           
มีพ้ืนที่เป็นดินร่วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ ก็จะปลูกได้ง่ายอย่างแน่นอน ทั้งต้องมีฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล เพราะเหตุนั้น ต้นนยนิโครธะต้นใหญ่นี้จึงเติบโตขึ้นมาได้” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ตรัสพระคาถาท้ังหลายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่า  
 

 พราหมณ์ เพราะเมล็ดพันธุ์ในพ้ืนดินแปลงนี้ เธอเห็นชัดเจนแล้วฉันใด | 
 ในเพราะกรรมและวิบากเราตถาคตก็เห็นชัดเจนแล้วฉันนั้นเหมือนกัน ||7|| 

 

 พราหมณ์ เธอเห็นเช่นนี้ว่า  
 เมล็ดพันธุ์เล็กๆ กลายเป็นต้นไม้ใหญ่โตได้ฉันใด | 
 พราหมณ์เราก็เห็นเช่นนี้ว่า  
 เมล็ดพันธุ์ (กรรม) อันเล็กน้อยกลายเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ได้ฉันนั้น ||8|| 
 

 ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแลบพระชิวหาออกจากพระโอษฐ์ ปิดพระพักตร์                 
ทั่วทั้งหมดจนถึงปลายเส้นพระเกศา และตรัสกะพราหมณ์นั้นว่า “พราหมณ์ เธอทราบหรือไม่ว่า             
ผู้ที่แลบลิ้นออกมาจากปากแล้วปิดทั้งใบหน้าได้ทั้งหมดแม้นั้นทั้งที่รู้ตัวอยู่จะพึงกล่าวมุสาวาท217 
(mṛṣāvāda) เพียงเพราะจักรพรรดิราชสมบัติ 100,000 ครั้ง เห็นเหตุหรือ ?” พราหมณ์กราบทูลว่า 

                                                           

 
214

นยโครธะ (ส. นฺยโคฺรธ nyagrodha, บ. นิโคฺรธ  nigrodha) ต้นไทร. 

 
215

โคปิฏก (gopiṭaka) ค าว่า ปิฏก มีการเอามาใช้ในความหมายเป็นที่รวบรวมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่
จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว มี 3 คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก เรียกรวมกันว่า ไตรปิฎก ซึ่งตามรูปศัพท์แล้ว แปลว่า กระจาด 
หรือตะกร้าอันเป็นภาชนะส าหรับใส่ของต่างๆ  โคปิฎก จึงเป็นความหมายที่แปลตามศัพท์ หมายถึง กระจาด หรือตะกร้า (คอก) 
ส าหรับใส่โค. 

 
216

เมล็ดมัสตาร์ด ภาษาสันสกฤตว่า สรฺษปะ (sarṣapa) ส่วนในภาษาฮินดีว่า   สรโส  (सरसं)  มัสตาร์ด คือ 
เคร่ืองเทศชนิดหนึ่งได้จากเมล็ดของพืชล้มลุกในสกุล  Brassica วงศ์  Crucif ใช้เป็นเคร่ืองปรุงรส เป็นสารให้กลิ่นรสที่ได้จาก
ธรรมชาติซึ่งมีสีเหลือง รสเผ็ด. 
 

217
มุสาวาท (ส. มฺฤษาวาท mṛṣāvāda, บ. มุสาวาท musāvāda ) คือ พูดเท็จ พูดโกหก พูดไม่จริง. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://shabdkosh.raftaar.in/Meaning-of-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82-in-English


83 
 

“ข้าแต่พระเคาตมะผู้ เจริญ หาเป็นเช่นนั้นไม่” หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัส             
พระคาถาต่อไปอีกว่า 
 

 ลิ้นของเราจะพึงกล่าวค าเท็จได้อย่างไร  
 (ลิ้นของเรา) กล่าวแต่ค าซื่อตรงและความจริงเท่านั้น |  
 พราหมณ์ เพราะว่าสิ่งที่ (เราตถาคต) กล่าวแล้วนั้นจะเป็นเช่นนั้นเสมอ  
 เธอควรจะรู้เอาไว้ว่า เราเป็นพระตถาคต ||9||   
 

 ครั้งนั้น พราหมณ์นั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ  
และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์นั้นแล้ว จึงทรงแสดงธรรมที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจสี่    
เช่นนั้น ท าให้พราหมณ์นั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือสักกายทิฏฐิ อันตระหง่านไปด้วยยอด                       
20 ประการ ด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์            
ข้ามพ้นแล้ว ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง             
และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็น
อุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่” ครั้งนั้น พราหมณ์นั้นอนุโมทนายิ่งแล้วซึ่ง
ภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแทบยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าลุก
จากอาสนะเดินหลีกไปแล้ว 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ       
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องบุตรีของพราหมณ์ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 4 จบแล้วด้วย
ประการฉะนี้ 

 
5. เรื่องพราหมณ์ผู้สวดบทสดุดี (stutibrāhmaṇāvadānam)   

 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองหัสตินาปุระ 218 (hastināpura) โดยล าดับ 
พราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ  32 ประการ               
มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วาส่องแสงสว่าง
ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป แต่ที่ไกลจึงเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าในทันที แล้วเริ่มเพ่ือจะสดุดีด้วยพระคาถาทั้งหลายว่า 
 

 พระองค์ผู้มีผิวพรรณดังทองค า น่ารื่นรมย์แก่ดวงตา  
 ท าปีติให้เกิด ผู้ประกอบด้วยคุณทุกประการ |  
 ผู้เป็นเทพเหนือเทพ เป็นนายสารถีผู้ฝึกนรชน 
 เป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งมหาสมุทรคือภพ ||1|| 
 

                                                           

 
218

หัสตินาปุระ (ส. หสฺตินาปุร hastināpura) บาลีว่า หัตถิปุระ (บ. หตฺถิปุร hatthipura) เป็นเมืองที่ก่อตั้งโดย
พระโอรสองค์โตของพระเจ้าอปจระ (apacara) กษัตริย์แห่งเจติ (ceti) ในเวลาต่อมาเหล่ากษัตริย์จ านวน 36 พระองค์แห่งราชวงศ์
มหาสัมมตะ (mahāsammata) ซึ่งเป็นพระราชบุตรและพระราชนัดดาของพระเจ้าพรหมทัต ได้ครองราชย์ที่เมืองหัตถิปุระ                 
และกษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่ปกครองได้แก่ พระเจ้ากัมพลวสภะ (kambalavasabha) ดู G. P. Malalasekera, Dictionary 

of Pāli Proper Names, Vol. 2, 1320. 
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 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าการแย้มพระโอษฐ์แล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า 
ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ เรื่อยไปจนถึงรัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้า
ไปที่พระอุณหิสดังที่กล่าวมา219 ครั้งนั้นท่านพระอานนท์จึงประณมมือทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
 

 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) ล าแสงต่างๆ หลายพันสีได้แผ่ซ่านออกมาจากช่องพระพักตร์ |   
 ท าให้ทิศทั้งหลายสว่างไสวไปทั่วประดุจดวงอาทิตย์อุทัยส่องสว่างไปทั่วฉะนั้น ||2||   
 

พร้อมทั้งกล่าวคาถาว่า  
   

 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากการอุบัติ  
 ทรงละความทะยานอยากและความมัวเมาได้เด็ดขาดทรงเป็นเหตุสูงสุดในโลก |   
 พระชินเจ้าทั้งหลายผู้ทรงพิชิตมารได้แล้วย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์  
 อันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสังข์และเส้นใยดอกบัวอย่างไม่มีสาเหตุ ||3||   
 

 ข้าแต่พระจอมมุนีศรมณะ มหาวีระชินศรีเจ้า  
 พระพุทธองค์เม่ือทรงหยั่งรู้เวลานั้นด้วยโพธิโดยพระองค์เองแล้ว  | 
 ขอได้ทรงปลดเปลื้องความสงสัยที่เกิดขึ้นแก่เหล่าสาวก  
 ผู้ปรารถนาจะฟังด้วยพระด ารัสที่มั่นคง ไพเราะ (และ) สูงส่งที่สุดด้วยเถิด ||4|| 
  

 พระสัมพุทธะทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พ่ึง (ของสรรพสัตว์)  
 ทรงมั่นคงหนักแน่นเสมือนมหาสมุทรและเทือกเขาอทริราช220(adarirāja) |  
 ย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์อย่างไม่มีสาเหตุ ปวงประชาชนเหลานั้นย่อมปรารถนา 
 จะฟังสาเหตุที่พระธีรพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ ||5||   
 

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว  พระตถาคตอรหันต-
สัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย อานนท์ เธอเห็นพราหมณ์
ผู้ที่กล่าวสดุดีพระตถาคตด้วยคาถาหรือ ?” พระอานนท์กราบทูลว่า “เห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มี         
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ พราหมณ์นั้นจะไม่ถึงวินิบาตตลอด 20 กัลป์ และจะท่องเที่ยวไป
ยังเทวโลกและมนุษย์โลก (เท่านั้น) ในภพสุดท้าย ในชาติสุดท้าย ในการได้อาตมภาวะครั้งสุดท้าย 
พราหมณ์จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า สตวารหะ (stavārha)” ภิกษุทั้งหลายผู้ เกิด              
ความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ตัดความสงสัยได้ทั้งมวลว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ         
ขอพระองค์ทอดพระเนตรดูเถิด พราหมณ์นี้สดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงคาถาเดียว และพระผู้มี           
พระภาคเจ้าก็ทรงพยากรณ์เขาไว้ในปัจเจกโพธิญาณ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย  
มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ในอดีตกาลพราหมณ์นี้ก็สดุดีเราด้วยคาถาเดียวเหมือนกัน และเราแต่งตั้งให้

                                                           

 
219

ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง...ดังที่เคยกล่าวมา) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมา
ทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นการพรรณนาถึงการแย้มพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยมีปรากฏมาก่อนแล้ว ดูส านวนเต็มได้ใน
หน้า 79-81. 

 
220

เทือกเขาอทริราช (adarirāja) หมายถึง เทือกเขาหิมาลัย. 
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พราหมณ์นั้นอยู่ ในหมู่บ้านอันประเสริฐ  5 แห่ง เธอจงฟังเรื่องนั้น และจงตั้งใจมนสิการให้ดี                  
เราจะกล่าว” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน าอดีตนิทานมาตรัสแล้วว่า  
 ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี พระราชาพระนามว่า 
พรหมทัต (brahmadatta) ทรงครองราชสมบัติอันมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มีภิกษาหาได้ง่าย และมี
ผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น อนึ่ง พระองคท์รงชื่นชมกวีเป็นอย่างมาก ในเมืองพาราณสีมีพราหมณ์
คนหนึ่งเป็นกวี นางพราหมณีได้กล่าวกะพราหมณ์นั้นว่า “ท่านพราหมณ์ ฤดูหนาวมาถึงแล้ว ท่านจง
ไป จงกระท าภาษิตบางอย่างอันสมควรแก่พระราชาพระองค์นี้  เผื่อบางทีจะได้รับอุปกรณ์ป้องกัน
ความหนาวบางอย่าง” พราหมณ์นั้นจึงออกเดนิทางไปจนกระทั่ง (พบ) พระราชาประทับอยู่บนคอช้าง 
ออกเดินทาง พราหมณ์นั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “เราจะสดุดีพระราชาก่อนหรือว่าพญาคชสาร” พราหมณ์
นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พญาคชสารนี้เป็นที่รักใคร่ น่าพอใจของชาวโลกทั้งปวงจงพักพระราชาไว้
ก่อนเราจะสดุดีพญาคชสารเป็นอันดับแรก” และกล่าวคาถาว่า 
 

 ดูก่อนท่านพญาคชสารผู้ยิ่งใหญ่ ท่านมีร่างกายทัดเทียมกับร่างกาย 
 ของช้างไอราวัณ มีรูปงามและมีลักษณะอันประเสริฐ |  
 ผู้มีรูปลักษณ์งดงามอย่างยิ่ง โดยมีสีผิวเป็นประมาณ  
 ได้รับการยกย่องไว้ในต าแหน่งช้างทรง ||6|| 
 

 หลังจากนั้น พระราชาทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงตรัสพระคาถาว่า 
 ท่านกล่าวถ้อยค าสรรเสริญพญาคชสารของเราซึ่งเป็นพาหนะที่น่ารัก 
 น่าเอ็นดู ให้ความอ่ิมอกอ่ิมใจ และเป็นขวัญตาของคนท้ังหลาย (ผู้พบเห็น) 
 เราจะประทานหมู่บ้านอันประเสริฐ 5 หมู่บ้านให้แก่ท่าน ||7||  
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทราบหรือไม่ว่าพญาคชสารในกาลสมัย
นั้นก็คือเรานั่นแล แม้ในครั้งนั้นพราหมณ์นี้ก็สดุดีเราด้วยคาถาเดียว และเรายังพราหมณ์ให้ได้รับ
อุปกรณ์อันยอดเยี่ยมส าหรับชาวบ้าน 5 ประการ บัดนี้พราหมณ์สดุดีเราด้วยคาถาเพียงคาถาเดียวแล้ว 
อนึ่ง แม้เราก็พยากรณ์พราหมณ์นี้ไว้ในปัจเจกโพธิญาณ” 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว  เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ               
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์ผู้สวดสดุดี ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 5 จบแล้ว
ด้วยประการฉะนี้ 

 
6. เรื่องพราหมณ์ชื่อว่า อินทระ (indranāmabrāhmaṇāvadānam)  

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จถึงเมืองศรุฆนะ (śrughna) โดยล าดับแล้ว ที่เมืองศรุฆนะ           
มีพราหมณ์นามว่า อินทระ (indra) อาศัยอยู่ ก็พราหมณ์นั้นมีรูปงาม อ่อนเยาว์ ฉลาด221 ย่อมโอ้อวด
เหลือเกินว่าไม่มีใครจะเทียบกับเราได้ อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วบนอาสนะที่ปูลาด

                                                           

 
221

รอตแมน (Rotman) กล่าวว่า ความทระนงทั้ง 3 สิ่งเหล่านี้ที่บรรยายไว้ในคัมภีร์บาลี ทีรฆนิกาย อังคุตตร
นิกายคือ ไร้โรค (ārogya), ความหนุ่มแน่น (yobana) และความมีชีวิต (jīvita) ดู Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 419. 
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ข้างหน้าหมู่ภิกษุแล้วทรงแสดงธรรมในประเทศแห่งหนึ่ง  พราหมณ์ชื่อว่า อินทระนั้นได้ฟังแล้วว่า 
“ศรมณเคาตมะเสด็จถึงเมืองศรุฆนะโดยล าดับแล้ว” พราหมณ์นั้นจึงคิดอย่างนี้ว่า “เราได้ยินมาว่า 
ศรมณเคาตมะทรงมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส เราจะไปจะดูว่าศรมณเคาตมะมีรูปงามกว่าเรา
หรือไม่” พราหมณ์จึงออกเดินทางจนกระทั่งได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 
1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไป 
ก็ครั้นเห็นแล้วพราหมณ์นั้นจึงเกิดความคิดนี้ทันทีว่า “ศรมณเคาตมะมีรูปงามกว่าเราแม้ก็จริง แต่ก็ไม่
สูงกว่าเรา” พราหมณ์นั้นจึงเริ่มมองดูพระเศียรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็มองไม่เห็น พราหมณ์จึง
ขึ้นไปยังพ้ืนที่สูงกว่าเดิม ทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอินทรพราหมณ์นั้นว่า  “พอเถอะ 
พราหมณ์ เธอจะล าบากไปใยถึงแม้เธอจะขึ้นไปบนยอดเขาสุเมรุแล้วมองดูพระเศียรของตถาคต               
เธอจะถึงความล าบากเปล่า และก็จะมองไม่เห็นเช่นเดียวกัน แม้เธอไม่เคยได้ฟังมาหรือว่าพระผู้มี            
พระภาคพุทธเจ้าทรงมีพระเศียรอันเหล่าเทวดา อสูร และมนุษย์ มองดูไม่ได้แล้ว ? แม้หากเธอ
ปรารถนาจะทราบถึงขนาดสรีระของพระตถาคต ที่เรือนของเธอมีหม้อส าหรับบูชาไฟอยู่ จากภายใต้
แห่งหม้อส าหรับบูชาไฟนั้นจะมีเสาที่ท ามาจากไม้จันทน์โคศีรษะตั้งอยู่  เธอจงยกเสาขึ้นมาวัดเถิด 
ขนาดที่ได้นั้นจะเป็นขนาดที่ถูกต้องของพระตถาคตที่ได้รับมาจากมารดาและบิดา” อินทรพราหมณ์
ใคร่ครวญอยู่ว่า “เรื่องอันน่าอัศจรรย์นี้เราไม่เคยได้ยินแล้ว ไม่ว่าในครั้งไหนๆ เราจะไปดู” เขาจึงรีบไป 
(ยังเรือน) แล้วเริ่มที่จะขุดจากภายใต้หม้อส าหรับบูชาไฟ เรื่องนั้นเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัส               
ทุกอย่าง พราหมณ์นั้นจึงเลื่อมใสยิ่งแล้ว พราหมณ์นั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “พระศรมณเคาตมะทรงทราบ
ทุกอย่างแน่แท้ เราจะไปเฝ้า (พระองค์)” พราหมณ์นั้นผู้เกิดความเลื่อมใสแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มี         
พระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วกล่าวถ้อยค าทักทาย น่ายินดี หลายประการเบื้องพระพักตร์กับ              
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและ
ประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจสี่  เช่นนั้น 
ซึ่งท าให้พราหมณ์นั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือสักกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการ    
ด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว พราหมณ์นั้นผู้เห็นความจริงแล้วจึงกราบทูลว่า  “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง  (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง 
ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่” พราหมณ์อินทระ
นั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วท าการห่มผ้าเฉวียงบ่า ประณมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า 
กราบทูลพระด ารัสนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต ข้าพระองค์พึง
เฉลิมฉลองเทศกาลด้วยเสาที่ส าเร็จมาจากไม้จันทน์โคศีรษะ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ไปเถิด
พราหมณ์ เราอนุญาต เธอเฉลิมฉลองเถิด” หลังจากนั้นพราหมณ์นั้นจึงให้ยกเสานั้นขึ้นด้วยสักการะ
อย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสต่างๆ และเฉลิมฉลองเทศกาล แม้พราหมณ์และคฤหบดีเหล่าอ่ืนทราบว่างาน
เฉลิมฉลองนี้น่าจะมีเพ่ือการสั่งสมกุศล ดังนี้แล้วจึงช่วยกันสานหญ้ากุศะ222 (เพ่ือร่วมท าทาน) 
                                                           

 
222

ตามต้นฉบับภาษาทิเบตว่า “kuśā baddhā” ส่วนต้นฉบับของของโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) 
รวมถึงตามต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ว่า “kulā baddhā” อัครวาลา (Agrawala) กล่าวว่า พราหมณ์และคฤหบดีได้ผูกร้ิวผ้าไว้
ที่เสาอินทระ ในเวลาที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลอินทรมหะ ดู E.B. Cowell, and R.A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 76; 
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พราหมณ์อินทระนั้นเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยเสาแล้ว ดังนั้น งานเฉลิมฉลองนี้จึงมีชื่อว่า อินทรมหะ 
อินทรมหะ223 (indramaha) 
 ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอานนท์ว่า “มาเถิด อานนท์ เราจะไป
ยังเมืองโตยิกา224 (toyikā) กัน” พระเถระตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า “ขอรับ 
พระพุทธเจ้าข้า” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโตยิกาโดยล าดับ ก็ในประเทศนั้น
พราหมณ์ก าลังไถนาอยู่ ล าดับนั้น พราหมณ์นั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 
1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไป 
ครั้นเห็นแล้วจึงใคร่ครวญว่า “ถ้าเราจะเข้าไปอภิวาทพระเคาตมะผู้เจริญ งานของเราก็จะเสียไป             
ถ้าเราไม่เข้าไปอภิวาทบุญของเราก็จะเสียไป” พราหมณ์นั้นจึงเกิดความคิดว่า “เรายืนตรงนี้แหละ  
ท าการอภิวาทอย่างนี้ ท าอย่างนี้แล้ว งานก็จะไม่เสีย บุญก็จะไม่เสีย” พราหมณ์นั้นทั้งยืนถือปฏักในที่
นั้นนั่นแลกระท าการอภิวาทแล้วด้วยคิดว่า “ข้าพระองค์ย่อมอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า” ขณะนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกพระอานนท์ว่า “พราหมณ์นี้มีโอกาสดีที่จะท าให้ภพเสื่อมสิ้นไป  
หากเขามีปัจจัยและญาณทัศนะ225 (jñāṇadarśana) อันเหมาะสมอย่างนี้ (เพราะว่า) ในสถานที่นี้ยังคง
มีพระบรมสารีริกธาตุ226 ที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วย
วิธีการดังกล่าวมานี้  พราหมณ์ควรจะมาไหว้ เรา  เมื่ อเป็นเช่นนี้พราหมณ์นี้ชื่ อว่า พึงไหว้                 
พระสัมยักสัมพุทธเจ้า 2 พระองค”์ พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรหรือพระเจ้าข้า ?” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ ในสถานที่นี้คงมีพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของ
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ” ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์จึงรีบปูลาดผ้าอุตราสงค์                
ซ้อนกัน 4 ชั้นแล้วกราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูลาดแล้วอย่างนี้  ภูมิประเทศนี้จะเป็นที่ใช้สอย (ประทับนั่ง) ของพระสัมยักสัมพุทธเจ้า               
2 พระองค์อย่างนี้ซึ่งก็คือพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ และพระผู้มีพระภาคเจ้าใน
บัดนี้” พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทับบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว ครั้นประทับแล้วจึงตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอปรารถนาเพ่ือจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมยัก -    
สัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะหรือ ?” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ส าหรับ

                                                                                                                                                                      

Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 2,” Journal of the Royal Asiatic Society, 87 ; P. L. Vaidya, 
ed., Divyāvadāna, 47; and V. S. Agrawala, “Some Obscure Words in the Divyāvadāna,” Journal of the 

American Oriental Society, 71. 

 
223

เทศกาลอินทรมหะ (indramaha) ในคัมภีร์ nātyaśāstra บรรยายไว้ว่า ในเทศกาลนี้จะมีการปักเสาที่ชื่อว่า 
อินทระลงในพ้ืนดิน ซึ่งในช่วงเวลานั้นจะมีการขับร้องและเต้นระบ า จากนั้นเสาที่ปักนั้นจะถูกถอนขึ้นมาแล้วน าไปจุ่มน้ า ดูเพ่ิมเติม
ใน Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 419; and V. S. Agrawala, Ancient Indian Folk cults 
(Varanasi: Prithivi Prakashan, 1970), 49-66. 
 

224
โตยิกา (toyikā) ชื่อของเมืองที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าประเสนทิโกศล. 

 
225

ญาณทัศนะ (ส. ชฺ าณทรฺศน jñāṇadarśana) บาลีว่า ญานทัสนะ (บ. านทสฺน ñānadassana) คือความรู้
ความเห็นของพระพุทธเจ้า. 
 

226
พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนส าคัญแห่งพระพุทธสรีระซึ่งคงอยู่เป็นที่เคารพบูชา โดยเฉพาะพระอัฐิ (กระดูกของ

พระพุทธเจ้า) และส่วนส าคัญอื่นๆ  แห่งพระสรีระของพระองค์เช่น พระเกสา มักใช้ว่า พระบรมสารีริกธาตุ. 
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เหตุการณ์นี้เป็นเวลาสมควร เป็นโอกาสที่ดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่
เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ แก่ภิกษุทั้งหลาย” ล าดับนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงยังโลกิยจิตให้เกิดขึ้นแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าในเวลาที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรง
ยังโลกิยจิตให้เกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตจ าพวกแมลงและมดตะนอยจะทราบจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจ 
เหล่านาคทั้งหลายจึงใคร่ครวญว่า “มีเหตุอะไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยังโลกิยจิตให้เกิดขึ้น ?”     
ผู้ที่ต้องการจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า            
กาศยปะ ก็จะเห็น ล าดับนั้น นาคเหล่านั้นจึงยกพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของ                 
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
แล้วว่า “เธอจงถือเอานิมิตเถิด (จนกว่า) พระบรมสารีริกธาตุจะหายไป” (จนกระทั่ง) พระบรม-
สารีริกธาตุหายไปแล้ว 
 227พระราชาทรงพระนามว่า ประเสนชิต (prasenajita) สดับแล้วว่า “พระผู้มีพระภาค
เจ้ายกพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ เพ่ือให้
สาวกได้ชื่นชม” ก็ครั้นสดับแล้วพระองค์ทรงเกิดความกระตือรือร้นทันที ทรงพร้อมด้วยนางสนมในวัง 
พระกุมาร เหล่าอ ามาตย์ กองก าลังทหาร ชาวเมือง และชาวบ้าน ออกเดินทางเพ่ือจะทอดพระเนตร 
พระเจ้าวิรูฒกะ228(virūḍhaka) คฤหบดีอนาถปิณฑทะ ฤษีทัตตะ229(ṛṣidatta) ช่างไม้ปุราณะ230

(purāṇasthapati) นางวิสาขา มฤคารมารดา231(viśākhā mṛgāramātā) และสิ่งมีชีวิตหลายแสนเกิด
ความกระตือรือร้นจึงออกเดินทางเพ่ือต้องการจะดู (พระบรมสารีริกธาตุ) และถูกกุศลมูลในครั้งก่อน
ตักเตือนแล้ว ด้วยประการฉะนี้ จนกระทั่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปแล้ว ชนเหล่านั้นฟังว่า            
พระบรมสารีริกธาตุอันไม่เสื่อมสลายไปของพระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า  กาศยปะ 
หายไปแล้ว ก็ครั้นฟังแล้วความทุกข์โทมนัสเกิดขึ้นแก่พวกเขาทันทีว่า “การมาของพวกเรา                     
ไร้ประโยชน์ ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งกระท าประทักษิณพ้ืนที่นั้น และเกิดความคิดด้วยจิตอย่างนี้ว่า 
เพียงเพราะการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหารของเรานี้จะมีบุญมากเท่าไร” ครั้งนั้น พระผู้มี                  
                                                           

 
227

เร่ืองราวและข้อความเกือบทั้งหมดจากนี้ไปเหมือนกับที่ปรากฏในเร่ือง โตยิกามหาวทานมฺ (toyikā 

mahāvadānam) ใน Gilgit Manuscripts ที่เรียบเรียงโดย ทัตต์ (Dutt) ดู P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 48-50; and 

Nalinaksha Dutt,  ed. (1950), Gilgit Manuscripts, vol. 4, 466-469. 
 

228
พระเจ้าวิรูฒกะ (ส. วิรูฒก virūḍhaka) บาลีว่า วิรุฬหกะ (บ. วิรุฬหก viruḷhaka) ไทยใช้ว่า วิรุฬหก เป็นชื่อ

ของท้าวมหาราชผู้ปกครองเทวดาและกุมภัณฑ์ทางทิศใต้.  

 
229

ฤษีทัตตะ (ṛṣidatta) เป็นชื่อของช่างไม้คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเรียกกันว่าอิสิทัตตะก็มี ริษิทัตตะก็มี ดู Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 152; and J. S. Speyer, ed., 
Avadāna-Śataka, vol. 1, 224.  
 

230
ปุราณะ (purāṇasthapati) เป็นชื่อของช่างไม้ประจ าพระองค์ของพระเจ้าปเสนทิโกศลและเป็นเพ่ือนร่วมงาน

ของนายช่างฤษิทัตตะ ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 348.  

 
231

วิศาขา มฤคารมาตา (ส. วิศาขา มฺฤคารมาตา viśākhā mṛgāramātā) บาลีว่า วิสาขา มิคารมาตา                  
(บ. วิสาขา มิคารมาตา visākhā migāramātā) เป็นชื่อของมหาอุบาสิกาคนส าคัญในพุทธศาสนาคร้ังพุทธกาล เหตุที่นางวิสาขา
สามารถกลับใจมิคารเศรษฐีบิดาสามีซึ่งนับถือนิครนถ์ให้หันมานับถือพุทธศาสนาได้ มิคารเศรษฐีนับถือนางวิสาขามากถึงกับเรียก
นางว่าแม่ ดังนั้น นางวิสาขาจึงได้ชื่อใหม่ว่า มฤคารมาตาหรือมิคารมารดาซึ่งแปลว่ามารดาของ มิคารเศรษฐีนับแต่นั้นมา ดูเพ่ิมเติม
ใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 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) ||1|| 
 

 ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งวางก้อนดินเหนียวไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า                
“ในสถานที่แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายบุญจ านวนมากส าหรับการเดิน  (ประทักษิณ)         
รอบวิหารไว้แล้ว ส าหรับ (การถวาย) ก้อนดินเหนียวจะมีบุญมากเท่าไร ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบความคิดของอุบาสกแม้นั้นด้วยพระหฤทัยแล้วทรงตรัสคาถาว่า 
 

 เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
 (หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
 นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
 แล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนหนึ่งไว้ ||2|| 
 

 ล าดับนั้น สิ่งมีชีวิตหลายแสนครั้นได้ฟังแล้วจึงวางก้อนดินเหนียวไว้  อุบาสกอีกคนหนึ่ง
วางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า  “ส าหรับการเดิน (ประทักษิณ)            
รอบวิหาร การวางก้อนดินเหนียว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้  แต่เมื่อพวกเราวาง
แก้วมุกดา และดอกไม้จะมีบุญมากเท่าไร ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความคิดของชน
เหล่านั้นด้วยพระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 
 

 เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
 (หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
 นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
 แล้ววางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ ||3|| 
 

 อุบาสกคนหนึ่งกระท าวิหารดอกไม้ในที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า  “พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสบุญมากขนาดนี้ส าหรับแก้วมุกดาและดอกไม้  ส าหรับวิหารดอกไม้ของพวกเราจะมีบุญมาก 
เพียงไร ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยจึงตรัส            
พระคาถาว่า  
 

 เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
 (หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
 นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
 แล้วกระท าวิหารดอกไม้ไว้ ||4|| 
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 อุบาสกอีกคนหนึ่งให้พวงประทีปไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดข้ึนว่า “ส าหรับวิหารดอกไม้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ ส าหรับพวงประทีปของพวกเราจะมีบุญมากเพียงไร?” 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้น ทรงตรัสพระคาถาว่า  
 

 เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
 (หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
 นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
 แล้วท าการถวายประทีป ||5|| 

 

 อุบาสกอีกคนหนึ่งให้การประพรมน้ าหอมในที่นั้นและหวนคิดด้วยใจอย่างนี้ว่า  “ส าหรับ
ประทีปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีบุญมากถงึเพียงนี้ ส าหรับการประพรหมน้ าหอมของพวกเราจะมี
บุญมากเพียงไร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระหฤทัย
แล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 
 

 เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
 (หรือ) ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ยังไม่อาจทัดเทียม | 
 นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธเจดีย์  
 แล้วท าการประพรมน้ าหอม ||6|| 
 

 อุบาสกอีกคนหนึ่งกระท าการยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะ232 (patāka) และหวนคิด
อย่างนี้ (เรื่อยไปจนถึง) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระหฤทัย              
ทรงตรัสพระคาถาว่า 
 

 บุคคลควรบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วย แม้จะทรงปรินิพพานแล้ว | 
 ก็ควรบูชาด้วยพึงท าจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา (เพราะ) บุญที่วิเศษยิ่งกว่าบุญนี้ไม่มี ||7|| 
 

 จริงอยู่พระพุทธเจ้าทรงเป็นอจินติยะ (acintiya) แม้ธรรมะของพระองค์ก็เป็นอจินติยะ  
 เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นอจินติยะ 
 แม้วิบากก็เป็นอจินติยะ ||8||  
 

 ไม่อาจเลยที่จะรับรู้ฝั่งคือพระคุณของพระสัมยักสัมพุทธเจ้า 
 เหล่านั้น ผู้เป็นอจินติยะ ผู้ประกาศธรรมจักรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ||9|| 
 

 หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นนั้นแก่หมู่แห่งมหาชนนั้น ซึ่งหมู่สัตว์
หลายแสนได้ฟังแล้วบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ บางพวกก็ยังจิตให้เกิดขึ้นในสาวกโพธิญาณ บางพวกยัง
จิตให้เกิดขึ้นในปัจเจกโพธิญาณ บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ บางพวกได้รับ
ฐานะอันสูงสุด บางพวกมีฐานะสูง บางพวกได้รับสถานะเป็นที่น่ายอมรับอย่างสูง บางพวกได้รับ               
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ปตากะ (ส. ปตาก patāka) บาลีว่า ปฏากะ (บ. ปฏาก paṭāka) แปลว่า ธงผืนผ้า เป็นชื่อธงชนิดหนึ่งใช้แขวน
ห้อยย้อยยาวลงมาใช้เป็นเคร่ืองบูชานิยมท าเป็นรูปจระเข้บ้าง ตะขาบบ้าง นางเงือกบ้าง จึงเรียกกันว่า ธงจระเข้บ้าง ธงตะขาบ
บ้าง.  
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ความสงบอันเหมาะสมตามความเป็นจริง บางพวกบรรลุโสดาปัตติผล บางพวกบรรลุสกทาคมิผล        
บางพวกเพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์  นอกจากนี้               
ชนจ านวนมากเป็นผู้ตั้งใจแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า น้อบน้อมพระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ ์
 ล าดับนั้น คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ถ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วไซร้ ข้าพระองค์จะพึงจัดงานเฉลิมฉลองในสถานที่แห่งนี้ ” พระผู้มี               
พระภาคเจ้าตรัสว่า “คฤหบดี เราอนุญาต เธอควรจัดงานเฉลิมฉลองเถิด” หลังจากนั้น คฤหบดี            
อนาถปิณฑทะจึงจัดงานเฉลิมฉลอง งานเฉลิมฉลองนั้นมีชื่อว่า โตยิกามหะ233 (toyikāmaha) 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ           
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์ชื่อว่าอินทระ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่  6                 
จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

7. เรื่องหญิงผู้ขอทานผู้อยู่ในเมือง (nagarāvalambikāvadānam)   
 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท234 (kośala janapada) ทรงถึง
เมืองศราวัสตีโดยล าดับ แล้วทรงประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑทะชื่อว่า  เชตวัน ใกล้เมือง 
ศราวัสตี  คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้ฟังแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท                 
ถึงเมืองศราวัสตีโดยล าดับแล้ว (ในเวลานี้) ประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑทะนามว่า เชตวัน             
ใกล้เมืองศราวัสตี ก็ครั้นฟังแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทันที ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคม
แทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง  ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง                
พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้คฤหบดีอนาถปิณฑทะผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง             
เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา               
ครั้นทรงชี้แจงให้คฤหบดีอนาถปิณฑทะเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจ            
ให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาก็ทรงสงบนิ่ง คฤหบดีอนาถปิณฑทะจึงลุกจาก
อาสนะ กระท าผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า  กราบทูลค านี้กะพระผู้มี            
พระภาคเจ้าว่า “ในวันพรุ่งนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์ด้วยภัตตาหาร
ภายในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ
ด้วยพระดุษณีภาพ คฤหบดีอนาถปิณฑทะทราบถึงการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดย               
พระดุษณีภาพ จึงอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วออกไปจากส านักของพระองค์เข้าไปยังเรือนของตน ครั้นเข้าไปแล้ว         
ก็เรียกบุรุษผู้เฝ้าประตูว่า  “บุรุษผู้เจริญ ท่านอย่าพึงให้ใครเข้าไปทางนี้  จนกว่าภิกษุสงฆ์ซึ่งมี
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ทิวยาวทานฉบับที่ปรากฏใน Gilgit Manuscripts เรียบเรียงโดย ทัตต์ (Dutt) ได้จัดเร่ืองราวที่คล้ายคลึงกัน
ส่วนนี้โดยจัดแยกไว้ในอวทานอีกเร่ืองหนึ่งภายใต้ชื่อเร่ือง โตยิกามหาวทานมฺ (toyikāmahāvadānam) แทนที่จะรวมไว้ในเร่ือง
อินฺทรนามพฺราหฺมณาวทานมฺ (indranāmabrāhmaṇāvadānam) แม้อวทานทั้งสองเร่ืองนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เหมือนกัน
ก็จริงแต่มีโครงเร่ืองที่แตกต่างกัน ซึ่งในเร่ืองโตยิกามหาวทานมฺ ทัตต์ตั้งชื่อรองไว้ว่า “การปฏิบัติแห่งความศรัทธาในเมือง             
โตยิกา”ดู Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, vol. 4, 73; and Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 419. 
 

234
โกศล (ส. โกศล kośala, บ. โกสล kosala) ไทยนิยมใช้ว่าโกศลเป็นชื่อแคว้น 1 ใน 16 แคว้นของชมพูทวีป 

เป็นแคว้นใหญ่และมีอ านาจมากในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ทรงปกครองพระนามว่าปเสนทิโกศล มีเมืองหลวงชื่อสาวัตถี.  
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พระพุทธเจ้าเป็นประมุขจะฉันเสร็จ” หลังจากนั้นเราจะให้เข้าไปเอง บุรุษผู้รักษาประตูตอบรับค าของ
คฤหบดีอนาถปิณฑทะด้วยค าว่า “ขอรับ นาย” คฤหบดีอนาถปิณฑทะตระเตรียมของเคี้ยวและ            
ของฉันอันสะอาดและประณีตในคืนนั้นนั่นแล ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะ จัดตั้งเหยือกน้ าแล้ว           
ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภัตตาหารตระเตรียม               
เสร็จแล้ว ถึงเวลาแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะก าหนดเวลาในบัดนี้ ” ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า             
ทรงนุ่งห่มแต่เช้า ถือบาตรและจีวรมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้ว ประทับอยู่ข้างหน้าหมู่ภิกษุ เสด็จเข้าไปยัง
สถานที่จัดเตรียมภัตตาหารของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงประทับบนอาสนะที่           
ปูลาดไว้ข้างหน้าหมู่ภิกษุ ครั้งนั้น คฤหบดีอนาถปิณฑทะทราบว่าภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขนั่งสะดวกสบายแล้ว จึงดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและประณีตด้วยมือ
ตัวเอง ครั้นดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและประณีตอย่างมากมายด้วยมือ               
ของตนแล้ว ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยเสร็จเรียบร้อย ทรงล้างพระหัตถ์ เก็บบาตรแล้วจึง
รับเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม 
 ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะ ผู้มีผมและหนวดยาว มีจีวรหยาบ เพราะการนอนและนั่ง
ในป่าแห่งหนึ่ง เดินทางไปยังพระเชตวันแล้ว พระเถระนั้นมองเห็นพระเชตวันว่างเปล่า ท่านถึงถาม
ภิกษุผู้ท าหน้าที่ดูแลวัดว่า “ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดินทางไปไหนกัน” ภิกษุนั้นจึง
กล่าวว่า “ท่านคฤหบดีอนาถปิณฑทะนิมนต์แล้ว” พระเถระนั้นจึงใคร่ครวญว่า “เราจะไป เราจะฉัน
บิณฑบาตในเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะนั้นนั่นแล และจะเข้าไปหาภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขด้วย” พระเถระนั้นจึงไปยังเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ ขณะนั้น ยามผู้เฝ้าประตู     
กล่าวว่า “หยุดก่อน พระคุณเจ้า ท่านเข้าไปไม่ได้” พระเถระกล่าวว่า “ท าไม เราเข้าไปไม่ได้” ยามผู้
เฝ้าประตูกล่าวว่า “คฤหบดีอนาถปิณฑทะสั่งไว้ว่า ท่านอย่าให้ใครเข้าไปทางนี้ จนกว่าภิกษุสงฆ์ซึ่งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขจะฉันเสร็จ จากนั้นเราจะให้เข้าไปทางนี้ทีหลัง”  ครั้งนั้น  ท่านพระมหา               
กาศยปะใคร่ครวญอยู่ว่า “เราได้โอกาสอันดีที่พราหมณ์และคฤหบดีผู้มีศรัทธาไม่รู้จักเราว่าเป็น                 
ศรมณศากยบุตร เราจะไป เราจะอนุเคราะห์คนที่ยากจน” ทราบดังนี้แล้วจึงไปยังอุทยาน            
พระเถระนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ เราควรจะท าการอนุเคราะห์ใคร” จนกระทั่ง (พบ) หญิงขอทานใน
เมืองคนหนึ่ง ผู้เป็นโรคเรื้อนถูกท าร้ายจนบอบช้ า ผอมซีด มีร่างกายเน่า เที่ยวขออาหารอยู่ พระเถระ
นั้นจึงเข้าไปหานาง อนึ่ง นางได้รับความเหน็ดเหนื่อยในการหาอาหารแล้ว นางเห็นท่านพระมหา          
กาศยปะผู้มีกายอันน่าเลื่อมใสมีจิตอันน่าเลื่อมใสด้วยอิริยาบถ 235 (īryāpatha) อันสงบ นางจึง
ใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้ท าอุปการะในทักษิณาทาน236(dakṣiṇā) เช่นนี้เลยมิใช่หรือจึงท าให้เรามีสภาพ
ดังปรากฏนี้ ถ้าพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าจะพึงรับข้าวต้ม เพราะอาศัยการอนุเคราะห์เรา เราก็จะ

                                                           

 
235

อิริยาบถ (ส.อีรฺยาปถ īryāpatha, บ. อิริยาปถ iriyāpatha) ท่าที่เคลื่อนไหวตั้งวางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
อิริยาบถหลักมี 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถย่อยเรียกว่า จุณณิยอิริยาบถ หรือจุณณิกอิริยาบถ ได้แก่ ท่าที่แปรเปลี่ยนยักย้าย
ไประหว่างอิริยาบถทั้ง 4 นั้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 557. 

 
236

ทักษิณา (ส. ทกฺษิณา dakṣiṇā, บ. ทกฺขิณา dakkhiṇā) คือ ทานที่ถวายเพ่ือผลอันดีงาม ของท าบุญ ปัจจัยสี่ที่
เมื่อถวายจะเป็นเหตุให้ประโยชน์สุขเจริญเพ่ิมพูน ของถวายที่ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายเจริญด้วยสมบัติดังปรารถนา สิ่ง ที่ให้โดยเชื่อ
กรรมและผลแห่งกรรม ดู เร่ืองเดียวกัน, 126. 
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ถวายแก่พระคุณเจ้านี้” ล าดับนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจจึงน้อมบาตรไป
แล้วกล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเธอถวายแล้วจงใส่ในบาตรนี้เถิด” หลังจากนั้น นางท าจิตให้เลื่อมใสแล้ว 
ใส่ (ข้าวต้ม) ลงไปในบาตรนั้น แต่มีแมลงวันตกลงไปด้วย นางเริ่มที่จะน าแมลงวันนั้นออกมา นางจึง
จุ่มนิ้วลงไปในข้าวต้มนั้น นางคิดว่า “เพ่ือตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าจึงไม่ทิ้ง (ข้าวต้ม) 
แม้ก็จริงแต่ก็คงจะไม่ฉัน” ต่อมาพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจ จึงอาศัยพ้ืนข้างฝา
แห่งหนึ่งนั่งฉันข้างหน้านางนั่นเอง นางคิดว่า “เพ่ือจะตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าฉันแล้ว
แม้ก็จริงแต่เพราะอาหารนี้คงจะไม่ฉันอาหารอีก” ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบความคิดของ
นางแล้วจึงกล่าวค านี้กะหญิงขอทานนั้นว่า “น้องหญิง เธอจงยังความยินดีให้เกิดขึ้นเถิด ด้วยอาหารที่
เธอถวาย เราจะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวัน” นางจึงเกิดความดีใจอย่างล้นเหลือว่า พระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้า                     
รับบิณฑบาตของเรา นางท าจิตให้เลื่อมใสในท่านพระมหากาศยปะ กระท ากาละ (ตาย) แล้วไปบังเกิด
ในหมู่เทวดาชั้นตุษิต237 ท้าวศักรเทวราชเห็นนางผู้ถวายข้าวต้ม ผู้จิตเลื่อมใส และกระท ากาละแล้ว  
แต่ไม่ทรงเห็นว่านางไปเกิดในที่ไหน พระองค์จึงเริ่มที่จะตรวจดูนรกแต่ก็ไม่เห็น สัตว์เดรัจฉาน เปรต 
มนุษย ์เทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกาไปจนถึงเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็ไม่เห็น เป็นความจริงที่ว่าเหล่าเทวดา
จะมีญาณทัศนะจากสถานที่ที่ต่ ากว่า (ตนเอง) แต่จะไม่มีจากสถานที่ที่สูงกว่า ล าดับนั้น ท้าวศักร-
เทวราชจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วทรงทูลถามค าถามโดยขับเป็นคาถาว่า 
 

 สตรีที่ถวายข้าวต้มแก่ท่านกาศยปะ ผู้มีอาตมันอันยิ่งใหญ่ | 
 ขณะที่ก าลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่นี้ ย่อมบันเทิงเริงร่าในที่ไหน ||1|| 
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
 

 สตรีที่ถวายข้าวต้มแก่กาศยปะนี้ย่อมบันเทิงเริงร่าอยู่ในหมู่เทวดา | 
 มีนามว่า ตุษิต อันเป็นสถานที่ส าเร็จความปรารถนาทุกอย่าง ||2|| 
 

 ขณะนั้นท้าวศักรเทวราชจึงเกิดความคิดว่า “ก็มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ มองไม่เห็นผลของ
บุญและบาปเลย (แต)่ ก็ยังถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย เรามองเห็นผลของบุญทั้งหลาย ด ารงอยู่ได้
ในผลบุญของตัวเอง เพราะเหตุไรเราจึงไม่ถวายทานหรือไม่ท าบุญทั้งหลายเล่า ? ท่านมหากาศยปะผู้
เป็นเจ้านี้อนุเคราะห์คนยากจน ไร้ที่พ่ึง ขัดสน ข้นแค้น อย่ากระนั้นเลย เราควรถวายบิณฑบาต            
แก่พระมหากาศยปะนี้” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงนิรมิตเรือนอันช ารุดทรุดโทรมเป็นที่อาศัยอยู่ของอีกา 
เป็นซากปรักหักพังบนถนนที่คนจนอาศัยอยู่ และจ าแลงร่างกายเป็นช่างทอผ้า สวมผ้าโพกหัว นุ่งผ้า
ป่านเนื้อหยาบ มีมือและเท้าแห้งแตกเริ่มเพ่ือที่จะทอผ้า แม้นางเทวกันยานามว่า ศจี จ าแลงเพศเป็น
ภรรยาของช่างทอผ้าเริ่มเ พ่ือที่จะกระท าการทอผ้า  ท้าวศักระยืนกระท าการตระเตรียม                        
ทิพยสุธาโภชน์นี้อยู่ใกล้ๆ ขณะนั้นท่านพระมหากาศยปะผู้อนุเคราะห์คนยากจน ไร้ที่พ่ึง ขัดสน                 
ก็มาถึงเรือนนั้นโดยล าดับ พระเถระคิดว่า “บุรุษนี้เป็นผู้มีความทุกข์” จึงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วยื่น

                                                           

 
237

ตุษิต (ส.ตุษิต tuṣita) บาลีว่า ดุสิต  (บ. ตุสิต tusita) คือ สวรรค์ชั้นที่ 4 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น มีท้าวสันดุสิต
เทวราชปกครอง สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่มนุษยโลกและตรัสรู้ในพระชาติสุดท้าย ดู เร่ืองเดียวกัน, 
95. 
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บาตรออกไป ท้าวศักรเทวราชบรรจุบาตรของพระเถระจนเต็มด้วยทิพยสุธาโภชน์  ทันใดนั้นท่าน           
พระมหากาศยปะได้มีความคิดว่า 
 

 ทิพยสุธาโภชน์เป็นของช่างทอผ้า และความกว้างของเรือนก็มีแค่นี้ | 
 หลังจากท่ีพิจารณาว่า มันผิดปกติ ความสงสัยจึงเกิดข้ึนในใจของเรา ||3|| 
 

 จริงอยู่ เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า  ญาณทัศนะของพระอรหัตน์ทั้งหลายจะไม่มีเพราะ           
ยังไม่ได้ใคร่ครวญ พระเถระนั้นจึงเริ่มใคร่ครวญแล้วจนกระทั่งเห็นว่าเป็นท้าวศักรเทวราช พระเถระ
นั้นจึงกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ ท าไมพระองค์ถึงกระท าการขัดขวางชนผู้มีความทุกข์เล่า  ?
เนื่องจากความลังเลสงสัยและความไม่แน่ใจอันหยั่งรากลึกซึ่งติดตามมานานแสนนานของพระองค์  
พระผู้ มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมยั กสัม พุทธ เจ้ าทรงถอนขึ้นแล้ ว ”  ท้ าวศักระตรั สว่ า                  
“ท่านมหากาศยปะ ผู้เป็นเจ้า เราท าการขัดขวางชนผู้มีความทุกข์หรือ ? มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้            
มองไม่เห็นผลของบุญทั้งหลายเลยแต่ย่อมถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย เรามีปกติเห็นผลของบุญ
ทั้งหลายอยู่นั่นแล ท าไมถึงจะถวายทานทั้งหลายไม่ได้เล่า ? พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือว่า 
 

 บุญทั้งหลายเป็นสิ่งสมควรท า จริงอยู ่การไม่ท าบุญน ามาความทุกข์มาให้ | 
 บุญทั้งหลายที่สัตว์โลกกระท าแล้วจะบันเทิงอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า ||4|| 
 

 หลังจากนั้น ท่านมหากาศยปะครั้นพิจารณาแล้วจึงเริ่มจะเข้าไปบิณฑบาตยังตระกูล  
ครั้งนั้น ท่าวศักรเทวราชทรงยืนอยู่บนอากาศ บรรจุบาตรของท่านมหากาศยปะผู้เที่ยวบิณฑบาตให้
เต็มด้วยทิพยสุธาโภชน์ แม้ท่านมหากาศยปะจึงคว่ าบาตร (ท าให้) ข้าวและน้ าตกลงพ้ืน ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเหตุการณ์นั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เพราะฉะนั้นเราจึง
อนุญาตให้น าฝาบาตรมาใช้” 
 ชื่อเสียงแผ่ไปทั่วสารทิศว่า “หญิงขอทานในพระนครชื่อโน้น ถวายข้าวต้มแก่พระมหา               
กาศยปะผู้เป็นเจ้า และนางบังเกิดแล้วในหมู่เทวดานามว่า ตุษิต” พระราชาพระนามว่า ปรเสนชิต 
เกาศละสดับแล้วว่า “หญิงขอทานในพระนครชื่อโน้น ถวายข้าวต้มแก่พระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้า  
และนางบังเกิดแล้วในเทวโลกชั้นตุษิต” ก็ครั้นสดับแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทันที             
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วประทับ  ณ 
ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้พระราชาพระนามว่า ปรเสนชิต เกาศละ ผู้นั่ง ณ  
ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ  ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ 
ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ครั้นทรงชี้แจงให้พระราชาพระนามว่า ปรเสนชิต เกาศละ
เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วย
ธรรมกถาหลายประการแล้วก็ทรงนิ่ง ครั้งนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ลุกจากอาสนะ ท าผ้าเฉวียง
บ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มี 
พระภาคเจ้า จงรับนิมนต์ด้วยภัตตาหาร บุคลิก (เจาะจง) ถึงพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าตลอด 7 วัน
เถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละโดยพระดุษณีภาพ ครั้งนั้น                  
พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระดุษณีภาพแล้ว           
เสด็จหลีกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ล าดับนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ทรงจัดเตรียม
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ของเคี้ยวและของฉันในคืนนั้นนั่นเอง ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะ จัดตั้งเหยือกน้ า ส่งทูตไป
กราบทูลเวลาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภัตตาหารจัดเตรียมพร้อมแล้ว            
ถึงเวลาแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทราบเวลาในบัดนี้” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่ม
แต่เช้าตรู่ ครองบาตรและจีวรมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับอยู่ข้างหน้าหมู่ภิกษุ  เสด็จเข้าไปยัง
สถานที่จัดเตรียมภัตตาหารของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วประทับนั่งบนอาสนะ
ที่ปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ ์ครั้งนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละทราบว่าหมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขนั่งสะดวกสบายแล้ว จึงดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและประณีตด้วยมือของ
พระองค์ ขณะที่คนขอทานคนหนึ่งท าจิตให้เลื่อมใสอยู่  ยืนในพ้ืนที่ของผู้สูงอายุ (คิดว่า) “พระราชา
พระองค์นี้มีปกติทอดพระเนตรเห็นผลของบุญทั้งหลาย ทรงด ารงอยู่ในผลแห่งบุญของพระองค์แล้ว 
พระองค์ยังไม่ทรงพอใจด้วยบุญทั้งหลายอย่างนี้ ยังคงถวายทานกระท าบุญทั้งหลาย” ขณะนั้นพระเจ้า
ปรเสนชิต เกาศละคอยดูแลรับใช้หมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของเคี้ยวและของฉัน            
อันสะอาดและประณีตด้วยมือของพระองค์ ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทรงล้างพระหัตถ์และเก็บบาตรแล้ว จึงรับเอาอาสนะที่ต่ ากว่าประทับเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มี           
พระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มหาบพิตร เราจะแสดงทักษิณา
โดยชื่อของใคร ? ของพระองค์หรือว่าของผู้ที่ได้รับบุญยิ่งกว่าพระองค์ ?” พระราชาทรงใคร่ครวญว่า 
“พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันบิณฑบาตของเรา คนอ่ืนใครเล่าจะได้รับบุญยิ่งไปกว่าเราได้” ทราบดังนี้แล้ว
จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงทักษิณาโดยชื่อของผู้ที่ได้รับบุญ
มากกว่าข้าพระองค์พระเจ้าข้า” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงทักษิณาโดยชื่อของคน
ขอทาน จนกระท่ังผ่านไป 6 วันอย่างนี้ ครั้งนั้น ในวันหนึ่งพระราชาทรงเอามือเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่
แล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันบิณฑบาตของเรา (แต่) ทรงแสดงทักษิณาโดยชื่อของคนขอทาน” 
เหล่าอ ามาตย์มองเห็นพระองค์แล้วพวกเขาจึงกราบทูลว่า “ท าไมพระองค์ถึงนั่งเท้าคางคิดฟุ้งซ่านอยู่
เล่า พระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ จะไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไร ในเมื่อบัดนี้พระผู้มี
พระภาคเจ้านั้นฉันบิณฑบาตของเรา แต่ท าไมถึงแสดงทักษิณาโดยชื่อของคนขอทาน ?” ขณะนั้น
อ ามาตย์อาวุโสคนหนึ่งกราบทูลว่า “ขอพระองค์จงอย่ากังวลใจไปเลย พวกข้าพระองค์จะกระท าโดย
ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงทักษิณาโดยชื่อของพระองค์ผู้สมมติเทพในวันพรุ่งนี้ ” 
อ ามาตย์เหล่านั้นจึงสั่งพนักงานว่า “ในวันพรุ่งนี้พวกท่านพึงจัดเตรียมอาหารอันประณีตให้พร้อมเสร็จ
หลายๆ อย่าง โดยประการที่ครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในบาตรของภิกษุทั้งหลาย อีกครึ่งวางไว้บนพ้ืน” ในวัน
ต่อมาเหล่าอ ามาตย์จัดเตรียมอาหารอันประณีตไว้มากมาย หลังจากนั้น จึงเริ่มเพ่ือจะถวายหมู่ภิกษุ
อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผู้นั่งอย่างสะดวกสบายแล้ว ย่อมใส่ไว้ในบาตรของภิกษุทั้งหลายครึ่งหนึ่ง 
อีกครึ่งหนึ่งวางไว้บนพ้ืน ล าดับนั้นพวกขอทานทั้งหลายต่างวิ่งกรูเข้าไปด้วยคิดว่า “เราจะถือเอา
อาหารที่ตกบนพ้ืน” (แต่ว่า) อ ามาตย์พวกที่อังคาส238ได้ห้ามพวกขอทานเหล่านั้นแล้ว ขณะนั้น
ขอทานคนหนึ่งจึงกล่าวว่า “ถึงแม้ว่าพระราชาจะมีอาหาร ทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอ่ืนที่
เหมือนกับพวกเราที่มีความทุกข์ ปรารถนาอยู่ท าไมพวกท่านจึงไม่ให้ ? จะทิ้งไปโดยไม่ให้บริโภคเลย
หรือ ?” คนขอทานนั้นเกิดความคิดฟุ้งซ่านแล้ว เขาไม่สามารถเพ่ือจะยังจิตให้เลื่อมใสได้เหมือนใน 
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ครั้งก่อน จากนั้น พระราชายังภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันแล้ว  ทราบแล้วว่าพระผู้มี
พระภาคเจ้ายังไม่ได้แสดงทักษิณาโดยระบุชื่อของเรา  จึงเข้าไปฟังทักษิณานั่นแล ล าดับนั้น                
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทักษิณาโดยระบุชื่อของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละว่า 
 

 ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้ม และอาหารอันจืดชืดไร้รสชาติ 
 ของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
 ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง ||5|| 
 

 ครั้งนั้น ท่านอานนท์ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันในพระราชวังของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ แล้วทรงแสดงทักษิณาโดย
ระบุชื่อของพระองค์หลายต่อหลายครั้ง ทักษิณาเช่นนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก่อนหน้าข้าพระองค์          
ไม่เคยทราบมาก่อนเลย (ไม่เคยได้ยินมาก่อน)” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์เธอปรารถนาที่
จะฟังความสัมพันธ์แห่งกรรมปรารภถึงข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต               
เกาศละหรือ ?” พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ส าหรับเหตุการณ์นี้เป็นเวลาสมควร 
เป็นโอกาสอันดี (ที่) พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้จะพึงอธิบายความสัมพันธ์แห่งกรรมปรารภถึง
ข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ” ภิกษุทั้งหลายฟังพระด ารัสของ             
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้จ าไว้ให้ขึ้นใจ ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแล้ว (ทรงน าอดีตนิทานมาตรัสไว้) ว่า  
 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองแห่งหนึ่ง239มีคฤหบดีอาศัยอยู่ คฤหบดีนั้นได้
แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น เมื่อเขาหยอกเย้า 
อภิรมย์ เสพสังวาสกันบุตรก็ได้เกิดแล้ว เด็กนั้นถูกดูแลเลี้ยงดูเติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดแล้ว ต่อมา 
คฤหบดีนั้นเรียกภรรยามาแล้วว่า “นางผู้เจริญ บุตรของพวกเราที่เกิดมาแล้วน าภาระหนี้สินมาให้แก่
พวกเรา240 ฉันจะน าสินค้าไปยังต่างประเทศ” ภรรยาจึงนั้นกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร ท่านจงกระท าสิ่ง
นั้นเถิด” คฤหบดีนั้นจึงน าสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว  ขณะนั้น คฤหบดีได้เสียชีวิตแล้วจาก                
การเดินทาง คฤหบดีนั้นเป็นคนมักน้อย (ท าให้ไม่นานเท่าไรนัก) ทรัพย์สมบัติของคฤหบดีนั้นหมดสิ้น
ไป บุตรของคฤหบดีนั้นเป็นผู้มีความล าบากแล้ว  (แต่ว่า) คฤหบดีนั้นมีเพ่ือนอยู่คนหนึ่งเพ่ือนของ
คฤหบดีนั้นได้กล่าวกะมารดาของเด็กนั้นว่า “บุตรของเธอนี้จงคอยดูแลการเกษตรเถิด เราจะท า          
การจัดหาอาหารอย่างดีมาให้แก่เขา” หญิงนั้นกล่าวว่า “จงเป็นอย่างนั้นเถิด” บุตรนั้นจึงเริ่มดูแล
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ศัพท์ว่า “karpaṭaka” แม้ว่าในมหาวยุตปัตติ (mahāvyupatti) ของทิเบตเข้าใจว่าหมายถึง หมู่บ้านเล็กๆ 
บนภูเขา ซึ่งในคัมภีร์ทิวยาวทานศัพท์นี้ดูเหมือนว่าหมายถึงเพียงหมู่บ้านหรือเมืองธรรมดามิได้มีส่วนใดที่แสดงถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่
อยู่ในภูเขา ดู Yumiko Ishihama, and Fukuda Yoichi, eds, A New Critical Edition of the Mahavyutpatti: Sanskrit-

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

240
“ṛṇahārako dhanahārakaśca” รอตแมน (Rotman) อภิปรายไว้ว่า ข้อความตรงนี้ช่างตรงข้ามกับแนวคิด

ในแบบพราหมณ์ที่กล่าวว่า การมีบุตรชายจะน าทรัพย์สมบัติมาให้แก่วงศ์ตระกูล แต่เนื้อความที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองตอนนี้กลับกัน
ที่ว่าบุตรที่เกิดมาแล้วจะน าหนี้สินมาให้ ฉะนั้นคฤหบดีจึงจะน าสินค้าออกไปค้าขาย กล่าวคือ เมื่อมีบุตรเกิดขึ้นเท่ากับมีสมาชิกใน
ครอบครัวเพ่ิมขึ้นมาอีก บิดาผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจึงต้องรับภาระเพ่ิมขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องออกไปหาเงินเพ่ือมาใช้จ่าย
ส าหรับสมาชิกที่เกิดขึ้นมาใหม่ ดู Ibid., 422. 
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การเกษตรของเพ่ือนคฤหบดีนั้น  เพ่ือนคฤหบดีนั้นก็เริ่มที่จะท าการจัดหาอาหารอย่างดีมาให้           
แก่เขา จนกระทั่งเวลาต่อมาเป็นวันหยุดทางจันทรคติ มารดาของเด็กนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ ภรรยา
ของคฤหบดีจะยุ่งด้วยการเลี้ยงอาหารเพ่ือน หมู่ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง พร้อมกับศรมณะ241 และ
พราหมณ์242 เราจะรีบไปจะน าอาหารมาให้แก่เด็กนั้น” นางจึงรีบไปบอกเนื้อความนั้นแก่ภรรยาของ
คฤหบดี ภรรยาคฤหบดีนั้นโกรธแล้วกล่าวว่า “เรายังไม่ได้ให้แก่ศรมณะและพราหมณ์ หรือเหล่า
ญาติๆ เลย เราจะให้แก่คนรับใช้ก่อนได้อย่างไร ? วันนี้จงงดไปก่อน พรุ่งนี้เราจะให้เป็นสองเท่า” 
จากนั้น มารดาของเด็กนั้นใคร่ครวญแล้วว่า “บุตรของเราอย่าเป็นผู้หิวโหยอยู่เลย” นางจึงตระเตรียม
ข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติส าหรับตัวเอง นางถือเอาข้าวต้มและอาหารนั้นไปแล้ว เด็กนั้นเห็นนาง
มาแต่ไกลเขาจึงกล่าวว่า “แม่ มีอาหารอะไรบ้าง ?” นางกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้ไม่มีอาหารที่เคยกินอยู่
ทุกวัน แม่จัดเตรียมข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติส าหรับตัวแม่เอง แม่น าเอาข้าวต้มและอาหาร
เหล่านั้นมาแล้ว ลูกก็จงกินข้าวต้มและอาหารนั้นเถิด” เขากล่าวว่า “แม่วางไว้แล้ว จงไปเถิด”                
นางจึงวางไว้แล้วจึงหลีกออกไป 
 เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจน          
คนยาก ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้เดียวของโลก243

             

(ekadakṣiṇīya) ย่อมอุบัติขึ้นในโลก ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินทางมาถึงประเทศนั้นแล้ว 
เด็กนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นผู้มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่าเลื่อมใส  มีอิริยาบถอันสงบ            
เขาใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้กระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้มีรูปอย่างนี้ไม่ใช่หรือ ท าให้เรามี
สภาพเช่นนี้ ถ้าพระคุณเจ้ารูปนี้พึงรับข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติจากเรา เราก็จะถวายแก่ท่าน” 
ล าดับนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบความคิดของบุรุษผู้ยากจนนั้นด้วยใจจึงน้อมบาตรไปแล้ว          
กล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ หากเธอถวายแล้วละก็จงใส่ไว้ในบาตรนี้เถิด” ล าดับนั้น เด็กนั้นจึงถวายข้าวต้ม
และอาหารอันไร้รสชาตินั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า 
 ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทราบหรือไม่ว่า  “บุรุษยากจนในกาลครั้งนั้นก็คือพระเจ้า                
ปรเสนชิต เกาศละนี่เอง เนื่องจากพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละนี้ได้น้อมถวายข้าวต้มและอาหาร
บิณฑบาตอันไร้รสชาติแก่พระปัจเจก พุทธเจ้า  เพราะกรรมนั้นพระองค์จึ งได้ครอบครอง                     
อธิบดีราไชศวรรย์สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึง 6 ครั้ง (และ) พระองค์ก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์           
เจ้าแผ่นดินผู้ได้รับการประกอบพระราชพิธีมูรธาภิเษกในกรุงศราวัสตีนี้ถึง 6 ครั้งเช่นกัน และเพราะ
เศษกรรมนั้นนั่นเอง บัดนี้พระองค์ก็ยังได้เป็นพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ได้รับการประกอบ              
พระราชพิธีมูรธาภิเษกแล้ว อาหารบิณฑบาตของพระองค์นั้นส่งผลแล้วเราจึงได้กล่าวคาถานั้น                  
แก่สงฆ์ว่า 
 
 

                                                           

 
241

ศรมณะ (ส. ศฺรมณ śramaṇa) บาลีว่า สมณะ (บ. สมณ samaṇa) แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง นักบวชใน                
พุทธศาสนา.  

 
242

พราหมณ์ (brāhmaṇa) วรรณะหนึ่งใน 4 วรรณะคือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร พราหมณ์เป็นวรรณะ
นักบวชในศาสนาฮินดู และเป็นเจ้าพิธีถือว่าตนเป็นวรรณะสูงสุด เกิดจากปากของพระพรหม. 
 

243
ทักษิณียบุคคล บาลีว่า ทักขิเณยยบุคคล, ทักขิไณยบุคคล บุคคลผู้ควรรับทักษิณา คือ มีคุณความดีสมควรแก่

ของท าบุญ มีอาหาร ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น. 
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 ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้มและอาหารอันจืดชืดไร้รสชาติ 
 ของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
 ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง ||6|| 
 

 ชื่อเสียงได้ขจรกระจายไปทั่วแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ความสัมพันธ์
แห่งกรรมปรารภถึงข้าวต้มและอาหารบิณฑบาตอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ”               
แม้พระเจ้าปรเสนชิตทรงสดับแล้ว พระองค์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว           
ทรงน้อมวันทาเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วประทับ ณ ที่สมควรส่วน
ข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้พระราชาพระนามว่า ปรเสนชิต เกาศละผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วน
ข้างหนึ่ง เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่น           
ร่าเริงด้วยธรรมกถา ครั้นทรงชี้แจงให้พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไป
ปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาหลายประการแล้ว              
ก็ทรงสงบนิ่ง พระเจ้าปรเสนชิตเกาศละจึงลุกขึ้นจากอาสนะท าการห่มผ้าเฉวียงบ่าแล้วกราบทูล            
พระด ารัสนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งหมู่ภิกษุจงรับนิมนต์ของ            
ข้าพระองค์ด้วยเครื่องบริขาร244(pariṣkāra) (ปัจจัย 4) กล่าวคือ จีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ245 
( śayanāsana )  คิ ล านปั จ จั ย เภสั ช 246(glānapratyayabhaiṣajya)  ตลอด ไตรมาส ”  พระผู้ มี           
พระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพระเจ้าปรเสนชิตเกาศละโดยพระดุษณีภาพ ล าดับนั้น พระเจ้า                 
ปรเสนชิตเกาศละได้ถวายภัตตาหาร 100 รสชาติตลอดไตรมาสแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุข และจัดถวายผ้าอาบน้ าฝน 100,000 ผืนแก่ภิกษุแต่ละรูป อนึ่ง ทรงรวบรวมโกฏิแห่งหม้อ
น้ ามันแล้วตาม (จุด) แถวประทีปเพ่ือถวาย เพราะการถวายภัตตาหารและการบูชานั้นจึงเกิดมีเสียง
วุ่นวายเป็นอย่างมาก ขณะที่หญิงขอทานในพระนครคนหนึ่งผู้มีความล าบากมากเหลือเกิน นางเที่ยว
ขออาหารด้วยภาชนะขอทานได้ยินเสียงอันดังแล้ว ก็ครั้นได้ยินแล้วจึงถามทันทีว่า “ท่านผู้เจริญ             
เสียงดังกังวานนี้คืออะไร” ชนพวกหนึ่งจึงกล่าวว่า “พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละนิมนต์ภิกษุสงฆ์ซึ่งมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารตลอดไตรมาส และจัดถวายผ้าอาบน้ าฝน 100,000 ผืนแก่
ภิกษุแต่ละรูป อนึ่ง ทรงรวบรวมโกฏิแห่งหม้อน้ ามันแล้วตาม (จุด) แถวประทีปเพ่ือถวาย” ล าดับนั้น 
หญิงขอทานนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละพระองค์นี้ไม่ทรงพอใจด้วยบุญ
ทั้งหลาย แม้ในวันนี้จึงถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลยแม้เรารวบรวม (น้ ามัน) จากที่
บางแห่งแล้วจะถวายประทีปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า” นางจึงขอน้ ามันนิดหน่อยไว้ในภาชนะที่แตก             

                                                           

 
244

เคร่ืองบริขาร (ส. ปริษฺการ pariṣkāra) บาลีว่า บริขาร (บ. ปริขาร parikhāra) ไทยใช้ เคร่ืองบริขาร คือ ของ
ใช้ส่วนตัวของพระ เคร่ืองใช้สอยประจ าตัวของภิกษุในพุทธศาสนามี 8 อย่าง เรียกว่า อัฐบริขาร กล่าวคือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร 
มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว และกระบอกกรองน ้า ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 174 ; และ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 607. 
 

245
ศยนาสนะ (ส. ศยนาสน śayanāsana) บาลีว่า เสนาสนะ (บ. เสนาสน senāsana) แปลว่า ที่นอนและที่นั่ง 

ใช้หมายถึงที่พักอาศัยส าหรับภิกษุสามเณร. 

 
246

คิลานปัจจัยเภสัช (ส. คฺลานปฺรตฺยยไภษชฺย  glānapratyayabhaiṣajya) บาลีว่า คิลานปัจจัยเภสัช                  
(บ. คลิานปจฺจยเภษชฺช gilānapaccayabhesajja) คือ ยาที่ใช้เยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเคร่ืองปกป้องชีวิตให้ด าเดินต่อไป
ได้ยืนยาวขึ้น.  
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จุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า นางหมอบลงเบื้องพระยุคลบาทตั้งปณิธานว่า 
“ด้วยกุศลมูลนี้  เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระศาสดานามว่า ศากยมุนี 
(śākyamunī) เหมือนกับพระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี ้เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปีทรงอุบัติขึ้น
ในโลกเป็นพระศาสดานามว่า ศากยมุนี  มีคู่แห่งพระอัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ศารีบุตร247

(śāriputra) และเมาทคัลยายนะ มีภิกษุผู้อุปัฏฐาก248 (upasthāya) นามว่า อานนท์ มีพระราชบิดา
นามว่า ศุทโธทนะ249 (śuddhodana) พระราชมารดานามว่า มหามายา250 (mahāmāyā) มีพระราช
โอรสเป็นพระกุมารผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ราหุล251 (rāhula) เหมือนอย่างพระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้า 
แม้ข้าพระองค์ก็กระท าการแบ่งพระธาตุแล้วปรินิพพาน เหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรง
กระท าการแบ่งพระธาตุแล้วทรงปรินิพพาน” จนประทีปเหล่านั้นทั้งหมดใกล้จะดับลง นางจึงจุด
ประทีปที่ลุกโชนนั้นให้ลุกโชนนั่นแล เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าพุทธอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่
หลีกเร้นไปในขณะที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ายังไม่ทรงหลีกเร้นไป ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ใคร่ครวญ
ว่า “ไม่ใช่สถานที่และโอกาสอันเหมาะสมที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจะทรงบรรทมในขณะที่มี               

                                                           
247

ศารบีุตร (ส. ศาริปุตฺร śāriputra) บาลีว่า สารีปุตตะ (ส. สารีปุตฺร sārīputta) ไทยใช้ว่า สารีบุตร เป็นชื่อของ
พระอัครศราวกเบื้องขวา ของพระพุทธเจ้า ท่านเกิดที่หมู่บ้านนาลกะไม่ไกลกรุงราชคฤห์เป็นบุตรตระกูลหัวหน้าหมู่บ้าน บิดาชื่อว่า
วังคันตะ (vaṅganta) มารดาชื่อสารี (sārī) จึงได้ชื่อตามมารดาว่าสารีบุตร เมื่อเยาว์วัยท่านมีนามว่าอุปติสสะ มีเพ่ือนสนิทชื่อ            
โกลิตะหรือมหาเมาทคัลยายนะ อุปติสสะมีน้องชาย 3 คนชื่อจุนทะ อุปเสนะ และเรวตะ คร้ังหนึ่งอุปติสสะพบพระเถระอัสสชิ 
(assaji) ขณะที่ท่านพระอัสสชิก าลังออกบิณฑบาตและได้สดับธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรม จากนั้นก็ได้ไปบอกข่าวแก่โกลิตะแล้วก็
พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า อุปติสสะอุปสมบทได้ 15 วันได้ฟังเวทนาปริคคหสูตรจึงได้บรรลุพระอรหัตและได้รับยกย่องเป็น
เอตทัคคะในทางมีปัญญามาก เพราะท่านเป็นก าลังส าคัญในการศาสนาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระธรรมเสนาบดี ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 443-444; และ  
G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 1108-1109. 
 

248
อุปัฏฐาก (ส. อุปสฺถาย upasthāya) บาลีว่า อุปัฏฐาก (บ. อุปฏฺ าก upaṭṭhāka) ผู้บ ารุง ผู้รับใช้ ผู้ดูแล             

ความเป็นอยู่ ในพุทธกาลพระเถระหลายรูปได้เปลี่ยนกันท าหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งพรรษาที่  20            
พระอานนท์จึงได้รับหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากประจ าพระองค์ ดู เร่ืองเดียวกัน, 570. 
 

249
ศุทโธทนะ (ส. ศุทฺโธทน śuddhodana) บาลีว่า สุทโธทนะ (บ. สุทฺโธทน Suddhodana) เป็นพระโอรส

พระองค์แรกของพระเจ้าสีหหนุและพระนางกัญจนา มีพระมเหสีพระนามว่าสิริมหามายาหรือพระนางมายา เมื่อพระนางมายา
สวรรคตแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้ทรงสถาปนาพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระกนิษฐาของพระนางมายาให้ด ารงต าแหน่งพระ
มเหสี พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นพระพุทธบิดา ในช่วงปีที่ 5 แห่งการบ าเพ็ญพุทธกิจ (ช่วงเวลา
ต่างจากที่ระบุไว้ในอวทานศตกะ) พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ ก่อนที่พระเจ้าสุทโธทนะจะสวรรคต
จนได้ทรงบรรลุอรหัต หลังจากเสวยวิมุตติสุข 7 วันพระเจ้าสุทโธทนะก็ปรินิพพาน ดู เร่ืองเดียวกัน, 457 ; และ Ibid, 1200. 
 

250
มหามายา หรือมายาเทวี (mahāmāyā) เป็นพระธิดาของพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราแห่งนคร            

เทวทหะ และเป็นพระอัครชายาของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์และเป็นพระชนนีของเจ้าชายสิทธัตถะ ตามพุทธประวัติ
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน พระนางมหามายาก็สวรรคต พระนางมหามายาหรือมายาเทวีนิยมเรียกกันว่า พระนางสิริ
มหามายา ดู เร่ืองเดียวกัน, 268 ;  Ibid, 608; and Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 

Dictionary, vol. 2, 424, 430. 
 

251
ราหุล (rāhula) พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ คราวพระพุทธเจ้าเสด็จนครกบิลพัสดุ์ 

ราหุลกุมารเข้าเฝ้าทูลขอทายาทสมบัติตามค าแนะน าของพระมารดา พระพุทธเจ้าจะประทานอริยทรัพย์จึงให้พระสารีบุตรบวช
ราหุลเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทาง
เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา พระราหุลปรินิพพานในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก่อนพุทธปรินิพพานและก่อนการปรินิพพานของพระสารีบุตร ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 342. 
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แสงสว่าง อย่ากระนั้นเลย เราควรจะดับประทีปเสีย” พระเถระนั้นจึงเริ่มใช้มือดับประทีป (แต่) ก็ไม่
สามารถดับลงได้ และหลังจากนั้นจึงใช้มุมจีวร หลังจากนั้นใช้พัดวีชนี แม้อย่างนั้นก็ไม่สามารถดับได้ 
ในขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระอานนท์ผู้มีอายุแล้วว่า  “มีเรื่องอะไรหรืออานนท์”             
พระเถระนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ข้าพระองค์เกิดความคิดว่า “ไม่ใช่สถานที่และ
โอกาสอันเหมาะสมเลยที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจะทรงเข้าบรรทมในขณะที่มีแสงสว่าง อย่ากระนั้น
เลยเราจะพึงดับประทีปเสีย ข้าพระองค์นั้นจึงเริ่มที่จะใช้มือดับประทีป แต่ก็ไม่สามารถดับลงได้           
และหลังจากนั้นจึงใช้มุมจีวร จากนั้นก็ใช้พัดวีชนี แม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถดับลงได้” พระผู้มี             
พระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์เธอจะเสียแรงตัวเองไปเปล่าๆ ถึงแม้ลมพายุไวรัมภกะ252(vairambhaka) 
จะพัดมา ลมพายุเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะดับ (ประทีปนี้) ได้ จะกล่าวไปใยถึงมือ (ของเธอ) ชายจีวร
หรือว่าพัดวีชนีเล่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ประทีปนี้นางทาริกานั้นจุดให้ลุกโชนแล้วโดยจุดประสงค์อัน
แน่วแน่แห่งจิตอันยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น อานนท์ นางทาริกานี้เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี จะเป็น              
พระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี มีคู่อัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ศารีบุตร
และเมาทคัลยายนะ มีภิกษุผู้อุปัฏฐากนามว่า อานนท์ มีพระราชบิดานามว่า ศุทโธทนะ พระราช
มารดานามว่า มหามายา มีพระราชโอรสเป็นพระกุมารผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ราหุล แม้เธอจะกระท า        
การแบ่งพระธาตุแล้วปรินิพพาน” 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ            
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของหญิงขอทานในพระนคร ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่  7                 
จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 

 
8. เรื่องหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ (supriyāvadānam) 

 พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ ได้รับ
การบูชาทั้งจากพระราชา ท่านผู้มีทรัพย์สินเสมอพระราชา ชาวเมือง เศรษฐี หัวหน้าพ่อค้า เทวดา 
นาค  ยักษ์ อสูร  ครุฑ  กินนร  (และ) จากพญานาคทั้งหลาย  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงได้รับ               
การยกย่องนับถืออย่างยิ่งทั้งจากเทวดา นาค ยักษ์ คนธรรพ์ อสูร ครุฑ กินนรและพญานาคอย่างนั้น
แล้วทรงได้รับจีวร  บิณฑบาต ศยนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมายพร้อมด้วยพระสงฆ์
สาวก ทราบมาว่า ในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าจ าพรรษาที่เชตวันวิหาร อันเป็นอารามของ
เศรษฐีชื่อ อนาถปิณฑทะ ครั้งนั้นเมื่อถึงวันปวารณา253 (pravāraṇā) พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีจ านวน
มากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วน้อมวันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี               
พระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เหล่าพ่อค้า
ชาวเมืองศราวัสตีจ านวนมากผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ 

                                                           

 
252

ไวรัมภกะ (vairambhaka)  ในอวทานเร่ือง 8 สุปริยาวทานมฺ ได้อธิบายถึงลมไวรัมภกะไว้ว่า “vairambhe 

mahāsamudre vairambhā nāma vāyavo vānti yaistadudakaṁ kṣobhyate” (ณ มหาสมุทรไวรัมภะนั้นมีลมชื่อว่า 
ไวรัมภะพัดอยู่ซึ่งท าให้เกิดน้ าหมุนวน). 
 

253
ปวารณา (ส. ปฺรวารณา pravāraṇā) บาลีว่า ปวารณา (บ. ปวารณา pavāraṇā) คือ พิธีกรรมทาง                

พุทธศาสนายอมให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ ก าหนดท าในวันขึ้น  15 ค่ าเดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษานั่นเอง นอกจากนี้                   
ปวารณายังหมายถึง การยอมให้ภิกษุสามเณรขอ หรือร้องขอได้ด้วยความเต็มใจ.  
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ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ครั้นทรงชี้แจงให้เหล่าพ่อค้า
ชาวเมืองศราวัสตีจ านวนมากเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ 
ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาหลายประการก็ทรงสงบนิ่ง ครั้งนั้น พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตี
จ านวนมากต่างก็พอใจอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว น้อมกราบแทบพระยุคลบาทของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า (หลังจากนั้น) ก็เข้า
ไปหาท่านอานนท์เถระ ครั้นเข้าไปหาแล้วก็น้อมวันทาแทบเท้าทั้งสองของท่านอานนท์เถระด้วย            
เศียรเกล้า นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านอานนท์เถระก็ชี้แจงให้เหล่าพ่อค้าชาวเมืองศราวัสตี
จ านวนมากผู้นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้
อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ครั้นทรงชี้แจงให้ เหล่าพ่อค้าชาวเมืองศราวัสตี
จ านวนมากเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่น
ร่าเริงด้วยธรรมกถาหลายประการก็สงบนิ่ง ล าดับนั้น เหล่าพ่อค้าลุกขึ้นจากอาสนะแล้ว ท าการห่มผ้า
เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางท่านอานนท์เถระแล้วกล่าวค านี้กะท่านอานนท์เถระว่า “ท่านอานนท์
ผู้เป็นเจ้า ท่านได้ฟังมาบ้างไหมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อยูจ่ าพรรษาแล้วจะเสด็จจาริกไปในชนบทไหน 
พวกเราจะได้รวบรวมสินค้าเตรียมเดินทาง ?” ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า เหล่าพ่อค้าผู้อยู่ในมหานครทั้ง 
6254 เหล่านี้จะรวบรวมสินค้าเตรียมเดินทางไปยังทิศที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประสงค์จะเสด็จไป 
ท่านอานนท์เถระนั้นกล่าวว่า “ท าไมพวกท่านจึงไม่ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเล่า ?” พ่อค้า
เหล่านั้นกล่าวว่า “เพราะว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพบได้ยาก โต้ตอบได้ยาก พวกเราไม่สามารถจะ
ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้” ท่านอานนท์เถระกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย แม้ส าหรับเราพระผู้มี            
พระภาคพุทธเจ้าก็เป็นผู้พบได้ยาก โต้ตอบได้ยาก แม้เราเองก็ไม่สามารถทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ (เหมือนกัน)” พวกพ่อค้ากล่าวว่า “ถ้าแม้แต่ท่านอานนท์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ายังเป็นผู้
พบได้ยาก โต้ตอบได้ยากแล้วไซร้ ท่านอานนท์ผู้เจริญจะพึงทราบได้อย่างไรว่า  พระผู้มีพระภาคเจ้า           
จะเสด็จไปยังทิศชื่อโน้น ?” พระอานนท์เถระกล่าวว่า “เรารู้ได้จากนิมิต หรือว่าจากเรื่องเล่าของ                
พระผู้มีพระภาคเจ้า” พวกพ่อค้าถามว่า “จากนิมิตเป็นอย่างไร ?” พระอานนท์เถระตอบว่า “พระผู้มี
พระภาคเจ้าจะประทับหันหน้าไปทางทิศที่พระองค์ปรารถนาจะเสด็จไป เรารู้จากนิมิตอย่างนี้”              
พวกพ่อค้าถามว่า “จากเรื่องเล่าเป็นอย่างไร ?” พระเถระตอบว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงตรัส
พรรณนาชนบททั้งหลายเหล่านั้น เรารู้จากเรื่องเล่าอย่างนี้” พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ท่าน
อานนท์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับหันพระพักตร์ไปทางไหน และตรัสพรรณนาชนบท      
ไหนเล่า ?” พระเถระกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับหันพระพักตร์ไปทางชนบทชื่อว่า 
มคธ255 (magadha) และตรัสพรรณนามคธชนบททั้งหลาย” แท้จริงส าหรับผู้ที่เที่ยวจาริกไปกับ               
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มหานครทั้ง 6 ในทิวยาวทานตามต้นฉบับ Gilgit Manuscripts ระบุไว้ว่าได้แก่ ศราวัสตี สาเกตะ ไวศาลี              
วาราณสี ราชคฤห์ และจัมปา แต่ในคัมภีร์บาลีดั้งเดิม (ทีฆนิกาย) มีที่กล่าวไว้แตกต่างคือ เป็นเมืองโกสัมพีแทนไวศาลี  ดู 
Nalinaksha Dutt,  ed. (1950), Gilgit Manuscripts, vol. 4, 119-120. 

255
มคธ (magadha) เป็นชื่อของแคว้น 1 ใน 16 แคว้นของชมพูทวีปสมัยพุทธกาลและเป็น 1 ใน 4 ของ

ราชอาณาจักรที่ทรงอ านาจที่สุดในสมัยพุทธกาลอันได้แก่ มคธ โกศล วังสะและอวันตี แคว้นมคธตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ าคงคา
ตอนกลาง มีเมืองหลวงชื่อราชคฤห์ (ดูรายละเดียดเชิงอรรถที่ 192 หน้า 68 ด้วย) ในสมัยพุทธกาลปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร 
และในปลายสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารถูกพระโอรสพระนามว่า อชาตศัตรูปลงพระชนม์แล้วได้ครองราชย์แทน พระเจ้าอชาต
ศัตรูครองราชย์ต่อมาอีก 24 ปีก็ถูกพระโอรสพระนามว่าอุทัยภัทร (udayabhadra) ปลงพระชนม์แล้วได้ทรงย้ายเมืองหลวงจาก                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจะมีอานิสงส์256 (ānuśaṁsa) 18 ประการ อานิสงส์ 18 ประการมีอะไรบ้าง ? 
1. ไม่มีอัคคีภัย 2. ไม่มีอุทกภัย 3. ไม่มีสิงหภัย (ภัยคือสิงโต) 4. ไม่มีวยาฆรภัย (ภัยคือเสือโคร่ง)               
5. ไม่มีทวีปิภัย (ภัยคือเสือดาว) 6. ไม่มีภัยแต่อาณาจักรอ่ืน 7. ไม่มีโจรภัย 8. ไม่มีภัยอันเกิดจากค่า
เทียบเรือ 9. ไม่มีภัยอันเกิดจากค่าเรือข้ามฟาก 10. ไม่มีภัยคือมนุษย์ 11. ไม่มีภัยคืออมนุษย์                       
12. เห็นรูปอันเป็นทิพย์ตามสมควรแก่เวลา 13. ฟังเสียงอันเป็นทิพย์ 14. แสงสว่างอันเจิดจ้าปรากฏ 
15. ได้ฟังพยากรณ์อนาคตของตัวเอง 16. มีความยินดีในการปฏิบัติธรรม 17. มีความยินดีในการใช้
สอยวัตถุสิ่งของ 18. ได้เดินทางร่วมกับพระพุทธเจ้าอันน าไปสู่ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย  
 ครั้งนั้น พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีจ านวนมากต่างก็พอใจอนุโมทนาภาษิตของท่านอานนท์
เถระแล้ว น้อมวันทาแทบเท้าของท่านอานนท์เถระด้วยเศียรเกล้าลุกจากอาสนะออกไปแล้ว เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ด ารงอยู่ เป็นไปอยู่ อันพระมหากรุณาธิคุณ
ตักเตือนอยู่ ทรงมีความอนุเคราะห์ต่อสัตว์อ่ืนย่อมเสด็จเที่ยวจาริกไปในป่าบ้าง แม่น้ าบ้าง ภูเขาบ้าง 
ป่าช้าบ้าง ชนบทบ้างตามเวลาอันสมควร แต่ว่าในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าปรารถนาจะเสด็จ
เที่ยวจาริกไปในชนบทชื่อว่า มคธ ทรงปวารณาออกพรรษานั้นนั่นแล แล้วตรัสเรียกท่านอานนท์เถระ
ว่า “ไปเถิด อานนท์ เธอจงไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ในวันที่ 7 นับแต่วันนี้ไป ตถาคตจะเที่ยวจาริก
ไปในมคธชนบท บรรดาพวกเธอทั้งหลายภิกษุรูปที่ต้องการจะเที่ยวจาริกไปในชนบทพร้อมกับ              
พระตถาคตจงตระเตรียมจีวรเถิด” ท่านพระอานนท์น้อมรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย          
ค าว่า “ขอรับ พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้วจึงไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายในวันที่ 7 นับแต่
วันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเที่ยวจาริกไปในมคธชนบท บรรดาพวกท่านทั้งหลายรูปที่ต้องการ 
จะเที่ยวจาริกไปในมคธชนบทพร้อมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า จงกระท าจีวรกรรม 257 (cīvarakarma) 
เถิด” ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้ว ประทับเบื้องหน้าหมู่ภิกษุเสด็จออกจาริกไป
ในมคธชนบทพร้อมด้วยพ่อค้าชาวเมืองศราวัสตี พราหมณ์ และคฤหบดีมากมาย 
 ล าดับนั้น พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีผู้มากพร้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้า ไป
เฝ้าแล้วน้อมกราบแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้ากราบทูลค านี้กะพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วย            
เครื่องบริขาร (ปัจจัย 4) กล่าวคือ จีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช (ยารักษาโรค) 
ระหว่างเมืองศราวัสตีจนถึงเมืองราชคฤห์เถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพ่อค้าชาวเมือง 

                                                                                                                                                                      

ราชคฤห์ไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ปาฏลีบุตร และในสมัยพระเจ้ากาลาโศก (Kālāśoka) ราว พ.ศ. 100 ก็ย้ายเมืองหลวงมาที่                
ปาฏลีบุตรอย่างถาวร ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช (aśoka) แคว้นมคธเรืองอ านาจจนถึงขีดสุด เพราะพระเจ้าอโศกทรง
รวบรวมแคว้นทั้งหมดไว้ภายใต้การปกครองของพระองค์ ปัจจุบันแคว้นมคธอยู่ในบริเวณรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ดู  G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 402-403; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 294; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กาลานุกรม : พระพุทธศาสนา
ในอารยธรรมโลก, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์, 2552), 17. 
 

256
อานิสงส์ (ส. อานุศ ส ānuśaṁsa) บาลีว่า อานิสงส์ (บ. อานิส ส ānisaṁsa)  ผลดีหรือผลที่น่าปรารถนาน่า

พอใจอันสืบเนื่องหรือพลอยได้จากกรรมดี ผลงอกเงยแห่งบุญกุศลกรรม. ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 544.  
 

257
จีวรกรรม (ส. จีวรกรฺม cīvarakarma, บ. จีวรกมฺม cīvarakamma) การท าจีวร งานเกี่ยวกับจีวร เช่น ตัด 

เย็บ ย้อม เป็นต้น. 
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ศราวัสตีจ านวนมากโดยพระดุษณีภาพ หลังจากนั้น พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีผู้มากพร้อมครั้นทราบว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพแล้ว จึงออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
 ครั้งนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเดินทางระหว่างเมืองศราวัสตีและเมืองราชคฤห์   
ในระหว่างดงป่าใหญ่มีโจรพันคนอาศัยอยู่ โจรพันคนนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้แวดล้อมไปด้วย
กองคาราวาน ประทับเบื้องหน้าหมู่ภิกษุ ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกะกันและกันทันทีว่า “พระผู้มี        
พระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกจงเสด็จไปเถิด พวกเราจะปล้นกองคาราวานที่เหลือ” ครั้นคิด
อย่างนี้แล้ว พวกเขาท้ังหมดจึงรีบเข้าไปประกบกองคาราวาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะโจรพันคนว่า  
“ท่านผู้เจริญเหตุการณ์ที่ปรากฏนี้คืออะไร ?” พวกโจรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้า
พระองค์เป็นโจรอาศัยอยู่ในดงป่า (นี้) พวกข้าพระองค์ไม่มีที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ (การค้าขาย) ไม่มี
การเลี้ยงโค พวกข้าพระองค์เลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจง
เสด็จไปเถิด พวกข้าพระองค์จะปล้นกองคาราวานที่เหลือ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “กองคาราวาน
นี้มาพร้อมเรา อย่างไรก็ตามพวกเธอพึงค านวณ (มูลค่า) เท่ากับกองคาราวานทั้งหมดรับเอาทองค า           
ไปเถิด” โจรพันคนยอมรับแล้วด้วยค าว่า “เอาอย่างนั้นก็ได้พระเจ้าข้า” เหล่าพ่อค้าที่เป็นอุบาสกใน
กองคาราวานนี้ค านวณนับมูลค่า (ทองค า) เท่ากับกองคาราวานทั้งหมดแล้วแสดงแก่โจรทั้งหลายว่ามี
จ านวน 100 มีจ านวน 1,000 ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานทรัพย์แก่โจรทั้งหลายเหล่านั้น
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไถ่ส าหรับกองคาราวาน หลังจากนั้น โจรพันคนนั้นรับเอาทองอันมีมูลค่าเท่ากับกอง
คาราวานไปแล้ว ส่วนที่เหลือก็หายไปในที่นั้นนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท าให้กองคาราวานหลุด
พ้นจากโจรพันคนแล้วอย่างนี้ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองราชคฤห์โดยล าดับแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีกอง
คาราวานแวดล้อมแล้วประทับเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จออกเดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปสู่เมือง 
ศราวัสตีแม้อีก เพราะพบกับโจรพันคนพระองค์ทรงจ่ายค่าไถ่ส าหรับกองคาราวานแล้วเหมือนอย่างที่
กล่าวมานั้น ด้วยการเสด็จมาเสด็จไปแม้ครั้งที่สอง  สาม สี่ ห้า และหกอย่างนี้พระองค์ทรงคุ้มครอง            
กองคาราวานจึงประทานมูลค่า (แก่โจรเหล่านั้น) เหตุเพราะพบกับโจรพันคน (ในระหว่างทาง) ส่วน
ครั้งที่ 7 พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีกองคาราวานติดตามแล้ว ประทับเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ออกเดินทาง
จากเมืองศราวัสตีไปสู่เมืองราชคฤห์ โจรพันคนได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ไม่มีกองคาราวาน
ติดตามประทับเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกะกันและกันทันทีว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า
จงเสด็จไปเถิด พวกเราจะปล้นภิกษุสงฆ์” ถามว่า “ข้อนั้นพราะเหตุอะไร ?” ตอบว่า “เพราะว่า             
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ประทานทองค า” ครั้นกล่าวดังนี้แล้วโจรทั้งหมดจึงรีบเข้าไป
ประกบแล้วเริ่มจะปล้นภิกษุทั้งหลาย ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “ลูกเอ๋ย ภิกษุเหล่านี้เป็นสาวก
ของเรา” พวกโจรกราบทูลว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบนั้นแลว่า พวกข้าพระองค์ทั้งหลาย
เป็นโจรอาศัยอยู่ในดงป่า พวกข้าพระองค์ไม่มีที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ (การค้าขาย) ไม่มีการเลี้ยงโค  
พวกข้าพระองค์เลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้” ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรัพย์จ านวนมากแก่โจร
ทั้งหลายและตรัสอย่างนี้ว่า “ลูกเอ๋ย พวกเธอพึงรับเอาทรัพย์เท่าท่ีเธอจะรับไปได้” ขณะนั้นโจรพันคน
นั้นรับเอาทองเท่าที่จะรับไปได้จากทรัพย์สมบัติจ านวนมากมายนั้น ทรัพย์ที่เหลือก็อันตรธานไปในที่
นั้นนั่นเอง ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าท าให้โจรพันคนผู้รับเอาสมบัติเท่าที่ต้องการต่างก็พอใจด้วย
ทรัพย์แล้ว หลังจากนั้น พระองค์จึงเสด็จถึงเมืองราชคฤห์โดยล าดับ ล าดับนั้น โจรทั้งหลายเหล่านั้น
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เกิดความคิดว่า “เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พวกเราจึงถึงพร้อมด้วยความส าเร็จและโชค
อย่างนี้ อย่ากระนั้นเลย พวกเราควรจะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกให้ฉัน 
(ภัตตาหาร) ในสถานที่นี้” ในระเวลาเช่นนี้ไม่มีอะไรที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเปี่ยมล้น
ด้วยพระมหากรุณาคุณ ทรงตั้งพระทัยที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลก ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ประเสริฐสุด                
ทรงบ าเพ็ญสมถวิปัสสนา258 (śamathavipaśyanā) อยู่เสมอ มีพระปรีชาสามารถควบคุมพระองค์เอง
ทั้ง 3 ทาง (คือทางกาย วาจา ใจ) ทรงด ารงมั่นดีแล้วด้วยฝ่าพระบาทคือฤทธิบาท 4 ประการ259 
(caturṛddhipāda) ทรงข้ามพ้นโอฆะ  4 ประการ260 (caturodha) ได้แล้ว ทรงสั่งสมสังคหวัตถ ุ              
4 ประการ261 (catuḥsaṁgrahavastu)  มานานแสนนาน ทรงเพียบพร้อมด้วยทศพลญาณ ทรงเป็น               
ผู้แกล้วกล้าด้วยไวศารัทยะ 4 ประการ ทรงบันลือสีหนาทอย่างไพเราะ ทรงละองค์ 5 ประการ262 
(pañcāṅga) ได้หมดสิ้น ทรงปลดเปลื้องขันธ์ 5 ประการ263 (pañcaskandha) ทรงผ่านพ้นคติ                      
5 ประการ (pañcagati) ได้แล้ว ทรงท าลายอายตนะ 6 ประการ264 (ṣaḍāyatana) ทรงประกอบพร้อม
ไปด้วยองค์  6 ประการ 265 ทรงบ า เ พ็ญบารมี  6 ประการ 266

 (ṣaṭpāramitā)  ครบถ้วน                       

                                                           

 
258

สมถวิปั สสนา (ส .ศมถวิปศฺยนา  śamathavipaśyanā)  บาลีว่ า  สมถวิปัสสนา (บ .  สมถวิปสฺสนา
samathavipassnā).  

259
ฤทธิบาท (ส. ฤทฺธิปาท  ṛddhipāda) บาลีว่า อิทธิบาท (บ. อิทฺธิปาท iddhipāda) คือ คุณเคร่ืองหรือทางให้ถึง

ความส าเร็จ มี 4 ประการ ได้แก่ 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น 2. วิริยะ ความพยายามท าสิ่งนั้น 3. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ใน
สิ่งนั้น 4. วิมังสา ความพิจารณา ใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 11, 233. 

260
โอฆะ แปลว่า ห้วงน้ า เป็นชื่อกิเลสที่ท่วมทับจิตใจของหมู่สัตว์ท าให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดมี 4 ประการ 

ได้แก่ กาม ภพ ทิฐิ และอวิชชา ดู เร่ืองเดียวกัน, 242. 

 
261

สังคหวัตถ ุ(ส. ส คฺรหวสฺตุ saṁgrahavastu) บาลีว่า สังคหวัตถุ (บ. ส คหวตฺถุ saṅgahavatthu) คือหลักการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกันเป็นเคร่ืองประสานสังคมของหมู่สัตว์ มี  4 ประการ ได้แก่ 1. ทาน การแบ่งปันเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กัน                 
2. ปิยวาจา พูดจาน่ารัก น่านับถือ 3. อัตถจริยา บ าเพ็ญประโยชน์ 4. สมานัตตตา ความมีตนเสมอภาค ท าตัวให้เข้ากันได้ ดู             
เร่ืองเดียวกัน, 167.  

262
องค์ 5 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงละได้หมดสิ้นแล้ว คือนิวรณ์ 5 ประการ ได้แก่ 1. กามฉันท์ พอใจฝักใฝ่        

ในกามคุณ 2. พยาบาท แค้นเคืองคิดร้ายผู้อื่น 3. ถีนมิทธะ หดหู่ซึมเซา 4. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านร าคาญ 5. วิจิกิจฉา            
ลังเลสงสัย ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 5; และ                 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 22, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2538), 72. 

 
263

ขันธ์ 5 ประการ สันสกฤตว่า ปัญจสกันธ์ (ส. ปญฺจสฺกนฺธ pañcaskandha) บาลีว่า เบญจขันธ์ (บ. ปญฺจขนฺธ 
pañcakhandha) หมายถึง กองหรือหมวดทั้ง 5 แห่งรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบเข้าเป็นชีวิต ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณ ดู เร่ืองเดียวกัน, 187. 
 

264
อายตนะ 6 ประการสันสกฤตว่า ษฑายตนะ (ส. ษฑายตน ṣaḍāyatana) บาลีว่ สฬายตนะ (บ. สฬายตน

saḷāyatana) แปลว่า เคร่ืองรู้และสิ่งที่ถูกรู้ เช่น ตาเป็นเคร่ืองรู้ รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ จัดเป็นสองประเภทคือ อายตนะภายนอก 6
อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก คือ เคร่ืองต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้มี 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องกาย และอารมณ์ที่เกิด
กับใจอายตนะภายใน คือ เคร่ืองต่อภายใน เคร่ืองรับรู้มี 6.  
 

265
องค์ 6 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงมีเพียบพร้อม คืออุเบกขา 6 ประการ ได้แก่ ฉฬังคุเบกขา พรหมวิหา

รุเบกขา โพชฌังคุเบกขา วิริยุเบกขา สังขารุเบกขา และเวทนูเบกขา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  Franklin Edgerton, Buddhist 

Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 5; และ มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณ           
วิเสสสฺส ปโม ภาโค, พิมพ์คร้ังที่ 9 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540). 204.   
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ทรงเพียบพร้อมไปด้วยดอกไม้คือโพธยังคะ 7 ประการ (saptabodhyaṅga) ทรงเป็นผู้ประทานสมาธิ
บริขาร 7 ประการ (saptasamādhipariṣkāra) ทรงเป็นผู้แสดงอัษฎางคิกมรรค267 (āṣṭāṅgamārga) 
อันประเสริฐ ทรงเป็นผู้น าบุคคลไปสู่อารยมรรค  มีพระปรีชาในอนุปูรววิหารสมาบัติ  9 ประการ268 
(navānupūrvasamāpatti) ทรงเป็นผู้ปราศจากสังโยชน์ 9 ประการ269 (navasaṁyojana) ทรงมั่นคง
ด้วยทศพล มีพระยศแผ่ไปทั่วทศทิศ ทรงประเสริฐที่สุดในหมู่ผู้ทรงอ านาจนับพันคน ย่อมทรงตรวจดู
สัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ270 (buddhacakṣu) ทั้งกลางคืนและกลางวัน 6 ครั้ง คือ กลางคืน 3 ครั้ง 
กลางวัน 3 ครั้ง ว่า “เราควรจะปลูกกุศลมูลที่ใครยังไม่ได้ปลูก เราควรจะเพ่ิมพูนกุศลมูลที่ใครได้ปลูก
ไว้แล้ว ใครประสบความล าบาก ใครประสบความทุกข์ยาก ใครประสบความกดดัน ใครประสบทั้ง
ความล าบาก ความทุกข์ยาก และความกดดัน เราจะปลดเปลื้องใครผู้ประสบความล าบาก ความทุกข์

                                                                                                                                                                      
266

บารมี (ส. ปารมิตา pāramitā) บาลีว่า ปารมี (บ. ปารมี pāramī) ไทยใช้ว่า บารมี พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
กล่าวถึงบารมี 10 ประการ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ อธิษฐาน สัจจะ เมตตา อุเบกขา ส่วนฝ่ายมหายานกล่าว
ว่า บารมีมี 6 ประการ ได้แก่ ทาน (dāna) ศีล (śīla) กษานติ (ksānti) วีรยะ (vīrya) ธยานะ (dhyāna) ปรัชญา (prajñā) 
นอกจากนี้ปรัชญาบารมียังแยกออกไปได้อีก 4 ประการ ได้แก่ อุปายะ (upāya) ประณิธาน (pranidhāna) พละ (bala) ชญาน 
(jñāna) ดังนั้นเมื่อประมวลเทียบเคียงบารมีของฝ่ายเถรวาทและมหายานจึงมี 10 ประการเท่ากัน แต่ในส่วนของรายละเอียดแล้ว
จะเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง แนวคิดเร่ืองบารมี มี 6 ประการนี้เดิมน่าจะเป็นของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท ซึ่งสอดคล้องกับ
ทรรศนะของประพจน์ อัศววิรุฬหการที่เหน็ว่า บารมี 6 ประการเป็นแนวคิดของสรวาสติวาท เพราะมีปรากฏในทิวยาวทานซึ่งเป็น
คัมภีร์ของนิกายสรวาทติวาทจึงเป็นไปได้ที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานรับเอาแนวคิดเร่ืองบารมี 6 ประการไปจากพุทธศาสนานิกาย                
สรวาสติวาท ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 33, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย               
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 414; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. พิมพ์เฉลิมฉลอง 200 ปี พระบรมราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เมษายน 
พุทธศักราช 2525), 38; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, พุทธศาสนามหายาน, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: สภาการศึกษามหามกุฏราช-
วิทยาลัย, 2539), 136-137; และ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อประชาชน (กรุงเทพฯ: โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 178. 

267
อัษฎางคิกมรรค (ส. อษฺฏางฺคิกมารฺค āṣṭāṅgikamārga) บาลีว่า อัฏฐังคิกมัคคะ (ส. อฏฺ งฺคิกมคฺค 

atthaṅgikamagga) แปลว่า ทางมีองค์ 8 ประการ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์ตามหลักพุทธศาสนา ได้แก่ 1. สัมมาทิฐิ 
ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ 3. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะ 
การเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ 7. สัมมาสติ ความระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ ดู มหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 10, 348. 

268
อนุปูรววิหารสมาบัติ (ส. อนุปูรฺววิหารสมาปตฺติ anupūrvavihārasamāpatti) บาลีว่า อนุปุพพวิหารสมาบัติ                 

(บ. อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติ anupubbavihārasamāpatti) หรืออนุปุพพวิหาร คือสมาบัติที่เป็นธรรมเคร่ืองอยู่อันประณีตต่อกัน
ขึ้นไปตามล าดับมี 9 ประการ ได้แก่ รูปฌาน 4 ประการ อรูปฌาน 4 ประการ  และสัญญาเวทยิตนิโรธ คือสมาบัติที่ดับสัญญาและ
เวทนา ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 11, 279-280. 

 
269

สังโยชน์ คือ กิเลสที่คอยผูกมัดจิตของสรรพสัตว์มี 10 ประการ ได้แก่ 1. สักกายทิฐิ ความเห็นว่าเป็นของตัว             
2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 3. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต 4. กามราคะ ความติดใจในกาม 5. ปฏิฆะ                     
ความกระทบกระทั่งในใจ 6. รูปราคะ ความติดในใจรูปธรรมอันประณีต 7. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม 8. มานะ ความถือ
ตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 10. อวิชชา ความไม่รู้จริง ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 
24, 18-19; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 418. 
 

270
พุทธจักษุ (ส. พุทฺธจกฺษุ buddhacakṣu) บาลีว่า พุทธจักขุ (ส. พุทฺธจกฺขุ buddhacakkhu) คือจักษุของ

พระพุทธเจ้า หมายถึงพระญาณที่หยั่งรู้อัธยาศัย อุปนิสัยและอินทรีย์ที่ยิ่งหย่อนต่างๆ กันของเวไนยสัตว์ ดู เร่ืองเดียวกัน, 270.  
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ยากความกดดัน ใครน่าจะตกลงไปในอบาย271 (apāya)  ใครมีแนวโน้มที่จะตกลงไปในอบาย ใครมี              
ทีท่าว่าจะตกลงไปในอบาย เราควรจะช่วยฉุดใครขึ้นมาจากอบายแล้วให้ด ารงอยู่ในสวรรค์ (svarga) 
และโมกษะ (mokṣa) เราควรจะฉุดมือของใครที่จมลงไปในเปือกตมคือกามให้ขึ้นมาได้ เราจะท าให้
โลกซึ่งประดับไปด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ามีผลแก่ใคร เราควรจะช่วยใครที่ปราศจาก            
อารยทรัพย์272 (āryadhana) ให้ด ารงอยู่ ในอ านาจที่สูงที่สุดด้วยอารยทรัพย์  ใครถูกทอดทิ้ง                    
ใครเจริญรุ่งเรือง (ไม่ทรงทราบ) 
 อนึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า  
 

 มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอาจจะซัดล้นฝั่งได้บ้าง | 
 แต่พระพุทธเจ้า (ผู้เป็นที่พ่ึงอาศัยของเหล่าเวไนยสัตว์)  
 จะไม่ทรงล่วงเลยโอกาสบรรลุธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์เด็ดขาด ||1||273 
 

 เหมือนอย่างมารดาย่อมดูแลบุตรน้อยผู้เป็นที่รักคนเดียว  
 ทั้งยังรักษาชีวิตบุตรน้อยผู้เป็นที่รักคนเดียวนั้นไว้ | 
 ฉันใดตถาคตก็ย่อมดูแลหมู่เวไนยสัตว์และรักษาสันตติ (ความสืบเนื่องแห่งธรรม) 
 ของหมู่เวไนยสัตว์ไว้ฉันนั้นเหมือนกัน ||2|| 
 

 แท้จริง แม่โคคือพระกรุณาคุณที่นอนเนื่องอยู่ในพระหฤทัยของ 
 พระสรรพัชญพุทธเจ้า274(sarvajña) ย่อมไม่เหน็ดเหนื่อยมุ่งแสวงหาเหล่าเวไนยสัตว์ | 
 ผู้หลงอยู่ในภพอันแสนโหดร้าย เปรียบเหมือนแม่โคผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก 
 ไม่เหน็ดเหนื่อยมุ่งค้นหาลูกโคที่เดินหลงทางฉะนั้น ||3|| 
 

 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นเวลาที่จะแนะน าพวกโจรทั้งหลาย
เหล่านั้น ทรงออกจากเมืองราชคฤห์มีหมู่แห่งภิกษุเป็นบริวารประทับเบื้องหน้าหมู่ภิกษุ ทรงสงบ
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อบาย (apāya) คือภูมิที่ปราศจากความเจริญ เรียกว่า อบายภูมิ มี 4 ประการ ได้แก่ 1. นรก 2. เดรัจฉาน         
3. เปรต 4. อสุรกาย ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 25, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย                
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 301-302. 

272
อารยทรัพย์ บาลีว่า อริยธนะ (ariyadhana) ต้นฉบับภาษาสันสกฤตก็ใช้ค าศัพท์ว่า อารฺยธน (āryadhana)      

ไทยนิยมใช้ว่า อริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวอยู่ภายในจิตใจดีกว่าทรัพย์ภายนอกและท าให้เป็นคนประเสริฐอย่าง
แท้จริง มี 7 ประการ ได้แก่ 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. หิริ 4. โอตตัปปะ 5. พาหุสัจจะ 6. จาคะ 7. ปัญญา ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย,            
สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 11, 310. 

 
273“apyevātikramedvelāṁ sāgaro makarālayaḥ | 

  na tu vaineyavatsānāṁ buddho velāmatikramet||1|| ”  

ในโศลกนี้ ลามอตต์ (lamotte) ได้เสนอค าแปลที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยว่า  
“มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตวท์ะเลอาจหลงลืมเวลาขึ้นลงได้ 
แต่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงล่วงเลยโอกาสสอนธรรมแก่เหล่าเวไนยสัตว์” ดู Étienne Lamotte, History of 

Indian Buddhism from the Origins to the Śaka Era, Sara Webb-Boin, trans., (Louvain-la-Neuve: Institut 

Orientaliste Original French edition published in Louvain, 1988), 646. 
 

274
สรรพัชญ (ส. สรฺวชฺ  sarvajña) บาลีว่า สัพพัญฺญู (บ. สพฺพญฺญู sabbaññū) ไทยแผลงใช้ว่า สรรเพชญ คือ

ผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า.  
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เสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น มีบริวารผู้สุขุมเยือกเย็น ทรงผ่อนคลาย มีบริวาร            
ผู้ผ่อนคลาย ทรงหลุดพ้น มีบริวารผู้หลุดพ้น ทรงห่างไกลจากกิเลส มีบริวารผู้ห่างไกลจากกิเลส 
เรื่อยไปจนถึงทรงประกอบพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเหมือนดังที่กล่าวมาแล้ว275 เสด็จถึงดงป่า
ใหญ่นั้น โดยล าดับ โจรพันคนได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกก าลังเสด็จมาจาก           
ที่ไกลแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วท าจิตให้เลื่อมใสในทันที เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้า
แล้วคุกเข่าลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า           
“ในวันพรุ่งนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารของข้าพระองค์
ด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของโจรพันคนนั้นโดยพระดุษณีภาพ ครั้งนั้น              
โจรพันคนทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพแล้ว จึงหลีกออกไปจากส านัก
ของพระองค์  
 ล าดับนั้น โจรพันคนนั้นจัดเตรียมของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและประณีตในคืนนั้น
นั่นเอง แล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่  ปูลาดอาสนะ จัดตั้งเหยือกน้ า ส่งทูตไปกราบทูลเวลาแก่พระผู้มี                    
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ภัตตาหารจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาแล้วที่   
พระผู้มพีระภาคเจ้าจะทรงทราบเวลา” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ถือบาตรและ
จีวร มีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้ว ประทับอยู่เบื้องหน้าหมู่ภิกษุเสด็จเข้าไปยังสถานที่จัดเตรียมภัตตาหาร
ของโจรพันคนนั้น ขณะนั้น โจรพันคนนั้นได้ล้างเท้าของภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วย               
น้ าอันเจือด้วยกลิ่นจันทน์ หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระหัตถ์และพระบาทอันล้างแล้ว              
จึงประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วข้างหน้าหมู่ภิกษุ โจรพันคนทราบว่าหมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธานนั่งเรียบร้อยแล้ว จึงคอยดูแลรับใช้ด้วยของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดและประณีตด้วยมือ
ของตนเอง ครั้นทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์ และเก็บบาตร
แล้วจึงรับเอาอาสนะที่ต่ ากว่านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือจะฟังธรรม ครั้งนั้น             
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของโจรทั้งหลายเหล่านั้น  
จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเช่นนั้น ท าให้โจรพันคนผู้นั่งอยู่บนอาสนะนั้นนั่นแลฟังแล้วท าลายภูเขาหิน
คือสักกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการ ด้วยวัชระคือฌาน บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว อนึ่ง
โจรทั้งหลายผู้เห็นสัตยธรรมแล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสดาปัตติผลที่พระผู้มี                  
พระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้มารดาก็มอบให้ไม่ได้ บิดาก็มอบให้ไม่ได้ พระราชาก็
มอบให้ไม่ได้ เทวดาก็มอบให้ไม่ได้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็มอบให้ไม่ได้ ศรมณะและพราหมณ์              
ก็มอบให้ไม่ได้ มิตรสหายพวกพ้องผู้เป็นที่รักก็มอบให้ไม่ได้ พวกเรานี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น
กัลยาณมิตร ข้าพระองค์ยกเท้าขึ้นจากนรก ก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน และเปรตแล้ว พระองค์ท าให้ข้า
พระองค์ท้ังหลายด ารงอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว สังสารข้าพระองค์ทั้งหลายท าให้สิ้นสุด
ได้แล้ว มหาสมุทรคือเลือดและน้ าตาข้าพระองค์ทั้งหลายท าให้เหือดแห้งแล้ว ทะเลคือน้ าตาข้า
พระองค์ทั้งหลายข้ามพ้นแล้ว ภูเขาคือกองกระดูกพวกข้าพระองค์ข้ามได้แล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
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ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat ” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง...ดังที่เคยกล่าวมาแล้ว) แทนการยกข้อความ
เหล่านั้นมาทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นการบรรยายเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงด าเนินเข้าไปในเมืองและเหตุการณ์
อัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่พระพุทธเจ้าทรงด าเนินเข้าไปในเมือง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อเร่ืองก่อนหน้านี้มิได้ปรากฏส านวนเต็มมา
ก่อน ซึ่งส านวนเต็มของข้อความนี้ปรากฏเป็นคร้ังแรกในอวทานเร่ืองที่ 9 เมณฺฒกคฺฤหปติวิภูติปริจฺเฉท ในหน้า131-132. 
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ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว                
ข้าพระองคจ์ะพึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงตรัสด้วยเสียงเช่นเดียวกับพราหมณ์ว่า “เธอทั้งหลายจง (เป็นภิกษุ) มาเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์
เถิด” สิ้นสุดพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า โจรทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นผู้มีศีรษะโล้น ปราศจาก
ราคะในไตรธาตุ เห็นก้อนดินและทองค ามีค่าเท่ากัน มีจิตสม่ าเสมอประหนึ่งฝ่ามือในอากาศ มีฟองไข่ที่
จะท าให้เกิดใหม่ถูกท าลายจนละเอียดแล้วด้วยวิทยาเสมือนไม้จันทน์ที่ถูกสับจนละเอียดด้วยพร้า 
ฉะนั้น ได้ส าเร็จวิทยา อภิญญา และประติสังวิทแล้ว276 เป็นผู้ไม่ไยดีในภพ ลาภ โลภ และสักการะ               
ท่านเป็นผู้ทีน่่าบูชา น่านับถือ และน่ากราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์และอุเปนทรเทพ 
  ภิกษุทั้งหลายต่างก็เกิดความสงสัยจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงขจัด   
ความสงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทอดพระเนตรเอาเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท าให้
โจรพันคนพอใจแล้วด้วยทรัพย์สมบัติถึง  7 ครั้ง แล้วท าโจรเหล่านั้นให้ด ารงอยู่ในนิวารณะอันหาที่
เปรียบมิได้ อันยอดเยี่ยมเป็นที่เกษมแห่งโยคะ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ใน
บัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตกาลนานมาแล้วเพราะไปพบโจรพันคนนี้นั่นแล เราได้ไถ่ตัวพ่อค้าพันคนด้วย
สินค้ามากมาย แต่ก็ไม่ท าให้พวกเขาพอใจได้ หลังจากนั้นในเวลา 100 ปี เราได้ใช้วิธีการที่กระท าได้
ยากหลายร้อยหลายพันวิธีเดินทางไปยังพทรทวีป277 (badaradvīpa) ได้ส าเร็จซึ่งเป็นการเดินทางที่
เทวดาและมนุษย์ท าให้ส าเร็จได้ยาก แม้แต่ท้าวศักระและพรหมเป็นต้นก็ยังเดินทางไปถึงได้ยาก 
เพราะปรารภโจรทั้งพันคนนั้นเอง เราจึงท าให้ชาวชมพูทวีปทั้งหมดร่าเริงยินดีด้วยรัตนะอันวิ เศษ
ทั้งหลายได้แก่ ทอง เงิน ไพฑูรย์ และแก้วผลึก เป็นต้น พร้อมท าให้เขาพอใจด้วยอุปกรณ์อันวิเศษที่   
จะท าให้มโนรถส าเร็จได้ แล้วประดิษฐานพวกเขาไว้ในกุศลกรรมบถ 10 ประการ” พวกเธอจงฟังเรื่อง
นั้น (ดังต่อไปนี้) 
 ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วพระราชาพระนามว่า พรหมทัต                          
ทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี (ทรงท าให้กรุงพาราณสี) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย                
หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน ไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งวุ่นวายหรือ
ท าร้ายกัน ปลอดจากทุรภิกษภัย และโรคภัยไข้เจ็บ พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติปานประหนึ่งบุตรผู้
เป็นที่รักคนเดียว ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพาราณสีมีหัวหน้าพ่อค้านามว่า   ปริยเสนะ (priyasena) 
อาศัยอยู่เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรวัณ 
หัวหน้าพ่อค้านั้นได้แต่งงานกับสตรีจากสกุลที่ทัดเทียมกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์เสพสังวาสกับภรรยา
นั้น ครั้งนั้น สัตว์ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่คนหนึ่งเคลื่อนแล้วจากหมู่เทวดาอันน่ารื่นรมย์แห่งหนึ่งก้าวลงสู่
ครรภ์ของนางประชาบดีนั้น สตรีที่มีความเฉลียวฉลาดบางคนจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ 5 ประการ 
คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ มีอะไรบ้าง ? คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ ได้แก่ 1. รู้ว่าบุรุษมีสมรรถภาพ
ทางเพศ  รู้ว่าบุรุษไม่มีสมรรถภาพทางเพศ 2. รู้เวลาที่เหมาะสม (ในการมีเพศสัมพันธ์) รู้ว่ามีระดู                      

                                                           
276

ประติสังวิท (ส. ปฺรติส วิทฺ pratisaṁvida)  บาลีว่า ปฏิสัมภิทา (บ. ปฏิสัทภิทา patisambhidā) แปลว่า   
ความแตกฉานหรือความรู้แตกฉาน มี 4 อย่าง ได้แก่ 1. ปัญญาแตกฉานในอรรถ 2. ปัญญาแตกฉานในธรรม 3. ปัญญาแตกฉานใน
ภาษา 4. ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 31, 175. 
 

277
พทรทวีป (badaradvīpa) ที่นี่เหมือนเป็นแหล่งขุมทรัพย์ กล่าวคือ เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรือง

ที่สุดในช่วงเวลานั้น ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 424. 
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3. รู้ว่าตั้งครรภ์  4. รู้ว่าครรภ์ที่ลงมานั้นเป็นใคร (ครรภ์ลงมาจากผู้ใดรู้จักผู้นั้น) 5. รู้ว่าครรภ์เป็นทารก 
รู้ว่าครรภ์เป็นทาริกา (คือ) ถ้าเป็นทารกครรภ์จะเอียงไปอยู่ทางท้องด้านขวา ถ้าเป็นทาริกาครรภ์            
จะเอียงไปอยู่ทางท้องด้านซ้าย ภรรยาเศรษฐีนั้นมีใจเกิดปีติยินดีบอกสวามีว่า “ท่านอารยบุตร เป็นที่
น่ายินดียิ่งนักท่านก าลังจะเจริญรุ่งเรือง (เนื่องจาก) ดิฉันได้ตั้งครรภ์แล้ว อีกทั้งครรภ์ยังเอียงไปอยู่ทาง
ท้องด้านขวาของดิฉัน (ฉะนั้น) ครรภ์จะต้องเป็นทารกแน่นอน”  แม้แต่หัวหน้าพ่อค้านั้นก็พลอยมีใจ
เกิดปีติยินดีจึงเปล่งอุทานว่า “เราจะได้เห็นหน้าลูกชายที่เราเฝ้าปรารถนามานานแสนนานจริงหรือนี่ 
ขอให้ลูกชายที่เกิดมาแล้วของเราอย่าได้เป็นอวชาตบุตรเลย พึงท าธุรกิจของเรา (ต่อไป) ขอให้ลูกชาย
ที่เราเลี้ยงดูมาแล้วพึงเลี้ยงดูเราตอบแทน พึงได้รับมรดกตกทอด (ของเรา) ขอให้วงศ์ตระกูลของเราพึง
ตั้งมั่นต่อไปอีกนานแสนนาน และเมื่อพวกเราเสียชีวิตไปแล้วลูกชายของพวกเราจะถวายทาน กระท า
บุญน้อยบ้าง มากบ้าง หลังจากท าหน้าที่ทั้งหลายเสร็จแล้วย่อมบ าเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้โดย
ระบุชื่อพวกเราว่า “ขอกุศลนี้จงติดตามท่านทั้ง 2 ไปในทุกๆ ที่ที่ท่านทั้ง 2 นั้นไปเกิดด้วยเถิด”              
และหลังจากได้ทราบว่าภรรยานี้ตั้งครรภ์แล้วเศรษฐีจึงให้นางพักอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดซึ่งไม่มีเครื่อง
กั้นกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวเศรษฐีก็ให้ดูแลนางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่ออากาศร้อนก็ให้
ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ขมเกินไป ไม่เปรี้ยว
เกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวานเกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้ดูแลด้วยอาหารที่ไม่ขม                
ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เผ็ดร้อน และไม่ฉุน ให้นางประดับร่างกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและ
สร้อยคอชนิด 64 สาย ให้ดูแลนางจากเตียงสู่เตียงจากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด    
(ท าให้นาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดินท่องเที่ยวไปในสวนนันทนวัน อนึ่ง ภรรยาของเศรษฐีนั้นไม่ได้ยิน
เสียงที่จะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งครรภ์แก่ใกล้คลอด หลังจากผ่านไป            
8 หรือ 9 เดือนภรรยาเศรษฐีนั้นก็ถึงก าหนดคลอด ทารกที่เกิดมามีรูปงามชวนมองน่าเลื่อมใส ผุดผ่อง 
ผิวพรรณดังทอง มีศีรษะลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวห้อยลงมา หน้าผากกว้าง จมูกโด่ง คิ้วโก่ง           
มีร่างกายแข็งแรงมั่นคง มีก าลังมากเหมือนนักมวยปล้ า ญาติทั้งหลายของหัวหน้าพ่อค้านั้นมาประชุม
กันแล้วกระท าการฉลองวันเกิดให้แก่ทารกนั้นซึ่งเกิดได้ประมาณ 3 สัปดาห์ 21 วัน จัดพิธีตั้งชื่อ             
(โดยถาม) ว่า “ทารกควรจะชื่ออะไร ?” ญาติๆ ต่างพากันพูดว่า “ทารกนี้เป็นบุตรของหัวหน้าพ่อค้า
ชื่อว่า ปริยเสนะ ดังนั้นควรจะชื่อว่า สุปริยะ (supriya) เถิด” ทารกชื่อสุปริยะได้รับการเลี้ยงดูจาก         
แม่นม 8 คน ได้แก่ แม่นมที่คอยอุ้ม 2 คน แม่นมที่คอยให้น้ านม 2 คน แม่นมที่คอยช าระล้างสิ่ง
สกปรก 2 คน แม่นมท่ีคอยเล่นหยอกเย้า 2 คน แม่นมทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม 
เนยสด เนยใส เนยข้น และด้วยอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่ อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้น
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น 

 ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ สุปริยะได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ การค านวณ 
คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ จิตรกรรม ศาสตร์ว่าด้วย
การลงทุน การตรวจสอบดูช้าง ตรวจสอบดูม้า การตรวจสอบรัตนะ การตรวจสอบดูไม้ ตรวจดูผ้า              
ดูลักษณะบุรุษ ดูลักษณะสตรี เขามีความช านาญในการตรวจสอบสินค้าต่างๆ รู้ศาสตร์ทุกอย่าง             
รู้จิตรกรรมทุกอย่าง รู้ศิลปะทุกอย่าง รู้ภาษาสัตว์ทุกชนิด รู้การด าเนินชีวิตในคติ (ภพ) ทั้งปวง               
เป็นผู้คงแก่เรียน เป็นผู้ชี้แจง ชาญฉลาด เชี่ยวชาญ (นอกจากนี้) เขายังเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลม
เหนือคนทั่วไป ด้วยความรู้ของเขา เขาจึงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเสมือนแสงไฟซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับ
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กษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธีมูรธาภิเษกแล้ว ผู้จะได้รับราชสมบัติ อ านาจ และก าลังพลในดินแดน
ที่ปกครอง ผู้มีชัยครอบครองปฐพีมณฑลอันกว้างใหญ่ กล่าวคือ เป็นผู้ช านาญในศิลปะการฝึกช้าง            
ในการขี่หลังม้า ในการขับรถ ในการยิงลูกศร ในการใช้ธนู ในการจัดทัพ ในการลี้พล ในการใช้ตะขอ
บังคับช้าง ในการใช้บ่วง ในการพุ่งหอก ในการใช้พลอง ในการใช้หมัด ในการใช้เท้า ในการใช้เวทมนต์ 
ในการโจมตีระยะไกล ในการโจมตีจุดตาย ในการพุ่งหอกตรงเป้าหมาย ในการทุบอย่างรุนแรง              
และเป็นผู้ช านาญในศาสตร์ทั้ง 5 เป็นความจริงที่ว่า “ชนทั้งหลายจะไม่จดจ าชื่อของลูกชายตราบที่
บิดา (ของเขา) ยังมีชีวิตอยู่” ครั้งนั้น ในเวลาต่อมาหัวหน้าพ่อค้าปริยเสนะป่วยเป็นไข้แล้ว (ถึง) เขาถูก
รักษาด้วยยารักษาคือรากไม้ เปลือกไม้ ใบ ดอกไม้ และผลไม้ (แต)่ ก็ไม่ดีข้ึนเลย 

 

 การสั่งสมทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นไปเป็นที่สุด  
 ความตั้งข้ึนทั้งหลายมีการตกไปเป็นที่สุด | 

 สังโยคมีวิประโยคเป็นที่สุด278 และชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ||4|| 
 

 หัวหน้าพ่อค้านั้นประกอบแล้วด้วยกาลธรรม (เสียชีวิตแล้ว) ดังนี้แล เมื่อหัวหน้าพ่อค้า              
ปริยเสนะเสียชีวิตแล้ว พระราชาแคว้นกาศี279 (kāśi) พระนามว่า พรหมทัต ทรงแต่งตั้งสุปริยะไว้ใน
ต าแหน่งหัวหน้าพ่อค้าใหญ่ สุปริยะนั้นผู้เป็นหัวหน้าพ่อค้ากระท าการปฏิญญาครั้งใหญ่มีลักษณะอย่าง
นี้ว่า “เราจะท าให้สัตว์ทั้งหมดพอใจด้วยทรัพย์ (แต่ว่า) สิ่งของที่จะให้ได้มีน้อย ส่วนผู้ขอจ านวนมาก 
หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันทรัพย์ (ของเขา) นั้นถึงแล้วซึ่งความสูญไปสิ้นไป ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าใหญ่  
สุปริยะใคร่ครวญอยู่ว่า “สิ่งของที่จะให้มีจ านวนน้อยแต่ผู้ขอนั้นมีจ านวนมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นทรัพย์
สมบัติจึงถึงความพร่องหมดไป อย่ากระนั้นเลย เราจัดเตรียมเรือเดินสมุทรข้ามลงสู่มหาสมุทรน า
ทรัพย์สมบัติมา” ขณะนั้นหัวหน้าพ่อค้าใหญ่สุปริยะจัดเตรียมเรือเดินสมุทรแล้วพร้อมกับพ่อค้า 500 
คน ข้ามลงสู่มหาสมุทร ล าดับนั้น เขาไปถึงเกาะเงินแล้วท าการรวบรวมเงิน เดินเรือข้ามมหาสมุทรโดย
สวัสดิภาพและปลอดภัย ยกสินค้าด้วยยานพาหนะทางบก มุ่งหน้าออกเดินทางไปยังเมืองพาราณสี 
หัวหน้าพ่อค้าใหญ่เดินทางมาถึงกลางป่าชายแดนแล้วก็พบกับโจรพันคนเข้า ทันใดนั้น โจรเหล่านั้น
ทั้งหมดผู้ต้องการจะปล้นจึงเข้าประกบโดยเร็ว อนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะมองดูแล้วจึงกล่าวว่า                
“ท่านผู้เจริญเหตุการณ์ที่ปรากฏนี้คืออะไร ?” พวกโจรกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้าท่านผู้เดียวจงไปโดย
สวัสดิภาพและปลอดภัยเถิด พวกเราจะปล้นกองคาราวานที่เหลือ” หัวหน้าพ่อค้ากล่าวว่า                
“ท่านผู้เจริญกองคาราวานนี้มาพร้อมเรา ท่านทั้งหลายไม่สมควรจะปล้น (กองคาราวานนี้)” หัวหน้า
พ่อค้ากล่าวอย่างนี้แล้ว พวกโจรจึงกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้า พวกเราเป็นโจรอาศัยอยู่ในดงป่า (นี้)  
พวกเราไม่มีที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ (การค้าขาย) ไม่มีการเลี้ยงโค พวกเราเลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้”
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สังโยค (saṁyoga) คือ การรวม การสมาคม ส่วนวิประโยค (viprayoga) คือ การแยก การแตกแยก. 

 
279

กาศี (ส. กาศี kāśī) บาลีว่า กาสี (บ. กาสี kāsī) เป็นชื่อแคว้นหนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีปหรือประเทศ
อินเดียคร้ังพุทธกาล มีเมืองหลวงชื่อพาราณสี พระราชาผู้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีปรากฏพระนามว่ากาสีราชาบ้าง กา
สิกราชาบ้าง กาสีเป็นแคว้นที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากสมัยพุทธกาล ต่อมาแคว้นกาสีได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศล 
ปัจจุบันแคว้น กาสีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ในอาณาเขตของรัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย ดู พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 20; and G. P. Malalasekera, Dictionary of 

Pāli Proper Names, Vol. 1, 592.  
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หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะจึงกล่าวกะโจรทั้งหลายเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลาย พวกท่านพึงค านวณมูลค่า
เท่ากับกองคาราวาน เราจะให้มูลค่าเพ่ือประโยชน์ (ไถ่ตัว) กองคาราวานเหล่านี้” ขณะนั้นพ่อค้า
เหล่านั้นจึงช่วยกันค านวณมูลค่าแล้วบอกแก่โจรทั้งหลายว่ามีจ านวน 100 มีจ านวน 1,000 หลังจาก
นั้นหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะจึงให้ทรัพย์ส่วนตัวเพ่ือเป็นค่าไถ่สินค้า หัวหน้าพ่อค้าคุ้มกันกองคาราวานจาก
พวกโจรแล้ว แม้ครั้งที่สอง สาม สี่ ห้า และหกอย่างนี้ หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะคุ้มครองกองคาราวาน           
จึงให้มูลค่า (แก่โจรเหล่านั้น) เหตุเพราะพบกับโจรพันคน ส่วนครั้งที่ 7 หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะออก
เดินเรือสู่มหาสมุทรแล้ว หลังจากส าเร็จการเดินเรือกลับมาถึงกลางดงป่าชายแดนก็พบกับโจรพันคน
นั้น ขณะนั้น โจรเหล่านั้นทั้งหมดมีความต้องการจะปล้นจึงรีบเข้าไปประกบโดยเร็ว ส่วนหัวหน้าพ่อค้า
สุปริยะมองดูแล้วจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเราเองหัวหน้าพ่อค้าชื่อว่า สุปริยะ” พวกโจรทั้งหลายจึง
กล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้าใหญ่ทราบอยู่นั่นแลว่า “พวกเราเป็นโจรอาศัยอยู่ในดงป่า (นี้) พวกเราไม่มี      
ที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ (การค้าขาย) ไม่มีการเลี้ยงโค พวกเราเลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้” ครั้งนั้น     
หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะนึกถึงค าปฏิญญาครั้งก่อน ผู้มั่นคงในปฏิญญาจึงให้สินค้ าแก่โจรพันคนนั้น 
หัวหน้าพ่อค้าใหญ่สุปริยะใคร่ครวญอยู่ว่า “โจรทั้งหลายเหล่านี้ย่อมกระท าการสั่งสมทรัพย์ที่เกิดจาก
ค่าไถ่ที่ได้แล้วและได้แล้ว และเรากระท าปฏิญญาครั้งยิ่งใหญ่ไว้ว่า “เราจะพึงท าสัตว์ทั้งหมดให้พอใจ
ด้วยทรัพย์ เรานั้นย่อมไม่สามารถท าให้โจรพันคนนี้พอใจด้วยทรัพย์ได้เลย เราจะท าให้สัตว์ทั้งหมด
พอใจด้วยทรัพย์ได้อย่างไรอีก” จึงคิดเหม่อลอยแล้วผล็อยหลับไป 
 ครั้งนั้น เมื่อหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะผู้ยิ่งใหญ่ มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ เกิดความคิดอันยิ่งใหญ่ 
ผู้ท ามโนรถของสัตว์ทั้งหมดให้บริบูรณ์ สร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่องค์หนึ่ง 
จึงเข้าไปหาแล้วปลอบโยนว่า “หัวหน้าพ่อค้า ท่านอย่าได้เศร้าไปเลย ปณิธานของท่านจะต้องส าเร็จ 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ทราบมาว่า ณ ชมพูทวีปแห่งนี้มีเมืองขนาดใหญ่นามว่า พทรทวีป เป็นที่
ท่องเที่ยวไปของอมนุษย์ มีอมนุษย์ผู้มีศักดิ์ใหญ่อาศัยอยู่ ในพทรทวีปนั้นมีรัตนะหลายชนิดอัน                
ยอดเยี่ยมอันจะท าให้มโนรถของสัตว์ทั้งปวงบริบูรณ์ได้ หัวหน้าพ่อค้าถ้าท่านพึงส าเร็จการเดินทางใน
พทรทวีป ปฏิญญาอันยิ่งใหญ่นี้จะพึงลุล่วงไปได้อย่างนี้ จริงอยู่ปฏิญญาอันยิ่งใหญ่นี้แม้ส าหรับ             
ท้าวศักระและพราหมณ์ยังลุล่วงไปได้ยาก จะกล่าวไปใยถึงมนุษย์เล่า” เทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็
หายไปในที่นั้นนั่นเอง อนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่ง ใหญ่สุปริยะไม่สามารถที่จะถามเทวดานั้นเลยว่า                      
“พทรทวีปอยู่ทางทิศไหน หรือจะเดินทางไปในพทรทวีปนั้นได้อย่างไร” ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ
หลับแล้วตื่นขึ้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “โอ้หนอ เราควรให้เทวดานั้นแสดงอีกครั้งหนึ่ง เทวดานั้นพึง
แสดงทิศและอุบายส าหรับการเดินทางไปยังเมืองใหญ่ชื่อว่าพทรทวีป” จึงคิดเหม่อลอยแล้วผล็อยหลับ
ไป ครั้งนั้น เทวดานั้นทราบแล้วว่า “หัวหน้าพ่อค้านั้น ผู้ยิ่งใหญ่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีปฏิญญาอัน
ยิ่งใหญ่แน่วแน่ มีความเพียรและความบากบั่นอันแรงกล้า ไม่ยอมละทิ้งความพยายาม จึงเข้าไปหา
แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “หัวหน้าพ่อค้า ท่านอย่าเศร้าใจไปเลย หัวหน้าพ่อค้า ทราบมาว่าในทิศตะวันตก
ผ่านเกาะเล็กๆ 500 เกาะ จะมีภูเขาใหญ่ 7 ลูก และสูงขึ้นไปมีแม่น้ าใหญ่ 7 สายโอบรอบ ครั้นข้าม
แม่น้ า 7 สายเหล่านั้นด้วยความเพียรอันแรงกล้าไปแล้วก็จะเจอสิ่งนี้ถัดไป (คือ) ภูเขาและมหาสมุทรที่
ชื่อว่า อนุโลมปฏิโลม280 (anulomapratiloma) ภูเขาและมหาสมุทรที่ชื่อว่า อาวรตะ281 (āvarta) 
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อนุโลมปฏิโลม (anulomapratiloma) แปลตามรูปศัพท์ว่า ซัดไปซัดมา เป็นชื่อภูเขาและมหาสมุทร. 

   ส
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ปีศาจชื่อว่า ศังขนาภะ (śaṅkhanābha) และศังขนาภี282 (śaṅkhanābhī) ภูเขาและมหาสมุทรชื่อว่า 
นีโลทะ283 (nīloda) ภูเขาชื่อว่า ตารกากษะ (tārakākṣa) ปีศาจชื่อ นีลครีวะ (nīlagrīva) มหาสมุทรที่
ชื่อว่า ไวรัมภะ (vairaṁbha) ป่าต้นตมาระ ป่าไผ่ ภูเขา 7 ลูก แม่น้ ากรดที่มีหนาม ภูเขาตริศังกุ284 
(triśaṅku) ภูเขาอยัสกีละ285 (ayaskila) แม่น้ าอัษฏาทศวักระ286 (aṣṭādaśavakra) ภูเขาและแม่น้ าที่
ชื่อว่า ศลักษณะ287 (ślakṣṇa) ภูเขาธูมเนตระ288 (dhūmanetra) ภูเขาสัปตาศีวิษะ (saptāśīviṣa) และ
สุดท้ายแม่น้ าที่ชื่อว่าสัปตาศีวิษะ289 (saptāśīviṣa) มหาสมุทรชื่อว่า อนุโลมปฏิโลม (ซัดไปซัดมา)              
ในมหาสมุทรอนุโลมปฏิโลมนั้นซึ่งเป็นที่เที่ยวไปของเหล่ามนุษย์ สายลมชื่อว่าอนุโลมปฏิโลมพัดไปมา
อยู่ในมหาสมุทรและสายลมนั้น บุรุษผู้มีอ านาจมาก มีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่คุ้มครอง ใช้แพใหญ่ย่อมข้าม
มหาสมุทรอนุโลมปฏิโลมได้ด้วยก าลังแห่งบุญ ก าลังแห่งความเพียร และก าลังใจอันยิ่งใหญ่                 
ถึงเขาเดินทางมา 1 เดือนเพียงแค่วันเดียวก็จะถูกพัดกลับมา ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จะถูกพัดกลับมาอย่าง
นั้น (ขณะที)่ ถูกพัดไปพัดมาหากเดินทางมาถึงตรงกลางกระแสน้ า เมื่อท าได้อย่างนั้น เขาผู้มีก าลังแห่ง
ไมตรีคุ้มครอง อาศัยประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกย่อมข้ามผ่านล่วงเลยไปได้ ผ่านมหาสมุทรอนุโลม
ปฏิโลม (จะเป็น) ภูเขาชื่อว่า อนุโลมปฏิโลม (anulomapratiloma) ณ ภูเขาใหญ่อนุโลมปฏิโลมอันเป็น
ที่ท่องเที่ยวของอมนุษย์มีสายลมอนุโลมปฏิโลมพัดอยู่ซึ่งจะท าให้บุรุษมีดวงตามืดบอดสูญเสียสติอยู่ 
บุรุษนั้นต้องควบคุมตัวเองเสาะหายาสมุนไพรอันมีชื่อว่า อโมฆะ (amogha) จากภูเขาใหญ่นั้นนั่นแล 
เก็บเอามาแล้วหยอดที่ดวงตาละเลงทาที่ศีรษะจึงจะข้ามภูเขาใหญ่ชื่อว่า อนุโลมปฏิโลมไปได้ หากท า
ตามวิธีนี้แล้วเขาจะไม่หลงลืมสติจะข้ามภูเขาใหญ่ชื่อว่า อนุโลมปฏิโลมไปได้โดยสะดวกและสวัสดิภาพ 
ถ้าไม่ท าตามวิธีอย่างนี้หรือไม่ได้ยามา หรือได้ยามาแล้วแต่ไม่เก็บไว้ เขาจะหลงอยู่ (ในภูเขานั้น) ตลอด 
6 เดือน บ้างก็ถึงความเป็นบ้า หรือตกจากที่สูงเสียชีวิต ข้ามภูเขาใหญ่อนุโลมปฏิโลมไปแล้วจะมี
มหาสมุทรชื่อว่า อาวรตะ ในมหาสมุทรนั้นจะมีลมพายุพัดอยู่ท าให้น้ าหมุนวน ในสถานที่นั้นบุรุษ
จะต้องมีบุญและวิบากมาก มีอ านาจมาก มีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่คุ้มครองใช้และต่อแพขนาดใหญ่ถึงจะ
ข้ามมหาสมุทรอวารตะด้วยก าลังแห่งบุญ ก าลังแห่งความเพียร ก าลังใจ ก าลังกายอันยิ่งใหญ่ 
มหาสมุทรนั้นจะปั่นผู้นั้น 7 ครั้งในน้ าวนแห่งแรกแล้วหยุด เขาจะกระเด็นไป 1 โยชน์แล้วจมลงไป 
(ถึง) น้ าวนแห่งที่ 2 มหาสมุทรนั้นจะปั่นผู้นั้น 7 ครั้งในน้ าวนแห่งนั้นแล้วหยุด เขาจะกระเด็นไป 1 
โยชน์แล้วจมลงในน้ าวนแห่งที่ 2 แห่งที ่3 แห่งที ่4 แห่งที ่5 แห่งที่ 6 ก็เหมือนกันมหาสมุทรนั้นจะปั่น
ผู้นั้น 7 ครั้งแล้วหยุด เขาจะกระเด็นไป 1 โยชน์แล้วจมลง เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นจะต้องมีก าลังแห่ง
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อาวรตะ (āvarta) แปลตามรูปศัพท์ว่า น้ าวน เป็นชื่อของภูเขาและมหาสมุทร. 
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ศังขนาภะ (śaṅkhanābha) ศังขนาภี (śaṅkhanābhī) แปลตามรูปศัพท์ว่า สะดือสังข์ เป็นชื่อของรากษส. 

 
283

นีโลทะ (nīloda) แปลตามรูปศัพท์ว่า น้ าสีฟ้า เป็นชื่อของมหาสมุทร. 
 

284
ตริศังกุ (triśaṅku) แปลตามรูปศัพท์วา่ สามยอด เป็นชื่อภูเขา.  

 
285

อยัสกีละ (ayaskila) แปลตามรูปศัพท์ว่า เล็บเหล็ก เป็นชื่อของภูเขา. 
 

286
แม่น้ าอัษฏาทศวักระ (aṣṭādaśavakra) แปลตามรูปศัพท์ว่า สิบแปดโคง้ เปน็ชื่อของแม่น้ า. 

 
287

ศลักษณะ (ślakṣṇa) แปลตามรูปศัพท์ว่า เรียบนุ่ม เป็นชื่อของแม่น้ าและภูเขา. 
 

288
ธูมเนตระ (dhūmanetra) แปลตามรูปศัพท์ว่า ตาคือควัน เป็นชื่อของภูเขา. 

 289
สัปตาศีวษิะ (saptāśīviṣa) แปลตามรูปศัพท์ว่า เจ็ดงูพิษ เป็นชื่อของแม่น้ า. 
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ไมตรีคุ้มครอง อาศัยประโยชน์เกื้อกลูต่อสัตว์โลกย่อมข้ามผ่านล่วงเลยไปได้ ข้ามมหาสมุทรอาวรตะไป
แล้วจะมีภูเขาซึ่งเป็นที่เที่ยวไปของอมนุษย์ชื่อว่า อาวรตะ (āvarta) ณ ภูเขานั้นมีรากษสชื่อว่า              
ศังขะ (śaṅkha) ซึ่งมีความดุร้าย (ชอบ) พรากชีวิตสัตว์อ่ืน มีก าลังมาก รูปร่างใหญ่โตอาศัยอยู่ 
ประมาณ 1 โยชน์ข้างบนตัวของมันจะมียาสมุนไพรนามว่า ศังขนาภี (śaṅkhanābhī) จะพ่นควันใน
เวลากลางวัน ลุกเป็นไฟในเวลากลางคืน สมุนไพรนั้นมีนาคคุ้มกันอยู่ ทราบว่านาคนั้นจะหลับในเวลา
กลางวัน ท่องเที่ยวไปในเวลากลางคืน ในเวลาที่นาคหลับอย่างสบายในเวลากลางวัน บุรุษนั้นต้องดูแล
ตัวเอง อย่าไปถูก (เบียดเบียน) ตัวนาคเด็ดขาด ด้วยก าลังแห่งยาสมุนไพร ด้วยก าลังแห่งมนต์ ด้วย
ก าลังแห่งบญุพึงเก็บเอายาสมุนไพรศังขนาภี ครั้นเก็บมาแล้วหยอดที่ดวงตาทาละเลงที่ศีรษะแล้วก็ปีน
ข้ามภูเขาอาวรตะ หากท าตามวิธีนี้ผู้นั้นจะข้ามภูเขาอาวรตะได้โดยไม่ถูกรากษสศังขนาภีท าร้าย ถ้าไม่
ท าตามวิธีนี้หรือไม่ได้รับยาสมุนไพร หรือได้มาแล้วแต่ไม่เก็บเอาไว้ รากษสศังขนาภีจะแยก  (ร่างกาย) 
ผู้นั้นเป็นห้าส่วน ข้ามภูเขาอาวรตะมาแล้วจะมีมหาสมุทรชื่อว่า นีโลทะ มหาสมุทรนีโลทะนี้ลึกและ
ปรากฏให้เห็นว่าลึก290 ในมหาสมุทรนีโลทะมีรากษสชื่อว่า ตารากษะ (tārākṣa) ซึ่งมีดวงตาสีแดง              
มีผมลุกเป็นไฟ มีเท้าเขียวและดวงตาผิดปกติ (พิการ) มีท้องยื่นออกมาเหมือนภูเขา ถ้ามันหลับอยู่
ดวงตาของมันจะเปิดเปรียบเหมือนพระอาทิตย์เพ่ิงขึ้น ลมหายใจเข้าออกของมันรุนแรงมากส่งเสียงดัง 
คุรุ คุรุ291 เปรียบเสมือนฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ในเวลาที่มันตื่นดวงตาของมันจะปิดลง ขณะนั้นบุรุษนั้นจะต้อง
เสาะหายาสมุนไพรชื่อว่า มหามกรี292 (mahāmakari) จากชายฝั่งแห่งมหาสมุทรนั้นนั่นแล  เก็บเอา
มาแล้วหยอดที่ดวงตาทาละเลงที่ศีรษะและใช้แพขนาดใหญ่ ครั้นทราบแล้วว่า รากษสนามว่า                
ตารากษะหลับแล้วเปล่งบทแห่งมนตร์ที่รู้จักกันดีนามว่า เอรัณฑะ (eraṇḍa) อันเป็นภาษิตของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนจะพึงเข้าไปใกล้รากษสได้ ถ้าไม่ท าตามวิธีนี้หรือไม่ได้ยา หรือได้มาแล้วแต่ไม่เก็บ
เอาไว้ รากษสนามว่า ตารากษะจะขยี้บุรุษนั้นให้เป็นโอชะ หรือควักหัวใจ หรือไม่ก็ฆ่าเสียโดยประการ
ทั้งปวง ข้ามมหาสมุทรนีโลทะไปแล้วจะมีภูเขาใหญ่ชื่อว่า นีโลทะ ณ ภูเขานั้นจะมีรากษสนามว่า  
นีลครีวะ293 ซึ่งมีลูกน้อง 500 ตน แข็งแกร่งมาก ดุร้าย (ชอบ) พรากชีวิตของสัตว์อ่ืนอาศัยอยู่ ภูเขา
ใหญ่นีโลทะมืดสนิท ไม่มีรอยแยก รอยแตก และรอยโหว่เป็นแท่งทึบทั้งลูก เมื่อมีบุรุษมองโดยไม่
กะพริบตา ดวงตา (ของเขา) จะถูกท าลายทันที และท าให้หลงลืมสติ ในระยะทาง 1 โยชน์ข้างบน
รากษสนั้นจะมียาสมุนไพรนามว่า อโมฆา294 (amoghā) อันมีลักษณะงดงาม ยาสมุนไพรนั้นถูกนาค 
                                                           

 
290

“gambhīro'yaṁ gambhīrāvabhāsaḥ” นอกจากจะพบในเนื้อเร่ืองตอนนี้ ยังมีการใช้ข้อความนี้ใน                 
การบรรยายถึงธรรมะในอวทานเร่ืองที่ 35 จูฑาปกฺษาวทานมฺ ของทิวยาวทานเช่นกัน คือ “śramaṇo gautama evamāha-

gambhīro me dharmo gambhīrāvabhāsaḥ” (ศรมณเคาตมะทรงตรัสอย่างนี้ว่า “ธรรมของเรานี้ลึกซึ้งและปรากฏให้เห็นว่า
ลึกซึ้ง”) ดู P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 462. 

 
291

“gurugurukāḥ” ในปัจจุบันยังคงปรากฏใช้แทนเสียงฟ้าร้อง ส่วนอมิต จอธุริ (Amita Chaudhuri) ได้ให้ค า
นิยามไว้ในงานเขียนของเขาว่า ช่วงเวลาที่มีความเงียบมากๆ จากนั้นมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้น เสียงนั้นเรียกว่า คุ รุคุ รุคุ รุ 
(guruguruguru) ส่วนในมารฐี เสียงคุรุคุรุ (guruguru) เป็นเสียงที่แสดงถึงเสียงค ารามหรือเสียงของท้องร้องด้วย ดู Andy 
Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 424; and Amita Chaudhuri, “Savdeep’s visit” In Salman 

Rushdie and Elizabeth West, eds., The Vintage Book of Indian Writing (London: Vintage, 1997), 390. 
 

292
มหามกรี (mahāmakari) แปลตามรูปศัพท์ว่า จระเข้ใหญ่ เป็นชื่อยาสมุนไพร. 

 
293

นีลครีวะ (nīlagrīva) แปลตามรูปศัพท์ว่า คอน้ าเงิน ในที่นี้เป็นชื่อรากษส. 

 
294

อโมฆา (amoghā) แปลตามรูปศัพท์วา่ ไมบ่กพร่อง เป็นชื่อยาสมุนไพร. 
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คุ้มกันอยู่ ทราบมาว่านาคนั้นมีการถูกเห็นเป็นพิษ มีลมหายใจเป็นพิษ มีการสัมผัสเป็นพิษ และมี         
การกัดเป็นพิษ ในเวลาที่มันหลับมันจะพ่นควัน ทราบมาว่าสัตว์ป่าหรือสัตว์ปีกบางชนิดสัมผัสกับ          
ควันนั้นย่อมแตกเป็น 5 ส่วน ในเหตุการณ์นั้นบุรุษนั้นต้องอาบน้ า (ท าความสะอาด) ทั่วทั้งตัว งดกิน
อาหาร ดูแลตัวเองด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา อย่าไปสัมผัสร่างกายของนาค พึงเก็บยา
สมุนไพร ครั้นเก็บมาแล้วก็หยอดที่ดวงตาทาละเลงให้ทั่วศีรษะ จ าเป็นต้องรู้และด ารงอยู่โดยวิธีนี้ 
(เท่านั้น) จึงจะปีนข้ามภูเขานีโลทะไปได้ โดยที่เขาจะไม่ตาบอดและจะไม่หลงลืมสติ และเหล่ารากษส 
(คุหยกะ) ก็จะไม่ท าร้ายร่างกายของเขา ถ้าไม่ท าตามวิธีนี้หรือไม่ได้ยาสมุนไพรมา หรือได้มาแล้วแต่ไม่
เก็บไว้ รากษสนีลครีวะจะฉีกร่างบุรุษนั้นออกเป็น 5 ส่วน เมื่อข้ามภูเขานีโลทะไปแล้ว จะมีมหาสมุทร
ชื่อว่า ไวรัมภะ ณ มหาสมุทรไวรัมภะนั้นมีลมชื่อว่า ไวรัมภะพัดอยู่ซึ่งท าให้เกิดน้ าหมุนวน ซึ่งจระเข้ 
เต่า ปีศาจทะเล (วัลลกะ) ปลาโลมา เป็นต้น เปรต ปีศาจ ยักษ์ (กุมภัณฑ์) เปรตกฎปูตนะ295 
(kaṭapūtana) เป็นต้น ยังไปไม่ได้เลยจะกล่าวไปใยถึงมนุษย์เล่า ผ่านลมไวรัมภกะไปแล้วทางทิศเหนือ
ของมหาสมุทรไวรัมภกะ มีดงป่าตามระ (tāmra) ขนาดใหญ่กว้างและยาวหลายโยชน์ กลางดงป่า          
ตามระนั้นจะมีป่าไม้สาละขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ในสถานที่นั้นมีงู เหลือมชื่อว่า                 
ตามรากษะ296 (tāmrākṣa) ซึ่งมีความดุร้าย ชอบพรากชีวิตสัตว์อ่ืน มีกลิ่นเหม็นมาก มีล าตัวยาวถึง          
5 โยชน์อาศัยอยู่ งูนั้นจะนอนหลับ 6 เดือน ในเวลาที่มันหลับจะพ่นละอองน้ าลายรอบตัวของมัน
ประมาณ 1 โยชน์ ในเวลาที่มันตื่นน้ าลายของมันจึงมีน้อย ข้างบนงูนั้นจะมีพุ่มไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่พุ่มไม้
ไผ่นั้นจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่ ต้องขุดแผ่นหินนั้นขึ้นมาด้วยก าลังแห่งความเพียรแล้วจะพบถ้ า ในถ้ านั้น
จะมียาสมุนไพรชื่อว่า สัมโมหนี (saṁmohanī) ยาสมุนไพรนั้นจะลุกเป็นไฟทั้งวันทั้งคืน เก็บเอายานั้น
มาแล้วหยอดที่ดวงตาละเลงทาที่ศีรษะ เมื่อรู้ว่างูเหลือมตามรากษะหลับแล้ว ด้วยก าลังแห่งยา
สมุนไพร ก าลังแห่งมนตรจ์ะพึงเข้าไปยังที่อยู่ของงูเหลือมได้ ถ้าท าตามวิธีนี้ก็จะข้าม (ป่านั้น) ไปได้โดย
สวัสดิภาพและสะดวก (และ) ไม่ถูกงูเหลือมตามรากษะเบียดเบียน หลังจากนั้น พึงกินรากไม้และ
ผลไม้แล้วค่อยไป ข้ามดงป่าตามระขนาดใหญ่ไปแล้วจะมีภูเขา 7 ลูก ปกคลุมหนามต้นไผ่ (ต้นไผ่อันมี
หนามแหลมคม) ในสถานที่นั้น บุรุษนั้นต้องผูกแผ่นทองแดง297 ไว้ที่เท้าข้ามภูเขาลูกนั้นไปด้วยก าลัง
แห่งความเพียร (จะพบ) แม่น้ ากรด 7 สาย ริมฝั่งแห่งแม่น้ าเหล่านั้นจะมีป่าต้นฝ้าย ต้นไหม จากนั้นผูก
แผ่นต้นฝ้ายต้นไหมท าเป็นแพ ขึ้นแพข้ามไปโดยไม่สัมผัสกับน้ า ถ้าเขาสัมผัสน้ าร่างกายก็จะละลาย
หายไป ข้ามแม่น้ ากรด 7 สายแล้วจะมีภูเขาชื่อว่า ตริศังกุ ณ ภูเขาตริศังกุจะมีหนามที่แหลมและ
แหลมมากชื่อว่า ตริศังกวะ (triśaṅkava) หลังจากนั้น บุรุษนั้นผูกแผ่นทองแดงไว้ที่เท้าจะพึงข้ามไปได้ 
ข้ามภูเขาตริศังกุไปแล้วจะมีแม่น้ าชื่อว่า ตริศังกุ (ในแม่น้ านั้น) จะมีหนามอันแหลมคมชื่อว่า ตริศังกวะ 
ยาว 18 นิ้วอยู่ภายในน้ า ในสถานที่นั้นบุรุษนั้นผูกแผ่นกระดานต้นฝ้ายและต้นไหมท าเป็นแพจะพึง

                                                           

 
295

กฏปูตนะ (kaṭapūtana) คือ วิญญาณของกษัตริย์ที่เมื่อมีชีวิตอยู่ละเลยหน้าที่อันพึงกระท าของตนคร้ันเมื่อ
ตายไปจึงกลายไปเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า กฏปูตนะ ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 243. 
 

296
ตามรากษะ (tāmrākṣa) ความหมายตามรูปศัพท์คือ ตาสีทองแดง เป็นชื่อของงูใหญ่. 

 
297

“tāmrapaṭṭaiḥ” รอตแมน (Rotman) กล่าวว่าความหมายของศัพท์นี้ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งอาจจะหมายถึง แผ่น
ไม้ตามระ หรือเศษผ้าสีทองแดง ส่วนหันทุรุกันเท (Handurukande) ในงานแปลเร่ือง สุปฺริยสารฺถวาหชาตก  (Supriyasārtha 

vāhajātaka) ให้ความหมายของศัพท์นี้ไว้ว่าคือ แผ่นทองแดง ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 
424; and Ratna Handurukande, The Supriyasārthavāhajātaka (np: Indica et Tibetica, ed. 1988), 15. 
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ข้ามไปได้โดยไม่สัมผัสน้ า ถ้าเขาตกไปแล้วละก็เขาก็จะถึงความวิบัติ  (ตาย) ในทันที เหมือนกับภูเขา 
ตริศังกุมีแม่น้ าชื่อว่า ตริสังกุกา (triśaṅkukā) ภูเขาอยัสกีละมีแม่น้ าชื่อว่า อยัสกีลา (ayaskilā) 
เช่นเดียวกัน ข้ามแม่น้ าอยัสกีละไปแล้วมีภูเขาชื่อว่า อัษฏาทศวักระ (aṣṭādaśavakra) ภูเขาอัษฏา- 
ทศวักระเป็นภูเขาที่สูงกว่าภูเขาทั้งหมด ไม่มีทางผ่าน ไม่มีทางจะข้ามภูเขาลูกนี้ได้นอกจากทางต้นไม้ 
จะต้องขึ้นต้นไม้ข้ ามไป ข้ามภู เขาอัษฏาทศวักระไปแล้วมีแม่น้ าชื่ อว่ า  อัษฏาทศวักริกา 
(aṣṭādaśavakrikā) ซึ่งมีฝูงจระเข้อาศัยอยู่ ในแม่น้ านั้นจะต้องผูกเชือกหวายข้ามไป ถ้าเขาตกลงไปเขา
จะเสียชีวิตในทันที ข้ามแม่น้ าอัษฏาทศวักริกาไปแล้ว มีภูเขาชื่อว่า ศลักษณะ ภูเขาศลักษณะมี
ลักษณะอ่อนนุ่ม สูง และไม่มีทางผ่าน ไม่มีสักวิธีจะข้ามภูเขาลูกนี้ได้ (หากแต่) ภูเขานี้จะต้องข้ามด้วย
ปลายเล็บที่ท าจากเหล็ก298 ข้ามภูเขาศลักษณะไปแล้วจะมีแม่น้ าชื่อว่า ศลักษณา (ślakṣṇā) แม่น้ านั้น
เป็นที่ยึดครองของฝูงจระเข้ ในแม่น้ านั้นควรผูกเชือกหวายข้ามไป ถ้าเขาตกไปเขาจะเสียชีวิตในทันที 
ข้ามแม่น้ าศลักษณาไปจะมีภูเขาชื่อว่า ธูมเนตระ จะปล่อยควันออกมาอยู่เสมอ ทราบมาว่าสัตว์ป่า
หรือสัตว์ปีกที่สัมผัสกับควันนั้น (ร่างกายของพวกมัน) จะแยกออกเป็น 5 ส่วน ภูเขาธูมเนตระเป็น
ภูเขาสูงเป็นเหวขนาดใหญ่ และไม่มีทางผ่าน ณ ภูเขานั้นบุรุษนั้นควรเสาะหาถ้ า ครั้นเจอถ้ าแล้วบุรุษ
นั้นพึงเปิดประตูถ้ าด้วยก าลังแห่งยาสมุนไพร และก าลังแห่งมนต์ ทราบมาว่าถ้ านั้นเต็มไปด้วยงูพิษ            
ได้ยินว่างูพิษเหล่านั้นมีการถูกเห็นเป็นพิษก็มี มีการสัมผัสเป็นพิษก็มี จากข้างบนภูเขาธูมเนตระจะมี
สระน้ าขนาดใหญ่ ในสระน้ านั้นจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่ ยกแผ่นหินขึ้นด้วยก าลังแห่งความเพียรแล้วจะ
พบถ้ า ในถ้ านั้นมียาสมุนไพรชื่อว่า สังชีวนี299 (saṁjīvanī) มีแสงสว่างดังดวงแก้วมณีโชติรส เก็บยา
สมุนไพรนั้นมาแล้วทาทั่วทั้งตัว (หัวจรดเท้า) และเก็บยาสมุนไพรไว้เข้าไปในถ้ า ด้วยก าลังแห่งยา
สมุนไพร ด้วยก าลังแห่งมนตร์ งูพิษจะไม่เลี้อยขึ้นล าตัว (ของเขา) เพราะอ านาจแห่งยาสมุนไพร               
เมื่อเป็นเช่นนี้แลเขาจะข้ามจากภูเขานั้นไปได้  ข้ามภู เขาธูมเนตระไปแล้วจะมีภู เขาชื่อว่า                      
สัปตาศีวิษะ300 (saptāśīviṣa) บุรุษพึงข้ามภูเขาสัปตาศีวิษะด้วยก าลังแห่งความเพียร และด้วยก าลัง
แห่งมนตร์ ข้ามภูเขาสัปตาศีวิษะไปแล้วจะมีแม่น้ าชื่อว่าสัปตาศีวิษะ (saptāśīviṣa) ในแม่น้ านั้นจะมีงู
พิษชื่อว่า ตีกษณะคันธะ301 (tīkṣṇagandha) ในแม่น้ านั้นบุรุษนั้นจะต้องมองหาชิ้นเนื้อแล้วเก็บไว้ริมฝั่ง
แม่น้ าอาศีวิษะนั้นจะมีป่าต้นฝ้ายและต้นไหม หลังจากนั้นผูกแผ่นกระดานจากต้นฝ้ายและต้นไหมท า
เป็นแพร เอาชิ้นเนื้อวางปิดไว้แล้วขึ้นแพไป ขณะนั้นงูพิษนั้นจะอยู่แต่ที่ริมฝั่งเพราะกลิ่นของเนื้อ                            
เมื่อข้ามแม่น้ าสัปตาศีวิษะไปแล้วจะมีภูเขาขนาดใหญ่ชื่อว่า สุธาวทาตะ302 (sudhāvadāta)  เป็นภูเขา
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“tatrāyaskīlānāṁ koṭyātikramitavyam”สันนิษฐานว่า เล็บเหล็ก (ayaskila) มาจากภูเขาภูเขาอยัสกีละ 
(ayaskila) หรือแม่น้ าอยัสกีลา (ayaskilā) ในเร่ือง สุปฺริยสารฺถวาหชาตก  (Supriyasārtha vāhajātaka) ก็ปรากฏข้อความที่
คล้ายๆ กันนี้คือ “tatra mahadayaskīlān samākoṭyānataḥ kraman” ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna 

Part I, 393; and Ratna Handurukande, The Supriyasārthavāhajātaka, 15. 
 

299
สังชีวนี (saṁjīvanī) แปลตามรูปศัพทว์่า คืนชีพ เป็นชื่อของสมุนไพร. 

 
300

สัปตาศีวษิะ (saptāśīviṣa) แปลตามรูปศัพท์ว่า เจ็ดงูพิษ เป็นชื่อภูเขา. 

 
301

ตีกษณะคันธะ (tīkṣṇagandha) แปลตามรูปศัพท์ว่า กลิ่นรุนแรง เป็นชื่อของงูพิษในแม่น้ าสปัตาศีวษิะ. 

 
302

สุธาวทาตะ (sudhāvadāta) ตามศัพท์แปลว่า ขาวดั่งปูนขาว ในเร่ืองสุปฺริยสารฺถวาหชาตก  (Supriyasārtha 

vāhajātaka) ภูเขาลูกนี้ใช้ชื่อต่างไปเล็กน้อยว่า สุธาวรฺณ (sudhāvarṇa) แปลว่า สีขาว หรือสีปูน ดู Ratna Handurukande, 
The Supriyasārthavāhajātaka, 186. 
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สูงตระหง่าน ภูเขานั้นปีนขึ้นไปได้ ณ ภูเขานั้นผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินทองค า ส่วนแห่งพ้ืนดินที่งดงาม 
(ประดับประดา) ไปด้วยดอกไม้ ผลไม้ ร่มเงา และต้นไม้ ชนบทโรหิตกะ (rohitaka janapada) อันมี
ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน มหานครโรหิตกะอันมี
ความยาว 12 โยชน์ กว้าง 7 โยชน์ ล้อมรอบด้วยก าแพง 7 ชั้น ประดับประดาด้วยประตู 62 บาน 
สว่างไสวไปด้วยบ้าน 1 แสนหลัง มีถนนหนทาง ทางสี่แพร่ง ทางสามแพร่ง และร้านค้าถูกจัดไว้อย่างดี 
มีเครื่องดนตรีหลายชนิดเช่น ขลุ่ย พิณ มหตี ประกอบไปด้วยเสียงขับร้องอันไพเราะเสนาะโสต 
สมบูรณ์ด้วยสินค้านานาชนิด เต็มไปด้วยฝูงชนผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลา เพียบพร้อมไปด้วยสวน สภา 
สระปุษกริณี303 เช่นกับ (สวน สภา สระปุษกริณี) ของพระอินทร์และอุเปนทรเทพ 13 แห่ง มีบ่อน้ าอัน
งดงามไปด้วยฝูงห่าน หงส์ เป็ด นกจักรวากะ เป็นที่ประทับอยู่ของมหาราชพระนามว่า โรหิตกะ 
(rohitaka) เป็นที่พ านักอยู่ของพ่อค้าผู้เป็นมหาบุรุษซึ่งมีหัวหน้าพ่อค้านามว่า มฆะ (magha) ผู้มี            
รูปงาม ชวนมอง น่าเลื่อมใส ฉลาด หลักแหลม มีปัญญา เป็นผู้มั่งคั่ ง มีทรัพย์สินมากมาย                
มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรวัณ เป็นคู่แข่ง
ทางด้านทรัพย์สินของท้าวไวศรวัณ รู้วิธีเดินทางไปจากเกาะสู่เกาะ ออกเดินเรือสู่มหาสมุทรเป็น
ประจ า เขาจะบอกเรื่องราวของเมืองแห่งการค้าขนาดใหญ่นามว่า พทรทวีปแก่ท่าน จะแสดง
เครื่องหมาย และท่านต้องท าตามวิธีดังที่กล่าวมาจึงจะไม่ล าบาก หัวหน้าพ่อค้า ท่านกระท าสิ่งที่ท าได้
ยากอย่างนี้แล้วจะข้ามพ้นปฏิญญาอันมั่นคงเช่นกับความมั่นคงของภูเขาสุเมรุนี้ได้ อนึ่ง ปฏิญญาอัน
ยิ่งใหญ่นี้แม้ท้าวศักระและพราหมณ์ทั้งหลายยังกระท าได้ยาก จะกล่าวไปใยถึงมนุษย์ทั้งหลายเล่า”  

       เทวดานั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้า 
สุปริยะหลับและตื่นแล้วฟังค าของเทวดาถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งคิดว่า “เทวดานี้คงจะเคย
ส าเร็จการเดินทางไปยังพทรทวีปด้วยวิธีการที่กระท าได้ยากหลายร้อยหลายพันวิธีเช่นนี้เป็นแน่                
ถ้าเทวดาเคยส าเร็จการเดินทางก่อนแล้ว เทวดานี้ย่อมจะชื่อว่าท าสิ่งที่ท าได้ยาก เมื่อเทวดาส าเร็จ          
การเดินทางไปยังพทรทวีปอยู่ ท่านคงจะพบเหล่ามนุษย์ผู้กระท าสิ่งที่ท าได้ยาก ซึ่งส าเร็จการเดินทาง
ไปยังพทรทวีปด้วยวิธีที่กระท าได้ยากหลายร้อยหลายพันวิธี เราควรกระท าสิ่งที่ท าได้ยากอย่างยิ่งนี้ 
อีกอย่างหนึ่งแม้ถ้าเราพึงปฏิบัติเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก ความพยายามของเราต้องมีผล            
เราจะส าเร็จการเดินทางไปยังเมืองการค้าขนาดใหญ่นามว่า พทรทวีป ด้วยวิธีการที่กระท าได้ยาก
หลายร้อยหลายพันวิธี (และ) จะกระท าการอนุเคราะห์แก่โลก อีกอย่างหนึ่งเหล่ามนุษย์ที่เคยส าเร็จ
การเดินทางไปยังพทรทวีปด้วยวิธีการที่ท าได้ยากหลายร้อยหลายพันวิธี (ก็มีอยู่) แม้เราก็เหมือนมนุษย์ 
เราจะให้ส าเร็จการเดินทางไปยังพทรทวีปด้วยวิธีการเหล่านั้น” ครั้นคิดดังนี้ว่า “ท าไม เราจะท าให้
ส าเร็จการเดินทางไปยังพทรทวีปไม่ได้” หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ ผู้มีปฏิญญาแน่วแน่ มีความเพียร              
ความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งอุตสาหะ มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ท าประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก จดจ า
ค าแนะน าเหมือนดังที่แสดงไว้เช่นนี้แล้ว ระลึกนึกถึงปฏิญญาอันแน่วแน่ ออกเดินทางผู้ เดียว                  
ไม่มีคนอ่ืนคอยช่วยเหลือ ข้ามเกาะ 500 เกาะตามที่แสดงไว้แล้วด้วยก าลังแห่งความเพียรอย่างมาก 
ภูเขาใหญ่ 7 ลูก แม่น้ าใหญ่ 7 สายโดยวิธีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลโดยพิสดาร เขาด ารงชีวิต
อยู่ด้วยรากไม้ เหง้า (หน่อ) ไม้ และผลไม้ ผูกแผ่นกระดาน 2 แผ่นเข้าด้วยกัน ถึงมหานครโรหิตกะโดย
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สระปุษกริณี (ส. ปุษฺกริณี puṣkariṇī) บาลีว่า โบกขรณี (บ. โปกฺขรณี pokkharaṇī) สระบัว. 
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ล าดับ โดยใช้เวลา  12 ปีบริบูรณ์  เขายืนแล้วในสวนเรียกบุรุษคนใดคนหนึ่งว่า  “บุรุษผู้เจริญ                 
(ท่านครับ) ในมหานครโรหิตกะนี้มีหัวหน้าพ่อค้านามว่า มฆะ อาศัยอยู่หรือเปล่า ?”  บุรุษนั้นกล่าว
อย่างนี้ว่า “มีครับท่าน แต่ในเวลานี้ท่านป่วยหนัก สถานการณ์นี้เป็นไปได้ว่าท่านจะเสียชีวิตด้วยโรคนี้
เป็นแน่” ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “จริงอยู่ เรายังไม่ได้พบหัวหน้า
พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ เลย อย่าพึงเสียชีวิตนะ ใครจะท าการบอกวิธีส าหรับการเดินทางไปยัง
เมืองแห่งการค้าขนาดใหญ่นามว่า พทรทวีป แก่เรา” ครั้นรู้ดังนี้แล้วจึงรีบเข้าไปยังเรือนของหัวหน้า
พ่อค้ามฆะ เขาหยุดอยู่ที่ประตูไม่ได้เข้าไปพบหัวหน้าพ่อค้า ทราบมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า                 
พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดในศิลปะและการจัดการ หลังจากนั้นประกาศตัวว่าเป็นหมอแล้วจึง
เข้าไป หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ ผู้มีความรู้เรื่องราวในบทอายุรเวท304 ได้เห็นว่าอีก 6 เดือน 
หัวหน้าพ่อค้ามฆะจะเสียชีวิต ครั้นทราบดังนี้แล้ว หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะศึกษาต าราทางการ
แพทย์แล้วจึงสั่งจ่าย (แนะน า) ยาสมุนไพรจากรากไม้ ต้น ใบ ดอก และผลตามสมควรแล้วเพ่ือระงับ                
ความเจ็บป่วย และท าให้หัวหน้าพ่อค้ามฆะร่าเริงด้วยการพูดคุยโดยใช้อักษรและถ้อยค าที่ไพเราะ         
น่าฟัง ด้วยนิทานจากพระคัมภีร์ให้เพลิดเพลินด้วยเรื่องราวที่น่าฟังต่างๆ หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ                 
เอาใจใส่ท าการอุปฐาก (หัวหน้าพ่อค้ามฆะนั้น) อย่างช านาญ เคารพนอบน้อม คล่องแคล่วและ
อ่อนโยนเสมือนบุตรที่ดีเอาใจใส่บิดาของตนเองด้วยความภักดีและความเคารพฉะนั้น หลังจากนั้ น 
(สุขภาพ) ของหัวหน้าพ่อค้ามฆะมีอาการดีขึ้นกว่าเดิม ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม เขาได้สติสัมปชัญญะ305

คืนมาแล้ว ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ ผู้ได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาแล้วได้กล่าวค านี้         
กะหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสุปริยะว่า “ท่านผู้เจริญ ผู้ชาญฉลาดในทางปฏิบัติและทฤษฎี (ชญาน
และวิชญาน) มีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส ฉลาด หลักแหลม มีปัญญา เป็นนักพูด รู้ศาสตร์ทุกอย่าง 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุกอย่าง รู้ศิลปะทุกอย่าง รู้ภาษาสัตว์ทุกชนิด และรู้ภาษาท่าทาง ท่านมา                 
จากไหน  ? ท่านผู้ เจริญท่านเกิดที่ไหน  ? โคตรของท่านคืออะไร  (ลูกเต้าเหล่าใคร) ?                   
เพราะเหตุไรท่านจึงเดินทางมายังประเทศที่เต็มไปด้วยอมนุษย์ ?” เมื่อหัวหน้าพ่อค้ามฆะกล่าวอย่างนี้
แล้ว หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะจึงกล่าวว่า “ข้าแต่หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ สาธุ สาธุ ในเวลานี้หัวหน้าพ่อค้า
ผู้ยิ่งใหญ่ถามถึงชาติ ตระกูล โคตร และสาเหตุแห่งการมา  (ของเรา)” ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้า              
ผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ ได้บอกชาติ ตระกูล โคตร และสาเหตุแห่งการมาแก่หัวหน้าพ่อค้ามฆะอย่าง
ละเอียด และแจ้งให้ทราบถึงเรื่องนี้อีกเรื่องว่า “เพราะอานุภาพของหัวหน้าพ่อค้า ข้าพเจ้าปรารถนา
จะพบเมืองแห่งการค้าขายที่ยิ่งใหญ่นามว่า พทรทวีป ข้าพเจ้ามีความปรารถนาสมบูรณ์ มีปฏิญญา
แน่วแน่ที่จะข้ามผ่านไปให้ได้ และยอมแบกรับความปรารถนาของสัตว์ทั้งปวงไว้อย่างนี้ ครั้งนั้น 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ ฟังปฏิญญาอันแน่วแน่อันจะสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์อ่ืน     
ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนของหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง               
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“ariṣṭādhyāyeṣu” รอตแมน (Rotman) กล่าวว่า อาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ที่มากกว่านี้ สามารถดูได้
จากส่วนที่ว่าด้วยอาการที่แสดงถึงลักษณะที่ใกล้ตายใน จรกสัมหิตา (carakasaṁhitā) ดู Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 393; and Ram Karan Sharma, and Dash Bhagwan, trans.,  Agniveśa’s carakasaṁhitā 

: Text with English Translation and Critical Exposition Based on Cakrapāṇi Datta’s Ᾱyurveda 

Dīpikā, Vol. 2 (Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1977),  517-597. 
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จึงจ้องมอง (หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ) เป็นเวลานานแล้วกล่าวค านี้กะหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า           
สุปริยะว่า “ท่านยังเป็นหนุ่มและสนใจในธรรม เรามองเห็นความพยายามอันน่าอัศจรรย์ที่หาไม่พบใน
มนุษย์ของท่านผู้ที่ (ออกเดินทาง) จากชมพูทวีป ท าการข้ามภูเขา มหาสมุทร และแม่น้ าอันเต็มไปด้วย
อมนุษย์แล้วมาในสถานที่นี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกอมนุษย์ทั้งหลายยังถึงความพินาศ จะกล่าวไปใยถึง
เหล่ามนุษย์เล่า เรามองเห็นท่านเป็นเทพ หรือเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งที่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ 
ส าหรับท่านไม่มีอะไรที่ท าได้ยากหรือท าไม่ส าเร็จ หากแต่ว่าเราป่วยหนักใกล้ตายแล้ว และท่านก็มา 
ใครเล่าจะไม่พึงท าการเสียสละตัวเองเพ่ือประโยชน์แก่ท่านผู้ขวนขวายเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน  ?                 
ลูกเอ๋ย เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าจงจัดหาเรืออันเหมาะสมมาโดยพลัน และยกลงไว้ในน้ าเถิด พวกเราทั้ง
สองจะได้มีเรือออกเดินทาง” หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะรับค าของหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่มฆะ       
ด้วยค าว่า “ครับ หัวหน้าพ่อค้า” แล้วจัดเตรียมเรืออันเหมาะสม และยกลงไว้ในน้ า แล้วเข้าไปหา
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ ครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวค านี้กะหัวหน้าพ่อค้ามฆะว่า “ท่านครับ 
เรืออันเหมาะสมตระเตรียมพร้อม และยกลงไว้ในน้ าแล้ว บัดนี้หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ย่อมทราบเวลา
เถิด” ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ ผู้มีความรู้ในการเดินทางไปยังเมืองแห่งการค้าใหญ่
นามว่า พทรทวีป แม้ผู้อันญาติร่วมสายโลหิตคือพวกพ้อง พ่ีน้องทั้งหมด ลูก ภรรยา และเพ่ือนสนิท 
เพ่ือนร่วมงาน และพระราชาโรหิตกะห้ามอยู่ (ก็ไม่สนใจ) ผูกแผ่นกระดานท้ังสองเข้าด้วยกัน มีหัวหน้า
พ่อค้าสุปริยะเป็นสหายขึ้นสู่เรืออันเหมาะสมอย่างรวดเร็วออกเดินเรือสู่มหาสมุทรแล้ว ครั้งนั้น 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ กล่าวกับหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะว่า  “เราป่วยหนัก 
ไม่สามารถที่จะยืนเดินทางไปได้ ท่านควรจะก าหนดที่นอนที่เราจะนอนลงแล้วเดินทางไปได้ อีกอย่าง
ในมหาสมุทรนี้มีสัญญาณที่จะต้องคาดการณ์อยู่หลายชนิด เธอพึงแสดงสีและสภาวะของน้ าแก่เรา” 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะเดินทางไปได้หลายร้อยโยชน์ ได้เห็นน้ ากลายเป็นสีขาวล้วน 
ครั้นเห็นแล้วจึงบอกแก่หัวหน้าพ่อค้ามฆะว่า “หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ มีเรื่องที่จะพึงแจ้งให้ทราบ 
ข้าพเจ้าเห็นน้ ากลายเป็นสีขาวล้วน” เมื่อหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะกล่าวแล้วอย่างนี้ หัวหน้าพ่อค้ามฆะ          
จึงกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ น้ านี้ไม่ได้กลายเป็นสีขาวล้วน แต่ว่าทางทิศทักษิณเธอเห็นภูเขา           
สีขาวขนาดใหญ่หรือ เพราะอานุภาพของภูเขานั้นน้ าจึงเปลี่ยนสี (ถูกย้อม) ซึ่งเป็นเหมืองแร่มีแร่ธาตุ 
21 ชนิด ซึ่ง (ถ้า) น้ าร้อนขึ้นแล้วจะได้รับทอง เงิน และแก้วไพฑูรย์ซึ่งพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปบาง
พวกถือเอารัตนะทั้งหลายกลับไป นี้เป็นสัญญาณครั้งที่ 1 ของเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีป” หัวหน้า
พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเดินทางต่อทันทีย่อมเห็นน้ าเป็นสีศาสตราวุธ306 ก็ครั้นเห็นแล้วจึงไปบอก
หัวหน้าพ่อค้ามฆะทันทีว่า “หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ กระผมเห็นน้ าเป็นสี                
ศาสตราวุธ” หัวหน้าพ่อค้ามฆะกล่าวว่า “น้ าไม่ได้มีสีศาสตราวุธ ทางทิศทักษิณเธอมองเห็นภูเขา               
ศาตราวุธขนาดใหญ่ไหม เพราะอานุภาพของภูเขานั้นน้ าจึงเปลี่ยนสี แม้ในสถานที่นี้มีเหมืองแร่เต็มไป
ด้วยแร่ธาตุมากมาย ซึ่ง (ถ้า) น้ าร้อนขึ้นแล้วจะได้รับทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ และแก้วผลึกซึ่งมนุษย์          
ชาวชมพูทวีปบางพวกถือเอารัตนะทั้งหลายแล้วก็กลับไปนี้เป็นสัญญาณที่  2 ของเมืองการค้าใหญ่           
พทรทวีป” ภูเขาโลหะ ภูเขาทองแดง ภูเขาเงิน ภูเขาทองค า ภูเขาแก้วผลึก ภูเขาแก้วไพฑูรย์                
ก็เหมือนกัน หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะได้เห็นน้ าสีฟ้า สีเหลือง สีแดง และสีขาว และย่อมเห็น           
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สีศาสตราวุธ คือ ลักษณะสีที่เหมือนอาวุธโลหะ. 
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โคมไฟส่องสว่างอยู่ภายในน้ า ก็ครั้นเห็นแล้วจึงรีบไปบอกหัวหน้าพ่อค้ามฆะทันทีว่า “หัวหน้าพ่อค้ามี
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ ข้าพเจ้าเห็นน้ าสีฟ้า สีเหลือง สีแดง และสีขาว และโคมประทีปส่องสว่างอยู่
ภายในน้ า” เมื่อหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะกล่าวดังนี้แล้ว หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ จึงกล่าวว่า  
“หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ น้ านี้ไม่ได้มีสีฟ้า สีเหลือง สีแดง และสีขาว แม้ประทีปเหล่านี้ก็ไม่ได้ส่องสว่าง
เหมือนกัน ทางทิศทักษิณท่านมองเห็นภูเขาอันส าเร็จด้วยรัตนะทั้ง 4 หรือไม่ ด้วยอานุภาพของภูเขา
นั้นน้ าจึงเปลี่ยนสี สมุนไพรที่อยู่ภายใต้น้ าย่อมส่องสว่างเหมือนกับดวงประทีปที่ส่องสว่าง ในแม่น้ านี้ 
มีเหมืองแร่ที่มีแร่ธาตุมากมาย ซึ่ง (ถ้า) น้ าร้อนขึ้นแล้วจะได้รับทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ และแก้วผลึก           
ซึ่งมนุษย์ชาวชมพูทวีปบางพวกถือเอารัตนะทั้งหลายแล้วก็กลับไปนี้เป็นสัญญาณที่  10 ของเมือง
การค้าใหญ่พทรทวีป” หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ แต่ทว่าเรารู้การเดินทางไปยังเมืองแห่งการค้าใหญ่           
พทรทวีปเพียง 10 สัญญาณเท่านั้น หลังจากนี้ไปเราไม่รู้” เมื่อหัวหน้าพ่อค้ามฆะกล่าวอย่างนี้แล้ว 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะจึงกล่าวว่า “เมื่อไรการเดินทางไปยังเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปจะ
สิ้นสุด ?” เมื่อหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะกล่าวอย่างนี้แล้ว หัวหน้าพ่อค้ามฆะจึงกล่าวว่า “สุปริยะ แม้เราก็
ไม่เคยเห็นเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปทั้งหมด แต่เราเคยได้ยินมาจากส านักของหัวหน้าพ่อค้า         
ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ชรา ผู้เฒ่า ผู้แก่คนก่อนๆ ว่า จากนี้ไปต้องละทางน้ าไปทางบกทางด้านทิศตะวันตก” อนึ่ง
หัวหน้าพ่อค้ามฆะนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้เพราะใกล้ต่อความตาย เวทนา 307จึงเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว  
หลังจากนั้น ท่านจึงกล่าวกับหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะว่า “เวทนาอันใกล้ต่อความตายเกิดขึ้นแล้ว
แก่เรา เจ้าจงน าเรืออันเหมาะสมนี้ขึ้นฝั่ง ผูกบ่วงไม้ไว้ จัดพิธีศพแก่ร่างกายเราด้วยเถิด” ล าดับนั้น
หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะน าเรืออันเหมาะสมนั้นขึ้นฝั่งแล้ว ผูกบ่วงไม้ไว้ ในระหว่างนี้หัวหน้าพ่อค้า            
ผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ สิ้นชีวิตแล้ว ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะทราบว่าหัวหน้าพ่อค้ามฆะ
เสียชีวิตแล้วจึงยกร่าง (ของท่าน) ไว้บนบกแล้วกระท าการบูชาคิดว่า “เราจะขึ้นเรืออันเหมาะสมออก
เดินทาง” แต่ว่าเรือนั้นถูกลมพัดตัดบ่วงไม้ขาดลอยไปแล้ว หลังจากนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ 
จึงออกเดินทางไปทางบกของป่าทางด้านทิศใต้ของภูเขาอันส าเร็จด้วยรัตนะ 4 มีรากไม้และผลไม้เป็น
อาหาร เขาเดินทางไปหลายโยชน์ก็ได้เห็นภูเขามีพ้ืนเรียบ ลาดชัน เรียวลงโดยล าดับ ไม่สามารถ              
จะข้ามไปได้ ขณะนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะจึงเอาน้ าผึ้งทาที่เท้าทั้งสองปีนขึ้นไป และข้ามลง
มาแล้ว เดินทางหลายโยชน์มีอาหารคือรากไม้และผลไม้เดินไปแล้ว ขณะนั้น เขาย่อมเห็นภูเขาที่สูง
ตระหง่านขนาดใหญ่ เขาพิจาณาอยู่แต่ก็ไม่ได้ทางออก และทางออกบางแห่งก็ไม่มีใครบอกแล้วแก่เขา 
จากนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้คิดเหม่อลอยแล้วก็หลับไป อนึ่ง ณ ภูเขานั้นมียักษ์ชื่อว่า นีลาทะ อาศัยอยู่ 
ยักษ์นั้นคิดว่า “พระโพธิสัตว์นี้ขวนขวายประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกล าบากอยู่ อย่ากระนั้นเลย             
เราจะพึงท าการช่วยเหลือพระองค์” คิดแบบนี้แล้วจึงกล่าวค านี้กะหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะว่า 
“หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ จากสถานที่นี้เดินทางไปหนึ่งโยชน์ทางทิศตะวันออก (จะเห็น) ยอดเขา 3 ลูก
คือซึ่งลาดชัน เอียงลง และแคบลง โดยล าดับ บนภูเขานั้นท่านต้องผูกบันไดไม้ข้ามไป” ครั้นนั้น 
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เวทนา (vedanā) ความรู้สึกสุขทุกข์มี 3 อย่าง คือ 1. สุขเวทนา ความรู้สึกสุขสบาย 2. ทุกขเวทนา ความรู้สึก
ไม่สบาย 3. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ คือ เฉยๆ เรียกอีกอย่างว่า อุเบกขาเวทนา อีกหมวดหนึ่งจัดเป็นเวทนา 5 คือ                
1. สุข สบายกาย 2. ทุกข์ ไม่สบายกาย 3. โสมนัส สบายใจ 4. โทมนัส ไม่สบายใจ 5. อุเบกขา เฉยๆ ในภาษาไทยใช้ความหมายว่า
เจ็บปวดบ้าง สงสารบ้างก็มี ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 
385. 
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หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะตื่นจากความหลับแล้ว ผูกบันไดไม้ข้ามยอดเขาเหล่านั้นไปได้ หัวหน้า
พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะผู้ยืนอยู่แล้วบนภาคพ้ืนได้เห็นภูเขาแก้วผลึกเป็นทางราบเรียบ ปราศจากที่จับ
เกาะ เป็นไปไม่ได้ส าหรับมนุษย์ (เพ่ือจะข้ามไป) เขามองไม่เห็นอุบายเลยเพ่ือจะขึ้นภูเขาลูกนั้นได้  
ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงคิดเหม่อลอยอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง อนึ่ง ที่ภูเขานั้นมียักษ์ชื่อว่า จันทรประภา308 
(candraprabhā) อาศัยอยู่ ยักษ์นั้นทราบว่าหัวหน้าพ่อค้า ผู้ขวนขวายประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก 
เข้าใจหลักมหายาน และมีจิตอันเลื่อมใสแล้ว ผู้คิดฟุ้งซ่านแล้วจึงเข้าไปปลอบโยนว่า  “ทราบมาว่า 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่จะต้องไม่ท าความอ่อนแอ ท่านเดินทางไปทางทิศตะวันออกประมาณหนึ่งโกรศ
จะพบป่าไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ก็ที่ป่าไม้จันทน์นั้นจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่ ท่านยกแผ่นหินนั้นขึ้นด้วย
ก าลังแห่งความเพียรก็จะพบถ้ า ในถ้ านั้นมียาสมุนไพรนามว่า ประภาสวรา309 (prabhāsvarā) อันมี
คุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ เมื่อท่านเก็บเอามาแล้วอาวุธจะท าอันตรายร่างกายของท่านไม่ได้                
(ฟันแทงไม่เข้า) เหล่าอมนุษย์จะสิง (ท่าน) ไม่ได้ ยาสมุนไพรจะฟ้ืนฟูก าลังและความเพียร (ของท่าน) 
จะท าการส่องแสงแก่ท่าน และด้วยแสงสว่างนั้นท่านก็จะเห็นบันไดที่ท าด้วยรัตนะทั้ง  4 ท่านจะพึง
ข้ามภูเขาแก้วผลึกนี้ไปได้โดยทางบันไดนั้น ข้ามภูเขาแก้วผลึกไปแล้ว ยาสมุนไพรประภาสวราเหล่านั้น 
ก็จะหายไป ในขณะนั้นท่านอย่าได้เศร้า คร่ าครวญ ร่ าไรไปเลย” ครั้งนั้น ยักษ์จันทรประภาแนะน า
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะแล้วก็หายไปในที่นั้นนั่นเอง ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ            
ผู้มีหนทางอันยักษ์ใหญ่นามว่า จันทรประภาปลอบโยนแล้วและได้แสดงไว้แล้ว จึงข้ามภูเขาแก้วผลึก
ได้โดยวิธีตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็ครั้นข้ามผ่านแล้วยาสมุนไพรนามว่า ประภาสวรา ของเขาก็หายไป
แล้ว หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะผู้ยืนอยู่ที่ภาคพ้ืนได้เห็นมหานครทองค า อันเพียบพร้อมไปด้วย
สวนและสระโบกขรณี ล าดับนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเดินทางไปถึงประตูนครแล้ว จนกระทั่ง
เห็นว่านครปิดแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วจึงเดินทางไปยังสวนทันที (พร้อมกับ) คิดว่า “เราได้เห็นนครว่าง
เปล่า (ไม่มีผู้คน)” ครั้นทราบแล้วว่า “ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีทางเพ่ือที่จะไปยังเมืองแห่งการค้าใหญ่             
พทรทวีป” ดังนี้จึงนอนแล้ว ครั้งนั้น เทวดาองค์ก่อนนั้นทราบว่าหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะมีจิตใจ
ท้อแทแ้ล้ว ในเวลารุ่งเช้าจึงเข้าไปหาปลอบโยนแล้วกล่าวชมเชยว่า “สาธุ สาธุ หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ 
มหาสมุทร ภูเขา แม่น้ า และป่าซึ่งเป็นที่ไม่ควรเดินทางไปส าหรับพวกมนุษย์และอมนุษย์ ท่านก็ข้าม
ผ่านแล้ว ท่านมาถึงเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปของเหล่ามนุษย์และ
อมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยของบุรุษผู้มีอ านาจมาก ถ้าเช่นนั้น บัดนี้ท่านอย่าพึงประมาทเลย พึงคุ้มครอง
อินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุ เป็นต้น พึงเจริญกายคตาสติ310 ในวันพรุ่งนี้ประตูนครจะพึงถูกเคาะ 3 ครั้ง 
หลังจากนั้นนางกินนรกันยา 4 ตน ผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส เฉลียวฉลาด อ่อนหวาน มีร่างกาย
สมบูรณ์ทุกส่วน โดดเด่นด้วยความงามอันน่าทึ่งประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวง เชี่ยวชาญในศิลปะ
กล่าวคือ ท าให้ร่าเริง บันเทิง ท าให้รัก ฟ้อนร า ขับร้อง ประโคมดนตรีจะออกมา นางกินนรกันยา
เหล่านั้นจะยกยอปอปั้นและกล่าวอย่างนี้ว่า “มาเถิด ท่านหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ยินดีต้อนรับท่าน
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จันทรประภา (candraprabhā) แปลตามรูปศัพท์ว่า แสงจันทร์ เป็นชื่อของยักษ์. 
 

309
ประภาสวรา (prabhāsvarā) แปลตามรูปศัพท์ว่า เปล่งแสง เป็นชื่อของยาสมุนไพร. 

 
310

กายคตาสติ (ส. กายคตาสฺมฺฤติ kāyagatāsmṛti) บาลีว่า กายคตาสติ (บ. กายคตาสติ kāyagatāsati) สติที่
เป็นไปในกาย สติอันพิจารณากายให้เห็นตามสภาพที่มีส่วนประกอบ ซึ่งล้วนเป็นของไม่สะอาด ไม่งาม น่ารังเกียจ ท าให้เกิด                 
ความรู้เท่าทัน ไม่หลงใหลมัวเมา ดู เร่ืองเดียวกัน, 17. 
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หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ท่านจงเป็นสวามีของพวกเราผู้ไม่มีสวามีด้วยเถิด จงเป็นนายของพวกเราผู้ไม่มี
นายด้วยเถิด จงเป็นที่หลบภัยของพวกเราผู้ไม่มีที่หลบภัยด้วยเถิด จงเป็นที่พ านักของพวกเราผู้ไม่มีที่
พ านักด้วยเถิด จงเป็นที่ป้องกันของพวกเราผู้ไม่มีที่ป้องกันด้วยเถิด เป็นที่พ่ึงของพวกเราผู้ไม่มีที่พึง
ด้วยเถิด เป็นที่อาศัยของพวกเราผู้ไม่มีที่อาศัยด้วยเถิด และท่านจะได้รับของเหล่านี้คือ ข้าว น้ า 
เสื้อผ้า ที่นอน สวนอันน่ารื่นรมย์จะประดับด้วยรัตนะทั้งหลายของชาวชมพูทวีป กล่าวคือ แก้วมณี 
แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ศังขศิลา ประวาล ทอง เงิน มรกต ไพลิน ไข่มุกสีแดง เปลือกหอยสังข์มีลายวน
ขวา และเครื่องประดับเหล่านี้จะเป็นของท่าน ท่านจงหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับพวกเราเถิด” 
ในขณะนั้นบรรดาชนทั้งหลายท่านพึงนึกถึงมารดาอยู่ พึงนึกถึงพ่ีสาวน้องสาว ลูกสาว พึงประณาม
อกุศลกรรมบถ 10 (daśākuśala karmapatha)  พึงยกย่องกุศลกรรมบถ 10311(daśakuśala 

karmapatha) แม้จะถูกพวกเขาประเล้าประโลมอย่างมาก ก็อย่าพึงยังความยินดีในราคะให้เกิด               
หากท่านยังความยินดีในราคะให้เกิด ท่านจะถึงความพินาศในขณะนั้นนั่นแลทันที ท่านจงตั้งสติไว้          
ให้มั่น ความพยายามจึงจักมีผล แม้ถ้าพวกนางพึงให้อัญมณีอันล้ าค่าแก่ท่านผู้กล่าวถ้อยค าอันงาม 
ล าดับนั้น ท่านควรถามให้แน่ใจว่า “น้องหญิง รัตนะนี้มีอานุภาพอย่างไร” เมื่อท่านเดินทางมาถึงเมือง
ของเหล่ากินนรหลังที่สอง กินนรกันยา 8 ตนจะออกมาอย่างนี้ พวกนางจะมีรูปงามกว่าเหล่ากินนร
กันยาตนก่อนๆ แม้ในขณะนั้นท่านพึงกระท าสิ่งเหล่านั้นเหมือนครั้งก่อน จนกว่าท่านจะเดินทางไปถึง
เมืองกินนรหลังที่ 4 กินนรกันยา 32 ตนจะออกมา พวกนางมีความงามยิ่งกว่า น่ามองกว่า ผ่องใสกว่า
เหล่ากินนรกันยาตนก่อนๆ เป็นคู่แข่งของเหล่านางอัปสร พวกนางจะมีความงดงามกว่านางอัปสรหนึ่ง
แสนองค์ แม้ในขณะนั้นท่านพึงกระท าสิ่งเหล่านั้นเหมือนก่อน เทวดานั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็
หายไปในที่นั้นนั่นเอง  
 ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ ผู้มีใจเบิกบาน ตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกดีลุกขึ้นแต่
เช้าตรู่แล้วเดินทางไปยังเมืองกินนรทองค า โดยล าดับ เขาเข้าไปยังด้านหน้าประตูแล้วเคาะ 3 ครั้ง 
หลังจากนั้น ณ ประตูท่ีหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเคาะแล้ว เหล่านางกินนรกันยา 4 ตน ผู้มีรูปงาม               
ชวนมอง ผ่องใส เฉลียวฉลาด อ่อนหวาน มีร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนโดดเด่นด้วยความงามอันน่าทึ่ง 
ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวง เชี่ยวชาญในศิลปะกล่าวคือ ท าให้ร่าเริง บันเทิง ท าให้รัก ฟ้อนร า 
ขับร้อง ประโคมดนตรีออกมาแล้ว พวกนางกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่านหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ จงมาเถิด 
ยินดีต้อนรับ หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ท่านจงเป็นสวามีของพวกเราผู้ไม่มีสวามีด้วยเถิด จงเป็นนายของ
พวกเราผู้ไม่มีนายด้วยเถิด จงเป็นที่หลบภัยของพวกเราผู้ไม่มีที่หลบภัยด้วยเถิด จงเป็นที่พ านักของ
พวกเราผู้ไม่มีที่พ านักด้วยเถิด จงเป็นที่ป้องกันของพวกเราผู้ไม่มีที่ป้องกันด้วยเถิด เป็นที่พ่ึงของพวก
เราผู้ไม่มีที่พึงด้วยเถิด เป็นที่อาศัยของพวกเราผู้ไม่มีที่อาศัยด้วยเถิด และท่านจะได้รับของเหล่านี้คือ 
ข้าว น้ า เสื้อผ้า ที่นอน สวนอันน่ารื่นรมย์จะประดับด้วยรัตนะทั้งหลายของชาวชมพูทวีป กล่าวคือ 
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กุศลกรรมบถ 10 ประการ (daśakuśala karmapatha) คือ ทางแห่งกรรมดี กรรมดีอันเป็นทางน าสู่สุคติมี 
อย่างคือ กายกรรม 3  ได้แก่  1. เว้นจากการท าลายชีวิต 2. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม 
วจีกรรม 4 ได้แก่ 1. เว้นจากพูดเท็จ 2. เว้นจากพูดส่อเสียด 3. เว้นจากพูดค าหยาบ 4. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ มโนกรรม 3 ได้แก่           
1. ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา 2. ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา 3. เห็นชอบตามคลองธรรม ซึ่งตรงข้ามกับอกุศลกรรมบถ 10 
ประการ (daśākuśala karmapatha) คือ กายกรรม 3  ได้แก่  1. การท าลายชีวิต 2. ถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. ประพฤติผิดใน
กาม วจีกรรม 4 ได้แก่ 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดค าหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อ มโนกรรม 3 ได้แก่ 1. ละโมบคอยจ้องอยากได้    
ของเขา 2. คิดร้ายเบียดเบียนเขา 3. เห็นผิดจากคลองธรรม ดู เร่ืองเดียวกัน, 26-27, 472-473. 
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แก้วมณี แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ศังขศิลา ประวาล ทอง เงิน มรกต ไพลิน ไข่มุกสีแดง เปลือกหอยสังข์
มีลายวนขวา และเครื่องประดับเหล่านี้จะเป็นของท่าน ท่านจงหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับ             
พวกเราเถิด” ล าดับนั้น กินนรกันยาเหล่านั้นปรนนิบัติหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ ผู้มีสติตั้งมั่นด้วย
อวัยวะทุกส่วน เข้าไปยังนครกินนรทองค า ยกขึ้นสู่ปราสาทแล้วให้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ ผู้นั่งแล้วย่อมประณามอกุศลกรรมบถ 10 ยกย่องกุศลกรรมบถ 10            
แม้จะถูกประเล้าประโลมอย่างมากก็ไม่หวั่นไหว นางกินนรกันยาเหล่านั้นชอบใจแล้วกล่าวว่า              
“น่าอัศจรรย์จริงๆ ที่ในบัดนี้ท่านยังหนุ่มและมีความปรารถนาเป็นธรรมดา แต่ไม่ติดไม่ข้องอยู่ในกาม
ทั้งหลาย” พวกนางจึงเสนอให้เขาด้วยเครื่องประดับมากมาย และพวกนางถูกหัวหน้าพ่อค้าเอาชนะ
ด้วยการแสดงธรรมแล้วจึงมอบรัตนะล้ าค่าชิ้นหนึ่งให้เป็นรางวัลส าหรับภาษิตของเขา ล าดับนั้น 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะผู้ตรวจสอบอานุภาพของรัตนะนั้นจึงกล่าวว่า “น้องหญิง รัตนะนี้มี
อานุภาพอย่างไร” พวกนางกล่าวว่า “เมื่อวันอุโบสถขึ้น 15 ค่ ามาถึง ท่านช าระล้างทั่วทั้งตัว (อาบน้ า
สระผม) รักษาอุโบสถศีล ยกดวงแก้วมณีนี้ขึ้นบนยอดธงแผ่นผ้า โดยรอบ 1,000 โยชน์ผู้ที่มี                
ความต้องการ เงิน ทอง ข้าว ผ้า น้ า เครื่องประดับ สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า ยาน พาหนะ ทรัพย์            
หรือธัญพืช ผู้นั้นจงคิดหรือจงเปล่งวาจาออกมา พร้อมกับคิดและเปล่งค าพูดออกมา อุปกรณ์ตามที่
ปรารถนาจะตกลงมาจากอากาศ นี้คืออานุภาพของรัตนะนั้น” ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ
ได้ชี้แจงให้นางกินนรกันยาเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิต ใจให้          
อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาเหมือนกับว่าท าให้แม่ น้องสาว พ่ีสาว และลูกสาว 
ร่าเริงยินดี จึงออกไปจากนครกินนรทองค านั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะได้เห็นนครกินนรที่ท า 
มาจากเงินเพียบพร้อมไปด้วยสวน ป่า และสระปุษกริณี แม้ในสถานที่นั้นหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ            
เคาะแล้วที่ประตู 3 ครั้ง นางกินนรกันยา 8 ตนออกมาแล้ว แม้นางกล่าวอย่างนี้ว่า “มาเถิด หัวหน้า
พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ยินดีต้อนรับหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ท่านจงเป็นสวามีของพวกเราผู้ไม่มีสวามีด้วยเถิด” 
เรื่อยไปจนถึงถูกหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะชนะด้วยธรรมเทศนา312 จึงให้ดวงแก้วมณีที่วิเศษยิ่งกว่านั้น           
(อันจะให้สิ่งที่ปรารถนา) ตกลงในระยะ 2,000 โยชน์ แม้ขณะนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ              
ได้ชี้แจงให้นางกินนรกันยาเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุ กเร้าจิตใจให้            
อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาเหมือนกับว่าท าให้แม่ น้องสาว พ่ีสาว และลูกสาว 
ร่าเริงยินดี จึงออกไปจากนครกินนรที่ท าด้วยเงินนั้น จนกระทั่งเดินทางไปถึงเมืองกินนรที่ท าด้วยแก้ว
ไพฑูรย์หลังที่ 3  แม้ในสถานที่นั้น หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะเคาะแล้วที่ประตู 3 ครั้ง นางกินนรกันยา 18
ตนออกมาแล้ว พวกนางมีความงดงามกว่า น่ามองกว่านางกินนรกันยาตนก่อนๆ เหล่านั้น แม้พวก 
นางก็ถูกหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะเอาชนะแล้วด้วยการแสดงธรรม จึงมอบรัตนะล้ าค่าให้เป็นรางวัลส าหรับ
ภาษิตของเขา (อันจะให้สิ่งที่ปรารถนา) ตกลงในระยะ 3,000 โยชน์ที่วิเศษยิ่งกว่ารัตนะนั้น ล าดับนั้น 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะตรวจสอบอานุภาพของรัตนะนั้นจึงกล่าวว่า  “น้องหญิง รัตนะนี้มี
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ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึงดังที่เคยกล่าวมาก่อนหน้า) แทนการยกข้อความ
เหล่านั้นมาทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นค ายกยอปอปั้นของเหล่านางกินรีเมื่อสุปริยาเดินทางเข้าไปถึงเมืองของพวกนางซึ่งเคยมี
ปรากฏมาก่อนแล้ว ดูส านวนเต็มได้ใน 123. 
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อานุภาพอย่างไร ?” นางกินนรกันยาจึงกล่าวว่ามีอานุภาพเหมือนดังที่กล่าวไว้ก่อน313 หัวหน้าพ่อค้า            
ผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะได้ชี้แจงให้นางกินนรกันยาเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ                  
ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาเหมือนกับว่าท าให้แม่ น้องสาว 
พ่ีสาว และลูกสาวร่าเริงยินดี จึงออกไปจากนครกินนรหลังที่ 3 นั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ           
ได้เห็นนครกินนรที่ท าด้วยรัตนะทั้ง 4 หลังที่ 4 ถูกสร้างไว้อย่างดีด้วยสวน อุทยาน ปราสาท                
สระปุษกริณีเช่นกับสถานที่ของหมู่เทวดา สระน้ า ถนนหนทาง ทางสี่แยก ตลาดสินค้า ฟุ้งไปด้วยกลิ่น
หอม มีการขับร้องประโคมดนตรี ต่างๆ มี เสียงอันอ่อนหวานของหนุ่มสาว งดงามไปด้วย                
ป้อมปราการและประตูโค้งที่ถูกเรียงรายด้วยเพชร แก้วไพฑูรย์ และทองค า หัวหน้าพ่อค้าจึง              
เคาะประตู 3 ครั้ง หลังจากนั้น เมื่อหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะเคาะประตูแล้วนางกินนรกันยา 32 ตน
ออกมาแล้ว พวกนางมีรูปงดงาม ชวนมอง ผ่องใส กว่านางกินนรกันยาตนก่อนๆ เป็นคู่แข่งของ           
นางอัปสร มีความงดงามกว่านางอัปสรหนึ่งแสนองค์ แม้พวกนางกล่าวแล้วว่า  “ท่านหัวหน้าพ่อค้า         
ผู้ยิ่งใหญ่ จงมาเถิด ยินดีต้อนรับหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ท่านจงเป็นสวามีของพวกเราผู้ไม่มีสวามี          
ด้วยเถิด จงเป็นนายของพวกเราผู้ไม่มีนายด้วยเถิด จงเป็นที่หลบภัยของพวกเราผู้ไม่มีที่หลบภัย          
ด้วยเถิด จงเป็นที่พ านักของพวกเราผู้ไม่มีที่พ านักด้วยเถิด จงเป็นที่ป้องกันของพวกเราผู้ไม่มีที่ป้องกัน
ด้วยเถิด เป็นที่พ่ึงของพวกเราผู้ไม่มีที่พึงด้วยเถิด เป็นที่อาศัยของพวกเราผู้ไม่มีที่อาศัยด้วยเถิด           
และท่านจะได้รับของเหล่านี้คือ ข้าว น้ า เสื้อผ้า ที่นอน สวนอันน่ารื่นรมย์ จะประดับด้วยรัตนะ
ทั้งหลายของชาวชมพูทวีป กล่าวคือ แก้วมณี แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ศังขศิลา ประวาล ทอง เงิน 
มรกต ไพลิน ไข่มุกสีแดง เปลือกหอยสังข์มีลายวนขวา และเครื่องประดับเหล่านี้จะเป็นของท่าน         
ท่านจงหยอกเย้าอภิรมย์ เสพสังวาสกับพวกเราเถิด” แม้ในขณะนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะถูก
นางกินนรกันยาท าให้พึงพอใจแล้ว ด้วยบท และพยัญชนะอันประกอบด้วยธรรมมีอย่างต่างๆ ยังคงมี
สติตั้งมั่น ก็นางกินนรกันยาเหล่านั้นพอใจแล้ว ปรนนิบัติหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะด้วยอวัยวะ           
ทุกส่วน เข้าไปยังนครกินนรอันส าเร็จด้วยรัตนะทั้ง 4 ยกขึ้นสู่ปราสาท ให้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว 
หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ ผู้นั่งแล้วย่อมประณามอกุศลกรรมบถ 10 ยกย่องกุศลกรรมบถ 10   
แม้จะถูกประเล้าประโลมอย่างมากก็ไม่หวั่นไหว (ไม่สามารถผิดพลาด) นางกินนรกันยาเหล่านั้นชอบ
ใจแล้วกล่าวว่า “น่าอัศจรรย์จริงๆ ที่ในบัดนี้ท่านยังหนุ่มและมีความปรารถนาเป็นธรรมดา แต่ไม่ติด 
ไม่ข้องอยู่ในกามทั้งหลาย” พวกนางจึงเสนอให้เขาด้วยเครื่องประดับมากมาย พวกนางแม้นั้นถูก
หัวหน้าพ่อค้าเอาชนะด้วยการแสดงธรรมแล้วจึงมอบรัตนะล้ าค่ากว่ารัตนะทั้งหมดในเมืองแห่งการค้า
ใหญ่พทรทวีป มีมูลค่ามากประเมินมิได้ในชมพูทวีป มีคุณและอ านาจอันไม่มีที่สิ้นสุด ให้เป็นรางวัล
ส าหรับภาษิตของเขาและกล่าวอย่างนี้ว่า “หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ดวงแก้วมณีนี้ราชาแห่งกินนรผู้เป็น
พ่ีชาย ผู้ เจริญที่สุดให้แล้วแก่พวกเรา ในเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปนี้ ดวงแก้วมณีนี้ เป็น
เครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์ และเป็นเครื่องประดับ” หลังจากนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะ  
กล่าวว่า “รัตนะนี้มีอานุภาพอย่างไร ?” พวกนางกล่าวว่า หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่พวกเราจะแจ้งให้
ทราบว่า “ในวันรักษาอุโบสถ ท่านพึงผูกดวงแก้วมณีนี้ไว้ที่ยอดธงแผ่นผ้า ยกขึ้นแล้วท าการตีฆ้องป่าว
ประกาศในชมพูทวีปอันยิ่งใหญ่ว่า “สุภาพบุรุษสุภาพสตรีชาวชมพูทวีปผู้เจริญ จงฟัง บรรดาพวกท่าน
                                                           

313
ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat”  (ดังที่เคยกล่าวมา) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด ข้อความในตอนนี้

กล่าวถึงอานุภาพของรัตนะที่เหล่านางกินรีจะมอบให้สุปริยะซึ่งเคยมีปรากฏมาก่อนแล้วในข้อความก่อนหน้า. 
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ทั้งหลายผู้ที่มีความต้องการด้วยเครื่องอุปกรณ์อย่างวิเศษ เงิน ทอง รัตนะ ข้าว น้ า เสื้อผ้า ของใช้ 
เครื่องประดับ สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า พาหนะ ยาน ทรัพย์ และธัญพืช จงคิดและเปล่งวาจาออกมา            
ก็พร้อมกับคิดและเปล่งวาจาออกมานั้น ด้วยอานุภาพของรัตนะนี้อุปกรณ์วิเศษตามที่ปรารถนาจะตก
ลงมาจากอากาศ แต่ยังมีความวิเศษนี้อีกว่า “ภัยทั้งหลายย่อมมีแก่ชาวโลกนี้คือ ภัยแต่พระราชา              
ภัยแต่โจร อัคคีภัย อุทภัย ภัยจากมนุษย์ ภัยจากอมนุษย์ ภัยจากราชสีห์ ภัยจากเสือโคร่ง ภัยจาก              
เสือดาว ภัยจากฮายีน่า ภัยจากยักษ์ รากษส เปรต ปีศาจ กุมภัณฑะ ปูตนะ กฏปูตนะ เสนียดจัญไร
อุปัทวะ อุปสรรค ความแห้งแล้ง และทุรภิกษภัย เมื่อยกรัตนะอันวิเศษนี้แล้วเสนียดจัญไรอุปัทวะ314 
ย่อมจะไม่มี” นางกินนรกันยาทั้งหลายเหล่านั้น ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็แสดงความยินดีกะหัวหน้า
พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะว่า “สาธุ สาธุ หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ มหาสมุทร ภูเขา แม่น้ า ป่า ท่านข้ามได้
แล้ว ปฏิญญาอันแน่วแน่ของท่านสมบูรณ์แล้ว ความเชื่อของท่านเกิดผลแล้ว ท่านคุ้มครองอินทรีย์
ทั้งหลายแล้ว ท่านออกเดินทางมายังเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปส าเร็จแล้ว ท่านได้รับรัตนะอัน
วิเศษยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปอันสามารถที่จะยังความปรารถนาของชนทั้งหมดให้ถึงพร้อม แต่ทว่าตามทาง
ที่ท่านเดินทางมาแล้ว เหล่าอนุษย์ทั้งหลายยังถึงความพินาศเลย จะกล่าวไปใยถึงเหล่ามนุษย์เล่า            
พวกเราจะแสดงทางที่ดีกว่าทางอ่ืนส าหรับเดินทางไปยังเมืองพาราณสีได้อย่างรวดเร็ว ท่านจงฟัง  
และจ าหนทางนั้นให้ดี พวกเราจะบอกในทิศตะวันตกจากนี้จงข้ามภูเขา 7 ลูกซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ และสูง 
ณ ภูเขานั้นมีรากษสนามว่า โลหิตากษะ315 (lohitākṣa) ซึ่งมีความดุร้ายพรากชีวิตของสัตว์อ่ืนอาศัยอยู่ 
และภูเขานั้นเป็นที่ท่องเที่ยวไปของเหล่าอมนุษย์ จะปล่อยลมอันมืดมนอันธการมีประกายไฟ ขณะนั้น 
ท่านยกรัตนะนี้ขึ้นบนยอดธงแผ่นผ้าพึงไปเถิด เพราะอานุภาพของรัตนะ เสนียดจัญไรของท่านจะ
พินาศไป ข้ามภูเขาใหญ่ไปแล้ว (จะเห็น) ภูเขาอีกลูกหนึ่ง ณ ภูเขานั้นมีนาคนามว่า อัคนิมุขะ316 
(agnimukha) อาศัยอยู่ นาคนั้นจะสูดกลิ่นของท่านแล้วจะฟาดสายฟ้าตลอด 7 วัน 7 คืน ขณะนั้น 
ท่านค้นหาถ้ าแห่งรัตนะแล้วพึงเข้าไป หลังจากผ่านไป 7 ราตรี นาคชั่วก็จะหลับ เมื่อนาคชั่วหลับแล้ว
ท่านพึงปีนขึ้นเขาไป ในที่นั้นท่านจะเห็นภูมิประเทศอันราบเรียบไม่มีรอยไถพรวนและหว่าน แต่ผลิต
เมล็ดข้าวที่มีเมล็ดสมบูรณ์ไม่มีผงเปลือกหรือแกลบ สะอาด  มีกลิ่นหอม ขึ้นอยู่ทั่วทุก 4 นิ้ว ซึ่งในวัน 
8 ค่ าหรือ 15 ค่ าทางจันทรคติจะมีพญาม้าพาลาหะ317 (bālāha) (วลาหก) มากินแล้ว จะมีความสุข  
ไม่มีโรค มีก าลัง มีอินทรีย์ผ่องใส ยกร่างกายส่วนหน้าขึ้นแล้วเปล่งอุทานว่า “ใครจะไปสู่ฝั่ง ใครจะไปสู่
ฝั่ง เราจะน าใครไปสู่ฝั่ง เราจะส่งใครไปยังชมพูทวีปโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย” ท่านพึงเข้าไปหาม้า
พาลาหะนั้นแล้วกล่าวค านี้ว่า “เราจะข้ามฝั่ง ท่านจงน าเราไปสู่ฝั่งเถิด จงส่งเราให้ถึงเมืองพาราณสี
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อุปัทวะ (upadva) สิ่งเลวร้ายที่ก่อความเดือดร้อน หรือกีดกั้นขัดขวางไม้ให้เป็นอยู่เป็นไปด้วยดี ไทยใช้ 
อุบาทว์. ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 571. 
 

315
โลหิตากษะ (lohitākṣa)  แปลตามรูปศัพท์ว่า ตาแดง เป็นชื่อของรากษส. 

 
316

อัคนิมุขะ (agnimukha) แปลตามรูปศัพท์ว่า ปากมีไฟ เป็นชื่อของนาค. 
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พาลาหะ (bālāha) แปลว่า  เมฆ เป็นชื่อของม้าแก้วหรือราชาแห่งม้าซึ่งเป็นรัตนะอย่างหนึ่งของพระเจ้า
จักรพรรดิ เร่ืองราวของม้าพาลาหะก็มีปรากฏในเร่ืองมหาวัสตุอวทานเช่นกัน ตัวแทนของม้าพาลาหะนี้สามารถพบได้ในภาพสลัก
ในมถุราจากคริสต์ศตวรรษที่ 2 หรือ 3 และในภาพวาดที่กีซีลตั้งแต่คริสตวรรษที่ 6 ในงานอิฐเคลือบในพม่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
11 และปรากฏเป็นภาพประกอบในหนังสือโบราณของญี่ปุ่นจากคริสต์ศตวรรษที่ 13 ดู Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 426; and J.J. Jone, trans., Mahāvastu Avadāna, Vol.1, (London: Luzac and Company, 
Ltd., 1949), 88-92. 
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โดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเถิด” ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะนั้นได้ชี้แจงให้นางกินนร
กันยาเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สด
ชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาเหมือนกับว่าท าให้แม่ น้องสาว พ่ีสาว และลูกสาวร่าเริงยินดี เดินทางมาถึง         
ภูมิประเทศนั้นโดยล าดับแล้ว โดยทางตามที่แสดงไว้แล้ว โดยวิธีตามที่กล่าวมาแล้ว พญาม้าพาลาหะ
เที่ยวกล่าวอย่างนี้ว่า “ใครจะไปฝั่ง ใครจะไปฝั่ง เราจะน าใครไปสู่ฝั่ง เราจะส่งใครไปยังชมพูทวีปโดย
สวัสดิภาพและปลอดภัย ?” ล าดับนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเข้าไปหาพญาม้าพาลาหะแล้ว 
ครั้นเข้าไปหาแล้ว ท าการห่มเฉวียงบ่า วางชานุมณฑลด้านขวาลงที่พ้ืนดิน ประณมมือไปทางพญาม้า
พาลาหะแล้วกล่าวค านี้กะพญาม้าพาลาหะว่า “เราจะข้ามฝั่ง เราจะข้ามฝั่ง ท่านโปรดน าเราไปเถิด 
ท่านโปรดส่งเราไปยังเมืองพาราณสีโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเถิด” ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว พญาม้า
พาลาหะได้กล่าวค านี้กะหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะว่า “หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ ท่านขึ้นหลังของเรา
แล้วอย่าพึงมองทิศทั้งหลาย ท่านควรหลับตาลงเถิด” ครั้นกล่าวดังนี้แล้ว พญาม้าพาลาหะจึงน้อมหลัง
เข้าไป ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะขึ้นหลังของพญาม้าพาลาหะแล้ว ท าตามค าแนะน าแล้ว
เดินทางมาถึงเมืองพาราณสีชั่วขณะเพียงเล็กน้อยนั่นแล เขาลงที่สวนของตัวเอง หัวหน้าพ่อค้า              
ผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะลงจากหลังพญาม้าพาลาหะแล้วกระท าประทักษิณพญาม้าพาลาหะ 3 รอบแล้วท า
อภิวาทแทบเท้า ล าดับนั้น พญาม้าพาลาหะแสดงความยินดีกะหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะแล้วว่า 
“สาธุ สาธุ หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ มหาสมุทร ภูเขา แม่น้ า และป่าท่านข้ามได้แล้ว ปฏิญญาอันแน่วแน่
ของท่านสมบูรณ์แล้ว การเดินทางของท่านมีผลแล้ว ท่านคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายแล้ว ท่านออก
เดินทางมายังเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปส าเร็จแล้ว ท่านได้รับรัตนะอันวิเศษยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป
อันสามารถที่จะยังความปรารถนาของชนทั้งหมดให้ถึงพร้อม สัตว์วิเศษทั้งหลายผู้ขวนขวายใน
ประโยชน์เกื้อกูลย่อมกระท าอย่างนี้แล” พญาม้าพาลาหะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็หลีกไป ครั้งนั้น   
เมื่อพญาม้าพาลาหะหลีกไปได้ไม่นาน หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเข้าไปยังเรือนของตนแล้ว 
ชาวเมืองพาราณสีและพระราชาแคว้นกาศีพระนามว่า พรหมทัตได้ฟังว่า  “หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่             
สุปริยะส าเร็จการเดินทางโดยใช้เวลา 100 ปีบริบูรณ์ มีความปรารถนาเต็มรอบแล้ว เดินทางมาถึง
เรือนของตนแล้ว” ก็ทันทีที่ทรงสดับ (ข่าวนั้น) แล้วพระเจ้าพรหมทัตพระราชาแคว้นกาศีทรงพอ
พระทัยแล้ว พวกชาวเมืองต่างก็แสดงความยินดีกับหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะแล้ว โจรพันคนดังที่
กล่าวมาก่อนนั้นและชนผู้มีความปรารถนาทรัพย์ได้เห็นว่าหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะส าเร็จ             
การเดินทางแล้ว มีความปรารถนาบริบูรณ์มาแล้ว ก็ครั้นฟังแล้วจึงเข้าไปหาหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่             
สุปริยะทันทีแล้วกล่าวค านี้ว่า “ทรัพย์ของพวกเราหมดแล้ว เมื่อกล่าวอย่างนี้ หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่
มองดูชนเหล่านั้นทั้งหมด ด้วยดวงตาอันประกอบด้วยไมตรีแจ้งให้พวกเขาทราบว่า  “ท่านทั้งหลาย     
จงไปในที่อยู่ของพวกท่านเถิด ผู้ที่มีความปรารถนาอุปกรณ์วิเศษ จงคิด และเปล่งถ้อยค าเถิด”                        
ชนทั้งหมดนั้น ครั้นฟังแล้วก็หลีกไปทันที ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเมื่อถึงวันอุโบสถ318 
15 ค่ า ช าระร่างกายทั้งตัวแล้ว รักษาศีลอุโบสถ ยกดวงแก้วมณีที่ได้มาครั้งแรกนั้นขึ้นไว้บนยอด            
ธงแผ่นผ้าแล้ว เปล่งวาจา โดยรอบ 1,000 โยชน์ อุปกรณ์ทั้งหลายที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาแล้ว
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วันอุโบสถส าหรับพระสงฆ์ คือ วันจันทร์เพ็ญ (ขึ้นสิบห้าค่ า) และวันจันทร์ดับ (แรมสิบห้าค่ า หรือสิบสี่ค่ าเมื่อ
เดือนขาด) ส าหรับคฤหัสถ์ คือ วันพระ ได้แก่ วันขึ้นและแรมแปดค่ า วันจันทร์เพ็ญ และวันจันทร์ดับ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 565. 
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ย่อมเกิดขึ้น พร้อมกับค ากล่าวฝนย่อมตกลงแก่ผู้ปรารถนาแล้ว หลังจากนั้น สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น                        
มีความปรารถนาสมบูรณ์แล้ว หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะท าให้โจรพันคนด ารงอยู่แล้วใน               
กุศลกรรมบถ 10 ประการ 
 จากระหว่างนี้ เมื่อพระราชาแคว้นกาศีพระนามว่า พรหมทัต ทรงสวรรคตแล้ว ชาวเมือง
และอ ามาตย์ทั้งหลายจึงอภิเษกหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะโดยราชาภิเษก (แต่งตั้งเป็นพระราชา) 
พร้อมกับการอภิเษก มหาราชาสุปริยะ ยกดวงแก้วมณีดวงที่ 2 ขึ้นไว้บนยอดธงแผ่นผ้า โดยวิธีดังที่
กล่าวมาก่อนแล้วตรัสว่า “โดยรอบ 2,000 โยชน์ เราจะยังอุปกรณ์ตามที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายปรารถนา
แล้วให้เกิดขึ้น” พร้อมกับพระด ารัสอุปกรณ์นั้นย่อมตกลงมาแก่ผู้ปรารถนา ฝนคืออุปกรณ์วิเศษ
ทั้งหลายตามที่ปรารถนาแล้วถึงพร้อมแล้ว ด้วยดวงแก้วมณีดวงที่ 3 ที่มหาราชาสุปริยะทรงยกขึ้นไว้
บนยอดธงแผ่นผ้าโดยวิธีดังตามที่กล่าวมาแล้ว โดยรอบ 3,000 โยชน์ เหล่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
ทั้งหลายพึงพอใจแล้วด้วยอุปกรณ์ทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ ล าดับนั้น มหาราชาสุปริยะผู้ยิ่งใหญ่กว่า
ชาวชมพูทวีปโดยล าดับ เมื่อวันอุโบสถขึ้น 15 ค่ ามาถึง ทรงช าระพระวรกายทุกส่วน รักษาศีลอุโบสถ 
ท าการตีฆ้องป่าวประกาศแล้วในชมพูทวีปอันกว้างใหญ่ แก่เหล่าสตรีและบุรุษทั้งหลายชาวชมพูทวีป 
ผู้มีความปรารถนาเครื่องอุปกรณ์ ทรงรับสั่งให้ยกดวงแก้วมณีอันล้ าค่ากว่าแก้วมณีทั้งหมดในเมือง   
แห่งการค้าใหญ่พทรทวีป อันจะยังเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดตามที่ปรารถนาให้ตกลงมาไว้บนยอดธง            
แผ่นผ้า ครั้นยกดวงแก้วมณีอันล้ าค่า (ที่สุด) ในชมพูทวีปนั้นขึ้นไว้บนยอดธงแผ่นผ้าโดยรอบแล้ว             
หมู่มหาชนชาวชมพูทวีปจ านวนมากต่างก็พึงพอใจด้วยเครื่องอุปกรณ์พิเศษตามที่ปรารถนา พระราชา
สุปริยะทรงท าให้หมู่ชนชาวชมพูทวีปผู้พึงพอใจด้วยเครื่องอุปกรณ์ด ารงอยู่แล้วในกุศลกรรมบถ 10 
ประการ ล าดับนั้น พระราชาทรงแต่งตั้งพระกุมารผู้เจริญที่สุดไว้ในราชสมบัติ  (ความเป็นใหญ่)              
ทรงเป็นราชฤษี ทรงประพฤติพรหมจรรย์ เจริญพรหมวิหาร 4 ประการ319 (caturbrāhmavihāra) 
แล้ว ทรงละความพอใจในกามทั้งหลาย ทรงประทับอยู่ (อย่างนี้) ตลอดเวลา (ครั้นสิ้นพระชนม์) ก็ทรง
อุบัติในหมู่ผู้อาศัยอยู่ในพรหมโลกเป็นมหาพรหมแล้ว 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าพ่อค้า           
ผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ ผู้ประพฤติอยู่ในโพธิสัตวจริยา320 ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง โจรพันคนก็
คือภิกษุพันรูป เทวดาองค์ก่อนนั้นในกาลสมัยนั้นก็คือ พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ               
ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า มฆะ นั้นในกาลสมัยนั้นคือภิกษุชื่อว่า อานนท์                
นี้นั่นแล ยักษ์นามว่า จันทรประภา นั้นในกาลสมัยนั้นคือภิกษุชื่อว่า อนิรุทธะ321 นี้นั่นแล มหายักษ์            
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พรหมวิหาร 4 (caturbrāhmavihāra) แปลตามศัพท์ว่า ธรรมเคร่ืองอยู่ของพรหม คือธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ ธรรมประจ าใจของท่านผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่มี 4 ประการคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดู พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 259. 

320
โพธิสัตวจรรยาหรือโพธิสัตวจริยา คือข้อที่ต้องปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ได้แก่ ปารมิตา 6 (ดูรายละเอียดใน

เชิงอรรถที่ 289 หน้า 106-107 ด้วย) อัปปมัญญา 4  ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมหาประณิธาน 4 ได้แก่ 1. จะต้อง
โปรดสรรพสัตว์ให้หมดสิ้น  2. จะต้องท าลายกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้น 3. จะต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ 4. จะต้องบรรลุ
พุทธภูมิให้จงได้ ดู อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: สภาการศึกษามหามกุฏราช-
วิทยาลัย, 2539), 136, 138, 139-140. 

321
พระอนิรุทธะ (ส. อนิรุทฺธ  aniruddha) บาลีว่า อนุรุทธะ (บ.  อนุรุทฺธ  anuruddha) เป็นพระภาดา 

(ลูกพ่ีลูกน้อง) ของเจ้าชายสิทธัตถะ และเป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ประสูติในศากยวงศ์เป็นพระโอรสของพระ
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นามว่า โลหิตากษะ ในกาลสมัยนั้นก็คือ เทวทัตตะ นี้นั่นแล นาคชื่อว่า อัคนิมุขะ นั้นในกาลสมัยนั้น 
คือ มารผู้มีบาป นี้นั่นแล พญาม้าพาลาหะ นั้นในกาลสมัยนั้นคือ พระโพธิสัตว์นามว่า ไมเตรยะ              
ภิกษุทั้งหลาย ในเวลานั้นเราผู้มีปฏิญญาอันแน่วแน่ปกป้องกองคาราวานจากโจรพันคน  7 ครั้ง              
เพ่ือบ าเพ็ญปฏิญญาให้บริบูรณ์ แต่ครั้นทราบว่าพวกโจรทั้งหลายยังไม่พอใจแล้ว จึงกระท าปฏิญญาให้
ตั้งมั่น ก็ครั้นกระท าแล้วจึงส าเร็จการเดินทางไปยังเมืองแห่งการค้าใหญ่พทรทวีปด้วยวิธีการที่กระท า
ได้ยากหลายร้อยหลายพัน ท าชาวชมพูทวีปมากมายโดยเฉพาะโจรพันคนให้ถึงพร้อมแล้วด้วยทรัพย์
และตั้ง (พวกเขา) ไว้ให้ด ารงอยู่ในกุศลกรรมบถ 10 ประการ แม้ในบัดนี้ เราอาศัยอนุตรญาณที่ท าได้
โดยยากหลายร้อยหลายพันวิธี ปกป้องกองคาราวานจากโจรพันคนถึง 7 ครั้ง ด้วยไมเตรยะและกรุณา 
ก็ครั้นรู้ว่าโจรพันคนไม่พอใจแล้วจึงยังพวกเขาให้ถึงพร้อมแล้วด้วยทรัพย์เท่าที่จะรับไปได้ ตั้งพวกเขา
ให้ด ารงอยู่ในนิพพานอันยอดเยี่ยมหาที่สิ้นสุดมิได้ อันเกษมจากโยคะและยังพันแห่งเทวดาและมนุษย์
หลายจ านวนมาก แสนโกฏิแห่งพวกยักษ์ รากษส เปรต ปีศาจ ยักษ์กุมภัณฑ์ ปู ตนะ กฏปูตนะ              
ให้ด ารงอยู่แล้วในสิกขาบทคือสรณคมน์” 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ            
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องหัวหน้าพ่อค้านามว่า สุปริยะ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่  8             
จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

9. ปริเฉจว่าด้วยทรัพย์สมบัติของคฤหบดีชื่อว่า เมณฒกะ  
(meṇḍhakagṛhapativibhūtiparicchedaḥ) 

 นิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองศราวัสตี ทราบมาว่าโดยสมัยนั้นในเมืองชื่อว่า ภทรังกระ 
(bhadraṁkara) มีชนผู้มีบุญมาก 6 คนอาศัยอยู่คือ คฤหบดีเมณฒกะ322 (meṇḍhakagṛhapati) 
ภรรยาของคฤหบดีเมณฒกะ บุตรของคฤหบดีเมณฒกะ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีเมณฒกะ ทาสของ
คฤหบดีเมณฒกะ และทาสีของคฤหบดีเมณฒกะ ถามว่า  “คฤหบดีเมณฒกะนั้นเป็นผู้มีบุญมาก              
อย่างไร ?” ตอบว่า “ถ้าคฤหบดีเมณฒกะนั้นมองดูยุ้งฉางและเรือนคลังอันว่างเปล่า พร้อมกับการ
มองดูนั่นแลยุ้งฉางและเรือนคลังก็จะเต็ม (ทันท)ี” คฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ ภรรยาของ
คฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? (ถ้า) นางจัดเตรียมอาหารใส่จานส าหรับคนหนึ่งคน                  
คนจ านวนหลายร้อยหลายพันคนย่อมบริโภคได้ ภรรยาของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ 
บุตรของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? เขาผูกถุงใส่เงินจ านวน 500 กระษาปณ์อยู่ที่ชาย
สะเอว ถึงเขาจะใช้เงินไปหลายร้อยหลายพันกระษาปณ์ เวลานั้นเงินก็จะอยู่ครบนั่นแล ไม่หมดสิ้นไป              
บุตรของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ หญิงสะใภ้ของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมาก
อย่างไร ? (ถ้า) นางจัดเตรียมเครื่องหอมส าหรับใช้สอยแก่คนหนึ่งคน เครื่องหอมนั้นจะเพียงพอ

                                                                                                                                                                      

เจ้าสุกโกทนะ อย่างไรก็ตาม บางแห่งระบุว่า พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะและเป็นพระอนุชาของพระเจ้ามหานาม 
ภายหลังได้ออกผนวชเรียนกรรมฐานในส านักของพระสารีบุตรและได้บรรลุพระอรหัตที่ป่าปาจีนวังสทายวัน แคว้นเจตีและได้รับ
ยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางทิพยจักษุ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 495; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, 
vol. 2, 24; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 85.  

 
322

ในคัมภีร์ฝ่ายบาลีสามารถดูเร่ืองราวของเมณฒกะได้ใน เมณฺฒกเสฏฺ  ีวตฺถุ ในธัมมปทัฏฐกถา สตฺตโม ภาโค. 
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ส าหรับคนหลายร้อยหลายพันคน หญิงสะใภ้ของคฤหบดี เมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้                  
ทาสของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? ถ้าเขาไถรอยไถ (ร่อง) หนึ่งรอย ในเวลานั้นรอยไถ 
7 รอยจะถูกไถแล้ว (จะปรากฏเป็นรอยไถที่ถูกไถแล้ว 7 รอย) ทาสของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มี            
บุญมากอย่างนี้ ทาสีของคฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? ถ้านางดูแลรักษาวัสดุ 1 ชิ้น            
วัสดุนั้นก็จะพึงคูณด้วย 7 จ านวนทั้ง 7 ย่อมปรากฏในเวลาที่นางเฝ้าดูแลของจ านวนหนึ่ง ทาสีของ
คฤหบดีเมณฒกะเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ 
 เป็ น เ รื่ อ ง ธร รมดาที่ พ ระผู้ มี พ ระภาค พุทธ เจ้ า ทั้ ง หลายผู้ ท ร ง เปี่ ยมล้ นด้ ว ย                    
พระมหากรุณาคุณ ทรงตั้งพระทัยที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลก ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ประเสริฐสุด                 
ทรงบ าเพ็ญสมถวิปัสสนาอยู่เสมอ มีพระปรีชาสามารถควบคุมพระองค์เองทั้ง 3 ทาง (คือทางกาย 
วาจา ใจ) ทรงข้ามพ้นโอฆะ 4 ประการได้แล้ว ทรงด ารงมั่นดีแล้วด้วยฝ่าพระบาทคืออิทธิบาท 4 
ประการ ทรงสั่งสมสังคหวัตถุ 4 ประการมานานแสนนาน ทรงละองค์ 5 ประการได้หมดสิ้น ทรงผ่าน
พ้นคติ 5 ประการได้แล้ว ทรงประกอบพร้อมไปด้วยองค์ 6 ประการ ทรงบ าเพ็ญบารมี 6 ประการ
ครบถ้วน ทรงเพียบพร้อมไปด้วยดอกไม้คือโพธยังคะ 7 ประการ ทรงเป็นผู้แสดงอัษฎางคิกมรรคมี  
พระปรีชาในอนุปูรววิหารสมาบัติ   9 ประการ ทรงมั่นคงด้วยทศพลมีพระยศแผ่ไปทั่วทศทิศ                   
ทรงประเสริฐที่สุดในหมู่ผู้ทรงอ านาจนับพันคน เมื่อได้ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ  กลางคืน               
3 ครั้ง กลางวัน 3 ครั้งแล้วย่อมทรงเกิดญานทัศนะว่า ใครถูกทอดทิ้ง ใครเจริญรุ่งเรือง ใครประสบ
ความล าบาก ใครประสบความทุกข์ยาก ใครประสบความกดดัน ใครประสบทั้งความล าบากความทุกข์
ยากและความกดดัน ใครน่าจะตกลงไปในอบาย  ใครมีแนวโน้มที่จะตกลงไปในอบาย ใครมีทีท่าว่าจะ
ตกลงไปในอบาย เราควรจะช่วยฉุดใครขึ้นมาจากอบายแล้วให้ด ารงอยู่ในสวรรค์และโมกษะ  เราควร
จะฉุดมือของใครที่จมลงไปในเปลือกตมคือกามให้ขึ้นมาได้ เราควรจะช่วยใครที่ปราศจากอารยทรัพย์ 
ให้ด ารงอยู่ในอ านาจที่สูงที่สุดด้วยอารยทรัพย์ เราควรจะปลูกกุศลมูล323 ที่ใครยังไม่ได้ปลูก เราควรจะ
เพ่ิมพูนกุศลมูลที่ใครได้ปลูกไว้แล้ว เราควรจะปลดเปลื้องใครที่เพ่ิมพูนกุศลมูลจนเต็มแล้วให้หลุดพ้น 
เราควรจะช าระดวงตาของใครที่มีดวงตาถูกปิดบังด้วยเครื่องบดบังคือ ความมืด คือ อวิทยา324

 ให้เห็น
ได้ชัดเจนด้วยคบเพลิงคือญาณ  
 อนึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า  
 

 มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอาจจะซัดล้นฝั่งได้บ้าง  
 แต่พระพุทธเจ้า (ผู้เป็นที่พ่ึงอาศัยของเหล่าเวไนยสัตว์) | 
 จะไม่ทรงล่วงเลยโอกาสบรรลุธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์เด็ดขาด ||1|| 

 

 แท้จริง แม่โคคือพระกรุณาคุณที่นอนเนื่องอยู่ในพระหฤทัยของ 
 พระสรพัชญพุทธเจ้าย่อมไม่เหน็ดเหนื่อยมุ่งแสวงหาเหล่าเวไนยสัตว์ | 
 ผู้หลงอยู่ในภพอันแสนโหดร้าย เปรียบเหมือนแม่โคผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก 
 ไม่เหน็ดเหนื่อยมุ่งค้นหาลูกโคที่เดินหลงทางฉะนั้น ||2||  
                                                           

323
กุศลมูล (ส. กุศลมูล kuśalamūla) บาลีว่า กุสลมูล (ส. กุสลมูล kusalamūla) คือรากเหง้าหรือต้นเหตุแห่ง

กุศล มี 3 ประการ ได้แก่ 1. อโลภะ คือไม่โลภ 2. อโทสะ คือไม่คิดประทุษร้าย 3. อโมหะ คือไม่หลงมัวเมา. 
 

324
อวิทยา ต้นฉบับภาษาสันสกฤใช้ค าศัพท์ว่า อชฺ าน (ajñāna) บาลีว่า อวิชฺชา (avijjā). 
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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “คฤหบดีเมณฒกะนี้พร้อมทั้งบริวารอาศัยอยู่ใน
เมืองชื่อว่า ภทรังกระ เวลาที่จะแนะน าคฤหบดีนั้น (เราตถาคต) รอคอยอยู่เหมือนกับฝีที่สุกรอคอย
การผ่าด้วยมีด ฉะนั้น อย่ากระนั้นเลยเราจะพึงเที่ยวจาริกไปในชนบทภทรังกระ” ขณะนั้นพระผู้มี  
พระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านอานนท์แล้วว่า “ไปเถิด อานนท์ เธอจงไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า บรรดา
พวกเธอทั้งหลายรูปที่สามารถจะเที่ยวจาริกไปในชนบทภทรังกระพร้อมกับพระตถาคตเจ้า                      
จงตระเตรียมจีวรเถิด”  ท่านอานนท์รับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์  
ผู้เจริญ ขอรับ” แล้วก็ไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตจะเสด็จจาริกไป
ในชนบทภทรังกระ บรรดาพวกท่านทั้งหลายรูปที่สามารถจะเที่ยวจาริกไปในชนบทภทรังกระพร้อม
กับพระตถาคตเจ้า จงตระเตรียมจีวรเถิด” ภิกษุทั้งหลายรับค าของท่านอานนท์แล้วด้วยค าว่า               
ครับท่าน แล้วก็เดินตามหลัง (ของพระเถระ) ไป 
  ณ เวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น             
มีบริวารผู้สุขุมเยือกเย็น ทรงผ่อนคลาย มีบริวารผู้ผ่อนคลาย ทรงองอาจ มีบริวารผู้องอาจ ทรงงดงาม 
มีบริวารผู้งดงาม ทรงห่างไกลจากกิเลส325 มีบริวารผู้ห่างไกลจากกิเลส ทรงปราศจากราคะ326         
มีบริวารผู้ปราศจากราคะ ทรงน่าเลื่อมใสศรัทธา มีบริวารผู้น่าเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นเหมือนโคผู้           
ที่มีฝูงโคแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนคชสารที่มีโขลงลูกช้างแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนราชสีห์ที่มีฝูงหมาใน
แวดล้อม ทรงเป็นเหมือน (พญา) หงส์ที่มีฝูงหงส์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนครุฑที่มีฝูงนกแวดล้อม               
ทรงเป็นเหมือนพราหมณาจารย์ที่มีคณะศิษย์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนม้าอาชาไนยที่มีฝูงม้าแวดล้อม 
ทรงเป็นเหมือนวีรบุรุษผู้มีกองทหารแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนมัคคุเทศก์ที่มีคณะนักเดินทางแวดล้อม 
ทรงเป็นเหมือนหัวหน้าพ่อค้าผู้มีหมู่พ่อค้าแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนเศรษฐีที่มีประชาชนชาวเมือง
แวดล้อม  ทรงเป็นเหมือนโกฏฏราชาที่มีคณะมนตรีแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มี
พระโอรส 1,000 องค์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่มีหมู่ดาวนักษัตรแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน
ดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีนับพันแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวธฤตราษฎร์327ที่มีหมู่คนธรรพ์แวดล้อม               
ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูฒกะ328ที่มีหมู่กุมภัณฑ์329แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูปากษ์330ที่มีหมู่นาค
                                                           

 
325

กิเลส (ส. เกฺลศ kleśa) บาลีว่า กิเลส (บ. กิเลส kilesa) สิ่งที่ท าให้ใจเศร้าหมอง ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึก
นึกคิด ท าให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ และเป็นเคร่ืองปรุงแต่งความคิดให้ท ากรรมซึ่งน าไปสู่ปัญหา ความยุ่งยาก เดือดร้อน และทุกข์  
อนึ่ง ในอรรถกถาจ าแนกกิเลสเป็น 3 ระดับตามล าดับขั้นของการละด้วยสิกขา 3 คือ 1. วีติกกมกิเลส กิเลสอย่างหยาบที่เป็นเหตุ
ให้ล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจา เช่น เป็นกายทุจริตและวจีทุจริต ละด้วยศีล (อธิศีลสิกขา) 2. ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสอย่าง
กลางที่พลุ่งขึ้นมาเร้ารุมอยู่ในจิตใจ ดังเช่นนิวรณ์ 5 ในกรณีที่จะข่มระงับไว้ละด้วยสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) 3. อนุสยกิเลส กิเลสอย่าง
ละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอันยังไม่ถูกกระตุ้นให้พลุ่งขึ้นมา ได้แก่ อนุสัย 7 ละด้วยปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) ดูเพ่ิมเติมใน 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 22-23. 

326
ปราศจากกิเลส หรือ วิราคะ ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ศัพท์ว่า วีตราคะ (vītarāga) หมายถึง นิพพาน ดู 

เร่ืองเดียวกัน, 379. 
327

ธฤตราษฎร์ (ส. ธฺฤตราษฺฏร dhṛtarāṣṭra) บาลีว่า ธตรัฏฐะ (บ. ธตรฏฺ  dhtarattha) ไทยใช้ว่า ธตรฐ เป็นชื่อ
ของท้าวมหาราชผู้ปกครองภูตและคนธรรพ์ทางทิศตะวันออก. 

328
วิรูฒกะ (ส. วิรูฒก virūḍhaka) บาลีว่า วิรุฬหกะ (บ. วิรุฬฺหกธ virulhaka) ไทยใช้ว่า วิรุฬหก เป็นชื่อของ

ท้าวมหาราชผู้ปกครองเทวดาและกุมภัณฑ์ทางทิศใต้. 
329

กุมภาณฑ์ (ส. กุมฺภาณฑ kumbhāṇḍa) บาลีว่า กุมภัณฑ์ (บ. กุมฺภณฺฑ kumbhanda) คือยักษ์จ าพวกหนึ่งมี
ท้องใหญ่และอัณฑะใหญ่เท่าหม้อ ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 293.  
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แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวไวศรวัณที่มีหมู่ยักษ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวเวมจิตริน331ที่มีหมู่อสูร
แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวศักระท่ีมีหมู่เทวดา 30 องค์แวดล้อม332 ทรงเป็นเหมือนท้าวมหาพรหมที่
มีหมู่พรหมแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนมหาสมุทรที่นิ่งสงบ ทรงเป็นเหมือนเมฆที่อุ้มน้ าเต็มเปี่ยม (และ) 
ทรงเป็นเหมือนพญาคชสารที่ปราศจากอาการตกมัน พระผู้มีพระภาคมีพระอินทรีย์สงบเสงี่ยมยิ่งนัก 
มีพระอิริยาบถและมารยาทสุขุมเยือกเย็น ทรงมีพระวรกายรุ่งเรืองด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ 
อนุพยัญชนะ  80  ประการ  ด้ วยทศพลญาณ  ไวศารัทยญาณ  4  ประการ 333

 สติปัฏฐาน                        
3 ประการ334 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณ
มากมายนับไม่ถ้วนอย่างนี้ เสด็จเที่ยวไปในชนบทเดินทางไปยังเมืองภทรังกระ ในเวลาที่พระผู้มี           
พระภาคเจ้าทรงแสดงมหาปาฏิหารย์ในนครศราวัสตี พระองค์ทรงท าให้เหล่าเดียรถีย์อับอายแล้ว              
ท าให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ยินดี ท าให้ปุถุชน335คนดีมีใจเบิกบานแล้ว เพราะสูญสิ้นอ านาจเหล่า
เดียรถีย์จึงไปอาศัยอยู่ที่ปรัตยันตชนบท336 (pratyanta) ต่อมาเดียรถีย์พวกหนึ่งเดินทางไปยัง
เมืองภทรังกระอาศัยอยู่แล้วพวกเขาฟังแล้วว่า “ศรมณเคาตมะก าลังจะมา” ก็ครั้นฟังแล้วพวกเขาเกิด
กังวลใจทันทีจึงปรึกษากันและกันว่า “พวกเราถูกศรมณเคาตมะขับออกจากมัธยมประเทศแล้ว                 
ถ้าศรมณเคาตมะนั้นจะมาในสถานที่แห่งนี้คงจะขับพวกเราออกจากที่นี้เป็นแน่ พวกเราควรจัดเตรียม
                                                                                                                                                                      

330
วิรูปากษ์ (ส. วิรูปากฺษ virūpākṣa) บาลีว่า วิรูปักข์ (บ. วิรูปกฺข virūpakkha) ไทยใช้ว่า วิรูปักษ์ เป็นชื่อของ

ท้าวมหาราชผู้ปกครองนาคทางทิศตะวันตก. 
331

ตามต้นฉบับใช้ศัพท์ว่า เวมจิตริน และ เวมจิตติ (ส. เวมจิตฺรินฺ, เวมจิตฺติ vemacittrin, vemacitti) บาลีว่า                        
เวปจิตติ (บ. เวปจิตฺติ vepacitti) เป็นชื่อของจอมอสูร. 
 

332
ในที่นี้ต้นฉบับใช้ศัพท์ว่า “śakra iva tridaśagaṇaparivṛtaḥ” (เหมือนท้าวศักระที่มีหมู่เทวดา 30 องค์

แวดล้อม) แต่โดยทั่วไปเรามักรู้กันว่าพระอินทร์เป็นหัวหน้าของเทวดา 33 ตน (ส. ตฺรยสฺตฺรึศ trayastriṁśa, บ. เตตฺตึส tettiṁsa) 
หมายถึง จ านวน 33 ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงส์. 

333
ไวศารัทยะ (ส. ไวศารทฺย vaiśāradya) บาลีว่า เวสารัชชะ (บ. เวสารชฺช vesārajja) คือพระปรีชาที่ท าให้

พระพุทธเจ้าทรงมีความเชื่อมั่นแกล้วกล้า ไม่หวั่นเกรงว่าจะมีใครทักท้วงพระองค์ได้โดยชอบธรรมในฐานะ 4 ประการนี้คือ                      
1. ธรรมเหล่านี้ท่านยังไม่รู้ 2. อาสวะของท่านยังไม่สิ้น 3. ธรรมที่ท่านกล่าวว่าเป็นอันตรายแต่ไม่อาจท าอันตรายได้จริง 4. ธรรมที่
ท่านแสดงนั้นไม่ใช่ทางที่จะท าให้ดับทุกข์ได้จริง ทั้ง 4 ประการนี้ เรียกกว่า เวสารัชชญาณ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส 
เตปิฏก  เล่มที่ 12, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 144-145; และ                 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 386-387. 

334
สติปัฏฐาน (ส. สมฺฤตยุปสฺถาน smṛtyupasthāna) บาลีว่า สติปัฏฐาน (บ. สติปฏฺ าน satipatthāna) 

แปลว่า ความตั้งสติไว้หรืออารมณ์เป็นที่ตั้งสติไว้ หมายถึงการตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง
มี 4 อย่าง ได้แก่ 1. การมีสติก าหนดรู้เท่าทันกาย 2. การมีสติก าหนดรู้เท่าทันเวทนา 3. การมีสติก าหนดรู้เท่าทันจิต 4. การมีสติ
ก าหนดรู้เท่าทันธรรม ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 10, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 325 ; และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาท , ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร , 2553. พิมพ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553), 767.  

335
ปฤถัคชน (ส. ปฺฤถคฺชน pṛthagjana) บาลีว่า ปุถุชน (บ. ปุถุชน puthujana) แปลว่า คนที่มีกิเลสหนา 

หมายถึง สามัญชน. 

 
336

ปรัตยันตชนบท (ส. ปฺรตฺยนฺต pratyanta) บาลีว่า ปัจจันตชนบท (บ. ปจฺจนฺต paccanta) คือ ชนบทที่อยู่
ห่างไกล พ้ืนที่ภายนอกอันห่างไกล ดู Franklin Edgerton,  Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, 
vol. 2, 375. 
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อุบายนั้นไว้” เดียรถีย์เหล่านั้นจึงเข้าไปยังเรือนที่เขาคุ้นเคยแล้วกล่าวว่า  “การได้ธรรมะ การได้
ธรรมะ”337 ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “นี้เรื่องอะไรกัน ? พวกเราจะลงไปดู” (ครั้นลงไปแล้ว) จึงถามว่า                
“มีเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้า”  พวกเดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “เราเห็นความโชคดีของพวกท่าน (แต่) 
ไม่เห็นความโชคร้ายเลย” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลาย ความโชคร้ายของพวกเราจะมี
หรือ” เดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ศรมณเคาตมะก าลังมาฟาดสายฟ้าคือมีดโกน (ลงบนศีรษะ
ของบุรุษทั้งหลาย) และท าให้สตรีจ านวนมากไร้บุตร ไร้สามี” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า                
ในเวลาที่พระศรมณเคาตมะด ารงอยู่ พวกท่านจะทิ้งพวกเราไปหรือ จงอยู่เถิดอย่าไปไหนเลย” 
เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “พวกเราจะอยู่ได้อย่างไร ? (หาก) พวกท่านไม่ฟัง (ค า) ของพวกเรา”                
ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดกล่าวมาเถิดพวกเราจะฟัง” เดียรถีย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า 
“พวกท่านจงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ในเมืองภทรังกระ จงไถทุ่งหญ้า
อันเขียวขจี ท าลายแท่นบูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล ท าลายน้ าดื่มด้วยยาพิษ” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้า โปรดอยู่เถิด พวกเราจะท าตามทุกอย่าง” เดียรถีย์เหล่านั้นจึงอยู่แล้ว หลังจากนั้นชน
เหล่านั้นจึงขับไล่หมู่ชนทั้งหมดรอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ในเมืองภทรังกระ ไถทุ่งหญ้าอัน
เขียวขจี  ท าลายแท่นบูชา  ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล  ท าลายน้ าดื่มด้วยยาพิษ ล าดับนั้น                      
ท้าวศักรเทวราชทรงใคร่ครวญว่า “ไม่สมควรเลยที่เราเพิกเฉยต่ออสักการะของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงบ าเพ็ญบารมี 6 ตลอด 3 อสงไขยกัลป์338 ก าไรอีก 100,000 กัลป์
อย่างยากล าบากแล้ว ทรงบรรลุอนุตตรญาณ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้วิเศษยิ่งกว่าชาวโลก
ทั้งหมด ทรงชนะวาทะทุกอย่าง ก าลังเสด็จจาริกไปในชนบทอันว่างเปล่า อย่ากระนั้นเลย เราพึงนิรมิต
สิ่งที่น่าพอใจส าหรับการมองอย่างมีความสุขแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเหล่าสาวก” พระองค์จึง
ทรงรับสั่งเทพบุตรวาตพลาหกะ339 (vātabalāhaka) ว่า “เธอจงไปรอบเมืองภทรังกระ จงก าจัดน้ าดื่ม
อันเจือด้วยยาพิษให้แห้ง” รับสั่งเทพบุตรวรัษพลาหกะ340 (varṣabalāhaka) ว่า “เธอจงเติมแหล่งน้ า

                                                           

 
337

“dharmalābho dharmalābhaḥ” คอร์ต (Cort) อธิบายว่าคือการมาถึงยังประตูบ้านแล้วประกาศสถานะ
ของตนด้วยการให้พรว่า “ธรรมลาภ ธรรมลาภ” นักบวชในศาสนาเชนเวลาที่ออกไปภิกษาก็กล่าวค านี้เช่นกัน อีกทั้งเมื่อผู้ภิกษาไป
ถึงยังหน้าบ้านต่างๆ หลังจากที่เจ้าของบ้านถวายอาหารแก่ผู้ที่มาภิกษาแล้วก่อนที่จะจากไปก็จะมีการให้พรแก่ผู้ที่ถวายทานนั้น                 
ทางด้านเลดลอว์ (Laidlaw) ได้แสดงความเห็นว่าการให้พรด้วยการกล่าว ธรรมลาภ มีสองนัยยะดังนี้ นัยยะแรกคือ ขอให้เจริญใน
ธรรม หมายถึงให้ตรัสรู้และละทิ้งจากทางโลก นัยยะที่สองคือ ขอให้ได้รับผลจากกุศลกรรม ซึ่งในนัยยะที่สองนี้ก็มักใช้ค ากล่าวว่า 
ศุภลาภ ส าหรับธรรมลาภน่าจะเป็นไปในท านองที่ปรารถนาให้เหล่าคฤหัสถ์ละจากทางโลกด้วยและได้รับความโชคดีทางโลกอัน
เป็นผลมาจากการท าทาน ดู James Laidlaw, Riches and Renunciation: Religion, Economy and Society 

among the Jains (New York: Oxford University Press, 1995), 322-23 ; and J. E. Cort,  “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. 

338
อสงไขยกัลป์  (ส .  กลฺปาสงฺ ไขยฺย kalpāsaṅkhaiyya)  บาลีว่ า  อสง เขยยกัปป (บ.  กลฺปาสงฺ เขยฺย 

kappāsaṅkheyya) คือกัลป์ซึ่งก าหนดนับเวลาไม่ได้ เป็นส่วนย่อย 4 ส่วนของมหากัลป์ ได้แก่ สังวัฏฏกัลป์ สังวัฏฏฐายีกัลป์       
วิวัฏฏกัลป์และวิวัฏฏฐายีกัลป์ ครบทั้ง 4 อสงไขยกัลป์นี้เป็น 1 มหากัลป์ มหากัลป์นี้ก็คือก าหนดอายุของโลก ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 10. 
 

339
วาตพลาหกะ (vātabalāhaka) แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้หอบลม  เป็นนามของเทพบุตร. 

 
340

วรัษพลาหกะ (varṣabalāhaka) แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้หอบฝน  เป็นนามของเทพบุตร. 
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ให้เต็มด้วยน้ าดื่มอันประกอบด้วยองค์ 8” 341 ทรงรับสั่งท้าวมหาราชทั้ง 4 ว่า “พวกท่านจงเข้ามาอยู่
อาศัยในชนบทภทรังกระ” หลังจากนั้น เทพบุตรวาตพลาหกะก็ก าจัดน้ าดื่มอันเจือด้วยยาพิษให้แห้ง 
เทพบุตรวรัษพลาหกะเติมบ่อน้ า อ่างเก็บน้ า แอ่งน้ า สระน้ า และแท็งค์น้ าให้เต็มด้วยน้ าดื่มอัน
ประกอบด้วยองค์ 8 ท้าวมหาราชทั้ง 4342 เข้าไปอาศัยอยู่รอบเมืองภทรังกระทั้งหมด ชนบทภทรังกระ
กลายเป็นชนบทที่มีความม่ังคั่ง เจริญรุ่งเรืองแล้ว เหล่าเดียรถีย์ประชุมหมู่ชนในพระนครจึงส่งจารบุรุษ
ไปว่า “พวกท่านจงไปดูสิ (ว่า) ชนบทเป็นเช่นไร” นักสืบเหล่านั้น (จารบุรุษ) ไปแล้วย่อมเห็นชนบทมี            
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก หลังจากกลับมาแล้วจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ไม่ว่าครั้งไหนๆ                                           
พวกเราก็ไม่เคยเห็นชนบทเจริญรุ่งเรืองเท่านี้มาก่อน” เหล่าเดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย              
ใครก็ตามถึงจะเปลี่ยนภาวะที่ไม่มีชีวิตได้ (แต)่ เขาจะเปลี่ยนพวกท่านไม่ได้จริงไหม ? เรื่องนี้จะเป็นไป
ได้อย่างไร ? พวกท่านตรวจดูทั่วแล้วหรือ (เอาละ) พวกท่านจะเห็นพวกเราเป็นครั้งสุดท้าย พวกเรา          
จะไป” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า โปรดอยู่เถิด ศรมณเคาตมะจะกระท าอะไรพวกท่านได้ ? 
ถึงแม้ศรมณเคาตมะนั้นจะเป็นบรรพชิต แม้พวกท่านก็เป็นบรรพชิต เที่ยวไปเพ่ือภิกษาเหมือนกัน 
(พวกท่านกลัวว่า) ศรมณเคาตมะนั้นจะเที่ยวรับภิกษาของพวกท่านหรือ ?” เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า 
“เราจะอยู่ต่อถ้าพวกท่านท าข้อตกลงไว้ว่า ใครๆ ไม่พึงออกไปเฝ้าพระศรมณเคาตมะ ผู้ที่ออกไปเฝ้า
จะต้องถูกปรับเป็นจ านวนเงิน 60 กระษาปณ์” ชนเหล่านั้นรับข้อเสนอและกระท าข้อตกลงกันแล้ว       
 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท ทรงเสด็จถึงเมืองภทรังกระ
โดยล าดับแล้ว พระองค์ประทับอยู่ในที่พักทางทิศใต้ในเมืองภทรังกระ ทราบมาว่าเวลานั้นลูกสาว
พราหมณ์ชาวเมืองกบิลพัสดุ์แต่งงานแล้ว (อยู่ ) ในเมืองภทรังกระ นางยืนอยู่บนก าแพงเห็น                     
พระผู้มีพระภาคเจ้าในความมืดนางใคร่ครวญว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงเป็นพระราช
โอรสแห่งศากยตระกูล ทรงละราชสมบัติแห่งศากยตระกูลออกบรรพชาแล้ว บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นประทับอยู่ในที่มืด ถ้าในที่นี้จะพึงมีบันไดไซร้ เราจะพึงถือเอาประทีปลงไป” ขณะนั้น           
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของนางด้วยพระหฤทัยจึงทรงเนรมิตบันได  ล าดับนั้น                  
นางผู้มีความร่าเริง ยินดี และเบิกบานถือเอาประทีปลงมาทางบันไดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ววางประทีปไว้เบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ก้มกราบพระยุคลบาท              
ด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่งเพ่ือต้องการจะฟังธรรม ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและ
ประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของนางนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ  4 
เช่นนั้น (เรื่อยไปจนถึง) ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่ พ่ึง                   
และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็น
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น้ าดื่มอันประกอบด้วยองค์ 8 ประการที่กล่าวถึงนี้อาจจะหมายถึง อัฐบานหรือน้ าที่คั้นจากผลไม้ 8 ชนิด     
ได้แก่ 1. น้ ามะม่วง 2. น้ าชมพู่หรือน้ าหว้า 3. น้ ากล้วยมีเม็ด 4. น้ ากล้วยไม่มีเม็ด 5. น้ ามะซาง 6. น้ าลูกจันทน์หรือน้ าองุ่น             
7. น้ าเหง้าอุบล 8. น้ ามะปรางหรือน้ าลิ้นจี่ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพิ่มเติม), 237-238; และ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1351. 

342
ท้าวมหาราชทั้ง 4  คือเทวดาผู้รักษาโลกทั้ง 4 ทิศ นิยมเรียกว่า ท้าวจาตุมหาราช (cātumahārāja) ได้แก่         

1. ท้าวธตรฐ 2. ท้าววิรุฬหก 3. ท้าววิรูปักษ์ 4. ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสวัณ.  
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อุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิต ลมหายใจอยู่ดังที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว343 ครั้งนั้น พระผู้มี            
พระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้กะนางทาริกานั้นว่า  “มาเถิด น้องหญิง  เธอจงเข้าไปหา                    
คฤหบดีเมณฒกะ ครั้นเข้าไปหาแล้วจงกล่าวทักทายจากค าของเราอย่างนี้  และจงกล่าวอย่างนี้ว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี เรามุ่งหมายถึงท่านจึงเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้  แต่ว่าท่านปิดประตูอยู่แล้ว              
การกระท านี้เหมาะสมส าหรับปฏิบัติต่อแขกเหมือนอย่างที่ท่านปฏิบัติแล้วหรือ  ?” ถ้าคฤหบดีนั้น
กล่าวว่า “หมู่ชนได้กระท าข้อตกลงกันไว้แล้ว” เธอพึงกล่าวว่า “บุตรของท่านมีถุงเงินมีเงินจ านวน 
500 กระษาปณ์ผูกติดไว้ที่สะเอว ถ้าเขาใช้สอยไป 100 กระษาปณ์หรือว่า 1,000 กระษาปณ์ ถุงเงิน
นั้นก็จะเต็มเหมือนเดิมไม่พร่องหายไป ท่านไม่สามารถจะให้เงิน 60 กระษาปณ์เพ่ือเดินทางมาได้เลย
หรือ ?” นางทาริกานั้นรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เจ้าข้า” 
ดังนี้แล้วจึงออกเดินทางตามที่ใครๆ ทราบนั้นแล นางจึงไปหาคฤหบดีเมณฒกะ ครั้นไปแล้วนางกล่าว
ว่า “คฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวทักทายมายังท่าน” คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “เราขอวันทาพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้า” นางจึงกล่าวว่า “คฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เรามุ่งหมายถึงท่านจึง
เดินทางมาในสถานที่แห่งนี้ แต่ว่าท่านปิดประตูอยู่แล้ว การกระท านี้เหมาะสมส าหรับปฏิบัติต่อแขก
เหมือนอย่างที่ท่านปฏิบัติแล้วหรือ ?” คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “ทาริกา หมู่ชนได้กระท าข้อตกลงกันไว้
แล้วว่า ใครๆ ไม่ควรจะเข้าไปเฝ้าพระศรมณเคาตมะ ผู้ที่เข้าไปเฝ้าจะต้องถูกหมู่ชนปรับเป็นจ านวนเงิน 
60 กระษาปณ์” ท่านคฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “บุตรของท่านมีถุงเงิน 500 กระษาปณ์ผูก
ติดไว้ที่ชายสะเอว ถ้าเขาจะใช้เงินไป 100 กระษาปณ์หรือว่า 1,000 กระษาปณ์ ถุงเงินก็ยังคงเต็ม
เหมือนเดิม ไม่หมดไป ท่านไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจ านวน 60 กระษาปณ์แล้วเดินทางมา                 
เลยหรือ ?” คฤหบดีนั้นใคร่ครวญว่า “ใครๆ ย่อมไม่รู้เรื่องนี้ แต่อย่างไรเสียพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นทรงทราบทุกอย่าง เราจะไป” คฤหบดีนั้นจึงวางเงินจ านวน 60 กระษาปณ์ไว้ที่ประตู         
แล้วปีนลงทางบันไดท่ีลูกสาวพราหมณ์แสดงไว้แล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว
กราบที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้านั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
เพ่ือจะฟังธรรม ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของคฤหบดีเมณฒกะนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 เช่นนั้น344 ท าให้                  
คฤหบดีเมณฒกะฟังแล้วบรรลุโสดาปัตติผล คฤหบดีนั้นผู้เห็นสัตยธรรม345แล้วจึงกราบทูลว่า                  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท าอย่างไรหมู่ชนชาวเมืองภทรังกระจึงจะได้รับธรรมะ

                                                           

 
343

ใช้ส านวนย่อ “pūrvavat yāvat” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง....ดังที่เคยกล่าวมา) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมา
ทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นการอธิบายลักษณะสักกายทิฐิ (สัตกายทฤษฎี) และลักษณะการบรรลุโสดาปัตติผล (โสรดาปัตติผล) 
ซึ่งเคยมีปรากฏมาก่อนแล้ว อันมีส านวนเต็มคือ “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน...นั้น
แล้วจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 ท าให้...เหล่านั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือ สัตกายทิฏฐิอัน ตระหง่านไปด้วย
ยอด 20 ประการด้วยวัชระคือฌาน ท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่
พ่ึง และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พ่ึง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่
ข้าพระองค์ยังมีชีวิต ลมหายใจอยู่”.  

 
344

ใช้ส านวนย่อ “yāvat” (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง) ดูเชิงอรรถที่ 343.  

 
345

สัตยธรรม (ส. สตฺยธรฺม satyadharma) บาลีว่า สัจจธัมมะ (บ. สจฺจธมฺม saccadhamma) ไทยใช้ สัจธรรม, 
สัจจธรรม คือ ธรรมที่แท้จริง หลักสัจจะ เช่นในค าว่า อริยสัจจธรรมทั้งสี่ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม   
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 422. 
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เช่นนี้ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนคฤหบดี เพราะอาศัยเธอหมู่ชนทั้งหมดจะได้รับธรรมะ
อย่างเหมาะสม” ขณะนั้นคฤหบดีเมณฒกะกราบที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย              
เศียรเกล้าเดินออกไปจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไปสู่เรือนของตนตั้งกองแห่งกระษาปณ์ไว้ตรง
กลางเมือง กล่าวคาถาทั้งหลายว่า 
 

 ผู้ที่ปรารถนาจะเฝ้าพระชินเจ้า ผู้ทรงชนะราคะ 
 และโทสะได้แล้ว ผู้ไม่มีเครื่องผูกพันหาผู้เสมอมิได้ | 
 ผู้มีพระกรุณา ผู้บริสุทธิ์ จงรีบไปด้วยหัวใจที่มั่นคง  
 แน่นอน (และ) เราจะพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลนั้นด้วย ||3|| 
 

 หมู่ชนกล่าวว่า “คฤหบดี การเฝ้าพระศรมณเคาตมะเป็นสิ่งประเสริฐหรือ ?” คฤหบดีนั้น
กล่าวว่า “เป็นสิ่งประเสริฐ” ชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น ข้อตกลงที่หมู่ชนกระท ากันไว้
แล้วอย่างนี้ หมู่ชนนั้นแลจงเพิกถอนเสีย ใครในที่นี้จะมีความผิดเล่า ?” พวกเขาจึงเพิกถอนสัญญา
(ข้อตกลง) แล้วเริ่มเพ่ือจะออกไป (เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า) ล าดับนั้น ชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถ
จะออกไปได้เพราะเบียดเสียดกันและกัน ดังนั้นยักษ์นามว่า วัชรปาณิ (vajrapāṇi) เพ่ือจะอนุเคราะห์
เวไนยชนจึงฟาดสายฟ้าลงมาก าแพงจึงแตกละเอียดแล้ว หมู่สัตว์หลายแสนชีวิตจ านวนมากออกไป
แล้ว บางพวกเกิดความอยากรู้อยากเห็น (ส่วน) บางพวกถูกกุศลมูลในปางก่อนเตือนแล้ว ชนเหล่านั้น
จึงไปน้อมกราบแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า  นั่งเบื้องพระพักตร์จนกระทั่งมีบริษัท
ประชุมกันแล้วล้อมรอบพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์บริษัทนั้นแล้ว 
ประทับบนอาสนะท่ีปูลาดไว้ข้างหน้าภิกษุสงฆ์ ทรงแสดงธรรมเทศนาที่รวบรวมเอากุศลมูลที่นอนเนื่อง
อยู่ในสันดานของสัตว์จ านวนมาก ครั้นฟังแล้วบางพวกก็บรรลุโสดาปัตติผล บางพวกก็รับเอาสิกขาบท
คือสรณคมน์ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมตลอดระยะเวลานาน เวลาส าหรับฉันอาหาร           
ผ่านไปแล้ว คฤหบดีเมณฒกะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ โปรดกระท าภัตกิจเถิด”                
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คฤหบดี เวลาส าหรับฉันอาหารผ่านไปแล้ว” คฤหบดีนั้นจึงกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรจะเหมาะสมในเวลานี้ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เนยข้น น้ าตาล
กรวด และเครื่องดื่ม” ล าดับนั้น คฤหบดีเมณฒกะจึงเรียกพ่อครัว (ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร) 
มาแล้วกล่าวว่า “ท่านจงรีบจัดเตรียมของฉันที่สมควรแก่เวลาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” พ่อครัว
เหล่านั้นได้จัดเตรียมของฉันอันสมควรแก่เวลาแล้ว หลังจากนั้น คฤหบดีเมณฒกะพอใจแล้วกับอาหาร
และน้ าดื่ม อันสมควรแก่เวลา (ที่ถวาย) แก่ภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  ต่อมา              
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าคฤหบดีเมณฒกะพร้อมทั้งบริวารให้ด ารงอยู่ในสัตยธรรมทั้งหลาย 
(และ) หมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองตามความสามารถ แล้วเสด็จหลีกไป 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ชื่นชมยินดีภาษิต
ของพระองค ์
 ปริเฉทว่าด้วยสมบัติของคฤหบดีชื่อว่า เมณฒกะ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 9 จบแล้วด้วย
ประการฉะนี้ 
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10. เรื่องคฤหบดีนามว่า เมณฒกะ (meṇḍhakāvadānam) 
 ภิกษุทั้งหลายต่างก็เกิดความสงสัยจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงขจัด    
ความสงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คฤหบดีเมณฒกะพร้อมทั้งภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ 
ทาส ทาสี กระท ากรรมอะไรไว้จึงท าให้พวกเขาทั้ง 6 เป็นคนมีชื่อเสียง มีบุญมาก เห็นสัตยธรรม                
ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า อีกทั้งยังพอใจพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่ไม่มีใครที่ไม่พอใจเลย ?” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม           
มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า  (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว                    
ชนเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านั้นไว้ ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนี้) เล่า ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลใน
อาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุ               
ที่แยกออกจากกัน แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์
ธาตุและอายตนะท่ีก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  
 

 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม |   
 นอกจากนี้หลังจากท่ีมันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล  
 แก่ร่างกายทันที ||1||  

 

 ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วพระราชาพระนามว่า พรหมทัต                      
ทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี (ทรงท าให้กรุงพาราณสี) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย                  
หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน ไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งวุ่นวายหรือ
ท าร้ายกัน ปลอดจากโจรผู้ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร โค และกระบือ 
พระองค์ทรงปกครองราชสมบัติเสมือนกับบุตรคนเดียว ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพาราณสี                   
พวกโหรท านายว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี (และ) จะมีทุรภิกษภัย346 3 อย่างคือ จัญจุ (cañcu)        
ศเวตาสถิ (śvetāsthi) และศลากาวฤตติ (śalākāvṛtti) ในทุรภิกษภัย 3 อย่างนั้น ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า 
จัญจุ เพราะว่าคนทั้งหลายจะใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในหีบนั้นแล้วเก็บกักตุนไว้เพ่ือคนรุ่นต่อไปในอนาคต     
โดยคิดว่า เมื่อพวกเราตายไปแล้วคนรุ่นต่อไปเหล่านั้นจะท าการเลี้ยงชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นี้347 
เพราะเก่ียวข้องกับหีบทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า จัญจุ ทุรภิกษภัยที่ชื่อว่า ศเวตาสถิ เพราะว่าในเวลา
นั้นคนทั้งหลายจะรวบรวมเอากระดูกไว้ จากนั้นก็ต้มจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นสีขาว หลังจากนั้น        
ก็ดื่มส่วนที่ต้มแล้วนั้น ทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า  ศเวตาสถิ ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า ศลากวฤตติ 
เพราะว่าทราบมาว่าในเวลานั้นคนทั้งหลายจะใช้ไม้เท้าแคะธัญญาพืชและกากน้ าตาลขึ้นมาจากหลุม 

                                                           

 
346

ทุรภิกษภัย (ส. ทุรฺภิกฺษภย durbhikṣabhaya) บาลีว่า ทุพภิกขภัย (ส. ทุพภิกฺขภย dubbhikkhabhaya)             
คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนอาหาร. 
 

347
ทางด้าน เคนเนธ (Kenneth) ได้เสนอค าแปลไว้ว่า คนทั้งหลายจะใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในหีบนั้น แล้วเก็บกักตุนไว้

เพ่ือคนรุ่นต่อไปในอนาคต และพูดกับตัวของพวกเขาเองว่า เมื่อพวกเราตายไปแล้ว คนรุ่นต่อไปเหล่านั้นจะท าการเลี้ยงชีวิตด้วย
เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นี้ ในความคิดของเคนเนธเห็นว่าที่ทุรภิกษภัยนี้เรียกว่า จัญจุ เพราะเป็นการระลึกถึงหีบเมล็ดพันธ์ที่ถูกจัดเตรียม
ไว้ก่อนหน้านี้โดยบรรพบุรุษที่ตอนนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ว ดู K.S. Kenneth Ch’en, “Apropos the meṇḍhaka Story,” 

Harvard Journal of Asiatic Studies 16, 1953, 402. 
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น าไปต้มในหม้อใบใหญ่แล้วดื่มกิน เพราะเกี่ยวข้องกับไม้เท้าทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า ศลากวฤตติ 
ล าดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ราชบุรุษตีฆ้องร้องป่าวประกาศไปทั่วนครพาราณสีว่า “ชาวเมือง
พาราณสีผู้เจริญทั้งหลาย จงฟัง พวกโหรท านายแล้วว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี และจะมีทุรภิกษภัย 
3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และศลากาวฤตติ ส าหรับผู้ที่มีอาหารตลอดระยะเวลา 12 ปีพึงอยู่ได้ 
ส าหรับผู้ที่ไม่มีจงไปยังสถานที่ที่ต้องการเถิด จะกลับมาอีกก็ต่อเมื่อมีช่วงเวลาที่ทุรภิกษภัยผ่านพ้นไป
แล้วมีข้าวปลาอาหารหาได้ง่าย” ก็ในเวลานั้น ในเมืองพาราณสีมีคฤหบดีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์
มาก มีโภคะมาก มีบริวารมากมาย เขาจึงเรียกคนเฝ้าเรือนคลังมาแล้วกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ อาหาร
ส าหรับเราพร้อมด้วยบริวารจะมีตลอดระยะเวลา 12 ปีไหม ?” บุรุษนั้นกล่าวว่า “มีพอครับนาย” 
คฤหบดีนั้นจึงอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นแล ทุรภิกษภัยตามมาถึงแล้วในระยะเวลาไม่นาน ยุ้งฉาง
และเรือนคลัง348 ของคฤหบดีนั้นหมดลงแล้วและปริชนทั้งหมดก็เสียชีวิตลงแล้ว (เหลืออยู่แต่)                 
ชน 6 คนรวมทั้งตัวคฤหบดีเอง ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นท าความสะอาดยุ้งฉางและเรือนคลังรวบรวม
ข้าวเปลือกได้ 1 ปรัสถะ349 ข้าวเปลือก 1 ปรัสถะนั้นภรรยาของคฤหบดีน าไปใส่ไว้ในหม้อแล้วหุง           
เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจนคนยาก  
ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้หนึ่งของโลกย่อมอุบัติขึ้นใน
โลก จนกระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเที่ยวจาริกไปในชนบทถึงเมืองพาราณสีแล้วโดยล าดับ           
พระปจัเจกพุทธเจ้านั้นนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ครองบาตรและจีวรเข้าไปยังเมืองพาราณสี ก็ชนทั้ง 6 คนรวม
ทั้งตัวคฤหบดีเองนั้นนั่งลงแล้วเพ่ือจะบริโภคอาหาร คฤหบดีนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีจิต               
น่าเลื่อมใส มีกายน่าเลื่อมใสแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วจึงใคร่ครวญทันทีว่า “ถึงเราบริโภคอาหารนี้แล้ว              
ก็จะต้องตายเป็นแน่แท้ อย่ากระนั้นเลย เราจะถวายส่วนของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” เขาจึงกล่าวกับ
ภรรยาว่า “นางผู้เจริญ เราจะถวายส่วนที่เป็นของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” ภรรยานั้นคิดว่า “สามีของเรา
ไม่บริโภคเราจะบริโภคได้อย่างไร” นางจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร แม้ดิฉันก็จะถวายส่วน (ของดิฉัน)                  
แก่บรรพชิตรูปนี้” บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสี พิจารณาแล้วจึงถวายส่วนของตนๆ เหมือนกัน   
ล าดับนั้น ชนทั้ งหมดเหล่านั้นจึ งถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระ ปัจ เจกพุทธเจ้าพร้อมกัน              
การแสดงธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเป็นไปทางกาย (แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง)           
หาเป็นไปทางวาจาไม่ (แสดงค าสอน) พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับ             
พญาหงส์กระพือปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วเริ่มเพ่ือจะกระท าปาฏิหาริย์คือท าให้เกิดแสงสว่าง ความร้อน 
สายฝน และสายฟ้า ฤทธิปาฏิหาริย์ดึงดูดความสนใจของปุถุชนอย่างรวดเร็ว ชนเหล่านั้นจึงหมอบลง
แทบเท้าเสมือนกับต้นไม้ที่ถูกตัดรากล้มลงฉะนั้น แล้วเริ่มเพ่ือที่จะตั้งปณิธาน คฤหบดีเริ่มตั้ง            
ปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้ เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้            
                                                           

 
348

ในศัพท์ว่า “kośakoṣṭhāgārāḥ” รอตแมน (Rotman)  และทาเทลแมน (Tatelman) ให้ความหมายว่า            
ยุ้งฉางและเรือนคลัง นอกจากนี้รอตแมนยังได้เสนอเพ่ิมเติมอีกว่า ศัพท์นี้น่าจะเป็นการสมาสซ้ าเสียงซึ่งที่จริงอาจมีเพียง
ความหมายเดียวคือ ยุ้งฉาง เมื่อพิจารณาดูต้นฉบับใน Gilgit Mss. ประกอบพอจะเป็นข้อสนับสนุนได้เนื่องจากตามต้นฉบับใน 
Gilgit Mss. ศัพท์นี้ปรากฏอย่างชัดเจนว่า “koṣṭāgārāḥ” หมายถึง ยุ้งฉาง ดู Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 428; Joel Tatelman, The Glorious Deeds of pūrṇa : A Translation and Study of 

the pūrṇāvadāna, 55,59; and Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, 251.  
 

349
“prastha” คือ กอบ เป็นมาตราตวงน้ าหนักเทียบค่าดังนี้ 1 ปรัสถะเท่ากับ 32 ปละ (palas) หรือหนึ่งส่วนสี่

ของอาฒกะ (āḍhaka) ดูเพ่ิมเติมใน Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 699. 
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หากยุ้งฉางและเรือนคลัง (ของข้าพเจ้า) ว่างเปล่าก็ขอให้เต็มเปี่ยมพร้อมกับการมองของข้าพเจ้า              
ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่า
พระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” ภรรยาเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะ           
ในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพระเจ้าตั้งหม้อหุงข้าวเพ่ือคนคนหนึ่ง 
ข้าวในหม้อนั้นชน 100 คนพึงบริโภคก็ตาม 1,000 คนก็ตามอย่าพึงพร่องไปเลย จนกว่าข้าพระเจ้า
ระงับการใช้แล้วขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ดังกล่าวมานี้ด้วยเถิด และขอข้าพเจ้าพึง
พอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” บุตรเริ่มตั้งปณิธานว่า 
“ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้ถุงเงินจ านวน   500 
กระษาปณ์ผูกติดไว้บนสะเอว อนึ่ง หากข้าพเจ้าพึงใช้สอย 100 กระษาปณ์ก็ดี 1,000 กระษาปณ์ก็ดี
จากถุงเงินนั้น ขอให้ถุงเงินบรรจุเต็มตามเดิมอย่าได้พร่องไปเลย ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรม
เช่นนี้ด้วยเถิด และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจ
เลย” ลูกสะใภ้เริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ 
ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพเจ้าจัดเตรียมของหอมเพ่ือคนคนหนึ่ง คน 100 คนหรือ 1,000 คนจะได้กลิ่น
ของหอม (นั้น) และกลิ่นหอมนั้นอย่าพึงสิ้นไปเลยจนกว่าข้าพเจ้าระงับแล้ว ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วน
แห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้            
อย่าพึงไม่พอใจเลย” ทาสเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็น
สัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพเจ้าพึงไถรอยไถ 1 รอย รอยไถ 7 รอยพึงเป็นอันข้าพเจ้าไถแล้ว 
ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด และขอข้าพเจ้าพึงพอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่า
พระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” ทาสีเริ่มตั้งปณิธานว่า “ข้าพเจ้ากระท าอุปการะใน           
พระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้หากข้าพเจ้าเจาะจงจ านวนของอย่างหนึ่ง จ านวน
ทั้ง 7 (แห่งของนั้น) พึงเกิดขึ้น ขอข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด และขอข้าพเจ้าพึง
พอใจพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ อย่าพึงไม่พอใจเลย” ชนทั้งหลายเหล่านั้นตั้ง
ปณิธานไว้อย่างนี้ ก็พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้น เพ่ือต้องการอนุเคราะห์ชนเหล่านั้น เหาะขึ้นไปใน
อากาศด้วยฤทธิ์ด ารงอยู่รอบๆ แห่งราชตระกูล 
 ทราบมาว่ าสมัยนั้ น  พระเจ้ าพรหมทัตประทับอยู่ เบื้ องบน พ้ืนแห่ งปราสาท                       
เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเหาะไปด้วยฤทธิ์ เงาตกลงเบื้องบนแห่งพระเจ้าพรหมทัตแล้ว พระองค์ทรง
ก้มพระพักตร์เริ่มที่จะมองดูย่อมทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงมีด าริอย่างนี้
ว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี้ถอนรากแห่งความยากจนด้วยใบมีดคันไถคือฤทธิ์เพ่ือใครหนอ 
ความหวังอันยิ่งใหญ่ (จะมีแก่เรา)” ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นจึงเริ่มที่จะมองดูยุ้งฉางและเรือนคลัง 
จนกระท่ังเห็นยุ้งฉางและเรือนคลังนั้นเต็ม (ไปด้วยข้าวเปลือก) เขาจึงเรียกภรรยามาว่า “ปณิธานของ
เรา (ที่ตั้งไว้ก่อน) ส าเร็จผลแล้ว บัดนี้เราจะมาดูปณิธานของพวกเธอ” ล าดับนั้น ทาสีจึงเริ่มที่จะ
จัดเตรียมจ านวนแห่งข้าวเปลือกจ านวนหนึ่ ง (ขณะนั้น) จ านวนทั้ง 7 เกิดขึ้นแล้ว ภรรยา                
(ของคฤหบดี) จึงน าหม้อมาหุงข้าวเพ่ือบริโภคส าหรับคนคนหนึ่ง ชนเหล่านั้นทั้งหมดบริโภคแล้ว             
ข้าวในหม้อคงอยู่อย่างนั้นตามเดิม อนึ่ง เพ่ือนบ้านและสิ่งมีชีวิตหลายร้อยหลายพันบริโภคแล้ว     
ข้าวในหม้อก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตามเดิม ปณิธานของบุตร ลูกสะใภ้ ทาส ก็ส าเร็จผลแล้วอย่างนั้น
เหมือนกัน ขณะนั้น คฤหบดีสั่งให้บุคคลตีฆ้องร้องป่าวประกาศทั่วเมืองพาราณสีว่า “ท่านผู้เจริญ            
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ผู้มีความต้องการด้วยของสิ่งนี้ จงมาเถิด” เสียงดังกังวานจึงเกิดมีทั่วเมืองพาราณสี พระราชาทรงสดับ
แล้วจึงตรัสว่า “ท่านผู้เจริญเสียงดังกังวานนี้คืออะไรกัน ?” เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “คฤหบดี             
คนโน้นเปิดยุ้งฉางและเรือนคลังแล้ว” พระราชารับสั่งเรียกคฤหบดีนั้นมาแล้วตรัสว่า “ท่านเปิดยุ้งฉาง
และเรือนคลังในเวลาที่ชาวโลกทั้งหมดเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะ” คฤหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์            
ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์เปิดยุ้งฉางและเรือนคลังเพ่ือใครกันหรือ ? หากเพียงแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่           
ข้าพระองค์หว่านไว้ในวันนี้นั้นแล ให้ผลในวันนี้เหมือนกัน” พระราชาตรัสถามว่า “เรื่องราวเป็น
อย่างไร ?” คฤหบดีนั้นจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอย่างละเอียด พระราชาจึงตรัสว่า “ดูก่อนคฤหบดี 
ท่านถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือ ?” คฤหบดีกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า 
ข้าพระองค์ถวายแล้ว” พระเจ้าพรหมทัตนั้นทรงเลื่อมใสยิ่งแล้วจึงตรัสคาถาว่า 
 

 โอ บุณยเกษตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณ อันปราศจากโทษทั้งหมดอันเป็น | 
 บุณยเกษตรที่เมล็ดพันธุ์ซึ่งหว่านแล้วในวันนี้ ให้ผลในวันนี้เหมือนกัน ||2|| 
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่า คฤหบดี 
ภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนั้นในกาลครั้งนั้นก็คือ คฤหบดีเมณฒกะ ภรรยา บุตร 
ลูกสะใภ้  ทาส และทาสีคนนี้นั่ นแล ด้วยผลแห่ งกรรมที่พวกเขานี้ ได้กระท า อุปการะใน               
พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้จึงเกิดเป็นชนผู้มีบุญมาก 6 คน เห็นสัตยธรรมในส านักของเรา
และชนเหล่านี้พอใจเราผู้ เป็นศาสดาที่วิ เศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่ งแสนโกฏิ หาได้              
ไม่พอใจไม่ ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลาย
ที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน ดังนี้ 
เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียว และกรรมที่คละกัน  
ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล” 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ           
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของคฤหบดีชื่อว่า เมณฒกะ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 10 จบ
แล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

11.  เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า อโศกวรรณะ (aśokavarṇāvadānam) 
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการยกย่อง            

ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ ได้รับการบูชาทั้งจากพระราชา ท่านผู้มีทรัพย์สินเสมอพระราชา 
ชาวเมือง เศรษฐี หัวหน้าพ่อค้า เทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ กินนร  (และ) จากพญานาคทั้งหลาย 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงได้รับการยกย่องนับถืออย่างยิ่งทั้งจากเทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ กินนร
และพญานาคอย่างนั้นแล้ว ทรงเป็นผู้มีพระเกียรติยศ มีบุญมาก ทรงได้รับจีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมายพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ทรงอาศัยกรุงไวศาลี ประทับที่กูฏาคาร
ศาลา350 (kūṭāgāraśālā) ใกล้กับมรกฏหรทตีระ351

 (markaṭahradatīra) ครั้งนั้น เจ้าลิจฉวีผู้ปกครอง
                                                           

 
350

กูฏาคารศาลา (kūṭāgāraśālā) เป็นชื่อของหอพักหรือบ้านพักขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับกรุงเวลาสีเป็นสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับเสมอ ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, 
vol. 2, 190. 
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เมืองไวศาลีได้กระท าออกกฎกติกาอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลายในวัน 15 ค่ า 8 ค่ าและ 14 ค่ าของปักษ์ 
มนุษย์ทั้งหลายผู้ต้องการเนื้อจึงได้ฆ่าแล้วซึ่งสัตว์ทั้งหลาย ?” ทราบมาว่า ในต่อมานายโคฆาตคนหนึ่ง
ได้น าวัวตัวใหญ่ออกไปจากเมืองเพ่ือกระท าการฆ่า ฝูงชนจ านวนมากผู้ต้องการเนื้อได้ติดตามนาย              
โคฆาตนั้นไปข้างหลังแล้วกล่าวว่า “ฆ่าโคตัวนี้เร็วๆ หน่อย พวกเราอยากได้เนื้อ” นายโคฆาตนั้น              
กล่าวว่า “เราจะกระท าอย่างนี้แหละ (เราจะฆ่านั่นแหละ) แต่ว่าจงรอสักครู่” ในเวลานั้นโคได้ยิน
ค าพูดที่ไม่น่าเจริญใจเช่นนี้ที่เขากล่าวอย่างหยาบคาย ก็หวาดกลัว สะดุ้งลนลานขนลุกชูชัน จ้องมอง
วิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้ แล้วคิดว่า “ใครกันหนอจะฆ่าเราผู้ตกยากล าบาก ผู้ไร้ที่พ่ึง ไร้ที่ป้องกันจาก
ชีวิตอันเป็นที่รัก” และแล้วโคนั้นยืนปากสั่นมองหาที่ปกป้อง ในเวลาเช้าหลังจากที่พระผู้มีพระภาค
ทรงครองจีวรทรงบาตรแล้ว มีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุง
ไวศาลี เมื่อโคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มี
พระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 1 วา ส่องแสงสว่างยิ่ง
กว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไป  และครั้นได้เห็นแล้วก็
มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า ก าหนดจิตให้เลื่อมใสแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้
เป็นผู้น่าเลื่อมใสวิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้ที่จักสามารถท าการปกป้องชีวิตของเรา                
อย่ากระนั้นเลย เราจะเข้าไปหาพระองค์” ล าดับนั้น โคตัวนั้นพิจารณาอยู่มีจิตยึดมั่นในพระผู้มี             
พระภาคเจ้าแล้วว่า “พระองค์ผู้นี้เป็นที่พ่ึงของเราได้” จึงกัดสายรัดที่ผูกไว้อย่างแข็งแรงเหล่านั้น
ในทันที แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเมื่อเข้าไปแล้วหมอบเข่าทั้งสองลงที่พระบาทของ             
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเริ่มใช้ลิ้นเลียที่พระบาทของพระองค์ นายโคฆาตผู้โหดร้ายผู้ถืออาวุธในมือได้
ติดตามโคนั้นไปข้างหลัง ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวกะนายโคฆาตผู้โหดร้ายว่า “บุรุษผู้
เจริญ ท่านจงกระท าสิ่งที่เหมาะสมกับโคนั้น เธอพึงปกป้องชีวิตของมัน” นายโคฆาตนั้นกล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะปกป้องชีวิตของมันได้” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ข้อนั้นเป็นเพราะ                
เหตุใด ?” นายโคฆาตกราบทูลว่า “ข้าพเจ้าซื้อโคตัวนี้ด้วยมูลค่าที่แพงมาก อนึ่ง ต้องเลี้ยงดูภรรยา
และลูกอีกหลายคน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ถ้าเราให้ราคา ท่านจะปล่อยโคนี้ใช่ไหม ?” 
นายโคฆาตกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าจะปล่อย (โคตัวนี้)” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ายัง           
โลกิยจิตว่า “โอ้หนอ ท้าวศักรเทวราชควรน าเงินสามพันกระษาปณ์มาในที่นี้” หลังจากที่พระองค์           
ทรงคิด ท้าวศักรเทวราชถือเอาเงินสามพันกระษาปณ์มาประทับอยู่เบื้องหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วกะท้าวศักรเทวราชอย่างนี้ “ดูก่อน เกาศิกะ ท่านจงให้เงินมูลค่า
สามพันแก่นายโคฆาตนั้น” ท้าวศักรเทวราชได้ให้เงินเป็นมูลค่าของโคสามพันกระษาปณ์แก่นาย             
โคฆาตนั้น ขณะนั้น นายโคฆาตได้รับเงินเป็นมูลค่าของโคสามพันกระษาปณ์แล้วก็ดีอกดีใจวันทาแทบ
พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วปลดเครื่องพันธนาการออกจากโคนั้นแล้วหลีกออกไป            
ท้าวศักรเทวราชวันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง  

ครั้งนั้น โคผู้มีลมหายใจเข้าออกสะดวกขึ้น เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยวดยิ่ง  
กระท าประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาคเจ้า 3 รอบ แล้วเดินตามข้างหลัง ยืนมองพระพักตร์ของ           
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแย้มพระโอษฐ์ แท้จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมดา
                                                                                                                                                                      

351
มรกฏหรทตีระ (markaṭahradatīra) ตามรูปศัพท์แปลว่า ริมฝั่งสระน้ าที่มีลิงอาศัยอยู่ เป็นชื่อของเจดีย์แห่ง

หนึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเวสาลี ดู Ibid., 420. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



140 
 

ที่เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ รัศมีสีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดงและสีขาว        
จะแผ่ซ่าน ทรงเปล่งพระรัศมีสีบุษราคัม ทับทิม เพชร ไพฑูรย์ หินปะการัง แก้วผลึก อัญมณีโลหิตกา 
เปลือกหอยสังข์ล้ าค่า ศังขศิลา ประวาล เงินและทองออกจากพระโอษฐ์ บางส่วนแผ่ลงเบื้องล่าง 
บางส่วนพุ่งขึ้นข้างบน รัศมีที่แผ่ซ่านลงเบื้องล่างได้แผ่ไปถึงนรกขุมต่างๆ ได้แก่ สัญชีวะ   กาลสูตร          
เรารวะ มหาเรารวะ ตปนะ ประตาปนะ อเวจี  อรพุทะ นิ รรพุทะ อฏฏะ หหวะ หุหุวะ                
อุตปละ ปัทมะ (และ) มหาปัทมะ แล้วเกิดเป็นความเย็นในนรกขุมที่ร้อน เกิดเป็นความอบอุ่นในนรก
ขุมที่หนาวเย็น  ดังนั้น ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ของสัตว์นรกเหล่านั้นจึงทุเลาลง สัตว์นรกเหล่านั้น
จะมีความคิดอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายพวกเราจะจุติไปจากภพนี้หรือว่าจะได้ไปอุบัติในภพอ่ืน 
เพ่ือที่จะให้สัตว์นรกเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใส พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพุทธเนรมิต หลังจากได้
เห็นพุทธเนรมิตแล้ว สัตว์นรกเหล่านั้นจึงคิดกันอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย จริงๆ แล้วพวกเรายังไม่ได้จุติ
ไปจากภพนี้ อีกทั้งยังไม่ได้ไปอุบัติในภพอ่ืน เพียงแต่นี่ เป็นสัตว์ที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน                 
เพราะอานุภาพแห่งสัตว์นี้ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ของพวกเราจึงได้ทุเลาลง สัตว์นรกเหล่านั้น
หลังจากได้ท าจิตให้เลื่อมใสในพุทธเนรมิตนั้นก็หมดสิ้นกรรมที่จะต้องเสวยในนรกขุมนั้นแล้ว ไปถือ
ปฏิสนธิในหมู่เทวดาและมนุษย์ซึ่งเป็นหมู่ที่จะบรรลุสัตยธรรมได้  ขณะเดียวกันรัศมีที่พุ่งขึ้นไปข้างบน
นั้นก็ได้แผ่ไปถึงหมู่เทวดาชั้นต่างๆ ได้แก่ จาตุรมหาราชิกะ ดาวดึงส์ ยามะ ตุษิตะ นิรมาณรติ                 
ปรนิรมิตวศวรติน พรหมกายิกะ พรหมปุโรหิต มหาพรหม ปรีตตาภะ อัประมาณาภะ อาภาสวระ 
ปรีตตศุภะ อัประมาณศุภะ ศุภกฤตสนะ อนภรกะ ปุณยปรสวะ พฤหัตผละ อพฤหะ อตปะ สุทฤศะ               
สุทรรศนะ (และ) อกนิษฐะ (เทวดาและพรหม) ต่างพากันประกาศ (สัตยธรรม) ขึ้นว่า (สรรพสิ่ง)           
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ว่างเปล่า (และ) มิใช่ตัวตน พร้อมทั้งกล่าวคาถา 2 คาถาว่า  

 

ขอเชิญท่านทั้งหลายจงริเริ่มออกบวชบ าเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา |  
จงท าลายกองทัพมฤตยูให้ได้เสมือนช้างท าลายกระท่อมไม้อ้อฉะนั้น ||1||  
 

เพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ |  
จะสละการเวียนว่ายตายเกิดได้ท าความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ||2||  

 

ต่อจากนั้น รัศมีเหล่านั้นก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วตริสาหสรมหาสาหสรโลกธาตุ  (มหาจักวาล 
3,000 โลกธาตุ) แล้วก็รวมกลับคืนสู่พระผู้มีพระภาคตามเดิมทางด้านพระปฤษฎางค์ เนื่องจากว่า         
ถ้าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์ที่จะทรงอธิบายถึงบุพกรรม รัศมีเหล่านั้นก็จะอันตรธานกลับเข้า
ทางด้านพระปฤษฎางค์ของพระผู้มีพระภาค ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์อนาคตกาล รัศมีก็จะ
อันตรธานกลับเข้าทางด้านพระพักตร์ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของสัตว์นรก 
รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปใต้ฝ่าพระบาท ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของสัตว์
เดรัจฉาน รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระปัณหิ  ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิด
ของเปรต รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระบาทังคุฐ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือ
ก าเนิดของมนุษย์ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระชานุ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์                
พลจักรพรรดิราชสมบัติ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่ฝ่าพระหัตถ์ซ้าย ถ้ามีพระประสงค์จะทรง
พยากรณ์จักรพรรดิราชสมบัติ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่ฝ่าพระหัตถ์ขวา ถ้ามีพระประสงค์จะ
ทรงพยากรณ์การอุบัติของเทวดา รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระนาภี ถ้ามีพระประสงค์จะทรง
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พยากรณ์สาวกโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระโอษฐ์ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์
ปัจเจกโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณาโลม ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์           
สัมยักสัมโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณหิส ขณะนั้นเองรัศมีเหล่านั้นก็ท าประทักษิณ
รอบพระผู้มีพระภาค 3 รอบแล้วอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอูรณะ จากนั้นท่านพระอานนท์ จึงได้
ประนมมือทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  
 

 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) ล าแสงต่างๆ หลายพันสีได้แผ่ซ่านออกมาจากช่องพระพักตร์ |  
 ท าให้ทิศทั้งหลายสว่างไสวไปทั่วประดุจดวงอาทิตย์อุทัยส่องสว่างไปทั่วฉะนั้น ||3||  
 

พร้อมทั้งกล่าวคาถาว่า  
 

 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากการอุบัติ  
 ทรงละความทะยานอยากและความมัวเมาได้เด็ดขาดทรงเป็นเหตุสูงสุดในโลก |  
 พระชินเจ้าทั้งหลายผู้ทรงพิชิตมารได้แล้วย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์  
 อันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสังข์และเส้นใยดอกบัวอย่างไม่มีสาเหตุ ||4||  
 

 ข้าแต่พระจอมมุนีศรมณะ มหาวีระชินศรีเจ้า  
 พระพุทธองค์เม่ือทรงหยั่งรู้เวลานั้นด้วยโพธิโดยพระองค์เองแล้ว |  
 ขอได้ทรงปลดเปลื้องความสงสัยที่เกิดขึ้นแก่เหล่าสาวก  
 ผู้ปรารถนาจะฟังด้วยพระด ารัสที่มั่นคง ไพเราะ (และ) สูงส่งที่สุดด้วยเถิด ||5||  
 

 พระสัมพุทธะทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พ่ึง (ของสรรพสัตว์)  
 ทรงมั่นคงหนักแน่นเสมือนมหาสมุทรและเทือกเขาอทริราช  
 ย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์อย่างไม่มีสาเหตุ |  
 ปวงประชาชนเหลานั้นย่อมปรารถนาจะฟังสาเหตุ  
 ที่พระธีรพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ ||6||  
 

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว พระตถาคตอรหันต-       
สัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่แย้มโอษฐ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย” “ดูก่อนอานนท์ เธอเห็นโควฤษะ        
นี้หรือไม่ ?” (พระอานนท์ตอบว่า) “เห็น พระพุทธเจ้าข้า” (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า) “ดูก่อน
อานนท์ โควฤษะนั้นมีจิตที่เลื่อมใสในตัวเราตถาคต ครั้นเมื่อกระท ากาละ (ตาย) ในวันที่ 7 จะไปอุบัติ
ในชั้นเทวดาจาตุรมหาราชิกา จะเป็นบุตรของไวศรวัณมหาราช ภายหลังเคลื่อนจากภพนั้นไปอุบัติใน
ชั้นเทวดาดาวดึงส์ จักเป็นบุตรของท้าวศักรเทวราช ภายหลังเคลื่อนจากภพนั้นไปอุบัติในชั้นเทวดา           
ยามา จักเป็นบุตรของเทวดาชั้นยามา ภายหลังเคลื่อนจากภพนั้นไปอุบัติในชั้นเทวดาตุษิต จักเป็นบุตร
ของเทวดาชั้นตุษิต ภายหลังเคลื่อนจากภพนั้นไปอุบัติในชั้นเทวดานิรมาณรติ จักเป็นบุตรของเทวดา    
สุนิรมิต ภายหลังเคลื่อนจากภพนั้นไปอุบัติในชั้นเทวดาปรนิรมิตวศวรติ จักเป็นบุตรของเทวดา               
วศวรติน โดยสืบเนื่องจากกรรมนั้นจะไม่ตกไปสู่วินิบาตตลอดระยะเวลา 99,000 กัลป์ ในภพสุดท้าย 
ในสภาวะสุดท้าย ในชาติสุดท้าย และในขณะที่ได้รับอาตมภาพสุดท้ายได้รับความเป็นมนุษย์จักเป็น
ราชาผู้เป็นจักรพรรดิที่มีนามว่า อโศกวรรณะ (aśokavarṇa) ผู้ปกครองทวีปทั้งสี่ เป็นธารมิก เป็น
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ธรรมราชา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรัตนะ 7 ประการ รัตนะ 7 ประการเช่นนี้เหล่านี้จักมีแก่พระองค์ 
กล่าวคือ จักรรัตนะ (จักรแก้ว) หัสติรัตนะ (ช้างแก้ว) อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) มณิรัตนะ (มณีแก้ว)             
สตรีรัตนะ (นางแก้ว) คฤหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว) รัตนะทั้ง 7 ประการมี
ดังนี้ พระราชานี้ทรงมีพระโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด สง่างาม 
และเป็นผู้น ากองทัพปราบอริราชศัตรู (พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทวีปทั้งสี่) ซึ่งมีทะเลและภูเขาเป็น
เขตแดน ทรงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นไม่ให้มีขวากหนามโดยธรรม โดยไม่ทรงใช้อาชญา ศัตราวุธ หรือ
ความกดดันแต่อย่างใด ในเวลาต่อมา พระองค์ถวายทานแล้วทรงละจักรวรรดิราชสมบัติ ปลงผม           
ปลงหนวด (ห่ม) ผ้ากาสาวพัตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอย่างแน่วแน่ จักกระท า 
การบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีพระนามว่า อโศกวรรณะ” ครั้งนั้น 
พระอานนท์เถระผู้เกิดความสงสัยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โควฤษะได้
กระท ากรรมอะไรไว้จึงได้ไปอุบัติในภพของเดรัจฉาน โควฤษะได้กระท ากรรมอะไรไว้จึงได้เสวยสุขทั้งที่
เป็นทิพย์และที่เป็นของมนุษย์แล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า 
“ดูก่อนอานนท์ โควฤษะนี้แหละได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว โควฤษะได้ก่อร่างสร้างกรรมเอาไว้
แล้ว ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนั้น) เล่า ? ดูก่อนอานนท์ กรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วย่อมไม่
ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ ผลในเตโชธาตุที่
แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน แท้ที่จริงแล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคล
สร้างไว้แล้วทั้งท่ีดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะท่ีก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  
 

 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยกัลป์ก็ตาม |  
 นอกจากนี้หลังจากท่ีมันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล  
 แก่วิชญานทันที ||7|| 
 

 ดูก่อนอานนท์ ในอดีตกาลนานมาแล้วในกัลป์ที่ 91 พระสัมยักสัมพุทธเจ้า พระนามว่า 
วิปัศยี352 (vipaśyī) ทรงอุบัติในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ เป็นพระสุคต เป็นผู้รู้
แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ตื่น
และเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค พระองค์ทรงอาศัยราชธานีชื่อว่าพันธุมตี353  (bandhumatī) ประทับอยู่
ใกล้ชัฏแห่งป่าแห่งหนึ่ง ในที่ไม่ไกลแห่งที่ประทับนั้นมีภิกษุ 60 รูป ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร เที่ยวบิณฑบาต      
เป็นวัตรอาศัยอยู่แล้ว อนึ่ง ภิกษุทุกรูปเป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จนกระทั่งคนพาลประมาณ 
500 คนเที่ยวเตร่ไปโดยทิศนั้นๆ ถึงแล้วซึ่งประเทศนั้นโดยล าดับ พวกเขามีความคิดอย่างนี้ว่า 
“บรรพชิตเหล่านี้ ผู้มีจิตใจกว้างขวาง ย่อมอภิรมย์อยู่ในสถานที่เช่นนี้ ถ้าพวกเราจักไม่กระท าการฆ่า
ภิกษุเหล่านั้นเสีย พวกเราก็จักไม่พึงอยู่โดยสะดวกสบายในประเทศนี้อีก กระนั้นภิกษุเหล่านั้นผู้มีจิตใจ
กว้างขวาง บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ จักคงไม่บอกแก่คนทั้งหลาย ถึงอย่างนั้นบรรดาภิกษุ
                                                           

 
352

วิปัศยี (ส. วิปศฺยี vipaśyī) บาลีว่า วิปัสสี (บ. วิปสฺสี vipassī) เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน
อดีต พระบิดาของพระองค์มีพระนามว่า พันธุมะ (bandhuma) และพระองค์ประสูติในเมืองพันธุมตี (bandhumatī) ดู Franklin 
Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 397. 
 

353
พันธุมตี (bandhumatī) ดูเชิงอรรถที่ 352. 
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เหล่านั้น เหล่าภิกษุที่ เป็นหัวหน้าจักคงหลีกหนีไป พวกท่านจักไปเฝ้าพระราชาของพวกเรา            
ถึงตอนนั้นพวกเราผู้ถูกจับเข้าคุกแล้วจักต้องตาย ในข้อนี้พวกเราจะพึงปฏิบัติกันอย่างไร ?” ในกลุ่ม
คนพาลเหล่านั้น คนพาลคนหนึ่งนั่นแลผู้มีใจคอโหดร้าย ผู้สละโลกหน้า เขากล่าวว่า “ไม่ฆ่าภิกษุ
เหล่านั้นแล้วจะหาความส าราญได้จากไหนเล่า ?” คนพาลเหล่านั้นจึงฆ่าภิกษุเหล่านั้นเสีย ก็พวกเขา
กระท ากรรมอันหยาบช้าอันเป็นอกุศลนี้บังเกิดแล้วในอบายตลอด 91 กัลป์ และโดยส่วนใหญ่พวกเขา
บังเกิดแล้วในนรก และก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ถูกฆ่าแล้วด้วยศาสตราวุธอยู่เป็นประจ า ในหมู่คนพาล
เหล่านั้น คนที่เป็นโจรคอยยุยงพวกเขานั้นก็คือ โคผู้ตัวนี้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาไม่ได้เกิดในสุคติ
เลยตลอดกาลอันหาที่สุดมิได้ บัดนี้ข้อที่โคท าจิตให้เลื่อมใสในส านักของเราอีก ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น 
โคผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ และสุขในความเป็นมนุษย์แล้วจักบรรลุปัจเจกโพธิญาณ อานนท์ การท าจิต
ให้เลื่อมใสพระตถาคตเจ้ามีวิบากยากที่จะคิดได้อย่างนี้แล จะกล่าวไปไยถึงการตั้งปณิธานอีกเล่า 
เพราะเหตุนั้น อานนท์ บัดนี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า “เราจักระลึกถึงพระตถาคตเจ้า พักหนึ่ง ครู่หนึ่ง 
แม้เพียงชั่วดีดนิ้วมือด้วยความเคารพนบน้อม อานนท์เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล”  
 ล าดับนั้นพระอานนท์เถระพอใจ อนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงภาษิต
คาถาข้างหน้าเหล่าภิกษุว่า 
 

 ช่างน่าอัศจรรย์ พระนาถเจ้า ผู้เป็นพระสัพพัญญู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล | 
 (แก่สรรพสัตว์) มีความกรุณา พระองค์ทรงมีความปรารถนาดี  
 อันน่าอัศจรรย์เช่นนี้ด้วยการท าสิ่งที่ดีดี ||8|| 
 

 อนึ่ง พระองค์ทรงปลดเปลื้องโคผู้ตัวถึงความล าบากอย่างมาก | 
 และพระชินเจ้าทรงพยากรณ์โคผู้ตัวนั้นไว้ในภพอันเป็นทิพย์ และปัจเจกโพธิญาณ ||9||  
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ชื่นชมยินดีภาษิต
ของพระองค ์
 อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า อโศกวรรณะ ในศรีทิวยาวทาน
เรื่องท่ี 11 จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

12. ปราติหารย์สูตร (prātihāryasūtram) 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ 

ได้รับการบูชาทั้งจากพระราชา ท่านผู้มีทรัพย์สินเสมอพระราชา ชาวเมือง เศรษฐี หัวหน้าพ่อค้า 
เทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ กินนร (และ) จากพญานาคทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงได้รับ 
การยกย่องนับถืออย่างยิ่งจากเทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ กินนรและพญานาคอย่างนั้นแล้ว ทรงเป็น
ผู้มีพระเกียรติยศ มีบุญมาก ทรงได้รับจีวรบิณฑบาตศยนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมาย
พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกประทับที่เวณุวัน354 (veṇuvana) กลันทกนิวาปะ (kalandakanivāpa)355              
                                                           

354
เวณุวัน (ส. เวณุวน veṇuvana) บาลีว่า เวฬุวัน (ส. เวฬุวน veluvana) แปลว่า ป่าไผ่ เป็นชื่อของป่าใกล้               

กรุงราชคฤห์เป็นป่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับประจ า ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงจัดสร้างเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาถวาย
แด่พระพุทธเจ้า ดูเพ่ิมเติมใน Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 
508; และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 387. 
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ในกรุงราชคฤห์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่ยึดติดในทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ เปรียบเสมือนกับใบ
บัวที่ไม่ติดด้วยน้ า 

โดยสมัยนั้นทราบมาว่า ครูทั้ง 6 มีปูรณะเป็นต้น ผู้ไม่รู้อะไรเลยถือตัวว่ารู้ทุกสิ่งอย่าง               
ได้อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ ครูทั้ง 6 นั้นคือ356 ปูรณะ กาศยปะ (pūrṇa kāśyapa), มัสกรี โคศาลีปุตร 
(maskarī gośālīputra), สัญชยี ไวรัฏฏีปุตร (saṁjayī vairaṭṭīputra),  อชิตะ เกศกัมพละ (ajita 

keśakambala), กกุทะ  กาตยายนะ (kakuda kātyāyana), นิครันถะ ชญาติปุตร  (nirgrantha 

jñātiputra) ครั้งนั้น เดียรถีย์ทั้ง 6 มีปูรณะเป็นต้น นั่งประชุมกันที่ศาลาส าหรับสนทนากันแล้วก็ยก
เรื่องขึ้นอภิปรายกันอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ พึงรู้ไว้เถิดว่าเมื่อครั้งที่ศรมณเคาตมะยังไม่ได้อุบัติขึ้นใน
โลก ครั้งนั้น พวกเราได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ ได้รับการบูชาทั้งจาก
พระราชา ท่าน (ผู้มีทรัพย์สินเสมอ) พระราชา พราหมณ์ คฤหบดี ชาวเมือง ชาวชนบท เศรษฐี และ
หัวหน้าพ่อค้า เป็นผู้มีเกียรติได้รับจีวรบิณฑบาตศยนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แต่เมื่อ 
ศรมณเคาตมะอุบัติขึ้นในโลก ศรมณเคาตมะได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ 
ได้รับการบูชาทั้งจากพระราชา ท่าน (ผู้มีทรัพย์สินเสมอ) พระราชา พราหมณ์ คฤหบดี ชาวเมือง           
ชาวชนบท เศรษฐีผู้ร่ ารวย และหัวหน้าพ่อค้า อีกทั้งศรมณเคาตมะได้รับจีวรบิณฑบาตศยนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมายพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก และลาภสักการะของพวกเราถูกตัด
ทั้งสิ้นทั้งปวง พวกเราเป็นผู้มีฤทธิ์ (ṛddhi)  ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ357 (jñānavādī) แม้ศรมณเคาตมะ                
ก็ประกาศตนว่าเป็นผู้มีฤทธิ์  ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์358 
(riddhiprātihārya) ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะ                
จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม 1 ครั้ง เราก็จะแสดง 2 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะ 
จะแสดง 2 ครั้ง เราก็จะแสดง   4 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง  4 ครั้ง เราก็จะแสดง  8 ครั้ง                 
ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 8 ครั้ง เราก็จะแสดง 16 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 ครั้ง เราก็จะ
แสดง 32 ครั้ง ตราบเท่าที่ศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม เราก็จะ
แสดงเป็น  2 เท่า 3 เท่า ศรมณเคาตมะมาครึ่งทาง พวกเราก็จะไปครึ่งทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ใน

                                                                                                                                                                      
355

กลันทกนิวาปะ (kalandakanivāpa) แปลตามรูปศัพท์ว่า สถานที่เลี้ยงกระรอกและ/หรือกระแต เป็นชื่อของ
สถานที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับกรุงราชคฤห์ เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับประจ าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมายังแคว้นมคธ  ต่อมา
พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายวัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแล้วจึงมักเรียกรวมกันว่า วัดเวฬุวันกลันทกนิวาปะ ดู  Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 171. 
356

ครูเจ้าลัทธิทั้ง 6 มีชื่อปรากฏในสามัญญผลสูตรแห่งพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคซึ่งเป็นพระสูตร
ที่ว่าด้วยผลดีของความเป็นสมณะซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูได้เสด็จไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้า ขณะที่พระพุทธองค์ประทับ ณ ป่ามะม่วง
ของหมอชีวกใกล้กรุงราชคฤห์ ก่อนหน้านั้นพระเจ้าอชาตศัตรูเคยเสด็จไปตรัสถามครูทั้ง 6 มาแล้ว แต่ครูทั้ง 6 ตอบไม่ตรงค าถาม 
ครูทั้ง 6 นั้น ได้แก่ 1. ปูรณกัสสป 2. มักขลิ โคศาล 3. อชิตเกสกัมพล 4. ปกุทธกัจจายนะ 5. สัญชัย เวรัฏฐบุตร  6. นิครนถ์              
นาฏบุตร ดู พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 1, 352, 354-355. 

 
357

ชญาณวาที (jñānavādī) รอตแมน (Rotman) ให้ค าจ ากัดความว่า การมีทักษะในการอ้างตรรกะ ผู้ที่สามารถ
แสดงหนทางแห่งความรู้ได้อย่างดี รวมถึงผู้เป็นครูแห่งปรัชญา ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 
429. 

 
358

ฤทธิปราติหารย์ (ส. ฤทฺธิปฺราติหารฺย  ṛddhiprātihārya) บาลีว่า อิทธิปาฏิหาริย์  (บ.อิทฺธิปาฏิหาริย                   
iddhipātihāriya). 
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มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับศรมณเคาตมะจงมีแก่พวกเรา” ครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้มีความคิดอย่างนี้ว่า 
“เรากดดันศรมณเคาตมะหลายต่อหลายครั้ง ทว่ายังไม่ได้รับโอกาสชนะแม้สักครั้ง เอาล่ะ เราจะ
สนับสนุนพวกเดียรถีย์” รู้อย่างนั้นแล้วจึงเนรมิตปรากฏร่างข้างหน้าปูรณะ เหาะขึ้นไปทางอากาศ 
แล้วแสดงปราติหารย์คือ ท าให้สว่าง ท าให้ร้อน ท าให้เกิดฝน ท าให้เกิดฟ้าผ่า แล้วจึงเรียกมัสกรี                
โคศาลีปุตรว่า “พึงรู้ไว้เถิด เราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ แม้ศรมณเคาตมะก็ประกาศตนเป็นผู้มี
ฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอด
เยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน            
ยอดเยี่ยม 1 ครั้ง เราก็จะแสดง 2 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 2 ครั้ง เราก็จะแสดง 4 ครั้ง              
ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 4 ครั้ง เราก็จะแสดง 8 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 8 ครั้ง เราก็จะ
แสดง 16 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 ครั้ง เราก็จะแสดง 32 ครั้ง ตราบเท่าที่ศรมณเคาตมะจะ
แสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม เราก็จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน  
ยอดเยี่ยมเป็น 2 เท่า 3 เท่า ศรมณเคาตมะจงมาครึ่งทาง พวกเราก็จะไปครึ่งทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ใน
มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับศรมณเคาตมะจงมีแก่พวกเรา” ครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้มีความคิดอย่างนี้ว่า 
“เรากดดันศรมณเคาตมะหลายต่อหลายครั้ง ทว่ายังไม่ได้รับโอกาสชนะแม้สักครั้ง เอาล่ะ เราจะ
สนับสนุนพวกเดียรถีย์” รู้อย่างนั้นแล้ว จึงเนรมิตปรากฏร่างข้างหน้ามัสกรี เหาะขึ้นไปทางอากาศ 
แล้วแสดงปราติหารย์คือ ท าให้สว่าง ท าให้ร้อน ท าให้เกิดฝน ท าให้เกิดฟ้าผ่า แล้วจึงเรี ยกสัญชยี 
ไวรัฏฏีปุตรมาว่า “พึงรู้ไว้เถิด เราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ แม้ศรมณเคาตมะก็ประกาศตนเป็น
ผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน              
ยอดเยี่ยมกับ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน
ยอดเยี่ยม 1 ครั้ง เราก็จะแสดง 2 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 2 ครั้ง เราก็จะแสดง  4 ครั้ง ถ้า
ศรมณเคาตมะจะแสดง 4 ครั้ง เราก็จะแสดง 8 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 8 ครั้ง เราก็จะแสดง 
16 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 ครั้ง เราก็จะแสดง 32 ครั้ง ตราบเท่าที่ศรมณเคาตมะจะแสดง
ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม เราก็จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม
เป็น 2 เท่า 3 เท่า ศรมณเคาตมะจงมาครึ่งทาง พวกเราก็จะไปครึ่งทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรม
อันยอดเยี่ยมกับศรมณเคาตมะจงมีแก่พวกเรา” ทุกๆ คนต่างก็ถกเถียงกันและกันอย่างนี้ แต่ละคนก็
กล่าวอย่างนี้ว่า เราไม่มีฤทธิ์ 

ครูทั้ง 6 มีปูรณะเป็นต้น ผู้ถือตัวว่ารู้ทุกสิ่งอย่างได้เข้าไปพบพระราชามาคธะ เศรณยะ          
พิมพิสาร359 (māgadha śreṇya bimbisāra) ครั้นเมื่อเข้าไปพบแล้วได้กล่าวเรื่องนี้กะพระราชามาคธะ 

                                                           
359

พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร (māgadha śreṇya bimbisāra) เป็นพระนามของพระราชาผู้ทรง
ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ยาวนานถึง 52 ปี ประมาณ 558 - 491 ปีก่อนคริสตกาล  (ก่อนพุทธศักราช 15 ปี - 
พุทธศักราช 52) มีพระบิดาพระนามว่าภาติ (bhāti) พระมารดาพระนามว่าพิมพิ (bimbi) พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อมี
พระชนมายุ 15 พรรษาและมีพระมเหสีพระนามว่าโกศลเทวี (kośaladevī) หรือ เวเทหิ (vedehi) ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้า
มหาโกศล (mahākośala) แห่งแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิสารมีพระโอรสพระนามว่าอชาตศัตรู พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายวัดเวฬุ
วันซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้า ต่อมาพระองค์ถูกพระโอรสปลงพระชนม์ ภายหลังพระเจ้าอชาตศัตรูทรงย้ายเมือง
หลวงจากกรุงราชคฤห์ไปอยู่ที่เมืองปาฏลีบุตร หรือเมืองปัฏนาในปัจจุบัน ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม                 
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 268; กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์คร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 
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เศรณยะ พิมพิสารว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พึงรู้ไว้เถิด พวกเราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ 
แม้ศรมณเคาตมะก็ประกาศตนเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม 1 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 2 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง           
2 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 4 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 4 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 8 ครั้ง ถ้า   
ศรมณเคาตมะจะแสดง 8 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 16 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 ครั้ง พวกเรา
ก็จะแสดง 32 ครั้ง ตราบเท่าที่ศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม 
พวกเราก็จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเป็น 2 เท่า 3 เท่า ศรมณเคาตมะจงมา
ครึ่งทาง พวกเราก็จะไปครึ่งทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับศรมณเคาตมะจงมีแก่
พวกเรา” ครั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้ว พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารตรัสกะพวกเดียรถีย์อย่างนี้ว่า 
“พวกท่านผู้เป็นซากศพจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หรือ ?”360 ครั้งนั้น ครูทั้ง 6          
มีปูรณะเป็นต้น ผู้ไม่รู้อะไรเลย แต่ถือตัวว่ารู้ทุกสิ่งอย่างกราบทูลพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร
ในระหว่างทางว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พวกเราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ แม้ศรมณ -
เคาตมะตมก็ประกาศตนว่ามีฤทธิ์  มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการแสดง
ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมจงมีแก่เรากับศรมณเคาตมะในสถานที่นั้นเถิด” 

361                
ครั้นเมื่อกล่าวแล้วอย่างนี้ พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารตรัสกะพวกเดียรถีย์ปริพาชกอย่างนี้ว่า
ถึงพวกเจ้าจะบอกให้เราทราบแม้ครั้งที่ 3 เราจะเนรเทศพวกเจ้า ครั้งนั้น เดียรถีย์ได้มีความคิดอย่างนี้
ว่า “พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารนี้เป็นสาวกของศรมณเคาตมะ” พระเจ้าพิมพิสารยกไว้แล้ว
กัน ส่วนราชาประเสนชิต เกาศละเป็นผู้ที่เป็นกลาง ในเวลาที่ศรมณเคาตมะจะเสด็จไปยังเมือง             
ศราวัสตี พวกเราไปแล้วจะเรียกศรมณเคาตมะมาเพ่ือแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน               
ยอดเยี่ยมในเมืองนั้น หลังกล่าวแล้วอย่างนี้จึงหลีกไปแล้ว 

ครั้งนั้น พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารตรัสเรียกซึ่งบุรุษคนหนึ่งว่า “ท่านบุรุษผู้เจริญ 
จงมานี่โดยเร็ว ท่านจงประกอบยานที่งดงาม เราจะขึ้นไปบนยานนี้เพ่ือไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

                                                                                                                                                                      

2550), 36; G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 285-286; and Hugh George 

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

360
ในประโยคนี้ เอดเจอร์ตัน (Edgerton) เสนอค าแปลว่า “พวกท่านผู้ชั่วร้ายยังปรารถนาที่จะแสดงฤทธิ์

ปราติหารย์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือ ?” ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 

Dictionary, vol. 2, 524. 
361

ใช้ส านวนย่อ “yāvat”  (เร่ือยไปจนกระทั่งถึง) ข้อความในตอนนี้เป็นส านวนที่พรรณนาถึงการที่พวกเดียรถีย์
จะชักชวนพระศรมณเคาตมะมาประลองการแสดงปราติหารย์กับพวกตน ซึ่งส านวนเต็มของข้อความนี้ได้มีปรากฏมาแล้วก่อนหน้า
นี้ อันมีส านวนเต็มคือ “พวกเราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ แม้ศรมณเคาตมะก็ประกาศตนเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้
มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะจะ
แสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม 1 คร้ัง พวกเราก็จะแสดง 2 คร้ัง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 2 คร้ัง พวกเราก็จะ
แสดง  4 คร้ัง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 4 คร้ัง พวกเราก็จะแสดง 8 คร้ัง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 8 คร้ัง พวกเราก็จะแสดง            
16 คร้ัง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 คร้ัง พวกเราก็จะแสดง 32 คร้ัง ตราบเท่าที่ศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ใน
มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม พวกเราก็จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเป็น 2 เท่า 3 เท่า ศรมณเคาตมะจงมาคร่ึง
ทาง พวกเราก็จะไปคร่ึงทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับศรมณเคาตมะจงมีแก่พวกเรา”. 
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อย่างใกล้ชิด” บุรุษนั้นตอบรับค าของพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร อย่างนี้ว่า “ขอถวาย               
พระพรพระมหาบพิตร” แล้วประกอบยานที่งดงามโดยเร็ว จากนั้นเข้าไปยังสถานที่ที่พระราชามาคธะ             
เศรณยะ พิมพิสารประทับอยู่ เมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลกะพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารอย่าง
นี้ว่า “ยานส าหรับพระองค์ผู้สมมติเทพประกอบส าเร็จแล้ว ในกาลนี้ขอพระองค์ทรงพิจารณาเวลาที่
เหมาะสมเถิด” ครั้งนั้น พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารขึ้นสู่ภัทรยานเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์  
เพ่ือเข้าไปชมพระผู้มีพระภาคเจ้าในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างใกล้ชิด พระราชามาคธะ 
เศรณยะ พิมพิสารครั้นเดินทางไปด้วยยานพาหนะเท่าที่มีพ้ืนที่ส าหรับยานแล้วจึงลงจากยานเดินเข้า
ไปยังอารามด้วยเท้าเปล่า ในระหว่างนั้นพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร ทอดพระเนตรเห็นแล้ว
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ในขณะนั้นพระองค์จึงทรงถอดเครื่องปัญจกกุทภัณฑ์  (pañca kakuda) 362 
กล่าวคือ พระมหาพิชัยมงกุฏ เศวตฉัตร แสงขรรค์ชัยศรี วาลวิชนี363

  และฉลองพระบาทเชิงงอน 
พระองค์ครั้นถอดเครื่องปัญจกกุทภัณฑ์แล้วจึงเสด็จไปยังสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็วันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าเสร็จแล้วก็ประทับนั่ง 
ณ สถานที่สมควรแห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงชี้แนะพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร           
ผู้ประทับนั่ง ณ สถานที่สมควรแห่งหนึ่งให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้
อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา หลังจากพระผู้มีพระภาคทรงชี้แนะให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาโดย
วิธีการมากมายแล้วก็ได้ทรงสงบนิ่ง ทันใดนั้นเองพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารก็เกิดความ
เลื่อมใส ยินดี หมอบกราบลงแทบพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้า และหลีกไปแล้วจากส านักของพระผู้มี
พระภาคเจ้า  

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “การแสดงมหาปราติหารย์โดย        
สัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพ่ือประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีขึ้น ณ ที่ใดบ้าง ?” เทวดา
ทั้งหลายก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระมหาบพิตร เคยได้ยินมาว่าการแสดงมหาปราติหารย์
โดยสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพ่ือประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีขึ้นในเมืองศราวัสตี”             
พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเกิดญาณทัศนะว่า “การแสดงมหาปราติหารย์โดยสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์
ก่อนๆ เพื่อประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีขึ้นในเมืองศราวัสตี” ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียก
พระอานนท์เถระมาว่า “อานนท์ เธอจงไปแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตจะท่องจาริกไปในชนบทที่
ชื่ อ  โ กศละ ภิ กษุ รูป ใดขวนขวาย เ พ่ือจะท่ องจาริ ก ไป ในชนบทชื่ อว่ า  โ กศละ กับด้ วย                    

                                                           
362

เคร่ืองปัญจกกุทภัณฑ์ (ส. ปญฺจกกุท pañca kakuda)  บาลีว่า ปัญจกกุธ (บ.ปญฺจกกุธ pañca kakudha)  
ไทยใช้ว่า เบญจราชกกุธภัณฑ์ คือเคร่ืองหมายความเป็นราชาธิบดี ตามที่แสดงไว้บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 คือ 1. พระมหาพิชัย
มงกุฏ 2. พระแสงขรรค์ชัยศรี 3. ธารพระกร 4. วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี) 5. ฉลองพระบาท ที่ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ 
358 ว่าได้แก่ พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี ซึ่งมีฉัตรแทนธารพระกร ส่วนในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก 
รัชกาลที่ 2 เบญจราชกกุธภัณฑ์มีถึง 7 สิ่ง คือ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฏ 
และฉลองพระบาท ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 47. 

363
วาลวีชนี ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ว่า “bālavyajana” ความหมายตามรูปศัพท์คือ แส้ที่ท ามาจากขน

หางของสัตว์ ตามความหมายที่น ามาใช้ในไทย วาลวิชนี ปรากฏเป็นวัตถุ 2 อย่างคือ เป็นพัดกับแส้จามรี แรกเร่ิมเป็นพัดใบตาล 
ต่อมาเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่าเพราะศัพท์ว่า วาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่งจึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิก
พัดใบตาลของเก่าเป็นอันรวมไว้ทั้ง 2 อย่างในเคร่ืองที่เรียกว่า วาลวีชนี ดู เร่ืองเดียวกัน, 47. 
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พระตถาคต ขอให้ภิกษุรูปนั้นจงท าความสะอาด เย็บ และย้อมผ้าจีวร” พระอานนท์เถระทูลตอบรับ           
พระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “รับด้วยเกล้า พระพุทธเจ้าข้า” แล้วแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
“พระตถาคตจะท่องจาริกไปในชนบทที่ชื่อว่า โกศละ ภิกษุรูปใดขวนขวายเพ่ือจะท่องจาริกไปใน
ชนบทชื่อว่า โกศละ กับด้วยพระตถาคต ขอให้ภิกษุรูปนั้นจงท าความสะอาด เย็บ และย้อมผ้าจีวร” 
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็รับทราบค าของพระอานนท์เถระแล้ว ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม               
มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น มีบริวารผู้สุขุมเยือกเย็น ทรงผ่อนคลาย มีบริวารผู้ผ่อนคลาย 
ทรงองอาจ มีบริวารผู้องอาจ ทรงงดงาม มีบริวารผู้งดงาม ทรงห่างไกลจากกิเลส มีบริวารผู้ห่างไกล
จากกิเลส ทรงปราศจากราคะ มีบริวารผู้ปราศจากราคะ ทรงน่าเลื่อมใสศรัทธา มีบริวารผู้น่าเลื่อมใส
ศรัทธา ทรงเป็นเหมือนโคผู้ที่มีฝูงโคแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนคชสารที่มีโขลงลูกช้างแวดล้อม               
ทรงเป็นเหมือนราชสีห์ที่มีฝูงหมาในแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน (พญา) หงส์ที่มีฝูงหงส์แวดล้อม ทรงเป็น
เหมือนครุฑท่ีมีฝูงนกแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนพราหมณาจารย์ที่มีคณะศิษย์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือน
นายแพทย์ใหญ่ที่มีกลุ่มคนไข้แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนวีรบุรุษผู้มีกองทหารแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน
มัคคุเทศก์ที่มีคณะนักเดินทางแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนหัวหน้าพ่อค้าผู้มีหมู่พ่อค้าแวดล้อม ทรงเป็น
เหมือนเศรษฐีที่มีประชาชนชาวเมืองแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนโกฏฏราชา364ที่มีคณะมนตรีแวดล้อม 
ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มีพระโอรส 1,000 องค์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่มีหมู่
ดาวนักษัตรแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีนับพันแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูฒะ         
ที่มีหมู่กุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูปากษ์ท่ีมีหมู่นาคแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวธนัทที่มี
หมู่ยักษ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวธฤตราษฎร์ที่มีหมู่คนธรรพ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าว           
เวมจิตรินที่มีหมู่อสูรแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวศักระที่มีหมู่เทวดา  30 องค์แวดล้อม ทรงเป็น
เหมือนท้าวมหาพรหมที่มีหมู่พรหมแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนมหาสมุทรที่นิ่งสงบ ทรงเป็นเหมือนเมฆที่
อุ้มน้ าเต็มเปี่ยม  (และ) ทรงเป็นเหมือนพญาคชสารที่ปราศจากอาการตกมัน พระผู้มีพระภาค             
มีพระอินทรีย์สงบเสงี่ยมยิ่ งนัก มีพระอิริยาบถและมารยาทสุขุม เยือกเย็น สมบูรณ์ด้ วย                
อาเวณิกพุทธธรรม365 (āveṇikabuddhadharma) มากมายเสด็จเข้าไปยังเมืองนั้น ทรงน าหน้าภิกษุ
สงฆ์ได้เสด็จจาริกไปทางเมืองศราวัสตี พระองค์ผู้มีเทวดาแสนองค์ติดตามอยู่เสด็จจาริกไปโดยล าดับ                            
ทรงเสด็จถึงเมืองศราวัสตีและประทับที่วัดเชตวันอันเป็นอารามของเศรษฐีชื่ออนาถปิณฑทะ                   
ใกล้กรุงศราวัสตี  

พวกเดียรถีย์ได้ยินมาว่า ศรมณเคาตมะเสด็จไปยังเมืองศราวัสตี และได้ยินมาอีกว่าได้
ออกเดินทางไปเมืองศราวัสตีแล้ว เมื่อพวกเดียรถีย์เดินทางไปถึงยังเมืองศราวัสตีได้ทูลแล้วอย่างนี้              
กะพระราชาปรเสนชิต เกาศละว่า “พึงรู้ไว้เถิด พวกเราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ แม้ศรมณ-
                                                           

364
โกฏฏราชา หมายถึง พระราชาหรือชนชั้นปกครองที่ครอบครองอาณาจักรหรืออาณาบริเวณซึ่งไม่ยิ่งใหญ่นัก    

ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 194. 
365

อาเวณิกพุทธธรรม (āveṇikabuddhadharma) อาเวณิกธรรมหรืออาเวณิกพุทธธรรม 3 ประการในคัมภีร์
มหาวัสตุอวทานกล่าวว่ามี 18 ประการ เรียกว่า  พุทธจักษุ ซึ่งหมายถึง ญาณทัสนะ คือการเห็นหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้า แต่เมื่อ
กล่าวเฉพาะอาเวณิกพุทธธรรม 3 ประการแรกก็จะได้แก่ 1. การเห็นหยั่งรู้ที่ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้ในอดีต 2. การเห็นหยั่งรู้ที่ไม่มีสิ่ง
ใดขวางกั้นได้ในอนาคต 3. การเห็นหยั่งรู้ที่ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ส าเนียง เลื่อมใส , ผู้แปล, 
มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 106.  
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เคาตมะก็ประกาศตนเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม 1 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 2 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง          
2 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 4 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 4 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 8 ครั้ง                   
ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 8 ครั้ง พวกเราก็จะแสดง 16 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 ครั้ง              
พวกเราก็จะแสดง 32 ครั้ง ตราบเท่าที่ศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน               
ยอดเยี่ยม พวกเราก็จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเป็น 2 เท่า 3 เท่า                
ศรมณเคาตมะจงมาครึ่งทาง พวกเราก็จะไปครึ่งทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับ
ศรมณเคาตมะจงมีแก่พวกเรา” ครั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้ว พระราชาปเสนชิต เกาศละตรัสกะพวก
เดียรถีย์อย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ ทนไว้ก่อนเถิดจนกว่าเราจะไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้า” ครั้งนั้น 
พระราชาปเสนชิต เกาศละตรัสเรียกซึ่งบุรุษคนหนึ่งว่า “ท่านบุรุษผู้เจริญ จงมานี่ เจ้าจงประกอบยาน
ที่งดงามโดยเร็ว เราจะขึ้นไปบนยานนี้เพ่ือไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างใกล้ชิด” บุรุษนั้นตอบ
รับค าของพระราชาปเสนชิต เกาศละอย่างนี้ว่า “ขอถวายพระพร พระมหาบพิตร” แล้วประกอบยาน
ที่งดงามโดยเร็ว จากนั้นเข้าไปยังสถานที่ที่พระราชาปเสนชิต เกาศละประทับอยู่ เมื่อเข้าไปเฝ้าแล้ว                 
กราบทูลกะพระราชาปเสนชิต เกาศละอย่างนี้ว่า “ยานส าหรับพระองค์ผู้สมมติเทพประกอบส าเร็จ
แล้ว ในกาลนี้ขอพระองค์ทรงพิจารณาเวลาที่เหมาะสมเถิด” ครั้งนั้น พระราชาปเสนชิต เกาศละเสด็จ
ขึน้สู่ภัทรยานเสด็จไปยังเมืองศราวัสตี เพ่ือเข้าไปชมพระผู้มีพระภาคเจ้าในส านักของพระผู้มีพระภาค
เจ้าอย่างใกล้ชิด พระราชาปเสนชิตะ เกาศละครั้นเดินทางไปด้วยยานพาหนะเท่าที่มีพ้ืนที่ส าหรับยาน
แล้วจึงลงจากยานเดินเข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับของพระองค์ด้วยเท้าเปล่า              
เมื่อวันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วจึงประทับนั่งลงในที่อันสมควร
ข้างหนึ่ง เมื่อพระราชาปเสนชิต เกาศละประทับนั่งอยู่ในที่อันสมควรข้างหนึ่งแล้วจึงกราบทูลค านี้กะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระมหาบพิตร เดียรถีย์ทั้งหลายเรียกซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าใน           
การแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย ขอพระผู้มีพระภาคยัง            
ความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ยังความเบิกบาน
ให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ” เมื่อกราบทูลแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระด ารัสนี้กะ
ราชาปเสนชิต เกาศละว่า “มหาราช เราจะไม่เทศนาธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เราจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมแก่พราหมณ์และคฤหบดีที่มาหาพวกเธอ” 
แม้ว่าเราจะสอนธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอควรที่จะด ารงอยู่อย่างปกปิดความดี
งามและเปิดเผยความชั่วเถิด” พระราชาปรเสนชิต เกาศละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้          
แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3 ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรม
อันยอดเยี่ยมเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย ขอพระผู้มีพระภาคยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ 
ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ” 
เป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่ ตั้งอยู่ ด ารงอยู่ เป็นไปอยู่ จะทรงมี              
พระกรณียกิจที่ส าคัญ 10 ประการคือ 1. ตราบใดที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงพยากรณ์ซึ่ง
ความเป็นพุทธเจ้า ตราบนั้นพระองค์จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน 2. ตราบใดที่พระโพธิสัตว์ยัง
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ไม่ได้ท าจิตให้เกิดขึ้นในอนุตตรสัมยักสัมโพธิ  (ตราบนั้นพระองค์จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน)            
3. พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแนะน าเวไนยสัตว์ทั้งหมด 4. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ผ่านอายุช่วงที่สาม (ส่วนสี่ในการด ารงอยู่ของพระองค์ )               
5. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ทรงท าการบัญญัติกฎ
ศีลธรรม (sīmābandha)366 6. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์
จะได้ท าการแต่งตั้งคู่แห่งอัครสาวก 7. (พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่า
พระองค์จะได้ท าการแสดงการเสด็จลงมาจากเทวโลกที่นครส ากาศยะ367

 (sāṁkāśya)  8. (พระผู้มี 
พระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้อธิบายความสัมพันธ์แห่งกรรมใน
ชาติก่อนกับภิกษุสาวก ณ มหาสระชื่อว่า อนวตปตะ (anavatapta) 9. พระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่
เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ตั้งมารดาบิดาไว้ในสัจจธรรม 10. (พระผู้มีพระภาคเจ้า
จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน) จนกว่าพระองค์จะได้ท าการแสดงปราติหารย์ครั้งใหญ่ในเมือง       
ศราวัสตี ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระด าริอย่างนี้ “ข้อนั้นเป็นกรณียกิจที่ส าคัญของตถาคต
จะต้องปฏิบัติ ทราบแล้วอย่างนี้ พระองค์ทรงตรัสเรียกพระราชาปรเสนชิต เกาศละว่า “มหาราช ท่าน
จงไป นับจากนี้ในวันที่ 7 พระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมแก่
สายตาฝูงชนเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย” ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละกราบทูลค านี้กะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงพระราชทานอนุญาต ข้าพระองค์จะสั่งให้สร้าง
มณฑปปราติหารย์368 (prātihāryamaṇḍapa) แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้มี
พระด าริว่า “การแสดงมหาปราติหารย์โดยสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพ่ือประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายมีขึ้น ณ ที่ใดบ้าง ?” เทวดาทั้งหลายก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระองค์ผู้เจริญ           
การแสดงมหาปราติหารย์โดยสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพื่อประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีขึ้น
ระหว่างเมืองศราวัสตีกับเชตวันวิหาร” พระผู้มีพระภาคเจ้าได้หมุนญาณทัศนะให้เป็นไปทราบว่า 
“การแสดงมหาปราติหารย์โดยสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพ่ือประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมี
ขึ้นระหว่างเมืองศราวัสตีกับเชตวันวิหาร” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของราชาปรเสนชิต             
เกาศละโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น ราชาปรเสนชิต เกาศละก็เข้าใจถึงการรับนิมนต์โดยดุษณีภาพของ         
พระผู้มีพระภาคเจ้า และกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระองค์ผู้เจริญ จะให้ข้าพระองค์สร้าง
มณฑปปราติหารย์ในสถานที่ใด ?” (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า) “มหาราช ระหว่างเมืองศราวัสตี
กับเชตวันวิหาร” พระราชาปรเสนชิต เกาศละพอใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค วันทาแทบ           
พระยุคลบาทพระองค์ด้วยเศียรเกล้าและหลีกไปแล้วจากส านักของพระผู้มีพระภาค 
                                                           

366
“sīmābandhaḥ kṛto bhavati” เอดเจอร์ตัน (Edgerton) ให้ความหมายประโยคนี้ไว้ในการอธิบายศัพท์ 

“sīmābandha” ว่า จนกว่าพระองค์จะได้ทรงท าการบัญญัติกฎแห่งความถูกต้อง (ศีลธรรม) ดู Franklin Edgerton, Buddhist 
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367

นครส ากาศยะ (ส. ส ากาศฺย sāṁkāśya) บาลีว่า สังกัสสะ (บ. ส กสฺส saṁkassa) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศราวัสตี 
30 โยชน์ เป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังจากที่ทรงแสดงพระอภิธรรม จุดที่พระองค์
เสด็จลงมาก็คือประตูนครส ากาศยะนั่นเอง กล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ภายหลังแสดงพระอภิธรรมในเทวโลกเสร็จ
สิ้นแล้วจะเสด็จกลับมายังมนุษยโลกก็ตรงพ้ืนที่จุดนี้ ดู Ibid., 589-590. 
 

368
มณฑปปราติหารย์ (prātihāryamaṇḍapa) สถานที่อันสร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับการจัดแสดงปราติหารย์

ระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพวกเดียรถีย์. 
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ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละได้กล่าวกะพวกเดียรถีย์ว่า “พวกเจ้าพึงรู้ไว้ว่า              
นับจากนี้ในวันที่ 7 พระผู้มีพระภาคจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม” ครั้งนั้น 
พวกเดียรถีย์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า โดย 7 วันนี้ศรมณเคาตมะจะทรงรับกิจนิมนต์ที่ยังไม่ได้รับ           
หรือไม่ ? หรือว่าจะหนีไป ? หรือว่าต้องการกระท าการแสวงหาพรรคพวก ? พวกเดียรถีย์ได้มีความคิด
อย่างนี้ว่า “ศรมณเคาตมะจะไม่หนีไปอย่างแน่นอน และคงจะไม่รับกิจนิมนต์ที่ยังไม่ได้รับ ศรมณ- 
เคาตมะต้องกระท าการแสวงหาพรรคพวกแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย” ถึงกระนั้น แม้พวกเราก็จะ
กระท าการแสวงหาพรรคพวก รู้แล้วอย่างนี้ พวกเขาได้ไปชวนปริพาชกนามว่า รักตากษะ (raktākṣa)  
ผู้ช านาญในทักษะการใช้เวทมนตร์ (indrajālābhijña)369 พวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่             
รักตากษะโดยละเอียดกล่าวว่าอย่างนี้ “รักตากษะ พึงรู้ไว้เถิด เราจะเรียกศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์” 
เขา (รักตากษะ) กล่าวว่า “นับจากนี้ในวันที่ 7 เราจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน           
ยอดเยี่ยม ศรมณเคาตมะต้องกระท าการแสวงหาพรรคพวกแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ท่านก็ควร
ท าการแสวงหาพรรคพวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับท่าน” รักตากษะเห็นด้วยตามนั้น ครั้งนั้น 
ปริพาชกรักตากษะได้เข้าไปยังสถานที่ที่เดียรถีย์ ศรมณะ พราหมณ์ ปริพาชก370ต่างๆ อยู่ เมื่อเข้าไป
แล้วได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดแก่เดียรถีย์ ศรมณะ พราหมณ์ ปริพาชกต่างๆ กล่าวว่า         
“ท่านผู้เจริญ ข้อนี้ท่านพึงรู้ไว้เถิด เราจะเรียกศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์ เขา (รักตากษะ) กล่าวว่า               
นับจากนี้ในวันที่ 7 เราจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม ศรมณเคาตมะ               
ต้องกระท าการแสวงหาพรรคพวกแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ท่านก็ควรท าการตั้งพรรคพวก            
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับท่าน ในวันที่ 7 พวกท่านควรไปปรากฏตัวที่ภายนอกเมืองศราวัสตี”              
พวกเขาเห็นด้วยอย่างนั้น ครั้งนั้น ฤษีจ านวน 500 ตน อาศัยอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่ง ปริพาชกรักตากษะ
ได้เข้าไปยังสถานที่ที่ฤษีเหล่านั้นอาศัยอยู่ เมื่อเข้าไปแล้วได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดแก่ฤษี
เหล่านั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ข้อนี้ท่านพึงรู้ไว้เถิด เราจะเรียกศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์ เขา (รักตากษะ) 
กล่าวว่ า นับจากนี้ ในวันที่  7 เราจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม                        
ศรมณเคาตมะต้องกระท าการแสวงหาพรรคพวกแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย  แม้ท่านก็ควรท าการตั้ง
พรรคพวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับท่าน ในวันที่ 7 พวกท่านควรไปยังเมืองศราวัสตี” พวกเขาเห็น
ด้วยอย่างนั้น ในสมัยนั้นทราบมาว่ามีปริพาชกนามว่า สุภัทระ371 (subhadra) เป็นผู้รู้อภิญญา 5 

                                                           

 
369

“indrajālābhijña” หมายถึง ผู้ช านาญในทักษะการใช้เวทมนตร์ ผู้รู้ในมนตร์ของพระอินทร์ ดู Sir. Monier 

Williams, Sanskrit-English Dictionary, 166. 
 

370
ปริวราชก (ส. ปริวฺราชก parivrājaka) บาลีว่า ปริพาชก (บ. ปริพฺพาชก paribbājaka) คือนักบวชผู้ชายนอก

พุทธศาสนาจ าพวกหนึ่ง. 
371

ปริพาชกสุภัทระ (ส. สุภทฺร subhadra) บาลีว่า สุภัททะ (บ. สุภทฺท subhadda) เดิมเป็นพราหมณ์ในตระกูล
สูงต่อมาได้กลายมาเป็นปริพาชกอาศัยอยู่ในเมืองกุสินารา เมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระราชด าเนินคร้ังสุดท้ายสู่             
กุสินาราเพ่ือดับขันธปรินิพพาน สุภัททปริพาชกคร้ันทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะปรินิพพานในคืนที่สามจึงรีบเดินทางไปยังต้น
สาละคู่อันเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับอยู่เวลานั้นและสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในเวลาต่อมา ในทีแรก              
พระอานนท์ไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้า แต่จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงประทานอนุญาต พระองค์ได้สนทนาและตรัสสอน
ธรรมแก่สุภัทระจนกลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุด สุภัทรเถระนับเป็นสาวกรูปสุดท้ายที่ได้สนทนากับพระผู้ มีพระภาคเจ้า ดู G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 1231-1232. 
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(pañcābhijña) บ้านของเขาอยู่ที่กุศินคร372 (kuśinagara) แต่ใช้เวลากลางวันอยู่ที่สระอนวตัปตะ373 
(anvatapta) ครั้งนั้น รักตากษะได้เข้าไปยังสถานที่ท่ีปริพาชกนามว่า สุภัทระ อาศัยอยู่ เมื่อเข้าไปแล้ว
ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดแก่สุภัทระนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ข้อนี้ท่านพึงรู้ไว้เถิด เราจะเรียก
ศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์” เขา (รักตากษะ) กล่าวว่า “นับจากนี้ในวันที่ 7 เราจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์
ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม ศรมณเคาตมะต้องกระท าการแสวงหาพรรคพวกแน่นอนอย่างไม่ต้อง
สงสัย แม้ท่านก็ควรท าการตั้งพรรคพวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับท่าน ในวันที่ 7 ท่านควรไปยังเมือง            
ศราวัสตี” สุภัทระได้กล่าวแล้วว่า “พวกท่านกระท าสิ่งที่ไม่ดีเลยที่จะเรียกศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์                   
ข้อนั้นเป็นอย่างไร ?” บ้านของเราอยู่ที่กุศินคร แต่เราใช้ เวลากลางวันอยู่ที่สร ะอนวตัปตะ                
พระศาริปุตรผู้เป็นศิษย์ของศรมณเคาตมะมีศิษย์สามเณรชื่อว่า จุนทะ374 (cunda) แม้จุนทะก็เช่นกัน             
ในตอนกลางวันได้อาศัยอยู่ที่สระอนวตัปตะนั้น แม้เทพประจ าสระอนวตัปตะไม่ค านึงถึงท าตามหน้าที่
ที่จะต้องท าต่อจุนทะนั้น นี้เป็นการพบกันครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าครั้นเที่ยวบิณฑบาตไปยังเมืองกุศินคร  
กระท าภักตกิจเสร็จแล้ว ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จและกลับจากการเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็เก็บบาตร
และจีวรเสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปที่สระอนวตัปตะ เทพประจ าสระอนวตัปตะนั้น ตักน้ าดื่มจาก                     
สระใหญ่อนวตัปตะวางไว้ที่ข้างหนึ่งแต่ไม่ยอมให้แก่เรา สามเณรจุนทะถือเอาผ้าบังสุกุลไปที่
สระอนวตัปตะ เทพประจ าสระอนวตัปตะนั้นได้ซักผ้าบังสุกุลชโลมตนเองด้วยน้ านั้น เทพประจ าสระนี้
ไม่ได้เทียบเท่าแม้ด้วยศิษย์ของศิษย์ของศรมณเคาตมะที่พวกท่านจะท้าทายด้วยฤทธิ์ปราติหารย์ใน
มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม พวกท่านกระท าสิ่ งที่ไม่งามที่ท้าทายศรมณเคาตมะด้วยฤทธิ์ปราติหารย์            
เรารู้แล้วศรมณเคาตมะเป็นผู้มีมหาฤทธิ์และมหาอานุภาพ” รักตากษะได้กล่าวแล้วว่า “ท่านกล่าว
ฝักฝ่ายศรมณเคาตมะ (ท่านชมเชยฝ่ายของศรมณเคาตมะ) ท่านไม่ควรไป” สุภัทระได้กล่าวแล้วว่า 
“เราก็จะไม่ไป”  

ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละ มีพ่ีน้องชายนามว่า กาละ (kāla) เป็นผู้มีรูปงาม 
ชวนมอง ผ่องใส มีศรัทธา ผู้มีอัธยาศัยงดงาม กาละได้เสด็จออกจากประตูราชวังของพระราชา          
ปรเสนชิต เกาศละ สตรีนางหนึ่งยืนอยู่ที่พ้ืนของปราสาทเห็นแล้วซึ่งราชกุมารได้โยนซึ่งดอกไม้  

                                                           
372

กุศินคร (ส. กุศินคร kuśinagara) บาลีว่า กุสินารา (ส. กุสินารา kusinārā) เป็นชื่อเมืองหลวงแห่งหนึ่งของ
แคว้นมัลละ (malla) อีกแห่งหนึ่งคือเมืองปาวา (pāvā) คร้ังพุทธกาลกุสินาราเป็นเมืองเล็กๆ มีมัลลกษัตริย์ปกครองและเป็นเมืองที่
พระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะเสด็จปรินิพพาน ดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม),  27; และ  G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 653. 

373
สระอนวตัปตะ (ส. อนวตปฺต anavatapta) ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตปรากฏว่าเขียนเป็น anavatapta 

บ้าง anvatapta บ้าง บาลีว่า อโนดาต (บ. อโนตตฺต anotatta) เป็นหนึ่งในบรรดาสระน้ าใหญ่ 7 แห่งของหิมวัต กล่าวคือ 
อโนดาต (anotatta) กันนมุนทะ (kannamunda) รถการะ (rathakāra)  ฉัททันตะ (chaddanta)  กุนาละ (kunāla) มันทากินี 
(mandākinī) และสีหัปปปาตะ (sīhappapāta) ซึ่งสระเหล่านี้ล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้งห้าได้แก่ สุทัสสนกูฏ (sudassanakūṭa) 
จิตรกูฏ (citrakūṭa) กาลกูฏ (kālakūṭa) คันธมาทนะ (gandhamādana) และเกลาสะ (kelāsa) อโนดาตเป็นสระที่มีน้ าใส
สะอาดระยิบดุจแก้วผลึก ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์มักใช้สรงน้ า อีกทั้งพวกเทวดาและ
ยักษ์ก็มักมายังสระแห่งนี้ ดูเพ่ิมเติมใน G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 96-99. 

374
สามเณรจุนทะ (cunda) เป็นบุตรของพราหมณ์วังคันตะ (vanganta) มารดาชื่อว่าสารี (sārī) มีความ

เกี่ยวข้องเป็นน้องชายของพระสารีบุตร เป็นผู้ที่บรรลุอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร เคยเป็นอุปัฏฐากของพระพุทธองค์ และเป็น
ผู้น าอัฐิธาตุของพระสารีบุตรจากบ้านเกิดที่ท่านปรินิพพานมาถวายแด่พระพุทธองค์ที่พระเชตวัน ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 67.  
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ดอกไม้นั้นตกลงบนตัวของกาละ โลกอยู่ท่ามกลางมิตรและศัตรู มีบางคนได้ไปทูลฟ้องกะพระราชา
ปรเสนชิตะ เกาศละว่า “ข้อนี้พระองค์ควรรู้ไว้เถิด กาละปรารถนานางในของพระองค์ พระราชา
ปรเสนชิต เกาศละผู้โหดร้าย ทารุณ แข็งกร้าวโดยปราศจากการตรวจสอบ ทรงรับสั่งกะบุรุษ        
คนหนึ่งว่า “ท่านผู้เจริญ จงไปตัดมือและเท้าของกาละโดยเร็ว” บุรุษนั้นตอบรับค าของพระราชา 
ปเสนชิต เกาศละอย่างนี้ว่า  “พระพุทธเจ้าข้า” แล้วได้ตัดมือและเท้าของกาละในระหว่างทาง            
กาละนั้นร้องด้วยความเจ็บปวด เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เผ็ดร้อน แรงกล้า ฝูงชนจ านวนมาก
เห็นแล้วซึ่งราชกุมารกาละ เริ่มส่งเสียงร้อง (ครูทั้ ง 6) มีปูรณะเป็นต้น และพวกนิครนถ์375 
(nirgrantha) ไปถึงยังสถานที่นั้น ญาติของกาละได้กล่าวแล้วว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ด้วยการอ้างถึง
สัจจธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายจงกระท ากาละราชกุมารนี้ให้กลับไปเหมือนเดิมเถิด” ปูรณะได้กล่าวว่า 
“กาละนี้เป็นสาวกของศรมณเคาตมะ ศรมณเคาตมะสามารถที่จะกระท าเขาให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม
โดยศรมณธรรม” ครั้งนั้น ความคิดอย่างนี้ของกาละราชกุมารได้มีแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะ
ไม่ใส่ใจเราผู้ถึงความยากล าบากกดดัน รู้แล้วอย่างนี้ได้เปล่งคาถาว่า 

 

พระโลกนาถเจ้าจะไม่ทรงทราบสถานการณ์นี้ของเรา ผู้ตกอยู่ในอันตรายได้อย่างไร | 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระโลกนาถเจ้าพระองค์นั้น ผู้ปราศจากกิเลสตัณหา  
ผู้ทรงมีเมตตานุเคราะห์ในสรรพสัตว์ ||1|| 
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายจะทรงกระตือรือร้นพระองค์อยู่เสมอ ในครั้งนั้น พระผู้มี
พระภาคตรัสเรียกแล้วซึ่งพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “อานนท์เธอจงไป เธอถือเอาผ้าสังฆาฏิพร้อมกับภิกษุ
รูปใดรูปหนึ่งผู้เป็นปัจฉสมณะ (paścācchramaṇa) เข้าไปหาพระราชอนุชานามว่า กาละเถิด” ครั้นเข้า
ไปหาแล้วจงท ามือและเท้าของพระราชกุมารนามว่า กาละ ให้ตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 
“หมู่สัตว์พวกใดก็ตาม ไม่มีเท้าก็ตาม มี 2 เท้าก็ตาม มีหลายเท้าก็ตาม มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตาม                
มีสัญญา376 (saṁjñā) ก็ตาม ไม่มีสัญญาก็ตาม มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตาม ในบรรดาสัตว์
เหล่านั้นปราชญ์ทั้งหลายต่างกล่าวกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 
ธรรมหมวดใดจะเป็นสังสกฤตะ (saṁskṛta) หรืออสังสกฤตะ (asaṁskṛta)377ก็ตาม ในบรรดาธรรม

                                                           

 
375

นิครนถ์ (ส. นิรฺคฺรนฺถ nirgrantha, บ. นิคฺคนฺถ niggantha) ไทยใช้ว่า นิครนถ์ แปลตามรูปศัพท์ว่า             
ผู้ปราศจากเคร่ืองผูกหรือเคร่ืองร้อยรัดทั้งมวล หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนา  ผู้ซึ่งละทิ้งชีวิตจากครอบครัว จากสังคม
ออกไปอาศัยอยู่ยังอาศรม และด ารงอยู่โดยไม่สวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มใด ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English 

Dictionary, 541. 
376

สัญญา (ส. ส ช า saṁjñā)  บาลีว่า สัญญา (บ. สญฺ า saññā) หมายถึง การก าหนดหมาย ความจ าได้หมาย
รู้ สิ่งที่ควรก าหนดหมายไว้ในใจมี 10 ประการ ได้แก่ 1. อสุภสัญญา การก าหนดว่าสังขารไม่งาม 2. มรณสัญญา การก าหนดถึง
ความตาย 3. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา การก าหนดว่าอาหารเป็นสิ่งปฏิกูล 4. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา การก าหนดความไม่ยินดีใน
โลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญา การก าหนดว่าสังขารไม่เที่ยง 6. อนิจเจ ทุกขสัญญา การก าหนดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์                  
7. ทุกเข อนัตตสัญญา การก าหนดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวตน 8. ปหานสัญญา การก าหนดละอกุศลธรรม 9. วิราคสัญญา              
การก าหนดคลายความก าหนัด 10. นิโรธสัญญา การก าหนดในการดับ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 11, 
340. 

377
สังสกฤตะ (ส. ส สฺกฺฤต saṁskṛta) บาลีว่า สังขตะ (บ. สงฺขต saṅkhata) คือธรรมหรือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง

ขึ้นตรงกับค าว่าสังขารนั่นเอง  ส่วนอสังสกฤตะ (ส. อส สฺกฺฤต asaṁskṛta) บาลีว่า อสังขตะ (บ. อสงฺขต asaṅkhata) คือธรรมอัน
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เหล่านั้นนักปราชญ์ทั้งหลายต่างกล่าวกันว่า วิราคะ (virāga) เป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุด สังคมใดก็ตาม
จะเป็นสงฆ์ก็ตาม คณะก็ตาม สมาคมก็ตาม บริษัทก็ตาม ปราชญ์ทั้ งหลายต่างกล่าวกันว่า              
ในบรรดาสังคมเหล่านั้น พระสงฆ์สาวกของพระตถาคตเป็นผู้ประเสริฐที่สุด โดยสัตยะนั้น              
โดยสัตยวาจา (satyavākya) ขอร่างกายของท่านพึงเป็นเหมือนเดิม” พระอานนท์ตอบรับพระด ารัส
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” แล้วถือเอาผ้าสังฆาฏิ
พร้อมกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เป็นปัจฉสมณะเข้าไปหาพระราชอนุชานามว่า กาละ ครั้นเข้าไปหาแล้ว
ได้ท ามือและเท้าของพระราชกุมารนามว่า กาละ ให้ตั้งอยู่เหมือนเดิมด้วยกล่าวแล้วอย่างนี้ว่า              
“หมู่สัตว์พวกใดก็ตาม ไม่มีเท้าก็ตาม มี 2 เท้าก็ตาม มีหลายเท้าก็ตาม มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตาม 
มีสัญชญาก็ตาม ไม่มีสัญชญาก็ตาม มีสัญชญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญชญาก็ไม่ใช่ก็ตาม ในบรรดาสัตว์เหล่านั้น
ปราชญ์ทั้งหลายต่างกล่าวกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุด              
ธรรมหมวดใดจะเป็นสังสกฤตหรืออสังสกฤตก็ตาม ในบรรดาธรรมเหล่านั้น นักปราชญ์ทั้งหลายต่าง
กล่าวกันว่า วิราคะเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุด สังคมใดก็ตามจะเป็นสงฆ์ก็ตาม คณะก็ตาม สมาคมก็
ตาม บริษัทก็ตาม ปราชญ์ทั้งหลายต่างกล่าวกันว่า ในบรรดาสังคมเหล่านั้ น พระสงฆ์สาวกของ              
พระตถาคตเป็นผู้ประเสริฐที่สุด โดยสัตยะนั้น โดยสัตยวาจา ร่างกายของพระองค์จะจงเป็น
เหมือนเดิม” พร้อมกับค ากล่าวนั้นร่างกายของพระราชกุมารนามว่า กาละ ก็กลับเป็นเหมือนเดิม                                          
ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า และเทวานุภาพของเหล่าเทวดา พระราชกุมาร
พระนามว่า กาละ นั้นกระท าอนาคามิผลให้แจ้งแล้วโดยพลันนั่นแล ก็แสดงฤทธิ์ พระราชกุมารนั้นเข้า
ไปยังอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระองค์เริ่มที่จะกระท าการรับใช้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า           
ในเวลาที่ร่างกายของพระองค์ถูกตัดเป็นท่อน ชื่อของพระองค์จึงรู้จักในนามว่า คัณฑกอารามิกะ 
(gaṇḍaka ārāmika) ครั้งนั้น พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละบอกปวารณาพระอนุชานั้นด้วยอุปกรณ์            
ทุกอย่าง พระอนุชากาละจึงกราบทูลว่า “พระองค์ไม่มีประโยชน์อะไรส าหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะกระท าการอุปถัมภ์แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า”  

ในระยะเวลานั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละรับสั่งให้สร้างมณฑปส าหรับแสดง
ปราติหารย์เพ่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าให้อยู่ตรงระหว่างเมืองศราวัสตีและเชตวันวิหาร ซึ่งมีความกว้าง 
หนึ่งแสนศอก (สามารถรองรับบริษัททั้งสี่ได้) มีการจัดเตรียมสิงหาสนะส าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ส่วนศราวกเดียรถีย์อ่ืนๆ ให้สร้างมณฑปแต่ละมณฑปส าหรับปูรณะและพวกนิครนถ์ ครั้นในวันที่ 7 
พระราชาปรเสนชิต เกาศละวางลาดหิน พลอย ก้อนกรวดในพ้ืนที่ระหว่างเชตวันวิหารจนกระทั่งถึง
มณฑปปราติหารย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมด พระองค์ทรงกระท าให้มืดด้วยควันธูปและ                  
ผงหอม ทรงให้ชักฉัตร ธงชัย ธงแผ่นผ้า (ที่พ้ืนดิน) ทรงประพรมด้วยน้ าหอม โปรยด้วยดอกไม้นานา
ชนิด ท าให้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ ในพื้นที่ระหว่างทรงให้กระท าการตกแต่งมณฑปดอกไม้ 

ครั้งนั้น ในวันที่ 7 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มในเวลาเช้า ทรงถือบาตรและจีวรแล้ว
เสด็จเข้าไปบิณฑบาตรในเมืองศราวัสตี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตไปในเมืองศราวัสตี ภายหลังเสร็จภักตกิจ 
ทรงกลับจากบิณฑบาต เก็บบาตรและจีวร ทรงล้างพระบาททั้งสองในภายนอกวิหารแล้วจึงเสด็จเข้า
ไปยังวิหารเพ่ือการเสด็จหลีกเร้น ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละ ผู้มีพระราชบริวารหลายร้อย 
                                                                                                                                                                      

มิได้ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ นิพพาน ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 410-411, 522.  
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หลายพัน หลายแสนเสด็จเข้าไปยังมณฑปปาฏิหาริย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเสด็จเข้าไปแล้ว 
ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ แม้เหล่าเดียรถีย์ทั้งหลายผู้อันหมู่มหาชนแวดล้อมแล้วก็เข้าไป
ทางมณฑปนั้น ครั้นเมื่อเข้าไปแล้วก็นั่งในที่นั่งประจ าที่ของตน ครั้นนั่งแล้วก็กราบทูลกะพระราชา
ปรเสนชิต เกาศละว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์พึงทราบเถิดว่า พวกข้าพระองค์เหล่านี้
มาแล้ว บัดนี้ ศรมณเคาตมะไปไหนเสียเล่า ?” พระราชาทรงรับสั่งว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านพักครู่
หนึ่งก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จมาในบัดนี้” ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละตรัสเรียก           
อุตรมาณพด้วยพระด ารัสว่า “อุตระ เธอจงมา จงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า” ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า และทูลถามความเป็นผู้มีอาพาธน้อย 
ความไม่มี โ รค สุขภาพ การเดินทาง พลานามัย  ความเกษมส าราญ ความสมบูรณ์ และ               
ความสะดวกสบายตามค าของเรา และจงกล่าวอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ พระราชา           
ปรเสนชิต เกาศละกราบทูลอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เดียรถีย์ทั้งหลายเหล่านี้ เดินทางมาแล้ว
ซึ่งพระองค์ทรงพิจารณาเวลาในบัดนี้” อุตรมาณพรับทราบอย่างนี้แล้วจึงตอบรับพระด ารัสของ           
พระเจ้าปรเสนชิต เกาศละ แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็สนทนาปราศรัย
เรื่องราวต่างๆ อันน่ายินดี น่าพอใจเบื้องพระพักตร์กับพระผู้มีพระภาคเจ้ าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วน 
ข้างหนึ่ง ครั้นนั่งลง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว อุตรมาณพก็กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาปรเสนชิต เกาศละ ย่อมถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าและทรงถามถึง ความเป็นผู้มีอ าพาธน้อย ความไม่มีโรค สุขภาพ                
การเดินทาง  พลานามัย  ความเกษมส าราญ  ความสมบูรณ์   และความสะดวกสบาย” พระผู้มี              
พระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “ดูก่อนมาณพ ขอให้เธอและพระราชาปรเสนชิต เกาศละจงมีความเกษม
ส าราญเถิด” อุตรมาณพจึงกราบทูล (ต่อ) ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาปรเสนชิต เกาศละ
กราบทูลอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เดียรถีย์ทั้งหลายเหล่านี้เดินทางมาแล้ว ซึ่งพระองค์ย่อม
ทรงพิจารณาเวลาในบัดนี้”  ครั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสกะมาณพว่า 
“ดูก่อนมาณพ เราก าลังไปในบัดนี้” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ (ส่ง)               
อุตรมาณพนั้นเหาะขึ้นไปทางอากาศแล้วเข้าไปหาพระราชาปรเสนชิต เกาศละ พระราชาปรเสนชิต 
เกาศละได้เห็นอุตรมาณพเหาะมาทางอากาศ ก็ครั้นทรงทอดพระเนตรแล้วได้ตรัสพระด ารัสนี้กะเหล่า
เดียรถีย์ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในมนุษยธรรมอัน          
ยอดเยี่ยมแล้ว แม้พวกท่านก็จงแสดงเถิด” พวกเดียรถีย์ก็กล่าวว่า “ข้าแต่มหาบพิตร ฝูงชนจ านวน
มากประชุมกันอยู่ในที่นี้ พระองค์จะทราบได้อย่างไรเล่าว่า ฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นถูกแสดงโดยพวกเรา
หรือศรมณเคาตมะ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเข้าสมาธิรูปนั้นแล้ว โดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่น
แล้วพระรัศมีทางช่องแห่งกลอนประตูก็ปรากฏไปตกลงบนมณฑปปาฏิหาริย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
(ท าให้) มณฑปปาฏิหาริย์ทั้งหมดลุกโชนขึ้น เหล่าเดียรถีย์ได้เห็นมณฑปปาฏิหาริย์ของพระผู้มี                 
พระภาคเจ้าลุกโชนขึ้นแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกราบทูลพระราชาปรเสนชิต เกาศละว่า “ข้าแต่
มหาบพิตร บัดนี้มณฑปปาฏิหาริย์ของพระศรมณเคาตมะลุกโชนขึ้นแล้ว ไปเถิดพระองค์ จงดับไฟใน
บัดนี้เถิด” ครั้งนั้น ไฟนั้นไม่ได้สัมผัสด้วยน้ าก็ดับลงด้วยตัวเองโดยที่มณฑปปาฏิหารย์นั้นยังไม่ได้ไหม้
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ไปทั้งหมด ข้อนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพ378ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเทวานุภาพ379ของเหล่า
เทวดา ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละได้ตรัสพระด ารัสนี้กะพวกเดียรถีย์ว่า “พระผู้มี              
พระภาคเจ้าทรงแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม แม้พวกท่านก็จงแสดงเถิด” เดียรถีย์
ทั้งหลายกล่าวว่า “ข้าแต่มหาบพิตร มหาชนจ านวนมากชุมนุมอยู่ในที่นี้ พระองค์จะทราบได้อย่างไรว่า
การแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นถูกแสดงโดยพวกเรา โดยศรมณเคาตมะ หรือโดยใคร ?” พระผู้มี               
พระภาคเจ้าทรงเปล่งแสงรัศมีสีทองซึ่งแผ่กระจายไปทั่วทั้งโลกด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้า พระราชา
ปรเสนชิต เกาศละ ได้ทอดพระเนตรเห็น โลกทั้งหมดปกคลุมไปด้วยแสงสว่างอันเจิดจรัส             
ครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสเรียกเหล่าเดียรถีย์อีกครั้งว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม แม้พวกท่านก็จงแสดงเถิด” เดียรถีย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ข้าแต่
มหาบพิตร มหาชนจ านวนมากชุมนุมอยู่ในที่นี้  พระองค์จะทราบได้อย่างไรว่า การแสดงฤทธิ์
ปาฏิหาริย์นั้นถูกแสดงโดยพวกเรา โดยศรมณเคาตมะ หรือโดยใคร ?” คัณฑกอารามิกะ ได้น าต้น
กรรณิการ์มาจากอุตตรกุรุทวีป วางไว้ที่ข้างหน้ามณฑปปาฏิหาริย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า                        
รัตนอารามิกะ (ratna ārāmika) ได้น าเอาต้นอโศกมาจากภูเขาคันธมาท380 (gandhamāda) วางไว้
ข้างหลังมณฑปปาฏิหารย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละตรัสกะ              
พวกเดียรถีย์ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม แม้พวก
ท่านก็จงแสดงเถิด” เดียรถีย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ข้าแต่มหาบพิตร มหาชนจ านวนมากชุมนุมอยู่ในที่นี้ 
พระองค์จะทราบได้อย่างไรว่า การแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นถูกแสดงโดยพวกเรา โดยศรมณเคาตมะ 
หรือโดยใคร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระบาททั้งสองบนพ้ืนดินพร้อมกับจิตที่ตั้งมั่น (ท าให้) 
แผ่นดินใหญ่เกิดสั่นสะเทือน โลกธาตุอันกว้างใหญ่ 3,000 โลกธาตุ ได้หวั่นไหว สั่นสะเทือนอย่าง
รุนแรงจนเกิดอาการแปลกประหลาดบนพื้นดินใหญ่ 6 ลักษณะคือ  โคลงไป โคลงมา เขย่าไป เขย่ามา  
สั่นไป สั่นมา ทิศตะวันออกยุบลง ทิศตะวันตกฟูขึ้น (ทิศตะวันออกฟูขึ้น ทิศตะวันตกยุบลง) ทิศใต้        
ฟูขึ้น ทิศเหนือยุบลง ทิศเหนือฟูขึ้น ทิศใต้ยุบลง ตรงกลางฟูข้ึน ที่ขอบสุดยุบลง ตรงกลางยุบลง ที่ขอบ
สุดฟูขึ้น พระอาทิตย์และพระจันทร์ส่องแสงสว่างไสวโชติช่วงปรากฏความวิจิตรตระการอันน่า
อัศจรรย์ใจขึ้น เหล่าเทวดาที่อยู่บนท้องฟ้าได้โยนดอกอุบลทิพย์จากข้างบนแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า คือ
ดอกปัทมะ381 (padma) ดอกกุมุทะ382 (kumuda) ดอกปุณฑริก383 (puṇḍarīka) โปรยผงไม้กฤษณา     
                                                           

 
378

พุทธานุภาพ (buddhānubhāva) ฤทธิ์หรืออานุภาพของพระพุทธเจ้า. 

 
379

เทวานุภาพ (devatānubhāva) อานุภาพของเหล่าเทวดา. 

 
380

ภูเขาคันธมาท (gandhamāda) เป็นภูเขาที่มีความสัมพันธ์กับพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ คร้ัน
เมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใหม่ในโลก พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นใหม่นี้รวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีอยู่ในโลกจะเสด็จไป
ยังภูเขาคันธมาทเป็นอันดับแรก ประชุมกัน ณ ภูเขานั้นเพ่ือแสดงการต้อนรับปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่  และพระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหมดเหล่านั้นจะนั่งดื่มด่ าในสมาธิ มีบางคร้ังคราวที่จะเสด็จออกมาจากภูเขานี้เพ่ือให้การช่วยเหลือ แนะน ากับเหล่าเวไนยสัตว์            
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และหลังจากนั้นก็จะกลับคืนสู่เขาคันธมาทดังเดิม ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli 

Proper Names, vol. 1, 746-747. 

 
381

ปัทม์ (ส. ปทฺม padma) บาลีว่า ปทุม (บ. ปทุม paduma) เป็นบวัหลวงพันธุห์นึ่งสีขาว. 
382

กุมุท (ส.  กุมุท kumuda) บาลีว่า โกมุท  (บ.  โกมุท  komuda)  คือ  บัวแดง แต่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า กุมุท หมายถึง บัวขาว, บัวสาย ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542, 134. 
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ผงจันทน์ (candanacūrṇa) ผงตคระ ใบตมาละ384 (tamālapatracūrṇa) ดอกมณฑารพ385 
(mandārava) อันเป็นทิพย์ บรรเลงดุริยางค์อันเป็นทิพย์ โบกผืนผ้า 
 ครั้งนั้น ฤษีเหล่านั้นได้มีความคิดว่า “ท าไมมหาปฤถวีจึงสั่นสะเทือน ?” พวกเขาคิดว่า            
“คงจะเป็นเพราะผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกับพวกเราได้เรียกศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์อย่างแน่นอน” 
รู้แล้วอย่างนี้ ฤษีจ านวน 500 ตนจึงออกเดินทางไปยังเมืองศราวัสตี เมื่อพวกฤษีเหล่านั้นมาถึง พระผู้มี
พระภาคเจ้าอธิษฐานจิตก าหนดเส้นทางเดินทางเดียว386 ฤษีเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ที่
ไกล ผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ ผู้เปรียบเสมือนธรรมที่มีรูปร่างเปรียบประดุจ
ไฟยัญพิธีที่อาบไปด้วยน้ ามัน  (เครื่องสังเวย) เปรียบประดุจประทีปที่ตั้งอยู่ในภาชนะทองค า 
เปรียบเสมือนกาญจนบรรพตที่เคลื่อนไป ทรงเป็นเหมือนทองค าที่งดงามไปด้วยรั ตนะนานาชนิด            
ทรงมีพระปัญญากว้างขวาง เฉียบแหลม บริสุทธิ์ ไร้มลทิน ทรงเป็นพุทธะ ทรงเป็นผู้มีโชค สมถะที่
บ าเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 12 ปีก็ไม่ท าให้ความสงบระงับแห่งจิตของพระโยคาจาร387เกิดขึ้นได้             
การได้บุตรของคนที่ไม่มีบุตรก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้ การได้เห็นขุมทรัพย์ของคนแร้นแค้นก็ไม่ท าให้จิต
สดชื่นได้ หรือกระทั่งการได้ครองราชสมบัติของคนที่ปรารถนาราชสมบัติก็ไม่ท าให้จิตสดชื่นได้
เหมือนกับการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกของสัตว์ผู้บ าเพ็ญกุศลมูลไว้กับพระพุทธเจ้าพระองค์
ก่อนและครั้นเห็นแล้ว จากนั้นฤษีเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปแล้วถวายบังคม
แทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วจึงยืนในที่อันสมควรข้างหนึ่ง เมื่อยืนใน
ที่อันสมควรข้างหนึ่งแล้ว ฤษีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้า
พระองคพึ์งได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพระองค์
ทั้งหลายบรรพชาแล้วจะพึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักพระผู้มีพระภาคเจ้า” พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสเรียกพวกเขาโดยน้ าเสียงอย่างพราหมณ์ว่า “เธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติ
พรหมจรรย์เถิด” เมื่อจบพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฤษีเหล่านั้นก็มีศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ 
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ปุณฑริก (ส. ปุณฺฑรีก puṇḍarīka) บาลีว่า บุณฑริก (บ. ปุณฺฑริก puṇḍarika) คือ บัวทั่วไปสีขาว. 
384

ตมาละ (tamāla) เป็นชื่อของต้นไม้ที่มีเปลือกไม้สีด า คล้ายกับต้นไม้จ าพวกต้นจันทน์  ต้นตะเคียน ต้นสะแก
หรือต้นพะยอม ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 438; Arthur Anthony Macdonell,                  
A Practical Sanskrit Dictionary, Reprint (London: Oxford University Press, 1958), 107; และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, 252. 
 

385
ดอกมณฑารพ ตามต้นฉบับสันสกฤตใช้  มานทารกะ, มันทารวะ (ส. มานฺทารก, มนฺทารว māndāraka, 

mandārava) บาลีว่า มณฑารพ (ส. มณฺฑารว mandārava) เป็นชื่อดอกไม้ที่เกิดในเมืองสวรรค์. 
386

“bhagavatā ekāyano mārgo'dhiṣṭhitaḥ” เอดเจอร์ตัน (Edgerton) อธิบายไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
เปลี่ยนแปลงโดยก าหนดเส้นทางให้สามารถด าเนินไปได้เพียงทางเดียวในเวลานั้น ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid 

Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 154. 
 

387
โยคาจาร ตามศัพท์หมายถึง ผู้ประพฤติโยคะซึ่งเน้นการบ าเพ็ญเพียรทางจิต ค านี้น่าสนใจเพราะพ้องกับชื่อ

ของนิกายโยคาจารที่ตั้งขึ้นภายหลังท่านนาคารชุนราว 100 ป ีชื่ออ่ืนๆ ของนิกายนี้คือ นิกายวิชญานวาท ซึ่งถือว่าจิตเท่านั้นที่เป็น
จริง สิ่งอื่นนอกจากจิตไม่เป็นจริงเป็นเพียงมายาจิต มีอยู่เพราะการคิดของจิต จิตนี้เรียกอีกอย่างว่า อาลยวิญญาณหรือธาตุรู้ 
สานุศิษย์ที่สืบต่อนิกายนี้ ได้แก่ พระอสังคะ พระวสุพันธุ พระทินนาคะและพระธรรมปาละ เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาที่กล่ าวถึงโย
คาจารข้างต้นคัมภีร์ทิวยาวทานน่าจะมีความสัมพันธ์กับนิกายโยคาจารในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองจิต เช่นเดียวกับคัมภีร์มหาวัสตุที่
รองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง เลื่อมใสให้ความคิดเห็นไว้ว่าคัมภีร์มหาวัสตุน่าจะมีความสัมพันธ์กับนิกายโยคาจารในเชิงที่ไม่เห็น
ด้วยกับเร่ืองจิต ดู ส าเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 78. 
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มีมือถือบาตรและกระบอกกรองน้ า เสมือนกับผู้มีผมและหนวดปลงมาแล้ว 7 วัน ยืนอยู่ด้วยอิริยาบถ
ของภิกษุผู้มีพรรษา 100 

 

อนึ่งพระตถาคตตรัสกะฤษีเหล่านั้นว่า จงมาเถิด 
ฤษีเหล่านั้นก็มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองสังฆาฏิ |  
มีอินทรีย์สงบระงับเยือกเย็นด ารงอยู่อย่างนั้นในทันที  
ตามพระมโนรถของพระพุทธเจ้า ||2||  
 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ได้รับการสักการะบูชาโดยมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 
ได้รับการสักการะ ได้รับความเคารพ นับถือ บูชา ผู้เป็นพระอรหันต์ แวดล้อมโดยอรหันต์ ผู้ได้รับ             
การรับใช้ดูแลโดยเทวดาทั้ง 7 กลุ่ม และฝูงชนกลุ่มใหญ่ เสด็จเข้าไปยังมณฑปปราติหารย์ เมื่อเสด็จ
เข้าไปแล้วทรงประทับที่อาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วเป็นอย่างดีข้างหน้าหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย รัศมีได้
ปรากฏออกจากพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท าให้ทั่วทั้งมณฑปสว่างไสวไปด้วยแสงสีทอง            
ครั้งนั้น คฤหบดีนามว่า ลูหสุทัตตะ (lūhasudatta) ลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้วคุกเข่าขวา
ลงที่พ้ืนดินเสร็จแล้ว ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า              
“ขอพระองค์ทรงเบาพระทัยเถิด ข้าพระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม
กับเหล่าเดียรถีย์ ยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดา
ทั้งหลาย ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ” (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า) “ดูก่อนคฤหบดี 
เดียรถีย์เหล่านั้นไม่ได้เรียกท่านโดยฤทธิ์ ทว่าเดียรถีย์เหล่านั้นเรียกเราโดยฤทธิ์ เราจะแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม พวกเดียรถีย์รู้สถานะนี้แล้วจะพึงพูดได้ว่า “ฤทธ์ปราติหารย์ใน
มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมไม่ใช่ของศรมณเคาตมะ แต่ว่าฤทธิ์นี้เป็นของสาวกของพระองค์ผู้เป็นฆราวาส
นุ่งห่มสีขาว” (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ) “คฤหบดี เธอจงนั่งลงในที่นั่งของตนเถิด” คฤหบดี                   
ลูหสุทัตตะได้นั่งลงในที่นั่งของตน (จากนั้น) กาละอนุชา, รัมภกะ อารามิกะ (rambhaka ārāmika), 
อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของฤทธิละ (ṛddhilamātā upāsikā) ผู้เป็นสามเณรี, สามเณรจุนทะและ
อุบลวรรณา388 (utpalavarṇā) ก็ท าเหมือนดังที่คฤหบดีลูหสุทัตตะกระท า ครั้งนั้น พระมหาเมาท-              
คัลยายนะผู้มีอายุก็ลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ขอพระองค์ทรงเบาพระทัยเถิด ข้าพระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์
ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมกับเหล่าเดียรถีย์ ยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้
เกิดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ” เมาทคัลยายนะ 
(เรารู้ว่า) เธอมีก าลังความสามารถปราบเหล่าเดียรถีย์โดยสหธรรม หากแต่ว่า พวกเดียรถีร์ไม่ได้
เจาะจงเรียกเธอเพ่ือแสดงฤทธิ์ เราจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเพ่ือประโยชน์
                                                           

 
388

อุบลวรรณา (ส. อุตฺปลวรฺณา utpalavarṇā) บาลีว่า อุปปลวัณณา (บ. อุปฺปลวณฺณา uppalavaṇṇā) ไทยใช้ 
อุบลวรรณา คือ พระมหาสาวิกาองค์หนึ่งเป็นธิดาเศรษฐีในนครสาวัตถี ที่ได้ชื่อว่า อุบลวรรณา เพราะมีผิวพรรณดังดอกนิลุบล 
(ดอกบัวเขียว) มีความงามมากจึงเป็นที่ปรารถนาของพระราชาในชมพูทวีปหลายพระองค์ที่ต่างส่งคนมาติดต่อ ท่านเศรษฐีเกิด
ความล าบากใจจึงคิดให้ธิดาบวชพอเป็นอุบาย แต่นางเองพอใจในบรรพชาอยู่แล้วจึงบวชเป็นภิกษุณีด้วยศรัทธาอย่างจริงจัง คราว
หนึ่งอยู่เวรจุดประทีปในพระอุโบสถ นางเพ่งดูเปลวประทีปถือเอาเป็นนิมิตเจริญฌาน มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ได้บรรลุพระอรหัต 
ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ และเป็นอัครสาวิกาฝ่ายซ้าย ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 562. 
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แก่สัตว์ทั้งหลาย เราจะยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดา
ทั้งหลาย (และ) ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ เมาทคัลยายนะ เธอจงนั่งลงในที่นั่ง
ของเธอเถิด” พระมหาเมาทคัลยายนะได้นั่งลงในที่นั่งของตน ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียก
พระราชาปรเสนชิต เกาศละมาว่า “ข้าแต่มหาราช ใครต้องการให้พระตถาคตแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ใน
มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายหรือ ?” ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละก็
ลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้วคุกเข่าขวาลงที่พ้ืนดินเสร็จแล้ว ประนมมือหันไปทางพระผู้มี
พระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าเอง            
พระเจ้าข้า (ต้องการให้) พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ ยม              
พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมเพ่ือประโยชน์แก่
สัตว์ทั้งหลาย ยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 
(และ) ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าฌานสมาธิ 
พอจิตตั้งมั่นในฌาน พระองค์ได้หายไปจากอาสนะของพระองค์ เหาะขึ้นไปบนอากาศในทิศตะวันออก 
ปรากฏร่างใน 4 อิริยาบถ กล่าวคือ ท่าจงกรม ยืน นั่ง และท่านอน แล้วก็ทรงเข้าเตโชธาตุสมาบัติ                
เมื่อทรงเข้าเตโชธาตุสมาบัติแล้ว รัศมีต่างๆ ก็ปรากฏออกมาจากพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
คือ (รัศม)ี สีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง สีขาว สีแดงเข้ม (และ) สีใส (สีของแก้วผลึก) และแสดงปราติหารย์
หลากหลายประการ ร่างกายส่วนร่างมีเปลวไฟลุกโพลงออกมา ส่วนร่างกายด้านบนมีน้ าเย็นไหลลงมา 
พระองค์แสดงฤทธิ์ที่ท าทางทิศตะวันออกอย่างไรในทิศใต้และทั่วทั้ง 4 ทิศก็แสดงอย่างนั้น หลังจาก
แสดงฤทธิ์ปราติหารย์ทั่วทั้ง 4 ทิศแล้ว ทรงคลายฤทธิ์ที่ทรงส าแดงเหล่านั้น แล้วประทับนั่งที่อาสนะที่
จัดเตรียมไว้แล้ว ครั้นประทับนั่งลงแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะพระราชาปรเสนชิต เกาศละว่า 
“ข้าแต่มหาราช ฤทธิ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่ทั่วไปส าหรับสาวกทั้งหมดของพระตถาคต” แม้ในครั้งที่  2             
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระราชาปรเสนชิต เกาศละมาว่า “ข้าแต่มหาราช ใครต้องการให้          
พระตถาคตแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมอันเป็นอสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์
ทั้งหลายหรือ ?” ครั้งนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละก็ลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้วคุกเข่า
ขวาลงที่พ้ืนดินเสร็จแล้วประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าข้า (ต้องการให้) พระผู้มีพระภาคแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ใน
มนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมอันเป็นอสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย ยังความอับอายให้เกิดแก่
พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย (และ) ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นใน
ดวงใจของสัตบุรุษ” 

พระผู้มีพระภาคเจ้ายังความคิดแบบชาวโลกให้เกิดขึ้นแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า                
ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังความคิดแบบชาวโลกให้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งมีชีวิตทั้งมวลแม้กระทั่งมด แมลงตัว
เล็กๆ ก็จะทราบความคิดของพระผู้มีพระภาคด้วยจิต เมื่อพระพุทธเจ้าทรงยังโลกุตตรจิต389 
(lokottaracitta) ให้เกิดขึ้น ในโลกุตตรจิตนั้นแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังเข้าถึงไม่ได้ ครั้งนั้น             
                                                           

 
389

โลกุตตรจิต (ส. โลโกตฺตรจิตฺต lokottaracitta) บาลีว่า โลกุตตรจิต (บ. โลกุตฺตรจิตฺต lokuttaracitta) จิตที่
พ้นจากโลก เหนือโลก พ้นวิสัยของโลก ไม่เนื่องในภพทั้งสาม ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 354. 
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ท้าวศักระ พระพรหมผู้น าเทวดาทั้งหลายมีความคิดว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้ายังความคิดแบบชาวโลก
ให้เกิดขึ้นแล้วเพ่ืออะไร ?” ความคิดของพวกเขามีว่า “พระองค์มีความต้องการที่จะแสดง                      
มหาปราติหารย์เพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายในเมืองศราวัสตี” ครั้งนั้น ท้าวศักระ พระพรหมผู้น า
เทวดามากมายหลายร้อยพัน ทรงทราบพระด าริของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิต คือ (เมื่อ) บุรุษผู้มี
ก าลังเหยียดแขนพร้อมกับงอแขนออกไป หรืองอแขนพร้อมกับเหยียดออกไป เทวดาทั้งหลาย           
มีท้าวศักระ พระพรหม และเหล่าเทวดามากมายหลายร้อยพันก็อันตรธานหายไปในเทวโลก ยืนอยู่
เบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้น เทวดาพวกหนึ่งมีพระพรหมเป็นต้น (ผู้น า) วันทา
แทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้ากระท าประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาค  3 รอบ 
แล้วจึงนั่งลงทางด้านขวา  ส่วนเทวดาอีกพวกหนึ่งที่มีท้าวศักระเป็นต้น (ผู้น า) วันทาแทบพระยุคล
บาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้ากระท าประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาค  3 รอบ แล้วจึงนั่งลง
ทางด้านซ้าย พญานาคราช 2 ตน คือ นันทะ (nanda) และอุปนันทะ (upananda)390 ได้เนรมิต
ดอกบัว ที่มีพันใบ ขนาดเท่าล้อเกวียน ท าด้วยทองทั้งหมดมีก้านเป็นรัต นะถวายแก่พระผู้มี              
พระภาคเจ้า  

 

ขอเชิญท่านทั้งหลายจงริเริ่มออกบวชบ าเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา |  
จงท าลายกองทัพมฤตยูให้ได้เสมือนช้างท าลายกระท่อมไม้อ้อฉะนั้น ||3||  
 

เพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ |  
จะสละการเวียนว่ายตายเกิดได้ท าความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ||4||  
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ทั่วทั้งสรรพโลก แม้กระทั่งเด็กเล็กๆ 
ก็สามารถเห็นพุทธเจ้าจ านวนมากโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางไปจนกระทั่งถึงเทวดาชั้นอกนิษฐภพ391 ข้อนี้
เป็นเพราะพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า เทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย  

ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า “เธอจงใคร่ครวญถึงนิมิต
แห่งแถวของพระพุทธเจ้าผู้ทรงด ารงอยู่สูงขึ้นไปตามล าดับ” ในชั้นแรกพระพุทธเจ้าจะยังทรงไม่
ปรากฏ จากนั้นพระองค์ก็ทรงอันตรธานไปจากชั้นแรก ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระงับ            
การแสดงฤทธิ์อันนั้น หลังจากนั้นก็เสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดตั้งไว้แล้ว ครั้นประทับแล้ว 
พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่า 

 

หิ่งห้อยยังส่องแสงอยู่ได้ตราบที่พระอาทิตย์ยังไม่ข้ึน 
แต่เมื่อพระอาทิตย์ขึน้มาแล้ว หิ่งห้อยนั้นก็จะถูกบดบัง (แสง)  
และมันก็จะไม่ส่องสว่าง ||5|| 
 

                                                           

 
390

นันทะ (nanda) และอุปนันทะ (upananda) เป็นนาคที่ถูกปราบโดยพระโมคคัลลานะ มีเร่ืองเล่าว่าเช้าวัน
หนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 500 รูปก าลังเดินทางไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ผ่านที่อยู่ของนาคซึ่งขณะนั้น
นาคทั้งสองก าลังกินอาหารอยู่ก็เกิดความโมโหจึงขดตนเองรอบเขาพระสุเมรุเพ่ือปิดทางที่จะไปยังสวรรค์ดาวดึงส์ ดู  G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 30-31. 
 

391
อกนิษฐภพ (ส. อกนิษฺ ภว akaniṣṭhabhava, บ. อกนิฏฺ ภว akaniṭṭhabhava) ได้แก่ รูปพรหมชั้นสูงสุดใน

บรรดาพรหม 16 ชั้น และเป็นสุทธาวาสภูมิชั้นสูงสุดในบรรดาสุทธาวาส 5 อันได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา. 
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เช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลายยังคงรุ่งเรืองอยู่ได้ตราบเท่าท่ีพระตถาคตยังไม่เสด็จอุบัติ 
แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติในโลกแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายก็จะรุ่งเรืองไม่ได้อีก 
และศิษย์ของเขากเ็ช่นเดียวกัน ||6|| 
 

ครั้งนั้น พระราชาปเสนชิต เกาศละได้ตรัสกะพวกเดียรถีย์ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า  
ทรงแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม แม้พวกท่านก็จงแสดงเถิด” เมื่อพระราชาตรัส
แล้วอย่างนั้น เหล่าเดียรถีย์ยืนนิ่งอยู่จนกระทั่งมีความคิดที่จะหนีไป พระราชาปรเสนชิต เกาศละรับสั่ง
ค านี้กะพวกเดียรถีย์เป็นครั้งที่สองว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในมนุษยธรรมอัน
ยอดเยี่ยมแม้พวกท่านก็จงแสดงเถิด” พระราชาเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว เหล่าเดียรถีย์ต่างก็แตกแยกกัน
และกันกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่านลุกขึ้นสิ ท่านลุกขึ้นสิ” แต่ก็ไม่มีใครลุกข้ึน  

ก็ในสมัยนั้นอีก ปาญจิกะ (pāñcika) ผู้เป็นมหาเสนาบดีนั่งประชุมอยู่ในบริษัทนั้นนั่นแล 
ล าดับนั้น ปาญจิกะผู้เป็นเสนาบดีของเหล่ายักษ์เกิดความคิดนี้ว่า “นานจริง ที่โมหบุรษ392เหล่านี้นั้น
พากันเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์” คิดดังนี้แล้วก็บันดาลให้เกิดลมและฝน                     
อย่างรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วบริเวณนั้น มณฑปทั้งหลายของเหล่าเดียรถีย์ถูกลมและฝนอันรุนแรง
พัดไปไกลจนมองไม่เห็น ก็พวกเดียรถีย์ถูกสายฟ้าผ่าลงมาแล้วก็หนีกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทาง 
สิ่งมีชีวิตนับร้อยนับพันเป็นจ านวนมากถูกพายุฝนซัดกระหน่ าพลางเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่
สมควรแห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ในบริษัทนั้นไม่มีฝนตกแม้                      
สักหยาดเดียว สิ่งมีชีวิตหลายร้อยหลายพันจ านวนมากที่นั่ง ณ ที่สมควรแห่งหนึ่งนั้น ก็เปล่งอุทานว่า 
“โอ้ พระพุทธ โอ้ พระธรรม โอ้ พระสงฆ์ โอ้ ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว” ปาญจิกะผู้เป็น
เสนาบดีของพวกยักษ์กล่าวกะพวกเดียรถีย์ว่า “แน่ะโมหบุรุษ พวกท่านเหล่านี้จงถึงพระพุทธ               
พระธรรม และภิกษุสงฆ์ว่าเป็นศรณะ” เดียรถีย์เหล่านั้นผู้ก าลังหนีไปอยู่กล่าวว่า “พวกเราเหล่านี้จะ
ถึงภูเขาเป็นศรณะ ถึงต้นไม้ ก าแพงบ้านเรือน และสวนเป็นศรณะ” 

ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาในเวลานั้นว่า  
 

เหล่ามนุษย์จ านวนมาก ผู้ถูกภัยเอาชนะคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาบ้าง  
ป่าบ้าง สวนบ้าง เจดีย์บ้าง ต้นไม้บ้างว่าเป็นศรณะ ||7|| 
 

แท้จริงแล้วศรณะ (คือ ภูเขา เป็นต้น) นี้หาใช่เป็นศรณะอันประเสริฐไม่  
หาใช่เป็นศรณะอันสูงสุดไม่ เหล่ามนุษย์ถึงศรณะนี้แล้วก็จะไม่พ้นจากทุกข์ท้ังมวล ||8|| 
 

แต่เมื่อบุคคลผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม  
และพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะ ย่อมเห็นอาริยสัจ 4 ||9|| 
 

(คือ) ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และอารยอัษฎางคิกมรรค  
อันเกษม อันเป็นทางน าไปสู่นิรวาณตามล าดับ ||10|| 
 

                                                           

 
392

โมหบุรุษ (mohapuruṣa) บุคคลผู้ลุ่มหลง ไม่รู้ตามความเป็นจริง. 
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ศรณะ (คือ พระพุทธ เป็นต้น) นี้เป็นศรณะประเสริฐสุด  
ศรณะนี้เป็นศรณะที่สูงสุด บุคคลถึงศรณะนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์ท้ังปวง ||11|| 
 

ครั้งนั้น ปูรณะได้มีความคิดว่า “ศรมณเคาตมะ จะเปลี่ยนสาวกของเราให้เห็นคล้อย
ตาม” รู้อย่างนี้แล้ว ปูรณะจึงหนีไปพลางกล่าวว่า “เราจะอธิบายแก่นแห่งหลักค าสอนทั้งหมดแก่          
พวกเธอ” ทันใดนั้น เขาก็ริเริ่มให้สาวกยึดถือทฤษฎีทั้งหลายกล่าวคือ โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด                                
โลกทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุด โลกไม่ใช่ว่ามีท่ีสุด ไม่ใช่ว่าไม่มีที่สุด ชีวะ (วิญญาณ) นั้นเป็นของร่างกายนั้น 
ชีวะก็เป็นอย่างหนึ่ง ร่างกายก็เป็นอย่างหนึ่ง สาวกเหล่านั้นรู้สึกสับสนจึงทะเลาะ แตกแยก                  
และวิวาทกัน ส่วนปูรณะกลัวแล้วจึงเริ่มหนีไป ขณะที่เขาก าลังหนีไปได้สวนทางกับบัณเฑาะก์คนหนึ่ง 
บัณเฑาะก์เห็นปูรณะแล้วจึงกล่าวคาถาว่า  

 

ท่านมีมือเปล่ามาจากไหน  
ท่านเป็นเหมือนกับแกะของช่างท ารถที่ถูกตัดเขาออกแล้ว| 
ท่านหลังจากรู้แจ้งธรรมที่พระชินเจ้าทรงสั่งสอนแล้ว 
จึงเร่ร่อนไปเหมือนกับลาของช่างทอผ้า ||12|| 
 

ปูรณะจึงตอบว่า 
 

เวลาที่เราจะไปใกล้เข้ามาแล้ว 
(แต)่ ร่างกายของเรายังมีก าลังแข็งแรงอยู่เลย | 
ภาวะแห่งความสุขและความทุกข์เราได้สัมผัสมาแล้ว 
ชญาณของเหล่าพระอรหันต์ในโลกนี้ไม่มีอะไรขัดขวางได้ ||13|| 
 

เราเป็นผู้ที่มาจากสถานที่อันไกลโพ้น 
และเป็นผู้ที่ก าจัดความมืดมิด (ตอนนี้) เรากระหายน้ า | 
ท่านบัณเฑาะก์ ท่านจงบอกเนื้อความนี้แก่เราว่า 
สระน้ าที่มีน้ าเย็นๆ นั้นอยู่ที่ไหน ||14|| 
 

บัณเฑาะก์จึงกล่าวว่าสระน้ าเย็นนี้มีอยู่ 
และสระน้ านั้นมีดอกบัวงดงามและมีน้ าเต็มเปี่ยม | 
 
ดูก่อนศรมณะชั่ว เลว ไม่ใช่คนดี  
ท่านก็เห็นสระน้ านี้อยู่ไม่ใช่หรือ ||15|| 
 

ปูรณะกล่าวว่า 
 

ท่านไม่ใช่ทั้งผู้ชาย ไม่ใช่ทั้งผู้หญิง  
หนวดของท่านก็ไม่มี ถันของท่านก็ไม่มี | 
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ท่านเป็นผู้มีเสียงแตก และท่านก็ไม่ใช่นกจักรวาก393 (cakravāka)  
ท่านเป็นคนวิกลจริตจึงกล่าวถ้อยค าอย่างนี้ ||16|| 
 

ครั้งนั้น นิครนถ์ชื่อว่า ปูรณะเอาหม้อทรายผูกคอแล้วก็กระโดดลงไปในสระน้ าเย็น    
เขาได้ถึงแก่ความตาย ณ ที่นั้น  

ครั้งนั้น พวกนิครนถ์เหล่านั้นขณะที่ตามหาปูรณะ จึงได้เห็นนางคณิกาสวนทางมา                
จึงสอบถามว่า “แม่หญิงผู้เจริญ ท่านพบเห็นใครบ้างไหม ที่ผ่านมาทางนี้เขาชื่อว่าปูรณะ ผู้สวมใส่
เครื่องนุ่งห่มคือธรรม394 ผู้บริโภคอาหารเพียงแค่ไม่ก่ีช้อนเป็นวัตร” นางคณิกา ตอบว่า  

 

ปูรณะนี้เป็นผู้ที่มุ่งหน้าสู่อบาย เป็นผู้จะไปเกิดในนรก | 
เดินหลบไปท้ังที่มีมือเปล่า มีมือและเท้าขาวซีดเดินหนีไป ||17|| 
 

นิครนถ์เหล่านั้นกล่าวว่า แม่หญิงผู้เจริญ  
เธออย่าได้พูดอย่างนี้เลย ค าพูดของเธอนี้ไม่ใช่สุภาษิต | 
พระมุนีผู้สวมใส่เครื่องนุ่งห่มคือธรรมย่อมประพฤติ ปฏิบัติธรรม ||18|| 
 

นางคณิกา กล่าวว่า 
 

ปูรณะนั้นจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร เขาเป็นผู้ชายยังมีอวัยวะเพศชายอยู่ | 
ทั้งๆ ที่มีผู้คนมองดูอยู่เขาก็ยังเปลือยกายเดินเที่ยวไปในหมู่บ้าน ||19|| 
 

ผู้ที่มีหลักธรรมเช่นนี้ (คือ) มีอวัยวะเพศ (ชายผ้า) ห้อยอยู่ข้างหน้า | 
พระราชาควรจะใช้มีดอันคมกริบตัดหูทั้งสองข้างของเขาเสีย ||20|| 
 

ครั้งนั้น พวกนิครนถ์เหล่านั้นได้เข้าไปยังสระน้ าเย็น พวกนิครนถ์เหล่านั้นได้เห็นแล้วซึ่ง
ปูรณะ กาศยปะตายอยู่ที่สระน้ า ครั้นเห็นแล้วก็ยก (ร่างปูรณะ) ขึ้นมาจากสระน้ า จากนั้นวางไว้ที่
สมควรข้างหนึ่งแล้ว จึงหลีกไป 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตพุทธเนรมิตที่เป็นผู้ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 
ประการ มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองสังฆาฏิ เป็นเรื่องธรรมดาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะท าการสนทนา
กับพุทธเนรมิต แท้จริงพระสาวกก็ย่อมเนรมิตรูปเนรมิตเช่นกัน ถ้าพระสาวกพูด รูปเนรมิตก็พูดตาม 
เมื่อพระสาวกหยุดนิ่งรูปเนรมิตก็หยุดนิ่งตาม 

 

เมื่อพระสาวกองค์หนึ่งก าลังพูด รูปเนรมิตทั้งหมดก็พูดตาม | 
เมือพระสาวกองค์หนึ่งหยุดนิ่ง รูปเนรมิตทั้งหมดก็หยุดนิ่งตาม ||21|| 
 

                                                           

 
393

นกจักรวาก (cakravāka) ชื่อนกในวงศ์นกเป็ดน้ า คู่ของนกนี้ต้องพรากจากกันและจะครวญถึงกันในเวลา
กลางคืนด้วยเสียงอันกังวาล  ไทยใช้จักรวาก จักรพาก จากพราก ก็เรียก. 
 

394
“dharmaśāṭapraticchannaṁ” ผู้สวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มคือธรรมชาติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชีเปลือย 

นั่นเอง. 
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พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถามค าถามกับพุทธเนรมิต (และ) พระผู้มีพระภาคเจ้า    
ทรงพยากรณ์ค าถามกับพุทธเนรมิต นี้เป็นเรื่องธรรมดาของพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้า  

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของหมู่มหาชน
ผู้เลื่อมใสเหล่านั้นแล้วจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งอริยสัจสี่ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนา
ที่สิ่งมีชีวิตจ านวนหลายแสนชีวิตหลังจากได้ฟังแล้ว บางพวกก็รับเอาสรณคมน์และสิกขาบท บางพวก
ได้รับสถานะอันอบอุ่นใจ บางพวกได้รับสถานะอันสูงส่ง บางพวกได้รับสถานะอันเป็นที่สุขใจ บางพวก
ได้รับธรรมอนัเลิศข้ันโลกิยะ บางพวกได้บรรลุโสดาปัตติผล บางพวกได้บรรลุสกทาคามิผล บางพวกได้
บรรลุอนาคามิผล บางพวกออกบวชแล้ว เพราะละสรรพกิเลสได้เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหันต์ บางพวก
ตั้งจิตอธิษฐานในสาวกโพธิ บางพวกตั้งจิตอธิษฐานในปัจเจกโพธิ นอกจากนี้บริษัททั้งหมดนั้นยังตั้งใจ
แน่วแน่ในพระพุทธเจ้าซึมทราบในพระธรรม (และ) ซาบซึ้งในพระสงฆ์ จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็
ทรงท าให้บริษัทเหล่านั้นแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า นอบน้อมในพระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ์เสร็จแล้วก็
ทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป 
 

บุรุษทั้งหลายในโลกที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นศรณะชื่อว่าเป็นผู้มีโชคลาภ | 
คนทั้งหลายที่ท าการสักการบูชาพระพุทธเจ้านั้นจักได้ไปนิพพาน ||22|| 
 

ผู้ที่กระท าการสักการบูชาเพียงเล็กน้อยในพระชินเจ้า 
ผู้ทรงเป็นผู้แนะน าสัตว์โลกนั้น | 
จะได้ไปเกิดบนสวรรค์อันวิจิตรตระการตา 
แล้วก็ได้รับหนทางอันไม่มีวันตาย (อมฤตบท) ||23|| 
 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอวทานเรื่องนี้ไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พอใจชื่นชม
ภาษิตของพระผู้มีพระภาค  

อวทานว่าด้วยเรื่องมหาปราติหารย์ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 12 จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 

13. เรื่องพระเถระนามว่า สวาคตะ (svāgatāvadānam) 
พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยอยู่แล้วในอารามของเศรษฐีอนาถปิณฑทะที่ชื่อว่า  เชตวัน             

ใกล้เมืองศราวัสตี ทราบมาว่าโดยสมัยนั้นมีคฤหบดีนามว่า โพธะ (bodha) แห่งเมืองศิศุมารคิริ395 
(śiśumāragiri) อาศัยอยู่ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมาก มีโภคะมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล       
มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรณวัณ เป็นคู่แข่งของท้าวไวศรณวัณทางด้านทรัพย์สิน คฤหบดีนั้นได้แต่งงาน
กับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น เมื่อเขาหยอกเย้า อภิรมย์ 
เสพสังวาสกันอยู่ เวลาผ่านไปภรรยา (ของเขา) ก็ได้ตั้งครรภ์แล้ว คฤหบดีให้นางนั้นพ านักอยู่บน
ปราสาทชั้นบนสุดซึ่งไม่มีเครื่องกั้นกีดขวาง จัดหาให้เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นเหมาะสมตามฤดูกาล          
                                                           

 
395

ศิศุมารคิริ (ส. ศิศุมาคิริ śiśumāragiri) บาลีว่า สุงสุมารคีรี (บ. สุงฺสุมารคีรี suṅsumāragīrī) ) ชื่อนครหลวง
แห่งแคว้นภรคะ (bharga) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในสวนมฤคทายวันที่เภสกลาวัน (bhesakalāvana) เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า
ประทับจ าพรรษาที่ 8 ได้ชื่อว่า ศิศุมารคิริ เพราะว่าในวันแรกเร่ิมที่ก่อสร้างหมู่บ้านนี้มีบึงจระเข้อยู่ใกล้บริเวณหมู่บ้านและจระเข้
เหล่านั้นมักส่งเสียงดัง คาดว่าในปัจจุบันพ้ืนที่ตรงนี้คือ  ฉูนาร์ (chunar) ที่ตั้งอยู่นอกเมืองพาราณสี ดู Bimala Churn Law, 
Historical Geography of Ancient India, 129. 
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แก่นาง ให้ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ขมเกินไป ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป             
ไม่หวานเกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้ดูแลด้วยอาหารที่ไม่ขม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน 
ไม่เผ็ดร้อน และไม่ฉุน ให้นางประดับร่างกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและเครื่องอาภรณ์  ให้ดูแลนาง            
จากเตียงสู่เตียงจากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด (ท าให้นาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดิน
ท่องเที่ยวไปในสวนนันทวัน อนึ่ง ภรรยาของคฤหบดีนั้นไม่ได้ยินเสียงที่จะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจ
เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งครรภ์แก่ใกล้คลอด หลังจากผ่านไป 8 หรือ 9 เดือน ภรรยาของคฤหบดีนั้น         
ก็ถึงก าหนดคลอด ทาริกาเกิดมาแล้วมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส มีอวัยวะสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกส่วน 
คฤหบดีได้จัดพิธีฉลองวันเกิดแก่ทาริกาที่เกิดนั้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 สัปดาห์คือ 21 วัน แล้วตั้งชื่อ
ให้เหมาะสมกับสีผิวและสุขภาพอันพิเศษ แม่นมทั้ง 8 คน เลี้ยงดูอุ้มชูทาริกานั้นด้วยนมสด นมส้ม             
เนยสด เนยใส เนยข้น และด้วยอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด (และเครื่องบ ารุง
พิเศษที่เหมาะแก่การหุงต้มอ่ืนๆ ) ทาริกานั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เหมือนดอกบัวที่บานอยู่ในบึง
ฉะนั้น เมื่อธิดานั้นเจริญวัยขึ้นนางมีรูปงาม มีกิริยามารยาท และความประพฤติที่เหมาะสมกับวัยสาว 
ส่องเรือนนั้นให้สว่างไสวเหมือนกับเทพธิดา และท าความยินดีให้เกิดแก่เพ่ือน พวกพ้อง ญาติพ่ีน้อง
และคนที่อยู่ใกล้ชิด ครั้นเมื่อได้ยินความงดงามถึงเพียงนั้นของนาง ราชบุตรที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ต่างๆ บุตรอ ามาตย์ บุตรคฤหบดี บุตรเศรษฐี รวมถึงบุตรพ่อค้าก็ส่งคนไปสู่ขอนางเพ่ือมาเป็นภรรยา 
และธิดานั้นมีผู้มาสู่ขอมากขึ้นเท่าใด คฤหบดีโพธะก็ยิ่งเกิดความปิติยินดีมากขึ้นเท่านั้น คฤหบดี
ตระหนักว่า “เราจะไม่ให้ธิดานี้แก่ใครๆ เพราะผู้นั้นมีรูปที่งดงาม จะไม่ให้แก่ใครๆ เพราะผู้นั้นเป็นคน
ฉลาดในศิลปะ และก็จะไม่ให้แก่ใครๆ เพราะผู้นั้นยิ่งใหญ่ แต่ว่าผู้ใดมีหลักประพฤติปฏิบัติประจ า
ตระกูลหรือมีทรัพย์สินเช่นเดียวกับเรา เราจะมอบธิดาให้แก่ผู้นั้น” คฤหบดีนั้นคิดอย่างนี้นั่นเอง 

คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้ยินมาว่า ธิดาของคฤหบดีโพธะแห่งเมืองศิศุมารคิริ มีรูปงดงาม
และความเยาว์อย่างนี้ พระราชา อ ามาตย์ คฤหบดี เศรษฐีที่อาศัยอยู่ในที่ต่างๆ ก็ได้มาสู่ขอนางเพ่ือ
ประโยชน์แก่บุตรของเศรษฐีและหัวหน้าพ่อค้า ครั้นทราบแล้ว คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้มีความคิดว่า 
“แม้กระท่ังเราก็จะไปสู่ขอนางนั้นแก่บุตร” วันหนึ่งคฤหบดีอนาถปิณฑทะคิดว่า “คฤหบดีโพธะจะต้อง
ยกธิดาให้ (แน่นอน)” รู้แล้วอย่างนี้จึงส่งคนทั้งหลายไปสู่ขอธิดานั้น  คฤหบดีโพธะพิจารณาดู             
ความถึงพร้อมทางด้านจรรยามารยาท และความถึงพร้อมด้านทรัพย์สมบัติของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ
จึงยกธิดาให้ คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้จัดงานแต่งงานให้แก่บุตรด้วยพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่            
ผ่านไปจนกระทั่งคฤหบดีโพธะได้หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสอยู่กับภรรยาอีก (ต่อมา) ภรรยาของ
เขาก็ตั้งครรภ์ ในวันที่ตั้งครรภ์เป็นวันที่ความโชคร้ายมากมายหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นแก่คฤหบดีโพธะ 
(คฤหบดีนั้น) จึงเรียกพวกหมอดูมาสอบถามว่า “ท่านผู้เจริญ โปรดดูทีเถิดความโชคร้ายมากมายหลาย
ร้อยอย่างเกิดขึ้นเพราะอ านาจของอะไร ?” พวกหมอดูพิจารณาดูแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์กล่าวว่า  
“ดูก่อนคฤหบดี เป็นเพราะอ านาจของทารกที่ก้าวลงสู่ครรภ์ของภรรยาของท่าน (ความโชคร้าย
มากมายหลายร้อยอย่างจึงเกิดข้ึน) ดังนั้น ท่านควรจะสละครรภ์นั้นเสีย” ครั้นได้ยินดังนี้คฤหบดีโพธะ 
เกิดความโศกเศร้าหดหู่เป็นอย่างยิ่ง (คฤหบดีโพธะ) กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราจะไม่ยอมสละสิ่งที่
น่ายินดีต้อนรับ” หมอดูจึงกล่าวแล้วว่า “(ฉะนั้น) ความสวัสดีจงมีแก่ท่าน” แล้วก็ได้หลีกไป ครั้งนั้น 
คฤหบดีโพธะเกิดความทุกข์ระทมใจเพราะจะต้องพลัดพราก (จากบุตร) จึงวางเฉยอยู่เพราะกลัวว่า
ชาวโลกจะประณาม ยิ่งครรภ์แก่ขึ้นมากเท่าใดความโชคร้ายกว่าหลายร้อยประการร้ายแรงก็ยิ่งเกิดขึ้น
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แก่คฤหบดีโพธะมากขึ้นเท่านั้น คฤหบดีนั้นก าหนดได้ว่า “ใครเล่าจะ (ทน) ฟังสิ่งเหล่านี้ได้ ?” 
(คฤหบดีนั้น) คิดว่า “เราจะไปอยู่ที่อุทยาน” ดังนี้แล้วจึงกล่าวกับบุรุษรับใช้ว่า “ถ้ามีเรื่องร้ายแรง            
ยิ่งอันใดก็ตามเกิดขึ้นแก่เรา เราจะต้องได้รับทราบเรื่องร้ายแรงยิ่งนั้น (แต่) เรื่องอ่ืนไม่ต้องมาแจ้งให้
เราทราบ” ครั้นกล่าวแล้ว (คฤหบดีนั้น) ไปอาศัยอยู่ที่อุทยานตราบจนกระทั่งภรรยาคลอดบุตร           
ทารกถือก าเนิดแล้ว บุรุษรับใช้คนหนึ่งได้เดินทางไปพบคฤหบดีโพธะอย่างรวดเร็ว (คฤหบดีนั้น)           
เห็นบุรุษรับใช้มาแต่ไกล เขาก็ก าหนดได้ว่า “การที่บุรุษรับใช้รีบเร่งมาอย่างนี้ จะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน” รู้แล้วอย่างนี้ถามด้วยความกังวลใจว่า “บุรุษผู้เจริญ ท าไมเจ้ารีบเร่งมา ?” บุรุษรับใช้
นั้นตอบว่า “ท่านคฤหบดี ขอแสดงความยินดีด้วยท่านก าลังจะเจริญรุ่งเรือง บุตรของท่านคลอดออก
มาแล้ว” คฤหบดีกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ แม้ว่าบุตรนี้ของข้าจะก่อให้เกิดความโชคร้ายหลายร้อย
ประการกระนั้นข้าก็ยังยินดีที่จะต้อนรับ” ทันใดนั้นบุรุษรับใช้คนที่สองก็เข้ามาพบคฤหบดีโพธะอย่าง
รวดเร็วด้วยน้ าตาที่นองหน้า (คฤหบดีนั้น) ถามด้วยความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องร้าย (ที่อาจเกิดขึ้น) 
เช่นกันว่า “บุรุษผู้เจริญ ท าไมเจ้าถึงรีบเร่งมา ?” บุรุษรับใช้นั้นผู้พยายามกลั้นน้ าตา ผู้มีน้ าเสียงที่ติด
อยู่ในล าคอ พูดออกมาด้วยถ้อยค าที่เต็มไปด้วยทุกข์เวทนาว่า “ดูก่อนคฤหบดี บ้านของท่านเกิด               
ไฟไหม้ (และ) ทรัพย์สินของท่านทั้งหมดก็ถูกไฟไหม้” คฤหบดีนั้นผู้มีจิตที่ถูกท าให้ที่เข้มแข็งแล้วจาก
การได้ยินเรื่องร้าย (ที่เกิดขึ้น) ครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ สิ่งเหล่านี้พึงได้รับ (สิ่งเหล่านี้ถูก
ลิขิตให้เกิดข้ึน)” (คฤหบดีนั้น) รู้สึกหดหู่เล็กน้อยแล้วก็สงบนิ่ง ครั้งนั้น ญาติของคฤหบดีนั้นปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมของโลกแต่ก็มีความรู้สึกดูถูกจึงเริ่มตั้งชื่อของทารก (โดยการสอบถามว่า) “ชื่อของทารก
ควรมีว่าอย่างไร ?” ในบรรดาญาติเหล่านั้นมีคนหนึ่งกล่าวว่า “ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับตระกูลของเขา 
(ญาติ)” อีกคนกล่าวว่า “นับแต่ (ทารกนั้น) ก้าวเข้าสู่ครรภ์ได้น าความวิบัติมาสู่บ้านและทรัพย์สมบัติ
ของคฤหบดีโพธะ (แล้ว) ชื่อแบบไหนที่จะตั้งให้เหมาะสมกับตระกูลของเขา ? อนึ่ง บิดาของเขา
ต้อนรับการเกิดนี้ (ของทารก) ด้วยค าว่า ‘สวาคตะ’ 396 (svāgata) เพราะฉะนั้นชื่อของทารกนั้นจงมี
ว่า สวาคตะ” ชื่อของทารกนั้นถูกตั้งว่า สวาคตะ โดยเหตุที่สวาคตะเจริญเติบโตขึ้น ทรัพย์สมบัติ 
ธัญญาหาร ทองค าแท่ง ทองค ารูปพรรณ ทาสหญิง ทาสชาย กรรมกร คนงานก็ถึงความเบาบางและ
หมดสิ้นไป จนกระทั่งในเวลาต่อมา คฤหบดีโพธะได้สิ้นชีวิต ภรรยาของคฤหบดีก็สิ้นชีวิต (เช่นกัน) 
บ้านนั้นที่ได้รับการซ่อมแซม (ขึ้นมาใหม่) ถูกเผาไหม้ด้วยไฟอีกครั้ง ทรัพย์ที่เกิดขึ้นใดก็ตามมีพืชพันธ์
เป็นต้น ที่ ในตลาดหรือในทุ่งนาก็ถูกเผาด้วยไฟทั้งหมด  แม้คนงานที่บรรทุกสินค้าไป (ขาย) 
ต่างประเทศ ขณะที่ข้ามมหาสมุทรบ้างก็เรือแตก บางพวกสินค้าเกิดขายไม่ได้ บางพวกก็โชคร้าย
ประสบกับความหายนะในมหาสมุทรนั้นเอง บางพวกก็ถูกโจรปล้นทรัพย์สิ่งของขณะที่เดินทางอยู่ในที่
กันดาร บางพวกเดินทางมาใกล้ถึงพระนครแล้วก็ถูกพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจดูทรัพย์สินและ            
ยึดเอาสิ่งของมีค่าไป บางพวกมาถึงศูนย์กลางการค้าขายถูกพวกเจ้าหน้าที่ที่พระราชาทรงแต่งตั้งระบุ
โทษแล้วยึดสินค้าไปหมด บางพวกครั้นได้ยินข่าวการตายของคฤหบดีโพธะก็ยังอาศัยอยู่ ในที่นั้น          
แม้ญาติทั้งหลายบางคนก็ล้มตาย บางคนก็หนีไป บางคนก็ยังคงอาศัยอยู่ในที่นั้นแต่ว่าไม่แม้จะพูดคุย
ต่อสวาคตะ แม้กระทั่งทาสหญิง ทาสชาย กรรมกร และคนงานบ้างก็ล้มตาย บ้างก็หนีไป บ้างก็ยังคง
อยู่ในที่นั้นโดยการอาศัยผู้อ่ืน พวกเขาไม่แม้ที่จะรู้จักชื่อของสวาคตะ แต่ว่าทาสหญิงคนหนึ่งผู้เติบโต
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สวาคตะ (svāgata) แปลตามรูปศัพท์ว่า มาดี. 
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มาแต่ดั้งเดิมกับตระกูลโพธะ ยังคงอยู่รับใช้สวาคตะด้วยความกตัญญู397 ทาสหญิงนั้นกระตุ้นเตือนให้
สวาคตะนั้นไปศึกษาอักษรศาสตร์กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอักษรศาสตร์  นางทาสีไตร่ตรองว่า 
“ เ รื อนของคฤหบดี โพธะมีทรั พย์ สมบัติ มากมาย  มี คน ในตระกู ลและญาติจ านวนมาก                  
ทาสหญิง ทาสชาย กรรมกร คนงานมากมายถึงแล้วซึ่งความเบาบางและหมดสิ้นไป มีเพียงเราและ
สวาคตะที่ยังคงอยู่ ดังนั้น เราจึงอยากจะรู้ให้ได้ว่า ความโชคร้ายนี้เกิดขึ้นเพราะบาปของใครกันแน่ 
ระหว่างสวาคตะกับเรา” นางทาสีนั้นใส่ข้าวสารลงในหม้อปรุงเป็นอาหารในนามของสวาคตะ ข้าวสาร
เสียแล้ว จากนั้น นางใส่ข้าวสารลงในหม้อปรุงเป็นอาหารเช่นกันในนามของตนเอง อาหาร (ข้าว) นั้นก็
ดีเพียบพร้อม นางทาสีนั้นจึงก าหนดได้ว่า “เขานั่นแหละคือกาลกิณี (ความโชคร้าย) เพราะสวาคตะนี้
เป็นต้นเหตุเรือนของคฤหบดีโพธะมีทรัพย์สมบัติมากมาย มีคนในตระกูล และญาติจ านวนมาก              
มีทาสหญิง ทาสชาย กรรมกร คนงานมากมายถึงแล้วซึ่งความเบาบางและหมดสิ้นไป เราจะไม่กลับไป
อีก (ทว่า) เราจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน ? ตอนนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วเราจะต้องหนีไปให้ได้ทุกวิถีทาง 
ตราบใดที่ยังไม่มีการพลัดพรากจากสิ่งมีชีวิต (ตราบใดที่ยังไม่ถูกฆ่า)”  เมื่อรู้แล้วอย่างนี้นางได้             
หยิบฉวยสิ่งของที่มีค่าในที่นั้นและหนีไป  สุนัขได้เข้ามายังเรือนที่ว่างเปล่านั้นแล้วเริ่มกัดกัน (จากนั้น) 
คนจรจัดคนหนึ่งได้เข้าไปยังเรือนนั้น เขาได้ยินเสียงสุนัขกัดกันก็ก าหนดได้ว่า “ในบ้านของคฤหบดี
โพธะมีสุนัขกัดกันอยู่ จะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ เราจะไปดู” คนจรจัดนั้นได้เข้าไปในเรือนเห็น
ว่าไม่มีใคร แม้เขาก็หยิบฉวยสิ่งของใดก็ตามท่ีมีค่าในเรือนนั้นและหนีไป   

จากนั้น สวาคตะเมื่อนึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาอาหาร เขาก็ได้ออกจากโรงเขียนหนังสือ        
(lekhaśālā)398 มาแล้วยังบ้านของตนเพ่ือ (ทาน) อาหาร จนกระทั่งเขาเห็น (เรือน) ที่ว่างเปล่า เขามี
ความคิดค านึงที่ต้องการจะบริโภคอาหาร มีความไม่สบายใจเพราะเกิดความหิวขึ้น จึงเริ่มส่งเสียง
เรียกว่า “แม่จ๋า แม่จ๋า” ไม่มีใครตอบ สวาคตะนั้นได้มองไปทางโน้นทางนี้รอบบ้านไร้ซึ่งความหวัง           
ได้ออกไปแล้ว มีเรือนอีกหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากเรือนของสาวคตะ ในเรือนนั้นญาติของสวาคตะ
อาศัยอยู่ สวาคตะได้เข้าไปหาบรรดาญาติเหล่านั้น (ทันใด) การทะเลาะก็เกิดขึ้นในพวกหมู่ญาติ
เหล่านั้น หลังจากทะเลาะกันแล้วก็สงบลงจึงพูดคุยต่อกันว่า “ท่านผู้เจริญ ก่อนหน้านี้เมื่อพวกเราเห็น
คนอ่ืนก็มีความรัก (ความเอ็นดู) แต่บัดนี้กลายป็นความเกลียดชัง พวกท่านจงดูเถิดมีใครบางคนมา” 
ญาติทั้งหลายเหล่านั้นเริ่มค้นหาจนกระทั่งเห็นสวาคตะ (ญาติ) คนหนึ่งในบรรดาญาติเหล่านั้น กล่าว
ว่า “ท่านผู้ เจริญ สวาคตะได้มา (ที่นี่ )” อีกคนหนึ่ งกล่าวว่า “เขานี้ ไม่ใช่สวาคตะ แต่ว่าคือ               
ทุราคตะ (durāgata)399 เพราะสวาคตะนี้เป็นต้นเหตุท าให้พวกเราเกิดทะเลาะกัน” พวกเขาได้จับคอ 
(สวาคตะ) โยนออกไป (สวาคตะนั้นแม้) ไปในที่อ่ืนก็ถูกโยนออกไปจากที่นั่นเช่นกัน จนกระทั่ง            
(สวาคตะ) ผู้ถูกขับไล่ได้เข้าไปอยู่ในท่ามกลางบรรดาพวกขอทาน ไม่ว่าสถานที่ใดๆ ก็ตามที่พวก
ขอทานเข้าไปเพ่ือขอทาน พวกเขาจะถูกด่าว่าและขับไล่ไป พวกขอทานเหล่านั้นผู้สิ้นหวังแล้ว             
ผู้มีมือที่ว่างเปล่าและถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า พวกเขาเข้ามายังมณฑปที่เทวาลัยร้าง นั่งที่โคนต้นไม้ 
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กตัญญู (ส. กฺฤตชฺ ตา krtajñatā) บาลีว่า กตัญญุตา (บ. กตญฺญุตา kataññutā) คือความกตัญญูหรือส านึกรู้

อุปการะที่ท่านท าไว้ก่อนแล้ว.  

 
398

“lekhaśālā”เลขศาลา คือ โรงเขียนหนังสือ ศาลาเรียน. 

 399
ทุราคตะ (durāgata) แปลตามรูปศัพท์ว่า มาร้าย. 
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พวกขอทานสอบถามระหว่างกันว่า “ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อนไม่ว่าสถานที่ใดๆ ที่พวกเราไป พวกเราจะ
กลับมาด้วยมือที่เต็มและถ้วยขอทานที่เต็ม ในบัดนี้ เกิดอะไรขึ้นพวกเราจึงกลับมาที่นี่อย่างสิ้นหวัง
ด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า” มีขอทานคนหนึ่งในนั้นกล่าวว่า “มีบางคนที่เป็นตัวโชค
ร้ายเข้ามาร่วมกับพวกเรา ดังนั้น พวกเราจึงกลับมาที่นี่อย่างสิ้นหวังด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่
ว่างปล่า” อีกคนหนึ่ งกล่าวว่า  “ถูกต้อง พวกเราควรแบ่งเป็น  2 กลุ่มแล้วเข้าไปสู่ เมือง                         
(เพ่ือขออาหาร)” ในวันต่อมา (พวกขอทาน) นั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มแล้วเข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขออาหาร)   
ในกลุ่มที่มีสวาคตะอยู่ถูกด่าว่าและขับไล่ออกไป พวกขอทานเหล่านั้นกลับมาอย่างสิ้นหวังด้วยมือที่
ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่าเหมือนครั้งก่อน แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมาด้วยถ้วยขอทานที่เต็ม             
มือที่เต็ม ผู้ที่กลับมาด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่าก็แบ่งกลุ่มของตนออกเป็น 2 กลุ่มอีก
แล้วเข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขออาหาร) ในกลุ่มที่มีสวาคตะอยู่กลับมาด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่           
ว่างเปล่า พวกเขาได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มอีกอย่างนั้น จนกระทั่งเหลือสวาคตะกับขอทานอีกคน
เข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขออาหาร)  เมื่อกลับออกมาในมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า แต่ว่าขอทาน
กลุ่มอ่ืนนั้นกลับมาด้วยมือที่เต็ม ถ้วยขอทานที่เต็ม จากนั้น พวกขอทานทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด 
เริ่มท าการร้องขอพร้อมเพรียงกันว่า “ท่านผู้เจริญ บุคคลที่เป็นตัวโชคร้ายนี้ได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับพวก
เรา ดังนั้น พวกเราจึงกลับมาด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า พวกเราจะขับไล่เขาออกไป” 
สวาคตะถูกขอทานเหล่านั้นทุบตีอย่างรุนแรงและก็ทุบถ้วยขอทานลงบนศีรษะของสวาคตะนั้น  แล้วก็
จับเขาโยนออกไป  

ในขณะนั้นมีพ่อค้ามาจากเมืองศราวัสตีซึ่งเป็นเพ่ือนกับคฤหบดีโพธะได้น าสินค้ามาถึง
เมืองศิศุมารคิริ พ่อค้านั้นได้ไปยังตลาด (เห็น) สวาคตะกับถ้วยขอทานในมือ (พ่อค้านั้น) จ าได้โดยการ
เห็นหน้า (สวาคตะ) กล่าวแล้วว่า “ดูก่อนบุตร เธอเป็นบุตรของคฤหบดีโพธะใช่ไหม ?” สวาคตะกล่าว
ว่า “ใช่ ท่านพ่อ ข้าเป็นบุตรทุราคตะของเขา” พ่อค้านั้นหยุดนิ่งครู่หนึ่งแล้วกล่าวด้วยน้ าตาที่                   
เอ่อล้นดวงตาว่า “ดูก่อนบุตร บิดามารดาของเธอนี้สิ้นแล้วหรือ ?  แล้วญาติของเธอเล่า ?” (สวาคตะ
นั้น) กล่าวว่า “เหล่าบรรดาญาติบางคนสิ้นชีวิตแล้ว บางคนก็ยังคงอยู่ที่นี่แต่ไม่แม้จะพูดคุยกับข้า” 
(พ่อค้ากล่าวว่า) “แล้วทาสี ทาสา คนงาน คนรับใช้ของเธอล่ะ ?” (สวาคตะตอบว่า) “ในบรรดาพวก
เขาบางคนก็ถึงแก่ความตาย บางคนก็หนีไป บางคนก็อยู่โดยท างานให้คนอ่ืน แต่พวกเขาไม่แม้แต่ที่จะ
พูดคุยกับข้า ทรัพย์สมบัติส่วนมากถูกไฟไหม้สูญสิ้น พวกพ่อค้าคนงานที่น าเอาสินค้าข้ามมหาสมุทรไป
ต่างประเทศเพ่ือทรัพย์ (ค้าขาย) ในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นบ้างก็เรือแตก บางพวกสินค้าเกิดขายไม่ได้ 
บางพวกก็โชคร้ายประสบกับความหายนะในมหาสมุทรนั้นเอง บางพวกก็ถูกโจรปล้นทรัพย์สิ่งของ
ขณะที่เดินทางอยู่ในที่กันดาร บางพวกเดินทางมาใกล้ถึงพระนครแล้วก็ถูกพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจดูทรัพย์สินและยึดเอาสิ่งของมีค่าไป บางพวกมาถึงศูนย์กลางการค้าขายถูกพวกเจ้าหน้าที่ที่
พระราชาทรงแต่งตั้งระบุโทษแล้วยึดสินค้าไปหมด บางพวกเมื่อทราบข่าวการตายของคฤหบดีนั้นก็
อาศัยอยู่ ในที่นั้น” พ่อค้าถอนหายใจยาวและลึก กล่าวว่า “ดูก่อนุตร ท าไมเธอไม่ไปเมือง               
ศราวัสตีล่ะ ?” สวาคตะกล่าวว่า “ท่านพ่อ ผมไปในเมืองศราวัสตีนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรเล่า ?”  
พ่อค้ากล่าวว่า “ดูก่อนบุตร คฤหบดีอนาถปิณฑทะอยู่ใน (เมืองศราวัสตี) นั้น บุตรของเขาแต่งงานกับ
พ่ีสาวของเธอ นางจะท าการช่วยเหลือเธอ” สวาคตะนั้นกล่าวว่า “ท่านพ่อ ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันจะไป” 
พ่อค้านั้นได้มอบเหรียญเงินจ านวน 2 เหรียญแก่เขาและกล่าวว่า “ดูก่อนบุตร ตราบที่ฉันไปจ าหน่าย
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สินค้า ให้เธอดูแลตนเองด้วยเหรียญเงินนั้น แล้วเธอจะไปกับฉัน (เราจะไปด้วยกัน)” สวาคตะนั้น              
ผูกเหรียญเงิน 2 เหรียญนั้นเอาไว้อย่างดีที่ชายผ้าเก่าๆ ด้วยผลของวิบากกรรมท าให้เขาลืมเหรียญเงิน            
2 เหรียญนั้น สวาคตะนั้นได้ลิ้มรสอาหารบางอย่างจากสถานที่แห่งหนึ่ง (และ) ไม่ได้ลิ้มรสอาหารสัก
อย่างเหมือนเช่นที่ผ่านมา เขายังคงถูกความหิวเบียดเบียนออกเดินทางไป จนกระทั่งพ่อค้านั้น
ภายหลังจ าหน่ายสินค้าได้น าเอาสินค้าที่แลกเปลี่ยนได้มาแล้วก็ได้ลืมสวาคตะจึงออกเดินทางไป             
แม้กระนั้นสวาคตะก็ร่วมออกเดินทางไปกับเขา กระทั่งสมาชิกคาราวานเหล่านั้นเริ่มทะเลาะกัน            
โคตัวผู้ก็เริ่มขวิดกัน พวกเหล่าคาราวานจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงตรวจดูกองคาราวานสิ  
ทุราคตะนั้นอย่าได้มาที่นี้เลย” ขณะที่พวกเขาตรวจดูกองคาราวานได้พบสวาคตะนั้น สมาชิกกอง
คาราวานเหล่านั้นจึงท าร้ายสวาคตะนั้นด้วยการต่อยและการตบ  เป็นต้น แล้วจับเขาที่คอโดยให้มี       
ท่าโค้งเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วจึงโยนออกไป สวาคตะถูกโยนออกไป ขณะที่ถูกโยนออกไปเขา
เริ่มร้องให้ โอดครวญ หัวหน้าพ่อค้าครั้นได้ยินเสียงอันโกลาหลเริ่มมองหาจนกระทั่งเห็น (สวาคตะ) 
นั้นผู้ถูกโยนออกไปอยู่ หัวหน้าพ่อค้านั้น กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ อย่าขับไล่เขา เขานี้เป็นบุตรเพ่ือน     
ของข้า” พวกกองคาราวานพากันกล่าวว่า “ท่านหัวหน้าพ่อค้า เพราะสวาคตะนี้เป็นต้นเหตุเรือนของ
คฤหบดีโพธะ ทรัพย์สมบัติมากมาย ญาติ มิตร คนสนิท ก็เกิดความพินาศ พวกเราจะร่วมเดินทางไป
กับเขาได้อย่างไร ? ด้วยความเคารพท่านเป็นถึงนายของกองคาราวาน ถ้าเขาไป พวกเราจะไม่ไป” 
หัวหน้ากองคาราวานกล่าวว่า “ดูก่อนบุตร คนส่วนใหญ่ในที่นี้ต่อต้านเธอ (ไม่ให้เธอไป) พวกกอง
คาราวานมีความหวั่นวิตก ภายหลังจากที่พักอยู่สักระยะเธอจงค่อยเดินทางไป เราจะวางอาหารไว้
ส าหรับเธอ” สวาคตะยืนนิ่งน้ าตาเอ่อล้นที่ล าคอ ด้วยอ านาจแห่งกรรมชั่วในปางก่อน จึงมีจิตใจ               
เร่าร้อนด้วยความทุกข์ระทมใจ เหมือนกับว่าพลัดพรากจากบิดามารดา พวกคาราวานออกเดินทาง 
ผ่านไปสักระยะหนึ่งสวาคตะนั้นก็เริ่มออกเดินทางไป หัวหน้ากองคาราวานนั้นได้ผูกอาหารของ                
สวาคตะไว้ที่จานใบไม้ และซ่อนบนพ้ืนดินบ้าง ซ่อนท่ามกลางต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้บ้าง อาหารที่วางไว้
บนพ้ืนดินนั้นจะถูกกินโดยสุนัขจิ้งจอกและสัตว์สี่เท้าอ่ืนๆ ส่วนอาหารที่วางไว้ที่กิ่งไม้จะถูกกินโดยนก
และลิง ดังนั้น บางครั้ง (สวาคตะ) ก็ได้กิน บางครั้งก็ไม่ได้กิน การที่สัตว์ผู้เกิดในภพสุดท้ายเมื่อยังไม่ได้
บรรลุธรรมวิเศษ เขาจะเสียชีวิตลงกลางคันนั้นเป็นไปไม่ได้เลย ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย สวาคตะนั้นไป
ถึงเมืองศราวัสตีด้วยความยากล าบาก เขาพักอยู่ใกล้กับบ่อน้ าภายนอกเมืองศราวัสตี จนกระทั่งสาวใช้
คนสนิทพ่ีสาวของเขาได้ถือหม้อน้ าไปที่นั่นเพ่ือ (ตัก) น้ า นางจ าใบหน้าของสวาคตะได้ นางมอง
พิจารณาอยู่นานมีใบหน้าที่โศกเศร้าและน่าสงสารกล่าวว่า “พ่อหนุ่มเอ๋ย! ท่านเป็นบุตรของคฤหบดี
โพธะชาวเมืองศุศุมารคิริหรือ ?” สวาคตะกล่าวว่า “พ่ีสาวรู้ว่าฉันเป็นใคร ด้วยดวงตาที่มีน้ าตาเอ่อล้น
สะอ้ืนอยู่ในล าคอ” นางได้ตีอก (ของตน) เริ่มถามด้วยถ้อยค าที่เจือความหดหู่ว่า “บิดามารดาของท่าน
นั้นสิ้นแล้วหรือ ?” (สวาคตะตอบว่า) “พวกเขาสิ้นแล้ว” (สาวใช้กล่าวว่า) “แล้วญาติเหล่านั้นของท่าน
ล่ะ ?” สวาคตะตอบว่า “เหล่าบรรดาญาติบางคนสิ้นชีวิตแล้ว บางคนหลบหนีไป บางคนก็ยังคงอยู่ใน
ที่นั้นแต่ไม่แม้จะพูดคุยกับข้า” (สาวใช้กล่าวอีกว่า) “แล้วทาสี  ทาสา คนงาน คนรับใช้ของ            
ท่านล่ะ ?” (สวาคตะตอบว่า) “ในบรรดาพวกเขาบางคนก็ถึงแก่ความตาย บางคนก็หนีไป บางคนก็อยู่
ที่นั่นโดยท างานให้คนอ่ืน แต่พวกเขาไม่แม้แต่ที่จะพูดคุยกับข้า ทรัพย์สมบัติบ้างก็ถูกไฟไหม้ คนงาน
บางพวกที่น าเอาสินค้าข้ามมหาสมุทรไปต่างประเทศเพ่ือทรัพย์ (ค้าขาย) ในบรรดาพวกเขาเหล่านั้น
บ้างก็เรือแตก บางพวกสินค้าเกิดขายไม่ได้ บางพวกก็โชคร้ายประสบกับความหายนะในมหาสมุทร
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นั้นเอง บางพวกก็ถูกโจรปล้นทรัพย์สิ่งของขณะที่เดินทางอยู่ในที่กันดาร บางพวกเดินทางมาใกล้ถึง
พระนครแล้วก็ถูกพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจดูทรัพย์สินและยึดเอาสิ่งของมีค่าไป  บางพวกมาถึง
ศูนย์กลางการค้าขายถูกพวกเจ้าหน้าที่ที่พระราชาทรงแต่งตั้งระบุโทษแล้วยึดสินค้าไปหมด บางพวก
เมื่อทราบข่าวการตายของคฤหบดีนั้นก็อาศัยอยู่ที่นั่น” สาวใช้ถอนหายใจยาวและลึกแล้วกล่าวว่า       
“จงพักอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าฉันไปบอกพ่ีสาวของท่าน” สาวใช้ไปแล้วก็บอกแก่พ่ีสาวสวาคตะอย่างลับๆ  
(พ่ีสาวสวาคตะกล่าวว่า) “เขากลับมาด้วยสินค้าประเภทไหน ?”  สาวใช้ตอบว่า “สวาคตะนั้นมีสินค้า
ที่ไหนกัน ?” เขามีแต่ไม้เท้าและถ้วยขอทานอยู่ในมือ นางให้เสื้อผ้าที่ราคาแพงแก่เขาและเหรียญเงิน
แล้วกล่าวว่า “เธอพึงบอกกะสวาคตะว่า ถ้าเขาเข้าไปพบหลานชายหรือหลานสาวของเขาควรให้
เหรียญเงินนี้แก่หลาน ความสงสัยก็จะไม่มีแก่ญาติๆ” สาวใช้น าเอาเสื้อผ้าและเหรียญเงินเข้าไปพบ
สวาคตะแล้วกล่าวว่า “เสื้อผ้าและเหรียญเงินเหล่านี้ถูกส่งมาโดยพ่ีสาวของท่าน และนางกล่าวว่า              
ถ้าท่านเข้าไปพบหลานชายหรือหลานสาวของท่าน ท่านพึงให้เหรียญเหล่านี้แก่เขา ความสงสัยก็จะไม่
มีแก่ญาติๆ” สวาคตะกล่าวว่า “ครับ” ครั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ก็ยืนนิ่ง สาวใช้หลีกออกไปแล้ว สวาคตะ
คิดในใจว่า “คฤหบดีอนาถปิณฑทะเป็นผู้มีญาติพ่ีน้องและบริวารมากมาย แม้บิดาของเราก็มีบริวาร
มากมาย ญาติพ่ีน้องเหล่านั้นจะคอยหาโอกาสพูดคุยสอบถามอยู่บ่อยๆ การพูดคุยกับพ่ีสาวก็จะใช้
เวลานาน400 และเราผู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางทั้งยังหิวกระหายก็ไม่สามารถที่จะท า             
การสนทนานั้นได้  กระนั้น เราจะกินอาหารเสียก่อน เรากินอาหารอ่ิมแล้วจึงจะสนทนากันได้อย่างมี
ความสุข” สวาคตะได้ไปยังร้านเหล้า ในร้านเหล้านั้นได้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอันท าให้เกิดความมัวเมา
มากยิ่งขึ้น สวาคตะผู้เมาแล้วได้เข้าไปยังสวนแล้วนอนหลับไป เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในเมืองศราวัสตี
พวกบุรุษที่คอยลักเล็กขโมยน้อยอยู่ในสวนจะท่องเที่ยวไปทุกๆ วัน ถ้าพวกหัวขโมยเหล่านั้นเห็นคน
หลับอยู่ก็จะเตะ ถ้าคนที่หลับนั้นตื่นขึ้น พวกหัวขโมยก็จะบอกผู้นั้นอย่างนี้ว่า  “บุรุษผู้ เจริญ          
ท่านไม่เคยได้ยินหรือในเมืองศราวัสตีมีหัวขโมยท่องไปทั่วแล้วผ่านเข้าไปในสวนทุกวัน” ถ้าพวกเขา
เห็นคนหลับจะบอกว่า  ลุกขึ้นและไปซะ ถ้าคนนั้นไม่ตื่นพวกหัวขโมยก็จะปล้นแล้วจากไป             
พวกหัวขโมยเหล่านั้นเตะสวาคตะทว่าเขาไม่ตื่น หัวขโมยเหล่านั้นจึงได้ปล้นและหลีกไป ครั้นสวาคตะ
สร่างเมาแล้วตื่นขึ้น ทันใดนั้น ก็ได้เห็นว่าตัวเขาเองยังคงสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เก่าๆ อยู่เหมือนเดิม 
ต่อมาพ่ีสาวของสวาคตะคิดว่า “สวาคตะนี้นานแล้วยังไม่กลับมา น่าจะมีเหตุอันใดเกิดขึ้นในที่นั้นอย่าง
แน่นอน” จึงส่งสาวใช้ให้ไปพบสวาคตะอีกครั้งว่า “ทาริกา เธอจงไป นานแล้วเขายังไม่มา จงดูว่าท าไม
เขาไม่มา” สาวใช้ไปแล้วได้เห็นว่าสวาคตะนั้นถูกปล้นและก็คงอยู่ตามสภาพเดิมของตน นางกลับมา
อย่างรวดเร็วแจ้งแก่นายหญิงว่า “แม่นาย สวาคตะนั้นถูกปล้นและยังคงอยู่ตามสภาพเดิมของตน
นั้นเอง” พ่ีสาวนั้นคิดว่า “เพราะสวาคตะนี้เป็นต้นเหตุเรือนของคฤหบดีโพธะ ทรัพย์สมบัติมากมาย 
อีกทั้งญาติ มิตร คนสนิท ต้องความพินาศไป ถ้าเราจะยอมให้สวาคตะมาในที่นี่ เป็นไปได้อย่าง

                                                           
400

“teṣāmekaikaśo vārtāṁ pratyavekṣate” ประโยคนี้เคนเนธ (Kenneth) ตีความว่า สวาคตะคิดว่าญาติพ่ี
น้องของฝ่ายคฤหบดีอนาถปิณฑทะมีจ านวนมากที่จะต้องพูดคุยไตร่ถามเขาและเขาก็จะต้องตอบค าถาม อีกทั้งคนในครอบครัวของ
บิดาของเขาเองก็มีจ านวนมากเช่นกันที่น้องสาวของเขาจะต้องไถ่ถามถึง ดังนั้นเขาจึงคิดคะเนว่าการสนทนากับน้องสาวนั้นจะต้อง
ใช้เวลานานเป็นแน่ ดู K.S. Kenneth Ch’en, “A Study of the Svāgata Story in the Divyāvadāna in its Sanskrit, 
Pali,Tibetan and Chinese Versions,” Harvard Journal of Asiatic Studies 9, 1945, 255. 
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แน่นอนที่เรือนของพ่อสามีก็จะถูกเราท าให้เกิดความพินาศย่อยยับเพราะความโชคร้าย (ของสวาคตะ
นั้น) เราไม่ควรให้สวาคตะเข้ามาอยู่ในที่นี้” รู้แล้วอย่างนี้ นางจึงไม่สนใจไยดีสวาคตะ  

 เพราะผลแห่งการกระท าอันผิดพลาดในชาติปางก่อนของสวาคตะนั้น  เขาลืมนึกถึง 
(พ่ีสาว) สวาคตะได้เข้าไปรวมกลุ่มกับพวกขอทาน ไม่ว่าสถานที่ใดๆ ก็ตามที่พวกขอทานเข้าไป             
เพ่ือขอทาน พวกเขาจะถูกด่าว่าและขับไล่ไป พวกขอทานเหล่านั้นผู้สิ้นหวังแล้ว ผู้มีมือที่ว่างเปล่าและ      
ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า พวกเขาเข้ามายังมณฑปที่เทวาลัยร้าง (นั่ง) ที่โคนต้นไม้ พวกขอทานเหล่านั้น
สอบถามระหว่างกันว่า “ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อนไม่ว่าสถานที่ใดๆ ที่พวกเราไป พวกเราจะกลับมาด้วย
มือที่เต็มและถ้วยขอทานที่เต็ม ในบัดนี้ เกิดอะไรขึ้นพวกเราจึงกลับมาที่นี่อย่างสิ้นหวังด้วยมือที่ว่าง
เปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า ?” มีขอทานคนหนึ่งในนั้นกล่าวว่า “มีบางคนที่เป็นตัวโชคร้ายเข้ามาร่วม
กับพวกเรา ดังนั้น พวกเราจึงกลับมาที่นี่อย่างสิ้นหวังด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างปล่า”              
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ถูกต้อง พวกเราควรแบ่งเป็น 2 กลุ่มแล้วเข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขออาหาร)” ในวัน
ต่อมา (พวกขอทาน) นั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มแล้วเข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขออาหาร)  ในกลุ่มที่มีสวาคตะอยู่ถูก
ด่าว่าและขับไล่ออกไป พวกขอทานเหล่านั้นกลับมาอย่างสิ้นหวังด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่         
ว่างเปล่าเหมือนครั้งก่อน แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมาด้วยถ้วยขอทานที่เต็ม มือที่เต็ม ผู้ที่กลับมาด้วยมือ          
ที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า ก็แบ่งกลุ่มของตนออกเป็น 2 กลุ่มอีกแล้วเข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขอ
อาหาร) ในกลุ่มที่มีสวาคตะอยู่กลับมาด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า พวกเขาได้แบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 2 กลุ่มอีกอย่างนั้น จนกระทั่งเหลือสวาคตะกับขอทานอีกคนเข้าไปสู่เมือง (เพ่ือขออาหาร)  
เขาทั้งสองนั้นกลับออกมาด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า แต่ว่าขอทานกลุ่มอ่ืนนั้นกลับมา
ด้วยมือที่เต็ม ถ้วยขอทานที่เต็ม จากนั้นพวกขอทานทั้งหลายเหล่านั้น เริ่มท าการร้องขอพร้อมเพรียง
กันว่า “ท่านผู้เจริญ บุคคลที่เป็นตัวโชคร้ายนี้ได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเรา” ดังนั้น พวกเราจึงกลับมา
ด้วยมือที่ว่างเปล่า ถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า พวกเราจะขับไล่เขาออกไป สวาคตะถูกขอทานเหล่านั้น 
ทุบตีอย่างรุนแรงและก็ทุบถ้วยขอทานลงบนศีรษะของสวาคตะนั้น แล้วก็จับเขาโยนออกไป  

ในระหว่างนั้น คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้นิมนต์คณะสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไป
ยังภายในเรือนเพ่ือ (ถวาย) ภัตตาหาร คฤหบดีนั้นออกค าสั่งต่อนายทวารบาลว่า “มิให้ขอทานคนใด 
เข้าไปข้างในจนกว่าคณะสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจะฉันเสร็จ  เราจะจัดเลี้ยงพวกขอทาน
เหล่านั้นภายหลัง” พวกขอทานที่พ่ึงพาอาศัยเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะทั้งหมดได้รวมกลุ่มกัน
เพ่ือเริ่มที่จะเข้าไป (ในเรือน) นายทวารบาลเป็นผู้ปิดกั้น (พวกเขา) ไว้ (พวกขอทานเหล่านั้น) จึงพากัน
กล่าวว่า “ท่านบุรุษผู้เจริญ เพราะพวกเราคฤหบดีนี้จึงเป็นที่รู้จักดีในนามคฤหบดีอนาถปิณฑทะ               
เรื่องนี้เป็นอย่างไรที่ท่านกระท าการปิดกั้นพวกเรา ?” นายทวารบาลกล่าวว่า “ท่านคฤหบดีได้ออก
ค าสั่งมิให้ขอทานคนใดเข้าไปข้างในจนกว่าคณะสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจะฉันเสร็จ  เราจะ
เลี้ยง (พวกเจ้า) ภายหลัง” พวกขอทานเหล่านั้นพากันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญการยับยั้งนี้ไม่เคยมีเลย                  
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงดูเขาสิทุราคตะนั้นอย่าได้มาท่ีนี้เลย” พวกขอทานเหล่านั้นเริ่มมองหาไปรอบๆ 
จนกระทั่งเห็นสวาคตะซ่อนอยู่ในที่แห่งหนึ่ง จากนั้นพวกเขาได้ตะโกนว่า “ท่านผู้เจริญ สวาคตะนั้น
ซ่อนอยู่ที่นี่ไง” พวกเขาทุบตีอย่างรุนแรงและก็ทุบถ้วยขอทานลงบนศีรษะของสวาคตะนั้น แล้วก็จับ
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เขาโยนออกไป ศีรษะของสวาคตะแตก เขาได้ออกไปแล้วและเริ่มร้องไห้401 จากนั้นพวกขอทาน
เหล่านั้นจับมือและเท้า (ของสวาคตะ) แล้วโยนไปยังกองขยะ (กล่าวว่า) “ทุราคตะ เจ้าจงอยู่ที่นี่
แหละ” สวาคตะนั้นตัวชุ่มไปด้วยเลือดอยู่ที่กองขยะนั้น ในเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคเจ้านุ่งห่มจีวร
ครองบาตรแล้วมีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังเรือนที่อาศัยของคฤหบดี                  
อนาถปิณฑทะ พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นสวาคตะล้มตัวนอนอยู่ที่กองขยะซึ่งมีนิ้วมือแห้งหยาบกร้าน 
ผมยาว ร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่น ผอมไม่มีเรี่ยวแรง สวมใส่เสื้อผ้าที่สกปรกและขาด ตัวชุ่มไป
ด้วยเลือดที่ไหลออกมาจากศีรษะที่แตกและบาดแผลอ่ืนๆ ทั่วไปหมด มีแมลงวันตอม เห็นแล้วดังนั้น 
กล่าวกะบรรดาภิกษุว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ยินดีแล้วจากการอุบัติในภพทั้งปวง  ยินดีแล้ว                 
จากอุปกรณ์ที่จะท าให้อุบัติในภพทั้งปวงเนื่องจากว่านี่เป็นเหตุส าหรับสัตว์ผู้จะเกิดในภพสุดท้าย”    
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะสวาคตะนั้นในที่นั้นว่า “ลูกเอ๋ย เธอพอใจเศษอาหารในบาตรไหม ?”  
(สวาคตะกล่าวว่า ) “ข้าพระองค์พอใจพระพุทธเจ้าข้า” ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะ                  
พระอานนท์ผู้มีอายุว่า “อานนท์ เธอพึงเหลือเศษอาหารในบาตรของเธอ” พระอานนท์ผู้มีอายุตอบรับ
พระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า”  

ครั้ งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังสถานที่ถวายภัตตาหารของคฤหบดี                       
อนาถปิณฑทะ ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วจึงได้ประทับบนอาสนะที่เขาจัดเตรียมไว้ข้างหน้าของภิกษุสงฆ์  
คฤหบดีอนาถปิณฑทะครั้นทราบว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งพักสบายแล้วจึงเลี้ยง              
โภชนียาหารอันสะอาด ประณีต เลิศรส ด้วยมือตนเองจนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข อ่ิมหน า
ส าราญ หลังจากทราบแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงล้างพระหัตถ์ปลดบาตรออกแล้วจึงเลือก 
ที่นั่งต่ ากว่า แล้วก็นั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเพ่ือสดับธรรม พระอานนท์ผู้มีอายุ                  
ลืม (เก็บ) เศษอาหารในบาตรส าหรับสวาคตะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายจะทรงกระตือรือร้น
พระองค์อยู่เสมอ ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกขึ้น พระอานนท์ผู้มีอายุเริ่มถือเอาบาตรของ              
พระผู้มีภาคเจ้าไว้  กระทั่งเห็นเศษอาหารเหลืออยู่ที่ในบาตรนั้น ครั้นเห็นแล้วก็ระลึกนึกขึ้นได้               
พระอานนท์นั้นเป็นผู้มั่นคงในหลักธรรมตามพระด ารัส (ของพระพุทธเจ้า) ครั้งนั้น พระอานนท์เริ่ม
ร้องไห้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “อานนท์ เธอร้องไห้เพราะเหตุใด ?” พระอานนท์กล่าวว่า 
“พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่เคยขัดค าสั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก่อน” (พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสถามว่า) “เธอได้ท าอะไร ?” (พระอานนท์ตอบว่า) “ข้าพระองค์ไม่ได้เหลืออาหารไว้ในบาตร
ส าหรับสวาคตะ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอไม่ได้ละเลยค าสั่งของเราหรอก 
เพียงแต่นั่นเป็นกรรมของสวาคตะนั้นนั่นเองซึ่งเป็นกรรมที่มีการสั่งสมมีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอน จึงเป็นเหตุให้เธอมีความหลงลืม อย่าเสียใจไปเลย 
เธอจงไปเรียกสวาคตะนั้น” พระอานนท์ไปเรียก (สวาคตะ) (แต่) มีหลายคนที่ตอบรับ สวาคตะลืมค า
สัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าเราจะเหลืออาหารในบาตรไว้ส าหรับเธอ  สวาคตะคิดในใจว่า  
“ใครกันเป็นผู้ท าบุญนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ เป็นครูแห่งไตรโลกให้ความสนใจและเรียกถึง ”                

                                                           
401

“sa nivartya vipralapitumārabdhaḥ” ตามความคิดเห็นของสเปเยอร์ (Speyer) กล่าวว่า ประโยคนี้ดู
สับสนและอาจจะผิดหลักไวยากรณ์ โดยเสนอว่าควรแก้ไข “nivartya” เป็น “nivartyamānaḥ” คือ ขณะที่สวาคตะถูกโยน
ออกไปเขาก็เร่ิมร้องไห้ ดู J.S. Speyer, “Critical Remarks on the Text Divyāvadāna,” Wiener Zeitschrift fuhr die 

Kunde des Morgänlandes 16, 1902, 113.  
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พระอานนท์ผู้มีอายุกลับไปแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  “เมื่อข้าพระองค์เรียกแล้วว่า สวาคตะ                 
มีหลายคนขานรับค า ไม่รู้ว่าเป็นใครกันที่จะเรียก” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “อานนท์ เธอจงไป 
เมื่อไปแล้วจงกล่าวว่า สวาคตะผู้ที่เป็นบุตรของคฤหบดีโพธะชาวเมืองศุศุมารคิริจงมา” พระอานนท์         
ผู้มีอายุไปแล้วและกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า “สวาคตะผู้ที่เป็นบุตรของคฤหบดีโพธะชาวเมืองศุศุมารคิริ
จงมา” เมื่อสวาคตะนั้นได้ยินชื่อบิดาของตนจึงจ าชื่อของตนเองได้  หลังจากลุกขึ้นอย่างช้าๆ               
โดยการใช้ไม้เท้า ได้กล่าวคาถาว่า  

 

ชื่อของสวาคตะนี้ถูกลืมไปแล้ว มันจะกลับมาในที่นี้อีกได้อย่างไร | 
ความพินาศไปแห่งความโชคร้ายจะมีได้แน่นอน  
และความเกิดขึ้นแห่งความโชคดีก็จะมีขึ้นมาแทน ||1|| 
 

พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูทรงเป็นที่พ่ึงของคนท้ังหลายที่ถึงพระองค์เป็นศรณะ | 
และขอต้อนรับพระอารยเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งยินดีในศาสนาของพระองค์ ||2|| 
 

แต่ข้าพเจ้าไม่มีโชคลาภ ถูกญาติพ่ีน้องทั้งหมดทอดทิ้ง | 
เป็นผู้น่าสงสาร ประสบสถานการณ์ที่ทุกข์ทรมาน ถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทง ||3|| 
 

ครั้งนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุได้พาสวาคตะนั้นไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเมื่อเข้า
ไปแล้วกล่าวค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระองค์ผู้เจริญ นี้คือสวาคตะ” พระผู้มีพระภาคเจ้า             
ให้การบ ารุงแก่สวาคตะนั้นผู้ทุกข์ระทมเพราะความหิว ตรัสแล้วว่า “โอ้บุตร กินอาหารที่เหลืออยู่ใน
บาตรนี้สิ” สวาคตะเห็นอาหารนั้นแล้วคิดในใจว่า “เป็นความโชคดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูแห่ง
ไตรโลกให้ความสนใจเราโดยความบังเอิญ ทว่าอาหารที่เหลืออยู่ในบาตรมีเพียงน้อยนิด ตอนนี้เราจะ
กินได้อย่างไร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของเขาโดยจิตจึงตรัสว่า “ลูกเอ๋ย ถ้าเธอมี
ท้องขนาดเท่ามหาสมุทรแล้วกินก้อนอาหารขนาดเท่าเขาพระสุเมรุ  ถึงเช่นนั้นอาหารนั้นก็จะไม่ลด
น้อยลงและไม่หมดไป (ดังนั้น) เธอจงกินจนกว่าจะอ่ิมได้ตามสบาย” สวาคตะนั้นกินอาหารแล้ว
จนกระทั่งอ่ิม ทันใดนั้นเขาก็มีอินทรีย์เปล่งปลั่ง เริ่มจ้องมองพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า            
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “สวาคตะลูกเอ๋ย เธออ่ิมไหม ?” (สวาคตะตอบว่า) “พระผู้มีพระภาค 
ข้าพระองค์อ่ิมแล้ว พระเจ้าข้า” (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า) “ถ้าเมื่ออ่ิมแล้ว อย่างนั้นเธอจงถือเอา 
(อาหาร) ค าสุดท้าย บาตรนี้จะอันตรธานไป” เมื่อสวาคตะถือเอา (อาหาร) ค าสุดท้าย บาตรนั้นก็
อันตรธานไป พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าการอนุโมทนาทักษิณาทานแล้วจึงเสด็จหลีกไป สัตว์นั้น 
ผู้ด ารงอยู่ในชาติสุดท้ายได้ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปข้างหลัง จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
เข้าไปยังวิหารประทับบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วเบื้องหน้าหมู่ภิกษุสงฆ์ ฝ่ายสวาคตะวันทาด้วย
เศียรเกล้าแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่งลงแล้วในที่สมควรข้างหนึ่ง พระผู้มี           
พระภาคเจ้าก าหนดว่า “เราจะส่งเขาไปเพ่ือดอกไม้  กรรม (ชั่ว) ของเขาพึงถูกกระท าให้สิ้นไป”    
ทราบอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะสวาคตะว่า “สวาคตะ ลูกเอ๋ย เธอมีเหรียญเงินไหม ?” 
(สวาคตะตอบว่า) “พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่มีพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สวาคตะ             
ลูกเอ๋ย จงดูที่ชายผ้าสิ” สวาคตะเริ่มหาดูที่ชายผ้าจนกระท่ังพบเหรียญเงิน 2 เหรียญ สวาคตะกล่าวว่า 
“พระผู้มีพระภาคเจ้า มีเหรียญเงิน 2 เหรียญพระเจ้าข้า” (พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่า) “ลูกเอ๋ย           
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เธอจงไป น าเอาดอกนิโลตบล402 (nīlotpala) จากชาวสวนชื่อว่าคัณฑกะ (gaṇḍaka) มา” สวาคตะ           
เข้าไปพบชาวสวนชื่อว่าคัณฑกะ คัณฑกะเห็นสวาคตะนั้นมาแต่ที่ไกล จึงรู้สึกไม่ค่อยดีก็คิดว่า            
“ทุราคตะนี้มาความโชคร้ายจะมีแก่เราแน่เลย” คิดแล้วอย่างนี้ เขาตะโกนว่า “ทุราคตะ ท่านมาที่นี่
ท าไม ?” สวาคตะนั้นกล่าวคาถาว่า 

 

เรามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ดอกบัวสีน้ าเงิน  
เราไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ดอกบัวชนิดอื่นเลย | 
เราเป็นทูตของพระมุนีเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญู  
ผู้ทรงเพียบพร้อมไปด้วยพระเกียรติยศ ||4|| 
 

ครั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ สวาคตะจึงเริ่มที่จะออกเดินทางกลับ ส่วนคนสวนคัณฑกะกล่าว
คาถาว่า 

 

มาเถิด มาเถิด ถ้าท่านเป็นทูตของพระมุนีเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีอาตมันสงบ 
พระมุนีเจ้าพระองค์นั้น ทรงเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย | 
ทั้งยังทรงเป็นผู้ที่คนที่น่าบูชาที่สุดก็ยังต้องบูชาพระองค์ ||5|| 
 

เมื่อกล่าวแล้วอย่างนี้ชาวสวนคัณฑกะกล่าวว่า “ท่านเป็นพุทธทูต (buddhadūta) หรือ ?” 
(สวาคตะตอบว่า) “ฉันเป็นพุทธทูต” (ชาวสวนคัณฑกะถามว่า) “ท่านมาท าไม ?” (สวาคตะตอบว่า) 
“เพ่ือดอกไม้” (ชาวสวนคัณฑกะกล่าวว่า) “ถ้าท่านเป็นพุทธทูต ท่านจงรับเอาตามที่ปรารถนาเถิด” 
สวาคตะได้ถือเอาดอกบัวสีน้ าเงินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ลูกเอ๋ย 
ถวายแก่ภิกษุ” สวาคตะก็เริ่มถวาย (ดอกบัวนั้น) แก่ภิกษุ ทว่าภิกษุทั้งหลายไม่ยอมรับ พระผู้มี              
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับสิ่งที่หอมกว่าทุกๆ สิ่งเถิด สวาคตะนั้นจะต้องท า
กรรมชั่วให้หมดสิ้นไปให้เห็นด้วยตาของเขาเอง” ภิกษุทั้งหลายจึงยอมรับเอา (ดอกบัวน้ าเงินของ                
สวาคตะนั้น) ครั้นเมื่อรับเอาแล้วดอกบัวนั้นก็บานออก ในอดีตกาล (สวาคตะนั้น) ได้รับฌานที่ชื่อว่า  
นีลกฤตสนะ (nīlakṛtsna) เมื่อเขายืนอยู่ในต าแหน่งที่สูงก็เห็นแล้วซึ่งดอกไม้เหล่านั้น จึงเริ่มจ้องมอง
ใกล้ๆ ดอกนีลกฤตสนะนั้นได้ปรากฏต่อหน้าเขา ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะสวาคตะนั้นว่า 
“ลูกเอ๋ย เธอท าไมไม่บรรพชาเล่า ?” สวาคตะกล่าวว่า  “พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์จะบรรพชา” 
จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทานมนสิการแก่สวาคตะนั้นก็ให้สวาคตะนั้นบรรพชาอุปสมบท
แล้ว สวาคตะพากเพียรบากบั่นพยายามหลังจากได้ทราบว่าสังสารจักรซึ่งแบ่งออกเป็น  5 ส่วนนี้403

เป็นสภาพที่ ไม่แน่นอนแล้วจึ ง ได้ท าลายสั งสการและคติทั้ งปวงโดยเห็นว่ าเป็นสภาพที่มี               
ความทรุดโทรมเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลง และพินาศไปเป็นธรรมดา เพราะละสรรพกิเลสได้เด็ดขาดจึง

                                                           

 
402

ดอกนิโลตบล (ส. นิโลตฺปล nīlotpala) บาลีว่า นิลุบล (บ. นิลุปฺปล nīluppala) คือบัวขาบหรือบัวผัน                  
ดอกสีคราม. 

403
สังสารจักรซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน หมายถึง วัฏสงสารหรือวงล้อแห่งการท่องเที่ยวเร่ร่อนเวียนว่ายตายเกิด เป็น

การหมุนวนต่อเนื่องกันไปแห่งภาวะของชีวิตที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนซึ่งก็หมายถึงคติ 5 นั่นเอง ดูเพ่ิมเติมใน               
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 420; และ Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 208.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



175 
 

ได้บรรลุอรหันต์แล้วท่านได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ปราศจากราคะในไตรธาตุ เห็นก้อนดินและทองค ามี
ค่าเท่ากัน มีจิตสม่ าเสมอประหนึ่งฝ่ามือในอากาศมีฟองไข่ที่จะท าให้เกิดใหม่ถูกท าลายจนละเอียดแล้ว
ด้วยวิทยา เสมือนไม้จันทน์ที่ถูกสับจนละเอียดด้วยพร้าฉะนั้น ได้ส าเร็จวิทยา อภิญญา และ            
ประติสังวิท แล้ว เป็นผู้ไม่ไยดีในภพ ลาภ โลภ และสัตการ ท่านเป็นผู้ที่น่าบูชา น่านับถือและน่า        
กราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์และอุเปนทรเทพ เมื่อสวาคตะนั้นบรรลุอรหันต์แล้วขณะที่
เสวยวิมุกติสุข404 (vimuktisukha) ก็กล่าวคาถาในเวลานั้นว่า 

 

พระวีรราชเจ้าทรงเห็นแจ้งสัจธรรมทรงใช้บ่วงคืออุบายวิธีผูกข้าพเจ้า | 
แล้วก็ยกขึ้นมาจากความทุกข์ เพราะความกรุณาของพระองค์ 
เสมือนช้างแก่ท่ีขึ้นมาจากโคลนตม  ||6|| 
 

เมื่อก่อนข้าพเจ้าได้ชื่อว่า สวาคตะ ต่อมาภายหลังข้าพเจ้ากลับชื่อว่า ทุราคตะ | 
ข้าแต่พระนาถเจ้า เมื่อก่อนข้าพเจ้ามาแล้ว (ได้ชื่อว่าสวาคตะ) 
เพราะได้สดับพระด ารัสอันสูงส่งของพระองค์ |7|| 
 

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ชื่อว่า สวาคตะ จะไม่เปลี่ยนเป็น ทุราคตะ อีกต่อไป | 
บัดนี้ข้าพเจ้ามีร่างกายดั่งทองปราศจากอาสวะกิเลส405 ||8|| 
 

ข้าพเจ้าได้รับรัตนะท้ังหลาย (ซึ่งเป็นสิ่งน่าปรารถนา) ของผู้ที่มุ่งหวังสวรรค์และโมกษะ |  
ส าหรับผู้ที่มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลการได้พบกัลยามิตรทุกเม่ือเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ||9|| 
 

ในเวลาที่ท่านสวาคตะผู้มีอายุออกบวชในธรรมวินัยที่กล่าวกันไว้ดีแล้ว ผู้ใกล้ชิดได้กล่าว
ถ้อยค าไปทั่วว่า “พระศรมณเคาตมะทรงได้บรรพชาให้ขอทานชื่อทุราคตะนี้” พวกเดียรถีย์ได้ยินข่าว
นั้นแล้วพวกเขาจึงคิดร้าย ใส่ความ ถกเถียงกันว่า “ท่านผู้เจริญ ศรมณเคาตมะได้ตรัสแล้วอย่างนี้ว่า 
“ศาสนาของเราเป็นที่น่าเลื่อมใสไปทั่ว” แต่ตอนนี้ (ศาสนาของพระเคาตมะ) จะเป็นที่น่าเลื่อมใสไป
ทั่วได้อย่างไรเล่า เพราะว่าในบัดนี้พวกขอทานเป็นต้นว่าทุราคตะได้เข้ามาบวชในศาสนาของ                  
ศรมณเคาตมนะนี้” ในระยะเวลาเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่               
ทรงทราบ ไม่ทรงเห็น ไม่ทรงรับรู้ (และ) ไม่ทรงรู้เจ้ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก าหนดว่า “เมื่อมี                  
พระมหาสาวกผู้ยิ่งใหญ่ประหนึ่งเขาพระสุเมรุ ฝูงชนจ านวนมากก็จะให้ความเลื่อมใสนับถือ ดังนั้น     
เราควรท าให้คุณของสวาคตะนี้ปรากฏชัดขึ้น เราควรจะกระท า ณ ที่ไหนเล่า ? ซึ่งเป็นที่ที่เขาตกอับ 
ทราบแล้วอย่างนี้” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระอานนท์ผู้มีอายุมาว่า “อานนท์ เธอจงไปแจ้งแก่
ภิกษุทั้งหลายว่า พระตถาคตจะท่องจาริกไปในชนบทที่ชื่อ ภรคะ406 (bharga) ภิกษุรูปใดขวนขวาย
เพ่ือจะท่องจาริกไปในชนบทชื่อว่า ภรคะกับด้วยพระตถาคต ขอให้ภิกษุรูปนั้นจงครองผ้าจีวร”              

                                                           
404

วิมุกติสุข (ส. วิมุกฺตติสุข vimuktisukha) บาลีว่า วิมุตติสุข (บ. วิมุตฺติสุข vimuttisukha) คือสุขอันเกิดจาก
ความหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 378. 

405
อาสวะ (ส. อาศฺรว āśrava) บาลีว่า อาสวะ (บ. อาสว āsava) คือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดาน ไหลซึมไป

ย้อมจิตขณะที่ประสบอารมณ์ต่างๆ ดู เร่ืองเดียวกัน, 552. 
 

406
ภรคะ (ส. ภรฺค bharga) บาลีว่า ภัคคะ (บ. ภคฺค bhagga) ดูรายละเอียดเชิงอรรถที่ 428. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



176 
 

พระอานนท์ผู้มีอายุทูลตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “รับด้วยเกล้า พระพุทธเจ้าข้า” 
แล้วแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “พระตถาคตจะทอ่งจาริกไปในชนบทที่ชื่อว่า ภรคะ ภิกษุรูปใดขวนขวาย
เพ่ือจะท่องจาริกไปในชนบทชื่อว่า ภรคะ กับด้วยพระตถาคต ขอให้ภิกษุรูปนั้นจงครองผ้าจีวร”              
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น มีบริวารผู้สุขุม             
เยือกเย็น ทรงห่างไกลจากกิเลส มีบริวารผู้ห่างไกลจากกิเลส ทรงผ่อนคลาย มีบริวารผู้ผ่อนคลาย  
ทรงเป็นอรหันต์ มีบริวารผู้เป็นอรหันต์ ทรงปราศจากราคะ มีบริวารผู้ปราศจากราคะ ทรงน่าเลื่อมใส
ศรัทธา มีบริวารผู้น่าเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นเหมือนโคผู้ที่มีฝูงโคแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนคชสารที่มี
โขลงลูกช้างแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนราชสีห์ที่มีฝูงหมาในแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน (พญา) หงส์ที่มีฝูง
หงส์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนครุฑที่มีฝูงนกแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนพราหมณาจารย์ที่มีคณะศิษย์
แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนนายแพทย์ใหญ่ที่มีกลุ่มคนไข้แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนวีรบุรุษผู้มีกองทหาร
แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนมัคคุเทศก์ที่มีคณะนักเดินทางแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนหัวหน้าพ่อค้า                 
ผู้มีหมู่พ่อค้าแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนเศรษฐีที่มีประชาชนชาวเมืองแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน             
โกฏฏราชาที่มีคณะมนตรีแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มีพระโอรส 1,000 องค์
แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่มีหมู่ดาวนักษัตรแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีนับ
พันแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวธฤตราษฎร์ที่มีหมู่คนธรรพ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูฒะที่มีหมู่
กุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูปากษ์ที่มีหมู่นาคแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวธนัทที่มีหมู่
ยักษ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวเวมจิตรินที่มีหมู่อสูรแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวศักระที่มีหมู่
เทวดา 30 องค์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวมหาพรหมที่มีหมู่พรหมแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน
มหาสมุทรที่นิ่งสงบ ทรงเป็นเหมือนเมฆที่ อุ้มน้ าเต็มเปี่ยม  (และ) ทรงเป็นเหมือนพญาคชสาร                             
ที่ปราศจากอาการตกมัน มีความประพฤติและอิริยาบถที่สงบเสงี่ยม ผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 
1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไป 
(ผู้เพียบพร้อม) ด้วยพละ 10 ประการ ไวศารัทยะ 4 ประการ อาเวณิกธรรม 3 ประการ สติปัฏฐาน  
(4) ประการ และมหากรุณาคุณ ผู้แวดล้อมด้วยมหาสาวกได้แก่ อาชญาตะ เกาฑิณยะ407 
(ājñātakauṇḍinya), พาษปะ408 (bāṣpa), มหานามะ409 (mahānāma), อนิรุทธะ410 (aniruddha),            

                                                           
407

อาชญาตเกาฑิณยะ (ส. อาชฺ าตเกาฑิณฺย ājñātakauṇḍinya) บาลีว่า อัญญาโกณฑัญญะ (บ. อญฺ าโกณฺ-
ฑญฺ  Aññākondañña) หรือโกณฑัญญะ เป็นบุตรของตระกูลพราหมณ์โทณวัตถุในกรุงกบิลพัสดุ์ มีชื่อตามโคตรว่าโกณฑัญญะ 
และเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดในบรรดาพราหมณ์ 8 คนคือ รามะ (rāma) ธชะ (dhaja) ลักขณะ (lakkhana) มันติ (manti) โภชะ 
(bhoja) สุยามะ (suyāma) สุทัตตะ (sudatta) และโกณฑัญญะที่มาท านายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ กาลต่อมา                 
โกณฑัญญะได้ออกบวชตามปรนนิบัติพระสิทธัตถะขณะที่ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา ต่อมาท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปป -            
วัตนสูตรและได้ดวงตาเห็นธรรม จากนั้นก็ได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า ภายหลังมีชื่อเรียกว่า             
อัญญาโกณฑัญญะและได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางรัตตัญญู ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 29; และ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper 

Names, vol. 1, 43. 
408

พาษปะ (ส. พาษฺป bāṣpa) บาลีว่า วัปปะ (บ. วปฺป vappa) เป็นบุตรของพราหมณ์วาเสฏฐะ (vāsettha)             
ในกรุงกบิลพัสดุ์ หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชพราหมณ์วัปปะพร้อมกับพราหมณ์อีก 4 คน คือ โกณฑัญญะ ภัททิยะ 
มหานาม อัสสชิก็ได้ออกบวชตามปรนนิบัติพระสิทธัตถะ หลังจากพระสิทธัตถะตรัสรู้แล้ว พระวัปปะได้ฟังพระธรรมเทศนา             
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ศาริปุตระ (śāriputra), เมาทคัลยายนะ(maudgalyāyana), กาศยปะ (kāśya), อานันทะ (ānanda), 
ไรวตะ411(raivata) เป็นต้น กับด้วยหมู่ภิกษุคณะใหญ่เข้าไปยังเมืองศุศุมารคิริ ท่องจาริกไปตามล าดับ
จนถึงเมืองศุศุมารคิริ ในเมืองศุศุมารคิริพระองค์ประทับที่ภีษณิกา มฤคทาวะ (bhīṣaṇikāvana 

mṛgadāva) พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริได้ยินมาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าท่องจาริกไปใน
ชนบทที่ชื่อว่า ภรคะ จนกระทั่งมาถึงเมืองศุศุมารคิริ ในศุศุมารคิริพระองค์ประทับอยู่ที่ภีษณิกา             
มฤคทาวะ ได้ยินแล้วจึงรวมกลุ่มกันจากสงฆ์สู่สงฆ์ จากคณะสู่คณะ แล้วออกจากเมืองศุศุมารคิริเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเข้าไปแล้ววันทาแทบเบื้องยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย                 
เศียรเกล้า นั่งลงแล้วที่สมควรข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้พราหมณ์ คฤหบดีชาวเมือง             
ศุศุมารคิรเิข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่า
เริงด้วยธรรมกถา หลังจากพระองค์ได้ชี้แจงให้พราหมณ์ คฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริเข้าใจแจ่มแจ้ง 
เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาโดย
วิธีการมากมายแล้วก็สงบนิ่งอยู่ ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริลุกจากที่นั่ง               
ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้ว ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
“ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับนิมนต์เสวยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ภายในเรือนของ
พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับค าทูลนิมนต์ของพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมือง
ศุศุมารคิริโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริก็เข้าใจถึงการรับนิมนต์โดย
ดุษณีภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า พอใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค วันทาแทบเบื้องยุคลบาท
ของพระองค์ด้วยเศียรเกล้าและหลีกไปแล้วจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นถึงเวลากลางคืน
พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริก็ตระเตรียมของขบเคี้ยวและของควรบริโภคอันสะอาด 

                                                                                                                                                                      

อนัตตลักขณสูตรแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผล และเป็นพระอรหันต์รุ่นแรก ดู เร่ืองเดียวกัน, 361; และ G. P. Malalasekera, 
Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 832. 

409
มหานามะ (mahānāma) เป็นชื่อพระมหาสาวกองค์หนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีย์ เกิดในตระกูลพราหมณ์สาวัตถิ 

(sāvatthi) ออกบวชตามปรนนิบัติพระสิทธัตถะ ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรแล้วก็ได้บรรลุอรหัตเช่นเดียวกับ
พระกลุ่มปัญจวัคคีย์อื่นๆ ท่านพระมหานามเถระมีชื่อพ้องกับเจ้าศากยะมหานาม ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 302; 
และ Ibid., 514. 

410
พระอนิรุทธะ (ส. อนิรุทฺธ aniruddha) บาลีว่า อนุรุทธะ (บ. อนุรุทฺธ Anuruddha) เป็น ลูกพ่ีลูกน้องของ

เจ้าชายสิทธัตถะ และเป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ประสูติในศากยวงศ์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุ กโกทนะ 
อย่างไรก็ตามบางแห่งระบุว่า พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะและเป็นพระอนุชาของพระเจ้ามหานาม ภายหลังได้
ออกผนวชเรียนกรรมฐานในส านักของพระสารีบุตรและได้บรรลุพระอรหัตที่ป่าปาจีนวังสทายวัน แคว้นเจตีและได้รับยกย่องจาก
พระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางทิพยจักษุ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพิ่มเติม), 495; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 24; and 

G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 85.  
411

ไรวตะ (ส. ไรวต  raivata) บาลีว่า เรวตะ (บ. เรวต revata) เป็นชื่อของพระมหาสาวกองค์หนึ่งของ
พระพุทธเจ้า แต่ไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าเป็นองค์ใด ทั้งนี้เพราะสาวกของพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าเรวตะซ้ ากันหลายท่าน อย่างไรก็
ตามเรวตะในที่นี้อาจจะเป็นพระเรวตขทิรวนิยะ (Revatakhadiravaniya) ซึ่งเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อวังคันตะ มารดาชื่อสารี
และเป็นน้องชายคนสุดท้องของพระสารีบุตร ท่านบ าเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าไม้ตะเคียนราว 3 เดือนจึงบรรลุอรหัตและได้รับยก
ย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางอยู่ป่า ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 348; G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 
752; and Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 457. 
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ประณีต ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะ แล้วจัดตั้งเหยือกน้ าเอาไว้ เสร็จแล้วก็ได้ส่งทูตไปทูลแจ้งเวลา
พระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้เวลาเหมะสมแล้ว พระกระยาหารตระเตรียมเสร็จแล้ว 
บัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดพิจารณาเวลา (ที่จะเสวยพระกระยาหาร) เถิด” ครั้งนั้นในเวลาเช้าตรู่ 
พระผู้มีพระภาคทรงครองจีวรทรงบาตรแล้วมีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์ได้เสด็จเข้าไป
ทางสถานที่จัดเลี้ยงของพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริ หลังจากเสด็จเข้าไปแล้วก็ได้ประทับ
บนอาสนะท่ีเขาจัดเตรียมไว้เบื้องหน้าของภิกษุสงฆ์ หลังจากพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริ
เหล่านั้นทราบว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเข้าไปนั่งพักสบายแล้วจึงช่วยกันเลี้ยงโภชนียาหาร           
อันสะอาด ประณีต เลิศรสด้วยมือตนเองจนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข อ่ิมหน าส าราญ 
หลังจากพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริเหล่านั้นได้เลี้ยงโภชนียาหารอันสะอาด ประณีต 
เลิศรสด้วยมือตนเองจนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอ่ิมหน าส าราญแล้ว  ครั้นรู้ว่าพระผู้มี             
พระภาคเสวยเสร็จทรงล้างพระหัตถ์ ปลดบาตรออกแล้วจึงพากันเลือกที่นั่งต่ ากว่าแล้วก็นั่งอยู่เฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเพ่ือสดับธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมือง
ศุศุมารคิริเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่น          
ร่าเริงด้วยธรรมกถา หลังจากพระองค์ได้ชี้แจงให้พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริ เข้าใจ        
แจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วย
ธรรมกถาโดยวิธีการมากมายแล้วก็สงบนิ่งอยู่ 

ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริกล่าวเรื่องนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า         
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปราบนาคและยักษ์ผู้ชั่วร้ายเหล่านั้นในสถานที่ต่างๆ 
และประเทศต่างๆ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อัศวตีรถิกะนาค (aśvatīrthika) นี้เป็นผู้ก่อเวรต่อพวก              
ข้าพระองค์ผู้ไม่ก่อเวร เป็นศัตรูต่อพวกข้าพระองค์ผู้ไม่เป็นศัตรู เป็นผู้ประสงค์ร้ายต่อพวกข้าพระองค์
ผู้ไม่ประสงค์ร้าย อัศวตีรถิกะนาคนี้ท าลายข้าวกล้าที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาของพวกข้าพระองค์ นอกจากนี้ยัง
ท าร้ายสตรี บุรุษ ทารก ทาริกา โค กระบือ แพะ แกะ ได้โปรดสงสารเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
เมตตาอนุเคราะห์ จงปราบอัศวตีรถิกะนาคนั้นด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับค านิมนต์ของ
พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากรับนิมนต์
ของพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริโดยดุษณีภาพแล้ว ก็ลุกจากอาสนะและเสด็จหลีกออกไป 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วสู่วิหารประทับนั่งลงแล้วบนอาสนะที่ถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่าง
ดีเบื้องหน้าหมู่ภิกษุสงฆ์ ครั้นประทับแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “อานนท์ 
เธอจงไปแจ้งกะบรรดาภิกษุ จงแจกสลากให้โดยกล่าวว่า ในบรรดาพวกเธอ ภิกษุรูปใดสามารถที่จะ
ปราบอัศวตีรถิกะนาคได้ ภิกษุรูปนั้นจงจับสลาก” พระอานนท์ผู้มีอายุทูลตอบรับพระด ารัสของ                  
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “รับด้วยเกล้า พระพุทธเจ้าข้า” แจ้งแล้วต่อภิกษุสงฆ์ แล้วเริ่มต้นแจกสลากใน
หมู่ภิกษุซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงจับสลาก พวกภิกษุผู้เป็นสถวิระ
เกิดความสนใจอยากรู้ขึ้นมาว่า “ท าไมพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงจับสลาก” พวกภิกษุผู้เป็นสถวิระ            
ก็เห็นว่า พระองค์ต้องการจะท าให้คุณของสวาคตะผู้มีอายุปรากฏเด่นชัด แม้พวกภิกษุผู้เป็นสถวิระ
เหล่านั้นก็ไม่จับสลากเช่นกัน พระสวาคตะผู้มีอายุมีความสนใจ (เช่นกัน) ว่า “ท าไมพระผู้มีพระภาค
จึงไม่ทรงจับสลาก อีกทั้งภิกษุผู้เป็นสถวิระทั้งหลายก็ไม่จับสลากเช่นกัน พระสวาคตะก็เห็นว่า                  
“พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการท าให้คุณของเราปรากฏเด่นชัด เพราะฉะนั้น เราจะเติมเต็มมโนรถของ
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พระศาสดา เราจะจับสลากเอง” พระสวาคตะผู้มีอายุนั้นจึงลุกข้ึนจากที่นั่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เหยียดแขนที่
คล้ายกับงวงช้างออกไปจับสลาก พระผู้พระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่ทรงทราบแต่ก็จะทรงตรัสถาม 
(ดังนั้น) พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระอานันทเถระว่า “ดูก่อนอานนท์ ภิกษุรูปใดจับ            
สลากได้ ?” พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สวาคตะ พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า “อานนท์ เธอจงไปบอกสวาคตะอย่างนี้ว่า “นาคนี้ชั่วร้ายนักเธอควรรักษาตัวของเธอด้วย” 
พระอานนท์ผู้มีอายุ ทูลตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “รับด้วยเกล้า พระพุทธเจ้าข้า” 
เข้าไปพบสวาคตะผู้มีอายุ ครั้นเข้าไปแล้วบอกเรื่องนี้กะสวาคตะว่า “สวาคตะผู้มีอายุ พระผู้มี               
พระภาคเจ้าตรัสว่า “นาคนี้ชั่วร้ายนักเธอควรรักษาตัวของเธอด้วย” (สวาคตะ) นั้นกล่าวว่า                 
“พระอานนท์ผู้มีอายุ อาชญาของศาสดาเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม แม้ว่าชมพูทวีปจะเต็มไปด้วยนาค
อย่างอัศวตีรถิกะซึ่งแออัดอยู่ด้วยกันดุจไม้อ้อย ไม้ไผ่ และไม้กก กระนั้น นาคเหล่านั้นก็ไม่สามารถ
เพ่ือที่จะท าให้ขนแม้เพียงเส้นเดียวของข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ ไฉนเลยอัศวตีรถิกะนาคจะท าอันตรายต่อ
ร่างกายข้าพเจ้าได้” พระอานนท์ผู้มีอายุกล่าวแล้วว่า “(ขอให้) ปราศจากโรคภัย” และหลีกไปแล้ว 

ภายหลังค่ าคืนผ่านพ้นไป ในเวลาเช้าตรู่ท่านสวาคตะผู้มีอายุนุ่งห่มจีวรครองบาตรเข้าไป
ยังเมืองศุศุมารคิริเพ่ือบิณฑบาต ภายหลังจากเดินบิณฑบาตในเมืองศุศุมารคิริแล้วก็เข้าไปยังสถานที่
อยู่ของอัศวตีรถิกะนาค อัศวตีรถิกะนาคได้เห็นท่านสวาคตะผู้มีอายุแต่ที่ไกล ครั้นเห็นแล้ว ครุ่นคิด
ขึ้นมาว่า “ศรมณะนี้ได้ยินข่าวเหตุการณ์การฆ่าของเรา ใยเล่าเขาถึงมายังที่ของเราอีก ?” และคิดอีก
ว่า “ผู้นี้เป็นอาคันตุกะ เขาก็จงมาเถิด” จากนั้นท่านสวาคตะผู้มีอายุไปแล้วยังสระที่อยู่ของนาค            
ปลดบาตรและจีวรวางแขวนไว้ที่ เหมาะสมแห่งหนึ่ง ล้างเท้าและมือทั้งสองข้าง กรองน้ าดื่ม  
ตระเตรียมใบไม้แห้ง (เอามาป)ู นั่งลงเริ่มต้นเริ่มท าภักตกิจ อัศวตีรถิกะนาคคิดว่า “ท่านสวาคตะนี้เป็น
แขก” จึงไม่สนใจท่านสวาคตะ ท่านสวาคตะผู้มีอายุก าหนดรู้ว่า “นาคชั่วทั้งหลายที่ยังไม่ถูกท าให้
โกรธยังไม่อาจจะฝึกได้ เราจะต้องท าให้นาคตัวนี้โกรธ” พระสวาคตะนั้นจึงล้างบาตรแล้วเทน้ าล้าง
บาตรลงในสระนั้น นาคนั้นมีความขุ่นเคืองจึงคิดว่า “เราวางเฉยต่อศรมณะนี้เมื่อเขามาถึง แม้ในขณะ
ที่เขาบริโภคเราก็ยังวางเฉยอยู่ (ทว่า) ศรมณะนั้นเทน้ าสกปรกทิ้งลงในสระของเรา เราจะท าให้ศรมณะ
นี้เหลืออยู่แต่ชื่อ” ดังนี้แล้วนาคนั้นก็มีความโกรธเคืองอย่างรุนแรง อัศวตีรถิกะนาคจึงเหาะขึ้นไปบน
อากาศ เริ่มซัดอาวุธต่างๆ มจีักร หอก ขวาน หลาว เป็นต้น ไปยังท่านสวาคตะผู้มีอายุ ท่านสวาคตะผู้
มีอายุได้เข้าถึงเมตตาสมาบัติ  (ท าให้) อาวุธเหล่านั้นกลายเป็นดอกอุบล  ดอกปัทมะ ดอกกุมุทะ             
ดอกปุณฑริกา และดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ตกลงบนร่างของ (พระสวาคตะผู้มีอายุ) นั้น อัศวตีรถิกะ
นาคเริ่มปล่อย (บันดาลให้เกิด) ฝนที่เป็นถ่านร้อน แม้ฝนนั้นก็กลายเป็นดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ตก
ลงบนร่างของท่านสวาคตะผู้มีอายุ อัศวตีรถิกะนาคเริ่มบันดาลฝนที่เป็นเศษละออง แม้ฝนฝุ่นนั้นก็ได้
กลายเป็นผงอคุรุอันเป็นทิพย์ ผงจันทน์ ผงใบตมาละเริ่มตกลง (บนร่างของท่านสวาคตะผู้มีอายุ) 
เพราะอานุภาพแห่งความโกรธที่ครอบง า อัศวตีรถิกะนาคเริ่มปล่อยควัน แม้พระสวาคตะผู้มีอายุด้วย
ฤทธานุภาพเริ่มเพ่ือที่จะปล่อยควัน (เช่นกัน) เพราะอานุภาพแห่งความโกรธที่ครอบง า อัศวตีรถิกะ
นาคเริ่มเปล่งประกายแสง แม้ท่านสวาคตะผู้มีอายุก็เข้าสู่เตโชธาตุ  ณ ที่แห่งนั้น ด้วยโกรธานุภาพของ
อัศวตีรถิกะนาค และด้วยฤทธานุภาพของท่านสวาคตะผู้มีอายุ ปรากฏล าแสงใหญ่ขึ้น พราหมณ์และ
คฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริครั้นเห็นล าแสงนั้นแล้วก็เกิดความตื่นตาตื่นใจ เริ่มมองไปทางโน้นทางนี้ 
(พวกพราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้น) กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้านี้จะปราบตีรถิกะ
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นาค ไปดูกันเถอะ” สิ่งมีชีวิตนับแสนออกไป (เพ่ือที่จะดู) แม้ภิกษุที่ยืนอยู่ในที่นั้น เริ่มมองไปยังล าแสง
ใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุแล้วว่า “ภิกษุผู้เจริญ ภิกษุรูปนี้คือ
สวาคตะ ผู้เป็นเลิศในบรรดาภิกษุ เป็นสาวกของเราได้เข้าเตโชธาตุสมาบัติอยู่เป็นประจ า” ในเวลาที่
อัศวตีรถิกะนาคสิ้นทิฐิมานะ อาวุธทั้งหลายหมดก าลังลงแล้ว นาคนั้นเริ่มหนีไป ท่านสวาคตะผู้มีอายุ
ได้เนรมิตไฟขึ้นรอบๆ (อัศวตีรถิกะนาค) ไม่ว่าอัศวตีรถิกะนาคไปทางทิศใด เขาก็เห็นทิศนั้นๆ มีไฟลุก
โพลงโชติช่วงชัชวาล นาคนั้นผู้ถูกท าให้ตื่นกลัวแล้วโดยไฟที่ถูกเนรมิตขึ้นทางโน้นทางนี้เห็นว่าไม่มีที่
ป้องกัน ทุกๆ ที่ไม่มีที่สงบยกเว้นในที่ใกล้ๆ สวาคตะมีความสงบ และความเย็น ดังนั้น นาคนั้นจึงวิ่ง
เข้าไปหาสวาคตะ เมื่อเข้าไปแล้วได้พูดกะท่านสวาคตะผู้มีอายุว่า “ท่านสวาคตะผู้เจริญ พอเถอะ 
ท าไมท่านท าร้ายเรา?” ท่านสวาคตะกล่าวว่า “เรามีความชราเป็นธรรมดา เราไม่เบียดเบียนท่าน              
แต่ว่าท่านนั่นแหละเบียดเบียนเราก่อน ถ้าเราไม่มีกองคุณงามความดีเช่นนี้ วันนี้เราก็จะถูกท่านท าให้
เหลือแต่ชื่อ” นาคนั้นกล่าวว่า “สวาคตะผู้เจริญ จงสั่งมาเถอะ เราควรท าอย่างไร ?”  (ท่านสวาคตะ
กล่าวว่า) “ภัทรมุข ไปยังส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถือเอาสรณคมน์สิกขาบท” นาคนั้นกล่าว
ว่า “สวาคตะผู้เจริญ ดีเลย เราจะท าอย่างนั้น” ครั้งนั้น ท่านสวาคตะผู้มีอายุน าอัศวตีรถิกะนาคเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเข้าไปแล้ววันทาแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วย              
เศียรเกล้าเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ ณ สถานที่สมควรแห่งหนึ่ง ท่านสวาคตะนั้นครั้นนั่งลงแล้ว ณ สถานที่
สมควรแห่งหนึ่ง กราบทูลเรื่องนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นั้นว่า “นี่คืออัศวตีรถิกะนาคพระเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะอัศวตีรถิกะนาคว่า “ภัทรมุข เพราะความประพฤติอันชั่วช้าในกาลก่อน
ท่านจึงอุบัติในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน เวลานี้เจ้านั้นมุ่งแต่จะฆ่าและท าร้าย (ผู้อ่ืน) สังหารชีวิตผู้อ่ืน     
เลี้ยงชีวิตโดยการท าลายชีวิตของผู้อ่ืน เมื่อเจ้าจุติจากภพนี้แล้วคติของเจ้าจะเป็นอย่างไร ? การอุบัติ
ของเจ้าจะเป็นอย่างไร ? สัมปรายภพ412ของเจ้าจะเป็นอย่างไร ?” นาคนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระผู้มี
พระภาค จงสั่งสอน (ข้าพระองค์ด้วยเถิด) ข้าพระองค์จะต้องท าอย่างไร” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
แล้วว่า “เธอจงถือเอาสรณสิกขาบทจากส านักของเรา ให้ความปลอดภัยแก่พราหมณ์และคฤหบดี
ชาวเมืองศุศุมารคิริ” นาคนั้นกล่าวว่า “เราจะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พ่ึง และรับเอาสิกขาบท  
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะให้ความปลอดภัยแก่พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริ” ครั้งนั้น 
พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริน าเอาของถวายจ านวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เมื่อเข้าไปแล้ววันทา พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ณ สถานที่สมควร
แห่งหนึ่ง ครั้นนั่งลงแล้ว ณ สถานที่สมควรแห่งหนึ่ง ทูลถามเรื่องนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“พระองค์ผู้ เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปราบนาคหรือ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า                 
“นาคไม่ได้ถูกปราบโดยเรา แต่โดยภิกษุชื่อว่าสวาคตะ” (พวกเขาถามว่า) “ภิกษุรูปใด ?” (พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า) “ภิกษุผู้ที่นั่งอยู่ที่นี่ผู้เป็นบุตรของคฤหบดีโพธะ (พระผู้มีพระภาคเตรัสอีกว่า) 
ผู้คนในโลกปรารถนาสมบัติ (แต่) ปฏิสธความวิบัติ” มีคนหนึ่งในที่นั้นกล่าวว่า “เขานั้นเป็นบุตรของ
พ่ีชายของฉัน” อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เขาเป็นบุตรน้องสาวของฉัน” อีกคนหนึ่งก็กล่าวว่า “เขาเป็นบุตร
เพ่ือนของฉัน” ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่า
แล้ว ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  “ในนามของท่าน
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สวาคตะผู้เจริญ ขอนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารของพวกเราป็น
เวลา  7 วันเถิด” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมือง            
ศุศุมารคิริโดยดุษณีภาพ พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริ ก็เข้าใจถึงการรับนิมนต์โดย
ดุษณีภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า วันทาแทบเบื้องยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้าและหลีกไป
แล้วจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ในเมืองศุศุมารคิริมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่า อหิตุณฑิกะ413 (ahituṇḍika) เป็นเพ่ือนของ
คฤหบดีโพธะ พราหมณ์นั้นได้หนีไปยังเมืองศราวัสตีเพราะความกลัวอัศวตีรถิกะนาค พระราชา           
ปรเสนชิต แห่งเมืองเกาศละได้แต่งตั้งเขาไว้ในหน้าที่ดูแลน้ าเมาที่ให้ช้างดื่ม วันหนึ่งพราหมณ์นั้นมาถึง
เมืองศุศุมารคิริด้วยกิจธุระ (บางประการ) พราหมณ์นั้นได้ยินว่าภิกษุสวาคตะผู้เป็นบุตรของคฤหบดี
โพธะได้ปราบอัศวตีรถิกะนาค ครั้นเมื่อทราบแล้วก็เข้าไปพบท่านสวาคตะผู้มีอายุ เมื่อเข้าไปแล้วก็ก้ม
กราบที่เท้าของท่านสวาคตะด้วยศีรษะเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ ณ สถานที่สมควรแห่งหนึ่ง พราหมณ์นั้น
กล่าวกะภิกษุสวาคคตะผู้มีอายุว่า “ท่านอารยะ สวาคตะ ขอนิมนต์ไปฉันอาหารภายในเรือนของ
ข้าพเจ้าด้วยเถิด” ท่านสวาคตะผู้มีอายุกล่าวว่า “ดูก่อนพราหมณ์ ในนามของเราพราหมณ์และ
คฤหบดีชาวเมืองศุศุมารคิริได้นิมนต์คณะภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันภัตตาหารเป็นเวลา            
7 วัน (ดังนั้น) เราไม่สามารถรับนิมนต์ได้”  พราหมณ์กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าท่านไม่สามารถรับ
นิมนต์ในตอนนี้ ในเวลาที่ท่านอยู่ในเมืองศราวัสตีพึงเสวยอาหารบิณฑบาตในบ้านของข้าพเจ้าเป็น
อันดับแรก” (ท่านสวาคตะ) กล่าวว่า “จงเป็นอย่างนั้น” พราหมณ์กราบแทบเท้า (ภิกษุสวาคตะ) และ
หลีกไปแล้ว ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในเมืองศุศุมารคิริจนเป็นที่พอพระทัยแล้วจึง
ออกเสด็จเดินทางไปยังเมืองศราวัสตี เสด็จจาริกไปตามล าดับจนกระทั่งถึงเมืองศราวัสตี ในเมือง 
ศราวัสตีนั้นพระองค์ประทับอยู่ในเชตวันวิหารอันเป็นอารามของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ คฤหบดี 
อนาถปิณฑทะได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริกไปยังชนบทนามว่า ภรคะ ได้มาถึงเมือง 
ศราวัสตีแล้วได้ประทับอยู่ในอารามของตนที่นี่ ได้ฟังดังนี้จึงออกจากเมืองศราวัสตีเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้า เมื่อเข้าไปแล้ววันทาแทบเบื้องยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่งลงแล้ว
ที่สมควรข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้แจงให้คฤหบดีอนาถปิณฑทะเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอา
ไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา หลังจากพระองค์ได้ชี้แจง
ให้คฤหบดีอนาถปิณฑทะเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ 
ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาโดยวิธีการมากมายแล้วก็สงบนิ่งอยู่  ครั้งนั้น คฤหบดี           
อนาถปิณฑทะลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้ว ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับนิมนต์เสวยภัตตาหาร
ในวันพรุ่งนี้ภายในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับค าทูลนิมนต์ของคฤหบดี
อนาถปิณฑทะโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น คฤหบดีอนาถปิณฑทะก็เข้าใจถึงการรับนิมนต์โดยดุษณีภาพของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พอใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค วันทาแทบเบื้องยุคลบาทของพระองค์
ด้วยเศียรเกล้าและหลีกไปแล้วจากส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พราหมณ์อหิตุณฑิกะนั้นเมื่อได้ยิน
ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริกไปยังชนบทนามว่า ภรคะ ได้มาถึงเมืองศราวัสตีแล้วได้ประทับอยู่
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ในเชตวันวิหารอันเป็นอารามของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ เมื่อได้ยินดังนี้ได้เข้าไปพบพระสวาคตะ          
ผู้มีอายุ ครั้นเข้าไปแล้วพูดกะสวาคตะว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านได้โปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารในวัน
พรุ่งนี้ภายในเรือนของข้าด้วยเถิด” ท่านสวาคตะผู้มีอายุก็ทรงรับค านิมนต์ของพราหมณ์โดยดุษณีภาพ 
ครั้งนั้น พราหมณ์ก็เข้าใจถึงการรับนิมนต์โดยดุษณีภาพของท่านสวาคตะ ลุกจากที่นั่งและหลีกไป 
ครั้นถึงเวลากลางคืน คฤหบดีอนาถปิณฑทะก็ตระเตรียมของขบเคี้ยวและของควรบริโภคอันสะอาด 
ประณีต ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ปูลาดอาสนะ แล้วจัดตั้งเหยือกน้ าเอาไว้ เสร็จแล้วจึงใช้ทูตไปทูลแจ้งเวลา
พระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้เวลาเหมาะสมแล้ว พระกระยาหารตระเตรียมเสร็จแล้ว 
บัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดพิจารณาเวลา (ที่จะเสวยพระกระยาหาร) เถิด” ครั้งนั้น ในเวลาเช้าตรู่
พระผู้มีพระภาคเจ้านุ่งห่มจีวรครองบาตรแล้วมีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยัง
เรือนที่อาศัยของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ แม้พราหมณ์ก็จัดเตรียมอาหารที่ประณีตแก่พระสวาคตะผู้มี
อายุ แม้พระสวาคตะผู้มีอายุในเวลาเช้าตรู่นุ่งห่มจีวรครองบาตรแล้วเข้าไปยังที่อยู่ของพราหมณ์นั้น 
เมื่อเข้าไปแล้วนั่งลงแล้วบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้ว พระสวาคตะผู้มีอายุนั่งอยู่ในที่สมควรแห่งหนึ่ง
แล้ว พราหมณ์นั้นจึงเลี้ยงอาหารอันประณีตจนท่านอ่ิมหน าส าราญ พราหมณ์นั้นคิดในใจว่า                   
“ท่านสวาคตะผู้เป็นเจ้า ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว แต่ภัตตาหารยังไม่ย่อย เราจะถวายน้ าปานะแก่ท่าน” 
รู้อย่างนี้แล้ว พราหมณ์จึงได้กล่าวกะท่านสวาคตะผู้มีอายุว่า “พระคุณเจ้า อาหารอันประณีต ท่านฉัน
เสร็จแล้วควรดื่มน้ าปานะเถิด น้ าปานะจะช่วยย่อยอาหาร” พระสวาคตะกล่าวว่า “เจริญพร เราจะท า
ตามนั้น” พราหมณ์นั้นจึงเตรียมน้ าปานะ แล้วก็ใส่น้ าเมาจากน้ าเมาของช้างลงไปประมาณหนึ่งนิ้ว414 
เพราะยังไม่ได้ประมวลจิตให้เป็นสมาธิพระอรหันต์ทั้งหลายจึงยังไม่เกิดชญานทรรศนะ ท่านสวาคตะ 
ผู้มีอายุจึงได้ดื่มน้ าปานะนั้นเข้าไป จากนั้น ท่านก็กระท าอนุโมทนาทักษิณาทาน แล้วก็เดินทางไปตาม
ถนนในกรุงศราวัสตีที่ปกคลุมไปด้วยเสื่อหญ้า ท่านสวาคตะเดินผ่านถนนนั้นไปแล้วต้องแสงแดดเข้าจึง
รู้สึกใจสั่นเพราะความเมาแล้วจึงล้มลงบนพ้ืนดิน พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายจะทรงกระตือรือร้น
พระองค์อยู่เสมอ พระผู้มีพระภาคจึงทรงเนรมิตบรรณกุฏิ415 ใครก็ตามเห็นสวาคตะนี้แล้วก็อย่าหมด
ความเลื่อมใสในศาสนา (ของเรา) เลย คฤหบดีอนาถปิณฑทะครั้นทราบว่า ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขนั่งพักสบายแล้วจึงเลี้ยงโภชนียาหารอันสะอาด ประณีต เลิศรสด้วยมือตนเองจนภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข อ่ิมหน าส าราญ หลังจากทราบแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงล้าง
พระหัตถ์ปลดบาตรออกแล้วจึงเลือกท่ีนั่งต่ ากว่าแล้วก็นั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเพ่ือสดับ
ธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ให้คฤหบดีอนาถปิณฑทะเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ 
ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ลุกจากที่ประทับหลีกไปแล้ว                
                                                           

414
“tena pānakaṁ sajjīkṛtya hastimadādaṅguliḥ prakṣiptā” รอตแมน (Rotman) เสนอค าแปลว่า 

หลังจากพราหมณ์นั้นเตรียมน้ าปานะแล้วก็ใส่น้ าเมาจากน้ าเมาของช้างลงไปประมาณหนึ่งนิ้ว ทางด้านบลูมฟิลด์ (Bloomfield) 
แนะน าว่าควรแก้ไข “prakṣiptā” เป็น “prak kṣiptā” และให้ค าแปลว่า ขณะที่เตรียมน้ าปานะนิ้วของพราหมณ์ก็ได้ตักน้ าเมา
ของช้าง ส่วนทางด้านเคนเนธ (Kenneth) กล่าวถึงข้อความนี้จากต้นฉบับภาษาจีนว่า พราหมณ์นั้นต้องการให้อาหารที่ท่าน            
สวาคตะฉันไปแล้วนั้นย่อยโดยเร็วจึงใส่น้ าเมาของช้างเพียงเล็กน้อยลงไปในน้ าซุป ดู Andy Rotman, Divine Story : 

Divyāvadāna Part I, 435; Maurice Bloomfield, “Note on the Divyāvadāna,” Journal of the American 

Oriental Society 40, 1920, 336; and K.S. Kenneth Ch’en, “A Study of the Svāgata Story in the Divyāvadāna 

in its Sanskrit, Pali,Tibetan and Chinese Versions,” Harvard Journal of Asiatic Studies 9, 1945, 289. 
 415
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ไปจนถึงสถานที่นั้นโดยล าดับ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าคลายฤทธิ์แห่งมนตร์แล้วได้ตรัสเรียก           
ภิกษุมาว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แหละคือสวาคตะ ภิกษุผู้สยบความร้ายกาจของอัศวตีรถิกะนาค 
ตอนนี้สวาคตะนี้จะสามารถก าจัดพิษแห่งอาหารที่ฉันเข้าไปไม่ดีได้ไหม ?” ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า              
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไม่ได้พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ                
การดื่มน้ าเมาจึงมีโทษอย่างนี้และก็ยังมีโทษอ่ืนๆ อีก  เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ควรดื่มน้ าเมาหรือ
ให้น้ าเมาแก่คนอ่ืน” 416 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปลุกท่านสวาคตะที่หลับไปด้วยฤทธิ์ของน้ าเมา 
กล่าวแล้วว่า “สวาคตะนี้มันเหตุการณ์อะไรกัน ?” (สวาคตะทูลว่า) “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า           
ข้าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจ ข้าแต่พระสุคตเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจ” จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าน าเอา
สวาคตะกลับไปยังวิหาร ประทับบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ ครั้นประทับ               
(บนอาสนะ) แล้วตรัสแล้วกะภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เจริญ เธอทั้งหลายผู้เชื่อฟังเรา          
ผู้เป็นศาสดา เธอทั้งหลายไม่ควรดื่ม (และ) ไม่ควรให้น้ าเมาแม้เล็กน้อย โดยที่สุดแม้น้ าเมาเพียงแค่
ปลายยอดหญ้ากุศะ”  

ภิกษุผู้ เกิดความสงสัยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งขจัดความสงสัยทั้งปวงว่า              
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านสวาคตะผู้มีอายุได้กระท ากรรมใดไว้หรือจึงเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์
มาก มีสมบัติมาก ? และได้กระท ากรรมใดไว้จึงได้กลายเป็นขอทาน และเป็นที่รู้จักกันว่า ทุราคตะ ?               
ได้กระท ากรรมใดไว้จึงได้บรรพชิตในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะละสรรพเกลศจึงได้รับ
ความเป็นอรหันต์ และได้รับการยกย่องไว้ในฐานะผู้เป็นเลิศในบรรดาภิกษุทั้ งหลายผู้เข้าเตโชธาตุ
สมาบัติ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวาคตะได้ก่อร่างสร้างกรรม         
อันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มีผลจริงอย่าง
แน่นอนไว้แล้ว สวาคตะได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านี้ไว้แล้ว ใครอ่ืนจะได้เสวย (ผลกรรมนี้) เล่า ?”       
(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า) “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อม      
ไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่
แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่
บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งท่ีดีและไม่ดีย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุ และอายตนะท่ีก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  

 

กรรมทั้งหลายที่สั่งสมไว้แล้วทั้งดีและไม่ดีย่อมไม่สูญสิ้นไป  
(แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยกัลป์ก็ตาม |  
นอกจากนี้หลังจากท่ีมันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสมแล้ว  
ก็ย่อมให้ผลแก่วิชญาณทันที ||10|| 
 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลนานมาแล้วในเวลานั้น มีคฤหบดีคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่       
กรวฏกะ (karvaṭaka) เป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่
ไพศาล เป็นคู่แข่งทางด้านทรัพย์สินของท้าวไวศรวัณ ในสมัยหนึ่งเขาผู้แวดล้อมด้วยญาติ มิตร            
คนสนิทจ านวนมาก ผู้แวดล้อมด้วยคนรับใช้ภายในเรือน ออกเดินทางไปยังบริเวณอุทยาน เมื่อไม่มี
พระพุทธเจ้าอุบัติ พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์สัตว์ผู้ต่ าต้อยตกทุกข์ได้ยาก ใช้สอยแต่            
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การเป็นต้นบัญญัติห้ามดื่มสุราเมรัยของท่านสวาคตะหรือสาคตะ มีเร่ืองบันทึกไว้ในบาลี คัมภีร์มหาวรรค              
พระวินัยปิฎก แห่งสุราปนวรรคสิกขาบทที่ 1 และในอรรถกถาที่ขยายความแห่งสุราปนชาดก คัมภีร์ขุททกนิกาย. 
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ศยนาสนะที่เงียบสงัดเป็นทักษิณียบุคคลที่ยอดเยี่ยมของโลกก็จะอุบัติขึ้นในโลก พระปัจเจกพุทธเจ้า
องค์หนึ่งท่องจาริกไปในชนบทแล้วจนกระท่ังไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เพราะเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง 
เพราะธาตุก าเริบท่านจึงอาพาธ ท่านต้องการอาหารบิณฑบาตจึงเข้าไปยังอุทยานแห่งนั้น คฤหบดีนั้น
เมื่อเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็เกิดความขุ่นเคือง คฤหบดีนั้นได้สั่งบุรุษรับใช้ว่า “ท่านผู้เจริญ จงขับ
ไล่ซึ่งบรรพชิตนี้” ในบรรดาบุรุษรับใช้เหล่านั้นไม่มีใครกล้าที่จะขับไล่ (บรรพชิตนั้น) คฤหบดีผู้          
เกรี้ยวกราด ได้จับคอของผู้ยิ่งใหญ่นั้นด้วยมือของตนเองและโยนออกไป และกล่าวว่า “เจ้าจงไปอยู่
ท่ามกลางพวกขอทาน” พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ที่มีก าลังลมปราณเหนื่อยอ่อนจึงล้มลงไปบนพ้ืน              
พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก าหนดว่า “คฤหบดีผู้น่าสงสารคนนี้ถูกโจมตีและถูกท าร้ายแล้ว (ทางด้าน
จิตใจ) เราจะต้องช่วยยกระดับจิตใจของคฤหบดีคนนี้” รู้แล้วอย่างนี้ก็เหาะขึ้นไปในอากาศเริ่มแสดง
ปราติหารย์คือท าให้เกิดแสงสว่าง ความร้อน ฝนตก และฟ้าแล่บ อิทธิฤทธิ์ย่อมดึงดูดความสนใจของ
ปุถุ ชน ได้ อย่ า งรวด เร็ ว  คฤหบดีนั้ นร าวกับต้ น ไม้ที่ ถู กตั ด โคน หมอบลงที่ แทบ เท้ าของ                   
(พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น) กล่าวว่า “ข้าแต่พระทักษิณียบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ ขอท่านจงลงมาเถิด ขอท่าน           
จงลงมาเถิด ท่านจงช่วยฉุดมือของข้าพเจ้าผู้จมลงไปในเปลือกตมคือทุจริตให้ขึ้นมาด้วยเถิด” คฤหบดี
กระท าการบูชาและสัตการแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งปณิธานว่า “เนื่องจากข้าพเจ้าได้ท าผิดไว้ใน
พระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ (ฉะนั้น) ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้รับกรรมนี้เลย เพราะข้าพเจ้าได้
กระท าอุปการะไว้ในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงบังเกิดใน
ตระกูลที่มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากมาย และขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด อนึ่งขอให้
ข้าพเจ้าได้ชื่นชมพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านี้ อย่าได้เหินห่างพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งเช่นนี้เลย” 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในเวลานั้น ในสมัยนั้น ภิกษุ            
สวาคตะนั้นก็คือคฤหบดีนี้นั่นเอง ข้อที่เขาได้ท าการรับใช้พระปัจเจกพุทธเจ้า เขาจึงเกิดแล้วในตระกูล
ที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ข้อที่ท าให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้รับบาดเจ็บ ท าให้เขาเกิดมาเป็น
ขอทานตลอด 500 ชาติ จนกระทั่งตอนนี้แม้เป็นภพสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นขอทาน ส่วนข้อที่ได้ตั้ง
ปณิธานไว้ เขาจึงได้บวชในศาสนาของเราละซึ่งสรรพกิเลสได้รับความเป็นอรหันต์ (และเพราะตั้ง
ปณิธานไว้ว่า) อุปัชฌาย์ของเราได้รับการยกย่องจากพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ            
ผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเลิศในบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เข้าเตโชธาตุสมาบัติอยู่เนืองๆ ฉันใด ขอให้พระผู้มี             
พระภาคเจ้าพระนามว่า ศากยมุนีพระองค์นั้นผู้เป็นราชาธิราชในศากยวงศ์โปรดยกย่องข้าพเจ้าว่า 
เป็นเลิศในบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เข้าเตโชธาตุสมาบัติอยู่เนืองๆ ฉันนั้นด้วยเถิด” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะว่ากรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง  กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็
ย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็ย่อมมีวิบากคละกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายครั้นละทิ้งกรรมที่ด าโดยสิ้นเชิงและกรรมที่คละกันได้แล้ว  ก็ควรท า            
การเพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น ที่กล่าวมานี้ คือเรื่องที่พวกเธอจะต้องศึกษาเอาไว้นะ
ภิกษุทั้งหลาย 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอวทานเรื่องนี้ไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พอใจชื่นชม
ภาษิตของพระผู้มีพระภาค อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเถระนามว่า สวาคตะ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 
13 จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
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14. เรื่องลูกหมู (sūkarikāvadānam) 
 เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า เทพบุตรผู้มีปกติจะจุติจะปรากฏปูรวนิมิต  5 ประการคือ               
1. ผ้าที่สวมใส่เศร้าหมอง 2. ดอกไม้ที่บานสะพรั่งย่อมเศร้าหมอง 3. มีกลิ่นเหม็นออกมาจากร่างกาย 
4. มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสอง 5. ไม่ได้ทรงอยู่ในอาสนะของตน ครั้งนั้น เทพบุตรองค์หนึ่งผู้มี
ธรรมดาเคลื่อนไป กลิ้งเกลือกไปมาอยู่บนพ้ืน ก็ครั้นกลิ้งเกลือกไปทั่วบนพ้ืนแล้วก็กล่าวคร่ าครวญ
อาลัยอาวรณ์อย่างนี้ว่า “โอ้ แม่น้ ามันทากินี417 (mandākinī), โอ้ สระปุษกิริณี (puṣkiriṇī), โอ้ วาปี              
(บ่อน้ า), โอ้ อุทยานไจตรรถะ (caitraratha), โอ้ อุทยานปารุษยกะ (pāruṣyaka),  โอ้ อุทยานนันทวัน, 
โอ้ อุทยานมิศรกาวัน (miśrakāvana), โอ้ อุทยานปาริยาตรกะ (pāriyātraka), โอ้ ปาณฑุกัมพล
ศิลา418 (pāṇḍukambalaśilā), โอ้ เทวสภา, โอ้ สุทรรศนะ419” ท้าวศักรเทวราชได้เห็นเทพบุตรนั้นกลิ้ง
เกลือกทุรนทุรายบนพ้ืน เมื่อเห็นแล้วได้เข้าไปหาเทพบุตรนั้น เมื่อเข้าไปแล้วกล่าวเรื่องนี้กะเทพบุตร
นั้นว่า “ท่านมารษะ เพราะเหตุใดท่านกลิ้งเกลือกทุรนทุรายไปมาบนพื้น คร่ าครวญอาลัยอาวรณ์อยู่ว่า 
“โอ้ แม่น้ ามันทากินี, โอ้ สระปุษกิริณี, โอ้ วาปี (บ่อน้ า), โอ้ อุทยานไจตรรถะ, โอ้ อุทยานปารุษยกะ, 
โอ อุทยานนันทวัน, โอ้ อุทยานมิศรกาวัน, โอ้ อุทยานปาริยาตรกะ, โอ้ ปาณฑุกัมพลศิลา, โอ้ เทวสภา
, โอ้ สุทรรศนะเล่า ? ท่านคร่ าครวญอาลัยอาวรณ์อยู่อย่างนี้เพราะเหตุใด ?” เมื่อกล่าวแล้วอย่างนี้ 
เทพบุตรได้กล่าวกะท้าวศักระว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรานี้ได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ นับจากนี้ไป 7 วัน
เราจะไปอุบัติในครรภ์ของแม่หมูในเมืองราชคฤห์ ในที่นั้นตลอดเวลาหลายปีเราจะต้องบริโภคอุจจาระ
และปัสสาวะ (เป็นอาหาร)” ครั้งนั้น ท้าวศักรเทวราชได้กล่าวค านี้กะเทพบุตรนั้นด้วยความกรุณาว่า 
“มาเถิด ท่านมารษะ จงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้าเป็นที่พ่ึง จงถึงพระธรรมซึ่ง
เป็นสิ่งที่เลิศในบรรดาสิ่งที่ปราศจากราคะทั้งหลายเป็นที่พ่ึง จงถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็น  (คณะ) ที่เลิศใน
บรรดาคณะทั้งปวงเป็นที่พ่ึง” ครั้งนั้น เทพบุตรนั้นผู้หวาดกลัวภัยที่จะอุบัติในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  
และหวาดกลัวภัยที่เกิดจากความตายได้กล่าวอย่างนี้กะท้าวศักระว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรานี้ถึง
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้าเป็นที่พ่ึง ถึงพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศในบรรดาสิ่งที่
ปราศจากราคะเป็นที่พ่ึง ถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็น  (คณะ) ที่เลิศในบรรดาคณะทั้งปวงเป็นที่พ่ึง”                   
เมื่อเทพบุตรนั้นได้ถือเอาศรณะทั้งสาม (ว่าเป็นที่พ่ึง) เมื่อตายไปแล้วก็ได้เคลื่อนไปอุบัติในท่ามกลาง
หมู่เทวดาชั้นตุษิต 

เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าญาณทัศนะของเหล่าเทวดาทั้งหลายจะเป็นไปจากสถานที่ต่ ากว่า 
(ตนเอง) แต่จะไม่เป็นไปจากสถานที่ที่สูงกว่า ครั้งนั้น ท้าวศักรเทวราชได้ตรวจหาเทพบุตรนั้นว่า  
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มันทากินี (mandākinī) เป็นทะเลสาบที่มีความกว้าง 50 โยชน์ พ้ืนที่คร่ึงหนึ่งคือ 25 โยชน์ เป็นผืนน้ าที่ใส
สะอาดระยิบดุจแก้วผลึก ปราศจากตะไคร่น้ าหรือวัชพืชน้ าใดๆ ส่วนพ้ืนที่อีกคร่ึงหนึ่ง 25 โยชน์ มีระดับน้ าลึกประมาณเอวปกคลุม
ไปด้วยดอกบัวสีขาวแผ่ไปคร่ึงโยชน์ จากนั้นจะเป็นดอกบัวสีแดง ลิลลี่น้ า มีทุ่งข้าว ต้นไม้ รอบบริเวณ ดู G. P. Malalasekera, 
Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 443-444. 

418
ปาณฑุกัมพลศิลา (ส. ปาณฺฑุกมฺพลศิลา pāṇḍukambalaśilā) บาลีว่า บัณฑุกัมพลสิลา (บ. ปณฺฑุกมฺพลสิลา 

pandukambalasilā) ไทยใช้ว่า บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ คือ แท่นหินมีสีคล้ายผ้ากัมพลเหลืองเป็นที่สถิตของพระอินทร์ ดู
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 616. 

 
419

สุทรรศนะ (ส. สุทรฺศน sudarśana) บาลีว่า สุทัสสนะ (บ. สุทสฺสนะ sudassana) เป็นเทวนครของเหล่า
เทวดาชั้นดาวดึงส์ ในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานกล่าวว่า เป็นนครที่มีความรุ่งเรืองเฟ่ืองฟูและจัดแต่งด้วยรัตนะ 7 ชนิด ดู ส าเนียง 
เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 20. 
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“เทพบุตรนั้นจะได้ไปอุบัติในครรภ์ของหมูจริงหรือ ?” จนกระทั่งพระองค์ไม่เห็นเทพบุตรนั้นบังเกิด
แล้วในก าเนิดดิรัจฉานและเปรต (และ) ไม่เห็นเทพบุตรนั้นบังเกิดแล้วในนรก ไม่เห็นเทพบุตรนั้น
บังเกิดแล้วในท่ามกลางหมู่มนุษย์ เริ่มตรวจดูยังหมู่เทวดาจาตุรมหาราชิกาและดาวดึงส์ก็ไม่ได้เห็นแล้ว
แม้ในที่เหล่านั้น ครั้งนั้น ท้าวศักรเทวราชผู้เกิดความประหลาดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อเข้าไป
แล้ววันทาเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่งลงในที่สมควรข้างหนึ่ง เมื่อนั่งลงในที่สมควรข้าง
หนึ่งแล้วได้กราบทูลอย่างนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้เห็น
เทพบุตรองค์หนึ่งในที่นี้ผู้มีธรรมดาเคลื่อนไป กลิ้งเกลือกไปมาอยู่บนพ้ืนได้กล่าวอย่างโศกเศร้าอาลัย
อาวรณ์ว่า “โอ้ แม่น้ ามันทากินี, โอ้สระปุษกิริณี, โอ้ วาปี (บ่อน้ า), โอ้ อุทยานไจตรรถะ, โอ้ อุทยาน             
ปารุษยกะ, โอ้ อุทยานนันทวัน, โอ้ อุทยานมิศรกาวัน, โอ้ อุทยานปาริยาตรกะ, โอ้ ปาณฑุกัมพลศิลา, 
โอ้ เทวสภา, โอ้ สุทรรศนะ” ข้าพระองค์ได้กล่าวกะเทพบุตรนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านมารษะ เพราะเหตุใด
ท่านจึงเสียใจ คร่ าครวญ โหยไห้ ตีอก (ชกตัว) เสียสติมากถึงเพียงนี้ ?” เทพบุตรนั้นกล่าวแล้วว่า            
“ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรานี้ได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ นับจากนี้ไป 7 วันเราจะไปอุบัติในครรภ์ของหมูใน
เมืองราชคฤห์ ในที่นั้นตลอดเวลาหลายปีเราจะต้องบริโภคอุจจาระและปัสสาวะ (เป็นอาหาร)                 
ข้าพระองค์ได้กล่าวกะเขาว่า “มาเถิด ท่านมารษะ จงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้า
เป็นที่พ่ึง จงถึงพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศในบรรดาสิ่งที่ปราศจากราคะเป็นที่พ่ึง จงถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็น 
(คณะ) ที่เลิศในบรรดาคณะทั้งปวงเป็นที่พ่ึง” เทพบุตรนั้นกล่าวแล้วว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรานี้ถึง
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้าเป็นที่พ่ึง ถึงพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศในบรรดาสิ่งที่
ปราศจากราคะทั้งหลายเป็นที่พ่ึง ถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็น (คณะ) ที่เลิศในบรรดาคณะทั้งปวงเป็นที่พ่ึง” 
ครั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ เทพบุตรนั้นถึงแก่กาละ พระองค์ผู้เจริญ เทพบุตรนี้ไปอุบัติในที่ใด  ?” พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนเกาศิกะ (หมู่) เทวดานามว่า ตุษิต เป็นผู้สัมฤทธิ์ในความปรารถนาทั้ง
ปวง เขานี้เป็นเทวดารื่นรมย์ยินดีอยู่ใน (หมู่เทวดาชั้นตุษิต) นั้น หลังจากได้ถึงแล้วซึ่งศรณะทั้งสามใน
ที่นี”่ ครั้งนั้น ท้าวศักรเทวราชผู้มีใจที่ถูกท าให้เบิกบาน กล่าวคาถาในเวลานั้นว่า 

 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||1||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||2||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||3||  
 

ครั้ งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพอใจกะภาษิตของท้าวศักรเทวราชตรัสแล้วว่ า                 
“ถูกต้องแล้ว เกาศิกะ, ถูกต้องแล้ว” 

 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||4||  
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เหล่าสัตว์ที่ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||5||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||6||  
 

ครั้งนั้น ท้าวศักรเทวราชพอใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาควันทาแทบเบื้อง                 
ยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้าแล้วกระท าประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาค 3 รอบ ประคอง
อัญชลี นมัสการ (ทูลลา) (พระผู้มีพระภาคเจ้า) แล้วก็ได้อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอวทานเรื่องนี้ไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พอใจชื่นชม
ภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

อวทานว่าด้วยเรื่องของลูกหมู ในศรีทิวยาวทาน เรื่องที่ 14 จบแล้วด้วยประการฉะนี้ 
 
15. เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิที่ถูกพยากรณ์แล้ว (cakravartivyākṛtāvadānam) 

 พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑทะนามว่า เชตวัน     
ในเมืองศราวัสตี เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ชีพอยู่ ด ารง      
เป็นไปอยู่ จะมีสถูปบรรจุพระเกศาและพระนข (เล็บ) ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธ -
ปรินิพพานนั้น ภิกษุทั้งหลายบางกลุ่มจะกระท าการบูชาสถูปบรรจุพระเกศาและพระนขก่อนแล้วจึง
เข้าไปบิณฑบาต เหล่าภิกษุบางกลุ่มก็เสวยสุขจากฌาน วิโมกษ์420 สมาธิ และสมาบัติ ทราบมาว่า            
สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ครั้งนั้น ในเวลาเย็นก็มีภิกษุรูปหนึ่ง                       
กราบสถูปซึ่งบรรจุพระเกศาและพระนขด้วยสรรพางค์กาย น้อมระลึกถึงพระตถาคตโดยอาการ
(ท่าทาง) ท าจิตให้เลื่อมใสแล้วโดยกระท าไว้ในใจว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ เป็นตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ผู้ไปแล้วด้วยดี ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง              
ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยม ผู้เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีโชค” 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จลุกออกจากสถานที่หลีกเร้น (ที่ประทับ) แล้วเสด็จประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูลาดไว้แล้วแต่ข้างหน้าของหมู่แห่งภิกษุนั่นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็น
แล้วซึ่งภิกษุรูปนั้น ผู้น้อมอภิวาทพระสถูปบรรจุพระเกศาและพระนขด้วยสรรพางค์กาย ท าจิตให้
เลื่อมใสยิ่งแล้ว ก็ครั้งทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอีกว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอเห็นแล้วซึ่งภิกษุรูปนั้นผู้น้อมอภิวาทพระสถูปบรรจุพระเกศาและพระนขด้วยสรรพางค์กาย

                                                           
420

วิโมกษ์ (ส. วิโมกฺษ vimokṣa ) บาลีว่า วิโมกข์ (บ. วิโมกฺข vimokkha) มี 8 ประการได้แก่ ภาวะที่จิตปลอด
จากสิ่งรบกวนและดิ่งไปในอารมณ์นั้นๆ ซึ่งจะเป็นไปในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลาย 2. ผู้มีอรูปสัญญาภายใน
มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. ผู้น้อมใจดิ่งไปว่างาม  4. เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป  
เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้  5. เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้   6. เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลย 7. เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึง
เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 8. เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ               
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 11, 276 ; และ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 218.  
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แล้วท าจิตให้เลื่อมใสยิ่งแล้วหรือ ?” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ               
เห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระเจ้าจึงทรงตรัสว่า “ภิกษุนี้จะได้เสวยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง 
1,000 ครั้ง ตราบเท่าที่แผ่นดินจะเคลื่อนลงไปข้างใต้ถึง 84,000 โยชน์ จนกระทั่งศูนย์กลางของโลก 
ไม่เว้นว่างจนกระทั่งทราย” ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ทรายในคลองที่ลึก
เท่าชั่วบุรุษ 1 คนยังไม่สามารถที่จะนับได้เลย จะกล่าวอะไรถึงกาญจนจักร421 (kāñcanacakra) ที่ลึก
ถึง 84,000 โยชน์ได้อีกเล่า ใครจะสามารถท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดระยะเวลาเท่านี้ได้” ล าดับ
นั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ปรารถนาเพ่ือที่จะกระท าการบูชาสักการะสถูปบรรจุพระเกศาและ 
พระนขต่อไปอีก ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วย          
พระหฤทัย ทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังสารวัฏของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชา 
(avidyā) และนิวรณ์ (nīvaraṇa)422 ผู้ประกอบด้วยตัณหา ผู้มีคลื่นแห่งตัณหาผูกมัดแล้ว ผู้มุ่งมั่น
ท่องเที่ยวไปตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ไม่มีที่สิ้นสุด (ไม่ปรากฏเบื้องต้นและเบื้องปลาย) เบื้องต้น
และที่สุดแห่งทุกข์ย่อมไม่ปรากฏ” พระอุบาลีผู้มีอายุทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “พระผู้มี      
พระภาคเจ้าทรงตรัสถึงกองบุญของภิกษุนั้นไว้ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กองบุญดังกล่าวมานั้นจักถึง
ความเบาบาง สิ้นสลายหายไปในที่ไหนๆ หรือพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “อุบาลี   
เราไม่ได้เล็งเห็นถึงความสิ้นไป เสื่อมไป นอกเหนือไปจากนั้นเสมือนเพ่ือนพรหมจารีที่อยู่ใกล้กับเพ่ือน
พรหมจารี ฉะนั้น อุบาลี กุศลมูลที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ในภิกษุนั้นจะถึงความเบาบาง สิ้นไป เสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น บัดนี้ เธอถึงศึกษาอย่างนี้แลว่า “แม้แต่เสาบูชาที่ถูกไฟไหม้พวกเราก็จะไม่มีจิตคิด
ประทุษร้าย จะกล่าวไปใยถึงร่างกายที่มีจิตวิญญาณเล่า”  
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ชื่นชมยินดีภาษิต
ของพระองค ์
 เรื่องภิกษุรูปหนึ่งผู้ถูกพยากรณ์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 15            
จบแล้วด้วยประการดังกล่าวมานี้ 
 

16. เรื่องนกแก้วสองตัว (śukapotakāvadānam) 
 นิทาน  (เรื่องนี้) ได้เกิดขึ้นในเมืองศราวัสตี ได้ยินว่าโดยสมัยนั้นคฤหบดีนามว่า                 
อนาถปิณฑทะได้รับลูกนกแก้ว 2 ตัว คฤหบดีนั้นน าลูกนกแก้ว 2 ตัวมายังที่อยู่ สอนให้พูด เลี้ยงดูให้
เจริญเติบโต และให้ศึกษาภาษามนุษย์ ต่อมา พระอานนท์เถระมาแล้ว (ยังเรือนของคฤหบดีนั้น)              
เป็นประจ า ท่านจะแสดงธรรมเทศนาอันประกอบไปด้วยอริยสัจ 4 แก่นกแก้วทั้งสองตัวนั้น อันได้แก่ 
ทุกข์ (duḥkha) ทุกขสมุทัย (duḥkhasamudaya) ทุกขนิโรธ (duḥkhanirodha)  ทุกขนิโรธคามินี-
ปรติปทา (duḥkhanirodhagāminī pratipadad)  (หนทางแห่งความดับทุกข์) แม้เหล่าพระภิกษุผู้เป็น
พระเถระน้อยใหญ่ อันได้แก่ พระศาริบุตร พระเมาทคัลยายนะ พระกาศยปะ พระอานันทะ               
พระไรวตะ และภิกษุรูปอ่ืนๆ ก็เข้าไปยังที่อยู่ของคฤหบดีชื่อว่า อนาถปิณฑทะ นกแก้วเหล่านั้นรู้ชื่อ
ทั้งหลายของพระเถระเหล่านั้นผู้เข้าไปตามล าดับ เวลาต่อมา เมื่อไรก็ตามที่พระศาริบุตรเถระผู้มีอายุ
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กาญจนจักร (kāñcanacakra) ศูนย์กลางของโลก. 
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ดูรายละเอียดในเชิงอรรถที่ 262. 
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มาถึงที่อยู่ของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ นกแก้วสองตัวเหล่านั้นยังไม่เห็นพระศาริบุตรผู้มีอายุ (ก็ไม่ได้ส่ง
เสียงแต่อย่างใด) ครั้นเห็นแล้วจึงบอกกะคนผู้หนึ่งว่า “พระศาริปุตรเถระ ผู้เจริญรูปนี้ก าลังมา              
ท่านควรจะปูลาดเสนาสนะเพ่ือพระเถระนี้” ครั้นเห็นพระมหาเมาทคัลยายนะ พระกาศยปะ              
พระไรวตะ และพระอานนท์ผู้มีอายุก็กล่าวอย่างนี้ ว่า “พระอานนท์ผู้เป็นอาจารย์ของพวกเรานี้            
ก าลังมา ท่านควรจะปูลาดอาสนะแก่พระเถระ” 

 ต่อมา เมื่อไรก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงที่อยู่ของคฤหบดีชื่อว่า อนาถปิณฑทะ 
นกแก้วสองตัวเหล่านั้นยังไม่เห็นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้น่าเลื่อมใส ผู้ควรแก่การเลื่อมใส ผู้มีอินทรีย์
สงบ ผู้มีใจสงบ ผู้ประกอบพร้อมด้วยการเข้าไปสงบจิตอย่างยอดเยี่ยม ผู้เป็นประดุจเสายัญอันเป็น
วิการแห่งทอง ผู้โชติช่วงด้วยศิริ ผู้ก าลังเสด็จมาจากที่ไกล (ก็ไม่ได้ส่งเสียงแต่อย่างใด) แต่ครั้นเห็นแล้ว 
ได้บอกแล้วแก่คนผู้หนึ่งอย่างรวดเร็วทันที ส่งเสียงร้องด้วยเสียงอันร่าเริง อ่อนหวานว่า “พระผู้มี            
พระภาคเจ้า ผู้เจริญพระองค์นี้ก าลังเสด็จมา ท่านควรจะปูลาดอาสนะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์นี้” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์นกแก้วเหล่านั้นจึงเสด็จเข้าไป
ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ ครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนกแก้วให้ตั้งอยู่ใน
สิกขาบทคือ ไตรสรณคมน์ ด้วยการแสดงธรรมอันประกอบด้วยอริยสัจ 4 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ครั้นทรงชี้แจง (ให้นกแก้ว) เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ 
ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จหลีกไป นกแก้วทั้งสองนั้นเมื่ออยู่
แล้วด้วยความประมาทถูกแมวของคนผู้หนึ่งตะปบแล้วด้วยอุ้งเท้า เมื่อร่างกายฉีกขาด (ถูกท าลาย) 
เมื่อกระดูก (ส่วนต่อ) หลุดออก นกแก้วทั้งสองตัวตัวสั่นอยู่จึงกล่าวว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่
พระพุทธเจ้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์” เมื่อถึงแก่ 
ความตายแล้วจึงไปบังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุรมหาราชกายิกา423 
 ครั้งนั้น ณ ประเทศแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระท าการแย้ม พระอานนท์เถระ
ผู้มีอายุได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ ก็ครั้นเห็นแล้วจึงได้กราบทูล
ค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า             
ย่อมทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ มิใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุ                         
อะไรเป็นปัจจัยแห่งการกระท าการแย้มให้ปรากฏ ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อน         
อานนท์ เรื่องนี้เป็นอย่างนี้คือว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ 
มิใช่ ไม่มี เหตุไม่มีปัจจัย อานนท์ เธอเห็นนกแก้ว 2 ตัวไหม” พระอานนท์เถระกราบทูลว่า                  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ นกแก้ว 2 ตัวนั้น                  
ถูกแมวของคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เรา ปลงลงแล้วจากชีวิตด้วยเล็บอุ้งเท้า นกแก้ว 2 ตัวนั้นระลึกถึง                
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง กระท าแล้วซึ่งกาละ (ตาย) เกิดแล้วในเทวโลกชั้น              
จาตุรมหาราชิกา” ครั้งนั้น ในเวลาเช้าเหล่าภิกษุผู้มากพร้อม จัดแจงถือเอาบาตรและจีวรแล้วเข้าไปยัง
เมืองศราวัสตีเพ่ือบิณฑบาต เหล่าภิกษุผู้มากพร้อมเมื่อเที่ยวไปยังเมื องศราวัสตีเพ่ือบิณฑบาต                  
ได้ยินข่าวแล้วว่า “นกแก้ว 2 ตัวในเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะเปล่งเสียงว่า “ขอความนอบน้อม
จงมีแด่พระพุทธ ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ ถูกแมวปลง
                                                           

 
423

จาตุรมหาราชกายิกา คือ ที่อยู่ของเทวมหาราชทั้งสี่อันเป็นกามสุคติภูมิชั้นที่หนึ่งในจ านวน  6 ชั้น ดู
รายละเอียดเชิงอรรถที่ 463 หน้า 210 ประกอบด้วย. 
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ลงแล้วจากชีวิต (ถูกแมวฆ่าตาย)” ก็ครั้นฟังแล้วจึงเที่ยวไปยังเมืองศราวัสตีเพ่ือบิณฑบาตอีก เมื่อเสร็จ
ภัตกิจเรียบร้อยแล้ว ภายหลังกลับจากบิณฑบาต เก็บบาตรและจีวร ล้างเท้าทั้งสองแล้วจึงเข้าไปยัง
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วย
เศียรเกล้า นั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อมเมื่อนั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล้ว               
จึงได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็น
ภิกษุผู้มากพร้อมก่อนหน้านี้ได้ฟังแล้วว่า “นกแก้ว 2 ตัวในเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ เปล่งเสียง
แล้ ว ว่ า  “ขอความนอบน้อมจงมี แด่พระ พุทธ เจ้ า  ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม                             
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ ถูกแมวปลงลงแล้วจากชีวิตด้วยอุ้งเท้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  
อะไรเป็นคติ อะไรเป็นที่บังเกิด อะไรเป็นสัมปรายภพของนกแก้ว 2 ตัวเหล่านั้น” พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย นกแก้ว 2 ตัวนั้น ด้วยผล (วิบาก) ของการถึงไตรสรณคมณ์ย่อมบังเกิดใน
เทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกา 36 ครั้ง ชั้นดาวดึงส์ 36 ครั้ง ย่อมบังเกิดในเทวโลกชั้นยามา ตุษิต                
นิรมานรดี ปรนิมมิตวัศวดี 36 ครั้ง หลังจากนั้นท่องเที่ยวไปแล้ว 7 ครั้ง ในเทวโลกชั้นกามาวจรทั้ง 6 
ในภพสุดท้าย ภูมิสุดท้าย ในการได้อาตมภาวะครั้งสุดท้ายจะได้ความเป็นมนุษย์แล้วตรัสรู้เป็น           
พระปัจเจกพุทธเจ้า และเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า ธรรม (dharma)  และสุธรรม (sudharma) 
ภิกษุทั้งหลาย การฟังธรรมมีผลานิสงส์424 (ānuśaṁsa) มากอย่างนี้แล การกล่าว การแสดงธรรม หรือ
สมัยแห่งธรรมจะมีผลานิสงส์มากขนาดไหน ? เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษา
อย่างนี้ว่า “พวกเราจักยินดีในการฟังธรรม” ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล”  
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ชื่นชมยินดีภาษิต
ของพระองค์ อวทานว่าด้วยเรื่องนกแก้ว ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 16 จบแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 
 

17.  เรื่องพระเจ้ามานธาตะ (māndhātāvadānam) 
 ข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในกรุงไวศาลี ที่กูฏาคาร
ศาลา  (kūṭāgāraśālā) ริมฝั่งสระน้ ามรกฏะ  (markaṭa) ครั้นรุ่งเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า                 
ทรงครองจีวรทรงบาตรแล้วเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงไวศาลี เมื่อเสด็จเที่ยวบิณฑบาตยังกรุงไวศาลี
เสร็จก็ทรงท าภัตกิจหลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วก็ทรงกลับจากการเสด็จเที่ยวบิณฑบาต 
ทรงเก็บบาตรและจีวรเสร็จแล้วก็เสด็จไปทางจาปาลเจดีย์425 (cāpālacaitya) เมื่อเสด็จเข้าไปแล้วก็
ประทับใกล้โคนต้นไม้ต้นหนึ่งเพ่ือทรงพักผ่อนพระอิริยาบถในเวลากลางวัน ในเวลานั้น พระผู้มี              
พระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “ดูก่อนอานนท์ เมืองไวศาลีน่ารื่นรมย์และเป็นดินแดน
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ผลานิสงส์ สันสกฤตว่า ผลานุศงส์ (ส. ผล+อานุศงฺส ānuśaṁsa) บาลีว่า ผลานิสงส์ (บ. ผล+อานิสงฺส 
ānisamsa) คือผลแห่งกุศลกรรม. 
 

425
จาปาลเจดีย์ (cāpālacaitya) เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงไวศาลี เป็นสถานที่ที่มารขอร้องให้พระพุทธองค์ทรง

ปรินิพพาน และพระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะปรินิพพานแบบนิรุปธิเศษนิรวาณธาตุหลังจากล่วงสามเดือนฤดูฝนไปแล้ว วิหาร
หรือเจดีย์นี้ เคยเป็นที่พ านักของยักษ์จาปาละ และหลังจากนั้นได้ถูกสร้างถวายให้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้สอย  ดู                    
G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 863. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของชาววัชชี426
 (vṛji) (เป็นที่ตั้งของ) จาปาลเจดีย์ สัปตามรกเจดีย์  (saptāmraka) พหุปุตรกเจดีย์ 

(bahupatraka) เคาตมันยโครธเจดีย์ (gautamanyagrodha) ป่าศาละ (śālavana) ธุรานิเกษปนเจดีย์ 
(dhurānikṣepana) (และ) มกุฏพันธนเจดีย์  (makuṭabandhana) ของพวกเจ้ามัลละ427

 (malla)           
ชมพูทวีปเป็นทวีปที่วิจิตรงดงาม ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายก็หวานชื่น อานนท์ ใครก็ตาม
ฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนฤทธิบาทสี่ประการแล้ว เมื่อผู้นั้นปรารถนาก็สามารถด ารงอยู่ได้ตลอดเวลาหนึ่ง
กัลป์หรือตลอดกัลป์ที่เหลือก็ยังได้ อานนท์ ตถาคตฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนฤทธิบาทสี่ประการแล้ว ตถาคต
เมื่อปรารถนาก็สามารถด ารงอยู่ได้ตลอดเวลาหนึ่งกัลป์ หรือตลอดกัลป์ที่เหลือก็ยังได้” เมื่อพระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วท่านพระอานนท์ผู้มีอายุก็ยังนิ่งเฉยอยู่ถึงครั้งที่สอง ครั้งที่สามพระผู้มี             
พระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “อานนท์ เมืองไวศาลีน่ารื่นรมย์และเป็นดินแดนของ
ชาววัชชี (เป็นที่ตั้งของ) จาปาลเจดีย์ สัปตามรกเจดีย์ พหุปุตรกเจดีย์ เคาตมันยโครธเจดีย์ ป่าศาละ          
ธุรานิเกษปนเจดีย์ (และ) มกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละ ชมพูทวีปเป็นทวีปที่วิจิตรงดงาม ชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายก็หวานชื่น อานนท์ ใครก็ตามฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนฤทธิบาทสี่ประการ
แล้ว เมื่อผู้นั้นปรารถนาก็สามารถด ารงอยู่ได้ตลอดเวลาหนึ่งกัลป์ หรือตลอดกัลป์ที่เหลือก็ยังได้ 
อานนท์ ตถาคตฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนฤทธิบาทสี่ประการแล้ว ตถาคตเมื่อปรารถนาก็สามารถด ารงอยู่ได้
ตลอดเวลาหนึ่งกัลป์ หรือตลอดกัลป์ที่เหลือก็ยังได้” ถึงครั้งที่สอง ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ผู้มีอายุ 
ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระด าริดังนี้ว่า “ภิกษุอานนท์ถูกมารผู้มีบาป
ครอบง าแล้ว เนื่องจากบัดนี้เราก็แสดงนิมิตที่ชัดเจนประจักษ์แจ้งถึงสามครั้งแล้ว แต่ภิกษุอานนท์ก็ยัง
ไม่สามารถเข้าใจนิมิตนั้นได้ ฉะนั้น ภิกษุอานนท์จะต้องถูกมารผู้มีบาปครอบง าจิตแน่นอน” ในเวลา
นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีอายุว่า  “จงมาเถิด  อานนท์ เธอจงพักใกล้ๆ              
โคนต้นไม้สักต้นหนึ่ง เราทั้งสองอย่าได้อยู่คลุกคลี (กับหมู่คณะเลย)” ท่านพระอานนท์ผู้มีอายุทูลรับ
พระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอรับ พระพุทธเจ้าข้า” แล้วก็ไปนั่งใกล้โคนต้นไม้ต้นหนึ่งเพ่ือ
พักผ่อนกลางวัน (ขณะนั้น) มารผู้มีบาปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไป
เฝ้าแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้เป็นกาล
สมัยที่เหมาะส าหรับการปรินิพพานของพระสุคตเจ้าแล้ว” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มารผู้มีบาป 
เพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้เป็นกาลสมัยที่เหมาะ
ส าหรับการปรินิพพานของพระสุคตเจ้าแล้ว’ ? มารกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นกาลสมัย
หนึ่งคือเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้อภิสัมโพธิ (ābhisaṁbuddha) ได้ไม่นานแล้วก็ประทับ
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วัชชี (ส. วฺฤชิ vṛji) บาลีว่า วัชชี (บ. วชฺชี vajjī) เป็นแคว้นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีป ตั้งอยู่
บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ าคันธกะ อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นมัลละ ทางทิศเหนือของแคว้นมคธ นครหลวงชื่อ เวสาลี หรือ
ไวศาลี แค้วนวัชชีปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม พวกกษัตริย์ที่ปกครองเรียกว่า กษัตริย์ลิจฉวี  แคว้นวัชชีรุ่งเรืองเข้มแข็งและมี
อ านาจมากตอนปลายพุทธกาลได้กลายเป็นคู่แข่งกับแคว้นมคธ แต่หลังพุทธกาลไม่นานก็เสียอ านาจแก่มคธเพราะอุบายท าลาย
สามัคคีของวัสสการพราหมณ์ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 358. 
 

427
มัลละ (malla) มัลลกษัตริย์ คือ คณะกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมัลละแบ่งเป็น 2 พวก คณะหนึ่งปกครองที่             

นครกุสินารา อีกคณะหนึ่งปกครองที่นครปาวา ดู เร่ืองเดียวกัน, 312. 
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ทีโ่คนต้นโพธิ ใกล้ริมฝั่งแม่น้ าไนรัญชนา (nairañjanā) 428 ในต าบลอุรุบิลวา (urubilvā) ข้าพเจ้านั้นได้
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วข้าพเจ้าก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า
ดังนี้ว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้เป็นกาลสมัยที่เหมาะส าหรับการปรินิพพานของ
พระสุคตเจ้าแล้ว” พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอย่างนี้ว่า “มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบใดที่
เหล่าสาวกของเรายังไม่เป็นบัณฑิต ยังไม่ฉลาดหลักแหลม ยังไม่ได้รับการแนะน า ยังไม่แกล้วกล้า 
(ตราบใดที่) เหล่าสาวกของเรายังไม่สามารถข่มลัทธิอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้โดยสหธรรม  
(ตราบใดที่) ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกายังไม่สามารถเผยแผ่วาทะของตนเองได้ และ (ตราบใดที่) 
สาวกเหล่านั้นจะยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยม กว้างขวางจวบจนกระทั่ง
ประกาศไว้อย่างชัดเจนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่บัดนี้เหล่าสาวกของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบัณฑิต ฉลาดหลักแหลม ได้รับการแนะน าแกล้วกล้าแล้ว สามารถข่มลัทธิ
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยสหธรรมได้แล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาสามารถเผยแผ่             
วาทะของตนเองได้ และสาวกเหล่านั้นก็ประพฤติพรหมจรรย์กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยม 
กว้างขวางจวบจนกระทั่งประกาศไว้อย่างชัดเจนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว เพราะฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้เป็นกาลสมัยที่เหมาะส าหรับ
การปรินิพพานของพระสุคตเจ้าแล้ว” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มารผู้มีบาป ท่านอย่ากังวลไปเลย 
จากนี้ไปอีกไม่นาน หลังจากล่วงสามเดือนฤดูฝนไปแล้ว ตถาคตจะปรินิพพานแบบนิรุปธิเศษนิพพาน
ธาตุ (nirupadhiśeṣa nirvāṇadhātu)429 ขณะนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “โอ้ พระศรมณ-
เคาตมะจะปรินิพพานแน่นอน” ทราบดังนี้แล้วมารนั้นก็ร่าเริงยินดีบันเทิงเบิกบานใจเกิดปีติโสมนัส
อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง430  
 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระด าริอย่างนี้ว่า  “ใครจะเป็นผู้ถูกแนะน าเบื้องหน้าเรา
ตถาคต” ทรงทราบแล้วว่า  “ราชาแห่งคันธรวะ431 (gandharva) พระนามว่า สุปริยะ (supriya)                 
และปริพาชกนามว่าสุภัทระ โดยล่วงเวลา 3 เดือนฤดูฝนไป ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์หรือสุขาธิษฐาน
ของพวกเขาทั้งสองจะมีตถาคตสามารถที่จะแนะน าสาวกผู้พอจะแนะน าได้ แต่สาวกไม่สามารถที่จะ
แนะน าพระตถาคตเจ้าได้เลย 
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ไนรัญชนา (ส. ไนรญฺชนา nairañjanā) บาลีว่า เนรัญชรา (บ. เนรญฺชรา nerañjarā) ชื่อแม่น้ าส าคัญ 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ภายใต้ต้นโพธิ์ซึ่งอยู่ริมแม่น้ าสายนี้ และก่อนหน้านั้นในวันตรัสรู้ทรงลอยถาด
ข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายในแม่น้ าสายนี้  เป็นแม่น้ าที่ไหลผ่านบริเวณเมืองคยา หรือต าบลอุรุเวลานิคมในคร้ังพุทธกาล 
ปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหาร ดู เร่ืองเดียวกัน, 173. 

429
นิรุปธิเศษนิพพานธาตุ (ส. นิรุปธิเศษนิรฺวาณธาตุ nirupadhiśeṣa nirvāṇadhātu) บาลีว่า อนุปาทิเสส   

นิพพานธาตุ (บ. อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ anupādisesanibbānadhātu) นิพพานธาตุ คือภาวะแห่งนิพพานมี 2 แบบ ได้แก่                
1. สอุปาทิเสสนิพพาน คือดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึง การนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังรับรู้อารมณ์สุขทุกข์ทางอินทรีย์             
ทั้ง 5 อยู่ 2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ หมายถึง การนิพพานของพระอรหันต์ผู้ไม่รับรู้อารมณ์ทั้งปวง ดู 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 25, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2538), 258-259. 

430
เนื้อหาและข้อความในตอนนี้คล้ายคลึงกับเร่ืองในคัมภีร์ฝ่ายบาลี คือมหาปรินิพพานสุตตะ ในทีฆนิกาย.  

 
431

คันธรวะหรือคนธรรพ์ (ส. คนฺธรฺว gandharva ) บาลีว่า คันธัพพะ (บ. คนฺธพฺพก gandhabba) ชาวสวรรค์
พวกหนึ่งเป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความช านาญในวิชาดนตรีและขับร้อง. 
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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระด าริอย่างนี้ว่า  “อย่ากระนั้นเลย เราจะตั้งสมาธิรูป
โดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะพึงอธิษฐานชีวิตสังขาร432  (saṁskāra) แล้วปลงอายุสังขาร”              
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตั้งสมาธิรูปโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็อธิษฐานชีวิตสังขาร              
เริ่มปลงอายุสังขาร ในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานชีวิตสังขาร ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 
มีดาวตก (ท าให้) ท้องฟ้าดูเหมือนมีไฟลุกไหม้ กลองแห่งทวยเทพ (devadundubha) ก็บันลือเสียงดัง
สนั่นขึ้นในอากาศ ในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขาร นิมิต 6 อย่างก็ปรากฏขึ้นในหมู่
เทวดาชั้นกามาวจร433 คือ ต้นบุปผชาติเหี่ยวเฉา ต้นรัตนชาติเหี่ยวเฉา ต้นอาภรณ์ชาติเหี่ยวเฉา วิมาน
หนึ่งพันหลังย่อมสั่นไหว ยอดเขาพระสุเมรุก็แตกหักลง เครื่องดนตรีของเหล่าทวยเทพก็ถูกท าลาย  
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วตรัสพระคาถาในเวลานั้นว่า  
 

 พระมุนีครั้นสละการปรุงแต่งในภพอันมีอยู่ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมได้แล้ว | 
  ก็ปีติยินดีอยู่ภายในบ าเพ็ญสมาธิดื่มด่ าอยู่เปรียบเสมือนไก่ 
 ที่ดื่มด่ าอยู่ในฟองไข่ฉะนั้น |||1|| 
 

 ทันทีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขาร เหล่าเทวดาชั้นกามาวจร 6 ได้ยินยอม
พร้อมใจแล้วจึงหลีกไปยังส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือเข้าเฝ้าเพ่ือวันทา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ทรงแสดงธรรมเทศนาที่จะท าให้เหล่าเทวดามากมายหลายแสนเห็นแจ้งสัตยธรรม  ก็ครั้นเทวดา
เหล่านั้นเห็นแจ้งสัตยธรรมแล้วจึงได้พากันกลับไปยังวิมานของตน ทันทีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลง
อายุสังขาร ฤษีจ านวนมากมายหลายแสนตนก็มาจากภูเขา หุบเขา เนินเขา และถ้ า พระผู้มี                  
พระภาคเจ้า (เริ่มกล่าว) กะพวกเขาเหล่านั้นว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” 
ฤษีเหล่านั้นพากเพียรพยายามเพราะละสิ้นสรรพกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุพระอรหันต์ ทันทีที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขาร เหล่านาค ยักษ์ คนธรรพ์ กินนร และพญานาคจ านวนมาก ได้
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือทัศนา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาด้วยวิธีการอย่าง
นี้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งท าให้เหล่านาค ยักษ์ คนธรรพ์ กินนร และพญานาคจ านวนมาก
ได้รับเอาสิกขาบทคือสรณคมน์ หลังจากนั้นจึงได้พากันกลับไปยังที่อยู่ของตน  
 ในเวลาเย็น พระอานนท์ผู้มีอายุลุกออกจากสมาธิแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ครั้นเข้าไปแล้วก็กราบลงด้วยเศียรเกล้าที่เบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ ณ ที่
สมควรข้างหนึ่ง ก็ครั้นยืนอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล้ว พระอานนท์ผู้มีอายุกราบทูลค านี้กะพระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยของการเกิดแผ่นดินไหว                
                                                           

432
สังขาร (ส. ส สฺการ saṁskāra) บาลีว่า สังขาร (บ. สงฺขาร saṅkhāra) คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สิ่งที่เกิดจาก

เหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สังขารอาจแบ่งได้เป็น 2 คือ 1. อุปาทินนกสังขาร คือสังขารที่มีใจครอง เช่น คน สัตว์ 
ฯลฯ 2. สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่น ต้นไม้ , ภูเขา ฯลฯ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 411. 

433
กามาวจร (kāmāvacara) ซึ่งท่องเที่ยวไปในกามภพ ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับกาม ได้แก่ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างประดามีที่เป็นไปในภพ กามาวจรมี 11 ภูมิ ได้แก่ อบายภูมิ 4 (นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย) กามสุคติภูมิ 7 (มนุษย์              
จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตา นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี ) ดูเพ่ิมเติมใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  
เล่มที่ 33, 122; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 177; และ            
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 291. 
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รุนแรง ?” (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า) “ดูก่อนอานนท์ เหล่านี้มีแปดประการ มีปัจจัยแปดประการที่
ท าให้แผ่นดินไหวรุนแรง (ปัจจัย) แปดประการมีอะไรบ้าง ? ดูก่อนอานนท์ มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ า   
น้ าตั้งอยู่บนลม (และ) ลมตั้งอยู่บนอากาศ อานนท์ ในเวลาที่ลมอันรุนแรงพัดอยู่บนอากาศ น้ าจึงถูก
กวน ก็น้ าที่ถูกกวนแล้วนั้นท าให้แผ่นดินไหว อานนท์ นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างแรกของการเกิด
แผ่นดินไหวรุนแรง ดูก่อนอานนท์ ตอนนี้คือ (ปัจจัย) ต่อไป ภิกษุผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก                  
เธออธิษฐานปฤถิวีสัญญา (pṛthivīsaṁjñā) เพียงเล็กน้อย และอธิษฐานอาโปสัญญา (apsaṁjñā) 
อย่างหาประมาณมิได้ เธอเมื่อปรารถนาก็จะท าให้แผ่นดินไหวได้ เทวดาผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก 
แม้เธออธิษฐานปฤถวีสัญญาเพียงเล็กน้อย และอธิษฐานอาโปสัญญาอย่างหาประมาณมิได้ แม้เธอเมื่อ
ต้องการก็จะท าให้แผ่นดินไหวได้ นี้ เป็นเหตุประการที่สอง ปัจจัยประการที่สองของการเกิด
แผ่นดินไหวรุนแรง ดูก่อนอานนท์ ปัจจัยต่อไป (คือ) ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ได้เคลื่อนลงมาจากสวรรค์
ชั้นตุษิตก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา ครั้งนั้น ในเวลานั้นจะมีแผ่นดินไหว และทั่วทั้งโลกจะโชติช่วงไปด้วย
ล าแสงอันเจิดจ้า โลกานตริกนรกอันเป็นสถานที่มืดมนอันธการของสัตว์ โลกเป็นดินแดน                 
ที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ทั้งสองดวงนี้แม้จะมีฤทธิ์มากและมีอานุภาพมากอย่างนั้นก็ใช้รัศมีส่องไป
ไม่ถึง ในเวลานั้นโลกานตริกนรกนั้นจะส่องสว่างไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า หมู่สัตว์ที่อุบัติอยู่ในที่นี้             
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเห็นสัตว์อ่ืนๆ ก็เข้าใจว่า “แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้  
แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ ” ดูก่อนอานนท ์ นี้เป็นเหตุประการที่สาม ปัจจัยประการ
ที่สามของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ดูก่อนอานนท์ ปัจจัยต่อไป (คือ) ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จ
ออกจากครรภ์ของมารดา ครั้งนั้น ในเวลานั้นจะมีแผ่นดินไหว และทั่วทั้งโลกจะโชติช่วงไปด้วยล าแสง
อันเจิดจ้า โลกานตริกนรกอันเป็นสถานที่มืดมนอันธการของสัตว์โลกเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์และ
พระจันทร์ทั้งสองดวงนี้แม้จะมีฤทธิ์มากและมีอานุภาพมากอย่างนั้นก็ใช้รัศมีส่องไปไม่ถึง ในเวลานั้น
โลกานตริกนรกนั้นจะส่องสว่างไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า หมู่สัตว์ที่อุบัติอยู่ในที่นี้ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
ครั้นเห็นสัตว์อ่ืนๆ ก็เข้าใจว่า “แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่า
อ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ ” ดูก่อนอานนท์  นี้เป็นเหตุประการที่สี่ ปัจจัยประการที่สี่ของการเกิดแผ่นดินไหว
รุนแรง ดูก่อนอานนท์ ปัจจัยต่อไป (คือ) ในเวลาที่พระโพธิสัตว์บรรลุอนุตตรญาณ ครั้งนั้น ในเวลานั้น
จะมีแผ่นดินไหว และทั่วทั้งโลกจะโชติช่วงไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า โลกานตริกนรกอันเป็นสถานที่
มืดมนอันธการของสัตว์โลกเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ทั้งสองดวงนี้แม้จะมีฤทธิ์มากและ
มีอานุภาพมากอย่างนั้นก็ใช้รัศมีส่องไปไม่ถึง ในเวลานั้นโลกานตริกนรกนั้นจะส่องสว่างไปด้วยล าแสง
อันเจิดจ้า หมู่สัตว์ที่อุบัติอยู่ในที่นี้ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเห็นสัตว์อ่ืนๆ ก็เข้าใจว่า “แน่ะผู้เจริญ 
แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ ” ดูก่อนอานนท์  นี้เป็น
เหตุประการที่ห้า ปัจจัยประการที่ห้าของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ดูก่อนอานนท์ ปัจจัยต่อไป  (คือ) 
ในเวลาที่พระตถาคตเจ้าหมุนธรรมจักรอันมีอาการ 12 ให้เป็นไป 3 รอบ ในเวลานั้น มหาปฐพีจะสั่น
ไหวอย่างรุนแรงยิ่ง และทั่วทั้งโลกจะโชติช่วงไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า โลกานตริกนรกอันเป็นสถานที่
มืดมนอันธการของสัตว์โลกเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ทั้งสองดวงนี้แม้จะมีฤทธิ์มากและ
มีอานุภาพมากอย่างนั้นก็ใช้รัศมีส่องไปไม่ถึง ในเวลานั้นโลกานตริกนรกนั้นจะส่องสว่างไปด้วยล าแสง
อันเจิดจ้า หมู่สัตว์ที่อุบัติอยู่ในที่นี้ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเห็นสัตว์อ่ืนๆ ก็เข้าใจว่า “แน่ะผู้เจริญ 
แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ ” ดูก่อนอานนท์              
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นี้เป็นเหตุประการที่หก ปัจจัยประการที่หกของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ดูก่อนอานนท์ ปัจจัยต่อไป 
(คือ) ในเวลาที่พระตถาคตเจ้าทรงอธิษฐานชีวิตสังขารแล้วปลงอายุสังขาร ในเวลานั้นมหาปฐพีจะสั่น
ไหวอย่างรุนแรงยิ่ง มีดาวตก (ท าให้) ท้องฟ้าดูเหมือนมีไฟลุกไหม้ กลองแห่งทวยเทพก็บันลือเสียงดัง
สนั่นขึ้นในอากาศ และทั่วทั้งโลกจะโชติช่วงไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า โลกานตริกนรกอันเป็นสถานที่
มืดมนอันธการของสัตว์โลกเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ทั้งสองดวงนี้แม้จะมีฤทธิ์มากและ
มีอานุภาพมากอย่างนั้นก็ใช้รัศมีส่องไปไม่ถึง ในเวลานั้นโลกานตริกนรกนั้นจะส่องสว่างไปด้วยล าแสง
อันเจิดจ้า หมู่สัตว์ที่อุบัติอยู่ในที่นี้ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเห็นสัตว์อ่ืนๆ ก็เข้าใจว่า “แน่ะผู้เจริญ 
แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ ” ดูก่อนอานนท์  นี้เป็น
เหตุประการที่เจ็ด ปัจจัยประการที่เจ็ดของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ดูก่อนอานนท์ ปัจจัยต่อไปไม่
นานนับจากนี้ (คือ) เมื่อพระตถาคตเจ้าจะปรินิพพานแบบนิรุปธิเศษนิพพานธาตุ ครั้งนั้น ในเวลานั้น
มหาปฐพีจะสั่นไหวอย่างรุนแรงยิ่ง มีดาวตก (ท าให้) ท้องฟ้าดูเหมือนมีไฟลุกไหม้ กลองแห่งทวยเทพ  
ก็บันลือเสียงดังสนั่นขึ้นในอากาศ และทั่วทั้งโลกจะโชติช่วงไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า โลกานตริกนรกอัน
เป็นสถานที่มืดมนอันธการของสัตว์โลกเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ทั้งสองดวงนี้แม้จะมี
ฤทธิ์มากและมีอานุภาพมากอย่างนั้นก็ใช้รัศมีส่องไปไม่ถึง ในเวลานั้นโลกานตริกนรกนั้นจะส่องสว่าง
ไปด้วยล าแสงอันเจิดจ้า หมู่สัตว์ที่อุบัติอยู่ในที่นี้ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเห็นสัตว์อ่ืนๆ ก็เข้าใจว่า 
“แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ แน่ะผู้เจริญ แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็อุบัติขึ้นในที่นี้ ” ดูก่อน
อานนท์ นี้เป็นเหตุประการที่แปด ปัจจัยประการที่แปดของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 
 จากนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์             
ผู้เจริญ ข้าพระองค์เข้าใจความหมายของภาษิตของพระองค์  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานชีวิต
สังขารแล้วจะปลงอายุสังขารในที่นี้นั่นแล” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ถูกต้องแล้ว อานนท์ 
ถูกต้องแล้ว อานนท์ บัดนี้ เราตถาคตอธิษฐานชีวิตสังขารแล้ว จะปลงอายุสังขาร” “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์ได้ฟังจากส านักพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องพระพักตร์แล้วทราบต่อเบื้องพระพักตร์ว่า 
ผู้ใดก็ตามที่มีฤทธิบาทสี่อันฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนมาแล้ว เมื่อปรารถอยู่ก็จะพึงด ารงอยู่ตลอดกัลป์              
หรือตลอดกัลป์ที่เหลือได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบ าเพ็ญ เจริญ ฝึกฝน             
ฤทธิบาทสี่ไว้แล้ว พระตถาคตเจ้าเมื่อปรารถนาอยู่จะพึงด ารงอยู่ตลอดกัลป์ หรือตลอดกัลป์ที่เหลือได้ 
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงด ารงอยู่ตลอดกัลป์เถิด ขอพระสุคตเจ้าทรงด ารงอยู่ตลอดกัลป์ที่เหลือเถิด 
อานนท์ ความผิดของเธอนั่นแลมีอยู่ เธอได้ท าผิดแล้ว ข้อที่เมื่อเราแสดงนิมิตคือแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ 
ถึงสามครั้ง เธอไม่สามารถที่จะก าหนดนิมิตนั้นของเราตถาคตได้เลย แม้นี้เพราะเธอถูกมารผู้ชั่วช้า
ครอบง าแล้ว อานนท์ เธอคิดว่าภาษิตของพระตถาคตเจ้าจะเป็นสองอย่างหรือ ?” “ข้าแต่พระองค์              
ผู้เจริญ ไม่ พระเจ้าข้า” “ดีแล้ว ดีแล้ว อานนท์” อานนท์ เป็นไปไม่ได้และไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ที่
ภาษิตของพระตถาคตเจ้าจะพึงเป็นสองอย่าง อานนท์ เธอจงไปหาภิกษุที่อาศัยอยู่ใกล้กะจาปาลเจดีย์
แล้วรวมกลุ่มกับพวกภิกษุทั้งหมดเหล่านั้นในศาลา” (ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด ารัสว่า) “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” พระอานนท์ผู้มีอายุครั้นตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไป
หาภิกษุที่อาศัยอยู่ใกล้กะจาปาลเจดีย์แล้วรวมกลุ่มกับพวกภิกษุทั้งหมดเหล่านั้นในศาลา เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปแล้วก็วันทาด้วยเศียรเกล้าที่เบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง ก็ครั้นยืนอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล้ว พระอานนท์ผู้มีอายุกราบทูลค า
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นี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เหล่าภิกษุที่อาศัยอยู่ใกล้กะจาปาลเจดีย์ พวกเขา
ทั้งหมดนั้นประชุมกันนั่งอยู่แล้วในศาลา บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอาจทรงกระท ากาละ ครั้งนั้น               
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังศาลาการประชุม เมื่อเสด็จเข้าไปแล้วได้ประทับบนอาสนะที่
จัดเตรียมไว้เฉพาะเบื้องหน้าของภิกษุสงฆ์ ครั้นประทับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วกะเหล่าภิกษุ
ทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหมดเป็นสิ่งไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ธรรมดา เพียงเท่านี้แลก็เพียงพอแล้วที่จะก าหนดสังขารทั้งหมด”  บัดนี้ภิกษุทั้งหลายจงเว้นจาก
สังขารนั้นเสีย (อย่ายึดติดเลย) อีกอย่างหนึ่ง บัดนี้ เมื่อเราปรินิพพาน ธรรมเหล่านั้นใดเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือประโยชน์สุขในภายภาคหน้า 
ภิกษุทั้งหลายจะต้องศึกษา เล่าเรียน ทรงจ า ทบทวน และเผยแพร่ธรรมเหล่านั้น โดยประการที่
พรหมจรรย์ในศาสนานั้นจะพึงด ารงอยู่ได้นาน มีศิษยานุศิษย์จ านวนมาก มีความยิ่งใหญ่ จนถึงถูก
ประกาศไว้อย่างดีแก่เหล่าทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ธรรมทั้งหลายเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือประโยชน์สุขในภายภาคหน้า 
ซึ่งภิกษุทั้งหลายจะต้องศึกษา เล่าเรียน ทรงจ า ทบทวน และเผยแพร่ โดยประการที่พรมจรรย์นั้นจะ
พึงด ารงอยู่ได้นาน มีศิษยานุศิษย์จ านวนมาก มีความยิ่งใหญ่ จนถึงถูกประกาศไว้อย่างดีแก่เหล่า           
ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งก็คือ สติอุปัฏฐาน 4 สัมยักประหาณ 4434 ฤทธิปาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 
5 โพธยังคะ 7 อารยมรรคมีองค์ 8 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้นั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล            
เพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือประโยชน์สุขในภายภาคหน้า ภิกษุทั้งหลาย
จะต้องศึกษาเล่าเรยีน ทรงจ า ทบทวน และเผยแพร่โดยประการที่พรหมจรรย์ในศาสนานั้นจะพึงด ารง
อยู่ได้นาน มีศิษยานุศิษย์จ านวนมาก มีความยิ่งใหญ่ จนถึงถูกประกาศไว้อย่างดีแก่เหล่าทวยเทพและ
มนุษย์ทั้งหลาย” พระองค์ตรัสต่อไปอีกว่า “อานนท์ เธอจงไปยังกุศิครามกะ” พระอานนท์ทูลตอบรับ
พระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จไปยังป่าแห่งเมืองไวศาลีแล้วทรงทอดพระเนตร โดยการมองของช้าง โดยหมุนพระสรรพางค์กาย
ทางขวา ครั้งนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุกราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระตถาคต ผู้เป็นพระอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตร โดยการมองของช้าง โดยหมุน 
พระสรรพางค์กายทางขวาย่อมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุอันใด ปัจจัยอันใดย่อมมี
แก่ (การทอดพระเนตรดุจ) การมองของช้าง” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ถูกต้องแล้ว อานนท์ 
ถูกต้องแล้ว พระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรโดยการมองของช้าง 
โดยหมุนพระสรรพางค์กายทางขวาย่อมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ดูก่อนอานนท์ นี้เป็นการทอดพระเนตร
เห็นเมืองไวศาลีครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า อานนท์ (การได้เห็นเมืองไวศาลี) จะไม่มีอีกแล้ว            

                                                           
434

สัมยักประหาณ 4 (ส. ปฺรหาณ prahāṇa) บาลีว่า ปหาน (บ. ปหาน pahāna) คือ การละกิเลส ประกอบด้วย 
1. วิกขัมภนปหาน ละด้วยข่มไว้ คือ การละกิเลสของท่านผู้บ าเพ็ญฌานถึงปฐมฌานย่อมละนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น
2. ตทังคปหาน ละด้วยองค์นั้นๆ คือ ละกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรมที่ตรงข้าม  3. สมุทเฉทปหาน ละด้วยตัดขาด คือ             
ละกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาดด้วยโลกุตรมรรค 4. ปฏิปัสสัทธิปหาน ละด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคละกิเลสเด็ดขาดไปแล้ว
บรรลุโลกุตตรผล ดูเพ่ิมเติมใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 166-167.  
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พระตถาคตจะไม่ได้เสด็จกลับมายังเมืองไวศาลี  พระองค์จะเสด็จไปยังต้นศาละคู่ซึ่งเป็นสวนของ
มัลละ435เพ่ือปรินิพพาน” ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวคาถาในเวลานั้นว่า  
 

 โอ้ พระนาถเจ้า นี้คือการเห็นเมืองไวศาลีครั้งสุดท้ายของพระองค์ | 
 พระสุคต พระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จกลับมายังเมืองไวศาลีอีก ||2||436 
  

 ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสค าว่า นี้คือการเห็นเมืองไวศาลีครั้งสุดท้าย เวลานั้น
เหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าของเมืองไวศาลีจ านวนมากก็ได้หลั่งน้ าตา พระอานนท์ผู้เป็นสถวิระ 437

กล่าวว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ฝนได้เริ่มตกในฤดูฝนโดยไม่มีเมฆอย่างนี้ได้อย่างไร ?” พระผู้มี            
พระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “เหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าของเมืองไวศาลีได้หลั่งน้ าตา เพราะการแยกจาก
ของเรา” แม้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นในเมืองไวศาลีก็ได้เปล่งค าว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปเพ่ือ           
ปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่เสด็จกลับมายังเมืองไวศาลีอีก” ครั้นได้ยินค าของเทวดา 
สิ่งมีชีวิตจ านวนหลายแสนของเมืองไวศาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังสถานที่ที่พระองค์
ประทับ ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นแล้วจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาด้วยวิธีการอย่างนี้ อย่างชนิดที่สิ่ งมีชีวิตจ านวนมากมาย
หลายแสนได้รับสรณคมน์และสิกขาบทแล้ว บางพวกได้บรรลุโสดาปัตติผล บางพวกได้บรรลุ
สกทาคามิผล บางพวกได้บรรลุอนาคามิผล บางพวกออกบวชแล้วได้บรรลุอรหันต์ บางพวกตั้งจิต
อธิษฐานในสาวกโพธิ บางพวกตั้งจิตอธิษฐานในปัจเจกโพธิ บางพวกตั้งจิตอธิษฐานในอนุตรสัมยัก-
สัมโพธิ บางพวกได้รับสรณคมน์และสิกขาบท นอกจากนี้บริษัททั้งหมดนั้นก็ยังตั้งใจแน่วแน่ใน
พระพุทธเจ้า นอบน้อมในพระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ์ พระอานนท์ผู้เป็นเถระประคองอัญชลีแล้ว
กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์โปรดทอดพระเนตรเถิด          
พระเจ้าข้า นับแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มออกเดินทางเพ่ือปรินิพพาน เทวดาและสิ่งมีชีวิตจ านวน
มากมายหลายแสนถูกท าให้ตั้งอยู่ในสัตยธรรม ฤษีจ านวนมากมายหลายแสนตนก็มาจากภูเขา หุบเขา 
เนินเขา และถ้ า พระผู้มีพระภาคเจ้า (ตรัสกะพวกเขาเหล่านั้นว่า) “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จงบรรพชา
เถิด” ฤษีเหล่านั้นก็พากเพียรบากบั่นพยายามเพราะละสิ้นสรรพกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุ           
พระอรหันต์ เหล่านาค ยักษ์ คนธรรพ์ กินนร และพญานาคจ านวนมากได้รับเอาสรณคมน์และ
สิกขาบท สิ่งมีชีวิตจ านวนมากมายหลายแสนแห่งเมืองไวศาลีถูกท าให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล บางพวก
ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล บางพวกตั้งอยู่ในอนาคามิผล บางพวกก็ออกบวชครั้นบวชแล้วได้บรรลุอรหันต์ 
บางพวกถูกท าให้ตั้งอยู่ในสรณคมน์และสิกขาบท” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ ในเรื่องนี้ยัง
น่าอัศจรรย์อีกหรือที่ในบัดนี้เราผู้เป็นพระสัพพัญญู รู้อาการทุกอย่าง มีความช านาญในธรรมที่ควรรู้

                                                           

 
435

“mallānāmupavartanaṁ” เอดเจอร์ตัน (Edgerton) กล่าวว่า “upavartana” ทั่วไปแล้วจะเข้าใจว่าคือ
พ้ืนที่ประเทศของพระเจ้ามัลละ แต่ดูเหมือนว่าบางทีนี่อาจเป็นชื่อของสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อของป่าศาละที่พระผู้มี            
พระภาคเจ้าปรินิพพาน ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 140. 
 

436
เนื้อเร่ืองต่อจากนี้ไปจะแตกต่างจากเร่ืองราวในมหาปรินิรวาณสูตร และมหาปรินิพพานสุตตะ. 

437
สถวิระ (ส. สฺถวิร  sthavira) บาลีว่า เถระ (บ. เถร thera) หมายถึง พระผู้สุงอายุ พระวินัยก าหนดว่า

พระภิกษุมีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไปจึงเรียกว่า เถระ. 
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ด้วยญาณอันยอดเยี่ยมปราศจากตัณหา438 (tṛṣṇā) อุปาทาน439 (upādāna) ผู้ละอหังการ (ahaṁkāra) 
มมังการ (mamakāra) 440 อัสมิมานะ441 (asmimāna) อภินิเวศ (abhiniveśa) และกิเลสที่นอนเนื่อง
อยู่ในสันดานได้แล้ว ได้กระท าพุทธกิจโปรดเวไนยสัตว์เช่นนี้ เนื่องจากในอดีตกาลนานแสนนานเราผู้มี
ราคะ (rāga) โทสะ (dveṣa) โมหะ (moha) ยังไม่หลุดพ้นจากชาติ (jāti) ชรา (jarā) วยาธิ (vyādhi) 
มรณะ (maraṇa) โศก (śoka) ปริเทวะ (parideva) ทุกข์ (duḥkha) โทมนัส442 (daurmanas) และ                     
อุปายาส443 (upāyāsa) เป็นธรรมดา เนื่องจากเราประสบเวทนาใกล้ต่อความตาย ยังแสดงปริกรมกถา
เช่นนี้ ซึ่งท าให้เหล่าสัตว์หลายแสนจ านวนมากสละการอยู่ครองเรือน บวชเป็นฤษี เจริญพรหมวิหาร
ธรรม 4 ประการ (catvāro brahmavihāra) ละความทะยานอยาก ประพฤติวิหารธรรมสม่ าเสมอ        
ได้ไปบังเกิดในสภาแห่งพรหมโลก เธอจงฟังอดีตนิทานนั้นดังต่อไปนี้  
 “ดูก่อนอานนท์ เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพระราชาพระนามว่า อุโปษธะ444 (upoṣadha)  
(ต่อมา) เนื้องอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชาอุโปษธะซึ่งมีความนุ่ม และอ่อนนุ่มยิ่ง กล่าวคือ              
(เนื้องอกนั้น) นุ่มราวกะผ้าตูละ (tūla) หรือผ้ากรปาสะ (karpāsa) 445 (แต่เนื้องอกนั้น) ไม่ได้ก่อให้เกิด
โรคร้ายใดๆ เมื่อเนื้องอกนั้นโตเต็มที่ก็ได้แตกออก และได้ก าเนิดกุมารขึ้นซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปงาม น่ามอง 
น่าเลื่อมใส ผู้ประกอบไปด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ สตรีหกหมื่นคนได้มีแก่พระราชาอุโปษธะ 
ถันของสตรีทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีน้ านมไหล แต่ละนางต่างก็กล่าวว่า “ดูด (นม) จากฉัน, ดูด (นม) 
จากฉัน” จากการที่กุมารนั้นถือก าเนิดมาจากศีรษะจึงได้ชื่อว่า มูรธาตะ (mūrdhāta) และจากการที่ 
                                                           

438
ตัณหา (ส. ตฺฤษฺณา  tṛṣṇā) บาลีว่า ตัณหา (บ. ตณฺหา tanhā) ความทะยานอยาก ความปรารถนา อยากได้

อยากเอาเพ่ือตัว มี 3 อย่างคือ 1. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่าใคร่ 2. ภวตัณหา ความทะยาน
อยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ 3. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย ดู
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 101. 
 

439
อุปาทาน (upādāna) คือ ความถือมั่น ยึดติดยึดมั่น ไม่ปล่อยวางตามควรแก่เหตุผลเนื่องจากติดใคร่ชอบใจ

หรือใฝ่ปรารถนาอย่างแรง ความถือมั่นด้วยอ านาจกิเลสมี 4 คือ 1. กามุปาทาน ความถือมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทาน ความถือมั่น
ในทิฏฐิ 3. สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่นในศีลและพรต 4. อัตตวาทุปาทาน ความถือมั่นวาทะว่าตน ในภาษาไทยมักใช้ อุปาทาน                       
ในความหมายที่แคบลงมาว่า ยึดติดอยู่กับความนึกคิดเอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ หรือจะต้องเป็นไปเช่นนั้นเช่นนี้ ดู  เร่ืองเดียวกัน, 
572. 

 
440

อหังการ (ahaṁkāra) และมมังการ (mamakāra)  อหังการคือ การท าความยึดถือว่าตัวข้า มักมาคู่กับ
มมังการคือ การท าความยึดถือว่าของข้า  และมักพูดควบกันเป็น อหังการ -มมังการ หมายถึง การถือว่าตัวเรา ของเรา มมังการ
เป็นตัณหา ส่วนอหังการ บางแห่งว่าเป็นทิฏฐิ บางแห่งว่าเป็นมานะ บางแห่งว่าเป็นมานะและทิฏฐิ ในภาษาไทยอหังการมักใช้ใน
ความหมายที่เพ้ียนไปกลายเป็นความเย่อหยิ่ง ทะนงตัว ก้าวร้าวอวดดี ดู เร่ืองเดียวกัน, 525. 

 
441

อัสมิมานะ (asmimāna) การถือว่านี่ฉัน นี่กู กูเป็นนั่นเป็นนี่ การถือเราถือเขา ดู เร่ืองเดียวกัน, 537.  

 
442

โทมนัส (ส. เทารฺมนสฺย daurmanasya) บาลีว่า โทมนัส (บ. โทมนสฺส domanassa) ความเสียใจ              
ความเป็นทุกข์ใจ. 
 

443
อุปยาส (upāyāsa) ความคับแค้นใจ ความสิ้นหวัง 

 
444

เร่ืองนี้ตรงกับเร่ืองราวในคัมภีร์ฝ่ายบาลีคือ มานธาตุชาดกและบางส่วนในธัมมปทัฏฐกถา. 

 
445

“tūlapicurvā karpāsapicurvā” ศัพท์ทั้งสองนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในคัมภีร์ฝ่ายบาลีคือ ตูลปิจุ 
(tūlapicu), กัปปาสปิจุ (kappāsapicu) หมายถึงผ้าฝ้าย เอดเจอร์ตัน (Edgerton) ก็กล่าวว่า ผ้าทั้งสองชนิดนี้คือผ้าฝ้ายทั้งคู่ แต่มี
ข้อที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ได้ระบุว่าข้อแตกต่างนั้นคืออะไร ทางด้านรอตแมน (Rotman) เสนอว่าบางทีอาจจะเป็นฝ้ายแดง
กับฝ้ายขาว ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 170; and Andy 
Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 440. 
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(เหล่าสตรีกล่าวว่า) ดูด (นม) จากฉัน, ดูด (นม) จากฉัน จึงได้ชื่อว่า มานธาตะ (māndhāta) อีกคน
หนึ่งกล่าวว่า “บางคนก็รูจัก (พระองค์) ในนามว่า มาธาตา (mādhāta)”446 ขณะที่พระกุมาร                  
มานธาตะละเล่นในเกมของกุมาร ท้าวศักระได้เคลื่อนไปจุติถึงหกองค์ เมื่อมานธาตะถูกแต่งตั้งใน
ต าแหน่งยุพราชท้าวศักระกว่าหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ มานธาตะได้เสด็จไปยังชนบท ขณะที่พระองค์
เสด็จไปชนบท พระบิดาของพระองค์ได้อาพาธ พระราชานั้นถูกรักษาโดยโอสถที่ท าจากรากไม้ ใบไม้ 
ล าต้น และดอกทว่าอาการยังคงแย่อยู่อย่างนี้แล ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้นจึงส่งสารไปว่า “บิดาของ
พระองค์ได้อาพาธ ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับมา ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ  ขอพระองค์ทรงรับ
ครองราชย์เถิด” มานธาตะยังมิได้เสด็จมา บิดาของพระองค์ก็ได้สวรรคต อ ามาตย์เหล่านั้นจึงส่งสาร
ไปอีกว่า “พระบิดาของพระองค์ได้ถึงแก่กาละแล้ว ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับมา ข้าแต่พระองค์                
ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์ทรงรับครองราชย์เถิด” ล าดับนั้น มานธาตะนี้ได้ใคร่ครวญว่า “ถ้าพระบิดา
ของเราถึงแก่กาละแล้ว เรากลับไปจะมีประโยชน์อะไรอีกเล่า” ขณะนั้น ก็ได้มีสารส่งมาอีกว่า               
“ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับมา ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์ทรงรับราชสมบัติเถิด”     
มานธาตะตรัสว่า  “ถ้าจะมอบราชสมบัติโดยธรรมแก่เรา ดังนั้น ก็จงมาอภิเษกราชสมบัติในที่นี้เถิด” 
ล าดับนั้น อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นพากันกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ รัตนศิลา (ratnaśilā) 

เป็นสิ่งจ าเป็น” ก็ยกัษ์นามว่า ทิเวากสะ (divaukasa) เป็นข้ารับใช้ของพระองค์ ยักษ์นั้นได้น ารัตนศิลา
มา ในเวลาที่ (ยักษ์) ได้น ารัตนศิลามา ขณะนั้นอ ามาตย์เหล่านั้นได้กราบทูลอีกว่า “ข้าแต่พระองค์            
ผู้สมมติเทพ บัลลังก์เป็นสิ่งจ าเป็น” ล าดับนั้น ยักษ์ทิเวากสะนั้นก็ได้น าบัลลังก์มา จากนั้น อ ามาตย์
เหล่านั้นก็ได้กราบทูลอีกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พิธีอภิเษกต้องกระท าท่ามกลางพระราชวัง 
พระองค์ตรัสว่า “ถ้าจะมอบราชสมบัติโดยธรรมแก่เรา ดังนั้นก็ขอให้พระราชวังมาในที่นี้เถิด”             
ล าดับนั้น พระราชวังก็ได้ไปยังสถานที่นั้นโดยตัวของมันเอง การที่พระราชวังได้ไปยังสถานที่นั้นโดย
ตัวเอง การไปถึงเองนี้ สถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่า สาเกตะ สาเกตะ (sāketa)447 (ถึงโดยตนเอง)  หลังจาก
                                                           

 
446

ในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานเรียกว่า มานธาตะ (māndhāta) กล่าวว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าอุโปษธะ 
(upoṣadha) พระเจ้ามานธาตะมีโอรส ธิดา หลาน เหลนมากมายหลายพันองค์ องค์สุดท้ายได้แก่ พระเจ้าอิกษวากุ ผู้มีนามอีกอย่าง
หนึ่งว่าสุชาตะ ในมหานครศาเกต ส่วนในคัมภีร์ปุราณะเร่ืองพระเจ้ามานธาตะมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและที่แตกต่างกั บคัมภีร์                  
ทิวยาวทาน ในปุราณะกล่าว่า พระเจ้ายุวนาศวะ (yuvanāśva) เป็นพระบิดาของพระเจ้ามานธาตา พระองค์มีพระชายาถึงร้อย
องค์แต่กลับไม่มีโอรสหรือธิดา ด้วยความเศร้าโศกเสียใจพระเจ้ายุวนาศวะจึงเสด็จเข้าไปในป่าจนพบกับฤษีตนหนึ่งจึงเล่าถึง              
ความทุกข์ของตนให้ฟัง ฤษีนั้นจึงท าหม้อน้ ามนตร์เพ่ือจะช่วยให้พระชายาของพระราชาตั้งครรภ์ จากนั้นน าหม้อน้ ามนตร์ไปวางไว้
ในยาคศาลา (yāgaśālā) วันหนึ่งพระราชาเกิดความกระหายอย่างมากจึงเข้าไปหาน้ าดื่มยังยาคศาลาก็พบหม้อน้ ามนตร์นี้ตั้งอยู่มี
น้ าเต็มหม้อจึงดื่มน้ าในหม้อเข้า ในเวลาต่อมาพระเจ้ายุวนาศวะก็เกิดตั้งครรภ์โอรสแทนพระชายา จึงได้ปรึกษากับเหล่าอ ามาตย์ซึ่ง
ให้ค าแนะน าว่าควรจะน าทารกนี้ไปปล่อยไว้ในป่า ทว่าทารกนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเหล่าเทวดาและพระอินทร์ ทารกนั้น
ส่งเสียงร้องอยากกินนมเมื่อพระอินทร์ปรากฏตนขึ้นก็กล่าวว่า “māṁ dhātā” หมายถึง ดูดจากฉัน เหตุนี้ทารกจึงได้ชื่อว่า 
māndhātā เพราะการที่ทารกนี้ได้ดูดนิ้วของพระอินทร์ (แทนนม) เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงกลายเป็นผู้ที่มีอ านาจและชื่อเสียงอย่างยิ่ง ดู 
ส าเนียง เลื่อมใส, ผู้แปล, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 249; and Vettam Mani, Purānic Encyclopaedia, Reprint (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 1993), 475-476. 
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สาเกต (sāketa) เป็นชื่อนครแห่งหนึ่ง อยู่ในแคว้นโกศลห่างจากเมืองสาวัตถี 7 โยชน์ ธนัญชัยเศรษฐีบิดาของ
นางวิสาขาได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าปเสนทิโกศลให้เข้าตั้งถิ่นฐานและสร้างขึ้น เมื่อคราวที่ท่านเศรษฐีอพยพจากเมือง
ราชคฤห์มาอยู่ในแคว้นโกศลตามค าเชิญชวนของพระองค์ ที่ตั้งของเมืองสาเกตในปัจจุบันอยู่ที่ฝั่งล่างของแม่น้ าฆาฆระ 
(ghāghara) สาขาใหญ่สายหนึ่งของแม่น้ าคงคา ซึ่งตรงกับเมืองอโยธยาห่างจากเมืองกุสินาราไปทางตะวันตก 170 กิโลเมตร ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 433. 
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นั้น เหล่าอ ามาตย์ กองก าลังทหาร ชาวเมือง ชาวชนบทนั้นได้ถือน้ าอภิเษกไปถึง (สถานที่นั้น)              
พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นพากันกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์โปรดรับ                
การอภิเษก” พระเจ้ามานธาตะกล่าวว่า “มนุษย์ทั้งหลายจะผูกผ้าแก่เราหรือ ? ถ้าเราจะได้รับ               
ราชสมบัติโดยธรรมขอให้อมนุษย์ทั้งหลายจงผูกผ้าแก่เราเถิด” จากนั้น เหล่าอมนุษย์ผูกผ้าแล้ว                
(แก่พระเจ้ามานธาตะ) รัตนะทั้งเจ็ดประการก็ได้ปรากฏแก่พระองค์ กล่าวคือ จักรรัตนะ (จักรแก้ว) 
หัสติรัตนะ (ช้างแก้ว) อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) มณิรัตนะ (มณีแก้ว) ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว) สตรี
รัตนะ (นางแก้ว) คฤหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) รัตนะทั้งเจ็ดประการมีดังนี้ พระองค์ทรงมีพระโอรส 
1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด สง่างาม และเป็นผู้น ากองทัพปราบ            
อริราชศัตรู ใกล้เมืองไวศาลีมีแนวป่าที่รื่นรมย์ ในป่านั้นมีฤษี 500 ตน ผู้ส าเร็จอภิชญา 5 ที่ในแนวป่า
นั้นปรากฏมีนกและสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่ และการบ าเพ็ญฌานถูกรบกวนโดยเสียง (นกนั้น) อนึ่ง             
นกทั้งหลายเหล่านั้นขณะที่พากันบินลงมา  บินลงมาก็กระท าเสียงดัง  มีฤษีนามว่า ทุรมุขะ448 
(durmukha) เกิดความโกรธจึงกล่าวแล้วว่า “ขอให้ปีกของนกกระเรียนเหล่านี้หักเถิด” เพราะความ
โกรธของฤษีปีกของนกเหล่านั้นจึงหัก  จากนั้น  นกเหล่านั้นจึงเริ่มเดินทางโดยเปลี่ยนมาใช้เท้า 
พระราชานั้นครั้นเที่ยวไปยังชนบทก็เห็น (นก) เที่ยวไปโดยใช้เท้าแทน ดังนั้น พระองค์ตรัสถาม
อ ามาตย์แล้วว่า “เพราะเหตุใด (นกทั้งหลาย) เที่ยวไปโดยการใช้เท้าแทน” จากนั้น อ ามาตย์ทั้งหลาย
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ การบ าเพ็ญฌานถูกรบกวนโดยเสียง (นกนั้น) เพราะ
ความโกรธของฤษีปีกของนกเหล่านั้นจึงหัก” ล าดับนั้น พระราชาตรัสแล้วว่า “ผู้ที่ไม่มีเมตตากรุณาใน
สัตว์ทั้งหลายจะเป็นฤษีได้อีกหรือ ?” จากนั้น พระราชาได้รับสั่งกะอ ามาตย์ทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ 
จงไปบอกกะฤษีเหล่านั้นอย่างนี้ว่า “พวกท่านจงไปในสถานที่ที่ไม่มีเราอยู่” ล าดับนั้น อ ามาตย์
ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วกะฤษีว่า “พระราชารับสั่งว่า ท่านไม่ควรอาศัยอยู่ในอาณาจักรของเรา 
ท่านผู้เจริญพวกท่านจงออกไปในที่ที่ไม่มีเราอยู่”  ครั้งนั้น ฤษีเหล่านั้นใคร่ครวญว่า  “พระองค์นี้เป็น         
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวีปทั้งสี่ พวกเราจะไปยังเชิงเขาพระสุเมรุ ฤษีเหล่านั้นจึงไปอาศัยอยู่แล้วที่เชิงเขานั้น”  
 เหล่าอมาตย์ของพระเจ้ามานธาตะล้วนเป็นนักคิด นักพิจารณา นักวิเคราะห์ พวกเขา           
แต่ละคนครั้นคิด พิจารณา วิเคราะห์แล้วจึงแนะน าให้สร้างสถานที่เพาะปลูกด้วยศิลปะต่างๆ และ
สถานที่บริหารกิจการ ดังนั้น เหล่าอ ามาตย์ผู้เป็นนักคิด นักพิจารณา และนักวิเคราะห์เหล่านี้จึงกลาย
มาเป็นที่รู้จักกันว่า มันตรชา (mantrajā) อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเริ่มที่จะท าการงานในทุ่งนา 
ขณะที่พระราชานั้นเสด็จไปยังชนบทจึงเห็นพวกเขาได้ท างานในทุ่งนา ดังนั้น พระราชาจึงตรัสแล้วว่า 
“ผู้คนเหล่านี้ท าอะไรกัน ?” ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์             
ผู้สมมติเทพ ผู้คนเหล่านี้ก าลังไถเมล็ดข้าว เป็นต้น” ดังนั้น เป็นการเพาะปลูก เหตุนั้น พระราชานั้นจึง
ตรัสว่า “ผู้คนเพาะปลูกในราชอาณาจักรของเรา” จากนั้น พระองค์ได้ตรัสแล้วว่า “ขอให้เกิดฝนแห่ง
พันธุ์พืช 27 ชนิดเถิด” ฝนแห่งพันธุ์พืช 27 ชนิดก็ได้ตกลงพร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานของพระเจ้า
มานธาตะอย่างนี้แล พระเจ้ามานธาตะตรัสถามชาวชนบทว่า “สิ่งเหล่านี้คือ (ผล) บุญของใคร ?”             
ชาวชนบทเหล่านั้นกราบทูลว่า “ของพระองค์ผู้สมมติเทพและของพวกเราเอง” จากนั้น ประชาชน
เหล่านั้นก็เริ่มเพ่ือที่จะท าไร่กรปาสะ (ฝ้าย) และอีกครั้งที่ขณะที่พระเจ้ามานธาตะเสด็จไปยังชนบทได้
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ทุรมุขะ แปลตามรูปศัพท์ว่า ปากไม่ดี. 
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ตรัสถามสิ่งนั้น ขณะนั้น พระราชาตรัสแล้วว่า “ผู้คนเหล่านี้ท าอะไรกัน ?” ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้น
กราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ผู้คนทั้งหลายก าลังท าไร่ฝ้าย” จากนั้น พระราชา
ตรัสแล้วว่า “เพ่ืออะไร” อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติ เทพ            
เพ่ือประโยชน์แห่งผ้า” จากนั้น พระราชานั้นตรัสแล้วว่า “ผู้คนทั้งหลายท าไร่ฝ้ายในราชอาณาจักร
ของเรา ดังนี้ ขอให้เกิดฝนแห่งฝ้ายเถิด” ฝนฝ้ายก็ได้ตกลงพร้อมกับที่พระเจ้ามานธาตะทรงด าริ             
อย่างนี้แล อนึ่ง  พระเจ้ามานธาตะตรัสถามชาวชนบทว่า “สิ่งเหล่านี้คือ (ผล) บุญของใคร ?”             
ชาวชนบทเหล่านั้นกราบทูลว่า “ของพระองค์ผู้สมมติเทพและของพวกข้าพระองค์เอง” หลังจากนั้น 
ชาวชนบทเหล่านั้นเริ่มเพ่ือจะท า (การปั่นด้าย) ฝ้ายนั้น พระราชาจึงตรัสว่า “ผู้คนเหล่านี้ท าอะไร          
กัน ?” ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เพระด้ายเป็น
สิ่งจ าเป็น” จากนั้น พระราชาตรัสแล้วว่า “ผู้คนทั้งหลายท า (การปั่นด้าย) ในราชอาณาจักรของเรา 
ดังนี้ ขอให้ฝนที่เป็นด้ายตกเถิด ” ฝนด้าย (ฝ้าย) ก็ได้ตกลงพร้อมกับที่พระเจ้ามานธาตะทรงด าริอย่าง
นี้แล อนึ่ง พระราชานั้นตรัสถามว่า  “สิ่งเหล่านี้คือ (ผล) บุญของใคร ?” ดังนั้น ชาวชนบทเหล่านั้น  
กราบทูลว่า “ของพระองค์ผู้สมมติเทพและของพวกข้าพระองค์เอง” จากนั้น ชาวชนบทเหล่านั้นเริ่ม
เพ่ือที่จะทอผ้าตามล าดับ พระราชานั้นจึงตรัสว่า “ผู้คนเหล่านี้ท าอะไรกัน ?” ล าดับนั้น อ ามาตย์
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พวกเขาก าลังทอผ้าเพระผ้าเป็นสิ่งจ าเป็น” ดังนั้น 
พระราชาได้ทรงใคร่ครวญว่า “ผู้คนทั้งหลายทอผ้าในราชอาณาจักรของเรา ดังนี้ ขอให้ฝนที่เป็นผ้าตก
เถิด” ฝนผ้า (ฝ้าย) ก็ได้ตกลงพร้อมกับท่ีพระเจ้ามานธาตะทรงด าริอย่างนี้แล พระราชานั้นตรัสถามว่า 
“สิ่งเหล่านี้คือ (ผล) บุญของใคร ?” ชาวชนบทเหล่านั้นกราบทูลว่า “ของพระองค์ผู้สมมติเทพและ
ของพวกข้าพระองค์เอง” เหตุนั้น พระราชานั้นทรงไตร่ตรองว่า “มนุษย์ทั้งหลายไม่ทราบอ านาจแห่ง
บุญของเรา” ขณะนั้น ความคิดอย่างนี้ได้เกิดแก่พระเจ้ามานธาตะ “ชมพูทวีปที่รุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข 
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเป็นของเรา เรา
มีรัตนะ7 ประการคือ จักรรัตนะ (จักรแก้ว) หัสติรัตนะ (ช้างแก้ว) อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) มณิรัตนะ (มณี
แก้ว) ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแก้ว) สตรีรัตนะ (นางแก้ว) คฤหปติรัตนะ  (ขุนคลังแก้ว) รัตนะทั้งเจ็ด
ประการมีดังนี้ และเรามีโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด สง่างาม 
และเป็นผู้น ากองทัพปราบอริราชศัตรู โอ้หนอ ฝนทองค าพึงตกในพระราชวังของเราตลอดสัปดาห์ด้วย
เถิด แม้หนึ่งกระษาปณ์ก็อย่าพึงตกภายนอก (เมือง) เลย”  ฝนทองค าก็ได้ตกลงตลอดสัปดาห์ใน
พระราชวังพร้อมกับท่ีพระเจ้ามานธาตะทรงด าริอย่างนี้แล ส่วนแม้แต่กระษาปณ์หนึ่งก็ไม่ได้ตกแล้วใน
ภายนอก โดยประการที่สัตว์ผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก มีบุญอันกระท าไว้ มีกุศลอันสั่งสมไว้ จะเสวย
เฉพาะผลบุญอันเป็นของตนเองนั้น ครั้งนั้น พระราชานั้นตรัสว่า “เหล่านี้คือ (ผล) บุญของใคร ?” 
พวกเขาเหล่านั้นกราบทูลว่า “ของพระองค์ผู้สมมติเทพและของพวกข้าพระองค์เอง” เหตุนั้น พระเจ้า             
มานธาตะจึงตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ เข้าใจผิดแล้ว ถ้าพวกท่านกล่าวเช่นที่เคยกล่าวมาว่าเป็นผลบุญของ
เทวดา เราจะยังให้มีฝนรัตนะตกทั่วทั้งชมพูทวีป อนึ่ง บรรดาพวกท่านคนใดที่ต้องการด้วยรัตนะก็
ถือเอารัตนะเท่าที่ต้องการเถิด” 
 เมื่อพระเจ้ามานธาตะปกครองราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ ท้าวศักระหกองค์ได้ เคลื่อนจุติ 
ไปแล้ว พระเจ้ามานธาตะทรงมียักษ์นามว่า ทิเวากสะเป็นข้ารับใช้ พระเจ้ามานธาตะจึงตรัสกะยักษ์
นั้นว่า “ทวีปอื่นที่เรายังไม่ได้ปกครองซึ่งเราพึงปกครองมีบ้างไหม ?” จากนั้นยักษ์ทิเวากสะทูลตอบว่า 
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“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ มีทวีปที่มีนามว่า ปูรววิเทหะ449 (pūrvavideha) ซึ่งเป็นทวีปที่รุ่งเรือง   
มั่งค่ัง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ” 
ดังนั้น ตัวพระองค์ผู้สมมติเทพเองควรไปแล้วพึงปกครองซึ่งทวีปนั้น ครั้งนั้น พระเจ้ามานธาตะได้มี
ความคิดอย่างนี้ว่า “ชมพูทวีปที่รุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น                  
และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเป็นของเรา เรามีรัตนะ7 ประการคือ จักรรัตนะ             
หัสติรัตนะ อัศวรัตนะ มณิรัตนะ ปริณายกรัตนะ สตรีรัตนะ คฤหปติรัตนะ รัตนะทั้งเจ็ดประการมีดังนี้ 
และเรามีโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด สง่างาม และเป็นผู้น า
กองทัพปราบอริราชศัตรู ฝนทองค าก็ได้ตกลงตลอดสัปดาห์ในพระราชวังของเรา ครั้งนั้น ได้ยินว่ามี
ทวีปที่ชื่อว่า ปูรววิเทหะ อย่ากระนั้นเลย แม้เราก็ควรไปและพึงปกครองทวีปนั้น” พระเจ้ามานธาตะ                   
ผู้แวดล้อมด้วยโอรสพันองค์ ผู้รัตนะทั้งเจ็ดคอยติดตาม ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศกับด้วยกองก าลัง
ทหาร 180 ล้านคน พร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้นั่นแล พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จไปแล้วยัง 
ปูรววิเทหทวีป พระเจ้ามานธาตะทรงประทับอยู่แล้วในปูรววิเทหทวีป พระเจ้ามานธาตะจึงได้ปกครอง
ปูรววิเทหทวีปแล้ว ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองปูรววิเทหทวีปนั้น
ของพระองค์ พระราชานั้นตรัสถามยักษ์ทิเวากสะอีกว่า “ดูก่อนทิเวากสะ ทวีปอ่ืนที่เรายังไม่ได้
ปกครองซึ่งเราพึงปกครองมีบ้างไหม ?” จากนั้นยักษ์ทิเวากสะทูลตอบแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์                   
ผู้สมมติเทพ มีทวีปที่มีนามว่า อปรโคทานียะ450 (aparagodānīya) ซ่ึงเป็นทวีปที่รุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข        
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ” อย่ากระนั้น
เลย พระองค์ผู้สมมติเทพควรไปแล้วพึงปกครองซึ่งทวีปนั้น ครั้งนั้น พระเจ้ามานธาตะได้มีความคิด
อย่างนี้ว่า “ชมพูทวีปที่รุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วย
ผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเป็นของเรา เรามีรัตนะ7 ประการ และเรามีโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ 
แต่ละองค์มีความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด สง่างาม และเป็นผู้น ากองทัพปราบอริราชศัตรู ฝนทองค าก็
ได้ตกลงตลอดสัปดาห์ในพระราชวังของเรา โดยประการที่สัตว์ผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก มีบุญอัน
กระท าไว้ มีกุศลอันสั่งสมไว้ จะเสวยเฉพาะผลบุญอันเป็นของตนเองนั้น พอได้ยินว่ามีทวีปที่ชื่อว่า 
อปรโคทานียะซึ่งเป็นทวีปที่รุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไป
ด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ อย่ากระนั้นเลย แม้เราก็ควรไปและพึงปกครองทวีปนั้น ”                
พระเจ้ามานธาตะผู้แวดล้อมด้วยโอรสพันองค์ ผู้รัตนะทั้งเจ็ดเฝ้าติดตามได้เหาะขึ้นไปบนอากาศกับ
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ปูรววิเทหะ (ส. ปูรฺววิเทห pūrvavideha) บาลีว่า ปุพพวิเทหะ (บ. ปุพฺพวิเทห pubbavideha) ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเขาพระสุเมรุมี เนื้อที่กว้าง 7,000 โยชน์ มีเกาะ 400 เกาะ มีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ                   
แสงสะท้อนของธาตุเงินท าให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของปุพพวิเทหทวีปมีสีเงิน ส่วนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปหน้าเหมือน
พระจันทร์เต็มดวง มนุษย์มีความสูง 9 ศอก มีอายุ 700 ปี จะไม่ตายก่อนอายุ ดอกไม้ประจ าปุพพวิเทหทวีปคือ สิรีสะ (ไม้ทรึก) ดู 
G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 236. 

 
450

อปรโคทานียะ (ส. อปรโคทานีย aparagodānīya) บาลีว่า อมรโคยาน (บ. อมรโคยาน amaragoyāna)   
อมรโคยานทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุเป็นแผ่นดินกว้าง 7,000 โยชน์ ประกอบด้วยเกาะ และแม่น้ าใหญ่น้อย                
มีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ แสงสะท้อนของธาตุแก้วผลึกท าให้ท้องฟ้าและมหาสมุทรของอมรโคยานทวีป 
มีสีแก้วผลึก มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์คร่ึงซีก มนุษย์ในอมรโคยานทวีปไม่มีบ้านและจะนอนบนพ้ืนดิน
ซึ่งที่ตรงกลางของทวีปมีต้นกทัมพะ (ไม้กระทุ่ม) ซึ่งมีล าต้นขนาดสิบห้าโยชน์ และมีความสูงสิบห้าโยชน์ตั้งอยู่ ดู G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 146-147. 
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ด้วยกองก าลังทหาร 180 ล้านคน พร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้นั่นแล พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จ
ไปแล้วยังอปรโคทานียทวีป พระเจ้ามานธาตะได้ปกครองอปรโคทนียทวีป ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อน
ไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองอปรโคทานียทวีปนั้นของพระองค์ จากนั้น พระเจ้ามานธาตะนั้น      
ตรัสถามยักษ์ทิเวากสะว่า “ดูก่อนทิเวากสะ มีทวีปอ่ืนบ้างไหมที่เราไม่รู้จัก ? ซึ่งเราเคยมาแล้ว”451           
(ยักษ์ทิเวากสะทูลตอบแล้วว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ทวีปที่มีนามว่า อุตตรกุรุ452 (uttarakuru)           
มีอยู่ ถึงมนุษย์ทั้งหลาย (ในที่นั้น) จะไม่มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติว่าเป็นของเราก็จริง ถึงอย่างนั้น 
พระองค์ผู้สมมติเทพก็ควรไปและพึงปกครองทวีปนั้นด้วยกองก าลังทหารเถิด” ครั้งนั้น พระเจ้า 
มานธาตะได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ชมพูทวีปที่รุ่ งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์                 
มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเป็นของเรา เรามีรัตนะ7 ประการ และ
เรามีโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ เฉลียวฉลาด สง่างาม และเป็นผู้น ากองทัพ
ปราบอริราชศัตรู ฝนทองค าก็ได้ตกลงตลอดสัปดาห์ในพระราชวังของเรา พอได้ยินว่ามีทวีปที่ชื่อว่า 
อุตตรกุรุ ถึงจะมีเหล่ามนุษย์ที่ไม่มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติว่าเป็นของเราก็จริง อย่ากระนั้นเลย           
แม้เราก็ควรไปและพึงปกครองทวีปนั้นด้วยกองก าลังทหารของเรา” พระเจ้ามานธาตะผู้แวดล้อมด้วย
โอรสพันองค์ ทรงมีรัตนะทั้งเจ็ดเฝ้าติดตามได้เหาะขึ้นไปบนอากาศกับด้วยกองก าลังทหาร 180 ล้าน
คน พร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้นั่นแล พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จไปที่เชิงเขาพระสุเมรุจึงได้
ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ที่มีพวงดอกไม้หลากหลายสี ก็ครั้นเห็นแล้ว พระองค์จึงได้ตรัสถามยักษ์              
ทิเวากสะว่า “ดูก่อนทิเวากสะ ต้นไม้ที่มีพวงดอกไม้หลากหลายสีนั้นคืออะไรกัน” (ทิเวากสะทูล            
ตอบว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นั่นคือต้นไม้ที่มีผ้าของประชาชนชาวอุตตรกุรุ อนึ่ง ประชาชน
ชาวอุตตรกุรุสวมใส่ผ้ากัลปทูษยะ (kalpadūṣya)453 ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ แม้พระองค์ก็ควรไปใน
ที่นั้นเพ่ือสวมใส่ผ้ากัลปทูษยะนั่นแล” ครั้นได้ฟังดังนี้พระเจ้ามานธาตะก็ตรัสถามอ ามาตย์ทันทีว่า 
“พวกท่านเคยได้เห็นต้นไม้ที่มีพวงมาลาหลากสีหรือไม่ ?” (อ ามาตย์กราบทูลว่า) “ข้าแต่พระองค์            
ผู้สมมติเทพ พระเจ้าข้า” “อ ามาตย์ทั้งหลาย นั่นคือต้นไม้ที่มีผ้าของประชาชนชาวอุตตรกุรุ อนึ่ง 
ประชาชนชาวอุตตรกุรุสวมใส่ผ้ากัลปทูษยะ แม้พวกท่านก็ควรไปในที่นั้นเพ่ือสวมใส่ผ้ากัลปทูษยะ” 
พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จไปที่เชิงเขาพระสุเมรุจึงได้ทอดพระเนตรเห็นประเทศบนพ้ืนดินที่มีสีขาว
สว่าง ก็ครั้นเห็นแล้ว พระองค์จึงตรัสถามยักษ์ทิเวากสะอีกว่า “ดูก่อนทิเวากสะ ประเทศบนพ้ืนดินที่มี
สีขาวสว่างนั้นคืออะไรกัน” (ทิเวากสะทูลตอบว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นั่นคือที่นาแห่งข้าว             
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“āgato'smi pūrvān” รอตแมน (Rotman) แสดงความคิดเห็นว่า ข้อความนี้ค่อนข้างคลุมเครือท่านจึงละค า
แปลทั้งที่ท่านให้ค าแปลไว้ในสองลักษณะคือ “ซึ่งเราเคยมาแล้วยัง (ทวีป) ตะวันออกเหล่านี้” และ “ที่เราเคยกลับคืนในอดีต” แต่
เป็นที่สับสนจึงละค าแปลไป ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 440-441. 

452
อุตตรกุรุทวีป (uttarakuru) อยู่ทางตอนเหนือของเขาพระสุเมรุและชมพูทวีปมีพ้ืนที่กว้างถึง 8,000 โยชน์ 

ล้อมรอบด้วยทะเล ชาวอุตตรกุรุทวีปมีอายุที่แน่นอนเพราะทุกคนตั้งมั่นอยู่ในเบญจศีล บุญจึงส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย 
ซึ่งจะมีต้นกัลปพฤกษ์คอยบันดาลทุกสิ่งที่ปรารถนา ทั้งเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ มีสระน้ าสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกอุบล ดอกบัว
หลวงนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง มนุษย์ทุกคนในทวีปนี้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพร่างกายไม่เสื่อมถอย ไม่ต้องล าบากใน                     
การประกอบอาชีพการงานเพราะอยู่ด้วยอานุภาพบุญที่เอื้ออ านวยให้เกิดสมบัติต่างๆ ไม่มีอันตรายจากภัยพิบัติหรือจากสัตว์ร้าย
ต่างๆ มารบกวน ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 355. 
 

453
ผ้ากัลปทูษยะ คือผ้าที่ท ามาจากต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่าให้ผลส าเร็จตามความปรารถนา. 



204 
 

ศาลีที่ไม่ต้องหว่าน ไม่ต้องไถของชาวอุตตรกุรุทวีป454 ดังนั้น ประชาชนชาวอุตตรกุรุทวีปบริโภคเมล็ด
ข้าวศาลีที่ไม่ต้องหว่าน ไม่ต้องไถ ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ แม้พระองค์ก็ควรไปในที่นั้นเพ่ือบริโภค
เมล็ดข้าวศาลีที่ไม่ต้องหว่าน ไม่ต้องไถ” พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จไปยังอุตตรกุรุทวีปแล้ว พระเจ้า
มานธาตะทรงประทับอยู่แล้วในอุตตรกุรุทวีป พระเจ้ามานธาตะจึงปกครองอุตตรกุรุทวีปด้วยกอง
ก าลังทหารของตน  ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองอุตตรกุรุทวีปนั้น
ของพระองค์ ครั้งนั้น พระเจ้ามานธาตะนั้นตรัสถามยักษ์ทิเวากสะว่า “ดูก่อนทิเวากสะ ทวีปอ่ืนที่เรา
ยังไม่ได้ปกครองซึ่งเราพึงปกครองมีบ้างไหม ?” (ยักษ์ทิเวากสะทูลตอบแล้วว่า) “ข้าแต่พระองค์             
ผู้สมมติเทพ ไม่มีพระเจ้าข้า” ได้ยินมาว่า หมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์เป็นผู้มีอายุยืน มีรูปงาม มีความสุข
ส าราญ อาศัยอยู่ในวิมานอันสูงนานมาแล้ว อย่ากระนั้นเลย ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ควรเสด็จไป
เพ่ือทัศนาเทวดาชั้นดาวดึงส์” ครั้งนั้น พระเจ้ามานธาตะได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ชมพูทวีปที่รุ่งเรือง 
มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ
เป็นของเรา เรามีรัตนะ 7 ประการ และเรามีโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ 
เฉลียวฉลาด สง่างาม และเป็นผู้น ากองทัพปราบอริราชศัตรู ฝนทองค าก็ได้ตกลงตลอดสัปดาห์ใน
พระราชวังของเรา เราเป็นผู้ปกครองปูรววิเทหทวีป เราเป็นผู้ปกครองอปรโคทนียทวีป เราเป็น
ผู้ปกครองอุตตรกุรุทวีปด้วยกองก าลังทหารของตนเอง ได้ยินมาว่า หมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์เป็นผู้มี          
อายุยืน มีรูปงาม มีความสุขส าราญ อาศัยอยู่ในวิมานอันสูงนานมาแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราควรเสด็จ
ไปทัศนาเทวดาชั้นดาวดึงส์” พระเจ้ามานธาตะผู้แวดล้อมด้วยโอรสพันองค์ ทรงมีรัตนะทั้งเจ็ดคอย
ติดตามรับใช้ได้เหาะข้ึนไปบนอากาศกับด้วยกองก าลังทหาร 180 ล้านคน พร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐาน
อย่างนี้นั่นแล เขาพระสุเมรุเป็นบรรพตราชที่แวดล้อมไปด้วยกาญจนบรรพตทั้งเจ็ด ครั้งนั้น พระราชา
ทรงประทับอยู่แล้วที่ภูเขานิมินธระ (nimiṁdhara)455 ซึ่งเป็น (หนึ่งในเจ็ด) กาญจนบรรพต ท้าวศักระ
หกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองเขานิมินธระนั้นของพระองค์ จากนิมินธรบรรพต
พระองค์ทรงประทับอยู่แล้วที่เขาวินตกะ456 (vinataka) ซึ่งเป็นกาญจนบรรพต ท้าวศักระหกองค์ได้
เคลื่อนไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองเขาวินตกะนั้นของพระองค์  จากวินตกบรรพตพระองค์ทรง
ประทับอยู่ท่ีกาญจนบรรพตชื่อว่า อัศวกรรณคิริ457 (aśvakarṇagiri) ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติ
แล้ว ในระหว่างการปกครองเขาอัศวกรรณคิรินั้นด้วยกองก าลังทหารของพระองค์ จากอัศวกรรณคิริ

                                                           
454

“etaddeva uttarakauravakāṇāṁ manuṣyāṇāmakṛṣṭoptaṁ taṇḍulaphalaśāliṁ” จากข้อความนี้ท า
ให้นึกถึงภูเขาอันเป็นที่อยู่ของนาคชื่อว่า อัคนิมุขะ ในอวทานเร่ืองที่ 8 สุปฺริยาวทานมฺ ที่กล่าวว่า “tatra drakṣyasi samaṁ 

bhūmipradeśamakṛṣṭoptaṁ ca taṇḍulaphalaśālimakaṇakamatuṣaṁ śuciṁ nisphuṭigandhikaṁ” ในที่นั้นท่านจะเห็น
ภูมิประเทศอันราบเรียบไม่มีรอยไถพรวนและหว่าน แต่ผลิตเมล็ดข้าวที่มีเมล็ดสมบูรณ์ไม่มีผงเปลือกหรือแกลบสะอาดมีกลิ่นหอม. 

 
455

นิมินธระ (ส. นิมินฺธร nimiṁdhara ) บาลีว่า เนมินธร (บ. เนมินฺธร nemiṁdhara) คือ ภูเขาที่ล้อมเป็น
วงกลมรอบเขาพระสุเมรุเป็นชั้นๆ รวม 7 ชั้น สูงลดหลั่นกันลงมาตามล าดับชื่อภูเขาชั้นในที่สุดจากเขาพระสุเมรุออกมาคือ ยุคนธร     
อิสินธร กรวิก สุทัสสนะ เนมินธร วินตกะ อัสกัณ ระหว่างภูเขาแต่ละชั้นมีทะเลสีทันดรคั่น  เนมินธรคือภูเขาชั้นที่ 5 ในหมู่เขา
สัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ. 
 

456
วินตกะ (vinataka) ชื่อภูเขาชั้นที่ 6 ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ. 

 
457

อัศวกรรณคิริ (ส. อศฺวกรฺณคิริ aśvakarṇagiri) บาลีว่า อัสกัณคิริ (บ. อสฺกณฺคิริ askaṇagiri) ชื่อภูเขาชั้นที่ 7 
ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ.  
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บรรพตพระองค์ทรงประทับอยู่ที่กาญจนบรรพตชื่อว่า สุทรรศนะ458 (sudarśana) ท้าวศักระหกองค์
ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองเขาสุทรรศนะนั้นด้วยกองก าลังทหารของพระองค์            
จากสุทรรศนบรรพตพระองค์ทรงประทับอยู่ที่กาญจนบรรพตชื่อว่า ขทิรกะ459 (khadiraka) ท้าวศักระ
หกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว ในระหว่างการปกครองเขาขทิรกะนั้นด้วยกองก าลังทหารของพระองค์ 
จากขทิรกบรรพตพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่กาญจนบรรพตชื่อว่า อีษาธาระ 460 (īṣādhāra)              
ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อนไปจตุิแล้ว ในระหว่างการปกครองเขาอีษาธาระนั้นด้วยกองก าลังทหารของ
พระองค์  จากอีษาธารบรรพตพระองค์ทรงประทับอยู่ที่กาญจนบรรพตชื่อว่า ยุคันธระ461 
(yugaṁdhara) ท้าวศักระหกองค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว  ในระหว่างการปกครองเขายุคันธระนั้นด้วยกอง
ก าลังทหารของพระองค์ จากยุคันธรบรรพตพระองค์ก็ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศ ที่ในเชิงเขาพระสุเมรุ
นั้น ฤษี 500 ตนก าลังบ าเพ็ญฌานอยู่ ครั้นฤษีเหล่านั้นเห็นว่าพระราชานั้นก าลังเสด็จมา ฤษีเหล่านั้น
พากันกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ กลิราชนี้ก าลังมา” ในที่นั้น มีฤษีนามว่า ทุรมุขะ ฤษีนั้นได้เอามือรองน้ า
แล้วซัดไป กองทัพจึงถูกยับยั้งไว้ ขุนพลแก้วจึงเข้าไปหาฤษีนั้นพร้อมกล่าวกับฤษีนั้นว่า 
 

 พวกท่านจงหลบไป นี้เป็นแค่พราหมณ์ ภารกิจนี้จะไม่ส าเร็จในที่ทุกสถาน | 
 นี่เป็นถึงราชาพระนามว่า มูรธาตา ไม่ใช่นกกระยางจากเมืองไวศาลี ||3|| 
 

 ครั้งนั้น พระราชาได้มาถึงอาณาบริเวณนั้นแล้วจึงตรัสว่า “ใครเป็นผู้ยับยั้งกองทัพนี้ ?” 
ขุนพลแก้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ กองทัพนี้ถูกยับยั้งโดยฤษี” จากนั้น พระราชา
จึงตรัสแล้วว่า “อะไรเป็นที่รักทั้งหมดของฤษีเหล่านั้น ?” ขุนพลแก้วจึงกราบทูลว่า “ชฎาเป็นที่รักของ
ฤษีทั้งหลาย” ดังนั้น พระราชาจึงตรัสแล้วว่า “จงท าลายชฎาของพวกฤษีเสีย และกองทัพของเราจง
เหาะข้ึนไปทางอากาศ” ชฎาของฤษีเหล่านั้นจึงถูกท าลายแล้ว และกองทัพของพระเจ้ามานธาตะก็อยู่
บนอากาศ บรรพตราชนามว่า สุเมรุ วัดจากข้างใต้ขึ้นไปได้ 80,000 โยชน์ วัดจากข้างบนลงมาจนถึง
น้ าได้ 80,000 โยชน์ รวมความสูง 160,000 โยชน์462 แต่ละด้านมีความยาวด้านละ 80,000 โยชน์  
รวมความยาวโดยรอบได้ 320,000 โยชน์ บรรพตราชนามว่า สุเมรุนั้นมีความงดงาม ชวนมอง ดูโอ่อ่า 
ส าเร็จไปด้วยรัตนะทั้งสี่ บนยอดของบรรพตราชนั้นมีพระนครของเทวดาผู้อยู่ในชั้นตร ายัสตรึศะ             
นามว่า สุทรรศนะ ในบรรดาทวยเทพชั้นดาวดึงส์นั้นมีทวยเทพผู้ท าหน้าที่ปกป้องที่ถูกแต่งตั้งไว้               
                                                           

458
สุทรรศนะ (ส. สุทรฺศน sudarśana) บาลีว่า สุทัสสนะ (บ. สุทสฺสน sudassana) ชื่อภูเขาชั้นที่ 4 ในหมู่เขา

สัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ 

 
459

ขทิรกะ (ส. ขทิรก khadiraka) บาลีว่า กรวิก (บ. กรวิก karavika) ชื่อภูเขาชั้นที่ 3 ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่
ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ. 

 460
อีษาธาระ (ส.อีษาธาร īṣādhāra) บาลีว่า อิสินธร (บ. อิสินฺธร isindhara) ชื่อภูเขาชั้นที่ 2 ในหมู่เขา

สัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุ.  
 461

ยุคันธระ (yugaṁdhara) ชื่อภูเขาชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นชั้นในที่สุดในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขา 
พระสุเมรุ กล่าวกันว่าพระอาทิตย์แรกเร่ิมขึ้นที่เหนือยอดเขายุคันธรนี้.  

462
ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตของไวทย (Vaidya) ใช้ศัพท์ว่า “ṣaṣṭiyojanaśatasahasraṁ”  เท่ากับ 

6,000,000 โยชน์ ซึ่งน่าจะเป็นการค านวณผิดพลาด เพราะจากตอนต้นกล่าวไว้ว่า วัดความสูงเขาพระสุเมรุจากข้างใต้ขึ้นไปได้ 
80,000 โยชน์ วัดจากข้างบนลงมาจนถึงน้ าได้ 80,000 โยชน์ เมื่อรวมความสูงก็น่าจะเท่ากับ 160,000 โยชน์ ผู้วิจัยจึงขอแก้ไข
ตัวเลขดังข้างต้น. 
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5 จ าพวกด้วยกันคือ เหล่านาคราชผู้อาศัยอยู่ในน้ า กโรฏปาณิเทพ (karoṭapāṇai) มาลาธารเทพ 
(mālādhāra) สทามัตตเทพ (sadāmatta) และท้าวมหาราชทั้งสี่ (catvāra mahārāja)463 กองทัพของ
พระเจ้ามานธาตะนั้นถูกยับยั้งโดยเหล่านาคผู้อาศัยอยู่ในน้ า พระราชานั้นมายังสถานที่นั้นแล้ว 
พระองค์จึงตรัสว่า “ใครยับยั้งกองทัพนี้ ?” เหล่าทหารจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
เหล่านาคผู้อาศัยอยู่ในน้ าเป็นผู้ยับยั้งพระเจ้าข้า” พระราชาจึงตรัสว่า “พวกสัตว์เลื้อยคลานจะรบกับ
เราหรือ ถ้าอย่างนั้นเหล่านาคท่ีอาศัยอยู่ในน้ านั่นแหละจงมาเป็นผู้ติดตามของเรา ดังนั้น นาคเหล่านั้น
จึงกลายมาเป็นผู้ติดตามอยู่หน้ากองทัพของพระเจ้ามานธาตะ ผ่านพวกนาคเหล่านั้นไปก็มาถึงเหล่า 
เทพกโรฏปาณิ ครั้งนั้น กโรฏปาณิเทพได้ไปเข้าร่วมกับเหล่านาค กองทัพนั้นจึงถูกท าให้หยุดอีก          
พระเจ้ามานธาตะจึงตรัสว่า “กโรฏปาณิเทพเหล่านี้จงมาเป็นผู้ติดตามของเรา” ดังนั้น เหล่ากโรฏปาณิ
เทพนั้นจึงด าเนินไปอยู่ทางด้านหน้า (ของกองทัพ) หลังจากนั้น กโรฏปาณิเทพนั้นก็เดินทัพพร้อมกับ
เหล่านาคไปกับกองทัพของพระราชานั้นจนไปถึงเหล่ามาลาธารเทพ มาลาธารเทพจึงถามนาคเหล่านั้น
ว่า “ท าไมท่านถึงเดินทัพมา ?” พวกเขาเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ราชาของเหล่ามนุษย์นี้ก าลังสด็จมา”             
ครั้งนั้น มาลาธารเทพได้ไปเข้าร่วมกองก าลังกับเหล่านาคและเทวดาอ่ืนๆ กองทัพนั้นจึงถูกท าให้หยุด
อีกครั้ง พระเจ้ามานธาตะมาถึงยังสถานที่นั้นแล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ มีเรื่องอะไรกัน” 
พวกเขาเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ กองทัพได้ถูกมาลาธารเทพยับยั้งแล้ว” 
พระราชานั้นจึงตรัสว่า “มาลาธารเทพเหล่านี้จงมาเป็นผู้ติดตามของเรา” ดังนั้น มาลาธารเทพนั้นก็
เดินทัพพร้อมกับเหล่านาคและเทวดาอ่ืนๆ ไปข้างหน้ากองทัพของพระเจ้ามานธาตะ เมื่อพวกเขา
เหล่านั้นเดินทัพไปจนกระทั่งถึงสทามัตตเทพ สทามัตตเทพจึงถามว่า “ท าไมท่านถึงเดินทัพมา ?” 
เหล่านาคและเทวดาอ่ืนๆ จึงกล่าวแล้วว่า “ราชาของเหล่ามนุษย์นี้ก าลังสด็จมา” เหตุนั้น                
สทามัตตเทพจึงได้ไปเข้าร่วมกองก าลังกับเหล่ากโรฏปาณิเทพ เทวดาเหล่าอ่ืนๆ และเหล่านาค 
กองทัพนั้นจึงถูกท าให้หยุดอีกครั้ง พระเจ้ามานธาตะมาถึงยังสถานที่นั้นแล้วพระองค์จึงตรัสว่า            
“ใครเป็นผู้ยับยั้งกองทัพนี้ ?” เหล่าทหารจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ กองทัพได้ถูก 
สทามัตตเทพยับยั้งแล้ว” พระราชานั้นจึงตรัสว่า “สทามัตตเทพเหล่านี้จงมาเป็นผู้ติดตามของเรา” 
ดังนั้น เหล่าสทามัตตเทพพร้อมกับเทวดาเหล่าอ่ืนๆ และเหล่านาคจึงด าเนินไปอยู่ทางด้านหน้า                
(ของกองทัพ) เมื่อพวกเขาเหล่านั้นเดินทัพไปจนกระทั่งถึงเทวดาชั้นจาตุรมหาราชิกา เหล่าเทวดาชั้น              
จาตุรมหาราชิกากล่าวแล้วว่า “ท าไมท่านถึงเดินทัพมา ?” เหล่านาคและเทวดาต่างๆ ที่กลายมาเป็น
ผู้ติดตามอยู่ทางด้านหน้าของกองทัพพระราชานั้นจึงตอบว่า “ราชาของเหล่ามนุษย์นี้ก าลังสด็จมา” 
ท้าวมหาราชทั้งสี่จึงใคร่ครวญว่า “สัตว์นี้เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ไม่สามารถที่จะต้านทานเขาได้” 
ดังนั้น เหล่าเทวดาชั้นจาตุรมหาราชิกานั้นจึงแจ้งแก่เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ว่า “ท่านผู้ เจริญ                 
พระราชามานธาตะของเหล่ามนุษย์นี้ก าลังสด็จมา” เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ไตร่ตรองว่า                
“สัตว์นี้ เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ ใหญ่ ไม่ควรที่จะต้านทานเขา” พวกเราจะไปต้อนรับเขาด้วย                  
ความเคารพ ดังนั้น เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์นั้นจึงออกไปต้อนรับ (พระราชานั้น) ด้วยความเคารพ             
พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จขึ้นไปบนยอดเขาพระสุเมรุ ทอดพระเนตรเห็นแนวป่าสีน้ าเงินเข้มลอยอยู่ใน
                                                           

 
463

กโรฏปาณิเทพ (karoṭapāṇai) มาลาธารเทพ (mālādhāra) สทามัตตเทพ (sadāmatta) และท้าวมหาราช 
ทั้งสี่ (catvāra mahārāja) เป็นเทวดาสี่จ าพวกที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ชื่อว่า จาตุรมหาราชิกา (ที่อาศัยของมหาราชสี่จ าพวก) ดู 
Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 441. 
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เบื้องบนประดุจเมฆ ก็ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วพระราชาจึงตรัสถามยักษ์ทิเวากสะอีกว่า                       
“ดูก่อนทิเวากสะ แนวป่าสีน้ าเงินเข้มที่ลอยอยู่ในเบื้องบนประดุจเมฆนั้นคืออะไร ?” ยักษ์ทิเวากสะ  
จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นี้คือสวนโกวิทาระ (kovidāra) ของเหล่าทวยเทพอันมี
นามว่า ปาริชาตกะ (pārijātaka)464 ซึ่งเป็นสถานที่เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์จะหลงใหล ยินดีด้วย          
กามคุณทั้ง 5 อันเป็นทิพย์ ต่างอภิรมย์ หยอกเย้า เสพสังวาสอยู่ตลอดฤดูฝน 4 เดือน แม้พระองค์         
ผู้สมมติเทพก็ควรเสด็จไปในสถานที่นี้ เกิดความหลงใหล ยินดีด้วยกามคุณทั้ง  5 อันเป็นทิพย์                  
จงอภิรมย์ เย้าหยอก เสพสังวาสเถิด” พระเจ้ามานธาตะครั้นสดับแล้วจึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์อีกว่า 
“เสนาทั้งหลาย พวกท่านมองเห็นแนวป่าสีน้ าเงินเข้มที่ลอยอยู่ในเบื้องบนประดุจก้อนเมฆหรือไม่” 
เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “เห็น พระเจ้าข้า” พระราชาจึงตรัสว่า “นี้คือสวนโกวิทาระของเหล่า             
ทวยเทพอันมีนามว่า ปาริชาตกะ ซึ่งเป็นสถานที่เหล่าเทวดาชั้นตรายัสตรึศะจะหลงใหล ยินดีด้วย              
กามคุณทั้ง 5 อันเป็นทิพย์ ต่างอภิรมย์ หยอกเย้า เสพสังวาสอยู่ตลอดฤดูฝน 4 เดือน เสนาทั้งหลาย 
แม้พวกท่านก็ควรเสด็จไปในสถานที่นี้ เกิดความหลงใหล ยินดีด้วยกามคุณทั้ง  5 อันเป็นทิพย์                   
จงอภิรมย์ เย้าหยอก เสพสังวาสเถิด” พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จขึ้นไปบนยอดเขาพระสุเมรุได้
ทอดพระเนตรเห็นวัตถุสีขาวลอยอยู่ในเบื้องบนเหมือนก้อนเมฆ ก็ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัส
เรียกยักษ์ทิเวากสะอีกว่า “ดูก่อนทิเวากสะ วัตถุสีขาวลอยอยู่ในเบื้องบนเหมือนก้อนเมฆนี้คืออะไร ?” 
ยักษ์ทิเวากสะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นี้คือเทวสภาของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์
อันมีนามว่า สุธรรมา465 (sudharmā) ซึ่งเป็นสถานที่เหล่าทวยเทพชั้นดาวดึงส์และท้าวมหาราชทั้งสี่ 
มานั่งประชุมกันย่อมคิด พิจารณา วิเคราะห์ถึงอรรถและธรรมเพ่ือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย                   
แม้พระองค์ผู้สมมติเทพก็จงไปในสถานที่นี้เถิด” ก็ครั้นสดับแล้วจึงตรัสเรียกเหล่าอ ามาตย์มาอีกว่า 
“เสนาทั้งหลาย พวกท่านมองเห็นวัตถุสีขาวลอยอยู่ ในเบื้องบนเหมือนก้อนเมฆนี้หรือไม่”                        
เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “เห็น พระเจ้าข้า” พระราชาจึงตรัสว่า “นี้คือเทวสภาของเหล่าเทวดา
ตรายัสตรึศะอันมีนามว่า สุธรรมา ซึ่งเป็นสถานที่เหล่าทวยเทพชั้นดาวดึงส์และท้าวมหาราชทั้งสี่               
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ปาริชาตกะ (ส. ปาริชาตก pārijātaka) บาลีว่า ปาริจฉัตตะ (บ. ปาริจฺฉตฺต pāricchatta) ไทยใช้ ปาริชาต, 
ปาริฉัตร คือ ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์  ต้นปาริชาตคือต้นทองหลางนั่นเอง ส าหรับไม้สวรรค์นั้นมี 5 ชนิดคือ                               
มนทารพ ปาริชาต สันตาน กัลปพฤกษ์ และหริจันทน์. 

465
เทวสภาชื่อสุธรรมา (ส. สุธรฺมา sudharmā) บาลีว่า สุธัมมา (บ. สุธมฺมา sudhammā) ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ได้นามมาจากชื่อของนางสุธรรมาซึ่งเป็นหนึ่งในชายาทั้งสี่ของมัฆมาณพ สุธรรมาเทวสภาเกิดขึ้นจากผลบุญอันยิ่งใหญ่ของ
พระอินทร์เมื่อคร้ังยังเป็นมัฆมาณรวมถึงกัลยาณมิตรของพระองค์ในชาติภพดังกล่าวอีก 32 คน ซึ่งได้ร่วมกันสร้างผลบุญอันยิ่งใหญ่
ด้วยการสร้างศาลาที่พักส าหรับคนเดินทาง เมื่อนางสุธรรมาทราบเร่ืองดังกล่าวก็ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในผลบุญดังกล่าวด้วยจึง
ได้จ้างช่างไม้ให้ประดิษฐ์ช่อฟ้าที่งดงามและสลักชื่อ “สุธรรมา” ไว้เพ่ือน าไปติดที่ยอดมุขของศาลาด้วยใจอันเปี่ยมด้วยกุศลผลบุญ
นั้นได้ส่งผลให้มัฆมาณพ นางสุธรรมา และเพ่ือนๆ ของมัฆมาณพทั้ง 32 คนได้เกิดมาเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ดาวดึงส์ทั้งสิ้น 
และนางสุธรรมาได้เป็นภรรยาพระอินทร์ดังเช่นอดีตชาติ และแม้แต่ศาลาที่ร่วมกันสร้างไว้อันมีนามว่า “สุธรรมาศาลา” ก็ได้มา
บังเกิดเป็นสุธรรมาเทวภา อันเป็นวิมานแก้วที่รุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 500 โยชน์และมีเสาแปดเหลี่ยมอันท าจาก
แก้วไพฑูรย์ค้ าจุนทั้งแปดทิศ มีลมสวรรค์พัดพาเกสรและกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์เข้ามาภายในสภาตลอดเวลา  ส่วนในคัมภีร์
มหาวัสตุอวทานกล่าวถึงเทวสภาสุธรรมาไว้ว่า เทวสภาชื่อสุธรรมาส าเร็จด้วยแก้วไพฑูรย์ทั้งหมดและกว้างถึงหนึ่งพันโยชน์ ซึ่งใน
เทวสภานั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์และท้าวศักระเมื่อนั่งประชุมพร้อมเพรียงกันในกรณียกิจของเทวดาสามารถมองเห็นได้จากภายนอก 
แม้เทวดาชั้นดาวดึงส์ผู้นั่งพร้อมเพรียงกันอยู่ในเทวสภาสุธรรมาก็สามารถมองเห็นเทวนครชื่อสุทรรศนะ ได้ทั้งหมด ดู ส าเนียง 
เลื่อมใส, ผู้แปล, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 20; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 
1120. 
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มานั่งประชุมกันย่อมคิด พิจารณา วิเคราะห์ถึงอรรถและธรรมเพ่ือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เสนาทั้งหลายแม้พวกท่านก็จงไปในสถานที่นั้นเถิด” นครของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์อันมีนามว่า                
สุทรรศนะ มีความสูงถึง 2,500 โยชน์ กว้าง 2,500 โยชน์ วัดโดยรอบจะมีขนาด 10,000 โยชน์
ล้อมรอบด้วยก าแพงทองค า 7 ชั้น ก าแพงเหล่านั้นมีขนาดความสูง 2 โยชน์ครึ่ง บนก าแพงเหล่านั้น 
สันก าแพงได้ถูกสร้างไว้ทั้ง 4 ชนิดด้วยกันคือ ท าด้วยทอง ท าด้วยเงิน ท าด้วยแก้วไพฑูรย์ ท าด้วย              
แก้วผลึก (และ) ด้านบนสุดก็จะมีป้อมสังเกตุการณ์อยู่อีก 1 แห่ง ภาคพ้ืนภายในนครสุทรรศนะ                
เป็นสถานที่มีความสวยงาม น่ามอง เปล่งประกาย วิจิตรตระการตา ระยิบระยับไปด้วยสีสันหลาย 
ร้อยสี มีความอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนกับผ้าตูละ และผ้ากรปาสะ เมื่อวางเท้าลงไปพ้ืนจะยุบลง  (แต่)                
เมื่อยกเท้าขึ้นพ้ืนก็จะฟูขึ้น  (ดังเดิม) พ้ืนจะปูไปด้วยดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์สูงจนถึงหัวเข่า                   
และลมที่พัดขึ้นก็จะพัดพาเอาดอกไม้เก่าไป พัดโปรยเอาดอกไม้ใหม่มาแทนที่ ในนครสุทรรศนะมี
ประตู 999 บาน แต่ละประตูจะมียักษ์ 500 ตนสวมใส่ผ้าสีนิลคอยเฝ้ารักษาแล้ว (และ) มีเกราะอันมี
ลวดลายวิจิตรคอยปกป้องเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีความงดงามอย่างยิ่งยวด            
(อีกด้วย) ถนนของนครสุทรรศนะมีความยาว 2,500 โยชน์ กว้าง 12 โยชน์ สวยสด งดงาม               
ตระการตา ลาดไปด้วยทรายสีทอง ประพรมด้วยน้ าจันทน์หอม ปกคลุมด้วยตาข่ายทองค าโดยรอบ
พระนครได้สร้างสระปุษกิริณีอันหลากหลาย สระปุษกิริณีนั้นถูกก่อด้วยอิฐ 4 ชนิดคือ อิฐที่ท าด้วยทอง 
ท าด้วยเงิน ท าด้วยแก้วผลึก ท าด้วยแก้วไพฑูรย์ รั้วที่ล้อมรอบจะมีลูกกรงที่ท าด้วยแก้วผลึก             
ส่วนรั้วที่ท าด้วยแก้วผลึกจะมีลูกกรงท่ีท าด้วยแก้วไพฑูรย์ล้อมรอบ466 สระปุษกิริณีเหล่านั้นเต็มไปด้วย
น้ าเย็นเฉกเช่นกับน้ าผึ้ง ปกคลุมไปด้วยดอกอุบล ดอกปัทม์ ดอกกุมุท และดอกปุณฑริก มีนกที่อาศัย
อยู่ในน้ านานาชนิดคอยส่งเสียงร้องด้วยเสียงอันไพเราะ อ่อนหวาน รอบๆ ก็จะมีต้นไม้ที่ผลิดอกออก
ผลนานาชนิดเกิดผุดขึ้นปกคลุมไปด้วยพวงดอกไม้ โดยประการที่ช่างดอกไม้ผู้มีความชี่ยวชาญ                
หรือลูกศิษย์ของช่างดอกไม้คอยประดับเป็นพวงดอกไม้หรือมงกุฏดอกไม้ (อีกทั้ง) ยังมีนกที่อาศัยอยู่
บนบกคอยส่งเสียงร้องด้วยเสียงอันไพเราะ อ่อนหวาน ในนครสุทรรศนะมีต้นกัลปทูษยะ467อยู่ 4 ชนิด
คือ สีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาว ต้นกัลปทูษยะ (ท าให้เกิด) ผ้าชั้นดี 4 ชนิด ผ้าชั้นดี 4 ชนิดนั้น
ท ามาจากต้นกัลปทูษยะสีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาว เทวดาหรือว่าเทวกันยาเมื่อปรารถนาสิ่งใด
ก็ตาม เพียงแค่คิดสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในมือ ต้นอาภรณ์มีอยู่ 4 ชนิด คือ ต้นไม้ที่ผลิต
เครื่องประดับมือ ต้นไม้ที่ผลิตเครื่องประดับเท้า ต้นไม้ที่ผลิตสิ่งที่จะต้องปกปิด และต้นไม้ที่ผลิตสิ่งที่
จะต้องเปิดเผย เทวดาหรือว่าเทวกันยาเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ตาม เพียงแค่คิดสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้น

                                                           
466

“vedikāyāḥ sphaṭikamayā sūcī ālambanamadhiṣṭhānam | sphaṭikamayyā vaiḍūryamayī sūcī 

ālambanamadhiṣṭhānam” ในต้นฉบับแปลภาษาทิเบตกล่าวถึงโครงสร้างของสระปุษกิริณีไว้อย่างละเอียดกว่า ดังที่ซีฟเนอร์ 
(Schiefner) ได้แปลไว้คือ บันไดของสระท าจากรัตนะ 4 ชนิดคือ ทอง เงิน แก้วผลึก และไพฑูรย์ สระจะมีร้ัวที่ท ามาจากรัตนะ 4 
ชนิดคือทอง เงิน แก้วผลึก และไพฑูรย์ล้อมรอบ ซึ่งเสาค้ า ขอบสระ และราวจับที่ท ามาจากทองจะมีร้ัวท ามาจากเงิน ส่วนเสาค้ า 
ขอบสระ และราวจับที่ท ามาจากเงินจะมีร้ัวท ามาจากทอง เสาค้ า ขอบสระ และราวจับที่ท ามาจากไพฑูรย์จะมีร้ัวท ามาจากแก้ว
ผลึก และเสาค้ า ขอบสระ และราวจับที่ท ามาจากแก้วผลึกจะมีร้ัวท ามาจากไพฑูรย์ ดู F. Anton von Schiefner, Translated 

from the German by W.R.S. Ralston, Tibetan Tales (Delhi: Sri Satguru Publications, 1988), 15.  

 
467

ต้นกัลปทูษยะ (kalpadūṣya) เป็นต้นไม้ที่มีผลิตผลออกเป็นผ้ากัลปทูษยะห้อยเต็มไปหมด ซึ่งเป็นผ้าที่ท ามา
จากต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่าให้ผลส าเร็จตามความปรารถนา. 
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ในมือ ต้นไม้แห่งวาทยภัณฑ์มีอยู่ 4 ชนิด คือ ขลุ่ย พิณ สุโฆษกะ468 เทวดาหรือว่าเทวกันยา                
เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ตาม เพียงแค่คิดสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในมือ อนึ่ง น้ าอมฤต  (สุธา) มีอยู่ 4 
ชนิด คือ สีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาว เทวดาหรือว่าเทวกันยาปรารถนาสิ่งใดก็ตาม เพียงแค่คิด
สิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในมือ ยังมีน้ าผึ้ง เครื่องดื่มมึนเมา (มาธวะ) เครื่องดื่มจากดอกกทัมพระ 
และเครื่องดื่มอ่ืนๆ469 มีเรือน กูฏาคาร วัง ปราสาท470 และหอสังเกตการณ์ มีห้องอาหารที่ส่องสว่าง
ไปด้วยคณะนารีและมีเหล่านางอัปสรจ านวนนับพันคอยให้บริการ (สถานที่นี้) เต็มไปด้วยเสียงของ
ดนตรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ต่างอภิรมย์ หยอกเย้า เสพสังวาสกันอยู่ ที่พวกเขาต่าง
เสวยผลบุญของตนเอง เทวสภาของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ชื่อว่า สุธรรมา มีความยาว 300 โยชน์ 
กว้าง 300 โยชน์ วัดโดยรอบจะมีขนาด 900 โยชน์ สวยสด งดงาม ตระการตา ท ามาจากแก้วผลึก 
สูงขึ้นไปจากพระนครสุทรรศนะนั้น 4 โยชน์ครึ่ง ในเทวสภานั้นมีที่นั่งที่จัดเตรียมไว้อย่างดีโดยเฉพาะ
ส าหรับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ เป็นที่ที่มีท่ีนั่งส าหรับพระอุเปนทระแต่ละองค์ทั้ง 32 องค์ และส าหรับ
ท้าวศักระทั้ง 33 องค์ซึ่งเป็นเทวราช ท้ายที่สุดในบรรดาเทวดาเหล่านั้นเป็นที่นั่งที่จัดเตรียมไว้อย่างดี
โดยเฉพาะส าหรับพระเจ้ามานธาตะ จากนั้น เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์น าเอาของถวายที่มีค่าไปต้อนรับ
พระเจ้ามานธาตะ ขณะนั้น สัตว์ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ได้เข้าไปโดยล าดับ ผู้ที่เหลือได้ยืนอยู่ภายนอก 
พระเจ้ามานธาตะทรงใคร่ครวญว่า “อาสนะเหล่านี้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดี ซึ่งอาสนะที่อยู่ท้ายสุดนั้น
ต้องเป็นอาสนะของเราแน่ “ ครั้งนั้น ความคิดอย่างนี้ได้เกิดแก่พระเจ้ามานธาตะว่า “จะเป็นอย่างไร
หนอถ้าท้าวศักรเทวราชพึงแบ่งอาสนะครึ่งหนึ่งแก่เรา” ท้าวศักรเทวราชได้แบ่งอาสนะครึ่งหนึ่งแก ่
พระเจ้ามานธาตะพร้อมกับที่ทรงด าริอย่างนี้นั่นแล พระเจ้ามานธาตะจึงได้เข้าไปแล้วที่เก้าอ้ีครึ่งหนึ่ง
ของท้าวศักรเทวราช471 ได้ยินว่า เมื่อพระเจ้ามานธาตะและท้าวศักรเทวราชได้ประทับบนบัลลังก์
เดียวกัน ทั้งสองพระองค์ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นความคิด หรือการกระท าต่างๆ ซึ่งก็
คือความสูง ความบึกบึน ความงดงามด้านผิวพรรณ คุณภาพและความลุ่มลึกของน้ าเสียง เว้นแต่เพียง
การกะพริบตาของท้าวศักรเทวราชเท่านั้นที่ไม่เหมือนกัน ขณะที่พระเจ้ามานธาตะปกครองเทวดาชั้น
ดาวดึงส์อยู่นั้น ท้าวศักระ 36 องค์ได้เคลื่อนไปจุติแล้ว ในขณะนั้นเมื่อเทวดาเหล่านั้นเกิดสงครามเทวา
สูร ในครั้งนั้น อสูรได้รับความปราชัย ดังนั้นอสูรจึงปิดประตูเมือง จากนั้นผู้คุ้มครองทั้งห้าของเหล่า
                                                           

468
จากข้อความข้างต้นระบุว่ามีเคร่ืองดนตรี 4 ชนิด แต่กล่าวถึงเพียงแค่ 3 ชนิด ส่วนทางด้านต้นฉบับแปลภาษา

ทิเบตกล่าวไว้ครบ 4 ชนิดได้แก่ พิณ ปี่ เคร่ืองดีด และหอยสังข์ ดู F. Anton von Schiefner,  Translated from the German 

by W.R.S. Ralston, Tibetan Tales, 15.  
469

“pāripānam” ในที่นี้เอดเจอร์ตัน (Edgerton) เห็นว่าน่าจะเป็นน้ าชนิดหนึ่งเหมือนกัน ดู Franklin 

Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 342. 
470

“prāsādā svāsanakā” ตามต้นฉบับของโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “prāsādā svāsanaka” 
ทางเอดเจอร์ตัน (Edgerton) ว่า “ambāsanaka” ซึ่งแนะน าว่าคือ ห้องพัก (āsvāsanakā) แต่อัครวาลา (Agrawala) เห็นว่า   
“ambāsanaka” น่าจะเป็นค าที่ถูกท าให้เป็นสันสกฤตซึ่งมาจากค าบาลีว่า “ambalāsana”  ซึ่งค าว่า “ambala” เป็นตัวแทน
ของค าว่า “ambara”อันหมายถึง ท้องฟ้า ดังนั้นในที่นี้ค าว่า “prāsādāmbāsanakā” จึงหมายถึง ชั้นที่เป็นดาดฟ้าของปราสาท 
E.B. Cowell, and R.A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 221; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit 

Grammar and Dictionary, Vol. 2, 64; and V. S. Agrawala, “Some Obscure Words in the Divyāvadāna,” 

Journal of the American Oriental Society, 67-68. 
471

ในเร่ือง รฆุว ศ (raghuvaṁśa) ของกาลิทาสก็เช่นเดียวกันที่พระราชากากุตสถะ (kākutstha) ได้แบ่งบัลลังก์
จากพระอินทร์คร่ึงหนึ่ง. 
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เทวดารับความปราชัย ดังนั้น เหล่าเทวดาจึงปิดประตูในเมืองของตนเช่นกัน ความขัดแย้งระหว่างกัน
ของเทวดาและอสูรได้เกิดขึ้นอย่างนี้นั่นแล พระเจ้ามานธาตะตรัสแล้วกะเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ว่า 

“ท่านผู้เจริญ  นี้คืออะไรกัน เหล่าเทวดาเกิดสถานการณ์ที่ล าบากยิ่ง ?” เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์          
กราบทูลว่า “เหล่าผู้คุ้มครองทั้งห้าของพวกเราถูกท าให้แตกพ่ายโดยพวกอสูรเหล่านั้น” ดังนั้น            
พวกเราจึงปิดประตูเมือง พระเจ้ามานธาตะจึงตรัสแล้วว่า “ท่านผู้เจริญ จงน าธนูมาให้เรา” ขณะนั้น 
ธนูจึงถูกน ามาให้แก่พระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ทรงยกธนูขึ้นแล้วกระท าการดีดสายธนู และธนูของ
พระองค์จึงส่งเสียงกังวาน เหล่าอสูรทั้งหลายได้ยิน (เสียงนั้น) แล้ว ครั้นได้ยินเสียงนั้นอสูรจึงกล่าวว่า 
“นี้เป็นเสียงธนูของใคร” พวกเขาเหล่านั้นได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่า “นี้คือเสียงดีดธนูของพระเจ้ามานธา
ตะ” ครั้นได้ฟังค านั้น อสูรเหล่านั้นก็เกิดความประหลาดใจ จากนั้น พระเจ้ามานธาตะเสด็จออกจาก
เทวนคร เมื่อ (กองทัพ) เทวดาเหล่านั้นถูกเหล่าอสูรตีจนแตกแล้ว พระองค์จึงจัดเตรียมกองทัพของ
พระองค์เอง อนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า เมื่อเทวดาและอสูรนั้นท าสงครามกันรถศึกจะลอยอยู่ใน
อากาศ ในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นไม่มีใครได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบ พระเจ้ามานธาตะได้เหาะขึ้นไป
บนอากาศและสถิตอยู่เหนือบรรดาอสูรทั้งหมด จากนั้น อสูรเหล่านั้นพากันกล่าวว่า “นี้คือใครที่เหาะ
ขึ้นไปในอากาศอยู่เหนือบรรดาพวกเรา ?” อสูรเหล่านั้นได้ยินมาว่านี้คือราชาของเหล่ามนุษย์พระนาม
ว่า มานธาตะ หลังจากนั้น อสูรเหล่านั้นจึงไตร่ตรองว่า “สัตว์นี้เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ รถของเขาได้
เหาะขึ้นไปในอากาศเหนือพวกเรา” อสูรที่ก่อนหน้านี้ได้รับชัยชนะกลับแตกกระเจิงพ่ายแพ้ หันหลัง
กลับเข้าไปยังเมืองอสูร จากนั้น พระเจ้ามานธาตะตรัสถามว่า “ใครเป็นผู้ชนะ” อ ามาตย์ทั้งหลาย
กราบทูลว่า “ชัยชนะเป็นของพระองค์ผู้สมมติเทพพระเจ้าข้า” พระราชานั้นทรงใคร่ครวญว่า “เรา
เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นแล” อนึ่ง ความคิดอย่างนี้ได้เกิดแก่พระเจ้ามานธาตะว่า 
“ชมพูทวีปนี้นั้นเป็นของเรา เรามีรัตนะเจ็ดประการ เรามีโอรสถึงพันองค์ ฝนทองค าก็ได้ตกลงใน
พระราชวังของเราตลอดหนึ่งสัปดาห์ เราได้ปกครองปูรววิเทหทวีป เราได้ปกครองอปรโคทานียทวีป 
ด้วยกองก าลังทหารของเราเอง เราได้ปกครองในอุตตรกุรุทวีป เราปกครองเทวดาชั้นดาวดึงส์           
เราได้เข้าไปยังเทวสภาสุธรรมา อนึ่ง ท้าวศักรเทวราชได้มอบบัลลังก์ครึ่งหนึ่งแก่เรา โอ้หนอ ถ้าเราจะ
พึงขับไล่ท้าวศักรเทวราชให้พ้นจากสถานะนี้ แล้วครองความเป็นใหญ่ด้วยราชสมบัติของเหล่าเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายเองทีเดียว” เพียงแค่ทรงด าริเท่านั้น พระเจ้ามานธาตะก็เสื่อมจากฤทธานุภาพได้
ตกลงไปในชมพูทวีป พระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส ประสบเวทนาอย่างแรงกล้า ใกล้จะ
สิ้นพระชนม์ ครั้งนั้น คณะอ ามาตย์และมหาอ ามาตย์ของพระเจ้ามานธาตะ ข้าราชการ และคณะ
มนตรีผู้ใกล้ชิดได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามานธาตะ ครั้นเข้าไปแล้วพากันกราบทูลกะพระเจ้ามานธาตะว่า 
“ทราบมาว่า เมื่อพระองค์ทรงสวรรคตจะมีชนรุ่นหลังมาถามว่า “พระเจ้ามานธาตะได้พยากรณ์อะไร
ไว้ก่อนสิ้นพระชนม์หรือ ?” พระเจ้ามานธาตะจึงตรัสว่า “อ ามาตย์ทั้งหลาย เมื่อเราจากไปแล้ว ถ้ามี
ใครเข้ามาแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ ในเวลาที่พระเจ้ามานธาตะสวรรคตพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไร 
พึงบอกแก่พวกเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ  พระเจ้ามานธาตะผู้ถึงพร้อมด้วยรัตนะเจ็ดประการ พระเจ้า
มานธาตาได้ครอบครองความยิ่งใหญ่ในราไชศวรรยสมบัติในทวีปทั้งสี่ด้วยฤทธิ์สี่ประการที่มนุษย์จะ
สามารถมีได้472แล้วก็ข้ึนไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงส์แต่ก็ยังไม่อ่ิมด้วยกามคุณ 5 473 นั่นแลสวรรคตแล้ว”  
                                                           

472
“catasṛbhiśca mānuṣikābhī ṛddhibhiś” ตามคัมภีร์บาลี ทีฆนิกาย และมัชฌิมนิกายระบุว่า ฤทธิ์ 4 

ประการที่เป็นคุณสมบัติของพระราชาคือ ทรงพระสิริโฉม เจริญพระชนมายุ พลานามัยสมบูรณ์ และเป็นที่รักของปวงชน.  
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           ความอ่ิมในกามทั้งหลายย่อมไม่มีด้วยฝนคือกระษาปณ์ | 
 กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก บัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้ ||4|| 
 

 พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่ปรารถนาความยินดี | 
 ในกามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ เป็นผู้ยินดีแต่ความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยแท้ ||5||474 
 

           แม้แต่ภูเขาทองค าซึ่งมีขนาดเท่ากับภูขาหิมาลัยก็ยังไม่เพียงพอส าหรับ | 
 บุคคลคนหนึ่ง ครั้นรู้ดังนั้นแล้วบัณฑิตก็ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมเถิด ||6|| 
 

 ผู้ที่พิจารณาเห็นความทุกข์อันมีตัณหานั้นเป็นมูลเหตุ  
 จะยินดีในกามท้ังหลายได้อย่างไรเล่า | 
 บัณฑิตครั้นทราบความผูกพันยึดติดซึ่งเป็นเสี้ยนหนามในโลก 
 แล้วก็ควรศึกษาเพ่ือที่จะก าจัดความผูกพันยึดติดนั้นให้ได้ ||7|| 
 

 ก็ทันทีที่หมู่ประชาชนได้ฟังแล้วว่า พระเจ้ามานธาตะทรงพระประชวรใกล้จะสวรรคต 
เหล่าอ ามาตย์ ชาวบ้าน และหมู่สัตว์หลายแสนต่างก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามานธาตะ เวลานั้นพระองค์           
ทรงแสดงธรรมเทศนาอย่างนี้แก่ประชาชนนั้น กล่าวกถาว่าด้วยโทษในกามทั้งหลาย โทษของการอยู่
ครองเรือน ว่าด้วยกามเป็นสิ่งน่ารังเกียจโดยประการที่หมู่สัตว์หลายแสนบวชแล้วในส านักของฤษี
ทั้งหลาย สละการอยู่ครองเรือนเข้าไปอยู่ป่า เมื่อบวชเป็นฤษีแล้วเจริญพรหมวิหาร 4 ละกามฉันทะ475 
(kāmacchanda) ในกามทั้งหลายได้ เจริญวิหารธรรมอย่างสม่ าเสมอ พวกเขาจะได้บังเกิดแล้วในสภา
แห่งพรหมโลก476 (brahmalokasabhā) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “อานนท์ ตลอดระยะเวลาที่
พระเจ้ามานธาตะทรงอภิรมย์ครั้งยังเป็นพระกุมาร เวลาที่พระองค์ทรงเป็นมกุฏราชกุมาร เวลาที่
พระองค์ครองราชย์ เวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในชมพูทวีป เวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในปูรววิเทห -
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กามคุณ 5 คือ ส่วนที่ปรารถนาน่าใคร่ มี 5 อย่างได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 16. 

474
โศลกที่ 4 และ 5 ข้างต้นมีปรากฏเช่นเดียวกันในเร่ืองอนภิรตภิกขุ วัตถุ ธัมมปทัฏฐกถา (ฉัฏโฐ ภาโค) ดังนี้ 

 “น กหาปณวสฺเสน               ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ, 
 อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา        อิติ วิญฺ าย ปณฺฑิโต 
 อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ               รตึ โส นาธิคจฺฉติ, 
 ตญฺหกขยรโต โหติ                สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ”  
ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺ กถา (ฉ โ  ภาโค), พิมพ์คร้ังที่ 22 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์, 2551), 104. 
 

475
กามฉันทะ (kāmacchanda) ความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น ความพอใจในกามคุณทั้ง 5 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 16. 
 

476
พรหมโลก (brahmaloka) ที่อยู่ของพรหม ตามปกติหมายถึง รูปพรหมซึ่งมี 16 ชั้น ตามล าดับดังนี้ 1. พรหม

ปาริสัชชา  2. พรหมปุโรหิตา 3. มหาพรหมา 4. ปริตตาภา 5. อัปปมาณาภา 6. อาภัสสรา 7. ปริตตสุภา 8. อัปปมาณสุภา                
9. สุภกิณหา 10. อสัญญีสัตตา 11. เวหัปผลา 12. อวิหา 13. อตัปปา 14. สุทัสสา 15. สุทัสสี 16. อกนิฏฐา นอกจากนี้ยังมี           
อรูปพรหม แบ่งเป็น 4 ชั้น คือ 1. อากาสานัญจายตนะ 2. วิญญานัญจายตนะ 3. อากิญจัญญายตนะ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ดู เร่ืองเดียวกัน, 258-259. 
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ทวีป เวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในอปรโคทานียทวีป เวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในอุตตรกุรุทวีป เวลาที่
พระองค์ประทับอยู่บนภูเขาที่ส าเร็จด้วยทอง   7 ลูก เวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปเทวโลกชั้นดาวดึงส์           
ในระยะเวลาระหว่างนี้ท้าวศักระ 1,400 องค์จุติผ่านไปแล้ว ภิกษุทั้งหลาย อายุขัยของท้าวศักระ  
เหล่าทวยเทพและพระอินทรเทพมีประมาณดังนี้คือ หนึ่งปีของมนุษย์ทั้งหลายเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืน
ของทวยเทพชั้นดาวดึงส์ 30 วันและคืนนั้นเท่ากับ 1 เดือน 1 ปีมี 12 เดือน เท่ากับ 1,000 ปีอันเป็น
ทิพย์ ประมาณอายุขัยของเหล่าทวยเทพชั้นดาวดึงส์คือ 360,000 ปี477 
 “อานนท์ ในสมัยที่พระเจ้ามานธาตะเสด็จขึ้นไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พระองค์เกิด
ความคิดเช่นนี้ว่า “โอ้หนอ ท้าวศักรเทวราชพึงเชิญเราให้นั่งข้างๆ” ภิกษุนามว่า กาศยปะ ในกาลสมัย
นั้นได้เป็นท้าวศักรเทวราช อานนท์ ทราบมาว่า เวลาที่พระเจ้ามานธาตะเกิดพระด าริเช่นนี้ว่า               
“อย่ากระนั้นเลย เราจะขับไล่ท้าวศักรเทวราชออกเสียจากสถานที่นี้แล้วครองความเป็นใหญ่ด้วย           
ราชสมบัติของเหล่าทวยเทพและเหล่ามนุษย์แต่เพียงผู้เดียว” ในกาลสมัยนั้น พระกาศยปะ           
สัมยักสัมพุทธเจ้าด ารงชาติเป็นท้าวศักรเทวราช เมื่อมีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ ดังนั้น 
อิทธิฤทธิ์ (ของเรา) จึงถูกท าลายตกลงไปยังชมพูทวีป พระองค์ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส ประสบกับ
เวทนาใกล้ต่อความตาย อานนท์ พระเจ้ามานธาตะพระองค์นี้ในกาลสมัยนั้นก็คือ เรา นั่นแล ในสมัย
นั้นแล อานนท์ เราผู้มีราคะ โทสะ โมหะ ผู้ยังไม่หลุดพ้นจากธรรมอุบายคือชาติ ชรา วยาธิ มรณะ            
โศกะ ปริเทวะ (คร่ าครวญ) ทุกข์ โทมนัส ในเวลาใกล้จะตายได้แสดงปริกถาเช่นนี้ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งท าให้
สัตว์หลายแสนชีวิตสละการอยู่ครองเรือนบวชเป็นฤษี ละกามฉันทะในกามทั้งหลายได้ ประพฤติวิหาร
ธรรมอย่างสม่ าเสมอแล้วไปบังเกิดในพรหมโลก มาบัดนี้ เราได้บรรลุสัพพัญญุตญาณ 478 และ               
อนุตรญาณแล้ว ด ารงอยู่ใกล้นิพพานได้แสดงธรรมเทศนาเช่นนี้ไว้ก่อนอันจะท าให้เหล่าเทวดาหลาย
แสนด ารงอยู่ในสัตยธรรมทั้งหลาย ท าให้ฤษีหลายแสนบวชเป็นภิกษุอย่างนี้แล (และ) ภิกษุเหล่านั้นมุ่ง
ขวนขวาย พากเพียร พยายาม บรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์เพราะละกิเลสทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาด ท าให้
เทวดา นาค ยักษ์ คนธรรพ์ อสูร ครุฑ กินนร และพญานาคจ านวนหลายแสนด ารงอยู่ในสิกขาบทคือ
สรณคมน์ ท าให้ชาวเมืองไวศาลีจ านวนหลายแสนซึ่งบางพวกด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล บางพวกด ารง
อยู่ในสกทาคามิผล บางพวกด ารงอยู่ในอนาคามิผล บางพวกบวชแล้วบรรลุอรหัตผล บางพวกตั้ง                  
จิตปรารถนาสาวกโพธิญาณ บางพวกตั้งจิตปรารถนาปัจเจกโพธิญาณ บางพวกตั้งจิตปรารถนา
อนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ บางพวกรับเอาสิกขาบทคือสรณคมน์ 
 ภิกษุทั้งหลายผู้มีความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้         
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้ามานธาตะได้กระท ากรรมอะไรไว้ (และ) ด้วยวิบากแห่ง

                                                           
477

“tisro varṣalakṣāḥ ṣaṣṭiśca varṣasahasrāṇi”  ซีฟเนอร์ (Schiefner) แปลว่า อายุขัยของท้าวศักระ
เท่ากับ 36,000 ปี ทางด้าน เรลสตัน (Ralstan) แก้ไขเป็น 3,600,000 ป ีส่วนฮาร์ดี (Hardy) และรอตแมน (Rotman) ได้ค านวณ
และเห็นว่าอายุขัยของท้าวศักระเท่ากับ 36,000,000 ปีมนุษย์ ดู F. Anton von Schiefner,  Translated from the German 

by W.R.S. Ralston, Tibetan Tales, 20; R. S. Hardy, Manual of Buddhism (London: Williams and Norgate, 
1980), 25; and Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 378-379. 
 

478
สัพพัญญุตญาณ ญาณคือความเป็นพระสัพพัญญู พระปรีชาญาณหยั่งรู้สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต. 
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กรรมใด ท าให้ฝนทองค าจึงตกลงมาภายในพระราชวังเพียงแค่พระองค์ทรงด าริ เท่านั้น ?”                  
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า 
 “ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตกาลนานแสนนาน พระตถาคตอรหันตเจ้า            
พระนามว่า สรวาภิภู (sarvābhibhū) ทรงอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ 
เป็นพระสุคต เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดา
และมนุษย์ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค ทราบมาว่าสมัยนั้นมีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งมาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ได้ไม่นาน เป็นเรื่องธรรมดาท่ีว่า ในประเพณีนั้นหญิงสาวที่เพ่ิงแต่งงานใหม่ๆ จะถูกส่งตัวไป
หาเจ้าบ่าว นางจะร้อยดอกไม้ที่ท าจากรัตนะท้ัง 4 แล้วน าไปให้แก่เจ้าบ่าว และนางจะพาเจ้าบ่าวไปยัง
เรือนของตน ก็บุตรของเศรษฐีนั้นรับเอาดอกไม้อันท าจากรัตนะทั้ง 4 แล้ว ขึ้นยานเดินทางไปยังเรือน
ของพ่อตา (ขณะนั้น) พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สรวาภิภู เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท            
ได้เสด็จอยู่เบื้องหน้าบุตรของเศรษฐีนั้นแล้วโดยล าดับ บุตรของเศรษฐีครั้นเห็นพระองค์ ผู้ประดับไป
ด้วยพระลักษณะ 32 ประการ มองดูไม่มีเบื่อเลยก็เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งยวด ครั้นนั้น บุตรของ
เศรษฐีนี้ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วจึงลงจากยาน เอาดอกไม้โปรยไปยังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น             
พระสรวาภิภูสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงอธิษฐานแล้วโดยประการที่ดอกไม้เหล่านั้นมีขนาดเท่าล้อเกวียน
ลอยอยู่ (บนอากาศ) ดอกไม้เหล่านั้นผูกติดเป็นเพดานแล้ว เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปก็ลอยตาม
ไป เมื่อพระองค์ทรงหยุด ก็หยุดตาม บุตรของเศรษฐีนั้นผู้เกิดความเลื่อมใสจึงกล่าวคาถาทั้งหลายว่า 
 

 ด้วยทานอันยิ่งใหญ่นี้  
 ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสุคตสวยัมภูพุทธเจ้า | 
 ข้าพเจ้าผู้ข้าม (สังสารวัฏ) ได้แล้ว พึงช่วยหมู่สัตว์ผู้ที่ยังข้าม (สังสารวัฏ) 
 ไม่ได้ให้ข้ามได้ด้วยเถิด เหมือนกับพระชินเจ้าองค์ก่อนๆ ||8|| 
 

 ข้าพเจ้าได้โปรยดอกไม้อันเป็นที่ร่มรื่นแห่งจิตใจ  
 ไปยังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สรวาภิภู ผู้เป็นมหาฤษีเจ้า | 
 และข้าพเจ้าผู้ปรารถนาโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนี้  
 จึงตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ ||9|| 
 

 ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
 

 เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นของเรานั่นแล  
 เราจึงได้รับโพธิญาณอันยอดเยี่ยม และเป็นมงคล | 
 และฝนแห่งทองก็ได้ตกแล้วตลอด 7 วันแก ่(เรา)  
 ผู้ด ารงชาติเป็นพระเจ้ามานธาตะ ผู้มีก าลังมาก ||10|| 
 

 วิบากแห่งกรรมนั้นของเรานั้นแล แม้พระนครก็ เป็นทองค าเมืองอันมีนามว่ า                     
กุศาวตี479 (kuśāvatī) ก็เป็นเมืองที่มีความร่มรื่น มีความงดงามน่าทัศนาเป็นอย่างยิ่ง 

                                                           
479

กุศาวตี (kuśāvatī) เป็นนครในราชอาณาจักรของพระเจ้ามัลละ มีความยาว 12 โยชน์และกว้าง 12 โยชน์     
เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ของพระเจ้า            
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 ภิกษุทั้งหลายผู้ เกิดความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยได้                
ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้ามานธาตะทรงกระท ากรรมเช่นไรไว้ (และ) ด้วยผล             
แห่งกรรมใดพระองค์จึงครองความยิ่งใหญ่ด้วยราชสมบัติในทวีปทั้ง 4 (อีกทั้ง) ยังเสด็จขึ้นไปยัง                                 
เทวโลกชั้นตรายัสตรึศะ ?” พระผู้มีพระเจ้าจึงทรงตรัสเล่าอดีตนิทานว่า 
 “ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตกาลนานแสนนาน พระตถาคตอรหันตสัมยัก 
สัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก ครั้งนั้น พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้านั้น                
เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบททั้งหลาย ได้เสด็จถึงราชธานีนามว่า พันธุมตี โดยล าดับ ล าดับนั้น           
พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้า ครองจีวรทรงบาตรแล้วในเวลาเช้าตรู่ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตรยังเมือง
พันธุมตี  ในระหว่างนั้ นมีพ่อค้าโอตกริกะ480 (otkarika) เขาครั้นเห็นพระสัมยักสัมพุทธเจ้า             
พระนามว่า วิปัศยี ผู้มีพระวรกายน่ามองโดยไม่เบื่อ จึงเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง เขาผู้เกิด           
ความเลื่อมใสแล้วจึงถือเอาถั่วเขียวก ามือหนึ่งใส่ลงไปในบาตร ครั้งนั้น ถั่วเขียวตกลงไปในบาตร 4 ก า 
มีก าหนึ่งกระทบที่ขอบ (บาตร)481 แล้วตกลงไปบนพ้ืน เมื่อเป็นเช่นนั้นก าที่เหลือจึงไม่เข้าไปยังบาตร           
ถั่วเขียวที่ไม่เข้าไปในบาตรนั้นแลก็ตกลงที่ พ้ืนดิน ขณะนั้นพ่อค้าผู้ เกิดความเลื่อมใสแล้วจึงตั้ง            
ปณิธานว่า 
 

 ด้วยทานอันยิ่งใหญ่นี้  
 ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสุคตสวยัมภูพุทธเจ้า |  
 ข้าพเจ้าผู้ข้าม (สังสารวัฏ) ได้แล้ว พึงช่วยหมู่สัตว์ผู้ที่ยังข้าม (สังสารวัฏ) 
 ไม่ได้ให้ข้ามได้ด้วยเถิด เหมือนกับพระชินเจ้าองค์ก่อนๆ ||11|| 

 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พ่อค้าโอตกริกะนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง ข้อที่เรา               
ผู้เกิดความเลื่อมใสได้ใส่ก าแห่งถั่วเขียวลงไปในบาตรของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี 
เพราะเหตุที่ถั่วเขียว 4 ก าตกลงไปในบาตรที่เหลือตกลงที่พ้ืน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงครอง      
ความเป็นใหญ่ด้วยราชสมบัติในทวีปทั้ง 4 ข้อที่ถั่วเขียวก ามือหนึ่งนี้กระทบขอบบาตรแล้วตกลงไป            
บนพ้ืน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราจึงได้ขึ้นไปยังเทวโลกชั้นตรายัสตรึศะ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าถั่วเขียว              
ก านั้นตกลงไปในบาตรไม่ตกลงไปบนพ้ืนไซร้ สถานะนี้จะปรากฏซึ่งก็คือ เราจะได้ครองความเป็นใหญ่
                                                                                                                                                                      

มหาสัมมตะ (mahāsammata) ประกอบด้วยพระเจ้าโอกกากะ (okkāka) พระบิดาของพระเจ้ากุสะ (kusa) ในสมัยของ
พระพุทธเจ้าเมตเตยะ (metteya) กุศาวตีเป็นที่รู้จักในนามว่า เกตุมตี (Ketumatī) ส่วนในปัจจุบันคือเมืองกุสินารา ดู G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 653. 
 

480
ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตของไวทย (Vaidya) ว่า “otkarika” ส่วนต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell 

and Neil) ว่า “cotkarikaḥ” ทางเอดเจอร์ตัน (Edgerton) ว่า “utkarika” ซึ่งมีความเห็นว่าทั้ง okkarika หรือ aukarika กับ 
utkarika หรือ otkarika ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน แต่อัครวาลา (Agrawala) เห็นว่า ค าเหล่านี้ทั้งหมดน่าจะแผลงมา
จากค าสันสกฤตว่า utkara อันหมายถึง กอง เอดเจอร์ตันกล่าวว่า okkarika (aukkarika) น่าจะหมายถึง ตัวแทนพ่อค้าผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนอัครวาลาระบุว่าน่าจะหมายถึง พ่อค้าผู้ขายข้าวเปลือกชั้นดี ซึ่งในการขายมักจะแสดงสินค้าคือ
ข้าวเปลือกไว้เป็นกองๆ ดู E.B. Cowell, and R.A. Neil,  ed, The Divyāvadāna, 227; P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 
141; Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 120; and V. S. 

Agrawala, “Some Obscure Words in the Divyāvadāna,” Journal of the American Oriental Society, 69. 
481

“kaṇṭakam āhatya” โดยปกติแล้ว kaṇṭaka แปลว่า หนาม หรือสิ่งที่แหลมคม แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึง             
ริมขอบของบาตรมากกว่า ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 443. 

http://www.palikanon.com/english/pali_names/maha/mahasammata.htm
http://www.palikanon.com/english/pali_names/o/okkaaka.htm
http://www.palikanon.com/english/pali_names/ku/kusa.htm
http://www.palikanon.com/english/pali_names/me_mu/metteyya.htm
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ด้วยราชสมบัติในหมู่เทวดาและมนุษย์ พ่อค้าโอตกริกะนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือ พระเจ้ามานธาตะ
พระองค์นั้น ซึ่งพระเจ้ามานธาตะในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง เนื่องจากเราได้กระท าสักการะใน 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายอย่างนี้ อันเป็นสักการะที่มี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองอย่างมาก มีความยิ่งใหญ่อย่างมาก ดังนั้น เราจึงได้บรรลุ
โพธิญาณในภพ (ปัจจุบันนี้) พวกเธอควรกระท าอะไร ? พวกเธอควรจะท าสักการะในพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ และควรจะตั้งปณิธานไว้โดยชอบ   
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ          
พระผู้มีพระภาคเจ้า อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเจ้ามานธาตะ ในศรีทิวยาวทานเรื่องที่ 17 จบแล้ว
ด้วยประการฉะนี้ 

 
18. เรื่องพระเถระชื่อว่า ธรรมรุจิ (dharmarucyavadānam) 

 ดังข้าพเจ้าได้สดับมา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในอารามของเศรษฐี            
อนาถปิณฑทะที่ชื่อว่า เชตวัน ใกล้เมืองศราวัสตี ได้ยินมาว่าโดยสมัยนั้น มีพ่อค้าประมาณ 500 คน
รวบรวมสินค้าแล้วท่องเที่ยวไปในหมู่บ้าน นิคม หมู่บ้านเล็กๆ เมือง และราชธานีโดยล าดับจนถึง            
ฝั่งมหาสมุทร พ่อค้าเหล่านั้นตระเตรียมเรือเดินสมุทรเรียบร้อยแล้ว ขณะนั้น เหล่าพ่อค้าเห็น
มหาสมุทรนั้นแล้วก็ถอดใจ (พลางคิดว่า) ไม่สามารถทนข้ามไปได้ หลังจากนั้น พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึง
กล่าวกะกลาสีเรือแล้วว่า “ดูก่อนบุรุษ ท่านจงอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรแก่พวกเรา”            
ล าดับนั้นกลาสีจึงเริ่มเพ่ือที่จะอธิบายว่า “ท่านเหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปผู้เจริญ โปรดฟัง ในมหาสมุทร
นี้มีรัตนะหลายชนิดอันได้แก่ มณี มุกดา ไพฑูรย์ ศังขศิลา ประวาล เงิน ทอง มรกต บุษราคัม อัญมณี
โลหิตกา เปลือกหอยสังข์ล้ าค่า ผู้ใดต้องการด้วยรัตนะเช่นนี้เพ่ือที่จะยังตนเอง  มารดา บิดา  บุตร 
ภรรยา  ทาสหญิง  ทาสชาย  คนงาน  คนรับใช้  เ พ่ือนสนิท  ญาติร่วมสายเลือดให้ พึงพอใจด้วย                
ความสะดวกสบาย และเพ่ือที่จะประดิษฐาน (บ าเพ็ญ) ทักษิณาอันจะท าให้ได้รับฐานะชั้นสูง อันสร้าง
ความโชคดี มีวิบากเป็นสุข อันจะท าให้ได้ไปสวรรค์ในอนาคต แก่ศรมณะและพราหมณ์ผู้ควรแก่
ทักษิณาตลอดเวลาอันสมควร ผู้นั้นจงข้าม (ออกเดินเรือ) ในมหาสมุทรนี้เพราะเหตุแห่งทรัพย์เถิด”             
ก็เมื่อกลาสีเรือกล่าวอย่างนี้แล้ว สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนั่นแลผู้มีความต้องการด้วยสมบัติ ขจัด               
ความวิบัติ ครั้นฟังเรื่องราวนั้นแล้วจึงตัดสินใจเพ่ือจะข้ามมหาสมุทรนั้นทันที ขณะนั้น เพราะมีคน
จ านวนมากยิ่งลงเรือ และด้วยน้ าหนักที่มากเกินเรือนั้นก าลังจมลงในที่นั้นนั่นเอง ล าดับนั้น กลาสีเรือ
จึงกล่าวว่า “เรือไม่สามารถจะทนรับน้ าหนักได้” ครั้งนั้น พวกพ่อค้าจึงกล่าวว่า “บัดนี้ พวกเราจะ
กล่าวว่าพึงจะให้ใครลงออกไปจากเรือ” พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงกล่าวกะกลาสีเรือว่า “ท่านจงอธิบาย
เรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทรเถิด” ขณะนั้นนายกลาสีเรือนั้นจึงเริ่มเพ่ือที่จะอธิบายว่า “มนุษย์ชาว            
ชมพูทวีปผู้เจริญจงฟังทางนี้ ในมหาสมุทรนี้ย่อมมีภัยมากมายหลายรูปแบบอย่างนี้ อันได้แก่ ภัยจาก
ปลาติมิ (timibhaya) ภัยจากปลาติมิงคิละ482 (timiṁgilabhaya) ภัยจากคลื่นทะเล (ūrmibhaya)             
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ภัยจากปลาติมิ (timibhaya) ภัยจากปลาติมิงคิละ (timiṁgilabhaya) ในเนื้อเร่ืองอธิบายว่า ในมหาสมุทร
สิ่งมีชีวิตจัดเป็นสามประเภทตามขนาดล าตัวซึ่งปลาติมิงคิละจัดอยู่ในประเภทที่สามคือมีขนาดใหญ่สุดในมหาสมุทร เกี่ยวกับภัยที่
เกิดขึ้นจากปลานี้เนื้อเร่ืองต่อจากนี้ไปจะเล่าถึงว่าปลาติมิติมิงคิละจะก่ออันตรายแก่ผู้เดินเรืออย่างไรบ้าง. 
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จากกูรมภัย483 (kūrmabhaya) ภัยจากการเกยตื้นขึ้นไปบนบก ภัยจากการจงลมไปในน้ า ภัยจาก           
การกระทบภูเขาที่อยู่ในน้ า ภัยจากลมพายุอันมืดครึ้ม ก็ผู้ใดสละชีวิตของตัวเองอยู่แล้วเพ่ือทอดทิ้ง
มารดาบิดา ลูกและภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย คนงาน คนรับใช้ เพ่ือนสนิท ญาติร่วมสายเลือดและ
ชมพูทวีปอันรุ่งเรือง ผู้นั้นจงข้ามมหาสมุทรเถิด น้อยคนที่จะเป็นคนกล้าหาญ คนส่วนมากต่างก็
หวาดกลัว อนึ่ง คนส่วนมากฟังเรื่องราวตามที่กลาสีเรืออธิบายแล้วจึงลงแล้วจากเรือเดินสมุทรนั้น            
มีเพียงบางพวกเท่านั้นที่ยังคงอยู่ ครั้งนั้น พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงตัดเชือกเส้นหนึ่งของเรือ หลังจากนั้น 
ก็ตัดเชือกเส้นที่สอง สาม จนกระทั่งตัดเชือกทั้งหมดโดยล าดับ เมื่อเชือกเหล่านั้นถูกตัดแล้ว เรือนั้นก็
ถูกขับไปโดยหัวหน้ากลาสีเรือ ออกเดินทางไปแล้วเหมือนกับเมฆบนท้องฟ้าถูกท าให้เคลื่อนไปโดยลม
แรง เหมือนความรวดเร็วลมที่ถูกพัดพาไปโดยลมพายุ จนกระทั่งเดินทางมาถึงรัตนทวีป (ratnadvīpa) 
โดยล าดับ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศนั้นนายกลาสีเรือจึงกล่าวว่า “ในรัตนทวีปนี้จะมีแก้วผลึกมี
ลักษณะเช่นกับรัตนะ พวกท่านทั้งหลายพึงค้นหาแก้วผลึกนั้นถือเอาเถิด หลังจากที่พวกท่านทั้งหลาย
กลับไปยังชมพูทวีปแล้วจะได้ไม่มีความเสียดาย ก็ในรัตนทวีปนั้นนั่นเอง มีเหล่าสตรีผู้มีนามว่า    
โกรญจกุมาริกา484 (kroñcakumārikā) สตรีเหล่านั้นครั้นจับบุรุษได้แล้วก็จะเขวี้ยงก้อนหินเข้าใส่อย่าง
ที่บุรุษคนนั้นจะถึงความหายนะไปด้วยความโชคร้ายในที่นั้นนั่นเอง และในรัตนทวีปนี้เองจะมีผลไม้ที่
ท าให้มึนเมา ผู้ที่กินผลไม้เหล่านั้นจะหลับไปเจ็ดวันเจ็ดคืน อนึ่ง ในรัตนทวีปนี้แลผ่านไปเจ็ดวันอมนุษย์
ทั้งหลายจะไม่สามารถทนได้ จะท าให้ลมอันผิดธรรมชาติอันแรงกล้าเกิดขึ้น ท าให้เรือถูกพัดไปโดย
ประการที่เรือนั้นใช้งานไม่ได้ (ล่ม) ท่านทั้งหลายไม่ควรกินผลไม้เหล่านั้นที่ได้มาแล้ว เหล่าพ่อค้าครั้ง
ฟังเรื่องนั้นแล้ว ก็มีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาท พวกพ่อค้าทั้งหลายถึงรั ตนทวีปแล้วอยู่อย่าง
ระมัดระวัง ท าการค้นหารัตนะ ครั้นพบแล้วโดยล าดับก็บรรจุรัตนะทั้งหลาย อันได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ 
ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลืองจนเต็มเรือนั้น ครั้นบรรทุกเต็มล าเรือแล้ว พ่อค้าเหล่านั้นก็ออกเดินทาง
ด้วยลมที่พัดมุ่งหน้าไปทางชมพูทวีปอย่างเหมาะสม อนึ่ง ในมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตทั้งหลายถูกจัดไว้โดย 
3 จ าพวก ในจ าพวกที่หนึ่ง เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีล าตัวขนาดใหญ่ประมาณ 100 โยชน์บ้าง 600 โยชน์
บ้าง ในจ าพวกที่สองเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีล าตัวขนาดใหญ่ประมาณ 800 โยชน์บ้าง 900 โยชน์บ้าง             
1,000 โยชน์บ้างไปจนถึงขนาด 1,400 โยชน์ ในจ าพวกที่สามเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีขนาดล าตัวขนาดใหญ่
ประมาณ 1,500 โยชน์บ้าง 1,600 โยชน์บ้างจนถึง 2,100 โยชน์ ก็ในมหาสมุทรนั้นสัตว์จ าพวกปลา 
มุ่งแต่จะกินสัตว์จ าพวกเดียวกันเอง สัตว์ที่ด ารงอยู่ในจ าพวกที่หนึ่งจะถูกกินโดยสัตว์ที่ด า รงอยู่ใน
จ าพวกที่สอง สัตว์ที่ด ารงอยู่ในจ าพวกที่สองจะถูกกินโดยสัตว์ที่ด ารงอยู่ในจ าพวกที่สาม บรรดาสัตว์
เหล่านั้นปลาชื่อว่า ติมิงคิละ ขึ้นมาจากจ าพวกสัตว์น้ าจ าพวกที่สามเที่ยวจับเอาจ าพวกที่อ่อนแอใน
เบื้องบน ในเวลาที่ปลานั้นอ้าปากน้ าในมหาสมุทรจะถูกดูดอย่างรวดเร็ว แล้วไหลเข้าไปสู่ปาก             
(ของปลาติมิงคิละนั้น) สัตว์น้ าทั้งหลายเป็นต้นว่า ปลา เต่า  สัตว์ประหลาด จระเข้น้ าเค็ม มกร 
(ฉลาม) ย่อมตกไปในท้องทางช่องปาก จากขนาดล าตัวของปลานั้นตัวเที่ยวไปอย่างนี้ หัว (ของมัน)  
จะปรากฏลักษณะอย่างนี้แต่ไกลนั่นแล คือ ดูเหมือนภูเขาอันสูงเสียดฟ้า และดวงตาของมันจะปรากฏ
แต่ไกลนั่นแลเหมือนพระอาทิตย์สองดวงบนท้องฟ้า ขณะนั้น พ่อค้าเหล่านั้นพิจารณาแล้วอย่างนี้แต่
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กูรมภัย (kūrmabhaya) คือภัยจากโขดหินที่มีลักษณะคล้ายหลังเต่า. 
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โกรญจกุมาริกา (kroñcakumārikā) เป็นนามของยักษ์หญิงกินคนในรัตนทวีป ดู Franklin Edgerton, 
Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 197.  
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ไกลนั่นแล ครั้นพิจารณาถึงลักษณะคลื่นอันยิ่งใหญ่นั้นจึงเริ่มที่จะคิดว่า “เหตุนี้มันอะไรกันถึงได้มี             
พระอาทิตย์ขึ้นสองดวง ? เมื่อพ่อค้าเหล่านั้นคิดอยู่อย่างนี้ เรือนั้นเริ่มถูกพัดเข้าไปอย่างรวดเร็วสู่ปาก
ของปลาติมิงคิละนั้น พ่อค้าเหล่านั้นครั้นเห็นเรือถูกพัดไปอยู่อย่างรวดเร็ว และก าหนดการเกิดขึ้นแห่ง
พระอาทิตย์สองดวงจึงเกิดความสังเวชว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เนื่องพวกเราได้ยินมาว่า พระอาทิตย์
เจ็ดดวงจะเกิดขึ้นในคราวสิ้นกัลป์485 ท าไมบัดนี้ดวงอาทิตย์เจ็ดดวงจึงขึ้นมาได้” ขณะนั้นนายกลาสี
เรือจึงกล่าวกะพ่อค้าเหล่านั้นผู้เกิดความประหลาดใจว่า “ท่านทั้งหลาย (เรื่องราวของ) ปลาติมิติมิง- 
คิละ486 ท่านย่อมได้ฟังมา นี้คือภัยจากปลาติมิติมิงคิละ ท่านทั้งหลายจงดูปลานั้นเถิด หัวของมันนั้น
ปรากฏเหมือนภูเขาที่โผล่ขึ้นมาจากน้ า พวกท่านจงดูสิ แสงสีแดงที่อยู่ข้างหน้านี้คือริมฝีปากทั้งคู่ของ
มัน พวกท่านจงดูแถวสีขาวนี้สิ แถวสีขาวต่อมานี้คือแถวฟัน (ทันตมาลา) ของปลาติมิงคิละนั้น        
พวกท่านย่อมเห็นดวงตานั้นอันส่องสว่างดังพระอาทิตย์แต่ที่ไกลนั้นนั่นแล” นายกลาสีเรือนั้นจึงกล่าว
กะพ่อค้าอีกว่า “ท่านทั้งหลายจงฟัง อุบายที่จะรักษาชีวิตของพวกเราบางอย่างซึ่งจะท าให้พวกเรา            
หลุดพ้นจากภัยนี้ไม่มีอยู่เลย พวกเราทั้งหมดนั่นแลเข้าใกล้ความตายแล้ว ท่านทั้งหลายบัดนี้พวกเรา
พึงกระท าอย่างไรดี ? บรรดาพวกเราทั้งหลายผู้ที่นับถือเทพก็จงอ้อนวอนเทพเถิด อย่างไรก็ตามด้วย
การอ้อนวอนแม้นั้น เทวดาบางตนจะพึงท าพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากภัยอันยิ่งใหญ่นี้ อุบายส าหรับ
การมีชีวิตรอดอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไม่มีอยู่เลย” ขณะนั้นพ่อค้าเหล่านั้นผู้กลัวต่อภัยคือความตาย 
เพ่ือต้องการจะรักษาชีวิตไว้จึงเริ่มเพ่ือที่จะอ้อนวอนต่อทวยเทพทั้งหลายเป็นต้นว่า ท้าวศักระ               
วรุณเทพ ท้าวกุเวร พระอินทร์ และอุเปนทรเทพ แต่เมื่อพ่อค้าเหล่านั้นอ้อนวอนอยู่ก็ไม่ได้มี สิ่งวิเศษ
อะไรที่จะคุ้มครองชีวิตจากภัยคือความตายนั้น เพราะความเร็วแห่งน้ าเรือนั้นถูกดูดแล้วไหลเข้าไปยัง
ปากของปลาติมิงคิละอย่างนั้นนั่นแล ก็ในขณะนั้น อุบาสกคนหนึ่ งยืนขึ้นแล้ว เขากล่าวว่า                
“ท่านทั้งหลาย พวกเราไม่มีทางรอดพ้นจากภัยคือความตายนี้ได้  พวกเราทั้งหมดพึงต้องตายอย่าง
แน่นอน แต่ว่าพวกเราทั้ งหมดจะกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแ ด่
พระพุทธเจ้า” เมื่อความตายมีอยู่ พวกเราจักตายโดยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง การไปสู่สุคติจักได้มี 
(แก่พวกเรา)” ขณะนั้นพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดจึงกระท าความนอบน้อมโดยพร้อมเพรียงกันว่า                 
“ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า” อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระเชตวันทรงสดับ
วาทะนั้นแล้วด้วยทิพยโศรต487 (divyaśrotra) อันบริสุทธิ์อันก้าวล่วงมนุษย์ทั่วไป ก็ครั้นสดับแล้วพระผู้
มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งพระด ารัสทันทีโดยประการที่ให้ปลาติมิงคิละนั้นได้ยินแล้ว เมื่อปลาติมิงคิละ
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ในคัมภีร์บาลี อัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคได้กล่าวถึงเร่ืองการเกิดดวงอาทิตย์  7 ดวงว่าดังนี้ “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย จะมีสมัยหนึ่งถัดจากนี้ไปหลายแสนปีที่ฝนจะหยุดตก และต่อจากนั้นต้นไม้ใหญ่น้อยทั้งปวงก็จะเห่ียวแห้งและถูก
ท าลายไปตามกัน ดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้นมาแผดเผาล าธารใหญ่น้อยให้เหือดแห้งไป เมื่อดวงอาทิตย์ที่สามเกิดขึ้น แม่น้ า 
เช่น แม่น้ าคงคา ยมนาก็จะเหือดแห้งในท านองเดียวกัน ทะเลสาบและมหาสมุทรก็จะเหือดแห้งไปตามกัน เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ 4, 
5, 6 เกิดขึ้นตามมา คร้ันแล้วดวงอาทิตย์ดวงที่ 7 เกิดขึ้น โลกและภูเขาพระสุเมรุก็จะลุกโพลงเป็นไฟไปทั่ว เปลวไฟเหล่านี้ต่อมาก็
จะลุกลามเข้าหากันและติดเป็นผืนเดียวกัน กลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่มาลุกโพลงและแตกท าลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหาเถ้าและถ่าน
เหลือมิได้ในที่สุด” ดู (ที.ปา. 1/56/76)  (ที.ปา. 11/56/65).  

 
486

ปลาติมติิมิงคลิะ (timitimiṁgila) ตามศัพท์แปลว่า กลืนกินอาหารมากมาย กลืนแล้วกลืนอีก ไม่รู้จักอ่ิม. 
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ทิพยโศรต (ส. ทิวฺยโศฺรตฺร divyaśrotra) บาลีว่า ทิพพโสต (บ. ทิพฺพโสต dippasota) หูทิพย์ ญาณพิเศษที่ท า
ให้ฟังอะไรได้ยินหมดตามปรารถนา ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-
เพิ่มเติม), 132. 
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นั้นได้ยินเสียงนั้นว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า” ก็อดกลั้นความรู้สึกทางใจไว้ไม่ได้และ
ประหลาดใจว่า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วหนอ การที่เราได้ฟังคนกล่าวถึงชื่อของพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าแล้วน า (พวกเขา) มาเป็นอาหารไม่สมควรแก่เราเลย ปลาติมิงคิละนั้นจึงเริ่มคิดว่า 
“ถ้าเราจะปิดปากโดยพลันในบัดนี้ เรือจะถูกกระแสน้ าพัดมาแล้วจะอับปางไป และคนเหล่านั้น
จ านวนมากก็จะเสียชีวิต อย่ากระนั้นเลยเราควรปิดปากอย่างช้าๆ เบาๆ” ล าดับนั้น ปลาติมิงคิละนั้น
จึงปิดปากของตนเองอย่างช้าๆ เบาๆ หลังจากเรือนั้นรอดพ้นจากปากของปลาใหญ่นั้นแล้ว ได้รับลม
อย่างเหมาะสมก็แล่นไปถึงฝั่งโดยล าดับ ครั้งนั้น พ่อค้าเหล่านั้นครั้นถึงฝั่งแล้วก็บรรจุสินค้านั้นให้เต็ม
ด้วยพาหนะมีเกวียน อูฐ โค และลาเป็นต้น  ท่องเที่ยวไปอยู่ในบ้าน นิคม หมู่บ้านเล็กๆ ตลาด เป็นต้น 
ถึงเมืองศราวัสตีโดยล าดับ พ่อค้าเหล่านั้นครั้นเดินทางไปในเมืองศราวัสตีนั้นก็ตระหนักว่า เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ว่าเรือส าเร็จการเดินทางกลับมาได้ด้วยชื่อของผู้ใด รัตนะเหล่านั้นย่อมตกเป็นของผู้นั้น              
นั่นแล อย่ากระนั้นเลยพวกเราจะถวายรัตนะเหล่านี้แก่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พวกพ่อค้าเหล่านั้น
น าเอารัตนะนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า วันทาแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มี            
พระภาคเจ้าโดยล าดับแล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อครั้งที่พวกเราข้ามมหาสมุทร  
โดยเรือ ในเวลาที่เรือนั้นถูกพัดไปโดยปลาติมิงคิละ ในเวลาที่เข้าใกล้ความพินาศแห่งชีวิต ข้าพระองค์
ทั้งหลายถือเอาพระนามของพระผู้มีพระภาคเป็นที่พ่ึงเป็นจุดหมายแล้วจึงรอดพ้นจากปากของปลา
ใหญ่นั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หลังจากนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายส าเร็จการเดินเรือแล้วเดินทางมาใน
สถานที่แห่งนี้ด้วยความสุขสวัสดี” ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าชนทั้งหลายผู้ส าเร็จการเดินเรือกลับมาได้
ด้วยชื่อของผู้ใดจะต้องเข้าไปหาผู้นั้น ข้าพระองค์นั้นข้ามพ้นภัยคือความตายมาได้ด้วยระบุชื่อของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ดังนั้น ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเอารัตนะเหล่านี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิด   
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เราได้รับรัตนะคือพละและโพธยังคะ488มาแล้วเพ่ือความเป็นใหญ่ ส าหรับ
พระตถาคตจะมีประโยชน์อะไรที่จะพึงท าด้วยรัตนะธรรมดามากมายเล่า ? เธอทั้งหลาย ถ้าพวกเธอ
ปรารถนาที่จะบรรพชาในศาสนาของเราแล้วละก็จงมาเถิด” ขณะนั้นพ่อค้าเหล่านั้นตระหนักว่า  
“พวกเรามีชีวิตอยู่ได้ท้ังหมดก็ด้วยอานุภาพของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ดังนั้น พวกเราจะสละรัตนะ
ทั้งหลายเหล่านี้แล้วบรรพชาในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” หลังจากที่พวกเขาได้แบ่งรัตนะ
ทั้งหลายเหล่านั้นแก่มารดาบิดา บุตรภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย คนงาน และเพ่ือนสนิท ญาติร่วม
สายเลือดเท่าที่ตนรู้จักแล้วก็ออกบรรพชา ครั้นบรรพชาแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ตั้งใจพากเพียรพยายาม
จนกระท่ังได้บรรลุพระอรหันต์ 
 ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดความสงสัยทั้งปวงว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กรรมเช่นไรที่พวกพ่อค้าเหล่านี้กระท าแล้ว สั่งสมไว้แล้ว ด้วยวิบากแห่งกรรม
ใดพวกเขาจึงได้ชื่นชมไม่ได้เหินห่างไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย ? พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ               
ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พ่อค้าเหล่านั้นได้เป็นบรรพชิตในศาสนาของพระองค์ และในเวลานั้นเมื่อ
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โพธยังคะ (ส. โพธยงฺค bodhyaṅga) บาลีว่า โพชฌงค์ (บ. โพชฌงฺค bojjhaṅga) คือธรรมที่เป็นองค์แห่ง               
การตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี 7 ประการ ได้แก่ 1. สติ ความระลึกได้ 2. ธัมมวิจยะ ความสืบค้นธรรม 3. วิริยะ ความเพียร              
4. ปีติ ความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิ ความสงบระงับทั้งกายและใจ 6. สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ 7. อุเบกขา ความวางเฉย มีใจเป็น
กลาง ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 11, 264. 
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ท่านออกบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุกองคุณที่เหมาะสมสักประการหนึ่งเลย ในช่วงเวลาหนึ่งท่านไม่ได้           
เล่าเรียน และไม่ได้สาธยายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่เพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ในเวลาที่            
จะมรณภาพท่านเหล่านั้นจึงตั้งปณิธานว่า เนื่องจากพวกเราได้อยู่ใกล้ชิดพระสัมยักสัมพุทธเจ้า           
พระนามว่า กาศยปะ แล้วได้เล่าเรียนและสาธยายพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้ว แต่กองคุณ
อะไรๆ พวกเราก็ไม่ได้บรรลุเลย ด้วยวิบากแห่งกรรมนี้พวกเราจะพึงได้ชื่นชมท่านผู้ที่พระสัมยัก   
สัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี                     
ในอนาคตกาลด้วยเถิด และไม่พึงเหินห่างพระองค์เลย 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่าภิกษุ 500                
ที่บรรพชาในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ในอดีตกาลนานแสนนานเหล่านั้น 
ก็คือภิกษุ 500 รูปเหล่านี้ ก็ในเวลานั้นอินทรีย์ทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นได้รับการอบรมแล้ว บัดนี้
พวกเธอจึงบรรลุพระอรหันต์ ส่วนปลาที่ชื่อว่า ติมิติมิงคิละ ในมหาสมุทรนี้ได้ฟังเสียงว่า พระพุทธเจ้า
จึงอยู่โดยปราศจากอาหาร มันมีสภาพดังถูกไฟแผดเผาไม่สามารถจะทนทุกข์คือ ความหิวได้จึงขาดใจ
ตาย ปลานั้นถือเอาปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ซึ่งยินดีในหลักปฏิบัติ 6 ประการ489 ในเมืองศราวัสตี 
ซากศพนั้นของปลานั้นลอยขึ้นมาเหนือมหาสมุทร ก็เพราะกลิ่นอันรุนแรงของปลานั้นที่ลอยมาใกล้           
ภพของตน พวกนาคทั้งหลายจึงโยน (ซากศพ) ไปในที่อ่ืน แม้ในที่ที่โยนไปแล้วก็อยู่ใกล้ภพนาค
เหมือนกัน เพราะกลิ่นอันรุนแรงแม้นั้น (ซากศพปลาติมิติมิงคิละนั้น) จึงถูกโยนไปในที่อ่ืน ด้วยการถูก
โยนไปๆ มาๆ อยู่อย่างนี้ซากนั้นจึงถูกพัดมาถึงฝั่งมหาสมุทร ขณะที่พัดมาถึงริมฝั่งมหาสมุทรได้ไม่นาน
ก็ถูกซัดขึ้นไปบนบก ซากนั้นถูกกัดกินโดยกา เหยี่ยว สุนัขจิ้งจอก เสือ โดยสัตว์จ าพวกนกที่บินอยู่ในที่
สูง และแมลงจนเหลือแต่กระดูก กะโหลก และเนื้อเปื่อยสีขาวๆ ก็ในเมืองศราวัสตีนี้ เวลาที่ภรรยา
ของพราหมณ์นั้นตั้งครรภ์แล้ว นางผู้ถูกทุกข์คือความหิวเบียดเบียนอย่างรุนแรงเพราะการตั้งครรภ์จึง
กล่าวกะสามีว่า “ข้าแต่ท่านอารยบุตร ฉันถูกทุกข์คือความหิวเบียดเบียนเหลือเกิน” เมื่อนางกล่าว
อย่างนี้ สามี (ของนาง) จึงกล่าวว่า “นางผู้เจริญ ข้าวและน้ าในเรือนของพวกเราก็มีอยู่ เธอไปน ามาสิ” 
นางจึงเริ่มน ามา (บริโภค) ถึงนางจะน าข้าวและน้ าทั้งหมดมาบริโภคก็ยังไม่อ่ิมอยู่นั่นแล นางจึงแจ้งให้
สามีทราบแม้อีกว่า “ข้าแต่ท่านอารยบุตร ฉันกินไม่อ่ิมเลย” ดังนั้น เขาจึงเสาะหาข้าวและน้ าจากพ้ืนที่
ใกล้ๆ เริ่มตั้งแต่ชนที่เป็นเพื่อนบ้าน มิตรสหาย เป็นต้น แล้วน ามาให้แก่ภรรยานั้น นางรับอาหารนั้นมา
บริโภคแล้วก็ไม่อ่ิมอยู่นั่นแล นางจึงกล่าวกะสามีอีกครั้งว่า “ท่านอารยบุตร  ฉันยังไม่อ่ิมเลย” 
ขณะนั้น พราหมณ์นั้นผู้มีใจเบื่อหน่ายถึงความเหน็ดเหนื่อยจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย พึงมีเรื่อง              
อย่างนี้ได้อย่างไร เพราะการตั้งครรภ์นางจึงบริโภคไม่อ่ิมอยู่นั่นแล” ล าดับนั้น พราหมณ์นั้นจึงแสดง
นางแก่พวกโหรผู้ท านายนิมิตและแก่เหล่านักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณ  มีแพทย์ เป็นต้น             
เพ่ือคลี่คลายความสงสัยว่า “ท่านทั้งหลาย จงดูเถิด นางพราหมณีนี้น่าจะถูกโรคอันใหญ่รุมเร้าหรือ 
หรือว่าถูกปีศาจเข้าสิง หรือว่าอาจจะมีลางร้ายแห่งความตายรูปแบบอ่ืน (ฉะนั้น) นางพราหมณีจึง
ปรากฏพฤติกรรมเช่นนี้” พวกโหรเหล่านั้น เป็นต้น ครั้นฟังแล้วจึงกระท าการเยียวยารักษาโดยวิธีการ
อย่างนั้น พวกเขาจึงตรวจดูอาการทางร่างกายของนางพราหมณีนั้น ในเวลาที่พวกแพทย์ โหรผู้ท านาย
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หน้าที่ปฏิบัติ 6 ประการของพราหมณ์ (saṭkarman) ประกอบด้วย 1. เรียนหรือท่องจ าพระเวท 
(adhyayana) 2. สอนพระเวท (adhyāpana) 3. ประกอบพิธีบูชายัญ (yajana) 4. จัดพิธีบูชายัญแก่ผู้อื่น (yājana)  5. ให้ทาน 
(dāpa) 6. รับของถวาย (pratigraha) ดู Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1108. 
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นิมิต เหล่านักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณ ผู้ท าการเยียวยารักษาเหล่านั้นยัง ไม่ตรวจดูอาการ
ทางร่างกายของนางพราหมณีนี้ พวกเขาก็ได้สอบถามนางพราหมณีนั้นว่า “เธอมีธาตุไฟเผาผลาญ
อย่างนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไร ?” นางพราหมณ์นั้นจึงตอบว่า “อาการอยากอาหารผิดปกติอย่างนี้นั้นดิฉันเริ่ม
มีมาพร้อมเวลาที่ดิฉันตั้งครรภ์” ล าดับนั้น พวกโหรผู้ท านายนิมิต แพทย์ ผู้ท าการเยียวยารักษาจึง
กล่าวว่า “เธอไม่ได้มีโรคอะไรสักอย่างเลย อีกทั้งเธอก็ไม่ได้ถูกปีศาจเข้าสิงอันเป็นบ่อเกิดแห่ง              
ความเจ็บป่วย แต่เพราะอานุภาพแห่งครรภ์นี้จึงจึงมีธาตุไฟเผาผลาญเช่นนี้” หลังจากพรามหณ์นั้นได้
รับทราบพฤติการณ์แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้น นางพราหมณีแม้นั้น ทุกๆ ครั้งก็จะไม่อ่ิมด้วยข้าวและน้ า 
นั่นแล (ต่อมา) นางได้คลอดบุตรแล้วตามเวลาอันสมควรโดยล าดับ เมื่อทารกนั้นเพียงเกิดมาเท่านั้น 
นางพราหมณีนั้นก็ขจัดทุกข์คือความหิวได้แล้ว ทารกนั้นเพียงเกิดมาเท่านั้นเพราะหิวอย่างเหลือเกินจึง
ร้องเสียงดัง เมื่อทารกนั้นร้องอยู่เพราะความหิว มารดาจึงเริ่มเพ่ือที่จะให้นมแล้วแต่เด็กนั้นดื่มนมจน
หมดแล้วก็ไม่อ่ิมอยู่นั่นแล พราหมณ์และพราหมณีนั้นจึงขอร้องหญิงสาวเพ่ือนบ้านอย่างลับๆ แล้วก็
เริ่มเพ่ือที่จะให้หญิงนั้นให้นมทารกนั้นแล้ว แต่ทารกนั้นดื่มนมของหญิงแม้ทั้งหมดก็ยังไม่อ่ิมอยู่นั่นแล 
จากนั้นพราหมณ์นั้นจึงน านางแพะมาเพ่ือทารกนั้น ทารกนั้นดื่มนมของนางแพะแม้ตัวนั้นแล้ว และนม
ของแม่ก็ยังไม่อ่ิมอยู่นั่นเอง ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตในเรือนนั้นตามเวลาอันสมควร
แล้วย่อมกระท าการสนทนาธรรม ทารกนั้นฟังการสนทนาธรรมนั้นแล้วย่อมไม่ร้องในเวลานั้น กลับเงี่ย
โสตลงนิ่งตั้งใจฟังธรรมกถานั้น เมื่อภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายกลับไปแล้ว ทารกนั้นก็เสวยทุกข์คือ 
ความหิวกระหายอีกเริ่มร้องแล้ว พวกเขาก าหนดแล้วว่า ลูก (ของเรา) มีความยินดีในธรรม พวกเขาจึง
ตั้งชื่อของทารกนั้นว่า “ธรรมรุจิ” ก็เวลาผ่านไปครึ่งเดือนและหนึ่งเดือน เป็นต้น ทารกนั้นเมื่อบริโภค
อยู่ไม่ว่าครั้งไหนๆ ก็ไม่อ่ิมด้วยข้าวและน้ าอยู่นั่นแล ก็ในเวลาที่เขาเติบโตขึ้น มารดาและบิดาได้มอบ
ภาชนะใส่อาหารให้แก่เขาแล้วกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจงไป นี้คือภาชนะใส่อาหารของเจ้า เจ้าจงถือ 
(ภาชนะใส่อาหาร) แล้วเที่ยวไปเพ่ือก้อนข้าวในเมืองศราวัสตีท ากิจด้วยอาหารเถิด ดังนั้น เด็กนั้น
ถือเอาภาชนะใส่อาหารแล้วเที่ยวไปขออาหารในเมืองศราวัสตี เมื่อเที่ยวไป (ขออาหารอยู่) บริโภคแล้ว 
บริโภคแล้วไม่อ่ิมอยู่นั่นแลจึงกลับมายังเรือน ขณะนั้นเขาจึงตระหนักว่า “เราท ากรรมอะไรไว้ ด้วย
วิบากแห่งกรรมใดทุกๆ ครั้งที่บริโภคจึงไม่อ่ิมยังปรารถนาอาหารอยู่” เขาผู้โศกเศร้าแล้วจึงเริ่มที่จะคิด
อย่างนี้ว่า “เราจะกระโดดเข้ากองไฟ จะกระโดดลงน้ า หรือว่าจะกระโดดลงเหวดี ?  เขายืนอยู่แล้ว
ด้วยความคิดอย่างนี้ (ขณะนั้น) อุบาสกได้รู้ (ความคิดของเขา) แล้ว เขาจึงกล่าวแก่ธรรมรุจินั้นว่า 
“เธอคิดอะไรอยู่จึงยืนอยู่อย่างนี้ เธอจงไปเสียเถิด พุทธศาสนามีความยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ
มาก เธอจงบวชในพุทธศาสนานั้นเถิด และเธอผู้บวชในพุทธศาสนานั้นแล้วจะกระท าการสั่งสมกุศล
ธรรมได้ ก็ธรรมที่เธอจะสั่งสมในการเกิดมาครั้งนี้เป็นอกุศลธรรม อกุศลธรรมเหล่านั้นจะเบาบางลง ถ้า
เธอจะได้บรรลุกองคุณแล้วละก็ เธอจะท าที่สุดแห่งสังสารได้” ครั้งนั้น อุบาสกผู้ยิ่งใหญ่แนะน าธรรมรุจิ
แล้วก็เดินทางไปยังพระเชตวัน ครั้นไปถึงพระเชตวัน ขณะนั้นก็ได้เห็นภิกษุทั้งหลายท าการสาธยาย
และมนสิการบทเรียนอยู่ จึงเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมาก เขาจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าว
อย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมต้องการจะบวช” ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่า “เธอขออนุญาต
มารดาและบิดาแล้วหรือยัง ? เขากล่าวว่า “กระผมยังไม่ได้ขออนุญาตมารดาและบิดาเลย” ภิกษุ
เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย เธอจงไป จงขออนุญาตกับมารดาและบิดาเถิด” ดังนั้นเขาจึงเริ่มขอ
อนุญาตมารดาและบิดา มารดาบิดาจึงได้กล่าวกะเขาว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจงไป จงกระท าสิ่งที่เจ้าต้องการ
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เถิด” เขาได้รับอนุญาตแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุ หลังจากนั้น ภิกษุจึงให้บรรพชาแล้ว ก็ในครั้งนั้นส าหรับ
ภิกษุทั้งหลาย บางครั้งก็จะมีบิณฑบาต บางครั้งก็จะมีกิจนิมนต์  ในวันที่มีบิณฑบาตนั้น อุปัชฌาย์จะ
กล่าวกะเขาว่า “ลูกเอ๋ย เธออ่ิมหรือไม่” เขากล่าวกะอุปัชฌาย์ว่า “ไม่อ่ิมครับ” ขณะนั้นอุปัชฌาย์ของ
เขาจงึตระหนักว่า “ผู้ที่บวชตอนหนุ่มมีธาตุไฟแรง คงไม่อ่ิมหรอก” อุปัชฌาย์นั้นจึงเริ่มที่จะกระท าการ
แบ่งจากอาหารบิณฑบาตของตัวเองแก่ธรรมรุจินั้น”  และถามอีกว่า “ลูกเอ๋ย บัดนี้เจ้าอ่ิมหรือยัง” 
ครั้งนั้น  เขากล่าวกะอุปัชฌาย์ว่า “ไม่อ่ิมครับ” ขณะนั้น อุปัชฌาย์ครั้นได้ฟังค านั้นแล้วจึงเริ่มที่จะ
กล่าวกะภิกษุผู้เป็นที่รัก และสัทธิวิหาริกผู้บวชใหม่ ขณะนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้มีอุปัชฌาย์รูปเดียวกัน  ผู้
มีอาจารย์รูปเดียวกัน ผู้เป็นที่รักเริ่มที่จะกระท าการแบ่ง (อาหาร) ให้ เมื่อได้อาหารจากส านักภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้น ธรรมรุจิก็ยังไม่อ่ิมอยู่นั่นแล และในเวลาที่มีกิจนิมนต์พวกเขาก็จะกระท าการแบ่ง
อาหารให้ธรรมรุจินั้นอย่างนั้นนั่นแล แม้ท่านทานบดี490 ครั้นทราบแล้วถ้าอาหารมีจ านวนมาก ก็จะมา
ถวายอาหารนั้นแก่ธรรมรุจินั้น ถ้ามีน้ าปานะก็จะถวายน้ าปานะจ านวนมากแก่ธรรมรุจิอย่างนั้น
เหมือนกัน ก็ไม่ว่าในครั้งไหนๆ ท้องของธรรมรุจินั้นผู้บวชแล้วไม่เคยเต็มด้วยข้าวและน้ าเลย ทราบมา
ว่าในเวลานั้น คฤหบดีคนหนึ่งนิมนต์หมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อม
กับภิกษุสงฆ์ทรงนุ่งห่มแต่เช้า ครองบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปภายในเรือน (ของคฤหบดี) ธรรมรุจิถูก
ให้รับหน้าที่เฝ้าวิหารอยู่แล้ว 
 ในเมืองศราวัสตีนั้นมีคฤหบดีคนหนึ่งอาศัยอยู่  ก็คฤหบดีนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า               
ผู้ที่นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งยังไม่มีใครทูลนิมินต์เลยให้มาฉันภัตตาหารนั้นย่อม
รุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์ทันทีแน่นอน ครั้งนั้น คฤหบดีนั้นตระเตรียมอาหารส าหรับภิกษุประมาณ          
500 รูป เขาบรรทุกอาหารอันเลิศรส ประณีต สะอาดจนเต็มเกวียน พร้อมกับเพ่ือนสนิทมิตรสหาย
ของตนออกเดินทางไปยังวิหารด้วยคิดว่า “เราจะยังภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉัน” 
คฤหบดีนั้นเห็นว่าในพระเชตวันนั้นไม่มีภิกษุอยู่เลย เขาเดินเที่ยวไปในพระเชตวันนั้น ก็ได้พบกับ        
ธรรมรุจิผู้ท าหน้าที่เฝ้าวิหาร คฤหบดีนั้นจึงกล่าวกะธรรมรุจิว่า “พระคุณเจ้า พวกภิกษุไปไหน         
กันหมด” ? ธรรมรุจินั้นจึงกล่าวว่า “ภิกษุทั้งหลายรับกิจนิมนต์เข้าไปยังภายในเรือนแล้ว” คฤหบดี      
นั้นฟังค านั้นแล้วเศร้าเสียใจอยู่แล้วว่า “โอ้ ความพยายามของพวกเราไร้ผลแล้วอย่างนี้” ก็ครั้นคิด
อย่างนี้แล้วจึงกล่าวกะธรรมรุจิว่า “พระคุณเจ้า แม้ท่านจงฉันก่อนเถิด” ธรรมรุจินั้นจึงกล่าวว่า             
“ท่านผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าท่านจะถวายแล้วละก็ (เราก็จะฉัน)” ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นครั้นก าหนดแล้วจึงจัด
อาหารให้พอเพียงแก่ภิกษุรูปหนึ่ง คฤหบดีถือเอาข้าวและน้ าที่อยู่ในเกวียนเริ่มจะถวายแก่ธรรมรุจินั้น 
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ทานบดี (dānapati) คือ เจ้าแห่งทาน ผู้เป็นใหญ่ในทาน ในที่นี้ขออธิบายเพ่ิมเติมถึงความแตกต่างระหว่าง    
ทานบดี ทายก ทานทาส และทานสหายเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ ทายก คือผู้ให้ เป็นค ากลางๆ แม้จะให้ของผู้อื่นตาม
ค าสั่งของเขา โดยไม่มีอ านาจหรือมีความเป็นใหญ่ในของนั้นก็เป็นทายกจึงไม่แน่ใจว่าจะปราศจากความหวงแหนหรือมีใจสละจริง
แท้หรือไม่ ส่วน ทานบดี คือผู้ให้ที่เป็นเจ้าของหรือมีอ านาจในของที่จะให้จึงเป็นใหญ่ในทานนั้น ตามปกติต้องไม่หวงหรือมีใจสละ
จริงจึงให้ได้ จึงกล่าวจ าแนกว่า บางคนเป็นทั้งทายกและทานบดี บางคนเป็นทายกแต่ไม่เป็นทานบดี ส่วนความแตกต่างระหว่าง
ทานทาส ทานสหาย และทานบดีคือ บุคคลใดตนเองบริโภคของดีๆ แต่แก่ผู้อื่นให้ของไม่ดีท าตัวเป็นทาสของสิ่งของ บุคคลนั้น
เรียกว่า ทานทาส ส่วนบุคคลใดตนเองบริโภคของอย่างใดก็ให้แก่ผู้อื่นอย่างนั้น บุคคลนั้นเรียกว่า ทานสหาย และบุคคลใดตนเอง
บริโภคหรือใช้ของตามที่พอมีพอเป็นไปแต่กับผู้อื่นจัดให้ของที่ดีๆ ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจสิ่งของ แต่เป็นนายเป็นใหญ่ท าให้สิ่งของอยู่ใต้
อ านาจของตน บุคคลนั้นเรียกว่า ทานบดี ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(ช าระ-เพิ่มเติม), 128-129.  
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ธรรมรุจินั้นเริ่มฉันข้าวและน้ านั้นโดยไม่เหลือ เขาไม่อ่ิมแล้วนั่นแล คฤหบดีนั้นตระหนักอยู่ว่า “ภิกษุนี้
ไม่อ่ิมแล้ว” จึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจะฉันอีกไหม” ? ธรรมรุจินั้นกล่าวว่า “ท่านผู้ยิ่งใหญ่              
ถ้าท่านถวายแล้ว” ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเพียงพอส าหรับภิกษุสองรูปจากเกวียน
นั้นอีก ถือเอาข้าวและน้ าที่มีอยู่ในเกวียนก่อนแล้วเริ่มเพ่ือที่จะให้ฉัน ครานั้น แม้ธรรมรุจิฉันแล้วก็ยัง
ไม่อ่ิมนั่นแล คฤหบดีตระหนักอีกว่า “ภิกษุนี้ ไม่อ่ิมแล้ว” เขาจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจะฉัน           
อีกไหม”? ธรรมรุจินั้นกล่าวว่า “ท่านผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าท่านถวายแล้ว” ขณะนั้น คฤหบดีนั้นจึงถือเอาข้าว
และน้ าจากเกวียนนั้นเริ่มเพ่ือจะให้ฉันอีกด้วยคิดว่า “จะถึงเพียงพอส าหรับภิกษุสามรูป” แม้ธรรมรุจิ
นั้นฉันแล้วก็ยังไม่อ่ิมนั่นแลคฤหบดีจึงถามว่า “พระคุณเจ้า ท่านจะฉันอีกไหม” ? ธรรมรุจินั้นกล่าวว่า 
“ถ้าท่านถวายแล้ว” ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นถือเอาข้าวและน้ าจากเกวียนนั้นแล้วเริ่มเพ่ือที่จะให้ฉันด้วย
คิดว่า “จะพึงเพียงพอแก่ภิกษุสี่รูป” แม้ธรรมรุจิฉันแล้วก็ยังไม่อ่ิมนั่นแล คฤหบดีจึงถามอีกว่า 
“พระคุณเจ้า ท่านจะฉันอีกไหม ?” ธรมรุจินั้นกล่าวอีกว่า “ถ้าท่านถวายแล้ว” ล าดับนั้น คฤหบดีนั้น
ถือเอาข้าวและน้ าจากเกวียนนั้นอีกซึ่งภิกษุห้ารูปฉันจะต้องอ่ิมอย่างแน่นอน เริ่มเพ่ือที่จะให้ธรรมรุจิ
นั้นฉันอีก คฤหบดีจึงน าข้าวและน้ าแม้นั้นมาแล้วธรรมรุจิก็ยังไม่อ่ิมแล้วนั่นแล จนกระทั่งฉันอาหาร           
ที่จะพึงเพียงพอส าหรับภิกษุสิบรูปโดยพิสดารก็ยังไม่อ่ิมอยู่นั่นแล ขณะนั้น คฤหบดีนั้นตระหนักแล้วว่า 
“ภิกษุนี้ไม่ใช่มนุษย์ จะต้องเป็นอสูรกาย” ล าดับนั้น คฤหบดีนั้นได้ฟังมาว่า “พระเชตวันว่างเปล่า
เพราะยักษ์ 500 ตนผู้นุ่งห่มผ้าสีนิล” ภิกษุนี้จะต้องเป็นยักษ์ตนหนึ่งบรรดายักษ์เหล่านั้นแน่นอน  
ครั้นคิดดังนี้แล้ว จึงเริ่มเพ่ือที่จะให้เด็กหนุ่มเข้าไปในเรือนโดยกล่าวว่า “พวกท่านจงรีบไปยังเรือน            
นั่นแล ถ้าจะอยู่หรือตายก็ต้องเป็นเราผู้เดียวเท่านั้น” คฤหบดีนั้นจึงปล่อยให้คนภายในเรือนหนีไป  
เขากลัวภัยคือความตายจึงน าข้าวและน้ าจากเกวียนนั้นเริ่มเพ่ือที่จะถวาย ก็ธรรมรุจินั้นฉันทั้งหมด                     
นั่นแล คฤหบดีกล่าวแล้วว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงรีบรับไปเถิด” ครั้งนั้น ธรรมรุจินั้นรีบรับไปแล้วเริ่ม
เพ่ือที่จะฉัน คฤหบดีนั้นรีบจัดเตรียมแล้ว ถวายข้าวและน้ าที่มีอยู่ในเกวียนนั้นทั้งหมดไม่เหลือ                  
ผู้มีความกลัวครอบง าแล้วแม้การแสดงทักษิณาก็ไม่ได้ฟังรีบกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าขอวันทา” 
(วิ่ง) ไม่เหลียวหลังเข้าไปยังพระนคร ส่วนภิกษุผู้ออกรับอาหารบิณฑบาตเป็นวัตรครั้นรับอาหาร
บิณฑบาตของคฤหบดีนั้นแลแล้วก็ออกไปจากพระนครนั้น  ท่านได้ฉันอาหารบิณฑบาตนั้นแล้ว              
ไม่ว่าเมื่อไรท้องของธรรมรุจินั้นไม่เคยเต็มแล้ว แต่ วันนั้นธรรมรุจินั้นอ่ิมแล้วด้วยอาหารนั้น                  
ก็เมื่อคฤหบดีนั้นเข้าไปยังพระนคร (พบ) พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับอยู่แล้ว
เบื้องหน้า คฤหบดีนั้นจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์มุ่งถึง
ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข บรรทุกข้าวและน้ าจนเต็มเกวียนเพ่ือความอ่ิมหน าของภิกษุ 
500 รูป เดินทางไปยังพระเชตวันแล้ว จะยังภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉัน                   
แต่ข้าพระองค์ก็ไม่ได้พบภิกษุทั้งหลายในพระเชตวันนั้น ข้าพระองค์พบภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นบอก
ว่าภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรับกิจนิมนต์เข้าไปยังภายในเรือน ข้าพระองค์นั้นจึงเกิด
ความคิดอย่างนี้ว่า “เราจะยังภิกษุรูปเดียวแม้นี้ให้ฉันก่อน” ขณะนั้น ข้าพระองค์ถวายข้าวและน้ าที่มี
อยู่ในเกวียนทั้งหมดนั้นแก่ภิกษุนั้นโดยล าดับ ภิกษุนั้นน ามาฉันจนหมดทุกอย่าง ข้าแต่พระผู้มี               
พระภาคเจ้า ภิกษุนั้นเป็นมนุษย์หรือว่าอมนุษย์กัน ? พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คฤหบดี ภิกษุรูปนั้น
เป็นพระภิกษุมีชื่อว่า ธรรมรุจิ เธอจงดีใจเถิด วันนี้ธรรมรุจินั้นอ่ิมแล้วด้วยข้าวและน้ าที่ เธอถวายแล้ว
จะบรรลุซึ่งพระอรหันต์” 
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 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงพระเชตวันแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรง
ตระหนักว่า “ทานบดีคนไหนจักเป็นผู้ที่กระท าการดูแลธรรมรุจินี้ด้วยอาหารมีประมาณเท่านี้         
ทุกๆ วัน ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกะธรรมรุจิว่า “ธรรมรุจิ เธอเห็นมหาสมุทรไหม” 
ธรรมรุจินั้นกราบทูลว่า “ไม่เห็นพระเจ้าข้า” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “เธอจงจับชาย
จีวรของเรา หลังจากนั้นเราจะแสดงมหาสมุทรแก่เธอ” ขณะนั้นธรรมรุจิจึงจับชายจีวรของพระผู้มี 
พระภาคเจ้า หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับทรงยังความคิดให้เกิดขึ้นได้พาธรรมรุจิถึงฝั่ง
แห่งมหาสมุทรด้วยฤทธิ์ ประดุจพญาหงส์สยายปีกฉะนั้น พระองค์ทรงพาธรรมรุจิไปในสถานที่อันเป็น
ที่ตั้งอยู่ของชิ้นกระดูกปลาติมิติมิงคิละ และตรัสกะธรรมรุจินั้นว่า “ลูกเอ๋ย จงไป จงใคร่ครวญ 
มนสิการไว้” ธรรมรุจิเริ่มเพ่ือที่จะพิจารณาชิ้นกระดูกนั้นแล้วว่า วัตถุนี้พึงเป็นท่อนไม้ ชิ้นกระดูก           
หรือว่าไม้กระดาน ธรรมรุจินั้นได้รับความแจ่มแจ้งจากวัตถุนั้นแล้วจึงเริ่มเพ่ือที่จะค้นหาที่สิ้นสุด  
ต่อมาธรรมรุจิได้รับความแจ่มแจ้งแล้ว เขาพิจารณาวัตถุนั้นอยู่ตามด้านข้างฝั่งนี้และฝั่งนี้ แล้วเข้าสู่
ความสงบแต่ก็ยังไม่พบที่สุด ธรรมรุจิจึงคิดว่า “เราจะไป เราจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าใน
ความหมายนี้แล” ขณะนั้น ธรรมรุจินั้นจึงไปสู่ส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามพระผู้มี             
พระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า วัตถุนั้นคืออะไร ข้าพระองค์ไม่ได้รับความเห็นแจ้ง            
ของวัตถุนั้นเลย ?” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ธรรมรุจิว่า “ลูกเอ๋ย สิ่งนี้คือชิ้นส่วนของ
กระดูก” ธรรมรุจินั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า สัตว์มีลักษณะอย่างนี้หรือถึงจะมีชิ้น
กระดูกเช่นนี้ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ธรรมรุจิ เธอจงอ่ิมจากภพทั้งหลาย (อย่ายินดีในภพ)  
จงอ่ิมจากสิ่งที่เป็นเหตุแห่งภพ (อย่ายินดีในสิ่งที่ เป็นเหตุแห่งภพ) สิ่งนี้คือชิ้นกระดูกของเธอ”          
ธรรมรุจิฟังพระด ารัสนั้นแล้วรู้สึกงุนงงในพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกราบทูลว่า “ชิ้นกระดูก
ของข้าพระองค์นี้มีลักษณะเช่นนี้หรือ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ธรรมรุจินั้นว่า “ธรรมรุจิ นี้คือ 
ชิ้นกระดูกของเธอ เธอจงกระท าสิ่งนี้และสิ่งนี้ไว้ในใจเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว          
ก็เสด็จถึงพระเชตวันโดยล าดับประดุจพญาหงส์สยายปีกฉะนั้น ครั้งนั้น ธรรมรุจิคิดอยู่เข้าไป                     
ตั้งมนสิการ เกิดความกระตือรือร้นมีความอดทนอย่างยิ่งยวด มีโลกิยธรรม 491อันเลิศ ใช้วิธีการ
พิจารณา ใช้วิธีการภาวนา ท่านได้รับโสดาปัตติผลแล้ว (หลังจากนั้น) ก็ได้รับสกฤทาคามิผล 
อนาคามิผล และพระอรหันต์ ธรรมรุจิเป็นผู้บรรลุพระอรหันต์แล้ว ปราศจากราคะในไตรธาตุ เห็นก้อน
ดินและทองค ามีค่าเท่ากัน มีจิตสม่ าเสมอประหนึ่งฝ่ามือในอากาศ มีฟองไข่ที่จะท าให้เกิดใหม่ถูก
ท าลายจนละเอียดแล้วด้วยวิทยาเสมือนไม้จันทน์ที่ถูกสับจนละเอียดด้วยพร้าฉะนั้น ได้ส าเร็จวิทยา 
อภิญญาและ ประติสังวิทแล้ว เป็นผู้ไม่ไยดีในภพ  ลาภ  โลภ  และสักการะ  ท่านเป็นผู้ที่น่าบูชา             
น่านับถือ และน่ากราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์และอุเปนทรเทพ ท่านเริ่มที่จะพิจารณา
อดีตชาติของตัวเองว่า “ก็เราเคลื่อนมาจากไหน บังเกิดในที่ไหน” ครั้งนั้น ท่านย่อมเห็นว่าได้จุติบังเกิด
เป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรตหลายร้อยชาติ ท่านธรรมรุจินั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ถ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้าไม่ได้ทรงสนพระทัยเราแล้วละก็ เราก็อาจจะได้อยู่ใกล้อนาคตชาติทั้งหลาย (เกิดใน

                                                           

 
491

โลกิยธรรม (ส. เลากิกธรฺม laukikadharma) บาลีว่า โลกิยธัมมะ (บ. โลกิยธมฺม lokiyadhamma) ไทยใช้ 
โลกิยธรรม คือธรรมอันเป็นวิสัยของโลก สภาวะเนื่องในโลก ได้แก่ ขันธ์ 5 ที่ยังมีอาสวะทั้งหมด ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  
ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 353. 



224 
 

อนาคตชาติต่อไปเรื่อยๆ) จากนั้นท่านจึงตระหนักว่า ชาติสันตติ492 (jātisaṁtati) การอุบัติในนรกภูมิ             
และในเปรตภูมิโดยการผูกพันสืบเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของตัวเราจะมีในอนาคตต่อไป”                 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงตระหนักแล้วอย่างนี้ทรงเป็นผู้กระท าสิ่งที่ท าได้ยากแก่เราหนอ          
ก็ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณเพ่ือเราผู้เดียว ข้อนั้นถือว่าพระองค์เป็น
ผู้กระท าอุปการะอันยิ่งใหญ่ จะกล่าวไปใยถึงทรงปลดเปลื้องเหล่าสัตว์หลายพันจากการไปสู่อบายคติ
เล่า ล าดับนั้น ธรรมรุจินั้นถึงพระเชตวันโดยล าดับแล้วเพ่ือเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทราบมาว่า
ในเวลานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ข้างหน้าหมู่ภิกษุบริษัทจ านวนหลายร้อย ย่อมทรงแสดง
ธรรม ครั้งนั้น ธรรมรุจินั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ววันทาแทบพระยุคล
บาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะธรรมรุจิผู้นั่ง
อยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งว่า “ธรรมรุจิ นานแล้วนะ ? ธรรมรุจิกราบทูลว่า“ขอรับ นานแล้ว”   
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ธรรมรุจิ นานมากแล้วนะ” ? ธรรมรุจิกราบทูลว่า “ขอรับ นานมากแล้ว” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ธรรมรุจิ นานมากเหลือเกิน ? ธรรมรุจิกราบทูลว่า “ขอรับ นานมาก
เหลือเกิน” 
 ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ ขจัด            
ความสงสัยได้ท้ังปวงว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ธรรมรุจิเกิดในเมืองศราวัสตีนี้ บวชในพระเชตวัน
นี้นั่นแลไม่ได้มาจากที่ไหนๆ ไม่ได้ไปในที่ไหน” (แต่) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะธรรมรุจิผู้อยู่ในที่นี้นั่น
เทียวว่า “ธรรมรุจิ นานแล้วนะ ธรรมรุจิ นานมากแล้วนะ ธรรมรุจิ นานมากเหลือเกิน พระผู้มี             
พระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอะไร ?” เมื่อภิกษุกราบทูลอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่ได้กล่าวหมายถึงปัจจุบัน เรากล่าวหมายถึงอดีต เรามุ่ง
ถึงอดีตจึงกล่าวอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอปรารถนาเพ่ือจะฟังธรรมกถาปรารภถึงความเชื่อมโยง
แห่งกรรมในอดีตของธรรมรุจินี้หรือ ?” ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ส าหรับเหตุการณ์นี้ เป็นเวลาสมควร 
เป็นโอกาสที่ดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงธรรมกถาปรารภถึงธรรมรุจิแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้นฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจ าไว้ (พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน าอดีตนิทานมา
ตรัสไว้ว่า) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตกาลนานมาแล้ว ในอสังไ ขยย์ที่  1           
พระตถาคตเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ493 (kṣemaṁkara) ทรงอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อม
ด้วยวิทยาและจรณะ เป็นพระสุคต เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า                 
เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค พระองค์ทรงอาศัย            
ราชธานีชื่อว่าเกษมาวดี494 (kṣemāvatī) ประทับอยู่ ก็ในเมืองเกษมาวดีนั้นมีพระราชาพระนามว่า             

                                                           

 492
ชาติสันตติ (jātisaṁtati) คือการเกิดต่อเนื่องกันไป. 

493
เกษมังกระ (ส. เกฺษม กร kṣemaṁkara) บาลีว่า เขมังกระ (บ. เขมงฺกร khemaṅkara) ตามที่ปรากฏใน

คัมภีร์ทิวยาวทานว่าคือ พระโพธิสัตว์พุทธเจ้า แต่ตามคัมภีร์ฝ่ายบาลีกล่าวว่า เป็นพระราชาแห่งเมืองเขมวตีอันเป็นสถานที่ที่                  
พระสัมยักสัมพุทธเจ้ากกุสันธะทรงประสูติ ดู G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 726. 

494
เกษมาวดี (ส. เกฺษมวตี kṣemāvatī) บาลีว่า เขมวตี (บ. เขมวตี khemavatī) ตามที่ปรากฏในคัมภีร์                

ทิวยาวทานกล่าวว่า เป็นเมืองของพระราชานามว่า เกษมะ ส่วนตามคัมภีร์ฝ่ายบาลีกล่าวว่า เป็นเมืองของ พระราชาเขมังกระ                
อันเป็นสถานที่ที่พระสัมยักสัมพุทธเจ้ากกุสันธะทรงประสูติ ดู Ibid., 727. 
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เกษมะ495  (kṣema) ทรงครองราชย์อยู่ อนึ่ง ในเมืองเกษมาวดีนั้นมีเศรษฐีพ่อค้าคนหนึ่งอาศัยอยู่           
เขาได้นิมนต์พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระนั้น พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้อยู่จ าพรรษาตลอด 
3 เดือนกับอีก 60 วัน (5 เดือน) ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง ครั้งนั้น เศรษฐีนั้นตระหนักอยู่ว่า               
“เราจะไปยังมหาสมุทร เราจะรวบรวมสินค้าและน ารัตนะทั้งหลายจากที่นั้น กระท า (การบ ารุง)
พระสงฆ์ตลอดระยะเวลา 5 ปี” ครั้นคิดแล้วอย่างนี้จึงรวบรวมสินค้าเที่ยวไปยังบ้าน นิคม                
หมู่บ้านเล็กๆ ตลาดร้านค้า และราชธานีโดยล าดับ เดินทางถึงมหาสมุทรแล้ว เศรษฐีท าการตีฆ้องร้อง
ป่าวประกาศแล้วข้ามลงสู่มหาสมุทรด้วยเรือเดินสมุทร เมื่อเศรษฐีนี้ออกเดินเรือไปยังมหาสมุทรนั้น 
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ ทรงกระท าพุทธกิจทั้งหมดแล้ว เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ด้วยนิรุปาทิเสสนิพพานธาตุ (nirupadhiśeṣa nirvāṇadhātu) เมื่อพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ทรงปรินิพพาน เหล่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นมหาเถระ (มีอ านาจ) ก็ปรินิพพานแล้ว เมื่อปรินิพพานได้          
7 วัน ศาสนาก็สูญสิ้นแล้ว ก็เศรษฐีนั้นมีเทวดาและอมนุษย์คุ้มครองแล้วจึงส าเร็จการเดินเรือข้ามจาก
มหาสมุทรนั้นแล้ว ก็ครั้นข้ามมาแล้วจึงยกสินค้านั้นด้วยเกวียน อูฐ โค และลาเดินทางไปโดยล าดับ 
อนึ่ง เศรษฐีนั้นเมื่อเดินไปตามถนนย่อมถามคนที่เดินทางผ่านมาว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านทราบถึง              
ความเป็นไปของราชธานีชื่อว่า เกษมาวดีบ้างไหม ?” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พวกเราย่อมรู้” เศรษฐีนั้น
จึงกล่าวว่า “พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระทรงประทับอยู่ในราชธานีเกษมาวดีหรือ ?” 
ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระนั้นทรงปรินิพพาน
แล้ว” ก็เศรษฐีนั้นครั้นฟังค านั้นแล้วถึงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและหมดสติล้มลงที่ พ้ืนดิน จากนั้น
เศรษฐีก็ได้สติกลับคืนมาด้วยการพรมน้ าจึงลุกขึ้นถามอีกว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านทราบไหมว่า             
แม้สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นยังอยู่ไหม ?” พวกเขากล่าวว่า “แม้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็น
มหาเถระเหล่านั้นก็ปรินิพพานแล้ว อนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว 7 วัน 
พระราชาพระนามว่า เกษมะ รับสั่งให้สร้างเจดีย์แต่มีอานุภาพน้อยเพ่ือพระสัมยักสัมพุทธเจ้า                
พระนามว่า เกษมังกระ” ก็เศรษฐีนั้นครั้นไปแล้วจึงถามกะพวกชาวบ้านว่า “ท่านผู้เจริญ พระสถูป
ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันประดิษฐานไว้แล้วมีอยู่บ้างไหม ?” พวกชาวบ้านเหล่านั้น
กล่าวว่า “มีอยู่ พระราชาเกษมะรับสั่งให้ประดิษฐานเจดีย์แต่มีอานุภาพน้อย” เศรษฐีนั้นได้มีความคิด
อย่างนี้ว่า เราได้น าทองนี้มามุ่งถึงพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ แต่พระองค์ทรง
ปรินิพพานแล้ว อย่ากระนั้นเลยเราพึงให้สร้างเจดีย์อันมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นนั่นแลด้วยทองนี้นี่แหละ เศรษฐีครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงแจ้งให้พระราชาเกษมะทราบว่า 
“ข้าแต่มหาบพิตร ทองนี้ข้าพระองค์น ามาแล้วก็เพ่ือพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ            
แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงปรินิพพานแล้ว ข้าแต่มหาบพิตร บัดนี้ ถ้าพระองค์ทรงอนุญาต
แล้วไซร้ ข้าพระองค์จะพึงให้สร้างเจดีย์อันมีอานุภาพมากกว่าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น          
ด้วยทองนี้นี่แล” พระราชาทรงรับสั่งกะเศรษฐีนั้นว่า “ท่านจงท าตามความปรารถนาเถิด” ครั้งนั้น 

                                                           

 
495

เกษมะ (ส. เกฺษม kṣema) บาลีว่า เขมะ (บ. เขม khema) ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทานว่าคือ พระราชา
แห่งเมืองเกษมวดีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระตถาคตเจ้าเกษมังกระทรงอุบัติขึ้นในโลก แต่ตามคัมภีร์ฝ่ายบาลีว่า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์
ที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสมัยของพระโพธิสัตว์กกุสันธะ ซึ่งมักชอบถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งเป็นผู้ที่
ช่วยเหลือรูปนันทา (rūpānanda) ในการน าเอากิ่งต้นโพธิ์ของพระกกุสันธะไปสู่ลังกา และยังหมายถึงชื่อเมืองหลวงของพระราชา
เขมังกระ ดู Ibid., 723-725. 
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พวกพราหมณ์ทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในพระนครทั้งหมดเข้าไปหามหาเศรษฐีนั้นแล้วกล่าวว่า “มหาเศรษฐี
ผู้ เจริญ ในเวลาที่พระพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ จะพึงอุบัติขึ้นในโลก พวกเราชื่อว่า                      
พระทักษิณียบุคคลของโลก เมื่อใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว เมื่อนั้นพระองค์ทรงเป็น 
พระทักษิณียบุคคล แต่บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงปรินิพพานแล้ว พวกเราเท่านั้นชื่อว่า
เป็นพระทักษิณียบุคคล ทองนั้นควรจะเป็นของพวกเรา” เศรษฐีนั้นกล่าวแก่พราหมณ์เหล่านั้นว่า 
“เราจะไมใ่ห้ทองนี้แก่พวกท่าน” พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่า “ถ้าท่านจะไม่ให้แก่พวกเรา พวกเราก็จะ
ไม่ให้ท่านท าการงาน (สร้างเจดีย์ )” พราหมณ์เหล่านั้นมีจ านวนมากแต่เศรษฐีมีบริวารน้อย                    
เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นขัดขวางอยู่อย่างนั้น เศรษฐีไม่พึงได้เพ่ือจะให้สร้างเจดีย์นั้นด้วยทองตามที่
ตนเองปรารถนา ครั้งนั้น เศรษฐีนั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร เพราะพวก
พราหมณ์ ข้าพระองค์จึงไม่ได้เพ่ือจะให้สร้างเจดีย์นั้นตามความปรารถนา” ล าดับนั้น พระราชาทรง
ประทานบุรุษรับใช้ของพระองค์ผู้ชื่อว่า สหัสรโยธี496 (sahasrayodhī) แก่เศรษฐีนั้น และพระราชา
ทรงสั่งกะบุรุษรับใช้ของพระองค์อย่างนี้ว่า “เมื่อคฤหบดีนั้นสร้างสถูปถ้ามีใครมาขัดขวาง เจ้าพึง
ลงโทษมันด้วยอาชญาอันหนัก” บุรุษผู้ชื่อว่าสหัสรโยธีน้อมรับค าสั่งของพระราชาด้วยค าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ พระเจ้าข้า” แล้วเดินทางออกไป ก็ครั้นออกไปแล้วย่อมกล่าวกะพราหมณ์
ทั้งหลายอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงฟัง เราเป็นราชบุรุษซึ่งพระราชาประทานให้แก่มหาเศรษฐีนี้  
ด้วยรับสั่งว่า เมื่อมหาเศรษฐีสร้างสถูปถ้ามีใครพึงท าการขัดขวาง เจ้าพึงลงโทษมันผู้นั้นด้วยอาชญาอัน
หนัก ถ้าพวกท่านพึงกระท าการท าลายบางอย่างในที่นี้เราจะลงโทษพวกท่านด้วยอาชญาอันหนัก” 
พราหมณ์เหล่านั้นฟังค าของบุรุษผู้ชื่อว่าสหัสรโยธีอย่างนี้ก็กลัวแล้ว ครั้งนั้น มหาเศรษฐีนั้นครั้นคิดแล้ว
ว่า “เราพึงกระท าโดยประการที่ทองนี้พึงบรรจุอยู่ในห้องในที่นั้นนั่นแล” ดังนี้แล้วเริ่มเพ่ือที่จะให้สร้าง
บันไดสี่แห่งทางด้านข้างสี่ข้างทั้งหมดของสถูปนั้นข้างละแห่ง ตลอดจนให้สร้างเสาต้นที่หนึ่งโดยล าดับ 
หลังจากนั้นให้สร้างเสาต้นที่สองเป็นล าดับถัดไป หลังจากนั้นให้สร้างเสาต้นที่สามเป็นล าดับถัดไป 
เรื่อยไปจนถึงส่วนอัณฑะโดยล าดับ และมหาเศรษฐีก็ให้สร้างส่วนอัณฑะของสถูปให้เป็นส่วนที่ใช้ตั้ง
เสาบูชายัญไว้ตรงระหว่างกลาง หลังจากนั้น สร้างพ้ืนชั้นแรกบนส่วนอัณฑะที่ใหม่เอ่ียมนั้น ท าการยก
เสาขึ้นโดยล าดับ ให้ยกแก้วมณีชิ้นใหญ่เหล่านั้นไว้ที่เก็บน้ าฝน ก็เมื่อเศรษฐีนั้นขณะก าลังสร้างนาย
บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “บัดนี้คงจะไม่มีใครมาท าลายในที่นี้” เมื่อมี                
ความเชื่อมั่นจึงเดินทางไปในชนบทเพราะมีการงานบางอย่าง ก็มหาเศรษฐีนั้นให้สร้างซุ้มประตูสี่แห่ง
ทั้งสี่ด้านของสถูปนั้น ให้สร้างมหาเจดีย์สี่แห่งทั้งสี่ด้านคือ (เจดีย์อันแสดงถึง) สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ 
แสดงธรรมจักร และปรินิพพาน และตกแต่งเนินสถูปนั้นด้วยรัตนศิลา ให้สร้างอุปางคเจดีย์497 สี่แห่ง
ตลอดทิศทั้งสี่ ให้สร้างสระปุษกิริณีทางด้านข้างทั้งสี่ทิศ ก็ในสระปุษกิริณีนั้นมหาเศรษฐีสั่งให้ปลูก
ดอกบัวนานาชนิด อันได้แก่ ดอกอุบล ดอกปัทม์ ดอกกุมุท และดอกบุณฑริกอันมีกลิ่นหอมละมุน  
และให้ปลูกดอกไม้ที่เกิดบนพ้ืนดินนานาชนิดไว้ริมสระปุษกิริณี คือ ดอกวงศ์ผกากรอง ดอกกล้วยไม้ 
ดอกแตรนางฟ้า ดอกมะลิลา ดอกมะลิซ้อน ดอกมะลิตูม ดอกพุทธชาติ และดอกธาตุษการีให้ปลูก
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สหัสรโยธี (sahasrayodhī) หมายถึง ผู้ที่สามารถต่อกรกับทหารได้ถึงหนึ่งพันคน ดู Franklin Edgerton, 

Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 588. 
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อุปางคเจดีย์ (ส. อุปางฺคไจตฺย upāṅgacaitya, บ. อุปางฺคเจติย upāṅgacetiya) เจดีย์องค์รอง หรือเจดีย์

ขนาดเล็ก. 
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ดอกไม้และผลไม้ทุกฤดูกาลเพ่ือบูชาพระสถูป ล้อมรั้วไว้อย่างแข็งแรง ให้มีคนรับใช้ (คอยดูแล) สถูป 
ให้มีการเป่าสังข์และประโคมดนตรี พวกชาวบ้านผู้ที่จะกระท าสักการะเจดีย์นั้นด้วยธูปหอมและผง
ดอกไม้ก็พากันมาจากเมือง หมู่บ้านนั้นแล้วกระท าสักการะเจดีย์ด้วยธูปหอมและผงดอกไม้ ถ้าลมพัด
มาทางทิศใต้ เพราะลมทางทิศใต้กลิ่นบุปผชาติทั้งหมดก็จะฟุ้งขจรไปทั่วบริเวณเจดีย์และเนินแห่งสถูป
นั้น ลมทางทิศตะวันตก และแม้ลมทางทิศตะวันออกก็เหมือนกัน เพราะลมพัดกลิ่นของดอกไม้       
นานาชนิดก็ฟุ้งขจรไปทั่วบริเวณเจดีย์และเนินแห่งสถูปนั้น ก็เมื่อสถูปนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์หมดทุก
อย่างแล้ว บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีก็เดินทางกลับมา บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีนั้น ครั้นเห็นสถูปนั้นสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วจึงกล่าวว่า “ชนทั้งหลายท าสักการะที่เจดีย์นี้แล้วจะได้รับอะไร ?” ครั้งนั้น 
เศรษฐีนั้นเริ่มที่จะพรรณนาถึงตัวอย่างการเป็นพระพุทธเจ้าว่า “บุคคลเมื่อกระท าอยู่อย่างนี้ด้วย 
ความเพียรพยายามตลอด 3 อสังไขย์จะได้รับอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีนั้น
ฟังค านั้นแล้วก็ถึงความสิ้นหวังกล่าวด้วยความอุตสาหะอันถดถอยว่า “เราคงจะไม่สามารถเพ่ือจะยัง
อนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นได้” ล าดับนั้น เศรษฐีนั้นจึงเริ่มที่จะพรรณนาถึงตัวอย่างการเป็น
พระปรัตเยกพุทธเจ้า บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีฟังตัวอย่างการพรรณนาของเศรษฐีนั้นอย่างนี้ก็มีจิต          
หดหู่กล่าวว่า “เราไม่สามารถเพ่ือจะยังปรัตเยกโพธิญาณนี้ให้เกิดขึ้นได้” ล าดับนั้น มหาเศรษฐีนั้นจึง
แสดงตัวอย่างพรรณนาถึงการเป็นสาวกว่า “ท่านจงตั้งปณิธานจิตไว้ในศราวกญาณก่อน” ล าดับนั้น 
บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีจึงกล่าวว่า “ท่านมหาเศรษฐี ท่านกระท าการตั้งปณิธานไว้ในโพธิญาณ               
ชนิดไหนเล่า ?” มหาเศรษฐีนั้นจึงกล่าวว่า “เราท าจิตในอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นแล้ว”  
บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีจึงกล่าวว่า “ถ้าท่านท าจิตในอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นแล้วไซร้                 
เราจะเป็นสาวกของท่านนั่นแล” ท่านพึงยอมรับเราด้วยเถิด ล าดับนั้น เศรษฐีนั้นจึงกล่าวแก่บุรุษผู้ได้
ชื่อว่าสหัสรโยธีนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านเป็นผู้กระท าบาปมากหนอ แต่อย่างไรก็ตามในเวลาที่ท่านได้
ยินเสียงว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกพึงตั้งสติไว้เถิด ก็เศรษฐีนั้นครั้นสร้างเจดีย์นั้นแล้ว พิจารณา
แล้วหมอบลงที่เชิงฐาน (ของเจดีย์นั้น) ตั้งปณิธานว่า  
 

 ด้วยทานอันยิ่งใหญ่นี้  
 ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสุคตสวยัมภูพุทธเจ้า | 
 ข้าพเจ้าผู้ข้าม (สังสารวัฏ) ได้แล้ว พึงช่วยหมู่สัตว์ผู้ที่ยังข้าม (สังสารวัฏ) 
 ไม่ได้ให้ข้ามได้ด้วยเถิด เหมือนกับพระชินเจ้าองค์ก่อนๆ ||1|| 
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เศรษฐีในอดีตกาลนั้นก็คือเรานั่นเองผู้บ าเพ็ญโพธิสัตว -          
จริยาในสมัยนั้น บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีในกาลสมัยนั้นก็คือธรรมรุจินั่นเอง” นี้คือการพบธรรมรุจิ           
นั้นในอสังไขยย์ที่หนึ่งของเรา เราจึงกล่าวค านั้นแก่สงฆ์ว่า “ธรรมรุจิ นานแล้วนะ” ล าดับนั้น                
ธรรมรุจิทราบแล้วจึงกล่าวว่า “ขอรับ นานแล้ว”  
 ในอสังไขยย์ที่สองพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร498 (dīpaṁkara) ทรงอุบัติ
ขึ้นแล้วในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ เป็นพระสุคต เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึก
คนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว              
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ทีปังกร (dīpaṁkara) ในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทีปังกรได้ลงมาจุติสู่ครรภ์ของพระนาง               
สุทีปาผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอรรจิมัตในเมืองทีปวตี ดู ส าเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 129-156.  
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เป็นผู้มีโชค ครั้งนั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร ทรงเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทเสด็จ
ถึงราชธานีนามว่า ทวีปาวตี499 (dvīpāvatī) โดยล าดับ ในทวีปาวตีราชธานีมีพระราชาพระนามว่า             
ทวีปะ (dvīpa) ทรงครองราชย์สมบัติอันมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เกษม มีภิกษาหาได้ง่าย                 
และแออัดไปด้วยมนุษยชนจ านวนมาก ครั้งนั้น พระเจ้าทวีปะได้นิมนต์พระสัมยักสัมพุทธเจ้า                
พระนามว่า ทีปังกร ให้เสด็จเข้าไปยังพระนครด้วยสักการะอันยิ่ง ก็พระเจ้าทวีปะนั้นได้มีพระราชา         
ผู้เป็นสหาย (พระราชาในแว่นแคว้นที่ติดกัน) พระนามว่า วาสวะ (vāsava) พระเจ้าทวีปะนั้นได้ส่งทูต
ไปหาพระเจ้าวาสวะว่า “ท่านจงมาเถิด เราได้นิมนต์พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร             
ให้เสด็จเข้าไปในพระนครอันประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พวกเราจะกระท าการบูชาแก่                
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ในครั้งนั้นพระเจ้าวาสวะทรงปรารถนาการบริจาคตลอด
ระยะเวลา 12 ปี ท้ายสุดแห่งการบูชายัญพระองค์รับสั่งให้จัดตั้งมหาประทาน 500 5 อย่างคือ                      
1. เหยือกที่ท าด้วยทอง 2.ภาชนะทองค า 3. ที่นอนที่ท าด้วยรัตนะทั้งสี่ 4. เงิน 500 กระษาปณ์            
5. หญิงสาวผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ทราบมาว่าเวลานั้นมีมาณพ 501สองคนอาศัยอยู่ใน
ชนบทต่างเมือง ก็พวกเขาทั้งสองกระท าการเล่าเรียนพระเวทจากส านักของอาจารย์ พวกเขาทั้งสอง
ต่างก็ตระหนักรู้ว่า ทรัพย์ของอาจารย์เป็นของที่จะต้องคืนให้แก่อาจารย์ ทรัพย์ของอุปัชฌาย์เป็นของ
ที่จะต้องคืนให้แก่อุปัชฌาย์เป็นเรื่องธรรมดา ต่อมาพวกเขาทั้งสองฟังมาว่าพระเจ้าวาสวะรับสั่งให้
จัดตั้งมหาประทาน 5 ประการในท้ายสุดแห่งการบูชายัญ พราหมณ์ใดถึงพร้อมด้วยการสาธยาย 
พราหมณ์นั้นจะได้รับ เขาทั้งสองได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พวกเราทั้งสองจะไปในที่นั้น พวกเราจะรับ
พระราชทานนั้นและคิดแล้วว่า “บรรดาพวกเรา ใครจะเป็นพหูสูต502 (bahuśruta) ยิ่งกว่า หรือจะ
เป็นผู้สาธยายดีกว่า” เขาท้ังสองจึงเดินทางไปยังมหานครของพระเจ้าวาสวะ ก็เทวดาได้กราบทูลแล้ว
แก่พระเจ้าวาสวะนั้นว่ามีมาณพสองคนก าลังเดินทางมาคือ มาณพชื่อว่า สุมติ (sumati) และมาณพชื่อ
ว่ามติ (mati)503 บรรดาพวกเขาทั้งสองคนนี้ พระองค์จงให้เครื่องพระราชทานแก่สุมติ ข้าแต่             
มหาราชเจ้า ถ้าพระองค์ปรารถนาการบริจาคตลอด 12 ปีอย่างนี้ ดังนั้น พระองค์จะพระราชทาน 
มหาประทานแก่สุมติมาณพผู้ถึงความยิ่งใหญ่แห่งผลบุญ พระราชานั้นทรงตระหนักว่า “แม้เทวดาย่อม
บอกเพ่ือประโยชน์แก่มาณพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนมิใช่หรือ” ครั้งนั้น พระราชาทรงเห็นมาณพทั้งสองผู้มี
รูปงาม น่าเลื่อมใส เดินทางมาแต่ที่ไกลนั่นแล ก็พวกเขาทั้งสองคน ครั้นไปแล้วก็ขึ้นไปนั่ งบนอาสนะ
อันเลิศ ในบรรดาอาสนะที่ปูลาดไว้ส าหรับพวกพราหมณ์ ในการบริจาคนั้น ล าดับนั้น พระเจ้าวาสวะ

                                                           

 
499

ทวีปาวตี (dvīpāvatī) ในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานเรียกชื่อเมืองนี้ว่า ทีปวตี (dīpvatī) พระราชาผู้ปกครองเมืองนี้
คือพระเจ้าอรรจิมัตผู้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าทีปังกร ดู เร่ืองเดียวกัน, 129. 
 500

มหาประทาน (ส. มหาปฺรทาน mahāpradāna) บาลีว่า มหาปทาน (บ. มหาปทาน mahāpadāna) คือ               
การถวายทานคร้ังยิ่งใหญ่. 
 

501
มาณพ (māṇava) ชายหนุ่ม. 

502
พหูสูต (ส. พหุศฺรุต bahuśruta) บาลีว่า พหุสุตตะ (บ.พหุสุตฺต bahusutta) ไทยใช้ว่า พหูสูต คือท่านผู้มี

ความรู้ได้ยินได้ฟังมามาก. 

 
503

มาณพชื่อว่า สุมติ (sumati) ตามคัมภีร์ทิวยาวทานในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานว่าคือพราหมณ์หนุ่มชื่อว่าเมฆะ 
ส่วนมาณพที่ชื่อว่า มติ (mati) ตามคัมภีร์ทิวยาวทานคือพราหมณ์หนุ่มที่ชื่อเมฆทัตตะในคัมภีร์มหาวัสตุอวทาน ดู  ส าเนียง 
เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1, 159. 
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ทอดพระเนตรเห็นพวกเขาทั้งสองจึงทรงด าริอย่างนี้ว่า “พวกเทวดาบอกแก่เราแล้วว่ามีมาณพชื่อว่า
สุมติ คงจะเป็นคนนี้ พระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปยังอาสนะอันเลิศนั้นแล้วถามสุมติ มาณพว่า               
“ท่านผู้เจริญ ท่านคือสุมติมาณพหรือ” ? สุมติมาณพกราบทูลว่า  “ข้าพระองค์ คือสุมติมาณพ”           
ครั้งนั้น พระเจ้าวาสวะให้สุมติมาณพรับประทานอาหารบนอาสนะอันเลิศแล้วพระราชทาน          
มหาประทาน 5 ประการ สุมติมาณพรับเครื่องมหาประทาน 5 ประการ อันมีเหยือกทองค า เป็นต้น 
แต่ไม่รับเครื่องมหาประทานอย่างหนึ่งคือหญิงสาว เขากล่าวว่า “เราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์” 
ล าดับนั้น หญิงสาวนั้นครั้นเห็นสุมติมาณพผู้มีรูปงามน่าเลื่อมใสก็เกิดความสเน่หาปรารถนาอยากจะ
ได้มาครองจึงกล่าวกะสุมติมาณพนั้นอย่างนี้ว่า “พราหมณ ์ท่านจงรับเราไปเถิด” มาณพนั้นจึงกล่าวว่า 
“เราไม่สามารถเพ่ือที่จะรับเธอได้” ครั้งนั้น หญิงสาวนั้นถูกพระราชาล้มเลิกความคิดที่จะให้จึงไม่ได้
ถูกรับเอาไปอีก หญิงสาวนั้นผู้ที่สุมติมาณพไม่รับเอาไปอยู่จึงเดินทางไปยังทีปาวตีนครของพระเจ้า              
ทีปะ นางครั้นไปในพระนครนั้นแล้วก็ปลดเปลื้องเครื่องประดับของตัวเองออกจากร่างกาย แล้วให้ไว้
แก่นายมาลาการ504ว่า “ท่าน (รับ) เอามูลค่าแห่งเครื่องประดับนี้แล้ว จงให้ดอกบัวสีน้ าเงินแก่เราทุกๆ 
วันเพ่ือบูชาเทพ” ด้วยการตกลงนั้นนางจึงให้เครื่องประดับทองค าแล้วเริ่มที่จะแสดงความเคารพต่อ
เทพ ก็สุมติมาณพนั้นถือเอามหาประทานสี่ประการเหล่านั้นเข้าไปหาอาจารย์ ครั้นเข้าไปหาแล้วก็ให้
เครื่องมหาประทานสี่ประการเหล่านั้นแก่อาจารย์ แต่อาจารย์ของเขารับมหาประทานเพียงสาม
ประการ และให้เงิน 500 กระษาปณ์แก่สุมตินั้นนั่นแล อนึ่ง ในคืนนั้นนั่นเองสุมตินั้นได้ฝันเห็น
เหตุการณ์ 10 ประการคือ เราดื่มน้ าในมหาสมุทร เราเหาะขึ้นไปทางอากาศ เราสัมผัสจับต้อง
พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านี้ซึ่งมีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือ เราใช้สอยรถ
ของพระราชา เห็นฤษี ช้างเผือก หงส์ ราชสีห์ ภูเขาแท่งศิลาทึบ สุมติมาณพนั้นครั้นเห็นสิ่งเหล่านั้น
แล้วก็ตื่นข้ึน เขาตื่นข้ึนมาแล้วได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ใครเล่าจะกระท าการพยากรณ์ความฝันเหล่านี้
ของเรา” ในที่นั้นมีฤษีผู้ได้อภิญญา 5 อาศัยอยู่ในที่ไม่ไกล ครั้งนั้น สุมติมาณพจึงเข้าไปหาฤษีเพ่ือขจัด
ความสงสัย สุมติกระท าปฏิสัมโมทนา505 (pratisaṁmodana) แก่ฤษีนั้นแล้วก็ได้เล่าความฝันแล้ว           
กล่าวว่า “ท่านจงกระท าการขจัด (ความสงสัย) แห่งความฝันเหล่านี้ของเราด้วยเถิด” ฤษีนั้นกล่าวว่า 
“เราไม่สามารถจะกระท าการพยากรณ์ความฝันเหล่านี้ได้ ท่านจงไปยังราชธานีทีปาวตี506 ในพระนคร
นั้นพระเจ้าทีปะได้นิมนต์พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกระ ให้เสด็จเข้าไปในพระนครอัน
ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม พระองค์จะกระท าการพยากรณ์ความฝันเหล่านี้ได้” ครั้งนั้น พระเจ้า            
วาสวะตอบรับค าของพระเจ้าทีปะนั้นแล้ว มีเหล่าอ ามาตย์ 80,000 แวดล้อมแล้ว เสด็จเดินทางมาถึง 
ทีปาวตีราชธานีโดยล าดับ ก็พระเจ้าทีปะนั้นทรงด าริว่า “เราจะนิมนต์พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าให้
เข้าไปในพระนครตลอด 7 วันด้วยสักการะอันใหญ่ จึงเริ่มที่จะกระท าการตระเตรียมดอกไม้ทั้งปวง
จากทั่วราชอาณาจักร ก็ในวันที่พระเจ้าทีปะเริ่มเพ่ือจะนิมนต์พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าให้เสด็จเข้า
ไปในพระนครอันประดับตกแต่งอย่างสวยงามนั้น แม้สุมติมาณพเดินทางมาถึงที่นั้นนั่นแล ขณะนั้น 
                                                           

 
504

มาลาการ (mālākāra) คือ นายช่างดอกไม้. 

 
505

ปฏิสัมโมทนา (ส. ปฺรติส โมทน pratisaṁmodana ) บาลีว่า ปฏิสัมโมทนา (บ. ปฏิส โมทน paṭisaṁmodana) 
คือ การอนุโมทนาตอบกลบั. 
 

506
ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตเรียกชื่อเมืองนี้ว่า ทวีปาวตี (dvīpāvatī) บ้าง และทีปาวตี (dīpāvatī) บ้าง                  

พึงทราบว่าเป็นเมืองเดียวกัน. 
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พระราชารับสั่งให้ท าการตระเตรียมดอกไม้ทั้งหมดก็นางทาริกาผู้รับใช้ทวยเทพเดินทางไปหานาย
มาลาการกล่าวว่า  “ท่านจงให้ดอกอุบล สีน้ าเงินแก่เรา เราจะกระท าการอ้อนวอนเทพ”             
นายมาลาการกล่าวว่า “วันนี้พระราชาทรงรับดอกไม้ทั้งหมดไว้เพ่ือการเสด็จเข้าไปในพระนครของ
พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้า” นางกล่าวว่า “ท่านจงไปจงถือเอาดอกอุบล ดอกปัทม์สีน้ าเงินที่โผล่
ขึ้นมาด้วยบุญของเราในสระปุษกิริณีนั้น” ดอกปัทม์สีน้ าเงินเจ็ดดอกปรากฏแล้วในสระปุษกิริณีนั้น
เพราะบุญญานุภาพ507ของสุมติ ครั้งนั้น นายมาลาการนั้นไปแล้วเขาย่อมเห็นดอกปัทม์สีน้ าเงิน
เหล่านั้น ก็ครั้นเห็นแล้วนางทาริกานั้นได้กล่าวกะนายมาลาการว่า “ท่านจงเด็ดดอกปัทม์เหล่านั้น
ขึ้นมา” นายมาลาการกล่าวว่า “เราจะไม่เด็ด เราจะมีความผิดจากราชตระกูล” ครั้งนั้น นางทาริกา
นั้นกล่าวว่า “ไม่ผิดหรอก (เพราะ) ท่านได้เด็ดดอกไม้ทั้งหมดถวายพระราชาไปก่อนแล้ว” นาย             
มาลาการกล่าวว่า “ใช่ เราได้ถวายแล้ว” ล าดับนั้น นางทาริกานั้นจึงกล่าวว่า “ดอกปัทม์เหล่านี้
ปรากฏขึ้นมาด้วยบุญของเรา ท่านจงให้ดอกปัทม์ที่โผล่ขึ้นมาแก่เรา” นายมาลาการกล่าวว่า               
“ดอกปัทม์ที่ถือน าเข้าไปราชตระกูลจะให้ (พวกราชบุรุษ) ไม่รู้ได้อย่างไร ?” นางทาริกาจึงกล่าวว่า 
“จงเด็ดมาเถิด ท่านผู้เจริญ เราจะปักดอกปัทม์ในแจกันที่ใส่น้ าแล้วน าเข้าไป” นายมาลาการนั้นฟัง
อย่างนี้แล้วจึงเด็ดดอกปัทม์ท่ีโผล่ขึ้นมาเหล่านั้นให้แก่นางทาริกานั้น ก็สุมตินั้นเดินทางมาถึงสถานที่นั้น
แล้วโดยล าดับ เขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “เรา (เข้าไป) เฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจะไม่บูชา 
(พระองค)์ เลยได้อย่างไร ?” เขาจึงเข้าไปยังเรือนของนายมาลาการผู้ดูแลดอกไม้ทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้รับ
ดอกไม้สักดอกหนึ่งเลย หลังจากนั้นจึงออกไปข้างนอกเรือนของนายมาลาการ แล้วเที่ยวเสาะหา
ดอกไม้ตามสวนต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รับดอกไม้สักดอกหนึ่งเลย ครั้งนั้น เขาเมื่อเที่ยวไปอยู่ได้มาถึงอุทยาน
นั้นแล้ว ก็นางทาริกานั้นเดินมายังข้างหน้าของสุมติมาณพนั้นจากอุทยานนั้น  ล าดับนั้น ด้วยอานุภาพ
แห่งบุญ (ของสุมตินั้น) ดอกปัทม์สีน้ าเงินจึงลอยขึ้นมาจากแจกันที่ใส่น้ านั้น ทันใดนั้น สุมติเห็นดอก
ปัทม์เหล่านั้นแล้วจึงกล่าวแก่นางทาริกานั้นว่า “เธอ จงให้ดอกปัทม์เหล่านี้แก่เรา” เธอจงขายดอก
ปัทม์เหล่านี้แล้วรับเอาเงิน 500 กระษาปณ์จากเรา นางทาริกานั้นกล่าวแก่สุมตินั้นว่า “ในเวลานั้น 
ท่านไม่ปรารถนาจะรับเราไว้ บัดนี้มาขอดอกปัทม์กะเรา เราจะไม่ให้” นางทาริกาครั้นกล่าวอย่างนี้
แล้วได้กล่าวกะสุมติมาณพอีกว่า “ท่านจะเอาดอกปัทม์เหล่านี้ไปท าอะไร ?” สุมติกล่าวว่า “เราจะ
บูชาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า” หลังจากนั้น นางทาริกาจึงกล่าวว่า  “จะมีประโยชน์อะไรที่จะพึง
กระท าด้วยกระษาปณ์ส าหรับเรา” ? เราจะถวายแก่พระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าด้วยผลแห่งการถวายดอก
ปัทม์เหล่านี้ ท่านจะปรารถนาเราเป็นภรรยาทุกๆ ชาติ ในผลแห่งการถวายทานนี้ถ้าท่านจะตั้งปณิธาน
อย่างนี้ว่า “นางทาริกาพึงเป็นภรรยาของเราทุกๆ ชาติ” สุมติกล่าวว่า “พวกเราเป็นผู้ยินดียิ่งในทาน
ย่อมกระท าการสละครอบครัวหนุ่มสาว และการสละเลือดเนื้อของตัวเอง” ล าดับนั้น นางทาริกาจึง
กล่าวแก่สุมติว่า “ท่านจงตั้งปณิธานอย่างนี้ หลังจากนั้น ท่านพึงมอบดิฉันให้แก่ผู้ที่ท่านปรารถนา           
จะให้” ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางทาริกานั้นจึงให้ดอกปัทม์ 5 ดอกแก่สุมตินั้น แล้วถือเอาเองไว้ 2 ดอก 
และกล่าวคาถาว่า 
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บุญญานุภาพ (ส. บุณฺยานุภาว puṇyānubhāva) บาลีว่า บุญญานุภาพ (ปุญฺ านุภาว puññānubhāva) 
อ านาจของผลการประกอบกุศล. 
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เมื่อท่านพบพระพุทธเจ้า ผู้เป็นนายกของโลกแล้วพึงตั้งปณิธาน | 
ขอให้เราเป็นภรรยาผู้ประพฤติธรรมร่วมกันตลอดนิตย์นิรันดร์ของท่าน ||2|| 
 

 พระราชานั้นรับสั่งให้ท าความสะอาดในพระนครนั้น ให้ปราศจากกรวด หิน กระเบื้อง 
ทุกอย่าง ยกธงชัย ธงแผ่นผ้า ซุ้มประตู และเครื่องประดับมงกุฎ ประพรมด้วยจุณแห่งน้ าหอม             
เริ่มตั้งแต่ประตูพระนครไปจนถึงวิหาร จนกระทั่งภายในพระนครก็รับสั่งให้ท าความสะอาด                         
ให้ปราศจากกรวด หิน กระเบื้อง ยกธงชัย ธงแผ่นผ้า ซุ้มประตู และเครื่องประดับมงกุฎ ประพรมด้วย
จุณแห่งน้ าหอม ก็พระราชานั้นถือเอาฉัตร 100 ซี่ยกขึ้น (เหนือพระเศียร) ของพระทีปังกรสัมยัก    
สัมพุทธเจ้า เหล่าอ ามาตย์ก็กระท าอย่างนั้นเหมือนกัน พระเจ้าวาสวะพร้อมด้วยเหล่าอ ามาตย์ก็ทรง
ยกขึ้นอย่างนั้นเหมือนกัน พระเจ้าทีปะหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้ว 
ทูลให้ทราบว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปยังพระราชวังเถิด” ครั้งนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ประทับอยู่เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ก็เสด็จมุ่งหน้าเข้าไปสู่พระราชวัง           
ก็พระเจ้าทีปะนั้นทรงกั้นฉัตร 100 ซ่ี (เหนือพระเศียร) ของพระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้า                  
เหล่าอ ามาตย์ก็ยกข้ึนแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน (รวมทั้ง) พระเจ้าวาสวะผู้มีเหล่าอ ามาตย์เป็นสหายด้วย 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานแล้วด้วยฤทธิ์โดยประการที่คนหนึ่งๆ จะตระหนักว่า “เรากั้นฉัตรเพ่ือ
พระผู้มีพระภาคเจ้า” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงท่ามกลางหมู่ชน ด้วยความงดงามอย่างนั้น 
ขณะนั้น ทรงวางพระบาทบนธรณีประตูอันตกแต่งไว้อย่างดี เวลาระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าวาง
พระบาทบนธรณีประตูนั่นแล แผ่นดินสั่นสะเทือนแล้วโดยอาการ 6 อย่าง คือ เคลื่อนไปเคลื่อนมา 
ย้ายไปย้ายมา โคลงไปโคลงมา ก็เป็นธรรมดาที่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระบาทบนธรณีประตู
อันตกแต่งไว้อย่างดีธรรมทั้งหลายอันวิจิตรและน่าอัศจรรย์ย่อมปรากฏคือ คนบ้าทั้งหลายย่อมได้สติ
กลับคืนมา คนตาบอดทั้งหลายย่อมได้ดวงตากลับคืนมา คนหูหนวกท้ังหลายย่อมสามารถจะได้ยินด้วย
โสต คนเป็นใบ้ย่อมสามารถพูดได้ คนพิการย่อมสามารถจะเดินได้ ครรภ์ของเหล่าสตรีผู้มีครรภ์ แก่            
ซึ่งคลอดได้ยากก็จะคลอดได้โดยง่าย เครื่องจองจ าของเหล่าสัตว์ผู้ถูกจองจ าด้วยโซ่ตรวนซึ่งท าจากไม้ 
ห่วงโซ่เหล็กที่คล้องเท้าก็จะคลายออก คนที่ผูกเวรกันตั้งแต่แรกเกิดก็จะกลับมีไมตรจิตในทันทีทันใด 
ลูกวัวทั้งหลายก็จะตัดสายผูกแล้วก็เข้าไปรวมกลุ่มกับแม่ทั้งหลายได้ ช้างทั้งหลายย่อมส่งเสียงร้อง            
ม้าท้ังหลายย่อมคึกคะนอง โคผู้ทั้งหลายย่อมส่งเสียงร้อง นกแก้ว นกสาลิกา นกกาเหว่าและนกคทาดง
ย่อมส่งเสียงร้องอย่างไพเราะ พ้ืนแห่งแผ่นดินที่ฟูขึ้นย่อมยุบลง ที่ยุบลงย่อมฟูขึ้น ตั้งอยู่โดยปราศจาก
ก้อนหิน ก้อนกรวดและกระเบื้อง เทวดาประจ าอากาศ ย่อมโปรยดอกอุบลทั้งหลายอันเป็นทิพย์    
โปรยดอกปัทม์ ดอกกุมุท ดอกปุณฑริก ผงไม้กฤษณา ผงไม้จันทน์ ผงดอกลั่นทม ใบต้นตมาละ               
ดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ ภาคพ้ืนฟูขึ้นทางด้านทิศตะวันออก ยุบลงทางด้านทิศตะวันตก                 
ฟูขึ้นทางด้านทิศตะวันตก ยุบลงทางด้านทิศตะวันออก ฟูขึ้นทางด้านทิศใต้ ยุบลงทางด้านทิศเหนือ              
ฟูขึ้นทางด้านทิศเหนือ ยุบลงทางด้านทิศใต้ ฟูข้ึนในท่ามกลาง ยุบลงในเบื้องปลาย ฟูขึ้นในเบื้องปลาย 
ยุบลงในท่ามกลาง ก็เหล่าสัตว์หลายแสนในราชธานีทีปาวตีนั้น ย่อมกระท าสักการะด้วยดอกไม้                
ธูปและของหอม ชนแม้เหล่านั้น สุมติ และนางทาริกาย่อมถือดอกปัทม์เดินตามพระทีปังกรสัมยัก 
สัมพุทธเจ้า แต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ถูกแวดล้อมด้วยหมู่แห่งมหาชนในที่นั้นเพ่ือ
ต้องการจะบูชา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตระหนักว่า “มาณพสุมติจะกระท าแหล่งก าเนิดบุญได้
มากกว่าหมู่แห่งมหาชนนี้  เมื่อทราบแล้วจึงทรงนิรมิตฝนเจือลมอันมีก าลังแรงขึ้น ขณะนั้น                   
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หมู่มหาชนนั้นได้ให้ช่องทางแล้ว ก็สุมติมาณพผู้ได้โอกาสแล้วครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้งดงาม             
จึงเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง สุมติมาณพผู้เกิดความเลื่อมใสจึงถวายดอกปัทม์ 5 ดอก
เหล่านั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงอธิษฐานโดยประการที่
ดอกปัทม์เหล่านั้นมีขนาดเท่าล้อเกวียนลอยผูกเป็นเพดาน เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปดอกปัทม์
เหล่านั้นย่อมตามไป เมื่อทรงหยุดดอกปัทม์เหล่านั้นก็หยุด เหตุที่นางทาริกานั้นครั้นเห็นแล้ว                
ก็เกิดความเลื่อมใสถวายดอกปัทม์ 2 ดอกแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐาน
โดยพระการที่ดอกปัทม์ 2 ดอกเหล่านั้นมีขนาดเท่าล้อเกวียนลอยผูกเป็นเพดานใกล้พระกรรณ                
ก็ในพ้ืนที่นั้นเพราะมีลมและฝนอย่างหนักจึงเกิดเป็นโคลน หลังจากนั้น สุมติมาณพจึงนอนราบลงกับ
พ้ืนดินที่มีโคลนตมรองรับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าข้ามสุมติมาณพผู้นอน
ราบอยู่ที่พ้ืนแผ่นดินที่มีโคลนตมนั้น สุมติจึงกล่าวคาถานี้เบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
 

 ข้าแต่พระบรมครูพุทธเจ้า ถ้าข้าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า | 
 พระองค์โปรดใช้พระยุคลบาทข้ามชฎาคือ ชาติ ชรา และมรณะของข้าพระองค์ ||3|| 
 

 ล าดับนั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าทีปังกรนั้นทรงวางพระบาทบนชฎาของสุมติมาณพนั้น  
ก็มติมาณพได้ติดตามไปข้างหลังสุมติอยู่อย่างนี้นั่นแล เขาไม่พอใจแล้วได้กล่าวแก่พระผู้มีพระภาค        
เจ้าทีปังกรว่า “ท่านผู้เจริญ จงดูก่อนเถิด พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ใช้พระยุคลบาท
เหยียบชฎาของสุมติมาณพข้ามไปแล้ว” หลังจากนั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าทีปังกรได้พยากรณ์สุมติ
มาณพว่า 
 

 เธอหลุดพ้นจากโลกมนุษย์แล้ว  
 จะตรัสรู้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ (บ าเพ็ญประโยชน์) เกื้อกูลแก่สัตว์โลก | 
 เธอจะเกิดในศากยตระกูลปรากฏนามว่า ศากยมุนี  
 จะเป็นแก่นสารของไตรโลก ส่องสว่างไปยังโลกมนุษย์ ||4|| 
 

 ก็ในเวลาที่พระสัมยักสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงพยากรณ์แล้ว สุมติมาณพนั้นได้เหาะขึ้นไป
ยังอากาศสูงเท่ากับล าตาลเจ็ดต้น และชฎาของเขานั้นก็แตกสลายไป มีชฎาซึ่งวิเศษยิ่งกว่าอันอ่ืน
ปรากฏแทน หมู่ชนหมู่ใหญ่ได้เห็นสุมติมาณพผู้ยืนอยู่บนอากาศ ก็ครั้นเห็นแล้วพากันตั้งปณิธานว่า 
“ในเวลาที่สุมติมาณพนี้บรรลุอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ พวกเราจะพึงเป็นสาวกของเขา ก็นางทาริกา
แม้นั้นย่อมตั้งปณิธานว่า  
 

 เมื่อท่านพบพระพุทธเจ้า ผู้เป็นนายกของโลกแล้วพึงตั้งปณิธาน | 
 ขอให้เราเป็นภรรยาผู้ประพฤติธรรมร่วมกันตลอดนิตย์นิรันดร์ของท่าน ||5|| 
 

 ในเวลาใดที่ท่านเป็นพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายก ผู้ประเสริฐในโลก | 
 เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะเป็นสาวิกา508 (śrāvikā) ของท่าน ||6|| 
 
 

                                                           
508

สาวิกา (ส. ศฺราวิกา śrāvikā) บาลีว่า สาวิกา (บ. สาวิกา sāvikā) คือ ศิษย์ผู้หญิงของพระพุทธเจ้า. 
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 ก็เหล่าชนหลายร้อยหลายพันคนทั้งหมด เห็นมาณพผู้ลอยอยู่บนอากาศ | 
 ต่างก็ปรารถนาความเป็นสาวกในอนาคตกาลนั้นว่า ||7|| 
 

 ในเวลาใดที่ท่านเป็นพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายก ผู้ประเสริฐในโลก | 
 เมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราจะเป็นสาวกของท่านแล ||8|| 
 

 ในเวลาที่พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์สุมติมาณพแล้ว พระเจ้าทีปะ
ถือเอาชฎาของสุมติมาณพนั้น พระเจ้าวาสวะตรัสว่า “ท่านจงให้ชฎานี้แก่เรา” ล าดับนั้น พระเจ้าทีปะ
จึงได้ให้ชฎาแก่พระเจ้าวาสวะนั้น พระเจ้าวาสวะนั้นรับเอามาแล้วได้นับเส้นผมเป็นจ านวน 800,000 
เส้น เหล่าอ ามาตย์ของพระราชานั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์โปรด
ประทานเส้นผมแก่พวกข้าพระองค์คนละเส้นด้วยเถิด ส าหรับเส้นผมเหล่านี้พวกข้าพระองค์จะกระท า
(บรรจุ) เป็นเจดีย์” พระราชานั้นจึงพระราชทานเส้นผมแก่เหล่าอ ามาตย์เหล่านั้นคนละเส้น               
เหล่าอ ามาตย์เหล่านั้นไปยังแว่นแคว้นของตนเองแล้วสั่งให้ประดิษฐานเจดีย์ไว้แล้ว ในเว ลาที่                
พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สุมติมาณพไว้ในอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ พระเจ้าทีปะ 
พระเจ้าวาสวะ และชาวเมืองชาวชนบทมากมายเหล่านั้น ได้ปวารณาสุมติมาณพไว้ด้วยเครื่องอุปกรณ์
ทุกอย่างด้วยมุ่งหวังถึงคุณในอนาคตกาล ล าดับนั้น สุมติมาณพกล่าวกะมติมาณพว่า “พระผู้มี              
พระภาคเจ้าทรงพยากรณ์เราไว้ในอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ ท่านยังจิตให้เกิดขึ้นในที่ไหน (ท่านคิด
อะไรอยู่) ? ครั้งนั้น มติมาณพกล่าวว่า “”สุมติมาณพ (ขณะนั้น) เราไม่พอใจแล้ว สุมติมาณพนั้นจึง
กล่าวว่า “ท่านไม่พอใจแล้วกระท าอย่างไร ?” ล าดับนั้น มติมาณพจึงกล่าวว่า “ในเวลาที่                 
พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าใช้พระยุคลบาทเหยียบที่ชฎาของท่าน เราได้เปล่งวาจาออกมาด้วย          
ความไม่พอใจว่า “พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าใช้พระยุคลบาทเหยียบชฎาของสุมติมาณพ
ผู้เชี่ยวชาญในพระเวทข้ามไปแล้ว” ล าดับนั้น สุมติกล่าวแก่มตินั้นว่า “มาเถิดท่าน พวกเราจะบวชใน
ส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” หลังจากนั้น สุมติและมติจึงได้บรรพชาในศาสนาของพระสัมยัก 
สัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร อนึ่ง สุมติครั้นบวชแล้วก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสาม สั่งสอนบริษัทโดย
ธรรม และสุมติมาณพนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นตุษิต (ส่วน) มติมาณพเมื่อตายไป
แล้วก็ไปบังเกิดในนรก 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พระเจ้าวาสวะผู้เป็นราชา ในกาลสมัยนั้นก็คือพระเจ้า             
พิมพิสาร เหล่าอ ามาตย์  800 ,000 คนในกาลสมัยนั้นก็คือ เทวดา 800 ,000 องค์ ในบัดนี้                       
หมู่ชนชาวเมืองทีปาวตีนั้นก็คือ หมู่ชนนี้ นางทาริกานี้ก็คือ ยโศธรา509 (yaśodharā) นี้นั่นเอง ส่วน            
สุมติก็คือ เราผู้ก าลังประพฤติโพธิสัตวจริยาในสมัยนั้นนั่นแล มติมาณพนี้ก็คือ ธรรมรุจินั้นนั่นเอง               

                                                           
509

ยโศธรา (ส. ยโศธรา yaśodharā ) บาลีว่า ยโสธรา (บ. ยโสธรา yasodharā) เป็นพระนามของเจ้าหญิงแห่ง
เทวทหนคร เป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ และเป็นพระมารดาของเจ้าชายราหุล 
(rāhula) นอกจากนี้พระนางยโศธรายังปรากฏพระนามว่าพิมพา (bimbā) บ้าง พิมพาเทวี (bimbādevī) บ้าง พิมพาสุนทรี 
(bimbāsundarī) บ้าง ราหุลมารดา (rāhulamātā) บ้าง ภายหลังพระนางได้ออกผนวชและปรากฏพระนามว่า ภัททกัจจานา 
(bhaddakaccānā) ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 332; 
และ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 693, 741. 
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นี้เป็นการพบกับธรรมรุจินี้ในอสังไขยย์ที่สองของเรา ดังนั้น เราจึงกล่าวแก่สงฆ์ว่า “ธรรมรุจิ นานแล้ว
นะ ธรรมรุจิ นานมากแล้วนะ” 
 ในอสังไขยย์ที่สามหลังจากนั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กรกุจฉันทะ510 
(krakucchanda) ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ เป็นพระสุคต 
เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและมนุษย์ 
เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค ก็ในราชธานีนั้นมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ มหาเศรษฐีนั้นได้
แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน 
เมื่อมหาเศรษฐีนั้นหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกัน บุตรได้เกิดมาแล้ว และคฤหบดีนั้นเป็นผู้มีศรัทธา 
อนึ่ง ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เข้าถึงตระกูลของคฤหบดีนั้นมีอยู่ ต่อมา คฤหบดีนั้นกล่าวกะภรรยานั้น
นั่นแลว่า “บุตรของพวกเราที่เกิดมาแล้วน าหนี้สินมาให้และน าทรัพย์สมบัติของพวกเราไป นางผู้เจริญ 
บัดนี้เราจะถือเอาสินค้าเดินทางไปยังต่างประเทศเพ่ือค้าขาย” ก็คฤหบดีนั้นผู้ติดอยู่ในโลกแห่งการค้า
ขายจึงถือเอาสินค้าเดินทางไปสู่ประเทศที่ไกลกว่า ดังนั้น คฤหบดีนั้นจึงไม่ได้เดินทางกลับมาเป็นระยะ
เวลานาน ส่วนทารกนั้นวันเวลาผ่านไปก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีรูปงาม ชวนมอง น่าเลื่อมใส ครั้งนั้นเขาได้
ถามมารดาว่า “แม่ ตระกูลของพวกเราท างานอะไร” ? มารดานั้นจึงกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พ่อของเจ้าน า
สินค้าไปขายในตลาด” ล าดับนั้น เด็กนั้นจึงเริ่มเพ่ือจะน าสินค้าไปขายในตลาดแล้วต่อมามารดาของ
เด็กนี้ถูกเกลศตัณหารุมเร้าแล้วจึงเริ่มคิดว่า “จะพึงมีอุบายอะไรที่เราพึงบรรเทาเกลศตัณหานี้ได้            
และใครๆ จะไม่พึงทราบเรื่องของเรา ?” นางครั้นคิดแล้วจึงตัดสินใจอย่างนี้ว่า “เพราะเหตุแห่งบุตรนี้
นั่นแล เราจะปฏิบัติโดยประการที่เราจะหายจากเกลศตัณหาพร้อมกับบุตรนี้นั้นแล และความสงสัย
อย่างนี้จะไม่มีแก่ญาติของเรา” ล าดับนั้น นางจึงเรียกหญิงแม่เล้ามาให้ทานอาหารแล้วหลังจากนั้นก็
เอาผ้าคลุมปกปิด 2-3 ชั้น หญิงแม่เล้าจึงกล่าวแก่นางว่า “ท่านตั้งใจโดยมีความเพียรพยายามท าให้
ดิฉันพอใจเป็นต้นด้วยประสงค์อะไรเล่า” ? นางวางใจแล้วจึงกล่าวอย่างนี้แก่หญิงแม่เล้านั้นว่า               
“แม่ ท่านจงฟังเรื่องที่ฉันจะแจ้งให้ทราบ ฉันถูกเกลศตัณหารุมเร้าอย่างมาก เธอจงหาบุรุษรูปงามมา
ให้ฉันซึ่งจะต้องเป็นคนคุ้นเคย และไม่เป็นที่สงสัยของชาวบ้าน หญิงแม่เล้ากล่าวว่า “ในเรือนนี้ฉันไม่
รู้จักบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นหรอก แม้บุรุษรูปงามบางคนผู้ที่จะไม่เป็นที่สงสัยของชาวบ้านก็ไม่มี จะให้
ฉันบอกแก่บุรุษคนไหนเล่า ?” ล าดับนั้น ภรรยาของพ่อค้านั้นจึงกล่าวแก่หญิงแม่เล้านั้นว่า “ถ้าบุรุษผู้
ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้ไม่มี บุตรของฉันนี้มีอยู่นั่นแล บุตรของฉันนี้จะต้องไม่เป็นที่สงสัยของ
ชาวบ้านแน่นอน” หญิงแม่เล้านั้นจึงกล่าวแก่ภรรยาพ่อค้านั้นว่า “ท่านจะเสพสังวาสกับบุตรได้อย่างไร
กัน ? การเสพสังวาสกับบุรุษอ่ืนถึงจะสมควร” ล าดับนั้น ภรรยาของพ่อค้านั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าบุรุษคน
อ่ืนๆ ท่านไม่รู้จัก งั้นก็จงเป็นบุตรของเราคนนี้นี่แหละ หญิงแม่เล้านั้นจึงกล่าวว่า “ท่านจงท าตามที่
ปรารถนาเถิด” ล าดับนั้น หญิงแม่เล้าจึงมาถามบุตรผู้เป็นพ่อค้านั้นว่า “ลูกเอ๋ย เจ้ายังหนุ่มและมี              
รูปงามจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่เฉยๆ  เล่า ?” เขาจึงกล่าวแก่หญิงแม่เล้านั้นว่า “นี้เรื่องอะไร            
กัน ?” ล าดับนั้น หญิงแม่เล้านั้นจึงกล่าวว่า “พ่อหนุ่มนั้นแหละมีรูปงามท้ังยังหนุ่มแน่น ในวันนี้จะต้อง

                                                           
510

กรกุจฉันทะ (ส. กฺรกุจฺฉนฺท krakucchanda) บาลีว่า กกุสันธะ (บ. กกุสนฺธ kakusandha) ในจ านวน
พระพุทธเจ้า 25 พระองค์ที่พระโคตมพุทธเจ้าได้ทรงพบและทรงได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้ส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระกกุสันธะ
หรือกรกุจฉันทะทรงเป็นพระพุทธเจ้าล าดับที่ 22 และนับเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพระพุทธเจ้า 5 พระองค์แห่งภัทรกัลป์
ปัจจุบันนี้ ดูเพ่ิมเติมใน G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 470-471. 
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หยอกเย้า อภิรมย์ และมี เพศสัมพันธ์กับหญิงสาววัยรุ่นสิ เจ้าจะยอมเสื่อมจากกามโภคะ511 
(kāmabhoga) อยู่หรือ ?” พ่อค้าหนุ่มนั้นฟังค านั้นแล้วเกิดความละอาย ตื่นกลัวจึงไม่ยอมรับค าของ
หญิงแม่เล้านั้น ล าดับนั้น หญิงแม่เล้าจึงกล่าวแก่เด็กหนุ่มนั้นอย่างนี้ สองครั้ง สามครั้งว่า “หญิงสาว
วัยรุ่นถูกกเลศตัณหารุมเร้ารอเจ้าอยู่นะ พ่อค้าหนุ่มนั้นถูกหญิงแม่เล้ากล่าวอยู่สองครั้ง สามครั้งจึง
กล่าวแก่หญิงแม่เล้านั้นว่า “แม่ เพ่ือความสะดวกท่านได้บอกการนัดหมายอะไรแก่หญิงสาววัยรุ่น 
หรือยัง ?” ล าดับนั้น หญิงแม่เล้าจึงกล่าวว่า “เราได้บอกการนัดหมายแก่หญิงสาวนั้นแล้วท่านไม่
เข้าใจในการนัดหมายของเรา และหญิงสาวคนนั้นมีความเขินอายจะไม่พูดอะไรสักค า และนางจะไม่
ปกปิดร่างกาย เธอไม่ต้องพยายามค้นหานาง” ล าดับนั้น พ่อค้าหนุ่มจึงกล่าวแก่หญิงแม่เล้านั้นว่า 
“พวกเราจะติดต่อกันในที่ไหน” หญิงแม่เล้านั้นกล่าวว่า “ที่เรือนของเรา” เขาจึงกล่าวว่า “เรือนของ
ท่านอยู่ที่ไหน” ล าดับนั้น หญิงแม่เล้าชี้ทางไปยังเรือนให้แก่เขาแล้ว ก็หญิงแม่เล้านั้นเข้าไปหาภรรยา
ของพ่อค้านั้นแล้วกล่าวว่า “เด็กหนุ่มที่เธอต้องการนี้ (พร้อมแล้ว)” นางจึงกล่าวว่า “จะมีการ
ติดต่อกันในท่ีไหน ?” หญิงแม่เล้ากล่าวว่า “ที่เรือนของเรา” ก็เด็กหนุ่มนั้นท าการงานทั้งหลายแล้วจึง
เดินทางไปยังเรือน เขารับประทานอาหารโดยล าดับแล้วจึงกล่าวแก่มารดาว่า “ผมจะไป ผมจะนอนที่
บ้านของเพ่ือน” ครั้งนั้น แม้มารดาของเราก็อนุญาตแล้วว่า “เจ้าจงไปเถิด” เด็กหนุ่มนั้นได้รับอนุญาต
แล้วจึงไปยังเรือนของหญิงแม่เล้านั้น เมื่อเด็กหนุ่มนั้นไปยังเรือนนั้นแล้ว หญิงแม่เล้าจึงแจ้งเวลาการมี
เพศสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อเตรียมพร้อมแก่เด็กหนุ่มผู้มายืนอยู่แล้ว ในเวลามืด (มาถึง) มารดานั้นได้ไปใน
ที่นั้นนั่นแลเพ่ือเสพสังวาสกับพ่อค้าหนุ่มนี้ในเรือนนั้นนั่นเอง ก็ครั้นไปในเรือนนั้นแล้วเมื่อสังเกตเห็นว่า
มืดค่ าแล้วจึงปลอมตัวเข้าไปโดยปิดเป็นความลับ เริ่มแล้วเพ่ือจะเสพสังวาสกับบุตรด้วยอสัทธรรม            
อันชั่วช้า เมื่อราตรีผ่านไปแล้วนางผู้เสพสังวาสแล้ว เมื่อสังเกตเห็นว่าความมืดสลัว (ก าลังจะหายไป) 
จึงปลอมตัวแล้วกลับไปยังเรือนของตน ฝ่ายพ่อค้าหนุ่มแม้นั้นครั้นเสพสังวาสแล้ว ในเวลารุ่งเช้าก็ไปยัง
ตลาดสินค้ากระท าการงานของกุ  มพี512 (ตามปกติ) เขากระท าอย่างนี้ถึงสองครั้ง สามครั้ง มารดา
ของเด็กหนุ่มนั้นเมื่อเสพสังวาสในเรือนของหญิงแม่เล้านั้น เพราะการเสพสังวาสเป็นไปอยู่อย่างนี้
ตลอดระยะเวลานานจึงเริ่มคิดว่า “เราจะต้องปลอมตัวไปยังเรือนของผู้อ่ืนเสพสังวาสเป็นเวลานาน
เท่าไร ? อย่ากระนั้นเลย เราจะต้องรู้วิธีการที่จะเสพสังวาสนี้โดยประการที่การเสพสังวาสจะพึงมีใน
เรือนนี้นั่นแล” นางครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงไปยังเรือนของหญิงแม่เล้านั้นนั่นแลเสพสังวาสกับบุตรแล้ว                 
เมื่อใกล้รุ่งเช้าก็สวมใส่ผ้าคลุมส่วนบนของเด็กหนุ่มนั้น แล้วก็ทิ้งผ้าคลุมหัวของตัวเองไว้แล้วไปยังเรือน
ของตน ส่วนเด็กหนุ่มนั้นในเวลารุ่งเช้าสังเกตเห็นผ้าคลุมนั้นวางอยู่บนหัวเตียง เขาเมื่อไม่ได้ ผ้าคลุม
ส่วนบนของตนเองพลางสังเกตเห็นผ้าคลุมผืนนั้นในที่นั้นก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็กลับไปยังตลาดขายสินค้า
แล้วถักทอผ้าคู่อีกชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปเรือนของตน ก็เด็กหนุ่มนั้นกลับบ้านไปแล้วย่อมเห็นผ้า
คลุมของตัวเองนั้นคลุมอยู่แล้วบนศีรษะของมารดา ก็ครั้นเห็นแล้วจึงถามมารดานั้นว่า “แม่ ผ้าคลุม
บนหัวของท่านนี้เอามาจากไหน” ? ครั้งนั้น มารดานั้นจึงกล่าวว่า “แม้วันนี้เรายังเป็นแม่ของเจ้าหรือ 
? เจ้ากับเราเสพกามมาเป็นระยะเวลานานอย่างนี้ แม้วันนี้เรายังเป็นแม่ของเจ้าอีกหรือ ?” ล าดับนั้น 
พ่อค้าหนุ่มนั้นฟังค าของมารดาอย่างนั้นแล้ว มีจิตสับสนหมดสติล้มลงไปบนพ้ืน ขณะนั้นมารดานั้นจึง

                                                           

 511
กามโภคะ (kāmabhoga) โภคะคือกาม ความถึงพร้อมด้วยกามารมณ์. 
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กุฎมพี ตามต้นฉบับภาษาสันสกฤตว่า กุฎมพะ (kuṭumba) คือ คนมีทรัพย์ คนมั่งคั่ง. 



236 
 

เอาน้ าในหม้อสาดรดเขา เด็กหนุ่มนั้นถูกน้ าสาดแล้วไม่นานเท่าไรนักก็รู้สึกตัว มารดาจึงกล่าวว่า             
“เจ้าถึงความล าบากอย่างนี้ไปท าไมกัน” ? เจ้ายอมรับการกระท าของตัวเจ้าเองแล้วจงหนักแน่นเถิด 
เจ้าอย่าได้กระท าความอ่อนแอเลย” เด็กหนุ่มนั้นกล่าวแก่มารดานั้นว่า “จะไม่ให้ลูกผู้มีโมหะผู้กระท า
กรรมอันชั่วช้าเช่นนี้ถึงความล าบากได้อย่างไร” ? ครั้งนั้น มารดานั้นจึงกล่าวกะเขาว่า “เจ้าอย่าได้ยัง
ความทุกข์ทรมานแห่งจิตใจให้เกิดขึ้นในเพราะเรื่องนี้เลย” สตรีก็เปรียบเหมือนหนทางซึ่งหมายถึงบุตร
จะต้องเดินไปตามทางที่บิดาเดิน ก็บุตรเมื่อเดินตามทางนี้ไปย่อมไม่ชื่อว่ากระท าความผิด สตรีก็เป็น
อย่างนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งสตรีก็เปรียบเสมือนท่าน้ าซึ่ งหมายถึงบิดาอาบน้ าที่ท่าน้ าใด บุตร
จะต้องอาบน้ าที่ท่าน้ านั้น เมื่อบุตรอาบน้ าที่ท่าน้ า (เดียวกันกับบิดา) ย่อมไม่ชื่อว่ากระท าความผิด 
สตรีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าในปรัตยันตชนบทบิดาเสพอสัทธรรม
กับหญิงใด แม้บุตรก็ย่อมเสพอสัทธรรมกับหญิงนั้นได้นั่นแล เด็กหนุ่มนั้นผู้มีความโศกอันมารดา
ปลอบโยนแล้วด้วยถ้อยค าการสั่งสอนอย่างมากมายอย่างนี้ ก็เกิดความก าหนัดในอสัทธรรมอันชั่วช้า
มากขึ้นไปอีก ต่อมาเศรษฐีนั้นได้ส่งจดหมายไปที่เรือนแล้วว่า “นางผู้เจริญ เธอจงมีความมั่นคง 
เข้มแข็งและอุตสาหะให้มากเถิด แม้เราจะเดินทางกลับตามจดหมายที่เขียนไว้” ภรรยาของพ่อค้า           
นั้นฟังเนื้อความในจดหมายอย่างนั้นแล้ว ก็เกิดความหดหู่ใจจึงเริ่มคิดว่า “เราเฝ้ารอการกลับมาของ
พ่อค้านั้นเป็นเวลานาน ในเวลานั้นพ่อค้านั้นไม่กลับมาแล้ว บัดนี้เราได้เสพสังวาสกะบุตรด้วย           
การปฏิบัติแล้วอย่างนี้ และพ่อค้านั้นจะกลับมา อุบายอะไรพึงมีอันท าให้เราจะพึงปลงลงซึ่งพ่อค้านั้น   
ผู้ยังไม่มาถึงในที่นี้เสียจากชีวิต (ท าให้ตาย) ? ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงเรียกบุตรนั้นมาแล้วกล่าวว่า             
“บิดาของเจ้าส่งจดหมายมาว่าจะเดินทางกลับมา” บัดนี้พวกเราพึงรู้ว่าควรจะท าอะไร ? เจ้าจงไป 
(และ) จงฆ่าบิดาผู้ยังไม่มาถึงนั้นแล บุตรนั้นกล่าวว่า “ผมจะฆ่าพ่อได้อย่างไร” ? ในเวลาที่บุตรนี้ไม่
สามารถจะท าปิตุฆาตได้ มารดานั้นจึงกล่าวด้วยถ้อยค าตามท านองเดียวกันอีก เมื่อเด็กหนุ่มถูกมารดา
นั้นกล่าวด้วยถ้อยค าตามท านองเดียวกัน เขาเกิดความก าหนัดในกามทั้งหลายจึงตกลงใจที่จะฆ่าบิดา 
เราตถาคตกล่าวว่า “ไม่มีบาปกรรมอะไรเลยที่คนผู้เสพกามจะท าไม่ได้” ล าดับนั้น บุตรนั้นจึงกล่าวว่า 
"จะให้ผมฆ่า (พ่อ) ด้วยอุบายอะไร” มารดานั้นจึงกล่าวว่า “เราจะจัดเตรียมอุบายอย่างนี้” ครั้นกล่าว
อย่างนี้แล้วจึงเอายาพิษผสมไว้ในแป้งสาลีแล้วปรุงเป็นขนมเค้ก และได้ปรุงแบบที่ ไม่มีพิษไว้อีกส่วน
หนึ่ง หลังจากนั้น จึงเรียกเด็กหนุ่มนั้นมาแล้วกล่าวว่า “เจ้าจงไป ขนมเค้กเหล่านี้ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ 
เจ้าจงถือเอาเข้าไปหาบิดาแล้วให้ขนมเค้กที่มีพิษเหล่านี้แก่เขาผู้ปรารถนาจะกินในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
ส่วนตัวเจ้าเองก็จงกินขนมเค้กที่ไม่มีพิษเถิด” ครั้งนั้น เด็กหนุ่มนั้นถือเอาขนมเค้กเหล่านั้นเดินทางไป
หาบิดาพร้อมกับคนผู้น าจดหมายมานั้น ครั้นมาถึงแล้วบิดาของเด็กหนุ่มนี้ได้รับความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเห็นบุตรนั้นผู้มีรูปงาม น่าเลื่อมใส มีศักดิ์ใหญ่ บิดานั้นได้ถามสารทุกข์สุขดิบแล้วบอกแก่             
เหล่าพ่อค้าเหล่านั้นว่า “ท่านผู้เจริญ นี้คือบุตรของเรา” ในเวลาที่เด็กหนุ่มนั้นก าหนดแล้วว่า “บิดานี้
แนะน าเราให้เป็นที่รู้จักในที่ทั้งหมดแล้ว” จึงกล่าวกะบิดานั้นว่า “พ่อ แม่ส่งขนมเค้กมาให้ พ่อจงกิน
ขนมเค้กนั้นเถิด” หลังจากนั้น เด็กหนุ่มจึงให้ขนมเค้กท่ีมีพิษแก่บิดานั้น ส่วนตัวเองก็กินขนมเค้กที่ไม่มี
พิษพร้อมกับบิดานั้นผู้กินขนมเค้กไปชิ้นหนึ่ง ครั้งนั้น บิดาของเด็กหนุ่มนั้นกินขนมเค้กที่มียาพิษ
เหล่านั้นแล้วก็เสียชีวิต ก็เมื่อบิดานั้นเสียชีวิตแล้วไม่มีใครสงสัยหรือทราบเลยว่าเด็กหนุ่มเป็นผู้กระท า
กรรมอันชั่วช้า (นี้) หลังจากนั้น ญาติสนิทมิตรสหายพวกพ้องเหล่านั้นพากันโศกเศร้าแล้ว ได้ให้สินค้า
เงินและทองจ านวน 80 กระษาปณ์ของพ่อค้านั้นแก่เด็กหนุ่มนั้น เด็กหนุ่มนั้นถือเอาสินค้า เงิน            
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และทองซึ่งเป็นของบิดาเดินทางไปยังเรือนของตนแล้ว ก็เมื่อเด็กหนุ่มนั้นกลับไปยังเรือนของตน 
มารดานั้นผู้ปิดเป็นความลับเสพสังวาสอยู่กะบุตรนั้นโดยอสัทธรรม ย่อมไม่ได้รับความยินดี ก็มารดา            
ผู้ไม่ยินดีอยู่แล้วจึงกล่าวกะบุตรนั้นว่า “พวกเราจะเสพสังวาสกันโดยต้องปกปิดเป็นความลับอย่างนี้ 
ไปจนถึงเมื่อไร” ? “อย่ากระนั้นเลย พวกเราออกจากประเทศนี้ไปยังต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่อย่าง
สะดวกสบายโดยมีการประกาศหมั้นหมายอย่างชอบธรรมว่า เป็นสามีภรรยากันอย่างเปิดเผยไม่มีใคร
สงสัย” ล าดับนั้น เด็กหนุ่มและมารดาทั้งสองจึงทิ้งเรือน ทิ้งญาติ มิตร พวกพ้อง ทิ้งทาสหญิง ทาสชาย 
คนงานคนเก่าคนแก่ ถือเอาเงินและทองตามท่ีต้องการแล้วเดินทางไปยังแว่นแคว้นอ่ืน พวกเขาทั้งสอง
เดินทางไปยังชนบทเหล่านั้นก็ประกาศหมั้นหมายว่าเป็นสามีภรรยากัน หยอกเย้า อภิรมย์ และเสพ
สังวาสอยู่แล้ว จนกระทั่งเวลาล่วงไปไม่นานภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เที่ยวจาริกไปในชนบท ถึงแล้ว                
ซึ่งเมืองนั้นโดยล าดับ ภิกษุนั้นเมื่อเท่ียวบิณฑบาตในเมืองนั้น เห็นเด็กหนุ่มนี้นั้นนั่งที่ถนนเจรจาค้าขาย
ตามธรรมเนียมของพ่อค้า ก็ครั้นเห็นแล้วจึงสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วกล่าวว่า “มารดาของเจ้า
สบายดีหรือ ?” ก็เด็กหนุ่มนั้นได้ยินภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั้นทักทายอยู่อย่างนั้น ก็ตกใจ เริ่มคิดวิตก
เพราะกรรมที่ประพฤติหยาบช้าของตนเอง เขาครั้นคิดอย่างนี้ก็เข้าไปหามารดาแล้วกล่าวว่า               
“นักบวชที่นิมนต์ให้เข้ามายังเรือนของเรา เดินทางมาแล้ว นักบวชนี้นั้น (อยู่) ในเมืองนี้จะต้องทราบว่า 
นี้คือมารดาของเด็กหนุ่มนี้” แต่ในเมืองนี้พวกเราถูกกล่าวว่า เป็นสามีภรรยากัน เราจะสามารถฆ่า
นักบวชนี้ได้อย่างไร ?” ล าดับนั้น พวกเขาทั้งสองจึงคิดแล้วว่า “พวกเราจะนิมนต์ภิกษุนี้ให้มาฉัน
ภัตตาหารในเรือน (หลังจากนั้น) ก็จะฆ่าเสีย” ครั้งนั้น เมื่อทั้งสองคนนั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงเริ่มนิมนต์
ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ให้เข้าไปยังเรือนแล้วให้ฉัน (ภัตตาหาร) เด็กหนุ่มนั้นซ่อนมีดเอาไว้แล้ว                  
นิมนต์ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์มาฉันภัตตาหารพร้อมกับมารดาได้กันชนออกจากเรือนหมดแล้ว             
ก็ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั้นครั้นฉันเสร็จแล้วจึงเดินออกจากเรือนนั้นอย่างคุ้นเคย ครั้งนั้น เด็กหนุ่มนั้น
เห็นภิกษุนั้นเดินออกจากเรือนไปอย่างคุ้นเคย จึงเดินตามไปข้างหลังแล้วเอามีดแทงไปที่ร่างของภิกษุ
นั้นแล้วปลงลงเสียจากชีวิต อนึ่ง กามทั้งหลายเปรียบเหมือนกับทะเลจะคงมีอยู่ตลอด ตัณหาก็เช่นกัน
มีแต่จะเพ่ิมขึ้น มารดานั้นของเด็กหนุ่มนั้นเมื่อเสพสังวาสกะบุตรนั้นโดยอสัทธรรม ก็มีความใคร่ลับๆ 
กับบุตรของเศรษฐีในเมืองนั้นนั่นแล เป็นผู้มีจิตข้องติดอยู่ในอสัทธรรมทั้งหลาย เด็กหนุ่มนั้นรู้ถึง           
การปฏิบัติก้าวล่วงอย่างนั้นแล้ว ล าดับนั้น เขาจึงกล่าวแก่มารดานั้นว่า “แม่ ท่านจงเลิกประพฤติจาก
โทษเช่นนี้เสีย” ก็มารดานั้นมีจิตรักใคร่ในบุตรของเศรษฐีนั้น เมื่อบุตรกล่าวอยู่สองครั้ง สามครั้งก็ไม่
ยอมเลิก ล าดับ นั้น เด็กหนุ่มนั้นจึ ง ใช้ดาบฟันแล้วปลงมารดานั้นเสียจากชีวิต ในเวลาที่                 
อนันตริยกรรม513 (ānantaryakarma) 3 อย่างของเขาบริบูรณ์แล้ว เหล่าเทวดาทั้งหลายจึงป่าว
ประกาศในชนบทว่า “คนชั่วช้าคนนี้ กระท าปิตุฆาต อรหัตฆาต และมาตฤฆาต อนันตริยกรรม 3 
อย่างอันจะท าให้บังเกิดในนรก คนชั่วช้าผู้นี้กระท าไว้แล้ว สั่งสมไว้แล้ว ล าดับนั้น ชาวเมืองฟังค านั้น
แล้วจึ งขับเด็กหนุ่มออกจากเมืองนั้น ในเวลาที่ เขาถูกขับออกจากเมืองนี้แล้วก็ เริ่มคิดว่า                   
“ในพุทธศาสนานี้จะต้องมีค าแนะน าบางอย่างเป็นแน่” ? เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า “เราจะไป เราจะบวชใน
บัดนี้” เขาจึงเดินทางไปยังวิหาร เข้าไปหาภิกษุแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “พระคุณเจ้า พึงให้กระผม                 
                                                           

513
อนันตริยกรรม กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด ตัดทางสวรรค์ตัดทางนิพพาน มี 5 อย่างคือ 1. มาตุฆาต ฆ่ามารดา 

2. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา 3. อรหันฆาต ฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปบาท ท าร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังโลหิตให้ห้อเลือด 5. สังฆเภท ท าสงฆ์
ให้แตกกัน ดูพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 481. 
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บวชเถิด” ล าดับนั้น ภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า “เจ้าเป็นผู้ฆ่าบิดาหรือไม่ ?” เขาจึงกล่าวแก่ภิกษุว่า “ผมเป็น
ผู้ฆ่าบิดาแล้ว” ขณะนั้น ภิกษุจึงถามอีกว่า “เจ้าเป็นผู้ฆ่ามารดาหรือไม่ ?” เด็กหนุ่มนั้นกล่าวว่า 
“พระคุณเจ้า ผมฆ่ามารดาแล้ว” ภิกษุนั้นจึงถามเขาอีกว่า “เจ้ากระท าการฆ่าพระอรหันต์หรือไม่” 
ครั้งนั้นเด็กหนุ่มนั้นจึงกล่าวว่า “แม้พระอรหันต์ผมก็ฆ่าแล้ว” ครั้งนั้น ภิกษุนั้นกล่าวว่า “เจ้าไม่สมควร
จะบวชเพราะประพฤติกรรม (ชั่วช้า) เหล่านี้เพียงข้อใดข้อหนึ่งจะกล่าวไปใยถึง 3 ข้อเล่า ลูกเอ๋ย             
เจ้าจงไปเถิด เราจะไม่บวชให้เจ้า” ครั้งนั้น บุรุษนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุรูปอ่ืนแล้วกล่าวว่า “พระคุณเจ้า 
พึงให้กระผมบวชเถิด” ล าดับนั้น ภิกษุแม้นั้นก็สอบถามแล้วโดยล าดับปฏิเสธ (ที่จะให้บวช) แล้ว 
หลังจากนั้น เขาจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่ง ย่อมขอบรรพชากะภิกษุรูปนั้นอย่างนั้นนั่นแล แม้ภิกษุนั้น
สอบถามตามล าดับอย่างนั้นปฏิเสธแล้ว ในเวลาที่เขาแม้อ้อนวอนขอบรรพชาอยู่สองครั้ง สามครั้ง 
ภิกษุทั้งหลายก็ไม่ให้บวชแล้วจึงเกิดความโกรธเริ่มคิดว่า “แม้เราจะอ้อนวอนอยู่ก็ไม่ได้การบรรพชาที่
ทั่วไปแก่ทุกๆ คน” ล าดับนั้น เขาจึงเผาภิกษุทั้งหลายผู้นอนหลับแล้วในวิหารนั้น ครั้นเผาวิหารนั้นแล้ว
ก็ไปยังวิหารในที่อ่ืน เมื่อไปในวิหารนั้นก็เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชา แม้ภิกษุเหล่านั้นถาม
แล้วโดยล าดับอย่างนั้นนั่นแลจึงปฏิเสธแล้ว แม้ขณะนั้น บุรุษนั้นจุดไฟเผาแล้วด้วยจิตคิดประทุษร้าย
อย่างนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลายจ านวนมากในวิหารแม้นั้นผู้เป็นเสขะและพระอเสขะ514 (śaikṣāśaikṣa) 
ถูกไฟไหม้แล้ว เมื่อเขาเผาวิหารเหล่านี้อย่างนี้  ชื่อเสี ยง (ของเขา) ปรากฏแล้วทั่วทุกทิศว่า                  
“บุรุษผู้กระท ากรรมชั่วช้าอย่างนี้และอย่างนี้ เมื่อไม่ได้รับการบรรพชาจากภิกษุทั้งหลายย่อมเผาวิหาร
ด้วย เผาภิกษุทั้งหลายด้วย อนึ่ง บุรุษนั้นเดินทางไปยังวิหารอ่ืนแล้วและในวิหารนั้นมีภิกษุผู้ด ารงชาติ
เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้มีเมตตากรุณาอาศัยอยู่ ภิกษุนั้นฟังแล้วว่า “บุรุษผู้กระท ากรรมอันชั่วช้าอย่างนี้
ก าลังมาในที่นี้” ขณะนั้นภิกษุนั้น เมื่อบุรุษนั้นยังมาไม่ถึงนั้นแลจึงขึ้นไปยังวิหารนั้น ภิกษุนั้นพิจารณา
บุรุษนั้นแล้วจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ นี้มันเรื่องอะไรกัน ?”  ล าดับนั้น บุรุษนั้นจึงกล่าวแก่ภิกษุนั้นว่า 
“พระคุณเจ้า ผมไม่ได้การบรรพชา” ครั้งนั้นภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า “มาเถิด ลูกเอ๋ย เราจะให้เจ้า
บรรพชา” หลังจากนั้น ภิกษุนั้นจึงโกนศีรษะของบุรุษนั้นแล้วให้ผ้ากาสาวพัสตร์ทั้งหลาย หลังจากนั้น
บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงให้สิกขาบทแก่กระผมด้วยเถิด” ครั้งนั้น ภิกษุนั้นกล่าวว่า 
“จะมีประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทส าหรับเธอกันเล่า ?” เธอจงกล่าวอย่างนี้ตลอดเวลาว่า “ขอความ
นอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์” 
หลังจากนั้น ภิกษุนั้นจึงเริ่มแสดงธรรมแก่บุรุษนั้นว่า “เธอเป็นสัตว์ผู้กระท ากรรมอันชั่วช้าอย่างนี้และ
อย่างนี้ เมื่อไรก็ตามถ้าเธอได้ยินเสียงค าว่า พระพุทธเจ้า เธอจงกลับได้สติเถิด” ครั้งนั้น ภิกษุนี้เป็น             
ผู้ทรงไว้ซึ่งปิฏกสาม มรณภาพแล้วก็ไปบังเกิดในหมู่เทวดาทั้งหลาย ส่วนบุรุษนั้นตายไปแล้วก็ไปยังเกิด
ในนรก 
 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่า ภิกษุผู้             
ทรงไว้ซึ่งไตรปิฏกในอดีตกาลนานแสนนานในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นแล ส่วนสัตว์ผู้กระท ากรรมอัน
หยาบช้านี้ ผู้ฆ่ามารดา บิดา และพระอรหันต์ ก็คือ ธรรมรุจินี้นั่นแล นี้เป็นการพบกับธรรมรุจินี้ใน 

                                                           
514

พระเสขะและพระอเสขะ (ส. ไศกฺษ, อไศกฺษ śaikṣa, aśaikṣa) บาลีว่า เสขะ, อเสขะ (บ. เสข, อเสข sekha, 
asekha) เสขะคือผู้ยังต้องศึกษา ได้แก่ พระอริยบุคคลที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลมี 3 ระดับคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และ          
พระอนาคามี ส่วนพระอเสขะ คือผู้ไม่ต้องศึกษา เพราะศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคือ พระอรหันต์ ดู 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 457, 519. 
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อสังไขยย์ที่ 3 ของเรา ดังนั้นเราจึงกล่าวแก่สงฆ์ว่า “ธรรมรุจิ นานแล้วนะ ธรรมรุจิ นานเหลือเกิน              
ธรรมรุจิ นานมากเหลือเกิน” ภิกษุทั้งหลาย ธรรมรุจินี้ถูกบาปกรรมซัดไปในนรกและก าเนิดสัตว์
เดรัจฉานซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนกระทั่งเราตถาคตได้บรรลุอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณด้วยบารมี 6 ประการ
และด้วยการกระท าท่ีท าได้ยากอีกหลายแสนอย่างอ่ืนอีกตลอดเวลา 3 อสงไขยย์  
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้แล้ว เหล่าภิกษุต่างก็พอใจ ชื่นชมภาษิตของ           
พระผู้มีพระภาคเจ้า  
 อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเถระนามว่า ธรรมรุจิ ในศรีทิวยาวทาน เรื่องท่ี 18 จบแล้ว
ด้วยประการฉะนี้ 
 

19. เรื่องพระเถระชื่อว่า ชโยติษกะ (jyotiṣkāvadānam) 
 พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงอาศัยกรุงราชคฤห์ประทับที่วัดเวณุวัน กลันทกนิวาปะ                    
ในกรุงราชคฤห์มีคฤหบดีชื่อว่า สุภัทระ อาศัยอยู่เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์            
จ านวนมาก เขาเป็นผู้มีความเลื่อมใสในนิครนถ์อย่างมาก คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากกตระกูล 
ที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้าอภิรมย์ (และ) เสพสังวาสกับสตรีนั้น เมื่อเขาหยอกเย้าอภิรมย์ และเสพ
สังวาสกัน (ในที่สุด) ภรรยาของคฤหบดีก็ตั้งครรภ์ ในเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคนุ่งห่มจีวรครองบาตร
แล้วก็ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ หลังจากบิณฑบาตไปยังกรุงราชคฤห์แล้วจึงเสด็จเข้าไป
ยังที่อยู่ของคฤหบดีสุภัทระ คฤหบดีสุภัทระได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล ครั้นเมื่อเห็น
แล้วได้น าภรรยาไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเข้าไปแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า             
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภรรยาของข้าพระองค์นี้ได้ตั้งครรภ์ นางจักให้ก าเนิดบุตรชายหรือบุตรสาว ?” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนคฤหบดี นางจักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งยังตระกูลให้เจริญรุ่งเรือง 
จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ ได้บรรพชาในศาสนาของเราจะละสิ้นสรรพกิเลสบรรลุอรหันต์” คฤหบดี 
นั้นได้ถวายโภชนียาหารอันสะอาดประณีตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มบาตร พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสแล้วว่า “เธอจงเป็นผู้ไม่มีโรค” และครองบาตรหลีกไปแล้ว ภูริกะ (bhūrika) อาศัยอยู่ไม่ไกลจาก 
(เรือนของ) คฤหบดีสุภัทระนั้นเขามีความคิดว่า “แม้พระศรมณเคาตมะจะเปลี่ยนตระกูลที่ถวาย
อาหารเพียงตระกูลเดียวของพวกเรา เราจะไปดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พยากรณ์ ว่าอย่างไร ?”                
ภูริกะได้ไปแล้วในที่นั้นกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี ศรมณเคาตมะได้มาแล้วหรือ? (คฤหบดีสุภัทระ            
ตอบว่า) “มาแล้ว” (ภูริกะถามว่า) “พระองค์ทรงพยากรณ์ว่าอย่างไร ?” (คฤหบดีสุภัทระกล่าวว่า) 
“พระคุณเจ้า เราแสดงภรรยาแก่ศรมณเคาตมะนั้นว่า นางจะคลอดบุตรชายหรือบุตรสาว ?” พระองค์
ตรัสว่า “นางจักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้สูงขึ้น จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ  ได้บรรพชาใน
ศาสนาของเราจะละสิ้นสรรพกิเลสบรรลุอรหันต์” ภูริกะนั้นจึงตระเตรียมอุปกรณ์ทางโหราศาสตร์
(กระดานท านายของโหร) แล้วหยิบชอล์คขึ้นมาเริ่มที่จะค านวณจึงเห็นว่า สิ่งนั้นทั้งหมด (จะปรากฏ)
โดยประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้ว ภูริกะนั้นก าหนดว่า “ถ้าเราจะเปิดเผยแล้วไซร้ 
คฤหบดีก็จะสรรเสริญศรมณเคาตมะอย่างยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นในข้อนี้ เราควรจะเปิดเผยบางเรื่อง (และ) 
พึงปกปิดบางเรื่อง” ครั้นทราบดังนี้แล้วเขาจึงหมุนมือทั้งสองข้างไปมาและท าหน้าบูดเบี้ยว               
คฤหบดีสุภัทระกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านหมุนมือทั้งสองข้างไปมาและท าหน้าบูดเบี้ยวท าไม ?               
ภูริกะนั้นกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี ในเรื่องนี้บางเรื่องก็จริง บางเรื่องก็เท็จ” (คฤหบดีสุภัทระกล่าวว่า) 
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“ท่านผู้เจริญ เรื่องอะไรที่เป็นจริง และเรื่องอะไรที่เป็นเท็จเล่า ?” (ภูริกะกล่าวว่า) “ดูก่อนคฤหบดี  
ข้อที่ศรมณเคาตมะนี้กล่าวว่านางนั้นจะให้ก าเนิดบุตรชาย ข้อนี้พระองค์กล่าวถูกต้อง” ข้อที่บุตรชาย
จะยังตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองนี้ เป็นจริง เขาจะได้สมญานามว่า อัครชโยติษ  (agrajyotiṣa)                          
(ผู้เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด) (แต่) สัตว์นั้นเป็นผู้โชคร้ายพอเกิดมาเท่านั้นก็จะเผาตระกูลด้วยไฟ                
ข้อที่กล่าวว่า “เขาจะได้เสวยทิพยมนุษยสมบัติข้อนี้เป็นเท็จ” (ภูริกะกล่าวอีกว่า) “ดูก่อนคฤหบดี  
สัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนได้เสวยทิพยมนุษยสมบัติที่ท่านเคยเห็นแล้วมีไหม ?” ข้อที่กล่าวว่า  
เขาจะบรรพชาในส านักของเรา (ศรมณเคาตมะ) ข้อนี้เป็นจริง ก็ในเวลาที่เขาไม่มีของบริโภคไม่มี
เครื่องนุ่งห่ม เขาก็จะบรรพชาในส านักของพระศรมณเคาตมะแน่นอน (ข้อที่กล่าวว่า) เขาจะละ               
สรรพกิเลสได้เด็ดขาดบรรลุพระอรหันต์ ข้อนี้เป็นเท็จ ขนาดการละสรรพกิเลสได้เด็ดขาดบรรลุ               
พระอรหันต์ของศรมณเคาตมะยังไม่มีเลย ไฉนเลย (การสรรพกิเลสได้เด็ดขาดบรรลุพระอรหันต์)            
จะมีแก่เขาได้ สุภัทระเศร้าโศกเสียใจกล่าวว่า “ในเรื่องนี้เราควรท าอย่างไรดี ?” ภูริกะกล่าวว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี พวกเราเป็นบรรพชิตตามศึกษาหนทางแห่งความสงบ ท่านน่าจะรู้ดี” ครั้นกล่าวดังนั้น
แล้วจึงหลีกไป สุภัทระตระหนักว่า “ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราควรสละทารกนี้” ครั้นทราบดังนี้แล้ว 
สุภัทระนั้นจึงเริ่มที่จะให้ยาขับ (แต่ว่า) สัตว์นี้เป็นผู้ที่อยู่ในภพสุดท้าย ดังนั้นยาจึงมีประโยชน์ส าหรับ
ทารกนี้ คฤหบดีนั้นจึงเริ่มที่จะกดครรภ์ด้านซ้ายของภรรยานั้น ทารกนั้นก็ย้ายไปทางครรภ์ด้านขวา 
สุภัทระจึงเริ่มที่จะกดครรภ์ด้านขวา ทารกนั้นก็ย้ายไปทางครรภ์ด้านซ้าย ข้อที่สัตว์ผู้ที่อยู่ในภพสุดท้าย 
เมื่อยังไม่ได้รับความสิ้นไปแห่งอาสวะจะถูกท าร้ายในระหว่างแล้วเสียชีวิตไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย 
ภรรยาของคฤหบดีนั้นถูกคฤหบดีกดที่ครรภ์จึงเริ่มร้องคร่ าครวญ เหล่าเพ่ือนบ้านได้ยิน (เสียงของ
ภรรยาคฤหบดีนั้น) พวกเขาเหล่านั้นรีบไปอย่างรวดเร็วแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ ภรรยาของคฤหบดีนี้               
ส่งเสียงร้องท าไม ?” สุภัทระกล่าวว่า “นางนี้ตั้งครรภ์ (บัดนี้) คงจะเป็นเวลาคลอดของนางเป็นแน่ 
เพ่ือนบ้านเหล่านั้นพากันหลีกไปแล้ว” สุภัทระใคร่ครวญว่า “เราไม่สามารถที่จะกระท าการกดครรภ์
ของนางในที่นี้ได้ เราจะน า (นาง) ไปสู่ป่า” คฤหบดีนั้นจึงน าภรรยาเข้าไปสู่ป่าโดยประการที่นางได้
เสียชีวิตแล้ว เขาจึงน าภรรยานั้นกลับมาสู่เรือนอย่างเงียบๆ และบอกกับมิตรสหาย ญาติพ่ีน้อง             
พวกพ้อง เพ่ือนบ้านว่า “ท่านผู้เจริญ ภรรยาของฉันเสียชีวิตแล้ว” มิตรสหาย ญาติพวกพ้องพ่ีน้อง
เหล่านั้นพากันเริ่มร้องไห้ พวกญาติเหล่านั้นผู้เศร้าโศกเสียใจประดับตกแต่งคานหามด้วยผ้าสีน้ าเงิน 
เหลือง แดง และขาวแล้วน า (ร่างภรรยาคฤหบดี) ไปสู่ป่าช้าศีตวัน515 (śītavana) พวกนิครนถ์ได้ยิน 
(ข่าว) แล้วก็ร่าเริง เบิกบาน ยินดี ยกฉัตร และธงแผ่นผ้าเที่ยวป่าวประกาศในถนนหนทางสี่แยก          
สามแยกของกรุงราชคฤห์ว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟัง” ศรมณเคาตมะได้พยากรณ์ภรรยาของ
คฤหบดีสุภัทระว่า (นาง) จักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้สูงขึ้น จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ           
ได้บรรพชาในศาสนาของเราจะละสิ้นสรรพกิเลสบรรลุอรหันต์ อนึ่ง นางนั้นได้เสียชีวิตแล้วและ             
ถูกน าไปยังป่าช้าศีตวัน เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากจะมีกิ่งก้าน ใบ และผลได้จากไหนเล่า ?”                   
ในระยะเวลาเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ทรงทราบ ไม่ทรงเห็น ไม่ทรง

                                                           
515

ศีตวัน (ส. ศีตวน śītavana) บาลีว่า สีตวัน (บ. สีตวน sītavana) ชื่อของป่าช้าในเมืองราชคฤห์ ถือได้ว่าเป็น
สถานที่ที่อนาถปิณฑทเศรษฐีได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นคร้ังแรก ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit 

Grammar and Dictionary, Vol. 2, 529; and G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 2, 
896. 
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รับรู้ (และ) ไม่ทรงรู้แจ้ง แท้จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเปี่ยม
ล้นด้วยพระมหากรุณาคุณ ทรงตั้งพระทัยที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลก ทรงเป็นผู้คุ้ มครองที่ประเสริฐสุด 
ทรงบ าเพ็ญสมถวิปัสสนาอยู่เสมอ มีพระปรีชาสามารถควบคุมพระองค์เองทั้ง 3 ทาง (คือทางกาย 
วาจา ใจ) ทรงข้ามพ้นโอฆะ 4 ประการได้แล้ว ทรงด ารงมั่นดีแล้วด้วยฝ่าพระบาทคือฤทธิบาท  4 
ประการ ทรงสั่งสมสังคหวัตถุ 4 ประการมานานแสนนาน ทรงละองค์ 5 ประการได้หมดสิ้นทรงผ่าน
พ้นคติ  5 ประการได้แล้ว ทรงประกอบพร้อมไปด้วยองค์ 6 ประการ ทรงบ าเพ็ญบารมี 6 ประการ
ครบถ้วน ทรงเพียบพร้อมไปด้วยดอกไม้คือโพธยังคะ  7 ประการ ทรงเป็นผู้แสดงอัษฎางคิกมรรคมี 
พระปรีชาในอนุปูรววิหารสมาบัติ  9 ประการ ทรงมั่นคงด้วยทศพล มีพระยศแผ่ไปทั่วทศทิศ             
ทรงประเสริฐที่สุดในหมู่ผู้ทรงอ านาจนับพันคน เมื่อได้ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ กลางคืน 3 
ครั้ง กลางวัน 3 ครั้งแล้ว ย่อมทรงเกิดชญานทรรศนะว่า ใครถูกทอดทิ้ง ใครเจริญรุ่งเรือง ใครประสบ
ความล าบาก ใครประสบความทุกข์ยาก ใครประสบความกดดัน ใครประสบทั้งความล าบากความทุกข์
ยากและความกดดัน ใครน่าจะตกลงไปในอบาย ใครมีแนวโน้มที่จะตกลงไปในอบาย ใครมีทีท่าว่าจะ
ตกลงไปในอบาย เราควรจะช่วยฉุดใครขึ้นมาจากอบายแล้วให้ด ารงอยู่ในสวรรค์และโมกษะ   เราควร
จะปลูกกุศลมูลที่ใครยังไม่ได้ปลูก เราควรจะเพ่ิมพูนกุศลมูลที่ใครได้ปลูกไว้แล้ว เราควรจะปลดเปลื้อง
ใครที่เพ่ิมพูนกุศลมูลจนเต็มแล้วให้หลุดพ้น อนึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า  
 

 มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอาจจะซัดล้นฝั่งได้บ้าง |  
 แต่พระพุทธเจ้า (ผู้เป็นที่พ่ึงอาศัยของเหล่าเวไนยสัตว์)  
 จะไม่ทรงผ่านโอกาสบรรลุธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์เด็ดขาด ||1|| 

 

 ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแย้มพระโอษฐ์  แท้จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อ            
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ รัศมีสีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาวจะแผ่ซ่าน
ออกจากพระโอษฐ์ บางส่วนแผ่ลงเบื้องล่าง บางส่วนพุ่งขึ้นข้างบน รัศมีที่แผ่ซ่านลง เบื้องล่างได้แผ่ไป
ถึงนรกขุมต่างๆ ได้แก่ สัญชีวะ กาลสูตร สังฆาตะ เรารวะ มหาเรารวะ ตปนะ ประตาปนะ อเวจี           
อรพุทะ นิรรพุทะ อฏฏะ หหวะ หุหุวะ อุตปละ ปัทมะ (และ) มหาปัทมะแล้วเกิดเป็นความเย็นในนรก
ขุมที่ร้อน เกิดเป็นความอบอุ่นในนรกขุมที่หนาวเย็น ดังนั้น ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ของสัตว์นรก
เหล่านั้นจึงทุเลาลง สัตว์นรกเหล่านั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายพวกเราจะจุติไปจากภพนี้
หรือว่าจะได้ไปอุบัติในภพอ่ืน เพ่ือที่จะให้สัตว์นรกเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใส พระผู้มีพระภาคจึงทรง
แสดงพุทธเนรมิต หลังจากได้เห็นพุทธเนรมิตสัตว์นรกเหล่านั้นจึงคิดกันอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย จริงๆ 
แล้วพวกเรายังไม่ได้จุติไปจากภพนี้ อีกทั้งยังไม่ได้ไปอุบัติในภพอ่ืน เพียงแต่นี่เป็นสัตว์ที่พวกเราไม่เคย
เห็นมาก่อน เพราะอานุภาพแห่งสัตว์นี้ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ของพวกเราจึงได้ทุเลาลง สัตว์นรก
เหล่านั้นหลังจากได้ท าจิตให้เลื่อมใสในพุทธเนรมิตนั้นก็หมดสิ้นกรรมที่จะต้องเสวยในนรกขุมนั้นแล้ว
ไปถือปฏิสนธิในหมู่เทวดาและมนุษย์ซึ่งเป็นหมู่ที่จะบรรลุสัตยธรรมได้  ขณะเดียวกันรัศมีที่พุ่งขึ้นไป
ข้างบนนั้นก็ได้แผ่ไปถึงหมู่เทวดาชั้นต่างๆ ได้แก่ จาตุรมหาราชิกะ ดาวดึงส์ ยามะ ตุษิตะ นิรมาณรติ 
ปรนิรมิตวศวรติน พรหมกายิกะ พรหมปุโรหิต มหาพรหม ปรีตตาภะ อัประมาณาภะ อาภาสวระ 
ปรีตตศุภะ อัประมาณศุภะ ศุภกฤตสนะ อนภรกะ ปุณยปรสวะ พฤหัตผละ อพฤหะ อตปะ สุทฤศะ  
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สุทรรศนะ (และ) อกนิษฐ์ (เทวดาและพรหม) ต่างพากันประกาศ (สัตยธรรม) ขึ้นว่า (สรรพสิ่ง) ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ว่างเปล่า (และ) มิใช่ตัวตน พร้อมทั้งกล่าวคาถา 2 คาถาว่า  

 

 ขอเชิญท่านทั้งหลายจงริเริ่มออกบวชบ าเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา |  
 จงท าลายกองทัพมฤตยูให้ได้เสมือนช้างท าลายกระท่อมไม้อ้อฉะนั้น ||2||  
 

 เพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ |  
 จะสละการเวียนว่ายตายเกิดได้ท าความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ||3|| 
 

 ขณะนั้นเองรัศมีเหล่านั้นก็ท าประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาค 3 รอบแล้วอันตรธานกลับ
เข้าไปที่พระอุณาโลม จากนั้นท่านพระอานนท์จึงได้ประนมมือทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  
 

 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) ล าแสงต่างๆ หลายพันสีได้แผ่ซ่านออกมาจากช่องพระพักตร์ |  
 ท าให้ทิศทั้งหลายสว่างไสวไปทั่วประดุจดวงอาทิตย์อุทัยส่องสว่างไปทั่วฉะนั้น ||4||  

 

พร้อมทั้งกล่าวคาถาว่า  
 

(ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากการอุบัติ  
ทรงละความทะยานอยากและความมัวเมาได้เด็ดขาดทรงเป็นเหตุสูงสุดในโลก |  
พระชินเจ้าทั้งหลายผู้ทรงพิชิตมารได้แล้วย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์ 
อันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสังข์และเส้นใยดอกบัวอย่างไม่มีสาเหตุ ||5||  

 

ข้าแต่พระจอมมุนีศรมณะ มหาวีระชินศรีเจ้า  
พระพุทธองค์เม่ือทรงหยั่งรู้เวลานั้นด้วยโพธิโดยพระองค์เองแล้ว |  
ขอได้ทรงปลดเปลื้องความสงสัยที่เกิดขึ้นแก่เหล่าสาวก  
ผู้ปรารถนาจะฟังด้วยพระด ารัสที่มั่นคง ไพเราะ (และ) สูงส่งที่สุดด้วยเถิด ||6||  
 

พระสัมพุทธะทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พ่ึง (ของสรรพสัตว์)  
ทรงมั่นคงหนักแน่นเสมือนมหาสมุทรและเทือกเขาอทริราช  
ย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์อย่างไม่มีสาเหตุ |  
ปวงประชาชนเหล่านั้นย่อมปรารถนาจะฟังสาเหตุ  
ที่พระธีรพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ ||7|| 
 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว ดูก่อนอานนท์                  
พระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย 
อานนท์ เธอจงไปแจ้งบรรดาภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจ้าต้องการจาริกไปยัง
ป่าช้าศีตวัน บรรดาพวกเธอรูปที่ขวนขวายท่องจาริกไปยังป่าช้าศีตวันพร้อมกับพระตถาคตเจ้า จงถือ
ครองผ้าจีวร” พระอานนท์ผู้มีอายุตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “รับด้วยเกล้า 
พระพุทธเจ้าข้า” แล้วแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านผู้มีอายุ พระตถาคตเจ้าต้องการจาริกไปยังป่าช้า 
ศีตวัน บรรดาพวกท่านรูปที่ขวนขวายท่องจาริกไปยังป่าช้าศีตวันพร้อมกับพระตถาคตเจ้า ขอจงถือ
ครองผ้าจีวร” ภิกษุผู้มีอายุเหล่านั้นเมื่อได้ยินดังนี้ ทั้งหมดได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ เวลานั้น
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พระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น มีบริวารผู้สุขุมเยือกเย็น            
ทรงผ่อนคลาย มีบริวารผู้ผ่อนคลาย ทรงองอาจ มีบริวารผู้องอาจ ทรงงดงาม มีบริวารผู้งดงาม            
ทรงห่างไกลจากกิเลส มีบริวารผู้ห่างไกลจากกิเลส ทรงปราศจากราคะ มีบริวารผู้ปราศจากราคะ   
ทรงน่าเลื่อมใสศรัทธา มีบริวารผู้น่าเลื่ อมใสศรัทธา ทรงเป็นเหมือนโคผู้ที่มีฝูงโคแวดล้อม                   
ทรงเป็นเหมือนคชสารที่มีโขลงลูกช้างแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนราชสีห์ที่มีฝูงหมาในแวดล้อม                 
ทรงเป็นเหมือน  (พญา) หงส์ที่มีฝูงหงส์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนครุฑที่มีฝูงนกแวดล้อม                   
ทรงเป็นเหมือนพราหมณาจารย์ที่มีคณะศิษย์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนม้าอาชาไนยที่มีฝูงม้าแวดล้อม 
ทรงเป็นเหมือนวีรบุรุษผู้มีกองทหารแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนมัคคุเทศก์ที่มีคณะนักเดินทางแวดล้อม 
ทรงเป็นเหมือนหัวหน้าพ่อค้าผู้มีหมู่พ่อค้าแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนเศรษฐีที่มีประชาชนชาวเมือง
แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนโกฏฏราชาที่มีคณะมนตรีแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มี
พระโอรส 1,000 องค์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่มีหมู่ดาวนักษัตรแวดล้อม ทรงเป็นเหมือน
ดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีนับพันแวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวธฤตราษฎร์ที่มีหมู่คนธรรพ์แวดล้อม ทรงเป็น
เหมือนท้าววิรูฒะที่มีหมู่กุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าววิรูปากษ์ที่มีหมู่นาคแวดล้อม ทรงเป็น
เหมือนท้าวไวศรวัณที่มีหมู่ยักษ์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวเวมจิตรินที่มีหมู่อสูรแวดล้อม ทรงเป็น
เหมือนท้าวศักระที่มีหมู่เทวดา 30 องค์แวดล้อม ทรงเป็นเหมือนท้าวมหาพรหมที่มีหมู่พรหมแวดล้อม 
ทรงเป็นเหมือนมหาสมุทรที่นิ่งสงบ ทรงเป็นเหมือนเมฆที่อุ้มน้ าเต็มเปี่ยม  (และ) ทรงเป็นเหมือน
พญาคชสารที่ปราศจากอาการตกมัน พระผู้มีพระภาคมีพระอินทรีย์สงบเสงี่ยมยิ่งนัก มีพระอิริยาบถ
และมารยาทสุขุมเยือกเย็น ผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัส
ด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 
1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป (ผู้เพียบพร้อม) ด้วยพละ 10 ประการ 
ไวศารัทยะ 4 ประการ อาเวณิกธรรม 3 ประการ สติปัฏฐาน (4) ประการและมหากรุณาคุณ            
ผู้แวดล้อมด้วยมหาสาวกได้แก่ อาชญาตะ เกาฑิณยะ , อัศวชิท พาษปะ, มหานามะ, ภัทริกะ,               
ศาริปุตระ, เมาทคัลยายนะ, กาศยปะ, ยศะ, ปูรณะ เป็นต้น กับด้วยหมู่ภิกษุคณะใหญ่ และสิ่งมีชิวิต
จ านวนหลายแสน ออกเดินทางไปสู่ป่าช้าศีตวัน เหล่าเทวดาหลายแสนก็ออกเดินทางติดตามเบื้องหลัง
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่า “เราจะจาริกไปพร้อมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งมีอานิสงส์ 18 
ประการ” ลมที่พัดอยู่ในป่าช้าก็เริ่มท่ีจะพัดขึ้นมา 
 มีเด็กชายสองคนคือ บุตรของพราหมณ์ และบุตรของกษัตริย์ ได้ออกมาเล่นจากนอก 
กรุงราชคฤห์ บรรดาเด็กทั้งสองนั้นบุตรของกษัตริย์เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยศรัทธา (ต่อพระผู้มีภาคเจ้า)   
แต่บุตรของพราหมณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ (ไม่มีศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า) บุตรของพราหมณ์นั้นได้
กล่าวแก่บุตรของกษัตริย์ว่า “เพ่ือนเอ๋ย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้พยากรณ์ภรรยาของคฤหบดีสุภัทระว่า 
(นาง) จักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้เจริญรุ่งเรือง จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ บรรพชาใน
ศาสนาของเราละสิ้นสรรพกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้วบรรลุอรหันต์ (ทว่า) ภรรยานั้นสิ้นชีวิตแล้ว (และ) 
(ศพ) ได้ถูกน าไปยังป่าช้าศีตวัน แท้จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ควรกล่าวภาษิตที่ไม่เป็นจริง”                  
บุตรของกษัตริย์นั้นกล่าวคาถาว่า 
 

ท้องฟ้าที่มีทั้งดวงจันทร์และดวงดาวก็ยังโคจรตกมาในที่นี้ได้ 
แผ่นดิน ที่มีทั้งภูเขา มีท้ังป่า ก็ยังไปถึงเสียดฟ้าได้ | 
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น้ าแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ยังถึงความสิ้นไปได้ 
แต่พระมหาฤษีท้ังหลายผู้จะกล่าวค าเท็จ ไม่มีแน่นอน ||8|| 

 

และบุตรของพราหมณ์นั้นกล่าวว่า “เพ่ือนเอ๋ย ถ้าอย่างนั้น พวกเราจะไปดูยังป่าช้า           
ศีตวันหรือ ?” (บุตรของกษัตริย์กล่าวว่า) “เพ่ือนเอ๋ย พวกเราจะไป” ทั้งสองคนจึงได้ออกเดินทางไป 
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ บุตรของกษัตริย์นั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
มาแต่ไกล ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวคาถาทันทีว่า  

 

เนื่องจากพระมุนีผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ปราศจากความฟุ้งซ่าน 
ผู้มีมหาชนแวดล้อมพระองค์นี้ก าลังเสด็จมา | 
ดังนั้นพระองค์ผู้ย่ ายีวาทะของฝ่ายตรงกันข้ามได้  
จะทรงบันลือสีหนาทอันก้องกังวานอย่างไม่ต้องสงสัย ||9|| 
 

และเนื่องจากลมอันเจือหิมะ เจือโคลนและมีความหนาวเหน็บ 
เหล่านี้ ก าลังพัดโชยมาทางป่าช้าศีตวัน | 
ดังนั้นเทวดาทั้งหลายมากมายจะพากันมาเฝ้า 
ดูความอัศจรรย์ของพระศากยมุนีแน่นอน ||10|| 

 

พระราชาพิมพิสารทรงสดับแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ภรรยาของ
คฤหบดีสุภัทระว่า (นาง) จักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้เจริญรุ่งเรือง จะเสวยทิพยมนุษย -
สมบัติ บรรพชาในศาสนาของเราละสิ้นสรรพกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้วบรรลุอรหันต์ (ทว่า) ภรรยานั้น
สิ้นชีวิตแล้ว (และ) (ศพ) ได้ถูกน าไปยังป่าช้าศีตวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก
เดินทางไปยังป่าช้า” ครั้นสดับแล้ว พระราชาพิมพิสารได้มีพระด าริอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า 
คงไม่เสด็จไปยังป่าช้าโดยไม่มีความหมายหรอก พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยภรรยาของคฤหบดีสุภัทระนี้ 
ปรารถนาจะแนะน าสั่งสอนครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่แท้ เราจะไปดู” พระองค์นั้นถูกแวดล้อมด้วย           
นางสนมฝ่ายใน พระกุมาร อ ามาตย์ ชาวเมือง และชาวชนบท เริ่มเดินทางออกจากกรุงราชคฤห์ 
กุมารผู้เป็นบุตรกษัตริย์นั้นได้เห็นพระราชาพิมพิสาร ผู้ครองแคว้นมคธจากที่ไกลนั้นแล ก็ครั้นเห็นแล้ว 
จึงกล่าวคาถาขึ้นทันทีว่า   

 

เนื่องจากพระราชาผู้ทรงครอบครองแคว้นมคธ 
พระองค์นี้ พร้อมทั้งข้าราชบริพารได้เสด็จออกจาก | 
กรุงราชคฤห์มาแล้ว ดังนั้นในใจของเราจึงมีความคิด 
เห็นสรุปลงว่า มหรสพสมโภชจะมีแก่มหาชน (แน่นอน) ||11|| 

 

หมู่มหาชนเห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเปิดช่องทางให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มี             
พระพักตร์ยิ้มแย้มได้เข้าไปในท่ามกลางฝูงชน พวกนิครนถ์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระพักตร์               
ยิ้มแย้มแล้วก็คิดในใจว่า “ด้วยเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระพักตร์ยิ้มแย้มได้เข้าไปในท่ามกลาง 
ฝูงชน สัตว์ผู้จะได้โพธิธรรมนี้คงยังไม่ถึงกาละเป็นแน่” พวกนิครนถ์เหล่านั้นจึงได้กล่าวกะคฤหบดี 
สุภัทระว่า “ดูก่อนคฤหบดี สัตว์ผู้โชคร้ายนี้คงยังไม่ถึงกาละเป็นแน่” คฤหบดีสุภัทระนั้นจึงกล่าวว่า 
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“พระคุณเจ้า ถ้าเป็นดังนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรดีในเรื่องนี้ ?” พวกนิครนถ์เหล่านั้นพากันกล่าวว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี พวกเราศึกษาหาทางแห่งความสงบ ท่านเท่านั้นจะรู้ได้ ” คฤหบดีนั้นจึงยก (ศพ)
ภรรยานั้นขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเริ่มที่จะเผาร่างกายทั้งหมดของนางนั้นถูกไฟไหม้แล้ว ยกเว้นแต่เพียง
บริเวณรอบๆ ครรภ์ ดังนั้น ครรภ์นั้นจึงได้เปิดออกปรากฏดอกบัวขึ้น กุมารผู้มีรูปงาม น่าชวนมอง                 
น่าเลื่อมใส นั่งอยู่บนดอกปัทมกรรณิการ์นั้น ครั้นเห็นกุมารนั้นแล้วหมู่สัตว์หลายแสนชีวิตก็ถึง              
ความประหลาดใจอย่างยิ่ง เหล่านิครนถ์ผู้หมดความลุ่มหลงและความเหย่อหยิ่ง เสื่อมอิทธิพลแล้ว 
ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกคฤหบดีสุภัทระว่า “ดูก่อนคฤหบดี เธอจงรับเอากุมารไป”  
คฤหบดีสุภัทระนั้นเริ่มมองหน้าของพวกนิครนถ์ นิครนถ์เหล่านั้นพากันกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี              
ถ้าท่านพินิจพิจารณาอย่างถ่องแท้ ท่านจะไม่รับเอาโดยประการทั้งปวง” คฤหบดีนั้นจึงไม่ได้รับเอา 
(กุมาร) ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกหมอชีวกกุมารภูต 516 (jīvakakumārabhūta) ว่า                  
“ชีวก เธอจงรับเอากุมารน้อยไป” หมอชีวกนั้นใคร่ครวญว่า “ไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าจะทรงใช้เราในฐานะที่ไม่เหมาะสม เราจะรับเอากุมารไว้” หมอชีวกนั้นจึงให้รื้อ                 
เชิงตะกอนแล้วรับเอากุมารนั้นไว้อย่างไม่เคลือบแคลงใจ    

 

เมื่อหมอชีวกนั้น ให้รื้อเชิงตะกอนและรับเอากุมารน้อย 
ที่อยู่ในไฟตามพระบัญชาของพระชินเจ้าแล้ว | 
เพราะอ านาจอันยิ่งใหญ่ของพระชินเจ้า  
ทันใดนั้นไฟก็ได้กลายเป็นหิมะ โคลนและเย็นสนิท ||12|| 

 

ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด ารัสนี้กะหมอชีวกกุมารภูตว่า “ชีวก               
เธอรู้หรือไม่ว่าท าไมกุมาร (นี้) จึงถูกท าร้าย ถูกทรมาน ?” หมอชีวกกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์               
ผู้เจริญ ข้าพระองค์เกิดในราชตระกูล เติบโตในราชตระกูล ข้าพระองค์ไม่รู้ (แม้กระทั่ง) ว่าไม้จันทน์ 
โคศีรษะมีความเย็นถึงขนาดนี้ เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดตั้งเป็นเชิงตะกอนไว้” ขณะนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกสุภัทระคฤหบดีว่า “ดูก่อนคฤหบดี บัดนี้เธอจงรับเอากุมารเถิด” คฤหบดี
นั้นไม่ปฏิเสธที่จะรับบุตร ถึงอย่างนั้นคฤหบดีก็ยังไม่ปฏิบัติ (ตามพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า) 
เขาจึงมองหน้าพวกนิครนถ์นั่นแล พวกนิครนถ์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “คฤหบดี สัตว์ที่แม้แต่ไฟซึ่งมี         
ทุกอย่างเป็นอาหาร (เผาไหม้ได้ทุกอย่าง) ก็ยังเผาไม่ได้ นี้เป็นสัตว์ที่มีแต่โชคร้ายเหลือเกิน” คฤหบดี 
จึงกล่าวว่า “มากขนาดนั้นเลยหรือ” พวกนิครนถ์กล่าวว่า “ถ้าท่านน ากุมารนั้นไปยังเรือนให้ได้อย่างนี้ 
ท่านก็จงน าไปยังเรือนของท่านเถิด (แต่) ท่านจะประสบความล่มจม และท่านจะถูกชนทั้งหลาย

                                                           
516

ชีวกกุมารภูต (ส. ชีวกกุมารภูต jīvakakumārabhūta) ชีวกหรือชีวกโกมารภัจจ์ (บ. ชีวกโกมารภจฺจ 
komārabhacca) เป็นชื่อของนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจ าพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร ต่อมาก็ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจ าพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย หมอชีวกเป็นบุตรของนครโสเภณีชื่อสาลวดี (sālavatī) แต่หมอชีวกไม่
รู้จักบิดามารดาของตัวเอง ที่ได้ชื่อว่าโกมารภัจจ์ก็เพราะเมื่อมารดาของท่านตั้งครรภ์และเกรงว่าค่าตัวจะตกจึงได้เก็บตัว หลังจากที่
คลอดแล้วก็ให้คนใช้เอาทารกไปทิ้ง ต่อมาเจ้าชายอภัย (abhaya) พระโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จผ่านไปพบเข้า
จึงทรงสอบถามดู และทราบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่ เพราะเหตุนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าชีวกซึ่งแปลว่ายังมีชีวิตอยู่ และเพราะชีวกนั้นได้รับ
การเลี้ยงดูจากเจ้าชายจึงได้นามสร้อยว่าโกมารภัจจ์ซึ่งแปลว่า ผู้ที่พระราชกุมารทรงเลี้ยง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระพรหม - 
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม  พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 84-85; และ G. P. Malalasekera, 
Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 957. 
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ทอดทิ้ง ความรักอันเสมอด้วยตัวเองย่อมไม่มี” คฤหบดีนั้นจึงไม่รับกุมารนั้น ขณะนั้น พระผู้มีพระภาค
ตรัสเรียกพระราชาพิมพิสารว่า “มหาราช  พระองค์จงรับเอากุมารนี้” พระเจ้าพิมพิสารนั้นจึงเหยียด
พระหัตถ์ออกไปรับด้วยความตื่นเต้น จากนั้นทรงมองไปรอบๆ แล้วตรัสว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ทารกนี้จงมีชื่อว่าอะไร ? ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “มหาราช เหตุที่ทารกนี้ได้เกิดมาจาก
ท่ามกลางแห่งแสงสว่าง เพราะฉะนั้นชื่อของทารกนี้จงมีว่า ชโยติษกะ (jyotiṣka)” พระองค์จึงตั้งชื่อ
ทารกนั้นว่า ชโยติษกะ ล าดับนั้น ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ใน
สันดานของหมู่ชนเหล่านั้นแล้วจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา อย่างที่เหล่าสัตว์หลายร้อยฟังแล้วก็ได้
บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ บางพวกฟังแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผล บางพวกได้บรรลุสกทาคามิผล             
บางพวกได้บรรลุอนาคามิผล บางพวกออกบวชเพราะละสรรพกิเลสได้เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหันต์  
บางพวกยังกุศลมูลอันเป็นสถานะที่อบอุ่นใจให้บังเกิด บางพวกได้รับสถานะอันสูงส่ง บางพวกได้รับ
สถานะอันเป็นที่สุขใจบางพวกตั้งจิตอธิษฐานในสาวกโพธิ บางพวกตั้งจิตอธิษฐานในปัจเจกโพธิ              
บางพวกตั้งจิตอธิษฐานในอนุตตรสัมยักสัมโพธิ บางพวกก็รับเอาสรณคมน์ บางพวกรับเอาสิกขาบท 
นอกจากนี้บริษัททั้งหมดนั้นยังตั้งใจแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า นอบน้อมในพระธรรม (และ) ซาบซึ้งใน
พระสงฆ์ พระราชาพิมพิสารให้ทารกชื่อชโยติษกะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่นม  8 คน ได้แก่ แม่นมที่
คอยอุ้ม 2 คน แม่นมที่คอยให้น้ านม 2 คน แม่นมที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน แม่นมที่คอยเล่น
หยอกเย้า 2 คน  แม่นมทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นและ
ด้วยอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือน
ดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น 

ลุงของชโยติษกะนั้นได้น าการค้าไปยังต่างประเทศ เขาได้ยินว่า น้องสาวของตนได้
ตั้งครรภ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์นางว่า “(นาง) จักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้สูงขึ้น 
จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ ได้บรรพชาในศาสนาของเราจะละสิ้นสรรพกิเลสบรรลุอรหันต์” เขานั้นครั้น
จ าหน่ายสินค้าก็น าเอาสินค้าที่แลกเปลี่ยนมาแล้วยังกรุงราชคฤห์ เขาได้ยินข่าวว่าน้องสาวของตนนั้น
สิ้นชีวิตแล้ว เมื่อได้ยินแล้วก็คิดในใจทันทีว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้พยากรณ์นางนี้ว่า “(นาง) จักให้
ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้สูงขึ้น จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ ได้บรรพชาในศาสนาของเราจะละ
สิ้นสรรพกิเลสบรรลุอรหันต์” จริงๆ แล้วภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ผิดพลาด (เป็นไปตามที่
พระองค์ตรัส) เขาจึงสอบถามเพ่ือนบ้านที่ผ่านมาว่า “เราได้ฟังมาแล้วว่า น้องสาวของพวกเราได้
ตั้งครรภ์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้พยากรณ์นางว่า “(นาง) จักให้ก าเนิดบุตรชายซึ่งจะยังตระกูลให้
สูงขึ้น จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ ได้บรรพชาในศาสนาของเราละสรรพกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้ว 
บรรลุอรหันต์” ครั้นได้ฟังแล้วพวกเราก็เกิดความเบิกบานใจ และได้ยินข่าวว่านางนั้นสิ้นชีวิตแล้ว 
แท้จริง ภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ควรผิดพลาด (เป็นไปตามที่พระองค์ตรัส) ญาติทั้งหลาย
เหล่านั้นกล่าวคาถาว่า   

       

ท้องฟ้าที่มีทั้งดวงจันทร์และดวงดาวก็ยังโคจรตกมาในที่นี้ได้ 
แผ่นดิน ที่มีทั้งภูเขา มีท้ังป่า ก็ยังไปถึงเสียดฟ้าได้ | 
น้ าแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ยังถึงความสิ้นไปได้ 
แต่พระมหาฤษีท้ังหลายผู้จะกล่าวค าเท็จ ไม่มีแน่นอน ||13|| 
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ภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ผิดพลาด (เป็นไปตามที่พระองค์ตรัส) ภาษิตของ            
พระผู้มีพระภาคเจ้าจะผิดพลาดได้อย่างไร ? แต่ว่านางนี้เสียชีวิตแล้วในขณะที่สามี (ของนาง)                
นั้นน าไปแล้ว ทารกนั้นมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากไม่ถูกไฟเผา แม้ตอนนี้เติบโตอยู่ในพระราชตระกูล 
ลุงนั้นจึงเข้าไปหาสุภัทระคฤหบดีแล้วกล่าวว่า “คฤหบดีท่านท าสิ่งที่ไม่สมควรแล้ว” คฤหบดีถามว่า 
“เราท าอะไร” เขาจึงกล่าวว่า “น้องสาวผู้ตั้งครรภ์ของพวกเราเสียชีวิตแล้วในขณะที่ท่านผู้เชื่อ  (ค า)
ของพวกนิครนถ์น าไปแล้ว (สู่ป่า) ทารกนั้นมีฤทธิ์มาก มอีานุภาพมาก ไม่ถูกไฟเผา แม้ตอนนี้เติบโตอยู่
ในพระราชตระกูล เรื่องนี้นั้นผ่านไปแล้ว ถ้าท่านน ากุมารกลับมาเมื่อท าดังว่ามานี้อย่างนี้ จะเป็นการดี 
ถ้าไม่น า (กุมาร) กลับมาพวกเราจะขับไล่ท่านจากท่ามกลางหมู่ญาติ พวกเราจะท าให้ความสกปรก
(เสื่อมเสีย) ของญาติสาโลหิต (ของท่าน) แพร่กระฉ่อนไป และพวกเราจะเปิดเผยความลับในถนน
หนทาง สี่แยก สามแยกว่า น้องสาวของพวกเราถูกคฤหบดี สุภัทระฆ่าแล้ว คฤหบดีนี้ชื่อว่า                      
สตรีฆาตกะ517 (strīghātaka) ใครๆจะได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ และพวกเราจะกระท าความพินาศใน
ราชตระกูลแก่ท่าน” คฤหบดีนั้นครั้นได้ฟังแล้วก็ตกใจ โดยประการที่เขาถูกเหล่าญาติดุด่าครั้นทราบ
ว่าเราจะต้องท าอย่างนี้แน่แท้แล้ว จึงหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระราชากราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ ญาติทั้งหลายของข้าพระองค์พากันดุด่าอย่างนี้ว่า “ถ้าเจ้าน ากุมารกลับมาได้
อย่างนี้จะเป็นการดี หากเจ้าไม่น า (กุมาร) มา พวกเราจะขับไล่เจ้าจากท่ามกลางแห่งญาติ พวกเราจะ
ท าให้ความสกปรก (เสื่อมเสีย) ของญาติสาโลหิต (ของท่าน) แพร่กระฉ่อนไป พวกเราจะเปิดเผย
ความลับในถนนหนทาง สี่แยก สามแยกว่า น้องสาวของพวกเราถูกคฤหบดีสุภัทระท าร้ายแล้ว 
คฤหบดีนี้ชื่อว่าผู้ฆ่าสตรี ใครๆจะได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้  และพวกเราจะกระท าความพินาศใน                 
ราชตระกูลแก่ท่าน พระองค์ควรจะพระราชทานชโยติษกะกุมาร (แก่ข้าพระองค์)” พระราชาตรัสว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี เราไม่ได้รับชโยติษกะกุมารมาจากท่าน แต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าน ามาให้แก่เรา              
ถ้าท่านมีความต้องการด้วยกุมารแล้วไซร้ ท่านพึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” คฤหบดีนั้นจึงเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว หมอบลงแทบพระยุคลบาทแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
เหล่าญาติของข้าพระองค์ย่อมดุด่าอย่างนี้ว่า ถ้าเจ้าน ากุมารกลับมาได้อย่างนี้จะเป็นการดี หากเจ้าไม่
น า (กุมาร) มา พวกเราจะขับไล่เจ้าจากท่ามกลางแห่งญาติ พวกเราจะท าให้ความสกปรก (เสื่อมเสีย) 
ของญาติสาโลหิต (ของท่าน) แพร่กระฉ่อนไป พวกเราจะเปิดเผยความลับในถนนหนทาง สี่แยก สาม
แยกว่า น้องสาวของพวกเราถูกคฤหบดีสุภัทระท าร้ายแล้ว (และ) คฤหบดีนี้ชื่อว่า ผู้ฆ่าสตรี ใครๆจะได้
วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้  และพวกเราจะกระท าความพินาศในราชตระกูลแก่ท่าน พระอง ค์ควรจะ
พระราชทานชโยติษกะกุมาร (แก่ข้าพระองค)์” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ครวญว่า “ถ้าสุภัทระไม่ได้
ชโยติษกะกุมาร สถานะนี้จะปรากฏคือเขาจะกระอักเลือดอุ่นๆ แล้วเสียชีวิตลง” ครั้นทราบดังนี้แล้ว
จึงตรัสเรียกพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “ไปเถิด อานนท์ เธอจงสอบถามสารทุกข์สุขดิบกะพระเจ้า         
พิมพิสารตามค าของเราและกล่าวอย่างนี้ว่า มหาบพิตร ขอพระองค์โปรดพระราชทานชโยติษกะกุมาร
แก่คฤหบดีสุภัทระถ้าสุภัทระไม่ได้ชโยติษกะกุมาร สถานะนี้จะปรากฏคือเขาจะกระอักเลือดอุ่นๆ             

แล้วเสียชีวิตลง” พระอานนท์ผู้มีอายุตอบรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า “ขอรับ                 
พระเจ้าข้า” แล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้ว่า 
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สตรีฆาตกะ (strīghātaka) หมายถึง ผู้ฆ่าสตรี. 
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“มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอบถามสารทุกข์สุขดิบแก่พระองค์และตรัสว่า “มหาบพิตร             
ขอพระองค์โปรดพระราชทานชโยติษกะกุมารแก่คฤหบดีสุภัทระ ถ้าสุภัทระไม่ได้ชโยติษกะกุมาร 
สถานะนี้จะปรากฏคือ เขาจะกระอักเลือดอุ่นๆ แล้วเสียชีวิตลง” พระราชาตรัสว่า “ข้าแต่ท่านอานนท์
ผู้เจริญ เราขอวันทาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เราจะกระท าตามรับสั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้า ”             
พระอานนท์ผู้มีอายุครั้นสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็หลีกออกไป พระราชาพิมพิสารจึงตรัสว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี กุมารนี้เราเลี้ยง (ให้เจริญเติบโต) แล้ว เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของเรา บัดนี้เป็นเวลาอัน
สมควรที่เราจะปล่อย (ชโยติษกะกุมาร) ไป อย่างไรก็ตามต้องให้ชโยติษกะกุมารเข้ามาเฝ้าเราวันละ             
3 เวลา” คฤหบดีนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ (ถ้า) ชโยติษกะกุมารจะ (ไม่) มาเข้าเฝ้า 
คนอ่ืนใครเล่าจะพึงเข้าเฝ้า ?”518 พระราชาทรงประดับชโยติษกะกุมารนั้นด้วยเครื่องประดับทั้งปวง
ยกข้ึนสู่คอช้างแล้วส่งไป      
 นี้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติของชาวโลกที่ว่า ตราบใดที่บิดายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้ นชื่อของ
บุตรก็จะยังไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งในสมัยต่อมาคฤหบดีสุภัทระได้สิ้นชีวิต กุมารชโยติษกะได้อาศัยอยู่
ในเรือนของตน กุมารนั้นเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม (และ) พระสงฆ์ ถึงแล้วซึ่งพระพุทธ             
พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง กุมารนั้นได้ให้สร้างวิหารในสถานที่ที่ภรรยาถูกคฤหบดีสุภัทระ           
ท าร้ายจนเสียชีวิต แล้วถวายอุปกรณ์ทั้งปวงที่สมบูรณ์พร้อมแก่เหล่าภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทั้ง 4 ทิศ          
สมดังที่แม้พระเถระประพันธ์พระสูตรไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในป่ามฤทิตกุกษิกะ               
(mṛditakukṣika) ใกล้กรุงราชคฤห์    

เหล่าคนงานของคฤหบดีสุภัทระที่ถือสินค้าไปค้าขายยังต่างประเทศ พวกเขาได้ยินมาว่า 
“คฤหบดีสุภัทระสิ้นชีวิตแล้ว” กุมารชโยติษกะอาศัยอยู่แล้วในเรือนของตน เขาเป็นผู้เลื่อมใสใน      
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึง อนึ่ง บาตรที่ท ามา
จากไม้จันทน์โคศีรษะถึงพร้อมแล้วแก่พวกคนงานเหล่านั้น พวกเขาเหล่านั้นบรรจุบาตรให้เต็มด้วย
รัตนะแล้วส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการแก่คฤหบดีชโยติษกะ คฤหบดีชโยติษกะได้ยกบาตรนั้น
ประดิษฐาน (ห้อย) ไว้บนเสาอันสูงแล้วท าการตีฆ้องร้องป่าวว่า คนบางคนที่เป็นทาส เป็นผู้เชื่องช้า  
เป็นผู้ที่คดโกงไม่ควรถือเอาบาตรนี้ ศรมณะก็ดี พราหมณ์ก็ดี ผู้มีฤทธิ์มากก็ดี ผู้มีอานุภาพมากก็ดี       
ย่อมใช้ฤทธิ์ถือเอาบาตรนี้ตามสบายเถิด เดียรถีย์ทั้งหลายลุกขึ้นแต่ช้าตรู่จึงเดินทางไปติดต่อ                 
พวกเดียรถีย์ เดียรถีย์เหล่านั้นได้เห็นบาตรนั้น ก็ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวแก่คฤหบดีชโยติษกะทันทีว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี บาตรนี้คืออะไร ?” คฤหบดีชโยติษกะก็ได้เล่าโดยละเอียดแก่เดียรถีย์เหล่านั้น 
เดียรถีย์ทั้งหลายเหล่านั้นพากันกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี ท่านเป็นผู้เลื่อมใสในศรมณะศากยบุตร” 
พวกเดียรถีย์เหล่านั้นครั้นกล่าวว่า “จะถือเอาด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วจึงหลีกไป” กระทั่งพระภิกษุเถระ
น้อยใหญ่ได้เข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ ภิกษุเหล่านั้นครั้นเห็น (บาตรนั้น) แล้ว แม้ภิกษุเหล่านั้นก็
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“deva upasaṁkramiṣyati | ko'nya upasaṁkramitavya iti ?” ถ้าแปลตามต้นฉบับที่ปรากฏในสอง
ประโยคนี้คือ “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ชโยติษกะกุมารจะมาเข้าเฝ้า คนอื่นใครเล่าจะพึงเข้าเฝ้า ?”เนื้อความที่ได้ค่อนข้างสับสน 
ผู้แปลจึงเสนอแปลเพ่ิม น ศัพท์เข้าไปในประโยคแรกคือ “deva (na) upasaṁkramiṣyati | ko'nya upasaṁkramitavya iti ?”  
ดังนี้ “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ (ถ้า) ชโยติษกะกุมารจะ (ไม่) มาเข้าเฝ้า คนอื่นใครเล่าจะพึงเข้าเฝ้า ?” ซึ่งจากเนื้อเร่ืองข้างต้น
เป็นเร่ืองราวที่คฤหบดีต้องการจะขอตัวกุมารคืนและก็ได้รับอนุญาตจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้รับกุมารชโยติษกะคืนจาก                
พระเจ้าพิมพิสาร คร้ันเมื่อจะส่งกุมารคืนพระเจ้าพิมพิสารได้กล่าวแก่คฤหบดีให้น ากุมารมาเข้าเฝ้าพระองค์บ่อยๆ คฤหบดีจึงกราบ
ทูลว่าถ้ากุมารชโยติษกะไม่มาเข้าเฝ้า และใครอื่นกันเล่าจะมาเข้าเฝ้า กล่าวคือ จะให้กุมารชโยติษกะมาเข้าเฝ้าเป็นแน่แท้. 
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ได้สอบถามคฤหบดีชโยติษกะว่า   “บาตรนี้คืออะไร?” คฤหบดีนั้นก็ได้อธิบายให้ภิกษุทั้งหลายฟังอย่าง
ละเอียดอย่างนั้นนั่นแล ภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี พวกเราจะประกาศตนเองให้มี
ชื่อเสียงเพียงแค่บาตรใบเดียวหรืออย่างไร” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายพึงอยู่โดยปกปิดความดีเปิดเผยความชั่ว” ครั้นตรัสแล้วจึงเสด็จหลีกไปแล้ว             
กระทั่งพระกาศยปะผู้มีพละ 10 ประการ ผู้มีอายุมาถึงแล้วโดยล าดับ ท่านจึงถามว่า “ดูก่อนคฤหบดี 
บาตรนี้คืออะไร ?” คฤหบดีนั้นก็ได้บอกเล่าเรื่องราวตามที่เกิดขึ้นแล้วนั่นแล พระกาศยปะผู้มีพละ 10 
ประการ ผู้มีอายุใคร่ครวญว่า “เราได้คลาย สละ ละทิ้ง ขจัดกองเกลศที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอัน
หาเบื้องต้นมิได้ คฤหบดีจะท้าทายเรานั้นด้วยฤทธิ์อันไม่ทั่วไปแก่พวกเดียรถีย์ ดังนั้นเราจะเติ มเต็ม
มโนรถของคฤหบดีนั้น” พระกาศยปะผู้มีพละ 10 ประการได้เหยียดแขนอันเช่นกับงวงช้างแล้วถือเอา
บาตรนั้น ท่านนั้นครั้นถือเอาบาตรนั้นแล้วจึงไปยังวิหารถูกภิกษุถามว่า “ท่านผู้มีอายุ บาตรที่ท ามา
จากไม้จันทน์โคศีรษะของท่านมาแต่ที่ใด ?” พระทศพลกาศยปะเล่าเรื่องราวที่เป็นไปอย่างนั้นแล 
ภิกษุพากันกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ควรหรือที่ท่านจะแสดงฤทธิ์ของท่านเพ่ือประโยชน์แก่สิ่งที่มี
ประมาณเท่าบาตร ?” พระกาศยปะจึงกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะสมควรหรือไม่ก็ตาม บัดนี้เรา
ได้ท าแล้ว จะมีความผิดอะไรส าหรับการกระท า (ครั้งนี้)” ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องราวนี้แด่               
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุไม่ควรจะแสดงฤทธิ์ต่อหน้าชาวบ้าน ภิกษุ
รูปที่แสดงจะมีความผิด หากแต่ว่าบาตร 4 ประเภทคือ บาตรที่ท ามาจากทอง บาตรที่ท ามาจากเงิน 
บาตรที่ท ามาจากไพฑูรย์ บาตรที่ท ามาจากแก้วผลึก และบาตรอีก 4 ประเภทอย่างอ่ืนคือ              
บาตรที่ท ามาจากทองเหลือง บาตรที่ท ามาจากทองแดง บาตรที่ท ามาจากโลหะ บาตรที่ท ามาจาก            
หัวกะโหลก บรรดาบาตรเหล่านั้น บาตร 4 ประเภทแรกน ามาใช้ไม่ได้ (และ) ไม่ควรน ามาใช้             
ที่น ามาใช้แล้วก็ควรสละเสีย บาตร 4 ประเภทหลังน ามาใช้ไม่ได้ (และ) ไม่ควรน ามาใช้ แต่ที่น ามาใช้
แล้วควรใช้โดยใช้เป็นภาชนะส าหรับ (บด) ยา แต่บาตรที่แนะน ามีอยู่สองชนิดเหล่านั้น คือ บาตรที่ท า
มาจากเหล็ก บาตรที่ท ามาจากดิน”519 จนกระทั่งในเวลาต่อมา ชโยติษกะคฤหบดีได้เสวยทิพยมนุษย-
สมบัติ ในระหว่างเมืองราชคฤห์และเมืองจัมปา520 (campā) มีด่านเก็บภาษี (ศุลกากร) เจ้าหน้าที่ด่าน
เก็บภาษีเสียชีวิตแล้วในที่นั้น เขาเกิดขึ้นในหมู่ยักษ์ผู้ชั่วร้าย เขาจึงเข้าฝันพวกลูกๆ  ว่า ลูกทั้งหลาย 
พวกเจ้าจงให้สร้างยักษสถานไว้ในสถานที่นี้ และจงผูกระฆังห้อยไว้ในที่นั้น (ด้วยเหตุว่า) ใครก็ตามที่ 
ไม่จ่ายค่าภาษีส าหรับสินค้าแล้วเดินทางไป ระฆังนั้นจะส่งเสียงดังจนกว่าเขาจะกลับมาจ่ายค่าภาษี 
บุตรเหล่านั้นจึงบอกความฝันนั้นแก่ญาติพ่ีน้องพวกพ้อง แล้วให้สร้างยักษสถานในพ้ืนที่นั้นโดยวันและ
คืนเล็กน้อยและผูกระฆังห้อยไว้ในที่นั้น 
    ในเมืองจัมปามีพราหมณ์คนหนึ่ ง เขาได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน                    
นางพราหมณีนั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “พราหมณ์นี้ย่อมกระท าการรวบรวมทรัพย์ไว้ด้วยอุบายวิธีที่
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บาตร (pātra) ภาชนะที่ภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต เป็นบริขารประจ าตัวคู่กับไตรจีวร และจัดเป็น
อย่างหนึ่งในบริขารแปดของภิกษุ ในคัมภีร์บาลี พระวินัยปิฎก บาตรที่ทรงอนุญาตมี 2 อย่างคือ บาตรเหล็ก (อโยปตฺต) และ            
บาตรดิน (มตฺติกาปตฺต หมายเอาบาตรดินเผาซึ่งสุมด าสนิท) ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 179. 

520
เมืองจัมปา (campā) ชื่อนครหลวงของแคว้นอังคะ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าจัมปา ไม่ห่างไกลมากนักจากจุดที่

บรรจบกับแม่น้ าคงคา ดู เร่ืองเดียวกัน, 60. 
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เหมาะสม เราจะใช้สอย (ทรัพย์นั้น) ข้อที่เราจะไม่กระท าการงานอยู่ ไม่สมควรแก่เรา นางพราหมณีนั้น
จึงเดินทางไปยังถนนแล้วขายผ้าฝ้าย นางตระเตรียมผ้านั้นแล้วท าการเย็บอย่างดี  ผ้านั้นถูกทอ          
(ท าเป็น) ยมลี521 (ผ้าคู่) ด้วยการทออย่างงดงามจึงมีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ นางกล่าวกะพราหมณ์
แล้วว่า “ข้าแต่พราหมณ์ ยมลีนี้มีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ ท่านถือเอาแล้วจงไปยังถนน ถ้ามีใคร
ต้องการก็พึงให้ด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ ถ้าไม่มีใครต้องการท่านควรประกาศว่าเมืองนี้ไร้ค่า            
(ไม่มีคนรวย) แล้วไปในที่อ่ืนเสีย” พราหมณ์นั้นจึงถือเอาผ้านั้นเดินทางไปยังถนน ไม่มีใครรับเอา             
(ผ้านั้น) ด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ เขาจึงประกาศให้เป็นเมืองที่น่าอับอายแล้วใส่ยมลีนั้นไว้ใน
กระบอกร่ม แล้วเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์พร้อมกับกองคาราวาน จนกระทั่งเดินทางมาถึงด่านเก็บ
ภาษีโดยล าดับ กองคาราวานจึงจ่ายภาษีกับเจ้าหน้าที่เก็บภาษี พราหมณ์นั้นจ่ายค่าภาษีแล้ วเดินทาง
ไประฆังเริ่มดังขึ้นแล้ว พวกเจ้าหน้าที่เก็บภาษีทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ระฆังนี้ส่งเสียงดัง           
ก็แสดงว่ามีกองคาราวานยังจ่ายค่าภาษีไม่ครบเป็นแน่ พวกเราจะเก็บค่าภาษีอีก” เจ้าหน้าที่เหล่านั้น
จึงให้กองคาราวานกลับมาจ่ายค่าภาษีอีก (แต่) ไม่มีใครไม่จ่ายค่าภาษี ระฆังยังคงดังอยู่นั่นแล 
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงให้กองคาราวานนั้นกลับเข้ามาแล้วตรวจสอบอีก แต่ก็ไม่มีใครที่ไม่จ่ายค่าภาษี 
เหล่ากองคาราวานทั้งหลายเริ่มที่จะไม่ใส่ใจแล้วด้วยกล่าวว่า “พวกท่านต้องการที่จะปล้นพวกเราหรือ
ยังไงจึงให้พวกเรากลับมาแล้วกลับมาอีก ?” เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงแบ่งกองคาราวานออกเป็นสองพวก
แล้วตรวจค้น พราหมณ์นั้นไม่ได้อยู่ในท่ามกลางกองคาราวานเหล่าใด กองคาราวานเหล่านั้นได้ผ่าน 
ไปแล้ว เมื่อกองคาราวานอีกกลุ่มเดินทางไประฆังนั้นก็เริ่มส่งเสียงดังแล้วอย่างนั้นนั่นแล เจ้าหน้าที่
เหล่านั้นจึงตรวจสอบกองคาราวานเหล่านั้นอีกครั้ง แล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มเหมือนครั้งแรกอย่างนี้ 
จนกระทั่งคงเหลือพราหมณ์นั้นอยู่ผู้เดียว เจ้าหน้าที่จึงจับตัวพราหมณ์นั้นไว้ พราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่า 
“ตรวจดูเถิด ถ้าอะไรบางอย่างของเรามีอยู่” เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงตรวจค้นทุกส่วนระฆังนั้นดังอยู่           
นั่นแล เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงให้พราหมณ์นั้นกลับมาแล้วกล่าวว่า “พราหมณ์ผู้เจริญ จงบอกมาเถิด 
พวกเราไม่เก็บค่าภาษีแน่นอน ท่านรู้จักที่สถิตของเทพเจ้าหรืออย่างไร” พราหมณ์กล่าวว่า “จริงหรือ
ที่พวกท่านจะไม่เก็บค่าภาษี ?” เจ้าหน้าที่กล่าวว่า “พวกเราจะไม่เก็บค่าภาษี” พราหมณ์นั้นจึงน า           
ยมลีนั้นจากคันร่มออกมาแสดง พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ งว่า             
ท่านผู้เจริญที่สถิตของเทพเจ้าเป็นเช่นนี้เอง พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงดึงผ้าผืนหนึ่งออกมาจากยมลีนั้น
เอามาคลุมเทพเจ้า พราหมณ์จึงกล่าวว่า “พวกท่านบอกว่า พวกเราจะไม่เก็บภาษี บัดนี้พวกท่านกลับ
แย่งไปทุกสิ่งทุกอย่าง” เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกล่าวว่า “พราหมณ์ พวกเราไม่ได้เก็บเอาไว้ แต่พวกเรา
เข้าใจว่านั่นเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเอาคลุม (เทพเจ้า) ไว้ ท่านพึงถือเอายมลีนั้นแล้วไปเถิด” 
พราหมณ์จึงรีบรับเอายมลีนั้นใส่ไว้ในกระบอกร่มทันทีแล้วหลีกไป พราหมณ์เดินทางมาถึงเมือง                 
ราชคฤห์โดยล าดับแล้ว พราหมณ์นั้นน ายมลีออกมาแล้วยืนอยู่ที่ถนน แม้ขณะนั้นก็ไม่มีใครต้องการ 
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ยมลี (yamalī) ชนิดของเคร่ืองแต่งกายที่ประกอบด้วยผ้าสองชิ้นซึ่งมีขนาดความยาวเท่ากันอาจจะต่างสีกัน
น ามาม้วนบิดเป็นเกลียวเข้าด้วยกันในลักษณะคล้ายเชือกท าเป็นเข็มขัดส าหรับผูกทับตรงกลางล าตัวซึ่งจัดเป็นลักษณะเฉพาะของ
การแต่งกายในสมัยราชวงศ์คุปตะที่เรียกว่า เนตระ (netra) ผ้ายมลีท ามาจากผ้าไหมซึ่งมีลักษณะนุ่มบางเบา สังเกตได้จากในเนื้อ
เร่ืองที่เล่าว่า ผ้ายมลีมีความเบาบางซึ่งสามารถซ่อนเอาไว้ในกระบอกร่มได้ อีกทั้ง เมื่อโยนขึ้นไปบนอากาศผ้ายมลีจะลอยกางเป็น
เพดานอยู่บนอากาศ ดู V. S. Agrawala, “Some Obscure Words in the Divyāvadāna,” Journal of the American 

Oriental Society, 68. 
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ยมลีนั้นด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ เขาเริ่มที่จะประกาศเมืองราชคฤห์เป็นเมืองที่ไร้ค่า (ไม่มีคนรวย)  
ขณะนั้น ชโยติษกะกุมารออกมาจากราชตระกูลแล้ว นั่งอยู่บนคอช้างก าลังเดินทางไปยังเรือนของตน
(ผ่าน) ท่ามกลางถนน เขาได้ฟังแล้วเขาจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พราหมณ์ย่อมป่าวประกาศ 
(เมืองราชคฤห์) เป็นเมืองที่ไร้ค่า (ไม่มีคนรวย) ท าไม ? พวกท่านจงไปเรียกพราหมณ์นั้น เราจะถาม” 
พวกเขาจึงไปเรียกพราหมณ์นั้นมาแล้ว ชโยติษกะจึงกล่าวว่า “พราหมณ์ผู้เจริญ ท่านป่าวประกาศ 
(เมืองราชคฤห์) ว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่ไร้ค่า (ไม่มีคนรวย) ท าไม ?” พราหมณ์กล่าวว่า “คฤหบดี  
ผ้ายมลี (ผ้าคู่) นี้มีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์แต่ไม่มีใครต้องการ” ชโยติษกะนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านจง
น ามาเราจะดู พราหมณ์นั้นจึงน้อม (ผ้า) เข้าไปให้แล้ว ชโยติษกะกล่าวว่า “เป็นอย่างนี้จริงๆ แต่ว่า
บรรดาผ้าเหล่านี้  ผ้าผืนหนึ่งถูกใช้แล้ว อีกผืนหนึ่งยังไม่ถูกใช้ ผ้าที่ยังไม่ถูกใช้นี้มีร าคาห้าร้อย
กระษาปณ์ ส่วนผ้าที่ถูกใช้แล้วมีราคาสองร้อยห้าสิบกระษาปณ์” พราหมณ์กล่าวว่า “จะเป็นอย่างนี้ได้
อย่างไร ?” ชโยติษกะจึงกล่าวว่า “พราหมณ์ เราจะท าการทดสอบให้ท่านได้เห็น จงดู” ชโยติษกะนั้น
จึงโยนผ้าที่ยังไม่ได้ใช้นี้ขึ้นไปบนฟ้า ผ้ากางเป็นเพดานลอยอยู่แล้ว และโยนผ้าที่ใช้แล้วขึ้นไปเพียงชั่ว
ครู่เท่านั้นผ้านั้นก็ตกลงมา พราหมณ์ครั้นเห็นแล้วถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง จึงกล่าวว่า 
“คฤหบดี ท่านมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก” ชโยติษกะกล่าวว่า “พราหมณ์ท่านจงดูผ้าที่ยังไม่ได้ใช้นี้ 
อีกครั้ง” ผ้านั้นถูกโยนขึ้นไปข้างบนพุ่มหนามก็ผ่านไปได้โดยไม่ติดขัด แม้ผ้าอีกผืนหนึ่งนั้นถูกโยนขึ้นไป
แล้วติดอยู่ที่หนาม (นั่นเอง) พราหมณ์นั้นมีความเลื่อมใสอย่างมากจึงกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี             
ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ท่านจงรับเอาผ้าที่ท่านชอบใจเถิด” ชโยติษกะกล่าวว่า “ดูก่อน
พราหมณ์ ท่านเป็นแขกเราจะต้องท าการบูชาแก่ท่านสิ เราจะให้หนึ่งพันกระษาปณ์” ชโยติษกะนั้นจึง
ให้หนึ่งพันกระษาปณ์แก่พราหมณ์นั้น พราหมณ์รับเงินนั้นแล้วก็หลีกไป หลังจากนั้นชโยติษกะจึงให้ผ้า
ที่ใช้แล้วแก่เด็ก ส่วนผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ก็ท าเป็นผ้าอาบน้ า จนกระทั่งเวลาต่อมาพระ เจ้าพิมพิสาร                
ทรงประทับอยู่บนพ้ืนแห่งปราสาทมีหมู่อ ามาตย์แวดล้อมอยู่ ผ้าอาบน้ าของชโยติษกะนั้นถูกตากไว้จน
แห้งบนหลังคาบ้าน ถูกลมพัดไปน าไปอยู่ตกแล้ว ณ เบื้องบนพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาตรัสว่า  
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผ้าผืนนี้ควรแก่พระราชา ผ้าผืนนี้มากจากไหน ?” อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ฟังมาว่าฝนเงินตกแล้วแก่พระเจ้ามานธาตะตลอดเจ็ดวัน            
ฝนผ้าเริ่มที่จะตกแม้แก่พระองค์ผู้สมมติเทพแล้ว ในเวลาอีกไม่นานฝนเงินจะตก” พระราชาจึงตรัสว่า 
“ท่านทั้งหลาย คฤหบดีชโยติษกะถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วว่า จะเสวยทิพยมนุษยสมบัติ 
ก็ผ้าอันเป็นทิพย์ผืนนี้ตกลงมาจากอากาศ ท่านจงเก็บไว้เราจะให้ (ผ้าผืนนี้) แก่ชโยติษกะนั้นผู้มาแล้ว
นั่นแล” ก็อ ามาตย์เหล่านั้นย่อมกระท าตามรับสั่งนั้นแล อนึ่ง ชโยติษกะเดินทางมาแล้วพระราชาจึง
ตรัสว่า “กุมาร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์เธอไว้ว่าจะได้เสวยทิพยมนุษยสมบัติ ก็ผ้าอันเป็น
ทิพย์ผืนนี้ของเราตกลงมาแล้วจากอากาศ เธอจงรับไว้” ชโยติษกะนั้นจึงยื่นมือออกไปแล้วกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์โปรดพระราชทานมาเถิด ข้าพระองค์จะดู” ชโยติษกะนั้นจึงเริ่ม
ตรวจดูจนกระทั่งทราบว่า ผ้าผืนนี้ เป็นผ้าอาบน้ าของตนเอง เขาแปลกใจแล้วจึงกราบทูลว่า                   
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ผ้าอาบน้ าผืนนี้เป็นของข้าพระองค์ซึ่งถูกลมพัดมาถึงที่นี่” พระราชาจึง
ตรัสว่า “กุมาร ทิพยมนุษยสมบัติปรากฏแล้วแก่เธอหรือ ?” ชโยติษกะกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า            
ทิพยมนุษยสมบัติปรากฏแล้ว” พระราชาตรัสว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น ท าไมเจ้าจึงไม่เชื้อเชิญเรา ?”          
ชโยติษกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ขอเชื้อเชิญพระองค์” พระราชาจึง        
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ตรัสว่า “เธอจงไป เธอจงตระเตรียมอาหาร” ชโยติษกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ             
ผู้ที่ได้รับทิพยมนุษยสมบัติจะต้องตระเตรียมอาหารอีกหรือ ?” พระราชาตรัสว่า “เธอตระเตรียม
อาหารไว้แล้วมิใช่หรือ จงไปเถิด” พระองค์จึงเสด็จไปยังเรือนของชโยติษกะ พระราชาครั้นทรงเห็น  
คนรับใช้ในภายนอกก็ทรงขยับพระวรกายขึ้นทันที (ตกพระทัย) ชโยติษกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้สมมติเทพ ท าไมพระองค์ถึงขยับพระวรกาย (ตกพระทัย)” พระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสว่า “กุมาร 
เพราะเข้าใจว่านี้คือชนผู้เป็นสตรี” ชโยติษกะจึงกราบทูลว่า “นี้ไม่ใช่ชนผู้เป็นสตรี (แต่) นี้คือชนผู้รับ
ใช้ในภายนอก” พระราชานั้นทรงถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ครั้นทรงเห็นชนชั้นกลาง  
พระองค์ก็เริ่มจะขยับพระวรกายอีก ชโยติษกะทูลถามเหมือนอย่างนั้นนั่นแล แม้พระราชาก็ตรัสตอบ
อย่างนั้นเหมือนกัน ชโยติษกะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ แม้นี้ก็มิใช่ชนผู้เป็นสตรี  
(แต่ว่า) นี้คือชนชั้นกลาง” พระราชานั้นทรงถึงความแปลกประหลาดใจอย่างยิ่งขึ้นไปอีก พ้ืนแก้วมณี
แห่งซุ้มประตูตรงกลางของชโยติษกะนั้นถูกสร้างไว้แล้ว ปลาทั้งหลายปรากฏว่ายวนเวียนอยู่ในเบื้อง
บนพ้ืนนั้นประหนึ่งว่าพ้ืนนั้นเต็มไปด้วยน้ าโดยการติดตั้งเครื่องยนต์ พระราชาประสงค์จะเสด็จเข้าไป 
(แต่) เพราะเข้าพระทัยว่าสระน้ าทรงเริ่มที่จะถอดรองเท้า ชโยติษกะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์     
ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงถอดรองเท้าท าไม” พระราชาตรัสว่า “กุมาร เราจะต้องข้ามน้ า” ชโยติษกะ
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นี้ไม่ใช่น้ า (แต่ว่า) นี้คือพ้ืนแก้วมณี” พระราชานั้นตรัสว่า 
“กุมาร ปลาเหล่านี้ย่อมว่ายวนเวียนอยู่ข้างบน” ชโยติษกะกราบทูลว่า “ปลาเหล่านี้ย่อมว่ายวนโดย
การติดตั้งเครื่องยนต์” พระราชานั้นย่อมไม่ทรงเชื่อ พระองค์จึงโยนแหวนตราประทับออกไป               
แหวนตราประทับนั้นตกลงแล้วที่พ้ืนด้วยเสียงดัง “รณะ รณะ”522 หลังจากนั้น พระองค์ทรงถึง                
ความประหลาดใจเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนสิงหาสนะ ชนผู้เป็นสตรีเข้าไปเฝ้าแล้วพลางอภิวาท     
แทบพระบาท พวกนางมีน้ าตาไหลออกมา พระราชาจึงตรัสถามว่า “กุมาร เพราะเหตุไรชนผู้เป็นสตรี
นี้จึงร้องไห้ ?” ชโยติษกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ชนผู้เป็นสตรีนี้ไม่ได้ร้องไห้ แต่ว่า 
ผ้าทั้งหลาย (ของนาง) ถูกอบด้วยธูปของเทพ ดังนั้น พวกนางจึงมีน้ าตาไหลออกมา” พระราชา               
ทรงพอพระทัยด้วยทิพยมนุษยสมบัติในเรือนของชโยติษกะนั้น ทรงมัวเมาแล้ว ไม่เสด็จกลับ
(พระราชวัง) (เป็นเหตุให้) ราชกิจ ราชกรณียกิจเริ่มจะเสื่อมเสียแล้ว พวกอ ามาตย์ทั้งหลายจึงกราบทูล
พระกุมารอชาตศัตรูว่า “ข้าแต่พระกุมาร พระราชาเสด็จเข้าไปยังเรือนชโยติษกะทรงมัวเมาแล้ว             
ขอพระองค์จงเสด็จไป จงชี้แจงเถิด” พระกุมารอชาตศัตรูนั้นเสด็จไปแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้สมมติเทพ พระองค์เสด็จเข้าไปประทับอยู่ในสถานที่นี้ท าไม ? เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายกล่าวว่า              
ราชกิจ ราชกรณียกิจทั้งหลายเสื่อมรอบแล้ว” พระราชานั้นตรัสว่า “กุมาร เธอไม่สามารถที่จะ
ปกครองราชสมบัติตลอดวันหนึ่งเชียวหรือ” พระกุมารกราบทูลว่า “พระองค์ผู้สมมติเทพ ยังทรง
ทราบอยู่หรือว่าเมื่อข้าพระองค์ครองราชย์แล้วนี้เป็นวันวันหนึ่ง (แต่) วันนี้ส าหรับพระองค์ผู้สมมติเทพ
ก าลังผ่านวันที่เจ็ดไป” พระราชาทรงมองหน้าของชโยติษกะแล้วตรัสว่า “กุมาร จริงหรือ ?”               
ชโยติษกะกราบทูลว่า “จริงพระเจ้าข้า วันที่เจ็ดก าลังจะผ่านไปอย่างนี้” พระราชาตรัสว่า “กุมาร        
เธอรู้คืนและวันได้อย่างไร ?” ชโยติษกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เพราะการหุบและ
บานของดอกไม้ทั้งหลาย เพราะการส่องแสง และไม่สองแสงแห่งแก้วมณีทั้งหลาย เพราะการส่งเสียง
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รณะ รณะ (raṇa raṇa) คือ เสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของโลหะ, เสียงรัว, เสียงสั่นกระดิ่ง ดู Sir. 

Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 864. 
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ร้อง และไม่ส่งเสียงร้องของนกศกุนี” พระราชาตรัสว่า “มีด้วยหรือดอกไม้บานในเวลากลางคืน            
หุบในเวลากลางวัน ? มีด้วยหรือดอกไม้บานในเวลากลางวัน หุบในเวลากลางคืน ? มีด้วยหรือแก้วมณี
ที่ส่องแสงในเวลากลางคืน แต่กลางวันไม่ส่องแสง ? มีด้วยหรือแก้วมณีที่ส่องแสงในเวลากลางวัน 
กลางคืนไม่ส่องแสง ? มีด้วยหรือนกศกุนีที่ส่งเสียงร้องในเวลากลางคืน (แต่) ไม่ส่งเสียงร้องในเวลา
กลางวัน ? มีด้วยหรือนกศกุนีที่ส่งเสียงร้องในเวลากลางวัน (แต่) ไม่ส่งเสียงร้องในเวลากลางคืน ?” 
พระราชาผู้ทรงถึงความแปลกประหลาดใจจึงตรัสว่า “กุมาร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีปกติตรัสแต่           
ค าจริง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์เธอไว้เช่นใดก็เป็นเช่นนั้นนั่นแลหาเป็นประการอ่ืนไม่”             
ครั้นตรัสดังนี้แล้วก็ทรงเสด็จออกจากเรือนของชโยติษกะ เจ้าชายอชาตศัตรูน าแก้วมณีอันเป็นของ    
ชโยติษกะมาแล้วให้ไว้ในมือของเด็ก เด็กนั้นรับแก้วมณีแล้วจากที่ใด (แก้วมณี) ก็กลับไปอยู่ในที่เดิมนั้น
นั่นแล เจ้าชายอชาตศัตรูตรัสว่า “เด็กน้อย เจ้าจงน าแก้วมณีนั้นมา เราจะดู” เด็กนั้นแบมือออกแล้ว
กราบทูลว่า “พระกุมาร ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าแก้วมณีอยู่ในที่ไหน” เจ้าชายอชาตศัตรูจึงเริ่มที่จะตีเด็กนั้น 
ชโยติษกะกราบทูลว่า “พระกุมาร พระองค์ตีเด็กนี้ท าไม ?” เจ้าชายจึงตรัสว่า “คฤหบดี เราเป็นโจร 
(ก็จริง) แต่เด็กนี้เป็นมหาโจร เราน าเอาแก้วมณีซึ่งเป็นของของท่านมา แล้วเด็กนี้ก็น าเอาแก้วมณี            
นั้นไป” ชโยติษกะนั้นกราบทูลว่า “พระองค์ไม่ได้น าเอาไปหรอก แม้เด็กนี้ก็ไม่ได้น าเอาไปเช่นเดียวกัน 
หากแต่ว่าพระองค์ถือเอาแล้วจากที่ใด มันก็จะกลับไปอยู่ในที่นั้นตามเดิม พระกุมารอย่างไรก็ตาม
ต าหนักของพระองค์ (ของที่มีอยู่ในต าหนักของพระองค์) ก็จะยังคงเป็นของพระองค์ พระองค์จะทรง
ใช้สอยแก้วมณีหรือสิ่งอ่ืนมากเท่าใดก็ทรงถือเอาเพียงเท่านั้นตามพระประสงค์เถิด” พระกุมารนั้น          
ทรงลังเลใจอยู่ก็ด าริว่า “เราจะยึดเอา (เรือนของชโยติษกะ) ในเวลาที่เราจะเป็นพระราชาเพราะ          
การสวรรคตแห่งพระบิดา” พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสกะชโยติษกะในเวลาที่พระองค์ถูกพระเทวทัต523 
(devadatta) ชักจูงแล้วปลงพระชนม์พระบิดาผู้เป็นธารมิก ธรรมราชา (ครองราชย์โดยธรรม) และทรง
ปราบดาภิเษกครองราชย์เองทันที ประทับอยู่แล้วว่า “คฤหบดี ท่านเป็นพ่ีน้องของเรา พวกเราจะแบ่ง
เรือนกัน” ชโยติษกะใคร่ครวญว่า “พระเจ้าอชาตศัตรูผู้ทรงปลงพระชนม์พระบิดาผู้เป็นธารมิก               
ธรรมราชา (ครองแผ่นดินโดยธรรม) แล้วจะไม่เอาโทษเรา ขอนั้นจะเป็นไปได้ที่ไหน ? อย่ากระนั้นเลย 
พระเจ้าอชาตศัตรูนี้จงมายังเรือนของเรา เราจะให้สิ่งที่พระองค์ปรารถนา” ครั้นทราบดังนี้แล้วจึง
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พวกเราจะแบ่งเรือนกันนั่นแล (แต่) ในเรือนนี้พวกเราจะพึง
แบ่งกันอย่างไร ? ขอพระองค์จงมายังเรือนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะมายังเรือนของพระองค์”                    
พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสว่า “เป็นความคิดที่ดี เจ้าจงกระท าอย่างนั้นเถิด” พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นจึงเสด็จ
ไปยังเรือนของชโยติษกะ แม้ชโยติษกะก็ไปยังพระราชวังของพระเจ้าอชาตศัตรู สมบัตินั้นหายไปแล้ว
จากที่นั้นไปปรากฏในที่ที่ชโยติษกะอยู่นั่นแล เป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งสมบัตินั้นหายไปและปรากฏ          
ถึง 7 ครั้ง พระเจ้าอชาตศัตรูทรงใคร่ครวญว่า “เราไม่สามารถจะน าแก้วมณี (สมบัติ) ออกจากเรือน
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เทวทัต (devadatta) เป็นพระนามพระโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธะ (suppabuddha) และพระนางอมิตา 

(amitā) เจ้าชายเทวทัตเป็นพระเชษฐาของพระนางพิมพา (bimbā) ผู้เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าชายเทวทัตออก
ผนวชพร้อมกับเจ้าชายอานนท์ ภคุ (bhagu) กิมพิละ (kimbila) ภัททิยะ (bhaddiya) พระอนุรุทธะ (anuruddha) และช่างกัลบก
อุบาลี (upāli) หลังจากผนวชแล้วพระเทวทัตได้บ าเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโลกิยอภิญญา  ต่อมามีความมักใหญ่ได้ยุยงพระเจ้า
อชาตศัตรูและคบคิดกันประทุษร้ายพระพุทธเจ้าและก่อความวุ่นวายให้แก่คณะสงฆ์  จนในที่สุดได้ถูกแผ่นดินสูบมรณภาพ ดู
เพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), 13; and G. P. 

Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, vol. 1, 1106-1107. 
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ของชโยติษกะได้แม้อย่างนี้ เราจะกระท าอุบายอ่ืน” พระองค์จึงตรัสเรียกพวกนักเลงทั้งหลายมาว่า 
“พวกเจ้าจงไป พวกเจ้าจงน าสมบัติออกมาจากเรือนของชโยติษกะ” โจรเหล่านั้นจึงเริ่มปีนขึ้นไปโดย
ใช้เชือกและตะขอเกี่ยว หญิงรับใช้ฝ่ายในผู้อยู่บนพ้ืนแห่งปราสาทชั้นบนเห็นพวกนักเลงเหล่านั้นแล้ว 
นางจึงตะโกนว่า “พวกนักเลง พวกนักเลง” ชโยติษกะได้ยิน (เสียงของหญิงนั้น) แล้ว ชโยติษกะนั้น 
จึงเปล่งถ้อยค าอย่างตั้งใจว่า “นักเลงทั้งหลายจงหยุดก่อน” บรรดานักเลงเหล่านั้น นักเลงที่ขึ้นไปใน           
ที่ใดติดอยู่แล้วในที่นั้นนั่นเอง จนกระทั่งถึงเวลารุ่งเช้าหมู่มหาชนเห็นแล้ว พวกเขาจึงกล่าวว่า               
“ท่านทั้งหลาย พระราชาผู้ชั่วช้านี้ปลงพระชนม์พระบิดาผู้เป็นธารมิก เป็นธรรมราชา บัดนี้ยังจะปล้น
เรือนทั้งหลายมีหรือที่พระองค์จะไม่ปล้นเรือนนั้นของเรา” ความวุ่นวายในเมืองเกิดขึ้นแล้ว พระเจ้า
อชาตศัตรูจึงส่งทูตไปหาชโยติษกะว่า “ท่านจงปล่อย (พวกนักเลงเหล่านั้น) เสีย การกระท าของท่านนี้
เป็นการเหยียดหยามเรา” ชโยติษกะนั้นจึงเปล่งถ้อยค าอย่างตั้งใจว่า “นักเลงทั้งหลายจงไปเสีย” 
นักเลงทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้ว ชโยติษกะใคร่ครวญอยู่ว่า “พระเจ้าอชาตศัตรูผู้ชื่อว่าปลงพระชนม์
พระบิดาเสียจากชีวิต จะไม่ฆ่าเราข้อนั้นเป็นไปได้ที่ไหน ? พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์เราโดย
ประการทั้งปวงว่า “ชโยติษกะบรรพชาในศาสนาของเราแล้ว เพราะละเกลศได้อย่างเด็ดขาดจะบรรลุ
พระอรหัตว์ เราจะไป เราจะบรรพชา” ชโยติษกะนั้นจึงให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่คนยากจน ไร้ที่พ่ึง 
ขัดสน ท าให้คนผู้ไม่มีทรัพย์กลายเป็นคนมีทรัพย์แล้ว ครั้งนั้น คฤหบดีชโยติษกะนั้นอ าลาเพ่ือน             
พวกพ้อง ญาติพี่น้องแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้วันทาแทบพระยุคลบาท
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง คฤหบดีชโยติษกะ ผู้นั่ง ณ ที่
สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์
พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเถิด ขอข้าพระองค์
พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกะ              
ชโยติษกะนั้นด้วยเอหิภิกษุปสัมปทา “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด”             
พอสิ้นพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคนั่นเอง ชโยติษกะนั้นก็มีศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ มีมือถือบาตร
และกระบอกกรองน้ า เสมือนกับผู้มีผมและหนวดปลงมาแล้ว 7 วัน ยืนอยู่ด้วยอิริยาบถของภิกษุผู้มี
พรรษา 100 อนึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า  
 

 พระตถาคตได้ตรัสกะชโยติษกะนั้นว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  
 ในขณะที่ชโยติษกะก็มีศีรษะโล้น มีร่างกายครองสังฆาฏิ | 
 มีอินทรีย์สงบนิ่งด ารงอยู่ในทันที ชามพาละด ารงอยู่อย่างนี้  
 ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ||14|| 

 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทแล้วแก่ชโยติษกะนั้น ชโยติษกะนั้นพากเพียร 
บากบั่น พยายาม หลังจากได้ทราบว่าสังสารจักรซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนนี้เป็นสภาพที่ไม่แน่นอนแล้ว
จึงได้ท าลายสังสการและคติทั้งปวง โดยเห็นว่าเป็นสภาพที่มีความทรุดโทรมเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลง
และพินาศไปเป็นธรรมดา เพราะละสรรพกิเลสได้เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหันต์แล้ว ท่านได้ส าเร็จเป็น
พระอรหันต์ปราศจากราคะในไตรธาตุ  เห็นก้อนดินและทองค ามีค่าเท่ากัน มีจิตสม่ าเสมอประหนึ่ง           
ฝ่ามือในอากาศ มีฟองไข่ที่จะท าให้เกิดใหม่ถูกท าลายจนละเอียดแล้วด้วยวิทยา เสมือนไม้จันทน์ที่            
ถูกสับจนละเอียดด้วยพร้าฉะนั้น ได้ส าเร็จวิทยา อภิชญา และประติสังวิทแล้ว เป็นผู้ไม่ไยดีในภพ  



255 
 

ลาภ โลภ และสัตการ ท่านเป็นผู้ที่น่าบูชา น่านับถือ และน่ากราบไหว้ของหมู่เทวดาพร้อมทั้ง            
พระอินทร์และอุเปนทรเทพ 
 ภิกษุทั้งหลายผู้มีความสงสัยตรัสถามกะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ขจัดสิ้นความสงสัย          
ทั้งปวงว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านชโยติษกะผู้มีอายุได้กระท ากรรมอะไรไว้ จึงท าให้ถูกยกขึ้นสู่ 
เชิงตะกอน ได้เสวยทิพยมนุษยสมบัติ บรรพชาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะละสรรพกิเลส
ได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุความเป็นอรหันต์ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ชโยติษกะได้ก่อร่างสร้างกรรมอันได้รับการสั่งสม มีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วง
น้ า (และ) มีผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว ชโยติษกะได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านี้ไว้แล้ว ใครอ่ืนจะได้เสวย 
(ผลกรรมนี้) เล่า ? (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่าง
สร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน             
ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน แต่จริงๆ แล้ว
กรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดีย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุ  และอายตนะที่ก่อมันขึ้นมา
เท่านั้น  

 

 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป  
 (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม |  
 นอกจากนี้หลังจากท่ีมันประจวบกันเข้า 
 และได้เวลาเหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผลแก่วิชญาน524ทันที ||15|| 

 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตกาลนานมาแล้วในกัลป์ที่  91 มีศาสดาพระนามว่า                 
วิปัศยีทรงอุบัติในโลก ทรงเป็นพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้า ถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ 
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและ
มนุษย์ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค พระองค์ผู้แวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 82,000 รูป ได้เสด็จ
จาริกไปยังชนบทจนกระท่ังไปถึงราชธานีพันธุมตี พระองค์ประทับอาศัยแล้วในราชธานีชื่อว่า พันธุมตี
ที่ชายป่าพันธุมตี ในสมัยนั้นพระราชาพระนามว่า พันธุมัต (bandhumat) ทรงครองราชย์สมบัติอยู่ใน
ราชธานีพันธุมตี (ทรงท าให้ราชธานีพันธุมตี) เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์                      
มีผู้คนหนาแน่น ไม่มีอาชญากรรมและการจลาจล ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สมบูรณ์ด้วยข้าวปลา
อาหารโคและกระบือ พระองค์ทรงเป็นธารมิก ธรรมราชาครองราชย์โดยธรรม (ในเมืองของพระองค์) 
มีคฤหบดีนามว่า อนงคณะ (anaṅgaṇa) เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมาก มีโภคะมาก มีที่อยู่อาศัย               
กว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรณวัณ เป็นคู่แข่งของท้าวไวศรณวัณทางด้านทรัพย์สิน 
คฤหบดีนั้นตระหนักอยู่ว่า โดยมากแล้วเรานิมนต์พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าให้ฉันภัตตาหารภายใน
เรือน แต่ในครั้งไหนๆ เราไม่ได้ปวารณาพระองค์ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างตลอด 3 เดือนเลย อย่ากระนั้น
เลย เราจะพึงปวารณาพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างตลอด             
3 เดือน ครั้นรู้แล้วอย่างนี้ คฤหบดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยี เมื่อเข้าไปแล้ววันทา
แทบเบื้องยุคลบาทของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีด้วยเศียรเกล้า จึงนั่งลงแล้วที่สมควรข้างหนึ่ง           
                                                           

524
วิชญาน ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้ค าศัพท์ว่า เทหินฺ แปลว่า เจ้าของร่างกาย บาลีว่า วิญญาณ (viññāna)             

คือความรู้แจ้งอารมณ์, สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในร่างกายเมื่อมีชีวิต เทหินตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึง อาตมันหรือชีวาตมัน.  
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เมื่อนั่งลงในที่สมควรข้างหนึ่งแล้ว พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีชี้แจงให้คฤหบดีอนงคณะเข้าใจ            
แจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วย
ธรรมกถา หลังจากพระองค์ได้ชี้แจงให้ (คฤหบดีอนงคณะ) เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ 
ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาโดยวิธีการมากมายแล้วก็สงบนิ่งอยู่ 
ครั้งนั้น คฤหบดีอนงคณะลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้ว ประนมมือหันไปทางพระสัมยัก - 
สัมพุทธเจ้าวิปัศยีแล้วก็ได้กราบทูลพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีว่า “ขอได้โปรดทูลนิมนต์พระผู้มี            
พระภาคพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกทรงรับจีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
มากมายของข้าพเจ้าตลอด 3 เดือนด้วยเถิด” พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีก็ทรงรับค าทูลนิมนต์ของ
คฤหบดีอนงคณะโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น คฤหบดีอนงคณะก็เข้าใจถึงการรับนิมนต์โดยดุษณีภาพของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า วันทาแทบเบื้องยุคลบาทของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีด้วยเศียรเกล้า ลุกจากที่
นั่งและหลีกไปแล้ว พระราชาพันธุมัตได้ยินมาว่า พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีผู้แวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 
82,000 รูป ได้เสด็จจาริกไปยังชนบทจนกระทั่งไปถึงราชธานีพันธุมตี พระองค์ประทับอาศัยแล้วใน
ราชธานีชื่อว่า พันธุมตี ที่ชายป่าพันธุมตี ครั้นได้ยินแล้วเกิดพระด าริอย่างนี้ขึ้นมาทันทีว่า “โดยมาก
แล้วเรานิมนต์พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าให้ฉันภัตตาหารภายในเรือน แต่ในครั้งไหนๆ เราไม่ได้
ปวารณาพระองค์ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างตลอด 3 เดือนเลย อย่ากระนั้นเลยเราจะพึงปวารณา                 
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างตลอด 3 เดือน” ครั้นทราบแล้ว
อย่างนี้ พระองค์จึงเข้าไปเฝ้าพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยี ครั้นเข้าไปแล้ววันทาแทบเบื้องยุคลบาทของ
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีด้วยเศียรเกล้า จึงนั่งลงแล้วที่สมควรข้างหนึ่ง พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยี 
ชี้แจงให้พระราชาพันธุมัตผู้นั่งลงแล้วในที่สมควรข้างหนึ่ง เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ 
ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา หลังจากพระองค์ ได้ชี้แจงให้             
(พระเจ้าพันธุมัต) เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้
สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาโดยวิธีการมากมายแล้วก็สงบนิ่งอยู่ ครั้งนั้น พระราชาพันธุมัตลุกจากที่นั่ง 
ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้ว ประนมมือหันไปทางพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีแล้วก็ได้กราบทูล             
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีว่า “ขอได้โปรดทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกทรงรับ
จีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมายของข้าพเจ้าตลอด 3 เดือน           
ด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร คฤหบดีอนงคณะได้นิมนต์เราแล้วก่อน
พระองค์” พระเจ้าพันธุมัตกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์จงรับนิมนต์เถิด              
ข้าพระองค์จะกระท าโดยประการที่คฤหบดีอนงคณะยอมปฏิบัติตาม” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
“มหาบพิตร ถ้าคฤหบดีอนงคณะจะอนุญาตแก่พระองค์แล้วไซร้ เราจะรับนิมนต์ของพระองค์อย่างนี้” 
ครั้งนั้น พระราชาพันธุมัตวันทาแทบเบื้องยุคลบาทของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีด้วยเศียรเกล้าแล้ว 
ลุกจากที่ประทับ เสด็จหลีกไป (และ) เข้าไปยังพระราชวังของพระองค์ พระราชาพันธุมัตจึงส่งทูตไป
หาอนงคณะคฤหบดีแล้วตรัสพระด ารัสนี้ว่า “คฤหบดี ทราบว่าเธอควรจะรู้ว่า “เรานิมนต์             
พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าให้ฉัน (ภัตตาหาร) ก่อนเธอ คงจะไม่ใช่เรื่องล าบากส าหรับท่านเพ่ือที่            
จะนิมนต์พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าให้ฉันภัตตาหารหลังจาก (เรา) นั้น คฤหบดีนั้นกราบทูลว่า                
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์นิมนต์พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์ ข้าพระองค์
นั่นแหละจะยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฉันภัตตาหาร” พระราชาตรัสว่า “คฤหบดี ถ้าเป็นอย่างนั้น            
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แม้ถึงอย่างนั้นเธอก็เป็นประชากรของเรา เราไม่ควรเพ่ือจะยังพระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าให้ฉันก่อน
เธอหรือ ?” คฤหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ถึงแม้ข้าพระองค์จะเป็นประชากรของ
พระองค์ถึง อย่างนั้นผู้ที่นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนย่อมจะให้ฉันภัตตาหารได้ ในข้อนี้ข้าพระองค์
ไม่ได้ขัดขวางพระองค์ผู้สมมติเทพ” พระราชาตรัสว่า “คฤหบดี เราจะไม่ให้เธอท าตามความต้องการ 
แต่ผู้ที่ชนะด้วยภัตตาหารอันยิ่งกว่า จะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ฉันภัตตาหารตลอดระยะเวลาที่เหลือ” 
คฤหบดีอนงคณะน้อมรับพระด ารัสของพระราชาด้วยค าว่า “จงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า” อนึ่ง             
ในคืนนั้นนั่นเอง คฤหบดีอนงคณะได้จัดเตรียมของเคี้ยวและของฉันอันสะอาดประณีต ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ 
จัดตั้งเหยือกน้ าเสร็จแล้วจึงใช้ทูตไปทูลแจ้งเวลาพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลา
เหมาะสมแล้ว พระกระยาหารตระเตรียมเสร็จแล้ว บัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดพิจารณาเวลา           
(ที่จะเสวยพระกระยาหาร) เถิด” ครั้งนั้น ในเวลาเช้าตรู่พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีนุ่งห่มจีวร          
ครองบาตรแล้วมีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังเรือนที่อาศัยของคฤหบดี
อนงคณะ เมื่อเข้าไปแล้วนั่งลงแล้วบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วข้างหน้าพระภิกษุสงฆ์ คฤหบดี
อนงคณะครั้นทราบว่า ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งพักสบายแล้วจึงเลี้ยงโภชนียาหาร        
อันสะอาดประณีตเลิศรสด้วยมือตนเอง จนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอ่ิมหน าส าราญ 
หลังจากทราบแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงล้างพระหัตถ์ปลดบาตรออกแล้วจึงเลือกที่นั่ง            
ต่ ากว่าแล้วก็นั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเพ่ือสดับธรรม พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีเมื่อได้
ให้คฤหบดีอนงคณะเข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยน
ให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา จึงหลีกไปแล้ว พระราชาพันธุมัตทรงยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฉันแล้ว
เหมือนอย่างนั้น เรื่องราวที่จะต้องท าโดยพิศดารมีเพียงเท่านี้แล ไม่ว่าในเวลาไหนพระราชาย่อมยัง
คฤหบดีให้พ่ายแพ้ด้วยภัตตาหารที่ยิ่งกว่าไม่ได้ หลังจากนั้น พระเจ้าพันธุมัตทรงเอามือเท้าคางคิด
เหม่อลอยอยู่แล้ว เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เพราะเหตุไร
พระองค์จึงทรงเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่เล่าพระเจ้าข้า ?” พระราชานั้นตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย จะไม่ให้
เราคิดเหม่อลอยได้อย่างไร เราไม่สามารถที่จะยังกุฏุมพีผู้เป็นประชากรของเราให้พ่ายแพ้ด้วยอาหาร 
ที่ยิ่งกว่าได้ ?” พวกอ ามาตย์เหล่านั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ คฤหบดีนั้นไม่มีฟืน 
ขอพระองค์พึงห้ามการขายฟืนเถิด” พระราชาทรงรับสั่งให้ตีฆ้องป่าวประกาศว่า “ท่านทั้งหลาย 
ประชากรของเราใครก็ตามไม่ควรขายฟืน ผู้ใดขายผู้นั้นไม่พึงอยู่ในแว่นแคว้นของเรา” อนงคณะ
คฤหบดีเริ่มเพ่ือที่จะตระเตรียมอาหารด้วยฟืนไม้หอม และซับผ้าด้วยน้ ามันหอมแล้วเริ่มกวนของเคี้ยว 
ด้วยกลิ่นอันหอมกรุ่น ชาวเมืองพันธุมตีทั้งหมดจึงรู้สึกแปลกใจ พระราชาพันธุมัตจึงตรัสถามว่า  
“ท่านทั้งหลาย กลิ่นอันน่าเย้ายวนใจนี้มาจากไหน ?” เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงกราบทูลโดย
ละเอียด พระราชานั้นตรัสว่า “แม้เราก็จะท าอย่างนั้น” ทรัพย์สมบัติของเราไม่มีเลยงั้นหรือ ?”           
เหล่าอ ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์จะกระท าอย่างนี้เพ่ืออะไร ?            
คฤหบดีนี้ไม่มีบุตร (และ) อีกไม่นานก็จะตาย ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดจะเป็นของพระองค์             
ผู้สมมติเทพนั่นแล” พระราชาทรงตรัสว่า “เราจะอนุญาตการขายฟืน” คฤหบดีอนงคณะฟังแล้วว่า 
“พระราชาทรงอนุญาตการขายฟืนแล้ว” คฤหบดีผู้ถูกพระราชานั้นท าร้ายจิตใจแล้วจึงกล่าวถ้อยค า
อันหยาบว่า “ฟืนส าหรับการปรุงอาหารของเรามีอยู่มากพอที่ถ้าเราจะยกพระราชานั้นพร้อมทั้งเหล่า
อ ามาตย์ขึ้นสู่ เชิงตะกอนแล้วเผา” พระราชาทรงเอามือเท้าคางพลางคิดเหม่อลอยอยู่แล้ว                       
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เหล่าอ ามาตย์ทั้งหลายจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงเอามือเท้าคางคิด 
เหม่อลอยอยู่ท าไมพระเจ้าข้า ?” พระราชานั้นจึงเล่าให้เหล่าอ ามาตย์ฟังอย่างละเอียด พวกอ ามาตย์
เหล่านั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ (พระองค์) ทรงอ่อนเพลียมากพอแล้ว พวกเรา           
จะกระท าโดยประการที่จะท าให้คฤหบดีอนงคณะพ่ายแพ้” วันหนึ่งพวกอ ามาตย์เหล่านั้นสั่งให้ท า
ความสะอาดเมืองหลวงพันธุมตีให้ปราศจากก้อนดินและก้อนกรวด ประพรมด้วยน้ าจันทน์หอม  
จัดตั้งกระถางธูปอันหอมสดชื่น จัดวางมงกุฎพวงมาลัยอันประดับด้วยเพชร ยกธงชัยและธงแผ่นผ้าขึ้น 
โปรยด้วยดอกไม้นานาชนิดให้เป็นเช่นกับสวนนันทนวัน ให้สร้างอุทยานซึ่งประดับประดาด้วย             
ความงดงามอันเหนือกว่าอุทยานนันทนวันนั้น สั่งให้ปูลาดอาสนะอันงดงามถึงพร้อมไปด้วยผ้าอาสนะ
อันประดับด้วยรัตนะนานาประการ ในสวนนั้นให้ตระเตรียมอาหารอันสมบูรณ์ไปด้วยความประณีต            
มีสีสันสวยงามและหอมกรุ่น เพียบพร้อมด้วยข้าวและกับมากมายหลายอย่าง ดูน่าเย้ายวนใจ
เหมือนกับทิพยสุธาโภชน์ หลังจากนั้นจึงกราบทูลแก่พระเจ้าพันธุมัตว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ 
ความงดงามของพระนครเป็นเช่นนี้ และอาหารก็เป็นเช่นนี้ ขอพระองค์ทรงยังความเบิกบานพระทัย
ให้เกิดขึ้นเถิด” พระเจ้าพันธุมัตทรงเห็นแล้วถึงความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ล าดับนั้น พระองค์ผู้มี
จิตสันตติ (ความสืบเนื่องแห่งจิต) อันประกอบไปด้วยความสงสัย จึงใช้ทูตไปทูลแจ้งเวลาพระผู้มี           
พระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาเหมาะสมแล้ว พระกระยาหารตระเตรียมเสร็จแล้ว บัดนี้ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดพิจารณาเวลา  (ที่จะเสวยพระกระยาหาร) เถิด” ครั้งนั้น ในเวลาเช้าตรู่             
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าวิปัศยีนุ่งห่มจีวรครองบาตรแล้วมีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จ
เข้าไปยังพระราชวังของพระเจ้าพันธุมัต ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้า
ภิกษุสงฆ์ พญาคชสารที่ทรงอภิเษกว่าเป็นสัตว์มงคลของพระเจ้าพันธุมัตย่อมกั้นฉัตร 100 ซี่               
เหนือพระเศียรของพระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้า พญาช้างที่เหลือกั้นฉัตรเหนือหัวของภิกษุทั้งหลาย 
อัครมเหสีของพระเจ้าพันธุมัตทรงใช้พัดวาลวีชนีอันส่องสว่างดังแก้วมณีที่ท ามาจากทองค าพัด            
พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้า นางสนมฝ่ายในที่เหลือพัดภิกษุทั้งหลายที่เหลือ คฤหบดีอนงคณะส่งบุรุษ
นักสืบไปแล้วว่า “ท่านผู้เจริญ จงไป จงดูว่าพระราชาพันธุมัตนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขให้ฉันด้วยอาหารเช่นไร” นักสืบนั้นเดินทางไปแล้วครั้นได้เห็นสมบัตินั้นก็ถึงความแปลก
ประหลาดใจจึงยืนอยู่แล้วในที่นั้นนั่นแล คฤหบดีอนงคณะส่งนักสืบคนที่ 2 คนที่ 3 ไปแล้วอย่างนี้          
แม้นักสืบนั้นครั้นไปแล้วก็ยืนอยู่แล้วในที่นั้น (ไม่กลับมา) ล าดับนั้น คฤหบดีอนงคณะจึงเดินทางไปเอง
นั่นแล แม้คฤหบดีนั้นเห็นสมบัตินั้นแล้วถึงความเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งตระหนักอยู่ว่า “เราจะพึงสามารถ
เตรียมอะไรอย่างอ่ืนได้อีก เพราะขึ้นชื่อว่าช้างเป็นสมบัติภายในพระราชวัง สมบัติของเราจะมีแต่ที่
ไหนเล่า ?” ครั้นรู้ดังนี้แล้วจึงกลับไปยังเรือนเรียกนายทวารบาลว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าคนยากจนใคร           
ก็ตามมา (เพ่ือขอ) ท่านก็พึงให้สิ่งที่เขาต้องการเถอะ แต่อย่าให้เข้ามา” ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเข้าไป
ยังเรือนด้วยความเศร้าโศกอยู่แล้ว ญาณทัศนะปรากฏอยู่ภายใต้ท้าวศักรเทวราช พระองค์ทรง
ใคร่ครวญอยู่ว่า “มีใครบ้างเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาในโลก (ซึ่งก็คือ) พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัศยี ผู้ทรงเป็นเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลาย คฤหบดีอนงคณะผู้ชื่อว่าเป็นทานบดี เราควรพิจารณา               
การช่วยเหลือคฤหบดีนั้น” ท่านเกาศิกะครั้นทราบดังนี้แล้วจึงนิรมิตเพศเป็นพราหมณ์ เข้าไปยังเรือน
ของคฤหบดีอนงคณะนั้น ครั้นเข้าไปแล้วจึงเรียกนายทวารบาลว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงไป จงกล่าวกะ
คฤหบดีอนงคณะว่า “พราหมณ์ผู้มีอัตภาพดังท้าวเกาศิกะ ผู้ปรารถนาจะพบท่านยืนรออยู่ที่ประตู” 
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นายทวารบาลนั้นกล่าวว่า “พราหมณ์ คฤหบดีสั่งเราไว้ว่า “หากมีคนยากจนมา (เพ่ือขอ) เจ้าพึงให้สิ่ง
ที่พวกเขาต้องการเถิด แต่จงอย่าให้เข้ามา ท่านจงถือเอาสิ่งที่ท่านต้องการแล้วไปเถิด ท่านจะพบ
คฤหบดีไปท าไม ?” พราหมณ์นั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ เราไม่ได้ต้องการสิ่งใด เราต้องการจะพบ
คฤหบดีเท่านั้น ท่านจงไปบอกเถิด” นายทวารบาลนั้นจึงไปบอกแก่คฤหบดีอนงคณะนั้นว่า “ข้าแต่
นาย พราหมณ์ผู้มีอัตภาพดังท้าวเกาศิกะ ต้องการจะพบท่านยืนรออยู่ที่ประตู” คฤหบดีนั้นกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ จงไป จงถามสิ่งที่เขาต้องการว่า “เขาเข้ามาในที่นี้เพ่ืออะไร” นายทวารบาลนั้นกล่าวว่า 
“ข้าแต่นาย ข้าพเจ้าถามแล้ว เขากล่าวอย่างนี้ว่า “เราไม่ได้ต้องการสิ่งใด แต่เราต้องการจะพบ
คฤหบดีเท่านั้น” คฤหบดีนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านผู้ เจริญ ถ้าเป็นเช่นนั้นจงให้เขาเข้ามาเถิด”             
นายทวารบาลนั้นจึงให้พราหมณ์นั้นเข้าไปแล้ว พราหมณ์กล่าวว่า “คฤหบดี เพราะเหตุใดท่านจึงเท้า
คางคิดเหม่อลอยอยู่เล่า ? คฤหบดีนั้นจึงกล่าวคาถาว่า    
 

 บุคคลไม่จ าเป็นต้องบอกเล่าความเศร้าโศก 
 แก่บุคคลผู้ที่ท าให้หลุดพ้นจากความโศร้าโศกมิได้ | 
 แต่ควรจะบอกแก่ผู้ที่ท าให้หลุดพ้น 
 จากความเศร้าโศกได้ (เท่านั้น)  ||16|| 

 

 ท้าวศักระตรัสว่า “ท่านคฤหบดี ท่านมีความโศกเรื่องอะไร ? จงบอกมาเถิด เราจะปลด
เปลื้องท่านออกจากความโศก” คฤหบดีนั้นจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียด ครั้งนั้นท้าวศักระผู้เป็นจอมแห่ง
เทวดายังรูปแห่งพราหมณ์ผู้มีอัตภาพดังท้าวเกาศิกะให้หายไปแล้ว ด ารงอยู่ด้วยรูปของพระองค์เอง
ตรัสว่า “คฤหบดี เทวบุตรวิศวกรรมจะพิจารณาความช่วยเหลือแก่ท่าน ครั้นตรัสดังนี้แล้วก็             
ทรงหลีกไป ครั้งนั้น ท้าวศักระผู้เป็นจอมแห่งเทวดาไปยังภพดาวดึงส์แล้ว ตรัสเรียกวิศวกรรมเทพบุตร
ว่า “วิศวกรรม เธอจงไป เธอจงพิจารณาการช่วยเหลือคฤหบดีอนงคณะ” วิศวกรรมเทพบุตรน้องรับ
พระด ารัสของท้าวศักระผู้เป็นจอมแห่งเทวดาว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ ขอความเจริญยิ่งจงมีแก่
พระองค์” ดังนี้แล้วก็ไป วิศวกรรมเทพบุตรได้นิรมิตนครที่งดงามยิ่งกว่า (นครพันธุมตี) สวนอันเป็น
ทิพย์ ปูลาดอาสนะอันเป็นทิพย์ ตระเตรียมอาหารอันเป็นทิพย์ พญาคชสารตัวประเสริฐนามว่า 
ไอราวัณ525 (airāvaṇa) กั้นฉัตร 100 ซี่เหนือพระเศียรของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี 
พญาคชสารที่เหลือกั้นฉัตรเหนือหัวของภิกษุทั้งหลายที่เหลือ นางเทวกันยานามว่า ศจี ใช้พัดวาลวีชนี
อันส่องสว่างดังแก้วมณีที่ท ามาจากทองพัดพระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้า นางอัปสรที่เหลือก็พัดภิกษุ
ทั้งหลาย พระราชาพันธุมัตส่งบุรุษนักสืบไปว่า “บุรุษผู้เจริญ เจ้าจงไป (สืบดูว่า) คฤหบดีอนงคณะ
บ ารุงหมู่ภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารเช่นไร  ?” บุรุษนักสืบนั้นไปแล้วในเรือน       
ของคฤหบดีนั้น เห็นสมบัตินั้นแล้วยืนแล้วในที่นั้นนั่นเอง พระองค์ทรงส่งอ ามาตย์ไปแล้ว แม้อ ามาตย์
นั้นก็ยืนอยู่แล้วในที่นั้นเหมือนกัน (ไม่ยอมกลับ) พระองค์จึงทรงส่งพระกุมารไป แม้พระกุมารนั้นก็ยืน
อยู่แล้วในที่นั้นเหมือนกัน หลังจากนั้น พระราชาพันธุมัตจึงเสด็จไปยังประตูเรือนของคฤหบดีนั้นด้วย
พระองค์เองทรงประทับอยู่แล้ว พระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “คฤหบดี พระราชาพันธุมัต
เป็นผู้ เห็นสัตยธรรมแล้ว เธอได้เปล่งถ้อยค าอันหยาบในส านักของพระองค์ พระราชานั่นแล              
                                                           

 
525

ไอราวัณ (ส. ไอราวณ airāvaṇa) บาลีว่า เอราวัณ (บ. เอราวณ erāvana) เป็นชื่อของช้าง 33 เศียรซึ่งเป็น
พาหนะของพระอินทร์. 
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ทรงประทับอยู่ที่ประตู เธอจงไป จงขอขมา (พระราชา) เถิด” คฤหบดีนั้นเข้าไปขอขมาพระราชานั้น
แล้วและกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร ขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปกระท าการดูแล (ภิกษุสงฆ์อันมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข) ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เถิด” พระราชานั้นเสด็จเข้าไปแล้ว ย่อมทรงเห็น
ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์ ก็ครั้นทรงเห็นแล้วทรงถึงความแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมาก ตรัสว่า 
“คฤหบดี เจ้าผู้เดียวเท่านั้นย่อมควรเพ่ือที่จะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉัน
ภัตตาหารทุกๆ วัน เราไม่ควร” ครั้งนั้น คฤหบดีอนงคณะ ดูแลพระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าด้วย                      
สมบัตินี้ ด้วยภัตตาหารอันประณีตตลอด 3 เดือน หมอบลงแทบพระยุคลบาทเริ่มเพ่ือที่จะท า                
ความปรารถนาว่า “ข้อที่ข้าพระองค์กระท าการบ ารุงพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้ขอ
ข้าพระองค์พึงบังเกิดในตระกูลอันมั่ งคั่ ง มีทรัพย์ มาก มีโภคะมาก ขอข้าพระองค์พึงเสวย                  
ทิพยมนุษยสมบัติ พึงได้รับธรรมอันมีลักษณะเช่นนี้ ขอให้ข้าพระองค์พึงได้ชื่นชมพระอนาคต                
สัมยักสัมพุทธเจ้าทั้ งหลาย อย่าได้ เหินห่างจากพระอนาคตสัมยักสัมพุทธเจ้าทั้ งหลายเลย                     
 ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอรู้หรือไม่ว่า คฤหบดีอนงคณะในกาลนั้น สมัยนั้นก็คือ กุลบุตร          
ชโยติษกะนี้นั่นแล ข้อที่เธอ เปล่งวาจาอันหยาบคายในส านักของพระเจ้าพันธุมัตผู้เห็นสัตยธรรมด้วย
วิบากแห่งกรรมนั้น เธอพร้อมทั้งมารดาจึงถูกยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเผาถึง 500 ชาติ จนกระทั่งแม้ใน
บัดนี้ เธอก็ถูกยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเผา (เช่นเดียวกัน) ข้อที่เธอกระท าอุปการะในพระวิปัศยีตถาคต
เจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 
เธอได้เสวยทิพยมนุษยสมบัติ บรรพชาในศาสนาของเรา เพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุ            
พระอรหันต์ ชโยติษกะนี้ได้ชื่นชม ไม่ได้เหินห่างจากเราผู้เป็นศาสดา ผู้มีปัญญาเสมอ มีก าลังเสมอ           
มีธุระเสมอ ผู้มีความทัดเทียมกับพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะว่ากรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็
ย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็ย่อมมีวิบากคละกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลาย ครั้นละทิ้งกรรมที่ด าโดยสิ้นเชิงและกรรมที่คละกันได้แล้วก็ควรกระท า
การเพ่ิมพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น พวกเธอต้องศึกษาเอาไว้อย่างนี้นะภิกษุท้ังหลาย 
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอวทานเรื่องนี้ไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พอใจชื่นชม
ภาษิตของพระผู้มีพระภาค  
 อวทานว่าด้วยเรื่องพระเถระชื่อว่า ชโยติษกะ ในศรีทิวยาวทาน เรื่องที่ 19 จบแล้วด้วย
ประการฉะนี้ 
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บทที่ 3 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทิวยาวทาน 
  

ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมเรื่องราวชีวประวัติอันเป็นแบบอย่างของ
พุทธศาสนิกชนที่เกิดขึ้นในอินเดีย ประพันธ์ขึ้นด้วยภาษาสันสกฤตตั้งแต่แรกเร่ิมสมัยคริสตกาล 
ซึ่งคัมภีร์นี้ประดุจสัญลักษณ์ที่มิอาจลบเลือนแห่งแนวคิดและแนวประพฤติปฏิบัติทาง                
พุทธศาสนา เรื่องราวในคัมภีร์นี้แพร่หลายไปทั่วทั้งเอเชียตั้งแต่กีซิล (Kizil) ในจีน ไปจนถึง        
สาญจี (Sanchi) ในอินเดีย เลยไปจนถึงโบโรพุทโธ (Borobudur) ในอินโดนีเซีย ไม่เกินไปเลยที่
จะกล่าวว่า ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์หนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนา1 

 
การรวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาในยุคต้นๆ ที่บูร์นูฟ (Burnouf) เรียกว่า              

ทิวยาวทาน เป็นเรื่องราวที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศเนปาล โดย บี . เอช. ฮอดสัน             
(B. H. Hodson) จากนั้นเขาได้น าความรู้นี้มาเผยแพร่แก่นักวิชาการสันสกฤตยุโรป เรื่องราวแต่
ละเรื่องในคัมภีร์นี้เป็นเสมือนชิ้นส่วนที่มีอิสระต่อกันซึ่งได้รับการรวบรวมให้กลายเป็น
วรรณกรรมหนึ่งเร่ืองที่ยิ่งใหญ่2 

 
ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวชีวประวัติของพุทธศาสนิกชนจ านวน 38 เรื่อง 

ซึ่งเป็นเร่ืองขนาดใหญ่และประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องอย่างมาก ต านานของบุคคลหรือ
นักบวชเหล่านั้นมีอยู่จริงโดยมีการแต่งเติมเหตุการณ์ให้น่าตื่นเต้นเร้าใจ แก่นส าคัญของเรื่อง
เกี่ยวกับหลักธรรม เรื่องกรรม การให้ในทางศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงถึงพลัง
แห่งการเลื่อมใสศรัทธา3 

 
ทิวยาวทานเป็นหนึ่งในบรรดาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทอวทานใน

ยุคเริ่มต้น เรื่องราวในคัมภีร์ทิวยาวทานพบได้ทั่วไปในบรรดาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา 
เช่น พระวินัยปิฎก ทีรฆาคม มัธยมาคม สังยุกตาคม เป็นต้น ดูเหมือนว่าเรื่องราวใน                  
ทิวยาวทานเป็นส่วนที่ถูกคัดสรรออกมาแล้วน ามารวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกและง่ายใน
การสั่งสอนแนะน าพระนักบวชใหม่ๆ รวมถึงคฤหัสถ์4 

 

                                                           
1
Andy Rotman, “introduction,” in Thus Have I Seen (Somerville MA: Wisdom Publication, Ins., 

2009), 3. 
2
E. B. Cowell and  R. A. Neil, ed., “Preface,” in The Divyāvadāna (London: Cambridge University 

Press Warehouse, 1886), VIII. 

  
3
Joel Tatelman,  The Heavenly Exploits : Buddhist Biographies from The Divyāvadāna. 

(New York: The Clay sanskrit Library, 2005), 15. 
 

4
P. L. Vaidya, ed., “introduction,” in Divyāvadāna (Darbhanga: The Mithila Institute, 1958), XII. 



262 
 

ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องที่ธรรมดาง่ายๆ 
อันเป็นคลังข้อมูลที่มีความส าคัญของช่วงสังคมสมัยนั้น และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย             
นักประวัติศาสตร์ในการสืบสร้างอดีต ซึ่งทิวยาวทานก็จัดเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือนั้น5 

 
 จากข้อคิดเห็นและค ากล่าวถึงคุณค่า ความส าคัญของคัมภีร์ทิวยาวทานของนักวิชาการ
ต่างๆ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า คัมภีร์ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีค าสอนประเภทอวทานที่ส าคัญของนิกาย 
สรวาสติวาท อันมีลักษณะที่โดดเด่นคือ การถ่ายทอดเรื่องราวชีวประวัติของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับ
การกระท าอันดีงาม ความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธาได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน  
 ดังนั้น ในบทนี้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์ทิวยาวทานและวรรณคดี
ประเภทอวทาน ผู้วิจัยจะศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของอวทาน รายละเอียดเกี่ยวกับคัมภีร์                    
ทิวยาวทานโดยจะกล่าวถึงความหมาย ความเป็นมา การจัดพิมพ์ทิวยาวทานรวมทั้งจะกล่าวถึง
ลักษณะเฉพาะของทิวยาวทานในด้านรูปแบบการประพันธ์ ภาษา ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้  
 

ก าเนิดและพัฒนาการของอวทาน 
 

 ในวรรณคดีสันสกฤตค าว่า อวทาน ปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก เริ่มต้นตั้งแต่ยุคของ
วรรณคดีพระเวทก็มีค าว่า อวทาน ปรากฏอยู่ในหลายๆ ที่ เรื่อยไปจนกระทั่งวรรณคดีในยุคหลังๆ ก็
ยังปรากฏค าว่า อวทาน อยู่ในลักษณะความหมายที่ต่างกันออกไป ดังนี้              
 ยุคพระเวทและสูตระ 
 พระเวท คือ คัมภีร์เก่าแก่ของพวกอินโด-อารยัน เป็นแหล่งก าเนิดของวรรณกรรมอินเดีย
และเป็นคัมภีร์เก่าแก่ของวรรณกรรมอินโด-ยุโรเปียน ช่วงเวลาของวรรณกรรมพระเวทประมาณ 
2500-50 ปีก่อนพุทธศักราช ส่วนในตอนท้ายของสมัยพระเวทอันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของ
ระยะเวลาที่จะสิ้นสุดสมัยพระเวทต่อกับสมัยเริ่มต้นของสูตระ ในตอนนั้นได้เกิดวรรณกรรมสันสกฤต
ซึ่งเรียกว่า “สูตระ” ขึ้น โดยมีเนื้อหามากมายที่เกี่ยวข้องกับพระเวททั้งสี่ เพราะเหตุที่สูตระทั้งหลาย
เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จึงเรียกชื่อสมัยนี้ว่า สมัยสูตระ ประมาณ 300 ปีก่อนพ.ศ. ถึงพ.ศ. 300 
หรือราวๆ ระยะเวลาที่เกิดมีพระพุทธศาสนานั่นเอง6 ซึ่งค าว่า อวทาน มีปรากฏอยู่ในงานวรรณคดี
หลายๆ เรื่องที่เป็นของยุคสมัยนี้ อันมีลักษณะความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
 ในศตปถพราหมณะ (śatapatha brāhmaṇa) ปรากฏใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับของ
ส าหรับบูชายัญว่า अथ यदग्नौ जुहोति िदेनास्िदवदयिे िस्माि ्यि ्किं चाग्नौ जुह्वति िदवदानं नाम | และก็
ได้มีการกล่าวอีกว่า เทพจะเกิดความพึงพอใจมากเมื่อได้รับอวทาน (ของบูชายัญ) จากมนุษย์  

                                                           
5
Kalpana Upreti, “introduction,” in  India as Reflected in the Divyāvadāna (New delhi: 

Mushiram Manoharlal, 1995), 5. 
6
A.A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1971), 206.    
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 ส่วนในกาตยายนเศราตสูตระ (kātyāyana śrautasūtra) ก็ปรากฏค าว่า   อวทาน อยู่ดังนี้ 
पुरोडाशचवाादेमाध्यप्रदेशादेिमङ्गुष्ठपनामात्रं तिरश्चीनमवदानमवद्यति |7 ค าว่า อวทาน ในที่นี้หมายถึง สิ่งของที่
ถวายแก่เทพเจ้า 
  ส่วนในเศราตะ-โกษะ (śrauta-koṣa) ปรากฏค าว่า อวทาน ใช้ในความหมายของ              
การกระท าที่ท าให้หลุดพ้นจากหนี้สี่ประการ คือ เทว-ฤณะ, ฤษี-ฤณะ, ปิตฺฤ-ฤณะ และมนุษฺย-ฤณะ8 
ดังนี้ अथािोऽवदानिल्पः | चिुरुन्नयति चिुरवत्तं भविीति |9 
 ยุคของวรรณคดีตันติสันสกฤต  
 วรรณคดีตันติสันสกฤตเริ่มต้นขึ้นประมาณ 50 ปีก่อนพ.ศ. ถึง พ.ศ. 1643 หรือถึงสมัย
ปัจจุบัน วรรณคดีตันติสันสกฤตมีลักษณะแตกต่างจากวรรณคดีพระเวททั้งในด้านเนื้อหา เจตนา และ
รูปแบบ กล่าวคือ วรรณคดีพระเวทนั้นมีสาระส าคัญที่เป็นเรื่องราวทางศาสนาแต่ตันติสันสกฤต เป็น
วรรณกรรมที่เจริญไปในด้านอ่ืนๆ ทุกด้านทั้งเป็นไปเพ่ือความเพลิดเพลินทางโลกและก็มีแนวโน้มไป
ในทางเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ด้วย10 ค าว่า อวทาน ได้ปรากฏอยู่ในงานวรรณคดีหลายๆ เรื่องที่เป็น
ของยุคสมัยนี้ ดังนี้ 
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 กาลิทาส (kālidāsa) ได้รจนากาวยที่พรรณนาชีวประวัติของ
พระรามรวมทั้งบรรพบุรุษและผู้สืบสันตติวงศ์ต่อๆ มาของพระรามขึ้นในชื่อว่า รฆุว ศะ (raghuvaṃśa) 
ซึ่งในรฆุว ศะนี้เองกป็รากฏค าว่า อวทาน ที่ใช้ในความหมายว่า วีรกรรม การยอมสละชีวิต ดังนี้ 
  

नैर्ा िध्नमथ मन्त्रवन्मुनेः प्रापदस्त्रमवदानिोषििाि ्|  

ज्योतिररन्धनतनपाति भास्िरात्सूयािान्ि इव िाडिान्ििः ||११||11
  

 
 ราวพุทธศตวรรษที่ 11  ในกิราตารชุนียัม (kirātārjunīyam) ของภารวิ (bhāravi) ก็
ปรากฏค าว่า อวทาน ดังคาถาต่อไปนี้ 
 

                                                           
7
Vidhyadhara Sharma, kātyāyana śrautasūtra, ed., (Banaras: Chowkhamba Sanskrit Series 

Office, 1934), 9.    
8
ทางด้านคัมภีร์มนูสมฤติ กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวฮินดูไว้ว่า  ชาวฮินดูจะต้องผ่านชีวิต 3 

ระยะแรกอย่างสมบูรณ์ และต้องช าระหนี้ (ṛṇa) 3 อย่างต่อไปนี้ก่อนบรรลุโมกษะ คือ (1) ฤษี ฤณะ (ṛṣī ṛṇa) หนี้ที่ต้องช าระต่อฤษี 
หนี้นี้ถือว่าได้ช าระหมดแล้วก็ต่อเมื่อได้ศึกษาพระเวท กล่าวคือ ผ่านชีวิตระดับพรหมจารยะมาแล้ว (2) ปิตฤ ฤณะ (pitṛ ṛṇa) หนี้
ต่อบรรพบุรุษ ชาวฮินดูถือว่าได้ช าระหนี้ชนิดนี้ก็ต่อเมื่อได้ก าเนิดบุตรชายที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระเวท กล่าวคือ ต้องผ่านระดับ
คฤหัสถะ อาศรมะมาแล้ว (3) เทวะ ฤณะ (deva ṛṇa) หนี้ต่อพระเจ้า จะสามารถเปลื้องหนี้ชนิดนี้ได้ด้วยการประกอบยัญพิธีตาม
ความสามารถของตน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือท าหน้าที่วานปรัสถะได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ดู F. Max Müller, ed., The Law of 

Manu (Manusmṛti), Vol. XXV, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1984), 35; และ วิทยา ศักยาภินันท์, ศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 89.       

9
Kaviraja Atrideva Gupta, śuśruta-Saṃhitā, ed., (Banaras: Motilal Banarsidass, 1950), 762.    

10
จ าลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), 37.    

11
R.D. Karmarkar, Raghuvanśa, ed., (Poona: The Aryabhusan Mudranalaya, Shivaji Nagar, 

1954), 21.    
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वीयाावदानेिु िृिावमिास्िन्वन्नभूिातमव सम्प्प्रिीतिम ्|  

ज्योतिररन्धनतनपाति भास्िरात्सूयािान्ि इव िाडिान्ििः ||३||12
 

 
 และพุทธศตวรรษที่ 17 ในไนษธียจริต (naiṣadhīyacarita) ของศรีหรษะ (śrīharṣa) ก็
ปรากฏค าว่า อวทาน ดังต่อไปนี้ 
 

वैवस्विोऽषप स्वि एव देव- 

  स्िुष्टस्िमाचष्ट धरातधराजम ्| 

वरप्रदानाय िवावदानै- 

  श्चश्चरं मदीया रसनोद्धरेुयम ्| १४
13
  

 

 ค าว่า อวทาน ที่ปรากฏในเรื่องกิราตารชุนียัมและไนษธียจริตนั้น ใช้ในความหมายว่าการ
กระท าท่ีดีงาม การกระท าท่ีน่ายกย่อง การกระท าท่ีประเสริฐ14 
 ยุคของวรรณคดีสันสกฤตผสม หรือสันสกฤตพันทาง 
 สันสกฤตผสม หรือสันสกฤตพันทาง คือภาษาสันสกฤตที่ใช้ในการเขียนหลักธรรมและ
เรื่องราวทางพุทธศาสนา ยุควรรณคดีสันสกฤตผสมนี้ได้เริ่มต้นขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 3-4 หรือ
ราว 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช15 ซึ่งจากยุคสมัยนี้ค าว่า อวทาน ได้เริ่มและมักปรากฏใช้ในความหมาย
ของวรรณคดีค าสอนประเภทหนึ่ง ดังนี้ 
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 4-9 ได้เกิดคัมภีร์มหาวัสตุขึ้น แม้ว่าในคัมภีร์มหาวัสตุเล่มที่หนึ่ง
ในตอนต้นส่วนที่เป็นนิทานกถาจะปรากฎเรียกเพียงว่า  มหาวัสตุ คือ “आयामहासांतििानां लोिोत्तरवाकदनां 
मध्येदेतशिानां पाठेन षवनयषपटिस्य महावस्िुये आकद |16 นี่เป็นเล่มแรกแห่งมหาวัสตุอันเป็นวินัยปิฎกซึ่ง
อาศัยอยู่ในมัธยมประเทศที่ท่องจ าสืบต่อกันมาของ (นิกาย) โลโกตตรวาทิน ใน (ส านัก) มหาสังฆิกะ
อันประเสริฐ” 
 ทว่าค าว่า อวทาน ได้ปรากฏในตอนท้ายของเล่มสาม ในความหมายของวรรณคดีค าสอน 
ซึ่งเรียกว่า มหาวัสตุอวทาน ดังนี้ “इति आयामहासांतििानां लोिोत्तरवाकदनां पाठेन इति श्रीमहावस्िु अवदानं 
समाप्तं |17 ศรีมหาวัสตุอวทาน ซึ่งท่องจ าสืบต่อกันมาของ (นิกาย) โลโกตตรวาทิน ใน (ส านัก) มหา   
สังฆิกะอันประเสริฐจบแล้ว” 

                                                           
12

पाण्डेय, आकदत्यनारायण,  किरािाजुानीयम,् ed., (वाराणसी: चौखम्प्बा संस्िृि सीरीज आकिस, १९६५), ४३.    
13

Hargovinda Sastri, Naiṣadha-kāvya,  Part II, (Vanarasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 
1967), 76.    

14
Sharmistha Sharma, Buddhist avadānas, 4.   

15
จ าลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 147.     

16
Sitansusekhar Bagchi, Mahāvastu Avadāna,  Vol. I, (Darbhanga: Mithila Institute of Post-

Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970), 2.    
17

Radhagovinda Basak,  ed., Mahāvastu Avadāna,  Vol. III, (Calcutta: Calcutta Sanskrit college, 
1968), 619.     
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 นอกจากนี้ในฉบับของเซอนารต์18 (Senart) จะมีค าว่า อวทาน อยู่ในวลีตอนจบของเรื่อง
ย่อยแต่ละเรื่องที่ว่า “इति श्रीमहावस्िु अवदाने...” เช่น “इति श्रीमहावस्िु अवदाने दीपंिरवस्िुं समाप्तं | เรื่อง             
ทีปังกรในศรีมหาวัสตุอวทานจบแล้ว” หรือ “इति श्रीमहावस्िु अवदाने छत्रवस्िुम ्| เรื่องฉัตรในศรีมหาวัสตุ
อวทานจบแล้ว”  
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7 ได้เกิดคัมภีร์อวทาน-ศตกะขึ้นอันเป็นคัมภีร์ของนิกาย             
สรวาสติวาท ซึ่งในส่วนของบทน าต้นฉบับภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีของอวทาน-ศตกะฉบับที่
ศาสตราจารย์ ดร. เจ. เอส. สเปเยอร์ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มจัดท าเป็นคนแรก ได้แสดงถึงความหมายของ            
ค าว่า อวทาน ว่าใช้กับการกระท าที่กล้าหาญ และกล่าวถึงความหมายเพ่ิมเติมอีกว่า คือการตัดสิ่งที่ไม่
ดีออกไป เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีจนน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จที่สูงส่ง หรือการบรรลุผลส าเร็จที่มีชื่อเสียง 
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 ได้มีการรวบรวมคัมภีร์ทิวยาวทานขึ้น ปรากฏค าว่า อวทาน 
ที่ใช้ในความหมายของวรรณคดีค าสอนทางพุทธศาสนา ในวลีตอนจบของเรื่องย่อยแต่ละเรื่อง ดังนี้           
“इति श्रीकदव्यावदाने िोकटिणाावदानं प्रथमम॥्

19
 อวทานว่าด้วยเรื่องของพระเถระนามว่า โศรณโกฏิกรรณะ 

ในศรีทิวยาวทาน เรื่องที่ 1 จบแล้วด้วยประการฉะนี้” 
 จะเห็นได้ว่าค าว่า อวทาน ได้ปรากฏมีอยู่ทั้งในงานวรรณคดีที่ใช้ภาษาแบบพระเวท 
วรรณคดีที่ใช้ภาษาสันสกฤตมาตรฐานประพันธ์ และงานวรรณคดีที่ประพันธ์ขึ้นด้วยสันสกฤตแบบ
ผสม อนึ่ง น่าสังเกตว่าความหมายที่พบใช้ของค าว่า อวทาน ในช่วงยุคสมัยต่างๆ นั้นสอดคล้องกับ
ลักษณะเนื้อหาสาระส าคัญของวรรณกรรมยุคนั้นๆ กล่าวคือ ในยุคพระเวทส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา เทพเจ้า พิธีทางศาสนา ฯลฯ ค าว่า อวทาน ก็ปรากฏในความหมาย
ของสิ่งที่ใช้ส าหรับบูชายัญ หรือของถวายเทพเจ้า ต่อมาในยุคสมัยของวรรณคดีตันติสันสกฤต ได้แก่
หนังสือหรือคัมภีร์มหากาพย์ที่กล่าวถึงความกล้าหาญ (Epics) และนิยายโบราณ (Purāṇa) ค าว่า             
อวทาน ก็มักปรากฏในความหมายของวีรกรรม การกระท าที่น่ายกย่อง และการกระท าที่กล้าหาญ 
และสุดท้ายในยุคสมัยของวรรณคดีสันสกฤตแบบผสมอันเป็นวรรณคดีที่สื่อหลักธรรมค าสอนทาง                      
พุทธศาสนา ยุคนี้อวทานได้เริ่มปรากฏเป็นชื่อเรียกของวรรณกรรมค าสอนประเภทหนึ่งที่เน้นเรื่องของ
กรรมหรือการกระท า อันเป็นหลักค าสอนพื้นฐานอันส าคัญประการหนึ่งในพุทธศาสนา  
 
ก าเนิดอวทาน 
 พระพุทธองค์ทรงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสดาที่เผยแผ่ธรรมด้วยวิถี
ธรรมชาติ กล่าวคือทรงพิจารณาบุคคลที่จะทรงสอนตามอุปนิสัย สภาพ และระดับชีวิตเพ่ือที่คน
เหล่านั้นจะสามารถน าค าสอนกลับไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพชีวิตของ
ตนเอง ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงมีแนวทางเทศนาธรรมหรือเทศนาวิธีที่ทรงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล
เพ่ือให้ทุกคนได้รับประโยชน์เสมอกันนี้ 4 ลักษณะคือ20 
                                                           

18
É. Senart, ed., Le Mahāvastu,  Vol. II, (Paris: À L’Imprimerie Nationale, 1882).    

19
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 16. 

20
มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 9, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย           

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 161; และ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ัง
ที่ 11 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2545), 134. 
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 1. สันทัสนา  การให้เห็นชัดแจ้ง หรือชี้ให้ชัด คือชี้แจงให้เข้าใจชัดเจนจนสามารถ
มองเห็นเรื่องราวและเหตุผลต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง เหมือนทรงพาไปดูให้ประจักษ์แก่ตา 
 2. สมาทปนา การให้สมาทาน หรือชวนให้ปฏิบัติ คืออธิบายให้เห็นว่าเป็นความจริง และ
เป็นสิ่งที่ดีจริงจนยอมรับที่จะน าไปปฏิบัติ 
 3. สมุตเตชนา การท าให้อาจหาญ คือเร้าใจให้แกล้วกล้า ปลุกใจให้คึกคัก เกิดความ
กระตือรือร้น มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จ ไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยหรือความยากล าบาก
ในการที่จะปฏิบัติตาม 
 4. สัมปหังสนา การท าให้ร่าเริง คือปลุกใจให้ร่าเริง คือท าบรรยากาศให้สนุกสดชื่น 
แจ่มใส เบิกบานใจให้ผู้ฟังแช่มชื่นมีความหวัง มองเห็นผลดีและทางส าเร็จในแนวทางท่ีทรงชี้แนะ 
 แนวทางการเทศนาธรรม 2 ประการแรกเหมาะส าหรับผู้ที่พร้อมจะฟังธรรมและมี
แนวโน้มที่จะสนใจปฏิบัติตาม พระพุทธองค์ก็จะทรงอธิบายและแสดงให้เห็นจริงแล้วชวนให้ปฏิบัติ
ตามได้ทันที ส่วน 2 ประการหลังเหมาะส าหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะฟังและปฏิบัติตามธรรมะของ
พระองค ์จึงทรงจ าเป็นต้องส่งเสริมปลุกเร้าด้านจิตใจให้พร้อมก่อนแล้วจึงจะทรงสอนธรรมะ แนวทาง
ดังกล่าวนี้พระองค์จะทรงเลือกใช้แนวทางใดก่อนก็จะพิจารณาจากผู้ฟังเป็นส าคัญ แต่ในที่สุดแล้ว
เป้าหมายส าคัญก็คือทรงปรารถนาที่จะท าให้ทุกคนเข้าใจธรรมะของพระองค์อย่างกระจ่าง แจ้ง                
หากพิจารณาจากค ากล่าวที่ว่า พระธรรมของพระพุทธองค์มีทั้งส าหรับผู้สละเรือนและผู้ครองเรือน 
ส าหรับธรรมะของผู้สละเรือนแล้วนั้นเป็นที่แน่นอนว่า พระองค์ทรงสามารถสอนได้อย่างแจ่มชัด 
เพราะทรงด ารงพระชนม์ชีพอยู่ในวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของผู้สละเรือนแล้ว ธรรมะที่ตรัสนั้นจึงผ่าน
การพิสูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เอง จนทรงน ามาชี้แจงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังทรงแสดงเป็นตัวอย่าง
ให้ประจักษ์แก่ตาได้โดยตรง แต่ในส่วนของผู้ที่ยังครองเรือนด าเนินชีวิตอยู่ในทางโลกนั้น พระองค์คง
ไม่สามารถจะทรงชี้แจงได้อย่างกระจ่างแจ่มชัดหรือแสดงให้เห็นจนประจักษ์แก่ตาได้ เพราะทรงเป็น                
ผู้สละทางโลกแล้วจึงไม่ได้ทรงอยู่ในฐานะที่จะสอนได้โดยตรง ในกรณีเช่นนี้พระพุทธองค์จึงทรงเลือก
แสดงเป็นนิทานท านองสาธกโวหารว่า เมื่อในครั้งก่อนมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นและให้ผลอย่างไร             
โดยเหตุการณ์ในนิทานนั้นจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ในชีวิตของผู้ที่พระพุทธองค์มีพระประสงค์จะ             
สั่งสอน ทั้งนี้ก็เพ่ือน าไปใช้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้  ซึ่งนิทานที่ตรัสเล่านี้จะทรงผสมผสาน
หลักธรรมกับความสนุกสนานเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นอุบายที่จะโน้มน้าวใจคนให้สนใจฟัง วิธีการสอน
เช่นนี้จึงเป็นการปลุกใจคนฟังให้ร่าเริงเบิกบานก่อน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนที่ยังผูกพัน
กับความสุขและความสนุกสนานทางโลก นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสุขความบันเทิงชนิดหนึ่งที่คน
เหล่านี้คุ้นเคยจึงได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการปลุกเร้าให้คนกลุ่มนี้สนใจฟัง
ธรรม เพราะเมื่อมีจิตใจเบิกบานกับสิ่งที่ชอบแล้ว ก็จะมีจิตใจแจ่มใสพร้อมจะรับฟังเรื่องราวต่างๆ ได้ 
ถึงเวลานี้พระพุทธองค์ก็จะได้ทรงชี้ให้เห็นธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องซึ่งจะน าไปปรับใช้ได้กับชีวิตจริง  
จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงใช้นิทานของชาวบ้านสั่งสอนชาวบ้านนั่นเอง โดยเป็นการใช้ประโยชน์
จากการกระหายใคร่ฟังนิทานของชาวบ้าน ด้วยการน านิทานที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อน
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พุทธกาลนั้นมาขยายเพ่ิมเรื่องหลักธรรมเข้าไป21 การที่ทรงเลือกใช้นิทานซึ่งมีมาแต่เดิมมาปรับใช้ให้
เข้ากับหลักธรรมเช่นนี้ จึงเป็นไปได้ที่นิทานของชาวบ้านได้รับการเปลี่ยนบทบาทของมนุษย์ สัตว์ หรือ
เทพที่อยู่ในนิทานมาเป็นพระโพธิสัตว์ นิทานชาวบ้านจึงกลายมาเป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนา22 ท าให้
เกิดวรรณคดีค าสอนประเภทหนึ่งขึ้น ทั้งที่เชื่อว่ารวบรวมมาจากพุทธวจนะที่ดัดแปลงมาจากนิทาน
เก่าแก่ของชาวบ้าน และเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นใหม่จากหมู่ผู้ เผยแผ่ศาสนาในชั้นหลังหากได้มี                  
การเลียนแบบพุทธวจนะ ซึ่งต่อมาได้มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ขึ้นเรียกว่า ชาดก ชาดกที่ดัดแปลง
จากนิทานชาวบ้านนี้ เป็นวรรณคดีค าสอนที่รวบรวมอยู่ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาดั้งเดิม ต่อมาเมื่อ
พุทธศาสนาได้มีการแยกเป็นนิกาย ด้วยสาเหตุจากการตีความค าสอนในคัมภีร์ต่างกัน โดยมหาสังฆิกะ
ได้แยกออกมาเป็นนิกายแรก จนกระทั่งต่อมาได้แยกออกไปอีกหลายนิกาย และนิกายย่อยบางนิกาย
เหล่านี้ก็ได้มีการรวบรวมค าสอนที่มีท่วงท านองการเล่าเรื่องคล้ายคลึงกับชาดกแล้วเรียกเรื่องเหล่านั้น
ว่า อวทาน ซึ่งที่มาของอวทานก็เช่นเดียวกันกับชาดกคือเริ่มแรกมาจากกถาที่เล่าสืบเนื่องต่อๆ กันมา 
ต่อมาจึงได้ผสมผสานความเชื่อเรื่องการบริจาคทาน การท าความดีในรูปแบบต่างๆ ที่จะท าให้ได้ไป
เกิดบนสวรรค์แทรกเข้าไปในเรื่อง โดยเป็นการเน้นให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องการท าดีว่าเป็นสิ่งที่ท าได้           
ไม่ยาก และเม่ือท าแล้วย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน23 

ดังนั้น เริ่มแรกอวทานจึงเป็นวรรณคดีค าสอนที่รวมอยู่ในคัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายที่
แยกออกมาจากเถรวาทดั้งเดิม เช่น โลโกตตรวาท มหาสังฆิกะ และที่ส าคัญสุดคือนิกายสรวาสติวาท 
(Sarvāstivāda) ซึ่งเป็นนิกายที่มีคัมภีร์ครบถ้วนทั้งพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรมรวมถึงอวทาน
ด้วย24 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อวทานเป็นหมวดค าสอนที่ปรากฏครั้งแรกในนิกายสรวาสติวาท นิกายที่
แยกจากเถรวาทยุคแรกๆ เหล่านี้ แม้จะมีการตีความค าสอนบางประการแตกต่างกับฝ่ายเถรวาท และ
ได้เรียบเรียงคัมภีร์ตามแนวคิดของฝ่ายตนขึ้นใหม่เป็นภาษาสันสกฤต แต่ก็ยังมีแนวคิดหลายประการ
ใกล้เคียงกับฝ่ายเถรวาท วรรณคดีค าสอนของกลุ่มนี้จึงจัดเป็นค าสอนที่มีแนวคิดหีนยาน (เถรวาท) 
ผสมมหายาน และแนวคิดของนิกายเหล่านี้ก็ถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนามาสู่แนวคิดของ              
พุทธศาสนาฝ่ายมหายานในที่สุด ต่อมาภายหลังเมื่อพุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรือง และได้น าเรื่อง
อวทานไปรวมไว้ในคัมภีร์ของฝ่ายตน จึงท าให้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าอวทานเป็นค าสอนประเภท
หนึ่งของพุทธศาสนามหายาน  

ความเข้าใจที่ว่าอวทานเป็นของฝ่ายมหายานนั้นเป็นการเข้าใจในชั้นหลัง ที่แนวคิดของ
นิกายต่างๆ ที่แยกออกมาจากเถรวาทได้พัฒนามาจนกลายมาเป็นของมหายานแล้ว  อวทานซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในคัมภีร์ของนิกายเหล่านี้จึงตกทอดมาอยู่ในมหายานด้วย หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงที่มา
ของอวทานซึ่งเกิดขึ้นในนิกายของพุทธศาสนาที่แยกจากเถรวาทในยุคแรกๆ และยังมีแนวคิดใกล้ชิด
                                                           

21
ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์, “ความรู้เร่ืองชาดก,” ในอายุบวร (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 53-54.  
22

Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Vol. II, 109. 
23

สุมาลี ลิ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเร่ืองสุธน-กินรีกับ
วรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 16. 

24
E. J. Thomas, The History of Buddhist Thought, Reprint (London: Routledge & Kegan Paul, 

1953), 167. 
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กับแนวคิดของเถรวาทอยู่มากนั้น ก็อาจตั้งเป็นข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า  การที่อวทานมี               
ความคล้ายคลึงกับชาดกนั้น น่าจะเป็นเพราะอวทานมีส่วนได้รับอิทธิพลมาจากชาดกของเถรวาทที่
เกิดข้ึนกอ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปี25  
 ต่อมาเมื่อพุทธศาสนานิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองแล้วจึงได้รวบรวมเอาเรื่องประเภท
อวทานไปไว้ในหมวดค าสอนของฝ่ายตน คัมภีร์ของพุทธศาสนามหายานได้แบ่งค าสอนออกเป็น  12 
อย่าง ได้แก่ สูตร (sūtra) เคยะ (geya) วยากรณะ (vyākarana) คาถา (gāthā) อุทาน (udāna) นิทาน 
(nidāna) อวทาน (avadāna) อิติวฤตกะ (itivrtaka) ชาดก (jātaka) ไวปุลยะ (vaipulya) อัทภุตธรรม 
(adbhutadharma) และอุปเทศ (upadeśa) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วหมวดค าสอนทั้ง 12 อย่าง
นี้น่าจะเป็นหมวดค าสอนของสรวาสติวาทมากกว่าที่จะเป็นของมหายาน ทั้งนี้เพราะสรวาสติวาทเป็น
นิกายที่มีมาก่อนมหายาน อีกทั้งยังมีแนวคิดและเนื้อหาหลักค าสอนที่มหายานรับเอาไปไว้ในหมวด           
ค าสอนของตน ประกอบกับคัมภีร์ที่ส าคัญในยุคแรกๆ ของมหายาน เช่น คัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตร 
(Saddharmapundarīkasūtra) ได้กล่าวว่ามี 9 อย่าง คัมภีร์ธรรมสงเคราะห์ (Dharmasamgraha) 
กล่าวว่ามี 10 อย่าง ส่วนคัมภีร์การัณฑวยูหะ (Kārandavyūha) กล่าวว่ามี 11 อย่างและคัมภีร์ที่
ยกตัวอย่างมานี้ไม่มีคัมภีร์ใดเลยที่กล่าวว่าอวทานจัดเป็นค าสอนหมวดหนึ่ง26 
 อวทานที่มีพัฒนาการเริ่มแรกตั้งแต่ยุคนิกายสรวาสติวาทเรื่อยมาจนกระทั่งพุทธศาสนา
นิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองแล้วได้มีการรวบรวมเรื่องประเภทอวทานเข้าไว้ในหมวดค าสอนของตนนั้น
สามารถแบ่งประเภทของอวทานได้เป็น 2 ประเภท27 คือ  
 1.  อวทานที่เป็นคัมภีร์หรือได้เนื้อหามาจากคัมภีร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
      1.1  อวทานที่มาจากพระวินัย หมายถึงคัมภีร์อวทานที่รวบรวมเรื่องราวประเภท
อวทานมาจากพระวินัยหรือเป็นพระสูตรที่ยกเป็นตัวอย่างในพระวินัย  ได้แก่  ทิวยาวทาน 
(Divyāvdāna) ซึ่งเป็นคัมภีร์รวมอวทานของนิกายสรวาสติวาท มีอวทานทั้งหมด 38 เรื่อง เนื้อเรื่อง
ส่วนใหญ่ได้มาจากพระวินัย28 นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องประเภทอวทานที่มีอยู่ในคัมภีร์มหาวัสตุซึ่งเป็น
คัมภีร์พระวินัยของนิกายโลโกตตรวาท รวมทั้งเนื้อเรื่องประเภทอวทานบางส่วนที่ได้มาจากคัมภีร์วินัย
ของนิกายสรวาสติวาท29 ก็จัดเป็นอวทานในกลุ่มนี้ด้วย  
                                                           

25
มึลเลอร์ (Müller) ได้อ้างข้อความจากทีปวงศ์ว่า เมื่อมหาสังฆิกะแยกออกมาจากเถรวาทก็ได้เรียบเรียงและ            

จัดระเบียบคัมภีร์ต่างกับเถรวาทและมีการเปลี่ยนแปลงค าสอนบางประการโดยได้ตัดเนื้อหาของเถรวาทออกบางส่วนและ                
เรียบเรียงของใหม่เข้าไปแทน เช่น ส่วนของปริวาร นิทเทส ปฏิสัมภิทา และชาดก จึงให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ชาดกน่าจะมีการ
รวบรวมมาก่อนสังคายนาคร้ังที่ 2 ดู F. Max Müller, “Editor’s Preface” In Speyer J.S. trans., The Gātnakamālā, 
reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1990), v-xv.    

26
E. J. Thomas, The History of Buddhist Thought, reprint, (London: Routledge & Kegan Paul 

Ltd., 1971), 277-278. 
27

P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, X; และ สุมาลี ลิ้มประเสริฐ,  “การศึกษาเร่ืองอวทาน-กัลปลตาของ
เกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเร่ืองสุธน-กินรีกับวรรณคดีไทย,” 45. 

28
E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, “Preface” in The Divyāvadāna (London: Cambridge University 

Press Warehouse, 1886), viii. 
29

Telwatte Rahula, A Critical Study of the Mahāvastu (Delhi: Banarsidass, 1978), 14; and            

A. B. Keith, A History of Sanskrit Literature (London: Oxford University Press, 1966), 65.   
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  1.2  อวทานที่มาจากพระสูตรอ่ืน หมายถึงคัมภีร์อวทานที่รวบรวมเรื่องประเภท
อวทานมาจากคัมภีร์อ่ืนที่ไม่ใช่พระวินัย ได้แก่ อวทาน-ศตกะซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่ได้มา
จากบาลีชาดก อปทาน เปตวัตถุ และบางส่วนได้มาจากมหาปรินิรวาณสูตร และพระสูตรภาษา
สันสกฤตอ่ืนๆ ของนิกายสรวาสติวาท30      
  1.3  อวทานที่รวมอยู่ในคัมภีร์ของมหายาน คัมภีร์ของพุทธศาสนามหายานได้แบ่ง
หมวดค าสอนออกเป็น 12 อย่างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และการแบ่งเช่นนี้น่าจะเป็นของนิกาย          
สรวาสติวาทมากกว่ามหายาน ฉะนั้น การที่กล่าวว่าอวทานรวมอยู่ในคัมภีร์ของมหายานที่เรียกว่า 
วยุตปัตติน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่มหายานเจริญรุ่งเรืองแล้ว ในขณะที่นิกายสรวาสติวาทก็ได้เสื่อม   
ความนิยมลง ในที่สุดมหายานจึงได้น าเอาหลักค าสอนส่วนใหญ่ของสรวาสติวาทมาปรับใช้เพ่ือให้               
การเผยแผ่แนวความคิดของตนนั้นเป็นไปง่ายขึ้น31 
 2.  อวทานที่ไม่ใช่คัมภีร์ อวทานประเภทนี้เป็นวรรณคดีค าสอนที่รวบรวมเรื่องประเภท
อวทานขึ้นในชั้นหลัง ส่วนใหญ่ก็จะน าเนื้อหามาจากอวทานประเภทแรกแล้วประพันธ์ขึ้นใหม่  เช่น            
วิจีตรกรณิกาวทาน  (Vicītrakarnikāvdāna)  มีอวทาน  32  เรื่องและอวทานกัลปลตา (Avadāna- 

kalpalatā) มีอวทานทั้งหมด 108 เรื่อง 
 ในอวทานทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมานี้ เรื่องประเภทอวทานที่เก่าแก่สุดในประวัติศาสตร์
วรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต ได้แก่ มหาวัสตุซึ่งเป็นคัมภีร์วินัยของนิกายโลโกตตรวาท32 
มหาวัสตุประพันธ์ขึ้นประมาณระหว่าง 200 ปีก่อนคริสตกาล - คริสต์ศตวรรษที่ 4 หรือถัดไปอีก33 
(ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 4-9)34 อย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวเฉพาะหนังสือหรือคัมภีร์ที่รวบรวมเฉพาะ
เรื่องประเภทอวทานอันได้แก่ อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน โพธิสัตตวาวทานมาลา (Bodhisattvā- 

vadānamālā) และอวทานกัลปลตาของเกษเมนทระ35 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นว่า                
อวทานที่เก่าแก่ที่สุดคืออวทาน-ศตกะ36  

                                                           
30

P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, XI-XII ; and Speyer., l. c., p. XVI ff., ZDMG 53, 1899, p. 
120 ff., Oldenberg SDMG 52, p. 672, NGGW 1912, p. 168 ff., quoted in Maurice Winternitz, History of Indian 

Literature, vol. 2, 279. 
31

สุมาลี ลิ้มประเสริฐ,  “การศึกษาเร่ืองอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเร่ืองสุธน-กินรีกับ
วรรณคดีไทย,” 46. 

32
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. 2, 238. 

33
Ibid., 247. 

34
บางแห่งกล่าวว่า มหาวัสตุประพันธ์ขึ้นในช่วงประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล - คริสต์ศตวรรษที่ 6 หรือ 7 

(ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 - 11 หรือ 12) ดูเพ่ิมเติมใน Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist 

Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 2004), 382. 
35เกษเมนทระได้ประพันธ์อวทานกัลปลตาทั้ง 107 เร่ืองแล้วเสร็จในปีคริสต์ศักราช 1052 (พุทธศักราช 1595) 

ต่อมาโสเมนทระบุตรชายของเขาได้แต่งเพ่ิมอีกหนึ่งเร่ืองรวมเป็นอวทาน 108 เร่ือง ดู Maurice Winternitz, History of 

Indian Literature, vol. 2, 293. 
36

Ibid., 279 ; กุสุมา รักษมณี, นิทานอุทาหรณ์ในวรรณคดีสันสกฤต, 10 ; J. S. Speyer, ed., Avadāna-

Śataka, vol. 2 (St. Pétersbourg: De Pacadémie Impériele des Sciences, 1909), XV; G. K. Nariman, Literary 
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พัฒนาการของอวทาน  
 ในการศึกษาพัฒนาการของอวทานในครั้งนี้มีหลักเกณฑ์อยู่ว่า คัมภีร์ทิวยาวทานอันเป็น
คัมภีร์ที่ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้  จะเป็นคัมภีร์ที่เป็นแกนกลางที่จะใช้เชื่อมโยงไปยัง
อวทานยุคก่อนหน้ากับอวทานในยุคหลัง อันจะส่งผลให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างซึ่งหมายถึง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งของอวทาน โดยผู้วิจัยจะขอยกคัมภีร์อวทาน-ศตกะ มาเป็นตัวแทน                
ของอวทานยุคแรกเริ่มสุดซึ่งเหล่านักวิชาการต่างลงความเห็นว่าคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์อวทานที่เก่าแก่ที่สุด 
ทางด้านคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นเป็นตัวแทนของอวทานในช่วงเวลาถัดมา และอวทาน-กัลปลตาเป็น
ตัวแทนของอวทานที่ประพันธ์ขึ้นในยุคหลังสุด ในการศึกษานี้ล าดับแรกผู้วิจัยจะให้รายละเอียดของ
คัมภีร์แต่ละเล่มโดยสังเขปแบบคู่ขนานกันไปทางด้านประวัติความเป็นมา ผู้ประพันธ์และระยะเวลา
การประพันธ์ ภาษาและรูปแบบการประพันธ์ สาระส าคัญของคัมภีร์ ในการน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ
แต่ละคัมภีร์นั้น ในส่วนข้อมูลของคัมภีร์อวทาน-ศตกะผู้วิจัยจะยกงานการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์
อวทาน-ศตกะของสาโรจน์ บัวพันธุ์งาม37 มาเป็นพ้ืนฐานข้อมูลประกอบการศึกษา ส่วนข้อมูลของ
คัมภีร์ทิวยาวทานมาจากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้วิจัยเอง และสุดท้ายข้อมูลของอวทาน-กัลปลตา
ผู้วิจัยจะขอยกงานการศึกษาเรื่องอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์เรื่องสุธน-กินรีกับ
วรรณคดีไทยของสุมาลี ลิ้มประเสริฐ38 และงานเรื่อง Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical 

Study ของ  Jayanti Chattopadyay
39

 มาเป็นพ้ืนฐานข้อมูลประกอบการศึกษาถึงพัฒนาการ           
ของอวทานในครั้งนี้ ต่อมาหลังจากที่ทราบถึงลักษณะคัมภีร์เหล่านี้แล้ว ล าดับถัดไปผู้วิจัยก็จะน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นว่าคัมภีร์ อั นเป็นตัวแทนของทั้งสามช่วงเวลามี                    
ความคล้ายคลึงซึ่งแสดงถึงอิทธิพลที่ส่งต่อกันมา หรือว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งแสดงถึงลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นมุมมองที่สามารถส่องให้เห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นต่อคัมภีร์ประเภทอวทาน
นั่นเอง ดังนั้นล าดับแรกผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลทั่วไปของคัมภีร์แบบคู่ขนานโดยสังเขป ดังนี้ 
 
 ความเป็นมาของคัมภีร์ 

อวทาน-ศตกะ 
ตามประวัติศาสตร์ภายหลังสังคายนาครั้งที่  2 เป็นต้นมา พุทธศาสนาก็มีการแยก

นิกายออกไปหลายนิกาย ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตขึ้นมากมาย 
ซ่ึงอวทาน-ศตกะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมและประพันธ์ขึ้นครั้งแรกโดยพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท และ
เป็นวรรณคดีประเภทอวทานที่เก่าแก่ที่สุด อวทาน-ศตกะตามรูปศัพท์ แปลว่า อวทานจ านวนหนึ่งร้อย

                                                                                                                                                                      

History of Sanskrit Buddhism, 2nd ed. (Bombay: Indian Book Depot, 1923), 46 ; and Sharamistha Sharma, 
Buddhist Avadāna, 49. 

37
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-ศตกะ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 
38

สุมาลี ลิ้มประเสริฐ,  “การศึกษาเร่ืองอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเร่ืองสุธน-กินรีกับ
วรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

39
Jayanti Chattopadhyay, Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical Study (Calcutta: 

Atisha Memorial Publishing Society, 1994).  



271 
 

เรื่องหรือเรื่องราวที่แสดงการกระท าที่ยิ่งใหญ่จ านวนหนึ่งร้อยเรื่อง  ส่วนอวทานที่รวบรวมเรื่องราว
ประเภทอวทานไว้มากที่สุดคืออวทาน-กัลปลตา40 ของเกษเมนทระ อย่างไรก็ตามพบว่า อวทาน-                 
ศตกะต้นฉบับภาษาสันสกฤตนี้มีเนื้อเรื่องครบเพียง 99 เรื่องเท่านั้น อวทานเรื่องที่ 5 คือโสมาวทาน
นั้นมีแต่ชื่อเรื่อง ไม่มีเนื้อเรื่อง ต้นฉบับภาษาสันสกฤตนั้นได้สูญหายไป41 อวทาน-ศตกะเป็นคัมภีร์ที่มี
เนื้อหาส่วนใหญ่ได้มาจากบาลีชาดก อปทาน เปตวัตถ ุและบางส่วนได้มาจากมหาปรินิรวาณสูตร และ               
พระสูตรภาษาสันสกฤตอ่ืนๆ ของนิกายสรวาสติวาท 

 
ทิวยาวทาน 
คัมภีร์ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีค าสอนประเภทอวทานที่รวบรวมเรื่องไว้ทั้ งสิ้น 38 

เรื่อง มีเนื้อหาว่าด้วยการกระท าดีงามอันน่ายกย่องของบุคคลต่างๆ ซึ่งเรื่องราวในคัมภีร์ปรากฏ
แนวคิดทั้งแบบเถรวาทและแบบมหายานอันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านแนวความคิด  ทิวยาวทาน
จัดเป็นคัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทที่แต่งขึ้นภายหลังอวทาน-ศตกะเล็กน้อย ซึ่งชื่อของ
เรื่องราวจ านวน 38 เรื่องที่ได้รวบรวมไว้นี้ บูร์นูฟ (Burnouf) เป็นคนแรกที่ตั้งชื่อว่า ทิวยาวทาน และ
ชื่อนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการต่างๆ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ทิวยาวทานจะมิใช่คัมภีร์ประเภท
อวทานที่รวบรวมเรื่องราวอวทานไว้มากที่สุดอย่าง  อวทาน-ศตกะ และอวทาน-กัลปลตาของ                  
เกษเมนทระ อย่างไรก็ตามทิวยาวทานถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่ประกอบด้วยเรื่องที่มีขนาดยาวและให้
รายละเอียดของเรื่องไว้อย่างมาก ทิวยาวทานนั้นได้ถูกรวบรวมขึ้นโดยอาศัยข้อมูลส่วนใหญ่จากพระ
วินัยวัสตุของมูลสรวาสติวาท42 พระวินัยวัสตุที่เป็นส าเนาจารึกที่รวบรวมไว้โดยนลินักษะ ทัตต์ 
(Nalinaksha Dutt)43   

 
อวทาน-กัลปลตา 

   อวทาน-กัลปลตาเป็นวรรณคดีที่รวบรวมเรื่องอวทานไว้มากที่สุดคือ 108 เรื่อง
จ านวนเรื่องของอวทานที่มีมากกว่าวรรณคดีรวมอวทานเล่มอ่ืนๆ นี้ เนื่องมาจากเกษเมนทระได้
รวบรวมอวทานมาจากหลายแหล่ง นอกจากจะมาจากวรรณคดีรวมอวทานที่แต่งก่อนหน้า ยังมาจาก
ชาดกบาลี เรื่องในมหาวัสตุซึ่งเป็นคัมภีร์พระวินัยของนิกายโลโกตตรวาทในส านักมหาสังฆิกะ เป็นต้น 

                                                           
40

อวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่ประพันธ์เป็นร้อยกรองและ
รวบรวมเร่ืองประเภทอวทานไว้มากที่สุดถึง 108 เร่ืองซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เกษเมนทระน ามาจากอวทานในยุคต้นๆ ดู Maurice 

Winternitz, History of Indian Literature, vol. 2, 293-294. 
41

ประเด็นนี้ศาสตราจารย์สเปเยอร์ผู้รวบรวบและช าระอวทาน-ศตกะเป็นอักษรเทวนาครีเป็นคนแรกกล่าวว่า   
อวทานเร่ืองที่ 5 นี้ไม่มีในต้นฉบับตัวเขียนภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี แต่มีเนื้อเร่ืองครบในฉบับที่แปลเป็นภาษาจีนและภาษา
ทิเบต อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์สเปเยอร์ได้ศึกษาฉบับแปลภาษาจีนและภาษาทิเบตแล้วพบว่า เนื้อหาของอวทานเร่ืองที่ 5 
ฉบับแปลภาษาจีนและภาษาทิเบตนั้นมีเนื้อหาตอนต้นเร่ืองคล้ายกับอวทานเร่ืองที่ 14 คือ  สูกริกาวทาน (sūkarikāvadāna)           
ของคัมภีร์ทิวยาวทาน ดังนั้นอวทานเร่ืองที่ 5 หรือโสมาวทาน ในฉบับแปลภาษาจีนและภาษาทิเบตนั้นผู้ประพันธ์น่าจะคัดลอกมา
จากสูกริกาวทาน J. S. Speyer, ed., Avadāna-Śataka, vol. 1, VII-VIII. 

42
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. 2, 284-285.  

 
43

Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, vol. 4, (Delhi: Sri Satguru Publications, 1984).  
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แต่ทั้งนี้ก็มีอวทานบางเรื่องที่ไม่พบว่ามีเค้าเรื่องมาจากที่ใด44 และสิ่งที่น่าสนใจคือ เกษเมนทระได้
เรียบเรียงอวทานเป็นเรื่องของหลักธรรมที่ไม่ได้มีเรื่องราวของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ในเรื่อง
อย่างชาดก หรืออวทานไว้ด้วย ได้แก่ เรื่องที่ 75 ประตีตสมุตปาทาวทาน เป็นหลักธรรมเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทที่อธิบายถึงการที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยของกันและกัน  ลักษณะการด าเนิน
เรื่องด้วยหลักธรรมโดยเฉพาะเช่นนี้ไม่พบในคัมภีร์รวมอวทานเล่มอ่ืน  การที่อวทาน-กัลปลตาได้
รวบรวมเรื่องจากหลายแหล่งนี้จึงท าให้อวทาน-กัลปลตาเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาวรรณคดี
พุทธศาสนาประเภทอวทาน ชาดก รวมทั้งพุทธประวัติ และหลักธรรมได้เป็นอย่างดี 
 
ตารางที ่1 ตารางสรุปการเปรียบเทียบความเป็นมาของคัมภีร์ของอวทานทั้ง 3  
 

หัวเรื่อง อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน 
 

อวทานกัลปลตา 
 

แหล่งที่มาของคัมภีร์ บ า ลี ช า ด ก  อ ป ท า น            
เปตวัตถุ และบางส่วน
ได้มาจากมหาปรินิรวาณ
สูตร 

น ามาจากคัมภีร์เก่าคือ
พระวินัย 

น ามาจากหลายแหล่ง 
ข้อมูล ทว่าส่วนใหญ่มา
จากวรรณคดีอวทานที่
แต่งก่อนหน้า 
 

จ านวนเร่ือง 100 38 108 
 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า แหล่งข้อมูลที่มาของคัมภีร์อวทาน-ศตกะได้มาจากคัมภีร์

เก่าๆ อย่างบาลีชาดก และพระสูตรทางฝ่ายสันสกฤตต่างๆ ซึ่งทิวยาวทานก็เช่นเดียวกันที่มีแหล่งที่มา
จากคัมภีร์เก่าๆ เนื่องจากแม้ทิวยาวทานจะเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นภายหลังอวทาน -ศตกะแต่ก็เพียง
เล็กน้อยซึ่งก็พอจัดได้ว่าเป็นคัมภีร์ร่วมสมัยกันจึงยังคงมีแหล่งที่มาจากคัมภีร์เก่าๆ คล้ายคลึงกัน ทว่า
ทิวยาวทานนั้นจะเป็นคัมภีร์เก่าทางด้านพระวินัยเสียมากกว่า ในขณะที่อวทาน-กัลปลตาซึ่งจัดเป็น
คัมภีร์ที่เกิดขึ้นหลังสุดเมื่อเทียบกันทั้งสามคัมภีร์แล้ว แหล่งที่มาของอวทาน-กัลปลตานั้นได้มาจาก
หลายที่โดยเฉพาะอวทานที่มีมาก่อนหน้าอย่างอวทาน-ศตกะและทิวยาวทาน เป็นต้น เช่น เรื่องของ  
ศีพี (śībī) มีปรากฏทั้งในชาดกบาลี อวทาน-ศตกะ และอวทาน-กัลปลตา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คัมภีร์ทิวยาวทานนั้นมีเรื่องที่ตรงกับอวทาน-กัลปลตาอยู่จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของกุณาละ
พระโอรสของพระเจ้าอโศก (kuṇāla) เรื่องสุธนะ (sudhana) เรื่องโกฏิกรรณะ (koṭikarṇa) เรื่องปูรณะ 
(pūrṇa) เรื่องมานธาตะ (māndhāta) เรื่องธรรมรุจิ (dharmaruci) เรื่องสังฆรักษิตะ (saṃgharakṣita)  
เรื่องปราติหารย์  (prātihārya)  เรื่องกาละพระอนุชาของพระเจ้าประเสนชิตเกาศละ  (kāla)                 
เรื่องชโยติษกะ (jyotiṣka) เรื่องสุปริยะ (supriya) เรื่องไมตรกันยกะ (maitrakanyaka) ทว่าเรื่องราวที่
ปรากฏในอวทาน-กัลปลตานั้นจะปรากฏในลักษณะที่มีการย่อ มิได้ให้รายละเอียดไว้มากอย่าง                 
คัมภีร์ทิวยาวทาน 

                                                           
44

A. K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.6, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992), 434. 
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ผู้ประพันธ์และระยะเวลาการประพันธ์ 
อวทาน-ศตกะ 

    อวทาน-ศตกะเป็นวรรณคดีประเภทอวทานที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์       
อีกทั้งยังไม่มีการระบุวันเวลาที่ประพันธ์ไว้อย่างชัดเจน แต่ก าหนดช่วงเวลาที่ประพันธ์คร่าวๆ น่าจะ
ประมาณคริสต์ศักราช 100 หรือในช่วงคริสต์ศักราช 50-150 ทั้งนี้เพราะอวทาน-ศตกะมีการแปลเป็น
ภาษาจีนครั้งแรกในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่  3 ประมาณคริสต์ศักราช 223-253 นอกจาก
แปลเป็นภาษาจีนแล้วก็ยังมีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาทิเบตและภาษาฝรั่งเศสด้วย  
 

ทิวยาวทาน 
   คัมภีร์ทิวยาวทานนั้นแม้ว่าจะไม่ทราบผู้ประพันธ์ที่แน่ชัด แต่แน่นอนว่าเรื่องราวที่ถูก
รวบรวมเข้าภายใต้ชื่อว่า ทิวยาวทาน ไม่ได้ประพันธ์โดยผู้เขียนเพียงคนเดียวเป็นแน่ ในเมื่อคัมภีร์           
ทิวยาวทานนั้นไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ ไม่ได้กล่าวถึงผู้รวบรวม ไม่แม้กระทั่งกล่าวถึงชื่อผู้ประพันธ์ใน
แต่ละเรื่องที่เอามารวบรวมไว้ อีกทั้งยังไม่มีการระบุวันเวลาที่ประพันธ์ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย  แต่จาก
ข้อสันนิษฐานของเหล่านักวิชาการต่างๆ ที่สอดคล้องกันสรุปได้ว่า ทิวยาวทานน่าเรียบเรียงขึ้นก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8) หรือก่อนนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 (ประมาณ                
พุทธศตวรรษที่ 6) และรวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9)     
และบางส่วนก็มีความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อน
คริสตกาล (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 4) และเรียบเรียงเสร็จราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 (ประมาณ                     
พุทธศตวรรษที่ 11) 
 
  อวทาน-กัลปลตา 
  อวทาน-กัลปลตาประพันธ์ขึ้นโดยเกษเมนทระ กวีชาวกัศมีระอยู่ในราชส านักของ 
พระเจ้าอนันตะ (Ananta) เกษเมนทระมีชีวิตอยู่ช่วงประมาณ พ.ศ. 1533-1613 บรรพบุรุษเป็น
เสนาบดีในรัชสมัยของพระเจ้าชยาปีฑะ ทางด้านบิดามีฐานะมั่งคั่งและใจบุญ45 ด้วยการก าเนิดใน
ตระกูลที่มีชื่อเสียงและมั่งคั่งจึงท าให้เกษเมนทระได้รับการศึกษาอย่างดี  ได้รับการศึกษาจากครูที่มี
ความรู้ดีหลายๆ คน จึงท าให้เขามีความรอบรู้ในหลายสาขา ทั้งด้านสุนทรียศาสตร์ การละคร                   
การจัดท าพจนานุกรม และประวัติศาสตร์ ในผลงานการประพันธ์ของเขาถึงแม้เกษเมนทระจะมี
ผลงานที่หลากหลายจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์แห่งกัศมีระ”46 แต่ผลงานที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางคือ กวีนิพนธ์ที่ เกษเมนทระใช้ชื่อเรื่องลงท้ายด้วยมัญชรีทั้ง  3 เรื่องได้แก่                       
รามายณมัญชรีที่เรียบเรียงตามเนื้อเรื่องของรามายณะ ภารตมัญชรีที่เรียบเรียงตามเนื้อเรื่องของ             
มหาภารตะ และพฤหัตกถามัญชรีที่เรียบเรียงตามเนื้อเรื่องของพฤหัตกถาของคุณาฒยะ ผลงานทั้ง 3 
เรื่องดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนผู้ใด และเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการเรียบเรียงงานประเภทย่อความวรรณคดีเรื่องยาว เพราะสามารถรักษาโครงเรื่องเดิมไว้ได้อย่าง
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P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, ix. 
46

A.B. Keith,  A History of Sanskrit Literature  (London: Oxford University Press, 1966), 546. 
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ครบถ้วน47 เพราะความสามารถด้านการย่อความวรรณคดีเรื่องยาวที่มีเรื่องราวซับซ้อนให้อ่านเข้าใจ
ง่ายขึ้นนี้ จึงท าให้เพ่ือนของเขาคือสัชชนะ (Sajjana) และนักกะ (Nakka) ซึ่งนับถือพุทธศาสนาได้
ขอร้องให้เขาเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธองค์แบบเดียวกับเรื่องอวทานให้อยู่ในลักษณะที่สั้น 
กระชับ แต่ยังจรรโลงจิตใจเหมือนเดิม ทั้งนี้เพราะอวทานที่มีอยู่เดิมนั้นเรียบเรียงอยู่ในรูปของจัมปู 
(Campū) ซึ่งเป็นการประพันธ์ที่มีท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองผสมผสานกันจึงมักจะมีการพรรณายืดยาว 
ด้วยความศรัทธาประกอบกับค าขอร้องของเพ่ือนที่เห็นความสามารถในการย่อความดังกล่าว                 
เกษเมนทระจึงเริ่มต้นเรียบเรียงเรื่องอวทานเป็นร้อยกรอง ในชั้นแรกเรียบเรียงได้เพียง 3 เรื่องเท่านั้น 
ก็ต้องหยุดพักไปเนื่องจากเป็นงานที่ยาก และต้องใช้เวลามาก แต่ได้เกิดนิมิตฝันว่า พระพุทธองค์ทรง
มาปรากฏพระวรกาย และตรัสให้เรียบเรียงงานต่อ ด้วยความปิติศรัทธาจึงท าให้เกษเมนทระมุ่งมั่น
ท างานต่อไป โดยมีครูผู้รอบรู้คัมภีร์พุทธศาสนาคือวีรยภัทระ (Viryabhadra) คอยช่วยเหลือด้าน                 
การให้ข้อมูล จนกระท่ังเกษเมนทระได้เรียบเรียงอวทานแล้วเสร็จ 107 เรื่อง เมื่อประมาณพ.ศ. 1595 
และให้ชื่อหนังสือรวมอวทานนั้นว่า โพธิสัตตวาวทาน-กัลปลตา (Bodhisattvāvadāna-kalpalatā) 
หรือมักนิยมเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าอวทาน-กัลปลตา (avadāna-kalpalatā) ต่อมาภายหลังโสเมนทระ 
(Somendra) บุตรชายของเกษเมนทระได้เรียบเรียงอวทานเพ่ิมเติมขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง  เพ่ือให้ได้จ านวน
ตัวเลขที่เป็นมงคล 108 เรื่องคือเรื่องชีมูตวาหนาวทาน (jīmūtavāhanāvadāna)48  
 
ตารางที ่2 ตารางสรุปการเปรียบเทียบผู้ประพันธ์และระยะเวลาการประพันธ์ของอวทานทั้ง 3 
 

หัวเรื่อง อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน 
 

อวทานกัลปลตา 
 

ระยะเวลา           
การประพันธ ์

ประมาณคริสต์ศักราช 
100 (ประมาณพุทธ-
ศตวรรษที่ 7)  

ประมาณคริสต์ศตวรรษ
ที่ 1-3 (พุทธศตวรรษที่ 
6-8) หรือราว 200 ปี
ก่ อ น ค ริ ส ต ก า ล 
(ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 4) และเรียบเรียง
เ ส ร็ จ ร า ว ค ริ ส ต์ - 
ศตวรรษที่ 6 (ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 11) 
 

พ.ศ. 1595 

ผู้ประพันธ์/รวบรวม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
 

เกษเมนทระ 
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M. Krishnamachariar, History of Classical Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 
1989), 419. 

48
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. 2, 283.  
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 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อวทานในยุคเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีการระบุชื่อผู้ประพันธ์
หรือรวบรวมไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับอวทานในยุคหลังๆ อีกทั้งอวทานในยุคแรกระยะเวลาที่ท า             
การประพันธ์ก็ไม่มีการระบุ ซึ่งนักวิชาการต้องตั้งข้อสันนิษฐานถึงระยะเวลาการประพันธ์จากข้อมูลที่
ปรากฏในคัมภีร์เอง มิได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเหมือนคัมภีร์ในชั้นหลัง 
 
 ภาษาและรูปแบบการประพันธ์ 
  อวทาน-ศตกะ 
  อวทาน-ศตกะเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตซึ่งส่วนใหญ่ประพันธ์ด้วย
ภาษาสันสกฤตมาตรฐาน (Standard Sanskrit) แต่ก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์
สันสกฤตมาตรฐานของปาณินิที่เรียกว่า Unpāninian Sanskrit อวทาน-ศตกะประพันธ์ในรูปแบบของ
ร้อยแก้ว (Prose) โดยมีร้อยกรอง (Verse) ที่เรียกว่าคาถาแทรกผสมอยู่ด้วยซึ่งการประพันธ์ลักษณะนี้
เรียกว่าจัมปู (Jampū) เนื้อหาส่วนใหญ่ของอวทาน-ศตกะจะประพันธ์ด้วยร้อยแก้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ร้อยกรองหรือคาถาที่แทรกระหว่างร้อยแก้วนั้นผู้ประพันธ์เลือกใช้ฉันทลักษณ์มากถึง  12 ชนิดและที่
นิยมใช้มากท่ีสุดคือฉันทลักษณ์ประเภทอนุษฏภ นอกจากนี้อวทาน-ศตกะยังมีลักษณะการจัดรูปแบบ
ที่โดดเด่นและเป็นหมวดหมู่กว่าคัมภีร์ทิวยาวทานรวมถึงอวทานเล่มอ่ืนๆ ด้วย49 กล่าวคืออวทานทั้ง 
100 เรื่อง (รวมโสมาวทานด้วย) มีการแบ่งหมวดหมู่เป็นวรรค วรรคละ 10 เรื่อง ไม่มีการตั้งชื่อวรรค  
แต่เรียงไปตามล าดับตัวเลข คือเริ่มต้นจากวรรคที่ 1 ถึงวรรคที่ 10 และในแต่ละวรรคจะกล่าวถึง
เรื่องราวของผู้มีบทบาทส าคัญท านองเดียวกัน ดังนี้ 
  วรรคที่ 1 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่เนื่องจากอวทานเรื่องที่ 5 คือโสมะไม่มีเนื้อเรื่องจึง
เหลืออวทานที่มีเนื้อเรื่องครบเพียง 9 เรื่องเท่านั้น และแต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคล              
(พระโพธิสัตว์) ผู้ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าศากยมุนีหรือพระพุทธเจ้าโคดมแล้วได้รับการพยากรณ์                       
จากพระพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
  วรรคที่ 2 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระชาติ
ปัจจุบันของพระศากยมุนีพุทธเจ้า อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตชาติของพระพุทธองค์
ด้วย เพียงแต่ไม่ได้มุ่งเน้นเหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์อย่างชาดก ส่วนอวทานเรื่อง 
17 สตุตินั้นมีเหตุการณ์ที่เป็นการพยากรณ์พระปัจเจกพุทธะในอนาคต ในขณะที่อวทานเรื่องที่ 20                
ทิวยโภชนะนั้นมีเหตุการณ์ที่เป็นการพยากรณ์พระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญในอวทานทั้ง 
2 เรื่องนั้นไม่ใช่พระพุทธองค์ แต่เป็นเรื่องราวของผู้มีบทบาทส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งได้รับการพยากรณ์จาก
พุทธองค์  
  วรรคที่ 3 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของพระปัจเจกพุทธะ               
มีทั้งเรื่องราวของพระปัจเจกพุทธะในอดีตและของบุคคลผู้ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่า      
จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะในอนาคตด้วย 
  วรรคที่ 4 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องเน้นเหตุการณ์ในอดีตชาติของพระศากยมุนี             
พุทธเจ้าซึ่งจะตรงข้ามกับอวทานวรรคที่ 2 ที่เน้นเหตุการณ์ในพระชาติปัจจุบัน 
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  วรรคที่ 5 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของเปรตและบุคคลผู้ไปเกิด
เป็นเปรตแล้วได้รับความทุกข์ทรมานซึ่ งเป็นผลมาจากอกุศลกรรม  เช่น การไม่ท าบุญกุศล            
เพราะตระหนี่ถี่เหนียว เป็นต้น 
  วรรคที่ 6 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลและสัตว์
เดรัจฉานที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามีโอกาสเข้าเฝ้าและปรนนิบัติพระพุทธเจ้าซึ่งส่งผลให้ได้ไปเกิด
บนสวรรค์ ภายหลังได้สดับพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุมรรคผลในขณะที่เป็นเทวดานั่นเอง 
  วรรคที่ 7 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของเจ้าชายศายกวงศ์แห่ง     
กรุงกบิลพัสดุ์ที่เสด็จออกผนวชบ าเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุอรหัตผล  
  วรรคที่ 8 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของสตรีทั้งที่เป็นเจ้าหญิง
และสามัญชนที่เสด็จออกผนวชและออกบวชบ าเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุอรหัตผล 
  วรรคที ่9 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของบุรุษทั้งที่เป็นพระราชา 
เจ้าชาย และสามัญชนที่เสด็จออกผนวชและออกบวชบ าเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุอรหัตผล              
วรรคที่ 10 มีอวทาน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลผู้ได้รับผลกรรม โดยเน้นผลของ
กรรมชั่วที่เรียกว่า กรรมด าในอดีตชาติซึ่งส่งผลท าให้บุคคลนั้นๆ เกิดมามีอาการพิกลพิการบางอย่างใน
ปัจจุบันชาติ ในขณะเดียวกันเพราะผลของกรรมดีที่เรียกว่ากรรมขาวในอดีตชาติก็ส่งผลให้บุคคลนั้นๆ 
มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ออกบวชบ าเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผลได้เช่นกัน  
  อวทาน-ศตกะทั้ง 10 วรรคดังกล่าวนี้ มีลักษณะการแบ่งหมวดหมู่เป็นวรรคคล้ายกับ
วรรณคดีบาลีที่รวบรวมและประพันธ์ก่อนหน้าอวทาน-ศตกะ อาทิ พระสูตรต่างๆ ของพุทธศาสนา 
เถรวาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมบท50 (Dharmapada) อวทาน-ศตกะนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่เรื่องราว
เป็นวรรคเช่นเดียวกับธรรมบท  แต่ทว่าอวทาน-ศตกะก าหนดชื่อวรรคตามล าดับตัวเลขอย่างง่ายๆ คือ
เริ่มจากวรรคที่ 1-10 และมีวิธีการตั้งชื่อเรื่องอวทานแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไปเป็น  6 วิธีคือ                 
  1.  ตั้งชื่อตามชื่อเฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง เช่น ปูรณภัทระ (บุตรพราหมณ์
ชื่อปูรณภัทระ) ยโศมตี (ลูกสะใภ้เสนาบดีชื่อยโศมตี) ฯลฯ  
  2.  ตั้งชื่อตามลักษณะหรือประเภทของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์
อมนุษย ์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ เช่น ราชา (พระราชา) ปุตระ (พระโอรสเจ้าศากยะ) ฯลฯ  
  3.  ตั้งชื่อตามอาชีพของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง เช่น สารถวาหะ (หัวหน้าพ่อค้า)      
นาวิกะ (ชาวเรือ) ฯลฯ  

                                                           
50

ธรรมบท บาลีว่า ธัมมบท (Dhammapada) เป็นคัมภีร์ที่ 2 ในขุททกนิกายแห่งสุตตันตปิฎก เป็นวรรณคดีบาลี   
ที่รวบรวมเฉพาะคาถาจ านวน 423 คาถา แบ่งเป็น 26 วรรค เชื่อกันว่าคาถาธรรมบทน่าจะรวบรวมขึ้นในคราวปฐมสังคายนา 
หรือไม่ก็จะต้องรวบรวมและประพันธ์เสร็จก่อนคริสตกาล อย่างช้าที่สุดก็น่าจะประมาณ 80-76 ปีก่อนคริสตกาลแน่นอน ส่วน
อรรถกถาธรรมบท บาลีว่าธัมมปทัฏฐกถานั้น ผู้แต่งอาจเป็นพระพุทธโฆษาจารย์ และน่าจะแต่งราวพุทธศักราช 1093 (ราว
คริสต์ศักราช 550) หรือไม่ก็อาจจะแต่งในช่วงพุทธศักราช 953-975 (ราวช่วงคริสต์ศักราช 410-432) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน    
F. Max Müller, ed., The Sacred Books of the East : The Dhammapada, vol. 10, Part I, XIII, XXII;                   
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), พิมพ์คร้ังที่ 15 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ สหธรรมิก, 2553), 146; พระมหาส าเนียง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2534), 7, 9; และพัฒน์ เพ็งผลา, ประวัติ
วรรณคดีบาลี, พิมพ์คร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย รามค าแหง, 2549), 128. 
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  4.  ตั้งชื่อตามวัตถุสิ่งของหรือสถานที่ส าคัญในเรื่อง เช่น ปัทมะ (ดอกปัทม)์ ธูปะ (ธูป)   
  5. ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ส าคัญในเรื่อง เช่น อีติ (โรคระบาด) ปราติหารยะ (ปาฏิหาริย์)  
  6.  ตั้งชื่อโดยการเปรียบเทียบ ไม่กล่าวตรงๆ อาศัยสาระส าคัญของเรื่องมาเป็นแนว
ในการเปรียบเทียบ เช่น วรทะ (ผู้ประทานพร) ธรรมคเวษี (ผู้แสวงหาธรรม) ฯลฯ  
  การตั้งชื่อเรื่องทั้ง 6 วิธีดังกล่าวมานี้เมื่อพิจารณาจากชื่อเรื่องอวทานทุกเรื่องจะพบว่า 
ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเรื่องตามชื่อเฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง  
  ลักษณะเฉพาะด้านภาษาของอวทาน-ศตกะที่น่าสนใจยิ่งคือ ไม่เข้มงวดกับการสนธิ 
บางครั้งก็ท าสนธิ บางครั้งก็ไม่ท าสนธิ เช่น วลีว่า โลเก อุทปาทิ (लोिे उदपाकद/loke udapādi)            
ในอวทานเรื่องที่ 11 นาวิกะ (ชาวเรือ) เป็นต้นใช้รูปแบบที่มีสนธิว่าโลก อุทปาทิ (लोि उदपाकद/loka 

udapādi)51 แต่อวทานเรื่องที่ 15 ปราติหาริยะ (ปราติหาริย์) เป็นต้นกลับใช้รูปแบบที่ไม่มีสนธิว่า โลเก 
อุทปาท ิ(लोिे उदपाकद/loke udapādi)52 การเลือกใช้ค าและส านวนโวหารก็มักใช้ค าหรือส านวนโวหารที่
ซ้ าไปซ้ ามาและส านวนที่ใช้ซ้ ากันนั้นก็มีมากถึง 24 ส านวน53 ตัวอย่างเช่น การบรรยายสรรเสริญ             
พระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า54 การบรรยายสถานภาพของคฤหบดีเศรษฐี55

 การบรรยายมหาบุรุษ
ลักษณะของพระพุทธเจ้า56 การบรรยายพระรัศมีและพลานุภาพพระรัศมีที่เกิดจากการแย้มพระโอษฐ์
ของพระพุทธเจ้าซึ่งจะแผ่ซ่านไปทั่วโลกธาตุ นรกและสวรรค์ชั้นต่างๆ57 การตั้งประณิธาน58 การสมรส 
การให้ก าเนิดและการเลี้ยงดูบุตรธิดา59 การบรรยายอานุภาพพระญาณทัสนะ (ชญานทรรศนะ) ของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงแผ่ไปเพ่ือตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือ60 การบรรยายสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย61 การบรรยายลักษณะวัฏสงสารและลักษณะการบรรลุอรหัตผล 62 เป็นต้น การที่
อวทาน-ศตกะมีการใช้ส านวนเดิมซ้ าๆ กันเพ่ือแสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้นับได้ว่า 
เป็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤตประเภทอวทานในยุคแรกสุดซึ่งส่งอิทธิพลต่อ
วรรณคดีประเภทอวทานร่วมสมัยกันตลอดจนต่อวรรณคดีประเภทอวทานในยุคต่อๆ มา และหนึ่งใน
นั้นก็น่าจะเป็นทิวยาวทานซึ่งเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาประเภทอวทานที่มีส านวนภาษาและรูปแบบ
คล้ายกับอวทาน-ศตกะมาก อวทาน-ศตกะมักใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา กล่าวคือใช้ส านวนซ้ า
                                                           

51
P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 31. 

52
Ibid., 39. 

  
53

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ส านวนได้จาก สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-             
ศตกะ”, 483-493. 

54
P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 1. 

55
Ibid., 1. 

56
Ibid., 2. 

57
Ibid., 16-17. 

58
Ibid., 5. 

59
Ibid., 175. 

60
Ibid., 8-9. 

61
Ibid., 24. 

62
Ibid., 43-44. 
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ไปซ้ ามา ไม่มีการพรรณนาฉาก ตัวละครหรือแสดงความร าพึงร าพันเพ่ือมุ่งแสดงสุนทรียภาพมากนัก 
ปรากฏการใช้อลังการ 10 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้อลังการทางความหมายประเภทอุปมา  
 
  ทิวยาวทาน 
  ลักษณะภาษาที่ ใช้ ในการประพันธ์ทิวยาวทานนั้นไม่มีความสม่ า เสมอทาง                  
การประพันธ์นัก อาจเนื่องมาด้วยคัมภีร์ใช้เวลาในการประพันธ์หรือรวบรวมร่วมศตวรรษซึ่งนับว่าเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน รูปแบบการประพันธ์ ลักษณะภาษาที่ใช้จึงผันแปรหรือวิวัฒน์ไปตามยุคสมัย 
อย่างไรก็ตามจากความเห็นนักปราชญ์ต่างๆ พอสรุปได้ว่า ทิวยาวทานนั้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่
เป็นร้อยแก้วประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนท้ายคัมภีร์มีความเป็นสันสกฤต
มาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยกรองเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตผสม  
  ทิวยาวทานประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว  (Prose) โดยมีร้อยกรอง (Verse)                 
ที่เรียกว่าคาถาแทรกผสมอยู่ด้วยซึ่งการประพันธ์ลักษณะนี้เรียกว่าจัมปู (Jampū) ร้อยกรองหรือคาถา
ที่แทรกระหว่างร้อยแก้วนั้นผู้ประพันธ์เลือกใช้ฉันทลักษณ์  10 ชนิดและที่นิยมใช้มากที่สุดคือ                  
ฉันทลักษณ์ประเภทอนุษฏภ ที่น่าสังเกตคือร้อยแก้วที่ใช้ประพันธ์ทิวยาวทานนั้นมีทั้งลักษณะที่เป็น
ร้อยแก้วธรรมดาเรียบง่ายเช่น   
 
  सहजां सहधतमािां तनत्यानुबद्धामषप देविामायाचिे। अश्चस्ि चैि लोिे प्रवादो यदायाचनहेिोः पुत्रा 
जायन्िे दकुहिरशे्चति।

63
  

 
  และร้อยแก้วที่มีลักษณะอันประณีตกล่าวคือ เป็นประโยคร้อยแก้วที่มีการสนธิต่อกัน
ยาวๆ เช่น                    

 
  अथ मैत्रिन्यिो बोतधसत्तवो षवषवधषवहारायिनपवािोपवनगह्वरसररत्तडागारामरमणी - 
यिराननेि- नगरतनगमिवाटग्रामदीननुषवचरन  ्क्रमेण समुद्रिीरं  संप्राप्य सज्जीिृियानपात्रो 
भुजगपतिवदनषवस ृिश्वसनचपल- बलषवलुतलिषवपुलषवमलसतललमरुणिरुणकिरणतनिररुतचर- 
पद्मरागपुञ्जप्रभारागरंश्चजिोतमामालाजलमसुरस्वरसमसुरपरसुरेश्वरिरोदरस्िुररिहुिवहतशखावलीिरालव्प
िनमयतनलीनधरणीधरतशखरपराहिजलोद्धिोत्तुङ्गिरङ्गभङ्गरौदं्र समुद्रमवििार|

64
  

 
  ในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นแตกต่างกับคัมภีร์อวทาน -ศตกะอย่างสิ้นเชิงที่มีการจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบคือแบ่งออกเป็นวรรคซึ่งในแต่ละวรรคจะกล่าวถึงเรื่องราวของผู้มีบทบาท
ส าคัญท านองเดียวกัน ทว่าทิวยาวทานนั้นไม่มีการจัดหมวดหมู่ของเรื่อง อีกทั้งการรวบรวมเรื่องราว
เป็นไปอย่างสะเปะสะปะ การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อกันซึ่งไม่มีหลักในการจัด
วางแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องสังฆรักษิตะ ที่จัดให้มีสองบทเป็นภาคต่อกัน แต่ไม่ได้ล าดับเรื่อง
ต่อกันเลยกล่าวคือ ในส่วนแรกอยู่ในเรื่องอวทานล าดับที่ 23 ในชื่อว่า สังฆรักษิตาวทาน ส่วนที่สองอยู่
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Ibid., 1.    
64

Ibid., 499.     
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ในเรื่องอวทานล าดับที่ 25 ในชื่อว่าสังฆรักษิตาวทานสยเศษ โดยมีเรื่องนาคกุมาราวทาน ซึ่งไม่มี                
ความเกี่ยวข้องมาค่ันอยู่ในอวทานเรื่องที่ 24 
  อวทานจ านวน 38 เรื่องท่ีประกอบอยู่ในคัมภีร์ทิวยาวทานลักษณะของการตั้งชื่อเรื่อง      
อวทานแต่ละเรื่องนั้นมีวิธีการตั้งชื่อเรื่องแตกต่างกันออกไปเป็น 5 วิธีซึ่งคล้ายคลึงกับอวทาน-ศตกะ
ดังนี้ 1. ตั้งชื่อตามชื่อเฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องเช่น  โกฏิกรรณะ (พระเถระชื่อว่า                    
โกฏิกรรณะ) ปูรณะ (พระเถระชื่อว่า ปูรณะ) ฯลฯ 2. ตั้งชื่อตามลักษณะหรือประเภทของผู้มีบทบาท
ส าคัญในเรื่องซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ เช่น พราหมณทาริกา (ลูกสาว
พราหมณ)์ สูกริกะ (ลูกหมู) ศุกโปตกะ (นกแก้วสองตัว) ฯลฯ 3. ตั้งชื่อตามอาชีพของผู้มีบทบาทส าคัญ
ในเรื่อง คือ นคราวลัมพิกา (หญิงผู้ขอทานผู้อยู่ในเมือง) 4.  ตั้งชื่อตามวัตถุสิ่งของหรือสถานที่ส าคัญใน
เรื่อง คือ เมณฒกคฤหปติวิภูติปริเฉท (ปริเฉทว่าด้วยทรัพย์สมบัติของคฤหบดีชื่อว่า เมณฒกะ)                
โตยิกามหะ (ความศรัทธาที่เมืองโตยิกา) 5. ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ส าคัญในเรื่อง เช่น ปราติหารยะ 
(ปราติหารย์) ป าศุประทาน (ประทานฝุ่น) ทานาธิกรณมหายานสูตระ (วิธีการสร้างทาน) ฯลฯ ซึ่งชื่อ
เรื่องอวทานส่วนใหญ่ในทิวยาวทานจะตั้งชื่อเรื่องตามชื่อเฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง  
  ลักษณะเฉพาะทางด้านภาษาของทิวยาวทานที่น่าสนใจคือ  ทางด้านไวยากรณ์ 
ลักษณะภาษาที่ใช้ในทิวยาวทานแม้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาสันสกฤตมาตรฐาน  ทว่าก็ปรากฏ
ลักษณะเฉพาะหลากหลายประการที่ไม่เป็นไปตามลักษณะทางไวยากรณ์สันสกฤตมาตรฐานกล่าวคือ 
มักใช้รูปกริยาบุรุษที่  3 เอกวจนะ  กับบุรุษและวจนะอ่ืนๆ เช่น एवमहं  स्याि  ्पररप ूण ामनोरथो 
तनस्िीणादृढप्रतिज्ञः सवासत्त्वमनोरथपररपूरिः।

65 การแจกค ากริยา พบว่าไม่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ
หมวดธาตุคือธาตุบางธาตุเมื่อใช้กับวิภักติอ่อน จะต้องใช้ต้นเค้าศัพท์ที่เป็นรูปอ่อน แต่เมื่อใช้กับวิภักติ
แข็งก็จะต้องใช้ต้นเค้าศัพท์ที่เป็นรูปแข็ง แต่กลับน ารูปแข็งมาใช้กับวิภักติอ่อนในค าว่า ททสฺว (ददस्व 
/dadasva) การสนธิ ไม่มีความเข้มงวดในการสนธิ  บางครั้งต าแหน่งที่ต้องสนธิก็ไม่สนธิ บางครั้ง
ต าแหน่งที่ไม่ต้องสนธิกลับสนธิ บางครั้งก็มีการสนธิเข้าไปสองชั้น เช่น ชายาปตีติ (जायापिीति/ 
jāyāpatīti)66

 เป็นต าแหน่งที่ไม่ต้องสนธิกลับสนธิ ค าว่า ชายาปตี (जायापिी/jāyāpatī) เป็นรูปค านามที่
เป็นทวิพจน์ลงท้ายด้วยสระอีซึ่งตามหลักไวยากรณ์แล้วจะไม่ต้องสนธิ หรือค าว่า (सोपगुप्त/sopagupta) 
เป็นลักษณะการสนธิเข้าไปสองชั้น ซึ่งมาจาก (सस ्उपगुप्त/sas upagupta) ซึ่งกฎการสนธิตามหลัก
ไวยากรณ์มาตรฐาน (अस/्as) ตามมาด้วยสระ (उ/u) ให้ลบ (स/s) ทิ้งแล้วเขียนห่างกันได้เป็น (स 
उपगुप्त/sa upagupta) ทว่าที่ปรากฏในทิวยาวทานเมื่อได้รูปการสนธิดังนี้แล้วยังน า (अ/a) กับ (उ/u)  
มาสนธิกันอีกรอบเป็น (सोपगुप्त/sopagupta) ทางด้านการเลือกใช้ค าและส านวนโวหาร ทิวยาวทาน
เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดที่มีส านวนภาษาและรูปแบบคล้ายกับอวทาน -ศตกะซึ่ง
เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤตประเภทอวทานในยุคแรกสุดอย่างมาก ความเหมือนนั้นไม่ใช่เพียง
ระดับค า หรือระดับประโยคเท่านั้น บางส านวนก็เหมือนกันทั้งคาถาเหมือนกันทั้งย่อหน้าทีเดียว 
ส าหรับส านวนภาษาท่ีคล้ายกันนั้นทิวยาวทานน่าจะยืมมาจากอวทาน- ศตกะ สอดคล้องกับข้อสังเกต
ของศาสตราจารย์สเปเยอร์ที่ตั้งเอาไว้ว่า การใช้ส านวนเดิมซ้ ากัน เช่น ส านวนที่ใช้บรรยายพระรัศมี

                                                           
65

Ibid., 69. 
66

Ibid., 159. 
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และพลานุภาพพระรัศมีที่เกิดจากการแย้มพระสรวลของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในอวทาน - 
ศตกะเท่านั้น ในทิวยาวทานก็มีเช่นกัน เพียงแต่ทิวยาวทานใช้ทั้งส านวนเต็มและส านวนย่อ ดังนี้ 
  อวทาน-ศตกะใช้ส านวนเต็มเพียงอย่างเดียว ซึ่งส านวนเต็มที่ใช้บรรยายพระรัศมี
และพลานุภาพพระรัศมีที่ เกิดจากการแย้มพระสรวลของพระพุทธเจ้าที่ เหมือนกันทั้งอวทาน -           
ศตกะและทิวยาวทาน มีดังนี ้
 

... श्चस्मिमुपदतशािम।् धमािा खलु यश्चस्मन ्समये बुद्धा भगवन्िः श्चस्मिं प्राषवष्िुवाश्चन्ि, िश्चस्मन ्
समय े  न ीलप ी िल ो क हि ा व द ा ि ा ः  प ु ष् प र ा गपद्मर ागव्व ै डू य ा म ु स ा र गल्व ािा  ल ो क हिि ा 
दश्चिणावि ाशङ्खतशलाप्रवालजािरूपरजिवणा ा अतच ािो मुखाश्चन्नश्चाय ा िाश्चश्चदधस्िाद्गच्छश्चन्ि , 

िाश्चश्चदपुररष्टाद्गच्छश्चन्ि। या अधस्िाद्गच्छश्चन्ि, िाः संजीवं िालसूत्रं संिािं रौरवं महारौरवं िपनं 
प्रिापनमवीतचमबुादं तनरबु ादमटटं हहवं हुहुवमुत्पलं पद्मं महापद्ममवीतचपयान्िान ्नरिान ्गत्वा ये 
उष्णनरिास्िेिु शीिीभूत्वा तनपिश्चन्ि, ये शीिनरिास्िेिूष्णीभूत्वा तनपिश्चन्ि। िेनानुगिास्िेिां 
सत्त्वानां िश्चस्मन ्िणे िारणाषवशेिाः, िे प्रतिप्रस्रभ्यन्िे। िेिामेवं भवति-किं नु वयं भवन्ि इिश्च्युिा 
आहोश्चस्वदन्यत्रोपपन्ना इति। िेिां प्रसादसंजननाथं भगवाश्चन्नतमािं (दशानं) षवसजायति। िेिां तनतमािं 
दृष््वैवं भवति - न हे्यव वयं भवन्ि इिश्च्युिाः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति। अषप त्वयमपूवादशानः सत्त्वः, 
अस्यानुभावेनास्मािं िारणाषवशेिाः प्रतिप्रस्रब्धधा इति। िे तनतमािे तचत्तमतभप्रसाद्य िन्नरिवेदनीयं िमा 
िपतयत्वा देवमनुष्येिु प्रतिसंतधं गहृ्णश्चन्ि, यत्र सत्यानां भाजनभूिा भवश्चन्ि। या उपररष्टाद्गच्छश्चन्ि, 

िाश्चािुमाहाराश्चजिान ्देवान ्गत्वा त्रायश्चस्त्रशंान ्यामांस्िुषििान ्तनमााणरिीन ्परतनतमािवशवतिानो देवान ्
ब्रह्मिातयिान ्ब्रह्मपुरोकहिान ्महाब्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभास्वरान ्परीत्तशुभानप्रमाणशुभान ्
शुभिृत्स्नाननभ्रिान ्पुण्यप्रसवान ्बहृत्िलानबहृानिपान ्सुदृशान ्सुदशाानितनष्ठपयान्िान ्देवान ्गत्वा 
अतनत्यं दःुखं शून्यमनात्मेत्युद्धोियश्चन्ि। गाथाद्वयं च भािन्िे- 

आरभध्वं तनष्क्रामि युज्यध्व ंबुद्धशासने। 
धुनीि मतृ्युनः सैन्य ंनडागारतमव िुञ्जरः॥१॥ 

यो ह्यश्चस्मन ्धमाषवनये अप्रमत्तश्चररष्यति। 
प्रहाय जातिसंसारं दःुखस्यान्ि ंिररष्यति॥२॥ 

अथ िा अतचािश्चस्त्रसाहस्रमहासाहस्रं लोिधािुमन्वाकहण््य भगवन्िमेव पृष्ठिः पषृ्ठिः समनुबद्धा 
गच्छश्चन्ि। िद्यकद भगवानिीिं व्याििुािामो भवति, पषृ्ठिोऽन्िधीयन्िे। अनागिं व्याििुािामो भवति, 

पुरस्िादन्िधीयन्िे। नरिोपपषत्तं व्याििुािामो भवति, पादिलेऽन्िधीयन्िे। तियागुपपषत्तं व्याििुािामो 
भवति, पाष्ण्याामन्िधीयन्िे। प्रेिोपपषत्तं व्याििुािामो भवति, पादाङ्गुष्ठेऽन्िधीयन्िे। मनुष्योपपषत्तं 
व्याििु ािामो भवति, जानुनोरन्िधीयन्िे। बलचक्रवतिाराज्यं व्याििु ािामो भवति , वामे 
िरिलेऽन्िधीयन्िे। चक्रवतिाराज्यं व्याििुािामो भवति, दश्चिणे िरिलेऽन्िधीयन्िे। श्राविबोतधं 
व्याििुािामो भवति, आस्येऽन्िधीयन्िे। प्रत्येिबोतधं व्याििुािामो भवति, ऊणाायामन्िधीयन्िे। यकद 
अनुत्तरां सम्प्यक्संबोतधं व्याििुािामो भवति, उष्णीिेऽन्िधीयन्िे॥ 

अथ िा अतचािो भगवन्ि ंषत्रः प्रदश्चिणीिृत्योणाायामन्िकहािाः। अथायषु्मानानन्दः िृििरपुटो 
भगवन्िं पप्रच्छ - 

नानाषवधोरङ्गसहस्रतचत्रो 
वक्त्रान्िराश्चन्नष्क्रतमिः िलापः। 
अवभातसिा येन कदशः समन्िाि ्

कदवािरेणोदयिा यथैव॥३॥ 

गाथाद्वयं च भाििे - 
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षवगिोद्भवा दैन्यमदप्रहीणा 
बुद्धा जगत्युत्तमहेिभुूिाः। 
नािारणंशङ्खमणृालगौरं 
श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि श्चजना श्चजिारयः॥४॥ 

ित्िालं स्वयमतधगम्प्य धीर बुद्धध्या 
श्रोिॄणां श्रमण श्चजनेन्द्र िाश्चङ्ििानाम।् 
धीरातभमुातनविृ वाश्चग्भरुत्तमातभ- 
रुत्पन्नं व्यपनय सशंयं शुभातभः॥५॥ 

नािस्माल्लवणजलाकद्रराजधैयााः 
संबुद्धाः श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि नाथाः। 
यस्याथे श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि धीरा- 
स्िं श्रोिु ंसमतभलिश्चन्ि िे जनौिाः॥ ६॥ इति॥ 

 भगवानाह-एवमेिदानन्द, एवमेिि।् नाहेिुप्रत्ययमानन्द िथागिा अहान्िः सम्प्यक्संबुद्धाः श्चस्मिं 
प्राषवष्िुवाश्चन्ि।

67
  

 
  และส านวนย่อที่ใช้บรรยายพระรัศมีและพลานุภาพพระรัศมีที่เกิดจากการแย้ม          
พระสรวลของพระพุทธเจ้าที่พบใช้เพียงในทิวยาวทาน ดังนี้ 

 
ििो भगविा श्चस्मिमुपदतशािम।् धमािा खलु यश्चस्मन ्समये बुद्धा भगवन्िः श्चस्मिं प्राषवष्िुवाश्चन्ि, 

पूवावद् यावद् भगवि ऊणाायामन्िकहािाः।
68

 

 
  วรรณคดีพุทธศาสนาประเภทอวทานโดยทั่วไปมุ่งเน้นสั่งสอนหลักธรรมทาง              
พุทธศาสนา มักใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมา กล่าวคือใช้ส านวนซ้ าไปซ้ ามา ไม่มีการพรรณนาฉาก 
ตัวละครหรือแสดงความร าพึงร าพันเพ่ือมุ่งแสดงสุนทรียภาพมากนัก ทว่าทิวยาวทานนั้นมีทั้งส่วนใช้
ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเรื่องไว้อย่าง
เด่นชัด มีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพราวกับอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์นั้นๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องราวการผจญภัยของพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ ในอวทานเรื่องที่ 8 หรือการตรัสสอน
ธรรมแก่พราหมณ์โดยแสดงการเปรียบเทียบอย่างลุ่มลึกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ในอวทานเรื่องที่ 4 
ซ่ึงอลังการที่พบในทิวยาวทานนั้นปรากฏทั้งอลังการทางเสียง (ศัพทาลังการ) และอลังการทาง
ความหมาย (อรรถาลังการ) 
 

  อวทาน-กัลปลตา 
อวทาน-กัลปลตาเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่ประพันธ์ขึ้นด้วยภาษา

สันสกฤตมาตรฐาน (Standard Sanskrit) ในรูปแบบของร้อยกรองล้วน จัดเป็นบทกวีชั้นสูงที่ใช้ใน             
ราชส านัก เป็นการเปลี่ยนโฉมลักษณะรูปแบบการเล่าเรื่องโดยได้เพ่ิมทักษะและรสชาติในการเล่าเรื่อง
                                                           

67
Ibid.,  41-42, 86-87, 163-165;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., 

Avadāna-Śataka, 16-17. 
68

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 45. 
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มากขึ้น69 ซึ่งบทประพันธ์ของเกษเมนทระนั้นขึ้นชื่อว่ามีความสร้างสรรค์ในการเล่นค ามีทั้ง                     
ความอ่อนหวาน นุ่มนวล และแข็งกร้าวอีกท้ังยังเป็นบทประพันธ์ที่ให้ความกระจ่างชัด กระทบจิตและ
ตราตรึงใจ70 การเรียงล าดับเรื่องในอวทาน-กัลปลตานี้ จะพบว่าเกษเมนทระมีการจัดกลุ่มเนื้อเรื่องที่มี
ความเกี่ยวข้องกันไว้ โดยใช้ลักษณะร่วมกัน 3 ประการคือ ลักษณะร่วมกันของตัวละครหรือบุคคลใน
เรื่อง ลักษณะร่วมกันของยุคสมัย และลักษณะร่วมกันของชื่อเรื่อง เช่น ลักษณะที่ 1 ตัวละครหรือ
บุคคลในเรื่องอาจมีลักษณะร่วมกันในด้านที่กระท าเหตุการณ์เหมือนกัน  หรือเป็นการกระท าที่
เหมือนกันต่อเนื่องกันของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลเดียวกัน ดังเรื่องที่ 20-21 คือเรื่องที่ 20 นางอามร-
ปาลีหรือบาลีว่าอัมพปาลี หญิงงามเมืองแห่งนครไวศาลีผู้ถวายอัมพปาลีวันเป็นสังฆารามแด่                    
พระพุทธองค์ เรื่องที่ 21 เป็นเรื่องของอนาถปิณฑทะผู้ถวายเชตวันวิหารแด่พระพุทธองค์ เรื่องที่ 18-
19 เป็นเรื่องของอสีติมหาสาวก คือเรื่องท่ี 18 เป็นเรื่องของพระศารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา และ
เรื่องที่ 19 เป็นเรื่องของพระโศรณโกฏิกรรณะ หรือบาลีว่า โสณกุฏิกัณณะ เรื่องที่ 24-26 เป็น                
พุทธประวัติที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันคือเรื่องที่  24 เป็นเรื่องตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งออกบรรพชา  
เรื่องที่ 25 เป็นเรื่องที่ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งตรัสรู้  และเรื่องที่ 26 กล่าวถึงก าเนิดของ               
ศากยวงศ์อันเป็นวงศ์ของพระพุทธองค์ ส่วนเรื่องที่ 28-32 และ 44-45 เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับพระเทวทัต โดยเรื่องที่ 28-32 และ 45 เป็นเรื่องชาดกที่กล่าวถึงพระเทวทัตแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์กับพระพุทธองค์ ส่วนเรื่องที่ 44 เป็นเรื่องที่พระเทวทัตยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงชิง              
ราชบัลลังก์จากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนก เรื่องท่ี 64-65 เป็นเรื่องชาดกเก่ียวกับพระนางยโศธรา
ที่ยังทรงแสดงถึงความผูกพันกับพระพุทธองค์ โดยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเพราะผลมาจากอดีตชาติ 
ลักษณะที่ 2 ลักษณะร่วมกันของยุคสมัย ดังในเรื่องที่ 69-74 เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังพุทธกาลคือใน
สมัยพระเจ้าอโศก และลักษณะที ่3 ลักษณะร่วมของชื่อเรื่องดังในเรื่องที่ 95-97 ที่ชื่อเรื่องเป็นสัตว์คือ 
เสือ ช้าง และเต่าตามล าดับ  
 
ตารางที ่3 ตารางสรุปการเปรียบเทียบลักษณะทางภาษาและรูปแบบการประพันธ์ของอวทานทั้ง 3 
 

หัวเรื่อง อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน 
 

อวทานกัลปลตา 
 

ลักษณะทางภาษาที่ใช้ 
ในการประพันธ ์

ร้ อ ย แ ก้ ว เ ป็ น ภ า ษ า
สันสกฤตมาตรฐานส่วน
ที่ เ ป็ น ร้ อยกรองหรื อ
ค า ถ า เท่ า นั้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก
ไ วยากรณ์ของภาษา
สันสกฤตมาตรฐาน 

ทิวยาวทานนั้นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะส่วนที่ เป็น
ร้อยแก้วประพันธ์ด้วย
ภ า ษ า สั น ส ก ฤ ต
มาตรฐาน โดยเฉพาะใน
ส่วนท้ายคัมภีร์มีความ
เป็นสันสกฤตมาตรฐาน
อย่างสมบูรณ์  ยกเว้น

ภาษาสนัสกฤต
มาตรฐาน 

                                                           
69

Maurice Winternitz,  History of Indian Literature, vol. 2., 293.     
70

Jayanti Chattopadhyay, Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical Study, 23.   



283 
 

หัวเรื่อง อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน 
 

อวทานกัลปลตา 
 

ส่วนที่เป็นร้อยกรองหรือ
คาถาเท่านั้นที่ประพันธ์
ด้วยภาษาสันสกฤตผสม 
  

รูปแบบการประพันธ์ ร้อยแก้วผสมร้อยกรอง 
(จัมปู) 

ร้อยแก้วผสมร้อยกรอง 
(จัมปู) 
 

ร้อยกรองล้วน 

การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ มีการแบ่งหมวดหมู่เป็น
วรรค วรรคละ 10 เรื่อง 
ไ ม่ มี ก า ร ตั้ ง ชื่ อ ว ร ร ค   
แต่ เรียงไปตามล าดับ
ตัวเลข คือเริ่มต้นจาก
วรรคที่ 1 ถึงวรรคที่ 10 
และในแต่ละวรรคจะ
กล่าวถึงเรื่องราวของผู้มี
บทบาทส าคัญท านอง
เดียวกัน 

ไม่มีการจัดหมวดหมู่ของ
เ รื่ อ ง  ก า ร ร ว บ ร ว ม
เรื่องราวเป็นไปอย่าง
สะเปะสะปะ 

มีการจัดกลุ่มเนื้อเรื่องที่
มีความเกี่ยวข้องกันไว้ 
โดยใช้ลักษณะร่วมกัน 3 
ประการคือ             
 -ลักษณะร่วมกันของตัว
ละครหรือบุคคลในเร่ือง  
 -ลักษณะร่วมกันของ 
ยุคสมัย  
 -ลักษณะร่วมกันของ     
ชื่อเรื่อง 
 

การตั้งชื่อเรื่อง ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเรื่องตาม
ชื่ อ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ผู้ มี
บทบาทส าคัญในเรื่อง 

ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเรื่องตาม
ชื่ อ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ผู้ มี
บทบาทส าคัญในเรื่อง 
 

ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเรื่องตาม
ชื่ อ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ผู้ มี
บทบาทส าคัญในเรื่อง 

ลั กษณะเฉพาะทา ง
ภาษา 

-มี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ
บางอย่า งที่ ไม่ เป็นไป
ตามสันสกฤตมาตรฐาน 
เช่น การแจกค ากริยา 
ไม่เข้มงวดในการสนธิ 
- มีการใช้ส านวนเดิม
ซ้ า ๆ  กั น เ พื่ อ แ ส ด ง
สถานการณ์ต่ า งๆ  ที่
คล้ายคลึงกัน 
- ใ ช้ ภ าษ า เ รี ย บ ง่ า ย 
ตรงไปตรงมา ส านวนซ้ า
ไ ป ซ้ า ม า ไ ม่ มี ก า ร
พรรณนาฉาก ตัวละคร
หรือแสดงความร าพึง

- มี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ
บางอย่ างที่ ไม่ เป็นไป
ตามสันสกฤตมาตรฐาน 
เช่น การแจกค ากริยา 
ไม่เข้มงวดในการสนธิ 
- มีการใช้ส านวนเดิม
ซ้ า ๆ  กั น เ พื่ อ แ ส ด ง
สถานการณ์ต่ า งๆ  ที่
คล้ายคลึงกัน 
- ร้อยแก้วที่ใช้ประพันธ์
นั้นมีทั้ งลักษณะที่ เป็น
ร้อยแก้วธรรมดาเรียบ
ง่าย และร้อยแก้วที่ มี
ลักษณะอันประณีตที่มี

- มีการสร้ างสรรค์ ใน 
การใช้ค าทั้ งทางด้าน
เสียงและความหมาย 
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หัวเรื่อง อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน 
 

อวทานกัลปลตา 
 

ร า พั น เ พื่ อ มุ่ ง แ ส ด ง
สุนทรียภาพมากนัก 
- พ บ เ พี ย ง ก า ร ใ ช้
อลังการทางความหมาย
ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท
อุปมา 
 

การสนธิต่อกันยาวๆ   
- พบการใช้ทั้งอลังการ
ทางเสียง (ศัพทาลังการ)
และทางความหมาย                

(อรถาลังการ) 

 
 จากข้อมูลข้างต้นส่วนของภาษาและรูปแบบการประพันธ์  เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
คัมภีร์อวทาน-ศตกะอันเป็นคัมภีร์ในยุคแรกเริ่มนั้นใช้ภาษาสันสกฤตมาตรฐานในการประพันธ์แต่ก็
ปรากฏมีบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์มาตรฐาน ลักษณะรูปแบบการประพันธ์มีลักษณะที่
เป็นร้อยแก้วผสมร้อยกรอง ขณะที่ภาษาที่ใช้นั้นค่อนข้างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีการพรรณาฉาก 
ตัวละคร ไม่มีการใช้อลังการมากนักที่พอปรากฏมีบ้างก็คือการเปรียบเทียบแบบอุปมา มีการใช้ส านวน
ซ้ าในเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบแบ่งเป็นวรรค พอมาถึงสมัยของ
คัมภีร์ทิวยาวทานในช่วงเวลาถัดมาแม้จะไม่มีการจัดหมวดหมู่คัมภีร์เป็นระเบียบเหมือนอวทาน-ศตกะ 
แต่ก็ยังคงใช้ภาษาและลักษณะการประพันธ์เช่นเดียวกับอวทาน -ศตกะ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้
ส านวนภาษาที่ซ้ ากันในเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า 
การบรรยายมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้า การบรรยายพระรัศมีและพลานุภาพพระรัศมีที่เกิด
จากการแย้มพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า คติความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติขณะที่ตั้งครรภ์ตลอดจน
การบ ารุงเลี้ยงดูสตรีที่ตั้งครรภ์ เป็นต้น เพียงแต่ในทิวยาวทานจะปรากฏการใช้ส านวนย่อด้วย     
ในขณะที่อวทาน-ศตกะจะใช้ส านวนเต็มเพียงอย่างเดียว ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ทิวยาวทานได้รับ
อิทธิพลมาจากอวทาน-ศตกะอย่างชัดเจน เพราะความเหมือนนั้นไม่ใช่เพียงระดับค า หรือระดับ
ประโยคเท่านั้น บางส านวนก็เหมือนกันทั้งคาถาเหมือนกันทั้งย่อหน้าทีเดียว ทว่าเกี่ยวกับการใช้ภาษา
สิ่งที่เพ่ิมเติมหรือพัฒนาขึ้นมาในสมัยของคัมภีร์ทิวยาวทานคือลักษณะภาษาที่ใช้ประพันธ์นั้นมิใช่มี
เพียงการใช้ภาษาท่ีตรงไปตรงมาเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาฉาก 
ตัวละครไว้อย่างเด่นชัด มีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพราวกับอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์
นั้นๆ และพบการใช้อลังการเป็นจ านวนมากทั้งอลังการทางเสียงและความหมาย  เมื่อผ่านมาถึงสมัย
หลังสุดอวทาน-กัลปลตา ภาษาและรูปแบบการประพันธ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ภาษาที่ใช้ประพันธ์เป็น
สันสกฤตมาตรฐานอย่างสมบูรณ์แบบ และรูปแบบการประพันธ์ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยเป็น              
ร้อยกรองล้วน แน่นอนเมื่อลักษณะการประพันธ์ที่ต่างกันไปท าให้ส านวนที่มีการปรากฏใช้ซ้ าในยุค             
ของอวทาน-ศตกะกับทิวยาวทานจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีปรากฏในอวทาน-กัลปลตา เนื่องด้วยลักษณะ
การประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองล้วนซึ่งจะต้องมีการบังคับค าหนัก-เบาให้เป็นไปตามคณะฉันท์  
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สาระส าคัญท่ีปรากฏในคัมภีร์  
  อวทาน-ศตกะ  
   สาระค าสอนในอวทาน-ศตกะนั้นมุ่งเน้นแสดงทั้งหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ             
หลักความเชื่อนั้นมุ่งเน้นสอนให้เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในอวทาน-
ศตกะทรงมีคุณสมบัติพิเศษมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มมีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ธรรมดามากขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ในอวทาน-ศตกะก็ยังมีการระบุถึงพระนามพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก 10 พระองค์
ซึ่งต่างไปจากที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาทรวมถึงคัมภีร์อนาคตวงศ์ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เสนอ
แนวคิดแบบพุทธศาสนาเถรวาทด้วย ส่วนเรื่องกรรมก็เป็นการอธิบายเรื่องกรรมและการให้ผลของ
กรรมดีและกรรมชั่วอย่างง่ายๆ โดยวิธีการยกเรื่องราวในอดีตชาติมาเล่าเป็นอุทาหรณ์  เช่น ผู้นี้ใน
อดีตชาติเคยท าชั่ว ในปัจจุบันชาติจึงได้รับผลชั่ว หรือผู้นี้ในอดีตชาติเคยท ากรรมดี ในปัจจุบันชาติจึง
ได้รับผลดี เป็นต้น 

ในขณะที่หลักปฏิบัตินั้นก็มุ่ ง เน้นให้ปฏิบัติตามหลักบารมี  6 ประการ  คือ                
ทานบารมี (ทานปารมิตา) ศีลบารมี (ศีลปารมิตา) กษานติบารมี (กษานติปารมิตา) วีรยบารมี (วีรย-
ปารมิตา) ธยานบารมี (ธยานปารมิตา) และปรัชญาบารมี (ปรัชญาปารมิตา) แต่ที่เน้นมากเป็นพิเศษ
คือ ทานบารมีซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่ปฏิบัติได้สะดวกและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
บารมีข้ออ่ืนๆ ต่อไปได้ นอกจากนี้ก็ยังเน้นให้ปฏิบัติตามหลักกรรมบถ คือให้ละเว้นอกุศลกรรมบถทั้ง 
10 ประการ มีการงดเว้นจากการท าร้ายชีวิตผู้อ่ืน เป็นต้น และให้ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 
ประการมีความมีเมตตากรุณาเกื้อกูลผู้อ่ืน เป็นต้น แต่ที่เน้นเป็นพิเศษ คือมโนสุจริตกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีความเห็นถูกต้องตามคลองธรรมนั้นถือว่าเป็นมูลเหตุส าคัญที่จะท าให้คนเรานั้นประพฤติ
วจีสุจริตกรรมและกายสุจริตกรรมต่อไปได้  

 
   ทิวยาวทาน 
   สาระค าสอนในทิวยาวทานมุ่ ง เน้นแสดงทั้ งหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ              
หลักความเชื่อจะมุ่งเน้นสอนให้เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรมซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว                   
ก็ยังคงเป็นไปตามหลักความเชื่อพ้ืนฐานของพุทธศาสนา  คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง                  
เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่ากรรมที่ท านั้นจะให้ผลแน่นอน
ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ท ากรรมดีก็ได้ผลดี ท ากรรมชั่วก็ได้ผลชั่ว ในขณะที่หลักปฏิบัตินั้นก็มุ่งเน้นให้
ปฏิบัติตามหลักกรรมบถ คือให้ละเว้นอกุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการ มีงดเว้นจากการท าร้ายชีวิตผู้อ่ืน
เป็นต้น และให้ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการโดยให้มีเมตตากรุณาเก้ือกูลต่อผู้อื่น เป็นต้น 
 
   อวทาน-กัลปลตา 
  สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในอวทาน-กัลปลตาคือ การเน้นพฤติกรรมหลัก
เรื่องการมีศรัทธาต่อพระพุทธองค์ และการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพราะทุกเรื่องจะเน้นย้ าว่า การมี
ศรัทธาต่อพระพุทธองค์และการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์นั้นจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต ท าให้ตัวละครในเรื่อง
จึงล้วนมีความปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์  แม้แต่ผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือแม้แต่ผู้เกิดหลังสมัย
พุทธกาลก็ตาม โดยเกษเมนทระได้เพ่ิมการสรรเสริญพุทธคุณมากกว่าอวทานของเดิม เพราะบางเรื่อง
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แสดงให้เห็นว่าการน้อมร าลึกถึงพระพุทธองค์ท าให้หลุดพ้นจากความผิดบาปได้  อวทานจึงเป็นเรื่องที่
เน้นว่าการท าความดีสามารถเริ่มต้นที่การศรัทธาต่อพระพุทธองค์โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ธรรมที่ลึกซึ้ง
ก็สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิตได้ นอกจากนี้ในอวทาน-กัลปลตายังเน้นเรื่องของ               
การกระท าเป็นหลัก เพียงแต่เป้าหมายของผู้ท ากรรมในชาดกและอวทานแตกต่างกันกล่าวคือ ชาดก
พระโพธิสัตว์ท าความดีด้วยความเชื่อมั่นผลของกรรมดีจะส่งให้ตนได้เข้าใกล้พระโพธิญาณมากขึ้น  
ส่วนการท าความดีของตัวละครหลักในอวทานนั้นก็เพ่ือหวังการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่ตนมีศรัทธา
เลื่อมใสและจะท าให้ตนได้บรรลุธรรม หรือได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต ทั้งนั้นเกษเมนทระได้เสนอเรื่องกรรม
โดยอิงกับหลักปฏิจจสมุปบาท ดังที่เห็นได้จากเกษมเมนทรได้เรียบเรียงเรื่องปฏิจจสมุปบาทไว้ใน
อวทานกัลปตาด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านที่ต้องการจะศึกษาเรื่องกรรมในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นได้พิจารณาเรื่อง
กรรมตามแนวทางของปฏิจจสมุปบาทอันเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง   
 
ตารางที ่4 ตารางสรุปการเปรียบเทียบสาระส าคัญท่ีปรากฏในคัมภีร์ของอวทานทั้ง 3 
 
 

หัวเรื่อง อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทาน 
 

อวทานกัลปลตา 
 

สาระส าคัญ - หลักความเชื่อ 
  - เร่ืองพระพุทธเจ้า 
  - เร่ืองกรรม 
- หลักปฏิบัต ิ
  - บารมี 6 
  - กรรมบถ 

- หลักความเชื่อ 
  - เร่ืองพระพุทธเจ้า 
  - เร่ืองกรรม 
- หลักปฏิบัติ 
  - กรรมบถ 

- หลักความเชื่อ 
  - เรื่ องพระพุทธเจ้ า 
เน้นว่าการท าความดี
ส า ม า ร ถ เ ริ่ ม ต้ น ที่             
การศรัทธาต่อพระพุทธ-
องค์โดยไม่จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ธรรมที่ ลึกซึ้ งก็
สามารถบรรลุธรรมหรือ
ได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิตได้ 
  - เร่ืองกรรม  
 

 
  จากข้อมูลข้างต้นเมื่อพิจารณาส่วนของสาระส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์สะท้อนให้เห็นว่าแม้
ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่วรรณคดีประเภทอวทานในทุกยุคทุกสมัยยังคงรักษาแก่นของเรื่องคือ                
วัตถุประสงค์ที่จะมุ่งแสดงถึงเรื่องของกรรม และความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า 
 ดังนั้น พอจะกล่าวสรุปถึงพัฒนาการของอวทานได้ว่าจากอวทานยุคเริ่มแรกแหล่งที่มา
ของคัมภีร์ส่วนใหญ่จะน ามาจากคัมภีร์เก่าๆ อย่างพระสูตร พระวินัย เป็นต้น พอมาถึงอวทานใน             
ชั้นหลังส่วนใหญ่จะเป็นการน าเนื้อหามาจากอวทานที่มีมาแต่เดิมแล้วประพันธ์ขึ้นใหม่ ที่น่าสังเกตคือ          
อวทานในยุคแรกๆ จะไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์หรือผู้รวบรวม รวมถึงระยะเวลาของการประพันธ์ไว้
อย่างชัดเจนเหมือนกับอวทานในยุคสมัยหลัง ภาษาที่ใช้ในอวทานในช่วงยุคแรกๆ นั้นเป็นภาษาที่ 
เรียบง่ายตรงไปตรงมากล่าวคือใช้ส านวนซ้ าไปซ้ ามา ไม่มีการพรรณนาฉาก ตัวละครหรือแสดง            
ความร าพึงร าพันเ พ่ือมุ่ งแสดงสุนทรียภาพมากนัก  เนื่องจากมุ่ งเน้นสั่ งสอนหลักธรรมทาง              
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พุทธศาสนาเป็นหลักมากกว่าการตกแต่งทางภาษา แต่พอเมื่อระยะเวลาผ่านไปความประณีตในการใช้
ภาษาในการประพันธ์เริ่มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏการใช้อลังการทั้งทางเสียงและทางความหมาย 
รูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมที่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะที่ใช้             
ร้อยแก้วและมีร้อยกรองสลับในการเล่าเรื่อง พอมาในชั้นหลังด้วยความสามารถของกวีและความ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของผู้ประพันธ์เริ่มมีการใช้รูปแบบการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง
ล้วน มีการเลือกสรรค า ให้ความส าคัญกับการประดับตกแต่งทางภาษาแต่ถึงกระนั้นในเรื่องของ
สาระส าคัญที่วรรณคดีประเภทอวทานมุ่งเน้นคือการสั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็มิได้
ลดหย่อนหรือแปรเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย  
 

ความหมาย ความเป็นมา การจัดพิมพ์ทิวยาวทาน 
 อวทานเป็นชื่อหมวดค าสอนล าดับที่ 7 ในจ านวน 12 หมวดได้แก่ สูตร เคยะ วยากรณะ 
คาถา อุทาน นิทาน อวทาน อิติวฤตกะ ชาดก ไวปุลยะ อัทภุตธรรมและอุปเทศ รวมเรียกว่าทวาทศ -
ธรรมประพจน์ (dvādaśadharmapravacana)71 ในชั้นแรกของอวทานเป็นวรรณคดีค าสอนที่รวบรวม
อยู่ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายที่มีการตีความค าสอนต่างกับฝ่ายเถรวาท เช่น โลโกตตรวาท ในฝ่าย
มหาสังฆิกะ และที่ส าคัญคือสรวาสติวาทที่มีคัมภีร์ของตนเองครบถ้วนทั้งพระวินัย พระสูตร               
พระอภิธรรม และที่อ่ืนๆ ที่รวบรวมไว้ในวินัยปิฎกที่มีทั้งต านาน และอวทาน 72 นิกายที่แยกจาก              
เถรวาทยุคแรกๆ เหล่านี้ แม้จะมีการตีความค าสอนบางประการแตกต่างกับฝ่ายเถรวาท และได้             
เรียบเรียงคัมภีร์ตามแนวคิดของฝ่ายตนขึ้นใหม่เป็นภาษาสันสกฤต แต่ก็ยังมีแนวคิดหลายประการ
ใกล้เคียงกับฝ่ายเถรวาท วรรณคดีค าสอนของกลุ่มนี้จึงจัดเป็นค าสอนที่มีแนวคิดแบบเถรวาทผสมกับ
มหายาน และแนวคิดเหล่านี้ก็ถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนามาสู่แนวคิดของพุทธศาสนาฝ่าย
มหายานในที่สุด คัมภีร์ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีค าสอนประเภทอวทานที่รวบรวมเรื่องไว้ทั้งสิ้น 38 
เรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยการกระท าดีงามอันน่ายกย่องของบุคคลต่างๆ จัดเป็นหนึ่งในวรรณคดีประเภท
อวทานในยุคแรกเริ่มที่ส าคัญ ซึ่งเรื่องราวในคัมภีร์ปรากฏแนวคิดทั้งแบบเถรวาทและแบบมหายานอัน
เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านแนวความคิด ฉะนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี
ประเภทอวทานอย่างทิวยาวทาน อันเป็นคัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงควรทราบถึงความหมาย                
ความเป็นมาและการจัดพิมพ์ทิวยาวทานเป็นอันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

71
P. L. Vaidya, ed., “introduction,” in Divyāvadāna, XI. 

 
72
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ความหมายของ  “ทิวยาวทาน” 
 ความหมายตามรูปศัพท์  
 ทิวยาวทาน เป็นค าศัพท์ภาษาสันสกฤตที่ เกิดจากการประสมหรือสมาส (Nominal 
Compounds) ค า 2 ค าเข้าด้วยกันคือ ทิวย + อวทาน (divya + avadāna)73 โดยที่ค าว่า อวทาน เป็น
ค านามซ่ึงความหมายตามรูปศัพท์นั้นนักวิชาการต่างๆ มีความเห็นที่หลากหลายต่างกันออกไปดังนี้ 
 วิลเลียมส์74 (Williams) กล่าวว่า อวทานประกอบขึ้นจากค าว่า อว+ทาน (ava+dāna) 
โดยค าว่า อว มาจากธาตุ อว (ava) ซึ่งมีหลายความหมาย เช่น สนับสนุน โน้มน้าว กระตุ้น มอบให้ 
ท าให้พอใจ ชอบ ยอมรับอย่างพอใจ ปกป้อง คุ้มครอง เป็นต้น เมื่อท าธาตุ อว ให้เป็นค านาม                 
จึงหมายถึง พึงพอใจ ส่วนค าว่า ทาน (dāna) มาจากธาตุ ทา (dā) ที่หมายถึง ให้ สละให้ เมื่อเป็น
ค านามจึงหมายถึง การกระท าที่เกี่ยวกับการให้ หรือการบริจาคทาน ฉะนั้นการสมาสของค าว่า               
อวทาน หมายถึง การกระท าท่ียิ่งใหญ่ การกระท าท่ีน่ายินดี หรือความส าเร็จ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเกิด
จากการให้ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ นอกจากนี้วิลเลียมส์ยังกล่าวถึงค านี้ไว้อีกนัยหนึ่ง
คือ อวทาน ที่ ทาน มาจากธาตุ โท (do) หมายถึง ตัดแบ่ง เก็บเกี่ยว และลงอุปสรรค อว (ava) 
หมายถึง ออกจาก ลงมา ก็จะได้ค าว่า อวทาน ที่หมายถึง การตัดออก การแบ่งชิ้น ส่วน ภาค 
 สเปเยอร์75 (Speyer) ให้ความหมายว่า อวทาน น่าจะสร้างมาจากธาตุ ทา (dā) หรือธาตุ 
โท (do) ซึ่งมีความหมายว่าตัด แบ่ง แยก ผสมกับอุปสรรคว่า อว (ava) รวมกันเป็นอวทาน ซึ่งมี
ความหมายว่า ตัดบางสิ่งหรือเลือกบางสิ่ง หมายความว่า ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีจน
น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จที่สูงส่งหรือการบรรลุผลส าเร็จที่มีชื่อเสียง 
 ไวทยะ76 (Vaidya) ให้ความหมายว่า อวทาน แปลว่าการกระท าดี การกระท าที่มีชื่อเสียง 
การกระท าอย่างกล้าหาญ การกระท าท่ีประเสริฐ 
 วินเทอร์นิตซ์77 (Winternitz) ให้ความหมายว่า อวทาน แปลว่า การกระท าที่โดดเด่น  
การกระท าที่น่าสนใจ การกระท าที่แสดงความสามารถ 
 มึลเลอร์78 (Müller) ให้ความเห็นไว้ว่า อวทาน น่าจะสร้างมาจากธาตุ ทา (dā) หรือธาตุ 
ไท (dai) ซึ่งมีความหมายว่า สะอาด บริสุทธิ์ ผสมกับอุปสรรคว่า อว (ava) รวมกันเป็น อวทาน ซึ่งมี
ความหมายว่า การกระท าท่ีบริสุทธิ์ การกระท าอันดีงามหรือต านาน 
                                                           

73
ทิวยาวทาน ตามหลักการสร้างค าในภาษาสันสกฤตนั้นถ้าพิจารณาค าว่า ทิวยะ (divya) เป็นค าคุณศัพท์ 

(adjective) ก็จัดว่าเป็นการสร้างค าแบบกรรมธารยสมาส (karmadhāraya-samāsa) คือ สมาสที่บทหน้าขยายบทหลังใน
ลักษณะที่บทหน้าเป็นค าคุณศัพท์ และหน้าที่ ในบททั้งสองจะเป็นอย่างเดียวกันคือท าหน้าที่ เป็นวิภักติเดียวกัน ดังนี้  
divyāvadāna  (divyam+ avadānam) อวทานอันเป็นทิพย์ อวทานอันยอดเยี่ยม แต่หากว่าพิจารณาค าว่า ทิวยะ (divya) เป็น
ค านาม (noun) ก็จัดว่าเป็นการสร้างค าแบบแบบตัตปุรุษสมาส (Determinative Compounds) ชนิดษัษฐีตัตปุรุษสมาส 
(Genitive Case Determinative Compound) ซึ่งมีรูปวิเคราะห์ดังนี้ ทิวฺยสฺย อวทานมฺ ทิวฺยาวทานมฺ  (divyasya avadānam 

divyāvadānam) แปลว่า อวทาน (เร่ืองราว) ของพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือของพระสาวก. 
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 โจนส์79 (Jones) ให้ความหมายว่า อวทาน แปลว่า ความกล้าหาญ คุณงามความดีต่างๆ 
 นริมัน80 (Nariman) ให้ความหมายไว้ว่า อวทาน แปลว่า การบรรลุผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่        
ทางศาสนา การบรรลุผลส าเร็จทางศีลธรรมหรือประวัติการบรรลุผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ 
 ศรมา81 (Sharma) ให้ความเห็นว่า อวทาน เกิดจาก อว+ทาน โดยที่ อว เป็นอุปสรรค 
แปลว่า ดี ประเสริฐ สูงส่ง มีชื่อเสียง สูงส่ง และ ทาน ซึ่งสร้างมาจากธาตุ ทา แปลว่า ให้ แบ่ง จ าแนก 
ฉะนั้น อวทานซึ่งเป็นค าสมาสจึงมีความหมายว่า การท าดี การกระท าที่สูงส่ง การกระท าที่มีชื่อเสียง
หรือการกระท าท่ีกล้าหาญ 
 อัพเต82 (Apte) ให้ความหมายไว้ว่า อวทาน แปลว่า  การกระท าที่บริสุทธิ์ กิจที่ท าส าเร็จ
ลุล่วง การกระท าท่ียิ่งใหญ่ การกระท าที่กล้าหาญ  
 สุมาลี ลิ้มประเสริฐ83 ได้ศึกษาลักษณะและความหมายของอวทานโดยพิจารณาจากกลุ่ม
ค าศัพท์ที่นักไวยากรณ์ต่างๆ ได้แสดงไว้และได้จ าแนกความหมายของค าว่า อวทาน ตามรูปศัพท์ไว้ 3 
ความหมาย ได้แก่ การกระท าที่ยิ่งใหญ่หรือการกระท าที่น่ายินดี การตัดหรือการเลือกบางสิ่ง  และ   
การกระท าที่บริสุทธิ์หรือการท าความดี 
 จากค าจ ากัดความของนักวิชาการดังที่ได้กล่าวมา พอสรุปความหมายตามรูปศัพท์ได้ว่า 
อวทาน หมายถึง การกระท าที่สูงส่ง การกระท าที่กล้าหาญ การกระท าที่ยิ่งใหญ่ การกระท าที่มี
ชื่อเสียงหรือการบรรลุผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส่วนค าว่า ทิวยะ นั้นถ้าเป็นค าคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า 
อันเป็นทิพย์ อันสัมพันธ์กับสวรรค์ชั้นฟ้า ศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยม วิเศษ84 เมื่อใช้เป็นชื่อเรื่อง แปลว่า                
อวทานอันเป็นทิพย์ อวทานอันยอดเยี่ยม อวทานอันวิเศษ แต่ถ้าเป็นค านาม (Noun) แปลว่า สวรรค์ 
พระผู้เป็นเจ้า พระสาวกหรือพุทธบริษัท85 ซึ่งเมื่อใช้เป็นชื่อเรื่องในนัยนี้จะแปลว่า อวทาน (เรื่องราว
การกระท า) อันยังบุคคลให้ไปสู่สวรรค์ หรืออวทาน (เรื่องราวการกระท า) ของบุคลผู้ไปเกิดในสวรรค์ 
หรือเรื่องราวของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวก  ฉะนั้นเมื่อน าค าว่า ทิวยะ มาสมาสกับ อวทาน 
จึงได้รูปเป็น ทิวยาวทาน น่าจะมีความหมายหลากหลายดังที่กล่าวมาคือ อวทานอันยอดเยี่ยม อวทาน
อันวิเศษ อวทาน (เรื่องราวการกระท า) อันยังบุคคลให้ไปสู่สวรรค์ โดยเฉพาะเมื่อสังเกตเรื่องราวที่
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ปรากฏแทบทั้งหมดในคัมภีร์ทิวยาวทานประกอบที่ล้วนเป็นเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเรื่องของ
เหล่าสาวกของพระองค์ ก็เป็นไปได้ท่ีจะหมายถึง เรื่องราวของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวก 
 
 ความหมายที่เป็นชื่อเฉพาะ 
 อวทาน มีความหมายที่เป็นชื่อเฉพาะเชื่อกันว่านิกายที่แยกออกมาจากเถรวาทคือ                
สรวาสติวาทและโลโกตตรวาทส านักมหาสังฆิกะนั้นเริ่มต้นน ามาใช้เป็นชื่อหมวดค าสอนของฝ่ายตน
และในแง่ของวรรณคดีนั้นอวทานยังเป็นชื่อของวรรณคดีค าสอนประเภทหนึ่งอีกด้วย  
 อวทานที่ใช้เป็นชื่อเฉพาะของวรรณคดีค าสอนทางพุทธศาสนานี้สามารถจ าแนก
ความหมายได้เป็น 2 ลักษณะคือ อวทานความหมายแคบกับอวทานความหมายกว้าง86 
 อวทานความหมายแคบ คืออวทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกระท าของบุคคลทั่วไปส่วน
ใหญ่จะอยู่ในช่วงพุทธกาลและมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า และพุทธเจ้าจะทรงอธิบายการกระท าและผล
ของการกระท านั้นๆ ที่สืบเนื่องจากอดีตชาติมาถึงปัจจุบันชาติและจากปัจจุบันชาติไปถึงอนาคตชาติ  
 อวทานความหมายกว้าง คืออวทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกระท าของพระพุทธเจ้า 
พระสาวกและบุคคลทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่มีศรัทธาต่ อพระพุทธเจ้า และพุทธเจ้าก็ทรงอธิบาย           
การกระท าและผลของการกระท านั้นๆ ที่สืบเนื่องจากอดีตชาติมาถึงปัจจุบันชาติและจากปัจจุบันชาติ
ไปถึงอนาคตชาติ  
 ทิวยาวทาน เป็นชื่อของเรื่องราวจ านวน 38 เรื่องที่ถูกรวบรวมไว้ ซึ่งบูร์นูฟ(Burnouf) 
เป็นคนแรกที่ตั้งชื่อว่า ทิวยาวทาน และชื่อนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการต่างๆ ต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน87 นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นชื่อคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่อยู่ในยุคแรกเริ่มที่ได้
รวบรวมเรื่องราวประเภทอวทานไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากความหมายที่เป็นชื่อเฉพาะของ           
อวทานที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้จะเห็นว่าทิวยาวทานจัดเป็นคัมภีร์อวทานความหมายกว้างเช่นเดียวกับ
คัมภีร์อวทานอ่ืนๆ อาทิ อวทาน-ศตกะ มหาวัสตุ และอวทาน-กัลปตา เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพราะในจ านวน 
38 เรื่องท่ีประกอบอยู่ในคัมภีร์ทิวยาวทานมี 2 เรื่องที่จัดว่าเป็นพระสูตรอันเป็นของมหายาน คือเรื่อง
ที่ 12 ปราติหารสูตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงปราติหารย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เมือง                            
ศราวัสตี และเรื่องที่ 34 ทานาธิกรณมหายานสูตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 37 วิธีแห่งการสร้างทาน                  
มีเรื่องราวของพระเถระในอวทานรื่องที่ 1, 2, 13, 18, 19 เป็นต้น มีเรื่องราวของคฤหบดีที่ชื่อว่า 
เมณฒกะในอวทานเรื่องที่ 9 และ 10 มีเรื่องราวของสัตว์ คือนกแก้วสองตัวในอวทานเรื่องที่ 16 และ
เรื่องลูกหมูในอวทานเรื่องที่ 14 มีเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชในอวทาน
เรื่องที่ 26, 27, 28 และ 29 รวมถึงมีเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าในอวทานเรื่องที่ 3, 8, 22 
และ 38 ทั้งชื่อของอวทานแต่ละเรื่องก็ยังพ้องกับชื่อของชาดกหรืออรรถกถาชาดก  เช่น ไมเตรยะ               
สุปริยะ จันทรประภา  ไมตรกันยกะ เป็นต้น ฉะนั้นสรุปได้ว่าคัมภีร์ทิวยาวทานจัดเข้าในลักษณะของ              
อวทานความหมายกว้าง คือครอบคลุมทั้งเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและของบุคคลทั่วไป  
 
                                                           

86
สุมาลี ลิ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธ์ของเร่ืองสุธน-กินรีกับ

วรรณคดีไทย,” 34. 
 

87
P. L. Vaidya, ed., “Introduction” in Divyāvadāna, vii-viii. 
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ความเป็นมาของทิวยาวทาน 
 ราว 400 ปีก่อนคริสตกาลคือ ภายหลังสังคายนาครั้งที่ 2 เป็นต้นมา พุทธศาสนาได้เริ่ม
แยกนิกายหลักเป็น 2 นิกาย ได้แก่เถรวาทหรือสถวิรวาท (ภายหลังเรียกว่าหีนยาน) กับมหาสังฆิกะ 
ต่อมาราว 350-100 ปีก่อนคริสตกาล พุทธศาสนาก็มีการแยกนิกายออกไปอีกหลายนิกาย                    
กล่าวเฉพาะนิกายเถรวาทได้มีนิกายใหม่ที่แยกออกไปอีก นิกายที่แยกใหม่นั้นอาจแบ่งเป็นแนวคิดแบบ                
พุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิม (Early Theravāda) กับพุทธศาสนาเถรวาทผสม (Mixed Theravāda) หรือ
หีนยานผสม (Mixed Hīnayāna)88 แนวคิดแบบเถรวาทผสมนี้น่าจะพัฒนามาเป็นพุทธศาสนานิกาย            
ไวภาษิกะ (Vaibhā ika) กับนิกายเสาตรานติกะ (Sautrāntika)  และนิกายไวภาษิกะแรกๆ ก็คือนิกาย
สรวาสติวาทนั่นเอง89 ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตขึ้นมากมาย อาทิ 
อวทาน-ศตกะ มหาวัสตุ ลลิตวิสตระ รวมทั้งทิวยาวทานด้วย ฉะนั้นจึงเชื่อกันว่าทิวยาวทานเป็นคัมภีร์
ที่รวบรวมและประพันธ์ขึ้นครั้งแรกโดยพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท 
 การรวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาในยุคต้นๆ  ที่บูร์นูฟ (Burnouf)  เรียกว่า                
ทิวยาวทานนี้ เป็นเรื่องราวที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศเนปาล โดย บี.เอช. ฮอดสัน (B.H. Hodson) 
แท้ที่จริงชื่อ ทิวยาวทาน ไม่แน่ใจว่าคือชื่อที่แท้จริงของคัมภีร์หรือไม่ เนื่องจากว่าในส าเนาจารึกฉบับ 
A B และ C90 จะจบด้วยชื่อเรื่องอวทานธรรมดา เช่น ไมตฺรกนฺยกาวทานมฺ สมาปฺตมฺ และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ปรากฏชื่อรวมของคัมภีร์ ขณะที่ในส าเนาตัวเขียนฉบับเก่า D และ E เป็นเพียงสอง
ฉบับที่ปรากฏชื่อ ทิวยาวทาน อย่างสม่ าเสมอในตอนท้ายของอวทานแต่ละเรื่องคือ อิติศฺรีทิวยาวทาเน                   
อนึ่ง ชื่อทิวยาวทานนี้ก็ปรากฏในส าเนาตัวเขียนฉบับ F ในปารีสเหมือนกัน และในส าเนาตัวเขียนเรื่อง 
วีรกุศาวทาน ของยูนิเวอร์ซิตี ไลบรารี (University Library)  1538  ซึ่งมีปรากฏว่า “ศฺรีทิวยาว-             
ทาโนทฺธฺฤต อศฺฏมีวฺรตมาหาตฺมฺยกุศาวทานมฺ สมาปฺตมฺ”91 การที่เรื่องวีรกุศาวทานนี้ไม่ได้พบในคัมภีร์            
ทิวยาวทาน อาจเป็นไปได้ว่าเรื่องราวที่อยู่ภายใต้ชื่อทิวยาวทานฉบับนี้อาจไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์อาจจะ
มีเรื่องราวที่มากกว่านี้  เหตุผลที่รองรับข้อสันนิษฐานนี้คือ สิ่งที่สเปเยอร์ได้กล่าวไว้ในบทน าของ                    
อวทาน-ศตกะว่า  มีคัมภีร์หลายๆ คัมภีร์ที่มีการรวบรวมอวทานต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน เช่น                    
อโศกาวทานมาลา และวิจิตรกรฺณิกาวทานมาลา ซึ่งประกอบด้วยอวทาน 32 เรื่อง ในอวทาน                
32 เรื่องเหล่านี้ มี 9 เรื่องที่นักเขียนชาวเนวารีเลือกแปลไปเป็นภาษาเนวารี ในการแปลเป็นภาษา           
เนวารีนี้ได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยฮันส์ จอร์เกนเซน (Hans Jorgensen) และพิมพ์เผยแพร่
เป็นหนังสือล าดับที่ 31 ของ Oriental Translation Fund, New Series, Royal Asiatic Society, 
London (1931) ซึ่ งคัมภีร์นี้ จอร์ เกนเซนให้ชื่อว่า  วิจิตรกรฺณิกาวทาโนทฺธฺฤต 92 ดั งนั้น                       
มีเพียง 9 เรื่องจาก 32 เรื่องที่พบแปลเป็นภาษาเนวารี และกลายมาเป็นคัมภีร์ชื่อ วิจิตรกรฺณิกาว-            
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Anukul Chandra Banerjee, Sarvāstivāda Literature, Reprint (Calcutta: The World Press 
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ทาโนทฺธฺฤต อีกเหตุผลที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่า ทิวยาวทาน ฉบับปัจจุบันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ 
และน่าจะมีอวทานอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้มาถึงมือของนักวิชาการ กล่าวคือ อวทานหลายๆ เรื่องที่
รวบรวมไว้ในทิวยาวทานก็พบแปลเป็นภาษาทิเบตเป็นเรื่องเดี่ยวๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อ ทิวยาวทาน93 
 ส าหรับต้นก าเนิดของคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ซึ่งนักวิชาการต่างๆ 
ได้มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปดังนี้ เอม ฮูเบอร์ (M Huber) มีความเห็นว่า อวทานจ านวน 18 
เรื่องในทิวยาวทาน พบในมูลสรวาสติวาทวินัยของจีนด้วย94 ทางด้านเอ.ซี. พาเนอร์ชี  (A.C. 

Banerjee)95 มีความเห็นว่าจากอวทานจ านวน 38 เรื่องในทิวยาวทาน 20 เรื่องต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่
พบในทุลวะ (Dulva) ซึ่งเป็นพระวินัยของทิเบต 
 

1.  โกฏิกรฺณาวทาน  2.  ปูรฺณาวทาน 
3.  ไมเตฺรยาวทาน  4.  พฺราหฺมณทาริกาวทาน 
5.  สตุติพฺราหฺมณาวทาน 6.  อินฺทฺรพฺราหฺมณาวทาน 
7.  นคราวลมฺพิกาวทาน 8.  เมณฺฒกคฤหปติวิภูติปริจเฉท 
9.  เมณฺฒกาวทาน  10.  ปฺราติหารยสูตฺร 
11.  สฺวาคตาวทาน  12.  มานฺธาตาวทาน 
13.  สหโสทฺคตาวทาน 14.  สงฺฆรกฺษิตาวทาน 
15.  นาคกุมาราวทาน  16.  สุธนกุมาราวทาน 
17.  โตยิกามหาวทาน  18.  รูปาวตฺยาวทาน 
19.  จูฑปกฺษาวทาน  20.  รุทฺรยาณาวทาน 
 

 ซิลเวน เลวี (Sylvain Levi) มีความเห็นที่แย้งว่า อวทานจ านวน 29 เรื่องจาก 38 เรื่อง
ของทิวยาวทานได้ยืมมาจากพระสูตรที่ปรากฏในวินยวัสตุภาษาสันสกฤต ส่วนต้นฉบับที่แท้จริง
หายไป96 ขณะที่เรื่องในคัมภีร์ทิวยาวทาน 38 เรื่องพบว่ามี 12 เรื่องที่ก็ปรากฏเช่นกันในพระวินัย            
ที่เป็นส าเนาจารึกที่รวบรวมโดยนลินักษะ ทัตต ์(Nalinaksha Dutt)97 ดังนี้ 
 

1.  โกฏิกรฺณาวทาน  2.  ไมเตฺรยาวทาน 
3.  อินฺทฺรพฺราหฺมณาวทาน 4.  นคราวลมฺพิกาวทาน 
5.  เมณฺฒกคฤหปติวิภูติปริจเฉท 6.  เมณฺฒกาวทาน 
7.  มานฺธาตาวทาน  8.  สงฺฆรกฺษิตาวทาน 
9.  สงฺฆรกฺษิตาวทานสฺยเศษ 10.  ป าศุปฺรทานาวทาน 
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11. สุธนกุมาราวทาน  12.  โตยิกามหาวทาน 
 

 วินเตอร์นิซ (Winternitz) มีความเห็นว่าอวทาน 4 เรื่องอันเกี่ยวกับเรื่องจักรพรรดิ               
ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าอโศก คือเรื่องอโศกาวทาน ป าศุปฺรทานาวทาน กุณาลาวทาน และ                  
วีตโศกาวทานมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องราวแต่โบราณ หนังสือเกี่ยวกับพระเจ้าอโศก ซึ่งได้ถูกแต่งขึ้นใน              
มถุราช่วงเวลาระหว่าง 150-50 ปีก่อนคริสต์ศักราช98 เรื่องของมารและพระอุปคุปต์ที่อาจยืมมาจาก            
สูตราลังการของอัศวโฆษ99 
 ดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ถูกรวบรวมขึ้นจากต่างแหล่งข้อมูลต่างช่วงระยะเวลาที่ได้รวมกัน
เข้าเป็นทิวยาวทานนี้ แม้ว่าจะไม่ทราบผู้ประพันธ์ที่แน่ชัด แต่แน่นอนว่าเรื่องราวที่ถูกรวบรวมเข้า
ภายใต้ชื่อว่า ทิวยาวทาน ไม่ได้ประพันธ์โดยผู้เขียนเพียงคนเดียวเป็นแน่ ในเมื่อคัมภีร์ทิวยาวทานนั้น 
ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ ไม่ได้กล่าวถึงผู้รวบรวม ไม่มีแม้กระทั่งกล่าวถึงชื่อผู้ประพันธ์ในแต่ละเรื่องที่
เอามารวบรวมไว้ อีกทั้งยังไม่มีการระบุวันเวลาที่ประพันธ์ไว้อย่างชัดเจน จึงจ าเป็นอาศัยข้อมูลต่างๆ 
ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เปรียบเทียบกับหลักฐานที่ปรากฏรอบข้าง ดังนี้ 
 ส านวนหลายๆ ส านวนที่ปรากฏในอวทาน-ศตกะก็ปรากฏเช่นเดียวกันในทิวยาวทาน             
ซึ่งอวทาน-ศตกะถูกระบุว่าเป็นอวทานที่เก่าแก่ที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าทิวยาวทานเป็นงานในยุค
ต่อมา ในเมื่ออวทาน-ศตกะระบุไว้ว่าประพันธ์ขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ดังนั้น ระยะเวลาของ                     
ทิวยาวทานคงไม่เกิดขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1100  
 ในทิวยาวทานได้กล่าวถึงอาคม 4 นอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึง อุทาน พฺราหมณวรรค                 
สถวิรคาถา ธรรมปท และไศลคาถา มุนิคาถา101 ซึ่งคัมภีร์และคาถาเหล่านี้ได้ประพันธ์ขึ้นในช่วง
ระยะเวลาแรกเริ่ม แม้ว่าจะมีบางส่วนอาจจะมีการน ามาขยายความหรือจัดรูปแบบใหม่ก็อยู่ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้องกับที่วอรเ์ดอร์102 (Warder) กล่าวไว้ว่า ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 
ธรมตราตะ (Dharmatrāta) ได้จัดรูปแบบคัมภีร์และขยายความจึงมีธรรมปทของสรวาสติวาทขึ้น และ
ได้จัดท าคัมภีร์ที่ชื่อว่า อุทานวรรค ซึ่งการอ้างถึงคัมภีร์เหล่านี้ในทิวยาวทานอันเป็นคัมภีร์ที่ประพันธ์
ขึ้นในช่วงตอนต้นของคริสตกาลสะท้อนให้เห็นระยะเวลาของทิวยาวทานส่วนหนึ่ง 
 ในทิวยาวทานยังอ้างถึงพระอุปคุปต์ (Upagupta) ผู้ที่รับใช้งานของพระผู้มีพระภาคเจ้า
หลังการปรินิพพาน 100 ปี103 อุปคุปต์มีอีกชื่อหนึ่งว่า โมคคัลลีปุตตะ ติสสะ (Moggallīputta Tissa)               
เป็นพระอาจารย์ของเจ้าอโศก104 การที่คัมภีร์อ้างถึงพระเจ้าอโศก (Aśoka)  กุณาละ (Kuṇāla)                  
สัมประติ (Saṁprati) และผู้ก่อตั้งราชวงศ์ศุงคะ (Śuṅga Dynasty)  ปุษยมิตระ ศุงคะ (Puṣyamitra 
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Śuṅga) (187-152 ปีก่อนคริสตกาล) ในอวทานเรื่องที่ 29 คัมภีร์ก็น่าจะอยู่ช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อน
คริสตกาลอนึ่ง เมื่อพิจารณาจากการใช้ค าศัพท์ว่า ทีนาร (दीनार)105 ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ ตาม
ประวัติศาสตร์ทีนาร (Dīnāra) หรือ dīnär นั้นเป็นค าศัพท์โรมันว่า denarius และเริ่มใช้ในประเทศ
อินเดียครั้งแรกประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2   
 การกล่าวถึง ผ้าของจีน ในทิวยาวทานก็แสดงถึงช่วงเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนศาสนา 
รวมถึงช่วงเวลาที่มีการท าการค้ากับจีน 
 ในเรื่องที่ 22 จันทรประภาโพธิสัตตวจรรยาวทาน ที่เริ่มต้นเรื่องด้วยประโยคว่า             
“เอว  มยา ศฺรุต , เอกสฺม ึสมเย ภควาน...” (एवं मया श्रिुं, एिश्चस्मं समये भगवान.्.. )106 ซึ่งโดยปกติจะใช้
ในงานเขียนของมหายานสูตร และการใช้ค า “โพธิสตฺตฺวจรฺยา” ในชื่อเรื่อง แม้ว่าแนวคิดเรื่องนี้จะ
สามารถปรากฏในงานของหีนยานได้เหมือนกัน ทว่าเรื่องการบ าเพ็ญโพธิสัตว์เป็นแนวคิดอันเป็น
เอกลักษณ์ของมหายาน ซึ่งจุดนี้ชี้ให้เห็นว่าทิวยาวทานมีส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่น่าจะอยู่ในช่วงสมัยของ
มหายาน  
 การที่ทิวยาวทานเริ่มต้นเรื่องด้วยประโยค “ॐ नमः श्रीसवाबुद्धबोतधसत्त्वेभ्यः।”107 ซึ่งค าว่า 
“सवाबुद्धबोतधसत्त्वेभ्यः” แสดงถึงจ านวนพหูพจน์ ซึ่งจ านวนพหูพจน์ของพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์นี้
เป็นลักษณะแนวคิดส าคัญของมหายาน ขณะที่อวทาน-ศตกะ แม้จะเป็นวรรณคดีประเภทเดียวกันซึ่ง
มีแนวคิดที่ใกล้เคียงเถรวาทมากกว่าเปิดเรื่องด้วย “नमो श्रीसवाज्ञाय”108 แสดงการน้อมสักการะ
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว 

 เรื่องราวทั้ง 38 เรื่องในทิวยาวทาน มีอยู่ 2 เรื่องที่มิได้เป็นเรื่องของต านาน คือ ในเรื่องที่ 
12 ปราติหารยสูตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงปราติหารย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เมืองศราวัสตี
และขณะที่เรื่องที่ 34 ทานาธิกรณมหายานสูตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 37 วิธีแห่งการสร้างทาน การใช้            
ค าว่า  “สูตร” ในชื่อของเรื่องทั้งสอง เป็นไปได้ว่าทั้งสองเรื่องนี้อาจน ามาจากพระสูตรเก่า                
อันเป็นของนิกายมหายาน แสดงถึงการเข้าใกล้แนวคิดแบบมหายาน  

ในอวทานเรื่องที่ 32 รูปาวตี เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่อง มหากรุณา ของมหายาน            
ในเรื่องรูปาวตีได้เสียสละตัดหน้าอกตนเองเพ่ือช่วยชีวิตทารกท่ีเพ่ิงเกิดใหม่ที่ก าลังหิวโหย จากตัวอย่าง
ดังกล่าวท าให้คัมภีร์ทิวยาวทานก็จัดอยู่ในช่วงระยะเวลาที่แนวคิดแบบมหายานก าลังเติบโตขึ้น แม้ว่า
ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะแสดงถึงลักษณะแนวคิดแบบมหายานมากมายแต่ทิวยาวทานก็มิได้จัดเป็น
มหายานแบบเต็มตัวเนื่องจากมิได้มีการกล่าวถึง อวโลกิเตศวร (Avalokiteśvara) มัญชูศรี  (Mañjūśrī)  
หรือโอม มณีปทเม ฮูม  (oṁ maṇīpadme hūṁ)109  
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ทีนาร แปลว่า เหรียญทอง ศัพท์นี้มีปรากฏอยู่ในทิวยาวทาน ดู P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 286.    
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ในอวทานเรื่องที่ 33 ศารฺทูลกรฺณาวทาน ซึ่งนับว่าเป็นต านานที่ส าคัญได้ถูกแปลไปเป็น
ภาษาจีนในคริสต์ศักราช 256110 ดังนั้นทิวยาวทานจะต้องมีข้ึนก่อนช่วงเวลานี้ 
 จากหลักฐานต่างๆ ข้างต้น สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของเหล่านักวิชาการต่างๆ ที่ ว่า 
ทิวยาวทานน่าเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8) หรือก่อนนั้นราว
คริสต์ศตวรรษที่ 1 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6) และรวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9) และบางส่วนก็มีความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะ                
เรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 4) และเรียบเรียงเสร็จราว
คริสต์ศตวรรษที่ 6 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11) 
 
การจัดพิมพ์ทิวยาวทาน 
 บี.เอช. ฮอดสัน (B.H. Hodson) เป็นคนแรกท่ีค้นพบคัมภีร์ทิวยาวทาน ในประเทศเนปาล 
จากนั้นฮอดสันได้น าขุมคลังความรู้นี้มาเผยแพร่แก่นักวิชาการสันสกฤตชาวยุโรป ซึ่งส าเนาตัวเขียน
ของคัมภีร์ทิวยาวทานมีฉบับต่างๆ ดังนี้111  
 ฉบับที่รวบรวมอยู่ในงานที่มีการรวบรวมส าเนาตัวเขียนต่างๆ ที่เป็นงานทางด้าน
พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่จัดท าขึ้นในเนปาลโดยดร. แดเนียล ไรท์ (Dr.Daniel Wright) และ
จัดพิมพ์เผยแพร่โดยยูนิเวอร์ซิตี ไลบรารี ออฟ เคมบริดจ์ (University Library of Cambridge) ได้แก่ 
ส าเนาตัวเขียนฉบับ A มี 258 ใบลาน 14-15 บรรทัด ปีค.ศ. 1873 ค่อนข้างเขียนด้วยตัวอักษร
เนปาลีส แต่ไม่ค่อยมีความถูกต้อง ฉบับ B มี 283 ใบลาน 12-13 บรรทัด ค่อนข้างไม่ถูกต้อง และ
ฉบับ C มี 274 ใบลาน 14-15 บรรทัด ค่อนข้างถูกต้อง 
 ส าเนาตัวเขียนฉบับที่ฮอดสันมอบให้แก่ The Asiatic Society of Paris ในปี 1837 คือ
ฉบับ D มี 337  ใบลาน  9 บรรทัด นี่คือส าเนาฉบับที่ค่อนข้างมีความถูกต้องซึ่งฮอดสันจัดท าขึ้นมากว่า 
50 ปีมาแล้ว 
 ส าเนาตัวเขียนฉบับ E และ F เป็นของ Bibliotheque National, Paris ซึ่งส าเนาตัวเขียน
ฉบับ F ถือว่าเป็นฉบับที่คัดลอกข้ึนมาใหม่ล่าสุด 
 หลังจากที่ฮอดสันได้น าคัมภีร์นี้มาเผยแพร่แก่นักวิชาการสันสกฤตชาวยุโรป บูร์นูฟ
(Burnouf) ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการคนแรกที่ ได้สร้างผลงานจากคัมภีร์ทิวยาวทานนี้ในหนังสือชื่อ  
“introduction a l’histoire du Buddhisme Indien” และได้แปลอวทานไว้จ านวนหลายเรื่องไปเป็น
ภาษาฝรั่งเศสได้แก่ อวทานเรื่องที่ 2 ปูรณะ (pūrna) เรื่องที่ 10 เมณฑกะ (mendaka) เรื่องที่ 12 
ปราติหารยสูตร (prātihāryasūtra) เรื่องที่ 17 มานธาตฤ (māndhātr) เรื่องที่ 20 กนกวรรณะ 
(kanakavarna)  เรื่องท่ี 23 สังฆรกัษิตะ  (samgharakshita)  เรื่องท่ี 26 ป าศุประทาน (pāmśupradāna) 
เรื่องที่ 27 กุนาละ (kunāla) เรื่องที่ 28 วีตโศก (vītaśok) และเรื่องที่ 29 อโศก (aśok)  ซึ่งบูร์นูฟใช้
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ข้อมูลจากส าเนาตัวเขียนสองฉบับด้วยกันคือ ฉบับ D ที่ฮอดสันมอบให้แก่ The Asiatic Society of 

Paris และอีกฉบับหนึ่งคือฉบับ E ทีฮ่อดสันมอบให้กับบูร์นูฟเอง112  
 ในปีค.ศ. 1886 อี.บี. โคเวลล์ และอาร์.เอ. เนล (E.B. Cowell and R.A.Neil) ได้ร่วมกัน
จัดท าคัมภีร์ทิวยาวทานฉบับแรกซึ่งเป็นอักษรโรมันขึ้น จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
(Cambridge University) โดยอาศัยแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานมาจากส าเนาตัวเขียนสามฉบับคือ A, B และ 

C จากยูนิเวอร์ซิตี ไลบรารี ออฟ เคมบริดจ์ (University Library of Cambridge) และฉบับ D จาก 
The Asiatic Society of Paris นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูลจากส าเนาตัวเขียน E และ F จาก 
Bibliotheque National, Paris ร่วมด้วย 

 ในปีค.ศ.1959 พี.แอล.ไวทยะ (P.L.Vaidya) ได้จัดท าคัมภีร์ทิวยาวทานฉบับอักษร                 
เทวนาครี และได้รับการจัดพิมพ์โดย Mithila Institute ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับของ              
อี.บี. โคเวลล์ และอาร์.เอ. เนล (E.B. Cowell and R.A.Neil)  โดยการเพ่ิมดัชนีแสดงล าดับในส่วนที่
เป็นบทร้อยกรอง เพ่ิมอภิธานศัพท์ มีการอ้างอิงกับอวทานเรื่องอ่ืนๆ เช่น อวทาน -ศตกะ อวทาน
กัลปลตา และวินยวัสตุของสรวาสติวาท และรวมฉบับเต็มที่ปรับปรุงใหม่ของอวทานเรื่องที่  33 
ศารทูลกรณาวทาน โดย สุชิต กุมาร มุโขปัธยายะ (Sujit kumar Mukhopadhyaya) ที่จัดพิมพ์โดย 
วิศวภารตีในปีค.ศ. 1967 เข้าไว้ด้วย ผลงานการช าระคัมภีร์ทิวยาวทานของ ดร. ไวทยะนี้จัดอยู่ในชุด
คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต (Buddhist Sanskrit Texts) ล าดับที่ 20 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาวิจัยด้านภาษาสันสกฤตของสถาบันดังกล่า ว ซึ่งทิวยาวทานฉบับอักษรเทวนาครีโดย             
ดร. ไวทยะนี้เองผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการศึกษาวิจัยปริวรรตและแปลเป็นภาษาไทย  

 
ลักษณะเฉพาะของทิวยาวทาน 

 คัมภีร์มหาวัสตุ ลลิตวิสตระ อวทาน-ศตกะ ทิวยาวทานและอโศกาวทานถือเป็นคัมภีร์ที่มี
ความสมบูรณ์ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงยุครอยต่อระหว่างพุทธศาสนาแบบเถรวาทกับมหายาน113             
จึงส่งผลให้คัมภีร์เหล่านี้ปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาแบบเถรวาทผสมกับมหายานอยู่บ้าง มหาวัสตุ           
อวทาน-ศตกะและทิวยาวทานนั้นนับว่ามีอิทธิพลมากต่อวรรณคดีประเภทอวทานในยุคต่อมา               
กล่าวเฉพาะทิวยาวทานนับได้ว่าเป็นคัมภีร์รวมเรื่องประเภทอวทานในยุคแรกเริ่มซึ่งอาจประพันธ์เสร็จ
สิ้นหลังอวทาน-ศตกะเล็กน้อย114 ทว่าส่วนใหญ่รวบรวมอวทานที่มีขนาดยาว และประกอบด้วย
รายละเอียดของเรื่องไว้มาก ดังนั้นการได้ศึกษาลักษณะเฉพาะของทิวยาวทานจึงท าให้ทราบเนื้อหา
และลักษณะของวรรณคดีพุทธศาสนาประเภทอวทานในยุคแรกเริ่ม และในการศึกษาลักษณะเฉพาะ
ขอทิวยาวทานนี้จะศึกษาในประเด็นด้านรูปแบบการประพันธ์ การตั้งชื่อเรื่อง องค์ประกอบของ
อวทานและภาษาตามล าดับดังนี้ 
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รูปแบบการประพันธ์ 
 ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวประเภทอวทานไว้ทั้งสิ้น 38 เรื่อง แม้จะมิใช่
คัมภีร์ประเภทอวทานที่รวบรวมเรื่องราวอวทานไว้มากที่สุดอย่าง อวทาน-ศตกะ และอวทาน-            
กัลปลตาของเกษเมนทระ อย่างไรก็ตามทิวยาวทานถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ ที่รวบรวมเรื่องราว
พุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นเรื่องที่มขีนาดยาวและประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องอย่างมากดังที่กล่าวมา 
 ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตซึ่งส่วนใหญ่ประพันธ์ด้วยภาษา
สันสกฤตมาตรฐาน (Standard Sanskrit) แต่ก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์
สันสกฤตมาตรฐานของปาณินทิีเ่รียกว่า Unpā inian Sanskrit บ้าง ซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  
 ทิวยาวทานประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว (Prose) โดยมีร้อยกรอง (Verse) ที่เรียกว่า
คาถาแทรกผสมอยู่ด้วยซึ่งการประพันธ์ลักษณะนี้เรียกว่าจัมปู (Jampū) ที่น่าสังเกตคือร้อยแก้วที่ใช้
ประพันธ์ทิวยาวทานนั้นมีทั้งลักษณะที่เป็นร้อยแก้วธรรมดาเรียบง่าย และร้อยแก้วที่มีลักษณะอัน
ประณีตกล่าวคือ เป็นประโยคร้อยแก้วที่มีการสนธิต่อกันยาวๆ115 อนึ่งในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นไม่มี          
การจัดหมวดหมู่ของเรื่อง อีกทั้งการรวบรวมเรื่องราวเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ แต่ละเรื่องมีอิสระต่อ
กัน การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อกัน ไม่มีหลักในการจัดวางดูตัวอย่างในเรื่อง             
สังฆรักษิตะ ที่จัดให้มีสองบทเป็นภาคต่อกัน แต่ไม่ได้ล าดับเรื่องต่อกันในส่วนแรกอยู่ในเรื่องล าดับที่ 
23 สังฆรักษิตาวทาน ส่วนที่สองอยู่ในเรื่องล าดับที่ 25 สังฆรักษิตาวทานสย เศษ ซึ่งมีอวทานเรื่องที่ 
24 นาคกุมาราวทาน มาคั่นกลาง จะเห็นว่ามิได้มีรูปแบบการจัดหมวดหมู่เป็นระเบียบอย่างเช่นใน
คัมภีร์อวทาน-ศตกะ116 แม้ว่าเรื่องราวทั้ง 38 เรื่องจะเป็นอิสระต่อกันมิได้สัมพันธ์กันก็ตามที แต่เมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะของการตั้งชื่อเรื่องแล้วมีลักษณะที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  
การตั้งชื่อเรื่อง 
 อวทานจ านวน 38 เรื่องที่ประกอบอยู่ในคัมภีร์ทิวยาวทาน จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า 
ลักษณะของการตั้งชื่อเรื่องอวทานแต่ละเรื่องนั้นมีวิธีการตั้งชื่อเรื่องแตกต่างกันออกไปเป็น 5 วิธีดังนี้ 
 1.  ตั้งชื่อตามชื่อเฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องมีจ านวน 21 เรื่อง คือ โกฏิกรรณะ 
(พระเถระชื่อว่า โกฏิกรรณะ) ปูรณะ (พระเถระชื่อว่า ปูรณะ) ไมเตรยะ (พระสัมยักสัมพุทธเจ้า          
พระนามว่า ไมเตรยะ) สุปริยะ (หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ) เมณฒกะ (คฤหบดีนามว่า 
เมณฒกะ) อโศกวรรณะ (พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า อโศกวรรณะ) สวาคตะ (พระเถระนามว่า 
สวาคตะ) มานธาตะ (พระเจ้ามานธาตะ) ธรรมรุจิ (พระเถระชื่อว่า ธรรมรุจิ) ชโยติษกะ (พระเถระ          
ชื่อว่า ชโยติษกะ) กนกวรรณะ (พระเจ้ากนกวรรณะ) สหโสทคตะ (บุรุษนามว่า สหโสทคตะ)         
สังฆรักษิตะ (ภิกษุสังฆรักษิตะ) กุณาละ (เจ้าชายกุณาละ) วีตโศกะ (พระเจ้าวีตโศก) อโศกะ (พระเจ้า
อโศกมหาราช) รูปาวัตยะ (นางรูปาวตี ) ศารทูลกรรณะ (นายศารทูลกรรณะ) มากันทิกะ                        
(นางมากันทิกา) รุทรายณะ (พระเจ้ารุทรายณะ) ไมตรกันยกะ (พระโพธิสัตว์ไมตรกันยกะ)  
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 2.  ตั้งชื่อตามลักษณะหรือประเภทของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์
อมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ มีจ านวน  8 เรื่อง คือ พราหมณทาริกา (ลูกสาวพราหมณ์)                   
อินทรพราหมณะ (พราหมณ์ชื่อว่า อินทระ) สูกริกะ (ลูกหมู) ศุกโปตกะ (นกแก้วสองตัว) นาคกุมาร 
(พระกุมารชื่อว่า นาค) จันทรประภาโพธิสัตตวจรรยา (พระจริยของพระโพธิสัตว์จันทรประภา)                 
สุธนกุมาร (พระราชกุมารสุธนะ) จูฑาปักษะ (พระเถระผู้โง่เขลา) 
 3.  ตั้งชื่อตามอาชีพของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง มีจ านวน 1 เรื่องคือ นคราวลัมพิกา 
(หญิงผู้ขอทานผู้อยู่ในเมือง)    
 4.   ตั้งชื่อตามวัตถุสิ่งของหรือสถานที่ส าคัญในเรื่อง มีจ านวน 2 เรื่องคือ เมณฒก               
คฤหปติวิภูติปริเฉท (ปริเฉทว่าด้วยทรัพย์สมบัติของคฤหบดีชื่อว่า  เมณฒกะ)  โตยิกามหะ                   
(ความศรัทธาที่เมืองโตยิกา)    
 5.  ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ส าคัญในเรื่อง มีจ านวน 5 เรื่องคือ สตุติพราหมณะ (พราหมณ์             
ผู้สวดสดุดี) ปราติหารยะ (ปราติหารย์) จักรวรติวยากฤตะ (พระเจ้าจักรพรรดิ์ที่ถูกพยากรณ์แล้ว)              
ป าศุประทาน (ประทานฝุ่น) ทานาธิกรณมหายานสูตระ (วิธีการสร้างทาน)  
 การตั้งชื่อเรื่องทั้ง 5 วิธีดังกล่าวมานี้เมื่อพิจารณาจากชื่อเรื่องอวทานทุกเรื่องจะพบว่า     
ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเรื่องตามชื่อเฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง  
 
องค์ประกอบของอวทาน  
 ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ที่รวมเรื่องราวไว้ทั้งสิ้น 38 เรื่อง แบ่งเป็นพระสูตร 2 เรื่องคือใน
เรื่องท่ี 12 ปราติหารยสูตร อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงมหาปราติหารย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ที่เมืองศราวัสตี ขณะที่อีกเรื่องคือเรื่องที่ 34 ทานาธิการมหายานสูตร เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึง 37 วิธี
แห่งการสร้างทาน ส่วน 36 เรื่องที่เหลือจัดได้ว่าเป็นเรื่องราวประเภทอวทาน ซึ่งอวทานแต่ละเรื่อง
เหล่านี้จะมีองค์ประกอบที่คล้ายกับองค์ประกอบของอรรถกถาชาดก117 และอรรถกถาธรรมบทมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งอรรถกถาชาดก อรรถกถาธรรมบท และทิวยาวทานนั้นต่างก็เป็นวรรณคดี                   
พุทธศาสนาประเภทเรื่องเล่า (Buddhist Narrative Literature) เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดา

                                                           
117

องค์ประกอบของอรรถกถาชาดกมี 5 ส่วน ได้แก่ 1. ปัจจุบันวัตถุ คือเร่ืองราวในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์          
ที่กล่าวถึงสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเร่ืองราวในอดีตชาติของพระองค์                
2. อดีตวัตถุ คือเร่ืองราวในอดีต เป็นเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าขณะที่ทรงเสวยพระชาติเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์
เดรัจฉาน ส่วนนี้เองที่เรียกว่าชาดก 3. คาถา คือร้อยกรองสั้นๆ ที่แทรกอยู่ทั้งในปัจจุบันวัตถุและอดีตวัตถุซึ่งอาจเป็นถ้อยค าเจรจา
ของพระโพธิสัตว์กับบุคคลอื่นๆ หรือของบุคคลอื่นๆ กับพระโพธิสัตว์ และอาจเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแทรกเข้า
มาในขณะที่ทรงเล่าเร่ืองในอดีตชาติ 4. ไวยากรณ์ คือส่วนที่แปลและอธิบายค าศัพท์ในคาถา โดยเฉพาะค าศัพท์ที่ท าความเข้าใจ
ยาก 5. สโมธาน คือประมวลชาดกเป็นส่วนที่แจกแจงว่าผู้ที่กล่าวถึงในอดีตวัตถุเป็นผู้ใดบ้างในปัจจุบันวัตถุรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วย 
ส่วนองค์ประกอบของอรรถกถาธรรมบทนั้นมีเพียง 4 ส่วน ได้แก่ 1. ปัจจุบันวัตถุ คือเร่ืองราวในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ
ให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเร่ืองราวของบุคคลและกรรมในอดีตชาติของเขา 2. อดีตวัตถุ คือเร่ืองราวในอดีตเป็นเร่ืองราวที่เกิดขึ้นใน
อดีตชาติของบุคคลนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้หมู่ภิกษุฟัง 3. คาถา คือร้อยกรองสั้นๆ ที่แทรกอยู่ทั้งในปัจจุบันวัตถุ
และอดีตวัตถุซึ่งอาจเป็นถ้อยค าเจรจาหรืออาจเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแทรกเข้ามาในขณะที่ทรงเล่าเร่ืองใน
อดีตชาติ 4. ไวยากรณ์ คือส่วนที่แปลและอธิบายค าศัพท์ในคาถาโดยเฉพาะค าศัพท์ที่ท า ความเข้าใจยาก อย่างไรก็ตาม 
องค์ประกอบสุดท้ายคือสโมธานนั้น อรรถกถาธรรมบทบางเร่ืองก็มี บางเร่ืองก็ไม่มีโดยเฉพาะเร่ืองสั้นๆ ที่ไม่มีอดีตวัตถุก็จะไม่มี
สโมธาน ดู พัฒน์ เพ็งผลา, ประวัติวรรณคดีบาลี, 121, 128. 
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ที่อรรถกถาชาดกซึ่งมีมาก่อนจะมีอิทธิพลต่อทิวยาวทานในด้านรูปแบบการเล่าเรื่องและองค์ประกอบ
ของเรื่อง118 
 ในการศึกษาองค์ประกอบของอวทานในทิวยาวทานครั้งนี้  ผู้วิจัยจะท าการศึกษา
วิเคราะห์เฉพาะในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์คือเรื่องที่ 1-19 เท่านั้น อันเป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้ท าการแปล
และเลือกท าการศึกษาในครั้งนี้ เนื้อหาในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์ทิวยาวทานนี้แบ่งเป็นพระสูตร 1 
เรื่องคือในเรื่องที่ 12 ปราติหารยสูตร ส่วนในอวทานที่ 9 เมณฒกคฤหปติวิภูติปริจเฉท และเรื่องที่ 10 
เมณฒกาวทานม ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กล่าวถึงคฤหบดีนามว่า เมณฒกะ ซึ่งเป็นภาคต่อกัน              
อวทานทั้ง 18 เรื่องที่ปรากฏในครึ่งแรกของทิวยาวทานมีองค์ประกอบหลักๆ 5 ส่วน คือ ปัจจุบันวัตถุ 
(ปรัตยุตปันนวัสตุ) อดีตวัตถุ (อตีตวัสตุ) คาถา สโมธาน (สมวธาน) และพยากรณ์ซึ่งก็มีองค์ประกอบ
คล้ายกันกับองค์ประกอบของอรรถกถาชาดก ต่างกันเพียงอรรถกถาชาดกมีส่วนไวยากรณ์ ในขณะที่
ทิวยาวทานนั้นมีส่วนพยากรณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อได้พิจารณาอวทานเหล่านี้ โดยละเอียดพบว่า 
องค์ประกอบของอวทานทั้ง 5 ส่วนนั้นจะปรากฏสับหลีกกันคือ อวทานเรื่องที่มีอดีตวัตถุเป็น
องค์ประกอบก็จะไม่มีพยากรณ์เป็นองค์ประกอบ ในขณะที่อวทานเรื่องที่มีพยากรณ์เป็นองค์ประกอบ
ก็จะไม่มีอดีตวัตถุเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการปรากฏสับหลีกกันขององค์ประกอบ
ดังกล่าวจึงสามารถจ าแนกการด าเนินเรื่องของอวทานเป็น 2 แบบคืออวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมี
พยากรณ ์กับอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  อวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ ์มีลักษณะย่อยคือ แบบที่มีองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือปัจจุบันวัตถุ คาถา และพยากรณ์ ได้แก่อวทานเรื่องที่ 4 กับ 14 และแบบที่มีองค์ประกอบ 2 
ส่วน คือปัจจุบันวัตถุ และพยากรณ์ ได้แก่อวทานเรื่องที่ 15 และ 16 อวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมี
พยากรณ ์มีดังนี้  

ปัจจุบันวัตถุ คือส่วนที่เป็นเรื่องราวในปัจจุบันเทียบได้กับส่วนปัจจุบันวัตถุของ               
อรรถกถาชาดก องค์ประกอบส่วนปัจจุบันวัตถุนี้เบื้องต้นจะให้ค าอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับพุทธคุณและ
สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า จากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่ง
อาจจะเริ่มต้นบรรยายตั้งแต่สถานภาพครอบครัว บิดามารดา วิถีชีวิต บุคลิกลักษณะของผู้มีบทบาท
ส าคัญตั้งแต่แรกเกิดหรืออาจจะเริ่มบรรยายสถานภาพครอบครัว วิถีชีวิตของผู้มีบทบาทส าคัญซึ่ง
อาจจะอยู่ในช่วงของวัยใดวัยหนึ่งเรื่อยไปจนกระทั่งผู้มีบทบาทส าคัญได้ทราบกิตติศัพท์ของ
พระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสศรัทธาจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า หรือได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิด                   
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ชาดกที่เป็นคาถาล้วนน่าจะเร่ิมรวบรวมและประพันธ์ทางอินเดียตอนเหนือ แล้วเสร็จในช่วงก่อนสมัยพระเจ้า
อโศกและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแบบมุขปาฐะ ภายหลังมีการแต่งเร่ืองราวขยายความคาถาชาดกเป็นร้อยแก้วที่เรียกว่าอรรถกถา
ชาดกและเล่าสืบต่อกันเร่ือยมา หลักฐานที่บันทึกเร่ืองราวอรรถกถาชาดกยุคแรกสุดคือภาพแกะสลักนูนต่ าที่บรรยายเร่ืองราว                 
ในชาดกพบที่บริเวณรอบสถูป เมืองภารหุตซึ่งมีอายุราว 300-200 ปีก่อนคริสตกาลหรือมีอายุประมาณพุทธศักราช 343-443     
อรรถกถาชาดกนั้นน่าจะรวบรวม ประพันธ์และบันทึกเป็นคัมภีร์เส ร็จสมบูรณ์ในประเทศศรีลังกา เพราะในช่วงเวลาประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 5 เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธโฆษาจารย์ได้แปลคัมภีร์อรรถกถาภาษาสิงหลไปเป็นภาษาบาลีซึ่งน่าจะรวมทั้ง              
อรรถกถาชาดกและอรรกถาธรรมบทด้วย และอรรถกถาชาดกนี้เองนับว่าเป็นอรรถกถายุคแรกสุดและเป็นแบบอย่างของวรรณคดี
ประเภทอรรถกถาในยุคต่อมา ดู T. W. Rhys David, Buddhist India, 3rd ed. (London: T. Fisher Unwin, 1911), 205-
207; Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. 2, 184, 186; และ สายวรุณ น้อยนิมิตร, “อรรถกถา-
ชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทยและความสัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอนเร่ืองอื่น,” 18.  
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ความเลื่อมใสศรัทธาจนกระทั่งได้โอกาสสร้างบุญกุศล  ตัวอย่างเนื้อเรื่องในอวทานเรื่องที่ 14               
สูกริกาวทาน เรื่องราวของเทพบุตรที่ก าลังจะเคลื่อนไปจุติในครรภ์ของแม่หมูในเมืองราชคฤห์ซึ่งมี
องค์ประกอบส่วนปัจจุบันวัตถุ ดังนี้ 
 

เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า เทพบุตรผู้มีปกติจะจุติจะปรากฏปูรวนิมิต  5 ประการคือ               
1. ผ้าที่สวมใส่เศร้าหมอง 2. ดอกไม้ที่บานสะพรั่งย่อมเศร้าหมอง 3. มีกลิ่นเหม็นออกมาจาก
ร่างกาย 4. มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสอง 5. ไม่ได้ทรงอยู่ในอาสนะของตน ครั้งนั้น เทพบุตร
องค์หนึ่งผู้มีธรรมดาเคลื่อนไป กลิ้งเกลือกไปมาอยู่บนพื้น ก็ครั้นกลิ้งเกลือกไปทั่วบนพื้นแล้วก็
กล่าวคร่ าครวญอาลัยอาวรณ์อย่างนี้ว่า “โอ้ แม่น้ ามันทากินี, โอ้ สระปุษกิริณี, โอ้ วาปี,                   
โอ้ อุทยานไจตรรถะ, โอ้ อุทยานปารุษยกะ, โอ้ อุทยานนันทวัน, โอ้ อุทยานมิศรกาวัน,                 
โอ้ อุทยานปาริยาตรกะ, โอ้ ปาณฑุกัมพลศิลา, โอ้ เทวสภา, โอ้ สุทรรศนะ” ท้าวศักรเทวราช
ได้เห็นเทพบุตรนั้นกลิ้งเกลือกทุรนทุรายบนพื้น เม่ือเห็นแล้วได้เข้าไปหาเทพบุตรนั้น เม่ือเข้าไป
แล้วกล่าวเร่ืองนี้กะเทพบุตรนั้นว่า “ท่านมารษะ เพราะเหตุใดท่านกลิ้งเกลือกทุรนทุรายไปมา
บนพื้น คร่ าครวญอาลัยอาวรณ์อยู่ว่า “โอ้ แม่น้ ามันทากินี, โอ้ สระปุษกิริณี, โอ้ วาปี, โอ้ 
อุทยานไจตรรถะ, โอ้ อุทยานปารุษยกะ, โอ้ อุทยานนันทวัน, โอ้ อุทยานมิศรกาวัน, โอ้ 
อุทยานปาริยาตรกะ, โอ้ ปาณฑุกัมพลศิลา, โอ้ เทวสภา, โอ้ สุทรรศนะเล่า ? ท่านคร่ าครวญ
อาลัยอาวรณ์อยู่อย่างนี้เพราะเหตุใด ?” เมื่อกล่าวแล้วอย่างนี้ เทพบุตรได้กล่าวกะท้าวศักระว่า 
“ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรานี้ได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ นับจากนี้ไป 7 วันเราจะไปอุบัติในครรภ์ของ
แม่หมูในเมืองราชคฤห์ ในที่นั้นตลอดเวลาหลายปีเราจะต้องบริโภคอุจจาระและปัสสาวะ (เป็น
อาหาร)” ครั้งนั้น ท้าวศักรเทวราชได้กล่าวค านี้กะเทพบุตรนั้นด้วยความกรุณาว่า  “มาเถิด 
ท่านมารษะ จงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้าเป็นที่พึ่ง จงถึงพระธรรมซึ่งเป็น
สิ่งที่เลิศในบรรดาสิ่งที่ปราศจากราคะทั้งหลายเป็นที่พึ่ง จงถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็น (คณะ) ที่เลิศ
ในบรรดาคณะทั้งปวงเป็นที่พึ่ง” ครั้งนั้น เทพบุตรนั้นผู้หวาดกลัวภัยที่จะอุบัติในก าเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน  และหวาดกลัวภัยที่เกิดจากความตายได้กล่าวอย่างนี้กะท้าวศักระว่า “ข้าแต่ท่าน
เกาศิกะ เรานี้ถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้าเป็นที่พึ่ง ถึงพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่
เลิศในบรรดาสิ่งที่ปราศจากราคะเป็นที่พึ่ง ถึงซึ่งพระสงฆ์ซึ่งเป็น (คณะ) ที่เลิศในบรรดาคณะ
ทั้งปวงเป็นที่พึ่ง”119  

 
ก า ร บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า ใ น ส่ ว น ปั จ จุ บั น วั ต ถุ ข อ ง อ ว ท า น เ รื่ อ ง ที่  14 ลู ก ห มู                           

(สูกริกาวทาน) ในช่วงต้นเรื่องเป็นการบรรยายลักษณะทั่วๆ ไปของเทพบุตรที่จะต้องเคลื่อนไปจุติ 
จากนั้นจึงกล่าวถึงรายละเอียดของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องคือเทพบุตรตนหนึ่งที่ถึงความโศกเศร้า
เสียใจร าพึงร าพันต่างๆ นานาอยู่ จนกระทั่งท้าวศักรเทวราชเข้ามาเห็นเกิดความสงสัยถึงพฤติกรรมที่
เป็นไปของเทพบุตรนั้นจึงได้ความว่าในอีก 7 วันข้างหน้าเขาต้องเคลื่อนลงไปจุติในครรภ์ของแม่หมูใน
เมืองราชคฤห์ซึ่งต้องกินปัสสาวะและอุจจาระเป็นอาหาร ดังนั้น ท้าวศักรเทวราชจึงแนะน าให้เทพบุตร
นั้นถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง เทพบุตรจึงได้ถือเอาพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงสืบมา 
                                                           

 
119

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 120.  
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พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จถึงนยโครธิกาโดยล าดับ ครั้งนั้น ในเวลาเช้าตรู่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มเสร็จแล้วถือเอาบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปในนยโครธิกาเพื่อบิณฑบาต  
บุตรีของพราหมณ์ผู้อยู่ในเมืองกปิวัสตุเข้าไปแล้วยังนยโครธิกา บุตรีของพราหมณ์นั้นได้เห็น
แล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่ม
จรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับไปด้วยรัศมีประมาณ 1 วา ส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวง
อาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกๆ ส่วนเสมือนรัตนบรรพตเคลื่อนไปพร้อมกับการเห็นนางได้
มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้นั้นทรงเป็นบุตรแห่ง  ศากยวงศ์ทรงสละ
ราชสมบัติจากตระกูลแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงทอดทิ้งพระราชวังที่มีความโอ่อ่า และ
ท้องพระคลังยุ้งฉางที่ยิ่งใหญ่ เดินขอภิกษาอยู่ ณ เวลานี้ ถ้าพระองค์รับก้อนภิกษาจากเรา            
เราจะถวายแก่พระองค์นั้น” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของนางด้วย             
พระหฤทัยจึงน้อมบาตรเข้าไป (พร้อมกับตรัสว่า) “ดูก่อนน้องหญิง ถ้าเธอถวายจงใส่ลงใน
บาตรนี้” ล าดับนั้น นางก็เกิดความเลื่อมใสอย่างมากมายมหาศาล ถวายก้อนภิกษาแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า120  

 
ส่วนตัวอย่างข้างต้นเป็นการบรรยายเนื้อหาในส่วนปัจจุบันวัตถุของอวทานเรื่องที่  4  

ลูกสาวพราหมณ์ (พราหมณทาริกาวทาน) ในช่วงต้นเรื่องเป็นการกล่าวถึงสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าที่เสด็จมาบิณฑบาตในเมืองเมืองหนึ่ง จากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีบทบาท
ส าคัญในเรื่องซึ่งก็คือลูกสาวของพราหมณ์ ซึ่งมีสถานภาพครอบครัวคือ เป็นครอบครัวของพราหมณ์ 
ซึ่งมักมิได้ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนา แต่ทว่านางครั้นได้เห็นความงดงามและ                   
น่าเลื่อมใสของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าจนกระทั่งได้โอกาสสร้าง
บุญกุศลถวายก้อนภิกษาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑทะนามว่า  เชตวัน              

ในเมืองศราวัสตี เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ชีพอยู่  
ด ารงอยู่ เป็นไปอยู่ จะมีสถูปบรรจุพระเกศาและพระนข ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จ              
ดับขันธปรินิพพานนั้น ภิกษุทั้งหลายบางกลุ่มจะกระท าการบูชาสถูปบรรจุพระเกศาและ             
พระนขก่อนแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาต เหล่าภิกษุบางกลุ่มก็เสวยสุขจากฌาน วิโมกษ์ สมาธิ และ
สมาบัติ ทราบมาว่าสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ครั้งนั้น  ในเวลา
เย็นก็มีภิกษุรูปหนึ่งกราบสถูปซึ่งบรรจุพระเกศาและพระนขด้วยสรรพางค์กาย  น้อมระลึกถึง               
พระตถาคตโดยอาการ ท าจิตให้เลื่อมใสแล้วโดยกระท าไว้ในใจว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น ผู้เป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ผู้ไปแล้ว
ด้วยดี ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยม ผู้เป็นครูของเทวดา
ทั้งหลาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีโชค” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จลุกออกจาก
สถานที่หลีกเร้น (ที่ประทับ) แล้วเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วแต่ข้างหน้าของหมู่
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แห่งภิกษุนั่นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วซึ่งภิกษุรูปนั้น ผู้น้อมอภิวาท
พระสถูปบรรจุพระเกศาและพระนขด้วยสรรพางค์กาย ท าจิตให้เลื่อมใสยิ่งแล้ว121  

 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการบรรยายเนื้อหาในส่วนปัจจุบันวัตถุของอวทานเรื่องที่  15 เรื่อง

ของภิกษุรูปหนึ่งผู้ถูกพยากรณ์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในช่วงต้นเรื่องเป็นการกล่าวถึงสถานที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้า คุณลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้า จากนั้นก็บรรยายถึงการกระท าการบูชาสถูป
บรรจุพระเกศาและพระนขของภิกษุบางกลุ่ม และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องแต่
ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อประวัติแต่อย่างใดเพียงกล่าวว่าเป็นภิกษุรูปหนึ่งที่ก าลังกราบไหว้สถูป
อย่างเลื่อมใสศรัทธา ซ่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นดังนั้นก็ได้ชี้ชวนให้ภิกษุรูปอื่นๆ ดู  

 
นิทาน (เรื่องนี้) ได้เกิดขึ้นในเมืองศราวัสตี ได้ยินว่าโดยสมัยนั้นคฤหบดีนามว่า                 

อนาถปิณฑทะได้รับลูกนกแก้ว 2 ตัว คฤหบดีนั้นน าลูกนกแก้ว 2 ตัวมายังที่อยู่ สอนให้พูด 
เลี้ยงดูให้เจริญเติบโต และให้ศึกษาภาษามนุษย์ ต่อมา พระอานนท์เถระมาแล้ว (ยังเรือนของ
คฤหบดีนั้น) เป็นประจ า ท่านจะแสดงธรรมเทศนาอันประกอบไปด้วยอริยสัจ 4 แก่นกแก้วทั้ง
สองตัวนั้น อันได้แก่ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปรติปทา (หนทางแห่ง            
ความดับทุกข์) แม้เหล่าพระภิกษุผู้เป็นพระเถระน้อยใหญ่ อันได้แก่ พระศารีบุตร พระเมาท-
คัลยายนะ พระกาศยปะ พระอานันทะ พระไรวตะ และภิกษุรูปอื่นๆ ก็เข้าไปยังที่อยู่ของ
คฤหบดีชื่อว่า อนาถปิณฑทะ นกแก้วเหล่านั้นรู้ชื่อทั้งหลายของพระเถระเหล่านั้นผู้เข้าไป
ตามล าดับ เวลาต่อมา เมื่อไรก็ตามที่พระศาริบุตรเถระผู้มีอายุมาถึงที่ อยู่ของคฤหบดีอนาถ-
ปิณฑทะ นกแก้วสองตัวเหล่านั้นยังไม่เห็นพระศาริบุตรผู้มีอายุ  (ก็ไม่ได้ส่งเสียงแต่อย่างใด) 
คร้ันเห็นแล้วจึงบอกกะคนผู้หนึ่งว่า “พระศาริปุตรเถระ ผู้เจริญรูปนี้ก าลังมา ท่านควรจะปูลาด
เสนาสนะเพื่อพระเถระนี้” ครั้นเห็นพระมหาเมาทคัลยายนะ พระกาศยปะ พระไรวตะ และ
พระอานนท์ผู้มีอายุก็กล่าวอย่างนี้ว่า “พระอานนท์ผู้เป็นอาจารย์ของพวกเรานี้ก าลังมา ท่าน
ควรจะปูลาดอาสนะแก่พระเถระต่อมา เมื่อไรก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงที่อยู่ของ
คฤหบดีชื่อว่า อนาถปิณฑทะ นกแก้วสองตัวเหล่านั้นยังไม่เห็นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้น่า
เลื่อมใส ผู้ควรแก่การเลื่อมใส ผู้มีอินทรีย์สงบ ผู้มีใจสงบ ผู้ประกอบพร้อมด้วยการเข้าไปสงบ
จิตอย่างยอดเยี่ยม ผู้เป็นประดุจเสายัญอันเป็นวิการแห่งทอง ผู้โชติช่วงด้วยศิริ ผู้ก าลังเสด็จมา
จากที่ไกล (ก็ไม่ได้ส่งเสียงแต่อย่างใด) แต่ครั้นเห็นแล้ว ได้บอกแล้วแก่คนผู้หนึ่งอย่างรวดเร็ว
ทันที ส่งเสียงร้องด้วยเสียงอันร่าเริง อ่อนหวานว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เจริญพระองค์นี้
ก าลังเสด็จมา ท่านควรจะปูลาดอาสนะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นี้” ล าดับนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์นกแก้วเหล่านั้นจึงเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ 
ครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนกแก้วให้ตั้งอยู่ในสิกขาบทคือ ไตรสรณคมน์ 
ด้วยการแสดงธรรมอันประกอบด้วยอริยสัจ 4 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงชี้แจง (ให้
นกแก้ว) เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้าจิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สด
ชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จหลีกไป นกแก้วทั้งสองนั้นเมื่ออยู่แล้วด้วย
ความประมาทถูกแมวของคนผู้หนึ่งตะปบแล้วด้วยอุ้งเท้า เมื่อร่างกายฉีกขาด (ถูกท าลาย) เมื่อ

                                                           

 
121

Ibid., 122. 



303 
 

กระดูก (ส่วนต่อ) หลุดออก นกแก้วทั้งสองตัวตัวสั่นอยู่จึงกล่าวว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่
พระพุทธเจ้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์”122 

 
ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในส่วนปัจจุบันวัตถุของอวทานเรื่องที่  16          

เรื่องนกแก้วสองตัว ในช่วงต้นเรื่องเป็นบรรยายถึงพ้ืนฐานของตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งก็
คือนกแก้วสองตัว ที่ชอบฟังธรรม พูดภาษามนุษย์ได้ มีพระอานนท์เป็นพระอาจารย์ เลื่อมใสใน             
พุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า วันหนึ่งได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุธรรม แต่ต่อมาถูก
แมวตะปบและเสียชีวิตลง ขณะที่ก าลังจจะสิ้นใจได้น้อมระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

การบรรยายเนื้อหาในปัจจุบันวัตถุนี้เป็นส่วนที่มีรายละเอียดมากที่สุดของเนื้อเรื่อง               
อวทานทั้งหมดโดยเฉพาะอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์  

คาถา คือส่วนที่เป็นร้อยกรองสั้นๆ ที่แทรกอยู่ในองค์ประกอบส่วนปัจจุบันวัตถุและ
พยากรณ์คาถาที่แทรกอยู่ในอวทานแต่ละเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นคาถาเดียวกันและใช้ซ้ าๆ กันซึ่งอาจ
เป็นถ้อยค าของผู้ใดผู้หนึ่งที่มีบทบาทในเรื่อง โดยเฉพาะอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์นี้
คาถาจะใช้ใน 3 ลักษณะ คือลักษณะที่ 1 ใช้เป็นถ้อยค าของเทวดาและพรหม ลักษณะที่ 2 ใช้เป็น
ถ้อยค าของพระอานนท์หรือพระเถระ ลักษณะที่ 3 เป็นพระด ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงธรรมด้วย
พระองค์เอง  

ลักษณะที่ 1 ใช้คาถาเป็นถ้อยค าของเทวดาและพรหมพบได้ในอวทานเรื่องที่ 4 และ
อวทานเรื่องที่ 14 คาถาที่เป็นถ้อยค าของเทวดาและพรหมนั้นจะแทรกอยู่ทั้งในส่วนปัจจุบันวัตถุและ
พยากรณ์ ดังนี้ 

 
  ขอเชิญท่านทั้งหลายจงริเริ่มออกบวชบ าเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา | 
  จงท าลายกองทัพมฤตยูให้ได้เสมือนช้างท าลายกระท่อมไม้อ้อฉะนั้น ||1|| 
 

  เพราะว่าผูท้ี่ไมป่ระมาทประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ | 
  จะสละการเวียนวา่ยตายเกิดได้ ท าความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ||2||123 
 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเหตุการณ์ในอวทานเรื่องที่ 4 ตอนที่หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้แย้มพระโอษฐ์มีปราติหารย์อย่างต่างๆ เกิดขึ้น เทวดาและพรหมได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้า
แล้วจึงเกิดศรัทธาจากนั้นจึงเชิญชวนกันออกบวชปฏิบัติธรรม 

 
เหล่าสัตว์ที่ถึงพระพทุธเจ้าวา่เปน็ที่พึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รบักายอันเปน็ทิพย์ ||1||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระธรรมว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||2||  
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เหล่าสัตว์ที่ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||3||124  
 
ตัวอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ในอวทานเรื่องที่ 14 หลังจากที่ท้าวศักรเทวราชเข้าไปทูลถาม

ถึงภพที่เทพบุตรตนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้จะต้องไปบังเกิดในก าเนิดเดรัจฉาน ทว่าเมื่อก่อนจะเคลื่อนไป
จุติได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะ ครั้นเมื่อเคลื่อนไปจุติจริงๆ แล้วท้าวศักระ
ได้ตรวจดูตามภพภูมิต่างๆ แต่ทว่ากลับมิพบเห็นจึงเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงตรัส
ว่าจากการที่เทพบุตรนั้นถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงเมื่อเคลื่อนไปแล้วจึ งไปบังเกิดใน
สวรรค์ชั้นดุษิต ดังนั้น ท้าวศักระจึงกล่าวสรรเสริญถึงการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง 

ลักษณะที่ 2 การใช้คาถาเป็นถ้อยค าของพระอานนท์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นค าทูลถามและ 
ทูลขอร้อง พบในอวทานเรื่องที่ 4 เป็นคาถาที่เป็นค าถามของพระอานนท์นั้นจะแทรกอยู่ในส่วน            
ปั จ จุ บั น วั ต ถุ  เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต อน ที่ พ ร ะ อ า น น ท์ ไ ด้ เ ห็ น พ ร ะ รั ศ มี ห า ย ก ลั บ เ ข้ า ไ ป ที่                          
พระอุณหิสซึ่งมีนัยว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือได้เห็น               
พระรัศมีหายกลับเข้าไปที่พระอุณาโลมซึ่งมีนัยว่าจะทรงพยากรณ์ผู้ที่จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธะใน
อนาคตแล้วเกิดสงสัยจึงทูลถามพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวถ้อยค าขอร้องให้ทรงอธิบายสาเหตุของ
เหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

 
  (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) ล าแสงต่างๆ หลายพันสีได้แผ่ซา่นออกมาจากช่องพระพักตร์ | 
  ท าให้ทิศทั้งหลายสว่างไสวไปทั่วประดุจดวงอาทิตย์อุทัยส่องสว่างไปทัว่ฉะนัน้ ||3|| 
 

  พร้อมทั้งกล่าวคาถาวา่ 
 

  (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากการอุบัติ  
  ทรงละความทะยานอยากและความมัวเมาได้เด็ดขาดทรงเปน็เหตุสูงสุดในโลก | 
  พระชินเจ้าทั้งหลายผู้ทรงพชิิตมารได้แล้วย่อมไมท่รงแย้มพระโอษฐ์ 
  อันบริสุทธิ์ยิ่งกวา่สังข์และเส้นใยดอกบัวโดยไม่มสีาเหตุ ||4|| 
 

  ข้าแต่พระจอมมุนีศรมณะ มหาวีระชินศรีเจ้า  
  พระพุทธองค์เมื่อทรงหยั่งรู้เวลานั้นด้วยโพธิโดยพระองค์เองแล้ว | 
  ขอได้ทรงปลดเปลื้องความสงสยัที่เกิดข้ึนแก่เหล่าสาวก 
  ผู้ปรารถนาจะฟังด้วยพระด ารัสที่มั่นคง ไพเราะ (และ) สูงส่งทีส่ดุด้วยเถิด ||5|| 
 

  พระสัมพุทธะทั้งหลายผู้ทรงเปน็ที่พึ่ง (ของสรรพสัตว์) 
  ทรงมั่นคงหนักแนน่ประหนึง่มหาสมุทรและเทือกเขาอทริราช 
  ย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไมม่ีสาเหตุ | 
  ปวงประชาชนเหล่านัน้ย่อมปรารถนาจะฟังสาเหต ุ
  ที่พระธีรพุทธเจ้าทัง้หลายทรงแย้มพระโอษฐ์ ||6||125  
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ลักษณะที่ 3 พระคาถาซึ่งเป็นพระด ารัสของพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถามีแทรกอยู่      
เพ่ือสรุปหลักธรรมหรือค าสอนในส่วนพยากรณ์ พบในอวทานเรื่องที่ 4, 6 และ 14 ดังนี้  

 
พราหมณ์ เพราะเมล็ดพันธุ์ในพืน้ดินแปลงนี้ เธอเห็นชัดเจนแล้วฉันใด | 
ในเพราะกรรมและวิบากเราตถาคตก็เห็นชัดเจนแล้วฉนันัน้เหมือนกัน ||7|| 
 

พราหมณ์ เธอเห็นเช่นนี้ว่า  
เมล็ดพันธุ์เล็กๆ กลายเป็นตน้ไมใ้หญ่โตได้ฉันใด | 
พราหมณ์เราก็เห็นเช่นนี้ว่า  
เมล็ดพันธุ์ (กรรม) อันเล็กน้อยกลายเปน็สมบตัิอันยิ่งใหญ่ได้ฉนันั้น ||8|| 

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถาต่อไปอีกว่า 
 

ลิ้นของเราจะพึงกลา่วค าเท็จไดอ้ย่างไร  
(ลิ้นของเรา) กล่าวแต่ค าซื่อตรงและความจริงเทา่นัน้ |  
พราหมณ์ เพราะว่าสิ่งที่ (เราตถาคต) กล่าวแล้วนั้นจะเป็นเช่นนั้นเสมอ  
เธอควรจะรู้เอาไว้ว่า เราเป็นพระตถาคต ||9||126 

 
จากตัวอย่างข้างต้น ในอวทานเรื่องที่ 4 ลูกสาวพราหมณ์ เรื่องราวมีความเป็นมาว่า 

ก่อนหน้านี้ที่สามีของนางพราหมณีไม่พอใจที่ภรรยาของตนเพียงแค่ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้า แต่พระองค์ตรัสพยากรณ์นางไว้ในพระปัจเจกพุทธเจ้า จึงเข้าไปสอบถาม ดังนั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสสั่งสอนพราหมณ์หนุ่มให้เห็นถึงว่าการกระท ากุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ได้ 
โดยได้ตรัสสรุปเป็นคาถากะพราหมณ์หนุ่มนั้น 
 

บุคคลควรบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วย แม้จะทรงปรินิพพานแล้ว | 
ก็ควรบูชาด้วยพงึท าจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา (เพราะ) บุญที่วิเศษยิ่งกว่าบญุนีไ้ม่ม ี||7|| 
 

จริงอยู่พระพุทธเจ้าทรงเปน็อจินติยะ แม้ธรรมะของพระองค์ก็เป็นอจินติยะ  
เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเปน็อจินติยะ 
แม้วิบากก็เป็นอจินตยิะ ||8||  
 

ไม่อาจเลยที่จะรับรู้ฝั่งคือพระคณุของพระสัมยักสัมพุทธเจ้า 
เหล่านั้น ผู้เป็นอจินตยิะ ผูป้ระกาศธรรมจักรให้เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง ||9||127 
 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตัวอย่างจากอวทานเรื่องที่ 6 พราหมณ์ชื่อว่า อินทระ                    

ในตอนท้ายของเรื่องที่บุคคลต่างๆ แสดงความเคารพสักการะพ้ืนที่อันปรากฏพระบรมสารีริกธาตุของ
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Ibid., 42. 

126
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พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินประทักษิณ การวาง
ก้อนดินเหนียว การวางดอกไม้ ถวายประทีปเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคาถาเพ่ือสนับสนุนสิ่ง
ที่บุคคลต่างๆ เหล่านั้นกระท า สรุปชี้ให้เห็นว่าการเคารพสักการะพระพุทธเจ้าทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่
ล่วงลับไปแล้วเป็นสิ่งควรกระท า 

 
เหล่าสัตว์ที่ถึงพระพทุธเจ้าวา่เปน็ที่พึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||1||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระธรรมว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||2||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||3||128  

 
ตัวอย่างนี้เป็นคาถาที่ปรากฏในอวทานเรื่องที่ 14 ซึ่งเคยเป็นคาถาที่ท้าวศักร-                

เทวราชเคยกล่าวไว้ดังที่ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้า ด้วยความที่พระองค์พอใจในภาษิตที่ท้าวศักระกล่าวไว้ 
พระองค์จึงน ามาตรัสซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือย้ าให้เห็นว่าสิ่งที่ท้าวศักระกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือ การถึง
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงจะท าให้บุคคลไม่ตกยาก  
 ในส่วนของอวทานเรื่องที่ 15 พระเจ้าจักรพรรดิที่ถูกพยากรณ์แล้ว และอวทานเรื่องที่ 16 
นกแก้วสองตัว นั้นไม่ปรากฏองค์ประกอบส่วนที่เป็นคาถาในเรื่อง มีเพียงส่วนที่เป็นปัจจุบันวัตถุและ
การพยากรณ์ ซึ่งสังเกตได้ว่าอวทานสองเรื่องนี้เป็นเพียงจ านวน 2 ใน 19 เรื่องที่ไม่ปรากฏส่วนที่เป็น
คาถาอยู่เลยในเนื้อเรื่อง อนึ่งอวทานในเรื่องที่ 15 และ 16 นี้นับอวทานเป็นสองเรื่องที่ขนาดสั้นที่สุด 

พยากรณ์ คือส่วนที่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวในปัจจุบันกับเรื่องราวในอนาคตของผู้มี
บทบาทส าคัญในเรื่อง  เป็นเหตุการณ์ตอนท้าย ของส่ วนปัจจุบันวัตถุ  ส าหรับอวทานที่มี                  
การพยากรณ์เป็นส่วนท้ายของปัจจุบันวัตถุที่ปรากฏได้แก ่การพยากรณ์ผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องว่าจะ
ได้เป็นพระปัจเจกพุทธะนั้นพบในอวทานเรื่องที่ 4 และเรื่องที่ 16 นอกจากนี้ก็เป็นการพยากรณ์ว่าผู้มี
บทบาทส าคัญในเรื่องจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และพยากรณ์ว่าได้ไปบังเกิดในหมู่ เทวดา          
ชั้นดุษิต ในอวทานเรื่องที่ 15 และอวทานเรื่องที่ 14 ตามล าดับ ส่วนในอวทานเรื่องที่ 6 ไม่มีส่วนของ
การพยากรณ์ปรากฏเพียงแค่กล่าวว่าบุคคลครั้นฟังธรรมแล้วได้รับสถานะต่างๆ เท่านั้นเอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว พระตถาคตอรหันต

สัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสแล้วว่า “อานนท์ บุตรีของพราหมณ์ผู้ถวายสัตตุภิกษาแก่เราด้วยความเลื่อมใสเธอเห็นแล้ว
หรือ ?” พระอานนท์กราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นแล้วพระเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ บุตรีของพราหมณ์คนนี้จักไม่ถึงวินิบาตตลอด 13 กัลป์ 
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ด้วยกุศลมูลครั้งนี้ แต่ทว่าจะท่องเที่ยวไปยังเทวโลกและมนุษย์โลก ในภพสุดท้าย ในชาติ
สุดท้าย ในการได้อาตมภาพครั้งสุดท้ายจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า สุปรณิหิตะ 129 

 

ครั้งนั้น ณ ประเทศแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระท าการแย้ม พระอานนท์
เถระผู้มีอายุได้เห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ  ก็ครั้นเห็นแล้ว
จึงได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ มิใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย  ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยแห่งการกระท าการแย้มให้ปรากฏ” พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ เรื่องนี้เป็นอย่างนี้คือว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
กระท าการแย้มให้ปรากฏ มิใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย อานนท์ เธอเห็นนกแก้ว 2 ตัวไหม”           
พระอานนท์เถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า “อานนท์ นกแก้ว 2 ตัวนั้นถูกแมวของคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เรา ปลงลงแล้วจากชีวิตด้วยเล็บ            
อุ้งเท้า นกแก้ว 2 ตัวนั้นระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง กระท าแล้วซึ่ง           
กาละ (ตาย) เกิดแล้วในเทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกา” ครั้งนั้น ในเวลาเช้าเหล่าภิกษุผู้มาก
พร้อม จัดแจงถือเอาบาตรและจีวรแล้วเข้าไปยังเมืองศราวัสตีเพื่อบิณฑบาต เหล่าภิกษุผู้มาก
พร้อมเมื่อเที่ยวไปยังเมืองศราวัสตีเพื่อบิณฑบาตได้ยินข่าวแล้วว่า “นกแก้ว 2 ตัวในเรือนของ
คฤหบดีอนาถปิณฑทะเปล่งเสียงว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธ ขอความนอบน้อมจง
มีแด่พระธรรม ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ ถูกแมวปลงลงแล้วจากชีวิต  (ถูกแมวฆ่า
ตาย)” .....ก็ครั้นฟังแล้วเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า นั่ง 
ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อมเมื่อนั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล้วจึงได้กราบทูล
ค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นภิกษุผู้
มากพร้อมก่อนหน้านี้ได้ฟังแล้วว่า “นกแก้ว 2 ตัวในเรือนของคฤหบดีอนาถปิณฑทะ เปล่ง
เสียงแล้วว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม                             
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์ ถูกแมวปลงลงแล้วจากชีวิตด้วยอุ้งเท้า ข้าแต่พระองค์            
ผู้เจริญ อะไรเป็นคติ อะไรเป็นที่บังเกิด อะไรเป็นสัมปรายภพของนกแก้ว 2 ตัวเหล่านั้น”              
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย นกแก้ว 2 ตัวนั้น ด้วยผล (วิบาก) ของการถึง
ไตรสรณคมณ์ย่อมบังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกา 36 ครั้ง ชั้นดาวดึงส์ 36 ครั้ง          
ย่อมบังเกิดในเทวโลกชั้นยามา ตุษิต นิรมานรดี ปรนิมมิตวัศวดี 36 ครั้ง หลังจากนั้นท่องเที่ยว
ไปแล้ว 7 คร้ัง ในเทวโลกชั้นกามาวจรทั้ง 6 ในภพสุดท้าย ภูมิสุดท้าย ในการได้อาตมภาวะครั้ง
สุดท้ายจะได้ความเป็นมนุษย์แล้วตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า และเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
นามว่า ธรรม และสุธรรม130  

 
ตัวอย่างข้างต้น เป็นส่วนของการพยากรณ์ในอวทานเรื่องที่  4 และเรื่องที่  16                   

คือหลังจากที่ผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสได้สร้างบุญกุศลตั้ง
ปณิธานเพ่ือให้ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคต พระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้ถึงปณิธานนั้นจึงแย้ม            
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พระสรวล พระอานนท์เห็นการที่ทรงแย้มพระสรวลจึงทราบทันทีว่าจะต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนจึง
ทูลถามถึงเหตุพระพุทธเจ้าทรงรับรองและทรงพยากรณ์ให้ท่านพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายผู้มี  
ความสงสัยได้ทราบถึงสัมโพธิและปัจเจกโพธิที่ผู้มีบทบาทส าคัญนั้นจะได้รับในอนาคต 

 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นแล้วซึ่งภิกษุรูปนั้นผู้น้อมอภิวาทพระสถูปบรรจุพระเกศา

และพระนขด้วยสรรพางค์กายแล้วท าจิตให้เลื่อมใสยิ่งแล้วหรือ ?” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้ว
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระเจ้าจึงทรงตรัสว่า “ภิกษุนี้จะได้เสวย
ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง 1,000 ครั้ง ตราบเท่าที่แผ่นดินจะเคลื่อนลงไปข้างใต้ถึง 
84,000 โยชน์ จนกระทั่งศูนย์กลางของโลก ไม่เว้นว่างจนกระทั่งทราย” ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ทรายในคลองที่ลึกเท่าชั่วบุรุษ 1 คนยังไม่สามารถที่จะนับได้
เลย จะกล่าวอะไรถึงกาญจนจักรที่ลึกถึง 84,000 โยชน์ได้อีกเล่า ใครจะสามารถท่องเที่ยวไป
ในสังสารวัฏตลอดระยะเวลาเท่านี้ได้” ล าดับนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ปรารถนาเพื่อที่จะ
กระท าการบูชาสักการะสถูปบรรจุพระเกศาและพระนขต่อไปอีก ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงทราบความคิดของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระหฤทัย ทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สังสารวัฏของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาและนิวรณ์ผู้ประกอบด้วยตัณหา ผู้มีคลื่น
แห่งตัณหาผูกมัดแล้ว ผู้มุ่งมั่นท่องเที่ยวไปตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ไม่มีที่สิ้นสุด (ไม่ปรากฏ
เบื้องต้นและเบื้องปลาย) เบื้องต้นและที่สุดแห่งทุกข์ย่อมไม่ปรากฏ” พระอุบาลีผู้มีอายุทูลถาม
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงกองบุญของภิกษุนั้นไว้ดังนี้ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ กองบุญดังกล่าวมานั้นจักถึงความเบาบาง สิ้นสลายหายไปในที่ไหนๆ หรือ     
พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “อุบาลี เราไม่ได้เล็งเห็นถึงความสิ้นไป เสื่อมไป 
นอกเหนือไปจากนั้นเสมือนเพื่อนพรหมจารีที่อยู่ใกล้กับเพื่อนพรหมจารี ฉะนั้น อุบาลี กุศลมูล
ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ในภิกษุนั้นจะถึงความเบาบาง สิ้นไป เสื่อมไป เพราะฉะนั้น บัดนี้ เธอถึงศึกษา
อย่างนี้แลว่า “แม้แต่เสาบูชาที่ถูกไฟไหม้พวกเราก็จะไม่มีจิตคิดประทุษร้าย จะกล่าวไปใยถึง
ร่างกายที่มีจิตวิญญาณเล่า”131  

 
ตัวอย่างข้างต้น เป็นส่วนของการพยากรณ์ในอวทานเรื่องที่ 15 คือหลังจากที่พระผู้มี 

พระภาคเจ้าได้ชี้ชวนให้เหล่าภิกษุมองดูภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องที่ก าลังเคารพ
สักการะบูชาพระสถูปอันเป็นที่เก็บพระเกศาและพระนขของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ แล้วได้ตรัส
พยากรณ์ว่าการกระท าเช่นนี้จะท าให้ภิกษุนั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึงพันครั้ง  

 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนเกาศิกะ (หมู่) เทวดานามว่า ตุษิต เป็นผู้สัมฤทธิ์

ในความปรารถนาทั้งปวง เขานี้เป็นเทวดารื่นรมย์ยินดีอยู่ใน (หมู่เทวดาชั้นตุษิต) นั้น หลังจาก
ได้ถึงแล้วซึ่งศรณะทั้งสามในที่นี่”132 
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ตัวอย่างข้างต้น เป็นส่วนของการพยากรณ์ในอวทานเรื่องที่ 14 คือหลังจากเทพบุตรผู้ซึ่ง
มีบทบาทส าคัญในเรื่องถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงแล้วก็ได้เคลื่อนไปจุติ แต่ท้าว            
ศักรเทวราชตรวจดูแล้วไม่เห็นว่าเคลื่อนไปบังเกิดในที่ใดจึงเข้ามาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์
จึงตรัสตอบว่าด้วยเหตุแห่งการถือพระรัตนตรัยเป็นศรณะยังให้ไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นดุษิต  

อนึ่ง ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญ
ในเรื่องนั้นๆ จะได้รับในอนาคตแล้ว ส่วนสุดท้ายของการพยากรณ์พระพุทธเจ้าจะทรงเน้นย้ าให้หมู่
ภิกษุเห็นผลานิสงส์ของการฟังธรรม การเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย โดยมีข้อความที่เป็นตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 
ฉะนั้น อุบาลี กุศลมูลที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ในภิกษุนั้นจะถึงความเบาบาง สิ้นไป เสื่อมไป 

เพราะฉะนั้น บัดนี้ เธอถึงศึกษาอย่างนี้แลว่า “แม้แต่เสาบูชาที่ถูกไฟไหม้พวกเราก็จะไม่มีจิตคิด
ประทุษร้ายจะกล่าวไปใยถึงร่างกายที่มีจิตวิญญาณเล่า”133 

 
ภิกษุทั้งหลาย การฟังธรรมมีผลานิสงส์มากอย่างนี้แล การกล่าว การแสดงธรรม หรือ

สมัยแห่งธรรมจะมีผลานิสงส์มากขนาดไหน ? เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึง
ศึกษาอย่างนี้ว่า  “พวกเราจักยินดีในการฟังธรรม” ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้
แล”134 

 
เหล่าสัตว์ที่ถึงพระพทุธเจ้าวา่เปน็ที่พึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||4||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระธรรมว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||5||  
 

เหล่าสัตว์ที่ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมไม่ถึงทุคติ |  
เขาละร่างกายมนุษย์แล้วจะได้รับกายอันเป็นทิพย์ ||6||135  
 
กล่าวได้ว่าอวทานที่มีพยากรณ์เป็นองค์ประกอบนี้พบเป็นส่วนน้อย  ในครึ่งแรกของ               

ทิวยาวทานมีเพียงแค่ 4 เรื่อง ซึ่งอวทานส่วนใหญ่จะมีอดีตวัตถุเป็นองค์ประกอบอันจะกล่าวถึงใน
ล าดับถัดไป อนึ่งในอวทานเรื่องที่ 6 เรื่องพราหมณ์ชื่อว่า อินทระ เป็นตัวอย่างอวทานที่ไม่ปรากฏทั้ง
ส่วนที่เป็นพยากรณ์และอดีตวัตถุ กล่าวคือ ส่วนท้ายในอวทานเรื่องที่ 6 แตกต่างจากเรื่องอ่ืนๆ               
อาจไม่ได้พยากรณ์ว่าบุคคลนั้นๆ จะได้รับหรือได้เป็นอะไรในอนาคตกาล ไม่ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยง
ปัจจุบันกับอนาคต หรืออดีตกับปัจจุบันแต่อย่างใดเพียงแค่กล่าวเน้นย้ าถึงความเลื่อมใสศรัทธาใน     
พระผู้มีพระภาคเจ้า และกล่าวว่าแต่ละคนได้รับสถานะทางธรรมอย่างไรบ้างในขณะนั้น เรื่องราวมี                 
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ความเป็นมาว่าบุคคลต่างๆ แสดงความเคารพสักการะพ้ืนที่อันปรากฏพระบรมสารีริกธาตุของ         
พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินประทักษิณ การวาง
ก้อนดินเหนียว การวางดอกไม้ ถวายประทีปเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคาถาเพ่ือสนับสนุนสิ่ง
ที่บุคคลต่างๆ เหล่านั้นกระท าและทรงแสดงธรรมแก่หมู่ชนเหล่านั้น และหมู่ชนเหล่านั้นก็ได้สถานะ
ของตนๆ จากความเลื่อมใสศรัทธานั้น ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 

 
หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นนั้นแก่หมู่แห่งมหาชนนั้น ซึ่งหมู่สัตว์

หลายแสนได้ฟังแล้วบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ บางพวกก็ยังจิตให้ เกิดขึ้นในสาวกโพธิญาณ  
บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในปัจเจกโพธิญาณ บางพวกยังจิตให้เกิดขึ้นในอนุตรสัมยักสัมโพธิญาณ 
บางพวกได้รับฐานะอันสูงสุด บางพวกมีฐานะสูง บางพวกได้รับสถานะเป็นที่น่ายอมรับอย่างสูง 
บางพวกได้รับความสงบอันเหมาะสมตามความเป็นจริง บางพวกบรรลุโสดาปัตติผล บางพวก
บรรลุสกทาคมิผล บางพวกเพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลจึงบรรลุความเป็น
พระอรหันต์136 

  
 2.  อวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุ เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของอวทาน         
ในทิวยาวทาน อวทานที่มีการด า เนิน เรื่ องแบบมีอตีตวัสตุนี้ มีองค์ประกอบ 4 ส่ วน คือ                
ปัจจุบันวัตถุ  อดีตวัตถุ  คาถา และสโมธาน อวทานที่มีองค์ประกอบ 4 ส่วนนี้ได้แก่อวทานเรื่องที่                
1 พระเถระชื่อว่า โกฏิกรรณะ, เรื่องที่ 2 พระเถระชื่อว่า ปูรณะ, เรื่องที่ 3 พระสัมยักสัมพุทธเจ้า  
พระนามว่า ไมเตรยะ, เรื่องที่ 5 พราหมณ์ผู้สวดบทสดุดี, เรื่องที่ 8 หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า                  
สุปริยะ, เรื่องท่ี 11 พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า อโศกวรรณะ, เรื่องที่13 พระเถระนามว่า สวาคตะ, 
เรื่องที่ 17 พระเจ้ามานธาตะ, เรื่องที่ 18 พระเถระชื่อว่า ธรรมรุจิ และเรื่องที่ 19 พระเถระชื่อว่า              
ชโยติษกะ 

ปัจจุบันวัตถุ  คือส่วนที่เป็นเรื่องราวในปัจจุบัน ส่วนปัจจุบันวัตถุในอวทานที่มีการ
ด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้ส่วนต้นจะคล้ายกับอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์คือจะ
เริ่มต้นด้วยค าอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับพุทธคุณและสถานที่ประทับของพระพุทธองค์ จากนั้นก็จะเป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งอาจจะเริ่มต้นบรรยายตั้งแต่สถานภาพครอบครัว บิดา
มารดา วิถีชีวิต บุคลิกลักษณะของผู้มีบทบาทส าคัญซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดหรืออาจจะอยู่ในช่วง
ของวัยใดวัยหนึ่งเรื่อยไปจนกระทั่งผู้มีบทบาทส าคัญได้ทราบกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส
ศรัทธาจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า หรือได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจนกระทั่งได้
โอกาสสร้างบุญกุศล อย่างไรก็ตามอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้จะมีรายละเอียดในส่วน
ปัจจุบันวัตถุ มากกว่าอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์ คืออาจจะเริ่มต้นด้วยการบรรยาย
สภาพความทุกข์ยากล าบากหรืออุปสรรคปัญหา ความบกพร่องในแต่ละด้านของผู้มีบทบาทส าคัญใน
เรื่องจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า ดังตัวอย่างอวทานเรื่องที่ 13 คือพระเถระชื่อว่า 
สวาคตะซ่ึงเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงท่ีประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็บรรยายถึงความเป็นมาของ
ผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องตั้งแต่แรกเกิดว่าเป็นผู้น าความโชคร้ายมาสู่ครอบครัว โตขึ้นมาไปในที่ใดก็ถูก
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ขับไล่เป็นที่รังเกียจของผู้คน จนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระองค์ชักชวนให้
บวชในพุทธศาสนาหลังจากบวชแล้วสามารถปราบนาคได้และเริ่มกลับมาเป็นที่รักที่ยอมรับของผู้คน
ต่างๆ อีกครั้ง ดังนี้ 

 
พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยอยู่แล้วในอารามของเศรษฐีอนาถปิณฑทะที่ชื่อว่า เชตวัน             

ใกล้เมืองศราวัสตี ทราบมาว่าโดยสมัยนั้นมีคฤหบดีนามว่า โพธะ แห่งเมืองศิศุมารคิริ อาศัยอยู่ 
เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมาก มีโภคะมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพย์สินเสมอท้าว             
ไวศรณวัณ เป็นคู่แข่งของท้าวไวศรณวัณทางด้านทรัพย์สิน คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจาก
ตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับสตรีนั้น เมื่อเขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพ
สังวาสกันอยู่ เวลาผ่านไปภรรยา (ของเขา) ก็ได้ตั้งครรภ์แล้ว... ในวันที่ตั้งครรภ์เป็นวันที่          
ความโชคร้ายมากมายหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นแก่คฤหบดีโพธะ…“นับแต่ (ทารกนั้น) ก้าวเข้าสู่
ครรภ์ได้น าความวิบัติมาสู่บ้านและทรัพย์สมบัติของคฤหบดีโพธะ (แล้ว) ชื่อแบบไหนที่จะตั้งให้
เหมาะสมกับตระกูลของเขา ? อนึ่ง บิดาของเขาต้อนรับการเกิดนี้ (ของทารก) ด้วยค าว่า 
‘สวาคตะ’ เพราะฉะนั้นชื่อของทารกนั้นจงมีว่า สวาคตะ” ชื่อของทารกนั้นถูกตั้งว่า สวาคตะ 
โดยเหตุที่สวาคตะเจริญเติบโตขึ้น ทรัพย์สมบัติ ธัญญาหาร ทองค าแท่ง ทองค ารูปพรรณ ทาส
หญิง ทาสชาย กรรมกร คนงานก็ถึงความเบาบางและหมดสิ้นไป จนกระทั่งในเวลาต่อมา 
คฤหบดีโพธะได้สิ้นชีวิต ภรรยาของคฤหบดีก็สิ้นชีวิต (เช่นกัน) บ้านนั้นที่ได้รับการซ่อมแซม 
(ขึ้นมาใหม่) ถูกเผาไหม้ด้วยไฟอีกคร้ัง ทรัพย์ที่เกิดขึ้นใดก็ตามมีพืชพันธุ์ เป็นต้น ที่ในตลาดหรือ
ในทุ่งนาก็ถูกเผาด้วยไฟทั้งหมด แม้คนงานที่บรรทุกสินค้าไป (ขาย) ต่างประเทศ ขณะที่ข้าม
มหาสมุทรบ้างก็เรือแตก  บางพวกสินค้าเกิดขายไม่ได้  บางพวกก็โชคร้ายประสบกับ                 
ความหายนะในมหาสมุทรนั้นเอง บางพวกก็ถูกโจรปล้นทรัพย์สิ่งของขณะที่เดินทางอยู่ในที่
กันดาร บางพวกเดินทางมาใกล้ถึงพระนครแล้วก็ถูกพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจดูทรัพย์สิน
และยึดเอาสิ่งของมีค่าไป บางพวกมาถึงศูนย์กลางการค้าขายถูกพวกเจ้าหน้าที่ที่พระราชาทรง
แต่งตั้งระบุโทษแล้วยึดสินค้าไปหมด… (ญาติ) คนหนึ่งในบรรดาญาติเหล่านั้น กล่าวว่า “ท่านผู้
เจริญ สวาคตะได้มา (ที่นี่)” อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เขานี้ไม่ใช่สวาคตะ แต่ว่าคือ ทุราคตะ เพราะ
สวาคตะนี้เป็นต้นเหตุท าให้พวกเราเกิดทะเลาะกัน” พวกเขาได้จับคอ (สวาคตะ) โยนออกไป 
(สวาคตะนั้นแม้) ไปในที่อื่นก็ถูกโยนออกไปจากที่นั่นเช่นกัน จนกระทั่ง (สวาคตะ) ผู้ถูกขับไล่
ได้เข้าไปอยู่ในท่ามกลางบรรดาพวกขอทาน ไม่ว่าสถานที่ใดๆ ก็ตามที่พวกขอทานเข้าไปเพื่อ
ขอทาน พวกเขาจะถูกด่าว่าและขับไล่ไป … ในเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคเจ้านุ่งห่มจีวรครอง
บาตรแล้วมีคณะภิกษุแวดล้อมทรงน าหน้าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังเรือนที่ อาศัยของคฤหบดี
อนาถปิณฑทะ พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นสวาคตะล้มตัวนอนอยู่ที่กองขยะซึ่งมีนิ้วมือแห้งหยาบ
กร้าน ผมยาว ร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่น ผอมไม่มีเรี่ยวแรง สวมใส่เสื้อผ้าที่สกปรกและ
ขาด ตัวชุ่มไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาจากศีรษะที่แตกและบาดแผลอื่นๆ ทั่วไปหมด มีแมลงวัน
ตอม...คร้ังนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุได้พาสวาคตะนั้นไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเมื่อเข้า
ไปแล้วกล่าวค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “พระองค์ผู้เจริญ นี้คือสวาคตะ” พระผู้มีพระภาค
เจ้าให้การบ ารุงแก่สวาคตะนั้นผู้ทุกข์ระทมเพราะความหิว จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง
ประทานมนสิการแก่สวาคตะนั้นก็ให้สวาคตะนั้นบรรพชาอุปสมบทแล้ว ...ในเวลาที่ท่าน             
สวาคตะผู้มีอายุออกบวชในธรรมวินัยที่กล่าวกันไว้ดีแล้ว ท่านสวาคตะผู้มีอายุน าอัศวตีรถิกะ
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นาคที่ ตนปราบเข้า ไป เฝ้ าพระผู้ มีพระภาคเจ้ า . . .พระผู้ มีพระภาคเจ้ าตรัสแล้วว่ า                 
“นาคไม่ได้ถูกปราบโดยเรา แต่โดยภิกษุชื่อว่าสวาคตะ” (พวกเขาถามว่า) “ภิกษุรูปใด ?” 
(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า) “ภิกษุผู้ที่นั่งอยู่ที่นี่ผู้เป็นบุตรของคฤหบดีโพธะ (พระผู้มี          
พระภาคตรัสอีกว่า) ผู้คนในโลกปรารถนาสมบัติ (แต่) ปฏิสธความวิบัติ” มีคนหนึ่งในที่นั้น
กล่าวว่า “เขานั้นเป็นบุตรของพี่ชายของฉัน” อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เขาเป็นบุตรน้องสาว            
ของฉัน” อีกคนหนึ่งก็กล่าวว่า “เขาเป็นบุตรเพื่อนของฉัน”137 
 

หลังจากที่บรรยายรายละเอียดของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งอวทานที่มีการด าเนินเรื่อง
แบบมีอดีตวัตถุนี้ผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องจะมีหลากหลายกว่าอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมี
พยากรณ์ คืออาจจะเป็นเทวดา มนุษย์ เปรตหรือสัตว์เดรัจฉาน จากนั้นก็จะมีรายละเอียดเพ่ิมเข้ามา
ในส่วนที่จะเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบันกับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีในอวทานที่มี                
การด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์ ส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องราวในอดีตของ          
ผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องอันจะมีลักษณะคล้ายกับมูลเหตุของการเล่าเรื่องชาดก ซึ่งมูลเหตุของการเล่า
เรื่องชาดกมี 4 ลักษณะ138 คือ 1. อัตตัชฌาสยะ คือพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ที่จะทรงแสดงธรรม
ด้วยพระองค์เอง 2. ปรัชฌาสยะ คือผู้ฟังปรารถนาที่จะทราบเรื่องจึงกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้
ทรงแสดงธรรม 3. อัตถุปปัตติกะ คือมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงปรารถเรื่องนั้นเป็นเหตุแสดง
ธรรม 4. ปุจฉาวสิกา คือมีปัญหาเกิดขึ้นผู้ถามใคร่จะทราบถึงทูลถามปัญหานั้นเพ่ือปลดเปลื้องความ
สงสัยของตน ส าหรับในทิวยาวทานเรื่องที่ 1-19 ที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้ปรากฏมูลเหตุที่
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอดีตอยู่ 2 ลักษณะคือ ปรัชฌาสยะกับ             
อัตถุปปัตติกะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
  ณ ส่วนแห่งแผ่นดินแห่งใดแห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรประเทศแห่ง

แผ่นดินที่นูนขึ้น ก็ครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาอีกว่า “ดูก่อน
อานนท์ เธอปรารถนาที่จะดูเสายัญนี้อันสูง 1,000 วา กว้าง 16 คันธนูงดงามไปด้วยรัตนะ
นานาชนิดอันเป็นทิพย์ล้วนไปด้วยทองค าที่พระราชาพระนามว่า มหาประณาทะ ทรงถวาย
ทานกระท าบุญทั้งหลายแช่ไว้ในแม่น้ าคงคาหรือเปล่า ?” พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มี               
พระภาคเจ้า ส าหรับสถานการณ์เช่นนี้เป็นเวลาสมควร เป็นโอกาสอันดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นี้จะพึงยกเสายัญขึ้น (เพื่อที่) ภิกษุทั้งหลายจะพึงมองดู” ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงใช้ลายพระองคุลีอันมีสัญลักษณ์รูปจักร  รูปสวัสติกะ รูปนันทยาวรรตะที่เกิดมีได้ด้วย
บุญหลายร้อยประการอันกระท าความสบายใจให้แก่ชนทั้งหลายผู้กลัวแล้ว ลูบพื้นแผ่นดิน 
เหล่านาคทั้งหลายใคร่ครวญอยู่ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลูบพื้นแผ่นดินเพื่อประโยชน์          
อะไร ?” จนกระทั่งเหล่าชนผู้ต้องการจะเห็นเสายัญก็ได้เห็น ล าดับนั้น พวกนาคเหล่านั้นจึงยก
เสายัญขึ้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายเริ่มแล้วเพื่อที่จะมองดูเสายัญ แต่ท่านภัททาลีผู้ไม่ได้ใส่ใจเย็บผ้า
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63 ; และ เฉลิม มากนวล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป, 19-20. 
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บังสุกุลอยู่ ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงก าหนดนิมิตทั้งสูงและกว้างของเสายัญ (จนกว่า) เสายัญจะหายไป” (หลังจากนั้น)          
เสายัญก็หายไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์           
ผู้เจริญ ขอพระองค์ทอดพระเนตรเอาเถิด” ภิกษุทั้งหลายย่อมมองดูเสายัญหากแต่ท่านภัททาลี
ไม่ได้สนใจเย็บผ้าบังสุกุลอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านปราศจากราคะหรือว่าเพราะท่านเคยใส่ใจ
มาก่อนแล้ว ? ถ้าเหตุการณ์นั้นเป็นเพราะท่านเป็นผู้ปราศจากราคะจริงๆ แม้ภิกษุเหล่าอื่น                       
ผู้ปราศจากราคะก็มีอยู่ แต่หากเป็นเพราะท่านเคยใส่ใจมาก่อนแล้ว ท่านเป็นใครใส่ใจแล้วในที่
ไหน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะ (ภัททาลี) เป็นผู้ปราศจากราคะด้วย 
เป็นเพราะเคยใส่ใจมาก่อนแล้วด้วย” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ท่านภัททาลีนี้ใส่ใจแล้ว 
เมื่อไร ?” พระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสอดีตนิทานว่า139 

 
เมื่อพิจารณามูลเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญใน

เรื่องข้างต้นจะพบว่า เป็นมูลเหตุที่เป็นปรัชฌาสยะ คือพระภิกษุทั้งหลายเห็นภิกษุภัททาลีเอาแต่เย็บ
ผ้าบังสุกุลไม่ได้ใส่ใจมองดูเสายัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงให้เห็นก็อยากจะทราบสาเหตุที่ภิกษุ           
ภัททาลีนั้นไม่ได้สนใจว่าเป็นเพราะเหตุอันใด จึงท ากราบทูลถามกะพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึง
ตรัสว่าเป็นพระภิกษุภัททาลีนั้นเคยใส่ใจมาก่อนแล้วจากนั้นจึงได้น าอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้ฟังว่าใส่ใจ
มาก่อนอย่างไร 

 
ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าการแย้มพระโอษฐ์แล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า 

ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าการแย้มให้ปรากฏ เรื่อยไปจนถึงรัศมีก็จะอันตรธาน
กลับเข้าไปที่พระอุณหิสดังที่กล่าวมา...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว 
ถูกต้องแล้ว  พระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มี
เหตุไม่มีปัจจัย อานนท์ เธอเห็นพราหมณ์ผู้ที่กล่าวสดุดีพระตถาคตด้วยคาถาหรือ  ?”             
พระอานนท์กราบทูลว่า “เห็นพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ 
พราหมณ์นั้นจะไม่ถึงวินิบาตตลอด 20 กัลป์ และจะท่องเที่ยวไปยังเทวโลกและมนุษย์โลก 
(เท่านั้น) ในภพสุดท้าย ในชาติสุดท้าย ในการได้อาตมภาวะครั้งสุดท้าย พราหมณ์จะเป็น             
พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า สตวารหะ ภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัยจึงทูลถามพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าผู้ตัดความสงสัยได้ทั้งมวลว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ขอพระองค์
ทอดพระเนตรดูเถิด พราหมณ์นี้สดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงคาถาเดียว และพระผู้มีพระภาค
เจ้าก็ทรงพยากรณ์เขาไว้ในปัจเจกโพธิญาณ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่
แต่ในบัดนี้เท่านั้น ในอดีตกาลพราหมณ์นี้ก็สดุดีเราด้วยคาถาเดียวเหมือนกัน และเราแต่งตั้งให้
พราหมณ์นั้นอยู่ในหมู่บ้านอันประเสริฐ 5 แห่ง เธอจงฟังเรื่องนั้น และจงตั้งใจมนสิการให้ดีเรา
จะกล่าว” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน าอดีตนิทานมาตรัสแล้วว่า140  
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เมื่อพิจารณามูลเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญใน
เรื่องข้างต้นจะพบว่า เป็นมูลเหตุที่เป็นปรัชฌาสยะ คือเริ่มจากพระอานนท์สงสัยถึงการแย้มพระสรวล
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีเหตุมีปัจจัยอันใด เมื่อพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเพราะพราหมณ์นี้ได้สดุดี
พระองค์ด้วยคาถาซึ่งจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า จากนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็เกิดความสงสัยว่าท าไม
แค่สรรเสริญด้วยคาถาเพียงคาถาเดียวพระผู้มีภาคเจ้าจึงพยากรณ์พราหมณ์ไว้ในปัจเจกโพธิญาณเลย 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เพราะไม่ใช่แค่เพียงในบัดนี้เท่านั้นในอดีตก็เคยมีมาแล้วจากนั้นก็
เชื่อมโยงเข้าสู่อดีตนิทาน  

 
พระอานนท์ผู้เป็นเถระประคองอัญชลีแล้วกราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้ าว่า            

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์โปรดทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข้า นับแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
เริ่มออกเดินทางเพื่อปรินิพพาน เทวดาและสิ่งมีชีวิตจ านวนมากมายหลายแสนถูกท าให้ตั้งอยู่
ในสัตยธรรม ฤษีจ านวนมากมายหลายแสนตนก็มาจากภูเขา หุบเขา เนินเขา และถ้ า พระผู้ มี
พระภาคเจ้า (ตรัสกะพวกเขาเหล่านั้นว่า) “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จงบรรพชาเถิด” ฤษี
เหล่านั้นก็พากเพียรบากบั่นพยายามเพราะละสิ้นสรรพกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุ           
พระอรหันต์ เหล่านาค ยักษ์ คนธรรพ์ กินนร และพญานาคจ านวนมากได้รับเอาสรณคมน์และ
สิกขาบท สิ่งมีชีวิตจ านวนมากมายหลายแสนแห่งเมืองไวศาลีถูกท าให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล 
บางพวกตั้งอยู่ในสกทาคามิผล บางพวกตั้งอยู่ในอนาคามิผล บางพวกก็ออกบวชครั้นบวชแล้ว
ได้บรรลุอรหันต์ บางพวกถูกท าให้ตั้งอยู่ในสรณคมน์และสิกขาบท” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“อานนท์ ในเรื่องนี้ยังน่าอัศจรรย์อีกหรือที่ในบัดนี้เราผู้เป็นพระสัพพัญญู รู้อาการทุกอย่าง            
มีความช านาญในธรรมที่ควรรู้ด้วยญาณอันยอดเยี่ยมปราศจากตัณหา อุปาทาน ผู้ละอหังการ 
มมังการ อัสมิมานะ อภินิเวศ และกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานได้แล้ว ได้กระท าพุทธกิจ
โปรดเวไนยสัตว์เช่นนี้ เนื่องจากในอดีตกาลนานแสนนานเราผู้มีราคะ โทสะ โมหะ ยังไม่หลุด
พ้นจากชาติ ชรา วยาธิ มรณะ โศก ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เป็นธรรมดา 
เนื่องจากเราประสบเวทนาใกล้ต่อความตาย ยังแสดงปริกรมกถาเช่นนี้ ซึ่งท าให้เหล่าสัตว์หลาย
แสนจ านวนมากสละการอยู่ครองเรือน บวชเป็นฤษี เจริญพรหมวิหารธรรม 4 ประการ ละ
ความทะยานอยาก ประพฤติวิหารธรรมสม่ าเสมอ ได้ไปบังเกิดในสภาแห่งพรหมโลก เธอจงฟัง
อดีตนิทานนั้นดังต่อไปนี้141  

 
เมื่อพิจารณามูลเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องราวในอดีตในเรื่องข้างต้นจะพบว่า  

เป็นมูลเหตุที่เป็นอัตถุปปัตติกะ คือมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องนั้นเป็นเหตุ 
กล่าวคือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปลงสังขารแล้ว แต่กระนั้นพระองค์ก็ได้ท าให้
สิ่งมีชีวิตมากมายหลายร้อยหลายแสนบรรลุธรรมต่างๆ ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นเช่นเดียวกับสถานการณ์นี้
ก็เคยมีมาแล้ว ดังนั้นพระองค์จึงยกอดีตนิทานที่เป็นเหมือนกับเหตุการณ์นี้มาตรัสเล่าให้ฟัง 

อดีตวัตถุ คือเรื่องราวที่แทรกเข้ามา เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเชื่อมโยงระหว่าง
เหตุการณ์ในปัจจุบันชาติกับอดีตชาติ ภายหลังจากท่ีมีผู้ทูลถามถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของผู้มี
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บทบาทส าคัญในเรื่องว่าเป็นอย่างไรซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องอาจจะได้รับความสุข ความทุกข์ได้
ส าเร็จธรรมหรืออาจจะได้รับทั้งความสุขและความทุกข ์ได้ส าเร็จธรรมคละเคล้ากันไป เรื่องราวในอดีต
หรืออดีตวัตถุนี้บางเรื่องก็มีรายละเอียดไม่มาก แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ยาวและมีรายละเอียดของเรื่อง
มากซึ่งอวทานส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจะทรงเล่าเรื่องราวในอดีตเพียงเรื่องเดียว  ดังตัวอย่างอวทาน 
เรื่องที่ 2 ปูรณะ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องปูรณะเป็นบุตรของคฤหบดีกับนางทาสีอาศัยอยู่ใน
เมืองชื่อว่า สูรปารกะ มีพ่ีชายต่างมารดา 3 คน เมื่อบิดาตายไปปูรณะได้อาศัยอยู่กับพ่ีชายคนโต 
ปูรณะมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการออกเดินเรือค้าขายจนชื่อเสียงของเขาได้ยินไปทั่วทั้ง
พระนครว่า เป็นผู้ออกเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทร 6 ครั้งและส าเร็จการเดินเรือทุกครั้ง ต่อมาปูรณะได้ยิน
ค าว่า พระพุทธเจ้า จากพวกพ่อค้าก็ขนลุกชูชันเข้าไปถามพวกพ่อค้าว่า พระพุทธเจ้านี้คือใครกัน เมื่อ
ได้ฟังค าจากพวกพ่อค้ามีความต้องการที่จะบวชจึงไปลาผู้เป็นพ่ีชายแล้วเดินทางไปยังเมืองศราวัสตี 
และได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทากับพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งยังได้บรรลุอรหัตผลด้วย    
เพ่ือที่จะทรงชี้ให้เห็นผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีในอดีต พระพุทธเจ้าจึงทรงน าเรื่องราวในอดีตของ
ปูรณะมาตรัสเล่าไว้ดังนี้ 

 
ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในภัทรกัลป์นี้ ในเวลาที่คนมาอายุ 20,000 ปี              

พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ ผู้เสด็ จไปดี
แล้ว ผู้รู้แจ้งโลก ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยม ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลายได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงอาศัยเมืองพาราณสีประทับ
อยู่แล้ว ปูรณะนี้บวชแล้วในศาสนาของพระองค์ และกระท าความขวนขวายในหลักธรรม
ส าหรับสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎก จนกระทั่งได้รับภาระหน้าที่ดูแลพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่ง           
พระอรหันต์นั้นเริ่มเพื่อจะกวาดวิหารแล้ว แต่ว่าหยากเยื่อถูกลมพัดไปข้างโน้นข้างนี้ ท่านจึง
ก าหนดว่า “จงพักการกวาดไว้ก่อนเถิดจนกว่าลมจะสงบลง” ด้วยมีความขวนขวาย ปูรณะเห็น
วิหารยังไม่ได้กวาดแล้ว เธอจึงได้เปล่งวาจาอันหยาบคายด้วยท่าทางแข็งกร้าวอย่างรุนแรงว่า 
“เป็นหน้าที่ของลูกนางทาสีคนไหนพระอรหันต์รูปนั้นฟังแล้วท่านตระหนักว่า “ปูรณะนี้เป็นคน
แข็งกร้าว จงพักเรื่องนี้ไว้ก่อน เราจะตักเตือน (ปูรณะ) ในภายหลัง” ในเวลาที่อาการแข็งกร้าว
ของปูรณะนั้นหายไปแล้ว ท่านจึงเข้าไปหาปูรณะนั้นแล้วกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าเราเป็น
ใคร” ปูรณะกล่าวว่า “เราทราบท่านคือบรรพชิตในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่า กาศยปะ ผมก็เป็นเหมือนกัน พระอรหันต์รูปนั้น กล่าวว่า “ถ้าท่านทราบอย่างนั้นก็ดี แต่
ด้วยกระผมหลังจากที่บวชแล้วก็ได้กระท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้ว ทั้ง (กระผม) ปลดเปลื้อง
พันธนาการทุกอย่างได้แล้ว แต่ท่านได้เปล่งถ้อยค าอันหยาบ กระด้าง ท่านจงสารภาพผิดด้วย
การขอขมาลาโทษเถิด แม้ท าอย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง สิ้นสลาย หายไป” 
ปูรณะนั้นจึงสารภาพผิดโดยการขอขมาลาโทษแล้ว142 

 
การที่พระพุทธเจ้าทรงน าเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุสงฆ์ฟังเช่นนี้เพ่ือทรงเน้นย้ า

ว่าผลที่ได้รับในปัจจุบันชาตินี้ล้วนมีเหตุปัจจัยมาแต่อดีตชาติทั้งนั้นและผลที่ได้รับในปัจจุบันชาตินี้อาจ

                                                           
142

Ibid., 33. 
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มีทั้งดี ไม่ดีหรือมีทั้งดีและไม่ดีคละเคล้ากันไป ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการกระท าในอดีตชาติทั้งสิ้น               
ดังเรื่องราวของปูรณะข้างต้นที่ชี้ให้เห็นว่า ปูรณะเกิดมาเป็นลูกนางทาสี ก็เพราะในอดีตชาติเคยกล่าว
วาจาหยาบคายกับพระอรหันต์รูปหนึ่งไว้  อนึ่งเนื่องจากปูรณะกระท าการบ ารุงสงฆ์จึงท าให้เกิดใน
ตระกูลที่มั่งค่ัง ร่ ารวย มีทรัพย์สินเงินทอง  

อย่างไรก็ตาม มีอวทานบางเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องราวในอดีตซ้อนกัน 2-3 เรื่องเพ่ือ
ทรงแสดงให้เห็นว่ากรรมในอดีตชาติที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันชาติได้นั้นไม่ใช่เพียงชาติเดียวก่อนชาตินี้
เท่านั้น แต่อาจจะเป็นชาติใดชาติหนึ่งที่ผ่านมาในอดีต อันไกลโพ้นก็สามารถส่งผลได้เช่นกัน                  
ดังตัวอย่างอวทานเรื่องที่ 18 ธรรมรุจยวทาน (พระเถระชื่อว่า ธรรมรุจิ) ซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง
เป็นผู้ที่เกิดในตระกูลพราหมณ์ ทารกนั้นมีความยินดีในธรรมจึงถูกตั้งชื่อว่า ธรรมรุจิ ทารกนั้นเมื่อ
บริโภคอยู่ไม่ว่าครั้งไหนๆ ก็ไม่อ่ิมด้วยข้าวและน้ า ในเวลาที่เติบโตขึ้นมารดาและบิดาได้มอบภาชนะใส่
อาหารให้แกเ่ขาเที่ยวขอทานไป วันหนึ่งเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจว่าตนท ากรรมอะไรไว้ ทุกครั้งที่บริโภค
จึงไม่อ่ิมทั้งยังปรารถนาอาหารอยู่ตลอดเวลาจึงคิดฆ่าตัวตาย ขณะนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งกล่าวแนะน าให้
ไปยังพระเชตวันเพ่ืออุปสมบทในพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ธรรมรุจิท าให้
ธรรมรุจินั้นบรรลุพระอรหันต์ ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสแก่ธรรมรุจิว่า ธรรมรุจิ นานแล้ว
หนอ นานมากหนอ ท่านธรรมรุจิกราบทูลว่า ขอรับ นานมากแล้ว เหล่าภิกษุทั้งหลายเกิดความสงสัย
จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงน าเรื่องราวในอดีตชาติของธรรมรุจิมาตรัสเล่าติดต่อกันถึง              
3 เรื่องดังนี้ 

 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตกาลนานมาแล้ว ในอสังไขยย์ที่ 1           

พระตถาคตเจ้าพระนามว่า เกษมังกระทรงอุบัติขึ้นในโลก...ก็ในเมืองเกษมาวดีนั้นมีพระราชา
พระนามว่า เกษมะทรงครองราชย์อยู่ อนึ่ง ในเมืองเกษมาวดีนั้นมีเศรษฐีพ่อค้าคนหนึ่งอาศัย
อยู่เขาได้นิมนต์พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระนั้น พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้อยู่จ า
พรรษาตลอด 3 เดือนกับอีก 60 วัน (5 เดือน) ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง ครั้งนั้น เศรษฐีนั้น
ตระหนักอยู่ว่า “เราจะไปยังมหาสมุทร เราจะรวบรวมสินค้าและน ารัตนะทั้งหลายจากที่นั้น 
กระท า (การบ ารุง) พระสงฆ์ตลอดระยะเวลา 5 ปี”...เมื่อเศรษฐีนี้ออกเดินเรือไปยังมหาสมุทร
นั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ ทรงกระท าพุทธกิจทั้งหมดแล้ว เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานด้วยนิรุปาทิเสสนิพานธาตุ...ก็เศรษฐีนั้นมีเทวดาและอมนุษย์คุ้มครองแล้วจึง
ส าเร็จการเดินเรือข้ามจากมหาสมุทรนั้นแล้ว…เศรษฐีนั้นจึงกล่าวว่า “พระสัมยักสัมพุทธเจ้า
พระนามว่า เกษมังกระทรงประทับอยู่ในราชธานีเกษมาวดีหรือ ?” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า            
“พระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระนั้นทรงปรินิพพานแล้ว”...อนึ่ง เมื่อ
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว 7 วัน พระราชาพระนามว่า เกษมะ รับสั่งให้สร้าง
เจดีย์แต่มีอานุภาพน้อยเพื่อพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ”...เศรษฐีนั้นได้มี
ความคิดอย่างนี้ว่า เราได้น าทองนี้มามุ่งถึงพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ แต่
พระองค์ทรงปรินิพพานแล้ว อย่ากระนั้นเลยเราพึงให้สร้างเจดีย์อันมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าแก่
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนั่นแลด้วยทองนี้นี่แหละ... ครั้งนั้น พวกพราหมณ์ทั้งหลายผู้
อาศัยอยู่ในพระนครทั้งหมดเข้าไปหามหาเศรษฐีนั้นแล้วกล่าวว่า “มหาเศรษฐีผู้เจริญ ในเวลาที่
พระพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ จะพึงอุบัติขึ้นในโลก พวกเราชื่อว่าพระทักษิณียบุคคลของ
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โลก เมื่อใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว เมื่อนั้นพระองค์ทรงเป็นพระทักษิณียบุคคล 
แต่บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงปรินิพพานแล้ว พวกเราเท่านั้นชื่อว่าเป็นพระ
ทักษิณียบุคคล ทองนั้นควรจะเป็นของพวกเรา” เศรษฐีนั้นกล่าวแก่พราหมณ์เหล่านั้นว่า “เรา
จะไม่ให้ทองนี้แก่พวกท่าน” พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่า “ถ้าท่านจะไม่ให้แก่พวกเรา พวกเราก็
จะไม่ให้ท่านท าการงาน (สร้างเจดีย์)” ล าดับนั้น พระราชาทรงประทานบุรุษรับใช้ของพระองค์
ผู้ชื่อว่า สหัสรโยธี แก่เศรษฐีนั้น…ก็เมื่อสถูปนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้ว บุรุษผู้ได้
ชื่อว่าสหัสรโยธีนั้น ครั้นเห็นสถูปนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วจึงกล่าวว่า “ชนทั้งหลาย
ท าสักการะที่เจดีย์นี้แล้วจะได้รับอะไร ?” ครั้งนั้น เศรษฐีนั้นเริ่มที่จะพรรณนาถึงตัวอย่างการ
เป็นพระพุทธเจ้าว่า “บุคคลเมื่อกระท าอยู่อย่างนี้ด้วย ความเพียรพยายามตลอด 3 อสังไขย์จะ
ได้รับอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีจึงกล่าวว่า “ท่านมหาเศรษฐี ท่าน
กระท าการตั้งปณิธานไว้ในโพธิญาณชนิดไหนเล่า ?” มหาเศรษฐีนั้นจึงกล่าวว่า “เราท าจิตใน
อนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นแล้ว”  บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีจึงกล่าวว่า “ถ้าท่านท าจิต
ในอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นแล้วไซร้เราจะเป็นสาวกของท่านนั่นแล” ท่านพึงยอมรับ
เราด้วยเถิด ล าดับนั้น เศรษฐีนั้นจึงกล่าวแก่บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสหัสรโยธีนั้นว่า  “ท่านผู้เจริญ ท่าน
เป็นผู้กระท าบาปมากหนอ แต่อย่างไรก็ตามในเวลาที่ท่านได้ยินเสียงว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ
ขึ้นในโลกพึงตั้งสติไว้เถิด 

ในอสังไขยย์ที่สองพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกรทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก…
ครั้งนั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร ทรงเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทเสด็จถึง
ราชธานีนามว่า ทวีปาวตีโดยล าดับ...ครั้งนั้น พระเจ้าทวีปะได้นิมนต์พระสัมยักสัมพุทธเจ้า                
พระนามว่า ทีปังกร ให้เสด็จเข้าไปยังพระนครด้วยสักการะอันยิ่ง …ก็ในครั้งนั้นพระเจ้า            
วาสวะทรงปรารถนาการบริจาคตลอดระยะเวลา 12 ปี ท้ายสุดแห่งการบูชายัญพระองค์
รับสั่งให้จัดตั้งมหาประทาน…ก็เทวดาได้กราบทูลแล้วแก่พระเจ้าวาสวะนั้นว่ามีมาณพสองคน
ก าลังเดินทางมาคือ มาณพชื่อว่า สุมติ และมาณพชื่อว่ามติ บรรดาพวกเขาทั้งสองคนนี้
พระองค์จงให้เครื่องพระราชทานแก่สุมติ…ดังนั้น พระองค์จะพระราชทานมหาประทานแก่
สุมติมาณพผู้ถึงความยิ่งใหญ่แห่งผลบุญ…สุมติมาณพรับเคร่ืองมหาประทาน 5 ประการ อันมี
เหยือกทองค า เป็นต้น แต่ไม่รับเครื่องมหาประทานอย่างหนึ่งคือหญิงสาว…หญิงสาวนั้นผู้ที่
สุมติมาณพไม่รับเอาไปอยู่จึงเดินทางไปยังทีปาวตีนครของพระเจ้าทีปะ…นางครั้นไปใน          
พระนครนั้นแล้วก็ปลดเปลื้องเครื่องประดับของตัวเองออกจากร่างกาย แล้วให้ไว้แก่นาย
มาลาการว่า “ท่าน (รับ) เอามูลค่าแห่งเครื่องประดับนี้แล้ว จงให้ดอกบัวสีน้ าเงินแก่เราทุกๆ 
วันเพื่อบูชาเทพ”…ในคืนนั้นนั่นเองสุมตินั้นได้ฝันเห็นเหตุการณ์ 10 ประการ...จึงเข้าไปหาฤษี
เพื่อขจัดความสงสัย…ฤษีนั้นกล่าวว่า “เราไม่สามารถจะกระท าการพยากรณ์ความฝันเหล่านี้
ได้ ท่านจงไปยังราชธานีทีปาวตี…ก็สุมตินั้นเดินทางมาถึงสถานที่นั้นแล้วโดยล าดับ เขาจึงเข้า
ไปยังเรือนของนายมาลาการผู้ดูแลดอกไม้ทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้รับดอกไม้สักดอกหนึ่งเลย…ก็
นางทาริกานั้นเดินมายังข้างหน้าของสุมติมาณพนั้นจากอุทยานนั้น…สุมติเห็นดอกปัทม์
เหล่านั้นแล้วจึงกล่าวแก่นางทาริกานั้นว่า “เธอ จงให้ดอกปัทม์เหล่านี้แก่เรา” เธอจงขาย
ดอกปัทม์เหล่านี้แล้วรับเอาเงิน 500 กระษาปณ์จากเรา…“เราจะบูชาพระผู้มีพระภาค             
พุทธเจ้า” หลังจากนั้น นางทาริกาจึงกล่าวว่า “จะมีประโยชน์อะไรที่จะพึงกระท าด้วย
กระษาปณ์ส าหรับเรา” เราจะถวายแก่พระพุทธเจ้า ก็ได้ถ้าด้วยผลแห่งการถวายดอกปัทม์
เหล่านี้ ท่านจะปรารถนาเราเป็นภรรยาทุกๆ ชาติ...สุมติกล่าวว่า “พวกเราเป็นผู้ยินดียิ่งใน
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ทานย่อมกระท าการสละครอบครัวหนุ่มสาว และการสละเลือดเนื้อของตัวเอง” ล าดับนั้น 
นางทาริกาจึงกล่าวแก่สุมติว่า “ท่านจงตั้งปณิธานอย่างนี้ หลังจากนั้น ท่านพึงมอบดิฉันให้แก่
ผู้ที่ท่านปรารถนาจะให้” ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางทาริกานั้นจึงให้ดอกปัทม์ 5 ดอกแก่สุมติ
นั้น แล้วถือเอาเองไว้ 2 ดอก…สุมติและนางทาริกาย่อมถือดอกปัทม์เดินตามพระทีปังกร          
สัมยักสัมพุทธเจ้า แต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ถูกแวดล้อมด้วยหมู่แห่ง
มหาชนในที่นั้นเพื่อต้องการจะบูชา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตระหนักว่า “มาณพสุมติจะ
กระท าแหล่งก าเนิดบุญได้มากกว่าหมู่แห่งมหาชนนี้ เมื่อทราบแล้วจึงทรงนิรมิตฝนเจือลม
อันมีก าลังแรงขึ้น ขณะนั้นหมู่มหาชนนั้นได้ให้ช่องทางแล้ว ก็สุมติมาณพผู้ได้โอกาสแล้ว...จึง
ถวายดอกปัทม์ 5 ดอก…ก็ในพื้นที่นั้นเพราะมีลมและฝนอย่างหนักจึงเกิดเป็นโคลน หลังจาก
นั้น สุมติมาณพจึงนอนราบลงกับพื้นดินที่มีโคลนตมรองรับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า  เมื่อ     
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าข้ามสุมติมาณพผู้นอนราบอยู่ที่พื้นแผ่นดินที่มีโคลนตมนั้น…ล าดับ
นั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าทีปังกรนั้นทรงวางพระบาทบนชฎาของสุมติมาณพนั้น ก็มติมาณพ
ได้ติดตามไปข้างหลังสุมติอยู่อย่างนี้นั่นแล เขาไม่พอใจแล้ว…หลังจากนั้น พระสัมยักสัมพุทธ-
เจ้าทีปังกรได้พยากรณ์สุมติมาณพ…ล าดับนั้น สุมติมาณพกล่าวกะมติมาณพว่า “พระผู้มี          
พระภาคเจ้าทรงพยากรณ์เราไว้ในอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณ ท่านยังจิตให้เกิดขึ้นในที่ไหน 
(ท่านคิดอะไรอยู่) ? ครั้งนั้น มติมาณพกล่าวว่า “”สุมติมาณพ (ขณะนั้น) เราไม่พอใจแล้ว       
สุมติมาณพนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านไม่พอใจแล้วกระท าอย่างไร ?” ล าดับนั้น มติมาณพจึง           
กล่าวว่า “ในเวลาที่พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าใช้พระยุคลบาทเหยียบที่ชฎาของท่าน            
เราได้เปล่งวาจาออกมาด้วยความไม่พอใจว่า “พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าใช้พระยุคลบาท
เหยียบชฎาของสุมติมาณพผู้เชี่ยวชาญในพระเวทข้ามไปแล้ว” ล าดับนั้น สุมติกล่าวแก่มติ  
นั้นว่า “มาเถิดท่าน พวกเราจะบวชในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” หลังจากนั้น สุมติและ
มติจึงได้บรรพชาในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร อนึ่ง สุมติครั้นบวช
แล้วก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสาม สั่งสอนบริษัทโดยธรรม และสุมติมาณพนั้นเมื่อตายไปแล้ว
ก็ไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นตุษิต (ส่วน) มติมาณพเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรก 

ในอสังไขยย์ที่สามหลังจากนั้น พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กรกุจฉันทะทรง
อุบัติขึ้นแล้วในโลก..ก็ในราชธานีนั้นมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ มหาเศรษฐีนั้นได้แต่งงาน
กับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน...บุตรได้เกิดมาแล้ว...คฤหบดีนั้นผู้ติดอยู่ในโลกแห่งการค้าขาย
จึงถือเอาสินค้าเดินทางไปสู่ประเทศที่ไกลกว่า ดังนั้น คฤหบดีนั้นจึงไม่ได้เดินทางกลับมาเป็น
ระยะเวลานาน ส่วนทารกนั้นวันเวลาผ่านไปก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีรูปงาม ชวนมอง           
น่าเลื่อมใส...ต่อมามารดาของเด็กนี้ถูกกิเลสตัณหารุมเร้าแล้วจึงเริ่มคิดว่า “จะพึงมีอุบาย
อะไรที่เราพึงบรรเทากิเลสตัณหานี้ได้และใครๆ จะไม่พึงทราบเรื่องของเรา ?”...นางจึงเรียก
หญิงแม่เล้ามา...เธอจงหาบุรุษรูปงามมาให้ฉันซึ่งจะต้องเป็นคนคุ้นเคย และไม่เป็นที่สงสัย
ของชาวบ้าน…ล าดับนั้น ภรรยาของพ่อค้านั้นจึงกล่าวแก่หญิงแม่เล้านั้นว่า “ถ้าบุรุษผู้
ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้ไม่มี บุตรของฉันนี้มีอยู่นั่นแล… มารดาของเด็กหนุ่มนั้นเมื่อเสพ
สังวาสในเรือนของหญิงแม่เล้านั้น…ล าดับนั้น พ่อค้าหนุ่มนั้นฟังค าของมารดาอย่างนั้นแล้ว มี
จิตสับสนหมดสติล้มลงไปบนพื้นมารดาจึงกล่าวว่า “เจ้าถึงความล าบากอย่างนี้ไปท าไมกัน” ? 
เจ้ายอมรับการกระท าของตัวเจ้าเองแล้วจงหนักแน่นเถิด เจ้าอย่าได้กระท าความอ่อนแอ
เลย”…สตรีก็เปรียบเหมือนหนทางซึ่งหมายถึงบุตรจะต้องเดินไปตามทางที่บิดาเดิน  ก็บุตร
เมื่อเดนิตามทางนี้ไปย่อมไม่ชื่อว่ากระท าความผิด สตรีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่ง
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สตรีก็เปรียบเสมือนท่าน้ าซึ่งหมายถึงบิดาอาบน้ าที่ท่าน้ าใด บุตรจะต้องอาบน้ าที่ท่าน้ านั้น 
เมื่อบุตรอาบน้ าที่ท่าน้ า (เดียวกันกับบิดา) ย่อมไม่ชื่อว่ากระท าความผิด...ต่อมาเศรษฐีนั้นได้
ส่งจดหมายไปที่เรือนแล้วว่า “นางผู้เจริญ เธอจงมีความมั่นคง เข้มแข็งและอุตสาหะให้มาก
เถิด แม้เราจะเดินทางกลับตามจดหมายที่เขียนไว้” ภรรยาของพ่อค้านั้นฟังเนื้อความใน
จดหมายอย่างนั้นแล้วก็เกิดความหดหู่ใจบัดนี้เราได้เสพสังวาสกะบุตรด้วยการปฏิบัติแล้ว
อย่างนี้ และพ่อค้านั้นจะกลับมาอุบายอะไรพึงมีอันท าให้เราจะพึงปลงลงซึ่งพ่อค้านั้น…เจ้าจง
ไป (และ) จงฆ่าบิดาผู้ยังไม่มาถึงนั้นแล เขาเกิดความก าหนัดในกามทั้งหลายจึงตกลงใจที่จะ
ฆ่าบิดา...มารดานั้นผู้ปิดเป็นความลับเสพสังวาสอยู่กะบุตรนั้นโดยอสัทธรรมย่อมไม่ได้รับ
ความยินดี ก็มารดาผู้ไม่ยินดีอยู่แล้วจึงกล่าวกะบุตรนั้นว่า “พวกเราจะเสพสังวาสกันโดยต้อง
ปกปิดเป็นความลับอย่างนี้ ไปจนถึงเมื่อไร” ? “อย่ากระนั้นเลย พวกเราออกจากประเทศนี้
ไปยังต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายโดยมีการประกาศหมั้นหมายอย่างชอบธรรม
ว่า เป็นสามีภรรยากันอย่างเปิดเผยไม่มีใครสงสัย”…ล าดับนั้น เด็กหนุ่มและมารดาทั้งสอง… 
ถือเอาเงินและทองตามที่ต้องการแล้วเดินทางไปยังแว่นแคว้นอื่น ...จนกระทั่งเวลาล่วงไปไม่
นานภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เที่ยวจาริกไปในชนบทถึงแล้วซึ่งเมืองนั้นโดยล าดับ ภิกษุนั้นเมื่อ
เที่ยวบิณฑบาตในเมืองนั้นเห็นเด็กหนุ่มนี้นั้น ก็เด็กหนุ่มนั้นได้ยินภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั้น
ทักทายอยู่อย่างนั้นก็ตกใจ เร่ิมคิดวิตกเพราะกรรมที่ประพฤติหยาบช้าของตนเอง...ล าดับนั้น 
พวกเขาทั้งสองจึงคิดแล้วว่า “พวกเราจะนิมนต์ภิกษุนี้ให้มาฉันภัตตาหารในเรือน (หลังจาก
นั้น) ก็จะฆ่าเสีย”…คร้ังนั้น เด็กหนุ่มนั้นเห็นภิกษุนั้นเดินออกจากเรือนไปอย่างคุ้นเคยจึงเดิน
ตามไปข้างหลังแล้วเอามีดแทงไปที่ร่างของภิกษุนั้นแล้วปลงลงเสียจากชีวิต ...มารดานั้นของ
เด็กหนุ่มนั้นเมื่อเสพสังวาสกะบุตรนั้นโดยอสัทธรรมก็มีความใคร่ลับๆ กับบุตรของเศรษฐีใน
เมืองนั้นนั่นแลเด็กหนุ่มนั้นรู้ถึงการปฏิบัติก้าวล่วงอย่างนั้นแล้ว…เมื่อบุตรกล่าวอยู่สองครั้ง 
สามครั้งก็ไม่ยอมเลิก ล าดับ นั้นเด็กหนุ่มนั้นจึงใช้ดาบฟันแล้วปลงมารดานั้นเสียจากชีวิต ...
เหล่าเทวดาทั้งหลายจึงป่าวประกาศในชนบทว่า “คนชั่วช้าคนนี้ กระท าปิตุฆาต  อรหัตฆาต 
และมาตฤฆาต อนันตริยกรรม 3 อย่างอันจะท าให้บังเกิดในนรก คนชั่วช้าผู้นี้กระท าไว้แล้ว 
สั่งสมไว้แล้ว ล าดับนั้น ชาวเมืองฟังค านั้นแล้วจึงขับเด็กหนุ่มออกจากเมืองนั้น ในเวลาที่เขา
ถูกขับออกจากเมืองนี้แล้วก็เร่ิมคิดว่า “ในพุทธศาสนานี้จะต้องมีค าแนะน าบางอย่างเป็นแน่” 
? เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า “เราจะไป เราจะบวชในบัดนี้” เขาจึงเดินทางไปยังวิหาร เข้าไปหา
ภิกษุแล้วภิกษุนั้นจึงถามเขาอีกว่า “เจ้ากระท าการฆ่าพระอรหันต์หรือไม่” ครั้งนั้นเด็กหนุ่ม
นั้นจึงกล่าวว่า “แม้พระอรหันต์ผมก็ฆ่าแล้ว” คร้ังนั้น ภิกษุนั้นกล่าวว่า “เจ้าไม่สมควรจะบวช
เพราะประพฤติกรรม (ชั่วช้า)...คร้ังนั้น บุรุษนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุรูปอื่นภิกษุแม้นั้นก็สอบถาม
แล้วโดยล าดับปฏิเสธ (ที่จะให้บวช)...ในเวลาที่เขาแม้อ้อนวอนขอบรรพชาอยู่สองครั้ง สาม
ครั้ง ภิกษุทั้งหลายก็ไม่ให้บวชแล้วจึงเกิดความโกรธเริ่มคิดว่า “แม้เราจะอ้อนวอนอยู่ก็ไม่ได้
การบรรพชาที่ทั่วไปแก่ทุกๆ คน” ล าดับนั้น เขาจึงเผาภิกษุทั้งหลายผู้นอนหลับแล้วในวิหาร
นั้น...บุรุษนั้นเดินทางไปยังวิหารอื่นแล้วและในวิหารนั้นมีภิกษุผู้ด ารงชาติเป็นพระโพธิสัตว์         
ผู้มีเมตตากรุณาอาศัยอยู่ภิกษุนั้นจึงโกนศีรษะของบุรุษนั้นแล้วให้ผ้ากาสาวพัสตร์ทั้งหลาย…
หลังจากนั้นบุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ท่านจงให้สิกขาบทแก่กระผมด้วยเถิด” ครั้งนั้น 
ภิกษุนั้นกล่าวว่า “จะมีประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทส าหรับเธอกันเล่า ?” เธอจงกล่าวอย่างนี้
ตลอดเวลาว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์” หลังจากนั้น ภิกษุนั้นจึงเริ่มแสดงธรรมแก่บุรุษนั้นว่า 
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“เธอเป็นสัตว์ผู้กระท ากรรมอันชั่วช้าอย่างนี้และอย่างนี้ เมื่อไรก็ตามถ้าเธอได้ยินเสียงค าว่า 
พระพุทธเจ้า เธอจงกลับได้สติเถิด”143 

 
คาถา คือส่วนที่เป็นร้อยกรองสั้นๆ ที่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องที่เป็นร้อยแก้ว อวทานที่มี   

การด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้ ทุกๆ เรื่องคาถาจะแทรกอยู่ในองค์ประกอบส่วนปัจจุบันวัตถุและ
อดีตวัตถุ การใช้คาถาในอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้จะมีความหลากหลายกว่าอวทาน
ที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์ทั้งนี้เพราะอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนั้นมีผู้มี
บทบาทในเรื่องหลากหลายกว่าอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์โดยเฉพาะในส่วนปัจจุบัน
วัตถุซึ่งเป็นส่วนที่มีการใช้คาถามากที่สุด ดังนั้น ในเรื่องที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้อาจ
จ าแนกการใช้คาถาได้เป็น 5 ลักษณะ คือลักษณะที่ 1 ใช้เป็นถ้อยค าของเทวดาและพรหม ลักษณะที่ 
2 ใช้เป็นถ้อยค าของพระอานนท์ ลักษณะที่ 3 ใช้เป็นถ้อยค าของผู้ที่ไม่มีบทบาทในเรื่อง ลักษณะที่ 4 
ใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้ที่มีบทบาทในเรื่อง ลักษณะที่ 5 เป็นพระด ารัสของพระผู้มพีระภาคเจ้า 

ลักษณะที่ 1 ใช้คาถาเป็นถ้อยค าของเทวดาและพรหมที่พบนี้เป็นคาถาเดียวกับที่ปรากฏ
ในอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าที่พบในอวทานเรื่องที่ 4 และ
อวทานเรื่องที่ 14 ส่วนอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนั้นพบในอวทานเรื่องที่ 11 และ
อวทานเรื่องที่ 19 คาถาที่เป็นถ้อยค าของเทวดาและพรหมนั้นจะแทรกอยู่ในส่วนปัจจุบันวัตถุ           
เป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แย้มพระโอษฐ์มีปราติหารย์อย่างต่างๆ เกิดขึ้น เทวดา
และพรหมได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเกิดศรัทธาจากนั้นจึงเชิญชวนกันออกบวชปฏิบัติ
ธรรม ฉะนั้นในเรื่องที่มีการแย้มพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะมีคาถานี้ปรากฏด้วยเสมอยกเว้น
ในอวทานเรื่องที่ 5 

 
  ขอเชิญท่านทั้งหลายจงริเริ่มออกบวชบ าเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา | 
  จงท าลายกองทัพมฤตยูให้ได้เสมือนช้างท าลายกระท่อมไม้อ้อฉะนั้น ||1|| 
 

  เพราะว่าผูท้ี่ไมป่ระมาทประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ | 
  จะสละการเวียนวา่ยตายเกิดได้ ท าความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ||2||144 

 
ลักษณะที่ 2 การใช้คาถาเป็นถ้อยค าของพระอานนท์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นค าทูลถามและ 

ทูลขอร้อง คาถาที่เป็นค าถามของพระอานนท์นั้นจะแทรกอยู่ในส่วนปัจจุบันวัตถุ เป็นเหตุการณ์ตอนที่
พระอานนท์ได้เห็นพระรัศมีหายกลับเข้าไปที่พระอุณหิสซึ่งมีนัยว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์ผู้ที่จะ
ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือได้เห็นพระรัศมีหายกลับเข้าไปที่พระอุณาโลมซึ่งมีนัยว่าจะทรง
พยากรณ์ผู้ที่จะได้เป็นพระปรัตเยกพุทธะในอนาคตแล้วเกิดสงสัยจึงทูลถามพระพุทธเจ้าพร้อมทั้ง
กล่าวถ้อยค าขอร้องให้ทรงอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว ลักษณะการใช้คาถาเช่นนี้มีตัวอย่าง
ในอวทานเรื่องที่ 5, อวทานเรื่องที่ 11 และอวทานเรื่องที่ 19 
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 (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) ล าแสงต่างๆ หลายพันสีได้แผ่ซา่นออกมาจากช่องพระพักตร์ |  
 ท าให้ทิศทั้งหลายสว่างไสวไปทั่วประดุจดวงอาทิตย์อุทัยส่องสว่างไปทัว่ฉะนัน้ ||4||  

 

 พร้อมทั้งกล่าวคาถาวา่  
 

(ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ) พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากการอุบัติ  
ทรงละความทะยานอยากและความมัวเมาได้เด็ดขาดทรงเปน็เหตุสูงสุดในโลก |  
พระชินเจ้าทั้งหลายผู้ทรงพิชิตมารได้แล้วย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์ 
อันบริสุทธิ์ยิ่งกวา่สังข์และเส้นใยดอกบัวอย่างไม่มสีาเหตุ ||5||  

 

ข้าแต่พระจอมมุนีศรมณะ มหาวีระชินศรีเจ้า  
พระพุทธองค์เมื่อทรงหยั่งรู้เวลานั้นด้วยโพธิโดยพระองค์เองแล้ว |  
ขอได้ทรงปลดเปลื้องความสงสยัที่เกิดข้ึนแก่เหล่าสาวก  
ผู้ปรารถนาจะฟังด้วยพระด ารัสที่มั่นคง ไพเราะ (และ) สูงส่งทีส่ดุด้วยเถิด ||6||  
 

พระสัมพุทธะทั้งหลายผู้ทรงเปน็ที่พึ่ง (ของสรรพสัตว์)  
ทรงมั่นคงหนักแนน่เสมือนมหาสมุทรและเทือกเขาอทริราช  
ย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์อย่างไม่มีสาเหตุ |  
ปวงประชาชนเหล่านัน้ย่อมปรารถนาจะฟังสาเหตุ  
ที่พระธีรพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์ ||7||145 
 
นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของพระอานนท์ในส่วนที่เป็นบทสนทนากับ

ผู้มีบทบาทส าคัญเรื่อง พบในอวทานเรื่องที่ 2 และคาถาที่เป็นถ้อยค าของพระอานนท์ส าหรับใช้กล่าว
แสดงความพึงพอใจยกย่องพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งปรากฏในส่วนของสโมธานในอวทานเรื่องที่ 11
เท่ากับว่าในอวทานเรื่องที่ 11 ปรากฏการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของพระอานนท์ทั้งในส่วนของ              
ปัจจุบันวัตถุ และสโมธานด้วย ดังนี้ 

 
 ท่านพระอานนท์จึงกล่าวกะพระเถระนั้นด้วยคาถาว่า  
 

 ท่านปูรณะ นีไ้ม่ใช่อาหารในพระราชวังของพระเจา้โกศล | 
 ในบ้านของสุชาตเศรษฐี หรือในบ้านของมฤคารเศรษฐี ||9|| 
 

 เมืองสูรปารกะอยู่ไกลเกินกว่า 100 โยชน์จากทีน่ี ้| 
 ภิกษุผู้มีฤทธิ์พึงไปยังทีน่ี้ได้ ขอทา่นจงนิ่งเสียเถิด ||10|| 

 

 พระเถระจึงกล่าวคาถาว่า 
 

 ความเป็นผู้มีอภิญญา ไม่ใชว่่าจะได้ด้วยความสามารถทางกาย | 
 ด้วยการฟัง ด้วยคุณอันเกิดจากการใช้ก าลัง ด้วยค าพูดหรือความตั้งใจอันแรงกล้า ||11|| 
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 จริงอยู่ อภิญญา 6 เมื่อพิจารณาด้วยก าลงัแห่งศีลและวปิัสสนา  
 และด้วยก าลังแห่งธยานะอันหลากหลายประการอย่างสม่ าเสมอ | 
 ก็จะมีได้ เหมือนอย่างเราผู้ที่มีความหนุ่มอันถูกความชราเบียดเบียน ||12||146 
 

ล าดับนั้นพระอานนท์เถระพอใจ อนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว             
 จึงภาษิตคาถาข้างหน้าเหล่าภิกษุว่า 

 

 ช่างน่าอัศจรรย์ พระนาถเจ้า ผู้เป็นพระสัพพัญญู แสวงหาประโยชน์เก้ือกูล | 
 (แก่สรรพสัตว์) มีความกรุณา พระองค์ทรงมีความปรารถนาดี  
 อันน่าอัศจรรย์เช่นนี้ด้วยการท าสิ่งที่ดีดี ||8|| 
 

 อนึ่ง พระองค์ทรงปลดเปลื้องโคผู้ตัวถึงความล าบากอย่างมาก | 
 และพระชินเจ้าทรงพยากรณ์โคผู้ตัวนั้นไว้ในภพอันเป็นทิพย์ และปัจเจกโพธิญาณ ||9||147  

 
ลักษณะที่ 3 การใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้ที่ไม่มีบทบาทในเรื่องเท่าที่ปรากฏ แบ่งเป็น  2 

แบบคือ ใช้แสดงทัศนะสนับสนุนเรื่องราวข้างต้น กับใช้สรุปเหตุการณ์ร้อยแก้วข้างต้นซึ่งการใช้คาถา
ในลักษณะนี้พบในอวทานเรื่องท่ี 2, 3, 8, 9, 19 ดังมีตัวอย่างต่อไปนี้  

 
  อนึ่งท่านผู้รู้ได้กลา่วไว้ว่า 
 มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอาจจะซัดลน้ฝัง่ไดบ้้าง |  
 แต่พระพุทธเจ้า (ผู้เป็นทีพ่ึ่งอาศยัของเหล่าเวไนยสัตว์)  
 จะไม่ทรงผ่านโอกาสบรรลุธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์เด็ดขาด ||1||148  

 
ลักษณะการใช้คาถาข้างต้นปรากฏในอวทานเรื่องที่ 8, 9 และ 19 เป็นเหตุการณ์ตอนที่มี

การบรรยายถึงพระพุทธคุณเป็นอเนกประการของพระพุทธเจ้า ผู้เล่าเรื่อง149 อาจต้องการแสดงทัศนะ
สนับสนุนและสดุดีพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยโวหารความเปรียบเพ่ิมเติมจึงได้ใช้ถ้อยค าเป็น
คาถาแทรกเข้ามาในส่วนปัจจุบันวัตถุ 
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เร่ืองในทิวยาวทานผู้เล่าเร่ืองราวในอดีตชาติของผู้มีบทบาทส าคัญจะเป็นพระพุทธเจ้าเองในฐานะที่ทรงเป็นพยานได้รับรู้เร่ืองราว
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ความสัมพันธ์ของเร่ืองสุธน-กินรีกับวรรณคดีไทย,” 99, 105, 107, 123 ; และ อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง, 
พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2546), 36-37. 
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 การสั่งสมทั้งหลายทัง้ปวงมีความสิ้นไปเป็นที่สุด  
 ความตั้งขึ้นทัง้หลายมีการตกไปเป็นที่สุด | 

 สังโยคมีวปิระโยคเปน็ที่สุด และชีวิตมีความตายเปน็ที่สุด ||4||150 
 

ลักษณะการใช้คาถาข้างต้นเป็นการใช้แสดงทัศนะสนับสนุนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ซึ่งในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่หัวหน้าพ่อค้านามว่า ปริยเสนะ ป่วยเป็นไข้ไม่ว่าจะรักษาด้ว ย
วิธีการใดๆ หรือตัวยาใดๆ ก็ไม่ดีขึ้นเลย ผู้เล่าเรื่องอาจต้องการแสดงทัศนะสนับสนุนให้เห็นถึง                
ความตายเป็นเรื่องสามัญด้วยโวหารความเปรียบเพิ่มเติมจึงได้ใช้ถ้อยค าเป็นคาถาแทรกเข้ามาในส่วนนี้
ซึ่งเป็นอดีตวัตถุ 

 
 อนึ่ง พระตถาคตตรัสกะปูรณะนั้นว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 

 และปูรณะก็มีศีรษะโลน้ มีร่างกายครองด้วยผ้าสังฆาฏิ | 
 ปูรณะเป็นผู้มีอินทรีย์ อันสงบในทันที ยืนอยู่แล้ว  
 ท่านด ารงเป็นภิกษุอยา่งนัน้ตามมโนรถของพระพุทธเจ้า ||4||151 
 

 จริงอยู่ พระตถาคตตรัสกะฤษีเหล่านั้นว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 
 และเหล่าฤษีก็มีศีรษะโลน้ มีร่างกายครองด้วยผ้าสงัฆาฏิ | 
 

 ฤษีทั้งหลายเปน็ผู้มีอินทรีย์อันสงบในทนัที ยนือยู่แล้ว  
 ท่านด ารงเป็นภิกษุอยา่งนัน้ตามมโนรถของพระพุทธเจ้า ||15||152 
 

 พระตถาคตได้ตรัสกะชโยติษกะนั้นวา่ เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  
 ในขณะที่ชโยติษกะก็มีศีรษะโลน้ มีร่างกายครองสังฆาฏิ | 
 มีอินทรีย์สงบนิ่งด ารงอยู่ในทันท ีชามพาละด ารงอยู่อย่างนี้  
 ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ||14||153 
 

ลักษณะการใช้คาถาทั้งสามดังตัวอย่างข้างต้นปรากฏในอวทานเรื่องที่ 2 และ 19 เป็น
การใช้คาถาสรุปเหตุการณ์ร้อยแก้วที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อุปสมบท
บรรพชาให้กับผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งมีการบรรยายเป็นร้อยแก้วไว้แล้ว  จากนั้นจึงน าส่วนของ
คาถามากล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าอีกทีเพ่ือเป็นการสรุป 

 
เมื่อหมอชีวกนั้น ให้รื้อเชิงตะกอนและรับเอากุมารน้อย 
ที่อยู่ในไฟตามพระบัญชาของพระชินเจ้าแล้ว | 
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เพราะอ านาจอันยิ่งใหญ่ของพระชินเจ้า  
ทันใดนั้นไฟก็ได้กลายเป็นหิมะ โคลนและเย็นสนิท ||12||154 
 
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นลักษณะการใช้คาถาสรุปเหตุการณ์ร้อยแก้วที่เกิดขึ้นก่อนหน้า  

ซึ่งในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามอบหมายให้หมอชีวกรื้อเชิงตะกอนน าทารก                 
ชโยติษกะออกมาหมอชีวกจึงปฏิบัติตามนั้น ก่อนหน้าที่จะกล่าวคาถานี้มีการบรรยายเหตุการณ์นี้เป็น
ร้อยแก้ว จากนั้นจึงยกคาถานี้มากล่าวซ้ าถึงเหตุการณ์เพ่ือเป็นการสรุป 

ลักษณะที่ 4 การใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง ในทิวยาวทานนั้น             
การใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทในเรื่องมีลักษณะต่างๆ คือ คาถาที่เป็นถ้อยค าเกี่ยวกับ              
การสั่งสอน คาถาที่เป็นถ้อยค าที่ใช้สนทนากับตัวละครอ่ืนๆ  คาถาที่เป็นถ้อยค าเกี่ยวกับการบรรยาย
หรือร าพึงร าพันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คาถาที่เป็นถ้อยค าเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน การตั้งปณิธานและ
การสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า คาถาที่ เป็นถ้อยค าเกี่ยวกับการเปล่ง อุทานหลังจากที่บรรลุ                  
ธรรม และคาถาท่ีเป็นถ้อยค าแสดงความนึกคิดของผู้มีบทบาทในเรื่อง ดังจะยกตัวอย่างตามล าดับดังนี้  

 
 ถ่านเพลิงที่แยกออกจากกันก็จะดับ  
 เหมือนกับคนที่แยกจากกันก็จะอยู่ไม่ได้ | 

 ถ่านเพลิงที่รวมกันอยู่ย่อมลุกโชติช่วง  
 เหมือนกับพี่น้องที่สามัคคีกันก็จะเจริญรุ่งเรือง ||1|| 
 

 ลูกทั้งหลายพวกเจ้าอยา่ไปฟังสตรีให้มากนัก  
 เพราะสตรีทรัพย์สมบัติจึงถูกท าลาย  
 เพราะค าพูดมนษุย์ทั้งหลายจึงแตกแยกกัน | 
 มนต์ทั้งหลายจะเสื่อมเพราะใช้ในทางที่ผิด  

 และความอิ่มใจจะถูกท าลายเพราะความโลภ ||2||155 
 

จากตัวอย่างข้างต้นคือการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องในลักษณะที่
เป็นถ้อยค าในการใช้สั่งสอน ซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นตอนที่คฤหบดีภวะผู้เป็นบิดาของปูรณะกับ
พ่ีชายอีกสามคนมีความกังวลว่าถ้าตนเองสิ้นชีวิตลง ลูกๆ คงจะต้องแตกแยกกันจึงได้คิดกลอุบายให้
บุตรเหล่านั้นน าฟืนมาแล้วก็จุดไฟ ไฟก็ลุกโชติช่วง จากนั้นพอให้เอาถ่านออกทีละก้อนไฟก็ดับลง 
แสดงเป็นอุทาหรณ์เรื่องความสามัคคีให้เหล่าบุตรได้ดูแล้วกล่าวคาถานี้สั่งสอนบุตรของตน 

 
 ดูก่อนท่านพญาคชสารผู้ยิ่งใหญ่ ท่านมีร่างกายทัดเทียมกับร่างกาย 
 ของช้างไอราวัณ มีรูปงามและมีลักษณะอันประเสริฐ |  
 ผู้มีรูปลักษณ์งดงามอย่างยิ่ง โดยมีสีผิวเป็นประมาณ  
 ได้รับการยกย่องไว้ในต าแหน่งช้างทรง ||6|| 
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คาถาข้างต้นอยู่ในส่วนของอดีตวัตถุเป็นการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญใน
เรื่องในลักษณะที่เป็นถ้อยค าที่ใช้สนทนากัน เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่นางพราหมณีได้กล่าว
กะพราหมณส์ามีให้กระท าภาษิตแก่พระราชาเผื่อจะได้อุปกรณ์ป้องกันความหนาวบ้างเพราะฤดูหนาว
มาถึงแล้ว ดังนั้น พราหมณ์จึงออกเดินทางไปจนกระทั่งพบกับพระราชาประทับอยู่บนคอช้าง 
พราหมณ์นั้นใคร่ครวญว่าจะสดุดีพระราชาก่อนหรือว่าพญาคชสารก่อนดี ก็คิดได้ว่าพญาคชสารนี้เป็น
ที่รักใคร ่น่าพอใจของชาวโลกทั้งปวงดังนั้นตนจะสดุดีพญาคชสารเป็นอันดับแรกจึงเปล่งคาถาข้างต้น
ออกมา ครั้นพระราชาได้ฟังเกิดพอพระทัยจึงตรัสเป็นคาถาโต้ตอบดังนี้ 
 
 ท่านกล่าวถ้อยค าสรรเสริญพญาคชสารของเราซึ่งเป็นพาหนะที่น่ารัก  
 น่าเอ็นดู ให้ความอิ่มอกอิ่มใจ และเป็นขวัญตาของคนทั้งหลาย (ผู้พบเห็น) 
 เราจะประทานหมู่บ้านอันประเสริฐ 5 หมู่บ้านให้แก่ท่าน ||7||156  

 

 ภิกษุบางรูปนั่งสงิโต เสือ ชา้ง มา้ นาค โคหนุ่ม ที่ดูงดงาม 
 บางรูป นั่งวิมานแก้ว ภูเขา ต้นไม้ รถอันงดงามส่องแสงแวววาว | 
 ภิกษุพวกอ่ืน เป็นราวกับเมฆบนท้องฟ้า ประดบัไปด้วยสายฟา้ 
 เหาะขึ้นไปดว้ยฤทธิ์เสมือนกับมคีวามบันเทงิใจ ที่จะไปยงัเมืองแห่งเทพ ||13|| 
 

 ภิกษุพวกหนึ่งแยกแผ่นดินโผล่ขึน้มา อีกพวกหนึ่งเหาะลงมาจากท้องฟ้า | 
 พวกหนึ่งหายตัวปรากฏบนอาสนะ ขอท่านจงดูก าลังแห่งภิกษุผูม้ีฤทธิ์ทั้งหลายเถิด ||14||157 

 
จากตัวอย่างข้างต้นคือการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องในลักษณะที่

เป็นถ้อยค าบรรยายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นตอนที่ท่านปูรณะได้ทูลเชิญ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารที่เมืองสูรปารกะ ขณะนั้นเองอุบาสกคนหนึ่ง
ได้เห็นการมาโดยวิธีการต่างๆ ของเหล่าภิกษุจึงเปล่งคาถาบรรยายถึงภาพการมาของภิกษุเหล่านั้น
ตามท่ีตนเห็น 

 
 พระองค์ผู้มีผิวพรรณดังทองค า น่ารื่นรมย์แก่ดวงตา  
 ท าปีติให้เกิดผู้ประกอบด้วยคุณทุกประการ |  
 ผู้เป็นเทพเหนือเทพ เป็นนายสารถีผู้ฝึกนรชน 
 เป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งมหาสมุทรคือภพ ||1||158 
 

 ด้วยทานอันยิ่งใหญ่นี้  
 ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสุคตสวยัมภูพุทธเจ้า |  
 ข้าพเจ้าผู้ข้าม (สังสารวัฏ) ได้แล้ว พึงช่วยหมู่สัตว์ผู้ที่ยังข้าม (สังสารวัฏ) 
 ไม่ได้ให้ข้ามได้ด้วยเถิด เหมือนกับพระชินเจ้าองค์ก่อนๆ ||11||159 
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 ข้าแต่พระศิวะ พระวรุณ ทา้วศกัระ  
 พระพรหม เป็นต้นข้าแต่อสูร นาค ยักษ์  
 ทานพ และพระอินทร์ พวกเราได้รับ | 
 ความพินาศและภัยอันยิง่ใหญ่ ขอพวกท่านผู้ปราศจากความกลัว 
 จงเป็นที่พึง่ให้แก่พวกเราในครั้งนี้ด้วยเถิด ||6||160 

 
จากตัวอย่างคาถาทั้งสามข้างต้นคือการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง

คาถาแรกในลักษณะที่เป็นถ้อยค าสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า คาถาที่ต่อมาในลักษณะที่เป็นถ้อยค าตั้ง
ปณิธานหลังจากที่ได้สร้างกุศลจากการให้ทาน และคาถาสุดท้ายในลักษณะที่เป็นถ้อยค าที่ใช้สวด 
อ้อนวอนถึงเทพเจ้าต่างๆ ในคราวที่ประสบภยันตรายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรซึ่งไม่สามารถจะท าสิ่งใด
ได้นอกจากการสวดอ้อนวอนให้เทพเจ้าต่างๆ ช่วยเหลือ 

  
 เพราะอานุภาพของพระองคป์ระตูอบายอันน่าหวาดกลัวยิ่งนัก  
 มีโทษมากมายข้าพระองค์จึงปิดได้สนทิแล้ว  | 
 ทางสวรรค์อันประเสริฐสุดข้าพระองค์ก็เปิดได้แล้ว  
 อีกทั้งทางแห่งนิพพานขา้พระองค์ก็ได้รับแล้ว ||16|| 
 

 อนึ่ง เพราะอาศัยพระองค์ ในวนันี้ข้าพระองค์จงึได้รับ  
 ดวงตาอันบริสุทธิ์ทีสุ่ด ผ่องใสปราศจากความขุ่นมัว | 
 ได้รับหนทางอันสงบซึ่งเป็นทีช่ื่นชอบของพระอารยเจ้า  
 อีกทั้งยังข้ามพ้นฝัง่มหาสมุทรคือทุกข์ได้ด้วย ||17|| 
 

 ข้าแต่พระมุนีเจ้าจอมปราชญผ์ูท้รงได้รับการบูชาจากเทวดาและมนุษย์  
 ผู้ทรงปราศจากชาติ ชรา มรณะและพยาธิ  | 
 ทรงเป็นผู้ที ่(ใครๆ) จะพบได้ยากแสนยากใน 1,000 ชาติ  

 ในวันนี้การได้พบพระองค์สัมฤทธิ์ผลแล้ว ||18||161 
 

จากตัวอย่างคาถาข้างต้นคือการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องใน
ลักษณะที่เป็นถ้อยค าเปล่งอุทานหลังจากที่บรรลุธรรม ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จไปโปรดนางภัทรกันยามารดาของพระมหาเมาทคัลยายนะ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันท าให้รู้
แจ้งอริยสัจ 4 ท าให้นางนั้นครั้นฟังแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผล นางผู้เห็นแจ้งสัจจะแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 
ครั้งดังคาถาข้างต้น 
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 ทิพยสุธาโภชน์เป็นของช่างทอผ้า และความกว้างของเรือนก็มีแค่นี้ | 
 หลังจากที่พิจารณาว่า มันผิดปกติ ความสงสัยจึงเกิดขึ้นในใจของเรา ||3||162 
 

จากตัวอย่างคาถาข้างต้นคือการใช้คาถาเป็นถ้อยค าของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องใน
ลักษณะที่เป็นถ้อยค าแสดงความนึกคิดของผู้มีบทบาทในเรื่อง เรื่องมีอยู่ว่าท้าวศักรเทวราชเห็นหญิง
ขอทานถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระกาศยปะจึงมีความคิดว่าก็มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้มองไม่เห็นผล
ของบุญและบาปเลยแต่ก็ยังถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย เราเองมองเห็นผลของบุญทั้งหลาย                 
ด ารงอยู่ได้ในผลบุญของตัวเอง เพราะเหตุไรเราจึงไม่ถวายทานหรือไม่ท าบุญทั้งหลายเล่า คิดดังนี้แล้ว
จึงปลอมตนเป็นช่างทอผ้าอยู่ในเรือนหลังเล็กเก่าไปรอถวายอาหารแก่พระกาศยปะแต่ทว่าอาหารที่
ถวายนั้นเป็นอาหารชั้นเลิศอันขัดกับฐานะท่ีปลอมไป ซ่ึงคาถานี้เป็นคาถาที่แสดงความนึกคิดสงสัยของ
พระกาศยปะนั่นเอง 

ลักษณะที่ 5 พระคาถาซึ่งเป็นพระด ารัสของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ           
พระคาถาที่เป็นถ้อยค าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องอ่ืนๆ และพระคาถาซึ่ง
เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงหลักค าสอนโดยเฉพาะเรื่องลักษณะของกรรมและผลกรรม             
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยกัลป์ก็ตาม |  
 นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล  
 แก่วิชญานทันที ||7||163 
 

 กรรมทั้งหลายที่สั่งสมไว้แลว้ทั้งดีและไม่ดีย่อมไม่สูญสิน้ไป  
 (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยกัลป์ก็ตาม |  
 นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสมแล้ว  
 ก็ย่อมให้ผลแก่วิชญาณทันที ||10||164 
 

 เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นของเรานั่นแล  
 เราจึงได้รับโพธิญาณอันยอดเยี่ยม และเป็นมงคล | 
 และฝนแห่งทองก็ได้ตกแล้วตลอด 7 วันแก่ (เรา)  
 ผู้ด ารงชาติเป็นพระเจ้ามานธาตะ ผู้มีก าลังมาก ||10||165 
 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นพระคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงหลักค าสอน
โดยเฉพาะเรื่องลักษณะของกรรมและผลกรรม เป็นพระคาถาที่แทรกอยู่ในส่วนท้ายของส่วน            
ปัจจุบันวัตถุ หลังจากที่หมู่ภิกษุสงสัยแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติของผู้มี
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บทบาทส าคัญในเรื่องซึ่งมีทั้งกรรมดี กรรมชั่วหรือทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคละกัน พระพุทธเจ้าก็ทรง
อธิบายกรรมและผลกรรมของผู้มีบทบาทส าคัญนั้นๆ จากนั้นพระองค์ก็ตรัสเป็นพระคาถาส าทับก่อนที่
จะทรงน าเรื่องราวในอดีตชาติของผู้มีบทบาทส าคัญนั้นๆ มาเล่า 

 
 ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้ม และอาหารอันจืดชืด ไร้รสชาติ 
 ของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
 ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง ||5||166 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นพระคาถาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงทักษิณาโดยระบุชื่อ
ของพระเจ้าปรเสนชิตเกาศละ ในคราวที่พระเจ้าปเสนชิตเกาศละนิมนต์ด้วยภัตตาหารบุคลิกถึง          
พระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าตลอด 7 วัน พระอานนท์ไม่เคยได้ยินทักษิณาเช่นนี้มาก่อนจึงปรารถนาที่
จะฟังความสัมพันธ์แห่งกรรมปรารภถึงข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต                
เกาศละ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอธิบายความสัมพันธ์แห่งกรรมปรารภถึงข้าวต้มและอาหารอันไร้
รสชาติของพระเจ้าปรเสนชิต เกาศละโดยน าอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้ฟัง 
 
 เธอหลุดพ้นจากโลกมนุษย์แล้ว  
 จะตรัสรู้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ (บ าเพ็ญประโยชน์) เก้ือกูลแก่สัตว์โลก | 
 เธอจะเกิดในศากยตระกูลปรากฏนามว่า ศากยมุนี  
 จะเป็นแก่นสารของไตรโลก ส่องสว่างไปยังโลกมนุษย์ ||4||167 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นพระคาถาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์สุมติมาณพ            
เรื่องราวเป็นตอนที่พระเจ้าทีปังกรเสด็จเข้าไปยังเมืองทีปะซึ่งมีประชาชนมากมายมารอรับเสด็จรวมถึง
สุมติมาณพด้วย ขณะนั้นในพ้ืนที่นั้นมีลมและฝนอย่างหนักจึงเกิดเป็นโคลน สุมติมาณพจึงนอนราบลง
กับพ้ืนดินที่มีโคลนตมรองรับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าข้ามสุมติมาณพ           
ผู้นอนราบอยู่ที่พ้ืนแผ่นดินที่มีโคลนตมนั้นทราบความปรารถนาของสุมติ จึงได้พยากรณ์มาณพนั้นตั้ง
ไว้ในความเป็นพุทธเจ้าด้วยคาถาดังกล่าวข้างต้น  
 คาถาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของอวทาน (ทั้งอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมี
พยากรณ์และอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุ) อวทานบางเรื่องก็ไม่มีการใช้คาถาเป็น
องค์ประกอบ เช่น อวทานเรื่องที่ 15 พระเจ้าจักรพรรดิที่ถูกพยากรณ์แล้ว และเรื่องที่ 16 นกแก้ว          
สองตัว168 
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สโมธาน คือส่วนแจกแจงหรือประมวลเรื่องราวมีลักษณะคล้ายกันกับส่วนสโมธานของ
อรรถกถาชาดก สโมธานสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นการชี้แจงหรือเผยให้ทราบว่าผู้มี
บทบาทส าคัญในส่วนอดีตวัตถุคือผู้ใดในปัจจุบันวัตถุ อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นการสรุปหลักธรรม             
สโมธานส่วนแรกเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากส่วนอดีตวัตถุซึ่งเป็นการเชื่อมโยงและแจกแจงว่า ผู้มีบทบาท
ส าคัญได้ท ากรรมอะไรในอดีตชาติจึงได้รับผลกรรมนั้นๆ ในปัจจุบันชาติ ส่วนใหญ่สโมธานส่วนแรกนี้ 
พระพุทธเจ้าจะทรงแจกแจงและเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้มีบทบาทส าคัญให้หมู่ภิกษุที่ทูลถามฟัง             
โดยพระพุทธเจ้าจะทรงตั้งค าถามแบบไม่ต้องการค าตอบที่เรียกว่าปฏิปุจฉา จากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะ
ทรงเฉลยเองทันที ตัวอย่างอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรรณะดังนี้ 

 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่าหัวหน้าพ่อค้า
คนนี้นั้นก็คือ โศรณโกฏิกรรณะนั่นเอง  ข้อที่โศรณโกฏิกรรณะนี้กระท าการบูชาสักการะที่ 
พระสถูปของพระกาศยปะสัมยักสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึง
เกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก (อีกทั้ง) เธอบวชในศาสนาของเราแล้วกระท า              
ความเป็นแห่งพระอรหันต์ให้แจ้งโดยละกิเลสได้อย่างเด็ดขาด โศรณโกฏิกรรณะนี้ได้ชื่นชม 
ไม่ได้เหินห่างจากเราผู้เป็นศาสดา ผู้มีปัญญาเสมอ มีก าลังเสมอ มีธุระเสมอ ผู้มีความทัดเทียม
กับพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ169  

 
  สโมธานส่วนที่ 2 เป็นส่วนสรุปหลักธรรมซึ่งจะต่อเนื่องจากสโมธานส่วนแรกทันที            
สโมธานส่วนที่ 2 นี้พระพุทธเจ้าจะทรงสรุปหลักธรรมด้วยพระองค์เองว่า กรรมใดก็ตามในอดีตชาติไม่
ว่าจะดีหรือชั่ว หรือทั้งดีและชั่ว กรรรมนั้นๆ ล้วนจะส่งผลมาถึงผู้กระท าทั้งสิ้น กล่าวคือถ้าท ากรรมดี
ในอดีตชาติก็จะส่งผลดีในปัจจุบันชาติ ถ้าท ากรรมชั่วในอดีตชาติก็จะส่งผลร้ายในปัจจุบันชาติ และถ้า
ท าท้ังกรรมดีและกรรมชั่วในอดีตชาติก็จะส่งผลทั้งดีและร้ายคละเคล้ากันไปในปัจจุบันชาติ ดังตัวอย่าง
ข้อความต่อไปนี้    
 

 ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง กรรม
ทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละ
กัน ดังนี้ เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียวและ
กรรมที่คละกัน ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษา
อย่างนี้แล170 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่ากรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง 
กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็ย่อมมี
วิบากคละกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายครั้นละทิ้งกรรมที่ด าโดย
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สิ้นเชิงและกรรมที่คละกันได้แล้ว ก็ควรท าการเพิ่มพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น ที่
กล่าวมานี้ คือเร่ืองที่พวกเธอจะต้องศึกษาเอาไว้นะภิกษุทั้งหลาย171 
 

 การสรุปหลักธรรมในสโมธานส่วนที่ 2 นี้พบในส่วนท้ายของอวทานแทบทุกเรื่อง
นอกจากนี้สโมธานส่วนที่ 2 ของอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้ยังมีลักษณะคล้ายกับ
ส่วนท้ายของอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์ เพียงแต่สโมธานส่วนที่ 2 ของอวทานที่มี            
การด าเนินเรื่องแบบมีอดีตวัตถุนี้จะเน้นเรื่องกรรมและผลกรรม ในขณะที่ส่วนท้ายของอวทานที่มี
พยากรณ์จะกล่าวถึงหลักธรรมและหลักปฏิบัติที่หลากหลายกว่า ตัวอย่างส่วนท้ายของอวทานที่มี             
การด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์ในอวทานเรื่องท่ี 17 มานธาตะ ดังนี้ 
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พ่อค้าโอตกริกะนี้ในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง ข้อที่เรา               
ผู้เกิดความเลื่อมใสได้ใส่ก าแห่งถั่วเขียวลงไปในบาตรของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
วิปัศยี เพราะเหตุที่ถั่วเขียว 4 ก าตกลงไปในบาตรที่เหลือตกลงที่พื้น ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
เราจึงครองความเป็นใหญ่ด้วยราชสมบัติในทวีปทั้ง 4 ข้อที่ถั่วเขียวก ามือหนึ่งนี้กระทบขอบ
บาตรแล้วตกลงไปบนพื้น ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราจึงได้ขึ้นไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ภิกษุ
ทั้งหลาย ถ้าถั่วเขียวก านั้นตกลงไปในบาตรไม่ตกลงไปบนพื้นไซร้ สถานะนี้จะปรากฏซึ่งก็คือ 
เราจะได้ครองความเป็นใหญ่ด้วยราชสมบัติในหมู่เทวดาและมนุษย์ พ่อค้าโอตกริกะนี้ในกาล
สมัยนั้นก็คือ พระเจ้ามานธาตะพระองค์นั้น ซึ่งพระเจ้ามานธาตะในกาลสมัยนั้นก็คือเรา
นั่นเอง เนื่องจากเราได้กระท าสักการะใน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างมากมายอย่างนี้ อันเป็นสักการะที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรือง
อย่างมาก มีความยิ่งใหญ่อย่างมาก ดังนั้น เราจึงได้บรรลุโพธิญาณในภพ (ปัจจุบันนี้) พวก
เธอควรกระท าอะไร ? พวกเธอควรจะท าสักการะในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
และควรจะตั้งปณิธานไว้โดยชอบ172   

 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของอวทานดังที่กล่าวมาข้างต้น มีอวทานเรื่องที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างออกไปคือในอวทานเรื่องที่ 9 ปริจเฉทว่าด้วยทรัพย์สมบัติของคฤหบดีชื่อว่า เมณฒกะ 
(เมณฺฒกคฺฤหปติวิภูติปริจฺเฉท) กับอวทานเรื่องที่ 10 คฤหบดีนามว่า เมณฒกะ (เมณฺฒกาวทานมฺ)            
ทั้งสองเรื่องนี้เป็นภาคต่อกัน โดยอวทานเรื่องที่ 9 คือเรื่องราวคฤหบดีเมณฒกะในส่วนที่เป็นปัจจุบัน
วัตถุกับคาถา จากนั้นอวทานเรื่องที่ 10 เป็นเรื่องราวคฤหบดีเมณฒกะในส่วนที่เป็นอดีตวัตถุและ          
สโมธานซึ่งในอวทานเรื่องที่ 10 นี้เปิดเรื่องขึ้นมาด้วยความสงสัยของภิกษุทั้งหลายเลยจากนั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสเล่าอดีตนิทานให้ฟัง และปิดท้ายด้วยสโมธานทั้งส่วนที่การชี้แจงหรือเผยให้ทราบว่า               
ผู้มีบทบาทส าคัญในส่วนอดีตวัตถุคือผู้ใดในปัจจุบันวัตถุ และส่วนที่เป็นการสรุปหลักธรรม ดังนี้ 
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ภิกษุทั้งหลายต่างก็เกิดความสงสัยจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ทรงขจัด    
ความสงสัยได้ทุกอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คฤหบดีเมณฒกะพร้อมทั้งภรรยา บุตร 
ลูกสะใภ้ ทาส ทาสี กระท ากรรมอะไรไว้จึงท าให้พวกเขาทั้ง 6 เป็นคนมีชื่อเสียง มีบุญมาก 
เห็นสัตยธรรมในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า อีกทั้งยังพอใจพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่ไม่มี
ใครที่ไม่พอใจเลย ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่านี้ได้ก่อร่าง
สร้างกรรมอันได้รับการสั่งสมมีเหตุปัจจัยบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมือนห้วงน้ า (และ) มี
ผลจริงอย่างแน่นอนไว้แล้ว ชนเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านั้นไว้ ใครอื่นจะได้เสวย          
(ผลกรรมนี้) เล่า ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่
ให้ผลในปฤถิวีธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลใน
เตโชธาตุที่แยกออกจากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน แต่จริงๆ แล้ว
กรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อ
มันขึ้นมาเท่านั้น  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่า คฤหบดี 
ภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนั้นในกาลครั้งนั้นก็คือ คฤหบดีเมณฒกะ ภรรยา 
บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนี้นั่นแล ด้วยผลแห่งกรรมที่พวกเขานี้ได้กระท าอุปการะใน               
พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้จึงเกิดเป็นชนผู้มีบุญมาก 6 คน เห็นสัตยธรรมในส านัก
ของเราและชนเหล่านี้พอใจเราผู้เป็นศาสดาที่วิเศษยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งแสนโกฏิ 
หาได้ไม่พอใจไม่ ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง 
กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมี
วิบากคละกัน ดังนี้ เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วน
เดียว และกรรมที่คละกัน ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย       
พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล”173 

 
 อวทานที่มีลักษณะพิเศษอีกเรื่องหนึ่งคือ อวทานเรื่องท่ี 17 มานธาตะ ในตอนเริ่มเรื่องใน
ส่วนที่เป็นปัจจุบันวัตถุได้น าเอาเรื่องราวในปรินิพพานสูตรมากล่าวไว้จากนั้นก็เชื่อมโยงไปสู่อดีตนิทาน
อันเป็นเรื่องราวของพระเจ้ามานธาตะ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดเรื่องโดยการใช้เรื่องราวใน             
พระสูตร ดังนี้ 
 

ข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในกรุงไวศาลี ที่กูฏาคาร
ศาลา ริมฝั่งสระน้ ามรกฏะ คร้ันรุ่งเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองจีวรทรงบาตรแล้ว
เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงไวศาลี เมื่อเสด็จเที่ยวบิณฑบาตยังกรุงไวศาลีเสร็จก็ทรงท า           
ภัตกิจหลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วก็ทรงกลับจากการเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ทรงเก็บ
บาตรและจีวรเสร็จแล้วก็เสด็จไปทางจาปาลเจดีย์  เมื่อเสด็จเข้าไปแล้วก็ประทับใกล้โคน
ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถในเวลากลางวัน ในเวลานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “ดูก่อนอานนท์ เมืองไวศาลีน่ารื่นรมย์และเป็นดินแดน
ของชาววัชชี (เป็นที่ตั้งของ) จาปาลเจดีย์ สัปตามรกเจดีย์ พหุปุตรกเจดีย์ เคาตมันยโครธ
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เจดีย์ ป่าศาละ ธุรานิเกษปนเจดีย์ (และ) มกุฏพันธนเจดีย์ ของพวกเจ้ามัลละ ชมพูทวีปเป็น
ทวีปที่วิจิตรงดงาม ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายก็หวานชื่น อานนท์ ใครก็ตามฝึกฝน
อบรมเพิ่มพูนฤทธิบาทสี่ประการแล้ว เมื่อผู้นั้นปรารถนาก็สามารถด ารงอยู่ได้ตลอดเวลาหนึ่ง
กัลป์หรือตลอดกัลป์ที่เหลือก็ยังได้ อานนท์ ตถาคตฝึกฝนอบรมเพิ่มพูนฤทธิบาทสี่ประการ
แล้ว ตถาคตเมื่อปรารถนาก็สามารถด ารงอยู่ได้ตลอดเวลาหนึ่งกัลป์ หรือตลอดกัลป์ที่เหลือก็
ยังได้” เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วท่านพระอานนท์ผู้มีอายุก็ยังนิ่งเฉยอยู่ถึงครั้งที่
สอง ครั้งที่สาม...ท่านพระอานนท์ผู้มีอายุ ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มี
พระด าริดังนี้ว่า “ภิกษุอานนท์ถูกมารผู้มีบาปครอบง าแล้ว เนื่องจากบัดนี้เราก็แสดงนิมิตที่
ชัดเจนประจักษ์แจ้งถึงสามครั้งแล้ว แต่ภิกษุอานนท์ก็ยังไม่สามารถเข้าใจนิมิตนั้นได้ ฉะนั้ น 
ภิกษุอานนท์จะต้องถูกมารผู้มีบาปครอบง าจิตแน่นอน” ในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
ตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีอายุว่า “จงมาเถิด อานนท์ เธอจงพักใกล้ๆ โคนต้นไม้สักต้นหนึ่ง 
เราทั้งสองอย่าได้อยู่คลุกคลี (กับหมู่คณะเลย)”...มารผู้มีบาปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มี            
พระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า “ขอ              
พระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้เป็นกาลสมัยที่เหมาะส าหรับการปรินิพพานของ 
พระสุคตเจ้าแล้ว” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มารผู้มีบาป เพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวอย่าง
นี้ว่ า  ‘ขอ พระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้ เป็นกาลสมัยที่ เหมาะส าหรับ                       
การปรินิพพานของพระสุคตเจ้าแล้ว’ ? ...พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอย่างนี้ว่า “มารผู้มีบาป           
เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบใดที่เหล่าสาวกของเรายังไม่เป็นบัณฑิต ยังไม่ฉลาดหลักแหลม 
ยังไม่ได้รับการแนะน า ยังไม่แกล้วกล้า (ตราบใดที่) เหล่าสาวกของเรายังไม่สามารถข่มลัทธิ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้โดยสหธรรม (ตราบใดที่) ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกายัง
ไม่สามารถเผยแผ่วาทะของตนเองได้ และ (ตราบใดที่) สาวกเหล่านั้นจะยังไม่ประพฤติ
พรหมจรรย์กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยม กว้างขวางจวบจนกระทั่งประกาศไว้อย่างชัดเจน
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่บัดนี้เหล่าสาวกของพระผู้มี               
พระภาคเจ้าเป็นบัณฑิต ฉลาดหลักแหลม ได้รับการแนะน าแกล้วกล้าแล้ว สามารถข่มลัทธิ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยสหธรรมได้แล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาสามารถ
เผยแผ่วาทะของตนเองได้ และสาวกเหล่านั้นก็ประพฤติพรหมจรรย์กันอย่างแพร่หลาย เป็น
ที่นิยมกว้างขวางจวบจนกระทั่งประกาศไว้อย่างชัดเจนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว 
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิด นี้เป็นกาล
สมัยที่เหมาะส าหรับ การปรินิพพานของพระสุคตเจ้าแล้ว” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า                       
“มารผู้มีบาป ท่านอย่ากังวลไปเลย จากนี้ไปอีกไม่นาน หลังจากล่วงสามเดือนฤดูฝนไปแล้ว 
ตถาคตจะปรินิพพานแบบนิรุปธิเศษนิพพานธาตุ ขณะนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดอย่างนี้ว่า 
“โอ้ พระศรมณเคาตมะจะปรินิพพานแน่นอน” ทราบดังนี้แล้วมารนั้นก็ร่าเริงยินดีบันเทิง 
เบิกบานใจเกิดปีติโสมนัสอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง174  
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ภาษา 
 โดยทั่วไปวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตจะมีลักษณะทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ 
โดยเฉพาะลักษณะไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาสันสกฤตมาตรฐาน  (Classical Sanskrit)                 
ซึ่งนักภาษาสันสกฤตจะเรียกกันว่าภาษาสันสกฤตพุทธศาสนา (Buddhist Sanskrit) บ้าง ภาษา
สันสกฤตผสม (Mixed Sanskrit) หรือภาษาสันสกฤตพันทาง (Hybrid Sanskrit) บ้าง ดังนั้นจึง
น่าสนใจที่จะศึกษาว่าทิวยาวทานนั้นเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตลักษณะใด 
 โคเวลล์และเนล175 (Cowell and Neil) มีความเห็นว่า ทิวยาวทานค่อนข้างแตกต่างจาก
คัมภีร์มหาวัสตุเนื่องมาจากโดยรวมแล้วคัมภีร์ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ของปาณินิ (Pāninian Grammar) บางส่วนค่อนข้างเป็นร้อยแก้วที่เรียบง่าย  บางส่วนของ
เรื่องก็มีความผิดพลาดของไวยากรณ์มากมาย ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มักพบในการพูด อนึ่ง             
ความผิดพลาดที่ปรากฏภายในคัมภีร์ปัจจัยหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้คัดลอกด้วย  
 วินเทอร์นิตซ์176 (Winternitz), ทัตตะ (Dutta) และศรมิษฐา (Sharmistha) เห็นพ้อง           
กันว่า โดยทั่วไปคัมภีร์ประพันธ์ด้วยร้อยแก้วที่เรียบง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ขณะที่ส่วนที่
เป็นร้อยกรองหรือคาถานั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ของภาษาสันสกฤตมาตรฐานทั้งนี้อาจเป็น
เพราะส่วนที่เป็นคาถานั้นผู้ประพันธ์จ าเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางพุทธศาสนาซึ่งอาจเป็นภาษาถิ่นบาลี 
(Pāli Dialect) หรือถิ่นปรากฤต (Prākrit Dialect) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ที่ตนต้องการ 
 ไวทยะ177 (Vaidya) ว่าเป็นสันสกฤตแบบผสม (Mixed Sanskrit) แต่อย่างไรก็ตาม
ลักษณะการประพันธ์ในส่วนท้ายของคัมภีร์ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในอวทานเรื่อง             
ที่ 22 จันทรปรภาวทาน และเรื่องที่ 38 ไมตรกันยกาวทาน โดยเฉพาะเรื่องหลังนี้เป็นภาษาสันสกฤต
แบบแผนหรือมาตรฐานที่สมบูรณ์  จนไวทยะมีความคิดเห็นว่า เรื่องนี้อารย ศูระ เจ้าของผลงาน          
ชาตกมาลา (jātakamālā) อาจเป็นผู้ประพันธ์ก็ว่าได้ เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการประพันธ์ วิธีการ             
เล่าเรื่องซ่ึงจะมีความคล้ายกันอย่างมาก  
 จากข้างต้นเมื่อพิจารณาสิ่งที่ไวทยะกล่าวไว้มีข้อน่าสังเกตคือ ลักษณะภาษาที่ใช้ใน               
การประพันธ์ทิวยาวทานนั้นไม่มีความสม่ าเสมอทางการประพันธ์นัก อาจเนื่องมาด้วยคัมภีร์ใช้เวลาใน
การประพันธ์หรือรวบรวมร่วมศตวรรษซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  รูปแบบการประพันธ์ 
ลักษณะภาษาที่ใช้จึงผันแปรหรือวิวัฒน์ไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ตามจากความเห็นนักปราชญ์ต่างๆ 
พอสรุปได้ว่า ทิวยาวทานนั้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นร้อยแก้วประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤต
มาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนท้ายคัมภีร์มีความเป็นสันสกฤตมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นส่วนที่เป็น
ร้อยกรองหรือคาถาเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตผสม  
 ในล าดับถัดไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะเฉพาะทางภาษาสันสกฤตที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ (Grammar) การสรรค า (Diction) และคาถา (Verse) ดังต่อไปนี้ 
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 1.  ไวยากรณ์ ลักษณะภาษาที่ใช้ในทิวยาวทานแม้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาสันสกฤต
มาตรฐาน ทว่าก็ปรากฏลักษณะเฉพาะหลากหลายประการที่ไม่เป็นไปตามลักษณะทางไวยากรณ์
สันสกฤตมาตรฐาน ดังนี้ 

1.1  บุรุษและวจนะ (Person and Number) บุรุษหมายถึง บุรุษสรรพนามที่ท า
หน้าที่ผู้ท ากริยา ส่วนวจนะคือส่วนที่แสดงจ านวนของศัพท์นั้นๆ โดยปกติในการแจกรูปทั้งบุรุษและ
วจนะนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกัน ทว่าในทิวยาวทานพบว่ามีการใช้บุรุษและวจนะที่ไม่สอดคล้อง
กันโดยเฉพาะมักใช้รูปกริยาบุรุษที่ 3 เอกวจนะ กับบุรุษและวจนะอ่ืนๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
एवमहं स्याि ्पररपूणामनोरथो तनस्िीणादृढप्रतिज्ञः सवासत्त्वमनोरथपररपूरिः।
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จากตัวอย่างข้างต้นในประโยคนี้ประธานคือ (अहम/्ahaṃ) เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 

(First Person) เอกวจนะ (Singular Number)  จากตัวอย่าง (स्याि/्syāt) มาจากธาตุ (Root) คือ อสฺ 
(√अस/्as) = เป็น คือ เป็นธาตุคณะที่ 2 เมื่อใช้กับวิภักติอ่อน (Weak Terminations or Weak 

Endings) จะต้องใช้ต้นเค้าศัพท์ (Stem) ที่เป็นรูปอ่อน (Weak Form) คือ สฺ (स/्s) แต่เมื่อใช้กับวิภักติ
แข็ง (strong Terminations or Strong Endings) ก็จะต้องใช้ต้นเค้าศัพท์ที่เป็นรูปแข็ง (Strong 

Form) คือ อสฺ (अस/्as) ซึ่งรูป (स्याि/्syāt)  มาจากรูปอ่อน สฺ (स/्s) ประกอบกับวิภักติอ่อน ยาตฺ 
(याि/्yāt) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า (Optative) บุรุษที่ 3 เอกวจนะ ซึ่งเป็น
บุรุษที่แตกต่างกับประธานที่เป็นผู้ท ากริยาคือ (अहम/्ahaṃ) ตามหลักไวยากรณ์แล้วธาตุที่น ามาใช้ต้อง
น าไปประกอบกับวิภักติที่เป็นบุรุษและวจนะเดียวกัน ดังนั้น ประโยคนี้ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ควรได้รูปกริยาเป็น (स्याम/्syām) คือ เค้าศัพท์ที่เป็นรูปอ่อน สฺ (स/्s) ประกอบกับวิภักติอ่อน ยามฺ 
(याम/्yām) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า (Optative) บุรุษที่ 1 เอกวจนะ 

 
प्रश्चणधां यत्र िुयाास्त्व ंबुद्धमासाद्य नायिम।् 
ित्र िेऽहं भवेि ्पत्नी तनत्य ंसहधमाचाररणी॥२॥
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ในประโยคข้างต้นประธานคือ  अहम ्เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 เอกวจนะ จากตัวอย่าง 

(भवेि/्bhavet) มาจากธาตุคือ ภู (√भू/bhū) = เป็น มี เป็นธาตุคณะที่ 1 ซึ่งรูป (भवेि/्bhavet)  มาจาก
ธาตุประกอบปัจจัยประจ าคณะธาตุ อ (अ/a) ได้รูปเป็น ภว (भव/bhava) ประกอบกับวิภักติ อีตฺ 
(ईि/्īt) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า (Optative) บุรุษที่ 3 เอกวจนะ ซึ่งเป็นบุรุษ
ที่แตกต่างกับประธานที่เป็นผู้ท ากริยาคือ (अहम/्ahaṃ) ดังนั้น ประโยคนี้ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ควรได้รูปกริยาเป็น (भवेयम /्bhaveyam) คือ เค้าศัพท์ ภว (भव/bhava) ประกอบกับวิภักติ อิยมฺ 
(इयम/्iyam) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า (Optative) บุรุษที่ 1 เอกวจนะ 
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...यकद त्वमनुजानीयाि,् अहमेिेनैव सुवणेनैिि ्िस्य भगविश्चैत्यं महेशाख्यिरं िारयेयम।्
180 

 
ในประโยคข้างต้นประธานคือ  (त्वम/्tvam)  เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 เอกวจนะ จาก

ตัวอย่าง (अनुजानीयाि/्anujānīyāt) จริงๆ แล้วน่าจะเป็น (अनुज्ञानीयास/्anujñānīyās) มากกว่า มาจาก
ธาตุคือ อนุ (अनु/anu) + ชฺ า (√ज्ञा/jñā) = อนุญาต เป็นธาตุคณะที่ 9 มีปัจจัยประจ าคณะธาตุคือ นา 
(ना/nā) เค้าของค าจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ รูปแข็ง รูปกลาง และรูปอ่อน รูปแข็งคือรูปเค้าค าที่ใช้กับ          
วิภักติแข็ง ธาตุจะประกอบปัจจัยประจ าคณะธาตุที่ใช้กับรูปแข็งคือ นา (ना/nā) จึงได้รูปแข็งเป็น  
อนุชฺ านา (अनुज्ञाना/anujñānā) รูปกลางคือรูปเค้าค าท่ีใช้กับวิภักติอ่อนที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ธาตุจะ
ประกอบปัจจัยประจ าคณะธาตุที่ใช้กับรูปกลางคือ นี (नी/nī) จึงได้รูปกลางเป็น อนุชฺ านี 
(अनुज्ञानी/anujñānī) และรูปอ่อนคือรูปเค้าค าที่ใช้กับวิภักติอ่อนที่ขึ้นต้นด้วยสระ ธาตุจะประกอบ
ปัจจัยประจ าคณะธาตุที่ใช้กับรูปอ่อนคือ นฺ (न /्n) จึงได้รูปอ่อนเป็น อนุชฺ านฺ (अनुज्ञान /्anujñān)             
ซึ่งรูป (अनुजानीयाि/्anujānīyāt) มาจากรูปกลาง อนุชฺ านี (अनुज्ञानी/anujñānī) ประกอบกับวิภักติ
อ่อนที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ยาตฺ (याि/्yāt) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า บุรุษที่ 
3 เอกวจนะ ซึ่งเป็นบุรุษที่แตกต่างกับประธานที่เป็นผู้ท ากริยาคือ (त्वम/्tvam) ประโยคนี้ที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ควรได้รูปกริยาเป็น (अनुज्ञानीयास /्anujñānīyās) คือ เค้าศัพท์ที่เป็นรูปกลาง                
อนุชฺ านี (अनुज्ञानी/anujñānī) ประกอบกับวิภักติอ่อน ยาสฺ (यास/्yās) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด 
ร าพึง หรือแนะน า บุรุษที่ 2 เอกวจนะ 

 

वयमप्यायामेव िल्याणतमत्रमागम्प्य िस्यैव भगविोऽश्चन्ििे...सािात्िुयुाः
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ในประโยคข้างต้นประธานคือ (वयं/vayaṃ) เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 พหุวจนะ จาก

ตัวอย่าง (िुयुाः/kuryuḥ) มาจากธาตุคือ กฺฤ (√िृ/kṛ) = ท า เป็นธาตุคณะที่ 8 มีปัจจัยประจ าคณะธาตุ
คือ อุ (उ/u) เมื่อใช้กับวิภักติอ่อนจะต้องใช้ต้นเค้าศัพท์ที่เป็นรูปอ่อนคือ กุรุ (िुरु/kuru) ซึ่งเวลาอยู่หน้า 
วฺ (व/्v) และ มฺ (म/्m) วิภักติบุรุษที่ 1 ทวิวจนะ พหุวจนะ และรวมถึงอยู่หน้า ยฺ (य/्y) ของหมวด             
สัปตมี (Optative) ให้ลบ อุ (उ/u) ทิ้งจึงได้รูปเป็น กุรฺ (िुर/्kur) แต่เมื่อใช้กับวิภักติแข็งก็จะต้องใช้ต้น
เค้าศัพท์ที่เป็นรูปแข็งคือ กโร (िरो/karo) ซึ่งรูป (िुयुाः/kuryuḥ) มาจากรูปอ่อน กุรุ (िुरु/kuru)     กุรฺ 
(िुर/्kur) ประกอบกับวิภักติอ่อน ยุสฺ (युस/्yus) เป็นวิภักติใช้บอกความก าหนด ร าพึง หรือแนะน า 
บุรุษที่ 3 พหุวจนะ ซึ่งเป็นบุรุษที่แตกต่างกับประธานที่เป็นผู้ท ากริยาคือ (वयं/vayaṃ) ประโยคนี้ที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ควรได้รูปกริยาเป็น (िु या ाम/kuryāma) คือ เค้าศัพท์ที่ เป็นรูปอ่อน                   
กุรุ (िुरु/kuru)       กุรฺ (िुर/्kur) ประกอบกับวิภักติอ่อน ยาม (याम/yāma) เป็นวิภักติใช้บอกความ
ก าหนด ร าพึง หรือแนะน า บุรุษที่ 1 พหุวจนะ 
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1.2  กาล (Tense) แสดงเวลาที่กระท ากริยา แบ่งเป็นปัจจุบันกาล อดีตกาล และ
อนาคตกาล กาลที่พบใช้ในทิวยาวทานที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ มีตัวอย่างดังนี้   

 
भवन्िः, किं कदवसे कदवसे पञ्च िािाापणशिातन गृह्णीध्वमाहोश्चस्वि ्गोशीिाचन्दनचूणास्य 

षबडालपदम ्?
182 

 
จากตัวอย่างประโยคข้างต้นนี้ ในกริยา (गहृ्णीध्वम/्gṛhṇīdhvam) เป็นการใช้วิภักติ 

(ध्वम/्dhvam) ซึ่งเป็นวิภักติกริยาที่บ่งถึงอดีตกาล (Imperfect) และมาลาแสดงค าสั่ง (Imperative) 
อาตมเนบท บุรุษที่ 2 พหุวจนะ ซึ่งในประโยคนี้เป็นประโยคที่ถามถึงเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นว่า
พวกโจรจะรับเอาเงินหรือไม้จันทน์ แสดงถึงความเป็นปัจจุบันใกล้อนาคต ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปแล้วที่เป็นอดีตกาล ดังนั้นในประโยคนี้น่าจะใช้วิภักติ (ध्वे/dhve) เป็น (गहृ्णीध्वे/gṛhṇīdhve) ที่เป็น              
วิภักติกริยาที่บ่งถึงปัจจุบันกาล (Present) อาตมเนบท บุรุษที่ 2 พหุวจนะ มากกว่า 
  1.3  การแจกค ากริยา พบว่าไม่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของหมวดธาตุ คือธาตุบาง
ธาตุเมื่อใช้กับวิภักติอ่อน จะต้องใช้ต้นเค้าศัพท์ที่เป็นรูปอ่อน แต่เมื่อใช้กับวิภักติแข็ง ก็จะต้องใช้     
ต้นเค้าศัพท์ที่เป็นรูปแข็ง ซึ่งลักษณะการแจกค ากริยาที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ที่            
กล่าวมา มีดังนี้ 
 
  अस्यालंिारस्य मूल्यं मे प्रतिकदवसं देवस्याथे नीलोत्पलातन ददस्व।

183 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น ทา ธาตุ (√दा/dā) = ให้, แบ่ง, สละ ฯลฯ เป็นธาตุคณะที่ 3             
รูปแข็งต้องใช้ว่า ทท (दद/dada) ส่วนรูปอ่อนต้องใช้ว่า ททฺ (दद्/dad) ดังนั้นเมื่อใช้กับวิภักติอ่อนคือ 
สฺว (स्व/sva) ซึ่งเป็นวิภักติบอกค าสั่งหรือความจ าเป็น (Imperative) บุรุษที่ 2 (Second Person) 
เอกพจน์ (Singular Number) จึงต้องแจกค ากริยาเป็น ทตฺสฺว (दत्स्व/datsva) แต่ว่าในตัวอย่างข้างต้น
ที่ปรากฏในอวทานเรื่องท่ี 18 ธรรมรุจิ กลับแจกค ากริยาเป็น ททสฺว (ददस्व/dadasva) 

1.4 Gerund คือ กริยาศัพท์สันสกฤตประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกริยากฤต 
(Perfect Participle) ท าได้โดยการลง ตฺวา-ปัจจัย (त्वा-/tvā-) ให้แก่ธาตุ กริยาศัพท์ประเภทนี้โดยปกติ
จะแปลว่า ครั้น...แล้ว, เมื่อ...แล้ว, ....แล้ว หลักของการประกอบกริยา Gerund คือถ้าธาตุที่น ามา
ประกอบไม่มีอุปสรรค (Prefix) น าหน้า ให้ลง ตฺวา-ปัจจัย (त्वा-/tvā-) ให้แก่ธาตุโดยตรง แต่อาจมี           
การลง อิ (-इ-/-i-) อาคมก่อนที่จะลง ตฺวา-ปัจจัยก็ได้ แต่ส าหรับธาตุที่มีอุปสรรคน าหน้าการประกอบ 
Gerund นั้นจะไม่ลง ตฺวา-ปัจจัย แต่จะลง ย-ปัจจัย (य-/ya-) ที่ท้ายธาตุโดยไม่ลง อิ อาคม ซึ่ง Gerund 

หลายๆ ตัวที่พบในทิวยาวทานนั้นมีลักษณะที่ไม่เปน็ไปตามหลักที่กล่าวมาข้างต้น เช่น 
 
 
 

                                                           

 
182

Ibid., 59. 

 
183

Ibid., 153. 



337 
 

यिस्िेन धमारुतचना श्चिप्रं प्रतिगहृीत्वा भोकु्तमारब्धधम।्
184 

 
प्रवेशतयत्वा दग्धः।

185 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นธาตุที่มีอุปสรรคน าหน้าในการประกอบ Gerund นั้นปกติจะ
ไม่ลง ตฺวา-ปัจจัย แต่จะลง ย-ปัจจัย ทว่ากลับใช้ตฺวา-ปัจจัยเหมือนกับธาตุที่ไม่มีอุปสรรค 
 

...पात्रं च पात्रपररस्रावणं यथास्थाने स्थाप्य पादौ प्रिाल्य...
186 

 
  ขณะที่ตัวอย่างนี้เป็นธาตุที่ไม่มีอุปสรรคน าหน้าในการประกอบ Gerund นั้นปกติจะ
ลง ตฺวา-ปัจจัย ทว่ากลับใช้ ย-ปัจจัย เหมือนกับธาตุที่มีอุปสรรค 
  1.5 Infinitive คือ ศัพท์ประเภทหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุ และใช้ในลักษณะที่เป็น
ส่วนขยายของกริยาศัพท์ตัวอ่ืน แปลว่า “เพ่ือจัก...” เมื่อใช้ในประโยค Infinitive นี้จะไม่เปลี่ยนรูป          
ไม่ว่าประธานหรือกริยาของประโยคจะอยู่ในวิภักติ กาล พจน์ ลิงค์ หรือบุรุษใด รูป Infinitive                  
ในปัจจุบันลงท้ายด้วย -ตุมฺ ปัจจัย (-िुम /्-tum)187 หรืออาจมีการแทรก อิ อาคมเป็น -อิตุมฺ (-इिुम /्            
-itum) ส าหรับธาตุบางตัว Infinitive ที่พบใช้ในทิวยาวทานที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ มี
ตัวอย่างดังนี้  
  
  गत्वा पशृ्चच्छिुमारब्धधः-

188
  

 
  จากตัวอย่างข้างต้น (पशृ्चच्छिुम/्pṛcchitum) มาจากธาตุ ปฺรฉฺ (√प्रछ्/prach) เมื่อน าธาตุ
ไปประกอบเป็นรูป Infinitive มีหลักว่าตัว ฉฺ (छ्/ch), ศฺ (श/्ś), ษฺ (ि/्ṣ), กฺษฺ (ि /्kṣ) และ ชฺ (ज /्j)             
บางตัวที่ลงทา้ยธาตุเมื่อรวมกับ -ตุมฺ (-िुम/्-tum) ปัจจัย จะได้ -ษฺฏมฺ (-षु्टम/्-ṣṭum) ฉะนั้นรูป Infinitive 

ของ ปฺรฉฺ ธาตุทีเ่ป็นไปตามหลักไวยากรณ์จะเป็น (प्रषु्टम/्praṣṭum) 
 
  ...िुटुश्चम्प्बनं न शक्नोतम भक्तोत्तररिया पराजतयिुम ्?

189 
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ในภาษาสันสกฤตสมัยแรกๆ เช่นในคัมภีร์ฤคเวท  infinitive มีรูปต่างๆ กันมากกว่า 10 รูป ลักษณะเป็น           
การประกอบนามศัพท์ที่ลง -tu- ปัจจัย แล้วแจกเป็นวิภักติต่างๆ ในคร้ังนั้นจึงมีรูปลงท้ายด้วย  –tum  –tave  –tavai และอื่นๆ ดู           
วิสุทธ์ บุษยกุล, แบบเรียนภาษาสันสกฤต (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554), 247. 
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 จากตัวอย่างข้างต้น (पराजतयिुम/्parājayitum) มาจากธาตุ ชิ (√श्चज/ji) เมื่อน าธาตุไป
ประกอบเป็นรูป  Infinitive สามารถน า ตุม ปัจจัยไปประกอบได้เลยโดยไม่ต้องแทรก อิ อาคม ส่วน
ธาตุ ชิ (श्चज/ji) ต้องท าเป็นสระรูปแรงเป็น เช (जे/je) จะได้รูปเป็น เชตุมฺ (जेिुम /्jetum) ฉะนั้นรูป 
Infinitive ของ (पराजतयिुम/्parājayitum) ควรจะเป็น (पराजेिुम/्parājetum) 
  1.6  สนธิ คือการน าค าศัพท์ตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันให้มีเสียงกลมกลืนกัน            
ในทิวยาวทานพบว่า การสนธิมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ทั้งส่วนที่เป็นสนธิ
ภายนอก (External Sandhi) และสนธิภายใน (Internal Sandhi)190  ดังนี้ 

สนธิภายในเป็นลักษณะการสนธิที่เกิดขึ้นภายในค าศัพท์เดียวกัน ค าศัพท์ที่พบนั้น 
ได้แก่ โสฺรตอาปตฺติ (स्रोिआपषत्त/srotaāpatti) และโสฺรตาปตฺติ (स्रोिापषत्त/srotāpatti) ในทิวยาวทานมี
การใช้ค าศัพท์ทั้ง 2 คละกันไป เช่น อวทานเรื่องที่ 4 ลูกสาวพราหมณ์, อวทานเรื่องที่ 6 พราหมณ์ชื่อ
ว่ า  อินทระ , อวทาน เรื่ อ งที่  18 ธ รรมรุ จิ  ใช้ ว่ า  โ สฺ ร ตอาปตฺ ติ  (स्र ो िआप षत्त /srotaāpatti)                     
ในขณะเดียวกันอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรรณะ, อวทานเรื่องที่ 8 สุปริยะ และเรื่องที่ 12 ปราติหารย-
สูตร กลับใช้ว่า โสฺรตาปตฺติ (स्रोिापषत्त/srotāpatti) แต่ขณะที่อวทานเรื่องที่ 2 ปูรณะ, และอวทานเรื่อง
ที่ 17 มานธาตะกลับปรากฏใช้ทั้งสองอย่างภายในเรื่องเดียวกันเลย 
  สนธิภายนอกคือค าศัพท์ 2 ค าที่เรียงต่อกัน ลักษณะการสนธิที่พบในทิวยาวทาน
บางครั้งต าแหน่งที่ต้องสนธิก็ไม่สนธิ  บางครั้งต าแหน่งที่ไม่ต้องสนธิกลับสนธิ บางครั้งก็มีการสนธิเข้า
ไปสองชั้น เช่น ชายาปตีติ (जायापिीति/jāyāpatīti)191

 เป็นต าแหน่งที่ไม่ต้องสนธิกลับสนธิ ค าว่า 
ชายาปตี (जायापिी/jāyāpatī) เป็นรูปค านามที่เป็นทวิพจน์ลงท้ายด้วยสระอี ซึ่งตามหลักไวยากรณ์
สันสกฤตมาตรฐานระบุไว้ว่า รูปแจกค านามหรือค ากริยาที่ลงท้ายด้วยสระ อี, อู, เอ และเป็นทวิพจน์ 
(Dual Number) รวมทั้งสระท้ายค าอุทาน (Interjection) นั้นไม่มีการท าสนธิกับค าศัพท์ที่ตามมาไม่ว่า
กรณีใดๆ  ค าว่า โสปคุปฺต (सोपगुप्त/sopagupta) เป็นลักษณะการสนธิเข้าไปสองชั้น ซึ่งมาจาก สสฺ                
อุปคุปฺต (सस ्उपगुप्त/sas upagupta) ซึ่งกฎการสนธิตามหลักไวยากรณ์มาตรฐาน อสฺ (अस/्as) ตามมา
ด้วยสระอุ (उ/u) ให้ลบ สฺ (स/्s) ทิ้งแล้วเขียนห่างกันได้เป็น ส อุปคุปฺต (स उपगुप्त/sa upagupta) ทว่าที่
ปรากฏในทิวยาวทานเมื่อได้รูปการสนธิดังนี้แล้วยังน าอะ (अ/a) กับอุ (उ/u) มาสนธิกันอีกรอบเป็น 
โสปคุปฺต (सोपगुप्त/sopagupta)  หรือในค าว่า เสทานีมฺ (सेदानीम/्sedānīm) เช่นกันก็เป็นลักษณะการ
สนธิเข้าไปสองชั้นซึ่งมาจาก สสฺ อิทานีมฺ (सस ्इदानीम/्sas idānīm) ดังที่กล่าวมากฎการสนธิตามหลัก
ไวยากรณ์มาตรฐาน อสฺ (अस/्as)  ตามมาด้วยสระอุ (उ/u) ให้ลบ สฺ (स/्s) ทิ้งแล้วเขียนห่างกันได้เป็น      
ส อิทานีม (स इदानीम/्sa idānīm) ทว่าที่ปรากฏในทิวยาวทานเมื่อได้รูปการสนธิดังนี้แล้วยังน าอะ 
(अ/a) กับอิ (इ/i)มาสนธิกันอีกรอบเป็น เสทานีมฺ (सेदानीम/्sedānīm) 
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สนธิภายนอก คือการน าค าศัพท์ในประโยคที่เรียงต่อกันมาเชื่อมเสียงให้เข้ากันซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้ประพันธ์ ส่วนสนธิภายใน คือการน าส่วนประกอบต่างๆ ของค าศัพท์ เช่น อุปสรรค ธาตุ วิภักติ ปรัตยัย ฯลฯ  
มาเชื่อมเสียงให้เข้ากันก่อนที่จะน าไปใช้ในประโยค โดยเฉพาะการสร้างค าสมาสจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีสนธิภายใน ดู
รายละเอียดใน  M. R. Kale, A Higher Sanskrit Grammar, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 2011), 12. 
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  ประเด็นเก่ียวกับบางครั้งก็มีสนธิ บางครั้งก็ไม่มีสนธิ ศาสตราจารย์สเปเยอร์192เคยได้
ระบไุว้ว่า เป็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดีประเภทอวทาน มักจะไม่มีสนธิในกรณีต่อไปนี้ 
   1.  การเว้นช่วงค าศัพท์แต่ละค าศัพท์ก่อนค าศัพท์อ่ืนๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะเป็น
ค าศัพท์ในประโยคเดียวกันหรือต่างประโยคก็ได้  ค าศัพท์ที่เว้นช่วงดังกล่าวบางครั้งก็ไม่ท าสนธิกับ
ค าศัพทอ่ื์นๆ ที่ตามมา เช่น  
 

गुणवति िलिे बद्धध्वा आशु सुषप्रयसाथावाहसहायो मङ्गलपोिमतभरुह्य महासमुद्रमविीणाः। 
अथ मिो महासाथावाहः सुषप्रयस्य महासाथावाहस्य िथयति- अहं बाढग्लानो न शक्यातम श्चस्थिो 
गन्िुम।् िदहा तस शय्यां िल्पतयिु ं यत्राहमपातश्रिो गतमष्यामीति। अषप िु अश्चस्मन ्महासमुदे्र 
यावदेवंषवधातन तनतमत्तातन भवश्चन्ि उदिस्य वणासंस्थानातन च मम तनवेदतयिव्यातन। यथा अनेिातन 
योजनशिातन गत्वा अद्रािीि ्सुषप्रयो महासाथावाह एिपाण्डरं पानीयम।्

193
  

   
 จากตัวอย่างข้างต้น ช่วงที่ขีดเส้นใต้ คือช่วงเว้นของค าศัพท์ที่ไม่มีการท าสนธิกับค าศัพท์
อ่ืนๆ ที่ตามมา 
   2.  ค าศัพท์ข้างหน้าที่ลงท้ายด้วยสระเสียงยาว ไม่มีการท าสนธิกับค าศัพท์           
ที่ตามมา เช่น สฺถิตฺวา อุเภ (श्चस्थत्वा उभे/sthitvā ubhe) คตฺวา อนิตฺย  (गत्वा अतनत्यं/gatvā anityaṁ) 
คตฺวา อทฺรากฺษีตฺ (गत्वा अद्रािीि /्gatvā adrākṣīt) เป็นต้น ซึ่งตามกฎต้องสนธิเป็น สฺถิโตฺวเภา 
(श्चस्थत्वोभे/sthitvobhe) คตฺวานิตฺย  (गत्वातनत्यं/gatvānityaṁ) และคตฺวาทฺรากฺษีตฺ(गत्वाद्रािीि /् 
gatvādrākṣīt) ตามล าดับ 
   3.  ค านามหรือค าสรรพนามที่แจกรูปแล้วลงท้ายด้วยสระ เอ ไม่มีการท าสนธิกับ
ค าศัพท์ที่ตามมา เช่น มธฺเย อาคจฺฉนฺติ (मध्ये आगच्छश्चन्ि/madhye āgacchati)194 วิมาเน อุษิตะ 
(षवमाने उषििः/vimāne uṣitaḥ)195 เป็นต้น  
    

 2.  การสรรค า คือการเลือกใช้ค าเพ่ือสื่อความคิดความเข้าใจความรู้สึกโดยค านึงถึง
ความงามด้านเสียง ส านวนโวหารและประเภทค าประพันธ์  
 ในคัมภีร์ทิวยาวทานมีลักษณะเฉพาะด้านการสรรค า เกี่ยวกับการใช้ส านวนซ้ า 
(Repeated Expression) และอลังการ (Figure of Speech) ดังนี้ 
  2.1  การใช้ส านวนซ้ า ดังที่เคยกล่าวมาหลายต่อหลายครั้ง ทิวยาวทานเป็นวรรณคดี
พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทอวทานยุคแรกเริ่มซึ่งเกิดขึ้นภายหลังอวทาน-ศตกะเล็กน้อย           
ในทิวยาวทานพบว่ามีการใช้ส านวนเดิมซ้ ากันเพ่ือแสดงสถานการณ์ต่างๆ เหมือนกับอวทาน-ศตกะ
อนึ่งข้อความหรือส านวนหลายๆ ส านวนที่ปรากฏในอวทาน-ศตกะก็มีปรากฏเช่นกันในทิวยาวทาน
เป็นไปได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากอวทาน-ศตกะนั่นเอง ฉะนั้นในการศึกษาวิเคราะห์ผู้วิจัยจึงได้น า

                                                           
192

J. S. Speyer, ed., Avadāna-Śataka, vol. 1, X. 
 

193
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 68. 

 
194

Ibid., 4. 
195

Ibid., 9. 
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งานวิจัยของสาโรจน์ บัวพันธุ์งาม196 มาเป็นแนวทางส่วนหนึ่งด้วยซึ่งได้เคยศึกษาการใช้ส านวนเดิมซ้ า
กันเพ่ือแสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันในอวทาน-ศตกะไว้ก่อนหน้า ซึ่งสถานการณ์ที่ใช้ส านวน
เดิมซ้ ากันนั้นมีดังต่อไปนี้ 
   2.1.1  การบรรยายสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า ในอวทานเรื่องที่     
8, 11 และ 12 จะเปิดเรื่องด้วยส านวนเดียวกันนี้ ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

 बुद्धो भगवान ्श्रावस्त्यां षवहरति जेिवने अनाथषपण्डदस्यारामे सत्िृिो गुरुिृिो मातनिः 
पूश्चजिो राजभी राजमात्रैधातनतभः पौरैब्रा ाह्मणैगृाहपतितभः श्रेषष्ठतभः साथावाहैदेवैनाागैय ािैरसुरैगारुडै ः 
किन्नरैम ाहोरगैररति देवनागयिासुरगरुडकिन्नरमहोरगाभ्यतचािो बुद्धो भगवान  ्लाभी चीवर- 
षपण्डपािशयनासनग्लानप्रत्ययभैिज्यपररष्िाराणां सश्राविसंिः।

197
 

 
   2.1.2  การบรรยายสถานภาพของคฤหบดีเศรษฐี พบในอวทานเรื่องที่ 1, 2,      
8, 13 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
  ...आढ्यो महाधनो महाभोगो षवस्िीणाषवशालपररग्रहो वैश्रवणधनप्रतिस्पधी।

198
 

  
   2.1.3  การบรรยายมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้า พบในอวทานเรื่องที่ 4, 5,      
6, 11, 12, 13 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
  अद्रािीि.्..भगवन्िं द्वाषत्रंशिा महापुरुिलिणैः समलंिृिमशीत्या- नुव्यञ्जनैषवाराश्चजिगात्रं 

व्यामप्रभालंिृिं सूयासहस्रातिरेिप्रभं जङ्गमतमव रत्नपवािं समन्ििो भद्रिम।्
199

 

 
   ในทิวยาวทานนอกจากมีการใช้ส านวนเต็มแล้ว ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ
คัมภีร์คือ มีการใช้ส านวนย่อเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย เมื่อจะกล่าวถึงข้อความเหมือนดังที่เคยกล่าวมาแล้ว
ส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ว่า “yāvat” (เรื่อยไปจนกระทั่งถึง, จนกระท่ังถึง) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมา
ทั้งหมด ในส านวนการบรรยายมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้าซึ่งนอกจากจะมีการใช้ส านวนเต็ม
แล้ว ก็ปรากฏว่ามีการใช้ส านวนย่อด้วยในอวทานเรื่องที่ 2 ดังนี้ 
 
   अद्रािीि.्..र्षिभागवन्िं दरूादेव द्वाषत्रंशिा महापुरुिलिणैः समलंिृिं पूवावि ्यावि ्समन्ििो 
भद्रिम।्

200 
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สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-ศตกะ”, 482-492. 
197

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 58 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู P. L. Vaidya, 
ed., Avadāna-Śataka, 1. 
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Ibid.,  1, 15, 62, 67, 104, 108, 162  ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, 

ed., Avadāna-Śataka, 1. 
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Ibid., 41, 45, 47-48, 85, 98, 113, 135  ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, 
ed., Avadāna-Śataka, 2. 
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   2.1.5  การบรรยายพระรัศมีและพลานุภาพพระรัศมีที่เกิดจากการแย้มพระโอษฐ์
ของพระพุทธเจ้าซึ่งจะแผ่ซ่านไปทั่วโลกธาตุ นรกและสวรรค์ชั้นต่างๆ พบในอวทานเรื่องที่ 4, 11, 19 
และปรากฏการใช้ส านวนย่อในอวทานเรื่องที่ 5 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

 ... श्चस्मिमुपदतशािम।् धमािा खलु यश्चस्मन ्समये बुद्धा भगवन्िः श्चस्मिं प्राषवष्िुवाश्चन्ि, 

िश्चस्मन  ्समये नीलपीिलोकहिावदािाः प ु ष्परागपद्मरागव्व ै डू य ाम ुसारगल्वािा  लो कहििा 
दश्चिणावि ाशङ्खतशलाप्रवालजािरूपरजिवणा ा अतच ािो मुखाश्चन्नश्चाय ा िाश्चश्चदधस्िाद्गच्छश्चन्ि , 

िाश्चश्चदपुररष्टाद्गच्छश्चन्ि। या अधस्िाद्गच्छश्चन्ि, िाः संजीवं िालसूत्रं संिािं रौरवं महारौरवं िपनं 
प्रिापनमवीतचमबुादं तनरबु ादमटटं हहवं हुहुवमुत्पलं पद्मं महापद्ममवीतचपयान्िान ्नरिान ्गत्वा ये 
उष्णनरिास्िेिु शीिीभूत्वा तनपिश्चन्ि, ये शीिनरिास्िेिूष्णीभूत्वा तनपिश्चन्ि। िेनानुगिास्िेिां 
सत्त्वानां िश्चस्मन ्िणे िारणाषवशेिाः, िे प्रतिप्रस्रभ्यन्िे। िेिामेवं भवति-किं नु वयं भवन्ि इिश्च्युिा 
आहोश्चस्वदन्यत्रोपपन्ना इति। िेिां प्रसादसंजननाथं भगवाश्चन्नतमािं (दशानं) षवसजायति। िेिां तनतमािं 
दृष््वैवं भवति - न हे्यव वयं भवन्ि इिश्च्युिाः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति। अषप त्वयमपूवादशानः सत्त्वः, 
अस्यानुभावेनास्मािं िारणाषवशेिाः प्रतिप्रस्रब्धधा इति। िे तनतमािे तचत्तमतभप्रसाद्य िन्नरिवेदनीयं िमा 
िपतयत्वा देवमनुष्येिु प्रतिसंतधं गहृ्णश्चन्ि, यत्र सत्यानां भाजनभूिा भवश्चन्ि। या उपररष्टाद्गच्छश्चन्ि, 

िाश्चािुमाहाराश्चजिान ्देवान ्गत्वा त्रायश्चस्त्रशंान ्यामांस्िुषििान ्तनमााणरिीन ्परतनतमािवशवतिानो देवान ्
ब्रह्मिातयिान ्ब्रह्मपुरोकहिान ्महाब्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभास्वरान ्परीत्तशुभानप्रमाणशुभान ्
शुभिृत्स्नाननभ्रिान ्पुण्यप्रसवान ्बहृत्िलानबहृानिपान ्सुदृशान ्सुदशाानितनष्ठपयान्िान ्देवान ्गत्वा 
अतनत्यं दःुखं शून्यमनात्मेत्युद्धोियश्चन्ि। गाथाद्वयं च भािन्िे- 
 

आरभध्वं तनष्क्रामि युज्यध्व ंबुद्धशासने। 
धुनीि मतृ्युनः सैन्य ंनडागारतमव िुञ्जरः॥१॥ 

यो ह्यश्चस्मन ्धमाषवनये अप्रमत्तश्चररष्यति। 
प्रहाय जातिसंसारं दःुखस्यान्ि ंिररष्यति॥२॥ 

अथ िा अतचािश्चस्त्रसाहस्रमहासाहस्रं लोिधािुमन्वाकहण््य भगवन्िमेव पषृ्ठिः पषृ्ठिः समनुबद्धा 
गच्छश्चन्ि। िद्यकद भगवानिीिं व्याििुािामो भवति, पषृ्ठिोऽन्िधीयन्िे। अनागिं व्याििुािामो भवति, 

पुरस्िादन्िधीयन्िे। नरिोपपषत्तं व्याििुािामो भवति, पादिलेऽन्िधीयन्िे। तियागुपपषत्तं व्याििुािामो 
भवति, पाष्ण्याामन्िधीयन्िे। प्रेिोपपषत्तं व्याििुािामो भवति, पादाङ्गुष्ठेऽन्िधीयन्िे। मनुष्योपपषत्तं 
व्याििु ािामो भवति, जानुनोरन्िधीयन्िे। बलचक्रवतिाराज्यं व्याििु ािामो भवति , वामे 
िरिलेऽन्िधीयन्िे। चक्रवतिाराज्यं व्याििुािामो भवति, दश्चिणे िरिलेऽन्िधीयन्िे। श्राविबोतधं 
व्याििुािामो भवति, आस्येऽन्िधीयन्िे। प्रत्येिबोतधं व्याििुािामो भवति, ऊणाायामन्िधीयन्िे। यकद 
अनुत्तरां सम्प्यक्संबोतधं व्याििुािामो भवति, उष्णीिेऽन्िधीयन्िे॥ 

अथ िा अतचािो भगवन्ि ंषत्रः प्रदश्चिणीिृत्योणाायामन्िकहािाः। अथायषु्मानानन्दः िृििरपुटो 
भगवन्िं पप्रच्छ - 

नानाषवधोरङ्गसहस्रतचत्रो 
वक्त्रान्िराश्चन्नष्क्रतमिः िलापः। 
अवभातसिा येन कदशः समन्िाि ्

कदवािरेणोदयिा यथैव॥३॥ 
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गाथाद्वयं च भाििे - 
षवगिोद्भवा दैन्यमदप्रहीणा 
बुद्धा जगत्युत्तमहेिभुूिाः। 
नािारणंशङ्खमणृालगौरं 
श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि श्चजना श्चजिारयः॥४॥ 

ित्िालं स्वयमतधगम्प्य धीर बुद्धध्या 
श्रोिॄणां श्रमण श्चजनेन्द्र िाश्चङ्ििानाम।् 
धीरातभमुातनविृ वाश्चग्भरुत्तमातभ- 
रुत्पन्नं व्यपनय सशंयं शुभातभः॥५॥ 

नािस्माल्लवणजलाकद्रराजधैयााः 
संबुद्धाः श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि नाथाः। 
यस्याथे श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि धीरा- 
स्िं श्रोिु ंसमतभलिश्चन्ि िे जनौिाः॥ ६॥ इति॥ 

 

 भगवानाह-एवमेिदानन्द, एवमेिि।् नाहेिुप्रत्ययमानन्द िथागिा अहान्िः सम्प्यक्संबुद्धाः श्चस्मिं 
प्राषवष्िुवाश्चन्ि।

201
 

 
นอกจากมีการใช้ส านวนเต็มแล้ว ในอวทานเรื่องที่ 5 ยังปรากฏการใช้ส านวนย่อ 

“pūrvavat yāvat”  (เรื่อยไปจนกระทั่งถึง....ดังที่เคยกล่าวมาก่อนหน้า) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมา
ทั้งหมด ข้อความในตอนนี้เป็นบรรยายพระรัศมีและพลานุภาพพระรัศมีที่เกิดจากการแย้มพระโอษฐ์
ของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยมีปรากฏส านวนเต็มมาก่อนแล้วในอวทานเรื่องที่ 4 ส านวนย่อดังกล่าวคือ 
 

ििो भगविा श्चस्मिमुपदतशािम ।् धमािा खलु यश्चस्मन  ्समये बुद्धा भगवन्िः श्चस्मिं 
प्राषवष्िुवाश्चन्ि, पूवावद् यावद् भगवि ऊणाायामन्िकहािाः।

202 
 
   2.1.7  การสมรส และการเริ่มตั้งครรภ์ พบในอวทานเรื่องที่ 2, 3, 8, 13, 18 และ 
19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
   

िेन सदृशाि ्िुलाि ्िलत्रमानीिम।् स िया साधं क्रीडति रमिे पररचारयति। िस्य क्रीडिो 
रममाणस्य पररचारयिः िालान्िरेण पत्नी आपन्नसत्त्वा संवतृ्ता।

203 
 

   2.1.8  คติความเชื่อเกี่ยวกับการอ้อนวอนขอบุตรกับเทพเจ้าซึ่งไม่ใช่เหตุปัจจัยที่
จะท าให้ได้บุตรที่แท้จริง และเหตุปัจจัยที่จะท าให้ได้บุตรอย่างแท้จริง ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
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सोऽपुत्रः पुत्रातभनन्दी तशववरुणिुबेरशक्रब्रह्मादीनायाचिे आरामदेविां वनदेविां शङृ्गाटिदेविां 
बतलप्रतिग्राकहिां देविाम।् सहजां सहधतमािां तनत्यानुबद्धामषप देविामायाचिे। अश्चस्ि चैि लोिे प्रवादो 
यदायाचनहेिोः पुत्रा जायन्िे दकुहिरशे्चति। िच्च नैवम।् यदे्यवमभषवष्यि,् एिैिस्य पुत्रसहस्रमभषवष्यि ्
िद्यथा राज्ञश्चक्रवतिानः। अषप िु त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाि ्पुत्रा जायन्िे दकुहिरश्च। ििमेिां 
त्रयाणाम ्? मािाषपिरौ रक्तौ भविः संतनपतििौ, मािा िल्या भवति र्िुमिी, गन्धवाः प्रत्युपश्चस्थिो 
भवति। एिां त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाि ्पुत्रा जायन्िे दकुहिरश्च।

204
 

 
   2.1.9  คุณสมบัติของสตรีที่มีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของครรภ์และ           
การตั้งครรภ์ พบในอวทานเรื่องที่ 1 และ 8 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

पञ्चावेश्चणिा धमाा एित्ये पश्चण्डिजािीये मािगृ्रामे। ििमे पञ्च ? रकं्त पुरुिं जानाति, षवरकं्त 
जानाति। िालं जानाति, र्िुं जानाति। गभामवक्रान्िं जानाति। यस्य सिाशाद् गभामवक्रामति िं 
जानाति। दारिं जानाति दाररिां जानाति। सचेद्दारिो भवति, दश्चिणं िुश्चिं तनतश्रत्य तिष्ठति। 
सचेद्दाररिा भवति, वामं िुश्चिं तनतश्रत्य तिष्ठति।
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   2.1.10  คติความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติขณะที่ตั้งครรภ์ตลอดจนการบ ารุง
เลี้ยงดูสตรีที่ตั้งครรภ์ พบในอวทานเรื่อง 1, 3, 8, 13 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

सा आत्तमनाः स्वातमन आरोचयति- कदष््या आयापुत्र वधास्व, आपन्नसत्त्वाश्चस्म संवतृ्ता। यथा 
च मे दश्चिणं िुश्चिं तनतश्रत्य तिष्ठति, तनयिं दारिो भषवष्यति। सोऽप्यात्तमनात्तमना उदानमुदानयति- 
अप्येवाहं तचरिालातभलषििं पुत्रमुखं पश्येयम।् जािो मे स्यान्नावजािः। िृत्यातन मे िुयााि।् भिृः 
प्रतिभरेि।् दायाद्यं प्रतिपद्येि। िुलवंशो मे तचरषष्ठतििः स्याि।् अस्मािं चाप्यिीििालगिानामुकद्दश्य 
दानातन दत्वा पुण्यातन िृत्वा नाम्प्ना दश्चिणामाकदशेि-्इदं ियोयात्रित्रोपपन्नयोगाच्छिोरनुगच्छश्चत्वति। 
आपन्नसत्त्वां चैनां षवकदत्वा उपररप्रासादिलगिामयश्चन्त्रिां धारयति-उष्ण उष्णोपिरणैः शीिे 
शीिोपिरणैवैद्यप्रज्ञप्तैराहारैनाातिशीिैनाात्युष्णैनाातितिकै्तनाात्यम्प्लैनाातिलवणैनाातिमधुरैनाातििटुिैनाातिििा-
यैश्चस्िक्ताम्प्ललवण-मधुरिटुिििायषववश्चजािैराहारैः। हाराधाहारषवभूषििगात्रीमप्सरसतमवनन्दनवन- 
चाररणीं मञ्चान्मञ्चं पीठात्पीठमनविरन्िीमधररमां भूतमम।् न चास्या- किंतचदमनोज्ञशब्धदश्रवणं 
यावदेव गभास्य पररपािाय। सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामत्ययाि ्प्रसूिा। दारिो जािोऽतभरूपो 
दशानीयः प्रासाकदिो गौरः िनिवणाश्छत्रािारतशराः प्रलम्प्बबाहुषवास्िीणाललाटः संगिभ्रूस्िुङ्गनासो 
दृढिकठनशरीरो महानग्नबलः। िस्य ज्ञाियः संगम्प्य समागम्प्य त्रीश्चण सप्तिान्येिषवंशतिराषत्रंकदवसातन 
िस्य जािस्य जािः महं िृत्वा नामधेयं व्यवस्थापयश्चन्ि-किं भविु दारिस्य नाम ? अयं दारिः 
षप्रयसेनस्य साथावाहस्य पुत्रः। िद्भविु दारिस्य नाम सुषप्रय इति। सुषप्रयो दारिोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्य 
उपन्यस्िो द्वाभ्यां िीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां  द्वाभ्यां मलधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्रीडतनिाभ्यां 
धात्रीभ्याम।् सोऽष्टातभधाात्रीतभरुन्नीयिे वध्यािे िीरेण दध्ना नवनीिेन सषपािा सषपामण्डेन अन्यै- 
श्चोत्तप्तोत्तप्तैरुपिरणषवशेिैः। आशु वधािे ह्रदस्थतमव पङ्िजम॥्
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   นอกจากมีการใช้ส านวนเต็มแล้ว ในอวทานเรื่องที่ 2 ยังปรากฏการใช้ส านวนย่อ 
“yāvat”  (เรื่อยไปจนกระทั่งถึง) แทนการยกข้อความเหล่านั้นมาทั้งหมด ดังนี้ 
 

ििो भवेन ग ृहपतिना िया साध ं पररचाररिम ।् सा आपन्नसत्त्वा स ंव ृत्त ा। यम ेव 
कदवसमापन्नसत्त्वा संवतृ्ता िमेव कदवसमुपादाय भवस्य गहृपिेः सवााथााः सवािमाान्िाश्च पररपूणााः। सा 
त्वष्टानां वा नवानां मासानामत्ययाि ्प्रसूिा। दारिो जािोऽतभरूपो दशानीयः प्रासाकदिो गौरः 
िनिवणाश्छत्रािारशीिाः प्रलम्प्बबाहुषवास्िीणाललाटः संगिभ्रूस्िुङ्गनासः। यश्चस्मन्नेव कदवसे दारिो 
जािः, िश्चस्मन्नेव कदवसे भवस्य गहृपिेभू ायस्या मात्रया सवााथााः सवािमाान्िाः पररपूणााः। िस्य 
ज्ञाियः संगम्प्य समागम्प्य त्रीश्चण सप्तिान्येिषवंशतिकदवसातन षवस्िरेण जािस्य जािमहं िृत्वा पूवावि ्
यावत्पूणेति नामधेयं व्यवस्थाषपिम।् पूणो दारिोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्यां दत्तो षवस्िरेण 
यावदाशु वधािे ह्रदस्थतमव पङ्िजम।्
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2.1.11  การบรรยายอานุภาพพระญาณทัสนะ (ชญานทรรศนะ) ของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงแผ่ไปเพ่ือตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือ พบในอวทานเรื่อง 8, 9 และ
19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 

 
 अत्रान्िरे नाश्चस्ि किंतचद्बुद्धानां भगविामज्ञािमदृष्टमषवकदिमषवज्ञािम।् धमािा खलु बुद्धानां 
भगविां महािारुश्चणिानां लोिानुग्रहप्रवतृ्तानामेिारिाणां शमथषवपश्यनाषवहाररणां षत्रदमथवस्िुिुशलानां 
चिुरोिोत्तीणाानां [चिु]रृ षद्धपादचरणिलसुप्रतिषष्ठिानां चिुिु ा संग्रहवस्िुिु दीिारात्रिृिपररचयानां 
चिुवैशारद्यषवशारदानां पञ्चाङ्गषवप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिक्रान्िानां िडङ्गसमन्वागिानां ि्पारतमिा- 
पररपूणा ानामसंहिषवहाररणां सप्तबोध्यङ्गिुसुमाढ्यानामष्टाङ्गमागादे तशिानां नवानुप ूव ाषवहार - 
समापषत्तिुशलानां दशबलवतलनां दशकदक्समापूणायशसां दशशिवशवतिाप्रतिषवतशष्टानां त्री रात्रेः 
षत्रकदावसस्य बुद्धचिुिा लोिं व्यवलोक्य ज्ञानदशानं प्रविािे-िो हीयिे, िो वधािे, िः िृच्रप्राप्तः, िः 
संिटप्राप्तः, िः संबाधप्राप्तः, िः िृच्रसंिटसंबाधप्राप्तः, िोऽपायतनम्प्नः, िोऽपायप्रवणः, िोऽपाय- 
प्राग्भारः, िमहमपायाददु्धतृ्य स्वगे मोिे च प्रतिष्ठापयेयम ,् िस्यानवरोषपिातन िुशलमूलान्य- 
वरोपयेयम,् िस्यावरोषपिातन पररपाचयेयम,् िस्य पररपक्िातन षवमोचयेयम।् आह च- 

अप्येवातिक्रमेदे्वलां सागरो मिरालयः। 
न िु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेि॥्१॥ इति॥
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   2.1.12  การบรรยายสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย พบในเรื่องที่ 12 ส านวนดังกล่าว
ได้แก่ 
    

 ये िे तचि ्सत्त्वा अपदा वा कद्वपदा वा बहुपदा वा अरूषपणो वा रूषपणो वा संश्चज्ञनो वा 
असंश्चज्ञनो वा नैवसंश्चज्ञनो वा नासंश्चज्ञनः, िथागिोऽहान ्सम्प्यक्संबुद्धस्िेिां सत्त्वानामग्र आख्यायिे। ये 
िेतचद् धमाा असंस्िृिा वा संस्िृिा वा, षवरागो धमास्िेिामग्र आख्यािः। ये िेतचि ्संिा वा गणा वा 
पूगा वा पिादो व, िथागिश्राविसंिस्िेिामग्र आख्यािः। ये िेतचि ्संिा वा गणा वा पूगा वा पिादो 
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वा , िथागिश्राविसंिस्िेिामग्र आख्यािः। अनेन सत्येन सत्यवाक्येन िव शरीरं यथापौराणं स्याि।् 
एवं भदन्िेत्यायुष्मानानन्दो भगविः प्रतिश्रुत्य संिाटीमादायान्यिमेन तभिुणा पश्चाच्रमणेन येन 
राजभ्रािा िालस्िेनोपसंक्रान्िः। उपसंक्रम्प्य िालस्य राजिुमारस्य हस्िपादान ्यथास्थाने स्थापतयत्वा 
एवमाह-ये िेतचि ्सत्त्वा अपदा वा कद्वपदा वा चिुष्पदा वा बहुपदा वा यावन्नैवसंश्चज्ञनो नासंश्चज्ञनः, 
िथागिोऽहान ्सम्प्यक्संबुद्धस्िेिां सत्त्वानामग्र आख्यािः। ये िेतचद्धमााः संस्िृिा वा असंस्िृिा वा, 
षवरागो धमास्िेिामग्र आख्यािः। ये िेतचि ्संिा वा गणा वा पूगा वा पिादो वा, िथागिश्रावि- 
संिस्िेिामग्र आख्यािः।
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   2.1.13  การบรรยายลักษณะวัฏสงสารและลักษณะการบรรลุอรหัตผล พบใน
อวทานเรื่องที่ 13, 19 และปรากฏการใช้ส านวนย่อในอวทานเรื่องที่ 2 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
   िेन युज्यमानेन िटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डिं संसारचकं्र चलाचलं षवकदत्वा 
सवासंस्िारगिीः शिनपिनषवकिरणषवध्वंसनधमािया पराहत्य सवाक्लेशप्रहाणादहात्त्वं सािात्िृिम।्

210 
    
   िैयुाज्यमानैिाटमानैव्याायच्छमानैररदमेव पञ्चगण्डिं पूवावि ्यावदतभवाद्याश्च संवतृ्ताः।
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   2.1.14  การบรรยายมรรคผลที่ได้บรรลุและปฏิกิริยาของเหล่าสาวกหลังจากที่ได้
สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พบในอวทานเรื่องที่ 12 และ 17 ส านวนดังกล่าวได้แก่
   

 भगविा िस्य महाजनिायस्य िथा अतभप्रसन्नस्य आशयं चानुशयं च धािुं प्रिृतिं च ज्ञात्वा 
िादृशी चिुरायासत्यसंप्रतिवेधिी धमादेशना िृिा, यथा अनेिैः प्राश्चणशिसहस्रैः शरणगमनतशिापदातन 
िैश्चश्चदषु्म (?) गिान्यतधगिातन मूधाानः िान्ियो लौकििा अग्रधमााः। िैश्चश्चत्स्रोिापषत्तिलं सािात्िृिं 
सिृदागातमिलमनागातमिलम ।् िै श्चश्चि  ्प्रव्रज्य सवाक्लेशप्रहाणादहा त्त्वं सािात्िृिम।् िै श्चश्च- 
च्राविमहाबोधौ बीजान्यवरोषपिातन। िैश्चश्चि ्प्रत्येिायां बोधौ बीजान्यवरोषपिातन।

212 
 
   2.1.15  การบรรยายลักษณะการสร้างกรรมในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและ/
หรือของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง รวมทั้งลักษณะของกรรมและผลกรรม พบในอวทานเรื่องที่ 2, 10, 
11, 13 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

 भगवानाह - पूणेन तभिवो तभिुणा िमााश्चण िृिातन उपतचिातन लब्धधसंभाराश्चण पररणि- 
प्रत्ययातन ओिवत्प्रत्युपश्चस्थिातन अवश्यंभावीतन। पूणेन िमााश्चण िृिातन उपतचिातन। िोऽन्यः 
प्रत्यनुभषवष्यति ? न तभिवः िमााश्चण िृिातन उपतचिातन बाह्ये पतृथवीधािौ षवपच्यन्िे, नाब्धधािौ, न 
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Ibid., 95 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 24. 
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Ibid., 112, 174  ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-

Śataka, 43-44. 
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Ibid., 30. 
212

Ibid., 103, 129 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-

Śataka, 30. 



346 
 

िेजोधािौ, न वायुधािौ, अषप िूपात्तेष्वेव स्िन्धधात्वायिनेिु िमााश्चण िृिान्युपतचिातन षवपच्यन्िे 
शुभान्यशुभातन च। 

न प्रणश्यश्चन्ि िमााश्चण अषप िल्पशिैरषप। 
सामग्रीं प्राप्य िाल ंच िलश्चन्ि खलु देकहनाम॥्१९॥

213
 

  
   2.1.16  การอธิบายลักษณะสักกายทิฐิ (สัตกายทฤษฎี) และลักษณะการบรรลุ
โสดาปัตติผล พพบในอวทานเรื่องที่ 2, 4, 6 และ 8 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
   ...षवंशतितशखरसमुद्गिं सत्िायदृषष्टशैलं ज्ञानव्ेण तभत्त्वा स्रोिापषत्तिलं सािात्िृिम ्

214
 

 
   2.1.17  การบรรยายลักษณะการปกครองราชอาณาจักรและคุณสมบัติของ
พระราชา พบในอวทานเรื่องที่ 8, 9 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
   ...ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं िारयति स्म र्दं्ध च िेमं च सुतभिं च आिीणाबहुजनमनुष्यं च 
प्रशान्िितलिलहकडम्प्बडमरिस्िरदतुभािरोगापगिम।् षप्रयतमवैिपुत्रितमव राज्यं िारयति।

215 
 

   2.1.18  การบรรยายคุณสมบัติของพระอรหันต์ พบในอวทานเรื่องที่ 8, 12, 18
และปรากฏการใช้ส านวนย่อในอวทานเรื่องที่ 2 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
   ...अहान ्संवतृ्तस्त्रैधािुिवीिरागः समलोष्टिाञ्चन आिाशपाश्चणिलसमतचत्तोऽनुनयप्रतििप्रहीणो 
षवद्याषवदाररिाण्डिोशो षवद्यातभज्ञाप्रतिसंषवत्प्राप्तो भवलाभलोभसत्िारपराङ्मखुो वासीचन्दनिल्पः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां 
पूज्यो मान्योऽतभवाद्यश्च संवतृ्तः।

216
 

 
अहान ्संवतृ्तः। त्रैधािुिवीिरागः यावि ्सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽतभवाद्यश्च संवतृ्तः॥

217
 

 
   2.1.19  การบรรยายเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงด าเนินเข้าไปในเมือง พบ
ส านวนเต็มในอวทานเรื่องที่ 9 และปรากฏการใช้ส านวนย่อในอวทานเรื่องที่ 2 และ 8 ส านวน
ดังกล่าวได้แก่ 
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Ibid., 33, 82, 88, 118, 174-175  ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., 

Avadāna-Śataka, 34. 
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Ibid., 28, 44, 47, 61 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู P. L. Vaidya, ed., Avadāna-

Śataka, 125. 
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Ibid.,  62, 82 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 
81. 
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Ibid., 61, 144 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-

Śataka, 44. 
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 अथ भगवान  ्दान्िो दान्िपररवारः शान्िः शान्िपररवारो मुक्तो मुक्तपररवार आश्वस्ि 
आश्वस्िपररवारो षवनीिो षवनीिपररवारोऽहान्नहात्पररवारो वीिरागो वीिरागपररवारः प्रासाकदिः 
प्रासाकदिपररवारो व ृिभ इव गोगणपररविृो गज इव िलभगणपररवृिः तसंह इव दंषृ्टगणपररवृिो 
राजहंस इव हंसगणपररविृः सुपणीव पश्चिगणपररवृिो षवप्र इव तशष्यगणपररविृः सुवैद्य इवािुर- 
गणपररविृः शूर इव योधगणपररविृो देतशि इवाध्वगणपररविृः साथावाह इव वश्चणग्गणपररविृः श्रेष्ठीव 
पौरगणपररविृः िो्टराज इव मश्चन्त्रगणपररविृश्चक्रविीव पुत्रसहस्रपररविृश्चन्द्र इव नित्रगणपररविृः 
सूया इव रश्चश्मसहस्रपररविृो षवरूढि इव िुम्प्भाण्डगणपररविृो षवरूपाि इव नागगणपररविृो धनद इव 
यिगणपररविृो धिृराष्ट्र इव गन्धवागणपररविृो वेमतचत्र इवासुरगणपररविृः शक्र इव षत्रदशगणपररविृो 
ब्रह्मेव ब्रह्मिातयिगणपररवृिः श्चस्ितमव इव जलतनतधः सजल इव जलधरो षवमद इव गजपतिः 
सुदान्िैररश्चन्द्रयैरसंिोतभिेयाापथप्रचारोऽनेिैरावेश्चणिैबुाद्धधमैमाहिा तभिुसंिेन च पुरस्िृिो येन श्रावस्िी 
िेन चाररिां प्रक्रान्िः।

218  
 

   ििो भगवा ंस्ि ेि ा ं  चौराणा ं  व ैन ेयिालमपेक्ष्य राजग ृहादन ुप ूव ेण तभिुगणपररव ृिो 
तभिुगणपुरस्िृिो दान्िो दान्िपररवारः शान्िः शान्िपररवारश्चन्दनश्चन्दनपररवारो मुक्तो मुक्तपररवार आश्वस्ि           
आश्वस्िपररवारः पूवावि ्यावन्महािरुणया समन्वागिः िां सालाटवीमनुप्राप्तः।

219 
 

ििो भगवान ्दान्िो दान्िपररवारः शान्िः शान्िपररवारः पञ्चतभरहाच्छान्िैः साधं सूपाारिा- 
तभमुखः संप्रश्चस्थिः।

220 
 
2.1.20  การเปล่งอุทานประกาศสรรเสริญพระพุทธเจ้าของผู้ที่เห็นแจ้งสัจธรรม  

(สัตยธรรม) พบในอวทานเรื่องที่ 2 และ 8 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 

 ... इदमस्मािं भदन्ि न मात्रा िृिं न षपत्रा िृिं न राज्ञा नेष्टस्वजनबन्धुवगेण न देविातभना 
पूवापे्रिैना श्रमणब्राह्मणैयाद् भगविास्मािं ित्िृिम।् उच्छोषििा रुतधराश्रसुमुद्राः, लश्चङ्ििा अश्चस्थपवािाः, 
षपकहिान्यपायद्वाराश्चण, प्रतिष्ठाषपिा वयं देवमनुष्येिु अतिक्रान्िातिक्रान्िाः। एिा वयं भगविं शरणं 
गच्छामो धम ंच तभिुसंिं च।

221
  

    
   2.1.21  การบรรยายเหตุการณ์ตอนที่หมู่ภิกษุทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับ
บุพกรรมของพระพุทธเจ้าหรือของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง พบในอวทานเรื่องที่ 2, 6, 8, 10, 13, 17, 
18 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
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Ibid., 78 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 49. 
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Ibid., 28. 
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Ibid.,  28, 62 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 
68-69. 
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तभिवः संशयजािाः सवासंशयच्छेत्तारं बुदं्ध भगवन्िं पप्रच्ुः-किं भदन्ि मेण्ढिेन मेण्ढिपत्न्या 
मेण्ढिपुते्रण मेण्ढिस्नुिया मेण्ढिदासेन मेण्ढिदास्या िमा िृिं येन िडतभज्ञािा महापुण्याः संवतृ्ताः, भगविोऽश्चन्ििे 
सत्यातन दृष्टातन, भगवांश्चैतभरारातगनो न षवरातगि इति ? 

222 
    
2.1.22  การสรุปแนวคิดเรื่องกรรมและผลกรรม พบในอวทานเรื่องที่ 1, 2, 10, 

13 และ 19 ส านวนดังกล่าวได้แก่ 
 
इति कह तभिव एिान्ििृष्णानां िमाणामेिान्ििृष्णो षवपािः, एिान्िशुक्लानामेिान्िशुक्लः, 

व्यतितमश्राणां व्यतितमश्रः। िस्माि ्िकहा तभिव एिान्ििृष्णातन िमााण्यपास्य व्यतितमश्राश्चण च, एिान्िशुक्लेष्वेव 
िमास्वाभोगः िरणीयः। इत्येवं वो तभिवः तशश्चििव्यम॥्

223
  

 
2.1.23  การปิดเรื่อง อวทานทุกเรื่องจะปิดเรื่องด้วยส านวนที่ซ้ ากัน ส านวน

ดังกล่าวได้แก่ 
 

इदमवोचद्भगवान।् आत्तमनसस्िे तभिवो भगविो भाषििमभ्यनन्दन॥् 

इति श्रीकदव्यावदाने िोकटिणाावदानं प्रथमम॥्
224

 

 
   จะเห็นได้ว่า การใช้ส านวนเดิมซ้ าๆ กันเพ่ือแสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน
เช่นนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤตประเภทอวทานในยุคแรกเริ่มซึ่ง
ส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีประเภทอวทานร่วมสมัยกันตลอดจนต่อวรรณคดีประเภทอวทานในยุคต่อๆ มา 
ซึ่งทิวยาวทานเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดที่มีส านวนภาษาและรูปแบบคล้ายกับ
อวทาน-ศตกะซึ่งเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤตประเภทอวทานในยุคแรกสุดอย่างมาก                 
ความเหมือนนั้นไม่ใช่เพียงระดับค า หรือระดับประโยคเท่านั้น บางส านวนก็เหมือนกันทั้งคาถา 
เหมือนกันทั้งย่อหน้าทีเดียว ส าหรับส านวนภาษาที่คล้ายกันนั้นทิวยาวทานน่าจะยืมมาจาก                
อวทาน-ศตกะ สอดคล้องกับข้อสังเกตของศาสตราจารย์สเปเยอร์ที่ตั้งเอาไว้ว่า การใช้ส านวนเดิมซ้ า
กัน เช่นส านวนที่ใช้บรรยายพระรัศมีและพลานุภาพพระรัศมีที่เกิดจากการแย้มพระสรวลของ
พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในอวทาน-ศตกะเท่านั้น ในทิวยาวทานก็มีเช่นกัน เพียงแต่ทิวยาวทาน
ใช้ทั้งส านวนเต็มและส านวนย่อ ส่วนอวทาน-ศตกะใช้ส านวนเต็มเพียงอย่างเดียว  
  2.2 อลังการ คือการใช้ถ้อยค าที่ไพเราะสละสลวยมีความหมายลึกซึ้งประหนึ่งว่าเป็น
อาภรณ์ประดับบทประพันธ์ มี 2 ประเภทคือ อลังการทางเสียง (ศัพทาลังการ) และอลังการทาง
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Ibid.,  32-33, 62, 82,118, 149,174 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, 
ed., Avadāna-Śataka, 46. 
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Ibid., 16, 33, 84, 119, 179 ;  ส านวนนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในอวทาน-ศตกะ ดู  P. L. Vaidya, ed., 

Avadāna-Śataka, 101. 
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ความหมาย (อรรถาลังการ)225 วรรณคดีแต่ละเรื่องผู้ประพันธ์อาจใช้อลังการแตกต่างกันออกไป     
มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละลักษณะและประเภทของวรรณคดี โดยวรรณคดีพุทธศาสนาประเภท
อวทานโดยทั่วไปมุ่งเน้นสั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนา มักใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา 
กล่าวคือใช้ส านวนซ้ าไปซ้ ามา ไม่มีการพรรณนาฉาก ตัวละครหรือแสดงความร าพึงร าพันเพ่ือมุ่งแสดง
สุนทรียภาพมากนัก ทว่าทิวยาวทานนั้นมีทั้งส่วนใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาดังกล่าวแล้ว                 
ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเรื่องไว้อย่างเด่นชัด มีการเปรียบเทียบให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพราวกับอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวการผจญภัย
ของพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่นามว่า สุปริยะ ในอวทานเรื่องที่ 8 หรือการตรัสสอนธรรมแก่พราหมณ์โดยแสดง                
การเปรียบเทียบอย่างลุ่มลึกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในอวทานเรื่องที่ 4 ซึ่งอลังการที่พบใน               
ทิวยาวทานนั้นมีดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 ศัพทาลังการ อลังการทางเสียง คือ การเล่นค าให้เกิดความไพเราะของเสียง
ในบทประพันธ์ มีลักษณะเป็นการซ้ าค าหรือซ้ าเสียงพยัญชนะในต าแหน่งต่างๆ ของบทประพันธ์ เช่น        
ต้นบท กลางบท ท้ายบท หรือ ต้นบาท กลางบาท ท้ายบาท เป็นต้น อันเป็นผลให้บทประพันธ์นั้นๆ               
มีเสียงไพเราะ น่าอ่าน น่าฟัง เพ่ิมความสง่างดงามให้แก่บทประพันธ์ อลังการทางเสียงที่พบใน              
ทิวยาวทานคือ อนุปราส  

 2.2.1.1 อนุปราส คือ การเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงพยัญชนะในค าประพันธ์
วรรคเดียวกัน (อาจเป็นพยัญชนะเดี่ยวหรือพยัญชนะซ้อนก็ได้) ส่วนใหญ่มีเสียงสระต่างกัน 

 
  ārogyamadena mattakā ye dhanabhogamadena mattakāḥ | 

  dānaṁ ca na dattamaṇvapi yena vayaṁ pitṛlokamāgatāḥ ||2||
226

 

 
ในคาถาข้างต้นนี้ กวีใช้อนุปราสบางส่วนในค าประพันธ์ คือ การเล่นเสียงโดยการซ้ า

เสียงพยัญชนะ ม (m), ท (d), น (n), ต (t) และ ก (k) ในค าว่า มเทน (ด้วยความมัวเมา) กับ มตฺตกา 
(มัวเมาแล้ว)  

 
  viśuddhaśīla suviśuddhabuddhe 

  bhaktābhisāre satatārthadarśin | 

  anāthabhūtān prasamīkṣya sādho 

  kṛtvā kṛpāmāgamanaṁ kuruṣva ||8||iti ||
227

 

 

                                                           
225

กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 26. 
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ในคาถาข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงพยัญชนะ ว (v), ศ (ś) และ ธ (dh) 
ในค าว่า วิศุทฺธ (viśuddha) กับ สุวิศุทฺธ (suviśuddha) 

 
hārārdhahāravibhūṣitagātrīmapsarasamiva nandanavanacāriṇīṁ mañcān- 

mañcaṁ pīṭhātpīṭhamanavatarantīmadharimāṁ bhūmim |
228

 

 
ในตัวอย่างข้างต้นนี้ มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงพยัญชนะ ห (h), ร (r) ใน 

hārārdhahāra และเสียงพยัญชนะ ม (m), ญ (ñ), จ (c) ใน mañcānmañcaṁ และเสียงพยัญชนะ              
ป (p) กับ ฐ (ṭh) ใน pīṭhātpīṭham  

 
…paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntāḥ pātracīvaraṁ pratisāmayya pādau 

prakṣālya yena bhagavāṁstenopasaṁkrāntāḥ |
229 

 
จากตัวอย่างข้างต้น มีการเล่นเสียงโดยการซ้ าเสียงพยัญชนะ ป (p), ปฺร (pr) และ            

ต (t)  
2.2.2 อรรถาลังการ อลังการทางความหมาย คือการใช้โวหารเปรียบเทียบ หรือ

โวหารแฝงความหมายเพ่ือให้มีการตีความได้ลึกซึ้งต่างๆ กันไป ในระยะแรกๆ มักเป็นโวหารง่ายๆ ซึ่ง
เปรียบว่าสิ่งหนึ่งดี งาม เหมือนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น อุปมา เป็นต้น อนึ่ง อรรถาลังการนั้นมีจ านวนมากมาย
แตกต่างกันไปในแต่ละคัมภีร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น  ซึ่งอรรถาลังการที่ปรากฏมากชนิดที่สุดมีกล่าวไว้ใน
ต าราของอัปปยทีกษิตะที่มีมากสุดถึง 123 ชนิด อนึ่ง ในที่นี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงอรรถาลังการบาง
ลักษณะพอสังเขปดังนี้ 
    2.2.2.1 อุปมา (upamā) หรือ (Simile) คือการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างลักษณะเด่น (อุปไมย) กับสิ่งทีม่ีลักษณะเด่น (อุปมาน) อุปมาที่พบในทิวยาวทาน เช่น 
 

कदव्यानां मानुष्याणां च भगवाननपुतलप्तो षवहरति पद्मपत्रतमवाम्प्भसा।
230

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่ยึดติดในทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ เปรียบเสมือนกับใบ
บัวที่ไม่ติดด้วยน้ า 

 
จากข้อความข้างต้น มีความหมายว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่ยึดติดใน            

ทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ เปรียบเสมือนกับใบบัวที่ไม่ติดด้วยน้ า” ข้อความนี้มีองค์ประกอบของ
อุปมาดังนี้ (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ ใบบัว (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) 
คือ พระผู้มีพระภาคเจ้า  (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน (สาธารณธรรม) คือ ความไม่ติด (4) ศัพท์ที่บ่ง              
การเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก) คือ อิว ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะอันเป็น
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ธรรมชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือ การไม่ข้องติดกับทรัพย์สมบัติต่างๆ อย่างชัดเจน ฉะนั้นจึงน าเอา
ธรรมชาติของใบบัวมาเปรียบอันมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ ไม่ยึดเกาะน้ า 

 
 अद्राष्टां िौ शुिशाविौ भगवन्िं दरूादेवागच्छन्िं प्रासाकदिं प्रसादनीयं शान्िेश्चन्द्रयं शान्िमानसं 
परमेण तचत्तमत्युपशमेन समन्वागिं सुवणायूपतमव तश्रया ज्वलन्िम।्

231
 

 นกแก้วสองตัวเหล่านั้นยังไม่เห็นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้น่าเลื่อมใส ผู้มีอินทรีย์สงบ ผู้มี
ใจสงบ ผู้ควรแก่การเลื่อมใส ผู้ประกอบพร้อมด้วยการเข้าไปสงบจิตอย่างยอดเยี่ยม  ผู้เป็น
ประดุจเสายัญอันเป็นวิการแห่งทอง ผู้โชติช่วงด้วยศิริ 

 
จากข้อความข้างต้นมีความหมายว่า “นกแก้วสองตัวเหล่านั้นยังไม่เห็นซึ่ง              

พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้น่าเลื่อมใส ผู้มีอินทรีย์สงบ ผู้มีใจสงบ ผู้ควรแก่การเลื่อมใส ผู้ประกอบพร้อม
ด้วยการเข้าไปสงบจิตอย่างยอดเยี่ยม ผู้เป็นประดุจเสายัญอันเป็นวิการแห่งทอง ผู้โชติช่วงด้วยศิริ” 
ข้อความนี้มีองค์ประกอบของอุปมาดังนี้ (1) อุปมาน (สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ) คือ เสายัญ
ทอง (2) สิ่งที่กวีน าไปเปรียบ (อุปไมย) คือ พระผู้มีพระภาคเจ้า  (3) ลักษณะเด่นที่ร่วมกัน               
(สาธารณธรรม) คือ ความศักดิ์สิทธิ์ งดงาม โชติช่วง (4) ศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ (อุปมา                 
ประติปาทก) คือ อิว ในข้อความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือ เป็น
ผู้มีพระสิริงดงามเปล่งปลั่งน่าเกรงขาม น่าเคารพนับถือให้เด่นชัดยิ่งขึ้นจึงน าเอาเสายัญซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมิใช่เสายัญธรรมดาแต่เป็นเสายัญที่ท าด้วยทองที่มีความเปล่งประกายอันนับว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบพร้อมไปด้วยความงดงาม  
    2.2.2.2  รูปกะ (rūpaka) คือการเปรียบเทียบท านองเดียวกับอุปมา แต่กล่าว
เสียใหม่ว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ความหมายจึงลึกซึ้งกว่าอุปมาเพราะมิใช่เพียงแค่เหมือนสิ่งนั้น แต่
เป็นสิ่งนั้นเลยทีเดียว รูปกะที่พบในทิวยาวทาน เช่น 

 
यकद बुद्धो भषवष्यातम बोधाय बधुबोधन। 
आक्रतमष्यतस मे पभ्द्यां जटां जन्मजरान्ििाम॥्३॥

232
 

ข้าแต่พระบรมครูพุทธเจ้า ถ้าข้าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า | 
พระองค์โปรดใช้พระยุคลบาทข้ามชฎาคือชาติ ชรา และมรณะของข้าพระองค์ ||3|| 

 
न िािाापणविेण ितृप्तः िामेिु षवद्यिे। 
अल्पास्वादान ्बहुदःुखान ्िामान ्षवज्ञाय पश्चण्डिः॥४॥

233
 

ความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีด้วยฝนคือกระษาปณ์ | 
กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก บัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้ ||4|| 
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अहं िु भाग्यरकहिः सवाबन्धुषववश्चजािः। 
शोच्यः िष्टां दशां प्राप्तः शोिशल्यसमषपािः॥३॥ इति॥

234
 

แต่ข้าพเจ้าไม่มีโชคลาภ ถูกญาติพี่น้องทั้งหมดทอดทิ้ง | 
เป็นผู้น่าสงสาร ประสบสถานการณ์ที่ทุกข์ทรมาน  
ถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทง ||3|| 

 
     2.2.2.3  อุตเปรกษา (utpreksā) คือการกล่าวแสดงจินตนาการให้เกินความ
จริงประหนึ่งว่ามีลักษณะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง และมี อิว ศัพท์ (इव / iva) ซึ่งแปลว่า ประหนึ่ง เชื่อมด้วย เช่น 
 
    अद्रािुस्िा बुदं्ध भगवन्िं द्वाषत्रंशिा महापुरुिलिणैः समलंिृिमशीत्यानुव्यञ्जनै- षवाराश्चजिगात्रं 

व्यामप्रभालंिृिं सूयासहस्रातिरेिप्रभं जङ्गमतमव रत्नपवािं समन्ििो भद्रिम।्
235

  
  แม่บ้านเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32 

ประการมีพระสรีระแจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 
วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพต          
เคลื่อนไป 

  
  नीलोदे महासमुदे्र िारािो नाम रािसः प्रतिवसति रक्तनेत्रः प्रदीप्ततशरोरुहो षविृिचरण- 

दशननयनः पवािायििुश्चिः। सचेि ्स्वषपति, षवविृान्यस्य नेत्राश्चण भवश्चन्ि, िद्यथा अतचरोकदिो 
भास्िरः। औदाररिाश्चास्य आश्वासप्रश्वासा गुरुगुरुिाः प्रविान्िे यथा मेिस्य गजािोऽशन्यां च 
स्िूजात्यां शब्धदः।

236 
ในมหาสมุทรนีโลทะมีรากษสชื่อว่า ตารากษะ ซึ่งมีดวงตาสีแดงมีผมลุกเป็นไฟ มีเท้า

เขียวและดวงตาผิดปกติ (พิการ) มีท้องยื่นออกมาเหมือนภูเขา ถ้ามันหลับอยู่ดวงตาของมันจะ
เปิดเปรียบเหมือนพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น ลมหายใจเข้าออกของมันรุนแรงมากส่งเสียงดัง คุรุ คุรุ 
เปรียบเสมือนฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  

 
     2.2.2.4  อติศโยกติ (atiśayokti) หรือ อติศยะ (atiśaya) คือการกล่าวแสดง
จินตนาการเกินจริงเหนือธรรมชาติตรงกับค าว่า อติพจน์ (Hyperbole) ตามต าราวรรณคดีไทย เช่น 

 
अषप िु यादृशोऽश्विीतथािो नागः, ईदृशानां नागानातमिुवेणुनडवद्यकद पूणो जम्प्बुद्वीपः स्याि,् 

िथाषप मे िे रोमाषप नेञ्जतयिु ं समथााः स्युः, प्रागेवाश्विीतथािो नागः िायेश्चन्द्रयस्योपरोधं 
िररष्यिीति।
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แม้ว่าชมพูทวีปจะเต็มไปด้วยนาคอย่างอัศวตีรถิกะซึ่งแออัดอยู่ด้วยกันดุจไม้อ้อย ไม้ไผ่ 
และไม้กก กระนั้น นาคเหล่านั้นก็ไม่สามารถเพื่อที่จะท าให้ขนแม้เพียงเส้นเดียวของข้าพเจ้า
หวั่นไหวได้ ไฉนเลยอัศวตีรถิกะนาคจะท าอันตรายต่อร่างกายข้าพเจ้าได้ 

 
धमािा खलु यश्चस्मन ्समये बुद्धा भगवन्िः श्चस्मिं प्राषवष्िुवाश्चन्ि, िश्चस्मन ्समये नीलपीि 

लोकहिावदािाः पुष्परागपद्मरागव्वैडूयामुसारगल्वािा लोकहििादश्चिणाविाशङ्खतशला प्रवालजाि 
रूपरजिवणा ा अतच ािो मुखाश्चन्नश्चाय ा िाश्चश्चदधस्िाद्गच्छश्चन्ि , िाश्चश्चद ुपररष्टाद्गच्छश्चन्ि। या 
अधस्िाद्गच्छश्चन्ि, िाः संजीवं िालसूत्रं संिािं रौरवं महारौरवं िपनं प्रिापनमवीतचमबुादं तनरबुादमटटं 
हहवं हु हुवमुत्पलं पद्मं महापद्ममवीतचपयान्िान  ्नरिान ्गत्वा ये उष्णनरिास्िेिु शीिीभूत्वा 
तनपिश्चन्ि, ये शीिनरिास्िेिूष्णीभूत्वा तनपिश्चन्ि। िेनानुगिास्िेिां सत्त्वानां िश्चस्मन ्िणे 
िारणाषवशेिाः, िे प्रतिप्रस्रभ्यन्िे। िेिामेवं भवति-किं नु वयं भवन्ि इिश्च्युिा आहोश्चस्वदन्यत्रोपपन्ना 
इति। िेिां प्रसादसंजननाथ ंभगवाश्चन्नतमािं (दशानं) षवसजायति। िेिां तनतमािं दृष््वैवं भवति - न ह्येव 
वयं भवन्ि इिश्च्युिाः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति। अषप त्वयमपूवादशानः सत्त्वः, अस्यानुभावेनास्मािं 
िारणाषवशेिाः प्रतिप्रस्रब्धधा इति। िे तनतमािे तचत्तमतभप्रसाद्य िन्नरिवेदनीयं िमा िपतयत्वा देवम- 
नुष्येिु प्रतिसंतधं गहृ्णश्चन्ि, यत्र सत्यानां भाजनभूिा भवश्चन्ि। या उपररष्टाद्गच्छश्चन्ि, िाश्चािुमाहाराश्चजिान ्
देवान ्गत्वा त्रायश्चस्त्रंशान ्यामांस्िुषििान ्तनमााणरिीन ्परतनतमािवशवतिानो देवान ्ब्रह्मिातयिान ्
ब्रह्मप ु र ो कहि ान  ्महाब्रह्मणः पर ीत्त ाभ ानप्रमाणाभान ाभास्वर ान  ्पर ीत्तश ुभ ानप्रम ाणश ुभ ान  ्
शुभिृत्स्नाननभ्रिान ्पुण्यप्रसवान ्बहृत्िलानबहृानिपान ्सुदृशान ्सुदशाानितनष्ठपयान्िान ्देवान ्
गत्वा… 

अथ िा अतचािश्चस्त्रसाहस्रमहासाहस्रं लोिधािुमन्वाकहण््य भगवन्िमेव पषृ्ठिः पषृ्ठिः समनुबद्धा 
गच्छश्चन्ि। िद्यकद भगवानिीिं व्याििुािामो भवति, पषृ्ठिोऽन्िधीयन्िे। अनागिं व्याििुािामो भवति, 

पुरस्िादन्िधीयन्िे। नरिोपपषत्तं व्याििुािामो भवति, पादिलेऽन्िधीयन्िे। तियागुपपषत्तं व्याििुािामो 
भवति, पाष्ण्याामन्िधीयन्िे। प्रेिोपपषत्तं व्याििुािामो भवति, पादाङ्गुष्ठेऽन्िधीयन्िे। मनुष्योपपषत्तं 
व्याििुािामो भवति, जानुनोरन्िधीयन्िे। बलचक्रवतिाराज्यं व्याििुािामो भवति, वामे िरिले- 
ऽन्िधीयन्िे। चक्रवतिाराज्यं व्याििुािामो भवति, दश्चिणे िरिलेऽन्िधीयन्िे। श्राविबोतधं व्याििुािामो 
भवति, आस्येऽन्िधीयन्िे। प्रत्येिबोतधं व्याििुािामो भवति, ऊणाायामन्िधीयन्िे। यकद अनुत्तरां 
सम्प्यक्संबोतधं व्याििुािामो भवति, उष्णीिेऽन्िधीयन्िे॥

238 

    ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นผลจากการแย้ม
พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ท าให้เกิดพระรัศมีแผ่ซ่านลงไปถึงนรกทุกขุมและพุ่งขึ้นไปถึงสวรรค์ทุกชั้น 
จากนั้นรัศมีก็จะกลับคืนเข้ามาที่พระวรกายของพระพุทธเจ้าตามเดิมโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าพระพุทธองค์
จะทรงเล่าเหตุการณ์ในอดีตชาติของผู้ใดผู้หนึ่ง พระรัศมีก็จะหายกลับเข้าไปทางด้านพระปฤษฎางค์ 
ถ้าพระพุทธองค์จะทรงพยากรณ์ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระรัศมีก็จะหายกลับเข้าไปที่
พระอุณหิส ฯลฯ ในแง่ของวรรณคดีลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นจินตนาการเกินจริงซึ่งอยู่เหนือ
ธรรมชาติของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อกันว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงมี
คุณลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์ และการที่พระองค์จะมีพระรัศมีแผ่กระจายออกไปได้ถึงเพียงนี้นั่นก็
เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธองค์ ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด 
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    อนึ่งอติศโยกติกับอุตเปรกษาเป็นการกล่าวแสดงจินตนาการเกินจริงคล้ายกัน            
แต่ต่างกันตรงที่อุตเปรกษามี อิว ศัพท์เชื่อมระหว่างข้อความ ส่วนอติศโยกตินั้นไม่มี อิว ศัพท์เชื่อม  
และจากตัวอย่างการใช้อลังการทั้งแบบอุตเปรกษาและแบบอติโศยกติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
ทิวยาวทานแม้จะเป็นแนวคิดแบบพุทธศาสนาสรวาสติวาท แต่ก็ เริ่มปรากฏเค้าแนวคิดแบบ                
พุทธศาสนามหายานบ้างแล้ว ทั้งนี้เพราะการกล่าวข้อความเกินจริงที่เรียกว่าอติพจน์นี้พบมาก       
ในคัมภีร์พุทธศาสนามหายานเช่นเดียวกับที่พบมากในคัมภีร์ปุราณะ239 
     2.2.2.5  เหตุ (Reason) หรือ อรรถานตรันยาสะ (arthāntaranyāsa) คือการ
ใช้ถ้อยค าแสดงเหตุหรือหาหลักฐานมายืนยันเพ่ือสนับสนุนสิ่งที่กล่าวถึง เช่น 
   

 अश्चस्ि च ैि लोिे  प्रवादो यदायाचनहे िोः प ुत्रा जायन्िे द ुकहिरश्चेति। िच्च नैवम ।् 
यद्येवमभषवष्यि,् एिैिस्य पुत्रसहस्रमभषवष्यि ्िद्यथा राज्ञश्चक्रवतिानः। अषप िु त्रयाणां स्थानानां 
संमुखीभावाि ्पुत्रा जायन्िे दकुहिरश्च। ििमेिां त्रयाणाम ्? मािाषपिरौ रक्तौ भविः संतनपतििौ, मािा 
िल्या भवति र्िुमिी, गन्धवाः प्रत्युपश्चस्थिो भवति। एिां त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावाि ्पुत्रा 
जायन्िे दकुहिरश्च।

240
 

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
ปรากฏพร้อมเฉพาะ  เพราะเงื่อนไข  3 ประการนี้พร้อมกันพอดีบุตรและธิดาจึงจะถือ         
ก าเนิดมาได้  

 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ถ้อยค าแสดงเหตุผลหาหลักฐานมายืนยันว่าการมี

บุตรมิได้เกิดมาได้จากการอ้อนวอนขอ แต่แท้จริงแล้วเกิดจากการร่วมหลับนอน การมีสุขภาพที่
แข็งแรง และมีระดูในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน าเอาทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผล
ยันให้เห็นว่าบุตรไม่สามารถเกิดจากการอ้อนวอนได้ 

 
सवे ियान्िा तनचयाः पिनान्िाः समुच्रयाः। 
संयोगा षवप्रयोगान्िा मरणान्ि ंच जीषविम॥्४॥

241
 

การสั่งสมทั้งหลายทัง้ปวงมีความสิ้นไปเป็นที่สุด  
ความตั้งขึ้นทัง้หลายมีการตกไปเป็นที่สุด | 
สังโยคมีวปิระโยคเปน็ที่สุดและชีวิตมีความตายเปน็ที่สุด ||4|| 
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จากตวัอย่างข้างต้น ก็เป็นการหาหลักฐานมายืนยันสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงคือ ชีวิต
มีความตายเป็นที่สุด โดยการยกหลักทั่วไปเกี่ยวกับความไม่เที่ยงมาสนับสนุนคือ การสั่งสมมีความสูญ
สิ้นได้ในที่สุด การตั้งขึ้นก็มีการตกไปในที่สุดเช่นลักษณะการเคลื่อนของพระอาทิตย์ และการรวม 
(สังโยค) ก็มีการแตกแยก (วิประโยค) ได้ในที่สุดแล้ว ดังนั้นชีวิตก็เช่นเดียวกันท้ายที่สุดก็ต้องแตกดับ
สูญสิ้นไป 
     2.2.2.6  สมาโสกติ (samāsokti) หรืออันโยกติ (anyokti) คือการเปรียบเทียบ
โดยการกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง แต่หมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง มิได้กล่าวถึงสิ่งนั้นตรงๆ ตรงกับค าว่า นามนัย 
(Metonymy)  

 
िावदवभासिे िृतमयाावन्नोदयिे कदवािरः। 
षवरोचन उद्गिे ि ुवैरव्यािो (?) भवति न चावभासिे॥५॥

242
 

หิ่งห้อยยังส่องแสงอยู่ได้ตราบที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น 
แต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้ว หิ่งห้อยนั้นก็จะถูกบดบัง (แสง)  
และมันก็จะไม่ส่องสว่าง ||5|| 

 
จากตัวอย่างคาถาข้างต้น หิ่งห้อย หมายถึง นักปราชญ์ทั้งหลาย ส่วนพระอาทิตย์

หมายถึง พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งก็หมายความว่า ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น
นักปราชญ์ทั้งหลายล้วนมีความรุ่งเรือง แต่ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคได้อุบัติขึ้นแล้วนักปราชญ์เหล่านั้น
ไม่สามารถจะรุ่งเรืองได้อีกต่อไป เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ เป็นเลิศยากที่จะหาใครเปรียบปาน                     
ดุจดวงอาทิตย์ผู้เป็นขุมพลังงานความร้อน พลังงานแสงอันยิ่งใหญ่ในจักรวาลนับประสาอะไรกับ
หิ่งห้อยตัวมีแสงน้อยนิดจะอาจหาญไปแข่งแสง 

 
    अन्यिमश्च लुब्धधिो धनुष्पाश्चणमृागयां तनगाच्छति। िेन दृष्टः। स संलियति-अमङ्गलोऽयं 

मुण्डिः श्रमणिो मया दृष्ट इति षवकदत्वा आ िणााद् धनुः पूरतयत्वा येनायुष्मान ्पूणास्िेन प्रधाषविः। 
स आयुष्मिा पूणेन दृष्टः। दृष््वा चोत्तरासङ्गं षववत्या िथयति-भद्रमुख, अस्य दषु्पूरस्याथे प्रषवशातम, 

अत्र प्रहरेति।
243

 

    ก็นายพรานคนหนึ่งย่อมออกไปล่าสัตว์โดยใช้ธนูที่อยู่ในมือ เขาเห็นท่านปูรณะนั้น
แล้ว  เขาคิดว่า “เราเห็นสมณะโล้น ผู้เป็นอัปมงคลแล้ว (ผู้จะน าโชคร้ายมาให้)” รู้ดังนี้แล้วจึง
ชักธนูจนถึงหูแล้ววิ่งไปทางท่านปูรณะนั้น ท่านปูรณะเห็นนายพรานนั้นแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วจึง
เปิดชายจีวรขึ้นแล้วกล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ เราเข้ามา (ที่นี้) ก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ท าให้เต็มได้โดย
ยาก ท่านจงยิงมาตรงนี้เถิด 

 
จากตั วอย่ า งข้ า งต้น เป็นหตุ การณ์ตอนที่ ท่ านปู รณะเข้ า ไปบิณฑบาต

ยังโศรณาปราตกะชนบท ก็มีนายพรานคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์ถือธนูอยู่ในมือ ครั้นเห็นท่านปูรณะจึงคิด
ว่า สมณะโล้นนี้เป็นผู้อัปมงคลจึงจะใช้ธนูยิงท่านปูรณะ ท่านปูรณะจึงเปิดชายจีวรขึ้นแล้วบอกว่าเรา
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มาที่นี่ก็เพ่ือแสวงหาสิ่งที่ท าให้เต็มได้โดยยาก ท่านจงยิงมาตรงนี้เถิด สิ่งที่เต็มได้โดยยากนั้นหมายถึง 
ท้อง เพราะลักษณะของท้องคือไม่ว่าเราจะหาสิ่งโน้นสิ่งนี้ใส่ (กิน) ไปในท้องมากมายเท่าไร วันต่อมา 
และวันต่อๆ ไปเราไม่สามารถที่จะหยุดกินได้อยู่ดี การที่ท่านปูรณะบอกให้พรานยิงมาที่ท้องซึ่งสิ่งที่ใช้
ยิงที่ท้องนั้นก็หมายถึงอาหารบิณฑบาตนั่นเอง 
     2.2.2.7  สังศยะ (sa śaya) คือการกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่ง
นี้หรือไม่ก็เป็นสิ่งนี้เพราะมีลักษณะคล้ายคลึงกันจนชวนสงสัย และเมื่อความสงสัยนั้นคลี่คลายก็จะ
เรียกว่า นิศจยานตะ (niścayānta) เช่น 
 

न त्वं नरो नाषप च नाररिा त्वं 
श्मश्रशू्चण च िे नाश्चस्ि न च स्िनौ िव। 
तभन्नस्वरोऽतस न च चक्रवािः 
एवं भवान ्वािहिो तनरुच्यिे॥१५॥

244
 

ท่านไม่ใช่ทั้งผู้ชาย ไม่ใช่ทั้งผู้หญิง  
หนวดของท่านก็ไม่มี ถนัของท่านก็ไม่มี | 
ท่านเปน็ผู้มีเสียงแตก และทา่นก็ไม่ใช่นกจักรวาก  
ท่านเปน็คนวิกลจริตจึงกล่าวถ้อยค าอย่างนี้ ||16|| 

 
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ปูรณะที่ได้หนีออกมาจากสถานที่

แสดงมหาปราติหารย์ หลังจากท่ีพวกเดียรถีย์พ่ายแพ้กระเจิง ระหว่างทางที่หลบหนีนั้นได้สวนทางกับ
บัณเฑาะก์คนหนึ่ง ปูรณะได้สอบถามถึงสระน้ าเย็นๆ บัณเฑาะก์นั้นก็พูดเสียดสีปูรณะ ปูรณะจึงกล่าว
คาถาโต้ตอบถึงลักษณะของบัณเฑาะก์นั้นว่าจะเป็นชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงแล้วยังพูดจาเช่นนี้คงจะ
เป็นคนบ้าเป็นแน่ 
    2.2.2.8  ทีปกะ (dīpaka) คือการกล่าวถึงความหมายของประโยคหลายประโยค
ซึ่งสัมพันธ์กับความหมายของค าค าเดียวหรือสัมพันธ์กับความหมายของค าต่างๆ ซึ่งหมายความอย่าง
เดียวกัน ประโยคนั้นๆ อาจจะมีส่วนขยายเพียงหนึ่ง แต่มีกริยาหลายตัว หรือมีกริยาเพียงตัวเดียว             
แต่มีส่วนขยายมากกว่าหนึ่ง ตามรูปศัพท์ ทีปกะ แปลว่า ดวงประทีป ค าที่มีความหมายหลักเปรียบดัง
ใจกลางของดวงประทีป ข้อความต่างๆ เป็นเปลวไฟที่แผ่ออกจากจุดนั้น245 เช่น 
 
    िा दृष्टसत्याः षत्ररुदानमुदानयश्चन्ि-इदमस्मािं भदन्ि न मात्रा िृिं न षपत्रा िृिं न राज्ञा 

नेष्टस्वजनबन्धुवगेण न देविातभना पूवापे्रिैना श्रमणब्राह्मणैयाद् भगविास्मािं ित्िृिम।्
246 

    แม่บ้านเหล่านั้นผู้มีสัจจะอันเห็นแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 คร้ังว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ               
โสดาปัตติผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้ มารดาก็มอบให้ไม่ได้  
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บิดาก็มอบให้ไม่ได้ พระราชาก็มอบให้ไม่ได้ มิตรสหายพวกพ้องผู้เป็นที่รักก็มอบให้ไม่ได้ เทวดา
ก็มอบให้ไม่ได้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็มอบให้ไม่ได้ สมณะและพราหมณ์ก็มอบให้ไม่ได้ 

 
จากตัวอย่างข้างต้น ค ากริยา “न िृिं” มอบให้ไม่ได้ หรือท าให้ไม่ได้ เป็น

ความหมายหลักของข้อความนี้ ซึ่งทั้งมารดา บิดา พระราชา มิตรสหายพวกพ้อง เทวดา บรรพบุรุษ           
ผู้ล่วงลับ สมณะและพราหมณ์ ล้วนมีความสัมพันธ์กับกริยามอบให้ไม่ได้ 

 
िौ बुद्धधमासंिावलम्प्बनया स्मतृ्या िालगिौ चािुमाहाराजिातयिेि ुदेवेिूपपन्नौ॥

247
 

    นกแก้ว 2 ตัวนั้นระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง กระท าแล้วซึ่ง
กาละ (ตาย) เกิดแล้วในเทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกา 
 

จากตัวอย่างข้างต้น ค ากริยา “स्मतृ्या” ระลึกถึงเป็นความหมายหลักของข้อความ
นี้ ซึ่งทัง้พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ล้วนมีความสัมพันธ์กับกริยาระลึกถึง 
     2.2.2.9 ปรัศโนตตระ (praśnottara) คือการตั้งค าถามและตอบเอง ตรงกับค า
ว่า ปฏิปุจฉา (Rhetorical Question) ตามต าราวรรณคดีไทยซึ่งหมายถึงการตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดผล
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไมไ่ด้คาดหวังค าตอบ เช่น 
 

यस्याथे गहने चरश्चन्ि षवहगा गच्छश्चन्ि बन्धं मगृाः 
संग्रामे शरशषक्तिोमरधरा नश्यन्त्यजस्रं नराः। 
दीना दकुदानचाररणश्च िृपणा मत्स्या ग्रसन्त्यायसम ्

अस्याथ ेउदरस्य पापितलले दरूाकदहाभ्यागिः॥५॥ इति॥
248

 

เหล่าปักษาบินไปในป่าทึบเพื่อหาสิ่งใด  
สัตว์ปา่ติดกับดักเพื่อสิ่งใด 
นรชนถือศร หอก หลาว อยู่ตลอดเวลา 
ให้เกิดความพินาศในสงครามเพือ่สิ่งใด | 
ปลาที่นา่สงสาร หิวโซ แหวกว่าย 
ไปยามค่ าคืนย่อมติดเบด็เพื่อสิ่งใด 
เพื่อประโยชน์แก่ท้องนั้นเราจึงเดินทาง 
มาแสนไกลสู่ที่อนัเต็มไปดว้ยความโหดร้าย||5|| 

 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์ในอวทานเรื่องที่ 2 ตอนที่ท่านปูรณะหลังจาก

ที่บรรพชาอุสมบทแล้วได้ออกเดินทางไปยังโศรณาปราตกะชนบท อันเป็นสถานที่ห่างไกลกันดาร              
อีกท้ังผู้คนมีความทารุณโหดเหี้ยม เมื่อท่านเที่ยวบิณฑบาตไปก็ได้พบกับนายพรานคนหนึ่ง นายพราน
จึงคิดที่จะท าร้ายท่าน ท่านปูรณะจึงเปล่งคาถานี้ออกมาเชิงเป็นค าถามแต่มิได้เป็นค าถามแค่ต้องการ
ให้พรานนั้นได้ฉุกคิดว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ ย่อมต้องอดทนล าบากก็เพ่ือการเอาตัวรอด แม้ต้องเสี่ยงกับ
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อันตรายร้อยแปดพันเก้า แต่ถ้าเป็นหนทางวิธีที่จะสามารถด ารงอยู่ได้ก็ต้องท า แม้ว่าชนบทนี้ จะ
ห่างไกลเหี้ยมโหดเพียงใดท่านก็ไม่ย่อท้อที่จะมาบิณฑบาต 
 
   भगवानाह-किं मन्यध्वे तभिवो यातन िातन पञ्चतभिुशिान्यिीिेऽध्वन्यासन ्िाश्यपस्य 

सम्प्यक्संबुद्धस्य शासने प्रव्रश्चजिातन, एिावन्त्येिातन पञ्चतभिुशिातन। िदा चैिातमश्चन्द्रयाश्चण 
पररपातचिातन, एिकहा अहात्त्वं सािात्िृिम।् यश्चासौ महासमुदे्र तितमश्चस्ितमंतगलो नाम मत्स्यो बुद्धशब्धदं 
श्रतु्वा अनाहारिायां व्यवश्चस्थिः, स स्वभावेनैव िीक्ष्णाश्चग्निया िुद्दःुखस्यासहत्वाच्च्युिः िालगिः।

249
 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่าภิกษุ 500                
ที่บรรพชาในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ในอดีตกาลนานแสนนาน
เหล่านั้น ก็คือภิกษุ 500 รูปเหล่านี้ ก็ในเวลานั้นอินทรีย์ทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นได้รับการ
อบรมแล้ว บัดนี้พวกเธอจึงบรรลุพระอรหันต์ ส่วนปลาที่ชื่อว่า ติมิติมิงคิละ ในมหาสมุทรนี้ได้
ฟังเสียงว่า พระพุทธเจ้าจึงอยู่โดยปราศจากอาหาร มันมีสภาพดังถูกไฟแผดเผาไม่สามารถจะ
ทนทุกข์คือ ความหิวได้จึงขาดใจตาย  

 
    จากตัวอย่างข้างต้น พระพุทธเจ้าจะทรงแจกแจงและเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้มี
บทบาทส าคัญให้หมู่ภิกษุที่ทูลถามฟัง โดยพระพุทธเจ้าจะทรงตั้ งค าถามแบบไม่ต้องการค าตอบที่
เรียกว่าปฏิปุจฉา จากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะทรงเฉลยเองทันที 

 2.2.2.10 วยติเรกะ (vyatireka) คือการเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่งที่มีลักษณะ
เหมือนกัน แต่ยกย่องให้สิ่งหนึ่งเหนือกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น 
 

अप्येवातिक्रमेदे्वलां सागरो मिरालयः। 
न िु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेि॥्१॥

250
 

มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอาจจะซัดล้นฝั่งได้บ้าง  
แต่พระพุทธเจ้า (ผู้เป็นที่พึ่งอาศัยของเหล่าเวไนยสัตว์) | 
จะไม่ทรงล่วงเลยโอกาสบรรลุธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์เด็ดขาด ||1|| 
 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามหาสมุทรแม้เป็นที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ทะเลก็จริงบ้างครั้งก็ยังสามารถท่ีจะซัดสัตว์เหล่านั้นล้นฝั่งขึ้นไปได้ ทอดทิ้งสัตว์เหล่านั้นให้อยู่
บนฝั่ง  ในท านองเดียวกัน พระพุทธจ้าซึ่งพระองค์ก็เป็นที่พ่ึงพิงของเหล่าเวไนยสัตว์เช่นกัน แต่ว่า
พระองค์นั้นประเสริฐกว่าไม่เคยทอดทิ้งเวไนยสัตว์ของพระองค์เลยในการสั่งสอนธรรม 

 
यथा कह मािा षप्रयमेिपुत्रिं 

ह्यवेििे रिति चास्य जीषविम।् 
िथैव वैनेयजनं िथागिो 
ह्यवेििे रिति चास्य संितिम॥्२॥

251
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เหมือนอย่างมารดาย่อมดูแลบุตรน้อยผู้เป็นที่รักคนเดียว  
ทั้งยังรักษาชีวิตบุตรน้อยผู้เป็นที่รักคนเดียวนั้นไว้ | 
ฉันใดตถาคตก็ย่อมดูแลหมู่เวไนยสัตว์และรักษาความสืบเนื่องแห่งธรรม 
ของหมู่เวไนยสัตว์ไว้ฉันนั้นเหมือนกัน ||2|| 

 
จากตัวอย่างตามปกติแล้วมารดาจะเป็นผู้ที่ดูแล ห่วงใยบุตรของตนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้ามารดานั้นมีบุตรเพียงคนเดียว กวีต้องการจะเทียบว่า พระตถาคตเจ้าก็ทรงมีความห่วงใย 
เอาใจใส่ดูแลเหมือนกับผู้เป็นมารดา แต่กวียกให้เหนือว่ามารดาเพราะพระองค์มิได้เพียงรักเพียงผู้เป็น
บุตรของตนเองอย่างมารดาเท่านั้น ทว่าพระองค์ดูแลใส่ใจหมู่เวไนยสัตว์ทั้งหมดด้วยพระธรรม 
     2.2.2.11 วิโรธ (virodha) คือ การกล่าวถึงลักษณะหรือการกระท าของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับที่ควรเป็นตามธรรมชาติ เช่น 
 

श्चजनप्रभावान्महिो हुिाशनः 
िणेन जािो कहमपङ्िशीिलः॥१२॥
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เพราะอ านาจอันยิ่งใหญ่ของพระชินเจ้า  
ทันใดนั้นไฟก็ได้กลายเป็นหิมะ โคลนและเย็นสนิท ||12|| 

 
จากตัวอย่างข้างต้น โดยตามความเป็นจริง ตามธรรมชาติแล้วไฟเป็นสิ่งที่ร้อน

และไม่สามารถที่จะกลายเป็นหิมะซึ่งเป็นสิ่งที่เย็นได้ ทว่าในที่นี้ด้วยอ านาจของพระผู้มีพระภาคเจ้า
สามารถท าสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้เหนือธรรมชาติได้  
     2.2.2.12 เศลษะ (śleṣa) คือการเล่นค าด้วยการใช้ค าเดียวที่มี 2 ความหมาย
อาจเป็นค าพ้องรูปและพ้องเสียง เช่น                  

 
यथा त्वया ब्राह्मण दृष्टमेि- 
दल्पं च बीजं समुहांश्च विृः। 
एवं मया ब्राह्मण दृष्टमेिि ्

अल्पं च बीज ंमहिी च संपि॥् ८॥ इति॥
253

 

พราหมณ์ เธอเห็นเช่นนี้ว่า  
เมล็ดพันธุ์เล็กๆ กลายเป็นตน้ไมใ้หญ่โตได้ฉันใด | 
พราหมณ์เราก็เห็นเช่นนี้ว่า  
เมล็ดพันธุ์ (กรรม) อันเล็กน้อยกลายเปน็สมบตัิอันยิ่งใหญ่ได้ฉนันั้น ||8|| 
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จากตัวอย่างข้างต้น คือการเล่นค าด้วยการใช้ค าเดียวที่มี 2 ความหมายคือค าว่า 
“बीज” ในความหมายที่ปรากฏตอนแรกหมายถึง เมล็ดพันธ์พืช ต่อจากนั้นใช้ในความหมายที่หมายถึง 
จุดก าเนิด ต้นก าเนิด เมล็ดพันธุ์แห่งกรรม นั่นเอง 

 2.2.2.13 สวภาโวกติ (svabhāvokti) คือการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสภาพที่
เป็นอยู่โดยธรรมชาติ โดยไม่น าความรู้สึกของกวีเข้าไปแทรกมากนัก อาจมีการใช้ภาพพจน์บ้าง
เล็กน้อย เช่นการบรรยายถึงลักษณะภูมิประเทศที่จะต้องข้ามผ่านเมื่อครั้งที่สุปริยะปรารถนาจะ
เดินทางไปยังพทรทวีปในอวทานเรื่องที่ 8 สุปริยาวทาน ดังนี้ 

 
एवमयश्चस्िलः पवािोऽयश्चस्िला नाम नदी। अयश्चस्िलानदीमतिक्रम्प्य अष्टादशवक्रो नाम पवािः। 

उश्चच्रिश्च सवािः संविृोऽद्वारिश्च। अस्य न किंतचि ्तनस्िरणमन्यत्र विृाग्राद् विृमतधरुह्य गन्िव्यम।् 
अष्टादशवकं्र पवािमतिक्रम्प्य अष्टादशवकक्रिा नाम नदी ग्राहमिरािुला संविृा च। ित्र वेत्रपाशं बद्धध्वा 
अतिक्रतमिव्यम।् सचेि ्पिति, अनयेन व्यसनमापद्यिे। अष्टादशवकक्रिां नदीमतिक्रम्प्य श्लक्ष्णो नाम 
पव ािः। श्लक्ष्णः पव ािो म ृद ुरुश्चच्रिोऽद्वारिश्च। न चास्य किं तचश्चन्नस्िरणम ।् ित्रायस्िीलानां 
िो्यातिक्रतमिव्यम।् श्लक्ष्णं पवािमतिक्रम्प्य श्लक्ष्णा नाम नदी ग्राहमिरािुला। संविृा च सा नदी। 
ित्र वेत्रपाशान ्बद्धध्वा अतिक्रतमिव्यम।् सचेि ्पिति, अनयेन व्यसनमापद्यिे। श्लक्ष्णां नदीमतिक्रम्प्य 
धूमनेत्रो नाम पवािो धूमायिे संधूमायिे। येन खलु िेन धूमेन मृगा वा पश्चिणो वा स्पृश्यन्िे , 
पञ्चत्वमापद्यन्िे। धूमनेत्रः पवाि उश्चच्रिो महाप्रपािोऽद्वारिश्च।
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ภูเขาอยัสกีละมีแม่น้ าชื่อว่า อยัสกีลา เช่นเดียวกัน ข้ามแม่น้ าอยัสกีละไปแล้วมีภูเขาชื่อ
ว่า อัษฏาทศวักระ ภูเขาอัษฏาทศวักระเป็นภูเขาที่สูงกว่าภูเขาทั้งหมด ไม่มีทางผ่าน ไม่มีทาง
จะข้ามภูเขาลูกนี้ได้นอกจากทางต้นไม้ จะต้องขึ้นต้นไม้ข้ามไป ข้ามภูเขาอัษฏาทศวักระไปแล้ว
มีแม่น้ าชื่อว่า อัษฏาทศวักริกา ซึ่งมีฝูงจระเข้อาศัยอยู่ ในแม่น้ านั้นจะต้องผูกเชือกหวายข้ามไป 
ถ้าเขาตกลงไปเขาจะเสียชีวิตในทันที ข้ามแม่น้ าอัษฏาทศวักริกาไปแล้ว มีภูเขาชื่อว่า 
ศลักษณะ ภูเขาศลักษณะมีลักษณะอ่อนนุ่ม สูง และไม่มีทางผ่าน ไม่มีสักวิธีจะข้ามภูเขาลูกนี้
ได้ (หากแต่) ภูเขานี้จะต้องข้ามด้วยปลายเล็บที่ท าจากเหล็กข้ามภูเขาศลักษณะไปแล้วจะมี
แม่น้ าชื่อว่า ศลักษณา แม่น้ านั้นเป็นที่ยึดครองของฝูงจระเข้ ในแม่น้ านั้นควรผูกเชือกหวาย
ข้ามไป ถ้าเขาตกไปเขาจะเสียชีวิตในทันที ข้ามแม่น้ าศลักษณาไปจะมีภูเขาชื่อว่า ธูมเนตระ  
จะปล่อยควันออกมาอยู่เสมอ ทราบมาว่าสัตว์ป่าหรือสัตว์ปีกที่สัมผัสกับควันนั้น (ร่างกายของ
พวกมัน) จะแยกออกเป็น 5 ส่วน ภูเขาธูมเนตระเป็นภูเขาสูงเป็นเหวขนาดใหญ่ และไม่มี
ทางผ่าน...  

 
  3.  คาถา คือบทร้อยกรองในภาษาสันสกฤตนิยมเรียกกันว่าฉันท์ (Prosody) ซึ่งแปลว่า
ความพอใจ ความปรารถนา ความต้องการหรือความสนุกสนาน ฉันท์ 1 บทประกอบด้วยหน่วยนับซึ่ง
เรียกว่าบาท จ านวน 4 บาท แต่ละบาทมีการก าหนดกลุ่มพยางค์แตกต่างกันออกไปเรียกว่าคณะ 
(ga a) หนึ่งคณะมี 3 พยางค์ แต่ละกลุ่มพยางค์มีก าหนดพยางค์เสียงหนัก (คุรุ) นิยมแทนด้วย
สัญลักษณ์  และพยางค์เสียงเบา (ลฆุ) นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์  สลับกันไป ฉันท์แต่ละชนิด      
มีข้อก าหนดในการใช้คณะแตกต่างกันออกไป คณะฉันทมี์ทั้งหมด 8 คณะดังต่อไปนี้ 
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  ม คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย        เช่น  राजानं/rājāna  
  ย คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย        เช่น  सिाशाि/्sakāśāt 

  ร คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย        เช่น  नाषविाः/nāvikā  

  ส คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย    −  เช่น  भगवान/्bhagavān 

  ต คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย  − −     เช่น  शास्त्राश्चण/śāstrā i 

  ช คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย   −    เช่น  उवाच/uvāca 

  ภ คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย  −     เช่น  इच्छतस/icchasi 

  น คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค ์แทนด้วย      เช่น  हरति/harati
255  

  เนื่องจากฉันท์ชนิดหนึ่งๆ ก็มีการก าหนดใช้คณะฉันท์และข้อบังคับจ านวนพยางค์ของแต่
ละบาทต่างกันออกไป ดังนั้นฉันท์ในภาษาสันสกฤตจึงอาจมีจ านวนมากถึง 600 ชนิด256 แต่อย่างไร             
ก็ตาม ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ประพันธ์เป็นร้อยแก้ว 
และประพันธ์ เป็นร้อยกรองหรือฉันท์ เ พียง เล็ กน้อย เท่านั้ น  และฉันท์ที่พบว่ านิยมใช้ ใน                     
ทิวยาวทานนั้นมีดังต่อไปนี้ 
   3.1 อนุษฏภ (अनुषु्टभ  ् / anustubh) หรือ โศลก (श्लोि / śloka) เป็นฉันท์ที่มีหลาย
รูปแบบ รูปแบบที่ใช้กันมาก คือรูปแบบที่มีการก าหนดพยางค์คุรุและลฆุ 1 บาทมี 8 พยางค์ 4 บาท
นับเป็น 1 บท ปรกติพยางค์ที่ 5 ของทุกบาทควรเป็นลฆุ พยางค์ที่ 6 ควรเป็นคุรุ พยางค์ที่ 7 จะเป็น
คุรุหรือลฆุก็ได้สลับกันไป257 แตอ่ย่างไรก็ตาม พยางค์ที่ 7 นี้ ในบาทคี่ (บาทที่ 1 กับบาทที่ 3) นิยมคุรุ 
ในบาทคู่ (บาทที่ 2 กับบาทที่ 4) นิยมลฆุ ส่วนพยางค์อ่ืนนอกจากนี้จะเป็นคุรุหรือลฆุก็ได้ซึ่งจะแทน
ด้วยสัญลักษณ์  ฉันทอ์นุษฏภนั้นมีผังบังคับซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมดังนี้  

     − −        −   |258   
   ในทิวยาวทานนั้นร้อยกรองส่วนใหญ่ประพันธ์ด้วยฉันท์อนุษฏภดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

न प्रणश्यश्चन्ि िमााश्चण अषप िल्पशिैरषप। 
सामग्रीं प्राप्य िाल ंच िलश्चन्ि खलु देकहनाम॥्१९॥

259
 

 

आरभध्वं तनष्क्रामि युज्यध्व ंबुद्धशासने। 
धुनीि मतृ्युनः सैन्य ंनडागारतमव िुञ्जरः॥१॥

260
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िरणीयातन पुण्यातन दःुखा ह्यिृिपणु्यिा। 
िृिपुण्यातन मोदन्िे अश्चस्मंल्लोिे परत्र च॥४॥

261
  

 

ये बुदं्ध शरणं याश्चन्ि न िे गच्छश्चन्ि दगुातिम।् 
प्रहाय मानुिान ्िायान ्कदव्यान ्िायानुपासिे॥१॥

262
 

 
   3.2 อินทรวัชรา (इन्द्रव्ा / indravajrā) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ        
1 บาทมี 11 พยางค์ 9 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 3 คณะได้แก่ ต คณะ ต คณะ และ ช คณะ              
2 พยางค์ท้ายบังคับเสียงคุรุ263 มีผังบังคับที่นิยมดังนี้ 
   − −   − −    −  − − |   
   อย่างไรก็ตาม ฉันท์อินทรวัชราพยางค์แรกสุดและพยางค์ท้ายสุดอาจจะเป็นคุรุหรือ
ลฆุได้บ้าง264 ดังนั้นฉันท์อินทรวัชราจึงอาจมีผังบังคับดังนี้ 
    −  − −   −  −  |    

   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์อินทรวัชราดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

सवाज्ञसंिानतनवातसनी कह 
िारुण्यधेनुमृागयत्यश्चखन्ना। 
वैनेयवत्सान ्भवदःुखनष्टान ्

वत्सान ्प्रणष्टातनव वत्सला गौः॥३॥
265

 

 

एहीति चोक्ताश्च िथागिेन 

मुण्डाश्च सिंाकटपरीिदेहाः। 
सत्य (द्यः) प्रशान्िेश्चन्द्रया एव िस्थु- 
रेवं श्चस्थिा बुद्धमनोरथेन॥२॥

266
 

 
   3.3 อุเปนทรวัชรา (उपेन्द्रव्ा / upendravajrā) เป็นฉันท์ที่มกี าหนดจ านวนพยางค์คือ 
1 บาทมี 11 พยางค์ 9 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 3 คณะได้แก่ ช คณะ ต คณะ และ ช คณะ                
2 พยางค์ท้ายบังคับเสียงคุรุ267 มีผังบังคับดังนี้ 
    −  − −   −  − −  |   
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์อุเปนทรวัชราดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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परोपिारैिरसातभरामा 
षवभूियः स्िीििरा बभूवुः। 
िस्यायासत्त्मोवस्य नभस्यराते्र 

िरा नवेन्दोः िुमुदावदािाः॥१॥
268

 

 
   3.4 อุปชาติ (उपजाति / upajāti) ส่วนใหญ่เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ    1 
บาทมี 11 พยางค์ และเป็นฉันท์ที่ผสมกันระหว่างฉันท์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยมผสมกัน
ระหว่างอินทรวัชรา (इन्द्रव्ा / indravajrā) กับอุเปนทรวัชรา (उपेन्द्रव्ा / upendravajrā) 
   อุปชาติเป็นฉันท์ที่นิยมผสมกันระหว่างอินทรวัชรากับอุเปนทรวัชรา  ดังนั้นฉันท์           
อุปชาติแต่ละบาทจึงอาจมีผังบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกันไปดังนี้ 
   − −   − −    −  − − |    −  − −    −  − − | 
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์อุปชาติดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

यथा त्वया ब्राह्मण दृष्टमेि- 
दल्पं च बीजं सुमहांश्च विृः। 
एवं मया ब्राह्मण दृष्टमेिि ्

    अल्पं च बीजं महिी च संपि॥् ८॥269 
  

शिंसहस्राश्चण सुवणावाहा 
जाम्प्बूनदा नास्य समा भवश्चन्ि। 
यो बुद्धचैत्येिु प्रसन्नतचत्तो 
मालाषवहारं प्रिरोति षवद्वान॥्४॥

270
 

 
   3.5 วังศัสถะ (वंशस्थ / vamśastha) หรือ วังศัสถวิละ (वंशस्थषवल / vamśasthavila) 
เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี 12 พยางค์ บังคับคณะฉันท์ 4 คณะได้แก่ ช คณะ            
ต คณะ ช คณะ และ ร คณะ271 มีผังบังคับดังนี้ 
    −  − −   −  −  − |  
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์วังศัสถะตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

अप्येव कह स्यादनिृातभधातयनी 
ममेह श्चजह्वाजावसत्यवाकदिा। 
िदेवमेिन्न यथा कह ब्राह्मण 

िथागिोऽस्मीत्यवगन्िुमहातस॥९॥
272
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सचन्द्रिारं प्रपिेकदहाम्प्बरं 
मही सशैला सवना नभो व्रजेि।् 
महोदधीनामुदिं ियं व्रजे- 
न्महिायः स्युना मिृातभधातयनः॥८॥

273
 

 
   3.6 ประหรรษิณี (प्रहषिाणी / praharsinī) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ                 
1 บาทมี 13 พยางค์ 2 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 4 คณะได้แก่ ม คณะ น คณะ ช คณะ และ ร 
คณะพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ274 มีผังบังคับดังนี้ 
   − − −       −   −  − − |  
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์ประหรรษิณีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ित्िालं स्वयमतधगम्प्य धीर बुद्धध्या 
श्रोिॄणां श्रमण श्चजनेन्द्र िाश्चङ्ििानाम।् 
धीरातभमुातनविृ वाश्चग्भरुत्तमातभ- 
रुत्पन्नं व्यपनय सशंयं शुभातभः॥५॥ 

 

नािस्माल्लवणजलाकद्रराजधैयााः 
संबुद्धाः श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि नाथाः। 
यस्याथे श्चस्मिमुपदशायश्चन्ि धीरा- 
स्िं श्रोिु ंसमतभलिश्चन्ि िे जनौिाः॥ ६॥ इति॥

275
 

 
   3.7 วสันตติลกา (वसन्ितिलिा / vasantatilakā) หรือ วสันตติลก (वसन्ितिलि / 
vasantatilaka) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี 14 พยางค์ 12 พยางค์แรกบังคับคณะ
ฉันท์ 4 คณะได้แก่ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ และ ช คณะ 2 พยางค์ท้ายบังคับเสียงคุรุ276 มีผังบังคับ
ดังนี้ 
   − −   −     −    −  − − |  
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์วสันตติลกาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

यो द्रषु्टतमच्छति श्चजन ंश्चजिरागदोि ं

तनबान्धमप्रतिसमं िरुणावदािम।् 
सोऽतनश्चरेण हृदयेन सुतनश्चश्चिेन 

श्चिप्रं प्रयािु धनमस्य मया प्रदेयम॥्३॥ इति॥
277
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3.8 มาลินี (मातलनी / mālinī) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี                 
15 พยางค์ บังคับคณะฉันท์ 5 คณะ ได้แก่ น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ278 มีผัง
บังคับดังนี ้
           − − −   − −   − − |  
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์มาลินีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

षवतधमपरमहं िे बोधयातम प्रतसद्धयै 
त्वमषप च िुरु िावि ्सम्प्प्रतसद्धय ैिदातचि।् 
यकद भवति सुिस्िे िन्यिानाम िस्य  
सिलजनपदेऽश्चस्मन ्ख्यापयस्व प्रतसद्धया ॥३॥ 279 

 
3.9 สรคธรา (स्रग्धरा / sragdharā) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวนพยางค์คือ 1 บาทมี 

21 พยางค์ บังคับคณะฉันท์ 7 คณะได้แก่ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ                
ย คณะ มีผังบังคับดังนี้ 

        −                  |  

   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์สรคธราดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

येिु व्यासज्जचेिा भुजगवरवधूभोगभीमेिु लब्धधा 
गाहन्िे पापगिे स्िुटदहनतशखाभीमपयान्िरन्रम।् 
वािािािप्रनतृ्तप्रवरनरवधूनेत्रपक्ष्माग्रलोलान ् 
िानथाानतथादःुखव्युपशमपटुतभः प्रोत्ससजा प्रदानैः॥४॥ 280 
 

   3.10 ศารทูลวิกรีฑิตะ (शादूालषवक्रीकडि / śārdūlavikrīdita) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวน
พยางค์คือ 1 บาทมี 19 พยางค์ 18 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 6 คณะได้แก่ ม คณะ ส คณะ                  
ช คณะ ส คณะ ต คณะ และ ต คณะ พยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ281 มีผังบังคับดังนี ้
   − − −    −   −     −  − −   − −  − |  
   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์ศารทูลวิกรีฑิตะดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

दृष््वा लोितममं धनियभयाि ्सतं्यक्तदानोत्सव ं

लोिक्लेशषपशातचिावशिया संदषूििाध्याशयम ्। 
िारुण्याि ्स ददावनाथिृपणाक्लीबािुरेभ्यो धनं  

     मत्वा च प्रहिाणावोतमचपलं स्वं जीषविं भूयसा ॥३॥ 282
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3.11 มันทากรานตา (मन्दाक्रान्िाः / mandākrāntā) เป็นฉันท์ที่มีก าหนดจ านวน
พยางค์คือ 1 บาทมี 15 พยางค์ บังคับคณะฉันท์ 5 คณะได้แก่ ม คณะ ภ คณะ น คณะ ต คณะ                 
ต คณะ มีผังบังคับดังนี้ 

    −    
   − −  − −  |  

   ในทิวยาวทานมีร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยฉันท์มันทากรานตาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

यश्चस्मन ्यश्चस्मस्िनयसरतस स्वच्छपूणााम्प्बुपूणे  
वने (जािे) वषृद्धः समुकदिमहावशंलक्ष्म्प्यम्प्बुजस्य। 
ित्तत्तस्य प्रबलषवरसं याति िीक्ष्णाशुमालैः 
शोिं मन्ये रषवररव जलं भागधेयािा षबम्प्बम ्॥१॥ 283 
 

   คาถาหรือบทร้อยกรองที่เรียกว่าฉันท์ดังกล่าวมานี้ ในทิวยาวทานมีการใช้ฉันท์มากถึง 
11 ชนิด แต่ที่นิยมใช้ในการประพันธ์มากที่สุด คือฉันท์อนุษฏภ ส่วนฉันท์ชนิดอ่ืนๆ ก็มีบ้างดังที่
ยกตัวอย่างมาแล้ว  
  จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทิวยาวทานด้านความหมาย ความเป็นมา การจัดพิมพ์          
ทิวยาวทาน รวมทั้งลักษณะเฉพาะของทิวยาวทานด้านรูปแบบการประพันธ์ ภาษา สรุปได้ว่า             
  ทิวยาวทานตามรูปศัพท์ แปลว่า อวทานอันเป็นทิพย์ อวทานอันยอดเยี่ยม อวทานอัน
วิเศษหรืออวทาน (เรื่องราวการกระท า) อันยังบุคคลให้ไปสู่สวรรค์ หรืออวทาน (เรื่องราวการกระท า) 
ของบุคคลผู้ไปเกิดในสวรรค์ ส่วนความหมายที่เป็นชื่อเฉพาะนั้นทิวยาวทานเป็นชื่อคัมภีร์พุทธศาสนา
ภาษาสันสกฤตที่อยู่ในยุคแรกเริ่มที่ได้รวบรวมเรื่องราวประเภทอวทานไว้และนับเป็นอวทาน
ความหมายกว้าง คือเป็นเรื่องราวที่แสดงการกระท าทั้งของพระพุทธเจ้า พระสาวกและของบุคคล
ทั่วไปรวมถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พระสาวกและของบุคคลทั่วไปด้วย   
 ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่แสดงแนวคิดของพุทธศาสนานิกาย                 
สรวาสติวาท และเป็นวรรณคดีประเภทอวทานในยุคแรกเริ่มซึ่งไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ อีกทั้งยังไม่มี
การระบุวันเวลาที่ประพันธ์ไว้อย่างชัดเจน แต่ก าหนดช่วงเวลาที่ประพันธ์คร่าวๆ  ที่น่าจะเรียบเรียงขึ้น
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8) หรือก่อนนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 (ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 6) และรวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9) และ
บางส่วนก็มีความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องบางส่วนของทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว  200 ปีก่อน
คริสตกาล (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 4) และเรียบเรียงเสร็จราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 (ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 11) ทั้งนี้บ.ีเอช. ฮอดสัน เป็นคนแรกที่ค้นพบคัมภีร์ทิวยาวทาน ในประเทศเนปาล แรกเริ่ม
เดิมทีคัมภีร์ทิวยาวทานประกอบด้วยส าเนาตัวเขียน 6 ฉบับด้วยกันคือ  A, B, C, D, E และ F จากนั้น
ในปีค.ศ. 1886 อี.บี. โคเวลล์ และอาร์.เอ. เนล ได้ร่วมกันจัดท าคัมภีร์ทิวยาวทานฉบับแรกซึ่งเป็น
อักษรโรมันขึ้นจากส าเนาตัวเขียนเหล่านั้น และในปีค.ศ.1959 พี.แอล. ไวทยะได้จัดท าคัมภีร์               
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ทิวยาวทานฉบับอักษรเทวนาครีซึ่ งได้มีการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับของอี .บี . โคเวลล์  และ                 
อาร์.เอ. เนล 

 ทิวยาวทานประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้วโดยมีร้อยกรองที่เรียกว่าคาถาแทรกผสมอยู่
ด้วย (จัมปู) ร้อยแก้วที่ใช้ประพันธ์ทิวยาวทานนั้นมีทั้งลักษณะที่เป็นร้อยแก้วธรรมดาเรียบง่าย และ
ร้อยแก้วที่มีลักษณะอันประณีตกล่าวคือ เป็นประโยคร้อยแก้วที่มีการสนธิต่อกันยาวๆ อนึ่งในคัมภีร์
ทิวยาวทานนั้นไม่มีการจัดหมวดหมู่ของเรื่อง อีกทั้งการรวบรวมเรื่องราวเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ           
แต่ละเรื่องมีอิสระต่อกัน การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อกัน ไม่มีหลักในการจัดวาง 
นอกจากนี้ทิวยาวทานยังมีวิธีการตั้งชื่อเรื่องแตกต่างกันออกไปเป็น 5 วิธี ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเรื่องตามชื่อ
เฉพาะของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง  
 ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีประเภทอวทานยุคแรกเริ่มซึ่งประพันธ์ขึ้นหลังอวทาน -ศตกะ
เล็กน้อย และแน่นอนว่าผู้ประพันธ์หรือรวบรวมทิวยาวทานก็น่าจะได้รับอิทธิพลและแบบอย่างการ
ประพันธ์มาจากวรรณคดีที่มีมาก่อนหน้าโดยเฉพาะชาดกและอรรถกถาชาดกในยุคแรกๆ และอวทาน-
ศตกะ เพราะอวทานจะมีองค์ประกอบของเรื่องคล้ายกับชาดก กล่าวคืออวทานที่ท าการศึกษาจ านวน 
19 เรื่องในทิวยาวทานมีองค์ประกอบหลักๆ 5 ส่วน คือปัจจุบันวัตถุ อตีตวัตถุ คาถา สโมธาน และ
พยากรณ์ จะเห็นได้ว่าอวทานแต่ละเรื่องในทิวยาวทานนั้นมีองค์ประกอบคล้ายกันกับองค์ประกอบ
ของอรรถกถาชาดกต่างกันเพียงอรรถกถาชาดกมีส่วนไวยากรณ์ ในขณะที่ทิวยาวทานนั้นมีส่วน
พยากรณ์ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของอวทานทั้ง 5 ส่วนนั้นจะปรากฏสับหลีกกันคืออวทานเรื่องที่
มีอดีตวัตถุเป็นองค์ประกอบก็จะไม่มีพยากรณ์เป็นองค์ประกอบ ในขณะที่อวทานเรื่องที่มีพยากรณ์
เป็นองค์ประกอบก็จะไม่มีอดีตวัตถุเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการปรากฏสับหลีกกัน
ขององค์ประกอบดังกล่าวจึงสามารถจ าแนกการด าเนินเรื่องของอวทานเป็น 2 แบบคืออวทานที่มี       
การด าเนินเรื่องแบบมีพยากรณ์และอวทานที่มีการด าเนินเรื่องแบบมีอตีตวัตถุ 
 ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่ประพันธ์โดยยึดหลักไวยากรณ์ของ
ภาษาสันสกฤตมาตรฐานโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้อยแก้วนั้นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต
มาตรฐาน แต่มีบางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นร้อยกรองหรือคาถาที่อาจไม่ได้เป็นไปตามหลักไวยากรณ์
ของภาษาสันสกฤตมาตรฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนที่เป็นคาถานั้นผู้ประพันธ์จ าเป็นต้องใช้ศัพท์
เฉพาะทางพุทธศาสนาหรืออาจประพันธ์โดยใช้หลักไวยากรณ์ของภาษาถิ่นบาลีหรือถิ่นปรากฤตอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ที่ตนต้องการ 
 ลักษณะเฉพาะด้านภาษาของทิวยาวทานที่น่าสนใจยิ่งคือ ไม่เข้มงวดกับการสนธิ บางครั้ง
ก็ท าสนธิ บางครั้งก็ไม่ท าสนธิ การเลือกใช้ค าและส านวนโวหารก็มักใช้ค าหรือส านวนโวหารที่ซ้ าไปซ้ า
มาและส านวนที่ใช้ซ้ ากันนั้นก็มีมากถึง 23 ส านวนซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอวทาน -ศตกะ 
นอกจากนี้ทิวยาวทานยังมีการใช้ทั้งอลังการทางเสียง (ศัพทาลังการ) และอลังการทางความหมาย 
(อรรถาลังการ) ซึ่งปรากฏถึง 14 ชนิด แม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ขอทิวยาวทานจะประพันธ์ด้วยร้อยแก้ว 
แต่อย่างไรก็ตามร้อยกรองหรือคาถาท่ีแทรกระหว่างร้อยกรองนั้นผู้ประพันธ์เลือกใช้ฉันทลักษณ์มากถึง 
11 ชนิดและที่นิยมใช้มากที่สุดคือฉันทลักษณ์ประเภทอนุษฏภ 
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บทที่ 4 

ภาพสะท้อนในทิวยาวทาน 
   
 บุญทั้งหลายเป็นสิ่งสมควรท า จริงอยู่ การไม่ท าบุญน าความทุกข์มาให้ | 
 บุญทั้งหลายที่สัตว์โลกกระท าแล้วจะบันเทิงอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า ||4||1 
 

 เป็นที่รู้กันว่า อวทาน นอกจากจะเป็นชื่อของหมวดค าสอนแล้ว ยังเป็นชื่อของวรรณคดี
ค าสอนประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอุทาหรณ์โน้มน้าวให้คนท าความดีในลักษณะต่างๆ  
จากคาถาข้างต้นนับเป็นหนึ่งในอีกหลายๆ คาถาที่บรรจุอยู่ภายในคัมภีร์ทิวยาวทานอันกล่าวถึงเรื่อง
ของการกระท าหรือกรรมที่เมื่อบุคคลใดท าแล้วย่อมให้ผลได้จริงและถูกต้องตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสรวาสติวาทท่ีเชื่อเรื่องเหตุและผลที่ส่งต่อเนื่อง แม้ว่าอวทานจะเป็น
วรรณคดีประเภทค าสอนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติโดยตรง  
แต่ถึงกระนั้นอวทานก็บรรจุข้อเท็จจริงอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบของเกร็ดเล็ก              
เกร็ดน้อย ซึ่งถ้าเมื่อศึกษาในเชิงลึกและอย่างใกล้ชิดแล้วจะพบข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  

  อนึ่ง ทิวยาวทานถือว่าเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้น ในช่วง
เริ่มต้นคริสตกาลประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 3-42 เรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่
ส าคัญตลอดช่วงศตวรรษ นับเป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ส าหรับการสืบสร้างประวัติศาสตร์ของช่วงศตวรรษ
หนึ่งได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ อันประกอบด้วย               
ด้านการปกครอง ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และที่ส าคัญอย่างยิ่งแนวคิด
ทางด้านศาสนาอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของคัมภีร์ โดยอาศัยข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในทิวยาวทาน
เรื่องท่ี 1-19 อันเป็นขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

 
ด้านการปกครอง 

 
มนุษย์นับว่าเป็นสัตว์สังคม คือ ไม่สามารถที่จะมีสภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้หากใช้

ชีวิตโดดเดี่ยวภายนอกสังคม มนุษย์เกิดมาเพ่ือจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกคนมีความสามารถที่
จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์คนอ่ืนๆ ได้3 ดังนั้น มนุษย์จึงได้อยู่ร่วมกันโดยเริ่มจากการอยู่ด้วยกันใน
ลักษณะสังคมที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ขนาดครอบครัวหลายๆ ครอบครัวรวมกันในรูปของเผ่า เมื่อสมาชิก
ของสังคมเพ่ิมมากขึ้น สังคมก็ขยายตัวออกไปทั้งในด้านจ านวนและบริเวณที่ตั้งสังคม จากเผ่า
กลายเป็นนครรัฐและเป็นชาติ เป็นรัฐหรือประเทศ เป็นอาณาจักร เป็นจักรวรรดิ เมื่อมารวมกันอยู่
                                                           

 
1
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna (Darbhanga: The Mithila Institute, 1959), 53.  

 
2
Kalpana Upreti, India as Reflected in the Divyāvadāna (New delhi: Mushiram Manoharlal, 

1995), 6. 
 

3
Michael Curtis, ed., The Great Political Theories: From Plato and Aristotle to Locke and 

Montesquieu (New York: Avon Book Division, 1961), 36.   
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เป็นสังคมแล้ว ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างการจัดระเบียบสังคมจึงบังเกิดขึ้น  หนึ่งในนั้นคือ
กระบวนการจัดตั้งระบบของการปกครอง การปกครองคือการให้ความคุ้มครอง การดูแล การควบคุม 
การปกป้อง การบริหารและการวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับหมู่คณะหรือสังคม เพ่ือให้หมู่คณะหรือ
สังคมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย4 ซึ่งในการศึกษาถึงการปกครองที่ปรากฏสะท้อนอยู่ใน
คัมภีร์ทิวยาวทานครั้งนี้ จะศึกษาถึงรูปแบบของการปกครองเทียบตามหลักรูปแบบการปกครองที่              
นักทฤษฎีการเมือง อริสโตเติล (Aristotle) และเพลโต (Plato) ได้จัดแบ่งไว้ ดังนี้  
 
รูปแบบของการปกครอง 

รูปแบบของการปกครองถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมมนุษย์ทุกๆ สังคม 
เนื่องจากมีท้ังกติกาท่ีก าหนดโครงสร้างทางการปกครองและกฎระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการปกครองเพ่ือควบคุม
สังคมนั้นๆ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เกี่ยวกับรูปแบบของการปกครองนั้นเพลโต (Plato) และ
อริสโตเติล (Aristotle) ได้แบ่งรูปแบบการปกครองโดยพิจารณาจากจ านวนผู้เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยได้ 3 รูปแบบดังนี้5 

1. การปกครองโดยคนๆ เดียว หมายถึง ระบบการปกครองที่คนๆ เดียวมีอ านาจสูงสุด
เหนือบุคคลทั้งหลายโดยเด็ดขาด ซึ่งประชาชนไม่สามารถควบคุมหรือถอดถอนผู้ปกครองได้  ได้แก่
รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย (Monarchy) ค าว่า “ราชาธิปไตย” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า ราชาธิปไตย มาจากค าว่า ราช+อธิปเตยฺย ในภาษาบาลี                  
ราชาธิปไตย จึงหมายถึง ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป็นใหญ่ 6 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 านาจการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ 

1.2 ปรมิตตาญาสิทธิราช (Limited monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขที่มีอ านาจจ ากัด 
ซึ่งพระราชอ านาจจะจ ากัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ แต่อ านาจ
อธิปไตยอยู่ที่ประชาชน  ซึ่งพระมหากษัตริย์อาจทรงมีอ านาจอยู่บ้าง แต่ก็ถูกจ ากัดไว้ด้วย                 
ความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษา ประชาชนหรือบรรทัดฐานของพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน 

                                                           

 
4
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” (สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), 3.  
 

5
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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%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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2. การปกครองโดยคณะบุคคล หมายถึงระบบการปกครองที่บุคคลคณะหนึ่งสามารถ
วางหรือก าหนดกฎเกณฑ์การบริหารประเทศได้ตามที่กลุ่มของตนปรารถนา ได้แก่ รูปแบบ                     
การปกครองแบบคณาธิปไตย (oligarchy) เป็นรูปแบบโครงสร้างอ านาจซึ่งอ านาจอยู่กับกลุ่มบุคคล
จ านวนหนึ่ง บุคคลเหล่านี้อาจมีเชื้อเจ้า มั่งมี มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมู่คณะหรือควบคุมทาง
ทหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นชนชั้นสูงของสังคมและมีอ านาจในการขับเคลื่อนสังคม เป็นชนกลุ่มน้อย (ชั้นสูง)
ที่มีเอกสิทธิ์จึงเรียกอีกแบบหนึ่งว่า อภิชนาธิปไตย (Alistocracy)7 รูปแบบการปกครองลักษณะนี้ต่าง
จากรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยอย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมือง               
การปกครอง แม้ว่าจะมีการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาท าหน้าที่ประมุขของรัฐ แต่อ านาจใน              
การตัดสินทางการเมืองการปกครองขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีความเห็นชอบอย่างไร               
ก็ต้องยอมรับและด าเนินการให้เป็นไปอย่างนั้น 

3. การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงส่วนใหญ่ หมายถึง ระบบการปกครองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy)  
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชน 
  ส าหรับในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นในส่วนของครึ่งแรกของคัมภีร์คือเรื่องที่ 1-19 มีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับพระราชาซึ่งเป็นชนชั้นปกครองอันสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบลักษณะการปกครองอยู่ทั้งหมด 
11 เรื่องคืออวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน, อวทานเรื่องที่ 3 ไมเตรยาวทาน, อวทานเรื่องที่ 5 สตุติ- 
พราหมณาวทาน, อวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกาวทาน, อวทานเรื่องที่ 8 สุปริยาวทาน, อวทานเรื่อง
ที่ 10 เมณฒกาวทาน, อวทานเรื่องที่ 11 อโศกวรณาวทาน, เรื่องที่ 12 ปราติหารยสูตร, อวทานเรื่อง
ที่ 17 มานธาตาวทาน, อวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยวทาน และอวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทาน          
เมื่อพิจารณาจากหลักรูปแบบการปกครองดังข้างต้นจะพบว่าระบบการปกครองที่กล่าวถึงในคัมภีร์ 
ทิวยาวทานนั้นประกอบไปด้วยระบบการปกครอง ดังนี้ 
  1. ราชาธิปไตย ระบบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป็นใหญ่ ในคัมภีร์ทิวยาวทาน
นั้นปรากฏระบบการปกครองราชาธิปไตยทั้งแบบปรมิตตาญาสิทธิราช (Limited monarchy) และ
แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) ดังนี้ 
   1.1 แบบปรมิตตาญาสิทธิราช (Limited monarchy) ในคัมภีร์ทิวยาวทานส่วนใหญ่
จะปรากฏระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย (Monarchy) ที่มีลักษณะแบบปรมิตตาญา -                 
สิทธิราช (Limited monarchy) กล่าวคือ แม้กษัตริย์ผู้เป็นประมุขจะมีอ านาจเพียงผู้เดียว ทว่ากษัตริย์
ก็มีอ านาจจ ากัด พระองค์อาจทรงมีอ านาจอยู่บ้าง แต่พระองค์ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะ
มนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ ประกอบด้วยมหาอ ามาตย์ (mahāmātya/ महामात्या) อ ามาตย์ 
(amātya/अमात्य) และข้าราชการ (rājyakartāra/राज्यकर्ा ार) และคณะมนตรี (mantra/मन्त्र) ดัง
ข้อความต่อไปนี้ 
 

                                                           

 
7
สุขุม นวลสกุล และบรรพต วีระสัย, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และแนวคิดเชิงทฤษฎี

การเมืองในพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2521), 42. 

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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  राज्ञो मूर्ाार्स्यामात्याश्चिन्त्र्कास्र्ुलका उपपरीक्षकाः। चिन्त्र्चयत्वा र्ुलचयत्वोपपरीक्ष्य पथृक् पथृगुक्ताः 
चिल्पस्थानकमास्थानाचन मापचयर्ुम।् चिन्त्र्का इमे र्ुलका उपपरीक्षका इचर् मन्त्रजा मन्त्रजा इचर् संज्ञा।

8 
  เหล่าอมาตย์ของพระเจ้ามานธาตะล้วนเป็นนักคิด นักพิจารณา นักวิเคราะห์ พวกเขาแต่ละคน
ครั้นคิด พิจารณา วิเคราะห์แล้วจึงแนะน าให้สร้างสถานที่เพาะปลูกด้วยศิลปะต่างๆ และสถานที่บริหาร
กิจการ ดังนั้น เหล่าอ ามาตย์ผู้เป็นนักคิด นักพิจารณา และนักวิเคราะห์เหล่านี้จึงกลายมาเป็นที่รู้จักกันว่า 
มันตรชา 
 
  अथ राज्ञो मूर्ाार्स्यामात्यगणमहामात्या राज्यकर्ाारो मन्त्रसहजीववनो येन राजा मूर्ाार्स्र्े - 

नोपसंक्रान्त्र्ाः। उपसंक्र य राजानं मूर्ाार्चमोमवोिन-्भववष्यश्चन्त्र् खलु ोेवस्यात्ययार् ्पश्चिमा जनपोाः 
? पररप ृष्टवन्त्र्ः-राज्ञा मूर्ा ार्ेन मरणसमये ककं व्याकृर्म ्? सिेद् वो ग्रामण्यो ममात्ययार् ्
कश्चिोपुसंक्र यैवं पचृ्छेर् ्- ककं भवन्त्र्ो राज्ञा मूर्ाारे्न मरणसमये व्याकृर्म,् रे्षाचमों स्याद्विनीयम-्
राजा भवन्त्र्ो मूर्ाार्ः सप्तभी रत्नैः समन्त्वा- गर्ोऽभूर्।् िर्सचृभि मानुवषकाभी ऋविचभिर्ुषुा द्वीपेषु 
राज्यैश्वयााचर्पत्यं कारचयत्वा ोेवांस्त्रायश्चस्त्रिंानचर्रूढः। अर्पृ्त एव पञ्िानां कामगुणानां कालगर्ः॥

9
 

  ครั้งนั้น คณะอ ามาตย์และมหาอ ามาตย์ของพระเจ้ามานธาตะ ข้าราชการ และคณะ
มนตรีผู้ใกล้ชิดได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามานธาตะ ครั้นเข้าไปแล้วพากันกราบทูลกะพระเจ้า              
มานธาตะว่า “ทราบมาว่า เมื่อพระองค์ทรงสวรรคตจะมีชนรุ่นหลังมาถามว่า “พระเจ้า               
มานธาตะได้พยากรณ์อะไรไว้ก่อนสิ้นพระชนม์หรือ ?” พระเจ้ามานธาตะจึงตรัสว่า “อ ามาตย์
ทั้งหลาย เมื่อเราจากไปแล้ว ถ้ามีใครเข้ามาแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ ในเวลาที่พระเจ้า            
มานธาตะสวรรคตพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไร พึงบอกแก่พวกเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ   
พระเจ้ามานธาตะผู้ถึงพร้อมด้วยรัตนะเจ็ดประการ พระเจ้ามานธาตาได้ครอบครอง                
ความยิ่งใหญ่ในราไชศวรรยสมบัติในทวีปทั้งสี่ด้วยฤทธิ์สี่ประการที่มนุษย์จะสามารถมีได้แล้วก็
ขึ้นไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงส์แต่ก็ยังไม่อิ่มด้วยกามคุณ 5 นั่นแลสวรรคตแล้ว”  

 
อาณาจักรที่ปกครองแบบราชาธิปไตยนั้น เรียกว่า ราชอาณาจักร (Kingdom)               

การปกครองแบบราชาธิปไตยที่ปรากฏในทิวยาวทานนั้น พระราชาทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนทรงครองราชย์โดยธรรมทรงปกครองราชอาณาจักรแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งในคัมภีร์แสดง
ให้เห็นถึงการยกย่องและส่งเสริมพระราชาที่ทรงครองราชย์โดยธรรมหรือเป็นธรรมราชาแล้วบ้านเมือง
ก็จะมีความรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ดังข้อความต่อไปนี้ 
 
  वाराणस्यां नगयां ब्रह्मोत्तो नाम राजा राज्यं कारयचर् स्म ऋिं ि के्षमं ि सुचभकं्ष ि ीक्णा बहुजन- 
मनुष्यं ि प्रिान्त्र्कचलकलहकि बिमरर्स्करोचुभाक्षरोगापगर्म।् वप्रयचमवैकपुरकचमव राज्यं कारयचर्।

10 
  พระราชาพระนามว่า พรหมทัต ทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  (ทรงท าให้กรุง              
พาราณสี) มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมายพลุกพล่าน ไม่มีการแก่งแย่ง
แข่งขันทะเลาะเบาะแว้งวุ่นวายหรือท าร้ายกัน ปลอดจากทุรภิกษภัย และโรคภัยไข้เจ็บ พระองค์ทรง
ครองราชสมบัติปานประหนึ่งบุตรผู้เป็นที่รักคนเดียว 
                                                           

 
8
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 131.                    

 
9
Ibid., 138.                    

 
10

Ibid., 53.   
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 रे्न खलु समयेन बन्त्र्ुमत्यां राजर्ान्त्यां बन्त्र्ुमान ्नाम राजा राज्यं कारयचर् ऋिं ि स्फ्र्ं ि के्षमं 
ि सुचभक्षं ि ीक्णाबहुजनमनुष्यं ि प्रिान्त्र्कचलकलहकि बिमरं र्स्कररोगापगर्ं िालीक्षुगोमकहषीसंपन्त्नम।् 
र्ाचमाको र्माराजा र्मेण राज्यं कारयचर्।

11 
 ในสมัยนั้นพระราชาพระนามว่า พันธุมัต ทรงครองราชสมบัติอยู่ในราชธานีพันธุมตี (ทรงท าให้
ราชธานีพันธุมตี) เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง สงบสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหนาแน่น ไม่มีอาชญากรรมและ
การจลาจล ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารโคและกระบือ พระองค์ทรงเป็นธารมิก 
ธรรมราชาครองราชย์โดยธรรม  
 

ในขณะที่พระราชาที่ไม่ได้ทรงตั้งอยู่ในธรรม ปกครองโดยใช้ความรุนแรงลงโทษ
ประชาชนโดยการประหารชีวิต หรือจับคุมขัง ประชาชนก็จะเกิดความหวาดกลัวและอพยพออกจาก
แว่นแคว้น เภทภัยก็จะตามมาอย่างเช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและด้วยเหตุนี้เอง ทุรภิกษภัยก็จะ
เกิดขึ้นซึ่ งการบรรยายถึงความรุนแรงของทุรภิกษภัยปรากฏอยู่ ในเรื่องอวทานเรื่องที่  10                  
เมณฒกาวทาน มีทุรภิกษภัยเกิดขึ้น 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และศลากาวฤตติ ดังนี้ 
 
  र्ेन खलु समयेन वाराणस्यां नैचमवत्तकैद्वा ाोिववष ाका अनाव ृवष्टव्यााकृर्ा। वरववर्ं ो ुचभ ाकं्ष 

भववष्यचर्-िञ्िु श्वेर्ाश्चस्थ िलाकाव ृवत्त ि। र्र िञ्िु उच्यर्े-समुद्गके र्श्चस्मन ्मनुष्या बीजाचन 
प्रश्चक्षप्य अनागरे् सत्त्वापेक्षया स्थापयश्चन्त्र्। मरृ्ा नाम अनेन र्े बीजकायं कररष्यन्त्र्ीचर्। इों समुद्गकं 
बुद्ध्वा िञ्िु उच्यर्े। श्वेर्ाश्चस्थ नाम ोचुभाक्षम -्र्श्चस्मन ्काले मनुष्या अस्थीन्त्युपसंहृत्य र्ावर् ्
क्काथयश्चन्त्र्, यावर् ्र्ान्त्यस्थीचन श्वेर्ाचन संव ृत्तानीचर्। र्र्स्र्त्क्काथं वपबश्चन्त्र्। इों श्वेर्ाश्चस्थ 
ोचुभाक्षचमत्युच्यर्े। िलाकाववृत्तनााम-र्श्चस्मन ्काले मनुष्याः खलु वबलेभ्यो र्ान्त्यगुिकाचन िलाकया 
ीकृष्य बहूोकस्थाल्यां क्काथचयत्वा वपबश्चन्त्र्। इयं िलाकासंबित्वाच्छलाका- ववृत्तररत्युच्यरे्।

12 
  ทราบมาว่าสมัยนั้น ในเมืองพาราณสี พวกโหรท านายว่าจะไม่มีฝนตกตลอด  12 ปี 

(และ) จะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และศลากาวฤตติ ในทุรภิกษภัย 3 อย่างนั้น 
ทุรภิกษภัยที่เรียกว่า  จัญจุ เพราะว่าคนทั้งหลายจะใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในหีบนั้นแล้วเก็บกักตุนไว้
เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต โดยคิดว่า เมื่อพวกเราตายไปแล้วคนรุ่นต่อไปเหล่านั้นจะท า                
การเลี้ยงชีวิตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นี้ เพราะเกี่ยวข้องกับหีบทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า จัญจุ 
ทุรภิกษภัยที่ชื่อว่า ศเวตาสถิ เพราะว่าในเวลานั้นคนทั้งหลายจะรวบรวมเอากระดูกไว้ จากนั้น
ก็ต้มจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นสีขาว หลังจากนั้นก็ดื่มส่วนที่ต้มแล้วนั้นทุรภิกษภัยนี้จึงถูก
เรียกว่า ศเวตาสถิ ทุรภิกษภัยที่ เรียกว่า ศลากวฤตติ เพราะว่าทราบมาว่าในเวลานั้นคน
ทั้งหลายจะใช้ไม้เท้าแคะธัญญพืชและกากน้ าตาลขึ้นมาจากหลุม น าไปต้มในหม้อใบใหญ่แล้ว
ดื่มกิน เพราะเก่ียวข้องกับไม้เท้าทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า ศลากวฤตติ  

 
อีกประการหนึ่งถ้าพระราชาขาดคุณธรรมในการปกครอง เมื่อสวรรคตไปก็จะได้รับ                    

ความทุกข์ทรมานในนรกดังปรากฏอยู่ในเรื่อง 3 ไมเตรยาวทาน ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก าลังข้าม
แม่น้ าคงคาโดยพังพานของพวกนาค พระองค์ได้แสดงเสายัญทองค าที่ประดับไปด้วยรัตนะให้เหล่า

                                                           

 
11
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Ibid., 82.                     



373 

สาวกดู และตรัสเล่าความเป็นมาของเสายัญนี้ว่า พระราชาประณาทะเป็นสหายกับท้าวศักระ 
พระองค์ไม่มีพระโอรส แต่ปรารถนาที่จะมีพระโอรสก็นั่งกลัดกลุ้มเท้าคาง ครั้นท้าวศักระเห็นจึง
ช่วยเหลือสหายด้วยการไปชักชวนเทพบุตรองค์หนึ่งที่ก าลังจะเคลื่อนไปจุติมาเป็นโอรสของพระเจ้า
ประณาทะ ซึ่งเทพบุตรนั้นกล่าวว่า สถานะแห่งพระราชานี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ราชาทั้งหลาย
มีโอกาสกระท าบาปได้ง่าย และถ้าปกครองโดยอธรรมก็จะต้องไปสู่นรก ฉะนั้นอย่าให้ตนเป็นผู้มีนรก
เบื้องหน้าเลย แต่ท้าวศักระตรัสว่าจะเป็นผู้คอยตักเตือนเองโดยวิธีการยกเสายัญขึ้นที่กลางแม่น้ าเป็น
สัญลักษณ์ให้เทพบุตรนั้นระลึกตั้งอยู่ในคุณธรรม เทพบุตรนั้นจึงยอมถือปฏิสนธิในครรภ์ของมเหสี 
พระเจ้าประณาทะ ดังนี้ 
 
  राजाभूर् ्प्रणाोो नाम िक्रस्य ोेवेन्त्रस्य वयस्यकः। सोऽपुरः पुराचभनन्त्ोी करे कपोलं ोत्त्वा 

चिन्त्र्ापरो व्यवश्चस्थर्ः-अनेकर्नसमुकोर्ोऽहमपुरि। ममात्ययाद् राजवंिसमुच्छेोो भववष्यर्ीचर्। र्र्ः 
िके्रण दृष्टः पषृ्टि- माषा, कस्मार् ्त्वं करे कपोलं ोत्त्वा चिन्त्र्ापरश्चस्र्ष्ठसीचर् ? स कथयचर्-कौचिक, 

अनेकर्नसमुकोर्ोऽहमपुरि। ममात्ययाद् राजवंिस्योच्छेोो भववष्यचर्। िक्रः कथयचर्-माषा, मा त्वं 
चिन्त्र्ापरश्चस्र्ष्ठ। यको कश्चिर् ्च्यवनर्माा ोेवपुरो भववष्यचर्, र्त्ते पुरत्वे समाोापचयष्यामीचर्।...                   
स िके्रण ोेवेन्त्रेणोक्तः- माषा, प्रणाोस्य राज्ञोऽग्रमकहष्याः कुक्षौ प्रचर्संचर्ं गहृाणेचर्। स कथयचर्-
प्रमाोस्थानं कौचिक। बहुककश्चल्बषकाररणो कह कौचिक राजानः। मा अर्मेण राज्यं कृत्वा नरकपरायणो 
भववष्यामीचर्। िक्रः कथयचर्- माषा, अहं र्े स्मारचयष्याचम। प्रमत्ताः कौचिक ोेवा रचर्बहुलाः। 
एवमेर्न्त्माष ा। र्थावप त्वहं  भवन्त्र् ं स्मारया चम। र् ेन प्रणाोस्य राज्ञोऽग्रमकहष्या ः कु क्षौ 
प्रचर्संचिगृाहीर्ा।

13 
  มีพระราชาพระนามว่า ประณาทะ ทรงเป็นสหายสนิทของท้าวศักรเทวราช พระองค์

ทรงไม่มีพระโอรส (แต่) ทรงยินดีในการมีพระโอรส (วันหนึ่ง) ทรงนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่
แล้วว่า “ถึงเราจะรวบรวมสมบัติไว้มากมาย แต่ก็ไม่มีบุตร เมื่อเราตายไปราชวงศ์จักต้องขาด
สูญเป็นแน่” ล าดับนั้น ท้าวศักระเห็นแล้วจึงถามว่า “ท่านมารษะ เพราะเหตุไรท่านจึงนั่งเท้า
คางคิดเหม่อลอยอยู่เล่า ?” พระองค์จึงกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรารวบรวมทรัพย์ไว้
มากมายแต่ก็ไม่มีบุตร เมื่อเราตายไปราชวงศ์จักต้องขาดสูญเป็นแน่” ท้าวศักระกล่าวว่า “ท่าน
มารษะ ท่านอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านอยู่เลย ถ้าเทพบุตรผู้มีปกติจะเคลื่อนไปบางองค์มีอยู่ เราจะ
ชักชวนเทพบุตรองค์นั้นในความเป็นบุตรของท่าน”…ท้าวศักรเทวราชจึงกล่าวกะเทพบุตรองค์
นั้นว่า “แน่ะท่านมารษะ ขอท่านจงถือเอาปฏิสนธิในครรภ์ของมเหสีของพระเจ้าประณาทะ” 
เทพบุตรนั้นทูลว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ สถานะนี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ข้าแต่ท่าน               
เกาศิกะ เพราะว่าพระราชาทั้งหลายมีโอกาสกระท าบาปได้มาก ขออย่าให้ข้าพระองค์เป็นผู้มี
นรกเป็นไปในเบื้องหน้า เพราะปกครองราชสมบัติโดยอธรรมเลย” ท้าวศักระตรัสว่า “ท่าน
มารษะ เราจะเตือนท่านเอง” เทพบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เหล่าเทวดาทั้งหลาย
มักจะเป็นผู้ประมาทมากไปด้วยความยินดี” ท้าวศักระตรัสว่า “ท่านมารษะ ข้อนั้นก็เป็นอย่าง
นี้ละ แต่ถึงอย่างนั้นเราจะเตือนท่านเอง” เทพบุตรนั้นจึงถือเอาปฏิสนธิในครรภ์ของมเหสีของ
พระเจ้าประณาทะ  

 
 
                                                           

 
13
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1.2 แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด
ของรัฐและมีอ านาจการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ ในคัมภีร์ทิวยาวทานจะพบว่าบางครั้งพระราชาเป็นผู้
ทรงอ านาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวทรงมีอ านาจเหนือคนทั้งปวงเป็นเจ้าชีวิต ทรงสามารถชี้ขาด
และรับสั่งให้ประหารชีวิตใครก็ได้ หากผู้นั้นมีความผิดจะเห็นได้ว่า พระราชาทรงมีทั้งอ านาจด้าน            
การบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการเด็ดขาดพระองค์เดียวตรงกับลักษณะที่เรียกว่า ราชาธิปไตยแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช ดังในเรื่องที่ 12 ปราติหารยสูตร ที่มีบุคคลไปทูลฟ้องพระเจ้าประเสนชิตเกาศละ
ว่า พระอนุชากาละปรารถนานางในของพระองค์ ยังมิทันจะฟังความพระเจ้าประเสนชิตเกาศละก็มี
พระบัญชาให้ตัดมือและเท้าของกาละ ท่ามกลางท้องถนนและต่อหน้าฝูงชนจ านวนมาก และใน
อวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทานที่พระเจ้าอชาตศัตรูด้วยความอยากได้ครอบครองทิพยมนุษยสมบัติ
ของชโยติษกะจึงมีความคิดที่จะยึดมาครอบครองหลังจากที่ฆ่าพระบิดาของพระองค์ให้สิ้นพระชนม์
แล้ว ดังนี้  
 
  अथ राज्ञः प्रसेनश्चजर्ः कौिलस्य कालो ना ना भ्रार्ा अचभरूपो ोिानीयः प्रासाकोकः श्रािो भरः 

कल्याणाियः। स राज्ञः प्रसेनश्चजर्ः कौिलस्य चनवेिनद्वारेणाचभचनष्क्रामचर्। अन्त्यर्मया िावरुविकया 
प्रासाोर्लगर्या राजकुमारं दृष््वा स्रग्ोामं श्चक्षप्तम।् र्र् ्र्स्योपरर चनपचर्र्म।् चमराररम्यमो लोकः। 
र्ै राज्ञे चनवेकोर्म ्-यत्खलु ोेव जानीथाः-कालेन ोेवस्यान्त्र्ःपुरं  प्राचथार्म ।् राजा प्रसेनश्चजर् ्
कौिलिण्िो रभसः कका िः। र्ेनापरीक्ष्य पौरुषेयाणामाज्ञा ोत्ता-गच्छन्त्र्ु भवन्त्र्ः। िीघ्रं कालस्य 
हस्र्पाोान ्चछन्त्ोन्त्र्ु। एवं ोेवेचर् पौरुषेयै राज्ञः प्रसेनश्चजर्ः कौिलस्य प्रचर्श्रतु्य कालस्य वीथीम्ये 
हस्र्पाोाश्चछछन्त्नाः। स ीर्ास्वरं क्रन्त्ोर्े, ोःुखां र्ीव्रां खरां कटुकाममनापां वेोनां वेोयर्े। कालं 
राजकुमारं दृष््वा महाजनकायो ववक्रोषु्टमारब्र्ः।

14 
  คร้ังนั้น พระราชาปรเสนชิต เกาศละ มีพี่น้องชายนามว่า กาละ เป็นผู้มีรูปงาม ชวนมอง 

ผ่องใส มีศรัทธา ผู้มีอัธยาศัยงดงาม กาละได้เสด็จออกจากประตูราชวังของพระราชาปรเสนชิต 
เกาศละ สตรีนางหนึ่งยืนอยู่ที่พื้นของปราสาทเห็นแล้วซึ่งราชกุมารได้โยนซึ่งดอกไม้ ดอกไม้นั้น
ตกลงบนตัวของกาละ โลกอยู่ท่ามกลางมิตรและศัตรู มีบางคนได้ไปทูลฟ้องกะพระราชา           
ปรเสนชิตะ เกาศละว่า “ข้อนี้พระองค์ควรรู้ไว้เถิด กาละปรารถนานางในของพระองค์ 
พระราชาปรเสนชิต เกาศละผู้โหดร้าย ทารุณ แข็งกร้าวโดยปราศจากการตรวจสอบ ทรงรับสั่ง
กะบุรุษคนหนึ่งว่า “ท่านผู้เจริญ จงไปตัดมือและเท้าของกาละโดยเร็ว” บุรุษนั้นตอบรับค าของ
พระราชา ปเสนชิต เกาศละอย่างนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า” แล้วได้ตัดมือและเท้าของกาละใน
ระหว่างทางกาละนั้นร้องด้วยความเจ็บปวด เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เผ็ดร้อน               
แรงกล้า ฝูงชนจ านวนมากเห็นแล้วซึ่งราชกุมารกาละเร่ิมส่งเสียงร้อง 

 
  स प्रचर्चभन्त्नकः संलक्षयर्े-योा वपर्ुरत्ययाराजा भववष्याचम, र्ोा ग्रहीष्यामीचर्। योा अजार्िरुणा 
ोेवोत्तववग्राकहरे्न वपर्ा र्ाचमाको र्माराजो जीववर्ाद् व्यपरोवपर्ः, स्वयमेव ि प्टं बद्ध्वा प्रचर्वष्ठर्ः,

15 
 พระกุมารนั้นทรงลังเลใจอยู่ก็ด าริว่า “เราจะยึดเอา (เรือนของชโยติษกะ) ในเวลาที่เราจะเป็น
พระราชาเพราะการสวรรคตแห่งพระบิดา” พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสกะชโยติษกะในเวลาที่พระองค์ถูก            

                                                           

 
14

Ibid., 95.                        
 

15
Ibid., 174.                    

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
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พระเทวทัตชักจูงแล้วปลงพระชนม์พระบิดาผู้เป็นธารมิก  ธรรมราชา (ครองราชย์โดยธรรม) และทรง
ปราบดาภิเษกครองราชย์เองทันที  

 
ระบบราชาธิป ไตยเป็นหนึ่ ง ในระบอบการปกครองที่ เก่ าแก่ที่ สุ ด  เชื่ อกันว่ า

พระมหากษัตริย์มาจากพระเจ้า ต าแหน่งพระมหากษัตริย์นี้มักจะสืบตกทอดแก่ลูกหลาน ท าให้
ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของระบบราชาธิปไตยคือ พระมหากษัตริย์ทรงครองแผ่นดินเป็นประมุข
ตลอดพระชนม์ชีพ และสืบราชสันตติวงศ์ให้กับรัชทายาทเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต แม้จะมีบ้างที่มี
การเลือกตั้งผู้สืบทอดต าแหน่งพระมหากษัตริย์16 ลักษณะเช่นนี้ก็ปรากฏในทิวยาวทานเช่นกัน 
กล่าวคือในการสืบทอดราชสมบัติ โดยปกติพระโอรสจะเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติภายหลังจาก                 
การสิ้นพระชนม์ของพระราชบิดาและขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ แต่ถ้าหากว่าพระราชาที่สวรรคตไป
มิได้มีผู้สืบสกุล ประชาชนก็จะเป็นคนเลือกผู้ที่เหมาะสมขึ้นครองราชย์แทนดังปรากฏในอวทาน             
เรื่องท่ี 8 สุปริยาวทาน ภายหลังจากพระเจ้าพรหมทัต พระราชาแห่งเมืองกาศีสวรรคต ชาวเมืองและ
เหล่าอ ามาตย์จึงแต่งตั้งหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะเป็นพระราชา เนื่องจากหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะเป็นผู้ที่ไม่ว่า
จะเหล่าอ ามาตย์ ชาวบ้าน ชาวเมือง หรือแม้กระทั่งกลุ่มโจรให้การยอมรับและยกย่องสรรเสริญด้วย
จากการเสียสละเดินทางไปยังพทรทวีปของสุปริยะที่ต้องผ่านภูมิประเทศอันยากล าบากและภัย
อันตรายหลายร้อยประการเพื่อน าแก้วมณีอันวิเศษที่จะยังความปรารถนาของมนุษย์ได้ไม่มีวันหมดมา
ไว้แก่ชาวเมืองกาศี ดังนี้ 
 
  अथ सुवप्रयो महासाथावाहस्र्ोेव पोषर्े पञ्िोछयां चिरःस्नान उपोषर्ोवषर्ो यत्तत्प्रथमलब्र्ं 

मश्चणरत्नं ्वजाग्रे ीरोप्य वािं ि चनिारयचर्, योजनसहस्रसामन्त्र्केन यथेश्चप्सर्ाचन सत्त्वानामु- 
पकरणान्त्युत्पद्यन्त्र्े, सहाचभर्ानच्ि यो येनाथी र्स्य र्द्वषं भवचर्। र्र्ः पररपूणामनोरथास्र्े सत्त्वाः। 
र्च्िौरसहस्रं सुवप्रयेण महासाथावाहेन ोिसु कुिलेषु कमापथेषु प्रचर्ष्ठावपर्ः॥ अरान्त्र्रार् ्कालगरे् 
ब्रह्मोते्त काचिराजचन पौरामात्यैः सुवप्रयो महासाथावाहो राजाचभषेकेणाचभवषक्तः।

17
 

  ครั้งนั้น หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะเมื่อถึงวันอุโบสถ15 ค่ า ช าระร่างกายทั้งตัวแล้ว 
รักษาศีลอุโบสถ ยกดวงแก้วมณีที่ได้มาครั้งแรกนั้นขึ้นไว้บนยอดธงแผ่นผ้ าแล้วเปล่งวาจา 
โดยรอบ 1,000 โยชน์ อุปกรณ์ทั้งหลายที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาแล้วย่อมเกิดขึ้น พร้อม
กับค ากล่ าวฝนย่อมตกลงแก่ผู้ปรารถนาแล้ว หลั งจากนั้น  สัตว์ทั้ งหลายเหล่านั้นมี                   
ความปรารถนาสมบูรณ์แล้ว หัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะท าให้โจรพันคนด ารงอยู่แล้วในกุศล
กรรมบถ  10 ประการ  จากระหว่างนี้  เมื่อพระราชาแคว้นกาศีพระนามว่า พรหมทัต                  
สวรรคตแล้ว ชาวเมืองและอ ามาตย์ทั้งหลายจึงอภิเษกหัวหน้าพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่สุปริยะโดย
ราชาภิเษก (แต่งตั้งเป็นพระราชา) พร้อมกับการอภิเษก มหาราชาสุปริยะ  

 

                                                           

 
16

ปรีชา ช้างขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529), 48-49. 
 

17
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 82.                      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97


376 

 ในการอภิเษกราชสมบัตินั้น ผู้ที่ได้รับการอภิเษกจะต้องนั่งบนรัตนบัลลังก์ซึ่งในพิธีอภิเษก
ราชสมบัติของพระเจ้ามานธาตะนั้นยักษ์ที่มีนามว่า ทิเวากสะ (divaukasa) เป็นผู้น ารัตนศิลามาให้แก่
พระองค์ ดังนี ้
 
  र्र्ोऽसौ संलक्षयचर्-यको मम वपर्ा कालगर्ः, ककं भूयोऽहं गच्छामीचर् ? र्र्ो भूयः 

संोेिोऽभ्यागर्ः। ीगच्छ, ोेवराज्यं प्रर्ीच्छ। स कथयचर्-यको मम र्मेण राज्यं प्राप्स्यर्े, इहैव 
राज्याचभषेक ीगच्छर्ु। र्र्स्र्े अमात्याः कथयश्चन्त्र्- रत्नचिलया ोेव प्रयोजनं भवचर्। र्स्य ि 
कोवौकसो नाम यक्षः पुरोजवः। रे्न रत्नचिला ीनीर्ा। योा रत्नचिला ीनीर्ा, र्र्स्र्े अमात्या भूयः 
कथयश्चन्त्र्-ोेव श्रीपयाङ्केनार प्रयोजनं भवचर्। र्र्स्रे्नैव कोवौकसेन श्रीपयाङ्क ीनीर्ः।...

18 
  ล าดับนั้น มานธาตะนี้ได้ใคร่ครวญว่า “ถ้าพระบิดาของเราถึงแก่กาละแล้ว เรากลับไปจะ

มีประโยชน์อะไรอีกเล่า” ขณะนั้น ก็ได้มีสารส่งมาอีกว่า “ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับมา ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์ทรงรับราชสมบัติเถิด” มานธาตะตรัสว่า “ถ้าจะมอบราช
สมบัติโดยธรรมแก่เรา ดังนั้น ก็จงมาอภิเษกราชสมบัติในที่นี้เถิด” ล าดับนั้น อ ามาตย์ทั้งหลาย
เหล่านั้นพากันกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ รัตนศิลาเป็นสิ่งจ าเป็น” ก็ยักษ์นามว่า           
ทิเวากสะเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ ยักษ์นั้นได้น า รัตนศิลามา ในเวลาที่ (ยักษ์) ได้น ารัตศิลามา 
ขณะนั้นอ ามาตย์เหล่านั้นได้กราบทูลอีกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ บัลลังก์เป็นสิ่งจ าเป็น” 
ล าดับนั้น ยักษ์ทิเวากสะนั้นก็ได้น าบัลลังก์มา… 

 
  สัญลักษณ์ในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ หรือความเป็นพระราชาเรียกว่า ปัญจกกุทะ 
(pañca kakuda) ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฏ เศวตฉัตร แสงขรรค์ชัยศรี วาลวิชนี   และฉลอง
พระบาทเชิงงอน และจักรพรรดิทุกพระองค์จะได้ครอบครองรัตนะ 7 ประการ ดังนี้ 
 
  अन्त्र्रा राजा मागर्ः श्रेण्यो वबश्च बसारो भगवन्त्र्मराक्षीर्।् र्ोन्त्र्रा पञ्ि ककुोान्त्यपनीय 

र्द्यथा- उष्णीषं छरं खङ्गमश्चणं बालव्यजनं चिरे िोपानहौ, स पञ्ि ककुोान्त्यपनीय येन 
भगवांस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ः।

19 
  ในระหว่างนั้นพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร ทอดพระเนตรเห็นแล้วซึ่งพระผู้มี                  

พระภาคเจ้า ในขณะนั้นพระองค์จึงทรงถอดเครื่องปัญจกกุทภัณฑ์ กล่าวคือ พระมหาพิชัย
มงกุฏ เศวตฉัตร แสงขรรค์ชัยศรี วาลวิชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน พระองค์ครั้นถอดเครื่อง
ปัญจกกุทภัณฑ์แล้วจึงเสด็จไปยังสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ได้กล่าวถึงเครื่องปัญจกกุทภัณฑ์สัญลักษณ์แห่งพระราชา จะเห็นได้
ว่าเมื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ราชาจะต้องถอดเครื่องปัญจกกุทภัณฑ์ออกเพ่ือแสดงความเคารพ               
นบนอบต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า 
 

                                                           

 
18

Ibid., 130.                   

 
19

Ibid., 91.                       
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  यको र्मेण राज्यं प्राप्स्यर्े, अमनुष्याः प्टं वन्त्र्न्त्र्ु। र्र्ोऽमनुष्यैः प्टो बिः। र्स्य सप्त 
रत्नाचन प्राोभुू ार्ाचन, र्द्यथा-िक्ररत्नं हश्चस्र्रत्नमश्वरत्नं मश्चणरत्नं पररणायकरत्नं स्त्रीरत्नं गहृपचर्रत्नमेव 
सप्तमम।् पूण ंिास्य सहस्रं पुराणां िूराणां वीराणां वराङ्गरूवपणां परसैन्त्यप्रमोाकानाम।्

20 
  ถ้าเราจะได้รับราชสมบัติโดยธรรมขอให้อมนุษย์ทั้งหลายจงผูกผ้าแก่เราเถิด” จากนั้น                    

เหล่าอมนุษย์ผูกผ้าแล้ว (แก่พระเจ้ามานธาตะ) รัตนะทั้งเจ็ดประการก็ได้ปรากฏแก่พระองค์ 
กล่าวคือ จักรรัตนะ (จักรแก้ว) หัสติรัตนะ (ช้างแก้ว) อัศวรัตนะ (ม้าแก้ว) มณิรัตนะ (มณีแก้ว) 
ปริณายกรัตนะ   (ขุนพลแก้ว) สตรีรัตนะ (นางแก้ว) คฤหปติรัตนะ (ขุนคลังแก้ว) รัตนะทั้งเจ็ด
ประการมีดังนี้ พระองค์ทรงมีพระโอรส 1,000 องค์บริบูรณ์ แต่ละองค์มีความกล้าหาญ       
เฉลียวฉลาด สง่างาม และเป็นผู้น ากองทัพปราบอริราชศัตรู 

  
2. คณาธิปไตย (oligarchy) เป็นระบบการปกครองโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่า

เป็นชนชั้นสูงของสังคมและมีอ านาจในการขับเคลื่อนสังคม ในคัมภีร์ทิวยาวทานไม่ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการปกครองแบบคณาธิปไตย อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองที่เข้าข่ายการปกครองแบบ
คณาธิปไตยมากที่สุดคือราชอาณาจักรวัชชีและราชอาณาจักรมัลละ แม้ว่าจะเป็นราชอาณาจักรแต่ก็
ไม่ได้ยึดระบบราชาธิปไตยเฉกเช่นราชอาณาจักรอ่ืนๆ แต่ราชอาณาจักรวัชชีและราชอาณาจักรมัลละ
นั้นปกครองแบบสามัคคีธรรม21 ซึ่งในแคว้นที่ปกครองด้วยรูปแบบสามัคคีธรรมเหล่านี้ อภิชน 
(aristocrat) คือกลุ่มชนชั้นน าที่เป็นเจ้าซึ่งเรียกว่า “ราชา” มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในทางการเมือง
การปกครองมากกว่าประชาชนโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นการปกครองรูปแบบสามัคคีธรรมนี้จึงมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครองที่อริสโตเติลแบ่งไว้คือ ระบบคณาธิปไตยหรือ อภิชนาธิปไตย ซึ่งเป็น
การปกครองโดยกลุ่มบุคคล โดยราชอาณาจักรวัชชีนั้นมีพวกกษัตริย์ที่ปกครองเรียกว่า เจ้าลิจฉวี
ปกครองร่วมกัน ส่วนราชอาณาจักรมัลละนั้นมีคณะเจ้ามัลละปกครองร่วมกัน เจ้ามัลละที่กล่าวถึงนี้คือ
เหล่านักรบเชื้อสายกษัตริย์ เป็นบุคคลชั้นสูงที่มารดาเป็นวรรณะกษัตริย์ แต่มารดาไปสมรสกับคนต่าง
วรรณะ บุตรที่เกิดมาจึงไม่ใช่ราชาหรือกษัตริย์ แต่จะอยู่ในคณะเจ้ามัลละนี้22 ซึ่งรูปแบบการปกครองนี้
อริสโตเติลมองว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ดี เนื่องจากส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม และคณาธิปไตย อภิชนาธิปไตย หรือสามัคคีธรรมนี้มุ่งเน้นเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมของ
ชนชั้นสูงในสังคมเป็นส าคัญ โดยก าหนดว่าชนชั้นปกครองคือผู้ที่มีวัฒนธรรมสูงและมีคุณธรรมเพ่ือให้
ท าหน้าที่ตรวจสอบในการใช้อ านาจตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบการปกครองนี้ปรากฏใน
อวทานเรื่องที่ 17 มานธาตาวทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงเมืองไวศาลีอันน่ารื่นรมย์ซึ่งเป็น
ดินแดนของชาววัชชีที่เป็นที่ตั้งของจาปาลเจดีย์ สัปตามรกเจดีย์ พหุปุตรกเจดีย์ เคาตมันยโครธเจดีย์ 
ป่าศาละ ธุรานิเกษปนเจดีย์ และมกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละ และในอวทานเรื่องที่ 3               
ไมเตรยาวทาน กล่าวถึงเจ้าลิจฉวีทั้งหลายผู้ปกครองนครไวศาลีทรงรับสั่งให้สร้างเรือข้ามฝากแด่              
พระผู้มีพระภาคเจ้า ดังนี้ 

                                                           

 
20

Ibid., 132.                       
21

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), พิมพ์คร้ังที่ 
15 (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2553), 312, 410. 

22
Sir. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 793.  
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  वैिालकैचलाच्छववचभभागवर्ोऽथे नौक्रमो मावपर्ः।
23 

 เจ้าลิจฉวี ทั้งหลายผู้ปกครองนครไวศาลีทรงรับสั่งให้สร้างเรือข้ามฝากเพื่อประโยชน์แด่พระผู้มี
พระภาคเจ้า  
 
  रमणीया ीनन्त्ो वैिाली व ृश्चजभूचमिापालिैत्यं सप्ताम्रकं (बहुपरकं ) गौर्मन्त्यग्रोर्ः िालवनं 
र्ुराचनके्षपनं मल्लानां मकुटबन्त्र्नं िैत्यम।्

24
 

 “ดูก่อนอานนท์ เมืองไวศาลีน่ารื่นรมย์และเป็นดินแดนของชาววฤชิ  (เป็นที่ตั้งของ )                
จาปาลเจดีย์ สัปตามรกเจดีย์ พหุปุตรกเจดีย์ เคาตมันยโครธเจดีย์  ป่าศาละ ธุรานิเกษปนเจดีย์ (และ)             
มกุฏพันธนเจดีย์ ของพวกเจ้ามัลละ  

 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบการปกครองที่ปรากฏในครึ่งแรกของคัมภีร์             

ทิวยาวทานประกอบไปด้วยระบบราชาธิปไตยที่หน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ ทั้งในรูปแบบที่
กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ดขาดทั้งอ านาจด้านการบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ และกษัตริย์ที่แม้จะ
ทรงมีอ านาจอยู่ แต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่า
กษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร และปรากฏรูปแบบการปกครอง
ระบบคณาธิปไตยที่ชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นราชามีความสามัคคีร่วมกันปกครองแว่นแคว้น 

 
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 
ระบบสังคมและบทบาทของคนในสังคม 

 ระบบวรรณะ 
  โครงสร้างของระบบสังคมอินเดียโบราณวางอยู่บนรากฐานของระบบวรรณะ ท าให้สังคม
อินเดียแต่โบราณแบ่งฐานะและบทบาทหน้าที่กันชัดเจนตามระบบวรรณะ การได้ท าตามหน้าที่ของ
ระบบวรรณะถือเป็นการพัฒนาตัวเอง นอกจากนั้นชาวฮินดูยังเชื่อว่า ระบบวรรณะ คืออุดมการณ์ที่
มองได้ 2 แง่คือ เพื่อความมั่นคงในสังคม และเป็นการจัดระเบียบความไม่เสมอภาคในสังคมโดยให้แต่
ละคนรู้จักหน้าที่ของตน25 อีกประการหนึ่งระบบวรรณะเรียกว่าเป็นการแบ่งงานในสังคมก็ได้ คัมภีร์
ของฮินดูทั้งหมดเมื่อจะกล่าวถึงหน้าที่ของคนต่อสังคมจะยึดเอาระบบวรรณะเป็นมูลเสมอ เพราะเชื่อ
ว่าสังคมทั้งหมดจะด าเนินไปได้ ก็ต่อเมื่อแต่ละคนในสังคมมีหน้าที่อันเหมาะสมของตน 26 ศาสนาฮินดู
แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ (Caste-System) ได้แก่ พราหมณ์ (Brāhmana) กษัตริย์ (Ksatriya) 
แพศย์ (Vaiśya) และศูทร (Śūdra) แต่ละวรรณะมีหน้าที่หรือธรรมะแน่นอนที่ต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่
ของพราหมณ์คือ ให้การศึกษา อบรมจิตใจ ปฏิบัติพิธีกรรม บ าเพ็ญตบะ เป็นต้น กษัตริย์มีหน้าที่
คุ้มครองป้องกันภัยแก่ประชาชนในยามสงคราม และบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                                                           

 
23

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 34.   

 
24

Ibid., 125.                    

  
25

 K. Ramanohur and M. Ramanohur, Hinduism For All (Delhi: Tandon Publications, 1982), 62.   

  
26

วิทยา ศักยากินันท์, ศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 70. 
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แพศยม์ีหน้าที่ด้านพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม ส่วนศูทรมีหน้าที่รับใช้คนวรรณะอ่ืน แต่เดิมวรรณะ
สูงสุดคือ พวกพราหมณ์ รองลงมาคือ กษัตริย์หรือราชา วรรณะต่อมาคือ พวกพ่อค้าและพวกกสิกร 
และวรรณะชั้นต่ าคือ พวกช่างฝีมือ ศิลปินรวมทั้งพวกจัณฑาล ครั้นถึงช่วงต้นพุทธกาล กษัตริย์ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นวรรณะสูงสุดแทนวรรรณะพราหมณ์ ในช่วงนี้วรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์
ถือว่าเป็นวรรณะชั้นสูง27 แต่ตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ชัดเจนว่า ชีวิตคนนั้นไม่ใช่
สูงส่งเพราะเกิดในวรรณะสูงหรือต่ า ไม่ใช่สูงส่งเพราะความรวยหรือความยากจน แต่สูงส่งเพราะคุณ
ความดี และต่ าเพราะความชั่วช้าเท่านั้น28 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงต่อต้านระบบวรรณะของอินเดีย
โดยทรงบัญญัติการบรรพชาอุปสมบทให้หมู่ภิกษุเคารพกันตามล าดับพรรษามากน้อยไม่ว่าผู้นั้นเดิมจะ
มาจากวรรณะใดก็ตาม  
  ทิวยาวทานเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบวรรณะทั้ง 4 แต่ให้
ความส าคัญกับความเสมอภาคของคนในสังคมคือ คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ พ่อค้า 
ชาวนา ชาวสวน จะยากดีมีจนอย่างไรล้วนมีโอกาสสร้างกรรมและรับผลกรรมเท่าเทียมกัน อย่างไรก็
ตามระบบวรรณะซ่ึงหยั่งรากลึกลงในสังคมอินเดียแต่โบราณก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ 
  ในทิวยาวทานกษัตริย์ยังคงเป็นชนชั้นสูง เป็นศูนย์รวมจิตใจและทรงเป็นที่เคารพ ยกย่อง
ของประชาชน หน้าที่หลักอย่างหนึ่งของกษัตริย์คือ เป็นผู้น าในการท าศึกสงคราม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
   र्र्ो र्नसंमर्ो राजा िर्ुरङ्गं बलकायं संनाय ह हश्चस्र्कायमश्वकायं रथकायं पवत्तकायं 

म्योेिमागत्य गङ्गाया ोश्चक्षणे कूलेऽवश्चस्थर्ः। अश्रौषीद्वासवो राजा-र्नसंमर्ो राजा िर्ुरङ्गं 
बलकायं संनाय ह हश्चस्र्कायमश्वकायं रथकायं पवत्तकायं म्योेिमागत्य गङ्गाया ोश्चक्षणे कूलेऽवश्चस्थर् 
इचर्।

29 
  หลังจากนั้น พระเจ้าธนสังมตะทรงจัดเตรียมกองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 คือ กอง

ก าลังช้าง 1 กองก าลังม้า 1 กองก าลังรถ 1 กองก าลังพลเดินเท้า 1 มายังมัธยมประเทศแล้ว
ประทับอยู่ที่ชายฝั่งทางทิศใต้ของแม่น้ าคงคาพระเจ้าวาสวะได้ฟังแล้วว่า พระเจ้าธนสังมตะ
จัดเตรียมกองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 อันได้แก่ กองก าลังช้าง 1 กองก าลังม้า 1 กองก าลัง
รถ 1 กองก าลังพลเดินเท้า 1 มายังมัธยมประเทศแล้วประทับอยู่ที่ชายฝั่งทางทิศใต้ของแม่น้ า
คงคา ก็คร้ันสดับแล้วแม้พระองค์ทรงจัดเตรียมกองก าลังอันประกอบด้วยองค์ 4 คือ กองก าลัง
ช้าง 1 กองก าลังม้า 1 กองก าลังรถ 1 กองก าลังพลเดินเท้า 1 ประทับอยู่ที่ชายฝั่งทางทิศเหนือ
ของแม่น้ าคงคา 

 
 นอกจากนี้ในคัมภีร์ทิวยาวทานยังสะท้อนให้เห็นหน้าที่อันน่าสนใจประการหนึ่งของ
กษัตริย์คือ การท านุบ ารุงและปกป้องพระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่อันส าคัญที่พระราชาที่ดีจะพึง
ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ในอวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยาวทาน พระเจ้าเกษมไม่เพียงแต่เป็นผู้รับสั่งให้สร้าง
เจดีย์ เ พ่ือพระสัมยักสัมพุทธเจ้ าพระนามว่า  เกษมั งกระ แต่ยั งส่ งทหารผู้ ได้ รั บฉายาว่ า               
                                                           

27
Jayanti Chattopadhyay, Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical Study, 285.    

28
มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 13, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย         

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 612-614. 
29

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 38. 
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สหัสรโยธี ไปดูแลความเรียบร้อยในคราวที่มีเศรษฐีพ่อค้าคนหนึ่งปรารถนาจะสร้างพระสถูป
ประดิษฐานพระตถาคตเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งพวกพราหมณ์ได้พยายามเข้ามา
ขัดขวางการก่อสร้างนั้น ดังนี้ 
 
  सप्ताहपररचनवृार्स्य ि बुिस्य भगवर्ः क्षेमंकरस्य स यक्संबुिस्य क्षेमेण राज्ञा िैत्यम - 

ल्पेिाख्यं प्रचर्ष्ठावपर्म।् र्ेन ि गत्वा श्रेवष्ठना जनपोाः पषृ्टाः। अश्चस्र् भवन्त्र्स्र्स्य भगवर्ो बुिस्य 
ककंचिर् ्स्र्ूपं प्रचर्ष्ठावपर्म।् र्ैरुक्तम-्अश्चस्र्, क्षेमेण राज्ञा अल्पेिाख्यं िैत्यं प्रचर्ष्ठावपर्म।् र्स्य 
एर्ोभवर्-्एर्ं मया सुवणं क्षेमंकरं स यक्संबुिं उकिछयानीर्म।् स ि पररचनवृार्ः। यन्त्न्त्वहमेर्ेनैव 
सुवणेन र्स्यैव भगवर्िैत्यं महेिाख्यर्रं कारयेयम।् ...स राज्ञा अचभकहर्ः-यथाचभप्रेर्ं कुरु। र्र्ो 
ब्राह्मणा नगरं प्रचर् चनवाचसनः संभूय सवे र्स्य महाश्रेवष्ठनः सकािं गत्वा कथयश्चन्त्र्-भो महाश्रेवष्ठन,् 

योा के्षमंकरो बुिो लोकेऽनुत्पन्त्न ीसीर्,् र्ोा वयं लोकस्य ोश्चक्षणीया ीसन।् योा र्ूत्पन्त्नः, र्ोा 
ोश्चक्षणीयो जार्ः। इोानीं र्ु र्स्य पररचनवृार्स्य वयमेव ोश्चक्षणीयाः। एर्र् ्सुवणामस्माकं ग यम।् स 
र्ेषां कथयचर्-नाहं युष्माकमेर्र् ्सुवणं ोास्याचम। र्े कथयश्चन्त्र्-यद्यस्माकं न ोास्यचस, न वयं र्व 
कामकारं ोास्यामः।...अथ स श्रषे्ठी राज्ञः सकािं गत्वा कथयचर्-महाराज, र्च्िैत्यं न लभे ब्राह्मणानां 
सकािाद्यथाचभप्रेर्ं कारचयर्ुम।् यर्ोऽस्य राज्ञा स्वपुरुषो ोत्तः सहस्रयोर्ी । एवं ि राज्ञा स्वपुरुष 
ीज्ञप्तः-यद्यस्य महाश्रेवष्ठनः स्र्ूपमचभसंस्कुवार्ः कश्चिोपनयं करोचर्, स त्वया महर्ा ोण्िेन 
िासचयर्व्यः।

30 
  อนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว 7 วัน พระราชาพระนามว่า               

เกษมะ  รับสั่ ง ให้สร้างเจดีย์แต่มีอานุภาพน้อยเพื่อพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า                 
เกษมังกระ”ก็เศรษฐีนั้นครั้นไปแล้วจึงถามกะพวกชาวบ้านว่า “ท่านผู้เจริญ พระสถูปของ            
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันประดิษฐานไว้แล้วมีอยู่บ้างไหม ?” พวกชาวบ้าน
เหล่านั้นกล่าวว่า “มีอยู่ พระราชาเกษมะรับสั่งให้ประดิษฐานเจดีย์แต่มีอานุภาพน้อย” เศรษฐี
นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้น าทองนี้มามุ่งถึงพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เกษมังกระ 
แต่พระองค์ทรงปรินิพพานแล้ว อย่ากระนั้นเลยเราพึงให้สร้างเจดีย์อันมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่า
แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนั่นแลด้วยทองนี้นี่แหละ…พระราชาทรงรับสั่งกะเศรษฐีนั้น
ว่า “ท่านจงท าตามความปรารถนาเถิด” คร้ังนั้น พวกพราหมณ์ทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในพระนคร
ทั้งหมดเข้าไปหามหาเศรษฐีนั้นแล้วกล่าวว่า “มหาเศรษฐีผู้เจริญ ในเวลาที่พระพุทธเจ้า              
พระนามว่า เกษมังกระ จะพึงอุบัติขึ้นในโลก พวกเราชื่อว่าพระทักษิณียบุคคลของโลก เมื่อใด
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว เมื่อนั้นพระองค์ทรงเป็น พระทักษิณียบุคคล แต่บัดนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงปรินิพพานแล้ว พวกเราเท่านั้นชื่อว่าเป็นพระทักษิณีย -
บุคคล ทองนั้นควรจะเป็นของพวกเรา” เศรษฐีนั้นกล่าวแก่พราหมณ์เหล่านั้นว่า “เราจะไม่ให้
ทองนี้แก่พวกท่าน” พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่า “ถ้าท่านจะไม่ให้แก่พวกเรา พวกเราก็จะไม่ให้
ท่านท าการงาน (สร้างเจดีย์)”…ครั้งนั้น เศรษฐีนั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่
มหาบพิตร เพราะพวกพราหมณ์  ข้าพระองค์จึ งไม่ ได้ เพื่อจะให้สร้างเจดีย์นั้นตาม                  
ความปรารถนา” ล าดับนั้น พระราชาทรงประทานบุรุษรับใช้ของพระองค์ผู้ชื่อว่า สหัสรโยธี 
แก่เศรษฐีนั้น และพระราชาทรงสั่งกะบุรุษรับใช้ของพระองค์อย่างนี้ว่า “เมื่อคฤหบดีนั้นสร้าง
สถูปถ้ามีใครมาขัดขวาง เจ้าพึงลงโทษมันด้วยอาชญาอันหนัก”  

                                                           

 
30

Ibid., 150.                       
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  วรรณะต่อมาคือพราหมณ์ ในทิวยาวทานพราหมณ์ยังคงเป็นวรรณะชั้นสูงและใกล้ชิดกับ
ราชสกุล เป็นผู้สั่งสอนมนตร์และประกอบพิธีกรรมตามหลักที่ระบุไว้ในคัมภีร์พระเวท ดังข้อความ
ต่อไปนี้  
 
  िङ्खस्य राज्ञो ब्रह्मायुनााम ब्राह्मणः पुरोकहर्ो भववष्यचर्। र्स्य ब्रह्मवर्ी नाम पत्नी भववष्यचर्। 

सा मैरेयांिेन स्फुररत्वा पुरं जनचयष्यचर् मैरेयं नाम। ब्रह्मायुमााणवोऽिीचर्माणवकिर्ाचन ब्राह्मणकान ्
मन्त्रान ्वािचयष्यचर्। स र्ान ्माणवकान ्मैरेयाय अनुप्रोास्यचर्।...एनं ि यूपमाोाय िङ्खस्य राज्ञ 

उपनामचयष्यश्चन्त्र्। िङ्खोऽवप राजा ब्रह्मायुषे ब्राह्मणायानुप्रोास्यचर्।
31 

  โดยสมัยอันประกอบด้วยธรรมพระราชาพระนามว่า ศังขะ จะมีปุโรหิตผู้เป็นพราหมณ์
นามว่า พรหมายุษปุโรหิตนั้นจะมีภรรยานามว่า พรหมวตี นางเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาจะคลอด
บุตรนามว่า ไมเตรยะพรหมายุษมาณพจะยังมาณพ 80,000 คนให้บอกมนต์ส าหรับพราหมณ์ 
เขาจะสั่งสอนมาณพเหล่านั้นด้วยเมตตา (ต่อมา) ไมเตรยมาณพจะยังมาณพ 800,000 คนให้
บอกมนต์ส าหรับพราหมณ์…อนึ่ง มหาราชาเหล่านั้นรับเอาเสายัญนี้มอบให้แก่พระเจ้าศังขะ 
พระเจ้าศังขะก็มอบให้แก่พราหมณ์พรหมายุษ  

 
  โดยแท้ที่จริ งแล้วแม้พราหมณ์จะมีหน้าที่หลักคือ ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง                    
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า พราหมณ์บางคนที่ปรากฏในทิวยาวทานก็ยังประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ 
เกษตรกรรม และการค้าขาย ดังในอวทานเรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน ในตอนที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าเสด็จไปยังเมืองโตยิกาและเห็นพราหมณ์คนหนึ่งก าลังไถนาอยู่ หรืออวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษ-             
กาวทาน ที่พราหมณ์และนางพราหมณีสองสามีภรรยาได้ร่วมกันท าการค้าโดยนางพราหมณีได้เย็บผ้า
ยมลีขึ้นมาคู่หนึ่งให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีไปเร่ขายตามท้องถนนในเมืองต่างๆ เป็นต้น 
 
 अथ भगवांस्र्ोचयकामनुप्राप्तः। र्श्चस्मंि प्रोेिे ब्राह्मणो लाङ्गलं वाहयचर्।

32 
 คร้ังนั้น พระผู้มพีระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโตยิกาโดยล าดับ ก็ในประเทศนัน้พราหมณ์ก าลังไถ
นาอยู ่
 
   ि पायामन्त्यर्मो ब्राह्मणः। र्ेन सदृिार् ्कुलार् ्कलरमानीर्म।् सा ब्राह्मणी संलक्षयचर्-अयं 

ब्राह्मणो यैस्र्ैरुपायैर्ानोपाजानं करोचर्। अहं भक्षयाचम। न मम प्रचर्रूपं योहमकचमाका चर्ष्ठेयचमचर्। 
र्या वीथीं गत्वा कपाासः क्र्र्ः। र्ं पररकमाचयत्वा श्लक्ष्णं सूर ं कचर्ार्म ।् िोभनेन कु ववन्त्ोेन 
काषाापणसहस्रमूल्या यमली वाचयर्ा। र्या ब्राह्मण उक्तः-ब्राह्मण, अस्या यमल्याः काषाापणसहस्रं 
मूल्यम।् गहृीत्वा वीथीं गच्छ। यको कश्चिर् ्यािचर्, काषाापणसहसे्रण ोार्व्या, नो िेोपत्तनं िोषचयत्वा 
अन्त्यर गन्त्र्व्यचमचर्। स र्ां गहृीत्वा वीथीं गर्ः। न कश्चिर् ्काषाापणसहस्रेण गहृ्णाचर्। सोऽपत्तनं 
िोषचयत्वा र्ा ं  यमली ं छरोण्िे  प्रश्चक्षप्य साथ ेन सार् ं राजग ृहं  स ंप्रश्चस्थर्ो यावोन ुप ूव ेण 
िुल्किालामनुप्राप्तः।

33 
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  ในเมืองจัมปามีพราหมณ์คนหนึ่งเขาได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน                    
นางพราหมณีนั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “พราหมณ์นี้ย่อมกระท าการรวบรวมทรัพย์ไว้ด้วยอุบายวิธีที่
เหมาะสม เราจะใช้สอย (ทรัพย์นั้น) ข้อที่เราจะไม่กระท าการงานอยู่ ไม่สมควรแก่เรา นาง
พราหมณีนั้นจึงเดินทางไปยังถนนแล้วขายผ้าฝ้าย นางตระเตรียมผ้านั้นแล้วท าการเย็บอย่างดี  
ผ้านั้นถูกทอ (ท าเป็น) ยมลี (ผ้าคู่) ด้วยการทออย่างงดงามจึงมีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ นาง
กล่าวกะพราหมณ์แล้วว่า “ข้าแต่พราหมณ์ ยมลีนี้มีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ ท่านถือเอาแล้วจง
ไปยังถนน ถ้ามีใครต้องการก็พึงให้ด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ ถ้าไม่มีใครต้องการท่านควร
ประกาศว่าเมืองนี้ไร้ค่า (ไม่มีคนรวย) แล้วไปในที่อื่นเสีย” พราหมณ์นั้นจึงถือเอาผ้านั้นเดินทาง
ไปยังถนน ไม่มีใครรับเอา (ผ้านั้น) ด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ เขาจึงประกาศให้เป็นเมืองที่
น่าอับอายแล้วใส่ยมลีนั้นไว้ในกระบอกร่ม แล้วเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์พร้อมกับกอง
คาราวาน  

 
  ต่อมาคือวรรณะแพศย์ แพศย์เป็นชนชั้นที่มั่งคั่งร่ ารวยด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติ 
ในทิวยาวทานไม่ได้กล่าวถึงค าศัพท์ว่าแพศย์ไว้เลย แต่กลุ่มคนที่จัดว่าอยู่ในชนชั้นแพศย์และพบบ่อย 
คือคฤหบดีและเศรษฐี ทิวยาวทานจะมีการกล่าวถึงค าศัพท์ว่าคฤหบดีและเศรษฐีร่วมกันเรียกว่า
คฤหบดีเศรษฐี ซึ่งชนชั้นคฤหบดีเศรษฐีนี้จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ ารวยด้วยด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติ 
ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ดังข้อความต่อไปนี้  
 
 अस्मार् ्परान्त्र्के वासवग्रामे बलसेनो नाम ग ृहपचर्ः प्रचर्वसचर् ीढ्यो महार्नो महाभोगो 
ववस्र्ीणावविालपररग्रहो वैश्रवणर्नप्रचर्स्पर्ी।

34 
 ณ หมู่บ้านวาสวะที่อยู่ชายแดนแต่เมืองศราวัสตีมีคฤหบดีนามว่าพลเสนะ อาศัยอยู่              
เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพย์สินเสมอท้าว
ไวศรวัณ 
 
 र्ेन खलु समयेन सूपा ारके  नगरे  भवो नाम ग ृहपचर्ः प्रचर्वसचर् ीढ्यो महार्नो महाभोगो 
ववस्र्ीणावविालपररग्रहो वैश्रवणर्नसमुकोर्ो वैश्रवणर्नप्रचर्स्पर्ी।

35 
 ทราบมาว่าโดยสมัยนั้น มีคฤหบดีนามว่า ภวะ อาศัยอยู่ในนครนามว่า สูรปารกะ เป็นผู้มั่งคั่ง  
มีทรัพย์สินมากมาย มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีที่อยู่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรวัณ  
 
 र्ेन खलु समयेन वाराणस्यां वप्रयसेनो नाम साथावाहः प्रचर्वसचर् ीढ्यो महार्नो महाभोगो 
वैश्रवणर्नप्रचर्स्पर्ी।

36 
  ในเมืองพาราณสีมีหัวหน้าพ่อค้านามว่า ปริยเสนะ อาศัยอยู่เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากมาย   
มีโภคทรัพย์จ านวนมาก มีทรัพย์สินเสมอท้าวไวศรวัณ 
 

                                                           

 
34

Ibid., 1.                   

 
35

Ibid., 15.                   

 
36

Ibid., 62.                   



383 

  กลุ่มคนวรรณะแพศย์นี้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม                 
ในทิวยาวทานกล่าวถึงค าศัพท์ว่า สารถวาหะ ซึ่งก็คือหัวหน้าพ่อค้าหรือผู้น ากองคาราวานบ่อยมาก 
หัวหน้าพ่อค้าเหล่านี้จะร่ ารวยเป็นเศรษฐี และก็นับเป็นชนชั้นสูงเฉกเช่นคฤหบดีเศรษฐี นอกจากนี้   
ทั้งคฤหบดีเศรษฐีและหัวหน้าพ่อค้าก็จะได้รับการศึกษาอย่างดี มีเกียรติยศ ได้รับการยกย่องนับถือ
จากบริวาร รวมทั้งได้รับการนับถือจากกษัตริย์ด้วย  
  ศูทรเป็นกลุ่มคนที่ท าหน้าที่คอยรับใช้และให้บริการกลุ่มคนทั้ง 3 วรรณะก่อนนี้ ฉะนั้น
ในช่วงเวลานั้นกลุ่มคนเหล่านั้นจึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนชั้นต่ า ในทิวยาวทานได้กล่าวถึงกลุ่มคน
หลากหลายอาชีพที่คอยท าหน้าที่ให้บริการผู้ อ่ืน เช่น อารามิกะ (คนสวน) ฤษิทัตตะ (นายช่าง
ชื่อฤษิทัตตะ) ปุราณะ (นายช่างปุราณะ) มาลาการะ (นายช่างดอกไม้) รัตนปรีกษกา (ช่างทอง)              
เป็นต้น  
 
 ระบบของทาส 
 ทาสเป็นกลุ่มคนจ าพวกหนึ่งที่พบในทิวยาวทานและเป็นชนชั้นที่มีอยู่ในอินเดียโบราณ
ในช่วงเริ่มแรกที่มีการประพันธ์วรรณคดีประเภทอวทาน37 ทาสเป็นกลุ่มชนที่มีแต่ความยากล าบาก  
ในสังคมอินเดียทาสเป็นกลุ่มคนชั้นต่ าที่แตกต่างจากพวกศูทร เพราะศูทรยังมีความอิสระในการใช้ชีวิต 
แต่ทาสจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับนายคอยปรนนิบัติรับใช้นายทุกอย่าง เช่น  ท าอาหาร ท าความสะอาด
บ้านเรือน เป็นต้น ฉะนั้นทาสจึงเป็นกลุ่มคนชั้นต่ าที่เสียความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิง 38  
ในทิวยาวทานได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบทาสที่ปรากฏอยู่ในสังคมสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นทาสหญิงหรือว่า
ทาสชายจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นทาสจะมีความซื่อสัตย์และนับถือผู้เป็นนายของตนอย่างสูง ไม่ปรารถนา
ให้ผู้เป็นนายได้รับความโชคร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ดังปรากฏในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน               
ที่ทาสหญิงคนหนึ่งมีความวิตกกังวลอย่างมากเมื่อเห็นคฤหบดีผู้เป็นนายของตนป่วยซึ่งภรรยาและลูกๆ 
ของคฤหบดีนั้นละทิ้งไม่ยอมดูแล นางจึงคอยดูแลรับใช้ไปปรึกษาหมอและหายามาให้แก่คฤหบดีทาน
จนกระท่ังอาการดีข้ึน ดังนี้ 
 
  यावोपरेण समयेन भवो ग ृहपचर्ः ग्लानः संव ृत्तः। ...पत्न्या पुर ैिाप्युप े श्चक्षर्ः। र्स्य 

पे्रष्योाररका। सा संलक्षयचर्-मम स्वाचमना अनेकैरुपायिर्ैभोगाः समुोानीर्ाः। सेोानीं ग्लानः संवतृ्तः। 
सैष पत्न्या पुरैिाप्युपेश्चक्षर्ः। न मम प्रचर्रूपं स्याद् योहं स्वाचमनम्युपेक्षेयचमचर्। सा वैद्यसकािं 
गत्वा...सा कथयचर्-अहमस्योपस्थानं करोचम। ककं त्वल्पमूल्याचन भैषज्याचन व्यपकोिेचर्। र्ेन 
व्यपकोष्टम ्- इों र्स्य भैषज्यचमचर्। र्र्स्र्या ककंचिर् ्स्वभक्तात्तस्माोेव ग ृहाोपहृत्योपस्थानं 
कृर्म।्

39 
  คฤหบดีภวะล้มป่วยลง เขาถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้ง…คฤหบดีนั้นมีหญิงคนใช้อยู่หนึ่ง

คนนางคิดว่า “นายของเรารวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายด้วยวิธีการหลายร้อยวิธี บัดนี้ก็ล้ม
ป่วยลงแล้วทั้งยังถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งไม่เหลียวแล ข้อที่เราจะเพิกเฉยเสียก็จะพึงไม่

                                                           
37

Jayanti Chattopadhyay, Bodhisattva Avadānakalpalatā : A Critical Study, 290.   
38

Richard Fick, The Social Organisation in North-East India in Buddha’s Time, trans. 

Shishirkumar Maitra (Calcutta: University of Calcutta, 1920), 312-313.    
 

39
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 15.   
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สมควรแก่เรา” นางจึงไปพบหมอแล้วกล่าวว่า “ฉันจะท าการดูแลคฤหบดีนี้ แต่ท่านจงบอกยา
ที่มีราคาไม่แพงมาก” หมอนั้นจึงบอกว่า “นี้เป็นยาส าหรับคฤหบดีนั้น” หลังจากนั้นนางจึงน า
สิ่งของบางอย่างออกจากเรือนที่นางอยู่นี้นั่นแล แล้วกระท าการดูแลคฤหบดีภวะนั้น (จน)            
มีสุขภาพดีขึ้น 

 
  เมื่ออาการดีข้ึน คฤหบดีรู้สึกซาบซึ้งในน้ าใจของนาง จึงปรารถนาที่จะตอบแทนหญิงรับ
ใช้นั้น แต่สิ่งที่หญิงรับใช้นั้นอยากได้คือ การมีลูกกับคฤหบดี ด้วยเห็นว่านางมีน้ าใจ ไม่ยอมละทิ้ง             
คอยดูแลในยามที่คฤหบดีป่วย คฤหบดีจึงตอบตกลงและได้มีบุตรกับนางทาสีนั้นและตั้งชื่อบุตรนามว่า 
ปูรณะ ดังนี้ 
 
  स स्वस्थीभूर्ः संलक्षयचर्-अहं पत्न्या पुरैिा्युपेश्चक्षर्ः। योहं जीववर्ः, र्ोस्या ोाररकायाः 

प्रभावार्।् र्ोस्याः प्रत्युपपकारः कर्ाव्य इचर्। सा र्ेनोक्ता-ोाररके, अहं पत्न्या पुरैिाप्युपेश्चक्षर्ः। यर् ्
ककंचिोहं जीववर्ः, सवं र्व प्रभावार्।् अहं र्े वरमनुप्रयच्छामीचर्। सा कथयचर्- स्वाचमन,् यको मे 
पररर्ुष्टोऽचस, भवर्ु मे त्वया सार्ं समागम इचर्। स कथयचर्- ककं र्े मया सार्ं समागमेन ? पञ्ि 
काषाापणिर्ान्त्यनुप्रयच्छाचम, अोासीं िोत्सजृामीचर्। सा कथयचर्- ीयापुर, ोरूमवप परमवप गत्वा 
ोास्येवाहम,् यको र्ु ीयापुरेण सार् ंसमागमो भवचर्, एवमोासी भवामीचर्। रे्नावछयं चनबान्त्र्ं ज्ञात्वा 
अचभकहर्ा- योा संव ृत्ता ऋर्ुमर्ी र्ोा ममारोिचयष्यसीचर्। सा अपरेण समयेन कल्या संव ृत्ता 
ऋर्ुमर्ी। र्या र्स्यारोचिर्म।् र्र्ो भवेन गृहपचर्ना र्या सार्ं पररिाररर्म।् सा ीपन्त्नसत्त्वा 
संवतृ्ता। यमेव कोवसमापन्त्नसत्त्वा संवतृ्ता र्मेव कोवसमुपाोाय भवस्य गहृपर्ेः सवााथााः सवाकमाान्त्र्ाि 
पररपूणााः। यश्चस्मन्त्नेव कोवसे ोारको जार्ः, र्श्चस्मन्त्नेव कोवसे भवस्य गहृपर्ेभूायस्या मारया सवााथााः 
सवाकमाान्त्र्ाः पररपूणााः। र्स्य ज्ञार्यः संग य समाग य रीश्चण सप्तकान्त्येकववंिचर्कोवसाचन ववस्र्रेण 
जार्स्य जार्महं कृत्वा पूवावर् ्यावत्पूणेचर् नामरे्यं व्यवस्थावपर्म।्

40 
  (คฤหบดี) จึงคิดว่า “เราถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัย

นางทาริกาผู้นี้ ดังนั้นเราควรท าการตอบแทนนางทาริกาผู้นี้” คฤหบดีภวะจึงกล่าวกะทาริกา            
นั้นว่า “สาวน้อย เราถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว เรามีชีวิตอยู่ได้ทั้งหมดก็เพราะอาศัยเจ้า 
เราจะให้พรแก่เจ้า” นางทาริกานั้นกล่าวว่า “ข้าแต่นาย ถ้าท่านชอบพอดิฉันแล้วไซร้ ขอดิฉัน
จงอยู่ร่วมกันกับท่านเถิด” คฤหบดีนั้นกล่าวว่า “จะมีประโยชน์อะไรส าหรับเธอด้วยการอยู่
ร่วมกับเรา เราจะให้ 500 กระษาปณ์และจะปล่อยเธอไม่ให้เป็นทาส” นางจึงกล่าวว่า “ท่าน
อารยบุตร ดิฉันแม้จะไปไกลแค่ไหนก็ยังคงเป็นทาส แต่ถ้ามีการอยู่ร่วมกับท่านอารยบุตรแล้ว
ไซร ้เมื่อเป็นอย่างนี้ดิฉันก็จะไม่เป็นทาส” คฤหบดีนั้นทราบจุดประสงค์ที่แน่วแน่แล้วจึงบอกว่า 
“เธอจักต้องบอกเราในเวลาที่มีระดู” เวลาต่อมานางมีสุขภาพแข็งแรงมีระดูแล้วนางจึงบอกแก่
คฤหบดีนั้น หลังจากนั้นคฤหบดีภวะก็เสพสังวาสกับนางนั้น นางตั้งครรภ์แล้วเพราะอาศัยวันที่
ตั้งครรภ์นั่นแล ทรัพย์สมบัติและการงานทั้งหมดของคฤหบดีภวะนั้นสมบูรณ์แล้ว…ในวันที่
ทารกเกิดแล้ว  ทรัพย์สมบัติ การงานทั้งหมดของคฤหบดีภวะส าเร็จบริบูรณ์แล้วอย่างมากมาย 
เหล่าญาติของคฤหบดีภวะนั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วท าการฉลองวันเกิดให้แก่ทารกผู้เกิดแล้ว
ตลอด 3 สัปดาห์คือ 21 วันอย่างยิ่งใหญ่ เสร็จแล้วให้จัดพิธีตั้งชื่อว่า “ปูรณะ” 

 

                                                           

 
40

Ibid., 15.    
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 เมื่อคฤหบดีสิ้นชีวิต และบุตรของคฤหบดีทั้ง 4 รวมทั้งปูรณะต้องการจะแบ่งสมบัติ 
พ่ีชายของปูรณะ  2 คนไม่ต้องการจะแบ่งสมบัติให้แก่ปูรณะเหตุเพราะเป็นบุตรของนางทาสี                                
ซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ทาสหรือลูกของทาสแม้จะเกิดมาร่วมบิดากันก็ตามทีถึงกระนั้นก็ ไม่มี
สิทธิ์ได้รับมรดก ดังนี้ 
 
  र्ावेवं संजल्पं कृत्वा भववलस्य सकािं गर्ौ। भ्रार्ः,ववनष्टा वयं भाजयामो गृहचमचर्। स 

कथयचर्-सुपरीश्चक्षर्ं कर्ाव्यम ,् गृहभेकोकाः श्चस्त्रयो भवन्त्र्ीचर्। र्ौ कथयर्ः-प्रत्यक्षीकृर्मस्माचभः, 
भाजयाभेचर्। स कथयचर्-यदे्यवम,् ीहूयन्त्र्ां कुलानीचर्। र्ौ कथयर्ः-पूवामेवास्माचभभााश्चजर्म।् एकस्य 
गहृगर्ं क्षेरगर्ं ि, एकस्यावारीगर्ं ोेिान्त्र्रगर्ं ि, एकस्य पूणाकः। स कथयचर्-पूणास्य प्रत्यंिं 
नानुप्रयच्छथ ? र्ौ कथयर्ः - ोासीपुरः सः। कस्र्स्य प्रत्यंिं ोद्यार् ्? अवप र्ु स एवास्माचभभाा- 
श्चजर्ः। यको र्वाचभपे्रर्ं र्मेव गहृाणेचर्। स संलक्षयचर्-अहं वपरा अचभकहर्ः-सवास्वमवप र्े पररत्यज्य 
पूणो ग्रहीर्व्य इचर्। गहृ्णाचम पूणाचमचर् ववकोत्वा कथयचर् -एवं भवर्ु मम पूणाकेचर्।

41 
  ทั้งสองท าการพูดคุยกันอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปหาภวิละแล้วกล่าวว่า “พี่พวกเราแตกแยก

กันแล้ว พวกเราจะแบ่งเรือน” ภวิละนั้นกล่าวว่า “เจ้าทั้งสองปรึกษากันให้ดีแล้วค่อยท าเถิด 
สตรีทั้งหลายมักจะเป็นคนท าลายเรือน” เขาทั้งสองจึงกล่าวว่า “พวกเราปรึกษากันดีแล้ว   
พวกเราจะแบ่ง (เรือน)” ภวิละนั้นจึงกล่าวว่า “ถ้าเอาอย่างนั้นก็จงเรียกประชุมคนในตระกูล
เถิด” เขาทั้งสองจึงกล่าวว่า “พวกเราแบ่งกันไว้ก่อนแล้วว่าคนหนึ่งจะได้รับเรือนและที่ดิน           
คนหนึ่งจะได้รับร้านค้าและพื้นที่ต่างประเทศ คนหนึ่งจะได้รับส่วนที่เป็นของปูรณะ” ภวิละนั้น
กล่าวว่า “พวกเจ้าจะไม่เพิ่มทรัพย์สินให้ปูรณะหรอกหรือ” เขาทั้งสองคนเหล่านั้นกล่าวว่า 
“ปูรณะนั้นมันเป็นลูกทาส ใครจะให้ทรัพย์สินแก่ลูกทาสกันเล่า ? อีกอย่างทรัพย์สินนั้นพวกเรา
ก็แบ่งกันไว้แล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านจงเลือกเอาส่วนที่ท่านชอบเถิด” ภวิละนั้นคิดว่าเราถูก
บิดาสั่งไว้ว่า ถึงเจ้าจะทิ้งของที่เป็นของเจ้าหมดทุกอย่าง (แต่) พึงรับปูรณะไว้ ภวิละรู้แล้วว่าเรา
จะเลือกปูรณะ ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้นส่วนที่เป็นของปูรณะจงมีแก่เราเถิด”  

 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้ปูรณะจะเป็นบุตรของคฤหบดีเช่นเดียวกันแต่
เนื่องจากมารดาเป็นนางทาสี เขาจึงไม่ได้รับทรัพย์มรดกแต่กระนั้นก็อยู่ในความดูแลของพ่ีชายคนโต 
ซึ่งความเห็นที่สะท้อนเกี่ยวกับการไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบิดาส าหรับบุตรที่เกิดมาจากนางทาสีนั้น                
ในคัมภีร์มนูสมฤติได้ให้ความเห็นที่แตกต่างซึ่งระบุไว้ว่า บุตรแม้จะเกิดมาจากนางทาสีก็มีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับมรดกของบิดาเท่าเทียมกัน42  
 
 สถานะของผู้หญิง 
 ในสังคมอินเดียสถานะของผู้หญิงจะถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าผู้ชาย ยกตัวอย่างเช่นใน
คัมภีร์ฤคเวทจะมีการกล่าวถึงความปีติยินดีในการได้บุตรชาย โดยแต่ละครอบครัวไม่ปรารถนาที่จะได้

                                                           

 
41

Ibid., 18.                

 
42
ोास्यां वा ोासोास्यां वा यः िूरस्य सरु्ो भवेर् ्|  

   सोऽनुज्ञार्ो हरेवंिचमचर् र्मो व्यवश्चस्थर्ः ||१७६|| ดู Ram Narayana,  Manusmṛti (Bombay: Nirnaya 

Sagar, 1946), Ch. 9. 
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บุตรสาว หรือในอาถรรพเวทก็แสดงถึงวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้ได้รับบุตรชาย ในไอตเรยพราหมณะ
กล่าวว่า บุตรชายเป็นเหมือนแสงแห่งสวรรค์ ขณะที่บุตรสาวถูกถือว่าเป็นสิ่ งมีชีวิตที่ ไร้ค่า                        
ในรามายณะและมหาภารตะได้ให้ค าจ ากัดความของบุตรว่า เป็นผู้ที่ปลดปล่อยบิดามารดาให้รอดพ้น
จากนรก ดังนั้นส าหรับพราหมณ์แล้วการมีบุตรชายจึงเป็นสิ่งส าคัญ บิดามารดาจะไม่สามารถไป
สวรรค์ได้ถ้าปราศจากบุตรชาย แต่แนวคิดทางด้านพุทธศาสนามิได้เป็น เช่นนั้น ตามแนวทางแห่ง            
พุทธศาสนาแล้วประตูแห่งนิพพานเปิดกว้างส าหรับทุกคน ดังนั้นการมีบุตรชายจึงไม่ใช่สิ่งส าคัญมาก
นักในขนบธรรมเนียมทางพุทธศาสนาจะเห็นได้จากในอวทานหลายๆ เรื่องในทิวยาวทานทั้งบุตรชาย
และบุตรสาวจะได้รับความส าคัญเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าคฤหบดีหลายคนปรารถนาจะได้บุตรชายก็จริง
แต่เมื่อไม่สมปรารถนาก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจ หรือรังเกียจบุตรสาว ยังเกิดความปิติยินดีที่ได้บุตรสาว 
ดังตัวอย่างในอวทานเรื่องที่ 13 สวาคตาวทาน ที่ภรรยาของคฤหบดีโพธะได้ให้ก าเนิดบุตรสาว สร้าง
ความปิติยินดีให้แก่ญาติพ่ีน้อง และได้เลี้ยงดูบุตรสาวนั้นเป็นอย่างดีจวบจนกระทั่งเติบโต ดังนี้ 
 
  न िास्याः ककंचिोमनोज्ञिब्ोश्रवणं यावोेव गभास्य पररपाकाय। सा अष्टानां वा नवानां वा 

मासानामत्ययार्  ्प्रसूर्ा। ोाररका जार्ा अचभरूपा ोिानीया प्रासाकोका सवााङ्गप्रत्यङ्कोपेर्ा। 
र्स्यास्त्रीश्चण सप्तकान्त्येकववंिचर्कोवसान ्ववस्र्रेण जाचर्महं कृत्वा वणासंस्थानवविेषानुरूपं नामर्ेयं 
व्यपस्थावपर्म।् सा र्ात्र्यङ्कगर्ा उन्त्नीयर्े व्यार्े क्षीरेण ो्ना नवनीर्ेन सवपाषा सवपामण्िेनान्त्यैि 
िोत्तप्तोत्तप्तैरुपकरणवविेषैः। ीिु वर्ार्े ह्रोस्थचमव पङ्कजम।् योा महर्ी संव ृत्ता, र्ोा रूवपणी 
यौवनानुरूपया ीिारववहारिेष्टया ोेवकन्त्येव र्द्गहृमवभासमाना सुहृत्संबश्चन्त्र्बान्त्र्वानामन्त्र्जानस्य ि 
प्रीचर्मुत्पाोयचर्।

43 
  อนึ่ง ภรรยาของคฤหบดีนั้นไม่ได้ยินเสียงที่จะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจเลยแม้แต่น้อย

จนกระทั่งครรภ์แก่ใกล้คลอด หลังจากผ่านไป 8 หรือ 9 เดือน ภรรยาของคฤหบดีนั้นก็ถึง
ก าหนดคลอด ทาริกาเกิดมาแล้วมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส มีอวัยวะสมบูรณ์เพียบพร้อมทุก
ส่วน คฤหบดีได้จัดพิธีฉลองวันเกิดแก่ทาริกาที่เกิดนั้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 สัปดาห์คือ 21 วัน 
แล้วตั้งชื่อให้เหมาะสมกับสีผิวและสุขภาพอันพิเศษ แม่นมทั้ง 8 คน เลี้ยงดูอุ้มชูทาริกานั้นด้วย
นมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้น และด้วยอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสด
สะอาด (และเครื่องบ ารุงพิเศษที่เหมาะแก่การหุงต้มอื่นๆ) ทาริกานั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เหมือนดอกบัวที่บานอยู่ในบึงฉะนั้น เมื่อธิดานั้นเจริญวัยขึ้นนางมีรูปงาม มีกิริยามารยาท และ
ความประพฤติที่เหมาะสมกับวัยสาว ส่องเรือนนั้นให้สว่างไสวเหมือนกับเทพธิดา และท า    
ความยินดีให้เกิดแก่เพื่อน พวกพ้อง ญาติพี่น้องและคนที่อยู่ใกล้ชิด 

 
 ในอวทานมิได้อ้างอิงหรือกล่าวถึงอายุของหญิงสาวที่สมควรแต่งงาน แต่ก็สามารถสังเกต
ได้ว่าอวทานหลายๆ เรื่องหลังจากที่หญิงสาวแต่งงานก็จะสามารถมีบุตรได้เลยในเวลาต่อมา                   
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหญิงที่สามารถจะแต่งงานได้นั้นคือคงเป็นหญิงที่มีร่างกายพร้อมที่จะตั้งครรภ์ ดังนี้ 
 

                                                           

 
43

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 162. 
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  र्ेन सदृिार् ्कुलार् ्कुलरमानीर्म।् स र्या सार्ं क्र्िचर् रमर्े पररिारयचर्। र्स्य क्र्िर्ो 
रममाणस्य पररिारयर्ः कालान्त्र्रेण पत्नी ीपन्त्नसत्त्वा संवतृ्ता। सा अष्टानां नवानां वा मासानाम- 
त्ययार् ्प्रसूर्ा। ोारको जार्ः।

44 
  คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาส

กับสตรีนั้น เวลาผ่านไปภรรยาของคฤหบดีนั้นผู้หยอกเย้า อภิรมย์ และเสพสังวาสก็ได้ตั้งครรภ์ 
ระยะเวลาประมาณ 8 หรือ 9 เดือนนางก็ได้คลอดบุตร ทารกเกิดแล้ว 

 
 ข้อความตัวอย่างข้างต้น เป็นส านวนที่เกี่ยวกับการแต่งงานและการตั้งครรภ์ของสตรีซึ่งมี
ปรากฏอยู่ในอวทานแทบทุกเรื่อง 
 ลักษณะของการแต่งงานที่ปรากฏในทิวยาวทานนั้น บิดามารดาของฝ่ายชายก็จะ
คัดเลือกหญิงสาวที่อยู่ในตระกูลที่เท่าเทียม เหมาะสมกัน บิดามารดาของฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันจะ
เลือกบุตรชายที่อยู่ในตระกูลที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าความเท่าเทียมกันไม่ได้พิจารณาเพียง
แค่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นยังพิจารณาถึงคุณธรรม ศีลธรรมอีกด้วย ดังตัวอย่างในอวทานเรื่องที่ 13                     
สวาคตาวทาน ที่คฤหบดีโพธะมีธิดาที่มีรูปงามเป็นที่ปรารถนาของบุตรอ ามาตย์ เศรษฐีคฤหบดี พ่อค้า
ต่างๆ แต่ท่านคฤหบดีก็มานั่งคิดใคร่ครวญว่า ตนจะไม่มอบธิดาให้กับใครเพียงแค่เพราะรูปงามหรือ
ทรัพย์สมบัติมากมาย ทว่าที่ส าคัญต้องประกอบด้วยคุณธรรมที่เสมอกันด้วย ดังนี้ 
 
  ोाररका जार्ा अचभरूपा ोिानीया प्रासाकोका सवााङ्गप्रत्यङ्कोपेर्ा। र्स्यास्त्रीश्चण सप्तकान्त्येक- 

ववंिचर्कोवसान ्ववस्र्रेण जाचर्महं कृत्वा वणासंस्थानवविेषानुरूपं नामर्ेयं व्यपस्थावपर्म।् सा 
र् ा त्र्यङ्कगर्ा उन्त्न ीयर् े  व्य ार् े  क्ष ी र े ण ो्न ा  नवन ीर् े न  सवप ाष ा  स वप ामण्िे न ा न्त्य ैि 
िोत्तप्तोत्तप्तैरुपकरणवविेषैः। ीिु वर्ार्े ह्रोस्थचमव पङ्कजम।् योा महर्ी संव ृत्ता, र्ोा रूवपणी 
यौवनानुरूपया ीिारववहारिेष्टया ोेवकन्त्येव र्द्गहृमवभासमाना सुहृत्संबश्चन्त्र्बान्त्र्वानामन्त्र्जानस्य ि 
प्रीचर्मुत्पाोयचर्। र्स्यास्र्ादृिीं ववभूचर्ं श्रुत्वा नानाोेिचनवाचसराजपुरा अमात्यपुरा गृहपचर्पुरा 
र्चननः श्रेवष्ठपुराः साथावाहपुराि भायााथं यािनकान ्प्रेषयश्चन्त्र्। यथा यथा िासौ प्रार्थयार्े, र्था र्था 
बोर्ो गहृपचर्ः सुर्रां प्रीचर्मुत्पाोयचर्। संलक्षयचर्-मया एषा न कस्यचिरपूेण ोेया, न चिल्पेन, 

नाप्याचर्पत्येन, ककं र्ु यो मम कुलिीलेन वा र्नेन वा सदृिो भवचर्, र्स्य मया ोार्व्येचर्।
45 

 เมื่อธิดานั้นเจริญวัยขึ้นนางมีรูปงาม มีกิริยามารยาท และความประพฤติที่เหมาะสมกับ
วัยสาว ส่องเรือนนั้นให้สว่างไสวเหมือนกับเทพธิดา และท าความยินดีให้เกิดแก่เพื่อน พวกพ้อง 
ญาติพี่น้องและคนที่อยู่ใกล้ชิด คร้ันเมื่อได้ยินความงดงามถึงเพียงนั้นของนาง ราชบุตรที่อาศัย
อยู่ในประเทศต่างๆ บุตรอ ามาตย์ บุตรคฤหบดี บุตรเศรษฐี รวมถึงบุตรพ่อค้าก็ส่งคนไปสู่ขอ
นางเพื่อมาเป็นภรรยา และธิดานั้นมีผู้มาสู่ขอมากขึ้นเท่าใด คฤหบดีโพธะก็ยิ่งเกิดความปิติยินดี
มากขึ้นเท่านั้น คฤหบดีตระหนักว่า “เราจะไม่ให้ธิดานี้แก่ใครๆ เพราะผู้นั้นมีรูปที่งดงาม             
จะไม่ให้แก่ใครๆ เพราะผู้นั้นเป็นคนฉลาดในศิลปะ และก็จะไม่ให้แก่ใครๆ เพราะผู้นั้นยิ่งใหญ่ 
แต่ว่าผู้ใดมีหลักประพฤติปฏิบัติประจ าตระกูลหรือมีทรัพย์สินเช่นเดียวกับเรา เราจะมอบธิดา
ให้แก่ผู้นั้น” 
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 การแสดงธรรมนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มิได้ทรงปิดกั้นเหล่าสตรี เลย จะเห็นได้จาก
หลายๆ ครั้งที่เหล่าสตรีฟังธรรมแล้วได้บรรลุคุณวิเศษ ดังตัวอย่างเช่นในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน 
ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก าลังเสด็จไปยังสูรปารกนคร ได้ผ่านประเทศแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่บ้าน 500 คน
อาศัยอยู่ แม่บ้านเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใส จากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดง
ธรรมโปรดแม่บ้านเหล่านั้น ท าให้แม่บ้านเหล่านั้นได้บรรลุธรรม ดังนี้ 
 
  र्र्ो भगवान  ्ोान्त्र्ो ोान्त्र्पररवारः िान्त्र्ः िान्त्र्पररवारः पञ्िचभरहाच्छान्त्र्ैः सार्ं 

सूपाारकाचभमुखः संप्रश्चस्थर्ः। ...यावोन्त्यर्मश्चस्मन ्प्रोेिे पञ्िमाराश्चण िररणीिर्ाचन प्रचर्वसश्चन्त्र्। 
अराक्षुस्र्ा बुिं भगवन्त्र्ं सहोिानाच्ि र्ासां भगवचर् महाप्रसाो उत्पन्त्नः।... र्र्ो भगवांस्र्ासां 
ववनयकालमवेक्ष्य पुरस्र्ाद् चभक्षुसंिस्य प्रज्ञप्त एवासने चनषण्णः। र्ा अवप भगवर्ः पाोौ चिरसा 
वश्चन्त्ोत्वैकान्त्र्े चनषण्णाः। र्र्ो भगवर्ा र्ासामाियानुियं र्ार् ु ं प्रकृ चर् ं ि ज्ञात्वा यावर् ्
स्रोर्ीपवत्तफलं साक्षात्कृर्म।्

46 
  ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น       

มีบรวิารผู้สุขุมเยือกเย็นทรงเสด็จเดินทางไปยังสูรปารกะนครพร้อมกับพระอรหันต์  500 รูป…
ขณะที่ในประเทศแห่งหนึ่งมีแม่บ้านประมาณ 500 คนอาศัยอยู่ แม่บ้านเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้า…ความเลื่อมใสอย่างมากในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดขึ้นแก่หญิงแม่บ้าน
เหล่านั้น…ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเวลาเป็นที่อบรมแม่บ้านทั้งหลายเหล่านั้น
แล้ว ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ข้างหน้าของภิกษุสงฆ์ แม้หญิงเหล่านั้นถวายบังคม
แทบยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วก็นั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ล าดับ
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของหญิง
แม่บ้านทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว จนกระทั่งหญิงแม่บ้านเหล่านั้นกระท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว  

 
 ถึงแม้ว่าในพุทธศาสนาจะเรียกเหล่าสตรีว่า มาตุคาม หรือมาตฤคราม ที่ปรากฏใน                 
ทิวยาวทานซึ่งแสดงความนับถือสตรีดุจมารดา และยกย่องอย่างสูง แต่กระนั้นพุทธศาสนาก็พยายาม
ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความใกล้ชิด สนิทสนม เพราะพุทธศาสนาเกรงกลัวว่า สรีระร่างกายของสตรี
นั้นซึ่งเป็นที่น่าหลงไหล ดึงดูดใจ จะท าให้กุลบุตรผู้อุปสมบทในพุทธศาสนาเสื่อมจากธรรมได้ 
แม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าสตรีนั้นเป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ดังในอวทานเรื่องที่ 
18 ธรรมรุจยวทาน ที่พระเจ้าวาสวะทรงประทานมหาประทาน 5 ประการ ซึ่งสุมติมาณพรับเครื่อง  
มหาประทาน 5 ประการ อันมีเหยือกทองค า เป็นต้น แต่ไม่รับเครื่องมหาประทานอย่างหนึ่งคือ            
หญิงสาว ดังนี้ 
 
  यर्ो राजा वासवः स ुमचर् ं माणवमग्रासने भोजचयत्वा पञ्ि प्रोानाचन प्रयच्छचर्। 

सुमचर्मााणवित्वारर महाप्रोानाचन गहृ्णाचर् ोण्िकमण्िलुप्रभरृ्ीचन, एकं कन्त्याप्रोानं न प्रचर्गहृ्णाचर्। स 
कथयचर्-अहं ब्रह्मिारी।

47 
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  ครั้งนั้น พระเจ้าวาสวะให้สุมติมาณพรับประทานอาหารบนอาสนะอันเลิศแล้ว
พระราชทานมหาประทาน 5 ประการ สุมติมาณพรับเครื่องมหาประทาน 5 ประการ อันมี
เหยือกทองค า เป็นต้น แต่ไม่รับเครื่องมหาประทานอย่างหนึ่งคือหญิงสาว เขากล่าวว่า “เรา
เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์” 

 
 ในทิวยาวทานภรรยานั้นนับว่าเป็นทรัพย์สมบัติของสามี ซึ่งสามีสามารถที่จะมอบให้แก่
ผู้ใดก็ได้ ดังในอวทานเรื่องที่ 18 ธรรมรุจยาวทาน ดังที่นางทาริกาตั้งความปรารถนาเป็นภรรยาของ 
สุมติมาณพทุกๆ ชาติไป แม้ว่าสุมติมาณพเป็นผู้ไม่ยินดีในการมีครอบครัว แต่นางก็ปรารถนาที่จะได้
เป็นภรรยาซึ่งหลังจากนั้นสุมติมาณพจะมอบนางให้แก่ใครก็ได้ที่เขาปรารถนาจะให้ ดังนี้ 
 
  एवमहं बुिाय ोास्ये, यको त्वमेषां पद्मानां प्रोानफलेन ममावप जात्यां जात्यां पत्नीचमच्छचस, 

अस्य ोानस्य प्रोानकाले यदे्यवं प्रश्चणर्ानं करोवष-जात्यां जात्यां मम भायाा स्याकोचर्। सुमचर्राह-वयं 
ोानाचभरर्ाः स्वगभारूपपररत्यागं स्वमांसपररत्यागं ि कुमाः। र्र्ः सा ोाररका सुमर्ेः कथयचर्-त्वमेवं 
प्रश्चणर्ानं कुरु, पिादे्यनाभ्यथीयसे, र्स्य मामनुप्रयच्छेथाः। एवमुके्त र्या ोाररकया र्स्य सुमर्ेः पञ्ि 
पद्मान्त्यनुप्रोत्ताचन, ीत्मना दे्व गहृीरे्।

48 
 เราจะถวายแก่พระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าด้วยผลแห่งการถวายดอกปัทม์เหล่านี้ ท่านจะ
ปรารถนาเราเป็นภรรยาทุกๆ ชาติ ในผลแห่งการถวายทานนี้ถ้าท่านจะตั้งปณิธานอย่างนี้ว่า  
“นางทาริกาพึงเป็นภรรยาของเราทุกๆ ชาติ” สุมติกล่าวว่า “พวกเราเป็นผู้ยินดียิ่งในทานย่อม
กระท าการสละครอบครัวหนุ่มสาว และการสละเลือดเนื้อของตัวเอง” ล าดับนั้น นางทาริกาจึง
กล่าวแก่สุมติว่า “ท่านจงตั้งปณิธานอย่างนี้ หลังจากนั้น ท่านพึงมอบดิฉันให้แก่ผู้ที่ท่าน
ปรารถนาจะให้” ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางทาริกานั้นจึงให้ดอกปัทม์ 5 ดอกแก่สุมตินั้น            
แล้วถือเอาเองไว้ 2 ดอก 

 
 หรือแม้กระทั่งสามีจะกระท าการฆาตกรรมภรรยา ดังตัวอย่างในอวทานเรื่องที่ 19                      
ชโยติษกาวทาน ว่าด้วยคฤหบดีสุภัทระได้ฆ่าภรรยาของตน เหตุเนื่องมาจากได้ฟังการท านายว่า 
ภรรยานั้นจะให้ก าเนิดบุตรที่น าความโชคร้ายมาให้ ดังต่อไปนี้ 
 
  सा गहृपचर्पत्नी कुश्चक्षणा मदृ्यमानेन ववक्रोषु्टमारब्र्ा। प्राचर्वेछयैः श्ररु्म।् र्े त्वररर्त्वररर्ं गर्ाः 

पचृ्छश्चन्त्र्-भवन्त्र्ः, ककचमयं गहृपचर्पत्नी ववरौचर् ?...सुभरः संलक्षयचर्-न िक्यमस्या अरोपसंक्रमं 
कर्ुाम।् अरण्यं नयामीचर्। सा रे्नारण्यं नीत्वा र्थोपक्रान्त्र्ा यथा कालगर्ा।

49 
  ภรรยาของคฤหบดีนั้นถูกคฤหบดีกดที่ครรภ์จึงเริ่มร้องคร่ าครวญ เหล่าเพื่อนบ้านได้ยิน 

(เสียงของภรรยาคฤหบดีนั้น) พวกเขาเหล่านั้นรีบไปอย่างรวดเร็วแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ 
ภรรยาของคฤหบดีนี้ส่งเสียงร้องท าไม ?”...สุภัทระใคร่ครวญว่า “เราไม่สามารถที่จะกระท า
การกดครรภ์ของนางในที่นี้ได้ เราจะน า (นาง) ไปสู่ป่า” คฤหบดีนั้นจึงน าภรรยาเข้าไปสู่ป่าโดย
ประการที่นางได้เสียชีวิตแล้ว 
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 โดยปกติแล้วสตรีถือว่าเป็นเพศที่อ่อนโยน งดงาม แต่ในทิวยาวทานได้สะท้อนถึงมุมมืด
ของสตรีเพ่ือแสดงให้กุลบุตรในพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงว่า สตรีนั้นมิได้มีความงดงาม น่าหลงใหล
เพียงอย่างเดียว ยังแฝงไปด้วยภัยอันตรายอีกด้วย ดังตัวอย่างในอวทานเรื่องที่ 18 ธรรมรุจยาวทาน 
กล่าวถึงสตรีที่มีความก าหนัดมาก วางกลอุบายเพ่ือให้ได้เสพสังวาสกับบุตรชายของตนเอง ซึ่งในเวลา
ต่อมาก็ได้ส่งบุตรชายไปฆ่าบิดาผู้เป็นสามี รวมถึงภิกษุผู้บรรลุพระอรหันต์เพ่ือที่จะปกปิดความสัมพันธ์
ของตนเองกับบุตรชาย ดังนี้   
 
  अस्मोीयं विनमुपश्रतु्य र्ीरमना भवस्व। न रे् ववषाोः करणीयः। स ोारकस्र्स्याः कथयचर्-

कथमहं खेों न कररष्याचम संमोहं वा, येन मया एवंववर्ं पापकं कमा कृर्म ्? र्र्ः स र्याचभकहर्ः -
न र्े मनःिूकमश्चस्मन्त्नथे उत्पाोचयर्व्यम।् पन्त्थासमो मार्गृ्रामः। येनैवं कह यथा वपर्ा गच्छचर्, 

पुरोऽवप र्ेनैव गच्छचर्। न िासौ पन्त्था पुरस्यानुगच्छर्ो ोोषकारको भवचर्, एवमेव मार्गृ्रामः। 
र्ीथासमोऽवप ि मार्गृ्रामः। यरैव कह र्ीथे वपर्ा स्नाचर्, पुरोऽवप र्श्चस्मन ्स्नाचर्, न ि र्ीथं पुरस्य 
स्नायर्ो ोोषकारकं भवचर्। एवमेव मार्गृ्रामः। अवप ि प्रत्यन्त्रे्षु जनपोेषु र्मार्ैवैषा यस्यामेव वपर्ा 
असिमेणाचभगच्छचर्, र्ामेव पुरोऽप्यचर्गच्छचर्।... 

  र्ेन ि श्रेवष्ठना ग ृहे  लेख्योऽनुप्रेवषर्ः। भरे , र्ीरोश्चज ार्महोत्साहा भवस्व। अहमवप 
लेखानुपोमेवागचमष्ये। सा वश्चणक्पत्नी र्थाववर्ं लेखाथ ंश्रतु्वा वैमनस्यजार्ा चिन्त्र्चयर्ुं प्रवतृ्ता-महान्त्र्ं 
कालं मम र्स्यागमनमुोीक्षमाणायाः। र्ोा नागर्ः। इोानीं मया एवंववरे्नोपक्रमेण पुरं ि पररिररत्वा 
स िागचमष्यचर्। क उपायः स्यार् ्योहं र्चमहासंप्राप्तमेव जीववर्ार् ्व्यपरोपयेयम ्? ... 

  स ि ोारकस्र्महान्त्र्ं र्था अचभवोमानमुपश्रुत्य संचभन्त्निेर्ाः स्वेन ो ुिररर्ेन कमाणा 
िश्चङ्कर्मनाश्चिन्त्र्चयर्ुं प्रवतृ्तः। स ववचिन्त्त्य मार्सृकािं गत्वा संवेोयचर्-यचर्रभ्यागर्ः, योऽसौ 
अस्मद्गहृमुपसंक्रामचर्, एष स इहाचर्ष्ठाने प्रचर्संवेोचयष्यचर् एषा अस्य ोारकस्य मार्ेचर्। वयं िेह 
जायापचर्कचमचर् ख्यार्ौ। कथमेष िक्यं िार्चयर्ुम ्? र्र्स्र्योः संचिन्त्त्य र्ं गहृमेनमुपचनमन्त्रचयत्वा 
भुञ्जानं िार्यामः।

50 
  เจ้ายอมรับการกระท าของตัวเจ้าเองแล้วจงหนักแน่นเถิด เจ้าอย่าได้กระท าความอ่อนแอ

เลย” เด็กหนุ่มนั้นกล่าวแก่มารดานั้นว่า “จะไม่ให้ลูกผู้มีโมหะผู้กระท ากรรมอันชั่วช้าเช่นนี้ถึง
ความล าบากได้อย่างไร” ? ครั้งนั้น มารดานั้นจึงกล่าวกะเขาว่า “เจ้าอย่าได้ยังความทุกข์
ทรมานแห่งจิตใจให้เกิดขึ้นในเพราะเรื่องนี้เลย” สตรีก็เปรียบเหมือนหนทางซึ่งหมายถึงบุตร
จะต้องเดินไปตามทางที่บิดาเดิน ก็บุตรเมื่อเดินตามทางนี้ไปย่อมไม่ชื่อว่ากระท าความผิด สตรี
ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งสตรีก็เปรียบเสมือนท่าน้ าซึ่งหมายถึงบิดาอาบน้ าที่ท่าน้ า
ใด บุตรจะต้องอาบน้ าที่ท่าน้ านั้น เมื่อบุตรอาบน้ าที่ท่าน้ า (เดียวกันกับบิดา) ย่อมไม่ชื่อว่า
กระท าความผิด สตรีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าในปรัตยันต-
ชนบทบิดาเสพอสัทธรรมกับหญิงใด แมบุ้ตรก็ย่อมเสพอสัทธรรมกับหญิงนั้นได้นั่นแล… 

  ต่อมาเศรษฐีนั้นได้ส่งจดหมายไปที่เรือนแล้วว่า “นางผู้เจริญ เธอจงมีความมั่นคง 
เข้มแข็งและอุตสาหะให้มากเถิด แม้เราจะเดินทางกลับตามจดหมายที่เขียนไว้” ภรรยาของ
พ่อค้านั้นฟังเนื้อความในจดหมายอย่างนั้นแล้ว ก็เกิดความหดหู่ใจจึงเริ่มคิดว่า “เราเฝ้ารอ         
การกลับมาของพ่อค้านั้นเป็นเวลานาน ในเวลานั้นพ่อค้านั้นไม่กลับมาแล้ว บัดนี้เราได้เสพ
สังวาสกะบุตรด้วยการปฏิบัติแล้วอย่างนี้ และพ่อค้านั้นจะกลับมา อุบายอะไรพึงมีอันท าให้เรา
จะพึงปลงลงซึ่งพ่อค้านั้นผู้ยังไม่มาถึงในที่นี้เสียจากชีวิต (ท าให้ตาย) ?... 
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  ก็เด็กหนุ่มนั้นได้ยินภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั้นทักทายอยู่อย่างนั้นก็ตกใจ เริ่มคิดวิตก
เพราะกรรมที่ประพฤติหยาบช้าของตนเอง เขาครั้นคิดอย่างนี้ก็เข้าไปหามารดาแล้วกล่าวว่า               
“นักบวชที่นิมนต์ให้เข้ามายังเรือนของเรา เดินทางมาแล้ว นักบวชนี้นั้น (อยู่) ในเมืองนี้จะต้อง
ทราบว่า นี้คือมารดาของเด็กหนุ่มนี้” แต่ในเมืองนี้พวกเราถูกกล่าวว่า เป็นสามีภรรยากัน                   
เราจะสามารถฆ่านักบวชนี้ได้อย่างไร ?” ล าดับนั้น พวกเขาทั้งสองจึงคิดแล้วว่า “พวกเราจะ
นิมนต์ภิกษุนี้ให้มาฉันภัตตาหารในเรือน (หลังจากนั้น) ก็จะฆ่าเสีย” 

 
สังคมเชิงเศรษฐกิจ 
 ในทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพหลักของผู้คนในสมัยนั้นมีอยู่สองภาคส่วนใหญ่ๆ 
คือภาคการเกษตร และภาคการพาณิชย์ อาชีพทางภาคการเกษตรนั้นประกอบด้วยการเพาะปลูก 
และการปศุสัตว์ การเกษตรเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคม เพราะสังคมต้องอาศัยพ่ึงพา
ผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก หรือการปศุสัตว์ ส่วนภาคพาณิชย์นั้นผู้ที่ประกอบ
อาชีพพาณิชยกรรมจะเรียกว่า วณิช (พ่อค้า) พ่อค้าที่พบในทิวยาวทานนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น พ่อค้า
ในเมืองที่ตั้งร้านค้าจ าหน่ายของช าจ าพวกผลิตผลทางการเกษตร พ่อค้าจ าหน่ายสิ่งทอ พ่อค้าขายขนม 
เครื่องดื่ม และพ่อค้าทางมหาสมุทร เป็นต้น กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้จะร่ ารวยและเรียกกันว่า
คฤหบดีเศรษฐี นอกจากอาชีพเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมแล้ว อาชีพที่ปรากฏในทิวยาวทานยังมี
อีกหลายอาชีพซึ่งได้แก่ ช่างทอผ้า คนปั่นด้าย กลาสีเรือ แพทย์ ทหาร ชาวสวน ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ 
อันจะกล่าวเป็นล าดับไปดังนี้ 
 ภาคการเกษตร 
 ในสังคมอินเดียโบราณเกษตรกรรมนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็
เกี่ยวข้องและข้ึนอยู่กับผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งในอินเดียมีพื้นท่ีท าการเกษตรมากมายและประชากร
ส่วนใหญ่ก็ด ารงชีพอยู่ด้วยการเกษตร51 ในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นได้สะท้อนให้เห็นการงานทางภาค
การเกษตรอยู่ในอวทานเรื่องต่างๆ ได้แก่ อวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน, อวทานเรื่องที่ 3                
ไมเตรยาวทาน, อวทานเรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน, อวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกาวทาน,        
อวทานเรื่องที่ 11 อโศกวรณาวทาน, อวทานเรื่องที่ 17 มานธาตาวทาน และอวทานเรื่องที่ 18               
ธรรมรุจยวทาน  
 การเกษตรเป็นอาชีพหลักของชาวชมพูทวีป ซึ่ ง เกษตรกรจะเรียกว่า กรษกะ 
(karṣaka/कषाक) คัมภีร์ทิวยาวทานนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของเกษตรกรรมดังในอวทาน
เรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทานที่ระบุว่าคฤหบดีพลเสนะเป็นผู้มุ่งมั่นขวนขวายในการท าการเกษตรของตน 
หรือในอวทานเรื่องที่  3 ไมเตรยาวทาน  ดังตอนที่พระเจ้ามหาประณาทะได้สั่ งให้ท าลาย                
เสายัญทองค าทิ้งเพ่ือให้ประชาชนได้ด าเนินการงานทางด้านการเกษตรต่อไป เนื่องจากประชาชนไม่
ท ามาหากินเอาแต่นั่งมองดูเสายัญซึ่งท าให้ไม่มีรายได้เข้ามายังพระราชส านัก ดังนี้ 
 

                                                           

 
51

ผาสุก อินทราวุธ, ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ (นครปฐม: พิมพ์ที่แผนกบริการกลาง ส านักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 91. 
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  बलसेनो ग ृहपचर्चनात्यमेव कृवषकमाान्त्र्े उद्युक्तः। स कोकटकणास्र्ं वपर्रं पछयचर् चनत्यं 
कृवषकमाान्त्रे् उद्युक्तम।् स कथयचर्- र्ार्, कस्याथे त्वं चनत्यमेव कृवषकमाान्त्र्े उद्युक्तः ? स कथयचर्-
पुर, यथा त्वमुपररप्रासाोर्लगर्ो चनष्पुरुषेण र्ूयेण क्र्िचस रमचस पररिारयचस, यद्यहमवप एवमेव 
क्र्िेयं रमेयं पररिारयेयम,् नचिराोेवास्माकं भोगास्र्नुत्वं पररक्षयं पयााोायं गच्छेयुः।

52 
  พลเสนคฤหบดีได้ขวนขวายในการท ากสิกรรมเป็นประจ าอย่างนั้น โกฏิกรรณะนั้นเห็น

บิดานั้นผู้ขวนขวายในการท ากสิกรรมอยู่เป็นประจ า เขาจึงถาม (บิดา) ว่า “ท่านพ่อ พ่อ
ขวนขวายในการท ากสิกรรมอยู่อย่างนี้เป็นประจ าเพื่ออะไร ?” พลเสนคฤหบดีกล่าวว่า “ลูกพ่อ 
ถ้าพ่อมัวแต่เริงเล่น อภิรมย์ ใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับเจ้าที่คอยขึ้นไปบนพื้นปราสาทชั้นบน ละเล่น 
รื่นเริง บันเทิงใจอยู่ด้วยการดนตรีที่มีแต่สตรีล้วนอย่างนี้แล ในไม่ช้าทรัพย์สมบัติของพวกเราก็
จะพึงถึงความเบาบางหมดสิ้นไป” 

    
  र्र्ोऽप्यसौ जनकायः स्वपर्थयोनमाोाय भुक्वा यूपं चनरीक्षमाणश्चस्र्ष्ठचर्, स्वकमाानुष्ठानं न 

करोचर्। कृवषकमाान्त्र्ाः समुश्चच्छन्त्नाः। र्थावप करप्रत्याया नोवत्तष्ठन्त्र्े। राजा पृच्छचर् - भवन्त्र्ः, 
ोानिालाः समुश्चच्छन्त्नाः। इोानीं करप्रत्याया नोवत्तष्ठन्त्र् इचर्। अमात्याः कथयश्चन्त्र्- ोेव, जनकायः 
स्वपर्थयोनमाोाय भुक्त्वा यूपं चनरीक्षमाणश्चस्र्ष्ठचर्, स्वकमाानुष्ठानं न करोचर्। कृवषकमाान्त्र्ाः 
समुश्चच्छन्त्नाः, यर्ः करप्रत्याया नोवत्तष्ठन्त्र्े। र्र्ो राज्ञा महाप्रणाोेन ोानाचन ोत्त्वा पुण्याचन कृत्वा स 
यूपो नद्यां गङ्गायामाप्लाववर्ः।

53 
  แม้หลังจากนั้นหมู่ประชาชนนั้นก็ถือเอาเสบียงของตนเอง บริโภคแล้ว ยืนมองดูเสายัญ

ย่อมไม่กระท าการงานแต่ละอย่างของตัวเอง กสิกรรมจึงถูกตัดแล้ว ค่าใช้จ่ายจึงไม่มีแม้อย่าง
นั้นพระราชาจึงตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านงดโรงทานแล้วหรือยังจนบัดนี้ก็ยังไม่มี
ค่าใช้จ่าย” พวกอ ามาตย์จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หมู่ประชาชนถือเอา
เสบียงของตนเอง บริโภคแล้ว ยืนมองดูเสายัญย่อมไม่กระท าการงานแต่ละอย่างของตัวเอง   
กสิกรรมทั้งหลายจึงถูกตัดขาด ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงไม่มี” ล าดับนั้น พระเจ้ามหาประณาทะ 
ถวายทาน กระท าบุญทั้งหลายแล้ว แช่เสายัญนั้นไว้ในแม่น้ าคงคา          

 
 ในอวทานเรื่องที่ 17 มานธาตาวทาน ได้สะท้อนให้เห็นถึงการท านาและท าไร่ของ
ประชาชน ปรากฏในตอนที่พระเจ้ามานธาตะได้เสด็จไปยังชนบทพร้อมกับเหล่าอ ามาตย์ก็
ทอดพระเนตรเห็นเหล่าประชาชนท างานอยู่ในทุ่งนา จึงสอบถามเหล่าอ ามาตย์ว่าประชาชนเหล่านี้
ก าลังท าอะไร เมื่อทราบว่าประชาชนท าการเพาะปลูกข้าวในอาณาจักรของตน ด้วยบุญญานุภาพของ
พระองค์จึงอธิษฐานให้เมล็ดพันธุ์พืช 27 ชนิดตกลงมา ดังนี้ 
 

 र्ैरारब्र्ाचन कषाणकमााश्चण कर्ुाम।् यर्ः स राजा पछयचर् जनपोाननुसंसायााकृष्यान ्कमाान्त्र्ान ्
कुवार्ः। यर्ो राज्ञा अचभकहर्म-्ककमेर्े मनुष्याः कुवाश्चन्त्र् ? र्र्स्र्ैरमात्यै राजा अचभकहर्ः - एर्े ोेव 
मनुष्याः िस्याोीचन कृषश्चन्त्र्, र्र्ो ओषर्यो भववष्यश्चन्त्र्। यर्ि स राजा कथयचर्- मम राज्ये 
मनुष्याः कृवषष्यश्चन्त्र् ? र्र्स्र्ेनोक्तम-्सप्ताववंिचर्बीजजार्ीनां ोेवो वषार्ु। सहचित्तोत्पाोाोेव राज्ञो 
मूर्ाार्स्य सप्ताववंिचर्बीजजाचर्ोेवो वषृ्टः।

54 
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 อ ามาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเร่ิมที่จะท าการงานในทุ่งนา ขณะที่พระราชานั้นเสด็จไปยัง
ชนบทจึงเห็นพวกเขาได้ท างานในทุ่งนา ดังนั้น พระราชาจึงตรัสแล้วว่า “ผู้คนเหล่านี้ท าอะไร
กัน ?” ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ผู้คน
เหล่านี้ก าลังไถเมล็ดข้าว เป็นต้น” ดังนั้น เป็นการเพาะปลูก เหตุนั้น พระราชานั้นจึงตรัสว่า 
“ผู้คนเพาะปลูกในราชอาณาจักรของเรา” จากนั้น พระองค์ได้ตรัสแล้วว่า “ขอให้เกิดฝนแห่ง
พันธุ์พืช 27 ชนิดเถิด” ฝนแห่งพันธุ์พืช 27 ชนิดก็ได้ตกลงพร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานของ                      
พระเจ้ามานธาตะอย่างนี้แล 

  
 ครั้นเมื่อพระเจ้ามานธาตะเสด็จต่อไปก็เห็นชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก าลังท าไร่ฝ้าย              
ก็สอบถามเหล่าอ ามาตย์อีกเช่นกันว่าประชาชนเหล่านี้ท าอะไรกัน เหล่าอ ามาตย์ก็กราบทูลว่า
ประชาชนท าไร่ฝ้ายเพื่อไปปั่นเป็นด้ายมาใช้ทอเป็นผ้า ดังนี้ 
 
  यर्स्र्े मनुष्याः कपाासवार्ानारब्र्ा मापचयर्ुम,् भूयोऽवप ि राज्ञा मूर्ाार्ेन जनपोाननुसंसाया 

र्ेन पषृ्टाः। र्र्ो राज्ञा अचभकहर्म-् ककमेर्े मनुष्याः कुवाश्चन्त्र् ? र्ैरमात्यैरचभकहर्म ्-ोेव, मनुष्याः 
कपाासवार्ान ्मापयश्चन्त्र्। पिार् ्राज्ञा अचभकहर्म-्कस्याथे ? र्ैरमात्यैरचभकहर्म ्- ोेव, वस्त्राणामथे।

55
 

  จากนั้น ประชาชนเหล่านั้นก็เริ่มเพื่อที่จะท าไร่กรปาสะ (ฝ้าย) และอีกครั้งที่ขณะที่           
พระเจ้ามานธาตะเสด็จไปยังชนบทได้ตรัสถามสิ่งนั้น ขณะนั้น พระราชาตรัสแล้วว่า “ผู้คน
เหล่านี้ท าอะไรกัน ?” ล าดับนั้น อ ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์            
ผู้สมมติเทพ ผู้คนทั้งหลายก าลังท าไร่ฝ้าย” จากนั้นพระราชาตรัสแล้วว่า “เพื่ออะไร” อ ามาตย์
ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ เพื่อประโยชน์แห่งผ้า” 

 
 ในทิวยวทานนั้นปรากฏค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้แก่  กรษณกรมะ 
(karṣaṇakarma/कषाणकमा) กรษกะ (karṣaka/कषाक)  เกษตร (kṣetra/क्षेर) ลางคละ (lāṅgala/लाङ्गल)   
นอกจากนี้ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายอยู่ในสมัยนั้นได้แก่ งา (tila/चर्ल)             
ข้าวเจ้า (taṇḍula/र्ण्िुल) พริกไทย (kola/कोल) ถั่ว (kulattha/कुलत्थ) ข้าวบาร์เล่ (yava/यव) ข้าวโพด 
(yavasasya/यवसस्य)  ถั่วเขียว (mudga/मुद्ग) ถั่วเหลือง (māṣa/माष) นอกจากนี้ไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นพืช
น้ าหรือพืชบกและไม้ผลก็เป็นที่นิยมปลูกกันในสมัยนั้น ดังที่มีการกล่าวถึงดอกไม้และผลไม้ต่างๆ คือ
ไม้ดอกท่ีเป็นพืชน้ าได้แก่ ดอกอุบล (utpala/उत्पल) ดอกปัทม์ (padma/पद्म) ดอกกุมุท (kumuda/कुमुो) 
และดอกบุณฑริก (puṇḍarīka/प ुण्िर ीक )  ส่วนไม้ดอกที่ เป็นพืชบกได้แก่  ดอกวงศ์ผกากรอง 
(atimuktaka/अचर्मुक्तक) ดอกกล้วยไม้ (campaka/ि पक) ดอกแตรนางฟ้า (pāṭala/पाटला) ดอกมะลิลา 
(vārṣikā/वावष ाका) ดอกมะลิซ้อน (mallikā/मश्चल्लका) ดอกมะลิตูม (sumanā/सुमना) ดอกพุทธชาด 
(yuthikā/यूचथका) และดอกธาตุษการี (dhātuṣkārī/र्ार्ुष्कारी) และผลไม้ได้แก่ ผลพิลวะ (แอปเปิ้ลป่า) 
(bilva/वबल्व) มะขวิด (kapittha/कवपत्थ) รวมถึงเมล็ดมัสตาร์ด (sarṣapa/सषाप) ดังนี้ 
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  र्र ि ववववर्ाचन जलजाचन माल्याचन रोवपर्ाचन र्द्यथा उत्पलं पद्मं कुमुों पुण्िरीकं सुगश्चन्त्र्कं 
मोृगुश्चन्त्र्कम।् ववववर्ाचन ि पुश्चष्कररणीर्ीरेषु स्थलजाचन माल्याचन रोवपर्ाचन, र्द्यथा अचर्मुक्तकं 
ि पकपाटलावावषाकामश्चल्लकासुमनायूचथका र्ार्ुष्कारी। सवार्ुाकाचलकाः पुष्पफलाः स्र्ूपपूजाथाम।्

56 
  ก็ในสระปุษกิริณีนั้นมหาเศรษฐีสั่งให้ปลูกดอกบัวนานาชนิด อันได้แก่ ดอกอุบล              

ดอกปัทม์ ดอกกุมุท และดอกบุณฑริกอันมีกลิ่นหอมละมุน  และให้ปลูกดอกไม้ที่เกิดบน
พื้นดินนานาชนิดไว้ริมสระปุษกิริณี คือ ดอกวงศ์ผกากรอง ดอกกล้วยไม้ ดอกแตรนางฟ้า 
ดอกมะลิลา ดอกมะลิซ้อน ดอกมะลิตูม ดอกพุทธชาติ และดอกธาตุษการี ให้ปลูกดอกไม้
และผลไม้ทุกฤดูกาลเพื่อบูชาพระสถูป 

 
  ककयत्प्रमाणं र्स्य न्त्यग्रोर्स्य फलम ्? ककयर् ्र्ावर् ्? केोारमारम।् नो भो गौर्म 

ककचलञ्जमारम।् र्ैचलकिक्रमारम।् िकटिक्रमारम।् गोवपटकमारम।् वबल्वमारम।् कवपत्थमारम ्? नो 
भो गौर्म सषापिर्ुष्टयभागमारम।्

57  
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า “ผลของต้นนยโครธะนั้นมีขนาดเท่าไร ? ใหญ่แค่ไหน ? 

มีขนาดเท่าบึงใช่ไหม ?” พราหมณ์กราบทูลว่า “ไม่ใช่พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ถาม (ต่อ) ว่า “มีขนาดเท่าเสื่อ มีขนาดเท่าวงล้อกลั่นน้ ามัน มีขนาดเท่าล้อเกวียน มีขนาดเท่า
ตะกร้าโคปิฏก มีขนาดเท่าผลพิลวะ (แอปเปิ้ลป่า) มีขนาดเท่าผลมะขวิดใช่ไหม ?” พราหมณ์
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ ไม่ใช่พระเจ้าข้า (แต่) มีขนาดเท่าส่วนที่ 4 แห่งเมล็ด
มัสตาร์ด” 

 
 ในการท าการเกษตรนั้น คฤหบดีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินอาจมิได้ลงไปดูแลไร่นาเองโดยตรง 
แต่จะมีการจ้างบุคคลอ่ืนๆ ให้มาเฝ้าดูแลพ้ืนที่การเกษตรแทนตน ดังปรากฏในอวทานเรื่องที่ 7            
นคราวลัมพิกาวทาน ที่คฤหบดีคนหนึ่งได้เสียชีวิตลง และเพ่ือนของคฤหบดีนั้นได้มาพูดคุยกับภรรยา
ของเพ่ือนที่เสียชีวิตว่า ถ้านางให้บุตรของนางช่วยดูแลเรื่องการเกษตรให้ตน ตนก็จะเลี้ยงดูบุตรนั้น
เป็นอย่างดี ดังนี้ 
 
 अयं र्व पुरः क्षेरं रक्षर्ु, अहमस्य सुखं भके्तन योगोद्वहनं कररष्याचम। एवं भवर्ु। स र्स्य क्षेरं 
रश्चक्षर्ुमारब्र्ः।

58
 

 “บุตรของเธอนี้จงคอยดูแลการเกษตรเถิด เราจะท าการจัดหาอาหารอย่างดีมาให้แก่เขา” หญิง
นั้นกล่าวว่า “จงเป็นอย่างนั้นเถิด” บุตรนั้นจึงเร่ิมดูแลการเกษตรของเพื่อนคฤหบดีนั้น 
 
 ไม่ใช่เพียงพวกเศรษฐีคฤหบดีเท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ใน
อวทานเรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน ก็กล่าวถึงพราหมณ์ผู้ที่ก าลังท าการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน 
ดังนี้ 
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 अथ भगवांस्र्ोचयकामनुप्राप्तः। र्श्चस्मंि प्रोेिे ब्राह्मणो लाङ्गलं वाहयचर्।
59 

 คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงเมืองโตยิกาโดยล าดับ ก็ในประเทศนั้นพราหมณ์ก าลังไถ
นาอยู่ 
 
 ฝนนับเป็นปัจจัยหลักอันส าคัญยิ่งในการท าการเกษตร ถ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลและใน
ปริมาณที่เหมาะสมต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆ ก็จะออกดอกผลอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ก็จะเกิดทุรภิกษภัยซึ่งจะไม่สามารถท่ีจะท าการเกษตรกรรมได้ ดังนี้ 
 
 र्स्यावप सोापुष्पफला वकृ्षाः। ोेवः कालेन कालं स यग्वाररर्ारामनुप्रयच्छर्ीचर्।

60 
 แคว้นของพระองค์มีต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลอยู่ทุกฤดู เทวดาก็โปรยฝนลงมาในปริมาณที่
พอสมควรตามเวลาอันเหมาะสม 
 
  र्र्ो राज्ञा ब्रह्मोत्तेन वाराणस्यां िण्टाविोषणं काररर्म-्िणृ्वन्त्र्ु भवन्त्र्ो वाराणसीचनवाचसनः 

पौराः। नैचमवत्तकै- द्वााोिववषाका अनाववृष्टव्यााकृर्ा िलाकाववृत्त ोचुभाक्षं िञ्िु श्वेर्ाश्चस्थ ि। येषां वो 
द्वाोिवावषाकं भक्तमश्चस्र्, र्ैः स्थार्व्यम।् र्ेषां नाश्चस्र्, र्े यथेष्टं गच्छन्त्र्ु। ववगर्ोचुभाक्षभयाः सुचभके्ष 
पुनरप्युपागचमष्यश्चन्त्र्।

61 
  ล าดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ราชบุรุษตีฆ้องร้องป่าวประกาศไปทั่วนครพาราณสี

ว่า “ชาวเมืองพาราณสีผู้เจริญทั้งหลาย จงฟัง พวกโหรท านายแล้วว่าจะไม่มีฝนตกตลอด 12 ปี 
และจะมีทุรภิกษภัย 3 อย่างคือ จัญจุ ศเวตาสถิ และศลากาวฤตติ ส าหรับผู้ที่มีอาหารตลอด
ระยะเวลา 12 ปีพึงอยู่ได้ ส าหรับผู้ที่ไม่มีจงไปยังสถานที่ที่ต้องการเถิด จะกลับมาอีกก็ต่อเมื่อมี
ช่วงเวลาที่ทุรภิกษภัยผ่านพ้นไปแล้วมีข้าวปลาอาหารหาได้ง่าย” 

 
 ในอวทานเรื่องที่ 4 พราหมณทาริกาวทาน นอกจากจะกล่าวว่าฝนเป็นปัจจัยอันส าคัญใน
การเจริญเติบโตของต้นไม้แล้ว ก็ยังกล่าวถึงปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วยคือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
ลักษณะเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง ดังนี้  
 
  र्ावद्भो गौर्म चनरुपहर्ं श्चस्नग्र्मर्ुरमवृत्तकाप्रोेिं बीजं ि नवसारं सुखारोवपर्म।् कालेन ि 

कालं ोेवो वषृ्यरे्, रे्नायं महान्त्यग्रोर्वकृ्षोऽचभचनवृात्तः।
62 

   “ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ พระองค์จะทรงเชื่อข้าพระองค์หรือไม่ก็ตามทีนั่นไม่ใช่
สิ่งจ าเป็น (เพราะว่า) พื้นดิน (ที่ต้นนยโครธะงอกขึ้นมา) มีอยู่เฉพาะหน้า ข้าแต่พระเคาตมะ          
ผู้เจริญ เมล็ดพันธุ์ใหม่ไม่มีโรคเบียดเบียน มีพื้นที่เป็นดินร่วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ ก็จะ
ปลูกได้ง่ายอย่างแน่นอน ทั้งต้องมีฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะเหตุนั้น ต้นนยนิโครธะต้นใหญ่
นี้จึงเติบโตขึ้นมาได้”   
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 ในทิวยาวทานนอกจากจะกล่าวถึงอาชีพทางภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกดัง
ข้างต้นแล้ว ก็ยังพูดถึงการปศุสัตว์คือ บุคคลที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และค้าเนื้อสัตว์อีกด้วยใน
อวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน และเรื่องที่ 11 อโศกวรณาวทาน ซึ่งชนิดของสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้เพ่ือ
ขายเนื้อที่ปรากฏได้แก่ แกะ และโค คนเลี้ยงแกะ เรียกว่า เอารภรกะ (aurabhraka/औरभ्रक) ส่วนคน
ที่แล่เนื้อโคขายจะเรียกว่า นายโคฆาต (goghātaka/गोिार्क) ดังนี้ 
  
 श्रोण, अहं वासवग्रामके औरभ्रक ीसीर् ।् उरभ्रान ्प्रिात्य प्रिात्य मांसं ववक्र्य जीववकां 
कल्पयाचम।

63
 

 บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “โศรณะ เราเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ที่วาสวคาม เราฆ่าแล้วฆ่าอีกซึ่งแกะ
ทั้งหลายแล้วขายเนื้อเลี้ยงชีพอยู่ 
 
 रे्न खलु समयेन अन्त्यर्मो गोिार्को महान्त्र्ं वषृभमाोाय नगराश्चन्त्नष्क्रमचर् प्रिार्चयर्ुम।्

64
 

 ในต่อมานายโคฆาตคนหนึ่งได้น าวัวตัวใหญ่ออกไปจากเมืองเพื่อกระท าการฆ่า 
 
 อาชีพในการค้าขายเนื้อสัตว์นี้ค่อนข้างเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งก่อให้เกิดผลกรรมที่
ไม่ดีงาม จะสังเกตได้จากในเรื่องโกฏิกรณาวทาน ที่โกฏิกรรณะหลงเข้าไปในนครเปรต ที่วิมานเปรต
แห่งแรกเขาได้พบกับบุรุษเปรตคนหนึ่งซึ่งเสวยทุกข์อยู่ในที่นั้น จึงสอบถามว่าเป็นเพราะเหตุใดบุรุษนั้น
จึงมาอุบัติในสถานที่แห่งนี้ บุรุษนั้นจึงบอกถึงสาเหตุเป็นเพราะว่า ตนเป็นคนเลี้ยงแกะและฆ่าแกะขาย
เนื้อเพ่ือเลี้ยงชีพในคราวที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งบุรุษเปรตนั้นได้ฝากสารให้โกฏิกรรณะไปบอกกับบุตรชายของ
ตนที่ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพที่ตนเคยท าให้หยุดจากการกระท าบาปนี้ เพราะไม่อยากให้บุตรต้องมา
ประสบความทุกข์ยากล าบากแบบที่ตนได้รับอยู่ แม้ว่าอาชีพการฆ่าและขายเนื้อสัตว์เป็นอาชีพที่ควร
หลีกเลี่ยงดังที่กล่าวมาก็จริง ถึงกระนั้นในเรื่องอโศกวรณาวทาน ก็สะท้อนให้เห็นว่าด้วยรายได้ที่ได้ดี 
และภาระการรับผิดชอบทางด้านครอบครัว บุคคลจ าต้องเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ ดังปรากฏใน
ตอนที่นายโคฆาตก าลังน าโคตัวหนึ่งไปฆ่า โคนั้นด้วยกลัวความตายดิ้นหนีจากเครื่องจองจ าวิ่งตรงเข้า
มาหาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พ่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามกะนายโคฆาตนั้นว่าเหตุใดจึงต้อง
กระท าการฆ่าโค นายโคฆาตจึงทูลตอบว่า เพราะเนื้อโคมีราคาแพง และตนก็ต้องเลี้ยงครอบครัวซึ่ง
ประกอบด้วยภรรยาและบุตร ดังนี้ 
  
 स कथयचर्- नाहं भोन्त्र् प्रभवा येनं जीववरे्नाच्छाोचयर्ुम।् र्त्कस्य हेर्ोः ? मया एष बहुना मूल्येन 
क्र्र्ः। पुरोारं ि मे बहु पोवषर्व्यचमचर्।

65
 

 นายโคฆาตกราบทูลว่า “ข้าพเจ้าซื้อโคตัวนี้ด้วยมูลค่าที่แพงมาก อนึ่ง ต้องเลี้ยงดูภรรยาและลูก
อีกหลายคน” 
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 ส าหรับสถานที่ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์นั้น สามารถกระท าได้ทั้งในโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเรียกว่า                 
สูนาธสตะ (sūnādhasta/सूनार्स्र्)  และกลางแจ้งภายนอกเมืองต่อหน้าผู้คน ดังนี้ 
 
 श्रोण, यको न श्रिर्ास्यचर्, वक्तव्यस्र्व वपर्ा कथयचर्-अश्चस्र् सूनार्स्र्ार् ्सुवणास्य कलिः पूरचयत्वा 
स्थावपर्ः।

66
 

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “โศรณะ ถ้าเขาจักไม่เชื่อท่านต้องบอกเขาว่า บิดา (ของเจ้า) บอกว่ามีหม้อที่
บรรจุทองจนเต็มถูกเก็บไว้จากโรงฆ่าสัตว์ 
 
 रे्न खलु समयेन अन्त्यर्मो गोिार्को महान्त्र्ं वषृभमाोाय नगराश्चन्त्नष्क्रमचर् प्रिार्चयर्ुम।्

67
 

 ในต่อมานายโคฆาตคนหนึ่งได้น าวัวตัวใหญ่ออกไปจากเมืองเพื่อกระท าการฆ่า 
 
 ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากจะเป็นไปเพ่ือขายเนื้อส าหรับการบริโภคแล้ว นอกจากนี้ก็พบ
การใช้หนังสัตว์มาท าเป็นที่ปูนั่งอีกด้วย ดังนี้  
 
 अस्माकमपरान्त्र्केषु जनपोेषु इोमेवंरूपमास्र्रणं प्रत्यास्र्रणं र्द्यथा अवविमा गोिमा च्छागिमा।

68
 

 ในชนบทชายแดนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนของพวกข้าพระองค์มีลักษณะดังนี้คือ ท ามาจากหนัง
แกะ ท ามาจากหนังโค ท ามาจากหนังแพะ 
 
 ภาคการพาณิชย์ 
 อาชีพทางภาคการพาณิชย์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถูกสะท้อนออกมาอย่างค่อนข้างเด่นชัด
ผ่านทางคัมภีร์ทิวยาวทาน ทั้งการค้าในส่วนภาคพ้ืนทวีป และการค้าทางมหาสมุทร ซึ่งงานทางด้าน
ธุรกิจการค้าจะเรียกว่า วยาปาระ (vyāpāra/व्यापार) ดังตัวอย่าง 
 
 यन्त्नु वयं पण्यमाोाय ोेिान्त्र्रं  गच्छाम इचर्। पूणाः कथयचर्- यद्येवमहमवप गच्छामीचर्। रे् 
कथयश्चन्त्र्-त्वमरैवावायां व्यापारं कुरु, वयमेव गच्छाम इचर्।

69 
 ถ้าอย่างไรพวกเราจะขนสินค้าไปยังต่างประเทศ (เพื่อค้าขาย)” ปูรณะกล่าวว่า “แม้ผมก็จะไป
เหมือนกัน” พวกเขาจึงกล่าวว่า “เจ้าจงท าการค้าขายอยู่ในตลาดที่นี่ล่ะ พวกเราจะไปเอง” 
 
 การค้าในส่วนภาคพ้ืนทวีปหรือการค้าภายในประเทศนี้จะมีแหล่งศูนย์รวมร้านค้าต่างๆ 
เพ่ือการซื้อขายอย่างตลาดซึ่งเรียกว่า ปีฐี (pīṭhī/पीठी) ดังนี้ 
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 रे्न स्वागर्ो मल्लकेन हस्र्गरे्न पीठीं गर्ो मुखवब बकेन प्रत्यचभज्ञार्…
70 

 พ่อค้านั้นได้ไปยังตลาด (เห็น) สวาคตะกับถ้วยขอทานในมือ (พ่อค้านั้น) จ าได้โดยการเห็นหน้า 
  
 ร้านค้าแต่ละร้านที่อยู่ในตลาดนี้จะเรียกว่า อาวารี (āvārī/ीवारी) อันเป็นสถานที่ส าหรับ
น าสินค้ามาแสดงเพ่ือจัดจ าหน่าย ประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายอยู่ในร้านค้าเช่น ผลิตผลทาง
การเกษตร สิ่งทอต่างๆ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ดังนี้ 
 
 र्रान्त्यर्रिौत्कररको नाम वश्चणक्। भगवन्त्र्ं ववपश्चछयनमसेिनकोिानरूपं दृष््वा अचर्कः प्रसाो 
उत्पन्त्नः।

71 
 ในระหว่างนั้นมีพ่อค้าโอตกริกะ72 เขาครั้นเห็นพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัศยี ผู้มี
พระวรกายน่ามองโดยไม่เบื่อ จึงเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง เขาผู้ เกิดความเลื่อมใสแล้วจึงถือเอาถั่วเขียว
ก ามือหนึ่งใส่ลงไปในบาตร  
 
  यावोपरेण समयेन काचिकवस्त्रावारी उिाकटर्ा। र्त्समनन्त्र्रं भववलस्य पुरो गर्ः। स पूणेन 

काचिकवस्त्र- युगेनाच्छाकोर्ः। अन्त्याभ्यां दृष््वा स्वपुराः प्रेवषर्ा यावर् ्काचिकवस्त्रावारी िश्च्टर्ा, 
फु्टकवस्त्रावारी उिाकटर्ा।

73
 

  จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้เปิดร้านขายผ้าแคว้นกาศีในระหว่างนั้นบุตรของภวิละ
เดินทางไปแล้ว ปูรณะจึงห่มบุตรของภวิละนั้นด้วยคู่แห่งผ้าแคว้นกาศี ภรรยาเหล่าอื่นเห็น  
(เหตุนั้น) แล้วจึงส่งบุตรของตัวเองไปจนกระทั่งร้านขายผ้าแคว้นกาศีปิดตัวลง (หลังจากนั้น) 
เปิดร้านขายผ้าผุฏฏกะ  

 
  नूनं काचिकवस्त्रावारी िश्च्टर्ा, फु्टकवस्त्रावारी उिाकटर्ेचर्। यावोपरेण समयेन िका रावारी 

उिकटर्ा। भववलस्य ि पुरो गर्ः। र्ेन िका राखो(मो)ोको लब्र्ः। र्ं दृष््वा अन्त्याभ्यां स्वपुराः 
पे्रवषर्ाः। रे् ोैवयोगाद् गुिावायाामुिाकटर्ायां गर्ाः। र्ैगुािो लब्र्ः।

74 
  ร้านขายผ้าแคว้นกาศีปิดไปแล้วไม่ใช่หรือ (ตอนนี้) เปิดร้านขายผ้าผุฏฏกะ จนกระทั่ง

เวลาต่อมาปูรณะเปิดร้านขายลูกอม อนึ่ง บุตรของภวิละนั้นก็ไปแล้วเขาจึงได้ลูกกวาด ภรรยา
คนอื่นเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงส่งบุตรของตัวเองไป เพราะมีโชคพวกเขาไปแล้ว ก็เมื่อร้านขาย
ก้อนน้ าตาลเปิดแล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงได้ก้อนน้ าตาลกรวด  
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 स पानागारं गर्ः। रे्न र्र प्रविृवेगमोसंजनकं मद्यं पीर्म।्
75 

 สวาคตะได้ไปยังร้านเหล้า ในร้านเหล้านั้นได้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอันท าให้เกิดความมัวเมามาก
ยิ่งขึ้น 
 
 ในอวทานเรื่องที่ 8 สุปริยาวทาน ได้สะท้อนให้เห็นถึงเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทาง               
การค้า โดยระบุไว้ว่า ชนบทโรหิตกะมีร้านค้าท่ีถูกจัดไว้อย่างดี และสมบูรณ์ด้วยสินค้านานาชนิด ดังนี้ 
 
  रोकहर्कान ्जनपोान ्ऋिांि क्षेमांि सुचभक्षांि ीक्णाबहुजनमनुष्यांि।... सुववववक्त- 

रर्थयावीचथ- ित्वरि ृङ्गाटकान्त्र्रापणम ।् वीणा वश्चल्लका महर्ी स ुिोषकै ः श्रोराचभराम ैि 
गीर््वचनचभरनुपरर्प्रयोगं नानापण्यसंविंृ चनत्यप्रमुकोर्जनौिसंकुलं...

76
 

  ชนบทโรหิตกะ อันมีความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ หาอาหารได้ง่าย มีประชาชนมากมาย
พลุกพล่าน .... .มีถนนหนทาง ทางสี่แพร่ง ทางสามแพร่ง และร้านค้าถูกจัดไว้อย่างดี               
มีเครื่องดนตรีหลายชนิดเช่น ขลุ่ย พิณ มหตี ประกอบไปด้วยเสียงขับร้องอันไพเราะเสนาะโสต 
สมบูรณ์ด้วยสินค้านานาชนิด เต็มไปด้วยฝูงชนผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลา… 

 
 การเดินเรือสมุทรค้าขายยังต่างประเทศก็นับว่าเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ กับการค้าขาย
ภายในประเทศ พ่อค้าเหล่านั้นได้จัดตั้งพวกของตนเป็นกลุ่มเรียกว่า สารถะ (sārtha/साथा) ซึ่งผู้ที่เป็น
หัวหน้าพ่อค้าหรือหัวหน้ากองคาราวานนั้นจะเรียกว่า สารถวาหะ (sārthavāha/साथ ाव ाह )                  
จ านวนของกลุ่มพ่อค้าท่ีมักปรากฏคือ 500 คน ดังนี้ 
 
 पञ्िचभवाश्चणक्िर्ैमाहासमुरगमनीयं पण्यं समुोानीर्म।्

77 
 พ่อค้า 500 คนได้รวบรวมสินค้าเตรียมจะเดินเรือไปสู่มหาสมุทรแล้ว 
 
 र्र्ः सुवप्रयो महासाथावाहः सामुरयानपारं समुोानीय पञ्िमारैवाश्चणक्िर्ैः सार् ंमहासमुरमवर्ीणाः।

78 
 ขณะนั้นหัวหน้าพ่อค้าใหญ่สุปริยะจัดเตรียมเรือเดินสมุทรแล้วพร้อมกับพ่อค้า 500 คน 
 
 र्ेन खलु समयेन पञ्िमाराश्चण वश्चणक्िर्ाचन भाण्िं  समुोानीय अनुपूवेण ग्रामचनगमपल्ली - 
पत्तनराजर्ानीषु िञ्िूयामाणाचन महासमुरर्टमनुप्राप्ताचन। र्ैचनापुणर्ः सामुरं यानपारं प्रचर्पाकोर्म।्

79 
 ได้ยินมาว่าโดยสมัยนั้น มีพ่อค้าประมาณ 500 คนรวบรวมสินค้าแล้วท่องเที่ยวไปในหมู่บ้าน 
นิคม หมู่บ้านเล็กๆ เมือง และราชธานีโดยล าดับจนถึงฝั่งมหาสมุทร 
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 หัวหน้าพ่อค้ามีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองดูแลกองคาราวานทั้งหมด ดังในเรื่องสุปริยาวทาน 
ที่ท่านหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ เมื่อพบเจอกับกลุ่มโจรและโจรเหล่านั้นบอกให้ท่านหัวหน้าพ่อค้าสุปริยะ
มอบกองคาราวานเหล่านี้ให้พวกตนแล้วตัวท่านไปได้ แต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกน้องก็มิยอมทิ้งกอง
คาราวานนั้น ดังนี้ 
 
  िौराः कथयश्चन्त्र्-साथावाह, त्वमेकः स्वश्चस्र्के्षमाभ्यां गच्छ, अवचिष्टं साथ ंमुवषष्यामः। साथावाहः 

कथयचर्-ममैष भवन्त्र्ः साथाः संचनचश्रर्ः। नाहाश्चन्त्र् भवन्त्र्ो मुवषर्ुम।्
80 

  พวกโจรกล่าวว่า “หัวหน้าพ่อค้าท่านผู้เดียวจงไปโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเถิด             
พวกเราจะปล้นกองคาราวานที่เหลือ” หัวหน้าพ่อค้ากล่าวว่า “ท่านผู้เจริญกองคาราวานนี้มา
พร้อมเรา ท่านทั้งหลายไม่สมควรจะปล้น (กองคาราวานนี้)” 

 
 ในทิวยาวทานได้กล่าวถึงขั้นตอนในการน าสินค้าออกเรือเดินสมุทรคือ เริ่มจากไม่ว่า
เมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าพ่อค้าประสงค์จะเริ่มออกเดินเรือสู่มหาสมุทรเพ่ือท าการค้าขาย เขาก็จะท า      
การตีระฆังป่าวประกาศให้ผู้ที่สนใจร่วมเดินเรือไปค้าขายกับตนจัดเตรียมสินค้า อีกทั้งบางทีก็จะ
ประกาศด้วยว่าจะไม่เก็บค่าส่วยใดๆ เมื่อพ่อค้าผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปค้าขายรวบรวมสินค้าเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะพากันประกอบพิธีกรรมอันเชื่อว่าจะส่งเสริมสวัสดิภาพในการเดินทาง เมื่อท า              
การฉลองพิธีกรรมอันเป็นมงคลนี้แล้วจากนั้นจึงสามารถออกเดินเรือได้ ดังนี้ 
  

 स संलक्षयचर्-ककं िक्यमवछयायवबन्त्ोनुा कु भं पूरचयर्ुम?् महासमुरमवर्रामीचर्। र्ेन सूपाारके 
नगरे  िण्टाविोषण ं काररर्म  ्-ि ृण्वन्त्र् ु भवन्त्र्ः सौपा ा रक्या वश्चणजः। प ूण ा ः साथ ाव ाहो 
महासमुरमवर्रचर्। यो युष्माकमुत्सहर्े पूणेन साथावाहेन सार्ामिुल्केनागुल्मेनार्रपण्येन 
महासमुरमवर्र्ुं स महासमुरगमनीयं पण्यं समुोानयश्चत्वचर्। पञ्िमारैवाश्चणक्िर्ै- माहासमुरगमनीयं 
पण्यं समुोानीर्म।् र्र्ः पूणाः साथावाहः कृर्कुर्ूहलमङ्गलस्वस्त्ययनः पञ्िवश्चणक्िर्पररवारो 
महासमुर- मवर्ीणाः।

81
 

 ปูรณะนั้นคิดว่าเราสามารถจะบรรจุหม้อให้เต็มด้วยหยาดน้ าค้างหรือ ? เราจะเดินเรือสู่
มหาสมุทร ปูรณะนั้นจึงให้ตีระฆังป่าวประกาศทั่วนครสูรปารกะว่า  “พวกพ่อค้าชาวเมือง               
สูรปารกะผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ หัวหน้าพ่อค้าชื่อว่า ปู รณะ จะออกเดินเรือสู่
มหาสมุทร บรรดาพวกท่านทั้งหลายผู้ที่มีความต้องการจะเดินทางข้ามมหาสมุทรไปกับหัวหน้า
พ่อค้าชื่อว่า ปูรณะ โดยไม่มีค่าส่วย ไม่มีค่าจอดเรือ ไม่มีค่าเรือข้ามฟาก จงรวบรวมสินค้าที่จะ
เดินทางไปยังมหาสมุทรเถิด” พวกพ่อค้าประมาณ 500 คนรวบรวมสินค้าที่จะออกเดินทางสู่
มหาสมุทรแล้ว หลังจากนั้น หัวหน้าพ่อค้าปูรณะท าการเฉลิมฉลอง มงคล และพิธีกรรมเพื่อ
ความสวัสดิภาพมีพ่อค้า 500 คนเป็นบริวารออกเรือข้ามสู่มหาสมุทรแล้ว 

 
 พาหนะที่ระบุไว้ในทิวยาวทานว่าใช้ในการขนส่งและบรรทุกสินค้าในการเดินทางไป
ค้าขายซึ่งต้องผ่านทั้งทางบกและทางน้ าคือ ช้าง ม้า ลา อูฐ โค เกวียน หีบ ตระกร้า ดังนี้  
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  अथ श्रोणः कोकटकणाः कृर्कौर्ूहलमङ्गलस्वस्त्ययनः िकटैभाारैमोटैः वपटकैरुष्ट्रैगोचभगाोाभैः 
प्रभूर्ं समुरगमनीयं पण्यमारोप्य महासमुरं संप्रश्चस्थर्ः। सोऽनुपूवेण ग्रामनगरचनगमपश्चल्लपत्तनेषु 
िञ्िूयामाणो महासमुरर्टमनुप्राप्तः।

82
  

  คราวนั้น โศรณโกฏิกรรณะผู้ท าการเฉลิมฉลองมงคล และพิธีกรรมเพื่อความสวัสดิภาพ 
บรรทุกสินค้าที่จะพึงออกเดินทางสู่มหาสมุทรมากมายด้วย เกวียน การบรรทุกหีบใส่ของ         
ใส่ตระกร้า ด้วยอูฐ โค และลาเดินทางออกสู่ทะเล เขาท่องเที่ยวไปอยู่ยังคาม นคร นิคม 
หมู่บ้านเล็กๆ และเมืองใหญ่ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรแล้วโดยล าดับ 

 
 ในการเดินทางไปค้าขายแต่ละครั้งพาหนะที่ใช้ในการขนสินค้าก็นับว่าเป็นปัจจัยอัน
ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะท าให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกสบายในการเดินทางท าการค้า ดังปรากฏใน
อวทานเรื่องที่  1 โกฏิกรณาวทาน  ที่คฤหบดีพลเสนะได้เลือกพาหนะที่จะใช้ขนสินค้าให้กับ                 
โกฏิกรรณะในคราวที่เขาจะออกเรือเดินสมุทรไปค้าขายโดยได้เลือกลาให้เป็นพาหนะเพราะนอกจาก
จะขนสินค้าได้ดีแล้วยังมีความจ าดีและดูแลได้ง่ายอีกด้วย ดังนี้ 
 
  बलसेनो नाम गहृपचर्ः संलक्षयचर्क्दृिेन यानेन श्रोणः कोकटकणो यास्यचर्? स संलक्षयचर्-

सिेद् हश्चस्र्चभः, हश्चस्र्नः सुकुमारा ोभुाराि, अश्वा अवप सुकुमारा ोभुाराि, गोाभाः स्मचृर्मन्त्र्ः 
सुकुमाराि। गोाभयानेन गच्छश्चत्वचर्।

83 
  คฤหบดีนามว่าพลเสนะคิดว่า “โศรณโกฏิกรรณะจักเดินทางโดยพาหนะเช่นไร           

เขาก าหนดได้ว่า “ถ้าหากจะเดินทางโดยช้าง ช้างเป็นสัตว์ละเอียดอ่อนก็จริงดูแลได้ยาก แม้ม้า
เป็นสัตว์ละเอียดอ่อนก็จริงแต่ก็ดูแลได้ยาก ลาเป็นสัตว์ที่มีความจ าดีทั้งยังเป็นสัตว์ละเอียดอ่อน
ด้วย พวกเจ้าจงไปด้วยพาหนะคือลานี่ล่ะ” 

 
 ขนาดของเรือเดินสมุทรที่ใช้ท าการค้าในสมัยนั้นน่าจะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่สะท้อนให้
เห็นได้จากที่มีการระบุว่า เรือสามารถบรรทุกพ่อค้าได้ถึง 500 คน และเรือนั้นจะใช้กระแสลมเป็น
ปัจจัยในการน าทาง จะเห็นได้ว่าหลายๆ ครั้งกระแสลมก็เกื้อกูลให้ถึงท่ีหมายที่ต้องการ ดังนี้ 
 
  र्च्ुत्वा वश्चणजोऽवकहर्मनसोऽप्रमाोेनावश्चस्थर्ाः। प्राप्य ि र्ं रत्नद्वीपं प्रयत्नमास्थाय रत्नान्त्वेषणं 

कृत्वा अनुपूवेणोपपरीक्ष्य रत्नानां र्द्वहनं पूररर्ं र्द्यथा यवानां वा यवसस्यानां वा मुद्गानां वा माषाणां 
वा। वहनं पूरचयत्वा रे्ऽनुकूलं ज बुद्वीपाचभमुखेन वायुना संप्रश्चस्थर्ाः।

84 
  พวกพ่อค้าทั้งหลายถึงรัตนทวีปแล้วอยู่อย่างระมัดระวัง ท าการค้นหารัตนะ ครั้นพบแล้ว

โดยล าดับก็บรรจุรัตนะทั้งหลาย อันได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลืองจนเต็มเรือ
นั้น ครั้นบรรทุกเต็มล าเรือแล้ว พ่อค้าเหล่านั้นก็ออกเดินทางด้วยลมที่พัดมุ่งหน้าไปทาง              
ชมพูทวีปอย่างเหมาะสม 
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 सोऽनुगुणेन वायुना रत्नद्वीपमनुप्राप्तः।
85 

 เขาได้ไปถึงเกาะแห่งรัตนะ ด้วยลมที่พัดตามธรรมชาติ 
 
 และในทางตรงกันข้ามหลายๆ ครั้งด้วยปัจจัยของกระแสลมเรือก็ไม่สามารถจะล่อง
กลับมายังทิศทางที่ต้องการได้ ดังในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน ที่เรือของทารุกรรณีถูกลมพัดไปยัง
ป่าไม้จันทน์โคศีรษะ ที่มีเหล่ายักษ์ปกปักอยู่และในการหลงเข้าไป ณ สถานที่นั้นเกือบที่จะเอาชีวิต         
ไม่รอด ดังนี้ 
 
  संलक्षयचर्-अहमवप महासमुरमवर्राचम। पूवावर् ्यावन्त्महासमुरमवर्ीणाः। यावत्तद्वहनं वायुना 

गोिीषािन्त्ोनवनमनुप्रेररर्म।्...र्ेन खलु समयेन गोिीषािन्त्ोनवनं महेश्वरस्य यक्षस्य पररग्रहो- 
ऽभूर्।्...अथ महेश्वरो यक्षो यक्षाणां सचमचर्मसचमचर्ं कृत्वा संजार्ामषो महान्त्र्ं काचलकावार्भयं 
संजन्त्य येन गोिीषािन्त्ोनवनं रे्न संप्रश्चस्थर्ः।

86
 

  “แม้เราจะออกเดินเรือสู่มหาสมุทร” ว่าแล้วก็ออกเดินเรือสู่มหาสมุทรเหมือนอย่างที่
กล่าวมา จนกระทั่งเรือนั้นถูกพายุซัดไปยังป่าที่เต็มไปด้วยไม้จันทน์โคศีรษะ”…ทราบมาว่า
สมัยนั้นป่าไม้จันทน์โคศีรษะเป็นที่ครอบครองของยักษ์นามว่า มเหศวระ…ขณะนั้นยักษ์            
มเหศวระท าการประชุมหมู่ยักษ์แล้ว (ได้ยินดังนั้น) ก็เกิดความโกรธ บันดาลลมพายุขนาดใหญ่
ให้เกิดขึ้นพัดไปทางป่าไม้จันทน์โคศีรษะ 

 
 ในคัมภีร์ทิวยาวทานได้สะท้อนให้เห็นว่าการเดินเรือค้าขายทางสมุทรนั้นเป็นอาชีพที่มีผล
ก าไรมหาศาลและเป็นหนทางที่จะท าเงินได้อย่างมากมาย ดังเห็นได้จากอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน 
ที่ปูรณะมีความคิดว่าถ้าตนยังค้าขายแค่เพียงในเมืองต่อไปก็คงได้เงินทีละไม่มากนั้น ดังนั้นจึงตัดสินใจ
เดินเรือไปค้าขายทางมหาสมุทรเพราะจะท าเงินได้คราวละมากกว่า หรือในอวทานเรื่องที่ 8 สุปริยา- 
วทาน ที่สุปริยะอยากจะท าให้สัตว์ทั้งหมดพอใจด้วยทรัพย์ ซึ่งในการหาทรัพย์มาให้เพียงพอต่อ             
ความพอใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นนับว่ามากโข ดังนั้น เขาจึงจ าเป็นต้องไปยังที่ที่จะสามารถหาทรัพย์ได้
เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้เองสุปริยะจึงตัดสินใจออกเดินเรือสมุทร ดังนี้ 
 
 स संलक्षयचर्-ककं िक्यमवछयायवबन्त्ोनुा कु भं पूरचयर्ुम?् महासमुरमवर्रामीचर्।

87  
 ปูรณะนั้นคิดว่าเราสามารถจะบรรจุหม้อให้เต็มด้วยหยาดน้ าค้างหรือ ? เราจะเดินเรือสู่
มหาสมุทร  
 

 अथ सुवप्रयो महासाथावाहः संलक्षयचर्- अल्पं ि ोेयं बहवि यािकाः। र्र्ोऽल्पैरहोचभस्र्िनं 
पररक्षयं पयााोानं गर्म।् यन्त्न्त्वहं सामुरं यानपारं समुोानीय महासमुरमवर्रेयं र्नहाररकः।

88 
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 คร้ังนั้น หัวหน้าพ่อค้าใหญ่ สุปริยะใคร่ครวญอยู่ว่า “สิ่งของที่จะให้มีจ านวนน้อยแต่ผู้ขอ
นั้นมีจ านวนมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นทรัพย์สมบัติจึงถึงความพร่องหมดไป อย่ากระนั้นเลย                
เราจัดเตรียมเรือเดินสมุทรข้ามลงสู่มหาสมุทรน าทรัพย์สมบัติมา” 

 
 ในอวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยาวทานก็เช่นกันได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของการออกเรือ
เดินสมุทร เพราะว่าในมหาสมุทรมีทรัพยากรอันล้ าค่ามากมาย ดังนี้ 
 
  यर्ः कणार्ार उिोषचयर्ुं प्रवतृ्तः-िणृ्वन्त्र्ु भवन्त्र्ो ज बुद्वीपका मनुष्याः, सन्त्त्यश्चस्मन ्महासमुरे 

एवंववर्ाचन रत्नाचन, र्द्यथा-मणयो मुक्ता वैिूयािङ्खचिला प्रवालो रजर्ं जार्रूपमछमगभो मुसारगल्वो 
लोकहचर्का ोश्चक्षणावर्ााः। य इच्छचर् एवंरूपै रत्नैरात्मानं स यक्सुखेन प्रीणचयर्ुं मार्ावपर्रौ पुरोारं 
ोासीोासकमाकरपौरुषेयं चमरामात्यज्ञाचर्सालोकहर्म,् कालेन ि कालं ोश्चक्षणीयेभ्यः श्रमणब्राह्मणेभ्यो 
ोश्चक्षणां प्रचर्ष्ठापचयर्ुमू्वागाचमनीं सौभाग्यकरीं सुखववपाकामायत्यां स्वगासंवर्ानीम ,् सोऽश्चस्मन ्
महासमुरे अवर्रर्ु र्नहेर्ोः।

89 
  ล าดับนั้นกลาสีจึงเร่ิมเพื่อที่จะอธิบายว่า “ท่านเหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปผู้เจริญ โปรดฟัง 

ในมหาสมุทรนี้มีรัตนะหลายชนิดอันได้แก่ มณี มุกดา ไพฑูรย์ ศังขศิลา ประวาล เงิน ทอง 
มรกต บุษราคัม อัญมณีโลหิตกา เปลือกหอยสังข์ล้ าค่า ผู้ใดต้องการด้วยรัตนะเช่นนี้เพื่อที่จะยัง
ตนเอง มารดา บิดา บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย คนงาน คนรับใช้ เพื่อนสนิท ญาติร่วม
สายเลือดให้พึงพอใจด้วยความสะดวกสบาย และเพื่อที่จะประดิษฐาน (บ าเพ็ญ) ทักษิณาอันจะ
ท าให้ได้รับฐานะชั้นสูง อันสร้างความโชคดี มีวิบากเป็นสุข อันจะท าให้ได้ไปสวรรค์ในอนาคต 
แก่ศรมณะและพราหมณ์ผู้ควรแก่ทักษิณาตลอดเวลาอันสมควร ผู้นั้นจงข้าม (ออกเดินเรือ) ใน
มหาสมุทรนี้เพราะเหตุแห่งทรัพย์เถิด” 

 
 แต่ในทางกลับกันก็ยังกล่าวด้วยว่าการเดินทางในมหาสมุทรนั้นมีภัยอันตรายมากมาย
หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นภัยจากปลาติมิงคิละที่ท าให้เรือล่ม ภัยจากโจรสลัดซึ่งในเรื่องบรรยายไว้ว่าเป็น
ผู้ที่สวมใส่ชุดสีน้ าเงินเข้ม ภัยจากคลื่น การเกยตื้น การชนกับภูเขา และภัยจากลมพายุ เป็นต้น ดังนี้ 
 
  यर्ो वश्चणजः कथयश्चन्त्र्-कस्येोानी ं  वक्ष्यामः वहनार्  ्प्रत्यवर्रस्वे चर्। र् ैव ाश्चणश्चग्भः 

कणार्ारस्योक्तम -्महासमुरस्य भूर्ं वणामुिोषयर्। र्र्ः स उिोषचयर्ु ं प्रव ृत्तः-िृण्वन्त्र्ु भवन्त्र्ो 
ज बुद्वीपका मनुष्याः, सन्त्त्यश्चस्मन ्महासमुरे इमाचन एवंरूपाश्चण महाश्चन्त्र् महाभयाचन, र्द्यथा चर्चमभयं 
चर्चम ं चगलभयम ू चम ाभय ं कू म ाभय ं स्थले  उत्सीोनभय ं जले  स ंस ीोनभयमन्त्र्ज ालगर्ान ां  
पवार्ानामाि्टनभयं काचलकावार्भयम।् िौरा अवप ीगच्छश्चन्त्र् नीलवाससो र्नहाररणः। येन 
िात्मनो जी ववर्पररत्याग ो व्यवश्चस्थर्ो मार्ा वपर्र ौ प ुरो ारं  ो ास ीो ासकम ाकरपौरुष ेयं  
चमरामात्यज्ञाचर्सालोकहर्ं चिरं ि ज बुद्वीपं पररत्यकु्तम,् स महासमुरमवर्रर्ु।

90 
  พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงกล่าวกะกลาสีเรือว่า “ท่านจงอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมุทร

เถิด” ขณะนั้นนายกลาสีเรือนั้นจึงเริ่มเพื่อที่จะอธิบายว่า “มนุษย์ชาวชมพูทวีปผู้เจริญจงฟัง
ทางนี้ ในมหาสมุทรนี้ย่อมมีภัยมากมายหลายรูปแบบอย่างนี้ อันได้แก่ ภัยจากปลาติมิ ภัยจาก
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ปลาติมิงคิละ ภัยจากคลื่นทะเล จากกูรมภัยภัยจากการเกยตื้นขึ้นไปบนบก ภัยจากการจม
ลมไปในน้ า ภัยจากการกระทบภูเขาที่อยู่ในน้ า ภัยจากลมพายุอันมืดครึ้ม ก็ผู้ใดสละชีวิตของ
ตัวเองอยู่แล้วเพื่อทอดทิ้งมารดาบิดา ลูกและภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย คนงาน คนรับใช้ 
เพื่อนสนิท ญาติร่วมสายเลือดและชมพูทวีปอันรุ่งเรือง ผู้นั้นจงข้ามมหาสมุทรเถิด  

 
 จากภัยที่กล่าวมาต่างๆ ข้างต้น สะท้อนให้ เห็นว่าชีวิตของนักเดินเรือนั้นไม่มี                   
ความปลอดภัยเลยดังจะเห็นได้จากในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน ที่มารดาของโกฏิกรรณะ
ร้องไห้เสียใจไม่ปรารถนาที่จะให้บุตรของตนออกเดินเรือสู่มหาสมุทร ดังนี้ 
 
  अथापरेण समयेन श्रोणः कोकटकणाः कृर्कौर्ुकमङ्गलस्वस्त्ययनो मार्ुः सकािमुपसंक्र य 

पाोयोचनापत्य कथयचर्-अ ब गच्छाचम, अवलोककर्ा भव, महासमुरमवर्राचम। सा रुकोर्ुमारब्र्ा। स 
कथयचर्-अ ब कस्माद् रोोचस। मार्ा साश्रोुकुोानवोना कथयचर्-पुर, कोाचिोहं पुरकं पुनरवप जीवन्त्र्ं 
रक्ष्यामीचर्।

91
 

  ครั้งนั้น โดยสมัยต่อมาโศรณโกฏิกรรณะผู้ท าการเฉลิมฉลองมงคล และพิธีกรรมเพื่อ
ความสวัสดิภาพ เข้าไปพบมารดาแล้วหมอบลงแทบเท้าจึงกล่าวว่า “ท่านแม่ ฉันก าลังจะไป 
ขอพระคุณแม่จงช่วยปกป้องคุ้มครองเถิดฉันจะเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทร” มารดานั้นเริ่มร้องไห้
แล้ว เขาจึงกล่าวว่า “ท่านแม่ ท่านร้องไห้ท าไม” มารดาผู้มีใบหน้านองไปด้วยน้ าตาและเศร้า
หมองก็กล่าวว่า “ลูกรัก เมื่อไรแม่จะเห็นลูกน้อยผู้ใช้ชีวิตแม้อีกเล่า”  

 
 ในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทานก็เช่นกันที่ปูรณะกล่าวกับพ่ีชายของตนว่ามหาสมุทรมี
โทษมากไม่มีความสะดวกสบายและน้อยคนที่จะรอดมาได้ ฉะนั้นจึงห้ามพ่ีชายว่าถ้าเป็นไปได้อย่าออก
เดินเรือสู่มหาสมุทรเลย ดังนี้ 
  
 स कथयचर्- भ्रार्ः, महासमुरो बह्वाोीनवोऽल्पास्वाोः। बहवोऽवर्रश्चन्त्र्, अल्पा व्युवत्तष्ठश्चन्त्र्। सवाथा न 
त्वया महासमुर- मवर्र्ाव्यम।्

92
 

 ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านพี่ มหาสมุทรมีโทษมากและมีความสะดวกสบายน้อย คนจ านวนมาก
ออกเดินเรือแต่น้อยคนที่จะเดินเรือข้ามไปได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านไม่ควรที่จะออกเดินเรือสู่มหาสมุทร 
 
 แม้ว่ามหาสมุทรจะมีอันตรายหลากหลายประการดังที่กล่าวมา แต่จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ที่
ประสบความส าเร็จในการเดินเรือสู่มหาสมุทรก็มีปรากฏอยู่เช่นกันคือ ปูรณะ และสุปริยะซึ่งเป็นผู้
ประสบความส าเร็จในการเดินเรือถึง 7 ครั้ง ซึ่งบุคคลผู้มีความส าเร็จเช่นนี้กลุ่มพ่อค้าล้วนอยากที่จะ
ร่วมเดินทางไปด้วย ดังนี้ 
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  र्र्ः सुवप्रयेण साथावाहेन भाण्िचनष्क्रयाथे स्वं रव्यमनुप्रोत्तम।् िौरसकािार् ्साथाः परररार्ः। 
एवं कद्वश्चस्त्रिर्ुः- पञ्िषड्वारान ्र्स्यैव िौरसहस्रस्य सकािार् ्सुवप्रयेण साथावाहेन साथाः परररार्ो 
मूल्यं िानुप्रोत्तम।् यावर् ्सप्तमं र्ु वारं सुवप्रयः साथावाहो महासमुरमवर्ीणाः।

93
 

  หัวหน้าพ่อค้าคุ้มกันกองคาราวานจากพวกโจรแล้วแม้ครั้งที่สอง สาม สี่ ห้า และหก
อย่างนี้ หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะคุ้มครองกองคาราวานจึงให้มูลค่า (แก่โจรเหล่านั้น) เหตุเพราะพบ
กับโจรพันคน ส่วนคร้ังที่ 7 หัวหน้าพ่อค้าสุปริยะออกเดินเรือสู่มหาสมุทรแล้ว 

 
  एवं यावर्  ्ष्कृ त्वः। सामन्त्र्केन िब्ोो ववश्र ुर्ः। पूण ाः ष्कृ त्वो महासमुरमवर्ीणाः 

संचसियानपारि प्रत्यागर् इचर्। श्रावस्र्ेया वश्चणजः पण्यमाोाय सूपाारकं नगरं गर्ाः। र्े मागाश्रमं 
प्रचर्ववनोद्य येन पूणाः साथावाहस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ाः। उपसंक्र य कथयश्चन्त्र्-साथावाह महासमुरमवर्रामेचर्। 
स कथयचर्-भवन्त्र्ः, अश्चस्र् कश्चिद्युष्माचभदृाष्टः श्रुर्ो वा ष्कृत्वो महासमुरा- त्संचसियानपारागर्ः 
सप्तमं वारमवर्रन ्? र्े कथयश्चन्त्र्-पूणा, वयं त्वामुकिछय ोरूाोागर्ाः। यको नावर्रचस, त्वमेव 
प्रमाणचमचर्। स संलक्षयचर् -ककं िाप्यहं र्नेनानथी र्थाप्येषामथाायावर्रामीचर्। स र्ैः सार्ं 
महासमुरं संप्रश्चस्थर्ः।

94
 

  เขาออกเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทรอย่างนี้จนกระทั่งครบ 6 ครั้ง ชื่อเสียง (ของเขา) ได้ยิน
ไปทั่งทั้งพระนครว่า ปูรณะผู้ออกเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทร 6 ครั้ง และส าเร็จการเดินเรือ (ทุก
ครั้ง) กลับมาแล้ว พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีจึงขนเสบียงไปยังสูรปารกนคร พวกเขาบรรเทา
ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแล้วจึงเข้าไปหาหัวหน้าพ่อค้าปูรณะ ครั้นเข้าไปหาแล้วพวก
เขาก็กล่าวว่า “ท่านหัวหน้าพ่อค้า พวกเราจะออกเดินเรือข้ามสู่มหาสมุทร” ปูรณะนั้นกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ มีใครบ้างที่พวกท่านเห็นแล้วหรือฟังแล้วว่าส าเร็จการเดินเรือจากมหาสมุทร  6 
คร้ังกลับมาแล้วออกเดินเรือเป็นคร้ังที่ 7 ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ปูรณะ พวกเรา
มาไกลมากเพราะต้องการพบท่าน ถ้าท่านจะไม่ออกเดินเรือขอท่านโปรดประมาณการเถิด” 
ปูรณะนั้นคิดว่าแม้ว่าเราจะไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์สมบัติก็จริง แต่ก็จะออกเดินเรือเพื่อ
ประโยชน์แก่พ่อค้าเหล่านั้น ปูรณะนั้นจึงออกเดินทางไปสู่มหาสมุทรกับพ่อค้าเหล่านั้น                  

 
 ทางด้านรายการสินค้าที่ท าการส่งออกและน าเข้า ในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน 
ได้กล่าวว่า สมุทรวาณิชได้ไปยังรัตนทวีปและได้บรรจุรัตนะล้ าค่าต่างๆ จนเต็มล าเรือ ซึ่งรัตนะ
เหล่านั้นที่น าเข้ามายังเมืองได้แก่ แก้วมณี มุกดา ไพฑูรย์ ศังขศิลา ประวาฬ มรกต หินปะการังล้ าค่า 
อัญมณีโลหิติกา และเปลือหอยสังข์ล้ าค่า นอกจากนี้ไม้จันทน์โคศีรษะก็ปรากฏว่าได้มีการน าเข้ามา
เช่นกัน ดังนี้ 
 
  र्ेन र्रोपपरीक्ष्योपपरीक्ष्य रत्नानां र्द् वहनं पूररर्म ्र्द्यथा चर्लर्ण्िुलकोलकुलत्थानाम।् 

सोऽनुगुणेन वायुना संचसियानपारो ज बुद्वीपमनुप्राप्तः।
95 
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  เขาได้ไปถึงเกาะแห่งรัตนะ ด้วยลมที่พัดตามธรรมชาติที่เกาะนั้นเขาพินิจพิจารณาแล้ว
บรรทุกรัตนะเต็มล าเรือเหมือนอย่างบรรทุกงา ข้าวสาร พริกไทย และถั่ว โศรณโกฏิกรรณะนั้น
ส าเร็จการเดินเรือด้วยลมที่พัดตามธรรมชาติแล้วก็ไปถึงยังชมพูทวีป 

 
  यको एवं योपररपूणं र्त्पररपूयार्ाम।् र्र्स्र्े वश्चणजो गर्प्रत्यागर्प्राणा ीयुष्मचर् पूणे 

चित्तमचभ- प्रसाद्य र्द्वहनं गोिीषािन्त्ोनस्य पूरचयत्वा संप्रश्चस्थर्ाः। अनुपूवेण सूपाारकं नगरमनुप्राप्ताः॥
96

 

  “ถ้าเป็นอย่างนั้น เรือที่ยังไม่เต็ม (ด้วยไม้จันทน์โคศีรษะ) พวกท่านก็จงท าให้เต็มเถิด” 
หลังจากนั้นพวกพ่อค้าผู้ได้ชีวิตที่เกือบเสียไปแล้วกลับคืนมาท าจิตให้เลื่อมใสในท่านปูรณะแล้ว 
บรรทุกเรือนั้นจนเต็มด้วยไม้จันทน์โคศีรษะแล้วก็ออกเดินทางถึงเมืองสูรปารกะโดยล าดับ 

 
 ในการท าการค้านั้นจะมีการตั้งกลุ่มสมาคมพ่อค้าและท าการประชุมเพ่ือก าหนดกฎกติกา
ร่วมกัน ดังในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน จะพบว่าเหล่าพ่อค้าได้ท าการประชุมร่วมกันก าหนดกติกา
ว่าจะไม่ท าการค้าขายเพียงล าพังแต่จะต้องร่วมกันเป็นคณะเท่านั้น ดังนี้ 
  
  यावन्त्महासमुरार् ्पञ्िमाराश्चण वश्चणक्िर्ाचन संचसियानपाराश्चण सूपाारकं नगरमनुप्राप्ताचन। 

वश्चणग्ग्राम ेण कक्रयाकारः कृ र्ः -न के नचिोस्माकं  समस्र्ाना ं  चनग ात्य ैक ा ककना वश्चणजां  
सकािमुपसंक्रचमर्व्यम।् गण एव संभूय भाण्िं ग्रहीष्यर्ीचर्।
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  ต่อมาพ่อค้าประมาณ 500 คน ส าเร็จการเดินเรือจากมหาสมุทรแล้วถึงเมืองสูรปารกะ
โดยล าดับ สมาคมพ่อค้าได้ตั้งกฎระเบียบเอาไว้ว่า บรรดาพวกเราทุกคนไม่ว่าใครไม่ควรออกไป
แล้วเข้าไปท าการค้าขายเพียงล าพัง จักต้องเป็นคณะเท่านั้นรวมตัวกันน าสิ่งของไป 

 
 ในกฎการค้าที่สมาคมพ่อค้าตั้งไว้นั้นก็จะมีการตั้งบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ยอม
ปฏิบัติตามกฎเอาไว้ด้วย คือจะต้องเสียค่าปรับให้กับสมาคมพ่อค้า ดังนี้ 
 
  स र्ैराहूयोक्तः-पूणा वश्चणग्ग्रामेण कक्रयाकारः कृर्ः-न केनचिोेकाककना ग्रहीर्व्यम।् वश्चणग्ग्राम 

एव ग्रहीष्यर्ीत्येव। कस्मात्ते गहृीर्म ्? स कथयचर्-भवन्त्र्ः, योा युष्माचभः कक्रयाकारः कृर्स्र्ोा 
ककमहं न िश्चब्ोर्ो मम भ्रार्ा वा ? युष्माचभरेव कक्रयाकारः कृर्ो यूयमेव पालयर्। र्र्ो वश्चणग्ग्रामेण 
संजार्ामषेण षषे्टः काषाापणानामथाायार्पे र्ाररर्ः।

98 
  “ปูรณะ สมาคมพ่อค้าตั้งกฎกติกาไว้ว่าไม่ว่าใครไม่ควรรับเอา (ทรัพย์สมบัติ) เพียงผู้

เดียว (ท าการค้าขาย) สมาคมพ่อค้าเท่านั้นจะรับเอาทรัพย์สมบัติได้” ปูรณะจึงถามว่า “เพราะ
เหตุไรท่านจึงรับเอาได้” แล้วกล่าว (อีก) ว่า “ท่านผู้เจริญ ในเวลาที่พวกท่านตั้งกฎกติกากัน 
พวกท่านก็ไม่ได้บอกเราหรือพี่ชายของเรามิใช่หรือ พวกท่านเท่านั้นตั้งกฎกติกากันไว้แล้ว  
(ดังนั้น) พวกท่านนั้นแหละก็จงรักษากฎกติกาไว้เองเถิด”หลังจากนั้นสมาคมพ่อค้าเกิด               
ความโกรธแล้วยังปูรณะให้ด ารงอยู่แล้วในความเดือดร้อน โดยเรียกร้องเงิน 60 ทองกระษาปณ์ 
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 ในการท าการค้าขายกับพ่อค้าทางสมุทรนั้น เมื่อต้องการรับสินค้ามาในเบื้องต้นต้องมี       
การวางเงินมัดจ าไว้ก่อน จากนั้นจึงค่อยมาช าระสินค้าทั้งหมดในภายหลังได้โดยต้องกระท าการ
ประทับลายนิ้วมือ ดังนี้ 
 

 र्ैरष्टाोि सुवणालक्षा मूल्यमुपकोष्टम।् स कथयचर्-भवन्त्र्श्चस्र्स्रो लक्षा अवरंगं गहृ्णीर्, ममैर्र्।् 
पण्यमवचिष्टं ोास्याचम। र्था भवर्ु। र्ेन चर्स्रो लक्षा ीनाय्य ोत्ताः। स्वमुरालश्चक्षर्ं ि कृत्वा 
प्रक्रान्त्र्ः।

99
 

 พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงแสดงมูลค่าจ านวนทอง 18 แสนเหรียญ ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ท่าน
ผู้เจริญ พวกท่านรับทอง 3 แสนเหรียญเป็นเงินมัดจ าแล้วให้ทรัพย์สมบัตินี้แก่เรา เราจะให้สินค้า
ที่เหลือ” พวกพ่อค้ากล่าวว่า “ตกลงตามนั้น” ปูรณะนั้นจึงให้น าทอง 3 แสนเหรียญมาให้           
และกระท าการก าหนดด้วยนิ้วมือประทับแล้วหลีกออกไป 

 
 อาชีพทางด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และพาณิชยกรรมดูเหมือนว่าเป็นอาชีพหลั กของ
ผู้คนในยุคสมัยนั้น ปัจจัยอย่างหนึ่งอันสะท้อนให้เห็นได้จากการที่พวกโจรได้กล่าวไว้ว่าเพราะพวกตน
ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ และไม่ได้เลี้ยงโค ดังนั้นจึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้ ดังนี้ 
 
  अथ संप्रश्चस्थर्े बुिे भगवचर् अन्त्र्रा ि श्रावस्र्ीमन्त्र्रा ि राजगहृम,् अरान्त्र्रान्त्महाटव्यां 

िौरसहस्रं प्रचर्वसचर्।... भगवर्ा अचभकहर्ः-ककमेर्द्भवन्त्र्ः समारब्र्म?् िौराः कथयश्चन्त्र्-वयं स्मो 
भोन्त्र् िौरा अटवीिराः। नास्माकं कृवषना वाश्चणज्या न गौरक्ष्यम।् अनेनोपक्रमेण जीववकां कल्पयामः। 
गच्छर्ु भगवान ्सश्रावकसंिः। िेषं साथ ंमुवषष्यामः।

100
 

  คร้ังนั้น เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเดินทางระหว่างเมืองศราวัสตีและเมืองราชคฤห์ ใน
ระหว่างดงป่าใหญ่มีโจรพันคนอาศัยอยู่…พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะโจรพันคนว่า “ท่านผู้เจริญ
เหตุการณ์ที่ปรากฏนี้คืออะไร ?” พวกโจรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์
เป็นโจรอาศัยอยู่ในดงป่า (นี้) พวกข้าพระองค์ไม่มีที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ (การค้าขาย) ไม่มี 
การเลี้ยงโค พวกข้าพระองค์เลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์
สาวกจงเสด็จไปเถิด พวกข้าพระองค์จะปล้นกองคาราวานที่เหลือ” 

 
 อาชีพอื่นๆ  
 ในคัมภีร์ทิวยาวทาน นอกจากจะกล่าวถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรมเป็นส าคัญแล้ว 
ก็ปรากฏอาชีพอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนี้ 
 ในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน ได้กล่าวถึง ช่างทอง (ratnaparīkṣakā/रत्नपरीक्षका) 
ในตอนที่บุตรของคฤหบดีพลเสนะเกิดมาพร้อมกับมีต่างหูรัตนะติดตัวมาด้วย คฤหบดีจึงเรียกช่างทอง
มาเพ่ือตรวจสอบมูลค่าของต่างหูนั้น ดังนี้ 
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  बलसेनेन गहृपचर्ना रत्नपरीक्षका ीहूयोक्ताः। भवन्त्र्ः, रत्नानां मूल्यं कुरुर् इचर्। न िक्यरे् 
रत्नानां मूल्यं कर्ुाचमचर्। र्मार्ा यस्य न िक्यर्े मूल्यं कर्ुं र्स्य कोकटमूल्यं कक्रयर्े। र्े कथयश्चन्त्र्-
गहृपरे्, अस्य रत्नस्य कोकटमूाल्यचमचर्।

101 
  พลเสนคฤหบดีเรียกช่างตรวจสอบรัตนะ มาถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงก าหนด

ราคาของรัตนะเถิด” ช่างตรวจสอบรัตนะกล่าวว่า “พวกเราไม่สามารถก าหนดมูลค่าของรัตนะ
ได้” ตามธรรมดาแล้วรัตนะที่ไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้จะถูกก าหนดให้มีมูลค่า 1 โกฏิช่าง
ตรวจสอบรัตนะเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี รัตนะนี้มีมูลค่า 1 โกฏิ”  

 
 ในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน ได้กล่าวถึง 3 อาชีพคือ 1. หมอผู้รักษาอาการป่วย 
(vaidya/वैद्य) ในตอนที่ภวะล้มป่วยและภรรยากับบุตรทอดทิ้งไม่ดูแล ทว่านางทาสีผู้ซื่อสัตย์ได้พาไป
พบหมอและขอยารักษาคฤหบดีผู้เป็นนาย 2. นายพราน (lubdhka/लुब्र्क) ผู้ก าลังล่าสัตว์อยู่ ในตอนที่
ท่านปูรณเถระเดินทางไปยังชนบทแห่งหนึ่งและ 3. นายช่าง (śilpajana/चिल्पजन)  ในคราวที่ปูรณะ
และเหล่าพี่น้องต้องการจะสร้างปราสาทจันทนมาลาเพ่ือถวายแด่องค์พระพุทธเจ้า ดังนี้ 
 
  सा वैद्यसकािं गत्वा कथयचर्- ीया जानीषे त्वं भवं गहृपचर्म ्? जाने, ककं र्स्य ? 

र्स्यैव ंववर्ं ग्लान्त्यं सम ुपजार्म ।् स पत्न्या पुर ैिाप्य ुप े श्चक्षर्ः। र्स्य भववषज्यं (भैषज्यं) 
व्यपकोिेचर्।

102
 

  นางจึงไปพบหมอแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านรู้จักคฤหบดีภวะไหม ?” หมอกล่าวว่า 
“รู้จัก เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือ” นางบอกหมอว่า “โรคอันมีอย่างนี้เกิดขึ้นแก่คฤหบดีภวะนั้น 
(ทั้ง) คฤหบดีนั้นถูกภรรยาและลูกๆ ทอดทิ้งแล้ว ท่านจงบอกตัวยาที่ใช้รักษาคฤหบดีนั้นเถิด”       

 
 अन्त्यर्मि लुब्र्को र्नुष्पाश्चणमृागयां चनगाच्छचर्।

103
 

 ก็นายพรานคนหนึ่งย่อมออกไปล่าสัตว์โดยใช้ธนูที่อยู่ในมือ 
 
  र्ेन चिल्पानाहूयोक्ताः-भवन्त्र्ः, ककं कोवसे कोवसे पञ्ि काषाापणिर्ाचन गहृ्णी्वमाहोश्चस्वर् ्

गोिीषािन्त्ोनिूणास्य वबिालपोम ्? र्े कथयश्चन्त्र् - ीया गोिीषािन्त्ोनिूणास्य वबिालपोम।् यावर् ्
अल्पीयसा कालेन िन्त्ोनमालः प्रासाोः कृर्ः।

104 
  ท่านปูรณะนั้นจึงเรียกนายช่างศิลปะมาแล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจะรับเงิน 

500 กระษาปณ์ หรือจะรับผงไม้จันทน์โคศีรษะขนาดเท่าตีนแมวทุกทุกวัน พวกนายช่าง            
กล่าวว่า “พระคุณเจ้า พวกเราขอรับผงไม้จันทน์โคศีรษะขนาดเท่าตีนแมว” จนกระทั่งไม่นาน
เท่าไรนักปราสาทจันทนมาลาก็ถูกสร้างจนแล้วเสร็จ 
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 ในอวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกา ได้กล่าวถึง หญิงขอทาน (nagarāvalambikā/ 
नगरावलश्च बका) เป็นหญิงผู้เที่ยวขอทานอยู่ในเมืองแล้ววันหนึ่งท่านมหากาศยปะต้องการจะอนุเคราะห์
นางจึงเข้าไปบิณฑบาตและรับอาหารจากนาง ดังนี้ 
 
  कृपणजनस्यानुग्रहं करोमीचर् ववकोत्वा उद्यानं गर्ः। स संलक्षयचर्- अद्य मया कस्यानुग्रहः 

कर्ाव्य इचर्। यावो- न्त्यर्मा नगरावलश्च बका कुष्ठाचभररु्ा सरुजार्ाा पक्कगारा चभक्षामटचर्।
105 

  เราจะไป เราจะอนุเคราะห์คนที่ยากจน” ทราบดังนี้แล้วจึงไปยังอุทยาน พระเถระนั้น
ใคร่ครวญว่า “วันนี้ เราควรจะท าการอนุเคราะห์ใคร” จนกระทั่ง (พบ) หญิงขอทานในเมือง
คนหนึ่ง ผู้เป็นโรคเร้ือนถูกท าร้ายจนบอบช้ า ผอมซีด มีร่างกายเน่าเที่ยวขออาหารอยู ่

 
 ในเรื่องที่ 12 ปราติหารยสูตร ได้กล่าวถึง คนสวน (ārāmika/ीराचमक) ในตอนที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าก าลังแสดงปราติหารย์ คนสวนทั้งสองคนคือ คัณฑกะและรัตนะได้น ากระถางต้นไม้มาวาง
ไว้ใกล้กับที่มณฑปแสดงปราติหารย์ และกล่าวถึงนางคณิกา (gaṇikā/गश्चणका) ในตอนที่เดียรถีย์สาวก
เดินตามหาปูรณะผู้เป็นหัวหน้าในคราวที่เดินสวนทางกับนาง ดังนี้ 
 
  गण्िकेनाराचमकेणोत्तरकौरवाद् द्वीपार् ्कश्चणाकारवकृ्षमाोाय भगवर्ः प्राचर्हायामण्िपस्याग्रर्ः 

स्थावपर्ः। रत्नकेनाप्या- राचमकेन गन्त्र्माोनाोिोकवृक्षमानीय भगवर्ः प्राचर्हायामण्िपस्य पृष्ठर्ः 
स्थावपर्ः।

106
 

  คัณฑกอารามิกะ ได้น าต้นกรรณิการ์มาจากอุตตรกุรุทวีป วางไว้ที่ข้างหน้ามณฑป
ปาฏิหาริย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนอารามิกะได้น าเอาต้นอโศกมาจากภูเขาคันธมาทวางไว้
ข้างหลังมณฑปปาฏิหารย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

 
 अथ र्े चनग्रान्त्थाः प ूरणं म ृगयमाणाः प्रचर्मागे गश्चणकां दृष््वा प ृच्छश्चन्त्र्-भरे , कं चिर् ्
त्वमराक्षीगाच्छन्त्र्चमह पूरणं

107 
 คร้ังนั้น พวกนิครนถ์เหล่านั้นขณะที่ตามหาปูรณะ จึงได้เห็นนางคณิกาสวนทางมาจึงสอบถาม
ว่า “แม่หญิงผู้เจริญ ท่านพบเห็นใครบ้างไหม ที่ผ่านมาทางนี้เขาชื่อว่าปูรณะ 
 
 ในอวทานเรื่องที่ 13 สวาคตาวทาน ได้กล่าวถึง 4 อาชีพคือ 1. หมอดู (naimittika/ 
नैचमवत्तक) ในตอนที่ภรรยาของคฤหบดีโพธะตั้งครรภ์และเกิดความโชคร้ายขึ้นอยู่โดยตลอดจึงเรียกหมอ
ดูมาสอบถามถึงสาเหตุแห่งความโชคร้ายนั้น 2. ขอทาน (kroḍamalla/क्रोिमल्ल) เหตุการณ์ที่สวาคตะ
ต้องตกระก าล าบากถูกญาติพ่ีน้องรังเกียจต้องกลายไปเป็นขอทาน 3. หัวขโมย (moṣaka 

puruṣa/मोषक पुरुष)  ในคราวที่สวาคตะไปเมาหลับอยู่ในอุทยานในเมืองศราวัสตีซึ่งจะมีพวกหัวขโมย
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มาเตร็ดเตร่แถวนั้นในทุกๆ วัน เมื่อเห็นผู้ที่เมาหลับก็จะท าการปล้นเงินและสิ่งของและ 4. คนสวน              
ในตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้สวาคตะไปพบชาวสวนเพื่อขอซื้อดอกบัวสีน้ าเงิน ดังนี้ 
 
  यमेव कोवसमापन्त्नसत्त्वा संवतृ्ता, र्मेव कोवसं बोर्स्य गहृपर्ेरनेकान्त्यनथािर्ाचन प्राोभुूार्ाचन। 

रे्न नैचमवत्तका ीहूय पषृ्टाः-भवन्त्र्ः, पछयर् कस्य प्रभावान्त्ममानथािर्ाचन प्राोभुूार्ाचन।
108

 

  ในวันที่ตั้งครรภ์เป็นวันที่ความโชคร้ายมากมายหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นแก่คฤหบดีโพธะ  
(คฤหบดีนั้น) จึงเรียกพวกหมอดูมาสอบถามว่า “ท่านผู้เจริญ โปรดดูทีเถิดความโชคร้าย
มากมายหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นเพราะอ านาจของอะไร ?” 

 
  यावर् ्क्रोिमल्लानां म्ये प्रववष्टः। र्े यर यर भैक्षाचथाकाः प्रवविश्चन्त्र्, र्र चनभात्स्यान्त्रे् 

चनष्कास्यन्त्र्े ि। र्े न ैराछय- मापन्त्ना ररक्तहस्र्का ररक्तमल्लकाः िून्त्योे वकु लमण्िपव ृक्ष - 
मूलान्त्यागर्ाः।

109 
  จนกระทั่ง (สวาคตะ) ผู้ถูกขับไล่ได้เข้าไปอยู่ในท่ามกลางบรรดาพวกขอทาน ไม่ว่า

สถานที่ใดๆ ก็ตามที่พวกขอทานเข้าไปเพื่อขอทาน พวกเขาจะถูกด่าว่าและขับไล่ไป             
พวกขอทานเหล่านั้นผู้สิ้นหวังแล้วผู้มีมือที่ว่างเปล่าและถ้วยขอทานที่ว่างเปล่า  

 
  ीिररर्ं श्रावस्त्यामुद्यानमोषकाः पुरुषाः प्रचर्कोनमन्त्वाकहण्ड्यन्त्रे्। रे् यको सुप्तं पुरुषं पछयश्चन्त्र्, 

पाोेन ि्टयश्चन्त्र्। स यको प्रचर्ववबु्यर्े, र्मेवं वोश्चन्त्र्-भोः पुरुष, न त्वया श्र ुर्ं यथा 
श्रावस्त्यामुद्यानमोषकाः पुरुषाः प्रचर्कोनमन्त्वाकहण्ड्यन्त्र्े ? र्े यको सुप्तं पुरुषं पछयश्चन्त्र्, वोश्चन्त्र्-उवत्तष्ठ 
गच्छेचर्। यको न प्रचर्ववबु्यरे्, मुवषत्वा गच्छश्चन्त्र्।

110
 

  เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในเมืองศราวัสตีพวกบุรุษที่คอยลักเล็กขโมยน้อยอยู่ในสวนจะ
ท่องเที่ยวไปทุกๆ วัน ถ้าพวกหัวขโมยเหล่านั้นเห็นคนหลับอยู่ก็จะเตะ ถ้าคนที่หลับนั้นตื่นขึ้น 
พวกหัวขโมยก็จะบอกผู้นั้นอย่างนี้ว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านไม่เคยได้ยินหรือในเมืองศราวัสตีมี
หัวขโมยท่องไปทั่วแล้วผ่านเข้าไปในสวนทุกวัน” ถ้าพวกเขาเห็นคนหลับจะบอกว่า ลุกขึ้นและ
ไปซะ ถ้าคนนั้นไม่ตื่นพวกหัวขโมยก็จะปล้นแล้วจากไป 

        
 वत्स गच्छ, गण्िकस्याराचमकस्य सकािान्त्नीलोत्पलाचन गहृीत्वा ीगच्छेचर्।

111 
 “ลูกเอ๋ย เธอจงไป น าเอาดอกนโิลตบลจากชาวสวนชื่อว่าคัณฑกะมา”  
 
 ในอวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยวทาน ได้กล่าวถึง กลาสีเรือ (karṇadhāra/कणार्ार) ในตอน
เริ่มต้นเรื่องในคราวที่พ่อค้าจะท าการลงเรือเพ่ือเดินทางไปในมหาสมุทรก็ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาสมุทรกับกลาสีเรือ และกล่าวถึงอาชีพช่างดอกไม้ (mālākāra/मालाकार) ที่คอยดูแลเรื่องดอกไม้
ให้กับราชส านัก ดังนี้ 
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  यर्ो वश्चणजस्र्ं महासमुरं दृष््वा संचभन्त्नमनसो न प्रसहन्त्र्े समवर्ररर्ुम।् पिात्तैवाश्चणश्चग्भः 
कणार्ार उक्तः-उिोषय नः पुरुष महासमुरस्य भूर्ं वणाम।्

112 
  ขณะนั้น เหล่าพ่อค้าเห็นมหาสมุทรนั้นแล้วก็ถอดใจ (พลางคิดว่า) ไม่สามารถทนข้ามไป

ได้ หลังจากนั้น พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงกล่าวกะกลาสีเรือแล้วว่า “ดูก่อนบุรุษ ท่านจงอธิบาย
เร่ืองราวเก่ียวกับมหาสมุทรแก่พวกเรา” 

 
  सा र्र गत्वा र्ोात्मीयमलंकारं िरीराोवर्ाया मालाकारायानुप्रयच्छचर्-अस्यालंकारस्य मूल्यं मे 

प्रचर्कोवसं ोेवस्याथे नीलोत्पलाचन ोोस्व।
113 

  นางครั้นไปในพระนครนั้นแล้วก็ปลดเปลื้องเครื่องประดับของตัวเองออกจากร่างกาย 
แล้วให้ไว้แก่นายมาลาการว่า “ท่าน (รับ) เอามูลค่าแห่งเคร่ืองประดับนี้แล้ว จงให้ดอกบัวสีน้ า
เงนิแก่เราทุกๆ วันเพื่อบูชาเทพ”  

 
 ในการประกอบอาชีพต่างๆ ของบุคคลในทิวยาวทานนั้นจะมีลักษณะที่น่าสังเกตประการ
หนึ่งคือจะมีการถ่ายทอดอาชีพนั้นๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือเรียกได้ว่ามีการสืบต่อกิจการ 
กล่าวคือ ถ้าบิดาเป็นพ่อค้าบุตรก็จะกลายมาเป็นพ่อค้าสืบสานกิจการต่อจากบิดา หรือถ้าบิดาเป็น
เกษตรกรบุตรก็จะเป็นเกษตรกรเช่นกัน ดังนี้ 
 
  श्रोण, अहं वासवग्रामके औरभ्रक ीसीर्।् उरभ्रान ्प्रिात्य प्रिात्य मांसं ववक्र्य जीववकां 

कल्पयाचम। ...र्र मम पुरः प्रचर्वसचर्। स उरभ्रान ्प्रिात्य प्रिात्य जीववकां कल्पयचर्। स त्वया 
वक्तव्यः -दृष्टस्य े  मया वपर्ा । कथयचर् -अचनष्ट ोऽस्य कम ाणः फलववपाकः। ववरमास्म ार्  ्
पापकाोसिमाार्।्

114
 

  บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “โศรณะ เราเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ที่วาสวคาม เราฆ่าแล้วฆ่าอีกซึ่งแกะ
ทั้งหลายแล้วขายเนื้อเลี้ยงชีพอยู่…“บุตรของเราอาศัยอยู่ในวาสวคามนั้น เขาฆ่าแพะเป็น
จ านวนมากเลี้ยงชีวิตอยู่ ท่านต้องบอกเขาว่า เราพบบิดาของเจ้าแล้ว บิดาของเจ้ากล่าวว่า             
ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเสียเลย ท่านจงหยุดจากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้” 

 
  र्र्स्र्े िोकववनोोनं कृत्वा कथयश्चन्त्र्-योा अस्माकं वपर्ा जीवचर्, र्ोा र्ोर्ीनाः प्राणाः। 

यकोोानीं चनरस्र्व्या- पाराश्चस्र्ष्ठामः, गहृमवसाों गचमष्यचर्। न िोभनं भववष्यचर्। यन्त्नु वयं 
पण्यमाोाय ोेिान्त्र्रं गच्छाम इचर्।

115
 

  บุตรเหล่านั้นบรรเทาความเศร้าโศกได้แล้วจึงกล่าวว่า “ในเวลาที่บิดาของเรายังมีชีวิตอยู่
ผู้คนก็พึ่งพาอาศัยท่าน บัดนี้ถ้าพวกเราจะมัวเพิกเฉยต่อธุรกิจอยู่ เรือน (ของพวกเรา) จักถึง
ความตกต่ า จักไม่เจริญรุ่งเรือง ถ้าอย่างไรพวกเราจะขนสินค้าไปยังต่างประเทศ (เพื่อค้าขาย)” 
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  र्र्ोऽसौ मार्रं पचृ्छचर्-अ ब, ककमस्माकं कुलाथाागर्ं कमा ? सा कथयचर्-वत्स, वपर्ा र्व 
ीपणं वाहयन्त्नासीर्।् र्र्ः स ोारक ीपणमारब्र्ो वाहचयर्ुम।्

116 
  ครั้งนั้นเขาได้ถามมารดาว่า “แม่ ตระกูลของพวกเราท างานอะไร” ? มารดานั้นจึง     

กล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พ่อของเจ้าน าสินค้าไปขายในตลาด” ล าดับนั้น เด็กนั้นจึงเร่ิมเพื่อจะน าสินค้า
ไปขายในตลาด 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น บุตรคนนี้บิดาได้เดินทางไปค้าขายตั้งแต่เขาแรกเกิดท า ให้ไม่เคย
พบปะและทราบเรื่องราวเกี่ยวกับบิดา ครั้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นพร้อมที่จะประกอบอาชีพการงาน            
ก็เลือกท่ีจะกระท าการงานอย่างที่บิดาของตนกระท าแม้จะไม่เคยพบเจอก็ตามที 
 
 ระบบเงินตรา 
 ในทิวยาวทานได้มีการพรรณนาถึงสภาพสังคมที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนและ
ซื้อขายสินค้ากันด้วยเงินตราอย่างแพร่หลาย ซึ่งลักษณะเหรียญที่ปรากฏใช้ในสมัยนั้นได้แก่ เหรียญ
กระษาปณ์ เหรียญมาษกะ เหรียญสุวรรณะ ดังนี้  
 เหรียญกระษาปณ์ (kārṣāpaṇa/काषाापण) เป็นเหรียญที่ปรากฏใช้ในทิวยาวทานเป็น
จ านวนมากซึ่งใช้เป็นหลักในการซื้อขายสินค้าของคนอินเดียในยุคนั้น ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญ
ทองแดงทรงสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลาง117 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏการใช้เหรียญกระษาปณ์ เช่นในตอน
ที่พระราชาผู้ปกครองเมืองสูรปารกะทรงพระประชวรเป็นไข้พิษ แพทย์ประจ าตัวพระองค์จึงแนะน า 
ไม้จันทน์โคศีรษะ อ ามาตย์จึงเที่ยวเสาะหาไม้จันทน์โคศีรษะ แล้วพบว่าปูรณะมีไม้จันทน์โคศีรษะจึง
ขอซื้อ ปูรณะจึงขายด้วยราคา 1 พันกระษาปณ์ หรือในตอนที่ชโยติษกะต่อราคาผ้ายมลีที่พราหมณ์คน
หนึ่งน ามาขาย ดังนี้ 
 
  अरान्त्र्रे सौपाारक्यो राजा ोाहज्वरेण ववक्लवीभूर्ः। र्स्य वैद्यैगोिीषािन्त्ोनमुपा कोष्टम।् 

र्र्ोऽमात्या गोिीषािन्त्ोनं समन्त्वेषचयर्ुमारब्र्ाः। र्ैवीर्थयां पारंपयेण श्ररु्म।् र्े पूणास्य सकािं गत्वा 
कथयश्चन्त्र् - र्वाश्चस्र् गोिीषािन्त्ोनम ्? स ीह-अश्चस्र्। र्े ऊिुः-ककयर्ा मूल्येन ोीयर्े ? स ीह-
काषाापणसहसे्रण। र्ैः काषाापणसहसे्रण गहृीत्वा राज्ञः प्रलेपो ोत्तः, स्वस्थीभूर्ः।

118 
  ในระหว่างนี้พระราชาผู้ปกครองเมืองเสารปารกะทรงประชวรเพราะทรงเป็นไข้พิษ 

แพทย์ประจ าตัวพระองค์จึงแนะน าไม้จันทน์โคศีรษะ หลังจากนั้นพวกอ ามาตย์จึงด าเนินการ
เพื่อเสาะหาไม้จันทน์โคศีรษะ ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง อ ามาตย์
เหล่านั้นจึงเดินทางไปหาปูรณะแล้วกล่าวว่า “เจ้ามีไม้จันทน์โคศีรษะหรือ ?” ปูรณะนั้นกล่าว
ว่า “มี” พวกอ ามาตย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “เจ้าจะให้ด้วยราคาเท่าไร ?” ปูรณะนั้นกล่าวว่า 
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“เราจะให้ด้วยราคา 1 พันกระษาปณ์” อ ามาตย์เหล่านั้นจึงรับเอาด้วยราคา 1 พันกระษาปณ์
แล้วถวายยาทาบรรเทาแก่พระราชา พระองค์ก็ทรงมีอาการดีขึ้น  

 
  गहृपर्े, अस्या यमल्याः काषाापणसहस्रं मूल्यम।् न ि कश्चिद्यािर् इचर्। स कथयचर्-ीनय, 

पछयामः। र्ेनोपोचिार्ा। ज्योचर्ष्कः कथयचर्-अस्त्येर्ोेव। ककं  र्ु अरैकं  वस्त्रं पररभुक्तकम ।् 
एकमपररभुक्तकम।् योपररभुक्तम ,् अस्य पञ्िकाषा ापणिर्ाचन मूल्यम।् यत्तु पररभुक्तकम ,् 

अस्यार्ार्रृ्ीयाचन।
119 

  พราหมณ์กล่าวว่า “คฤหบดี  ผ้ายมลี (ผ้าคู่) นี้มีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์แต่ไม่มีใคร
ต้องการ” ชโยติษกะนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านจงน ามาเราจะดู พราหมณ์นั้นจึงน้อม (ผ้า) เข้าไปให้
แล้ว ชโยติษกะกล่าวว่า “เป็นอย่างนี้จริงๆ แต่ว่าบรรดาผ้าเหล่านี้ ผ้าผืนหนึ่งถูกใช้แล้ว อีกผืน
หนึ่งยังไม่ถูกใช้ ผ้าที่ยังไม่ถูกใช้นี้มีราคาห้าร้อยกระษาปณ์ ส่วนผ้าที่ถูกใช้แล้วมีราคาสองร้อย
ห้าสิบกระษาปณ์” 

 
 เหรียญมาษกะ (māṣaka/माषक) เป็นเหรียญเงินคล้ายเหรียญกระษาปณ์แต่มีมูลค่าน้อย
กว่าเหรียญกระษาปณ์ พบการใช้เหรียญมาษกะในตอนที่ภรรยาของภวิละให้เหรียญมาษกะแก่ปูรณะ
เพ่ือไปหาซื้ออาหารมาให้แก่พวกเด็กๆ ดังนี้  
 
 र्मार्ैषा श्चस्त्रय ीरकूटाकाषाापणान ्वस्त्रान्त्र्े ब्नश्चन्त्र्। र्यारकूटमाषको ोत्तः-पूवाभश्चक्षकामानयेचर्। स 
र्माोाय वीथीं संप्रश्चस्थर्ः।

120 
 โดยธรรมดาแล้วสตรีทั้งหลายเหล่านี้จะผูกเหรียญเงินไว้ที่ชายเสื้อ นางจึงให้เหรียญมาษกะ
จ านวนเล็กน้อยด้วยกล่าวว่า “เจ้าจงน าอาหารเช้ามา” ปูรณะจึงรับเงินนั้นแล้วออกเดินทางไปตามถนน  
 
 เหรียญสุวรรณะ (suvarṇa/सुवणा) เป็นเหรียญที่ท ามาจากทองมีมูลค่ามากกว่าเหรียญ
ทองแดงอย่างกระษาปณ์และเหรียญเงินอย่างปุราณะ ในทิวยาวทานนี้มักปรากฏร่วมกับค าว่า            
ลักษะ ( lakṣa/लक्ष ) เป็นสุวรรณลักษะ (suvarṇalakṣa/स ुवण ालक्ष ) ปรากฏในอวทานเรื่องที่  2                   
ปูรณาวทาน กล่าวคือในตอนที่เมื่อปูรณะทราบว่าอาการประชวรของพระราชาดีขึ้นเพราะไม้จันทน์           
โคศีรษะ เขาจึงน าไม้จันทน์โคศีรษะถือเข้าไปเฝ้าพระราชา และขายให้พระองค์ราคาเท่ากับทอง               
1 แสนเหรียญต่อไม้จันทน์โคศีรษะ 1 ท่อน หรือในตอนที่ปูรณะออกไปติดต่อซื้อสินค้าจากพวกพ่อค้า 
500 คนที่เพ่ิงส าเร็จการเดินเรือในมหาสมุทรมาถึงเมืองสูรปารกะ ดังนี้ 
 
  स संलक्षयचर्-गोिीष ािन्त्ोनेनासौ राजा स्वस्थीभ ूर्ः। र्ोथ ं मा ं िब्ोायचर्। सव ाथा 

गोिीषािन्त्ोनमाोाय गन्त्र्व्यम।् स गोिीषािन्त्ोनस्य चर्स्रो गश्चण्िका वसे्त्रण वपर्ायैकं पाश्चणना गहृीत्वा 
राज्ञः सकािं गर्ः। राज्ञा पषृ्टः-पूणा, अश्चस्र् ककंचिद् गोिीषािन्त्ोनम।् स कथयचर्-ोेव इोमश्चस्र्। 
ककमस्य मूल्यम ्? ोेव सुवणालक्षाः। अपरमश्चस्र् ? ोेव अश्चस्र्। र्ेन र्ाश्चस्र्स्रो गश्चण्िका ोचिार्ाः। 
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राज्ञामात्यानामाज्ञा ोत्ता-पूणास्य िर्स्रः सुवणालक्षाः प्रयच्छरे्चर्। पूणाः कथयचर्-ोेव, चर्स्रो ोीयन्त्र्ाम।् 
एकगश्चण्िका ोेवस्य प्राभरृ्चमचर्। र्र्स्र्स्य चर्स्रो ोत्ताः।

121 
  ปูรณะนั้นทราบว่าเพราะไม้จันทน์โคศีรษะพระราชาพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายดีขึ้น 

พระราชารับสั่งหาเราเพื่อสิ่งนั้นกระมัง ควรที่เราจะถือเอาไม้จันทน์โคศีรษะทั้งหมดไป เขาจึง
เอาผ้าคลุมไม้จันทน์โคศีรษะจ านวน 3 ท่อนไว้ เอามือถืออีก 1 ท่อนไป เข้าเฝ้าพระราชา 
พระราชาตรัสถามว่า “ปูรณะ เจ้ามีไม้จันทน์โคศีรษะกี่ท่อนกัน” ปูรณะนั้นกราบทูลว่า              
“มีเท่านี้พระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า “มีมูลค่าเท่าไร” ปูรณะกราบทูลว่า “ทอง 1 แสน
เหรียญ พระเจ้าข้า” พระราชาตรัสว่า “เจ้ามีอีกไหม” ปูรณะกราบทูลว่า “มีอีกพระเจ้าข้า” 
ปูรณะนั้นจึงแสดง (ไม้จันทน์โคศีรษะ) 3 ท่อนเหล่านั้น พระราชาจึงรับสั่งพวกมหาอ ามาตย์ว่า 
“พวกเจ้าจงให้ทอง  4 แสนเหรียญแก่ปูรณะ” ปูรณะกราบทูลว่า  “ข้าแต่พระองค์                        
ผู้สมมติเทพขอพระองค์โปรดประทาน 3 แสนเหรียญทองเถิด (เพราะว่า) ไม้จันทน์โคศีรษะ            
1 ท่อน ถวายเป็นราชบรรณาการแก่พระองค์” หลังจากนั้นพระราชาจึงทรงประทาน 3 แสน
เหรียญทองแก่ปูรณะนั้น  

 
  र्ेन खल ु समयेन प ूणो बकहचन ाग ार्ः। र् ेन श्र ुर् ं महासम ुरार्  ्पञ्ि वश्चणक्छर्ाचन 

संचसियानपाराश्चण सूपाारकं नगरमनुप्राप्तानीचर्। सोऽप्रववछयैव नगरं र्ेषां सकािमुपसंक्रान्त्र्ः। पचृ्छचर्-
भवन्त्र्ः, ककचमों रव्यचमचर् ? र्े कथयश्चन्त्र्-इों िेों िेचर्। ककं मूल्यम ्? र्े कथयश्चन्त्र्-साथावाह, 
ोरूमवप परमवप गत्वा त्वमेव प्रष्टव्यः। यद्यप्येवं र्थावप उच्यर्ां मूल्यम।् र्ैरष्टाोि सुवणालक्षा 
मूल्यमुपकोष्टम।् स कथयचर्-भवन्त्र्श्चस्र्स्रो लक्षा अवरंगं गहृ्णीर्, ममैर्र्।् पण्यमवचिष्टं ोास्याचम। र्था 
भवर्ु। रे्न चर्स्रो लक्षा ीनाय्य ोत्ताः।

122 
  โดยสมัยนั้น ปูรณะออกไปข้างนอกแล้วเขาได้ฟังว่าพ่อค้า 500 คน ส าเร็จการเดินเรือ

จากมหาสมุทรถึงเมืองสูรปารกะโดยล าดับ เขาไม่เข้าไปยังเมืองเลยแต่เข้าไปหาพ่อค้าเหล่านั้น
ถามว่า “ท่านผู้เจริญ ทรัพย์สมบัตินี้คืออะไร ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “ก็ทรัพย์สมบัตินี้ 
และนี้นั่นแหละ” ปูรณะ ถามว่า “มีมูลค่าเท่าไร ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “แน่ะท่าน
หัวหน้าพ่อค้า ท่านเดินทางไปไกลแสนไกลก็ต้องถูกถาม ถ้าถูกถามอย่างนี้แล้วท่านต้องบอก
มูลค่าไปตามนั้น” พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงแสดงมูลค่าจ านวน 18 แสนเหรียญทอง ปูรณะนั้น
กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านรับ 3 แสนเหรียญทองเป็นเงินมัดจ าแล้วให้ทรัพย์สมบัตินี้แก่
เรา เราจะให้สินค้าที่เหลือ” พวกพ่อค้ากล่าวว่า “ตกลงตามนั้น” ปูรณะนั้นจึงให้น าทอง 3 
แสนเหรียญมาให้ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 
121

Ibid., 19.                         
 

122
Ibid., 19-20.                         



415 

การศึกษา 
 ในการจัดการศึกษาเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยไม่มีการจ ากัดชนชั้น
วรรณะ เด็กทุกคนเมื่อโตขึ้นก็จะถูกส่งไปยังโรงเรียน โรงเรียนก็จะเรียกว่าเลขศาลา (lekhaśālā 
/लेखिाला) ดังตัวอย่าง 
 
  र्या स चलप्यक्षरािायास्याक्षराश्चण चिक्षचयर्ुमुपन्त्यस्र्ः।...र्र्ः स्वागर्ो भोजनवेलां ज्ञात्वा 

लेखिालायाः स्वगहृमागर्ो भोकु्तचमचर् यावर् ्पछयचर् िून्त्यम।्
123

  
  ทาสหญิงนั้นกระตุ้นเตือนให้สวาคตะนั้นไปศึกษาอักษรศาสตร์กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านอักษรศาสตร์…จากนั้น สวาคตะเมื่อนึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาอาหาร เขาก็ได้ออกจาก          
โรงเขียนหนังสือมาแล้วยังบ้านของตนเพื่อ  (ทาน) อาหาร จนกระทั่งเขาเห็น  (เรือน)                  
ที่ว่างเปล่า 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น สวาคตะเป็นบุตรที่เกิดมาแล้วท าให้พ่อแม่คือคฤหบดีโพธะต้อง
ประสบเรื่องร้ายต่างๆ มากมายอาทิเช่น เรือนถูกไฟไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย จนกระทั่งคฤหบดีและ
ภรรยาได้เสียชีวิตลง เพราะกลัวภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากความโชคร้ายของสวาคตะจึงไม่มีเหล่าญาติคนใด
คอยช่วยเหลือสวาคตะ ทาสหรือบริวารส่วนใหญ่ก็หนีหายตายจากไปหมด กระนั้นก็ยังคงมีทาสหญิง
คนหนึ่งผู้เติบโตมาแต่ดั้งเดิมกับตระกูลโพธะยังคงอยู่รับใช้สวาคตะด้วยความกตัญญูและส่งสวาคตะให้
ไปเรียนหนังสือ แม้ท้ายที่สุดแล้วทาสหญิงผู้เดียวคนนี้จะหนีและทิ้งสวาคตะไว้คนเดียวก็ตามเมื่อลอง
เสี่ยงทายดูแล้วเห็นว่า สวาคตะเป็นผู้น าโชคร้ายมาสู่เรือนนี้จริง  
 ในอวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยาวทาน พระเจ้าวาสวะตั้งความปรารถนาจะบริจาคทาน
ตลอด  12 ปี  ท้ายสุดแห่งการบูชายัญพระองค์รับสั่ งให้จัดตั้ งมหาประทาน  5 อย่างคือ                      
1. เหยือกที่ท าด้วยทอง 2. ภาชนะทองค า 3. ที่นอนที่ท าด้วยรัตนะทั้งสี่ 4. เงิน 500 กระษาปณ์            
5. หญิงสาวผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง  สุมติมาณพเป็นผู้ได้รับของพระราชทานเหล่านี้จาก
พระเจ้าวาสวะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมรับก็คือหญิงสาว เพราะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์และยัง              
ศึกษาอยู่ ดังนี้ 
 

 यर्ो राजा वासवः स ुमचर् ं माणवमग्रासने भोजचयत्वा पञ्ि प्रोानाचन प्रयच्छचर्। 
सुमचर्मााणवित्वारर महाप्रोानाचन गहृ्णाचर् ोण्िकमण्िलुप्रभरृ्ीचन, एकं कन्त्याप्रोानं न प्रचर्गहृ्णाचर्। स 
कथयचर्-अहं ब्रह्मिारी। यर्ः सा कन्त्या सुमचर्ं माणवं प्रासाकोकमचभरूपं दृष््वा लुब्र्ा स्नेहोत्पन्त्ना, 
र्ं सुमचर्ं माणवमेवमाह-प्रचर्गहृ्ण मां ब्राह्मण। स कथयचर्-न िक्यं मया प्रचर्गहृीर्ुम।्

124 
 ครั้งนั้น พระเจ้าวาสวะให้สุมติมาณพรับประทานอาหารบนอาสนะอันเลิศแล้ว
พระราชทานมหาประทาน 5 ประการ สุมติมาณพรับเครื่องมหาประทาน 4 ประการ อันมี
เหยือกทองค า เป็นต้น แต่ไม่รับเครื่องมหาประทานอย่างหนึ่งคือหญิงสาว เขากล่าวว่า “เรา
เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์” ล าดับนั้น หญิงสาวนั้นครั้นเห็นสุมติมาณพผู้มีรูปงามน่าเลื่อมใสก็
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เกิดความสเน่หาปรารถนาอยากจะได้มาครองจึงกล่าวกะสุมติมาณพนั้นอย่างนี้ว่า  “พราหมณ์ 
ท่านจงรับเราไปเถิด” มาณพนั้นจึงกล่าวว่า “เราไม่สามารถเพื่อที่จะรับเธอได้” 
 

 ศิษย์จะต้องจ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนให้แก่ผู้ที่เป็นอาจารย์ดังที่ปรากฏในตอนที่สุมติเมื่อ
ได้รับของพระราชทานจากพระเจ้าวาสวะก็ได้น าเงินและสิ่งของเหล่านั้นมอบให้แก่อาจารย์  
 
  स ि माणवकः सुमचर्स्र्ाचन ित्वारर महाप्रोानाचन गृय ह उपा्यायसकािं गर्ः। गत्वा 

िोपा्यायाय र्ाचन ित्वारर महाप्रोानान्त्यनुप्रयच्छचर्। रे्भ्यिोपा्यायस्त्रीश्चण प्रचर्गहृ्णाचर्, काषाापणानां 
र्ु पञ्ि िर्ाचन र्स्यैव सुमरे्ोाोाचर्।

125 
  ก็สุมติมาณพนั้นถือเอามหาประทานสี่ประการเหล่านั้นเข้าไปหาอาจารย์ ครั้นเข้าไปหา

แล้วก็ให้เครื่องมหาประทานสี่ประการเหล่านั้นแก่อาจารย์ แต่อาจารย์ของเขารับมหาประทาน
เพียงสามประการ และให้เงิน 500 กระษาปณ์แก่สุมตินั้นนั่นแล 

 
 ในทิวยาวทานปรากฏศาสตร์ที่ท าการสอนหลากหลายสาขาด้วยกันจ าแนกเป็นศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสติปัญญาประกอบด้วย  อักษรศาสตร์  (upanyasta/उपन्त्यस्र्) การค านวณ (saṁkhyā 

/संख्या)  คณิตศาสตร์  (gaṇanā/गणना) ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ (mudrā/मुरा) คณิตศาสตร์
เกี่ยวกับการลบ (uddhāra/उिार) จิตรกรรม (nyāsa/न्त्यास) ศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน (nikṣepa/ चनक्षेप)
การตรวจสอบพ้ืนที่ (vastuparīkṣā/वस्र्ुपरीक्षा) ตรวจสอบดูไม้ (dāruparīkṣā /ोारुपरीक्षा) การตรวจสอบ
รัตนะ (ratnaparīkṣā/ोारुपरीक्षा)  การตรวจสอบดูช้าง (hastiparīkṣā /हश्चस्र्परीक्षा) ตรวจสอบดูม้า 
(aśvaparīkṣā/अश्वपरीक्षा ) ดูลักษณะเด็กชาย (kumāraparīkṣā/कु मारपरीक्षा ) ดูลักษณะเด็กหญิง 
(kumārīparīkṣā/कुमारीपरीक्षा) ดังตัวอย่าง 
 
  योा महान ्संव ृत्तस्र्ोा चलप्यामुपन्त्यस्र्ः। संख्यायां गणनायां मुरायामुिारे न्त्यासे चनक्षेपे 

वस्र्ुपरीक्षायां ोारुपरीक्षायां रत्नपरीक्षायां हश्चस्र्परीक्षायामश्वपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमारीपरीक्षायाम।् 
सोऽष्टासु परीक्षासूि्टको वािकः पटुप्रिारः पश्चण्िर्ः संवतृ्तः।

126 
  ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มหาประณาทะได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ การค านวณ 

คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ จิตรกรรม ศาสตร์
ว่าด้วยการลงทุน การตรวจสอบพื้นที่ การตรวจสอบดูไม้ การตรวจสอบรัตนะ การตรวจสอบ 
ดูช้าง ตรวจสอบดูม้า ดูลักษณะเด็กชาย ดูลักษณะเด็กหญิง พระองค์มีความช านาญใน           
การตรวจสอบ 8 อย่าง (สาขา) เป็นผู้ชี้แจง ชาญฉลาด เชี่ยวชาญ 

 
  योा महान ्संवतृ्तः, र्ोा चलप्यामुपन्त्यस्र्ः संख्यायां गणनायां मुरायामुिारे न्त्यासे चनक्षेपे 

वस्र्ुपरीक्षायां रत्नपरीक्षायां हश्चस्र्परीक्षायामश्वपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमाररकापरीक्षायाम।् अष्टासु 
परीक्षासूिटको वािकः पश्चण्िर्ः पटुप्रिारः संवतृ्तः।
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  ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  ปูรณะได้รับการศึกษาในอักษรศาสตร์  การค านวณ 
คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ จิตรกรรม ศาสตร์
ว่าด้วยการลงทุน การตรวจสอบพื้นที่ การตรวจสอบรัตนะ การตรวจสอบดูช้าง ตรวจสอบดูม้า 
ดูลักษณะเด็กชาย ดูลักษณะเด็กหญิง เขามีความช านาญในการตรวจสอบ  8 อย่าง (สาขา) 
เป็นผู้ชี้แจง ชาญฉลาด เชี่ยวชาญ 

 
 นอกจากปรากฏศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านต่างๆ ดังข้างต้นแล้ว ยังปรากฏ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านกายภาพ ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกับการสู้รบ เช่น 
ศิลปะว่าด้วยการขี่ช้าง (hastiśikṣā/हश्चस्र्चिक्षा) ขี่หลังม้า (aśvapṛṣṭha/अश्वप ृष्ठ) การขับรถ (ratha                 

/रथ) การยิงลูกศร (śara/िर) การใช้ธนู (dhanuṣ/र्नुष )् การจัดทัพ (prayāṇa /प्रयाण) การลี้พล 
(niryāṇa/चनयााण) การใช้ตะขอบังคับช้าง (aṅkuśagraha/ङ्कुिग्रह) การใช้บ่วง (pāśagraha/पािग्रह) 
การ พุ่ งหอก ( tomaragraha/र् ोम रग्रह )  การ ใช้พลอง  (yaṣṭibandha/य व ष्टबन्त्र् )  การ ใช้ หมั ด 
(muṣṭibandha/मुवष्टबन्त्र्) การใช้เท้า (padabandha/पोबन्त्र्) การโจมตีระยะไกล (dūravedha/ोरूवेर्) 
การโจมตีจุดตาย (marmavedha/ममावेर्) การพุ่งหอกตรงเป้าหมาย (akṣuṇṇavedha/अक्षुण्णवेर्)             
การทุบอย่างรุนแรง (dṛḍhaprahārita/दृढप्रहाररर्) ดังตัวอย่าง 
 
  स याचन र्ाचन राज्ञां क्षवरयाणां मू्नााचभवषक्तानां जनपोैश्वयास्थामवीयामनुप्राप्तानां महान्त्र्ं 

प ृचथवीमण्िलम- चभचनश्चज ात्या्यासर्ा ं प ृथग  ्भवश्चन्त्र् चिल्पस्थानकमास्थानाचन, र्द्यथा- 
हश्चस्र्चिक्षायामश्वपषृ्ठे रथे िरे र्नुवष प्रयाणे चनयााणेऽङ्कुिग्रहे पािग्रहे र्ोमरग्रहे यवष्टबन्त्र्े मुवष्टबन्त्रे् 
पोबन्त्रे् चिखाबन्त्रे् ोरूवेरे् ममावेरे्ऽकु्षण्णवेरे् दृढप्रहाररर्ायां पञ्िसु स्थानेषु कृर्ावी संवतृ्तः॥

128
 

  (นอกจากนี้) พระองค์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและการฝึกฝน (การรบ) หลากหลายวิธี 
ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธีมูรธาภิเษกแล้ว ผู้จะได้รับราชสมบัติ 
อ านาจ และก าลังพลในดินแดนที่ปกครอง ผู้มีชัยครอบครองปฐพีมณฑลอันกว้างใหญ่ กล่าวคือ 
เป็นผู้ช านาญในศิลปะการฝึกช้าง ในการขี่หลังม้า ในการขับรถ ในการยิงลูกศร ในการใช้ธนู 
ในการจัดทัพ ในการลี้พล ในการใช้ตะขอบังคับช้าง ในการใช้บ่วง ในการพุ่งหอก ในการใช้
พลอง ในการใช้หมัด ในการใช้เท้า ในการใช้เวทมนต์ ในการโจมตีระยะไกล ในการโจมตี              
จุดตาย ในการพุ่งหอกตรงเป้าหมาย ในการทุบอย่างรุนแรง และเป็นผู้ช านาญในศาสตร์ทั้ง 5 

 
 ในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน กล่าวไว้ว่าโศรณะเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ในอาคม 4 หมวด
อีกด้วย  
 
 ...ीगमिर्ुष्टयमर्ीर्म,् सकृोागाचमफलं साक्षात्कृर्म।् मार्ावपर्रौ सत्येषु प्रचर्ष्ठावपर्ौ॥

129
 

 ...โศรณะนั้นเรียนรู้อาคมทั้ง 4 หมวด กระท าสกทาคามิผลให้แจ้งแล้วตั้งมารดาและบิดาทั้งสอง
ไว้ในสัจจะ 
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 อีกทั้งในทิวยาวทานยังกล่าวถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ ส าหรับชื่อเวทมนตร์ที่
ปรากฏคือ มโนชวา (manojavā/मनोजवा) ในอวทานเรื่องท่ี 2 ปูรณาวทาน ในเหตุการณ์ตอนที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าและพระมหาเมาทคัลยายนะเสด็จไปยังโลกธาตุมรีจิกเพ่ืออนุเคราะห์นางภัทรกันยา
มารดาของพระมหาเมาทคัลยายนะด้วยธรรมเทศนา ซึ่งในเวลาที่เสด็จกลับพระพุทธองค์ทรงใช้ฤทธิ์ที่
ชื่อว่า มโนชวา กลับมายังพระเชตวัน และในเรื่องท่ี 12 ปราติหารยสูตร ในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตอบรับการแสดงปราติหารย์ที่พวกเดียรถีย์มาท้าทาย พวกเดียรถีย์ก็ได้ไปเชิญชวนบุคคลต่างๆ มาเข้า
พวกกับตน และบุคคลแรกท่ีพวกเขาได้ไปเชิญชวนให้มาร่วมกับพวกตนคือปริพาชกนามว่า รักตากษะ 
ผู้ช านาญในทักษะการใช้เวทมนตร์ (indrajāla/इन्त्रजाल) ดังนี้ 
 
  भगवर्ा अचभकहर्ः -मौद्गल्यायन गच्छामः। गच्छामो भगवन।् कस्य ऋद्ध्या? र्थागर्स्य 

भगवर्ः। यको एवम ,् समन्त्वाहर जेर्वनम।् ीगर्ाः स्मो भगवन ,् ीगर्ाः। मौद्गल्यायनस्र्र्ो 
ववस्मयावश्चजार्मचर्ः कथयचर् - ककं नामेयं भगवन ्ऋविः ? मनोजवा मौद्गल्यायन।

130 
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะไปกันเถอะ” พระเถระกราบ            

ทูลว่า “ไปกันพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เราจะไปโดยฤทธิ์ของใคร” พระเถระ
กราบทูลว่า “ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตถาคตพระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า               
“ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจงใคร่ครวญพระเชตวันดูเถิด” พระเถระกราบทูลว่า “พวกเรามาถึงแล้ว 
พระเจ้าข้า พวกเรามาถึงแล้ว” หลังจากนั้น พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีความรู้แต่ถูก                 
ความสงสัยบดบังแล้วจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฤทธิ์นี้มีชื่อว่าอะไร” พระผู้มี           
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนเมาทคัลยายนะ ฤทธิ์นี้มีชื่อว่า มโนชวา 

 
  र्ेषामेर्ोभवर्-् न य हेव श्रमणो गौर्मो चनष्पलाचयष्यचर्, नाप्यनचर्गर्मचर्गचमष्यचर्। नूनं 

श्रमणो गौर्मः पक्षपयेषणं कर्ुाकामः। वयमवप र्ावर् ्पक्षपयेषणं कररष्यामः। इचर् ववकोत्वा रक्ताक्षो 
नाम पररव्राजक इन्त्रजालाचभज्ञः स ीहूर्ः।

131 
  พวกเดียรถีย์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ศรมณเคาตมะจะไม่หนีไปอย่างแน่นอน และคงจะ

ไม่รับกิจนิมนต์ที่ยังไม่ได้รับ ศรมณเคาตมะต้องกระท าการแสวงหาพรรคพวกแน่นอนอย่างไม่
ต้องสงสัย” ถึงกระนั้น แม้พวกเราก็จะกระท าการแสวงหาพรรคพวก รู้แล้วอย่างนี้ พวกเขาได้
ไปชวนปริพาชกนามว่า รักตากษะ ผู้ช านาญในทักษะการใช้เวทมนตร์  

  
วัฒนธรรมและประเพณี 

 
อินเดียเป็นชาติที่ได้ชื่อว่าสามารถสืบต่อวัฒนธรรม และประเพณีโบราณมาได้โดยไม่ขาด

ตอน สามารถที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ได้จนปัจจุบัน  ในเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีที่จะศึกษาจากคัมภีร์ทิวยาวทานนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเรื่องของพิธีสังสการ 
เทศกาล อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เป็นล าดับดังนี้ 
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พิธีสังสการ 
  โดยพ้ืนฐานของสังคมอินเดียดั้งเดิมนั้นก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาบนผืน
แผ่นดินชมพูทวีป ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนับได้ว่ามีความใกล้ชิดและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนมาเก่า
ก่อนและยาวนาน และท าให้สังคมอินเดียเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมรูปแบบต่างๆ ในแต่ละช่วง
ของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย แม้ว่าทิวยาวทานจะเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นน าเสนอหลักค า
สอนทางพุทธศาสนาก็จริงอยู่ในท านองเดียวกันก็ยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์-ฮินดู อันเป็น
พ้ืนฐานที่ฝังแนบแน่นไปกับผู้คนอย่างแยกไม่ออกด้วยเช่นกัน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าสังคมอินเดีย
เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งในภาษาสันสกฤตเรียกพิธีกรรมทางศาสนาว่า สังสการ 
ซึ่งหมายถึงพิธีที่ชาวฮินดูต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต จ านวนพิธีสังสการนั้นแตกต่างกัน
ออกไป ในยาชญวัลกยะและมนูบอกว่ามี 13 สังสการ ในอัคนิปุราณะและภาวิษยปุราณะบอกว่ามี 48
สังสการ132 ส่วนในสังสการวิธีของสวามีทยานันทะ (Dayananda) บอกว่ามีสังสการจ านวน 16 พิธีอัน
เป็นพิธีสังสการที่ผู้คนในปัจจุบันนิยมปฏิบัติกัน มีดังนี้133 
  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 

                                                           

 
132

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987), 17-23.  

 
133

S. Dayananda, Samskara Vidhi (Ajmer: Vedic Ajmer Samvata, 1975), 89. 
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  ในบรรดาพิธีกรรมเหล่านี้พิธีกรรมที่พบปรากฏในทิวยาวทาน ได้แก่ พิธีก่อนคลอด 2 พิธี
คือ พิธีครภาธานะ (พิธีตั้งครรภ์) และพิธีปุงสวนะ (พิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์) พิธีหลังคลอดตอนยัง
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 สังสการ134 คือ พิธีตั้งครรภ์ถัดจากวันวิวาห์ กล่าวคือ หลังจากที่สามีและ
ภรรยาแต่งงานกันแล้ว ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับพิธีนี้คือภายหลังจากที่ภรรยามีระดูแล้วประมาณ
คืนที่สี่ถึงคืนที่สิบหก สามีจะต้องเข้าไปเสพสังวาสกับภรรยาของตน มีความเชื่อกันว่าในแต่ละคืนที่
สามีเสพสังวาสกับภรรยาจนเกิดการตั้งครรภ์นั้นจะบ่งบอกถึงเพศและลักษณะของบุตรที่จะได้รับ ดังนี้ 
   คืนที่ 4 จะได้รับบุตรชายที่มีอายุสั้นและไร้ทรัพย์สมบัติ  
   คืนที่ 5 จะได้รับบุตรสาวที่มีลักษณะธรรมดา 
   คืนที่ 6 จะได้รับบุตรชายที่มีลักษณะธรรมดา 
   คืนที ่7 จะได้รับบุตรสาวที่เป็นหมัน 
   คืนที่ 8 จะได้รับบุตรชายที่กลายมาเป็นเจ้าและมีความเจริญรุ่งเรือง 
   คืนที่ 9 จะได้รับบุตรสาวที่มีลักษณะดี 
   คืนที่ 10 จะได้รับบุตรชายที่เป็นผู้ทรงปัญญา 
   คืนที่ 11 จะได้รับบุตรสาวทีก่ลายมาเป็นหญิงนอกศาสนา 
   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 
  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทาน พิธีครภาธานะ สังสการ มีกล่าวไว้แต่เพียงว่าเมื่อ
คฤหบดีแต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน ก็ได้เสพสังวาสกับสตรีนั้น และภรรยาของคฤหบดีนั้นก็
ได้ตั้งครรภ์แล้ว มิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาไว้ ดังนี้ 
 
   र्ेन सदृिार् ्कुलार् ्कुलरमानीर्म।् स र्या सार्ं क्र्िचर् रमर्े पररिारयचर्। र्स्य क्र्िर्ो 

रममाणस्य पररिारयर्ः कालान्त्र्रेण पत्नी ीपन्त्नसत्त्वा संवतृ्ता।
135 

   คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน เขาหยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาส
กับสตรีนั้น เวลาผ่านไปภรรยาของคฤหบดีนั้นผู้หยอกเย้า อภิรมย์ และเสพสังวาสก็ได้ตั้งครรภ์ 
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Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 52-53.   

 
135

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 15.                     
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  2. ปุงสวนะ สังสการ คือ พิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ พิธีนี้จะกระท าสองช่วงคือประมาณ
เดือนที่สามของการตั้งครรภ์และเดือนที่เก้า พิธีนี้มักจะกระท าในวันพระจันทร์เต็มดวงโดยเริ่มจากน า
น้ าผลไม้ที่ใส่ส่วนของต้นไทรให้หญิงตั้งครรภ์ดื่ม ไทรนี้จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงว่าช่วยป้องกัน 
การแท้ง และรับประกันถึงการมีบุตรชาย หรือน าสมุนไพรมาผสมกับน้ านมแล้วให้หญิงตั้งครรภ์ดื่มซึ่ง
ห้ามอาเจียนหรือบ้วนออกมา วางถ้วยน้ าไว้ที่หน้าตัก หญิงที่ตั้งครรภ์สัมผัสที่ครรภ์ของตนท่องมนตร์
แล้วตั้งความปราถนาว่า ขอให้เด็กชายผู้มีรูปงามจงมาเกิด136 ทว่าตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทาน
จะเป็นไปในลักษณะที่เมื่อสามีทราบว่าภรรยาของตนเองได้ตั้งครรภ์เพ่ือต้องการให้บุตรเกิดมาอย่างมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ จึงได้ท าการดูแลภรรยาเป็นอย่างดีในเวลาที่ตั้งครรภ์ ดังนี้ 
 
   ीपन्त्नसत्त्वां ि र्ां ववकोत्वा उपररप्रासाोर्लगर्ामयश्चन्त्रर्ां र्ारयचर् िीर्े िीर्ोपकरणैरुष्ण                

उष्णोपकरणैव ैद्य प्रज्ञप्तैराहारै ना ा चर्चर्कै्तना ात्य लैना ा चर्लवणैना ा चर्मर्ुरै ना ा चर्कटु कै ना ा चर्कषायै 
श्चस्र्क्ता ललवणमर्ुर- कटुकषायवववश्चज ार् ैराहौरः, हारार् ाहारववभूवषर्गारी ं अप्सरसचमव 
नन्त्ोनवनवविाररणीं मञ्िान्त्मञ्िं पीठात्पीठम(न)वर्रन्त्र्ीमुप(मर्?)ररमां भूचमम।् न िास्या 
अमनोज्ञिब्ोश्रवणं यावोेव गभास्य पररपाकाय।

137 
  หลังจากได้ทราบว่าภรรยานี้ตั้งครรภ์แล้ว เศรษฐีจึงให้นางพักอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดซึ่ง

ไม่มีเคร่ืองก้ันกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวเศรษฐีก็ให้ดูแลนางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่อ
อากาศร้อนก็ให้ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่ง
ไม่ขมเกินไป ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวานเกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป ให้
ดูแลด้วยอาหารที่ไม่ขม ไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เผ็ดร้อน และไม่ฉุน ให้นางประดับ
ร่างกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและเครื่องอาภรณ์ ให้ดูแลนางจากเตียงสู่เตียงจากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้
ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด (ท าให้นาง) ดูคล้ายกับนางฟ้าเดินท่องเที่ยวไปในสวนนันทนวันอนึ่ง 
ภรรยาของคฤหบดีนั้นไม่ได้ยินเสียงที่จะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่ง
ครรภ์แก่ใกล้คลอด  

 
3. ชาตกรมะ สังสการ คือ พิธีเกิด พิธีนี้จะท าก่อนตัดสายสะดือเด็ก บิดาจะอุ้มเด็กไป

นั่งทางทิศตะวันตกของพิธีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พราหมณ์ผู้ท าพิธีจะเริ่มพิธีด้วยการเผาไม้
จันทน์ขณะเดียวกันก็ท่องมนตร์ไปด้วย ในพิธีจะมีการสังเวยอัคนิเทพ โสมเทพ พระอินทร์ ภู (แผ่นดิน) 
ภูวาหะ (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”138  

                                                           

 
136

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 60-63.    

 
137

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 1.                    

  
138

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 70-77.     
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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
ใหม่จึงนิยมตั้งชื่อเด็กตามชื่อบรรพบุรุษก็มี139 ตอนท้ายพิธีตั้งชื่อบิดามารดาและบรรดาแขกที่มา
ร่วมงานจะพากันมอบของขวัญและให้พรเด็กด้วยมนตร์ของพระเวทซึ่งมีใจความว่า “ขอให้เจ้าอายุมั่น
ขวัญยืน มีการศึกษา ยึดมั่นในศาสนา มีชื่อเสียง ขยันหมั่นเพียร มีอ านาจ มีกุศลจิต และประสบ            
ความมั่งค่ังในชีวิต”140 
  ในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นจะเป็นพิธีฉลองวันเกิดและพิธีตั้งชื่อ มักจะท าต่อเนื่องกันโดยจะ
ท าพิธีฉลองวันเกิดก่อนแต่มิได้ให้รายละเอียดไว้ว่าปฏิบัติอย่างไรบ้างแค่กล่าวว่าญาติทั้งหมดมา
ประชุมกันและท าการฉลองวันเกิดตลอดสามสัปดาห์เท่านั้น จากนั้นก็จะท าพิธีตั้งชื่อต่อจากการฉลอง
วันเกิดซึ่งดังที่ปรากฏในคัมภีร์กล่าวเพียงแต่ว่าจะท าการตั้งชื่อประมาณวันที่ 21 หลังจากที่ทารกถือ
ก าเนิดขึ้นแล้ว ส าหรับพิธีตั้งชื่อนั้นบิดามารดาจะสอบถามความคิดเห็นของญาติๆ ก่อนที่จะตั้งชื่อ 
และในการตั้งชื่อก็มักจะตั้งชื่อตามเหตุการณ์ตอนที่ทารกเกิด นักษัตรที่ทารกเกิด ตามลักษณะของ
ทารก ตั้งชื่อตามบิดา ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
 
  ो ा रक ो  ज ा र् ो ऽ चभरूप ो  ोि ा न ी य ः  प्र ा स ा क ोक ो  ग ौ र ः  कनकवण ा छछर ाक ा रि ी ष ा ः 

प्रल बबाहुववास्र्ीणाललाटः संगर्भ्रूस्र्ुङ्गनासः। यश्चस्मन्त्नेव कोवसे ोारको जार्ः, र्श्चस्मन्त्नेव कोवसे 
भवस्य गहृपरे्भूायस्या मारया सवााथााः सवाकमाान्त्र्ाः पररपूणााः। र्स्य ज्ञार्यः संग य समाग य रीश्चण 
सप्तकान्त्येकववंिचर्कोवसाचन ववस्र्रेण जार्स्य जार्महं कृत्वा पूव ावर्  ्यावत्पूणेचर् नामर्ेयं 
व्यवस्थावपर्म।्

141 
  ทารกเกิดแล้วมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะ

มีลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวย้อยลง มีหน้าผากกว้าง คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ในวันที่ทารกเกิด
แล้วทรัพย์สมบัติ การงานทั้งหมดของคฤหบดีภวะส าเร็จบริบูรณ์แล้วอย่างมากมาย เหล่าญาติ
ของคฤหบดีภวะนั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วท าการฉลองวันเกิดให้แก่ทารกผู้เกิดแล้วตลอด              
3 สัปดาห์ คือ 21 วันอย่างยิ่งใหญ่ เสร็จแล้วให้จัดพิธีตั้งชื่อว่า “ปูรณะ”  
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หลักการตั้งชื่อการปารศกระ คฤหสูตร กล่าวว่า ชื่อเด็กชายควรเป็นอักษรจ านวนคู่ ส่วนเด็กหญิ งควรเป็น
อักษรจ านวนคี่ และลงท้ายด้วยสระเสียงยาวคือ อา หรือ อี เช่น สีตา ภารตี อินทิรา เป็นต้น เพราะฟังดูแล้วละมุนละไมร่ืนหูดี 
ส่วนชื่อเด็กชายอาจประกอบด้วยสระสองตัวถึงสี่ตัว ส่วนพยัญชนะควรเป็นพยัญชนะเสียงก้องคือ พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของ
พยัญชนะวรรค อย่างไรก็ดีพยัญชนะเศษวรรค คือ ย ร ล ว ห ก็อาจน ามาตั้งเป็นชื่อได้เช่นเดียวกัน เช่นค าว่า ลักษมณะ เป็น
ตัวอย่าง. 
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  ो ा रक ो ज ार् ः।  अचभरूप ो ोि ान ीय ः प्र ास ा कोक ो  ग ौ र ः  कनकवण ाछछर ाक ा र चिर ा ः 
प्रल बबाहुववास्र्ीणावविालललाटः संगर्भ्रूरुत्तुङ्गनासो रत्नप्रत्युचप्तकया कश्चणाकया ीमुक्तयालंकृर्ः। 
बलसेनेन गहृपचर्ना रत्नपरीक्षका ीहूयोक्ताः। भवन्त्र्ः, रत्नानां मूल्यं कुरुर् इचर्। न िक्यर्े रत्नानां 
मूल्यं कर्ुाचमचर्। र्मार्ा यस्य न िक्यर्े मूल्यं कर्ुं र्स्य कोकटमूल्यं कक्रयर्े। र्े कथयश्चन्त्र्-गहृपर्े, 
अस्य रत्नस्य कोकटमूाल्यचमचर्। र्स्य ज्ञार्यः संग य समाग य रीश्चण सप्तकाचन एकववंिचर्कोवसाचन 
ववस्र्रेण जार्स्य जाचर्महं कृत्वा नामर्ेयं व्यवस्थापयश्चन्त्र्- ककं भवर्ु ोारकस्य नामेचर्। अयं 
ोारकः कोकटमूल्यया रत्नप्रत्युचप्तकया ीमुक्तया जार्ः, श्रवणेषु ि नक्षरेषु। भवर्ु ोारकस्य श्रोणः 
कोकटकणा इचर् नाम।

142
  

  ทารกเกิดแล้วมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะ
มีลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวย้อยลง มีหน้าผากกว้าง คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ผู้ประดับด้วยการ
สวมใส่เครื่องประดับหูซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะพลเสนคฤหบดีเรียกช่างตรวจสอบรัตนะ มาถามว่า 
“ท่านผู้เจริญ พวกท่านจงก าหนดราคาของรัตนะเถิด” ช่างตรวจสอบรัตนะกล่าวว่า “พวกเรา
ไม่สามารถก าหนดมูลค่าของรัตนะได้” ตามธรรมดาแล้วรัตนะที่ไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้จะ
ถูกก าหนดให้มีมูลค่า 1 โกฏิ ช่างตรวจสอบรัตนะเหล่านั้นย่อมกล่าวว่า “ดูก่อนคฤหบดี รัตนะ
นี้มีมูลค่า 1 โกฏิ” เหล่าญาติทั้งหลายของคฤหบดีนั้นมาประชุมกันแล้วจัดงานฉลองวันเกิดแก่
ทารกที่เกิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 สัปดาห์คือ 21 วัน แล้วตั้งชื่อให้  (โดยระบุ) ว่า “ทารกจะชื่อ
อะไรดี ทารกนี้เกิดมาพร้อมกับสวมใส่เครื่องประดับหูที่เต็มไปด้วยรัตนะอันมีมูลค่า 1 โกฏิ 
และถือก าเนิดในนักษัตรศรวณะ ทารกจงชื่อว่า โศรณโกฏิกรรณะเถิด”  

 
  ो ा रक ो  ज ार् ो ऽ चभरूप ो  ोि ान ी य ः  प्र ा स ा क ोक ो  ग ौ र ः  कनकवण ा छछर ाक ा र चि र ा ः 

प्रल बबाहुववास्र्ीणाललाटः संगर्भ्रूस्र्ुङ्गनासो दृढककठनिरीरो महानग्नबलः। र्स्य ज्ञार्यः संग य 
समाग य रीश्चण सप्तकान्त्येकववंिचर्रा वर ंकोवसाचन र्स्य जार्स्य जार्ः महं  कृ त्वा नामर्ेयं 
व्यवस्थापयश्चन्त्र्-ककं भवर्ु ोारकस्य नाम ? अयं ोारकः वप्रयसेनस्य साथावाहस्य पुरः। र्द्भवर्ु 
ोारकस्य नाम सुवप्रय इचर्।

143 
  ทารกที่เกิดมามีรูปงามชวนมองน่าเลื่อมใส ผุดผ่อง ผิวพรรณดังทอง มีศีรษะลักษณะ

เหมือนฉัตร มีแขนเรียวห้อยลงมา หน้าผากกว้าง จมูกโด่ง คิ้วโก่ง มีร่างกายแข็งแรงมั่นคง               
มีก าลังมากเหมือนนักมวยปล้ า ญาติทั้งหลายของหัวหน้าพ่อค้านั้นมาประชุมกันแล้วกระท า
การฉลองวันเกิดให้แก่ทารกนั้นซึ่งเกิดได้ประมาณ 3 สัปดาห์ 21 วัน จัดพิธีตั้งชื่อ (โดยถาม) ว่า 
“ทารกควรจะชื่ออะไร ?” ญาติๆ ต่างพากันพูดว่า “ทารกนี้เป็นบุตรของหัวหน้าพ่อค้าชื่อว่า 
ปริยเสนะ ดังนั้นควรจะชื่อว่า สุปริยะ เถิด” 

 
 5. อันนปราศนะ สังสการ คือ พิธีป้อนข้าวน้ า หกเดือนหลังคลอดทารกจะต้องการ
อาหารมากขึ้น ขณะที่นมมารดาจะค่อยๆ หมดไป เพ่ือสุขภาพของเด็กและมารดาเด็กจ าเป็นต้องหย่า
นมแม่แล้วหันไปดื่มนมสัตว์ หรือทานอาหารแทน พิธีนี้จัดให้มีขึ้นในเดือนที่  6 ของเดือนทางสุริยคติ
หลังจากเด็กคลอดหรืออาจท าเดือนใดก็ได้ตามแต่ความนิยมของแต่ละครอบครัว แต่ต้องไม่เกินเดือนที่
10 หลังเด็กเกิดโดยมีเคล็ดอยู่ว่าถ้าต้องการให้เด็กมีสติปัญญาหลักแหลม บิดามารดาจะนิยมป้อน
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ข้าวต้มผสมเนยเหลว นมเปรี้ยว และน้ าผึ้งแก่เด็ก ในพิธีบิดามารดาจะป้อนอาหารเด็กตามที่เด็ก
ต้องการ ขณะเดียวกันก็ท่องมนตร์ไปด้วย เมื่อป้อนอาหารเสร็จทั้งเจ้าภาพและผู้มีร่วมงานจะพากันให้
ศีลให้พรเด็กด้วยมนตร์ของพระเวทซึ่งมีใจความว่า “ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เจ้าบริโภคขอให้เจ้า
สมบูรณ์แข็งแรงด้วยพรของพระเจ้า”144  
 ทางด้านคัมภีร์ทิวยาวทานหลังจากทารกถือก าเนิดและได้รับการตั้งชื่อแล้วก็ได้กล่าวไว้ว่า
ทารกนั้นจะมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและเลี้ยงดูด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้นจนทารกนั้นเติบโต
ขึน้ตามล าดับ ดังนี้ 
 

र्स्य ज्ञार्यः संग य समाग य नामर्ेयं व्यवस्थापयश्चन्त्र् - ककं भवर्ु ोारकस्य नामेचर्। 
ज्ञार्य ऊिुः - यश्चस्मन्त्नेव कोवसे जार्स्र्श्चस्मन्त्नेव कोवसे महाजनकायेन नाोो मुक्तः। र्स्मार् ्भवर्ु 
ोारकस्य महाप्रणाो इचर् नाम। र्स्य महाप्रणाो इचर् नामर्ेयं व्यवस्थावपर्म।् महाप्रणाोो ोारकोऽ- 
ष्टाभ्यो र्ारीभ्योऽनुप्रोत्तो द्वाभ्यामंसर्ारीभ्यां द्वाभ्यां मलर्ारीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरर्ारीभ्यां द्वाभ्यां क्र्िचन- 
काभ्याम ।् सोऽष्टाचभर्ा ारी चभरुन्त्नीयर्े व्य ार् े क्षीरेण ो्ना नवनीर्ेन सवप ाषा सवप ामण्िे - 
नान्त्यैिोत्तप्तोत्तप्तैरुपकरणवविेषैः। ीिु वर्ारे् ह्रोस्थचमव पङ्कजम।् 

ญาติทั้งหลายต่างก็มาประชุมกันตั้งชื่อให้แก่ทารกนั้นว่า “ทารกจะมีชื่อว่าอะไรดี” 
เหล่าญาติทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ในวันที่ทารกนี้ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา หมู่มหาชนต่างก็
ร้องไห้ เพราะฉะนั้นทารกจงมีชื่อว่า มหาประณาทะ เถิด” เหล่าญาติจึงตั้งชื่อว่า                      
มหาประณาทะให้แก่ทารกนั้น มหาประณาทะได้รับการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยง 8 คน ได้แก่ พี่เลี้ยง
ที่คอยอุ้ม 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยให้น้ านม 2 คน พี่เลี้ยงที่คอยช าระล้างสิ่งสกปรก 2 คน พี่เลี้ยงที่
คอยเล่นหยอกเย้า 2 คน พี่เลี้ยงทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส 
เนยข้นและด้วยอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด ทารกนั้นเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วเหมือนดอกบัวที่อยู่ในบึงฉะนั้น 

 
 6. อุปนยนะ สังสการ คือ พิธีเริ่มศึกษาหรือพิธีสวมด้ายยัชโญปวีต เป็นพิธีส าคัญอีกพิธี
หนึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญแก่การศึกษา และเป็นเครื่องหมายว่าเป็นทวิชาติหรืออารยันของ           
ชาวฮินดู พิธีนี้เด็กวรรณะพราหมณ์ควรเข้าพิธีเมื่ออายุได้ 5 ปีนับแต่วันตั้งครรภ์ เด็กวรรณะกษัตริย์
ควรเข้าพิธีเมื่ออายุได้ 6 ปี ส่วนเด็กวรรณะแพศย์ควรเข้าพิธีตอนอายุได้ 8 ปี พิธีจะเริ่มด้วยการบูชาไฟ
อาจารย์ผู้ท าพิธีจะบอกให้เด็กกล่าวปฏิญาณว่า จะรักษาพรหมจรรย์ของตนจนกว่าจะถึงวันแต่งงาน 
จากนั้นจะคล้องสายยัชโญปวีตแก่เด็กทางไหล่ซ้ายเฉวียงไปทางขวาระดับบั้นเอว พร้อมกล่าวคาถา
จากโศลกในพระเวทซึ่งมีเนื้อหาว่า “เธอเป็นพรหมจารีของพระประชาบดีของเทพปราณ ก าลังสวม
ด้ายศักดิ์สิทธิ์ของพระประชาบดี ขอให้เธอมีความรู้ขององค์ประชาบดี พระอาทิตย์ และพระแม่ธรณี 
มีพลังกาย พลังจิตเข้มแข็ง ขอให้เธอเป็นผู้คุ้มครองรักษาความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นของ
ปราณชาติทั้งปวง” ตอนท้ายพิธีพ่อแม่เด็กรวมทั้งแขกที่มาร่วมพิธีจะพากันสวดอ้อนวอนเทพเจ้า
เพ่ือให้พรเด็กว่า “ขอให้เธอเจริญเติบโต มีความเข้มแข็ง มีความกล้าหาญ อายุมั่นขวัญยืน มีสติปัญญา
และประสบความรุ่งเรืองในชีวิต”145  
                                                           

 
144

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 91-93.      

 
145

Ibid., 111-120.     
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ในทิวยาวทานอาจไม่ได้กล่าวถึงการคล้องสายยัชโญปวีตที่แสดงถึงการเริ่มศึกษาเพ่ือเป็น
พราหมณ์ และม ิได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีอุปนยนะไว้ ทว่าตามที่ปรากฏในคัมภีร์ครั้นเมื่อ
บุตรเติบโตถึงวัยอันสมควรมารดาบิดาก็จะส่งบุตรของตนไปศึกษาเล่าเรียนตามศาสตร์สาขาต่างๆ ดังนี้ 
 
  योा महान ्संव ृत्तस्र्ोा चलप्यामुपन्त्यस्र्ः। संख्यायां गणनायां मुरायामुिारे न्त्यासे चनक्षेपे 

हश्चस्र्परीक्षायामश्वपरीक्षायां रत्नपरीक्षायां ोारुपरीक्षायां वस्त्रपरीक्षायां पुरुषपरीक्षायां स्त्रीपरीक्षायाम।् 
नानापण्यपरीक्षासु पयावोार्ः सवािास्त्रज्ञः सवाकलाचभज्ञः सवाचिल्पज्ञः सवाभूर्रुर्ज्ञः सवागचर्गचर्ज्ञः 
उि्टको वािकः पश्चण्िर्ः पटुप्रिारः परमर्ीक्ष्णचनचिर्बुविः संवतृ्तोऽश्चग्नकल्प इव ज्ञानेन। स याचन 
र् ा चन र ाज्ञ ा ं  क्षवरय ाणा ं  म ू ्न ा ा चभ वषक्त ान ा ं  जनपोै श्वय ास्थ ामव ीय ामन ुप्र ाप्त ान ा ं  मह ान्त्र्ं  
पचृथवीमण्िलमचभचनश्चजात्या्यावसर्ां पथृग्भवश्चन्त्र् चिल्पस्थानकमास्थानाचन, र्द्यथा-हश्चस्र्ग्रीवायां 
अश्वपषृ्ठे रथे त्सरुर्नुःषु उपयाने चनयााणेऽङ्कुिग्रहे र्ोमरग्रहे छेद्ये भेद्ये मुवष्टबन्त्र्े पोबन्त्र्े ोरूवेरे् 
िब्ोवेरे्ऽकु्षण्णवेरे् ममावेरे् दृढप्रहाररर्ायाम।् पञ्िसु स्थानेषु कृर्ावी संवतृ्तः।

146 
  ในเวลาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ สุปริยะได้รับการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ การค านวณ 

คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ จิตรกรรม ศาสตร์
ว่าด้วยการลงทุน การตรวจสอบดูช้าง ตรวจสอบดูม้า การตรวจสอบรัตนะ การตรวจสอบดูไม้ 
ตรวจดูผ้า ดูลักษณะบุรุษ ดูลักษณะสตรี เขามีความช านาญในการตรวจสอบสินค้าต่างๆ รู้
ศาสตร์ทุกอย่าง รู้จติกรรมทุกอย่าง รู้ศิลปะทุกอย่าง  รู้ภาษาสัตว์ทุกชนิด รู้การด าเนินชีวิตใน
คติ (ภพ) ทั้งปวง เป็นผู้คงแก่เรียน เป็นผู้ชี้แจง ชาญฉลาด เชี่ยวชาญ (นอกจากนี้) เขายังเป็นผู้
มีปัญญาฉลาดหลักแหลมเหนือคนทั่วไป ด้วยความรู้ของเขา เขาจึงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเสมือน
แสงไฟซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับกษัตริย์เจ้าแผ่นดินผู้ประกอบพิธีมูรธาภิเษกแล้ว ผู้จะได้รับราช
สมบัติ อ านาจ และก าลังพลในดินแดนที่ปกครอง ผู้มีชัยครอบครองปฐพีมณฑลอันกว้างใหญ่ 
กล่าวคือ เป็นผู้ช านาญในศิลปะการฝึกช้าง ในการขี่หลังม้า ในการขับรถ ในการยิงลูกศร ใน
การใช้ธนู ในการจัดทัพ ในการลี้พล ในการใช้ตะขอบังคับช้าง ในการใช้บ่วง ในการพุ่งหอก ใน
การใช้พลอง ในการใช้หมัด ในการใช้เท้า ในการใช้เวทมนต์ ในการโจมตีระยะไกล ในการโจมตี
จุดตาย ในการพุ่งหอกตรงเป้าหมาย ในการทุบอย่างรุนแรงและเป็นผู้ช านาญในศาสตร์ทั้ง 5 

 
7. วิวาหะ สังสการ คือ พิธีแต่งงาน การแต่งงานไม่เพียงแต่เป็นความจ าเป็นทางสังคม

เท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ทางศาสนาด้วย ในสมัยอุปนิษัทสังคมฮินดูได้มีระบบอาศรมธรรมขึ้นมา ชาวฮินดู
จะต้องประพฤติตามทุกๆ อาศรมจนกว่าจะได้บรรลุโมกษะ การแต่งงานอยู่ในระยะที่ 2 ของช  วิตคือ 
ช่วงคฤหัสถะ อาศรม เป็นช่วงที่คู่บ่าวสาวตกลงใจจะสืบสกุล การแต่งงานแบ่งเป็น 8 ชนิดคือ147  

7.1 พรหมะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ชาวฮินดูถือว่าประเสริฐที่สุด บิดาได้ยกลูก
สาวของตนให้แก่ชายผู้มีความประพฤติและการศึกษาดี ฝ่ายชายเองก็ยอมรับฝ่ายหญิงไว้เป็นภรรยา
อย่างเต็มใจและให้เกียรติโดยไม่เรียกสินสอดทองหมั้นใดๆ ทั้งสิ้น   

7.2 ไทวะ วิวาหะ การแต่งงานที่บิดาของฝ่ายหญิงได้มอบบุตรสาวของตนแก่ฤษีผู้ท า
พิธีบูชายัญในฐานะเป็นทักษิณา หรือเครื่องบูชายัญ 
                                                           

 
146

P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 63.                    

 
147

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 156-169; และวิทยา ศักยาภินันท์, ศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 106-108.   
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7.3 อารษะ วิวาหะ การแต่งงานที่ฝ่ายชายมอบโคหรือกระบือ หรือทั้งสองอย่างแก่
บิดาฝ่ายเจ้าสาว แล้วได้แต่งงานกับลูกสาวของเขา 

7.4 ประชาปัตยะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานท่ีฝ่ายชายและบิดาเจ้าสาวตกลงใจกันโดย
มีเงื่อนไข เช่น จะประกอบธุรกิจการงานหรือท าหน้าที่ทางศาสนาบางอย่างร่วมกัน เป็นต้น 

7.5 อสุระ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายให้ทรัพย์สินเงินทองแก่ญาติฝ่ายหญิง
หรือแก่เจ้าสาวแล้วได้แต่งงานกับเธอ 

7.6 คานธรวะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงร่วมกันจัดขึ้นเองจาก
ความพอใจของทั้งสองคน โดยที่พ่อแม่และญาติของทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับทราบด้วย 

7.7 รากษสะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายใช้ก าลังบังคับแย่งชิงและขู่เข็ญฝ่าย
หญิง หลังจากท่ีได้ท าร้ายพ่อแม่และญาติพ่ีน้องของฝ่ายหญิงแล้ว 

7.8 ไปศาจะ วิวาหะ เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายหญิงถูกล่อลวง มอมยา หรือถูกลักหลับ 
ลักษณะนี้เป็นการแต่งงานที่ชาวฮินดูดูถูกเหยียดหยามมากที่สุด 

รายละเอียดระหว่างการท าพิธีแต่งงานมีดังนี้148 
กันยาทาน บิดามารดาและญาติของฝ่ายหญิงจะมอบบุตรสาวของตนให้เจ้าบ่าว และ

เจ้าบ่าวจะให้สัญญาว่าจะครองชีวิตคู่ตามอุดมคติของศาสนาฮินดูคือ เพ่ือธรรมะ อรรถะ กามะ และ
โมกษะ  

ปาณิครหณะ เจ้าบ่าวจะยื่นมือไปจับมือเจ้าสาวพร้อมๆ กับสวดคาถาจากโศลกใน
พระเวทซึ่งมีใจความว่า ผมจับมือคุณไว้ในมือของผมเป็นสัญลักษณ์ว่า เราจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมี
ความสุข ขอให้คุณเป็นคู่ชีวิตของผมจนถึงวัยชรา โดยประการดังนี้ผมสามารถท าหน้าที่ในคฤหัสถะ 
อาศรม ได้อย่างสมบูรณ์ ขอให้เราทั้งสองได้ครองชีวิตร่วมกันชั่วกัลปาวสาน 

ลาชาโหมะ พ่ีชายน้องชาย หรือตัวแทนเจ้าสาวจะใส่ข้าวเปลือกคั่วในมือเจ้าสาว
จากนั้นเจ้าสาวจะเอาใส่ในมือเจ้าบ่าวต่อ การสังเวยด้วยข้าวเปลือกคั่วนี้ เป็นการอุทิศแด่เทพอารยมัน 
วรุณ ปูศานะ และอัคนีเพ่ือว่าเทพทั้งสี่จะช่วยให้เจ้าสาวพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ 

อัคนีประทักษิณา คือเดินประทักษิณในพิธีนี้ เจ้าบ่าวจะจูงแขนเจ้าสาวเดินรอบแท่น
บูชาไฟ สามรอบ ขณะที่พราหมณ์ผู้ท าพิธีจะสวดคาถาจากโศลกในพระเวทไปด้วย 

อัษมาโรหนะ เพ่ือให้เจ้าสาวมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อเจ้าบ่าวอย่างไม่เสื่อม
คลาย เจ้าบ่าวจะให้เจ้าสาวใช้เท้าขวาเหยียบบนก้อนหิน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแท่นบูชาไฟ  

สัปตปที เจ้าบ่าวจะจูงแขนเจ้าสาวก้าวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เจ็ดก้าว           
แต่ละก้าวแทนสัญญาที่เจ้าบ่าวมีต่อเจ้าสาว 

สินทูรทาน เจ้าบ่าวจะโรยด้วยสังข์ที่มีผงสีแดงตรงแสกผมกลางศีรษะเจ้าสาว พิธี
แต่งงานจะสิ้นสุดลงด้วยการที่แขกที่มาร่วมงานอวยพรให้คู่บ่าวสาว 

พิธีแต่งงานเป็นอีกพิธีหนึ่งที่พบในอวทานแทบทุกเรื่อง แม้ว่าในทิวยาวทานจะไม่ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบพิธีแต่งงาน แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายไปขอ
ฝ่ายชาย ดังปรากฏในอวทานเรื่องท่ี 17 มานธาตาวทาน ดังนี้ 

                                                           

 
148

Ibid., 214-219; และเร่ืองเดียวกัน, 108-111.  
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  रे्न खलु समयेन अन्त्यर्रः श्रवेष्ठोारकोऽचिरप्रचर्वष्ठर्ः। र्र ववषये र्मार्ा-या अचिरोढा ोाररका 
भर्ारर प्रवहणकेन प्रचर्प्रोीयर्े, सा िर्ूरत्नमयैः पुष्पैरवक्या बिका स्वाचमने प्रोीयर्े। सा ि 
भर्ा ारमाोाय स्वगृहं  गच्छचर्। स ि श्रेवष्ठोारकिर्ूरत्नमयाचन पुष्पाश्चण प्रचर्ग ृय ह यानमचर्रुय ह 
श्विुरगहृमनुप्रश्चस्थर्ः।

149 
  ทราบมาว่าสมัยนั้นมีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ได้ไม่นาน เป็นเรื่องธรรมดา

ที่ว่า ในประเพณีนั้นหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ จะถูกส่งตัวไปหาเจ้าบ่าว นางจะร้อยดอกไม้ที่
ท าจากรัตนะทั้ง 4 แล้วน าไปให้แก่เจ้าบ่าว และนางจะพาเจ้าบ่าวไปยังเรือนของตน ก็บุตรของ
เศรษฐีนั้นรับเอาดอกไม้อันท าจากรัตนะทั้ง 4 แล้ว ขึ้นยานเดินทางไปยังเรือนของพ่อตา 

 
 อนึ่ง สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนคือคนที่จะแต่งงานกันนั้นต้องมีความเหมาะสมและ
ทัดเทียมกันในด้านวรรณะ ประโยคที่พบบ่อยและสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนคือประโยคว่า 
 
 रे्न सदृिार् ्कुलार् ्कलरमानीर्म।्

150 
 คฤหบดีนั้นได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน 
 

8. อันตเยษฏิ สังสการ คือ พิธีศพ ประเพณีเผาศพของฮินดูมีมาตั้งแต่ยุคพระเวทจนถึง
ปัจจุบัน ศพคนตายจะได้รับการท าความสะอาดอย่างดีเช่น มีการตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้                  
มีการอาบน้ าให้ศพ และห่อด้วยผ้าตราสังข์อย่างดี นิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างจะถูกมัดติดกัน ข้างๆ ศพ
จะมีการจุดตะเกียงและจุดธูปไว้ตลอดเวลา ญาติๆ 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 าหรือทะเลต่อไป151   

ทางด้านคัมภีร์ทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นถึงพิธีเผาศพโดยการน าร่างของผู้เสียชีวิตไป          
จัดพิธีฌาปนกิจในป่าช้า ดังในอวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทาน ที่คฤหบดีสุภัทระเผลอฆ่าภรรยาของ
ตนด้วยการกดครรภ์อย่างแรงเพราะประสงค์จะให้บุตรในครรภ์เสียชีวิต จึงน าร่างภรรยาของตนไปยัง
ป่าช้า แล้วกลับไปบอกญาติเพ่ือจัดพิธีฌาปนกิจ ดังนี้ 
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Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras, 234-251.      
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 सुभरः संलक्षयचर्-न िक्यमस्या अरोपसंक्रमं कर्ु ाम ।् अरण्यं नयामीचर्। सा र्ेनारण्यं नीत्वा 
र्थोपक्रान्त्र्ा यथा कालगर्ा। स र्ां प्रच्छन्त्नं गहृमानीय सुहृत्संबश्चन्त्र्बान्त्र्वानां प्राचर्वेिकानां ि 
कथयचर्-भवन्त्र्ः, पत्नी मे कालगर्ेचर्। र्े ववक्रोष्टमारब्र्ाः। सा र्ैववाक्रोिवद्भनीलपीर्लोकहर्ावोार्ैवास्त्रैः 
चिवबकामलंकृत्य िीर्वनं छमिानमचभचनहृार्ा।

152 
  สุภัทระใคร่ครวญว่า “เราไม่สามารถที่จะกระท าการกดครรภ์ของนางในที่นี้ได้ เราจะน า 

(นาง) ไปสู่ป่า” คฤหบดีนั้นจึงน าภรรยาเข้าไปสู่ป่าโดยประการที่นางได้เสียชีวิตแล้ว เขาจึงน า
ภรรยานั้นกลับมาสู่เรือนอย่างเงียบๆ และบอกกับมิตรสหาย ญาติพี่น้อง พวกพ้อง เพื่อนบ้าน
ว่า “ท่านผู้เจริญ ภรรยาของฉันเสียชีวิตแล้ว” มิตรสหาย ญาติพวกพ้องพี่น้องเหล่านั้นพากัน
เริ่มร้องไห้ พวกญาติเหล่านั้นผู้เศร้าโศกเสียใจประดับตกแต่งคานหามด้วยผ้าสีน้ าเงิน เหลือง 
แดง และขาวแล้วน า (ร่างภรรยาคฤหบดี) ไปสู่ป่าช้าศีตวัน 

 
มีการกล่าวถึงการตกแต่งคานหามศพด้วยผ้าสีต่างๆ ก่อนจะหามศพน าไปยังสถานที่

ฌาปนกิจคือป่าช้า ดังปรากฏในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน ในตอนที่คฤหบดีภวะ บิดาของปูรณะ
เสียชีวิตลงปูรณะและเหล่าพี่ชายได้จัดตกแต่งคานหามแล้วน าศพของบิดาไปยังป่าช้า ดังนี้ 

 
इचर् कालर्मेण संयुक्तः। र्ैनीलपीर्लोकहर्ावोार्ैवास्त्रैः चिवबकामलंकृत्य महर्ा संस्कारेण छमिानं 

नीत्वा ्मावपर्ः। 
 (ต่อมาบิดา) ก็ได้สิ้นใจ บุตรเหล่านั้นจึงประดับตกแต่งคานหามด้วยผ้าสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

สีขาว น าไปยังป่าช้าเผาแล้วด้วยพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ 
 
 นอกจากปรากฏพิธีสังการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการกล่าวถึงพิธีศราทธ์ คือพิธี
ท าบุญอุทิศให้แก่บิดา มารดา และบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในทิวยาวทานได้กล่าวถึงพิธีกรรมนี้ไว้ 
ดังนี้ 
 
  यको न श्रिर्ास्यचर्, वक्तव्यस्र्व वपर्ा कथयचर्-अश्चस्र् सूनार्स्र्ार् ्सुवणास्य कलिः 

पूरचयत्वा स्थावपर्ः। र्मुितृ्यात्मानं स यक्सुखेन प्रीणय। ीयं ि महाकात्यायनं कालेन कालं 
वपण्िकेन प्रचर्पाोय, अस्माकं ि ना ना ोश्चक्षणामाोेिय। अप्येवैर्र् ्कमा र्नुत्वं पररक्षयं पयााोानं 
गच्छेर्।्

153 
  บุรุษนั้นกล่าวว่า “โศรณะ ถ้าเขาจักไม่เชื่อท่านต้องบอกเขาว่า บิดา (ของเจ้า) บอกว่ามี

หม้อทีบ่รรจุทองจนเต็มถูกเก็บไว้จากโรงฆ่าสัตว์ เจ้าจงขุดมันเลี้ยงชีวิตด้วยความสะดวกสบาย
เถิด ถวายบิณฑบาตพระมหากาตยายนเถระเจ้าตามเวลาอันสมควรและบ าเพ็ญทักษิณาโดย
ระบุชื่อของพวกเรา แม้อย่างนี้แล้วกรรมนั้นจะพึงถึงความเบาบาง เสื่อมสลาย หายไป” 

 
  अस्माकं  िाप्यर्ीर्कालगर्ानामल्प ं वा प्रभ ूर् ं वा ोाना चन ोत्त्वा प ुण्या चन कृ त्वा 

ोश्चक्षणामाोेिचयष्यचर्- इों र्योयारर्रोपपन्त्नयोगाच्छर्ोरनुगच्छश्चत्वचर्।
154 
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  เมื่อพวกเราเสียชีวิตไปแล้ว ลูกชายของพวกเราจะถวายทานน้อยบ้าง  มากบ้าง กระท า
บุญทั้งหลายแล้วย่อมบ าเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้โดยระบุชื่อพวกเราว่า “ขอกุศลนี้จง
ติดตามท่านทั้งสองไปในทุกๆ ที่ที่ท่านทั้งสองนั้นไปเกิดด้วยเถิด”                       

 
เทศกาล 

 ในทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นประเพณีในสังคม ผู้คนจะออกมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาล
ต่างๆ ซึ่งเทศกาลที่มีการกล่าวถึงและปรากฏในครึ่งแรกของคัมภีร์ทิวยาวทานได้แก่ เทศกาลอินทร-
มหะ และเทศกาลโตยิกามหะ ในอวทานเรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน ว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์
รูปงามชาวเมืองศรุฆนะคนหนึ่ง ผู้มีความเย่อหยิ่ง ทะนงตน โอ้อวดว่าไม่มีใครจะมีรูปงามทัดเทียมกับ
ตนได้ เมื่อพราหมณ์นั้นได้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จมายังเมืองศรุฆนะเกิดความคิดว่า ตนเอง
กับพระผู้มีพระภาคเจ้าใครจะมีรูปงามกว่ากันจึงเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตรวจดู               
พระสรีระแต่ก็มองไม่เห็นพระเศียรของพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า หากเธอจะทราบ
สรีระของพระตถาคตท่ีเรือนของเธอมีหม้อส าหรับบูชาไฟอยู่ ภายใต้หม้อจะมีเสาที่ท ามาจากไม้จันทน์
โคศีรษะ ยกเสานั้นขึ้นมาวัดนั้นจะเป็นขนาดที่ถูกต้องของพระตถาคตที่ได้รับมาจากมารดาและบิดา 
ในตอนแรกพราหมณ์ไม่ได้เชื่อพระองค์ แต่เมื่อท าตามที่พระองค์ตรัสก็เป็นจริงตามนั้นท าให้พราหมณ์
เกิดความเลื่อมใส หลังจากนั้นพราหมณ์ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจนได้บรรลุโสดาปัตติผล  
และพราหมณ์ได้ยกเสานั้นขึ้นท าการเฉลิมฉลอง งานเฉลิมฉลองนี้จึงมีชื่อว่า อินทรมหะ ต่อมาพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงเสด็จไปยังเมืองโตยิกา มีพราหมณ์คนหนึ่งก าลังไถนาอยู่ เมื่อได้เห็นพระผู้มีพระภาค
เจ้าก็เกิดความเลื่อมใส จึงมีความปรารถนาที่จะเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็เกิด
ความคิดว่า ถ้าเราเข้าไปเฝ้างานของเราก็จะเสีย แต่ถ้าไม่เข้าไปเฝ้าบุญของเราก็จะเสีย จึงคิดว่า เราจะ
ยืนตรงนี้แหละแล้วกระท าการอภิวาท ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า 
พราหมณ์นี้ควรจะมาไหว้เรา เมื่อเป็นดังนั้นพราหมณ์จะชื่อว่าไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสองพระองค์ 
พระอานนท์ทูลถามเหตุ พระองค์จึงทรงแสดงพระสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า  
กาศยปะ ในครั้งนั้นมีหมู่มหาชนมาประชุมกันมากมาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่หมู่
มหาชนเหล่านั้น หมู่มหาชนฟังแล้วก็ได้บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ ต่อมาคฤหบดีอนาถปิณฑทะได้จัด
งานเฉลิมฉลองในสถานที่แห่งนั้น งานเฉลิมฉลองนี้มีชื่อว่า โตยิกามหะ ดังนี้ 

 
  अवप र्ु योीप्सचस र्थागर्स्य िरीरप्रमाणं रषु्टम ,् र्व गृहेऽश्चग्नहोरकुण्िं र्स्यार्स्र्ाद्गो- 

िीषािन्त्ोनमयी यवष्टरुपचर्ष्ठर्े, र्ामुितृ्य मापय। र्त्तथागर्मार्ापैर्कृस्याश्रयस्य प्रमाणचमचर्। इन्त्रो 
ब्राह्मणः स ंलक्षयचर् - एर्ोस्यािय ं न कोाचिन्त्मया श्र ुर्म ,् गच्छाचम पछयामी चर्। 
त्वररर्त्वररर्गर्ोऽश्चग्नहोरकुण्िकस्यार्स्र्ार् ्खचनर्ुमारब्र्ः। सवं र्थैव।...स प्रसाोजार्ो येन 
भगवांस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र य भगवर्ा सार्ं संमुखं संमोोनीं संरञ्जनीं ववववर्ां कथां व्यचर्साया 
एकान्त्रे् चनषण्णः। र्र्ो भगवर्ा ीियानुियं र्ार्ुं प्रकृचर्ं ि ज्ञात्वा र्ादृिी िर्ुरायासत्यसंप्रचर्वेचर्क् 
र्माोेिना कृर्ा, यथेन्त्रेण ब्राह्मणेन ववंिचर्चिखरसमुद्गर्ं सत्कायदृवष्टिैलं ज्ञानवज्रेण चभत्त्वा 
स्रोर्ीपवत्तफलं साक्षात्कृर्म।् स दृष्टसत्यः कथयचर्- अचर्क्रान्त्र्ोऽहं भोन्त्र्, अचर्क्रान्त्र्ः। एषोऽहं 
भगवन्त्र्ं िरणं गच्छाचम र्मं ि चभक्षुसंिं ि। उपासकं ि मां र्ारय अद्यागे्रण यावज्जीवं प्राणोपेर्ं 
िरण ं गर्म ।् अचभप्रसन्त्नोऽथ ेन्त्र ो ब्राह्मण उत्थायासनार्  ्एका ंसम ुत्तरासङ्ग ं कृ त्वा य ेन 
भगवांस्र्ेनाञ्जचलं प्रण य भगवन्त्र्चमोमवोिर् ्-यको भगवाननुजानीयार्,् अहं गोिीषािन्त्ोनमय्या 
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यष््या महं प्रज्ञापयेयचमचर्। भगवानाह- गच्छ ब्राह्मण अनुज्ञार्ं प्रज्ञपयचस। र्र्स्र्ेन ववववक्तावकािे 
महर्ा सत्कारेणासौ यवष्टरुच्रावपर्ा, महि प्रज्ञवपर्ः। अन्त्यैरवप ब्राह्मणगहृपचर्चभः कुिलमचर्ष्ठानाय 
भवश्चत्वचर् ववकोत्वा कुला बिा (?)। इन्त्रेण ब्राह्मणेन यष््या महः प्रज्ञवपर् इचर् इन्त्रमह इन्त्रमह इचर् 
संज्ञा संवतृ्ता॥

155
 

  แม้หากเธอปรารถนาจะทราบถึงขนาดสรีระของพระตถาคต ที่เรือนของเธอมีหม้อ
ส าหรับบูชาไฟอยู ่จากภายใต้แห่งหม้อส าหรับบูชาไฟนั้นจะมีเสาที่ท ามาจากไม้จันทน์โคศีรษะ
ตั้งอยู ่เธอจงยกเสาขึ้นมาวัดเถิด ขนาดที่ได้นั้นจะเป็นขนาดที่ถูกต้องของพระตถาคตที่ได้รับมา
จากมารดาและบิดา” อินทรพราหมณ์ใคร่ครวญอยู่ว่า “เรื่องอันน่าอัศจรรย์นี้เราไม่เคยได้ยิน
แล้ว ไม่ว่าในครั้งไหนๆ เราจะไปดู” เขาจึงรีบไป (ยังเรือน) แล้วเริ่มที่จะขุดจากภายใต้หม้อ
ส าหรับบูชาไฟ เร่ืองนั้นเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกอย่าง…พราหมณ์อินทระนั้นเลื่อมใสยิ่ง
แล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วท าการห่มผ้าเฉวียงบ่า ประณมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบ
ทูลพระด ารัสนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต ข้าพระองค์พึง
เฉลิมฉลองเทศกาลด้วยเสาที่ส าเร็จมาจากไม้จันทน์โคศีรษะ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ไป
เถิดพราหมณ์ เราอนุญาต เธอเฉลิมฉลองเถิด” หลังจากนั้นพราหมณ์นั้นจึงให้ยกเสานั้นขึ้นด้วย
สักการะอย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสต่างๆ และเฉลิมฉลองเทศกาล แม้พราหมณ์และคฤหบดีเหล่า
อื่นทราบว่างานเฉลิมฉลองนี้น่าจะมีเพื่อการสั่งสมกุศล ดังนี้แล้วจึงช่วยกันสานหญ้ากุศะ              
(เพื่อร่วมท าทาน) พราหมณ์อินทระนั้นเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยเสาแล้ว ดังนั้น งานเฉลิมฉลองนี้
จึงมีชื่อว่า อินทรมหะ อินทรมหะ  

 
 จากตัวอย่างที่บรรยายไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เทศกาลอินทรมหะ เป็นเทศกาลที่มีความ

เกี่ยวข้องกับเสา หรือการยกเสาขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง ส่วนทางด้านคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ได้บรรยาย
เทศกาลอินทรมหะไว้ว่า ในเทศกาลนี้จะมีการปักเสาที่ชื่อว่า อินทระลงในพ้ืนดิน ซึ่งในช่วงเวลานั้นจะ
มีการขับร้องและเต้นระบ า จากนั้นเสาที่ปักนั้นจะถูกถอนขึ้นมาแล้วน าไปจุ่มน้ า156 

 
  अथ अनाथवपण्िोो गहृपचर्भागवन्त्र्चमोमवोिर्-्यको भगवाननुजानीयार्,् अर महं प्रज्ञापयेयम।् 

अनुजानाचम गहृपरे्, प्रज्ञापचयर्व्यम।् र्र्ोऽनाथवपण्िोेन गहृपचर्ना महः प्रज्ञावपर्ः। र्ोचयकामह इचर् 
संज्ञा संवतृ्ता॥

157
 

  ล าดับนั้น คฤหบดีอนาถปิณฑทะได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ถ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงอนุญาตไซร้ ข้าพระองค์จะพึงจัดงานเฉลิมฉลองในสถานที่แห่งนี้” พระผู้มี 
พระภาคเจ้าตรัสว่า “คฤหบดี เราอนุญาต เธอควรจัดงานเฉลิมฉลองเถิด” หลังจากนั้น 
คฤหบดีอนาถปิณฑทะจึงจัดงานเฉลิมฉลอง งานเฉลิมฉลองนั้นมีชื่อว่า โตยิกามหะ 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นมีเพียงการกล่าวถึงชื่อเทศกาลโตยิกามหะ มิได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง ซึ่งเรื่องราวความเป็นมาของการจัดเฉลิมฉลองเทศกาลนี้เกิดมาจากการที่เหล่า
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อุบาสกอุบาสิกาแสดงความเลื่อมใส กระท าการสักการบูชารูปแบบต่างๆ กันบนพ้ืนที่ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ และการได้บรรลุธรรม
ต่างๆ ของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโตยิกา หลังจากฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า 
 
อาหาร 
 อาหารที่มักกล่าวถึงส่วนใหญ่ในทิวยาวทานคือ พวกธัญพืช หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเมล็ด    
อันได้แก่ งา (tila/चर्ल) ข้าวเจ้า (taṇḍula/र्ण्िुल) พริกไทย (kola/कोल) ถั่ว (kulattha/कुलत्थ) ข้าว              
บาร์เล่ (yava/यव) ข้าวโพด (yavasasya/यवसस्य)  ถั่วเขียว (mudga/मुद्ग) ถั่วเหลือง (māṣa/माष) 
นอกจากนี้ก็ปรากฏผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท ามาจากนมซึ่งใช้ส าหรับเลี้ยงทารก ได้แก่ นมสด (kṣīra/क्षीर) 
นมส้ม (dadhna/ो्न) เนยสด (navanīta /नवनीर्) เนยใส (sarpiṣa/सवपाष) เนยข้น (sarpimaṇḍa/सवपामण्ि) 
ดังนี้ 
 यको त्वं चर्लर्ण्िुलकोलकुलत्थन्त्यायेन रत्नाचन पररभोक्ष्यसे, र्थावप मे रत्नानां पररक्षयो न स्यार्।्

158
 

 ถ้าเจ้าใช้สอยรัตนะเหมือนกับกินงา ข้าว พริกไทย และกินถั่วถึงอย่างนั้นรัตนะของพ่อก็จะไม่
พึงหมดไป” 
 
  प्राप्य ि र्ं रत्नद्वीपं प्रयत्नमास्थाय रत्नान्त्वेषणं कृत्वा अनुपूवेणोपपरीक्ष्य रत्नानां र्द्वहनं पूररर्ं 

र्द्यथा यवानां वा यवसस्यानां वा मुद्गानां वा माषाणां वा। वहनं पूरचयत्वा रे्ऽनुकूलं ज बुद्वीपाचभमुखेन 
वायुना संप्रश्चस्थर्ाः।

159 
  ครั้นพบแล้วโดยล าดับก็บรรจุรัตนะทั้งหลาย อันได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ถั่วเขียว  

ถั่วเหลืองจนเต็มเรือนั้น ครั้นบรรทุกเต็มล าเรือแล้ว พ่อค้าเหล่านั้นก็ออกเดินทางด้วยลมที่พัด
มุ่งหน้าไปทางชมพูทวีปอย่างเหมาะสม 

 
 सोऽष्टाचभर्ाारीचभरुन्त्नीयर्े व्यार्े क्षीरेण ो्ना नवनीर्ेन सवपाषा सवपामण्िेनान्त्यैिोत्तप्तोत्तप्तैरुप- 
करणवविेषैः।

160 
 พี่เลี้ยงทั้ง 8 คนเลี้ยงดูอุ้มชูทารกนั้นด้วยนมสด นมส้ม เนยสด เนยใส เนยข้น และด้วยอุปกรณ์
พิเศษอื่นๆ ที่อุ่นจนร้อนสุกและสดสะอาด   
 
 นอกจากนี้ในอวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกาวทาน (หญิงผู้ขอทานอยู่ในเมือง) ก็ยัง
กล่าวถึงอาหารที่ชื่อว่า  อลวณิกา  และกุลมาษปิณฑิกา ที่ในอดีตชาติพระเจ้าประเสนชิตเกาศละเป็น
บุรุษยากจนขณะที่เฝ้าดูแลพ้ืนที่การเกษตรอยู่ครั้นได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาด้วยความเลื่อมใส
จึงได้ถวายอาหารของตนคืออลวณิกาและกุลมาษปิณฑิกาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ดังตัวอย่าง 
 
  असचर् बुिानामुत्पाोे प्रत्येकबुिा लोक उत्पद्यन्त्र्े हीनोीनानुक पकाः प्रान्त्र्ियनासनभक्ता 

एकोश्चक्षणीया लोकस्य। यावोन्त्यर्मः प्रत्येकबुिस्र्त्प्रोेिमनुप्राप्तः। स र्ेन दृष्टः कायप्रासाकोक- 
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श्चिरप्रासाकोकि िान्त्र्ेयाापथवर्ी। स संलक्षयचर्- नूनं मया एवंववर्े सद्भूर्े ोश्चक्षणीये कारा न कृर्ा, 
येन मे ईदृिी समवस्था। यद्ययं ममाश्चन्त्र्काोलवश्चणकां कुल्माषवपश्चण्िकां प्रचर्गहृ्णीयार् ,् अहमस्मै 
ोद्याचमचर्। र्र्ोऽसौ प्रत्येकबुिस्र्स्य ोरररपुरुषस्य िेर्सा चित्तमाज्ञाय पारं प्रसाररर्वान -्भरमुख, 

सिेत्ते पररत्यक्तम ,् ोीयर्ामश्चस्मन  ्पार इचर्। र्र्स्र्ेन र्ीव्रेण प्रसाोेन सा अलवश्चणका 
कुल्माषवपश्चण्िका र्स्मै प्रत्येकबुिाय प्रचर्पाकोर्ा॥

161
 

  เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อนุเคราะห์คนจน          
คนยาก ผู้อยู่อาศัยใกล้กับเขตแดน (อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล) เป็นทักษิณียบุคคลผู้เดียวของ
โลกย่อมอุบัติขึ้นในโลก ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินทางมาถึ งประเทศนั้นแล้ว                 
เด็กนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นผู้มีกายน่าเลื่อมใสมีจิตน่าเลื่อมใส มีอิริยาบถอันสงบ            
เขาใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้กระท าอุปการะในพระทักษิณียบุคคลผู้มีรูปอย่างนี้ไม่ใช่หรือ ท าให้
เรามีสภาพเช่นนี้ ถ้าพระคุณเจ้ารูปนี้พึงรับข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาติจากเรา เราก็จะถวาย
แก่ท่าน” ล าดับนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบความคิดของบุรุษผู้ยากจนนั้นด้วยใจจึงน้อม
บาตรไปแล้วกล่าวว่า “บุรุษผู้เจริญ หากเธอถวายแล้วละก็จงใส่ไว้ในบาตรนี้เถิด” ล าดับนั้น 
เด็กนั้นจึงถวายข้าวต้มและอาหารอันไร้รสชาตินั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยความเลื่อมใส
อย่างแรงกล้า 

 
 हस्त्यश्वरथपवत्तयाचयनो भुञ्जानस्य पुरं सनैगामम।् 
 पछयचस (?) फलं कह रूश्चक्षकाया अलवश्चणकायाः कुल्माषवपश्चण्िकायाः॥५॥

162
 

 ขอพระองค์จงทอดพระเนตรผลของข้าวต้ม และอาหารอันจืดชืด ไร้รสชาติ 
 ของพระราชาผู้มีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ  
 ทรงปกป้องพระนครพร้อมทั้งชาวเมือง ||5|| 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า  อลวณิกา  (alavaṇikā/अलवश्चणका) กุลมาษปิณฑิกา (kulamāṣa 

piṇḍikā/कुल्माषवपश्चण्िका) และรุกษิกา (rukṣikā/रूश्चक्षका) เป็นชื่อของกินซึ่งศรมิษฐา163 (Sharmistha) 
กล่าวไว้ว่า กุลมาษ หมายถึง บาร์เลย์ เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมท ามาจากแป้งบาร์เลย์ มีทั้ง
รสธรรมดาและรสเค็ม ถ้าเป็นรสธรรมดาจะเรียกว่า อลวณิกา แต่ถ้ามีรสเค็มจะเรียกว่า ลวณิกา อีกทั้ง
บางครั้งผสมเนยด้วย บางทีก็ไม่มีเนย ถ้าไม่ผสมเนยเรียกว่า รุกษิกา กุลมาษะเป็นอาหารที่มักจะท ากิน
ในวันเทศกาลส าคัญของปีเท่านั้น 
 อีกท้ังในเหตุการณ์ตอนที่ท่านมหากาศยปะหลังจากเสร็จกิจจากการบ าเพ็ญเพียรในป่าได้
ตรวจสอบดูว่าพอจะอนุเคราะห์สิ่งมีชีวิตใดได้บ้างจึงเข้าไปในเมือง  ก็พบหญิงขอทานคนหนึ่งเป็น            
โรคเรื้อน ร่างกายเน่าเปื่อย นางผู้เห็นท่านมหากาศยปะผู้มีกายและจิตอันน่าเลื่อมใสจึงได้ถวายข้าวต้ม
แก่พระเถระ ครั้นถวายแล้วนางเกิดความอ่ิมเอิบใจอย่างล้นเหลือว่าพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้ารับ
อาหารบิณฑบาตของตน ครั้นนางเสียชีวิตลงแล้วได้ไปเกิดในหมู่เทวดาชั้นดุษิต ดังนี้ 
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  अथायुष्मान ्महाकाछयपः संलक्षयचर् - र्स्य मे लाभाः सुलब्र्ाः, यन्त्मां श्रािा ब्राह्मणगहृपर्यः 
श्रमणिाक्यपुरीय इचर् न जानन्त्रे्। गच्छाचम, कृपणजनस्यानुग्रहं करोमीचर् ववकोत्वा उद्यानं गर्ः। स 
संलक्षयचर्- अद्य मया कस्यानुग्रहः कर्ाव्य इचर्। यावोन्त्यर्मा नगरावलश्च बका कुष्ठाचभररु्ा सरुजार्ाा 
पक्कगारा चभक्षामटचर्। स र्स्याः सकािमुपसंक्रान्त्र्ः। र्स्याि चभक्षायामायासः संपन्त्नः। र्या 
ीयुष्मान ्महाकाछयपो दृष्टः कायप्रासाकोकश्चित्तप्रासाकोकः िान्त्रे्न ईयाापथेन। सा संलक्षयचर् - नूनं मया 
एवंववर्े ोश्चक्षणीये कारा न कृर्ा, येन मे इयमेवंरूपा समवस्था। यको ीयो महाकाछयपो 
ममाश्चन्त्र्काोनुक पामुपाोाय ीिामं प्रचर्गहृ्णीयार्,् अहमस्मै ोद्याचमचर्। र्र् ीयुष्मर्ा महाकाछयपेन 
र्स्यािेर्सा चित्तमाज्ञाय पारमुपनाचमर्म-् यको र्े भचगचन पररत्यक्तम ,् ोीयर्ामश्चस्मन ्पार इचर्। 
र्र्स्र्या चित्तमचभप्रसाद्य र्श्चस्मन ्पारे ोत्तम।् मश्चक्षका ि पचर्र्ा। सा र्ामपनेर्ुमारब्र्ा। र्स्यास्र्- 
श्चस्मन्त्नािामेऽङ्गुचलः पचर्र्ा। संलक्षयचर्  - ककं िाप्यायेण मम चित्तानुरक्षया न च्छोररर्ः, अवप र्ु न 
पररभोक्ष्यर्ीचर्। अथायुष्मर्ा महाकाछयपेन र्स्यािेर्सा चित्तमाज्ञाय र्स्या एव प्रत्यक्षमन्त्यर्मं 
कुड्यमूलं चनचश्रत्य पररभुक्तम।् सा संलक्षयचर् - ककं िावप ीयेण मम चित्तानुरक्षया पररभुक्तम ,् 

नानेनाहारेणाहारकृत्यं कररष्यचर् इचर्। अथायुष्मान ्महाकाछयपस्र्स्याश्चित्तमाज्ञाय र्ां नगरावलश्च बका- 
चमोमवोिर्-्भचगचन प्रामोद्यमुत्पाोयचस, अहं त्वोीयेनाहारेण रावरंकोवसमचर्नामचयष्याचम इचर्। र्स्या 
अर्ीव औकिल्यमुत्पन्त्नम ्- ममायेण महाकाछयपेन वपण्िपार्ः प्रचर्गृहीर् इचर्। र्र् ीयुष्मर्ी 
महाकाछयपे चित्तमचभप्रसाद्य कालं गर्ा र्ुवषरे् ोेवचनकाये उपपन्त्ना।

164 
  ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะใคร่ครวญอยู่ว่า “เราได้โอกาสอันดีที่พราหมณ์และ

คฤหบดีผู้มีศรัทธาไม่รู้จักเราว่าเป็นศรมณศากยบุตร เราจะไป เราจะอนุเคราะห์คนที่ยากจน” 
ทราบดังนี้แล้วจึงไปยังอุทยาน พระเถระนั้นใคร่ครวญว่า “วันนี้ เราควรจะท าการอนุเคราะห์
ใคร” จนกระทั่ง (พบ) หญิงขอทานในเมืองคนหนึ่ง ผู้เป็นโรคเรื้อนถูกท าร้ายจนบอบช้ า             
ผอมซีด มีร่างกายเน่า เที่ยวขออาหารอยู่ พระเถระนั้นจึงเข้าไปหานาง อนึ่ง นางได้รับความ            
เหน็ดเหนื่อยในการหาอาหารแล้ว นางเห็นท่านพระมหากาศยปะผู้มีกายอันน่าเลื่อมใสมีจิตอัน
น่าเลื่อมใสด้วยอิริยาบถอันสงบ นางจึงใคร่ครวญว่า “เราไม่ได้ท าอุปการะในทักษิณาทานเช่นนี้
เลยมิใช่หรือจึงท าให้เรามีสภาพดังปรากฏนี้ ถ้าพระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้าจะพึงรับข้าวต้ม 
เพราะอาศัยการอนุเคราะห์เรา เราก็จะถวายแก่พระคุณเจ้านี้” ล าดับนั้น ท่านพระมหา-            
กาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจจึงน้อมบาตรไปแล้วกล่าวว่า “น้องหญิง ถ้าเธอถวาย
แล้วจงใส่ในบาตรนี้เถิด” หลังจากนั้น นางท าจิตให้เลื่อมใสแล้ว ใส่ (ข้าวต้ม) ลงไปในบาตรนั้น 
แต่มีแมลงวันตกลงไปด้วย นางเร่ิมที่จะน าแมลงวันนั้นออกมา นางจึงจุ่มนิ้วลงไปในข้าวต้มนั้น 
นางคิดว่า “เพื่อตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าจึงไม่ทิ้ง (ข้าวต้ม) แม้ก็จริงแต่ก็คงจะ
ไม่ฉัน” ต่อมาพระมหากาศยปะทราบความคิดของนางด้วยใจจึงอาศัยพื้นข้างฝาแห่งหนึ่งนั่งฉัน
ข้างหน้านางนั่นเอง นางคิดว่า “เพื่อจะตามรักษาความรู้สึกของเรา พระคุณเจ้าฉันแล้วแม้ก็
จริงแต่เพราะอาหารนี้คงจะไม่ฉันอาหารอีก” ครั้งนั้น ท่านพระมหากาศยปะทราบความคิด
ของนางแล้วจึงกล่าวค านี้กะหญิงขอทานนั้นว่า “น้องหญิง เธอจงยังความยินดีให้เกิดขึ้นเถิด 
ด้วยอาหารที่เธอถวาย เราจะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวัน” นางจึงเกิดความดีใจอย่างล้นเหลือว่า                
พระมหากาศยปะผู้เป็นเจ้ารับบิณฑบาตของเรา นางท าจิตให้เลื่อมใสในท่านพระมหากาศยปะ 
กระท ากาละ (ตาย) แล้วไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นตุษิต  
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 จากตัวอย่างข้างต้น มีชื่อของอาหารที่ปรากฏคือ อาจามะ (ācāma/ीिाम) หมายถึง 
ข้าวต้ม ซึ่งเป็นอาหารที่หญิงขอทานหามาได้ด้วยความยากล าบาก ครั้นเห็นพระกาศยปะด้วยจิตอัน
เลื่อมใสจึงได้ถวายข้าวต้มนี้แก่พระองค ์
 สิ่งที่เหล่าอุบาสกอุบาสิกามักปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอ และปรากฏอยู่ในทิวยาวทานแทบ
ทุกเรื่องคือการถวายภัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์สาวกในการนิมนต์           
พระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่ือฉันภัตตาหารมักใช้ข้อความดังนี้ 
 
 अचर्वासयर्ु मे भगवान ्श्वोऽन्त्र्गृाहे भके्रन सार् ंचभकु्षसंिेन।

165 
 ในวันพรุ่งนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุจงรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารภายในเรือน
ของข้าพระองค์ด้วยเถิด 
  
 ครั้นเมื่อตระเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งทูตไปนิมนต์พระผู้มีพระภาคซึ่ง
มักจะนิยมใช้ข้อความดังนี้ 
 
 समयो भोन्त्र्, सज्जं भकं्त यस्येोानीं भगवान ्कालं मन्त्यर् इचर्।

166 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงเวลาแล้วอาหารตระเตรียมไว้พร้อมแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ 
ขอพระองค์ทรงทราบเวลาเถิด 
 
 ในอวทานเรื่ องที่  1 โกฏิกรณาวทาน ปรากฏชื่ อของขนมคือ ประเหณกะ 
(praheṇaka/प्रहेणक) เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ในเหตุการณ์ตอนที่โกฏิกรรณะเข้าไปในนครเปรตแห่งหนึ่ง
แล้วพบหญิงสาวนางหนึ่งกับเปรต 4 ตนที่ถูกผูกติดไว้ที่ขาเตียงทั้ง 4 ของนาง นางจึงเล่าให้ฟังว่า              
หนึ่งในสี่ของเปรตเหล่านี้คือลูกสะใภ้ของนางเองเมื่อคราวที่พวกญาติๆ ส่งขนมอบอันประณีตมาให้
ลูกสะใภ้นั้นเลือกกินขนมอบส่วนที่ดีไปหมดแล้วน าส่วนที่ไม่ดีมาให้นาง นางจึงถามลูกสะใภ้ว่ากินส่วน
ที่ดีแล้วน าส่วนที่ไม่ดีมาให้พวกตนหรือ ลูกสะใภ้นั้นจึงตอบอย่างประชดว่า ถ้าไม่ให้กินขนมอบแล้วจะ
ให้กินเลือดกินเนื้อของตัวเองหรือไง เพราะวิบากกรรมนี้ลูกสะใภ้นั้นจึงต้องกลายมาเป็นเปรตที่กิน
เลือดกินเนื้อของตนเอง ดังนี้ 
 
  नक्षररात्र्यां प्रत्युपश्चस्थर्ायां मम ज्ञार्यः प्रहेणकाचन प्रेषयश्चन्त्र्। र्ाचन अहं स्नुषायाः 

समपायाचम। सा प्रणीर्ाचन प्रहेणकाचन भक्षचयत्वा मम लूहाचन उपनामयचर्। अहं र्ेषां ज्ञार्ीनां 
संकोिाचम- ककं नु यूयं ोचुभाके्ष यथा लूहाचन प्रहेणकाचन प्रेषयर् ? र्े मम संकोिश्चन्त्र्-न वयं लूहाचन 
प्रेषयामः, अवप र्ु प्रणीर्ान्त्येव प्रहेणकाचन प्रेषयामः। मया स्नुषाचभकहर्ा- वर्ूके, मा त्वं प्रणीर्ाचन 
प्रहेणकाचन भक्षचयत्वास्माकं लूहाचन उपनामयचस ? सा कथयचर् - ककं स्वमांसं न भक्षयचर् या 
त्वोीयाचन प्रहेणकाचन भक्षयर्ीचर्? इयं र्स्य कमाणो ववपाकेन स्वमांसाचन भक्षयचर्।167 
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  เมื่อราตรีนักษัตรฤกษ์มาถึงพวกญาติของเราได้ส่งขนมอบ เราจึงน าขนมมาให้แก่หญิง
สะใภ้ นางจึงกินขนมอบส่วนที่ประณีตแล้วน าขนมอบส่วนที่ไม่ดีมาให้เรา เราจึงบอกแก่พวก
ญาติเหล่านั้นว่า “ไฉนพวกท่านจึงส่งขนมอบที่ไม่ดีมาให้ประหนึ่งอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพง
เล่า” เหล่าญาติจึงบอกแก่เราว่า “พวกเราไม่ได้ส่งขนมอบที่ไม่ดีไปให้ในทางกลับกันพวกเรา
ย่อมส่งขนมอบอันประณีตไปให้” เราจึงบอกหญิงสะใภ้ว่า “ลูกเอ๋ย เจ้ากินขนมอบส่วนที่
ประณีตแล้วน าส่วนที่ไม่ดีมาให้แก่พวกเราหรือ” นางย่อมกล่าวว่า “จะให้คนกินเนื้อของตัวเอง
หรือจะให้กินขนมอบที่ท่านให้เล่า” ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นลูกสะใภ้ของเรานี้จึงกินเนื้อของ
ตัวเอง 

 
 นอกจากนี้ในอวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยาวทาน ก็กล่าวถึงขนมหวานชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า 
มัณฑิลกะ ในเหตุการณ์ตอนที่หญิงสาวนางหนึ่งได้ร่วมรักกับบุตรของตนระหว่างที่สามีผู้เป็นคฤหบดี
เดินทางไปค้าขายเป็นเวลานาน แต่จู่ๆ มาวันหนึ่งสามีของนางเขียนจดหมายมาบอกว่าก าลังจะกลับ
มาถึงเรือนในอีกไม่นาน นางผู้ก าลังเริงรื่นร่วมรักอยู่กับบุตรชายไม่อยากที่จะให้สามีกลับมาจึงออก
อุบายให้ลูกชายน าขนมมัณฑิลกะที่อันหนึ่งเจือด้วยยาพิษ ส่วนอีกอันไม่มียาพิษ โดยให้บุตรชายน า
ขนมอันที่เจือด้วยยาพิษให้บิดากิน ส่วนตัวบุตรชายเองให้เลือกกินอันที่ปราศจาก ยาพิษ ดังนี้  
 
  योा असौ न प्रसहर्े वपर्वृर्ं कर्ुाम,् र्ोा र्या मारा भूयोऽनुववृत्तविनैरचभकहर्ः-र्स्यानुववृत्त- 

विनैरुच्यमानस्य कामेषु संरक्तस्या्यवसायो जार्ः वपर्ृवर्ं प्रचर्। कामान ्खलु प्रचर्सेवर्ो न कह 
ककंचिर् ्पापकं कमााकरणीयचमचर् वोाचम। र्र्स्र्ेनोक्तम-्केनोपायेन िार्याचम ? र्या अचभकहर्म-्
अहमेवोपायं संववर्ास्ये। इत्युक्त्वा ववषमाोाय सचमर्ायां चमश्रचयत्वा मश्चण्िलकान ्पक्त्वा अन्त्येऽवप ि 
चनववाषाः पक्ताः। यर्स्र्ं ोारकमाहूय कथयचर्-गच्छस्व। अमी सववषा मश्चण्िलका चनववाषाि। गृय ह 
वपर्सृकािं गत्वा ि र्स्य ववश्वस्र्स्यैकर भुञ्जर् एर्ान ्सववषान ्मश्चण्िलकान ्प्रयच्छस्व, ीत्मना 
ि चनववाषान ्भक्षय।

168 
  ต่อมาเศรษฐีนั้นได้ส่งจดหมายไปที่เรือนแล้วว่า “นางผู้เจริญ เธอจงมีความมั่นคง 

เข้มแข็งและอุตสาหะให้มากเถิด แม้เราจะเดินทางกลับตามจดหมายที่เขียนไว้” ภรรยาของ
พ่อค้านั้นฟังเนื้อความในจดหมายอย่างนั้นแล้ว ก็เกิดความหดหู่ใจจึงเริ่มคิดว่า “เราเฝ้ารอการ
กลับมาของพ่อค้านั้นเป็นเวลานาน ในเวลานั้นพ่อค้านั้นไม่กลับมาแล้ว บัดนี้เราได้เสพสังวาส
กะบุตรด้วยการปฏิบัติแล้วอย่างนี้ และพ่อค้านั้นจะกลับมา อุบายอะไรพึงมีอันท าให้เราจะพึง
ปลงลงซึ่งพ่อค้านั้นผู้ยังไม่มาถึงในที่นี้เสียจากชีวิต (ท าให้ตาย) ? ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงเรียกบุตร
นั้นมาแล้วกล่าวว่า “บิดาของเจ้าส่งจดหมายมาว่าจะเดินทางกลับมา” บัดนี้พวกเราพึงรู้ว่าควร
จะท าอะไร ? เจ้าจงไป (และ) จงฆ่าบิดาผู้ยังไม่มาถึงนั้นแล บุตรนั้นกล่าวว่า “ผมจะฆ่าพ่อได้
อย่างไร” ? ในเวลาที่บุตรนี้ไม่สามารถจะท าปิตุฆาตได้ มารดานั้นจึงกล่าวด้วยถ้อยค าตาม
ท านองเดียวกันอีก เมื่อเด็กหนุ่มถูกมารดานั้นกล่าวด้วยถ้อยค าตามท านองเดียวกัน เขาเกิด
ความก าหนัดในกามทั้งหลายจึงตกลงใจที่จะฆ่าบิดา เราตถาคตกล่าวว่า “ไม่มีบาปกรรมอะไร
เลยที่คนผู้เสพกามจะท าไม่ได้” ล าดับนั้น บุตรนั้นจึงกล่าวว่า "จะให้ผมฆ่า (พ่อ) ด้วยอุบาย
อะไร” มารดานั้นจึงกล่าวว่า “เราจะจัดเตรียมอุบายอย่างนี้” ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเอา           
ยาพิษผสมไว้ในแป้งสาลีแล้วปรุงเป็นขนมเค้ก และได้ปรุงแบบที่ไม่มีพิษไว้อีกส่วนหนึ่ง 
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หลังจากนั้นจึงเรียกเด็กหนุ่มนั้นมาแล้วกล่าวว่า “เจ้าจงไป ขนมเค้กเหล่านี้ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ 
เจ้าจงถือเอาเข้าไปหาบิดาแล้วให้ขนมเค้กที่มีพิษเหล่านี้แก่เขาผู้ปรารถนาจะกินในที่แห่งใด 
แห่งหนึ่ง ส่วนตัวเจ้าเองก็จงกินขนมเค้กที่ไม่มีพิษเถิด” 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ชื่อของอาหารที่ปรากฏเป็นชื่อของขนมหวานที่ชื่อว่า มัณฑิลกะ 
(maṇḍilaka/मश्चण्िलक) ซ่ึงเอดเจอร์ตัน169 (Edgerton) ให้ความหมายไว้ว่า มัณฑิลกะคือ ขนมหวานชนิด
หนึ่ง หรือขนมเค้กนั่นเอง  
 อีกทั้งในตอนต้นเรื่องที่มีการกล่าวถึงการเดินเรือไปยังรัตนทวีปของเหล่าพ่อค้า ก็ได้พูด
ถึงผลไม้ชนิดหนึ่งของรัตนทวีปซึ่งมีฤทธิ์ท าให้มึนเมา ถ้าผู้ใดกินเข้าไปแล้วจะหลับไปถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน 
ดังนี้ 
 
  अरैव ि मोनीयाचन फलाचन भवश्चन्त्र्। र्ाचन यो भक्षयचर्, स सप्त रावरंकोवसान ्सुप्तश्चस्र्ष्ठचर्। 
  ในรัตนทวีปนี้เองจะมีผลไม้ที่ท าให้มึนเมา ผู้ที่กินผลไม้เหล่านั้นจะหลับไปเจ็ดวันเจ็ดคืน 
 
 ในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน นอกจากปูรณะจะเปิดร้านขายผ้าแล้ว เขายังเปิดร้าน
ขายของกินคือ ร้านขายลูกกวาด และก้อนน้ าตาลกรวดอีกด้วย ดังนี้ 
 
  नूनं काचिकवस्त्रावारी िश्च्टर्ा, फु्टकवस्त्रावारी उिाकटर्ेचर्। यावोपरेण समयेन िका रावारी 

उिकटर्ा। भववलस्य ि पुरो गर्ः। र्ेन िका राखो(मो)ोको लब्र्ः। र्ं दृष््वा अन्त्याभ्यां स्वपुराः 
पे्रवषर्ाः। रे् ोैवयोगाद् गुिावायाामुिाकटर्ायां गर्ाः। र्ैगुािो लब्र्ः।

170 
  ร้านขายผ้าแคว้นกาศีปิดไปแล้วไม่ใช่หรือ (ตอนนี้) เปิดร้านขายผ้าผุฏฏกะ จนกระทั่ง

เวลาต่อมาปูรณะเปิดร้านขายลูกอม อนึ่ง บุตรของภวิละนั้นก็ไปแล้วเขาจึงได้ลูกกวาด ภรรยา
คนอื่นเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงส่งบุตรของตัวเองไป เพราะมีโชคพวกเขาไปแล้ว ก็เมื่อร้านขาย
ก้อนน้ าตาลเปิดแล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงได้ก้อนน้ าตาลกรวด  

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ส าหรับศัพท์ว่า “śarkarākho (mo) daka” ตามฉบับของโคเวลล์ 
และเนล (Cowell and Neil) ว่า “śarkarākhodaka” และแปลความหมาย “khodaka” ว่า “หม้อ” 
แต่เอดเจอร์ตัน (Edgerton) กล่าวว่าค านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ “khoda, khoya” “อ้อย” หรือ
แม้กระทั่ง “kṣoda” “ชิ้น” ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีความน่าเป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นที่คลุมเครือ ทางด้าน
ไวทยแนะน าว่าจริงๆ แล้ว “khodaka” น่าจะแก้ไขเป็น “modaka” มากกว่าซึ่งเป็นขนมหวานที่ท ามา
จากแป้ง น้ าตาลและเครื่องเทศ เนื่องด้วย “śarkarā” ความหมายเดิมคือ กรวด บางทีในบริบทนี้ควร
จะแปลว่า น้ าตาลกรวด หรือในปัจจุบันนี้ก็คือลูกกวาด (khaṇḍaśarkarā) นั่นเอง171  
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 นอกจากนี้ในอวทานบางเรื่องเช่น อวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน และอวทานเรื่องที่ 
11 อโศกวรณาวทาน ยังสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า เนื้อสัตว์ก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในสมัย
นั้นเช่นกัน ซึ่งในอวทานเรื่องที่ 1 กล่าวถึงอาชีพคนเลี้ยงแกะเพ่ือช าแหละน าเนื้อแกะไปขาย ดังนี้ 
 
  श्रोण, अहं वासवग्रामके औरभ्रक ीसीर्।् उरभ्रान ्प्रिात्य प्रिात्य मांसं ववक्र्य जीववकां 

कल्पयाचम। ीयाि महाकात्यायनो ममानुक पया ीगत्य कथयचर्- भरमुख, अचनष्टोऽस्य कमाणः 
फलववपाकः। ववरम त्वमस्मार् ्पापकाोसिमाार्।्

172 
  บุรุษนั้นจึงกล่าวว่า “โศรณะ เราเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ที่วาสวคาม เราฆ่าแล้วฆ่าอีกซึ่งแกะ

ทั้งหลายแล้วขายเนื้อเลี้ยงชีพอยู่ อนึ่ง ท่านมหากาตยายนะผู้เจริญ มาแล้วเพื่อต้องการจะ
อนุเคราะห์เรากล่าวว่า “พ่อผู้เจริญ ผลวิบากแห่งกรรมนี้ไม่น่าปรารถนาเลย ท่านควรจะหยุด
จากอสัทธรรมอันชั่วช้านี้  

  
 จากตัวอย่างข้างต้น บุรุษผู้เป็นเปรตได้เล่าให้โศรณโกฏิกรรณะฟังว่าเหตุใดตนหลังจาก
เสียชีวิตจึงมาอุบัติในนครเปรต เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ เป็นคนเลี้ยงแกะ และฆ่าแกะเพ่ือขายเนื้อซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปและบุคคลควรหลีกเลี่ยง 
 และที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือในอวทานเรื่องที่ 11 เหตุการณ์ที่ฝูงชนจ านวนมากติดตาม
นายโคฆาตผู้ที่ก าลังน าโคตัวหนึ่งไปฆ่ายังนอกเมืองซึ่งฝูงชนเหล่านั้นด้วยความอยากได้ เนื้อจึงเร่งให้
นายโคฆาตฆ่าโคตัวนี้โดยเร็ว ดังนี้ 
 
  अन्त्यर्मो गोिार्को महान्त्र्ं वषृभमाोाय नगराश्चन्त्नष्क्रमचर् प्रिार्चयर्ुम।् र्मेनं महाजनकायः 

पषृ्ठर्ः पषृ्ठर्ः समनुबिो मांसाथी कथयचर्- िीघ्रमेनं वषृं िार्य, वयं मांसेनाचथान इचर्। स कथयचर् - 
एवं कररष्याचम, ककं र्ु मुहूर्ामुोीक्ष्वचमचर्।

173 
  นายโคฆาตคนหนึ่งได้น าวัวตัวใหญ่ออกไปจากเมืองเพื่อกระท าการฆ่า ฝูงชนจ านวนมาก

ผู้ต้องการเนื้อได้ติดตามนายโคฆาตนั้นไปข้างหลังแล้วกล่าวว่า “ฆ่าโคตัวนี้เร็วๆ หน่อย พวกเรา
อยากได้เนื้อ” นายโคฆาตนั้นกล่าวว่า “เราจะกระท าอย่างนี้แหละ (เราจะฆ่านั่นแหละ) แต่ว่า
จงรอสักครู่”    

 
 ในการฆ่าสัตว์นั้นมิใช่จะท ากันได้ในทุกๆ วัน ในเดือนหนึ่งจะก าหนดให้มีการฆ่าสัตว์ได้           
6 วันคือ วันข้างข้ึนและข้างแรม 15 ค่ า 8 ค่ าและ 14 ค่ า ดังในเรื่องที่กล่าวว่าพระเจ้าลิจฉวีได้ก าหนด
วันที่จะสามารถกระท าการฆ่าสัตว์คือวัน 15 ค่ า 8 ค่ าและ 14 ค่ า ดังนี้ 
 
 रे्न खलु समयेन वैिाचलका चलच्छवय इोमेवंरूपं कक्रयाकारमकाषुाः-पञ्िोछयां भवन्त्र्ः पक्षस्य अष्ट यां 
िर्ुोाछयां ि प्राश्चणनो हन्त्र्व्याः यत्कारणमेयुमानुष्या मांसमन्त्वेषन्त्र् इचर्।

174 
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 คร้ังนั้น เจ้าลิจฉวีผู้ปกครองเมืองไวศาลี ได้กระท ากริยาอาการอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลายในวัน 
15 ค่ า 8 ค่ าและ 14 ค่ าของปักษ์ มนุษย์ทั้งหลายผู้ต้องการเนื้อจึงได้ฆ่าแล้วซึ่งสัตว์ทั้งหลาย”       
 
 เนื้อสัตว์ที่สดและใหม่นั้นจะมีราคาค่อนข้างสูง ดังปรากฏในตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ไปช่วยเหลือไถ่โคตัวหนึ่ง ซึ่งนายโคฆาตได้กล่าวว่าเขาต้องขายโคตัวนี้ซึ่งมีมูลค่าที่แพงมากเพ่ือเลี้ยงดู
ครอบครัวซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังจิตให้ท้าวศักรเทวราชน าเงินมา 3,000 กระษาปณ์เพ่ือช่วยเหลือไถ่
ชีวิตโค ดังนี้ 
 
  र्र्ो भगवांस्र्ं रौरकमााणं गोिार्कचमोमवोिर् ्-कुरुष्व त्वं भोः पुरुष अनेन गोवषृभेण सार्ं 

सात् यम।् जीववरे्नाच्छाोयेचर्। स कथयचर्- नाहं भोन्त्र् प्रभवा येनं जीववरे्नाच्छाोचयर्ुम।् र्त्कस्य 
हेर्ोः ? मया एष बहुना मूल्येन क्र्र्ः। पुरोारं ि मे बहु पोवषर्व्यचमचर्। भगवानाह-यको मूल्यं 
ोीयरे्, प्रचर्मुञ्िसीचर् ?। स कथयचर्-प्रचर्मोक्ष्याचम भगवश्चन्त्नचर्।... अथ गोिार्कः काषाापणसहस्ररयं 
वृषमूल्यं गृहीत्वा हृष्टस्र्ुष्टः प्रमुकोर्ो भगवर्ः पाोौ चिरसा वश्चन्त्ोत्वा र्ं गोव ृषं बन्त्र्नान्त्मुक्त्वा 

प्रक्रान्त्र्ः।
175 

  ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวกะนายโคฆาตผู้โหดร้ายว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านจง
กระท าสิ่งที่เหมาะสมกับโคนั้น เธอพึงปกป้องชีวิตของมัน” นายโคฆาตนั้นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่
สามารถที่จะปกป้องชีวิตของมันได้” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใด ?” 
นายโคฆาตกราบทูลว่า “ข้าพเจ้าขายโคตัวนี้ด้วยมูลค่าที่แพงมาก อนึ่ง ต้องเลี้ยงดูภรรยาและ
ลูกอีกหลายคน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ถ้าเราให้ราคา ท่านจะปล่อยโคนี้ใช่ไหม ?” 
นายโคฆาตกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าจะปล่อย (โคตัวนี้)”…ขณะนั้น นายโคฆาตได้รับ
เงินเป็นมูลค่าของโคสามพันกระษาปณ์แล้ว ก็ดีอกดีใจวันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี       
พระภาคเจ้าแล้วปลดเครื่องพันธนาการออกจากโคนั้นแล้วหลีกออกไป 

 
เครื่องดื่ม 
 ส าหรับชนิดของเครื่องดื่มที่พบว่ามีการกล่าวถึงในทิวยาวทานนอกจากจะพูดถึงน้ าปานะ
ที่ภิกษุสงฆ์ดื่มซึ่งใช้ศัพท์ว่า “पानकं” เป็นส่วนใหญ่แล้ว ก็ยังกล่าวถึงเครื่องดื่มท่ีท าให้มึนเมา (मद्यं पीर्म)् 
และร้านขายเหล้าซึ่งเรียกว่า (पानागारं) ดังนี้ 
 
  अथ पानकं भवचर् र्ोवप र्थैव योचर्कं भवचर् र्त्तस्यानुप्रोीयरे्।

176 
  ถ้ามีน้ าปานะก็จะถวายน้ าปานะจ านวนมากแก่ธรรมรุจิอย่างนั้นเหมือนกัน    
 
  इत्युक्त्वा र्ूष्णीमवश्चस्थर्ः। ोाररका प्रक्रान्त्र्ा। स संलक्षयचर्-अनाथवपण्िोो गहृपचर्ववास्र्ीणा- 

स्वजनपररवारः। अस्माकमवप वपर्ा ववस्र्ीणापररवारः। र्ेषामेकैकिो वार्ां प्रत्यवेक्षर्े। भचगन्त्या 
चिरमालापो भववष्यचर्। स ि मागापररश्रमश्चखन्त्नेन क्षुर्ार्ेन न िक्यर्े कर्ुाम।् पुरोभश्चक्षकां र्ावर् ्
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करोचम। र्पृ्तः सुखालापं कररष्यामीचर्। स पानागारं गर्ः। र्ेन र्र प्रविृवेगमोसंजनकं मद्यं पीर्म।् 
स मत्त उद्यानं गत्वा िचयर्ः।

177 
  ครั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ก็ยืนนิ่ง สาวใช้หลีกออกไปแล้ว สวาคตะคิดในใจว่า “คฤหบดี

อนาถปิณฑทะเป็นผู้มีญาติพี่น้องและบริวารมากมาย แม้บิดาของเราก็มีบริวารมากมาย ญาติพี่
น้องเหล่านั้นจะคอยหาโอกาสพูดคุยสอบถามอยู่บ่อยๆ การพูดคุยกับพี่สาวก็จะใช้เวลานาน 
และเราผู้ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางทั้งยังหิวกระหายก็ไม่สามารถที่จะท า             
การสนทนานั้นได้ กระนั้น เราจะกินอาหารเสียก่อน เรากินอาหารอิ่มแล้วจึงจะสนทนากันได้
อย่างมีความสุข” สวาคตะได้ไปยังร้านเหล้า ในร้านเหล้านั้นได้ดื่มเคร่ืองดื่มมึนเมาอันท าให้เกิด
ความมัวเมามากยิ่งขึ้น สวาคตะผู้เมาแล้วได้เข้าไปยังสวนแล้วนอนหลับไป  

 
 ในอวทานเรื่องที่ 13 สวาคตาวทาน มีการกล่าวถึงน้ าที่ช่วยท าให้ย่อยอาหารได้ไว                 
โดยเรื่องราวมีอยู่ว่า อหิตุณฑิกะผู้เป็นเพ่ือนของบิดาสวาคตะนั้นเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลน้ าเมาเพ่ือให้
ช้างดื่มในราชส านักของพระเจ้าประเสนทิโกศล ภายหลังที่สวาคตะบรรพชาแล้วและได้ไปปราบ                
อัศวตีรถิกนาคได้ส าเร็จ อหิตุณฑิกะก็ได้นิมนต์ท่านสวาคตะไปฉันภัตตาหารที่บ้าน ภายหลังจากที่เห็น
ว่าท่านสวาคตะฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกรงว่าภัตตาหารจะไม่ย่อยจึงจะถวายน้ าปานะเพ่ือช่วยใน              
การย่อย โดยวิธีการที่หยอดน้ าเมาของช้างใส่ลงไปในน้ าปานะนั้น ดังนี้ 
 
  र्ेनावप ब्राह्मणेनायुष्मर्ः स्वागर्स्य प्रणीर् ीहारः सज्जीकृर्ः। ीयुष्मानवप स्वागर्ः पूवााहे्ण 

चनवास्य पारिीवरमाोाय येन र्स्य ब्राह्मणस्य चनवेिनं र्ेनोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र य प्रज्ञप्त एवासने 
चनषण्णः। एकान्त्र्चनषण्ण ीयुष्मान ्स्वागर्स्र्ेन ब्राह्मणेन प्रणीर्ेनाहारेण संर्वपार्ः। स ब्राह्मणः 
संलक्षयचर्-ीयेण स्वागर्ेन प्रणीर् ीहारः पररभुक्तः, नो जरचयष्यचर्, पानकमस्मै प्रयच्छाचम। इचर् 
ववकोत्वा ीयुष्मन्त्र्ं स्वागर्चमोमवोिर् -्ीया, प्रणीर्स्र्े ीहारः पररभुक्तः। पानकं वपब। पानं 
जरचयष्यर्ीचर्। स कथयचर्-िोभनम।् एवं करोमीचर्। र्ेन पानकं सज्जीकृत्य हश्चस्र्मोाोङ्गुचलः 
प्रश्चक्षप्ता।

178 
  แม้พระสวาคตะผู้มีอายุในเวลาเช้าตรู่นุ่งห่มจีวรครองบาตรแล้วเข้าไปยังที่อยู่ของ

พราหมณ์นั้น เมื่อเข้าไปแล้วนั่งลงแล้วบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้ว พระสวาคตะผู้มีอายุนั่ง
อยู่ในที่สมควรแห่งหนึ่งแล้ว พราหมณ์นั้นจึงเลี้ยงอาหารอันประณีตจนท่านอิ่มหน าส าราญ  
พราหมณ์นั้นคิดในใจว่า “ท่านสวาคตะผู้เป็นเจ้า ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว แต่ภัตตาหารยังไม่
ย่อย เราจะถวายน้ าปานะแก่ท่าน” รู้อย่างนี้แล้ว พราหมณ์จึงได้กล่าวกะท่านสวาคตะผู้มีอายุ
ว่า “พระคุณเจ้า อาหารอันประณีต ท่านฉันเสร็จแล้วควรดื่มน้ าปานะเถิด น้ าปานะจะช่วยย่อย
อาหาร” พระสวาคตะกล่าวว่า “เจริญพร เราจะท าตามนั้น” พราหมณ์นั้นจึงเตรียมน้ าปานะ 
แล้วก็ใส่น้ าเมาจากน้ าเมาของช้างลงไปประมาณหนึ่งนิ้ว 

 
 และจากเหตุการณ์ที่ท่านสวาคตะได้ดื่มน้ าปานะที่ผสมน้ าเมาของช้างที่พราหมณ์นี้ถวาย
นี่เอง ท าให้ท่านสวาคตะระหว่างที่เดินทางกลับได้เมาและหมดสติไป จากการเมาหมดสติของท่าน
สวาคตะครั้งนี้จึงเป็นต้นแห่งบทบัญญัติในเรื่องของการห้ามดื่มสุรา ดังนี้ 
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  चभक्षवः, इमे िान्त्ये िाोीनवा मद्यपाने। र्स्मान्त्न चभक्षुणा मद्यं पार्व्यं ोार्व्यं वा। अथ 
भगवानायुष्मन्त्र्ं स्वागर्ं मद्यविार् ्सुप्तमुत्थाप्येोमवोिर्-्स्वागर्, ककचमोम?् असमन्त्वाहारो भगवन,् 

असमन्त्वाहारः सुगर्। र्र्ो भगवानायुष्मन्त्र्ं स्वागर्माोाय ववहारं गत्वा पुरस्र्ावद्भक्षुसंिस्य प्रज्ञप्त 
एवासने चनषण्णः। चनषद्य चभक्षूनामन्त्रयर्े स्म-मां भो चभक्षवः िास्र्ारमुकिछय भववद्भमाद्यमपेयम- 
ोेयमन्त्र्र्ः कुिागे्रणावप॥

179
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะการดื่มน้ าเมาจึงมีโทษอย่างนี้
และก็ยังมีโทษอื่นๆ อีก เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ควรดื่มน้ าเมาหรือให้น้ าเมาแก่คนอื่น” 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปลุกท่านสวาคตะที่หลับไปด้วยฤทธิ์ของน้ าเมา กล่าวแล้วว่า 
“สวาคตะนี้มันเหตุการณ์อะไรกัน ?” (สวาคตะทูลว่า) “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์
ไม่ได้ตั้งใจ ข้าแต่พระสุคตเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจ” จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าน าเอา                
สวาคตะกลับไปยังวิหาร ประทับบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วเบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ ครั้นประทับ               
(บนอาสนะ) แล้วตรัสแล้วกะภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เจริญ เธอทั้งหลายผู้เชื่อ
ฟังเราผู้เป็นศาสดา เธอทั้งหลายไม่ควรดื่ม (และ) ไม่ควรให้น้ าเมาแม้เล็กน้อย โดยที่สุดแม้
น้ าเมาเพียงแค่ปลายยอดหญ้ากุศะ”  

 
เครื่องแต่งกาย 
 แม้ว่าทิวยาวทานไม่ได้แสดงหรือระบุการแต่งกายของผู้คนในสมัยนั้นไว้อย่างชัดเจน แต่ก็
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงโครงร่างคร่าวๆ วัฒนธรรมการแต่งกายของคนอินเดียในยุคสมัยนั้นเช่นกัน
นั้นว่ามีลักษณะอย่างไร และมีชนิดของผ้าแบบไหนที่น ามาใช้ในการท าเครื่องแต่งกายบ้าง ดังนี้  
 ลักษณะของเนื้อผ้า หรือชนิดของผ้า 
 -   การปาสะ (kārpāsa/कापाास), ตูละ (tūla/र्ूल) คือ ผ้าฝ้าย ที่กล่าวถึงคือ 
 
 उपोषर्स्य राज्ञो मूश्च्ना वप्टको जार्ो मोृःु सुमोृःु, र्द्यथा र्ूलवपिुवाा कपाासवपिुवाा। न कंचिोाबार्ं 
जनयचर्।

180  
 (ต่อมา) เนื้องอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชาอุโปษธะซึ่งมีความนุ่ม และอ่อนนุ่มยิ่ง กล่าวคือ 
(เนื้องอกนั้น) นุ่มราวกะผ้าตูละ หรือผ้ากรปาสะ 181 (แต่เนื้องอกนั้น) ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคร้ายใดๆ  
 
  सुोिाननगरेऽभ्यन्त्र्रे भूचमभागोऽचभरूपो ोिानीयः प्रासाकोकश्चिरः सुचिर एकैकचिरर्ार्ुिर्ेन 

ववचिरो मोृःु सुमोृःु र्द्यथा र्ुलवपिुवाा। कपाासवपिुवाा। प्रश्चक्षप्ते पाोे अवनमत्युश्चत्क्षप्ते पाोे उन्त्नमचर् 
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“tūlapicurvā karpāsapicurvā” ศัพท์ทั้งสองนี้มีปรากฏเช่นเดียวกันในคัมภีร์ฝ่ายบาลีคือ ตูลปิจุ 
(tūlapicu), กัปปาสปิจุ (kappāsapicu) หมายถึงผ้าฝ้าย เอดเจอร์ตัน (Edgerton) ก็กล่าวว่า ผ้าทั้งสองชนิดนี้คือผ้าฝ้ายทั้งคู่ แต่มี
ข้อที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ได้ระบุว่าข้อแตกต่างนั้นคืออะไร ทางด้านรอตแมน (Rotman) เสนอว่าบางทีอาจจะเป็นฝ้ายแดง
กับฝ้ายขาว ดู Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. 2, 170; and Andy 
Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 440. 



441 

कोव्यैमान्त्ोारवैः पुष्पैजाानुमारेण ओिेन संस्र्ीणाः। वायुसंयोगाि पौराणान्त्यवक्यान्त्र्े, नवाचन पुष्पाश्चण 
समाक्यान्त्रे्।

182 
  ภาคพื้นภายในนครสุทรรศนะเป็นสถานที่มีความสวยงาม น่ามอง เปล่งประกาย วิจิตร

ตระการตา ระยิบระยับไปด้วยสีสันหลาย ร้อยสี มีความอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนกับผ้าตูละ และ         
ผ้ากรปาสะ เมื่อวางเท้าลงไปพื้นจะยุบลง (แต่) เมื่อยกเท้าขึ้นพื้นก็จะฟูขึ้น (ดังเดิม) พื้นจะปูไป
ด้วยดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์สูงจนถึงหัวเข่าและลมที่พัดขึ้นก็จะพัดพาเอาดอกไม้เก่า 

 
 -   กาศิกะ (kāśikavastra/काचिकवस्त्र) คือ ผ้าไหมทีท่อขึ้นในเมืองพาราณสี หรือกาศ ี
 -   ผุฏฏกะ (phuṭṭaka/फु्टक) คือ ผ้าที่มีมูลค่าน้อยกว่าผ้ากาศี ผ้าที่ใช้แล้ว ผ้ามือสอง 
หรือผ้าที่มีต าหนิ มีกล่าวถึงไว้ดังนี้ 
 
  यावोपरेण समयेन काचिकवस्त्रावारी उिाकटर्ा। र्त्समनन्त्र्रं भववलस्य पुरो गर्ः। स पूणेन 

काचिकवस्त्रयुगेनाच्छाकोर्ः। अन्त्याभ्यां दृष््वा स्वपुराः प्रेवषर्ा यावर् ्काचिकवस्त्रावारी िश्च्टर्ा, 
फु्टकवस्त्रावारी उिाकटर्ा। र्े ि ोैवयोगार् ्संप्राप्ताः। र्े पूणेन फु्टकैवास्त्रैराच्छाकोर्ाः। र्े दृष््वा 
स्वाचमनोः कथयर्ः-दृष्टं युवाभ्यामपरेषां काचिकवस्त्राश्चण ोीयन्त्रे्, परेषां फु्टकानीचर्।

183
  

  จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้เปิดร้านขายผ้าแคว้นกาศี ในระหว่างนั้นบุตรของภวิละ
เดินทางไปแล้ว ปูรณะจึงห่มบุตรของภวิละนั้นด้วยคู่แห่งผ้าแคว้นกาศี ภรรยาเหล่าอื่นเห็น 
(เหตุนั้น) แล้วจึงส่งบุตรของตัวเองไปจนกระทั่งร้านขายผ้าแคว้นกาศีปิดตัวลง (หลังจากนั้น) 
เปิดร้านขายผ้าผุฏฏกะและเพราะความเป็นผู้มีโชค บุตร (ของหญิงทั้งสอง) เหล่านั้นจึงมาทัน 
ปูรณะจึงห่มบุตรเหล่านั้นด้วยผ้าผุฏฏกะ  ภรรยาทั้งสองนั้นเห็นแล้วจึงบอกแก่สามีว่า            
“ท่านทั้งสองเห็นแล้วว่าปูรณะให้ผ้าแคว้นกาศีแก่อีกคนหนึ่ง ให้ผ้าผุฏฏกะแก่อีกคนหนึ่ง”  

 
 -   ตุณฑิเจละ (tuṇḍicela/र्ुश्चण्ििेल) คือ ผ้าชั้นดี มีกล่าวไว้ดังนี้ 
 
 सुोिाने नगरे िर्ुववार्ाः कल्पोषू्यवकृ्षा नीलाः पीर्ा लोकहर्ा अवोार्ाः। कल्पोषू्यवृक्षैिर्ुववार्ाचन 
र्ुश्चण्ििेलाचन। र्ैस्र्ुश्चण्ििेलैिर्ुववार्ाचन कल्पोषू्याचन नीलाचन पीर्ाचन लोकहर्ान्त्यवोार्ाचन।

184 
 ในนครสุทรศนะมีต้นกัลปทูษยะอยู่ 4 ชนิดคือ สีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาว ต้นกัลปทูษ
ยะ (ท าให้เกิด) ผ้าชั้นดี 4 ชนิด ผ้าชั้นดี 4 ชนิดนั้นท ามาจากต้นกัลปทูษยะสีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาว  
 
 -   กัลปทูษยะ (kalpadūṣya/कल्पो ूष्य) คือ ผ้าที่ท ามาจากต้นกัลปพฤกษ์ ปรากฏใน
อวทานเรื่องที่ 17 มานธาตาวทาน ดังนี้ 
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  दृष््वा ि पुनकोावौकसं यक्षमामन्त्रयरे् स्म-ककमेर्किवौकस चिरोपचिरान ्वकृ्षानापीिकजार्ान।् 
एरे् ोेव उत्तरकौरवाणां मनुष्याणां कल्पोषू्यवकृ्षाः, यर् उत्तरकौरवा मनुष्याः कल्पोषू्याश्चण प्रावणृ्वश्चन्त्र्। 
ोेवोऽप्यरैव गत्वा कल्पोषू्याचन प्रावरीर्ु।

185 
  พระองค์จึงได้ตรัสถามยักษ์ทิเวากสะว่า “ดูก่อนทิเวากสะ ต้นไม้ที่มีพวงดอกไม้

หลากหลายสีนั้นคืออะไรกัน” (ทิเวากสะทูลตอบว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ นั่นคือต้นไม้
ที่มีผ้าของประชาชนชาวอุตตรกุรุ อนึ่ง ประชาชนชาวอุตตรกุรุสวมใส่ผ้ากัลปทูษยะ ข้าแต่
พระองค์ผู้สมมติเทพ แม้พระองค์ก็ควรไปในที่นั้นเพื่อสวมใส่ผ้ากัลปทูษยะนั่นแล”  

 
 ในอวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกาวทาน (หญิงผู้ขอทานอยู่ในเมือง) ก็สะท้อนให้เห็นถึง
ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายของชาวบ้านที่ประกอบด้วยผ้าที่ใช้ส าหรับนุ่ง กับผ้าโพกหัว ซึ่งชาวบ้านที่
ยากจนจะนุ่งผ้าป่านเนื้อหยาบ ดังสะท้อนผ่านตอนที่ท้าวศักรเทวราชหลังจากเห็นหญิงขอทานถวาย
ข้าวต้มแดพ่ระมหากาศยปะจึงเกิดความคิดว่า มนุษย์ทั้งหลายขนาดมองไม่เห็นผลของบุญและบาปแต่
ก็ยังถวายทาน กระท าบุญทั้งหลาย ขณะที่ตัวเราเองมองเห็นผลของบุญทั้งหลาย ด ารงอยู่ได้ในผลบุญ
ของตัวเอง เพราะเหตุไรเราจึงไม่ถวายทานหรือไม่ท าบุญทั้งหลายบ้างเล่า คิดดังนั้นท้าวศักรเทวราชจึง
จ าแลงกายเป็นช่างทอผ้า ซึ่งในเรื่องได้บรรยายถึงลักษณะการแต่งกายของท้าวศักระที่จ าแลงมาเป็น
ช่างทอผ้าว่า สวมผ้าโพกหัว นุ่งผ้าป่านเนื้อหยาบ ดังนี้ 
 
  इचर् ववकोत्वा कृपणवीर्थयां गहंृ चनचमार्वान।् अविीरवविीरकं काकाचभलीनकं नाचर्परमरूपं 

कु ववन्त्ों  िात्मानमचभचनमाय ा उो ूढचिरस्कः सणिाकटकाचनवाचसर्ः स्फकटर्पाश्चणपाोो वस्त्रं 
वाचयर्ुमारब्र्ः।

186
 

  ครั้นทราบดังนี้แล้วจึงนิรมิตเรือนอันช ารุดทรุดโทรมเป็นที่อาศัยอยู่ของอีกา เป็นซาก
ปรักหักพังบนถนนที่คนจนอาศัยอยู่ และจ าแลงร่างกายเป็นช่างทอผ้า สวมผ้าโพกหัว นุ่งผ้า
ป่านเนื้อหยาบ มีมือและเท้าแห้งแตกเริ่มเพื่อที่จะทอผ้า แม้นางเทวกันยานามว่า ศจี จ าแลง
เพศเป็นภรรยาของช่างทอผ้าเร่ิมเพื่อที่จะกระท าการทอผ้า 

 
 ในอวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทาน ก็ปรากฏค าศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอยู่ 2 ค า
คือค าว่า ยมลี และสนานศาฏกะ ยมลี (yamalī /यमली) หมายถึง ผ้าคู่ ปรากฏในตอนที่นางพราหมณี
ได้ทอผ้าขึ้นมาอย่างสวยงามคู่หนึ่ง คือผ้ายมลี เพ่ือให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีไปตระเวนขายตามถนนใน
เมืองต่างๆ ด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ ดังนี้ 
 
  ि पायामन्त्यर्मो ब्राह्मणः। र्ेन सदृिार् ्कुलार् ्कलरमानीर्म।् सा ब्राह्मणी संलक्षयचर्-अयं 

ब्राह्मणो यैस्र्ैरुपायैर्ानोपाजानं करोचर्। अहं भक्षयाचम। न मम प्रचर्रूपं योहमकचमाका चर्ष्ठेयचमचर्। 
र्या वीथीं गत्वा कपाासः क्र्र्ः। र्ं पररकमाचयत्वा श्लक्ष्णं सूर ं कचर्ार्म ।् िोभनेन कु ववन्त्ोेन 
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काषाापणसहस्रमूल्या यमली वाचयर्ा। र्या ब्राह्मण उक्तः-ब्राह्मण, अस्या यमल्याः काषाापणसहस्रं 
मूल्यम।् गहृीत्वा वीथीं गच्छ। यको कश्चिर् ्यािचर्, काषाापणसहसे्रण ोार्व्या,...

187
 

  ในเมืองจัมปามีพราหมณ์คนหนึ่งเขาได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูลที่คู่ควรกัน                    
นางพราหมณีนั้นใคร่ครวญอยู่ว่า “พราหมณ์นี้ย่อมกระท าการรวบรวมทรัพย์ไว้ด้วยอุบายวิธีที่
เหมาะสม เราจะใช้สอย (ทรัพย์นั้น) ข้อที่เราจะไม่กระท าการงานอยู่ ไม่สมควรแก่เรา             
นางพราหมณีนั้นจึงเดินทางไปยังถนนแล้วขายผ้าฝ้าย นางตระเตรียมผ้านั้นแล้วท าการเย็บ
อย่างดี ผ้านั้นถูกทอ (ท าเป็น) ยมลี (ผ้าคู่) ด้วยการทออย่างงดงามจึงมีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์              
นางกล่าวกะพราหมณ์แล้วว่า “ข้าแต่พราหมณ์ ยมลีนี้มีราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ ท่านถือเอา
แล้วจงไปยังถนน ถ้ามีใครต้องการก็พึงให้ด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์  

 
 อัครวาลา188 (Agrawala) ได้กล่าวว่า ยมลีเป็นเครื่องแต่งกายชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยผ้า
สองชิ้นซึ่งมีขนาดความยาวเท่ากันอาจจะต่างสีกันน ามาม้วนบิดเป็นเกลียวเข้าด้วยกันในลักษณะคล้าย
เชือกท าเป็นเข็มขัดส าหรับผูกทับตรงกลางล าตัว ผ้ายมลีท ามาจากผ้าไหมซึ่งมีลักษณะนุ่มบางเบา 
สังเกตได้จากในเนื้อเรื่องที่เล่าว่า ผ้ายมลีมีความเบาบางซึ่งสามารถซ่อนเอาไว้ในกระบอกร่มได้ อีกทั้ง
เมื่อโยนขึ้นไปบนอากาศผ้ายมลีจะลอยกางเป็นเพดานอยู่บนอากาศ ดังนี้ 
 
  ज्योचर्ष्कः कथयचर्- ब्राह्मण, र्व प्रत्यक्षीकरोचम। पछयेचर्। र्ेनासौ अपररभुक्त उपररववहायसा 

श्चक्षप्तः। ववर्ानं कृत्वा अवश्चस्थर्ः। पररभुक्तः श्चक्षप्तः। श्चक्षप्तमारक एव पचर्र्ः।
189 

  ชโยติษกะจึงกล่าวว่า “พราหมณ์ เราจะท าการทดสอบให้ท่านได้เห็น จงดู” ชโยติษกะ
นั้นจึงโยนผ้าที่ยังไม่ได้ใช้นี้ขึ้นไปบนฟ้า ผ้ากางเป็นเพดานลอยอยู่แล้ว และโยนผ้าที่ใช้แล้วขึ้น
ไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นผ้านั้นก็ตกลงมา 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ก่อนที่พราหมณ์จะเดินทางเข้ามาสู่เมืองจะต้องผ่านด่านเก็บภาษี
และต้องจ่ายภาษีกับเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ณ ที่ด่านเก็บภาษีนั้นอดีตเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตลงได้มาเข้าฝันบุตรให้
สร้างยักษสถานและห้อยระฆังไว้ ถ้าผู้ใดผ่านด่านไปโดยไม่จ่ายภาษีระฆังนั้นก็จะดังขึ้นจนกว่าเขาจะ
กลับมาจ่ายภาษีจนครบ ซึ่งในตอนที่พราหมณ์ผ่านด่านมานั้นระฆังได้ดังไม่หยุดหลายต่อหลายรอบ 
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เก็บภาษีขอร้องให้พราหมณ์บอกมาเถิดว่ามีสินค้าอะไรตนจะไม่เก็บภาษี ดังนั้น
พราหมณ์จึงน าผ้ายมลีที่เก็บไว้ในกระบอกร่มออกมาแสดง เจ้าหน้าที่จึงหยิบผ้าผืนหนึ่งในจ านวนสอง
ผืนนี้ออกมาคลุมที่สถิตของเทพเจ้า แล้วก็ส่งกลับคืนให้พรามหณ์ตามเดิม  ครั้นเมื่อเข้ามาสู่เมืองใน
เวลาที่น าผ้ามาให้ชโยติษกะดู ชโยติษกะจึงบอกว่า ผ้าผืนหนึ่งถูกใช้แล้ว แต่ผ้าผืนหนึ่งยังไม่ถูกใช้ ซึ่งก็
ได้แสดงให้พราหมณ์ดูโดยการโยนขึ้นไปบนท้องฟ้า 
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 ชโยติษกะได้ซื้อผ้ายมลีจากพราหมณ์นั้นมาด้วยราคาหนึ่งพันกระษาปณ์ จากนั้น                  
ชโยติษกะได้น าผ้าผืนที่ใช้แล้วมอบให้แก่เด็ก ส่วนผ้าที่ยังไม่ได้ใช้น ามาใช้ท าเป็นผ้าอาบน้ าซึ่งคือค าว่า 
สนานศาฏกะ (snānaśāṭaka/स्नानिाटक) ดังนี้ 
 
 र्ेन र्स्य काषाापणसहस्रं ोत्तम।् ब्राह्मणस्र्माोाय प्रक्रान्त्र्ः। ज्योचर्ष्केण र्र्ो यः पररभुक्तकः स 
ोारकाय ोत्तः, अपररभुक्तकस्र्ु स्नानिाटकः कृर्ः।

190 
 ชโยติษกะนั้นจึงให้หนึ่งพันกระษาปณ์แก่พราหมณ์นั้น พราหมณ์รับเงินนั้นแล้วก็หลีกไป 
หลังจากนั้นชโยติษกะจึงให้ผ้าที่ใช้แล้วแก่เด็ก ส่วนผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ก็ท าเป็นผ้าอาบน้ า 
 
 ในอวทานเรื่องที่ 18 ธรมรุจยาวทาน ปรากฏค าว่า ปัฏฏิกา (paṭṭikā/पश्च्टका) ซึ่งหมายถึง
ผ้าคลุมศีรษะ และค าว่าโปตรี (potrī/पोरी) ในตอนที่หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความก าหนัดมากจึงไปติดต่อ
หญิงผู้เป็นแม่เล้าให้ช่วยติดต่อบุตรชายของตนมาร่วมหลับนอนกับตน นางได้มีความสัมพันธ์กับบุตร
ของตนอยู่ระยะหนึ่งก็เกิดความคิดว่าตนจะต้องปลอมตัวเสพสังวาสในเรือนของผู้อ่ืนไปอีกนานเท่าไหร่ 
เพ่ือต้องการให้บุตรรู้ว่าหญิงที่เขาเสพสังวาสด้วยนั้นคือตน ดังนั้น นางจึงไปยังเรือนของแม่เล้าแล้วเสพ
สังวาสกับบุตรตามเคยแต่พอใกล้รุ่งเช้านางได้สวมใส่ผ้าคลุมศรีษะของบุตรกลับมาบ้าน แล้วทิ้งผ้าคลุม
ของตนไว้ เมื่อบุตรกลับไปยังบ้านเห็นมารดาสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะของตนก็ตกใจถามว่ าน าผ้าคลุมมา
จากไหน มารดาจึงกล่าวว่า ตนกับบุตรเสพสังวาสกันมานานขนาดนี้ยังเป็นแม่อยู่อีกหรือ ดังนี้ 
   

 स ि ो ारकः प्रभ ार्काल े  र् ा ं  प श्च्टक ा ं  चिर चस मञ्िस्याव चर्ष्ठन्त्र्ी ं  स ंपछय चर्। 
ीत्मीयामेवोपररप्रावरणपोरीमलभमानस्र्रैव र्ां पश्च्टकां संलक्ष्य त्यक्त्वा भाण्िावारीं  गत्वा 
युगलमन्त्यं प्रावतृ्य स्वगहंृ गर्ः। र्र ि गर्ः संपछयचर् र्मेवात्मीयं प्रावरणं र्स्या मार्ुः चिरचस 
प्रावरृ्म।् दृष््वा ि र्ां मार्रं पचृ्छचर्-अ ब, कुर्ोऽयं र्ब चिरचस प्रावरणोऽभ्यागर्ः ? यर्स्र्या 
अचभकहर्म -्अद्याप्यहं र्वा बा ? एवं चिरकालं र्व मया सार्ं कामान ्पररभुञ्जर्ोऽद्याप्यहं र्व 
सैवा बा ?

191 
  เมื่อใกล้รุ่งเช้าก็สวมใส่ผ้าคลุมส่วนบนของเด็กหนุ่มนั้น แล้วก็ทิ้งผ้าคลุมหัวของตัวเองไว้
แล้วไปยังเรือนของตน ส่วนเด็กหนุ่มนั้นในเวลารุ่งเช้าสังเกตเห็นผ้าคลุมนั้นวางอยู่บนหัวเตียง 
เขาเมื่อไม่ได้ผ้าคลุมส่วนบนของตนเองพลางสังเกตเห็นผ้าคลุมผืนนั้นในที่นั้นก็ปล่อยทิ้งไว้แล้ว
ก็กลับไปยังตลาดขายสินค้าแล้วถักทอผ้าคู่อีกชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปเรือนของตน ก็เด็กหนุ่ม
นั้นกลับบ้านไปแล้วย่อมเห็นผ้าคลุมของตัวเองนั้นคลุมอยู่แล้วบนศีรษะของมารดา  ก็ครั้นเห็น
แล้วจึงถามมารดานั้นว่า “แม่ ผ้าคลุมบนหัวของท่านนี้เอามาจากไหน” ? คร้ังนั้น มารดานั้นจึง
กล่าวว่า “แม้วันนี้เรายังเป็นแม่ของเจ้าหรือ ? เจ้ากับเราเสพกามมาเป็นระยะเวลานานอย่างนี้ 
แม้วันนี้เรายังเป็นแม่ของเจ้าอีกหรือ ? 
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เครื่องประดับ 
 ในทิวยาวทานค าว่า อลังการ (alaṁkāra/अलंकार)  และอาภรณ (ābharaṇa/ीभरण)              
จะใช้คู่กับการประดับตกแต่ง ซ่ึงเครื่องประดับท่ีปรากฏมีดังนี้ 
 -  หารา (hārā/हारा) หมายถึง สร้อยไข่มุก, อรฺธหาร (ardhahāra/अर्ाहारा)  หมายถึง 
สร้อยคอชนิด 64 สาย สร้อยคอทั้งสองชนิดนี้จะใช้ประดับให้แก่หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ อันสังเกตได้จาก
ในอวทานเรื่องที่ 1, 8, 13 ที่เมื่อกล่าวถึงวิธีการดูแลหญิงที่ตั้งครรภ์ที่จะต้องให้อยู่บนปราสาทชั้นบน 
ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาวเมื่ออากาศหนาว ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อนเมื่ออากาศร้อน 
ให้กินอาหารที่หมอจัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี ไม่ให้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพึงใจ นอกจากนี้ก็ให้ประดับ
ร่างกายของหญิงนั้นด้วยสร้อยไข่มุก และสร้อยคอชนิด 64 สาย ดังนี้ 
 
  ीपन्त्नसत्त्वां ि र्ां ववकोत्वा उपररप्रासाोर्लगर्ामयश्चन्त्रर्ां र्ारयचर् िीर्े िीर्ोपकरणैरुष्ण 

उष्णोपकरणैवैद्यप्रज्ञप्तैराहारैनााचर्चर्कै्तनाात्य लैनााचर्लवणैनााचर्मर्ुरैनााचर्कटुकैनााचर्कषायैस.्..हारार्ाहार-
ववभूवषर्गारीं अप्सरसचमव नन्त्ोनवनवविाररणीं मञ्िान्त्मञ्िं पीठात्पीठम(न)वर्रन्त्र्ीमुप(मर्?)ररमां 
भूचमम।्...न िास्या अमनोज्ञिब्ोश्रवणं यावोेव गभास्य पररपाकाय।

192
 

  หลังจากได้ทราบว่าภรรยานี้ตั้งครรภ์แล้ว เศรษฐีจึงให้นางพักอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดซึ่ง
ไม่มีเคร่ืองก้ันกีดขวาง เมื่ออากาศหนาวเศรษฐีก็ให้ดูแลนางด้วยอุปกรณ์บ าบัดความหนาว เมื่อ
อากาศร้อนก็ให้ดูแลด้วยอุปกรณ์บ าบัดความร้อน ให้ดูแลด้วยอาหารที่แพทย์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่ง
ไม่ขมเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เค็มเกินไป ไม่หวานเกินไป ไม่เผ็ดร้อนเกินไป ไม่ฉุนเกินไป...   
ให้นางประดับร่างกายด้วยสร้อยคอไข่มุกและสร้อยคอชนิด 64 สาย ให้ดูแลนางจากเตียงสู่
เตียงจากตั่งสู่ตั่งโดยไม่ให้ลงไปยังปราสาทชั้นล่างสุด…อนึ่ง ภรรยาของคฤหบดีนั้นไม่ได้ยินเสียง
ที่จะท าให้กระทบกระเทือนจิตใจเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่งครรภ์แก่ใกล้คลอด 

 
 - องคทะ (aṅgada/अङ्गो) คือ เกยูร หรือก าไลต้นแขน, กุณฑละ (kuṇḍala/कुण्िल) 
หมายถึง แหวน ปรากฏในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน ในคราวที่โกฏิกรรณะพลัดหลงเข้าไปใน
นครเปรตในเวลาที่พระอาทิตย์ตกแล้วพบกับบุรุษรูปงามก าลังเย้าหยอกกับนางอัปสรสี่องค์ที่มีรูปงาม
เช่นกันอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสวมใส่เครื่องประดับเกยูร แหวน และมีเสื้อผ้าอาภรณ์อัน
งดงาม ทว่าครั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น นางอัปสรเหล่านั้นกลับกลายเป็นสุนัขสี่ตัวรุมกัดทึ้งบุรุษนั้น            
ที่ได้รับความสุขและทุกข์สลับกันไปเช่นนี้ เป็นเหตุมาจากผลกรรมชั่วที่เคยเป็นคนเลี้ยงแกะและ            
ฆ่าแกะ และผลของการกระท าอันดีงามที่เคยรับสมาทานศีล ดังนี้ 
 
  यावर् ्पछयचर् सूयास्यास्र्गमनकाले ववमानम,् िर्स्रोऽप्सरसः अचभरूपाः प्रासाकोका ोिानीयाः। 

एकः पुरुषोऽचभरूपो ोिानीयः प्रासाकोकः अङ्गोकुण्िलववचिरमाल्याभरणानुलेपनस्र्ाचभः सार्ं क्र्िचर् 
रमर्े पररिारयचर्।...र्र्ः पिार् ्सूयास्याभ्युद्गमनकालसमये र्कद्वमानमन्त्र्कहार्म।् र्ा अवप अप्सर- 
सोऽन्त्र्कहार्ाि। ित्वारः छयामिबलाः कुकुा राः प्राोभुूार्ाः। र्ैस्र्ं पुरुषमवमूर्ाकं पार्चयत्वा र्ावर् ्पषृ्ठ- 
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वंिानुत्पा्योत्पा्य भश्चक्षर्ो यावर् ्सूयास्यास्र्गमनकालसमयः। र्र्ः पिार् ्पुनरवप र्कद्वमानं 
प्राोभुूार्म,् र्ा अप्सरसः प्राोभुूार्ाः। स ि पुरुषस्र्ाचभः सार् ंक्र्िचर् रमरे् पररिारयचर्।

193 
  เขาจึงออกเดินทางจนกระทั่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกก็ได้เห็นวิมานนางอัปสร 4 องค์ผู้มี

รูปงาม ชวนมอง ผ่องใส บุรุษคนหนึ่งผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส ก าลังหยอกเย้า อภิรมย์ 
(และ)  ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องประดับเกยูร แหวน ดอกไม้อันงดงาม เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่อง 
ลูบไล้…หลังจากนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นวิมานนั้นก็หายไปแล้ว เหล่านางอัปสรแม้นั้นก็
หายไป สุนัขตัวสีด าและด่าง 4 ตัวปรากฏขึ้น สุนัขเหล่านั้นรุมท าร้ายบุรษนั้นจนล้มลงแล้วรุม
ทึ้งกัดกินบริเวณกระดูกสันหลังจนกระทั่งถึงกาลสมัยที่พระอาทิตย์จะตกดิน หลังจากนั้นวิมาน
นั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีก เหล่านางอัปสรก็ปรากฏขึ้นมาและบุรุษนั้นก็หยอกเย้า  อภิรมย์ เสพ
สังวาสกับนางอัปสรเหล่านั้น 

 
 - องคุลิมุทรา (aṅgulimudrā/अङ्गुचलमुरा) คือ แหวนตรา ปรากฏในอวทานเรื่องที่ 19              
ชโยติษกาวทาน ในตอนที่พระเจ้าพิมพิสารปรารถนาจะเชยชมทิพยมนุษยสมบัติของชโยติษกะจึงเสด็จ
ไปยังเรือนของชโยติษกะ ซึ่งที่พ้ืนซุ้มประตูเรือนของชโยติษกะนั้นท ามาจากแก้วมณีและมีปลาว่ายวน
อยู่โดยการติดตั้งเครื่องยนต์ ครั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปถึงทอดพระเนตรเห็นที่พ้ืนซุ้มประตูนั้นทรง
เข้าพระทัยว่าเป็นพื้นน้ าที่มีปลาว่ายวนอยู่จริงๆ จึงถอดรองพระบาทออก ชโยติษกะจึงอธิบายว่านี่มิใช่
พ้ืนน้ าแต่เป็นแก้วมณีและที่ดูเหมือนว่ามีปลาว่ายวนอยู่นั้นก็เป็นเพราะการติดตั้งเครื่องยนต์มิใช่ปลา
จริงๆ แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ยังไม่ทรงเชื่อ จึงลองโยนแหวนตราของพระองค์ลงไปยังพื้นนั้น ดังนี้ 
 
  ज्योचर्ष्कः कथयचर्-ोे व कस्याथ े उपानहौ अपनयसीचर् ? स कथयचर्-कु मार, 

पानीयमुत्तत्ताव्यचमचर्। ज्योचर्ष्कः कथयचर्- ोेव नेों पानीयम,् मश्चणभूचमरेषा। स कथयचर्-कुमार, इमे 
मत्स्या उपरर भ्रमन्त्र्ः पछयश्चन्त्र्। ोेव यन्त्रयोगेनैर्े पररभ्रमश्चन्त्र्। स न श्रित्ते। र्ेनाङ्गुचलमुरा श्चक्षप्ता। 
सा रणरणािब्ोेन भूमौ पचर्र्ा।

194  
  ชโยติษกะจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงถอดรองเท้าท าไม” 

พระราชาตรัสว่า “กุมาร เราจะต้องข้ามน้ า” ชโยติษกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติ-
เทพ นี้ไม่ใช่น้ า (แต่ว่า) นี้คือพื้นแก้วมณี” พระราชานั้นตรัสว่า “กุมาร ปลาเหล่านี้ย่อมว่าย
วนเวียนอยู่ข้างบน” ชโยติษกะกราบทูลว่า “ปลาเหล่านี้ย่อมว่ายวนโดยการติดตั้งเครื่องยนต์” 
พระราชานั้นย่อมไม่ทรงเชื่อ พระองค์จึงโยนแหวนตราประทับออกไปแหวนตรานั้นตกลงแล้ว
ที่พื้นด้วยเสียงดัง “รณะ รณะ” 

 
 ทองค าถือเป็นโลหะล้ าค่าที่ได้รับความนิยมในการน ามาท าเป็นเครื่องประดับตั้งแต่อดีต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในทิวยาวทานนอกจากทองค า (jātarūpa/जार्रूप) จะเป็นที่นิยมน ามาใช้ท าเป็น
เครื่องประดับแล้วก็ยังกล่าวถึงรัตนะล้ าค่าอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน คือ มณี (maṇī/मणी) มุกดา (muktā/मुक्ता) 
ไพฑูรย ์(vaiḍūrya/वैोयूा) ศังขศิลา (ศิลากึ่งโลหะล้ าค่าซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่มุก) (śaṅkhaśilā/िङ्खचिला)  
ประวาล (pravāla/प्रवाल) เงิน (rajata/रजर्) มรกต (maśmagarbha/मछमगभो) หินปะการังล้ าค่า 
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(musāragalva/मुसारगल्वो) อัญมณีโลหิติกา (lohitikā/लोकहचर्का) และเปลือกหอยสังข์ (dakṣiṇāvarta/ 
ोश्चक्षणावर्ाा) ดังนี้ 
 
  ...इमाचन ि रे्ऽन्त्नगहृाश्चण पानगहृाश्चण वस्त्रगहृाश्चण ियनगहृाण्यारामरमणीयाचन वनरमणीयाचन 

पुष्कररणीरमणीयाचन ि। जा बुद्वीपकाचन रत्नाचन, र्द्यथामणयो मुक्ता वैो ूयािङ्खचिलाप्रवाल- 
रजर्जार्रूपमछमगभो मुसारगल्वो लोकहचर्का ोश्चक्षणावर्ााः एर्ाचन ि।

195
 

  ...และท่านจะได้รับของเหล่านี้คือ ข้าว น้ า เสื้อผ้า ที่นอน สวนอันน่ารื่นรมย์จะประดับ
ด้วยรัตนะทั้งหลายของชาวชมพูทวีป กล่าวคือ แก้วมณี แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ ศังขศิลา 
ประวาล ทอง เงิน มรกต หินปะการังล้ าค่า อัญมณีโลหิติกา เปลือกหอยสังข์มีลายวนขวา และ
เครื่องประดับเหล่านี้จะเป็นของท่าน 

 
 นอกจากนี้ ในอวทานบางเรื่องพบว่า มีการตั้งชื่อหรือเรียกชื่อของบุคคลในเรื่อง              
ตามเครื่องประดับประจ าตัวของบุคคลนั้นๆ เช่นในอวทานเรื่องที่  1 โกฏิกรณาวทาน ภรรยาของ
คฤหบดีพลเสนะได้ให้ก าเนิดทารกที่มีรูปงาม และทารกนั้นเกิดมาพร้อมกับมีต่างหูรัตนะสวมอยู่ ทารก
นั้นจึงถูกตั้งชื่อว่า โกฏิกรรณะ ดังนี้ 
 
  ोारको जार्ः। अचभरूपो ोि ानीयः प्रासाकोको गौरः कनकवणाछछराकारचिराः प्रल ब- 

बाहुववास्र्ीणावविालललाटः संगर्भ्रूरुत्तुङ्गनासो रत्नप्रत्युचप्तकया कश्चणाकया ीमुक्तयालंकृर्ः।... र्स्य 
ज्ञार्यः संग य समाग य रीश्चण सप्तकाचन एकववंिचर्कोवसाचन ववस्र्रेण जार्स्य जाचर्महं कृत्वा 
नामर्ेयं व्यवस्थापयश्चन्त्र्- ककं भवर्ु ोारकस्य नामेचर्। अयं ोारकः कोकटमूल्यया रत्नप्रत्युचप्तकया 
ीमुक्तया जार्ः, श्रवणेषु ि नक्षरेषु। भवर्ु ोारकस्य श्रोणः कोकटकणा इचर् नाम।

196 
  ทารกเกิดแล้วมีรูปงาม น่ามอง น่าเลื่อมใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีผิวพรรณประดุจทอง ศีรษะ

มีลักษณะเหมือนฉัตร มีแขนเรียวย้อยลง มีหน้าผากกว้าง คิ้วโก่ง จมูกโด่ง ผู้ประดับด้วย              
การสวมใส่เครื่องประดับหูซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ…เหล่าญาติทั้งหลายของคฤหบดีนั้นมาประชุม
กันแล้วจัดงานฉลองวันเกิดแก่ทารกที่เกิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 สัปดาห์คือ 21 วัน แล้วตั้งชื่อ
ให้ (โดยระบุ) ว่า “ทารกจะชื่ออะไรดี ทารกนี้เกิดมาพร้อมกับสวมใส่เครื่องประดับหูที่เต็มไป
ด้วยรัตนะอันมีมูลค่า  1 โกฏิ และถือก าเนิดในนักษัตรศรวณะ  ทารกจงชื่อว่า  โศรณโกฏิกรรณะ
เถิด”  

 
 ในอวทานเรื่องที่ 3 ไมเตรยาวทาน พระโอรสของพระเจ้าวาสวะก็ประสูติมาพร้อมกับ
รัตนะที่ประดับอยู่ท่ีมวยผม ดังนั้นพระโอรสนั้นจึงถูกขนานนามว่า รัตนศิขี และต่อมาพระโอรสองค์นี้
ก็ได้บรรลุอนุตรญาณ เป็นพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า รัตนศิขี ดังนี้ 
 
  यावोपरेण समयेन वासवस्य राज्ञः पुरो जार्ो रत्नप्रत्युप्तया चिखया। र्स्य ववस्र्रेण जाचर्महं 

कृत्वा रत्नचिखीचर् नामर्ेयं व्यवस्थावपर्म।् सोऽपरेण समयेन जीणाार्ुरम ृर्ंसंोिानाोकुद्वग्नो वनं 
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संचश्रर्ः। यश्चस्मन्त्नेव कोवसे वनं संचश्रर्स्र्श्चस्मन्त्नेव कोवसेऽनुत्तरं ज्ञानमचर्गर्म।् र्स्य रत्नचिखी 
स यक्संबुि इचर् संज्ञोोपाको।

197 
  พระโอรสของพระเจ้าวาสวะก็ประสูติมาพร้อมกับรัตนะอันประดับอยู่ที่มวยผม พระองค์

ทรงกระท าการฉลองวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ แล้วทรงขนานพระนามแก่พระโอรสนั้นว่า “รัตนศิขี” 
เวลาต่อมาพระโอรสนั้นทรงสะเทือนใจเพราะทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย         
จึงเสด็จเข้าไปสู่ป่า ในวันที่พระองค์เสด็จเข้าไปสู่ป่าพระองค์ก็ทรงบรรลุอนุตตรญาณแล้ว          
พระนามของพระองค์อุบัติขึ้นแล้วว่า พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า รัตนศิขี    

 
 ในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน บุตรของคฤหบดีภวะทั้งสามคน คือภวิละ ภวตราตะ 
และภวนันทิมัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับภรรยาและการประดับตกแต่ง คฤหบดีนั้นเกิดความกลัดกลุ้มใจนั่งเท้า
คางเหม่อลอย เมื่อเหล่าบุตรมาเห็นจึงถามว่าบิดานั่งฟุ้งซ่านคิดอะไรอยู่เล่า คฤหบดีจึงบอกว่าจะไม่ให้
คิดมากได้อย่างไรในเมื่อพวกบุตรมัวเมาและลุ่มหลงอยู่แต่เพียงสตรีและการประดับตกแต่ง ทอดทิ้ง
ธุรกิจ เมื่อบุตรทั้งสามคนเห็นว่าถูกบิดาต าหนิภวิละจึงถอดต่างหูรัตนะที่สวมใส่ออกแล้วใส่ต่างหูไม้
แทน ภวตราตะก็เปลี่ยนมาใส่ต่างหูที่ท ามาจากคลั่ง และภวนันทิก็เปลี่ยนมาใส่ต่างหูที่ท ามาจากดีบุก
แทนแล้วตัดสินใจพากันออกเดินเรือ จะเห็นได้ว่ามิใช่สตรีเท่านั้นที่จะสวมใส่เครื่องประดับ บุรุษก็
สามารถที่ใส่เครื่องประดับได้ด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
 
  र्र्ो भवो गहृपचर्ः करे कपोलं ोत्त्वा चिन्त्र्ापरो व्यवश्चस्थर्ः। स पुरैदृाष्टः पषृ्टि-र्ार्, कस्मात्त्वं 

करे कपोलं ोत्त्वा चिन्त्र्ापरो व्यवश्चस्थर् इचर्। स कथयचर्- पुरकाः, न र्ावन्त्मया चनवेिः कृर्ो 
यावत्सुवणालक्षः समुोानीर् इचर्। र्े य ूयं चनरस्र्व्यापाराः पत्नीष्वत्यथं संरक्ता मण्िनपरमा 
व्यवश्चस्थर्ाः। ममात्ययार् ्गहंृ िोिनीयं भववष्यचर्। कथं न चिन्त्र्ापरो भववष्यामीचर् ? भववलेन 
रत्नकश्चणाका वपनिा। स र्ामवर्ाया ोारुकश्चणाकां वपनय ह प्रचर्ज्ञामारूढः-न र्ावर् ्रत्नकश्चणाकां वपनय हाचम 
यावर् ्सुवणालक्षः समुपाश्चजार् इचर्। अपरेण स्र्वकश्चणाका। अपरेण रपुकश्चणाका। र्ेषां यास्र्ाः संज्ञा 
भववलो भवरार्ो भवनन्त्ोीचर् र्ा अन्त्र्कहार्ाः। ोारुकणी स्र्वकणी रपुकणीचर् प्राो ुभू ार्ाः। रे् 
पण्यमाोाय महासमुरं संप्रश्चस्थर्ाः।

198 
  ต่อมาคฤหบดีภวะนั่งเท้าคางคิดเหม่อลอยอยู่แล้ว ลูกๆ เห็นเขาแล้วจึงถามว่า “ท่านพ่อ 

เพราะเหตุไร ท่านจึงนั่งเท้าคางคิดฟุ้งซ่านอยู่เล่า” คฤหบดีภวะนั้นจึงกล่าวว่า “ลูกรัก พ่อไม่ได้
สร้างที่อยู่เพียงเพื่อรวบรวมเงินทองไว้มากมาย พวกเจ้าทุกคนเองก็ทอดทิ้งธุรกิจ ลุ่มหลงใน
ภรรยามากจนเกินไป มัวแต่ประดับตกแต่งอยู่ เมื่อพ่อตายไปเรือนจักเป็นที่น่าเสียดายจะไม่ให้
พ่อคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไร ?” (ขณะนั้น) ภวิละสวมต่างหูรัตนะอยู่แล้ว เขาจึงถอดต่างหูรัตนะนั้น
แล้วใส่ต่างหูไม้แทน พร้อมกับตั้งปฏิญญาว่า “เราจะไม่สวมต่างหูรัตนะจนกว่าจะรวบรวม
ทรัพย์สินเงินทองไว้มากมาย” (ส่วน) ลูกคนอื่นก็สวมต่างหูที่ท ามาจากคลั่ง อีกคนสวมต่างหูที่
ท ามาจากดีบุก ต่างหูของบุตรที่มีชื่อว่า ภวิละ ภวตราตะ ภวนันทิ เหล่านั้นที่หายไป ได้แก่  
ต่างหูไม้ ต่างหูที่ท ามาจากคลั่ง ต่างหูที่ท ามาจากดีบุกได้กลับคืนมาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจึงขน
เสบียงออกเดินเรือสู่มหาสมุทร  

                                                           

 
197

Ibid., 38.                    

 
198

Ibid., 16.                     



449 

 จากตัวอย่างข้างต้น จากการที่ภวิละ ภวตราตะ และภวนันทิ เปลี่ยนมาใส่ต่างหูไม้ ต่างหู
คลั่ง และต่างหูดีบุก ด้วยเหตุนี้ เครื่องประดับนั้นจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาและ
กลายเป็นชื่อที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งของพวกเขาคือ ทารุกรรณี (dārukarṇī/ोारुकणी) หมายถึง ผู้ทรง             
ต่ า งหู ไม้  สตวกรรณี  (stavakarṇī/स्र्वकण ी ) หมายถึ ง  ผู้ ท ร งต่ า งหู คลั่ ง  และตรปุ กรรณี 
(trapukarṇī/रपुकणी) หมายถึง ผู้ทรงต่างหูดีบุก ดังนี้ 
 
  अथ ोारुकणी स्र्वकणी रपुकणी ि प्रणीर्ं खाोनीयं भोजनीयं समुोानीय ीसनाचन प्रज्ञाप्य 

भगवर्ो ोरेू्न कालमारोियश्चन्त्र्-समयो भोन्त्र्, सज्जं भकं्त यस्येोानीं भगवान ्कालं मन्त्यर् इचर्।
199 

  ครั้งนั้น ทารุกรรณี สตวกรรณี และตรปุกรรณีตระเตรียมของเคี้ยว และของบริโภค
เรียบร้อยแล้ว ปูลาดอาสนะแล้วจึงส่งทูตไปกราบทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ถึงเวลาแล้วอาหารตระเตรียมไว้พร้อมแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้          
ขอพระองค์ทรงทราบเวลาเถิด” 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ว่านอกจากทองค าและ
รัตนะอันล้ าค่าต่างๆ ที่สามารถน ามาท าเป็นเครื่องประดับได้แล้ว  ต้นไม้ ยางไม้ หรือแร่ธรรมดาๆ              
ก็น ามาท าเครื่องประดับได้เช่นกัน 
 

แนวความคิดทางด้านศาสนา 
 

 ทิวยาวทานถือว่าเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็นอุทาหรณ์       
โน้มน้าวให้คนท าความดีในลักษณะต่างๆ แต่ถึงกระนั้นเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ก็ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงสังคมอินเดียโบราณทางด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนในเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดทางด้าน
ศาสนาอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของคัมภีร์ที่ได้ศึกษาจากทิวยาวทาน ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจที่จะ
กล่าวถึงได้แก่ เรื่องของหลักค าสอนที่ปรากฏคือความเชื่อเรื่องกรรม คติต่างๆ เรื่องพระพุทธเจ้า 
รวมถึงเรื่องของพุทธศาสนสถาน รูปแบบการเคารพสักการะ วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ และศาสนาและนิกายต่างๆ ดังนี้ 
 
เรื่องกรรม 
  ตามหลักพุทธศาสนากรรมหรือกฎแห่งกรรมนั้นเป็นหลักค าสอนส าคัญหมวดหนึ่งใน
บรรดาหลักค าสอนส าคัญต่างๆ แต่ทว่าพุทธศาสนิกชนจะเคยชินกับหลักค าสอนเรื่องกรรมมากกว่า
เรื่องอ่ืนๆ200 อวทานจัดเป็นวรรณคดีค าสอนประเภทหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งมุ่งเน้นแสดงถึงหลัก             
ค าสอนเรื่องกรรมไว้อย่างเด่นชัด ทิวยาวทานในฐานะที่เป็นหนึ่งในวรรณคดีค าสอนได้เสนอสาระ             
ค าสอนเรื่องกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
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  ความหมาย ลักษณะ ประเภทและผลของกรรม  
  กรรมในทางพุทธศาสนา หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา ในคัมภีร์
พระไตรปิฎกเถรวาท พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต มีพุทธพจน์ระบุไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงท าด้วยกาย วาจาและใจ”201 จากพุทธพจน์         
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกพอจะสรุปได้ว่า การท ากรรมนั้นมี 3 ทางคือ กายกรรม วจีกรรม และ 
มโนกรรม จะเห็นได้ว่ากรรมที่ระบุไว้นี้เป็นค ากลางๆ ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกรรม
โดยคุณภาพก็สามารถจ าแนกกรรมได้ 2 ประเภทคือ กรรมดีกับกรรมชั่ว กรรมดีเรียกกว่า กุศลกรรม 
กรรมชั่วเรียกว่า อกุศลกรรม202 นอกจากนี้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท พระสุตตันตปิฎก                
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ กุกกุโรวาทสูตรยังได้ระบุกรรมและประเภทของกรรมตามวิบากหรือผล
ของกรรมไว้ 4 ประเภทโดยเปรียบเทียบอกุศลกรรมเป็น กรรมด า ส่วนกุศลกรรมเป็นกรรมขาวดัง 
พุทธพจน์ต่อไปนี้  
 

 ดูก่อนปุณณะ กรรม 4 ประเภทนี้เราท าให้แจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งเองเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
กรรม 4 ประเภทนั้นคืออะไรบ้าง ดูก่อนปุณณะกรรม 4 ประเภท คือกรรมด ามีวิบากด าก็มี
กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งด าทั้งขาว มีวิบากทั้งด าทั้งขาวก็มี กรรมไม่ด าไม่ขาว          
มีวิบากไม่ด าไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี203     
 

  ในการจ าแนกประเภทของกรรมข้างต้นนี้ กรรมด าก็คือ อกุศลกรรมเป็นการกระท าที่เป็น
การเบียดเบียน ท าให้ผู้ อ่ืนเป็นทุกข์เดือดร้อน กรรมขาวคือ กุศลกรรมเป็นการกระท าที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เป็นทุกข์เดือดร้อน สนับสนุนส่งเสริมให้มีแต่ความสุข กรรมทั้งด าทั้งขาวคือ การกระท าที่คละกัน มีทั้ง
การกระท าที่เป็นการเบียดเบียน มีทั้งการกระท าที่ไม่เป็นการเบียดเบียน  และกรรมไม่ด าไม่ขาวก็คือ
กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม204 
  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า คัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาทซึ่งถือเป็นคัมภีร์ที่ยังคงรักษา
สาระค าสอนแบบพุทธศาสนาดั้งเดิมไว้มากที่สุดก็ได้กล่าวถึงเรื่องกรรมไว้แล้ว ในขณะเดียวกัน           
ทิวยาวทานซึ่งเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตยุคหลังและเชื่อกันว่าเป็นคัมภีร์ที่เสนอแนวคิด
แบบพุทธศาสนาสรวาสติวาทก็กล่าวถึงเรื่องกรรมไว้เช่นกัน และไม่เพียงแต่กล่าวถึงเท่านั้นทิวยาวทาน
ยังให้ความส าคัญกับสาระค าสอนเรื่องกรรมเป็นหลักอีกด้วย  
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เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ เจตยิตฺวา กมฺม  กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ... ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย ,                   
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  อวทานแต่ละเรื่องที่รวมอยู่ในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นมุ่งเน้นที่จะสอนเรื่องกรรมและผลของ
กรรมโดยอธิบายลักษณะของกรรมและการให้ผลของกรรมไว้ดังต่อไปนี้  
  การแสดงถึงการไม่ยอมผ่อนปรนของกรรมดังข้อความและคาถาต่อไปนี้ 
  
  न चभक्षवः कमााश्चण कृर्ान्त्युपचिर्ाचन बाय हे पचृथवीर्ार्ौ ववपच्यन्त्र्े, नाब्र्ार्ौ, न र्ेजोर्ार्ौ, न 

वायुर्ार्ौ, अवप र्ूपाते्तष्वेव स्कन्त्र्र्ात्वायर्नेषु कमााश्चण कृर्ाचन ववपच्यन्त्रे् िुभान्त्यिुभाचन ि॥
205

 

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุ
ที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออกจาก
กัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน แต่จริงๆ แล้วกรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้าง
ไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อมันขึ้นมาเท่านั้น  

 
 न प्रणछयश्चन्त्र् कमााश्चण अवप कल्पिर्ैरवप। 
 सामग्रीं प्राप्य काल ंि फलश्चन्त्र् खलु ोेकहनाम॥्७॥

206
 

 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป) หลายร้อยกัลป์ก็ตาม |  
 นอกจากนี้หลังจากที่มันประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสมแล้วก็ย่อมให้ผล  
 แก่วิชญานทันที ||7|| 
 
  ข้อความที่กล่าวไว้ในทิวยาวทานนี้แสดงให้เห็นว่ากรรมที่กระท านั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็
ตาม ล้วนต้องให้ผลแน่นอนและผู้ใดท ากรรมใดไว้ ผู้นั้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเช่นกัน อีกทั้ง
กรรมที่ท าไปแล้วหรือที่ก าลังท าหรือที่จะท าในอนาคตก็ตามไม่ว่าจ ะผ่านไปนานสักเพียงใด                    
ก็จะให้ผลแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การอธิบายลักษณะของกรรมและการให้ผลของกรรมเช่นนี้
ปรากฏในทิวยาวทานแทบทุกเรื่อง 

แม้กระท่ังพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถหนีวิบากแห่งกรรมไปได้ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน
ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็คือ ถ้าผู้ที่ต้องการอนาคตชาติสดใสก็จะต้องมุ่งมั่นบากบั่นกระท ากรรมดีใน
ปัจจุบันชาติ อนึ่งส าหรับผู้ที่ไม่สนใจอนาคตท่ีดี พระพุทธเจ้าตรัสแนะน าเหล่าสาวกในตอนสรุปท้ายใน
อวทานแทบทุกเรื่องให้พยายามมุ่งมั่นกระท ากรรมดีเท่านั้น ละเว้นกรรมชั่ว หรือกรรมที่คละเคล้ากัน 
ดังนี้ 

 
  इचर् कह चभक्षव एकान्त्र्कृष्णानां कमाणामेकान्त्र्कृष्णो ववपाकः, एकान्त्र्िुक्लानां कमाणामे- 

कान्त्र्िुक्लो ववपाकः, व्यचर्चमश्राणां व्यचर्चमश्रः। र्स्मार् ्र्कहा चभक्षव एकान्त्र्कृष्णाचन कमााण्यपास्य 
व्यचर्चमश्राश्चण ि, एकान्त्र्िुक्लेष्वेव कमास्वाभोगः करणीयः। इत्येवं वो चभक्षवः चिश्चक्षर्व्यम॥्

207
 

  ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด าโดยสิ้นเชิง กรรม
ทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิงกรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน 
ดังนี้ เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงละกรรมทั้งหลายที่ด าโดยส่วนเดียวและกรรมที่
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คละกัน ท าการสั่งสมแต่กรรมที่ขาวโดยส่วนเดียวนั่นแล ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษา           
อย่างนี้แล 

 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าทิวยาวทานจ าแนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผล
ของกรรมไว้ 3 ประเภทคือ (1) กรรมทั้งหลายที่ด าโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากด าโดยสิ้นเชิง (2) กรรม
ทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง (3) กรรมทั้งหลายที่คละกันก็ย่อมมีวิบาก              
คละกัน สาระค าสอนเรื่องกรรมในทิวยาวทานกับพระไตรปิฎกเถรวาทยังคงเหมือนกัน ต่างกันเพียง
การจ าแนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของกรรมซึ่งทิวยาวทานจ าแนกไว้เพียง 3 ประเภท
เท่านั้น ส่วนพระไตรปิฎกจ าแนกไว้ 4 ประเภท โดยที่ทิวยาวทานไม่ได้กล่าวถึงกรรมไม่ด าไม่ขาวซึ่งมี
วิบากไม่ด าไม่ขาวอันจะน าไปสู่การสิ้นกรรมไว้ด้วย ทิวยาวทานจะให้ความส าคัญและมุ่งอธิบายกรรม
และการให้ผลของกรรม 3 ประเภทแรก และไมไ่ด้เน้นเรื่องการสิ้นกรรมมากนัก 
  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า สาระค าสอนเรื่องกรรมในคัมภีร์ ทิวยาวทานกับ
พระไตรปิฎกเถรวาทยังคงเหมือนกัน ต่างกันเพียงการจ าแนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของ
กรรมซึ่งทิวยาวทานจ าแนกไว้เพียง 3 ประเภทเท่านั้น ส่วนพระไตรปิฎกจ าแนกไว้ 4 ประเภท โดยที่
ทิวยาวทานไม่ได้กล่าวถึงกรรมไม่ด าไม่ขาวซึ่งมีวิบากไม่ด าไม่ขาวอันจะน าไปสู่การสิ้นกรรมไว้ด้วย            
ทิวยาวทานจะให้ความส าคัญและมุ่งอธิบายกรรมและการให้ผลของกรรม 3 ประเภทแรก และไม่ได้
เน้นเรื่องการสิ้นกรรมมากนักดังข้อความต่อไปนี้ 
 
  र्स्मात्तकहा चभक्षव एकान्त्र्कृष्णाचन कमााण्यपास्य व्यचर्चमश्राश्चण ि, एकान्त्र्िुक्लेष्वेव 

कमास्वाभोगः करणीयः। इत्येवं भो चभक्षवः चिश्चक्षर्व्यम॥् 

   “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล พวกเธอครั้นละทิ้งกรรมที่ด าโดยสิ้นเชิงและกรรม
ที่คละกันได้แล้วก็ควรกระท าการเพิ่มพูนเฉพาะกรรมที่ขาวโดยสิ้นเชิงเท่านั้น เธอจะต้องศึกษา
เอาไว้อย่างนี้นะภิกษุทั้งหลาย”208   

  
  จากข้อความที่ปรากฏในทิวยาวทานแสดงให้เห็นว่า ทิวยาวทานมุ่งเน้นให้ละทิ้งกรรมด า
คืออกุศลกรรม และกรรมที่คละกัน (กรรมทั้งด าทั้งขาว) คืออกุศลกรรมกับกุศลกรรม แต่ให้หมั่นท า
เฉพาะกรรมขาวคือกุศลกรรมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในทิวยาวทานไม่ได้กล่าวถึงการสิ้นกรรมหรือ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความสิ้นกรรมไว้เลย ในขณะที่ในพระไตรปิฎกเถรวาท พระสุตตันตปิฎก            
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตติยปัณณาสก์ นวปุราณวรรคได้มีการอธิบายถึงการสิ้นกรรมและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าคือความดับกรรม ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความดับ         
ที่สัมผัสวิมุตติเพราะดับกายกรรม วจีกรรม (และ) มโนกรรม ฯ นี้เรียกว่าความดับกรรม (กรรม
นิโรธ) ฯ 
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 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 
(ความตั้งใจชอบ) ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าข้อปฏิบัติที่จะท าให้ดับกรรมได้ (กรรมนิโรธ
คามินีปฏิปทา)209 
 

  การอธิบายเรื่องกรรม 
  การอธิบายเรื่องกรรมหรือการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้มี 2 แบบ210 คือ การอธิบายโดย
ยกอุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังกับการอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัย  การอธิบายเรื่องกรรมโดยยก
อุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังนี้เป็นแบบง่ายๆ ซึ่งนิยมใช้กันมาก น่าสนใจ สนุกและเป็นเครื่องจูงใจคนได้ดี 
ส่วนการอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัยนั้นเป็นการอธิบายที่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งต้องอาศัย              
การพินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามาก การอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนาก็คือ
การอธิบายตามหลักปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ 12 คู่ซึ่งประมวลลงในวงจรไตรวัฏคือ กิเลส 
กรรม วิบากได้ดังนี้ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกว่า กิเลส สังขาร ภพ เรียกว่า กรรม ส่วนวิญญาณ 
นามรูป สฬายตนะเป็นต้นเรียกว่า วิบาก จะเห็นได้ว่า การอธิบายเรื่องกรรมตามเหตุปัจจัยหรือตาม
หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ค่อนข้างละเอียดลึกซ้ึงและท าความเข้าใจได้ยาก 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการอธิบายเรื่องกรรมในทิวยาวทานก็จะพบว่า เป็นการ
อธิบายเรื่องกรรมอย่างง่ายๆ โดยการยกเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญมาเป็นอุทาหรณ์                 
ในการอธิบาย และในการเล่าเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง ผู้เล่าเรื่องก็คือพระพุทธเจ้า 
และตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูทรงหยั่งรู้เรื่องราวในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคตตามความเป็นจริง การที่ผู้ประพันธ์สมมติเหตุการณ์ให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เล่า
เรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส าคัญหรือสมมติให้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนี้นับว่าเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างศรัทธาความเชื่อเรื่องกรรมได้เป็นอย่างดี 
  การอธิบายเรื่องกรรมในคัมภีร์ทิวยาวทานนี้ ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายเรื่องการท ากรรมดี
แล้วได้รับผลดี รองลงมาคือการท ากรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้วได้รับผลทั้งดีทั้งชั่ว และสุดท้ายคือการท ากรรม
ชั่วแล้วได้รับผลชั่ว จากการที่ได้ศึกษาอวทานจ านวน 19 เรื่องพบว่า อวทานจ านวน 12 เรื่อง ได้แก่ 
อวทานเรื่องที่ 3-11 และเรื่องที่ 14-16 เป็นอุทาหรณ์ของการท ากรรมดีแล้วได้รับผลดี อวทานจ านวน 
6 เรื่อง ได้แก่ อวทานเรื่องท่ี 1-2, 13 และเรื่องที่ 17-19 เป็นอุทาหรณ์ของการท ากรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้ว
                                                           

209
กตโม 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 เสยฺยถีท  ฯ สมฺมาทิฏฺ

สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อย  วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินี
ปฏิปทา ฯ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก  เล่มที่ 18, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ:  มหามกุฏราชวิทยาลัย                
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538), 166.   

210
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), กรรม-นรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, 47-49, 56. 



454 

ได้รับผลทั้งดีทั้งชั่ว และปรากฏเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ของการท ากรรมชั่วแล้วได้รับผลชั่วแทรกอยู่ใน
อวทานเรื่องที่ 1 ที่โกฏิกรรณะได้เดินทางหลงเข้าไปยังนครเปรตและพบพวกเปรตที่ท ากรรมต่างๆ กัน
ส่งผลให้มาอุบัติในเปรตภูมิอันเป็นอบายที่ทุกข์ยากล าบาก 
  การอธิบายเรื่องกรรมดีแล้วได้รับผลดีนั้นเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของทิวยาวทาน                   
การอธิบายเรื่องราวจะกล่าวถึงผู้มีบทบาทส าคัญที่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วท าบุญท าทานจากนั้นก็ตั้ง
ความปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือขอให้ได้ชื่นชมพระพุทธเจ้ามิได้ห่างเหินจากพระองค์  
ได้ออกบวชบ าเพ็ญเพียรในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผล หรือผู้มีบทบาทส าคัญที่ เลื่อมใสศรัทธา
พระพุทธเจ้า ถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นศรณะแล้วท าให้ได้รับสิ่งดีๆ ขอยกตัวอย่าง
อวทานเรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกา ซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่องเป็นหญิงขอทานมีความเลื่อมใสศรัทธา
พระพุทธเจ้าได้โอกาสสร้างกรรมดีโดยการจุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้ง
ปณิธานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่า หญิงขอทานนั้นจะได้เป็น
พระพุทธเจ้าในอนาคต ดังข้อความต่อไปนี้ 
 
  भगवानाह- खेोमानन्त्ो ीपत्स्यसे। यको वैर भका अवप वायवो वायेयुः, र्ेऽवप न िक्नुयुचना-

वाापचयर्ुं प्रागेव हस्र्गर्िीवरकश्चणाको व्यजनं वा। र्था कह - अय प्रोीपस्र्या ोाररकया महर्ा चित्ता- 
चभसंस्कारेण प्रज्वचलर्ः। अवप र्ु ीनन्त्ो भववष्यत्यसौ ोाररका वषािर्ायुवष प्रजायां िाक्यमुचननााम 
र्थागर्ोऽहान ्स यक्संबुिः। िाररपुरमौद्गल्यायनौ र्स्याग्रयुगं भरयुगम ,् ीनन्त्ोो चभक्षुरूपासकः, 
िुिोोनः वपर्ा, महामाया मार्ा, कवपलवस्र्ु नगरम,् राहुलभरः कुमारः पुरः। सावप र्ार्ुववभागं कृत्वा 
पररचनवाास्यर्ीचर्॥
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   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์เธอจะเสียแรงตัวเองไปเปล่าๆ ถึงแม้ลมพายุ
ไวรัมภกะจะพัดมา ลมพายุเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะดับ (ประทีปนี้) ได้ จะกล่าวไปใยถึงมือ 
(ของเธอ) ชายจีวรหรือว่าพัดวีชนีเล่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ประทีปนี้นางทาริกานั้นจุดให้        
ลุกโชนแล้วโดยจุดประสงค์อันแน่วแน่แห่งจิตอันยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น อานนท์ นางทาริกานี้
เมื่อหมู่สัตว์มีอายุ 100 ปี จะเป็นพระตถาคตอรหันตสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี  
มีคู่อัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ศารีบุตรและเมาทคัลยายนะ มีภิกษุผู้อุปัฏฐากนามว่า 
อานนท์ มีพระราชบิดานามว่า ศุทโธทนะ พระราชมารดานามว่า มหามายา มีพระราชโอรส
เป็นพระกุมารผู้ยอดเยี่ยมนามว่า ราหุล แม้เธอจะกระท าการแบ่งพระธาตุแล้วปรินิพพาน” 

 
  หรือในอวทานเรื่องที่ 4 พราหมณทาริกาวทาน ผู้มีบทบาทส าคัญเป็นบุตรีของพราหมณ์ 
ชาวเมืองกปิลพัสดุ์ ในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จบิณฑบาตไปในหมู่บ้านนยโครธิกา นางได้เห็น
พระองค์ก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมาก จึงมีความคิดที่จะถวายก้อนภิกษาแก่พระองค์ พระผู้มี           
พระภาคเจ้าเมื่อทราบความคิดของนางจึงตรัสว่า ถ้าเธอจะถวายก็จงใส่ในบาตรนี้เถิด หลังจากเสด็จ
กลับก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ ท่านอานนท์เถระได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์จึงทูลถึง
สาเหตุของการแย้มพระโอษฐ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่า บุตรีของพราหมณ์นี้ ในภพ
สุดท้ายจะได้เป็นพระปรัตเยกพุทธเจ้าพระนามว่า สุปรณิหิตะ ดังข้อความต่อไปนี้ 
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   भगवानाह-एवमेर्ोानन्त्ो, एवमेर्र्।् नाहेर्ुप्रत्ययमानन्त्ो र्थागर्ा अहान्त्र्ः स यक्संबुिाः श्चस्मर्ं 
प्राववष्कुवाश्चन्त्र्। दृष््वा र्वैषा सा ीनन्त्ो ब्राह्मणोाररका, यया प्रसाोजार्या मय हं सकु्तचभक्षानुप्रोत्ता ? 

दृष्टा भोन्त्र्। असावानन्त्ो ब्राह्मणोाररका अनेन कुिलमूलेन रयोोि कल्पान ्ववचनपार्ं न गचमष्यचर्। 
ककं र्कहा ोेवांश्व मनुष्यांि संवाच्य संसतृ्य पश्चिमे भवे पश्चिमे चनकेर्े पश्चिमे समुच्रये पश्चिम 
ीत्मभावप्रचर्ल भे सुपश्चणाकहर्ो नाम प्रत्येकबुिो भववष्यचर्।

212 
   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว พระตถาคตอรหันต- 

สัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสแล้วว่า “อานนท์ บุตรีของพราหมณ์ผู้ถวายสัตตุภิกษา แก่เราด้วยความเลื่อมใสเธอเห็น
แล้วหรือ ?” พระอานนท์กราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นแล้ว               
พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “อานนท์ บุตรีของพราหมณ์คนนี้จักไม่ถึงวินิบาต
ตลอด 13 กัลป์ ด้วยกุศลมูลครั้งนี้ แต่ทว่าจะท่องเที่ยวไปยังเทวโลกและมนุษย์โลก ในภพ
สุดท้าย ในชาติสุดท้าย ในการได้อาตมภาพครั้งสุดท้ายจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า 
สุปรณิหิตะ 

 
 ในอวทานเรื่องที่ 14 สูกริกาวทาน ผู้มีบทบาทส าคัญเป็นเทพบุตรตนหนึ่งผู้ก าลังจะจุติ

พิจารณาเห็นว่า เมื่อตนจุติไปแล้วจะไปบังเกิดในครรภ์ของแม่หมูในเมืองราชคฤห์ซึ่งจะต้องบริโภค
อุจจาระและปัสสาวะเป็นอาหาร ท าให้เทพบุตรตนนั้นกลิ้งเกลือกไปมาอยู่บนพ้ืน ท้าวศักรเทวราชเห็น
กิริยาอาการของเทพบุตรนั้นจึงเข้าไปตรัสถามเหตุ ครั้นทราบแล้วจึงทรงแนะน าว่า  เธอจงถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงเถิด เทพบุตรผู้กลัวภัยที่จะอุบัติในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน 
จึงปฏิบัติตามพระด ารัสของท้าวศักรเทวราชถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงท าให้
เมื่อจุติไปแล้วได้เคลื่อนไปอุบัติในท่ามกลางหมู่เทวดาชั้นดุสิต ซ่ึงเมื่อท้าวศักรท าการตรวจดูไม่เห็นถึง
สถานที่บังเกิดของเทพนั้นจึงเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสถึงสถานที่อุบัติของเทพนั้น         
ดังข้อความต่อไปนี้ 

 
 भगवानाह-र्ुवषर्ा नाम कौचिक ोेवाः सवाकामसमिृयः। र्रासौ मोोरे् ोेवो गत्वेह िरणरयम।्

213 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนเกาศิกะ (หมู่) เทวดานามว่า ตุษิต เป็นผู้สัมฤทธิ์ใน             

ความปรารถนาทั้งปวง เขานี้เป็นเทวดารื่นรมย์ยินดีอยู่ใน  (หมู่เทวดาชั้นตุษิต) นั้น หลังจากได้ถึงแล้วซึ่ง
ศรณะทั้งสามในที่นี่” 

  
 และในอวทานเรื่องที่ 16 ศุกโปตกาวทาน ผู้มีบทบาทส าคัญเป็นนกแก้วสองตัวที่คฤหบดี

อนาถปิณฑทะน ามาเลี้ยงไว้แล้วสอนให้พูด ให้ศึกษาภาษามนุษย์ มีโอกาสได้รับฟังธรรมจ าก
พระพุทธเจ้า ท าให้นกแก้วทั้งสองนั้นตั้งอยู่แล้วในไตรสรณคมน์ วันหนึ่งแมวตัวหนึ่งได้จู่โจมนกแก้วทั้ง
สองตัว และในเวลาใกล้ตายนกแก้วทั้งสองนั้นเปล่งวาจาว่า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อถึงแก่ความตายแล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นจาตุรมหาราชกายิกา  พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงทราบเหตุจึงทรงกระท าการแย้มพระโอษฐ์ พระอานนท์ทูลถามถึงเหตุแห่งการแย้ม
                                                           

212
Ibid., 42-43. 

 
213

Ibid., 121.  



456 

พระโอษฐ์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสบอกและตรัสพยากรณ์ว่า ในภพสุดท้ายนกแก้วทั้งสองตัว
นั้นจะตรัสรู้เป็นพระปรัตเยกพุทธเจ้าพระนามว่า ธรรม และสุธรรม ดังนี้ 

 
 भगवानाह-र्ौ चभक्षवः िुकिावकौ र्स्य िरणगमनस्य ववपाकेन षश्च्रंित्कृत्विार्ुमाहाराज- 

काचयकेषु ोेवेषूपपत्स्येरे्, षश्च्रंित्कृत्वस्त्रायश्चस्त्रिेंषु, यामेषु, र्ुवषर्ेषु, चनमााणरचर्षु, परचनचमार्विवचर्ाषु 
ोेवेषूपपत्स्येर्े। र्र्स्र्ावर् ्ष्सु कामाविरेषु ोेवेषु सत्त्वा व्यपसंसतृ्य पश्चिमे भवे पश्चिमे चनकेरे् 
पश्चिम ीत्मभावप्रचर्ल भे मनुष्यप्रचर्लाभं लब््वा प्रत्येकां बोचर्मचभसंभोत्स्येर्े , र्माि सुर्माि 
प्रत्येकबुिौ भववष्यर्ः।

214 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นกแก้ว 2 ตัวนั้น ด้วยผล (วิบาก) 

ของการถึงไตรสรณคมณ์ย่อมบังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุรมหาราชิกา  36  ครั้ง  ชั้นดาวดึงส์               
36 ครั้ง ย่อมบังเกิดในเทวโลกชั้นยามา  ตุษิต นิรมานรดี ปรนิมมิตวัศวดี 36 ครั้ง หลังจากนั้น
ท่องเที่ยวไปแล้ว 7 ครั้ง ในเทวโลกชั้นกามาวจรทั้ง 6 ในภพสุดท้าย ภูมิสุดท้าย ในการได้            
อาตมภาวะครั้งสุดท้ายจะได้ความเป็นมนุษย์แล้วตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า และเป็น             
พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า ธรรม และสุธรรม  

 
  การอธิบายเรื่องกรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้วได้รับผลกรรมทั้งดีทั้งชั่ วเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้มี
บทบาทส าคัญในเรื่องท่ีได้รับผลกรรมชั่วในอดีตชาติ เช่น ได้หลงเข้าไปในนครเปรต เกิดมาเป็นลูกนาง
ทาสี เกิดมาท าให้ครอบครัวประสบเหตุร้ายนานาประการและกลายเป็นขอทาน เกิดมาเป็นผู้ที่มี  
ความทุกข์คือความหิวรุมเร้าตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งเกิดมาถูกบิดายกขึ้นเผาบนกองไฟ แต่ภายหลัง
ได้พบพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ได้ท าบุญ ท าทาน จากนั้นก็ออกบวชจนได้บรรลุอรหัตผล 
การอธิบายเรื่องกรรมทั้งดีทั้งชั่ว ขอยกตัวอย่างอวทานเรื่องที่  13 สวาคตาวทาน ซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญ
ในเรื่องเป็นบุตรชายของคฤหบดีนามว่า โพธะ อาศัยอยู่ในเมืองศิศุมารคิริ ด้วยบุพกรรมของตนเองใน
เวลาที่เกิดมานั้น คฤหบดีโพธะจ าต้องประสบเรื่องร้ายๆ มากมายอาทิเช่น เรือนถูกไฟไหม้ ทรัพย์สิน
เสียหาย จนกระทั่งคฤหบดีและภรรยาได้เสียชีวิตลง เพราะความกลัวภัยพิบัติจึงไม่มีเหล่าญาติคนใด
คอยช่วยเหลือสวาคตะ ท าให้สวาคตะกลายเป็นขอทาน มีเนื้อตัวหยาบกร้าน ผอมไม่มีแรง สวมใส่
เสื้อผ้าสกปรก สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นสวาคตะ พระองค์ทรงอนุเคราะห์
สวาคตะด้วยอาหารในบาตร และทรงให้สวาคตะบรรพชาอุปสมบทในเวลาต่อมา ด้วยความพากเพียร
พยายามท าให้ท่านสวาคตะได้บรรลุอรหันต์ เหล่าภิกษุทั้งหลายเกิดความสงสัยว่าท าไมท่านสวาคตะถึง
ได้เกิดเป็นขอทานและได้เห็นแจ้งสัตยธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอดีตของสวาคตว่า เพราะใน
อดีตกาล สวาคตะนั้นได้ขับไล่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยถ้อยค าอันหยาบคาย แต่ในเวลาต่อมาสวาคตะ
ท าจิตให้เลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าและตั้งปณิธานขอให้ตนได้รู้แจ้งธรรม อย่าได้เหินห่างจาก               
พระผู้มีพระภาคเจ้าเลย จึงท าให้สวาคตะต้องเป็นขอทานและได้บรรลุธรรมเช่นนี้ ดังนี้ 
 
   भगवानाह-ककं मन्त्य्वे चभक्षवो योऽसौ गहृपचर्रेव, असौ स्वागर्ो चभक्षुस्र्ेन कालेन र्ेन 

समयेन। योनेन प्रत्येकबुिे काराः कृर्ाः, रे्नाढ्ये महार्ने महाभोगे कुले जार्ः। योपकारः कृर्ः, र्ेन 
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पञ्िजन्त्मिर्ाचन क्रोिमल्लको जार्ः। यावोेर्य हावप िरमभववकोऽवप र्त्क्रोिमल्लक एव जार्ः। 
यत्प्रश्चणर्ानं कृर्म,् रे्न मम िासने प्रव्रज्य सवाक्लेिप्रहाणाोहात्त्वं साक्षात्कृर्म।्

215 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในเวลานั้น ในสมัยนั้น ภิกษุ            

สวาคตะนั้นก็คือคฤหบดีนี้นั่นเอง ข้อที่เขาได้ท าการรับใช้พระปัจเจกพุทธเจ้า เขาจึงเกิดแล้วใน
ตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ข้อที่ท าให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้รับบาดเจ็บ ท าให้เขา
เกิดมาเป็นขอทานตลอด 500 ชาติ จนกระทั่งตอนนี้แม้เป็นภพสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็น
ขอทาน ส่วนข้อที่ได้ตั้งปณิธานไว้ เขาจึงได้บวชในศาสนาของเราละซึ่งสรรพกิ เลสได้รับ            
ความเป็นอรหันต์ 

 
  การอธิบายเรื่องกรรมชั่วแล้วได้รับผลชั่วเป็นเนื้อหาที่พบน้อยมากในทิวยาวทาน            
คือพบแทรกอยู่ในเหตุการณ์ที่โศรณโกฏิกรรณะผู้มีบทบาทส าคัญในอวทานเรื่องที่ 1 ไดพลัดหลงเข้า
ไปยังนครเปรตและพบกับบรรดาเปรตที่กระท ากรรมต่างๆ อันส่งผลให้มาอุบัติในอบายอันชั่วช้าเช่นนี้
ยกตวัอย่างดังคาถาต่อไปนี้ 
 
 ीरोग्यमोेन मत्तका ये र्नभोगमोेन मत्तकाः। 
 ोानं ि न ोत्तमण्ववप येन वयं वपर्लृोकमागर्ाः॥२॥

216
 

 พวกเรามัวเมาแล้วด้วยความมัวเมาในความไม่มีโรคด้วยความมัวเมาในทรัพย์สมบัติ | 
  ไม่เคยถวายทานเลยแม้แต่น้อย จึงท าให้พวกเรามาเกิดยังเปรตโลก ||2|| 
 

จะเห็นได้ว่า การอธิบายเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยยกอุทาหรณ์มาประกอบนี้                 
ในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์ทิวยาวทานคือเรื่องที่ 1-19 ได้ยกการท ากรรมของผู้มีบทบาทส าคัญในเรื่อง
มาเป็นอุทาหรณ์หลากหลาย คือยกทั้งพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มนุษย์ธรรมดาวรรณะต่างๆ              
สัตว์เดรัจฉาน เทวดา รวมถึงเปรตมาเป็นอุทาหรณ์ นั่นก็แสดงให้เห็นว่า ทิวยาวทานต้องการแสดงให้
เห็นว่าแม้จะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐในโลกคือพระพุทธเจ้า แม้จะเป็นมนุษย์ธรรมดา แม้จะเป็นสัตว์
เดรัจฉาน แม้จะเป็นเทวดา หรือแม้จะเป็นเปรตก็ตามทั้งหมดล้วนต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งนั้น            
ไม่ว่าใครก็ตามหากท าแต่กรรมดีก็ได้จะได้แต่ผลดี หากท าแต่กรรมชั่วก็จะได้แต่ผลชั่ว หรือถ้าท าทั้ง
กรรมดีและกรรมชั่วคละกันไปก็จะได้ผลทั้งดีทั้งชั่วคละกันไป การสรุปสาระส าคัญเรื่องกรรมและผล
ของกรรมในทิวยาวทานดังที่กล่าวมา ผู้ประพันธ์สมมติให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สรุปซึ่งก็เท่ากับว่า
เรื่องกรรมและผลของกรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นความจริงด้วยพระองค์เอง 
ฉะนั้น การอธิบายสาระค าสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมในคัมภีร์ทิวยาวทานโดยมีพระพุทธเจ้าทรง
เป็นผู้รับรองหรือเป็นพยานยืนยันดังกล่าวมานี้ นอกจากจะท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจเรื่องกฎแห่ง
กรรมอย่างง่ายๆ แล้วยังมีส่วนโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมยิ่งข้ึนด้วย  
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กรรมบถ 
กรรมบถเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากหลักความเชื่อเรื่อง

กรรมตามที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อว่าโดยความหมาย กรรมบถ คือทางแห่งกรรมหรือกรรมอัน
เป็นทางปฏิบัติที่ท าให้ไปเกิดในสุคติหรือทุคติ เมื่อว่าโดยลักษณะกรรมบถนี้แบ่งเป็น 2 ประการคือ
อกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถ217 

อกุศลกรรมบถ คือทางแห่งกรรมชั่วหรือกรรมชั่วอันเป็นทางน าไปสู่ทุคติ อกุศลกรรมบถ
นี้ล้วนมีมูลเหตุมาจากอกุศลมูล (มูลเหตุของความชั่ว) 3 ประการที่อยู่ภายในจิตใจ คือโลภะ (โลภ) 
โทสะ (โกรธ) และโมหะ (หลง) อกุศลรรมบถมี 10 ประการจ าแนกตามทางที่กระท าเป็น 3 ประการ 
ได้แก่กายกรรม (กรรมทางกาย) วจีกรรม (กรรมทางวาจา) และมโนกรรม (กรรมทางใจ) ดังต่อไปนี้ 

1.  กายทุจริต คือการประพฤติชั่วทางกาย 3 ประการ ได้แก่  
   1.1 การฆ่า การท าร้ายหรือการทรมานมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน 
   1.2 การลักขโมยหรือการถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 

 1.3 การประพฤติผิดในกาม 
2.  วจีทุจริต คือการประพฤติชั่วทางวาจา 3 ประการ ได้แก่ 
 2.1 การพูดเท็จหรือโกหก 
 2.2 การพูดส่อเสียดหรือยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกัน 
 2.3 การพูดค าหยาบคาย 
 2.4 การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล 
3.  มโนทุจริต คือการประพฤติชั่วทางใจ 3 ประการ ได้แก่ 
 3.1 การคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 3.2 การคิดพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน 
 3.3 การเห็นผิดจากคลองธรรม 
กุศลกรรมบถ คือทางแห่งกรรมดีหรือกรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่สุคติ กุศลกรรมบถนี้ล้วน

มีมูลเหตุมาจากกุศลมูล (มูลเหตุของความดี) 3 ประการที่อยู่ภายในจิตใจคือ อโลภะ (ไม่โลภ=จาคะ) 
อโทสะ (ไม่คิดประทุษร้าย=เมตตา) และอโมหะ (ไม่หลง=ปัญญา) กุศลกรรมบถมี 10 ประการจ าแนก
ตามทางที่กระท าเป็น 3 ประการ ได้แก่กายกรรม (กรรมทางกาย) วจีกรรม (กรรมทางวาจา) และ
มโนกรรม (กรรมทางใจ) ดังต่อไปนี้ 

1.  กายสุจริต คือการประพฤติดีทางกาย 3 ประการ ได้แก่  
   1.1 งดเว้นจากการฆ่า การท าร้ายหรือการทรมานมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน 
   1.2 งดเว้นจากการลักขโมยหรือการถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 

 1.3 งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
2.  วจีสุจริต คือการประพฤติดีทางวาจา 3 ประการ ได้แก่ 
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 2.1 งดเว้นจากการพูดเท็จหรือโกหก 
 2.2 งดเว้นจากการพูดส่อเสียดหรือยุยงให้ผู้อ่ืนแตกแยกกัน 
 2.3 งดเว้นจากการพูดค าหยาบคาย 
 2.4 งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล 
3.  มโนสุจริต คือการประพฤติดีทางใจ 3 ประการ ได้แก่ 
 3.1 งดเว้นจากการคิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 3.2 งดเว้นจากการคิดพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน 
 3.3 การเห็นชอบตามคลองธรรม 

  อนึ่งเมื่อพิจารณาหลักปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์ทิวยาวทานก็จะพบว่า ยังคงเป็นไปตาม
หลักกรรมบถนี้เอง ทั้งนี้เพราะทิวยาวทานเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่มุ่งเน้นสอนหลัก
ศรัทธาหรือความเชื่อเรื่องกรรม ฉะนั้นกรรมบถจึงเป็นหลักปฏิบัติที่แทรกอยู่ในอวทานเป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นการสรุปสารธรรมจะมีพุทธพจน์ที่สรุปหลักปฏิบัติตามกรรมบถดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 भगवानाह -योनेन मार्ुरश्चन्त्र्के खरवाक्कमा चनिाररर्म,् र्स्य कमाणो ववपाकेन दृष्ट एव र्म ेअपाया 
दृष््वा इचर्॥
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  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ข้อที่โศรณะนี้เปล่งถ้อยค าหยาบคายต่อมารดา ผลแห่งกรรมนั้น
จึงท าให้เห็นอบายในชาติปัจจุบันนั่นเอง”  
 
  यर्ो भगवानाह- ककं मन्त्य्वे चभक्षवः ? योऽसौ अर्ीर्ेऽ्वचन चभक्षुः वरवपट ीस, अहमेव स 

रे्न कालेन रे्न समयेन। योऽसौ पापकमाकारी सत्त्वो मार्ावपरहािार्कः, एष एव र्मारुचिः। इों मम 
र्रृ्ीयेऽसंख्येयेऽस्य र्मारुिेोािानम।् र्ोहं संर्ाय कथयाचम- चिरस्य र्मारुिे, सुचिरस्य र्मारुिे, 
सु चिरचिरस्य र्म ारुि े । यावच्ि मया चभक्षवश्चस्त्रचभरस ंख्य ेय ै ः षश्चड्भः पारचमर्ाचभरन्त्य ैि 
ोषु्करिर्सहस्रैरनुत्तरा स यक्संबोचर्ः समुोानीर्ा, र्ावोनेन र्मारुचिना यद्भूयसा नरकचर्याकु्ष 
क्षवपर्म॥्
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  คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือไม่ว่า ภิกษุผู้ทรง
ไว้ซึ่งไตรปิฏกในอดีตกาลนานแสนนานในกาลสมัยนั้นก็คือเรานั่นแล ส่วนสัตว์ผู้กระท ากรรมอนั
หยาบช้านี้ ผู้ฆ่ามารดา บิดา และพระอรหันต์ก็คือ ธรรมรุจินี้นั่นแล นี้เป็นการพบกับธรรมรุจินี้
ในอสังไขยย์ที่ 3 ของเรา ดังนั้นเราจึงกล่าวแก่สงฆ์ว่า “ธรรมรุจิ นานแล้วนะ ธรรมรุจิ นาน
เหลือเกิน ธรรมรุจิ นานมากเหลือเกิน” ภิกษุทั้งหลาย ธรรมรุจินี้ถูกบาปกรรมซัดไปในนรกและ
ก าเนิดสัตว์เดรัจฉานซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนกระทั่งเราตถาคตได้บรรลุอนุตตรสัมยักสัมโพธิญาณด้วย
ปารมิตา 6 ประการและด้วยการกระท าที่ท าได้ยากอีกหลายแสนอย่างอื่นอีกตลอดเวลา 3 
อสงไขยย์  
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   ककं मन्त्य्वे चभक्षवो योऽसौ अनङ्गणो नाम गहृपचर्ः, एष एवासौ ज्योचर्ष्कः कुलपुरस्र्ेन 
कालेन र्ेन समयेन। योनेन बन्त्र्ुमर्ो राज्ञो दृष्टसत्यस्याश्चन्त्र्के खरा वाश्चग्निाररर्ा, र्स्य कमाणो 
ववपाकेन पञ्ििर्ाचन समार्कृश्चिर्ायामारोप्य ्मावपर्ः। यावोेर्कहा अवप चिर्ामारोप्य ्मावपर्ः। 
यकद्वपश्चछयचन र्थागर्े कारां कृत्वा प्रश्चणर्ानं कृर्म,् र्स्य कमाणो ववपाकेन ीढ्ये महार्ने महाभोगे 
कुले जार्ः। कोव्यमानुषी श्रीः प्राोभुूार्ा। मम िासने प्रव्रज्य सवाक्लेिप्रहाणाोहात्त्वं साक्षात्कृर्म।्

220 
   ภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้หรือไม่ว่า คฤหบดีอนงคณะในกาลนั้นสมัยนั้นก็คือ กุลบุตร           

ชโยติษกะนี้นั่นแล ข้อที่เธอเปล่งวาจาอันหยาบคายในส านักของพระเจ้าพันธุมัตผู้เห็น            
สัตยธรรมด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เธอพร้อมทั้งมารดาจึงถูกยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเผาถึง          
500 ชาติ จนกระทั่งแม้ในบัดนี้ เธอก็ถูกยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเผา (เช่นเดียวกัน) ข้อที่เธอ
กระท าอุปการะในพระวิปัศยีตถาคตเจ้าแล้วตั้งปณิธานไว้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเธอจึงเกิดใน
ตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก เธอได้เสวยทิพยมนุษยสมบัติ บรรพชาในศาสนา 
ของเรา เพราะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดจึงบรรลุพระอรหันต์  

             
  จากตัวอย่างข้อความที่เป็นพุทธพจน์ในทิวยาวทานดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการระบุ
ถึงอกุศลกรรมบถคือ กายทุจริต ได้แก่ การท าร้ายผู้ อ่ืน และวจีทุจริต ได้แก่ การกล่าวถ้อยค า         
หยาบคาย ด่าว่า อกุศลกรรมบถทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติเพราะจะมีโทษต่างๆ 
มากมายดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหมั่นบ าเพ็ญมโนสุจริตแล้ว กรรมบถข้อ
อ่ืนๆ คือวจีสุจริตและกายสุจริตก็จะเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไป โดยเฉพาะมโนสุจริตข้อที่ 3 คือ                
ความเห็นชอบตามคลองธรรมนั้นถือว่า เป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญยิ่ง เพราะเมื่อเห็นถูกต้องตาม              
คลองธรรม เช่น เห็นว่าพระรัตนตรัยมีคุณ บิดามารดามีบุญคุณ กรรมดีมีผลจริง กรรมชั่วมีผลจริง   
โลกหน้ามีจริง เป็นต้น ก็จะส่งผลให้บุคคลละเว้นจากวจีทุจริตและกายทุจริต ประกอบแต่วจีสุจริตและ
กายสุจริตไปโดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่างข้อความในทิวยาวทานต่อไปนี้ 
 
  एवं कह ीनन्त्ो र्थागर्ानां चित्तप्रसाोोऽप्यचिन्त्त्यववपाकः, ककं पुनः प्रश्चणर्ानम।् र्स्मात्तकहा 

ीनन्त्ो एवं चिश्चक्षर्व्यं यत्स्र्ोकस्र्ोकं मुहूर्ामुहूर्ामन्त्र्र्ोऽच्छटासंिार्मारमवप र्थागर्माकारर्ः 
समनुस्मररष्यामीत्येवं रे् ीनन्त्ो चिश्चक्षर्व्यम।्

221
 

  อานนท์ การท าจิตให้เลื่อมใสพระตถาคตเจ้ามีวิบากยากที่จะคิดได้อย่างนี้แล จะกล่าวไป
ไยถึงการตั้งปณิธานอีกเล่า เพราะเหตุนั้น อานนท์ บัดนี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า “เราจักระลึกถึง
พระตถาคตเจ้าพักหนึ่ง ครู่หนึ่ง แม้เพียงชั่วดีดนิ้วมือด้วยความเคารพนบน้อม อานนท์เธอพึง
ศึกษาอย่างนี้แล”  

 
  नाहमुपाचलन ्इर्ो बकहः समनुपछया येव क्षचर्ं िोपहचर्ं ि यथा सब्रह्मिारी सब्रह्मिाररणो- 

ऽश्चन्त्र्के। र्रोपाचलन ्इमाचन महाश्चन्त्र् कुिलमूलाचन र्नुत्वं पररक्षयं पयााोानं गच्छश्चन्त्र्। र्स्मात्तकहा रे् 
उपाचलन ्एवं चिश्चक्षर्व्यम,् यिग्र्स्थूणाया अवप चित्तं न प्रोषूचयष्यामः, प्रागेव सववज्ञानके काये॥
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  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า “อุบาลี  เราไม่ได้เล็งเห็นถึงความสิ้นไป เสื่อมไป 
นอกเหนือไปจากนั้นเสมือนเพื่อนพรหมจารีที่อยู่ใกล้กับเพื่อนพรหมจารี ฉะนั้น อุบาลี กุศลมูล
ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ในภิกษุนั้นจะถึงความเบาบาง สิ้นไป เสื่อมไป เพราะฉะนั้น บัดนี้ เธอถึงศึกษา
อย่างนี้แลว่า “แม้แต่เสาบูชาที่ถูกไฟไหม้พวกเราก็จะไม่มีจิตคิดประทุษร้าย จะกล่าวไปใยถึง
ร่างกายที่มีจิตวิญญาณเล่า”  

 
 एवं कह चभक्षवो महाफल ंर्माश्रवणं महानिुंसकम,् कः पुनवााोो र्माोेिना र्मााचभसमयो वा। 
र्स्मात्तकहा चभक्षव एवं चिश्चक्षर्व्यं यन्त्नो र्माश्रवणाचभरर्ा भववष्यामः। इत्येवं वो चभक्षवः 
चिश्चक्षर्व्यम॥्
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 ภิกษุทั้งหลาย การฟังธรรมมีผลานิสงส์มากอย่างนี้แล การกล่าว การแสดงธรรม หรือ
สมัยแห่งธรรมจะมีผลานิสงส์มากขนาดไหน ? เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึง
ศึกษาอย่างนี้ว่า “พวกเราจักยินดีในการฟังธรรม” ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล”  

 
 ककं करणीयम ्? बुिे र्मे संिे काराः करणीयाः स यक्प्रश्चणर्ानाचन ि करणीयानीचर्॥

224 
 พวกเธอควรกระท าอะไร ? พวกเธอควรจะท าสักการะในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
และควรจะตั้งปณิธานไว้โดยชอบ   
 
 र्न्त्यास्रे् पुरुषा लोके ये बुिं िरणं गर्ाः। 
 चनवृाचर्ं रे् गचमष्यश्चन्त्र् बुिकारकृर्ौ जनाः॥२२॥ 

 येऽल्पानवप श्चजने कारान ्कररष्यश्चन्त्र् ववनायके। 
 ववचिरं स्वगामाग य रे् लप्स्यन्त्रे्ऽमरृ्ं पोम॥्२३॥

225
 

บุรุษทั้งหลายในโลกที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นศรณะชื่อว่าเป็นผู้มีโชคลาภ | 
คนทั้งหลายที่ท าการสักการบูชาพระพุทธเจ้านั้นจักได้ไปนิพพาน ||22|| 
ผู้ที่กระท าการสักการบูชาเพียงเล็กน้อยในพระชินเจ้า 
ผู้ทรงเป็นผู้แนะน าสัตว์โลกนั้น | 
จะได้ไปเกิดบนสวรรค์อันวิจิตรตระการตา 
แล้วก็ได้รับหนทางอันไม่มีวันตาย (อมฤตบท) ||23|| 

 
  จากตัวอย่างข้อความในทิวยาวทานที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า กุศลกรรมต่างๆ ที่ผู้มี
บทบาทส าคัญในเรื่องประกอบนี้ล้วนสืบเนื่องมาจากมโนสุจริต คือการมีความเห็นถูกต้องตามคลอง
ธรรมทั้งสิ้น โดยที่ผู้มีบทบาทส าคัญแต่ละท่านต่างก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณจริง พระพุทธเจ้าทรง
สั่งสอนให้รู้แจ้ง ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริง และกุศลกรรมหรือกรรมดีนี้มีผลจริง 
ดังนั้น ท่านเหล่านั้นจึงประกอบกุศลกรรมบถต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา และก็ได้บรรลุผลส าเร็จสุงสุด
ตามท่ีปรารถนาไว้จริงๆ  
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คติต่างๆ 
ตามหลักพุทธศาสนาบุคคลทั้งหลายผู้หลงเพลิดเพลินปล่อยใจไปกับการกระท าอันเป็น

โลกิยะ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีงามหรือหยาบช้าจะต้องไปเกิดและอาศัยอยู่ในคติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
1. นรกภูมิ 
2. เปรตภูมิ 
3. เดรัจฉานภูมิ 
4. อสูรภูมิ 
5. มนุษยภูมิ 
6. สวรรค์ 
 
ในคัมภีร์ทิวยาวทานนั้นได้กล่าวถึงชื่อนรกประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 
1. สัญชีวะ (saṁjīva)  9. อรพุทะ (arbuda) 
2. กาลสูตร (kālasūtra)  10. นิรรพุทะ (nirarbuda) 
3. สังฆาตะ (saṁghāta)  11. อฏฏะ (aṭaṭa) 
4. เรารวะ (raurava)  12. หหวะ (hahava) 
5. มหาเรารวะ (mahāraurava) 13. หุหุวะ (huhuva) 
6. ตปนะ (tapana)  14. อุตปละ (utpala) 
7. ประตาปนะ (pratāpana) 15. ปัทมะ (padma) 
8. อเวจี (avīci)       16. มหาปัทมะ (mahāpadma) 
 
นรกล าดับที่ 1-8 คือตั้งแต่สัญชีวนรกจนถึงอเวจีจัดเป็นนรกร้อน ส่วนนรกล าดับที่เหลือ

คือ 9-16 อรพุทนรกจนถึงมหาปัทมะเป็นนรกเย็น ซึ่งนรกขุมต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสถานที่
ส าหรับใช้ในการทรมาน226 

ส าหรับเรื่องเกี่ยวกับเปรตภูมินี้ได้ถูกกล่าวไว้ในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรรณะ              
ในคราวที่โกฏิกรรณะครั้งหนึ่งได้ออกเดินเรือกับพวกพ่อค้า 500 คน เพ่ือหลีกเลี่ยงการพักผ่อนอย่าง
แออัดจึงไปนอนที่ท้ายหมู่เกวียน จากนั้นหมู่เกวียนเคลื่อนออกเดินทางต่อโดยไม่มีใครปลุกโกฏิกรรณะ 
ครั้นเมื่อตื่นขึ้นโกฏิกรรณะไม่เห็นใครเลยออกเดินทางไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้พลัดหลงเข้าไปยังนคร
เปรต เขาได้พบเห็นบุคคลต่างๆ นั้นได้รับความทุกข์ทรมานหลายหลากวิธี ซึ่งนครเปรตนั้นท ามาจาก
                                                           

 
226

ในคัมภีร์ปุราณะนั้นได้กล่าวถึงชื่อนรกที่แตกต่างออกไป ซึ่งมี 21 ขุมดังนี้ 1. เรารวะ (raurava) 2. มหาเรา
รวะ (mahāraurava) 3. ตามิสระ (tāmisra) 4. อันธตามิสรกะ (andhatāmisraka) 5. กาลสูตร (kālasūtra) 6. อประติษฐะ 

(aprati- ṣṭha) 7. ฆาฏิยันตระ (ghāṭiyantra) 8. อสิปัตระ (asipatra) 9. ตัปต-กุมภะ (tata-kumbha) 10. กูฏศาลมลิ 
(kūṭaśālmali) 11. กรปัตระ (karapatra) 12. ศวาน-โภชนะ (śavāna-bhojana) 13. ส ท ศะ (saṁdaṁśa) 14. โลหปิณฑะ 

(lohapiṇḍa)15. กรัมภะ-สิกตา (karambha-sikatā) 16. กษาระ-นที (kṣāra-nadī) 17. กฤมิ-โภชนะ (kṛmi-bhojana) 18. ไว
ตรณี (vaitaraṇī) 19. โศณิตปูยะ-โภชนะ (śoṇitapūya-bhojana) 20. กษุราคระธารา  (kṣurāgradhārā) 21. ส โศษณะ 

(saṁśoṣaṇa) ดู V. S. Agrawala, vāmana-Purāṇa Study (Varanasi: Prithivi Prakashan, 1964), 23. 
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เหล็กอันสูงตระหง่าน มีบุรุษผิวด าสนิทดูดุร้ายโหดเหี้ยม ตาสีแดงกล่ า ยกลูกตุ้มเหล็ก ถือไม้เท้าเหล็ก
ยืนอยู่ที่ประตูในนครนั้น ดังข้อความนี้ 

 
स र्ानुत्सजृ्य पद्धभ्यां संप्रश्चस्थर्ः। यावर् ्पछयचर् ीयसं नगरमुच्िं ि प्रगहृीर्ं ि। र्र द्वारे 

पुरुषश्चस्र्ष्ठचर् कालो रौरिण्िो लोकहर्ाक्ष उकद्विवपण्िो लोहलगुिव्यग्रहस्र्ः।
227 

เขาจึงปล่อยลาเหล่านั้นแล้วออกเดินทางไปด้วยเท้าจนกระทั่งเห็นนครเหล็กอันสูง
ตระหง่านที่ประตูในนครนั้นมีบุรุษผิวด าสนิทดูดุร้ายโหดเหี้ยม ตาสีแดงกล่ า ยกลูกตุ้มเหล็ก ถือ
ไม้เท้าเหล็กยืนอยู่ 

 
จากนั้นด้วยความกระหายโกฏิกรรณะจึงตะโกนหาน้ าดื่ม ทันใดนั้นเขาก็ถูกแวดล้อมด้วย

บรรดาเปรต 500 ตนผู้ที่ไม่เคยได้ยินค าว่าน้ าดื่มมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ซึ่งลักษณะของพวกเปรต
เหล่านั้นถูกบรรยายไว้ดังนี้ว่า 

 
र्ेन साथावाहेन र्र प्रववछय पानीयं पानीयम ्इचर् िब्ोो चनिाररर्ः। यावर् ्पञ्िमारैः प्रेर्- 

सहस्रैोाग्र्स्थूणासदृिैरश्चस्थयन्त्रवोशु्चच्रर्ैः स्वकेिरोमप्रचर्च्छन्त्नैः पवार्ोोरसंचनभैः सूिीचछरोपम- 
मुखैरनुपररवाररर्ः श्रोणः कोकटकणाः।

228
  

หัวหน้าพ่อค้านั้นจึงเข้าไปในพระนครนั้นแล้วเปล่งเสียงออกมาว่า  “น้ าดื่ม! น้ าดื่ม!” 
จนกระทั่งโศรณโกฏิกรรณะถูกแวดล้อมไปด้วยเปรตประมาณ 5 พันตน ผู้เป็นเช่นกับเสาที่ถูก
ไฟไหม้มีล าตัวสูงเหมือนกระดูกยนต์ มีผมและขนรุงรังปกคลุมตัวเอง มีท้องใหญ่เหมือนภูเขามี
ปากเล็กอุปมาเหมือนกับรูเข็ม 

 
โกฏิกรรณะได้ถามพวกเปรตเหล่านั้นว่าพวกเขาเป็นใครแล้วท าไมถึงมาอยู่ในสถานที่

เช่นนี้ได้ เปรตเหล่านั้นก็ตอบว่า ในตอนที่เป็นคนได้ประพฤติชั่วช้าจึงต้องมาอุบัติอยู่ในที่นี้ ดังนี้ 
 

  स कथयचर्- के यूयं भवन्त्र्ः, केन वा कमाणा इहोपपन्त्नाः ?... रे् गाथां भाषन्त्रे्- 
 ीक्रोिका रोषका वय ंमत्सररणः कुटुकुञ्िका वयम।् 
 ोानं ि न ोत्तमण्ववप येन वयं वपर्लृोकमागर्ाः॥१॥

229
 

  อนึ่ง โศรณโกฏิกรรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านเป็นใครกัน อีกอย่างหนึ่ง
เพราะกรรมอะไร พวกท่านจึงมาเกิด ณ ที่แห่งนี้ ?”…เปรตเหล่านั้นจึงกล่าวคาถาว่า 

 พวกเรามัวเมาแล้วด้วยความมัวเมาในความไม่มีโรคด้วยความมัวเมาในทรัพย์สมบัติ | 
 ไม่เคยถวายทานเลยแม้แต่น้อย จึงท าให้พวกเรามาเกิดยังเปรตโลก ||2|| 

 
เมื่อโกฏิกรรณะเดินทางเข้าไปสู่เปรตนครต่อไป ครั้นพระอาทิตย์ตกเขาได้เห็นบุรุษ          

รูปงามที่ถูกแวดล้อมด้วยนางอัปสร 4 ตนคอยรับใช้ บุรุษนั้นมอบอาหารอันโอชะและให้โกฏิกรรณะ
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P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 4.  
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Ibid., 88.  
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P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 5. 
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อาบน้ า แต่เมื่อเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น นางอัปสรนั้นได้หายไปปรากฏเป็นสุนัขสี่ตัวรุมกัดทึ้งบุรุษนั้น 
จนกระท่ังพระอาทิตย์ตกสุนัขได้หายไปปรากฏเป็นนางอัปสรแวดล้อมรับใช้บุรุษนั้นอีกครั้ง  

 
स संप्रश्चस्थर्ः। यावर् ्पछयचर् सूयास्यास्र्गमनकाले ववमानम,् िर्स्रोऽप्सरसः अचभरूपाः प्रासा- 

कोक ा  ोि ान ीय ा ः ।  एक ः प ु रुष ो ऽ चभरूप ो  ोि ान ीय ः  प्र ास ा कोक ः  अङ्गोकु ण्िल वव चिर - 
माल्याभरणानुलेपनस्र्ाचभः सार्ं क्र्िचर् रमर्े पररिारयचर्। स र्ैो ूारर् एव दृष्टः।...स र्ैः स्नावपर्ो 
भोश्चजर्ः। स र्श्चस्मन ्ववमाने र्ावर् ्श्चस्थर्ो यावर् ्सूयास्याभ्यु- द्गमनकालसमयः।...र्र्ः पिार् ्सूया- 
स्याभ्युद्गमनकालसमये र्कद्वमानमन्त्र्कहार्म।् र्ा अवप अप्सरसोऽन्त्र्कहार्ाि। ित्वारः छयामिबलाः 
कुकुा राः प्राोभुू ार्ाः। र्ैस्र्ं पुरुषमवमूर्ाकं पार्चयत्वा र्ावर् ्पषृ्ठवंिानुत्पा्योत्पा्य भश्चक्षर्ो यावर् ्
सूयास्यास्र्गमनकालसमयः। र्र्ः पिार् ्पुनरवप र्कद्वमानं प्राोभुूार्म,् र्ा अप्सरसः प्राोभुूार्ाः। स ि 
पुरुष- स्र्ाचभः सार् ंक्र्िचर् रमरे् पररिारयचर्।

230 
เขาจึงออกเดินทางจนกระทั่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกก็ได้เห็นวิมานนางอัปสร 4 ตน       

ผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส บุรุษคนหนึ่งผู้มีรูปงาม ชวนมอง ผ่องใส ก าลังหยอกเย้า อภิรมย์ 
(และ)  ใช้ชีวิตอยู่กับเคร่ืองประดับเกยูร แหวน ดอกไม้อันงดงาม เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องลูบ
ไล้ พวกเขาได้เห็นโศรณะนั้นแล้วจากที่ไกล...ชนเหล่านั้นจึงให้เขาอาบน้ า ทานอาหารแล้ว 
โศรณะนั้นอยู่ในวิมานนั้นจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น ...หลังจากนั้นในเวลาที่                
พระอาทิตย์ขึ้นวิมานนั้นก็หายไปแล้ว เหล่านางอัปสรแม้นั้นก็หายไป สุนัขตัวสีด าและด่าง             
4 ตัวปรากฏข้ึน สุนัขเหล่านั้นรุมท าร้ายบุรษนั้นจนล้มลงแล้วรุมทึ้งกัดกินบริเวณกระดูกสันหลัง
จนกระทั่งถึงกาลสมัยที่พระอาทิตย์จะตกดิน หลังจากนั้นวิมานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีกเหล่า     
นางอัปสรก็ปรากฏข้ึนมาและบุรุษนั้นก็หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับนางอัปสรเหล่านั้น 

 
โกฏิกรรณะจึงสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นของการได้เสวยสุขในเวลากลางคืนและได้รับ

ความทุกข์ทรมานในเวลากลางวันของบุรุษนั้น บุรุษเปรตนั้นจึงเล่าความเป็นมาว่าตนเป็นคนเลี้ยงแกะ
อยู่ที่หมู่บ้านวาสวะซึ่งจะต้องฆ่าแกะน าเนื้อมาขายในเวลากลางวัน พระกาศยปะได้ตักเตือนหลายครั้ง
ถึงการกระท าบาปนี้แต่ตนก็ไม่หยุด จนกระทั่งพระกาศยปะแนะน าให้ตนรับสมาทานศีลในเวลา
กลางคืน ดังนั้นในเวลากลางวันที่ตนฆ่าแกะ จึงเป็นเวลาที่สุนัขรุมกัดทึ้งร่างกายของตนเพราะเหตุที่ตน
ฆ่าและขายเนื้อแกะในเวลากลางวัน ส่วนในเวลากลางคืนที่ตนได้เสวยสุขมีนางอัปสรแวดล้อมก็เป็นผล
มาจากการที่ตนรับสมาทานศีลในเวลากลางคืนตามค าแนะน าของพระกาศยปะนั่นเอง และได้ฝากสาร
นี้ให้โกฏิกรรณะไปบอกลูกชายตนเองที่เป็นคนเลี้ยงแกะและขายเนื้ อแกะอยู่ในเวลานี้ให้หยุดจาก     
การกระท าบาปนี้และให้หมั่นสร้างกุศลผลบุญโดยถวายอาหารแก่พระกาศยปะและอุทิศส่วนกุศลถึง
ตนบ้าง 

 
 कोवसं परप्राणपीिको रारौ िीलगुणैः समश्चन्त्वर्ः। 
 र्स्यैर्त्कमाणः फल ंय हनुभवाचम कल्याणपापकम॥्३॥

231
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 เราท าร้ายสัตว์อื่นในเวลากลางวนั กลางคนืประกอบด้วยคุณคือศีล |  
 เพราะว่าผลแห่งกรรมนี้นั้น เราย่อมเสวยทั้งความดีและความชัว่ ||3|| 
 
 โกฏิกรรณะนั้นได้ออกเดินทางต่อไปอีกจนกระท่ังในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นได้เห็นวิมานอีก

หลังหนึ่ง ในวิมานนั้นมีนางอัปสรตนหนึ่งที่งดงาม และบุรุษคนหนึ่งผู้มีรูปงามก าลังหยอกเย้ากันอยู่                
และเช่นกันบุรุษนั้นมอบอาหารอันโอชะและให้โกฏิกรรณะอาบน้ า โกฏิกรรณะอยู่ในวิมานนั้น
จนกระท่ังถึงเวลาพระอาทิตย์ตก ในเวลาที่พระอาทิตย์ตกวิมานนั้นก็หายไป นางอัปสรแม้นั้นก็หายไป 
ตะขาบตัวใหญ่ปรากฏออกมาเอาตัวเข้าไปในร่างกายของบุรุษนั้น 7 ครั้ง เคี้ยวกินสมองในส่วนเบื้อง
บนอยู่จนกระทั่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น หลังจากนั้นวิมานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีก นางอัปสรนั้นก็
ปรากฏขึ้นและบุรุษผู้มีรูปงามก็กลับมาหยอกเย้า เสพสังวาสกับนางอัปสรนั้นอีกครั้ง 

 
स संप्रश्चस्थर्ः। यावर् ्सूयास्याभ्युद्गमनकालसमये पछयचर् अपरं ववमानम।् र्र एका अप्सरा 

अचभरूपा ोिानीया प्रासाकोका, एकि पुरुष अचभरूपो ोिानीयः प्रासाकोकः...सार्ं क्र्िचर् रमरे् 
पररिारयचर्। स र्ं ोरूर् एव दृष््वा...स र्ेन स्नावपर्ो भोश्चजर्ः। स र्श्चस्मन ्ववमाने र्ावर् ्श्चस्थर्ः 
यावर् ्सूयास्यास्र्ंगमनकालसमयः। र्र्ः पिार् ्सूयास्यास्र्गमनकालसमये र्कद्वमानमन्त्र्कहार्म।् सावप 
अप्सरा अन्त्र्कहार्ा। महर्ी िर्पोी प्राोभुू ार्ा। र्या र्स्य पुरुषस्य कायेन कायं सप्तकृत्वो वेष्टचयत्वा 
र्ावोपुररमश्चस्र्ष्कं भक्षयन्त्र्ी श्चस्थर्ा, यावर् ्स एव सूयास्याभ्युद्गमनकालसमयः। र्र्ः पिार् ्पुनरवप 
र्कद्वमानं प्राोभुू ार्म।् सावप अप्सराः प्राोभुू ार्ा। स ि पुरुषोऽचभरूपो ोिानीयः प्रासाकोकस्र्या सार्ं 
क्र्िचर् रमरे् पररिारयचर्।
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โศรณะนั้นออกเดินทางแล้ว จนกระทั่งในกาลสมัยที่พระอาทิตย์ขึ้น เขาได้เห็นวิมานอีก

หลังหนึ่ง ในวิมานนั้นมีนางอัปสรองค์หนึ่ง ผู้งดงาม ชวนมอง ผ่องใส และบุรุษคนหนึ่งผู้มี           
รูปงาม ชวนมอง ผ่องใส ก าลังหยอกเย้า อภิรมย์ (และ) บุรุษนั้นเห็นโศรณะนั้นมาแต่ไกล…
บุรุษนั้นจึงให้โศรณะอาบน้ า รับประทานอาหารแล้ว โศรณะนั้นอยู่ในวิมานนั้นจนกระทั่งถึง
กาลสมัยที่พระอาทิตย์ตก…หลังจากนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์ตกวิมานนั้นก็หายไป นางอัปสร
แม้นั้นก็หายไป ตะขาบตัวใหญ่ปรากฏออกมา มันเอาตัวเข้าไปในร่างกายของบุรุษนั้น  7 ครั้ง 
เคี้ยวกินสมองในส่วนเบื้องบนอยู่จนกระทั่งถึงกาลสมัยที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นแล หลังจากนั้น
วิมานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีก นางอัปสรแม้นั้นก็ปรากฏขึ้นและบุรุษนั้นผู้มีรูปงาม ชวนมอง              
ผ่องใสก็หยอกเย้า อภิรมย์ เสพสังวาสกับนางอัปสรนั้น 

 
โกฏิกรรณะจึงสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นของการได้เสวยสุขในเวลากลางวันและได้รับ

ความทุกข์ทรมานในเวลากลางคืนของบุรุษนั้น บุรุษเปรตนั้นจึงเล่าความเป็นมาว่าตนเป็นพราหมณ์ที่
หมู่บ้านวาสวะได้เป็นชู้กับภรรยาคนอ่ืน พระกาศยปะได้ตักเตือนหลายครั้งถึงการกระท าบาปนี้แต่ตน
ก็ไม่หยุด จนกระท่ังพระกาศยปะแนะน าให้ตนรับสมาทานศีลในเวลากลางวัน ดังนั้นในเวลากลางวันที่
ตนสมาทานศีลจึงเป็นเวลาที่ตนได้เสวยสุขมีนางอัปสรรับใช้ ส่วนในเวลากลางคืนที่ตนถูกตะขาบตัว
ใหญ่คี้ยวกินสมองก็เป็นผลมาจากการที่ตนเป็นชู้กับภรรยาคนอ่ืนในเวลากลางคืน และได้ฝากสารนี้ให้
โกฏิกรรณะไปบอกลูกชายตนเองที่เป็นพราหมณ์และก าลังเป็นชู้กับภรรยาคนอ่ืนอยู่ในเวลานี้ให้หยุด
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466 

จากการกระท าบาปนี้และให้หมั่นสร้างกุศลผลบุญโดยถวายอาหารแก่พระกาศยปะและอุทิศส่วนกุศล
ถึงตนบ้าง 

 
 रारौ परोारमूश्चच्छार्ो कोवस ंिीलगुणैः समश्चन्त्वर्ः। 
 र्स्यैर्र् ्कमाणः फल ंय हनुभवाचम कल्याणपापकम॥्४॥

233
 

 เราลุ่มหลงในภรรยาของผู้อื่นในเวลากลางคนื ประกอบดว้ยคุณคือศีลในเวลากลางวัน | 
 เพราะว่าผลแห่งกรรมนี้นั้น เราจึงเสวยทั้งความดีและความชั่ว ||4|| 
 

และเปรตพวกสุดท้ายที่โกฏิกรรณะได้พบคือ เป็นสตรีผู้งดงามกับเปรตอีก 4 ตนที่ถูกผูก
ติดไว้ที่ขาเตียงของนาง สตรีนั้นได้มอบอาหารให้กับโกฏิกรรณะและสั่งกับโกฏิกรรณะว่าอย่าได้ให้
อาหารกับพวกเปรตเหล่านี้แต่ด้วยจิตที่เมตตาโกฏิกรรณะได้แบ่งอาหารให้เปรตเหล่านี้กิน ทันใดนั้น 
อาหารที่เปรตเหล่านี้กินก็ปรากฏเป็นค้อนเหล็กบ้าง เป็นเลือดเป็นหนองบ้าง 

 
  श्रोण कारुश्चणकस्त्वम।् बुभुश्चक्षर्ा वयम।् अस्माकमनुप्रयच्छ। र्ेनैकस्य श्चक्षप्तम -्बुसप्लावी 

प्राोभुूार्ा। अपरस्य श्चक्षप्तम-् अयोगुिं भक्षचयर्ुमारब्र्ः। अपरस्य श्चक्षप्तम -्स्वमांसं भक्षचयर्ुमारब्र्ः -
अपरस्य श्चक्षप्तम-्पूयिोश्चणर्ं प्राोभुूार्म।्

234
  

  “โศรณะ ท่านเป็นผู้มีความกรุณา พวกเราหิวแล้ว จงให้แก่พวกเราบ้าง” โศรณะนั้นจึง
ส่งให้แก่เปรตตนหนึ่ง ค้อนเหล็กปรากฏแล้ว ส่งให้แก่เปรตอีกคนหนึ่งมันเริ่มเพื่อที่จะกิน          
ลูกบอลเหล็ก ส่งให้แก่เปรตอีกตนหนึ่งมันเริ่มที่จะกินเนื้อของตัวเอง ส่งให้เปรตอีกตนหนึ่ง
เลือดและหนองปรากฏแล้ว เลือดและหนองนั้นไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง 

 
โกฏิกรรณะจึงสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นสตรีนางนั้นจึงเล่าให้ฟังว่า เปรตทั้ง 4 ตนนี้คือ

สามี ลูก ลูกสะใภ้และสาวรับใช้ของตนเอง ซึ่งครั้งหนึ่งตนจะถวายอาหารแก่พระกาศยปะแต่ละคนก็ดุ
ด่าว่ากล่าวตนด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในนครเปรตนี้ และได้ฝากสารให้               
โกฏิกรรณะไปบอกลูกสาวของตนควรจะหมั่นสร้างกุศลผลบุญโดยการถวายอาหารแก่พระกาศยปะ
และอุทิศส่วนกุศลถึงพวกญาติๆ บ้าง 

จะเห็นได้ว่าเปรตแต่ละตนที่ได้รับความทุกข์ทรมานเสวยผลกรรมที่ตนได้กระท าไว้ใน
อดีตชาติดังที่ปรากฏในเรื่องโศรณโกฏิกรรณะนี้ เปรตทุกตนต่างร้องขอให้โกฏิกรรณะกลับไปบอก
เรื่องราวที่เกิดข้ึนกับตนแก่ลูกหลานของพวกเขา ให้ลูกหลานหมั่นสร้างกุศลผลบุญไว้เพ่ือที่จะได้ไม่ต้อง
มาเสวยกรรมอันมีความทุกข์ทรมานเช่นนี้  
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467 

พระผู้มีพระภาคเจ้า 
  ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า  
  ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นความเชื่อที่ถือว่าเป็นรากฐานของพุทธศาสนิกชน               
ถ้าพุทธศาสนิกชนไม่เชื่อเรื่องพุทธเจ้า ไม่เชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสียแล้วเขาก็ไม่ต่างอะไร
กับคนต่างศาสนาที่เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นระบบความคิดหรือระบบปรัชญาสาขาหนึ่ง
เท่านั้น235 ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ที่ผู้ประพันธ์มุ่งปลูกฝังความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า จะเห็นได้จากใน
ส่วนน าของอวทานที่นอกจากจะกล่าวถึงสถานที่ประทับของพระองค์แล้วอีกหลายๆ เรื่องผู้ประพันธ์
จะเริ่มต้นด้วยส านวนที่แสดงความเคารพนับถือพระองค์อย่างสูงสุดว่า  
 
   बुिो भगवान ्श्रावस्त्यां ववहरचर् जेर्वने अनाथवपण्िोस्यारामे सत्कृर्ो गुरुकृर्ो माचनर्ः 

पूश्चजर्ो राजभी राजमारैर्ाचनचभः पौरैब्रााह्मणैगृाहपचर्चभः श्रेवष्ठचभः साथावाहैोेवैनाागैयाक्षैरसुरैगारुिैः ककन्त्नरै- 
माहोरगैररचर् ोेवनागयक्षासुरगरुिककन्त्नरमहोरगाभ्यचिार्ो बुिो भगवान ्लाभी िीवरवपण्िपार्ियनासन- 
ग्लानप्रत्यय भैषज्यपररष्काराणां सश्रावकसंिः।

236 
   พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ ได้รับ

การบูชาทั้งจากพระราชา ท่านผู้มีทรัพย์สินเสมอพระราชา ชาวเมือง เศรษฐี หัวหน้าพ่อค้า 
เทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ กินนร (และ) จากพญานาคทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า  
ทรงได้รับการยกย่องนับถืออย่างยิ่งทั้งจากเทวดา นาค ยักษ์ คนธรรพ์ อสูร ครุฑ กินนรและ
พญานาคอย่างนั้นแล้วทรงได้รับจีวร  บิณฑบาต ศยนาสนะ และคลานปรัตยัยไภษัชยปริษการ
มากมายพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก 

 
  ส านวนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์ต้องการประกาศยืนยันว่า ไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์
เท่านั้นที่เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้า แม้แต่เทวดา นาค ยักษ์ อสูร ครุฑ และสัตว์เดรัจฉานอ่ืนๆ 
ต่างก็เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าเช่นกัน ฉะนั้นเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนจึงควรเคารพนับถือ
บูชาพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้น นี้คือนัยที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะบอกและสร้างศรัทธาความเชื่อให้มีมาก
ขึ้นในพุทธศาสนิกชนผ่านส านวนดังกล่าว 
 นอกจากนี้ทิวยาวทานยังแสดงให้เห็นทัศนะและจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ที่นอกจาก
ต้องการจะสร้างความเชื่อให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนแล้ว ยังแสดงให้เห็นอีกว่าพระพุทธเจ้าได้รับการยก
ย่องเคารพนับถือและวิเศษสูงสุดซึ่งเพียงแค่กล่าววาจาระลึกถึงพระองค์ว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่
พระผู้มีพระภาคเจ้า” แค่นี้ก็สามารถที่จะท าให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ ดังที่ปรากฏในอวทาน         
เรื่องที่ 18 ธรมรุจยวทาน เมื่อเหล่าพ่อค้าเดินเรือมุ่งสู่มหาสมุทรซึ่งในมหาสมุทรนั้นมีภัยต่างๆ 
มากมาย และภัยอันน่ากลัวร้ายแรงอย่างยิ่งภัยหนึ่งก็เกิดขึ้นกับชาวเรือเหล่านั้นคือภัยจาก                
ปลาติมิงคิละ ซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เพียงแค่อ้าปากน้ าในมหาสมุทรก็จะถูกกลืนเข้าไปในปาก 
ในขณะที่เรือนั้นก าลังโดนดูดกลืนเข้าไปในปากของปลาติมิงคิละนั้น พ่อค้าก็พากันสวดอ้อนวอนถึง
บรรดาเทพต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือสิ่งใดได้จนกระทั่งอุบาสกคนหนึ่งได้กล่าวถึงขอ                
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ความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มี พระภาคพุทธเจ้า ครั้นปลาติมิงคิละนั้นได้ยินค าว่าพุทธเจ้าก็เกิด            
ความประหลาดและตื้นตันใจมิอาจที่จะน าเอาผู้ที่เปล่งชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นอาหารได้ จึงค่อยๆ ปิด
ปากอย่างช้าๆ ปล่อยให้เรือแล่นกลับไปอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการสอดแทรกทัศนะที่ต้องการยกย่อง
พระพุทธเจ้าให้มีคุณพิเศษเหนือศาสดาหรือเทพเจ้าของลัทธิหรือศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู ดังข้อความนี้ 
 
   यर्स्र्ैवाश्चणश्चग्भमारणभयभीर्ैः चिववरुणकुबेरमहेन्त्रोपेन्त्राोयो ोेवा जीववर्पररराणाथामाया- 

चिर्ुमारब्र्ाः। नैव ि र्ेषामायािर्ां र्स्मान्त्मरणभयार् ्जीववर्पररराणवविेषः कश्चिर्।् र्थैव र्द्वहनं 
सचललवेगार् ्श्चक्षप्तं चर्चमंचगलमुखद्वारं यर्ोऽपकह्रयर्े। र्र िोपासकोऽचभरूढः। र्ेनोक्तम -्भवन्त्र्ः, 
नास्माकमस्मान्त्मरणभयान्त्मोक्षः कश्चिर्।् सवैरेवास्माचभमार्ाव्यम।् ककं र्ु सवा एवैकरवेण नमो बुिायेचर् 
वोामः। सचर् मरणे ब ुिावल बनया स्म ृत्या काल ं कररष्यामः। स ुगचर्गमनं भववष्यचर्। 
यर्स्र्ैवाश्चणश्चग्भरेकरवेण नमो बुिायेचर् प्रणामः कृर्ः सवैरेव।

237 
   ขณะนั้นพ่อค้าเหล่านั้นผู้กลัวต่อภัยคือความตาย เพื่อต้องการจะรักษาชีวิตไว้จึงเริ่ม

เพื่ อที่ จะอ้อนวอนต่อทวยเทพทั้ งหลายเป็น ต้นว่ า  ท้ าวศักระ วรุณเทพ ท้าวกุ เวร              
พระอินทร์ และอุเปนทรเทพ แต่เมื่อพ่อค้าเหล่านั้นอ้อนวอนอยู่ก็ไม่ได้มีสิ่งวิเศษอะไรที่จะ
คุ้มครองชีวิตจากภัยคือความตายนั้น เพราะความเร็วแห่งน้ าเรือนั้นถูกดูดแล้วไหลเข้าไปยัง
ปากของปลาติมิงคิละอย่างนั้นนั่นแล ก็ในขณะนั้น อุบาสกคนหนึ่งยืนขึ้นแล้ว เขากล่าวว่า 
“ท่านทั้งหลาย พวกเราไม่มีทางรอดพ้นจากภัยคือความตายนี้ได้ พวกเราทั้งหมดพึงต้องตาย
อย่างแน่นอน แต่ว่าพวกเราทั้งหมดจะกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแต่
พระพุทธเจ้า” เมื่อความตายมีอยู่ พวกเราจักตายโดยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง การไปสู่สุคติ
จักได้มี (แก่พวกเรา)” ขณะนั้นพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดจึงกระท าความนอบน้อมโดยพร้อมเพรียง
กันว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า” 

 
   คุณสมบัติของพระพุทธเจ้า  
  ในการน าเสนอทรรศนะความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในทิวยาวทานนั้น ผู้ประพันธ์น าเสนอ
โดยการแสดงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไว้ 2 อย่าง คือคุณสมบัติภายนอกกับคุณสมบัติภายใน 
  1.  คุณสมบัติภายนอก คือลักษณะทางพระวรกาย พระอากัปกิริยาที่เพียบพร้อมของ
พระพุทธเจ้า ส านวนที่พบบ่อยมากในทิวยาวทานซึ่งแสดงคุณสมบัติภายนอกหรือบุคลิกภาพทาง          
พระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นมีดังต่อไปนี้  
 
   बुिं भगवन्त्र्ं द्वावरंिर्ा महापुरुषलक्षणैः समलंकृर्मिीत्यानुव्यञ्जनैववाराश्चजर्गारं व्यामप्रभा- 

लंकृर्ं सूयासहस्राचर्रेकप्रभं जङ्गमचमव रत्नपवार्ं समन्त्र्र्ो भरकम।्
238 

  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการมีพระสรีระ
แจ่มจรัสด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วาส่องแสงสว่างยิ่ง
กว่าดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป 
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  นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงพระอากัปกิริยาที่เพียบพร้อมของพระพุทธเจ้าไว้ดังต่อไปนี้ 
 
   भगवान ्ोान्त्र्ो ोान्त्र्पररवारः िान्त्र्ः िान्त्र्पररवारो मुक्तो मुक्तपररवार ीश्वस्र् ीश्वस्र्पररवारो 

ववनीर्ो ववनीर्पररवारोऽहान्त्नहात्पररवारो वीर्रागो वीर्रागपररवारः प्रासाकोकः प्रासाकोकपररवारः, वषृभ 
इव गोगणपररवरृ्ः...

239 
  พระผู้มีพระภาคทรงสงบเสงี่ยม มีบริวารผู้สงบเสงี่ยม ทรงสุขุมเยือกเย็น มีบริวารผู้สุขุม            

เยือกเย็น ทรงผ่อนคลาย มีบริวารผู้ผ่อนคลาย ทรงองอาจ มีบริวารผู้องอาจ ทรงงดงาม            
มีบริวารผู้งดงาม ทรงห่างไกลจากเกลศ มีบริวารผู้ห่างไกลจากเกลศ ทรงปราศจากราคะ            
มีบริวารผู้ปราศจากราคะ ทรงน่าเลื่อมใสศรัทธา มีบริวารผู้น่าเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นเหมือน
โคผู้ที่มีฝูงโคแวดล้อม...  

 
  ในทิวยาวทานรวมทั้งในคัมภีร์รวมเรื่องอวทานอ่ืนๆ อย่างอวทาน -ศตกะ มีส านวน
เฉพาะที่กล่าวถึงคุณสมบัติภายนอกเกี่ยวกับพระรัศมีอันเกิดจากการแย้มพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าซึ่ง
ไม่พบในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาทดังต่อไปนี้ 
 

र्र्ो भगवर्ा श्चस्मर्मुपोचि ार्म ।् र्मार्ा खलु यश्चस्मन  ्समये बुिा भगवन्त्र्ः श्चस्मर्ं 
प्राववष्कुवाश्चन्त्र्, र्श्चस्मन ्समये नीलपीर्लोकहर्ावोार्ाः पुष्परागपद्मरागवज्रवैिूयामुसारगल्वाका - 
लोकहर्काोश्चक्षणावर्ािङ्खचिलाप्रवालजार्रूपरजर्वणाा अचिाषो मुखाश्चन्त्निाया काश्चिो- र्स्र्ाद्गच्छश्चन्त्र्, 

काश्चिोपुररष्टाद्गच्छश्चन्त्र्। या अर्स्र्ाद्गच्छश्चन्त्र्, र्ाः संजीवं कालसूरं संिार्ं रौरवं महारौरवं र्पनं 
प्रर्ापनमवीचिमबुाों चनरबु ाोमटटं हहवं हुहुवमुत्पलं पद्मं महापद्ममवीचिपयान्त्र्ान ्नरकान ्गत्वा ये 
उष्णनरकास्र्ेषु िीर्ीभूत्वा चनपर्श्चन्त्र्, ये िीर्नरकास्र्ेषूष्णीभूत्वा चनपर्श्चन्त्र्। र्ेनानुगर्ास्र्ेषां 
सत्त्वानां र्श्चस्मन ्क्षणे कारणावविेषाः, र्े प्रचर्प्रस्रभ्यन्त्र्े।...या उपररष्टाद्गच्छश्चन्त्र्, र्ािार्ुमाहाराश्चजकान ्
ोेवान ्गत्वा रायश्चस्त्रंिान ्यामांस्र्ुवषर्ान ्चनमााणरर्ीन ्परचनचमार्विवचर्ानो ोेवान ्ब्रह्मकाचयकान ्
ब्रह्मपुरोकहर्ान ्महाब्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभास्वरान ्परीत्तिुभानप्रमाणिुभान ्िुभकृत्स्ना- 
ननभ्रकान ्पुण्यप्रसवान ्बहृत्फलानबहृानर्पान ्सुदृिान ्सुोिाानकचनष्ठपयान्त्र्ान ्ोेवान ्गत्वा...अथ र्ा 
अचिाषश्चस्त्रसाहस्रमहासाहस्रं लोकर्ार्ुमन्त्वाकहण्ड्य भगवन्त्र्मेव पषृ्ठर्ः पषृ्ठर्ः समनुबिा गच्छश्चन्त्र्। र्द्यको 
भगवानर्ीर्ं व्याकर्ुाकामो भवचर्, पषृ्ठर्ोऽन्त्र्र्ीयन्त्र्े। अनागर्ं व्याकर्ु ाकामो भवचर्, पुरस्र्ाो- 
न्त्र्र्ीयन्त्रे्। नरकोपपवत्तं व्याकर्ुाकामो भवचर्, पाोर्लेऽन्त्र्र्ीयन्त्र्े। चर्यागुपपवत्तं व्याकर्ुाकामो भवचर्, 

पाष्ण्याामन्त्र्र्ीयन्त्र्े। प्रेर्ोपपवत्तं व्याकर्ुाकामो भवचर्, पाोाङ्गुष्ठेऽन्त्र्र्ीयन्त्र्े। मनुष्योपपवत्तं व्याकर्ुा- 
कामो भवचर्, जानुनोरन्त्र्र्ीयन्त्रे्। बलिक्रवचर्ाराज्यं व्याकर्ुाकामो भवचर्, वामे करर्ले- ऽन्त्र्र्ीयन्त्र्े। 
िक्रवचर्ाराज्यं व्याकर्ुाकामो भवचर्, ोश्चक्षणे करर्लेऽन्त्र्र्ीयन्त्र्े। श्रावकबोचर्ं व्याकर्ुाकामो भवचर्, 

ीस्येऽन्त्र्र्ीयन्त्रे्। प्रत्येकबोचर्ं व्याकर्ुाकामो भवचर्, ऊणाायामन्त्र्र्ीयन्त्रे्। यको अनुत्तरां स यक्संबोचर्ं 
व्याकर्ुाकामो भवचर्, उष्णीषेऽन्त्र्र्ीयन्त्रे्॥

240
 

แท้จริงแล้วเป็นเร่ืองธรรมดาที่เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแย้มพระโอษฐ์
รัศมีสีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง และสีขาวจะแผ่ซ่าน ทรงเปล่งพระรัศมีสีบุษราคัม ทับทิม เพชร 
ไวฑูรย์ หินปะการัง แก้วผลึก  อัญมณีโลหิตกา ทักษิณาวรรตะ ศังข์ศิลา ประวาล เงินและทอง 
ออกจากพระโอษฐ์ บางส่วนแผ่ลงเบื้องล่าง บางส่วนพุ่งขึ้นข้างบน รัศมีที่แผ่ซ่านลงเบื้องล่างได้
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แผ่ไปถึงนรกขุมต่างๆ  ได้แก่ สัญชีวะ กาลสูตร สังฆาตะ เรารวะ มหาเรารวะ ตปนะ ประตาป
นะ อเวจี อรพุทะ นิรรพุทะ อฏฏะ หหวะ หุหุวะ อุตปละ ปัทมะ (และ) มหาปัทมะ แล้วเกิด
เป็นความเย็นในนรกขุมที่ร้อน เกิดเป็นความอบอุ่นในนรกขุมที่หนาวเย็น ดังนั้น ความเจ็บปวด
ทรมานต่างๆ ของสัตว์นรกเหล่านั้นจึงทุเลาลง...ขณะเดียวกันรัศมีที่พุ่งขึ้นไปข้างบนนั้นก็ได้แผ่
ไปถึงหมู่เทวดาชั้นต่างๆ ได้แก่ จาตุรมหาราชิกะ ตรายัสตรึงศะ ยามะ ตุษิตะ นิรมาณรติ             
ปรนิรมิตวศวรติน พรหมกายิกะ พรหมปุโรหิต มหาพรหมณะ ปรีตตาภะ อัประมาณาภะ 
อาภาสวระ ปรีตตศุภะ อัประมาณศุภะ ศุภกฤตสนะ อนภรกะ ปุณยปรสวะ พฤหัตผละ              
อพฤหะ อตปะ สุทฤศะ สุทรรศนะ (และ) อกนิษฐ์…ต่อจากนั้นรัศมีเหล่านั้นก็ได้แผ่ซ่านไปทั่ว
ตริสาหสรมหาสาหสรโลกธาตุ (มหาจักวาล 3,000 โลกธาตุ) แล้วก็รวมกลับคืนสู่พระผู้มีพระ
ภาคตามเดิมทางด้านพระปฤษฎางค์ เนื่องจากว่า ถ้าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์ที่จะทรง
อธิบายถึงบุพกรรม รัศมีเหล่านั้นก็จะอันตรธานกลับเข้าทางด้านพระปฤษฎางค์ของพระผู้มี
พระภาค ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์อนาคตกาล รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าทางด้าน
พระพักตร์ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของสัตว์นรก รัศมีก็จะอันตรธาน
กลับเข้าไปใต้ฝ่าพระบาท ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของสัตว์เดรัจฉาน 
รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระปัณหิ ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์การถือก าเนิดของ
เปรต รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระบาทังคุฐ (นิ้วหัวแม่เท้า) ถ้ามีพระประสงค์จะทรง
พยากรณ์การถือก าเนิดของมนุษย์ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระชานุ ถ้ามีพระประสงค์
จะทรงพยากรณ์พลจักรพรรดิราชสมบัติ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่ฝ่าพระหัตถ์ซ้าย ถ้ามี
พระประสงค์จะทรงพยากรณ์จักรพรรดิราชสมบัติ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่ฝ่าพระหัตถ์
ขวา ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์สาวกโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระโอษฐ์  
ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์ปัจเจกโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณาโลม           
ถ้ามีพระประสงค์จะทรงพยากรณ์สัมยักสัมโพธิ รัศมีก็จะอันตรธานกลับเข้าไปที่พระอุณหิส  

  
 2.  คุณสมบัติภายใน คือลักษณะภายในพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม การกล่าวถึง

คุณสมบัติภายในหรือคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจระบุได้ทั้งหมด แต่โดยทั่วไปมักจะต้อง
เป็นไปตามแนวพุทธคุณ พุทธคุณท่ีระบุไว้บ่อยครั้งในทิวยาวทานคือ พุทธคุณ 9 ประการ อย่างเช่นใน
อวทานเรื่องที่ 15 จักรวรติวยากฤตาวทาน (พระเจ้าจักรพรรดิที่ถูกพยากรณ์แล้ว) ว่าด้วยเรื่องของ
ภิกษุรูปหนึ่งผู้กระท าการอภิวาทสถูปบรรจุพระเกศาและพระนขของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้          
น้อมระลึกนึกถึงท าจิตให้เลื่อมใส สดุดีพุทธคุณ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นจึงทรง
พยากรณ์เบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุรูปนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง 1,000 ครั้ง ดังนี้ 
 
   अथान्त्यर्मो चभक्षुः सायाह्नसमये केिनखस्र्ूपे सवा ाङ्गैः प्रश्चणपत्य र्थागर्माकारर्ः 

समनुस्मरंश्चित्तम- चभप्रसाोयचर्-इत्यवप स भगवांस्र्थागर्ोऽहान ्स यक्संबुिो ववद्यािरणसंपन्त्नः 
सुगर्ो लोकववोनुत्तरः पुरुषो यसारचथः िास्र्ा ोेवमनुष्याणां बुिो भगवाचनचर्।

241 
   ครั้งนั้น ในเวลาเย็นก็มีภิกษุรูปหนึ่งกราบสถูปซึ่งบรรจุพระเกศาและพระนขด้วย

สรรพางค์กายน้อมระลึกถึงพระตถาคตโดยอาการ ท าจิตให้เลื่อมใสแล้วโดยกระท าไว้ในใจว่า 
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“พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา
และจรณะ ผู้ไปแล้วด้วยดี ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยม ผู้เป็น
ครูของเทวดาทั้งหลาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีโชค” 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นพุทธคุณ 9 ประการที่กล่าวถึงได้แก่ 1. เป็นพระอรหันต์ (อรฺหนฺ/ 
अहान )् 2. ตรัสรู้เองโดยชอบ (สมฺยกฺส พุทฺโธ/स यक्संबुिो) 3. ถึงพร้อมด้วยวิทยาและจรณะ (วิทฺยา
จรณส ปนฺนะ/ववद्यािरणसंपन्त्नः) 4. เสด็จไปดีแล้ว (สุคโต/सुगर्ो) 5. ทรงรู้แจ้งโลก (โลกวิทฺ/लोकववद्)              
6. เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้โดยไม่มีใครยิ่งกว่า (อนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ/अनुत्तरः पुरुषो यसारचथः)               
7. เป็นศาสดาของหมู่เทวดาและมนุษย์ (ศาสฺตา เทวมนุษฺยาน า/िास्र्ा ोेवमनुष्याणां) 8. เป็นผู้ตื่นและ
เบิกบานแล้ว (พุทฺโธ/बुिो) 9. เป็นผู้มีโชค (ภควานฺ/भगवाचन) 
  อนึ่งคุณสมบัติภายในของพระพุทธเจ้านั้นอาจแสดงได้โดยย่อตามแนวพุทธคุณ 2 
ประการ ได้แก่ พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ242 ดังนี้ 
 พระปัญญาคุณ หมายถึงคุณคือพระปัญญาของพระพุทธเจ้า พระปัญญาคุณที่กล่าวถึง
บ่อยในทิวยาวทานคือ ทศพลญาณหรือพลญาณ 10 ประการ ไวศารัทยะหรือเวสารัชชะ 4 ประการ 
อาเวณิกธรรม 3 ประการ สมฤตยุปัสถานหรือสติปัฏฐาน 4 ประการ ดังนี้ 
 
 अथ भगवान.्.. ोिचभबालैिर्ुचभाः वैिारद्यैश्चस्त्रचभरावेश्चणकैः स्मतृ्युपस्थानैमाहाकरुणया...महर्ा चभक्षुसंिेन 
येन िुिुमारचगररस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ः।

243
 

 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค... (ผู้เพียบพร้อม) ด้วยพละ 10 ประการ ไวศารัทยะ 4 ประการ              
อาเวณิกธรรม 3 ประการ สติปัฏฐาน (4) ประการ…กับด้วยหมู่ภิกษุคณะใหญ่เข้าไปยังเมืองศุศุมารคิริ 
 
 พระกรุณาคุณ หมายถึงคุณคือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระมหากรุณานี้
พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ ในทิวยาวทานมี
ข้อความและคาถาท่ีเวไนยสัตว์กล่าวสรรเสริญพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้  
 

इोमस्माकं भोन्त्र् न मारा कृर्ं न वपरा कृर्ं न राज्ञा न ोेवर्ाचभना पूवाप्रेर्ैना श्रमणब्राह्मणै- 
नेष्टैना स्वजनबन्त्र्ुवगेण योस्माचभभागवन्त्र्ं कल्याणचमरमाग य। उिरृ्ो नरकचर्याक्प्रेर्ेभ्यः पाोः, 
प्रचर्ष्ठावपर्ा ोेवमनुष्येषु, पयान्त्र्ीकृर्ः संसारः, उच्छोवषर्ा रुचर्राश्रसुमुराः, उत्तीणाा अश्रसुागराः, लश्चङ्िर्ा 
अश्चस्थपवार्ाः। लभेम वयं भोन्त्र् स्वाख्यार्े र्माववनये प्रव्रज्यामुपसंपों चभक्षुभावम।् िरेम वयं 
भगवर्ोऽश्चन्त्र्के ब्रह्मियाम।् र्र्ो भगवर्ा ब्राह्मेण स्वरेणाचभकहर्ाः - एर् वत्साः, िरर् ब्रह्मियाम।् 
वािावसाने भगवर्ो मुण्िाः संव ृत्तास्त्रैर्ार्ुकवीर्रागाः समलोष्टकाञ्िना ीकािपाश्चणर्लसमचित्ता 
वासीिन्त्ोनकल्पा ववद्याववोाररर्ाण्िकोिा ववद्याचभज्ञाप्रचर्संववत्प्राप्ता भवलाभलोभसत्कारपराङ्मुखाः। 
सेन्त्रोपेन्त्राणां ोेवानां पूज्या मान्त्या अचभवाद्याि संवतृ्ताः॥
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติม), พิมพ์คร้ัง
ที่ 15 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2553), 269. 
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  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสดาปัตติผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้า
พระองค์นี้มารดาก็มอบให้ไม่ได้ บิดาก็มอบให้ไม่ได้ พระราชาก็มอบให้ไม่ได้ เทวดาก็มอบให้
ไม่ได้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็มอบให้ไม่ได้ ศรมณะและพราหมณ์ก็มอบให้ไม่ได้ มิตรสหาย
พวกพ้องผู้เป็นที่รักก็มอบให้ไม่ได้ พวกเรานี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกัลยาณมิตร             
ข้าพระองค์ยกเท้าขึ้นจากนรก ก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน และเปรตแล้ว พระองค์ท าให้ข้าพระองค์
ทั้งหลายด ารงอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว สังสารข้าพระองค์ทั้งหลายท าให้สิ้นสุด
ได้แล้ว มหาสมุทรคือเลือดและน้ าตาข้าพระองค์ทั้งหลายท าให้เหือดแห้งแล้ว ทะเลคือน้ าตาข้า
พระองค์ทั้งหลายข้ามพ้นแล้ว ภูเขาคือกองกระดูกพวกข้าพระองค์ข้ามได้แล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัส             
ไว้ดีแล้ว ข้าพระองค์จะพึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” 

 
  นอกจากนี้ในทิวยาวทานยังได้ระบุถึงพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
ไว้ในคราวเดียวกันดังข้อความต่อไปนี้ 
 
  अरान्त्र्रे नाश्चस्र् ककंचििुिानां भगवर्ां महाकारुश्चणकानामेकारक्षाणामेकवीराणामद्वयवाकोनां 

िमथववपछयनाववहाररणां वरववर्ोमथवस्र्ुकुिलानां िर्ुरृविपाोिरणर्लसुप्रचर्वष्ठर्ानां िर्ुरोर्ोत्तीणाानां 
िर्ुषुा संग्रहवस्र्ुषु ोीिारारकृर्पररियानां ोिबलबचलनां िर्ुवैिारद्यवविारोानामुोाराषाभस यश्चक्संहनाो- 
नाकोनां पञ्िाङ्गववप्रहीणानां पञ्िस्कन्त्र्ववमोिकानां पञ्िगचर्समचर्क्रान्त्र्ानां षिायर्नभेोकानां 
संिार्ववहाररणां ष्पारचमर्ापररपूणायिसां सप्तबो्यङ्गकुसुमाढ्यानां सप्तसमाचर्पररष्कारोाय- 
कानामायााष्टाङ्गमागाोे चिकानामायामागापुद्गलनायकानां नवानुपूव ासमापवत्तकुिलानां नवसंयोजन - 
ववसंयोजनकानां ोिकोक्पररपूणायिसां ोििर्विवचर्ाप्रचर्ववचिष्टानां रीरारेश्चस्त्रकोावसस्य ष्कृत्वो 
रावरंकोवसेन बुििक्षुषा लोकं  व्यवलोकयश्चन्त्र् - कस्यानवरोवपर्ाचन कुिलमूलान्त्यवरोपयाचम, 

कस्यावरोवपर्ाचन वववर्ायाचम, कः कृच्रप्राप्तः, कः संकटप्राप्तः, कः संबार्प्राप्तः, कः कृच्रसंकट- 
संबार्प्राप्तः, कं कृच्रसंकटसंबार्ार् ्पररमोियाचम, कोऽपायचन नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्राग्भारः, 
कमहमपायाद् व्युत्थाप्य स्वगे मोक्षफले ि प्रचर्ष्ठापयाचम, कस्य कामपङ्कचनमग्नस्य हस्र्ोिारमनुप्र- 
यच्छाचम, कस्य बुिोत्पाोववभूवषर्ं लोकं सफलीकरोचम, कमायार्नववरकहर्मायार्नैश्वयााचर्पत्ये 
प्रचर्ष्ठापयेयम,् को हीयरे् को वर्ारे्। 

  अप्येवाचर्क्रमेदे्वलां सागरो मकरालयः। 
  न र्ु वैनेयवत्सानां बुिो वेलामचर्क्रमेर्॥् १॥ 

  यथा कह मार्ा वप्रयमेकपुरकं 

  य हवेक्षरे् रक्षचर् िास्य जीववर्म।् 
  र्थैव वैनेयजनं र्थागर्ो 
  य हवेक्षरे् रक्षचर् िास्य संर्चर्म॥्२॥ 

  सवाज्ञसंर्ानचनवाचसनी कह 
  कारुण्यरे्नुमृागयत्यश्चखन्त्ना। 
  वैनेयवत्सान ्भवोःुखनष्टान ्

  वत्सान ्प्रणष्टाचनव वत्सला गौः॥३॥
245

 

  ในระเวลาเช่นนี้ไม่มีอะไรที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหา
กรุณาคุณ ทรงตั้งพระทัยที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลก ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ประเสริฐสุด                
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ทรงบ าเพ็ญสมถวิปัสสนาอยู่เสมอ มีพระปรีชาสามารถควบคุมพระองค์เองทั้ง 3 ทาง (คือทาง
กาย วาจา ใจ) ทรงด ารงมั่นดีแล้วด้วยฝ่าพระบาทคือฤทธิบาท 4 ประการ ทรงข้ามพ้นโอฆะ 4 
ประการได้แล้ว ทรงสั่งสมสังครหวัสตุ 4 ประการมานานแสนนาน ทรงเพียบพร้อมด้วยทศพล
ญาณ ทรงเป็นผู้แกล้วกล้าด้วยไวศารัทยะ 4 ประการ ทรงบันลือสีหนาทอย่างไพเราะ             
ทรงละองค์  5 ประการได้หมดสิ้น ทรงปลดเปลื้องขันธ์ 5 ประการทรงผ่านพ้นคติ                      
5 ประการ ได้แล้ว ทรงท าลายอายตนะ 6 ประการทรงประกอบพร้อมไปด้วยองค์ 6 ประการ
ทรงบ าเพ็ญบารมี 6 ประการครบถ้วน ทรงเพียบพร้อมไปด้วยดอกไม้คือโพธยังคะ 7 ประการ 
ทรงเป็นผู้ประทานสมาธิบริขาร 7 ประการ ทรงเป็นผู้แสดงอัษฎางคิกมรรคอันประเสริฐ            
ทรงเป็นผู้น าบุคคลไปสู่อารยมรรค มีพระปรีชาในอนุปูรววิหารสมาบัติ 9 ประการทรงเป็น            
ผู้ปราศจากสังโยชน์ 9 ประการทรงมั่นคงด้วยทศพล มีพระยศแผ่ไปทั่วทศทิศ ทรงประเสริฐ
ที่สุดในหมู่ผู้ทรงอ านาจนับพันคน ย่อมทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุทั้งกลางคืนและ
กลางวัน 6 คร้ัง คือ กลางคืน 3 คร้ัง กลางวัน 3 คร้ัง ว่า “เราควรจะปลูกกุศลมูลที่ใครยังไม่ได้
ปลูก เราควรจะเพิ่มพูนกุศลมูลที่ใครได้ปลูกไว้แล้ว ใครประสบความล าบาก ใครประสบความ
ทุกข์ยาก ใครประสบความกดดัน ใครประสบทั้งความล าบาก ความทุกข์ยากและความกดดัน 
เราจะปลดเปลื้องใครผู้ประสบความล าบาก ความทุกข์ยากความกดดัน ใครน่าจะตกลงไปใน
อบายใครมีแนวโน้มที่จะตกลงไปในอบาย ใครมีทีท่าว่าจะตกลงไปในอบาย เราควรจะช่วยฉุด
ใครขึ้นมาจากอบายแล้วให้ด ารงอยู่ในสวรรค์ และโมกษะ เราควรจะฉุดมือของใครที่จมลงไปใน
เปือกตมคือกามให้ขึ้นมาได้ เราจะท าให้โลกซึ่งประดับไปด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ามีผล
แก่ใคร เราควรจะช่วยใครที่ปราศจากอารยทรัพย์ให้ด ารงอยู่ในอ านาจที่สูงที่สุดด้วย                 
อารยทรัพย์ ใครถูกทอดทิ้ง ใครเจริญรุ่งเรือง (ไม่ทรงทราบ) 

 อนึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า  
 
  มหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอาจจะซัดล้นฝั่งได้บ้าง | 
  แต่พระพุทธเจ้า (ผู้เป็นที่พึ่งอาศัยของเหล่าเวไนยสัตว์)  
  จะไม่ทรงล่วงเลยโอกาสบรรลุธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์เด็ดขาด ||1|| 
  เหมือนอย่างมารดาย่อมดูแลบุตรน้อยผู้เป็นที่รักคนเดียว  
  ทั้งยังรักษาชีวิตบุตรน้อยผู้เป็นที่รักคนเดียวนั้นไว้ | 
  ฉันใดตถาคตก็ย่อมดูแลหมู่เวไนยสัตว์และรักษาสันตติ (ความสืบเนื่องแห่งธรรม) 
  ของหมู่เวไนยสัตว์ไว้ฉันนั้นเหมือนกัน ||2|| 
  แท้จริง แม่โคคือพระกรุณาคุณที่นอนเนื่องอยู่ในพระหฤทัยของ 
  พระสรรพัชญพุทธเจ้าย่อมไม่เหน็ดเหนื่อยมุ่งแสวงหาเหล่าเวไนยสัตว์ | 
  ผู้หลงอยู่ในภพอันแสนโหดร้าย เปรียบเหมือนแม่โคผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก 
  ไม่เหน็ดเหนื่อยมุ่งค้นหาลูกโคที่เดินหลงทางฉะนั้น ||3|| 

 
  คุณสมบัติภายในที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคุณสมบัติภายในที่เกี่ยวกับพระปัญญาคุณและ    
พระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบรมครูของสรรพสัตว์ นอกจากนี้ใน               
ทิวยาวทานยังมีข้อความที่ระบุถึงฤทธิ์และอานุภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของพระพุทธเจ้าอีก
ลักษณะหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติดังต่อไปนี้ 
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  भगवर्ा साचभसंस्कारेण पचृथव्यां पाोौ न्त्यस्र्ौ। महापचृथवीिालः संवतृ्तः। अयं वरसाहस्रमहा- 
साहस्रो लोकर्ार्ुररयं महाप ृचथवी षश्चड्वकारं  क पचर् प्रक पचर् संप्रक पचर्। िलचर् संिलचर् 
संप्रिलचर्। व्यथचर् संव्यथचर् संप्रव्यथचर्। पूवाावनमचर् पश्चिमोन्त्नमचर्। (पूवोन्त्नमचर् पश्चिमा- 
वनमचर्।) ोश्चक्षणोन्त्नमचर् उत्तरावनमचर्। उत्तरोन्त्नमचर् ोश्चक्षणावनमचर्। म्ये उन्त्नमचर् अन्त्र्ेऽ- 
वनमचर्। म्येऽवनमचर् अन्त्र्े उन्त्नमचर्। इमौ सूयािन्त्रमसौ भासर्स्र्पर्ो ववरोिर्ः। ववचिराश्चण ि 
ीियााद्भुर्ाचन प्राोभुू ार्ाचन। गगनर्लस्था ोेवर्ा भगवर् उपररष्टाकिव्यान्त्युत्पलाचन श्चक्षपश्चन्त्र् पद्माचन 
कुमुोाचन पुण्िरीकान्त्यगरुिूणााचन िन्त्ोनिूणााचन र्गरिूणााचन र्मालपराश्चण, कोव्याचन मान्त्ोारकाश्चण 
पुष्पाश्चण श्चक्षपश्चन्त्र्, कोव्याचन ि वाकोराश्चण संप्रवाोयश्चन्त्र्, िैलववके्षपं िाकाषुाः॥
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พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระบาททั้งสองบนพื้นดินพร้อมกับจิตที่ตั้งมั่น (ท าให้) 
แผ่นดินใหญ่เกิดสั่นสะเทือน โลกธาตุอันกว้างใหญ่ 3,000 โลกธาตุ ได้หวั่นไหว สั่นสะเทือน
อย่างรุนแรงจนเกิดอาการแปลกประหลาดบนพื้นดินใหญ่ 6 ลักษณะคือ  โคลงไป โคลงมา 
เขย่าไป เขย่ามา  สั่นไป สั่นมา ทิศตะวันออกยุบลง ทิศตะวันตกฟูขึ้น (ทิศตะวันออกฟูขึ้น           
ทิศตะวันตกยุบลง) ทิศใต้ฟูขึ้น ทิศเหนือยุบลง ทิศเหนือฟูขึ้น ทิศใต้ยุบลง ตรงกลางฟูขึ้น             
ที่ขอบสุดยุบลง ตรงกลางยุบลง ที่ขอบสุดฟูขึ้น พระอาทิตย์และพระจันทร์ส่องแสงสว่างไสว
โชติช่วงปรากฏความวิจิตรตระการอันน่าอัศจรรย์ใจขึ้น เหล่าเทวดาที่อยู่บนท้องฟ้าได้โยนดอก
อุบลทิพย์จากข้างบนแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า คือดอกปัทมะ ดอกกุมุทะ ดอกปุณฑริก โปรยผง
ไม้กฤษณา ผงจันทน์ ผงตคระ ใบตมาละ ดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ บรรเลงดุริยางค์อัน             
เป็นทิพย์ โบกผืนผ้า 
 

  นอกจากนี้ในอวทานเรื่องที่ 19 เรื่องชโยติษกะยังแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็น                
นักพยากรณ์ ทั้งๆ ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้ามิเคยอ้างพระองค์เองว่าเป็นนักพยากรณ์เลย แต่ในอวทาน
เรื่องนี้พยายามกล่าวว่าพระองค์เป็นบุรุษผู้ท านายที่จะกล่าวเพียงแต่วาจาที่ถูกต้องเท่านั้น ดังนี้ 
 
 सिन्त्रर्ारं प्रपरे्कोहा बरं 
 मही सिैला सवना नभो व्रजेर्।् 
 महोोर्ीनामुोकं क्षयं व्रजे- 
 न्त्महषायः स्युना मषृाचभर्ाचयनः॥८॥ इचर्।
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ท้องฟ้าที่มีทั้งดวงจันทร์และดวงดาวก็ยังโคจรตกมาในที่นี้ได้ 
แผ่นดิน ที่มีทั้งภูเขา มีทั้งป่า ก็ยังไปถึงเสียดฟ้าได้ | 
น้ าแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ยังถึงความสิ้นไปได้ 
แต่พระมหาฤษีทั้งหลายผู้จะกล่าวค าเท็จ ไม่มีแน่นอน ||8|| 
 

  การเสด็จพระราชด าเนินของพระพุทธเจ้า 
  ลักษณะการเสด็จพระราชด าเนินของพระพุทธเจ้า เมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจะ
ทรงเสด็จไป พระองค์จะไม่ตรัสบอกแก่ผู้ใดแม้กระทั่งพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากซึ่งถือได้ว่าท่าน
เป็นผู้ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุด แต่กระนั้นพระเถระก็สามารถจะทราบได้โดยก าหนดจากนิมิต 2
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ลักษณะกล่าวคือ จากการหันพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า และจากการที่พระองค์ทรงตรัสพรรณนา
สถานที่นั้นๆ ดังที่มีกล่าวไว้ในอวทานเรื่องที่ 8 สุปริยาวทาน ในตอนที่เหล่าพ่อค้าได้เข้าไปเรียนถาม
พระอานนท์ถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปหลังจากการจ าพรรษาแล้ว ซึ่งพวกตนไม่กล้าทูลถาม
เองโดยตรงหวังว่าพระอานนท์ผู้ใกล้ชิดจะทูลถามได้หรือว่าทราบเพราะพวกตนจะได้ตระเตรียมสินค้า
และขอติดตามไปด้วยเนื่องจากว่าการที่ได้จาริกไปกับพระพุทธเจ้าจะมีอานิ สงส์ 18 ประการ                 
ทว่า พระอานนท์ก็มิกล้าที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าโดยตรงเช่นกันแต่ท่านจะสังเกตจากทิศทางที่
พระพุทธเจ้าหันพระพักตร์ และจากเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสเล่า ดังนี้ 
 

 ककंचित्ते ीयाानन्त्ो श्रुर्ं वषोवषर्ो भगवान ्कर्मेषु जनपोेषु िाररकां िररष्यर्ीचर्, यद्वयं 
र्द्यावरकं भाण्िं समुोानीमहे ? र्मार्ा िैषा षण्महानगरचनवाचसनो वश्चणजो यस्यां कोचि बुिा भगवन्त्र्ो 
गन्त्र्ुकामा भवश्चन्त्र्, र्द्यावरकभाण्िं समुोानयश्चन्त्र्। स कथयचर्- बुिं भगवन्त्र्ं ककं न पचृ्छथ ? 

ोरुासोा कह बुिा भगवन्त्र्ो ोषु्प्रसहाः। न िक्नुमो वयं भगवन्त्र्ं प्रषु्टम।् ममावप भवन्त्र्ो ोरुासोा कह 
बुिा भगवन्त्र्ो ोषु्प्रसहाः। अहमवप न िक्नोचम भगवन्त्र्ं प्रषु्टम।् यको भोन्त्र्ानन्त्ोस्यावप ोरुासोा बुिा 
भगवन्त्र्ो ोषु्प्रसहाः, कथं भोन्त्र्ानन्त्ोो जानीर्ेऽमुकां कोिं भगवान ्गचमष्यर्ीचर् ? चनचमत्तेन वा 
भवन्त्र्ः पररकथया वा। कथं चनचमत्तेन ? यां कोिं भगवान ्गन्त्र्ुकामस्र्र्ोऽचभमुस्वो चनषीोचर्, एवं 
चनचमत्तेन। कथं पररकथया ? र्ेषां जनपोानां वणं भाषर्े, एवं पररकथया। कुर्ोमुखो भोन्त्र्ानन्त्ो 
भगवान ्चनषीोचर्, कर्मेषां ि जनपोानां वणं भाषर्े ? मगर्ाचभमुखो भवन्त्र्ो भगवान ्चनषीोचर्, 

मागर्कानां जनपोानां वष ंभाषरे्।
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  ท่านอานนท์ผู้เป็นเจ้า ท่านได้ฟังมาบ้างไหมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อยู่จ าพรรษาแล้วจะ
เสด็จจาริกไปในชนบทไหน พวกเราจะได้รวบรวมสินค้าเตรียมเดินทาง ?” ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ที่ว่าเหล่าพ่อค้าผู้อยู่ในมหานครทั้ง 6 เหล่านี้จะรวบรวมสินค้าเตรียมเดินทางไปยังทิศที่               
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประสงค์จะเสด็จไป ท่านอานนท์เถระนั้นกล่าวว่า “ท าไมพวกท่านจึง
ไม่ทูลถามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเล่า ?” พ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “เพราะว่าพระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้าพบได้ยาก โต้ตอบได้ยาก พวกเราไม่สามารถจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้” ท่าน
อานนท์เถระกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย แม้ส าหรับเราพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็เป็นผู้พบได้ยาก 
โต้ตอบได้ยาก แม้เราเองก็ไม่สามารถทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ (เหมือนกัน)” พวกพ่อค้า
กล่าวว่า “ถ้าแม้แต่ท่านอานนท์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ายังเป็นผู้พบได้ยาก โต้ตอบได้
ยากแล้วไซร้ ท่านอานนท์ผู้เจริญจะพึงทราบได้อย่างไรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปยังทิศ
ชื่อโน้น ?” พระอานนท์เถระกล่าวว่า “เรารู้ได้จากนิมิต หรือว่าจากเรื่องเล่าของพระผู้มี             
พระภาคเจ้า” พวกพ่อค้าถามว่า “จากนิมิตเป็นอย่างไร ?” พระอานนท์เถระตอบว่า “พระผู้มี
พระภาคเจ้าจะประทับหันหน้าไปทางทิศที่พระองค์ปรารถนาจะเสด็จไป เรารู้จากนิมิตอย่างนี้” 
พวกพ่อค้าถามว่า “จากเรื่องเล่าเป็นอย่างไร ?” พระเถระตอบว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรง
ตรัสพรรณนาชนบททั้งหลายเหล่านั้น เรารู้จากเรื่องเล่าอย่างนี้” พวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงกล่าวว่า 
“ท่านอานนท์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับหันพระพักตร์ไปทางไหน และตรัส
พรรณนาชนบทไหนเล่า ?” พระเถระกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับหันพระพักตร์
ไปทางชนบทชื่อว่า มคธ และตรัสพรรณนามคธชนบททั้งหลาย”  
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  หลังจากนั้นเมื่อได้โอกาสที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าจะตรัสผ่านทางพระอานนท์ให้ไปบอก
แก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่าหลังจากนี้ 7 วัน ภิกษุที่มีความต้องการจะเดินทางไปพร้อมกับพระองค์ให้
ตระเตรียมจีวรเช่น การเย็บ หรือย้อมจีวรให้พร้อม ซึ่งในการเสด็จพระราชด าเนินทุกๆ ครั้งในสถานที่
ต่างๆ ที่ปรากฏในทิวยาวทานพระองค์มีพระประสงค์เพ่ืออนุเคราะห์ต่อสัตว์อ่ืนจะเสด็จเที่ยวจาริกไป
ในป่าบ้าง แม่น้ าบ้าง ภูเขาบ้าง ป่าช้าบ้าง ชนบทบ้าง ซึ่งมักจะตรัสบอกล่วงหน้าก่อน 7 วันเพ่ือให้
ภิกษุรูปที่ประสงค์จะจาริกไปด้วยได้เตรียมตัว ดังนี้ 
 
   गच्छ ीनन्त्ो, चभक्षूणामारोिय-इर्ः सप्तमे कोवसे र्थागर्ो मगर्ेषु जनपोेषु िाररकां 

िररष्यचर्। यो युष्माकमुत्सहरे् र्थागरे्न सार् ंजनपोिाररकां िर्ुाम,् स िीवरकमा करोर्ु।
249 

   ไปเถิด อานนท์ เธอจงไปบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ในวันที่ 7 นับแต่วันนี้ไป ตถาคตจะ
เที่ยวจาริกไปในมคธชนบท บรรดาพวกเธอทั้งหลายภิกษุรูปที่ต้องการจะเที่ยวจาริก ไปใน
ชนบทพร้อมกับพระตถาคตจงตระเตรียมจีวรเถิด 

 
  การแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า 
  การแสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยทั่วไปเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาค
เจ้าในเวลาที่เข้าไปเฝ้าพระองค์จะแสดงความเคารพโดยการพาดผ้าบนไหล่ คุกเข้าลงบนพ้ืนดินแล้ว
ถวายบังคมแทบพระยุคลบาท ดังตัวอย่าง 
 
  अथायुष्मान ्महामौद्गल्यायन उत्थायासनाोेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवांस्र्ेनाञ्जचलं प्रण य                    

भगवन्त्र्चमोमवोिर्.्..
250 

  คร้ังนั้น พระมหาเมาทคัลยายนะผู้มีอายุก็ลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าประนมมือหันไป
ทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า... 
 
   अथ लूहसुोत्तो गृहपचर्रुत्थायासनाोेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा ोश्चक्षणं जानुमण्िलं प ृचथव्यां 

प्रचर्ष्ठाप्य येन भगवांस्र्ेनाञ्जचलं प्रण य भगवन्त्र्चमोमवोिर् -्अल्पोत्सुको भगवान ्भवर्ु। अहं 
र्ीर्थयैः सार्ामुत्तरे मनुष्यर्मे ररविप्राचर्हायं ववोिाचयष्याचम। चनभात्साचयष्याचम र्ीर्थयाान।् सह र्मेण 
नन्त्ोचयष्याचम ोेवमनुष्यान।् र्ोषचयष्याचम सज्जनहृोयमनांचस।...चनषीो त्वं गहृपरे् यथास्वके ीसने। 
चनषण्णो लूहसुोत्तो गहृपचर्याथास्वके ीसने। यथा लूहसुोत्तो गहृपचर्रेवं कालो राजभ्रार्ा , र भक 
ीराचमकः, ऋविलमार्ा उपाचसका श्रमणोिेचिका, िुन्त्ोः श्रमणोििः, उत्पलवणाा चभकु्षणी।

251 
  คร้ังนั้น คฤหบดีนามว่า ลูหสุทัตตะ ลุกจากที่นั่ง ห่มอุตราสงค์เฉวียงบ่าแล้วคุกเข่าขวาลง

ที่พื้นดินเสร็จแล้ว ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
“ขอพระองค์ทรงเบาพระทัยเถิด ข้าพระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอัน
ยอดเยี่ยมกับเหล่าเดียรถีย์ ยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์
และเทวดาทั้งหลาย ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ”...(พระผู้มีพระภาคเจ้า
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ตรัสว่า ) “คฤหบดี เธอจงนั่งลงในที่นั่งของตนเถิด” คฤหบดีลูหสุทัตตะได้นั่งลงในที่นั่งของตน 
(จากนั้น) กาละอนุชา, รัมภกะ อารามิกะ, อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของฤทธิละ ผู้เป็นสามเณรี , 
สามเณรจุนทะและอุบลวรรณาก็ท าเหมือนดังที่คฤหบดีลูหสุทัตตะกระท า  

 
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการแสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดย              
การพาดผ้าเฉวียงบ่า คุกเข่าบนพื้นดิน กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทเป็นลักษณะที่ปฏิบัติได้เช่นกันทั้ง
ชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา สามเณรหรือสามเณรี 
  ส าหรับพระราชานั้นครั้นเมื่อจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะทรงปลดเครื่องเบญจราช-
กกุธภัณฑ์ไว้ด้านนอกก่อนแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้า เมื่อเข้าไปแล้วก็จะกราบแทบพระยุคลบาทและหาที่
นั่งที่สมควรข้างใดข้างหนึ่ง ดังนี้ 
 
   अथ राजा मागर्ः श्रेण्यो वबश्च बसारो भरं यानमचभरुय ह राजगृहाश्चन्त्नयााचर् भगवर्ोऽश्चन्त्र्कं 

भगवन्त्र्ं ोिानायोपसंक्रचमर्ुं पयुापासनाय। र्स्य यावर्ी यानस्य भूचमस्र्ावद्यानेन गत्वा यानाोवर्ीया 
पद्धभ्यामेवारामं प्राववक्षर्।् अन्त्र्रा राजा मागर्ः श्रेण्यो वबश्च बसारो भगवन्त्र्मराक्षीर्।् र्ोन्त्र्रा पञ्ि 
ककुोान्त्यपनीय र्द्यथा- उष्णीषं छरं खङ्गमश्चणं बालव्यजनं चिरे िोपानहौ, स पञ्ि ककुोान्त्यपनीय 
येन भगवांस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र य भगवर्ः पाोौ चिरसा वश्चन्त्ोत्वा एकान्त्रे् चनषण्णः।

252 
  ครั้งนั้น พระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสารขึ้นสู่ภัทรยานเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์             

เพื่อเข้าไปชมพระผู้มีพระภาคเจ้าในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างใกล้ชิ ด พระราชา
มาคธะ เศรณยะ พิมพิสารครั้นเดินทางไปด้วยยานพาหนะเท่าที่มีพื้นที่ส าหรับยานแล้วจึงลง
จากยานเดินเข้าไปยังอารามด้วยเท้าเปล่า ในระหว่างนั้นพระราชามาคธะ เศรณยะ พิมพิสาร 
ทอดพระเนตรเห็นแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ในขณะนั้นพระองค์จึงทรงถอดเครื่องปัญจกกุท-
ภัณฑ์ กล่าวคือ พระมหาพิชัยมงกุฏ เศวตฉัตร แสงขรรค์ชัยศรี วาลวิชนี  และฉลองพระบาท
เชิงงอน พระองค์คร้ันถอดเคร่ืองปัญจกกุทภัณฑ์แล้วจึงเสด็จไปยังสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยู่ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็วันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า
เสร็จแล้วก็ประทับนั่ง ณ สถานที่สมควรแห่งหนึ่ง  

 
  จากตัวอย่างข้างต้น เป็นเหตุการณ์หลังจากพวกเดียรถีย์เข้าไปทูลขอให้พระเจ้าพิมพิสาร
จัดการแสดงปราติหารย์ระหว่างพวกตนกับพระศรมณเคาตมะ แต่พระเจ้าพิมพิสารมิทรงเห็นด้วยที่
พวกต่ าต้อยอย่างเดียรถีย์เหล่านี้จะมาท้าทายแสดงปราติหารย์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงขับไล่พวก
เดียรถีย์นั้นออกไป และจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งในการเสด็จไปเข้าเฝ้า
เมื่อลงจากยานพระองค์เสด็จด าเนินด้วยเท้าเปล่า ถอดเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่เป็นเครื่องหมาย
แสดงความเป็นราชาไว้ด้านนอก เข้าไปเฝ้ากราบแทบเบื้องยุคลบาทพระผู้มีภาคเจ้าและนั่งในที่สมควร
ข้างหนึ่งเพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมอย่างสูง  
  คัมภีร์ทิวยาวทานจะให้ความส าคัญกับการสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพบูชา
พระพุทธเจ้าอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินั้นเมื่อมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าในชาตินั้นๆ 
ควรสั่งสมบารมีและตั้งปณิธานเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าให้ได้ หรือเมื่อไม่มีโอกาสพบ
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พระพุทธเจ้าในชาตินั้นก็ควรตั้งความปรารถนาเพ่ือให้มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าในอนาคตต่อไป            
ดังจะพบอยู่ในอวทานเรื่องที่  6 อินทรพราหมณาวทาน, เรื่องที่ 11 อโศกวรณาวทาน, เรื่องที่ 12 
ปราติหารยสูตร, เรื่องที่ 13 สวาคตาวทาน, เรื่องที่ 18 ธรรมรุจยวทาน และเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทาน            
ที่ล้วนแสดงถึงความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งตั้งความปรารถนาเพ่ือให้ได้พบ
และได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าด้วยดังต่อไปนี้ 
 
  अथानङ्गणो गहृपचर्ववापश्चछयनं स यक्संबुिमनया ववभूत्या रैमास्यं प्रणीर्ेनाहारेण संर्प्या 

पाोयोचनापत्य प्रश्चणर्ानं कर्ुामारब्र्ः-यन्त्मया एवंववरे् सद्भूर्ोश्चक्षणीये कारा कृर्ा, अनेनाहं कुिलमूलेन 
ीढ्ये महार्ने महाभोगे कुले जायेयम,् कोव्यमानुषीं चश्रयं प्रत्यनुभवेयम,् एवंववर्ानां र्मााणां लाभी 
स्याम,् एवंववर्मेव िास्र्ारमारागयेयं मा ववरागयेयचमचर्॥

253
 

   คร้ังนั้น คฤหบดีอนงคณะ ดูแลพระวิปัศยีสัมยักสัมพุทธเจ้าด้วยสมบัตินี้ ด้วยภัตตาหาร
อันประณีตตลอด 3 เดือน หมอบลงแทบพระยุคลบาทเร่ิมเพื่อที่จะท าความปรารถนาว่า “ข้อที่
ข้าพระองค์กระท าการบ ารุงพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นเช่นนี้ ด้วยกุศลมูลนี้ขอข้าพระองค์พึง
บังเกิดในตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ขอข้าพระองค์พึงเสวยทิพยมนุษยสมบัติ 
พึงได้รับธรรมอันมีลักษณะเช่นนี้ ขอให้ข้าพระองค์พึงได้ชื่นชมพระอนาคตสัมยักสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลาย อย่าได้เหินห่างจากพระอนาคตสัมยักสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเลย         

              
  रे्न र्स्य पूजासत्कारं कृत्वा प्रश्चणर्ानं कृर्म-्यन्त्मया एवंववरे् सद्भरू्ोश्चक्षणीयेऽपकारः कृर्ः, मा 

अस्य कमाणो भागी स्याम।् यत्तूपकारः कृर्ः, अनेनाहं कुिलमूलेन ीढ्ये महार्ने महाभोगे कुले 
जायेयम ,् एवंववर्ानां ि र्मााणां लाभी स्याम ,् प्रचर्ववचिष्टर्रं िार्ः िास्र्ारमारागयेयं मा 
ववरागयेयचमचर्॥

254
 

   คฤหบดีกระท าการบูชาและสัตการแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งปณิธานว่า “เนื่องจาก
ข้าพเจ้าได้ท าผิดไว้ในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ (ฉะนั้น) ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้รับ
กรรมนี้เลย เพราะข้าพเจ้าได้กระท าอุปการะไว้ในพระทักษิณียบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเช่นนี้ ด้วย
กุศลมูลนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงบังเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากมาย และขอให้
ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมเช่นนี้ด้วยเถิด อนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นชมพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งขึ้นไปกว่า
นี้ อย่าได้เหินห่างพระศาสดาผู้วิเศษยิ่งเช่นนี้เลย” 

 
  ในส่วนสรุปสารธรรมของอวทานเรื่องที่ 11 อโศกวรณาวทาน จะมีข้อความที่เน้นให้ภิกษุ
มีความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งให้หมั่นระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้ 
 
  र्स्मात्तकहा ीनन्त्ो एवं चिश्चक्षर्व्यं यत्स्र्ोकस्र्ोकं मुहूर्ामुहूर्ामन्त्र्र्ोऽच्छटासंिार्मारमवप 

र्थागर्मा- कारर्ः समनुस्मररष्यामीत्येवं रे् ीनन्त्ो चिश्चक्षर्व्यम।्
255
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  อานนท์ บัดนี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า “เราจักระลึกถึงพระตถาคตเจ้า พักหนึ่ง ครู่หนึ่ง 
แม้เพียงชั่วดีดนิ้วมือด้วยความเคารพนบน้อม อานนท์เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล”  

 
  จากการที่ได้อธิบายคุณสมบัติด้านต่างๆ ของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ประพันธ์หรือผู้รวบรวมทิวยาวทานนอกจากจะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างเปี่ยมล้นแล้ว
ยังมุ่งม่ันที่จะสร้างศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย  
 
พุทธศาสนสถานและการสักการบูชา 
 พุทธศาสนสถาน 
 ในทิวยาวทานได้มีการกล่าวถึงพุทธศาสนสถานอันได้แก่ สถูปและเจดีย์ว่าเป็นที่นับถือ
สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นพุทธสถานจึงกลายเป็นส่วนประกอบอันส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิต
ในทางศาสนา ซึ่งในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน, เรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน, เรื่องที่ 15 จักรวรติ-
วยากฤตาวทาน และเรื่องที่ 18 ธรรมรุจยวทาน ได้กล่าวถึงการสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์และ
สถูปเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานส าหรับสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ดังนี้ 
 
  योा काछयपः स यक्संबुिः सकलं बुिकायं कृत्वा चनरुपचर्िेषे चनवााणर्ार्ौ पररचनवृार्ः, र्स्य 

राज्ञा कृककना िर्ूरत्नमयं िैत्यं काररर्ं समन्त्र्ाद्योजनमुच्ित्वेन। रे्न र्र खण्िस्फुटप्रचर्संस्करणाय ये 
पूवानगरद्वारे करप्रत्याया उवत्तष्ठन्त्र्े, र्े र्श्चस्मन ्स्र्ूपेऽनुप्रोत्ताः।...र्स्य रत्नकश्चणाका कणे ीमुवक्तका। 
र्ेन सा रत्नकश्चणाकावर्ाया र्योोात्ता। अ ब र्ार् अनया कश्चणाकयाश्चस्मन ्स्र्ूपे खण्िस्फुटप्रचर्संस्कारं 
कुरुर्चमचर्। यावोहं पण्यं ववसजाचयत्वा ीगच्छाचम।

256 
  ในกาลที่พระกาศยปสัมยักสัมพุทธเจ้าทรงกระท าพุทธกิจทุกอย่างแล้ว ก็ทรงดับขันธ -

ปรินิพพานโดยนิพพานธาตุอย่างไม่มีส่วนเหลือ พระราชาพระนามว่า กฤกี ทรงรับสั่งให้สร้าง
ไจตยะที่ท าจากรัตนะทั้ง 4 สูงหนึ่งโยชน์วัดโดยส่วนรอบแด่พระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
พระราชากฤกีนั้นทรงพระราชทานงบประมาณที่มีอยู่ที่ประตูพระนครด้านทิศตะวันออกเพื่อ
ปฏิสังขรณ์สภาพที่เก่าผุพังไว้ที่พระสถูป...หัวหน้าพ่อค้านั้นมีต่างหูรัตนะสวมไว้ที่หู เขาถอดต่าง
หูรัตนะนั้นออกแล้วให้แก่สองสามีภรรยานั้นแล้วกล่าวว่า “แม่และพ่อ ท่านทั้งสองจงกระท า
การบูรณปฏิสังขรณ์สภาพที่เก่าผุพังในพระสถูปนี้ด้วยต่างหูอันนี้เถิด จนกว่าเราจะจ าหน่าย
สินค้ากลับมา หลังจากนั้นเราจะให้เพิ่มอีก”   

 
 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน อันเป็น
เหตุการณ์ในอดีตนิทานที่แสดงให้เห็นว่าท าไมโศรณโกฏิกรรณะจึงเกิดมาพร้อมกับต่างหูรัตนะ อันมี
ความเกี่ยวข้องกับการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์สถูปหรือ เจดีย์กล่าวคือ ในคราวที่พระกาศยปะ             
สัมยักสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระราชากฤกีได้รับสั่งให้สร้างเจดีย์ที่ท าจากรัตนะขึ้น              
และได้ทรงจัดงบประมาณเพ่ือการบูรณะไว้อีกส่วนหนึ่ง ครั้นเมื่อพระเจ้ากฤกีสวรรคต พระราชโอรส
ของพระองค์คือพระเจ้าสุชาตะขึ้นครองราชย์แทนได้ตัดงบประมาณในการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์
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สถูปเสีย จึงท าให้สถูปมีความทรุดโทรมเกิดรอยแยก จนกระทั่งวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางมาค้าขาย
ผ่านมาเห็นสถูปนี้ในสภาพทรุดโทรมจึงเข้าไปสอบถามผู้ดูแลสถูปซึ่งเป็นสองสามีภรรยาได้ความว่า 
พระเจ้ากฤกีเป็นคนสร้างสถูปนี้เดิมได้จัดสรรงบประมาณไว้ดูแล แต่เมื่อพระองค์สวรรคต พระเจ้า              
สุชาตะผู้เป็นโอรสขึ้นครองราชย์แทนตัดงบประมาณส่วนนี้เสีย เมื่อขาดงบประมาณที่จะดูแลรักษา                 
สถูปจึงอยู่ในสภาพทรุดโทรมเช่นนี้ พ่อค้านั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจึงมอบต่างหูรัตนะเอาไว้ส าหรับ
ซ่อมแซมสถูป และเมื่อค้าขายกลับมาแล้วก็จะน าเงินมามอบให้เพ่ิมเติมอีก จากเรื่องราวนี้สะท้อนให้
เห็นถึงการให้ความส าคัญกับพุทธศาสนสถาน การช่วยกันท านุบ ารุงรักษาของคนในสมัยนั้น 
 
  र्र् उत्थायासनार्  ्येन भगवा ंस्र्ेनाञ्जचलं प्रण य भगवन्त्र्चमोमवोिन  ्- अहो बर् 

भगवानस्माकं ककंचिोर प्रयच्छेर् ्यर वयं कारां कररष्यामः। र्र्ो भगवर्ा ऋद्ध्या केिनखमुत्सषृ्टम।् 
र्ाचभभागवर्ः केिनखस्र्ूपः प्रचर्ष्ठावपर्ः।

257
  

  จากนั้น แม่บ้านเหล่านั้นลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้วได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “น่าอัศจรรย์จริงหนอ ขอพระองค์โปรด
พระราชทานอะไรบางอย่างแก่พวกข้าพระองค์เอาไว้ให้พวกข้าพระองค์กระท าสักการะ” 
ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงพระเกศาและพระนขด้วยฤทธิ์ แม่บ้านเหล่านั้นจึงให้
สร้างสถูปส าหรับบรรจุพระเกศาและพระนขของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

 
  योा ि सुमचर्मााणवो ोीपंकरेण स यक्संबुिेन व्याकृर्ः, र्ोास्य ोीपेन राज्ञा जटा गहृीर्ाः। 
वासवो राजा कथयचर्-ममैर्ा जटा अनुप्रयच्छ। र्र्स्र्स्य ोीपेन राज्ञा अनुप्रोत्ताः। र्ेन गृहीत्वा 
गश्चणर्ाः अिीचर्वाालसहस्राश्चण। र्स्य राज्ञोऽमात्याः कथयश्चन्त्र्-ोेव, अस्माकमेकैकं वालमनुप्रयच्छ। 
वयमेषां िैत्याचन कररष्यामः। र्ेन राज्ञा र्ेषां भतृ्यानामेकैको वालो ोत्तः। र्ैरमात्यैः स्वके ववश्चजरे् 
गत्वा िैत्याचन प्रचर्ष्ठावपर्ाचन।

258 
 ในเวลาที่พระทีปังกรสัมยักสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์สุมติมาณพแล้ว พระเจ้าทีปะ
ถือเอาชฎาของสุมติมาณพนั้น พระเจ้าวาสวะตรัสว่า “ท่านจงให้ชฎานี้แก่เรา” ล าดับนั้น             
พระเจ้าทีปะจึงได้ให้ชฎาแก่พระเจ้าวาสวะนั้น พระเจ้าวาสวะนั้นรับเอามาแล้วได้นับเส้นผม
เป็นจ านวน 800,000 เส้น เหล่าอ ามาตย์ของพระราชานั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์              
ผู้สมมติเทพ ขอพระองค์โปรดประทานเส้นผมแก่พวกข้าพระองค์คนละเส้นด้วยเถิด ส าหรับ
เส้นผมเหล่านี้พวกข้าพระองค์จะกระท า (บรรจุ) เป็นเจดีย์” พระราชานั้นจึงพระราชทาน            
เส้นผมแก่เหล่าอ ามาตย์เหล่านั้นคนละเส้น เหล่าอ ามาตย์เหล่านั้นไปยังแว่นแคว้นของตนเอง
แล้วสั่งให้ประดิษฐานเจดีย์ไว้แล้ว 
 

  र्मार्ा खलु बुिानां भगवर्ां जीवर्ां चियमाणानां यापयर्ां केिनखस्र्ूपा भवश्चन्त्र्। योा बुिा 
भगवन्त्र्ः प्रचर्संलीना भवश्चन्त्र्, र्ोा चभक्षवः केिनखस्र्ूपे पूजां कृत्वा केचिर् ्वपण्िाय प्रवविश्चन्त्र्
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  เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ชีพอยู่ ด ารงอยู่ 
เป็นไปอยู่ จะมีสถูปบรรจุพระเกศาและพระนข (เล็บ) ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จ                  
ดับขันธปรินิพพานนั้น ภิกษุทั้งหลายบางกลุ่มจะกระท าการบูชาสถูปบรรจุพระเกศาและ           
พระนขก่อนแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาต 

 
 ตัวอย่างทั้งสามข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับสักการบูชามีสิ่งที่
บรรจุอยู่ข้างในคือพระเกศา (ผม) และพระนข (เล็บ) ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือผู้ที่ได้รับพยากรณ์
ว่าจะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่ีถือเป็นสิริมงคล 
 
 รูปแบบการสักการบูชา 
 ทางด้านรูปแบบของการสักการะที่แพร่หลายในสมัยนั้นที่ปรากฏในทิวยาวทาน ได้แก่ 
การสวดบทสดุดี การระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป เครื่องหอม              
การประดับประดาธงที่สถูปหรือว่าเจดีย์ รวมถึงการเดินประทักษิณที่เป็นวิธีการสักการะที่นิยมอย่าง
มากมีกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ ซึ่งรูปแบบของการสักการบูชาพุทธศาสนสถานดังที่กล่าวมานี้ปรากฏใน
อวทานเรื่อง 5 สตุติพราหมณาวทาน, เรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน, เรื่องที่ 7 นคราวลัมพิกาวทาน 
และเรื่องที ่18 ธรมรุจยวทาน ดังนี้ 
 
  अथ भगवान  ्हश्चस्र्नाप ुरमन ुप्राप्तः। अन्त्यर्मो ब्राह्मणो भगवन्त्र् ं ो ूर ाोे व द्वावर ंिर्ा 

महापुरुषलक्षणैः समलंकृर्मिीत्या- नुव्यञ्जनैववाराश्चजर्गारं व्यामप्रभालंकृर्ं सूयासहस्राचर्रेकप्रभं 
जङ्गमचमव पवार्ं समन्त्र्र्ो भरकं दृष््वा ि पुनभागवन्त्र्मचभग य गाथाचभः स्र्ोर्ुमारब्र्ः - 

  सुवणावणो नयनाचभरामः 
  प्रीत्याकरः सवागुणैरुपेर्ः। 
  ोेवाचर्ोेवो नरो यसारचथः 
  र्ीणोऽचस पारं भवसागरस्य॥१॥ इचर्॥

260
 

 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองหัสตินาปุระโดยล าดับ พราหมณ์คนหนึ่งเห็น
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีพระสรีระแจ่มจรัสด้วย
อนุพยัญชนะ 80 ประการ ประดับด้วยพระรัศมีประมาณ 1 วาส่องแสงสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ 
1,000 ดวง ทรงงดงามทุกส่วนประหนึ่งรัตนบรรพตเคลื่อนไป แต่ที่ไกลจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มี 
พระภาคเจ้าในทันที แล้วเร่ิมเพื่อจะสดุดีด้วยพระคาถาทั้งหลายว่า 
 พระองค์ผู้มีผิวพรรณดังทองค า น่ารื่นรมย์แก่ดวงตา  
 ท าปีติให้เกิดผู้ประกอบด้วยคุณทุกประการ |  
 ผู้เป็นเทพเหนือเทพ เป็นนายสารถีผู้ฝึกนรชน 
 เป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งมหาสมุทรคือภพ ||1|| 
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 จากตัวอย่างข้างต้นในอวทานเรื่องที่ 5 สตุติพราหมณาวทาน เป็นการสวดบทสดุดีเพ่ือ
สักการะพระผู้มีพระภาคเจ้าของพราหมณ์คนหนึ่งผู้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาหลังจากได้เห็นพระผู้มี
พระภาคเจ้าเสด็จพระราชด าเนินผ่านมา  
 ในอวทานเรื่องที่ 6 อินทรพราหมณาวทาน ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงรูปแบบต่างๆ
ในการสักการบูชาของอุบาสกไว้เกือบครบถ้วนทั้งการเดินประทักษิณ ถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ 
พวงมาลัย ประทีป เครื่องหอม การประดับประดาธงที่สถูปหรือว่าเจดีย์ โดยในอวทานนี้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาในรูปแบบต่างๆ นั้น ด้วยมีเรื่องราวความเป็นมาว่า เดิมทีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระบรมสารีริกธาตุที่ยังไม่เสื่อมสลายไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะแก่เหล่า
ภิกษุ ต่อมาครั้นพระเจ้าประเสนชิตเกาศละ ชาวบ้าน ชาวเมือง สิ่งมีชีวตต่างๆ ได้ทราบก็พากันแห่มา
เพ่ือจะชื่นชม แต่ทว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปแล้วก็พากันเกิดความทุกข์โทมนัส อุบาสกคนหนึ่ง
จึงกระท าการประทักษิณรอบพ้ืนที่นั้นแล้วคิดว่าการเดินประทักษิณนี้จะมีบุญมากเท่าไร พระพุทธเจ้า
ก็ตรัสว่า ทองชมพูนุทแสนแท่งก็ไม่อาจทัดเทียม หลังจากนั้น อุบาสกคนอ่ืนๆ ก็กระท าการสักการะ
ตามรูปแบบของตนๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 अथान्त्यर्मेन िोपासकेन स प्रोेिः प्रोश्चक्षणीकृर्ः। एवं ि िेर्सा चित्तमचभसंस्कृर्म-्अस्मान्त्मे 
पोाववहारार् ्ककयर् ्पुण्यं भववष्यर्ीचर्। अथ भगवांस्र्स्य महाजनकायस्याववप्रचर्सारसंजननाथं र्स्य 
िोपासकस्य िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषरे्- 
 िर्ंसहस्राश्चण सुवणाचनष्का 
 जा बूनोा नास्य समा भवश्चन्त्र्। 
 यो बुििैत्येषु प्रसन्त्नचित्तः 
 पोाववहारं प्रकरोचर् ववद्वान॥्१॥ 

 अन्त्यर्मेन उपासकेन र्श्चस्मन ्प्रोेिे मवृत्तकावपण्िो ोत्तः। एवं ि चित्तमचभसंस्कृर् पोाववहारस्य 
र्ावकोयर् ्पुण्यमाख्यार् ंभगवर्ा अन्त्यर। मवृत्तकावपण्िस्य ककयर् ्पणु्यं भववष्यर्ीचर् ? अथ 
भगवांस्र्स्यावप िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषरे् - 
 िर्ंसहस्राश्चण सुवणाचनष्का 
 जा बूनोा नास्य समा भवश्चन्त्र्। 
 यो बुििैत्येषु प्रसन्त्नचित्त 

 ीरोपयेन्त्मवृत्तकवपण्िमेकम॥्२॥ 

र्र्ः श्रतु्वा अनेकैः प्राश्चणिर्सहस्रैमृावत्तकावपण्िसमारोपणं कृर्म।् अपरैस्र्र मुक्तपुष्पाण्यवश्चक्षप्ताचन, एवं 
ि चित्तमचभसंस्कृर्म ्- पोाववहारस्य मृवत्तकावपण्िस्य िेयर् ्पुण्यमुकं्त भगवर्ा, अस्माकं र्ु 
मुक्तपुष्पाणां ककयर् ्पुण्यं भववष्यर्ीचर् ? अथ भगवांस्रे्षामवप िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषरे्- 
 िर्ंसहस्राश्चण सुवणाचनष्का 
 जा बूनोा नास्य समा भवश्चन्त्र्। 
 यो बुििैत्येषु प्रसन्त्नचित्तः 
 ीरोपयेन्त्मुक्तसुपुष्पराचिम॥् ३॥ 

अपरैस्र्र मालाववहारः कृर्ः, चित्तं िाचभसंस्कृर्म ्- मुक्तपुष्पाणां भगवर्ा इयर् ्पुण्यमुक्तम।् अस्माकं 
मालाववहारस्य ककयत्पुण्यं भववष्यर्ीचर् ? अथ भगवांस्रे्षामवप िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषरे् - 
 िर्ंसहस्राश्चण सुवणावाहा 
 जा बूनोा नास्य समा भवश्चन्त्र्। 
 यो बुििैत्येषु प्रसन्त्नचित्तो 
 मालाववहारं प्रकरोचर् ववद्वान॥्४॥ 
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अपरैस्र्र प्रोीपमाला ोत्ता, चित्तं िाचभसंस्कृर्म-्मालाववहारस्य भगवर्ा इयर् ्पुण्यमुक्तम।् अस्माकं 
प्रोीपोानस्य ककयत्पुण्यं भववष्यर्ीचर् ? अथ भगवांस्रे्षामवप िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषरे् - 
 िर्ंसहस्राश्चण सुवणाको्यो 
 जा बूनोा नास्य समा भवश्चन्त्र्। 
 यो बुििैत्येषु प्रसन्त्नचित्तः 
 प्रोीपोानं प्रकरोचर् ववद्वान॥् ५॥ 

अपरैस्र्र गन्त्र्ाचभषेको ोत्तः। एव ंिेर्सा चित्तमचभसंस्कृर्म ्- प्रोीपस्य भगवर्ा इयर् ्पुण्यमुक्तम।् 
अस्माकं गन्त्र्ाचभषेकस्य ककयत्पुण्यं भववष्यर्ीचर् ? अथ भगवांस्रे्षामवप िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां 
भाषरे्- 
 िर्ंसहस्राश्चण सुवणाराियो 
 जा बूनोा नास्य समा भवश्चन्त्र्। 
 यो बुििैत्येषु प्रसन्त्नचित्तो 
 गन्त्र्ाचभषेकं प्रकरोचर् ववद्वान॥्६॥ 

अपरैस्र्र छर्वजपर्ाकारोपणं कृर्म।् एवं ि िेर्सा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषरे्- 
 चर्ष्ठन्त्र्ं पूजयेद्यच्ि यच्िावप पररचनवृार्म।् 
 समं चित्तं प्रसादे्यह नाश्चस्र् पुण्यवविेषर्ा॥७॥
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  ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งกระท าประทักษิณพื้นที่นั้น และเกิดความคิดด้วยจิตอย่างนี้ว่า 
เพียงเพราะการเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหารของเรานี้จะมีบุญมากเท่าไร” ครั้งนั้น พระผู้มี                  
พระภาคเจ้าเพื่อที่จะไม่ยังความเดือดร้อนของหมู่แห่งมหาชนให้เกิด ทรงทราบจิตของอุบาสก
นั้นด้วยพระหฤทัยจึงตรัสพระคาถาว่า 

  เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
  (หรือ) ทองชมพนูุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
  นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
  แล้วเดิน (ประทักษิณ) รอบวิหาร (ของพระองค์) ||1|| 
  ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งวางก้อนดินเหนียวไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า               

“ในสถานที่แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายบุญจ านวนมากส าหรับการเดิน 
(ประทักษิณ) รอบวิหารไว้แล้ว ส าหรับ (การถวาย) ก้อนดินเหนียวจะมีบุญมากเท่าไร ?”     
คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของอุบาสกแม้นั้นด้วยพระหฤทัยแล้วทรงตรัสคาถา 

  เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
  (หรือ) ทองชมพนูุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
  นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
  แล้ววางก้อนดนิเหนียวก้อนหนึ่งไว้ ||2|| 
  ล าดับนั้น สิ่งมีชีวิตหลายแสนครั้นได้ฟังแล้วจึงวางก้อนดินเหนียวไว้ อุบาสกอีกคนหนึ่ง

วางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า  “ส าหรับการเดิน 
(ประทักษิณ) รอบวิหาร การวางก้อนดินเหนียว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ 
แต่เมื่อพวกเราวางแก้วมุกดา และดอกไม้จะมีบุญมากเท่าไร ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทราบความคิดของชนเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 

  เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
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  (หรือ) ทองชมพนูุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
  นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
  แล้ววางแก้วมุกดา และดอกไม้ไว้ ||3|| 
  อุบาสกคนหนึ่งกระท าวิหารดอกไม้ในที่นั้นและหวนคิดอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสบุญมากขนาดนี้ส าหรับแก้วมุกดาและดอกไม้ ส าหรับวิหารดอกไม้ของพวกเราจะมีบุญมาก 
เพียงไร ?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยจึง
ตรัสพระคาถาว่า  

  เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
  (หรือ) ทองชมพนูุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
  นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
  แล้วกระท าวิหารดอกไม้ไว ้||4|| 
  อุบาสกอีกคนหนึ่งให้พวงประทีปไว้ในสถานที่นั้นและหวนคิดขึ้นว่า  “ส าหรับวิหาร

ดอกไม้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีบุญมากถึงเพียงนี้ ส าหรับพวงประทีปของพวกเราจะมีบุญ
มากเพียงไร?” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้น ทรง
ตรัสพระคาถาว่า  

  เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
  (หรือ) ทองชมพนูุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
  นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
  แล้วท าการถวายประทปี ||5|| 
  อุบาสกอีกคนหนึ่งให้การประพรมน้ าหอมในที่นั้นและหวนคิดด้วยใจอย่างนี้ว่า “ส าหรับ

ประทีปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีบุญมากถึงเพียงนี้ ส าหรับการประพรหมน้ าหอมของพวก
เราจะมีบุญมากเพียงไร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้น
ด้วยพระหฤทัยแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า 

  เหรียญทองค าแสนเหรียญ  
  (หรือ) ทองชมพนูุทแสนแท่งก็ยงัไม่อาจทัดเทียม | 
  นักปราชญ์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพทุธเจดีย์  
  แล้วท าการประพรมน้ าหอม ||6|| 
  อุบาสกอีกคนหนึ่งกระท าการยกฉัตร ธงชัย และธงปตากะและหวนคิดอย่างนี้ (เรื่อยไป

จนถึง) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระหฤทัยทรงตรัส             
พระคาถาว่า 

  บุคคลควรบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วย แม้จะทรงปรินิพพานแล้ว | 
  ก็ควรบูชาด้วยพงึท าจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา (เพราะ) บุญที่วิเศษยิ่งกว่าบญุนีไ้ม่ม ี||7||  
 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
 พุทธศาสนาได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในอินเดีย ภายในไม่กี่ศตวรรษหลังจากที่ได้มี
การก่อเกิดพุทธศาสนาขึ้นพระพุทธศาสนาก็สามารถหยั่งลึกถึงจิตใจของบุคคลจ านวนมากอัน
เนื่องมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีวิธีการในการสั่งสอนชักจูงให้เลื่อมใสน าไปปฏิบัติ ดังเช่น
ตัวอย่างในอวทานเรื่องที่ 4 พราหมณทาริกาวทาน ที่นางพราหมณีคนหนึ่งได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า
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ก็เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาถวายสักตุภิกษาแด่พระองค์ จากนั้นพระองค์จึงพยากรณ์นางไว้ในปัจเจก
โพธิญาณ ต่อมาเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสามีได้ฟังเรื่องราวที่นางพราหมณีภรรยาของตนถวายสักตุภิกษา
แด่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตั้งนางไว้ในปัจเจกโพธิญาณก็เกิดความไม่พอใจและขัดข้องใจว่า
เพียงแค่การถวายสักตุภิกษาจะได้เป็นถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยหรือ จึงเดินทางไปเฝ้าและสอบถาม
ด้วยความไม่เชื่อถือ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสด้วยแสดงการเปรียบเทียบให้พราหมณ์เข้าใจและ
เห็นได้ชัดเจนจนยอมรับและเกิดความเลื่อมใสในพระองค์ ดังนี้ 
 
  सत्यं भवर्े र्या मम पत्न्या सकु्तचभक्षा प्रचर्पाकोर्ा, सा ि त्वया प्रत्येकायां बोर्ौ व्याकृर्ा 

इचर् ? सत्यं ब्राह्मण। त्वं गौर्म िक्रवचर्ाराज्यमपहाय प्रव्रश्चजर्ः। कथं नाम त्वमेर्कहा सकु्तचभक्षाहेर्ोः 
संप्रजानन ्मषृावाों संभाषसे, कस्रे् श्रिास्यचर् इयत्प्रमाणस्य बीजस्येयर् ्फलचमचर् ? र्ेन कह ब्राह्मण 
त्वामेव प्रक्ष्याचम, यथा र्े क्षमर्े र्थैनं व्याकुरु। ककं मन्त्यसे ब्राह्मण अश्चस्र् कश्चित्त्वया ीियााद्भुर्ो 
र्मो दृष्टः ? चर्ष्ठन्त्र्ु र्ावर् ्भो गौर्म अन्त्ये ीियााद्भुर्ा र्मााः। यो मया अस्यामेव न्त्यग्रोचर्का- 
यामाियााद्भुर्ो र्मो दृष्टः, स र्ावच्ूयर्ाम।् अस्यां भो गौर्म न्त्यग्रोचर्कायां पूवेण न्त्यग्रोर्ो वकृ्षो 
यस्य ना नेयं न्त्यग्रोचर्का, र्स्यार्स्र्ार् ्पञ्ि िकटिर्ाचन असंसक्ताचन चर्ष्ठश्चन्त्र् अन्त्योन्त्या- 
संबार्मानाचन। ककयत्प्रमाणं र्स्य न्त्यग्रोर्स्य फलम ्? ककयर् ्र्ावर् ्? केोारमारम।् नो भो गौर्म 
ककचलञ्जमारम।् र्ैचलकिक्रमारम।् िकटिक्रमारम।् गोवपटकमारम।् वबल्वमारम।् कवपत्थमारम ्? नो 
भो गौर्म सषापिर्ुष्टयभागमारम।् कस्रे् श्रिास्यचर् इयत्प्रमाणस्य बीजस्यायं महावकृ्षो चनवृात्त इचर् ? 

श्रिर्ार्ु मे भवान ्गौर्मः मा वा। नैर्र् ्प्रत्यक्षं क्षेरम।् र्ावद्भो गौर्म चनरुपहर्ं श्चस्नग्र्मर्ुर- 
मवृत्तकाप्रोेिं बीजं ि नवसारं सुखारोवपर्म।् कालेन ि कालं ोेवो वषृ्यर्े, र्ेनायं महान्त्यग्रोर्- 
वकृ्षोऽचभचनवृात्तः। अथ भगवानश्चस्मन्त्नुत्पन्त्ने गाथां भाषरे् - 

  यथा के्षरे ि बीजेन प्रत्यक्षस्त्वचमह कद्वज। 
  एवं कमाववपाकेष ुप्रत्यक्षा कह र्थागर्ाः॥७॥ 

  यथा त्वया ब्राह्मण दृष्टमेर्- 
  ोल्पं ि बीजं सुमहांि वकृ्षः। 
  एवं मया ब्राह्मण दृष्टमेर्र् ्

  अल्पं ि बीज ंमहर्ी ि संपर्॥् ८॥ इचर्॥ 

  र्र्ो भगवर्ा मखुार् ्श्चजह्वां चननामय्य सव ंमखुमण्िलमाच्छाकोर् ंयावर् ्केिपयान्त्र्मुपाोाय, स 
ि ब्राह्मणोऽचभकहर्ः-ककं मन्त्यसे ब्राह्मण यस्य मुखार् ्श्चजह्वां चनिाया सव ंमुखमण्िलमाच्छाोयचर्, अवप 
त्वसौ िक्रवचर्ाराज्यिर्सहस्रहेर्ोरवप संप्रजानन ्मषृावोां भाषेर् ? नो भो गौर्म। र्र्ोऽन्त्वेव गाथां 
भाषरे्- 

  अप्येव कह स्याोनरृ्ाचभर्ाचयनी 
  ममेह श्चजह्वाजावसत्यवाकोर्ा। 
  र्ोेवमेर्न्त्न यथा कह ब्राह्मण 

  र्थागर्ोऽस्मीत्यवगन्त्र्ुमहाचस॥ ९॥ 

  अथ स ब्राह्मणोऽचभप्रसन्त्नः। र्र्ोऽस्य भगवर्ा ीियानुियं र्ार्ुं प्रकृचर्ं ि ज्ञात्वा र्ादृिी 
िर्ुरायासत्यसंप्रचर्वेचर्क् र्माोेिना कृर्ा, यां श्रुत्वा ब्राह्मणेन ववंिचर्चिखरसमुद्गर्ं सत्कायदृवष्टिैलं 
ज्ञानवजे्रण चभत्त्वा स्रोर्ीपवत्तफलं साक्षात्कृर्म ्

262 
  พราหมณ์กราบทูลว่า “เป็นความจริงหรือที่พระองค์ให้ภรรยาของข้าพระองค์ถวายข้าว 

สักตุภิกษาและพระองค์ก็พยากรณ์นางไว้ในปรัตเยกโพธิญาณ ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า               
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Ibid., 43-44.           
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“เป็นความจริง พราหมณ์” พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะ พระองค์ละจักรพรรดิ            
ราชสมบัติแล้วบรรพชา บัดนี้พระองค์ทั้งที่ทรงทราบอยู่ยังกล่าวค าเท็จ เหตุเพราะสักตุภิกษาได้
อย่างไร ใครจะเชื่อพระองค์นี้เป็นผลแห่งเมล็ดพันธุ์เพียงแค่นี้เอง ?”...พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ถามว่า “ผลของต้นนยโครธะนั้นมีขนาดเท่าไร ? ใหญ่แค่ไหน ? มีขนาดเท่าบึงใช่ไหม ?” 
พราหมณ์กราบทูลว่า “ไม่ใช่พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถาม (ต่อ) ว่า “มีขนาดเท่า
เสื่อ มีขนาดเท่าวงล้อกลั่นน้ ามัน มีขนาดเท่าล้อเกวียน มีขนาดเท่าตะกร้าโคปิฏก มีขนาดเท่า
ผลพิลวะ (แอปเปิ้ลป่า) มีขนาดเท่าผลมะขวิดใช่ไหม ?” พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่                 
พระเคาตมะผู้เจริญ ไม่ใช่พระเจ้าข้า (แต่) มีขนาดเท่าส่วนที่ 4 แห่งเมล็ดมัสตาร์ด” พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า “ใครจะเชื่อเธอว่าเมล็ดพันธุ์เพียงแค่นี้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นี้ได้ ?” 
พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ พระองค์จะทรงเชื่อข้าพระองค์หรือไม่ก็ตาม
ทีนั่นไม่ใช่สิ่งจ าเป็น (เพราะว่า) พื้นดิน (ที่ต้นนยโครธะงอกขึ้นมา) มีอยู่เฉพาะหน้า ข้าแต่           
พระเคาตมะผู้เจริญ เมล็ดพันธุ์ใหม่ไม่มีโรคเบียดเบียนมีพื้นที่เป็นดินร่วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วย            
แร่ธาตุก็จะปลูกได้ง่ายอย่างแน่นอน ทั้งต้องมีฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะเหตุนั้น                  
ต้นนยนิโครธะต้นใหญ่นี้จึงเติบโตขึ้นมาได้” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถา
ทั้งหลายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่า  

  พราหมณ์ เพราะเมล็ดพันธุ์ในพืน้ดินแปลงนี้ เธอเห็นชัดเจนแล้วฉันใด | 
  ในเพราะกรรมและวิบากเราตถาคตก็เห็นชัดเจนแล้วฉนันัน้เหมือนกัน ||7|| 
  พราหมณ์ เธอเห็นเช่นนี้ว่า  
  เมล็ดพันธุ์เล็กๆ กลายเป็นตน้ไมใ้หญ่โตได้ฉันใด | 
  พราหมณ์เราก็เห็นเช่นนี้ว่า  
  เมล็ดพันธุ์ (กรรม) อันเล็กน้อยกลายเปน็สมบตัิอันยิ่งใหญ่ได้ฉนันั้น ||8|| 
  ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแลบพระชิวหาออกจากพระโอษฐ์ ปิดพระพักตร์                 

ทั่วทั้งหมดจนถึงปลายเส้นพระเกศา และตรัสกะพราหมณ์นั้นว่า “พราหมณ์ เธอทราบหรือไม่
ว่าผู้ที่แลบลิ้นออกมาจากปากแล้วปิดทั้งใบหน้าได้ทั้งหมดแม้นั้นทั้งที่รู้ตัวอยู่จะพึงกล่าวมฤษา
วาทเพียงเพราะจักรพรรดิราชสมบัติ 100,000 ครั้ง เป็นเหตุหรือ ?” พราหมณ์กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระเคาตมะผู้เจริญ หาเป็นเช่นนั้นไม่” หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัส             
พระคาถาต่อไปอีกว่า 

  ลิ้นของเราจะพึงกลา่วค าเท็จไดอ้ย่างไร  
  (ลิ้นของเรา) กล่าวแต่ค าซื่อตรงและความจริงเทา่นัน้ |  
  พราหมณ์ เพราะว่าสิ่งที่ (เราตถาคต) กล่าวแล้วนั้นจะเป็นเช่นนั้นเสมอ  
  เธอควรจะรู้เอาไว้ว่า เราเป็นพระตถาคต ||9||   
  ครั้งนั้น พราหมณ์นั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ  

และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์นั้นแล้ว จึงทรงแสดงธรรมที่ท าให้รู้แจ้ง
อริยสัจสี่เช่นนั้น ท าให้พราหมณ์นั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือสักกายทิฏฐิอันตระหง่านไป            
ด้วยยอด 20 ประการ ด้วยวัชระคือฌานท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้ว  

 
 อีกทั้งพุทธศาสนิกชนเองก็ถือว่าการเปลี่ยนความเชื่อของคนต่างศาสนาให้มานับถือ            
พุทธศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของตน สังเกตเห็นได้จากพระสงฆ์ผู้ เป็นอริยบุคคล พยายามที่จะ
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เปลี่ยนแปลงชักจูงบุคคลต่างๆ ให้เข้ามานับถือพุทธศาสนา และให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
นิพพาน และคุณค่าของการสร้างกุศล ดังในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน ที่พระปูรณเถระปรารถนา
จะไปอยู่และสั่งสอนผู้คนในโศรณปรานตกะชนบทที่มีความเหี้ยมโหด ดุร้าย ดังนี้ 
 
  अनेनाहं भोन्त्र् भगवर्ा संश्चक्षप्तेनाववाोेन िोकोर् इच्छाचम श्रोणापरान्त्र्केषु जनपोेषु वस्र्ुं 

श्रोणापरान्त्र्केषु जनपोेषु वासं कल्पचयर्ुम।्... सिेर् ्त्वां पूणा श्रोणापरान्त्र्का मनुष्याः सवेण सवं 
जीववर्ाद् व्यपरोपचयष्यश्चन्त्र्, र्स्य र्े कथं भववष्यचर् ? सिेन्त्मां भोन्त्र् श्रोणापरान्त्र्का मनुष्याः 
सवेण सवं जीववर्ाद् व्यपरोपचयष्यश्चन्त्र्, र्स्य मे एवं भववष्यचर्-सश्चन्त्र् भगवर्ः श्रावका ये अनेन 
पूचर्कायेनाोीयमाना जेह्रीयन्त्र्े, ववजुगुप्समानाः िस्त्रमवप ीर्ारयश्चन्त्र्, ववषमवप भक्षयश्चन्त्र्, रज्ज्वा 
बिा अवप चम्रयन्त्र्े, प्रपार्ाोवप प्रपर्न्त्त्यवप। भरका बर् श्रोणापरान्त्र्का मनुष्यकाः, स्नेहका बर् 
श्रोणापरान्त्र्का मनुष्याः, ये मामस्मार् ्पूचर्कलेवराोल्पकृच्रेण पररमोियन्त्र्ीचर्। सार्ु सार्ु पूणा, 
िक्यस्त्वं पूणा अनेन क्षाश्चन्त्र्सौरभ्येन समन्त्वागर्ः श्रोणापरान्त्र्केषु जनपोेषु वस्र्ुं श्रोणापरान्त्र्केषु 
वासं कल्पचयर्ुम।् गच्छ त्वं पूणा, मुक्तो मोिय, र्ीणास्र्ारय, ीश्वस्र् ीश्वासय, पररचनवृार्ः 
पररचनवाापयेचर्।
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  ปูรณะ เธอปรารถนาจะอาศัยอยู่ในที่ไหน ? ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ…
ข้าพระองค์ปรารถนาจะอยู่ในโศรณาปรานตกะชนบท…พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มนุษย์
ชาวโศรณาปรานตกะชนบทเป็นผู้ดุร้าย หยาบคาย เหมือนอย่างที่กล่าวมา ปูรณะ ถ้ามนุษย์
ชาวโศรณาปรานตกะชนบทจะสังหารเธอเสียจากชีวิตโดยประการทั้งปวง เธอนั้นจะมีวิธีการ
อย่างไร ?” ปูรณะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ามนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะชนบทจะ
สังหารข้าพระองค์เสียจากชีวิต ข้าพระองค์นั้นจะมีวิธีการอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกพรากจากกายอันเน่า
เปื่อยนี้ก็ยังมีความละอาย ผู้ที่น่าขยะแขยงอย่างยิ่งก็ยังถืออาวุธ ผู้ที่ดื่มแม้แต่ยาพิษ ผู้ที่ใช้เชือก
ผูกยอมตาย หรือแม้แต่ผู้ที่ยอมกระโดดลงไปหน้าผา คือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ผู้ที่
ปลดเปลื้องเราออกจากกายอันเน่าเปื่อยอย่างง่ายดาย คือมนุษย์ชาวโศรณาปรานตกะผู้เป็น     
คนดี คือมนุษย์ชาวโศรณาปราตกะผู้มีความอ่อนโยน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สาธุ สาธุ 
ปูรณะ ปูรณะ เธอผู้ประกอบด้วยขันติและโสรัจจะนี้ สามารถจะอยู่ในโศรณาปราตกะชนบทได้ 
เพื่อจะอาศัยอยู่ในโศรณาปราตกะชนบทได้  ไปเถิดปูรณะ  เธอผู้หลุดพ้นแล้วจงท าให้                   
ชาวโศรณาปราตกะหลุดพ้นด้วยเถิด เธอผู้ข้ามพ้นแล้วจงท าให้ชาวโศรณาปราตกะข้ามพ้นด้วย
เถิด เธอผู้เบาใจแล้วจงท าให้ชาวโศรณาปราตกะเบาใจด้วยเถิด เธอผู้ดับกิเลสแล้วจงท าให้             
ชาวโศรณาปราตกะดับกิเลสด้วยเถิด”  

 
 การเปลี่ยนแปลงให้บุคคลมานับถือพุทธศาสนานั้นมีปรากฏอยู่หลายวิธี  เช่น                 
โดยการประทานทรัพย์ ดังปรากฏในอวทานเรื่องที่ 8 สุปริยาวทาน ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งหนึ่งได้
เสด็จไปเมืองราชคฤห์พร้อมทั้งกองคาราวานโจรพันคนได้ดักปล้นกองคาราวานในระหว่างทาง พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงไถ่กองคาราวานทั้งหมดเหล่านั้นด้วยทรัพย์ หลังจากนั้นพระองค์ก็ถูกปล้นอีก 6 ครั้ง 
จนกระทั่งโจรหนึ่งพันคนเหล่านั้นคิดว่าการที่พวกตนมีทรัพย์สมบัติเนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทานให้ จึงเกิดความเลื่อมใสส านึกในพระคุณจึงปรารถนาที่จะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ามาฉัน
ภัตตาหาร ดังความว่า 
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  िौराः कथयश्चन्त्र्-वयं स्मो भोन्त्र् िौरा अटवीिराः। नास्माकं कृवषना वाश्चणज्या न गौरक्ष्यम।् 
अनेनोपक्रमेण जीववकां कल्पयामः। गच्छर्ु भगवान ्सश्रावकसंिः। िेषं साथं मुवषष्यामः। भगवानाह-
ममैष साथाः संचनचश्रर्ः। अवप र्ु सकलस्य साथास्य पररगणय्य सुवणं गहृ्णी्वम।् र्था भवश्चत्वचर् 
िौरसहस्रेण प्रचर्ज्ञार्म।् अश्चस्मन ्साथे ये उपासका वश्चणजस्र्ैः कृत्स्नस्य साथास्य मूल्यं गणय्य 
िौराणां चनवेकोर्म-्इयश्चन्त्र् िर्ाचन सहस्राश्चण िेचर्। र्र्स्रे्षां िौराणां साथाचनष्क्रयाथं भगवर्ा चनर्ानं 
ोचिार्म।् र्र्स्रे्न िौरसहसे्रण साथामूल्यप्रमाणं सुवण ंगहृीर्म,् अवचिष्टं र्रैवान्त्र्कहार्म।् एवं भगवर्ा 
साथािौरसहस्रार् ्प्रचर्मोश्चक्षर्ः॥...र्र्ोऽनुपूवेण राजगहृमनुप्राप्तः। र्र्स्र्ेषां िौराणां बुविरुत्पन्त्ना- या 
काचिोस्माकं श्रीसौभाग्यसंपर्,् सवाासौ बुिं भगवन्त्र्माग य। यन्त्नु वयं भगवन्त्र्ं सश्रावकसंिमश्चस्मन ्
प्रोेिे भोजयेम इचर्। 

  र्र्ो भगवा ंस्र्ेषा ं िौराणां वैनेयकालमपेक्ष्य राजग ृहाोनुप ूव ेण... सालाटवीमनुप्राप्तः। 
अराक्षीत्तच्िौरसहस्रं बुिं भगवन्त्र्ं सश्रावकसंिं ोरूाोेवागच्छन्त्र्म।् दृष््वा ि पुनश्चित्तान्त्यचभप्रसाद्य येन 
भगवांस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र य भगवर्ः पाोयोचनापत्य भगवन्त्र्चमोमवोिन-्अचर्वासयर्ु अस्माकं 
भगवान ्श्वोऽन्त्र्गृाहे भके्तन सार्ं चभक्षुसंिेन। अचर्वासयचर् भगवांस्र्स्य िौरसहस्रस्य र्ूष्णीभावेन। 
अथ िौरसहस्रं भगवर्स्र्ूष्णीभावेनाचर्वासनां ववकोत्वा भगवर्ोऽश्चन्त्र्कान ्प्रक्रान्त्र्म॥्...अथ भगवान ्
पूवा ाहे्ण  चनवास्य पारिीवरमाोाय चभक्षुगणपररव ृर्ो चभक्षुसंिपुरस्कृर्ो येन र्स्य िौरसहस्रस्य 
भक्ताचभसारस्र्ेनोपसंक्रान्त्र्ः।...भगवन्त्र्ं भुक्तवन्त्र्ं ववकोत्वा र्ौर्हस्र्ममनीर्पारं नीिर्राण्यासनाचन 
गहृीत्वा भगवर्ः पुरस्र्ाश्चन्त्नषण्णा र्माश्रवणाय। अथ भगवर्ा र्ेषामाियानुियं ववकोत्वा र्ार्ुं प्रकृचर्ं 
ि ज्ञात्वा र्ादृिी र्माोेिना कृर्ा, यां श्र ुत्वा र्ेन िौरसहस्रेण र्श्चस्मन्त्नेवासने चनषण्णेन 
ववंिचर्चिखरसमुद्गर्ं सत्कायदृवष्टिैलं ज्ञानवजे्रण चभत्त्वा स्रोर्ापवत्तफलं साक्षात्कृर्म।्
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  พวกโจรกราบทูลว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบนั้นแลว่า พวกข้าพระองค์
ทั้งหลายเป็นโจรอาศัยอยู่ในดงป่า พวกข้าพระองค์ไม่มีที่เพาะปลูก ไม่มีธุรกิจ (การค้าขาย)            
ไม่มีการเลี้ยงโค พวกข้าพระองค์เลี้ยงชีพด้วยวิถีทางนี้” ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ทรัพย์จ านวนมากแก่โจรทั้งหลายและตรัสอย่างนี้ว่า “ลูกเอ๋ย พวกเธอพึงรับเอาทรัพย์เท่าที่เธอ
จะรับไปได้” ขณะนั้นโจรพันคนนั้นรับเอาทองเท่าที่จะรับไปได้จากทรัพย์สมบัติจ านวน
มากมายนั้น ทรัพย์ที่เหลือก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าท าให้โจร
พันคนผู้รับเอาสมบัติเท่าที่ต้องการต่างก็พอใจด้วยทรัพย์แล้ว…หลังจากนั้น พระองค์จึงเสด็จถึง
เมืองราชคฤห์โดยล าดับ ล าดับนั้น โจรทั้งหลายเหล่านั้นเกิดความคิดว่า “เพราะอาศัยพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้า พวกเราจึงถึงพร้อมด้วยความส าเร็จและโชคอย่างนี้ อย่ากระนั้นเลย พวกเรา
ควรจะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกให้ฉัน (ภัตตาหาร) ในสถานที่นี้”…
 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นเวลาที่จะแนะน าพวกโจรทั้งหลาย
เหล่านั้น ทรงออกจากเมืองราชคฤห์…เสด็จถึงดงป่าใหญ่นั้น โดยล าดับ โจรพันคนได้เห็น             
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกก าลังเสด็จมาจากที่ไกลแล้ว ก็ครั้นเห็นแล้วท า
จิตให้เลื่อมใสในทันที เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วคุกเข่าลงแทบ 
พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ในวันพรุ่งนี้  
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ด้วยภัตตาหารของข้าพระองค์ด้วย
เถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของโจรพันคนนั้นโดยพระดุษณีภาพ ครั้งนั้น              
โจรพันคนทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยพระดุษณีภาพแล้ว จึงหลีกออกไปจาก
ส านักของพระองค์...ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแต่เช้าตรู่ ถือบาตรและจีวร มีหมู่
ภิกษุแวดล้อมแล้ว ประทับอยู่เบื้องหน้าหมู่ภิกษุเสด็จเข้าไปยังสถานที่จัดเตรียมภัตตาหารของ
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โจรพันคนนั้น..คร้ันทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทรงล้างพระหัตถ์ และ
เก็บบาตรแล้วจึงรับเอาอาสนะที่ต่ ากว่า นั่งเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะฟัง
ธรรม ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของ
โจรทั้งหลายเหล่านั้น จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเช่นนั้น ท าให้โจรพันคนผู้นั่งอยู่บนอาสนะนั้น
นั่นแลฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือสักกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วยยอด 20 ประการ ด้วยวัชระ
คือฌาน บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  

 
 วิธีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงให้บุคคลหันหน้าเข้า
มาสู่เส้นทางพุทธศาสนา ดังปรากฏในเรื่องที่ 12 ปราติหารยสูตร ว่าด้วยเรื่องของการแสดงปราติหารย์
ครั้งยิ่งใหญ่ที่เมืองศราวัสตีของพระพุทธเจ้า ตามค านิมนต์ของพระเจ้าประเสนชิตเกาศละ  เพ่ือก าจัด
เหล่าเดียรถีย์ซึ่งการแสดงปราติหารย์ในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้ที่ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาและได้บรรลุ
ธรรมต่างๆ เป็นจ านวนมาก ดังนี้ 
 
  र्ीर्थयााः कथयश्चन्त्र्-महाजनकायोऽर संचनपचर्र्ः। ककं त्वं ज्ञास्यचस केन एर्कद्वोचिार्मस्माचभवाा 

श्रमणेन वा गौर्मेन ? भगवर्ा साचभसंस्कारेण पचृथव्यां पाोौ न्त्यस्र्ौ। महापचृथवीिालः संवतृ्तः। अयं 
वरसाहस्रमहासाहस्रो लोकर्ार्ुररयं महापचृथवी षश्चड्वकारं... इमौ सूयािन्त्रमसौ भासर्स्र्पर्ो ववरोिर्ः। 
ववचिराश्चण ि ीियााद्भुर्ाचन प्राोभुू ार्ाचन। गगनर्लस्था ोेवर्ा भगवर् उपररष्टाकिव्यान्त्युत्पलाचन 
श्चक्षपश्चन्त्र्... अथ र्ेषां ऋषीणामेर्ोभवर् -्ककमथं महाप ृचथवीिालः संव ृत्त इचर्। र्ेषामेर्ोभवर् -्
नूनमस्माकं सब्रह्मिाररचभः श्रमणो गौर्मो ररद्ध्या ीहूर्ो भववष्यर्ीचर् ... एकान्त्र्श्चस्थर्ास्र्े ऋषयो 
भगवन्त्र्चमोमवोिन-्लभेमकह वयं भोन्त्र् स्वाख्यार्े र्माववनये प्रव्रज्यामुपसंपों चभक्षुभावम।् िरेम 
वयं भगवर्ोऽश्चन्त्र्के प्रव्रज्य ब्रह्मियाम।् रे् भगवर्ा ब्राहे्मण स्वरेणाहूर्ाः-एर् चभक्षविरर् ब्रह्मियाम।् ... 

  र्र भगवान ्राजानं प्रसेनश्चजर्ं कौिलमामन्त्रयरे्-को महाराज र्थागर्म्येषरे् उत्तरे 
मनुष्यर्मे ररविप्राचर्हाय ंकहर्ाय प्राश्चणनाम ्? अथ राजा प्रसेनश्चजर् ्कौिल... भगवन्त्र्चमोमवोिर्-्अहं 
भोन्त्र् भगवन्त्र्म्येषेऽसार्ारणायां ऋद्ध्यामुत्तरे मनुष्यर्म ेऋविप्राचर्हाय ंकहर्ाय प्राश्चणनाम।् 
चनभात्सायर्ु र्ीर्थयाान।् नन्त्ोयर् ुोेवमनुष्यान।् र्ोषयर्ु सज्जनहृोयमनांचस॥... 

  अनेकाचन प्राश्चणिर्सहस्राण्यचर्वषेण बा्यमानाचन येन भगवांस्र्ेनोपसंक्रान्त्र्ाः। उपसंक्र य 
भगवर्ः पाोौ चिरसा वश्चन्त्ोत्वा एकान्त्र्े चनषण्णाचन। भगवर्ा र्था अचर्वष्ठर्ं यथा र्स्यां 
पषाद्येकवाररवबन्त्ोनुा पचर्र्ः। एकान्त्र्चनषण्णान्त्यनेकाचन प्राश्चणिर्सहस्राण्युोानमुोानयश्चन्त्र्-अहो बुिः, 
अहो र्माः, अहो संिः। अहो र्मास्य स्वाख्यार्र्ा। पाश्चञ्िकेन यक्षसेनापचर्ना र्ीर्थयाा अचभकहर्ाः-एरे् 
यूयं मोहपुरुषा भगवन्त्र्ं िरणं गच्छ्वं र्मं ि चभक्षुसंिं ि। र्े चनष्पलायमानाः कथयश्चन्त्र्-एर्े वयं 
पवार्ं िरणं गच्छामः, वकृ्षाणां कुड्यानामारामाणां ि िरणं गच्छामः॥

265
 

  เดียรถีย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ข้าแต่มหาบพิตร มหาชนจ านวนมากชุมนุมอยู่ในที่นี้ 
พระองค์จะทราบได้อย่างไรว่า การแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นถูกแสดงโดยพวกเรา โดยศรมณ
เคาตมะ หรือโดยใคร ?” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางพระบาททั้งสองบนพื้นดินพร้อมกับจิต
ที่ตั้งมั่น (ท าให้) แผ่นดินใหญ่เกิดสั่นสะเทือน โลกธาตุอันกว้างใหญ่ 3,000 โลกธาตุ ได้หวั่นไหว 
สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดอาการแปลกประหลาดบนพื้นดินใหญ่ 6 ลักษณะ...พระอาทิตย์
และพระจันทร์ส่องแสงสว่างไสวโชติช่วงปรากฏความวิจิตรตระการอันน่าอัศจรรย์ใจขึ้น            
เหล่าเทวดาที่อยู่บนท้องฟ้าได้โยนดอกอุบลทิพย์จากข้างบนแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ...ครั้งนั้น 
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Ibid., 97-101.              
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ฤษีเหล่านั้นได้มีความคิดว่า “ท าไมมหาปฤถวีจึงสั่นสะเทือน ?” พวกเขาคิดว่า “คงจะเป็น
เพราะผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกับพวกเราได้เรียกศรมณเคาตมะโดยฤทธิ์อย่างแน่นอน”                 
…ฤษีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลาย
บรรพชาแล้วจะพึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักพระผู้มีพระภาคเจ้า” พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
เรียกพวกเขาโดยน้ าเสียงอย่างพราหมณ์ว่า “เธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติ
พรหมจรรย์เถิด”… 

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระราชาปรเสนชิต เกาศละมาว่า “ข้าแต่มหาราช               
ใครต้องการให้พระตถาคตแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมอันเป็นอสาธารณะ
เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายหรือ ?” คร้ังนั้น พระราชาปรเสนชิต…กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าข้า (ต้องการให้) พระผู้มีพระภาคแสดง
ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงฤทธิ์
ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยมอันเป็นอสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย                 
ยังความอับอายให้เกิดแก่พวกเดียรถีย์ ยังความยินดีให้เกิดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย (และ) 
ยังความเบิกบานให้เกิดขึ้นในดวงใจของสัตบุรุษ”… 

  สิ่งมีชีวิตหลายร้อยหลายพันจ านวนมากที่นั่ง ณ ที่สมควรแห่งหนึ่งนั้น ก็เปล่งอุทานว่า 
“โอ้ พระพุทธ โอ้ พระธรรม โอ้ พระสงฆ์ โอ้ ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว” ครั้นพระผู้มี
พระภาคทรงทราบธาตุและประกฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของหมู่มหาชนผู้เลื่อมใสเหล่านั้น
แล้วจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่จะท าให้รู้แจ้งอริยสัจสี่ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่สิ่งมีชีวิต
จ านวนหลายแสนชีวิตหลังจากได้ฟังแล้ว บางพวกก็รับเอาสรณคมน์และสิกขาบท บางพวก
ได้รับสถานะอันอบอุ่นใจ บางพวกได้รับสถานะอันสูงส่ง บางพวกได้รับสถานะอันเป็นที่สุขใจ 
บางพวกได้รับธรรมอันเลิศขั้นโลกีย์ บางพวกได้บรรลุโสดาปัตติผล บ างพวกได้บรรลุ
สกทาคามิผล บางพวกได้บรรลุอนาคามิผล บางพวกออกบวชแล้ว เพราะละสรรพกิเลสได้
เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหันต์ บางพวกตั้งจิตอธิษฐานในสาวกโพธิ บางพวกตั้งจิตอธิษฐานใน
ปัจเจกโพธิ นอกจากนี้บริษัททั้งหมดนั้นยังตั้งใจแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าซึมทราบในพระธรรม  
(และ) ซาบซึ้งในพระสงฆ์ จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงท าให้บริษัทเหล่านั้นแน่วแน่ใน
พระพุทธเจ้า นอบน้อมในพระธรรม ซาบซึ้งในพระสงฆ์เสร็จแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป 

 
วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
 พระพุทธศาสนาได้ปฏิเสธหลักอาศรม 4 ของคฤหัสถ์ เพราะเห็นว่าหลักอาศรม 4 นี้เป็น
อุปสรรคต่อหนทางท่ีจะน าไปสู่นิพพาน โดยให้ความเห็นว่าถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่อาณาจักรแห่งธรรม
แล้ว อันดับแรกจะต้องสละเรือนออกบรรพชา เฉกเช่นดังพระพุทธเจ้าที่พระองค์เองก็ทรงสละ
พระราชวัง มเหสี พระโอรส พระบิดา พระมารดา พระราชสมบัติออกบรรพชา ในทิวยาวทานก็
ปรากฏเรื่องราวของสาวกหลายต่อหลายคนที่ยอมสละบ้าน ทรัยพ์สมบัติ ครอบครัวออกบวชใน              
พุทธศาสนา เช่นในอวทานเรื่องที่ 1 โกฏิกรณาวทาน ภายหลังจากที่โกฏิกรรณะออกเดินเรือไปท า 
การค้าขายและได้พลัดหลงเข้าไปยังนครเปรต เห็นเปรตต่างๆ เสวยผลกรรมของตน เมื่อกลับออกมา
จากนครเปรตได้แล้ว ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะบรรพชาจึงได้ไปขออนุญาตบิดาและมารดาแต่
ทว่าทั้งบิดามารดายังมิยอมให้บวชเนื่องจากเพ่ิงได้โกฏิกรรณะกลับคืนมาและขอร้องว่ารอให้ตนทั้งสอง
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สิ้นชีวิตก่อนจึงค่อยบวช เวลาต่อมาเมื่อบิดามารดาของโกฏิกรรณะสิ้นชีวิตแล้วเขาจึงมอบทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดให้แก่คนยาก คนจน ผู้ที่ขัดสนไร้ที่พ่ึง จากนั้นจึงเข้าไปบรรพชาในพุทธศาสนากับพระมหา
กาตยายนะ ดังนี้ 
 
  स कथयचर्-अ ब र्ार् अनुजानी्वम।् प्रव्रश्चजष्याचम स यगेव श्रिया अगाराोनगाररकाम।् र्ौ 

कथयर्ः-पुर ीवां त्वोीयेन िोकेन रुोन्त्र्ावन्त्र्ीभूर्ौ। इोानीं त्वामेवाग य िक्षुः प्रचर्लब्र्म।् 
यावोावां जीवामः, र्ावन्त्न प्रव्रश्चजर्व्यम।् योा कालं कररष्यामः, र्ोा प्रव्रश्चजष्यचस।...अपरेण समयेन 
र्स्य मार्ावपर्रौ कालगर्ौ। स र्ं र्नजार्ं ोीनानाथकृपणेभ्यो ोत्त्वा ोरररानोरररान  ्कृत्वा 
येनायुष्मान ्महाकात्यायनस्र्ेनोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र यायुष्मर्ो महाकात्यायनस्य पाोौ चिरसा 
वश्चन्त्ोत्वा एकान्त्र्ेऽस्थार्।् एकान्त्र्े श्चस्थर्ः श्रोणः कोकटकणा ीयुष्मन्त्र्ं महाकात्यायनचमोमवोिर्-्
लभेयाहमायामहाकात्यायन स्वाख्यारे् र्माववनये प्रव्रज्याम,्. यावच्िरेयाहं भगवर्ोऽश्चन्त्र्के ब्रह्मियाम।् स 
ीयुष्मर्ा महाकात्यायनेन प्रव्रश्चजर्ः।
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  โศรณะนั้นย่อมกล่าวว่า “แม่และพ่อ พวกท่านพึงอนุญาต  ด้วยศรัทธาอย่างแน่วแน่ผม

จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต” มารดาและบิดาทั้งสองกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พวกเราร้องไห้          
มีหน้าตาเศร้าหมองก็เพราะความโศกอันมีเจ้าเป็นต้นเหตุ บัดนี้อาศัยเจ้าจึงได้ดวงตา (แช่มชื่น) 
กลับมาอีก ตราบที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เจ้าอย่าพึงบวชเลย เจ้าบวชในเวลาที่พวกเราสิ้นชีพ
เถิด”…เวลาต่อมามารดาและบิดาทั้งสองของโศรณะนั้นกระท ากาละแล้ว เขาจึงให้ทรัพย์สมบัติ
นั้นแก่คนล าบาก ตกยาก ไร้ที่พึ่ง ยากจนขัดสน ท าคนจนให้กลายเป็นมีอันจะกิน (ไม่ให้เป็นคน
จน) แล้วจึงเข้าไปหายังสถานที่ที่พระมหากาตยายนะอาศัยอยู่ ครั้นเข้าไปหาแล้วหมอบกราบ
เท้าของพระมหากาตยายนะด้วยเศียรเกล้า ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง โศรณโกฏิกรรณะผู้ยืน                  
ณ ส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวค านี้กะพระมหากาตยายนะผู้มีอายุว่า “ข้าแต่ท่านพระมหากาตยายนะ
ผู้ประเสริฐ กระผมจะพึงได้บรรพชาในพระธรรมวินัยอันกล่าวไว้ดีแล้ว กระนั้นกระผมจะพึง
ประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า” ท่านพระมหากาตยายนะจึงให้โศรณะ
นั้นบวชแล้ว 

 
 ในอวทานเรื่องที่ 2 ปูรณาวทาน ปูรณะผู้ได้ชื่อว่าช านาญการเดินเรือ ส าเร็จการเดินเรือ
มาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งในครั้งสุดท้ายของการเดินเรือได้ยินเหล่าพ่อค้าที่เดินเรือไปด้วยกันได้สวดบท
สรรเสริญบางอย่างในเวลาเช้าก็เกิดความรู้สึกว่านี่คือเพลงขับอะไรกันช่างมีความไพเราะ หัวหน้า
พ่อค้ากล่าวว่านี่ไม่ใช่เพลงขับแต่เป็นพระด ารัสของพระพุทธเจ้า เมื่อปูรณะได้ยินค าว่าพุทธเจ้าขนก็ลุก
ชูชันเกิดความศรัทธาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปเข้าเฝ้าเพ่ือบรรพชาแม้ว่าพ่ีชายจะไปขอลูกสาว
เศรษฐีให้เพื่อแต่งงาน ปูรณะก็ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการกามคุณ แต่ปรารถนาที่จะออกบวช ดังนี้ 
 
  स कथयचर्-भवन्त्र्ः, अश्चस्र् कश्चिद्युष्माचभदृाष्टः श्ररु्ो वा ष्कृत्वो महासमुरात्संचसियानपारागर्ः 

सप्तमं वारमवर्रन ्? र्े कथयश्चन्त्र्-पूणा, वयं त्वामुकिछय ोरूाोागर्ाः। यको नावर्रचस, त्वमेव 
प्रमाणचमचर्। स संलक्षयचर् -ककं िाप्यहं र्नेनानथी र्थाप्येषामथाायावर्रामीचर्। स र्ैः सार्ं 
महासमुरं संप्रश्चस्थर्ः। र्े रात्र्याः प्रत्यूषसमये उोानार् ्पारायणार् ्सत्यदृिः स्थववरगाथाः िैलगाथा 
मुचनगाथा अथावगीयाश्चण ि सूराश्चण ववस्र्रेण स्वरेण स्वा्यायं कुवाश्चन्त्र्। र्ेन र्े श्ररु्ाः। स कथयचर्- 
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भवन्त्र्ः, िोभनाचन गीर्ाचन गायथ। रे् कथयश्चन्त्र्-साथावाह, नैर्ाचन ? ककंर्ु खल्वेर्िुिविनम।् स बुि 
इत्यश्ररु्पूव ंिब्ों श्रतु्वा सवारोमकूपाचन ीहृष्टाचन। स ीोरजार्ः पचृ्छचर्-भवन्त्र्ः, कोऽयं बुिनामेचर्। 
र्े कथयश्चन्त्र्-अश्चस्र् श्रमणो गौर्मः िाक्यपुरः िाक्यकुलात्केिछमश्रूण्यवर्ाया काषायाश्चण वस्त्राश्चण 
ीच्छाद्य स यगेव श्रिया अगाराोनगाररकां प्रव्रश्चजर्ः। सोऽनुत्तरां स यक्संबोचर्मचभसंबुिः। स एष 
साथ ावाह बुिो नाम। कुर भवन्त्र्ः स भगवानेर्कहा ववहरचर् ? साथ ावाह, श्रावस्त्यां 
जेर्वनेऽनाथवपण्िोस्यारामे। स र्ं हृको कृत्वा र्ैः सार्ं महासमुरमवर्ीणाः संचसियानपारि 
प्रत्यागर्ः। भ्रार्ास्य भववलः संलक्षयचर्-पररश्चखन्त्नोऽयं महासमुरगमनेन, चनवेिोऽस्य कर्ाव्य इचर्। स 
र्ेनोक्तः-भ्रार्ः, कथय कर्रस्य र्चननः साथावाहस्य वा र्वाथााय ोकुहर्रं प्राथायामीचर्। स कथयचर्- 
नाहं कामैरथी। यद्यनुजानाचस, प्रव्रजामीचर्।...स रे्नावछयं चनबान्त्र्ं ज्ञात्वानुज्ञार्ः।

267 
  ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ มีใครบ้างที่พวกท่านเห็นแล้วหรือฟังแล้วว่าส าเร็จ             

การเดินเรือจากมหาสมุทร 6 ครั้งกลับมาแล้วออกเดินเรือเป็นครั้งที่ 7 ?” พวกพ่อค้าเหล่านั้น
ย่อมกล่าวว่า “ปูรณะ พวกเรามาไกลมากเพราะต้องการพบท่าน ถ้าท่านจะไม่ออกเดินเรือขอ
ท่านโปรดประมาณการเถิด” ปูรณะนั้นคิดว่าแม้ว่าเราจะไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์สมบัติก็
จริง แต่ก็จะออกเดินเรือเพื่อประโยชน์แก่พ่อค้าเหล่านั้น ปูรณะนั้น จึงออกเดินทางไปสู่
มหาสมุทรกับพ่อค้าเหล่านั้น ในเวลารุ่งเช้าแห่งราตรี พวกพ่อค้าเหล่านั้นก็แสดงสัจจะโดยการ
สวดบทสรรเสริญ  ท าการสาธยาย   สถวิรคาถา  ไศลคาถา  มุนิคาถา  และพระสูตรใน              
อรรถวรรคียะด้วยเสียงอันก้องกังวาน ปูรณะได้ยินเสียงพ่อค้าเหล่านั้นแล้ว เขากล่าวว่า             
“ท่านผู้เจริญ พวกท่านร้องเพลงขับไพเราะมาก” พ่อค้าเหล่านั้น กล่าวว่า “เสียงที่ท่านได้ยินนี้
ไม่ใช่เพลงขับหรอกแต่ทว่าเป็นพระด ารัสของพระพุทธเจ้า” ปูรณะนั้นได้ยินเสียงที่ได้ฟังครั้ง
แรกว่า “พระพุทธเจ้า” ทุกรูขุมขนก็ลุกขึ้นชูชัน เขาเดินเข้าไปข้างในแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ 
บุคคลที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้คือใคร” พวกพ่อค้าเหล่านั้นกล่าวว่า “คือศรมณเคาตมะ ผู้เป็น
ศากยบุตร เสด็จออกจากศากยตระกูลปลงพระเกศา และพระมัสสุ  ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ ทรง
ออกจากพระราชวัง บวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอย่างมั่นคง พระองค์ทรงบรรลุอนุตตร-             
สัมยักสัมโพธิญาณแล้ว ท่านหัวหน้าพ่อค้า พระองค์นั้นแหละคือพระพุทธเจ้า” ปูรณะจึง           
ถามว่า “ท่านผู้เจริญ บัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประทับอยู่ ณ ที่ไหน” พวกพ่อค้ากล่าว
ว่า “หัวหน้าพ่อค้า พระองค์ประทับอยู่ในอารามของคฤหบดีชื่อว่า อนาถปิณฑทะ นามว่า           
เชตวัน ในกรุงศราวัสตี” ปูรณะจดจ าสถานที่นั้นไว้แล้วออกเดินเรือข้ามมหาสมุทรกับ               
พวกพ่อค้าเหล่านั้น และมีการเดินเรือส าเร็จแล้วกลับมา ภวิละผู้เป็นพี่ชายของปูรณะนั้นจึง           
คิดว่า “ปูรณะนี้เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปสู่มหาสมุทร เราควรจะกระท าการแต่งงาน
ให้แก่เขา” ภวิละนั้นจึงกล่าวกะปูรณะว่า “น้องรัก เจ้าจงบอกมาเถิดว่าจะให้พี่ไปขอลูกสาว
ของเศรษฐี หรือหัวหน้าพ่อค้าคนไหนมาให้แก่เจ้า” ปูรณะนั้นกล่าวว่า “ผมไม่ปรารถนา              
กามคุณ ถ้าพี่อนุญาตผมจะบวช”…ภวิละนั้นทราบการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของปูรณะแล้วจึง
ยอมอนุญาต  

 
 ในอวทานเรื่องที่ 19 ชโยติษกาวทาน นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงถึงการสละทรัพย์
สมบัติที่เป็นถึงทิพยมนุษยสมบัติอันบุคคลจะได้รับได้ยากยิ่ง ซึ่งในอวทานเรื่องนี้ชโยติษกะแม้จะเป็นผู้
ที่เพียบพร้อมไปด้วยทิพยมนุษยสมบัติที่บุคคลต่างๆ หลงใหลปรารถนาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสาร 
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พระเจ้าอชาตศัตรู แต่ท้ายที่สุดชโยติษกะก็ละทิ้งทิพยมนุษยสมบัตินั้น เข้ามาบ าเพ็ญเพียรใน             
พุทธศาสนาดังนี้   
 
  र्ेन सवं र्नजार्ं ोीनानाथकृपणेभ्यो ोत्तम।् अर्नाः सर्ना व्यवस्थावपर्ाः। अथ ज्योचर्ष्को 

गहृपचर्ः सुहृत्संबश्चन्त्र्बान्त्र्वानवलोक्य येन भगवांस्र्ेनोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र य भगवर्ः पाोौ चिरसा 
वश्चन्त्ोत्वा एकान्त्रे् चनषण्णः। एकान्त्र्चनषण्णो ज्योचर्ष्को गहृपचर्भागवन्त्र्चमोमवोिर्-्लभेयाहं भोन्त्र् 
स्वाख्यारे् र्माववनये प्रव्रज्यामुपसंपों चभकु्षभावम।् िरेयमहं भगवर्ोऽश्चन्त्र्के ब्रह्मियाचमचर्।... 

  र्स्य भगवर्ा अववाोो ोत्तः। र्ेनोद्यच्छमानेन व्यायच्छमानेन इोमेव पञ्िगण्िकं संसारिकं्र 
िलािलं ववकोत्वा सवासंस्कारगर्ीः िर्नपर्नववककरणवव्वंसनर्मार्या पराहत्य सवाक्लेिप्रहाणाोहात्त्वं 
साक्षात्कृर्म।्

268 
  ชโยติษกะนั้นจึงให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่คนยากจน ไร้ที่พึ่ง ขัดสน ท าให้คนผู้ไม่มี

ทรัพย์กลายเป็นคนมีทรัพย์แล้ว ครั้งนั้น คฤหบดีชโยติษกะนั้นอ าลาเพื่อน พวกพ้อง ญาติพี่น้อง
แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้วันทาแทบพระยุคลบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง คฤหบดีชโยติษกะ ผู้นั่ง ณ ที่
สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้า
พระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเถิด 
ขอข้าพระองค์พึงประพฤติพรหมจรรย์ในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด”… 

  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทแล้วแก่ชโยติษกะนั้น ชโยติษกะนั้นพากเพียร 
บากบั่น พยายาม หลังจากได้ทราบว่าสังสารจักรซึ่งแบ่งออกเป็น  5 ส่วนนี้เป็นสภาพที่ไม่
แน่นอนแล้วจึงได้ท าลายสังสการและคติทั้งปวง โดยเห็นว่าเป็นสภาพที่มีความทรุดโทรมเสื่อม
สลายเปลี่ยนแปลงและพินาศไปเป็นธรรมดา เพราะละสรรพเกลศได้เด็ดขาดจึงได้บรรลุอรหันต์
แล้ว… 

 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้สาวกได้พิจารณาถึงความเสื่อมโทรมของร่างกาย ไม่ให้ยึด
ติดในความสวยความงาม จึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุบริษัทไว้ผมและหนวดดังเช่น เมื่อชโยติษบรรพชา
ด้วยเอหิภิกษุปสัมปทาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” พอสิ้นพระด ารัส
ของพระผู้มีพระภาคนั่นเอง ชโยติษกะนั้นก็มีศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ มีมือถือบาตรและกระบอก
กรองน้ า เสมือนกับผู้มีผมและหนวดปลงมาแล้ว 7 วัน ยืนอยู่ด้วยอิริยาบถของภิกษุผู้มีพรรษา 100 
ดังนี้ 
 
 एहीचर् िोक्तः स र्थागरे्न 

 मुण्िि संिाकटपरीर्ोेहः। 
 सद्यः प्रिान्त्रे्श्चन्त्रय एव र्स्था- 
 वुपश्चस्थर्ो बुिमनोरथेन॥१४॥

269
 

  พระตถาคตได้ตรัสกะชโยติษกะนั้นวา่ เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  
 ในขณะที่ชโยติษกะก็มีศีรษะโลน้ มีร่างกายครองสังฆาฏิ | 
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 มีอินทรีย์สงบนิ่งด ารงอยู่ในทันท ีชามพาละด ารงอยู่อย่างนี้  
 ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ||14|| 
 
 ในการเข้ามาในพุทธศาสนานั้นมิใช่เรื่องง่าย ผู้ที่เข้ามาบรรพชานั้นจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเสียก่อน ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงให้อนุญาตให้บรรพชาแก่
เหล่ากุลบุตรที่มารดาและบิดาไม่ยินยอม ดังในอวทานเรื่องท่ี 1 โกฏิกรณาวทาน โกฏิกรรณะปรารถนา
จะบรรพชาหลังจากกลับมาจากการหลงเข้าไปในนครเปรต ทว่ากว่าจะได้บรรพชาก็หลังจากที่มารดา
และบิดาได้เสียชีวิตไปแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มารดาและบิดาของเขาไม่ปรารถนาจะให้บวช ดังนี้ 
 
  स कथयचर्-अ ब र्ार् अनुजानी्वम।् प्रव्रश्चजष्याचम स यगेव श्रिया अगाराोनगाररकाम।् र्ौ 

कथयर्ः-पुर ीवां त्वोीयेन िोकेन रुोन्त्र्ावन्त्र्ीभूर्ौ। इोानीं त्वामेवाग य िक्षुः प्रचर्लब्र्म।् 
यावोावां जीवामः, र्ावन्त्न प्रव्रश्चजर्व्यम।् योा कालं कररष्यामः, र्ोा प्रव्रश्चजष्यचस।

270 
  โศรณะนั้นย่อมกล่าวว่า “แม่และพ่อ พวกท่านพึงอนุญาต  ด้วยศรัทธาอย่างแน่วแน่ผม

จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต” มารดาและบิดาทั้งสองกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พวกเราร้องไห้          
มีหน้าตาเศร้าหมองก็เพราะความโศกอันมีเจ้าเป็นต้นเหตุ บัดนี้อาศัยเจ้าจึงได้ดวงตา (แช่มชื่น) 
กลับมาอีก ตราบที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เจ้าอย่าพึงบวชเลย เจ้าบวชในเวลาที่พวกเราสิ้นชีพเถิด” 

 
 ถึงกระนั้นท่านโกฏิกรรณะได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 3 พรรษากว่าจะได้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุเหตุเพราะว่า สถานที่ที่ท่านบวชนั้นเป็นชนบทชายแดนมีภิกษุสงฆ์ไม่ครบจ านวน 10 รูป ดัง
ความว่า 
 
 अस्मार् ्परान्त्र्केषु जनपोेष्वल्पचभक्षुकम।् कृच्रेण ोेिवगो गणः पररपूयार्े। स रैमासीं श्रामणेरो 
र्ाररर्ः।

271 
 เนื่องจากในชนบทชายแดนมีพระภิกษุน้อยจะหาคณะสงฆ์ครบจ านวน  10 รูปได้ยาก โศรณะ
นั้นจึงบวชเป็นสามเณรตลอดไตรมาส 
 
 หลังจากนั้น ท่านพระมหากาตยายนะผู้เป็นอุปัชฌาย์เมื่อทราบว่า ท่านโกฏิกรรณะ
ต้องการที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งให้กราบทูลขอให้พระองค์ทรงแก้ไขพระพุทธบัญญัติซึ่งขัด
ต่อปัจจันตชนบท (ชนบทที่อยู่ชายแดน) ดังนี้ 
 
  अस्माकं ि विनेन भगवर्ः पाोौ चिरसा वन्त्ोस्व, अल्पाबार्र्ां ि यावर् ्सुखस्पिाववहारर्ां 

ि। पञ्ि प्रश्नांि पचृ्छ- अस्मार् ्परान्त्र्केषु भोन्त्र् जनपोेषु अल्पचभक्षुकम।् कृच्रेण ोिवगागणः 
पररपूयार्े। र्रास्माचभः कथं प्रचर्पत्तव्यम ्? खरा भूमी गोकण्टका र्ानाः। अस्माकमपरान्त्र्केषु 
जनपोेषु इोमेवंरूपमास्र्रणं प्रत्यास्र्रणं र्द्यथा अवविमा गोिमा च्छागिमा। र्ोन्त्येषु जनपोेषु 
इोमेवंरूपमास्र्रणं प्रत्यास्र्रणं र्द्यथा एरको मरेको जन्त्ोरुको मन्त्ोरुकः। एवमेवास्मार् ्परान्त्र्केषु 
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जनपोे श्चष्वोमेव ंरूपमास्र्रणं प्रत्यास्र्रणं र्द्यथा अवविमा पूव ावर् ।् उोकस्र्श्चब्र्का मनुष्याः 
स्नार्ोपवविाराः। चभकु्षचभाक्षोिीवरकाचन पे्रषयचर् इर्श्च्युर्ाचन र्रासंप्राप्ताचन कस्यैर्ाचन नैःसचगाकाचन।

272 
  เธอจงกราบแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามค าของเรา จงสอบถามความ

เป็นผู้มีอาพาธน้อย การประทับอยู่อย่างสะดวกสบาย (สารทุกข์สุขดิบ) และปัญหา 5 ประการ
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เนื่องจากในชนบทชายแดนมีพระภิกษุน้อยยากที่จะหาคณะสงฆ์
ครบ 10 รูปบริบูรณ์ ในชนบทชายแดนนั้นพวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติอย่างไร แผ่นดินขรุขระ 
ทางเดินเต็มไปด้วยรอยเท้าโค ในชนบทชายแดนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนของพวกข้าพระองค์มี
ลักษณะดังนี้คือ ท ามาจากหนังแกะ ท ามาจากหนังโค ท ามาจากหนังแพะ ในชนบทชายแดน
นั้นผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนมีลักษณะดังนี้คือ ท ามาจากหญ้าเอรกะ มาจากขนแกะ ท ามาจาก            
ชันทุรกะ มันทุรกะ เนื่องจากในชนบทชายแดนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนนี้มีลักษณะอย่างนี้แล คือ 
ท ามาจากหนังแกะเหมือนที่กล่าวไว้แล้ว มนุษย์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยน้ า มีการอาบน้ าเป็นกิจวัตร 
ภิกษุรูปหนึ่งให้ส่งจีวรไปให้แก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ผ้าที่ได้รับมาแต่ที่นี้ยังไม่ถึงชนบทชายแดนนั้น
เลย ผ้าเหล่านั้นจะเป็นนิสสัคคีย์แก่ใคร”  

 
 เหล่าคฤหัสถ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะถูกเรียกว่า อุบาสกอุบาสิกา โดยจะถือเอา
ไตรสรณคมน์ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึงที่อาศัย ความส าคัญของถือเอาไตรสรณคมน์
เป็นที่พ่ึงถูกกล่าวไว้ในอวทานเกือบทุกเรื่อง ดังนี้ 
 
  र्ा दृष्टसत्याः वररुोानमुोानयश्चन्त्र्-इोमस्माकं भोन्त्र् न मारा कृर्ं न वपरा कृर्ं न राज्ञा 

नेष्टस्वजनबन्त्र्ुवगेण न ोेवर्ाचभना पूवाप्रेर्ैना श्रमणब्राह्मणैयाद् भगवर्ास्माकं र्त्कृर्म।् उच्छोवषर्ा 
रुचर्राश्रुसमुराः, लश्चङ्िर्ा अश्चस्थपवार्ाः, वपकहर्ान्त्यपायद्वाराश्चण, प्रचर्ष्ठावपर्ा वयं ोेवमनुष्येषु 
अचर्क्रान्त्र्ाचर्क्रान्त्र्ाः। एर्ा वयं भगवर्ं िरणं गच्छामो र्मं ि चभक्षुसंिं ि। उपाचसकािास्मान ्
भगवान ्र्ारयर्ु।

273 
 แม่บ้านเหล่านั้นผู้มีสัจจะอันเห็นแล้วจึงเปล่งอุทาน 3 ครั้งว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
โสดาปัตติผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พวกข้าพระองค์นี้ มารดาก็มอบให้ไม่ได้  
บิดาก็มอบให้ไม่ได้ พระราชาก็มอบให้ไม่ได้ มิตรสหายพวกพ้องผู้เป็นที่รักก็มอบให้ไม่ได้ เทวดา
ก็มอบให้ไม่ได้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็มอบให้ไม่ได้ สมณะและพราหมณ์ก็มอบให้ไม่ได้ 
พวกเรานี้จะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่ง ถึงพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง และขอพระผู้มี
พระภาคเจ้าโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นอุบาสิกาด้วยเถิด” 
 

  अचर्क्रान्त्र्ाहं भोन्त्र् अचर्क्रान्त्र्ा। एषाहं भगवन्त्र्ं िरणं गच्छाचम र्मं ि चभक्षुसंिं ि। 
उपाचसकां ि मां र्ारय अद्यागे्रण यावज्जीवं प्राणोपेर्ां िरणं गर्ामचभप्रसन्त्नाम।्

274 
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์ขอถึง

พระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง และตั้ งแต่วันนี้ไปขอพระองค์
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โปรดจ าข้าพระองค์ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พึ่ง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสิกา ตราบเท่าเวลา
ที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ 

 
अथ स ब्राह्मणोऽचभप्रसन्त्नः। र्र्ोऽस्य भगवर्ा ीियानुियं र्ार्ु ं प्रकृ चर्ं ि ज्ञात्वा र्ादृिी 
िर्ुरायासत्यसंप्रचर्वेचर्क् र्माोेिना कृर्ा, यां श्रतु्वा ब्राह्मणेन ववंिचर्चिखरसमुद्गर्ं सत्कायदृवष्टिैलं 
ज्ञानवजे्रण चभत्त्वा स्रोर्ीपवत्तफलं साक्षात्कृर्म ्- अचर्क्रान्त्र्ोऽहं भोन्त्र् अचर्क्रान्त्र्ः। एषोऽहं भगवन्त्र्ं 
िरणं गच्छाचम र्मं ि चभक्षुसंिं ि। उपासकं ि मां र्ारय अद्याग्रेण यावज्जीवं प्राणोपेर्ं िरणं 
गर्मचभप्रसन्त्नम।्

275 
 ครั้งนั้น พราหมณ์นั้นเลื่อมใสยิ่งแล้ว หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุ  
และประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของพราหมณ์นั้นแล้ว จึงทรงแสดงธรรมที่ท าให้รู้แจ้ง
อริยสัจสี่เช่นนั้น ท าให้พราหมณ์นั้นฟังแล้วท าลายภูเขาหินคือสักกายทิฏฐิอันตระหง่านไปด้วย
ยอด 20 ประการ ด้วยวัชระคือฌานท าโสดาปัตติผลให้แจ้งแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ             
ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้ว ข้ามพ้นแล้ว ข้าพระองค์นี้จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุสงฆ์
ว่าเป็นที่พึ่ง และตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้าพระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พึ่ง              
ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่” 
 
 र्र्ो हृष्टर्ुष्टप्रमुकोर्ा प्रोीपमाोाय सोपानेनावर्ीया येन भगवांस्र्ेनोपसंक्रान्त्र्ा। उपसंक्र य 
भगवर्ः पुरस्र्ार् ्प्रोीपं स्थापचयत्वा पाोौ चिरसा वश्चन्त्ोत्वा चनषण्णा र्माश्रवणाय। र्र्ो भगवर्ा 
र्स्या ीियानुियं र्ार् ु ं प्रकृ चर् ं ि ज्ञात्वा र्ादृिी िर् ुराय ासत्यसंप्रचर्वे चर्क् प ूव ावद्याव - 
च्छरणगर्ामचभप्रसन्त्नाचमचर्।

276 
  ล าดับนั้น นางผู้มีความร่าเริง ยินดี และเบิกบานถือเอาประทีปลงมาทางบันไดแล้วเข้า

ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ววางประทีปไว้เบื้องพระพักตร์ของพระผู้มี              
พระภาคเจ้า ก้มกราบพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้าแล้วนั่งเพื่อต้องการจะฟังธรรม ล าดับนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธาตุและประกฤติอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของนางนั้นจึงทรง
แสดงพระธรรมเทศนาที่ท าให้รู้แจ้งอริยสัจ 4 เช่นนั้น (เรื่อยไปจนถึง) ข้าพระองค์นี้จะถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งและตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์โปรดจ าข้า
พระองค์ ผู้ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่พึ่ง ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้วว่าเป็นอุบาสก ตราบเท่าเวลาที่ข้า
พระองค์ยังมีชีวิต ลมหายใจอยู่ 

 
 นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเทพบุตร หรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานต่างก็ถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ว่าเป็นที่พ่ึงที่อาศัยเช่นกัน ดังปรากฏในอวทานเรื่องที่ 14 สูกริกาวทาน ว่าด้วยเรื่องของ
เทพบุตรตนหนึ่งผู้ก าลังจะจุติพิจารณาเห็นว่า เมื่อตนจุติไปแล้วจะไปบังเกิดในครรภ์ของแม่หมูในเมือง
ราชคฤห์ ซึ่งจะต้องบริโภคอุจจาระและปัสสาวะเป็นอาหาร ท าให้เทพบุตรตนนั้นกลิ้งเกลือกไปมาอยู่
บนพื้นคร่ าครวญอาลัยอาวรณ์ ท้าวศักรเทวราชเห็นกิริยาอาการของเทพบุตรนั้นจึงเข้าไปตรัสถามเหตุ 
ครั้นทราบแล้วจึงทรงแนะน าว่า เธอจงถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงเถิด เทพบุตรผู้
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กลัวภัยที่จะอุบัติในก าเนิดสัตว์เดรัจฉานจึงปฏิบัติตามพระด ารัสของท้าวศักรเทวราชท าให้เมื่อจุติไป
แล้วได้เคลื่อนไปอุบัติในท่ามกลางหมู่เทวดาชั้นดุสิต ดังนี้ 

 
  अथ स ोेवपुरश्चस्र्याग्योन्त्युपपवत्तभयभीर्ो मरणभयभीर्ि िकं्र ोेवानाचमन्त्रचमोमवोिर्-्एषोऽहं 

कौचिक बुिं िरणं गच्छाचम कद्वपोानामग्र्यम,् र्मं िरणं गच्छाचम ववरागाणामग्र्यम ,् संिं िरणं 
गच्छाचम गणानामग्र्यम।् अथ स ोेवपुरश्चस्त्रिरणपररगहृीर्ो भूत्वा च्युर्ः कालगर्स्र्ुवषर्े ोेवचनकाये 
उपपन्त्नः॥

277
 

  คร้ังนั้น เทพบุตรนั้นผู้หวาดกลัวภัยที่จะอุบัติในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  และหวาดกลัวภัยที่
เกิดจากความตายได้กล่าวอย่างนี้กะท้าวศักระว่า “ข้าแต่ท่านเกาศิกะ เรานี้ถึงพระพุทธเจ้า            
ผู้เป็นเลิศในบรรดาสัตว์สองเท้าเป็นที่พึ่ง ถึงพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศในบรรดาสิ่งที่ปราศจาก
ราคะเป็นที่พึ่ ง ถึงซึ่ งพระสงฆ์ซึ่ งเป็น (คณะ ) ที่ เลิศในบรรดาคณะทั้ งปวงเป็นที่พึ่ ง”                    
เมื่อเทพบุตรนั้นได้ถือเอาศรณะทั้งสาม (ว่าเป็นที่พึ่ง) เมื่อตายไปแล้วก็ได้เคลื่อนไปอุบัติใน
ท่ามกลางหมู่เทวดาชั้นตุษิต 

 
ในอวทานเรื่องที่ 11 อโศกวรณาวทาน เรื่องราวของโคผู้ตัวก าลังจะถูกนายโคฆาตฆ่าเพ่ือจะ

น าเนื้อมาขาย โคผู้นั้นจึงมองหาที่พ่ึงจนกระทั่งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรีบวิ่งเข้าไปหา
พระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงอนุเคราะห์จึงไถ่ชีวิตโคผู้ตัวนั้น โคผู้เกิดความเลื่อมใสในองค์  
พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งจึงกระท าประทักษิณ 3 รอบ ดังนี้ 

 
  र्ेन खलु समयेन अन्त्यर्मो गोिार्को महान्त्र्ं वषृभमाोाय नगराश्चन्त्नष्क्रमचर् प्रिार्चयर्ुम।् 

र्मेनं महाजनकायः पषृ्ठर्ः पषृ्ठर्ः समनुबिो मांसाथी कथयचर्- िीघ्रमेनं वषृं िार्य, वयं मांसेनाचथान 
इचर्। स कथयचर् - एवं कररष्याचम, ककं र्ु मुहूर्ामुोीक्ष्वचमचर्। र्र्ो वषृ ईदृिमनायं विो ोरुुकं्त 
श्र ुत्वा भीर्स्त्रस्र्ः स ंववग्न ीहृष्टरोमकू प इर्िाम ुर्ि संभ्रान्त्र्ो चनरीक्षर्े ... अथ स व ृषो 
भगवत्यवेक्षावान ्प्रचर्बिचित्तः एषो मे िरणचमचर् सहस्रैव र्ाचन दृढाचन वररकाश्चण बन्त्र्नाचन चछत्त्वा 
प्रर्ावन ्येन भगवांस्रे्नोपसंक्रान्त्र्ः। उपसंक्र योभाभ्यां जानुभ्यां भगवर्ः पाोयोचनापत्य पाोौ श्चजह्वया 
चनलेढुमारब्र्ः। स िास्य रौरकमाा गोिार्कः पृष्ठर्ः प ृष्ठर्ः समनुबि एव िस्त्रव्यग्रहस्र्ः। र्र्ो 
भगवांस्र्ं रौरकमााणं गोिार्कचमोमवोिर् ्-कुरुष्व त्वं भोः पुरुष अनेन गोवषृभेण सार्ं सात् यम।् 
जीववर्ेनाच्छाोयेचर्।...मया एष बहुना मूल्येन क्र्र्ः। पुरोारं ि मे बहु पोवषर्व्यचमचर्।... अथ 
भगवान ्िकं्र ोेवेन्त्रचमोमवोिर्-्अनुप्रयच्छ कौचिक अस्य गोिार्कस्य वरगुणं मूल्यम।् अोाच्छक्रो 
ोेवेन्त्रस्र्स्य गोिार्कस्य काषाापणरयसरस्रं वषृमूल्यम।्...अथ गोवषृो गर्प्रत्यागर्प्राणो भूयस्या 
मारया भगवत्यचभप्रसन्त्नो भगवन्त्र्ं वरः प्रोश्चक्षणीकृत्य पषृ्ठर्ः पषृ्ठर्ः समनुबिो

278
  

 นายโคฆาตคนหนึ่งได้น าวัวตัวใหญ่ออกไปจากเมืองเพื่อกระท าการฆ่า ฝูงชนจ านวนมาก
ผู้ต้องการเนื้อได้ติดตามนายโคฆาตนั้นไปข้างหลังแล้วกล่าวว่า “ฆ่าโคตัวนี้เร็วๆ หน่อย พวกเรา
อยากได้เนื้อ” นายโคฆาตนั้นกล่าวว่า “เราจะกระท าอย่างนี้แหละ (เราจะฆ่าเดี๋ยวนี้แหละ) แต่
ว่าจงรอสักครู่” ในเวลานั้นโคได้ยินค าพูดที่ไม่น่าเจริญใจเช่นนี้ที่เขากล่าวอย่างหยาบคาย            
ก็หวาดกลัว สะดุ้งลนลานขนลุก ชูชัน จ้องมองวิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้…และครั้นได้เห็นแล้ว
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ก็มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า ก าหนดจิตให้เลื่อมใสแล้วว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นี้เป็นผู้น่าเลื่อมใสวิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้ที่จักสามารถท าการปกป้อง
ชีวิตของเรา อย่ากระนั้นเลย เราจะเข้าไปหาพระองค์” ล าดับนั้น โคตัวนั้นพิจารณาอยู่           
มีจิตยึดมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่า “พระองค์ผู้นี้เป็นที่พึ่งของเราได้” จึงกัดสายรัดที่ผูก
ไว้อย่างแข็งแรงเหล่านั้นในทันที แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเมื่อเข้าไปแล้วหมอบ
เข่าทั้งสองลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเริ่มใช้ลิ้นเลียที่พระบาทของพระองค์          
นายโคฆาตผู้โหดร้ายผู้ถืออาวุธในมือได้ติดตามโคนั้นไปข้างหลัง ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้กล่าวกะนายโคฆาตผู้โหดร้ายว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านจงกระท าสิ่งที่เหมาะสมกับโคนั้น เธอพึง
ปกป้องชีวิตของมัน”  นายโคฆาตนั้นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะปกป้องชีวิตของมัน
ได้”…นายโคฆาตกราบทูลว่า “ข้าพเจ้าซื้อโคตัวนี้ด้วยมูลค่าที่แพงมาก อนึ่ง ต้องเลี้ยงดูภรรยา
และลูกอีกหลายคน”…คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วกะท้าวศักรเทวราชอย่างนี้ “ดูก่อน 
เกาศิกะ ท่านจงให้เงินมูลค่าสามพันแก่นายโคฆาตนั้น” ท้าวศักรเทวราชได้ให้เงินเป็นมูลค่า
ของโคสามพันกระษาปณ์แก่นายโคฆาตนั้น ขณะนั้น นายโคฆาตได้รับเงินเป็นมูลค่าของโคสาม
พันกระษาปณ์แล้ว...โคผู้มีลมหายใจเข้าออกสะดวกขึ้น เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าง
ยวดยิ่งกระท าประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาคเจ้า 3 รอบ แล้วเดินตามข้างหลัง              

 
 และในอวทานเรื่องที่ 16 ศุกโปตกาวทาน ว่าด้วยเรื่องของลูกนกแก้ว 2 ตัว ซึ่งคฤหบดี

อนาถปิณฑทะน ามาเลี้ยงไว้ สอนให้พูด ให้ศึกษาภาษามนุษย์ เวลาใดก็ตามที่พระเถระน้อยใหญ่มายัง
เรือนของคฤหบดี นกแก้วก็จะส่งเสียงร้องบอกต้อนรับพระเถระเหล่านั้นด้วยจิตอันประกอบด้วยความ
เลื่อมใส ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงอนุเคราะห์นกแก้วเหล่านั้น ทรงแสดงธรรมตรัสสอน
นกแก้วเหล่านั้นให้อยู่ในไตรสรณคมน์ เมื่อพระองค์เสด็จหลีกไปได้ไม่นาน แมวตัวหนึ่งได้จู่โจมนกแก้ว
ทั้งสองตัว ในเวลาใกล้ตายนกแก้วทั้งสองตัวนั้นเปล่งวาจาว่า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อถึงแก่ความตายแล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นจาตุรมหาราชกายิกา ดังนี้ 

 
  अथ भगवांस्र्योरनुग्रहाथं प्रववछय प्रज्ञप्त एवासने चनषण्णः। चनषद्य भगवर्ा िुकिावकौ 

िर्ुरायासत्य- संप्रचर्वेचर्कया र्माोेिनया िरणगमनचिक्षापोेषु प्रचर्ष्ठावपर्ौ। अथ भगवान ्िुकिावकौ 
अन्त्र्जानं ि र् याया कथया संोछया समाोाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्योत्थायासनार् ्प्रक्रान्त्र्ः। र्ौ 
िान्त्र्जानस्य ववहरर्ः प्रमाोववहाररणौ वबिालेन प्राश्चणना ग ृहीर्ौ। ववह्वलवोनौ चछद्यमानेषु ममासु 
मुच्यमानेषु संचर्षु नमो बुिाय, नमो र्मााय, नमः संिायेत्युक्त्वा कालगर्ौ िार्ुमाहाराजकाचयकेषु 
ोेवेषूपपन्त्नौ॥

279
 

  ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์นกแก้วเหล่านั้นจึงเสด็จเข้าไป
ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ ครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนกแก้วให้ตั้งอยู่ใน
สิกขาบทคือ ไตรสรณคมน์ ด้วยการแสดงธรรมอันประกอบด้วยอริยสัจ 4 ครั้งนั้น พระผู้มี            
พระภาคเจ้าครั้นทรงชี้แจง (ให้นกแก้ว) เข้าใจแจ่มแจ้ง เชิญชวนให้รับเอาไปปฏิบัติ ปลุกเร้า
จิตใจให้อาจหาญ ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถา ทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จหลีกไป 
นกแก้วทั้งสองนั้นเมื่ออยู่แล้วด้วยความประมาทถูกแมวของคนผู้หนึ่งตะปบแล้วด้วยอุ้งเท้า เมื่อ
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ร่างกายฉีกขาด (ถูกท าลาย) เมื่อกระดูก (ส่วนต่อ) หลุดออก นกแก้วทั้งสองตัวตัวสั่นอยู่จึง
กล่าวว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรม ขอความ
นอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์” เมื่อถึงแก่ ความตายแล้วจึงไปบังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุรมหาราช-
กายิกา 

 
 อุบาสกอุบาสิกาถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการแพร่หลายของพระพุทธศาสนา อุบาสก
อุบาสิกาเหล่านี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของคณะสงฆ์ เพราะว่าพวกเขาจะเป็นผู้จั ดหาปัจจัย 4
กล่าวคือ อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย และยารักษาโรค ถวายแก่คณะสงฆ์ ดังนี้ 
 
  अचर्वासयर्ु मे भगवान ्रैमासीं िीवरवपण्िपार्ियनासनग्लानप्रत्ययभैषज्यपररष्कारैः सार्ं 

संिेनेचर्। अचर्वासयचर् भगवान ्राज्ञः प्रसेनश्चजर्ः कौिलस्य र्ूष्णीभावेन।
280 

  “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งหมู่ภิกษุจงรับนิมนต์ของข้าพระองค์ด้วยเครื่อง
ปริษการ (ปัจจัย 4) กล่าวคือ จีวร บิณฑบาต ศยนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชตลอดไตรมาส”  
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของพระเจ้าปรเสนชิตเกาศละโดยพระดุษณีภาพ  

 
  अचर्वासयत्वस्माकं भगवान ्यावच्ि श्रावस्र्ी यावच्ि राजगहृम,् अरान्त्र्रा िीवरवपण्िपार्- 

ियनासनग्लान- प्रत्ययभैषज्यपररष्कारै ः सार्ं चभक्षुसंिेन। अचर्वासयचर् भगवान ्संबहुलानां 
श्रावस्र्ीचनवाचसनां वश्चणजां र्ूष्णीभावेन।

281 
  ล าดับนั้น พ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีผู้มากพร้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไป

เฝ้าแล้วน้อมกราบแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้ากราบทูลค านี้กะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุโปรดรับนิมนต์ของข้า
พระองค์ด้วยเครื่องบริขาร (ปัจจัย 4) กล่าวคือ จีวร บิณฑบาต ศยนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัช
(ยารักษาโรค) ระหว่างเมืองศราวัสตีจนถึงเมืองราชคฤห์เถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ
นิมนต์ของพ่อค้าชาวเมืองศราวัสตีจ านวนมากโดยพระดุษณีภาพ 

 
ศาสนาและนิกายต่างๆ 
 ในทิวยาวทานนอกจากจะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ยังพูดถึงครูเจ้าลัทธิทั้งหกได้แก่
ปูรณะ กาศยปะ, มัสกรี โคศาลีปุตร, สัญชยี ไวรัฏฏีปุตร, อชิตะ เกศกัมพละ, กกุทะ กาตยายนะ,                       
นิครันถะ ชญาติปุตร  เจ้าลัทธิและเหล่าสาวกของพวกเขาเหล่านี้มักจะมีความอิจฉาริษยาต่อ              
การเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนา ถึงกับมานั่งประชุมกันว่านับแต่ศรมณะเคาตมะ
อุบัติขึ้นในโลก ลาภและสักการะของพวกตนก็เสื่อมสิ้นสูญไป ดังนี้ 
 
  अथ षण्णां पूणााोीनां र्ीर्थयाानां कुर्ूहलिालायां संचनषण्णानां संचनपचर्र्ानामयमेवंरूपो - 

ऽभूोन्त्र्राकथासमुोाहारः-यत्खलु भवन्त्र्ो जानीरन-्योा श्रमणो गौर्मो लोकेऽनुत्पन्त्नः, र्ोा वयं 
सत्कृर्ािाभूवन ्गुरुकृर्ाि माचनर्ाि पूश्चजर्ाि राज्ञां राजमाराणां ब्राह्मणानां गहृपर्ीनां नैगमानां 
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जानपो ान ा ं  श्र े व ष्ठन ा ं  स ाथ ाव ा ह ान ाम ्।  ल ा चभनि ाभ ू व ंि ी व र वपण्िप ार्ियन ासनग्ल ान - 
प्रत्ययभैषज्यपररष्काराणाम।् योा र्ु श्रमणो गौर्मो लोके उत्पन्त्नः, र्ोा श्रमणो गौर्मः सत्कृर्ो 
गुरुकृर्ो माचनर्ः पूश्चजर्ो राज्ञां  राजमाराणां ब्राह्मणानां ग ृहपर्ीनां जनपोानां र्चननां श्रेवष्ठनां 
साथ ाव ा ह ान ाम ।् ल ाभ ी  ि श्रमणो ग ौर्मः सश्रावकस ंििीवर वपण्िप ार्ियनासनग्लान - 
प्रत्ययभैषज्यपररष्काराणाम।् अस्माकं ि लाभसत्कारः सवेण सव ंसमुश्चच्छन्त्नः।

282 
  คร้ังนั้น เดียรถีย์ทั้ง 6 มีปูรณะเป็นต้น นั่งประชุมกันที่ศาลาส าหรับสนทนากันแล้วก็ยก

เร่ืองข้ึนอภิปรายกันอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ พึงรู้ไว้เถิดว่าเมื่อครั้งที่ศรมณเคาตมะยังไม่ได้อุบัติ
ขึ้นในโลก คร้ังนั้น พวกเราได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ ได้รับการนับถือ ได้รับการบูชา
ทั้งจากพระราชา ท่าน (ผู้มีทรัพย์สินเสมอ) พระราชา พราหมณ์ คฤหบดี ชาวเมือง ชาวชนบท 
เศรษฐี และหัวหน้าพ่อค้า เป็นผู้มีเกียรติได้รับจีวรบิณฑบาตศยนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัช
บริขาร แต่เมื่อศรมณเคาตมะอุบัติขึ้นในโลก ศรมณเคาตมะได้รับการยกย่อง ได้รับความเคารพ 
ได้รับการนับถือ ได้รับการบูชาทั้งจากพระราชา ท่าน (ผู้มีทรัพย์สินเสมอ) พระราชา พราหมณ์ 
คฤหบดี ชาวเมือง ชาวชนบท เศรษฐีผู้ร่ ารวย และหัวหน้าพ่อค้า อีกทั้งศรมณเคาตมะได้รับจีวร
บิณฑบาตศยนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมายพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก และลาภ
สักการะของพวกเราถูกตัดทั้งสิ้นทั้งปวง 

 
 เมื่อเหล่าเดียรถีย์นั้นสูญเสียลาภสักการะก็พยายามจะยกลัทธิของตนให้ เหนือ                    
พุทธศาสนา โดยการท้าแข่งขันแสดงปราติหารย์กับพระพุทธเจ้าเพ่ือหวังเรียกศรัทธา และลาภ
สักการะจากหมู่ชนกลับคืนมา ดังนี้ 
 
  वयं ऋविमन्त्र्ो ज्ञानवाकोनः। श्रमणोऽवप गौर्मो ररविमान ्ज्ञानवाोीत्यात्मानं प्रचर्जानीर्े। 

अहाचर् ज्ञानवाोी ज्ञानवाकोना सार्ामुत्तरे मनुष्यर्मे ररविप्राचर्हायं ववोिाचयर्ुम।् यद्येकं श्रमणो गौर्म 
उत्तरे मनुष्यर्मे ररविप्राचर्हायं ववोिाचयष्यचर्, वयं दे्व। दे्व श्रमणो गौर्मः, वयं ित्वारर। ित्वारर 
श्रमणो गौर्मः, वयमष्टौ। अष्टौ श्रमणो गौर्मः, वयं षोिि। षोिि श्रमणो गौर्मः, वयं द्वावरंिकोचर् 
यावच्रमणो गौर्म उत्तरे मनुष्यर्मे ररविप्राचर्हायं ववोिाचयष्यचर् , वयं र्श्चद्धद्वगुणं र्श्चत्र्रगुणं 
ररविप्राचर्हाय ंववोिाचयष्यामः। उपार्ं मागं श्रमणो गौर्म ीगच्छर्ु, वयमप्युपार्ं मागं गचमष्यामः। 
र्रास्माकं भवर्ु श्रमणेन गौर्मेन सार्ामुत्तरे मनुष्यर्मे ररविप्राचर्हाय ंववोिाचयर्ुम।्

283 
  พวกเราเป็นผู้มีฤทธิ์ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ แม้ศรมณเคาตมะก็ประกาศตนว่าเป็นผู้มีฤทธิ์  

ผู้มีวาทะว่าได้ญาณ ผู้มีวาทะว่าได้ญาณควรที่จะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอด
เยี่ยมกับผู้มีวาทะว่าได้ญาณด้วยกัน ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรม
อันยอดเยี่ยม 1 คร้ัง เราก็จะแสดง 2 คร้ัง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 2 ครั้ง เราก็จะแสดง  4 ครั้ง 
ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 4 คร้ัง เราก็จะแสดง 8 ครั้ง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 8 ครั้ง เราก็
จะแสดง 16 คร้ัง ถ้าศรมณเคาตมะจะแสดง 16 คร้ัง เราก็จะแสดง 32 คร้ัง ตราบเท่าที่ศรมณ-
เคาตมะจะแสดงฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม เราก็จะแสดงเป็น 2 เท่า 3 เท่า 
ศรมณเคาตมะมาคร่ึงทาง พวกเราก็จะไปคร่ึงทาง ฤทธิ์ปราติหารย์ในมนุษยธรรมอันยอดเยี่ยม
กับศรมณเคาตมะจงมีแก่พวกเรา 
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 ในอวทานเรื่องที่ 9 เมณฒกคฤหปติวิภูติปริจเฉท ก็ได้แสดงถึงความอิจฉาริษยาของพวก
เดียรถีย์ที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า กล่าวคือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะแนะน า
คฤหบดีเมณฒกะจึงได้เสด็จไปยังเมืองภทรังกระ เดียรถีย์พวกหนึ่งเมื่อรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จ
มาเกรงกลัวว่าลาภและสักการะของตนเองจะหายไป จึงออกอุบายแก่ชาวเมืองว่าถ้าใครออกไปเฝ้า
ศรมณเคาตมะจะถูกปรับ 60 กระษาปณ์ ท าให้ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนางทาริกานางหนึ่งให้เข้าไปบอกคฤหบดีเมณฒกะว่า การที่พระองค์
เสด็จมายังสถานที่นี้ก็เพ่ือจะพบคฤหบดีนั้น คฤหบดีจึงเดินทางเข้ามาเฝ้าครั้นได้ฟังธรรมจากพระผู้มี
พระภาคเจ้าก็ได้เห็นสัตยธรรม บรรลุโสดาปัตติผล หลังจากนั้นจึงตั้งกองกระษาปณ์ไว้ที่กลางเมืองแล้ว
ประกาศว่าผู้ใดปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็จงไปเถิด ดังนี้ 
 
  योा भगवर्ा श्रावस्त्यां महाप्राचर्हायं ववोचिार्म ,् चनभाश्चत्सार्ा ीनश्चन्त्ोर्ा ोेवमनुष्याः, 

र्ोवषर्ाचन सज्जनहृोयाचन, र्ोा भग्नप्रभावास्र्ीर्थयााः प्रत्यन्त्र्ान ्संचश्रर्ाः। र्र्ः केचिद्भरंकरं नगरं 
गत्वा अवश्चस्थर्ाः। र्ैः श्ररु्ं श्रमण गौर्म ीगच्छर्ीचर्। श्रतु्वा ि पुनव्याचथर्ास्र्े परस्परं कथयश्चन्त्र्-
पूवं र्ावद्वयं श्रमणेन गौर्मेन म्योेिाश्चन्त्नवााचसर्ाः। स योीहागचमष्यचर् , चनयर्चमर्ोऽवप 
चनवाासचयष्यचर्। र्ोपुायसंववर्ानं कर्ाव्यचमचर्।... भवन्त्र्ः, श्रमणो गौर्मः क्षुरािचनं पार्यन्त्ननेका 
अपुवरका अपचर्काि कुवान्त्नागच्छचर्। ीयााः, यद्येवम ,् यश्चस्मन्त्नेव काले स्थार्व्यं र्श्चस्मन्त्नेव 
कालेऽस्माकं पररत्यागः कक्रयर्े। चर्ष्ठर्, न गन्त्र्व्यम।् र्े कथयश्चन्त्र् - ककं वयं न चर्ष्ठामः ? न 
यूयमस्माकं श्रोष्यथ। ीयााः कथयर्, श्रोष्यामः। र्े कथयश्चन्त्र्-भरंकरसामन्त्र्केन सवाजनकायमुद्वास्य 
भरंकरं नगरं प्रवासयर्। िाद्वलाचन कृषर्। स्थश्चण्िलाचन पार्यर्। पुष्पफलवकृ्षं छेोयर्। पानीयाचन 
ववषेण ो ूषयर्।... समयेन चर्ष्ठामो यको यूय ं कक्रयाकारं  कु रुर् - न केनचिच्रमणं गौर्मं 
ोिानायोपसंक्रचमर्व्यम।् य उपसंक्रामचर्, स षवष्टकाषाापणो ोण्ड्य इचर्। र्ैः प्रचर्ज्ञार्ं कक्रयाकारि 
कृर्ः॥

284
 

  ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาปาฏิหารย์ในนครศราวัสตี พระองค์ทรงท า
ให้เหล่าเดียรถีย์อับอายแล้ว ท าให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ยินดี ท าให้ปุถุชนคนดีมีใจเบิกบาน
แล้ว เพราะสูญสิ้นอ านาจเหล่าเดียรถีย์จึงไปอาศัยอยู่ที่ปรัตยันตชนบทต่อมาเดียรถีย์พวกหนึ่ง
เดินทางไปยังเมืองภทรังกระอาศัยอยู่แล้วพวกเขาฟังแล้วว่า “ศรมณเคาตมะก าลังจะมา”                  
ก็ครั้นฟังแล้วพวกเขาเกิดกังวลใจทันทีจึงปรึกษากันและกันว่า “พวกเราถูกศรมณเคาตมะขับ
ออกจากมัธยมประเทศแล้ว ถ้าศรมณเคาตมะนั้นจะมาในสถานที่แห่งนี้คงจะขับพวกเราออก
จากที่นี้เป็นแน่ พวกเราควรจัดเตรียมอุบายนั้นไว้”…เดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ศรมณ
เคาตมะก าลังมาฟาดสายฟ้าคือมีดโกน (ลงบนศีรษะของบุรุษทั้งหลาย) และท าให้สตรีจ านวน
มากไร้บุตร ไร้สามี” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ในเวลาที่พระศรมณเคาตมะด ารงอยู่ 
พวกท่านจะทิ้งพวกเราไปหรือ จงอยู่เถิดอย่าไปไหนเลย” เดียรถีย์เหล่านั้นกล่าวว่า “พวกเรา
จะอยู่ได้อย่างไร ? (หาก) พวกท่านไม่ฟัง (ค า) ของพวกเรา” ชนเหล่านั้นกล่าวว่า “พระคุณเจ้า 
โปรดกล่าวมาเถิดพวกเราจะฟัง” เดียรถีย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่า “พวกท่านจงขับไล่หมู่ชนทั้งหมด
รอบเมืองภทรังกระ (บังคับ) ให้อยู่แต่ในเมืองภทรังกระ จงไถทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ท าลายแท่น
บูชา ตัดต้นไม้ที่มีดอกและผล ท าลายน้ าดื่มด้วยยาพิษ”…“เราจะอยู่ต่อถ้าพวกท่านท าข้อตกลง
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ไว้ว่า ใครๆ ไม่พึงออกไปเฝ้าพระศรมณเคาตมะ ผู้ที่ออกไปเฝ้าจะต้องถูกปรับเป็นจ านวนเงิน  
60 กระษาปณ์” ชนเหล่านั้นรับข้อเสนอและกระท าข้อตกลงกันแล้ว       

 
 ทิวยาวทานแม้จะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาอันเป็นอุทาหรณ์ที่ใช้          

โน้มน้าวใจให้คนกระท าความดีในลักษณะต่างๆ แต่จากการศึกษาถึงภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ              
อันประกอบด้วยด้านการปกครอง ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิด
ทางด้านศาสนา โดยอาศัยข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในทิวยาวทานเรื่องที่ 1-19 สรุปได้ว่า 

ด้านการปกครอง รูปแบบการปกครองที่ปรากฏประกอบไปด้วยระบบราชาธิปไตยที่
หน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ ทั้งในรูปแบบที่กษัตริย์มีอ านาจโดยเด็ ดขาดทั้งอ านาจด้าน               
การบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ และกษัตริย์ที่แม้จะทรงมีอ านาจอยู่แต่ก็ทรงปกครองบ้านเมือง
โดยมีคณะมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอ านาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้
อ านาจในทางที่ถูกท่ีควร เป็นธรรมราชา ปกครองแผ่นดินโดยอาศัยทั้งหลักกฎหมายและหลักศีลธรรม
ควบคู่กันไป และกล่าวถึงรูปแบบการปกครองระบบคณาธิปไตยที่ชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นราชามี                 
ความสามัคคีร่วมกันปกครองแว่นแคว้น 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ปรากฏในทิวยาวทานนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ
สภาพเศรษฐกิจของชาวอินเดียครั้งพุทธกาลหรือช่วงต้นสมัยหลังพุทธกาลได้เป็นอย่างดี  
 ทิวยาวทานได้แสดงให้เห็นว่า ฐานะและบทบาทของคนในสังคมยังคงแบ่งกันชัดเจนตาม
ระบบวรรณะทั้ง 4 ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ยกตัวอย่างเช่น กษัตริย์นอกจากจะมี
หน้าที่หลักในการท าศึกสงคราม และปกป้องปกครองบ้านเมืองแล้วยังมีหน้าที่อันน่าสนใจอย่างหนึ่ง
คือ การท านุบ ารุงศาสนา เกี่ยวกับระบบทาส จะเห็นว่าทาสเป็นคนชั้นต่ าที่เสียความเป็นอิสระใน           
การใช้ชีวิต ถึงกระนั้นก็มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อนาย ส่วนสถานะของผู้หญิงแม้ว่าในสังคมอินเดีย
สถานะของผู้หญิงจะถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าผู้ชาย ทว่าในสังคมแบบพุทธสะท้อนให้เห็นว่า มี            
การมองเห็นความส าคัญของผู้หญิงเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันผู้หญิงก็เริ่มได้รับโอกาสต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
เช่น โอกาสในการฟังธรรม และบรรลุธรรมขั้นต่างๆ 
 สังคมเชิงเศรษฐกิจในทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพหลักของผู้คนในสมัยนั้นมีอยู่
สองภาคส่วนใหญ่ๆ คือภาคการเกษตร และภาคการพาณิชย์ อาชีพทางภาคการเกษตรนั้น
ประกอบด้วยการเพาะปลูก และการปศุสัตว์ การเกษตรเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคม            
เพราะสังคมต้องอาศัยพ่ึงพาผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก หรือการปศุสัตว์              
ส่วนภาคพาณิชย์นั้นผู้ที่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรมจะเรียกว่าวณิช (พ่อค้า) พ่อค้าที่พบใน              
ทิวยาวทานนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น พ่อค้าในเมืองที่ตั้งร้านค้าจ าหน่ายของช าจ าพวกผลิตผลทาง
การเกษตร พ่อค้าจ าหน่ายสิ่ งทอ พ่อค้าขายขนม เครื่องดื่ม และพ่อค้าทางมหาสมุทร เป็นต้น 
นอกจากจะกล่าวถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรมเป็นส าคัญแล้ว ก็ปรากฏอาชีพอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เช่น ช่างทอง หมอ นายพราน ขอทาน คนสวน หัวขโมย เป็นต้น นอกจากนี้ในทิวยาวทานได้มี                
การพรรณนาถึงสภาพสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้ากันด้วยเงินตราอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งลักษณะเหรียญที่ปรากฏใช้ในสมัยนั้นได้แก่ เหรียญกระษาปณ์ เหรียญมาษกะ เหรียญ           
สุวรรณะ 
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 ด้านการศึกษา ในการจัดการศึกษาเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยไม่มี
การจ ากัดชนชั้นวรรณะ เด็กทุกคนเมื่อโตขึ้นก็จะถูกส่งไปยังโรงเรียนซึ่งจะเรียกว่า  เลขศาลา                 
ในโรงเรียนปรากฏศาสตร์ที่ท าการสอนหลากหลายสาขาด้วยกันจ าแนกเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
สติปัญญาประกอบด้วย อักษรศาสตร์  การค านวณ คณิตศาสตร์  ศาสตร์ว่าด้วยเหรียญเงินโบราณ และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านกายภาพ ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกับการสู้รบ                
เช่น ศิลปะว่าด้วยการขี่ช้าง ขี่หลังม้า การขับรถ การยิงลูกศร การใช้ธนู การจัดทัพ เป็นต้น 
 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี แม้ว่าทิวยาวทานจะเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้น
น าเสนอหลักค าสอนทางพุทธศาสนาก็จริงอยู่ในท านองเดียวกันก็ยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแบบ
พราหมณ-์ฮินดู อันเป็นพื้นฐานที่ฝังแนบแน่นไปกับผู้คนอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะพิธีที่ต้องปฏิบัติใน
แต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต หรือสังสการที่ปรากฏได้แก่ พิธีก่อนคลอด 2 พิธีคือ พิธีตั้งครรภ์และพิธี
ปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ พิธีหลังคลอดตอนยังเป็นเด็ก 3 พิธีคือ พิธีเกิด พิธีตั้งชื่อ และพิธีป้อนข้าวน้ า 
พิธีเกี่ยวกับการศึกษา 1 พิธีคือ พิธีเริ่มการศึกษา และพิธีหลังส าเร็จการศึกษา 2 พิธีคือ พิธีแต่งงาน
และพิธีศพ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพิธีศราทธ์คือ พิธีท าบุญอุทิศให้แก่บิดา มารดา และบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้ว ในทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นประเพณีในสังคมว่าผู้คนจะออกมาร่วมเฉลิมฉลองใน
เทศกาลต่างๆ ซึ่งเทศกาลที่มีการกล่าวถึงและปรากฏในครึ่งแรกของคัมภีร์ทิวยาวทานได้แก่ เทศกาล
อินทรมหะ ซึ่งในเทศกาลนี้จะมีการปักเสาที่ชื่อว่า อินทระลงในพ้ืนดินซึ่งในช่วงเวลานั้นจะมี                 
การขับร้องและเต้นระบ า จากนั้นเสาที่ปักนั้นจะถูกถอนขึ้นมาแล้วน าไปจุ่มน้ า  และเทศกาล             
โตยิกามหะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเลื่อมใสศรัทธา เคารพสักการะพระพุทธเจ้าของ
อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโตยิกา ทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคและการแต่งกายของยุคสมัยนั้นที่
สะท้อนผ่านทิวยาวทานได้กล่าวถึงชื่อของอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมถึง
อธิบายถึงลักษณะการแต่งกายของบุคคลประเภทต่างๆ แม้ว่าทิวยาวทานไม่ได้แสดงหรือระบุ              
การแต่งกายของผู้คนในสมัยนั้นไว้อย่างชัดเจน แต่ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงโครงร่างคร่าวๆ 
วัฒนธรรมการแต่งกายของคนอินเดียในยุคสมัยนั้น มีการกล่าวถึงลักษณะของเนื้อผ้า หรือชนิดของผ้า
ที่น ามาใช้ในการท าเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้ากาศี เป็นต้น 
 ด้านศาสนาในทิวยาวทานนั้นกล่าวถึงหลักความเชื่อซึ่งหลักความเชื่อนั้นจะมุ่งเน้นสอนให้
เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่า กรรมที่ท านั้นจะให้ผลแน่นอนทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว             
ท ากรรมดีก็ได้ผลดี ท ากรรมชั่วก็ได้ผลชั่ว นอกจากนี้ก็ยังเน้นให้ปฏิบัติตามหลักกรรมบถ คือให้ละเว้น
อกุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการ และให้ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ อีกทั้งมีการกล่าวถึง
วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนสถาน และรูปแบบของการสักการะในยุคสมัยนั้นมีอย่างต่างๆ 
เช่น การสวดบทสดุดี การระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป เป็นต้น 
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บทที่ 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
   
บทสรุป 
 

 การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานเรื่องที่ 1-19 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลความ            
ทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย และเพ่ือศึกษาความเป็นมาและลักษณะของ           
ทิวยาวทาน รวมทั้งภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ที่ปรากฏในทิวยาวทาน โดยอาศัยต้นฉบับทิวยาวทาน
อักษรเทวนาครีซึ่งเป็นผลงานการช าระของดร. ไวทยะ (Vaidya) ที่จัดอยู่ในชุดคัมภีร์พุทธศาสนาภาษา
สันสกฤต (Buddhist Sanskrit Texts) ล าดับที่ 20 มาใช้เป็นหลักในการศึกษาวิจัยปริวรรตและแปล
เป็นภาษาไทย ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์มีดังนี้ 
 ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่รวมเรื่องราวไว้จ านวน 38 เรื่อง  
ซึ่งบูร์นูฟ (Burnouf) เป็นคนแรกที่ตั้งชื่อว่า ทิวยาวทาน และเป็นวรรณคดีประเภทอวทานในยุค
แรกเริ่มซึ่งไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ แต่จากข้อสันนิษฐานของเหล่านักวิชาการต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
สรุปได้ว่า ทิวยาวทานน่าเรียบเรียงขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3 หรือก่อนนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 และ
รวบรวมเสร็จไม่น่าจะเกินคริสต์ศตวรรษที่ 4 และบางส่วนก็มีความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องบางส่วนของ             
ทิวยาวทานน่าจะเรียบเรียงขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และเรียบเรียงเสร็จราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 
 ค าว่า อวทาน ได้ปรากฏมีอยู่ทั้งในงานวรรณคดีที่ใช้ภาษาแบบพระเวท วรรณคดีที่ใช้
ภาษาสันสกฤตมาตรฐานประพันธ์  และงานวรรณคดีที่ประพันธ์ขึ้นด้วยสันสกฤตแบบผสม             
ซ่ึงความหมายที่พบใช้ในช่วงยุคสมัยต่างๆ นั้นสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาสาระส าคัญของวรรณกรรม
ยุคนั้นๆ กล่าวคือ ในยุคพระเวทส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา เทพเจ้า พิธีทาง
ศาสนา ฯลฯ ค าว่า อวทาน ก็ปรากฏในความหมายของสิ่งที่ใช้ส าหรับบูชายัญ หรือของถวายเทพเจ้า  
เป็นต้น อวทานยุคเริ่มแรกแหล่งที่มาของคัมภีร์ส่วนใหญ่จะน ามาจากคัมภีร์เก่าๆ อย่างพระสูตร             
พระวินัย เป็นต้น พอมาถึงอวทานในชั้นหลังส่วนใหญ่จะเป็นการน าเนื้อหามาจากอวทานที่มีมาแต่เดิม
แล้วประพันธ์ขึ้นใหม่ อวทานในยุคแรกๆ จะไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์หรือผู้รวบรวม รวมถึงระยะเวลา
ของการประพันธ์ไว้ ภาษาที่ใช้ในอวทานในช่วงยุคแรกๆ นั้นเป็นภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา
กล่าวคือใช้ส านวนซ้ าไปซ้ ามา ไม่มีการพรรณนาร าพึงร าพันเพ่ือมุ่งแสดงสุนทรียภาพมากนัก  เนื่องจาก
มุ่งเน้นสั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักมากกว่าการตกแต่งทางภาษา  แต่พอเมื่อระยะเวลา
ผ่านไปความประณีตในการใช้ภาษาในการประพันธ์เริ่มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏการใช้อลังการทั้ง
ทางเสียงและทางความหมาย รูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมที่เป็น                
ร้อยแก้วและมีร้อยกรองสลับในการเล่าเรื่อง พอมาในชั้นหลังผู้ประพันธ์เริ่มน ารูปแบบการประพันธ์ที่
เป็นร้อยกรองล้วนมาใช้ มีการเลือกสรรค า ให้ความส าคัญกับการประดับตกแต่งทางภาษาแต่ถึง
กระนั้นในเรื่องของสาระส าคัญที่วรรณคดีประเภทอวทานมุ่งเน้นคือการสั่งสอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาก็มิได้ลดหย่อนหรือแปรเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย  
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 อวทานเป็นวรรณคดีเรื่องเล่าทางพุทธศาสนาที่มีความคล้ายคลึงกับชาดก กล่าวคือ                
มีองค์ประกอบของเรื่อง ได้แก่ ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธานคล้ายกัน เพียงแต่อวทานมี
ส่วนการพยากรณ์เพ่ิมเข้ามา อวทานทั้ง 38 เรื่องในคัมภีร์ทิวยาวทานนี้ไม่มีการจัดหมวดหมู่ของเรื่อง 
อีกท้ังการรวบรวมเรื่องราวเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ การจัดวางรูปแบบของคัมภีร์นี้ไม่มีความเชื่อมต่อ
กันซึ่งไม่มีหลักในการจัดวางแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องสังฆรักษิตะ ที่จัดให้มีสองบทเป็นภาค
ต่อกัน แต่ไม่ได้ล าดับเรื่องต่อกันเลยกล่าวคือ ในส่วนแรกอยู่ในเรื่องอวทานล าดับที่ 23 ในชื่อว่า              
สังฆรักษิตาวทาน ส่วนที่สองอยู่ในเรื่องอวทานล าดับที่ 25 ในชื่อว่าสังฆรักษิตาวทานสยเศษ โดยมี
เรื่องนาคกุมาราวทาน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องมาค่ันอยู่ในอวทานเรื่องที่ 24 เป็นต้น 
  ลักษณะภาษาที่ ใช้ ในการประพันธ์ทิ วยาวทานนั้ น ไม่ มีคว ามสม่ า เสม อทาง                  
การประพันธ์นัก อาจเนื่องมาด้วยคัมภีร์ใช้เวลาในการประพันธ์หรือรวบรวมร่วมศตวรรษซึ่งนับว่าเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน รูปแบบการประพันธ์ ลักษณะภาษาที่ใช้จึงผันแปรหรือวิวัฒน์ไปตามยุคสมัย 
อย่างไรก็ตามจากความเห็นนักปราชญ์ต่างๆ พอสรุปได้ว่า ทิวยาวทานนั้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่
เป็นร้อยแก้วประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนท้ายคัมภีร์มีความเป็นสันสกฤต
มาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยกรองเท่านั้นที่ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตผสม  ส าหรับ
รูปแบบการประพันธ์เป็นร้อยกรองแทรกระหว่างร้อยแก้ว การใช้ภาษาในอวทานแต่ละเรื่องมีทั้งส่วน
ใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมา ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ใช้ภาษาอย่างประณีตพรรณนาเรื่องไว้อย่าง
เด่นชัด มีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพราวกับอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์นั้นๆ ปรากฏทั้ง 
ศัพทาลังการและอรรถาลังการ 
  แม้ว่าอวทานจะเป็นวรรณคดีประเภทค าสอนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติโดยตรง แต่ถึงกระนั้นอวทานก็บรรจุข้อเท็จจริงอันทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  ซึ่งคัมภีร์ทิวยาวทานเป็นคัมภีร์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ส าคัญสะท้อนให้เห็น
ประวัติศาสตร์โบราณทางด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปกครอง รูปแบบการปกครองที่ปรากฏในครึ่งแรกของคัมภีร์ทิวยาวทาน
ประกอบไปด้วยระบบราชาธิปไตยที่หน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ ทั้งในรูปแบบที่กษัตริย์มี
อ านาจโดยเด็ดขาดทั้งอ านาจด้านการบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ และกษัตริย์ที่แม้จะทรงมีอ านาจ
อยู่ แต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ใช่ผู้มี
อ านาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้อ านาจในทางที่ถูกที่ควร และปรากฏรูปแบบการปกครองระบบคณาธิปไตย 
ที่ชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นราชามีความสามัคคีร่วมกันปกครองแว่นแคว้น 
 ด้านสังคมเรื่องราวที่ปรากฏในทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมต่างๆ ของประเทศ
อินเดียครั้งพุทธกาลหรือช่วงต้นหลังจากพุทธกาลได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าระบบสังคมยังคงปรากฏ
ระบบวรรณะอยู่ ส่วนบทบาทของคนในสังคมอินเดียในยุคสมัยนั้นยังคงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนตาม
ระบบวรรณะทั้ง 4 คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์และศูทร แม้ว่าทิวยาวทานจะไม่ได้ระบุชื่อวรรณะทั้ง 
4 ไว้ แต่บทบาทและหน้าที่ต่างๆ ของบุคคลที่ปรากฏในทิวยาวทานแสดงให้เห็นว่า พวกเขายังคง
ปฏิบัติตามระบบวรรณะของตน คนอินเดียในยุคนั้นส่วนหนึ่งนับถือพุทธศาสนา แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคง
ให้ความส าคัญกับการเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีกรรมตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซึ่ง
เป็นคติความเชื่อเดิมของตน โดยพ้ืนฐานแล้วสังคมอินเดียจะให้ความส าคัญผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย 
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ข้อมูลตามที่ปรากฏในทิวยาวทานนั้นผู้หญิงก็ยังมีความส าคัญน้อยกว่าผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิง
ก็เริ่มได้รับโอกาสต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น โอกาสในการฟังธรรม และบรรลุธรรมขั้นต่างๆ อีกทั้ง มี            
การมองเห็นความส าคัญของผู้หญิงเพ่ิมข้ึนจากตอนที่คฤหบดีและเหล่าญาติๆ ยินดีในการมีบุตรสาว 
 ในยุคสมัยนั้นอินเดียนับว่าเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมากมีเศรษฐี
และพ่อค้ามากมาย ในทิวยาวทานสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพหลักของผู้คนในสมัยนั้นมีอยู่สองภาคส่วน
ใหญ่ๆ คือภาคการเกษตรซ่ึงประกอบด้วยการเพาะปลูก และการปศุสัตว์ และภาคการพาณิชย์ซึ่งมีทั้ง
การค้าในส่วนภาคพ้ืนทวีป และการค้าทางมหาสมุทร โดยเฉพาะการค้าทางมหาสมุทรมีกล่าวไว้อย่าง
ละเอียดถึงขั้นตอนการเดินเรือ มีระบบการขนส่งสินค้าตลอดจนมีระบบการส่งออกและน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ มีการใช้เงินตราแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากัน  
 ในการจัดการศึกษาเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยไม่มีการจ ากัดชนชั้น
วรรณะ เด็กทุกคนเมื่อโตขึ้นก็จะถูกส่งไปยังโรงเรียน ศาสตร์ที่ท าการสอนนั้นมีหลากหลายสาขา
ด้วยกันจ าแนกเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา เช่น อักษรศาสตร์  คณิตศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วย         
การลงทนุ เป็นต้น สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะทางด้านกายภาพ ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะมีการเชื่อมโยง
กับการสู้รบ เช่น ศิลปะว่าด้วยการขี่ช้าง ขี่หลังม้า การใช้ธนู การจัดทัพ เป็นต้น  
 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ในทิวยาวทานได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภค 
การแต่งกายของยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีโดยได้กล่าวถึงชื่อของอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับ รวมถึงอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายของบุคคลประเภทต่างๆ เช่น โจรสลัดจะนุ่งห่ม
เสื้อผ้าสีน้ าเงินเข้ม ช่างทอผ้าจะสวมใส่ผ้าป่านเนื้อหยาบ เป็นต้น แม้ว่าทิวยาวทานจะเป็นวรรณคดี
พระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นน าเสนอหลักค าสอนทางพุทธศาสนาก็จริงอยู่ในท านองเดียวกันก็ยั งสะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตแบบพราหมณ์ -ฮินดู อันเป็นพ้ืนฐานที่ฝังแนบแน่นไปกับผู้คนอย่างแยกไม่ออก 
โดยเฉพาะพิธีที่ต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิต หรือสังสการ 
 ด้านศาสนาในทิวยาวทานนั้นกล่าวถึงหลักความเชื่อซ่ึงหลักความเชื่อนั้นจะมุ่งเน้นสอนให้
เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและเรื่องกรรม คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่า กรรมที่ท านั้นจะให้ผลแน่นอนทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว            
ท ากรรมดีก็ได้ผลดี ท ากรรมชั่วก็ได้ผลชั่ว นอกจากนี้ก็ยังเน้นให้ปฏิบัติตามหลักกรรมบถ คือให้ละเว้น
อกุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการ และให้ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ อีกทั้งมีการกล่าวถึง
พุทธศาสนสถานคือสถูปและเจดีย์ และรูปแบบของการสักการะในยุคสมัยนั้นมีอย่างต่างๆ เช่น             
การสวดบทสดุดี การระลึกถึง การถวายก้อนดินเหนียว ดอกไม้ พวงมาลัย ประทีป เป็นต้น 

  
ข้อเสนอแนะ 
 

  1. เนื่องจากอวทานจ านวน 38 เรื่องในคัมภีร์ทิวยาวทาน เป็นเรื่องที่มีขนาดยาวและมี
รายละเอียดของเนื้อหามาก ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเพียงในส่วนครึ่งแรกของคัมภีร์คือเรื่องที่ 1               
ถึงเรื่องที่ 19 ฉะนั้น เพ่ือจะให้เกิดความสมบูรณ์ต่อคัมภีร์จึงน่าที่จะมีการแปลและศึกษาในส่วนครึ่ง
หลังที่เหลือของคัมภีร์คือเรื่องท่ี 20  ถึงเรื่องที ่38 ต่อไป 
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  2. อวทานที่ปรากฏในทิวยาวทานจ านวนหลายๆ เรื่อง เช่น เมณฒกะ ปราติหารย์สูตร 
พระเจ้ามานธาตะ พระเถระชื่อว่าชโยติษกะ เป็นต้น มีชื่อเรื่องและเนื้อหาคล้ายคลึงกับเรื่องที่ปรากฏ
อยู่ในวรรณคดีบาลีอ่ืนๆ เช่น อรรถกถาชาดก อรรถกถาธรรมบท ฉะนั้นจึงน่าจะมีการศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิด โครงเรื่องหรือโครงสร้างว่ามีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  
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กุสุมา รักษมณี.  การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.  
จันทบุรีนฤนาท, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ.  ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต.  พิมพ์ครั้ง

ที่ 5.  กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, 
2553. (พิมพ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช-
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพ่ือเฉลิม             
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553). 

เฉลิม มากนวล.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป.  กรุงเทพฯ: หน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2518.   

ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์.  “ความรู้เรื่องชาดก.”  ใน อายุบวร, 53-63.  ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และ  
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษร- 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบ 
      ช าระใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526. (จัดพิมพ์ในการประชุม  
      สัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2526).  
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.  ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.  กรุงเทพฯ:  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. (พิมพ์เฉลิมฉลอง 200 ปีพระบรมราชวงศ์จักรีและ               
กรุงรัตนโกสินทร์ เมษายน พุทธศักราช 2525). 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง.  “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก.” สารนิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย, 2556.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 11.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2545. 

 .  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 11.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
สหธรรมิก, 2545. 

       .  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541. 

 .  กรรม-นรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 
2542.  

ปรีชา ช้างขวัญยืน.  ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529. 
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พจนานุกรมพุทธศาสนา จีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย.  กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศ
ไทย, 2519. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  กรรมและการเกิดใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
พุทธธรรม, 2539. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก.  พิมพ์ครั้งที่  
      3.  กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์, 2552. 
 .  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ-เพิ่มเติมช่วงที่ 1).  พิมพ์ครั้งที่ 

15.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2553. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เล่มที่ 1 ภาคที่ 4.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่มที่ 5 ภาคที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี 
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มท่ี 3 ภาคที่ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 4.   
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปี  
แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี 1 ภาคที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่มที่ 3. พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 
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พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่  1 ภาคที่ 1. พิมพ์ครั้งที่  4.    
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิททยาลัย, 2543. (พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปีแห่ง           
พระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525). 

พัฒน์ เพ็งผลา.  ประวัติวรรณคดีบาลี.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย  
รามค าแหง, 2549. 

ผาสุข อินทราวุธ.  ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ.  นครปฐม: แผนกบริการกลาง ส านักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. 

พระมหาฉัตรชัย มูลสาร. “การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุกับพระวินัยปิฎก
ศึกษาเฉพาะกรณีจีวรวัสตุและกรรมวัสตุ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

พระมหาธนกร สุขเสริม.  “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในคัมภีร์ 
พระสุตตันตปิฎกและคัมภีร์อุปนิษัท.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.  

พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก.  “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2547. 

พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต.  พระพุทธศาสนา : สรวาสติวาท.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬา-               
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

พระมหาส าเนียง เลื่อมใส.  “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา   
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 

พระมหาสุพัฒน์ กลฺยาณธมฺโม (ศรีชมชื่น). “พระพุทธเจ้า : บทบาทและหน้าที่ในฐานะพระบรมครู.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.  

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคชั่นส์, 2546. 

วิทยา ศักยากินันท์.  ศาสนาฮินดู.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 
วิสุทธ์ บุษยกุล.  แบบเรียนภาษาสันสกฤต.  กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะ                    

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  หลักพระพุทธศาสนา.   

พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2532.   
สายวรุณ น้อยนิมิตร.  “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทยและ 

ความสัมพันธ์กับวรรณคดีค าสอนเรื่องอ่ืน.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 

สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม.  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-ศตกะ.” วิทยานิพนธ์ปริญญา   
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 

ส าเนียง เลื่อมใส, ผู้แปล.  มหาวัสตุอวทาน.  1 เล่ม.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษา  
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ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.    

สุขุม นวลสกุล และบรรพต วีระสัย.  ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และแนวคิดเชิง
ทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2521.   

สุชีพ บุญญานุภาพ.  พระไตรปิฎกฉบับประชาชน.  พิมพ์ครั้งที่ 16.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย, 

สุมาลี มหณรงค์ชัย.  พุทธศาสนามหายาน.  กรุงเทพฯ: ศยาม, 2546. 
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อนุสวาระและวิสรคะ 
เทวนาครี โรมัน/ไทย 

    अं                ां     aṃ           อํ     

   अः      ाः      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 ट्       t       ฏฺ ठ्        th         ฐฺ ड्        d       ฑฺ ढ्      dh    ฒฺ ण ्     n       ณฺ 

ต วรรค त ्       t         ตฺ थ ्      th       ถฺ द्       d        ทฺ ध ्     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      หฺ ळ ्      ḷ      ฬฺ अं<      aṃ     อํ            

 

สระ 
สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

    अ               £                a                  อ      आ                  ा             ā                    อา      

    इ        िा          i                       อิ     ई                  ा       ī                     อี 

    उ                 ा             u                      อุ      ऊ                  ा       ū                     อู 

   ए                    ा       e                      เอ      ओ                 ा       o                     โอ 
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หลักการปริวรรต 
 

1.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิราม ( ा्  ) อยู่ใต้ ถือว่าไม่มีสระใดผสมอยู่
ออกเสียงตามลําพังไม่ได้ เช่น क्  च  ् ट्  त  ् प ् ปริวรรตเป็นอักษรโรมันดังนี้  k c  t  t  p และเมื่อปริวรรต
เป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุ ( . ) ไว้ใต้ดังนี้  กฺ  จฺ  ตฺ  ฏฺ  ปฺ  

2.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิรามอยู่ใต้ ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม 
ถือว่าพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

भगव न ् อักษรโรมัน = bhagavān  อักษรไทย = ภควานฺ 
क ल त ् อักษรโรมัน = kulāt  อักษรไทย = กุลาตฺ 
3.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ไม่มีเครื่องหมายวิรามอยู่ใต้และไม่มีรูปสระใดผสมอยู่จะ

ถือว่าพยัญชนะนั้นมีสระ อะ ผสมอยู่ เช่น  ङ ञ ण न म เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะใส่ a ผสมกับ
พยัญชนะนั้น ดังนี้ ṅa ña na na ma และเม่ือปริวรรตเป็นอักษรไทยจะไม่ใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ดังนี้ 
ง  ณ  น  ม 

4.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีครึ่งรูปที่ใช้เป็นตัวสะกด ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม   
ถือว่าพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

प ष्प อักษรโรมัน = puṣpa   อักษรไทย = ปุษฺป 
भभक्ष  อักษรโรมัน = bhikṣu  อักษรไทย = ภิกฺษุ 
5.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีครึ่งรูปซึ่งควบกล้ํากับพยัญชนะอ่ืน ไม่ได้ใช้เป็นตัวสะกด 

เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่
เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

क्षत्रिय อักษรโรมัน = kṣatriya  อักษรไทย = กฺษตฺริย 
प्रिणध न อักษรโรมัน = pranidhāna อักษรไทย = ปฺรณิธาน 
6.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ควบกล้ํากับพยัญชนะ ย  ร  ล  ว หรือ ษ และผสมกับ

สระ เอ ไอ โอ เอา เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนรูปสระต่อท้ายพยัญชนะที่ควบกล้ํานั้น และ
เมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะเขียนรูปสระไว้หน้าและ/หรือคร่อมพยัญชนะควบกล้ํานั้น เช่น 

प ण्य न อักษรโรมัน = puṇyena  อักษรไทย = ปุเณฺยน 
क्ष ि  อักษรโรมัน = kśetre  อักษรไทย = เกฺษเตฺร 
क्ल श อักษรโรมัน = kleśa  อักษรไทย = เกฺลศ 
अश्व ः อักษรโรมัน = aśvaiḥ  อักษรไทย = อไศฺวะ 
आढ्य   อักษรโรมัน = ādhyo   อักษรไทย = อาโฒฺย 
र ि   อักษรโรมัน = rātrau  อักษรไทย = ราเตฺรา 
7.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ผสมกับสระ ऋ  (ा   ) เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียน

รูปสระ r ต่อท้ายพยัญชนะ และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้พยัญชนะที่อยู่
ข้างหน้าสระ ฤ นั้นเพื่อแสดงว่าพยัญชนะและสระ ฤ นั้นออกเสียงควบกล้ํากัน เช่น 
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ग हपभत อักษรโรมัน = gṛhapati  อักษรไทย = คฺฤหปติ 
त त य อักษรโรมัน = trtīya  อักษรไทย = ตฺฤตีย 
म ग อักษรโรมัน = mrga  อักษรไทย = มฺฤค 

8.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีรูป  รฺ  เรผะ ( £› ) ที่เขียนซ้อนบนพยัญชนะอ่ืน เมื่อ

ปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะ  r และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่
เครื่องหมายพินทุไว้ใต้รูปพยัญชนะ ร เช่น 

स्वगग  อักษรโรมัน = svarga  อักษรไทย = สฺวรฺค 
ऐश्वयग อักษรโรมัน = aiśvarya  อักษรไทย = ไอศฺวรฺย 
9.  เครื่องหมายอวครหะ ( ऽ ) ที่ใช้แสดงการสนธิวิสรคะท้ายคําหน้ากับสระ อะ ต้น     

คําหลังตามหลักการสนธิในภาษาสันสกฤต เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้
เครื่องหมาย ( ’ ) แทน เช่น 

स ऽप िः อักษรโรมัน = so'putraḥ  อักษรไทย = โส’ปุตฺระ 

द व ऽि อักษรโรมัน = devo'tra  อักษรไทย = เทโว’ตฺร  
10.  เครื่องหมายจบประโยคและ/หรือโศลกจะใช้เครื่องหมายเดิมที่ตรงกับต้นฉบับ

ภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีดังนี้ 
เครื่องหมายทัณฑะ  | ใช้ปิดท้ายบาทที่สองของโศลกและ/หรือจบประโยค 
เครื่องหมายทวิทัณฑะ || ใช้ปิดท้ายบาทที่สี่ของโศลก จบโศลกและ/หรือจบย่อหน้า 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทปริวรรตทิวยาวทาน 
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ทิวฺยาวทาน 

ॐ นมะ ศฺรีสรฺวพุทฺธโพธิสตฺตฺเวภฺยะ | 

เรื่องท่ี 1 โกฏิกรฺณาวทานมฺ 

 พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ สฺม เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | อสฺมาตฺ ปรานฺตเก 
วาสวคฺราเม พลเสโน นาม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาลปริคฺรโห 
ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี | เตน สทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | 
โส'ปุตฺร ปุตฺราภินนฺที ศิววรุณกุเพรศกฺรพฺรหฺมาทีนายาจเต อารามเทวตํา วนเทวตํา ศฺฤงฺคาฏกเทวตํา                   
พลิปฺรติคฺราหิกํา เทวตามฺ | สหชํา สหธรฺมิกํา นิตฺยานุพทฺธามปิ เทวตามายาจเต | อสฺติ ไจษ โลเก          
ปฺรวาโท ยทายาจนเหโตะ ปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺเจติ | ตจฺจ ไนวมฺ | ยทฺเยวมภวิษฺยตฺ, เอไกกสฺย               
ปุตฺรสหสฺรมภวิษฺยตฺ ตทฺยถา ราชฺ ศฺจกฺรวรฺตินะ | อปิ ตุ ตฺรยาณํา สฺถานานํา สํมุขีภาวาตฺ ปุตฺรา  
ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ | กตเมษํา ตฺรยาณามฺ ? มาตาปิตเรา รกฺเตา ภวตะ สํนิปติเตา, มาตา กลฺยา ภวติ 
ฤตุมตี, คนฺธรฺวะ ปฺรตฺยุปสฺถิโต ภวติ | เอษํา ตฺรยาณํา สฺถานานํา สํมุขีภาวาตฺ ปุตฺรา ชายนฺเต ทุหิตรศฺจ 
| ส ไจวมายาจนปรสฺติษฺ ติ || 
 อนฺยตมศฺจ สตฺตฺวศฺจรมภวิกศฺจ หิไตษี คฺฤหีตโมกฺษมารฺคานฺโตนฺมุโข น นิรฺวาเณ พหิรฺมุขะ                     
สํสาราทนรฺถิกะ สรฺวภวคติวฺยุปปตฺติปรางฺมุโข'นฺติมเทหธารี อนฺยตมาตฺ สตฺตฺวนิกายาจฺจฺยุตฺวา1 ตสฺย  
ปฺรชาปตฺยาะ กุกฺษิมวกฺรานฺตะ | ปญฺจาเวณิกา ธรฺมา เอกตฺเย ปณฺฑิตชาตีเย มาตฺฤคฺราเม | กตเม  
ปญฺจ ? รกฺตํ ปุรุษํ ชานาติ, วิรกฺตํ ชานาติ | กาลํ ชานาติ, ฤตุ ชานาติ | ครฺภมวกฺรานฺตํ ชานาติ | ยสฺย 
สกาศาทฺ ครฺภมวกฺรามติ ตํ ชานาติ | ทารกํ ชานาติ ทาริกํา ชานาติ | สเจทฺทารโก ภวติ, ทกฺษิณํ กุกฺษึ 
นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | สเจทฺทาริกา ภวติ, วามํ กุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | สา อาตฺตมนาตฺตมนาะ สฺวามิน             
อาโรจยติ- ทิษฺฏยา อารฺยปุตฺร วรฺธสฺว | อาปนฺนสตฺตฺวาสฺมิ สํวฺฤตฺตา | ยถา จ เม ทกฺษิณํ กุกฺษึ นิศฺริตฺย 
ติษฺ ติ, นิยตํ ทารโก ภวิษฺยติ | โส'ปิ อาตฺตมนาตฺตมนา อุทานํ อุทานยติ- อปฺเยวาหํ จิรกาลาภิลษิตํ 
ปุตฺรมุขํ ปศฺเยยมฺ | ชาโต เม สฺถานฺนาวชาตะ | กฺฤตฺยานิ เม กุรฺวีต | ภฺฤตะ ปฺรติพิภฺฤยาตฺ | ทายาทฺยํ  
ปฺรติปทฺเยต | กุลวํโศ เม จิรสฺถิติโก ภวิษฺยติ | อสฺมากํ จาปฺยตีตกาลคตานามลฺปํ วา ปฺรภูตํ วา ทานานิ 
ทตฺตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺวา ทกฺษิณามาเทศยิษฺยติ- อิทํ ตโยรฺยตฺรตตฺโรปปนฺนโยรฺคจฺฉโตรนุคจฺฉตฺวิติ | 
อาปนฺนสตฺตฺวํา จ ตํา วิทิตฺวา อุปริปฺราสาทตลคตามยนฺตฺริตํา ธารยติ ศีเต ศีโตปกรไณรุษฺณ                 
อุษฺโณปกรไณรฺไวทฺยปฺรชฺ ปฺไตราหาไรรฺนาติติกฺไตรฺนาตฺยมฺไลรฺนาติลวไณรฺนาติมธุไรรฺนาติกฏ ไกรฺ-            

นาติกษาไยสฺติกฺตามฺลลวณมธุรกฏูกษายวิวรฺชิไตราไหระ, หารารฺธหารวิภูษิตคาตฺรี  อปฺสรสมิว นนฺทน-
วนวิจารีณี มญฺจานฺมญฺจํ ปี าตฺปี ม(น)วตรนฺตีมุป(มธ?)ริมํา ภูมิมฺ | น จาสฺยา อมโนชฺ ศพฺทศฺรวณํ     
ยาวเทว ครฺภสฺย ปริปากาย | สา อษฺฏานํา วา นวานํา วา มาสานามตฺยยาตฺ ปฺรสูตา | ทารโก ชาตะ | 

                                           
 

1
ตามต้นฉบับใน Gilgit Mss. อ่านว่า “อนฺยตมาตฺ เทวนิกายาจฺจฺยุตฺวา (เคลื่อนแล้วจากหมู่เทวดาแห่งหนึ่ง)” 

ขณะที่ต้นฉบับภาษาทิเบต และต้นฉบับอักษรเทวนาครีของไวทย (Vaidya) อ่านว่า “อนฺยตมาตฺ สตฺตฺวนิกายาจฺจฺยุตฺวา (เคลื่อน
แล้วจากหมู่สัตว์แห่งหนึ่ง)” ดู Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, vol. 4, (Delhi: Sri Satguru 

Publications, 1984), 160-163; Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 1,” Journal of the Royal 

Asiatic Society, 1950, 168; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna (Darbhanga: The Mithila Institute, 1959), 1. 
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อภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก เคาระ กนกวรฺณศฺฉตฺราการศิราะ ปฺรลมฺพพาหุรฺวิสฺตีรฺณวิศาลลลาฏะ                  
สํคตภฺรูรุตฺตุงฺคนาโส รตฺนปฺรตฺยุปฺติกยา กรฺณิกยา  อามุกฺตยาลํกฺฤตะ | พลเสเนน คฺฤหปตินา                
รตฺนปรีกฺษกา อาหูโยกฺตาะ | ภวนฺตะ, รตฺนานํา มูลฺยํ กุรุต อิติ | น ศกฺยเต รตฺนานํา มูลฺยํ กรฺตุมิติ | 
ธรฺมตา ยสฺย น ศกฺยเต มูลฺยํ กรฺตุ  ตสฺย โกฏิมูลฺยํ กฺริยเต | เต กถยนฺติ- คฺฤหปเต, อสฺย รตฺนสฺย  
โกฏิรฺมูลฺยมิติ | ตสฺย ชฺ าตยะ สํคมฺย สมาคมฺย ตฺรีณิ สปฺตกานิ เอกวึศติทิวสานิ วิสฺตเรณ ชาตสฺย          
ชาติมหํ กฺฤตฺวา นามเธยํ วฺยวสฺถาปยนฺติ -กึ ภวตุ ทารกสฺย นาเมติ | อยํ ทารกะ โกฏิมูลฺยยา          
รตฺนปฺรตฺยุปฺติกยา อามุกฺตยา ชาตะ, ศฺรวเณษุ จ นกฺษเตฺรษุ | ภวตุ ทารกสฺย ศฺโรณะ โกฏิกรฺณ อิติ 
นาม | ยสฺมินฺเนว ทิวเส ศฺโรณะ โกฏิกรฺโณ ชาตะ, ตสฺมินฺเนว ทิวเส พลเสนสฺย คฺฤหปเตรฺทฺเวา         
เปฺรษฺยทารเกา ชาเตา, เตไนกสฺย ทาสก อิติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ , อปรสฺย ปาลก อิติ | ศฺโรณะ 
โกฏิกรฺโณ'ษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย'นุปฺรทตฺโต ทฺวาภฺยามํสธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา กฺรีฑนิกาภฺยํา ทฺวาภฺยํา 
มลธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา กฺษีรธาตฺรีภฺยามฺ | โส'ษฺฏาภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน 
สรฺปิษา สรฺปิมณฺเฑนานฺไยศฺโจตฺตปฺโตตฺตปฺไตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธฺเต หฺรทสฺถมิว ปงฺกชมฺ || 
 ส ยทา มหานฺ สํวฺฤตฺตสฺตทา ลิปฺยํา อุปนฺยสฺตะ, สํขฺยายํา คณนายํา มุทฺรายามุทฺธาเร               
นฺยาเส นิเกฺษเป วสฺตุปรีกฺษายํา รตฺนปรีกฺษายามฺ | โส'ษฺฏาสุ ปรีกฺษาสุทฺธฏโก วาจกะ ปณฺฑิตะ               
ปฏปฺรจาระ สํวฺฤตฺตะ | ตสฺย ปิตฺรา ตฺรีณิ วาสคฺฤหาณิ มาปิตานิ ไหมนฺติกํ คฺไรษฺมิกํ วารฺษิกมฺ | ตฺรีณิ 
อุทฺยานานิ  มาปิตานิ ไหมนฺติกํ คฺไรษฺมิกํ วารฺษิกมฺ | ตฺรีณิ อนฺตะปุราณิ ปฺรตฺยุปสฺถาปิตานิ ชฺเยษฺ กํ 
มธฺยมํ กนียสมฺ | ส อุปริปฺราสาทตลคโต นิษฺปุรุเษณ ตูรฺเยณ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | พลเสโน               
คฺฤหปติรฺนิตฺยเมว กฺฤษิกรฺมานฺเต อุทฺยุกฺตะ | ส โกฏิกรฺณสฺตํ ปิตรํ ปศฺยติ นิตฺยํ กฺฤษิกรฺมานฺเต                
อุทฺยุกฺตมฺ | ส กถยติ- ตาต, กสฺยารฺเถ ตฺวํ นิตฺยเมว กฺฤษิกรฺมานฺเต อุทฺยุกฺตะ ? ส กถยติ- ปุตฺร, ยถา                
ตฺวมุปริปฺราสาทตลคโต นิษฺปุรุเษณ ตูรฺเยณ กฺรีฑสิ รมสิ ปริจารยสิ, ยทฺยหมปิ เอวเมว กฺรีเฑยํ รเมยํ 
ปริจารเยยมฺ, นจิราเทวาสฺมากํ โภคาสฺตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทายํ คจฺเฉยุะ | ส สํลกฺษยติ-มไมวารฺถํ 
โจทนา กฺริยเต | ส กถยติ- ตาต ยทฺเยวมฺ, คจฺฉามิ, มหาสมุทฺรมวตรามิ | ปิตา กถยติ- ปุตฺร ตาวนฺตํ เม 
รตฺนชาตมสฺติ | ยทิ ตฺวํ ติลตณฺฑุลโกลกุลตฺถนฺยาเยน รตฺนานิ ปริโภกฺษฺยเส , ตถาปิ เม รตฺนานํา               
ปริกฺษโย น สฺยาตฺ | ส กถยติ- ตาต อนุชานีหิ มามฺ, ปณฺยมาทาย มหาสมุทฺรมวตรามีติ | พลเสเนน           
ตสฺยาวศฺยํ นิรฺพนฺธํ ชฺ าตฺวานุชฺ าตะ | พลเสเนน คฺฤหปตินา วาสวคฺรามเก ฆณฺฏาวโฆษณํ กฺฤตมฺโย 
ยุษฺมากมุตฺสหเต ศฺโรเณน โกฏิกรฺเณน สารฺถวาเหน สารฺธมศุลฺเกนาตรปณฺเยน มหาสมุทฺรมวตรฺตุมฺ ,           
ส มหาสมุทฺรคมนียํ ปณฺยํ สมุทานยตุ | ปญฺจภิรฺวณิกฺศไตรฺมหาสมุทฺรคมนียํ ปณฺยํ สมุทานีตมฺ |                 
พลเสโน นาม คฺฤหปติะ สํลกฺษยติกีทฺฤเศน ยาเนน ศฺโรณะ โกฏิกรฺโณ ยาสฺยติ ? ส สํลกฺษยติ- สเจทฺ 
หสฺติภิะ, หสฺตินะ สุกุมารา ทุรฺภราศฺจ, อศฺวา อปิ สุกุมารา ทุรฺภราศฺจ , ครฺทภาะ สฺมฺฤติมนฺตะ                          
สุกุมาราศฺจ | ครฺทภยาเนน คจฺฉตฺวิติ | ส ปิตฺรา อาหูโยกฺตะ- ปุตฺร น ตฺวยา สารฺถสฺย ปุรสฺตาทฺ 
คนฺตวฺยมฺ, นาปิ ปฺฤษฺ ตะ | ยทิ พลวําศฺเจาโร ภวติ, สารฺถสฺย ปุรสฺตานฺนิปตติ | ทุรฺพโล ภวติ, ปฺฤษฺ โต 
นิปตติ | ตฺวยา สฺารฺถสฺย มธฺเย คนฺตวฺยมฺ | น จ เต สารฺถวาเห หเต สารฺโถ วกฺตวฺยะ | ทาสกปาลกาวปิ 
อุกฺเตา- ปุตฺเรา, ยุวาภฺยํา น  เกนจิตฺ ปฺรกาเรณ ศฺโรณะ โกฏิกรฺโณ โมกฺตวฺย อิติ || 
 อถาปเรณ สมเยน ศฺ โ รณะ โกฏิกรฺณะ กฺฤต เกาตุกมงฺคลสฺ วสฺ ตฺยย โน มาตุ ะ                    
สกาศมุปสํกฺรมฺย ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ- อมฺพ คจฺฉามิ, อวโลกิตา ภว, มหาสมุทฺรมวตรามิ | สา รุทิตุ-
มารพฺธา | ส กถยติ- อมฺพ กสฺมาทฺ โรทสิ | มาตา สาศฺรุทุรฺทินวทนา กถยติ- ปุตฺร, กทาจิทหํ ปุตฺรกํ 
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ปุนรปิ ชีวนฺตํ ทฺรกฺษฺยามีติ | ส สํลกฺษยติ- อหํ มงฺคไละ สํปฺรสฺถิตะ | อิยมีทฺฤศมมงฺคลมภิธตฺเต | ส                
รุษิตะ กถยติ- อมฺพ, อหํ กฺฤตเกาตูหลมงฺคลสฺวสฺตฺยยโน มหาสมุทฺรํ สํปฺรสฺถิตะ | ตฺวํ เจทฺฤศานฺย-                
มงฺคลานิ กโรษิ | อปายานฺ กึ น ปศฺยสีติ | สา กถยติ- ปุตฺร, ขรํ เต วากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ | อตฺยยมตฺย-
ยโต เทศย | อปฺเยไวตตฺ กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉตฺ | สา เตนาตฺยยมตฺยยโต กฺษมาปิตา | 
อถ โศฺรณะ โกฏิกรฺณะ กฺฤตเกาตูหลมงฺคลสฺวสฺตฺยยนะ ศกไฏรฺภาไรรฺโมไฏะ ปิฏไกรุษฺฏ ไรรฺโคภิรฺ-              
ครฺทไภะ ปฺรภูตํ สมุทฺรคมนียํ  ปณฺยมาโรปฺย มหาสมุทฺรํ สํปฺรสฺถิตะ | โส'นุปูรฺเวณ คฺรามนครนิคม-           
ปลฺลิปตฺตเนษุ จญฺจูรฺยมาโณ มหาสมุทฺรตฏมนุปฺราปฺตะ | นิปุณตะ สามุทฺรํ ยานปาตฺรํ ปฺรติปาทฺย 
มหาสมุทฺรมวตีรฺโณ ธนหารกะ | โส'นุคุเณน วายุนา รตฺนทฺวีปมนุปฺราปฺตะ | เตน ตตฺโรปปรีกฺษฺโยป-
ปรีกฺษฺย รตฺนานํา ตทฺ วหนํ ปูริตมฺ ตทฺยถา ติลตณฺฑุลโกลกุลตฺถานามฺ | โส'นุคุเณน วายุนา สํสิทฺธ-         
ยานปาตฺโร ชมฺพุทฺวีปมนุปฺราปฺตะ | ส สารฺถสฺตสฺมินฺเนว สมุทฺรตีเร อาวาสิตะ | อเสา โศฺรณะ                 
โกฏิกรฺโณ'ปิ สารฺถวาโห ทาสกปาลกาวาทาย สารฺถมธฺยาเทกานฺเต'ปกฺรมฺย อายํ วฺยยํ จ ตุลยิตุมารพฺธะ 
| ปศฺจาตฺ เตนาเสา ทาสโก'ภิหิตะ- ทาสก, ปศฺย สารฺถะ กึ กโรตีติ | ส คตะ | ยาวตฺ ปศฺยติ                     
สฺโถรํา ลรฺทยนฺตํ สารฺถมฺ | โส'ปิ สฺโถรํา ลรฺทยิตุมารพฺธะ | ทาสกะ สํลกฺษยติ-ปาลกะ สารฺถวาหํ                
ศพฺทาปยิษฺยติ | ปาลโก'ปิ สํลกฺษยติ- ทาสกะ สารฺถวาหํ ศพฺทาปยิษฺยตีติ | ส สารฺถะ สราตฺริเมว สฺโถรํา 
ลรฺทยิตฺวา สํปฺรสฺถิตะ | โส'ปิ คาฒนิทฺราวษฺฏพฺธะ ศยิตะ | ส สารฺถสฺตาวทฺ คโต ยาวตฺปฺรภาตมฺ | เต        
กถยนฺติ-ภวนฺตะ, กฺก สารฺถวาหะ ? ปุรสฺตาทฺ คจฺฉติ | ปุรสฺตาทฺ คตฺวา ปฺฤจฺฉนฺติ- กฺก สารฺถวาหะ ? 
ปฺฤษฺ ต อาคจฺฉติ |  ปฺฤษฺ โต คตฺวา ปฺฤจฺฉนฺติ- กฺก สารฺถวาหะ ? มธฺเย คจฺฉติ | มธฺเย คตฺวา ปฺฤจฺฉนฺติ 
| ยาวตฺ ตตฺราปิ  นาสฺติ | ทาสกะ กถยต-ิมม พุทฺธิรุตฺปนฺนา-ปาลกะ สารฺถวาหํ ศพฺทาปยิษฺยติ | ปาลโก'
ปิ กถยติ-มม พุทฺธิรุตฺปนฺนา- ทาสกะ สารฺถวาหํ ศพฺทาปยิษฺยติ | ภวนฺตะ, น โศภนํ กฺฤตํ ยทสฺมาภิะ 
สารฺถวาหศฺโฉริตะ | อาคจฺฉต, นิวรฺตามะ | เต กถยนฺติ- ภวนฺตะ, ยทิ วยํ นิวรฺติษฺยามะ, สรฺว เอวานเยน                
วฺยสนมาปตฺสฺยามะ | อาคจฺฉต, กฺริยาการํ ตาวตฺ กุรฺมะ- ตาวนฺน เกนจิจฺโฉฺรณสฺย โกฏิกรฺณสฺย                 
มาตาปิตฺฤภฺยามาโรจยิตวฺยํ ยาวทฺ ภาณฺฑํ ปฺรติศามิตํ ภวติ | เต กฺริยาการํ กฺฤตฺวา คตาะ | โศฺรณสฺย 
โกฏิกรฺณสฺย มาตาปิตฺฤภฺยํา ศฺรุตมฺ- โศฺรณะ โกฏิกรฺโณ'ภฺยาคต อิติ | เตา ปฺรตฺยุทฺคเตา | กฺก                    
สารฺถวาหะ ? มธฺเย อาคจฺฉติ | มธฺเย คตฺวา ปฺฤจฺฉตะ- กฺก สารฺถวาห อิติ | เต กถยนฺติ- ปฺฤษฺ ต      
อาคจฺฉติ | ปฺฤษฺ โต คตฺวา ปฺฤจฺฉตะ- กฺก สารฺถวาหะ ? ปุรสฺตาทฺ คจฺฉตีติ | ไตสฺตาวทากุลีกฺฤเตา ยาวทฺ 
ภาณฺฑํ ปฺรติศามิตมฺ | ปศฺจาตฺ เต กถยนฺติ- อมฺพ วิสฺมฺฤโต'สฺมาภิะ สารฺถวาห อิติ | ตาภฺยาเมก อาคตฺย 
กถยติ- อยํ โศฺรณะ โกฏิกรฺโณ'ภฺยาคต อิติ | ตสฺย ตาวภิสารํ ทตฺตฺวา ปฺรตฺยุทฺคเตา น ปศฺยตะ | อปร 
อาคตฺย กถยติ- อมฺพ, ทิษฺฏยา วรฺธสฺว, อยํ โศฺรณะ โกฏิกรฺโณ'ภฺยาคต อิติ | ตสฺย ตาวภิสารํ ทตฺตฺวา 
ปฺรตฺยุทฺคเตา น ปศฺยตะ | เตา น กสฺยจิตฺ ปุนรปิ ศฺรทฺทธาตุมารพฺเธา | ตาภฺยามุทฺยาเนษุ สฺวกสภา-
เทวกุเลษุ ฉตฺราณิ วฺยชนานิ กลศานิ อุปานหานิ จากฺษราณิ อภิลิขิตานิ ทตฺตานิ สฺถาปิตานิ -                  
ยทิ ตาวจฺโฉฺรณะ โกฏิกรฺโณ ชีวติ , ลฆุ อาคมย, กฺษิปฺรมาคมย | อถ จฺยุตะ กาลคตะ, ตสฺไยว                     
คตฺยุปปตฺติสฺถานาตฺ สฺถานานฺตรวิเศษตาไย | เตา โศเกน รุทนฺตาวนฺธีภูเตา || 
 โศฺรณะ โกฏิกรฺณะ สารฺถวาโห'ปิ สูรฺยําศุภิะ สฺปฺฤษฺฏ อาตาปิตะ ปฺรติวิพุทฺโธ ยาวตฺ สารฺถํ 
น ปศฺยติ นานฺยตฺร ครฺทภยานเมว | ส ตํ ครฺทภยานมภิรุหฺย สํปฺรสฺถิตะ | ราเตฺรา จ วาเตน ปฺรวายตา   
วาลุกยา มารฺโค วฺยโปฒะ ปิถิตะ | เต จ ครฺทภาะ สฺมฺฤติมนฺโต คนฺธมาฆฺรายาฆฺราย ศไนรฺมนฺทมนฺทํ  
สํปฺรสฺถิตาะ | สารฺถวาหะ สํลกฺษยติ- กสฺมาเทเต ศไนรฺมนฺทมนฺทํ คจฺฉนฺตีติ กฺฤตฺวา ปฺรโตทยษฺฏยา 
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ตาฑิตาะ | เต สํภฺรานฺตา อากุลีภูตาะ สฺมฺฤติภฺรษฺฏา อุนฺมารฺเคณ สํปฺรสฺถิตาะ, ยาวทนฺยตมาศาฏวี           
ปฺรวิษฺฏาะ | เต ตฺฤษารฺตา วิหฺวลวทนา ชิหฺวํา นิรฺนามยฺย คจฺฉนฺติ | ตานฺ ทฺฤษฺฏวา ตสฺย การุณฺย-
มุตฺปนฺนมฺ | ส สํลกฺษยติ- ยทิ เอตานฺ โนตฺสฺรกฺษฺยามิ, อนเยน วฺยสนมาปตฺสฺเย | โก'เสา นิรฺฆฺฤณ-
หฺฤทยสฺตฺยกฺตปรโลกศฺจ ย เอษํา ปฺรโตทยษฺฏึ กาเย นิปาตยิษฺยติ ? เตน ต อุตฺสฺฤษฺฏาะ- อทฺยาเคฺรณ 
อจฺฉินฺนาคฺราณิ ตฺฤณานิ ภกฺษยต อนวมรฺทิตานิ, ปานียานิ ปิพต อนาวิลานิ, จตุรฺทิศํ จ ศีตลา วายโว 
วานฺตฺวิติ | ส ตานุตฺสฺฤชฺย ปทฺภฺยํา สํปฺรสฺถิตะ | ยาวตฺ ปศฺยติ อายสํ นครมุจฺจํ จ ปฺรคฺฤหีตํ จ | ตตฺร           
ทฺวาเร ปุรุษสฺติษฺ ติ กาโล เราทฺรศฺจณฺโฑ โลหิตากฺษ อุทฺวิทฺธปิณฺโฑ โลหลคุฑวฺยคฺรหสฺตะ | ส ตสฺย 
สกาศมุปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ตํ ปุรุษํ ปฺฤจฺฉติ- อสฺติ อตฺร โภะ ปุรุษ ปานียมิติ | ส ตูษฺณี วฺยวสฺถิตะ | 
ภูยสฺเตน ปฺฤษฺฏะ- อสฺตฺยตฺร นคเร ปานียมิติ | ภูโย'ปิ ส ตูษฺณี วฺยวสฺถิตะ | เตน สารฺถวาเหน ตตฺร           
ปฺรวิศฺย ปานียํ ปานียมฺ อิติ ศพฺโท นิศฺจาริตะ | ยาวตฺ ปญฺจมาไตฺระ เปฺรตสหสฺไรรฺทคฺธสฺถูณา -              
สทฺฤไศรสฺถิยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศโรมปฺรติจฺฉนฺไนะ ปรฺวโตทรสํนิไภะ สูจีฉิทฺโรปมมุไขรนุปริวาริตะ 
โศฺรณะ โกฏิกรฺณะ | เต กถยนฺติ- สารฺถวาห การุณิกสฺตฺวมฺ | อสฺมากํ ตฺฤษารฺตานํา ปานียมนุปฺรยจฺฉ |  
ส กถยติ- ภวนฺตะ, อหมปิ ปานียเมว มฺฤคยามิ | กุโต'หํ ยุษฺมากํ ปานียมนุปฺรยจฺฉามีติ ? เต กถยนฺติ- 
สารฺถวาห, เปฺรตนครมิทม, กุโต'ตฺร ปานียมฺ ? อทฺยาสฺมาภิรฺทฺวาทศภิรฺวรฺไษสฺตฺวตฺสกาศาตฺปานียํ              
ปานียมิติ ศพฺทะ ศฺรุตะ | ส กถยติ- เก ยูยํ ภวนฺตะ, เกน วา กรฺมณา อิโหปปนฺนาะ ? โศฺรณะ ทุษฺกุหกา 
ชามฺพูทฺวีปกา มนุษฺยาะ | นาภิศฺรทฺฤธาสฺยสิ | อหํ ภวนฺตะ ปฺรตฺยกฺษทรฺศี, กสฺมานฺนาภิศฺรทฺฤธาสฺเย ? 
เต คาถํา ภาษนฺเต- 
 

  อาโกฺรศกา โรษกา วยํ มตฺสรีณะ กุฏกุญฺจกา วยมฺ | 
  ทานํ จ น ทตฺตมณฺวปิ เยน วยํ ปิตฺฤโลกมาคตาะ ||1|| 
 

 โศฺรณ คจฺฉ, ปุณฺยมเหศาขฺยสฺตฺวมฺ | อสฺติ กศฺจิตฺ ตฺวยา ทฺฤษฺฏะ เปฺรตนครํ ปฺรวิษฺฏะ             
สฺวสฺติเกฺษมาภฺยํา นิรฺคจฺฉนฺ ? ส สํปฺรสฺถิตะ ยาวตฺ เตนาเสา ปุรุโษ ทฺฤษฺฏะ | เตโนกฺตะ- ภทฺรมุข, อโห                   
พต ตฺวยา มมาโรจิตํ สฺยาตฺ ยเถทํ เปฺรตนครมิติ, นาหมตฺร ปฺรวิษฺฏะ สฺยามฺ | ส เตโนกฺตะ- โศฺรณ คจฺฉ,                
ปุณฺยมเหศาขฺยสฺตฺวมฺ, เยน ตฺวํ เปฺรตนครํ ปฺรวิศฺย สฺวสฺติเกฺษมาภฺยํา นิรฺคตะ | ส สํปฺรสฺถิตะ | ยาวทปรํ 
ปศฺยติ อายสํ นครมุจฺจํ จ ปฺรคฺฤหีตํ จ | ตตฺราปิ ทฺวาเร ปุรุษสฺติษฺ ติ กาลศฺจณฺโฑ โลหิตากฺษ                
อุทฺวิทฺธปิณฺโฑ โลหลคุฑวฺยคฺรหสฺตะ | ส ตสฺย สกาศมุปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺไยวมาห- โภะ ปุรุษ, อสฺติ 
อตฺร นคเร ปานียมฺ ? ส ตูษฺณี  วฺยวสฺถิตะ | ภูยสฺเตน ปฺฤษฺฏะ- โภะ ปุรุษ, อสฺติ อตฺร นคเร ปานียมฺ ? 
ส ตูษฺณี  วฺยวสฺถิตะ | เตน ตตฺร ปฺรวิศฺย ปานียํ ปานียมฺ อิติ ศพฺทะ กฺฤตะ | อเนไกะ เปฺรตสหสฺ-
ไรรฺทคฺธสฺถูณากฺฤติภิรสฺถิยนฺตฺรวทุจฺฉฺริไตะ สฺวเกศโรมปฺรติจฺฉนฺไนะ ปรฺวโตทรสํนิไภะ สูจีฉิทฺโรปม -           
มุไขรนุปริวาริตะ | โศฺรณ การุณิกสฺตฺวมฺ | อสฺมากํ ตฺฤษารฺตานํา ปานียมนุปฺรยจฺฉ | ส กถยติ- อหมปิ 
ภวนฺตะ ปานียเมว มฺฤคยามิ | กุโต'หํ ยุษฺมากํ ปานียํ ททามีติ ? เต กถยนฺติ- โศฺรณ, เปฺรตนครมิทมฺ |  
กุโต'ตฺร ปานียมฺ ? อทฺยาสฺมาภิรฺทฺวาทศภิรฺวรฺไษสฺตฺวตฺสกาศาตฺ ปานียํ ปานียมิติ ศพฺทะ ศฺรุตะ |                 
ส จาห- เก ยูยํ ภวนฺตะ, เกน วา กรฺมาณ อิโหปปนฺนาะ ? ต อูจุะ- โศฺรณ, ทุษฺกุหกา ชามฺพุทฺวีปกา 
มนุษฺยาะ | นาภิศฺรทฺฤธาสฺยสิ | ส จาห- อหํ ภวนฺตะ ปฺรตฺยกฺษทรฺศี | กสฺมานฺนาภิศฺรทฺฤธาสฺเย ?               
เต คาถํา ภาษนฺเต – 
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  อาโรคฺยมเทน มตฺตกา เย ธนโภคมเทน มตฺตกาะ | 
  ทานํ จ น ทตฺตมณฺวปิ เยน วยํ ปิตฺฤโลกมาคตาะ ||2|| 

 โศฺรณ คจฺฉ, ปุณฺยกรฺมา ตฺวมฺ | อสฺติ กศฺจิตฺ ตฺวยา ทฺฤษฺฏะ ศฺรุตะ ส เปฺรตนครํ ปฺรวิศฺย 
สฺวสฺติเกฺษมาภฺยํา ชีวนฺนิรฺคจฺฉนฺ ? ส สํปฺรสฺถิตะ | ยาวตฺ เตนาเสา ปุรุโษ ทฺฤษฏะ | ส เตโนกฺตะ-               
ภทฺรมุข, อโห พต ยทิ ตฺวยา มมาโรจิตํ สฺยาทฺ ยเถทํ เปฺรตนครมิติ , ไนวาหมตฺร ปฺรวิษฺฏะ สฺยามฺ |          
ส กถยติ- โศฺรณ คจฺฉ, ปุณฺยมเหศาขฺยสฺตฺวมฺ | อสฺติ กศฺจิตฺ ตฺวยา ทฺฤษฺฏะ ศฺรุโต วา เปฺรตนครํ ปฺรวิศฺย                       
สฺวสฺติเกฺษมาภฺยํา ชีวนฺ นิรฺคจฺฉนฺ ? ส สํปฺรสฺถิตะ | ยาวตฺปศฺยติ สูรฺยสฺยาสฺตคมนกาเล วิมานมฺ,จตโสฺร'-
ปฺสรสะ อภิรูปาะ ปฺราสาทิกา ทรฺศนียาะ | เอกะ ปุรุโษ'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ องฺคทกุณฺฑล-
วิจิตฺรมาลฺยาภรณานุเลปนสฺตาภิะ สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ส ไตรฺทูรต เอว ทฺฤษฺฏะ | เต                   
ตํ ปฺรตฺยวภาษิตุมารพฺธาะ | สฺวาคตํ โศฺรณ, มาสิ ตฺฤษิโต พุภุกฺษิโต วา ? ส สํลกฺษยติ- นูนํ เทโว'ยํ               
วา นาโค วา ยกฺโษ วา ภวิษฺยติ | อาห จ- อารฺย ตฺฤษิโต'สฺมิ, พุภุกฺษิโต'สฺมิ | ส ไตะ สฺนาปิโต โภชิตะ | 
ส ตสฺมินฺ วิมาเน ตาวตฺ สฺถิโต ยาวตฺ สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมยะ | ส เตโนกฺตะ- โศฺรณ อวตรสฺว,          
อาทีนโว'ตฺร ภวิษฺยติ | โส'วตีรฺย เอกานฺเต วฺยวสฺถิตะ | ตตะ ปศฺจาตฺ สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมเย ตทฺ
วิมานมนฺตรฺหิตมฺ | ตา อปิ อปฺสรโส'นฺตรฺหิตาศฺจ | จตฺวาระ ศฺยามศพลาะ กุรฺกราะ ปฺราทุรฺภูตาะ | 
ไตสฺตํ ปุรุษมวมูรฺธกํ ปาตยิตฺวา ตาวตฺ ปฺฤษฺ วํศานุตฺปาฏโยตฺปาฏย ภกฺษิโต ยาวตฺ สูรฺยสฺยาสฺตคมน-
กาลสมยะ | ตตะ ปศฺจาตฺ ปุนรปิ ตทฺวิมานํ ปฺราทุรฺภูตมฺ, ตา อปฺสรสะ ปฺราทุรฺภูตาะ | ส จ ปุรุษสฺตาภิะ 
สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ส เตษํา สกาศมุปสํกฺรมฺย กถยติ - เก ยูยมฺ , เกน จ กรฺมณา 
อิโหปปนฺนาะ ? เต โปฺรจุะ- โศฺรณ ทุษฺกุหกา ชามฺพูทฺวีปกา มนุษฺยาะ | นาภิศฺรทฺทธาสฺยสิ | ส จาห- 
อหํ ปฺรตฺยกฺษทรฺศี, กถํ นาภิศฺรทฺทธาสฺเย ? โศฺรณ, อหํ วาสวคฺรามเก เอารภฺรก อาสีตฺ | อุรภฺรานฺ          
ปฺรฆาตฺย ปฺรฆาตฺย มําสํ วิกฺรีย ชีวิกํา กลฺปยามิ | อารฺยศฺจ มหากาตฺยายโน มมานุกมฺปยา อาคตฺย        
กถยติ- ภทฺรมุข, อนิษฺโฏ'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรม ตฺวมสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | นาหํ ตสฺย 
วจเนน วิรมามิ | ภูโย ภูยะ ส มํา วิจฺฉนฺทยติ- ภทฺรมุข, อนิษฺโฏ'สฺย กรฺมโณ ผลวิปากะ | วิรม              
ตฺวมสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | ตถาปิ อหํ น ปฺรติวิรมามิ | ส มํา ปฺฤจฺฉติ- ภทฺรมุข, กึ ตฺวเมตา-            
นุรภฺรานฺ ทิวา ปฺรฆาตยสิ อาโหสฺวิทู ราเตฺรา ? มโยกฺตะ- อารฺย ทิวา, ปฺรฆาตยามีติ | ส กถยติ-            
ภทฺรมุข, ราเตฺรา ศีลสมาทานํ กึ น คฺฤหฺณาสิ | มยา ตสฺยานฺติกาทฺ ราเตฺรา ศีลสมาทานํ คฺฤหีตมฺ | 
ยตฺตทฺ ราเตฺรา ศีลสมาทานํ คฺฤหีตมฺ, ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ราตฺราเววํวิธํ ทิวฺยํ สุขํ ปฺรตฺยนุภวามิ | 
ยนฺมยา ทิวา อุรภฺราะ ปฺรฆาติตาะ, ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ทิวา เอวํวิธํ ทุะขํ ปฺรตฺยนุภวามิ | คาถํา จ 
ภาษเต- 
 

  ทิวสํ ปรปฺราณปีฑโก ราเตฺรา ศีลคุไณะ สมนฺวิตะ | 
  ตสฺไยตตฺกรฺมณะ ผลํ หฺยนุภวามิ กลฺยาณปาปกมฺ ||3||     
 

 โศฺรณ, คมิษฺยสิ ตฺวํ วาสวคฺรามกมฺ ? คมิษฺยามิ | ตตฺร มม ปุตฺระ ปฺรติวสติ | ส อุรภฺรานฺ               
ปฺรฆาตฺย ปฺรฆาตฺย ชีวิกํา กลฺปยติ | ส ตฺวยา วกฺตวฺยะ- ทฺฤษฺฏสฺเย มยา ปิติ | กถยติ- อนิษฺโฏ'สฺย 
กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรมาสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | โภะ ปุรุษ, ตฺวเมวํ กถยติ- ทุษฺกุหกา ชามฺพุทฺ-
วีปกา มนุษฺยา อิติ | นาภิศฺรทฺทธาสฺยติ | โศฺรณ, ยทิ น ศฺรทฺทธาสฺยติ, วยกฺตวฺยสฺตว ปิตา กถยติ-อสฺติ           



530 
 

 

สูนาธสฺตาตฺ สุวรฺณสฺย กลศะ ปูรยิตฺวา สฺถาปิตะ | ตมุทฺธฺฤตฺยาตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน ปฺรีณย | อารฺยํ จ 
มหากาตฺยายนํ กาเลน กาลํ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทย, อสฺมากํ จ นามฺนา ทกฺษิณามาเทศย | อปฺเยไวตตฺ 
กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษวํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉตฺ | ส สํปฺรสฺถิตะ | ยาวตฺ สูรฺยสฺยาภฺยุทฺคมนกาลสมเย ปศฺยติ 
อปรํ วิมานมฺ | ตตฺร เอกา อปฺสรา อภิรูปา ทรฺศนียา ปฺราสาทิกา, เอกศฺจ ปุรุษ อภิรูโป ทรฺศนียะ       
ปฺราสาทิกาะ องฺคทกุณฺฑลวิจิตฺรมาลฺยาภรณานุเลปนสฺตยา สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ส ตํ ทูรต 
เอว ทฺฤษฺฏวา ปฺรตฺยวภาษิตุมารพฺธะ | สฺวาคตํ โศฺรณ, มา ตฺฤษิโต'สิ, มา พุภุกฺษิโต'สิ วา ? ส สํลกฺษยติ 
นูนมยํ เทโว วา นาโค วา ยกฺโษ วา ภวิษฺยติ | ส กถยติ- ตฺฤษิโต'สฺมิ พุภุกฺษิตศฺจ | ส เตน สฺนาปิโต         
โภชิตาะ | ส ตสฺมินฺ วิมาเน ตาวตฺ สฺถิตะ ยาวตฺ สูรฺยสฺยาสฺตํคมนกาลสมยะ | ส เตโนกฺตะ- อวตรสฺว,  
อาทีนโว'ตฺร ภวิษฺยติ | ส ทฺฤษฺฏาทีนโว'วตีรฺย เอกานฺเต'วสฺถิตะ | ตตะ ปศฺจาตฺ สูรฺยสฺยาสฺตคมนกาล-
สมเย ตทฺวิมานมนฺตรฺหิตมฺ | สาปิ อปฺสรา อนฺตรฺหิตา | มหตี ศตปที ปฺราทุรฺภูตา | ตยา ตสฺย ปุรุษสฺย 
กาเยน กายํ สปฺตกฺฤตฺโว เวษฺฏยิตฺวา ตาวทุปริมสฺติษฺกํ ภกฺษยนฺตี สฺถิตา, ยาวตฺ ส เอว สูรฺยสฺยาภฺยุทฺ-
คมนกาลสมยะ | ตตะ ปศฺจาตฺ ปุนรปิ ตทฺวิมานํ ปฺราทุรฺภูตมฺ | สาปิ อปฺสราะ ปฺราทุรฺภูตา | ส จ               
ปุรุโษ'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกสฺตยา สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ส ตมุปสํกฺรมฺย ปฺฤจฺฉติ-             
โก ภวานฺ, เกน กรฺมณา อิโหปปนฺนะ ? ส เอวมาห- โศฺรณ, ทุษฺกุหกา ชามฺพูทฺวีปกา มนุษฺยาะ, 
นาภิศฺรทฺทธาสฺยสิ | ส กถยติ- อหํ ปฺรตฺยกฺษทรฺศี, กสฺมานฺนาภิศฺรทฺทธาสฺเย ? ส กถยติ- ยทิ เอวมฺ, อหํ 
วาสวคฺรามเก พฺราหฺมณ อาสีตฺ ปารทาริกะ | อารฺยศฺจ มหากาตฺยายโน มมานุกมฺปยา อาคตฺย กถยติ- 
ภทฺรมุข, อนิษฺโฏ'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรม ตฺวมสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | ตสฺย วจนาทหํ น             
ปฺรติวิรมามิ | ภูโย ภูยะ ส มํา ตฺวํ ทิวา คจฺฉสิ, อาโหสฺวิทฺ ราเตฺรา ? ส มยาภิหิตะ- อารฺย ราเตฺรา |               
ส กถยติ- ภทฺรมุข, ทิวา กึ น ศีลสมาทานํ คฺฤหฺณาสิ ? มยา ตสฺยานฺติเก ทิวา ศีลสมาทานํ คฺฤหีตมฺ |            
ยตฺตนฺมยา อารฺยสฺย กาตฺยายนสฺยานฺติกาทฺ ทิวา ศีลสมาทานํ คฺฤหีตมฺ , ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ทิวา 
เอวํวิธํ ทิวฺยมุขํ ปฺรตฺยนุภวามิ | ยตฺตทฺราเตฺรา ปรทาราภิคมนํ กฺฤตมฺ , ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน                 
ราตฺราเววํวิธํ ทุะขํ ปฺรตฺยนุภวามิ | คาถํา จ ภาษเต- 
 

  ราเตฺรา ปรทารมูรฺจฺฉิโต ทิวสํ ศีลคุไณะ สมนฺวิตะ | 
  ตสฺไยตตฺ กรฺมณะ ผลํ หฺยนุภวามิ กลฺยาณปาปกมฺ ||4|| 
 

 โศฺรณ, คมิษฺยสิ ตฺวํ วาสวคฺรามกมฺ | ตตฺร มม ปุโตฺร พฺราหฺมณะ ปารทาริกะ | ส               
วกฺตวฺยะ- ทฺฤษฺฏสฺเต มยา ปิตา | ส กถยติ - อนิษฺโฏ 'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรมาสฺมาตฺ 
ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | โภะ ปุรุษ, ตฺวเมวํ กถยสิ- ทุษฺกุหกา ชามฺพุทฺวีปกา มนุษฺยา อิติ | เอตนฺเม กะ 
ศฺรทฺทธาสฺยติ ? โศฺรณ ยนฺน ศฺรทฺทธาสฺยติ, วกฺตวฺยะ- ตว ปิตฺรา อคฺนิษฺโฏมสฺยาธสฺตาตฺ สุวรฺณกลศะ 
ปูรยิตฺวา สฺถาปิตะ | ตมุทฺธฺฤตฺยาตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน ปฺรีณย | อารฺยํ จ มหากาตฺยายนํ กาเลน กาลํ 
ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทย | อสฺมากํ จ นามฺนา ทกฺษิณํา เทศย | อปฺเยไวตตฺ กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ 
คจฺเฉตฺ | ส สํปฺรสฺถิตะ | ยาวตฺ ปศฺยติ วิมานมฺ | ตตฺไรกา สฺตฺรี อภิรูปา ทรฺศนียา ปฺราสาทิกา องฺคท
กุณฺฑลวิจิตฺรมาลฺยาภรณานุเลปนา | ตสฺยาศฺจตุรฺษุ ปรฺยงฺกปาทเกษุ จตฺวาระ เปฺรตา พทฺธาสฺติษฺ นฺติ | 
สา ตํ ทูรต เอว ทฺฤษฺฏวา ปฺรตฺยวภาษิตุมารพฺธา- โศฺรณ, สฺวาคตมฺ | มา ตฺฤษิโต'สิ มา พุภุกฺษิโต'สิ วา ? 
ส สํลกฺษยติ- นูนํ เทวียํ วา นาคี วา ยกฺษี วา ภวิษฺยติ | ส กถยติ- อารฺเย, ตฺฤษิโต'สฺมิ พุภุกฺษิโต'สฺมิ | 
ตยาสาวุทฺวรฺติตะ สฺนาปิต อาหาโร ทตฺตะ | อุกฺตํ จ- โศฺรณ, ยทิ เอเต กึจินฺมฺฤคยนฺติ, มา ทาสฺยสีติ 
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อุกฺตฺวา เตษํา สตฺตฺวานํา กรฺมสฺวกฏํา ปฺรตฺยกฺษีกรฺตุกามา วิมานํ ปฺร วิศฺยาวสฺถิตา | เต มฺฤคยิ-              
ตุมารพฺธาะ- โศฺรณ การุณิกสฺตฺวมฺ | พุภุกฺษิตา วยมฺ | อสฺมากมนุปฺรยจฺฉ | เตไนกสฺย กฺษิปฺตมฺ- พุสปฺลาวี 
ปฺ ราทุรฺ ภูตา |  อปรสฺ ย  กฺษิปฺตมฺ - อโยคุฑํ  ภกฺษยิตุ มารพฺธะ |  อปรสฺ ย  กฺษิปฺตมฺ - สฺ วมํ าสํ                          
ภกฺษยิตุมารพฺธะ- อปรสฺย กฺษิปฺตมฺ- ปูยโศณิตํ ปฺราทุรฺภูตมฺ | สา วิสฺรคนฺเธน นิรฺคตา | โศฺรณ                     
นิวาริตสฺตฺวํ มยา | กสฺมาตฺ ตฺวไยษํา ทตฺตมฺ ? กึ มม การุณิกยา ? ตฺวเมว การฺณิกตระ | ส กถยติ- ภคินี, 
ตไวเต เก ภวนฺติ ? สา กถยติ- อยํ เม สฺวามี, อยํ เม ปุตฺระ, อิยํ เม สฺนุษา, อิยํ เม ทาสี | ส อาห-                
เก ยูยมฺ, เกน วา กรฺมณา อิโหปปนฺนาะ ? ตโยกฺตมฺ- โศฺรณ, ทุษฺกุหกา ชามฺพุทฺวีปกา มนุษฺยา อิติ 
นาภิศฺรทฺทธาสฺยสิ | อหํ ปฺรตฺยกฺษทรฺศี กสฺมานฺนาภิศฺรทฺทธาสฺเย ? สา กถยติ- อหํ วาสวคฺรามเก                   
พฺราหฺมณี อาสีตฺ | มยา นกฺษตฺรราตฺรฺยํา ปฺรตฺยุปสฺถิตายํา ปฺรณีตมาหารํ สชฺชีกฺฤตมฺ | อารฺยมหากาตฺ-
ยายโน มมานุกมฺปยา วาสวคฺรามเก ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | ส มยา ทฺฤษฺฏะ กายปฺราสาทิกศฺจิตฺต-              
ปฺราสาทิกะ | จิตฺตมภิปฺรสนฺนํ ทฺฤษฺฏวา ส มยา ปฺรสาทชาตยา ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ | ตสฺยา มม 
พุทฺธิรุตฺปนฺนาสฺวามินมนุโมทยามิ, ปฺราโมทฺยมุตฺปาทยิษฺยตีติ | ส สฺนาตฺวา อาคตะ | มโยกฺตมฺ- อารฺย
ปุตฺร, อนุโมทสฺว, มยารฺโย มหากาตฺยายนะ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ | ส รุษิโต ยาวทฺ พฺราหฺมณานํา               
น ทียเต, ชฺ าตีนํา วา ชฺ าติปูชา น กฺริยเต, ตาวตฺตฺวยา ตสฺไม มุณฺฑกาย ศฺรมณกายาคฺรปิณฺฑกํ 
ทตฺตมฺ ? โส'มรฺษชาตะ กถยติ- กสฺมาตฺ ส มุณฺฑกะ ศฺรมณโก พุสปฺลาวี  น ภกฺษยตีติ ? ตสฺย กรฺมโณ              
วิปาเกนายํ พุสปฺลาวี ภกฺษยติ | มม พุทฺธิรุตฺปนฺนา- ปุตฺรมปิ อนุโมทยามิ, ปฺราโมทฺยมุตฺปาทยิษฺยตีติ | 
โส'ปิ มโยกฺตะ- ปุตฺร, อนุโมทสฺว, มยารฺโย มหากาตฺยายนะ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ | โส'ปิ รุษิโต ยาวทฺ 
พฺราหฺมณานํา น ทียเต, ชฺ าตีนํา วา ชฺ าติปูชา น กฺริยเต, ตาวตฺตฺวยา ตสฺไม มุณฺฑกาย ศฺรมณ-               
กายาคฺรปิณฺฑํ ทตฺตมฺ ? โส'ปิ อมรฺษชาตะ กถยติ- กสฺมาตฺ ส มุณฺฑกะ ศฺรมณโก'โยคุฑํ น ภกฺษยตีติ ? 
ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกนายมโยคุฑํ ภกฺษยติ | นกฺษตฺรราตฺรฺยํา ปฺรตฺยุปสฺถิตายํา มม ชฺ าตยะ                           
ปฺรเหณกานิ เปฺรษยนฺติ | ตานิ อหํ สฺนุษายาะ สมรฺปยามิ | สา ปฺรณีตานิ ปฺรเหณกานิ ภกฺษยิตฺวา มม  
ลูหานิ อุปนามยติ | อหํ เตษํา ชฺ าตีนํา สํทิศามิ- กึ นุ ยูยํ ทุรฺภิกฺเษ ยถา ลูหานิ ปฺรเหณกานิ                  
เปฺรษยต ? เต มม สํทิศนฺติ- น วยํ ลูหานิ เปฺรษยามะ, อปิ ตุ ปฺรณีตานฺเยว ปฺรเหณกานิ เปฺรษยามะ | 
มยา สฺนุษาภิหิตา- วธูเก, มา ตฺวํ ปฺรณีตานิ ปฺรเหณกานิ ภกฺษยิตฺวาสฺมากํ ลูหานิ อุปนามยสิ ? สา              
กถยติ- กึ สฺวมําสํ น ภกฺษยติ ยา ตฺวทียานิ ปฺรเหณกานิ ภกฺษยตีติ ? อิยํ ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน                  
สฺวมําสานิ ภกฺษยติ | นกฺษตฺรราตฺรฺยํา ปฺรตฺยุปสฺถิตายํา ปฺรณีตานิ ปฺรเหณกานิ ทตฺตฺวา ชฺ าตีนํา      
เปฺรษยามิ | สา ทาริกา ตานิ ปฺรณีตานิ ปฺรเหณกานิ มารฺเค'นฺตรฺภกฺษยิตฺวา เตษํา ลูหานิ อุปนามยติ | 
เต มม สํทิศนฺติ- กึ นุ ตฺวํ ทุรฺภิกฺเษ ยถา ลูหานิ อสฺมากํ ปฺรเหณกานิ เปฺรษยสิ ? อหํ เตษํา สํทิศามิ- 
นาหํ ลูหานิ เปฺรษยามิ, อปิ ตุ ปฺรณีตานฺเยวาหํ เปฺรษยามีติ | มยา ทาริกาภิหิตา- ทาริเก, มา ตฺวํ              
ปฺรณีตานิ ปฺรเหณกานิ ภกฺษยิตฺวา เตษํา ลูหานิ อุปนามยสิ | สา กถยติ- กึ นุ ปูยโศณิตํ น ภกฺษยติ,           
ยาตฺวทียานิ ปฺรเหณกานิ ภกฺษยตีติ ? ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกเนยํ ปูยโศณิตํ ภกฺษยติ | มม พุทฺธิรุตฺปนฺนา- 
ตตฺร ปฺรติสํธึ คฺฤหฺณียํา ยตฺไรตานฺ  สรฺวานฺ สฺวกํ สฺวกํ กรฺมผลํ ปริภุญฺชานานฺ ปศฺเยยมิติ | ยยา               
มยารฺยมหากาตฺยายนํ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทฺย ปฺรณีเต ตฺรายสฺตฺรึเศ เทวนิกาเย อุปปตฺตวฺยมฺ , สาหํ               
มิถฺยาปฺรณิธานวศาตฺ เปฺรตมหรฺทฺธิกา สํวฺฤตฺตา | โศฺรณ, คมิษฺยสิ ตฺวํ วาสวคฺรามกมฺ ? ตฺตร มม ทุหิตา 
เวศฺยํ วาหยติ | สา ตฺวยา วกฺตฺวยา- ทฺฤษฺฏาสฺเต มยา ปิตา มาตา ภฺราตา ภฺราตุรฺชายา ทาสี | เต             
กถยนฺติ- อนิษฺโฏ'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรมาสฺมาทสทฺธรฺมาตฺ | ภคินิ, ตฺวเมว กถยสิ- ทุษฺกุหกา 
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ชามฺพุทฺวีปกา มนุษฺยาะ, นาภิศฺรทฺทธาสฺยนฺติ | โศฺรณ, ยทิ น ศฺรทฺทธาสฺยติ, วกฺตฺวฺยา- ตว เปาราเณ 
ไปตฺฤเก วาสคฺฤเห จตฺวาโร โลหสํฆาฏาะ สุวรฺณสฺย ปูรฺณาสฺติษฺ นฺติ, มธฺเย จ เสาวรฺณทณฺฑกมณฺฑลุะ 
| เต กถยนฺติ- ตมุทฺธฺฤตฺยาตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน ปฺรีณย, อารฺยํ จ มหากาตฺยายนํ กาเลน กาลํ ปิณฺฑเกน  
ปฺรติปาทย, อสฺมากํ จ นามฺนา ทกฺษิณามาเทศย | อปฺเยไวตตฺ กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉตฺ | 
เตน ตสฺยาะ ปฺรติชฺ าตมฺ | เอวํ ตสฺย ปริภฺรมโต ทฺวาทศ วรฺษา อติกฺรานฺตาะ || 
 ตโยกฺตะ- โศฺรณ, คมิษฺยสิ ตฺวํ วาสวคฺรามกมฺ ? ภคินิ, คมิษฺยามิ | ส ตสฺมินฺเนว วิมาเน  
อุษิตะ | ตยา เตษาเมว เปฺรตานามชฺ า ทตฺตา- ภวนฺโต คจฺฉต, โศฺรณํ โกฏิกรฺณํ สุปฺตเมว วาสว-             
คฺรามเก ไปตฺฤเก อุทฺยาเน สฺถาปยิตฺวา อาคจฺฉต | ไตรฺวาสวคฺรามเก ไปตฺฤเก อุทฺยาเน สฺถาปิตะ | ส  
ปฺรติวิพุทฺโธ ยาวตฺ ปศฺยติ ฆณฺฏาฉตฺราณิ วฺยชนานิ, อกฺษราณิ ลิขิตานิ- ยทิ ตาวจฺโฉฺรณะ โกฏิกรฺโณ  
ชีวติ, ลฆฺวาคมนาย, กฺษิปฺรมาคมนาย, จฺยุตะ กาลคโต คตฺยุปปตฺติสฺถานาตฺ สฺถานานฺตรวิเศษตาไย |            
ส สํลกฺษยติ- ยทิ อหํ มาตาปิตฺฤภฺยํา มฺฤต เอว คฺฤหีตะ, กสฺมาทฺภูโย'หํ คฺฤหํ ปฺรวิศามิ ? คจฺฉามิ, อารฺย 
มหากาตฺยายนสฺยานฺติกาตฺ ปฺรวฺรชามีติ | อถ โศฺรณะ โกฏิกรฺโณ เยนายุษฺมานฺ มหากาตฺยายนสฺ -                 
เตโนปสํกฺรานฺตะ | อทฺรากฺษีทายุษฺมานฺ มหากาตฺยายนะ โศฺรณํ โกฏิกรฺณํ ทูราเทว | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนะ 
โศฺรณํ โกฏิกรฺณมิทมโวจตฺ- เอหิ โศฺรณ, สฺวาคตํ เต | ทฺฤษฺฏสฺเต โศฺรณ อยํ โลกะ ปรศฺจ โลกะ ? ส              
กถยติ- ทฺฤษฺโฏ ภทนฺต มหากาตฺยายน | ลเภยาหํ ภทนฺต มหากาตฺยายน สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย       
ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ  ภิกฺษุภาวมฺ | จเรยมหํ ภวโต'นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมฺ | ส อารฺเยโณกฺตะ- โศฺรณ, ตํา 
ตาวตฺ ปูรฺวิกํา ปฺรติชฺ ำ ปริปูรย | ยถาคฺฤหีตานฺ สํเทศานฺ สมรฺปเยติ | ส ตสฺเยารภฺริกสฺย สกาศมุป-              
สํกฺรานฺตะ | ภทฺรมุข, ทฺฤษฺฏสฺเต ปิตา มยา | ส กถยติ - อนิษฺโฏ 'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ |                    
วิรมาสฺมาทสทฺธรฺมาตฺ | โภะ ปุรุษ, อทฺย มม ปิตุรฺทฺวาทศวรฺษาณิ กาลคตสฺย | อสฺติ กศฺจิทฺ ทฺฤษฺฏะ  
ปรโลกาตฺ ปุนราคจฺฉนฺ ? ภทฺรมุข, เอโษ'หมาคตะ | นาเสา ศฺรทฺทธาติ | ภทฺรมุข, ยทิ น ศฺรทฺทธาสิ,              
ส ตว ปิตา กถยติ- อสฺติ สูนาธสฺตาตฺ สุวรฺณสฺย กลศะ | ปูรฺณสฺติษฺ ติ | ตมุทฺธฺฤตฺยาตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน 
ปฺรีณย | อารฺยํ จ มหากาตฺยายนํ กาเลน กาลํ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทย, อสฺมากํ จ นามฺนา ทกฺษิณา-               
มาเทศย | อปฺเยไวตตฺ กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉตฺ | ส สํลกฺษยติ- น กททาจิเทวํ มยา ศฺรุต
ปูรฺวมฺ | ปศฺยามิ, สเจทฺ ภูตํ ภวิษฺยติ, สรฺวเมตตฺ สตฺยมฺ | เตน คตฺวา ขนิตมฺ | ยาวตฺ ตตฺ สรฺวํ ตตฺ ตไถว | 
เตนาภิศฺรทฺทธาตมฺ | ตตะ ปศฺจาตฺ ส ปารทาริกสฺย สกาศมุปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย กถยติ- ภทฺรมุข, 
ทฺฤษฺฏสฺเต มยา ปิตา | ส กถยติ- อนิษฺโฏ'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรมาสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ |  
ส กถยติ- โภะ ปุรุษ, อทฺย มม ปิตุรฺทฺวาทศ วรฺษาณิ กาลํ คตสฺย | อสฺติ กศฺจิตฺ ตฺวยา ทฺฤษฏะ ปรโลกํ 
คตฺวา ปุนราคจฺฉนฺ ? ภทฺรมุข, เอโษ'หมาคตะ | นาเสา ศฺรทฺทธาติ | ส จาห- ภทฺรมุข, สเจนฺ
นาภิศฺรทฺทธาสิ, ตว ปิตฺรา อคฺนิษฺโฏมสฺยาธสฺตาตฺ สุวรฺณสฺย กลศะ ปูรยิตฺวา สฺถาปิตะ | ส กถยติ- 
ตมุทฺธฺฤตฺยาตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน ปฺรีณย, อารฺยํ จ มหากาตฺยายนํ กาเลน กาลํ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทย,     
อสฺมากํ จ นามฺนา ทกฺษิณามาเทศย | อปฺเยไวตตฺ กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉตฺ | ส                   
สํลกฺษยติ- น กทาจิเทตนฺมยา ศฺรุตปูรฺวมฺ | ปศฺยามิ, สเจทฺ ภูตํ ภวิษฺยติ, สรฺวเมตตฺ สตฺยมฺ | เตน คตฺวา 
ขนิตมฺ | ยาวตฺ ตตฺสรฺวํ ตตฺตไถว | เตนาภิศฺรทฺทธาตมฺ | ส ตสฺยา เวศฺยายาะ สกาศมุปสํกฺรานฺตะ | 
อุปสํกฺรมฺย กถยติ- ภคินิ, ทฺฤษฺฏาสฺเต มยา มาตา ปิตา ภฺราตา ภฺราตุรฺชายา ทาสี | เต กถยนฺติ-                 
อนิษฺโฏ'สฺย กรฺมณะ ผลวิปากะ | วิรมาสฺมาตฺ ปาปกาทสทฺธรฺมาตฺ | สา กถยติ- โภะ ปุรุษะ, มม                 
มาตาปิตฺโรรฺทฺวาทศ วรฺษาณิ กาลคตโยะ | อสฺติ กศฺจิตฺ ตฺวยา ทฺฤษฺฏะ ปรโลกํ คตฺวา ปุนราคจฺฉนฺ ?          
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ส กถยติ- เอโษ'หมาคตะ | สา น ศฺรทฺทธาติ | ส กถยติ- ภคินิ, สเจนฺนาภิศฺรทฺทธาสิ, ตว เปาราเณ 
ไปตฺฤเก วาสคฺฤเห จตสฺระ โลหสํฆาฏาะ สุวรฺณปูรฺณา-สฺติษฺ นฺติ, มธฺเย จ เสาวรฺณทณฺฑกมณฺฑลุะ |  
เต กถยนฺติ- ตมุทฺธฺฤตฺยาตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน ปฺรีณย, อารฺยํ จ มหากาตฺยายนํ กาเลน กาลํ ปิณฺฑเกน             
ปฺรติปาทย, อสฺมากํ จ นามฺนา ทกฺษิณามาเทศย | อปฺเยไวตตฺ กรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉตฺ | 
สา สํลกฺษยติ- น กทาจินฺมยา ศฺรุตปูรฺวมฺ | ปศฺยามิ, สเจทฺ ภูตํ ภวิษฺยติ, สรฺวเมตตฺ สตฺยมฺ | ตยา คตฺวา 
ขนิตมฺ | ยาวตฺ ตตฺ สรฺวํ ตตฺตไถว | ตยาภิศฺรทฺทธาตมฺ | โศฺรณะ โกฏิกรฺณะ สํลกฺษยติ- สรฺโว'ยํ โลกะ 
สุวรฺณสฺย ศฺรทฺทธาติ, น ตุ กศฺจินฺมม ศฺรทฺธยา คจฺฉตีติ | เตน ไวปุษฺปิตมฺ | ศิศุตฺเว สุวรฺโณนฺ ทศนา 
พทฺธาะ | ตยาเสา ปฺรตฺยภิชฺ าตะ | สฺยาทารฺยะ โศฺรณะ โกฏิกรฺณ เอว เต ภคินีชนะ สํชานเต (?) | 
ตยา คตฺวา ตสฺย มาตาปิตฺฤภฺยามาโรจิตมฺ | อมฺพ ตาต โกฏิกรฺโณ'ภฺยาคต อิติ | อเนไกสฺเตษามาโรจิตมฺ 
| เต น กสฺยจิตฺ ศฺรทฺธา คจฺฉนฺติ | เต กถยนฺติ- ปุตฺริ ตฺวมปฺยสฺมากมุตฺปฺราสยสิ | ยาวทเสา สฺวยเมว 
คตะ | เตน ทฺวารโกษฺ เก สฺถิตฺโวตฺกาศนศพฺทะ กฺฤตะ | หิรณฺยสฺวโร'เสา มหาตฺมา | ตสฺย ศพฺเทน สรฺวํ 
คฺฤหมาปูริตมฺ | ส ไตะ  สฺวเรณ ปฺรตฺยภิชฺ าตะ | เต กณฺเ  ปริษฺวชฺย รุทิตุมารพฺเธา | เตษํา พาษฺเปณ 
ปฏลานิ สฺผุฏิตานิ | ทฺรษฺฏมารพฺเธา | ส กถยติ- อมฺพ ตาต อนุชานีธฺวมฺ | ปฺรวฺรชิษฺยามิ สมฺยเคว  
ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกามฺ | เตา กถยตะ- ปุตฺร อาวํา ตฺวทีเยน โศเกน รุทนฺตาวนฺธีภูเตา | อิทานี               
ตฺวาเมวาคมฺย จกฺษุะ ปฺรติลพฺธมฺ | ยาวทาวํา ชีวามะ, ตาวนฺน ปฺรวฺรชิตวฺยมฺ | ยทา กาลํ กริษฺยามะ, 
ตทา ปฺรวฺรชิษฺยสิ| เตนายุษฺมโต มหากาตฺยายนสฺยานฺติกาทฺธรฺมํ ศฺรุตฺวา โสฺรตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ, 
มาตาปิตเรา จ ศรณคมนศิกฺษาปเทษุ ปฺรติษฺ าปิเตา | อาคมจตุษฺฏยมธีตมฺ , สกฺฤทาคามิผลํ  
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | มาตาปิตเรา สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิเตา || 
 อปเรณ สมเยน ตสฺย มาตาปิตเรา กาลคเตา | ส ตํ ธนชาตํ ทีนานาถกฺฤปเณภฺโย ทตฺตฺวา                
ทริทฺรานทริทฺรานฺ กฺฤตฺวา เยนายุษฺมานฺ มหากาตฺยายนสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺยายุษฺมโต               
มหากาตฺยายนสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต 'สฺถาตฺ | เอกานฺเต สฺถิตะ โศฺรณะ โกฏิกรฺณ                
อายุษฺมนฺตํ มหากาตฺยายนมิทมโวจตฺ- ลเภยาหมารฺยมหากาตฺยายน สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามฺ ,              
ยาวจฺจเรยาหํ ภควโต'นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมฺ | ส อายุษฺมตา มหากาตฺยายเนน ปฺรวฺรชิตะ | เตน ปฺรวฺรชฺย 
มาตฺฤกาธิตา, อนาคามิผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อสฺมาตฺ ปรานฺตเกษุ ชนปเทษฺวลฺปภิกฺษุกมฺ | กฺฤจฺเฉฺรณ  
เทศวรฺโค คณะ ปริปูรฺยเต | ส ไตฺรมาสี  ศฺรามเณโร ธาริตะ | ธรฺมตา ขลุ ยถา พุทฺธานํา ภควตํา            
ศฺราวกาณํา ทฺเวา สํนิปาเตา ภวตะ | ยจฺจาษาฒฺยํา วรฺโษปนายิกายํา ยจฺจ การฺติกฺยํา ปูรฺณมาสฺยามฺ | 
ตตฺร เย อาษาฒฺยํา วรฺโษปนายิกายํา สํนิปตนฺติ ,  เต ตําสฺตานุทฺเทศโยคมนสิการานุทฺคฺฤหฺย                    
ปรฺยวาปฺย ตาสุ ตาสุ คฺรามนครนิคมราษฺฏรราชธานีษุ วรฺษามุปคจฺฉนฺติ | เย การฺติกฺยํา เปารฺณมาสฺยํา 
สํนิปตนฺติ, เต ยถาธิคตมาโรจยนฺติ, อุตฺตเร จ ปริปฺฤจฺฉนฺติ สูตฺรสฺย วินยสฺย มาตฺฤกายาะ | เอวเมว 
มหาศฺราวกาณามปิ | อถ เย อายุษฺมโต มหากาตฺยายนสฺย สารฺธํวิหารฺยนฺเตวาสิกา ภิกฺษวะ                   
ตําสฺตานุทฺเทศโยคมนสิการวิเศษานฺ คฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ตาสุ ตาสุ คฺรามนครนิคมราษฺฏ รราชธานีษุ 
วรฺษามุปคตาะ, เต ตฺรยาณํา วารฺษิกาณํา มาสานามตฺยยาตฺ กฺฤตจีวรา นิษฺ  ิตจีวราะ สมาทาย ปาตฺร
จีวรํ เยนายุษฺมานฺ มหากาตฺยายนสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺยายุษฺมโต มหากาตฺยายนสฺย ปาเทา 
ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษฺปณฺณาะ | เอกานฺเต นิษทฺย ยถาธิคตมาโรจยนฺติ , อุตฺตเร จ ปริปฺฤจฺฉนฺติ | 
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เทศวรฺโค คณะ ปริปูรฺณะ | ส เตโนปสํปาทิตะ | เตน ตฺฤตียปิฏกมธีตมฺ | สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ 
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อรฺหนฺ สํวฺฤตฺตะ ไตฺรธาตุกวีตราโค ยาวทฺ อภิวาทฺยศฺจ สํวฺฤตฺตะ || 
 อถายุษฺมโต มหากาตฺยายนสฺย สารฺธํวิหารฺยนฺเตวาสิกา อายุษฺมนฺตํ มหากาตฺยายนํ ยาวตฺ
ตาวตฺ ปรฺยุปาสฺยายุษฺมนฺตํ มหากาตฺยายนมิทวโมจนฺ- ทฺฤษฺโฏ'สฺมาภิรุปาธฺยายะ ปรฺยุปาสิตศฺจ| คจฺฉา
โม วยมฺ, ภควนฺตํ ปรฺยุปาสิษฺยามเห | ส จาห- วตฺสา เอวํ กุรุธฺวมฺ | ทฺรษฺฏวฺยา เอว ปรฺยุปาสิตวฺยา เอว 
หิ ตถาคตา อรฺหนฺตะ สมฺยกฺสํพุทฺธาะ | เตน ขลุ ปุนะ สมเยน โศฺรณะ โกฏิกรฺณสฺตสฺยาเมว ปรฺษทิ                
สํนิษณฺโณ'ภูตฺ สํนิปติตะ | อถายุษฺมานฺ โศฺรณะ โกฏิกรฺณ อุตฺถายาสนาทฺ เอกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา 
ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑลํ ปฺฤถิวฺยํา ปฺรติษฺ าปฺย เยนายุษฺมานฺ มหากาตฺยายนสฺเตนาญฺชลึ กฺฤตฺวา               
ปฺรณมฺยายุษฺมนฺตํ มหากาตฺยายนมิทมโวจตฺ- ทฺฤษฺโฏ มโยปาธฺยายานุภาเวน ส ภควานฺ ธรฺมกาเยน, โน 
ตุ รูปกาเยน | คจฺฉามิ อุปาธฺยาย, รูปกาเยนาปิ ตํ ภควนฺตํ ทฺรกฺษฺยามิ | ส อาห- เอวํ วตฺส กุรุษฺว | 
ทุรฺลภทรฺศนา หิ วตฺส ตถาคตา อรฺหนฺตะ สมฺยกฺสํพุทฺธาะ ตทฺยถา เอาทุมฺพรปุษฺปมฺ | อสฺมากํ จ วจเนน 
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทสฺว, อลฺปาพาธตํา จ ยาวตฺ สุขสฺปรฺศวิหารตํา จ | ปญฺจ ปฺรศฺนําศฺจ ปฺฤจฺฉ- 
อสฺมาตฺ ปรานฺตเกษุ ภทนฺต ชนปเทษุ อลฺปภิกฺษุกมฺ | กฺฤจฺเฉฺรณ ทศวรฺคคณะ ปริปูรฺยเต | ตตฺราสฺมาภิะ 
กถํ ปฺรติปตฺตวฺยมฺ ? ขรา ภูมี โคกณฺฏกา ธานาะ | อสฺมากมปรานฺตเกษุ ชนปเทษุ อิทเมวํรูปมาสฺตรณํ 
ปฺรตฺยาสฺตรณํ ตทฺยถา อวิจรฺม โคจรฺม จฺฉาคจรฺม | ตทนฺเยษุ ชนปเทษุ อิทเมวํรูปมาสฺตรณํ                  
ปฺรตฺยาสฺตรณํ ตทฺยถา เอรโก มเรโก ชนฺทุรโก มนฺทุรกะ | เอวเมวาสฺมาตฺ ปรานฺตเกษุ ชนปเทษฺวิทเมวํ
รูปมาสฺตรณํ ปฺรตฺยาสฺตรณํ ตทฺยถา อวิจรฺม ปูรฺววตฺ | อุทกสฺตพฺธิกา มนุษฺยาะ สฺนาโตปวิจาราะ | 
ภิกฺษุรฺภิกฺโษศฺจีวรกานิ เปฺรษยติ อิตศฺจฺยุตานิ ตตฺราสํปฺราปฺตานิ กสฺไยตานิ ไนะสรฺคิกานิ | อธิวาสยติ 
อายุษฺมาญฺโฉฺรณะ โกฏิกรฺณ อายุษฺมโต มหากาตฺยายนสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถายุษฺมาญฺโฉฺรณะ 
โกฏิกรฺณะ ตสฺยา เอว ราเตฺรรตฺยยาตฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย วาสวคฺรามกํ ปิณฺฑาย            
ปฺราวิกฺษตฺ | ยาวทนุปูรฺเวณ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ | อถายุษฺมาญฺโฉฺรณะ โกฏิกรฺณะ ปาตฺรจีวรํ               
ปฺรติสามยฺย ปาเทา ปฺรกฺษาลฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺไยกานฺเต นิษณฺณะ | ตตฺร 
ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต สฺม- คจฺฉ อานนฺท ตถาคตสฺย โศฺรณสฺย จ โกฏิกรฺณสฺไยกวิหาเร 
มญฺจํ ปฺรชฺ าปย | เอวํ ภทนฺเตติ อายุษฺมานานนฺทสฺตถาคตสฺย โศฺรณสฺย จ โกฏิกรฺณสฺย ยาวตฺ              
ปฺรชฺ าปฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ- ปฺรชฺ าปฺโต ภทนฺต 
ตถาคตสฺย โศฺรณสฺย จ โกฏิกรฺณสฺไยกวิหาเร มญฺโจ ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ มนฺยเต | อถ ภควานฺ เยน 
โศฺรณสฺย โกฏิกรฺณสฺย วิหารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ, ยาวทฺวิหารํ ปฺรวิศฺย นิษณฺณะ | ยาวตฺ ปศฺยติ สฺมฺฤตึ  
ปฺรติมุขมุปสฺถาปฺย | อถายุษฺมานปิ โศฺรณะ โกฏิกรฺโณ พหิรฺวิหารสฺย ปาเทา ปฺรกฺษาลฺย วิหารํ ปฺรวิศฺย 
นิษณฺณะ ปรฺยงฺกมาภุชฺย ยาวตฺ ปฺรติมุขํ สฺมฺฤติมุปสฺถาปฺย | ตํา ขลุ ราตฺรึ ภควานฺ อายุษฺมําศฺจ โศฺรณะ 
โกฏิกรฺณ อารฺเยณ ตูษฺณีภาเวนาธิวาสิตวานฺ | อถ ภควานฺ ราตฺรฺยาะ ปฺรตฺยูษสมเย อายุษฺมนฺตํ โศฺรณํ 
โกฏิกรฺณมามนฺตฺรยเต สฺมปฺรติภาตุ เต โศฺรณ ธรฺโม โย มยา สฺวยมภิชฺ ายาภิสํพุธฺยาขฺยาตะ |               
อถายุษฺมานฺ โศฺรโณ ภควตา กฺฤตาวกาศะ อสฺมาตฺ ปรานฺติกยา คุปฺติกยา อุทานาตฺ ปารายณาตฺ 
สตฺยทฺฤษฺฏะ ไศลคาถา มุนิคาถา อรฺถวรฺคียาณิ จ สูตฺราณิ วิสฺตเรณ สฺวเรณ สฺวาธฺยายํ กโรติ |                  
อถ ภควาญฺโฉฺรณสฺย โกฏิกรฺณสฺย กถาปรฺยวสานํ วิทิตฺวา อายุษฺมนฺตํ เศฺรณํ โกฏิกรฺณมิทมโวจตฺ - สาธุ    
เศฺรณ, มธุรสฺเต ธรฺโม ภาษิตะ ปฺรณีตศฺจ, โย มยา สฺวยมภิชฺ ายาภิสํพุธฺยาขฺยาตะ | อถายุษฺมตะ           
โศฺรณสฺย โกฏิกรฺณสฺไยตทภวตฺ- อยํ เม กาโล ภควต อุปาธฺยายสฺย วจสาโรจยิตุมิติ วิทิตฺโวตฺถายาสนาทฺ 
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ยาวทฺ ภควนฺตํ ปฺรณมฺเยทมโวจตฺ- อสฺมาตฺ ปรานฺตเกษุ ชนปเทษุ วาสวคฺรามเก ภทนฺตมหากาตฺยายนะ 
ปฺรติวสติ, โย เม อุปาธฺยายะ | ส ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทเต อลฺปาพาธตํา จ ปฺฤจฺฉติ ยาวตฺ             
สฺปรฺศวิหารตํา จ | ปญฺจ จ ปฺรศฺนานฺ ปฺฤจฺฉติ วิสฺตเรโณจฺจารยิตวฺยานิ | อถ ภควาญฺจฺโฉฺรณํ            
โกฏิกรฺณมิทมโวจตฺ- อกาลํ เต โศฺรณ ปฺรศฺนวฺยากรณาย | สํฆเมลกะ ตตฺร กาโล ภวิษฺยติ ปฺรศฺนสฺย          
วฺยากรณาย | อถ ภควานฺ กาลฺยเมโวตฺถาย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ |           
อถายุษฺมาญฺโฉฺรณะ โกฏิกรฺโณ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺ -            
เต'สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิโต ภควนฺตมิทมโวจตฺ-อสฺมาตฺ ปรานฺตเกษุ ชนปเทษุ วาสวคฺรามเก ภทนฺต-  
มหากาตฺยายนะ ปฺรติวสติ, โย เม อุปาธฺยายะ | ส ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทเต อลฺปาพาธตํา จ  
ปฺฤจฺฉติ ยาวตฺ สฺปรฺศวิหารตํา จ | ปญฺจ จ ปฺรศฺนานิ วิสฺตเรโณจฺจารยิตวฺยานิ ยถาปูรฺวมุกฺตานิ ยาวตฺ 
กสฺย ไนะสรฺคิกานิ | ภควานาห- ตสฺมาทนุชานามิ | ปฺรตฺยนฺติเมษุ ชนปเทษุ วินยธรปญฺจเมโนปสํปทา, 
สทา สฺนาตะ, เอกปลาศิเก อุปานเห ธารยิตวฺเย น ทฺวิปุฏํา น ตฺริปุฏามฺ | สา เจตฺ กฺษยธรฺมิณี ภวติ, ตํา 
ตฺยกฺตฺวา ปุนรฺนวา คฺรหีตวฺยา | ภิกฺษุรฺภิกฺโษศฺจีวรกานิ เปฺรษยติ อิตศฺจฺยุตานิ ตตฺราสํปฺราปฺตานิ น กสฺย
จินฺไนะสรฺคิกาณิ | อายุษฺมานฺ อุปาลี พุทฺธํ ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉติ- ยทุกฺตํ ภทนฺต ภควตา ปฺรตฺยนฺติเมษุ  
ชนปเทษุ วินยธรปญฺจเมโนปสํปทมฺ, ตตฺร กตโม'นฺตะ กตมะ ปฺรตฺยนฺตะ ? ปูรฺเวโณปาลิ ปุณฺฑวรฺธนํ 
นาม นครมฺ, ตสฺย ปูรฺเวณ ปุณฺฑกกฺโษ นาม ปรฺวตะ, ตตะ ปเรณ ปฺรตฺยนฺตะ | ทกฺษิเณน ศราวตี นาม 
นครี, ตสฺยาะ ปเรณ สราวตี นาม นที, โส'นฺตะ, ตตะ ปเรณ ปฺรตฺยนฺตะ | ปศฺจิเมน สฺถูโณปสฺถูณเกา           
พฺราหฺมณคฺรามเกา, โส'นฺตะ, ตตะ ปเรณ ปฺรตฺยนฺตะ | อุตฺตเรณ อุศีรคิริะ โส'นฺตะ, ตตะ ปเรณ       
ปฺรตฺยนฺตะ || 
 กึ ภทนฺต อายุษฺมตา โศฺรเณน โกฏิกรฺเณน กรฺม กฺฤตมิติ วิสฺตระ | ภควานาห- ภูตปูรฺวํ 
ยาวตฺ กาศฺยโป นาม ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ ภควานฺ ศาสฺตา โลก อุตฺปนฺนะ | เตน ขลุ สมเยน วา
ราณสฺยํา ทฺเวา ชายาปติเกา | ตาภฺยํา กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺยานฺติเก ศรณคมนศิกฺษาปทานิ             
อุทฺคฺฤหีตานิ | ยทา กาศฺยปะ สมฺยกฺสํพุทฺธะ สกลํ พุทฺธการฺยํ กฺฤตฺวา นิรุปธิเศเษ นิรฺวาณธาเตา              
ปรินิรฺวฺฤตะ, ตสฺย ราชฺ า กฺฤกินา จตุรตฺนมยํ ไจตฺยํ การิตํ สมนฺตาทฺโยชนมุจฺจตฺเวน | เตน ตตฺร 
ขณฺฑสฺผุฏปฺรติสํสฺกรณาย เย  ปูรฺวนครทฺวาเร กรปฺรตฺยายา อุตฺติษฺ นฺเต, เต ตสฺมินฺ สฺตูเป'นุปฺรทตฺตาะ 
| ยทา กฺฤกี ราชา กาลคตะ, ตสฺย ปุตฺระ สุชาโต นามฺนา ส ราชฺเย ปฺรติษฺ าปิตะ | ตสฺยามาตฺไยะ             
สฺโตกาะ กรปฺรตฺยายา อุปนามิตาะ | โส'มาตฺยานามนฺตฺรยเต- กึการณมสฺมากํ ภวทฺภิะ สฺโตกกรปฺรตฺยา
ยา อุปนามิตาะ ?  กิมสฺมากํ วิชิเต กรปฺรตฺยายา โนตฺติษฺ นฺเต ? เต กถยนฺติ- เทว, กุตะ กรปฺรตฺยายา 
อุตฺติษฺ นฺเต ? เย เทว ปูรฺวทฺวาเร กรปฺรตฺยายาสฺเต วฺฤทฺธราชฺ า สฺตูเป ขณฺฑสฺผุฏปฺรติสํสฺกรณาย   
ปฺรชฺ าปิตาะ | ยทิ  เทโว'นุชานียาตฺ, เต วยํ ตานฺ กรปฺรตฺยายานฺ สมุจฺฉินฺทามะ | ส กถยติ- ภวนฺตะ, 
ยนฺมม ปิตฺรา กฺฤตมฺ, เทวกฺฤตํ น ตุ พฺรหฺมกฺฤตํ ตตฺ | เต สํลกฺษยนฺติ- ยทิ เทโว'นุชานีเต, วยํ ตถา             
กริษฺยาโม ยถา สฺวยเมว เต กรปฺรตฺยายา โนตฺถาสฺยนฺติ | ไตะ ส ทฺวาเร พทฺธฺวา สฺถาปิตาะ | น ภูยะ 
กรปฺรตฺยายา อุตฺติษฺ นฺเต | ตสฺมินฺ สฺตูเป จฏิตกานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | เตา ชายาปตี วฺฤทฺธีภูเตา ตตฺไรว   
สฺตูเป ปริกรฺม กุรฺวาเณา ติษฺ ตะ | อุตฺตราปถาตฺ สารฺถวาหะ ปณฺยมาทาย วาราณสีมนุปฺราตะ |       
เตนาเสา ทฺฤษฺฏะ สฺตูปะ | จฏิตสฺผุฏิตกะ ปฺราทุรฺภูตะ | ส ทฺฤษฺฏวา ปฺฤจฺฉติ- อมฺพ ตาต กสฺไยษ สฺตูป 
อิติ | เตา กถยตะ- กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย | เกน การิตะ ? กฺฤกินา ราชฺ า | น เตน ราชฺ าสฺมินฺ       
สฺตูเป ขณฺฑสฺผุฏ- ปฺรติสํสฺกรณาย กึจิตฺ ปฺรชฺ าปฺตมฺ ? เตา กถยตะ- ปฺรชฺ าปฺตมฺ | เย ปูรฺวนครทฺวาเร 
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กรปฺรตฺยายาสฺ- เต'สฺมินฺ สฺตูเป ขณฺฑสฺผุฏปฺรติสํสฺกรณาย นิรฺยาติตาะ | กฺฤกี ราชา กาลคตะ | ตสฺย  
ปุตฺระ สุชาโต นาม, ส ราชฺเย ปฺรติษฺ  ิตะ | เตน เต กรปฺรตฺยายาะ สมุจฺฉินฺนาะ | เตนาสฺมินฺ สฺตูเป 
จฏิตสฺผุฏิตกานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | ตสฺย รตฺนกรฺณิกา กรฺเณ อามุกฺตกา | เตน สา รตฺนกรฺณิกาวตารฺย 
ตโยรฺทตฺตา | อมฺพ ตาต อนยา กรฺณิกยาสฺมินฺ สฺตูเป ขณฺฑสฺผุฏปฺรติสํสฺการํ กุรุตมิติ | ยาวทหํ ปณฺยํ 
วิสรฺชยิตฺวา อาคจฺฉามิ| ตตะ ปศฺจาทฺ ภูโย'ปิ ทาสฺยามิ | ไตสฺตํา วิกฺรีย ตสฺมินฺ สฺตูเป ขณฺฑสฺผุฏปฺรติ- 
สํสฺการะ กฺฤตะ | อปรมุตฺสรฺปิตมฺ | อถาปเรณ สมเยน สารฺถวาหะ ปณฺยํ วิสรฺชยิตฺวา อาคตะ | เตน            
ส ทฺฤษฺฏะ สฺตูโป'เสจนกทรฺศนะ | ทฺฤษฺฏวา จ ภูยสฺยา มาตฺรยาภิปฺรสนฺนะ | ส ปฺรสาทชาตะ ปฺฤจฺฉติ- 
อมฺพ ตาต ยุษฺมาภิะ กึจิทุทฺธาริกฺฤตมฺ | เตา กถยตะ– ปุตฺร นาสฺมาภิะ กึจิทุทฺธาริกฺฤตมฺ | กึ                   
ตฺวปรมุตฺสรฺปิตํ ติษฺ ติ | เตน ปฺรสาทชาเตน ยตฺตตฺราวศิษฺฏมฺ อปรํ จ ทตฺตฺวา มหตี ปูชํา กฺฤตฺวา 
ปฺรณิธานํ จ กฺฤตมฺ- อเนนาหํ กุศลมูเลนาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาเยยมฺ | เอวํวิธานํา จ                 
ธรฺมาณํา ลาภี สฺยามฺ | เอวํวิธเมว ศาสฺตารมาราคเยยํ มา วิราคเยยมิติ | กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ โย'เสา 
สารฺถวาหะ, เอษ เอวาเสา โศฺรณะ โกฏิกรฺณะ | ยทเนน กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย สฺตูเป การํา               
กฺฤตฺวา ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ, ตสฺย กรฺมโณ  วิปาเกนาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาตะ | มม ศาสเน 
ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อหมเนน กาศฺยเปน สมฺยกฺสํพุทฺเธน สารฺธํ      
สมชวะ สมพละ สมธุระ สมสามานฺยปฺราปฺตะ ศาสฺตา อาราคิโต น วิราคิตะ | อิติ  ภิกฺษว                         
เอกานฺตกฺฤษฺณานาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ, เอกานฺตศุกฺลานํา ธรฺมาณาเมกานฺตศุกฺโล วิปากะ,                
วฺยติมิศฺราณํา วฺยติมิศฺระ | ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ ,               
เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยวํ โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตฺวฺยมฺ || 
 ภิกฺษว อูจุะ- กึ ภทนฺต อายุษฺมตา โศฺรเณน โกฏิกรฺเณน กรฺม กฺฤตํ ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน 
ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม อปายา ทฺฤษฺฏวาะ ? ภควานาห- ยทเนน มาตุรนฺติเก ขรวากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ, ตสฺย 
กรฺมโณ วิปาเกน ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม อปายา ทฺฤษฺฏวา อิติ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน โกฏิกรฺณาวทานํ ปฺรถมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 2 ปูรฺณาวทานมฺ 

 ภควานฺ ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ สฺม เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ สมเยน สูรฺปารเก 
นคเร ภโว นาม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาลปริคฺรโห ไวศฺรวณ
ธนสมุทิโต ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี | เตน สทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กุลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต  
ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ กาลานฺตเรณ ปตฺนี อาปนฺนสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา |                
สา อษฺฏานํา นวานํา วา มาสานามตฺยยาตฺ ปฺรสูตา | ทารโก ชาตะ | ตสฺย ตฺรีณิ สปฺตกานิ เอกวึศติ-   
ทิวสานิ วิสฺตเรณ ชาตสฺย ชาตมหํ กฺฤตฺวา นามเธยํ วฺยวสฺถาปฺยเต- กึ ภวตุ ทารกสฺย นาเมติ | ชฺ าตย 
อูจุะ- อยํ ทารโก ภวสฺย คฺฤหปเตะ ปุตฺระ, ตสฺมาทฺภวตุ ภวิเลติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | ภูโย'ปฺยสฺย            
กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปุโตฺร ชาตะ | ตสฺย ภวตฺราเตติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | ปุนรปฺยสฺย              
ปุโตฺร ชาตะ | ตสฺย  ภวนนฺทีติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | ยาวทปเรณ สมเยน ภโว คฺฤหปติะ คฺลานะ 
สํวฺฤตฺตะ | โส'ตฺยรฺถํ ปรุษวจนสมุทาจารี ยตะ, ปตฺนฺยา ปุไตฺรศฺจาปฺยุเปกฺษิตะ | ตสฺย เปฺรษฺยทาริกา | 
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สา สํลกฺษยติ- มม สฺวามินา อเนไกรุปายศไตรฺภาคาะ สมุทานีตาะ | เสทานี˚ คฺลานะ สํวฺฤตฺตะ |                 
ไสษ ปตฺนฺยา ปุไตฺรศฺจาปฺยุเปกฺษิตะ | น มม ปฺรติรูปํ สฺยาทฺ ยทหํ สฺวามินมธฺยุเปกฺเษยมิติ | สา ไวทฺย
สกาศํ คตฺวา กถยติ- อารฺย ชานีเษ ตฺวํ ภวํ คฺฤหปติมฺ ? ชาเน, กึ ตสฺย ? ตสฺไยวํวิธํ คฺลานฺยํ สมุปชาตมฺ | 
ส ปตฺนฺยา ปุไตฺรศฺจาปฺยุเปกฺษิตะ | ตสฺย ภวิษชฺยํ (ไภษชฺยํ) วฺยปทิเศติ | ส กถยติ-ทาริเก ตฺวเมว กถยสิ-
ส ปตฺนฺยา ปุไตฺรศฺจาปฺยุเปกฺษิต อิติ | อถ กสฺตสฺโยปสฺถานํ กโรติ ? สา กถยติ-อหมสฺโยปสฺถานํ กโรมิ | 
กึ ตฺวลฺปมูลฺยานิ ไภษชฺยานิ วฺยปทิเศติ | เตน วฺยปทิษฺฏมฺ- อิทํ ตสฺย ไภษชฺยมิติ | ตตสฺตยา กึจิตฺ                     
สฺวภกฺตาตฺตสฺมาเทว คฺฤหาทปหฺฤตโยปสฺถานํ กฺฤตมฺ | ส สฺวสฺถีภูตะ สํลกฺษยติ-อหํ ปตฺนยา ปุไตฺรศฺ-
จาธฺยุเปกฺษิตะ | ยทหํ ชีวิตะ, ตทสฺยา ทาริกายาะ ปฺรภาวาตฺ | ตทสฺยาะ ปฺรตฺยุปปการะ กรฺตวฺย อิติ | 
สา เตโนกฺตา- ทาริเก, อหํ ปตฺนยา ปุไตฺรจาปฺยุเปกฺษิตะ | ยตฺ กึจิทหํ ชีวิตะ, สรฺวํ ตว ปฺรภาวาตฺ | อหํ 
เต วรมนุปฺรยจฺฉามีติ | สา กถยติ- สฺวามินฺ, ยทิ เม ปริตุษฺโฏ'สิ, ภวตุ เม ตฺวยา สารฺธํ สมาคม อิติ |               
ส กถยติ- กึ เต มยา สารฺธํ สมาคเมน? ปญฺจ การฺษาปณศตานฺยนุปฺรยจฺฉามิ, อทาสี  ํ โจตฺสฺฤชามีติ |             
สา กถยติ- อารฺยปุตฺร, ทูรมปิ ปรมปิ คตฺวา ทาสฺเยวาหม, ยทิ ตุ อารฺยปุเตฺรณ สารฺธํ สมาคโม ภวติ, 
เอวมทาสี ภวามีติ | เตนาวศฺยํ นิรฺพนฺธํ ชฺ าตฺวา อภิหิตา- ยทา สํวฺฤตฺตา ฤตุมตี ตทา มมาโรจยิษฺยสีติ | 
สา อปเรณ สมเยน กลฺยา สํวฺฤตฺตา ฤตุมตี | ตยา ตสฺยาโรจิตมฺ | ตโต ภเวน คฺฤหปตินา ตยา สารฺธํ            
ปริจาริตมฺ | สา อาปนฺนสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา | ยเมว ทิวสมาปนฺนสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา ตเมว ทิวสมุปาทาย 
ภวสฺย คฺฤหปเตะ สรฺวารฺถาะ สรฺวกรฺมานฺตาศฺจ ปริปูรฺณาะ | สา ตฺวษฺฏานํา วา นวานํา มาสานาม-            
ตฺยยาตฺ ปฺรสูตา | ทารโก ชาโต'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก เคาระ กนกวรฺณศฺฉตฺราการศีรฺษะ              
ปฺรลมฺพพาหุรฺวิสฺตีรฺณลลาฏะ สํคตภฺรูสฺตุงฺคนาสะ | ยสฺมินฺเนว ทิวเส ทารโก ชาตะ, ตสฺมินฺเนว ทิวเส 
ภวสฺย คฺฤหปเตรฺภูยสฺยา มาตฺรยา สรฺวารฺถาะ สรฺวกรฺมานฺตาะ ปริปูรฺณาะ | ตสฺย ชฺ าตยะ สํคมฺย 
สมาคมฺย ตฺรีณิ สปฺตกานฺเยกวึศติทิวสานิ วิสฺตเรณ ชาตสฺย ชาตมหํ กฺฤตฺวา ปูรฺววตฺ ยาวตฺปูรฺเณติ   
นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | ปูรฺโณ ทารโก'ษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย ทฺวาภฺยามํสธาตฺรีภฺยํา ทตฺโต วิสฺตเรณ             
ยาวทาศุ วรฺธเต หฺรทสฺถมิว ปงฺกชมฺ | ยทา มหานฺ สํวฺฤตฺตะ, ตทา ลิปฺยามุปนฺยสฺตะ สํขฺยายํา คณนายํา               
มุทฺรายามุทฺธาเร นฺยาเส นิเกฺษเป วสฺตุปรีกฺษายํา รตฺนปรีกฺษายํา หสฺติปรีกฺษายามศฺวปรีกฺษายํา 
กุมารปรีกฺษายํา กุมาริกาปรีกฺษายามฺ | อษฺฏาสุ ปรีกฺษาสุทฺธฏโก วาจกะ ปณฺฑิตะ ปฏ ปฺรจาระ             
สํวฺฤตฺตะ | ตโต ภเวน คฺฤหปตินา ภวิลาทีนํา ปุตฺราณํา ยถานุปูรฺวฺยา นิเวศาะ กฺฤตาะ | เต ปตฺนีภิะ 
สารฺธมตีว สํรกฺตา นิวฺฤตฺตา มณฺฑนปรมา วฺยวสฺถิตาะ | ตโต ภโว คฺฤหปติะ กเร กโปลํ ทตฺตฺวา               
จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | ส ปุไตฺรรฺทฺฤษฺฏะ ปฺฤษฺฏศฺจ- ตาต, กสฺมาตฺตฺวํ กเร กโปลํ ทตฺตฺวา จินฺตาปโร 
วฺยวสฺถิต อิติ | ส กถยติ- ปุตฺรกาะ, น ตาวนฺมยา นิเวศะ กฺฤโต ยาวตฺสุวรฺณลกฺษะ สมุทานีต อิติ |                 
เต ยูยํ นิรสฺตวฺยาปาราะ ปตฺนีษฺวตฺยรฺถํ สํรกฺตา มณฺฑนปรมา วฺยวสฺถิตาะ | มมาตฺยยาตฺ คฺฤหํ โศจนียํ 
ภวิษฺยติ | กถํ น จินฺตาปโร ภวิษฺยามีติ? ภวิเลน รตฺนกรฺณิกา ปินทฺธา | ส ตามวตารฺยา ทารุกรฺณิกํา    
ปินหฺย ปฺรติชฺ ามารุฒะ- น ตาวตฺ รตฺนกรฺณิกํา ปินหฺยามิ ยาวตฺ สุวรฺณลกฺษะ สมุปารฺชิต อิติ | อปเรณ              
สฺตวกรฺณิกา | อปเรณ ตฺรปุกรฺณิกา | เตษํา ยาสฺตาะ สํชฺ า ภวิโล ภวตฺราโต ภวนนฺทีติ ตา อนฺตรฺ-
หิตาะ | ทารุกรฺณี สฺตวกรฺณี ตฺรปุกรฺณีติ ปฺราทุรฺภูตาะ | เต ปณฺยมาทาย มหาสมุทฺรํ สํปฺรสฺถิตาะ | 
ปูรฺณะ กถยต-ิ ตาต, อหมปิ มหาสมุทฺรํ คจฺฉามีติ | ส กถยติ- ปุตฺร พาลสฺตฺวมฺ | อไตฺรว ติษฺฐ, อาวารฺยํา 
วฺยาปารํ กุรุ | ส ตไตฺรวาวสฺถิตะ | เต'ปิสํสิทฺธยานปาตฺรา อาคตาะ | มารฺคศฺรมํ ปฺรติวิโนทฺย กถยนฺติ-
ตาต กลฺยตามสฺมทียํ ปณฺยมิติ | เตน กลิตมฺ-เอไกกสฺย สุวรฺณลกฺษาะ สํวฺฤตฺตาะ | ปูรฺโณนาปิ ตไตฺรว  
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ธรฺเมณ นฺยาเยน วฺยวหาริตาะ สาติเรกาะ สุวรฺณลกฺษาะ สมุทานีตาะ2 | ปูรฺโณ'ปิ ปิตุะ ปาทโยรฺนิปตฺย 
กถยติ- ตาต, มมาปิ กลฺยตามาวารีสมุตฺถิตํ ทฺรวฺยมิติ  | ส กถยติ- ปุตฺร ตฺวมไตฺรวาวสฺถิตะ | กึ ตว กลฺยเต? 
ส กถยติ- ตาต กลฺยตามฺ | ตถาปิ ชฺ าตํ ภวิษฺยตีติ | กลิตํ ยาวนฺนฺยาโยปารฺชิตสฺย สุวรฺณสฺย มูลฺยํ 
วรฺชยิตฺวา สาติริกฺตา ลกฺษาะ สํวฺฤตฺตาะ | ภโว คฺฤหปติะ ปฺรีติ เสามนสฺยชาตะ สํลกฺษยติ -                   
ปุณฺยมเหศาขฺโย'ยํ สตฺตฺโว เยเนไหว สฺถิเตเนยตฺสุวรฺณํ สมุปารฺชิตมิติ | ยาวทปเรณ สมเยน ภโว               
คฺฤหปติรฺคฺลานะ สํวฺฤตฺตะ | ส สํลกฺษยติ- มมาตฺยยาเทเต เภทํ คมิษฺยนฺติ | อุปายสํวิธานํ กรฺตวฺยมิติ | 
เตน เต'ภิหิตาะ- ปุตฺรกาะ, กาษฺ านิ สมุทานยเตติ | ไตะ กาษฺ านิ สมุทานีตานิ | ส กถยติ- อคฺนึ                       
ปฺรชฺวาลยเตติ | ไตรคฺนิะ ปฺรชฺวาลิตะ | ภโว คฺฤหปติะ กถยติ-เอไกกมลาตมปนยเตติ | ไตรปนีตมฺ |  โส'
คฺนิรฺนิรฺวาณะ | ส กถยติ- ปุตฺรกาะ, ทฺฤษโฺฏ วะ ? ตาต ทฺฤษฺฏะ | ส คาถํา ภาษเต- 
 

  ชฺวลนฺติ สหิตางฺคารา ภฺราตระ สหิตาสฺตถา |  
  ปฺรวิภกฺตา นิศามฺยนฺติ ยถางฺคาราสฺตถา นราะ ||1|| 
 

  ปุตฺรกาะ, น ยุษฺมาภิรฺมมาตฺยยาตฺ สฺตฺรีณํา โศฺรตวฺยมฺ | 
  กุฏ มฺพํ ภิทฺยเต สฺตฺรีภิรฺวาคฺภิรฺภิทฺยนฺติ กาตราะ | 
  ทุรฺนฺยสฺโต ภิทฺยเต มนฺตฺระ ปฺรีติรฺภิทฺยเต โลภตะ ||2|| อิติ|| 
 

 เต นิษฺกฺรานฺตาะ | ภวิลสฺตไตฺรวาวสฺถิตะ | ส เตโนกฺตะ- ปุตฺร, น กทาจิตฺ ตฺวยา ปูรฺโณ             
โมกฺตวฺยะ | ปุณฺยมเหศาขฺโย'ยํ สตฺตฺวะ | อิตฺยุกฺตฺวา- 
 

  สรฺเว กฺษยานฺตา นิจยาะ ปตนานฺตาะ สมุจฺฉฺรยาะ | 
  สํโยคา วิปฺรโยคานฺตา มรณานฺตํ จ ชีวิตมฺ ||3|| 

 อิติ กาลธรฺเมณ สํยุกฺตะ | ไตรฺนีลปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺไตฺระ ศิพิกามลํกฺฤตฺย มหตา สํสฺกา
เรณ ศฺมศานํ นีตฺวา ธฺมาปิตะ | ตตสฺเต โศกวิโนทนํ กฺฤตฺวา กถยนฺติ- ยทา อสฺมากํ ปิตา ชีวติ, ตทา 
ตทธีนาะ ปฺราณาะ | ยทิทานี  ํ นิรสฺตวฺยาปาราสฺติษฺ ามะ, คฺฤหมวสาทํ คมิษฺยติ | น โศภนํ ภวิษฺยติ | 
ยนฺนุ วยํ ปณฺยมาทาย เทศานฺตรํ คจฺฉาม อิติ | ปูรฺณะ กถยติ- ยทฺเยวมหมปิ คจฺฉามีติ | เต กถยนฺติ- 
ตฺวมไตฺรวาวารฺยํา วฺยาปารํ กุรุ , วยเมว คจฺฉาม อิติ | เต ปณฺยมาทาย เทศานฺตรํ คตาะ | ปูรฺโณ 
นฺยสฺตสรฺวการฺยสฺตไตฺรวาวสฺถิตะ || 
 ธรฺมตา ขลุ อีศฺวรคฺฤเหษุ ทิวสปริวฺยโย ทียเต | ตาสฺเตษํา ปตฺนฺโย ทาริกาะ ปริวฺยยนิมิตฺตํ 
เปฺรษยนฺติ | ปูรฺโณ'ปิ ธนิภิะ เศฺรษฺ ภิะ สารฺถวาไหรนฺไยศฺจาชีวิภิะ ปริวฺฤโต'วติษฺ เต | ตาสฺตฺววกาศํ น 
ลภนฺเต | ยทา เต อุปสฺถาย ปฺรกฺรานฺตา ภวนฺติ, ตทา ตาสํา ทิวสปริวฺยยํ ททาติ | ตา ทาริกาศฺจิรจิรา-

                                           
 

2
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) อ่านว่า “ปูรฺเณนาปิ ตไตฺรว  ธรฺเมณ นฺยาเยน วฺยวหา-                  

ริตา สาติเรกา สุวรฺณลกฺษา สมุทานีตา” ทางด้านต้นฉบับภาษาทิเบตมีที่แตกต่างคือ ไม่มี “นฺยาเยน” และ “วฺยวหาริตา” เป็น                
“วฺยวหารตา” ส่วนตามต้นฉบับของไวทย (Vaidya) มีส่วนที่แก้ไขจากฉบับของโคเวลล์ และเนล แตกต่างออกไปคือ “วฺยวหาริตาะ 
สาติเรกาะ สุวรฺณลกฺษาะ สมุทานีตาะ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 26; Shackleton Bailey, 
“Notes on the Divyāvadāna, part 1,” Journal of the Royal Asiatic Society, 1950, 174-175; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 16. 
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ทาคจฺฉนฺตีตฺยุปาลภฺยนฺเต | ตา เอวมรฺถํ วิสฺตเรณาโรจยนฺติ | ตาะ กถยนฺติ- เอวํ หิ เตษํา ภวติ, เยษํา 
ทาสีปุตฺราะ กุเลษฺไวศฺวรฺยํ วเศ วรฺตยนฺตีติ | ภวิลปตฺนฺยา ทาริกา อภิหิตา- ตฺวยา กาลํ ชฺ าตฺวา               
คนฺตวฺยมิติ | สา กาลํ ชฺ าตฺวา คจฺฉติ, ศีฆฺรํ ลภเต | อนฺยาศฺจิรยนฺติ3 | ตาภิะ สา ปฺฤษฺฏา- ตยา              
สมาขฺยาตมฺ | ตา อปิ ตยา สารฺธํ คนฺตุมารพฺธาะ | ตา อปิ ศีฆฺรํ ปฺรติลภนฺเต | ตาะ สฺวามินีภิรุกฺตาะ-       
กิมตฺร การณมิทานี  ํ ศีฆฺรมาคจฺฉเถติ | ตาะ กถยนฺติ- อาโรคฺยํ ชฺเยษฺ ภวิกายา ภวตุ | ยทา ตสฺยา 
ทาริกา คตา ภวติ, ตทา ลภฺยเต | วยํ ตยา สารฺธํ คจฺฉาม อิติ | ตาะ สํชาตามรฺษาะ กถยนฺติ-เอวํ หิ 
เตษํา ภวติ เยษํา ทาสีปุตฺราะ กุเลษฺไวศฺวรฺยํ วเศ วรฺตยนฺตีติ | ยาวทปเรณ สมเยน ภวิโล ภวตฺราโต  
ภวนนฺที จ สหิตาะ สมคฺราะ สํโมทมานา มหาสมุทฺราตฺ สํสิทฺธยานปาตฺรา อาคตาะ | ภวิเลน ปตฺนี 
ปฺฤษฺฏา-ภทฺเร, โศภนํ ปูรฺเณน ปฺรติปาลิตา ตฺวมิติ ? สา กถยติ- ยถา ภฺราตฺรา ปุตฺเรณ เวติ | เต อนฺเย'
ปิ สฺวามิภฺยํา ปฺฤษฺเฏ กถยตะ- เอวํ หิ เตษํา ภวติ, เยษํา ทาสีปุตฺราะ กุเลษฺไวศฺวรฺยํ วเศ วรฺตยนฺตีติ | 
เตา สํลกฺษยตะ- สุหฺฤทฺเภทกาะ สฺตฺรีโย ภวนฺตีติ | ยาวทปเรณ สมเยน กาศิกวสฺตฺราวารี อุทฺธาฏิตา | 
ตตฺสมนนฺตรํ ภวิลสฺย ปุโตฺร คตะ | ส ปูรฺเณน กาศิกวสฺตฺรยุเคนาจฺฉาทิตะ | อนฺยาภฺยํา ทฺฤษฺฏฺวา           
สฺวปุตฺราะ เปฺรษิตา ยาวตฺ กาศิกวสฺตฺราวารี ฆฏฺฏิตา, ผุฏฺฏกวสฺตฺราวารี อุทฺธาฏิตา | เต จ ไทวโยคาตฺ 
สํปฺราปฺตาะ | เต ปูรฺเณนผุฏฺฏไกรฺวสฺไตฺรราจฺฉาทิตาะ | เต ทฺฤษฺฏฺวา สฺวามิโนะ กถยตะ- ทฺฤษฺฏํ                
ยุวาภฺยามปเรษํา กาศิกวสฺตฺราณิ ทียนฺเต, ปเรษํา ผุฏฺฏกานีติ | ตาภฺยามนุสํชฺ ปฺติรฺทตฺตา | กิเมตเทว 
ภวิษฺยติ ? นูนํ กาศิกวสฺตฺราวารี ฆฏฺฏิตา, ผุฏฺฏกวสฺตฺราวารี อุทฺธาฏิเตติ | ยาวทปเรณ สมเยน              
ศรฺกราวารี อุทฺธฏิตา | ภวิลสฺย จ ปุโตฺร คตะ | เตน ศรฺกราโข (โม) ทโก ลพฺธะ | ตํ ทฺฤษฺฏฺวา                
อนฺยาภฺยํา สฺวปุตฺราะ เปฺรษิตาะ | เต ไทวโยคาทฺ คุฑาวารฺยามุทฺธาฏิตายํา คตาะ | ไตรฺคุโฑ ลพฺธะ | 
ตาภิสฺตํ ทฺฤษฺฏฺวา สฺวามิเนา ตถา ตถา ภคฺเนา ยถา คฺฤหวิภาคํ กรฺตุมารพฺเธา | เตา ปรสฺปรํ สํชลฺปํ             
กุรุตะ- สรฺวถา วินษฺฏา วยมฺ, คฺฤหํ ภาชยาเมติ | เตา สฺวพุทฺธฺยา วิจารยตะ | เอกสฺย คฺฤหคตํ 
เกฺษตฺรคตํ จ, เอกสฺยาวารีคตํ เทศานฺตรคตํ จ, เอกสฺย ปูรฺณกะ | ยทิ ชฺเยษฺ ตโร คฺฤหคตํเกฺษตฺรคตํ จ 
คฺรหีษฺยติ, ศกฺนุโม วยมาวารีคเตน เทศานฺตรคเตน จาตฺมานํ สํธารยิตุมฺ | อถาวารีคตํ เทศานฺตรคตํ จ 
คฺรหีษฺยติ, ตถาปิ วยํ ศกฺนุโม คฺฤหคเตน เกฺษฺตฺรคเตน จาตฺมานํ สํธารยิตุมฺ, ปูรฺณกสฺย จ มรฺยาทาพนฺธํ 
กรฺตุมิติ | ตาเววํ สํชลฺปํ กฺฤตฺวา ภวิลสฺย สกาศํ คเตา | ภฺราตะ, วินษฺฏา วยํ ภาชยาโม คฺฤหมิติ |              
ส กถยติ- สุปรีกฺษิตํ กรฺตวฺยมฺ, คฺฤหเภทิกาะ สฺตฺริโย ภวนฺตีติ | เตา กถยตะ- ปฺรตฺยกฺษีกฺฤตมสฺมาภิะ, 
ภาชยาเมติ| ส กถยติ- ยทฺเยวมฺ, อาหูยนฺตํา กุลานีติ | เตา กถยตะ-ปูรฺวเมวาสฺมาภิรฺภาชิตมฺ | เอกสฺย 
คฺฤหคตํ เกฺษตฺรคตํ จ, เอกสฺยาวารีคตํ เทศานฺตรคตํ จ, เอกสฺย ปูรฺณกะ | ส กถยติ- ปูรฺณสฺย ปฺรตฺยํศํ            
นานุปฺรยจฺฉถ ? เตา กถยตะ- ทาสีปุตฺระ สะ | กสฺตสฺย ปฺรตฺยํศํ ททฺยาตฺ ? อปิ ตุ ส เอวาสฺมาภิรฺ-             
ภาชิตะ | ยทิ ตวาภิเปฺรตํ ตเมว คฺฤหเณติ | ส สํลกฺษยติ- อหํ ปิตฺรา อภิหิตะ-สรฺวสฺวมปิ เต ปริตฺยชฺย  
ปูรฺโณ คฺรหีตวฺย อิติ | คฺฤหฺณามิ ปูรฺณมิติ วิทิตฺวา กถยติ- เอวํ ภวตุ มม ปูรฺณเกติ | ยสฺย คฺฤหคตํ 
เกฺษตฺรคตํ จ, ส ตฺวรมาโณ คฺฤหํ คตฺวา กถยติ- ชฺเยษฺ ภวิเก นิรฺคจฺฉ | สา นิรฺคตา | มา ภูยะ                      
ปฺรเวกฺษฺยสิ | กสฺยารฺถาย ? อสฺมาภิรฺภาชิตํ คฺฤหมฺ | ยสฺยาวารีคตํ เทศานฺตรคตํ จ, โส'ปิ ตฺวรมาณ             
อาวารี  ํ คตฺวา กถยติ- ปูรฺณก อวตเรติ | โส'วตีรฺณะ | มา ภูโย'ภิโรกฺษฺยสิ | กึ การณมฺ ? อสฺมาภิรฺ-           

                                           
 

3
ตามต้นฉบับของโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “กนฺยาะ” ส่วนต้นฉบับภาษาทิเบตว่า “อนฺยาะ” ซึ่ง

ต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไขจากโคเวลล์ และเนลเป็น “อนฺยาะ” ดู Ibid,  28 ;  Ibid, 175 ; and Ibid, 17.  
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ภาชิตมฺ | ยาวตฺ ภวิลปตฺนี ปูรฺณเกน สารธํ ชฺ าติคฺฤหํ สํปฺรสฺถิตา | ทารกา พุภุกฺษิตา โรทิตุมารพฺธาะ | 
สา กถยติ- ปูรฺณ, ทารกาณํา ปูรฺวภกฺษิกามนุปฺรยจฺเฉติ | ส กถยติ- การฺษาปณํ ปฺรยจฺฉ | สา กถยติ-
ตฺวยา อิยตีภิะ สุวรฺณลกฺษาภิรฺวฺยวหฺฤตมฺ, ทารกาณํา ปูรฺวภกฺษิกาปิ นาสฺติ ? ปูรฺณะ กถยติ-กิมหํ ชาเน 
ยุษฺมากํ คฺฤเห อีทฺฤศียมวสฺถา ภวิษฺยตีติ | ยทิ มยา ชฺ าตมภวิษฺยตฺ, มยา อเนกาะ สุวรฺณลกฺษาะ               
สํหาริตา อภวิษฺยนฺ| ธรฺมาไตษา สฺตฺรีย อารกูฏาการฺษาปณานฺ วสฺตฺรานฺเต พธฺนนฺติ | ตยารกูฏมาษโก 
ทตฺตะปูรฺวภกฺษิกามานเยติ | ส ตมาทาย วีถี  ํ สํปฺรสฺถิตะ | อนฺยตมศฺจ ปุรุษะ สมุทฺรเวลาเปฺรริตานํา 
กาษฺ านํา ภารมาทาย ศีเตนาภิทฺรุโต เวปมาน อาคจฺฉติ | ส เตน ทฺฤษฺฏะ ปฺฤษฺฏศฺจ- โภะ ปุรุษ กสฺมา
เทวํ เวปเส? ส กถยติ- อหมปิ น ชาเน | มยา จายํ ภารก อุตฺกฺษิปฺโต ภวติ, มม เจทฺฤศี สมวสฺถา |               
ส ทารุปรีกฺษายํา กฺฤตาวี | ส ตตฺ กาษฺ  ํ นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ปศฺยติ ตตฺร โคศีรฺษจนฺทนมฺ | ส เตนาภิ-             
หิตะโภะ ปุรุษ, กิยตา มูลฺเยน ทียเต? ปญฺจภิะ การฺษาปณศไตะ | เตน ตํ กาษ ภารํ คฺฤหีตฺวา ตทฺ
โคศีรฺษจนฺทนมปนีย วีถี  ํ คตฺวา กรปตฺริกยา จตสฺระ ขณฺฑิกาะ กฺฤตาะ | ตจฺจูรฺณกสฺยารฺถํ 
การฺษาปณสหเสฺรณ วิกฺรีตํ วรฺตเต | ตตสฺตสฺย ปุรุษสฺย ปญฺจการฺษาปณศตานิ ทตฺตานิ | อุกฺตํ จ- เอนํ 
กาษ ภารกมมุษฺมินฺ คฺฤเห ภวิลปตฺนี ติษฺ ติ ตตฺร นย, วกฺตวฺยา ปูรฺเณน เปฺรษิเตติ | เตนาเสา นีโต 
ยถาวฺฤตฺตํ จาโรจิตมฺ | สา อุรสิ ปฺรหารํ ทตฺตฺวา กถยติ- ยทฺยสาวรฺถาตฺปริภฺรษฺฏะ, กึ ปฺรชฺ ยาปิ                 
ปริภฺรษฺฏะ ? ปกฺกมานเยติ ปาจนํ เปฺรษิตมฺ | ตเทว นาสฺติ ยตฺ ปกฺตวฺยมิติ | ปูรฺเณน เศษกติปย
การฺษาปไณรฺทาสทาสีโคมหิษีวสฺตฺราณิ ชีวิโตปกรณานิ ปกฺกมาทายาคตฺย ทมฺปตฺโยรุปนามิตวานฺ | เตน 
กุฏ มฺพํ สํโตษิตมฺ || 
 อตฺรานฺตเร เสารฺปารกีโย ราชา ทาหชฺวเรณ วิกฺลวีภูตะ | ตสฺย ไวทฺไยรฺโคศีรฺษจนฺทน-            
มุปา ทิษฺฏมฺ | ตโต'มาตฺยา โคศีรฺษจนฺทนํ สมนฺเวษยิตุมารพฺธาะ | ไตรฺวีถฺยํา ปารํปรฺเยณ ศฺรุตมฺ |              
เต ปูรฺณสฺย สกาศํ คตฺวา กถยนฺติ-ตวาสฺติ โคศีรฺษจนฺทนมฺ ? ส อาห- อสฺติ | เต อูจุะ- กิยตา มูลฺเยน             
ทียเต ? ส อาห- การฺษาปณสหสฺเรณ | ไตะ การฺษาปณสหสฺเรณ คฺฤหีตฺวา ราชฺ ะ ปฺรเลโป ทตฺตะ, 
สฺวสฺถีภูตะ | ราชา สํลกฺษยติ- กีทฺฤโศ'เสา ยสฺย คฺฤเห โคศีรฺษจนฺทนํ นาสฺติ | ราชา ปฺฤจฺฉติ- กุต เอตตฺ? 
เทว ปูรฺณาตฺ | อาหูยตํา ปูรฺวกะ | ส ทูเตน คตฺวา อุกฺตะ-ปูรฺณ, เทวสฺตฺวํา ศพฺทาปยตีติ | ส วิจารยิ-          
ตุมารพฺธะ- กิมรฺถํ มํา ราชา ศพฺทาปยติ ? ส สํลกฺษยติ- โคศีรฺษจนฺทเนนาเสา ราชา สฺวสฺถีภูตะ | ตทรฺถํ 
มํา ศพฺทายติ | สรฺวถา โคศีรฺษจนฺทนมาทาย คนฺตวฺยมฺ | ส โคศีรฺษจนฺทนสฺย ติสฺโร คณฺฑิกา วสฺเตฺรณ 
ปิธาไยกํ ปาณินา คฺฤหีตฺวา ราชฺ ะ สกาศํ คตะ | ราชฺ า ปฺฤษฺฏะ- ปูรฺณ, อสฺติ กึจิทฺ โคศีรฺษจนฺทนมฺ | 
ส กถยติ- เทว อิทมสฺติ กิมสฺย มูลฺยมฺ ? เทว สุวรฺณลกฺษาะ | อปรมสฺติ ? เทว อสฺติ | เตน ตาสฺติสฺโร 
คณฺฑิกา ทรฺศิตาะ | ราชฺ ามาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา- ปูรฺณสฺย จตสฺระ สุวรฺณลกฺษาะ ปฺรยจฺฉเตติ | 
ปูรฺณะ กถยติ- เทว, ติสฺโร ทียนฺตามฺ | เอกคณฺฑิกา เทวสฺย ปฺราภฺฤตมิติ | ตตสฺตสฺย ติสฺโร ทตฺตาะ | 
ราชา กถยติ- ปูรฺณ, ปริตุษฺโฏ'หมฺ | วท กึ เต วรมนุปฺรยจฺฉามีติ | ปูรฺณะ กถยติ- ยทิ เม เทวะ ปริตุษฺโฏ 
เทวสฺย วิชเต'ปริภูโต วเสยมิติ | ราชฺ า อมาตฺยานามาชฺ า ทตฺตา- ภวนฺตะ, อทฺยาเคฺรณ กุมารา-             
ณามาชฺ า เทยา น ตฺเววํ ปูรฺณสฺเยติ | ยาวนฺมหาสมุทฺราตฺ ปญฺจมาตฺราณิ วณิกฺศตานิ สํสิทฺธยาน-            
ปาตฺราณิ สุรฺปารกํ นครมนุปฺราปฺตานิ | วณิคฺคฺราเมณ กฺริยาการะ กฺฤตะ- น เกนจิทสฺมากํ สมสฺตานํา 
นิรฺคตฺไยกากินา วณิชํา สกาศมุปสํกฺรมิตวฺยมฺ | คณ เอว สํภูย ภาณฺฑํ คฺรหีษฺยตีติ | อปเร กถยนฺติ-
ปูรฺณมปิ ศพฺทาปยามะ |  อนฺเย กถยนฺติ- กึ ตสฺย กฺฤปณสฺยาสฺติ ยะ ศพฺทายต อิติ | เตน ขลุ สมเยน 
ปูรฺโณ พหิรฺนิรฺคตะ | เตน ศฺรุตํ มหาสมุทฺราตฺ ปญฺจ วณิกฺฉตานิ สํสิทฺธยานปาตฺราณิ สุรฺปารกํ          
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นครมนุปฺราปฺตานีติ | โส'ปฺรวิศฺไยว นครํ เตษํา สกาศมุปสํกฺรานฺตะ | ปฺฤฉติ- ภวนฺตะ, กิมิทํ ทฺรวฺยมิติ ? 
เต กถยนฺต-ิ อิทํ เจทํ เจติ | กึ มูลฺยมฺ ? เต กถยนฺติ- สารฺถวาห, ทูรมปิ ปรมปิ คตฺวา ตฺวเมว ปฺรษฺฏวฺยะ 
| ยทฺยปฺเยวํ ตถาปิ อุจฺยตํา มูลฺยมฺ | ไตรษฺฏาทศ สุวรฺณลกฺษา มูลฺยมุปทิษฺฏมฺ | ส กถยติ- ภวนฺตสฺติสฺโร 
ลกฺษา อวทฺรํคํ คฺฤหฺณีต, มไมตตฺ | ปณฺยมวศิษฺฏํ ทาสฺยามิ | ตถา ภวตุ | เตน ติสฺโร ลกฺษา อานายฺย 
ทตฺตาะ | สฺวมุทฺราลกฺษิตํ จ กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | ตโต วณิคฺคฺราเมณาวจรกาะ ปุรุษาะ เปฺรษิตาะ-
ปศฺยต กึ ทฺรวฺยมิติ | ไตรฺคตฺวา ปฺฤษฺฏาะ- กึ ทฺรวฺยมฺ ? อิทํ เจทํ จ | อสฺมากมปิ ปูรฺณานิ โกศโกษฺ า- 
คาราณิ ติษฺ นฺติ | ปูรฺณานิ วา ภวนฺตุ มา วา | อปิ วิกฺรีตมฺ | กสฺยานฺติเก ? ปูรฺณสฺย | ปฺรภูตมา
สาทยิษฺยถ ปูรฺณสฺยานฺติกาทฺ วิกฺรีย | เต กถยนฺติ- ยตฺเตนาวทฺรงฺเค ทตฺตํ ตทฺ ยูยํ มูลฺเย'ปิ น ทาสฺยถ | 
กึ เตนาวทฺรงฺเค ทตฺตมฺ ? ติสฺระ สุวรฺณลกฺษาะ | สุมุษิตาสฺเตน ภฺราตระ กฺฤตาะ | ไตราคตฺย วณิคฺคฺ
รามสฺยาโรจิตมฺ |ตตฺปณฺยํ วิกฺรีตมฺ | กสฺยานฺติเก ? ปูรฺณสฺย | ปฺรภูตมาสาทยิษฺยนฺติ ปูรฺณสฺยานฺติเก  
วิกฺตฺรีย | ยตฺเตนาวทฺรงฺเค ทตฺตํ ตทฺยูยํ มูลฺเย 'ปิ น ทาสฺยถ | กึ เตนาวทฺรงฺเค ทตฺตมฺ ? ติสฺระ 
สุวรฺณลกฺษาะ | สุมุษิตาสฺเตน เต ภฺราตระ กฺฤตาะ | ส ไตราหูโยกฺตะ- ปูรฺณ วณิคฺคฺราเมณ กฺริยาการะ 
กฺฤตะ- น เกนจิเทกากินา คฺรหีตวฺยมฺ | วณิคฺคฺราม เอว คฺรหีษฺยตีตฺเยว | กสฺมาตฺเต คฺฤหีตมฺ ? ส กถยติ-
ภวนฺตะ, ยทา ยุษฺมาภิะ กฺริยาการะ กฺฤตสฺตทา  กิมหํ น ศพฺทิโต มม ภฺราตา วา ? ยุษฺมาภิเรว              
กฺริยาการะ กฺฤโต ยูยเมว ปาลยต | ตโต วณิคฺคฺราเมณ  สํชาตามรฺเษณ ษษฺเฏะ การฺษาปณานาม-             
รฺถายาตเป ธาริตะ | ราชฺ ะ เปารุเษไยรฺทฺฤษฺฏะ | ไต ราชฺเ  อาโรจิตมฺ | ราชา กถยติ- ภภวนฺตะ, 
ศพฺทยไตตานฺ | ไตะ ศพฺทิตาะ | กถยติ ราชา- ภวนฺตะ, กสฺยารฺเถ ยุษฺมาภิะ ปูรฺณ อาตเป วิธาริตะ ?  
เต กถยนฺต-ิ เทว วณิคฺคฺราเมณ กฺริยาการะ กฺฤโต น เกนจิเทกากินา ปณฺยํ คฺรหีตวฺยมิติ | ตทเนไนกากิ
นา คฺฤหีตมฺ | ปูรฺณะ กถยติ- เทว, สมนุยุชฺยนฺตํา ยไทภิะ กฺริยาการะ กฺฤตสฺตทา กิมหเมภิะ ศพฺทิโต 
มม ภฺราตา วา ? เต กถยนฺติ- เทว เนติ | ราชา กถยติ- ภวนฺตะ, โศภนํ ปูรฺณะ กถยติ- ส ไตรฺวฺรีฑิไตรฺ
มุกฺตะ | ยาวทปเรณ สมเยน ราชฺ สฺเตน ทฺรวฺเยณ ปฺรโยชนมุตฺปนฺนมฺ | เตน วณิคฺคฺราม อาหูโยกฺตะ-
ภวนฺตะ, มมามุเกน ทฺรวฺเยณ ปฺรโยชนมฺ | อนุปฺรยจฺฉเตติ | เต กถยนฺติ- เทว ปูรฺณสฺยาสฺติ | ราชา             
กถยติ- ภวนฺตะ, นาหํ ตสฺยาชฺ า ททามิ | ยูยเมว ตสฺยานฺติกาตฺ กฺรีตฺวานุปฺรยจฺฉต | ไตะ ปูรฺณสฺย              
ทูตะ เปฺรษิตะวณิคฺคฺรามะ ศพฺทยตีติ | ส กถยติ- นาหมาคจฺฉามิ | เต วณิคฺคฺรามาะ สรฺว เอว สภูย 
ตสฺย นิเวศนํ คตฺวา ทฺวาริ สฺถิตฺวา ไตรฺทูตะ เปฺรษิตะ | ปูรฺณ, นิรฺคจฺฉ วณิคฺคฺราโม ทฺวาริ ติษฺ ตีติ |              
ส สาหํการะ กามการมทตฺตฺวา นิรฺคตะ | วณิคฺคฺรามะ กถยติ- สารฺถวาห ยถากฺรีตกํ ปณฺยมนุปฺรยจฺฉ |  
ส กถยติ- อติวาณิชโก'หํ ยทิ ยถากฺฤตํ4 ปณฺยมนุปฺรยจฺฉามีติ | เต กถยนฺติ- สารฺถวาห, ทฺวิคุณมูลฺเยน 
ทตฺตมฺ | ปญฺจทศ ลกฺษาณิ เตษํา วณิชฺยํ5 ทตฺตมวศิษฺฏํ สฺวคฺฤหํ ปฺรเวศิตมฺ |   ส สํลกฺษยติ- กึ ศกฺยมวศฺ
ยายพินฺทุนา กุมฺภํ ปูรยิตุมฺ ? มหาสมุทฺรมวตรามีติ | เตน สุรฺปารเก นคเร ฆณฺฏาวโฆษณํ การิตมฺ-
ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺตะ เสารฺปารกียา วณิชะ | ปูรฺณะ สารฺถวาโห มหาสมุทฺรมวตรติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต 
ปูรฺเณน สารฺถวาเหน สารฺถมศุลฺเกนาคุลฺเมนาตรปณฺเยน มหาสมุทฺรมวตรฺตุ  ส มหาสมุทฺรคมนียํ ปณฺยํ 

                                           
 

4ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ยถากฺรีตํ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไข

เป็น “ยถากฺฤตํ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil,  ed, The Divyāvadāna, 34; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 20. 
 

5
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “เตษํา พณิชฺยํ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเป็น “เตษํา วณิชฺยํ” ดู Ibid., 34 ; and Ibid., 20.  
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สมุทานยตฺวิติ | ปญฺจมาไตฺรวณิกฺศไตรฺมหาสมุทฺรคมนียํ ปณฺยํ สมุทานีตมฺ | ตตะ ปูรฺณะ สารฺถวาหะ             
กฺฤตกุตูหลมงฺคลสฺวสฺตยยนะ ปญฺจวณิกฺศตปริวาโร มหาสมุทฺรมวตีรฺณะ | ส สํสิทฺธยานปาตฺรศฺจ               
ปฺรตฺยาคตะ | เอวํ ยาวตฺ ษฏฺกฺฤตฺวะ | สามนฺตเกน ศพฺโท วิศฺรุตะ | ปูรฺณะ ษฏฺกฺฤตฺโว มหาสมุทฺรมว
ตีรฺณะ สํสิทฺธยานปาตฺรศฺจ ปฺรตฺยาคต อิติ | ศฺราวสฺเตยา วณิชะ ปณฺยมาทาย สุรฺปารกํ นครํ คตาะ |  
เต มารฺคศฺรมํ ปฺรติวิโนทฺย เยน ปูรฺณะ สารฺถวาหสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย กถยนฺติ- สารฺถวาห 
มหาสมุทฺรมวตราเมติ | ส กถยติ- ภวนฺตะ, อสฺติ กศฺจิทฺยุษฺมาภิรฺทฺฤษฺฏะ ศฺรุโต วา ษฏฺกฺฤตฺโว               
มหาสมุทฺราตฺสํสิทฺธิยานปาตฺราคตะ สปฺตมํ วารมวตรนฺ ? เต กถยนฺติ- ปูรฺณ, วยํ ตฺวามุทฺทิศฺย ทูรา
ทาคตาะ | ยทิ นาวตรสิ, ตฺวเมว ปฺรมาณมิติ | ส สํลกฺษยติ- กึ จาปฺยหํ ธเนนานรฺถี ตถาปฺเยษามรฺถา
ยาวตรามีติ | ส ไตะ สารฺธํ มหาสมุทฺรํ สํปฺรสฺถิตะ | เต ราตฺรฺยาะ ปฺรตฺยูษสมเย อุทานาตฺ ปารายณาตฺ 
สตฺยทฺฤศะ สฺถวิรคาถาะ ไศลคาถา มุนิคาถา อรฺถวรฺคียาณิ จ สูตฺราณิ วิสฺตเรณ สฺวเรณ สฺวาธฺยายํ 
กุรฺวนฺติ | เตน เต ศฺรุตาะ | ส กถยติ- ภวนฺตะ, โศภนานิ คีตานิ คายถ | เต กถยนฺติ- สารฺถวาห, ไนตานิ 
? กึตุ ขลฺเวตทฺพุทฺธวจนมฺ6 | ส พุทฺธ อิตฺยศฺรุตปูรฺวํ ศพฺทํ ศฺรุตฺวา สรฺวโรมกูปานิ อาหฺฤษฺฏานิ | ส อาทร
ชาตะ ปฺฤจฺฉติ- ภวนฺตะ, โก'ยํ พุทฺธนาเมติ | เต กถยนฺติ- อสฺติ ศฺรมโณ เคาตมะ ศากฺยปุตฺระ ศากฺย
กุลาตฺเกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ อาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริ กํา              
ปฺรวฺรชิตะ | โส'นุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุทฺธะ | ส เอษ สารฺถวาห พุทฺโธ นาม | กุตฺร ภวนฺตะ ส ภควา
เนตรฺหิ วิหรติ ? สารฺถวาห, ศฺราวสฺตฺยํา เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | ส ตํ หฺฤทิ กฺฤตฺวา ไตะ สารฺธํ 
มหาสมุทฺรมวตีรฺณะ สํสิทฺธิยานปาตฺรศฺจ ปฺรตฺยาคตะ | ภฺราตาสฺย ภวิละ สํลกฺษยติ- ปริขินฺโน'ยํ 
มหาสมุทฺรคมเนน, นิเวโศ'สฺย กรฺตวฺย อิติ | ส เตโนกฺตะ- ภฺราตะ, กถย กตรสฺย ธนินะ สารฺถวาหสฺย วา 
ตวารฺถาย ทุหิตรํ ปฺรารฺถยามีติ | ส กถยติ- นาหํ กาไมรรฺถี | ยทฺยนุชานาสิ, ปฺรวฺรชามีติ | ส กถยติ-
ยทาสฺมากํ คฺฤเห วารฺตา นาสฺติ, ตทา น ปฺรวฺรชิตะ | อิทานี กามารถํ ปฺรวฺรชสิ7 | ปูรฺณะ กถยติ-              
ภฺราตะ, ตทานี น โศภเต, อิทานี  ตุ ยุกฺตมฺ | ส เตนาวศฺยํ นิรฺพนฺธํ ชฺ าตฺวานุชฺ าตะ | ส กถยติ-                
ภฺราตะ, มหาสมุทฺโร พหฺวาทีนโว'ลฺปาสฺวาทะ | พหโว'วตรนฺติ, อลฺปา วฺยุตฺติษฺ นฺติ | สรฺวถา น ตฺวยา 
มหาสมุทฺรมวตรฺตวฺยมฺ | นฺยาโยปารฺชิตํ เต ปฺรภูตํ ธนมสฺติ, เอษํา ตุ ตว ภฺราตฺฤาณามนฺยาโยปารฺชิตมฺ | 
ยทฺเยเต กถยนฺติ- เอกธฺเย วสาเมติ, น วสฺตวฺยมฺ | อิตฺยุกฺตฺโวปสฺถายกมาทาย ศฺราวสฺตี  สํปฺรสฺถิตะ |   
อนุปูรฺเวณ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ || 
 ศฺราวสฺตฺยามุทฺยาเน สฺถิเตน อนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺทูโต 'นุเปฺรษิตะ | เตน คตฺวา 
อนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตราโรจิตมฺคฺฤหปเต, ปูรฺณะ สารฺถวาห อุทฺยาเน ติษฺ ติ คฺฤหปตึ ทฺรษฺฏ กาม       
อิติ | อนาถปิณฺฑทะ คฺฤหปติะ สํลกฺษยติ- นูนํ ชลยาเนน ขินฺน อิทานี สฺถลยาเนนาคตะ | ตตะ              
ปฺฤจฺฉต-ิ โภะ ปุรุษ, กิยตฺปฺรภูตํ ปณฺยมานีตมฺ | ส กถยติ- กุโต'สฺย ปณฺยมฺ ? อุปสฺถายกทฺวิตียะ | ส จาหํ 
จ | อนาถปิณฺฑทะ สํลกฺษยติ- น มม ปฺรติรูปํ ยทหํ ปฺรธานปุรุษมสตฺกาเรณ ปฺรเวศเยยมิติ | ส เตน             

                                           
 

6
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ไนตานิ คีตานิ กึตุ ขลฺเวตทฺพุทฺธวจนมฺ” ส่วน

ต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ไม่ปรากฏศัพท์ คีตานิ ดู E. B. Cowell and R. A. Neil,  ed, The Divyāvadāna, 35; P. L. 

Vaidya, ed., Divyāvadāna, 21. 

 
7
“ยทาสฺมากํ คฺฤเห วารฺตา นาสฺติ, ตทา น ปฺรวฺรชิตะ | อิทานี กามารถํ ปฺรวฺรชสิ |” ตามต้นฉบับของโคเวลล์ 

และเนล (Cowell and Neil) ว่า “วารฺตฺตา” และ “กิมารถํ” ซึ่งฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไขเป็น “วารฺตา” และ “กามารถํ” 
ตามลําดับ ดู E. B. Cowell and R. A. Neil,  ed, The Divyāvadāna, 35; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 21. 
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มหตา สตฺกาเรณ ปฺรเวศิต อุทฺวรฺติตะ สฺนาปิโต โภชิตะ | สฺไวราลาเปณาวสฺถิตโยรนาถปิณฺฑทะ                   
ปฺฤจฺฉติ- สารฺถวาห, กิมาคมนปฺรโยชนมฺ ? อปูรฺเวณ คฺฤหปเต อิจฺฉามิ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย                 
ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ ภิกฺษุภาวมิติ | ตโต'นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ ปูรฺวํ กายมภฺยุนฺนมยฺย ทกฺษิณํ พาหุ  
ปฺรสารฺโยทานมุทานยติ- อโห พุทฺธะ | อโห ธรฺมะ | อโห สํฆสฺย สฺวาขฺยาตตา | ยตฺเรทานีมีทฺฤศาะ              
ปฺรธานปุรุษา วิสฺตีรฺณสฺวชนพนฺธุวรฺคมปหาย สฺผีตานิ จ โกศโกษฺ าคาราณิ อากางฺกฺษนฺติ สฺวาขฺยาเต 
ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ ภิกฺษุภาวมิติ | ตโต'นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ ปูรฺณํ สารฺถวาหมาทาย เยน 
ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | เตน ขลุ สมเยน ภควานเนกศตายา ภิกฺษุปริษทะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมํ 
เทศยติ | อทฺรากฺษีทฺ ภควานนาถปิณฺฑทํ คฺฤหปตึ สปฺราภฺฤตมาคจฺฉนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺภิกฺษู
นามนฺตฺรยเต สฺม- เอษ ภิกฺษโว'นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ สปฺราภฺฤต อาคจฺฉติ | นาสฺติ ตถาคตสฺไยวํวิธะ 
ปฺราภฺฤโต ยถา ไวเนยปฺราภฺฤต อิติ | ตโต'นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺภควตะ ปาทาภิวนฺทนํ กฺฤตฺวา                
ปูรฺเณน สารฺถวาเหน สารฺถเมกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺโณ'นาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺภควนฺต-               
มิทมโวจตฺ- อยํ ภทนฺต ปูรฺณะ สารฺถวาห อากางฺกฺษติ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ ภิกฺษุ
ภาวมฺ | ตํ ภควานฺ ปฺรวฺรชยตุ อุปสํปาทเยทนุกมฺปามุปาทาเยติ | อธิวาสยติ ภควานนาถปิณฺฑทสฺย 
คฺฤหปเตสฺตูษฺณีภาเวน | ตโต ภควานฺ ปูรฺณํ สารฺถวาหมามนฺตฺรยเต- เอหิ ภิกฺโษ จร พฺรหฺจรฺยมิติ |             
ส ภควโต วาจาวสาเน มุณฺฑะ สํวฺฤตฺตะ สํฆาฏิปฺราวฺฤตะ ปาตฺรกรกวฺยคฺรหสฺตะ สปฺตาหาวโรปิต -
เกศศฺมศฺรุรฺวรฺษศโตปสํปนฺนสฺย ภิกฺโษรีรฺยาปเถนาวสฺถิตะ |  
 

  เอหีติ โจกฺตะ ส ตถาคเตน  
        มุณฺฑศฺจ สํฆาฏิปรีตเทหะ | 
  สทฺย ปฺรศานฺเตนฺทฺริย เอว ตสฺเถา 
        เอวํ สฺถิโต8 พุทฺธมโนรเถน ||4|| 
 

 อถาปเรณ สมเยนายุษฺมานฺ ปูรฺโณ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ  
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺไวกานฺเต'สฺถาตฺ | เอกานฺเต สฺถิต อายุษฺมานฺ ปูรฺโณ ภควนฺตมิทมโวจตฺ- สาธุ เม 
ภควําสฺตถา สํกฺษิปเตน ธรฺมํ เทศยตุ ยถาหํ ภควโต'นฺติกาตฺ สํกฺษิปฺเตน ธรฺมํ ศฺรุตฺไวโก วฺยปกฺฤษฺโฏ '             
ปฺรมตฺต อาตาปี ปฺรหิตาตฺมา วิหเรยมฺ | ยทรฺถํ กุลปุตฺราะ เกศศฺมศฺรูณิ อวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ 
อาจฺฉาทฺย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกํา ปฺรวฺรชนฺติ, ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจรฺยปรฺยวสานํ ทฺฤษฺฏธรฺเม            
สฺวยมภิชฺ าย สากฺษาตฺกฺฤตฺโววปสํปทฺย ปฺรวฺรชเยยมฺกฺษีณา เม ชาติรุษิตํ พฺรหฺมจรฺยํ กฺฤตํ กรณียํ                 
นาปรมสฺมาทฺภวํ ปฺรชานามีติ | เอวมุกฺเต ภควานายุษฺมนฺตํ ปูรฺณมิทมโวจตฺ-สาธุ ปูรณ, สาธุ ขลุ ตฺวํ 
ปูรฺณ ยสฺตฺวเมวํ วทสิ- สาธุ เม ภควําสฺตถา สํกฺษิปฺเตน ธรฺมํ เทศยตุ ปูรฺววทฺยาวนฺนาปรมสฺมาทฺ ภวํ               
ปฺรชานามีติ | เตน หิ ปูรฺณ ศฺฤณุ, สาธุ น สุษฺ  ุ จ มนสิ กุรุ, ภาษิษฺเย ||  
 สนฺติ ปูรฺณ จกฺษุรฺวิชฺเ ยานิ รูปาณีษฺฏกานิ กานฺตานิ ปฺริยาณิ มนาปานิ กาโมปสํหิตานิ           
รญฺชนียานิ | ตานิ เจทฺภกฺษุรฺทฺฤษฺฏฺวาภินนฺทติ อภิวทติ อธฺยวสฺยติ อธฺยวสาย ติษฺ ติ, ตานิ อภินนฺทโต'
ภิวทโต'ธฺยวสโต'ธฺยวสาย ติษฺ ต อานนฺที ภวติ | อานนฺทฺยา นนฺทีเสามนสฺยํ ภวติ | นนฺทีเสามนสฺเย สติ 
                                           
 

8
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ไนวํ สฺถิตะ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไข

เป็น “เอวํ สฺถิโต” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 37; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 
22. 
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สราโค ภวติ | นนฺทีราเค สติ นนฺทีสราคสํโยชนํ ภวติ | นนฺทีสราคสํโยชนสํยุกฺตะ ปูรฺณ ภิกฺษุรารานฺ-        
นิรฺวาณสฺโยจฺยเต | สนฺติ ปูรฺณ โศฺรตฺรวิเชฺ ยาะ ศพฺทาะ, ฆฺราณวิเชฺ ยา คนฺธาะ, ชิหฺวาวิเชฺ ยา รสาะ, 
กายวิเชฺ ยานิ สฺปฺรษฺฏวฺยานิ, มโนวิเชฺ ยา ธรฺมา อิษฺฏาะ กานฺตาะ ปฺริยา มนาปาะ กาโมปสํหิตา            
รญฺชนียาะ | ตําศฺจ ภิกฺษุรฺทฺฤษฺฏฺวา ปูรฺววทฺ ยาวทารานฺนิรฺวาณสฺเยติ อุจฺยเต | สนฺติ ตุ ปูรฺณ                   
จกฺษุรฺวิเชฺ ยานิ รูปาณิ อิษฺฏานิ กานฺตานิ ปฺริยาณิ มนาปานิ ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ศุกฺลปเกฺษณานฺติเก               
นิรฺวาณสฺเยติ อุจฺยเต | อเนน ตฺวํ ปูรฺณ มยา สํกฺษิปฺเตนาววาเทน โจทิตะ | กุเตฺรจฺฉสิ วสฺตุ กุเตฺรจฺฉสิ 
วาสํ กลฺปยิตุมฺ ? อเนนาหํ ภทนฺต ภควตา สํกฺษิปฺเตนาววาเทน โจทิตะ อิจฺฉามิ โศฺรณาปรานฺตเกษุ 
ชนปเทษุ วสฺตุ โศฺรณาปรานฺตเกษุ ชนปเทษุ วาสํ กลฺปยิตุมฺ | จณฺฑาะ ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยา 
รภสาะ กรฺกศา อาโกฺรศกา โรษกาะ ปริภาษกาะ | สเจตฺ ตฺวํา ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยา สํมุขํ 
ปาปิกยา อสตฺยยา ปรุษยา วาจา อาโกฺรกฺษฺยนฺติ โรษยิษฺยนฺติ ปริภาษิษฺยนฺเต, ตสฺย เต กถํ ภวิษฺยติ ? 
สเจนฺมํา ภทนฺต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ สํมุขํ ปาปิกยา อสตฺยยา ปรุษฺยา วาจา อาโกฺรกฺษฺยนฺติ 
โรษยิษฺยนฺติ ปริภาษิษฺยนฺเต, ตสฺย มไมวํ ภวิษฺยติ- ภทฺรกา พต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ, สฺนิคฺธกา 
พต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ, เย มํา สํมุขํ ปาปิกยา อสตฺยยา ปรุษยา วาจา อาโกฺรศนฺติ โรษยนฺติ 
ปริภาษนฺเต | โน ตุ ปาณินา วา โลษฺเฏน วา ปฺรหรสฺตีติ | จณฺฑาะ ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ 
ปูรฺววตฺ ยาวตฺ ปริภาษกาะ | สเจตฺ ตฺวํา ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ ปาณินา วา โลษฺเฏน วา 
ปฺรหริษฺยนฺติ, ตสฺย เต กถํ ภวิษฺยติ ? สเจนฺมํา ภทนฺต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ ปาณินา วา โลษฺเฏน 
วา ปฺรหริษฺยนฺติ , ตสฺย มไมวํ ภวิษฺยติ- ภทฺรกา พต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ, สฺเนหกา พต 
โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ, เย มํา ปาณินา วา โลษฺเฏน วา ปฺรหรนฺติ, โน ตุ ทณฺเฑน วา ศสฺเตฺรณ วา 
ปฺหรนฺตีติ | จณฺฑาะ ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ ปูรฺววทฺ ยาวตฺ ปริภาษกาะ | สเจตฺ ตฺวํา ปูรฺณ 
โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยา ทณฺเฑน วา ศสฺเตฺรณ วา ปฺรหริษฺยนฺติ , ตสฺย เต กถํ ภวิษฺยติ ? สเจนฺมํา 
ภทนฺต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยา ทณฺเฑน วา ศสฺเตฺรณ วา ปฺรหริษฺยนฺติ, ตสฺย มไมวํ ภวิษฺยติ- ภทฺรกา 
พต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ, สฺเนหกา พต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ, เย มํา ทณฺเฑน วา               
ศสฺเตฺรณ วา ปฺรหรนฺติ, โน ตุ สรฺเวณ สรฺวํ ชีวิตาทฺ วฺยปโรปยนฺติ | จณฺฑาะ ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา 
มนุษฺยา ยาวตฺ ปริภาษกาะ | สเจตฺ ตฺวํา ปูรฺณ โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ สรฺเวณ สรฺวํ  ชีวิตาทฺ            
วฺยปโรปยิษฺยนฺติ, ตสฺย เต กถํ ภวิษฺยติ ? สเจนฺมํา ภทนฺต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยาะ สรฺเวณ สรฺวํ           
ชีวิตาทฺ วฺยปโรปยิษฺยนฺติ, ตสฺย เม เอวํ ภวิษฺยติ- สนฺติ ภควตะ ศฺราวกา เย อเนน ปูติกาเยนารฺทียมานา 
เชหฺรียนฺเต, วิชุคุปฺสมานาะ ศสฺตฺรมปิ อาธารยนฺติ, วิษมปิ ภกฺษยนฺติ, รชฺชฺวา พทฺธา อปิ มฺริยนฺเต,          
ปฺรปาตาทปิ ปฺรปตนฺตฺยปิ | ภทฺรกา พต โศฺรณาปรานฺตกา มนุษฺยกาะ, สฺเนหกา พต โศฺรณาปรานฺตกา 
มนุษฺยาะ, เย มามสฺมาตฺ ปูติกเลวราทลฺปกฺฤจฺเฉฺรณ ปริโมจยนฺตีติ | สาธุ สาธุ ปูรฺณ, ศกฺยสฺตฺวํ ปูรฺณ 
อเนน กฺษานฺติเสารภฺเยน สมนฺวาคตะ โศฺรณาปรานฺตเกษุ ชนปเทษุ วสฺตุ  โศฺรณาปรานฺตเกษุ วาสํ 
กลฺปยิตุมฺ | คจฺฉ ตฺวํ ปูรฺณ, มุกฺโต โมจย, ตีรฺณสฺตารย, อาศฺวสฺต อาศฺวาสย, ปรินิรฺวฺฤตะ ปรินิรฺวาปเยติ|  
 อถายษฺมานฺ ปูรฺโณ ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา 
ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อถายุษฺมานฺ ปูรฺณสฺตสฺยา เอว ราเตฺรรตฺยยาตฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺร
จีวรมาทาย ศฺราวสฺตี ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | ศฺราวสฺตี  ปิณฺฑาย จริตฺวา กฺฤตภกฺตกฺฤตฺยะ ปศฺจาทฺภกฺต-
ปิณฺฑปาตฺระ ปฺรติกฺรานฺตะ | ยถาปริภุกฺตศยนาสนํ ปฺรติสมยฺย สมาทาย ปาตฺรจีวรํ เยน โศฺรณา-
ปรานฺตกา ชนปทาสฺเตน จาริกํา จรนฺ โศฺรณาปรานฺตกานฺ ชนปทานนุปฺราปฺตะ | อถายุษฺมานฺ ปูรฺณะ 
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ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย โศฺรณาปรานฺตกํ ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | อนฺยตมศฺจ ลุพฺธโก ธนุษฺ-
ปาณิรฺมฺฤคยํา นิรฺคจฺฉติ | เตน ทฺฤษฺฏะ | ส สํลกฺษยติ- อมงฺคโล'ยํ มุณฺฑกะ ศฺรมณโก มยา ? ฤษฺฏ อิติ          
วิทิตฺวา อากรฺณาทฺ ธนุะ ปูรยิตฺวา เยนายุษฺมานฺ ปูรฺณสฺเตน ปฺรธาวิตะ | ส อายุษฺมตา ปูรฺเณน ทฺฤษฺฏะ| 
ทฺฤษฺฏฺวา โจตฺตราสงฺคํ วิวรฺตฺย กถยติ- ภทฺรมุข, อสฺย ทุษฺปูรสฺยารฺเถ ปฺรวิศามิ, อตฺร ปฺรหเรติ | คาถํา จ 
ภาษเต- 
 

  ยสฺยารฺเถ คหเน จรนฺติ วิหคา คจฺฉนฺติ พนฺธํ มฺฤคาะ 
        สํคฺราเม ศรศกฺติโตมรธรา นศฺยนฺตฺยชสฺรํ นราะ | 
  ทีนา ทุรฺทินจาริณศฺจ กฺฤปณา มตฺสฺยา คฺรสนฺตฺยายสมฺ 
          อสฺยารฺเถ อุทรสฺย ปาปกลิเล ทูราทิหาภฺยาคตะ ||5|| 
 

 ส สํลกฺษยติ- อยํ ปฺรวฺรชิต อีทฺฤเศน กฺษานฺติเสารภฺเยน สมนฺวาคตะ | กิมสฺย ปฺรหรามีติ 
มตฺวา อภิปฺรสนฺนะ | ตโต'สฺยายุษฺมตา ปูรฺ เณน ธรฺ โม เทศิตะ , ศรณคมนศิกฺษาปเทเศษุ9 จ                  
ปฺรติษฺ าปิตะ | อนฺยานิ จ ปญฺโจปาสกศตานิ กฺฤตานิ ปญฺโจปาสิกาศตานิ | ปญฺจวิหารศตานิ การิตานิ, 
อเนกานิ จ มญฺจปี วฺฤษิโกจฺจกพิมฺโพปธานจตุรสฺรกศตานิ อนุปฺรทาปิตานิ | ตสฺไยว จ ตฺริมาสสฺ-           
ยาตฺยยาตฺ ติสฺโร วิทฺยาะ กาเยน สากฺษาตฺกฺฤตาะ | อรฺหนฺ สํวฺฤตฺตะ | ไตฺรธาตุกวีตราคะ ยาวตฺ                
เสนฺโทฺรเปนฺทฺราณํา เทวานํา ปูชฺโย มานฺโย'ภิวาทฺยศฺจ สํวฺฤตฺตะ || 
 ยาวทปเรณ สมเยน ทารุกรฺณิภฺราโตฺรรฺโภคาสฺตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คตาะ | เตา 
กถยตะ- คโต'เสา อสฺมากํ กฺฤหาตฺ กาลกรฺณิปฺรขฺยะ | อาคจฺฉ, เอกธฺเย ปฺรติวสามะ | ส กถยติ-                
กาลกรฺณิปฺรขฺยะ? เตา กถยตะ- ปูรฺณกศฺรีะ10 | สา มม คฺฤหานฺนิษฺกฺรานฺตา | นาเสา กาลกรฺณิปฺรขฺยะ | 
เตา กถยตะ- ศฺรีรฺวา ภวตุ กาลกรฺณี วา, อาคจฺฉ เอกธฺเย ปฺรติวสามะ | ส กถยติ- ยุวโยรนฺยาโยปารฺชิตํ 
ธนมฺ, มม นฺยาโยปารฺชิตมฺ | นาหํ ยุวาภฺยํา สารฺธเมกธฺเย วาสํ กลฺปยามีติ | เตา กถยตะ- เตน                
ทาสีปุเตฺรณ มหาสมุทฺรมวตีรฺยาวตีรฺย โภคาะ สมุทานีตา เยน ตฺวํ ภุญฺชาโน วิกตฺถเส | กุตสฺตว 
สามรฺถฺยํ มหาสมุทฺรมวตรฺตุมิติ | ส ตาภฺยํา มานํ คฺราหิตะ | ส สํลกฺษยติ- อหมปิ มหาสมุทฺรมวตรามิ | 
ปูรฺววตฺ ยาวนฺมหาสมุทฺรมวตีรฺณะ | ยาวตฺตทฺวหนํ วายุนา โคศีรฺษจนฺทนวนมนุเปฺรริตมฺ | กรฺณธาระ     
กถยติ-ภวนฺตะ, ยตฺตตฺ ศฺรูยเต โคศีรฺษจนฺทนวนมิติ , อิทํ ตตฺ | คฺฤหฺณนฺตุ อตฺร ยตฺสารมิติ | เตน ขลุ                 
สมเยน โคศีรฺษจนฺทนวนํ มเหศฺวรสฺย ยกฺษสฺย ปริคฺรโห'ภูตฺ | ส จ ยกฺษาณํา ยกฺษสมิตึ คตะ | ตโต 
โคศีรฺษจนฺทนวเน ปญฺจมาตฺราณิ กุ ารศตานิ โวฒุมารพฺธานิ | อทฺรากฺษีทปฺริยาขฺโย โย ยกฺโษ 
โคศีรฺษจนฺทนวเน ปญฺจมาตฺราณิ กุ ารศตานิ วหตะ | ทฺฤษฺฏฺวา จ เยน มเหสฺวโร ยกฺษะ, เตโนป-                     
สํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย มเหศฺวรํ ยกฺษมิทมโวจตฺ- ยตฺ ขลุ คฺรามณีรฺชานียา โคศีรฺษจนฺทนวเน                
ปญฺจมาตฺราณิ กุ ารศตานิ วหนฺติ| ยตฺเต กฺฤตฺยํ วา กรณียํ วา ตตฺกุรุษฺเวติ | อถ มเหศฺวโร ยกฺโษ 

                                           
9
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ศิกฺษาปเทษุ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเป็น “ศิกฺษาปเทเศษุ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 37; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 22. 

 
10

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ปูรฺณกะ | ศฺรี สาะ…” ส่วนต้นฉบับของไวทย 
(Vaidya) แก้ไขเป็น “ปูรฺณกศฺรีะ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 40; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 24.   
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ยกฺษาณํา สมิติมสมิตึ กฺฤตฺวา สํชาตา- มรฺโษ มหานฺตํ กาลิกาวาตภยํ สํชนฺย เยน โคศีรฺษจนฺทนวนํ เตน 
สํปฺรสฺถิตะ | กรฺณธาเรณาโรจิตมฺศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต ชามฺพุทฺวีปกา วณิชะยตฺตตฺ ศฺรูยเต มหากาลิกาวาต
ภยมิติ, อิทํ ตตฺ | กึ มนฺยธฺวมิติ? ตตสฺเต วณิโช ภีตาสฺตฺรสฺตาะ สํวิคฺนา อาหฺฤษฺฏโรมกูปา เทวตายาจนํ 
กรฺตุมารพฺธาะ | 
 

  ศิววรุณกุเพรศกฺรพฺรหฺมาทฺยา 
        สุรมนุโชรคยกฺษทานเวนฺทฺราะ | 
  วฺยสนมติภยํ วยํ ปฺรปนฺนาะ 
        วิคตภยา หิ ภวนฺตุ โน'ทฺย นาถาะ ||6|| 
 

  เกจินฺนมสฺยนฺติ ศจีปตึ นราะ 
        พฺรหฺมาณมนฺเย หริศํกราวปิ | 
  ภูมฺยาศฺริตานฺ วฺฤกฺษวนาศฺริตําศฺจ 
        ตฺราณารฺถิโน วาตปิศาจทสฺถาะ (ยกฺษาะ?)11 ||7|| 
 

 ทารุกรฺณี อลฺโปตฺสุกสฺติษฺ ติ | วณิชะ กถยนฺติ- สารฺถวาห, วยํ กฺฤจฺฉฺรสํกฏสํพาธ-           
ปฺราปฺตาะ | กิมรฺถมลฺโปตฺสุกสฺติษฺ สีติ ? ส กถยติ- ภวนฺตะ, อหํ ภฺราตฺรา อภิหิตะมหาสมุทฺโร'ลฺ-              
ปาสฺวาโท พหฺวาทีนวะ | ตฺฤษฺณานฺธา พหโว'วตรนฺติ, สฺวลฺปา วฺยุตฺถาสฺยนฺติ | น ตฺวยา เกนจิตฺ                
ปฺรกาเรณ มหาสมุทฺรมวตรฺตวฺยมิติ | โส'หํ ตสฺย วจนมวจนํ กฺฤตฺวา มหาสมุทฺรมวตีรฺณะ | กิมิทานี                
กโรมิ ? กสฺตว ภฺราตา ? ปูรฺณะ | วณิชะ กถยนฺติ- ภวนฺตะ, ส เอวารฺยปูรฺณะ ปุณฺยมเหศาขฺยะ | ตเมว 
ศรณํ ปฺรปทฺยาม อิติ | ไตเรกสฺวเรณ สรฺไวเรวํ นาโท มุกฺตะ- นมสฺตสฺไม อารฺยาย ปูรฺณาย, นโม 
นมสฺตสฺไม อารฺยาย ปูรฺณาเยติ | อถ ยา เทวตา อายุษฺมตี ปูรฺโณ'ภิปฺรสนฺนา, สา เยนายุษฺมานฺ ปูรฺณสฺ
เตโนปสํกฺรานฺตา | อุปสํกฺรมฺย อายุษฺมนฺตํ ปูรฺณมิทมโวจตฺ- อารฺย, ภฺราตา เต กฺฤจฺฉฺรสํกฏสํพาธ-                 
ปฺราปฺตะ, สมนฺวาหเรติ | เตน สมนฺวาหฺฤตมฺ | ตต อายุษฺมานฺ ปูรฺณสฺตทฺรูปํ สมาธึ สมาปนฺโน ยถา 
สมาหิเต จิตฺเต โศฺรณาปรานฺตเก'ตรฺหิโต มหาสมุทฺเร วหนสีมายํา ปรฺยงฺกํ พทฺธฺวา อวสฺถิตะ | ตโต'เสา 
กาลิกาวาตะ สุเมรุปฺรตฺยาหต อิว ปฺรตินิวฺฤตฺตะ | อถ มเหศฺวโร ยกฺษะ สํลกฺษยติ- ปูรฺวํ ยตฺ กึจิทฺวหนํ          
กาลิกาวาเตน สฺปฺฤศฺยเต, ตตฺตูลปิจุวตฺ กฺษิปฺยเต วิศีรฺยเต จ | อิทานี โก โยโค เยน กาลิกาวาตะ สุเมรุ
ปฺรตฺยาหต อิว ปฺรตินิวฺฤตฺตะ? ส อิตศฺจามุตศฺจ ปฺรตฺยเวกฺษิตุมารพฺโธ ยาวตฺ ปศฺยติ อายุษฺมนฺตํ ปูรฺณํ 
วหนสีมายํา ปรฺยงฺกํ พทฺธฺวาวสฺถิตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ กถยติ- อารฺย ปูรฺณ, กึ วิเห ยสีติ ? อายุษฺมานฺ 
ปูรฺณะ กถยติ- ชราธรฺโม'หมฺ | กึ มาเมวํ วิเห ยสิ ? ยทิ มเยทฺฤศา คุณคณา นาธิคตาะ สฺยุรฺภฺราตา เม 
ตฺวยา นามาวเศษะ กฺฤตะ สฺยาตฺ | มเหศฺวโร ยกฺษะ กถยติ- อารฺย อิทํ โคศีรฺษจนฺทนวนํ ราชฺ ศฺ-                
จกฺรวรฺติโน'รฺถาย ธารฺยเต | กึ มนฺยเส คฺรามณีะ กึ วรํ ราชา จกฺรวรฺตี อุตตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธะ ? 
กึ อารฺย ภควานฺ โลก อุตฺปนฺนะ ? อุตฺปนฺนะ | ยทิ เอวํ ยทปริปูรฺณํ ตตฺปริปูรฺยตามฺ | ตตสฺเต วณิโช 

                                           
11

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “วาตปิศาจทสฺถาะ” ส่วนต้นฉบับของไวทย 
(Vaidya) แก้ไขเป็น “วาตปิศาจทสฺถาะ (ยกฺษาะ?)” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 41; and              
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 25.  
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คตปฺรตฺยาคตปฺราณา อายุษฺมติ ปูรฺเณ จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตทฺวหนํ โคศีรฺษจนฺทนสฺย ปูรยิตฺวา 
สํปฺรสฺถิตาะ | อนุปูรฺเวณ สุรฺปารกํ นครมนุปฺราปฺตาะ || 
 ตต อายุษฺมานฺ ปูรฺโณ ภฺราตุะ กถยติ- ยสฺย นามฺนา วหนํ สํสิทฺธยานปาตฺรมาคจฺฉติ , 
ตตฺตสฺย คมฺยํ ภวติ | ตฺวเมษํา วณิชํา รตฺนสํวิภาคํ กุรุ | อหมเนน โคศีรฺษจนฺทเนน ภควโต'รฺถาย              
จนฺทนมาลํ ปฺราสาทํ การยามีติ | เตน เตษํา วณิชํา รตฺไนะ สํวิภาคะ กฺฤตะ | ตต อายุษฺมานฺ ปูรฺโณ 
โคศีรฺษจนฺทเนน ปฺราสาทํ มาปยิตุมารพฺธะ | เตน ศิลฺปานาหูโยกฺตาะ- ภวนฺตะ, กึ ทิวเส ทิวเส                 
ปญฺจ การฺษาปณศตานิ คฺฤหฺณีธฺวมาโหสฺวิตฺ โคศีรฺษจนฺทนจูรฺณสฺย พิฑาลปทมฺ ? เต กถยนฺติ- อารฺย 
โคศีรฺษจนฺทนจูรฺณสฺย พิฑาลปทมฺ | ยาวตฺ อลฺปียสา กาเลน จนฺทนมาละ ปฺราสาทะ กฺฤตะ | ราชา           
กถยติ- ภวนฺตะ, โศภนํ ปฺราสาทมฺ | สรฺวชาตกฺฤตนิษฺ ตะ สํวฺฤตฺตะ | ยตฺตตฺร สํกลิกา จูรฺณํ จาวศิษฺฏมฺ, 
ตตฺ ปิษฺฏฺวา ตตฺไรว ปฺรเลโป ทตฺตะ | เต จ ภฺราตระ ปรสฺปรํ สรฺเว กฺษมิตา อกฺตาศฺจพุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุ-
สํฆมุปนิมนฺตฺรฺย โภชยต | อารฺย, กุตฺร ภควานฺ ? ศฺราวสฺตฺยามฺ | กิยทฺทูรมิตะ ศฺราวสฺตี ? สาติเรกํ                
โยชนศตมฺ | ราชานํ ตาวทวโลกยามะ | เอวํ กุรุต | เต ราชฺ ะ สกาศมุปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย ศิรสา 
ปฺรณามํ กฺฤตฺวา กถยนฺติ- เทว, อจฺฉาโม วยํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆมุปนิมนฺตฺรฺย โภชยิตุมฺ | เทโว'สฺมากํ  
สาหายฺยํ กลฺปยตุ | ราชา กถยติ- ตตะ โศภนมฺ | ตถา ภวตุ | กลฺปยามิ | ตต อายุษฺมานฺ ปูรฺณะ 
ศรณปฺฤษฺ มภิรุหฺย เชตวนาภิมุขํ สฺถิตฺวา อุเภ ชานุมณฺฑเล ปฺฤถิวฺยํา ปฺรติษฺ าปฺย ปุษฺปาณิ กฺษิปฺตฺวา 
ธูปํ สํจารฺย อารามิเกน จ เสาวรฺณภฺฤงฺคารํ คฺราหยิตฺวา อาราธิตุ ปฺรวฺฤตะ |  
 

  วิศุทฺธศีล สุวิศุทฺธพุทฺเธ 
        ภกฺตาภิสาเร สตตารฺถทรฺศินฺ | 
  อนาถภูตานฺ ปฺรสมีกฺษฺย สาโธ 
        กฺฤตฺวา กฺฤปามาคมนํ กุรุษฺว ||8|| 
 

 ตตสฺตานิ ปุษฺปาณิ พุทฺธานํา พุทฺธานุภาเวน เทวตานํา จ เทวตานุภาเวโนปริ ปุษฺปมณฺฑปํ 
กฺฤตฺวา เชตวเน คตฺวา วฺฤทฺธานฺเต สฺถิตานิ ธูโป 'ภฺรกูฏวทุทกํ ไวทูรฺยศลากาวตฺ | อายุษฺมานานนฺโท 
นิมิตฺตกุศละ | ส กฺฤตกรปุโฏ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉ- กุโต ภควนฺ นิมนฺตฺรณมาคตมฺ ? สุรฺปารกาตฺ อานนฺท 
นคราตฺ | กิยทฺทูเร ภทนฺต สุรฺปารกํ นครมฺ ? สาติเรกํ อานนฺท โยชนศตมฺ | คจฺฉามะ ? อานนฺท,             
ภิกฺษูนาโรจย- โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ศฺวะ สุรฺปารกํ นครํ คตฺวา โภกฺตุมฺ, ส ศลากํา คฺฤหฺณาตุ อิติ | เอวํ          
ภทนฺเตติ อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ศลากํา คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตาตฺ สฺถิตะ | ภควตา 
ศลากา คฺฤหีตา, สฺถวิรสฺถวิไรศฺจ ภิกฺษุภิะ || 
 เตน ขลุ สมเยนายุษฺมานฺ ปูรฺณะ กุณฺโฑปธานียกะ สฺถวิระ ปฺรชฺ าวิมุกฺตะ ตสฺยาเมว 
ปริษทิ  สํนิษณฺโณ'ภูตฺ | สํนิปติตะ | โส'ปิ ศลากํา คฺฤหีตุมารพฺธะ | ตมายุษฺมานานนฺโท คาถยา ปฺรตฺย
ภาษเต- 
   

  ไนตทฺโภกฺตวฺยมายุษฺมนฺ โกศลาธิปเตรฺคฺฤเห | 
  อคาเร วา สุชาตสฺย มฺฤคารภวเน'ถวา ||9|| 
 

  สาธิกํ โยชนศตํ สุรฺปารกมิตะ ปุรมฺ | 
  ฤทฺธิภิรฺยตฺร คนฺตวฺยํ ตูษฺณี ตฺวํ ภว ปูรฺณก ||10|| 
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 ส ปฺรชฺ าวิมุกฺตะ | เตน ฤทฺธิรฺโนตฺปาทิตา | ตสฺไยตทภวตฺ- เยน มยา สกลํ กฺเลศคณํ 
วานฺตํ ฉรฺทิตํ ตฺยกฺตํ ปฺรตินิะสฺฤษฺฏมฺ, โส'หํ ตีรฺถิกสาธารณายํา ฤทฺธฺยํา วิษณฺณะ | เตน วีรฺยมาสฺถาย 
ฤทฺธิมุตฺปาทฺย ยาวทายุษฺมานานนฺทะ ตฺฤตียสฺถวิรสฺย ศลากํ น ททาติ , ตาวตฺ เตน คชภุชสทฺฤศํ              
พาหุมภิปฺรสารฺย ศลากา คฺฤหีตา ตโต คาถํา ภาษเต- 
 

  น วปุษฺมตฺตยา ศฺรุเตน วา น พลาตฺการคุไณศฺจ เคาตม | 
  ปฺรพไลรปิ วางฺภโนรไถะ ษฑฺภิชฺ ตฺวมิหาธิคมฺยเต ||11|| 
 

  ศมศีลวิปศฺยนาพไลรฺวิวิไธรฺธฺยานพไละ ปรีกฺษิตาะ | 
  ชรยา หิ นิปีฑิตเยาวนาะ ษฑภิชฺ า หิ ภวนฺติ มทฺวิธาะ ||12|| 
 

 ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- เอโษ'โคฺร เม ภิกฺษโว ภิกฺษูณํา มม ศฺราวกาณํา ไจตฺ
ยศลากาคฺรหเณ | ตตฺปฺรถมตะ ศลากํา คฺฤหฺณตํา ยทุต ปูรฺณะ กุณฺโฑปธานียกะ สฺถวิระ | ตตฺร             
ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ อานนฺท ภิกฺษูณามาโรจย | กึ จาปิ อุกฺตํ มยาปฺรติจฺ-                
ฉนฺนกลฺยาไณรฺโว ภิกฺษโว วิหรฺตวฺยํ วิวฺฤตปาไปริติ , อปิ ตุ ตีรฺถิกาวสฺตพฺธํ ตนฺนครมฺ | โย โว ยสฺยา             
ฤทฺเธรฺลาภี, เตน ตยา ตตฺร สุรฺปารกํ นครํ คตฺวา โภกฺตวฺยมิติ | เอวํ ภทนฺเตติ อายุษฺมานานนฺโท             
ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ภิกฺษูณามาโรจยติ- อายุษฺมนฺตะ, ภควาเนวมาห- กึ จาปิ อุกฺตํ มยา ปฺรติจฺฉนฺน-            
กลฺยาไณรฺโว ภิกฺษโว วิหรฺตวฺยมิติ ปูรฺววตฺ ยาวตฺ คตฺวา โภกฺตวฺยมิติ | ตตะ สุรฺปารกราชฺ า สุรฺปารก
นครมปคตปาษาณศรฺกรก ลฺลํ วฺยวสฺถาปิตํ จนฺทนวาริปริษิกฺตํ นานาวิธสุรภิธูปฆฏิกาสมลํกฺฤตมา
มุกฺตปฏฺฏทามกลาปํ นานาปุษฺปาภิกีรฺณํ รมณียมฺ | สุรฺปารกสฺย นครสฺยาษฺฏาทศ ทฺวาราณิ | ตสฺยาปิ 
ราชฺ ะ สปฺตทศ ปุตฺราะ | ปฺรตฺเยกเมไกกสฺมินฺ ทฺวาเร ปรมยา วิภูตฺยา ราชปุตฺรา วฺยวสฺถิตาะ |              
มูลทฺวเร จ มหตา ราชานุภาเวน สุรฺปารกาธิปตี ราชา อายุษฺมานฺ ปูรฺโณ ทารุกรฺณี สฺตวกรฺณี ตฺรปุกรฺณี 
จ วฺยวสฺถิตะ | ยาวตฺ ปตฺรจาริกา ฤทฺธฺยา หริตจาริกา ภาชนจาริกาศฺจาคตาะ | ตานฺ ทฺฤษฺฏฺวา ราชา 
กถยติ- ภทนฺต ปูรฺณ, กึ ภควานาคตะ ? อายุษฺมานฺ ปูรฺณะ กถยติ- มหาราช ปตฺรจาริกา หริตจาริกา 
ภาชนจาริกาศฺไจเต, น ตาวตฺ ภควานฺ | ยาวตฺ สฺถวิรสฺถวิรา ภิกฺษโว'เนกวิธาภิธฺรฺยานสมาปตฺติภิะ              
สํปฺราปฺตาะ | ปุนรปิ ปฺฤจฺฉติ- ภทนฺต ปูรฺณ, กึ ภควานาคตะ ? อายุษฺมานฺ ปูรฺณะ กถยติ- มหาราช น 
ภควานฺ, อปิ ตุ ขลุ สฺถวิรสฺถวิรา เอว เต ภิกฺษว อิติ | อถานฺยตโมปาสกสฺตสฺยํา เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
 

  สึหวฺยาฆฺรคชาศฺวนาควฺฤษภานาศฺริตฺย เกจิตฺ ศุภานฺ 
        เกจิทฺรตฺนวิมานปรฺวตตรูศฺจิตฺรานฺ รถําศฺโจชฺชฺวลานฺ | 
  อนฺเย โตยธรา อิวามฺพรตเล วิทฺยุลฺลตาลํกฺฤตา  
        ฤทฺธฺยา เทวปุรีมิว ปฺรมุทิตา คนฺตุ สมภฺยุทฺยตาะ ||13|| 
 

  คํา ภิตฺตฺวา หฺยุตฺปตนฺตฺเยเก ปตนฺตฺยนฺตฺเย นภสฺตลาตฺ | 
  อาสเน นิรฺมิตาศฺไจเก ปศฺย ฤทฺธิมตํา พลมฺ ||14|| 
 

 ตโต ภควานฺ พหิรฺวิหารสฺย ปาเทา ปฺรกฺษาลฺย วิหารํ ปฺรวิศฺย ฤชุ  กายํ ปฺรณิธาย ปฺรติมุขํ 
สฺมฺฤติมุปสฺถาปฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ยาวทฺ ภควตา คนฺธกุฏฺยํา สาภิสํสฺการํ ปาโท นฺยสฺตะ, 
ษฑฺวิการะ ปฺฤถิวีกมฺโป ชาตะ- อิยํ มหาปฺฤถิวี จลติ สํจลติ สํปฺรจลติ | วฺยธติ ปฺรวฺยธติ สํปฺรวฺยธติ | 
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ปูรฺวทิคฺภาค อุนฺนมติ, ปศฺจิโม'วนมติ | ปศฺจิม อุนฺนมติ, ปูรฺโว'วนมติ | ทกฺษิณฺ อุนฺนมติ, อุตฺตโร'วนมติ|
อุตฺตร อุนฺนมติ, ทกฺษิโณ'วนมติ | อนฺต อุนฺนมติ, มธฺโย'วนมติ | มธฺย อุนฺนมติ, อนฺโต'วนมติ | ราชา            
อายุษฺมนฺตํ ปูรฺณํ ปฺฤจฺฉติ- อารฺย ปูรฺณ, กิเมตตฺ ? ส กถยติ- มหาราช, ภควตา คนฺธกุฏฺยํา สาภิสํสฺการะ 
ปาโท นฺยสฺตะ, เตน ษฑฺวิการะ ปฺฤถิวีกมฺโป ชาตะ | ตโต ภควตา กนกมรีจิวรฺณปฺรภา อุตฺสฺฤษฺฏา ยยา 
ชมฺพุทฺวีโป วิลีนกนกาวภาสะ สํวฺฤตฺตะ | ปุนรปิ ราชา วิสฺมโยตฺผุลฺลโลจนะ ปฺฤจฺฉติ- อารฺย ปูรฺณ, อิทํ 
กิมฺ ? ส กถยติ- มหาราช ภควตา กนกมรีจิวรฺณปฺรภา อุตฺสฺฤษฺเ ติ || 
 ตโต ภควานฺ ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวาระ ปญฺจภิรรฺหจฺฉานฺไตะ12 สารฺธํ             
สุรฺปารกาภิมุขะ สํปฺรสฺถิตะ | อถ ยา เชตวนนิวาสินี เทวตา, สา พกุลศาขํา คฺฤหีตฺวา ภควตศฺฉายํา 
กุรฺวนฺตี ปฺฤษฺ ตะ สํปฺรสฺถิตา | ตสฺยา ภควตา อาศยํ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺย-
สํปฺรติเวธกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา ตยา เทวตยา วึศติศิขรสมุทฺคตํ สตฺกายทฺฤษฺฏิไศลํ ชฺ าน-
วชฺเรณ ภิตฺตฺวา โสฺรตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ยาวทนฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ ปญฺจมาตฺราณิ ฆริณีศตานิ 
ปฺรติวสนฺติ | อทฺรากฺษุสฺตา พุทฺธํ ภควนฺตํ ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยานุวฺยญฺชไนรฺ-
วิราชิตคาตฺรํ วฺยามปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวตํ สมนฺตโต ภทฺรกมฺ |            
สหทรฺศนาจฺจ ตาสํา ภควติ มหาปฺรสาท อุตฺปนฺนะ | ธรฺมไตษา- น ตถา ทฺวาทศวรฺษาภฺยสฺตะ                 
ศมถศฺจิตฺตสฺย กลฺยตํา ชนยติ อปุตฺรสฺย จ ปุตฺรลาโภ ทริทฺรสฺย วา นิธิทรฺศนํ ราชฺยาภินนฺทิโน วา           
ราชฺยาภิเษโก ยโถปจิตกุศลมูลเหตุกสฺย สตฺตฺวสฺย ตตฺปฺรถมโต พุทฺธทรฺศนมฺ  | ตโต ภควําสฺตาสํา           
วินยกาลมเวกฺษฺย ปุรสฺตาทฺ ภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ตา อปิ ภควตะ ปาเทา ศิรสา 
วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณาะ | ตโต ภควตา ตาสามาศยานุศยํ ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ยาวตฺ โสฺรต
อาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ตา ทฺฤษฺฏสตฺยาะ ตฺริรุทานมุทานยนฺติ-อิทมสฺมากํ ภทนฺต น มาตฺรา กฺฤตํ 
น ปิตฺรา กฺฤตํ น ราชฺ า เนษฺฏสฺวชนพนฺธุวรฺเคณ น เทวตาภิรฺน ปูรฺวเปฺรไตรฺน ศฺรมณพฺราหฺมไณรฺยทฺ 
ภควตาสฺมากํ ตตฺกฺฤตมฺ | อุจฺโฉษิตา รุธิราศฺรุสมุทฺราะ, ลงฺฆิตา อสฺถิปรฺวตาะ, ปิหิตานฺยปายทฺวาราณิ, 
ปฺรติษฺ าปิตา วยํ เทวมนุษฺเยษุ อติกฺรานฺตาติกฺรานฺตาะ | เอตา วยํ ภควตํ ศรณํ คจฺฉาโม ธรฺมํ จ  
ภิกฺษุสํฆํ จ | อุปาสิกาศฺจาสฺมานฺ ภควานฺ ธารยตุ | ตต อุตฺถายาสนาตฺ เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย 
ภควนฺตมิทมโวจนฺ- อโห พต ภควานสฺมากํ กึจิทตฺร ปฺรยจฺเฉตฺ ยตฺร วยํ การํา กริษฺยามะ | ตโต ภควตา 
ฤทฺธฺยา เกศนขมุตฺสฺฤษฺฏมฺ | ตาภิรฺภควตะ เกศนขสฺตูปะ ปฺรติษฺ าปิตะ | ตตสฺตยา เชตวนนิวาสินฺยา 
ตสฺมินฺ สฺตูเป ยษฺฏยํา สา พกุลศาขาโรปิตา | ภควําศฺโจกฺตะ- ภควนฺ, อหมสฺมินฺ สฺตูเป การํา กุรฺวนฺตี  
ติษฺ ามีติ | สา ตไตฺรว อาสฺถิตา | ตตฺร เกจิตฺ ฆริณีสฺตูป อิติ สํชานเต, เกจิตฺ พกุลเมธีติ, ยมทฺยาปิ 
ไจตฺยวนฺทกา ภิกฺษโว วนฺทนฺเต | ตโต ภควานฺ สํปฺรสฺถิตะ || 
 ยาวทนฺยสฺมินฺนาศฺรมปเท ปญฺจ ฤษิศตานิ ปฺรติวสนฺติ | ตตฺเตษามาศฺรมปทํ ปุษฺปผล-
สลิลสํปนฺนมฺ | เต เตน มเทน มตฺตา น กึจินฺมนฺยนฺเต | ตโต ภควําสฺเตษํา วินยกาลมเวกฺษฺย                  
ตทาศฺรมปทมุปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ตสฺมาทาศฺรมปทาตฺ ปุษฺปผลมฺฤทฺธฺยา ศามิตมฺ, สลิลํ โศษิตมฺ, 
หริตศาฑฺวลํ กฺฤษฺณํ สฺถณฺฑิลานิ ปาติตานิ | ตตสฺเต ฤษยะ กเร กโปลํ ทตฺตฺวา จินฺตาปรา วฺยวสฺถิตาะ| 
ตโต ภควตา อภิหิตาะมหรฺษยะ, กิมรฺถํ จินฺตาปราสฺติษฺ เตติ | เต กถยนฺติ- ภควํสฺตฺวํ ทฺวิปาทกํ ปุณฺย-
                                           

12
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “อรฺหจฺฉไตะ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเป็น “อรฺหจฺฉานฺไตะ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 41; and  P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 25.   
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เกฺษตฺรมิห ปฺรวิษฺโฏ'สฺมากํ เจทฺฤศี สมวสฺถา ภควานาห- กิมฺ ? เต กถยนฺติ- ภควนฺ, ปุษฺปผลสลิลสํปนฺ-
นมาศฺรมปทํ วินษฺฏํ ยถาเปาราณํ ภวตุ | ภวตุ อิตฺยาห ภควานฺ | ตโต ภควตา ฤทฺธิะ ปฺรสฺรพฺธา,           
ยถาเปาราณํ สํวฺฤตฺตมฺ | ตตสฺเต ปรํ วิสฺมยมุปคตา ภควติ จิตฺตมภิปฺสารทยามาสุะ | ตโต ภควตา  
เตษามาศยานุศยํ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา   
ศฺรุตฺวา ไตะ ปญฺจภิรฤษิศไตรนาคามิผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ , ฤทฺธิศฺจาภินิรฺหฺฤตา | ตโต เยน ภควําสฺ-           
เตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ- ลเภม วยํ ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ  
ภิกฺษุภาวมฺ | จเรม วยํ ภควโต'นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมฺ | ตตสฺเต ภควตา เอหิภิกฺษุกยา อาภาษิตาะ-               
เอต ภิกฺษวศฺจรต พฺรหฺมจรฺยมิติ | วรฺษศโตปสํปนฺนสฺย ภิกฺโษรีรฺยาปเถน อวสฺถิตาะ | 
 

  เอหีติ โจกฺตา หิ ตถาคเตน 
        มุณฺฑาศฺจ สํฆาฏิปรีตเทหาะ | 
  สทยะ ปฺรศานฺเตนฺทฺริยา เอว ตสฺถุ- 
        เรวํ สฺถิตา13 พุทฺธมโนรเถน ||15|| 
 

 ไตรฺยุชฺยมาไนรฺฆฏมาไนรฺวฺยายจฺฉมาไนริทเมว ปญฺจคณฺฑกํ ปูรฺววตฺ ยาวทภิวาทฺยาศฺจ 
สํวฺฤตฺตาะ | ยสฺเตษํา ฤษิรววาทกะ ส กถยติ- ภควนฺ, มยา อเนน เวเษณ มหาชนกาโย วิปฺรลพฺธะ | ตํ 
ยาวทภิปฺรสาทยามิ ปศฺจาตฺ ปฺรวฺรชิษฺยามีติ | ตโต ภควานฺ ปญฺจภิรฺฤษิศไตะ ปูรฺวไกศฺจ ปญฺจภิรฺภิกฺษุะ-
ศไตรรฺธจนฺทฺรากาโรปคูฒสฺตต เอว ฤทฺธฺยา อุปริ วิหายสา ปฺรกฺรานฺโต 'นุปูรฺเวณ มุสลกํ ปรฺวตมนุ-             
ปฺราปฺตะ | เตน ขลุ สมเยน มุสลเก ปรฺวเต วกฺกลี นาม ฤษิะ ปฺรติวสติ | อทฺรากฺษีตฺ ส ฤษิรฺภควนฺตํ            
ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตํ ปูรฺววตฺ ยาวตฺ สมนฺตโต ภทฺรกมฺ | สหทรฺศนาจฺ
จาเนน ภควโต'นฺติเก จิตฺตมภิปฺรสาทิตมฺ | ส ปฺรสาทชาตศฺจินฺตยติ- ยนฺนฺวหํ ปรฺวตาทวตีรฺย ภควนฺตํ 
ทรฺศนาโยปสํกฺรมิษฺยามิ | ภควานฺ ไวเนยาเปกฺษยา อติกฺรมิษฺยติ | ยนฺนฺวหมาตฺมานํ ปรฺวตานฺมุญฺเจยมิติ 
| เตน ปรฺวตาทาตฺมา มุกฺตะ | อสํโมษธรฺมาโณ พุทฺธา ภควนฺตะ | ภควตา ฤทฺธฺยา ปฺรตีษฺฏะ | ตโต'สฺย 
ภควตา อาศฺยานุศยํ ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา วกฺกลินา 
อนาคามิผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ , ฤทฺธิศฺจาภินิรฺหฺฤตา | ตโต ภควนฺตมิทมโวจตฺ- ลเภยาหํ ภทนฺต                
สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ ภิกฺษุภาวํ ปูรฺววตฺ ยาวตฺ ภควตา เอหิภิกฺษุกยา ปฺรวฺราชิโต 
ยาวเทวํ สฺถิโต พุทฺธมโนรเถน || 
 ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- เอโษ'โคฺร เม ภิกฺษโว ภิกฺษูณํา มม ศฺรทฺธาธิมุกฺตานํา 
ยทุต วกฺกลี ภิกฺษุริติ | ตโต ภควานฺ ภิกฺษุสหสฺรปริวฺฤโต วิจิตฺราณิ ปฺราติหารฺยาณิ กุรฺวนฺ สุรฺปารกํ              
นครมนุปฺราปฺตะ | ภควานฺ สํลกฺษยติ- ยทิ เอเกน ทฺวาเรณ ปฺรวิศามิ, อปเรษํา ภวิษฺยติ อนฺยถาตฺวมฺ | 
ยนฺนฺวหํ ฤทฺธฺไยว ปฺรวิเศยมิติ | ตต ฤทฺธฺยา อุปริ วิหายสา มธฺเย สุรฺปารกสฺย นครสฺยาวตีรฺณะ | ตตะ                
สุรฺปารกาธิปตี ราชา อายุษฺมานฺ ปูรฺโณ ทารุกรฺณี สฺตวกรฺณี ตฺรปุกรฺณี เต จ สปฺตทศ ปุตฺราะ               
สฺวกสฺวเกน ปริวาเรณ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ, อเนกานิ จ ปฺราณิศตสหสฺราณิ | ตโต ภควาน-
เนไกะ ปฺราณิศตสหสฺไรรนุคมฺยมาโน เยน จนฺทนมาละ ปฺราสาทะ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย            
                                           

13
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ไนว สฺถิตา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเป็น “เอวํ สฺถิตา” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 48; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 
29. 
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ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ส ชนกาโย ภควนฺตมปศฺยนฺ จนฺทนมาลํ ปฺราสาทํ           
เภตฺตุมารพฺธะ | ภควานฺ สํลกฺษยติ- ยทิ จนฺทนมาละ ปฺราสาโท เภตฺสฺยเต, ทฺฤาณํา ปุณฺยานฺตราโย  
ภวิษฺยติ | ยนฺนฺวหเมนํ สฺผฏิกมยํ นิรฺมินุยามิติ | ส ภควตา สฺผฏิกมโย นิรฺมิตะ | ตโต ภควตา ตสฺยาะ 
ปริษท อาศยานุศยํ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา อเนไกะ ปฺราณิ
ศตสหสฺไรรฺมหานฺ วิเศโษ'ธิคตะ | ไกศฺจินฺโมกฺษภาคียานิ กุศลมูลานิ อุตฺปาทิตานิ, ไกศฺจินฺนิรฺเวธ-                
ภาคียานิ, ไกศฺจิตฺ โสฺรตอาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ, ไกศฺจิตฺ สกฺฤทาคามิผลมฺ, ไกศฺจิทนาคามิผลมฺ,   
ไกศฺจิตฺ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ , ไกศฺจิตฺ ศฺราวกโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ ,              
ไกศฺจิตฺ ปฺรตฺเยกโพเธา, ไกศฺจิทนุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ | ยทฺภูยสา สา ปรฺษทฺ 
พุทฺธนิมฺนา ธรฺมปฺรวณา สํฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถาปิตา || 
 อถ ทารุกรฺณี สฺตวกรฺณี ตฺรปุกรฺณี จ ปฺรณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สมุทานีย อาสนานิ               
ปฺรชฺ าปฺย ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยนฺติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี ภควานฺ กาลํ มนฺยต             
อิติ | เตน ขลุ สมเยน กฺฤษฺณเคาตมเกา นาคราเชา มหาสมุทฺเร ปฺรติวสตะ | เตา สํลกฺษยตะ- ภควานฺ 
สูรฺปารเก นคเร ธรฺมํ เทศยติ | คจฺฉาวะ, ธรฺมํ โศฺรษฺยาว อิติ | ตตสฺเตา ปญฺจนาคศตปริวาเรา              
ปญฺจนทีศตานิ สํชนฺย  สูรฺปารกํ นครํ สํปฺรสฺถิเตา | อสํโมษธรฺมาโณ พุทฺธา ภควนฺตะ | ภควานฺ             
สํลกฺษยติ- อิเมา กฺฤษฺณเคาตเมา นาคราเชา ยทิ สูรฺปารกํ นครมาคมิษฺยตะ, อโคจรีกริษฺยตะ | ตตฺร 
ภควานายุษฺมนฺตํ มหาเมาทฺคลฺยายนมามนฺตฺรยเต- ปฺรติคฺฤหาณ มหาเมาทฺคลฺยายน ตถาคตสฺยาตฺ-            
ยยิกปิณฺฑปาตมฺ | ตตฺกสฺย เหโตะ ? ปญฺจ เม เมาทฺคลฺยายน อาตฺยยิกปิณฺฑปาตาะ | กตเม ปญฺจ ? 
อาคนฺตุกสฺย คมิกสฺย คฺลานสฺย คฺลาโนปสฺถายกสฺโยปธิวาริกสฺย จ | อสฺมึมสฺตฺวรฺเถ ภควานุปาเธา               
วรฺตเต | อถ ภควานฺ เมาทฺคลฺยายนสหาโย เยน กฺฤษฺณเคาตมเกา นาคราเชา เตโนปสํกฺรานฺตะ | 
อุปสํกฺรมฺย กถยติ- สมนฺวาหรต นาเคนฺเทฺรา สูรฺปารกํ นครมโคจรีภวิษฺยติ14 | เตา กถยตะ- ตาทฺฤเศน 
ภทนฺต ปฺรสาเทน วยมาคตา ยนฺน ศกฺยมสฺมาภิะ กุนฺตปิปีลิกสฺยาปิ | ปฺราณินะ ปีฑามุตฺปาทยิตุ               
ปฺราเคว สูรฺปารกนครนิวาสิโน ชนกายสฺเยติ | ตโต ภควตา กฺฤษฺณเคาตมกโยรฺนาคราชโยสฺ -                 
ตาทฺฤโศ ธรฺโม เทศิโต ยํ ศฺรุตฺวา พุทฺธํ ศรณํ คเตา, ธรฺมํ สํฆํ จ ศรณํ คเตา, ศิกฺษาปทานิ จ คฺฤหีตานิ | 
ภควานฺ ภกฺตกฺฤตฺยํ กรฺตุมารพฺธะ | เอไกโก นาคะ สํลกฺษยติ- อโห พต ภควานฺ มม ปานียํ ปิพตุ อิติ | 
ภควานฺ สํลกฺษยติ- ยทิ เอกสฺไยว ปานียํ ปาสฺยามิ , เอษํา ภวิษฺยติ อนฺยถาตฺวมฺ | อุปายสํวิธานํ                  
กรฺตวฺยมิติ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตํ มหาเมาทฺคลฺยายนมามนฺตฺรยเต - คจฺฉ เมาทฺคลฺยายน, ยตฺร               
ปญฺจานํา นทีศตานํา สํเภทะ, ตสฺมาทุทกสฺย ปาตฺรปูรมานย | เอวํ ภทนฺเตติ อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺ-           
คลฺยายโน ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ยตฺร ปญฺจานํา นทีศตานํา สํเภทสฺตตฺโรทหสฺย ปาตฺรปูรมาทาย เยน 
ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควต อุทกสฺย ปาตฺรปูรมุปนามยติ | ภควตา คฺฤหีตฺวา ปริภุกฺตมฺ 
| อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายนะ สํลกฺษยติ- ปูรฺวมุกฺตํ ภควตาทุษฺกรการเกา หิ ภิกฺษวะ ปุตฺรสฺย                  
มาตาปิตเรา อาปฺยายเกา โปษเกา สํวรฺธเกา สฺตนฺยสฺย ทาตาเรา จิตฺรสฺย ชมฺพุทฺวีปสฺย ทรฺศยิตาเรา | 

                                           
14

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “นครมฺ มา'โคจรีภวิษฺยติ” ส่วนต้นฉบับของไวทย 
(Vaidya) แก้ไขเป็น “นครมโคจรีภวิษฺยติ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 51; and P.  L. Vaidya, 
ed., Divyāvadāna, 31.  
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เอเกนําเศน ปุตฺโร มาตรํ ทฺวิตีเยน ปิตรํ ปูรฺณวรฺษศตํ ปริจเรตฺ,15 ยทฺวา อสฺยํา มหาปฺฤถิวฺยํา มณโย         
มุกฺตา ไวทูรฺยศงฺขศิลาปฺรวาลํ รชตํ ชาตรูปมศฺมครฺโภ มุสารคลฺโว โลหิติกา ทกฺษิณาวรฺต อิติ , เอวํ-             
รูเป วา วิวิไธศฺวรฺยาธิปตฺเย ปฺรติษฺ าปเยตฺ, เนยตา ปุตฺเรณ มาตาปิตฺโระ กฺฤตํ วา สฺยาทุปกฺฤตํ วา |  
ยสฺตุ อสาวศฺราทฺธํ มาตาปิตรํ ศฺรทฺธาสํปทิ สมาทาปยติ วินยติ นิเวศยติ ปฺรติษฺ าปยติ, ทุะศีลํ ศีลสํปทิ, 
มตฺสริณํ ตฺยาคสํปทิ, ทุษฺปฺรชฺ  ปฺรชฺ าสํปทิ สมาทาปยติ วินยติ นิเวศยติ ปฺรติษฺ าปยติ, อิยตา                
ปุตฺเรณ มาตาปิตฺโระ กฺฤตํ วา สฺยาทุปกฺฤตํ เวติ | มยา จ มาตุรฺน กศฺจิทุปการะ กฺฤตะ | ยทหํ                  
สมนฺวาหเรยํ กุตฺร เม มาตา อุปปนฺเนติ | สมนฺวาหรฺตุ สํวฺฤตฺตะ ปศฺยติ มรีจิเก โลกธาเตา อุปปนฺนา |    
ส สํลกฺษยติ- กสฺย วิเนยา ? ปศฺยติ ภควตะ | ตสฺไยตทภวตฺ- ทูรํ วยมิหาคตาะ | ยนฺนฺวหเมตมรถํ             
ภควโต นิเวทเยยมิติ ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อุกฺตมฺ ภทนฺต ภควตา ปูรฺวมฺทุษฺกรการเกา หิ ภิกฺษวะ ปุตฺรสฺย 
มาตาปิตเรา อิติ | ตนฺมม มาตา มรีจิเก โลกธาเตา อุปปนฺนา, สา จ ภควโต วิเนยา | ตทรฺหติ ภควานฺ 
ตํา วิเนตุมนุกมฺปามุปาทาเยติ | ภควานฺ กถยติ- เมาทฺคลฺยายน, กสฺย ฤทฺธฺยา คจฺฉามะ ? ภควนฺ               
มทียยา | ตโต ภควานายุษฺมําศฺจ มหาเมาทฺคลฺยายนะ สุเมรุมูรฺธฺนิ ปาทานฺ สฺถาปยนฺเตา สํปฺรสฺถิเตา | 
สปฺตเม ทิวเส มรีจิกํ โลกธาตุมนุปฺราปฺตาะ | อทฺรากฺษีตฺ สา ภทฺรกนฺยา อายุษฺมนฺตํ มหาเมาทฺคลฺยายนํ 
ทูราเทว | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ สสํภฺรมาตฺ ตตฺสกาศมุปสํกฺรมฺย กถยติ- จิราทฺพต ปุตฺรกํ ปศฺยามีติ | ตโต 
ชนกายะ  กถยติ- ภทนฺโต'ยํ ปฺรวฺรชิโต วฺฤทฺธะ | อิยํ จ กนฺยา | กถมสฺย มาตา ภวตีติ ? อายุษฺมานฺ 
เมาทฺคลฺยายนะ กถยติ- ภวนฺตะ, มม อิเม สฺกนฺธา อนฺยาะ16 สํวฺฤทฺธาะ | เตน มเมยํ มาเตติ | ตโต         
ภควตา ตสฺยา ภทฺรกนฺยายา อาศยานุศยํ ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสํปฺรติเวธิกี                
ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา ตยา ภทฺรกนฺยยา วึศฺติศิขรสมุทฺคตํ สตฺกายทฺฤษฺฏิไศลํ ชฺ านวชฺเรณ 
ภิตฺตฺวา สฺโรตอาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | สา ทฺฤษฺฏสตฺยา ตฺริรุทานมุทานยติ ปูรฺววตฺ ยาวตฺ               
ปฺรติษฺ าปิตา เทวมนุษฺเยษุ | อาห จ- 
 

  ตวานุภาวาตฺปิหิตะ สุโฆโร หฺยปายมารฺโค พหุโทษทุษฺฏะ | 
  อปาวฺฤตา สฺวรฺคคติะ สุปุณฺยา นิรฺวาณมารฺคํ จ มโยปลพฺธมฺ ||16|| 
 

  ตฺวทาศฺรยาจฺจาปฺตมเปตโทษํ17 มมาทฺย ศุทฺธํ สุวิศุทฺธจกฺษุะ | 
  ปฺราปฺตํ จ กานฺตํ ปทมารฺยกานฺตํ ตีรฺณา จ ทุะขารฺณวปารมสฺมิ ||17|| 
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ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ปริกเรตฺ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไข
เป็น “ปริจเรตฺ” ทางด้านต้นฉบับภาษทิเบตว่า “ปริหเรตฺ” ข้อความนี้จะสมบูรณ์ถ้าแก้ไข “เอเกนําเศน” ใน “เอเกนําเศน ปุตฺโร 
มาตรํ ทฺวิตีเยน ปิตรํ ปูรฺณวรฺษศตํ ปริจเรตฺ” เป็น “เอเกนําเสน” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 51 
; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 31; and Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 1,” Journal 

of the Royal Asiatic Society, 1950, 182.  
16

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “อนยา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไข
เป็น “อนฺยาะ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 52 ; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 32.  

17
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “อเปตโทษา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเหมือนดังที่ไบเลย์ (Bailey) แนะนําว่าน่าจะเป็น “อเปตโทษํ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 
52; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 32; and Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 1,” 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1950, 182.    
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  ชคติ ไทตฺยนรามรปูชิต วิคตชนฺมชรามรณามย | 
  ภวสหสฺรสุทุรฺลภทรฺศน สผลมทฺย มุเน ตว ทรฺศนํ ||18|| 
 

 อติกฺรานฺตาหํ ภทนฺต อติกฺรานฺตา | เอษาหํ ภควนฺตํ ศรณํ คจฺฉามิ ธรฺมํ จ ภิกฺษุสํฆํ จ |              
อุปาสิกํา จ มํา ธารย อทฺยาคฺเรณ ยาวชฺชีวํ ปฺราโณเปตํา ศรณํ คตามภิปฺรสนฺนามฺ | อธิวาสยตุ เม 
ภควานทฺย ปิณฺฑปาเตน สารฺธมารฺยมหาเมาทฺคลฺยายเนเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ตสฺยา ภทฺรกนฺยา-
ยาสฺตูษฺณีภาเวน | อถ สา ภทฺรกนฺยา ภควนฺตมายุษฺมนฺตํ จ มหาเมาทฺคลฺยายนํ สุโขปนิษณฺณํ วิทิตฺวา 
ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปฺย สํปฺราวาย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาต -          
หสฺตมปนีตปาตฺรํ นีจตรมาสนํ คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺณา ธรฺมศฺรวณาย | ภควตา ตสฺยา       
ธรฺโม เทศิตะ | อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายโน ภควตะ ปาตฺรคฺราหกะ ปาตฺรํ นิรฺยาตยติ18 | ภควตา 
อภิหิตะ- เมาทฺคลฺยายน คจฺฉามะ | คจฺฉาโม ภควนฺ | กสฺย ฤทฺธฺยา ? ตถาคตสฺย ภควตะ | ยทิ เอวมฺ, 
สมนฺวาหร เชตวนมฺ | อาคตาะ สฺโม ภควนฺ, อาคตาะ | เมาทฺคลฺยายนสฺตโต วิสฺมยาวรฺชิตมติะ กถยติ-     
กึ นาเมยํ ภควนฺ ฤทฺธิะ ? มโนชวา เมาทฺคลฺยายน | น มยา ภทนฺต วิชฺ าตเมวํ คมฺภีรเมวํ คมฺภีรา 
พุทฺธธรฺมา อิติ | ยทิ วิชฺ าตมภวิษฺยตฺ, ติลโศ'ปิ เม สํจูรฺณิตศรีเรณานุตฺตรายาะ สมฺยกฺสํโพเธศฺจิตฺตํ           
วฺยาวรฺติตมภวิษฺยตฺ | อิทานี กึ กโรมิ ทคฺเธนธน อิติ || 
 ตโต ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ  ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉุะ - กึ ภทนฺต               
อายุษฺมตา ปูรฺเณน กรฺม กฺฤตํ เยนาฒฺเย มหาธเน มหาโภโค กุเล ชาตะ, กึ กรฺม กฺฤตํ เยน ทาสฺยาะ          
กุกฺเษา อุปปนฺนะ, ปฺรวฺรชฺย จ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ ? ภควานาห- ปูรฺเณน          
ภิกฺษโว ภิกฺษุณา กรฺมาณิ กฺฤตานิ อุปจิตานิ ลพฺธสํภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิตานิ              
อวศฺยํภาวินี | ปูรฺเณน กรฺมาณิ กฺฤตานิ อุปจิตานิ | โก'นฺยะ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ ? น ภิกฺษวะ กรฺมาณิ         
กฺฤตานิ อุปจิตานิ พาหฺโย ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต, นาพฺธาเตา, น เตโชธาเตา, น วายุธาเตา, อปิ   
ตปาตฺเตษฺเวว สกฺนฺธธาตฺวายตเนษุ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจติานิ วปิจฺยนฺเต ศุภานฺยศุภานิ จ |  
 

  น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ อปิ กลฺปศไตรปิ | 
  สามคฺรี ปฺราปฺย กาลํ จ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ ||19|| 
 

 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'สฺมินฺเนว ภทฺรกลฺเป วึศติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชายํา กาศฺยโป นาม สมฺยกฺ -          
สํพุทฺโธ โลก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสํปนฺนะ สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวานํา           
มนุษฺยาณํา จ | พุทฺโธ ภควานฺ วาราณสี นครีมุปนิศฺริตฺย วิหรติ | ตสฺยายํ ศาสเน ปฺรวฺรชิตะ |           
ตฺริปิฏกสํฆสฺย จ ธรฺมไวยาวฺฤตฺยํ กโรติ | ยาวทนฺยตมสฺยารฺหต อุปธิวาระ ปฺราปฺตะ | ส วิหารํ               
สํมารฺษฺฏ มารพฺธะ | วายุเนตศฺจามุตศฺจ สํกาโร นียเต | ส สํลกฺษยติ- ติษฺ ตุ ตาวทฺ ยาวทฺวายุรุปศมํ  
คจฺฉตีติ | ไวยาวฺฤตฺยกเรณาสํมฺฤษฺโฏ วิหาโร ทฺฤษฺฏะ | เตน ตีวฺเรณ ปรฺยวสฺถาเนน ขรวากฺกรฺม               
นิศฺจาริตมฺกสฺย ทาสีปุตฺรสฺโยปธิวาร อิติ | เตน อรฺหตา ศฺรุตมฺ | ส สํลกฺษยติ- ปรฺยวสฺถิโต'ยมฺ | ติษฺ ตุ 

                                           
18

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “นิรฺมาทยติ” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 
แก้ไขเป็น “นิรฺยาตยติ” เอดเจอร์ตัน (Edgerton) ให้ความหมายของ “นิรฺมาทยติ” ว่า “ล้าง” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, 
ed, The Divyāvadāna, 52; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 32; and Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid 

Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 302. 
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ตาวตฺ | ปศฺจาตฺ สํชฺ าปยิษฺยามีติ | ยทา อสฺย ปรฺยวสฺถานํ วิคตํ ตทา ตสฺย สกาศมุปสํกฺรมฺย กถยติ -
ชานีเษ ตฺวํ โก'หมิติ ? ส กถยติ- ชาเน ตฺวํ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิโต 'หมปีติ |                 
ส กถยติ- ยทฺยปฺเยวํ ตถาปิ ตุ ยนฺมยา ปฺรวฺรชฺย จรณียํ ตตฺกฺฤตมหํ สกลพนฺธนาพทฺธะ | ขรํ เต                
วากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ | อตฺยยมตฺยยโต เทศย | อปฺเยไวตตฺกรฺม ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺเฉทิติ |            
เตนาตฺยยมตฺยยโต เทศิตมฺ | ยตฺเตน นรก อุปปทฺย ทาสีปุตฺเรณ ภวิตวฺยมฺ , ตนฺนรเก โนปปนฺนะ |             
ปญฺจ ตุ ชนฺมศตานิ ทาสฺยาะ กุกฺเษา อุปปนฺนะ| ยาวเทตรฺหฺยปิ จรเม ภเว ทาสฺยา เอว กุกฺเษา               
อุปปนฺนะ | ยตฺ สํฆสฺโยปสฺถานํ กฺฤตมฺ, เตนาฒฺเย มหาธเน มหาโภโค กุเล ชาตะ | ยตฺตตฺร ป ตํ                    
สฺวาธฺยายิตํ สฺกนฺธเกาศลํ จ กฺฤตมฺ, เตน มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺ-            
กฺฤตมฺ | อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานํา กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ, เอกานฺตศุกฺลานํา กรฺมณา-
เมกานฺตศุกฺโล วิปากะ, วฺยติมิศฺราณํา วฺยติมิศฺระ | ตสฺมาตฺ ตรฺหิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺย-
ปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ, เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณียะ | อิตฺเยวํ โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺนิติ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน ปูรฺณาวทานํ ทฺวิตียมฺ || 
     

เรื่องท่ี 3 ไมเตฺรยาวทานมฺ 

 ยทา ราชฺ า มาคเธน อชาตศตฺรุณา ไวเทหีปุเตฺรณ เนากฺรโม มาตาปิโตฺรรฺมาปิตสฺตทา           
ไวศาลไกรฺลิจฺฉวิรฺภิภควโต'รฺเถ เนากฺรโม มาปิตะ | นาคาะ สํลกฺษยนฺติ- วยํ วินิปติตศรีรา ยนฺนุ วยํ 
ผลณสํกฺรเมณ ภควนฺตํ นที (ที ) คงฺคามุตฺตารเยม อิติ | ไตะ ผลณสํกฺรโม มาปิตะ | ตตฺร ภควานฺ             
ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺมราชคฺฤหาตฺ ศฺราวสฺตี  คนฺตุ โย ยุษฺมากํ ภิกฺษว อุตฺสหเต ราชฺโ  มาคธสฺยาชาต-
ศโตฺรรฺไวเทหีปุตฺรสฺย เนาสํกฺรเมณ นทีคงฺคามุตฺตรฺตุมฺ , ส เตน ตรตุ, โย วา ภิกฺษโว ไวศาลกานํา                 
ลิจฺฉวีนํา เนาสํกฺรเมณ, โส'ปิ เตโนตฺตรตุ | อหมปิ อายุษฺมตา อานนฺเทน ภิกฺษุณา สารฺธํ นาคานํา 
ผณสํกฺรเมณ นที คงฺคามุตฺตริษฺยามิ | ตตฺร เกจิตฺ ราชฺโ  มาคธสฺยาชาตศโตฺรรฺไวเทหีปุตฺรสฺย เนาสํกฺร-
เมโณตฺตีรฺณาะ, เกจิตฺ ไวศาลิกานํา ลิจฺฉวีนํา เนาสํกฺรเมณ | ภควานาปิ อายุษฺมตา อานนฺเทน สารฺธํ 
นาคานํา ผณสํกฺรเมโณตฺตีรฺณะ อถานฺยตโมปาสกสฺตสฺยํา เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
 

  เย ตรนฺตฺยรฺณวํ สระ เสตุ กฺฤตฺวา วิสฺฤชฺย ปลฺวลานิ | 
  โกลํ หิ ชนาะ ปฺรพนฺธิตา อุตฺตีรฺณา เมธาวิโน ชนาะ ||1|| 
 

  อุตฺตีรฺโณ ภควานฺ พุทฺโธ พฺราหฺมณสฺติษฺ ติ สฺถเล | 
  ภิกฺษโว'ตฺร ปริสฺนานฺติ โกลํ พธฺนนฺติ ศฺราวกาะ ||2|| 
 

  กึ กุรฺยาทุทปาเนน อาปศฺเจตฺ สรฺวโต ยทิ | 
  ฉิตฺตฺเวห มูลํ ตฺฤษฺณายาะ กสฺย ปรฺเยษณํา จเรตฺ ||3|| อิติ || 
 

 อทฺรากฺษีทฺภควานนฺยตมสฺมินฺ ภูภาเค อุนฺนโตนฺนตํ ปฺฤถิวีปฺรเทศมฺ | ทฺฤษฺฏ วา จ              
ปุนรายุษฺมนฺตมามนฺตฺรยเต- อิจฺฉสิ ตฺวมานนฺท โย'เสา ยูป อูรฺธฺวํ วฺยามสหสฺรํ ติรฺยกฺ โษฑศปฺรเวโธ นา
นารตฺนวิจิโตฺร ทิวฺยะ สรฺวเสาวรฺณา ราชฺ า มหาปฺรณาเทน ทานานิ ทตฺตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺวา นทฺยํา             
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คงฺคายามาปฺลาวิตะ, ตํ ทฺรษฺฏมฺ ? เอตสฺย ภควนฺ กาละ, เอตสฺย สุคตสมยะ, โย'ยํ ภควานฺ             
ยูปมุจฺฉฺราปเยตฺ, ภิกฺษวะ ปศฺเยยุะ | ตโต ภควตา จกฺรสฺวสฺติกนนฺทฺยาวรฺเตน ชาลาวนทฺเธนาเนกปุณฺ
ยศตนิรฺชาเตน ภีตานามาศฺวาสนกเรณ ปฺฤถิวี ปรามฺฤษฺฏา | นาคาะ สํลกฺษยนฺติ- กิมรฺถํ ภควตา ปฺฤถิวี   
ปรามฺฤษฺเฏติ ? ยาวตฺ ปศฺยนฺติ ยูปํ ทฺรกฺษฺฏกามาะ | ตตสฺไตรุจฺฉฺราปิตะ | ภิกฺษโว ยูปํ ทฺรกฺษฏ-
มารพฺธาะ | อายุษฺมานปิ มทฺทาลี อลฺโปตฺสุกะ ปําสุกูลํ สีวฺยติ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต                
สฺมอาโรหปริณาหํ นิมิตฺตํ  ภิกฺษโว ยูปสฺย คฺฤหฺวีต, อนฺตรฺธาสฺยตีติ | อนฺตรฺหิตะ | ภิกฺษโว พุทฺธํ ภควนฺตํ 
ปปฺรจฺฉุะ- ปศฺย ภทนฺต ภิกฺษโว ยูปํ ปศฺยนฺติ | อายุษฺมานปิ มทฺทาลี อลฺโปตฺสุกะ ปําสุกูลํ สีวฺยติ |                   
กึ ตาวตฺ วีตราคตฺวาทาโหสฺวิตฺ ปรฺยุปาสิตปูรฺวตฺวาตฺ ? ตทฺยทิ ตาวตฺ วีตราคตฺวาตฺ , สนฺตฺยนฺเย'ปิ                  
วีตราคาะ | อถ ปรฺยุปาสิต- ปูรฺวตฺวาตฺ, กุตฺร เกน ปรฺยุปาสิตมิติ | ภควานาห- อปิ ภิกฺษโว วีตราคตฺ
วาทปิ ปรฺยุปาสิตปูรฺวตฺวาตฺ | กุตฺราเนน ปรฺยุปาสิตมฺ ? 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว ราชาภูตฺ ปฺรณาโท นาม ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺย วยสฺยกะ | โส'ปุตฺระ ปุตฺรา
ภินนฺที กเร กโปลํ  ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ- อเนกธนสมุทิโต 'หมปุตฺรศฺจ | มมาตฺยยาทฺ                     
ราชวํศสมุจฺเฉโท ภวิษฺยตีติ | ตตะ ศกฺเรณ ทฺฤษฺฏะ ปฺฤษฺฏศฺจ- มารฺษ กสฺมาตฺ ตฺวํ กเร กโปลํ ทตฺตฺวา 
จินฺตาปรสฺติษฺ สีติ ? ส กถยติ- เกาศิก, อเนกธนสมุทิโต'หมปุตฺรศฺจ | มมาตฺยยาทฺ ราชวํศสฺโยจฺเฉโท 
ภวิษฺยติ | ศกฺระ กถยติ- มารฺษ, มาตฺวํ จินฺตาปรสฺติษฺ  | ยทิ กศฺจิตฺ จฺยวนธรฺมา เทวปุโตฺร ภวิษฺยติ, ตตฺ
เต ปุตฺรตฺเว สมาทาปยิษฺยามีติ | ธรฺมตา ขลุ จฺยวนธรฺมโณ เทวปุตฺรสฺย ปญฺจ ปูรฺวนิมิตฺตานิ ปฺราทุรฺ
ภวนฺติ- อกฺลิษฺฏานิ วาสําสิ สํกฺลิศฺยนฺติ, อมฺลานานิ มาลฺยานิ มฺลายนฺเต, เทารฺคนฺธํ มุขานฺนิศฺจรติ,                
อุภาภฺยํา กกฺษาภฺยํา สฺเวทะ ปฺรฆรติ, สฺเว จาสเน ธฺฤตึ น ลภเต | ยาวทนฺยตมสฺย เทวปุตฺรสฺย ปญฺจ 
ปูรฺวนิมิตฺตานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | ส ศกฺเรณ เทเวนฺเทฺรโณกฺตะ- มารฺษ ปฺรณาทสฺย ราชฺโ 'คฺรมหิษฺยาะ  
กุกฺเษา ปฺรติสํธึ คฺฤหาเณติ | ส กถยติ- ปฺรมาทสฺถานํ เกาศิก | พหุกิลฺพิษการิโณ หิ เกาศิก ราชานะ | 
มา อธรฺเมณ ราชฺยํ กฺฤตฺวา นรกปรายโณ ภวิษฺยามีติ | ศกฺระ กถยติ- มารฺษ, อหํ เต สฺมารยิษฺยามิ |                
ปฺรมตฺตาะ เกาศิก เทวา รติพหุลาะ | เอวเมตนฺมารฺษ | ตถาปิ ตฺวหํ ภวนฺตํ สฺมารยามิ | เตน ปฺรณาทสฺย 
ราชฺโ 'คฺรมหิษฺยาะ กุกฺเษา ปฺรติสํฆิรฺคฺฤหีตา | ยสฺมินฺเนว ทิวเส ปฺรติสํฆิรฺคฺฤหีตา, ตสฺมินฺ ทิวเส 
มหาชนกาเยน ปฺรณาโท มุกฺตะ | สา อษฺฏานํา วา นวานํา วา มาสานามตฺยยาตฺ ปฺรสูตา | ทารโก              
ชาโต'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺรสาทิโก เคาระ กนกวรฺณศฺฉตฺราการศิราะ ปฺรลมฺพพาหุรฺวิสฺตีรฺณลลาฏะ สํคต
ภฺรูสฺตุงฺคนาสะ | ตสฺย ชฺ าตยะ สํคมฺย สมาคมฺย นามเธยํ วฺยวสฺถาปยนฺติ- กึ ภวตุ ทารกสฺย นาเมติ |  
ชฺ าตย อูจุะ- ยสฺมินฺเนว ทิวเส'ยํ ทารโก มาตุะ กุกฺษิมวกฺรานฺตะ, ตสฺมินฺเนว ทิวเส มหาชนกาเยน              
นาโท มุกฺตะ | ยสฺมินฺเนว ทิวเส ชาตสฺตสฺมินฺเนว ทิวเส มหาชนกาเยน  นาโท มุกฺตะ | ตสฺมาตฺ ภวตุ          
ทารกสฺย มหาปฺรณาท อิติ นาม | ตสฺย มหาปฺรณาท อิติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | มหาปฺรณาโท ทารโก'
ษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย'นุปฺรทตฺโต ทฺวาภฺยามํสธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา มลธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา กฺษีรธาตฺรีภฺยํา 
ทฺวาภฺยํา กฺรีฑนิกาภฺยามฺ | โส'ษฺฏาภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน สรฺปิษา 
สรฺปิมณฺเฑนานฺไยศฺโจตฺตปฺโตตฺตปฺไตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต หฺรทสฺถมิว ปงฺกชมฺ | ยทา มหานฺ 
สํวฺฤตฺตสฺตทา  ลิปฺยามุปนฺยสฺตะ | สํขฺยายํา คณนายํา มุทฺรายามุทฺธาเร นฺยาเส นิเกฺษเป วสฺตุปรีกฺษายํา 
ทารุปรีกฺษายํา รตฺนปรีกฺษายํา หสฺติปรีกฺษายามศฺวปรีกฺษายํา กุมารปรีกฺษายํา กุมารีปรีกฺษายํา | โส'
ษฺฏาสุ ปรีกฺษาสุทฺธฏฺฏโก วาจกะ ปฏปฺรจาระ ปณฺฑิตะ สํวฺฤตฺตะ | ส ยานิ ตานิ ราชฺ า กฺษตฺริยาณํา 
มูรฺธฺนาภิษิกฺตานํา ชนปไทศฺวรฺยสฺถามวีรฺยมนุปฺราปฺตานํา มหานฺตํ ปฺฤถิวีมณฺฑลมภินิรฺชิตฺยาธฺยาสตํา 
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ปฺฤถคฺ ภวนฺติ ศิลฺปสฺถานกรฺมสฺถานานิ, ตทฺยถา- หสฺติศิกฺษายามศฺวปฺฤษฺเ  รเถ ศเร ธนุษิ ปฺรยาเณ             
นิรฺยาเณ'งฺกุศคฺรเห ปาศคฺรเห โตมรคฺรเห ยษฺฏิพนฺเธ มุษฺฏิพนฺเธ ปทพนฺเธ ศิขาพนฺเธ ทุรเวเธ มรฺมเวเธ'
กฺษุณณฺเวเธ ทฺฤฒปฺรหาริตายํา ปญฺจสุ สฺถาเนษุ กฺฤตาวี สํวฺฤตฺตะ || 
 ธรฺมตา ขลุ น ตาวตฺ ปุตฺรสฺย นาม ปฺรชฺ ายเต ยาวตฺ ตาโต ชีวติ | อปเรณ สมเยน         
ปฺรณาโท ราชา กาลคตะ | มหาปฺรณาโท ราชฺเย ปฺรติษฺ ตะ | ส ยาวตฺตาวตฺ ธรฺเมณ ราชฺยํ การยิตฺวา 
อธรฺเมณ ราชฺยํ การยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | ตตะ ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรโณกฺตะ- มารฺษ, มยา ตฺวํ ปฺรณาทสฺย            
ราชฺ ะ ปุตฺรสฺเว สมาทาปิตะ | มา อธรฺเมณ ราชฺยํ การย, มา นรกปรายโณ ภวิษฺยสีติ | ส ยาวตฺตาวตฺ 
ธรฺเมณ ราชฺยํ การยิตฺวา ปุนรปิ อธรฺเมณ ราชฺยํ การยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | ทฺวิรปิ ศกฺเรโณกฺตะ- มารฺษ, มยา 
ตฺวํ ปฺรณาทสฺย ราชฺ ะ ปุตฺรตฺเว สมาทาปิตะ | มา อธรฺเมณ ราชฺยํ การย, มา นรกปรายโณ ภวิษฺยสีติ | 
ส กถยติ- เกาศิก, วยํ ราชานะ ปฺรมตฺตา อิติ รติพหุลาะ กฺษณาทฺ วิสฺมรามะ | กึจิตฺวมสฺมากํ จิหฺนํ                   
สฺถาปย, ยํ ทฺฤษฺฏวา ทานานิ ทาสฺยามะ, ปุณฺยานิ การยิษฺยาม อิติ | น จ ศกฺยเต วินา นิมิตฺเตน ปุณฺยํ 
กรฺตุมฺ | ตตะ ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณ วิศฺวกรฺมโณ เทวปุตฺรสฺยาชฺ า ทตฺตา- คจฺฉ ตฺวํ วิศฺวกรฺมนฺ ราชฺโ
มหาปฺรณาทสฺย นิเวศเน | ทิวฺยํ มณฺฑลวาฏํ นิรฺมิณุ, ยูปํ โจจฺฉฺราปย | อูรฺธฺวํ วฺยามสหสฺเรณ ติรฺยกฺ 
โษฑศปฺรเวธํ นานารตฺนวิจิตฺรํ สรฺวเสาวรฺณมิติ | ตโต วิศฺวกรฺมณา เทวปุเตฺรณ มหาปฺรณาทสฺย ราชฺโ
นิเวศเน ทิวฺโย มณฺฑลวาโฏ นิรฺมิโต ยูปศฺโจจฺฉฺรตะ | อูรฺธฺวํ วฺยามสหสฺรํ นานารตฺนวิจิตฺโร ทิวฺยะ                 
สรฺวเสาวรฺณะ | ตโต มหาปฺรณาเทน ราชฺ า ทานศาลา มาปิตา | ตสฺย มาตุโล'โศโก นาม ยูปสฺย               
ปริจารโก วฺยวสฺถิตะ | ตโต ยูปทรฺศโนทฺยุกฺตะ สรฺว เอว ชมฺพุทฺวีปนิวาสี ชนกาย อาคตฺย ภุกฺตฺวา ยูปํ            
ปศฺยติ, สฺวกรฺมานุษฺ านํ น กโรติ | ตตะ กฺฤษิกรฺมานฺตาะ สมุจฺฉินฺนาะ | ราชฺ ะ กรปฺรตฺยายา                 
โนตฺติษฺ นฺเต | อมาตฺไยะ สฺโตกาะ กรปฺรตฺยายา อุปนีตาะ | มหาปฺรณาโท ราชา ปฺฤจฺฉติ- ภวนฺตะ,  
กสฺมาตฺ สฺโตกาะ กรปฺรตฺยายา อุปนีตาะ ? เทว, ชมฺพุทฺวีปนิวาสี ชนกาย อาคตฺย ภุกฺตฺวา ยูปํ ปศฺยติ,  
สฺวกรฺมานุษฺ านํ น กโรติ | กฺฤษิกรฺมานฺตาะ สมุจฺฉินฺนาะ | ราชฺ ะ กรปฺรตฺยายา โนตฺติษฺ นฺติ อิติ | 
ราชา กถยติ- สมุจฺฉิทฺยตํา ทาศนาเลติ | ไตะ สมุจฺฉินฺนาะ | ตโต'ปฺยเสา ชนกายะ สฺวปถฺยทนมาทาย 
ภุกฺตฺวา ยูปํ นิรีกฺษมาณสฺติษฺ ติ, สฺวกรฺมานุษฺ านํ น กโรติ | กฺฤษิกรฺมานฺตาะ สมุจฺฉินฺนาะ | ตถาปิ 
กรปฺรตฺยายา โนตฺติษฺ นฺเต | ราชา ปฺฤจฺฉติ- ภวนฺตะ, ทานศาลาะ สมุจฺฉินฺนาะ | อิทานี กรปฺรตฺยายา 
โนตฺติษฺ นฺต อิติ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ- เทว, ชนกายะ สฺวปถฺยทนมาทาย ภุกฺตฺวา ยูปํ นิรีกฺษมาณสฺ -              
ติษฺ ติ, สฺวกรฺมานุษฺ านํ น กโรติ | กฺฤษิกรฺมานฺตาะ สมุจฺฉินฺนาะ, ยตะ กรปฺรตฺยายา โนตฺติษฺ นฺเต | 
ตโต ราชฺ า มหาปฺรณาเทน ทานานิ ทตฺตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺวา ส ยูโป นทฺยํา คงฺคายามาปฺลาวิตะ | กึ 
มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย'เสา ราชฺโ มหาปฺรณาทสฺยาโศโก นาม มาตุละ, เอษ เอวาเสา มทฺทาลี ภิกฺษุะ | 
ตตฺราเนน ปรฺยุปาสิตปูรฺวะ || 
 กุตฺร ภทนฺต อเสา ยูโป วิลยํ คมิษฺยติ ? ภวิษฺยนฺติ ภิกฺษโว'นาคเต'ธฺวนิ อศีติวรฺษสหสฺรา
ยุโษ มนุษฺยาะ |อศีติวรฺษสหสฺรายุษํา มนุษฺยาณํา ศงฺโข นาม ราชา ภวิษฺยติ สํยมนี จกฺรวรฺตี จตุรนฺต
วิเชตา ธารฺมิโก ธรฺมราชา สปฺตรตฺนสมนฺวาคตะ | ตสฺเยมานฺเยวํ รูปาณิ สปฺต รตฺนานิ ภวิษฺยนฺติ | 
ตทฺยถา- จกฺรรตฺนํ หสฺติรตฺนมศฺวรตฺนํ มณิรตฺนํ สฺตฺรีรตฺนํ คฺฤหปติรตฺนํ ปริณายกรตฺนเมว สปฺตมมฺ | 
ปูรฺณํ จาสฺย ภวิษฺยติ สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณํา ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | ส อิมา
เมว สมุทฺรปรฺยนฺตํา ปฺฤถิวีมขิลามกณฺฏกามนุตฺปีฑามทณฺเฑนาศสฺเตฺรณ ธรฺเมณ สมเยน อภินิรฺชิตฺยาธฺ
ยาวสิษฺยติ | ศงฺขสฺย ราชฺโ พฺรหฺมายุรฺนาม พฺราหฺมณะ ปุโรหิโต ภวิษฺยติ | ตสฺย พฺรหฺมวตี นาม ปตฺนี  
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ภวิษฺยติ | สา ไมเตฺรยําเศน สฺผุริตฺวา19 ปุตฺรํ ชนยิษฺยติ ไมเตฺรยํ นาม | พฺรหฺมายุรฺมาณโว'ศีติมาณวก- 
ศตานิ พฺราหฺมณกานฺ มนฺตฺรานฺ วาจยิษฺยติ | ส ตานฺ มาณวกานฺ ไมเตฺรยาย อนุปฺรทาสฺยติ | ไมเตฺรโย                   
มาณโว'ศีติมาณวกสหสฺราณิ พฺราหฺมณกานฺ มนฺตฺรานฺ วาจยิษฺยติ | อถ จตฺวาโร มหาราชาศฺจตุรฺ-                
มหานิธิสฺถาะ- 
 

  ปิงฺคลศฺจ กลิงฺเคษุ มิถิลายํา จ ปาณฺฑุกะ | 
  เอลาปตฺรศฺจ คานฺธาเร ศงฺโข วาราณสีปุเร ||4|| 
 

 เอนํ จ ยูปมาทาย ศงฺขสฺย ราชฺ อุปนามยิษฺยนฺติ | ศงฺโข'ปิ ราชา พฺรหฺมายุเษ พฺราหฺมณา
ยานุปฺรทาสฺยติ | พฺรหฺมายุรปิ พฺราหฺมโณ  ไมเตฺรยาย มาณวายานุปฺรทาสฺยติ | ไมเตฺรโย'ปิ มาณวสฺ-
เตษํา มาณวกานามนุปฺรทาสฺยติ | ตตสฺเต มาณวกาสฺตํ ยูปํ ขณฺฑํ ขณฺฑํ ฉิตฺตฺวา ภาชยิษฺยนฺติ | ตโต               
ไมเตฺรโย มาณวกสฺตสฺย ยูปสฺยานิตฺยตํา ทฺฤษฺฏวา เตไนว สํเวเคน วนํ สํศฺรยิษฺยติ | ยสฺมินฺเนว ทิวเส วนํ                 
สํศฺรยิษฺยติ, ตสฺมินฺเนว ทิวเส ไมเตฺรยําเศน สฺผุริตฺวา อนุตฺตรํ ชฺ านมธิคมิษฺยติ | ตสฺย ไมเตฺรยะ 
สมฺยกฺสํพุทฺธ อิติ สํชฺ า ภวิษฺยติ | ยสฺมินฺเนว ทิวเส ไมเตฺรยะ สมฺยกฺสํพุทฺโธ'นุตฺตรชฺ านมธิคมิษฺยติ, 
ตสฺมินฺเนว ทิวเส ศงฺขสฺย ราชฺ ะ สปฺตรตฺนานฺยนฺตรฺธาสฺยนฺเต | ศงฺโข'ปิ ราชา อศีติโกฏฺฏราชสหสฺร- 
ปริวารา ไมเตฺรยํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ ปฺรวฺรชิตมนุปฺรวฺรชิษฺยติ | ตโต ไมเตฺรยะ สมฺยกฺสํพุทฺโธ'ศีติภิกฺษุโกฏิ-           
ปริวาโร20 เยน คุรุปาทกะ ปรฺวตสฺเตโนปสํกฺรมิษฺยติ, ยตฺร กาศฺยปสฺย ภิกฺโษรสฺถิสํฆาโต'วิโกปิตสฺติษฺ ติ 
| คุรุปาทกปรฺวโต ไมเตฺรยาย สมฺยกฺสํพุทฺธาย วิวรมนุปฺรทาสฺยติ | ยโต ไมเตฺรยะ สมฺยกฺสํพุทฺธะ 
กาศฺยปสฺย ภิกฺโษรวิโกปิตมสฺถิสํฆาตํ ทกฺษิเณน ปาณินา คฺฤหีตฺวา วาเม ปาเณา ปฺรติษฺ าปฺย เอวํ               
ศฺราวกาณํา ธรฺมํ เทศยิษฺยติ- โย'เสา ภิกฺษโว วรฺษศตายุษิ ปฺรชายํา ศากฺยมุนิรฺนาม ศาสฺตา โลก 
อุตฺปนฺนสฺตสฺยายํ ศฺราวกะ กาศฺยโป นามฺนา อลฺเปจฺฉานํา สํตุษฺฏานํา ธฤตคุณวาทินามคฺโร นิรฺทิษฺฏะ | 
ศากฺยมุเนะ ปรินิรฺวฺฤตสฺยาเนน ศาสนสํคีติะ กฺฤตา อิติ | เต ทฺฤษฺฏวา สํเวคมาปตฺสฺยนฺเต- กถมิทานี-
มีทฺฤเศนาตฺมภาเวเนทฺฤศา คุณคณา อธิคตา อิติ | เต เตไนว สํเวเคนารฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยนฺติ | 
ษณฺณวติโกฏโย'รฺหตํา ภวิษฺยนฺติ ธูตคุณสากฺษาตฺกฺฤตาะ | ยํ จ สํเวคมาปตฺสฺยนฺเต, ตตฺราเสา ยูโป กิลยํ 
คมิษฺยติ || 
 โก ภทนฺต เหตุะ กะ ปฺรตฺยโย ทฺวโย รตฺนโยรฺยุคปลฺโลเก ปฺราทุรฺภาวาย ? ภควานาห- 
ปฺรณิธานวศาตฺ | กุตฺร ภควนฺ ปฺรณิธานํ  กฺฤตมฺ ? 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ มธฺยเทเศ วาสโว นาม ราชา ราชฺยํ การยติ ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ 
เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | ตสฺย สทาปุษฺปผลา วฺฤกฺษาะ | เทวะ กาเลน กาลํ สมฺยคฺวา
ริธารามนุปฺร- ยจฺฉติ | อตีว ศสฺยสํปตฺติรฺภวติ | อุตฺตราปเถ ธนสํมโต นาม ราชา ราชฺยํ การยติ ฤทฺธํ จ 
                                           

19
“ไมเตฺรยําเศน สฺผุริตฺวา” รอตแมน (Rotman) เสนอว่าน่าจะแก้ไข “ไมเตฺรยําเศน” โดยเปลี่ยนจาก ยา เป็น ณา 

ส่วนต้นฉบับภาษาทิเบตว่า “ไมเตฺรฺยฺปฺรเมยําเศน” (ด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้)  ซึ่งไบเลย์ (Bailey) มีความเห็นว่าตามที่
ปรากฏในต้นฉบับภาษาทิเบตน่าจะถูกต้อง ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 416; and 
Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 1,” Journal of the Royal Asiatic Society, 83-84. 

20
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “อศีติภิกฺษุโกฏิปริวาระ” ส่วนต้นฉบับของไวทย 

(Vaidya) แก้ไขเป็น “อศีติภิกฺษุโกฏิปริวาโร” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 61; and P. L. Vaidya, 
ed., Divyāvadāna, 37. 
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สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | ตสฺยาปิ สทาปุษฺปผลา วฺฤกฺษาะ | เทวะ กาเลน 
กาลํ สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉตีติ | อตีว ศสฺยสํปตฺติรฺภวติ | ยาวทปเรณ สมเยน วาสวสฺย ราชฺ ะ              
ปุตฺโร ชาโต รตฺนปฺรตฺยุปฺตยา ศิขยา | ตสฺย วิสฺตเรณ ชาติมหํ กฺฤตฺวา รตฺนศิขีติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | 
โส'ปเรณ สมเยน ชีรฺณาตุรมฺฤตํสํทรฺศนาทุทฺวิคฺโน วนํ สํศฺริตะ | ยสฺมินฺเนว ทิวเส วนํ สํศฺริตสฺตสฺมินฺเนว               
ทิวเส'นุตฺตรํ ชฺ านมธิคตมฺ | ตสฺย รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธ อิติ สํชฺโ ทปาทิ | อถาปเรณ สมเยน ธนสํมโต 
ราชา อุปริปฺราสาทตลคโต'มาตฺยคณปริวฺฤตสฺติษฺ ติ | โส'มาตฺยานามนฺตฺรยเต- ภวนฺตะ, กสฺยจิทนฺยสฺ-
ยาปิ ราชฺโ  ราชฺยเมวมฺฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | สทาปุษฺปผลา 
วฺฤกฺษาะ | เทวะ กาเลน กาลํ สมฺยคฺวาริธารามนุปฺรยจฺฉตีติ | อตีว ศสฺยสํปตฺติรฺภวติ ยถา อสฺมากมิติ ? 
มธฺยเทศาทฺ วณิชะ ปณฺยมาทาโยตฺตราปถํ คตาะ | เต กถยนฺติ- อสฺติ เทว มธฺยเทเศ วาสโว นาม ราชา 
อิติ | สหศฺรวณาเทว ธนสํมตสฺย ราชฺโ 'มรฺษ อุตฺปนฺนะ | ส สํชาตามรฺโษ'มาตฺยานามนฺตฺรยเต-            
สํนาหยนฺตุ ภวนฺตศฺจตุรงฺคํ พลกายมฺ | ราษฺฏราปมรฺทนมสฺย กริษฺยาม อิติ | ตโต ธนสํมโต ราชา 
จตุรงฺคํ พลกายํ สํนาหฺย หสฺติกายมศฺวกายํ รถกายํ ปตฺติกายํ มธฺยเทศมาคตฺย คงฺคายา ทกฺษิเณ            
กูเล'วสฺถิตะ | อเศฺราษีทฺวาสโว ราชา- ธนสํมโต ราชา จตุรงฺคํ พลกายํ สํนาหฺย หสฺติกายมศฺวกายํ           
รถกายํ ปตฺติกายํ มธฺยเทศมาคตฺย คงฺคายา ทกฺษิเณ กูเล 'วสฺถิต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ โส'ปิ จตุรงฺคํ          
พลกายํ สํนาหฺย หสฺติกายมศฺวกายํ รถกายํ ปตฺติกายํ คงฺคายา อุตฺตเร กูเล 'วสฺถิตะ | อถ รตฺนศิขี 
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺตโยรฺวินยกาลํ ชฺ าตฺวา นทฺยา คงฺคายาสฺตีเร ราตฺรึ วาสมุปคตะ | ตโต รตฺนศิขินา 
สมฺยกฺสํพุทฺเธน เลากิกํ จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | ธรฺมตา ขลุ ยทา พุทฺธา ภควนฺโต เลากิกํ จิตฺตมุตฺปาทยนฺติ , 
ตสฺมินฺ สมเย ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา ภควตศฺเจตสา จิตฺตมาชานนฺติ | อถ ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา เยน 
รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย รตฺนศิขินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา  
วนฺทิตฺไวกานฺเต นิษณฺณาะ | เตษํา วรฺณานุภาเวน มหานุทาราวภาสะ สํวฺฤตฺตะ | ธนสํมเตน ราชฺ า 
ทฺฤษฺฏะ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรมาตฺยานฺ ปฺฤจฺฉติ- กิมยํ ภวนฺโต วาสวสฺย ราชฺโ  วิชิเต มหานุทารา-              
วภาสะ ? เต กถยนฺติ- เทว, วาสวสฺย ราชฺโ  วิชิเต รตฺนศิขี นาม สมฺยกฺสํพุทฺธะ อุตฺปนฺนะ | ตสฺย 
ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา ทรฺศนาโยปสํกฺรมนฺติ | เตไนโวทาราวภาสะ สํวฺฤตฺตะ | มหรฺทฺธิโก'เสา  มหานุ
ภาวะ | ตสฺยายมนุภาว อิติ | ธนสํมโต ราชา กถยติ- ภวนฺตะ, ยสฺย วิชิเต อีทฺฤศํ ทฺวิปาทกํ ปุณฺยเกฺษตฺร
มุตฺปนฺนมฺ, ยํ ศกฺรพฺรหฺมาทโย'ปิ เทวา ทรฺศนาโยปสํกฺรามนฺติ, ตสฺยาหํ กีทฺฤศมนรฺถํ กริษฺยามิ ? เตน 
ตสฺย ทูโต'นุเปฺรษิตะ | วยสฺย, อาคจฺฉ | น เต'หํ กึจิตฺ กริษฺยามิ อิติ | ปุณฺยมเหศาขฺยสฺตฺวมฺ, ยสฺย วิชิเต 
ทฺวิปาทกํ ปุณฺยเกฺษตฺรํ รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺโธ'ยมฺ | ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา ทรฺศนาโยปสํกฺรามนฺติ | กึ ตุ 
กณฺ าศฺเลษํ เต ทตฺวา คมิษฺยามิ | เอวมาวโยะ ปรสฺปรํ จิตฺตเสามนสฺยํ ภวตีติ | วาสโว ราชา วิศฺวาสํ น 
คจฺฉติ | ส เยน รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย รตฺนศิขีนะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย          
ปาเทา ศิรสา พนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณาะ |  เอกานฺตนิษณฺโณ วาสโว ราชา รตฺนศิขีนํ สมฺยกฺสํพุทฺธ-
มิทมโวจตฺ- มม ภทนฺต ธนสํมเตน ราชฺ า สํทิษฺฏมฺปฺริยวยสฺย อาคจฺฉ, น เต'หํ กึจิตฺ กริษฺยามิ | กณฺ า 
กณฺ าศฺเลษํ ศฺเลษํ ทตฺวา คมิษฺยามิ | เอวมาวโยะ ปรสฺปรํ จิตฺตเสามนสฺยํ ภวตีติ | ตตฺร มยา กถํ                
ปฺรติปตฺตวฺยมฺ ? รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธะ กถยติ- คจฺฉ มหาราช, โศภนํ ภวิษฺยติ | ภควนฺ, กึ มยา ตสฺย 
ปาทโยรฺนิปติตวฺยมฺ ? มหาราช, พลเศฺรษฺ า หิ ราชานะ | นิปติตวฺยาะ21 | อถ วาสโว ราชา รตฺนศิขินะ 
                                           

21
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “มหาราช, พลเศฺรษฺโ หิ ราชาโน | นิปติตวฺยมฺ” 
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สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย  ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | เยน ธนสํมโต ราชา                
เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ธนสํมตสฺย ราชฺ ะ ปาทโยรฺนิปติตะ | ตโต ธนสํมเตน ราชฺ า กณฺเ  
ศฺเลษํ ทตฺตวฺา วิศฺวาสมุตฺปาทฺย เปฺรษิตะ || 
 อถ วาสโว ราชา เยน รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย รตฺนศิขินะ 
สมฺยกสฺํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺโณ วาสโว ราชา รตฺนศิขินํ 
สมฺยกฺสํ พุทฺธมิทมโวจตฺ - กสฺย ภทนฺต สรฺ เว ราชานะ ปาทโยรฺนิปตนฺติ  ? ราชฺโ  มหาราช           
จกฺรวรฺตินะ | อถ วาสโว ราชา อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน รตฺนศิขี ตถาคตะ              
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย รตฺนศิขินํ สมฺยกฺสํพุทฺธมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว'นฺตรฺ-
คฺฤเห ภกฺเรน สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน | อถ วาสโว ราชา ตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สมุทานียํ 
กาลฺยเมโวตฺถาย อาสนานิ ปฺรชฺ าปฺย อุทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย รตฺนศิขินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ทูเตน                
กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตมฺ, ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ มนฺยเต อิติ | อถ รตฺนศิขี              
สมฺยกฺสํพุทฺธะ ปูรฺวาหฺเว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุสํฆปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต เยน ราชฺโ  วา
สวสฺย ภกฺตาภิสารสฺเตโนปปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ 
| อถ ราชา วาสโว รตฺนศิขินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ สุโขปนิษณฺณํ วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน 
สฺวหสฺตํ สํตรฺปยติ สํปฺรวารยติ | อเนกปรฺยาเยณ ศุจินา ขาทนีเยน โภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปย              
สํปฺรวารย ภควนฺตํ รตฺนศิขินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺรํ ปาทโยรฺนิปตฺย 
ปฺรณิธานํ กรฺตุมารพฺธะ- อเนนาหํ ภทนฺต กุศลมูเลน ราชา สฺยํา จกฺรวรฺตีติ | ตตฺสมนนฺตรํ จ ศงฺข             
อาปูริตะ | ตโต รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺโธ วาสวํ ราชานมิทมโวจตฺ- ภวิษฺยสิ มหาราช   อศีติวรฺษสหสฺรายุษิ              
ปฺรชายํา ศงฺโข นาม ราชา จกฺรวรฺตีติ | ตต อุจฺจศพฺโท มหาศพฺโท ชาตะ | ธนสํมโต ราชา โกลาหลศพฺทํ  
ศฺรุตฺวา อมาตฺยานฺ ปฺฤจฺฉติกิเมษ ภวนฺโต วาสวสฺย ราชฺโ  วิชิเต โกลาหลศพฺทะ  ศฺรูยเต อิติ ?        
ไตราคมฺย นิเวทิตมฺ- เทว, รตฺนศิขินา สมฺยกฺสํพุทฺเธน วาสโว ราชา จกฺรวรฺติราชฺเย วฺยากฺฤต อิติ             
ชนกาโย หฺฤษฺฏตุษฺฏปฺรมุทิตะ | เตน โกลาหลศพฺโท ชาต อิติ | อถ ธนสํมโต ราชา เยน รตฺนศิขี 
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย รตฺนศิขินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา              
เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺโณ ธนสํมโต ราชา รตฺนศิขินํ สมฺยกฺสํพุทฺธมิทมโวจตฺ- กสฺย ภทนฺต 
สรฺเว จกฺรวรฺตินะ ปาทโยรฺนิปตนฺติ ? ตถาคตสฺย มหาราช อรฺหตะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย | อถ ธนสํมโต ราชา 
อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย รตฺนศิขินํ 
สมฺยกฺสํพุทฺธมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน | อธิวาสยติ 
รตฺนศิขี  สมฺยกฺสํ พุทฺโธ ธนสํมตสฺย ราชฺโ 'ปิ ตูษฺณีภาเวน | อถ ธนสํมโต ราชา รตฺนศิขินะ        
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํ วิทิตฺวา รตฺนศิขินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา 
รตฺนศิขินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺยานฺติกาตฺ ปฺรกานฺตะ || อถ ธนสํมโต ราชา ตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีตํ ขาทนียํ 
โภชนียํ สมุทานียํ กาลฺยเมโวตฺถาย อาสนานิ ปฺรชฺ าปฺย อุทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย รตฺนศิขินะ สมฺยกฺ-         
สํพุทฺธสฺย ทูเตน กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตมฺ, ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ มนฺยเต อิติ | อถ 
รตฺนศิขี สมฺยกฺสํพุทฺธะ ปูรฺวาหฺเว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต เยน 
ธนสํมตสฺย ราชฺโ  ภกฺตาภิสารสฺเตโนปปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต          
                                                                                                                         
ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ว่า “พลเศฺรษฺ า หิ ราชานะ” และแก้ไข “นิปติตวฺยมฺ” เป็น “นิปติตวฺยาะ” ดู E. B. Cowell and 

R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 64; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 39.   
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เอวาสเน นิษณฺณะ | อถ ธนสํมโต ราชา สุโขปนิษณฺณํ รตฺนศิขินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ ตตฺปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ                
วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สฺวหสฺเตน สํตรฺปยติ สํปฺรวารยติ | อเนกปรฺยาเยณ             
ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สฺวหสฺเตน สํตรฺปย สํปฺรวารย รตฺนศิขินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ ภุกฺตวนฺตํ 
วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺรํ ปาทโยรฺนิปตฺย สรฺวมิมํ โลกํ ไมเตฺรณําเศน สฺผุริตฺวา ปฺรณิธานํ                 
กรฺตุมารพฺธะ- อเนนาหํ กุศลมูเลน ศาสฺตา โลเก ภเวยํ ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธ อิติ | รตฺนศิขี 
สมฺยกฺสํพุทฺธะ กถยติ- ภวิษฺยติ ตฺวํ มหาราช อศีติวรฺษสหสฺรายุษิ ปฺรชายํา ไมเตฺรโย นาม ตถาคโต'รฺหนฺ 
สมฺยกฺสํพุทฺธ อิติ | ตตฺปฺรณิธานวศาทฺ ทฺวโย รตฺนโยรฺโลเก ปฺราทุรฺภาโว ภวิษฺยติ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน ไมเตฺรยาวทานํ ตฺฤตียมฺ || 
 

เรื่องท่ี 4 พฺราหฺมณทาริกาวทานมฺ 

 ภควานฺ นฺยโคฺรธิกามนุปฺราปฺตะ | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย              
นฺยโคฺรธิกํา ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | กปิลวสฺตุโน พฺราหฺมณสฺย ทาริกา นฺยโคฺรธิกายํา นิวิษฺฏา |                   
อทฺรากฺษีตฺ สา พฺราหฺมณทาริกา ภควนฺตํ ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยานุวฺยญฺชไนรฺ
วิราชิตคาตฺรํ วฺยามปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวตํ สมนฺตโต ภทฺรกมฺ |                 
สหทรฺศนาทสฺยา เอตทภวตฺ- อยํ ส ภควานฺ ศากฺยกุลนนฺทนศฺจกฺรวรฺติกุลาทฺ ราชฺยมปหาย สฺผีตมนฺตะ
ปุรํ สฺผีตานิ จ โกศโกษฺ าคาราณิ ปฺรวฺรชิต อิทานี  ภิกฺษามฏเต | ยทิ มมานฺติกาตฺสกฺตุกภิกฺษํา                     
ปฺรติคฺฤหฺวียาตฺ, อหมสฺไม ททฺยามิติ | ตโต ภควตา ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺรมุปนามิตมฺ-                 
ยทิ เต ภคินิ ปริตฺยกฺตมฺ, อากีรฺยตามสฺมินฺ ปาตฺร อิติ | ตโต ภูยสฺยา มาตฺรยา ตสฺยาะ ปฺรสาท อุตฺปนฺนะ 
| ชานาติ เม ภควําศฺเจตสา จิตฺตมิติ วิทิตฺวา ตีวฺเรณ ปฺรสาเทน ภควเต สกฺตุภิกฺษํา ทตฺตวตี | ตโต              
ภควตา สฺมิตมุปทรฺศิตมฺ | ธรฺมตา ขลุ ยสฺมินฺ สมเย พุทฺธา ภควนฺตะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ, ตสฺมินฺ สมเย 
นีลปีตโลหิตาวทาตาะ ปุษฺปราคปทฺมราควชฺรไวฑูรฺยมุสารคลฺวารฺกโลหิตกาทกฺษิณาวรฺตศงฺขศิลา-              
ปฺรวาลชาตรูปรชตวรฺณา อรฺจิโษ มุขานฺนิศฺจารฺย กาศฺจิทธสฺตาทฺคจฺฉนฺติ , กาศฺจิทุปริษฺฏาทฺคจฺฉนฺติ |  
ยา อธสฺตาทฺคจฺฉนฺติ , ตาะ สํชีวํ  กาลสูตฺรํ สํฆาตํ เรารวํ มหาเรารวํ ตปนํ ปฺรตาปนมวีจิมรฺพุทํ                 
นิรรฺพุทมฏฏํ หหวํ หุหุวมุตฺปลํ, ปทฺมํ มหาปทฺมมวีจิปรฺยนฺตานฺ นรกานฺ คตฺวา เย อุษฺณนรกาสฺเตษุ ศีตี
ภูตฺวา นิปตนฺติ, เย ศีตนรกาสฺเตษูษฺณี- ภูตฺวา นิปตนฺติ | เตนานุคตาสฺเตษํา สตฺตฺวานํา ตสฺมินฺ กฺษเณ 
การณาวิเศษาะ, เต ปฺรติปฺรสฺรภฺยนฺเต | เตษาเมวํ ภวติ- กึ นุ วยํ ภวนฺต อิตศฺจฺยุตา อาโหสฺวิทนฺย
โตฺรปปนฺนา อิติ | เตษํา ปฺรสาทสํชนนารฺถํ ภควานฺนิรฺมิตํ (ทรฺศนํ) วิสรฺชยติ | เตษํา นิรฺมิตํ ทฺฤษฺฏไววํ 
ภวติ– น หฺเยว วยํ ภวนฺต อิตศฺจฺยุตาะ, นาปฺยนฺยโตฺรปปนฺนา อิติ | อปิ ตฺวยมปูรฺวทรฺศนะ สตฺตฺวะ,             
อสฺยานุภาเวนาสฺมากํ การณาวิเศษาะ ปฺรติปฺรสฺรพฺธา อิติ | เต นิรฺมิเต จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตนฺนรกเวทนียํ                   
กรฺ ม  กฺษปยิ ตฺ ว า  เทวมนุษฺ เยษุ  ปฺ รติ สํ ธึ คฺ ฤหฺ วนฺติ ,  ยตฺ ร  สตฺย านํ า  ภาชนภูตา  ภวนฺ ติ  |                             
ยา อุปริษฺฏาทฺคจฺฉนฺติ , ตาศฺจาตุรฺมหาราชิกานฺ  เทวานฺ คตฺวา ตฺรายสฺตฺรึศานฺ ยามําสฺตุษิตานฺ                  
นิรฺมาณรตีนฺ  ปรนิรฺมิตวศวรฺติ โน เทวานฺ พฺรหฺมกายิกานฺ  พฺรหฺมปุโรหิตานฺ  มหาพฺรหฺมณะ                    
ปรีตฺตมาภานปฺรมาณาภานาภาสฺวรานฺ ปีตฺตศุภานปฺรมาณศุภาน ศุภกฺฤตฺสฺนานนภฺรกานฺ ปุณฺย -              
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ปฺรสวานฺ พฺฤหตฺผลานพฺฤหานตปานฺ สุทฺฤศานฺ สุทรฺศานกนิษฺ ปรฺยนฺตานฺ เทวานฺ คตฺวา อนิตฺยํ ทุะขํ 
ศูนฺยมนาตฺเมตฺยุทฺโธษยนฺติ | คาถาทฺวยํ จ ภาษนฺเต – 
 

  อารภธฺวํ นิษฺกฺรามต ยุชฺยธฺวํ พุทฺธศาสเน | 
  ธุนีต มฺฤตฺยุนะ ไสนฺยํ นฑาคารมิว กุญฺชระ ||1|| 
 

  โย หฺยสฺมินฺ ธรฺมวินเย อปฺรมตฺตศฺจริษฺยติ | 
  ปฺรหาย ชาติสํสารํ ทุะขสฺยานฺตํ กริษฺยติ ||2|| 
 

 อถ ตา อรฺจิษสฺตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺรํ โลกธาตุมนฺวาหิณฺฑฺย ภควนฺตเมว ปฺฤษฺ ตะ             
ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺธา คจฺฉนฺติ | ตทฺยทิ ภควานตีตํ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ปฺฤษฺ โต'นฺตรฺธียนฺเต | อนาคตํ 
วฺยากรฺตุ- กาโม ภวติ, ปุรสฺตาทนฺตรฺธียนฺเต | นรโกปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ปาทตเล'นฺตรฺธียนฺเต |                    
ติรฺยคุปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ปาษฺปฺรฺยามนฺตรฺธียนฺเต | เปฺรโตปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ปาทางฺ-
คุษฺเ 'นฺตรฺธียนฺเต | มนุษฺโยปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ชานุโนรนฺตรฺธียนฺเต | พลจกฺรวรฺติราชฺยํ วฺยากรฺ-
ตุกาโม ภวติ, วาเม กรตเล'ตรฺธียนฺเต | จกฺรวรฺติราชฺยํ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ทกฺษิเณ กรตเล'นฺตรฺธียนฺเต | 
ศฺราวกโพธึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ , อาสฺเย'นฺตรฺธียนฺเต | ปฺรตฺเยกโพธึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ , อูรฺณา-
ยามนฺตรฺธียนฺเต | ยทิ อนุตฺตรํ สมฺยกฺสํโพธึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, อุษฺณีเษ'นฺตรฺธียนฺเต || 
 อถ ตา อรฺจิโษ ภควนฺตํ ตฺริะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺโยรฺณายามนฺตรฺหิตาะ | อถายุษฺมานานนฺทะ            
กฺฤตกรปุโฏ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉ – 
 

  นานาวิโธรงฺคสหสฺรจิโตฺร 
        วกฺตฺรานฺตรานฺนิษฺกฺรมิตะ กลาปะ | 
  อวภาสิตา เยน ทิศะ สมนฺตาตฺ 
        ทิวากเรโณทยตา ยไถว ||3|| 
 

คาถาทฺวยํ จ ภาษเต – 
 

  วิคโตทฺภวา ไทนฺยมทปฺรหีณา 
        พุทฺธา ชคตฺยุตฺตมเหตุภูตาะ | 
  นาการณํศงฺขมฺฤณาลไครํ 
        สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ชินา ชิตารยะ ||4|| 
 

  ตตฺกาลํ สฺวยมธิคมฺย ธีร พุทฺธฺยา 
         โศฺรตฺฤๅณํ ศฺรมณ ชิเนนฺทฺร22 กางฺกฺษิตานามฺ | 

                                           
22

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ธีรพุทฺธฺยา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) และ
ในอโศกาวทาน (aśokāvadāna) ว่า “ธีร พุทฺธฺยา” และโคเวลล์ และเนลว่า  “ศฺรมณชิเนนฺทฺร” ต้นฉบับของไวทย และใน              
อโศกาวทาน เป็น “ศฺรมณ ชิเนนฺทฺร” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 69; P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 42; and Sujitkumar Mukhopadhyaya, The Aśokāvadāna: Sanskrit Text Compared with 

Chinese Versions (New Delhi: Sahitya Akademi, 1963) 33.  
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  ธีราภิรฺมุนิวฺฤษ วาคฺภิรุตฺตมาภิ- 
        รุตฺปนฺนํ วฺยปนย สํศยํ ศุภาภิะ ||5|| 
 

  นากสฺมาลฺลวณชลาทฺริราชไธรฺยาะ 
        สํพุทฺธาะ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ นาถาะ | 
  ยสฺยารฺถ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ธีรา- 
        สฺตํ โศฺรตุ สมภิลษนฺติ เต ชไนฆาะ ||6|| อิติ || 
 

 ภควานาห- เอวเมตทานนฺท, เอวเมตตฺ | นาเหตุปฺรตฺยยมานนฺท ตถาคตา อรฺหนฺตะ 
สมฺยกฺสํพุทฺธาะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ | ทฺฤษฺฏวา ตไวษา สา อานนฺท พฺราหฺมณทาริกา, ยยา ปฺรสาท
ชาตยา มหฺยํ สกฺตุภิกฺษานุปฺรทตฺตา ? ทฺฤษฺฏา ภทนฺต | อสาวานนฺท พฺราหฺมณทาริกา อเนน กุศลมุเลน 
ตฺรโยทศ กลฺปานฺ วินิปาตํ น คมิษฺยติ | กึ ตรฺหิ เทวําศว มนุษฺยําศฺจ สํวาจฺย สํสฺฤตฺย ปศฺจิเม ภเว              
ปศฺจิเม นิเกเต ปศฺจิเม สมุจฺฉฺรเย ปศฺจิเม อาตฺมภาวปฺรติลมฺเภ สุปรฺณิหิโต นาม ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ภวิษฺยติ 
| สามนฺตเกน ศพฺโท วิศฺฤตะ - อมุกยา พฺราหฺมณทาริกยา ปฺรสาทชาตยา ภควเต สกฺตุภิกฺษา                
ปฺรติปาทิตา, สา ภควตา ปฺรตฺเยกายํา โพเธา วฺยากฺฤเตติ | ตสฺยาศฺจ สฺวามี ปุษฺปสมิธามรฺถาปารณฺยํ 
คตะ | เตน ศฺรุตํ มม ปตฺนฺยา ศฺรมณาย เคาตมาย สกฺตุภิกฺษา ปฺรติปาทิตา, สา จ ศฺรมเณน เคาตเมน 
ปฺรตฺเยกายํา โพเธา วฺยากฺฤตา อิติ | ศฺรุตฺวา ปุนะ สํชาตามรฺโษ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | ภควตา 
สารฺธํ สํมุขํ  สํโมทนี สํรญฺชนี  วิวิธํา กถํา วฺยติสารฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ– อคมทฺภวานฺ เคาตโม'สฺมากํ 
นิเวศนมฺ ? อคมํ พฺราหฺมณ | สตฺยํ ภวเต ตยา มม ปตฺนฺยา สกฺตุภิกฺษา ปฺรติปาทิตา, สา จ ตฺวยา              
ปฺรตฺเยกายํา โพเธา วฺยากฺฤตา อิติ ? สตฺยํ พฺราหฺมณ | ตฺวํ เคาตม จกฺรวรฺติราชฺยมปหาย ปฺรวฺรชิตะ | 
กถํ นาม ตฺวเมตรฺหิ สกฺตุภิกฺษาเหโตะ สํปฺรชานนฺ มฺฤษาวาทํ สํภาษเณ , กสฺ เต ศฺรทฺธาสฺยติ                     
อิยตฺปฺรมาณสฺย พีชสฺเยยตฺ ผลมิติ ? เตน หิ พฺราหฺมณ ตฺวาเมว ปฺรกฺษฺยามิ, ยถา เต กฺษมเต ตไถนํ                
วฺยากุรุ | กึ มนฺยเส พฺราหฺมณ อสฺติ กศฺจิตฺตฺวยา อาศฺจรฺยาทฺภุโต ธรฺโม ทฺฤษฏะ ? ติษฺ นฺตุ ตาวตฺ โภ 
เคาตม อนฺเย อาศฺจรฺยาทฺภุตา ธรฺมาะ | โย มยา อสฺยาเมว นฺยโคฺรธิกายามาศฺจรฺยาทฺภุโต ธรฺโม 
ทฺฤษฺฏะ, ส ตาวจฺฉฺรูยตาม | อสฺยํา โภ เคาตม นฺยโคฺรธิกายํา ปูรฺเวณ นฺยโคฺรโธ วฺฤกฺโษ ยสฺย นามฺเนยํ 
นฺยโคฺรธิกา, ตสฺยาธสฺตาตฺ ปญฺจ ศกฏศตานิ อสํสกฺตานิ ติษฺ นฺติ อนฺโยนฺยาสํพาธมานานิ | กิยตฺปฺรมาณํ 
ตสฺย นฺยโคฺรธสฺย ผลมฺ ? กิยตฺ ตาวตฺ ? เกทารมาตฺรมฺ | โน โภ เคาตม กิลิญฺชมาตฺรมฺ | ไตลิกจกฺรมาตฺรมฺ 
| ศกฏจกฺรมาตฺรมฺ | โคปิฏกมาตรฺมฺ | พิลฺวมาตฺรมฺ | กปิตฺถมาตฺรมฺ ? โน โภ เคาตม สรฺษปจตุษฺฏยภาค-
มาตฺรมฺ | กสฺเต ศฺรทฺธาสฺยติ อิยตฺปฺรมาณสฺย พีชสฺยายํ มหาวฺฤกฺโษ นิรฺวฺฤตฺต อิติ ? ศฺรทฺทธาตุ เม 
ภวานฺ เคาตมะ มา วา | ไนตตฺ ปฺรตฺยกฺษํ เกฺษตฺรมฺ | ตาวทฺโภ เคาตม นิรุปหตํ สฺนิคฺธมธุรมฺฤตฺติกาปฺร-
เทศํ พีชํ จ นวสารํ สุขาโรปิตมฺ | กาเลน จ กาลํ เทโว วฺฤษฺยเต, เตนายํ มหานฺยโคฺรธวฺฤกฺโษ'ภินิรฺ-          
วฺฤตฺตะ | อถ ภควานสฺมินฺนุตฺปนฺเน คาถํา ภาษเต – 
 

  ยถา เกฺษเตฺร จ พีเชน ปฺรตฺยกฺษสฺตฺวมิห ทฺวิช | 
  เอวํ กรฺมวิปาเกษุ ปฺรตฺยกฺษา หิ ตถาคตาะ ||7|| 
 

  ยถา ตฺวยา พฺราหฺมณ ทฺฤษฺฏเมต- 
        ทลฺปํ จ พีชํ สุมหําศฺจ วฺฤกฺษะ | 



563 
 

 

  เอวํ มยา พ รฺาหฺมณ ทฺฤษฺฏเมตตฺ 
        อลฺปํ จ พีชํ มหตี จ สํปตฺ ||8|| อิติ || 
 

 ตโต ภควตา มุขาตฺ ชิหฺวํา นิรฺนมยฺย สรฺวํ มุขมณฺฑลมาจฺฉาทิตํ ยาวตฺ เกศปรฺยนฺตมุ -              
ปาทาย, ส จ พฺราหฺมโณ'ภิหิตะ- กึ มนฺยเส พฺราหฺมณ ยสฺย มุขาตฺ ชิหฺวํา นิศฺจารฺย สรฺวํ มุขมณฺฑลมาจฺ
ฉาทยติ, อปิ ตฺวเสา จกฺรวรฺติราชฺยศตสหสฺรเหโตรปิ สํปฺรชานนฺ มฺฤษาวทํา ภาเษต ? โน โภ เคาตม | 
ตโต'นฺเวว คาถํา ภาษเต- 
 

  อปฺเยว หิ สฺยาทนฺฤตาภิธายินี 
        มเมห ชิหฺวารฺชวสตฺยวาทิตา | 
  ตเทวเมตนฺน ยถา หิ พฺราหฺมณ 
        ตถาคโต'สฺมีตฺยวคนฺตุมรฺหสิ ||9|| 
 

 อถ ส พฺราหฺมโณ'ภิปฺรสนฺนะ | ตโต'สฺย ภควตา อาศยานุศยํ ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา 
ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา , ยํา ศฺรุตฺวา พฺราหฺมเณน วึศติศิขรสมุทฺคตํ                
สตฺกายทฺฤษฺฏิไศลํ ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา โสฺรตอาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ– อติกฺรานฺโต'หํ ภทนฺต             
อติกฺรานฺตะ | เอโษ'หํ ภควนฺตํ ศรณํ คจฺฉามิ ธรฺมํ จ ภิกฺษุสํฆํ จ | อุปาสกํ จ มํา ธารย อุทฺยาเคฺรณ 
ยาวชฺชีวํ ปฺราโณเปตํ ศรณํ คตมภิปฺรสนฺนมฺ | อถ ส พฺราหฺมโณ ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย               
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน พฺราหฺมณทาริกาวทานํ จตุรฺถมฺ || 
 

เรื่องท่ี 5 สตุติพฺราหฺมณาวทานมฺ 

 อถ ภควานฺ หสฺตินาปุรมนุปฺราปฺตะ |  อนฺยตโม พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา  
มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยานุวยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺรํ วฺยามปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ  
ชงฺคมมิว ปรฺวตํ สมนฺตโต ภทฺรกํ ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺภควนฺตมภิคมฺย คาถาภิะ สฺโตตุมารพฺธะ – 
 

  สุวรฺณวรฺโณ นยนาภิรามะ 
ปฺรีตฺยากระ สรฺวคุไณรุเปตะ | 

  เทวาติเทโว นรทมฺยสารถิะ 
ตีรฺโณ'สิ ปารํ ภวสาครสฺย ||1|| อิติ || 

 

 ตโต ภควตา สฺมิตมุปทรฺศิตมฺ | ธรฺมตา ขลุ ยสฺมินฺ สมเย พุทฺธา ภควนฺตะ สฺมิตํปฺราวิษฺ-
กุรฺวนฺติ, ปูรฺววทฺ ยาวทฺ ภควต อูรฺณายามนฺตรฺหิตาะ | อถายุษฺมานานนฺทะ กฺฤตกรปุโฏ ภควนฺตํ 
ปปฺรจฺฉ – 
 

  นานาวิโธ รงฺคสหสฺรจิโตฺร 
วกฺตฺรานฺตรานฺนิษฺกฺรมิตะ กลาปะ | 
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  อวภาสิตา เยน ทิศะ สมนฺตา- 
ทฺทิวากเรโณทยตายไถว ||2|| 

 

คาถํา จ ภาษเต – 
 

  วิคโตทฺภวา ไทนฺยมทปฺรหีณา 
พุทฺธา ชคตฺยุตฺตมเหตุภูตาะ | 

  นาการณํ ศงฺขมฺฤณาลไครํ 
สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ชินา ชิตารยะ ||3|| 

 

  ตตฺกาลํ สฺวยมธิคมฺย ธีร พุทฺธฺยา 
โศฺรตฺฤๅณํา ศฺรมณ ชิเนนฺทฺร23 กางฺกฺษิตานามฺ | 

  ธีราภิรฺมุนิวฺฤษ วาคฺภิรุตฺตมาภิ- 
รุตฺปนฺนํ วฺยปนย สํศยํ ศุภาภิะ ||4|| 
 

  นากสฺมาลฺลวณชลาทฺริราชไธรฺยาะ 
สํพุทฺธาะ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ นาถาะ | 

  ยสฺยารฺเถ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ธีรา- 
สฺตํ โศฺรตุ สมภิลษนฺติ เต ชไนฆาะ ||5|| อิติ || 
 

 ภควานาห– เอวเมตทานนฺท, เอวเมตตฺ | นาเหตุปฺรตฺยยมานนฺท ตถาคตา อรฺหนฺตะ               
สมฺยกฺสํพุทฺธาะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ | ทฺฤษฺฏสฺเต อานนฺท พฺราหฺมโณ เยน ตถาคโต คาถยา อภิษฺฏุตะ 

? ทุษฺโฏ ภทนฺต | อเสา อเนน กุศลมูเลน วึศติกลฺปํ วินิปาตํ น คมิษฺยติ | กึ ตุ เทวําศฺจ มนุษฺยําศฺจ           
คตฺวา สํสฺฤตฺย ปศฺจิเม นิเกเต ปศฺจิเม สมุจฺฉฺเย ปศฺจิเม อาตฺมภาวปฺรติลมฺเภ สฺตวารฺโห นาม                 
ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ภวิษฺยติ |  
 ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉนฺติ - ปศฺย ภทนฺต อเนน                
พฺราหฺมเณน ภควาเนกยา คาถยา สฺตุโต ภควตา จ ปฺรตฺเยกายํา โพเธา วฺยากฺฤต อิติ | ภควานาห-             
น ภิกฺษว เอตรฺหิ , ยถา อตีเต'ธวนิ  อเนนาหเมกยา คาถยา สฺตุตะ, มยา จ ปญฺจสุ คฺรามวเรษุ                   
ปฺรติษฺ าปิตะ | ตจฺฉฺฤณุ (ต), สาธุ จ สุษฺฏ จ มนสิ กุรุ(ต), ภาษิษฺเย || 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ วาราณสฺยํา นครฺยํา พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา ราชฺยํ การยติ ฤทฺธํ 
จ สฺผีตํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | ส จาตีว กวิปฺริยะ | วาราณสฺยามนฺยตโม พฺราหฺมณะ กวิะ 
| ส พฺราหฺมณฺโยจยเต- พฺราหฺมณ ศีตกาโล วรฺตเต | คจฺฉ, อสฺย ราชฺ ะ กจฺจิทนุกูลํ ภาษิตํ กฺฤตฺวา           
กทาจิตฺ กึจิตฺ ศีตตฺราณํ สํปทฺยต อิติ | ส สํปฺรสฺถิตะ | ยาวทฺราชา หสฺติสฺกนฺธารูโฒ นิรฺคจฺฉติ |             

                                           
23

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ธีรพุทฺธฺยา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) และ
ในอโศกาวทาน (aśokāvadāna) ว่า “ธีร พุทฺธฺยา” และโคเวลล์ และเนลว่า “ศฺรมณชิเนนฺทฺร” ต้นฉบับของไวทย และใน              
อโศกาวทาน เป็น “ศฺรมณ ชิเนนฺทฺร” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 63;  P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 42; and Sujitkumar Mukhopadhyaya, The Aśokāvadāna: Sanskrit Text Compared with 

Chinese Versions, 33.  
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ส พฺราหฺมณะ สํลกฺษยติ- กึ ตาวทฺราชานํ สฺตุโนมิ อาโหสฺวิทฺ หสฺตินาคมิติ | ตสฺไยตทภวตฺ- อยํ หสฺตินา
คะ สรฺวโลกสฺย ปฺริโย มนาปศฺจ | ติษฺ ตุ ตาวทฺราชา, หสฺตินาคํ ตาวทภิษฺเฏามีติ | คาถํา จ ภาษเต- 
 

  ไอราวณสฺยากฺฤติตุลฺยเทโห 
รูโปปปนฺโน วรลกฺษไณศฺจ | 

  ลกฺเษ ปฺรศสฺโต'สิ มหาคเชนฺทฺร 
วรฺณปฺรมาเณน สุรูปรูป ||6|| อิติ || 
 

ตโต ราชา อภิปฺรสนฺโน คาถํา ภาษเต- 
 

  โย เม คเชนฺโทฺร ทยิโต มนาปะ 
ปฺรีติปฺรโท ทฺฤษฺฏหโร นราณามฺ | 

  ตฺวํ ภาษเส วรฺณปทานิ ตสฺย 
ททามิ เต คฺรามวราณิ ปญฺจ ||7|| อิติ||  

 

 กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย'เสา หสฺตินาคะ, อหเมว เตน กาเลน เตน สมเยน | ตทาปฺยหมเน-
ไนกยา คาถยา สฺตุตะ, มยา จายํ ปญฺจคฺรามวเรษุ ปฺรติษฺ าปิตะ | เอตรฺหิ อเนไนกคาถยา สฺตุตะ, 
มยาปิ จายํ ปฺรตฺเยกโพเธา วฺยากฺฤต อิติ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสะ เต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน สฺตุติพฺราหฺมณาวทานํ ปญฺจมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 6 อินฺทฺรนามพฺราหฺมณาวทานมฺ 

 ภควานฺ ศฺรุฆฺนามนุปฺราปฺตะ | ศฺรุฆฺนายามินฺโทฺร นาม พฺราหฺมณะ ปฺรติวสติ | ส จ รูปเยา
วนศฺรุตมนุปฺราปฺโต24 น มมาสฺติ กศฺจิตฺ ตุลฺย อิตฺยตีว วิกตฺถเต | ภควําศฺจานฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ              
ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺโณ ธรฺมํ เทศยติ | อศฺเราษีทินฺโทฺร นาม พฺราหฺมณะ-            
ศฺรมโณ เคาตมะ ศฺรุฆฺนามนุปฺราปฺต อิติ | ตสฺไยตทภวตฺ– ศฺรมโณ เคาตมะ ศฺรูยเต'ภิรูโป ทรฺศนียะ              
ปฺราสาทิก อิติ | คจฺฉามิ ปศฺยามิ กึ มมานฺติกาทภิรูปตร อาโหสฺวนฺเนติ | ส นิรฺคโต ยาวตฺ ปศฺยติ 
ภควนฺตํ ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺรํ วฺยาม -                  
ปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวตํ สมนฺตโต ภทฺรกมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรสฺไย-           
ตทภวตฺ– กึ จาปิ ศฺรมโณ เคาตโม มมานฺติกาทภิรูปตระ, โนจฺจตร อิติ | ส ภควโต มูรฺธานมวโลก-            
ยิตุมารพฺโธ ยาวนฺน ปศฺยติ | ส อูรฺธฺวตรํ ปฺรเทศมารูฒะ | ตตฺร ภควานินฺทฺรํ พฺราหฺมณมามนฺตฺรยเต-       
อลํ พฺราหฺมณ, เขทมาปตฺสฺยเส | ยทิ สุเมรุมูรฺธานมปิ อภิรูหฺย ตถาคตสฺย มูรฺธานมวโลกยสิ, ตถา สุตรํา 
เขทมาปตฺสฺยเส, น จ ทฺรกฺษฺยสิ | อปิ ตุ น ตฺวยา ศฺรุตํ สสุราสุรชคทนวโลกิตมูรฺธาโน พุทฺธา ภควนฺต            

                                           
24

ตามต้นฉบับภาษาทิเบตว่า “รูปเยาวนศฺรุตมทมนุปฺราปฺตะ” ส่วนตามต้นฉบับของโคเวลล์ และเนล (Cowell 

and Neil) รวมถึงตามต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ตรงกันว่า “รูปเยาวนศฺรุตมนุปฺราปฺโต” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, 
The Divyāvadāna, 74; Shackleton Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 1,” Journal of the Royal Asiatic 

Society, 86; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 47. 
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อิติ ? อปิ ตุ ยทีปฺสสิ ตถาคตสฺย ศรีรปฺรมาณํ ทฺรษฺฏ มฺ, ตว คฺฤเห'คฺนิโหตฺรกุณฺฑํ ตสฺยาธสฺตาทฺ
โคศีรฺษจนฺทนมยี ยษฺฏิรุปติษฺ เต, ตามุทฺธฺฤตฺย, มาปย | ตตฺตถาคตมาตาไปตฺฤกสฺยาศฺรยสฺย ปฺรมาณมิติ 
| อินฺทฺโร พฺราหฺมณะ สํลกฺษยติ-เอตทสฺยาศฺจรฺยํ น กทาจินฺมยา ศฺรุตมฺ, คจฺฉามิ ปศฺยามีติ | ตฺวริต-           
ตฺวริตคโต'คฺนิโหตฺรกุณฺฑกสฺยาธสฺตาตฺ ขนิตุมารพฺธะ | สรฺวํ ตไถว | โส'ภิปฺรสนฺนะ | ส สํลกฺษยตินูนํ             
ศฺรมโณ เคาตมะ สรฺวชฺ ะ | คจฺฉามิ ปรฺยุปาสิตุมิติ | ส ปฺรสาทชาโต เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | 
อุปสํกฺรมฺย ภควตา สารฺธํ สํมุขํ สํโมทนี สํรญฺชนี วิวิธํา กถํา วฺยติสารฺย เอกานฺเต นิษณฺณะ | ตโต             
ภควตา อาศยานุศยํ ธาต   ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, 
ยเถนฺเทฺรณ พฺราหฺมเณน วึศติศิขรสมุทฺคตํ สตฺกายทฺฤษฺฏิไศลํ ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา โสฺรตอาปตฺติผลํ 
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ส ทฺฤษฺฏสตฺยะ กถยติ- อติกฺรานฺโต'หํ ภทนฺต, อติกฺรานฺตะ | เอโษ'หํ ภควนฺตํ ศรณํ 
คจฺฉามิ ธรฺมํ จ ภิกฺษุสํฆํ จ | อุปาสกํ จ มํา ธารย อทฺยาเคฺรณ ยาวชฺชีวํ ปฺราโณเปตํ ศรณํ คตมฺ |               
อภิปฺรสนฺโน'เถนฺทฺโร พฺราหฺมณ อุตฺถายาสนาตฺ  เอกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ               
ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ– ยทิ ภควานนุชานียาตฺ, อหํ โคศีรฺษจนฺทนมยฺยา ยษฺฏยา มหํ ปฺรชฺ าปเยย
มิติ | ภควานาห- คจฺฉ พฺราหฺมณ อนุชฺ าตํ ปฺรชฺ ปยสิ | ตตสฺเตน วิวิกฺตาวกาเศ มหตา สตฺกาเรณา
เสา ยษฺฏิรุจฺฉฺราปิตา, มหศฺจ ปฺรชฺ ปิตะ | อนฺไยรปิ พฺราหฺมณคฺฤหปติภิะ กุศลมธิษฺ านาย ภวตฺวิติ            
วิทิตฺวา กุลา พทฺธา (?)25 อินฺทฺเรณ พฺราหฺมเณน ยษฺฏยา มหะ ปฺรชฺ ปิต อิติ อินฺทฺรมห อินฺทฺรมห อิติ 
สํชฺ า สํวฺฤตฺตา || 
 ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺรยเต– อาคมย อานนฺท เยน โตยิกา | เอวํ ภทนฺเตติ           
อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยศฺไรษีตฺ | อถ ภควําสฺโตยิกามนุปฺราปฺตะ | ตสฺมึศฺจ ปฺรเทเศ พฺราหฺมโณ 
ลางฺคลํ วาหยติ | อถาเสา ททรฺศ พุทฺธํ ภควนฺตํ ทฺวาตรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยา                   
จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺรํ วฺยามปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวตํ สมนฺตโต  
ภทฺรกมฺ | ทฺฤษฺฏวา สํลกฺษยติ– ยทิ ภควนฺตํ เคาตมมุเปตฺยาภิวาทยิษฺยามิ, กรฺมปริหาณิรฺเม ภวิษฺยตีติ|
อถ โนเปตฺยาภิวาทยิษฺยามิ, ปุณฺยปริหาณิรฺภวิษฺยติ | ตตฺ โก'เสา อุปายะ สฺยาตฺ เยน เม กรฺมปริหาณิรฺน 
สฺยานฺนาปิ ปุณฺยปริหาณิริติ | ตสฺย พุทฺธิรุตฺปนฺนา– อตฺรสฺถ เอวาภิวาทนํ กโรมิ | เอวํ น กรฺมปริหา- 
ณิรฺน ปุณฺยปริหาณิริติ | เตน ยถาคฺฤหีตไยว ปฺรโตทยษฺฏยา ตตฺรสฺเถไนวาภิวาทนํ กฺฤตมฺ– อภิวาทเย 
พุทฺธํ ภควนฺตมิติ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต– ภวกฺษยกระ กฺษณะ | เอษ พฺราหฺมณะ 
| สเจทสฺไยวํ สมฺยกฺปฺรตฺยยชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต, เอตสฺมินฺ ปฺรเทเศ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺยา-         
วิโกปิโต'สฺถิสํฆาตสฺติษฺ ตีติ อหมเนโนปกฺรเมณ วนฺทิโต ภเวยมฺ, เอวมเนน ทฺวาภฺยํา สมฺยกฺสํพุทฺธาภฺยํา 
วนฺทนา กฺฤตฺวา ภเวตฺ | ตตฺกสฺย เหโตะ ? อสฺมินฺนานนฺท ปฺรเทเศ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺยาวิโกปิ-
โต'สฺถิสํฆาตสฺติษฺ ติ | อถายุษฺมานานนฺโท ลฆุลธฺเวว จตุรฺคุณมุตฺตราสงฺคํ ปฺรชฺ ปฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ- 
นิษีทตุ ภควานฺ ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน | เอวมยํ ปฺฤถิวีปฺรเทโศ ทฺวาภฺยํา สมฺยกฺสํพุทฺธาภฺยํา ปริภุกฺโต 
ภวิษฺยติ, ยจฺจ กาศฺยเปน สมฺยกฺสํพุทฺเธน, ยจฺไจตรฺหิ ภควตา อิติ | นิษณฺโณ ภควานฺ ปฺรชฺ ปฺต          
                                           

25
ตามต้นฉบับภาษาทิเบตว่า “กุศา พทฺธา” ส่วนต้นฉบับของของโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) รวมถึง

ตามต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ว่า “กุลา พทฺธา” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 76; Shackleton 

Bailey, “Notes on the Divyāvadāna, part 2,” Journal of the Royal Asiatic Society, 87; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 47. 
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เอวาสเน | นิษทฺย ภิกฺษูนามมนฺตฺรยเต สฺม– อิจฺฉถ ยูยํ ภิกฺษวะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศรีรสํ-
ฆาตมวิโกปิตํ ทฺรษฺฏมฺ ? เอตสฺย ภควนฺ กาละ, เอตสฺย สุคต สมยะ, ยํ ภควานฺ ภิกฺษูณํา กาศฺยปสฺย 

สมฺยกฺสํพุทฺธสฺยาวิโกปิตํ ศรีรสํฆาตมุปทรฺศเยตฺ | ทฺฤษฺฏวา ภิกฺษวศฺจิตฺตมภิปฺรสาทยิษฺยนฺติ | ตโต           
ภควตา เลากิกํ จิตฺตมุตฺปาทิตํ | ธรฺมตา ขลุ ยสฺมินฺ สมเย พุทฺธา ภควนฺโต เลากิกํ จิตฺตมุตฺปาทยนฺติ ,  
ตสฺมินฺ สมเย กุนฺตปิปีลิกา อปิ ปฺราณิโน ภควตศฺเจตสา จิตฺตมาชานนฺติ | นาคาะ สํลกฺษยนฺติ–กึ การณํ 
ภควตา เลากิกจิตฺตมุตฺปาทิตมิติ ? ปศฺยนฺติกาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศรีรสํฆาตมวิโกปิตํ ทฺรษฺฏกาม 
อิติ | ตตสฺไตะ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺยาวิโกปิตศรีรสํฆาต อุจฺฉฺราปิตะ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษู-
นามนฺตฺรยเต สฺม- อุทฺคฺฤหฺวีต ภิกฺษโว นิมิตฺตมฺ | อนฺตรฺธาสฺยติ | อนฺตรฺหิตะ || 
 ราชฺ า ปฺรเสนชิตา ศฺรุตํ ภควตา ศฺราวกาณํา ทรฺศนายาวิโกปิตํ กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํ
พุทฺธสฺย ศรีรสํฆาตํ สมุจฺฉฺริตมิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ กุตูหลชาตะ สหานฺตะปุเรณ กุมาไรรมาตฺไยรฺภฏพลา
ไคฺรรฺ- ไนคมชานปไทศฺจ ทฺรษฺฏ  สํปฺรสฺถิตะ | เอวํ วิรุฒกะ, อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ, ฤษิทตฺตะ 

ปุราณสฺถปติะ, วิศาขา มฺฤคารมาตา, อเนกานิ จ ปฺราณิศตสหสฺราณิ กุตูหลชาตินิ ทฺรษฺฏ สํปฺรสฺถิตานิ 
ปูรฺวไกศฺจ กุศลมูไละ สํโจทฺยมานานิ | ยาวทเสา อนฺตรฺหิตะ | ไตะ ศฺรุตมฺ- อนฺตรฺหิโต'เสา ภควตะ 
กาศฺยปสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศรีรสํฆาตธาตุรวิโกปิต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนสฺเตษํา ทุะขเทารฺมนสฺย
มุตฺปนฺนมฺ- วฺฤถา อสฺมากมาคมนํ ชาตมิติ | อถานฺยตเมน โจปาสเกน ส ปฺรเทศะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตะ | 
เอวํ จ เจตสา จิตฺตม-ภิสํสฺกฺฤตมฺ- อสฺมานฺเม ปทาวิหาราตฺ กิยตฺ ปุณฺยํ ภวิษฺยตีติ | อถ ภควําสฺตสฺย 
มหาชนกายสฺยาวิปฺรติ-สารสํชนนารฺถํ ตสฺย โจปาสกสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถํา ภาษเต – 
 

  ศตํสหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา 
ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 

  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ 
ปทาวิหารํ ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ ||1|| 

 

 อนฺยตเมน อุปาสเกน ตสฺมิน ปฺรเทเศ มฺฤตฺติกาปิณฺโฑ ทตฺตะ | เอวํ จ จิตฺตมภิสํสฺกฺ
ฤตมฺปทาวิหารสฺย ตาวทิยตฺ ปุณฺยมาขฺยาตํ ภควตา อนฺยตฺร | มฺฤตฺติกาปิณฺฑสฺย กิยตฺ ปุณฺยํ ภวิษฺยตีติ ? 
อถ ภควําสฺตสฺยาปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถํา ภาษเต – 
 

  ศตํสหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา 
ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 

  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺต 
อาโรปเยนฺมฺฤตฺติกปิณฺฑเมกมฺ ||2|| 

 

 ตตะ ศฺรุตฺวา อเนไกะ ปฺราณิศตสหสฺไรรฺมฺฤตฺติกาปิณฺฑสมาโรปณํ กฺฤตมฺ | อปไรสฺตตฺร 
มุกฺตปุษฺปาณฺยวกฺษิปฺตานิ, เอวํ จ จิตฺตมภิสํสฺกฺฤตมฺ– ปทาวิหารสฺย มฺฤตฺติกาปิณฺฑสฺย เจยตฺ ปุณฺยมุกฺตํ 
ภควตา, อสฺมากํ ตุ มุกฺตปุษฺปาณํา กิยตฺ ปุณฺยํ ภวิษฺยตีติ ? อถ ภควําสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
คาถํา ภาษเต- 
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  ศตํสหสฺราณิ สุวรฺณนิษฺกา 
ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 

  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ 
อาโรปเยนฺมุกฺตสุปุษฺปราศิมฺ ||3|| 

 

 อปไรสฺตตฺร มาลาวิหาระ กฺฤตะ, จิตฺตํ จาภิสํสฺกฺฤตมฺ- มุกฺตปุษฺปาณํา ภควตา อิยตฺ ปุณฺย-
มุกฺตมฺ | อสฺมากํ มาลาวิหารสฺย กิยตฺปุณฺยํ ภวิษฺยตีติ ? อถ ภควําสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
คาถํา ภาษเต- 
 

  ศตํสหสฺราณิ สุวรฺณวาหา 
ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 

  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต 
มาลาวิหารํ ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ  ||4|| 

 

 อปไรสฺตตฺร ปฺรทีปมาลา ทตฺตา, จิตฺตํ จาภิสํสฺกฺฤตมฺ- มาลาวิหารสฺย ภควตา อิยตฺ ปุณฺย
มุกฺตมฺ | อสฺมากํ ปฺรทีปทานสฺย กิยตฺปุณฺยํ ภวิษฺยตีติ ? อถ ภควําสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถํา                
ภาษเต- 
 

  ศตํสหสฺราณิ สุวรฺณโกฏโย 
ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 

  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺตะ 
ปฺรทีปทานํ ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ  ||5|| 

 

 อปไรสฺตตฺร คนฺธาภิเษโก ทตฺตะ, เอวํ เจตสา จิตฺตมภิสํสฺกฺฤตมฺ- ปฺทีปรสฺย ภควตา อิยตฺ  
ปุณฺยมุกฺตมฺ | อสฺมากํ คนฺธาภิเษกสฺย กิยตฺปุณฺยํ ภวิษฺยตีติ ? อถ ภควําสฺเตษามปิ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
คาถํา ภาษเต- 
  ศตํสหสฺราณิ สุวรฺณราศโย 

ชามฺพูนทา นาสฺย สมา ภวนฺติ | 
  โย พุทฺธไจตฺเยษุ ปฺรสนฺนจิตฺโต 

คนฺธาภิเษกํ ปฺรกโรติ วิทฺวานฺ  ||6|| 
 

 อปไรสฺตตฺร ฉตฺรธฺวชปตากาโรปณํ กฺฤตมฺ | เอวํ จ เจตสา จิตฺตมาชฺ าย คาถํา ภาษเต- 

  ติษฺ นฺตํ ปูชเยทฺยจฺจ ยจฺจาปิ ปรินิรฺวฺฤตมฺ | 
  สมํ จิตฺตํ ปฺรสาทฺเยห นาสฺติ ปุณฺยวิเศษตา ||7|| 
 

  เอวํ หฺยจินฺติยา พุทฺธา พุทฺธธรฺมา'ปฺยจินฺติยา | 
  อจินฺติเย ปฺรสนฺนานํา วิปาโก'ปิ อจินฺติยะ ||8|| 
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  เตษามจินฺติยานามปฺรติหตธรฺมจกฺรวรฺตินามฺ | 
  สมฺยกฺสํพุทฺธานํา นาลํ คุณปารมธิคนฺตุมฺ ||9|| อิติ|| 
 

 ตโต ภควตา ตสฺย มหาชนกายสฺย ตถาวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตา , ยํา ศฺรุตฺวา อเนไกะ               
ปฺราณิศตสหสฺไรรฺมหานฺ วิเศโษ'ธิตคะ | ไกศฺจิจฺฉฺราวกโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ, ไกศฺจิตฺ ปฺรตฺเยก-          
โพเธา, ไกศฺจิทนุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา, ไกศฺจินฺมูรฺธาคตานิ, ไกศฺจินฺมูรฺธานะ, ไกศฺจิทุษฺณคตานฺยาสาทิ
ตานิ, ไกศฺจิตฺ สตฺยานุโลมาะ กฺษานฺตยะ, ไกศฺจิตฺสฺโรตอาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ, ไกศฺจิตฺ สกฺฤทาคมิ
ผลมฺ, ไกศฺจิตฺ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ยทฺภูยสา พุทฺธนิมฺนา ธรฺมปฺรวณาะ             
สํฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถาปิตาะ || 
 อถ อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺภควนฺตมิทมโวจตฺ - ยทิ ภควานนุชานียาตฺ , อตฺร มหํ                 
ปฺรชฺ าปเยยมฺ | อนุชานามิ คฺฤหปเต, ปฺรชฺ าปยิตวฺยมฺ | ตโต'นาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา มหะ                  
ปฺรชฺ าปิตะ | โตยิกามห อิติ สํชฺ า สํวฺฤตฺตา || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสะ เต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน อินฺทฺรนามพฺราหฺมณาวทานํ ษษฺฏมฺ || 
 

เรื่องท่ี 7 นคราวลมฺพิกาวทานมฺ 

 อถ ภควานฺ โกศเลษุ ชนปเทษุ จาริกํา จรนฺ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ | ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ 
เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | อศฺเราษีทนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ- ภควานฺ โกศเลษุ ชนปเทษุ จาริกํา 
จรนฺ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ | ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราม อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺเยน 
ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺต
นิษณฺณมนาถปิณฺฑทํ คฺฤหปตึ ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺ เตชยติ               
สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺ เตชฺย สํปฺรหรฺษย ตูษฺณีมฺ | 
อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย 
ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน อิติ | อธิวาสยติ 
ภควานนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตสฺตูษฺณีภาเวน | อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํา 
วิทิตฺวา ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต 'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺโต 
เยน สฺวนิเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย เทาวาริกํ ปุรุษมามนฺตฺรยเต- น ตาวทฺโภะ ปุรุษ                 
ตีรฺถฺยานํา ปฺรเวโศ ทาตวฺโย ยาวทฺ พุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุสํเฆน ภุกฺตํ ภวติ | ตตะ ปศฺจาทหํ ตีรฺถฺยานํา 
ทาสฺยามีติ | เอวมารฺเยติ เทาวาริกาะ ปุรุโษ'นาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ | อนาถปิณฺฑโท 
คฺฤหปติสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีตํ ขาทนียโภชนีย สมุทานีย กาลฺยเมโวตฺถาย อาสนานิ  ปฺรชฺ ปฺย  
อุทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี  ภควานฺ 
กาลํ มนฺยต อิติ | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต 
เยน อนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตสฺภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย           
ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | อถ อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติสฺ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ             
วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปยติ สํปฺรวารยติ | อเนกปรฺยาเยณ ศุจินา 
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ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปย สํปฺรวารย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีต -
ปาตฺรํ นีจตรมาสนํ ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย || 
 อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยโป'นฺยตมสฺมาทารณฺยกาจฺฉยนาสนาตฺ ทีรฺฆเกศศฺมศฺรุรฺลูหจีวโร 
เชตวนํ คตะ | ส ปศฺยติ เชตวนํ ศุนฺยมฺ | เตโนปธิวาริกะ ปฺฤษฏะ- กุตฺร พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุสํฆ อิติ | เตน               
สมาขฺยาตมฺ- อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปติโนปนิมนฺตฺริต อิติ | ส สํลกฺษยติคจฺฉามิ, ตตฺไรว ปิณฑปาตํ                        
ปริโภกฺษฺยามิ, พุทฺธปฺรมุขํ จ ภิกฺษุสํฆํ ปรฺยุปาสิษฺยามีติ | โส'นาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศนํ คตะ | 
อโต เทาวาริเกน อุกฺตะ- อารฺย ติษ , มา ปฺรเวกฺษฺยสิ | กสฺยารฺถาย ? อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา             
อาชฺ า ทตฺตา- มา ตาวตฺ ตีรฺถฺยานํา ปฺรเวศํ ทาสฺยสิ , ยาวทฺพุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุสํเฆน ภุกฺตมฺ | ตตะ  
ปศฺจาตฺ ตีรฺถฺยานํา ทาสฺยามิ อิติ | อถายุษฺมานฺ มหากาสฺยปะ สํลกฺษยติ- ตสฺย เม ลาภาะ สุลพฺธาะ, 
ยนฺมํา ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ ศฺรมณศากฺยปุตฺรีย อิติ น ชานนิเต | คจฺฉามิ, กฺฤปณชนสฺยานุคฺร-
หํ กโรมีติ วิทิตฺวา อุทฺยานํ คตะ | ส สํลกฺษยติ- อทฺย มยา กสฺยานุคฺรหะ กรฺตวฺย อิติ | ยาวทนฺยตมา                      
นคราวลมฺพิกา กุษฺ าภิทฺรุตา สรุชารฺตา ปกฺกคาตฺรา ภิกฺษามฏติ | ส ตสฺยาะ สกาศมุปสํกฺรานฺตะ |           
ตสฺยาศฺจ ภิกฺษายา-มายาสะ สํปนฺนะ | ตยา อายุษฺมานฺ มหากาศฺยโป ทฺฤษฺฏะ กายปฺราสาทิกศฺจิตฺ
ตปฺราสาทิกะ ศานฺเตน อีรฺยาปเถน | สา สํลกฺษยติ- นูนํ มยา เอวํวิเธ ทกฺษิณีเย การา น กฺฤตา, เยน เม 
อิยเมวํรูปา สมวสฺถา | ยทิ อารฺโย มหากาศฺยโป มมานฺติกาทนุกมฺปามุปาทาย อาจามํ ปฺรติคฺฤหฺวียาตฺ , 
อหมสฺไม ททฺยามิติ | ตต อายุษฺมตา มหากาศฺยเปน ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ปาตฺรมุปนามิตมฺ- ยทิ 
เต ภคินิ ปริตฺยกฺตมฺ, ทียตามสฺมินฺ ปาตฺร อิติ | ตตสฺตยา จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตสฺมินฺ ปาเตฺร ทตฺตมฺ |           
มกฺษิกา จ ปติตา | สา ตามปเนตุมารพฺธา | ตสฺยาสฺตสฺมินฺนาจาเม'งฺคุลิะ ปติตา | สํลกฺษยติ- กึ              
จาปฺยารฺเยณ มม จิตฺตานุรกฺษยา น จฺโฉริตะ, อปิ ตุ น ปริโภกฺษฺยตีติ | อถายุษฺมตา มหากาศฺยเปน            
ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย ตสฺยา เอว ปฺรตฺยกฺษมนฺยตมํ กุฑฺยมูลํ นิศฺริตฺย ปริภุกฺตมฺ | สา สํลกฺษยติ- 
กึ จาปิ  อารฺ เยณ มม จิตฺตานุรกฺษยา ปริภุกฺตมฺ , นาโนนาหาเรณาหารกฺฤตฺยํ  กริษฺยติ  อิติ  |              
อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยปสฺตสฺยาศฺจิตฺตมาชฺ าย ตํา นคราวลมฺพิกามิทมโวจตฺ- ภคินี ปฺราโมทฺยมุตฺ
ปาทยสิ, อหํ ตฺวทีเยนาหาเรณ ราตฺรึทิวสมตินามยิษฺยามิ อิติ | ตสฺยา อตีว เอาทฺพิลฺยมุตฺปนฺนมฺ-             
มมารฺเยณ มหากาศฺยเปน ปิณฺฑปาตะ ปฺรติคฺฤหีต อิติ | ตต อายุษฺมตี มหากาศฺยเป จิตฺตมภิปฺรสาทฺย 
กาลํ คตา  ตุษิเต เทวนิกาเย อุปปนฺนา | สา ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณ ทฺฤษฺฏา อาจามํ ปฺรติปาทยนฺตี         
จิตฺตมภิปฺรสาทยนฺตี กาลํ จ กุรฺวาณา | โน ตุ ทฺฤษฺฏวา กุโตฺรปปนฺนา อิติ | ส นรกานฺ วฺยวโลกยิตุมารพฺ
โธ น ปศฺยติ, ตีรฺยกฺ จ เปฺรตํ จ มนุษฺยําศฺจาตุรฺมหาราชิกานฺ เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ ยาวนฺน ปศฺยติ | ตถา 
หฺยธสฺตาทฺเทวานํา ชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต โน ตูปริษฺฏาตฺ | อถ ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร เยน               
ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย คาถาภิคีเตน ปฺรศฺนํ ปปฺรจฺฉ- 
 

  จรตะ ปิณฺฑปาตํ หิ กาศฺยปสฺย มหาตฺมนะ | 
  กุตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปาจามทายิกา ||1|| 
 

ภควานาห- 
 

  ตุษิตา นาม เต เทวาะ สรฺวกามสมฺฤทฺธยะ | 
  ยตฺราเสา โมทเต นารี กาศฺยปาจามทายิกา ||2|| อิติ || 
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 อถ ศกฺรสฺย เทวานามินฺทฺรสฺ ไยตทภวตฺ - อิ เม จ ตาวนฺมนุษฺยาะ ปุณฺยาปุณฺยา -
นามปฺรตฺยกฺษทรฺศิโน ทานานิ ททติ, ปุณฺยานิ กุรฺวนฺติ | อหํ ปฺรตฺยกฺษทรฺศเนน ปุณฺยานํา สฺวปุณฺยผเล 
วฺยวสฺถิตะ กสฺมาตฺ  ทานานิ  น ททามิ ,  ปุณฺยานิ  วา น กโรมิ  ?  อยมารฺ โย มหากาศฺยโป                             
ทีนานาถกฺฤปณวนีปกานุกมฺปี | ยนฺนฺวหเมนํ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทเยยมฺ | อิติ วิทิตฺวา กฺฤปณวีถฺยํา คฺฤหํ 
นิรฺมิตวานฺ | อวจีรวิจีรกํ กากาภิลีนกํ นาติปรมรูปํ กุวินฺทํ จาตฺมานมภินิมารฺย อุทูฒศิรสฺกะ สณศาฏิกา
นิวาสิตะ สฺผฏิตปาณิ- ปาโท วสฺตฺรํ วายิตุมารพฺธะ | ศจี อปิ เทวกนฺยา กุวินฺทนรฺยา เวศธาริณี ตสริกํา 
กรฺตุมารพฺธา | ปารฺศฺว จาสฺยา ทิวฺยา สุธา สชฺชีกฺฤตา ติษฺ ติ | อถายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ กฺฤปณา
นาถวนีปกชนานุกมฺปโก'นุปูรฺเวณ ตทฺคฺฤหมนุปฺราปฺตะ | ทุะขิตโก'ยมิติ กฺฤตฺวา ทฺวาเร สฺถิเตน ปาตฺรํ 
ปฺรสาริตมฺ | ศกฺเรณ เทวานามินฺทฺเรณ ทิวฺยยา สุธยา ปูริตมฺ | อถายุษฺมโต มหากาศฺยปสฺไยตทภวตฺ- 
 

  ทิวฺยํ จาสฺย สุธาภกฺตมยํ จ คฺฤหวิสฺตระ | 
  สุวิรุทฺธมิติ กฺฤตฺวา ชาโต เม หฺฤทิ สํศยะ ||3|| อิติ || 
 

 ธรฺมตา หฺเยษา- อสมนฺวาหฺฤตฺย อรฺหตํา ชฺ านทรฺศนํ น ปฺรวรฺตเต | ส สมนฺวาหรฺตุ 
ปฺรวฺฤตฺตะ | ยาวตฺ ปศฺยติ ศกฺรํ เทเวนฺทฺรมฺ | ส กถยติ- เกาศิก, กึ ทุะขิตชนสฺยานฺตรายํ กโรษิ, ยสฺย เต 
ภควตา ทีรฺฆราตฺรานุคโต วิจิกิตฺสากถํกถาศลฺยะ สมูล อารูโฒ ยถาปิ ตตฺตถาคเตนารฺหตา สมฺยกฺ -            
สํ พุทฺ เธน |  อารฺย  มหากาศฺยป กึ  กึ  ทุะขิตชนสฺยานฺตรายํ  กโรมิ  ?  อิเม ตาวตฺ  มนุษฺยาะ                    
ปุณฺยานามปฺรตฺยกฺษทรฺศิโน ทานานิ ททติ ปุณฺยานิ กุรฺวนฺติ | อหํ ปฺรตฺยกฺษทรฺศี เอว ปุณฺยานํา กถํ            
ทานานิ น ททามิ ? นนุ โจกฺตํ ภควตา- 
 

  กรณียานิ ปุณฺยานิ ทุะขา หฺยกฺฤตปุณฺยตา |26 
  กฺฤตปุณฺยานิ โมทนฺเต อสฺมึลฺโลเก ปรตฺร จ ||4|| 
 

 ตตะปฺรภฺฤติ อายุษฺมานฺ มหากาศฺยปะ สมนฺวาหฺฤตฺย กุลานิ ปิณฺฑปาตํ ปฺรเวษฺฏมารพฺธะ 
| อถ ศกฺโร เทเวนฺทฺร อากาศสฺถศฺจายุษฺมโต มหากาศฺยปสฺย ปิณฺฑปาตํ จรโต ทิวฺยยา สุธยา ปาตฺรํ          
ปูรยติ | อายุษฺมานปิ มหากาศฺยปะ ปาตฺรมโธมุขํ กโรติ | อนฺนปานํ โฉรฺยเต | เอตตฺ ปฺรกรณํ ภิกฺษโว 
ภควต อาโรจยนฺติ | ภควานาห- ตสฺมาทนุชานามิ ปิณฺโฑปธานํ ธารยิตวฺยมิติ | 
 สามนฺตเกน ศพฺโท วิสฺฤตะ- อมุกยา นคราวลมฺพิกยา อารฺโย มหากาศฺยป อาจาเมน ปฺรติ
ปาทิตะ, สา จ ตุษิเต เทวนิกาเย อุปปนฺนา อิติ | ราชฺ า ปฺรเสนชิตา เกาศเลน ศฺรุตมฺ- อมุกยา            
นคราวลมฺพิกยา อารฺโย มหากาศฺยป อาจาเมน ปฺรติปาทิตะ | สา ตุษิเต เทเว อุปปนฺนา อิติ | ศฺรุตฺวา จ 
ปุนรฺเยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | 
เอกานฺตนิษณฺณํ ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลํ ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ 
สํปฺรหรฺษยติ, อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษย ตูษฺณีมฺ | อถ 
ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศล อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย 
                                           

26
ตามต้นฉบับของโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ทุะขา หฺยกฺฤตปุณฺยตาะ” ส่วนต้นฉบับที่ปรากฏใน 

Gilgit Manuscripts ว่า “ทุะขํ หฺยกฺฤตปุณฺยตะ” ซึ่งต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไขจากโคเวลล์ และเนลเป็น “ทุะขา หฺยกฺฤต-
ปุณฺยตา” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 84; Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit 

Manuscripts, vol. 4, 83; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 53. 
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ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานารฺยมหากาศฺยปมุทฺทิศฺย ภกฺตํ สปฺตาเหน อิติ | อธิวาสยติ 
ภควานฺ ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควตสฺตูษฺณี-          
ภาเวนาธิวาสานํา วิทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิ 
ปฺรณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สมุทานีย กาลฺยเมโวตฺถาย อาสนานิ ปฺรชฺ าปฺย อุทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย           
ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ มนฺยต อิติ | อถ 
ภควานฺ ปูรฺวาหฺเว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต เยน ราชฺ ะ          
ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย ภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต         
เอวาสเน นิษณฺณะ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศละ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ วิทิตฺวา ศุจินา 
ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปยติ สํปฺรวารยติ | อนฺยตมศฺจ โกฺรฑมลฺลโก วฺฤทฺธานฺเต           
จิตฺตมภิปฺรสาทยํสฺติษฺ ติ- อยํ ราชา ปฺรตฺยกฺษทรฺศี เอว ปุณฺยานํา สฺเว ปุณฺยผเล ปฺรติษฺ าปิโต'ตฺฤปฺต 
เอว ปุณฺไยรฺทานานิ ททาติ, ปุณฺยานิ กโรติ | อถ ราชา ปฺรเสนชิต เกาศโล'เนกปรฺยาเยณ พุทฺธปฺรมุขํ 
ภิกฺษุสํฆํ ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปย สํปฺรวารฺย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา 
เธาตหสฺตมปนีตปาตฺรํ นีจตรมาสนํ คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตาตฺ นิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภควตา 
อภิหิตะ- มหาราช, กสฺย นามฺนา ทกฺษิณามาทิศามิ ? กึ ตว, อาโหสฺวทฺเยน ตวานฺติกาตฺ ปฺรภูตตรํ ปุณฺยํ 
ปฺรสูตมิติ ? ราชา สํลกฺษยติ- มม ภควานฺ ปิณฺฑปาตํ ปริภุงฺกฺเต | โก'นฺโย มมานฺติกาตฺ ปฺรภูตตรํ ปุณฺยํ 
ปฺรสวิษฺยตีติ วิทิตฺวา กถยติ- ภควนฺ เยน มมานฺติกาตฺ ปฺรภูตตรํ ปุณฺยํ ปฺรสูตํ ตสฺย ภควานฺ นามฺนา 
ทกฺษณิามาทิศตุ อิติ | ตโต ภควตา โกฺรฑมลฺลกสฺย นามฺนา ทกฺษิณา อาทิษฺฏ | เอวํ ยาวตฺ ษฑฺทิวสานฺ | 
ตโต'นฺยทิวเส ราชา กเร กโปลํ ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ- มม ภควานฺ ปิณฺฑปาตํ ปริภุงฺกฺเต, 
โกฺรฑมลฺลกสฺย นามฺนา ทกฺษิณามาทิศติ อิติ | โส'มาตฺไยรฺทฺฤษฺฏะ | เต กถยนฺติ- กิมรฺถํ กเร กโปลํ  
ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิต อิติ ? ราชา กถยติ- ภวนฺตะ, กถํ น จินฺตาปรสฺติษฺ ามิ, ยตฺเรทานี              
ส ภควานฺ มม ปิณฺฑปาตํ ปริภุงฺกฺเต, โกฺรฑมลฺลกสฺย นามฺนา ทกฺษิณามาทิศตีติ ? ตตฺไรโก วฺฤทฺโธ'              
มาตฺยะ กถยติ- อลฺโปตฺสุโก ภวตุ | วยํ ตถา กริษฺยาโม ยถา โศฺว ภควานฺ เทวสฺไยว นามฺนา ทกฺษิณา- 
มาทิศตีติ | ไตะ เปารุเษยาณามาชฺ า ทตฺตา ยตะ โศฺว ภวทฺภิะ ปฺรณีต อาหาระ สชฺชีกรฺตวฺยะ ปฺรภูตศฺ
ไจว สมุทานยีตวฺโย ยโถปารฺธํ ภิกฺษูณํา ปาเตฺร ปตติ อุปารฺธํ ภูเมา อิติ | อมาตฺไยรปรสฺมินฺ ทิวเส ปฺรภูต           
อาหาระ สชฺชีกฺฤตะ ปฺรณีตศฺจ | ตตะ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ ปริเวษิตุมารพฺธาะ | อุปารฺธํ 
ภิกฺษูณํา ปาเตฺร ปตติ, อุปารฺธํ ภูเมา | ตตะ โกฺรฑมลฺลกาะ ปฺรธาวิตาะ- ภูเมา นิปติตํ คฺฤหฺวีม อิติ | เต 
ปริเวษไกรฺนิวาริตาะ | ตตะ โกฺรฑมลฺลกะ กถยติ- ยทฺยสฺย ราชฺ ะ ปฺรภูตมนฺนมฺ, สฺวาปเตยมสฺติ, 
สนฺตฺยนฺเย'ปิ อสฺมทฺวิธา ทุะขิตกา อากางฺกฺษนฺเต | กิมรฺถํ น ทียเต ? กิมเนนาปริโภคํ โฉริเตน อิติ | 
ตสฺย โกฺรฑมลฺลกสฺย จิตฺตวิเกฺษโป ชาตะ- น ศกฺยํ เตน ตถา จิตฺตํ ปฺรสาทยิต   ยถา ปูรฺวมฺ | ตโต ราชา 
พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ โภชยิตฺวา น มม นามฺนา ทกฺษิณามาทิศตีติ วิทิตฺวา ทกฺษิณามศฺรุตฺไวว ปฺรวิษฺฏะ | 
ตโต ภควตา ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย นามฺนา ทกฺษิณา อาทิษฺฏา- 
 

  หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุญฺชานสฺย ปุรํ สไนรฺคมมฺ | 
  ปศฺยสิ (?) ผลํ หิ รูกฺษิกายา อลวณิกายาะ กุลฺมาษปิณฺฑิกายาะ ||5|| 
 

 อถายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตมิทมโวจตฺ- พหุโศ ภทนฺต ภควตา ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ 
เกาศลสฺย นิเวศเน ภุกฺตฺวา นามฺนา ทกฺษิณามาทิษฺฏา | นาภิชานามิ กทาจิเทวํรูปํา ทกฺษิณามาทิษฺฏ-
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ปูรฺวามฺ | ภควานาห- อิจฺฉสิ ตฺวมานนฺท ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺยาลวณิกํา กุลฺมาษปิณฺฑิกา-           
มารภฺย กรฺมปฺโลตึ โศฺรตุมฺ ? เอตสฺย ภควนฺ กาละ, เอตสฺย สุคต สมยะ | อยํ ภควานฺ ราชฺ ะ                  
ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺยาลวณิกํา กุลฺมาษปิณฺฑิกามารภฺย กรฺมปฺโลตึ วรฺณเยตฺ , ภควตะ ศฺรุตฺวา ภิกฺษโว 
ธารยิษฺยนฺติ อิติ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'นฺยตมสฺมินฺ กรฺปฏเก คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ | เตน สทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กลตฺร-
มานีตมฺ | ส ตยา สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปุตฺโร ชาตะ |  
ส อุนฺนีโต วรฺฆิตะ ปฏะ สํวฺฤตฺตะ | ยาวทเสา คฺฤหปติะ ปตฺนีมามนฺตฺรยเต- ภทฺเร, ชาโต'สฺมากมฺ-              
ฤณหารโก ธนหารกศฺจ | คจฺฉามิ ปณฺยมาทาย เทศานฺตรมิติ | สา กถยติ- อารฺยปุตฺร, เอตตฺ กุรุษฺว อิติ | 
ส ปณฺยมาทาย เทศานฺตรํ คตะ | ตตฺไรวานเยน วฺยสนมาปนฺนะ | อลฺปปริจฺฉโท'เสา คฺฤหปติะ | ตสฺย 
คฺฤหปเตรฺธนชาตํ ปริกฺษีณมฺ | โส'สฺย ปุตฺโร ทุะขิโต ชาตะ | ตสฺย คฺฤหปเตรฺวยสฺยกะ | เตน ตสฺย              
ทารกสฺย มาตา อภิหิตา- อยํ ตว ปุตฺระ เกฺษตฺรํ รกฺษตุ, อหมสฺย สุขํ ภกฺเตน โยโคทฺวหนํ กริษฺยามิ | 
เอวํ ภวตุ | ส ตสฺย เกฺษตฺรํ รกฺษิตุมารพฺธะ | ส ตสฺย สุขํ ภกฺตเกน โยโคทฺวหนํ กรฺตุมารพฺธะ | ยาวทป
เรณ สมเยน ปรฺวณี ปฺรตฺยุปสฺถิตา | ตสฺย ทารกสฺย มาตา สํลกฺษยติ- อทฺย คฺฤหปติปตฺนี สุหฺฤตฺสํพนฺธิ
พานฺธวาะ สห ศฺรมณ-พฺราหฺมณโภชเนน วฺยคฺรา ภวิษฺยติ | คจฺฉามิ สานุกาลํ ตสฺย ทารกสฺย ภกฺตํ              
นยามิ อิติ | สา สานุกาลํ คตฺวา คฺฤหปติปตฺนฺยา เอตมรฺถํ นิเวทยติ | สา รูษิตา กถยติ- น ตาวจฺฉฺ-
รมณพฺราหฺมเณภฺโย ททามิ ชฺ าตีนํา วา, ตาวตฺ เปฺรษฺยมนุษฺยาย ททามิ ? อทฺย ตาวตฺ ติษฺ ตุ, โศฺว               
ทฺวิคุณํ ทาสฺยามีติ | ตตสฺตสฺย ทารกสฺย มาตา สํลกฺษยติ- มา เม ปุตฺโร พุภุกฺษิตกะ สฺถาสฺยตีติ | ตยา 
อาตฺมโน'รฺเถ'ลวณิกา กุลฺมาษปิณฺฑิกา สํปาทิตา | สา ตามาทาย คตา | เตน ทารเกณ ทูรต เอว 
ทฺฤษฺฏา | ส กถยติ- อมฺพ, อสฺติ กึจินฺมฺฤษฺฏํ มฺฤษฺฏมฺ ? สา กถยติ- ปุตฺร, ยเทว ปฺราติไทวสิกํ ตทปฺยทฺย 
นาสฺติ | มยา อาตฺมโน'รฺเถ'ลวณิกา กุลฺมาษปิณฺฑิกา สาธิตา | ตามหํ คฺฤหีตฺวา อาคตา | เอตํา                  
ปริภุงฺกฺษฺเวติ | ส กถยติ- สฺถาปยิตฺวา คจฺฉสฺเวติ | สา สฺถาปยิตฺวา ปฺรกฺรานฺตา || 
 อสติ พุทฺธานามุตฺปาเท ปฺรตฺเยกพุทฺธา โลก อุตฺปทฺยนฺเต หีนทีนานุกมฺปกาะ ปฺรานฺต -           
ศยนาสนภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | ยาวทนฺยตมะ ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺตตฺปฺรเทศมนุปฺราปฺตะ | ส เตน 
ทฺฤษฺฏะ กายปฺราสาทิกศฺจิตฺรปฺราสาทิกศฺจ ศานฺเตรฺยาปถวรฺตี |ส สํลกฺษยติ- นูนํ มยา เอวํวิเธ สทฺภูเต 
ทกฺษิณีเย การา น กฺฤตา, เยน เม อีทฺฤศี สมวสฺถา | ยทฺยยํ มมานฺติกาทลวณิกํา กุลฺมาษปิณฺฑิกํา                
ปฺรติคฺฤหฺวียาตฺ, อหมสฺไม ททฺยามิติ | ตโต'เสา ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺตสฺย ทรฺทฺรปุรุษสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
ปาตฺรํ ปฺรสาริตวานฺ– ภทฺรมุข, สเจตฺเต ปริตฺยกฺตมฺ, ทียตามสฺมินฺ ปาตฺร อิติ | ตตสฺเตน ตีวฺเรณ                 
ปฺรสาเทน สา อลวณิกา กุลฺมาษปิณฺฑิกา ตสฺไม ปฺรตฺเยกพุทฺธาย ปฺรติปาทิตา || 
 กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย'เสา ทริทฺรปุรุษะ, เอษ เอวาเสา ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺเตน กา
เลน เตน สมเยน | ยทเนน ปฺรตฺเยกพุทฺธายาลวณิกา กุลฺมาษปิณฺฑิกา ปฺรติปาทิตา, เตน กรฺมณา ษฏ
กฺฤตฺโว เทเวษุ ตฺรายสฺตฺรึเศษุ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ การิตวานฺ ,  ษฏกฺฤตฺโว'สฺยาเมว ศฺราวสฺตฺยํา ราชา 
กฺษตฺริโย มูรฺธฺนาภิษิกฺตะ, เตไนว จ กรฺมณา อวเศเษณ เอตรฺหิ ราชา กฺษตฺริโย มูรฺธฺนาภิษิกฺตะ สํวฺฤตฺตะ 
| โส'สฺย ปิณฺฑโก วิปกฺกะ | ตมหํ สํธาย กถยามิ-  
 

  หสฺตฺยศฺวรถปตฺติยายิโน ภุญฺชานสฺย ปุรํ สไนรฺคมนมฺ |     
  ปศฺยสิ ผลํ หิ รูกฺษิกายา อลวณิกายา กุลฺมาษปิณฺฑกายาะ || อิติ ||  
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 สามนฺตเกน ศพฺโท วิสฺฤตะ- ภควตา ราชฺ ะ ปฺรเสนชิโต'ลวณิกํา กุลฺมาษปิณฺฑิกามารภฺย 
กรฺมลฺโปติวฺรฺยากฺฤตา อิติ | ราชฺ าปิ ปฺรเสนชิตา ศฺรุตมฺ | ส เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย 
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณํ ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลํ 
ภควานฺ  ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา 
กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศล อุตฺถายาสนา- 
เทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ไตฺรมาสี จีวรปิณฺฑปาตศยนา-
สนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธํ สํเฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย 
ตูษฺณีภาเวน | ตโต ราชฺ า ปฺรเสนชิตา เกาศเลน พุทฺธปฺรมุขาย ภิกฺษุสํฆาย ไตฺรมาสฺยํ ศตรสํ โภชนํ 
ทตฺตมฺ | เอไกกศฺจ ภิกฺษุะ ศตสหสฺเรณ วสฺเตฺรณาจฺฉาทิตะ | ไตลสฺย จ กุมฺภโกฏึ สมุทานีย ทีปมาลา 
อภฺยุทฺยโต ทาตุมฺ | ตตฺร ภกฺเต ปูชายํา จ มหานฺ โกลาหโล ชาตะ | ยาวทนฺยตมา นคราวลมฺพิกา อตีว 
ทุะขิตา | ตยา โกฺรฑมลฺลเกน ภิกฺษามฏนฺตฺยา อุจฺจศพฺทะ ศฺรุตะ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ปฺฤจฺฉติภวนฺตะ,             
กิเมษ อุจฺจศพฺโท มหาศพฺท อิติ | อปไระ สมาขฺยาตมฺราชฺ า ปฺรเสนชิตา เกาศเลน พุทฺธปฺรมุโข 
ภิกฺษุสํฆสฺไตฺรมาสฺยํ โภชิตะ, เอไกกศฺจ ภิกฺษุะ ศตสหสฺเรณ วสฺเตฺรณ อาจฺฉาทิตะ, ไตลสฺย กุมฺภโกฏึ จ 
สมุทานีย ทีปมาลา อภฺยุทฺยโต ทาตุมิติ | ตตสฺตสฺยา นคราวลมฺพิกายา เอตทภวตฺ- อยํ ตาวทฺราชา     
ปฺรเสนชิตฺ เกาศละ ปุณฺไยรตฺฤปฺโต 'ทฺยาปิ ทานานิ ททาติ, ปุณฺยานิ กโรติ | ยนฺนฺวหมปิ กุตศฺจิตฺ 
สมุทานีย ภควตะ ปฺรทีปํ ททฺยามิติ | ตยา ขณฺฑมลฺลเก ไตลสฺย สฺโตกํ ยาจยิตฺวา ปฺรทีปํ ปฺรชฺวาลฺย 
ภควตศฺจงฺกฺรเม ทตฺตะ | ปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ- อเนนาหํ กุศลมูเลน ยถายํ ภควานฺ              
ศากฺยมุนิรฺวรฺษศตายุษิ ปฺรชายํา ศากฺยมุนิรฺนาม ศาสฺตา โลก อุตฺปนฺนะ, เอวมหมปิ วรฺษศตายุษิ          
ปฺรชายํา ศากฺยมุนิเรว ศาสฺตา ภเวยมฺ | ยถา จาสฺย ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนาคฺรยุคํ ภทฺรยุคมานนฺโท 
ภิกฺษุรุปสฺถายกะ, ศุทฺโธทนะ ปิตา, มาตา มหามายา, ราหุลภทฺระ กุมาระ ปุตฺระ | ยถายํ ภควานฺ          
ธาตุวิภาคํ กฺฤตฺวา ปรินิรฺวาสฺยติ, เอวมหมปิ ธาตุวิภาคํ กฺฤตฺวา ปรินิรฺวาปเยยมิติ | ยาวตฺ สรฺเว เต ทีปา 
ไนรฺวาณาะ | ส ตยา ปฺรชฺวลิตะ ปฺรทีปะ ปฺรชฺวลตฺ เยว | ธรฺมตา ขลุ  พุทฺธานํา ภควตามฺ -                      
น ตาวทุปสฺถายกาะ ปฺรติสํลียนฺเต น ยาวทฺพุทฺธา ภควนฺตะ ปฺรติสํลีนา อิติ | อถายุษฺมานานนฺทะ               
สํลกฺษยติ- อสฺถานมนวกาโศ ยทฺพุทฺธา ภควนฺต อาโลเก ศยฺยํา กลฺปยนฺติ |ยนฺนฺวหํ ทีปํ นิรฺวาปเยยมิติ | 
ส หสฺเตน นิรฺวาปยิตุมารพฺโธ น ศกฺโนติ | ตตศฺจีวรกรฺณิเกน, ตโต วฺยชเนน, ตถาปิ น ศกฺโนติ                      
นิรฺวาปยิตุมฺ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต-กิเมตทานนฺเทติ | ส กถยติ- ภควนฺ, มม  
พุทฺธิรุตฺปนฺนา- อสฺถานมนวกาโศ ยทฺพุทฺธา ภควนฺต อาโลเก ศยฺยํา กลฺปยนฺติ | ยนฺนฺวหํ ทีปํ               
นิรฺวาปเยยมิติ | โส'หํ หสฺเตน นิรฺวาปยิตุมารพฺโธ น ศกฺโนมิ, ตตศฺจีวรกรฺณิเกน, ตโต วฺยชเนน, ตถาปิ 
น ศกฺโนมีติ | ภควานาห- เขทมานนฺท อาปตฺสฺยเส | ยทิ ไวรมฺภกา อปิ วายโว วาเยยุะ, เต'ปิ น              
ศกฺนุยุรฺนิรฺวาปยิตุ  ปฺราเคว หสฺตคตศฺจีวรกรฺณิโก วฺยชนํ วา | ตถา หิ- อย ปฺรทีปปสฺตยา ทาริกยา            
มหตา จิตฺตาภิสํสกาเรณ ปฺรชฺวลิตะ | อปิ ตุ อานนฺท ภวิษฺยตฺยเสา ทาริกา วรฺษศตายุษิ ปฺรชายํา  
ศากฺยมุนิรฺนาม ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธะ | ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายเนา ตสฺยาคฺรยุคํ ภทฺรยุคมฺ ,         
อานนฺโท ภิกฺษุรูปาสกะ, ศุทฺโธทนะ ปิตา, มหามายา มาตา, กปิลวสฺตุ นครมฺ, ราหุลภทฺระ กุมาระ          
ปุตฺระ | สาปิ ธาตุวิภาคํ กฺฤตฺวา ปรินิรฺวาสฺยตีติ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทานํ นคราวลมฺพิกาวทานํ  สปฺตมมฺ || 
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เรื่องท่ี 8 สุปฺริยาวทานมฺ 

 พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต                
มานิตะ ปูชิโต ราชภี ราชมาไตฺรรฺธนิภิะ เปาไรรฺพิราหฺมไณรฺคฺฤหปติภิะ เศฺรษฺ ภิะ สารฺถวาไหรฺเทไวรฺ
นาไครฺยกฺเษารสุไรรฺครุไฑะ กินฺนรฺรฺมโหรเคาริติ เทวนาคยกฺษาสุรครุฑกินฺนรมโหรคาภฺยรฺจิโต พุทฺโธ 
ภควานฺ ลาภี จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺการาณํา สศฺราวกสํฆะ | ตตฺร ขลุ วรฺษา
วาสํ ภควานุปคโต เชตวเน อนาถปิณฺฑทสฺยาราเม | อถ ตไทว ปฺรวารณายํา ปฺรตฺยุปสฺถิตายํา สํพหุลาะ           
ศฺราวสฺตีนิวาสิโน วณิโช เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา 
เอกานฺเต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณานฺ สํพหุลานฺ ศฺราวสฺตีนิวาสิโน วฺณิโช ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา 
สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺยํ สมาทาปฺย 
สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ สํพหุลาะ ศฺราวสฺตีนิวาสิโน วณิโช ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย 
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตาะ, เยนายุษฺมานานนฺทสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ| 
อุปสํกฺรมยายุษฺมต อานนฺทสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณาะ | สํพหุลานฺ ศฺราวสฺตี-           
นิวาสินฺ วณิช อายุษฺมานานนฺโท ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหริษยติ | 
อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ เต วณิช            
อุตฺถายาสเนภฺยะ เอกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยนายุษฺมานานนฺทสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย อายุษฺมนฺ ต-
มานนฺทมิทมโวจนฺ- กึจิตฺเต อารฺยานนฺท ศฺรุตํ วรฺโษษิโต ภควานฺ กตเมษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยตีติ , 
ยทฺวยํ ตทฺยาตฺริกํ ภาณฺฑํ สมุทานีมเห ? ธรฺมตา ไจษา ษณฺมหานครนิวาสิโน วณิโช ยสฺยํา ทิศิ พุทฺธา 
ภควนฺโต คนฺตุกามา ภวนฺติ, ตทฺยาตฺริกภาณฺฑํ สมุทานยนฺติ | ส กถยติ- พุทฺธํ ภควนฺตํ กึ น ปฺฤจฺฉถ ?  
ทุราสทา หิ พุทฺธา ภควนฺโต ทุษฺปฺรสหาะ | น ศกฺนุโม วยํ ภควนตมฺ ปฺรษฺฏ ม ฺ | มมาปิ ภวนฺโต ทุราสทา 
หิ พุทฺธา ภควนฺโต ทุษฺปฺรสหาะ | อหมปิ น ศกฺโนมิ วยํ ภควนฺตํ ปฺรษฺฏ ม ฺ | ยทิ ภทนฺตานนฺทสฺยาปิ           
ทุราสทา พุทฺธา ภควนฺโต ทุษฺปฺรสหาะ, กถํ ภทนฺตานนฺโท ชานีเต'มุกํา ทิศํ ภควานฺ คมิษฺยตีติ ?        
นิมิตฺเตน วา ภวนฺตะ ปริกถยา วา | กถํ นิมิตฺเตน ? ยํา ทิศํ ภควานฺ คนฺตุกามสฺตโต'ภิมุสฺโว นิษีทติ, เอวํ 
นิมิตฺเตน | กถํ ปริกถยา ? เตษํา ชนปทานํา วรฺณํ ภาษเต, เอวํ ปริกถยา | กุโตมุโข ภทนฺตานนฺท 
ภควานฺ นิษีทติ , กตเมษํา จ ชนปทานํา วรฺณํ ภาษเต ? มคธาภิมุโข ภวนฺโต ภควานฺ นิษีทติ ,                 
มาคธกานํา ชนปทานํา วรฺษํ ภาษเต | อปิ ตุ ภวนฺโต'ษฺฏาทศานุศํสา พุทฺธจาริกายามฺ | กตเม'ษฺฏาทศ ? 
นาคฺนิภยํ โนทกภยํ น สึหภยํ น วฺยาฆฺรภยํ น ทฺวิปิตรกฺษุปรจกฺรภยํ น เจารภยํ น คุลฺมตรปณฺยาติ - 
ยาตฺราภยํ น มนุษฺยามนุษฺยภยมฺ | กาเลน จ กาลํ ทิวฺยานิ รูปาณิ ทฺฤศฺยนฺเต, ทิวฺยาะ ศพฺทาะ ศฺรูยนฺเต, 
อุทาราศฺจาวภาสาะ ปฺรชฺ ายนฺเต, อาตฺมวฺยากรณานิ จ ศฺรูยนฺเต, ธรฺมสํโภค อามิษสํโภโค'ลฺปาพาธา จ 
พุทฺธจนฺทฺริกา27 || 
 อถ สํพหุลาะ ศฺราวสฺตีนิวาสิโน วณิชะ อายุษฺมตะ อานนฺทสฺย ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย         
อายุษฺมต อานนฺทสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตาะ | ธรฺมตา ขลุ พุทฺธา            
ภควนฺโต ชีวนฺโต ธฺริยนฺโต ยาปยนฺโต มหากรุณยา สํโจทฺยมานาะ ปรานุคฺรหปฺรวฺฤตฺตาะ กาเลน         
                                           

27
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “พุทฺธจาริกา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเป็น “พุทฺธจนฺทฺริกา” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 93; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 58. 
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กาลมรณฺยจาริกํา จรนฺติ , นทีจาริกํา ปรฺวตจาริกํา ศฺมศานจาริกํา ชนปทจาริกํา จรนฺติ | อสฺมึสฺ-      
ตฺวรฺเถ พุทฺโธ ภควานฺ มคเธษุ ชนปทจาริกํา จรฺตุกามสฺตเทว ปฺรวารณํา ปฺรวารยิตฺวา อายุษฺมนฺต-
มานนฺทมามนฺตฺรยเตสฺม- คจฺฉ อานนฺท, ภิกฺษูณามาโรจย- อิตะ สปฺตเม ทิวเส ตถาคโต มคเธษุ                       
ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธํ ชนปทจาริกํา จรฺตุมฺ , ส จีวรกรฺม               
กโรตุ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ภิกฺษูณามาโรจยติ- ภควานายุษฺยนฺต อิตะ 
สปฺตเม ทิวเส มคเธษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ภควตา สารฺธํ มคเธษุ ชนปเทษุ           
จาริกํา จรฺตุมฺ, ส จีวรกรฺม กโรตุ | อถ ภควานฺ ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤตะ สํพหุไลศฺจ                 
ศฺราวสฺตีนิวาสิภิรฺวณิคฺพฺราหฺมณคฺฤหปติภิะ สารฺธํ มคเธษุ ชนปเทษุ จาริกํา ปฺรกฺรานฺตะ || 
 อถ สํพหุลาศฺจ ศฺราวสฺตีนิวาสิโน วณิโช เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย              
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควนฺตมิทมโวจนฺ-อธิวาสยตฺวสฺมากํ ภควานฺ ยาวจฺจ ศฺราวสฺตี ยาวจฺจ 
ราชคฺฤหมฺ, อตฺรานฺตรา จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน | 
อธิวาสยติ ภควานฺ สํพหุลานํา ศฺราวสฺตีนิวาสินํา วณิชํา ตูษฺณีภาเวน | อถ สํพหุลาะ ศฺราวสฺตี-              
นิวาสิโน วณิโช ภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํา วิทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตาะ || 
 อถ สํปฺรสฺถิเต พุทฺเธ ภควติ อนฺตรา จ ศฺราวสฺตีมนฺตรา จ ราชคฺฤหมฺ , อตฺรานฺตรานฺ
มหาฏวฺยํา เจารสหสฺรํ ปฺรติวสติ | อทฺรากฺษีตฺตจฺเจารสหสฺรํ ภควนฺตํ สารฺถปริวฺฤตํ ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤตมฺ | 
ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปรสฺปรํ กถยนฺติ- คจฺฉตุ ภควานฺ สศฺราวกสํฆะ | เศษํ สารฺถํ มุษิษฺยามะ | อิตฺยนุ
วิจินฺตฺย สรฺเว ชเวน ปฺรสฺฤตา เยน สารฺถะ | ภควตา อภิหิตะ- กิเมตทฺภวนฺตะ สมารพฺธมฺ ? เจาราะ               
กถยนฺติ- วยํ สฺโม ภทนฺต เจารา อฏวีจราะ | นาสฺมากํ กฺฤษิรฺน วาณิชฺยา น เคารกฺษฺยมฺ | อเนโน-               
ปกฺรเมณ ชีวิกํา กลฺปยามะ คจฺฉตุ ภควานฺ สศฺราวกสํฆะ | เศษํ สารฺถํ มุษิษฺยามะ | ภควานาหมไมษ 
สารฺถะ สํนิศฺริตะ | อปิ ตุ สกลสฺย สารฺถสฺย ปริคณยฺย สุวรฺณํ คฺฤหฺณีธฺวมฺ | ตถา ภวตฺวิติ เจารสหสฺเรณ              
ปฺรติชฺ าตมฺ | อสฺมินฺ สารฺเถ เย อุปาสกา วณิชสฺไตะ กฺฤตฺสฺนสฺย สารฺถสฺย มูลฺยํ คณยฺย เจาราณํา           
นิเวทิตม-ฺ อิยนฺติ ศตานิ สหสฺราณิ เจติ | ตตสฺเตษํา เจาราณํา สารฺถนิษฺกฺรยารฺถํ ภควตา นิธานํ ทรฺศิตมฺ 
| ตตสฺเตน เจารสหสฺเรณ สารฺถมูลฺยปฺรมาณํ สุวรฺณํ คฺฤหีตมฺ , อวศิษฺฏํ ตตฺไรวานฺตรฺหิตมฺ | เอวํ                
ภควตา สารฺถศฺเจารสหสฺราตฺ ปฺรติโมกฺษิตะ || 
 อนุปูรฺเวณ ภควานฺ ราชคฺฤหมนุปฺราปฺตะ | ปุนรปิ ภควานฺ สารฺถปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆ -
ปุรสฺกฺฤโต ราชคฺฤหาตฺ ศฺราวสฺตี สํปฺรสฺถิตะ | ตไถว เจารสหสฺรสกาศาตฺ สารฺโถ นิษฺกฺรีตะ | เอวํ ทฺวิตฺริ
จตุษฺปญฺจษฑฺวารําศฺจ เจารสหสฺรสกาศาทาคมนคมเนน สารฺถะ ปริตฺราโต มูลฺยํ จานุปฺรทตฺตมฺ | สปฺตมํ 
ตุ วารํ ภควานฺ สารฺถรหิโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤตะ ศฺราวสฺตฺยา ราชคฺฤหํ สํปฺรสฺถิตะ | อทฺรากฺษีจฺเจารสหสฺรํ 
พุทฺธํ ภควนฺตํ สารฺถวิรหิตํ ภิกฺษุสํฆปริวฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนะ ปรสฺปรํ สํลปนฺติ- ภควานฺ คจฺฉตุ, 
ภิกฺษุสํฆํ มุษิษฺยามะ | ตตฺกสฺย เหโตะ ? เอโษ หิ ภควานฺ สุวรฺณปฺรทะ | อิตฺยุกฺตฺวา สรฺวชเวน ปฺรธาวิตา 
ภิกฺษูนฺ มุษิตุมารพฺธาะ | ภควตา จาภิหิตาะ- วตฺสาะ, มม เอเต ศฺราวกาะ | เจาราะ กถยนฺติ-                        
ชานาสฺเยวํ ภควานฺ- วยํ เจารา อฏวีจราะ | นาสฺมากํ กุษิรฺน วาณิชฺยา น เคารกฺษฺยมฺ | อเนน วยํ ชีวิกํา 
กลฺปยามะ | ตโต ภควตา เจาราณํา มหานิธานํ ทรฺศิตมฺ, เอวํ โจกฺตาะ- วตฺสาะ, ยาวทาปฺตํ ธนํ คฺฤหฺณี
เถติ | ตตสฺเตน เจารสหสฺเรณ ตสานฺมหานิธานาทฺยาวทาปฺตํ สุวรฺณมาทตฺตมฺ, อวศิษฺฏํ ตตฺไรวานฺตรฺ
หิตมฺ | อถ ภควําสฺคจฺเจารสหสฺรํ ยาวทาปฺตํ ธเนน สํตรฺปยิตฺวา ตโต 'นุปูรฺเวณ ราชคฺฤหมนุปฺราปฺตะ | 
ตตสฺเตษํา เจาราณํา พุทฺธิรุตฺปนฺนา- ยา กาจิทสฺมากํ ศฺรีเสาภาคฺยสํปตฺ, สรฺวาเสา พุทฺธํ ภควนฺตมาคมฺย 
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| ยนฺนุ วยํ ภควนฺตํ สศฺราวกสํฆมสฺมินฺ ปฺรเทเศ โภชเยม อิติ | อตฺรานฺตเร นาสฺติ กึจิทฺพุทฺธานํา ภควตํา 
มหาการุณิกานาเมการกฺษาณาเมกวีราณามทฺวยวาทินํา จตุรฺษุ สํคฺรหวสฺตุษุ ทีรฺฆราตฺรกฺฤตปริจยานํา           
ทศพลพลินํา จตุรฺไวศารทฺยวิศารทานามุทารารฺษภสมฺยกฺสึหนาทนาทินํา ปญฺจางฺควิปฺรหีณานํา 
ปญฺจสฺกนฺธวิโมจกานํา ปญฺจคติสมติกฺรานฺตานํา ษฑายตนเภทกานํา สํฆาตวิหาริณํา ษฏฺปารมิตา-        
ปริปูรฺณยศสํา สปฺตโพธฺยงฺคกุสุมาฒฺยานํา สปฺตสมาธิปริษฺการทายกานามารฺยาษฺฏางฺคมารฺคเทศิกานา-
มารฺยมารฺคปุทฺคลนายกานํา นวานุปูรฺวสมาปตฺติกุศลานํา นวสํโยชนวิสํโยชนกานํา ทศทิกฺปริปูรฺณ -         
ยศสํา ทศศตวศวรฺติปฺรติวิศิษฺฏานํา ตฺรีราเตฺรสฺตฺริรฺทิวสสฺย ษฏฺกฺฤตฺโว ราตฺรึทิวเสน พุทฺธจกฺษุษา โลกํ 
วฺยวโลกยนฺติ- กสฺยานวโรปิตานิ กุศลมูลานฺยวโรปยามิ, กสฺยาวโรปิตานิ วิวรฺธยามิ, กะ กฺฤจฺฉฺร-                
ปฺราปฺตะ, กะ สํกฏปฺราปฺตะ, กะ สํพาธปฺราปฺตะ, กะ กฺฤจฺฉฺรสํกฏสํพาธปฺราปฺตะ, กํ กฺฤจฺฉฺรสํกฎ-               
สํพาธาตฺ ปริโมจยามิ, โก'ปายนิมฺนะ, โก'ปายปฺรวณะ, โก'ปายปฺราคภาระ, กมหมปายาทฺ วฺยุตฺถาปฺย 
สฺวรฺเค โมกฺษผเล จ ปฺรติษฺ าปยามิ, กสฺย กามปงฺกนิมคฺนสฺย หสฺโตทฺธารมนุปฺรยจฺฉามิ, กสฺย พุทฺโธตฺ-         
ปาทวิภูษิตํ โลกํ สผลีกโรมิ, กมารฺยธนวิรหิตมารฺยธไนศฺวรฺยาธิปตฺเย ปฺรติษฺ าปเยยมฺ, โก หียเต โก  
วรฺธเต |  
 

  อปฺเยวาติกฺรเมทฺเวลํา สาคโร มกราลยะ | 
  น ตุ ไวเนยวตฺสานํา พุทฺโธ เวลามติกฺรเมตฺ ||1|| 
 

  ยถา หิ มาตา ปฺริยเมกปุตฺรกํ 
        หฺยเวกฺษเต รกฺษติ จาสฺย ชีวิตมฺ | 
  ตไถว ไวเนยชนํ ตถาคโต 
        หฺยเวกฺษเต รกฺษติ จาสฺย สํตติมฺ ||2|| 
 

  สรฺวชฺ สํตานนิวาสินี หิ 
        การุณฺยเธนุรฺมฺฤคยตฺยขินฺน | 
  ไวเนยวตฺสานฺ ภวทุะขนษฺฏานฺ 
        วตฺสานฺ ปฺรณษฺฏานิว วตฺสลา เคาะ ||3|| 
 

 ตโต ภควําสฺเตษํา เจาราณํา ไวเนยกาลมเปกฺษฺย ราชคฺฤหาทนุปูรฺเวณ ภิกฺษุคณปริวฺฤโต 
ภิกฺษุคณปุรสฺกฺฤโต ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวารศฺจนฺทนศฺจนฺทนปริวาโร มุกฺโต           
มุกฺตปริวาร อาศฺวสฺต อาศฺวสฺตปริวาระ ปูรฺววตฺ ยาวนฺมหากรุณยา สมนฺวาคตะ ตํา สาลาฏวีมนุ -            
ปฺราปฺตะ | อทฺรากฺษีตฺตจฺเจารสหสฺรํ พุทฺธํ ภควนฺตํ สศฺราวกสํฆํ ทูราเทวคจฺฉนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ             
ปุนศฺจิตฺตานฺยภิปฺรสาทฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาทโยรฺนิปตฺย ภควนฺต- 
มิทมโวจนฺ- อธิวาสยตุ อสฺมากํ ภควานฺ ศฺโว 'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน | อธิวาสยติ            
ภควําสฺตสฺย เจารสหสฺรสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ เจารสหสฺรํ ภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํา วิทิตฺวา          
ภควโต'นฺติกานฺ ปฺรกฺรานฺตมฺ || 
 อถ ตจฺเจารสหสฺรํ ตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีตํ ขาทนียโภชนียํ สมุทานีย กาลฺย เมโวตฺถาย  
อาสนานิ ปฺรชฺ ปฺย อุทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย, ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ 
ยสฺเยทานี ภควานฺ กาลํ มนฺยเส | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต 
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ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต เยน ตสฺย เจารสหสฺรสฺย ภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํ กฺรานฺตะ | อถ ตจฺเจารสหสฺรํ             
พุทฺธปฺรมุขสฺย ภิกฺษุสํฆสฺย จนฺทโนทเกน ปาเทา ปฺรกฺษาลยามาส | อถ ภควานฺ ปฺรกฺษาลิตปาณิปาทะ 
ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ วิทิตฺวา ศุจินา           
ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปฺย สํปฺรวารฺย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาตหสฺตมม -         
นีตปาตฺรํ นีจตราณฺยาสนานิ คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺณา ธรฺมศฺรวณาย | อถ ภควตา              
เตษามาศยานุศยํ วิทิตฺวา ธาตุ  ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา เตน          
เจารสหสฺเรณ ตสฺมินฺเนวาสเน นิษณฺเณน วึศติศิขรสมุทฺคตํ สตฺกายทฺฤษฺฏิไศลํ ชฺ านวชฺเรณ ภิตฺตฺวา 
โสฺรตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏสตฺยาศฺจ กถยนฺติ-อิทมสฺมากํ ภทนฺต น มาตฺรา กฺฤตํ น ปิตฺรา 
กฺฤตํ น ราชฺ า น เทวตาภิรฺน ปูรฺวเปฺรไตรฺน ศฺรมณพฺราหฺมไณรฺนษฺไฏรฺน สฺวชนพนฺธุวรฺเคณ ยทสฺมาภิรฺ
ภควนฺตํ กลฺยาณมิตฺรมาคมฺย | อุทฺธฺฤโต นรกติรฺยกฺเปฺรเตภฺยะ ปาทะ, ปฺรติษฺ าปิตา เทวมนุษฺเยษุ, 
ปรฺยนฺตีกฺฤตะ สํสาระ, อุจฺโฉษิตา รุธิราศฺรุสมุทฺราะ, อุตฺตีรฺณา อศฺรุสาคราะ, ลงฺฆิตา อสฺถิปรฺวตาะ | 
ลเภน วยํ ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ ภิกฺษุภาวมฺ | จเรม วยํ ภควโต'นฺติเก         
พฺรหฺมจรฺยมฺ | ตโต ภควตา พฺราหฺเมณ สฺวเรณาภิหิตาะ- เอต วตฺสาะ, จรต พฺรหฺมจรฺยมฺ | วาจาวสาเน 
ภควโต มุณฺฑาะ สํวฺฤตฺตาสฺไตฺรธาตุกวีตราคาะ สมโลษฺฏกาญฺจนา อากาศปาณิตลสมจิตฺตา วาสี-        
จนฺทนกลฺปา วิทฺยาวิทาริตาณฺฑโกศา วิทฺยาภิชฺ าปฺรติสํวิตฺปฺราปฺตา ภวลาภโลภสตฺการปรางฺมุขาะ | 
เสนฺโทฺรเปนฺทฺราณํา เทวานํา ปูชฺยา มานฺยา อภิวาทฺยาศฺจ สํวฺฤตฺตาะ || 
 ภิกฺษวะ สํศยชาตะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํปปฺรจฺฉุะ-ปศฺย ภทนฺต ภควตา อิทมฺ         
เจารสหสฺรํ สปฺตวารํ ธเนน สํตรฺปยิตฺวา อตฺยนฺตนิษฺเ 'นุตฺตเร โยคเกฺษเม นิรฺวาเณ ปฺรติษฺ าปิตมฺ | 
ภควานาห- น ภิกฺษว เอตรฺหิ ,  ยถา อตีเต'ปฺยธฺวนิ มยา อสฺไยว เจารสหสฺรสฺย สกาศาทเนก -              
ภาณฺฑสหสฺระ สารฺโถ นิษฺกฺรีตะ, น จ ศกิตาะ สํตรฺปยิตุมฺ | ตโต มยา อเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไรรฺ-             
เทวมนุษฺยทุษฺปฺราปฺยํา ศกฺรพฺรหฺมาทฺไยรปิ ทุรธิคมํา พทรทฺวีปยาตฺรํา วรฺษศเตน สาธยิตฺวา เอตเทว 
เจารสหสฺรมารภฺย กฺฤตฺสฺโน ชามฺพุทฺวีปะ สุวรฺณรชตไวฑูรฺยสฺผฏิกาทฺไย รตฺนวิเศไษรฺมโนรเถปฺสิ -         
ไตศฺโจปกรณวิเศไษะ สํตรฺปยิตฺวา ทศภิะ กุศไละ กรฺมปไถะ ปฺรติษฺ าปิตะ | ตจฺฉฺรุณุต- 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ อสฺมินฺเนว ชมฺพุทฺวีเป วาราณสฺยํา นครฺยํา พฺรหฺมทตฺโต นาม 
ราชา ราชฺยํ การยติ สฺม ฤทฺธํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ  ปฺรศานฺตกลิกลหฑิมฺพ -
ฑมรตสฺกรทุรฺภิกฺษโรคาปคตมฺ | ปฺริยมิไวกปุตฺรกมิว ราชฺยํ การยติ | เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺย                  
ปฺริยเสโน นาม สารฺถวาหะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี | เตน 
สทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธํ กฺรีฑเต รมเต ปริจารยติ | อถ อนฺยตม อุทารปุณฺยม
เหศาขฺยะ สตฺตฺโว'นฺยตมสฺมาตฺ ปฺรณีตาทฺเทวนิกายาจฺจฺยุตฺวา ตสฺยาะ ปฺรชาปตฺยาะ กุกฺษิมวกฺรานฺตะ | 
ปญฺจาเวณียา ธรฺมา อิไหกตฺเย ปณฺฑิตชาตีเย มาตฺฤคฺราเม | กตเม ปญฺจ ? รกฺตํ ปุรุษํ ชานาติ, กาลํ   
ชานาติ ฤตุ ชานาติ, ครฺภมวกฺรานฺตํ ชานาติ, ยสฺยาะ สกาศาทฺครฺโภ'วกฺรามติ ตํ ชานาติ, ทารกํ ชานาติ 
ทาริกํา ชานาติ | สํเจทฺทารโก ภวติ, ทกฺษิณํ กุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | สเจทฺทาริกา ภวติ, วามํ กุกฺษึ              
นิศฺริตฺย ติษฺ ติ | สา อาตฺตมนาะ สฺวามิน อาโรจยติ- ทิษฺฏฺยา อารฺยปุตฺร วรฺธสฺว, อาปนฺนสตฺตวาสฺมิ 
สํวฺฤตฺตา | ยถา ว เม ทกฺษิณํ กุกฺษึ นิศฺริตฺย ติษฺ ติ, นิยตํ ทารโก ภวิษฺยติ | โส'ปฺยาตฺตมนาตฺตมนา 
อุทานมุทานยติ– อปฺเยวาหํ จิรกาลาภิลษิตํ ปุตฺรมุขํ ปศฺเยยมฺ | ชาโต เม สฺยานฺนาวชาตะ | กฺฤตฺยานิ 
เม กุรฺยาตฺ | ภฺฤตะ ปฺรติภเรตฺ | ทายาทฺยํ ปฺรติปทฺเยต | กุลวํโศ เม จิรษฺ ติกะ สฺยาตฺ | อสฺมากํ จาปฺย
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ตีตกาลคตานามุทฺทิศฺย ทานานิ ทตฺวา ปุณฺยานิ กฺฤตฺวา นามฺนา ทกฺษิณามาทิเศตฺ - อิทํ ตโยรฺยตฺรตตฺ-
โรปปนฺนโยรฺคจฺฉโตรนุคจฺฉตฺวิติ | อาปนฺนสตฺตฺวํา ไจนํา วิทิตฺวา อุปริปฺราสารทตลคตามยนฺตฺริตํา       
ธารยติ- อุษฺณ อุษฺโณปกรไณะ ศีเต ศีโตปกรไณรฺไวทฺยปฺรชฺ ปฺไตราหาไรรฺนาติศีไตรฺนาตฺยุษฺไณรฺนา-             
ติติกฺไตรฺนาตฺยมฺไลรฺนาติลวไณรฺนาติมธุไรรฺนาติกฏ ไกรฺนาติกษาไยสฺตกฺตามฺลลวณมธุรกฏ กกษาย-              
วิวรฺชิไตราหาไระ | หารารฺธหารวิภูษิตคาตฺรีมปฺสรสมิว นนฺทนวนจาริณี มญฺจานฺมญฺจํ ปี าตฺ-                   
ปี มนวตรนฺตีมธริมํา ภูมิมฺ | น จาสฺยากึจิทมโนชฺ ศพฺทศฺรวณํ ยาวเทว ครฺภสฺย ปรีปากาย | สา             
อษฺฏานํา วา นวานํา วา มาสานามตฺยยาตฺ ปฺรสูตา | ทารโก ชาโต'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก               
เคาระ กนกวรฺณศฺฉตฺราการศิระ ปฺรลมฺพพาหุรฺวิสฺตีรฺณลลาฏะ สํคตภฺรูสฺตุงฺคนาโส ทฺฤฒก นศรีโร 
มหานคฺนพละ | ตสฺย ชฺ าตยะ สํคมฺย สมาคมฺย สมาคมฺย ตฺรีณิ สปฺตกานฺเยกวึศติราตฺรึทิวสานิ ตสฺย 
ชาตสฺย ชาตะ มหํ  กฺฤตฺวา นามเธยํ วฺยวสฺถาปยนฺติ- กึ ภวตุ ทารกสฺย นาม ? อยํ ทารกะ ปฺริยเสนสฺย 
สารฺถวาหสฺย ปุตฺระ | ตทฺภวตุ ทารกสฺย นาม สุปฺริย อิติ | สุปฺริโย ทารโก'ษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺย อุปนฺยสฺโต 
ทฺวาภฺยํา กฺษีรธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยามํสธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา มลธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา กฺรีฑนิกาภฺยํา                   
ธาตฺรีภฺยามฺ | โส'ษฺฏาภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน สรฺปิษา สรฺปิมณฺเฑน               
อนฺไยศฺโจตฺตปฺโตตฺตปฺไตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต หฺรทสฺถมิว ปงฺกชมฺ ||   
 ยทา มหานฺ สํวฺฤตฺตสฺตทา ลิปฺยามุปนฺยสฺตะ | สํขฺยายํา คณนายํา มุทฺรายามุทฺธาเร นฺยาเส               
นิเกฺษเป หสฺติปรีกฺษายามศฺวปรีกฺษายํา รตฺนปรีกฺษายํา ทารุปรีกฺษายํา วสฺตฺรปรีกฺษายํา ปุรุษปรีกฺษายํา 
สฺตฺรีปรีกฺษายามฺ | นานาปณฺยปรีกฺษาสุ ปรฺยวทาตะ สรฺวศาสฺตฺรชฺ ะ สรฺวกลาภิชฺ ะ สรฺวศิลฺปชฺ ะ 
สรฺวภูตรุตชฺ ะ สรฺวคติคติชฺ ะ อุทฺธฏฺฏโก วาจกะ ปณฺฑิตะ ปฏ ปฺรจาระ ปรมตีกฺษฺณนิศิตพุทฺธิะ            
สํวฺฤตฺโต'คฺนิกลฺป อิว ชฺ าเนน | ส ยานิ ยานิ ราชฺ า กฺษตฺริยาณํา มูรฺธฺนาภิษิกฺตานํา ชนปไทศฺ-               
วรฺยสฺถามวีรฺยมนุปฺราปฺตานํา มหานฺตํ ปฺฤถิวีมณฺฑลมภินิรฺชิตฺยาธฺยาวสตํา ปฺฤถคฺภวนฺติ ศิลฺป -          
สฺถานกรฺมสฺถานานิ, ตทฺยถา- หสฺติคฺรีวายํา อศฺวปฺฤษฺเ  รเถ ตฺสรุธนุะษุ อุปยาเน นิรฺยาเณ'งฺกุศคฺรเห 
โตมรคฺรเห เฉทฺเย เภทฺเย มุษฺฏิพนฺเธ ปทพนฺเธ ทูรเวเธ ศพฺทเวเธ 'กฺษุณฺณเวเธ มรฺมเวเธ ทฺฤฒปฺร-              
หาริตายามฺ ปญฺจสุ สฺถาเนษุ กฺฤตาวี สํวฺฤตฺตะ | ธรฺมตา ไจษา- น ตาวตฺ ปุตฺรสฺย นาม นิรฺคจฺฉติ ยาวตฺ 
ปิตา ธฺริยเต | อถาปเรณ สมเยน ปฺริยเสนะ สารฺถวาโห คฺลานีภูตะ | ส มูลคณฺฑปตฺรปุษฺปผลไภษชฺ-        
ไยรูปสฺถียมาโน หียต เอว || 
 

  สรฺเว กฺษยานฺตา นิจยาะ ปตนานฺตาะ สมุจฺฉฺรยาะ | 
  สํโยคา วิปฺรโยคานฺตา มรณานฺตํ จ ชีวิตมฺ ||4|| 
 

   อิติ ส กาลธรฺเมณ สํยุกฺตะ | กาลคเต ปฺริยเสเน สารฺถวาเห พฺรหฺมทตฺเตน กาศิราชฺ า             
สุปฺริโย มหาสารฺถวาหตฺเว'ภิษิกฺตะ | เตน สารฺถวาหภูเตน อิยเมวํรูปา มหาปฺรติช ฺ า กฺฤตาสรฺวสตฺตฺวา 
มยา ธเนน สํตรฺปยิตวฺยาะ | อลฺปํ จ เทยํ พหวศฺจ ยาจกาะ | ตโต'ลฺไปรโหภิสฺตทฺธนํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ 
คตมฺ | อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ สํลกฺษยติ- อลฺปํ จ เทยํ พหวศฺจ ยาจกาะ | ตโต'ลฺไปรโหภิสฺตทฺธนํ 
ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คตมฺ | ยนฺนวหํ สามุทฺรํ ยานปาตฺรํ สมุทานีย มหาสมุทฺรมวตเรยํ ธนหาริกะ | ตตะ 
สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ สามุทฺรยานปาตฺรํ สมุทานีย ปญฺจมาไตฺรรฺวณิกฺศไตะ สารฺธํ มหาสมุทฺร -         
มวตีรฺณะ | ตโต'นุปูรฺเวณ รตฺนทฺวีปํ คตฺวา รตฺนสํคฺรหํ กฺฤตฺวา สฺวสฺติกฺโษมาภฺยํา มหาสมุทฺราทุตฺตีรฺย สฺ
ถลไชรฺวหิไตฺรรฺภาณฺฑมาโรปฺย วาราณสฺยภิมุขะ สํปฺรสฺถิตะ | อฏวีกานฺตารมธฺยคตศฺเจารสหสฺเรณา-
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สาทิตะ | ตตสฺเต เจารา มุษิตุกามาะ สรฺวชเวน ปฺรสฺฤตาะ | สุปฺริเยณ จ สารฺถวาเหนาวโลกฺยาภิหิตาะ- 
กิเมตทฺภวนฺตะ สมารพฺธมฺ ? เจาราะ กถยนฺติ- สารฺถวาห, ตฺวเมกะ สฺวสฺติเกฺษมาภฺยํา คจฺฉ, อวศิษฺฏํ 
สารฺถํ มุษิษฺยามะ | สารฺถวาหะ กถยติ- มไมษ ภวนฺตะ สารฺถะ สํนิศฺริตะ | นารฺหนฺติ ภวนฺโต มุษิตุมฺ | 
เอวมุกฺตาศฺเจาราะ กถยนฺติ- วยํ สฺมะ สารฺถวาหเจารา อฏวีจราะ | นาสฺมากํ กฺฤษิรฺน วาณิชฺยา น 
เคารกฺษฺยมฺ | อเนน วยํ ชีวิกํา กลฺปยามะ | เตษํา สุปฺริยะ สารฺถวาหะ กถยติ- สารฺถสฺย มูลฺยํ ภวนฺโต 
คณฺยตามฺ | อหเมษามรฺเถ มูลฺยํ ทาสฺยามีติ | ตตสฺเต วณิชะ ปรสฺปรํ มูลฺยํ คณยิตฺวา เจาราณํา          
นิเวทยนฺติ- อิยนฺติ ศตานิ สหสฺราณิ เจติ | ตตะ สุปฺริเยณ สารฺถวาเหน ภาณฺฑนิษฺกฺรยารฺเถ สฺวํ ทฺรวฺยม
นุปฺรทตฺตมฺ |  เจารสกาศาตฺ สารฺถะ ปริตฺราตะ | เอวํ ทฺวิสฺตฺริศฺจตุะปญฺจษฑฺวารานฺ  ตสฺ ไยว                  
เจารสหสฺรสฺย สกาศาตฺ สุปฺริเยณ สารฺถวาเหณ สารํถะ ปริตฺราโต มูลฺยํ จานุปฺรทตฺตมฺ | ยาวตฺ สปฺตมํ ตุ 
วารํ สุปฺริยะ สารฺถวาโห มหาสมุทฺรมวตีรฺณะ | ตตะ สํสิทฺธยานปาโตฺร'ภฺยาคโต'ฏวีกานฺตารมธฺย-          
คตสฺเตไนว เจารสหสฺเรณาสาทิตะ | ตตสฺเต เจารา มุษิตุกามาะ สรฺวชเวน ปฺรสฺฤตาะ | สุปฺริเยณ จ 
สารฺถวาเหนาวโลกฺยาภิหิตาะ- สุปฺริโย'หํ ภวนฺตะ สารฺถวาหะ | เจาราะ กถยนฺติ- ชานาสฺเยว           
มหาสารฺถวาห วยํ เจารา อฏวีจราะ | นาสฺมากํ กฺฤษิรฺน วาณิชฺยํ น เคารกฺษฺยมฺ | อเนน วยํ ชีวิกํา  
กลฺปยามะ | ตตะ สุปฺริเยณ สารฺถวาเหน ปูรฺวิกา ปฺรติชฺ ามนุสฺมฺฤตฺย ทฺฤฒปฺรติชฺเ น ตสฺย             
เจารสหสฺรสฺย ภาณฺฑมนุปฺรทตฺตมฺ | สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ สํลกฺษยติ- อิเม เจารา ลพฺธํ ลพฺธมรฺถ-
ชาตสํนิจยํ กกุรฺวนฺติ | มยา จ มหตี ปฺรติชฺ า กฺฤตา สรฺวสตฺตฺวา ธเนน มยา สํตรฺปยิตวฺยา อิติ |            
โส'หมิมํ เจารสหสรํ น ศกฺโนมิ ธเนน สํตรฺปยิตุมฺ | กถํ ปุนะ สรฺวสตฺตฺวานฺ ธเนน สํตรฺปยิษฺยามีติ           
จินฺตาปโร มิทฺธมวกฺรานฺตะ || 
 อถ ตสฺย มหาตฺมน อุทารปุณฺยมเหศาขฺยสฺโยทารเจตโสปปนฺนสฺย สรฺวสตฺตฺ วมโนรถ-            
ปริปูรกสฺย โลกหิตารฺถมภฺยุทฺคตสฺย อนฺยตรา มเหศาขฺยา เทวตา อุปสํกฺรมฺย สมาศฺวาสยติ - มา ตฺวํ 
สารฺถวาห เขทมาปทฺยสฺว | ฤทฺธิษฺยติ เต ปฺรณิธิริติ | อสฺติ ขลุ มหาสารฺถวาห อสฺมินฺเนว ชมฺพุทฺวีเป    
พทรทฺวีโป นาม มหาปตฺตโน'มนุษฺยาวจริโต มเหศาขฺยมนุษฺยาธิษฺ ตะ | สนฺติ ตสฺมินฺ พทรทฺวีเป             
ปฺรธานานิ รตฺนานิ สรฺวสตฺตฺววิจิตฺรมโนรถปริปูรกาณิ  | ยทิ มหาสารฺถวาโห พทรทฺวีปยาตฺรํา สาธเยตฺ, 
เอวมิมํา มหตี ปฺรติชฺ า ปฺรตินิสฺตเรต | อิยํ หิ มหาปฺรติชฺ า ศกฺรพฺรหฺมาทีนามปิ ทุสฺตรา, ปฺราเคว 
มนุษฺยภูตสฺย | อิตฺยุกฺตฺวา สา เทวตา ตไตฺรวานฺตรฺหิตา | น จ ศกิตา สุปฺริเยณ มหาสารฺถวาเหน สา 
เทวตา ปฺรษฺฏมฺ– กตรสฺยํา ทิศิ พทรทฺวีปะ, กถํ วา ตตฺร คมฺยต อิติ | อถ สุปฺริยสฺย สารฺถวาหสฺย     
สุปฺตปฺรติพุทฺธสฺย เอตทภวตฺ- อโห พต เม สา เทวตา ปุนรปิ ทรฺศเยตฺ , ทิศํ โจปายํ จ วฺยปทิเศทฺ              
พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย คมนาเยติ จินฺตาปโร มิทฺธมวกฺรานฺตะ | อถ สา เทวตา ตสฺย มหาตฺมน อุทาร
ปุณฺยมเหศาขฺยสฺย ทฺฤโฒทารปฺรติชฺ สฺโยทารวีรฺยปรากฺรมนามนิกฺษิปฺโตตฺสาหตํา วิทิตฺวา28 อุปสํกฺรมฺย 
เอวมาห- มา ตฺวํ สารฺถวาห เขทมาปทฺยสฺว | อสฺติ ขลุ มหาสารฺถวาห ปศฺจิเม ทิคฺภาเคน ปญฺจานฺตรทฺ
วีปศตานิ สมติกฺรมฺย สปฺต มหาปรฺวตาะ, อุจฺไจศฺจ ปฺรคฤหีตาศฺจ สปฺต จ มหานทฺยะ | ตานฺ วีรฺยพเลน 
ลงฺฆยิตฺวา อนฺตโรทฺทานมนุโลมปฺรติโลมทฺวยมาวรฺตะ ศงฺขมาภะ ศงฺขนาภี จ นีโลทสฺตารกากฺษศฺจ                    
ปรฺวเตา นีลคฺรีว เอว จ ไวรํภา ตามฺราฏวี เวณุคุลฺมะ สปฺต ปรฺวตาะ สกณฺฏกาะ กฺษารนที ตฺริศงฺกุะ 
                                           

28
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ทฺฤโฒทารปฺรติชฺ สฺโยทารวีรฺยปรากฺรมตามนิกฺษิปฺ

โตตฺสาหตํา วิทิตฺวา” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไขเป็น “...ปรากฺรมนาม…” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The 

Divyāvadāna, 102 ; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 64. 
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อยสฺกิลมษฺฏาทศวโกฺร นทีศฺลกฺษฺณ เอว จ ธูมเนตฺรมุทกํ สปฺตาศีวิษปรฺวตา นที ภวติ ปศฺจิมา | อนุโลโม 
ปฺรติโลโม นาม มหาสมุทฺระ | อนุโลมปฺรติโลเม มหาสมุทฺเร มนุษฺยานวจริเต อนุโลมปฺรติโลมา วายโว 
วานฺติ | ตตฺร  โย'เสา ปุรุโษ ภวติ มเหศาขฺโย มเหศาขฺยเทวตาปริคฺฤหีตะ, ส มหตา ปุณฺยพเลน วีรฺย
พเลน จิตฺตพเลน มหานฺตํ ปฺลวมาสฺถาย อนุโลมปฺรติโลมมหาสมุทฺรมวตรติ | ส ยนฺมาเสน คจฺฉติ,              
ตเทเกน ทิวเสน ปฺรตฺยาหฺริยเต | เอวํ ทฺวิะ ตฺริะ | หฺริยมาณศฺจ ปฺรตฺยาหฺริยมาณศฺจ ยทิ มธฺยมา-
มุทกธารํา ปฺรติปทฺยเต, เอวมเสา ไมตฺรีพลปริคฺฤหีโต โลกหิตารฺถมภฺยุทฺคมฺโยตฺตรติ , นิสฺตรติ ,             
อภินิษฺกฺรมติ | อนุโลมปฺรติโลมํ มหาสมุทฺรํ สมติกฺรมฺย อนุโลมปฺรติโลโม นาม ปรฺวตะ | อนุโลมปฺรติ
โลเม มหาปรฺวเต'มนุษฺยาวจริเต'นุโลมปฺรติโลมา นาม วายโว วานฺติ , ไยะ ปุรุษสฺติมิรีกฺฤตเนโตฺร 
นษฺฏสํชฺ ะ สํติษฺ เต | ส วีรฺยพเลนาตฺมานํ สํธารฺย ตสฺมาเทว มหาปรฺวตาทโมฆํา นาเมาษธี  สมนฺวิษฺย 
คฺฤหีตฺวา เนเตฺร อญฺชยิตฺวา ศิรสิ พทฺธฺวา สมาลภฺย อนุโลมปฺติโลมํ นาม มหาปรฺวตมภินิษฺกฺรมิตวฺยมฺ | 
สเจเทตํ วิธิมนุติษฺ เต, นาสฺย สํโมโห ภวติ, สฺวสฺติกฺเษเมณาติกฺรมตฺยนุโลมปฺรติโลมํ มหาปรฺวตมฺ | สํเจ
เทวํ วิธึ วา นานุติษฺ ติ เอาษธี  วา น ลภเต, ลพฺธฺวา วา น คฺฤหณาติ, ส ษณฺมาสานฺ มุหฺยติ, อุนฺมา
ทมปิ ปฺราปฺโนติ, อุจฺฉฺริตฺย วา กาลํ กโรติ | อนุโลมปฺรติโลมํ มหาปรฺวตํ สมติกฺรมฺย อาวรฺโต นาม 
มหาสมุทฺระ | ตตฺร ไวรมฺภกา วายโว วานฺติ ไยสฺตทุทกํ ภฺรามฺยเต | ตตฺร โย'เสา ปุรุโษ ภวตฺยุทารปุณฺย
วิปากมเหศาขฺโย เทวตาปริคฺฤหีตะ, ส มหตา ปุณฺยพเลน วีรฺยพเลน จิตฺตพเลน กายพเลน มหานฺตํ ปฺ
ลพมาสฺถาย อาวรฺตํ มหาสมุทฺรมวรติ | ส เอกสฺมินฺนาวรฺเต สปฺตกฺฤตฺโว ภฺรามยิตฺวา นิรุธฺยเต | โยชนํ 
คตฺวา ทฺวิตีเย อาวรฺเต อุนฺมชฺชเต | ส ตสฺมินฺนปฺยาวรฺเต สปฺตกฺฤตฺโว ภฺรามยิตฺวา นิรุธฺยเต | เอวํ ทฺวิตีเย 
ตฺฤตีเย จตุรฺเถ ปญฺจเม ษษฺเ  อาวรฺเต สปฺตกฺฤตฺโว ภฺรามยิตฺวา นิรุธฺยเต, โยชนํ คตฺวา อุนฺมชฺชเต | 
เอวมเสา ไมตฺรีพลปริคฺฤหีโต โลกหิตารฺถมถฺยุทฺคต อุตฺตรติ นิสฺตรตฺยภินิษฺกฺรามติ | อาวรฺตํ มหาสมุทฺ
รมภินิษฺกฺรมฺย อาวรฺโต นาม ปรฺวโต'มนุษฺยาวจริตะ | ตตฺร ศงฺโข นาม รากฺษสะ ปฺรติวสติ เราทฺระ ปรปฺ
ราณหโร มหาพโล มหากายะ | ตสฺโยปริษฺฏาทฺโยชนมาเตฺร ศงฺขนาภี นาเมาษธี ทิวา ธูมายเต ราเตฺรา 
ปฺรชฺวลติ | สา นาคปริคฺฤหีตา ติษฺ ติ | ส ขลุ นาโค ทิวา สฺวปิติ ราเตฺรา จรติ | ตตฺร เตน ปุรุเษณ ทิวา 
สุขสุปฺตสฺย นาคสฺย อาตฺมานํ สมนุรกฺษตา นาคศรีรมวิเห ยตา เอาษธิพเลน มนฺตฺรพเลน ปุณฺยพเลน 
ศงฺขนาภี เอาษธี คฺรหีตวฺยา | คฺฤหีตฺวา เนเตฺร อญฺชยิตฺวา ศรสิ พทฺธฺวา สมาลภฺย อาวรฺตะ ปรฺวโต 'ธิ
โรฒวฺยะ | สเจเทตํา วิธิมนุติษฺ ติ, สฺวสฺติกฺเษเมณาติกฺรามติ อาวรฺตํ ปรฺวตมวิเห ตะ ศงฺขนาเภน รากฺษ
เสน | สเจเทตํา วิธึ นานุติษฺ ติ, เอาษธึ วา น ลภเต, ลพฺธํา วา น คฺฤหฺณาติ, ตเมนํ ศงฺขนาโภ รากฺษสะ 
ปญฺจตฺวมาปาทยติ | อาวรฺตํ ปรฺวตมติกฺรมฺย นีโลโท นาม มหาสมุทฺระ | คมฺภีโร'ยํ คมฺภีราวภาสะ |  
นีโลเท มหาสมุทฺเร ตารากฺโษ นาม รากฺษะ ปฺรติวสติ รกฺตเนตฺระ ปฺรทีปฺตศิโรรุโห วิกฺฤตจรณทศน -
นยนะ ปรฺวตายตกุกฺษิะ | สเจตฺ สฺวปิติ, วิวฺฤตานฺยสฺย เนตฺราณิ ภวนฺติ, ตทฺยถา อจิโรทิโต ภาสฺกระ | 
เอาทาริกาศฺจาสฺย อาศฺวาสปฺรศฺวาสา คุรุคุรุกาะ ปฺรวรฺตนฺเต ยถา เมฆสฺย ครฺชโต 'ศนฺยํา จ สฺผูรฺชตฺยํา 
ศพฺทะ | ยทา ชาครฺติ, นิมีลิตานฺยสฺย ภวนฺติ เนตฺราณิ | ตตฺร เตน ปุรุเษณ ตสฺมาเทว สมุทฺรกูลานฺ-         
มหามกรินาเมาษธี สมนฺวิษฺย คฺฤหฺย เนตฺเร อญฺชยิตฺวา ศิรสิ พทฺธฺวา สมาลภฺย มหานฺตํ ปฺลวมาสฺถาย 
สุปฺตํ ตารากฺษํ ทกรากฺษสํ วิทิตฺวา ปูรฺวพุทฺธภาษิตาเมรณฺฑํา นาม มหาวิทฺยามุจฺจารยตา มนฺตฺรปทํา 
ทกรากฺษสสมีเปน คนฺตวฺยมฺ | สเจเทตํา วิธึ นานุติษฺ ติ, เอาษธี วา น ลภเต, ลพฺธํา วา น คฺฤหฺณาติ, 
ตเมนํ ตารากฺโษ ทกรากฺษส โอชํ วา ฆฏฺฏยติ, จิตฺตํ วา กฺษิปติ, สรฺเวณ วา สรฺวํ ชีวิตาทฺวฺยปโรปยติ | 
นีโลทํ มหาสมุทฺรํ สมติกฺรมฺย นีโลโท นาม มหาปรฺวตะ | ตตฺร นีลคฺรีโว นาม รากฺษสะ ปฺรติวสติ              
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ปญฺจศตปริวาร อุคฺรเตชา เราทฺระ ปรปฺราณหระ | นีโลโท มหาปรฺวต เอกนีโล'ขณฺโฑ'จฺฉิทฺโร'สุษิระ  
สํวฺฤต เอกฆนะ | อปีทานีมนิมิษํ ปศฺยโต เนตฺราณิ วฺยาพาธยเต, มูรฺจฺฉํา จ สํชนยติ | ตสฺโยปริษฺฏาทฺโย
ชนมาตฺเร'โมฆา นาเมาษธี วิจิตฺรรูปา | สา นาคปริคฺฤหีตา ติษฺ ติ | ส ขลุ นาโค ทฺฤษฺฏิวิโษ'ปิ                           
ศฺวาสวิโษ'ปิ สฺปรฺศวิโษ'ปิ ทํษฺฏฺราวิโษ'ปิ | ยทา สฺวปิติ, ตทา ธูมายเต | ยะ ขลุ เตน ธูเมน มฺฤโค วา 
ปกฺษี วา สฺปศฺยเต, ส ปญฺจตฺวมาปทฺยเต | ตตฺร เตน ปุรุเษณ ศิระสฺนาเตโนโปษิเตน ไมตฺรายตา 
กรุณายตา อวฺยาปนเนน จิตฺเตนาตฺมานํ สมนุรกฺษตา นาคศรีรมวิเห ยตา เอาษธี คฺรหีตวฺยา | คฺฤหีตฺวา 
เนเตฺร อญฺชยิตฺวา ศิรสิ พทฺธฺวา สมาลภฺย อเนน วิธินา ชานตานุษฺ เตน นีโลทะ ปรฺวโต'ภิโรฒวฺยะ |            
ติมิรํ น ภวิษฺยติ, มูรฺจฺฉา จ น ภวิษฺยติ | น จาสฺย คุหฺยกาะ ศรีเร ปฺรหริษฺยนฺติ | สเจเทตํา วิธึ                   
นานุติษฺ ติ, เอาษธี วา น ลภเต, ลพฺธํา วา น คฺฤหฺณาติ , ตเมนํ นีลคฺรีโว รากฺษสะ ปญฺจตฺวมา -                  
ปาทยิษฺยติ | นีโลทํ ปริวตํ สมติกฺรมฺย ไวรมฺโภ นาม มหาสมุทฺระ | ไวรมฺเภ มหาสมุทฺเร ไวรมฺภา นาม 
วายโว วานฺติ ไยสฺตทุทกํ โกฺษภฺยเต, ยตฺราคติรฺมกรกจฺฉปวลฺลกศิศุมาราทีนํา เปฺรตปิศาจกุมฺภาณฺฑ- 
กฎปูตนาทีนํา กะ ปุนรฺวาโท มนุษฺยาณามฺ | ตมุตฺสฺฤชฺย อุตฺตเรณ ไวรมฺภสฺย มหาสมุทฺรสฺย มหตี ตามฺ
รากฺโษ นาม อชคระ ปฺรติวาสติ เราทฺระ ปรปฺราณหระ ปรมทุรฺคนฺธะ ปญฺจโยชนายามะ | ส ษณฺมา
สานฺ สฺวปิติ | ยทา สฺวปิติ, ตทา อสฺย โยชนํ สามนฺตเกน ลาลาสฺย สฺผริตฺวา ติษฺ ติ, ยทา ชาครฺติ,                
อลฺปาสฺย ลาลา ภวติ | ตสฺโยปริษฺ านฺมหานฺ เวณุคุลฺมะ | ตสฺมินฺ เวณุคุลฺเม มหตฺยศฺมศิลา | ตํา วีรฺย
พเลน อุตฺปาฏฺย คุหา | ตสฺยํา คุหายํา สํโมหนี นามาไษธี | สา ราตฺรึทิวสํ ปฺรชฺวลติ | ตํา คฺฤหีตฺวา                
เนตฺเร อญฺชยิตฺวา ศิรสิ พทฺธฺวา สมาลภฺย สุปฺตํ ตามฺรากฺษมชครํ วิทิตฺวา เอาษธิพเลน มนฺตฺรพเลน วา 
อชครภวนสมีเปน คนฺตวฺยมฺ | สเจเทตํา วิธิมนุติษฺ ติ, สฺวสฺติเกฺษมาภฺยามติกฺรมฺย อวิเห ตสฺตามฺรา
เกฺษณาชคเรณ ตตะ ปศฺจานฺมูลผลานิ ภกฺษยตา คนฺตวฺยมฺ | มหตี ตามฺราฏวีมติกฺรมฺย สปฺต ปรฺวตา 
กณฺฏกเวณุปฺรติจฺฉนฺนาะ | ตตฺร เตน ปุรุเษณ ตามฺรปฏไฏะ ปาเทา พทฺธฺวา ตานฺ ปรฺวตานฺ วีรฺยพเลน 
ลงฺฆยิตฺวา สปฺต กฺษารนทฺยะ | ตาสํา ตีเร มหาศาลฺมลีวนมฺ | ตตะ ศาลฺมลีผลไกะ ปฺลวํ พทฺธฺวา                
อภิรุหฺยาติกรฺมิตวฺยา อสฺปฺฤศตา ปานียมฺ | สเจตฺ สฺปฺฤเศตฺ, ตทงฺคํ ศีรฺยเต | สปฺต กฺษารนทีะ สมติกฺรมฺย 
ตฺริศงฺกุรฺนาม ปรฺวตะ | ตฺริศงฺเกา ปรฺวเต ตฺริศงฺกโว นาม กณฺฏกาสฺตีกฺษฺณาะ สุตีกฺษฺณาะ | ตตสฺเตน            
ปุรุเษณ ตามฺรปฏฺไฏรฺเวตฺรปาไศะ ปาเทา พทฺธฺวา อติกฺรมิตวฺยมฺ | ตฺริศงฺกุปรฺวตมติกฺรมฺย ตฺริศงฺกุรฺนาม 
นที | ตฺริศงฺกุโว นาม กณฺฏกาสฺตีกฺษฺณา อษฺฏาทศางฺคุลา อุทเก'นฺตรฺคตาสฺติษฺ นฺติ | ตตฺร เตน ปุรุเษณ 
ศาลฺมลีผลไกะ ปฺลวํ พทฺธฺวา อติกฺรมิตวฺยมสฺปฺฤศตา ปานียมฺ | สเจตฺ ปตติ, ตตฺไรวานเยน วฺยสนมาปทฺย
เต | ยถา ตฺริศงฺกุะ ปรฺวตะ, เอวํ ตฺริศงฺกุกา นาม นที เอวมยสฺกิละ ปรฺวโต'ยสฺกิลา นาม นที | อยสฺกิ
ลานทีมติกฺรมฺย อษฏาทศวโกฺร นาม ปรฺวตะ | อุจฺฉฺริตศฺจ สรฺวตะ สํวฺฤโต'ทฺวารกศฺจ | อสฺย น กึจิตฺ 
นิสฺตรณมนฺยตฺร วฺฤกฺษาคฺราทฺ วฺฤกฺษมธิรุหฺย คนฺตวฺยมฺ | อษฺฏาทศวกฺรํ ปรฺวตมติกฺรมฺย อษฺฏา-              
ทศวกฺริกา นาม นที คฺราหมกรากุลา สํวฺฤตา จ | ตตฺร เวตฺรปาศํ พทฺธฺวา อติกฺรมิตวฺยมฺ | สเจตฺ ปตติ, 
อนเยน วฺยสนมาปทฺยเต | อษฺฏาทศวกฺริกํา นทีมติกฺรมฺย ศฺลกฺษฺโณ นาม ปรฺวตะ | ศฺลกฺษณะ ปรฺวโต 
มฺฤทุรุจฺฉฺริโต'ทฺวารกศฺจ | น จาสฺย กึจินฺนิสฺตรณมฺ | ตตฺรายสฺกีลานํา โกฏฺยาติกฺรมิตวฺยมฺ | ศฺลกฺษฺณํ 
ปรฺวตมติกฺรมฺย ศฺลกฺษฺณา นาม นที คฺราหมกรากุลา | สํวฺฤตา จ สา นที | ตตฺร เวตฺรปาศานฺ พทฺธฺวา 
อติกฺรมิตวฺยมฺ | สเจตฺ ปตติ, อนเยน วฺยสนมาปทฺยเต | ศฺลกฺษฺณํา นทีมติกฺรมฺย ธูมเนตฺโร นาม ปรฺวโต  
ธูมายเต สํธูมายเต | เยน ขลุ เตน ธูเมน มฺฤคา วา ปกฺษิโณ วา สฺปฺฤศฺยนฺเต, ปญฺจตฺวมาปทฺยนฺเต |            
ธูมเนตฺระ ปรฺวต อุจฺฉฺริโต มหาปฺรปาโต'ทฺวารกศฺจ | ตตฺร เตน ปุรุเษณ คุหา ปรฺเยษิตวฺยา | คุหํา            
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สมนฺวิษฺย เตนาตฺร คุหาทฺวารเมาษธิพเลน มนฺตฺรพเลน จ โมกฺตวฺยมฺ | สา จ ขลุ คุหา อาศีวิษปริปูรฺณา 
ติษฺ ติ | เต ขลุ อาศีวิษา ทฺฤษฺฏิวิษา อปิ , สฺปรฺศวิษา อปิ | ธูมเนตฺรสฺย ปรฺวตสฺโยปริษฺฏานฺ -                 
มหทุทกปลฺวลมฺ |  ตสฺมินฺนุทกปลฺวเล มหตฺยศฺมศิลา | ตํา วีรฺยพเลโนตฺปาฏฺย คุหา | ตสฺยํา คุหายํา             
สํชีวนี นาเมาษธี ชฺโยตีรสศฺจ มณิรฺทีปปฺรภาสะ | ตาเมาษธี คฺฤหีตฺวา สศีรฺษปาทํ สมาลภฺย ตํา เจาษธี 
คฺฤหีตฺวา คุหา ปฺรเวษฺฏวฺยา | เอาษธีพเลน มนฺตฺรพเลน เอาษธีปฺรภาวาจฺจาศีวิษาะ กาเย น กฺรมิษฺยนฺติ 
| เอวํ หิ ตสฺมาตฺ ปรฺวตานฺนิสฺตรณํ ภวิษฺยติ | ธูมเนตฺรปรฺวตมติกฺรมฺย สปฺตาศีวิษปรฺวตาะ | เอาษธีพเลน            
มนฺตฺรพเลน จ สปฺตาศีวิษปรฺวตา อติกฺรมิตวฺยาะ | สปฺตาศีวิษปรฺวตานติกฺรมฺย สปฺตาศีวิษนทฺยะ | 
ตีกฺษฺณคนฺธา นาม ตตฺราศีวิษาะ | ตตฺร เตน ปุรุเษณ มําสเปศฺยนฺเวษิตวฺยา | ตาสามาศีวิษนทีนํา ตีเร 
ศาลฺมลีวนมฺ | ตตะ ศาลฺมลีผลไกะ ปฺลวํ พทฺธฺวา มําสเปศฺยา อาตฺมานมาจฺฉาทฺย อธิโณฒวฺยมฺ | ตตสฺตา 
อาศีวิษา มําสคนฺเธน ปาราตฺ ปารํ คมิษฺยนฺติ | สปฺตาศีวิษมติกฺรมฺย มหานฺ สุธาวทาตะ ปรฺวตะ, อุจฺจศฺจ 
ปฺรคฺฤหีตศฺจ | โส'ธิโรฒวฺยะ | ตตฺร ทฺรกฺษฺยติ มหานฺตํ เสาวรฺณภูมึ ปฺฤถิวีปฺรเทศํ ปุษฺปผลจฺฉายา-          
วฺฤกฺโษปโศภิตมฺ | โรหิตกานฺ ชนปทานฺ ฤทฺธําศฺจ เกฺษมําศฺจ สุภิกฺษําศฺจ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยําศฺจ | 
โรหิตกํ จ มหานครํ ทฺวาทศโยชนายามํ สปฺตโยชนวิสฺตฺฤตํ สปฺตปฺราการปริกฺษิปฺตํ ทฺวาษษฺฏิ -             
ทฺวาโรปโศภิตํ ภควนฺศตสหสฺรวิราชิตํ สุวิวิกฺตรถฺยาวีถิจตฺวรศฺฤงฺคาฏกานฺตราปณมฺ | วีณา วลฺลิกา มหตี 
สุโฆษไกะ โศฺรตฺราภิราไมศฺจ คีตธฺวนิภิรนุปรตปฺรโยคํ นานาปณฺยสํวฺฤทฺธํ นิตฺยปฺรมุทิตชเนาฆสํกุลํ              
ตฺริทเศนฺโทฺรเปนฺทฺรสทฺฤโศทฺยานสภาปุษฺกริณีสํปนฺนํ กาทมฺพหํสการณฺฑวจกฺรวาโกปโศภิตตฑาคํ 
โรหิตกํ มหาราชาธฺยุษิตํ มหาปุรุษวิณิคฺนิเสวิตมฺ | ยตฺร มฆะ สารฺถวาหะ ปฺรติวสติ อภิรูโป ทรฺศนียะ                
ปฺราสาทิกะ ปณฺฑิโต วฺยกฺโต เมธาวี อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาลปริคฺรโห ไวศฺรวณ -
ธนสมุทิโต ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี ทฺวีปานฺตรทฺวีปคมนวิธิชฺโ  มหาสมุทฺรยานปาตฺรยายี | ส เต                 
พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย ปฺรวฺฤตฺติมาขฺยาสฺยติ, นิมิตฺตานิ จ ทรฺศยิษฺยติ | ยโถกฺตํ จ วิธิมนุษฺ าสฺยสิ, น จ 
เขทมาปตฺสฺยเส | เอวํ มหาสารฺถวาห ปรมทุษฺกรการก อิมํา สุเมรุมลยมนฺทรสทฺฤศี ทฺฤฒํา ปฺรติชฺ า 
นิสฺตริษฺยสิ | อิยํ จ มหาปฺรติชฺ า ศกฺรพฺรหฺมาทีนามปิ ทุษฺกรา, ปราเคว มนุษฺยภูตานามฺ || 
 อิตฺยุกฺตฺวา สา เทวตา ตตฺไรวานฺตรฺหิตา | อถ สุปฺริยะ สารฺถวาหะ สุปฺตปฺรติพุทฺโธ เทว
ตาวจนํ ศฺรุตฺวา ปรมวิสฺมยมาปนฺนศฺจินฺตยติ- นูนมนยา เทวตยา อเนไกเรวํวิไธะ ปรมทุษฺกรศต -                 
สหสฺไรรฺ พทรทฺวีปยาตฺรา สาธิตปูรฺวา ภวิษฺยติ | ยทิ ตาวตฺ สาธิตา, ทุษฺกรการิกา อิยํ เทวตา |                  
อถ สาธฺยมานา, ทฺฤษฺฏฺวาะ ปรมทุษฺกรการกาสฺเต มนุษฺยาะ, ไยรเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไรรฺพทรทฺวีป-
ยาตฺรา สาธิตา | อติทุษฺกรํ ไจตทสฺมาภิะ กรณียมฺ | อถวา ยทฺยปฺยหํ โลกหิตารฺเถ ปฺรติปทฺเยยมฺ, สผโล 
เม ปริศฺรมะ สฺยาตฺ | ยถา อเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไรรฺพทรทฺวีปมหาปตฺตนยาตฺรํา สาธยิษฺยามิ, ปรํ โลกา
นุคฺรหํ กริษฺยามิ | เต'ปิ มนุษฺยาะ, ไยรฺเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไรรฺพทรทฺวีปยาตฺรา สาธิตปูรฺวา | อหมปิ 
มนุษฺยะ | ไตะ สาธิตา | กสฺมาทหํ น สาธยิษฺยามีตฺยนุวิจินฺตฺย สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห ทฺฤฒปฺรติชฺโ  
ทฺฤฒวีรฺยปรากฺรโม'นิกฺษิปฺโตตฺสาห อุทารปุณฺยวิปากมเหศาขฺโย โลกหิตารฺถมภฺยุทฺคโต ยโถปทิษฺโฏทฺ
เทศสฺมฺฤติปริคฺฤหีโต ทฺฤฒปฺรติชฺ า สมนุสฺมฺฤตฺย มหตา วีรฺยพเลน เอกากี อทฺวิตียวฺยวสาโย 
ยโถปทิษฺฏานิ ปญฺจานฺตรทฺวีปศตานิ สมติกฺรามติ | สปฺต มหาปรฺวตานฺ, สปฺต มหานทฺโย วิสฺตเรณ              
สรฺวาณิ สํกฏานิ ยโถกฺเตน วิธินา มูลฺกนฺทผลาหาโร คุณวตี ผลเก พทฺธฺวา ปริปูรฺเณารฺทฺวาทศภิรฺวรฺไษ 
โรหิตกํ มหานครมนุปฺราปฺตะ | อุทฺยาเน สฺถิตฺวา อนฺยตมํ ปุรุษมามนฺตฺรยเต- กศฺจิทฺโภะ ปุรุษ อสฺมินฺ 
โรหิตเก มหานคเร มโฆ นาม สารฺถวาหะ ปฺรติวสติ ? ส เอวมาห-อสฺติ โภะ ปุรุษ | กึ ตรฺหิ                 
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มหาวฺยาธินา คฺรสฺตะ | สฺถานเมตํทฺวิทฺยเต ยตฺเตไนวาพาเธน กาลํ กริษฺ ยตีติ | อถ สุปฺริยสฺย                     
มหาสารฺถวาหสฺไยตทภวตฺ- มา ไหว มโฆ มหาสารฺถวาโห'ทฺฤษฺฏ เอว กาลํ กุรฺยาตฺ | โก เม วฺยปเทศํ 
กริษฺยติ ตสฺย พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย คมนาเยติ วิทิตฺวา ตฺวริตตฺวริตํ เยน มฆสฺย สารฺถวาหสฺย นิเวศนํ 
เตโนปสํกฺรานฺตะ | ส ทฺวาเร นิวารฺยเต, น ลภเต ปฺรเวศํ มหาสารฺถวาหทรฺศนาย | ธรฺมตา ขลุ กุศลา 
โพธิสตฺตฺวาสฺเตษุ เตษุ ศิลฺปสฺถานกรฺมสฺถาเนษุ | ตโต ไวทฺยสํชฺ า โฆษยิตฺวา ปฺรวิษฺฏะ | อทฺรากฺษีตฺ 
สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห'ริษฺฏาธฺยาเยษุ วิทิตวฺฤตฺตานฺตะ- มฆะ สารฺถวาหะ ษฑฺภิรฺมาไสะ กาลํ กริษฺยตีติ 
วิทิตฺวา สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห'ธีตฺย ไวทฺยมตานิ สฺวยเมว มูลคณฺฑปตฺรปุษฺปผลไภษชฺยานฺยนุโลมิกานิ 
วฺยปทิศติ สฺม วฺยาธิวฺยุปศมารฺถมฺ | ปรํ ไจนํ โตษยติ จิตฺรากฺษรวฺยญฺชนปทาภิธาไนะ, ศาสฺตฺรพทฺธาภิะ 
กถาภิะ, นานาศฺรุติมโนรถาขฺยายิกาภิะ สํรญฺชยติ | ทากฺษฺยทากฺษิณฺยจาตุรฺยมาธุรฺโยเปตมุ -                   
ปสฺถานกรฺมณิ สตฺปุตฺร อิว ปิตรํ ภกฺตฺยา เคารเวณ ศุศฺรูษเต | ตโต มฆสฺย สารฺถวาหสฺย เกฺษมณียตรํ 
จาภูทฺยาปนียตรํ จ | สํชฺ า อเนน ปฺรติลพฺธา | อถ มฆะ มหาสารฺถวาหะ ปฺรติลพฺธสํชฺ า สุปฺริยํ              
มหาสารฺถวาหมิทมโวจตฺ- กุโต ภวานฺ ชฺ านวิชฺ านสํปนฺโน'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ ปณฺฑิโต        
วฺยกฺโต เมธาวี ปฏ ปฺรจาระ สรฺวศาสฺตฺรชฺ ะ สรฺวศาสฺตฺรวิศารทะ สรฺวกลาภิชฺ ะ สรฺวภูตรุ-                    
ตชฺ  อิงฺคิตชฺ ะ ? กึ ชาตฺยา ภวานฺ ?  กึโคตฺระ ? เกน วา การเณน อมนุษฺยาวจริตํ เทศมภฺยาคตะ ? 
เอวมุกฺตะ สุปฺริยะ สารฺถวาหะ กถยติ- สาธุ สาธุ มหาสารฺถวาห | กาเล'สฺมิ มหาสารฺถวาเหน ชาติกุล
โคตฺราคมนปฺรโยชนํ ปฺฤษฺฏะ | อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห มฆาย สารฺถวาหาย ชาติกุลโคตฺราคมน -           
ปฺรโยชนํ วิสฺตเรณาโรจยติ สฺม, ปรํ ไจนํ วิชฺ าปยติ- สารฺถวาหานุภาวาทหํ พทรทฺวีปมหาปตฺตนํ              
ปศฺเยยมฺ | เอวมหํ สฺยาตฺ ปริปูรฺณมโนรโถ นิสฺตีรฺณทฺฤฒปฺรติชฺ ะ สรฺวสตฺตฺวมโนรถปริปูรกะ | อถ มโฆ 
มหาสารฺถวาหะ สุปฺริยสฺย มหาสารฺถวาหสฺยาศฺรุตปูรฺวํา ปรหิตารฺถมภฺยุทฺยตํา ทฺฤฒปฺรติชฺ า ศฺรุตฺวา 
ปรมวิสฺมยชาโต' นิมิษทฺฤษฺฏิะ สุจิรํ นิรีกฺษฺย สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหมิทมโวจตฺ- ตรุณศฺจ ภวานฺ ธรฺม
กามศฺจ | อาศฺจรฺยมมานุษปรากฺรมํ เต ปศฺยามิ, โย นาม ภวานฺ ชมฺพุทฺวีปาทมนุษฺยาวจริตํ ปรฺวต -               
สมุทฺรนทฺโยตฺตรณํ กฺฤตฺวา อิหาคตะ, ยตฺรามนุษฺยาะ ปฺรลยํ คจฺฉนฺติ, ปราเคว มนุษฺยาะ | เทวํ ตทฺ
ภวนฺตํ ปศฺยามิ เทวานฺยตมํ วา มนุษฺยเวษธาริณามฺ | น เต กึจิทฺทุสฺตรมสาธฺยํ วา | อปิ ตุ อหํ                      
มหาวฺยาธินา คฺรสฺโต มุมูรฺษุะ | ภวําศฺจายาตะ | อปิ ตุ โก ภควโต'รฺเถ ปริหิตารฺเถ'ภฺยุทฺยตสฺยาตฺมปริ-
ปฺตฺยาคมปิ น กุรฺยาตฺ ? เตน หิ วตฺส กฺษิปฺรํ มงฺคลโปตํ สมุทานย, สํวรํ จาโรปย, ยทาวโยรฺยาตฺรายนํ 
ภวิษฺยตีติ | เอวํ สารฺถวาเหติ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห มฆาย มหาสารฺถวาหาย ปฺรติศฺรุตฺย มงฺคลโปตํ 
สมุทานีย สํวรํ จาโรปฺย เยน มโฆ มหาสารฺถวาหสฺเตโนสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย มฆํ สารฺถวาหมิทม-
โวจตฺ- เทว สมุทานีโต มงฺคลโปตะ, สํวรํ จาโรปิตมฺ, ยสฺเยทานี มหาสารฺถวาหะ กาลํ มนฺยเต | อถ มโฆ 
มหาสารฺถวาโห พทรทฺวีปมหาปตฺตนคมนกฺฤตพุทฺธิะ สฺวชนพนฺธุวรฺคปุตฺรทารมิตฺรามาตฺยชฺ าติ-                 
สาโลหิไตะ สภฺฤตฺยวรฺเคณ จ โรหิตกราชฺ า จ นิวารฺยมาโณ'ปิ คุณวติ ผลเก พทฺธฺวา อาศุ สุปฺริย
สารฺถวาหสหาโย มงฺคลโปตมภิรุหฺย มหาสมุทฺรมวตีรฺณะ | อถ มโฆ มหาสารฺถวาหะ สุปฺริยสฺย                 
มหาสารฺถวาหสฺย กถยติ- อหํ พาฒคฺลาโน น ศกฺยามิ สฺถิโต คนฺตุมฺ | ตทรฺหสิ ศยฺยํา กลฺปยิตุ ยตฺราหม
ปาศฺริโต คมิษฺยามีติ | อปิ ตุ อสฺมินฺ มหาสมุทฺเร ยาวเทวํวิธานิ นิมิตฺตานิ ภวนฺติ อุทกสฺย วรฺณ -                 
สํสถานานิ จ มม นิเวทยิตวฺยานิ | ยถา อเนกานิ โยชนศตานิ คตฺวา อทฺรากฺษีตฺ สุปฺริโย มหาสารฺถวาห 
เอกปาณฺฑรํ ปานียมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา ปุนรฺมฆาย สารฺถวาหายาโรจยติ- ยตฺขลุ มหาสารฺถวาห ชานียาะ,            
เอกปาณฺฑรํ ปานียํ ปศฺยามิ | เอวมุกฺเต มฆะ สารฺถวาหะ กถยติ- ไนตนฺมหาสารฺถวาห เอกปาณฺฑรํ 



585 
 

 

ปานียมฺ | อปิ ตุ ปศฺยสิ ตฺวํ ทกฺษิณเกน มหตฺสุธาปรฺวตํ ยทิทํ ตสฺไยตทนุภาเวน ปานียํ รญฺชิตมฺ |                
ยตฺไรกวึศติธาตุโคตฺราณิ, ยํ ปกตฺวา สุวรฺณรูปฺยไวทูรฺยานฺยภินิรฺวรฺตนฺเต, ยเทเก ชามฺพุทฺวีปกา มนุษฺยา 
รตฺนานฺยาทาย ปฺรตินิวรฺตนฺเต | อิทํ พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย ปฺรถมนิมิตฺตมฺ | ปุนรปิ คจฺฉนฺ ปศฺยติ             
สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ ศสฺตฺรวรฺณํ ปานียมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺมฆาย สารฺถวาหายาโรจยติ- ยตฺ ขลุ            
มหาสารฺถวาห ชานียาะ- ศสฺตฺรวรฺณํ ปานียํ ทฺฤศฺยเต | มฆะ สารฺถวาหะ กถยติ- ไนตจฺฉสฺตฺรวรฺณํ 
ปานียมฺ  | ปศฺยสิ  ตฺวํ  ทกฺษิณเกณ มหจฺฉสฺตฺรปรฺวตมฺ | ตสฺ ไยตทนุภาเวน ปานียํ  รญฺชิตมฺ  |                   
อตฺราปฺยเนกานิ ธาตุโคตฺราณิ, ยํ ปกตฺวา สุวรฺณรูปฺยไวทูรฺยสฺผฏิกานฺยภินิรฺวรฺตนฺเต , ยเทเก             
ชามฺพุทฺวีปกา มนุษฺยา รตฺนานฺยาทาย ปฺรตินิวรฺตนฺเต | อิทํ พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย ทฺวิตียํ นิมิตฺตมฺ | 
เอวํ โลหปรฺวตาสฺตามฺรปรฺวตา รูปฺยปรฺวตาะ สุวรฺณปรฺวตาะ สฺผฏิกปรฺวตา ไวทูรฺยปรฺวตาะ | อทฺรากฺษีตฺ 
สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห นีลปีตโลหิตาวทาตํ ปานียมฺ , อนฺตรฺชเล จ ทีปารฺจิษะ ปศฺยติ ทีปฺยมานาะ | 
ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรฺมฆาย สารฺถวาหายาโรจยติ- ยตฺขลุ มหาสารฺถวาห ชานียาะ- นีลปีตโลหิตาวทาตํ 
ปานียํ ทฺฤศฺยเต, อนฺตรฺชเล จ ทีปารฺจิโษ ทีปฺยมานาะ | เอวมุกฺเต มโฆ มหาสารฺถวาหะ กถยติ- ไนตนฺ-              
มหาสารฺถวาห นีลปีตโลหิตาวทาตํ ปานียมฺ , นาปฺเยเต ทีปา อิว ทีปฺยนฺเต | ปศฺยสิ ตฺวํ ทกฺษิณเกน 
จตุรตฺนมยํ ปรฺวตมฺ | ตสฺไยตทนุภาเวน ปานียํ รญฺชิตมฺ | เย'ปฺเยเต ทีปา อิว ทีปฺยนฺเต, เอเต'นฺตรฺคตา 
เอาษธฺโย ทีปฺยนฺเต | อตฺราปฺยเนกานิ ธาตุโคตฺราณิ, ยํ ปกตฺวา สุวรฺณรูปฺยไวทูรฺยสฺผฏิกานฺยภินิรฺ- 
วรฺตนฺเต, ยตฺไรเก ชามฺพุทฺวีปกา มนุษฺยา รตฺนานฺยาทาย ปฺรตินิวรฺตนฺเต | อิทํ พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย 
ทศมํ นิมิตฺตมฺ | อปิ ตุ มหาสารฺถวาห อิยนฺตฺเยวาหํ พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย ทศ นิมิตฺตานิ ชาเน คมนํ 
ปฺรติ, อตะ ปเรณ น ชาเน | เอวมุกฺเต สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ กถยติ- กทา พทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย  
คมนายานฺโต ภวิษฺยติ ? เอวมุกฺเต มฆะ สารฺถวาหะ กถยติ- มยาปิ สุปฺริย พทรทฺวีปมหาปตฺตนํ               
การฺตฺสฺเยน น ทฺฤษฺฏมฺ | อปิ ตุ มยา ศฺรุตํ เปาราณานํา มหาสารฺถวาหานามนฺติกาชฺชีรฺณานํา             
วฺฤทฺธานํา มหลฺลกานามฺ-อิโต ชลมปหาย ปศฺจิมํา ทิศํ สฺถเลน คมฺยเต | เตน ไจวมภิหิตมฺ, มรณานฺ-       
ติกาศฺจาสฺย เวทนาะ ปฺราทุรฺภูตาะ | ตตะ สุปฺริยาย มหาสารฺถวาหาย กถยติ-มรณานฺติกา เม เวทนาะ 
ปฺราทุรฺภูตาะ | เอตตฺตฺวํ มงฺคลโปตํ ตีรมุปนีย เวตฺรปาศํ พทฺธฺวา มจิฉรีเร ศรีรปูชํา กุรุษฺว | ตตะ สุปฺริโย 
มหาสารฺถวาหสฺตํ มงฺคลโปตํ ตีรมุปนีย เวตฺรปาศํ พฆฺนาติ | อตฺรานฺตเร มโฆ มหาสารฺถวาหะ กาลคตะ 
| อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห มฆํ สารฺถวาหํ กาลคตํ วิทิตฺวา สฺถเล อุตฺถาปฺย ศรีเร ศรีรปูชํา กฺฤตฺวา 
จินฺตยติ-มงฺคลโปตมารุหฺย ยาสฺยามีติ | ส จ โปโต วายุนา เวตฺรปาศํ ฉิตฺตฺวา อปหฺฤตะ | ตตะ สุปฺริโย 
มหาสารฺถวาหศฺจตูรตฺนยสฺย ปรฺวตสฺย ทกฺษิเณน ปารฺศฺเวนาฏวฺยํา สฺถเลน สํปฺรสฺถิโต มูลผลานิ        
ภกฺษยมาณะ| อเนกานิ โยชนานิ คตฺวา อทฺรากฺษีตฺ ศฺลกฺษฺณํ ปรฺวตมนุปูรฺวปฺรวณมนุปูรฺวปฺราคฺภารมฺ | 
น ศกฺยเต'ภิโรฒุมฺ | ตตะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห มธุนา ปาเทา ปฺรลิปฺยาภิรุฒศฺจ, อวตีรฺณศฺจ, อเนกานิ 
โยชนานิ คตฺวา มูลผลาหาโร คตะ | ส ตตฺระ ปศฺยติ มหานฺตํ ปรฺวตมุจฺจํ จ ปฺรคฺฤหีตํ จ | นิะสรณํ             
ปรฺเยษมาโณ น ลภเต, น จาสฺย กศฺจินฺนิะสรณวฺยปเทษฺฏา | ตตศฺจินฺตาประ ศยิตะ | ตตฺร จ ปรฺวเต          
นีลาโท นาม ยกฺษะ ปฺรติวสติ | ส สํลกฺษยติ- อยํ โพธิสตฺตฺโว โลกหิตารฺถมุทฺยตะ ปริกฺลิศฺยเต , 
ยนฺนฺวหมสฺย สาหายฺยํ กลฺปเยยมฺ | อิทมนุจินฺตฺย สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหมิทมโวจตฺ-อิโต มหาสารฺถวาห 
ปูรฺเวณ โยชนํ คตฺวา ตฺรีณิ ปรฺวตศฺฤงฺคาณฺยนุปูรฺวนิมฺนานฺยนุปูรฺวปฺรวณานฺยนุปูรฺวปฺราคฺภาราณิ | ตตฺร 
ตฺวยา เวตฺรศิฏํา ? พทฺธฺวา อติกฺรมิตวฺยมฺ | อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ สุปฺตปฺรพุทฺโธ เวตฺรศิฏา            
พทฺธฺวา ตานิ ปรฺวตศฺฤงฺคาณฺยติกฺรานฺตะ | ภูยะ สํปฺรสฺถิโต'ทฺรากฺษีตฺ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ 
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สฺผฏิกปรฺวตํ ศฺลกฺษฺณํ นิราลมฺพมคมฺยํ มนุษฺยมาตฺรสฺย | น จาสฺโยปายํ ปศฺยติ ตํ ปรฺวตมภิโรหณาเยติ  
วิทิตฺวา จินฺตาปโร'โหราตฺรมวสฺถิตะ | ตสฺมึศฺจ ปรฺวเต จนฺทฺรปฺรโภ นาม ยกฺษะ ปฺรติวสติ | ส จินฺตาปรํ 
สารฺถวาหํ วิทิตฺวา โลกหิตารฺถมภฺยุทฺยตํ มหายานสํปฺรสฺถิตํ ปฺรสนฺนจิตฺตํ โจเปตฺยาศฺวาสยติ - น ขลุ          
มหาสารฺถวาเหน วิษาทะ กรณีย อิติ | ปูรฺเวณ โกฺรศมาตฺรํ คตฺวา มหจฺจนฺทนวนมฺ | ตสฺมึศฺจ จนฺทนวเน 
มหตฺยศฺมศิลา | ตํา วีรฺยพเลโนตฺปาฏฺย คุหํา ทฺรกฺษฺยสิ | ตสฺยํา คุหายํา ปฺรภาสฺวรา นาเมาษธี                
ปญฺจคุโณเปตา | ตยา คฺฤหีตยา นาสฺย กาเย ศสฺตฺรํ กฺรมิษฺยติ, อมนุษฺยาศฺจาวตารํ น ลปฺสฺยนฺเต, พลํ จ 
วีรฺยํ จ สํชนยติ, อาโลกํ จ กโรติ | เตนาโลเกน ทฺรกฺษฺยสิ จตูรตฺนมยํ โสปานมฺ | เตน โสปาเนน 
สฺผฏิกปรฺวตมติกฺรมิตวฺยมฺ | สฺผฏิกปรฺวตมติกฺรานฺตสฺย เต ปฺรภาสฺวรา เอาษธฺยนฺตรฺธาสฺยติ | ตตฺร เต น 
โศจิตวฺยํ น กฺรนฺทิตวฺยํ น ปริเทวิตวฺยมฺ | อถ จนฺทฺรปฺรโภ ยกฺษะ สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหํ สมนุศาสฺย               
ตตฺไรวานฺตรฺหิตะ | อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหศฺจนฺทฺรปฺรเภณ มหายกฺเษณ สมาศฺวาสฺย อาเทศิตมารฺโค 
ยโถกฺเตน วิธินา สฺผฏิกปรฺวตมติกฺรานฺตะ | อติกฺรานฺตสฺย จาสฺย ปฺรภาสฺวรา เอาษธฺยนฺตรฺหิตา | ภูยะ 
สํปฺรสฺถิโต'ทฺรากฺษีตฺ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ เสาวรฺณํ มหานครมารามสํปนฺนํ ปุษฺกรีณีสํปนฺนมฺ | ตตะ 
สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห นครทฺวารํ คตะ | ยาวทฺพทฺธํ นครํ ปศฺยติ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปุนรุทฺยานํ คตฺวา  
จินฺตยติ- ยทฺยปฺยหํ นครมทฺรากฺษมฺ, ตทปิ ศูนฺยมฺ | กทา พทรทฺวีปสฺย มหาปตฺตนสฺยาคมนายาธฺวา           
ภวิษฺยตีติ วิทิตฺวา ศยิตะ | อถ สา ปูรฺวเทวตา สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหํ ทุรฺมนสํ วิทิตฺวา ราตฺ รฺยาะ            
ปฺรตฺยูษสมย อุปสํกฺรมฺย สมาศฺวาสฺย อุตฺกรฺษยติ - สาธุ สาธุ มหาสารฺถวาห, นิสฺตีรฺณานิ เต 
มหาสมุทฺรปรฺวตนทีกานฺตาราณิ มนุษฺยามนุษฺยาคมฺยานิ | สํปฺราปฺโต'สิ พทรทฺวีปมหาปตฺตนํ มนุษฺยาม-
นุษฺยานวจริตํ มเหศาขฺยปุรุษาธฺยุษิตมฺ | กึ ตรฺหิ น สําปฺรตมปฺรมาทะ กรณียะ | อินฺทฺรยาณิ จ             
โคปยิตวฺยานิ จกฺษุราทีนิ , กายคตา สฺมฺฤติรฺภาวยิตวฺยา | ศฺโวภูเต นครทฺวารํ ตฺริโกฏยิตวฺยมฺ |               
ตตศฺจตสฺระ กินฺนรกนฺยา นิรฺคมิษฺยนฺติ อภิรูปา ทรฺศนียาะ ปฺราสาทิกาศฺจาตุรฺยมาธุรฺยสํปนฺน าะ        
สรฺวางฺคปฺรตฺยงฺโคเปตาะ ปรมรูปาภิชาตาะ สรฺวาลํการวิภูษิตา หสิตรมิตปริจาริตนฺฤตฺตคีตวาทิตฺ -             
รกลาสฺวภิชฺ าะ | ตาสฺตฺวามตฺยรฺถมุปลาลยนฺติ, เอวํ จ วกฺษฺยนฺติ- เอตุ มหาสารฺถวาหะ | สฺวาคตํ           
มหาสารฺถวาห, อสฺมากมสฺวามินีนํา สฺวามี ภว, อปติกานํา ปติรลยนานํา ลยโน'ทฺวีปานํา ทฺวีโป'         
ตฺราณานํา ตฺราโณ'ศรณานํา ศรณมปรายณานํา ปรายณะ | อิมานิ จ เต'นฺนคฺฤหาณิ ปานคฺฤหาณิ 
วสฺตฺรคฺฤหาณิ ศยนคฺฤหาณฺยารามรมณียานิ, ปฺรภูตานิ จ ชามฺพุทฺวีปกานิ รตฺนานิ, ตทฺยถา- มณโย            
มุกฺตา ไวทูรฺยศงฺขศิลาปฺรวาลรชตชาตรูปมศฺมครฺภมุสารคลฺโว โลหิติกา ทกฺษิณาวรฺตาะ | เอตานิ จ เต 
รตฺนานิ | ตฺวํ จาสฺมาภิะ สารฺธํ กฺรีฑสฺว รมสฺว ปริจารยสฺว | ตตฺร เต ตาสุ มาตฺฤสํชฺ า อุปสฺถาปยิตวฺยา, 
ภคินีสํชฺ า ทุหิตฺฤสํชฺ า อุปสฺถาปยิตวฺยา | ทศากุศลาะ กรฺมปถา วิครฺหิตวฺยาะ, ทศ กุศลาะ 
กรฺมปถาะ สํวรฺณยิตวฺยาะ | สุพหฺวปิ เต ปฺรโลภฺยมาเนน ราคสํช ฺ า โนตฺปาทยิตวฺยา | สเจทุตฺปาท-
ยิษฺยสิ ตตฺไรวานเยน วฺยสนมาปตฺสฺยเส | สูปสฺถิตสฺมฺฤเตสฺตว สผละ ศฺรโม ภวิษฺยติ | ยทฺยปิ เต      
สุภาษิตสฺยารฺฆมณึ ปฺรยจฺเฉยุะ, ตตสฺตฺวยา นิปุณํ ปฺรษฺฏวฺยาะ- อสฺย รตฺนสฺย ภคินฺยะ โก'นุภาว อิติ | 
เอวํ ทฺวิตียํ กินฺนรนครมนุปฺราปฺตสฺยาษฺเฏา  กินฺนรกนฺยา นิรฺคมิษฺยนฺติ , ตาสํา ปูรฺวิกานามนฺติกาท-               
ภิรูปตราศฺจ | ตตฺราปิ เต เอษานุปูรฺวี กรณียา | ยาวจฺจตุรฺถกินฺนรนครปฺราปฺตสฺย เต ทฺวาตฺรึศตฺ                
กินฺนรกนฺยา นิรฺคมิษฺยนฺติ ตาสํา ปูรฺวิกานามนฺติกาทภิรูปตราศฺจ ทรฺศนียตราศฺจ ปฺราสาทิกตราศฺ -           
จาปฺสรสะ-ปฺรติสฺปรฺธินฺยะ | ศตสหสฺรโศภิตา ภวิษฺยนฺติ | ตตฺราปิ เต เอไษวานุปูรฺวี กรณียา |                            
อิตฺยุกฺตฺวา สา เทวตา ตตฺไรวานฺตรฺหิตา || 
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 อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ ปฺรมุทิตมนาะ สุขปฺรติพุทฺธะ กาลฺยเมโวตฺถาย เสาวรฺณํ 
กินฺนร-นครมนุปฺราตะ | ทฺวารมูลมุปสํกฺรมฺย ตฺริโกฏยติ | ตตะ สุปฺริเยณ มหาสารฺถวาเหน ตฺริโกฏิเต                       
ทฺวาเร จตสฺระ กินฺนรกนฺยา นิรฺคตา อภิรูปา ทรฺศนียาะ ปฺราสาทิกาศฺจา ตุรฺมาธุรฺยสํปนฺนาะ                       
สรฺวางฺคปฺรตฺยงฺโคเปตาะ ปรมรูปาภิชาตา หสิตรมิตปริจาริตนฺฤตฺตคีตวาทิตฺรกลาสฺวภิชฺ าะ | ตา               
เอวมาหุะ- เอตุ มหาสารฺถวาหะ | สฺวาคตํ มหาสารฺถวาห | อสฺมากมสฺวามินีนํา สฺวามี ภว, อปตีนํา 
ปติรลยนานํา ลยโน'ทฺวีปานํา ทฺวีโป'ศรณานํา ศรโณ'ตฺราณานํา ตฺราโณ'ปรายณานํา ปรายณะ | อิมานิ 
จ เต'นฺนคฺฤหาณิ ปานคฺฤหาณิ วสฺตฺรคฺฤหาณิ ศยนคฺฤหาณฺยารามรมณียานิ วนรมณียานิ ปุษฺกริณีรมณี
ยานิ จ | ชามฺพุทฺวีปกานิ รตฺนานิ, ตทฺยถามณโย มุกฺตา ไวทูรฺยศงฺขศิลาปฺรวาลรชตชาตรูปมศฺมครฺโภ             
มุสารคลฺโว โลหิติกา ทกฺษิณาวรฺตาะ เอตานิ จ | ตฺวํ จาสฺมาภิะ สารฺธํ กฺรีฑสฺว รมสฺว ปริจารยสฺว | อถ 
สุปฺริยํ มหาสารฺถํ สูปสฺถิตสฺมฺฤตึ ตาะ กินฺนรกนฺยาะ สรฺวางฺไครนุปริคฺฤหฺย เสาวรฺณํ กินฺนรนครํ ปฺรเวศฺย           
ปฺราสาทมภิโรปฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษาทยนฺติ | นิษณฺณะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห ทศากุศลานฺ 
กรฺมปถานฺ วิครฺหติ, ทศ กุศลานฺ กรฺมปถานฺ สํวรฺณยติ, สุพหฺวปิ ปฺรโลภฺยมาโน น ศกฺยเต สฺขลยิตุมฺ | 
ตุษฺฏาศฺจ ตาะ กินฺนรกนฺยาะ กถยนฺติ- อาศฺจรฺยํ ยตฺเรทานี ทหรศฺจ ภวานฺ ธรฺมกามศฺจ | น จ กาเมษุ 
สชฺชเส วา พธฺยเส วา | ปฺรภูไตศฺจ รตฺไนศฺจ ปฺรวารยนฺติ | ธรฺมเทศนาวรฺชิตาศฺจ เอกํ เสาภาสินิกํ           
รตฺนมนุปฺรยจฺฉนฺติ | ตตะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหสฺตสฺย รตฺนสฺย ปฺรภาวานฺเวษี กถยติ- อสฺย รตฺนสฺย 
ภคินฺยะ โก'นุภาว อิติ | ตาะ กถยนฺติ- ยตฺขุล สารฺถวาห ชานียาะ- ตเทว โปษเธ ปญฺจทศยํา ศิระสฺนาตฺ    
อุโปษโธษิต อิทํ มณิรตฺนํ ธฺวชาคฺเร อาโรปฺย โยชนสหสรํ สามนฺตเกน โย เยนารฺถี ภวติ หิรณฺเยน วา 
สุวรฺเณน วา อนฺเนน วา วสฺตฺเรณ วา ปาเนน วา อลํการวิเศเษณ วา ทฺวิปาเทน วา จตุษฺปาเทน วา 
ยาเนน วา วาหเนน วา ธเนน วา ธานฺเยน วา , ส จิตฺตมุตฺปาทยตุ, วาจํ จ นิศฺจารยตุ | สหจิตฺ-         
โตตฺปาทาทฺ  วาคฺนิศฺจารเณน ยเถปฺสิตาศฺโจปกรณวิเศษา อากาศาทวตริษฺยนฺติ  |  อยมสฺย                     
รตฺนสฺยานุภาวะ | อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหสฺตาะ กินฺนรกนฺยา ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย 
สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย มาตฺฤภคินีทุหิตฺฤวตฺ ปฺรติสํโมทฺย เสาวรฺณาตฺ กินฺนรนคราตฺ ปฺรตินิษฺกฺรานฺตะ | 
อทฺรากฺษีตฺ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห รูปฺยมยํ กินฺนรนครมารามสํปนฺนํ วนสํปนฺนํ ปุษฺกริณีสํปนฺนมฺ |         
ตตฺราปิ สุปฺริเยณ สารฺถวาเหน ตฺริโกฏิเต ทฺวาเร'ษฺเฏา กินฺนรกนฺยา นิรฺคตาะ | ตา อปฺเยวมาหุะ- เอตุ 
มหาสารฺถวาหะ | สฺวาคตํ มหาสารฺถวาหาย | อสฺมากมสฺวามิกานํา สฺวามี ภว, ปูรฺววทฺยาวตฺตาภิรปิ 
ธรฺมเทศนาวรฺชิตาภิสฺตทฺวิศิษฺฏตรํ ทฺวิสาหสฺรโยชนวรฺษกํ มณิรตฺนมนุปฺรทตฺตมฺ | ตตฺราปิ สุปฺริโย มหา
สารฺถวาหสฺตาะ กินฺนรกนฺยา ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย มาตฺฤภคินี -
ทุหิตฺฤวตฺ ปฺรติสํโมทฺย รูปฺยมยาตฺ กินฺนรนคราตฺ ปฺรตินิษฺกฺรานฺโต ยาวตฺ ตฺฤตียํ ไวฑูรฺยมยํ กินฺนรนครม-
นุปฺราปฺตะ | ตตฺราปิ สุปฺริเยณ สารฺถวาเหน ตฺริโกฏิเต ทฺวาเร โษฑศ กินฺนรกนฺยา นิรฺคตาะ, ตาสํา             
ปูรฺวิกานามนฺติกาทภิรูปตราศฺจ ปฺราสาทิกตราศฺจ | ตา อปิ ธรฺมเทศนาวรฺชิตาสฺตต เอว วิศิษฺฏตรํ           
เสาภาสินิกํ ตฺริสาหสฺรโยชนิกํ รตฺนมนุปฺรยจฺฉนฺติ | ตตะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหสฺตสฺย รตฺนสฺย              
ปฺรภาวานฺเวษี กถยติ- อสฺย รตฺนสฺย ภคินฺยะ โก'นุภาว อิติ ? กินฺนรกนฺยาะ กถยนฺติ- ปูรฺววตฺ | สุปฺริโย 
มหาสารฺถวาหสฺตาะ กินฺนรกนฺยา ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย มาตฺฤภคินี
ทุหิตฺฤวตฺ ปฺรติสํโมทฺย ตฺฤตียาตฺ กินฺนรนคราตฺ ปฺรตินิษฺกฺรานฺตาะ | อทฺรากฺษีตฺ สุปฺริโย มหาสารฺถวา-
หศฺจตุรฺถํ จตูรตฺนมยํ กินฺนรนครมาราโมทฺยานปฺราสารทเทวกุลปุษฺกริณีตฑาคสุวิภกฺตรถฺยาวีถีจตฺวร - 
ศฺฤงฺคาฏกานฺตราปณสุรจิตค นฺโธชฺชฺวลํ นานาคีตวาทิตยุวติมธุรสฺวรวชฺรไวทูรฺยศาตกุมฺภมยปฺราการ -
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โตรโณปโศภิตมฺ | ทฺวารํ ตฺริราโกฏยติ | ตตะ สุปฺริเยณ สารฺถวาเหน ตฺริราโกฏิเต ทฺวาเร ทฺวาตฺรึศตฺ          
กินฺนรกนฺยา นิรฺคตาะ, ตาสํา ปูรฺวิกาณามนฺติกาทภิรูปตราศฺจ ทรฺศนียตราศฺจาปฺสรสะปฺรติสฺปรฺธินฺยะ 
ศตสหสฺรโศภิตาะ | ตา อปฺเยวมาหุะ- เอตุ มหาสารฺถวาหะ | สฺวาคตํ มหาสารฺถวาหาย | อสฺมากม-          
สฺวามิกานํา สฺวามี ภว, อปตีนํา ปติรลยนานํา ลยโน'ทฺวีปานํา ทฺวีโป'ศรณนํา ศรโณ'ตฺราณานํา ตฺราโณ'
ปรายณานํา ปรายณะ | อิมานิ จ เต'นฺนคฺฤหาณิ ปานคฺฤหาณิ วสฺตฺรคฺฤหาณิ ศยนคฺฤหาณฺยาราม- 
รมณียานิ วนรมณียานิ ปุษฺกริณีรมณียานิ | ปฺรภูตานิ จ ชามฺพุทฺวีปกานิ รตฺนานิ, ตทฺยถา- มณโย มุกฺ
ตา ไวฑูรฺยศงฺขศิลาปฺรวาลรชตํ ชาตรูปมศฺมครฺโภ มุสารคลฺโว โลหิติกา ทกฺษิณาวรฺตาะ | เอตานิ จ เต 
วยํ  จ  |  อสฺมาภิะ  สารฺ ธํ  กฺ รีฑสฺ ว  รมสฺว  ปริจารยสฺว  |  ตตฺราปิ  สุปฺ ริ โ ย  มหาสารฺ ถวาหะ 
สูปสฺถิตสฺมฺฤติสฺตาะ กินฺนรกนฺยา วิวิไธรฺธรฺมปทวฺยญฺชไนะ ปริโตษยามาส | ตุษฺฏาศฺจ ตาะ                       
กินฺนรกนฺยาะ สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหํ สรฺวางฺไครนุปริคฺฤหฺย จตูรตฺนมยํ กินฺนรนครมนุปฺรเวศฺย                    
ปฺราสาทมภิโรปฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษาทยนฺติ | นิษณฺณะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห ทศากุศลานฺ 
กรฺมปถานฺ วิครฺหติ, ทศ กุศลานฺ กรฺมปถานฺ สํวรฺณยติ, สุพหฺวปิ ปฺรโลภฺนมาโน น ศกฺยเต สฺขลยิตุมฺ | 
ตุษฺฏาศฺจ ตาะ กินฺนรกนฺยาะ กถยนฺติ-อาศฺจรฺยํ ยตฺเรทานี ทหรศฺจ ภวานฺ ธรฺมกามศฺจ | น จ กาเมษุ 
สชฺชเส วา พธฺยเส วา | ปฺรภูไตศฺจ รตฺไนะ ปฺรวารยนฺติ | ตา อปิ ธรฺมเทศนาวรฺชิตาะ เสาภาสินิกํ              
ชามฺพุทฺวีปปฺรธานมนฆฺรฺเยยมูลฺยมนนฺตคุณปฺรภาวํ พทรทฺวีปมหาปตฺตเน สรฺวสฺวภูตํ รตฺนมนุปฺรยจฺฉนฺติ 
| เอวํ จ กถยนฺติ- อิทมสฺมากํ มหาสารฺถวาห มณิรตฺนํ พทเรณ ภฺราตฺรา กินฺนรราชฺ า อนุปฺรทตฺตมฺ,             
อสฺมินฺ พทรทฺวีปมหาปตฺตเน จิหฺนภูตมาลกฺษฺยภูตํ มณฺฑนภูตํ จ | ตตะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ กถยติ-
อสฺย รตฺนสฺย โก'นุภาว อิติ ? ตาะ กถยนฺติ- ยตฺขลุ มหาสารฺถวาห ชานียาะ- อิทํ มณิรตฺนํ ตเทว                   
โปษโธษิโต ธฺวชาคฺเร พทฺธฺวา อาโรปฺย กฺฤตฺสฺเน ชมฺพุทฺวีเป ฆณฺฏาวโฆษณํ กรณียมฺศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต 
ชมฺพุทฺวีปนิวาสินะ สฺตฺรีมนุษฺยาะ, ยุษฺมากํ โย เยนารฺถี อุปกรณวิเศเษณ หิรณฺเยน วา สุวรฺเณน วา               
รตฺเนน วา อนฺเนน วา ปาเนน วา วสฺเตฺรณ วา โภชเนน วา  อลํการวิเศเษณ วา ทฺวิปเทน วา                    
จตุษฺปเทน วา วาหเนน วา ยาเนน วา ธเนน วา ธานฺเยน วา, ส จิตฺตมุตฺปาทยตุ, วจนํ จ นิศฺจารยตุ | 
สหจิตฺโตตฺปาทาทฺวาคฺนิศฺจารเณน จ ยเถปฺสิตาศฺโจปกรณวิเศษา อสฺย รตฺนสฺยานุภาวาทากาศา -                  
ทวตริษฺยนฺติ | อยํ ตุ ปฺรติวิเศษะ- ยานิ จาสฺย โลกสฺย ภวนฺติ มหาภยานิ, ตทฺยถา- ราชโต วา เจารโต 
วา อคฺนิโต วา อุทโก วา มนุษฺยโต วา อมนุษฺยโต วา สึหโต วา วฺยาฆฺรโต วา ทฺวีปตรกฺษุโต วา ยกฺษ
รากฺษสเปฺรตปิศาจกุมฺภาณฺฑปูตนกฏปูตนโต วา, อีตโยปทฺรโว วา, อุปสรฺโค วา, อนาวฺฤษฺฏิรฺวา                   
ทุรฺภิกฺษภยานิ วา, อสฺมินฺนุจฺฉฺริเต รตฺนวิเศเษ อิม อีตโยปทฺรวา น ภวิษฺยนฺติ | อิตฺยุกฺตฺวา ตาะ                   
กินฺนรกนฺยาะ สุปฺริยํ  มหาสารฺถวาหํ  สํราธยามาสุะ - สาธุ  สาธุ  มหาสารฺถวาห ,นิสฺตีรฺณานิ 
มหาสมุทฺรปรฺวตนทีกานฺตาราณิ | ปูริตา เต ทฺฤฒสุปฺรติชฺ า | สผลีกฺฤตา เต ศฺรทฺธา | เต โคปิตา-              
นีนฺทฺริยาณิ | สาธิตา พทรทฺวีปมหาปตฺตนยาตฺรา | อธิคตํ เต สรฺวชนมโนรถสํปาทกํ ชมฺพุทฺวีปปฺรธานํ 
รตฺนวิเศษมฺ | อปิ ตุ เยน ตฺวํ ปเถนาคตะ, อมนุษฺยาสฺตาวตฺ ปฺรลยํ คจฺเฉยุะ ปราเคว มนุษฺยาะ | อนฺย
เทว วยํ สนฺมารฺคํ วฺยปเทกฺษฺยามะ กฺษิปํ วาราณสีคมนาย | ตจฺฉฺฤณุ, มนสิ กุรุ, ภาษิษฺยามะ- อิตะ             
ปศฺจิเม ทิคฺภาเค สปฺต ปรฺวตานติกฺรมฺย มหาปรฺวต อุจฺจะ | ตสฺมินฺ ปรฺวเต โลหิตากฺโษ นาม รากฺษสะ    
ปฺรติวสติ เราทระ ปรปฺราณหระ | ส จ ปรฺวโต'มนุษฺยาวจริตะ กฺฤษฺณมนฺธการํ สวิสฺผุลิงฺคํ วายุ                   
โมกฺษฺยติ | ตตฺร เต เอตเทว รตฺนํ ธฺวชาคฺเร'วโรปยิตฺวา คนฺตวฺยมฺ | รตฺนปฺรภาวาจฺจ เต อีตโย วิลยํ       
คมิษฺยนฺติ | มหาปรฺวตมติกฺรมฺย อปรปรฺวตะ | ตสฺมินฺ ปรฺวเต'คฺนิมุโข นาคะ ปฺรติวสติ | ส ตว คนฺธ- 



589 
 

 

มาฆฺราย สปฺต ราตฺรึทิวสานฺยศนึ ปาตยิษฺยติ | ตตฺร รตฺนคุหํา สมนฺวิษฺย ปฺรเวษฺฏวฺยมฺ | สปฺตราตฺรสฺย 
จาตฺยยาทฺทุษฺฏนาคะ สฺวปิษฺยติ | ศยิเต ทุษฺฏนาเค ปรฺวตมธิโรฒวฺยมฺ | ตตฺร ทฺรากฺษฺยสิ สมํ                      
ภูมิปฺรเทศมกฺฤษฺโฏปฺตํ จ ตณฺฑุลผลศาลิมกณมตุษํ ศุจึ นิสฺผุฏิคนฺธิกํ จตุรงฺคุลปรฺยวนทฺธมฺ | ยสฺตม-
ษฺฏมฺยํา ปญฺจทศฺยํา วา พาลาโห'ศฺวราชะ ปริภุชฺย สุขี อโรโค พลวานฺ ปฺรีณิเตนฺทฺริยะ ปูรฺวกายม -           
ภฺยุนฺนมยฺโยทานมุทานยติ- กะ ปารคามี, กะ ปารคามี, กํ ปารํ นยามิ, สฺวสฺติกฺเษมาภฺยํา วาราณสี-
มนุปฺราปย | อถ ส สุปฺริโย มหาสารฺถวาหสฺตาะ กินฺนรกนฺยา ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย                
สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย มาตฺฤทุหิตฺฤวตฺ ปฺรติสํโมทฺย ยโถทฺทิษฺเฏน มารฺเคณ ยโถกฺเตน วิธินา อนุปูรฺเวณ 
ตํ ภูมิปฺรเทศมนุปฺราปฺตะ | ส จ พาลาโห'ศฺวราชศฺจรนฺเนวมาห- กะ ปารคามี, กะ ปารคามี, กํ ปารํ 
นยามิ, สฺวสฺติกฺเษมาภฺยํา | ชมฺพุทฺวีปมนุปฺราปยามิ ? ตตะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห เยน พาลาโห'
ศฺวราชสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย เอกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑลํ ปฺฤถิวฺยํา                 
ปฺรติษฺ าปฺย เยน พาลาโห'ศฺวราชสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย พาลาหมศฺวราชมิทโวจตฺ-อหํ ปารคามี, อหํ 
ปารคามี, นยมามฺ | สฺวสฺติกฺเษมาภฺยํา วาราณสีมนุปฺราปย | เอวมุกฺเต พาลาโห'ศฺวราชะ สุปฺริยํ                  
มหาสารฺถวาหมิทมโวจตฺ- น เต มหาสารฺถวาห มม ปฺฤษฺ าธิรุเทน ทิโศ นาวโลกยิตวฺยะ, นิมีลิตากฺเษณ 
เต สฺเถยมฺ | อิตฺยุกฺตฺวา พาลาโห'ศฺวราชะ ปฺฤษฺ มุปนามยติ | อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห พาลาหสฺ
ยาศฺวราชสฺย ปฺฤษฺ มธิรุหฺย ยถานุศิษฺโฏ'ลฺไปศฺจ กฺษณลวมุหูรฺรฺวาราณสีมนุปฺราปฺตะ | สฺว อุทฺยาเน'   
วตริตะ | อวตีรฺย สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห พาลาหาศฺวราชปฺฤษฺ าทฺพาลาหาศฺวราชํ ตฺริปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย 
ปาทาภิวนฺทนํ กโรติ | ตโต พาลาโห'ศฺวราชะ สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหํ สํราธยามาส - สาธุ สาธุ                    
มหาสารฺถวาห | นิสฺตีรฺณานิ เต มหาสมุทฺรปรฺวตนทีกานฺตาราณิ | ปูริตา เต ทฺฤฒปฺรติชฺ า |                    
สผลีกฺฤตสฺเต'ธฺวา | โคปิตานีนฺทฺริยาณิ | สาธิตา เต พทรทฺวีปมหาปตฺตนยาตฺรา | อธิคตสฺเต สรฺวชนม
โนรถสํปาทโก ชมฺพุทฺวีปสฺย ปฺรธาโน รตฺนวิเศษะ | เอวํ หิ ปรหิตารฺถมภฺยุทฺยตาะ กุรฺวนฺติ สตฺตฺว
วิเศษาะ | อิตฺยุกฺตฺวา พาลาโห'ศฺวราชะ ปฺรกฺรานฺตะ | อถาจิรปฺรกฺรานฺเต พาลาเห'ศฺวราชนิ สุปฺริโย 
มหาสารฺถวาหะ สฺวคฺฤหํ ปฺรวิษฺฏะ | อศฺเราษุรฺวาราณสีนิวาสินะ เปารา พฺรหฺมทตฺตศฺจ กาศิราชะ-             
สุปฺริโย มหาสารฺถวาหะ ปูรฺเณน วรฺษศเตน ศํสิทฺธิยาตฺระ ปริปูรฺณมโนรถ อาคต อิติ | ศฺรุตฺวา จ              
ปุนรุปสํกฺรมฺย สุปฺริยํ มหาสารฺถวาหมิทมโวจน-ฺ ปริกฺษีณธนาะ สฺม อิติ | เอวมุกฺเต มหาสารฺถวาหสฺตานฺ 
สรฺวานฺ ไมเตฺรณ จกฺษุษา วฺยวโลกฺย วิชฺ าปยติ- คจฺฉตุ ภวนฺตะ สฺวกสฺวเกษุ วิชิเตษุ | โย เยนารฺถี             
อุปกรณวิเศเษณ ภวติ, ส ตสฺยารฺเถ จิตฺตมุตฺปาทยตุ, วาจํ จ นิศฺจารยตุ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ปฺรกฺรานฺตะ | 
อถ สุปฺริโย มหาสารฺถวาหสฺตเทว โปษเธ ปญฺจทศยํา ศิระสฺนาน อุโปษโธษิโต ยตฺตตฺปฺรถมลพฺธํ 
มณิรตฺนํ ธฺวชาคฺเร อาโรปฺย วาจํ จ นิศฺจารยติ , โยชนสหสฺรสามนฺตเกน ยเถปฺสิตานิ สตฺตฺวานามุ
ปกรณานฺยุตฺปทฺยนฺเต, สหาภิธานจฺจ โย เยนารฺถี ตสฺย ตทฺวรฺษํ ภวติ | ตตะ ปริปูรฺณมโนรถาสฺเต 
สตฺตฺวาะ | ตจฺเจารสหสฺรํ  สุปฺริเยณ มหาสารฺถวาเหน ทศสุ กุศเลษุ กรฺมปเถษุ ปฺรติษฺ าปิตะ || 
 อตฺรานฺตราตฺ กาลคเต พฺรหฺมทตฺเต กาศิราชนิ เปารามาตฺไยะ สุปฺริโย มหาสารฺถวาโห           
ราชาภิเษเกณภิษิกฺตะ | สหาภิษิกฺเตน สุปฺริเยณ มหาราชฺ า ทฺวิตียํ มณิรตฺนํ ธฺวชาคฺเร อาโรปฺย ปูรฺว
วิธินา ทฺวิโยชนสหสฺรสามนฺตเกน ยเถปฺสิตานิ สตฺตฺวานามุปกรณานฺยุตฺปทฺยนฺตามิติ สหาภิธานาจฺจ โย            
เยนารฺถี ตสฺย ตทฺวรฺษติ | ตฺฤตีเยน มณิรตฺเนน ยโถกฺเตน วิธินา ธฺวชาคฺโรจฺฉฺรเตน ยเถปฺสิโตปกรณ -
วิเศษวรฺษณานิ สํปนฺนานิ | เอวํ ตฺริโยชนสหสฺรสามนฺตเกโนปกรไณะ สฺตฺรีมนุษฺยาะ สํตรฺปิตาะ |              
ตโต'นุปูรฺเวณ ชมฺพุทฺวีไปศฺวรฺยภูเตน สุปฺริเยณ มหาราชฺ า ตเทว โปษเธ ปญฺจทศฺยํา ศิระสฺนาเตโน-
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โปษโธษิเตน กฺฤตฺสฺเน ชมฺพุทฺวีเป ฆณฺฏาวโฆษณํ กฺฤตฺวา อุปกรโณตฺปนฺนาภิลาษิณํา สฺตฺรีมนุษฺยาณํา 
ชมฺพุทฺวีปนิวาสินํา ยนฺมณิรตฺนํ พทรทฺวีปมหาปตฺตนสรฺวสฺวภูตํ ยเถปฺสิตํ สรฺโวปกรณวรฺษิณํ ธฺวชาคฺเร 
อาโรปยามาส | สมนนฺตรํ ธฺวชาคฺราวโรปิเต ตสฺมินฺ ชมฺพุทฺวีปปฺรธานมณิรตฺ เน กฺฤตฺสฺโน ชมฺพุ-               
ทฺวีปนิวาสี มหาชนกาเย ยเถปฺสิไตรุปกรณวิเศไษะ สํตรฺปิตะ | อุปกรณสํตรฺปิตศฺจ ชมฺพุทฺวีปนิวาสี            
ชนกายะ สุปฺริเยณ ราชฺ า ทศสุ กุศเลษุ กรฺมปเถษุ ปฺรติษฺ าปิตะ | ตโต ชฺเยษฺ  กุมารํ ราชฺไยศฺวรฺ-
ยาธิปตฺเย ปฺรติษฺ าปฺย ราชรฺษิรฺพฺรหฺมจรฺยํ จริตฺวา จตุโร พฺราหฺมานฺ วิหารานฺ ภาวยิตฺวา กาเมษุ 
กามจฺฉนฺทํ ปฺรหาย ตทฺพหุลวิหารี พฺรหฺมโลกสภาคตายํา โจปปนฺโน มหาพฺรหฺมา สํวฺฤตฺตะ || 
 ภควานาห- กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย'เสา สุปฺริโย นาม มหาสารฺถวาหะ, อหเมว เตน กาเลน 
เตน สมเยน โพธิสตฺตฺวจรฺยายํา วรฺติตวานฺ | ยตฺตจฺเจารสหสฺรมฺ, เอตเทว ภิกฺษุสหสฺรมฺ | ยา สา ปูรฺวเทว
ตา, กาศฺยปะ สมฺยกฺสํพุทฺโธ โพธิสตฺตฺวภูตะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน | ยศฺจาเสา มโฆ มหาสารฺถวา
หะ, เอษ เอว ศษริปุตฺโร ภิกฺษุะ ส เตน กาเลน เตน สมเยน | ยศฺจาเสา นีลาโท นาม มหายกฺษะ, เอษ             
เอวานนฺโท ภิกฺษุสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | ยศฺจาเสา จนฺทฺรปฺรโภ ยกฺษะ, เอษ เอวานิรุทฺโธ ภิกฺษุะ ส 
เตน กาเลน เตน สมเยน | ยศฺจาเสา โลหิตากฺโษ นาม มหายกฺษะ, ส เอษ เอว เทวทตฺตสฺเตน กาเลน 
เตน สมเยน | ยศฺจาเสา อคฺนิมุโข นาม นาคะ, เอษ เอว มาระ ปาปียานฺ ส เตน กาเลน เตน สมเยน | 
ยศฺจาเสา พาลาโห'ศฺวราชะ, ไมตฺเรโย โพธิสตฺตฺวสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | ตทา ตาวนฺมยา ภิกฺษโว 
ทฺฤฒปฺรติชฺเ น ปฺรติชฺ าปูรณารฺถํ สปฺตวารําศฺเจารสหสฺราตฺ สารฺถะ ปริตฺราตะ | อปริตุษฺฏําศฺจ           
เจารานฺ วิทิตฺวา ทฺฤฒปฺรติชฺ า กฺฤตา | กฺฤตฺวา จาเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไรรฺพทรทฺวีปมหาปตฺตนสฺย 
ยาตฺรํา สาธยิตฺวา เจารสหสฺรปฺรมุขํ กฺฤตฺสฺนํ ชมฺพุทฺวีปํ ธเนน สํตรฺปยิตฺวา ทศสุ กุศเลษุ กรฺมปเถษุ           
ปฺรติษฺ าปิตะ | อิทานีมปิ มยา อเนไกรฺทุษฺกรศตสหสฺไรรนุตฺตรํ ชฺ านมธิคมฺย ไมตฺรายตา กรุณยา 
สปฺตกฺฤตฺวศฺเจารสหสฺรสกาศาตฺ สารฺถะ ปริตฺราตะ | อปริตุษฺฏํ จ เจารสหสฺรํ วิทิตฺวา ยาวทาปฺตํ ธเนน 
สํตรฺปยิตฺวา อตฺยนฺตนิษฺเ 'นุตฺตเร โยคกฺเษเม นิรฺวาเณ ปฺรติษฺ าปิตาะ | อเนกานิ จ เทวมนุษฺยศต- 
สหสฺราณิ ยกฺษรากฺษสเปฺรตปิศาจกุมฺภาณฺฑปูตนกฎปูตนโกฏิศตสหสฺราณิ ศรณคมนศิกฺษาปเทษุ                  
ปฺรติษฺ าปิตานิ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน สุปฺริยาวทานมษฺฏมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 9 เมณฺฒกคฺฤหปติวิภูติปริจฺเฉทะ 

 ศฺราวสฺตฺยํา นิทานมฺ | เตน ขลุ สมเยน ภทฺรํกเร นคเร ษฑฺ ชนา มหาปุณฺยาะ ปฺรติวสนฺติ- 
เมณฺฒโก คฺฤหปติะ เมณฺฒกปตฺนี เมณฺฒกปุตฺโร เมณฺฒกสฺนุษา เมณฺฒกทาโส เมณฺฒกทาสี | กถํ 
เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺชฺ าโต มหาปุณฺยะ ? ส ยทิ ริกฺตกานิ โกศโกษฺฏาคาราณิ ปศฺยติ, สหทรฺศนาเทว 
ปูรฺยนฺเต | เอวํ เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺชฺ าโต มหาปุณฺยะ | กถํ เมณฺฒกปตฺนี ? สา เอกสฺยารฺถาย สฺถาลิกํา 
สาธยติ, ศตานิ สหสฺราณิ จ มุญฺชเต | เอวํ เมณฺฒกปตฺนี | กถํ เมณฺฒกปุตฺระ ? ตสฺย ปญฺจศติโก              
นกุลโก กฏฺยํา พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศตํ สหสฺรํ วา ปริตฺยชติ, ตทา ปูรฺณ เอว ติษฺ ติ, น ปริกฺษียเต | 
เอวํ เมณฺฒก- ปุตฺระ | กถํ เมณฺฒกสฺนุษา ? สา เอกสฺยารฺถาย คนฺธํ สํปาทยติ, ศตสหสฺรสฺย ปรฺยาปฺติรฺ
ภวติ | เอวํ เมณฺฒกสฺนุษา | กถํ เมณฺฒกทาสะ ? ส ยไทกํ หลสีรํ กฺฤษติ, ตทา สปฺต สีราะ กฺฤษฺฏา 
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ภวนฺติ | เอวํ เมณฺฒกทาสะ | กถํ เมณฺฒกทาสี มหาปุณฺย ? สา ยไทว วสฺตุ รกฺษติ, ตตฺสปฺตคุณํ สฺยาตฺ | 
ยทา เอกมาตฺรํ ปฺรติชาครฺติ, ตทา สปฺต มาตฺราะ สํปทฺยนฺเต | เอวํ เมณฺฒกทาสี มหาปุณฺยา || 
 ธรฺมตา ขลุ พุทฺธานํา ภควตํา มหาการุณิกานํา โลกานุคฺรหปฺรวฺฤตฺตานาเมการกฺษาณํา 
ศมถวิปศฺยนาวิหาริณํา ตฺริทมถวสฺตุกุศลานํา จตุโรโฆตฺตีรฺณานํา จตุรฺฤทฺธิปาทจรณตลสุปฺรติษฺ ตานํา 
จตุรฺษุสํคฺรหวสฺตุษุ ทีรฺฆราตฺรกฺฤตปริจยานํา ปญฺจางฺควิปฺรติหีณานํา ปญฺจคติสมติกฺรานฺตานํา                 
ษฑงฺคสมนฺวาคตานํา ษฏฺปารมิตาปริปูรฺณานํา สปฺตโพธฺยงฺคกุสุมาฒฺยานามษฺฏางฺคมารฺคเทศิกานํา 
นวานุปูรฺวสมาปตฺติกุศลานํา ทศพลพลินํา ทศทิกฺสมาปูรฺณยศสํา ทศศตวศวรฺติปฺรติวิศิษฺฏานํา ตฺรี              
ราเตฺรสฺตฺริรฺทิวสฺย ษฏกฺฤตฺโว ราตฺรึทิวสสฺย พุทฺธจกฺษุษา โลกํ วฺยวโลกฺย ชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต–                
โก หียเต, โก วรฺธเต, กะ กฺฤจฺฉฺรปฺราปฺตะ, กะ สํกฏปฺราปฺตะ, กะ สํพาธปฺราปฺตะ, กะ กฺฤจฺฉฺรสํกฎ-            
สํพาธปฺราปฺตะ, โก'ปายนิมฺนะ, โก'ปายปฺรวณะ, โก'ปายปฺราคฺภาระ, กมหมปายมารฺคาทฺวยุตฺถาปฺย 
สฺวรฺคผเล โมกฺเษ จ ปฺรติษฺ าปเยยมฺ, กสฺย กามปงฺกนิมคฺนสฺย หสฺโตทฺธารมนุปฺรททฺยามฺ , กมารฺยธน-            
วิรหิตมารฺยธไนศฺวรฺยาธิปตฺเย ปฺรติษฺ าปยามิ, กสฺยานวโรปิตานิ กุศลมูลานฺยวโรปเยยมฺ, กสฺยาว-                
โรปิตานิ ปริปาจเยยมฺ , กสฺย ปกฺกานิ วิโมจเยยมฺ , กสฺยาชฺ านติมิรปฏลปรฺยวนทฺธเนตฺรสฺย                
ชฺ านาญฺชนศลากยา จกฺษุรฺวิโศธเยยมฺ || 
 

  อปฺเยวาติกฺรเมเทฺวลํา สาคโร มกราลยะ | 
  น ตุ ไวเนยวตฺสานํา พุทฺโธ เวลามติกฺรเมตฺ ||1|| 
 

  สรฺวชฺ สํตานนิวาสินี หิ 
การุณฺยเถนุรฺมฺฤคยตฺยขินฺนา | 

  ไวเนยวตฺสานฺ ภวทุรฺคนษฺฏานฺ 
วตฺสานฺ ปฺรณษฺฏานิว วตฺสลา เคาะ ||2|| 

 

 ภควานฺ สํลกฺษยติ- อยํ เมณฺฒโก คฺฤหปติะ สปริวาโร ภทฺรํกเร นคเร ปฺรติวสติ | ตสฺย             
ไวเนยกาลํ ปกฺกมิว คณฺฑํ ศสฺตฺราภินิปาตมเวกฺษเต | ยนฺนฺวหํ ภทฺรํกเรษุ ชนปเทษุ จาริกํา จเรยมฺ | 
ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺททมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ ตฺวมานนฺท, ภิกฺษูณามาโรจย- ตถาคโต ภิกฺษโว 
ภทฺรํกเรษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธํ ภทฺรํกเรษุ ชนปเทษุ         
จาริกํา จรฺตุมฺ, ส จีวรกาณิ ปฺรติคฺฤหฺวาตุ อิติ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย 
ภิกฺษูณามาโรจยติ- ตถาคต อายุษฺมนฺโต ภทฺรํกเรษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต 
ตถาคเตน สารฺธํ ภทฺรํกเรษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริตุมฺ, ส จีวรกาณิ ปฺรติคฺฤหฺวาตุ อิติ | เอวมายุษฺมนฺนิติ 
เต ภิกฺษว อายุษฺมต อานนฺทสฺย ปฺรติศฺรุตฺย ปฺฤษฺ ตะ ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺธา คจฺฉนฺติ || 
 อถ ภควานฺ ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวาโร มุกฺโต มุกฺตปริวาร อาศฺวสฺต 
อาศฺวสฺตปริวาโร วินีโต วินีตปริวาโร'รฺหนฺนรฺหตฺปริวาโร วีตราโค วตราคปริวาระ ปฺราสาทิกะ           
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ปฺราสาทิกปริวาระ, วฺฤษภ อิว โคคณปริวฺฤตะ, สึห อิว ทํษฺฏรคณปริวาระ, 29 หํสราช อิว หํสคณปริวฺฤ
ตะ, สุปรฺณ อิว ปกฺษิคณปริวฺฤตะ,วิปฺร อิว ศิษฺยคณปริวฺฤตะ, สุไวทฺย อิวาตุรคณปริวฺฤตะ, ศูร อิว 
โยธคณปริวฺฤตะ, เทศิก อิวาธฺวคณปริวฺฤตะ, 30 สารฺถวาห อิว วณิคฺคณปริวฺฤตะ, เศฺรษฺ ว เปารชน
ปริวฺฤตะ, โกฏฏราช อิว มนฺตฺริคณปริวฺฤตะ, จกฺรวรฺตีว ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตะ, จนฺทฺร อิว นกฺษตฺรคณ
ปริวฺฤตะ, สูรฺย อิว รศฺมิสหสฺรปริวฺฤตะ, ธฺฤตราษฺฏร อิว คนฺธรฺวคณปริวฺฤตะ, วิรูฒก อิว กุมฺภาณฺฑคณ
ปริวฺฤตะ, วิรูปากฺษา อิว นาคคณปริวฺฤตะ, ธนท อิว ยกฺษคณปริวฺฤตะ, เวมจิตฺติริวาสุรคณปริวฺฤตะ, 
ศกฺร อิว ตฺริทศคณปริวฺฤตะ, พฺรหฺเมว พฺรหฺมกายิกปริวฺฤตะ, สฺติมิต อิว ชลนิธิะ, สชล อิว ชลนิธิะ,             
วิมท อิว คชปติะ, สุทานฺไตรินฺทฺริไยรสํโกฺษภิเตรฺยาปถปฺรจาโร ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณรศีตฺยา
นุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาโตฺร ทศภิรฺพไลศฺจตุรฺภิรฺไวศารทฺไยสฺตฺริภิะ สฺมฺฤตฺยุปสฺถาไนรฺนมหากรุณยา จ | 
เอวมเนกคุณคณสมนฺวาคโต พุทฺโธ ภควานฺ ชนปทจาริกยา ภทฺรํกรํ นครํ สํปฺรสฺถิตะ | ยทา ภควตา               
ศฺราวสฺตฺยํา มหาปฺราติหารฺยํ วิทรฺศิตมฺ , นิรฺภตฺรฺสิตา อานนฺทิตา เทวมนุษฺยาะ, โตษิตานิ สชฺชน-                
หฺฤทยานิ, ตทา ภคฺนปฺรภาวาสฺตีรฺถฺยาะ ปฺรตฺยนฺตานฺ สํศฺริตาะ | ตตะ เกจิทฺภทฺรํกรํ นครํ คตฺวา 
อวสฺถิตาะ | ไตะ ศฺรุตํ ศฺรมณ เคาตม อาคจฺฉตีติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺวฺยถิตาสฺเต ปรสฺปรํ กถยนฺติ- ปูรฺวํ 
ตาวทฺวยํ ศฺรมเณน เคาตเมน มธฺยเทศานฺนิรฺวาสิตาะ | ส ยทีหาคมิษฺยติ, นิยตมิโต'ปิ นิรฺวาสยิษฺยติ | 
ตทุปายสํวิธานํ กรฺตวฺยมิติ | เต กุโลปกรณศาลา อุปสํกฺรมฺย กถยนฺติ- ธรฺมลาโภ ธรฺมลาภะ | เต                
กถยนฺติ- กิมิทมฺ ? อวโลกิตา คมิษฺยามะ | กสฺยารฺถาย | ทฺฤษฺฏวา อสฺมาภิรฺยุษฺมากํ สํปตฺติะ, ยาวทฺวิปตฺ
ตึ น ปศฺยามะ | อารฺยกาะ, อสฺมากํ วิปตฺติรฺภวิษฺยติ | ภวนฺตะ, ศฺรมโณ เคาตมะ กฺษุราศนึ ปาตย-               
นฺนเนกา อปุตฺริกา อปติกาศฺจ กุรฺวนฺนาคจฺฉติ | อารฺยาะ, ยทฺเยวมฺ, ยสฺมินฺเนว กาเล สฺถาตวฺยํ ตสฺมินฺ
เนว กาเล'สฺมากํ ปริตฺยาคะ กฺริยเต | ติษฺ ต, น คนฺตวฺยมฺ | เต กถยนฺติ- กึ วยํ น ติษฺ ามะ ? น               
ยูยมสฺมากํ โศฺรษฺยถ | อารฺยาะ กถยต, โศฺรษฺยามะ | เต กถยนฺติ- ภทฺรํกรสามนฺตเกน สรฺวชนกาย-              
มุทฺวาสฺย ภทฺรํกรํ นครํ ปฺรวาสยต | ศาทฺวลานิ กฺฤษต | สฺถณฺฑิลานิ ปาตยต | ปุษฺปผลวฺฤกฺษํ เฉทยต | 
ปานียานิ วิเษณ ทูษยต | เต กถยนฺติ- อารฺยาะ, ติษฺ ต, สรฺวมนุติษฺ าม อิติ | เต'วสฺถิตาะ | ตตสฺ
ไตรฺภทฺรํกรนครสามนฺตเกน สรฺโว ชนกาย อุทฺวาสฺย ภทฺรํกรํ นครํ ปฺรวาสิตะ, ศาทฺวลานิ กฺฤษฺฏานิ, 
สฺถณฺฑิลานิ ปาติตานิ, ปุษฺปผลวฺฤกฺษาศฺฉินฺนาะ, ปานียานิ วิษทูษิตานิ | ตตะ ศกฺโร เทเวนฺทฺระ                 
สํลกฺษยติ- น มม ปฺรติรูปํ ยทหํ ภควโต'สตฺการมธฺยุเปกฺเษยมฺ | เยน นาม ภควตา ตริภิะ กลฺปา-                
สํขฺเยไยรเนไกะ ทุษฺกรศตสหสฺไระ ษฏ ปารมิตาะ ปริปูรฺยานุตฺตรชฺ านมธิคตมฺ, ส นาม ภควานฺ สรฺว
โลกปฺรติวิศิษฺฏะ สรฺววาทวิชยี ศูนฺเย ชนปเท จาริกํา จริษฺยติ | ยนฺนฺวหํ ภควตะ สศฺราวกสํฆสฺย 
สุขสฺปรฺศารฺถาย เอาตฺสุกฺยมาปทฺเยยมิติ | เตน วาตพลาหกานํา เทวปุตฺราณามาชฺ า ทตฺตา- คจฺฉต 
ภทฺรํกรนครสามนฺตเกน, วิษปานียานิ โศษยต อิติ | วรฺษพลาหกานํา เทวปุตฺราณามาชฺ า ทตฺตา- 
อษฺฏางฺโคเปตสฺย ปานียสฺยาปูรฺยเตติ | จาตุรฺมหาราชิกา เทวา อุกฺตาะ- ยูยํ ภทฺรํกราณํา ชนปทานํา 

                                           
29

ศัพท์ว่า “ทํษฺฏฤ”ที่ปรากฏในต้นฉบับทิวยาวทานนี้พบข้อแตกต่างหลากหลายดังนี้ บางแห่งใช้ว่า “ทํษฺฏรคณ” 
บ้าง บางแห่ง “ทํษฺฏฤคณ” บ้าง และ “ทํษฺฏคณ” บ้าง ส่วนในต้นฉบับคัมภีร์อวทาน -ศตกะปรากฏว่า “ทํษฺฏฤคณ” ดู                  
P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 78, 81, 113, 165; and P. L.Vaidya, ed., Avadāna-Śataka, 108. 

30
ศัพท์ว่า “อธฺวคคณ” ในต้นฉบับทิวยาวทานมักจะเข้าใจผิดปรากฏเป็น “อธฺวคณ” ในหลายๆ ที่ ส่วนใน

ต้นฉบับคัมภีร์อวทาน-ศตกะปรากฏว่า “อธฺวคคณ” ดู Ibid., 78, 81, 165 ; and Ibid., 108. 
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วาสยเตติ | ตโต วาตพลาหไกรฺเทวปุไตฺรรฺวิษทูษิตานิ ปานียานิ (โศษิตานิ), วรฺษพลาหไกสฺตานฺเยว             
กูโปทปานวาปีสรสฺตฑาคานฺยษฺฏางฺโคเปตสฺย ปานียสฺย ปูริตานิ | จาตุรฺมหาราชิไกรฺเทไวรฺภทฺรํกร- 
นครสามนฺตกํ สรฺวมาวาสิตมฺ | ชนปทา ฤทฺธาะ สฺผีตาะ สํวฺฤตฺตาะ | ตีรฺถฺไยรฺนครชนกายสเมไตร-
วจรกาะ เปฺรษิตาะ- คตฺวา ปศฺยต กีทฺฤศา ชนปทา อิติ | เต คตาะ ปศฺยนฺตฺยติศฺเยน ชนปทานฺ ฤทฺธานฺ 
สฺผีตานฺ | ตต อาคตฺย กถยนฺติ- ภวนฺตะ, น กทาจิทสฺมาภิเรวํรูปา ชนปทา ฤทฺธาะ สฺผีตา ทฺฤษฺฏปูรฺวา 
อิติ | ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ- ภวนฺตะ, โว ยสฺตาวทเจตนานฺ ภาวานนฺวาวรฺตยติ , ส ยุษฺมานฺนานฺวา-               
วรฺตยิษฺยตีติ ? กุต เอตตฺ ? สรฺวถา อวโลกิยา ภวนฺตะ, อปศฺจิมํ โว ทรฺศนมฺ, คจฺฉาม อิติ | เต กถยนฺติ- 
อารฺยาะ, ติษฺ ต, กึ ยุษฺมากํ ศฺรมโณ เคาตมะ กโรติ ? โส'ปิ ปฺรวฺรชิตะ, ยูยมปิ ปฺรวฺรชิตา ภิกฺษาจราะ | 
กิมเสา ยุษฺมากํ ภิกฺษํา จริษฺยตีติ ? ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ- สมเยน ติษฺ าโม ยทิ ยูยํ กฺริยาการํ กุรุต- น เกน
จิจฺฉฺรมณํ เคาตมํ ทรฺศนายโยปสํกฺรมิตวฺยมฺ | ย อุปสํกฺรามติ, ส ษษฺฏิการฺษาปโณ ทณฺฑฺย อิติ | ไตะ              
ปฺรติชฺ าตํ กฺริยาการศฺจ กฺฤตะ ||  
 ตโต (ภควานฺ) ชนปทจาริกํา จรนฺ ภทฺรํกรํ นครมนุปฺราปฺตะ | ภทฺรํกเร นคเร วิหรติ 
ทกฺษิณายตเน | เตน ขลุ สมเยน กปิลวสฺตุโน พฺราหฺมณทาริกา ภทฺรํกเร นคเร ปริณีตา | ตยา                
ปฺราการสฺถยา ภควานนฺธกาเร ทฺฤษฺฏะ | สา สํลกฺษยติ- อยํ ภควานฺ ศากฺยกุลนนฺทนะ ศากฺยกุลาทฺ            
ราชฺยมปหาย ปฺรวฺรชิตะ | ส อิทานีมนฺธกาโร ติษฺ ติ | ยทฺยตฺร โสปานํ สฺยาตฺ, อหํ ปฺรทีปมาทายาว-  
ตเรยมิติ | ตโต ภควตา ตสฺยาศฺเจตสา จิตฺตมาชฺ าย โสปานํ นิรฺมิตมฺ | ตโต หฺฤษฺฏตุษฺฏปฺรมุทิตา          
ปฺรทีปมาทาย โสปาเนนาวตีรฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตา | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปุรสฺตาตฺ ปฺรทีปํ        
สฺถาปยิตฺวา ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา นิษณฺณา ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภควตา ตสฺยา อาศยานุศยํ ธาตุ 
ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติเวธิกี ปูรฺววทฺยาวจฺฉรณคตามภิปฺรสนฺนามิติ | อถ 
ภควําสฺตํา ทาริกามิทมโวจตฺ- เอหิ ตฺวํ ทาริเก เยน เมณฺฒโก คฺฤหปติสฺเตโนปสํกฺรม, อุปสํกฺรมฺไยวํ 
มทฺวจนาทาโรคฺยาปย, เอวํ จ วท- คฺฤหปเต ตฺวามุทฺทิศฺยาหมิหาคตะ, ตฺวํ จ ทฺวารํ พทฺธฺวา สฺถิตะ | 
ยุกฺตเมตเทวมติเถะ ปฺรติปตฺตุ  ยถา ตฺวํ ปฺรติปนฺน อิติ? ยทิ กถยติ- คเณน กฺริยาการะ กฺฤต อิติ ,                      
วกฺตว  ยะ- ตว ปุตฺรสฺย ปญฺจศติโก นกุลกะ กฏยํา พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศตํ วา สหสรํ วา วฺยยีกโรติ , 
ปูรฺยต เอว, น ปริกฺษียเต | น ศกฺโนษิ ษษฺฏิการฺษาปณํ ทตฺตฺวา อาคนฺตุมิติ ? เอวํ ภทนฺเตติ สา ทาริกา 
ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย สํปฺรสฺถิตา | ยถา- ปริชฺ าไตว เกนจิเทว เมณฺฒกสฺย คฺฤหปเตะ สกาศํ คตา  | คตฺวา 
จ กถยติ- คฺฤหปเต ภควําสฺต อาโรคฺยยติ | ส กถยติ- วนฺเท พุทฺธํ ภควนฺตมฺ | คฺฤหปเต, ภควาเนวมาห-  
ตฺวาเมวาหมุทฺทิศฺยาคตะ, ตฺวํ จ ทฺวารํ พทฺธฺวา อวสฺถิตะ | ยุกฺตเมตเทวมติเถะ ปฺรติปตฺตุ  ยถา ตฺวํ            
ปฺรติปนฺน อิติ ? ส กถยติ- ทาริเก, คเณน กฺริยาการะ กฺฤตะ- น เกนจิจฺฉฺรมณํ เคาตมํ ทรฺศนาย อุปสํกฺ
มิตวฺยมฺ | ย อุปสํกฺรามติ, ส คเณน ษษฺฏิการฺษาปโณ ทณฺฑฺย อิติ | คฺฤหปเต, ภควานฺ กถยติ- ตว 
ปุตฺรสฺย ปญฺจศติโก นกุกละ กฏยํา พทฺธสฺติษฺ ติ | ส ยทิ ศตํ วา สหสฺรํ วา วฺยยีกโรติ, ปูรฺยต เอว, น 
ปริกฺษียเต | น ศกฺโนษิ ตฺวํ ษษฺฏิ-การฺษาปณํ ทตฺวา อาคนฺตุมิติ ? ส สํลกฺษยติ-น กศฺจิเทตชฺชานีเต | นูนํ 
สรฺวชฺ ะ ส ภควานฺ | คจฺฉามีติ | ส ษษฺฏิการฺษาปณานฺ ทฺวาเร สฺถาปยิตฺวา พฺราหฺมณทาริโกปทิษฺเฏน 
โสปาเนนาวรฺตีย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา พนฺทิตฺวา ภควตาะ 
ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | ตโต ภควตา เมณฺฒกสฺย คฺฤหปเตราศยานุศยํ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺ
วา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา เมณฺฒเกน คฺฤหปตินา ยาวจฺโฉฺร
ตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ส ทฺฤษฺฏสตฺยะ กถยติ- ภควนฺ, กิเมโษ'ปิ ภทฺรํกรนครนิวาสี ชนกาย เอวํ
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วิธานํา ธรฺมาณํา ลาภีติ ? ภควานาห- คฺฤหปเต, ตฺวามาคมฺย ภูยสา สรฺว เอว ชนกาโย ลาภีติ | ตโต 
เมณฺฒโก คฺฤหปติรฺภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | สฺวคฺฤหํ คตฺวา              
นครมธฺเย การฺษาปณานํา ราศึ วฺยวสฺถาปฺย คาถํา ภาษเต – 
 

  โย ทฺรษฺฏมิจฺฉติ ชินํ ชิตราคโทษํ  
นิรฺพนฺธมปฺรติสมํ กรุณาวทาตมฺ | 

  โส'นิศฺจเรณ หฺฤทเยน สุนิศฺจิเตน 
กฺษิปฺรํ ปฺรยาตุ ธนมสฺย มยา ปฺรเทยมฺ ||3|| อิติ || 

 

 ชนกายะ กถยติ- คฺฤหปเต, เศฺรยะ ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย ทรฺศนมฺ ? ส กถยติ- เศฺรยะ | เต                 
กถยนฺติ- ยทฺเยวมฺ, คณไนวํ กฺริยาการะ กฺฤโต คณ เอว อุทฺธาฏยตุ | โก'ตฺร วิโรธะ ? เต กฺริยาการ
มุทฺธาฏย นิรฺคนฺตุมารพฺธาะ | ตตะ ปรสฺปรํ สํฆฏฏเนน น ศกฺนุวนฺติ นิรฺคนฺตุมิติ วชฺรปาณินา ยกฺเษณ  
วิเนยชนานุกมฺปยา วชฺระ กฺษิปฺตะ | ปฺราการสฺย ขณฺฑะ ปติตะ | อเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ               
นิรฺคตานิ, กานิจิตฺ กุตูหลชาตานิ, กานิจิตฺ ปูรฺวไกะ กุศลมูไละ สํโจทฺยมานานิ | เต คตฺวา ภควตะ              
ปาทาภิวนฺทนํ กฺฤตฺวา ปุรโต นิษณฺณะ | ยาวทฺภควตะ สามนฺตเกน ปรฺษตฺ สํนิปติตา | อถ ภควําสฺตํา 
ปรฺษทมภฺยวคาหฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษทฺยาเนกสตฺตฺวสํตานกุศลมูลสมา-           
โรปิกํา ธรฺมเทศนํา กฺฤตวานฺ , ยํา ศฺรุตฺวา ไกศฺจิจฺโฉฺรตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ , ไกศฺจิจฺฉรณ-
คมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ | ภควโต'จิ(ตศฺจิ) รํ ธรฺมํ เทศยโต โภชนกาโล'ติกฺรานฺตะ | เมณฺฒโก 
คฺฤหปติะ กถยติ- ภควนฺ ภกฺตกฺฤตฺยํ กฺริยตามิติ | ภควานาห- คฺฤหปเต, โภชนกาโล'ติกฺรานฺต อิติ | ส 
กถยติ- ภควนฺ, กิมกาเล กลฺปเต ? ภควานาห- ฆฺฤตคุฑศรฺกราปานกานิ เจติ | ตโต เมณฺฒเกน                
คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุสํโฆ'กาลขาทฺยไกรกาล-ปานไกศฺจ สํตรฺปิตะ | ตโต ภควานฺ เมณฺฒกํ 
คฺฤหปตึ สปริวารํ สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิตํ กรฺวฏนิวาสินํ ชนกายํ ยถาภวฺยตยา วินีย ปฺรกฺรานตะ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทานํ เมณฺฒกคฺฤหปติวิภูติปริจฺเฉโท นวมะ || 
 

เรื่องท่ี 10 เมณฺฒกาวทานมฺ 

 ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉฺรุะ- กึ ภทนฺต เมณฺฒเกน 
เมณฺฒกปตฺนฺยา เมณฺฒกปุเตฺรณ เมณฺฒกสฺนุษยา เมณฺฒกทาเสน เมณฺฒกทาสฺยา กรฺม กฺฤตํ เยน 
ษฑภิชฺ าตา มหาปุณฺยาะ สํวฺฤตฺตาะ, ภควโต'นฺติเก สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ, ภควําศฺไจภิราราคิโน น          
วิราคิต อิติ ? ภควานาห- เอภิเรว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธสํภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ 
โอฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิตานฺยวศฺยํภาวีนิ | เอภิะ 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 กลฺปโกฏิศไตรปิ | 
  สามคฺรี  ปฺราปฺย กาลํ จ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ ||1|| 
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 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ วาราณสฺยํา นครฺยํา พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา ราชฺยํา การยติ 
ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ ปฺรศานฺตกลิกลหฑิมฺพฑมรตสฺกโรคาปคตํ  
ศาลีกฺษุโคมหิษีสํปนฺนมขิลมกณฺฏกมฺ | เอกปุตฺรมิว ราชฺยํ ปาลยติ | เตน ขลุ สมเยน วาราณสฺยํา                 
ไนมิตฺติไกรฺทฺวาทศวรฺษิกา อนาวฺฤษฺฏิวรฺยากฺฤตา | ตฺริวิธํ  ทุรฺภิกฺษํ ภวิษฺยติ - จญฺจุ เศฺวตาสฺถิ                     
ศลากาวฺฤตฺติ  จ | ตตฺร  จญฺจุ อุจฺยเต - สมุทฺคเก ตสฺมินฺ มนุษฺยา พีชานิ ปฺรกฺษิปฺย อนาคเต                      
สตฺตฺวาเปกฺษยา สฺถาปยนฺติ | มฺฤตา นาม อเนน เต พีชกานิ กริษฺยนฺตีติ |31 อิทํ สมุทฺคกํ พุทฺธฺวา จญฺจุ 
อุจฺยเต | เศฺวตาสฺถิ นาม ทุรฺภิกฺษมฺ- ตสฺมินฺ กาเล มนุษฺยา อสฺถีนฺยุปสํหฺฤตฺย ตาวตฺ กฺกาถยนฺติ , ยาวตฺ 
ตานฺยสฺถีนิ เศฺวตาสนิ สํวฺฤตฺตานีติ | ตตสฺตตฺกฺกาถํ ปิพนฺติ |32 อิทํ เศฺวตาสฺถิ ทุรฺภิกฺษมิตฺยุจฺยเต |             
ศลากาวฺฤตฺติรฺนาม- ตสฺมินฺ กาเล มนุษฺยาะ ขลุ พิเลภฺโย ธานฺยคุฑกานิ ศลากยา อากฺฤษฺย พหูทกสฺ -
ถาลฺยํา กฺกาถยิตฺวา ปิพนฺติ | อิยํ ศลากาสํพทฺธตฺวาจฺฉลากาวฺฤตฺติริตฺยุจฺยเต | ตโต ราชฺ า พฺรหฺมทตฺ
เตน วาราณสฺยํา ฆณฺฏาวโฆษณํ การิตมฺ- ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต วาราณสีนิวาสินะ เปาราะ | ไนมิตฺติไกรฺ- 
ทฺวาทศวรฺษิกา อนาวฺฤษฺฏิวฺรฺยากฺฤตา ศลากาวฺฤตฺติ ทุรฺภิกฺษมํ จญฺจุ เศฺวตาสฺถิ จ | เยษํา โว                  
ทฺวาทศวรฺษิกํ ภกฺตมสฺติ, ไตะ สฺถาตวฺยมฺ | เตษํา นาสฺติ, เต ยเถษฺฏํ คจฺฉนฺตุ | วิคตทุรฺภิกฺษภยาะ             
สุภิกฺโษ ปุนรปฺยุปาคมิษฺยนฺติ | ตสฺมึศฺจ สมเย วาราณสฺยามนฺยตโม คฺฤหปติราฒฺโย มหาธโน มหาโภโค 
วิสฺตีรฺณปริวาระ | เตน โกษฺ าคาริก อาหูย อุกฺตะ- โภะ ปุรุษ, ภวิษฺยติ เม สปริวาราณํา ทฺวาทศ 
วรฺษาณิ ภกฺตมิติ ? ส กถยติ- อารฺย ภวิษฺยตีติ | ส ตไตฺรวาวสฺถิตะ | สมนนฺตรานุพทฺธํ ไจตตฺ ทุรฺภิกฺษมฺ | 
ตสฺย โกศโกษฺ าคาราะ ปริกฺษีณาะ | สรฺวศฺจ ปริชนะ กาลคตะ | อาตฺมนา ษษฺโ  วฺยาวสฺถิตะ | ตตสฺ
เตน คฺฤหปตินา โกศโกษฺ าคาราณิ โศธยิตฺวา ธานฺยปฺรสฺถ อุปสํหฺฤตะ | โส'สฺย ปตฺนฺยา สฺถาลฺยํา 
ปฺรกฺษิปฺย สาธิตะ | อสติ พุทฺธานามุตฺปาเท ปฺรตฺเยกพุทฺธา โลก อุตฺปทฺยนเต หีนทีนานุกมฺปกาะ                 
ปฺรานฺตศยนภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | ยาวทนฺยตมะ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ชนปทจาริกํา จรนฺ วาราณสี
มนุปฺราปฺตะ | ส ปูรฺวาหฺเว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย วาราณสี  ปิณฺฑาย ปฺรวิษฺฏะ | ส จ คฺฤหปติราตฺม
นา ษษฺโ 'วสฺถิโต โภกฺตุมฺ | ส จ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ'นุปูรฺเวณ ปิณฺฑปาตมฏนฺ ตสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศน-มนุปฺ
ราปฺตะ | ส เตน คฺฤหปตินา ทฺฤษฺฏศฺจิตฺตปฺราสาทิกะ กายปฺราสาทกศฺจ | ทฺฤษฺฏ วา จ ปุนะ                
สํลกฺษยติ- เอตทปฺยหํ ปริตฺยชฺย นิยตํ ปฺราไณรฺวิโยกฺษฺเย | ยนฺนฺวหํ สฺวปฺรตฺยํศมสฺไม ปฺรวฺรชิตาย             
ททฺยามิติ | เตน ภารฺยา อภิหิตา- ภทฺเร, โย มม ปฺรตฺยํศสฺตมหมสฺไม ปฺรวฺรชิตายานุปฺรยจฺฉามีติ |               
สา สํลกฺษยติ- มม สฺวามี น ปริภุงฺกฺเต, กถมหํ ปริโภกฺษฺย อิติ | สา กถยติ- อารฺยปุตฺร, อหมปิ ปฺรตฺยํ
ศมสฺไม ปฺรยจฺฉามิ | เอวํ ปุเตฺรณ สฺนุษฺยา ทาเสน ทาสฺยา จ วิจารฺย สฺวสฺวปฺรตฺยํศาะ ปริตฺยกฺตาะ | 
ตตสฺไตะ สรฺไวะ สํภูย ปฺรตฺเยกพุทฺธะ ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ | กายิกี เตษํา มหาตฺมนํา ธรฺมเทศนา,             
น วาจิกี | ส วิตตปกฺษ อิว หํสราชา อุปริ วิหาย-สมุทฺคมฺย ชฺวลนตปนวรฺษณวิทฺโยตนปฺราติหารฺยาณิ 

                                           
31

ตามต้นฉบับใน Gilgit Mss. อ่านว่า “มฺฤตา นาม อเนน เต พีชกายํ กริษฺยนฺตีติ (เมื่อพวกเราตายไปแล้ว คน
รุ่นต่อไปเหล่านั้นจะทําสิ่งที่ควรทํากับเมล็ดพันธุ์นี้ )” ขณะที่ต้นฉบับอักษรเทวนาครีของไวทย (Vaidya) อ่านว่า “มฺฤตา นาม 
อเนน เต พีชกานิ กริษฺยนฺตีติ” ดู Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, 250. 

32
ตามต้นฉบับใน Gilgit Mss. ปรากฏประโยคว่า “อิทํ ศฺเวตาสฺถิสํพนฺธาตฺ ศฺเวตาสฺถิ อุจฺยเต (เพราะเกี่ยวข้องกับ

กระดูกขาวทุรภิกษภัยนี้จึงถูกเรียกว่า จัญจุ)” ส่วนตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) กับฉบับของไวทย 
(Vaidya) ไม่ปรากฏ ดู Nalinaksha Dutt, ed. (1950), Gilgit Manuscripts, 250; E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The 

Divyāvadāna, 132; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 82; 
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กรฺตุมารพ ฺธะ | อาศุ ปฺฤถคฺชนาวรฺชนกรี ฤทฺธิะ | เต มูลนิกฺฤตฺตา อิว ทฺรุมาะ ปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิธานํ 
กรฺตุมารพฺธาะ | คฺฤหปติะ ปฺรณิธานํ กรฺตุมารพฺธาะ- ยนฺมยา เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤตะ, 
อเนนาหํ กุศลมูเลน ยทิ ริกฺตกานิ โกศโกษฺ าคาราณิ สหทรฺศนานฺเม ปูรฺณานิ สฺยุะ- เอวํวิธานํา จ               
ธรฺมาณํา ลาภี สฺยามฺ, ปฺรติวิศิษฺฏตรํ จาตะ ศาสฺตารมาราคเยยํ มา วิราคเยยมิติ | ปตฺนี ปฺรณิธานํ               
กรฺตุมารพฺธา- ยนฺมยา เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤตะ, อเนนาหํ กุศลมูเลน ยทฺเยกสฺยารฺถาย              
สฺถาลี ปเจยมฺ, สา ศเตนาปิ ปริภุชฺเยต, สหสฺเรณาปิ, น ปริกฺษยํ คจฺเฉตฺ , ยาวนฺมยา ปฺรโยโค'                      
ปฺรติปฺรศฺรพฺธะ, อิตฺเยวํวิธานํา จ ธรฺมาณํา ลาภินี สฺยามฺ , ปฺรติวิศิษฺฏตรํ จาตะ ศาสฺตารมาราค -             
เยยํ มา วิราคเยยมิติ | สฺนุษา ปฺรณิธานํ กรฺตุมารพฺธา- ยนฺมยา เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤตะ, 
อเนนาหํ กุศลมูเลน ยทฺเยกสฺย คนฺธํ โยชเยยมฺ, ศตํ วา สหสฺรํ วา คนฺธํ ฆฺราสฺยติ, ตํ น จ ปริกฺษยํ คจฺเฉ
ยุรฺยาวนฺมยา อปฺรติปฺรศฺรพฺธมฺ- เอวํวิธานํา จ ธรฺมาณํา ลาภี สฺยามฺ, ปฺรติวิศิษฺฏตรํ จาตะ ศาสฺตารมา-
ราคเยยํ มา วิราคเยยมิติ | ทาสะ ปฺรณิธานํ กรฺตุมารพฺธะ- ยนฺมยา เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ              
กฺฤตะ, อเนนาหํ กุศลมูเลน ยทฺเยกหลสีรํ กฺฤเษยมฺ, สปฺต สีราะ กฺฤษฏาะ สฺยุะ- เอวํวิธานํา ธรฺมาณํา จ 
ลาภี สฺยามฺ, ปฺรติวิศิษฺฏตรํ จาตะ ศาสฺตารมาราคเยยํ มา วิราคเยยมิติ | ทาสี ปฺรณิธานํ กรฺตุมารพฺธา- 
เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การะ กฺฤตะ, อเนนาหํ กุศลมูเลน ยทฺเยกํา มาตฺรามารเภยมฺ, สปฺต มาตฺราะ 
สํปทฺเยรนฺ- เอวํวิธานํา ธรฺมาณํา จ ลาภินี สฺยามฺ, ปฺรติวิศิษฺฏตรํ จาตะ ศาสฺตารมาราคเยยํ มา วิราค
เยยมิติ | ไตศฺไจวํ ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ | ส จ มหาตฺมา ปฺรตฺเยก-พุทฺธสฺเตษามนุกมฺปยา ฤทฺธฺยา อุปริ ราช
กุลสฺโยปริษฺฏาตฺ สํปฺรสฺถิตะ || 
 เตน ขลุ สมเยน ราชา พฺรหฺมทตฺต อุปริปฺราสาทตลคตสฺติษฺ ติ | ตสฺย ฤทฺธฺยา คจฺฉโต 
ราชฺโ   พฺรหฺมทตฺตสฺโยปริ ฉายา นิปติตา | ส อูรฺธฺวมุโข  นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ปศฺยติ ตํ ปฺรตฺเยกพุทฺธํ |          
ตสฺไยตทภวตฺ- กสฺยาปฺยเนน มหาตฺมนา ฤทฺธิมหาลางฺคไลรฺทาริทฺรยรมูลานฺยุตฺปาฏิตานิ | พลวตี อาศา 
| ตโต'เสา คฺฤหปติะ โกศโกษฺ าคาราณิ ปฺรตฺยเวกฺษิตุมารพฺโธ ยาวตฺปูรฺณานิ ปศฺยติ | ส ปตฺนีมามนฺตฺร-
ยเต- มม ตาวตฺ ปฺรณิธานํ ปูรฺณมฺ , ยุษฺมากมปีทานี  ปศฺยาม อิติ | ตโต ทาสฺยา ธานฺยานาเมกํา               
มาตฺรามารพฺธา ปริกรฺมยิตุมฺ , สปต มาตฺราะ สํปนฺนาะ | ปตฺนฺยา เอกสฺยารฺถาย  สฺถาลี สาธิตา ,             
สรฺไวสฺไตะ ปริภุกฺตมฺ, ตไถวาวสฺถิตา | ปฺราติเวศฺไยรเนไกศฺจ ปฺราณิศตสหสฺไระ ปริภุกฺตมฺ , ตไถวาว-           
สฺถิตา | ตไถว ปุตฺรสฺย สฺนุษายา ทาสสฺย ปฺรณิธิะ สิทฺธา | ตโต คฺฤหปตินา ฆณฺฏาวโฆษณํ การิตํ              
วาราณสฺยามฺ- โย ภวนฺโต'นฺเนนารฺถี, ส อาคจฺฉตุ อิติ | วาราณสฺยามุจฺจ- ศพฺโท มหาศพฺโท ชาตะ |  
ราชฺ า ศฺรุตมฺ| กถยติ- กิเมษ ภวนฺต อุจฺจศพฺโท มหาศพฺท อิติ ?  อมาตฺไยะ สมาขฺยาตมฺ- เทว, อมุเกน 
คฺฤหปตินา โกศโกษฺ าคาราณิ อุทฺธาฏิตานีติ | ราชา ตมาหูย กถยติ- ยทา สรฺว เอว โลกะ กาลคตะ, 
ตทา ตฺวยา โกศโกษฺ าคาราณฺยุทฺธาฏิตานีติ | เทว, กสฺย โกศโกษฺ าคาราณฺยุทฺธาฏิตานีติ ? อปิ ตุ          
อทฺไยว เม พีชมุปฺตมทฺไยว ผลทายกมิติ | ราชา ปฺฤจฺฉติ- ยถา กถมฺ ? ส เอตตฺ ปฺรกรณํ วิสฺตเรณา-            
โรจยติ | ราชา กถยติ- คฺฤหปเต, ตฺวยา อเสา มหาตฺมา ปิณฺฑเกน ปฺรติปาทิตะ ? เทว มไยว                
ปฺรติปาทิตะ | โส'ภิปฺรสนฺโน คาถํา ภาษเต- 
 

  อโห คุณมยํ เกฺษตฺรํ สรฺวโทษวิวรฺชิตมฺ | 
  ยตฺโรปฺตํ พีชมทฺไยว อทฺไยว ผลทายกมฺ ||2|| อิติ || 
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 กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย'เสา คฺฤหปติรฺคฺฤหปติปตฺนี คฺฤหปติปุตฺโร คฺฤหปติสฺนุษา คฺฤหปติ
ทาโส คฺฤหปติทาสี, อยเมว เมณฺฒฺโก คฺฤหปติะ เมณฺฒกปตฺนี เมณฺฒกปุตฺโร เมณฺฒกสฺนุษา เมณฺฒก
ทาโส เมณฺฒกทาสี จ | ยเทภิะ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ การานฺ กฺฤตฺวา ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ , ตสฺย กรฺมาโณ                  
วิปาเกน ษฑฺ มหาปุณฺยา ชาตาะ, มมานฺติเก ทฺฤษฺฏสตฺยานิ | อหํ ไจภิะ ปฺรตฺเยกพุทฺธโกฏีศต -             
สหสฺเรภฺยะ ปฺรติวิศิษฺฏะ ศาสฺตา อาราคิโต น วิราคิตะ | อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานํา กรฺมณาเม
กานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ, เอกานฺตศุกฺลานํา กรฺมณาเมกานฺตศุกฺละ, วฺยติมิศฺราณํา วฺยติมิศฺระ | ตสฺมาตฺตรฺ
หิ เอวํ ศิกฺษิตวฺยมฺ, ยเทกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ, เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวา
โภคะ กรณียะ | อิตฺเยวํ โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน เมณฺฒกาวทานํ ทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 11 อโศกวรฺณาวทานมฺ 

 เอวํ มยา ศฺรุตมฺ | เอกสฺมินฺ สมเย ภควานฺ สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต ราชภี                  
ราชมาไตฺรรฺธนิภิะ เปาไระ เศฺรษฺ  ิภิะ สารฺถวาไหรฺเทไวรฺนาไครสุไรรฺยกฺไษรฺครุไฑะ กินฺนไรรฺมโหรไคริติ                   
เทวนาคยกฺษาสุรครุฑกินฺนรมโหรคาภฺยรฺจิโต พุทฺโธ ภควานฺ ชฺ าโต มหาปุณฺโย ลาภี จีวรปิณฺฑปาต-
ศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺการาณํา สศฺราวกสํโฆ ไวศาลฺยํา วิหรติ สฺม มรฺกฏหฺรทตีเร กูฏาคาร
ศาลายามฺ | เตน ขลุ สมเยน ไวศาลิกา ลิจฺฉวย อิทเมวํรูปํ กฺริยาการมการฺษุะ - ปญฺจทศฺยํา ภวนฺตะ 
ปกฺษสฺย อษฺฏมฺยํา จตุรฺทศยํา จ ปฺราณิโน หนฺตฺวยา ยตฺการณเมยุรฺมนุษฺยา มําสมนฺเวษนฺต อิติ | เตน 
ขลุ สมเยน อนฺยตโม โคฆาตโก มหานฺตํ วฺฤษภมาทาย นครานฺนิษฺกฺรมติ ปฺรฆาตยิตุมฺ | ตเมนํ มหาชน
กายะ ปฺฤษฺ ตะ ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺโธ มําสารฺถี กถยติ- ศีฆฺรเมนํ วฺฤษํ ฆาตย, วยํ มําเสนารฺถิน อิติ | ส 
กถยติ- เอวํ กริษฺยามิ , กึ ตุ มุหูรฺตมุทีกฺษธฺวมิติ | ตโต วฺฤษ อีทฺฤศมนารฺถํ วโจ ทุรุกฺตํ ศฺรุตฺวา                   
ภีตสฺตฺรสฺตะ สํวิคฺน อาหฺฤษฺฏโรมกูป อิตศฺจามุตศฺจ สํภฺรานฺโต นิรีกฺษเต , จินฺตยติ จ- โก มํา กฺฤจฺฉฺรสํ
กฏสํพาธปฺราปฺตมตฺราณมศรณมิษฺเฏน ชีวิเตนาจฺฉาทเยทิติ | ส ไจวํ วิหฺวลวทนสฺตฺราณานฺเวษี ติษฺ ติ | 
ภควําศฺจ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต ไวศาลี ปิณฺฑาย             
ปฺราวิศตฺ | อถาเสา ททรฺศ พุทฺธํ ภควนฺตํ ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยานุวฺยญฺชไนรฺ-
วิราชิตคาตฺรํ วฺยามปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตมศีตฺยานุวฺยญฺ -
ชไนรฺวิราชิตคาตฺรํ วฺยามปฺรภาลํกฺฤตํ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรภํ ชงฺคมมิว รตฺนปรฺวตํ สมนฺตโต ภทฺรกมฺ |                 
สหทรฺศไนศฺจาสฺย ภควโต'นฺติเก จิตฺตมภิปฺรสนฺนมฺ | ปฺรสนฺนจิตฺตศฺจ สํลกฺษยติ- ปฺราสาทิโก'ยํ                
สตฺตฺววิเศษะ | ศกฺษฺยตฺเยโษ มม ปฺราณปริตฺราณํ กรฺตุมฺ | ยนฺนฺวหเมนมุปสํกฺรเมยมิติ | อถ ส วฺฤโษ 
ภควตฺยเวกฺษาวานฺ ปฺรติพทฺธจิตฺตะ เอโษ เม ศรณมิติ สหสฺไรว ตานิ ทฺฤฒานิ วรตฺรกาณิ พนฺธนานิ 
ฉิตฺตฺวา ปฺรธาวนฺ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺโยภาภฺยํา ชานุภฺยํา ภควตะ ปาทโยรฺนิปตฺย 
ปาเทา ชิหฺวยา นิเลฒุมารพฺธะ | ส จาสฺย เราทฺรกรฺมา โคฆาตกะ ปฺฤษฺ ตะ ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺธ เอว 
ศสฺตฺรวฺยคฺรหสฺตะ | ตโต ภควําสฺตํ เราทฺรกรฺมาณํ โคฆาตกมิทมมโวจตฺ- กุรุษฺว ตฺวํ โภะ ปุรุษ อเนน 
โควฺฤษเภณ สารฺธํ สาตฺมฺยมฺ | ชีวิเตนาจฺฉาทเยติ | ส กถยติ- นาหํ ภทนฺต ปฺรภวามฺเยนํ ชีวิเตนาจฺฉาท- 
ยิตุมฺ | ตตฺกสฺย เหโตะ ? มยา เอษ พหุนา มูลฺเยน กฺรีตะ | ปุตฺรทารํ จ เม พหุ โปษิตวฺยมิติ |                 
ภควานาห- ยทิ มูลฺยํ ทียเต, ปฺรติมุญฺจสีติ ? | ส กถยติ- ปฺรติโมกฺษฺยามิ ภควนฺนิติ | สหจิตฺโตตฺปาทาทฺ-
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ภควตะ ศกฺโร เทเวนฺทฺระ การฺษาปณสหสฺรตฺรยมาทาย ภควตะ ปุรสฺตาทสฺถาตฺ | อถ ภควานฺ ศกฺรํ 
เทเวนฺทฺรมิทมโวจตฺ- อนุปฺรยจฺฉ เกาศิก อสฺย โคฆาตกสฺย ตฺริคุณํ มูลฺยมฺ | อทาจฺฉกฺโร เทเวนฺทฺรสฺตสฺย 
โคฆาตกสฺย การฺษาปณสหสฺรตฺรยสรสฺรํ วฺฤษมูลฺยมฺ | อถ โคฆาตกะ การฺษาปณสหสฺรตฺรยํ วฺฤษมูลฺยมํ 
คฺฤหีตฺวา หฺฤษฺฏสฺตุษฺฏะ ปฺรมุทิโต ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ตํ โควฺฤษํ พนฺธนานฺมุกฺตฺวา             
ปฺรกฺรานฺตะ | ศกฺโร เทเวนฺทฺโร ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ตไตฺรวานฺตรฺหิตะ || 
 อถ โควฺฤโษ คตปฺรตฺยาคตปฺราโณ ภูยสฺยา มาตฺรยา ภควตฺยภิปฺรสนฺโน ภควนฺตํ ตฺริะ             
ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย ปฺฤษฺ ตะ ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺโธ ภควโต มุขํ วฺยวโลกยมาโน'สฺถาตฺ | อถ ภควานฺ สฺมิตม
การฺษีตฺ | ธรฺมตา ขลุ ยสฺมินฺ สมเย พุทฺธา ภควนฺตะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ, ตสฺมินฺ สมเย นีลปีตโลหิตาว-
ทาตาะ ปุษฺปปราคปทฺมราควชฺรไวทูรฺยมุสารคลฺวารฺกโลหิตกาทกฺษิณาวรฺตศงฺขศิลาปฺรวาล -                  
ชาตรูปรชตวรฺณา อรฺจิโษ มุขานฺนิศฺจารฺย กาศฺจิทธสฺตาทฺคจฺฉนฺติ , กาศฺจิทุปริษฺฏาทฺคจฺฉนฺติ | ยา               
อธสฺตาทฺคจฺฉนฺติ, ตาะ สํชีวํ กาลสูตฺรํ เรารวํ มหาเรารวํ ตปนํ ปฺรตาปนมวีจิมรฺพุทํ นิรรฺพุทมฏฏํ หหวํ 
หุหุวมุตฺปลํ ปทฺมํ มหาปทฺมปรฺยนฺตานฺ นรกานฺ คตฺวา เย อุษฺณนรกาสฺเตษุ ศีตีภูตฺวา นิปตนฺติ , เย ศีต-
นรกาสฺเตษูษฺณีภูตฺวา นิปตนฺติ | เตน เตษํา สตฺตฺวานํา การณาวิเศษาะ ปฺรติปฺรสฺรภฺยนฺเต | เตษาเมวํ 
ภวติ- กึ นุ วยํ ภวนฺต อิตศฺจฺยุตาะ, อาโหสฺวิทนฺยตฺโรปปนฺนา อิติ | เตษํา ปฺรสาทสํชนนารฺถํ ภควานฺ  
นิรฺมิตํ วิสรฺชยติ | เตษํา นิรฺมิตํ ทฺฤษฺฏวา เอวํ ภวติ- น หฺเยว วยํ ภวนฺต อิตศฺจฺยุตาะ, นาปฺยนฺยตฺโรป-
ปนฺนา อิติ | อปิ ตฺวยมปูรฺวทรฺศนะ สตฺตฺวะ, อสฺยานุภาเวนาสฺมากํ การณาวิเศษาะ ปฺรติปฺรสฺรพฺธา อิติ | 
เต นิรฺมิเต จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตนฺนรกเวทนียํ กรฺม กฺษปยิตฺวา เทวมนุษฺเยษุ ปฺรติสํธึ คฺฤหฺณนฺติ ยตฺร         
สตฺยานํา ภาชนภูตา ภวนฺติ | ยา อุปริษฺฏาทฺคจฺฉนฺติ, ตาศฺจาตุรฺมหาราชกายิกานฺ เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ           
ยามําสฺตุษิตานฺ นิรฺมาณรตีนฺ ปรนิรฺมิตวศวรฺติโน พฺรหฺมกายิกานฺ พฺรหฺมปุโรหิตานฺ มหาพฺรหฺมณะ   
ปรีตฺตาภานปฺรมาณาภานาภาสฺวรานฺ  ปรีตฺตศุภานปฺรมาณศุภานฺ  ศุภกฺฤตฺสฺนานนภฺรกานฺ             
ปุณฺยปฺรสวานฺ พฺฤหตฺผลานพฺฤหานตปานฺ สุทฺฤศานฺ สุทรฺศนานกนิษฺ ปรฺยนฺตานฺ เทวานฺ คตฺวา อนิตฺยํ 
ทุะขํ ศูนฺยมนาตฺเมตฺยุทฺโธษยนฺติ | คาถาทฺวยํ ภาษนฺเต – 
 

  อารภธฺวํ นิษฺกฺรามต ยุชฺยธฺวํ พุทฺธศาสเน | 
  ธุนีต มฺฤตฺยุนะ ไสนฺยํ นฑาคารมิว กุญฺชระ ||1||  
 

  โย หฺยสฺมินฺ ธรฺมวินเย อปฺรมตฺตศฺจริษฺยติ | 
  ปฺรหาย ชาติสํสารํ ทุะขสฺยานฺตํ กริษฺยติ ||2|| อิติ || 
 

 อถ ตา อรฺจิษสฺตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺรํ โลกธาตุมนฺวาหิณฺฑฺย ภควนฺตเมว ปฺฤษฺ ตะ             
ปฺฤษฺ ตะ สมนุคจฺฉนฺติ | ตทฺยทิ ภควานตีตํ กรฺม วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ภควตะ ปฺฤษฺโต'นฺตรฺธียนฺเต | 
อนาคตํ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ปุรสฺตาทนฺตรฺธียนฺเต | นรโกปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ , ปาทตเล'
นฺตรฺธียนฺเต | ติรฺยคุปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ปาษฺณฺรฺยามนฺตรฺธียนฺเต | เปฺรโตปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม 
ภวติ, ปาทางฺคุษฺเ 'นฺตรฺธียนฺเต | มนุษฺโยปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ชานุโนรนฺตรฺธียนฺเต | พลจกฺรวรฺติ
ราชฺยํ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, วาเม กรตเล'นฺตรฺธียนฺเต | พลจกฺรวรฺติราชฺยํ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, ทกฺษิเณ           
กรตเล'นฺตรฺธียนฺเต | เทโวปปตฺตึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, นาภฺยามนฺตรฺธียนฺเต | ศฺราวกโพธึ วฺยากรฺตุกาโม 
ภวติ, อาสฺเย'นฺตรฺธียนฺเต | ปฺรตฺเยกํา โพธึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, อูรฺณายามนฺตรฺธียนฺเต | อนุตฺตรํา 
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สมฺยกฺสํโพธึ วฺยากรฺตุกาโม ภวติ, อุษฺณีเษ'นฺตรฺธียนฺเต | อถ ตา อรฺจิโษ ภควนฺตํ ตฺริะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย 
ภควต อูรฺณายามนฺตรฺหิตาะ || 
 อถายุษฺมานานนฺทะ กฺฤตกรปุโฏ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉ- 
 

  นานาวิโธ รงฺคสหสฺรจิตฺโร  
วกฺตฺรานฺตรานฺนิษฺกสิตะ กลาปะ | 

  อวภาษิตา เยน ทิศะ สมนฺตา- 
ทฺวิวากเรโณทยตา ยไถว ||3|| 
 

คาถํา จ ภาษเต- 
 

  วิคโตทฺภวา ไทนฺยมทปฺรหีณา 
พุทฺธา ชคตฺยุตฺตมเหตุภูตาะ | 

  นาการณํ ศงฺขมฺฤณาลเคารํ 
สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ชินา ชิตารยะ ||4||  
 

  ตตฺกาลํ สฺวยมธิคมฺย ธีร ชิตารยะ 
เศฺรตฺฤาณํา ศฺรมณ ชิเนนฺทฺร กางฺกฺษิตานามฺ | 

  ธีราภิรฺมุนิวฺฤษ วาคฺภิรุตฺตมาภิ- 
รุตฺปนฺนํ วฺยปนย สํศยํ ศุภาภิะ ||5||  
 

  นากสฺมาลฺลวณชลาทฺริราชฺไธรฺยาะ 
สํพุทฺธาะ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ นาถาะ | 

  ยสฺยารฺเถ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ธีรา- 
สฺตํ โศฺรตุ สมภิลษนฺติ เต ชไนฆาะ ||6|| อิติ || 
 

 ภควานาห- เอวเมตทานนฺท, เอวเมตตฺ | นาเหตฺวปฺรตฺยยมานนฺท ตถาคตา อรฺหนฺตะ 
สมฺยกฺสํพุทฺธาะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ | ทฺฤษฺฏสฺเต อานนฺท อยํ โควฺฤษะ ? ทฺฤษฺโฏ ภทนฺต | เอษ 
อานนฺท โควฺฤษสฺตถาคตสฺยานฺติเก ปฺรสนฺนจิตฺตะ สปฺตเม ทิวเส กาลํ กฺฤตฺวา จาตุรฺมหาราชิเกษุ 
เทเวษูปปตฺสฺยเต | ไวศฺรวณสฺย มหาราชสฺย ปุตฺโร ภวิษฺยติ | ตตศฺจฺยุตฺวา ตฺรายสฺตฺรึเศษุ เทเวษูป-
ปตฺสฺยเต | ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺย ปุตฺโร ภวิษฺยติ | ตตศฺจฺยุตฺวา ยาเมษุ เทเวษูปปตฺสฺยเต | ยามสฺย 
เทวสฺย ปุตฺโร ภวิษฺยติ | ตตศฺจฺยุตฺวา ตุษิเตษุ เทเวษูปปตฺสฺยเต | ส ตุษิตสฺย เทวสฺย ปุตฺโร ภวิษฺยติ | 
ตตศฺจฺยุตฺวา นิรฺมาณรติษุ เทเวษูปปตฺสฺยเต | สุนิรฺมิตสฺย เทวปุตฺรสฺย ปุตฺโร ภวิษฺยติ | ตตศฺจฺยุตฺวา              
ปรนิรฺมิตวศวรฺติษุ เทเวษูปปตฺสฺยเต | วศวรฺติโน เทวปุตฺรสฺย ปุตฺโร ภวิษฺยติ | ตทนยา สํตตฺยา นวนว-
ติกลฺปสหสฺราณิ วินิปาตํ น คมิษฺยติ | ตตะ กามาวจเรษุ เทเวษุ ทิวฺยํ สุขมนุภูย ปศฺจิเม ภเว ปศฺจิเม           
นิเกเต สมุจฺฉฺรเย ปศฺจิเม อาตฺมภาวปฺรติลมฺเภ มนุษฺยตฺวํ ปฺรติลภฺย ราชา ภวิษฺยติ อโศกวรฺโณ นาม 
จกฺรวรฺตี จตุรรฺณวานฺตวิเชตา ธารฺมิโก ธรฺมราชะ สปฺตรตฺนสมนฺวาคตะ | ตสฺเยมานฺเยวํรูปาณิ สปฺต            
รตฺนานิ ภวิษฺยนฺติ | ตทฺยถา- จกฺรรตฺน หสฺติรตฺนมศฺวรตฺนํ มณิรตฺนํ สฺตฺรีรตฺนํ คฺฤหปติรตฺนํ ปริณายก
รตฺนเมว สปฺตมมฺ | ปูรฺณํ จาสฺย ภวิษฺยติ สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณา ปรไสนฺย-              
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ปฺรมรฺทกานามฺ | ส อิมาเมว สมุทฺรปรฺยนฺตํา มหาปฺฤถิวีมขิลามกณฺฏกามนุตฺปีฑามทณฺเฑนาศสฺเตฺรณ 
ธรฺมฺเยน สมเยนาภินิรฺชิตฺย อธฺยาวตฺสฺยติ | โส'ปเรณ สมเยน ทานานิ ทตฺวา จกฺรวรฺติราชฺยมปหาย 
เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ....สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกํา ปฺรวฺรชฺย ปฺรตฺเยกํา 
โพธึ สากฺษาตฺกริษฺยติ, อโศกวรฺโณ นาม ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ภวิษฺยติ | อถายุษฺมานานนฺทะ กฺฤตกรปุโฏ 
ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉ- กึ ภทนฺต อเนน โควฺฤเษณ กรฺม กฺฤตํ เยน ติรฺยคฺโยนาวุปปนฺนะ, กึ กรฺม กฺฤตํ เยน 
ทิวฺยมานุษสุขมนุภูย ปฺรตฺเยกํา โพธิมธิคมิษฺยติ ? ภควานาห- อเนไนว อานนฺท โควฺฤเษณ กรฺมาณิ             
กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธสํภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิตานฺยวศฺยํภาวินี | โควฺฤเษณ               
กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ โก'นฺยะ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ ? น หฺยานนฺท กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ พาหฺเย          
ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต, นาพฺธาเตา, น เตโชธาเตา, น วายุธาเตา, อปิ ตูปาตฺเตษฺเวว สฺกนฺธธาตฺวาย-
ตเนษุ กรฺมาณิ วิปจฺยนฺเต ศุภาศุภานิ จ | 
 

  น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ อปิ กลฺปศไตรปิ | 
  สามคฺรี  ปฺราปฺย กาลํ จ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ ||7|| 
 

 ภูตปูรฺวมานนฺท อตีเต'ธฺวนิ เอกนวเต กลฺเป วิปศฺยี นาม สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลก อุทปาทิ              
วิทฺยาจรณสํปนฺนะ สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณํา พุทฺโธ ภควานฺ |              
ส พนฺธุมตี ราชธานีมุปนิศฺริตฺย วิหรติ , อนฺยตมสฺมินฺ วนษณฺเฑ | ตสฺย นาติทูเร ษษฺฏิภิกฺษวะ              
ปฺรติวสนฺตฺยารณฺยกาะ ปิณฺฑปาติกาะ | สรฺเว จ วีตราคา วิคตทฺเวษา วิคตโมหา ยาวตฺ ปญฺจมาตฺราณิ 
ธูรฺตกศตานิ เตน เตนาหิณฺฑยมานานิ ตํ ปฺรเทศมนุปฺราปฺตานิ | เตษาเมตทภวตฺ- เอเต หิ ปฺรวฺรชิตา 
มหาตฺมานะ อีทฺฤเศษุ สฺถาเนษฺวภิรมนฺเต | ยทฺเยษํา ชีวิโตปจฺเฉทํ น กริษฺยามะ, น ภูย เอตสฺมินฺ                
ปฺรเทเศ สฺวสฺไถรฺวิหรฺตวฺยํ ภวิษฺยติ | ยทฺยปฺเยเต มหาตฺมานะ สรฺวสตฺตฺวหิโตทยปฺรวฺฤตฺตา น ปเรษามา
โรจยิษฺยนฺติ , ตถาปฺเยษํา ปฺรธานปุรุษา อุปสํกฺรมิษฺยนฺติ | เต'สฺมากํ ราชฺ ะ สมรฺปยิษฺยนฺติ |                  
ตตฺ ราสฺมาภิศฺ จารกาวรุทฺ ไธรฺ มรฺ ตวฺ ยํ  ภวิษฺ ยติ  |  กถมตฺ ร  ปฺ รติปตฺตวฺยมิติ ?  เอกสฺตตฺ ไรว                        
นิรฺฆฺฤณหฺฤทยสฺตฺยกฺตปรโลกะ| ส กถยติ- อฆาตยิตฺวา เอกานฺ กุตะ เกฺษม อิติ ? ไตสฺเต ชีวิตาทฺวฺย-
ปโรปิตาะ | เต ไจตตฺกรฺม กฺฤตฺวา ปาปกมกุศลเมกนวติกลฺปานปาเยษูปปนฺนาะ | ยทฺภูยสา ตุ นรเกษุ 
ติรฺยคฺโยเนา อุปปนฺนาศฺจ สนฺโต นิตฺยํ ศสฺเตฺรณ ปฺรฆาติตาะ | ตตฺร โย'เสา เจารสฺเตษํา สมาทาปกะ,             
ส เอวายํ โควฺฤษะ | ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน อิยนฺตํ กาลํ น กทาจิตฺ สุคเตา อุปปนฺนะ | ยตฺปุนริทานี  
มมานฺติเก จิตฺตํ ปฺรสาทิตมฺ, ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ทิวฺยํ มานุษํ สุขมนุภูย ปฺรตฺเยกํา โพธิมธิคมิษฺยติ | 
เอวํ หิ อานนฺท ตถาคตานํา จิตฺตปฺรสาโท'ปฺยจินฺตฺยวิปากะ, กึ ปุนะ ปฺรณิธานมฺ | ตสฺมาตฺตรฺหิ อานนฺท 
เอวํ ศิกฺษิตวฺยํ ยตฺสฺโตกสฺโตกํ มุหูรฺตมุหูรฺตมนฺตโต'จฺฉฏาสํฆาตมาตฺรมปิ ตถาคตมาการตะ สมนุสฺมริษฺยา
มีตฺเยวํ เต อานนฺท ศิกฺษิตวฺยมฺ | 
 อถายุษฺมานฺ อานนฺโท ภควโต ภาษิตมภฺยานนฺทฺยานุโมทฺย ภิกฺษูณํา ปุรสฺตาทฺคาถา              
ภาษเต- 
 

  อโห นาถสฺย การุณฺย สรฺวชฺ สฺย หิไตษิณะ | 
  สุกฺฤเตไนว วาตฺสลฺยํ ยสฺเยทฺฤศมหาทฺภุตมฺ ||8|| 
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  อาปนฺโน หิ ปรํ กฺฤจฺฉฺรํ โควฺฤโษ เยน โมจิตะ | 
  วฺยากฺฤตศฺจ ภเว ทิวฺเย ปฺรตฺเยกศฺจ ชิโน หฺยเสา ||9||อิติ|| 
 

 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน'โศกาวรฺณาวทานเมกาทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 12 ปฺราติหารฺยสูตฺรมฺ 

 ส ภควานฺ ราชคฺฤเห วิหรติ เวณุวเน กลนฺทกนิวาเป สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต 
ราชภี ราชมาไตฺรรฺธนิภิะ เปาไระ เศฺรษฺ  ิภิะ สารฺถวาไหรฺเทไวรฺนาไครฺยกฺไษรสุไรรฺครุไฑะ                       
กินฺนไรรฺมโหรไคริติ เทวนาคยกฺษาสุรครุฑกินฺนรมโหรคาภฺยรฺจิโต พุทฺโธ ภควานฺ ชฺ าโต มหาปุณฺโย 
ลาภี จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺการาณํา สศฺราวกสํโฆ ทิวฺยานํา มานุษฺยานํา จ 
ภควานนุปลิปฺโต วิหรติ ปทฺมปตฺรมิวามฺภสา | 
 เตน ขลุ สมเยน ราชคฺฤเห นคเร ษฏฺ ปูรฺณาทฺยาะ ศาสฺตาโร'สรฺวชฺ าะ สรฺวชฺ มานินะ                
ปฺรติวสนฺติ สฺม | ตทฺยถา– ปูรฺณะ กาศฺยปะ, มสฺกรี โคศาลีปุตฺระ, สํชยี ไวรฏฏีปุตฺระ, อชิตะ เกศ-           
กมฺพละ, กกุทะ กาตฺยายนะ, นิรฺคฺรนฺโถ ชฺ าติปุตฺระ | อถ ษณฺณํ ปูรฺณาทีนํา ตีรฺถฺยานํา กุตูหลศาลายํา 
สํนิษณฺณานํา สํนิปติตานามยเมวํรูโป'ภูทนฺตรากถาสมุทาหาระ- ยตฺขลุ ภวนฺโต ชานีรนฺ- ยทา ศฺรมโณ 
เคาตโม โลเก'นุตฺปนฺนะ, ตทา วย สตฺกฺฤตาศฺจาภูวนฺ คุรุกฺฤตาศฺจ มานิตาศฺจ ปูชิตาศฺจ ราชฺ ำ                 
ราชมาตฺราณํา พฺราหฺมณานํา คฺฤหปตีนํา ไนคมานํา ชานปทานํา เศฺรษฺ  ินํา สารฺถวาหานามฺ | ลาภินศฺ-
จาภูวํศฺจีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺการาณามฺ | ยทา ตุ ศฺรมโณ เคาตโม โลเก 
อุตฺปนฺนะ, ตทา ศฺรมโณ เคาตมะ สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต ราชฺ ำ ราชมาตฺราณํา                       
พฺราหฺมณานํา คฺฤหปตีนํา ไนคมานํา ชานปทานํา เศฺรษฺ  ินํา สารฺถวาหานามฺ | ลาภี จ ศฺรมโณ เคาตมะ 
สศฺราวกสํฆศฺจีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺการาณามฺ | อสฺมากํ จ ลาภสตฺการะ              
สรฺเวณ สรฺวํ สมุจฺฉินฺนะ | วยํ สฺม ฤทฺธิมนฺโต ชฺ านวาทินะ | ศฺรมโณ'ปิ เคาตโม ริทฺธิมานฺ ชฺ านวาทีตฺ-
ยาตฺมานํ ปฺรติชานีเต | อรฺหติ ชฺ านวาที ชฺ านวาทินา สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ 
วิทรฺศยิตุมฺ | ยทฺเยกํ ศฺรมโณ เคาตโม'นุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ, วยํ ทฺเว | ทฺเว 
ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ จตฺวาริ | จตฺวาริ ศฺรมโณ เคาตมะ, วยมษฺเฏา | อษฺเฏา ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ 
โษฑศ | โษฑศ ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ ทฺวาตฺรึศทิติ ยาวจฺฉฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติ-
หารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ , วยํ ตทฺทฺวิคุณํ ตตฺรฺตฺริคุณํ วิทรฺศยิษฺยามะ | อุปารฺธํ มารฺคํ ศฺรมโณ เคาตม           
อาคจฺฉตุ, วยมปฺยุปารฺธํ มารฺคํ คมิษฺยามะ | ตตฺราสฺมากํ ภวตุ ศฺรมเณน เคาตเมน สารฺธมุตฺตเร 
มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | อถ มารสฺย ปาปียส เอตทภวตฺ– อสกฺฤทสกฺฤนฺมยา ศฺรมณสฺย              
เคาตมสฺย ปฺรากฺรานฺตมฺ, น จ กทาจิทวตาโร ลพฺธะ | ยนฺนฺวหํ ตีรฺถฺยานํา ปฺรหเรยมฺ | อิติ วิทิตฺวา               
ปูรณวทาตฺมานมภินิรฺมาย อุปริ วิหายสมภฺยุทฺคมฺย ชฺวลนตปนวรฺษณวิทฺโยตนปฺราติหารฺยาณิ กฺฤตฺวา 
มสฺกริณํ โคศาลีปุตฺรมามนฺตฺรยเต- ยตฺขลุ มสฺกรินฺ ชานียาะ- อหํ ริทฺธิมานฺ ชฺ านวาที, ศฺรมโณ เคาตโม               
ริทฺธิมานฺ ชฺ านวาทีตฺยาตฺมานํ ปริชานีเต | อรฺหติ ชฺ านวาที ชฺ านวาทินา สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม 
ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | ยทฺเยกํ ศฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ, 
อหํ ทฺเว | ทฺเว ศฺรมโณ เคาตมะ, อหํ จตฺวาริ | จตฺวาริ ศฺรมโณ เคาตมะ, อหมษฺเฏา | อษฺเฏา ศฺรมโณ 
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เคาตมะ, อหํ โษฑศ | โษฑศ ศฺรมโณ เคาตมะ, อหํ ทฺวาตฺรึศทิติ ยาวจฺฉฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร มนุษฺย- 
ธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ, วยํ ตทฺทฺวิคุณมุตฺตเร มนุษฺยธรฺมํ ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามะ | 
อุปารฺธํ มารฺคํ ศฺรมโณ เคาตม อาคจฺฉตุ, อหมปฺยุปารฺธํ มารฺคํ คมิษฺยามิ | ตตฺราสฺมากํ ภวตุ ศฺรมเณน 
เคาตเมน สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺ เม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ  |  อถ มารสฺย ปาปียส เอตทภวตฺ– 
อสกฺฤทสกฺฤนฺมยา ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย ปฺรากฺรานฺตมฺ, น จ กทาจิทวตาโร ลพฺธะ | ยนฺนฺวหํ ตีรฺถฺยานํา 
ปฺรหเรยมฺ | อิติ วิทิตฺวา ปูรณวทาตฺมานมภินิรฺมาย อุปริ วิหายสมภฺยุทฺคมฺย ชฺวลนตปนวรฺษณวิทฺโย -
ตนปฺราติหารฺยาณิ กฺฤตฺวา สํชยินํ ไวรฏฏีปุตฺรมามนฺตฺรยเต- ยตฺขลุ สํชยินฺ ชานียาะ- อหํ ริทฺธิมานฺ          
ชฺ านวาที, ศฺรมโณ เคาตโม ริทฺธิมานฺ ชฺ านวาทีตฺยาตฺมานํ ปฺรติชานีเต | อรฺหติ ชฺ านวาที                 
ชฺ านวาทินา สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | ยทฺเยกํ ศฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร 
มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ , อหํ ทฺเว | ทฺเว ศฺรมโณ เคาตมะ, อหํ จตฺวาริ | จตฺวาริ        
ศฺรมโณ เคาตมะ, อหมษฺเฏา | อษฺเฏา ศฺรมโณ เคาตมะ, อหํ โษฑศ | โษฑศ ศรมโณ เคาตมะ, อหํ       
ทฺวาตฺรึศทิติ ยาวจฺฉฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ , อหํ ตทฺทฺวิคุณ-
มุตฺตรํ มนุษฺยธรฺมปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามิ | อุปารฺธํ มารฺคํ ศรมโณ เคาตม อาคจฺฉตุ, อหมปฺยุปารฺธํ 
มารฺคํ คมิษฺยามิ | ตตฺร เม ภวตุ ศฺรมเณน เคาตเมน สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | 
เอวมนฺโยนฺยํ สรฺเว วิเห  ิตาะ | เอไกก เอวามาห- ริทฺเธรฺลาภี นาหมิติ || 
 ปูรณาทฺยาะ ษฏ ศาสฺตาระ สรฺวชฺ ชฺ านิโน เยน ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสารสฺเต-
โนปสํกฺรามนฺ | อุปสํกฺรมฺย ราชานํ มาคธํ เศฺรณฺยํ พิมฺพิสารมิทมโวจนฺ - ยตฺขลุ เทว ชานียาะ- วยํ 
ฤทฺธิมนฺโต ชฺ าวาทินะ | ศฺรมโณ'ปิ เคาตโม ริทฺธิมานฺ ชฺ านวาทีตฺยาตฺมานํ ปฺรติชานีเต | อรฺหติ              
ชฺ านวาที ชฺ านวาทินา สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | ยทฺเยกํ ศฺรมโณ          
เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ, วยํ ทฺเว | ทฺเว ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ จตฺวาริ | 
จตฺวาริ ศฺรมโณ เคาตมะ,วยมษฺเฏา | อษฺเฏา ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ โษฑศ | โษฑศ ศรมโณ เคาตมะ, วยํ        
ทฺวาตฺรึศทิติ ยาวจฺฉฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ , วยํ ตทฺทฺวิคุณํ 
ตตฺรฺตฺริคุณํ ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามะ | อุปารฺธํ มารฺคํ ศรมโณ เคาตม อาคจฺฉตุ, วยมปฺยุปารฺธํ 
มารฺคํ คมิษฺยามะ | ตตฺราสฺมากํ ภวตุ ศฺรมเณน เคาตเมน สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ 
วิทรฺศยิตุมฺ | เอวมุกฺเต ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสารสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- ยูยมปิ ศวา ภูตฺวา ภควตา 
สารฺธํ ริทฺธึ ปฺรารภธฺเว ?33 อถ ปูรณาทฺยาะ ษฏ ศาสฺตาโร'สรฺชฺ าะ สรฺวชฺ ชฺ านิโน'รฺธมารฺเค ราชานํ 
มาคธํ เศฺรยํ พิมฺพิสารํ วิชฺ าปยนฺติ- วยํ สฺโม เทว ริทฺธิมนฺโต ชฺ าวาทินะ | ศฺรมโณ'ปิ เคาตโม              
ริทฺธิมานฺ ชฺ านวาทีตฺยาตฺมานํ ปฺรติชานีเต | อรฺหติ ชฺ านวาที ชฺ านวาทินา สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม 
ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | ยาวตฺ ตตฺราสฺมากํ ภวตุ ศฺรมเณน เคาตเมน สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม 
ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | เอวมุกฺเต ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสารสฺตําสฺตีรฺถิกปริวฺราชกา -           
นิทมโวจตฺ- ยทฺเยวํ ตฺริปฺเยตมรฺถํ วิชฺ าปยิษฺยถ, นิรฺวิษยานฺ วะ กริษฺยามิ | อถ ตีรฺถฺยานาเมตทภวตฺ- 
อยํ ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสาระ ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย ศฺราวกะ | พิมฺพิสารสฺติษฺ ตุ | ราชา            

                                           
33

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ในประโยคนี้ว่า  “ยูยมปิ ศวา ภูตฺวา ภควตา สารฺธํ 
ริทฺธึ ปฺรารฺธธฺเว” ส่วนต้นฉบับของไวทย  (Vaidya) แก้ไข “ปฺรารฺธธฺเว” เป็น “ปฺรารภธฺเว” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, 

The Divyāvadāna, 146;  and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 90. 
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ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล มธฺยสฺถะ | ยทา ศฺรมโณ เคาตมะ ศฺราวสฺตี  คมิษฺยติ, ตตฺร วยํ คตฺวา ศฺรมณํ              
เคาตมมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺเย อาหฺวยิษฺยามะ | อิตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตาะ || 
 อถ ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสาโร'นฺยตมํ ปุรุษมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ ตฺวํ โภะ ปุรุษ 
กฺษิปฺรมฺ | ภทฺรํ ยานํ โยชย, ยตฺราหมธิรุหฺย ภควนฺตํ ทรฺศนาโยปสํกฺรมิษฺยามิ ปรฺยุปาสนาไย | เอวํ เทเว
ติ ส ปุรุโษ ราชฺโ  มาคธสฺย เศฺรณฺยสฺย พิมฺพิสารสฺย ปฺรติศฺรุตฺย กฺษิปฺรํ ภทฺรํ ยานํ โยชยิตฺวา เยน ราชา 
มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ราชานํ มาคธํ เศฺรณฺยํ พิมฺพิสารมิทมโวจตฺ- 
ยุกฺตํ เทวสฺย ภทฺรํ ยานํ ยสฺเยทานี เทวะ กาลํ มนฺยต อิติ | อถ ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย พิมฺพิสาโร ภทฺรํ           
ยานมภิรุหฺย ราชคฺฤหานฺนิรฺยาติ ภควโต'นฺติกํ ภควนฺตํ ทรฺศนาโยปสํกฺรมิตุ ปรฺยุปาสนาย | ตสฺย ยาวตี 
ยานสฺย ภูมิสฺตาวทฺยาเนน คตฺวา ยานาทวตีรฺย ปทฺภฺยาเมวารามํ ปฺราวิกฺษตฺ | อนฺตรา ราชา มาคธะ 
เศฺรณฺโย พิมฺพิสาโร ภควนฺตมทฺรากฺษีตฺ | ตทนฺตรา ปญฺจ กกุทานฺยปนีย ตทฺยถา- อุษฺณีณํ ฉตฺรํ ขงฺคมณึ 
พาลวฺยชนํ จิตฺเร โจปานเหา, ส ปญฺจ กกุทานฺยปนีย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย           
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณํ วิทิตฺวา ราชานํ มาคธํ เศฺรณฺยํ 
พิมฺพิสารํ ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ 
ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศย สมาทาปย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ ราชา มาคธะ เศฺรณฺโย             
พิมฺพิสาโร ภควนฺตมภฺยานนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ || 
 อถ ภควต เอตทภวตฺ- กุตฺร ปูรฺวไกะ สมฺยกฺสํพุทฺไธรฺมหาปฺราติหารฺยํ วิทรฺศิตํ หิตาย              
ปฺราณินามฺ ? เทวตา ภควต อาโรจยนฺติ- ศฺรุตปูรฺวํ ภทนฺต ปูรฺวไกะ สมฺยกฺสํพุทฺไธรฺมหาปฺราติหารฺยํ 
วิทรฺศิตํ หิตาย ปฺราณินามิติ | ภควโต ชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต- ศฺราวสฺตฺยํา ปูรฺวไกะ สมฺยกฺสํพุทฺไธรฺ
มหาปฺราติหารฺยํ วิทรฺศิตํ หิตาย ปฺราณินามิติ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเตคจฺฉ                  
ตฺวมานนฺท, ภิกฺษูณา- มาโรจย | ตถาคตะ โกศเลษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต 
ตถาคเตน สารฺธํ โกศเลษุ ชนปเทษุ จาริกํา จรฺตุมฺ, ส จีวรกาณิ ธาวตุ สีวฺยตุ รญฺชยตุ | เอวํ ภทนฺเตตฺยา
ยุษฺมานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ภิกฺษูณามาโรจยติ- ภควานายุษฺมนฺตะ โกศเลษุ ชนปเทษุ จาริกํา   
จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธํ โกศเลษุ ชนปเทษุ จาริกํา จรฺตุมฺ , ส จีวรกาณิ                
ธาวตุ สีวฺยตุ รญฺชยตุ อิติ | เต ภิกฺษว อายุษฺมต อานนฺทสฺย ปฺรตฺยเศฺราษุะ | อถ ภควานฺ ทานฺโต 
ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวาโร มุกฺโต มุกฺตปริวาร อาศฺวสฺต อาศฺวสฺตปริวาโร วินีเต วินีต -               
ปริวาโร'รฺหนฺนรฺหตฺปริวาโร วีตราโค วีตราโคปริวาระ ปฺราสาทิกะ ปฺราสาทิกปริวาโร วฺฤษภ อิว             
โคคณปริวฺฤโต คช อิว กลภคณปริวฺฤตะ สึห อิว ทํษฺฏ รคณปริวฺฤโต ราชหํส อิว หํสคณปริวฺฤตะ 
สุปรฺณีว ปกฺษิคณปริวฺฤโต วิปฺร อิว ศิษฺยคณปริวฺฤตะ สุไวทฺย อิวาตุรคณปริวฺฤตะ  ศูร อิว โยธคณ-
ปริวฺฤโต เทศิก อิวาธฺวคณปริวฺฤตะสารฺถวาห อิว วณิคฺคณปริวฺฤตะ เศฺรษฺ ว เปารชนปริวฺฤตะ                 
โกฏฏราช อิว มนฺตฺริคณปริวฺฤตศฺจกฺรวรฺตีว ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตศฺจนฺทฺร อิว นกฺษตฺรคณปริวฺฤตะ สูรฺย 
อิว รศฺมิสหสฺรปริวฺฤโต วิรูฒก อิว กุมฺภาณฺฑคณปริวฺฤโต วิรูปากฺษา อิว นาคคณปริวฺฤโต ธนท อิว 
ยกฺษคณปริวฺฤโต ธฺฤตราษฺฏร อิว คนฺธรฺวคณปริวฺฤโต เวมจิตฺร อิวาสุรคณปริวฺฤตะ ศกฺร อิว ตฺริทศคณ
ปริวฺฤโต พฺรหฺเมว พฺรหฺมกายิกปริวฺฤตะ สฺติมิว อิว ชลนิธิะ สชล อิว ชลธโร วิมท อิว คชปติะ สุทานฺไต-
รินฺทฺริไยรสํโกฺษภิเตรฺยาปถปฺรจาโร'เนไกราเวณิไกรฺพุทฺธธรฺไมรฺมหตา ภิกฺษุสํเฆน จ ปุรสฺกฺฤโต เยน            
ศฺราวสฺตี เตน จาริกํา ปฺรกฺรานฺตะ | อเนไกศฺจ เทวตาศตสหสฺไรรนุคมฺยมาโน'นุปูรฺเวณ จาริกํา จรนฺ              
ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ ศฺราวสฺตยํา วิหรติ เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม || 
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 อศฺเราษุสฺตีรฺถฺยาะ ศฺรมโณ เคาตมะ ศฺราวสฺตี คต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ศฺราวสฺตี 
สํปฺรสฺถิตาะ | เต ศฺราวสฺตี คตฺวา ราชานํ ปฺรเสนชิตฺเกาศลมิทมโวจนฺ- ยตฺขลุ เทว ชานีถาะ- วยํ                
ฤทฺธิมนฺโต ชฺ านวาทินะ | ศฺรมโณ เคาตโม ฤทฺธิมานฺ ชฺ านวาทีตฺยาตฺมานํ ปฺรติชานีเต | อรฺหติ               
ชฺ านวาที ชฺ านวาทินา สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ฤทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | ยทฺเยกํ ศฺรมโณ              
เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ฤทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามิ, วยํ ทฺเว | ทฺเว ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ จตฺวาริ 
| จตฺวาริ ศฺรมโณ เคาตมะ, วยมษฺเฏา | อษฺเฏา ศฺรมโณ เคาตมะ, วยํ โษฑศ | โษฑศ ศฺรมโณ เคาตมะ, 
วยํ ทฺวาตฺรึศทิติ ยาวจฺฉฺรมโณ เคาตม อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ, วยํ ตทฺทฺวิคุณํ 
ตตฺรฺตฺริคุณมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามะ | อุปารฺธํ มารฺคํ ศฺรมโณ เคาตม              
อาคจฺฉตุ, วยมปฺยุปารฺธํ มารฺคํ คมิษฺยามะ | ตตฺราสฺมากํ ภวตุ ศฺรมเณน เคาตเมน สารฺธมุตฺตเร 
มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | เอวมุกฺเต ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- อาคมยนฺตุ 
ตาวทฺภวนฺโต ยาวทหํ ภควนฺตมวโลกยามิ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล'นฺยตมํ ปุรุษมามนฺตฺรยเต- 
คจฺฉ ตฺวํ โภะ ปุรุษ | กฺษิปฺรํ ภทฺรํ ยานํ โยชย | อหมภิรุหฺย อทฺไยว ภควนฺตํ ทรฺศนาโยปสํกฺรมิษฺยามิ  
ปรฺยุปาสนาไย | เอวํ เทเวติ ส ปุรุโษ ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย ปฺรติศฺรุตฺย กฺษิปฺรํ ภทฺรํ ยานํ 
โยชยิตฺวา เยน ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลมิ- 
ทมโวจตฺ- ยุกฺตํ เทวสฺย ภทฺรํ ยานํ ยสฺเยทานี  เทวะ กาลํ มนฺยเต | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภทฺรํ 
ยานมภิรุหฺย ศฺราวสฺตฺยา นิรฺยาติ ภควโต'นฺติกํ ภควนฺตํ ทรฺศนาย อุปสํกฺรมิตุ ปรฺยุปาสนาย | ตสฺย              
ยาวตี ยานสฺย ภูมิสฺตาวทฺยาเนน คตฺวา ยานาทวตารฺย ปาทาภฺยาเมว อารามํ ปฺรวิศฺย เยน ภควําสฺ -             
เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺเต นิษณฺโณ 
ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อิเม ภทนฺต ตีรฺถฺยา ภควนฺตมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม                     
ริทฺธิปฺราติหารฺเยณาหฺวยนฺเต | วิทรฺศยตุ ภควานุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ หิตาย ปฺราณินามฺ | 
นิรฺภรฺตฺสยตุ ภควําสฺตีรฺถฺยานฺ |นนฺทยตุ เทวมนุษฺยานฺ | โตษยตุ สชฺชนหฺฤทยมนําสิ | เอวมุกฺเต ภควานฺ 
ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลมิทมโวจตฺ- นาหํ มหาราช เอวํ ศฺราวกาณํา ธรฺมํ เทศยามิ เอวํ ยูยํ ภิกฺษว                   
อาคตาคตานํา พฺราหฺมณคฺฤหปตีนามุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยเตติ | อปิ ตุ อหเมวํ         
ศฺราวกาณํา ธรฺมํ เทศยามิ- ปฺรติจฺฉนฺนกลฺยาณา ภิกฺษโว วิหรติ วิวฺฤตปาปา อิติ | ทฺวิรปิ ตฺริรปิ ราชา       
ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควนฺตมิทมโวจตฺ- วิทรฺศยตุ ภควานุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ หิตาย         
ปฺราณินามฺ | นิรฺภรฺตฺสยตุ ตีรฺถฺยานฺ | นนฺทยตุ ภควานฺ เทวมนุษฺยานฺ | โตษยตุ สชฺชนหฺฤทยมนําสิ | 
ธรฺมตา ขลุ พุทฺธานํา ภควตํา ชีวตํา ติษฺ ตํา ธฺริยมาณานํา ยาปยตํา ยทุต ทศาวศฺยกรณียานิ ภวนฺติ | 
น ตาวทฺพุทฺธา ภควนฺตะ ปรินิรฺวานฺติ ยาวนฺน พุทฺโธ พุทฺธํ วฺยากโรติ , ยาวนฺน ทฺวิตีเยน สตฺตฺเวนา-
ปริวรฺตฺยมนุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺตมุตฺปาทิตํ ภวติ, สรฺวพุทฺธไวเนยา วินีตา ภวนฺติ, ตฺริภาค อายุษ 
อุตฺสฺฤษฺโฏ ภวติ, สีมาพนฺธะ กฺฤโต ภวติ , ศฺราวกยุคมคฺรตายํา นิรฺทิษฺฏํ ภวติ , สํากาศฺเย นคเร                
เทวตาวตรณํ วิทรฺศิตํ ภวติ, อนวตปฺเต มหาสรสิ ศฺราวไกะ สารฺธํ ปูรฺวิกา กรฺมปฺโลติรฺวฺยากฺฤตา ภวติ, 
มาตาปิตเรา สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิเตา ภวตะ, ศฺราวสฺตฺยํา มหาปฺราติหารฺยํ วิทรฺศิตํ ภวติ | อถ ภควต 
เอตทภวตฺ- อวศฺยกรณียเมตตฺตถาคเตเนติ วิทิตฺวา ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลมามนฺตฺรยเต– คจฺฉ ตฺวํ 
มหาราช | อิตะ สปฺตเม ทิวเส ตถาคโต มหาชนปฺรตฺยกฺษมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ  
วิทรฺศยิษฺยติ หิตาย ปฺราณินามฺ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควนฺตมิทมโวจตฺ - ยทิ ภควาน-                
นุชานียาตฺ, อหํ ภควตะ ปฺราติหารฺยมณฺฑปํ การเยยมฺ | อถ ภควต เอตทภวตฺ- กตรสฺมินฺ ปฺรเทเศ           
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ปูรฺวไกะ สมฺยกฺสํพุทฺไธรฺมหาปฺราติหารฺยํ วิทรฺศิตํ หิตาย ปฺราณินามิติ ? เทวตา ภควต อาโรจยนฺติ-          
อนฺตรา ภทนฺต ศฺราวสฺตีมนฺตรา จ เชตวนมตฺรานฺตราตฺ ปูรฺวไกะ สมฺยกฺสํพุทฺไธรฺมหาปฺราติหารฺยํ 
วิทรฺศิตํ หิตาย ปฺราณินามฺ | ภควโต'ปิ ชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต- อนฺตรา จ ศฺราวสฺตีมนฺตรา จ เชตวนม-
ตฺรานฺตราตฺ ปูรฺวไกะ สมฺยกฺสํพุทฺไธรฺมหาปฺราติหารฺยํ วิทรฺศิตํ หิตาย ปฺราณินามฺ | อธิวาสยติ ภควานฺ 
ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควตสฺตูษฺณีภาเวนา-            
ธิวาสนํา วิทิตฺวา ภควนฺตมิทมโวจตฺ- กตมสฺมินฺ ภทนฺต ปฺรเทเศ ปฺราติหารฺยมณฺฑปํ การยามิ ? อนฺตรา 
จ มหาราช ศฺราวสฺตีมนฺตรา จ เชตวนมฺ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยา-         
นุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ || 
 อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- ยตฺขลุ ภวนฺโต ชานีรนฺ- อิตะ สปฺตเม               
ทิวเส ภควานุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยติ | อถ ตีรฺถฺยานาเมตทภวตฺ- กึ ปุนะ               
ศฺรมโณ เคาตมะ สปฺตภิรฺทิวไสรนธิคตมธิคมิษฺยติ , อถ วา นิษฺปลายิษฺยติ, อถ วา ปกฺษปรฺเยษณํ                
กรฺตุกามะ ? เตษาเมตทภวตฺ- น หฺเยว ศฺรมโณ เคาตโม นิษฺปลายิษฺยติ, นาปฺยนธิคตมธิคมิษฺยติ | นูนํ  
ศฺรมโณ เคาตมะ ปกฺษปรฺเยษณํ กรฺตุกามะ | วยมปิ ตาวตฺ ปกฺษปรฺเยษณํ กริษฺยามะ | อิติ วิทิตฺวา              
รกฺตาโกฺษ นาม ปริวฺราชก อินฺทฺรชาลาภิชฺ ะ ส อาหูตะ | รกฺตากฺษสฺย ปริวฺราชกสฺไยตตฺ ปฺรกรณํ              
วิสฺตเรณาโรจยนฺติ, เอวํ จาหุะ- ยตฺขลุ รกฺตากฺษ ชานียาะ- ศฺรมโณ เคาตโม'สฺมาภิริทฺธฺยา อาหูตะ |             
ส กถยติ- อิตะ สปฺตเม ทิวส อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามีติ | นูนํ ศฺรมโณ                
เคาตมะ ปกฺษปรฺเยษณํ กรฺตุกามะ | ตฺวมปิ ตาวตฺ สพฺรหฺมจาริณํา ปกฺษปรฺเยษณํ กุรุษฺว | เตน ตเถติ              
ปฺรติชฺ าตมฺ | อถ รกฺตากฺษะ ปริวฺราชโก เยน นานาตีรฺถิกศฺรมณพฺราหฺมณจรกปริวฺราชกาสฺเต -          
โนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย นานาตีรฺถิกศฺรมณพฺราหฺมณจรกปริวฺราชกานาเมตตฺปฺรกรณํ วิสฺตเรณา -
โรจยติ, เอวํ จาห- ยตฺขลุ ภวนฺโต ชานีรนฺ- ศฺรมโณ เคาตโม'สฺมาภิริทฺธฺยา อาหูตะ | ส กถยติ- อิตะ 
สปฺตเม ทิวส อุตฺตเร มนุษฺยธรฺ เม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ  วิทรฺศยิษฺยามีติ  |  นูนํ ศฺรมโณ เคาตมะ                  
ปกฺษปรฺเยษณํ กรฺตุกามะ | ภวทฺภิรปิ พฺรหฺมจาริณํา สาหายฺยํ กรณียมฺ | สปฺตเม ทิวเส ยุษฺมาภิรฺพหิะ  
ศฺราวสฺตฺยา นิรฺคนฺตวฺยมฺ | ไตสฺตเถติ ปฺรติชฺ าตมฺ | อถานฺยตมสฺมินฺ ปรฺวเต ปญฺจมาตฺราณิ ฤษิศตานิ  
ปฺ รติ วสนฺติ  |  อถ รกฺตากฺษะ ปริวฺ ราชโก เยน เต  ฤษยสฺ เต โนปสํกฺ ร านฺตะ |  อุปสํกฺ รมฺ ย                          
เตษาเมตตฺปฺรกรณํ วิสฺตเรณาโณจยติ , เอวํ จาห- ยตฺขลุ ภวนฺโต ชานีรนฺ- ศฺรมโณ เคาตม ฤทฺธฺยา            
อาหูตะ | ส กถยติ- อิตะ สปฺตเม ทิวเส อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามีติ | นูนํ          
ศฺรมโณ เคาตมะ ปกฺษปรฺเยษณํ กรฺตุกามะ | ภวทฺภิรปิ พฺรหฺมจาริณํา สาหายฺยํ กรณียมฺ | สปฺตเม ทิวเส 
ยุษฺมาภิะ ศฺราวสฺตีมาคนฺตวฺยมฺ | ไตสฺตเถติ ปฺรติชฺ าตมฺ | เตน ขลุ สมเยน สุภทฺโร นาม ปริวฺราชกะ 
ปญฺจาภิชฺ ะ | ตสฺย กุศินครฺยามาวสโถ'นฺวตปฺเต มหาสรสิ ทิวา วิหาระ | อถ รกฺตากฺษะ ปริวฺราชโก 
เยน สุภทฺระ ปริวฺราชกสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย เอตตฺปฺรกรณํ วิสฺตเรณาโรจยติ , เอวํ จาห- 
ยตฺขลุ สุภทฺร ชานียาะ- ศฺรมโณ เคาตโม'สฺมาภิะ ฤทฺธฺยา อาหูตะ | ส กถยติ- อิตะ สปฺตเม ทิวเส            
อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามีติ | นูนํ ศฺรมโณ เคาตมะ ปกฺษปรฺเยษณํ กรฺตุกามะ | 
ตฺวยา สพฺรหฺมจาริกํา สาหายฺยํ กรณียมฺ | สปฺตเม ทิวเส ตฺวยา ศฺราวสฺตีมาคนฺตวฺยมฺ | สุภทฺเรณา-         
ภิหิตมฺ- น โศภนํ ภวทฺภิะ กฺฤตํ ยทฺยุษฺมาภิะ ศฺรมโณ เคาตโม ริทฺธฺยา อาหูตะ | ตตฺกสฺย เหโตะ ? มม 
ตาวตฺ กุศินครฺยามาวาโส'นวตปฺเต มหาสรสิ ทิวา วิหาระ | ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย ศาริปุตฺโร นาม 
ศิษฺยสฺตสฺย จุนฺโท นาม ศฺรมเณรกสฺตสฺยาปิ ตตฺไรวานวตปฺเต มหาสรสิ ทิวา วิหาระ | น ตถานวตปฺต-
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กายิกา เทวตา อปิ การานฺ กรฺตวฺยานฺ มนฺยนฺเต ยถา ตสฺย | เอโก'ยํ สมยะ | อิหาหํ กุศินครี  ปิณฺฑาย 
จริตฺวา ปิณฺฑปาตมาทาย อนวตปฺตํ มหาสรสํ คจฺฉามิ | ตสฺย มมานวตปฺตกายิกา เทวตา อนวตปฺตานฺ-
มหาสรสะ ยานียมุทฺธฺฤตฺย เอกานฺเต น ปฺรยจฺฉติ | จุนฺทะ ศฺรมโณทฺเทศะ ปําศุกูลานฺยาทายานวตปฺตํ 
มหาสโร คจฺฉติ | ตสฺยานวตปฺตกายิกา เทวตา ปําศุกูลานิ ธาวยิตฺวา เตน ปานีเยนาตฺมานํ สิญฺจติ | 
ยสฺย ตาวทฺวยํ ศิษฺยปฺรติศิษฺยกยาปิ น ตุลฺยาะ, ส ยุษฺมาภิรุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺเยณาหูตะ | 
น โศภนํ ภวทฺภิะ กฺฤตํ ยจฺฉฺรมโณ เคาตโม ริทฺธิปฺราติหารฺเยณาหูตะ | เอวมหํ ชาเน ยถา มหรฺทฺธิกะ         
ศฺรมโณ เคาตโม มหานุภาว อิติ | รกฺตาเกฺษณาภิหิตมฺ- ตฺวํ ตาวจฺฉฺรมณสฺย เคาตมสฺย ปกฺษํ วทสิ | 
ตฺวยา ตาวนฺน คนฺตวฺยมฺ | สุภทฺเรณาภิหิตมฺ- ไนว คมิษฺยามีติ || 
 อถ ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย กาโล นามฺนา ภฺราตา อภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ                  
ศฺราทฺโธ ภทฺระ กลฺยาณาศยะ | ส ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย นิเวสนทฺวาเรณาภินิษฺกฺรามติ | 
อนฺยตมยา จาวรุทฺธิกยา ปฺราสาทตลคตยา ราชกุมารํ ทฺฤษฺฏ วา สฺรคฺทามํ กฺษิปฺตมฺ | ตตฺ ตสฺโยปริ             
นิปติตมฺ | มิตฺราริมธฺยโม โลกะ | ไต ราชฺเ  นิเวทิตมฺ- ยตฺขลุ เทว ชานีถาะ- กาเลน เทวสฺยานฺตะปุรํ            
ปฺรารฺถิตมฺ | ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลศฺจณฺโฑ รภสะ กรฺกศะ | เตนาปรีกฺษฺย เปารุเษยาณามาชฺ า             
ทตฺตา- คจฺฉนฺตุ ภวนฺตะ | ศีฆฺรํ กาลสฺย หสฺตปาทานฺ ฉินฺทนฺตุ | เอวํ เทเวติ เปารุเษไย ราชฺ ะ ปฺรเสน-
ชิตะ เกาศลสฺย  ปฺรติศฺรุตฺย กาลสฺย วีถีมธฺเย หสฺตปาทาศฺฉินฺนาะ | ส อารฺตสฺวรํ กฺรนฺทเต, ทุะขํา ตีวฺรํา 
ขรํา กฏกามมนาปํา เวทนํา เวทยเต | กาลํ ราชกุมารํ ทฺฤษฏวา มหาชนกาโย วิโกฺรษฺฏมารพฺธะ | 
ปูรณาทยศฺจ นิรฺคฺรนฺถาสฺตํ ปฺรเทศมนุปฺราปฺตาะ | กาลสฺย ชฺ าติภิรภิหิตมฺ- เอตมารฺยาะ กาลํ            
ราชกุมารํ สตฺยาภิยาจนยา ยถาเปาราณํ กุรุธฺวมิติ | ปูรเณนาภิหิตมฺ- เอษ ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย         
ศฺราวกะ | ศฺรมณธรฺเมณ เคาตโม ยถาเปาราณํ กริษฺยติ | อถ กาลสฺย ราชกุมารสฺไยตทภวตฺ-               
กฺฤจฺฉฺรสํกฏสํพาธปฺราปฺตํ มํา ภควานฺ น สมนฺวาหรตีติ วิทิตฺวา คาถํา ภาษเต- 
 

  อิมามวสฺถํา มม โลกนาโถ 
น เจตฺติ สํพาธคตสฺย กสฺมาตฺ | 

  นโม'สฺตุ ตสฺไม วิคตชฺวราย 
สรฺเวษุ ภูเตษฺวนุกมฺปกาย ||1|| 

 

 อสํโมษธรฺมาโณ พุทฺธา ภควนฺตะ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต สฺม- คจฺฉ            
ตฺวมานนฺท สํฆาฏิมาทาย อนฺยตเมน ภิกฺษุณา ปศฺจาจฺฉฺรมเณน เยน กาโล ราชภฺราตา เตโนปสํกฺราม | 
อุปสํกฺรมฺย กาลสฺย ราชกุมารสฺย หสฺตปาทานฺ ยถาสฺถาเน สฺถาปยิตฺวา เอวํ วท - เย เกจิตฺ สตฺตฺวา             
อปทา วา ทฺวิปทา วา พหุปทา วา อรุปิโณ วา รูปิโณ วา สํชฺ  ิโน วา อสํชฺ  ิโน วา ไนวสํชฺ  ิโน วา 
นาสํชฺ  ินะ, ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตษํา สตฺตฺวานามคฺร อาขฺยายเต | เย เกจิตฺ ธรฺมา อสํสฺกฺฤตา 
วา สํสฺกฺฤตาวา, วิราโค ธรฺมสฺเตษามคฺร อาขฺยาตะ | เย เกจิตฺ สํฆา วา คณา วา ปูคา วา ปรฺษโท วา, 
ตถาคตศฺราวกสํฆสฺเตษามคฺร อาขฺยาตะ | อเนน สตฺเยน สตฺยวากฺเยน ตว ศรีรํ ยถาเปาราณํ สฺยาตฺ | 
เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย สํฆาฏิมาทายานฺยตเมน ภิกฺษุณา ปศฺจาจฺฉฺรมเณน 
เยน ราชภฺราตา กาลสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย กาลสฺย ราชกุมารสฺย หสฺตปาทานฺ ยถาสฺถาเน           
สฺถาปยิตฺวา เอวมาห- เย เกจิตฺ สตฺตฺวา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุษฺปทา วา พหุปทา วา ยาวนฺไนว -         
สํชฺ  ิโน นาสํชฺ  ินะ, ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตษํา สตฺตฺวานามคฺร อาขฺยาตะ | เย เกจิทฺธรฺมาะ 



607 
 

 

สํสฺกฺฤตา วา อสํสฺกฺฤตา วา, วิราโค ธรฺมสฺเตษามคฺร อาขฺยาตะ | เย เกจิตฺ สํฆา วา คณา วา ปูคา วา 
ปรฺษโท วา, ตถาคตศฺราวกสํฆสฺเตษามคฺร อาขฺยาตะ | อเนน สตฺเยน สตฺยวากฺเยน ตว ศรีรํ ยถา-           
เปาราณํ ภวตุ | สหาภิธานาตฺ กาลสฺย ราชกุมารสฺย ศรีรํ ยถาเปาราณํ สํวฺฤตฺตมฺ, ยถาปิ ตตฺร พุทฺธสฺย 
พุทฺธานุภาเวน เทวตานํา จ เทวตานุภาเวน | กาเลน กุมาเรณ เตไนว สํเวเคน อนาคามิผลํ 
สากฺษาตฺกฺฤตํ ฤทฺธิศฺจาปิ นิรฺหฺฤตา | เตน ภควต อาราโม นิรฺยาติตะ | ส ภควต อุปสฺถานํ กรฺตุมารพฺธะ| 
ยตฺราสฺย ศรีรํ คณฺฑคณฺฑํ กฺฤตํ ตสฺย คณฺฑก อารามิก อิติ สํชฺ า สํวฺฤตฺตา | อถ ราชฺ า ปฺรเสนชิตา 
เกาศเลน สรฺโวปกรไณะ ส ปฺรวาริตะ | กาเลนาภิหิตมฺ- น มม ตฺวยา ปฺรโยชนมฺ | ภควต เอโวปสฺถานํ 
กริษฺยามีติ || 
 ราชฺ า ปฺรเสนชิตา เกาศเลน อนฺตรา จ ศฺราวสฺตีมนฺตรา จ เชตวนมตฺรานฺตราทฺภควตะ        
ปฺราติหารฺยมณฺฑปะ การิตะ ศตสหสฺรหสฺตะ.... .จตุรฺณํา มณฺฑโป วิตตะ |34 ภควตะ สึหาสนํ                
ปฺรชฺ ปฺตมฺ | อนฺยตีรฺถิกศฺราวไกรปิ ปูรฺณาทีนํา นิรฺคฺรนฺถานํา ปฺรตฺเยกปฺรตฺเยกมณฺฑปะ การิตะ |            
ราชฺ า ปฺรเสนชิตา เกาศเลน สปฺตเม ทิวเส ยาวชฺเชตวนํ ยาวจฺจ ภควตะ ปฺราติหารฺยมณฺฑโป'นฺตราตฺ                 
สรฺโว'เสา ปฺรเทโศ'ปคตปาษาณศรฺกรก ลฺโย วฺยวสฺถิตะ | ธูปจูรฺณานฺธการะ กฺฤตะ |35 ฉตฺรธฺวชปตากา-
คนฺโธทกปริษิกฺโต นานาปุษฺปาภิกีรฺโณ รมณียะ | อนฺตรานฺตรา จ ปุษฺปมณฺฑปาะ สชฺชีกฺฤตาะ || 
 อถ ภควานฺ สปฺตเม ทิวเส ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ศฺราวสฺตี ปิณฺฑาย               
ปฺราวิกฺษตฺ | ศฺราวสฺตี ปิณฺฑาย จริตฺวา กฺฤตภกฺตกฺฤตฺยะ ปศฺจาทฺภกฺตปิณฺฑปาตปฺรติกฺรานฺตะ ปาตฺร -
จีวรํ ปฺรติศฺรามฺย พหิรฺวิหารสฺย ปาเทา ปฺรกฺษาลฺย วิหารํ ปฺรวิษฺฏะ ปฺรติสํลยนาย | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ 
เกาศโล'เนกศตปริวาโร'เนกสหสฺรปริวาโร'เนกศตสหสฺรปริวาโร เยน ภควตะ ปฺราติหารฺยมณฺฑปสฺ-          
เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ตีรฺถฺยา อปิ มหาชนกายปริวฺฤตา เยน 
มณฺฑปสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปฺรตฺเยกปฺรตฺเยกสฺมินฺนาสเน นิษณฺณาะ | นิษทฺย ราชานํ         
ปฺรเสนชิตํ เกาศลมิทมโวจนฺ- ยตฺขลุ เทว ชานียาะ- เอเต วยมาคตาะ | กุตฺร เอตรฺหิ ศฺรมโณ เคาตมะ ? 
เตน ภวนฺโต มุหูรฺตมาคมยต | เอษ อิทานี  ภควานธิคมิษฺยติ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศล อุตฺตรํ 
มาณวมามนฺตฺรยเต- เอหิ ตฺวมุตฺตร, เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺราม | อุปสํกฺรมฺยาสฺมากํ วจเนน ภควตะ         
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา อลฺปาพาธตํา จ ปฺฤจฺฉ, อลฺปาตงฺกตํา จ ลฆูตฺถานตํา จ ยาตฺรํา จ พลํ จ สุขํ จ 
อนวทฺยตํา จ สฺปรฺศวิหารตํา จ | เอวํ จ วท- ราชา ภทนฺต ปฺรเสนชิตฺ เกาศล เอวมาห- อิเม ภทนฺต  
ตีรฺถฺยา อาคตา ยสฺเยทานี  กาลํ มนฺยเต | เอวํ เทเวตฺยุตฺตโร มาณโว ราชฺ ะ ปฺรเสนชิตะ เกาศลสฺย        
ปฺรติศฺรุตฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตา สารฺธํ สํมุขํ สํโมทนี  สํรญฺชนี  วิวิธํา 
กถํา วฺยติสารฺย เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณ อุตฺตเร มาณโว ภควนฺตมิทมโวจตฺ- ราชา ภทนฺต 
ปฺรเสนชิตฺ เกาศโล ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทเต , อลฺปาพาธตํา จ ปฺฤจฺฉติ อลฺปาตงฺกตํา จ              

                                           
34

ต้นฉบับมีข้อความขาดหายไม่สมบูรณ์ “ปฺราติหารฺยมณฺฑปะ การิตะ ศตสหสฺรหสฺตะ...จตุรฺณํา มณฺฑโป วิตตะ 
” ซึ่งรอตแมน (Rotman) เสนอข้อความในส่วนที่ขาดหายไว้ว่าน่าจะเป็น “ศตสหสฺรหสฺตะ จตุรฺณํา ปารฺษทาณํา มณฺฑโป วิตตะ” 
ดู Andy Rotman, Divine Story : Divyāvadāna Part I, 431. 

35
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) อ่านว่า “ธูปศจฺูรฺณานฺธการะ กฺฤตะ” ส่วนตามต้นฉบับ

ของไวทย (Vaidya) มีส่วนที่แตกต่างจากฉบับของโคเวลล์ และเนลคือ “ธูปจูรฺณานฺธการะ กฺฤตะ” ดู E. B. Cowell and R. A. 

Neil, ed, The Divyāvadāna, 155; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 96. 
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ลฺฆูตฺถานตํา จ ยาตฺรํา จ พลํ จ สุขํ จ อนวทฺยตํา จ สฺปรฺศวิหารตํา จ | สุขี ภวตุ มาณว ราชา             
ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตฺวํ จ | ราชา ภทนฺต ปฺรเสนชิตฺ เกาศล เอวมาห- อิเม ภทนฺต ตีรฺถฺยา อาคตา         
ยสฺเยทานี ภควานฺ กาลํ มนฺยเต | เอวมุกฺเต ภควานุตฺตรํ มาณวมิทมโวจตฺ-มาณว เอโษ'หมทฺยาคจฺฉามิ| 
ภควตา ตถาธิษฺ  ิโต ยโถตฺตโร มาณวสฺตต เอโวปริวิหายสา ปฺรกฺรานฺตะ , เยน ราชา ปฺรเสนชิตฺ    
เกาศลสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ อทฺรากฺษีทฺราชา ปฺ รเสนชิตฺ เกาศล อุตฺตรํ มาณวกมุปริ วิหายสา  
อาคจฺฉนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- วิทรฺศิตํ ภควโตตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหาริยมฺ| 
ยูยมปิ วิทรฺศยต | ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ- มหาชนกาโย'ตฺร มหาราช สํนิปติตะ | กึ ตฺวํ ชฺ าสฺยสิ เกไนตทฺ 
วิทรฺศิตมสฺมาภิรฺวา ศฺรมเณน เคาตเมน ? อถ ภควําสฺตทฺรูปํ สมาธึ สมาปนฺโน ยถา สมาหิโต                 
จิตฺเต'รฺคฑจฺฉิทฺเรณารฺจิโษ นิรฺคตฺย ภควตะ ปฺราติหารฺยมณฺฑเป นิปติตาะ, สรฺวศฺจ ปฺราติการฺยมณฺฑปะ  
ปฺรชฺวลิตะ | อทฺรากฺษุสฺตีรฺถฺยา ภควตะ ปฺราติการฺยมณฺฑปํ  ปฺรชฺวลิตมฺ , ทฺฤษฺฏวา จ ปุนะ ปฺรเสนชิตํ 
เกาศลมิทมโวจนฺ- เอษ อิทานี  มหาราช ศฺรมณสฺย เคาตมสฺย ปฺราติการฺยมณฺฑปะ ปฺรชฺวลิตะ | คจฺฉ  
อิทานี นิรฺวาปย | อถ โส'คฺนิรสฺปฺฤษฺฏ เอว วาริณา สรฺวปฺราติหารฺยมณฺฑปมทคฺธฺวา สฺวยเมว นิรฺวฺฤโต 
ยถาปิ ตทฺพุทฺธสฺย พุทฺธานุภาเวน เทวตานํา จ เทวตานุภาเวน | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตีรฺถฺยา- 
นิทมโวจตฺ- วิทรฺศิตํ ภควโตตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | ยูยมปิ วิทรฺศยต | ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ- 
มหาชนกาโย'ตฺร มหาราช สํนิปติตะ | กึ ตฺวํ ชฺ าสฺยสิ เกน เอตาทฺวิทรฺศิตมสฺมาภิรฺวา ศฺรมเณน                   
เคาตเมน ? ภควตา กนกมรีจิกาวภาสา อุตฺสฺฤษฺฏาะ, เยน สรฺวโลก อุทาเรณาวภาเสน สฺผุโฏ'ภูตฺ |          
อทฺรากฺษีทฺราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศละ สรฺวโลกมุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏมฺ | ทฺษฤฏวา จ ปุนสฺตีรฺถฺยา-
นามนฺตฺรยเต- วิทรฺศิตํ ภควโตตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ  | ยูยมปิ วิทรฺศยต | ตีรฺถฺยาะ      
กถยนฺติ- มหาชนกาโย'ตฺร มหาราช สํนิปติตะ | กึ ตฺวํ ชฺ าสฺยสิ เกน เอตาทฺวิทรฺศิตมสฺมาภิรฺวา          
ศฺรมเณน เคาตเมน ? ภควตา กนกมรีจิกาวภาสา อุตฺสฺฤษฺฏา เยน สรฺวโลก อุทาเรณาวภาเสน                  
สฺผุโฏ'ภูตฺ | อทฺรากฺษีทฺราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศละ สรฺวโลกมุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏมฺ | ทฺษฤฏวา จ           
ปุนสฺตีรฺถฺยานามนฺตฺรยเต- วิทรฺศิตํ ภควโตตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | ยูยมปิ วิทรฺศยต | 
ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ- มหาชนกาโย'ตฺร มหาราช สํนิปติตะ | กึ ตฺวํ ชฺ าสฺยสิ เกน เอตาทฺวิทรฺศิตมสฺมาภิรฺ
วา ศฺรมเณน เคาตเมน ? คณฺฑเกนารามิเกโณตฺตรเการวาทฺ ทฺวีปาตฺ กรฺณิการวฺฤกฺษมาทาย ภควตะ         
ปฺราติหารฺยมณฺฑปสฺยาคฺรตะ สฺถาปิตะ | รตฺนเกนาปฺยารามิเกน คนฺธมาทนาทโศกวฺฤกฺษมานีย ภควตะ 
ปฺราติหารฺยมณฺฑปสฺย ปฺฤษฺ ตะ สฺถาปิตะ | อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- วิทรฺศิตํ 
ภควโตตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | ยูยมปิ วิทรฺศยต | ตีรฺถฺยาะ กถยนฺติ- มหาชนกาโย'ตฺร        
สํนิปติตะ กึ ตฺวํ ชฺ าสฺยสิ เกน เอตาทฺวิทรฺศิตมสฺมาภิรฺวา ศฺรมเณน วา เคาตเมน ? ภควตา               
สาภิสํสฺกาเรณ ปฺฤถิวฺยํา ปาเทา นฺยสฺเตา | มหาปฺฤถิวีจาละ สํวฺฤตฺตะ | อยํ ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺโร 
โลกธาตุริยํ มหาปฺฤถิวี ษฑฺวิการํ กมฺปติ ปฺรกมฺปติ สํปฺรกมฺปติ | จลติ สํจลติ สํปฺรจลติ | วฺยถติ สํวฺยถติ 
สํปฺรวฺยถติ | ปูรฺวาวนมติ ปศฺจิโมนฺนมติ | (ปูรฺโวนฺนมติ ปศฺจิมาวนมติ |) ทกฺษิโณนฺนมติ อุตฺตราวนมติ | 
อุตฺตโรนฺนมติ ทกฺษิณาวนมติ | มธฺเย อุนฺนมติ อนฺเต'วนมติ | มธฺเย'วนมติ อนฺเต อุนฺนมติ | อิเมา 
สูรฺยจนฺทฺรมเสา ภาสตสฺตปโต วิโรจตะ | วิจิตฺราณิ จ อาศฺจรฺยาทฺภุตานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | คคนตลสฺถา 
เทวตา ภควต อุปริษฺฏาทฺทิวฺยานฺยุตฺปลานิ กฺษิปนฺติ ปทฺมานิ กุมุทานิ ปุณฺฑรีกานฺยครุจูรฺณานิ             
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จนฺทนจูรฺณานิ  ตครจูรฺณานิ  ตมาลปตฺราณิ, ทิวฺยานิ มานฺทารกาณิ ปุษฺปาณิ กฺษิปนฺติ , ทิวฺยานิ จ 
วาทิตฺราณิ สํปฺรวาทยนฺติ, ไจลวิกฺเษปํ จาการฺษุะ || 
 อถ เตษํา ฤษีณาเมตทภวตฺ- กิมรฺถํ มหาปฺฤถิวีจาละ สํวฺฤตฺต อิติ | เตษาเมตทภวตฺ- 
นูนมสฺมากํ สพฺรหฺมจาริภิะ ศฺรมโณ เคาตโม ริทฺธฺยา อาหูโต ภวิษฺยตีติ วิทิตฺวา ปญฺจ ฤษิศตานิ             
ศฺราวสฺตี สํปฺรสฺถิตานิ | เตษามาคจฺฉตํา ภควตา เอกายโน มารฺโค'ธิษฺ  ิตะ | อทฺรากฺษุสฺเต ฤษโย 
ภควนฺตํ ทูราเทว ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤตํ มูรฺติมนฺตมิว ธรฺมํ หวฺยาวสิกฺตมิว หุตวหํ 
กาญฺจนภาชนสฺถมิว ปฺรทีปํ ชงฺคมมิว สุวรฺณปรฺวตํ นานารตฺนวิจิตฺรมิว สุวรฺณรูปํ สฺผุฏปฏู มหาวิมล

วิศุทฺธพุทฺธํ พุทฺธํ ภควนฺตมฺ | ทฺฤษฏวา จ ปุนรฺน ตถา ทฺวาทศวรฺเษ'ภฺยสฺตศมโถ โยคาจารสฺย จิตฺตสฺย 
กลฺยตํา ชนยติ, อปุตฺรสฺย วา ปุตฺระ ปฺรติลมฺโภ ทริทฺรสฺย วา นิธิทรฺศนํ ราชฺยาภินนฺทิโน วา ราชฺยาภิเษ
โก ยถา ตตฺปฺรถมตปูรฺวพุทฺธาโรปิตกุศลมูลานํา ตตฺปฺรถมโต พุทฺธทรฺศนมฺ | อถ เต ฤษโย เยน ภควําสฺ-
เตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต สฺถิตาะ | เอกานฺตสฺถิตาสฺเต           
ฤษโย ภควนฺตมิทมโวจนฺ- ลเภมหิ วยํ ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยามุปสํปทํ ภิกฺษุภาวมฺ | 
จเรม วยํ ภควโต'นฺติเก ปฺรวฺรชฺย พฺรหฺมจรฺยมฺ | เต ภควตา พฺราหฺเมณ สฺวเรณาหูตาะ - เอต              
ภิกฺษวศฺจรต พฺรหฺมจรฺยมฺ | สหาภิธานานฺมุณฺฑาะ สํวฺฤตฺตาะ สํฆาฏีปฺราวฺฤตาะ ปาตฺรกรวฺยคฺรหสฺตาะ 
สปฺตาหาวโรปิตเกศศฺมศฺรโว วรฺษศโตปสํปนฺนสฺย ภิกฺโษรีรฺยาปเถนาวสฺถิตาะ | 
 

  เอหีติ โจกฺตาศฺจ ตถาคเตน 
มุณฺฑาศฺจ สํฆาฏิปรีตเทหาะ | 

  สตฺย (ทฺยะ) ปฺรศานฺเตนฺทฺริยา เอว ตสฺถุ- 
เรวํ สฺถิตา พุทฺธมโนรเถน ||2|| 

 

 อถ ภควานฺ ทิวฺยมานุษฺเยณ ปูชาสตฺกาเรณ สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต มานิตะ ปูชิโต'รฺหนฺนรฺหตฺ-            
ปริวาโร สปฺตภิศฺจ นิกาไยะ สํปุรสฺกฺฤโต มหตา จ ชเนาเฆน เยน ปฺราติหารฺยมณฺฑปสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ 
| อุปสํกฺรมยฺ ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ภควตะ กายาทฺรศฺมโย นิรฺคตฺย สรฺวํ  
ปฺราติหารฺยมณฺฑปํ สุวรฺณวรฺณาวภาสํ กฺฤตวตฺยะ | อถ ลูหสุทตฺโต คฺฤหปติรุตฺถายาสนาเทกํา -              
สมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑลํ ปฺฤถิวฺยํา ปฺรติษฺ าปฺย เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย 
ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อลฺโปตฺสุโก ภควานฺ ภวตุ | อหํ ตีรฺถฺไยะ สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ 
วิทรฺศยิษฺยามิ | นิรฺภรฺตฺสยิษฺยามิ ตีรฺถฺยานฺ | สห ธรฺเมณ นนฺทยิษฺยามิ เทวมนุษฺยานฺ | โตษยิษฺยามิ        
สชฺชนหฺฤทยมนําสิ | น ตฺวํ คฺฤหปเต เอภิะ ฤทฺธฺยา อาหูตะ, อปิ ตฺวหํ ตีรฺถฺไยะ ริทฺธฺยา อาหูตะ |            
อหมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามิ | สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยตฺตีรฺถฺยา เอวํ วเทยุะ- 
นาสฺติ ศฺรมณสฺย เคาตมสฺโยตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ | ศฺราวกสฺไยษา คฺฤหิโณ'วทาตวสนสฺย 
ฤทฺธิริติ | นิษีท ตฺวํ คฺฤหปเต ยถาสฺวเก อาสเน | นิษณฺโณ ลูหสุทตฺโต คฺฤหปติรฺยถาสฺวเก อาสเน | ยถา 
ลูหสุทตฺโต คฺฤหปติเรวํ กาโล ราชภฺราตา, รมฺภก อารามิกะ, ฤทฺธิลมาตา อุปาสิกา ศฺรมโณทฺเทศิกา, 
จุนฺทะ ศฺรมโณทฺทศะ, อุตฺปลวรฺณา ภิกฺษุณี | อถายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายน อุตฺถายาสนาเทกํา -         
สมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ - อลฺโปตฺสุโก ภควานฺ ภวตุ | 
อหํ ตีรฺถฺไยะ สารฺธมุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิษฺยามิ | ตีรฺถฺยานฺ นิคฺฤหฺณิษฺยามิ | สห 
ธรฺเมณ นนฺทยิษฺยามิ เทวมนุษฺยานฺ | โตษยิษฺยามิ สชฺชนหฺฤทยมนําสิ | ปฺรติพลสฺตฺวํ เมาทฺคลฺยายน 
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ตีรฺถฺยานฺ สหธรฺเมณ นิคฺฤหีตุมฺ | อปิ ตุ น ตฺวํ ตีรฺถฺไย ริทฺธฺยา อาหูตะ | อหเมษามุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม 
ริทฺธิปฺราติหารฺยํ  วิทรฺศยิษฺยามิ หิตาย ปฺรณินามฺ | นิรฺภรฺตฺสยิษฺยามิ ตีรฺถฺยานฺ | นนฺทยิษฺยามิ                 
เทวมนุษฺยานฺ | โตษยิษฺยามิ สชฺชนหฺฤทยมนําสิ | นิษีท ตฺวํ เมาทฺคลฺยายน ยถาสฺวเก อาสเน | นิษณฺณ 
อายุษฺมานฺ มหาเมาทฺคลฺยายโน ยถาสฺวเก อาสเน | ตตฺร ภควานฺ ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลมา -        
มนฺตฺรยเต- โก มหาราช ตถาคตมธฺเยษเต อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ หิตาย ปฺราณินามฺ ? อถ 
ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศล อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑลํ ปฺฤถิวฺยํา          
ปฺรติษฺ าปฺย เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ- อหํ ภทนฺต ภควนฺตมธฺเยเษ อุตฺตเร 
มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศยิตุมฺ | ภควานุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ (วิทรฺศยตุ) หิตาย 
ปฺราณินามฺ | นิรฺภรฺตฺสยตุ ตีรฺถฺยานฺ | นนฺทยตุ เทวมนุษฺยานฺ | โตษยตุ สชฺชนหฺฤทยมนําสิ | อถ            
ภควําสฺตทฺรูปํ สมาธึ สมาปนฺโน ยถา สมาหิ เต จิตฺ เต สฺวสฺมินฺนาสเน'นฺตรฺหิตะ ปูรฺวสฺยํา ทิศิ              
อุปริวิหายสมภฺยุทฺคมฺย จตุรฺวิธมีรฺยาปถํ กลฺปยติ ตทฺยถา- จํกฺรมฺยเต ติษฺ ติ นิษีทติ ศยฺยํา กลฺปยติ | 
เตโชธาตุมปิ สํปทฺยเต | เตโชธาตุสมาปนฺนสฺย พุทฺธสฺย ภควโต วิวิธานฺยรฺจี ษิ กายานฺนิศฺจรนฺติ ตทฺยถา 
นีลปีตานิ โลหิตานฺยวทาตานิ มญฺชิษฺ านิ สฺผฏิกวรฺณานิ | อเนกานฺยปิ ปฺราติหารฺยาณิ วิทรฺศยติ |          
อธะกายํ ปฺรชฺวาลยติ , อุปริมาตฺ กายาจฺฉีตลา วาริธาราะ สฺยนฺทนฺเต | ยถา ปูรฺวสฺยํา ทิศิ เอวํ          
ทกฺษิณสฺยํา ทิศีติ จตุรฺทิศํ จตุรฺวิธํ ฤทฺธิปฺราติหารฺยํ วิทรฺศฺย ตานฺ ฤทฺธฺยภิสํสฺการานฺ ปฺรติปฺรสฺรภฺย       
ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษทฺย ภควานฺ ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลมิทมโวจตฺ- อิยํ มหาราช 
ตถาคตสฺย สรฺวศฺราวกสาธารณา ฤทฺธิะ | ตตฺร ภควานฺ ทฺวิรปิ ราชานํ ปฺรเสนชิตํ เกาศลมามนฺตฺรยเต- 
โก มหาราช ตถาคตมธฺเยษเต'สาธารณายํา ฤทฺธฺยามุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ หิตาย          
ปฺราณินามฺ ? อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศล อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑลํ 
ปฺฤถิวฺยํา ปฺรติษฺ าปฺย เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อหํ ภทนฺต ภควนฺตมธฺ-
เยเษ'สาธารณายํา ฤทฺธฺยามุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติหารฺยํ หิตาย ปฺราณินามฺ | นิรฺภรฺตฺสยตุ             
ตีรฺถฺยานฺ | นนฺทยตุ เทวมนุษฺยานฺ | โตษยตุ สชฺชนหฺฤทยมนําสิ || 
 ภควตา เลากิกํ จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | ธรฺมตา ขลุ พุทฺธานํา ภควตํา ยทิ เลากิกํ จิตฺตมุตฺ
ปาทยนฺติ, อนฺตศะ กุนฺตปิปีลิโก'ปิ ปฺราณี ภควตะ เจตสิ จิตฺตมาชานนฺติ | อถ โลโกตฺตรจิตฺตมุตฺปาทยนฺ
ติ, ตตฺราคติรฺภวติ ปฺรตฺเยกพุทฺธานามปิ, กะ ปุนรฺวาทะ ศฺราวกาณามฺ ? อถ ศกฺรพฺรหฺมาทีนํา เทวานา
เมตทภวตฺ- กิมรฺถํ ภควตา เลากิกํ จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ ? เตษาเมตทภวตฺ- ศฺราวสฺตฺยํา มหาปฺราติหารฺยํ 
วิทรฺศยิตุกาโม หิตาย ปฺราณินามฺ | อถ ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา อเนกานิ จ เทวตาศตสหสฺราณิ ภควตศฺ
เจตสา จิตฺตมาชฺ าย ตทฺยถา พลวานฺ ปุรุษะ สํกุญฺจิตํ วา พาหุ ปฺรสารเยตฺ, ปฺรสาริตํ วา สํกุญฺจเยตฺ,
เอวเมว ศกฺรพฺรหฺมาทโย เทวา อเนกานิ จ เทวตาศตสหสฺราณิ จ เทวโลเก 'นฺตรฺหิตานิ, ภควตะ 
ปุรตสฺตสฺถุะ | อถ พฺรหฺมาทโย  เทวา ภควนฺตํ ตฺริะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา 
ทกฺษิณํ ปารฺศฺวํ นิศฺริตฺย นิษณฺณาะ | ศกฺราทโย เทวา ภควนฺตํ ตฺริะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย ภควตะ ปาเทา 
ศิรสา วนฺทิตฺวา วามํ ปารฺศฺวํ นิศฺริตฺย นิษณฺณาะ | นนฺโทปนนฺทาภฺยํา นาคราชาภฺยํา ภควต อุปนามิตํ 
นิรฺมิตํ สหสฺรปตฺรํ ศกฏจกฺรมาตฺรํ สรฺวเสาวรฺณํ รตฺนทณฺฑํ ปทฺมมฺ | ภควําศฺจ ปทฺมกรฺณิกายํา นิษณฺณะ           
ปรฺยงฺกมาภุชฺย ฤชุ กายํ ปฺรณิธาย ปฺรติมุขํ สฺมฺฤติมุปสฺถาปฺย | ปทฺมสฺโยปริ ปทฺมํ นิรฺมิตมฺ | ตตฺราปิ 
ภควานฺ ปรฺยงฺกนิษณฺณะ | เอวมคฺรตะ ปฺฤษฺ ตะ ปารฺศฺวตะ | เอวํ ภควตา พุทฺธปิณฺฑี นิรฺมิตา           
ยาวทกนิษฺ ภวนมุปาทาย พุทฺธา ภควนฺโต ปรฺษนฺนิรฺมิตมฺ (?) | เกจิทฺพุทฺธนิรฺมาณาศฺจํกฺรมฺยนฺเต,            
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เกจิตฺ ติษฺ นฺติ, เกจินฺนิษีทนฺติ, เกจิจฺฉายํา กลฺปยนฺติ, เตโชธาตุมปิ สมาปทฺยนฺเต, ชฺวลนตปนวรฺษณ- 
วิทฺโยตนปฺราติหารฺยาณิ กุรฺวนฺติ | อนฺเย ปฺรศฺนานฺ ปฺฤจฺฉนฺติ, อนฺเย วิสรฺชยนฺติ | คาถาทฺวยํ ภาษนฺเต – 
 

  อารภธฺวํ นิษฺกฺรามต ยุชฺยธฺวํ พุทฺธศาสเน | 
  ธุนีต มฺฤตฺยุนะ ไสนฺยํ นฑาคารมิว กุญฺชระ ||3|| 
 

  โย หฺยสฺมินฺ ธรฺมวินเย อปฺรมตฺตศฺจริษฺยติ | 
  ปฺรหาย ชาติสํสารํ ทุะขสฺยานฺตํ กริษฺยติ ||4|| 
 

 ภควตา ตถา อธิษฺ  ิตํ ยถา สรฺวโลโก'นาวฺฤตมทฺรากฺษีทฺพุทฺธาวตํสกํ ยาวทกนิษฺ ภวน-             
มุปาทาย อนฺตโต พาลทารกา อปิ, ยถาปิ ตทฺพุทฺธสฺย พุทฺธานุภาเวน เทวตานํา จ เทวตานุภาเวน || 
 ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูณามนฺตฺรยเต สฺม- ตาวตฺ ปฺรติคฺฤหฺณีต ภิกฺษโว'นุปูรฺเว สฺถิตายา              
พุทฺธปิณฺฑฺยา นิมิตฺตมฺ | เอกปเท'นฺตรฺธาสฺยนฺติ | ยาวเทกปเท'นฺตรฺหิตา | อถ ภควําสฺตํ ฤทฺธฺยภิสํสการํ               
ปฺรติปฺรสฺรภฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษทฺย ภควําสฺตสฺยํา เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
 

  ตาวทวภาสเต กฺฤมิรฺยาวนฺโนทยเต ทิวากระ | 
  วิโรจน อุทฺคเต ไวรวฺยารฺโต (?) ภวติ น จาวภาสเต ||5|| 
 

  ตาวทวภาสิตมาส ตารฺกิไกรฺยาวนฺโนทิตวําสฺตถาคตะ | 
  สํพุทฺธาวภาสิเต ตุ โลเก น ตารฺกิโก ภาสเต น จาสฺย ศฺราวกะ ||6|| 
 

 อถ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- วิทรฺศิตํ ภควตา อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม 
ริทฺธิปฺราติหารฺยมฺ| ยูยมปิ วิทรฺศยธฺวมฺ | เอวมุกฺเต ตีรฺถฺยาสฺตูษฺณี ภูตา ยาวตฺ ปฺรยาณปรมาะ สฺถิตาะ |      
ทฺวิรปิ ราชา ปฺรเสนชิตฺ เกาศลสฺตีรฺถฺยานิทมโวจตฺ- วิทรฺศิตํ ภควตา อุตฺตเร มนุษฺยธรฺเม ริทฺธิปฺราติ-
หารฺยมฺ | ยูยมปิ วิทรฺศยธฺวมฺ | เอวมุกฺเต ตีรฺถฺยา อนฺโยนฺยํ วิฆฏ ฏยนฺต เอวาหุะ- ตฺวมุตฺติษฺ              
ตฺวมุตฺติษฺ ติ | น กศฺจิทปฺยุตฺติษฺ ติ || 
 เตน ขลุ ปุนะ สมเยน ปาญฺจิโก มหาเสนาปติสฺตสฺยาเมว ปรฺษทิ สํนิปติโต'ภูตฺ สํนิปติตะ | 
อถ ปาญฺจิกสฺย ยกฺษเสนาปเตเรตทภวตฺ- จิรมปิ เต อิเม โมหปุรุษา ภควนฺตํ พิเห ยิษฺยนฺติ ภิกฺษุสํฆํ             
เจติ วิทิตฺวา ตุมุลํ วาตวรฺษํ สํชนยฺย มหานฺตมุตฺสฺฤษฺฏวานฺ | ตุมุเลน วาตวรฺเษณ ตีรฺถฺยาณํา มณฺฑปา 
อทรฺศนปเถ กฺษิปฺตาะ | ตีรฺถฺยา หฺยศนิวรฺเษณ พาธฺยมานา ทิโศ ทิคฺภฺโย วิจลนฺติ | อเนกานิ               
ปฺราณิศตสหสฺราณฺยติวรฺเษณ พาธฺยมานานิ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ          
ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณานิ | ภควตา ตถา อธิษฺ  ิตํ ยถา ตสฺยํา ปรฺษทฺเยกวาริพินฺทุรฺน 
ปติตะ | เอกานฺตนิษณฺณานฺยเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณฺยุทานมุทานยนฺติ- อโห พุทฺธะ, อโห ธรฺมะ, 
อโห สํฆะ | อโห ธรฺมสฺย สฺวาขฺยาตตา | ปาญฺจิเกน ยกฺษเสนาปตินา ตีรฺถฺยา อภิหิตาะ- เอเต ยูยํ            
โมหปุรุษา ภควนฺตํ ศรณํ คจฺฉธฺวํ ธรฺมํ จ ภิกฺษุสํฆํ จ | เต นิษฺปลายมานาะ กถยนฺติ- เอเต วยํ ปรฺวตํ 
ศรณํ คจฺฉามะ, วฺฤกฺษาณํา กุฑฺยานามารามาณํา จ ศรณํ คจฺฉามะ || 
 อถ ภควําสฺตสฺยํา เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
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  พหวะ ศรณํ ยานฺติ ปรฺวตําศฺจ วนานิ จ | 
  อารามําศฺไจตฺยวฺฤกฺษําศฺจ มนุษฺยา ภยตรฺชิตาะ ||6|| 
 

  น หฺเยตจฺฉรณํ เศฺรษฺ  ไนตจฺฉรณมุตฺตมมฺ | 
  ไนตจฺฉรณมาคมฺย สรฺวทุะขาตฺ ปฺรมุจฺยเต ||7|| 
 

  ยสฺตุ พุทฺธํ จ ธรฺมํ จ สํฆํจ ศรณํ คตะ | 
  อารฺยสตฺยานิ จตฺวาริ ปศฺยติ ปฺรชฺ ยา ยทา ||8|| 
 

  ทุะขํ ทุะขสมุตฺปนฺนํ นิโรธํ สมติกฺรมมฺ | 
  อารฺยํ จาษฺฏางฺคิกํ มารฺคํ เกฺษมํ นิรฺวาณคามินามฺ ||9|| 
 

  เอต (ไทฺว) ศรณํ เศฺรษฺ เมตจฺฉรณมุตฺตมมฺ | 
  เอตจฺฉรณมาคมฺย สรฺวทุะขาตฺปฺรมุจฺยเต ||10|| 
 

 อถ ปูรณสฺไยตทภวตฺ- ศฺรมโณ เคาตโม มทียานฺ ศฺราวกานนฺวาวรฺตยิษฺยติ | อิติ วิทิตฺวา                
นิษฺปลายนฺ กถยติ- อหํ ยุษฺมากํ ศาสนสรฺวสฺวํ กถยิษฺยามิ | ยาวทฺ ทฺฤษฺฏิคตานฺ คฺราหยิตุมารพฺธะ | 
ยทุต อนฺตวําลฺโลกะ, อนนฺตะ, อนฺตวําศฺจานนฺตวําศฺจ, ไนวานฺตวานฺนานนฺตวานฺ, ส ชีวสฺตจฺฉรีรมนฺโย              
ชีโว'นฺยจฺฉรีรมิติ | เต กลหชาตา วิหรนฺติ ภณฺฑนชาตา วิคฺฤหีตา  วิวาทมาปนฺนาะ | ปูรโณ'ปิ ภีโต           
นิษฺปลายิตุมารพฺธะ | ส นิษฺปลายนฺ ปณฺฑเกน ปฺรติมารฺเค ทฺฤษฺฏะ | ปณฺฑโก ทฺฤษฺฏวา คาถํา ภาษเต- 
 

  กุตสฺตฺวมาคจฺฉสิ มุกฺตปาณิ 
รถการเมษ อิว นิกฺฤตฺตศฺฤงฺคะ | 

  ธรฺมํ หฺยภิชฺ าย ชินปฺรศสฺต- 
มาหิณฺฑเส โกลิกครฺทโภ ยถา ||11|| 
 

ปูรณะ ปฺราห- 
 

  คมนาย เม สมยะ ปฺรตฺปสฺถิตะ 
กายสฺย เม พลวีรฺยํ (น ?) กึจิตฺ | 

  สฺปฺฤษฺฏาศฺจ ภาวาะ  สุขทุะขเต เม 
อนาวฺฤตํ ชฺ านมิหารฺหตามฺ ||12|| 
 

  ทูราปคโต'สฺมิ........ 
ปรติมิราปนุทศฺจ ตฺฤษํ ปตติ | 

  อาจกฺษฺว เม ทูษิก เอตมรฺถํ 
ศีโตทกา กุตฺร สา ปุษฺกิริณี ||13|| 
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นปสุกะ ปฺราห- 
 

  เอษา ขลุ ศีตา ปุษฺกิริณี 
นลินี จ วิราชติ โตยธารา | 

  ศฺรมณาธม หีนาสตฺปุรุษ 
ตฺวมิมํา นนุ ปศฺยสิ ปุษฺกิริณีมฺ ||14|| 
 

ปูรณะ ปฺราห- 
 

  น ตฺวํ นโร นาปิ จ นาริกา ตฺวํ 
ศฺมศฺรูณิ จ เต นาสฺติ น จ สฺตเนา ตว | 

  ภินฺนสฺวโร'สิ น จ จกฺรวากะ 
เอวํ ภวานฺ วาตหโต นิรุจฺยเต ||15|| 
 

 อถ ปูรโณ นิรฺคฺรนฺโถ วาลุกาฆฏํ กณฺเ  พทฺธฺวา ศีติกายํา ปุษฺกิริณฺยํา ปติตะ | ส ตตฺไรว  
กาลคตะ || 
 อถ เต นิรฺคฺรนฺถาะ ปูรณํ มฺฤคยมาณาะ ปฺรติมารฺเค คณิกํา ทฺฤษฺฏวา ปฺฤจฺฉนฺติ- ภทฺเร,  
กํจิตฺ ตฺวมทฺรากฺษีรฺคจฺฉนฺตมิห ปูรณํ ธรฺมศาฏปฺรติจฺฉนฺนํ กฏจฺฉวฺรตโภชนมฺ ? คณิกา ปฺราห- 
 

  อาปายิโก ไนรยิโก มุกฺตหสฺตาวจารกะ | 
  เศฺวตาภฺยํา ปาณิปาทาภฺยาเมษ ธฺวํสติ ปูรณะ ||16|| 
  ภทฺเร ไมวํ โวจสฺตฺวํ ไนตตฺตว สุภาษิตมฺ | 
  ธรฺมศาฏปฺรติจฺฉนฺโน ธรฺมํ สํจรเต (สํศฺรยเต ?)36 มุนิะ ||17|| 
 

คณิกา ปฺราห- 
  กถํ ส พุทฺธิมานฺ ภวติ ปุรุโษ วฺยญฺชนานฺวิตะ | 
  โลกสฺย ปศฺยโต โย'ยํ คฺราเม จรติ นคฺนกะ ||18|| 
 

  ยสฺยายมีทฺฤโศ ธรฺมะ ปุรสฺตาลฺลมฺพเต ทศา | 
  ตสฺย ไว ศฺรวเณา ราชา กฺษุรเปฺรณาวกฺฤนฺตตุ ||19|| 
 

 อถ เต นิรฺคฺรนฺถา เยน ศีติกา ปุษฺกิริณี เตโนปสํกฺรานฺตาะ | อทฺรากฺษุสฺเต นิรฺคฺรนฺถาะ 
ปูรฺณํ กาศฺยปํ ปุษฺกิริณฺยํา มฺฤตมฺ | กาลคต ํทฺฤษฺฏวา จ ปุนะ ปุษฺกิริณฺยา อุทฺธฺฤตฺย เอกานฺเต โฉรยิตฺวา                      
ปฺรกฺรานฺตาะ || 

                                           
36

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ธรฺมํ สํจรเต” ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) 
แนะนําว่าน่าจะเป็น “ธรฺมํ สํศฺรยเต” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 165; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 102.  
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 ภควตา พุทฺธนิรฺมาโณ นิรฺมิโต ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมนฺวาคโต มุณฺฑะ 
สํฆาฏีปฺ-ราวฺฤตะ | ธรฺมตา ขลุ พุทฺธา ภควนฺโต นิรฺมิเตน สารฺธํ นิศฺจยํ กุรฺวนฺติ | ยํ ขลุ ศฺราวโก นิรฺมิ
ตมภินิรฺ- มิมเต, ยทิ ศฺราวโก ภาษเต, นิรฺมิโต'ปิ ภาษเต | ศฺราวเก ตูษฺณีภูเต นิรฺมิโต'ปิ ตูษฺณีภวติ | 
 

  เอกสฺย ภาษมาณสฺย สรฺเว ภาษนฺติ นิรฺมิตาะ | 
  เอกสฺย ตูษฺณีภูตสฺย สรฺเว ตูษฺณีภวนฺติ เต ||20|| 
 

 ภควานฺ นิรฺมิตํ ปฺรศฺนํ ปฺฤจฺฉติ, ภควานฺ วฺยากโรติ | เอษา หิ ธรฺมตา ตถาคตานามรฺหตํา 
สมฺยกฺสํพุทฺธานาม | 
 ภควตา ตสฺย มหาชนกายสฺย ตถา อภิปฺรสนฺนสฺย อาศยํ จานุศยํ จ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺ
วา ตาทฺฤศี จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติ เวธกี ธรฺมเทศนา กฺฤตา , ยถา อเนไกะ ปฺราณิศตสหสฺไระ                        
ศรณคมนศิกฺษาปทานิ ไกศฺจิทุษฺม (?) คตานฺยธิคตานิ มูรฺธานะ กฺษานฺตโย เลากิกา อคฺรธรฺมาะ |                         
ไกศฺจิตฺโสฺรตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตํ สกฺฤทาคามิผลมนาคามิผลมฺ | ไกศฺจิตฺ ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศ-           
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ไกศฺจิจฺฉฺราวกมหาโพเธา พีชานฺยวโรปิตานิ | ไกศฺจิตฺ ปฺรตฺเยกายํา 
โพเธา พีชานฺยวโรปิตานิ | ยทฺภูยสา สา ปรฺษทฺ พุทฺธนิมฺนา ธรฺมปฺรวณา สํฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถิตา | อถ 
ภควําสฺตํา ปรฺษทํ พุทฺธนิมฺนํา ธรฺมปฺรวณํา สํฆปฺราคฺภารํา วฺยวสฺถาปฺโยตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ || 
 

  ธนฺยาสฺเต ปุรุษา โลเก เย พุทฺธํ ศรณํ คตาะ | 
  นิรฺวฺฤตึ เต คมิษฺยนฺติ พุทฺธการกฺฤเตา ชนาะ ||21|| 
 

  เย'ลฺปานปิ ชิเน การานฺ กริษฺยนฺติ วินายเก | 
  วิจิตฺรํ สฺวรฺคมาคมฺย เต ลปฺสฺยนฺเต'มฺฤตํ ปทมฺ ||22|| 
 

 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน ปฺราติหารฺยสูตฺรํ ทฺวาทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 13 สฺวาคตาวทานมฺ 

 พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ สฺม เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ ปุนะ              
สมเยน ศิศุมารคิเรา โพโธ นาม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาลปริคฺรโห 
ไวศฺรวณธนสมุทิโต ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี | เตน สฺทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธํ กฺรีฑติ 
รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ กาลานฺตเรณ ปตฺนี อาปนฺนสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา | 
สา อุปริปฺราสาทตลคตา อยนฺตฺริโตปจารา ธารฺยเต, กาลรฺตุไกศฺโจปกรไณรนุวิฆียเต, ไวทฺยปฺรชฺ ปฺ-
ไตศฺจาหาไระ นาติติกฺไตรฺนาตฺยมฺไละ นาติลวไณรฺนาติมธุไรรฺนาติกฏุ ไกรฺนาติกษาไยสฺติกฺตามฺลลวณ- 

มธุรกฏกกษายวิวรฺชิไตราหาไระ | หารารฺธหารภูษิตคาตฺรา อปฺสเรว นนฺทนวนจาริณี มญฺจานฺมญฺจํ          
ปี าตฺปี มนวตรนฺตี อธริมํา ภูมิมฺ | น จาสฺยาะ กึจิทมโนชฺ ศพฺทศฺรวณํ ยาวเทว ครฺภสฺย ปริปากาย | 
สา อษฺฏานํา วา นวานํา วา มาสานามตฺยยาตฺ ปฺรสูตา | ทาริกา ชาตา อภิรูปา ทรฺศนีย ปฺราสาทิกา  
สรฺวางฺคปฺรตฺยงฺโกเปตา | ตสฺยาสฺตฺรีณิ สปฺตกานฺเยกวึศติทิวสานฺ วิสฺตเรณ ชาติมหํ กฺฤตฺวา วรฺณสํ -              
สฺถานวิเศษานุรูปํ นามเธยํ วฺยปสฺถาปิตมฺ | สา ธาตฺรยงฺกคตา อุนฺนียเต วรฺธฺยเต กฺษีเรณ ทธฺนา             
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นวนีเตน สรฺปฺษา สรฺปิมณฺเฑนานฺไยศฺจ โจตฺตปฺโตตฺตปฺไตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต หฺรทสฺถมิว           
ปงฺกชมฺ | ยทา มหตี สํวฺฤตฺตา, ตทา รูปิณี เยาวนานุรูปยา อาจารวิหารเจษฺฏยา เทวกนฺเยว               
ตทฺคฺฤหมวภาสมานา สุหฺฤตฺสํพนฺธิพานฺธวานามนฺตรฺชนสฺย จ ปฺรีติมุตฺปาทยติ | ตสฺยาสฺตาทฺฤศี  วิภูตึ  
ศฺ รุ ตฺ ว า  นานาเทศนิ วาสิ ราชปุตฺ ร า  อมาตฺยปุตฺ ร า  คฺฤหปติปุตฺ ร า  ธนินะ เศฺ รษฺ  ิปุ ตฺ ร าะ                      
สารฺถวาหปุตฺราศฺจ ภารฺยารฺถํ ยาจนกานฺ เปฺรษยนฺติ | ยถา ยถา จาเสา ปฺรารฺถฺยเต, ตถา ตถา โพโธ 
คฺฤหปติะ สุตรํา ปฺรีติมุตฺปาทยติ | สํลกฺษยติ- มยา เอษา น กสฺยจิทฺรู เปณ เทยา, น ศิลฺเปน,                     
นาปฺยาธิปตฺเยน, กึ ตุ โย มม กุลศีเลน วา ธเนน วา สทฺฤโศ ภวติ , ตสฺย มยา ทาตวฺเยติ | ส ไจวํ            
จินฺตยติ || 
 อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา ศฺรุตํ ยถา ศิศุมารคิเรา โพโธ คฺฤหปติสฺตสฺย ทุหิตา เอวํ              
รูปเยาวนสมุทิตา, สา นานาเทศนิวาสินํา ราชามาตฺยคฺฤหปติธนินํา เศฺรษฺ  ิสารฺถวาหปุตฺราณามรฺถาย                 
ปฺรารฺถฺยตฺ อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรสฺไยตทภวตฺ- อหมปิ ตาวตฺ ตํา ปุตฺรสฺยารฺถาย ปฺรารฺถยามิ | กทาจิทฺ 
โพโธ คฺฤหปติรฺททฺยาทิติ วิทิตฺวา ตสฺยา ยาจนกาะ เปฺรษิตาะ | โพเธน คฺฤหปตินา อนาถปิณฺฑทสฺย           
คฺฤหปเตะ สมุทาจารธนสํปทํ จ วิจารฺย ทตฺตา | อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา มหตา ศฺรีสมุทเยน 
ปุตฺรสฺย ปริณีตา | ยาวตฺ ปุนรปิ โพธสฺย คฺฤหปเตะ ปตฺนฺยา สารฺธํ กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปตฺนี 
อาปนฺนสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา | ยเมว ทิวสมาปนฺนสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา, ตเมว ทิวสํ โพธสฺย คฺฤหปเตร-        
เนกานฺยนรฺถศตานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | เตน ไนมิตฺติกา อาหูย ปฺฤษฺ าะ- ภวนฺตะ, ปศฺยต กสฺย                
ปฺรภาวานฺมมานรฺถศตานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | ไนมิตฺติกา วิจารฺไยกมเตนาหุะ- คฺฤหปเต, ย เอษ ตว 
ปตฺนฺยาะ กุกฺษิมวกฺรานฺตะ, อสฺไยษ ปฺรภาวะ | ตทสฺย ปริตฺยาคะ กฺริยตามฺ | อิติ ศฺรุตฺวา โพโธ 
คฺฤหปติะ ปรํ วิษาทมาปนฺนะ | กถยติ- ภวนฺตะ, สฺวาคตํ น ปริตฺยกฺษฺยามีติ | ไนมิตฺตาะ สฺวสฺตีตฺยุกฺตฺวา 
ปฺรกฺรานฺตาะ | อถ โพโธ คฺฤหปติรฺวิโยคสํชนิตเทารฺมนสฺโย'ปิ โลกาปวาทภยาทภฺยุเปกฺษฺยาวสฺถิตะ | 
ยถา ยถาเสา ครฺโภ วฺฤทฺธึ คจฺฉติ , ตถา ตถา โพธสฺย คฺฤหปเตรุตฺตโรตฺตราติศเยนานรฺถศตานฺยุตฺ - 
ปทฺยนฺเต | ส สํลกฺษยติ- ก เอตานิ ศฺฤโณติ ? อุทฺยานํ คตฺวา ติษฺ ามีติ วิทิตฺวา เตน เปารุเษยา อุกฺตาะ- 
ยทิ เม กศฺจินฺมหานนรฺถ อุตฺปทฺยเต, ส ศฺราวยิตวฺโย นานฺย อิตฺยุกฺตฺวา อุทฺยานํ คตฺวา อวสฺถิโต               
ยาวทสฺยาเสา ปตฺนี ปฺรสูตา | ทารโก ชาตะ | อนฺยตมะ ปุรุษสฺตฺวริตํ ตฺวริตํ โพธสฺย คฺฤหปเตะ สกาศํ 
คตะ | เตนาเสา ทูรต เอว ทฺฤษฏะ | ส สํลกฺษยติ- ยถายํ ตฺวริตตฺวริตมาคจฺฉติ , นูนํ มหานนรฺถะ              
ปฺราทุรฺภูตะ | อิติ วิทิตฺวา สสํภฺรมะ ปฺฤจฺฉติ- โภะ ปุรุษ, กึ ตฺวริตตฺวริตมาคจฺฉสีติ? ส กถยติ- คฺฤหปเต, 
ทิษฺฏยา วรฺธเส, ปุตฺรสฺเต ชาต อิติ | ส กถยติ- โภะ ปุรุษ, ยทฺยปิ เม ปุตฺโร'นรฺถศตานฺยุตฺปาทฺย ชาตะ, 
ตถาปิ สฺวาคตมสฺเยติ | ตทนนฺตรเมว ทฺวิตียปุรุษสฺตไถว ตฺวริตตฺวริตมศฺรุปรฺยากุเลกฺษโณ โพธสฺย  
คฺฤหปเตะ สกาศํ คตะ | โส'ปิ เตนานรฺถตยา สสํภฺรเมณ ปฺฤษฺฏะ- โภะ ปุรุษ, กึ ตฺวริตตฺวริตมาคจฺฉสีติ? 
ส พาษฺโปปรุธฺยมานคทฺคทกณฺ ะ กรุณาทีนวิลมฺพิตากฺษรํ กถยติ- คฺฤหปเต, คฺฤเห'คฺนิรุตฺถิตะ | สรฺวํ          
สฺวาปเตยํ ทคฺธมิติ | ส มุหุรฺมุหุรนรฺถศฺรวณทฺฤฒีกฺฤตจิตฺตสํตติะ กถยติ- โภะ ปุรุษ, ปฺราปฺตวฺยเมตตฺ | 
อลํ วิษาเทน, ตูษฺณี  ติษฺเ ติ | อถ ตสฺย ชฺ าตโย โลกธรฺมานุวฺฤตฺตฺยา อวชฺ าปูรฺวเกน นามเธยํ           
วฺยวสฺถาปยิตุมารพฺธาะ- กึ ภวตุ ทารกสฺย นาเมติ | ตตฺไรเก กถยติ- ยตฺกุลสทฺฤศํ ตตฺกฺริยตามิติ | อปเร 
กถยนฺติ- เยน โพธสฺย คฺฤหปเตะ กุกฺษิคเตไนวาเนกธนสมุทิตํ คฺฤหํ นิธนมุปนีตมฺ , ตสฺย กีทฺฤศํ 
กุลสทฺฤศํ นาม วฺยาวสฺถาปฺยเต ? อปิ ตุ อยํ ปิตฺรา ชาตมาตฺระ สฺวาคตวาเทน สมุทาจริตะ, ตสฺมาทสฺย 
สฺวาคต อิติ นาม ภวตุ อิติ | ตสฺย สฺวาคต อิติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | ยถา ยถา สฺวาคโต วฺฤทฺธิมุ-         
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ปยาติ, ตถา ตถา โพธสฺย คฺฤหปเตรฺธนธานฺยหิรณฺยสุวรฺณทาสีทาสกรฺมกรเปารุเษยาสฺตนุตฺวํ ปริกฺษยํ               
ปรฺยาทานํ คจฺฉนฺติ | ยาวทปเรณ สมเยน โพโธ คฺฤหปติะ กาลคตะ | สาปฺยสฺย ปตฺนี กาลคตา |          
ตทฺคฺฤหํ ปฺรติสํสฺกฺฤตํ ปุนรคฺนินา ทคฺธมฺ | ยทปฺยาวาริคตํ เกฺษตฺรคตํ จ ศสฺยาทธนชาตํ ตทปฺยคฺนินา 
ทคฺธมฺ | เย'ปฺยสฺย เปารุเษยาะ ปณฺยมาทาย เทศานฺตรคตา มหาสมุทฺรํ  ยาวตฺตีรฺณาะ , ตตะ             
เกษําจิทฺยานปาตฺรํ วิปนฺนม, เกษําจิตฺ ปณฺยมปณฺยีชาตมฺ, เกจิตฺ ตตฺไรวานเยน วฺยสนมาปนฺนาะ,          
เกษําจิตฺ  กานฺตารมธฺยคตานํา เจาไรรฺทฺรวฺยมปหฺฤตมฺ ,  เกษําจินฺนครสมีปมนุปฺราปฺตานํา                       
เศาลฺกิกเศาลฺกิไกรฺทฺรวฺยํ วิจารยทฺภิะ สาโร คฺฤหีตะ , เกษําจิตฺ ปตฺตนมนุปฺราปฺตานํา ราชฺ า               
วินิยุกฺไตรฺโทษมุตฺปาทฺย สรฺวสฺวมปหฺฤตมฺ | เกจิทฺโพธสฺย คฺฤหปเตะ ปฺราณวิโยคํ ศฺรุตฺวา ตตฺไรว 
อวสฺถิตาะ | ชฺ าตีนามปิ เกจิตฺ กาลคตาะ, เกจินฺนิษฺปลายิตาะ, เกจิตฺ ตตฺไรวาวสฺถิตาะ สฺวาคตสฺย         
วาจมปิ  น ปฺรยจฺฉนฺติ | ทาสีทาสกรฺมกรไปรุเษยา อปิ เกจิตฺ กาลคตาะ, เกจินฺนิษฺปลายิตาะ,            
เกจิทนฺยาศฺรเยณ ตตฺไรวาวสฺถิตาะ สนฺตะ สฺวาคตสฺย นามาปิ น คฺฤหณนฺติ | กึ ตุ โพธสฺไยกา 
ปุราณวฺฤทฺธา ทาสี กฺฤตชฺ ตยา สฺวาคตสฺโยปสฺถานํ กุรฺวนฺตี ติษฺ ติ | ตยา ส ลิปฺยกฺษราจารฺยสฺยากฺ-
ษราณิ ศิกฺษยิตุมุปนฺยสฺตะ | สา สํลกฺษยติ- โพธสฺย คฺฤหปเตรฺคฺฤหมเนกธนสมุทิตํ วิสฺตีรฺณสฺ -
วชนพนฺธุวรฺคํ ปฺรภูตทาสีทาสกรฺมกรเปารุเษยํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คตมฺ | สฺวาคโต'หํ จาวสฺถิตาะ |          
ตชฺชิชฺ าสฺยามิ ตาวตฺ กสฺยาปุณฺเยนายมุปปฺลวะ, กึ สฺวาคตสฺย อาโหสฺวินฺมเมติ | ตยา สฺวาคตสฺย         
นามฺนา สฺถาลฺยํา ตณฺฑุลานฺ ปฺรกฺษิปฺย ภกฺตารฺถํ โยชิตา วินษฺฏาะ | ตต อาตฺมโน นามฺนา ตไถว         
โยชิตาะ, โศภนํ ภกฺตํ สํปนฺนมฺ | สา สํลกฺษยติ- อเสา มนฺทภาคฺยะ | เอตมาคมฺย โพธสฺย คฺฤหปเตรฺ-        
คฺฤหมเนกธนสมุทิตํ วิสฺตีรฺณสฺวชนพนฺธุวรฺคํ ปฺรภูตทาสีทาสกรฺมกรเปารุเษยํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คตมฺ | 
อหํ ปุนรฺน ยาสฺยามีติ | กุตะ สฺถาสฺยามีติ ? อตฺร ปฺราปฺตกาลํ สรฺวถา ยาวตฺ ปฺราณวิโยโค น ภวติ  
ตาวนฺนิษฺปลาเยยมฺ | อิติ วิทิตฺวา ยตฺตตฺร กึจิตฺ สารมสฺติ, ตมาทาย นิษฺปลายิตา | ตสฺมินฺ ศูนฺเย คฺฤเห  
ศฺวานะ ปฺรวิศฺย กลหํ กรฺตุมารพฺธาะ | ยาวทนฺยตโม ธูรฺตปุรุษสฺเตน ปฺรเทเศนาติกฺรามติ | ส ศฺวานกลหํ 
ศฺรุตฺวา สํลกฺษยติ- โพธสฺย คฺฤหปเตรฺคฺฤเห ศฺวานะ กลึ กุรฺวนฺติ | กึ ตทนฺยํ ภเวตฺ ? ปศฺยามิ ตาวทิติ |  
ส ตตฺร ปฺรวิษฺโฏ ยาวตฺ ปศฺยติ ศูนฺยมฺ | โส'ปิ ตสฺมาทฺยตฺ กึจิจฺเฉษาวเศษมสฺติ, ตมาทาย ปฺรกฺรานฺตะ || 
 ตตะ สฺวาคโต โภชนเวลํา ชฺ าตฺวา เลขศาลายาะ สฺวคฺฤหมาคโต โภกฺตุมิติ ยาวตฺ ปศฺยติ 
ศูนฺยมฺ | ส โภกฺตุกามาวรฺชิตสํตติะ (?) กฺษุธาสํชนิตเทารฺมนสฺยะ ศพฺทาปยิตุมารพฺธะ- อมฺพ อมฺเพติ | น 
กศฺจิทฺวจนํ ททาติ | ส ตทฺคฺฤหมิตศฺจามุตศฺจ วฺยวโลกฺย ไนราศฺยมาปนฺโน นิษฺกฺรานฺตะ | ตสฺย คฺฤหสฺย              
นาติทูเร'นฺยคฺฤหมฺ | ตสฺมินฺ สฺวาคตสฺย ชฺ าตยสฺติษฺ นฺติ | ส เตษํา สกาศํ คโต ยาวตฺตตฺร กลิะ          
ปฺราทุรฺภูตะ | เต กลหํ กฺฤตฺวา วฺยุปศานฺตาะ ปรสฺปรํ กถยนฺติ- ภวนฺตะ, ปูรฺวมสฺมากมนฺโยนฺยํ ทฺฤษฺฏวา 
สฺเนโห ภวติ, อิทานี  ตุ ทฺเวษะ | ปศฺยธฺวํ กศฺจิทนฺย อาคตะ สฺยาทิติ | เต สมนฺเวษิตุมารพฺธา ยาวตฺ  
ปศฺยนฺติ สฺวาคตมฺ | ตตฺไรเก กถยนฺติ- ภวนฺตะ, สฺวาคตะ ปฺรวิษฺฏ อิติ | อปเร กถยนฺติ- นายํ สฺวาคตะ, 
กึ ตุ ทุราคตะ, อิมมาคมฺยาสฺมากํ กลิะ ปฺราทุรฺภูต อิติ |ส ไตรฺคฺรีวายํา คฺฤหีตฺวา นิษฺกาสิโต'นฺยตฺร คตะ| 
ตสฺมาทปิ นิษฺกาสิโต ยาวตฺ โกฺรฑมลฺลานํา มธฺเย ปฺรวิษฺฏะ | เต ยตฺร ยตฺร ไภกฺษารฺถิกาะ ปฺรวิศนฺติ , 
ตตฺร นิรฺภตฺสฺรฺยนฺเต นิษฺกาสฺยนฺเต จ | เต ไนราศฺยมาปนฺนา ริกฺตหสฺตกา ริกฺตมลฺลกาะ ศูนฺยเท -
วกุลมณฺฑปวฺฤกฺษมูลานฺยาคตาะ | เต'นฺโยนฺย ปฺฤจฺฉนฺติ- ภวนฺตะ, วยํ ปูรฺเว ยตฺร ยตฺร คจฺฉามสฺตตะ 
ปูรฺวหสฺตาะ ปูรฺณมลฺลกา อาคจฺฉามะ | อิทานี  โก โยโค เยน วยํ ริกฺตหสฺตกา ริกฺตมลฺลกา              
ไนราศฺยมาปนฺนา อิหาคตา อิติ ? ตตฺไรเก กถยนฺติ- นูนํ โก'ปิ มนฺทภาคฺโย'สฺมากํ มธฺเย ปฺรวิษฺโฏ เยน 
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วยํ ริกฺตหสฺตกา ริกฺตมลฺลกา อิหาคตา อิติ | อปเร กถยนฺติ- คตเมตตฺ | ทฺวิธา ภูตฺวา ปฺรวิศาม อิติ | เต 
ปรสฺมินฺ ทิวเส ทฺวิธา ภูตฺวา ปฺรวิษฺฏาะ | ตตฺร เยษํา มธฺเย สฺวาคตสฺเต ตไถว นิรฺภตฺรฺสิตา นิษฺกาสิตาศฺจ 
ไนราศฺยมาปนฺนา ริกฺตหสฺตกา ริกฺตมลฺลาศฺจ ยถานิลยมาคตาะ | เต ตฺวนฺเย ปูรฺณหสฺตา ปูรฺณมลฺลกา 
อาคตาะ | เย เต ริกฺตหสฺตกา ริกฺตปาตฺรา อาคตาสฺเต ภูโย ทฺวิธา ภูตฺวา ปฺรวิษฺฏาะ | ตตฺร เตษามปิ 
เยษํา มธฺเย สฺวาคตสฺเต ตไถว ริกฺตหสฺตกา ริกฺตมลฺลกาศฺจาคตาะ | เต ภูโย ทฺวิธา ภูตา เอวํ ยาวตฺ     
สฺวาคตโกฺรฑมลฺลเกา ปฺรวิษฺเฏา ริกฺตหสฺเตา ริกฺตมลฺลเกา อาคเตา | เต ตฺวนฺเย ปูรฺณหสฺตาะ                 
ปูรฺณมลฺลกา อาคตาะ | ตตสฺเต โกฺรฑมลฺลกาะ สรฺเว สํภูย สํกลฺปํ กรฺตุมารพฺธาะ - ภวนฺตะ, อยํ             
มนฺทภาคฺโย'สฺมากํ มธฺเย ปฺรวิษฺโฏ เยน วยํ ริกฺตหสฺตา ริกฺตมลฺลกาศฺจาคตาะ | นิษฺกาสยาม เอนมิติ | ส 
ไตะ ปฺรภูตานฺ ปฺรหารานฺ ทตฺตฺวา ศิรสา จ มลฺลกํ ภงฺกตฺวา นิษฺกาสิตะ || 
 อตฺรานฺตเร ยาวจฺฉฺราวสฺเตโย วณิโช โพธสฺย คฺฤหปเตรฺวยสฺยะ ปณฺยมาทาย ศิศุมารคิริ -
มนุปฺราปฺตะ | เตน สฺวาคโต มลฺลเกน หสฺตคเตน ปี  คโต มุขพิมฺพเกน ปฺรตฺยภิชฺ าต อุกฺตศฺจ-           
ปุตฺร ตฺวํ โพธคฺฤหปเตะ ปุตฺร อิติ ? ส กถยติ- ตาต, อหํ ตสฺย ปุตฺโร ทุราคต อิติ | ส มุหูรฺตํ ตุษฺณี           
สฺถิตฺวา อศฺรุปรฺยากุเลกฺษณะ กถยติ- ปุตฺร, เตา ตว มาตาปิตเรา กาลคเตา ? เต ชฺ าตยะ ? ส อาห- 
เตษามปิ เกจิตฺ กาลคตาะ เกจิทิไหว ติษฺ นฺโต วาจมปิ น ปฺรยจฺฉนฺติ | เต ทาสีทาสกรฺมกรไปรุเษยาะ ? 
เตษามปิ เกจิตฺ กาลคตาะ, เกจินฺนิษฺปลายิตาะ, เกจิทิไหวานฺยานาศฺริตฺยาวสฺถิตา วาจมปิ น ปฺรยจฺฉนฺติ 
| ยทวศิษฺฏํ ธนํ ตทปิ กึจิทคฺนินา ทคฺธมฺ | เย วณิกฺเปารุเษยาะ ปณฺยํ37 คฺฤหีตฺวา ธนารฺถิโน เทศานฺตรํ 
มหาสมุทฺรํ จาวตีรฺณาะ, ตตฺราปิ เกษําจิตฺ ปณฺยมปณฺยีภูตมฺ, เกจิตฺ ตตฺไรวานเยน วฺยสนมาปนฺนาะ, 
เกษําจิตฺ กานฺตารมธฺยคตานํา ตสฺกไรรฺทฺรวฺยมปหฺฤตมฺ , เกษําจินฺนครสมีปมนุปฺราปฺตานํา เศาลฺกิก-
เศาลฺกิไกรฺทฺรวฺยํ วิจารยทฺภิะ สาโร คฺฤหีตะ, เกษําจิตฺ ปตฺตนมนุปฺราปฺตานํา ราชฺโ  วินิยุกฺไตรฺ-           
โทษมุตฺปาทฺย สรฺวสฺวมปหฺฤตมฺ | เกจิตฺ ตสฺย ปฺราณวิโยคํ ศฺรุตฺวา ตตฺไรวาวสฺถิตาะ | ส ทีรฺฆมุษฺณํ จ 
นิศฺวสฺย กถยติ- ปุตฺร ศฺราวสฺตี  กึ น คจฺฉสิ ? ตาต, กึ ตตฺรคตสฺย ภวิษฺยติ ? ปุตฺร, ตตฺรานาถปิณฺฑโท 
คฺฤหปติะ, ตสฺย ปุตฺเรณ ตว ภคินี ปริณีตา | สา ตว โยโคทฺวหนํ กริษฺยตีติ | ส กถยติ- ตาต, ยทฺเยวํ  
คจฺฉามีติ | เตน ตสฺย เทฺวา การฺษาปเณา ทตฺเตา, อุกฺตศฺจ- ปุตฺร, อาภฺยํา ตาวทาตฺมานํ สํฆารย,           
ยาวทหํ ปณฺยํ วิสรฺชยามิ | มยา สารฺธํ คมิษฺยสิ | เตน เตา การฺษาปเณา ขุสฺตวสฺตฺรานฺเต พทฺธฺวา            
สฺถาปิเตา, กรฺมวิปาเกน วิสฺมฺฤเตา | ตไถวาเสา กุตศฺจิตฺ กึจิทาราคยติ กึจินฺนาราคยติ | กฺษุธยา           
ปีฑยมาโน'วสฺถิตะ | ยาวทเสา วณิกฺ ปณฺยํ วิสรฺชยิตฺวา ปฺรติปณฺยมาทาย สฺวาคตํ วิสฺมฺฤตฺย สํปฺรสฺถิตะ | 
สฺวาคโต'ปิ เตน สารฺธํ สํปฺรสฺถิตะ | ยาวติ เต สารฺถากาะ กลึ กรฺตุมารพฺธาะ, พลีวรฺทา โยทฺธุมารพฺธาะ | 
สารฺถิกาะ กถยนฺติ- ภวนฺตะ, ปฺรตฺยเวกฺษต สารฺถมฺ | มา อเสา ทุราคโต'ตฺราคตะ สฺยาทิติ | ไตะ           
ปฺรตฺยเวกฺษมาไณรเสา ทฺฤษฺฏะ | เต ตํ ขฏจเปฏาทิภิสฺตาฑยิตฺวา อรฺธจนฺทิรากาเรณ คฺรีวายํา คฺฤหีตฺวา 

นิษฺกาสิตุมารพฺธาะ | ส นิษฺกาสิตะ | นิษฺกฺรมฺยมาโณ วิโกฺรษฺฏมารพฺธะ | สารฺถวาหสฺตํ โกลาหลศพฺทํ          
ศฺรุตฺวา นิรีกฺษิตุมารพฺธะ, ยาวตฺ ปศฺยติ ตํ นิษฺกาสฺยมานมฺ | ส กถยติ- ภวนฺตะ, มา เอนํ นิษฺกาสยต, 
มไมษ วยสฺยปุตฺโร ภวตีติ | เต กถยนฺติ- สารฺถวาห, ยมาคมฺย โพธสฺย คฺฤหปเตรเนกธนสมุทิตํ            
สสุหฺฤตฺสํพนฺธิพานฺธวํ คฺฤหํ วินษฺฏมฺ, กถํ เตน สารฺธํ คจฺฉามะ ? สรฺวถา ตฺวํ สารฺถสฺย สฺวามี | ยทฺเยษ 
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ตามต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ปรากฏศัพท์ “ปณฺยํ” ส่วนต้นฉบับโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil)            
ไม่ปรากฏ ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 107; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 172.  



618 
 

 

คจฺฉติ, วยํ น คจฺฉาม อิติ | สารฺถวาหสฺตํ กถยติ- ปุตฺร, มหาชนวิโรโธ'ตฺร ภวติ | สารฺถกาะ กฺษุภิตาะ | 
ตฺวํ ปศฺจาทฺวาโสทฺธาติกยา คจฺฉ, อหํ ตวารฺเถ อาหารํ สฺถาปยามีติ | ส มาตาปิตฺฤวิโยคปฺรติสฺปรฺธินา 
ปูรฺวกรฺมาปราธปฺรภาเวณ ทุะขเทารฺมนสฺเยน สํตาปิตมนาะ สาศฺรุกณฺ สฺตูษฺณีมวสฺถิตะ | สารฺถะ 
สํปฺรสฺถิตะ | โส'ปิ วาโสทฺธาติกยา คนฺตุมารพฺธะ | ส สารฺถวาหสิตสฺยาหารํ ปตฺรปุฏเก พทฺธฺวา             
กึจิทฺภูเมา ปําศุนา ปฺรติจฺฉาทฺย สฺถาปยติ, กึจิทฺวฺฤกฺษศาขาปตฺไรรวจฺฉาทฺย | ตตฺร ยํ ภูเมา สฺถาปยติ, ส 
ศฺฤคาไลรนฺไยศฺจตุษฺปาไทรฺภกฺษยเต | ยํ วฺฤกฺษศาขาสุ, ส ปกฺษิภิะ ศาขามฺฤไคศฺจ ภกฺษฺยเต | ตตะ            
กึจิทาราคยติ กึจินฺนาราคยติ | อสฺถานมนวกาโศ ยจฺจรมภวิกะ สตฺตฺโว'สํปฺราปฺเต วิเศษาธิคเม โส'นฺตรา 
กาลํ กุรฺยาตฺ | ส กฺฤจฺฉฺเรณ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ | พหิะ ศฺราวสฺตฺยามุทปาโนปกณฺ เก วิศฺรานฺตะ | 
ยาวตฺ ตสฺย ภคินฺยาะ สนฺติกา เปฺรษฺยทาริกา อุทการฺถินี กุมฺภมาทาย คตา | ส ตยา มุขพิมฺพเกน ปฺรตฺย
ภิชฺ าตะ | สา จิรํ นิรีกฺษฺย หีนทีนวทนา กถยติ-ทารก, ตฺวํ โพธสฺย คฺฤหปเตะ ศุศุมารคิรียกสฺย ปุตฺร           
อิติ ? ส กถยติ- เอวํ มํา ภคินีชนะ สํชานีต อิติ |38 สา อศฺรุปรฺยากุเลกฺษณา พาษฺโปปรุธฺยมานกณฺ า 
อุรสิ ปฺรหารํ ทตฺตฺวา กรุณาทีนวิลมฺพิตากฺษารํ ปฺรษฺฏมารพฺธา | เตา ตว มาตาปิตเรา กาลคเตา?  
กาลคเตา | เต ชฺ าตยะ ? ส กถยติ- เตษามปิ เกจิตฺ กาลคตาะ, เกจินฺนิษฺปลายิตาะ, เกจิตฺ ตตฺไรว            
ติษฺ นฺโต วาจมปิ น ปฺรยจฺฉนฺติ | เต ทาสีทาสกรฺมกรเปารุเษยาะ ? เตษามปิ เกจิตฺ กาลคตาะ,                            
เกจินฺนิษฺปลายิตาะ, เกจิตฺ ตตฺไรวานฺยานาศฺริตฺยาวสฺถิตา วาจมปิ น ปฺรยจฺฉนฺติ | ยทปิ ธนชาตํ ตทปิ         
กึจิทคฺนินา ทคฺธมฺ, กึจิทนฺยเปารุเษยา คฺฤหีตฺวา ธนารฺถิโน เทศานฺตรํ มหาสมุทฺรํ จาวตีรฺณาะ | ตตฺราปิ 
เกษําจิทฺยานปาตฺรํ วิปนฺนมฺ, เกษําจิตฺ ปณฺยมปณฺยีภูตมฺ, เกจิตฺ ตตฺไรวานเยน วฺยสนมาปนฺนาะ,           
เกษําจิตฺ กานฺตารมธฺยคตานํา ตสฺกไรรฺทฺรวฺยมปหฺฤตมฺ, เกษําจินฺนครสมีปมนุปฺราปฺตานํา เศาลฺกิก-
เศาลฺกิไกรฺทฺรวฺยํ วิจารยทฺภิะ สาโร คฺฤหีตะ, เกษําจิตฺ ปตฺตนมนุปฺราปฺตานํา ราชนิยุกฺไตรฺโทษมุตฺปาทฺย 
สรฺวสฺวมปหฺฤตมฺ, เกจิตฺตสฺย ปฺราณวิโยคํ ศฺรุตฺวา ตตฺไรวาวสฺถิตาะ | สา ทีรฺฆมุษฺณํ จ นิศฺวสฺย กถยติ-  
อิไหว ติษฺ  ยาวตฺเต ภคินฺยาะ กถยามีติ | ตยา คตฺวา ตสฺยาะ ปฺรจฺฉนฺนํ กถิตมฺ | กีทฺฤเศน ปณฺเยเนติ ? 
สา กถยติ- กุโต'สฺย ปณฺยมฺ ? ทณฺฑมสฺย หสฺเต มลฺลกศฺเจติ | ตยา ตสฺยารฺถํ มหารฺหาณิ วสฺตฺราณิ         
ทตฺตานิ | การฺษาปณําศฺจ ทตฺตฺวา อุกฺตา จ - ส วกฺตวฺโย ยทิ เต ภาคิเนโย วา ภาคิเนยิกา วา              
อุปสํกฺรามต,ิ ตสฺไยว การฺษาปณานฺ ททฺยาะ | มา ชฺ าตีนํา ปฺรตกฺรฺโย ภวิษฺยตีติ | สา วสฺตฺราณฺยาทาย 
การฺษาปณําศฺจ ตสฺย สกาศํ คตา กถยติ- อิมานิ เต วสฺตฺราณิ การฺษาปณาศฺจ ภคินฺยา เปฺรษิตานิ ,           
กถยติ จ- ยทิ เต ภาคิเนเย วา ภาคิเนยิกา วา อุปสํกฺรามติ, ตสฺไยตตฺการฺษาปณานฺ ททฺยาะ | มา               
ชฺ าตีนํา ปฺรตกฺรฺโย ภวิษฺยสิ | ส กถยติ- โศภนเมว ภวติ | อิตฺยุกฺตฺวา ตูษฺณีมวสฺถิตะ | ทาริกา                 
ปฺรกฺรานฺตา | ส สํลกฺษยติ- อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺวิสฺตีรฺณสฺวชนปริวาระ | อสฺมากมปิ ปิตา                 
วิสฺตีรฺณปริวาระ | เตษาเมไกกโศ วารฺตํา ปฺรตฺยเวกฺษเต | ภคินฺยา จิรมาลาโป ภวิษฺยติ | ส จ มารฺค-
ปริศฺรมขินฺเนน กฺษุธารฺเตน น ศกฺยเต กรฺตุมฺ | ปุโรภกฺษิกํา ตาวตฺ กโรมิ | ตฺฤปฺตะ สุขาลาปํ กริษฺยามีติ | 
ส ปานาคารํ คตะ | เตน ตตฺร ปฺรวฺฤทฺธเวคมทสํชนกํ มทฺยํ ปีตมฺ | ส มตฺต อุทฺยานํ คตฺวา ศยิตะ |        
อาจริตํ ศฺราวสฺตฺยามุทฺยานโมษกาะ ปุรุษาะ ปฺรติทินมนฺวาหิณฺฑฺยนฺเต | เต ยทิ สุปฺตํ ปุรุษํ ปศฺยนฺติ,  

                                           
38

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “เอวํ มํา ภคินีชน สํชานีต อิติ” ส่วนต้นฉบับของ
ไวทย (Vaidya) แก้ไขเป็น “เอวํ มํา ภคินีชนะ สํชานีต อิติ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 174; 
and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 108.  
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ปาเทน ฆฏฏยนฺติ | ส ยทิ ปฺรติวิพุธฺยเต, ตเมวํ วทนฺติ- โภะ ปุรุษ, น ตฺวยา ศฺรุตํ ยถา ศฺราวสฺตฺยา-        
มุทฺยานโมษกาะ ปุรุษาะ ปฺรติทินมนฺวาหิณฺฑฺยนฺเต ? เต ยทิ ฆฏิฏโต น ปฺรติวิพุธฺยเต | มุษิตฺวา          
ปฺรกฺรานฺตาะ | ส วิคตมทฺยมทะ ปฺรติพุทฺโธ ยาวตฺ ปศฺยติ ตานฺเยวานนฺตกานิ (?) ปฺราวฺฤตฺยาวสฺถิตะ | 
ตโต'สฺย ภคินี สํลกฺษยติ- อติจิรยตฺยเสา | นูนมตฺร การเณน ภวิตวฺยมิติ | ตสฺยาเสา ทาริกา ปุนะ        
เปฺรษิตา- ทาริเก คจฺฉ, จิรยตฺยเสา, ปศฺย กิมรฺถํ นาคจฺฉตีติ | สา คตา ยาวตฺ ปศฺยติ มุษิตกํ เตไนว 
เวเษณาวสฺถิตมฺ | สา ตฺวริตตฺวริตํ คตาตสฺยาะ กถยติ- อารฺเย, มุษิตสฺเตไนว เวเษณ ติษฺ ตีติ | สา 
สํลกฺษยติ- ยมาคมฺย โพธสฺย คฺฤหปเตรเนกธนสมุทิตํ สสุหฺฤตฺสํพนฺธิพานฺธวํ คฺฤหํ วินษฺฏมฺ , ยทิ ตมิห 
ปฺรเวศยามิ ,  สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยนฺมยาปิ ศฺวศุรคฺฤหมนเยน วฺยสนมาปตฺสฺยเต | นาสาวิห                   
ปฺรเวศยิตวฺยะ | อิติ วิทิตฺวา ตยาปฺยุเปกฺษิตะ || 
 ตสฺยาปิ ปูรฺวกรฺมาปราธาทฺวิสฺมฺฤตมฺ | ส โกฺรฑมลฺลกานํา มธฺเย ปฺรวิษฺฏะ | เต ยตฺร ยตฺร 
ไภกฺษารฺถินะ ปฺรวิศนฺติ, ตตฺร ตตฺร นิรฺภตฺสฺยนฺเต จ นิษฺกาสฺยนฺเต จ | ไนราศฺยมาปนฺนา ริกฺตหสฺตา   
ริกฺตมลฺลกาะ ศูนฺยเทวกุลมณฺฑปวฺฤกฺษมูลานฺยาคตาะ | เต'นฺโยนฺยํ ปฺฤจฺฉนฺติ- ภวนฺตะ, วยํ ปูรฺวํ ยตฺร 
ยตฺร คจฺฉามสฺตตะ ปูรฺณหสฺตาะ ปูรฺณมลฺลกา คจฺฉามะ | อิทานี  โก โยโค เยน วยํ ริกฺตหสฺตา           
ริกฺตมลฺลกา ไนราศฺยมาปนฺนา อิหาคตา อิติ ? ตตฺไรเก กถยนฺติ- นูนํ โก'ปิ มนฺทภาคฺโย'สฺมากํ มธฺเย          
ปฺรวิษฺโฏ เยน วยํ ริกฺตหสฺตา ริกฺตมลฺลกา อิหาคตา อิติ ? อปเร กถยนฺติ- ทฺวิธา ภูตฺวา ปฺรวิศามฺ อิติ | 
เต'ปรสฺมินฺ ทิวเส ทฺวิธา ภูตฺวา ปฺรวิษฺฏาะ | ตร เยษํา มธฺเย สฺวาคตะ, เต ตไถว นิรฺภตฺรฺสิตา นิษฺกาสิ-
ตาศฺจ ไนราศฺยมาปนฺนา ริกฺตหสฺตา ริกฺตมลฺลกาศฺจาคตาะ | เต ตฺวนฺเย ปูรฺณหสฺตาะ ปูรฺณมลฺลกาะ 
อาคตา | เย ริกฺตหสฺตา ริกฺตมลฺลกา อาคตาะ, เต ภูโย ทฺวิธา ภูตฺวา ปฺรวิษฺฏาะ | เตษามปิ เยษํา มธฺเย 
สฺวาคตะ, เต ตไถว ริกฺตหสฺตา ริกฺตมลฺลกาศฺจาคตาะ | เต ภูโย ทฺวิธา ภูตา เอวํ ยาวตฺ สฺวาคโต'นฺยศฺจ          
โกฺรฑมลฺลกะ ปฺรวิษฺฏะ | เตา ริกฺตหสฺเตา ริกฺตมลฺลเกา อาคเตา, เต ตฺวนฺเย ปูรฺณหสฺตาะ ปูรฺณมลฺลกา 
อาคตาะ | เต โกฺรฑมลฺลกาะ สรฺเว สํภูย สํชลฺปํ กรฺตุมารพธาะ- ภวนฺตะ, อยํ มนฺทภาคฺยสตฺตฺโว'สฺมากํ 
มธฺเย ปฺรวิษฺโฏ เยน วยํ ริกฺตหสฺตา ริกฺตมลฺลกาศฺจาคตาะ | นิษฺกาสยาม เอนมิติ | ส ไตะ ปฺรภูตานฺ       
ปฺรหารานฺ ทตฺตฺวา ศิรสา จ มลฺลกํ ภงฺกฺตฺวา นิษฺกาสิตะ || 
 อตฺรานฺตเร'นาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข ภิกฺษุสํโฆ 'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตโนป-           
นิมนฺตฺริตะ | เตน  เทาวาริกาณามาชฺ า ทตฺตา- น ตาวตฺ กสฺยจิตฺ โกฺรฑมลฺลกสฺย ปฺรเวโศ ทาตวฺโย 
ยาวทฺพุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุสํเฆน ภุกฺตมฺ | ปศฺจาตฺ ตานฺ โภชยิษฺยามีติ | โกฺรฑมลฺลกา เย ตสฺย คฺฤหํ             
ปฺรติศรณภูตาสฺเต สรฺเว สํนิปติตาะ ปฺรเวษฺฏมารพฺธาะ | เทาวาริเกณ วิโรธิตาะ | กถยนฺติ- โภะ ปุรุษ, 
อสฺมากเมว นามฺนา อยํ คฺฤหปติะ ปฺรชฺ ายเต อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติริติ | ตตฺ กิมิทมิติ กฺฤตฺวา             
อสฺมานฺ วิธารยสีติ ? ส กถยติ- คฺฤหปตินา อาชฺ า ทตฺตา- น ตาวตฺ กสฺยจิตฺ โกฺรฑมลฺลกสฺย ปฺรเวโศ 
ทาตวฺโย ยาวทฺพุทฺธปฺรมุเขน ภิกฺษุสํเฆน ภุกฺตมฺ | ปศฺจาตฺ ตานฺ โภชยิษฺยามีติ | เต กถยนฺติ- ภวนฺตะ, น 
กทาจิทฺวยํ วิธารฺยมาณาะ | ต ปศฺยต มา อตฺรารฺยา ทุราคต อาคโต ภเวทิติ | เต สมนฺเวษฺฏิตุมารพฺธา 
ยาวตฺ ปศฺยนฺตฺเยกสฺมินฺ ปฺรเทเศ นิลียาวสฺถิตมฺ | ตตสฺไตะ โกลาหลศพทะ กฺฤตะ- อยํ ภวนฺตะ ส            
ทุราคโต นิลีนาสฺติษฺ ตีติ | ส ไตะ ปฺรภูตานฺ ปฺรหารานฺ ทตฺวา นิษฺกาสิตสฺตีวฺเรณ จ ปรฺยวสฺถาเนน         
ศิรสา มลฺลเกน ปฺรหาโร ทตฺตะ | ตสฺย ศิโร ภคฺนมฺ | ส นิวรฺตฺย วิปฺรลปิตุมารพฺธะ | ตตสฺไตรฺหสฺต-            
ปาเทษุ คฺฤหีตฺวา สํการกูเฏ กฺษิปฺตะ- ทุราคต อตฺร ติษฺเ ติ | ส รุธิเรณ ปฺรฆรตา ตสฺมินฺ สํการกูเฏ'            
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วสฺถิตะ | ยาวทฺภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต             
เยนานาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อทฺรากฺษีทฺภควานฺ สฺวาคตํ ปรุษรูกฺษางฺคุลิ
ทีรฺฆเกศํ รชสาวจูรฺณิตคาตฺรํ กฺฤศมลฺปสฺถามํ มลิชนีรฺณวาโสนิวสิตํ ศิรสา ภคฺเนน รุธิเรณ ปฺรฆรตา          
อนฺไยศฺจ วฺรไณศฺจากีรฺไณะ มกฺษิกาภิรุปทฺรุไตะ สํการกูเฏ นิปติตมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺภิกฺษูนา-                 
มนฺตฺรยเต สฺม- ตฺฤปฺยต ภิกฺษวะ สรฺวภโวปปตฺติภฺยะ | ตฺฤปฺยต สรฺวภโวปปตฺตฺยุปกรเณภฺยะ, ยตฺร นาม 
จรมภวิกสฺย สตฺตฺวสฺเยยมวสฺถา | ตตฺร ภควานฺ ตํ สฺวาคตมามนฺตฺรยเต- อากางฺกฺษเส วตฺส ปาตฺรเศษมฺ 
? อากางฺกฺษามิ ภควนฺ | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต- สฺวาคตสฺย เต อานนฺท ปาตฺรเศษะ 
สฺถาปยิตวฺยมิติ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรตฺยเศฺราษีตฺ || 
 อถ ภควานฺ เยนานาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย 
ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติะ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธ-          
ปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺเตน สํตรฺปฺย สํปฺรวารฺย ภควนฺตํ 
ภุกฺตวนฺตํ  วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺรํ  นีจตรมาสนํ คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ                 
ธรฺมศฺรวณาย | อายุษฺมต อานนฺทสฺย ตตฺปาตฺรเศษํ สฺวาคตาย วิสฺมฺฤตมฺ | อสํโมษธรฺมาโณ พุทธา            
ภควนฺตะ | ภควตา อุตฺถาปีตมฺ | อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปาตฺรํ คฺฤหีตุมารพฺโธ ยาวตฺ ปศฺยติ ตตฺร 
ปาตฺรเศษํ น สํสฺถาปิตมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ สฺมฺฤติรุตฺปนฺนา | ส ธรฺมตตฺตฺโว วจสา (?) อถ โรทิตุมารพฺธะ |39 
ภควานาห- กสฺมาตฺ ตฺวมานนฺท โรทิษีติ | ส กถยติ- น มยา ภทนฺต ภควตะ กทาจิทาชฺ า ปฺรตฺยูฒ-         
ปูรฺเวติ | กึ กฺฤตมฺ ? สฺวาคตสฺย ปาตฺรเศษํ น สฺถาปิตมิติ | ภควานาห- น ตฺวยา อานนฺท มมาชฺ า               
ปฺรติสฺมฺฤตา, อปิ ตุ สฺวาคตสฺไยว ตานิ กรฺมาณิ ลพฺธสํภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานฺโยฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิ
ตานฺยวศฺยภาวีนิ เยน ตว วิสฺมฺฤตมฺ | อลํ วิษาเทน | คจฺฉ, ตํ ศพฺทาปเยติ | ส คตฺวา ศพฺทปยิตุมารพฺธะ 
| อเนไกะ ปฺรติวจนํ ทตฺตมฺ | สฺวาคตสฺย ตทปิ วิสฺมฺฤต  ยทฺภควตา ปฺรติชฺ าตมฺ- ตว ปาตฺรเศษํ          
สฺถาปยิษฺยามีติ | ส สํลกฺษยติ- โก'ปฺยยํ ปุณฺยกรฺมา ภควตา ไตฺรโลกฺยคุรุณา สมนฺวาหฺฤตะ ศพฺทต อิติ | 
อายุษฺมตา อานนฺเทน คตฺวา ภควต อาโรจิตมฺ | ภควนฺ สฺวาคต อิตฺยุกฺตฺวา อเนไกะ ปฺรติวจนํ ทตฺตมฺ | 
น ชาเน กํ ศพฺทาปยามีติ | ภควานาห- คจฺฉ อานนฺท, คตฺวา กถย- โย โพธสฺย คฺฤหปเตะ ศุศุมาร-
คิรียสฺย ปุตฺระ สฺวาคตะ, ส อาคจฺฉตุ อิติ | อายุษฺมตา อานนฺเทน คตฺโวจฺไจะ ศพฺไทรุกฺตะ- โย โพธสฺย 
คฺฤหปเตะ ศุศุมารคิรียกสฺย ปุตฺระ สฺวาคตะ, ส อาคจฺฉตุ อิติ | เตน ปิตุรฺนามศฺรวณาทาตฺมโน นาม           
สฺมฺฤตมฺ | ส ศไนรฺทณฺฑวิษฺฏมฺภนโยคาทุตฺถาย คาถํา ภาษเต- 
 

  ภฺรษฺฏะ สฺวาคตศพฺโท'ยํ กุตะ ปุนริหาคตะ | 
  นูนมศฺเรยโส นาศะ เศฺรยสศฺจ สมุทฺภวะ ||1|| 
 

  เตษํา สรฺวชฺ  นาโถ'สิ เย หิ ตฺวํา ศรณํ คตาะ | 
  เตษํา สฺวาคตมารฺยาณํา เย จ เต ศาสเน รตาะ ||2|| 
 
 

                                           
39

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ส ธรฺมตตฺตฺโว วจสารตาโรทิตุมารพฺธะ”                  
ส่วนต้นฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไขเป็น “ส ธรฺมตตฺตฺโว วจสา (?) อถ โรทิตุมารพฺธะ”ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The 

Divyāvadāna, 178; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 110. 
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  อหํ ตุ ภาคฺยรหิตะ สรฺวพนฺธุวิวรฺชิตะ | 
  โศจฺยะ กษฺฏํา ทศํา ปฺราปฺตะ โศกศลฺยสมรฺปิตะ ||3|| อิติ|| 
 

 อถายุษฺมานานนฺทสฺตมาทาย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควนฺตมิทม
โวจตฺ- อยํ ภทนฺต สฺวาคต อิติ | ส ภควตา กฺษุธาสํชนิตเทารฺมนสฺยะ สมาศฺวาสิตะ, อุกฺตศฺจ- ปุตฺร, อิมํ 
ปาตฺรเศษํ ปริภุงฺกฺษฺเวติ | ส ตํ ทฺฤษฺฏวา สํลกฺษยติ- ยทฺยปฺยหํ ภควตา ไตฺรโลกฺยคุรุณา ไทวาตฺ สมนฺ
วาหฺฤตะ, ตทปิ สฺโตกะ ปาตฺรเศษะ สฺถาปิตะ | กิมตฺร โภกฺษฺย อิติ | ภควําสฺตสฺย เจตสา จิตฺตมาชฺ าย 
กถยติ- วตฺส, ยทิ ตฺวํ สุเมรุมาไตฺระ ปิณฺไฑะ สมุทฺรสทฺฤเศน กุกฺษิณา ปริโภกฺษฺยเส, ตถาปฺยวฺยยํ ตนฺน 
ปริกฺษยํ คมิษฺยติ, ยาวตฺตฺฤปฺตะ ปริภุงฺกฺษฺว ยถาสุขมิติ | เตน ตาวตฺ ภุกฺตํ ยาวตฺ ตฺฤปฺต อิติ | ตตฺสํตรฺปิ
เตนฺทฺริโย ภควโต มุขํ วฺยวโลกยิตุมารพฺธะ | ภควานาห- วตฺส สฺวาคต, ตฺฤปฺโต'สิ ? ตฺฤปฺโต'สมิ ภควนฺ | 
วตฺส, ยทฺเยวมปศฺจิมํ กวลํ คฺฤหาณ, อนฺตรฺธาสฺยตฺเยษ ปาตฺร อิติ | เตนาปศฺจิมกวโล คฺฤหีตะ, โส'            
ตรฺหิตะ | ภควานฺ ทกฺษิณาเทศนํ กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | จรมภวิกะ ส สตฺตฺโว ภควนฺตํ ปฺฤษฺ ตะ              
ปฺฤษฺ ตะ สมนุพทฺธะ | ยาวทฺภควานฺ วิหารํ คตฺวา ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | 
โส'ปิ ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | ภควานฺ สํลกฺษยติ- ปุษฺปาณาเมนํ                
เปฺรษยามิ, กรฺมาปนโย'สฺย กรฺตวฺย | อิติ วิทิตฺวา สฺวาคตมามนฺตฺรยเต- วตฺส สฺวาคต, สนฺติ เต 
การฺษาปณาะ ? น สนฺติ ภควนฺ | วตฺส สฺวาคต, วสฺตฺรานฺตํ นิรีกฺษสฺว | วสฺตฺรานฺตํ นิรีกฺษิตุมารพฺโธ ยาวตฺ 
ปศฺยติ ทฺเวา การฺษาปเณา | ส กถยติ- ภควนฺ, ทฺเวา การฺษาปเณา | วตฺส คจฺฉ, คณฺฑกสฺยารามิกสฺย                 
สกาศานฺนีโลตฺปลานิ คฺฤหีตฺวา อาคจฺเฉติ | สฺวาคตสฺตสฺย สกาศํ คตะ | ส ตํ ทูราเทว ทฺฤษฺฏวา 
ปรฺยวสฺถิตะ | ส สํลกฺษยติ- อาคโต'ยํ ทุราคตะ | นิยตํ มมานรฺโถ ภวติ | อิติ วิทิตฺวา สปรุษํ กถยติ-             
ทุราคต, กิมรฺถํ ตฺวมิหาคจฺฉสีติ | ส คาถํา ภาษเต – 
 

  นีโลตฺปไลรสฺติ การฺยํ เม ตถานฺไยรฺนาปิ ปงฺกไชะ | 
  มุนีนฺทฺรสฺย ตุ ทูโต'หํ สรฺวชฺ สฺย ยศสฺวินะ ||4|| 
 

อิตฺยุกฺตฺวา ปฺรตินิวรฺติตุมารพฺธะ | โส'ปิ คาถํา ภาษเต- 
 

  เอหฺเยหิ ยทิ ทูโต'สิ ตสฺย ศานฺตาตฺมโน มุเนะ | 
  ปูชฺยะ ส นรเทวานํา ปูชฺยะ ปูชฺยตไมรปิ ||5|| 
 

 อิตฺยุกฺตฺวา ส กถยติ- พุทฺธทูตสฺตฺวมฺ ? พุทฺธทูตะ | กิมรฺถมาคตะ ? ปุษฺปารฺถมฺ | ยทิ พุทฺธ-
ทูตสฺตฺวมฺ, คฺฤหาณ ยเถปฺสิตมฺ | นีโลตฺปลานํา ภารมาทาย ภควตะ สกาศมาคตะ | ภควานาห- วตฺส, 
ภิกฺษูณํา จารย | ส ภิกฺษูณํา จารยิตุมารพฺธะ | ภิกฺษโว น ปฺรติคฺฤหณนฺติ | ภควานาห- คฺฤหฺณีธฺวํ             
ภิกฺษวะ สรฺวเสาคนฺธมฺ | จกฺษุภฺรฺยํา กรฺมาปนโย'สฺย กรฺตวฺย อิติ |40 ภิกฺษุภิรฺคฺฤหีตานิ | คฺฤหีตฺวา                
ปุษฺปิตานิ | เตนาปูรฺวํ นีลกฺฤตฺสฺนมุตฺปาทิตํ ปูรฺวมฺ | ส วฺฤทฺธานฺเต สฺถิตฺวา ตานิ ปุษฺปาณิ ทฺฤษฺฏวา            

                                           
40

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “จกฺษุษฺยํา กรฺมาปนโย 'สฺย กรฺตวฺย อิติ”                  
ซึ่งความหมายที่ถูกต้องนั้นไม่ชัดเจน ดังนั้นฉบับของไวทย (Vaidya) จึงแก้ไขเป็น “จกฺษุภฺรฺยํา กรฺมาปนโย 'สฺย กรฺตวฺย อิติ”           
ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 180; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 112. 
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สุตรํา นิรีกฺษิตุมารพฺธะ | ตสฺย ตนฺนีลกฺฤตฺสฺนมามุขีภูตมฺ | ตตสฺตํ ภควานาห- วตฺส, กึ น ปฺรวฺรชสีติ ? ส         
กถยติ- ปฺรวฺรชามิ ภควนฺนิติ | ภควตา ปฺวฺราชิต อุปสํปาทิโต มนสิการศฺจ ทตฺตะ | เตน ยุชฺยมาเนน  
ฆฏมาเนน วฺยายจฺฉมาเนน อิทเมว ปญฺจคณฺฑกํ สํสารจกฺรํ จลาจลํ วิทิตฺวา สรฺวสํสฺการคตีะ ศตนปตน-
วิกิรณวิธฺวํสนธรฺมตยา ปราหตฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อรฺหนฺ สํวฺฤตฺตสฺไตฺรธาตุ
กวีตราคะ สมโลษฺฏกาญฺจน อากาศปาณิตลสมจิตฺโต วาสีจนฺทนกลฺโป วิทฺยาวิทาริตาณฺฑโกโศ            
วิทฺยาภิชฺ าปฺรติสํวิตฺปฺราปฺโต ภวลาภโลภสตฺการปรางฺมุขะ | เสนฺทฺโรเปนฺทฺราณํา ปูชฺ โย                    
มานฺโย'ภิวาทฺยศฺจ สํวฺฤตฺตะ | โส'รฺหตฺตฺวํ ปฺราปฺโต วิมุกฺติสุขปฺรติสํเวที ตสฺยํา เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
 

  อุปายปาไศรฺวีเรณ พทฺธฺวาหํ ตตฺตฺวทรฺศินา | 
  การุณฺยาทุทฺธฺฤโต ทุะขาชฺชีรฺณะ ปงฺกาทิว ทฺวิปะ ||6|| 
 

  สฺวาคโต'หมภูวํ ปฺรากฺตตะ ปศฺจาทฺทุราคตะ | 
  อาคโต'สฺมิ ปุรา นาถ ศฺรุตฺวา วากฺยํ ตโวตฺตมมฺ ||7|| 
 

  สําปฺรตํ สฺวาคโต วฺยกฺตํ (สํวฺฤตฺโต น ทุราคตะ) | 
  สําปฺรตํ กาญฺจนํ เทหํ ธารยามิ นิราศฺรวมฺ ||8|| 
 

  รตฺนานิ ปฺรติเลเภ หิ สฺวรฺคํ โมกฺษํ จ กางฺกฺษตามฺ | 
  เศฺรษฺ า กลฺยาณมิตฺราณํา สทา เสวา หิไตษฺณามฺ ||9|| อิติ|| 
 

 ยทา อายุษฺมานฺ สฺวาคตะ สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชิตะ , ตทา สามนฺตเกน ศพฺโท    
วิสฺฤตะศฺรมเณน เคาตเมนาเสา ทุราคตะ โกฺรฑมลฺลกะ ปฺรวฺรชิตะ | ตีรฺถฺไยะ ศฺรุตมฺ | เต'วธฺยายนฺติ  
กฺษิปนฺติ วิวาทยนฺติ- ศฺรมโณ ภวนฺโต เคาตม เอวมาห- สามนฺตปฺราสาทิกํ เม ศาสนมิติ | อตฺร กึ               
สามนฺตปฺราสาทิกมิตฺยสฺย ยตฺไรทานี  ทุราคตปฺรภฺฤตโย'ปิ โกฺรฑมลฺลกาะ ปฺรวฺรชนฺตีติ ? อตฺรานฺตเร 
นาสฺติ กึจิทฺพุทฺธานํา ภควตามชฺ าตมทฺฤษฺฏมวิทิตมวิชฺ าตมฺ | ภควานฺ สํลกฺษยติ- สุเมรุปฺรขฺเย    
มหาศฺราวเก มหาชนกายะ ปฺรสาทํ ปฺรเวทยเต | ตทฺคุโณทฺภาวนมสฺย กรฺตวฺยมฺ, กุตฺร กรฺตวฺยมฺ ? ยตฺ
ไรว ปติตะ | อิติ ชฺ าตฺวา อานนฺทมามนฺตฺรยเต สฺม- คจฺฉ อานนฺท ภิกฺษูณามาโรจย- ตถาคโต ภิกฺษโว 
ภรฺเคษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธํ ภรฺเคษุ จาริกํา จรฺตุมฺ , ส   
จีวรกาณิ คฺฤหฺณาตุ  อิติ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ภิกฺษูณามาโรจยติ - 
ภควานายุษฺมนฺโต ภรฺเคษุ ชนปเทษุ จาริกํา จริษฺยติ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ภควตา สารฺธํ ภรฺเคษุ             
ชนปเทษุ จาริกํา จริตุมฺ, ส จีวรกาณิ คฺฤหฺณาตุ อิติ | อถ ภควานฺ ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ 
ศานฺตปริวาโร มุกฺโต มุกฺตปริวารอาศฺวสฺต อาศฺวสฺตปริวาโร วินีโต วินีตปริวาโร 'รฺหนฺนรฺหตฺปริวาโร              
วีตราโค วีตราคปริวาระ ปฺราสาทิกะ ปฺราสาทิกปริวาโร วฺฤษภ อิว โคคณปริวฺฤโต คช อิว กล ภ-            
ปริวฺฤตะ สึห อิว ทํษฺฏฤคณปริวฺฤตะ หํสราช อิว หํสคณปริวฺฤตะ สุปรฺณีว ปกฺษิคณปริวฺฤโต วิปฺร อิว 
ศิษฺยคณปรฺวฺฤตะ สุไวทฺย อิวาตุรคณปริวฺฤตะ ศูร อิว โยธคณปริวฺฤโต เทศิกา อิวาธฺวคคณปริวฺฤตะ 
สารฺถวาห อิว วณิคฺคณปริวฺฤตะ เศฺรษฺ ว เปารคณปริวฺฤตะ โกฏฏราช อิว มนฺตฺริคณปริวฺฤตศฺ-              
จกฺรวรฺตีว ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตศฺจนฺทฺร อิว นกฺษตฺรคณปริวฺฤตะ สูรฺย อิว รศฺมิสหสฺรปริวฺฤโต ธฺฤตราษฺฏร 
อิวคนฺธรฺวคณปริวฺฤโต  วิรูฒก อิว กุมฺภาณฺฑคณปริวฺฤโต วิรูปากฺษ อิว นาคคณปริวฺฤโต ธนท อิว 
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ยกฺษคณปริวฺฤโต เวมจิตฺรีวาสุรคณปริวฺฤตะ ศกฺร อิว ตฺริทศคณปริวฺฤโต พฺรหฺเมว พฺรหฺมกายิก -                
คณปริวฺฤตะ สฺติมิต อิว ชลนิธิะ สชล อิว ชลธโร วิมท อิว คชปติะ สุทานฺเตนฺทฺริไยรสํกฺโษภิเตรฺ
ยาปถปฺรจาโร ทฺวาตฺรึศต มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤโต'ศีตฺยานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาโตฺร วฺยามปฺรภา-
ลํกฺฤตมูรฺติะ สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรโภ ชงฺคม อิว รตฺนปรฺวตะ สมนฺตโต ภทฺรโก ทศภิรฺพไลศฺจตุรฺภิะ 
ไวศารทฺไยสฺตฺริภิราเวณิไกะ สฺมฺฤตฺยุปสฺถาไนรฺมหากรุณยา จ สมนฺวาคต อาชฺ าตเกาณฺฑินฺยพาษฺป-
มหานามานิรุทฺธศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนกาศฺยปานนฺทไรวตปฺรภฺฤติภิรฺมหาศฺราวไกะ ปริวฺฤโต'นฺเยน จ 
มหตา ภิกฺษุสํเฆน เยน ศุศุมารคิริสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อนุปูรฺเวณ จาริกํา จรนฺ ศุศุมารคิริมนุปฺราปฺตะ | 
ศุศุมารคิเรา วิหรติ ภีษณิกาวเน มฺฤคทาเว | อศฺเราษุะ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ- ภควานฺ 
ภรฺเคษุ ชนปเทษุ จาริกํา จรนฺ ศุศุมารคิริมนุปฺราปฺตะ ศุศุมารคิเรา วิหรติ ภีษณิกาวเน อิติ | ศฺรุตฺวา จ 
ปุนะ สํฆาตฺ สํฆํ ปูคาตฺปูคํ สํคมฺย สมาคมฺย ศุศุมารคิเรรฺนิษฺกฺรมฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | 
อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณาะ | ศุศุมารคิรียกานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนฺ 
ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา 
สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺ เตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ  | อถ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตย                   
อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺเตนาญฺชฺลึ ปฺรณมฺ ย ภควนฺตมิทมโวจนฺ - 
อธิวาสยตฺวสฺมากํ ภควานฺ ศฺโว'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน | อธิวาสยติ ภควานฺ ศุศุมารคิรี-       
ยกานํา พฺราหฺมณคฺฤหปตีนํา ตูษฺณีภาเวน | อถ ศุศุมารคิรียกานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควตสฺตูษฺณี
ภาเวนาธิวาสนํา วิทิตฺวา ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต'           
นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตาะ | อถ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีตํ ขาทนีย
โภชนียํ สมุทานีย กาลฺยเมโวตฺถาย อาสนกานิ ปฺรชฺ ปฺย อุทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย ภควโต ทูเตน กาลมา
โรจยนฺติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ มนฺยต อิติ | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ                
นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต เยน ศุศุมารคิรียกานํา พฺราหฺมณ - 
คฺฤหปตีนํา ภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | ศุศุมารคิรียกา 
พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน 
สฺวหสฺเตน สํตรฺปยนฺติ สํปฺรวารยนฺติ | อเนกปรฺยาเยณ ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สฺวหสฺตํ 
สํตรฺปฺย สํปฺรวารฺย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺรํ นีจตรมาสนํ คฺฤหีตฺวา ภควตะ 
ปุรสฺตานฺนิษณฺณา ธรฺมศฺรวณาย | อถ ภควานฺ ศุศุมารคิรียกานฺ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนฺ ธรฺมฺยยา กถยา            
สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺสฺย สมาทาปฺย 
สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ || 
 อถ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควนฺตมิทมโวจนฺ- ภควตา ภทนฺต นานาเทเศษุ               
นานาธิษฺ า เนษุ  เต  เต  ทุษฺ ฏนาคา  ทุษฺ ฏยกฺษาศฺ จ  วิ นี ต าะ  |  อยํ  ภทนฺ ต  อศฺ วตี รฺ ถิ โ ก                               
นาโค'สฺมากมไวราณํา ไวรี อสปตฺนานํา สปตฺโน'ทฺรุคฺธานํา ทฺรุคฺธะ | นิตฺยมสฺมากํ ชาตานิ ชาตานิ           
ศสฺยานิ วินาศยติ, สฺตฺรีปุรุษทารกทาริกาโคมหิษานไชฑกําศฺจ | อโห พต ภควําสฺตํ วินเยทนุกมฺปามุ- 
ปาทาเยติ | อธิวาสยติ ภควานฺ ศุศุมารคิรียกานํา พฺราหฺมณคฺฤหปตีนามฺ | ตูษฺณีภาเวนาธิวาสยติ | อถ 
ภควานฺ ศุศุมารคิรียกานํา พฺราหฺมณคฺฤหปตีนํา ตูษฺณีภาเวนาธิวาสฺย อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อถ 
ภควานฺ วิหารํ คตฺวา ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษทฺย ภควานายุษฺ-             
มนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ อานนฺท, ภิกฺษูณาเมวมาโรจย, ศลากํา จารยโย ยุษฺมากมุตฺสหเต                     
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อศฺวตีรฺถิกํ นาคํ วิเนตุมฺ, ส ศลากํา คฺฤหฺณาตุ อิติ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย 
ภิกฺษุสํฆสฺยาโรจยิตฺวา พุทฺธปฺรมุเข ภิกฺษุสํเฆ ศลากํา จารยิตุมารพฺธะ | ภควตา ศลากา น คฺฤหีตา |  
สฺถวีรา ภิกฺษวะ สมนฺวาหรฺตุ สํวฺฤตฺตาะ-กิมรฺถํ ภควตา ศลากา น คฺฤหีตา อิติ ? ปศฺยนฺตฺยายุษฺมตะ         
สฺวาคตสฺย คุโณทฺภาวนํา กรฺตุกามะ | ไตรปิ น คฺฤหตา | อายุษฺมานฺ สฺวาคตะ สมนฺวาหรฺตุ ปฺรวฺฤตฺตะ- 
กึ การณํ ภควตา ศลากา น คฺฤหีตา สฺถวิรสฺถวิไรศฺจ ภิกฺษุภิริติ ? ปศฺยติ มม คุโณทฺภาวนํา กรฺตุกามะ | 
ตจฺฉาสฺตุรฺมโนรถํ ปูรยามิ, คฺฤหฺณามิ ศลากามิติ | เตนารฺธาสนํ มุกฺตฺวา คชภุชสทฺฤศํ พาหุมภิปฺรสารฺย 
ศลากา คฺฤหีตา | ชานกาะ ปฺฤจฺฉกา พุทฺธา ภควนฺตะ | ปฺฤจฺฉติ พุทฺโธ ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมฺ- 
กตเรณานนฺท ภิกฺษุณา ศลากา คฺฤหีเตติ ? ส กถยติ- สฺวาคเตน ภทนฺเตติ | ภควานาห- คจฺฉ อานนฺท, 
สฺวาคตํ ภิกฺษุเมวํ วท- ทุษฺฏนาโค'เสา, กาเยนฺทฺริยํ เต รกฺษิตวฺยมิติ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท  
ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย เยนายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺยายุษฺมนฺตํ สฺวาคตมิทมโวจตฺ- 
อายุษฺมนฺ สฺวาคต, ภควาเนวมาห- ทุษฺฏนาโค'เสา, กาเยนฺทฺริยํ เต รกฺษิตวฺยมิติ | ส กถยติ-                 
อายุษฺมนฺนานนฺท อโกปฺยา ศาสฺตุราชฺ า | อปิ ตุ ยาทฺฤโศ'ศฺวตีรฺถิโก นาคะ, อีทฺฤศานํา นาคานามิกฺษุ-
เวณุนฑวทฺยทิ ปูรฺโณ ชมฺพุทฺวีปะ สฺยาตฺ, ตถาปิ เม เต โรมาปิ เนญฺชยิตุ สมรฺถาะ สฺยุะ, ปฺราเควาศฺ-
วตีรฺถิโก นาคะ กาเยนฺทฺริยสฺโยปโรธํ กริษฺยตีติ | อายุษฺมานานนฺท อาโรคฺยมิตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ || 
 อถายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺตสฺยา เอว ราเตฺรรตฺยยาตฺปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย            
ศุศุมารคิรึ ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ ศุศุมารคิรึ ปิณฺฑาย จริตฺวา เยนาศฺวตีรฺถิกสฺย นาคสฺย ภวนํ เตโนป -          
สํกฺรานฺตะ |  อทฺรากฺษีทศฺวตีรฺถิโก นาค อายุษฺมนฺตํ สฺวาคตํ ทูราเทว | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนะ สํลกฺษยติ-           
กิมเนน ศฺรมณเกน มม มฺฤติปฺรวฺฤตฺติะ ศฺรุตา เยน เม ภวนมาคจฺฉตีติ ? ปุนะ สํลกฺษยติ- อาคนฺตุรยมฺ, 
อาคจฺฉตุ ตาวทิติ | อถายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺตสฺย หฺรทํ คตฺวา ปาตฺรจีวรเมกานฺตมุปสํกฺษิปฺย ปาเทา 
ปฺรกฺษาลฺย หสฺเตา นิรฺมาทฺย ปานียํ ปริสฺราวฺย ชีรฺณปรฺณกานิ สมุทานี ย นิษทฺย ภกฺตกฺฤตฺยํ                    
กรฺตุมารพฺธะ | อศฺวตีรฺถิเกน นาเคนาสาวติถิริติ กฺฤตฺวาธฺยุเปกฺษิตะ | อายุษฺมานฺ สฺวาคตะ สํลกฺษยติ- 
นาสํกฺโษภิตา ทุษฺฏนาคา ทมถมาคจฺฉนฺติ | สํกฺโษภยามฺเยนมิติ | เตน ปาตฺรํ ปฺรกฺษาลฺย ตตฺปาตฺโรทกํ 
ตสฺมินฺ หฺรเท ปฺรกฺษิปฺตมฺ | ส สํกฺษุพฺธะ | ส สํลกฺษยติ- อยํ มยา ศฺรามณ อาคจฺฉนฺนธฺยุเปกฺษิตะ,   ภุญฺ
ชาโน'ปฺยุ เปกฺษิตะ, อเนน มม ภวเน อุจฺฉิษฺโฏทกํ โฉริตมฺ | นามาวเศษเมนํ กโรมีติ ตีวฺ เรณ                   
ปรฺยวสฺถาเนน ปรฺยวสฺถิตะ | อุปริวิหายสมภฺยุทฺคมฺย อายุษฺมตะ สฺวาคตสฺโยปริ จกฺรกณปปรศุภินฺทิ- 
ปาลาทีนิ ปฺรหรณานิ เกฺษปฺตุมารพฺธะ | อายุษฺมานฺ สฺวาคโต ไมตฺรีสมาปนฺนะ | ตานฺยสฺย ทิวฺยานฺยุตฺ-
ปลปทฺมกุมุทปุณฺฑรีกมนฺทารกาณิ ปุษฺปาณิ ภูตฺวา กาเย นิปตนฺติ | อศฺวตีรฺถิโก นาโค'งฺคารวรฺษ
มุตฺสฺรษฺฏมารพฺธะ | ตทปิ ทิวฺยานิ ปุษฺปาณิ มานฺทารกาณิ ภูตฺวา กาเย นิปติตุมารพฺธมฺ | อศฺวตรฺถิโก 
นาคะ ปําสุ วรฺษิตุมารพฺธะ | ตทปิ ทิวฺยานฺยคุรุจูรฺณานิ จนฺทนจูรฺณานิ ตมาลปตฺรจูรฺณานิ ภูตฺวา              
นิปติตุมารพฺธมฺ | อศฺวตีรฺถิโก นาคะ โกฺรธปรฺยวสฺถานานุภาวาทฺธูมยิตุมารพฺธะ | อายุษฺมานปิ สฺวาคต 
ฤทฺธฺยนุภาวาทฺธูมยิตุมารพฺธะ | อศฺวตรฺถิโก นาคะ โกฺรธปรฺยวสฺถานานุภาวาตฺ ปฺรชฺวลิตะ |                  
อายุษฺมานปิ สฺวาคตสฺเตโชธาตุ สมาปนฺนะ | อิติ ตตฺราศฺวตีรฺถิกสฺย นาคสฺย โกฺรธสฺยานุภาเวนายุษฺมตะ 
สฺวาคตสฺย ฤทฺธฺยนุภภาเวน มหานวภาสะ ปฺราทุรฺภูโต ยํ ทฺฤษฺฏวา ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ                  
สํภฺรานฺตาะ, อิตศฺจามุตศฺจ นิรีกฺษิตุมารพฺธาะ | กถยนฺติ- เอษ ภวนฺโต ภควานศฺจตีรฺถิกํ นาคํ วินยติ, 
อาคจฺฉต ปศฺยาม อิติ | อเนกานิ ปฺราณศตสหสฺราณิ นิรฺคตานิ | ภิกฺษโว'ปิ ตมุทาราวภาสํ ตตฺรสฺถา เอว 
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นิรีกฺษิตุมารพฺธาะ | ตตฺร ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- เอโษ'โคฺร เม ภิกฺษโว ภิกฺษูณํา มม ศฺราว-
กาณามภีกฺษฺณํ เตโชธาตุ  สมาปทฺยมานานํา ยทุต สฺวาคโต ภิกฺษุริติ | ยทาศฺวตีรฺถิโก นาโค วิคตม-           
ททรฺปะ กฺษีณปฺรหรณศฺจ  สํ วฺ ฤตฺตะ ,  ตทา นิษฺปลายิ ตุ มาร พฺธะ |  อายุษฺมตา สฺ วาคเตน                         
สมนฺตโต'คฺนิรฺนิรฺมิตะ | อศฺวตีรฺถโก นาโค ยํา ยํา ทิศํ คจฺฉติ , ตํา ตํา ทิศมาทีปฺตํา ปฺรทีปฺตํา              
สํปฺรชฺวลิตาเมกชฺวาลีภูตํา ปศฺยติ | ส อิตศฺจามุตศฺจ ไนรฺมาณิเกนาคฺนินา ปรฺยากุลีกฺฤโต'ตฺราณะ 
สรฺวมศานฺตํ ปศฺยติ นานฺยตฺรายุษฺมต เอว สฺวาคตสฺย สมีปํ ศานฺตํ ศีติภูตมฺ | ส เยนายุษฺมานฺ                     
สฺวาคตสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย อายุษฺมนฺตํ สฺวาคตมิทมโวจตฺ- อหํ ภทนฺต สฺวาคต | กึ มํา              
วิเห ยสีติ ? ส กถยติ- ชราธรฺมา นาหํ ตฺวํา วิเห ยามิ, อปิ ตุ ตฺวเมว มํา วิเห ยสิ | ยทิ มยา เอวํวิธา 
คุณคณา นาธิคตา อภวิษฺยนฺ, อทฺยาหํ ตฺวยา นามาวเศษะ กฺฤโต'ภวิษฺยมิติ | ส กถยติ- ภทนฺต สฺวาคต, 
อาชฺ าปยตุ, กึ มยา กรณียมฺ ? ภทฺรมุข, ภควโต'นฺติกํ คตฺวา ศรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหาเณติ | ส         
กถยติ- ภทนฺต สฺวาคต, โศภนมฺ, เอวํ กโรมีติ | อถายุษฺมานฺ สฺวาคโต'ศฺวตีรฺถนาคมาทาย เยน ภควําสฺ-
เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณ 
อายุษฺมานฺ สฺวาคโต ภควนฺตมิทมโวจตฺ - อยํ  โส 'ศฺวตีรฺถิ โก นาค อิติ | ตตฺรภควานศฺวตีรฺถิกํ             
นาคนามนฺตฺรยเต- ตฺวํ ตาวทฺภทฺรมุข, ปูรฺวเกณ ทุศฺจริเตน ปฺรตฺยวรายํา ติรฺยคฺโยเนา อุปปนฺนะ | ส          
ตฺวเมตรฺหิ หตปฺรหตนิวิษฺฏะ ปรปฺราณหระ ปรปฺราโณปโรเธน ชีวิกํา กลฺปยสิ | อิตศฺจฺยุตสฺย เต               
กา คติรฺภวิษฺยติ, กา อุปปตฺติะ, โก'ภิสํปรายะ ? อิติ | ส กถยติ- ภควนฺ, อาชฺ าปย, กึ มยา กรณียมิติ | 
ภควานาห- มมานฺติกาจฺฉรณศิกฺษาปทานิ คฺฤหาณ, ศุศุมารคิรียกานํา จ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนามภยม-
นุปฺรยจฺเฉติ | ส กถยติ- เอโษ'ห ภควนฺตํ ศรณํ คจฺฉามิ, ศิกฺษาปทานิ จ คฺฤหฺณามิ, อทฺยาเคฺรณ จ            
ศุศุมารคิรียกานํา จ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนามภยมนุปฺรยจฺฉามีติ| อถ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตยะ 
ปฺรภูตมภิสารํ คฺฤหีตฺวา เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา  
เอกานฺเต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณาะ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควนฺตมิทมโวจนฺ -  
ภควตา ภทนฺต อศฺวตีรฺถิโก นาโค วินีตะ? ภควานาห- มยา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย'ศฺวตีรฺถิโก นาโค วินีตะ, 
อปิ ตุ สฺวาคเตน ภิกฺษุณา | กตเมน ภทนฺต ? อิหนิวาสิไนว โพธสฺย คฺฤหปเตะ ปุเตฺรณ | สํปตฺติกาโม   
โลโก วิปตฺติปฺรติกูละ | ตตฺไรเก กถยนฺติ- อสฺมากมเสา ภฺราตุะ ปุตฺโร ภวติ | อปเร กถยนฺติ- อสฺมากํ 
ภาคิเนย อิติ | อปเร กถยนฺติ- อสฺมากํ วยสฺยปุตฺร อิติ | อถ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตย          
อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจนฺ - 
อธิวาสยตฺวสฺมากํ ภควานฺ ภทนฺตสฺวาคตมาคมฺย ภกฺตํ สปฺตาเหน สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆเนติ | อธิวาสยติ 
ภควานฺ ศุศุมารคิรียกานํา พฺราหฺมณคฺฤหปตีนํา ตูษฺณีภาเวน | อถ ศุศุมารคิรียกา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย 
ภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํา วิทิตฺวา ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตาะ || 
 ศุศุมารคิเรา อนฺยตโม พฺราหฺมณ อหิตุณฺฑิโก โพธสฺย คฺฤหปเตรฺวยสฺยะ | โส'ศฺวตีรฺถิกสฺย 
นาคสฺย  ภยานฺนิษฺปลายฺย ศฺราวสฺตี  คตะ | ส ราชฺ า ปฺรเสนชิตา เกาศเลน หสฺติมธฺยสฺโยปริ                
วิศฺวาสิกะ สฺถาปิตะ | ส เกนจิเทว กรณีเยน ศุศุมารคิริมนุปฺราปฺตะ | เตน ศฺรุตํ ยถา สฺวาคเตน 
ภิกฺษุณา โพธสฺย คฺฤหปเตะ ปุตฺโรณาศฺวีรฺถิโก นาโค วินีต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺเยนายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺเต
โนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺยายุษฺมตะ สฺวาคตสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | ส          
พฺราหฺณ อายุษฺมนฺตํ สฺวาคตมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม อารฺยสฺวาคต ศฺโว 'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตเนติ |           
อายุษฺมานฺ สฺวาคตะ กถยติ- พฺราหฺมณ, มามาคมฺย ศุศุมารคิรียไกรฺพฺราหฺมณคฺฤหปติรฺภิพุทฺธปฺรมุโข 
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ภิกฺษุสํโฆ ภกฺเตน สปฺตาเห- โนปนิมนฺตฺริตะ | นาหมธิวาสยามิ | พฺราหฺณะ กถยติ- อารฺย, ยทิ สําปฺรตํ 
นาธิวาสยติ, ยทา ศฺราวสฺตีคโต ภวสิ, ตทา มม คฺฤเห ตตฺปฺรถมตะ ปิณฺฑปาตะ ปริโภกฺตวฺย อิติ |             
กถยติ- เอวมสฺตุ อิติ | พฺราหฺณะ ปาทาภิวนฺทนํ กฺฤตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | อถ ภควานฺ ยถาภิรมฺย ศุศุมาร- 
คิเรา วิหฺฤตฺย เยน ศฺราวสฺตี เตน จาริกํา ปฺรกฺรานฺตะ | อนุปูรฺเวณ จาริกํา จรนฺ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ | 
ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | อศฺเราษีทนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺภควานฺ ภรฺเคษุ 
ชนปทจาริกํา จรนฺ ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตะ, อิไหว วิหรตฺยสฺมากเมวาราม อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ               
ศฺราวสฺตฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา            
เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺต-นิษณฺณมนาถปิณฺฑทํ คฺฤหปตึ ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ             
สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย 
สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อนาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน ภควําสฺ -             
เตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานฺ ศฺโว'นฺตรฺคฺฤเห ภกฺเตน สารฺธํ ภิกฺษุ-            
สํเฆเนติ | อธิวาสยติ ภควานนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตสฺตูษฺณีภาเวน | อถานาถปิณฺฑโท คฺฤหปติรฺ
ภควตสฺตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํา วิทิตฺวา ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา           
วนฺทิตฺวา ภควโต'นฺติกาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อศฺเราษีตฺ ส พฺราหฺมโณ ภควานฺ ภรฺเคษุ ชนปทจาริกํา              
จรนฺนิหานุปฺราปฺต อิไหว วิหรติ เชตวเน 'นาถปิณฺฑทสฺยาราม อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺเยนายุษฺมานฺ          
สฺวาคตสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺยายุษฺมนฺตํ สฺวาคตมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม อารฺยะ ศฺโว'นฺตรฺ- 
คฺฤเห ภกฺเตเนติ | อธิวาสยตฺยายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺตสฺย พฺราหฺมณสฺย ตูษฺณีภาเวน | อถ ส พฺราหฺมณ     
อายุษฺมนฺตะ สฺวาคตสฺย ตูษฺณีภาเวนาธิวาสนํา วิทิตฺวา อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อถานาถปิณฺฑโท 
คฺฤหปติสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจิ ปฺรณีตํ ขาทนียโภชนียํ สมุทานีย กาลฺยเมโวตฺถาย อาสนานิ ปฺรชฺ ปฺย อุทก
มณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ-สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ 
มนฺยต อิติ | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ  นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต                                
เยนานาถปิณฺฑทสฺย นิเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | เตนาปิ พฺราหฺมเณนายุษฺมตะ สฺวาคตสฺย ปฺรณีต              
อาหาระ สชฺชีกฺฤตะ | อายุษฺมานปิ สฺวาคตะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย เยน ตสฺย                    
พฺราหฺมณสฺย นิเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณ 
อายุษฺมานฺ สฺวาคตสฺเตน พฺราหฺมเณน ปฺรณีเตนาหาเรณ สํตรฺปิตะ | ส พฺราหฺณะ สํลกฺษยติ- อารฺเยณ  
สฺวาคเตน ปฺรณีต อาหาระ ปริภุกฺตะ, โน ชรยิษฺยติ, ปานกมสฺไม ปฺรยจฺฉามิ | อิติ วิทิตฺวา อายุษฺมนฺตํ   
สฺวาคตมิทมโวจตฺ-อารฺย, ปฺรณีตสฺเต  อาหาระ ปริภุกฺตะ | ปานกํ ปิพ | ปานํ ชรยิษฺยตีติ | ส กถยติ- 
โศภนมฺ | เอวํ กโรมีติ | เตน ปานกํ สชฺชีกฺฤตฺย หสฺติมทาทงฺคุลิะ ปฺรกฺษิปฺต | อสมนฺวาหฺฤตฺยารฺหตํา            
ชฺ านทรฺศนํ น ปฺรวรฺตเต | อายุษฺมตา สฺวาคเตน ตตฺปานกํ ปีตมฺ | ตโต ทกฺษิณาเทศนํา กฺฤตฺวา             
ปฺรกฺรานฺตะ ศฺราวสฺตีวีถี  กิลิ ชจฺฉนฺนามฺ | ส ตามติกฺรานฺต อาตเปน สฺปฺฤษฺโฏ มทฺยกฺษิปฺตะ ปฺฤถิวฺยํา 
นิปติตะ | อสํโมษธรฺมาโณ พุทฺธา ภควนฺตะ | ภควตา สุปรฺณิกา กุฏิรฺนิรฺมิตา- ไมตํ กศฺจิทฺ ทฺฤษฺฏวา 
ศาสเน'ปฺรสาทํ ปฺรเวทยิษฺยตีติ | อนาถปิณฺฑทะ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ วิทิตฺวา ศุจินา 
ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนเยน สฺวหสฺเตน สํตรฺปยติ สํปฺรวารยติ | อเนกปรฺยาเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปฺย                
สํปฺรวารฺย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีตปาตฺรํ นีจตรมาสนํ คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺ
นิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | อถ ภควานนาถปิณฺฑทํ คฺฤหปตึ  ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย                 
สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษโยตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | อนุปูรฺเวณ ตตฺปฺรเทศนุปฺราปฺตะ | อถ ภควําสฺตานฺ 
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ฤทฺธฺยภิสํสฺการานฺ ปฺรติปฺรสฺรภฺย ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- อยํ ส ภิกฺษวะ สฺวาคโต ภิกฺษุรฺเยนาศฺวตีรฺถิโก 
นาคสฺตาวจฺจณฺโฑ วินีตะ | กิมิทานีเมษ ศกฺโต ทุรฺภุกฺตสฺยาปิ วิษมปเนตุมฺ ? โน ภทนฺต อิติ | ภิกฺษวะ,  
อิเม จานฺเย จาทีนวา มทฺยปาเน | ตสฺมานฺน ภิกฺษุณา มทฺยํ ปาตวฺยํ ทาตวฺยํ วา | อถ ภควานายุษฺมนฺตํ 
สฺวาคตํ มทฺยวศาตฺ สุปฺตมุตฺถาปฺเยทมโวจตฺ- สฺวาคต, กิมิทม ? อสมนฺวาหาโร ภควนฺ, อสมนฺวาหาระ 
สุคต | ตโต ภควานายุษฺมนฺตํ สฺวาคตมาทาย  วิหารํ คตฺวา ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน 
นิษณฺณะ | นิษทฺย ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- มํา โภ ภิกฺษวะ ศาสฺตารมุทฺทิศฺย ภวทฺภิรฺมทฺยมเปยมเท
ยมนฺตตะ กุศาคฺเรณาปิ ||41 
 ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สริวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉุะ- กึ ภทนฺต อายุษฺมตา             
สฺวาคเตน กรฺม กฺฤตํ เยนาฒฺเย กุเล มหาธเน มหาโภเค ชาตะ ? กึ กรฺม กฺฤตํ เยน โกฺรฑมลฺลโก ชาตะ, 
ทุราคต อิติ จ สํชฺ า สํวฺฤตฺตา ? กึ กรฺม กฺฤตํ เยน ภควตะ ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺร -
หาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษตฺกฺฤตมฺ, เตโชธาตุ สมาปทฺยมานานํา จาคฺรตายํา นิรฺทิษฺฏะ ? ภควานาห-                  
สฺวาคเตไนว ภิกฺษโว ภิกฺษุณา กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ลพฺธสํภาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานิ โอฆวตฺปฺรตฺ -
ยุปสฺถิตานฺยวศฺยภาวินี| สฺวาคเตน กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ | โก'นฺยะ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ ? น ภิกฺษวะ    
กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ พาหฺเย ปฺฤถิวีธาเตา วิปจฺยนฺเต, นาพฺธาเตา, น เตโชธาเตา, น วายุธาเตา, 
อปิ ตุ อุปาตฺเตษฺเวว สฺกนฺธธาตฺวายตเนษุ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ วิปจฺยนฺเต ศุภานฺยศุภานิ จ | 
 

  น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ กลฺปโกฏิศไตรปิ | 
  สามคฺรี  ปฺราปฺย กาลํ จ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ ||10|| 
 

 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'นฺยตมสฺมินฺ กรฺวฏเก คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภโค          
วิสฺตีรฺณวิศาลปริคฺรโห ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี | โส'ปเรณ สมเยน สุหฺฤตฺสํพนฺธิพานฺธวปริวฺฤโต'ตรฺชน
ปริวฺฤตศฺ โจทฺยานภูมึ  นิรฺคตะ |  อสติ พุทธานามุตฺปาเท ปฺรตฺ เยกพุทฺธา โลก อุตฺปทฺยนฺ เต                 
หีนทีนานุกมฺปกาะ ปฺรานฺตศยนาสนภกฺตา เอกทกฺษิณียา โลกสฺย | ยาวทนฺยตมะ ปฺรตฺเยกพุทฺโธ ชนปท
จาริกํา จรํสฺตํ กรฺวฏกมนุปฺราปฺตะ | โส'ธฺวปริศฺรมาทฺธาตุไวษมฺยาศฺจ คฺลานะ ปิณฺฑารฺถี ตทุทฺยานํ               
ปฺรวิษฺฏะ | ส คฺฤหปติสฺตํ ทฺฤษฺฏวา ปรฺยวสฺถิตะ | เตน เปารุเษยาณามาชฺ า ทตฺตา- ภวนฺตะ,                 
นิษฺกาสยไตนํ ปฺรวฺรชิตมิติ | เตษํา น กศฺจิทุตฺสหเต นิษฺกาสยิตุมฺ | เตน คฺฤหปตินา ภูยสา ปรฺยวสฺถิเตน 
ส มหาตฺมา สฺวยเมว คฺรีวายํา คฺฤหีตฺวา นิษฺกาสิตะ, อุกฺตศฺจ- โกฺรฑมลฺลกานํา มธฺเย ปฺรติวเสติ | ส            
ทุรฺพลปฺราโณ  ภูเมา นิปติตะ | ส สํลกฺษยติ- หโต'ย ตปสฺวี คฺฤหปติรุปหตศฺจ | อภฺยุทฺธาโร'สฺย กรฺตวฺยะ 
| อิติ วิทิตฺวา อุปริวิหายสมภฺยุทฺคมฺย ชฺวลนตปนวรฺษณวิทฺโยตนปฺราติหารฺยาณิ กรฺตุมารพฺธะ |                   
อาศุ ปฺฤถคฺชนสฺย ริทฺธิราวรฺชนกรี | ส มูลนิกฺฤตฺต อิว ทฺรุมะ ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ - อวตราวตร 
มหาทกฺษิณีย, มม ทุศฺจริตปงฺกนิมคฺนสฺย หสฺโตทฺธารมนุปฺรยจฺเฉติ | ส ตสฺยานุคฺรหารฺถมวตีรฺณะ | เตน 
ตสฺย ปูชาสตฺการํ กฺฤตฺวา ปฺรณีธานํ กฺฤตมฺ- ยนฺมยา เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย'ปการะ กฺฤตะ, มา อสฺย 

                                           
41

ตามต้นฉบับของโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ศาสฺตารมุทฺทิศฺยภิะ” ส่วนต้นฉบับของไวทย 
(Vaidya) แก้ไขเป็น “ศาสฺตารมุทฺทิศฺย ภวทฺภิรฺมทฺยมเปยมเทยมนฺตตะ”ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The 

Divyāvadāna, 191; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 118.  
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กรฺมโณ ภาคี สฺยามฺ | ยตฺตูปการะ กฺฤตะ, อเนนาหํ กุศลมูเลน อาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาเยยมฺ
, เอวํวิธานํา จ ธรฺมาณํา ลาภี สฺยามฺ, ปฺรติวิศิษฺฏตรํ จาตะ ศาสฺตารมาราคเยยํ มา วิราคเยยมิติ || 
 ภควานาห- กึ มนฺยธฺเย ภิกฺษโว โย'เสา คฺฤหปติเรว, อเสา สฺวาคโต ภิกฺษุสฺเตน กาเลน 
เตน  สมเยน | ยทเนน ปฺรตฺเยกพุทฺเธ การาะ กฺฤตาะ, เตนาฒฺเย มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาตะ | 
ยทปการะ กฺฤตะ, เตน ปญฺจชนฺมศตานิ โกฺรฑมลฺลโก ชาตะ | ยาวเทตรฺหฺยปิ จรมภวิโก'ปิ ตตฺโกฺรฑ- 
มลฺลก เอว ชาตะ | ยตฺปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ, เตน มม ศาสฺเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ 
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อหมเนน ปฺรตฺเยกพุทฺธโกฏิศตสหสฺเรภฺยะ ปฺรติวิศิษฺฏตระ ศาสฺตา อาราคิโต น               
วิราคิตะ | ภูโย'ปิ กาศฺยเป ภควติ สมฺยกฺสํพุทฺโธ ปฺรวฺรชิโต พภูว | ยสฺย ภิกฺโษรนฺติเก ปฺรวฺรชิตะ,           
ส ภควตา กาศฺยเปน สมฺยกฺสํพุทฺเธ-นาภีกฺษณํ เตโชธาตุ สมาปทฺยมานานามโคฺร นิรฺทิษฺฏะ | ตตฺราเนน 
ยาวทายุรฺพฺรหฺมจรฺยํ จริตมฺ, น จ กศฺจิทฺคุณคโณ'ธิคตะ | ส มรณสมเย ปฺรณิธานํ กรฺตุมารพฺธะ- ยนฺมยา 
ภควติ กาศฺยเป สมฺยกฺสํพุทฺเธ'-นุตฺตเร ทกฺษิณีเย ยาวทายุรฺพฺรหฺมจรฺยํ จริตมฺ, น จ กศฺจิทฺคุณคโณ'               
ธิคตะ, อเนนาหํ กุศลมูเลน โย'เสา ภควตา กาศฺยเปน สมฺยกฺสํพุทฺเธโนตฺตโร มาณโว วฺยากฺฤตะ -      
ภวิษฺยสิ ตฺวํ มาณว วรฺษศตายุษิ ปฺรชายํา ศากฺยมุนิรฺนาม ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธ อิติ, ตสฺยาหํ  
ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกุรฺยามฺ | ยถา มม อุปาธฺยาโย ภควตา                
กาศฺยเปน สมฺยกฺสํพุทฺเธนาภีกฺษณํ เตโชธาตุ สมาปทฺยมานานามโคฺร นิรฺทิษฺฏะ, เอวํ มามปิ ส ภควานฺ 
ศากฺยมุนิะ ศากฺยาธิราโช'ภีกฺษณํ เตโชธาตุ สมาปทฺยมานานามคฺรํ นิรฺทิเศทิติ | ตตฺปฺรณิธานวศาเทตรฺหิ 
ตถาคเตนาภีกฺษฺณํ เตโชธาตุ  สมาปทฺยมานานามโคฺร นิรฺทิษฺฏะ | อิติ หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานํา 
กรฺมณาเมกานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ, เอกานฺตศุกฺลานาเมกานฺตศุกฺละ, วฺยติมิศฺราณํา วฺยติมิศฺระ |                  
ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ , เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวา
โภคะ กรณียะ | อิตฺเยวํ โภ ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ || 
 อิตฺยโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน สฺวาคตาวทานํ ตฺรโยทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 14 สูกริกาวทานมฺ 

 ธรฺมตา ขลุ จฺยวนธรฺมโณ เทวปุตฺรสฺย ปญฺจ ปูรฺวนิมิตฺตานิ ปฺราทุรฺภวนฺติ- อกฺลิษฺฏานิ วา
สําสิ กิลสฺยนฺติ, อมฺลานานิ มาลฺยานิ มฺลายนฺติ, เทารฺคนฺธํ กาเยน นิษฺกฺรามติ, อุภาภฺยํา กกฺษาภฺยํา            
เขทะ ปฺราทุรฺภวติ , จฺยวนธรฺมา เทวปุตฺระ สฺว อาสเน ธฺฤตึ น ลภเต | อถานฺยตมศฺจยวนธรฺมา                
เทวปุตฺระ ปฺฤถิวฺยามาวรฺตเต, สํปริวตฺไยรฺวํ จาห- หา มนฺทากินี, หา ปุษฺกิริณี, หา วาปี, หา ไจตฺรรถ, 
หา ปารุษฺยก, หา นนฺทนวน, หา มิศฺรกาวน, หา ปาริยาตฺรก, หา ปาณฺฑุกมฺพลศิลา, หา เทวสภา, หา 
สุทรฺศน, อิติ กรุณกรุณํ ปริเทวเต สฺม | อทฺรากฺษีจฺฉโกฺร เทวานามินฺทฺรสฺตํ เทวปุตฺรมตฺยรฺถํ ปฺฤถิวฺยา
มาวรฺตนฺตํ ปริวรฺตนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏวา ปุนรฺเยน ส เทวปุตฺรสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ตํ เทวปุตฺรมิ
ทมโวจตฺ- กสฺมาตฺ ตฺวํ มารฺษ อตฺยรฺถํ ปฺฤถิวฺยามารฺวตเส, สํปริวรฺตเส, กรุณกรูณํ ปริเทวเส- หา มนฺทา-
กิน,ี หา ปุษฺกริณี, หา วาปี, หา ไจตฺรรถ, หา ปารุษฺยก, หา นนฺทนวน, หา มิศฺรกาวน, หา ปาริยาตฺรก, 
หา ปาณฺฑุกมฺพลศิลา, หา เทวสภา, หา สุทรฺศน, อิติ กรุณกรุณํ ปริเทวเส ? เอวมุกฺเต เทวปุตฺระ ศกฺรํ          
เทวานามินฺทฺรมิทมโวจตฺ- เอโษ'หํ เกาศิก ทิวฺยํ สุขมนุภูย อิตะ สปฺตเม ทิวเส ราชคฺฤเห นคเร สูกรฺยาะ 
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กุกฺเษา อุปปตฺสฺยามิ | ตตฺร มยา พหูนิ วรฺษาณฺยุจฺจารปฺรสฺราวะ ปริโภกฺตวฺย อิติ | อถ ศกฺโร เทวานา-
มินฺทฺร การุณฺยตยา ตํ เทวปุตฺรมิทมโวจตฺ- เอหิ ตฺวํ มารฺษ, พุทฺธํ ศรณํ คจฺฉ ทฺวิปทานามคฺรฺยมฺ, ธรฺมํ 
ศรณํ คจฺฉ วิราคาณามคฺรฺยมฺ, สํฆํ ศรณํ คจฺฉ คณานามคฺรฺยมิติ | อถ ส เทวปุตฺรสฺติรฺยคฺโยนฺยุปปตฺติ-
ภยภีโต มรณภยภีตศฺจ ศกฺรํ  เทวานามินฺทฺรมิทมโวจตฺ - เอโษ'หํ  เกาศิก พุทฺธํ  ศรณํ คจฺฉามิ               
ทฺวิปทานามคฺรฺยมฺ, ธรฺมํ ศรณํ คจฺฉามิ วิราคาณามคฺรฺยมฺ, สํฆํ ศรณํ คจฺฉามิ คณานามคฺรฺยมฺ | อถ ส  
เทวปุตฺรสฺตฺริศรณปริคฺฤหีโต ภูตฺวา จฺยุตะ กาลคตสฺตุษิเต เทวนิกาเย อุปปนฺนะ || 
 ธรฺมตา ขลุ อธสฺตาทฺเทวานํา ชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต โนรฺธฺวมฺ | อถ ศกฺโร เทวานา-
มินฺทฺรสฺตํ เทวปุตฺรมวโลกยติ- กิมเสา เทวปุตฺระ สูกริกายาะ กุกฺเษา อุปปนฺโน น เวติ | ยาวตฺ ปศฺยติ
โนปปนฺนสฺติรฺยกฺเปฺรเตษุ | นรเกษูปปนฺน อิติ ปศฺยติ | โนปปนฺนะ | มนุษฺยาณํา สภาคตายามุปปนฺน   
อิติ ปศฺยติ | โนปปนฺนะ | จาตุรฺมหาราชกายิกานฺ เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศําศฺจาวโลกยิตุมารพฺธะ | ตตฺราปิ 
นาทฺรากฺษีตฺ | อถ ศกฺโร เทวานามินฺทฺระ กุตูหลชาโต เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย             
ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณะ ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร ภควนฺต-
มิทมโวจตฺ- อิหาหํ ภทนฺต อทฺรากฺษมนฺยตมํ เทวปุตฺรํ จฺยวนธรฺมาณํ ปฺฤถิวฺยามาวรฺตมานํ กรุณกรุณํ จ 
ปริเทวมานมฺ- หา มนฺทากินิ, หา ปุษฺกิริณิ, หา วาปี, หา ไจตฺรรถ, หา ปารุษฺยก, หา นนฺทนวน, หา 
มิศฺรกาวน, หา ปาริยาตฺรก, หา ปาณฺฑุกมฺพลศิลา, หา เทวสภา, หา สุทรฺศน, อิติ | ตเมนเมวํ วทามิ-
กสฺมาตฺ ตฺวํ มารฺษ อตฺยรฺถํ โศจสิ ปริเทวเส กฺรนฺทสิ อุรสิ ตาฑยสิ สํโมหมาปทฺยส อิติ ? ส เอวมาห- 
เอโษ'หํ เกาศิก ทิวฺยํ สุขมปหาย อิตะ สปฺตเม ทิวเส ราชคฺฤเห นคเร สูกริกายาะ กุกฺเษา อุปปตฺสฺยามิ | 
ตตฺร มยา พหูนิ วรฺษาณิ อุจฺจารปฺรสฺราวะ ปริโภกฺตวฺยํ ภวิษฺยติ | ตเมนเมวํ วทามิ- เอหิ ตฺวํ มารฺษ 
พุทฺธํ ศรณํ คจฺฉ ทฺวิปทานามคฺรฺยมฺ, ธรฺมํ ศรณํ คจฺฉ วิราคาณามคฺรฺยมฺ, สํฆํ ศรณํ คจฺฉ คณานาม-               
คฺรฺยมิติ | ส เอวมาห- เอโษ'หํ เกาศิก พุทฺธํ ศรณํ คจฺฉามิ ทฺวิปทานามคฺรฺยมฺ , ธรฺมํ ศรณํ คจฺฉามิ              
วิราคาณามคฺรฺยมฺ, สํฆํ ศรณํ คจฺฉามิ คณานามคฺรฺยมฺ | อิตฺยุกฺตฺวา ส เทวปุตฺระ กาลคตะ | กุตฺราเสา 
ภทนฺต เทวปุตฺร อุปปนฺนะ ? ภควานาห- ตุษิตา นาม เกาศิก เทวาะ สรฺวกามสมฺฤทฺธยะ | ตตฺราเสา 
โมทเต เทโว คตฺเวห ศรณตฺรยมฺ | อถ ศกฺโร เทวานามินฺทฺร อาตฺตมนาสฺตสฺยํา เวลายามิมํา คาถํา             
ภาษเต- 
 

  เย พุทฺธํ ศรณํ ยานฺติ น เต คจฺฉนฺติ ทุรฺคติมฺ | 
  ปฺรหาย มานุษานฺ กายานฺ ทิวฺยานฺ กายานุปาสเต ||1|| 
 

  เย ธรฺมํ ศรณํ ยานฺติ น เต คจฺฉนฺติ ทุรฺคติมฺ | 
  ปฺรหาย มานุษานฺ กายานฺ ทิวฺยานฺ กายานุปาสเต ||2|| 
 

  เย สํฆํ ศรณํ ยานฺติ น เต คจฺฉนฺติ ทุรฺคติมฺ | 
  ปฺรหาย มานุษานฺ กายานฺ ทิวฺยานฺ กายานุปาสเต ||3|| 
 

 อถ ภควานฺ ศกฺรสฺย เทวานามินฺทฺรสฺย ภาษิตมนุสํวรฺณยนฺเนวมาห- เอวเมตตฺ เกาศิก, เอว
เมตตฺ | 
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  เย พุทฺธํ ศรณํ ยานฺติ น เต คจฺฉนฺติ ทุรฺคติมฺ | 
  ปฺรหาย มานุษานฺ กายานฺ ทิวฺยานฺ กายานุปาสเต ||4|| 
 

  เย ธรฺมํ ศรณํ ยานฺติ น เต คจฺฉนฺติ ทุรฺคติมฺ | 
  ปฺรหาย มานุษานฺ กายานฺ ทิวฺยานฺ กายานุปาสเต ||5|| 
 

  เย สํฆํ ศรณํ ยานฺติ น เต คจฺฉนฺติ ทุรฺคติมฺ | 
  ปฺรหาย มานุษานฺ กายานฺ ทิวฺยานฺ กายานุปาสเต ||6|| 
 

 อถ ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร ภควโต ภาษิตมภินนฺทฺยานุโมทฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺ
ทิตฺวา ภควนฺตํ ตฺริะ ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย ปฺรา ชลิกฺฤตสํปุโฏ ภควนฺตํ นมสฺยมานสฺตตฺไรวานฺตรฺหิตะ || 
 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว'ภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทานิ สูกริกาวทานํ จตุรฺทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 15 จกฺรวรฺติวฺยากฺฤตาวทานมฺ 

 พุทฺโธ ภควานฺ ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ เชตวเน'นาถปิณฺฑทสฺยาราเม | ธรฺมตา ขลุ พุทฺธานํา               
ภควตํา ชีวตํา  ธฺริยมาณานํา ยาปยตํา เกศนขสฺตูปา ภวนฺติ | ยทา พุทฺธา ภควนฺตะ ปฺรติสํลีนา ภวนฺติ, 
ตทา ภิกฺษวะ เกศนขสฺตูเป ปูชํา กฺฤตฺวา เกจิตฺ ปิณฺฑาย ปฺรวิศนฺติ, เกจิทฺธฺยานวิโมกฺษสมาธิสมาปตฺติ
สุขานฺยนุภวนฺติ | เตน ขลุ สมเยน พุทฺโธ ภควานฺ ปฺรติสํลีโน'ภูตฺ | อถานฺยตโม ภิกฺษุะ สายาหฺนสมเย 
เกศนขสฺตูเป สรฺวางฺไคะ ปฺรณิปตฺย ตถาคตมาการตะ สมนุสฺมรํศฺจิตฺตมภิปฺรสาทยติ - อิตฺยปิ ส ภควํา
สฺตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ วิทฺยาจรณสํปนฺนะ สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา             
เทวมนุษฺยาณํา พุทฺโธ ภควานิติ | อถ ภควานฺ สายาหฺเน ปฺรติสํลยนาทฺวฺยุตฺถาย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย 
ปฺรชฺ ปฺต เอวสเน นิษณฺณะ | อทฺรากฺษีทฺภควําสฺตํ ภิกฺษุ  เกศนขสฺตูเป สรฺวศรีเรณ ปฺรณิปตฺย                  
จิตฺตมภิปฺรสาทยนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏ วา จ ปุนรฺภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม -ปศฺยต ยูยํ ภิกฺษว เอตํ ภิกฺ ษุ                 
เกศนขสฺตูเป สรฺวศรีเรณ ปฺรณิปตฺย จิตฺตมภิปฺรสาทยนฺตมฺ ? เอวํ ภทนฺต | อเนน ภิกฺษุณา ยาวตี            
ภูมิรากฺรานฺตา อโธ'ศีติ-โยชนสหสฺราณิ ยาวตฺ กาญฺจนจกฺรมิตฺยตฺรานฺตรา ยาวนฺตฺโย วาลุกาสฺตา -            
วนฺตฺยเนน ภิกฺษุณา จกฺรวรฺติ-ราชฺยสหสฺราณิ ปริโภกฺตวฺยานิ | อถ เตษํา ภิกฺษูณาเมตทภวตฺ- ปุรุษมา- 
ตฺรายํา ยาวทครฺตายํา น ศกฺยเต วาลุกา คณยิตุมฺ, กุตะ ปุนรศีติโยชนสหสฺราณิ ยาวตฺ กาญฺจนจกฺรมิติ | 
ศกฺยเต อิยตฺกาลํ สํสาเร สํสริตุมิติ | อถ เต ภิกฺษโว น ภูยะ เกศนขสฺตูเป การํา กรฺตุมารพฺธาะ | อถ 
ภควําสฺเตษํา ภิกฺษูณํา เจตสา จิตฺตมาชฺญฺาย ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม - อนวราโคฺร ภิกฺษวะ สํสาโร'-            
วิทฺยานีวรณานํา สตฺตฺวานํา ตฺฤษฺณาสํโยชนานํา ตฺฤษฺณารฺคลพทฺธานํา ทีรฺฆมธฺวานํ สํธาวตํา สํสรตามฺ | 
ปูรฺวา โกฏิรฺน ปฺรชฺ ายเต ทุะขสฺย | อายุษฺมานุปาลี พุทฺธํ ภควนตํ ปปฺรจฺฉ- ยทุกฺตํ ภควตา อสฺย              
ภิกฺโษ'ริยตฺปุณฺยสฺกนฺธ อิติ, กุตฺร ภทนฺต อิยตฺปุณฺยสฺกนฺธสฺตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คมิษฺยติ ?              
นาหมุปาลินฺ อิโต พหิะ สมนุปศฺยามฺเยว กฺษตึ โจปหตึ จ ยถา สพฺรหฺมจารี สพฺรหฺมจาริโณ 'นฺติเก |            
ตตฺโรปาลินฺ อิมานิ มหานฺติ กุศลมูลานิ ตนุตฺวํ ปริกฺษยํ ปรฺยาทานํ คจฺฉนฺติ | ตสฺมาตฺตรฺหิ เต อุปาลินฺ 
เอวํ ศิกฺษิตวฺยมฺ, ยทฺทคฺธสฺถูนายา อปิ จิตฺตํ น ปฺรทูษยิษฺยามะ, ปฺราเคว สวิชฺ านเก กาเย || 
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 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว'ภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน อนฺยตมภิกฺษุศฺจกฺรวรฺติวฺยากฺฤตะ ปญฺจทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 16 ศุกโปตกาวทานมฺ 

 ศฺราวสฺตฺยํา นิทานมฺ | เตน ขลุ สมเยน อนาถปิณฺฑเทน คฺฤหปตินา ทฺเวา ศุกศาวเกา            
ปฺรติลพฺเธา | เตน นิเวศนํ นีตฺวา อาลาปิเตา โปษิเตา สํวรฺธิเตา มานุษาลาปํ จ ศิกฺษาปิเตา | ตโยศฺ-         
จายุษฺมานานนฺโท'ภีกฺษฺณมาคตฺย จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติเวธิกี ธรฺมเทศนํ กโรติ- ยทุต อิทํ ทุะขมฺ, อยํ 
ทุะขสมุทยะ, อยํ ทุะขนิโรธะ, อิยํ ทุะขนิโรธคามินี ปฺรติปทิติ | สฺถวิรสฺถวิรา อปิ ภิกฺษโว'นาถปิณฺฑทสฺย 
คฺฤหปเตรฺนิเวศนมุปสํกฺรานฺติ ศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนกาศฺยปานนฺทไรวตปฺรภฺฤตยะ | เตษํา กาลานุ-
กาลมุปสํกฺรามตํา ตาภฺยํา ศุกศาวกาภฺยํา นามานิ ปริชฺ าตานิ | ยาวทปเรณ สมเยนายุษฺมานฺ                          
ศาริปุตฺโร'นาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศนมนุปฺราปฺตะ | อทฺราษฺฏํา เตา ศุกศาวเกา อายุษฺมนฺตํ          
ศาริปุตฺรมฺ | ทฺฤษฺฏวา อนฺตรฺชนมามนฺตฺรยตะ- เอษ ภทนฺตะ สฺถวิระ ศาริปุตฺร อาคจฺฉติ, อาสนมสฺย 
ปฺรชฺ าปยเตติ | เอวมายุษฺมนฺตํ มหาเมาทฺคลฺยายนํ กาศฺยปํ ไรวตมายุษฺมนฺตมานนฺทํ ทฺฤษฺฏ วา             
กถยตะ- เอโษ'สฺมากมาจารฺยานนฺท อาคจฺฉติ , อาสนมสฺย ปฺรชฺ าปยเตติ | ยาวทปเรณ สมเยน   
ภควานนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิ เวศนมนุปฺราปฺตะ | อทฺราษฺฏํา เตา ศุกศาวเกา ภควนฺตํ                    
ทูราเทวาคจฺฉนฺตํ ปฺราสาทิกํ ปฺรสาทนียํ ศานฺเตนฺทฺริยํ ศานฺตมานสํ ปรเมณ จิตฺตมตฺยุปศเมน               
สมนฺวาคตํ สุวรฺณยูปมิว ศฺริยา ชฺวลนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนสฺตฺวริตตฺวริตมนฺตรฺชนมามนฺตฺรยตะ- เอษ 
ภทนฺโต ภควานาคจฺฉติ, อาสนมสฺย ปฺรชฺ าปยเตติ หฺฤษฺฏมธุรสฺวเรณ นิกูชตะ | อถ ภควําสฺตโยรนุ- 
คฺรหารฺถํ ปฺรวิศฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | นิษทฺย ภควตา ศุกศาวเกา จตุรารฺยสตฺยสํปฺรติ-          
เวธิกยา ธรฺมเทศนยา ศรณคมนศิกฺษาปเทษุ ปฺรติษฺ าปิเตา | อถ ภควานฺ ศุกศาวเกา อนฺตรฺชนํ จ 
ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺ เตชฺย สํปฺรหรฺษฺโยตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ | เตา               
จานฺตรฺชนสฺย วิหรตะ ปฺรมาทวิหาริเณา พิฑาเลน ปฺราณินา คฺฤหีเตา | วิหฺวลวทเนา ฉิทฺยมาเนษุ           
มรฺมสุ มุจฺยมาเนษุ สํธิษุ นโม พุทฺธาย, นโม ธรฺมาย, นมะ สํฆาเยตฺยุกฺตฺวา กาลคเตา จาตุรฺมหาราช-
กายิเกษุ เทเวษูปปนฺเนา || 
 อถ ภควานนฺยตมสฺมินฺ ปฺรเทเศ สฺมิตมการฺษีตฺ | อทฺรากฺษีทายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตํ สฺมิตํ               
ปฺราวิษฺกุรฺวนฺตมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺภควนฺตมิทมโวจตฺ- นาเหตุปฺรตฺยยํ ภทนฺต ตถาคตา อรฺหนฺตะ 
สมฺยกฺสํพุทฺธาะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ | โก ภทนฺต เหตุะ กะ ปฺรตฺยยะ สฺมิตสฺย ปฺราวิษฺกรเณ ?           
เอวเมตทานนฺท, เอวเมตตฺ | นาเหตุปฺรตฺยยํ ตถาคตา อรฺหนฺตะ สมฺยกฺสํพุทฺธาะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ | 
ทฺฤษฺเฏา ตฺวยา อานนฺท เตา ศุกศาวเกา ? ทฺฤษฺเฏา ภทนฺต | เตา อานนฺท ศุกศาวเกา มม 
สมนนฺตรปฺรกฺรานฺตสฺย พิฑาเลน ปฺราณินา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิเตา | เตา พุทฺธธรฺมสํฆาวลมฺพนยา            
สฺมฺฤตฺยา กาลคเตา จาตุรฺมหาราชกายิเกษุ เทเวษูปปนฺเนา || 
 อถ สํพหุลา ภิกฺษวะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ศฺราวสฺตี  ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษนฺ 
|  อศฺเราษุะ  สํพหุลา ภิกฺษวะ ศฺราวสฺตี  ปิณฺฑาย ปฺรจรนฺโต'นาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศเน             
ศุกศาวเกา- นโม พุทฺธาย, นโม ธรฺมาย, นมะ สํฆาเยติ กุรฺวาเณา พิฑาเลน ปฺราณินา วฺยปโรปิเตา อิติ | 
ศฺรุตฺวา จ ปุนะ ศฺราวสฺตี  ปิณฺฑาย จริตฺวา กฺฤตภกฺตกฺฤตฺยาะ ปศฺจาทฺภกฺตปิณฺฑปาตปฺรติกฺรานฺตาะ 
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ปาตฺรจีวรํ ปฺรติสามยฺย ปาเทา ปฺรกฺษาลฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา 
ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณาะ | เอกานฺตนิษณฺณาะ สํพหุลา ภิกฺษโว ภควนฺตมิทมโวจนฺ- อิห วยํ 
ภทนฺต สํพหุลา ภิกฺษวะ ปูรฺววทฺ ยาวทนาถปิณฺฑทสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศเน ทฺเวา ศุกศาวเกา - นโม 
พุทฺธาย, นโม ธรฺมาย, นมะ สํฆาเยติ กุรฺวาเณา พิฑาเลน ปฺราณินา ชีวิตาทฺวฺยปโรปิเตา อิติ | 
ตโยรฺภทนฺต กา คติะ, โกปปตฺติะ, โก'ภิสํปรายะ ? ภควานาห- เตา ภิกษฺวะ ศุกศาวเกา ตสฺย ศรณ
คมนสฺย วิปาเกน ษฏตฺรึศตฺกฺฤตฺวศฺจาตุรฺมหาราชกายิเกษุ เทเวษูปปตฺสฺเยเต, ษฏตฺรึศตฺกฺฤตฺวสฺตฺรายสฺ-
ตฺรึเศษุ, ยาเมษุ, ตุษิเตษุ, นิรฺมาณรติษุ, ปรนิรฺมิตวศวรฺติษุ เทเวษูปปตฺสฺเยเต | ตตสฺตาวตฺ ษฏสุ           
กามาวจเรษุ เทเวษุ สตฺตฺวา วฺยปสํสฺฤตฺย ปศฺจิเม ภเว ปศฺจิเม นิเกเต ปศฺจิเม อาตฺมภาวปฺรติลมฺเภ 
มนุษฺยปฺรติลาภํ ลพฺธฺวา ปฺรตฺเยกํา โพธิมภิสํโภตฺสฺเยเต, ธรฺมศฺจ สุธรฺมศฺจ ปฺรตฺเยกพุทฺเธา ภวิษฺยตะ | 
เอวํ หิ ภิกฺษโว มหาผลํ ธรฺมศฺรวณํ มหานุศํสกมฺ , กะ ปุนรฺวาโท ธรฺมเทศนา ธรฺมาภิสมโย วา |          
ตสฺมาตฺตรฺหิ ภิกฺษว เอวํ ศิกฺษิตวฺยํ ยนฺโน ธรฺมศฺรวณาภิรตา ภวิษฺยามะ | อิตฺเยวํ โว ภิกฺษวะ            
ศิกฺษิตวฺยมฺ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน ศุกโปตกาวทานํ โษฑศมฺ || 
 

เรื่องท่ี 17 มานฺธาตาวทานมฺ 

 เอวํ มยา ศฺรุตมฺ | เอกสฺมินฺ สมเย ภควานฺ ไวศาลฺยํา วิหรติ มรฺกฏหฺรทตีเร กูฏาคาร
ศาลายามฺ | อถ ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ไวศาลี  ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | ไวศาลี  
ปิณฺฑาย จริตฺวา กฺฤตภกฺตกฺฤตฺยะ ปศฺจาทฺภกฺตปิณฺฑปาตปฺรติกฺรานฺตะ ปาตฺรจีวรํ ปฺรติสมยฺย เยน          
จาปาลไจตฺยํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺยานฺยตมํ วฺฤกฺษมูลํ นิศฺริตฺย นิษณฺโณ ทิวาวิหาราย | ตตฺร 
ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต- รมณียา อานนฺท ไวศาลี วฺฤชิภูมิศฺจาปาลไจตฺยํ สปฺตามฺรกํ 
(พหุปตฺรกํ) เคาตมนฺยโคฺรธะ ศาลวนํ ธุรานิเกฺษปนํ มลฺลานํา มกุฏพนฺธนํ ไจตฺยมฺ | จิตฺโร ชมฺพุทฺวีปะ, 
มธุรํ ชีวิตํ มนุษฺยาณามฺ | ยสฺย กสฺยจิทานนฺท จตฺวาร ฤทฺธิปาทา อาเสวิตา ภาวิตา พหุลีกฺฤตาะ ,            
อากางฺกฺษนฺ ส กลฺปํ วา ติษฺเ ตฺ กลฺปาวเศษํ วา | ตถาคตสฺย อานนฺท จตฺวาร ฤทฺธิปาทา อาเสวิตา             
ภาวิตา พหุลีกฺฤตาะ | อากางฺกฺษมาณสฺตถาคตะ กลฺปํ วา ติษฺเ ตฺ กลฺปาวเศษํ วา | เอวมุกฺเต อายุษฺมา-
นานนฺทสฺตูษฺณีมฺ | ทฺวิรปิ ตฺริรปิ ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต - รมณียา อานนฺท ไวศาลี             
วฺฤชิภูมิศฺจาปาลํ ไจตฺยํ สปฺตามฺรกํ พหุปตฺรกํ เคาตมนฺยโคฺรธะ ศาลวนํ ธุรานิเกฺษปนํ มลฺลานํา 
มกุฏพนฺธนํ ไจตฺยมฺ | จิตฺโร ชมฺพุทฺวีปะ, มธุรํ ชีวิตํ มนุษฺยาณามฺ | ยสฺย กสฺยจิทานนฺท จตฺวาร              
ฤทฺธิปาทา อาเสวิตา ภาวิตา พหุลีกฺฤตาะ, อากางฺกฺษนฺ ส กลฺปํ วา ติษฺเ ตฺ กลฺปาวเศษํ วา | ตถาคตสฺย 
อานนฺท จตฺวาร ฤทฺธิปาทา อาเสวิตา ภาวิตา พหุลีกฺฤตาะ | อากางฺกฺษมาณสฺตถาคตะ กลฺปํ วา ติษฺเ ตฺ 
กลฺปาวเศษํ วา | ทฺวิรปิ ตฺริรปิ อายุษฺมานานนฺทสฺตูษฺณีมฺ | อถ ภควต เอตทภวตฺ- สฺผุโฏ'ภวทานนฺโท 
ภิกฺษุรฺมาเรณ ปาปียสา ยตฺเรทานี ยาวตฺ ตฺริรปิ เอาทาริเก อวภาสนิมิตฺเต ปฺราวิษฺกฺรยมาโณ                    
น ศกฺโนติ ตนฺนิมิตฺตมาชฺ าตุ  ยถาปิ ตตะ สฺผุโฏ มาเรณ ปาปียสา | ตตฺร ภควานายุษฺมนฺตมา-                
นนฺทมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ ตฺวมานนฺท, อนฺยตรวฺฤกฺษมูลํ นิศฺริตฺย วิหร, มา อุภาวปิ อากีรฺณวิหาริเณา 
ภวิษฺยาวะ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย อนฺยตมวฺฤกฺษมูลํ นิศฺริตฺย นิษณฺโณ 
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ทิวาวิหาราย | ส มาระ ปาปียานฺ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ-                
ปรินิรฺวาตุ ภควานฺ | ปรินิรฺวาณกาลสมยะ สุคตสฺย | กสฺมาตฺ ตฺวํ ปาปียนฺ เอวํ วทสิ-ปรินิรฺวาตุ ภควานฺ, 
ปรินิรฺวาณกาลสมยะ สุคตสฺย ? เอโก'ยํ ภทนฺต สมยะ- ภควานุรุพิลฺวายํา วิหรติ นทฺยา ไนรญฺชนา- 
ยาสฺตีเร โพธิมูเล'จิราภิสํพุทฺธะ | โส'หํ เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควนฺตเมวํ วทามิ- 
ปรินิรฺวาตุ ภควานฺ, ปรินิรฺวาณกาลสมยะ สุคตสฺย | ภควาเนวมาห- น ตาวตฺ ปาปียนฺ ปรินิรฺวาสฺยามิ, 
ยาวนฺน เม ศฺราวกาะ ปณฺฑิกา ภวิษฺยนฺติ วฺยกฺตา วินีตา วิศารทาะ , อลมุตฺปนฺโนตฺปนฺนานํา           
ปรปฺรวาทินํา สหธรฺเมณ นิคฺรหีตาระ, อลํ สฺวสฺย วาทสฺย ปรฺยวทาปยิตาโร ภิกฺษโว ภิกฺษุณฺย อุปาสกา 
อุปาสิกาะ | ไวสฺตาริกํ จ เต พฺรหฺมจรฺยํ จริษฺยนฺติ พาหุชนฺยํ ปฺฤถุภูตํ ยาวทฺเทวมนุษฺเยภฺยะ สมฺยกฺ - 
สํปฺรกาศิตมฺ | เอตรฺหิ ภทนฺต ภควตะ ศฺราวกะ ปณฺฑิตา วฺยกฺตา วินีตา วิศารทา อลมุตฺปนฺ -             
โนตฺปนฺนานํา ปรปฺรวาทินํา สหธรฺเมณ นิคฺรหีตาระ, สฺวสฺย วาทสฺย ปรฺยวทาปยิตาโร ภิกฺษโว ภิกฺษุณฺย 
อุปาสกา อุปาสิกาะ | ไวสฺตาริกํ จ เต พฺรหฺมจรฺยํ พาหุชนฺยํ ปฺฤถุภูตํ ยาวทฺเทวมนุษฺเยภฺยะ สมฺยกฺ - 
สํปฺรกาศิตมฺ | ตสฺมาทหเมวํ วทามิ- ปรินิรฺวาตุ ภควานฺ, ปรินิรฺวาณกาลสมยะ สุคตสฺย | อลฺโปตฺสุกสฺตฺวํ 
ปาปียนฺ ภว | นจิรสฺเยทานี  ตถาคตสฺย ตฺรยาณํา วารฺษิกาณํา มาสานามตฺยยานฺนิรุปธิเศเษ             
นิรฺวาณธาเตา ปรินิรฺวาณํ ภวิษฺยติ | อถ มารสฺย ปาปียส เอตทภวตฺ- ปรินิรฺวาสฺยเต พต ศฺรมโณ            
เคาตมะ | อิติ วิทิตฺวา หฺฤษฺฏสฺตุษฺฏะ ปฺรมุทิต อุทคฺระ ปฺรีติเสามนสฺยชาตสฺตตฺไรวานฺตรฺหิตะ || 
 อถ ภควต เอตทภวตฺ- กสฺตถาคตสฺย สํมุขํ ไวเนยะ ? สุปฺริโย คนฺธรฺวราชา สุภทฺรศฺจ             
ปริวฺราชกะ ตโยสฺรยาณํา วารฺษิกาณํา มาสานามตฺยยาทินฺทฺริยปริปาโก ภวิษฺยติ สุขาธิษฺ านํ วา | ศกฺยํ 
ศฺราวกไวเนยสฺตถาคเตน วินยิตุ น ตุ ตถาคตไวเนยะ ศฺราวเกณ || 
 อถ ภควต เอตทภวตฺ- ยนฺนฺวหํ ตทฺรูปํ สมาธึ สมาปทฺเยยํ ยถา สมาหิเต จิตฺเต ชีวิตสํสฺกา-
รานธิษฺ าย อายุะสํสฺการานุตฺสฺฤเชยมฺ อถ ภควําสฺตทฺรูปํ สมาธึ สมาปนฺโน ยถา สมาหิเต จิตฺเต ชีวิต -
สํสฺการานธิษฺ าย อายุะสํสฺการานุตฺสฺตฺรษฺฏมารพฺธะ | สมนนฺตราธิษฺ  ิเตษุ ชีวิตสํสฺกาเรษุ มหาปฺฤถิวี
จาโล'ภูทุลฺกาปาตา ทิโศทาหาะ | อนฺตริกฺเษ เทวทุนฺทุภโย'ภินทนฺติ | สมนนฺตโรตฺสฺฤษฺเฏษฺวายุะ-           
สํสฺกาเรษุ กามาวจเรษุ เทเวษุ ษณฺนิมิตฺตานิ ปฺราทุรฺภูตานิ- ปุษฺปวฺฤกฺษาะ ศีรฺณาะ, รตฺนวฺฤกฺษาะ 
ศีรฺณาะ, อาภรณวฺฤกฺษาะ ศีรฺณาะ, ภวนสหสฺราณิ ปฺรกมฺปิตานิ, สุเมรุศฺฤงฺคานิ วิศีรฺณานิ, ไทวตานิ                  
วาทิตฺรภาณฺฑานิ ปราหตานิ | อถ ภควําสฺตสฺมาตฺ สมาเธรฺวฺยุตฺถาย ตสฺยํา เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
 

  ตุลฺยมตุลฺยํ จ สํภวํ ภวสํสฺการมโปตฺสฺฤชนฺมุนิะ | 
  อธฺยาตฺมรตะ สมาหิโต หฺยภินตฺโกศมิวาณฺฑสํภวะ ||1|| 
 

 สมนนฺตโรตฺสฺฤษฺเฏษฺวายุะสํสฺกาเรษุ ษฏ กามาวจรา เทวาะ กฺริยาการํ กฺฤตฺวา ภควโต'            
นฺติกํ ปฺรกฺรานฺตา ทรฺศนาย วนฺทนาย | ภควตา ตาทฺฤศี ธรฺมเทศนา กฺฤตา ยทเนไกรฺเทวตาศตสหสฺไระ            
สตฺยานิ ทฺฤษฺฏานิ, ทฺฤษฺฏสตฺยาะ สฺวภวนมนุปฺราปฺตาะ | สมนนฺตโรตฺสฺฤษฺเฏษฺวายุะสํสฺกาเรษฺวเนกานิ 
ปรฺวตกนฺทรคิริคุหาภฺโย'เนกานิ ฤษิศตสหสฺราณฺยาคตานิ | เต ภควตา เอต ภิกฺษวศฺจรต พฺรหฺมจรฺยํ 
ปฺรวฺรชิตาะ | ไตรฺโยชยทฺภิรฺฆฏทฺภิะ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | สมนนฺตโรตฺ-           
สฺฤษฺเฏษฺวายุะ- สํสฺกาเรษฺวเนกา นาคยกฺษคนฺธรฺวกินฺนรมโหรคา ภควตะ สกาศมุปสํกฺรานฺตา ภควโต 
ทรฺศนาย | ภควตา เตษาเมวํวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตา ยทเนไกรฺนาคยกฺษคนฺธรฺวกินฺนไรรฺมโหรไคะ                  
ศรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ ยาวตฺ สฺวภวนมนุปฺราปฺตาะ || 
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 อถายุษฺมานานนฺทะ สายาหฺเน'ภิสํลยนาทฺวฺยุตฺถาย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | 
อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต'สฺถาทฺ | เอกานฺตสฺถิต อายุษฺมานานนฺโท ภควนฺต
มิทมโวจตฺ- โก ภทนฺต เหตุะ กะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย ? อษฺเฏา อิเม อานนฺท อษฺเฏา            
ปฺรตฺยยา มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | กตเม'ษฺเฏา ? อิยมานนฺท มหาปฺฤถิวี อปฺสุ ปฺรติษฺ  ิตา, อาโป วาเยา  
ปฺรติษฺ  ิตาะ, วายุรากาเศ ปฺรติษฺ  ิตะ | ภวตฺยานนฺท สมโย ยทากาเศ วิษมา วายโว วานฺติ , อาปะ            
โกฺษภยนฺติ, อาปะ กฺษุพฺธาะ ปฺฤถิวี  จาลยนฺติ | อยมานนฺท ปฺรถโม เหตุะ ปฺรถมะ ปฺรตฺยโย มหตะ 
ปฺฤถิวีจาลสฺย | ปุนรปรมานนฺท ภิกฺษุรฺมหรฺทฺธิโก ภวติ มหานุภาวะ | ส ปริตฺตํา ปฺฤถิวีสํชฺ ามธิติษฺ ติ 
อปฺรมาณํา จาปฺสํชฺ ามฺ | ส อากางฺกฺษมาณะ ปฺฤถิวี  จาลยติ | เทวตา มหรฺทฺธิกา ภวติ มหานุภาวา | 
สาปิ ปริตฺตํา ปฺฤถิวีสํชฺ ามธิติษฺ ติ อปฺรมาณํา จาปฺสํชฺ ามฺ | สาปฺยากางฺกฺษมาณา ปฺฤถิวี  จาลยติ | 
อยํ ทฺวิตีโย เหตุรฺทฺธิตียะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | ปุนรปรมานนฺท | ยสฺมินฺ สมเย โพธิสตฺตฺวสฺ
ตุษิตาทฺ- เทวนิกายาจฺจฺยุตฺตฺวา มาตุะ กุกฺษิมวกฺรามติ, อถ ตสฺมินฺ สมเย มหาปฺฤถิวีจาโล ภวติ, สรฺวศฺ
จายํ โลก  อุทาเรณาวภาเสน สฺผุโฏ ภวติ | ยา โลกสฺย โลกานฺตริกา อนฺธาสฺตมโส'นฺธการตมิสฺรา                
ยตฺรามู สูรฺยาจนฺทฺรมเสา เอวํมหรฺทฺธิเกา เอวํมหานุภาเวา อาภยา อาภํา น ปฺรตฺยนุภวตะ , ตา อปิ   
ตสฺมินฺ สมเย อุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏา ภวนฺติ | ตตฺร เย สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, เต ตยา อนฺโยนฺยํ สตฺตฺวํ             
ทฺฤษฺฏวา สํชานนฺเต- อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนา อิติ | 
อยมานนฺท ตฺฤตีโย เหตุสฺตฺฤตียะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | ปุนรปรมานนฺท ยสฺมินฺ สมเย 
โพธิสตฺตฺโว มาตุะ กุกฺเษรฺนิษฺกฺรามติ , อถ ตสฺมินฺ สมเย มหาปฺฤถิวีจาโล ภวติ สรฺวศฺจายํ โลก                    
อุทาเรณาวภาเสน สฺผุโฏ ภวติ | ยา อปิ ตา โลกสฺย โลกานฺตริกา อนฺธาสฺตมโส'นฺธการตมิสฺรา ยตฺเรเมา 
สูรฺยาจนฺทฺรมเสา เอวํมหานุภาเวา อาภยา อาภํา น ปฺรตฺยนุภวตะ , ตา อปิ  ตสฺมินฺ  สมเย                          
อุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏา ภวนฺติ | ตตฺร เย สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, เต ตยา อาภยา อนฺโยนฺยํ สตฺตฺวํ  
ทฺฤษฺฏวา สํชานนฺติ- อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนา อิติ |
อยมานนฺท จตุรฺโถ เหตุศฺจตุรฺถะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | ปุนรปรมานนฺท ยสฺมินฺ สมเย 
โพธิสตฺตฺโว'นุตฺตรํ ชฺ านมธิคจฺฉติ, อถ ตสฺมินฺ สมเย หาปฺฤถิวีจาโล ภวติ, สรฺวศฺจายํ โลก อุทาเรณา-
วภาเสน สฺผุโฏ ภวติ | ยา อปิ ตา โลกสฺย โลกานฺตริกา อนฺธาสฺตมโส 'นฺธการตมิสฺรา ยตฺไรเมา                  
สูรฺยาจนฺทฺรมเสา เอวํมหรฺทฺธิเกา เอวํมหานุภาเวา อาภยา อาภํา น ปฺรตฺยนุภวตะ , ตา อปิ ตสฺมินฺ            
สมเย อุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏา ภวนฺติ | ตตฺร เย สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, เต ตยาภยา อนฺโยนฺยํ สตฺตฺวํ  
ทฺฤษฺฏวา สํชานนฺติ- อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนา อิติ |
อยมานนฺท ปญฺจโม เหตุะ ปญฺจมะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | ปุนรปรมานนฺท ยสฺมินฺ สมเย 
ตถาคตสฺตฺริปริวรฺตทฺวาทศาการํ ธรฺมจกฺรํ ปริวรฺตยติ , อตฺยรฺถํ ตสฺมินฺ สมเย มหาปฺฤถิวีจาโล ภวติ , 
สรฺวศฺจายํ โลก อุทาเรณาวภาเสน สฺผุโฏ ภวติ | ยา อปิ ตา โลกสฺย โลกานฺตริกา อนฺธาสฺตมโส'นฺธ-
การตมิสฺรา ยตฺไรเมา สูรฺยาจนฺทฺรมเสา เอวํมหรฺ ทฺธิ เกา เอวํมหานุภาเวา อาภยา อาภํา น                
ปฺรตฺยนุภวตะ, ตา อปิ ตสฺมินฺ สมเย อุทาเรณาพภาเสน สฺผุฏา ภวนฺติ | ตตฺร เย สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, เต 
ตยาภยา อนฺโยนฺยํ สตฺตฺวํ  ทฺฤษฺฏวา สํชานนฺติ- อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, อนฺเย'ปีห           
ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนา อิติ | อยมานนฺท ษษฺโ  เหตุะ ษษฺ ะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | 
ปุนรปรมานนฺท ยสฺมินฺ สมเย ตถาคโต ชีวิตสํสฺการานธิษฺ าย อายุะสํสฺการานุตฺสฺฤชติ, อตฺยรฺถํ ตสฺมินฺ 
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สมเย มหาปฺฤถิวีจาโล ภวติ อุลฺกาปาตา ทิโศทาหาะ, อนฺตรีกฺเษ เทวทุนฺทุภโย'ภินทนฺติ, สรฺวศฺจายํ โลก                    
อุทาเรณาวภาเสน สฺผุโฏ ภวติ | ยา อปิ ตา โลกสฺย โลกานฺตริกา อนฺธาสฺตมโส'นฺธการตมิสฺรา ยตฺเรเมา 
สูรฺยาจนฺทฺรมเสา เอวํมหานุภาเวา อาภยา อาภํา น ปฺรตฺยนุภวตะ , ตา อปิ  ตสฺมินฺ  สมเย                          
อุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏา ภวนฺติ | ตตฺร เย สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, เต ตยาภยา อนฺโยนฺยํ สตฺตฺวํ ทฺฤษฺฏวา 
สํชานนฺติ- อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนา อิติ |                 
อยมานนฺท สปฺตโม เหตุะ สปฺตมะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย | ปุนรปรมานนฺท นจิรสฺเยทานี  
ตถาคตสฺย นิรุปธิเศเษ นิรฺวาณธาเตา ปรินิรฺวาณํ ภวิษฺยติ | อถ ตสฺมินฺ สมเย มหาปฺฤถิวีจาโล ภวติ         
อุลฺกาปาตา ทิโศทาหาะ, อนฺตรีกฺเษ เทวทุนฺทุภโย'ภินทนฺติ, สรฺวศฺจายํ โลก อุทาเรณาวภาเสน สฺผุโฏ 
ภวติ | ยา อปิ ตา โลกสฺย โลกานฺตริกา อนฺธาสฺตมโส'นฺธการตมิสฺรา ยตฺเรเมา สูรฺยาจนฺทฺรมเสา            
เอวํมหานุภาเวา อาภยา อาภํา น ปฺรตฺยนุภวตะ, ตา อปิ ตสฺมินฺ สมเย อุทาเรณาวภาเสน สฺผุฏา             
ภวนฺติ | ตตฺร เย สตฺตฺวา, อุปปนฺนาะ, เต ตยา อาภยา อนฺโยนฺยํ สตฺตฺวํ ทฺฤษฺฏวา สํชานนฺติ- อนฺเย'ปีห 
ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนาะ, อนฺเย'ปีห ภวนฺตะ สตฺตฺวา อุปปนฺนา อิติ | อยมานนฺท อษฺฏโม               
เหตุรษฺฏมะ ปฺรตฺยโย มหตะ ปฺฤถิวีจาลสฺย || 
 อถายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตมิทมโวจตฺ- ยถา ขลฺวหํ ภทนฺต ภควตา ภาษิตสฺยารฺถมาชานา
มิ,  อิไหว ภควตา ชีวิตสํสฺการานธิษฺ าย อายุะสํสฺการา อุตฺสฺฤษฺฏา ภวิษฺยนฺติ | ภควานาห-               
เอวเมตทานนฺท, เอวเมตตฺ | เอตรฺหิ อานนฺท ตถาคเตน ชีวิตสํสฺการานธิษฺ าย อายุะสํสฺการา 
อุตฺสฺฤษฺฏาะ | สํมุขํ เม ภทนฺต ภควโต'นฺติกาจฺฉฺรุตํ สํมุขมุทฺคฺฤหีตมฺ- ยสฺย กสฺยจิจฺจตฺวาร ฤทฺธิปาทา  
อาเสวิตา ภาวิตา พหุลีกฺฤตาะ, อากางฺกฺษมาณสฺตถาคตะ กลฺปํ วา ติษฺเ ตฺ, กลฺปาวเศษํ วา | ภควตา 
ภทนฺต จตฺวาร  ฤทฺธิปาทา อาเสวิตา ภาวิตา พหุลีกฺฤตาะ | อากางฺกฺษมาณสฺตถาคตะ กลฺปํ วา ติษฺเ ตฺ, 
กลฺปาวเศษํ วา | ติษฺ ตุ ภควานฺ กลฺปมฺ, ติษฺ ตุ สุคตะ กลฺปาวเศษํ วา | ตไววานนฺท อปราธสฺตไวว 
ทุษฺกฺฤตํ ยสฺตฺวํ ตถาคตสฺย ยาวตฺ ตฺริรปฺเยาทาเร อวภาสนิมิตฺเต ปฺราวิษฺกฺฤเต น ศกฺโนษิ ตนฺนิมิตฺตํ            
ปฺรติศฺราวยิตุมฺ,42 อปิ ตตะ สฺผุโฏ มาเรณ ปาปียสา | กิมนฺยสฺย อานนฺท ภาเษต ตถาคตสฺตํา วาจํ ยา            
สฺยาทฺ ทฺวิธา ? โน ภทนฺต | สาธุ สาธุ อานนฺท, อสฺถานเมตทานนฺท อนวกาโศ ยตฺ ตถาคตสฺตํา วาจํ 
ภาเษต ยา สฺยาทฺทฺวิธา | คจฺฉ ตฺวมานนฺท, ยาวนฺโต ภิกฺษวศฺจาปาลํ ไจตฺยมุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ , ตานฺ  
สรฺวานุปสฺถานศาลายํา สํนิปาตย | เอวํ ภทนฺต | อายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ยาวนฺโต            
ภิกฺษวศฺจาปาลํ ไจตฺยมุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ , ตานฺ สรฺวานุปสฺถานศาลายํา สํนิปาตฺย เยน ภควําสฺเต -
โนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต 'สฺถาตฺ | เอกานฺตสฺถิต              
อายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตมิทมโวจตฺ- ยาวนฺโต ภทนฺต ภิกฺษวศฺจาปาลํ ไจตฺยมุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ ,           
สรฺเว เต อุปสฺถานศาลายํา นิษณฺณาะ สํนิปติตาะ, ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ มนฺยเต | อถ ภควานฺ           
เยโนปสฺถานศาลา เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นฺยษีทตฺ | 
นิษทฺย ภควานฺ ภิกฺษูณามนฺตฺรยเต สฺม- อนิตฺยา ภิกฺษวะ สรฺวสํสฺการา อธฺรุวา อนาศฺวาสิกา                        
วิปริณามธรฺมาโณ ยาวทลเมว ภิกฺษวะ สรฺวสํสฺการานฺ สํสฺกริตุมลมฺ | วิรมนฺตุ ตสฺมาตฺ ตรฺหิ ภิกฺษวะ | 

                                           
42

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) กับฉบับของไวทย (Vaidya) ว่า “ปฺรติศฺราวยิตุมฺ” 
ส่วนที่ปรากฏในมหาปรินิรวาณสูตรว่า “ปฺรติเวทฺธุมฺ” ซึ่งคล้ายคลึงกับคัมภีร์ฝ่ายบาลีในมหาปรินิพพานสุตตะที่ว่า“ปฺรติวิชฺฌิตุมฺ”             
ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 207; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 128. 
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เอตรฺหิ วา เม'ตฺยยาทฺเย เต ธรฺมา ทฺฤษฺฏธรฺมหิตาย สํวรฺตนฺเต ทฺฤษฺฏธรฺมสุขาย, สํปรายหิตาย สํปราย
สุขาย, เต ภิกฺษุภิรุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ตถา ตถา ธารยิตวฺยา วาจยิตวฺยา คฺราหยิตวฺยา ยไถว ตตฺร             
พฺรหฺมจรฺยํ จิรสฺถิติกํ สฺยาทฺพหุชนฺยํ ปฺฤถุภูตํ ยาวทฺเทวมนุษฺเยภฺยะ สมฺยกฺสํปฺรกาศิตมฺ | เอตรฺหิ ภิกฺษโว 
ธรฺมา ทฺฤษฺฏธรฺมหิตาย สํวรฺตนฺเต ทฺฤษฺฏธรฺมสุขาย, สํปรายหิตาย สํปรายสุขาย, เย ภิกฺษุภิรุทฺคฺฤหฺย             
ปรฺยวาปฺย ตถา ตถา ธารยิตวฺยา คฺราหยิตวฺยา วาจยิตวฺยา ยไถตทฺพฺรหฺมจรฺยํ จิรสฺถิติกํ สฺยาทฺพหุชนฺยํ 
ปฺฤถุภูตํ ยาวทฺเทวมนุษฺเยภฺยะ สมฺยกฺสํปฺรกาศิตมฺ | ยทุต จตฺวาริ สฺมุตฺยุปสฺถานานิ , จตฺวาริ             
สมฺยกฺปฺรหาณานิ ,  จตฺวาร ฤทฺธิปาทาะ, ปญฺเจนฺทฺริยาณิ ,  ปญฺจ พลานิ ,  สปฺต โพธฺยงฺคานิ ,                       
อารฺยาษฺฏางฺโค มารฺคะ | อิเม เต ภิกฺษโว ธรฺมา ทฺฤษฺฏธรฺมหิตาย สํวรฺตนฺเต ทฺฤษฺฏธรฺมสุขาย ,            
สํปรายหิตาย สํปรายสุขาย, ภิกฺษุภิรุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ตถา ตถา ธารยิตวฺยา คฺราหยิตวฺยา               
วาจยิตวฺยา ยไถตทฺ พฺรหฺมจรฺยํ  จิ รสฺถิติกํ  สฺยาทฺพหุชนฺยํ  ปฺฤถุภูตํ  ยาวทฺ เทวมนุษฺ เยภฺยะ                   
สมฺยกฺสํปฺรกาศิตมฺ | อาคมฺย อานนฺท เยน กุศิคฺรามกมฺ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ  
ปฺรตฺยเศฺราษีตฺ | ภควานฺ ไวศาลีวนมภิสรนฺ ทกฺษิเณน สรฺวกาเยน นาคาวโลกิเตน วฺยวโลกยติ |              
อถายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตมิทมโวจตฺ- นาเหตฺวปฺรตฺยยํ ภทนฺต ตถาคตา อรฺหนฺตะ สมฺยกฺสํพุทฺธา  
ทกฺษิเณน นาคาวโลกิตมวโลกยนฺติ | โก ภทนฺต เหตุะ, กะ ปฺรตฺยโย นาคาวโลกิตสฺย ? เอวเมตทานนฺท, 
เอวเมตตฺ | นาเหตฺวปฺรตฺยยํ ตถาคตา อรฺหนฺตะ สมฺยกฺสํพุทฺธา ทกฺษิเณน สรฺวกาเยน นาคาวโลกิเตน 
วฺยวโลกยนฺติ  |  อิทมานนฺท ตถาคตสฺยาปศฺจิมํ  ไวศาลีทรฺศนมฺ  |  น ภูย อานนฺท ตถาคโต                        
ไวศาลีมาคมิษฺยติ | ปรินิรฺวาณาย คมิษฺยติ มลฺลานามุปวรฺตนํ ยมกศาลวนมฺ | อถานฺยตโร ภิกฺษุสฺตสฺยํา 
เวลายํา คาถํา ภาษเต- 
 

  อิทมปศฺจิมกํ นาถ ไวศาลฺยาสฺตว ทรฺศนมฺ | 
  น ภูยะ สุคโต พุทฺโธ ไวศาลีมาคมิษฺยติ ||2|| 
 

 นิรฺวาณาย คมิษฺยติ มลฺลานามุปวรฺตนํ ยมกศาลวนมฺ | ยทา ห ภควตา วาคฺ ภาษิตา              
อิทมปศฺจิมกํ ไวศาลฺยา ทรฺศนมฺ , ตทา อเนกาภิรฺไวศาลีวนนิวาสินีภิรฺเทวไตรศฺรุปาตะ กฺฤตะ |                 
สฺถวิรานนฺทะ กถยติ- น ภควนฺนเมเฆไนว วรฺษาสุ ปฺรวฺฤษฺฏะ ? ภควานาห- ไวศาลิวนนิวาสินีภิรฺ-                
เทวไตรฺมม วิโยคาทศฺรุปาตะ กฺฤตะ | ตา อปิ เทวตา (?) ไวศาลฺยํา ศพฺโท นิศฺจาริตะ- ภควานฺ                  
ปรินิรฺวาณาย คจฺฉติ, น ภูโย ภควานฺ ไวศาลีมาคมิษฺยติ | เทวตานํา ศพฺทํ ศฺรุตฺวา อเนกานิ ไวศาลิกานิ 
ปฺราณิศตสหสฺราณิ ภควตฺสกาศมุปสํกฺรานฺตานิ | ภควตา เตษามาศยานุศยํ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตฺวา 
เอวํวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยถา อเนไกะ ปฺราณิศตสหสฺไระ ศรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ | ไกศฺจิจฺ
โฉฺรตาปตฺติผลํ ไกศฺจิตฺ สกฺฤทาคามิผลํ ไกศฺจิทนาคามิผลํ ปฺราปฺตมฺ | ไกศฺจิตฺ ปฺรวฺรชิตฺวา อรฺหตฺตฺวํ              
ปฺราปฺตมฺ | ไกศฺจิจฺฉฺราวกโพเธา จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | ไกศฺจิตฺ ปฺรตฺเยกายํา โพเธา จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ |              
ไกศฺจิทนุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | ไกศฺจิจฺฉฺรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ | ยทฺภูยสา 
สา ปรฺษทฺธุทฺธนิมฺนา ธรฺมปฺรวณา สํฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถิตา | สฺถวิรานนฺทะ กฺฤตาญฺชลิปุโฏ ภควนฺ- 
ตมิทมโวจตฺ- ปศฺย ภทนฺต ยาวตฺ ตฺวมฺ | ภควตา ปรินิรฺวาณาย ปฺรสฺถิเตนาเนกานิ เทวตาศตสหสฺราณิ 
สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิตานิ | อเนกาภฺยะ ปรฺวตกนฺทรคิริคุหาภฺโย'เนกานิ ฤษิศตสหสฺราณฺยาคตานิ |             
ภควตา เอเต ภิกฺษวะ ปฺรวฺรชิตาะ | ไตรฺยุชฺยทฺภิรฺฆฏทฺภิรฺวฺยายจฺฉมาไนะ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ                 
สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อเนไกรฺเทวนาคยกฺษคนฺธรฺวกินฺนรมโหรไคะ ศรณคมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ |            
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อเนกานิ ไวศาลกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ โสฺรตอาปตฺติผเล ปฺรติษฺ าปิตานิ | เกจิตฺ สกฺฤทาคามิผเล,          
เกจิทนาคามิผเล, เกจิตฺ ปฺรวฺราชิตาะ | ปฺรวฺรชิตฺวา อรฺหตฺตฺวํ ปฺราปฺตมฺ | เกจิจฺฉรณคมนศิกฺษาปเทษุ           
ปฺรติษฺ าปิตาะ | อตฺร อานนฺท กิมาศฺจรฺยํ มยา เอตรฺหิ สรฺวชฺเ น สรฺวาการเชฺ นานุตฺตรชฺ าน-            
เชฺ ยวศิปฺราปฺเตน อสฺตตฺฤษฺเณน นิรุปาทาเนน สรฺวาหํการมมการาสฺมิมานาภินิเวศานุศยปฺรหีเณน 
เอวํวิธํ ไวเนยการฺยํ กฺฤตมฺ | ยนฺมยา อตีเต'ปฺยธฺวนิ สราเคณ สทฺเวเษณ สโมเหนาปริมุกฺเตน ชาติชราวฺ
ยาธิมรณโศกปริเทวทุะขเทารฺมนสฺโยปายาสธรฺเมณ ยนฺมยา มรณานฺติกยา เวทนยา สฺปฺฤษฺเฏน            
เอวํวิธา ปริกรฺมกถา กฺฤตา, ยทเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ คฺฤหาศฺรมมปหาย, ฤษยะ ปฺรวฺรชิตฺวา           
จตฺวาโร พฺรหฺมวิหารานฺ ภาวยิตฺวา กลฺปวฺฤทํ ปฺรหาย ตทฺพหุลวิหาริโณ พฺรหฺมโลกสภาคตายา -
มุปปนฺนาะ | ตจฺฉฺรุณุ- 
 ภูตปูรฺวมานนฺท อุโปษโธ นาม ราชา พภูว | อุโปษธสฺย ราชฺโ  มูรฺธฺนิ ปิฏฏโก ชาโต 
มฺฤทุะ สุมฺฤทุะ, ตทฺยถา ตูลปิจุรฺวา กรฺปาสปิจุรฺวา | น กํจิทาพาธํ ชนยติ | ปกฺกะ สฺผุฏิตะ | กุมาโร            
ชาโต'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิโก ทฺวาตฺรึศนฺมหาปุรุษลกฺษไณะ สมนฺวาคตะ | อุโปษธสฺย ราชฺ ะ 
ษษฺฏิสฺตฺรีสหสฺราณิ | สรฺวาสํา สฺตนาะ ปฺรสฺฤตาะ | เอไกกา กถยติ- มํา ธย มํา ธย | มูรฺธโต ชาโต 
มูรฺธาต อิติ สํชฺ า สํวฺฤตฺตา | มํา ธย มํา ธย มานฺธาต อิติ สํชฺ า สํวฺฤตฺตา | อนฺเย กถยนฺติ- เกจินฺ
มาธาต อิติ สํชานีเต | มานฺธาตสฺย กุมารสฺย กุมารกฺรีฑายํา กฺรีฑตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ |43 เยาวราชฺเย 
ปฺรติษฺ  ิตสฺย ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | มานฺธาตา ชนปทานฺ คตะ | ชนปทานฺ คตสฺย ปิตา คฺลานีภูตะ | ส 
มูลปตฺรคณฺฑปุษฺปไภษชฺไยรุปสฺถียมาโน หียต เอว | ตตสฺไตรมาตฺไยะ สํเทโศ วิสรฺชิตะ- ปิตา เต คฺลานี
ภูตะ | อาคจฺฉตุ | เทวราชฺยํ ปฺรตีจฺฉ | ตสฺยานาคจฺฉตะ ปิตา กาลคตะ | ไตรมาตฺไยะ ปุนะ สํเทโศ            
วิสรฺชิตะ- ปิตา เต กาลธรฺมณา สํยุกฺตะ | อาคจฺฉ, เทวราชฺยํ ปฺรตีจฺฉสฺว |44 ตโต'เสา สํลกฺษยติ- ยทิ มม 
ปิตา กาลคตะ, กึ ภูโย'หํ คจฺฉามีติ ? ตโต ภูยะ สํเทโศ'ภฺยาคตะ | อาคจฺฉ, เทวราชฺยํ ปฺรตีจฺฉ | ส              
กถยติ- ยทิ มม ธรฺเมณ ราชฺยํ ปฺราปฺสฺยเต, อิไหว ราชฺยาภิเษก อาคจฺฉตุ | ตตสฺเต อมาตฺยาะ กถยนฺติ- 
รตฺนศิลยา เทว ปฺรโยชนํ ภวติ | ตสฺย จ ทิเวากโส นาม ยกฺษะ ปุโรชวะ | เตน รตฺนศิลา อานีตา | ยทา 
รตฺนศิลา อานีตา, ตตสฺเต อมาตฺยา ภูยะ กถยนฺติ- เทว ศฺรีปรฺยงฺเกนาตฺร ปฺรโยชนํ ภวติ | ตตสฺเตไนว          
ทิเวากเสน ศฺรีปรฺยงฺก อานีตะ | ตตสฺเต อมาตฺยา ภูยะ กถยนฺติ- เทวาธิษฺ านมธฺเย'ภิเษกะ กฺริยเต |             
ส กถยติ- ยทิ มม ธรฺเมณ ราชฺยํ ปฺราปฺสฺยเต, อิไหวาธิษฺ านมาคจฺฉตุ | ตโต'ธิษฺ านํ สฺวยเมว ตตฺปฺรเทศํ 
คตมฺ | สฺวยมาคตํ สฺวยมาคตํ สาเกตสาเกตมิติ สํชฺ า สํวฺฤตฺตา | ปศฺจาตฺ เต'มาตฺยา ภฏพลาคฺรไนคม-         
ชนปทาศฺจาภิเษกํ คฺฤหีตฺวา อาคตาะ | เต กถยนฺติ- อภิเษกํ เทว ปฺรตีจฺฉสฺว | ส กถยติ- มม มนุษฺยาะ 
ปฏฏํ พนฺธิษฺยนฺติ ? ยทิ ธรฺเมณ ราชฺยํ ปฺราปฺสฺยเต, อมนุษฺยาะ ปฏฏํ วนฺธนฺตุ | ตโต'มนุษฺไยะ ปฏโฏ 
พทฺ ธ ะ  |  ต สฺ ย  สปฺ ต  ร ตฺ น านิ  ปฺ ร าทุ รฺ ภู ต านิ ,  ตทฺ ย ถ า - จ กฺ ร ร ตฺ นํ  ห สฺ ติ ร ตฺ น มศฺ ว ร ตฺ นํ                            
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ตามต้นฉบับปรากฏเป็น “ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ” อยู่ ในหลายๆ  ที่ซึ่ งไวทย  (Vaidya)  ขอแก้ไขเป็น                       
“ษฏ ศกฺราศฺจฺยุตาะ” เหตุเนื่องมาจากการอ่านผิดพลาดระหว่างตัว จ กับ ศ ซึ่งมีสัญลักษณ์แทนคล้ายๆ กันคือ “c” กับ “ç” ใน
ต้นฉบับที่เป็นอักษรโรมัน ดู P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 546. 

44
ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “เทวราชฺยํ ปฺรตีจฺฉ” ส่วนฉบับของไวทย (Vaidya) 

แก้ไขเป็น “เทวราชฺยํ ปฺรตีจฺฉสฺว” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 210; and P. L. Vaidya, ed., 
Divyāvadāna, 130. 
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มณิรตฺนํ ปริณายกรตฺนํ สฺตฺรีรตฺนํ คฺฤหปติรตฺนเมว สปฺตมมฺ | ปูรณํ จาสฺย สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา               
วีราณํา วรางฺครูปิณํา ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | ไวศาลีสามนฺตเกน รมณียํ วนขณฺฑมฺ | ตตฺร ปญฺจ          
ฤษิศตานิ ปญฺจาภิชฺ านิ ธฺยายนฺติ | ตตฺร วนขณฺเฑ ปฺรภูตาะ ปกฺษิโณ มฺฤคาศฺจ ปฺรติวสนฺติ |                 
ศพฺทกณฺฏกานิ จ ธฺยานานิ | เต จ ปกฺษิโณ'วตีรฺยมาณา อวตีรฺยามาณาะ ศพฺทํ กุรฺวนฺติ | ทุรฺมุโข นาม 
ฤษิะ | ส กุปิตะ | เตโนกฺตมฺ- พกานํา ปกฺษณิ ศีรฺยนฺตามฺ | ยทา เตษํา ฤษิโกเปน ปกฺษาณิ ศีรฺณานิ , 
ตตสฺเต ปาโททฺธารเกณ ปฺรสฺถิตาะ | ส จ ราชา ชนปทานนุสํสารฺย ปศฺยติ ปาโททฺธารเกณ คจฺฉตะ | 
ยตสฺเต'มาตฺยาะ ปฺฤษฺฏาะ- กสฺมาตฺ ปาโททฺธารเกณ คจฺฉนฺติ ? ปศฺจาตฺ เต'มาตฺยาะ กถยนฺติ- เทว,           
ศพฺทกณฺฏกานิ ธฺยานานีติ เอเตษํา ฤษิโกเปน ปกฺษาณิ ศีรฺณานิ | ตโต ราชฺ า อภิหิตมฺ- เอวํวิธา อปิ 
ฤษโย ภวนฺติ, เยษํา สตฺตฺวานามนฺติเก นาสฺตฺยนุกมฺปา ? ตโต ราชฺ า อมาตฺยาะ สํทิษฺฏาะ- คจฺฉนฺตุ 
ภวนฺตะ, ฤษีณาเมวํ วทนฺตุ- ตตฺร คจฺฉต ยตฺราหํ น วสยา (สา ?) มีติ | ยตสฺไตรมาตฺไยะ ฤษโย'ภิหิตาะ | 
ราชา สมาทิศติ- น มม ราชฺเย วสฺตวฺยมฺ | คจฺฉนฺตุ ภวนฺโต ยตฺราหํ น วสยา (สา ?) มีติ | ตตสฺเต  
สํลกฺษยนฺติ- เอโษ'ยํ จตุรฺทฺวีเปศฺวระ | คจฺฉาโม วยํ สุเมรุปริขณฺฑมฺ | เต ตตฺร คตฺวา อวสฺถิตาะ || 
 ราชฺโ  มูรฺธาตสฺยามาตฺยาศฺจินฺตกาสฺตุลกา อุปปรีกฺษกาะ | จินฺตยิตฺวา ตุลยิตฺโวปปรีกฺษฺย 
ปฺฤถกฺ ปฺฤถคุกฺตาะ ศิลฺปสฺถานกรฺมสฺถานานิ มาปยิตุมฺ | จินฺตกา อิเม ตุลกา อุปปรีกฺษกา อิติ มนฺตฺรชา           
มนฺตฺรชา45 อิติ สํชฺ า | ไตรารพฺธานิ กรฺษณกรฺมาณิ กรฺตุมฺ | ยตะ ส ราชา ปศฺยติ ชนปทานนุสํสารฺ-
ยากฺฤษฺยานฺ กรฺมานฺตานฺ กุรฺวตะ | ยโต ราชฺ า อภิหิตมฺ- กิเมเต มนุษฺยาะ กุรฺวนฺติ ? ตตสฺไตรามาตฺไย 
ราชา อภิหิตะ- เอเต เทว มนุษฺยาะ ศสฺยาทีนิ กฺฤษนฺติ , ตโต โอษธโย ภวิษฺยนฺติ | ยตศฺจ ส ราชา             
กถยติ- มม ราชฺเย มนุษฺยาะ กฺฤษิษฺยนฺติ ? ตตสฺเตโนกฺตมฺ- สปฺตาวึศติพีชชาตีนํา เทโว วรฺษตุ |            
สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชฺโ  มูรฺธาตสฺย สปฺตาวึศติพีชชาติรฺเทโว วฺฤษฺฏะ | ราชฺ า มูรฺธาเตน ชนปทาะ 
ปฺฤษฺฏาะ- กสฺไยตานิ ปุณฺยานิ ? ไตรภิหิตมฺ- เทวสฺย จาสฺมากํ จ | ยตสฺเต มนุษฺยาะ กรฺปาสวาตา-
นารพฺธา มาปยิตุมฺ, ภูโย'ปิ จ ราชฺ า มูรฺธาเตน ชนปทานนุสํสารฺย เตน ปฺฤษฺฏาะ | ตโต ราชฺ า            
อภิหิตมฺ- กิเมเต มนุษฺยาะ กุรฺวนฺติ ? ไตรมาตฺไยรภิหิตมฺ- เทว, มนุษฺยาะ กรฺปาสวาตานฺ มาปยนฺติ |  
ปศฺจาตฺ ราชฺ า อภิหิตมฺ- กสฺยารฺเถ ? ไตรมาตฺไยรภิหิตมฺ- เทว, วสฺตฺราณามรฺเถ | ตโต ราชฺ า               
เตโนกฺตมฺ- มม ราชฺเย มนุษฺยาะ กรฺปาสวาตานฺ มาปยิษฺยนฺตีติ กรฺปาสเมว เทโว วรฺษตุ | สหจิตฺโตตฺ- 
ปาทาเทว ราชฺโ  มูรฺธาตสฺย กรฺปาสาเนว เทโว วฺฤษฺฏะ | ส จ ราชา ชนปทานฺ ปฺฤจฺฉติ | กสฺไยตานิ 
ปุณฺยานิ ? เต กถยนฺติ- เทวสฺย จาสฺมากํ จ | ปศฺจาตฺ เตน ชเนน ตตฺกรฺปาสํ กรฺติตุมารพฺธมฺ | ส ราชา 
กถยติ- กิเมเต มนุษฺยาะ กุรฺวนฺติ ? ไตรมาตฺไยรภิหิตมฺ- เทว สูตฺเรณ ปฺรโยชนมฺ | ตโต ราชฺ า อภิหิตมฺ- 
มม ราชฺเย มนุษฺยาะ กรฺติษฺยนฺติ ? สูตฺรเมว เทโว วรฺษตุ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชฺโ  มานฺธาตสฺย 
สูตฺรเมว เทโว วฺฤษฺฏะ | ส จ ราชา กถยติ- กสฺไยตานิ ปุณฺยานิ ? ยตสฺเต กถยนฺติ- เทวสฺย จาสฺมากํ จ | 
ยตสฺไตรนุปูรฺเวณ วสฺตฺราณฺยารพฺธานิ วาปยิตุมฺ | ส ราชา กถยติ- กิเมเต มนุษฺยาะ กุรฺวนฺติ ?             
ไตรมาตฺไยรภิหิตมฺ- เทว, วสฺตฺราณิ วาปยนฺติ, วสฺไตฺระ ปฺรโยชนมฺ | ยโต ราชา สํลกฺษยติ- มม ราชฺเย 
มนุษฺยา วสฺตฺราณิ วาปยิษฺยนฺเต ? วสฺตฺราณฺเยว เทโว วรฺษิตุ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชฺโ  มานฺธาตสฺย 
วสฺตฺราณฺเยว เทโว วฺฤษฺฏะ | ส ราชา กถยติ- กสฺไยตานิ ปุณฺยานิ ? เต กถยนฺติ- เทวสฺย จาสฺมากํ จ | 
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ตามต้นฉบับของไวทย (Vaidya) ว่า “มนฺตฺรชา” ทางด้านโคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) แนะนําว่าควร
เป็น “มนฺตฺรช า” มากกว่า ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 212. 
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ยตะ ส ราชา สํลกฺษยติ- มนุษฺยา มม ปุณฺยานํา ปฺรภาวํ น ชานนฺติ | อถ ราชฺโ  มานฺธาตสฺไยตทภวตฺ | 
อสฺติ เม ชมฺพุทฺวีป ฤทฺธศฺจ สฺผีตศฺจ เกฺษมศฺจ สุภิกฺษศฺจ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยศฺจ | สนฺติ เม สปฺต              
รตฺนานิ, ตทฺยถา จกฺรรตฺนํ หสฺติรตฺนมศฺจรตฺนํ มณิรตฺนํ คฺฤหปติรตฺนํ สฺตฺรีรตฺนํ ปริณายกรตฺนเมว            
สปฺตมมฺ | ปูรฺณํ จ เม สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณํา ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | อโห 
พต เม'นฺตะปุเร สปฺตาหํ หิรณฺยวรฺษํ ปเตตฺ, เอกการฺษาปโณ'ปิ พหิรฺน นิปเตตฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว 
ราชฺโ  มานฺธาตสฺยานฺตะปุเร สปฺตาหํ หิรณฺยวรฺษํ วฺฤษฺฏมฺ | เอกการฺษาปโณ'ปิ พหิรฺน นิปติโต ยถาปิ 
ตนฺมหรฺทฺธิกสฺย สตฺตฺวสฺย มหานุภาวสฺย กฺฤตปุณฺยสฺย กฺฤตกุศลสฺย สฺวกํ ปุณฺยผลํ ปฺรตฺยนุภวตะ | ยตะ 
ส ราชา กถยติ- กสฺไยตานิ ปุณฺยานิ ? เต กถยนฺติ- เทวสฺย จาสฺมากํ จ | ยโต ราชา มูรฺธาตะ กถยติ- 
กฺษุณฺณา ภวนฺโต ยทิ ยุษฺมาภิะ ปูรฺวเมวาภิหิตมภวิษฺยทฺเทวสฺย ปุณฺยานีติ , มยา สกลํ ชมฺพุทฺวีปํ               
รตฺไนรภิวฺฤษฺฏมภวิษฺยตฺ | อปิ ตุ โย ยุษฺมากํ รตฺไนรรฺถี, ส ยาวทีปฺสิตานิ รตฺนานิ คฺฤหฺณาตุ || 
 ตสฺย ตตฺร มูรฺธาตสฺย ราชฺโ  มหาราชฺยํ การยตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | ราชฺโ  มูรฺธาตสฺย           
ทิเวากโส ยกฺษะ ปุโรชวะ | ส ราชฺ า มูรฺธาเตโนกฺตะ- อสฺติ กึจิทนฺยทฺวีเป นาชฺ าปิตํ ยทฺวยมาชฺ า-
ปเยม ? ยตะ ปศฺจาทฺทิเวากเสนาภิหิตะ- อสฺติ เทว ปูรฺววิเทโห นาม ทฺวีปะ, ฤทฺธศฺจ สฺผีตศฺจ เกฺษมศฺจ 
สุภิกฺษศฺจ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยะ | สฺวยํ นุ เทโว คตฺวา ตมปฺยาชฺ าปเยตฺ | อถ ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไยตท
ภวตฺ- อสฺติ เม ชมฺพุทฺวีป ฤทฺธศฺจ สฺผีตศฺจ เกฺษมศฺจ สุภิกฺษศฺจ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยศฺจ | อสฺติ เม สปฺต              
รตฺนานิ, ตทฺยถา จกฺรรตฺนํ หสฺติรตฺนมศฺจรตฺนํ มณิรตฺนํ คฺฤหปติรตฺนํ สฺตฺรีรตฺนํ ปริณายกรตฺนเมว            
สปฺตมมฺ | ปูรฺณํ จ เม สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณํา ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | วฺฤษฺฏ 
เม สปฺตาหมนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษมฺ | ศฺรูยเต อถ ขลุ ปูรฺววิเทโห นาม ทฺวีปะ | ยนฺนฺวหํ ตมปิ คตฺวา           
สมนุศาเสยมฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชา มานฺธาต อุปริวิหายสมภฺยุทฺคตะ สารฺธมษฺฏาทศภิรฺภฏ -
พลาคฺรโกฏิภิะ ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตะ สปฺตรตฺนปุโรชวะ | อคมทฺราชา มานธาตะ ปูรฺววิเทหทฺวีปมฺ | 
ปฺรตฺยษฺฏาทฺราชา มานฺธาตา ปูรฺววิเทหทฺวีเป | สมนุวิษฺฏวานฺ ราชา มูรฺธาตะ ปูรฺววิเทหํ ทฺวีปมฺ | ตสฺย 
ตตฺร สมนุศาสตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | ภูยะ ส ราชา ทิเวากสํ ยกฺษมามนฺตฺรยติ- อสฺติ ทิเวากส                
กึจิทนฺยทฺวีเป นาชฺ าปิตมฺ ? ทิเวากส อาห- อสฺติ เทว อปรโคทานียํ นาม ทฺวีปํ ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ 
จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | ยนฺนุ เทวสฺตมปิ คตฺวา สมนุศาเสตฺ | อถ ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไย-          
ตทภวตฺ- อสฺติ เม ชมฺพุทฺวีป ฤทฺธศฺจ สฺผีตศฺจ เกฺษมศฺจ สุภิกฺษศฺจ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยศฺจ | สนฺติ จ เม 
สปฺต รตฺนานิ | ปูรฺณํ จ เม สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณํา ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | 
วฺฤษฺฏ เม สปฺตาหมนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษมฺ ยถาปิ ตนฺมหรฺทฺธิกสฺย สตฺตฺวสฺย มหานุภาวสฺย กฺฤตกุศลสฺย 
สฺวปุณฺยผลํ ปฺรตฺยนุภวตะ | ศฺรูยเต อปรโคทานียํ นาม ทฺวีปํ ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ          
อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | ยนฺนฺวหํ ตมปิ คตฺวา สมนุศาเสยมฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชา มานฺธาตา 
อุปริวิหายสมภฺยุทฺคตะ สารฺธมษฺฏาทศภิรฺภฏพลาคฺรโกฏิภิะ ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตะ สปฺตรตฺนปุโรชวะ | 
อคมทฺราชา มานธาตา อปรโคทานียํ ทฺวีปมฺ | อนุศาสฺติ ราชา มานฺธาตา อปรโคทานียมฺ | ตสฺย              
สมนุศาสตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | ยตะ ส ราชา มานฺธาตา ทิเวากสํ ยกฺษํ ปฺฤจฺฉติ- อสฺติ กศฺจิทนฺยทฺวีโป 
ทิเวากส นาชฺ าปิตะ ? อาคโต'สฺมิ ปูรฺวานฺ | อสฺติ เทว อุตฺตรกุรุรฺนาม ทฺวีปะ | กึ จาปิ เต มนุษฺยา          
อมมา อปริคฺรหาะ | ยนฺนุ เทโว คตฺวา สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาเสตฺ | อถ ราชฺโ  มานฺธาตสฺไยตทภวตฺ- 
อสฺติ เม ชมฺพุทฺวีปํ ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | สนฺติ เม สปฺต รตฺนานิ | 
ปูรฺณํ จ เม สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณํา ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | วฺฤษฺฏเมว          
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สปฺตาหมนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษมฺ | ศฺรูยเต อถ ขลุ อุตฺตรกุรุรฺนาม ทฺวีปะ | กึจาปิ เต มนุษฺยา อมมา           
อปริคฺรหาะ | ยนฺนฺวหํ ตตฺราปิ คตฺวา สฺวํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาเสยมฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชา  
มานฺธาตา สารฺธมษฺฏาทศภิรฺภฏพลาคฺรโกฏิภิะ ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตะ สปฺตรตฺนปุโรชวะ อุปริวิหายสมภฺ-
ยุทฺคตะ | อทฺรากฺษีทฺราชา มานฺธาตะ สุเมรุปารฺศฺเวนานุยายนฺ จิตฺโรปจิตฺรานฺ วฺฤกฺษานาปีฑกชาตานฺ | 
ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺทิเวากสํ ยกฺษมามนฺตฺรยเต สฺม- กิเมตทฺทิเวากส จิตฺโรปจิตฺรานฺ วฺฤกฺษานาปีฑกชาตานฺ| 
เอเต เทว อุตฺตรเการวาณํา มนุษฺยาณํา กลฺปทูษฺยวฺฤกฺษาะ, ยต อุตฺตรเการวา มนุษฺยาะ กลฺปทูษฺยาณิ 
ปฺราวฺฤณฺวนฺติ | เทโว'ปฺยไตฺรว คตฺวา กลฺปทูษฺยานิ ปฺราวรตุ | ศฺรุตฺวา จ ปุนา ราชา มานฺธาตา             
อมาตฺยานามนฺตฺรยเต- ปศฺยถ ยูยํ คฺรามณฺยศฺจิตฺโรปจิตฺรานฺ วฺฤกฺษานาปีฑกชาตานฺ ? เอวํ เทว | เอเต 
คฺรามณฺย อุตฺตรเการวาณํา มานุษฺยาณํา กลฺปทูษฺยวฺฤกษา ยต อุตฺตรเการวา มนุษฺยาะ กลฺปทูษิยาณิ  
ปฺราวรนฺติ | ยูยมปฺยตฺร คตฺวา กลฺปทูษฺยยุคานิ ปฺราวรธฺวมฺ | อทฺรากฺษีทฺราชา มานฺธาตา สุเมรุปารฺศฺเว-
นานุยายนฺ เศฺวตเศฺวตํ ปฺฤถิวีปฺรเทศมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺทิเวากสํ ยกฺษมามนฺตฺรยเต- กิเมตทฺทิเวากส 
เศฺวตเศฺวตํ ปฺฤถิวีปฺรเทศมฺ ? เอตทฺเทว อุตฺตรเการวกาณํา มนุษฺยาณามกฺฤษฺโฏปฺตํ ตณฺฑุลผลศาลึ ยต 
อุตฺตรเการวกา มนุษฺยา อกฺฤษฺโฏปฺตํ ตณฺฑุลผลศาลึ ปริภุญฺชนฺติ | เทโว'ปฺยตฺร คตฺวา อกฺฤษฺโฏปฺตํ          
ตณฺฑุลผลศาลึ ปริภุญฺชตุ | อคมทฺราชา มานฺธาตา อุตฺตรกุรุทฺวีปมฺ | ปฺรตฺยษฺ าทฺราชา มานฺธาตา    
อุตฺตรกุเรา ทฺวีเป | สมนุศาสฺติ ราชา มานฺธาตา อุตฺตรกุเรา ทฺวีเป สฺวกํ ภฏพลาคฺรมฺ | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ 
ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | อถ ราชา มานฺธาตา ทิเวากสํ ยกฺษมามนฺตฺรยเต- อสฺติ          
กึจิทนฺยทฺวีปมนาชฺ าปิตมิติ ? นาสฺติ เทว | ศฺรูยนฺเต เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศา ทีรฺฆายุโษ วรฺณวนฺตะ              
สุขพหุลา อุจฺเจษุ วิมาเนษุ จิรสฺถิติกาะ | ยนฺนุ เทโว เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ ทรฺศนาโยปสํกฺรเมตฺ | อถ 
ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไยตทภวตฺ- อสฺติ เม ชมฺพุทฺวีปมฺ, ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชน-
มนุษฺยํ จ | อสฺติ เม สปฺต รตฺนานิ | ปูรฺณํ จ เม สหสฺรํ ปุตฺราณํา ศูราณํา วีราณํา วรางฺครูปิณํา                
ปรไสนฺยปฺรมรฺทกานามฺ | วฺฤษฺฏ เม สปฺตาหมนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษมฺ | สมนุศิษฺโฏ เม ปูรฺววิเทโห ทฺวีปะ| 
สมนุศิษฺโฏ เม อปรโคทานีโย ทฺวีปะ | สมนุศิษฺโฏ เม อุตฺตรกุรุทฺวีเป สฺวกํ ภฏพลาคฺรมฺ | ศฺรูยนฺเต            
เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศา ทีรฺฆายุโษ วรฺณวนฺตะ สุขพหุลา อุจฺเจษุ วิมาเนษุ จิรสฺถิติกาะ | ยนฺนฺวหํ              
เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ ทรฺศนาโยปสํกฺรเมยมฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ราชา มานฺธาตา อุปริวิหายสมภฺ-
ยุทฺคตะ สารฺธมษฺฏาทศภิรฺภฏพลาคฺรโกฏิภิะ สปฺตรตฺนปุโรชวะ ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตะ | สุเมรุะ              
ปรฺวตราชา สปฺตกาญฺจนปรฺวตปริวฺฤตะ | อถ ราชา นิมึธเร ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ กาญฺจนมเย | ตสฺย 
ตตฺร สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | นิมึธราตฺ ปรฺวตาตฺ วินตเก ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ 
กาญฺจนมเย | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ  จกฺราศฺจฺยุตาะ | วินตกาตฺ ปรฺวตา-        
ทศฺวกรฺณคิเรา ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ กาญฺจนมเย | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ                
จกฺราศฺจฺยุตาะ | อศฺวกรฺณคิเรรปิ ปรฺวตาตฺ สุทรฺศเน ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ กาญฺจนมเย | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ 
ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ  จกฺราศฺจฺยุตาะ | สุทรฺศนาตฺ ปรฺวตาตฺ ขทิรเก ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ             
กาญฺจนมเย | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | ขทิรกาตฺ ปรฺวตาทีษาธาเร 
ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ กาญฺจนมเย | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ ษฏ  จกฺราศฺจฺยุตาะ |            
อีษาธาราตฺ ปรฺวตาทฺยุคํธเร ปรฺวเต ปฺรตฺยษฺ าตฺ กาญจฺนมเย | ตสฺย ตตฺร สฺวกํ ภฏพลาคฺรํ สมนุศาสตะ 
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ษฏ จกฺราศฺจฺยุตาะ | ยุคํธราตฺ ปรฺวตาทุปริวิหายสมภฺยุทฺคตะ | ตตฺร สุเมรุปริษณฺฑายํา ปญฺจ ฤษิศตานิ 
ธฺยาปยนฺติ | ไตะ ส ราชา ทฺฤษฺฏ อาคจฺฉนฺ | เต กถยนฺติ- อยมเสา ภวนฺตะ กลิราชา อาคจฺฉติ | ตตฺร 
ทุรฺมุโข นาม ฤษิะ | เตน คฺฤหฺโยทกสฺยาญฺชลิะ กฺษิปตะ | วิษฺกมฺภิตํ ภฏพลาคฺรมฺ | ตสฺย จาคฺรตะ 
ปริณายกรตฺนมนุยาติ | เตน ฤษโย'ภิหิตาะ- 
 

  คจฺฉถ46 พฺราหฺมณฺยโก'ยํ ไนตตฺ สรฺวตฺร สิธฺยติ | 
  มูรฺธาตา นฺฤปติรฺหฺเยโษ ไนเต ไวศาลิกา พกาะ ||3|| 
 

 อถ ราชา ตสฺมินฺ ศาสเน'ภฺยาคตะ กถยติ- เกไนตทฺวิษฺกมฺภิตํ ภฏพลาคฺรมฺ ? เตโนกฺตมฺ- 
ฤษิภิรฺเทว ตํ ภฏพลาคฺรํ วิษฺกมฺภิตมฺ | ปศฺจาทฺ ราชฺ า อภิหิตมฺ- กิเมษํา ฤษีณํา สรฺวํ ปฺริยมิติ ? 
ปริณายกรตฺเนโนกฺตมฺ- ชฏา ฤษีณํา สรฺเวษฺฏาะ | ตโต ราชฺ า อภิหิตมฺ- ฤษีณํา ชฏาะ ศีรฺยนฺตามฺ, มม 
จ ภฏพลาคฺรํ วิหายสา คจฺฉตุ | เตษํา ฤษีณํา ชฏาะ ศีรฺณาะ, ราชฺ ศฺจ มูรฺธาตสฺย ภฏพลาคฺรํ วิหาย
เสน ปฺรสฺถิตมฺ | สุเมรุะ ปรฺวตราชา อศีติโยชนสหสฺราณฺยธสฺตาตฺ กาญฺจนมยฺยํา ภูเมา ปฺรติษฺ  ิโต'ศีติโย
ชนสหสฺราณฺยุทกาทภฺยุทฺคต อูธฺรฺวมธศฺจ ษษฺฏิโยชนศตสหสฺรํ ปารฺศฺวํ ปารฺศฺวมศีติโยชนสหสฺราณิ ตทฺ
ภวติ สมนฺตปริกฺเษเปณ วึศตฺยธิกานิ ตฺรีณิ โยชนศตสหสฺราณิ | อภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกศฺจ-              
ตูรตฺนมยะ | ตสฺย มูรฺธฺนิ เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานํา สุทรฺศนํ นาม นครมฺ | เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานํา 
ปญฺจ รกฺษาะ สฺถาปิตาะ- อุทกนิศฺริตา นาคาะ, กโรฏปาณโย เทวาะ, มาลาธารา เทวาะ, สทามตฺตา 
เทวาะ, จตฺวารศฺจ มหาราชานะ | ตสฺย ราชฺโ  มูรฺธาตสฺโยทกนิศฺริไตรฺนาไครฺพลกาโย วิษฺกมฺภิตะ | 
ราชา จ มูรฺธาตสฺตตฺสฺถานมาคตะ | เตโนกฺตมฺ- เกไนตทฺภฏพลาคฺรํ วิษฺกมฺภิตมฺ ? เต กถยนฺติ- เทว,                  
อุทกนิศฺริไตรฺนาไคะ | ราชา กถยติ- ติรฺจญฺโจ มม ยุธฺยนฺติ ? เตน หฺยุทกนิศฺริตา เอว เม นาคาะ              
ปุโรชวา ภวนฺตุ | ตตสฺเต นาคา ราชฺโ  มูรฺธาตสฺยาคฺรโต'นุยายิโน ชาตาะ | เตษํา นาคานามนุสํยายตํา 
กโรฏปาณโย เทวาะ สํปฺราปฺตาะ | ยโต นาไคสฺไตะ กโรฏปาณิภิรฺเทไวะ สารฺธํ มิศฺรีภาวํ คตฺวา 
ปุนสฺตทฺพลาคฺรํ สฺตมฺภิตมฺ | ราชฺ า มูรฺธาเตโนกฺตมฺ- เกไนตทฺภฏพลาคฺรํ สฺตมฺภิตมฺ ? เต กถยนฺติ- เทว, 
เอเต กโรฏปาณโย เทวาะ | เอไตรฺภฏพลาคฺรํ สฺตมฺภิตมฺ | ราชา มูรฺธาตะ กถยติ- เอเต'ปฺเยว เม           
กโรฏปาณโย เทวาะ ปุโรชวา ภวนฺตุ | ยตสฺเต'คฺรตะ ปฺรธาวิตาะ | ปศฺจาตฺ เตษํา นาไคะ สารฺธํ ธาวตํา 
มาลาธารา เทวาะ สํปฺราปฺตาะ | มาลาธาไรรฺเทไวสฺเต ปฺฤษฺฏาะ- กึ ภวนฺโต ธาวตะ ? เต กถยนฺติ- เอษ 
มนุษฺยราชา อาคจฺฉติ | ยตสฺไตะ สํภูย นาไครฺเทไวศฺจ ปุนสฺตทฺพลาคฺรํ  สฺตมฺภิตมฺ  | ราชา จ 
มานฺธาตสฺตตฺสฺถานมนุปฺราปฺตะ | เตโนกฺตมฺ- กิเมตทฺภวนฺตะ ? เต กถยนฺติ- เทว, มาลาธาไรรฺเทไวะ | 
ราชา กถยต-ิ มาลาธารา เทวาะ ปุโรชวา เม ภวนฺตุ | ยโต มาลาธารา เทวาสฺไตรฺนาไครฺเทไวศฺจ สารฺธํ 
มูรฺธาตสฺยาคฺรตะ ปฺรธาวิตาะ | เตษํา ธาวตํา สทามตฺตกา เทวาะ สํปฺราปฺตะ | สทามตฺไตรฺเทไวะ 
ปฺฤษฺฏาะ- กึ ภวนฺโต ธาวตะ ? ไตรฺนาไคะ กโรฏปาณฺยาทิภิศฺจ เทไวรภิหิตาะ- เอษ มนุษฺยราชา 
อาคจฺฉติ | ยโต ภูยะ สทามตฺไตรฺเทไวะ กโรฏปาณฺยาทิภิศฺจ  เทไวรฺนาไคะ สารฺธํ มิศฺรีภาวํ กฺฤตฺวา 
ภฏพลาคฺรํ วิษฺกมฺภิตมฺ | ราชา จ มูรฺธาตสฺตตฺสฺถานมนุปฺราปฺตะ | เตโนกฺตมฺ- กิเมตทฺภฏพลาคฺรํ           
วิษฺกมฺภิตมฺ ? เต กถยนฺติ- เอเต เทว สทามตฺตา เทวาะ | ราชฺ า อภิหิตมฺ- สทามตฺตา เอว เม เทวาะ  

                                           
46

ตามต้นฉบับของ โคเวลล์ และเนล (Cowell and Neil) ว่า “ยจฺฉถ” ส่วนฉบับของไวทย (Vaidya) แก้ไขเป็น 
“คจฺฉถ” ดู E. B. Cowell and R. A. Neil, ed, The Divyāvadāna, 217; and P. L. Vaidya, ed., Divyāvadāna, 134. 



642 
 

 

ปุโรชวา ภวนฺตุ | ยตะ สทามตฺตา เทวาสฺไตะ สารฺธํ เทไวรฺนาไคศฺวาคฺรตะ ปฺรธาวิตาะ | เตษํา ธาวตํา 
จาตุรฺมหาราชิกา เทวาะ สํปฺราปฺตาะ | ไตรูกฺตมฺ- กิเมตทฺภวนฺโต ธาวตะ ? ยโต นาคาทิภิรฺเทไวร-            
คฺรโต'นุยายิภิรภิหิตาะ - เอษ มนุษฺยราชา อาคจฺฉติ  | จตฺวาโร มหาราชานะ สํลกฺษยนฺติ  |                        
ปุณฺยมเหศาขฺโย'ย สตฺตฺวะ | นาสฺย วิโรทฺธวฺยมฺ | อรฺเฆณาสฺย ปฺรตฺยุทฺคจฺฉามะ | ตตสฺเต ตฺรายสฺตฺรึศา 
เทวา อรฺเฆณ ปฺรตฺยุทฺคตาะ | อทฺรากฺษีทฺราชา มูรฺธาตะ สุเมรุมูรฺธนฺยภิรุหนฺนีลนีลํา วนราชึ เมฆราชิมิ-
โวนฺนตามฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺทิเวากสํ ยกฺษมามนฺตฺรยเต- กิเมตทฺทิเวากส นีลนีลา วนราชิรฺเมฆรา-           
ชิริโวนฺนตา ? เอษ เทว เทวานํา ปาริชาตโก นาม โกวิทาโร ยตฺร เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศาศฺจตุโร วารฺษิกานฺ 
มาสานฺ ทิวฺไยะ ปญฺจภิะ กามคุไณะ สมรฺปิตาะ สมนฺวงฺคีภูตาะ กฺรีฑนฺติ รมนฺเต ปริจารยนฺติ | เทโว'
ปฺยตฺร คตฺวา ทิวฺไยะ ปญฺชภิะ กามคุไณะ สมรฺปิตะ สมนฺวงฺคีภูตะ กฺรีฑตุ รมตํา ปริจารยตุ | ศฺรุตฺวา จ 
ปุนา ราชา มูรฺธาโต'มาตฺยานามนฺตฺรยเต- ปศฺยถ ยูยํ คฺรามณฺโย นีลนีลํา วนราชึ เมฆราชิมิโวนฺนตามฺ ? 
เอวํ เทว | เอษ เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานํา ปาริชาตกะ โกวิทาโร ยตฺร เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศาศฺจตุโร             
วารฺษิกานฺ มาสานฺ ทิวฺ ไยะ ปญฺจภิะ กามคุไณะ สมรฺปิตาะ สมนฺวงฺ คีภูตาะ กฺรีฑนฺติ รมนฺเต                      
ปริจารยนฺติ | ยูยมปิ คฺรามณฺโย'ตฺร คตฺวา ทิวฺไยะ ปญฺจภิะ กามคุไณะ สมรฺปิตาะ สมนฺวงฺคีภูตาะ          
กฺรีฑต รมต ปริจารยต | อทฺรากฺษีทฺราชา มูรฺธาตะ สุเมรุมูรฺธนฺยภิรุหนฺ เศฺวตเศฺวตมภฺรกูฏมิโวนฺนตมฺ | 
ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺทิเวากสํ ยกฺษมามนฺตฺรยเต- กิเมตทฺทิเวากส เศฺวตเศฺวตมภฺรกูฏมิโวนฺนตมฺ ? เอษ เทว 
เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานํา สุธรฺมา นาม เทวสภา, ยตฺร เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศาศฺจตฺวารศฺจ มหาราชานะ          
สํนิษณฺณาะ สํนิปติตา เทวานํา มนุษฺยาณํา จารฺถํ จ ธรฺมํ จ จินฺตยนฺติ ตุลยนฺติ อุปปรีกฺษฺยนฺติ |             
เทโว'ปฺยตฺร คมิษฺยตุ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรมาตฺยานามนฺตฺรยเต- ปศฺยถ ยูยํ คฺรามณฺยะ เศฺวตเศฺวตมภฺรกูฏ-   
มิโวนฺนตมฺ ? เอวํ เทว | เอษา ตฺรายสฺตฺรึศานํา สุธรฺมา นาม เทวสภา ยตฺร เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศาศฺ -            
จตฺวารศฺจ มหาราชานะ สํนิษณฺณาะ สํนิปติตา เทวานํา มนุษฺยาณํา จารฺถํ จ ธรฺมํ จ จินฺตยนฺติ                
ตุลยนฺติ อุปปรีกฺษฺยนฺติ | ยูยมปิ คฺรามณฺโย'ตฺร คมิษฺยถ | เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานํา สุทรฺศนํ นาม            
นครมรฺธตฺฤตียานิ โยชนสหสฺราณฺยายาเมน อรฺธตฺฤตียานิ โยชนสหสฺราณิ วิสฺ ตเรณ สมนฺตตะ              
ปรีกฺเษเปณ ทศโยชนสหสฺราณิ สปฺตภิะ กาญฺจนมไยะ ปฺรากาไระ ปริกฺษิปฺตมฺ | เต ปฺราการา            
อรฺธตฺฤตียานิ โยชนานฺยุจฺฉฺรเยณ | เตษุ ปฺรากาเรษุ จตุรฺวิธาะ โษ(โข) ฑกา มาปิตาะ สุวรฺณมยา             
รูปฺยมยา ไวฑูรฺยมยาะ สฺผฏิกมยาะ | อูรฺธฺวี เอกา นิพทฺธา สํกฺรมณกา | สุทรฺศนนคเร'ภฺยนฺตเร            
ภูมิภาโค'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกศฺจิตฺระ สุจิตฺร เอไกกจิตฺรธาตุศเตน วิจิตฺโร มฺฤทุะ สุมฺฤทุะ ตทฺยถา 
ตุลปิจุรฺวา | กรฺปาสปิจุรฺวา | ปฺรกฺษิปฺเต ปาเท อวนมตฺยุตฺกฺษิปฺเต ปาเท อุนฺนมติ ทิวฺไยรฺมนฺทารไวะ  
ปุษฺไปรฺชานุมาเตฺรณ โอเฆน สํสฺตีรฺณะ | วายุสํโยคาศฺจ เปาราณานฺยวกีรฺยนฺเต, นวานิ ปุษฺปาณิ 
สมากีรฺยนฺเต | สุทรฺศเน นคเร เอกานทฺวารสหสฺรมฺ | ทฺวาเร ทฺวาเร ปญฺจศตานิ นีลวาสสํา ยกฺษาณํา          
สฺถาปิตานิ สํนทฺธานิ สนฺติ จิตฺรกลาปานิ ยาวเทว เทวานํา ตฺ รายสฺตฺรึศานามารกฺษณารฺถมตฺยรฺถํ             
โศภนารฺถมฺ | สุทรฺศนสฺย นครสฺย วีถฺยะ อรฺธตฺฤตียานิ โยชนสหสฺราณฺยายาเมน วิสฺตเรณ ทฺวาทศ 
โยชนานฺยภิรูปา ทรฺศนียาะ ปฺราสาทิกาะ กนกวาลุกาสฺตีรฺณาศฺจนฺทนวาริปริษิกฺตา เหมชาลาวนทฺธาะ | 
สามนฺตเกน วิวิธาะ ปุษฺกิริณฺโย มาปิตาะ | ตา ปุษฺกิริณฺยศฺจตุรฺวิไธริษฺฏไกศฺจิตาะ สุวรฺณมไย รูปฺยมไยะ 
สฺผฏิกมไยรฺไวฑูรฺยมไยะ | เวทิกายาะ สฺผฏิกมยา สูจี อาลมฺพนมธิษฺ านมฺ | สฺผฏิกมยฺยา ไวฑูรฺยมยี สูจี 
อาลมฺพนมธิษฺ านมฺ | ตาะ ปุษฺกิริณฺยะ ปูรฺณาะ ศีตเลน วาริณา เกฺษาทฺรกลฺเปนามฺพุนา อุตฺปลปทฺม-
กุมุทปุณฺฑรีกสํฉนฺนา วิวิไธรฺชลไชะ ศกุนไกรฺวลฺคุสฺวไรรฺมโนชฺ สฺวไระ กามรูปิภิรฺนิกูชิตาะ | สามนฺตเก 
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วิวิธาะ ปุษฺปวฺฤกฺษาะ ผลวฺฤกฺษาะ สุชาตาะ สุสํสฺถิตา อาปีฑกชาตาะ, ตทฺยถา ทกฺเษณ มาลากาเรณ 
วา มาลาการานฺเตวาสินา วา มาลา วา อคฺรสฺถิตาวตํสกานิ วา สุรจิตานิ  | วิวิไธะ สฺถลไชะ                   
ศกุนไกรฺวลฺคุสฺวไรรฺมโนชฺ สฺวไระ กามรูปิภิรฺนิกูชิตาะ | สุทรฺศเน นคเร จตุรฺวิธาะ กลฺปทูษฺยวฺฤกฺษา 
นีลาะ ปีตา โลหิตา อวทาตาะ | กลฺปทูษฺยวฺฤกฺไษศฺจตุรฺวิธานิ ตุณฺฑิเจลานิ | ไตสฺตุณฺฑิเจไลศฺจตุรฺวิธานิ 
กลฺปทูษฺยานิ นีลานิ ปีตานิ โลหิตานฺยวทาตานิ | ยาทฺฤศมากางฺกฺษติ เทโว วา เทวกนฺยา วา ,                
สหจิตฺโตตฺปาทาทฺ หสฺเต ปฺราทุรฺภวนฺติ | จตุรฺวิธา อาภรณวฺฤกฺษา หสฺโตปคาะ ปาโทปคาะ คุหฺยาะ           
ปฺรกาศิตาะ | ยาทฺฤศมากางฺกฺษติ เทโว วา เทวกนฺยา วา, สหจิตฺโตตฺปาทาทฺธสฺเต ปฺราทุรฺภวนฺติ |        
จตุรฺวิธา วาทฺยภาณฺฑวฺฤกฺษา เวณุวลฺลริสุโฆษกาะ | ยาทฺฤศมากางฺกฺษติ เทโว วา เทวกนฺยา วา,                
สหจิตฺ โตตฺปาทาทฺ หสฺ เต ปฺราทุรฺภวนฺติ | จตุรฺวิธาปิ  จ สุธา , นีลา ปีตา โลหิตา อวทาตา |                 
ยาทฺฤศมากางฺกฺษติ เทโว วา เทวกนฺยา วา, สหจิตฺโตตฺปาทาทฺ หสฺเต ปฺราทุรฺภวนฺติ | มธุ มาธวะ 
กาทมฺพรี ปาริปานมฺ | คฺฤหาะ กูฏาคารา หรฺมฺยาะ ปฺราสาทา สฺวาสนกา อวโลกนกา สํกฺรมฺณกาะ |  
นารีคณวิราชิตมปฺสระสหสฺรสํฆนิเษวิตํ ตูรฺยนาทาภินาทิตมุเปตมนฺนปานมฺ | ยตฺร ตฺรายสฺตฺรึศาะ                
กฺรีฑนฺติ รมนฺเต ปริจารยนฺติ, สฺวกํ ปุณฺยผลํ ปฺรตฺยนุภวนฺติ | เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานํา สุธรฺมา เทวสภา 
ตฺรีณิ โยชนศตานฺยายาเมน ตฺรีณิ โยชนศตานิ วิสฺตเรณ สมนฺตปริกฺเษเปณ นวโยชนศตานิ อภิรูปา 
ทรฺศนียา ปฺราสาทิกา สฺผฏิกมยี, อรฺธปญฺจมานิ โยชนานิ ตสฺมานฺนครีโต'ภฺยุทฺคตา | ตตฺร เทวานํา ตฺ
รายสฺตฺรึศานามาสนานิ ปฺรชฺ ปฺตานิ, ยตฺร ปฺฤถกฺ ทฺวาตฺรึศตีนามุเปนฺทฺราณามาสนานิ, ตฺรยสฺตฺรึศติมํ 
ศกฺรสฺย เทวานามินฺทฺรสฺย | เตษาเมว เทวานํา สรฺวานฺเต มูรฺธาตสฺย ราชฺ  อาสนํ ปฺรชฺ ปฺตมฺ | ปศฺจาทฺ
เทวาสฺตฺรายสฺตฺรึศา มูรฺธาตสฺย ราชฺเ 'รฺฆํ คฺฤหฺย ปรตฺยุทฺคตาะ | ตตฺร เย ปุณฺยมเหศาขฺยาะ สตฺตฺวา 
อนุปูรฺเวณ ปฺรวิษฺฏาะ, อวศิษฺฏา พหิะ สฺถิตาะ | ยตะ ส ราชา มูรฺธาตะ สํลกฺษยติ- ยานฺเยตานฺยาสนานิ 
ปฺรชฺ ปฺตกาน,ิ เอเตภฺโย ยทนฺติมมาสนมฺ, เอตนฺมม ภวิษฺยติ | อถ ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไยตทภวตฺ- อโห พต 
เม ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร’ราสเนโนปนิมนฺตฺรเยตฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาเทว ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร ราชฺโ  
มานฺธาตุรรฺธาสนมทาตฺ | ปฺรวิษฺโฏ ราชา มูรฺธาตะ ศกฺรสฺย เทวานามินฺทฺรสฺยารฺธาสเน | น ขลุ ราชฺโ  
มูรฺธาตสฺย ศกฺรสฺย เทวานามินฺทฺรสฺไยกาสเน นิษณฺณโยะ กศฺจิทฺวิเศโษ วา, อภิปฺราโย วา นานากรณํ 
วา, ยทุต อาโรหปริณาเหา วรฺณปุษฺกลตา สฺวรคุปฺตฺยา สฺวรคุปฺเตะ, นานฺยตฺร ศกฺรสฺย เทวานามินฺทฺรสฺ-
ยานิมิษฺเตน | ราชฺโ  มูรฺธาตสฺย เทเวษุ ตฺรายสฺตฺรึเศษุ ติษฺ ตะ ษฏตฺรึศาศฺจกฺราศฺจฺยุตาะ | ตตฺร จ 
เตษํา เทวานา เทวาสุรสํคฺรามํ ภวติ | ตตฺร ยทฺยสุราะ ปราชยนฺเต, ปศฺจาทสุรปุรฺยํา ทฺวาราณิ พธฺนนฺติ| 
เทวานามปิ ปญฺจ รกฺษาะ ปราชยนฺเต | เต'ปิ เทวปุรฺยํา ทฺวาราณิ พธฺนนฺติ| เตษาเมวํ เทวาสุราณํา 
ปรสฺปรตะ สํภฺรม อุตฺปนฺนะ | ยโต ราชฺ า มูรฺธาเตน ตฺรายสฺตฺรึศานามุกฺตมฺ- กิเมตทฺภวนฺโต'ตีว         
สํภฺรมชาตา เทวาะ ? ตฺรายสฺตฺรึไศรุกฺตม-ฺ เอไตรสุไรรสฺมากํ ปญฺจ รกฺษา ภคฺนาะ, ยโต'สฺมาภิรฺทฺวาราณิ 
พธฺทานิ | ยโต มูรฺธาเตน ราชฺ า อุกฺตม-ฺ อาตฺมปุรุษาะ, อานยนฺตุ ภวนฺโต ธนุะ | ยตสฺตสฺย ธนุรานีตมฺ | 
เตน ปศฺจาทฺธนุรฺคฺฤหฺย คุณศพฺทะ กฺฤตะ | ตสฺย จ ธนุโษ คุณศพฺทะ กฺฤตะ | อสุไระ ศฺรุตะ | ตํ ศฺรุตฺวา 
อสุรา กถยนฺติ- กสฺไยษ คุณศพฺทะ ? ไตะ ศฺรุตมฺ- ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไยษ คุณศพฺทะ | เต ตํ ศพฺทํ ศฺรุตฺวา 
วิสฺมยมาปนฺนาะ | ปศฺจาทฺราชา มูรฺธาโต นิรฺคตสฺตสฺมาทฺเทวนคราตฺ เตษํา เทวานามสุไรรฺภคฺนกานํา 
สฺวํ จ กายํ สํนหฺย | ธรฺมตา จ ปุนเรษํา เทวาสุราณํา ยุธฺยตํา รถา ไวหายเสน ติษฺ นฺติ | เตษามนฺโยนฺยํ 
น กสฺยจิทธิโก วา หีโน วา | ราชฺโ  มูรฺธาตสฺย สรฺเวษามปฺยสุราณํา ไวหายสมภฺยุทฺคภฺโยปริสฺถิตะ | 
ปศฺจาตฺ เต'สุราะ กถยนฺติ- ก เอโษ'สฺมากมุปริวิหายสมภฺยุทฺคตะ ? ยตสฺไตะ ศฺรุตมฺ- มนุษฺยราชา เอษ 
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มูรฺธาโต นาม | ปศฺวาตฺ เต สํลกฺษยนฺติ- ปุณฺยวิปากมเหศาขฺโย'ยํ สตฺตฺโว ยสฺยาสฺมากมุปริไวหายสํ รโถ 
คจฺฉติ | ชิตา ภคฺนาะ ปราชิตาะ ปราปฺฤษฺ กฺฤตา อาสุรี  ปุรี  ปฺรวิษฺฏาะ | ปศฺจาทฺราชา มูรฺธาตะ          
กถยติ- กสฺย ชยะ ? ยโต'มาตฺยาะ กถยนฺติ เทวสฺย ชยะ | ส ราชา สํลกฺษยติ- อหเมว เทวานํา           
ตฺรายสฺตฺรึศานํา สกาศาทภฺยธิกะ | ตสฺย ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไยตทภวตฺ- เอตทสฺติ เม ชมฺพุทฺวีปะ, อสฺติ เม 
สปฺต รตฺนานิ, อสฺติ เม สหสฺรํ ปุตฺราณามฺ, วฺฤษฺฏํ เม'นฺตะปุเร สปฺตาหํ หิรณฺยวรฺษมฺ, สมนุศิษฺฏํ เม      
ปูรฺววิเทหมฺ, สมนุศิษฺฏํ เม'ปรโคทานียํ ทฺวีปมฺ, สมนุศิษฺฏํ เม อุตฺตรกุรุษุ สฺวกํ ภฏพลาคฺรมฺ,  อธิษฺ  ิตํ  
เม'สฺติ เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ, ปฺรวิษฺโฏ'สฺมิ สุธรฺมํา เทวสภามฺ, ทตฺตํ เม ศกฺเรณ เทเวนฺทฺเรณารฺธาสนมฺ | 
อโห พตาหํ ศกฺรํ เทวานามินฺทฺรมสฺมาตฺ สฺถานาจฺจฺยาวยิตฺวา สฺวยเมว เทวานํา จ มนุษฺยาณํา จ         
ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ การเยยมฺ | สหจิตฺโตตฺปาทาทฺราชา มูรฺธาตสฺตสฺมาตฺ ฤทฺธิตะ ปริภฺรษฺโฏ             
ชมฺพุทฺวีเปษุ ปฺรตฺยษฺ าตฺ | ขรมาพาธํ สฺปฺฤษฺฏวานฺ | ปฺรคาฒํา เวทนํา มรณานฺติกีมฺ | อถ ราชฺโ  
มูรฺธาตสฺยามาตฺยคณมหามาตฺยา ราชฺยกรฺตาโร มนฺตฺรสหชีวิโน เยน ราชา มูรฺธาตสฺเตโนปสํกฺรานฺตาะ | 
อุปสํกฺรมฺย ราชานํ มูรฺธาตมิทมโวจนฺ - ภวิษฺยนฺติ  ขลุ  เทวสฺยาตฺยยาตฺ ปศฺจิมา ชนปทาะ ?                      
ปริปฺฤษฺฏวนฺตะ- ราชฺ า มูรฺธาเตน มรณสมเย กึ วฺยากฺฤตมฺ ? สเจทฺ โว คฺรามณฺโย มมาตฺยยาตฺ             
กศฺจิทุปสํกฺรมฺไยวํ  ปฺฤจฺ เฉตฺ - กึ ภวนฺโต ราชฺ า มูรฺธาเตน มรณสมเย วฺยากฺฤตมฺ , เตษามิทํ                          
สฺยาทฺวจนียมฺ- ราชา ภวนฺโต มูรฺธาตะ สปฺตมี รตฺไนะ สมนฺวาคโต'ภูตฺ | จตสฺฤภิศฺจ มานุษิกาภี 
ฤทฺธิภิศฺจตุรฺษุ ทฺวิเปษุ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ การยิตฺวา เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานธิรูฒะ | อตฺฤปฺต เอว ปญฺจา
นํา กามคุณานํา กาลคตะ || 
 

  น การฺษาปณวรฺเษณ ตฺฤปฺติะ กาเมษุ วิทฺยเต | 
  อลฺปาสฺวาทานฺ พหุทุะขานฺ กามานฺ วิชฺ าย ปณฺฑิตะ ||4|| 
 

  อปิ ทิวฺเยษุ กาเมษุ รตึ ไนวาธิคจฺฉติ | 
  ตฺฤษฺณากฺษเย รโต ภวติ สมฺยกฺสํพุทฺธศฺราวกะ ||5|| 
 

  ปรฺวโต'ปิ สุวรฺณสฺย สโม หิมวตา ภเวตฺ | 
  นาลเมกสฺย ตทฺวิตฺตมิติ วิทฺวานฺ สมาจเรตฺ ||6|| 
 

  ยะ เปฺรกฺษติ ทุะขมิโตนิทานํ 
        กาเมษุ ชาตุ ส กถํ รมเต | 
  โลเก หิ ศลฺยมุปาธึ วิทิตฺวา 
        ตสฺไยว ธีโร วินยาย ศิกฺเษตฺ ||7|| 
 

 ยทา จ ปุนสฺเตน ชนกาเยน ศฺรุตํ ราชา มูรฺธาโต คฺลาโน มรณาวสฺถิต อิติ , ตตสฺเต'มาตฺยา                    
ชนปทาศฺจาเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ ราชานํ มูรฺธาตมุปสํกฺรมฺย ทรฺศนาย | ยตสฺเตน ราชฺ า ตสฺย 
ชนสฺย ตาวเทวํวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตากาเมษฺวาทีนวกถา คฺฤหาศฺรมปทสฺยาทีนโว ภาษิตะ, ตถา กาโม 
ชุคุปฺสิโต ยถา อเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ ฤษีณามนฺติเก ปฺรวฺรชฺย คฺฤหาศฺรมปทานฺยปหาย วนํ             
สํศฺริตาะ, ฤษิภิะ ปฺรวฺรชิตฺวา จตฺวาโร พฺรหฺมวิหารานฺ ภาวยิตฺวา กาเมษุ กามจฺฉนฺทํ ปฺรหาย                        
ตทฺพหุลวิหาริโณ พฺรหฺมโลกสภาคตายามุปปนฺนาะ | ยาวจฺจ อานนฺท มูรฺธาตะ กุมารกฺรีฑายํา           
กฺรีฑิตวานฺ, ยาวจฺจ เยาวราชฺยํ ยาวจฺจ มหาราชฺยํ ยาวจฺจ ชมฺพุทฺวีเป ยาวจฺจ ปูรฺววิเทเห ทฺวีเป                
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ยาวจฺจาปรโคทานีเย ทฺวีเป ยาวจฺโจตฺตรกุรุษุ ยาวจฺจ สปฺตสุ กาญฺจนมเยษุ ปรฺวเตษุ ยาวจฺจ เทวําสฺตฺ
รายสฺตฺรึศานธิรูฒะ, อตฺรานฺตเร จตุรฺทโศตฺตรํ ศกฺรศตํ จฺยุตมฺ | ศกฺรสฺย ภิกฺษโว เทวานามินฺทฺรสฺยายุษะ 
ปฺรมาณํ ยนฺมนุษฺยาณํา วรฺษเมกํ เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานาเมกราตฺรึทิวสมฺ | เตน ราตฺรึทิวเสน              
ตฺรึศทฺราตฺรเกน มาเสน ทฺวาทศมาเสน สํวตฺสเรณ ทิวฺยํ วรฺษสหสฺรํ เทวานํา ตฺรายสฺตฺรึศานามายุษะ  
ปฺรมาณมฺ | ตทฺภวติ มานุษิกยา คณนยา ติสฺเร วรฺษลกฺษาะ ษษฺฏิศฺจ วรฺษสหสฺราณิ || 
 ยสฺมินฺนานนฺท สมเย ราชา มูรฺธาโต เทวําสฺตฺรายสฺตฺรึศานธิรูฒะ, เอวํวิธํ จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ-  
อโห พต เม ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร'รฺธาสเนโนปนิมนฺตฺรเยตฺ, กาศฺยโป ภิกฺษุสฺเตน กาเลน เตน สมเยน 
ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร พภูว | ยสฺมินฺ ขลวานนฺท สมเย ราชฺโ  มูรฺธาตสฺไยวํวิธํ จิตฺตมุตฺปนฺนมฺ- ยนฺนฺวหํ 
ศกฺรํ เทวานามินฺทฺรมสฺมาตฺ สฺถานาจฺจฺยาวยิตฺวา สฺวยเมว เทวานํา จ มนุษฺยาณํา จ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ             
การเยยมฺ, กาศฺยปะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตน กาเลน เตน สมเยน ศกฺโร เทวานามินฺทฺโร พภูว | มเหศาขฺเย 
สตฺตฺเว จิตฺตํ ปฺรทูษิตมฺ, ตสฺมาทฺฤทฺเธะ ปริภฺรษฺโฏ ชมฺพุทฺวีเป ปฺรตฺยษฺ าตฺ, ขรมาพาธํ สฺปฺฤษฺฏวานฺ,  
ปฺรคาฒํา เวทนํา มรณานฺติกีมฺ | โย'เสา ราชา มูรฺธาตะ, อหเมวานนฺท เตน กาเลน เตน สมเยน | ตตฺร 
ตาวนฺมยา อานนฺท สราเคณ สทฺเวเษณ สโมเหน อปริมุกฺเตน ชาติชราวฺยาธิมรณโศกปริเทวทุะข-            
เทารฺมนสฺโยปายาสธรฺเมณ มรณกาลสมเย ตาวเทวํวิธา ปริกถา กฺฤตา ยทเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ 
คฺฤหาศฺรมมปหาย ฤษิภฺยะ ปฺรวฺรชิตฺวา กาเมษุ  กามจฺฉนฺทํ  วฺยาปหาย ตทฺพหุลวิหาริ โณ                    
พฺรหฺมโลกมุปปาทิตาะ | อิทานี  สรฺวชฺเ นานุตฺตรชฺ านชฺเ ยวศิปฺราปฺเตน นิรฺวาณาย สํปฺรสฺถิเตน 
ตาวเทวํวิธา ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยทเนกานิ เทวตาศตสหสฺราณิ สตฺเยษุ ปฺรติษฺ าปิตานิ | อเนกานิ ฤษิ
ศตสหสฺราณิ เอตภิกฺษว อิติ  ปฺรวฺรชิตานิ  |  ไตรฺยุชฺยทฺภิรฺฆฏทฺภิรฺวฺยายจฺฉทฺภิะ สรฺวกฺ เลศ -                        
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ  ปฺราปฺตมฺ | อเนกเทวนาคยกฺษคนฺธรฺวาสุรครุฑกินฺนรมโหรคาะ ศรณคมน -              
ศิกฺษาปเทษุ วฺยวสฺถาปิตาะ | อเนกานิ ไวศาลิกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ เยษํา เกจิตฺโสฺรตาปตฺติผเล 
วฺยวสฺถาปิตาะ, เกจิตฺ สกฺฤทาคามิผเล, เกจิทนาคามิผเล, ไกศฺจิตฺ ปฺรวฺรชิตฺวา'รฺหตฺตฺวํ ปฺราปฺตมฺ, ไกศฺจิตฺ 
ศฺราวกโพเธา, ไกศฺจิตฺ ปฺรตฺเยกโพเธา, ไกศฺจิทนุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺตมุตฺปาทิตานิ, ไกศฺจิจฺฉรณ-
คมนศิกฺษาปทานิ คฺฤหีตานิ || 
 ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉนฺติ - กานิ ภทนฺต กรฺมาณิ            
กฺฤตานิ ราชฺ า มูรฺธาเตน เยษํา กรฺมณํา วิปาเกน สหจิตฺโตตฺปาทาเทว สปฺตาหมนฺตะปุเร หิรณฺยวรฺษํ 
วฺฤษฺฏมฺ ? ภควานาห- 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ สรฺวาภิภูรฺนาม ตถาคโต'รฺหนฺ โลเก อุตฺปนฺโน วิทฺยาจรณสํปนฺนะ  
สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณํา พุทฺโธ ภควานฺ | เตน ขลุ สมเยน            
อนฺยตระ เศฺรษฺ  ิทารโก'จิรปฺรติษฺ  ิตะ | ตตฺร วิษเย ธรฺมตา- ยา อจิโรฒา ทาริกา ภรฺตริ ปฺรวหณเกน                         
ปฺรติปฺรทียเต, สา จตูรตฺนมไยะ ปุษฺไปรวกีรฺย พทฺธกา สฺวามิเน ปฺรทียเต | สา จ ภรฺตารมาทาย สฺวคฺฤหํ 
คจฺฉติ | ส จ เศฺรษฺ  ิทารกศฺจตูรตฺนมยานิ ปุษฺปาณิ ปฺรติคฺฤหฺย ยานมธิรุหฺย ศฺวศุรคฺฤหมนุปฺรสฺถิตะ | 
ตสฺย คจฺฉโต'ภิมุขํ สรฺวาภิภูะ สมฺยกฺสํพุทฺโธ ชนปเทษุ จรฺยํา จรนฺนนุปูรฺเวณาภฺยาคตะ | ตํ ทฺฤษฺฏวา             
ทฺวาตฺรึศลฺลกฺษณาลํกฺฤตมเสจนกทรฺศนมตีว ปฺรสาท อุตฺปนฺนะ | ยโต'เสา ปฺรสาทีกฺฤตเจตา                
ยานาทวตีรฺย ตํ ภควนฺตํ ไตศฺจตูรตฺนมไยะ ปุษฺไปรวกีรติ | ตานิ สรฺวาภิภุวา สมฺยกฺสํพุทฺเธนาธิษฺ  ิตานิ 
ตถา ยถา ศกฏจกฺรมาตฺราณฺยภินิรฺวฺฤตฺตานิ | ตานิ วิตานํ พทฺธฺวา คจฺฉโต'นุคจฺฉนฺติ, ติษฺ ตสฺติษฺ นฺติ | 
ส ปฺรสาทชาโต คาถํา ภาษเต- 
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  อเนน ทาเนน มหทฺคเตน 
        พุทฺโธ ภเวยํ สุคตะ สฺวยํภูะ | 
  ตีรฺณศฺจ ตารเยยํ มหาชเนาฆานฺ 
        อตาริตา เย ปูรฺวไกรฺชิเนนฺทฺไระ ||8|| 
 

  สรฺวาภิภูรฺเม ภควานฺ มหรฺษิ- 
        รวกีรฺณะ ปุษฺไปะ สุมาโนรไมศฺจ | 
  ปฺรณิธิศฺจ เม ตตฺร กฺฤตา อุทารา 
        อากางฺกฺษตา วา อิทมคฺรโพธิมฺ ||9|| 
 

  ตสฺไยว กรฺมโณ วิปากโต เม 
        ปฺราปฺตา หิ เม โพธิะ ศิวา อนุตฺตรา | 
  วฺฤษฺฏํ จ สปฺตาหหิรณฺยวรฺษํ 
        มูรฺธาตสฺย ราชฺโ  มหาพลสฺย ||10|| 
 

 ตสฺไยว กรฺมโณ วิปากโต เม นครมปิ เสาวรฺณกาญฺจนํ พภูว มหาสุทรฺศนสฺย รมณียา 
กุศาวตี นาม ปุรี พภูว || 
 ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉนฺติ - กีทฺฤศํ ภทนฺต ราชฺ า 
มูรฺธาเตน กรฺม กฺฤตํ ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน จตุรฺษุ ทฺวีเปษุ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ การิตมฺ, เทวําสฺตฺ
รายสฺตฺ-รึศานธิรูฒะ? ภควานาห- 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ วิปศฺยี นาม ตถาคโต'รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธะ โลเก อุตฺปนฺนะ | อถ 
ส วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺโธ ชนปเทษุ จรฺยํา จรมาโณ'นุปูรฺเวณ พนฺธุมตี  ราชธานีมนุปฺราปฺตะ | อถ วิปศฺยี            
สมฺยกฺสํพุทฺธะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย พนฺธุมตี  ปิณฺฑาย ปฺราวิศตฺ | ตตฺรานฺยตรศฺเจาตฺ-
กริโก นาม วณิก | ภควนฺตํ วิปศฺยินมเสจนกทรฺศนรูปํ ทฺฤษฺฏ วา อธิกะ ปฺรสาท อุตฺปนฺนะ |                    
ปฺรสาทชาเตน ตสฺย มุทฺคานํา มุษฺฏึ  คฺฤหีตฺวา ปาเตฺร ปฺรกฺษิปฺตา | ตโต มุทฺคาศฺจตฺวาระ ปาเตฺร 
ปติตาะ, เอกะ กณฺฏกมาหตฺย ภูเมา ปติตะ | อวศิษฺฏํ ไนวํ สํปฺราปฺตํ ปาตฺรมฺ, อสํปฺราปฺตา เอว ภูเมา 
ปติตาะ | ตโต วณิกฺ ปฺรสาทชาตะ ปฺรณิธึ กโรติ-  
 

  อเนน ทาเนน มหทฺคเตน 
        พุทฺโธ ภเวยํ สุคตะ สฺวยํภูะ | 
  ตีรฺณศฺจ ตารเยยํ มหาชเนาฆานฺ 
        น ตาริตา เย ปูรฺวไกรฺชิเนนฺทฺไระ ||11|| 
 

 ภควานาห- โย'เสา โอตฺกริโก วณิกฺ, อหเมว เตน กาเลน เตน สมเยน | ยนฺมยา วิปศฺยินะ                      
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปฺรสาทชาเตน มุทฺคานํา มุษฺฏิะ ปาเตฺร ปฺรกฺษิปฺตา, ตสฺมาจฺจตฺวาโร มุทฺคาะ ปาเตฺร 
ปติตา อวศิษฺฏา ภูเมา ปติตาะ, ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน จตุรฺษุ ทฺวีเปษุ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ การิตมฺ |  
ยศฺจาเสา มุทฺคะ ปาตฺรกณฺฏกมาหตฺย ภูเมา ปติตะ , ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน ตฺรายสฺตฺรึศานฺ               
เทวานธิรูฒะ | สเจทฺภิกฺษวะ ส มุทฺคะ ปาเตฺร ปติโต'ภวิษฺยนฺน ภูเมา, สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยทฺเทเวษุ จ 
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มนุษฺเยษุ จ ราชฺไยศฺวรฺยาธิปตฺยํ การิตมภวิษฺยตฺ | โย'เสา โอตฺกริโก วณิกฺ เตน กาเลน เตน สมเยน, ส 
เอษ ราชา มูรฺธาตะ | โย มูรฺธาโต ราชา, อหเมว ส เตน กาเลน เตน สมเย | ยสฺมาเทวํ พุทฺเธ ภควติ 
มหาการุณิเก การาะ กฺฤตา อตฺยรฺถํ มหาผลา ภวนฺติ มหานุศํสา มหาทฺยุตโย มหาไวสฺตาริกา อิติ ,              
ตสฺมาทฺภวโพธิะ | กึ กรณียมฺ ? พุทฺเธ ธรฺเม สํเฆ การาะ กรณียาะ สมฺยกฺปฺรณิธานานิ จ กรณียานีติ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ศฺรีทิวฺยาวทาเน มานฺธาตาวทานํ สปฺตทศมมฺ || 
 

เรื่องท่ี 18 ธรฺมรุจฺยวทานมฺ 

 เอวํ มยา ศฺรุตมฺ | เอกสฺมินฺ สมเย ภควานฺ ศฺราวสฺตฺยํา วิหรติ สฺม เชตวเน 'นาถปิณฺ-               
ฑทสฺยาราเม | เตน ขลุ สมเยน ปญฺจมาตฺราณิ วณิกฺศตานิ ภาณฺฑํ สมุทานีย อนุปูรฺเวณ คฺรามนิคม - 
ปลฺลีปตฺตนราชธานีษุ จญฺจูรฺยมาณานิ มหาสมุทฺรตฏมนุปฺราปฺตานิ | ไตรฺนิปุณตะ สามุทฺรํ ยานปาตฺรํ   
ปฺรติปาทิตมฺ | ยโต วณิชสฺตํ มหาสมุทฺรํ ทฺฤษฺฏวา สํภินฺนมวโส น ปฺรสหนฺเต สมวตริตุมฺ | ปศฺจาตฺ
ไตรฺวณิคฺภิะ กรฺณธาร อุกฺตะ- อุทฺโธษย นะ ปุรุษ มหาสมุทฺรสฺย ภูตํ วรฺณมฺ | ยตะ กรฺณธาร อุทฺโธษยิตุ 
ปฺรวฺฤตฺตะ- ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต ชมฺพุทฺวีปกา มนุษฺยาะ, สนฺตฺยสฺมินฺ มหาสมุทฺเร เอวํวิธานิ รตฺนานิ , 
ตทฺยถา- มณโย มุกฺตา ไวฑูรฺยศงฺขศิลา ปฺรวาโล รชตํ ชาตรูปมศฺมครฺโภ มุสารคลฺโว โลหิติกา 
ทกฺษิณาวรฺตาะ | ย อิจฺฉติ เอวํรูไป รตฺไนราตฺมานํ สมฺยกฺสุเขน ปฺรีณยิตุ  มาตาปิตเรา ปุตฺรทารํ ทาสี
ทาสกรฺมกรเปารุเษยํ มิตฺรามาตฺยชฺ าติสาโลหิตมฺ, กาเลน จ กาลํ ทกฺษิณีเยภฺยะ ศฺรมณพฺราหฺมเณภฺโย 
ทกฺษิณํา ปฺรติษฺ าปยิตุมูรฺธฺวคามินี เสาภาคฺยกรี สุขวิปากามายตฺยํา สฺวรฺคสํวรฺตนีมฺ , โส'สฺมินฺ               
มหาสมุทฺเร อวตรตุ ธนเหโตะ | เอวมุกฺเต จ ปุนะ สรฺว เอว สตฺตฺวาะ สํปตฺติกามา วิปตฺติปฺรติกูลาสฺตํ  
ศฺรุตฺวา ตสฺมินฺ มหาสมุทฺเร วฺยวสิตาะ สมวตริตุมฺ | ยตสฺตทฺวหนมติปฺรภูไตรฺมนุษฺไยรติภาเรณ จ                
อากฺรานฺตตฺวาตฺ ตตฺไรวาวสีทติ | ตตะ กรฺณธาเรโณกฺตมฺ- อสหฺยํ วหนมฺ | ยโต วณิชะ กถยนฺติ-                 
กสฺเยทานี วกฺษฺยามะ วหนาตฺ ปฺรตฺยวตรสฺเวติ | ไตรฺวณิคฺภิะ กรฺณธารสฺโยกฺตมฺ- มหาสมุทฺรสฺย ภูตํ 
วรฺณมุทฺโธษยต | ตตะ ส อุทฺโธษยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ- ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺโต ชมฺพุทฺวีปกา มนุษฺยาะ, สนฺตฺยสฺมินฺ 
มหาสมุทฺเร อิมานิ เอวํรูปาณิ มหานฺติ มหาภยานิ , ตทฺยถา ติมิภยํ ติมึคิลภยมูรฺมิภยํ กูรฺมภยํ สฺถเล                
อุตฺสีทนภยํ ชเล สํสีทนภยมนฺตรฺชลคตานํา ปรฺวตานามาฆฏ ฏนภยํ กาลิกาวาตภยมฺ | เจารา                   
อปิ อาคจฺฉนฺติ นีลวาสโส ธนหาริณะ | เยน จาตฺมโน ชีวิตปริตฺยาโค วฺยวสฺถิโต มาตาปิตเรา ปุตฺรทารํ 
ทาสีทาสกรฺมกรเปารุเษยํ มิตฺรามาตฺยชฺ าติสาโลหิตํ จิตฺรํ จ ชมฺพุทฺวีปํ ปริตฺยุกฺตมฺ, ส มหาสมุทฺรม- 
วตรตุ | อลฺปาะ ศูรา พหวะ กาตราะ | ตํ ศฺรุตฺวา ตโถทฺธุษฺย ตุ ตสฺมาทฺยานปาตฺราทวตีรฺณา พหวะ,             
เกจิทวศิษฺฏาะ | ตตสฺไตรฺวณิคฺภิรฺวหนสฺไยกํ วรตฺรํ ฉินฺนมฺ | ปศฺจาทฺ เทฺวา ตฺรโย ยาวทนุปูรฺเวณ สรฺเว 
วรตฺราศฺฉินฺนาะ | ตาสุ ฉินฺนาสุ ตทฺวหนํ มหากรฺณธารสํเปฺรริตํ คคเน มหาวาตสํเปฺรริโต เมฆ อิว พลวทฺ
วายุสํเปฺรริตํ กฺษิปฺรเมว สํปฺรสฺถิตมฺ | ยาวทฺรตฺนทฺวีปมนุปฺราปฺตะ | ส ตํ ปฺรเทศมนุปฺราปฺตานํา              
กรฺณธาระ กถยติ- สนฺตฺยสฺมินฺ รตฺนทฺวีเป กาจมณโย รตฺนสทฺฤศาะ, เต ภวทฺภิรุปปรีกฺษฺโยปปรีกฺษฺย  
คฺฤหีตวฺยาะ | มา วะ ปศฺจาชฺชมฺพุทฺวีปคตานํา ตาปฺยํ ภวิษฺยติ | ตไตฺรว จ โกฺรญฺจกุมาริกา นาม สฺตฺริโย 
ภวนฺติ | ตาะ ปุรุษํ ลพฺธฺวา ตโถปลําสฺตาฑยนฺติ, ยถา อไตฺรวานเยน วฺยสนมาปทฺยเต | อไตฺรว จ มทนี
ยานิ ผลานิ ภวนฺติ | ตานิ โย ภกฺษยติ, ส สปฺต ราตฺรึทิวสานฺ สุปฺตสฺติษฺ ติ | อสฺมินฺเนว จ รตฺนทฺวีเป    
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สปฺตาหาตฺ ปเรณ อมนุษฺยา น สหนฺเต, ตาวทฺวิธานฺ วิปรีตานฺ วายูนุตฺปาทยนฺติ ไยรฺวหนมปหฺริยเต 
ยถาปิ ตทกฺฤตการฺยาณามฺ | ตานิ ภวทฺภิรฺลพฺธานิ น ภกฺษยิตวฺยานิ | ตจฺฉฺรุตฺวา วณิโช'วหิตมนโส'ปฺรมา
เทนาวสฺถิตาะ | ปฺราปฺย จ ตํ รตฺนทฺวีปํ ปฺรยตฺนมาสฺถาย รตฺนานฺเวษณํ กฺฤตฺวา อนุปูรฺเวโณปปรีกฺษฺย 
รตฺนานํา ตทฺวหนํ ปูริตํ ตทฺยถา ยวานํา วา ยวสสฺยานํา วา มุทฺคานํา วา ภาษาณํา วา | วหนํ ปูรยิตฺวา 
เต'นุกูลํ ชมฺพุทฺวีปาภิมุเขน วายุนา สํปฺรสฺถิตาะ | มหาสมุเทฺร จ ตฺริภิะ สฺกนฺไธะ ปฺราณินะ สํมิศฺริตาะ | 
ปฺรถเม โยชนศติกา อาตฺมภาวาะ, ทฺวิสฺตฺริโยชนศติกา อาตฺมภาวาะ | ทฺวิตีเย สฺกนฺเธ'ษฺฏโยชนศติกา 
อาตฺมภาวา นวทศยาวจฺจตุรฺทศโยชนศติกา อาตฺมภาวาะ | ตฺฤตีเย สฺกนฺเธ ปญฺจทศโยชนศติกา             
อาตฺมภาวาะ, โษฑศโยชนศติกา ยาวเทกวึศติกา อาตฺมภาวาะ | ตตฺร จ มหาสมุเทฺร ตา มตฺสฺยชาตยะ 
ปรสฺปรานฺโยนฺยภกฺษณปราะ | เย ปฺรถมายํา ภูเมา อวสฺถิตาะ, เต ทฺวิตียภูมิสฺไถรฺภกฺษฺยนฺเต | เย ทฺวิตีย
ภูมิสฺถาะ, เต ตฺฤตียภูมิสฺไถรฺภกฺษฺยนฺเต | ตตฺร ติมึคิโล นาม มตฺสฺยสฺตฺฤตียาทุทกสฺกนฺธาทภฺยุทฺคมฺย                 
อุปริมนฺทกสฺกนฺธมาทาย จรติ | ส ยสฺยํา เวลายํา มุขมาวฺฤโณติ, ตสฺยํา เวลายํา มหาสมุทฺราตฺ ปานียํ 
มหตา เวเคนากฺษิปฺตํ มุขทฺวารํ ยโต ธาวติ | เตไนโวทกสฺกนฺเธนากฺษิปฺตา มตฺสฺยกจฺฉปวลฺลภกศุศุมาร-
มกราทฺยา มตฺสฺยชาตโย มุขทฺวาเรโณทเร ปตนฺติ | ตสฺไยวํ จรต อาตฺมภาวาจฺฉิร เอวํ ลกฺษฺยเต ทูรต 
เอว, ตทฺยถา- ปรฺวโต นภะปฺรมาณะ | อกฺษีณิ จาสฺย ทูรต เอว สํลกฺษฺยนฺเต นภสีวาทิตฺเยา | ยตสฺ
ไตรฺวณิคฺภิรฺทูรต เอโวปธาริตมฺ | ตนฺมหารฺณวรูปมุปธารฺย จินฺตยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตาะ- กิเมตทฺภวนฺต 
อาทิตฺยทฺวยสฺโยทยนมฺ ? เตษาเมวํ จินฺตยตํา ตทฺวหนํ ตสฺย มุขทฺวารํ ยโต เวเคโนปหรฺตุมารพฺธมฺ | 
เตษํา วหนํ เวเคนาปาหฺริยมาณํ ทฺฤษฺฏวา อาทิตฺยทฺวโยตฺปาทนํ จ สํลกฺษฺย สํเวค อุตฺปนฺนะ- กึ ภวนฺโต 
ยตฺ ตจฺฉฺรูยเต สปฺตาทิตฺยาะ กลฺปสํวรฺตนฺยํา สมุทาคมิษฺยนฺตีติ , ตเทเวทานี  โปฺรทิตาะ สฺยุะ | ยตะ 
กรฺณธาเรณ เตษํา วิมรฺศชาตานามุกฺตมฺ- ยตฺ ตทฺภวนฺตะ ศฺรูยเต ติมิติมึคิล อิติ, ติมิติมึคิลภยมิทมฺ | ตตฺ 
ปศฺยนฺตุ ภวนฺตะ | ปานียาทภฺยุทฺคตปรฺวตวทาโลกฺยเต เอตตฺตสฺย ศิระ | ปศฺยถ ไจษา ปรา โลหิติกา 
ราชิรฺยเทเตา ตสฺโยษฺเ า | ปศฺยถ เอตามปรา อวทาตา มาลา ไจษา ตสฺย ทนฺตมาลา | ปศฺยถ เอเตา 
ทูรต เอว สูรฺยวทวโลกฺเยเต เอเตา อกฺษิตารเกา | ปุนรเสา กรฺณธาโร วณิชํา กถยติ- ศฺฤณฺวนฺตุ               
ภวนฺตะ, นาสฺมากมิทานี  ชีวิโตปายะ กศฺจิทฺเยน วยมสฺมาทฺภยาตฺ มุจฺเยม | สรฺเวษาเมวาสฺมากํ มรณํ 
ปฺรตฺยุปสฺถิตมฺ | ตทิทานี  ภวทฺภิะ กึ กรณียมฺ ? ยสฺย โว ยสฺมินฺ เทเว ภกฺติะ ส ตมายาจตุ | ยทิ เตนาปิ 
ตาวทายาจเนน กาจิทฺเทวตา อสฺมากมสฺมานฺมหาภยาทฺวิโมกฺษณํ กุรฺยาตฺ | น จานฺโย'สฺติ กศฺจิทุปาโย 
ชีวิตสฺย | ยตสฺไตรฺวณิคฺภิรฺมรณภยภีไตะ ศิววรุณกุเพรมเหนฺโทฺรเปนฺทฺราทโย เทวา ชีวิตปริตฺราณารฺถ -
มายาจิตุมารพฺธาะ | ไนว จ เตษามายาจตํา ตสฺมานฺมรณภยาตฺ ชีวิตปริตฺราณวิเศษะ กศฺจิตฺ | ตไถว 
ตทฺวหนํ สลิลเวคาตฺ กฺษิปฺตํ ติมึคิลมุขทฺวารํ ยโต'ปหฺริยเต | ตตฺร โจปาสโก'ภิรูฒะ | เตโนกฺตมฺ- ภวนฺตะ, 
นาสฺมากมสฺมานฺมรณภยานฺโมกฺษะ กศฺจิตฺ | สรฺไวเรวาสฺมาภิรฺมรฺตวฺยมฺ | กึ ตุ สรฺว เอไวกรเวณ นโม 
พุทฺธาเยติ วทามะ | สติ มรเณ พุทฺธาวลมฺพนยา สฺมฺฤตฺยา กาลํ กริษฺยามะ | สุคติคมนํ ภวิษฺยติ | ยตสฺ
ไตรฺวณิคฺภิเรกรเวณ นโม พุทฺธาเยติ ปฺรณามะ กฺฤตะ สรฺไวเรว | ภควตา จ เชตวนสฺเถน ส วาทะ ศฺรุโต 
ทิวฺเยน โศฺรเตฺรณ วิศุทฺเธน อติกฺรานฺตมานุเษณ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรฺภควตา ส นาทสฺตถา อธิษฺ  ิโต ยถา 
เตน ติมึคิเลน ศฺรุตมฺ | ตสฺย ตํ นโม พุทฺธาเยติ ราวํ ศฺรุตฺวา มนโส'มรฺษ อุตฺปนฺโน วิกฺลวีภูตศฺจ- พุทฺโธ 
พต โลก อุตฺปนฺนะ | น มม ปฺรติรูปํ สฺยาตฺ ยทหํ พุทฺธสฺย ภควโต นาโมทฺโธษํ  ศฺรุตฺวา อาหารมาหเรยมฺ| 
ส จินฺตยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ- ยทฺยหมิทานี  สหไสว มุขทฺวารํ ปิธาสฺยามิ, สลิลเวคปฺรตฺยาหตสฺย วหนสฺย         
วินาโศ ภวิษฺยติ, เอเตษํา จาเนกานํา ชีวิตวินาศะ | ยนฺนฺวหํ มฺฤทุโนปกฺรเมณ สฺไวรํ สฺไวรํ มุขทฺวารํ 
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สํปิทธฺยามฺ | ตตสฺเตน ติมึคิเลนาตฺมียํ มุขทฺวารํ มฺฤทุโนปกฺรเมณ สฺไวรํ สฺไวรํ ปิหิตมฺ | ปศฺจาตฺ ตทฺวหนํ 
ตสฺมานฺมหาคฺราหมุขาทฺวินิรฺมุกฺตมนุคุณํ วายุมาสาทฺย ตีรมนุปฺราปฺตมฺ | อถ เต วณิชสฺตีรมาสาทฺย              
ตทฺภาณฺฑํ ศกโฏษฺฏรโคครฺทภาทิภิะ ปูรยิตฺวา อนุปูรฺเวณ คฺรามนิคมปลฺลีปตฺตนาทิษุ จญฺจูรฺยมาณาะ  
ศฺราวสฺตีมนุปฺราปฺตาะ | เต ตตฺร คตฺวา สํลกฺษยนฺติ- ธรฺมไตษา ยสฺย นามฺนา วหนํ สํสิทฺธยานปาตฺร-
มาคจฺฉติ, ตสฺไยว ตานิ รตฺนานิ คมฺยานิ ภวนฺติ | ยนฺนุ วยเมตานิ รตฺนานิ พุทฺธสฺย ภควโต ททฺยามะ | 
เต ตานิ รตฺนานิ สํคฺฤหฺย ภควตะ สกาศมุปคตาะ | อนุปูรฺเวณ ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา ภควตะ 
กถยนฺติ- ภควนฺ, อสฺมากํ สมุเทฺร ยานปาเตฺรณาวตีรฺณานํา ติมึคิลคฺราเหณ ตสฺมินฺ ยานปาเตฺร'ปหฺริย-
มาเณ ชีวิตวินาเศ ปฺรตฺยุปสฺถิเต ภควตะ สฺมรณปรายณานํา นามคฺรหณํ ตสฺมาตฺ มหาคฺราหมุขาทฺวิ - 
นิรฺมุกฺตมฺ, ตโต วยํ ภควนฺ สํสิทฺธยานปาตฺราะ เกฺษมสฺวสฺตินา อิหาคตาะ | ธรฺมตา ไจษา ยสฺย นามฺนา 
วหนํ สํสิทฺธยานปาตฺรา อาคจฺฉนฺติ , ตสฺย ตทฺคมฺยํ ภวติ | ตทฺวยํ ภควโต นามคฺรหเณน มรณภยา-         
ทุตฺตีรฺณาะ | ตทสฺมากเมตานิ รตฺนานิ ภควานฺ คฺฤหฺณาตุ | ภควานาห-เยน มเยนฺทฺราย (?) พล
โพธฺยงฺครตฺนานฺยธิคตานิ, กึ ตถาคตสฺย ภูยะ ปฺรากฺฤตรตฺไนะ กรณียมฺ ? ยทิ เจจฺฉต อสฺมจฺฉาสเน 
วตฺสาะ ปฺรวฺรชิตุมฺ, อาคจฺฉถ | ยตสฺเต สํลกฺษยนฺติ วณิชะ- ยทสฺมากํ กึจิตฺ ชีวิตมฺ, ตตฺสรฺวํ พุทฺธสฺย 
ภควตสฺเตชสา | ยทฺวยเมตานิ รตฺนานิ ตฺยกฺตฺวา ภควโต'นฺติเก ปฺรวฺรเชม อิติ | ปศฺจาตฺ เต ตานิ รตฺนานิ 
มาตาปิตฺฤภฺยะ ปุตฺรทารทาสีทาสกรฺมกรมิตฺรามาตฺยชฺ าติสาโลหิเตภฺโย ยถานฺยายตะ สํวิภชฺย             
ปฺรวฺรชิตาะ | ปฺรวฺรชฺย ไตรฺยุชฺยทฺภิรฺฆฏทฺภิรฺวฺยายจฺฉทฺภิรฺยาวทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ || 
 ยโต ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉนฺติ- กีทฺฤศานิ กรฺมาณิ 
ภควนฺ, เอภิรฺวณิคฺภิะ กฺฤตานฺยุปจิตานิ , เยษํา กรฺมาณํา วิปาเกน ภควานาราคิโต น วิราคิตะ ?             
ภควานาห- 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษวะ กาศฺยปะ สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลก อุตฺปนฺโน'ภูตฺ | ตสฺย จ ศาสเน เอต เอว จ  
ปฺรวฺรชิตา อภูวนฺ | ตตฺร ปฺรวฺรชฺย จ น กศฺจิตฺ ตทฺรูโป คุณคโณ'ธิคโต นานฺยตฺร สพฺรหฺมจาริณา
มุทฺทิษฺฏมธีตํ สฺวาธฺยายิตํ จ | มรณกาลสมเย ปฺรณิธานํ กฺฤตวนฺตะ- ยทสฺมาภิะ กาศฺยปํ สมฺยกฺสํพุทฺธ-
มาสาทฺโยทฺทิษฺฏมธีตํ สฺวาธฺยายิตํ จ, น กศฺจิตฺ คุณคโณ'ธิคโต'สฺติ, อสฺย กรฺมโณ วิปาเกน วยํ โย'เสา                 
อนาคเต'ธฺวนิ กาศฺยเปน สมฺยกฺสํพุทฺเธน ศากฺยมุนินรฺมา สมฺยกฺสํพุทฺโธ วฺยากฺฤตะ, ตํ วยมาราคเยโม น 
วิราคเยมะ || 
 ภควานาห- กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว ยานิ ตานิ ปญฺจภิกฺษุศตานฺยตีเต 'ธฺวนฺยาสนฺ กาศฺยปสฺย 
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศาสเน ปฺรวฺรชิตานิ , เอตาวนฺตฺเยตานิ ปญฺจภิกฺษุศตานิ | ตทา ไจษามินฺทฺริยาณิ       
ปริปาจิตานิ, เอตรฺหิ อรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | ยศฺจาเสา มหาสมุเทฺร ติมิสฺติมึคิโล นาม มตฺสฺโย 
พุทฺธศพฺทํ ศฺรุตฺวา อนาหารตายํา วฺยวสฺถิตะ, ส สฺวภาเวไนว ตีกฺษฺณาคฺนิตยา กฺษุทฺทุะขสฺยาสหตฺวา-          
จฺจฺยุตะ กาลคตะ | เตน ศฺราวสฺตฺยํา ษฏกรฺมนิรเต พฺราหฺมณกุเล ปฺรติสํธิรฺคฺฤหีตะ | ตสฺย ตจฺฉรีรํ 
กเลวรํ มหาสมุเทฺร อุตฺปฺลุตมฺ | นาไคศฺจ ตสฺย สฺวภวนสมีปสฺถสฺย คนฺธมสหทฺภิรนฺยโต วิกฺษิปฺตมฺ | ยตฺร 
จ วิกฺษิปฺตํ ตตฺราปิ สมีเป นาคสฺไยว ภวนมฺ | เตนาปิ คนฺธมสหตา อนฺยตะ กฺษิปฺตมฺ | เอวํ กฺษิปฺเตน 
ปารํปรฺเยณ ตตฺ กเลวรํ มหาสมุทฺรตฏํ สมุทานีตมฺ | ยโต'นนฺตรํ สมุทฺรเวลโยตฺสารฺย สฺถเล ปฺรกฺษิปฺตมฺ | 
ตจฺจาเนไกะ กากคฺฤธฺรศฺวศฺฤคาลศฺวาปทาทฺไยะ ปกฺษิภิสฺตตฺสมุจฺฉฺริไตศฺจ กฺฤมิภิรฺภกฺษฺยมาณมสฺถิกรงฺ-
กชีรฺณมําสํ เศฺวตํ เศฺวตํ วฺยวสฺถิตมฺ | 
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 อสฺยํา จ ศฺราวสฺตฺยํา ตสฺย พฺราหฺมณสฺย ยทา ปตฺนี อนฺตรฺวรฺตินี สํวฺฤตฺตา , ตเทว ตสฺยา                            
ครฺโภตฺปาทาทตีว กฺษุทฺทุะเขน ปีฑฺยมานยา คฺฤหสฺวามฺยภิหิตะ- อารฺยปุตฺร, กฺษุทฺทุะเขนาตีว พาธฺเย | 
ตสฺยา เอวํ วทนฺตฺยา คฺฤหสฺวามิโนกฺตมฺ- ภเทฺร, ยทสฺมทฺคฺฤเห'นฺนปานํ ตตฺสรฺวมภฺยวหรสฺว | ตยา 
อภฺยวหรฺตุมารพฺธมฺ | สา จ ตทนฺนปานํ สรฺวมภฺยวหฺฤตฺย ไนว ตฺฤปฺติมุปยาติ | ปุนรปิ คฺฤหสฺวามินํ          
วิชฺ าปยติ- อารฺยปุตฺร, ไนว ตฺฤปฺติมุปคจฺฉามิ | ยตสฺเตน ติระปฺราติเวศฺยสุหฺฤตฺสฺวชนาทิภฺโย'นฺติ-
กทนฺนปานมนฺวิษฺย ตสฺยา อนุปฺรทตฺตมฺ | สา ตมปฺยวหฺฤตฺย ไนว ตฺฤปฺตึ คจฺฉติ | ภูโย คฺฤหสฺวามินะ  
กถยติ- อารฺยปุตฺร, ไนว ตฺฤปฺติมุปคจฺฉามิ | ยโต'เสา พฺราหฺมณะ สํวิคฺนมนาะ เขทมาปนฺนะ |                   
กิเมตทฺภวนฺตะ สฺยาตฺ- อสฺยาะ สตฺตฺวมุทเร อุตฺปนฺนํ ยสฺโยตฺปาทานฺไนว ตฺฤปฺติมุปยาติ ? ยตะ ส         
พฺราหฺมโณ ไนมิตฺตกานํา ทรฺศยิตฺวา สํศยนิรฺณยนารฺถํ ไวทฺยาทีนฺ ภูตตนฺตฺรวิทศฺจ - ปศฺยนฺตุ ภวนฺตะ, 
อิยํ พฺราหฺมณี กึ มหตา โรเคณาภิภูตา สฺยาทถ ภูตคฺรหาวิษฺฏา สฺยาทนฺยทฺวา สฺยาทฺรุปํ มรณลิงฺคมเน -
โนปกฺรเมณ ปฺรตฺยุปสฺถิตา สฺยาตฺ | ไตะ ศฺรุตฺวา ตถาวิธ อุปกฺรมะ กฺฤตะ | ตสฺยา พฺราหฺมณฺยาสฺเต  
อินฺทฺริยาณามนฺยถาตฺวมุปลกฺษยนฺติ | ยทา อสฺยา อินฺทฺริยาณามนฺยถาตฺวํ โนปลกฺษยนฺติ , ตทา                
ไตรฺไวทฺยไนมิตฺตกภูตตนฺตฺรวิทฺภิศฺจิกิตฺสไกะ สา พฺราหฺมณี ปรฺยนุยุกฺตา- กสฺมาตฺ กาลาทารภฺย ตไววํวิธา 
ทีปฺตาคฺนิตา สมุตฺปนฺนา ? ตยา อภิหิตมฺ- ครฺภลมฺภสมกาลเมว ส เอวํวิธ อุปกฺรมะ กฺฤตะ | ยโต ไนมิตฺ
ตกไวทฺยจิกิตฺสไกรภิหิตมฺนาสฺยาะ กศฺจิทนฺยสฺตทฺรุโป โรโค นาปิ ภูตคฺรหาเวโศ พาธากร อุตฺปนฺนะ | 
อสฺไยไวษา ครฺภสฺยานุภาเวไนวํวิธา ทีปฺตาคฺนิตา | ยโต'เสา พฺราหฺมณ อุปลพฺธวฺฤตฺตานฺตะ สฺวสฺถีภูตะ | 
สาปิ พฺราหฺมณี ไนว กทาจิทนฺนปานสฺย ตฺฤปฺตา | อนุปูรฺเวณ สมกาลเมว ปุโตฺร ชาตะ | ตสฺย ทารกสฺย 
ชาตมาตฺรสฺย สา พฺราหฺมณี วินีตกฺษุทฺทุะขา สํวฺฤตฺตา | ส ทารโก ชาตมาตฺร เอว อตฺยรฺถํ                      
พุภุกฺษโยปปีฑฺยเต | ตสฺย พุภุกฺษยา ปีฑฺยมานสฺย มาตา สฺตนํ ทาตุ  ปฺรวฺฤตฺตา | ส จ ทารกะ สฺตนํ                  
ปีตฺวาปิ สรฺวํ ไนว ตฺฤปฺติมุปยาติ | ปศฺจาตฺ เตน พฺราหฺมเณน ตยา จ พฺราหฺมณฺยา ติรสฺกฺฤตปฺรา
ติเวศฺยสฺวชนยุวตฺยศฺจาภฺยรฺถฺย สฺตนํ ตสฺย ทารกสฺย ทาปยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตาะ | ส จ ทารกะ สรฺวาสามปิ 
สฺตนํ ปีตฺวา ไนว ตฺฤปฺติมภฺยุปคจฺฉเต | ปศฺจาตฺ เตน พฺราหฺมเณน ตสฺยารฺเถ ฉคลิกา กฺฤตา | ส         
ทารกสฺตสฺยา อปิ จฺฉคลิกายาะ กฺษีรํ ปีตฺวา ชนิกายาศฺจ สฺตนํ ไนว ตฺฤปฺยเต | ตตฺร คฺฤเห กาเลน กาลํ 
ภิกฺษโว ภิกฺษุณฺยศฺจ ปิณฺฑปาตํ ปฺรวิศฺย ปริกถํา กุรฺวนฺติ | ส ทารกสฺตํา ปริกถํา ศฺรุตฺวา ตสฺยํา เวลายํา 
น โรทิติ, อวหิตโศฺรตฺรสฺตูษฺณีภูตฺวา ตํา ธรฺมศฺรวณกถํา ศฺฤโณติ | ปฺรตฺยวสฺฤเตษุ ภิกฺษุภิกฺษุณีษุ จ ปุนะ 
ปิปาสาทุะขํ ปฺรติสํเวทยมาโน โรทิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | ไตะ สํลกฺษิตมฺ-ธรฺเม วตฺสาย รุจิริติ | ตสฺย ธรฺมรุจีติ 
นาม ปฺ รติษฺ าปิตมฺ  |  ส  จ ทารโก 'นุปู รฺ เวณ มาสารฺ ธมาสาทีนามตฺยยาทฺภุญฺชาโน ไนว                         
กทาจิทนฺนปานสฺย ตฺฤปฺยติ | ยทา จ วิศิษฺเฏ วยสิ สฺถิตะ, ตทา ตสฺย มาตาปิตฺฤภฺยํา ไภกฺษภาชนํ 
ทตฺตมฺ | คจฺฉ วตฺส, อิทํ เต ไภกฺษภาชนมฺ | คฺฤหีตฺวา ศฺราวสฺตฺยํา ภิกฺษํา ปรฺยฏิตฺวา อาหารกฺฤตฺยํ กุรุ | 
ยตะ ส ทารโก ไภกฺษภาชนํ คฺฤหีตฺวา ศฺราวสฺตฺยํา ไภกฺษํ ปรฺยฏติ | ปรฺยฏนฺเนว จ ภุกฺตฺวา ภุกฺตฺวา 
อตฺฤปฺยมาน เอว คฺฤหมาคจฺฉติ | ยโต'เสา สํลกฺษยติ- กึ มยา กรฺม กฺฤตํ ยสฺย กรฺมโณ วิปาเกน น                
กทาจิตฺ วิตฺฤปฺยมาน อาหารมาราคยามิ ? ส วิษณฺณเจตาศฺจินฺตยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตะ- กึ ตาวทคฺนิปฺเวศํ                
กโรมิ, อุต ชลปฺรเวศมถ ตฏปฺรปาตํ กโรมิ ? ส เอวํ จินฺตยา สฺถิตะ | อุปาสเกโนปลกฺษิตะ | ตสฺย          
เตโนกฺตมฺ- กึ จินฺตาปร เอวํ ติษฺ สิ ? คจฺฉ ตฺวมฺ | มหานฺตํ พุทฺธศาสนํ มหรฺทฺธิกํ มหานุภาวมฺ | ตตฺร 
ปฺรวฺรช | ตตฺร จ ตฺวํ ปฺรวฺรชิตะ กุศลานํา ธรฺมาณํา สํจยํ กริษฺยสิ | อกุศลาศฺจ เต ธรฺมา เย'สฺมินฺนปิ 
ชนฺมนิ สํจิตา ภวิษฺยนฺติ, เต ตนฺวีภวิษฺยนฺติ | ยทิ ตาวทฺคุณคณานธิคมิษฺยสิ, ปรฺยนฺตีกฺฤตสฺเต สํสาโร 
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ภวิษฺยติ | อถ ส มหาตฺมา อุปาสเกน โจทิโต เชตวนํ คตะ | เชตวนํ คตฺวา ตตฺร ภิกฺษูนฺ ปา สฺวาธฺยาย-
มนสิกาโรทฺยุกฺตานฺ ทฺฤษฺฏวา อตีว ปฺรสาทชาตะ | ภิกฺษุมุปสํกฺรมฺไยวํ วทติ- อารฺย, ปฺรวฺรชิตุมิจฺฉามิ | 
ยโต ภิกฺษุภิรุกฺตะ- มาตาปิตฺฤภฺยามนุชฺ าโต'สิ ? ส กถยติ- นาหํ มาตาปิตฺฤภฺยามนุชฺ าตะ | ไตรุกฺตะ- 
คจฺฉ วตฺส, มาตาปิตฺฤภฺยามนุชฺ ำ มารฺคสฺว | ยตะ ส มาตาปิตฺฤภฺยํา สกาศาทนุชฺ ำ มารฺคิตุ               
ปฺรวฺฤตฺตะ | ส มาตาปิตฺฤภฺยามภิหิตะ- คจฺฉ วตฺส, ยถาภิเปฺรตํ กุรุ | ส ลพฺธานฺโ  ภิกฺษุสกาศํ คตะ | 
ปศฺจาทฺภิกฺษุณา ปฺรวฺราชิตะ | ตตฺร จ ภิกฺษูณํา กทาจิตฺ ปิณฺฑปาโต ภวติ, กทาจิตฺ นิมนฺตฺรณํ ภวติ | ส 
จ ยสฺมินฺ ทิวเส ปิณฺฑปาโต ภวติ, ตโตฺรปาธฺยาเยโนจฺยเต- วตฺส, กึ ตฺฤปฺโต'สิ อุต น ? ส อุปาธฺยายสฺย 
กถยติ- นาสฺติ ตฺฤปฺติะ | ยต อุปาธฺยาเยนาสฺย สํลกฺษิตะ- ตรุณวยสา ปฺรวฺรชิโต ทีปฺตาคฺนิตยา น               
ตฺฤปฺติมุปยาติ | ส อาตฺมียาทปิ ปิณฺฑปาตาตฺ ตสฺย สํวิภาคํ ปฺรารพฺธะ กรฺตุมฺ | ปุนศฺจ ปฺฤจฺฉติ- วตฺส,  
กิมิทานี  ตฺฤปฺโต'สิ ? อถ ส ตมุปาธฺยายํ วทติ- น ตฺฤปฺโต'สฺมิ | ยต อุปาธฺยายสฺตํ ศฺรุตฺวา สเปฺรมานฺ 
ภิกฺษูนนฺยําศฺจ สารฺธวิหาริณะ ปฺรารพฺโธ วกฺตุมฺ | ยตะ สมาโนปาธฺยาไยะ สมานาจารฺไยรนฺไยศฺจ               
สเปฺรมไกรฺภิกฺษุภิรุปสํหาร อารพฺธะ กรฺตุมฺ | เตษามนฺติกาลฺลภมาโน ไนว ตฺฤปฺติมุปยาติ | ยทา จ 
นิมนฺตฺรณํ ภวติ, ตทาปิ เต ตไถว ตสฺโยปสํหารํ กุรฺวนฺติ | ทานปติรปิ วิทิตฺวา ยทฺยทธิกํ ตตฺตทสฺไม             
ทตฺวา อาคจฺฉติ , อถ ปานกํ ภวติ ตทปิ ตไถว ยทธิกํ ภวติ ตตฺตสฺยานุปฺรทียเต | ตสฺย จ ยตะ                
ปฺรวฺรชิตสฺย น กทาจิทนฺนปาเนน กุกฺษิะ ปูรฺณะ | เตน ขลุ สมเยน อนฺยตเมน คฺฤหปตินา พุทฺธปฺรมุโข 
ภิกฺษุสํฆ อุปนิมนฺตฺริตะ | ภควานฺ ภิกฺษุสํเฆน สารฺธมนฺตรฺคฺฤหํ ปฺรวิษฺฏะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย                   
ปาตฺรจีวรมาทาย | ธรฺมรุจิรฺวิหาเร อุปธิวาริโก วฺยวสฺถาปิตะ || 
 ตตฺร จ ศฺราวสฺตฺยามนฺยตโม คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ | เตน ไจวมุปลพฺธํ โย'สํวิทิตเมว พุทฺธปฺร
มุขํ ภิกฺษุสํฆํ โภชยติ ส สหไสว โภไครภฺยุทฺคจฺฉติ | ยตสฺเตน ปญฺจมาตฺราณํา ภิกฺษุศตานามาหาระ               
สมุทานีตะ | ส ตสฺยาหารสฺย ศกฏํ ปูรยิตฺวา ปฺรณีตปฺรณีตสฺย ศุจินะ สารฺธํ สรฺวรูไปรฺมิตฺรสฺวชนสหาโย 
พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ โภชยิษฺยามีติ วิหารํ นิรฺคตะ | ส ปศฺยติ ตสฺมินฺ เชตวเน ภิกฺษวะ เอว น สนฺติ | เตน                     
ตตฺรานฺวาหิณฺฑตา อุปธิวาริโก ธรฺมรุจิรฺทฺฤษฺฏะ | ตสฺย เตน คฺฤหปติโนกฺตมฺ- อารฺย, กฺก คตา ภิกฺษวะ ? 
ส กถยติ- อนฺตรฺคฺฤเห อุปนิมนฺตฺริตาะ ปฺรวิษฺฏาะ | ส คฺฤหปติสฺตจฺฉุตฺวา ทุรฺมนา วฺยวสฺถิตะ- กษฺฏมฺ, 
เอวมสฺมากํ วิผละ ปริศฺรโม ชาตะ | สํจินฺตฺย จ ตสฺย ธรฺมรุเจะ กถยติ- อารฺย, ภกฺษ ตฺวมปิ ตาวตฺ | ส 
กถยติ- ยทิ เต มหาตฺมนฺ ปริตฺยกฺตํ ภวติ | ตตสฺเตน คฺฤหปตินา สํลกฺษยิตฺวา เยนาหาเรไณกสฺย ภิกฺโษะ 
ปรฺยาปฺตํ ภวติ, ตาวทนฺนปานํ ศกฏํ คฺฤหีตฺวา ตํ ธรฺมรุจึ ปริเวษยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตะ | เตน ธรฺมรุจินา              
โภกฺตุมารพธฺํ ตนฺนิรวศิษฺฏมฺ | ไนว ตฺฤปฺตะ | คฺฤหปติะ สํลกฺษยติ- นายํ ตฺฤปฺตะ | เตน อุจฺยเต- อารฺย, 
ปุนรฺโภกฺษฺยเส ? ส กถยติ- มหาตฺมนฺ, ยทิ เต ปริตฺยกฺตมฺ | ตตสฺเตน คฺฤหปตินา ภูยสฺตสฺมาตฺ              
ศกฏาทฺเยน ภิกฺษุทฺวยสฺยาหาเรณ ปรฺยาปฺตํ สฺยาตฺ, ตาวทนฺนปานํ ศกฏํ คฺฤหีตฺวา โภชยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | 
ยโต ธรฺมรุจิสฺตทปิ ภุกฺตฺวา ไนว ตฺฤปฺตะ | คฺฤหปตินา ภูยะ สํลกฺษิตมฺ- นายํ ตฺฤปฺตะ | เตโนกฺตมฺ-อารฺย, 
ปุนรฺโภกฺษฺยเส ? ส กถยติ- มหาตฺมนฺ, ยทิ เต ปริตฺยกฺตมฺ | ยตสฺตสฺมาจฺฉกฏาทนฺนปานํ คฺฤหีตฺวา 
ตฺรยาณํา ภิกฺษูณํา ปรฺยาปฺตํ สฺยาทิติ ปุนรฺโภชยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | ส ธรฺมรุจิสฺตทปิ ภุกฺตฺวา ไนว ตฺฤปฺตะ | 
ปฺฤษฺฏะ- อารฺย, ปุนรฺโภกฺษฺยเส ? ส กถยติ- ยทิ เต ปริตฺยกฺตมฺ | ยตะ ส คฺฤหปติสฺตสฺมาทนฺนปานํ            
คฺฤหีตฺวา เยน จตุรฺณํา ภิกฺษูณํา ปรฺยาปฺตํ สฺยาทิติ ปุนรฺโภชยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตะ | ส ธรฺมรุจิสฺตทปิ ภุกฺตฺวา 
ไนว ตฺฤปฺตะ | ปฺฤษฺฏะ- อารฺย, ปุนรฺโภกฺษฺยเส ? ภูยะ ส กถยติ- ยทิ เต ปริตฺยกฺตมฺ | ยตะ ปุนสฺ-              
ตสฺมาจฺฉกฏาทฺเยน ปญฺจภิกฺษูณามนฺนปาไนสฺตฺฤปฺติะ สฺยาตฺ, ตาวทฺคฺฤหีตฺวา ปุนรฺโภชยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | 
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ตทปิ จาภฺยวหฺฤตมฺ | ไนว ตฺฤปฺตะ | วิสฺตเรณ ยาวทฺทศานํา ภิกฺษูณามนฺนปาเนน ปรฺยาปฺตํ สฺยาตฺ , 
ตาวทฺ ภุกฺตฺวา ไนว ตฺฤปฺยเต | ยตสฺเตน สํลกฺษิตมฺ- นายํ มนุษฺโย มนุษฺยวิการะ | ยตะ ศฺรูยเต               
ปญฺจภิรฺนีลวาสโส ยกฺษศไตรฺเชตวนมศูนฺยมิติ เตษํา ภวิษฺยตฺเยว อนฺยตมะ | อิติ สํจินฺตฺย ครฺภรูปาณิ 
คฺฤเห'นุปฺรเวศยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ- คจฺฉถ ยูยํ ศีฆฺรํ คฺฤหเมว, อหเมไวโก ยทิ ชีวามิ มฺริเย เวติ | ส คฺฤหชนํ 
วิสรฺชฺย มรณภยภีตสฺตสฺมาตฺ ศกฏาทนฺนปานํ คฺฤหีตฺวา ปริเวษยิตุมารพฺธะ | ส จ สฺไวรํ ภุญฺชติ |            
คฺฤหปตินา อุกฺตมฺ- อารฺย, ตฺวริตตฺวริตํ ปฺรตีจฺฉสฺว | ยตสฺเตน ธรฺมรุจินา กฺษิปฺรํ ปฺรติคฺฤหีตฺวา               
โภกฺตุมารพฺธมฺ | ส คฺฤหปติสฺตฺวริตตฺวริตํ ปริเวษยิตฺวา นิรวเศษตสฺตทนฺนปานํ ศกฏํ ทตฺตฺวา                
ทกฺษิณาเทศนามปิ ภยคฺฤหีโต'ศฺรุตฺวา ตฺวริตตฺวริตํ วนฺทามฺยารฺเยติ ปฺฤษฺ มนวโลกยมาโน นครํ             
ปฺรสฺถิตะ ตสฺมานฺนคราตฺ ปิณฺฑปาตนิรฺหารโก ภิกฺษุะ ตสฺไยว ปิณฺฑปาตํ คฺฤหีตฺวา คตะ | เตน ตทปิ 
ภุกฺตมฺ | ตสฺย ธรฺมรุ เจรฺน กทาจิทฺยโต ชาตสฺย กุกฺษิะ ปูรฺณะ | ตทฺทิวสํ จาสฺย เตนาหาเรณ                 
ตฺฤปฺติรฺชาตา | ตสฺย จ คฺฤหปเตรฺนครํ ปฺรวิศโต'ภิมุขํ ภควานฺ ภิกฺษุสํฆปริวฺฤตฺตะ สํปฺราปฺตะ | ส                   
คฺฤหปติรฺภควตะ กถยติ- ภควนฺ, อหํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆมุทฺทิศฺย ปญฺจานํา ภิกฺษุศตานํา ตฺฤปฺติตะ 
ศกฏมนฺนปานสฺย ปูรยิตฺวา เชตวนํ คโต พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ โภชยิษฺยามีติ | น จ เม ตตฺร ภิกฺษโว 
ลพฺธาะ | เอโก เม ภิกฺษุรฺทฺฤษฺฏะ | เตน สมาขฺยาตํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆมนฺตรฺคฺฤหํ อุปนิมนฺตฺรณํ         
ปฺรวิษฺฏมฺ | ตสฺย มไมวํ จิตฺตมุตฺปนฺนมฺ- เอโษ'ปิ ตาวเทโก ภุงฺกฺตามิติ | ยตสฺตสฺย มมานุปูรฺเวณ สรฺวํ 
ตทนฺนปานํ ศกฏํ ทตฺตมฺ | เตน สรฺวํ นิปุณโต'ภฺยวหฺฤตมฺ | กึ ภควนฺ มนุษฺโย'ถ วา อมนุษฺยะ ?                
ภควตาภิหิตมฺ- คฺฤหปเต, ภิกฺษุะ ส ธรฺมรุจิรฺนามฺนา | ปฺราโมทฺยมุตฺปาทย, อทฺย ส ตฺวทีเยนานฺ-               
นปานฺเนน ตฺฤปฺโต'รฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยติ || 
 อถ ภควานฺ เชตวนมภฺยาคตะ | ภควานฺ สํลกฺษยติ- โก'เสา ทานปติรฺภวิษฺยติ โย'สฺย              
ธรฺมรุเจเรตาวตา อาหาเรณ ปฺรติทิวสํ โยโคทฺวหนํ กริษฺยติ ? ยโต'สฺย ภควตา อภิหิตมฺ- ทฺฤษฺฏสฺตฺวยา 
ธรฺมรุเจ มหาสมุทฺระ | ส กถยติ- โน ภควนฺ | ยโต ภควานาห- คฺฤหาณ มทียํ จีวรกรฺณิกมฺ, ปศฺจาตฺ           
เต'หํ มหาสมุทฺรํ ทรฺศยามิ | ยโต ธรฺมรุจินา ภควตศฺจีวรกรฺณิโก'วลมฺพิตะ, ปศฺจาทฺภควานฺ วิตตปกฺษ 
อิว หํสราชะ สหจิตฺโตตฺปาทาตฺ ฤทฺธฺยา ธรฺมรุจึ คฺฤหีตฺวา สมุทฺรตฏมนุปฺราปฺตะ | ยสฺมึศฺจาสฺย สฺถาเน           
ติมิติมึคิลภูตสฺยาสฺถิศกลา ติษฺ ติ, ตตฺร นีตฺวา สฺถาปิตะ | อุกฺตํ จาสฺย- คจฺฉ วตฺส, มนสิการํ จินฺตย | 
ยโต'เสา ธรฺมรุจิสฺตํา สมีกฺษิตุมารพฺธะ | กิเมตตฺ กาษฺ  ํ สฺยาทถาสฺถิศกลา, อถ ผลกินี สฺยาตฺ | ส ตสฺมาทฺ 
วฺยกฺติมลภมานะ ปรฺยนฺตมนฺเวษิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | วฺยกฺตึ โจปลพฺธมฺ | ส อิตศฺจามุตศฺจ ตสฺยา อนุปารฺเศฺวน 
ตํา ปรฺเยษมาณะ ศฺรมมุปคตะ | น จาสฺย ปรฺยนฺตมาสาทยติ | ตสฺไยตทภวตฺ- นาหมสฺย วฺยกฺตึ                  
ชฺ าสฺยามิ กิเมตทิติ, น จ ปรฺยนฺตมาสาทยิษฺเย | คจฺฉามิ, อสฺมินฺนรฺเถ ภควนฺตเมว ปฺฤจฺฉามิ | ยโต'เสา 
ภควโต'นฺติกํ คตฺวา ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉติ- กึ ตทฺภควนฺ ? นาหํ ตสฺย วฺยกฺติมุปลภามิ | ยโต'สฺย ภควานาห- 
วตฺส, อสฺถิศกไลษา | ส กถยติ- ภควนฺ, เอวํวิโธ'เสา สตฺตฺโว ยสฺเยทฺฤศี อสฺถิศกลา ? ภควโตกฺตมฺ- 
ตฺฤปฺยสฺว ธรฺมรุเจ ภเวภฺยะ, ตฺฤปฺยสฺว ภโวปกรเณภฺยะ | ตไวษา อสฺถิศกลา | ธรฺมรุจิสฺตํ ศฺรุตฺวา 
ภควทฺวโจ วฺยากุลิตเจตาะ กถยติ- มไมเษทฺฤศี อสฺถิศกลา ? ตสฺโยกฺตมฺ- เอษา ธรฺมรุเจ ตวาสฺถิศกลา | 
ตถาวิธมุปศฺรุตฺย อตีว สํวิคฺนะ | ยโต'สฺย ภควตา อววาโท ทตฺตะ- ธรฺมรุเจ, อิทํ เจทํ มนสิกุรุ |                  
อิตฺยุกฺตฺวา ภควานฺ วิตตปกฺษ อิว ราชหํส ฤทฺธฺยา เชตวนมนุปฺราตะ | อถ ธรฺมรุจินา จินฺตยตา           
มนสิการมนุติษฺ ตา อุษฺมคตานฺยุตฺปาทิตานิ มูรฺธานะ กฺษานฺตโย เลากิกา อคฺรธรฺมา ทรฺศนมารฺโค 
ภาวนามารฺคะ | โสฺรตอาปตฺติผลํ ปฺราปฺตมฺ | สกฺฤทาคามิผลมนาคามิผลมรฺหตฺตฺวํ ปฺราปฺตมฺ | อรฺหนฺ 
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สํวฺฤตฺตสฺไตฺรธาตุกวีตราคะ สมโลษฺฏกาญฺจน อากาศปาณิตลสมจิตฺโต'นุนยปฺรติฆปฺรหีโณ วิทฺยาวิทา-         
ริตาณฺฑโกโศ วิทฺยาภิชฺ าปฺรติสํวิตฺปฺราปฺโต ภวลาภโลภสตฺการปรางฺมุโข วาสีจนฺทนกลฺปะ |                  
เสนฺโทฺรเปนฺทฺราณํา เทวานํา ปูชฺโย มานฺโย'ภิวาทฺยศฺจ สํวฺฤตฺตะ | สมนฺวาหรฺตุมาตฺมนะ ปูรฺวชาตึ 
ปฺรวฺฤตฺตะ- กุโต หฺยหํ จฺยุตะ, กุโตฺรปปนฺน อิติ | ยตะ ปศฺยติ อเนกานิ ชาติศตานิ นรกติรฺยกฺเปฺรต-            
จฺยุตศฺโจปปนฺนศฺจ | ตสฺไยตทภวตฺ- ยทหํ ภควตา น สมนฺวาหฺฤโต'ภวิษฺยมฺ, อนาคตาสฺวปิ ชาติษุ    
อุปสฺฤโต'ภวิษฺยมฺ | ยตะ สํลกฺษยติ- อนาคตาปฺยาตฺมโน ชาติสํตติรฺนิรนฺตรมนุปรตปฺรพนฺเธน                   
นรกเปฺรโตปปตฺติะ | ส เอวํ สํลกฺษฺย ทุษฺกรการโก พต เม ภควานฺ | ยทิ จ ภควตา มไมไวกสฺยารฺเถ'           
นุตฺตรา สมฺยกฺสํโพธิรธิคตา สยาตฺ, ตนฺมหทฺธิ อุปกฺฤตํ สฺยาตฺ, ปฺราเควาเนเกษํา สตฺตฺวสหสฺราณาม-          
ปายคติคมนมปนยติ | ตโต'เสา ธรฺมรุจิรฺฤทฺธฺยา เชตวนมนุปฺราปฺโต ภควนฺตํ ทรฺศนาย | เตน ขลุ              
สมเยน ภควานเนกศตายา ภิกฺษุปรฺษทะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ'ภูตฺ | ธรฺมํ เทศยติ | อถาเสา ธรฺมรุจิรฺเยน 
ภควําสฺ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺ วา เอกานฺเต นฺยษีทตฺ |                      
เอกานฺตนิษณฺโณ ภควตา อภิหิตะ- จิรสฺย ธรฺมรุเจ ? ธรฺมรุจิราห- จิรสฺย ภควนฺ | ภควานาห- สุจิรสฺย  
ธรฺมรุเจ ? ธรฺมรุจิราห- สุจิรสฺย ภควนฺ | ภควานาห- สุจิรจิรสฺย ธรฺมรุเจ ? ธรฺมรุจิราห- สุจิรจิรสฺย 
ภควนฺ || 
 ยโต ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปฺฤจฺฉนฺติ- ภควนฺ ธรฺมรุจิริไหว        
ศฺราวสฺตฺยํา ชาโต'สฺมินฺเนว เชตวเน ปฺรวฺรชิโต น กุตศฺจิทาคโต น กุตฺรจิทฺคตะ | อิไหว ติษฺ นฺ ภควตา 
ธรฺมรุจิเรวมุจฺยเต- จิรสฺย ธรฺมรุเจ, สุจิรสฺย ธรฺมรุเจ, สุจิรจิรสฺย ธรฺมรุเจ | กึ สํธาย ภควานฺ กถยติ ? เอว
มุกฺเต ภควานฺ ภิกฺษูนามนฺตฺรยเต สฺม- น ภิกฺษวะ ปฺรตฺยุตฺปนฺนํ สํธาย กถยามิ | อตีตํ สํฆาย กถยามิ | 
อตีตํ สํฆาย มไยวมุกฺตมฺ | อิจฺฉถ ภิกฺษโว'สฺย ธรฺมรุเจะ ปูรฺวิกํา กรฺมปฺโลติมารภฺย ธรฺมิกถํา โศฺรตุมฺ ? 
เอตสฺย ภควนฺ กาละ, เอตสฺย สุคต สมโย  ยทฺภควานฺ ธรฺมรุจิมารภฺย ภิกฺษูณํา ธรฺมิกถํา กุรฺยาตฺ |       
ภควตะ ศฺรุตฺวา ภิกฺษโว ธารยิษฺยนฺติ || 
 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษโว'ตีเต'ธฺวนิ ปฺรถเม'สํขฺเยเย เกฺษมํกโร นาม ตถาคโต โลก อุตฺปนฺโน วิทฺยา-
จรณสํปนฺนะ สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ | ส จ             
เกฺษมาวตี ราชธานีมุปนิศฺริตฺย วิหรติ | ตสฺยํา จ เกฺษมาวตฺยํา เกฺษโม นาม ราชา ราชฺยํ การยติ | ตสฺยํา 
จ เกฺษมาวตฺยํา ราชธานฺยามนฺยตโม วณิกฺเศฺรษฺ  ี ปฺรติวสติ | เตนาเสา เกฺษมํกระ สมฺยกฺสํพุทฺธะ ษษฺฏึ 
ไตฺรมาสานฺ สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน สรฺโวปกรไณรุปสฺถิตะ | ยโต'เสา เศฺรษฺ  ี สํลกฺษยติ- คจฺฉามิ มหาสมุทฺรมฺ | 
ภาณฺฑํ สมุทานีย ตสฺมาจฺจ รตฺนานฺยานีย สํเฆ ปญฺจวารฺษิกํ กริษฺยามีติ | เอวํ สํจินฺตฺย ภาณฺฑํ สมุทานีย           
คฺรามนิคมปลฺลีปตฺตนราชธานีษฺวนุปูรฺเวณ จญฺจูรฺยมาณะ สมุทฺรมนุปฺราปฺตะ | ฆณฺฏาวโฆษณํ กฺฤตฺวา 
สามุเทฺรณ ยานปาเตฺรณ มหาสมุทฺรมวตีรฺณะ | อสฺย ตสฺมินฺ มหาสมุเทฺร 'วตีรฺณสฺย เกฺษมํกระ                 
สมฺยกฺสํพุทฺธะ สกลํ พุทฺธการฺยํ กฺฤตฺวา นิรุปธิเศเษ นิรฺวาณธาเตา ปรินิรฺวฺฤตะ | ตสฺย ปรินิรฺวฺฤตสฺย           
วศิโน ภิกฺษวะ ปรินิรฺวฺฤตาะ | สปฺตาหปรินิรฺวฺฤตสฺย ศาสนมนฺตรฺหิตมฺ | ส จ เศฺรษฺ  ี สํสิทฺธยานปาเตฺรณ 
เทวตามานุษฺยปริคฺฤหีเตน ตสฺมานฺมหาสมุทฺราตฺ ตีรฺณะ | อุตฺตีรฺย จ ตํ ภาณฺฑํ ศกไฏรุษฺฏไรรฺโคภิรฺ-
ครฺทไภศฺจ โจตฺกฺษิปฺย อนุปูรฺเวณ สํปฺรสฺถิตะ | ส จ ปนฺถานํ คจฺฉนฺ ปฺราติปถิกานฺ ปฺฤจฺฉติ- กึ ภวนฺโต 
ชานีธฺวํ เกฺษมาวตฺยํา ราชธานฺยํา ปฺรวฺฤตฺติะ ? ไตรุกฺตมฺ- ชานีมะ | ส กถยติ- อสฺติ กศฺจิตฺ เกฺษมาวตฺยํา 
ราชธานฺยํา เกฺษมํกโร นาม สมฺยกฺสํพุทฺธะ ? เต กถยนฺติ- ปรินิรฺวฺฤตะ ส ภควานฺ เกฺษมํกระ สมฺยกฺ-           
สํพุทฺธะ | ส จ ตจฺฉฺรุตฺวา ปรํ เขทมุปคตะ | สํมูรฺฉิตศฺจ ภูเมา ปติตะ | ตสฺมาจฺจ ชลาภิเษเกณ                 
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ปฺรตฺยาคตปฺราโณ ชีวิต อุตฺถาย ภูยะ ปฺฤจฺฉติ - กึ  ภวนฺโต ชานีธฺวํ  ศฺราวกา อปิ ตาวตฺตสฺย                   
ภควตสฺติษฺ นฺติ ? ไตรุกฺตะ- เต'ปิ วศิโน ภิกฺษวะ ปรินิรฺวฺฤตาะ | สปฺตาหปรินิรฺวฺฤตสฺย จ พุทฺธสฺย             
ภควตะ เกฺษมํกรสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย เกฺษเมณ ราชฺ า ไจตฺยมลฺเปศาขฺยํ ปฺรติษฺ าปิตมฺ | เตน จ คตฺวา 
เศฺรษฺ  ินา ชนปทาะ ปฺฤษฺฏาะ | อสฺติ ภวนฺตสฺตสฺย ภควโต พุทฺธสฺย กึจิตฺ สฺตูปํ ปฺรติษฺ าปิตมฺ |                 
ไตรุกตฺม-ฺ อสฺติ, เกฺษเมณ ราชฺ า อลฺเปศาขฺยํ ไจตฺยํ ปฺรติษฺ าปิตมฺ | ตสฺย เอตทภวตฺ- เอตํ มยา สุวรฺณํ 
เกฺษมํกรํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ อุทฺทิศฺยานีตมฺ | ส จ ปรินิรฺวฺฤตะ | ยนฺนฺวหเมเตไนว สุวรฺเณน ตสฺไยว               
ภควตศฺไจตฺยํ มเหศาขฺยตรํ การเยยมฺ | เอวํ วิจินฺตฺย เกฺษมํ ราชานํ วิชฺ าปยติ- มหาราช, อิทํ มยา 
สุวรฺณํ เกฺษมํกรํ สมฺยกฺสํพุทฺธมุทฺทิศฺยานีตมฺ | ส จ ภควานฺ ปรินิรฺวฺฤตะ | อิทานี  มหาราช ยทิ              
ตฺวมนุชานียาตฺ, อหเมเตไนว สุวรฺเณไนตตฺ ตสฺย ภควตศฺไจตฺยํ มเหศาขฺยตรํ การเยยมฺ | ส ราชฺ า 
อภิหิตะ- ยถาภิเปฺรตํ กุรุ | ตโต พฺราหฺมณา นครํ ปฺรติ นิวาสินะ สํภูย สรฺเว ตสฺย มหาเศฺรษฺ  ินะ สกาศํ 
คตฺวา กถยนฺติ- โภ มหาเศฺรษฺ  ินฺ, ยทา เกฺษมํกโร พุทฺโธ โลเก'นุตฺปนฺน อาสีตฺ, ตทา วยํ โลกสฺย                                
ทกฺษิณียา อาสนฺ | ยทา ตูตฺปนฺนะ, ตทา ทกฺษิณีโย ชาตะ | อิทานี  ตุ ตสฺย ปรินิรฺวฺฤตสฺย วยเมว 
ทกฺษิณียาะ | เอตตฺ สุวรฺณมสฺมากํ คมฺยมฺ | ส เตษํา กถยติ- นาหํ ยุษฺมากเมตตฺ สุวรฺณํ ทาสฺยามิ | เต 
กถยนฺติ- ยทฺยสฺมากํ น ทาสฺยสิ, น วยํ ตว กามการํ ทาสฺยามะ | เต พฺราหฺมณา พหวะ, เศฺรษฺ  ี              
จาลฺปปริวาระ | เตษํา ตถา วฺยุตฺปทฺยตํา น เลเภ ตจฺไจตฺยํ ยเถปฺสิตํ เตน สุวรฺเณน การยิตุมฺ | อถ ส 
เศฺรษฺ  ี ราชฺ ะ สกาศํ คตฺวา กถยติ- มหาราช, ตจฺไจตฺยํ น ลเภ พฺราหฺมณานํา สกาศาทฺยถาภิเปฺรตํ 
การยิตุมฺ | ยโต'สฺย ราชฺ า สฺวปุรุโษ ทตฺตะ สหสฺรโยธี | เอวํ จ ราชฺ า สฺวปุรุษ อาชฺ ปฺตะ- ยทฺยสฺย 
มหาเศฺรษฺ  ินะ สฺตูปมภิสํสฺกุรฺวตะ กศฺจิทปนยํ กโรติ, ส ตฺวยา มหตา ทณฺเฑน ศาสยิตวฺยะ | เอวํ เทเวติ 
สหสฺรโยธี ปุรุโษ ราชฺ ะ ปฺรติศฺรุตฺย นิรฺคตะ | นิรฺคมฺย จ ตานฺ พฺราหฺมณาเนวํ วทติ-ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺตะ, 
อหํ ราชฺ าสฺย มหาเศฺรษฺ  ินะ สฺวปุรุโษ ทตฺตะ– ยทฺยสฺย สฺตูปมภิสํสฺกุรฺวตะ กศฺจิทฺวิฆาตํ กุรฺยาตฺ , ส 
ตฺวยา มหตา ทณฺเฑน ศาสยิตวฺย อิติ | ยทิ ยูยมตฺร กึจิทฺ วิฆฺนํ กริษฺยถ, อหํ โว มหตา ทณฺเฑนา-
นุศาสยิษฺยามิ | เต พฺราหฺมณาะ สหสฺรโยธินะ ปุรุษสฺไยวํ ศฺรุตฺวา ภีตาะ | ยตสฺเตน มหาเศฺรษฺ  ินา             
สํจินฺตฺย ยไถตตฺ สุวรฺณํ ตไตฺรว ครฺภสํสฺถํ สฺยาตฺ ตถา กรฺตวฺยมิติ ตสฺย สฺตูปสฺย สรฺไวเรว จตุรฺภิะ            
ปารฺไศฺวะ ปฺรติกณฺ  ุกยา จตฺวาริ โสปานานิ อารพฺธานิ การยิตุมฺ | ยาวทนุปูรฺเวณ ปฺรถมา เมฒี             
ตโต'นุปูรฺเวณ ทฺวิตียา ตตสฺตฺฤตียา เมฒี ยาวทนุปูรฺเวณาณฺฑมฺ | ตถาวิธํ จ สฺตูปสฺยาณฺฑํ กฺฤตํ ยตฺร สา 
ยูปยษฺฏิรภฺยนฺตเร ปฺรติปาทิตา | ปศฺจาตฺ ตสฺยาตินวาณฺฑสฺโยปริ หรฺมิกา กฺฤตา | อนุปูรฺเวณ                 
ยษฺฏยาโรปณํ กฺฤตมฺ | วรฺษสฺถาเล มหามณิรตฺนานิ ตานฺยาโรปิตานิ | ตตฺร จ กฺริยมาเณ สหสฺรโยธินะ 
ปุรุษสฺไยวมุตฺปนฺนมฺนาตฺร กศฺจิทิทานี ปฺรหริษฺยติ | วิศฺวสฺตมนาะ เกนจิตฺการฺเยณ ชนปเทษุ คตะ | เตน 
จ มหาเศฺรษฺ  ินา ตสฺย สฺตูปสฺย จตุรฺภิะ ปารฺไศฺวศฺจตฺวาโร ทฺวารโกษฺ กา มาปิตาะ, จตุรฺภิะ             
ปารฺไศฺวศฺจตฺวาริ มหาไจตฺยานิ การิตานิ, ตทฺยถา ชาติรภิสํโพธิรฺธรฺมจกฺรปฺรวรฺตนํ ปรินิรฺวาณมฺ ตจฺจ          
สฺตูปางฺคณํ รตฺนศิลาภิศฺจิตมฺ | จตฺวารศฺโจปางฺคาศิจตุรฺทิศํ มาปิตาะ | ปุษฺกิริณฺยศฺจตุรฺทิศมนุปารฺเศฺวน 
มาปิตาะ | ตตฺร จ วิวิธานิ ชลชานิ มาลฺชานิ มาลฺยานิ โรปิตานิ ตทฺยถา อุตฺปลํ ปทฺมํ กุมุทํ ปุณฺฑรีกํ 
สุคนฺธฺกํ มฺฤทคุนฺธิกมฺ | วิวิธานิ จ ปุษฺกิริณีตีเรษุ สฺถลชานิ มาลฺยานิ โรปิตานิ, ตทฺยถา อติมุกฺตกํ จมฺปก
ปาฏลาวารฺษิกามลฺลิกาสุมนายูถิกา ธาตุษฺการี | สรฺวรฺตุกาลิกาะ ปุษฺปผลาะ สฺตูปปูชารฺถมฺ | สฺถาวรา 
วฺฤตฺติะ ปฺรชฺ ปตาะ | สฺตูปทาสา ทตฺตาะ | ศงฺขปฏหวาทฺยานิ ตูรฺยาณิ ทตฺตาณิ | เย ตสฺมึศฺไจตฺเย          
คนฺไธรฺธูไปรฺมาลฺไยศฺจ จูรฺไณะ การาะ กุรฺวนฺติ | ตสฺมาจฺจาธิษฺ านาทฺวิษยาจฺจาคมฺย ชนปทา คนฺไธรฺ
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มาลฺไยรฺธูไปศฺจูรฺไณสฺตสฺมึศฺไจตฺเย การํา กุรฺวนฺติ | ยทิ จ ทกฺษิโณ วายุรฺวาติ , ทกฺษิเณน วายุนา        
สรฺวปุษฺปชาตีนํา คนฺเธน ตจฺจตฺยมงฺคณํ จาสฺย สฺผุฏํ ภวตฺยนุภาวิตมฺ | เอวํ ปศฺจิเมน วายุนา,                
อนุปูรฺ เวณาปิ จ วายุนา | วายตา วายตา ตจฺไจตฺยางฺคณํ จ เตน วิวิเธน คนฺธมาลฺเยน สฺผุฏํ                  
ภวตฺยนุภาวิตมฺ | ตสฺมึศฺจ สฺตูเป สรฺวชาตกฺฤตนิษฺ  ิเต สหสฺรโยธี อภฺยาคตะ | ส ตํ สฺตูปํ ทฺฤษฺฏวา สรฺว
ชาตกฺฤตนิษฺ  ิตํ กถยติ- อสฺมึศฺไจตฺเย การํา กฺฤตฺวา กิมวาปฺยเต ? ยโต'เสา เศฺรษฺ  ี พุทฺโธทาหรณํ 
ปฺรวฺฤตฺตะ กรฺตุมฺ- เอวํ ตฺริภิรสํขฺเยไยรฺวีรฺเยณ วฺยายมตา อนุตฺตรา โพธิรวาปฺยเต | ส ตํ ศฺรุตฺวา                  
วิษาทมาปนฺโน หีโนตฺสาหตยา กถยติ- นาหํ ศกฺษฺยามิ อนุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธึ สมุทานยิตุมฺ | ตโต'เสา 
เศฺรษฺ  ี ปฺรตฺเยกพุทฺโธทาหรณํ ปฺรวฺฤตฺตะ กรฺตุมฺ- เอวํ สหสฺรโยธี ตสฺยาปิ วรฺโณทาหรณํ ศฺรุตฺวา                    
วิษณฺณเจตาะ กถยติ- เอตามปฺยหํ ปฺรตฺเยกโพธึ น ศกฺตะ สมุทานยิตุมฺ | ตตะ ส มหาเศฺรษฺ  ี                 
ศฺราวกวรฺโณทาหรณํ กฺฤตฺวา กถยติ- อสฺมินฺนปิ ตาวตฺ ปฺรณิธตฺสฺว จิตฺตมฺ | ยตะ สหสฺรโยธฺยาห-ตฺวยา 
ปุนรฺมหาเศฺรษฺ  ินฺ กตมสฺยํา โพเธา ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ ? เตน มหาเศฺรษฺ  ิโนกฺตมฺ- อนุตฺตรสฺวํา โพเธา 
จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ | สหสฺรโยธฺยาห- ยทิ ตฺวยา อนุตฺตรสฺยํา โพเธา จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ, อหํ ตไวว ศฺราวกะ          
สฺยามฺ | ตฺวยาหํ สมนฺวาหรฺตวฺยะ | ยโต'สฺย เศฺรษฺ  ี อาหพหุกิลฺพิษการี พต ภวานฺ | กึ ตุ โลเก ยทา ตฺวํ 
พุทฺโธตฺปาทศพฺทํ ศฺรุตฺวา สฺมฺฤตึ ปฺรติลเภถาะ | ส จ เศฺรษฺ  ี ตํ ไจตฺยํ กฺฤตฺวา นิรีกฺษฺย ปาทโยรฺนิปตฺย 
ปฺรณิธานํ กโรติ- 
 

  อเนน ทาเนน มหทฺคเตน 
        พุทฺโธ ภเวยํ สุคตะ สฺวยํภูะ | 
  ตีรฺโณ'หํ ตารเยยํ ชเนาฆา- 
        นตาริตา เย เปารฺวไกรฺชิเนนฺไทฺระ ||1|| 
 

 ภควานาห- โย'เสา อตีเต'ธฺวนิ เศฺรษฺ  ี อภูตฺ, อหเมว ส ตสฺมินฺ สมเย โพธิสตฺตฺวจรฺยํา              
วรฺตามิ | โย'เสา สหสฺรโยธี, เอษ เอว ธรฺมรุจิสฺเตน กาเลน เตน สมเยน | อิทํ มม ปฺรถเม'สํขฺเยเย 
เอตสฺย ธรฺมรุเจรฺทรฺศนมฺ | ตตฺสํธาย กถยามิ- จิรสฺย ธรฺมรุเจ | ยโต ธรฺมรุจิราชฺ ายาห- จิรสฺย ภควนฺ || 
 ทฺวิตีเย ทีปํกโร นาม สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลก อุตฺปนฺโน วิทฺยาจรณสมฺยกฺสํพุทฺธะ สุคโต                
โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวานํา จ มนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ | อถ ทีปํกระ สมฺยกฺ-
สํพุทฺโธ ชนปเทษุ จาริกํา จรนฺ ทฺวีปาวตี  ราชธานีมนุปฺราปฺตะ | ทฺวีปาวตฺยํา ราชธานฺยํา ทฺวีโป นาม 
ราชา ราชฺยํ การยติ ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ | ตตฺร ทีเปน ราชฺ า 
ทีปํกระ สมฺยกฺสํพุทฺธะ สาภิสํสฺกาเรณ นครปฺรเวเศโนปนิมนฺตฺริตะ | ตสฺย จ ทีปสฺย ราชฺโ  วาสโว นาม 
สามนฺตราโช'ภูตฺ | เตน  ตสฺย ทูโต'นุเปฺรษิตะ- อาคจฺฉ, อิห มยา ทีปํกระ สมฺยกฺสํพุทฺธะ สาภิสํสฺกาเรณ 
นครปฺรเวเศโนปนิมนฺตฺริตะ | ตสฺย ปูชํา กริษฺยาม อิติ | ตทา จ วาสเวน ราชฺ า ทฺวาทศวรฺษาณิ      
ยชฺ มิษฺฏวา ยชฺ าวสาเน ราชฺ า ปญฺจ มหาปฺรทานานิ วฺยวสฺถาปิตานิ , ตทฺยถา- เสาวรฺณกํ              
ทณฺฑกมณฺฑลุ, เสาวรฺณา สปาตฺรี, จตูรตฺนมยี ศยฺยา, ปญฺจ การฺษาปณศตานิ, กนฺยา จ สรฺวาลํการ
วิภูษิตา | เตน ขลุ สมเยน อนฺเยษุ ชนปเทษุ เทฺวา มาณวเกา ปฺรติวสตะ | ตาภฺยํา โจปาธฺยายสกาศาทฺ
เวทาธฺยยนํ กฺฤตมฺ | ธรฺมตา อาจารฺยสฺยาจารฺยธนมุปาธฺยายสฺโยปาธฺยายธนํ ปฺรเทยมิติ ชฺ าตฺวา        
จินฺตยตะ | ตาภฺยํา จ ศฺรุตํ วาสเวน ราชฺ า ปญฺจ มหาปฺรทานานิ ยชฺ าวสาเน สมุทานีตานิ, โย            
พฺราหฺมณะสฺวาธฺยายสํปนฺโน ภวิษฺยติ ส ลปฺสฺยตีติ | ตโยเรตทภวตฺ- คจฺฉาวสฺตตฺร, ตํ ปฺรทานํ              
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ปฺรติคฺฤหฺณีวะ | โก'สฺมากํ ตตฺร พหุศฺรุตตโม วา สฺวาธฺยายตโม ภวิษฺยตีติ สํจินฺตฺย เยน วาสวสฺย ราชฺโ  
มหานครํ เตน สํปฺรสฺถิเตา | ตสฺย จ ราชฺโ  เทวตยา อาโรจิตมฺ | เยา เอเตา เทฺวา มาณวเกา อาคจฺฉตะ 
สุมติศฺจ มติศฺจ, อนโยรฺทฺวโยะ สุมเตเรตตฺปฺรทานํ ทท | ยเทวํ มหาราช ตฺวยา ทฺวาทศ วรฺษาณิ ยชฺ  
อิษฺฏะ, อสฺมาตฺ ปุณฺยผลานฺมหตฺตมปทสฺย สุมเตรฺมาณวกสฺย มหาปฺรทานํ ทาสฺยสิ | ส ราชา สํลกฺษยติ- 
นูนเมเตา มหาตฺมาเนา เยษามรฺถาย เทวตา อปฺยาโรจยนฺติ | ยโต'เสา ราชา ปศฺยติ มาณวเกา ทูรต               
เอวาคจฺฉนฺเตา ปฺราสาทิเกา อภิรูเปา | เตา จ คตฺวา ตตฺร ยชฺเ  พฺราหฺมณปงฺกฺติษุ ปฺรชฺ ปฺเตษุ                 
อาสเนษุ อคฺราสนมภิรุหฺยาวสฺถิเตา | ยโต ราชา วาสวสฺเตา ทฺฤษฺฏวา เอวํ จินฺตยติ- โย'เสา สุมติรฺนาม 
มม เทวไตราโรจิตะ, ส เอษ ภวิษฺยติ | ส ราชา ตมคฺราสนมุปคมฺย สุมตึ มาณวํ ปฺฤจฺฉติ- ภวานฺ สุมติะ 
? เตโนกฺตมฺ- อหมฺ | ยโต ราชา วาสวะ สุมตึ มาณวมคฺราสเน โภชยิตฺวา ปญฺจ ปฺรทานานิ ปฺรยจฺฉติ |           
สุมติรฺมาณวศฺจตฺวาริ มหาปฺรทานานิ คฺฤหฺณาติ ทณฺฑกมณฺฑลุปฺรภฺฤตีนิ , เอกํ กนฺยาปฺรทานํ น           
ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ส กถยติ- อหํ พฺรหฺมจารี | ยตะ สา กนฺยา สุมตึ มาณวํ ปฺราสาทิกมภิรูปํ ทฺฤษฺฏวา 
ลุพฺธา สฺเนโหตฺปนฺนา, ตํ สุมตึ มาณวเมวมาห- ปฺรติคฺฤหฺณ มํา พฺราหฺมณ | ส กถยติ- น ศกฺยํ มยา             
ปฺรติคฺฤหีตุมฺ | ยตะ สา กนฺยา ราชฺ า ปฺรทานพุทฺธฺยา ปริตฺยกฺตา น ปุนรฺคฺฤหีตา, สุมตินาปิ มาณเว
นาปฺรติคฺฤหฺยมาณา ราชฺโ  ทีปสฺย ทีปาวตี นครี คตา | สา ตตฺร คตฺวา ตทาตฺมียมลํการํ                       
ศรีราทวตารฺย มาลาการายานุปฺรยจฺฉติ- อสฺยาลํการสฺย มูลฺยํ เม ปฺรติทิวสํ เทวสฺยารฺเถ นีโลตฺปลานิ 
ททสฺว | สา เตโนปกฺรเมณ ตทลํการิกํ สุวรฺณํ ทตฺวา เทวศุศฺรูษิกา สํวฺฤตฺตา | ส จ มาณวกะ สุมติสฺตานิ 
จตฺวาริ มหาปฺรทานานิ คฺฤหฺย อุปาธฺยายสกาศํ คตะ | คตฺวา โจปาธฺยายาย ตานิ จตฺวาริ มหาปฺรทา-
นานฺยนุปฺรยจฺฉติ | เตภฺยศฺโจปาธฺยายสฺตฺรีณิ ปฺรติคฺฤหฺณาติ, การฺษาปณานํา ตุ ปญฺจ ศตานิตสฺไยว   
สุมเตรฺททาติ | ส จ สุมติสฺตสฺยาเมว ราเตฺรา ทศ สฺวปฺนานทฺรากฺษีตฺ- มหาสมุทฺรํ ปิพามิ, ไวหายเสน  
คจฺฉามิ, อิเมา จนฺทฺราทิตฺเยา เอวํมหรฺทฺธิเกา เอวํมหานุภาเวา ปาณินา อามารฺษฺฏิ ปริมารฺษฺฏิ , ราชฺโ  
รเถ โยชยามิ ฤษีนฺ , เศฺวตานฺ หสฺตินะ, หํสานฺ, สึหานฺ, มหาไศลํ ปรฺวตานิติ | ส ตานฺ ทฺฤษฺฏวา              
ปฺรติพุทฺธะ | ปฺรติพุทฺธสฺไยตทภวตฺ- ก เอษํา สฺวปฺนานํา มม วฺยากรณํ กริษฺยติ ? ตตฺร ปญฺจาภิชฺ   
ฤษิรฺนาติทูเร ปฺรติวสติ | อถ สุมติรฺมาณวะ สํศยนิรฺณยนารฺถํ ฤเษะ สกาศํ คตะ | สุมติสฺตสฺย ฤเษะ          
ปฺรติสํโมทนํ กฺฤตฺวา สฺวปฺนานาขฺยายาห- กุรุษฺว เม เอษํา สฺวปฺนานํา นิรฺณยมฺ | ส ฤษิราห- นาหเมษํา           
สฺวปฺนานํา วฺยากรณํ กริษฺยามิ | คจฺฉ ทีปาวตี  ราชธานีมฺ | ตตฺร ทีเปน ราชฺ า ทีปํกโร นาม               
สมฺยกฺสํพุทฺธะ สาภิสํสฺกาเรณ นครปฺรเวเศโนปนิมนฺตฺริตะ | ส เอษํา สฺวปฺนานํา วฺยากรณํ กริษฺยติ | อถ 
วาสโว ราชา ตสฺย ทีปสฺย ราชฺ ะ ปฺรติศฺรุตฺย อศีตฺยมาตฺยสหสฺรปริวฺฤโต ทีปาวตี ราชธานีม-                   
นุปฺราปฺตะ | เตน จ ทีเปน ราชฺ า สปฺตมาทฺทิวสาทฺทีปํกรสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย สาภิสํสฺกาเรณ             
นครปฺรเวศํ กริษฺยามีติ สรฺววิษยาธิษฺ านาจฺจ สรฺวปุษฺปาณํา สํคฺรหํ กรฺตุมารพฺธะ | ตตฺร จ ยสฺมินฺ ทิวเส 
ราชฺ า ทีเปน ตสฺย ทีปํกรสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย สาภิสํสฺกาเรณ นครปฺรเวศ อารพฺธะ กรฺตุมฺ , ตสฺมินฺเนว 
ทิวเส สุมติรปิ ตไตฺรวาคตะ | ตตฺร ราชฺ า สรฺวปุษฺปาณํา สํคฺรหะ การิตะ | สา จ เทโวปสฺถายิกา 
ทาริกา มาลาการสกาศํ คตา- ปฺรยจฺฉ เม นีโลตฺปลานิ, เทวารฺจนํ กริษฺยามีติ | มาลาการ อาห- อทฺย 
ราชฺ า สรฺวปุษฺปาณิ คฺฤหีตานิ ทีปํกรนครปฺรเวศสฺยารฺเถ | สา กถยติ- คจฺฉตฺ, ปุนรปิ ตตฺร ปุษฺกิริณฺยํา 
ยทิ มตฺปุณฺไยรฺนีโลตฺปลปทฺมมนุทฺธฺฤตมาสาทฺเยต | ตตฺร ปุษฺกิริณฺยํา สุมเตะ ปุณฺยานุภาวาตฺ สปฺต 
นีลปทฺมานิ ปฺราทุรฺภูตานิ | ยตะ ส มาลากาโร คตะ, ส ตานิ ปศฺยติ | ทฺฤษฺฏวา จ ทาริกยา มาลาการสฺ-
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โยกฺตมฺ- อุทฺธไรตานิ ปทฺมานิ | มาลาการะ กถยติ- นาหมุทฺธริษฺยามิ | ราชกุลานฺมโมปาลมฺโภ ภวิษฺยติ | 
ยตะ สา กถยติ- น | ตฺวยา สรฺวปุษฺปาณฺยุทฺธฺฤตฺยา ราชฺ ะ ปูรฺวํ ทตฺตานฺเยว | มาลาการ อาห-ทตฺตานิ| 
ยตะ สา ทาริกา กถยติ- มทีไยะ ปุณฺไยเรตานิ ปฺราทุรฺภูตานิ , ปฺรยจฺโฉทฺธฺฤตานิ มม | มาลาการะ           
กถยติ- กถเมตานิ ปฺรเวศกานิ ภวิษฺยนฺตฺยสํวิทิตํ ราชกุลสฺย ? ทาริกา อาห- อุทฺธรตุ ภวานฺ |               
อหมุทกกุมฺเภ ปฺรกฺษิปฺตํ ปฺรเวศยิษฺยามิ | เตน มาลากาเรไณวํ ศฺรุตฺวา ตสฺยา ทาริกายาสฺตานฺยุทฺธฺฤตฺย 
อนุปฺรทตฺตานิ | สา ตานิ คฺฤหีตฺวา อุทกกุมฺเภ ปฺรกฺษิปฺย ตตฺกุมฺภมุทกสฺย ปูรยิตฺวา อธิษฺ านํ คตา 
ปฺรสฺถิตา | ส จ สุมติสฺตตฺสฺถานมนุสํปฺราปฺตะ | ตสฺไยตทภวตฺ- กถมหํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ทฺฤษฺฏวา น                
ปูชยามิ ? ส มาลาการคฺฤหาณฺยนฺวาหิณฺฑติ สรฺวปุษฺปานฺเวษณประ, น จ กึจิเทกปุษฺปมาสาทยติ |           
ปศฺจาทฺพาหฺโยนาธิษฺ านานฺนิรฺคมฺย อาราเมณารามํ ปุษฺปาณิ ปรฺเยษมาณะ ปรฺยฏติ , น ไจกปุษฺปมา-          
สารทยติ | อถ ปรฺยฏมานสฺตทุทฺยานํ สํปฺราปฺตะ | สา จ ทาริกา ตสฺมาทุทฺยานาตฺ ตสฺย สุมเตรฺมาณ-  
วสฺยาภิมุขมาคตา | ยตะ ปุณฺยานุภาเวน ตานิ นีลปทฺมานิ ตสฺมาทุทกกุมฺภาทภฺยุทฺคตานิ | ยตสฺตานิ 
สุมติรฺทฺฤษฺฏฺวา ตสฺยา ทาริกายาะ กถยติ- ปฺรยจฺฉ มไมตานิ ปทฺมานิ | มตฺสกาศาเทษํา นิษฺกฺรยํ         
ปญฺจการฺษาปณศตํ คฺฤหาณ | สา ทาริกา ตสฺย สุมเตะ กถยติ- ตทา เนจฺฉสิ มํา ปฺรติคฺฤหีตุมฺ | อิทานี 
มํา ปทฺมานิ ยาจเส | นาหํ ทาสฺยามิ | เอวมุกฺตฺวา ตํ สุมตึ มาณวมุวาจ- กิเมภิะ กริษฺยสิ ? สุมติราห- 
พุทฺธํ ภควนฺตมรฺจยิษฺยามิ | ปศฺจาทฺทาริกา กถยติ- กึ มม การฺษปไณะ กฺฤตฺยมฺ ? เอวมหํ พุทฺธาย             
ทาสฺเย, ยทิ ตฺวเมษํา ปทฺมานิ ปฺรทานผเลน มมาปิ ชาตฺยํา ชาตฺยํา ปตฺนีมิจฺฉสิ , อสฺย ทานสฺย                     
ปฺรทานกาเล ยทฺเยวํ ปฺรณิธานํ กโรษิ - ชาตฺยํา ชาตฺยํา มม ภารฺยา สฺยาทิติ | สุมติราห- วยํ                      
ทานาภิรตาะ สฺวครฺภรูปปริตฺยาคํ สฺวมําสปริตฺยาคํ จ กุรฺมะ | ตตะ สา ทาริกา สุมเตะ กถยติ- ตฺวเมวํ 
ปฺรณิธานํ กุรุ, ปศฺจาทฺเยนาภฺยรฺถียเส, ตสฺย มามนุปฺรยจฺเฉถาะ | เอวมุกฺเต ตยา ทาริกยา ตสฺย สุมเตะ 
ปญฺจ ปทฺมานฺยนุปฺรทตฺตานิ, อาตฺมนา เทฺว คฺฤหีเต | คาถํา จ ภาษเต-  
 

  ปฺรณิธํา ยตฺร กุรฺยาสฺตฺวํ พุทฺธมาสาทฺย นายกมฺ | 
  ตตฺร เต'หํ ภเวตฺ ปตฺนี นิตฺยํ สหธรฺมจาริณี ||2|| 
 

 เตน ราชฺ า ตตฺร สรฺวมปคตปาษาณศรฺกรกปาลํ การิตมุจฺฉฺริตธฺวชปตากาโตรณมามุกฺต - 
ปฏฺฏทามํ คนฺโธทกจูรฺณปริษิกฺตมฺ | นครทฺวาราทารภฺย ยาวจฺจ วิหาโร ยาวจฺจ นครเมตทนฺตรมป -          
คตปาษาณศรฺกรกปาลํ การิตมุจฺฉฺริตธฺวชปตากโตรณมามุกฺตปฏฺฏทาม คนฺโธทกจูรฺณปริษิกฺตมฺ | ส จ 
ราชา ศตศกาลํ ฉตฺรํ คฺฤหีตฺวา ทีปํกรสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปฺรตฺยุทฺคตะ | เอวเมวามาตฺยาะ | เอวเมว 
วาสโว ราชา อมาตฺไยะ สห ปฺรตฺยุทฺคตะ | ทีโป ราชา ภควโต พุทฺธสฺย ปาทโยรฺนิปตฺย วิชฺ าปยติ- 
ภควนฺ, อธิษฺ านํ ปฺรวิศ | ยตะ ส ภควานฺ ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต'ธิษฺ านปฺรเวศาภิมุขะ สํปฺรสฺถิตะ | ส จ 
ราชา ทีปะ ศตศลากํ ฉตฺรํ ทีปํกรสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ธารยติ | ตไถวามาตฺยาะ, วาสโว ราชา 
อมาตฺยสหายะ |  ภควตา ฤทฺธฺยา ตถา อธิษฺ  ิตํ ยถา เอไกกะ สํลกฺษยติ- อหํ ภควตศฺฉตฺรํ ธารยามีติ | 
อถ ภควําสฺตถาวิธยา โศภยา ชนมธฺยมนุปฺราปฺตะ | ตตฺร ภควตา สาภิสํสฺการ อินฺทฺกีเล ปาโท            
วฺยวสฺถาปิตะ | ยไทว ภควตา อินฺทฺรกีเล ปาโท วฺยวสฺถาปิตะ, ตไทว สมนนฺตรกาลํ ปฺฤถิวี ษฑฺวิการํ            
ปฺรกมฺปิตาจลิตา ปฺรจลิตา สํปฺรจลิตา, เวธิตา ปฺรเวธิตา สํปฺรเวธิตา | ธรฺมตา จ พุทฺธานํา ภควตํา 
ยเทนฺทฺรกีเล สาภิสํสฺกาเรณ ปาเทา วฺยวสฺถาปยนฺติ , จิตฺราณฺยาศฺจรฺยาณฺยทฺภุตธรฺมาะ ปฺราทุรฺภวนฺติ- 
อุนฺมตฺตาะ  สฺวจิตฺตํ ปฺรติลภนฺเต, อนฺธาศฺจกฺษูษิ ปฺรติลภนฺเต, พธิราะ โศฺรตฺรศฺรวณสมรฺถา ภวนฺติ , 
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มูกาะ ปฺรวฺยาหรณสมรฺถา ภวนฺติ, มูฒา ครฺภิณีนํา สฺตฺรีณํา ครฺภา อนุโลมีภวนฺติ , หฑินิคฑพทฺธานํา 
พนฺธนานิ ศิถิลีภวนฺติ, ชนฺมชนฺมไวรานุพทฺธาสฺตทนนฺตรํ ไมตฺรจิตฺตตํา ปฺรติลภนฺเต, วตฺสา ทามานิ 
จฺฉิตฺตฺวา มาตฺฤภิะ สํคจฺฉนฺติ, หสฺตินะ โกฺรศนฺติ, อศฺว เหฺรษนฺเต, ฤษภา ครฺชนฺติ, ศุกสาริกาโกกิลชีวํ-
ชีวกา มธุรํ นิกูชนฺติ, อเนริตานิ วาทิตฺรภาณฺฑานิ มธุรศพฺทานฺ นิศฺจารยนฺติ , เปฑากฺฤตา อลํการา 
มธุรศพฺทานฺ- นิศฺจรนฺติ, อุนฺนตาะ ปฺฤถิวีปฺรเทศา อวนมนฺติ , อวนตาศฺโจนฺนมนฺติ, อปคตปาษาณ-              
ศรฺกรกปาลาสฺ-ติษฺ นฺติ, อนฺตรีกฺษาทฺเทวตา ทิวฺยานฺยุตฺปลานิ กฺษิปนฺติ, ปทฺมานิ กุมุทานิ ปุณฺฑรีกานฺย
คุรุจูรฺณานิ จนฺทนจูรฺณานิ ตครจูรฺณานิ ตมาลปตฺราณิ ทิวฺยานิ มานฺทารวาณิ ปุษฺปาณิ กฺษิปนฺติ , ปูรฺโว 
ทิคฺภาค อุนฺนมติ ปศฺจิโม'วนมติ, ปศฺจิม อุนฺนมติ ปูรฺโว'วนมติ, ทกฺษิณ อุนฺนมตฺยุตฺตโร'วนมติ, อุตฺตร 
อุนฺนมติ ทกฺษิโณ'วนมติ, มธฺย อุนฺนมตฺยนฺโต'วนมติ, อนฺต อุนฺนมติ มธฺโย'วนมติ | ตตฺร จ ทีปาวตฺยํา 
ราชธานฺยามเนกานิ ปฺราณิศตสหสฺราณิ ปุษฺไปรฺธูไปรฺคนฺไธศฺจ การํา กุรฺวนฺติ | เต'ปิ จ สุมติศฺจ ทาริกา 
จ เยน ทีปํกระ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตนานุคจฺฉนฺติ ปทฺมานิ คฺฤหฺย | เต จ ตตฺร มหาชนกาเยน ปูชารฺถํ              
สํปริวฺฤตสฺย ภควต อุปศฺเลษํ น ลภนฺเต | ภควานฺ สํลกฺษยติ- พหุตรํ สุมติรฺมาณโว'สฺมานฺมหาชนกายาตฺ 
ปุณฺยปฺรสวํ กริษฺยติ อิติ | มตฺวา มหตี  ตุมุลํา วาตวฺฤษฺฏิมภินิรฺมิโณติ | ยตสฺเตน ชนกาเยนาวกาโศ      
ทตฺตะ | ลพฺธาวกาศศฺจ สุมติรฺมาณโว ภควนฺตมเสจนกทรฺศนํ ทฺฤษฺฏฺวา อตีว ปฺรสาทชาตะ | ปฺรสาท-
ชาเตน จ ตานิ ปญฺจ ปทฺมานิ ภควตะ กฺษิปฺตานิ | ตานิ จ ภควตา ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน ตถา            
อธิษฺ ตานิ, ยถา ศกฏีจกฺรมาตฺราณิ วิตานํ พทฺธฺวา วฺยวสฺถิตานิ | คจฺฉโต'นุคจฺฉนฺติ, ติษฺ โต'นุติษฺ นฺติ | 
ตถา ทฺฤษฺฏฺวา ตยา ทาริกยา ปฺรสาทชาตยา เทฺวา ปทฺเมา ภควตะ กฺษิปฺเตา | เตา จาปิ ภควตา ตถา            
อธิษฺ เตา ยถา ศกฏีจกฺรมาเตฺรา กรฺณสมีเป วิตานํ พทฺธฺวา วฺยวสฺถิเตา | ตตฺร จ ปฺรเทเศ ตุมุเลน 
วาตวรฺเษณ กรฺทโม ชาตะ | ปศฺจาตฺ สุมติรฺมาณโว พุทฺธํ ภควนฺตํ สกรฺทมํ ปฺฤถิวีปฺรเทศมุปคตะ | ตสฺมินฺ 
สกรฺทเม ปฺฤถิวีปฺรเทเศ ชาตํ สํตีรฺย ภควตะ ปุรโต คาถํา ภาษเต- 
 

  ยทิ พุทฺโธ ภวิษฺยามิ โพธาย พุธโพธน | 
  อากฺรมิษฺยสิ เม ปภฺทฺยํา ชฏํา ชนฺมชรานฺตกามฺ ||3|| 
 

 ตตสฺเตน ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน ตสฺย สุมเตรฺมาณวสฺย ชฏาสุ ปาเทา วฺยวสฺถาปิเตา | 
ตสฺย จ สุมเตะ ปฺฤษฺ โต'นุพทฺธ เอว มติรฺมาณวสฺติษฺ ติ | เตน กุปิเตนาภิหิตํ ภควโต ทีปํกรสฺย- ปศฺย 
ตาวทฺโภะ, อเนน ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธนาสฺย สุมเตรฺมาณวสฺย ติรศฺจํา ยถา ปทฺภฺยํา ชฏา 
อวษฺฏพฺธาะ | ปศฺจาตฺ ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน สุมติรฺมาณโว วฺยากฺฤตะ – 
 

  ภวิษฺยสิ ตฺวํ นฺฤภวาทฺวิมุกฺเตา 
        มุกฺโต วิภุรฺโลกหิตาย ศาสฺตา | 
  ศากฺยาตฺมชะ ศากฺยมุนีติ นามฺนา 
        ตฺริโลกสาโร ชคตะ ปฺรทีปะ ||4|| 
 

 ยทา จ ส สุมติรฺมาณโว ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน วฺยากฺฤตะ, ตตฺสมกาลเมว ไวหายสํ 
สปฺตตาลานภฺยุทฺคตะ | ตาศฺจาสฺย ชฏาะ ศีรฺณาะ, อนฺยาะ ปฺรวิศิษฺฏตรา ชฏาะ ปฺราทุรฺภูตาะ | ส ไว
หายสสฺโถ มหตา ชนกาเยน ทฺฤษฺฏะ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ- ยทา อเนนานุตฺตรชฺ านมธิคตํ 
ภเวตฺ, ตทาสิย วยํ ศฺราวกา ภเวม | สาปิ จ ทาริกา ปฺรณิธานํ กโรติ- 
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  ปฺรณิธึ ยตฺร กุรฺยาสฺตฺวํ พุทฺธมาสาทฺย นายกมฺ | 
  ตตฺร เต'หํ ภเวตฺปตฺนี นิตฺยํ สหธรฺมจาริณี ||5|| 
 

  ยทา ภวสิ สํพุทฺโธ โลเก ชฺเยษฺ วินายกะ | 
  ศฺราวิกา เต ภวิษฺยามิ ตสฺมินฺ กาล อุปสฺถิโต ||6|| 
 

  ขคสฺถํ มาณวํ ทฺฤษฺฏฺวา สหสฺราณิ ศตานิ จ | 
  ศฺราวกตฺวํ ปฺรารฺถยนฺเต สรฺเว ตตฺร หฺยนาคเต ||7|| 
 

  ยทา ภวสิ สํพุทฺโธ โลเก ชฺเยษฺ วินายกะ | 
  ศฺราวกาสฺเต ภวิษฺยามสฺตสฺมินฺ กาเล หฺยุปสฺถิเต ||8|| 
 

 ยทา จ สุมติรฺมารโว ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน วฺยากฺฤตะ, ตทาสฺย ทีเปน ราชฺ า ชฏา            
คฺฤหีตาะ | วาสโว ราชา กถยติ- มไมตา ชฏา อนุปฺรยจฺฉ | ตตสฺตสฺย ทีเปน ราชฺ า อนุปฺรทตฺตาะ | 
เตน คฺฤหีตฺวา คณิตาะ อศีติรฺวาลสหสฺราณิ | ตสฺย ราชฺโ 'มาตฺยาะ กถยนฺติ- เทว, อสฺมากเมไกกํ          
วาลมนุปฺรยจฺฉ | วยเมษํา ไจตฺยานิ กริษฺยามะ | เตน ราชฺ า เตษํา ภฺฤตฺยานาเมไกโก วาโล ทตฺตะ | 
ไตรมาตฺไยะ สฺวเก วิชิเต คตฺวา ไจตฺยานิ ปฺรติษฺ าปิตานิ | ยทา สุมติรฺมาณโว'นุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา 
วฺยากฺฤตะ, ตทา ทีเปน ราชฺ า วาสเวน จ ราชฺ า ไตรเนไกศฺจ ไนคมชานปไทะ สรฺโวปกรไณะ ปฺรวาริ
โต'นาคตคุณาเวกฺษตยา | ตตะ ส มติรฺมาณว อุจฺยเต- อหมนุตฺตรสฺยํา สมฺยกฺสํโพเธา วฺยากฺฤตะ- ตฺวยา 
กุตฺร จิตฺตมุตฺปาทิตมฺ ? ส กถยติ- กฺษโต'หํ สุมเต มาณว | ส กถยติ- กถํ กฺฤตฺวา กฺษโต'สิ ? ตตะ ส            
กถยติ- ยทา ตว ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน ปทฺภฺยํา ชฏา อวษฺฏพฺธาะ, ตทา กุปิเตน วาคฺ นิศฺจาริตา- 
ทีปํกเรณ สมฺยกฺสํพุทฺเธน โศฺรตฺริยสฺย ชฏา ติรศฺจํา ยถา ปทฺภฺยามวษฺฏพฺธาะ | ยตสฺตสฺย สุมติะ กถยติ- 
อาคจฺฉสฺว, พุทฺธสฺย ภควโต'นฺติเก ปฺรวฺรชาวะ | ตตสฺเตา สุมติรฺมติศฺจ ทีปํกรสฺย สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย          
ปฺรวจเน ปฺรวฺรชิเตา | สุมตินา จ ปฺรวฺรชฺย ตฺรีณิ ปิฏกานฺยธีตานิ, ธรฺเมณ ปรฺษตฺ สํคฺฤหีตา | ส จ สุมติรฺ
มาณวศฺจฺยุตะ กาลคตสฺตุษิเต เทวนิกาเย อุปปนฺนะ | มติรฺมาณวศฺจฺยุตะ กาลคโต นรเกษูปปนฺนะ || 
 ภควานาห- โย'เสา วาสโว ราชาภูตฺ เตน กาเลน เตน สมเยน, ส ราชา พิมฺพิสาระ | ยานิ 
ตานฺยศีติรมาตฺยสหสฺราณิ เตน กาเลน เตน สมเยน, ตานฺเยตรฺหฺยศีติรฺเทวตาสหสฺราณิ | โย'เสา            
ทีปาวตียโก ชนํกายะ, ยาเสา ทาริกา, เอไษว สา ยโศธรา | โย'เสา สุมติะ, อหเมว ตสฺมินฺ สมเย 
โพธิสตฺตฺวจรฺยายํา วรฺตามิ | โย'เสา มติะ, เอษ เอว ส ธรฺมรุจิะ | เอตทฺทฺวิตีเย'สํขฺเยเย อสฺย จ                
ธรฺมรุเจรฺมม จ ทรฺศนํ ยทหํ สํธาย กถยามิ- จิรสฺย ธรฺมรุเจ, สุจิรสฺย ธรฺมรุเจ || 
 ตสฺมาทปฺยรฺวากฺ ตฺฤตีเย'สํขฺเยเย กฺรกุจฺฉนฺโท นาม สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลก อุตฺปนฺโน วิทฺยา -
จรณสํปนฺนะ สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณํา พุทฺโธ ภควานฺ | ตสฺยํา จ 
ราชฺธานฺยามนฺยตโร มหาเศฺรษฺ  ี ปฺรติวสติ | เตน จ สทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | ส จ กลตฺรสหายะ 
กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ ปุโตฺร ชาตะ | ส จ คฺฤหปติะ ศฺราทฺธะ | 
ตสฺย จารฺหนฺ ภิกฺษุะ กุลาววาทโก'สฺติ | ส จ คฺฤหปติสฺตํา ปตฺนีเมวมาห- ชาโต'สฺมากํ ฤณธโร ธนหระ |         
คจฺฉามยหมิทานี  ภเทฺร วณิคฺธรฺมาณํา เทศานฺตรํ ภาณฺฑมาทาย | ส จ วณิคฺโลเกนาวฺฤโต ทูรตรํ คโต 
ภาณฺฑมาทาย | ยโต'สฺย น ภูยศฺจิรมปฺยาคจฺฉติ | ส จ ทารกะ กาลานฺตเรณ มหานฺ สํวฺฤตฺโต'ภิรูโป 
ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ | ตโต'เสา มาตรํ ปฺฤจฺฉติ- อมฺพ, กิมสฺมากํ กุลารฺถาคตํ  กรฺม ? สา กถยติ- วตฺส, 
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ปิตา ตว อาปณํ วาหยนฺนาสีตฺ | ตตะ ส ทารก อาปณมารพฺโธ วาหยิตุมฺ | สา จ มาตา อสฺย             
เกฺลไศรฺพาธฺยมานา จินฺตยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตา- ก อุปายะ สฺยาตฺ ยทหํ เกฺลศานฺ วิโนทเยยมฺ, น จ เม              
กศฺจิชฺชานียาตฺ ? ตยา สํจินฺตฺไยวมธฺยวสิตมฺ-เอวเมว ปุตฺรกามเหโตสฺตถา ปริจรามิ, ยถา อเนไนว เม 
สารฺธํ โรควิโนทกํ ภวติ, ไนว สฺวชนสฺย ศงฺกา ภวิษฺยติ | ตตสฺตยา วฺฤทฺธยุวตี อาหูย โภชยิตฺวา ทฺวิะ 
ตฺริะ ปศฺจานฺนเวน ปเฏนาจฺฉาทิตา | ตสฺยาะ สา วฺฤทฺธา กถยติ- เกน การฺเยไณว มมานุปฺรสาทาทินา 
อุปกฺรเมณานุปฺรวฺฤตฺตึ กโรษิ ? สา ตสฺยา วฺฤทฺธายา วิศฺวสฺตา ภูตฺวา เอวมาห- อมฺพ, ศฺฤณุ วิชฺ าปฺยมฺ| 
เกฺลเศารตีว พาธฺเย, ปฺริยตํา มโมตฺปาทฺย มนุษฺยานฺเวษณํ กุรุ , โย'ภฺยนฺตร เอว สฺถานฺน จ ศงฺกนีโย 
ชนสฺย | วฺฤทฺธา กถยติ-เนห คฺฤเห ตถาวิโธ มนุษฺยะ สํวิทฺยเต, นาปิ ปฺรณยวานฺ กศฺจิตฺ ปฺรวิศติ, โย 
ชนสฺยาศงฺกนีโย ภเวตฺ | กตมะ ส มนุษฺโย ภวิษฺยติ ยสฺยาหํ วกฺษฺยามิ ? ตตะ สา วณกฺปตฺนี ตสฺยา 
วฺฤทฺธายาะ กถยติ- ยทฺยนฺโย มนุษฺย เอวํวิโธปกมยุกฺโต นาสฺติ, เอษ เอว เม ปุตฺโร ภวติ, ไนษ โลกสฺย 
ศงฺกนีโย ภวิษฺยติ | ตสฺยาสฺตยา วฺฤทฺธยา อภิหิตมฺ-กถํ นุ ปุตฺเรณ สารฺธํ รติกฺรีฑํา คมิษฺยสิ ? ยุกฺตํ          
สฺยาทนฺเยน มนุษฺเยณ สารฺธํ รติกีฑามนุภวิตุมฺ | ตตะ สา วณิกฺปตฺนี กถยติ-ยทฺยนฺโย'ภฺยนฺตโร มนุษฺโย 
น สํวิทฺยเต, ภวตุ เอษ เอว เม ปุตฺระ | ตยา วฺฤทฺธยา อภิหิตมฺ- ยเถปฺสิตํ กุรุ | ตตะ สา วฺฤทฺธยุวตี ตสฺย 
วณิชะ ปุตฺรสฺไยวาคมฺย ปฺฤจฺฉติ- วตฺส, ตรุโณ'สิ รูปาวําศฺจ | กึ ปฺรติษฺ โต'สฺยารฺเถน ? เตน ตสฺยา            
อภิหิตมฺ- กิเมตตฺ ? ตตะ สา วฺฤทฺธา กถยติ- ภวาเนวมภิรูปศฺจ ยุวา จ อสฺมินฺ วยสิ ตรุณยุวตฺยา สารฺธํ 
โศเภถาะ กีฑนฺ รมนฺ ปริจารยนฺ | กิเมว กามโภคปริหีนสฺติษฺ สิ ? วณิคฺทารกสฺตํ ศฺรุตฺวา ลชฺชาวฺย-          
ปตฺราปฺยสํลีนเจตาสฺตสฺยา วฺฤทฺธายาสฺตทฺวจนํ นาธิวาสยติ | ตตะ สา วฺฤทฺธา เอวํ ทฺวิรปิ ตฺริรปิ ตสฺย 
ทารกสฺย กถยติ- ตรุณยุวติสฺตวารฺเถ กฺเลเศารฺพาธฺยเต | ส วณิคฺทารโก ทฺวิรปิ  ตฺริรปฺยุจฺย -             
มานสฺตสฺยา วฺฤทฺธายาะ กถยติ- อมฺพ, กึ ตสฺยาสฺตรุณยุวตฺยาะ สํนิมิตฺเต กึจิทภิหิตมฺ ? ตตะ สา วฺฤทฺธา 
กถยติ- อุกฺตํ ตสฺยา มยา ตนฺนิมิตฺตมฺ | ตยา มมนิมิตฺเต น ปฺรติชฺ าตมฺ | สา จ ทาริกา หฺรีวฺย-          
ปตฺราปฺยคฺฤหีตา น กึจิทฺวกฺษฺยติ | น จ ศรีรมาวฺฤตํ กริษฺยติ | น ตฺวยา ตสฺยา วา อนฺเวษเณ ยตฺนะ 
กรณียะ | ตตสฺเตน วณิคฺทารเกณ ตสฺยา วฺฤทฺธายา อภิหิตมฺ-กุตฺราสฺมกํ สํคตํ ภวิษฺยติ ? ตยา อภิหิตมฺ-
มทีเย คฺฤเห | เตโนกฺตํ- กุตฺราวกาเศ ตตฺร คฺฤหมฺ ? ตโต'สฺย ตยา วฺฤทฺธยา คฺฤหํ วฺยปทิษฺฏมฺ | สา จ 
วฺฤทฺธา ตสฺยา วณิกฺปตฺนฺยาะ สกาศํ คตฺวา กถยติ- อิจฺฉาปิตะ ส โว'ยํ ทารกะ | สา กถยติ- กุตฺราวกาเศ 
สํคตํ ภวิษฺยติ ? มทีเย คฺฤเห | ส จ ทารกะ การฺยาณิ กฺฤตฺวา คฺฤหํ คตะ | อนุปูรฺเวณ ภุกฺตวา ตสฺยา 
มาตุะ กถยติ- คจฺฉามฺยหมฺ | วยสฺยคฺฤเห สฺวปฺสฺเย | ตโต'สฺย มาตฺราปฺยนุชฺ าตมฺ-คจฺฉ | ส ทารโก  
ลพฺธานุชฺ สฺตสฺยา วฺฤทฺธายา คฺฤหํ คตะ | ตสฺย ทารกสฺย ตสฺมินฺ คฺฤเห คตสฺย รติกีฑากาลมา -         
คมยมานสฺย ติษฺ โต นิศิกาลมปฺรตฺยภิชฺ าตมฺ | รูเป กาเล สา มาตา อสฺย วณิคฺทารกสฺย ตสฺมินฺเนว  
คฺฤเห รติกฺรีฑามนุภวนารฺถํ ตตฺไรว คตา | คตฺวา จ ตสฺมินฺ คฺฤเห วิกาลมวฺยกฺตึ วิภาวฺยมาเน รูปากฺฤเตา 
นิรฺคูเฒโนปจารตฺรเมณ รติกีฑํา ปุตฺเรณ สารฺธมนุภวิตุ  ปฺรวฺฤตฺตา ปาปเกนาสทฺธรฺเมณ | สา จ 
ปริกฺษีณายํา ราเตฺรา อนุภูตรติกีฑา สตโมนฺธกาเร กาลายาเมว รชนฺยามวิภาวฺยมานรูปากฺฤเตา             
สฺวคฺฤหํ คจฺฉติ | ส จาปิ วณิคฺทารโก รติกฺรีฑามนุภูย ปฺรภาตายํา รชนฺยํา ภาณฺฑาวารึ คตฺวา                
กุฏมฺพการฺยาณิ กโรติ | เอวํ ทฺวิรปิ ตฺริรปิ | ตตฺร วฺฤทฺธายา คฺฤเห รติกีฑามนุภวํศฺจ จิรกาลเมวํ               
วรฺตมาเนน รติกีฑากเมณ ตสฺย ทารกสฺย สา มาตา จินฺตยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตากิยตฺกาลมนฺยทฺคฺฤหมหเมวม-
วิภาวฺยมานรูปา รติกีฑามนุภวิษฺยามิ ? ยนฺนวหมสฺไยตตฺ รติกีฑากมํ ตถาวิธํ กฺรเมณ สํเวทเยยมฺ, ยถา  
อิไหว คฺฤเห รติกฺรีฑา ภเวตฺ | อิติ สํจินฺตฺย ตตฺไรว วฺฤทฺธาคฺฤเห คตฺวา รติกฺรีฑํา ปุตฺเรณ สารฺธมนุภูย 
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รชนฺยาะ กฺษเย สตโมนฺธการกาเล ตสฺย ทารกสฺโยปริมํ ปฺราวรณํ นิวสฺยาตฺมนียํา จ ศิโรตฺตรปฏฺฏิกํา 
ตฺยกฺตฺวา สฺวคฺฤหํ คตา | ส จ ทารกะ ปฺรภาตกาเล ตํา ปฏฺฏิกํา ศิรสิ มญฺจสฺยาวติษฺ นฺตี สํปศฺยติ |  
อาตฺมียาเมโวปริปฺราวรณโปตฺรีมลภมานสฺตตฺไรว ตํา ปฏฺฏิกํา สํลกฺษฺย ตฺยกฺตฺวา ภาณฺฑาวารี คตฺวา  
ยุคลมนฺยํ ปฺราวฺฤตฺย สฺวคฺฤหํ คตะ | ตตฺร จ คตะ สํปศฺยติ ตเมวาตฺมียํ ปฺราวรณํ ตสฺยา มาตุะ ศิรสิ           
ปฺราวฺฤตมฺ | ทฺฤษฺฏฺวา จ ตํา มาตรํ ปฺฤจฺฉติ- อมฺพ, กุโต'ยํ ตว ศิรสิ ปฺราวรโณ'ภฺยาคตะ ? ยตสฺตยา           
อภิหิตมฺ- อทฺยาปฺยหํ ตวามฺพา ? เอวํ จิรกาลํ ตว มยา สารฺธํ กามานฺ ปริภุญฺชโต'ทฺยาปฺยหํ ตตฺร ไส
วามฺพ ? ยตะ ส วณิคฺทารกสฺตถาวิธํ มาตฺฤวจนมุปศฺรุตฺย สํมูโฒ วิหฺวลเจตา ภูเมา นิปติตะ | ตตสฺ-          
ตยา ส มาตฺรา ฆฏชลปริเษเกณาวสิกฺตะ | ส ชลปริเษกาวสิกฺโต ทารกศฺจิเรณ กาเลน ปฺรตฺยาคตปฺ
ราณสฺตยา มาตฺรา สมาศฺวาสฺยเต-กิเมวํ เขทมุปาคตสฺตฺวมฺ ? อสฺมทียํ วจนมุปศฺรุตฺย ธีรมนา ภวสฺว | น 
เต วิษาทะ กรณียะ | ส ทารกสฺตสฺยาะ กถยติ-กถมหํ เขทํ น กริษฺยามิ สํโมหํ วา, เยน มยา เอวํวิธํ 
ปาปกํ กรฺม กฺฤตมฺ ? ตตะ ส ตยาภิหิตะ- น เต มนะศูกมสฺมินฺนรฺเถ อุตฺปาทยิตวฺยมฺ | ปนฺถาสโม 
มาตฺฤคฺรามะ | เยไนวํ หิ ยถา ปิตา คจฺฉติ, ปุตฺโร'ปิ เตไนว คจฺฉติ | น จาเสา ปนฺถา ปุตฺรสฺยานุคจฺฉโต 
โทษการโก ภวติ, เอวเมว มาตฺฤคฺรามะ | ตีรฺถสโม'ปิ จ มาตฺฤคฺรามะ | ยตฺไรว หิ ตีรฺเถ ปิตา สฺนาติ,  
ปุตฺโร'ปิ ตสฺมินฺ สฺนาติ, น จ ตีรฺถํ ปุตฺรสฺย สฺนายโต โทษการกํ ภวติ | เอวเมว มาตฺฤคฺรามะ | อปิ จ 
ปฺรตฺยนฺเตษุ ชนปเทษุ ธรฺมไตไวษา ยสฺยาเมว ปิตา อสทฺธรฺเมณาภิคจฺฉติ, ตาเมว ปุตฺโร'ปฺยธิคจฺฉติ | 
เอวมเสา วณิคฺทารโก มาตฺรา พหุวิไธรนุนยวจไนรฺวินีตโศกสฺตยา มาตฺรา ตสฺมินฺ ปาตเก'สทฺธรฺเม ปุนะ 
ปุนรตีว สํชาตราคะ ปฺรวฺฤตฺตะ | เตน จ เศฺรษฺ นา คฺฤเห เลขฺโย'นุเปฺรษิตะ | ภทฺเร, ธีโรรฺชิตมโหตฺ-          
สาหา ภวสฺว | อหมปิ เลขานุปทเมวาคมิษฺเย | สา วณิกฺปตฺนี ตถาวิธํ เลขารฺถํ ศฺรุตฺวา ไวมนสฺยชาตา 
จินฺตยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตามหานฺตํ กาลํ มม ตสฺยาคมนมุทีกฺษมาณายาะ | ตทา นาคตะ | อิทานี มยา             
เอวํวิเธโนปกฺรเมณ ปุตฺรํ จ ปริจริตฺวา ส จาคมิษฺยติ | ก อุปายะ สฺยาตฺ ยทหํ ตมิหาสํปฺราปฺตเมว               
ชีวิตาตฺ วฺยปโรปเยยมฺ ? อิติ สํจินฺตฺย ตํ ปุตฺรมาหูย กถยติ-ปิตฺรา เต เลขฺโย'นุเปฺรษิตะ อาคมิษฺยตีติ | 
ชานเส'สฺมาภิริทานี  กึ กรณียมิติ ? คจฺฉสฺว, ปิตรมสํปฺราปฺตเมว ฆาตย | ส กถยติ-กถมหํ ปิตรํ            
ฆาตยิษฺเย ? ยทา อเสา น ปฺรสหเต ปิตฺฤวธํ กรฺตุมฺ, ตทา ตยา มาตฺรา ภูโย'นุวฺฤตฺติวจไนรภิหิตะ- ตสฺยา
นุวฺฤตฺติวจไนรุจฺยมานสฺย กาเมษุ สํรกฺตสฺยาวฺยวสาโย ชาตะ ปิตฺฤวธํ ปฺรติ | กามานฺ ขลุ ปฺรติเสวโต น 
หิ กึจิตฺ ปาปกํ กรฺมากรณียมิติ วทามิ | ตตสฺเตโนกฺตมฺ- เกโนปาเยน ฆาตยามิ ? ตยา อภิหิตมฺ- อหเมํโว
ปายํ สํวิธาสฺเย | อิตฺยุกฺตฺวา วิษมาทาย สมิตายํา มิศฺรยิตฺวา มณฺฑิลกานฺ ปกฺตฺวา อนฺโย'ปิ จ นิรฺวิษาะ 
ปกฺตาะ | ยตสฺตํ ทารกมาหูย กถยติ-คจฺฉสฺว | อมี สวิษา มณฺฑิลกา นิรฺวิษาศฺจ | คฺฤหฺย ปิตฺฤสกาศํ                
คตฺวา จ ตสฺย วิศฺวสฺตสฺไยกตฺร ภุญฺชต เอตานฺ สวิษานฺ มณฺฑิลกานฺ ปฺรยจฺฉสฺว, อาตฺมนา จ นิรฺวิษานฺ 
ภกฺษย | ตตะ ส ทารกสฺเตน เลขวาหิกมนุษฺเยณ สารฺธํ ตานฺ มณฺฑิลกานฺ คฺฤหฺย คตะ ปิตฺฤสกาศมฺ | 
อาคมฺย ปิตา อสฺย อตีว ตํ ปุตฺรํ ทฺฤษฺฏฺวา อภิรูปปฺราสาทิกํ มเหศาขฺยํ ปฺราโมทฺยํ ปฺราปฺตะ | สหฺยาสหฺยํ 
ปฺฤษฺฏฺวา เตษํา วณิชามาขฺยาติ-อยํ ภวนฺโต'สฺมากํ ปุตฺระ | ยทา เตน ทารเกณ สํลกฺษิตํ สรฺวตฺร               
อหมเนน ปิตฺรา ปฺรติสํเวทิต อิติ, ตตสฺตํ ปิตรมาห- ตาต, อมฺพยา มณฺฑิลกาะ ปฺรเหณกมนุเปฺรษิตมฺ | 
ตตฺตาตะ ปริภุญฺชตุ | ปศฺจาตฺเตน ปิตฺรา สารฺธเมกผลายํา ภุญฺชตา ตสฺย ปิตุะ สวิษา มณฺฑิลกา ทตฺตาะ
, อาตฺมนา นิรฺวิษาะ ปฺรภกฺษิตาะ | ยโต'สฺย ปิตา ตานฺ สวิษานฺ มณฺฑิลกานฺ ภกฺษยิตฺวา มฺฤตะ | ตสฺย จ 
ปิตุะ กาลธรฺมณา ยุกฺตสฺย จ ทารโก น เกนจิตฺ ปาปกํ กรฺม กุรฺวาโณ'ภิศงฺกิโต วา ปฺรติสํเวทิโต วา |  
ปศฺจาตฺไตริษฺฏสฺนิคฺธสุหฺฤทฺภิรฺวณิคฺภะ โศจยิตฺวา ยตฺตตฺตุ กึจิตฺตสฺย วณิโช ภาณฺฑมาสีทฺธิรณฺยสุวรฺณํ 
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วา, ตตฺตสฺย ทารกสฺย ทตฺตมฺ | ส ทารกสฺตํ ภาณฺฑํ หิรณฺยสุวรฺณํ ไปตฺฤกํ คฺฤหฺม สฺวคฺฤหมนุปฺราปฺตะ | 
ตสฺย จ คตสฺย สฺวคฺฤหํ สา มาตา ปฺรจฺฉนฺนาสทฺธรฺเมณ ตํ ปุตฺ รํ  ปริจรมาณา รตึ นาธิคจฺฉติ ,                
อนภิรตรูปา จ ตํ ปุตฺรํ วทติ- กิยตฺกาลํ วยเมวํ ปฺรจฺฉนฺเนว กฺรเมณ รติกฺรีฑามนุภวิษฺยามะ ? ยนฺนุ                                
วยมสฺมาทฺเทศาทนฺยเทศานฺตรํ คตฺวา ปฺรกาศกฺรเมณ นิะศงฺกา ภูตฺวา ชายาปตีติ วิขฺยาตธรฺมาณะ สุขํ 
ปฺรติวเสม | ตตสฺเตา คฺฤหํ ตฺยกฺตฺวา มิตฺรสฺวชนสํพนฺธิวรฺคานปหาย ปุราณทาสีทาสกรฺมกรําสฺตฺยกฺตฺวา 
ยาวทรฺถชาตํ หิรณฺยสุวรฺณํ จ คฺฤหฺย อนฺยวิษยานฺตรํ คเตา | ตตฺร คตฺวา ชนปเทษุ วิขฺยาปยมาเนา 
ชายาปติกมิติ รติกฺรีฑามนุภวมาเนา วฺยวสฺถิเตา | ยาวทรฺหนฺ ภิกฺษุะ เกนจิตฺ กาลานฺตเรณ ชนปท-            
จาริกํา จรนฺ ตมธิษฺ านมนุปฺราปฺตะ | เตน ตตฺร ปิณฺฑปาตมนฺวาหิณฺฑตา วีถฺยํา นิษทฺย อยํ 
วณิคฺธรฺมณา สํวฺยวหารมาณะ ส ทารโก ทฺฤษฺฏะ | ทฺฤษฺฏฺวา จาโรคฺยยิตฺวา จาภิภาษฺโยกฺตะ- มาตุสฺเต 
กุศลมฺ? ส จ ทารกสฺตมรฺหนฺตํ ตถา อภิวทมานมุปศฺรุตฺย สํภินฺนเจตาะ สฺเวน ทุศฺจริเตน กรฺมณา ศงฺกิ
ตมนาศฺจินฺตยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ | ส วิจินฺตฺย มาตฺฤสกาศํ คตฺวา สํเวทยติ- ยติรภฺยาคตะ, โย'เสา อสฺมทฺ-          
คฺฤหมุปสํกฺรามติ, เอษ ส อิหาธิษฺ าเน ปฺรติสํเวทยิษฺยติ เอษ อสฺย ทารกสฺย มาเตติ | วยํ เจห           
ชายาปติกมิติ ขฺยาเตา | กถเมษ ศกฺยํ ฆาตยิตุมฺ ? ตตสฺตโยะ สํจินฺตฺย ตํ คฺฤหเมนมุปนิมนฺตฺรยิตฺวา           
ภุญฺชานํ ฆาตยามะ | ตตสฺตโยเรวํ สํจินฺตฺย โส'รฺหนฺ ภิกฺษุรนฺตรฺคฺฤหมุปนิมนฺตฺรยิตฺวา โภชยิตุมารพฺธะ | 
ส ทารโก คูฒศสฺโตฺร ภูตฺวา อรฺหนฺตํ โภชยิตุ  มาตฺรา สห นิรฺชนํ คฺฤหํ กฺฤตฺวา ส จารฺหทฺภิกฺษุรฺภุกฺตฺวา 
ตสฺมาทฺคฺฤหาทฺวิศฺรพฺธจารกฺรเมณ ปฺรตินิรฺคตะ | ตตสฺเตน ทารเกไณนมนฺตรฺคฺฤหวิศฺรพฺธจาร -              
กฺรมมเวกฺษฺย นิรฺคจฺฉนฺตํ ปราปฺฤษฺ ภูตฺวา ศรีเร'สฺย ศสฺตฺรํ นิปาตฺย ชีวิตาทฺ วฺยปโรปยติ | กามาศฺจ 
ลวโณทกสทฺฤศาะ | ยถา ยถา เสวฺยนฺติ, ตถา ตถา ตฺฤษฺณา วฺฤทฺธิมุปยาติ | ตสฺย ทารกสฺย สา มาตา ตํ 
ปุตฺรมสทฺธรฺเมณานุวรฺตมานา ตสฺมินฺเนวาธิษฺ าเน เศฺรษฺ ปุเตฺรณ สารฺธํ ปฺรจฺฉนฺนกามา อสทฺธรฺเมษุ 
สกฺตจิตฺตา ชาตา | ตสฺย ทารกสฺย ตถาวิธ อุปกฺรมะ ปฺรติสํวิทิตะ | ตตสฺเตน ตสฺย มาตุรุกฺตมฺ- อมฺพ 
นิวรฺตสฺเวทฺฤศาทฺโทษาตฺ | สา จ ตสฺมินฺ เศฺรษฺ ปุเตฺร สํรกฺตจิตฺตา ทฺวิรปิ ตฺริรปฺยุจฺยมานา น นิวรฺตเต | 
ตตสฺเตน นิษฺโกษสึ กฺฤตฺวา สา มาตา ชีวิตาทูยปโรปิตา | ยทา ตสฺย ตฺรีณฺยานนฺตรฺยาณิ ปริปูรฺณานิ, 
ตทา เทวตาภิรฺชนปเทษฺวาโรจิตมฺ- ปาป เอษ ปิตฺฤฆาตโก'รฺหทฺธาตโก มาตฺฤฆาตกศฺจ | ตฺรีณฺ-           
ยเนนานนฺตรฺยาณิ นรกกรฺมสํวรฺตนียานิ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ | ตตสฺเตนาธิษฺ านชเนน ตจฺฉรุตฺวา 
ตทธิษฺ านานฺนิรฺวาสิตะ | ส ยทา นิรฺวาสิตสฺตสฺมาทธิษฺ านาตฺ ตทา จินฺตยิตุ ปฺรวฺฤตฺตะ- อสฺติ จาสฺย 
พุทฺธศาสเน กศฺจิเทวานุนยะ ? เอวํ มนสิ กฺฤตมฺ- คจฺฉามิ, อิทานี ปฺรวฺรชามีติ | ส จ วิหารํ คตฺวา ภิกฺษุ-
สกาศมุปสํกฺรมฺย เอวํ กถยติ- อารฺย, ปฺรวฺรเชยมฺ | ตตสฺเตน ภิกฺษุณา อุกฺตมฺ-มา ตาวตฺ ปิตฺฤฆาตโก'สิ ? 
เตน ภิกฺษุรภิหิตะ- อสฺติ มยา ฆาติตะ ปิตา | ตตะ ปุนะ ปฺฤษฺฏะ-มา ตาวนฺมาตฺฤฆาตโก'สิ ? เตโนกฺตมฺ-
อารฺย, ฆาติตา มยา มาตา | ส ภูยะ ปฺฤษฺฏะ- มา ตาวทรฺหทฺวธสฺเต กฺฤตะ ? ตตะ ส กถยติ- อรฺหนฺนปิ 
ฆาติตะ | ตตสฺเตน ภิกฺษุณา อภิหิตะ- เอไกเกน เอษํา กรฺมาณามาจรณานฺน ปฺรวฺรชฺยารฺโห ภวสิ ,             
ปฺราเคว สมสฺตานามฺ | คจฺฉ วตฺส, นาหํ ปฺรวฺราชยิษฺเย | ตตะ ส ปุรุโษ'นฺยสฺย ภิกฺโษะ สกาศมุปสํกฺรมฺย             
กถยติ- อารฺย ปฺรวฺรเชยมฺ | ตตสฺเตนาปิ ภิกฺษุณา อนุปูรฺเวณ ปฺฤษฺฏฺวา ปฺรตฺยาขฺยาตะ | ตตะ           
ปศฺจาทนฺยสฺย ภิกฺโษะ สกาศํ คตะ | ตมปิ ตไถว ปฺรวฺรชฺยามายาจเต | เตนาปิ ตถา อนุปูรฺวกฺรเมณ 
ปฺฤษฺฏฺวา ปฺรสฺยาขฺยาตะ | ส ยทา ทฺวิรปิ ตฺริรปิ ปฺรวฺรชฺยามายาจมาโน'ปิ ภิกฺษุภิรฺน ปฺรวฺราชิตะ, ตทา 
อมรฺษชาตศฺจินฺตยิตุ  ปฺรวฺฤตฺตะ- ยา อปิ สรฺวสาธารณา ปฺรวฺรชฺยา, ตามหมปฺยายาจนฺน ลภามิ |                  
ตตสฺเตน ตสฺมินฺ วิหาเร ศยิตานํา ภิกฺษูณามคฺนิรฺทตฺตะ | ตสฺมินฺ วิหาเร'คฺนิ ทตฺวา อนฺยตฺร วิหารํ คตะ | 
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ตตฺราปิ  คตฺวา ภิกฺษูณามุปสํกฺรมฺย ปฺรวฺรชฺยามายาจเต | ไตรปิ ตไถวานุปูรฺ เวณ ปฺฤษฺฏฺวา                        
ปฺรตฺยาขฺยาตะ | ตตฺราปิ เตน ตไถว ปฺรติหตเจตสา อคฺนิรฺทตฺตะ | ตตฺราปิ วิหาเร พหโว ภิกฺษวะ 
เศากฺษาเศากฺษาศฺจ ทคฺธาะ | เอวํ ตสฺยาเนกานฺ วิหารานฺ ทหตะ สรฺวตฺร ศพฺโท วิสฺฤตะเอวํวิธศฺ -            
ไจวํวิธศฺจ ปาปกรฺมการี ปุรุโษ ภิกฺษุภฺยะ ปฺรวฺรชฺยามลภนฺ วิหารานฺ ภิกฺษู ศฺจ ทหตีติ | ส จ ปุรุโษ'              
นฺยวิหารํ ปฺรสฺถิตะ | ตตฺร จ วิหาเร โพธิสตฺตฺวชาตีโย ภิกฺษุะ ปฺรติวสติ ตฺฤปิตะ | เตน ศฺรุตํ ส เอวํ              
ทุษฺกรกรฺมการี ปุรุษ อิหาคจฺฉตีติ | ยตะ ส ภิกฺษุสฺตสฺย ปุรุษสฺยาสํปฺราปฺตสฺไยว ตสฺมินฺ วิหาเร                    
ปฺรตฺยุทฺคตะ | ส ตํ ปุรุษํ สเมตฺย กถยติ- ภทฺรมุข, กิเมตตฺ ? ยโต'สฺย ปุรุเษโณกฺตมฺ- อารฺย, ปฺรวฺรชฺยํา น 
ลภามิ | ตตสฺเตน ภิกฺษุณา ตสฺย ปุรุษสฺย ศิโร มุณฺฑาปยิตฺวา กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ทตฺตานิ | ปศฺจาตฺ ส 
ปุรุษะ กถยติ- อารฺย, ศิกฺษาปทานิ เม'นุปฺรยจฺฉ | ตตสฺเตน ภิกฺษุณา อุกฺตะ- กึ เต ศิกฺษาปไทะ                
ปฺรโยชนมฺ ? เอวํ สรฺวกาลํ วทสฺว- นโม พุทฺธาย, นโม ธรฺมาย, นมะ สํฆาเยติ | ปศฺจาตฺ ส ภิกฺษุสฺตสฺย           
ปุรุษสฺย ธรฺมเทศนามารพฺธะ กรูตุมฺ- ตฺวเมวํวิธศฺไจวํวิธศฺจ ปาปกรฺมการี สตฺตฺโว ยทิ กทาจิตฺพุทฺธศพฺทํ 
ศฺฤโณษิ, สฺมฺฤตึ ปฺรติลเภถาะ | อถาเสา ตฺริปิโฏ ภิกฺษุศฺจฺยุตะ กาลคโต เทเวษูปปนฺนะ | ส จาปิ                 
ปุรุษศฺจฺยุตะ กาลคโต นรเกํษูปปนฺนะ || 
 ยโต ภควานาห- กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษวะ ? โย'เสา อตีเต'ธฺวนิ ภิกฺษุะ ตฺริปิฏ อาส, อหเมว ส 
เตน กาเลน เตน สมเยน | โย'เสา ปาปกรฺมการี สตฺตฺโว มาตาปิตฺรรฺหทฺธาตกะ, เอษ เอว ธรฺมรุจิะ | อิทํ 
มม ตฺฤตีเย'สํขฺเยเย'สฺย ธรฺมรุเจรฺทรฺศนมฺ | ตทหํ สํฆาย กถยามิ-จิรสฺย ธรฺมรุเจ, สุจิรสฺย ธรฺมรุเจ, สุจิร
จิรสฺย ธรฺมรุเจ | ยาวจฺจ มยา ภิกฺษวสฺตฺริภิรสํขฺเยไยะ ษฑฺภิะ ปารมิตาภิรนฺไยศฺว ทุษฺกรศตสหสฺไรรนุตฺ
ตรา สมฺยกฺสํโพธิะ สมุทานีตา, ตาวทเนน ธรฺมรุจินา ยทฺภูยสา นรกติรฺยกฺษุ กฺษปิตมฺ || 
  อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
   ธรฺมรุจฺยวทานมษฺฏาทศมฺ || 
 

เรื่องท่ี 19 ชฺโยติษฺกาวทานมฺ 

 พุทฺโธ ภควานฺ ราชคฺฤเห วิหรติ เวณุวเน กลนฺทกนิวาเป | ราชคฺฤเห นคเร สุภทฺโร นาม 
คฺฤหปติะ ปฺรติวสติ อาฒฺโย มหาธโน มหาโภคะ | โส'ตฺยรฺถํ นิรฺคฺรนฺเถษฺวภิปฺรสนฺนะ | เตน สทฺฤศาตฺ   
กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | ส ตยา สารฺธํ กฺรีฑติ รมเต ปริจารยติ | ตสฺย กฺรีฑโต รมมาณสฺย ปริจารยตะ            
กาลานฺตเรณ ปตฺนี อาปนฺรสตฺตฺวา สํวฺฤตฺตา | ภควานฺ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ราชคฺฤหํ 
ปิณฺฑาย ปฺราวิกฺษตฺ | ราชคฺฤหํ ปิณฺฑาย จรนฺ เยน สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ |           
อทฺ ร ากฺษี ตฺ  สุ ภทฺ โ ร  คฺฤหปติ รฺ ภควนฺตํ  ทู ร า เทว  |  ทฺ ฤษฺฏ วา  จ  ปุนะ ปตฺนี มาทาย เยน                         
ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควนฺตมิทมโวจตฺ- ภควนฺ, อิยํ เม ปตฺนี อาปนฺนสตฺตฺวา               
สํวฺฤตฺตา | กึ ชนยิษฺยตีติ | ภควานาห- คฺฤหปเต, ปุตฺรํ ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ 
ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยติ | เตน ภควตะ           
ศุจินะ ปฺรณีตสฺย ขาทนียโภชนียสฺย ปาตฺรปูโร ทตฺตะ | ภควานาโรคฺย อิตฺยุกฺตฺวา ปิณฺฑปาตมาทาย 
ปฺรกฺรานฺตะ | ตสฺย นาติทูเร ภูริกสฺติษฺ ติ | ส สํลกฺษยติ- ยทปฺยสฺมากเมกํ ภิกฺษากุลมฺ, ตทปิ ศฺรมโณ 
เคาตโม'นฺวาวรฺตยติ | คจฺฉามิ, ปศฺยามิ กึ ศฺรมเณน เคาตเมน วฺยากฺฤตมิติ | ส ตตฺร คตฺวา กถยติ- 
คฺฤหปเต, ศฺรมโณ เคาตม อาคต อาสีตฺ ? อาคตะ | กึ เตน วฺยากฺฤตมฺ ? อารฺย, มยา ตสฺย ปตฺนี              
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ทรฺศิตา - กึ  ชนยิษฺยติ  ? ส กถยติ - ปุตฺรํ  ชนยิษฺยติ ,  กุลมุทฺทฺ โยตยิษฺยติ ,  ทิวฺยมานุษี   ศฺริยํ                     
ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ | ส ภูริโก           
คณิเตฺร กฺฤตาวี ศฺเวตวรฺณํา คฺฤหีตฺวา คณยิตุมารพฺธะ- ปศฺยติ ยถา ภควตา วฺยากฺฤตํ ตตฺสรฺวํ ตไถว | ส 
สํลกฺษยติ- ยทิ อนุสํวรฺณยิษฺยามฺยหมฺ, คฺฤหปติรฺภูยสฺยา มาตฺรยา ศฺรมณสฺย เคาตมสฺยาภิปฺรศํสฺยติ | 
ตทตฺร กึจิทฺ สํวรฺณยิตวฺยํ กึจิตฺ วิวรฺณยิตวฺยมิติ วิทิตฺวา หสฺเตา สํปริวรฺตยติ, มุขํ จ วิภณฺฑยติ | สุภทฺโร 
คฺฤหปติะ กถยติ- อารฺย, กึ หสฺเตา สํปริวรฺตยสิ มุขํวิภณฺฑยสีติ ? ส กถยติ- คฺฤหปเต, อตฺร กึจิตฺ สตฺยํ 
กึจินฺมฺฤษา | อารฺย, กึ สตฺยํ กึ วา มฺฤษา ? คฺฤหปเต, ยทเนโนกฺตํ ปุตฺรํ ชนยิษฺยตีติ, อิทํ สตฺยํ กถยติ | 
กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยตีตีทมปิ สตฺยมฺ | อคฺรชฺโยติริติ สํชฺ า | มนฺทภาคฺยะ ส สตฺตฺโว ชาตมาตฺร เอวาคฺนินา 
กุลํ ธกฺษฺยติ | ยตฺ กถยติ- ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยตีติ, อิทํ มฺฤษา | คฺฤหปเต, อสฺติ กศฺจิตฺ ตฺวยา 
ทฺฤษฺโฏ มนุษฺยภูโต ทิวฺยมานุษี  ศฺรยิํ ปฺรตฺยนุภวนฺ ? ยตฺกถยติ- มม ศาสเน ปฺรวฺรชิษฺยตีติ, อิทํ สตฺยมฺ | 
ยทา อสฺย น ภกฺตํ น วสฺตฺรมฺ, ตทา นิศฺจเยน ศฺรมณสฺย เคาตมสฺยานฺติเก ปฺรวฺรชิษฺยติ | สรฺวกฺเลศ-            
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ , อิทํ มฺฤษา | ศฺรมณสฺไยว ตาวทฺเคาตมสฺย สรฺวกฺเลศ-                
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ นาสฺติ, ปฺราเควาสฺย ภวิษฺยตีติ | สุภทฺโร วิษาทมาปนฺนะ กถยติ- อารฺย, อตฺร มยา 
กถํ ปฺรติปตฺตวฺยมิติ ? ภูริกะ กถยติ- คฺฤหปเต, วยํ ปฺรวฺรชิตาะ ศมานุศิกฺษาะ | ตฺวเมว ชานีเษ |                
อิตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | สุภทฺระ สํลกฺษยติ- สรฺวถา ปริตฺยาชฺโย 'เสา อิติ วิทิตฺวา ส ไภษชฺยํ                 
ทาตุมารพฺธะ | จรมภวิโก'เสา สตฺตฺวะ | ตทสฺย ไภษชฺยารฺถาย สฺยาทิติ | ส ตสฺยา วามกุกฺษึ                    
มรฺทิตุมารพฺธะ | ส ครฺโภ ทกฺษิณํ กุกฺษึ คตะ | สุภทฺโร ทกฺษิณกุกฺษึ มรฺทิตุมารพฺธะ | ส วามํ กุกฺษึ            
คตะ | อสฺถานเมตทนวกาโศ ยจฺจรมภวิกะ สตฺตฺโว'ตราทุจฺฉิทฺย กาลํ กริษฺยติ อปฺราปฺเต อาศฺรวกฺษเย | 
สา คฺฤหปติปตฺนี กุกฺษิณา มฺฤทฺยมาเนน วิโกฺรษฺฏมารพฺธา | ปฺราติเวศฺไยะ ศฺรุตมฺ | เต ตฺวริตตฺวริตํ 
คตาะ ปฺฤจฺฉนฺติ- ภวนฺตะ, กิมิยํ คฺฤหปติปตฺนี วิเราติ ? สุภทฺระ กถยติ- กุกฺษิมตฺเยษา | นูนมสฺยาะ           
ปฺรสวกาล อิติ | เต ปฺรกฺรานฺตาะ | สุภทฺระ สํลกฺษยติ- น ศกฺยมสฺยา อโตฺรปสํกฺรมํ กรฺตุมฺ | อรณฺยํ          
นยามีติ | สา เตนารณฺยํ นีตฺวา ตโถปกฺรานฺตา ยถา กาลคตา ส ตํา ปฺรจฺฉนฺนํ คฺฤหมานีย สุหฺฤตฺ-            
สํพนฺธิพานฺธวานํา ปฺราติเวศกานํา จ กถยติ- ภวนฺตะ, ปตฺนี เม กาลคเตติ | เต วิโกฺรษฺฏมารพฺธาะ | สา 
ไตรฺวิโกฺรศทฺภิรฺนีลปีตโลหิตาวทาไตรฺวสฺไตฺระ ศิษิกามลํกฺฤตฺย ศีตวนํ ศฺมศานมภินิรฺหฺฤตา | นิรฺคฺรนฺไถะ 
ศฺรุตมฺ- เต หฺฤษฺฏปฺรมุทิตาศฺฉตฺรปตากา อุจฺฉฺรยิตฺวา ราชคฺฤหสฺย นครสฺย รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเก         
อุปาหิณฺฑมานา อาโรจยนฺติ- ศฺฤณฺวนฺตุ ภวนฺตะ | ศฺรมเณน เคาตเมน สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตะ ปตฺนี           
วฺยากฺฤตา- ปุตฺรํ ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย 
สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยติ | สา จ กาลคตา ศีตวนศฺมศานมภินิรฺหฺฤตา | ยสฺย 
ตาวทฺวฺฤกฺษมูลเมว นาสฺติ, กุตสฺตสฺย ศาขาปตฺรผลํ ภวิษฺยตีติ ? อตฺรานฺตเร นาสฺติ กึจิทฺพุทฺธานํา            
ภควตามชฺ าตมทฺฤษฺฏมวิทิตมวิชฺ าตมฺ | ธรฺมตา ขลุ พุทฺธานํา ภควตํา มหาการุณิกานํา โลกา
นุคฺรหปฺรวฺฤตฺตานาเมการกฺษาณํา ศมถวิปศฺยนาวิหารริณํา ตฺริทมถวสฺตุกุศลานํา จตุโรโฆตฺตีรฺณานํา 
(จตุ)ฤทฺธิปาทจรณตลสุปฺรติษฺ  ิตานํา จตุรฺษุ สํคฺรหวสฺตุษุ ทีรฺฆราตฺรกฺฤตปริจยานํา จตุรฺไวศารทฺย - 
วิศารทานํา ปญฺจางฺควิปฺรหีณานํา ปญฺจคติสมติกฺรานฺตานํา ษฑงฺคสมนฺวาคตานํา ษฏ ปารมิตา-          
ปริปูรฺณานามสํหตวิหาริณํา สปฺตโพธฺยงฺคกุสุมาฒฺยานามษฺฏางฺคมารฺคเทศิกานํา นวานุปูรฺววิหาร -           
สมาปตฺติกุศลานํา ทศพลวลินํา ทศทิกฺสมาปูรฺณยศสํา ทศศตวศวรฺติปฺรติวิศิษฺฏานํา ตฺรี ราเตฺระ            
ตฺริรฺทิวสสฺย พุทฺธจกฺษุษา โลกํ วฺยวโลกฺย ชฺ านทรฺศนํ ปฺรวรฺตเต- โก หียเต, โก วรฺธเต, กะ                 
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กฺฤจฺฉฺรปฺราปฺตะ,  กะ สํกฏปฺราปฺตะ, กะ สํพาธปฺราปฺตะ,  กะ กฺฤจฺฉฺรสํกฏสํพาธปฺราปฺตะ ,                  
โก'ปายนิมฺนะ, โก'ปายปฺรวณะ, โก'ปายปฺราคฺภาระ, กมหมปายาทุทฺหฺฤตฺย สฺวรฺเค โมกฺเษ จ             
ปฺรติษฺ าปเยยมฺ, กสฺยานวโรปิตานิ กุศลมูลานฺยวโรปเยยมฺ , กสฺยาวโรปิตานิ ปริปาจเยยมฺ, กสฺย           
ปริปกฺกานิ วิโมจเยยมฺ | อาห จ- 
 

  อปฺเยวาติกฺรเมทฺเวลํา สาคโร มกราลยะ | 
  น ตุ ไวเนยวตฺสานํา พุทฺโธ เวลามติกฺรเมตฺ ||1|| อิติ || 
 

 อถ ภควานนฺยตรสฺมินฺ ปฺรเทเศ สฺมิตมการฺษีตฺ | ธรฺมตา ขลุ ยสฺมินฺ สมเย พุทฺธา ภควนฺตะ          
สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ, ตสฺมินฺ สมเย นีลปีตโลหิตาวทาตา อรฺจิโษ มุขานฺนิศฺจารฺย กาศฺจิทธสฺตาทฺคจฺฉนฺติ, 
กาศฺจิทุปริษฺฏาทฺคจฺฉนฺติ | ยา อธสฺตาทฺคจฺฉนฺติ, ตาะ สํชีวํ กาลสูตฺรํ สํฆาตํ เรารวํ มหาเรารวํ ตปนํ ปฺร
ตาปนมวีจิมรฺพุทํ นิรรฺพุทมฏฏํ หหวํ หุหวมุตฺปลํ ปทฺม มหาปทฺมํ นรกํ คตฺวา เย อุษฺณนรกาสฺเตษุ         
ศีตีภูตา นิปตนฺติ | เตน เตษํา สตฺตฺวานํา การณาวิเศษาะ ปฺรติปฺรสฺรพฺธาะ | เตษาเมวํ ภวติ- กึ นุ วยํ 
ภวนฺต อิตศฺจฺยุตาะ, อาโหสฺวิทนฺยตฺโรปปนฺนา อิติ | เตษํา ปฺรสาทสํชนนารฺถํ ภควานฺ นิรฺมิตํ วิสรฺชยติ | 
เตษํา นิรฺมิตํ ทฺฤษฺฏวา เอวํ ภวติ- น หฺเยว วยํ ภวนฺต อิตศฺจฺยุตาะ, นาปฺยนฺยตฺโรปปนฺนาะ | อปิ               
ตฺวยมปูรฺวทรฺศนะ สตฺตฺวะ, อสฺยานุภาวาทสฺมากํ การณาวิเศษาะ ปฺรติปฺรสฺรพฺธาะ อิติ | เต นิรฺมิเต          
จิตฺตมภิปฺรสาทฺย ตนฺนรกเวทนียํ กรฺม กฺษปยิตฺวา เทวมนุษฺเยษุ ปฺรติสํฆึ คฺฤณนฺติ ยตฺร สตฺยานํา                    
ภาชนภูตา ภวนฺติ | ยา อุปริษฺฏาทฺคจฺฉนฺติ , ตาศฺจาตุรฺมหาราชกายิกานฺ เทวํสฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ              
ยามําสฺตุษิตานฺนิรฺมาณรตีนฺ ปรนิรฺมิตวศวรฺติโน พฺรหฺมกายิกานฺ พฺรหฺมปุโรหิตานฺ มหาพฺรหฺมณะ            
ปรีตฺตาภานปฺรมาณาภานาภาสฺวรานฺ  ปรีตฺตศุภานปฺรมาณศุภานฺ  ศุภกฺฤตฺสฺนานนภฺ รกานฺ                     
ปุณฺยปฺรสวานฺ พฺฤหตฺผลานตปานฺ สุทฺฤศานฺ สุทรฺศนานกนิษฺ านฺ เทวานฺ คตฺวา อนิตฺยํ  ทุะขํ                    
ศูนฺยมนาตฺเมตฺยุทฺโธษยนฺติ | คาถาทฺวยํ จ ภาษนฺเต- 
 

  อารภธฺวํ นิษฺกฺรามต ยุชฺยธฺวํ พุทฺธศาสเน | 
  ธุนีต มฺฤตฺยุนะ ไสนฺยํ นฑาคารมิว กุญฺชระ ||2|| 
 

  โย หฺยสฺมินฺ ธรฺมวินเย อปฺรมตฺตศฺจริษฺยติ | 
  ปฺรหาย ชาติสํสารํ ทุะขสฺยานฺตํ กริษฺยติ ||3|| 
 

 อถ ตา อรฺจิษสฺตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺรํ โลกธาตุมนฺวาหิณฺฑฺย ภควนฺตเมว ปฺฤษฺ ตะ           
ปฺฤษฺ ตะ สมนุคจฺฉนฺติ | ภควต อาสฺเย'นฺตรฺหิตาะ | อถายุษฺมานานนฺทะ กฺฤตกรปุโฏ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉ- 

  นานาวิโธ รงฺคสหสฺรจิตฺโร 
        วกฺตฺรานฺตรานฺนิษฺกสิตะ กลาปะ | 
  อวภาสิตา เยน ทิศะ สมนฺตา- 
        ทฺทิวากเรโณทยตา ยไถว ||4|| 
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คาถาศฺจ ภาษเต- 

  วิคโตทฺภวา ไทนฺยมทปฺรหีณา 
        พุทธฺา ชคตฺยุตฺตมเหตุภูตาะ | 
  นาการณํ ศงฺขมฺฤณาลเคารํ 
        สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ชินา ชิตารยะ ||5|| 
 

  ตตฺกาลํ สฺวยมธิคมฺย ธีร พุทฺธฺยา 
        โศฺรตฺฦณํา ศฺรมณ ชิเนนฺทฺร กางฺกฺษิตานามฺ | 
  ธีราภิรฺมุนิวฺฤษ วาคฺภิรุตฺตมาภิ- 
        รุตฺปนฺนํ วฺยปนย สํศยํ สูภาภิะ ||6|| 
 

  นากสฺมาลฺลวณชลาทฺริราชไธรฺยาะ 
        สํพุทฺธาะ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ ธีราะ | 
  ยสฺยารฺเถ สฺมิตมุปทรฺศยนฺติ นาถา- 
        สฺตํ โศฺรตุ สมภิลษนฺติ เต ชเนาฆาะ ||7|| อิติ || 
 

 ภควานาห- เอวเมตทานนฺท, เอวเมตตฺ | นาเหตุปฺรตฺยยมานนฺท ตถาคตา อรฺหนฺตะ 
สมฺยกฺสํพุทฺธาะ สฺมิตํ ปฺราวิษฺกุรฺวนฺติ | คจฺฉ อานนฺท, ภิกฺษูณามาโรจย- ตถาคโต ภิกฺษวะ ศฺมศาน-          
จาริกํา คนฺตุกามะ | โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธํ ศฺมศานจาริกํา คนฺตุมฺ , ส จีวรกาณิ                   
คฺฤหฺณาตุ | เอวํ ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย ภิกฺษูณามาโรจยติ - ตถาคต                  
อายุษฺมนฺตะ ศฺมศานจาริกํา คนฺตุกามะ| โย ยุษฺมากมุตฺสหเต ตถาคเตน สารฺธํ ศฺมศานจาริกํา คนฺตุมฺ, ส 
จีวรกาณิ คฺฤหฺณาตุ | เอวมายุษฺมนฺนิติ เต ภิกฺษวะ สรฺเว สํศฺรุตฺย ภควตฺสกาศมุปคตาะ | อถ ภควานฺ 
ทานฺโต ทานฺตปริวาระ ศานฺตะ ศานฺตปริวาโร มุกฺโต มุกฺตปริวาร อาศฺวสฺต อาศฺวสฺตปริวาโร วินีโต วินีต
ปริวาโร'รฺหนฺนรฺหตฺปริวาโร วีตราโค วีตราคปริวาระ ปฺราสาทิกะ ปฺราสาทิกปริวาโร วฺฤษภ อิว         
โคคณปริวฺฤโต คชราช อิว กลภคณปริวฺฤตะ สึห อิว ทํษฺฏคณปริวฺฤโต หํสราช อิว หํสคณปริวฺฤตะ 
สุปรฺณีว ปกฺษิคณปริวฺฤโต วิปฺร อิว ศิษฺยคณปริวฺฤตะ สุไวทฺย อิวาตุรคณปริวฺฤตะ ศูร อิว โยธคณปริวฺฤ
โต เทศิก อิวาธฺวคณปริวฺฤตะ สารฺถวาห อิว วณิคฺคณปริวฺฤตะ เศฺรษฺ ว เปารชนปริวฺฤตะ โกฏฏราช 
อิว มนฺตฺริคณปริวฺฤตศฺจกฺรวรฺตีว ปุตฺรสหสฺรปริวฺฤตศฺจนฺทฺร อิว นกฺษตฺรคณปริวฺฤตะ สูรฺย อิว                     
รศฺมิสหสฺรปริวฺฤโต ธฺฤตราษฺฏร อิว คนฺธรฺวคณปริวฺฤโต วิรูฒก อิว กุมฺภาณฺฑคณปริวฺฤโต ธนท อิว 
ยกฺษคณปริวฺฤโต เวมจิตฺรีวาสุรคณปริวฺฤตะ ศกฺร อิว ตฺริทศคณปริวฺฤโต พฺรหฺเมว พฺรหฺมกายิกปริวฺฤตะ 
สฺติมิต อิว ชลนิธิะ สชล อิว ชลธโร วิมท อิว คชปติะ สุทานฺไตรินฺทฺริไยรสํกฺโษภิเตรฺยาปถปฺรจาโร             
ทฺวาตฺรึศตา มหาปุรุษลกฺษไณะ สมลํกฺฤโต'ศีตฺยา จานุวฺยญฺชไนรฺวิราชิตคาตฺโร วฺยามปฺรภาลํกฺฤตมูรฺติะ 
สูรฺยสหสฺราติเรกปฺรโภ ชงฺคม อิว รตฺนปรฺวตะ สมนฺตโต ภทฺรโก ทศภิรฺพไลศฺจตุรฺภิรฺไวศารทฺไยสฺตฺริ-          
ภิราเวณิไกะ สฺมฺฤตฺยุปสฺถาไนรฺมหากรุณยา จ สมนฺวาคต อาชฺ าตเกาณฺฑินฺยาศฺวชิทฺพาษฺป -                
มหานามภทฺริกศาริปุตฺรเมาทฺคลฺยายนกาศฺยปยศะปูรฺณปฺรภฺฤติมหาศฺราวไกะ ปริวฺฤโต 'นฺเยน จ มหตา 
ภิกษฺุสํเฆน อเนไกศฺจ ปฺราณิศตสหสฺไระ ศีตวนํ มหาศฺมศานํ สํปฺรสฺถิตะ | อษฺฏาทศานุศํสา พุทฺธจาริกา
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ยามิตฺยเนกานิ เทวตาศตสหสฺราณิ ภควตะ ปฺฤษฺ ตะ ปฺฤษฺ โต'นุพทฺธานิ | ศีตวนานุคุณาศฺจ วายโว 
วายิตุมารพฺธาะ || 
 ราชคฺฤหาตฺ ทฺเวา พาลทารเกา พฺราหฺมณทารกะ กฺษตฺริยทารกศฺจ พหิรฺนิรฺคตฺย กฺรีฑตะ | 
ตโยะ กฺษตฺริยทารโก'วคาฒศฺราทฺโธ พฺราหฺมณทารโก น ตถา | ส พฺราหฺมณทารกะ กฺษตฺริยทารกสฺย 
กถยติ- วยสฺย, ภควตา สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตะ ปตฺนี วฺยากฺฤตา- ปุตฺรํ ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺย
มานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ | 
สา จ มฺฤตา กาลคตา ศีตวนํ ศฺมศานํ นิรฺหฺฤตา- มา ไหว ภควตา ภาษิตํ วิตถํ สฺยาทิติ | ส กฺษตฺริย- 
ทารโก คาถํา ภาษเต- 
 

  สจนฺทฺรตารํ ปฺรปเตทิหามฺพรํ 
        มหี สไศลา สวนา นโภ วฺรเชตฺ | 
  มโหทธีนามุทกํ กฺษยํ วฺรเช- 
        นฺมหรฺษยะ สฺยุรฺน มฺฤษาภิธายินะ ||8|| อิติ || 
 

 ส จ พฺราหฺมณทารกะ กถยติ- วยสฺย, ยทฺเยวมฺ, คจฺฉามะ ศีตวนํ มหาศฺมศานํ ปศฺยามะ ? 
วยสฺย, คจฺฉามะ | เตา สํปฺรสฺถิเตา | ภควําศฺจ ราชคฺฤหานฺนิรฺคตะ | อทฺรากฺษีตฺ ส กฺษตฺริยทารโก 
ภควนฺตํ ทูราเทว | ทฺฤษฏฺวา จ ปุนรฺคาถํา ภาษเต- 
 

  อนุทฺธโต วิคตกุตูหโล มุนิ- 
        รฺยถา วฺรชตฺเยษ ชเนาฆสํวฺฤตะ | 
  นิะสํศยํ ปรคณวาทิมรฺทโน 
        นทสฺยเต มฺฤคปตินาทมุตฺตมมฺ ||9|| 
 

  ยถา หฺยมี ศีตวโนนฺมุโขตฺสุกาะ  
        ปฺรวานฺติ วาตา หิมปงฺกศีตลาะ | 
  ปฺรยานฺติ นูนํ พหโว ทิเวากโส 
        นิรีกฺษิต ุศากฺยมุเนรฺวิกุรฺวิตมฺ ||10|| อิติ || 
 

 ราชฺ า พิมฺพิสาเรณ ศฺรุตมฺ- ภควตา สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตะ ปตฺนี วฺยากฺฤตา - ปุตฺรํ              
ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศ-                         
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยติ | สา จ มฺฤตา กาลคตา ศีตวนํ ศฺมศานมภินิรฺหฺฤตา | ภควําศฺจ  
สศฺราวกสํฆะ ศีตวนํ สํปฺรสฺถิต อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรสฺไยตทภวตฺ- น ภควานฺ นิรรฺถกํ ศีตวนํ คจฺฉติ | นูนํ 
ภควานฺ สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตะ ปตฺนีมาคมฺย มหทฺวิ เนยการฺยํ  กรฺตุกาโม ภวิษฺยติ | ปศฺยามีติ |                  
โส'ปฺยนฺตะปุรกุมารามาตฺยเปารชานปทปริวฺฤโต ราชคฺฤหานฺนิรฺคนฺตุมารพฺธะ | อทฺรากฺษีตฺ ส กฺษตฺริย-
กุมารโก ราชานํ มาคธศฺเรณฺยํ พิมฺพิสารํ ทุราเทว | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺคาถํา ภาษเต- 
 

  ยถา หิ เศฺรณฺโย มคธาธิโป หฺยยํ 
        วินิรฺยเยา ราชคฺฤหาตฺ สพานฺธวะ | 
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  ปฺรวรฺตเต เม หฺฤทิ นิศฺจิตา มติ- 
        รฺมหาชนสฺยาภฺยุทโย ภวิษฺยติ ||11|| อิติ || 
 

 ชนกาเยน ภควนฺตํ ทฺฤษฺฏ วา วิวรมนุปฺรทตฺตมฺ | ภควานฺ สฺมิโตนฺมุโข มหาชนมธฺยํ                 
ปฺรวิษฺฏะ | นิรฺคฺรนฺถา ภควนฺตํ สฺมิโตนฺมุขํ ทฺฤษฺฏวา สํลกายนฺติ- ยถา ศฺรมโณ เคาตมะ สฺมิโตนฺมุโข 
มหาชนมธฺยํ ปฺรวิษฺฏะ, นูนมยํ โพธิสตฺตฺโว น กาลคตะ | ไตะ สุภทฺโร คฺฤหปติรุกฺตะ- คฺฤหปเต, นนฺวยํ 
สตฺตฺโว มนฺทภาคฺโย น กาลคต อิติ | ส กถยติ- อารฺย ยทฺเยวมฺ, กถมตฺร ปฺรติปตฺตวฺยมิติ ? เต กถยนฺติ-    
คฺฤหปเต, วยํ ศมาตฺตศิกฺษาะ, ตฺวเมว ชฺ าสฺยสีติ | ส ตํา ปตฺนี  จิตายามาโรปฺย ธฺมาปยิตุมารพฺธะ | 
ตสฺยาะ สรฺวะ กาโย ทคฺธะ สฺถาปยิตฺวา กุกฺษิสามนฺตกมฺ | ตถาเสา กุกฺษิะ สฺผุฏิตะ, ปทฺมํ ปฺราทุรฺภูตมฺ | 
ตสฺย โจปริปทฺมกรฺณิกายํา กุมาโร นิษณฺโณ'ภิรูโป ทรฺศนียะ ปฺราสาทิกะ | ตํ ทฺฤษฺฏวา อเนกานิ           
ปฺราณิศตสหสฺราณิ ปรํ วิสฺมยมุปคตานิ | นิรฺคฺรนฺถา นิปาตมทมานา นจ (นษฺฏ ?) ปฺรภาวาะ   
สํวฺฤตฺตาะ | ตตฺร ภควานฺ สุภทฺรํ คฺฤหปติมามนฺตฺรยเต- คฺฤหปเต, คฺฤหาณ กุมารมฺ | ส นิรฺคฺรนฺถานํา  
มุขมวโลกิตุมารพฺธะ | เต กถยนฺติ- คฺฤหปเต, ยทิ ปฺรชฺวลิตาเมตํา จิตํา ปฺรเวกฺษฺยสิ, สรฺเวณ สรฺวํ น 
ภวิษฺยสีติ | ส น ปฺรติคฺฤหฺณาติ | ตตฺร ภควานฺ ชีวกํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต- คฺฤหาณ ชีวก กุมารกมิติ | 
ส สํลกฺษยติ- อสฺถานมนวกาโศ ภควานฺ มามสฺถาเน นิโยกฺษฺยติ | คฺฤหฺณามีติ | เตน นิรฺวิศงฺเกน จิตํา         
วิคาหฺย คฺฤหีตะ | 
 

  วิคาหตสฺตสฺย ชินาชฺ ยา จิตํา 
        ปฺรติคฺฤหฺณตศฺจาคฺนิคตํ กุมารกมฺ | 
  ชินปฺรภาวานฺมหโต หุตาศนะ 
        กฺษเณน ชาโต หิมปงฺกศีตละ ||12|| 
 

 ตโต ชีวกํ กุมารภูตมิทมโวจตฺ- ชีวก, มาสิ กฺษต อุปหโต เวติ ? ส กถยติ- ราชกุเล'หํ 
ภทนฺต  ชาโต ราชกุเล วฺฤทฺธะ | นาภิชานามิ โคศีรฺษจนฺทนสฺยาปีทฺฤศํ เศาตฺยํ ยทฺภควตา อธิษฺ  ิตายาศฺ
จิตายาะ | ตตฺร ภควานฺ สุภทฺรํ คฺฤหปติมามนฺตฺรยเต- คฺฤหาเณทานี  คฺฤหปเต กุมารมิติ | ส                    
มิถฺยาทรฺศนวิหตะ | ตถาปิ น สํปฺรติปทฺยเต | นิรฺคฺรนฺถานาเมว มุขํ วฺยวโลกยติ | เต กถยนฺติ- คฺฤหปเต, 
อยํ สตฺตฺโว'ตีว มนฺทภาคฺโย โย หิ นาม สรฺวภกฺเษณาปฺยคฺนินา น ทคฺธะ | กึ พหุนา ? ยทฺเยวํ คฺฤหํ              
ปฺรเวศยสิ, นียตามฺ | เต คฺฤหมุตฺสาทยทฺ ภวิษฺยสิ, ตฺวํ จ ปฺราไณรฺวิยุชฺยส อิติ | นาสฺติ อาตฺมสมํ เปฺรเมติ 
| เตนาเสา น ปฺรติคฺฤหีตะ | ตตฺร ภควานฺ ราชานํ พิมฺพิสารมามนฺตฺรยเต- คฺฤหณ มหาราช กุมารมิติ | 
เตน สสํภฺรเมณ หสฺเตา ปฺรสารฺย คฺฤหีตะ | ตตะ สมนฺตโต นิรีกฺษฺย กถยติ- ภควนฺ, กึ ภวตุ อสฺย                
ทารกสฺย นาเมติ | ภควานาห- มหาราช, ยสฺมาทยํ ทารโก ชฺโยติรฺมธฺยาลฺลพฺธะ, ตสฺมาทฺภวตุ ทารกสฺย 
ชฺโยติษฺก อิติ นาเมติ | ตสฺย ชฺโยติษฺก อิติ นามเธยํ วฺยวสฺถาปิตมฺ | ตโต ภควตา ตสฺย ชนกายสฺยาศ-            
ยานุศยํ ธาตุ ปฺรกฺฤตึ จ ชฺ าตวา ตาทฺฤศี ธรฺมเทศนา กฺฤตา, ยํา ศฺรุตฺวา พหุภิะ สตฺตฺวศไตรฺมหานฺ  
วิเศโษ'ธิคตะ | ไกศฺจิจฺฉฺโรตาปตฺติผลํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ, ไกศฺจิตฺ สกฺฤทาคามิผลมฺ, ไกศฺจิทนาคามิผลมฺ, 
ไกศฺจิตฺ สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ ,ไกศฺจิทุษฺมคตานิ กุศลมูลานฺยุตฺปาทิตานิ ,                
ไกศฺจินฺมูรฺธานะ, ไกศฺจิตฺ มฺฤทุมธฺยาะ กฺษานฺตยะ, ไกศฺจิจฺฉฺราวกโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ, ไกศฺจิตฺ 
ปฺรตฺเยกโพเธา, ไกศฺจิทนุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา, ไกศฺจิจฺฉรณคมนานิ, ไกศฺจิจฺฉิกฺษาปทานิ | ยทฺภูยสา 
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สา ปรฺษทฺธุทฺธนิมฺนา ธรฺมปฺรวณา สํฆปฺราคฺภารา วฺยวสฺถิตา | ชฺโยติษฺโก ทารโก ราชฺ า พิมฺพิสาเรณ 
อษฺฏาภฺโย ธาตฺรีภฺโย'นุปฺรทตฺโต ทฺวาภฺยามํสธาตฺรีภฺยํา ทฺวาภฺยํา กฺษีรธาตฺรีภฺยํา ทิวาภฺยํา มลธาตฺรีภฺยํา 
ทฺวาภฺยํา กฺรีฑนิกาภฺยํา ธาตฺรีภฺยามฺ | โส'ษฺฏาภิรฺธาตฺรีภิรุนฺนียเต วรฺธเต กฺษีเรณ ทธฺนา นวนีเตน 
สรฺปิษา สรฺปิมรฺเฑน อนฺไยศฺโจตฺตปฺโตตฺตปฺไตรุปกรณวิเศไษะ | อาศุ วรฺธเต หฺรทสฺถมิว ปงฺกชมฺ || 
 ตสฺย มาตุละ ปณฺยมาทาย เทศานฺตรํ คตะ | เตน ศฺรุตํ ยถา มม ภคินี สตฺตฺววตี สํวฺฤตฺตา | 
สา ภควตา วฺยากฺฤตา- ปุตฺรํ ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาส
เน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ | ส ปณฺยํ วิสรฺชยิตฺวา ปฺรติปณฺยมาทาย                       
ราชคฺฤหมาคตะ | เตน ศฺรุตํ ยถา สา อสฺมากํ ภคินี กาลคเตติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนะ สํลกฺษยติ- ภควตา 
อเสา วฺยากฺฤตา ปุตฺรํ ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺยํา มานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน 
ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ | มา ไหว ตทฺภควโต ภาษิตํ วิตถํ สฺยาตฺ | เตน 
ติระปฺราติเวศฺยาะ ปฺฤษฺฏาะ- ศฺรุตํ มยา อสฺมากํ ภคินี สตฺตฺววตี สํวฺฤตฺตา | สา ภควตา วฺยากฺฤตา ปุตฺรํ 
ชนยิษฺยติ, กุลมุทฺทฺโยตยิษฺยติ, ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ, มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศ-           
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ | ศฺรุตฺวา วยํ ปริตุษฺฏาะ | สา จ ศฺรูยเต มฺฤตา กาลคเตติ |              
มา ไหว ภควโต ภาษิตํ วิตถํ สฺยาทิติ | เต คาถํา ภาษนฺเต- 
 

  สจนฺทฺรตารํ ปฺรปเตทิหามฺพรํ 
        มหี สไศลา สวนา นโภ วฺรเชตฺ | 
  มโหทธีนามุทกํ กฺษยํ วฺรเช- 
        นฺมหรฺษยะ สฺยุรฺน มฺฤษาภิธายินะ ||13|| 
 

 น ภควโต ภาษิตํ วิตถมฺ | กถํ ภควโต ภาษิตํ วิตถํ ภวิษฺยติ ? กึ ตุ เตน สฺวามินาปิ อเสา 
ตถา ตถา  อุปกฺรานฺตา, ยถา กาลคตา | ส ทารโก มหรฺทฺธิโก มหานุภาวะ | อคฺนินา น ทคฺธะ | อทฺยาปิ  
ราชกุเล สํวรฺธต อิติ | ส สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตะ สกาศํ คตฺวา กถยติ- น ยุกฺตํ คฺฤหปเต ตฺวยา กฺฤตมฺ | กึ 
กฺฤตมฺ ? อสฺมากํ สตฺตฺววตี ภคินี ตฺวยา นิรฺคฺรนฺถวิคฺราหิเตน ตถา ตถา อุปกฺรานฺตา, ยถา กาลคตา | ส 
ทารโกมหรฺทฺธิโก มหานุภาวะ | อคฺนินาปิ น ทคฺธะ | อทฺยาปิ ราชกุเล สํวรฺธเต | ตทฺคตเมตตฺ | ยทิ                    
ตาวตฺกุมารมานยสิ , อิตฺ เยวํ กุศลมฺ | โน เจทฺวยํ ตฺวํา ชฺ าติมธฺยาทุตฺกฺษิปามะ | สโลกานํา                
(สาโลหิตานํา ?) สํการํ ปาตยามะ, รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเกษุ จาวรณํ นิศฺจารยามะ- อสฺมากํ ภคินี 
สุภทฺเรณ คฺฤหปตินา ปฺรฆาติตา | สฺตฺรีฆาตโก'ยมฺ | น เกนจิทาภาษิตวฺยมิติ | ราชกุเล จ เต'นรฺถํ              
การยาม อิติ | ส ศฺรุตฺวา วฺยถิตะ | ยไถษ ปริภาษเต, นูนเมวํ กโรมีติ วิทิตฺวา ราชฺ ะ ปาทโยรฺนีปตฺย 
กถยติ- เทว, มม ชฺ าตย เอวํ ปริภาษนฺเต- ยทิ ตาวตฺ กุมารมานยสีตฺเยวํ กุศลมฺ, โน เจทานยสิ, วยํ 
ตฺวํา ชฺ าติมธฺยาทุตฺกฺษิปามะ, สํการํ ปาตยามะ, รถฺยาวีถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเกษุ จาวรณํ นิศฺจารยามะ-  
อสฺมากํ ภคินี สุภทฺเรณ คฺฤหปตินา ปฺรฆาติตา | สฺตฺรีฆาตโก'ยมฺ | น เกนจิทาภาษิตวฺยมิติ | ราชกุเล จ 
เต'นรฺถํ การยาม อิติ | ตทรฺหสิ ชฺโยติษฺกํ กุมารํ ทาตุมิติ | ราชา กถยติ- คฺฤหปเต,  มยา ตฺวตฺสกาศาตฺ 
ชฺโยติษฺกะ กุมาโร คฺฤหีตะ, กึ ตุ ภควตา มม นฺยสฺตะ | ยทิ ตฺวํ กุมาเรณารฺถี, ภควตฺสกาศํ คจฺเฉติ | ส 
ภควตฺสกาศํ คตะ | ปาทโยรฺนิปตฺย กถยติ- ภควนฺ, มม ชฺ าตย เอวํ ปริภาษนฺเต- ยทิ ตาวตฺ กุมาร-
มานยสีตฺเยวํ กุศลมฺ | โน เจทานยสิ, วยํ ตฺวํา ชฺ าติมธฺยาทุตฺกฺษิปามะ, สํการํ ปาตยามะ, รถฺยาวี-
ถีจตฺวรศฺฤงฺคาฏเกษุ จาวรณํ นิศฺจารยามะ | อสฺมากํ ภคินี สุภทฺเรณ คฺฤหปตินา ปฺรฆาติตา | สฺตฺรีฆาต-
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โก'ยมฺ | น เกนจิทาภาษิตวฺยอิติ | ราชกุเล จานรฺถํ การยาม อิติ | ตทรฺหสิ ชฺโยติษฺกํ กุมารํ ทาปยิตุมิติ | 
ภควานฺ สํลกฺษยติ- ยทิ สุภทฺโร ชฺโยติษฺกํ กุมารํ น ลภเต, สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยทุษฺณํ รุธิรํ ฉรฺทยิตฺวา 
กาลํ กริษฺยติ | อิติ วิทิตฺวา อายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต - คจฺฉ อานนฺท, ราชานํ พิมฺพิสารํ                 
มทฺวจเนนาโรคฺยย, เอวํ จ วท- อนุปฺรยจฺฉ มหาราช สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตรฺชฺโยติษฺกํ กุมารมฺ | ยทิ สุภทฺโร 
คฺฤหปเตรฺชฺโยติษฺกํ กุมารํ น ลภเต, สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยทุษฺณํ โศณิตํ ฉรฺทยิตฺวา กาลํ กริษฺยตีติ | เอวํ 
ภทนฺเตตฺยายุษฺมานานนฺโท ภควตะ ปฺรติศฺรุตฺย เยน ราชา พิมฺพิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย        
ราชานํ พิมฺพิสารเมตทโวจตฺ- ภควําสฺเต มหาราช อาโรคฺยยติ, กถยติ จ- อนุปฺรยจฺฉ มหาราช สุภทฺรสฺย 
คฺฤหปเตรฺชฺโยติษฺกํ กุมารมฺ | ยทิ สุภทฺโร คฺฤหปเตรฺชฺโยติษฺกํ กุมารํ น ลภเต, สฺถานเมตทฺวิทฺยเต ยตฺ 
สุภทฺโร คฺฤหปติรุษฺณํ โศณิตํ ฉรฺทยิตฺวา กาลํ กริษฺยติ | ราชา กถยติ- วนฺโท ภทนฺตานนฺท พุทฺธํ 
ภควนฺตมฺ | ยถา ภควานาชฺ าปยติ ตถา กริษฺเย | อาโรคฺยมิตฺยุกฺตา อายุษฺมานานนฺทะ ปฺรกฺรานฺตะ | 
ราชา พิมฺพิสาระ กถยติ- คฺฤหปเต, มยา อยํ กุมาระ สํวรฺธิตะ | ปฺริยศฺจ เม มนาปศฺจ | สมยโต'หํ              
มุญฺจามิ, ยทิ มํา ทิวเส ทิวเส ตฺริษฺกาลํ ทรฺศนาโยปสํกฺรามตีติ | ส กถยติ- เทว อุปสํกฺรมิษฺยติ | โก'นฺย 
อุปสํกฺรมิตวฺย อิติ ? ส ราชฺ า สรฺวาลํการวิภูษิตํ กฺฤตฺวา หสฺติสฺกนฺธ อาโรปฺย วิสรฺชิตะ || 
 อาจริตเมตลฺโลกสฺย- น ตาวตฺ ปุตฺรสฺย นาม ปฺรชฺ ายเต ยาวตฺ ปิตา ชีวติ | ยาวทปเรณ           
สมเยน สุภทฺโร คฺฤหปติะ กาลคตะ | ชฺโยติษฺกะ กุมาระ สฺวคฺฤเห ปฺรติษฺ  ิตะ | ส พุทฺเธ'ภิปฺรสนฺโน          
ธรฺเม สํเฆ'ภิปฺรสนฺนะ | พุทธํ ศรณํ คโต ธรฺมํ สํฆํ ศรณํ คตะ | เตน ยสฺมินฺ ปฺรเทเศ เตน สุภทฺเรณ ปตฺนี  
อาฆาติตา, ตสฺมิน ปฺรเทเศ วิหารํ การยิตฺวา สรฺโวปกรณสํปูรฺณศฺจาตุรฺทิศารฺยภิกฺษุสํฆาย นิรฺยาติตะ | 
ตถา สฺถวิไรรปิ สูตฺรานฺต อุปนิพทฺธมฺ- ภควานฺ ราชคฺฤเห วิหรติ มฺฤทิตกุกฺษิเก ทาว อิติ || 
 สุภทฺรสฺย คฺฤหปเตะ เปารุเษยา เย ปณฺยมาทาย เทศานฺตรํ คตาะ, ไตะ ศฺรุตมฺ- สุภทฺโร 
คฺฤหปติะ กาลคตะ | ชฺโยติษฺกะ กุมาระ สฺวคฺฤเห ปฺรติษฺ  ิตะ | ส พุทฺเธ'ภิปฺรสนฺโน ธรฺเม สํเฆ'ภิ-          
ปฺรสนฺโน พุทฺธํ ศรณํ คโต ธรฺมํ สํฆํ ศรณํ คต อิติ | เตษํา จ โคศีรฺษจนฺทนมยํ ปาตฺรํ สํปนฺนมฺ | 
ไตสฺตทฺรตฺนานํา ปูรยิตฺวา ชฺโยติษฺกสฺย คฺฤหปเตะ ปฺราภฺฤตมนุเปฺรษิตมฺ | เตน ตทฺทีรฺเฆ สฺตมฺเภ              
อาโรปฺย สฺถาปิตมฺ | ฆณฺฏาวโฆษณํ การิตมฺ- เนทํ เกนจิตฺ วิษฺฏยา วา ศีตยา วา กรฺกฏเกน วา                 
คฺฤหีตวฺยมฺ | ย เอตจฺฉฺรมโณ วา พฺราหฺมโณ วา มหรฺทฺธิโก วา มหานุภาวะ ฤทฺธฺยา คฺฤหฺณาติ , ตสฺเยทํ 
ยถาสุขมิติ | ตีรฺถฺยาะ กลฺยเมโวตฺถาย ตีรฺถฺยสฺปรฺศนํ คจฺฉนฺติ | ไตสฺตทฺ ทฺฤษฺฏมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปุนรฺ-           
ชฺโยติษฺกสฺย คฺฤหปเตะ  กถยนฺติ- คฺฤหปเต, กิเมตทิติ ? เตน เตษํา วิสฺตเรณาโรจิตมฺ | เต กถยนฺติ- 
คฺฤหปเต, ตฺวํ ศฺรมณศากฺย-ปุตฺเรษฺวภิปฺรสนฺนะ | เต เอวํ คฺรหีษฺยนฺตีตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตาะ | ยาวตฺ              
สฺถวีรสฺถวีรา ภิกฺษโว ราชคฺฤหํ ปิณฺฑาย ปฺรวิษฺฏาะ | ไตรฺทฺฤษฺฏวา ไตรปิ ชฺโยติษฺโก คฺฤหปติะ 
ปฺฤษฺฏะ- กิเมตทิติ ? เตน ตไถว วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | เต กถยนฺติ- คฺฤหปเต, กึ ปาตฺรมาตฺรสฺยารฺ-           
ถายาตฺมานํ สํปฺรกาศยามะ ? อุกฺตํ ภควตา- ปฺรจฺฉนฺนกลฺยาไณรฺโพ ภิกฺษโว วิหรฺตวฺยํ ธูตปาไปริตฺ-          
ยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตาะ | ยาวทายุษฺมานฺ ทศพละ กาศฺยปสฺตมนุปฺราปฺตะ | ส ปฺฤจฺฉติ- คฺฤหปเต,            
กิเมตทิติ ? เตน ยถาวฺฤตฺตมาโรจิตมฺ | อายุษฺมานฺ ทศพลกาศฺยปะ สํลกฺษยติ- เยน มยา อนาทิกา-           
โลปจิตํ กฺเลศคณํ วานฺตํ ตฺยกฺตํ ฉรฺทิตํ ปฺรตินิสฺฤษฺฏมฺ , ตํ มํา คฺฤหปติสฺตีรฺถิกสาธารณยา ฤทฺธฺยา             
อาหฺวยติ | ตทสฺย มโนรถํ ปูรยามีติ | เตน คชภุชสสทฺฤศํ พาหุมภิปฺรสารฺย ตตฺปาตฺรํ คฺฤหีตมฺ | ส 
ตทฺคฺฤหีตฺวา วิหารํ คโต ภิกฺษุภิรุจฺยเต- สฺถวิร, กุตสฺตว โคศีรฺษจนฺทนมยํ ปาตฺรมิติ ? เตน ยถาวฺฤตฺ- 
ตมาโรจิตมฺ | ภิกฺษวะ กถยนฺติ- สฺถวิร, กลฺปเต ตว ปาตฺรมาตฺรสฺยารฺถาย ฤทฺธํ วิทรฺศยิตุมิติ ? กถยติ- 
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อายุษฺมนฺตะ, กลฺปตุ วา มา วา | กฺฤตมิทานีมฺ | กึ กฺริยตามิติ ? เอตตฺ ปฺรกรณํ ภิกฺษโว ภควต              
อาโรจยนฺติ | ภควานาห- น ภิกฺษุณา อาคาริกสฺย ปุรสฺตาตฺ ฤทฺธิรฺวิทรฺศยิตวฺยา | ทรฺศยติ, สาติสาโร  
ภวติ | อปิ ตุ จตฺวาริ ปาตฺราณิ สุวรฺณมยํ รูปฺยมยํ ไวฑูรฺยมยํ สฺผฏิกมยมฺ | อปราณฺยปิ จตฺวาริ ปาตฺราณิ 
รีติมยํ ตามฺรมยํ กํสมยมภฺรมยํ จ | ตตฺร ยานิ ปูรฺวกาณิ จตฺวาริ ปาตฺราณิ, เอตานฺยนุปสฺถาปิตานิ     
โนปสฺถาปยิตวฺยานิ, อุปสฺถาปิตานิ วิสรฺชยิตวฺยานิ | ยานิ ปศฺจิมานิ จตฺวาริ ปาตฺราณิ, เอตานฺยนุ-             
ปสฺถาปิตานิ โนปสฺถาปยิตวฺยานิ , อุปสฺถาปิตานิ ตุ ไภษชฺยศราว-ปริโภเคน ปริโภกฺตวฺยานิ | อปิ 
ตฺวธีษฺฏานิ เต ทฺเว ปาเตฺร อายสํ มฺฤณฺมยมฺ | ยาวทปเรณ สมเยน ชฺโยติษฺกสฺย คฺฤหปเตรฺทิวฺยมานุษี 
ศฺรีะ ปฺราทุรฺภูตา | อนฺตรา จ ราชคฺฤหมนฺตรา จ จมฺปามตฺรานฺตเร ศุลฺกศาลา | ตสฺยํา ศุลฺกศาลิกะ 
กาลคตะ | ส วฺยาลยกฺเษษูปปนฺนะ | เตน ปุตฺราณํา สฺวปฺนทรฺศนํ ทตฺตมฺ- ปุตฺราะ, ยูยเมตสฺมินฺ             
สฺถาเน ยกฺษสฺถานํ การยต | ตตฺร จ ฆณฺฏํา พทฺธฺวา ลมฺพยต-ยะ กศฺจิตฺ ปณฺยมศุลฺกยิตฺวา คมิษฺยติ, สา 
ฆณฺฏา ตาวทฺวิรวิษฺยติ ยาวทเสา นิวรฺตฺย ศุลฺกํ ทาปยิตวฺยมิติ (ยิษฺยตีติ?) | ไตสฺตํ สฺวปฺนํ สํพนฺธิพานฺธ-
วานํา นิเวทฺย ทิวสติถิมุหูรฺเตน ตสฺมินฺ ปฺรเทเศ ยกฺษสฺถานํ การิตมฺ | ตตฺร จ ฆณฺฏา พทฺธฺวา ลมฺพิตา || 
 จมฺปายามนฺยตโม พฺราหฺมณะ | เตน สทฺฤศาตฺ กุลาตฺ กลตฺรมานีตมฺ | สา พฺราหฺมณี 
สํลกฺษยติ- อยํ พฺราหฺมโณ ไยสฺไตรุปาไยรฺธโนปารฺชนํ กโรติ | อหํ ภกฺษยามิ | น มม ปฺรติรูปํ ยทหม-          
กรฺมิกา ติษฺเ ยมิติ | ตยา วีรฺถี คตฺวา กรฺปาสะ กฺรีตะ | ตํ ปริกรฺมยิตฺวา ศฺลกฺษฺณํ สูตฺรํ กรฺติตมฺ | 
โศภเนน กุวินฺเทน การฺษาปณสหสฺรมูลฺยา ยมลี วายิตา | ตยา พฺราหฺมณ อุกฺตะ- พฺราหฺมณ, อสฺยา 
ยมลฺยาะ การฺษาปณสหสฺรํ มูลฺยมฺ | คฺฤหีตฺวา วีถี  คจฺฉ | ยทิ กศฺจิตฺ ยาจติ, การฺษาปณสหสฺเรณ              
ทาตวฺยา, โนเจทปตฺตนํ โฆษยิตฺวา อนฺยตฺร คนฺตวฺยมิติ | ส ตํา คฺฤหีตฺวา วีถี คตะ | น กศฺจิตฺ 
การฺษาปณสหสฺเรณ คฺฤหฺณาติ | โส'ปตฺตนํ โฆษยิตฺวา ตํา ยมลี ฉตฺรทณฺเฑ ปฺรกฺษิปฺย สารฺเถน สารฺธํ 
ราชคฺฤหํ สํปฺรสฺถิโต ยาวทนุปูรฺเวณ ศุลฺกศาลามนุปฺราปฺตะ | ศุลฺกศาลิเกน สารฺถะ ศุลฺกิตะ | ส ศุลฺกํ 
ทตฺตฺวา สํปฺรสฺถิตะ | ฆณฺฏา รฏิตุมารพฺธา | เศาลฺกิกาะ กถยนฺติ- ภวนฺตะ, ยเถยํ ฆณฺฏา รณติ, นูนํ     
สารฺโถ น นิปุณํ ศุลฺกิตะ | ภูยะ ศุลฺกยาม อิติ | ไตรเสา สารฺถะ ปุนะ ปฺรตินิวรฺตฺย ศุลฺกิตะ | นาสฺติ กึ
จิทศุลฺกิตมฺ | ฆณฺฏา รฏตฺเยว|  ไตรเสา สารฺโถ ภูยะ ปฺรตินิวรฺตฺย ปฺรตฺยเวกฺษิตะ | นาสฺตฺเยว กึจิตฺ | 
สารฺถิกา อวธฺยาตุมารพฺธาะ- กึ ยูยมสฺมานฺ มูษิตุกามา เยน ภูโย ภูยะ ปฺรตินิวรฺตยธฺวมิติ ? ไตรเสา  
สารฺโถ ทฺวิธา กฺฤตฺวา มุกฺตะ | เยษํา มธฺเย ส พฺราหฺมโณ นาสฺติ, เต'ติกฺรานฺตาะ | อนฺเยษํา คจฺฉตํา สา 
ฆณฺฏา ตไถว รฏิตุมารพฺธา | ไตสฺเต ปุนะ ปฺรตฺยเวกฺษิตาะ | เอวํ ตาวตฺ ทฺวิธากฺฤตาะ, ยาวตฺ ส ไจโก พฺ
ราหฺมโณ'วสฺถิต อิติ | ส ไตรฺคฺฤหีตะ | ส กถยติ- ปฺรตฺยเวกฺษต ยทิ มม กึจิทสฺตีติ | ไตะ สรฺวตะ               
ปฺรตฺยเวกฺษฺย มุกฺตะ | สา ฆณฺฏา รฏตฺเยว | ไตรเสา พฺราหฺมณะ ปฺรตินิวรฺตฺโยกฺตะ- โภ พฺราหฺมณ กถย, 
ไนว ศุลฺกํ ทาปยามะ | กึ ตุ เทวสฺไยว สานฺนิธฺยํ ชฺ าตํ ภวตีติ | กถยติ- สตฺยํ น ทาปยถ ? น ทาปยามะ 
| เตน จฺฉตฺรทณฺฑาทปนีย สา ยมลี ทรฺศิตา | เต ปรํ วิสฺมยมาปนฺนาะ- ภวนฺตะ, อีทฺฤศมปิ เทวสฺย  
สานฺนิธฺยมิติ | ไตสฺตต เอกํ วสฺตฺรมุทฺธาฏย เทวะ ปฺราวฺฤตะ | พฺราหฺมณะ กถยติ- ยูยํ กถยถ ศุลฺกํ น    
ทาปยาม อิติ | อิทานี สรฺวสฺวมปหรถ อิติ | เต กถยนฺต-ิ พฺราหฺมณ, นาสฺมาภิรฺคฺฤหีตมฺ | อปิ เทวสฺไยตตฺ 
สานฺนิธฺยมิติ กฺฤตฺวา อสฺมาภิะ ปฺราวฺฤตะ | คฺฤหีตฺวา คจฺเฉติ | ส ตํ ปุนรฺคฺฤหีตฺวา ปุนศฺฉตฺรนาฑิกายํา 
ปฺรกฺษิปฺย ปฺรกฺรานฺตะ | อนุปูรฺเวณ ราชคฺฤหมนุปฺราปฺตะ | ส วีถฺยํา ปฺรสารฺยาวสฺถิตะ | ตตฺราปิ ตํา น 
กศฺจิตฺ การฺษาปณสหสฺเรณ ยาจเต | ส ราชคฺฤหมปฺยปตฺตนํ โฆษยิตุมารพฺธะ | ชฺโยติษฺกศฺจ กุมาโร  
ราชกุลานฺ นิษฺกฺรมฺย หสฺติสฺกนฺธาภิรูโฒ วีถีมธฺเยน สฺวคฺฤหํ คจฺฉติ | เตน ศฺรุตมฺ | ส กถยติ- ภวนฺตะ, 
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กิมรฺถํ พฺราหฺมโณ'ปตฺตนํ โฆษยติ ? ศพฺทยไตนมฺ | ปฺฤจฺฉาม อิติ | ส ไตะ ศพฺทิตะ | ชฺโยติษฺเกโณกฺตะ- 
โภ พฺราหฺมณ, กิมรฺถํ ตฺวํ อปตฺตนํ โฆษยสิ ? คฺฤหปเต, อสฺยา ยมลฺยาะ การฺษาปณสหสฺรํ มูลฺยมฺ | น จ          
กศฺจิทฺยาจต อิติ | ส กถยติ- อานย, ปศฺยามะ | เตโนปทรฺศิตา | ชฺโยติษฺกะ กถยติ- อสฺตฺเยตเทว | กึ ตุ 
อตฺไรกํ วสฺตฺรํ ปริภุกฺตกมฺ | เอกมปริภุกฺตกมฺ | ยทปริภุกฺตมฺ, อสฺย ปญฺจการฺษาปณศตานิ มูลฺยมฺ | ยตฺตุ 
ปริภุกฺตกมฺ, อสฺยารฺธตฺฤตียานิ | พฺราหฺมณะ กถยติ- กิเมตเทวํ ภวิษฺยติ ? ชฺโยติษฺกะ กถยติ- พฺราหฺมณ, 
ตว ปฺรตฺยกฺษีกโรมิ | ปศฺเยติ | เตนาเสา อปริภุกฺต อุปริวิหายสา กฺษิปฺตะ | วิตานํา กฺฤตฺวา อวสฺถิตะ | 
ปริภุกฺตะ กฺษิปฺตะ | กฺษิปฺตมาตฺรก เอว ปติตะ | พฺราหฺมโณ ทฺฤษฺฏวา ปรํ วิสฺมยมาปนฺนะ | กถยติ- 
คฺฤหปเต, มหรฺทฺธิกสฺตฺวํ มหานุภาว อิติ | ชฺโยติษฺกะ กถยติ- พฺราหฺมณ, ปุนะ ปศฺไยนํ โย'เสา             
อปริภุกฺตก อิติ, ส กณฺฏกวาฏสฺโยปริษฺฏาตฺ กฺษิปฺโต'สชฺชมาโน คตะ | โส'นฺยะ กฺษิปฺตะ กณฺฏเก ลคฺนะ | 
ส พฺราหฺมโณ ภูยสฺยา มาตฺรยา อภิปฺรสนฺนะ กถยติ - คฺฤหปเต, มหรฺทฺธิกสฺตฺวํ มหานุภาวะ | ยตฺ            
ตวาภิเปฺรตํ ตตฺปฺรยจฺเฉติ | ส กถยติ- พฺราหฺมณ, อติถิสฺตฺวมฺ | ตไวว ปูชา กฺฤตา ภวติ | สหสฺรเมว     
ปฺรยจฺฉามีติ | เตน ตสฺย การฺษาปณสหสฺรํ ทตฺตมฺ | พฺราหฺมณสฺตมาทาย ปฺรกฺรานฺตะ | ชฺโยติษฺเกณ ตโต 
ยะ ปริภุกฺตกะ ส ทารกาย ทตฺตะ, อปริภุกฺตกสฺตุ สฺนานศาฏกะ กฺฤตะ | ยาวทปเรณ สมเยน ราชา  
พิมฺพิสาร อุปริปฺราสาทตลคโต 'มาตฺยคณปริวฺฤตสฺติษฺ ติ | ชฺโยติษฺกสฺย ส สฺนานศาฏก อุปริ                
คฺฤหสฺยาภฺยวกาเศ โศษิโต วายุนา หฺริยมาโณ ราชฺโ  พิมฺพิสารสฺโยปริ ปติตะ | ราชา กถยติ- ภวนฺตะ, 
ราชารฺหมิทํ วสฺตฺรมฺ | กุต เอตทิติ ? | เต กถยนฺติ- เทว, ศฺรูยเต ราชฺโ  มานฺธาตุะ สปฺตาหํ หิรณฺยวรฺษํ 
ปติตมฺ | เทวสฺยาปิ วสฺตฺรวรฺษะ ปติตุมารพฺธมฺ | นจิราทฺธิรณฺยวรฺษะ ปติษฺยตีติ | ราชา กถยติ- ภวนฺตะ, 
ชฺโยติษฺโก คฺฤหปติรฺภควตา วฺยากฺฤโต ทิวฺยมานุษี ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภวิษฺยตีติ | อิทํ จ ทิวฺยํ วสฺตฺรมากาศาตฺ 
ปติตมฺ | สฺถาปยต | ตสฺไยวาคตสฺย ทาสฺยามีติ | เต ไจวมาลาปํ กุรฺวนฺติ, ชฺโยติษฺกศฺจาคตะ | ราชา          
กถยติ- กุมาร , ตฺวํ  ภควตา วฺยากฺฤโต ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ  ปฺรตฺยนุภวิษฺยตีติ  |  มม เจทํ ทิวฺยํ                      
วสฺตฺรมากาศาตฺ ปติตมฺ | คฺฤหาเณติ | เตน หสฺตะ ปฺรสาริตะ | เทว อานย, ปศฺยามีติ  |  ส                           
นิรีกฺษิตุมารพฺโธ ยาวตฺ ปศฺยตฺยาตฺมียํ สฺนานศาฏกมฺ | ส วิสฺมฺฤตฺย กถยติ- เทว, มทีโย'ยํ สฺนานศาฏโก 
วายุโนปกฺษิปฺต อิหาคต อิติ | กุมาร, ตว ทิวฺยมานุษฺยกี ศฺรีะ ปฺราทุรฺภูตา ? เทว, ปฺราทุรฺภูตา | กุมาร,  
ยทฺเยวมฺ, มํา น นิมนฺตฺรยสิ ? เทว, นิมนฺตฺริโต ภว | คจฺฉ, ภกฺตํ สชฺชีกุรุ | เทว, ยสฺย ทิวฺยมานุษี ศฺรีะ   
ปฺราทุรฺภูตา, กึ เตน สชฺชีกรฺตวฺยมฺ ? นนุ สชฺชีกฺฤตเมว, คจฺเฉติ | ส ชฺโยติษฺกสฺย คฺฤหํ คตะ | ราชา 
พาหฺยํ ปริชนํ ทฺฤษฺฏวา อินฺทฺริยาณฺยุตฺกฺษิปติ | เทว, กิมรฺถมินฺทฺริยาณฺยุตฺกฺษิปสิ | ส กถยติ- กุมาร,  
วธูชโน'ยมิติ กฺฤตฺวา | เทว นายํ วธูชนะ, พาหฺโย'ยํ ปริชนะ | ส ปรํ วิสฺมยมาปนฺนะ | ปุนรฺมธฺยํ ชนํ 
ทฺฤษฺฏวา อินฺทฺริยาณฺยุตฺกฺษิปฺตุมารพฺธะ | ตไถว ปฺฤจฺฉติ | ราชา อปิ ตไถว กถยติ | ชฺโยติษฺกะ กถยติ- 
เทว, อยมปิ น วธูชนะ, กึ ตุ มธฺโย'ยํ ชนะ | ส ภูยสฺยา มาตฺรยา ปรํ วิสฺมยมาปนฺนะ | ตสฺย มธฺยมายํา  
ทฺวารศาลายํา มณิภูมิรุปรจิตา | ตสฺยํา มตฺสฺยา อุทกปูรฺณายามิว ยนฺตฺรโยเคโนปริ ภฺรมนฺโต ทฺฤศฺยนฺเต| 
ราชา ปฺรเวษฺฏกาโม วาปีติ กฺฤตฺโวปานเหา โมกฺตุมารพฺธะ | ชฺโยติษฺกะ กถยติ- เทว กสฺยารฺเถ             
อุปานเหา อปนยสีติ ? ส กถยติ- กุมาร, ปานียมุตฺตรฺตฺตวฺยมิติ | ชฺโยติษฺกะ กถยติ- เทว เนวํ ปานียมฺ, 
มณิภูมิเรษา | ส กถยติ- กุมาร, อิเม มตฺสฺยา อุปริ ภฺรมนฺตะ ปศฺยนฺติ | เทว ยนฺตฺรโยเคไนเต                  
ปริภฺรมนฺติ | ส น ศฺรทฺธตฺเต | เตนางฺคุลิมุทฺรา กฺษิปฺตา | สา รณรณาศพฺเทน ภูเมา ปติตา | ตโต          
วิสฺมยมาปนฺนะ ปฺรวิศฺย สึหาสเน นิษณฺณะ | วธูชนะ ปาทาภิวนฺทน อุปสํกฺรานฺตะ | ตาสามศฺรุปาโต 
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ชาตะ | ราชา กถยติ- กุมาร, กสฺมาทยํ วธูชโน โรทิติ ? เทว นายํ โรทิติ, กึ ตุ เทวสฺย กาษฺ ธูเมน          
วสฺตฺราณิ ธูปิตานิ, เตน อาสามศฺรุปาโต ชาต อิติ | ราชา ตตฺร ทิวฺยมานุษฺยา ศฺริยา อุปจรฺยมาณะ            
ปฺรมตฺโต น นิษฺกฺรามติ | ราชกฺฤตฺยานิ ราชกรณียานิ ปริหาตุมารพฺธานิ | อมาตฺไยรชาตศตฺรุะ                 
กุมาโร'ภิภูตะ- กุมาร, เทโว ชฺโยติษฺกสฺย คฺฤหํ ปฺรวิศฺย ปฺรมตฺตะ | คจฺฉ, นิเวทเยติ | เตน คตฺวา อุกฺตะ- 
เทว, กิมตฺร ปฺรวิศฺยาวสฺถิตะ ? อมาตฺยาะ กถยนฺติ- ราชกฺฤตฺยานิ ราชกรณียานิ ปริหียนฺต อิติ | ส          
กถยติ- กุมาร, น ศกฺโนษิ ตฺวเมกํ ทิวสํ ราชฺยํ การยิตุมฺ ? กึ เทโว ชานีเต- มไมโก ทิวสะ ปฺรวิษฺฏสฺย ? 
อทฺย เทวสฺย สปฺตโม ทิวโส วรฺตเต | ราชา ชฺโยติษฺกสฺย มุขํ นิรีกฺษฺย กถยติ- กุมาร สตฺยมฺ ? เทว สตฺยมฺ| 
สปฺตม เอว ทิวโส วรฺตเต | กุมาร, กถํ ราตฺริรฺชฺ ายเต ทิวโส วา ? เทว, ปุษฺปาณํา สํโกจวิกาสานฺมณีนํา 
ชฺวลนาชฺวลนโยคาจฺฉกุนีนํา จ กูชนากูชนาตฺ | สนฺติ ตานิ ปุษฺปาณิ ยานิ ราเตฺรา วิกสนฺติ , ทิวา             
มฺลายนฺติ ? สนฺติ ยานิ ทิวา วิกสนฺติ ราเตฺรา มฺลายนฺติ ? สนฺติ เต มณโย เย ราเตฺรา ชฺวลนฺติ, น ทิวา ? 
สนฺติ เต ทิวา ชฺวลนฺติ, น ราเตฺรา ? สนฺติ เต ศกุนโย เย ราเตฺรา กูชนฺติ, น ทิวา ? สนฺติ เย ทิวา กูชนฺติ, 
น ราเตฺรา ? ราชา วิสฺมยมาปนฺนะ กถยติ - กุมาร,  อวิตถวาที ภควานฺ  | ยถา ตฺวํ  ภควตา                    
วฺยากฺฤตสฺตไถว นานฺยเถตฺยุกฺตฺวา ชฺโยติษฺกคฺฤหาตฺ นิษฺกฺรานฺตะ | อชาตศตฺรุกุมาเรณ ชฺโยติษฺกสนฺตโก 
มณิรปหฺฤตฺย ทารกสฺย หสฺเต ทตฺตะ | เตน ยต เอว คฺฤหีตสฺตตฺไรว คตฺวาวสฺถิตะ | อชาตศตฺรุะ กถยติ- 
ทารก, อานย ตํ มณึ ปศฺยามีติ | ส มุษฺฏึ วิฆาฏย กถยติ- กุมาร, น ชาเน กุตฺร คต อิติ | ส ตํ              
ตาฑยิตุมารพฺธะ | ชฺโยติษฺกะ กถยติ- กุมาร, กิมรฺถเมนํ ตาฑยสิ ? คฺฤหปเต, อหํ เจาระ, เอษ                    
มหาเจาระ | มยา ตฺวทีโย มณิรปหฺฤตะ, โส'ปฺยเนนาปหฺฤต อิติ | ส กถยติ- กุมาร, น ตฺวยา อปหฺฤโต 
นาปฺยเนน, อปิ ตุ ยต เอว ตฺวยา คฺฤหีตสฺตตฺไรว คตฺวา อวสฺถิตะ | อปิ ตุ กุมาร, สฺวกํ เต คฺฤหมฺ |  
ยาวทฺภิรฺมณิภิรนฺเยน วา ปฺรโยชนํ ตาวทฺคฺฤหาณ ยถาสุขมิติ | ส ปฺรติภินฺนกะ สํลกฺษยเต- ยทา  
ปิตุรตฺยยาทฺราชา ภวิษฺยามิ, ตทา คฺรหีษฺยามีติ | ยทา อชาตศตฺรุณา เทวทตฺตวิคฺราหิเตน ปิตา ธารฺมิโก 
ธรฺมราโช ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิตะ, สฺวยเมว จ ปฏฏํ พทฺธฺวา ปฺรติษฺ  ิตะ, ตทา เตน ชฺโยติษฺโก'ภิหิตะ- 
คฺฤหปเต, ตฺวํ มม ภฺราตา ภวสิ | คฺฤหํ ภาชยาม อิติ | ส สํลกฺษยติ- เยน ปิตา ธารฺมิโก ธรฺมราชะ        
ปฺรฆาติตะ, ส มํา มรฺษยตีติ กุต เอตตฺ ? นูนมยํ มทฺคฺฤหมาคจฺฉตุ, กามํ ปฺรยจฺฉามีติ วิทิตฺวา กถยติ- 
เทว, วิภกฺตเมว, กิมตฺร วิภกฺตวฺยมฺ ? มทียํ คฺฤหมาคจฺฉ, อหํ ตฺวทียํ คฺฤหมาคจฺฉามีติ | อชาตศตฺรุะ         
กถยติ- โศภนมฺ | เอวํ กุรุ | ส ตสฺย คฺฤหํ คตะ | ชฺโยติษฺโก'ปฺยชาตศตฺโรรฺคฺฤหํ คตะ | สา ศฺรีสฺตสฺมาทฺ-
คฺฤหาทนฺตรฺหิตา, ยตฺร ชฺโยติษฺกสฺตตฺไรว คตา | เอวํ ยาวตฺ สปฺตวารานนฺตรฺหิตา ปฺราทุรฺภูตา จ | 
อชาตศตฺรุะ สํลกฺษยเต- เอวมปิ มยา น ศกฺตึ ชฺโยติษฺกสฺย มณีนปหรฺตุมฺ | อนฺยทุปายํ กโรมิ | เตน           
ธูรฺตปุรุษาะ ปฺรยุกฺตาะ- คจฺฉต, ชฺโยติษฺกสฺย คฺฤหานฺมณีนปหรเตติ | เต หิ ศีฏากรฺกฎกปฺรโยเคนา-           
ภิโรฒุมารพฺธาะ | เต'นฺตะปุริกยา อุปริปฺราสารทตลคตยา ทฺฤษฺฏาะ | ตยา ธูรฺตธูรฺตกา อิติ นาโท         
มุกฺตะ | ชฺโยติษฺเกณ ศฺรุตมฺ | เตนาศยโต วาคฺนิศฺจาริตา- ติษฺ นฺตุ ธูรฺตกา อิติ | เตษํา โย ยตฺราภิรูฒะ ส 
ตตฺไรวาสฺถิโต ยาวตฺ ปฺรภาตา รชนี สํวฺฤตฺตา | มหาชนกาเยน ทฺฤษฺฏวาะ | เต กถยนฺติ- ภวนฺตะ, อเนน 
กลิราเชน ปิตา ธารฺมิโก ธรฺมราโช ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิตะ | อิทานี  คฺฤหาณฺยปิ โมษยติ | ตตฺกึ น เม 
โมษิษฺยต อิติ ? ปุรกฺโษโภ ชาตะ | อชาตศตฺรุณา ชฺโยติษฺกสฺย ทูโต'นุเปฺรษิตะ- ภุญฺจต มมายํ ขลีการ         
อิติ | ชฺโยติษฺเกณาศยโต วาคฺนิศฺจาริตา- คจฺฉนฺตุ ธูรฺตกา อิติ | เต คตาะ | ชฺโยติษฺกะ สํลกฺษยเต- เยน 
นาม ปิตา ชีวิตาทฺ วฺยปโรปิตะ, ส มํา น ปฺรฆาตยิษฺยตีติ กุต เอตตฺ ? สรฺวถา อหํ ภควตา วฺยากฺฤตะ- 
มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกริษฺยตีติ | คจฺฉามิ, ปฺรวฺรชามีติ | เตน สรฺวํ 
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ธนชาตํ ทีนานาถกฺฤปเณภฺโย ทตฺตมฺ | อธนาะ สธนา วฺยวสฺถาปิตาะ | อถ ชฺโยติษฺโก คฺฤหปติะ 
สุหฺฤตฺสํพนฺธิพานฺธวานวโลกฺย เยน ภควําสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ภควตะ ปาเทา ศิรสา      
วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺโณ ชฺโยติษฺโก คฺฤหปติรฺภควนฺตมิทมโวจตฺ- ลเภยาหํ 
ภทนฺต สฺวาขฺยาเต ธรฺมวินเย ปฺรวฺรชฺยานุปสํปทํ ภิกฺษุภาวมฺ | จเรยมหํ ภควโต'นฺติเก พฺรหฺมจรฺยมิติ | ส 
ภควตา เอหิภิกฺษุกยา อาภาษิตะ- เอหิ ภิกฺโษ, จร พฺรหฺมจรฺยมิติ | ภควโต วาจาวสานเมว มุณฺฑะ 
สํวฺฤตฺตะ | สํฆาฏีปฺราวฺฤตะ ปาตฺรกรวฺยคฺรหสฺตะ สปฺตาหาวโรปิตเกศศฺมศฺรุรฺวรฺษศโตปสํปนฺนสฺย             
ภิกฺโษรีรฺยาปเถนาวสฺถิตะ | 
 

  เอหีติ โจกฺตะ ส ตถาคเตน 
        มุณฺฑศฺจ สํฆาฏิปรีตเทหะ | 
  สทฺยะ ปฺรศานฺเตนฺทฺริย เอว ตสฺถา- 
        วุปสฺถิโต พุทฺธมโนรเถน ||14|| 
 

 ตสฺย ภควตา อววาโท ทตฺตะ | เตโนทฺยจฺฉมาเนน วฺยายจฺฉมาเนน อิทเมว ปญฺจคณฺฑกํ         
สํสารจกฺรํ จลาจลํ วิทิตฺวา สรฺวสํสฺการคตีะ ศตนปตนวิกิรณวิธฺวํสนธรฺมตยา ปราหตฺย สรฺวกฺเลศ -        
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อรฺหนฺ สํวฺฤตฺตสฺตฺไรธาตุกวีตราคะ สมโลษฺฏกาญฺจน อากาศปาณิ
ตลสมจิตฺโต วาสีจนฺทนกลฺโป วิทฺยาวิทาริตาณฺฑโกโศ วิทฺยาภิชฺ าปฺรติสํวิตฺปฺราปฺโต ภวลาภโลภ-             
สตฺการปรางฺภุขะ | เสนฺทฺโรเปนฺทฺราณํา เทวานํา ปูชฺโย มานฺโย'ภิวาทฺยศฺจ สํวฺฤตฺตะ || 
 ภิกฺษวะ สํศยชาตาะ สรฺวสํศยจฺเฉตฺตารํ พุทฺธํ ภควนฺตํ ปปฺรจฺฉุะ- กึ ภทนฺต อายุษฺมตา                 
ชฺโยติษฺเกณ กรฺม กฺฤตํ เยน จิตามาโรปิตะ, ทิวฺยมานุษี ศฺรีะ ปฺราทุรฺภูตา, ภควตะ ศาสเน ปฺรวฺรชฺย 
สรฺวกฺเลศปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมิติ ? ภควานาห- ชฺโยติษฺเกไณว ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺ
ยุปจิตานิ ลพฺธสํหาราณิ ปริณตปฺรตฺยยานฺโยฆวตฺปฺรตฺยุปสฺถิตานฺยวศฺยํภาวีนิ | ชฺโยติษฺเกณ กรฺมาณิ                      
กฺฤตานฺยุปจิตานิ | โก'นฺยะ ปฺรตฺยนุภวิษฺยติ ? น ภิกฺษวะ กรฺมาณิ กฺฤตานฺยุปจิตานิ ปฺฤถิวีธาเตา 
วิปจฺยนฺเต, นาพฺธาเตา, น เตโชธาเตา, น วายุธาเตา, อปิ ตูปาตฺเตษฺเวว สฺกนฺธธาตฺวายตเนษุ กรฺมาณิ 
กฺฤตานฺยุปจิตานิ วิปจฺยนฺเต ศุภานฺยศุภานิ จ |  
 

  น ปฺรณศฺยนฺติ กรฺมาณิ กลฺปโกฏิศไตรปิ 
  สามคฺรี  ปฺราปฺย กาลํ จ ผลนฺติ ขลุ เทหินามฺ ||15|| 
 

 ภูตปูรฺวํ ภิกฺษว เอกนวติกลฺเป วิปศฺยี นาม ศาสฺตา โลก อุทปาทิ ตถาคโต 'รฺหนฺ สมฺยกฺ-       
สํพุทฺโธ วิทฺยาจรณสํปนฺนะ สุคโต โลกวิทนุตฺตระ ปุรุษทมฺยสารถิะ ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณํา พุทฺโธ 
ภควานฺ | ทฺวาษษฺฏิภิกฺษุสหสฺรปริวาโร ชนปทจาริกํา จรนฺ พนฺธุมตี  ราชธานีมนุปฺราปฺโต พนฺธุมตฺยํา           
วิหรติ สฺม พนฺธุมตียเก ทาเว | เตน ขลุ สมเยน พนฺธุมตฺยํา ราชธานฺยํา พนฺธุมานฺ นาม ราชา ราชฺยํ        
การยติ ฤทฺธํ จ สฺผีตํ จ เกฺษมํ จ สุภิกฺษํ จ อากีรฺณพหุชนมนุษฺยํ จ ปฺรศานฺตกลิกลหฑิมฺพฑมรํ ตสฺกร
โรคาปคตํ ศาลีกฺษุโคมหิษีสํปนฺนมฺ | ธารฺมิโก ธรฺมราชา ธรฺเมณ ราชฺยํ การยติ | ตสฺยานงฺคโณ นาม                   
คฺฤหปติราฒฺโย มหาธโน มหาโภโค วิสฺตีรฺณวิศาลปริคฺรโห ไวศฺรวณธนสมุทิโต ไวศฺรวณธนปฺรติสฺปรฺธี | 
ส สํลกฺษยเต- พหุโศ มยา วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺโธ'นฺตรฺคฺฤเห อุปนิมนฺตฺรฺย โภชิตะ | น ตุ กทาจิตฺ ไตฺรมาสี  
สรฺโวปกรไณะ ปฺรวาริตะ | ยนฺนฺวหํ วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ ไตฺรมาสี สรฺโวปกรไณะ ปฺรวารเยยมฺ | อิติ             
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วิทิตฺวา เยน วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย วิปศฺยินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา         
ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | เอกานฺตนิษณฺณมนงฺคณํ คฺฤหปตึ วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺโธ ธรฺมฺยยา 
กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธณฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย  
สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถานงฺคโณ คฺฤหปติรูตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา 
เยน วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธมิทโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควานฺ 
ไตฺรมาสี  จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆเนติ | อธิวาสยติ 
วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺโธ'นงฺคณสฺย คฺฤหปเตสฺตูษฺณี ภาเวน | อถานงฺคโณ คฺฤหปติรฺภควตสฺตูษฺณีภาเวนา-         
ธิวาสนํา วิทิตฺวา วิปศฺยินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺตะ |            
อศฺเราษีทฺพนฺธุมานฺ ราชา- วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺโธ ทฺวาษษฺฏิภิกฺษุสหสฺรปริวาโร ชนปทจาริกํา จรนฺ 
พนฺธุมตีมนุปฺราปฺโต พนฺธุมตฺยํา วิหรติ พนฺธุมตีเย ทาเว อิติ | ศฺรุตฺวา จ ปุนรสฺไยตทภวตฺ- พหุโศ มยา 
ภควานนฺตรฺคฺฤเห อุปนิมนฺตฺรฺย โภชิตะ | น ตุ กทาจิตฺ ไตฺรมาสี  สรฺโวปกรไณะ ปฺรวาริตะ | ยนฺนฺวหํ 
วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ  สรฺโวปกรไณะ ปฺรวารเยยมฺ | อิติ วิทิตฺวา เยน วิปศฺยี  สมฺยกฺสํพุทฺธสฺ -                    
เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย วิปศฺยินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา วนฺทิตฺวา เอกานฺเต นิษณฺณะ | 
เอกานฺตนิษณฺณํ พนฺธุมนฺตํ ราชานํ ภควานฺ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ             
สํปฺรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศฺย สมาทาปฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ตูษฺณีมฺ | อถ 
พนฺธุมานฺ ราชา อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา เยน วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตนาญฺชลึ ปฺรณมฺย 
วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธมิทมโวจตฺ- อธิวาสยตุ เม ภควําสฺไตฺรมาสี  จีวรปิณฺฑปาตศยนาสนคฺลานปฺรตฺยย-
ไภษชฺยปริษฺกาไระ สารฺธํ ภิกฺษุสํเฆน | อุปนิมนฺตฺริโต'สฺมิ มหาราช ตฺวตฺปฺรถมโต'นงฺคเณน คฺฤหปตินา | 
อธิวาสยตุ ภควานฺ, อหํ ตถา กริษฺเย ยถา อนงฺคโณ คฺฤหปติราชฺ าสฺยติ | สเจตฺ เต มหาราช อนงฺคโณ 
คฺฤหปติรนุชานีเต, เอวํ เต'หมธิวาสยามิ | อถ พนฺธุมานฺ ราชา วิปศฺยินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปาเทา ศิรสา 
วนฺทิตฺวา อุตฺถายาสนาตฺ ปฺรกฺรานฺโต เยน สฺวํ นิรฺเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | พนฺธุมานฺ ราชา อนงฺคณํ 
คฺฤหปตึ ทูเตน ปฺรโกฺรศฺเยทมโวจตฺ- ยตฺขลุ คฺฤหปเต ชานียาตฺ- อหํ ตฺวตฺปฺรถมโต วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ 
โภชยามิ, ตตะ ปศฺจาตฺ ตวาปิ น ทุษฺกรํ ภวิษฺยติ วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ โภชยิตุมิติ | ส กถยติ- เทว, 
มยา วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺตฺวตฺปฺรถมต อุปนิมนฺตฺริตะ | อหเมว โภชยามิ | ราชา กถยติ- คฺฤหปเต, 
ยทฺยปฺเยวมฺ, ตถาปิ ตฺวํ มม วิษฺยนิวาสี | นารฺหามฺยหํ ตฺวตฺปฺรถมโต โภชยิตุมฺ ? เทว, ยทฺยปฺยหํ ตว       
วิษยนิวาสี, ตถาปิ เยน ปูรฺวนิมนฺตฺริตะ ส เอว โภชยติ | นาตฺร เทวสฺย นิรฺพนฺโธ ยุกฺตะ | น เต คฺฤหปเต 
กามการํ ททามิ | อปิ ตุ โย ภกฺโตตฺตริกยา เชษฺยติ, โส'วศิษฺฏํ กาลํ โภชยิษฺยติ | ตถา ภวตุ อิตฺยนงฺคโณ 
คฺฤหปติะ ปฺรตฺยศฺเราษีตฺ | ตถา อนงฺคโณ คฺฤหปติสฺตาเมว ราตฺรึ ศุจึ ปฺรณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สมุทานีย 
กาลฺยเมโวตฺถาโยทกมณีนฺ ปฺรติษฺ าปฺย ภควโต ทูเตน กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ          
ยสฺเยทานี ภควานฺ กาลํ มนฺยเต | อถ วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย 
ภิกฺษุคณปริวฺฤโต เยนานงฺคณสฺย คฺฤหปเตรฺภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺ-
ภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | อถานงฺคโณ คฺฤหปติะ สุโขปนิษณฺณํ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ  
วิทิตฺวา ศุจินา ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปยติ สํปฺรวารยติ | อเนกปรฺยาเยณ ศุจินา 
ปฺรณีเตน ขาทนียโภชนีเยน สฺวหสฺตํ สํตรฺปฺย สํปฺรวารฺย ภควนฺตํ ภุกฺตวนฺตํ วิทิตฺวา เธาตหสฺตมปนีต -
ปาตฺรํ นีจตรมาสนํ คฺฤหีตฺวา ภควตะ ปุรสฺตานฺนิษณฺโณ ธรฺมศฺรวณาย | อถ วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺโธ'นงฺคณํ 
คฺฤหปตึ ธรฺมฺยยา กถยา สํทรฺศยติ สมาทาปยติ สมุตฺเตชยติ สํปฺรหรฺษยติ | อเนกปรฺยาเยณ ธรฺมฺยยา 
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กถยา สํทรฺศฺย สมุตฺเตชฺย สํปฺรหรฺษฺย ปฺรกฺรานฺตะ | เอวํ พนฺธุมตา ราชฺ า โภชิตะ | เอษ เอว คฺรนฺโถ 
วิสฺตเรณ กรฺตวฺยะ | น กฺกจิทฺภกฺโตตฺตริกยา ปราชยติ | ตโต พนฺธุมานฺ ราชา กเร กโปลํ ทตฺตฺวา          
จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ- เทว, กสฺมาตฺ ตฺวํ กเร กโปลํ ทตฺตฺวา จินฺตาปรสฺติษฺ สีติ ? ส 
กถยติ- ภวนฺตะ, กถมหํ น จินฺตาปรสฺติษฺ ามิ โย'หํ มม วิษยนิวาสินํ กุฏมฺพินํ น ศกฺโนมิ ภกฺโตตฺตริกยา 
ปราชยิตุมฺ ? เต กถยนฺติ, เทว, ตสฺย คฺฤหปเตะ กาษฺ  นาสฺติ | กาษ วิกฺรโย วิธารฺยตามิติ | ราชฺ า 
ฆณฺฏาวโฆษณํ การิตมฺ | ภวนฺตะ, น เกนจิตฺ มทฺวิษยนิวาสินา กาษ  วิเกฺรตวฺยมฺ | โย วิกฺรีณีเต, เตน 
มทฺวิษเย น วสฺตวฺยมิติ | อนงฺคโณ คฺฤหปติรฺคนฺธกาษฺไ รฺภกฺตํ สาธยิตุมารพฺธะ | สุคนฺธไตเลน จ          
วสฺตฺราณิ ตีมยิตฺวา ขาทฺยกานฺยุลฺลาฑยิตุมฺ | สุรภิณา คนฺเธน สรฺวา พนฺธุมตี นครี สฺผุฏา สํวฺฤตฺตา | 
พนฺธุมานฺ ราชา ปฺฤจฺฉติ- ภวนฺตะ, กุต เอษ มโนชฺ คนฺธ อิติ ? ไตรฺวิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | ส กถยติ- 
อหมปฺเยวํ กโรมิ | กึ มม วิภโว นาสฺตีติ ? อมาตฺยาะ กถยนฺติ- เทว, กสฺยารฺเถ เอวํ กฺริยเต ? อยํ          
คฺฤหปติรปุตฺโร นจิราตฺ กาลํ กริษฺยติ | เทวสฺไยว สรฺวํ สนฺตสฺวาปเตยํ ภวิษฺยติ | กาษฺ วิกฺรโย'นุชฺ าสฺย-
ตามิติ | เตน กาษฺ วิกฺรโย'นุชฺ าตะ | อนงฺคเณน คฺฤหปตินา ศฺรุตมฺ- ราชฺ า กาษฺ วิกฺรโย'นุชฺ าต อิติ| 
เตน จิตฺตํ ปฺรทูษฺย ขรา วาคฺ นิศฺจาริตา- ตาวนฺเม ภกฺตกาษฺ มสฺติ, เยนาหํ เอนํ สหามาตฺยํ จิตามาโรปฺย 
ธฺมาปยามีติ | ราชา กเร กโปลํ ทตฺตฺวา จินฺตาปโร วฺยวสฺถิตะ | อมาตฺยาะ กถยนฺติ- เทว, กิมรฺถํ กเร 
กโปลํ ทตฺตฺวา จินฺตาปรสฺติษฺ สีติ ? เตน วิสฺตเรณ สมาขฺยาตมฺ | เต กถยนฺติ- เทว, อลํ วิษาเทน | วยํ 
ตถา กริษฺยาโม ยถา เทวศฺจานงฺคณํ คฺฤหปตึ ปราชยตีติ | ไตรปรสฺมินฺ ทิวเส พนฺธุมตี ราชธานี อปคต
ปาษาณศรฺกรก ลฺยา วฺยวสฺถาปิตา จนฺทนวาริปริษิกฺตา สุรภิธูปฆฏิโกปนิษทฺธา อามุกฺตปฏฏทาม-       
กลาปา อุจฺฉฺริตธฺวชปตากา นานาปุษฺปาวกีรฺณา นนฺทนวโนทฺยานสทฺฤศา | ตตฺปฺรติสฺปรฺธโศภาวิภูษิโต 
มณฺฑวาฏะ การิตะ | ตสฺมินฺ นานารตฺนวิภูษิตาสนวสนสํปนฺนโศภาสนปฺรชฺ ปฺติะ การิตา | มฺฤทุวิศท-
สุรภิคนฺธสํปนฺโน วิวิธภกฺตวฺยญฺชนสหิโต ทิวฺยสุธามโนชฺ สํกาศสฺตฺไรโลกฺยคุโรรนุรูป อาหาร อุปสมนฺ
วาหฺฤตะ |  ตโต พนฺธุมโต ราชฺ โ  นิ เวทิตมฺ - เทว ,  อีทฺฤศี  นครโศภา อีทฺฤศศฺจาหาระ |                            
ปฺราโมทฺยมุตฺปาทเยติ | พนฺธุมานฺ ราชา ทฺฤษฺฏวา ปรํ วิสฺมยมาปนฺนะ | ตโต วิสฺมยาวรฺชิตจิตฺตสํตติรฺ-
วิปศฺยินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ทูเตน กาลมาโรจยติ- สมโย ภทนฺต, สชฺชํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี  ภควานฺ กาลํ 
มนฺยต อิติ | อถ วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธะ ปูรฺวาหฺเณ นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย ภิกฺษุคณปริวฺฤโต               
ภิกฺษุสํฆปุรสฺกฺฤโต เยน พนฺธุมโต ราชฺโ  ภกฺตาภิสารสฺเตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย ปุรสฺตาทฺ
ภิกฺษุสํฆสฺย ปฺรชฺ ปฺต เอวาสเน นิษณฺณะ | พนฺธุมโต ราชฺโ  มงฺคลฺยาภิเษโก หสฺตินาโค วิปศฺยินะ 
สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศตศลากํ ฉตฺรมุปริ มูรฺธฺโน ธารยติ , อวศิษฺฏา หสฺตินาคา ภิกฺษูณามฺ | พนฺธุมโต              
ราชฺโ 'คฺรมหิษี วิปศฺยินํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ เสาวรฺเณน มณิวาลวฺยชเนน วีชยติ , อวศิษฺฏา อนฺตะปุริกา 
อวศิษฺฏานํา ภิกฺษูณามฺ | อนงฺคเณน คฺฤหปตินา อวจรกะ ปุรุษะ เปฺรษิตะ- คจฺฉ โภะ ปุรุษ, ปศฺย              
กีทฺฤเศนาหาเรณ พนฺธุมานฺ ราชา พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ โภชยตีติ | ส คตสฺตํา วิภูตึ ทฺฤษฺฏวา วิสฺมยา- 
วรฺชิตมนาสฺตตฺไรวาวสฺถิตะ | เอวํ ทฺวิตียะ, ตฺฤตียะ เปฺรษิตะ | โส'ปิ ตตฺไรว คตฺวา อวสฺถิตะ |              
ตโต'นงฺคโณ คฺฤหปติะ สฺวยเมว คตะ | โส'ปิ ตํา วิภูตึ ทฺฤษฺฏวา ปรํ วิษาทมาปนฺนะ สํลกฺษยติ-         
ศกฺยมนฺยตฺ สํปาทยิตุมฺ | กึ ตุ หสฺตินามนฺตะปุรสฺย จ กุโต มม วิภวะ ? อิติ วิทิตฺวา นิเวศนํ คโต            
เทาวาริกํ ปุรุษมามนฺตฺรยเต- โภะ ปุรุษ, ยทิ กศฺจิทฺยาจนก อาคจฺฉติ, ส ยตฺ ปฺรารฺถยเต ตทฺทาตวฺยมฺ, 
โน ตุ ปฺรเวศะ | อิตฺยุกฺตฺวา โศกาคารํ ปฺรวิศฺย อวสฺถิตะ | ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺยาธสฺตาตฺ ชฺ านทรฺศนํ 
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ปฺรวรฺตเต | ส สํลกฺษยติ- เย เกจิลฺโลเก ทกฺษิณียาะ, วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตษามคฺระ, ทานปตี-
นามปฺยนงฺคโณ คฺฤหปติะ | สาหายฺยมสฺย กลฺปยิตวฺยมฺ | อิติ วิทิตฺวา เกาศิโก พฺราหฺมณเวษมภินิรฺมาย 
เยนานงฺคณสฺย คฺฤหปเตรฺนิเวศนํ เตโนปสํกฺรานฺตะ | อุปสํกฺรมฺย เทาวาริกํ ปุรุษมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ โภะ 
ปุรุษ, อนงฺคณสฺย คฺฤหปเตะ กถยติ- เกาศิกโคตฺโร พฺราหฺมโณ ทฺวาเร ติษฺ ติ ภวนฺตํ ทฺรษฺฏกาม อิติ | ส 
กถยติ- พฺราหฺมณ, คฺฤหปตินา อหํ สฺถาปิตะ- ยะ กศฺจิทฺ ยาจนก อาคจฺฉติ , ส ยตฺ ปฺรารฺถยเต,          
ตทฺทาตวฺยํ น ตุ ปฺรเวศ อิติ | เยน เต ปฺรโยชนํ ตทฺคฺฤหีตฺวา คจฺฉ | กึ เต คฺฤหปตินา ทฺฤษฺเฏเนติ ? ส 
กถยติ- โภะ ปุรุษ, น มม เกนจิตฺ ปฺรโยชนมฺ | อหํ คฺฤหปติเมว ทฺรษฺฏกามะ | คจฺเฉติ | เตนานงฺคณสฺย 

คฺฤหปเตรฺคตฺวา นิเวทิตมฺ- อารฺย, เกาศิกสโคตฺโร พฺราหฺมโณ ทฺวาเร ติษฺ ติ อารฺยํ ทฺรษฺฏกาม อิติ | ส 
กถยติ- คจฺฉ โภะ ปุรุษ, เยน ตสฺย ปฺรโยชนํ ตตฺ ปฺรยจฺฉ- กึ เตนาตฺร ปฺรวิษฺเฏเนติ ? ส กถยติ- อารฺย, 
อุกฺโต มยา เอวํ กถยติ- นาหํ กึจิตฺ ปฺรารฺถยามิ, อปิ ตุ คฺฤหปติเมว ทฺรษฺฏกาม อิติ | ส กถยติ- โภะ           
ปุรุษ ยทฺเยวมฺ, ปฺรเวศย | ส เตน ปฺรเวศิตะ | พฺราหฺมณะ กถยติ- กสฺมาตฺ ตฺวํ คฺฤหปเต กเร กโปลํ    
ทตฺตฺวา จินฺตาปรสฺติษฺ สีติ ? ส คฺฤหปติรฺคาถํา ภาษเต –  
 

  น ตสฺย กถเยจฺโฉกํ ยะ โศกานฺน ปฺรโมจเยตฺ | 
  ตสฺไม ตุ กถเยจฺโฉกํ ยะ โศกาตฺสํปฺรโมจเยตฺ ||16|| อิติ || 
 

 ศกฺระ กถยติ- คฺฤหปเต, กสฺตว โศกะ ? กถย, อหํ เต โศกาตฺปฺรโมจยามีติ | เตน วิสฺตเรณ 
สมาขฺยาตมฺ | อถ ศกฺโร เทเวนฺทฺระ เกาศิกพฺราหฺมณรูปมนฺตรฺธาปฺย สฺวรูเปณ สฺถิตฺวา กถยติ- คฺฤหปเต, 
วิศฺวกรฺมา เต เทวปุตฺระ สาหายฺยํ กลฺปยิษฺยตีตฺยุกฺตฺวา ปฺรกฺรานฺตะ | อถ ศกฺโร เทเวนฺทฺโร เทวํา-          
สฺตฺรายสฺตฺรึศานฺ คตฺวา วิศฺวกรฺมาณํ เทวปุตฺรมามนฺตฺรยเต- คจฺฉ, วิศฺวกรฺมนฺ, อนงฺคณสฺย คฺฤหปเตะ  
สาหายฺยํ กลฺปย | ปรํ ภทฺรํ ตว เกาศิเกติ วิศฺวกรฺมณา เทวปุตฺเรณ ศกฺรสฺย เทเวนฺทฺรสฺย ปฺรติศฺรุตฺย 
อาคตะ | ปฺรติวิศิษฺฏตรา นครโศภา นิรฺมิตา, ทิวฺโย มณฺฑลวาโฏ ทิวฺยาสนปฺรชฺ ปฺติรฺทิวฺย อาหาระ                   
สมนฺวาหฺฤตะ | ไอราวโณ นาคราโช วิปศฺยินะ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ศตศลากํ ฉตฺรมุปริ มูรฺฆฺโน ธารยติ , 
อวศิษฺฏา นาคา อวศิษฺฏานํา ภิกฺษูณามฺ | ศจี เทวกนฺยา วิปศฺยินํ  สมฺยกฺสํ พุทฺธํ  เสาวรฺเณน                    
มณิวาลวฺยชเนน วีชยติ, อวศิษฺฏา อปฺสรโส ภิกฺษูนฺ | พนฺธุมตา ราชฺ า อวจรกะ ปุรุษะ เปฺรษิตะ- คจฺฉ 
โภะ ปุรุษ, กีทฺฤเศนาหาเรณานงฺคโณ คฺฤหปติะ พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ ตรฺปยตีติ ? ส ปุรุษสฺตตฺร คตสฺตํา 
วิภูตึ ทฺฤษฺฏวา ตตฺไรว อวสฺถิตะ | เตนามาตฺยะ เปฺรษิตะ | โส'ปิ ตตฺไรวาวสฺถิตะ | กุมาระ เปฺรษิตะ | 
โส'ปิ ตตฺไรวาวสฺถิตะ | ตโต พนฺธุมานฺ ราชา สฺวยเมว ตทฺทฺวารํ คตฺวา อวสฺถิตะ | วิปศฺยี สมฺยกฺสํพุทฺธะ 
กถยติ- คฺฤหปเต, พนฺธุมานฺ ราชา ทฺฤษฺฏสตฺยะ | ตสฺยานฺติเก ตฺวยา ขรวากฺกรฺม นิศฺจาริตมฺ | ส เอว       
ทฺวาเร ติษฺ ติ | คจฺฉ กฺษมเยติ | เตนาเสา นิรฺคตฺย กฺษมิต อุกฺตศฺจ- มหาราช, ปฺรวิศ สฺวหสฺเตน         
ปริเวษณํ กุรุ | ส ปฺรวิษฺฏะ | ปศฺยติ ทิวฺยํา วิภูติมฺ | ทฺฤษฺฏวา จ ปรํ วิสฺมยมาปนฺนะ กถยติ- คฺฤหปเต, 
ตฺวเมไวโก'รฺหสิ ทิเน ทิเน พุทฺธปฺรมุขํ ภิกฺษุสํฆํ โภชยิตุ  น วยมิติ | อถานงฺคโณ คฺฤหปติรฺวิปศฺยินํ 
สมฺยกฺสํ พุทฺธมนยา วิภูตฺยา ไตฺรมาสฺยํ  ปฺรณีเตนาหาเรณ สํตรฺปฺย ปาทโยรฺนิปตฺย ปฺรณิธานํ                 
กรฺตุมารพฺธะ- ยนฺมยา เอวํวิเธ สทฺภูตทกฺษิณีเย การา กฺฤตา, อเนนาหํ กุศลมูเลน อาฒฺเย มหาธเน 
มหาโภเค กุเล ชาเยยมฺ, ทิวฺยมานุษี  ศฺริยํ ปฺรตฺยนุภเวยมฺ, เอวํวิธานํา ธรฺมาณํา ลาภี สฺยามฺ, เอวํวิธเมว 
ศาสฺตารมาราคเยยํ มา วิราคเยยมิติ || 
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 กึ มนฺยธฺเว ภิกฺษโว โย'เสา อนงฺคโณ นาม คฺฤหปติะ, เอษ เอวาเสา ชฺโยติษฺกะ กุลปุตฺรสฺ
เตน กาเลน เตน สมเยน | ยทเนน พนฺธุมโต ราชฺโ  ทฺฤษฺฏสตฺยสฺยานฺติเก ขรา วาคฺนิศฺจาริตา, ตสฺย 
กรฺมโณ วิปาเกน ปญฺจศตานิ สมาตฺฤกศฺจิตายามาโรปฺย ธฺมาปิตะ | ยาวเทตรฺหิ อปิ จิตามาโรปฺย            
ธฺมาปิตะ | ยทฺทิปศฺยินิ ตถาคเต การํา กฺฤตฺวา ปฺรณิธานํ กฺฤตมฺ , ตสฺย กรฺมโณ วิปาเกน อาฒฺเย 
มหาธเน มหาโภเค กุเล ชาตะ | ทิวฺยมานุษี ศฺรีะ ปฺราทุรฺภูตา | มม ศาสเน ปฺรวฺรชฺย สรฺวกฺเลศ-                         
ปฺรหาณาทรฺหตฺตฺวํ สากฺษาตฺกฺฤตมฺ | อหมเนน วิปศฺยินา หิ ภิกฺษว เอกานฺตกฺฤษฺณานํา กรฺมณาเม-
กานฺตกฺฤษฺโณ วิปากะ, เอกานฺตศุกฺลานาเมกานฺตศุกฺละ, วฺยติมิศฺราณํา วฺยติมิศฺระ | ตสฺมาตฺ ตรฺหิ 
ภิกษฺว เอกานฺตกฺฤษฺณานิ กรฺมาณฺยปาสฺย วฺยติมิศฺราณิ จ, เอกานฺตศุกฺเลษฺเวว กรฺมสฺวาโภคะ กรณียะ | 
อิตฺเยวํ โว ภิกฺษวะ ศิกฺษิตวฺยมฺ || 
 อิทมโวจทฺภควานฺ | อาตฺตมนสสฺเต ภิกฺษโว ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺ || 
  อิติ ทิวฺยาวทาเน ชฺโยติษฺกาวทานมูนวึศติมมฺ | 
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